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ٔارنو اىل الفضاء ا9ي تعانق مع خن* السجن، شّدين منظر النخ* 

رشيط عىل  ا9ي يعانق السامء، تأملهتا بلكتا حدقّيت، وفتحت اGال للتصورات واخليال ان حيل

لك ذZ اكن مير يف . Uصدقاء وUهل

طويال ٔالن الفكرة تركض وراء الفكرة، والصورة تطرد 

 جتسدت جبانب النخ* امام... اطلق خليايل العنان

يف امجلال يعجز قمل ابلغ الشعراء  اهنا حقًا آية

------------------------------- 

ٔارنو اىل الفضاء ا9ي تعانق مع خن* السجن، شّدين منظر النخ*  ذات مساء،وzلضبط مساء يوم احد؛ وبيv كنت

ا9ي يعانق السامء، تأملهتا بلكتا حدقّيت، وفتحت اGال للتصورات واخليال ان حيل

Uصدقاء وUهل طويل رسيع، يطبع يف جحرات عيين احلمل القريب وUفراج املنتظر وصور

طويال الٔن الفكرة تركض وراء الفكرة، والصورة تطرد  ومضات رسيعة، ويف وقت زمين قصري ال يسمح ببقائه

اطلق خليايل العنان وجفأة وبيv كنت. ا9اكرة رسيع الصورة، فاخليال واسع ورشيط

اهنا حقًا آية...مل اصدق ما ارى، ففركت عيّين، ازداد جاملها يف نظري

-----------------------------

ذات مساء،وzلضبط مساء يوم احد؛ وبيv كنت

ا9ي يعانق السامء، تأملهتا بلكتا حدقّيت، وفتحت اGال للتصورات واخليال ان حيل واهبهتا وكرب�ؤها

طويل رسيع، يطبع يف جحرات عيين احلمل القريب وUفراج املنتظر وصور

ومضات رسيعة، ويف وقت زمين قصري ال يسمح ببقائه

الصورة، فاخليال واسع ورشيط

مل اصدق ما ارى، ففركت عيّين، ازداد جاملها يف نظري...عيّين فتاة 



سال جاملها، شالل شعرها Uسود املمتوج ا9ي تدىل مسرت  ذات رداء اخرض ربيعي، وزاد من.. عن رمسها zللكامت

 سـبحان ا9ي ابدعه وابدع رمس العينني يف..فاكن لوحةيف غاية اخللق وامجلال  اما الوجه...حىت تعدى اخلارصة

رفعت راسها لتلتقي ...الغزال هزت النخ* بيدهيا، وراحت متارس لعبة ا¤وران حول جذعها برشاقة...حمجرهيام

فانسابت حسرا خفق ¬ قليب بني الضلوع، وانفرجت شفتاها  رمقتين بنظراهتا...عيناي بعينهيا السوداوين الواسعتني 

 دخلت قليب مفلكته، وتغلغلت يف ثنا� دماغي، ففعلت به ما يفعل امخلر بعقل رامسة ابتسامة مالئكية عذبة،

 ...واختفت ومرة اخرى ويف ملح البرص وقبل ان يرتد طريف اسـتدارت حنو النخ*...شاربه

ا9هول، وبقيت عىل حايل هذه حىت ار¹  املاكن، متسمرا شارد الفكر ينتابينبقيت يف ماكين انظر اىل نفس 

 .النخ*، ومل يعد يف اسـتطاعيت ان ارى شيئاً  الليل سدو¬ وتعذرت الرؤ� وجحب الظالم

وحاولت ان اقنع نفيس ان ما حدث .خفلت انين امنا كنت يف حمل مجيل  ,حتركت من ماكين، حتسست نفيس جيدا

جبانب  U انين احببت اجللوس...وا9ي مل يعد ¬ يف حيايت وحىت يف خيايل ٔاي اثر او تأثري ملال يتعدى احل

ارسق من Uنتظار حلظات حنني  وبني احلني واحلني، كنت.النافذة، اسـمتتع zلبحث عن فتاة حلمي علها تظهر Åنية

اليوم السابع وعندما مالت الشمس حنو الغروب ويف  بقيت عىل حايل هذه سـتة ا�م، ويف...لالهل وUصدقاء 

نعم اهنا يه، ذات الرداء Uخرض، ذاهتا ، لكهنا جلست هذه ...النخ*  نفس املوعد ونفس اللحظة ظهرت جبانب

حلظهتا ال  كنت. تسارعت دقات قليب...Uرض، جبانب النخ*، واكهنا زهرة الهية يف معبد امجلال املرة يف حضن

احلارقة، وما يه U حلظة حىت  وت انفايس املتعاقبة الساخنة، ضغطت zجتاه اساكت تU Îنفاسامسع سوى ص

 .انشودة عشق عذبة رمقتين بنظرهتا الساحرة وUبتسامة عىل شفتهيا اكهنا

ىش عمتة ولكهنا رسعان ما اختفت Åنية، واكمنا اكنت خت ...انتظرها القلب طويال لريوي مهنا الظمأ، لتبعث فيه احلياة

 ...الزÓزين الليل ووحشة السجن وهول

احاول ان ابعدها عن تفكريي، وان  جسن وجسان، اخوة واصدقاء ورفاق خلف القضبان، كنت: عدت اىل واقعي

ومشاهدهتا لك يوم احد من ا�م Uسـبوع لعدة ثوان او حلظات،  ال اجعلها تسـيطر عليه، وتكرر انتظاري لها،

 هل جئت اىل هذا املاكن حىت اعشق حلامً او خياالً ؟؟وهل: هيا اىل نفيس كنت ٔاتساءلف ويف لك مرة كنت اخلو

العلامء، واقنعت نفيس  جسنت العشق من خلف القضبان فتاة تظهر ؤ×هنا رساب؟استسلمت الٔسس العمل وفلسفة

اضع حىت Gرد التفكري U ومه بعيد املنال، غري خ ان ما راودين ان هو U خيال، وما صاحبة الرداء Uخرض هذه

كنت ال .احÝل، ومع هذا، ويف حلظات اجلد اكن فكري وخيايل يرسح فÚ ارى فيه، و ان وجودها ال خيضع الي



هناية املطاف  نفيس U واÓ اكتب اشعارًا لها، وارمس لعينهيا ما رّق من الßم، حىت وجدت نفيس يف احصو عىل

فاحببهتا حبا ال يعرفه U من ,حلمي  أالّخاذ، واصبحت اسري حمبة فتاة انظم عواطفي يف خيوط من نور جاملها

 ...الينضب هزت جدران قلبه اشعة احلب وحسره ا9ي

وكنت اساور نفيس واعيش معها حلظات . حاولت من جديد ان امنع نفيس من التفكري فهيا فمل اجد اىل ذZ سبيالً 

بعوض ّمحام السجن، ويقطع عيل حبل Uحالم  يف حلمي امجليل، اخىش ان يوقظين صوت بعوضة من

 .ابتسامهتا اليت ارتسمت يف خميليت، بل يف عيوين وUسرتسال يف تصور جامل عينهيا وروعة

انقىض نصف عام من معر الزمن، . يف هذه احلياة ٔان تطل عّيل من عند النخ* توالت �Uم، واصبح اميل الوحيد

قضبان  يوم Uفراج، يوم احلرية ا9ي تتعطش ¬ لك نفس اسرية من وراءحمكي يف السجن، وجاء  وامضيت مدة

يشاء،جيالس Uهل واخلالن  اصبحت حرا، مفا امجل ان يكون Uنسان حرا طليقًا كفراشة، يشاهد ما...السجن 

وروح لك اسري مازال يعاين من وطأة  بفرح يغمر القلوب، وحب Uهل ا9ي التعرفه U طيور احلب،

الهواء، ولك واحد �خذ منه ما اسـتطاع، وجفاة عصف بقليب  احلب هنا والوفاء يف هذه Uرض ينترث مع...انالسج

شعرت ؤ×ن اوراق الزهر يف عز الربيع تساقطت .. غريب، ميلء zٔالىس واملرارة هاجس رسيع، وراودين شعور

من ذZ، مكن  ز يشء يف حياته، بل اكرثتذكرت الفتاة والنخ*، شعرت بأمل ومرارة مكن فقد اع.. نفيس انقبضت,

Uىس والسعادة والعذاب  تذكرت حيايت داخل السجن حىت غرقت يف حبر موجاته من. فقد حياته لكها

امجليع حيثين عىل الصعود ٕاىل السـيارة اليت ...وUصدقاء تسمرت يف ماكين، ٔارفض العودة للمزنل وUهل...وUمل

 تسمت عىل الوجوه عالمات التعجب، ؤ×منا مه يتساءلون، فÚ بيهنم ما ا9يار ...البôة ستنطلق عائدة اىل

صعدت ...جتايه  احسست بشعورمه...بدٔات امتاZ نفيس!!...وما zل الرجل؟ ٔاهو يف وضع غري طبيعي...حدث؟

هتم املسافات السـيارة بعجالهتا تهنب الطريق وتل اكنت,وبيv كنا يف طريق العودة ...اىل السـيارة جسداً بال روح

 ...اÓ اما اÓ فكنت ال ادري اين...جانيب مرحة سعيدة، وشقيقيت غارقة يف حضاكهتا امتاراً وراء امتار، ايم جتلس ٕاىل

.. كفى احالمًا ...جنوÓً، كفى احالماً  ان كفاين اىل هذا احلد.. بدٔات اململ افاكري واسـتجمع قواي، الكم نفيس

تو¤ ¤ي شعور اين اريد ان ارصخ، كفى احالمًا كفى احالم  و... نفيس تصارعت Uفاكر، بدٔات اشـمت واسب

تعرق ¬ جسدي، رصاع دار يف رايس، ؤ×ن يب رغبة شديدة لتحطمي يشء، اي يشء،  رصاع بيين وبني نفيس،...

 :حصوت عىل صوت أيم املالئيك وجفأة؛

ملاذا انت حزين و�موم هكذا � ...ك اجلو رمبا تغري علي!؟ ـ ماZ � حسن ،ماذا جرى Z � بين، هل انت مريض



 ...حسن ؟

 : قلت لها.. اهنا ايم احلنون، هنر العطاء وخمية احلنان ... ابتسمت مبرارة

 .ايم، ولك ما يف Uمر اين �ثرت قليًال لفراق اصدقاء السجن ـ اÓ لست مريضا �

 نا من ر ح* السفر اىل بيت الطفو�وبدٔات اجتاذب ٔاطرافه مع أيم وشقيقيت، حىت وصل  فامسكت zحلديث،

ساملا معاىف، Uمر ا9ي مل  وما ان دلفت عتبة البيت، حىت ازدمح املهنئون يعربون عن فرحهتم وسعادهتم بعوديت...
يزدمحون يف بيتنا عىل مدار اليوم وUسـبوع والساعة،  املهنئون...يدع يل جماال ٔالن أرسح ٔاو ٔافكر يف يشء آخر

هبا، وبدٔات اتغلب عىل مشاعري واسـيطر جمدداً عىل نفيس، اقنعها ان احلمل ال  دون ان اشعر حىت مرت �Uم

كتجربيت فاهنا تكون  ان مّر انسان بتجربة: ينهتـي ؤان ما عشـته داخل السجن امنا هو حمل يقظة، والعمل يؤكد بد ان

درجة Uفراط يف التخيل  Uمر بداية مرض نفيس عنده، وعليه ان خيضع للعالج، وخصوصًا اذا وصل به

الشخص يف اGمتعات التسلطية والسلطوية zحلرمان  ومن اسـباب هذه الظاهرة املرضية احساس...والتصورات
 ...والعجز وUنقياد والقهر

نفيس، فاحاول اشغالها بلك يشء حىت  خلقت احلياة لتسـمتر ال لتتحنط ٔاوحتفظ يف ثالجة املوىت، هبذا كنت اوايس

 ...املرض اللعني الهيا نفيس جماال او ثغرة يترسب مهنا ذZال اترك ل 

التأقمل مضن منط حياة ٔاقاريب واصدقايئ  مىض عىل خرو� من السجن حوايل عرشة ا�م، اسـتطعت خاللها

 .والناس يف بôيت

 بسبب من يف البيت مدعوين اىل حفل زفاف،قررت ٔان ال اذهب ٕاىل حلفل مع بقية اهيل ذات يوم وبيv اكن مجيع

. Uهل فّضلت Uنفراد بنفيس عىل اخلروج بصحبة...قدمي اكن نشب بيين وبني قرييب صاحب احلفل  خالف

تتسلل من النافذة �ركة  حاولت قراءة بعض الكتب، مل اشعر مبرور الوقت U عندما بدٔات خيوط الشمس
الشمس يوشك ان يتوارى يف Uفق البعيد  واذا بقرص وراءها ظال لطيفًا مشوz ًبربودة Óمعة، نظرت من النافذة

  واذا يب امسع مهسا Óعام هادئا)احلرية وUنعتاق فساحت رو� يف فضاء(وراء اجلبال 

ها� ...� الهـي: مصدره، اضطرب مين القلب وارتعش اجلسد، طرحت الكتاب جانبا ال اراد�، التفت بنظري حنو
اهنا صاحبة ...الطويل عة وUبتسامة العذبة النامعة والشعر Uسودنورها يشـهبها متاما، عيون سوداء واس ضوئية

 ... اللكامت الرداء Uخرض، تسمرت يف ماكين، تسارعت انفايس، وجاء وقع

 ... لز�رتك ٔالهنئك ـ كيف حاZ � حسن؟ اعذرين الن ظرويف مل تسمح يل Gzيء مبكرا



هاجئ، لكامهتا اكنت خترتق ٔاذين، ابتسامهتا  م ثورة اعصارنعم اهنا يه، ارتعدت لك خلية يف جسدي، واكين اما
ال امU Î السكوت، ... نفيس متفاع* مع لك خلجة من خلجات قليب الساحرة خترتق الصدر لتسـتقر يف اعامق

لقد ,املئات  من تكون ؟ عرشات Uسـئ* بل.. الكم نفيس!!حماريب جاملها، مك يه مجي* � الهـي  �راك عيّين هتمي يف

عيناي ...ايه انس ام جن !الهـي ؟ عدت اىل نفس ا¤وامة، اىل نفس Uحالم واخلياالت، من يه ومن تكون �

ال اريد ان يرتد ايل طرف يف حرضهتا، وال ,ترف رمويش اما�ا  ما زالتا حمدقتني هبا، ما ا9ي جاء هبا، ال اريد ان

وما يه U حلظات ..ان فعلت ذZ، ماذا سـيحل يب...رتكيناوعز ايل zهنا سـتختفي وت هاجس...اريد ان افارقها 

 :قالت اخر لكامهتا بنغم انساب يف اذين حىت

  ."الوقت �خر واÓ الزم اروح � حسن" ـ

واذ .لقد اختفت ....وجود  وقبل ان تصل اخر لكامهتا وتر السمع يف اذين، انشقت Uرض وابتلعهتا ومل يعد لها

اين اختفت، وكيف دخلت وكيف : تلكمت مع ذايت نه وا¤يت وشقيقيت وهام تضحاكن ،بباب البيت يفتح لتدخل م 

 :؟قاطعتين ايم...بـ خرجت ؟هل اصبت zجلنون؟ام اين مريض

 !؟)مشدوه ليش انت(ـ ما بك � حسن 
 

 

============================== 

 

 :ايم واحتضنهتا، قلت لها قفزت من ماكين، قبلت

 ... ـ اÓ سعيد سعيد

 :حضكت اخيت مين

 "... احنا تركناك بعقÎ شو ماZ" ـ 

مساًء، وحبركة اخرى اÅرت اسـتغراب من حويل نظرت  جفاة نظرت اىل ساعة احلائط، االٓن الساعة التاسعة والربع

نعم لك الساعات تشري اىل ..بيد شقيقيت اللقي نظرة عىل ساعة يدها لساعيت اليت عىل معصم يدي، وامسكت

 � الهـي كيف مر الوقت؟ اذكر ان الساعة اكنت تقارب اخلامسة بعد الظهر وكنت اتنتظر... ربع ليالالتاسعة وال

بدأت اسري من غرفة اىل  .ار¹ الليل سدو¬... موعد الفمل العريب ا9ي اعتاد التلفزيون ان يبثه لك يوم مجعة 



طفت حول البيت عّيل اجد لها السطح و  خرجت من البيت،صعدت اىل...غرفة،كنت احبث عهنا يف لك ماكن 

طعام العشاء، جلست وارصت ان اجلس جبوارها، لقد  احرضت يل ايم...اثرا، تومهت اين ساجدها مرة اخرى

 :وتقول اكنت فرحة سعيدة، تنظر ايل

 ..ـ مل ارك سعيدا لهذه ا¤رجة من قبل � حسن

 ..متنيت ان ابوح لها

 ...دك جبانيباÓ سعيد � ايم الين جبوارك، وسعيد بوجو  ـ

ابتسمت وحتدثت ٕالهيا واÓ . العرس والصبا�، وعن بنت فالن وفالن، والصبية فالنة وبدٔات حتدثين بأجياز عن

مريض حىت ال  لست مبجنون أو...اليت حتولت اىل حقيقة...ا9هن، واهنيت حدييث وعدت لفتاة احاليم شارد

دامغة، اد� واحضة، تثبت ان ما حيصل معي  ملؤرشات براهنيلك ا¤الئل وا...اسـتطيع المتيزي بني احلمل واحلقيقة 
اخرى، اسرتجع بذاكريت ما كنت امع& قبل ان تظهر يل، لقد كنت اقرا  اعدت التفكري مرة...حقيقة وليس خياًال 

انتظر  مسـتحيل ان اكون قد غفوت، فالليل اكن يف بدايته، وكنت,اين غفوت وحلمت مبا رٔايت  يف كتاب، ايعقل

zخلرافات مثل   العريب، واذا اكن هذا قد حدث، مفا هو تفسري هذا � حسن ؟وهل اصبحت تؤمنالفمل

اىل رشوح العمل وفلسفة اخلرافات  اريد ان اصغي اىل نداء العقل، و!! ؟ � الهـي ما اصعب ذZ"العجائز"

احلمل امجليل ,العمر رو� وحيايت، ومن امجل حلظات  والرؤى، وال اريد ان اخضع للمنطق ا9ي سـيحرمين من

ولك ا9ي امتناه واريده هو حبيبيت، تU Îفاكر حولت نفيس مليدان عراك،  ا9ي اصبحت ال اريد تفسريًا ¬،

 .الرصاع بني العقل واملنطق من 'ة، وبني العاطفة والقلب من 'ة اخرى اشـتد فيه

لكمت نفيس   التنهتـي يف هذا اGمتع،؟وهل اصبحت تؤمن zجلن والعفاريت واخلرافات اليت...جننت  حسن ،هل

ان ما ..انت مثقف ..انت متعمل : حسن...تعبت حىت اخذ Uرهاق لون الصفار عىل و'ـي...حىت متلكين العناء 

ال تدع لالحالم وUوهام طريقا تدخل هبا اىل ...وUعتقال  حصل وا9ي تتعرض ¬ امنا هو نتيجة ظروف السجن

 ؟..ليس ¬ اساس وال حصة  اعقÎ فتدامهه وترهقه مب

اكن بقصتك هذه، وU ستهتم zجلنون،  حذار � حسن ان يعرف ٔاي خملوق... خلصت اىل حتذير نفيس 

 ... الكبري وسـتكون عرضة للسخرية، هيزٔا منه الصغري قبل

لثقافة وUحالم، بني العمل واخلرافة، بني ا رصاع حمتدم بني الفكر والعاطفة،..آه مك يه طوي* ساعات هذه اللي* 

بعد ". ان انىس لك ما حدث..."رصاع انهتـى بتوصيل اىل هذه النتيجة وبني احلقيقة واخليال، بني الصح واخلطأ،



 . معيق حىت ساعات متاخرة من صباح يوم جديد ذZ غّطيت يف سـبات

بيv كنت جالسا يف حديقة الليايل، انقىض شهر zمك&، ويف ذات لي* ، و  عىل تÎ احلادثة توالت �Uم وتعاقبت

مقتنعا ان نفيس  ا9هن ٔارسح خبيايل ٕاىل بعيد، اعانق النجوم �رة واهمي يف ملكوت هللا �رة، متفكرا ، املزنل شارد

 .تزتايد وتتسع بهنم شديد كام هو حال قليب منت يف ثنا�ها وثنا� القلب ٔاشواق احلب اليت راحت

 ... ـ مساء اخلري � حسن

 ... ري � حسنـ مساء اخل

نظرت حنو مصدر الصوت، واذا ... ال حراك وال-م: تقطعت اوصايل واهندت جواحني، ها ٔاÓ ٔاعود اىل تÎ احلا�

ال تنهتـي، تسري قادمة صويب بنفس اخلطى والسحر  هبا يه نفسها شعر اسود وثوب اخرض هبيج وابتسامة عذبة
 مل احرك ساكنا، مل اصدق ما اشاهد، راحت عيناي جلست جبانيب اقرتبت اكرث فاكرث، دنت حىت...والثقة

Uخاذ ا9ي ال يوصف، حاولت النطق فمل اسـتطع، ؤ×ن لساين شل واصابه البمك،  تتفحصها، وتتأمل حسرها

الطامنينة والراحة  الßم وجعز اللسان عن الوصف، نظرت ا ّيل واكهنا تود ان تعيد اىل نفيس وقليب جعزت عن

حترك لساين بعد ...والشعور الكبري zلفرح والنشوة خائفا ومل اكن فزعا، بل مرتباكً من السعادة والسكون، فمل اكن
 : شلل، فسألهتا

 ..يل ـ قويل

 :فأجابت هبمس الßم، وبصوت عذب هادىء، كدفق Uحلان وUنغام

Óن جبانبك وجئت لز�رتك، وال وقت ¤ي لالجابة عىل لك ٔاسـئ  ـ اU Óلكين سأعود  ...لتكغادة � حسن، ا

 .ٔاعود واالٓن انهتـى وقيت وجيب ٔان...قريبًا واجيبك عىل لك ٔاسـئلتك 

قراءة افاكري، واجابهتا عىل اسـئليت  اختفت غادة من جديد بعد ٔان تركتين يف حرية من امرها وقدرهتا اخلارقة عىل

قطعت الشك . ا اسام اÓدهيا بهترتسم عىل و'ـي وقد عرفت له غادرتين هذه املرة والسعادة... قبل ان انطق هبا

 ازداد قليب تعلقا هبا وازدادت رو� هياما جباملها، ونفيس ابت ان تسكهنا روح...حقيقة zليقني zن ما حيدث

 . سواها

سأرى فيه وجه غادة ، حسابة البد من  بدٔات انظر اىل الغد املرشق ا9ي يبرش zلسعادة والهناء، ٕاىل الغد ا9ي

zلوساوس، التضارب ا9ي يعكر صفو املساء وسعادة الروح انه  حسابة تضارب Uفاكر احملم*مرورها ، اهنا 

  السؤال؟



معياء اىل هذه  انين احببهتا لك هذا احلب واÓ مل اشاهدها U عدة مرات؟ ايعقل ان تكون مرآة احلب فهل يعقل

كيف حيدث ذZ؟ واÓ ال اعرف عهنا شيئًا ... اهنا مل تلكمين ومل الكمها U عدة لكامت لعدة حلظات.. ا¤رجة ؟

طمُنئ نفيس قائال...   ."وعندما ٔالتقهيا يف املرة القادمة سأعرف عهنا لك يشء �Uم قادمة:"مث ا4

وبي�U ... vم، واÓ اميض معظم ساعات املساء من لك لي* يف حديقة املزنل واÓ انتظر جميهئا انقضت اللي* وتبعهتا

 :ات مساء يف لي* مقراء، zغتين صوت ايم احلبيبةكنت قلقا ذ

نفرح فيك � حسن،  مني يه سعيدة احلظ اليل شاغ* Zz � حسن؟ قيل8 واÓ بروح اخطهبا اZ، وخلينا قيل" ـ 

ا�ا مش وال بد، وبتفكر حالها يف امرياك  وهللا � مع اهنا حلوة وبتسـتاهل، ولَونو...مش يه ام الشعر Uشقر
 "بدك مين ٕايشء قبل ما اروح؟...اعرف ب اÓ راحية اÓم، واول عىل آخر راحطي...

 :قلت ؤاÓ ٔابتسم

 ... عىل خري ـ شكرا � ايم، تصبحني

Óمعة خفيفة حتمل معها صوً� مالئكيًا  هبت نسمة صيفية.. اسـتدارت ايم عائدة اىل البيت، وتوارت عن Óظري
 ًzقليال ملا كنت مسعته احىت ٔانه لو اشـتد هبوب النسمة شيئ. عذ ... 

 ؟...ـ سارح يف مني � حسن؟ يف سوزي وال يف ا�ا 

يعجز عنه الوصف،  ان التفت8 اىل مصدر الصوت حىت اكد قليب يقفز من موضعه، اهنا غادة ذات امجلال ا9ي وما

رت رو� وارست مخّ ...وزاد حسـهنا دالال جتلس عىل حافة سور احلديقة حتت ضوء القمر ا9ي زاد جاملها اهبة،

أم يكذب، ايعقل اهنا مسعت ما دار من حديث بيين وبني ايم  قليب وعواطفي، وراح العقل حيلل -�ا ٔايصدق

جعيب،كيف عرفت غادة ان اليت اكنت تقصدها ايم يه سوزي ؟ اقرتبت خبفة ريشة  ال ، كيف ذZ ؟ انه امر...
شعرها  اخذ النسـمي يداعب...ىل كريس القش القدمينسمة الصيف ا¤افئة حىت دنت مين وجلست ع Óمعة عىل

 : النامع ويه تقول

فهيا ؟ ام ان معرفيت المس سوزي جعÎ غري قادر  هل هذه اول مرة تراين...ما بك ملاذا انت مذهول : حسن"ـ 

رك ومن خالل قدريت عىل االتصال بأفاك...Uمر اين مسعت حديثك مع امك عىل الرتكزي، فهذه بسـيطة لك ما يف
معرفة  حصيح اين اسـتطيع قراءة ما جيول يف خôك، و¤ي القدرة عىل.حسن ملاذا ال تتلكم... عرفت امس سوزي

للحرية، تلكم اعمل انك تريد  حسن، ال داعي...لك ما تفكر به Uن، ٕاال ٔانين � حسن يف شوق لسامع صوتك 

 "... يا اسألاÓ، ه  طيب � حسن سأساعدك، انت تريد ان تسالين من...مساءليت 



  

 ..:نطقت واخريا...جعيب امر غادة، فعال هذا ما اكن يراودين ولك ما كنت افكر فيه اكنت تقو¬ 

 ..ـ نعم من انت ؟

 

اكنت تضحك حىت اعتقدت انين قلت نكتة، بدٔات  . وقبل ان امكل مجليت، جلجلت يف اذين حضكة ساحرة

 :قالت... اشاركها الضحك، وملا تالشت امواج الضحك

 

 ".. من عامل غري عاملمك ها انت تتحدث جيدا، اÓ � حسن...اترى، ان Uمر بسـيط، من اÓ "ـ 

 

 ؟...ـ ٔاهذا يعين انك من اجلن 

 

 :امواج االثري لتسـتقر يف نفيس، انتشت رو� لعذوبهتا وقالت حضكت حضكة شقّت

 

 "...البرش يعين اين كذZ لست منعاملمك، فال ايب وال ايم من البرش، والين ابنهتم هذا  اÓ لست من" ـ 

 

 ..يف سؤايل يشء من Uرصار حرت يف امرها ومن هترهبا من Uجابة عىل السؤال، مث سالهتا واكن

 

 افاكري ؟ ـ اجييب فقط هل انت جنية ؟وكيف تسـتطيعني قراءة

 

 :اجابت zختصار وبنربة ساخرة

 

 ." اÓ لست انسـية � حسن"ـ 

 

 :وعادت لتقول. مصهتا يشء مريب مصتت، واكن يف...صت يف حبر ميلء zحلرية وUسـئ*احرتت جبواهبا اكرث ، وغ



 

جيول يف خاطرك دون 'د او عناء، اسـتطيع ذZ ما دمت تفكر  بلك سهو� � حسن، اسـتطيع معرفة لك ما" ـ 
 ر غريك ما دامحىت انت ميكنك ان تقرا افاك...افاكرك، فهذا ليس zالمر الصعب عيل  يف، ومبا انين جزء من

بقدراتنا ونرتمج  وهذه يه معلية االتصال بني Uفاكر، حنن خنتلف عنمك zننا نثق.الشخص Uخر يفكر فيك
وبصعوبة zلغة يسـتطيع بعضمك ان يرتمج ما  Uفاكربرسعة وسهو�، اما انمت، فاالمر ليس zلسهل بل Óدر جدا

، Uمر ا9ي حيد من قدرتمك عىل فهم لك يشء اما ما ميزيمك عنا اخلطأ  حتسون به النمك خطاؤون وختشون الوقوع يف

افاكر  املسـمتر من لك يشء، حىت من انفسمك ،واذا ما رغبت � حسن، ساعلمك كيف ميكنك قراءة هو خوفمك

 "... غريك

 

 : عدت لنفس السؤال ال شعور�

 

 ؟ومن تكونني ؟ ـ من انت ؟ومن اين اتيت

 

 : ختفهيا بيشء من املزاح يف -�ا لتجيب بنغمة فهيا يشء من السخرية حاولت انردت واكنت لكامهتا ممزوجة 

 

Óنس واU من عامل آخر غري عاملمك ـ امسي غادة، ولست من . 

 

 !!... ـ اذن انت من اجلن

 

 ."واطلق عىل انÝيئ ما شئت من املسميات لست من Uنس"ـ 

 

صغري حيتار يف اختيار Uسـئ*، ويشعر zخلجل حيال اسـئلته واكنين طفل  وابتسمت ابتسامة ساحرة اشعرتين

بوBا عن  اذن يه جنية ولكن ما السبب ا9ي يمكن وراء عدم...اهنا ال ختلو من امحلاقة والسخف  اليت يعتقد
يه : قلت يف نفيس...حتملق يب ؟رتبت افاكري، اسـتعدت ذاكريت وغادة ال تزال..جنسها وعن العامل ا9ي يه منه



U ًقالت...وضعيفًا اما�ا  ن تعرف ا9ي افكر فيه، � هللا مك ابدو خسيفا: 

 

 ."انت ال تبدو خسيفًا � حسن"ـ 

 

 :لها حضكت وقلت

 

 .ـ ارجو ان تراعي الوضع ا9ي اÓ فيه Uن

 

 ..فضحكت وحضكت يه كذZ..الضحك، ومل اسـتطع السـيطرة عىل احسايس  وامزتج -يم بيشء من

 

حىت ال احتار ..احلرية  ما عدت افهم شيئا لكام جئت بسؤال يأتيين اجلواب حامال ايل املزيد منوهللا ـ امسعيين،

 . وحترييين معك ساعديين عىل فهم ماذا حيدث

 

 :وقالت ابتسمت

 

 ؟..ـ تفضل ماذا تريد ان تفهم 

 

مسـين اجلنون ؟ هل بعد ٔان تغادري ؟وهل اÓ يف نوم معيق؟ ام تراين قد  ـ هل اÓ يف حمل مجيل ساحصو منه

 وختتفني؟؟ وكيف تظهرين جفأة...كيف يكون ذZ ..؟وماذا كنت تفعلني يف جسن عسقالن ... انت جنية

 

 ."اجيبك ٕاطرح السؤال الثاين امسع � حسن، اذا كنت تريد ان اجيبك، ٕابدٔا بسؤال واحد، وبعد ٔان"ـ 

 

 احمل ؟ هل اU Óن...ـ اذا، دعينا نبدٔا � غادة هكذا 

 



 "..انك ال حتمل واذا اردت التاكد مق وقف عىل قدميك "ـ 

 

 : الوامرها واÓ احضك من نفيس وقفت وقالت امتثلت

 

 .." اجلس"ـ 

 

 .نعم"..هسـتري�" وقفت وجلست، ولو ان احدا شاهدين واÓ افعل ما افعل لظن اين اصبت بنوبة مث..جفلست 

 

 . اخل...ـ غادة من انت؟ ومن اين ومىت جئت 

 

 ..فضحكت لضحكهتا. ترصيف وامتنعت عن الßم نحضكت م

 

تسأل سؤU واحدًا، ً مفاذا دهاك؟ هل تنىس هبذه الرسعة؟ انت تريد معرفة لك  � حسن اتفقنا قبل قليل ان"ـ 
 !..حسن من اÓ وهل رٔايتين ام مل ترين يف السجن ام ماذا �..واحدة، ماذا تريد ان تعرف؟  يشء مرة

 

 ...عىل اللقاء جامال وحسرا ونورا عىل نوراسلوهبا اكن يضفي 

 

 طيب، رجعنا من حيث بداÓ، حقك عّيل، هل رايتك يف جسن عسقالن ؟ ـ

 

ارشBا Uن  اÓ اردت ان تراين، ويل هناك قصة طوي* وحاكية غريبة عشـهتا منذ الطفو�، ال اريد ان نعم، الين"ـ 

 Fzبعد عندما حيني الوقت، و Úنفيس معزة خاصة، مل تنقطع ز�ريت لها منذ  ترص املفيد، للنخ* يفوساقصها عليك ف

ان اعرب ٔاي اهÝم مبا حييط هبا حىت جاء ذZ اليوم ا9ي كنت اقوم  كنت طف*، كنت آتهيا بني احلني واالٓخر دون
متواص* Åقبة  اكنت نظراتك للنخ*. للنخ*، شعرت برشيك جديد يشاطرين بنظراته ٕاىل النخ* تعلقي هبا فيه بز�رة

ماكنك، نفس اجللسة، ونفس النظرة  ويف املرة الثانية عدت الراك ؤ×نك ما زلت يف...حىت اعتقدت انك تراين



تكررت ...قررت ان اقرٔا افاكرك...الاكمن وراء تÎ النظرات  الغريبة اليت اكنت احلافز الفضويل ملعرفة الرس

ني جنحت يف االتصال zفاكرك، علمت ان للنخ* ماكنة خاصة وتعددت احملاوالت وح ز�ريت، واسـمترت جلسـتك،
اعتربهتا جزءا  قلبك، وانك حتهبا كثريا، واغتبطت نفيس zلسعادة الن هناك من يشاطرين حب النخ* اليت يف

Zاللحظة  مين، ولكام كنت ٔازور النخ* كنت اراك ، فكرت فيك اىل ان جاء ذ Îاليوم ا9ي شاهدتين فيه، يف ت

وحاولت ...اتصلت zفاكرك واكنت الفرصة مؤاتية فظهرت Z لرتاين نفيس وبقرار ال ارادي ورسيع اختذته، نسيت

Z عندما يكون الترصف من منطقة الالشعور، كنت اجد نفيس جمذوبة ...مرة اخرى ولكن منع نفيس الظهور

لشعور  ا اكنت نفيس تتوجعكنت ا�ء واذهب مرات عديدة دون ان تراين، يف لك مرة كنت ا�ء فهي جتاهك،

معل يشء، وبعد خروجك من  داخيل هو انين جمرد حمل يف حياتك، لقد كنت عاجزة، القيود تكبلين فمل اسـتطع

اسـتطعت اخلروج، واقدمت عىل ز�رتك يف  السجن حالت املصاعب دون الوصول اليك، ويف اللحظة املناسـبة

اكنت تتصف بطابعها الرسيع ووقهتا القصري ا9ي حال دون اجابيت  بيتك، اكن ذZ يف اول مرة مث تلهتا عدة ز�رات

 ."Uسـتفسار عنه عىل لك ما تريد

 

 :وقالت...احضاهنا  سكتت قليال عن الßم وابتسمت ابتسامة مجي* مضهتا رو� يف

 

 ٔالويف بوعدي ا9ي وعدتك به يف ز�ريت االٓن اعتقد انك بدأت تسـتوعب Uمور � حسن ها اÓ عدت"ـ 

 "هل فهمت Uن � حسن؟...احلرية ا9ي انت فيه  Uخرية، وامل ان اسـتطيع اخراجك من سـبات
 

 مل افهم مهنا شيئا، وبدال من ادراك Uمور اتسعت جفوة احلرية اليت ما زلت فهيا، تهندت مهنية حديهثا، برصاحة

 وازدادت Uسـئ*

 

دفعِك للظهور امايم، وانك اسـتطعت االتصال zفاكري  ا9يـ افهم من -مك � غادة ان حيب للنخ* هو احلافز 

Zان قصتك مع النخ* بدات منذ الطفو� ويه متتد اىل النخ* وادعيت كذ!.. Óاليس غريبًا � غادة ان اكون ا

يطوفون حول  لفت انتباهك من بني مئات السجناء ا9ين دخلوا وخرجوا من هذا السجن؟ لقد اكنوا الوحيد ا9ي

امجليع احبوها ومن بيهنم العرشات ا9ين  * لك يوم، ال بد ان هناك من احهبا اكرث مين، وليس هذا فقط، بلالنخ



ملاذا مل تظهري الي مهنم واخرتت الظهور يل واÓ ا9ي ...قصصها ال تنهتـي واخلرافات اليت" العفاريت"يؤمنون بوجود 

 ... ؟"zلعفاريت"zجلن وال حىت  ال يؤمن

 

انبس حبرف واحد، انقلب كيان غادة وللمرة Uوىل اراها وUبتسامة  خربطت يف الßم، انعقد لساين مليبدو انين 

محلقت  جتهم و'ها، وبدت عليه عالمات احلزن وUمل، ترقرقت ا¤موع يف مقلتهيا وتيبست، تتالىش عن ثغرها،

خشصت عيناها ويه تنظر ...اكلرباكني  داخلها يف عينهيا، واذا z¤موع تأىب اخلروج من مقلتهيا بعد ان تفجرت يف
 :قليب لال يشء وقالت واحلزن ميزق جفنهيا وخيرتق شغاف

يك ال ارى ا¤موع يف عينهيا،  مث اشاحت بو'ها عين"...ليس الحد قدرة عىل رؤييت U اذا اردت اÓ ذZ "ـ 
 ..:واضاقت

 

ظهوري فيه متعة يل، او انه جمرد تسلية، ال، Uمر ا�ك ان تفكر ان  اÓ من يقرر مىت يراين ٔاي انسان،" ـ 
علهيا عقاب  بكثري ٔالن من يظهر منا ٔالي انس، يعرض نفسه Fالفة عقائدية يف عاملنا، مما يرتتب اصعب من هذا

 ."هول ذZ العقاب ؤامله من البرش، ان احدا منمك ال يتصور مدى عسري ال يتصوره عقÎ ٔاو عقل احد

 

ورسعة، متوج شعرها النامع وطار فوق راسها، مفاج  حركت رٔاسها للجهة املعاكسة يل خبفةسكتت عن الßم و 

zلفطرة ادركت . يدها اليه، رفعته عن و'ها لينسدل عىل ظهرها وكتفهيا بدالل ورسى رس�ن املوجة اليت امتدت

انتصبت ..  من صرب وجتôاحلركة لمتسح دمعة من عينهيا سقطت عىل خدها رمغ ما اظهرته امايم اهنا قامت هبذه

 :لكرب�هئا واكهنا تريد اخفاء ما هبا من ضعف فقالت بنربة لكها جديةٔ×هنا تريد الثأر

 

من اصعب Uمور ؤاعقدها، و� ويل من  ال تعتقد ان االتصال مع Uنس zلنسـبة لنا ٔامر سهل، واعمل ٔانه"ـ 

و تأكد � .مور عندÓ يه االتصال zالنساناخسف U حياول ذZ منا، ؤاضف اىل معلوماتك � حسن ان من

فيلسوف زمانك و� صاحب اخلربة يف احلياة انك اكرث من غريك امياÓً بوجود  حسن � ابن املدارس، � متعمل، �

تقنع نفسك هبا ظنا  او ما تسميه zخلرافة، وجتهد فكرك يف خلق املربرات والتفسريات والتحليالت، اليت عامل آخر

 "... ا اسـتنتاجات فقط الرضاء غرورك ا9ي ال حد ¬منك اهن



 

 :اختلفت لهجهتا وازدادت حدة لتقول

 

 ا9ين مه يف نظرك اغبياء يؤمنون zخلرافات، فهم ال جيهدون انفسهم وال يضيعون وقهتم ان هؤالء..كفاك غرورًا "ـ 

ارتكبت حامقة وخسافة سادفع  نكر انينومه يتفننون يف خلق املسميات والتفسريات، فكفاك ماكبرة، اما اÓ فال ا

 .اتصلت مع انيس، نعم، لقد اتصلت بك � حسن مثهنا غاليا، وقد بدات من Uن ادفع ذZ المثن الين

 

 . املغادرة عىل لك حال انهتـى وقيت وجيب عىل

 

 ... ـ غادة اÓ اسف، مل اقصد Uساءة Z او ان اجرحك حبرف مما قلت

 

 : ا مرة اخرى وقالت بصوت مهتدجترقرق ا¤مع يف مقلتهي

 

 ..." جيب ان تتاسف � حسن اÓ اليت"ـ 

 

 ... خفية منعين ان افعل ذZ حاولت ان امد يدي جتاهها، لكن شيئًا ما فيه قوة

 

 ...مل اقصد ـ غادة ارجوك ان تساحميين، ال ادري ماذا جرى يل،

 

 ...واختفت. خدها فاسـتقرت عليه فها حصنمحلقت عيناها يف عيين واذا بدمعة واكهنا لؤلؤة مثينة تلق 

 

 ...غادة...غادة ... ـ غادة 

 

وقليب  اختفت غادة واختفى معها ضوء القمر،...يسـتحرض Uموات من القبور وليس من مسـتجيب Óديت مكن



يل يف ٔاحشايئ، ذهبت وتركت  يتفطر اىس وحزÓً عىل فراقها، لقد اكنت دمعهتا Uخرية اشـبه خبنجر اسـتل ؤامغد

ٔامحقين، كنت جلفا معها اىل ابعد حدود القسوة، ايعقل ان  عذاب الضمري جيمث عىل ٔانفايس، � هللا ما اخسفين، وما

كيف طاوعين قليب وكيف مسحت لنفيس ان ايسء لها وان اجرح شعورها ... يكون يل قلب ومشاعر واحاسيس

 . املرهف

 

اعرتف انين بكيت واكنت هذه املرة ... امجليلتني دمعة واحدة اÓ ال اسـتحق مهنا نظرة واحدة وال اسـتحق من عينهيا

دموع حرارهتا من Óر عذاب الضمري . ذرفت دموعًا من اعامق القلب .Uوىل اليت ابيك هبا يف حيايت باكًء صادقا

 اعرتف Uن ان قويت اهنارت..اتوسل بصدق، واطلب املغفرة بصدق...بصدق اÓشد بصدق  ابيك هذه املرة...

 .فلسفيت الغيت وحتطم عنادي واÓ ساجد يف حمراب جاملهاو 

 

يف  فمل ار شيئا، امغضهتا وفتحهتا مرة اخرى واكنت الغشاوة من امايم قد انقشعت الجد نفيس فتحت عيوين بتثاقل

املالبس البيضاء، ولك  احدى الغرف لك ما فهيا من اÅث ابيض، ومجموعة من Uشـباح حتيط يب ويه ترتدي

استسلمت ...اية كوابيس واية احالم هذه ... امغضهتا... Uشـباح يمتمت مع Uخر، خبأت عيوين واحد من

؟هل هؤالء ا9ي حييطون يب مه ...الفضاء؟ ال، رمبا يف عامل اجلن  هل اÓ يف...لهواجيس حىت اكد رايس ينفجر
كرب�ء  ذا ابن ادم ا9ي جرحزليخة، وشعشوع؟؟ مباذا يمتمتون؟ هل يقولون لبعضهم البعض ه رشموخ، وجنوف،

رمبا سـيضعونين يف طنجرة  حسـنًا، ماذا سـيفعلون يب ؟هل سـيعلقونين من شعري يف الفضاء؟ ال،ال،...ٕابنتنا 
وسيسحروين عىل هيئة قرد او ميسخونين عىل هيئة  او حيدث معي مثل ما حيدث يف حاك�ت الف لي* ولي*..كبرية

 !...دجاجة لكب او حامر ورمبا عىل شلك

 

تراودين، والكوابيس تالحقين مث اÓم  مث اÓم مث استيقظ وUحالم ما تزال.. اÓم مث استيقظ.. امغض عيين

الغرفة، اجد ايم جالسة امايم، اهنا Óمئة عىل الكريس جبانيب،  افتح عيوين اتفحص. واستيقظ وال اقوى عىل احلراك

واكنت معي  نعم اذكر، لقد كنت يف احلديقة...دموع ..غادة .. يقةماذا حيدث؟ اتذكر احلد..اÓ ؟ اين: يعاودين السؤال

 ؟...اÓ نعم لقد تركتين ولكن اين..غادة ،حدثهتا وحدثتين، اغضبهتا حزنت 9هاهبا 

 



اهنا غادة كام عهدهتا، بنظراهتا ...امجليل  زامحت Uفاكر يف خميليت، ومن وسط زحام Uفاكر، ظهر وجه غادة

بدالل وانفة، ونظرات عينهيا ال ختلو من بريق احلزن والشفقة، دنت  رة، اقرتبت مين تسريوابتساماهتا الساح

 لك يشء شل يف..مل اسـتطع احلراك ومل اقو عىل الßم ..الرسير جبانيب حاولت الهنوض  وجلست عىل حافة

اسق وصدرها املكتزن zجتايه، املتن ترفع يدهيا متتد حنوي متيل جبسدها..انظر الهيا ..جسدي ما عدا التفكري والنظر 

ليالمس صدري ليفصل بيننا تبعده بيدها برقة ودالل تزداد  ينسدل شعرها Uسود اكلشالل يتدىل عىل صدرها

خيتلجين شوق ...حاولت حتريك يدي ومل افلح...ولهفة الحتضاين تسارعت دقات قليب زاوية ميلها واكن هبا شوق

 .. ولكنين ال اسـتطيع، ال اقوى عىل فعل ذZامتىن ان امضها بعنف اىل صدري  دفني

 

غادة وللمرة Uوىل اراها وUبتسامة  يبدو انين خربطت يف الßم، انعقد لساين مل انبس حبرف واحد، انقلب كيان

عالمات احلزن وUمل، ترقرقت ا¤موع يف مقلتهيا وتيبست، محلقت  تتالىش عن ثغرها، جتهم و'ها، وبدت عليه

ويه تنظر  خشصت عيناها...z¤موع تأىب اخلروج من مقلتهيا بعد ان تفجرت يف داخلها اكلرباكني  واذا يف عينهيا،

 :لال يشء وقالت واحلزن ميزق جفنهيا وخيرتق شغاف قليب

عينهيا،  مث اشاحت بو'ها عين يك ال ارى ا¤موع يف"...عىل رؤييت U اذا اردت اÓ ذZ  ليس الحد قدرة"ـ 

 ..:واضاقت

 

ظهوري فيه متعة يل، او انه جمرد تسلية، ال، Uمر  اÓ من يقرر مىت يراين ٔاي انسان، ا�ك ان تفكر ان" ـ 
منا ٔالي انس، يعرض نفسه Fالفة عقائدية يف عاملنا، مما يرتتب علهيا عقاب  اصعب من هذا بكثري ٔالن من يظهر

 ."ؤامله  يتصور مدى هول ذZ العقابيتصوره عقÎ ٔاو عقل احد من البرش، ان احدا منمك ال عسري ال

 

شعرها النامع وطار فوق راسها، مفاج  سكتت عن الßم وحركت رٔاسها للجهة املعاكسة يل خبفة ورسعة، متوج
zلفطرة ادركت . رفعته عن و'ها لينسدل عىل ظهرها وكتفهيا بدالل ورسى رس�ن املوجة اليت امتدت يدها اليه،

 انتصبت..متسح دمعة من عينهيا سقطت عىل خدها رمغ ما اظهرته امايم من صرب وجتô ل  اهنا قامت هبذه احلركة

 :لكرب�هئا واكهنا تريد اخفاء ما هبا من ضعف فقالت بنربة لكها جديةٔ×هنا تريد الثأر

 



من اصعب Uمور ؤاعقدها، و� ويل من  ال تعتقد ان االتصال مع Uنس zلنسـبة لنا ٔامر سهل، واعمل ٔانه"ـ 

و تأكد � .اخسف Uمور عندÓ يه االتصال zالنسان حياول ذZ منا، ؤاضف اىل معلوماتك � حسن ان من

فيلسوف زمانك و� صاحب اخلربة يف احلياة انك اكرث من غريك امياÓً بوجود  حسن � ابن املدارس، � متعمل، �

تقنع نفسك هبا ظنا  التفسريات والتحليالت، اليتاو ما تسميه zخلرافة، وجتهد فكرك يف خلق املربرات و  عامل آخر

 "... منك اهنا اسـتنتاجات فقط الرضاء غرورك ا9ي ال حد ¬

 

 :اختلفت لهجهتا وازدادت حدة لتقول

 

 ا9ين مه يف نظرك اغبياء يؤمنون zخلرافات، فهم ال جيهدون انفسهم وال يضيعون وقهتم ان هؤالء..كفاك غرورًا "ـ 

ارتكبت حامقة وخسافة سادفع  خلق املسميات والتفسريات، فكفاك ماكبرة، اما اÓ فال انكر انينومه يتفننون يف 

 .اتصلت مع انيس، نعم، لقد اتصلت بك � حسن مثهنا غاليا، وقد بدات من Uن ادفع ذZ المثن الين

 

 . املغادرة عىل لك حال انهتـى وقيت وجيب عىل

 

Z ساءةU اسف، مل اقصد Óاو ان اجرحك حبرف مما قلت ـ غادة ا ... 

 

 : ترقرق ا¤مع يف مقلتهيا مرة اخرى وقالت بصوت مهتدج

 

 ..." جيب ان تتاسف � حسن اÓ اليت"ـ 

 

 ... خفية منعين ان افعل ذZ حاولت ان امد يدي جتاهها، لكن شيئًا ما فيه قوة

 

 ...مل اقصد ـ غادة ارجوك ان تساحميين، ال ادري ماذا جرى يل،

 



 ...واختفت. خدها فاسـتقرت عليه لقت عيناها يف عيين واذا بدمعة واكهنا لؤلؤة مثينة تلقفها حصنمح

 

 ...غادة...غادة ... ـ غادة 

 

وقليب  اختفت غادة واختفى معها ضوء القمر،...يسـتحرض Uموات من القبور وليس من مسـتجيب Óديت مكن

U عىل فراقها، لقد اكنت دمعهتا Óًيف ٔاحشايئ، ذهبت وتركت يل  خرية اشـبه خبنجر اسـتل ؤامغديتفطر اىس وحز
ٔامحقين، كنت جلفا معها اىل ابعد حدود القسوة، ايعقل ان  عذاب الضمري جيمث عىل ٔانفايس، � هللا ما اخسفين، وما

كيف طاوعين قليب وكيف مسحت لنفيس ان ايسء لها وان اجرح شعورها ... يكون يل قلب ومشاعر واحاسيس

 . املرهف

 

اعرتف انين بكيت واكنت هذه املرة ... اÓ ال اسـتحق مهنا نظرة واحدة وال اسـتحق من عينهيا امجليلتني دمعة واحدة

دموع حرارهتا من Óر عذاب الضمري . ذرفت دموعًا من اعامق القلب .Uوىل اليت ابيك هبا يف حيايت باكًء صادقا

 اعرتف Uن ان قويت اهنارت..بصدق، واطلب املغفرة بصدقاتوسل ...بصدق اÓشد بصدق  ابيك هذه املرة...

 .وفلسفيت الغيت وحتطم عنادي واÓ ساجد يف حمراب جاملها

 

يف  فمل ار شيئا، امغضهتا وفتحهتا مرة اخرى واكنت الغشاوة من امايم قد انقشعت الجد نفيس فتحت عيوين بتثاقل

U ث ابيض، ومجموعة منÅاملالبس البيضاء، ولك  شـباح حتيط يب ويه ترتدياحدى الغرف لك ما فهيا من ا

استسلمت ...اية كوابيس واية احالم هذه ... امغضهتا... واحد من Uشـباح يمتمت مع Uخر، خبأت عيوين

؟هل هؤالء ا9ي حييطون يب مه ...الفضاء؟ ال، رمبا يف عامل اجلن  هل اÓ يف...لهواجيس حىت اكد رايس ينفجر
كرب�ء  يخة، وشعشوع؟؟ مباذا يمتمتون؟ هل يقولون لبعضهم البعض هذا ابن ادم ا9ي جرحزل  رشموخ، وجنوف،

رمبا سـيضعونين يف طنجرة  حسـنًا، ماذا سـيفعلون يب ؟هل سـيعلقونين من شعري يف الفضاء؟ ال،ال،...ٕابنتنا 
و ميسخونين عىل هيئة وسيسحروين عىل هيئة قرد ا او حيدث معي مثل ما حيدث يف حاك�ت الف لي* ولي*..كبرية

 !...دجاجة لكب او حامر ورمبا عىل شلك

 



تراودين، والكوابيس تالحقين مث اÓم  مث اÓم مث استيقظ وUحالم ما تزال.. اÓم مث استيقظ.. امغض عيين

نيب، الغرفة، اجد ايم جالسة امايم، اهنا Óمئة عىل الكريس جبا افتح عيوين اتفحص. واستيقظ وال اقوى عىل احلراك

واكنت معي  نعم اذكر، لقد كنت يف احلديقة...دموع ..غادة .. ماذا حيدث؟ اتذكر احلديقة..اÓ ؟ اين: يعاودين السؤال

 ؟...اÓ نعم لقد تركتين ولكن اين..غادة ،حدثهتا وحدثتين، اغضبهتا حزنت 9هاهبا 

 

اهنا غادة كام عهدهتا، بنظراهتا ...ل امجلي زامحت Uفاكر يف خميليت، ومن وسط زحام Uفاكر، ظهر وجه غادة

بدالل وانفة، ونظرات عينهيا ال ختلو من بريق احلزن والشفقة، دنت  وابتساماهتا الساحرة، اقرتبت مين تسري

 لك يشء شل يف..مل اسـتطع احلراك ومل اقو عىل الßم ..الرسير جبانيب حاولت الهنوض  وجلست عىل حافة

املتناسق وصدرها املكتزن zجتايه،  ترفع يدهيا متتد حنوي متيل جبسدها..انظر الهيا ..جسدي ما عدا التفكري والنظر 

ليالمس صدري ليفصل بيننا تبعده بيدها برقة ودالل تزداد  ينسدل شعرها Uسود اكلشالل يتدىل عىل صدرها

خيتلجين شوق ...افلححاولت حتريك يدي ومل ...ولهفة الحتضاين تسارعت دقات قليب زاوية ميلها واكن هبا شوق

  .. امتىن ان امضها بعنف اىل صدري ولكنين ال اسـتطيع، ال اقوى عىل فعل ذZ دفني

ارتعش جسدي ورست يف عرويق رعشة  يداها لتالمس براحتهيا النامعتني جبيين ورايس،... اما يه فمتتد 
قرتبت اكمنا تريد تقبييل، 'دت العمر، دنت بشفتهيا وا يالحقها تيار احساس غريب مجيل، متنيت ان يدوم طوال

عن الوسادة لتلمث شفتاي شفتهيا الورديتني، وفرغ صربي من Uنتظارٔالقبلها قبل  يف حماوالت عديدة ان ارفع رايس
جبيين ونظرت يف  داعبت اÓملها شعري، ومسحت براحهتا حبات عرق تصببت من...تقبلين لكهنا مل تفعل  ان

 ..:كزي وقالتعيوين حىت فقدت قدريت عىل الرت 
 

 .." حسن، قل غادة"ـ 
 

 :وقلت حاولت مث حاولت حىت جنحت..احلّت عىل واّرصت ..جعزت عن الßم 
 
 .. ـ غادة
 

عىل الهنوض وشعور zلراحة والطامنينة معل عىل هتدئة  شعور zلنشاط واحليوية حيثين...رددت امسها عدة مرات
 :وقالت..اعصايب



 
zستبدال  يف الغرفة عدة مرات وسـتذهب اىل املغس* لتغسل و'ك، وسـتقومUن ستهنض لتمتىش  حسن،"ـ 

 ."مالبسك
 

 :كثرية، حىت انتصبت عىل قدمهيا واقفة وقالت اكنت ترشدين وتدلين عىل ماكن لك يشء، طلبت مين اشـياء
 

ستسمع  حسن، بعد قليل من الوقت..لYهاب، ولكنين ساعود zرسع وقت ممكن  وUن � حسن اÓ مضطرة"ـ 
جيدة  واشـياء غريبة حدثت فال تتفاجأ، واريد منك ان ال تفكر هبا كثريا فكر فقط zنك يف حصة وسرتى امور

 ... وانك معاىف متاما
 

�كدت انين يف غرفة احد ...وحتول الهدوء اىل نشاط وحيوية  اختفت غادة هبدوء، بدٔات انفذ لك ما طلبته مين،
فيه، نظرت اىل ايم فهـي ال تزال تغط يف نوم معيق، ربت عىل كتفها وجودي  املستشفيات، ولكن ما سبب

 خرجت مرسعة لتعود بعد ثوان بصحبة احدى...فتحت عينهيا، ذهلت وقفت عىل قدمهيا...نو�ا ايقظهتا من...
لتعود بصحبة  وما ان وقعت نظرات املمرضة عيل حىت اسـتدارت وعادت مرسعة من حيث اتت...املمرضات 

هبدوء لك ما جيري من حويل من  ت الغرفة zالطباء واملمرضني، ولك ما فعلته ٔاين جلست اراقبطبيب، امتالٔ 
 . امور مل افهمها

 
تقدم احد Uطباء . وفكري يف حتليل وتفسري لك ما جيري، وها اÓ انتظر ٔالعرف معلت عىل ان ال ا'د نفيس

اعرف العربية جيدا، اسـئ*  ومل يكن هناك داع للرتمجة الينzللغة العربية واخذ اخر يرتمج يل zللغة العربية،  ولكمين
هدويئ حبيث مل اسـتطع ان امتاZ نفيس من Uنفعال،  كثرية و'ها ٕاّيل الطبيب، ولكن ا9ي طري صوايب وافقدين

 . عىل مكويث يف املستشفى سـبعون يوما كنت فهيا يف غيبوبة �مة اين علمت من حديث الطبيب، انه مىض
 

 اسـتطع موا'ة نفيس من هولها، وضعتين امام خماوف احلياة، ايعقل ان اكون قد مكثت يف مل..ية صدمة قو 
شعور معيق ...يوم  املستشفى سـبعني يوما؟ كيف هذا دون ٔان احس او اشعر بيشء، ؤ×نين مكثت يوما او بعض

ستسمع وسرتى � :قالت  وحتذيراهتا عندما تذكرت غادة...عاصفة من احلرية ٔاخذت تعصف بنفيس . يلفه الصمت
 ؟...من اغرب Uمور  نعم اليس ا9ي اÓ فيه...حسن امورًا غريبة

 
 : جلس ايل الطبيب شارحا ما حدث، وقال خياطبين



 
والفحوصات الطبية  هذا ما اثبتته Uشعة...وجسمك خال من ٔاي مرض عضوي ...انك � حسن سلمي معاىف  ـ

 ...نفيس غيبوبة يبدو انه Óجت عن عاملواFربية غري ان ما تعرضت اليه من 
 
مبغادرة املستشفى U بعد حضور الطبيب  ومل يسمح يل...من حديثه يظهر ؤ×نه ال ميÎ ٔاية توضيحات علمية لعليت

غيبوبيت، وما هو U يوم واحد حىت حرض الطبيب، واكن جل  احليفاوي ا9ي ارشف عىل عال� طي* ا�م
 :وقال يل برصاحة...قدريت عىل التحرك والßم لتركزيه واهÝمه ينصب حو 

 
غيبوبتك غريبة بعض اليشء، ولكن Uغرب مهنا � حسن قدرتك عىل احلركة  ـ ان Uسـباب اليت ادت اىل

 . طبيعي واكنه مل حيصل Z يشء والßم بشلك
 

Uسـئ* الفضولية تهنال عيل Uقارب وUصدقاء وUهل، وعرشات  وبقيت ا�ما حييطين هبا...عدت اىل البيت 
وzلطبع ٔاÓ ال امU Îجابة عىل ٔاي ... صار � حسن؟ وانت ماشعرت � حسن؟ اخل كيف � حسن؟ وشو..

البôة عىل  ولك ا9ي فهمته ان ايم وجدتين ملقى يف احلديقة، حفاولت ايقاظي، وبعدها ايقظت نصف... سؤال
اىل مستشفى ارسائييل، حيث جعز  قام اهيل بتحوييل عىل حساهبمرصاخها ومت نقيل اىل مستشفى عريب، وبعدها 

 .. Uطباء عن تشخيص حاليت ومت وضعي حتت ارشاف طيب مكثف
 

 . بطريقهتا اخلاصة ايم املسكينة مل يعجهبا ما قا¬ Uطباء عن حاليت، فقررت ان تترصف يه
 

معل (¬ الف دينار ليعطهيا النتيجة التالية  دفعت تو'ت اليه" دجال"تو'ت اىل الفتاحني واملشعوذين، واول 
وقام zعطاهئا جحاzً ضد ) غيبوبة=حسد+حسر(بأن اصابته عني حسود  البنك، وتصادف يف نفس الوقت)حسر 

). السحر - العمل(النتيجة توجب عىل ايم دفع مبلغ ألفي دينار اذا يه ارادت ان يسـتخرج لها  احلسد، ولهذه
واخذت ايم تتنقل من دجال اىل اخر ... بلغ لôجال مقابل قيامه ببعض احلراكت الهبلوانيةودفعت ايم املسكينة امل 

تسـتدينه من Uقارب لتدفع به لهؤالء ا¤جالني الاكذبني، ولكام  حىت رصفت لك ما متلكه ولك ما اسـتطاعت ان
 ... اخلليليدلها عىل اخر، ويه ترحتل من جنني اىل Óبلس ومن Óبلس اىل يئست من واحد جتد من

 
للمستشفى، اكن يتطلب  `، ان مجموع ما انفقته ايم عىل ا¤جالني مضافًا اليه الفاتورة اليت جيب تسديدها وامحلد

ما تسـببته ٔالهيل من عذاب، شعرت بأين  اكرث ما اكن يؤملين هو. منا العمل مخس سـنوات حىت نقوم بتسديده



ماذا فعلت . افق، وبقيت يف غيبوبة اىل Uبد، او حىت مت مل سبب شقاء هذه العائ* واين عبء علهيم، ليتين
مفنذ عرفهتا واملصائب حتل بنا؛ واحدة تيل . ويعرتيين شعور zلغضب علهيا ليحدث يل لك هذا ؟اتذكر غادة

ختلت  سبب سهري وقلقي وعذايب، ولكين احهبا، نعم ،اقدسها وجبنون، ولكن ملاذا تركتين؟ ملاذا Uخرى، فهـي
 ؟...ذZ، ملـاذا � غادة  اÓ بأمس احلـاجة الهيا ملاذا مل تـات لتساعدين ويه متÎ القـدرة عىلعين و 

 
املكتب يف غرفيت، ظهرت غادة وجلست امايم، وما ان  ويف وسط دوامة التفكري واهلم والغم واÓ جالس خلف

 :حصل يل، قالتوالسعادة عندي مبشاعر الغضب علهيا ملا  رايهتا حىت امزتجت مشاعر الفرح
 

 "..اعتد رؤيتك هكذا مابك � حسن ؟مل"ـ 
 
 :قلت لها
 

 ... ـ ال يشء � غادة
 

ومل امتاZ  قرٔات شيئا من افاكري، فتالشت ابتسامهتا ومل تتلكم، ومرت دقائق من الصمت ومل تتلكم، ويبدو اهنا
 : نفيس يف التعبري عن غضيب، وقلت لها

 
 ملاذا..؟ملاذا مل تساعديين؟ ملاذا ختليت عين واÓ ا9ي احببتك، بل عبدتك ..غادة  ـ ملاذا فعلت يب لك هذا �

 ؟...انتظرت سـبعني يوما حىت تذكرت ان تساعديين
 

 :لها الواثق، بنظراهتا العميقة، ومل جتب، واكن مصهتا يسـتفزين اكرث واكرث فقلت اخذت غادة تراقبين هبدوهئا
 
 ... عقايب املناسب هل نلُت ...ـ هل تشعرين zلسعادة Uن 

 
 : غادة عن مصهتا وقالت بنربة غضب وخرجت

 
ملاذا ترص عىل اياليم دامئا ؟حقًا انمت بنو البرش من اضعف ... ما ذنيب 9zي حدث Z...اي امحق انت "ـ 

 "... Uخرين طريقتمك الغريبة يف تفسري واستيعاب Uمور، و� لرباعتمك يف القاء اللوم عىل اFلوقات، ولمك



 
 : وبلغ غضب غادة ذروته حيv قالت

 
 الوقت لتواجه نفسك الضعيفة، هل تريد ان تعرف من Uمحق والضعيف ا9ي فعل بك هذا ؟ ـ يبدو يل انه حان
مين ووضعت لكتا  وحبركة رسيعة ومفاجئة اقرتبت. انت تسـتحق ان تعرف احلقيقة اليت لن ترسك,جيب ان تعرف 

جهبيت، وما ان ضغطت حىت شعرت zن حر  ها اليرسى واهبام يدها الميىن ضغطت عىليدهيا عىل رايس واهبام يد
 : قالت ا¤نيا قد بدا خيرج من رٔايس، وبصوت هادىء متقطع

 
  .."انظر يف عيوين.. انظر يف عيوين"ـ 

  

  
ت شبهية ٔامسع بضع لكام. اعد ارى شيئا ٔاو اشعر بيشء فقدت لك قدرة عىل الرتكزي مل اشعر برايس ٔاوجسمي، مل

 : zالحالم تقول يل
 .." Uن تقرتب من احلديقة ،انت Uن zحلديقة انت"ـ 

 
 ارى ايم حترض اىل احلديقة تقرتب..انه اÓ ،نعم اÓ، ارى نفيس ...ملقًى عىل Uرض  ارى خشصاً ..ارى حديقة مزنلنا 
اصل املستشفى ...سـيارة قلونين يفين!!! حيملوين..حيرض اجلريان..حسن ترصخ،حترض اخيت..حسن ..حتاول ايقاظي 

معي، ابتداء من وجودي يف احلديقة وحىت  ارى بوضوح لك يشء حدث...حفوصات ..ا'زة..ممرضات.. اطباء ..
الغريب يف .لك صغرية وكبرية متر برسعة ..هائ* متر Uحداث امايم حلظة حصويت من الغيبوبة يف املستشفى، برسعة

وبرسعة , و يف ٔاية حلظة اريد ذZ أن حيدث واÓ يف املستشفى، ال، ال اريد ذZاسـتطيع ان احص Uمر اين كنت
غادة يدهيا عن رايس لتقول  هائ* ، بدٔات اعود اىل حيث بدٔات، واشعـر بثقل وتعب يف لك احناء جسدي، ترفع

 : يل
 

ك ولكين �ام ذZ ؟اÓ مل اختل عنك zلرمغ من خسافت هل علمت Uن ماذا حدث Z؟ ومن املسؤول عن"ـ 
Îآسفة.. تفعل شيئا ال تريد انت ان تفع& بلغت من قوة ال اسـتطيع ان اجع Óولكن ال مفر، ٕاذ اكن ال بد من ...ا

 ."هبذه الرح* لتعرف حقيقة نفسك قيامك
 

كيف اسـتطاعت غادة ان تفعل هذا ؟ما يه القوة اليت ...غريب شعور...جسمي يرتعش ...وجفاة اختفت غادة 



فذاكرة Uنسان تسـتطيع ان ,ان تعيدين اىل املايض ليك امسع وارى لك ما حدث معي  نعم لقد اسـتطاعت متلكها ،
اكن قريبًا مين  به اىل املايض، ولكن ليس هبذا الوضوح وهذه ا¤قة، لقد مسعت لك لكمة قيلت، ولك من تعود
نظرت اىل ساعيت واكنت تشري ...هتا بوضوح راي... حىت اصغر Uشـياء اليت ال تسـتطيع ا9اكرة ان تسجلها...اتذكره 

كيف حدث واسـتطعت ان اعيد ..ثالث ساعات ..ساعتني ..ساعة..التجربة مك اسـمترت هذه..اىل الثالثة صباحا 
 اكرث ما اكن خييفين مما حدث، هو انين كنت ارى نفيس عىل بعد امتار واكين. يوما تفاصيل احداث سـبعني

وذاكرة Uنسان تدون ...فهمها؟  داخل Uنسان قوة تتحمك فيه وال يسـتطيع هوهل يف! ...عىل خشص اخر" اتفرج"
مك مرة ...نتحمك بترصفاتنا ؟� غادة مك اÓ ضعيف امامك  ولكن هل zلفعل حنن ال...فقط Uشـياء اليت يتذكرها 

 !... ومك اكنت ترصفايت خسيفة جتاهك � غادة...اليك اخطأت حبقك ومك اسأت
 

  "خسيف بعرف انك" ـ
 

 ـ غادة هل عدت ؟
 

zلغرفة، مل اسـتطع ان اتركك حىت ٔاطمنئ عىل انك عدت اىل  اÓ مل اذهب � حسن حىت اعود ، بقيت معك"ـ 
 منمك اىل املايض احياÓ ال يسـتطيع العودة منه، وامنا يعيش فيه وهذا ما تسمونه انمت ٔالن من يعود... وعيك الطبيعي

 ًÓالبرش جنو. 
 

 : حضكت وقالت
 

 ."(جيننك(اليل  ومش Óقصك...وانت جمنون من دار اهÎ "ـ 
 

املايض؟ وملاذا مل اكن اتذكر لك هذه Uشـياء  ـ غادة قويل يل، كيف فعلت هذا؟ وكيف اسـتطعت اعاديت اىل
 ...وحدي؟
 

 ... تفكريك، كفاك ما عرفت اليوم، وجيب ان اغادر ـ حسن ال داعي الرهاق
 

 . هذا السؤال ـ غادة ارجوك فقط اجييب عىل
 



 "... حسن"ـ 
 

 . ارجوك...ـ غادة 
 

املايض  سلمي العقل يسـتطيع العودة اىل املايض مىت شاء، املايض ا9ي اكن موجودًا فيه فقط حسن، لك انسان"ـ 
الهيا ولكنمك حىت Uن مل تسـتطيعوا  فلك Uصوات اليت مسعها والصور اليت راها يسـتطيع العودة,ا9ي اكن يدركه 

افضل لمك، فاملئات منمك اسـتطاعوا العودة اىل املايض، وحني  شاف الطريق الصحيح اىل ذZ ورمبا يكون ذZاكت 
 ."توقفوا عنده حلاجهتم اليه وصلوا اىل موقف ممزي

 
 ؟...اىل املايض فهل ¤يه القدرة لYهاب اىل املسـتقبل اذا اكنت ¤ى Uنسان القدرة للعودة...ـ غادة 

 
 ..: وتشري بيدها حنوي تضحك ووقفت غادة ويه

 
 "...واختفت من جديد روح � حبييب Óم احسـنÎ وسـنمكل حديثنا zلغد"ـ 

 
القيت بنفيس عىل الفراش الغط يف نوم معيق .الصباح  ومع اختفاهئا توحش Uفق خبيوط الشفق Uمحر معلنا بزوغ

ايم عىل ان استيقظ واسـتعيد نشاطي  الظهرية، بعد احلاح وارصار من هادىء، مل احص منه U يف ساعات
و'ـي  قريباهتا اللوايت قدمن لز�رتنا لتقدمي الهتاين بسالميت وخرو� من املستشفى، غسلت وحيوييت الجلس مع

احلديث zلسؤال عن  واستبدلت مالبيس، وخرجت السمل عىل قريبايت جلست معهن ما يزيد عن ساعتني، بدأ 
جعلين اجلس معهن لك هذا الوقت الطويل  وبرصاحة ٔاقول ٔان ا9ي...وعالنةحصيت، وانهتـى بآخر اخبار فالنة 

، واليت مل ارها U مرتني يف حيايت، بدات تروي لنا بعض "محمد ام"هو ان خا� ايم - ا9ي اكن zماكين اختصاره 
حديهثا اكن تلو Uخرى ومع ان حديهثا عن اجلن مل يكن خيلو من السذاجة، U ان  القصة"اجلن "القصص عن 

وامور  واكن ذZ احلديث هو ا9ي دفعين اىل اخلوض معها يف نقاش كنت متاكدا من خسفه حول اجلن شـيقا،
موجودا ، اصبحت  ؟ و'ت لها اسـئ* عديدة اربكت من اكن...اجلن وهل يزتوج اجلن، وكيف حيب اجلن،

 : اسـتأذنت وتو'ت اىل املطبخ حيث اكنت ايم وقالت يل.اجللسة مم*
 

 ."؟ شو القصة...اتالحظ � حسن انك �مت zمور اجلن اكرث من الالزم"ـ 
 



 : فقلت لها
 

 ... وقصصها الغريبة"محمد ام"ـ - � ايم فقط اردت ان اجامل خالتك 
 

وان شكت ايم بيشء فاهنا ال جتع& مير مّر ...ترصفايت يبدو ان حاسة ايم الغريزية جعلهتا تشك يف بعض
 الساعة بعد الساعة، جتاوز الوقت منتصف الليل واÓ اسري من الغرفة اىل الصا� ومن لساعات ،انقضت ا...الكرام

zحساس قوي جدا ان  جلست قليال يف الصا�، احسست,وبعد ان Óم لك من يف البيت ...الصا� اىل املطبخ 
اريد ان اخترص تÎ املسافة غرفيت ؤ×ين  ركضت مرسعا zجتاه...غادة Uن قريبة مين واهنا حىت داخل الغرفة

وقفت جبانب الباب والسعادة تغمرين، وقليب ياكد يقفز من ماكنه  وما ان وصلت اىل غرفيت حىت...القصرية جدا 
وهدوء،  تنظر عربها حنو الفضاء بطمأنينة...غادة متkٔة عىل حافة النافذة املط* عىل الرشق  من شدة الفرح، تقف

النافذة، مما جعلها تبدو واكهنا  رها Uسود الطويل واكن نور القمر يتسلل عرب زجاجوعىل ثوهبا Uبيض تناثر شع
 ..علهيا ضوء كشاف مثبت يف الفضاء لوحة غاية يف امجلال، ثبتت عىل احلائط املظمل وسلط

 
 شعورقوي يف نفيس...وال ادري ان اكنت تراين او شعرت بقدويم تسمرت يف ماكين بضع دقائق واÓ انظر الهيا

 متنيت لو ان zسـتطاعيت مضها اىل صدري وان امسعها دقات...ازدادت لهفيت ...متثاق* يدفعين حنوها خبطى
 : قالت دون ان تلتفت ايل...ٔام ماذا ال ادري ...هل هو عدم اجلرٔاة ...يشء قوي مينعين ...قليب

  "اغلق الباب وتعال اىل جانيب � حسن"ـ 
 

لتعود عيناي اىل  - انهبا ونظرت عرب الفضاء فمل تشدين النجوم وال القمر وقفت جب. اغلقت الباب ورست حنوها
وراحت  - عدم اجلرٔاة- ويف حلظة جد امتدت يدي حمطمة قيد الصمت ا9ي كبلها حتت امس .اسـتقرت رو� حيث

لت عواطفي ومشاعري فقد اثق اما...تداعب خصالت شعرها النامعة امللساء، وغادة ال تزال تنظر حنو الفضاء 
، وعقد لساين، "خلبط كياين"اتوق لثغر تبسم، ... واحدة zحساس جمث ليغلفها بلهفيت املزتايدة ان امضها ولو للحظة

وقبل ان اختذ القرار اسـتدارت غادة حنوي واكهنا حتثين عىل ان افعل ...الصوت  وجعل دقات قليب تسارع رسعة
Zقالت مث. خطوات وجلست عىل حافة املكتبمهمت وقفزقليب من موضعه لوال اهنا سارت عدة ... ذ : 

 
 ؟"...تبدو اليوم حبا� جيدة � حسن "ـ 

 
 !... اكون كذZ ـ ما دمت اراك � غادة



 
 !"...... ولكنك zالمس مل تكن كذZ"ـ 

 
 !...Uمس ومن املايض، وليكن تفكريÓ يف احلارض واملسـتقبل ـ دعينا من

 
والهروب من ... معامله وال مسـتقبل دون ان حيدد املايض...يوم من �Uماملسـتقبل سـيصبح ماٍض يف ... حسن"ـ 

 . "املايض هروب من املسـتقبل
 

�  يف هذه اللحظة ال اريد التفكري U فيك...هذا اليوم اجازة ٔالسرتحي من عناء التفكري  دعيين ٔامنح عقيل...ـ غادة 
  غادة، وبوجودك جانيب

 
 ...غادة املايض يه غادة املسـتقبل امسـتفكر يف غادة ولكن أ ...ـ حسن 

 
النور وا¤الل، انت � غادة لكمة مل حيوهيا املعجم  ـ انت zلنسـبة يل مثًال ٌ للحب، وقدوة من اجل البقاء، وانت

 ..واحلياة انت املسـتقبل,
 

 ؟...ستبقى تفكر يف املايض لكن بعد مغادريت � حسن،ساصبح اÓ ايضا يف ذاكرتك ماض، فهل"ـ 
 

 ... الغد املرشق بوجودك � غادة zلقوة وUمل للقاء عم، املايض ا9ي نسجته ٔانت هو ا9ي سـميدينـ ن
 

 ؟" حسن واذا مل اكن فيه �"ـ 
 

 !...البال "يغص"ـ غادة ارجوك دعينا من Uفاكر وهذا النقاش ا9ي 
 

يس فيه لك ما تريد، وهترب من النه ل  كيف هترب من املسـتقبل، فاذا كنت هترب من املايض,ارٔايت � حسن "ـ 
 !".. هترب � حسن املسـتقبل اذا مل يكن فيه ما تريد فاىل مىت سـتظل

 
 وتتالىش هذه اللحظات مبجرد التفكري zهنا سوف تنهتـي ـ ما يه السعادة � غادة ؟اهنا حلظات نقتنصها من احلياة



... 
 

 ه ام ال؟ وال اريد ان حدث يشء ما وانهتتفال ادري ان كنت ساكون في,عليك من الغد  حسن اين خائفة"ـ 
 ..." عالقتنا ان هترب من الواقع وتتعرض ملا تعرضت ¬ يف السابق

 
 !!... ؤالي يشء متهـدين...ماذا جيول يف خـاطرك  ـ غـادة ،

 
 ا احلدالمر خاص ، ولكن حني افكر فيك اشعر ان من Uفضل ان تنهتـي عالقتنا عند هذ اÓ � حسن ال ا�د"ـ 

.. 
 
  وال اريد احلياة بدونك...ـ اين احبك، اعشقك 

 
 "... � حسن واÓ ايضا احبك"ـ 

 
 . اعيدهيا مرة اخرى ولتنهتـي حيايت بعدها ـ � هللا ما امجل لكمة احلب تÎ اليت تنطقني هبا � غادة،

 
 ... حضكت غادة وحضكت

 
 ."ولكين ال اريد ان تنهتـي حياتك � حسن" ـ

 
Óالواقع شيئا احبك ولكن هذا ال يغري من ـ نعم ا . 

 
فأنت من عامل، واÓ من عامل ,العذاب وUمل  ـ ان هذا احلب جنون وUسـمترار فيه جنون، ولن جيلب لنا سوى

 ." احلياة اخر، ولن يسـتطيع هذا احلب ان يغري طبيعة
 

مكن اكن يبحث ...ضالته فاهتدىوجد  رصخت اكلتائه ا9ي...عربت رأيس فكرة جمنونة مل اسـتطع مسك اعصايب
 :البيت مسعين حيv قلت وخيل ايل ان لك من يف...عن يشء فقده ووجده جفاة

 



 " حبيبيت ملاذا ال نزتوج؟..غادة "ـ 
 

شدة  خشيت علهيا ان تصاب zالغامء من...لفظت هذه اللكمة حىت بدات غادة تضحك وتضحك جبنون  وما ان
سـبحان ا9ي ...لك يشء ا9ي يضحكها، ولكن سـبحان هللا رب العباد خالق الضحك، ٔاما ٔاÓ فمل أكن ٔاعرف ما

 : حني قالت رسحت يف حمراب جاملها ومل احص U...ما امجل حضكهتا ...خلقها 
 

 ـ � حسن هل تعي ما تقول ؟
 

 ؟... ـ نعم ملاذا ال نزتوج � غادة
 

 . ابتسامة خفيفة  شفتهيامصتت واخذت ترمقين بنظرات ال ختلو من بعض السخرية، ورمست عىل
 

 ." عاملي وتريد ان تزتوجين حصيح انك جمنون، انت ال تعرف عين شيئا وال عن..حسن "ـ 
 

 !هذا zملسـتحيل؟ ـ غادة اÓ ال اريد شيئا غري ان اتزوج منك فهل
 

لعنان ذZ واحضا عىل مالحمها حني اطلقت ا بدا...حلظة مصت ٔاحاطت بأفاكر غادة، راحت افاكرها تتسارع 
. �رة، وتعبث ببعض خصالت شعرها املنثور عىل الثوب �رة اخرى  الÓملها تداعب ثنا� وطيات ثوهبا احلريري

  من نفق معيق ،وبشلك جدي رتيب خىل من ٔاية خسرية او مزاح قالت وبصوت هادىء اك9ي خرج
 

 !!..." ولكنه جنون، بل عني اجلنون...!هذا ليس مبسـتحيل  - � حسن"ـ 
 

  دمت انت فيه � غادة ـ اهال zجلنون ما
 

فانت ال تدري هول املتاعب اليت سـتوا'ها  حسن اين اخىش عليك ،اخىش ان افقدك، او تفقد نفسك،"ـ 
  "..بسبيب
 

 . ملوا'ة ا¤نيا zرسها اذا اكن Uمر يعين الزواج منك � غادة ـ اÓ عىل امت Uسـتعداد



 
 !؟" حسن كيف بدك تزتوجين طيب �"ـ 

 
  .ـ اتزوجك مثل لك الناس

 
 ! "Uنس ولكين لست من" ـ

 
  .ـ اتزوجك عىل طريقة اجلن

 
 . "ولكنك لست من عاملي"ـ 

 
 !ـ ملاذا تعقدين Uمور � غادة ؟

 
 "...عالقتنا باكفة اشاكلها وبدون تعقيدات حسن من املمكن اسـمترار"ـ 

 
 , دامئا ـ غادة ولكين اريدك ان تبقي معي

 
 تظن ان تزوجتين ٔاين سابقى معك دامئا ؟ـ ٔاو 

 
 ؟ ـ ومل ال � غادة

 
 . "حسن، اÓ لست انسـية لمتتلكها"ـ 

 
 !... يعين ان امتلكك ـ اÓ احبك ، وزوا� منك ال
 

 "اذا ماذا يعين ذZ � حسن ؟"ـ 
 

ان اعرب  ال اسـتطيع,وبرصاحة � حبيبيت اين.واريد ان تبقي معي، ويشعر لك منا اننا روح واحدة ـ يعين اين احبك



  عن مشاعري
 

 Z؟...ـ طيب وكيف الطريق اىل ذ! 
 

  ـ ان اتزوجك
 

 ـ وكيف سيمت الزواج ؟
 

ومراسـمي الزواج عند , اخل ...عندÓ حنن البرش عقد وشهود وحفل  وهنا مل اسـتطع Uجابة فاÓ اعرف ان الزواج
 . !يف يل ان اعرف؟اما عند اجلن فك ,بني د�نة ود�نة  البرش ال ختتلف كثريا

 
 ." حفني فكرت يف املوضوع، فكرت فيه عىل طريقتنا حنن البرش ال اعرف � غادة،"ـ

 
 :التفكري قليال وقالت وUبتسامة تزين شفتهيا اسـتغرقت غادة يف

 
 ." اGنونة تشدين اتعمل � حسن ان افاكرك"ـ 

 
 :وقلت.مبوافقهتا املبدئية عىل موضوع الزواج  فرحت بل طرت من الفرح لللكامت اليت قالهتا غادة واشعرتين

 
 !؟...موافقة ـ اذًا انت

 
تزامنت مع ابتسامة ساحرة ال ختلو من بعض اخلبث  ورمقتين غادة بنظرة حادة بطريف عينهيا الواسعتني السوداوين

 : قالت وبصوت رخمي ممزوج zلسعادة والتحدي
 

 "...اÓ موافقة � حسن" ـ
 

 Îفتوسدت يداها النامعتني ,صداها يف اذين حىت اقرتبت مهنا وامسكت بيدهيا  اللكامت وارتدوما ان تفوهت بت
 : وقلت لتوكيد ما قالت راحّيت يدي،



 ؟...ـ حبيبيت غادة هل انت حقا موافقة 
 

 وعندها عرفت معىن السعادة احلقيقية اذا,فرتاخت كفتاها يف راحيت بشلك عفوي ...مسموع  حضكت بصوت
 ..انت ال متازحيين...حيايت ...ان للحظة واحدة ـ غادة ملكها Uنس

 
 ."؟...وUن ماذا سـنفعل � حسن . حسن، مثل هذه Uمور ال حتمتل املزاح ـ - �

 
ويه تعمل متاما ما  وراحت ترمقين بنظرات خبيثة وUبتسامة ال تفارق شفتهيا يف انتظار ردي..عن الßم  سكتت

 ... مدى حرييت وعدم قدريت عىل الرتكزيجيول يف خاطري، وتعمل 
 

Uن، لك ما ميكن القيام به ملثل هذه  لقد وافقت غادة عىل الزواج، ماذا عساي ان افعل...رصاع بيين وبني نفيس 
مل امتاZ ...اهل ...خامت الزواج حفل غناء ، اصدقاء"دبل"خطوبة،  :حفل الزواج ومراسـميه التقليدية: املناسـبة

ختيلت اين واقف امام وا¤يت واطلب مهنا ان تذهب اىل اهل غادة من اجلن لتطلب يدها  ك حيvنفيس من الضح
ومجيعها مقرونة مبا  وختيلت حاميت اجلنية،و� سالم حيv تغضب مين ماذا سـتفعل، افاكر جمنونة ومضحكة... يل

 ..حيدث يف عامل البرش
 

 : فتات Uطفال الربيئة اخلبيثة معا، وبصوت Óمع ورقيق Óدتينوعيوهنا ال ختلو من ل  اكنت غادة تنظر ايل بدالل ،
 

 .".. ـ اه � حسن
 

بسعادة مفرطة ال ختلو من السخرية متعمدة بذZ احرا�  وتكررت هذه العبارة بني احلني وUخر، ويه تضحك
 : اعرف وهنا اعلنت استساليم، وقلت لها ال: منتظرة استساليم القول لها

 
 ؟..ساعديين انت كيف سـنزتوج... اÓ ال اعرف شيئا. بيبيتـ امسعي � ح 

 
 : قالت ويه تضحك

 
" واÓ اريد ان يكون زوا� منك حسب طريقتمك.� حسن ان طريقة الزواج عندمك مجي*  ـ برصاحة ، برصاحة ،



 .. ان امتت عبارهتا هذه حىت خرجت من مفها حضكة عالية وما
 

 ... ـ غادة ارجوك بدون مزاح
 

ولكننا سـنزتوج ..املتبعة يف عاملمك طبعا ال ميكن ان اتزوجك عىل الطريقة...يب � حسن لندع املزاح جانبا ط "ـ 
الن احدًا ال .. حيرض هذا الزواج احد ال من عاملك والمن عاملي  zسـتثناء بعض Uمور ٔ×ن ال,عىل نفس طريقتنا 

سـيعرض نفسه للعقوبة، فبحضوره يكون قد جشع  يقبل احدمه احلضور، الن لك من حيرض يسـتطيع احلضور ،و لن
Uدراك Uمر ا9ي انت  واملهم قبل ان يمت عهد Uرتباط جيب ان تكون ادركت متام...خرق قوانني عاملنا عىل

لهذا جتد انك قادر عىل اختاذ القرار بدقائق، وان  ففكرة الزواج اليت براسك مقرونة بعامل Uنس،...مقدم عليه 
اما يف عاملنا ...اختاذ القرار بعد الزواج، فسـتجد الف طريقة للخالص منه د اخطات او ترسعت يفوجدت انك ق
واÓ من آخر  وزواجنا حنن وخاصة وانت من عامل...كثريا ٔالن Uرتباط يف عاملنا ال ميكن فكه بسهو� فاالمر خمتلف

 . عاملينا يف بل هو حتٍدِ◌ٍ◌ٍ◌ كبري للنظام...فأنه سـيكون اكرث تعقيدا بلك تفاصي&
 

  :فقلت لها وقد فاض صربي
 

 ... اسـتعداد للك يشء ـ اÓ � غادة ادرك لك يشء ، وعىل
 

 : فقالت بنربة غاضبة قليال
 

حني تزتوج مين سرتتبط بعاملي ولن تسـتطيع العيش فيه ...فال تترسع قبل ان تفهم  ـ انك ال تدري � حسن
لن . ويعنيك د هناك يشء خيصك وحدك، فال تفريق بني ما يعنيينالكثري من حريتك يف عاملك، ولن يعو  وسـتفقد

بعهد Uرتباط واجامال Uرتباط  تسـتطيع الزواج او اقامة ٔاية عالقة مع انسـية، وان حدث ذZ سـيكون اخالالً 
وتفوق قدرتنا اكجناب Uطفال مثال، وهذا ال يمت بسبب  يشمل لك يشء ما عدا Uمور اليت ال نتحمك فهيا

 ... وتركيبتنا وال حتمكه ارادتك او اراديت اختالف عاملينا وتكويننا
 

جيب ان تدركه جيدا انك تسـتطيع Uن وبسهو� ان تهنـي هذه العالقة اليت  حسن قبل ان اغادر هناك يشء �م
ئد لقرارك عا وعوديت او غيايب. حسن ساتركك االٓن تفكر بيشء من الهدوء فÚ قلته Z. ذكرى مجي* تربطنا لتبقى

 ."... � حسن



 
ال لن حيدث هذا، فغادة يه الروح ويه احلبيبة ... الفراق واختفت غادة ، وتركتين يف رصاع، فهل يعقل اختيار

 وُهزم صوت العقل واملنطق يف اعاميق واكنت خطويت Uوىل قرارًا اختذته...احلياة  وUمل ومن دوهنا ال اسـتطيع
اكرث فأكرث وبقيت  يل ان يعدل عاطفيت عنه ، بل زاد تصمميي عليه ومتسيك بهمبحض اراديت، دون ان يمتكن عق

. عليه حيث لن يثنيين عن الزواج مهنا ٔاي اكئن اسريالزمن، اعد الساعات يف انتظار غادة يك ابلغها مبا عقدت العزم
 ...البرصامجليل حىت انطلقت من مفي اللكامت تسابق قوة  وحرضت غادة وما ان وقع برصي عىل و'ها

 
الحد ان  لن امسح..ولن تسـتطيع ٔاية قوة يف العامل ان حتول بيين وبينك منذ هذه اللحظة.ساتزوجك ـ غادة حبيبيت

 ..رو� حفيايت فداك �..يفرق بيننا � حبيبيت حىت ولو اكن معري هو المثن 
 

 : غادة تتأملين مث قالت واخذت
 

 ."... ناه ان ال �يت اليوم ا9ي تندم فيه عىل هذا القرار � حسنقرارك ولك ما امت  كنت اعمل zن هذا سـيكون"ـ 
 

 اظلمت ا¤نيا فأن ابتسامتك سـتنري حيايت ـ غادة � احىل Uسامء، لن اتراجع، ولن يثنيين احد عن قراري حىت لو
. 

 
 : قالت
 

 ."...احبك حبا جعلين امترد عىل لك يشء حسن اÓ ايضا"ـ 
 

 .بزواج جيمعنا اىل Uبد ج هذا احلبـ حبيبيت، اذًا هلمي نتو 
 

 : وابتسمت وقالت
 

 ."... عاملي عىل طريقة عاملك ام"ـ 
 
 : قلت لها



 
 .. ـ كام تشائني � حيايت

 
 : قالت يل
 

 ."... ليكن � حسن" ـ
 

امتدت يدها اليرسى لتشابك يدي مثيلهتاو لتتشابك اصابعنا  واقرتبت مين خبطى واثقة وعيوهنا تسـبقها ايل،
 :وقالت.

 
اراه يقف امايم،  اعلن عن رغبيت zالرتباط حبسن ا9ي:معا عن رغبتنا zالرتباط Uبدي عىل هذا النحو  لنعلن"ـ 

 ."وامسع صوته، وامسك بيده اليرسى، واحس بوجوده
 

 : ميثاقها، طلبت مين ان اعيده فقلت وبعد ان اهنت
 

 .امايم، وامسع صوهتا ،وامسك بيدها اليرسى، واحس بوجودهااراها تقف  ـ اعلن عن رغبيت zالرتباط بغادة اليت
 

التالية  -يم ويه تنظر ايل وما زالت يدها بيدي، وخمي جو من الصمت علينا واÓ اترقب اخلطوة واهنيت
شيئا مما حيدث، وبرقة النسـمي  والفضول يقتلين، وحلظات الصمت حترقين وصربي بدٔا ينفذ واÓ انتظر، وال افهم

وبرشاقة رمي اسـتدارت وسارت خبطى واثقة عدة خطوات،  لقطة املدل*،حسبت اصابعها من بني اصابعي،وخفة ا
عليه جسدها املتدفق zالنوثة واكهنا مسكة تغوص مبهارة فائقة يف معق البحر،  وما ان دنت من رسيري حىت القت

  ..عىل الرسير اسـتلقت
 

ليظهر ما اخفى من جسدها وثوهبا Uبيض  اح شعرها Uسودوانز ...ومالت بقدها املمشوق متكئة علىالوسادة 
تاكد �لك برشاهة ذZ اجلسد الصارخ zالنوثة، ا9ي حرك بداخيل  املمتوج فوق اردافها البيضاء، وعيوين عن بعد

جزءاً  لتدفعين القرتب مهنا واجلس جبانهبا، واحيطها بذراعي، وامغرو'ـي بشعرها ا9ي جحب لك شهوات ا¤نيا،
 ... املعطر zنفاس الرحيق من كتفها وو'ها وامض جسدها ايل وبراكني الشوق تشـتعل بداخيل القبل ذZ الثغر

 



ترفع يدها ومتر zصابعها .وUبتعاد، واقرتب الصل اىل شفتهيا  وتنظر ايل وعيوهنا مرتددة، حتثين عىل Uقرتاب
من ا9ي  وفهمت...مالئكية لتطبع علهيا قب* Óمعة وخفيفة،  شفايه مث تعود باÓٔملها خبفة ودقة النامعة اكحلرير عىل

اىل الوراء �راك يدي حتيط خبرصها ،  وتراجعت قليال...قامت به zهنا متنعين من الوصول وتبعدين بلباقة مالئكية
 ... ملاذا قامت بصدي عهنا وقالت يل ؤ×هنا تريد ان تسـبقين حىت ال اسأل

 
 ."يمت عهد Uرتباط وسيمت ذZ بعدثالثني يوما شوق اليك ، ولكن جيب ان حسن حبييب واÓ ايضا يف"ـ 

 
 ؟؟... ـ ومل هذا التاجيل � غادة

 
 ...بعاملنا ـ هذا ليس تأجيًال � حسن ولكن هكذا جتري Uمور

 
 : قلت لها
 

 ... ـ وا9ي مقنا به اليوم � غادة ماذا تسمينه
 

هذه يه طريقة الزواج وUرتباط املتبعة . اه هو Uعالن عن توصلنا لقرارما فعلن...مل نقم بيشء ملزم � حسن "ـ 
U فرصة اخرية للطرفني من اجل اعادة التفكري مرة اخرى يف قرار  يف عاملنا، وفرتة الثالثني يوما هذه ما يه

 الفرتة فلن يكونالوصول اىل اعالن عهد Uرتباط Uبدي، فاذا ما تراجع احد خالل هذه  التوصل لالرتباط قبل
يف رغبهتام zالرتباط، يمت عهد  ملزما ٕاجتاه Uخر، ويكون ¬ احلق املطلق يف حرية Uختيار، واذا ما اسـمتر الطرفان

 ."..ولكن حيبذ وجود احد...او بعدم وجود احد ايضا  Uرتباط Uبدي بعد الثالثني يوما بوجود اطراف اخرى
 
 :جر من الطريقة املعقدةوالض قلت لها وقد بدى عيل السأم

 
غادة وخاصة اننا اختذÓ القرار ولن نرتاجع عنه ابدا، دعينا من هذه  ـ ومل هذا التعقيد وهذه الشلكيات السخيفة �

 ... زواجنا الشلكيات هيا نمت
 

 : قالت غادة
 



رد شلكيات خسيفة يف املتبعة عندÓ، وهذه يه طريقتنا، وان اكنت هذه جم ـ لقد وافقت عىل ان ترتبط يب zلطريقة
عىل  وارجوك ان تفهمين ، لقد خرقت القواعد من اجÎ ومتردت...جدا ومقدسة من و'ة نظري  نظرك، فهـي �مة

يعين الكثري، وجيب ان احافظ عليه  ولكن عهد Uرتباط zلنسـبة يل...لك القوانني يف عاملنا، واÓ االٓن غري Óدمة
هو مثري وجديد، سواء ااكن ذZ اليشء عندك او عند  تبحث عن لك ماحىت ال اشعر zين جمرد طف* صغرية 

 ."...يل هذا الشعور غريك، ارجوك اÓ لست كذZ فال تسبب
 
شعور بتانيب الضمري، الين يف حلظة اللقاء نسيت ان  بقيت احدق يف عيون غادة اصغي اىل لكامهتا ؤاÓ خياجلين

فكر U مبا اريده ، اكن جيب ان ال احمك عىل Uمور بطريقيت جعلتين ال ا لكاميت مست مشاعرها، واÓنييت
السخيفة، وعىل الفور  اراه خسيفًا قد تراه يه �امً، ويه اليت حافظت دامئا عىل مشاعري رمغ ترصفايت اخلاصة، مفا

 :اعتذرت لها وقلت
 

 .ـ غادة حبيبيت اÓ آسف
 

 :عّيل كعادهتا فردت
 

 ."... وUحزان وع ولنفكر بغد خال من اهلمومال عليك � حسن، فلننس املوض"ـ 
 

 : تسامرÓ وحضكنا، وشعرÓ بسعادة ال توصف حىت قالت
 

 .".جيب ان اغادر االٓن، وسوف اعود اليك zقىص رسعة ممكنة ـ
 

�Uم يف  وبدات اعد...اعرف الرس الاكمن وراء اختفاهئا هبذه الرسعة اليت تفوق ملح البرص  واكلعادة مل.واختفت
وعرشون ، مثانية وعرشون ، سـبعة  انتظار انهتاء الثالثني يوما الحقق حلمي يف الزواج من غادة،بقيت تسعة

انهتاء اليوم الرابع عىل رحيلها عين ، اعرتاين شعور غريب وقوي  وعرشون ، سـتة وعرشون يومًا ، وللحقيقة فأنه مع
 ناك من يراقبين، وال ادري كيف خôت اىل النومحويل، احساس zخلوف يلفين، اشعر بأن ه  zن شيئًا حيدث من

ورٔايس امليلء  هرz من يشء ال ادري ما هو، وال ادري مك منت حىت شعرت ان احداً يضع يده عىل و'ـي
 :وتقول zالفاكر، افقت مذعورا الجد غادة جتلس جبانيب وتداعب شعري

 



 .".ال ختف � حبييب"ـ 
 

واكين اريد ان اطرد خوفا من داخيل ال اعمل مصدره، شيئًا غريب  وةامسكت يدها بق. وبدٔات هتدئ من روعي 
 :قالت.مالمح غادة، عالمات حزن وقلق بدت واحضة عىل حمياها  اراه يف عيون وعىل

 
 .".. واجلس اريد ان احتدث اليك قليال افق � حسن،" ـ

 
مصطنعة، حاولت ان تظهرها طبيعية  ترمقين بنظرات حزينة ترافقها ابتسامة مقت من الرسير وجلست جبانهبا ويه
 :القلق ا9ي خمي علينا وقالت بصوت هادىء لزتيل اÅر

 
 .". حسن حبييب لقد عمل الاكتو" ـ 

 
zوقلت مسـتغر : 

 
 ."... وما هو هذا الاكتو... الاكتو"ـ 

 
  ."مه ا9ين حيمكون عاملنا � حسن" الاكتو" ـ

 
 ... مه اجلن" الاكتو"ان  ـ غادة اÓ ال افهم، هل تقصدين
 

املسؤو� عنا � حبييب، ال اريد ان اخوض معك يف نقاش  مه السلطة احلامكة يف عاملنا ويه" الاكتو"حسن، "ـ 
يف  امس يطلق عىل السلطة يف عاملنا ومه مجموعة افراد مثلنا، وال خيتلفون عنا" الاكتو" حول املسميات، zختصار

 .".يشء
 
 :قلت لها
 

 ... علموا � غادة بعالقتنا، وكيف علمت اهنم "الاكتو"ـ وكيف عمل 
 



 :وتهندت غادة
 

فقبل "...الاكتو"سـيعرفون، وال ميكن اخفاء يشء لفرتة طوي* دون ان يكتشفه  ـ لقد قلت z Zنه عاجال ام اجال
عد حمامكيت، ان حيني مو  ومل اتوقع zهنم عرفوا هبذه الرسعة، وطلبوا مين ان اقطع عالقيت بك،اىل...اسـتدعوين  ا�م

 ...حسن وقد وصلوا اليك وعلموا لك يشء عن عالقتنا منك انت �
 

  : فقلت متعجباً 
 

او " اكتو"� غادة اÓ مل اَرِ◌ ومل اجلس ومل احتدث مع جن او ...عالقتنا  واÓ مل احدث احداً عن.ـ مين اÓ، وكيف؟ 
 ... غريمه
 

ان تعرف، ويتحدث معك zي  دون" الاكتو"افراد  امسع � حسن Uمر بسـيط، ويكفي ان جيلس معك احد"ـ 
يسـتطيعون قراءة " الاكتو"يشء يذكرك بعالقتنا، ومبا ان  موضوع ٔاً� اكن حفواه، واثناء احلديث ال بد ان مير بذهنك

مهنم سـيعرف 9zي تفكر به، وما سـيعرفه سيساعد عىل ان يبين طريقة احلديث  افاكرك فأن ا9ي جيلس معك
 ."... عÎ تفكر مبا يريد ان يعرفه وهكذا يسـتطيع معرفة لك يشءجت معك اليت

 
 ... "اكتو"غادة اÓ فعال مل اجلس ومل احتدث مع جن او  ـ ولكن �

 
 اÓ آسفة � حسن مل"...الاكتو"ان متزي ان اكن ا9ي جيلس معك هو من Uنس او من  � حسن وكيف تسـتطيع"ـ 

 ..."الاكتو"و ب ان اعلمك كيف تسـتطيع المتيزي بني Uنساتوقع ان يعرفوا هبذه الرسعة واكن جي
 

ادري، ولكن دون جدوى، فقد جلست مع  ودار عقيل وطار واÓ احاول ان اتذكر لك ا9ين جلست معهم دون ان
 :وسالهتا...الكثريين

 
 � غادة ؟" الاكتو" ـ بأي شلك يظهر

 
 ."وzلصورة اليت ترمسها ¬ ٔانت خبياZ يظهر بشلكه الطبيعي ان اكن رجًال ام امراة" الاكتو"ـ 

 



 :وسألهتا...داخيل واحاول ان اضبط اعصايب واطرد اخلوف من
 

Uسود ليظهر ما اخفى من جسدها وثوهبا Uبيض  وانزاح شعرها...ـ ومالت بقدها املمشوق متكئة علىالوسادة 
اجلسد الصارخ zالنوثة، ا9ي حرك بداخيل  عن بعد تاكد �لك برشاهة ذZ املمتوج فوق اردافها البيضاء، وعيوين

جحب جزءاً  ا¤نيا، لتدفعين القرتب مهنا واجلس جبانهبا، واحيطها بذراعي، وامغرو'ـي بشعرها ا9ي لك شهوات
Zنفاس الرحيق من كتفها وو'ها وامض جسدها ايل وبراكني الشوق تشـتعل بداخيل القبل ذz الثغر املعطر ... 

 
ترفع يدها ومتر zصابعها .Uقرتاب وUبتعاد، واقرتب الصل اىل شفتهيا  ا مرتددة، حتثين عىلوتنظر ايل وعيوهن

وفهمت من ا9ي ...وخفيفة،  اكحلرير عىل شفايه مث تعود باÓٔملها خبفة ودقة مالئكية لتطبع علهيا قب* Óمعة النامعة
وتراجعت قليال اىل الوراء �راك يدي حتيط خبرصها ، ...مالئكية قامت به zهنا متنعين من الوصول وتبعدين بلباقة

 ... ان تسـبقين حىت ال اسأل ملاذا قامت بصدي عهنا وقالت يل ؤ×هنا تريد
 

 ."شوق اليك ، ولكن جيب ان يمت عهد Uرتباط وسيمت ذZ بعدثالثني يوما ايضا يف حسن حبييب واÓ"ـ 
 

 ؟؟...هذا التاجيل � غادة  ـ ومل
 

 ...بعاملنا هذا ليس تأجيًال � حسن ولكن هكذا جتري Uمور ـ
 
 : قلت لها
 

 ... ـ وا9ي مقنا به اليوم � غادة ماذا تسمينه
 

هذه يه طريقة الزواج وUرتباط املتبعة . ما فعلناه هو Uعالن عن توصلنا لقرار...مل نقم بيشء ملزم � حسن "ـ 
U فرصة اخرية للطرفني من اجل اعادة التفكري مرة اخرى يف قرار  ما يه يف عاملنا، وفرتة الثالثني يوما هذه

 الوصول اىل اعالن عهد Uرتباط Uبدي، فاذا ما تراجع احد خالل هذه الفرتة فلن يكون التوصل لالرتباط قبل
ام zالرتباط، يمت عهد يف رغبهت ملزما ٕاجتاه Uخر، ويكون ¬ احلق املطلق يف حرية Uختيار، واذا ما اسـمتر الطرفان

 ."..ولكن حيبذ وجود احد...او بعدم وجود احد ايضا  Uرتباط Uبدي بعد الثالثني يوما بوجود اطراف اخرى
 



 :والضجر من الطريقة املعقدة قلت لها وقد بدى عيل السأم
 

اجع عنه ابدا، دعينا من هذه غادة وخاصة اننا اختذÓ القرار ولن نرت  ـ ومل هذا التعقيد وهذه الشلكيات السخيفة �
 ... زواجنا الشلكيات هيا نمت
 

 : قالت غادة
 

املتبعة عندÓ، وهذه يه طريقتنا، وان اكنت هذه جمرد شلكيات خسيفة يف  ـ لقد وافقت عىل ان ترتبط يب zلطريقة
عىل  Î ومتردتوارجوك ان تفهمين ، لقد خرقت القواعد من اج...جدا ومقدسة من و'ة نظري  نظرك، فهـي �مة

يعين الكثري، وجيب ان احافظ عليه  ولكن عهد Uرتباط zلنسـبة يل...لك القوانني يف عاملنا، واÓ االٓن غري Óدمة
هو مثري وجديد، سواء ااكن ذZ اليشء عندك او عند  حىت ال اشعر zين جمرد طف* صغرية تبحث عن لك ما

 ."...لشعوريل هذا ا غريك، ارجوك اÓ لست كذZ فال تسبب
 
شعور بتانيب الضمري، الين يف حلظة اللقاء نسيت ان  بقيت احدق يف عيون غادة اصغي اىل لكامهتا ؤاÓ خياجلين

جعلتين ال افكر U مبا اريده ، اكن جيب ان ال احمك عىل Uمور بطريقيت  لكاميت مست مشاعرها، واÓنييت
السخيفة، وعىل الفور  اليت حافظت دامئا عىل مشاعري رمغ ترصفايت اراه خسيفًا قد تراه يه �امً، ويه اخلاصة، مفا

 :اعتذرت لها وقلت
 

 .ـ غادة حبيبيت اÓ آسف
 

 :عّيل كعادهتا فردت
 

 ."... وUحزان ال عليك � حسن، فلننس املوضوع ولنفكر بغد خال من اهلموم"ـ 
 

 : تسامرÓ وحضكنا، وشعرÓ بسعادة ال توصف حىت قالت
 

 .".اغادر االٓن، وسوف اعود اليك zقىص رسعة ممكنةجيب ان  ـ
 



�Uم يف  وبدات اعد...اعرف الرس الاكمن وراء اختفاهئا هبذه الرسعة اليت تفوق ملح البرص  واكلعادة مل.واختفت
وعرشون ، مثانية وعرشون ، سـبعة  انتظار انهتاء الثالثني يوما الحقق حلمي يف الزواج من غادة،بقيت تسعة

انهتاء اليوم الرابع عىل رحيلها عين ، اعرتاين شعور غريب وقوي  ، سـتة وعرشون يومًا ، وللحقيقة فأنه مع وعرشون
 حويل، احساس zخلوف يلفين، اشعر بأن هناك من يراقبين، وال ادري كيف خôت اىل النوم zن شيئًا حيدث من

ورٔايس امليلء  يضع يده عىل و'ـي هرz من يشء ال ادري ما هو، وال ادري مك منت حىت شعرت ان احداً 
 :وتقول zالفاكر، افقت مذعورا الجد غادة جتلس جبانيب وتداعب شعري

 
 .".ال ختف � حبييب"ـ 

 
واكين اريد ان اطرد خوفا من داخيل ال اعمل مصدره، شيئًا غريب  امسكت يدها بقوة. وبدٔات هتدئ من روعي 

 :قالت.وقلق بدت واحضة عىل حمياها مالمح غادة، عالمات حزن  اراه يف عيون وعىل
 

 .".. واجلس اريد ان احتدث اليك قليال افق � حسن،" ـ
 

ترمقين بنظرات حزينة ترافقها ابتسامة مصطنعة، حاولت ان تظهرها طبيعية  مقت من الرسير وجلست جبانهبا ويه
 :القلق ا9ي خمي علينا وقالت بصوت هادىء لزتيل اÅر

 
 .".  الاكتوحسن حبييب لقد عمل" ـ 

 
zوقلت مسـتغر : 

 
 ."... وما هو هذا الاكتو... الاكتو"ـ 

 
  ."مه ا9ين حيمكون عاملنا � حسن" الاكتو" ـ

 
 ... مه اجلن" الاكتو"ان  ـ غادة اÓ ال افهم، هل تقصدين
 

معك يف نقاش املسؤو� عنا � حبييب، ال اريد ان اخوض  مه السلطة احلامكة يف عاملنا ويه" الاكتو"حسن، "ـ 



يف  امس يطلق عىل السلطة يف عاملنا ومه مجموعة افراد مثلنا، وال خيتلفون عنا" الاكتو" حول املسميات، zختصار
 .".يشء
 
 :قلت لها
 

 ... علموا � غادة بعالقتنا، وكيف علمت اهنم" الاكتو"ـ وكيف عمل 
 

 :وتهندت غادة
 

فقبل "...الاكتو"ميكن اخفاء يشء لفرتة طوي* دون ان يكتشفه  سـيعرفون، وال ـ لقد قلت z Zنه عاجال ام اجال
ان حيني موعد حمامكيت،  ومل اتوقع zهنم عرفوا هبذه الرسعة، وطلبوا مين ان اقطع عالقيت بك،اىل...اسـتدعوين  ا�م

 ...حسن وقد وصلوا اليك وعلموا لك يشء عن عالقتنا منك انت �
 

  : فقلت متعجباً 
 

او " اكتو"� غادة اÓ مل اَرِ◌ ومل اجلس ومل احتدث مع جن او ...عالقتنا  واÓ مل احدث احداً عن.؟ ـ مين اÓ، وكيف
 ... غريمه
 

ان تعرف، ويتحدث معك zي  دون" الاكتو"امسع � حسن Uمر بسـيط، ويكفي ان جيلس معك احد افراد "ـ 
يسـتطيعون قراءة " الاكتو"يذكرك بعالقتنا، ومبا ان يشء  موضوع ٔاً� اكن حفواه، واثناء احلديث ال بد ان مير بذهنك

مهنم سـيعرف 9zي تفكر به، وما سـيعرفه سيساعد عىل ان يبين طريقة احلديث  افاكرك فأن ا9ي جيلس معك
 ."... جتعÎ تفكر مبا يريد ان يعرفه وهكذا يسـتطيع معرفة لك يشء معك اليت

 
 ... "اكتو"ع جن او غادة اÓ فعال مل اجلس ومل احتدث م ـ ولكن �

 
 اÓ آسفة � حسن مل"...الاكتو"ان متزي ان اكن ا9ي جيلس معك هو من Uنس او من  � حسن وكيف تسـتطيع"ـ 

 ..."الاكتو"و اتوقع ان يعرفوا هبذه الرسعة واكن جيب ان اعلمك كيف تسـتطيع المتيزي بني Uنس
 



ادري، ولكن دون جدوى، فقد جلست مع  معهم دون ان ودار عقيل وطار واÓ احاول ان اتذكر لك ا9ين جلست
 :وسالهتا...الكثريين

 
 � غادة ؟" الاكتو" ـ بأي شلك يظهر

 
 ."وzلصورة اليت ترمسها ¬ ٔانت خبياZ يظهر بشلكه الطبيعي ان اكن رجًال ام امراة" الاكتو"ـ 

 
 :وسألهتا...داخيل واحاول ان اضبط اعصايب واطرد اخلوف من

 
 ... سـتطيع اجلن ان يفعلوا لنا � غادةـ وماذا ي 
 : ايل ويف نظراهتا رٔافة حبايل وقالت نظرت

 ."يفعلوه � حسن ما دام اخلوف بداخÎ ـ لك يشء، لك ما يتصوره عقÎ يسـتطيعون ان
 

 املمكن ان يفعلها اجلن يب، وا'د نفيس ان ال اظهر اما�ا zين خائف، مع وبدٔات اختيل عرشات Uشـياء اليت من
 ...اغرقين ان اخلوف قد
 

  :وابتسمت غادة وقالت لتعيد يل الثقة بنفيس
 

 فعال يسـتطيع ان يفعل بك ٔاي يشء ما دمت ضعيفًا امامه، ولكنك تسـتطيع موا'ته" الاكتو" � حسن،"ـ 
 ."Uخرين ومن خوفهم يسـمتدها من ضعف" الاكتو"ومبقدورك ان تكون اقوى منه اذا ملكت Uرادة Z9، فقوة 
 

 :وسألهتا اكلغريق ا9ي يبحث عن طريق للنجاة
 

اخلارقة اليت ميلكوهنا، U  وانت � غادة البد ؤان تكون ¤يك طريقة ما، وخاصة وانك مهنم، و¤يك نفس القوة ـ
 ... ؟"الورطة"تسـتطيعني معل يشء لنتخلص من هذه 

 
 : قالت
 



خاضعة لقوانيهنم ولك يشء اسـتطيع ان امع& يعمتد  اقوى مين بكثري، واÓ" فالاكتو"ـ ليتين اسـتطيع � حسن، 
 ."... وانت zرشاد مين تسـتطيع ان توا'هم عليك انت، النك ال ختضع لقوانيهنم،

 
خوف، فان اكنت غادة بقوهتا الكبرية ختشامه وختاف مهنم، فكيف ال اخاف مهنم  ٕان ما قالته غادة زادين خوفا عىل

ورمقتين ...فهيا  وقعت"ورطة"� الهـي اية ...سـيظهرون، ويف ٔاي وقت، ليال ام هناراادري من مه، ومىت  واÓ ال
 ... بنظرة غاضبة
 

قبل ان حيدث يشء ، مل اتصور بأنك ..اخلوف شل عقÎ...انت ـ حسن خوفك هذا سـيقيض عليّك، فأي جبان
 تضع الوقت وتعّمل كيف حبييب حسن ارجوك ال,هذا سـيعّجل يف هنايتك وهناييت  جبان اىل هذه ا¤رجة خفوفك

 ."... توا'هم
 

 !ـ كيف � غادة ؟كيف ؟؟
 

 ."الاكتو"Uوىل حنو هزمية  انتصارك عىل خوفك، قد يكون اخلطوة
 
واذا مل يكن من املوت بد، مفن العار ان :"قا¬ الشاعر  وبدأت امتاZ اعصايب واهدىء من روعي، وتذكرت ما
 Óغادة ،وسألت"متوت جبا: 

 
 . اعذريين، فاÓ فعال ال ادري شيئا,ب ان افعل ـ ماذا جي

 
وقوة العامل Uخر  أْوالً جيب ان تعمل zن الصورة اليت رمسهتا خبياZ انت وبنو البرش عن طبيعة.� حسن  طيب"ـ 

ال يسـتطيع ان يوجه " الاكتو"، فٕان "الاكتو" وحسب معلومايت عن العامل ا9ي امامنا وا9ي حيمكه. صورة خاطئة
 Zٔاي اذى Z او  رضبة وال يسـتطيع ان يسبب Îماد� ملموسا �ام اكن نوعه، فهو ال يسـتطيع ان يعذبك او يقت

 يعجز عن ذZ"الاكتو"ماكن، ولكن اي انيس يسـتطيع ان يسبب Z اذى مبارشاً ورسيع و ينقÎ من ماكن اىل
خيالمك، واليت صورمتوها عىل مر  رسومة يفمبين عىل الصورة الغبية امل"الاكتو"وعليه فان اخلوف من عاملنا ومن .

 .وهند�ا فوق رؤوسمك يف دقائق ٔ×ن نبين لمك القصور يف دقائق،, السـنني عن قدرتنا
 

يف عقولمك عنا يه اليت حولتمك يف نظر العامل Uخر من اخسف  وzلطبع فأن هذه Uفاكر الغبية اليت حتملوهنا



 "!ن ما مل تسـتطيعوا ان تفهموه عىل مر السـنني؟؟افهمت Uن � حس... اFلوقات واضعفهم
 

¬  وعدوي اجلن ا9ي ظننت ان.سعيدا عندما مسعت هذه اللكامت ووجدت zن خويف ال مربر ¬  ومك كنت
تغزومالحمي، وعادت الطامنينة  اماكنيات هائ*، ما اكنت U ومه وخيال، رمسهتا اÓ يف خيايل، وبدات السعادة

 ...بلهجة ساخرة وقالت غادة.مل يعد هناك ما خييفين وUبتسامة ايل ، 
 

حتافظ عىل هذه الشجاعة � حسن،  مجيل انك اسـتعدت جشاعتك بعد ان شعرت بضعف خصمك، وامتىن ان"ـ 
ال يعمتدون يف حروهبم عىل املادة وUمور امللموسة " الاكتو" ارجو ان تفهم -يم جيدا، مفا قلته Z يعين zن

 تقيسون قوتمك بقدر السالح ا9ي متلكونه، وال ختف � حبييب اذا قلت z Zن لك سالح انمت. رشمثلمك بين الب 
حرz ضد انسان من  حيv خيوض" فالاكتو"،"الاكتو"الطائرة ال يسـتطيع حاميتك من  عاملمك من السكني وحىت

ال "الاكتو"حصيح ان .ونهكيف تسـتخدم البرش، خيوضها ضد هذا ا¤ماغ ا9ي حتملونه، وال تدرون حىت Uن
ال يسـتطيع ان يصيبك zذى مبارش ولكنه قادر .نفسك zرادتك يسـتطيع ان يقتÎ، ولكنه يسـتطيع ان جيعÎ تقتل

يفضل ان تصاب zجلنون وهو قادر عىل ذZ " الاكتو"zٔالذى ا9ي يريده هو، و عىل ان جيعÎ تصيب نفسك
اختيار الطريقة  يتفنن يف"الاكتو"فضل مع اعدائه من بين البرش، وويسعده، خاصة وان هذا اسلوبه امل وهذا يكفيه

اماكنياته للسـيطرة عىل دماغك حىت يسـتطيع  لك" الاكتو"وسيسخر .املناسـبة Z9، وانت � حسن دورك Uيت
مع البرش، فهو يومه خصمه ويدخل اخلوف "الاكتو"اليت يسـتخد�ا  القضاء عليك، واخلوف هو من اجنح Uساليب

� حسن يه من اعقد احلروب "الاكتو"وحربك مع .خصمه غري قادر عىل التفكري ىل داخ&، حىت يصبحا
 ."افهمت � حبييب؟. ضعفت ولو للحظة،سـتكون هنايتك وبعدها سـتكون هناييت واخطرها، فان

 
للقضاء عىل البرش،مفا "الاكتو" افهم لك ما قالته يل غادة وقهتا، ولكين كونت فكرة ال zس هبا عن اسلوب اجلن او مل

يقتلين او حىت يعلقين من شعري فأنه ال يوجد يشء  دام اجلن ال يسـتطيع فعال كام كنت اختيل ان حيرقين او
 :اهنم اضعف مما كنت اتصور وقلت لها يسـتحق اخلوف او التفكري، ويبدو يل

 
Z وخاصة انك خرقت قوانيهنم ؟ ـ وانت � غادة ماذا يسـتطيع ان يفعل 
 

العقاب ا9ي سيمت احلمك به عيل، ولكنه لن يكون عقاz بسـيطا  ال ادري االٓن ما هو.الكثري الكثري � حسن "ـ 
 zالتصال zلبرش، يكون اول عقاب ¬ ان تصبح حريته مقيدة بلك يشء، فال ميÎ اي يشء فا9ي يقوم من عاملنا

اليت ارتكهبا، فاالتصال  احلمك بناء عىل جحم Uمورومن مث تمت حمامكته ، ويكون ,وال يسـتطيع اختيار ٔاي يشء 



ولكن ان يقوم احدÓ ببناء عالقة والزواج ...zٔالنيس  بأنيس عقابه يتحدد بناء عىل Uسـباب اليت دفعته لالتصال
 ىنوالتحدث مع انيس عن عاملنا وخاصة عن Uمور اليت تعترب ارساراً ، فعقابه ان يمت zنيس فهذا عقابه كبري جدا ،

 ... ا9ي يقوم بذZ املوت برسعة الن املوت ارمح ¬ بكثري
 

 :جمنونة مليئة zلتحدي والشجاعة وقالت وحضكت غادة حضكة
 

وها Ó افيش z Zرسار عن ...لقد اتصلت بك واحببتك وسأتزوجك ..افع&  واÓ � حبييب مل اترك شيئا مل"ـ 
 ."... وليحدث ما حيدث فلن هيمين شيئا...عاملي طبيعة

 
 فعلت هذا ؟ملاذا � غادة ؟ ـ غادة حبيبيت ، حيايت، ملاذا

 
احبك ...احبك فعال ...حسن... اىل قليب يك ال حيبك  ٔالين احبك � حسن، ولن اسـتطيع ان اصدر Uوامر"ـ 

 ." جبنون ولن هيمين ما سـيحدث
 

 ؟.يشء ـ غادة ملاذا مل يعاقبوك حىت Uن وخاصة واهنم يعرفون عنك لك
 

 :كت وقالتحض
 

 ."لن تصدق" ـ 
 

  اصدقه � غادة ـ وما هو اليشء ا9ي لن

  

  
 ."...وعندها فقط يمت عقايب ـ اÓ � حسن صغرية، ولن يسـتطيعوا عقايب حىت ابلغ السن القانوين

 
zقلت لها مسـتغر ... 

 



 ؟ ـ انت صغرية
 

 ."نعم اÓ صغرية � حسن"ـ 
 

 ـ ومك معرك � غادة ؟
 

 . zعامرمك اÓ ابلغ من العمر مخسة وعرشين عاماً  ـ مقارنة
 
 ! وتقولني صغرية ـ مخسة وعرشون عاماً 
 

 ." اه، يف عاملنا اÓ صغرية"ـ 
 

 معرك حىت يسـتطيع اجلن عقابك � غادة ؟ ـ ومك جيب ان يكون
 

 ."... او حيv يصبح معري ثالثون عاما ـ اÓ ابلغ السن القانونية فور زوا�
 

 ؟...سـنوات اذا مل تزتوجين حىت يسـتطيعون عقابك  ان سلطة اجلن سـتنتظر مخسـ هل افهم 
 

واÓ متاكدة من ذZ، فهم خيططون لزوا� ...مخس سـنوات وال حىت عاما واحدا  ـ - � حسن، فهم لن ينتظروا
 .".وبعدها يسـتطيعون عقايب"...الاكتو"افراد  من احد

 
 عنك ؟ ـ وهل يسـتطيعون ان يزوجوك رغام

 
طريقة للتحايل عىل قوانني عاملنا، ومه لن  ¤هيم مائة"الاكتو"فيجب ان اوافق اÓ اوال، ولكن ,طبعا ال � حسن "ـ 

...". و�ام عرفت عن طرقهم واساليهبم فاين ال اعرف U القليل  يعجزوا عن اجياد طريقة اليقاعي برشاكهم،
  : واردفت تقول
 

اسـتطاع احد النجاة من  مل حيدث ؤان,اهبة اليت حدثت يف عاملنا zملقارنة مع مئات احلاالت املش" ـ 



ولكن Uمور سزتداد تعقيدا zلنسـبة  وبزوا� منك � حسن اكون قد بلغت السن القانوين،,"الاكتو"قبضة
، وال سلطة هلم عليك "الاكتو"ينهتـي هذا الزواج، النك لست من  فهم لن يسـتطيعوا عقايب U بعد ان" للاكتو"
الهناء هذا الزواج اوًال، حىت يسـتطيعوا معاقبيت، وهنا لك يشء يعمتد عليك وعىل  كهنم سـيعملون ٔاي يشءول,

حىت " الاكتو"ولن ييأس  فهذا معناه هناييت وهنايتك،,ان يفرق بيننا " الاكتو "الصمود اما�م، فان اسـتطاع  قدرتك
 ."... عاملنا ينجز هذا الهدف حىت ال نكون مثال قد يقôه افراد اخرون من

 
صنع املثل احلقيقي لهزميهتم، وال داعي للخوف او  ـ ال ختيش � حبيبيت فلن يفرق بيننا احد، وثقي zنين قادر عىل
  التفكري هبم
 

ال  ولكن � حبييب جيب ان,، فعال سأكون سعيدة واÓ اراك واثقا من نفسك اىل هذه ا¤رجة  ـ حسن � حبييب
 "... اريدك ان تسـهترت بقوهتم ولكن ايضا ال"الاكتو"نعم اÓ ال اريدك ان ختاف من ..تصل ثقتك اىل حد الغرور 

 
فأين اسـتطيع ان اوا'هم االٓن، وال اعتقد zنه من املمكن ان  ـ غادة � حيايت، لقد علمت عن اجلن ما يكفيين

 ... خييفوين بعد اليوم
 

 : وقالت... واخذت غادة ترمقين بنظرات اشعرتين zلغرور ا9ي متلكين
 

 "...خييفوك ؟ وقوهتم ؟اوتظن فعال اهنم لن" الاكتو"اتظن zنك علمت شيئا يذكر عن " ـ
 
 :قلت لها
 
 ..ـ نعم
 

واذا بضوء ال ادري من اين ..شفيت، حىت اهزتت Uرض من حتت اقدايم  وما ان خرجت Uحرف من بني
يشء  يتارحج ويتساقط عىل Uرض ويتحطم مل يبقالغرفة تتحرك، لك يشء ...وصوت عظمي ...برصي مصدره يهبر

هل هو زلزال؟ او .. ال ادري ؤاÓ ال اسـتطيع احلراك،.. البيت بدا zالهنيار ، Uرض تتحرك بقوة...U وسقط 
اخلوف شل ...الغرفة الجنو بنفيس، ولكين ال اجد zب الغرفة احاول ان اخرج من zب. ...براكن ً انفجر حتت بيتنا

اهيل ماذا حدث هلم؟ ...لك Uفاكر اليت لها عالقة zملوت جتمعت يف رٔايس...حما� ظننت بأين هاZ الحركيت و 



توقفت .. وما يه U حلظات حىت توقف لك يشء...شعرت zن هذه هناييت...قتلوا ، هل جنا احد مهنم هل
اذ مل ...رسيعة، والجنو حبيايت  يةUرض عن احلركة ، اختفت Uضواء وظهر zب الغرفة من جديد وحبركة ال اراد

 Zوعندهـا مسعت صو� يناديين...فتحه ركضت حنو الباب حمـاوال,يعد هيمين يشء غري ذ ... 
 

 .".يشء حسن عد وال ختف، مل حيدث"ـ 
 

وبنظرة رسيعة تفقدت لك ارجاء الغرفة ال  التفت اىل مصدر الصوت الجد غادة يف ماكهنا ويه تنظر ايل وتضحك ،
 . تفاجأ zن لك يشء يف ماكنه ومل يتغري ٔاي يشء

 
 :وقلت لغادة ويه تنظر ايل وتواصل الضحك

 
 ؟ ـ ماذا حدث � غادة

 
 ..... واجابتين بسخرية

 
 ."هل انت خائف � حسن ؟"ـ 

 
 :اللهجة الساخرة اليت حدثتين هبا وقلت لها بغضب اسـتفزتين

 
 ؟ هل تريدين ان ارقص من الفرح Z9... وراس اهيلالبيت يهندم فوق رايس ـ وكيف ال اخاف واÓ ارى

 
 : وبسخرية هادئة قالت

 
 "... ومل ال، دعين ارى ان اكن رقصك مجيل � حسن"ـ 

 
 : لها حاولت ان اضبط اعصايب وقلت.� الهـي مك اسـتفزتين لكامت غادة الساخرة 
 

 ـ من فعل هذا � غادة ؟



 
 : قالت.وبال مبااله واكن شيئا مل حيدث 

 
 .".معك ما حدث هو جمرد مزحة صغرية امزBا,اÓ فعلت هذا � حبييب "ـ 

 
 !!..اجلد اذا ااكد انفجر، اذا اكن هدم البيت فوق رايس مزحة فكيف يكون,ـ � الهـي 

 
 :قلت لها
 

 امل تقويل ذZ �...يتسبب لالنس zي اذى مادي مبارش وملموس  ـ غادة امل تقويل يل zن اجلن ال يسـتطيع ان
 غادة ؟
 

 حسن، U تالحظ انك تترصف اكالطفال، انظر حوZ، هل حدث يشء ملموس يسـتدعي منك هذا �"ـ 
جديد، هل هتدم البيت  الغضب واخلوف الكبري ا9ي متلكك وافقدك القدرة عىل التفكري بتعقل ، انظر حوZ من

قد علمت رسا اخر من ارسار تكون  ليكن هذا درس صغري Z، ان اسـتطعت ان تفهمه...فعال؟ هل حدث يشء
لهذا حذرتك zن معركتك مع .....البô ستهنار فوق راسك  يسـتطيع ان جيعÎ تظن ان لك" فالاكتو"،"الاكتو"قوة 
وUن � حسن وقبل ان اتركك ...وما تعلمته حىت Uن هو يشء ال يذكر...املعارك يه فعال من اصعب" الاكتو"

عندما مسعت  حدث معك مل يكن U ومه وخداع، فلو انك مل تتفاجأ وختفاىل عاملي، هل فهمت ان ما  واعود
Z ن مرة اخرى وانت مسـتعد،  الصوت ورايت الضوء، ملا اكن لهذا ٔاي �ثري عليك، ولو اعدت العمليةU

وUن � حسن ساذهب واتركك وساعود اليك يف  لضحكت من نفسك عىل خوفك ا9ي مل يكن هناك ما يربره،
 ."... اىل اللقاء � حسن... زواجنا ملتفق عليه لنمكل مراسـمياملوعد ا

درسا لن انساه طوال معري ، وما اكن يدهشـين فعال هو قدرة  اختفت غادة لتعود من حيث اتت بعد ان لقنتين
مبا ر  البرش بصورة اكرث منا ، وفعال لو اسـتطعنا ان نكتشف الطاقات املوجودة يف ادمغتنا اجلن عىل فهم عقولنا حنن

 .لتغريت امور كثرية يف عاملنا
 

 ..مك اÓ سعيد � حبيبيت,غضبك واعشق هدوءك وخسريتك  ومك احبك ، احب!مك انت عظمية � غادة 
 

فارقتين منذ ... حيب واجعايب هبذه اFلوقة الرقيقة ا9كية الصغرية يف عاملها، الكبرية يف عاملي ال ادري zي لكامت اصف



ليحني موعد زوا� مهنا، مك  اعد اللحظات... صدري واكين مل ارها منذ سـنوات حلظات والشوق يشـتعل يف
ومتيض �Uم بطيئة وثقي*، اليوم تلو اليوم، ...كيف سـمتيض سـتكون �Uم املتبقية ملوعد زواجنا ثقي* اين ال اعرف

احمل فيه يف  يوم...كبري سوى يوم واحد ومتيض �Uم وال يتبقى عىل يوم اللقاء ال ...تلو العام وال اzلغ ان قلت العام
وعندها اسـتطيع ان ,. �Uم الثالثون يوم غد سـتصبح غادة زوجيت، يوم غد تكمتل...لك حلظة، يوم احيا من اج&

اي يوم سـيكون هذا، وكيف اصف ...ورو� وحيايت من غاديت وحيب... اتزوج من هذه اجلنية الصغرية 
 ....اجلنية شعوري، فغدا يوم زفايف من حبيبيت

 
واطول من ان حتىص حلظات انتظار احلبيب،  � لسعاديت وفرحيت وشويق رمغ قساوة Uنتظار، فهل هناك اقىس

وما اصعب وما امجل عد الثواين وا¤قائق يف ,سـمتيض ليحني موعداللقاء  وهل يف ا¤نيا امجل من حلظات تعمل اهنا
 ... الروح انتظار عودة
 

 : وتدخل ايم، لتجلس جبانيب وتقول خفيفة عىل zب غرفيت، التفت،لينشق البابوتقتحم افاكري طرقات 
 

زودهتا شوي، وال فكرك اين هب* ومش فامهة شو بصري؟ اÓ امك �  وبعدين معك � حسن، U تالحظ انك"ـ 
 ." بساعدك وصدقين اين عارفة لك يشء بصري معاك احك يل واÓ,حسن 

 
تر�ب من اي ترصف غريب , اكنت دامئا تتساءل ، تتخيل بأن هناك شيئًا ما  ابتسمت فقد كنت اعمل zن ايم

 ولو مل يكن هناك يشء، فكيف حيv يكون هناك يشء؟ حىت انين اسـتغربت zهنا يف Uونة الي منا، حىت
ن ال بد ان تكو Uخرية تتحاىش ان تسألين عن ٔاي يشء او التدخل يف شؤوين، مع ان ترصفايت zلنسـبة لها

بأن مكويث يف الغرفة لفرتات طوي* جدًا اكن  اين عىل يقني zين مل اسـتطع ان اخدعها حني اخربهتا. شديدة الغرابة
 : لها بسبب ا¤راسة ،وzلرمغ من لك هذا قلت

 
 ـ ماذا تريدين ان احيك Z � ايم؟

 
 ... فقالت يل
 

 ."حسن؟احكييل كيف شلكها؟ حلوة كثري ¤رجة اهنا ماخذة عقÎ �  ـ
 



 ... ايه اجلارة ام,من تÎ اليت تقصدها ايم ..اتساءل بيين وبني نفيس  فضحكت ،واخذت
 

 : وقلت لها,امازBا  فاخذت
 

 .. ـ حلوة كثري كثري � ايم
 
 : فقالت يل
 

 .".يل ا�ها � حسن اكيد اهنا حلوة وقوية كثري ، تÎ اليت لها القدرة zن تسـيطر عىل عقÎ وحياتك ، صف" ـ
 

سـترتكين دون ان تعرف ابنة من يه، واين تسكن، ومن  مع ايم، وال اعتقد zهنا" تورطت"يبدو االٓن ٔاين قد 
 :فقلت لها...تستسمل بسهو� ا�ا، ومن ٔاي عائ* يه ، فايم لن
 

 .. ـ اÓ مبزح معك � ايم
 
 : جادة وقالت رمقتين بنظرة

 
اكسة عصري وملا ارجع راح حتكييل لك يشء  حية اجيب Zطيب ، اÓ را.. حسن انت ما بمتزح ، واÓ عارفة"ـ 

 ....؟ zلتفصيل ، اتفقنا � حسن
 

عادت وبيدها كوب كبري من  وما يه U حلظات حىت" الورطة "وخرجت ايم واÓ افكر كيف ساخرج من هذه 
 .النقاش العصري لعلها اكنت حرضته مسـبقا اسـتعدادًا لهذا

 
 :اعطتين العصري وقالت

 
 ولكهنا قاطعتين وقالت,العصري ووضعته امايم، وسالهتا عن احد Uقارب  العصري واحكييل ، اخذت كوب ـ ارشب

: 
 



 .".. تفضل احكييل,حتاول تغيري املوضوع  ـ ال
 

 :لها وضعت كوب العصري عىل الطاو� وقلت
 

 ..ـ ال مزاج يل لرشب العصري � حبيبيت
 

 : وقالت فقربت اكس العصري مين
 

 ."... رشب من ايدي � حسنـ مابدك ت 
 

 : الkٔس من يدها فابتسمت وقلت واÓ اتناول
 

 " من ايدك اÓ مسـتعد ارشب السم � ست احلبايب"ـ 
 

zلاكس بعيدا ليتحطم  ان لفظت هذه اللكمة واليت مل اقصد هبا U اGام* حىت فوجئت بيد ايم تر جتف وتلقي وما
 ..عىل Uرض واخذت تبيك

 
 مريضة ؟؟ هل انت,ك � ايم ـ ماذا اصاب

 
 : واخذت تقول

 
 .".. مش عارفة � حبييب"ـ 

 
 :واÓ ال ادري ملاذا ترصفت هكذا ، اخذت تقول اخذت اهدؤها

 
 ... ـ اÓ خايفة عليك � ابين

 
 ـ خائفة وّمم � ايم؟



 
 : واصابين ا9هول حيv قالت

 
 ."... وبتطلعÎ لك يوم � حسن)البسـتك (اجلنية اليل  ـ من

 
وا¤يت U انين مغرين حب Uسـتطالع ان اعرف كيف بنت ايم اسـتنتا'ا، وبدات ايم  ورمغ املفاجأة مما قالته

وصادف ان اكن امسه  مفنذ فرتة جاءهتا امراة اىل البيت لتبحث عن بيت البهنا،. يل قصة غريبة من نوعها  تروي
اخذت ,تكررت الز�رة وكرثت Uحاديث , يهنام صداقةحسن ، وبعد ان جلست وحتدثت مع ايم احبهتا ونشات ب 

تنصح ايم ماذا تفعل وحتلل لها ترصفايت، وقد اقنعهتا zن هناك جنية  ايم حتيك لها عن ترصفايت الغريبة واخذت يه
 فاخذت تعد وصفة واقنعهتا كذz Zنين سافقد عقيل قريبا، وان ¤هيا طريقة لشفايئ من حسر اجلنية، ،"لبستين"ما 

عصري الربتقال دون عمل مين، وحني  طبية من Uعشاب وتطلب من ايم ان حترضها، وطلبت ان تسقيين ا�ها مع
عىل Uرض دون شـعور مهنا، اهنا حاسة Uمــومة  جلبت ايم كوب العصري ومهمت برشبه القت ايم zلكوب
 . ذZ يف اللحظة Uخرية القوية تÎ اليت دفعهتا بأن تفعل
 

صادف وجود احد اخر معها؟ فاجابت ايم ان ز�راهتا  يم عن الز�رات اليت قامت هبا تÎ املراة وهلسألت ا
من حديث ايم عن ترصفات تÎ املرٔاة، علمت انه ال بد . اثناء تÎ الز�رات  اكنت كثرية ومل يصادف وجود احد

املراة ال ختتلف  ملوضوع خسيف وان هذهاقتنعت ايم zن هذا ا.من كيدمه " ّجناين"من اجلن وان هللا  وان تكون
الفتاحني ا9ين ثبت دجلهم وكذهبم يف مجيع  وعدت بذاكرهتا اىل الوراء، حيث اكنت تتعامل مع. عن بقية املشعوذات

من عندي واكن يبدو انين قد جنحت يف اعادة الطامنينة اىل قلهبا،  خرجت ايم...Uمور اليت ذهبت الهيم فهيا
ماذا اكن سـيحدث يل لو اين رشبت العصري وكيف اسـتطاع اجلن ان يسخر ايم للقضاء  :جفلست وحدي افكر

عقارب الساعة  اكنت". اجلهمنية "وهذا ما مل يكن خيطر يل عىل zل وتذكرت -م غادة عن اساليب اجلن  .عيل
موعده، وما ان رايهتا بقمري يظهر قبل  تشري اىل التاسعة، ومل يبق عىل موعد لقاء رو� U ساعات قلي* ، واذا

 :قالت يل غادة...يل يشء يف ا¤نيا افكر فيه غريها حىت زالت لك مهويم ، فهل ارى هذا املالك ويبقى
 

 ." ولقد فوجئت اÓ ايضا...ما حدث فقد كنت موجودة اثناء حديث امك معك  حسن � حبييب لقد علمت"ـ 
 
  : سألهتا
 



 ... اجلنية بت العصري ا9ي ارشفت عىل اعدادهـ قويل يل � غادة ماذا اكن سـيحدث لو رش 
 

 :قالت غادة
 

فهناك مئات الطرق السـتخدام Uعشاب . وما يه الرتكيبة اÓ ال اعرف ما نوع Uعشاب اليت اسـتخدمهتا"ـ 
 واليت ترتك �ثريها عىل ا9ي يتناولها ، ولكنين ساعرف قريبا وساجد Z الطريقة اليت ومئات الرتكيبات لالعشاب،

البرش للنيل منك  من حوZ من"الاكتو "اما ان يسـتخدم . تسـتطيع هبا ان تكتشف ٔاية خدعة من هذا النوع 
ووعىل ذZ فأنه جيب علينا ان ,عىل البرش  فهذه مسا� متوقعة، وال اعمل اÓ لك الطرق اليت يسـتخدموهنا للسـيطرة
  نتوقع لك يشء يف املسـتقبل

 
zن ما حدث مل  ٔالمك واعدادها للقيام هبذه املهمة كام فوجئت انت ، واÓ سعيدةفاجأين طريقة الوصول  ولقد...

استيعابك اجليد للك جديد قد يفاجئك به  يرتك عليك �ثريًا كبرياً كام اكن حيدث يف السابق، وهذا مؤرش عىل
 :امتالهيا، ويف نفس اللــحظة نطقنا معا بنفس الكـل ونظرت ايل ونظرت,يف املسـتقبل "الاكتو "

 
 ."..علينا هذا اليوم لن جنعلهم يفسدوا"ـ 

 
 ...لٔالفاكر وحضكنا معا لهذا Uسـتقراء الواحد

 
 : قالت غادة...وحضكنا لننىس لك ا¤نيا 
 

جئت  ساعات يف هناية اليوم وبداية الغد سـنكون قد حققنا امجل فكرة جمنونة يف عاملنا ، لقد حبييب حسن، بعد"ـ 
انسان من قبÎ، املاكن  ء نفسك، الين سانقÎ معي لعدة ا�م اىل ماكن مل تطأه قدممبكرة القول z Zن هتـي

 .Z9 ولن اكون فيه U معك فاسـتعد,ا9ي مل اكن مع احد فيه سواك 
 

يف حلظات التقاء اليوم zلغد وعناق  ... سيبدٔا عهد Uرتباط بيننا قبل هناية اليوم، وليكمتل ذZ مع بداية الغد
سـيكون ذZ يف حديقة مزنلمك، فاسـتعد .دام احلارض يلتقي zملايض اميض، لنبقى معا، ال فراق بيننا مااحلارض لل

 وارجو.هذه املناسـبة ويف هذه اللحظات، وارجوك ان ال تفكر zلوقت وتبدا تعد ا¤قائق Z9 وال تفكر U يف
احلديقة او مرور احد او اي  دف وجود احد يفايضا ان ال هتمت zالمور Uخرى واليت بدات التفكري فهيا، فان تصا



U ان تسـتعد وال تفكر U اننا معا وال تفكر من  وانت ال اريد منك.. امر طارىء فاÓ ساتوىل امره بطريقيت 
ال تنىس ما قلته Z � , حسن ساذهب Uن وسأعود قبل املوعد  .. فضÎ � حبييب كيف واين ساخذك معي

 . " ... حسن
 

البرر هبا غيايب عن البيت الهيل،  غادة يف رسعة الربق ، وبدٔات اz Óلبحث عن طريقة او سبب اقو¬واختفت 
قلت هلم zن اصدقايئ يقومون برح* لعدة ا�م وقد دعوين ... وحىت ال اثري حا� من القلق بسبب غيايب املفا|ء

خرجت . ما اذا اكن حدييث مقنعا ام ال واهنيت احلديث دون اسـئ* ومل ادر...الفجر ان اذهب معهم قبل طلوع
 ... يغمرين شعور رائع، شعور مجيل مل اشعر به من قبل..يف احلديقة وجلست

 حرضت ايم اصبت zالرzك لوجودها معي ولكن ما ان جلست جبانيب وبدات zحلديث عن وبعد فرتة قصرية
 ...لنومالرح* حىت راحت تتثائب وقد اصاهبا النعاس، اهنت احلديث وذهبت ل 

احلديقة حىت بدات  ولكن ما ان دخلت...U حلظات حىت جاءت اخيت ايضا ورايت يف عيوهنا -مًا كثرياً  وما يه
بيتنا، وحىت يف البيوت اGاورة مل اعهدها  حا� من السكون والهدوء يف...يه أالخرى تتثاءب وعادت للبيت لتنام

مل ادر بلك صدق ان اكن هذا حدث zلصدفة، ام انه ...ال امسعهالßب  حىت نباح. من قبل يف مثل هذه الساعة 
امغضت عيوين،  تركت خليايل العنان، وبدٔات رو� zلهيام حىت انين بدأت اشعر zقرتاهبا،...تدبريغادة اكن من

ضة، بعيد يف خيايل وعيوين ما زالت مغم احبك � غادة، اراها قادمة من...الكمها يف خيايل دون ان احرك شفايه 
 .... وتطري كعصفورة بعيدة بعد Uفق تتأرحج zلهواء...اراها بوضوح

ترتدي ثوz اراه ممزوجًا zالمحر والزهري ...توازهنا  واكن شعرها Uسود الطويل يتطاير اىل اخللف واليسار ليحفظ
 اراها بوضوح تسـبح يف الهواءالهواء بلون ال مثيل ¬، اخاطهبا خبيايل، وما زلت  يÝوج يف,وUصفر وUرجواين 

ويه منشغ* zعادة ترتيب  افتح عيوين واراها امايم، وتنظر ايل,تقرتب وهتبط يف احلديقة كطائر نزل من السامء ..
ـ اعمل ذZ � نور حيايت، . الفضاء قادمة حنوي من بعيد وتنسـيق شعرها ـ غادة � معري لقد رايتك وانت حتلقي يف

 تراين، سعيدة هبذا احلب الكبري ا9ي لواله ملا اسـتطعت ان تراين من هذه املسافة عت انواÓ سعيدة بأنك اسـتط
  . وتعمل بقدويم قبل ان اصل اليك

وننتقل من جشرة اىل جشرة ، �رة جنلس و�رة نقف، احد{ا  اقرتبت مين وامسكت بيدي واخذÓ نسري يف احلديقة
هل هناك يف "ـ : اىل القمر واشارت بيدها حنوه ويه تقول  ونظرت غاديت,يل  عن حيب لها وحتدثين عن حهبا

  ؟"منه � حسن الوجود امجل
  ..ـ انت � حيايت امجل منه: وقلت لها 

 انظر اليه وقل. هل هناك امجل من القمر ليكون شاهدا عىل زواجنا هذه اللي* � حبييب" ـ: ابتسمت غادة وقالت 
ٔانت به � حيايت  ـ ما تريض: ؟ نظرت اىل القمر وقلت لها "اللي* يل هل ترىض ان يكون شاهد زواجنا هذه 



  ... ارضاه
وهل سـنصعد الهيا؟ حضكت غادة ورضبتين بكفها مداعبة  ـ". انظر اىل النجوم واخرت من بيهنا جنمة"ـ : قالت 

النا معا اكن حىت تكون دليÎ ايل، ورمز اتص. النجمة.ولكن اختيارك  هذا مسـتحيل � حبييب"ـ : وقالت 
امزيها  حبثت بني النجوم واخرتت واحدة اسـتطيع ان..." واحدة مهنا ومسها zي امس تريده انت  افهمت؟ هيا اخرت,

  .ـ سأمسهيا غادة: وارشت الهيا وقلت
  "...هذا ال جيوز جيب ان ختتار اسامً اخر غري اسامئنا شكرا � حبييب، ولكن"ـ : فضحكت وقالت

 اتفقنا،و بعد زواجنا لكام اردت ان تتصل يب،"ـ . حىت تبقى حياتنا لكها سعادة ومرح  ح،ـ لنسمها مر : قلت لها 
وقد نقشت علهيا  مصنوعة من القامش Uسود،" اسوارة"قدمت يل ". ، وال تفكر U يب.مرح .انظر فقط اىل 

هبة عىل نفس اليد يه واحدة مشا لكامت بلغة ال اعرفها، وطلبت مين ان ارتدهيا عىل يدي اليرسى، وارتدت
انظر يف ...وUن � حسن "ـ : واحدة وابتسمت وقالت اقرتبت مين ووقفت امايم ال يفصل بيننا U خطوة.

بدون  السوداوين اللتني مل ار امجل مهنام ومل ارهام هبذا امجلال من قبل، وبدٔاÓ نتحدث نظرت يف عينهيا"... عيوين 
وخاطبتين . حىت جسدي وبدٔات افقد الشعور بأي يشء حويل،...فكرلكامت وبصمت حىت انين بدات اشعر مبا ت

 ..... بعيوهنا لتوصلين افاكرها دون -م
عادية  ولكامت عهد Uرتباط ليست جمرد لكامت.لنصبح زوجني. عهد Uرتباط .U ان نتلو  حسن، مل يبق Uن

اعامقك ممزوجة مبشاعر الصدق  هبا لتخرج منجيب ان حتس . عهد.تلفظها Gرد انه جيب ان تقولها، بل يه لكامت 
وسأبدٔا اليوم ...ولقاء الغد...اقرتبنا من موعد وداع اليوم  والقناعة، وU اصبحت دون معىن، وUن � حسن، لقد

 عهد Uرتباط لنوصل اليوم zلغد ونلتقي فهيا نتلو...وتبدٔا zلغد
 
 

 :اللكامت ورددت معها هذه
 
 

  ٔاÓ غادة ابنة Óزك،
  .... ابنة اجلن

  بشهادة القمر احلق
  برو� وخيايل وجسدي
  مدركًة ُمجً* معاين

  Uرتباط، اعاهد حسن



  صفية ابن Uنس ابن
  ان اخضع ¬ مطيعة وفية،
  واكون ¬ روح جسده

  وUلف ولهيب Óره،
  والياء ، والبداية

  والهناية ايضء ¬ احلياة
  واظلها اذا اقرتب ليلها،

  سطعت مشسها،اذا 
  واكون ¬ الشاطىء اذا
 .هاج البحر وماج

  الغم ازيل
  اجلب الرسور واكون
  ¬ مثر الروح، واحبه حبا
  ال يزول، حب Uرض
  للمطر، والعمتة للقمر،
 والنفس لYات، اهبه

  جسدي ورو� مىت شاء
  شاء اىل ابد Uبدين كيف

  اضع يدي اليرسى
  بيدك اليرسى، وهذا

  واÓ نقضه،عهدي لن ا
 زائ* والعهد zق
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  ٔاÓ حسن ابن صفية



 ... Uنس ابن
  بشهادة القمر احلق

  برو� وخيايل وجسدي،
  مدراكً ُمجًال معاين

  Uرتباط، اعاهد غادة
  ابنة Óزك ابنة اجلن ان
  اخضع لها مطيعا وفيا،
  واكون لها روح جسدها
  ولهيب Óرها، وUلف

  والبداية والهنايةوالياء، 
 ايضء لها احلياة اذا اقرتب
  ليلها، واظلها اذا سطعت

  مشسها، واكون لها
  الشاطىء اذا

  هاج البحر وماج
  ازيل الغم، اجلب

  الرسور، واكون لها مثر
  الروح، واحهبا حبا ال
  يزول، حب Uرض
  للمطر والعمتة للقمر،

  لYات، واههبا والنفس
  ءجسدي ورو� مىت تشا

  وكيف تشاء، اىل ابد Uبدين
  الميىن اضع يدي

  بيدك الميىن، وهذا
Óعهدي لن انقضه وا  
  زائل والعهد zق

  



  



  

انت زو� Z ,ـ اZ Ó مثلام انت يل فضمين اليك وقبلين : غادة  وبعيوهنا السوداوين املمتلئتني zلسعادة خاطبتين
 شعرت zين ارتفع عن Uرض، وأن Uرض فقدت جاذبيهتا،... ظات صدري متلهفا وقبلهتا حل ومضمهتا اىل. ما تريد

افقت من نشوة القب*،  او ٔان رو� خرجت حتلق من جسدي، وبقيت غارقا يف قب* ال اريدها ان تنهتـي، وما ان
 .اخليال حىت وجدت نفيس يف ماكن مل امسع عنه ومل اشهد مثيًال ¬ حىت يف

سـبحان هللا .!! ما امجل هذا املاكن ـ سـبحان هللا. بييب يف روضتنا امجلي* ـ حنن � ح : وٕابتسمت غادة وقالت 
اخذت اتفحص املاكن اخلالب بعيين مدهوشا حبسـنه، . خلقه  مجيل يف صنعه بديع يف...سـبحان من خلقه وسواه...

 برية والعتيقة، اهناالظالل وا¤امئة اخلرضة، ذات العلو الباسق واجلذوع الضخمة الك  مفتوÓ بظالل اجشاره الوافرة
مظل* zالغصان املتشابكة  حقا يه غوطة خرضاء. تبدو للناظر موغ* يف معق الزمن، واهنا هنا منذ Uف السـنني

امسكت غادة بيدي فصحوت ...ذهب تدلت من اغصاهنا من" ثر�ت"رايت النجوم ؤ×هنا ,وملا نظرت حنو السامء ,
 ..الٔريك ما مل تره يف حياتك لكها ـ تعال � حبييب: عىل صوهتا ويه تقول

كنا نشاهد ما يذهل العقل وجيع& يرسح ويتفكر، فيقنت  رسÓ نشابك ايدينا، وكنا لكام خطوÓ خطوة واحدة
 وهبه للورود ولالزهار اليت منت واكن يداً خفية لها اÓمل مبدع قد خطهتا بر�بة ساجدا لعظمة اخلالق، وللرس ا9ي

هناك يشء ميكن ان  مل اكن اختيل ان.ية عديدة ال يقوى عىل رمسها اعظم املهندسني مشß هبا اشاكال هندسـ 
ما زلت غارقا يف . اليت شغلتين متاما عن غادة يشغلين عن التفكري يف حبيبيت غادة، حىت فاجأين هذا املاكن بروعته

U ن � ح "ـ : عندما توقفت غادة وقالت  جامل هذه التحفة، ومل احصو علهياUامغض عينيك ويهء ...سن و
كنا  امغضت عيوين، واخذت بيدي وسارت يب مسافة ال اعي اجتاهها، ولكام" واسـتعد...القادمة  نفسك للمفاجاة

وما يه U " اصرب قليال" ـ: فرتد قائ* ..ـ امل نصل بعد ؟هل افتح عيين؟ : نسري مسافة قصرية كنت ٔاسألها 
Uن ميكنك ان تفتح "ـ : عاشقة، وقالت بعدها قبلتين قب* حلظةحلظات حىت توقفت وامسكت بكتفي بدالل و 

 ؟...جنة عدن اليت وعد هللا الصاحلني هبا..ان تكون هذه يه اجلنة  ايعقل...!!� الهـي ماذا ارى .." جفنيك 
وحول  السامء، اليت يتصاعد من منتصفها بني الفينة وUخرى خبار ينترش واكنه حسب كثيفة تغطي وما هذه البحرية

Uجتاهات، وتشلك مجيعها عند نقطة  هذه البحرية الصغرية تفجرت من Uرض سـبعة ينابيع تصب فهيا من لك
املياه ٕاىل عدة امتار، وعند سقوطها تبدو واكهنا مظ* مائية، ومن  امللتقى، ٔاي يف منتصف البحرية، Óفورة ترتفع مهنا

عبق  اذا ال اقرتب وانزع مالبيس واغوص يف البحرية فاملاكنمل...قفزت اىل عقيل فكرة...خبار وسط املظ* خيرج
: املاء حىت شدتين غادة صاحئة  اقرتبت فعال ومددت يدي لتالمس املاء، وكدت املس.. واملنظر مغٍر مجيل وفتّان

من اصدق ما قالته غادة، وحبركة رسيعة ال ارادية يف نوع  وبعد فرتة مل. اعدت يدي.." احذر وU حرقت يدك"ـ 
الينبوع، وما كدت Uمسه، حىت حسبهتا برسعة فائقة، لقد كوى املاء احلار يدي  التحدي مددت يدي اىل مياه



وبدٔا البخار  !؟...هل وضعهتا يف Óر 'من!!ـ � هللا اين وضعت يدي ؟: zعىل صويت من شدة Uمل  رصخت...
تسـتاهل � حبييب، اكن الزم "ـ  : شامتة وقالتنظرت ايل غادة نظرة ! ؟...يتصاعد من جô يدي من شدة احلرق 

ـ ضع يدك يف املاء ومل اجرؤ ان اضع : Uجتاه Uخر وقالت يل وحسبتين من يدي حنو ماء الينبوع يف".. تصدقين
 خشـية ان يكون هو Uخر مثل ينبوع 'من ذاك، نظرت ايل غادة واÓ اكلطفل اتردد يف وضع يدي يف ماء الينبوع

مل اكن ساعهتا "... حبييب  ضع يدك يف املاء �"ـ : خسرت مين وحضكت وقالت...ياه الينبوع Uخر يدي لتلمس م 
ا9ي اصاب يدي من ماء ذاك الطرف من الينبوع ،  امÎ الشجاعة الضع يدي يف ماء الينبوع هذا من شدة Uمل

  ...تتدفق منه مياه 'من مل اجرؤ، فقد خشيت ان يكون كسابقه
ٔاين فضوZ ؟ U حتب ان جترب لتفحص حصة  اهيا Uنسان الغيب الشاكك يف لك يشء،"ـ : ورصخت غادة 

رضب العناد اطنابه يف عقيل وبقيت ". يفوت Uوان عىل شفاهئا ؟ انظر اىل يدك وقرر برسعة قبل ان...-يم 
صدرها  فز zجتايه وتضمين اىلعىل مد يدي حنو املاء Åنية حىت فاض صرب غادة، واذا هبا تق مرتددا خائفا ال اجرؤ

الشاكك اجلبان، Uن سأرمغك عىل  اهيا احلبيب"ـ : بلكتا يدهيا، التصقت يب متاما، واقرتبت شفتهيا من اذين وقالت
املاء، وغادة معي ما زالت متسك بيدي ووضعهتا يف مياهه  وبدفعة رشـيقة خفيفة مهنا غصت حتت". الزنول يف املاء

 .ما هذه املتناقضات...!! � هللا ما اشد برودة هذه املياه.. يتجمد يف عروق يدي  م بدأ الباردة، شعرت ان ا¤
الشعرة من جعينة  بدات غادة متسح بيدها عىل يدي، ومع ملسـهتا شعرت بأن االٓالم تنسل من جôي كام تنسل

ثالث ينابيع يتدفق مهنا ماء � حبييب،تÎ  انظر"ـ : قالت غادة ... غضة، فشفيت يدي ومل يعد هناك امل اشعر به 
  .ماء zرد يغيل، وتÎ الينابيع Uربع يتدفق مهنا

الينابيع يف البحرية لتصبح مياه البحرية دافئة وتتجمع  اغرب ما يف امر الينابيع هذه انه حيv تلتقي سوية تندمج مياه
كرة Uرضية مث تتوزع اىل لتخرج من فوهة يف منتصفها لتصب يف مركز ال تÎ املياه يف منتصف البحرية

  "...اطرافها
نعم � حبييب حنن عىل !!.. اين تظننا نكون"؟ ـ ...وهل حنن Uن � غادة عىل الكرة Uرضية :سألت zسـتغراب 
ـ ... الكرة Uرضية، ولك ظين اننا يف عاملك � حبيبيت ـ لقد اكن خياجلين شك zننا لسـنا عىل.." الكرة Uرضية

ال تدعين � حسن "ـ ... ولكنك تقولني zننا عىل الكرة Uرضية ..." من عاملنا  حم&، حنن عىل جزءان ظنك يف "
ولك ما هناك اننا ... ـ ان عاملي � حبييب عىل Uرض، وليس عىل كوكب اخر: وحضكت وقالت ..." zلغباء  اصفك

ا، ولك ا9ي عرفه Uنسان عهنا هو يشء بسـيط جد يف اماكن مل يصلها البرش، ماذا تظن الكرة Uرضية؟ اهنا كبرية
 اما zلنسـبة للكواكب Uخرى فاÓ ايضا ال اعمل عهنا...واهتديمت للحياة احلقيقية  وصغري جدا، ولو حبثمت قليال لوجدمت

ب وعاملمك عىل تÎ الكواك شيئًا، غري اين امسع من املطلعني العارفني من عاملي بأن هناك عوامل اخرى غري عاملي
مل ابلغ من العمر ما يكفيين المتكن من معرفة املزيد عن  واعمل كذZ ان هناك اتصال بني تÎ العوامل وعاملي، ولكنين.

قنوعة، كفاين ما اعرفه عن عامل زو� وحبييب Uنسان حسن، هذا العامل الصغري  � حسن اÓ...هذه العالقة



احببتك،  رمغ لك ما فيك من مساوئ فقد"ـ : ت وقالت مث حضك.." ا9ي مل يتطور U حنو Uسوأ  البدايئ
- � حبييب اÓ ال "ـ ... اهاÓت  ـ غادة كفاك...!!" واحببت عاملك، وتزوجت احد اغبيائه،اليس كذZ � حسن

اسـبلت غادة عينهيا .. اخذت بكفي حفنة من املاء ورشقت هبا غادة  مفا اكن مين U ان..." اهينك امنا يه احلقيقة 
 تزين و'ها، مدت يدها حنوي، دفعتين برفق، فقدت توازين وسقطت مرة اخرى يف مياه بدالل وقطرات املاء

ما اروع ...Uعشاب مث سـبحت مرسعة خارجة من البحرية واسـتلقت عىل...القت بنفسها يف املاء معي,البحرية 
اهنا Uبيض املبتل ا9ي التصق فسـت جسدها املمدد فوق بساط Uعشاب اخلرضاء وبني Uزهار، ويه ترتدي

اقرتبت ,خرجت من املاء خلفها يف مصت . يف لي* حالكة السواد بل كقمر مكمتل..جبسدها متامًا، بدت واكهنا درة 
املدل* يف  بدت اكلطف*. اشارت بيدها حنو خن* صغرية مزروعة بني Uجشار العالية الباسقة .مهنا واسـتلقيت جبانهبا

اÓ زرعهتا ! اتعمل من زرعها يف هذا املاكن؟, هل ترى تÎ النخ* � حبييب"ـ : ادها zلغني، وقالت عائ* مجيع افر 
  "...واكن ذZ قبل عرش سـنوات,

. يف الثامنة من معري ـ ان لهذا املاكن يف حيايت قصة بدات عندما كنت!! ؟..ملاذا � حبيبيت يف هذا املاكن  ـ
اخذت اتنقل من ماكن الخر، حىت ...جدا  كنت صغرية..هربت فهيا من البيت فاكتشفت هذا املاكن عند اول مرة

مكثت هنا عدة ا�م واختذت بيين وبني نفيس قرارا zن تكون ..الصدفة وصلت اىل هذا املاكن، واكن ذZ مبحض
وملا ..داح فاحتفظت هبا واكهنا رس دفني، ال اطلع عليه..وحدي، ال ابوح الحد عن ماكن وجودها هذه اجلنة يل

البالد ٔاÓ وال عىل ٔاي ارض اسري،  ضللت الطريق فمل اعد اعرف يف ٔاي..قررت مغادرة املاكن عائدة اىل اهيل 
نفيس، واÓ  اتنقل من ماكن اىل ماكن والرعب واخلوف ميالٓن فاخذت..وجفاة وجدت نفيس يف عاملمك، عامل البرش

 ، غري آهبني يب وال بوجودي، رمغ انين كنت قريبة مهنم،هؤالء ا9ين يسريون من حويل اميش حائرة ال اعمل من مه
الغريبة، وشاهدت  فمل اسـتطع ان افهم ملاذا مل يشاهدوين؟ واكنت دهشـيت كبرية عندما اطلعت عىل ترصفاهتم

واذا يب اجد نفيس ...مفشيت ومشيت حثثت نفيس عىل السري،..لقد كنت خائفة جدا ..لباسهم الغريب العجيب
جبانهبا عندما اهنكين املسري، وبكيت من شدة اخلوف،  ه بسجن عسقالن، رٔايت النخ* جلستامام ما تسمون

السجن، وشاهدت ترصفاهتم الغريبة اليت مل افهم مهنا شيئًا، بسبب 'يل  وخاصة عندما شاهدت من يف داخل
ٔاي  النين ال اعمل يفبعامل البرش، وبقيت جبانب النخ* دون حراك، حىت ارشقت الشمس، حصوت  وعدم معرفيت

و�رة اخرى يف  كنت اقيض اوقايت �رة يف اللعب,طال يب املكوث لعدة ا�م ..Uجتاهات سوف اسري
بقيت عىل هذا احلال، العب والهو ...الغريبة وكثريا ما كنت احضك اذا شاهدت بعض ترصفات بنو البرش...الباكء

وراح ...اهديئ � بنييت ...ال ختايف � صغرية:رتب مين قائال واكن قد اق جبانب النخ* حىت فاجأين احد Uشخاص،
هرويب  حكيت ¬ قصيت اكم* من حلظة...وعن سبب وجودي يف هذه املنطقة...ويسالين عن امسي يتحدث معي

البرش ، وال يسـتطيع احد مهنم  يف عامل اخر هو عامل: "قال ! اين اÓ ؟:سألته... من البيت حىت حلظة جلوسه معي
اما Uن فسوف تعودين اىل .العامل عندما تكربين  وسوف تعرفني الكثري عن هذا...تك، النك من عامل اخررؤي 



Îطوار، ,انذار  وبدون سابق. ..موطنك واىل اهU وقف عىل قدميه، واذا به يسري مع هؤالء البرش غرييب
بيتنا ومجيع افراد   واذا يب يف داخلوجفاة ودون شعور مين نظرت حويل...وامجة،اراقهبم وانظر الهيم بتعب وكنت

تÎ بعزيل ومنع Uطفال ا9ين مه من  وما اكن من ايب U ان عاقبين عىل فعليت...ارسيت ينظرون ايل بغضب
عن zيق Uطفال، كنت اهرب اىل هذا املاكن العب فيه  سـين من Uختالط او اللعب معي، وملا تكرر عزيل

فكربت ...دارت �Uم ومرت السـنون ...اىل البيت واÓ اعرف ما هو عقايب عودمث ا,وحيدة، واسـبح يف مياهه 
عاملنا مل يتجاوز  وما علمته انه ممنوع عىل لك صغري من,واكتشفت ارسار الكون، ولك ما يدور من حويل  وتعلمت

ين امجليع سن الرابع عرشة، وعرف يف ذZ الوقت كنت قد بلغت...سن العرشين ان يعمل بوجود عوامل اخرى 
وجنحت ...خالل فرتة وجزية كيف اشق طريقي اىل عامل البرش بمتردي، ودفعين فضويل الزائد الزداد متردا واتعمل

Zواكتشفت الطريق اىل ذ Zدفعين الفضول .العامل، واخذت ازوره بني احلني واالٓخر، وزرت خن* عسقالن  بذ
واكن لك ما  رة Uوىل، ولكنين مل افلح يف العثور عليه،ذZ الشخص ا9ي جاءين عند النخ* يف امل ان احبث عن

ز�ريت لنخ* عسقالن ويف لك مرة  واسـمترت..فعلته انين اسـتطعت ان انقل بعض بذور النخ* فزرعهتا يف جنيت
وبعد سـنوات علمت zن ذZ الشخص ا9ي حتدث معي  كنت ازورها، كنت اتعمل شيئا جديدا عن عامل البرش،

ولكنين مل اسـتطع حىت . انه جمنون فاقد لعق&"هذا الشخص تقولون عنه  ، وعلمت كذZ ان امثالاكن من عاملمك
 بقيت � حبييب عىل... اختفائه، ومل اسـتطع كشف الرس ا9ي دفعه للحديث معي وبنفس لغيت Uن معرفة رس

ممتردة متحدية لك  تزوجتكهذا احلال، اكرر ز�ريت للنخ* حىت شاءت Uقدار والتقيت بك � حسن، احببتك و 

ها اÓ � حبييب قد ...بوجوده ٔاي خملوق سواك وها اÓ انتقل بك اىل خمبيئ اخلاص ا9ي ال يعمل... قوانني عاملي
واهنت غادة حديهثا !!". ؟...وماذا تريد بعد...عالقيت zلنخ*  حكيت Z لك ما وعدتك به سابقا، وعن رس

تقطف يل  اÓ جائع جدا رسÓ معا جبانب الربكة، واخذت...؟ ـ فعال "  حبييبالست جائعًا �" ـ: وابتسمت وقالت 
وما ا9 هذه !!ما اسعد تÎ اللحظات  .بيدها من مثار اجلنة وتقد�ا يل، وحتثين عىل تناول ما 9 وطاب من ال�ر

ني شفتهيا، ؤ×ننا طيور احلب مفها وتقرتب مين وتطعمين ا�ها من ب ال�ر، وخصوصًا عندما اكنت غادة تضع المثرة يف
 مرت ساعات طوي*. ؟ !!ان اعيش اهنأ من هذه احلياه، وال ٔان اتذوق اطيب من هذه ال�ر مل احمل يف حيايت,

اسـتلقيت جبانب الربكة،  ...وحنن نضحك ونلعب وننتقل من جشرة اىل جشرة، ومن ينبوع اىل ينبوع، وشويق لها يزداد
مالت ايل جبسدها املكتزن، �ركة لهندهيا Uسـتقرار  ريق وعىل شفتهيا يرتسم الشوق،واسـتلقت جبانيب، وبعيوهنا ب

تعود بشفاها اىل اخللف، �ركة شعرها احلريري .. وقبل ان تلتقي الشفاه ..عىل صدري، تقرب شفتهيا من شفيت
Óجضة، يسـيل  راء كبريةمتسك بني اصابعها مثرة توت مح.. حبراكت مثرية تقرتب بشفتهيا مث تبعدهام ..يدغدغ و'ـي

.. بطريقة تفجر بداخيل العطش لشفتهيا  مهنا سائل كنبيذ امحر معتق، تقرهبا من شفتهيا، متتص مهنا النبيذ Uمحر
ذاك النبيذ النابع من شفتهيا، تعيد الكرة مرة اخرى، نفذ صربي، ملت  تقرب مفها املمتلئ zلنبيذ، تقبلين ٔالرشب من

Uمحر من  واحاطتين بذراعهيا واخذت ارشب النبيذ من مفها وال ارتوي، وتسـيل قطرات من النبيذ هبا اىل جانيب،



عنقها واملارة من بني الهندين لتسـتقر مبركز  بني مفي ومفها، فاالحق بشفتاي القطرات السائ* من مفها عىل ذقهنا، اىل
للوح الرخايم عن اي قطرة عائدًا من حيث مرت واحبث بلك ثنا� ذZ ا البطن الرخايم، حيث هبا التقي ٔالرتشفها

عن رس  وبقيت هناك احبث.. الهندين الثائرين املتحديني لشفايه امللهتبة بنار الشوق ان ابقى شفتاي متوقفا بني
.. حلظات، مررت zلعنق الكون وجنون الطبيعة، وÓدتين شفتاها هبمس االٓهات، وصعدت واعداً zلعودة بعد

الظمأ ا9ي يستبد يب، وارتشف شهد الشهد  تقي شفتاي بشفتهيا عائدًا من حيث بدٔات ٔالرويلتل .. وعرب ذقهنا
Zاجلسد ا9ي يتلوى بني ذراعي كسمكة عائدة من الرب اىل املاء،  ضاغطًا جبسدي علهيا، �راك ليداي العبث بذ

 حلراك، متحدً� مصوديومهس آهاهتا، وجسدها ا9ي ال يكف عن ا.. تشدين ومتيل عيل تدفعين، وقبل السقوط
واوقع عىل عنقها وصدرها  داعيًا ان اهنـي املقدمات، ولكن شويق احلبيس منذ سـنوات دفعين ٔالطيل الضم والعناق،

وبأظافرها وشفتهيا خطت .. ٔانغام التهند واالٓهات بضم وعناق عىل.. لتلهتب وتلهبين.. عالمات احلب وUشتياق
صافري املمتسكة بأغصان Uجشار حويل، ؤ×هنا تعزف حلن اخللود، وامد يدي الع وافيق عىل زقزقة... هناية حلظات

حبر ال يغطي جسدها  جانيب zحثًا عن زوجيت غادة، فال اجدها، وانظر حويل فأراها خترج من املاء كحورية اىل
تقرتب مين . املبتل zملاء يغطي مفاتن جسدها Uبيض U قطرات املاء العالق عليه، وشعرها الطويل Uسود

. هل افقت � حبييب؟ هذا يومك Uول يف جنتنا"ـ : ايل وتقبلين وتقول  ومازلت مسـتلقيا، وعيوين ترقهبا، ومتيل
ومتر  مك اÓ سعيد بقرهبا، وتضع راسها عىل صدري... وامضها بذراعي اىل صدري واقبلها، آه "فهل انت سعيد؟

اللحظات روعة عىل روعة  الينابيع اليت اضفت عىل هذه حلظات مصت وتأمل، مع اصوات العصافري وصوت ماء
فتقف وتشدين حنو الربكة واملياه ا¤افئة، وتبدا .." نوماً  هيا � كسول كفاك"ـ : وتنظر ايل غادة وتبتسم وتقول .

املاء،  تبعيدا عن الينابيع الثالث احلارة، �رة ترشقين zملاء، و�رة تدفعين الغوص حت zلتنقل من ينبوع اىل اخر،
والكنا ما 9 وطاب من ال�ر اليت مل  وخرجنا من الربكة، وقطفنا. وهترب مين وUحقها حىت امسكها، والوقت مييض
العجيبة ذات Uشاكل العديدة، وحيv يمت فتحها يكون بداخلها  اعهدها من قبل عىل Uرض، وخاصة بعض ال�ر

 اىل اخرى، واخذت �Uم متر، اليوم بعد Uخر، تغمرÓ السعادة وخيتلف لوهنا من مثرة ما هو اشهـى من الشهد،
جديدة، طيور جديدة  اجشار. يف جنتنا، ال يكدر صفوÓ احد، ولكام مر يوم اكتشف شيئا جديدا يف هذا املاكن 

اختيل اكن يشدين رؤية Uرانب البيضاء، و  وحيواÓت جديدة، مهنا ما اعرفه ومهنا ما مل اره من قبل، واكرث ما
انه مرت عدة ا�م مل اذق فهيا طعم اللحم، وفكرت zعداد ولمية شهية  احدها مشو� عىل النار واÓ الهتمه، وخاصة

الربكة وبني  Uرانب، وقررت ان اقوم بذZ، ويف هذه االثناء اكنت غادة تسـبح وتلعب كعادهتا قفي من واحد من
هترب مين اكالرانب اليت عهدهتا، احرضت  امساك احدها الهنا مل تو'ت حنو Uرانب ومل اجد صعوبة يف. الينابيع

... محلت Uرنب ومشيت حنو غادة واÓ حائر. النار وكيف ساطهو احد Uرانب السامن وبدات افكر كيف سأشعل
 اذام"ـ : رصخت يب.امحرت وجنتهيا وبدا الرشر يتطاير من عينهيا واÓ ال ادري ما السبب وما ان راتين غادة حىت

وسارت .. جئت الريك ا�ه ـ ال يشء،: فقلت لها...ادركت حباسـيت انين ارتكبت خطأً جسـÚ " تريد ان تفعل به ؟



ـ :... تداعبه، ونظرت ايل وقالت بغضب حنوي واخذت Uرنب من يدي، ومضته اىل صدرها حبنان، واخذت
ملاذا تريد ان تقت&؟ .مل تكتفي هبذا الطعامال�ر املوجودة؟ ا انت متوحش وكذاب كبقية البرش، امل تكتف بلك"

 واقرتبت.. Uرض ليذهب اىل حال سبي&، واÓ مشدوه ال ٔاقوى عىل الßم واشعر zخلجل وضعت Uرنب عىل
واخذت .. ان تقت& ملاذا تفعل هذا ؟ملاذا تريد..ـ انت زو� وحبييب : مين ووضعت راسها عىل صدري وقالت

 ... تؤنبين
اكن ما قلته قد زادها غضبًا حىت ... ومل اعمل zنه سـيغضبك  ـ ان هذا امر طبيعي ¤ينا،: لها واقول  واخذت اعتذر

  .خلت اهنا سـترضبين
 "... اتقت& وتقول هذا امر طبيعي، ماذا فعل Z"ـ : وقالت

اليت  ا وشـتامئهاباكفة Uوصاف،ومل ترتك غادة وصفا U ووصفت به البرش، واسـتفزتين بلكامهت واخذت تنعت البرش
  .تمن عن جحم الكره واحلقد ا9ي حتم& بداخلها للبرش

.. احبتين ؟ وملاذا..ملاذا حتمل يف داخلها لك هذا احلقد لبين جنيس...هذه اFلوقة الصغرية شعور يسء راودين جتاه
 Uرض خبجل ؤ×هنا عين ونظرت اىل واشاحت عيوهنا,واÓ مهنم؟؟ وحدقت غادة يب بعينهيا والتقت عيوين بعيوهنا 

واكن . مل اكن اقصد Uساءة اليك...اÓ آسفة ...حسن اÓ آسفة " ـ: شعرت حبجم UهاÓت اليت احلقهتا يب وقالت 
�  البرشية، نعم � حسن، اÓ ال اتذكر اننا تطبعنا عىل كره البرش واحتقارمه، ولكن صدقا عيل ان اقدر طبيعتك

وسألهتا واÓ احاول ان اتغلب عىل  ." يف هذه ا¤نيا اليت ادركها واليت ال ادركها حسن، اÓ احبك اكرث من أي يشء
؟ ...ملاذا � غادة تكرهون البرش وحتتقروهنم لهذه ا¤رجة  ـ... اجلرح ا9ي تركته يف نفيس، واحلزن يعترص قليب

 اننا ال نكره البرش"ـ : ول Uجابة عىل سؤايل، ولكن ارصاري عىل السؤال جعلها تق وحاولت غادة ان تهترب من
وعاداهتم واعامهلم السيئة ال تلمين عىل  الننا نريد ان نكرههم، وال نكرههم الهنم برش خيتلفون عنا، اننا نكره طباعهم

فالبرش يقتلون احلياة، البرش يدمرون ,البرش يدفعنا رغام عنا اىل كرههم  ان ما نراه وما نعرفه من اعامل,ذZ ارجوك 
فقط الهنم ...ليشء ملاذا يفعلون هذا؟ ال...وستتدمر Uرض باكملها بسبهبم, سـيدمرون عاملنا وعاملمكو  لك يشء،

  ." يعشقون ا¤مار
  يفع& البرش ؟ ـ وما دخل عاملك مبا: وسالهتا zسـتغراب 

ار شامل يعمتد عىل بقاء عامل البرش، واي دم عاملي عىل Uرض � حسن، وبقاء عاملي"ـ ... فأجابت zستياء 
z Zن عاملي حريص عىل عاملمك اكرث من حرصمك انمت بين البرش  لالرض هو دمار لعاملي، وال تسـتغرب ان قلت

�  اسفة...فهناك امور كثرية ما زلت ال تعرفها ويه اليت تدفعين احياÓ للغضب عىل البرش اسفة � حبييب...عليه 
يال احضك .. حبييب حسن " ـ: ما قالته واكنه مل يكن وقالت واقرتبت مين وقبلتين، ورجتين ان اعترب".. حبييب

وامسكت بيدها واخذÓ نمتىش بني ! لهذا املالك  وهل لقليب اسري حهبا خيار U ان يرخض..." وتعملهاش قصة 
ت ومتازحين وتلقي عيل ال�ر وهترب وUحقها وامسكها ونضحك ونلهو، والوق, Uجشار، احضهنا واقبلها، واداعهبا



بني Uجشار، لفت  واثناء سريÓ...ونسري والسعادة تغمرÓ ,الساعة تصبح حلظة، واللحظة ال حتتسب , برسعة يسري
ولكزت غادة بطرف يدي ويه ,نفس الوقت  انتبايه قط اسود اللون يرمقين بنظرات اÅرت فضويل، واحضكتين يف

  منشغ* بقطف مثرة من احدى Uجشار
وما ان رات ,شفتهيا  والتفتت غادة وUبتسامة تعلو. ظري اىل هذا القط ونظراته املضحكةان.. ـ غادة: لها وقلت

راسها، وارتعبت بطريقة غريبة وتسمرت ماكهنا  اجلنية غادة القط Uسود حىت انقلب حالها واكن اكرثة سقطت عىل
ضعف منذ عرفهتا، واÓ ال افهم ملاذا مل ارها هبذا ال. واكهنا تريد ان امحهيا من اخلوف وامسكت يب بقوة ويه ترجتف

واليبدو عليه  ويقرتب القط Uسود منا ببطء,اخلوف، امعقول ان جمرد قط اسود يرعهبا لك هذا الرعب  لك هذا
اليت شاهدت وحشا خضام، تركض  ما خييف، وغادة تلتصق يب اكرث واكرث، خائفة ترجتف اكلطف* الصغرية

ومن التعب جلست عىل Uرض، فسحبتين من  واركض معها، تركض واركض،وتسحبين خلفها، واÓ اجارهيا 
هنضت راكضًا خلفها ويه ما زالت , وكنت ارى ا¤موع يف عيوهنا  "... ارجوك...ارسع "ـ : جديد ويه تقول يل

تسحبه خلفها، ولكين مل احمتل الركض من غري سبب اكالمحق، وبغضب حسبت يدي  متسك بيدي كطفل صغري
تبيك وامسكت  واقرتبت غادة ويه.. قويل يل ماذا جرى Z ؟...كفى ...ـ كفى � غادة : ورصخت فهيا من يدها

وغادة تبيك وترص عىل ان ...افهم  ولكين رفضت ان اسري قبل ان". ارسع � حسن ...هيا ارسع "ـ : بيدي وقالت 
 وارى قطًا اسود آخر، وقطًا آخر، انظر حويل. يسري خلفنا ارسع، وبلفتة مين حنو اخللف رٔايت ان القط ما زال

هذه القطط؟ ال ادري، ولكها تنظر ايل، هنا دب الرعب يف قليب اÓ ايضا، وانساين  من اين جاءت...وقطًا آخر 
غري طبيعي جيري  تعيب، واخذت اركض مع غادة واÓ خائف و ال ادري َمل اÓ خائف، جمرد شعور zن شيئاً  لك

Uف بل عرشات ...ما ال يصدقه العقل  رى ازداد عدد القطط السوداء حويل، ٔالرىحويل، ولكام قطعنا مسافة اخ
Uرض Uجشار، ٔالن القطط ...لك يشء حويل لونه اسود, Uالف من القطط السوداء حتيط بنا من لك جانب

ملاء، وهنا ادركت zين ٔاجته حنو هاليك، وحسبتين غادة من يدي zجتاه ا السوداء تغطي لك يشء من حويل،
zالكسجني،  املاء بقوة وحثتين عىل الغوص واÓ ااكد اختنق، وتقرتب مين وتضع مفها عىل مفي ومتدين ودفعتين حتت

ومتدين من جديد zالكسجني  فاشعر zلراحة، اغوص معها ولكام غصنا حتت املاء اكرث، تتوقف وتقرتب مين
نسـبح عدة امتاراً اىل فوق عرب قناة ميينا وشامال،ً ويف  مثواخذت تسحبين، احياÓ هتبط عدة امتار لنعرب من نفق ...

 تعرف طريقها جيدا ،ال ادري مك من الوقت مر علينا وحنن نغوص حتت املاء او مك يه واكنت غادة,لك Uجتاهات 
رينا يف واسـمت. zالكسجني حتت املاء املسافة اليت قطعناها، وغادة مل يكن يصعب علهيا ان تزيل عين Uرهاق ومتدين

ان صعدت من املاء حىت اسـتلقيت عىل اليابسة السرتحي،  السـباحة حىت صعدÓ عرب جفوة ضيقة اىل كهف، وما
ـ غادة زوجيت احلبيبة، : راسها عىل صدري فاخذت اداعب شعرها بيدي واسألها واسـتلقت غادة جبانيب ووضعت

  ماذا حدث ؟
وجاءوا للقبض علينا، والقطط السوداء  لقد اكتشفوا ماكننا،...حسن  �" الاكتو"اهنم "ـ : وتمتمت غادة وبنربة حزينة 



وايv وجدت تدل عىل وجودمه، وانت تسـتطيع ان ترى القط  اليت رٔايهتا مسخرة هلم، ويه تساعدمه يف لك يشء،
" ودقط اس" "الاكتو"وللك فرد من افراد .ا9ي يصاحبه) اجلن" (الاكتو"ترى فرد  Uسود ولكنك ال تسـتطيع ان

ا9ي يصحهبا،  "الاكتو"، ولو امعنت النظر يف عيوهنا السـتطعت ان ترى صورة "الاكتو"نسمهيا عيون  ،وحنن
ومن اخطر Uمور النظر بعيون القط , ا9ي يرافقه" الاكتو"وايضا يوجد بعيون لك قط اسود قوة تعادل قوة فرد 

القط Uسود يف لك ماكن يف عاملك وعاملي، وال البرش، ويتواجد Uسود لفرتة طوي*، وهذا ما ال يدركه بنو
Uسود U اشخاصًا معدودين من البرش، ومه احصاب القوى اخلارقة، وعالمة واحدة  يسـتطيع ان يكشف القط

بعيوهنم لوجدت التشابه  يه اليت متزيمه عن البرش، وهذه العالمة توجد عادة zحدى ايدهيم، ولو دققت النظر فقط
ولكهنم ...ميلكون القوى املبارشة لهزمية الاكتو ظرات القط Uسود، وهؤالء فقط من بين البرش منبني نظراهتم ون

حنن Uن � حسن حتت سطح Uرض zالف "؟ ـ ...اين حنن � غادة  ـ... ليسوا U نوادر من بين البرش 
 Uرض المتكن عىل السطح من جيب ان نسري حىت نصل سطح"؟ ـ ...سـنفعل Uن � غادة  ـ وماذا"... Uمتار 

النيل منك " الاكتو" اعادتك اىل عاملك حيث يوجد البرش، فرمبا سـتكون هناك يف امان اكرث، ويكون اصعب عىل
مصريك مثل مصري Uف البرش ا9ين وصلوا  اما هنا يف عاملي فيسهل السـيطرة عليك وجسنك يف عاملهم ليكون,

ـ وانت � غادة، وحيv اعود اىل عاملي ماذا سـتفعلني ". اىل ان متوت والصخور واملصري هو حفر القنوات...اىل عاملي
وال  وبعدها ساواجه مصريي،,حسن اخرتت مصريي بنفيس، وسابقى هاربة مهنم حىت يمت القبض عيل  اÓ �"؟ ـ ...

ال هتمين احلياة ...حبيبيت غادة  ـ". عرشة، رمبا اكرث ورمبا ٔاقل..عام ..ادري اىل مىت سأسـتطيع الهرب مهنم يوم 
هذا مسـتحيل، ...ـ - � حسن ... يل ما سـيحدث Z  كثريا، اريد ان ابقى معك لنواجه مصريÓ معا، وليحدث

وسيمت القبض علينا معا، الٔن حتريك معك صعب جدا، فاÓ اسـتطيع ان انتقل من  فلو بقيت معي مفا يه U ا�م
يف عاملك  عك ال ميكنين ذZ، فال تترسع يف موا'ة مصريك، فانت ايضاولكن م. اخر يف حلظة واحدة ماكن اىل

طريقة للخالص، واÓ ساحرض  منك، او ان جتد" الاكتو"وستبقى يف خطر دامئ اىل ان ينال ,لن تكون يف امان 
النه لو اÓ ال اريد ان يعتقلوك هنا، " ـ: وقالت  وحضكت غادة حضكة حزينة. اليك دامئا بعد ان تعود اىل عاملك

جيب ان تتحرك برسعة حىت نصل اىل . القنوات يف zطن Uرض حدث فسـتقيض معرك حبفر الصخور وشق
ومن هناك � حسن سانقÎ اىل بيتك بنفس الطريقة اليت احرضتك . طوي* لنصل وامامنا مسافات,سطح Uرض 

الوقت الن  التعب وال داعي لتضييعوليتين كنت اسـتطيع ان انقÎ من هنا لوفرت عليك لك هذا ,عاملي  هبا اىل
معمتة ويف اماكن يصلها النور،  واخذÓ نسري يف zطن Uرض يف كهوف... القطط السوداء سـتعود لتجد اثرك 

بأين مررت يف اماكن تتسع لبناء مدن، واماكن اخرى ال فرق  واماكن منت فهيا Uجشار والورود، ال اzلغ اذا قلت
U ،رضU بيهنا وبني سطح  Óورس Óجشار، ورسU ت منzويف ...اهنا معمتة، حىت انين مررت بهنر وحو¬ غا

هل تريد ان ترى " ـ: بدٔات اشعر حبرارة عالية جدا مل احمتلها، ونظرت ايل غادة والعرق يتصبب مين وقالت  طريقنا
رتبنا ومن بعد مسافة تزيد عن واق. لرتى  حاول ان حتمتل احلرارة وتعال..وسبب كره وعداء عاملي للبرش"املدمر "



قناة خضمة جيري فهيا سائل اصفر لزج جيري ببطء وينبعث ...هبر برصي  رايت ما...ثالمثائة مرت، رٔايت فعال حسراً 
اكرث لرتى عن  ـ لن حتمتل احلرارة وU لكنا اقرتبنا: وابتسمت غادة zستياء وقالت ...ينري ما حو¬ منه نور متوجه

اما حنن "معدن ا9هب "كام تسمونه .." ساحر عقول البرش"هذا هو "ـ : ا حنو القناة وقالت واشارت بيده". قرب
ويه ,هبا سائل ا9هب واحدة من عدة قنوات خضمة ال هناية لها  ،فهذه القناة اليت تراها وجيري"املدمر "فنسميه 

 تقت قناة بأخرى تصطدم القنا�نتشق طريقها يف لك Uجتاهات يف جوف Uرض، ولكام ال  يف حركة مسـمترة دامئا
التجمع تتفرع عدة  ببعضهام ليصبا يف نفس املاكن، وبسبب هذا التصادم يتكون جتمع خضم من ا9هب، ومن هذا

صغرية مث تكرب مع الوقت وتتكرر نفس  قنوات اخرى، وتبدا بشق طريقها بلك Uجتاهات وتبدوهذه القنوات
التجمعات "علامء عاملنا يقولون zنه مع الوقت سـتكرث ...جديدة  قنوات...جتمع خضم...العملية من جديد، تصادم 

 عددها الثالثني جتمع فسـيدمر كوكب Uرض zلاكمل، وان عدد التجمعات قد بلغ حىت يومنا وانه اذا بلغ"ا9هبية 
وان .دماراً اكمًال  داخلها هذا ثالÅً وعرشين جتمعا ومل يبق U سـبع جتمعات حىت تفقد Uرض توازهنا، وتدمر من

علامء عاملنا مع لك ما ميلكونه من قدرة وقوة تفوق  ولكن Uغرب من هذا ان...حدث هذا فسـيدمر عاملنا وعاملمك 
 zنه ال يسـتطيع منع هذه الاكرثة U البرش، الهنم الوحيدون ا9ين يسـتطيعون تغيري قوة البرش مبئات املرات يقرون

ميلكها غريمه، وUغرب من  ببعضها، وهذا حبمك قدرهتم املادية املبارشة واليت الجمرى القنوات حىت ال تصطدم 
ولك من يتصل هبم ياليق العقاب ـ هو وجود هذه  ان احد Uسـباب الرئيسة اليت متنع االتصال zلبرش ـ.. هذا

لامء عاملنا حريصون لك ع. ساكن عاملنا البرش zلوصول الهيا او اكتشافها القناة، خوفا من ان يساعد ٔاي فرد من
البرش جيب ان  Uف السـنني عىل ان ال يكتشف البرش هذه القنوات ا9هبية، zلرمغ من قناعهتم zن احلرص منذ

وتدمر Uرض، والسبب ا9ي يربره علامؤÓ انه  يعرفوا هبا حىت يعملوا عىل تغيري جمراها لتفادي الاكرثة اليت سـتقع
فسـتكون السبب يف دمار عامل البرش، الن ا9هب يسحر البرش ولن  ن ا9هبلو اكتشف البرش هذه المكية م

 الصحيحة، بل ستشـتعل احلروب وحيل ا¤مار بسبب طمع وجشع البرش، وعلامؤÓ يعملون لك يترصفوا zلطريقة
ور وتقدم البرش ولكام تط 'دمه للمحافظة عىل عامل البرش، بل ان السبب احلقيقي هو ان عاملنا مرتبط ببقاء عامل

" الاكتو"يكن هذا الرتابط واملصري الواحد موجودا ¤مر  ولو مل.البرش فهذا رمبا ساعد zن ينقذوا Uرض من ا¤مار 
 وعلامء عاملنا � حسن يعملون بلك 'د من اجل مساعدتمك عىل اجياد مادة امثن. وبسهو� عاملمك منذ Uف السـنني

تسـتطيعون الوصول  ويصبح مث& مثل بقية املعادن Uخرى، وعندها فقطمن ا9هب، حىت يفقد ا9هب قميته، 
وانقاذ "القنوات "اجل تغيري جمرى  لYهب، وفهم اخلطورة اليت يشلكها يف zطن Uرض، يدفعمك للعمل من

، وحثتين عىل السري، "املدمر"غادة حديهثا عن  واهنت" . ا9هب املدمر" ساحر عقول البرش"Uرض من 
اخلاص؛ فاÓ رمغ الظروف اليت امر هبا U انين مل اسـتطع ان امنع عقيل من  ة؛ ال اخفي zن لYهب حسرهوبرصاح
فعال هذا هو . ولو للحظة zين لو ملكت هذا ا9هب الصبحت اغىن رجل يف العامل؛ بل ومللكت العامل التفكري

وطردت هذه Uفاكر . عىل عقب بسببه  سافعال لو ان البرش اكتشفوا هذا ا9هب النقلب العامل را. جشع البرش



  جدا من رايس ورست مع غادة ولكام رست ارى اشـياء غريبة
 

علينا، ومل ادر او افهم ٔاي يشء، فعقيل  غريبة جدا عيل مألوفة لها، ورسÓ، وال ادري مك رسÓ ومك من الوقت مىض
اغرب، حىت انين اصبحت عىل قناعة zنه من يشء غريب اىل يشء  فاÓ اتنقل,فقد القدرة عىل التصور والتعقل 

 بدات اختيل zنه رمبا بعد. رايت حامرا او لكبا او ٔاي حيوان اخر ينادي عيل zمسي ليس من الغريب حىت لو اين
وغادة ,اشـياء خسيفة  واخذت من ثقل التفكري اختيل...قليل سأرى خزنيرا او حامرا يقول يل كيف حاZ � حسن 

ختلو من Uحزان عىل املصائب اليت حلت هبا  قراءة افاكري، وابتسمت ابتسامة Óمعة الكعادهتا مل تعجز عن 
تتلكم اطمنئ فانت لن ترى هنا ايضا حامرا او خزنيرا يناديك zمسك  احليواÓت ال...حبييب "ـ : بسبيب وقالت

,Zعن حا Zت اليت مل ترها من قبل، واليت ويساÓطن وعن حصتك ولكن قد ترى بعض احليواz تعيش يف 
محلك 9يذا  ويف الكهوف وطبعا يه ايضا لن تساZٔ عن حصتك وامنا سـتقوم zفرتاسك لرتى ان اكن طعم Uرض

وحضكت غادة ،وابتسمت اÓ واخذت  ."ام ال، واÓ متاكدة zنك سـتكون ا9 ولمية مرت علهيا يف zطن Uرض
  .لمية حليواÓت ال اعرف شلكهاو  فعال هذا ما ينقصين ان اصبح..انظر حويل واÓ افكر

 
اتلفت حويل خبوف واÓ اختيل يف لك حلظة zنه سـيقفز . ا9ي يراقبين U يكفي اجلن ا9ي يطاردين والقط Uسود

 :ويفرتسـين، نظرت ايل غادة نظرة رسيعة مث قالت عيل حيوان
ثناء سريÓ توقفت غادة جفاة واسـمترينا zلسري لساعات طوي*، وا". امحيك الختف فاÓ معك واسـتطيع ان"

فاÓ  ـ ومل ال،" احتب ان ترى احد احليواÓت اليت يسعدها ان �لكك..حسن "ـ : وقالت ساخرة  وابتسمت
طريقا جانبية ورسÓ هبا قليال مث  واخذت".. تعال ورايئ" ـ: وقالت . وحضكنا معا . يسعدين ان اترشف مبعرفهتا 

. ولكين مل اسـتطع ان ارى شيئا، فقط مسعت اصواً� رهيبة فنظرت" .. اسفلانظر اىل " ـ : وقفت Åنية وقالت 
فامسكت غادة بيدي وسارت حبذر الٔكرث من مخسني .. ـ انين ال ارى شيئا : لغادة دبت القشعريرة يف بدين، وقلت

اىل منه  حيهنا بدٔات ٔارى بوضوح اكرث، فنظرت حويل واكنين قد خرجت من كهف يف راس جبل، ونظرت مرتاً،
احلجم فال جمال للمقارنة  يف شلكه،اما) احلرذون (ولك هذا يف zطن Uرض، ٔارى حيواÓ يشـبه ,واد حسيق 

واÓ وعرشون مثيل رمبا نكون ¬ جمرد لقمة واحدة ال , حفجمه بالمبالغة يعادل جحم بناية مؤلفة من عرش طوابق,
 النه من) ربدا(وzهنم يطلقون عليه امس, zطن Uرضاخضم احليواÓت املوجودة يف  قالت يل غادة بأنه من. اكرث

حليواÓت أخرى ظنًا منه بأن تÎ  الغباء حبيث يلهتم ابناءه ظنا منه zهنا حيواÓت اخرى، واحياÓ يطعم ابناءه
يتحرك ولضخامة جسمه يرى ذنبه يتحرك فينقض عليه ظاÓً  وهو ايضا من شدة غبائه حيv. احليواÓت يه ٔابناؤه

احليوان Uشد غباء )ربدا (وهذا هو ,بذنبه وبعدها يبدا zلرصاخ من شدة Uمل  فيغرس اسـنانه,ه حيوان اخر zن
ميزي بني ابنائه وبني  او ان,وا9ي يعيش منذ Uف السـنني، ومل يتعمل حىت Uن ان يعرف ذنبه ,zطن Uرض  يف



ربدا، وعندÓ حيv يكرر احدÓ اخلطا نفسه للمرة  ويبقىويكرب ابناؤه ليكرروا نفس العملية ,احليواÓت Uخرى 
ملا :"حىت اصبح هذا Uمس من Uمثال الشائعة يف عاملنا مثل)ربدا(عليه امس  الثانية هيزٔا منه Uخرون ويطلقون

zهنم Uن البرش،واÓ متاكدة  وايضا يف عاملي فهو احد Uسامء اليت تطلق عىل بين... اخل "وعد ربدا "،"ربدا  تفهم
وغبائه وعن )ربدا (شدين حديث غادة عن )... ربدا ) حيv يتحدثون مع بعضهم مبوضوعي فهم يطلقون عيل امس

ما " ربدا"ـ ليش � : واقول لنفيس )ربدا (واخذت اخاطب نفيس zمس )ربدا ) ولكام تذكرت مصائيب اتذكر,حياته 
  ؟؟...اولها  تعلمت من

z واخريا بدٔات اشعر Óوصلنا اىل هناية الكهف،ورس vوصلت اىل بوابته رٔايت السامء ورٔايت  لنور حي vوحي
؟ويف اية ..ولكن اين ..اU Óن عىل سطح Uرض..zحلنان والراحة  وشعرت,الشمس وشعرت z¤فء احلقيقي 

 عىل Uرضوجلست غادة . املهم انين يف عاملي وعىل سطح Uرض ..Uرضية؟ اÓ ال اعرف  بقعة من الكرة
نفيس، فÓß ينتظر  حزينة �مومة كئيبة، واقرتبت مهنا ومضمهتا اىل صدري، وال ادري هل أواسـهيا ام أوايس

وUمان وحمكت عىل نفسها zن تبقى  املصري اGهول ولكن حبيبيت غادة فقدت لك يشء، فقدت Uسـتقرار
ن يؤملين هو ضعفي وعدم قدريت عىل مساعدهتا، واشد ما اك وحيدة، حزينة،,مطاردة، هترب من ماكن اىل اخر 

 ال عليك � حسن، فاÓ اسـتطيع ان"ـ : وبلكامت هادئة وحزينة قالت يل . شيئاً  فاÓٔ ال اسـتطيع ان افعل لها
سـينتصف الليل  وبعد ساعات. اتدبرامري، واعتاد عىل هذه الظروف، ولكن ارجوك اهمت انت بنفسك جيدا

وقفت غادة . لنا القدر انتصف الليل ء مشحونة zحلزن وUمل والقلق مما خيبئهوبأجوا". وسأعيدك اىل بيتك
وشعرت zين اطري بدون جسد، وما ان ,وقدريت عىل الرتكزي  وامسكت بيدي ونظرت بعيين، فبدٔات افقد توازين

ما زالت تشد  حويل الجد انين بقرب البيت وال ابعد عنه U عدة امتار، وغادة بدات اسـتعيد توازين حىت نظرت
  ...وحسب وبقينا للحظات ال نتلكم، كنا ننظر اىل بعضنا البعض,واكهنا ال تريد ان ترتكين  يدي

  عودة حسن اىل بيته
وامسكت . وساعود اليك بعد ذZ ,حسن لتعود اىل اهÎ  ـ جيب ان اتركك �: وقالت غادة بنربة حزينة جدا 

 فمل امتاZ نفيس..لتحرقين بدموعها,بدات تسحب يدها من يدي ويه تبيك و ,اقول لها  بيدها بقوة واÓ ال ادري ماذا
اليت كتب علهيا ان تبقى  واختفت غادة وجلست ابيك وقليب يمتزق من احلزن عىل هذه اFلوقة,وبدٔات ايضا zلباكء 

لوهنا  يل الباب وما ان راتين حىت تغري فتحت اخيت. ومشيت ووصلت اىل البيت ...اي مصري هذا ,مطاردة 
وحيv افقت . Uريكة الر�ح قليال فرحت ٔاغط يف نوم معيق  جلست عىل,وحشب و'ها ومل تتلكم لكمة واحدة 

ـ سأحرض Z الطعام، وقد ٔاحرضت Z مالبسك لتسـتحم،فتو'ت اىل امحلام وحيv  : جاءت ايل اخيت وقالت يل
وواحض،  ومالحمي طرٔا علهيا تغري كبري,ي* ذقين طو ,فهذا ليس شلك حسن ,املراة مل اعرف نفيس  نظرت اىل

وقد ارتديت ,طويال بشلك ممزي  واملفاجاة احلقيقية يه ان شعري ا9ي مل اعتد عىل ان يكون طويال قد اصبح
فسالت اخيت عهنا فقالت يل zهنا قد خرجت وسـتعود  .فمل اجدها,مالبيس وبدات احبث عن ايم يف احناء البيت 



 وما ان انهتيت حىت سألتين هبدوء,ترمقين بنظرات غريبة  ام واخيتتناولت الطع. بعد قليل
 ـ ملاذا ؟مك مىض عىل غيايب ؟؟: ؟اين اختفيت لك هذه املدة ؟؟ فسالهتا zسـتغراب  ماذا حدث Z � حسن :-

خرو� مع غادة، ومع  مصت قليال وبدات اسـتعيد ما حدث معي منذ حلظة. ـ اكرث من اربعني يوما: فقالت يل 
فهذا Uمر اصبح عاد� يل zلنسـبة ملا رايت،  ذا مل يكن مفاجئا يل ان اكون قد قضيت اربعني يوما او حىت سـنة،ه

ماذا حدث Z وما لك هذا الشيب ا9ي يف راسك ؟؟ ام ,املراة  ـ هل نظرت اىل نفسك يف: فعادت وسالتين
ويه تنظر ...واخذت احضك واحضك نظرت الهيا,شعرك zللون Uبيض � حسن  انك سـتقول يل zنك صبغت

مرصة عىل  ـ هل انت: وقلت لها واÓ احضك اكGنون واتذكر غادة ومصريها اGهول وابيك واحضك  ايل zسـتغراب
ـ لقد كنت يف عامل : واÓ احضك  فقلت لها...ـ نعم � حسن : ان تعريف اين كنت ؟ نظرت ايل zسـتغراب وقالت 

املدة فهل عرفت Uن اين كنت ام انك تظنني zنين اصبت  كنت هناك لك هذه,دة مع زوجيت اجلنية غا...اجلن 
لها، ولكين حباجة اىل ان احتدث مع انسان، حباجة الن يعرف خشص بقصيت،  وال ادري ملاذا قلت. zجلنون
اطارد  نفلست حباجة ال,وحزن ونظرات الريبة وUسـتغراب ممن حويل، يكفيين اجلن ومطاردهتم يل  ويكفيين امل

خشص، ال اسـتطيع UحÝل فاÓ  اريد ان يسمعين ٔاي,نعم كنت حباجة ٔالن احتدث ...ممن مه حويل بنظراهتم املريبة 
يف هدوء وبدون انفعال، بل انه مل تبد علهيا املفاجاة، رمبا  نظرت ايل اخيت... انسان وال اسـتطيع ان احمتل لك هذا 

تبد ٔاي  ال ادري ولكهنا مل. فقا للحا� املرضية وتطبق عيل ما درسـته يف اجلامعةتتعامل معي و  او الهنا,الهنا تصدقين 
ـ اتسخرين : فقلت لها ... حسن  ـ حدثين عن زوجتك اجلنية �: بل عىل العكس قالت يل هبدوء ,انفعال ملا قلت 

حبياة ايم اين اصدقك  ـ - � حسن، اÓ اختك واقسم .مين؟ هل تظنني zين جمنون وتريدين جمارايت عىل جنوين
ومل اشعر بنفيس U واÓ احد{ا عن قصيت منذ البداية وحىت حلظة . امسع منك  اريد ان,واصدق لك لكمة قلهتا 

ملست  وعن املسـتقبل اGهول حىت,وعام سـيحدث يل ولها ,حدثهتا عن غادة وعام حدث ,اىل البيت  دخويل
واÓ احد{ا " غادة "تسالين عن  واخذت,موع من السقوط من عيوهناوشعرت zهنا قد �ثرت ومل تسـتطع ان متنع ا¤

اين يه Uن � حسن، اغلقت عيوين الٔراها جتلس وحيدة  وحني سالتين. حبرارة وتسالين عام سـيحدث لها واجبهتا
رايت واخذت ابيك، واخذت اخيت تبيك معي، وهذه املرة مل اجخل من باكيئ بل  حزينة �مومة، ومل احمتل ما

حبنني ٕاىل  ويف تÎ اللحظات شعرت,zلباكء حلاجيت الن انفس عام يف داخيل من مهوم وحزن وضعف  اسـمتريت
ـ اين ايم وملاذا �خرت حىت : فسالت اخيت. اريد ان اشعر zالمان,اريد ان �خذين حبضهنا ..ٔايم ، اريد ان امضها 

ايم متعبة قليال، ويه االٓن .. ـ حسن: ال عيوهنا حزينة وا¤موع مت هذا الوقت ؟؟ ونظرت ايل اخيت وقالت بنربة
�  ـ ملاذا مل تقويل يل هذا منذ البداية ؟ ما هبا ماذا حدث لها ؟ ـ ال يشء: هبا غاضبا رصخت. يف املستشفى 

واÓ سابدل , ـ ارجوك � حسن اذهب واحلق ذقنك: وقالت اخيت.. ـ سأذهب الراها : وقفت وقلت. حسن 
وما يه U دقائق حىت خرجنا من  . مل يكن ¤ي الصربالحلق ذقين فقط اريد ان ارى ايم, .مالبيس الذهب معك

ومل يكتف ,وقرييب احملرتم ميطرين zالسـئ* طوال الطريق  البيت مع احد Uقارب وتو'نا اىل مستشفى يف القدس،



وصلنا اىل .." سببك � حسنلك اليل صار لها ب ,يساحمك � حسن هيك بتعمل zمك  هللا"ـ : هبذا بل قال يل 
ـ ابعد ... عهنا  وجلست جبانهبا واخذت اقبلها، واخذت تبعدين,وركضت zجتاه الغرفة اليت ترقد فهيا ايم  املستشفى

ـ ال ختف � حسن فقط اصابهتا : وقالت يل  ما بك � ايم فامسكت يب اخيت,ـ ايم .. انت جين جين ...ابعد ...
ـ امك خبري ولك الفحوصات اثبتت اهنا سلمية وتسـتطيع : حالهتا فقال  وسالناه عن وجاء الطبيب. بعض الهلوسة 

عرشة ا�م،  وعلمت من اخيت zن ايم قد اصيبت بشلل بيدهيا ورجلهيا منذ حوايل. املستشفى اليوم  اخلروج من
وUطباء . احضارك من عندمه  ويه هتذي طوال الوقت zن اجلن اخذك، لقد اصيبت zلشلل حىت ال تسـتطيع

اهنينا اجراءات املستشفى واحرضت سـيارة واخذÓ . جسدية  اكدوا zن احلا� اليت متر هبا ايم غري Óجتة عن ع*
 و�رة اخرى تبدا zلرصاخ عيل وتقول انت. هل عدت � حبييب: و�رة تقول يل,وهتلوس  ايم اىل البيت ويه هتذي

ـ : حصل ؟وقالت اخيت   حالهتا، وهل فعل اجلن هبا هذا ام ماذاجلسـنا اÓ واخيت نتناقش يف. انت جين ...جين 
وال ندري ماذا سـيحدث ,امتداد ملا حيدث معك  وهو,لك ما حيدث يثبت zن ما حدث مع امنا هو من فعل اجلن 

ايم املسكينة ما ذنهبا ليفعلوا هبا ,يلعن اجلن واليوم ا9ي عرفت فيه اجلن  هللا,نعم هذا بسبيب اÓ ... ايضا � حسن 
بيت منحوس  تقف Uمور عند هذا احلد فقط بل ال ادري ان البôة لكها بدات تتحدث عن بيتنا zنه هذا ومل

ن راى فال..وUشاعات تزداد  والكثريون من اهل البôة يتحاشون Uقرتاب من بيتنا،,وان اجلن يسكنه ,
وحىت ","واحلجة فالنة رات حامرا ينبح","امام بيتنا  وفالن راى دجاجة سوداء تتلكم","عفاريت عىل سطح بيتنا"

". وقريبتنا الطرشاء ايضا اخذت تروي بأهنا مسعت اصوات جن"،"قرب مزنلنا جارتنا العمياء قد رات عفاريت
ان قام  احلامل بشهرها السادس من فالن وطبعا بعدالنشاىم بعد ان ملوا احلديث عن بنت فالنة  فاهل بôتنا

ومل يقتنعوا براي الطبيب ا9ي اثبت , ومل هيمهم ان ميضوا بقية حياهتم zلسجن,اخوهتا النشامة بقتلها لغسل عارمه 
 الن اهل البôة,طبعا من غري املمكن ...اكرث من اهل البôة؟  وهل الطبيب يعرف,zهنا ليست حامال واهنا عذراء 

 .. مسكينة.وبعد ان قتلها اخوهتا Uبطال يف نظر اهل البôة، تغري نوع احلديث ,حامل  قالوا zهنا حامل فهـي
وهللا اكنت ,اكفة خريها ورشها  هللا يرمحها وهللا اكنت..ليش قتلوها ويه ارشف بنت يف البôة ...اGرمون قتلوها 

قصة بيت اجلن والعفاريت، واهل البôة فعال  هناطبعا هذه القصة انهتت وجاءت ماك. ختجل من خيالها 
او ,يغين، فليس من الغريب ان يرى امعى عفاريت يف بيت ابو حسن  يسـتطيعون ان يروا ا¤جاجة تتلكم وامحلار

 ولكن الغريب فعال يف لك هذا هو ما يه Uسـباب اليت,اجلن فلك يشء جائز يف بôتنا  ان يسمع اطرش اصوات
اÓ بأن ما حدث اليم  قد اصدق,وهل يه جمرد مصادفة ام ماذا ,للحديث عن اجلن وعن بيتنا  دفعت اهل البôة
وقصيت اÓ مع اجلن ال يعمل هبا احد من ..بôتنا ولكن من احملال ان اصدق أي يشء يرويه اهل,هو من تدبري اجلن 

Óاهيل بسوء بسبيب، وايم املسكينة ال اريد ان يصاب . ال ادري ماذا افعل البرش سوى اخيت، مصادفات غريبة وا
حيدث يل  ؟؟ واخيت صامتة وحائرة zمري ومبا...انتحر حىت احافظ عىل اهيل ؟؟ال ادري ماذا افعل  ما ذنهبا هل

مسكينةغادة، مفصيبهتا اكرب من مصائبنا،  ـ: ـ حسن U تسـتطيع اجلنية غادة ان تساعد ايم ؟ فقلت لها : وقالت .



وبعد ,للحديقة لعيل اسـتطيع االتصال مع غادة zلطريقة اليت علمتين ا�ها  ويف املساء خرجت. اوحيv اراها سـأسأله
ميكن ان  تعال معي الرى ماذا,اÓ اسفة ملا حدث المك ,ـ حسن : حرضت غادة واقرتبت مين وقالت  عدة حماوالت

دخلنا غرفة ايم واكنت ". تنام فورا وساجعلها,مش �م، فهـي لن تسـتطيع ان تراين "ـ . ـ اخيت جتلس معها . افعل
". ايقظها � حسن وحتدث معها "ـ : وقالت يل , غادة من ايم  اخيت قد Óمت، اكنت ايم يه ايضًا تنام، واقرتبت

واثناء حدييث مع ايم وضعت غادة يدها بلطف ... ما يه اخبارك ,ـ كيف انت � ايم  :فايقظت ايم واخذت احد{ا
ورفعت . دعها تنام ـ يكفي � حسن: ان اكنت ايم قد شعرت هبا ام ال، قالت يل غادة جبني ايم والادري  عىل

ـ مل يفعل هبا احد شيئًا : اليم � غادة ؟ فقالت  ـ ماذا فعل اجلن: يدها عن جبني ايم لتنام ايم فورا وسألت غادة 
وما هو U هذ�ن ,ري حصيح او من البرش، ولك ما تقو¬ امك غ" الاكتو" وحىت انه مل يقرتب مهنا احد من,

مبا حدث  او غريمه ال دخل هلم" الاكتو"ـ حسن، قلت z Zن . ـ ولكهنا مشلو� � غادة : لها  فقلت. وهلوسة 
ومن اجل معاجلهتا جيب ان ,حسن  يف هذه اللحظة ال اسـتطيع �"ـ هل تسـتطيعني مساعدهتا � غادة ؟ ـ . المك 

ـ ولكن � غادة اليس من اFاطرة ". عالج امك مما اصاهبا ور اليت ستساعدÓ يفاعود اىل عاملي ملعرفة بعض Uم
نعم � حسن هناك خماطرة، يف لك يشء توجد خماطرة، "ـ ... يرتبص بك يف لك ماكن  "الاكتو"العودة اىل عاملك و

  "...ال ختف ساذهب واعود اليك برسعة. سأتدبر امري لكين
ـ ..." ما بك � حسن، جيب ان اذهب Uن "ـ .. والتفت ايل... ـ غادة : علهيا  تومهت غادة 9zهاب ولكين Óدي

امغض .. علمتك الطريقة ـ ال ختف � حسن وان اردت ان تطمنئ عيل وتراين فاÓ قد.. اÓ قلق عليك � غادة  غادة
حسن، ا�ك ان تفقد بعيدة، ولكين احذرك �  عينيك، وركز تفكريك يب وعندها تسـتطيع ان تراين �ام كنت

واختفت غادة لكمح البرص سائرة حنو مصريها اGهول، .. حسن ساذهب وUن �. السـيطرة وتنىس نفسك zلرتكزي
ـ غادة  ... سـتعود ام ال تعود، وعدت اÓ اىل غرفة ايم وايقظت اخيت من نو�ا وقلت لها الطمئهنا واÓ ال ادري هل

.. ا� من اجلن مل يقرتب مهنا  لها مل يكن بسبب اجلن او غريمه ،وان حرضت ورات ايم وقالت يل zن ما حصل
ـ اهنا مل تسـتطع، ومن اجلها : فقلت لها . تساعدها وتشفهيا  ـ اذا ملاذا مل: ونظرت ايل اخيت zسـتغراب، وقالت

  ...لتعرف الطريقة اليت تمت هبا معاجلة ايم، وقد وعدتين zهنا سـتعود برسعة سـتعود اىل عامل اجلن
 . اليست جنية، ويه تسـتطيع ان تعمل لك يشء، اليس كذZ � حسن,ماذا تقول؟ كيف مل تسـتطع  ـ حسن
يفعلوا ٔاي يشء، ولكن هذا  ـ اÓ ايضا يف البداية كنت اظن مثz Îن اجلن يسـتطيعون ان: وقلت لها...فضحكت 
هناك من اجلن من هو ممل zلطب، وهناك البرش، ف  فهم ايضا خيتلفون من حيث املعرفة مثلنا حنن بين,غري حصيح 

جنية، فهذا ال يعين zهنا ملمة zلطب والعالج اكطباء اجلن او اطباء  فان اكنت غادة. من هو ممل zمور اخرى
. زالت طف* اريد ان اخربك zن غادة صغرية، وzملقارنة مبعدل Uعامر اليت يعمرها اجلن فهـي ما البرش، وايضا

املهم اهنا ترجع وتساعد ايم واÓ خليت , وهللا ما اÓ فامهة ايش من اليل انت بتقولوا" ـ: قالت ونظرت اىل اخيت و 
 Îوما بدي افكر فهيم مث Zوحضكت اخيت .." مش مسـتوعب البرش تيسـتوعب اجلن وبالوهيم الن عقيل,اجلن ا



واخذت .." وا ورصÓ عي& واحدةاذا الها اخو بليك اجتوزت" غادة"مرتك اجلنية  حسن شو رايك تسال"ـ : وقالت 
اكملعتاد ،واشتيايق لغادة  ويف اليوم التايل سارت Uمور. واÓ احضك معها وتو'ت اىل غرفيت الÓم قليال تضحك

السهل، وامنا احتاج Uمر اىل تصممي واراده وقوة تركزي  قد زاد، فقررت ان اراها، واÓ اعمل zن هذا ليس zالمر
zب غرفيت حىت ال يزجعين احد، وحىت اوفر الهدوء ا9ي سيساعدين يف معلية  مت واغلقتسرتهقين، ولكين مص

وال  السـتطيع ان اراها، وجلست عىل Uرض، وبدات اسرت� ؤاطرد لك Uفاكر Uخرى من رٔايس الرتكزي
ن يه ، أكرث من اختيل اي افكر U يف غادة، ٔامغضت عيوين وبدٔات ابذل قصارى 'دي zلتفكري فهيا، واحاول ان

فقدت لك حوايس مبا جيري حويل او zي يشء اخر،  ساعة واÓ احاول ان امكل معلية االتصال هبا، وشعرت zين
زاوية يف ماكن ما، وحولها مكية خضمة من Uشاكل اليت تشـبه شلك  وبدأت ارى غادة بوضوح، اراها جتلس يف

 سك بواحد ومتسح بيدها عليه ليشع منه نور، وتعيدهصفحات، واليت يشع مهنا النور، مت  الكتب، ولكن دون
انظر حولها وارى Uالف بل  .ومتسك zخر، وتعيده بلمح البرص، اراها منشغ*، وال اظن اهنا تراين مثلام اراها

املرتبة، وال ادري عىل ماذا ترتكز واكهنا صفت فوق خيوط من  املاليني، ال ادري مك من الكتب او ما يشـبه الكتب
 موجودة يف مكتبه اجلن، او ما يشابه هذا املصطلح، اعود zجتاه غادة واراها ما زالت ، وادركت zن غادةنور

غادة، شعور غريب  مهنمكة يف معلها املكتيب اكحملرك الرسيع،ارى خيطًا من النور يتحرك بشلك دائري حول
وبدٔات أشعر zين اسقط .. غادة..غادة: جبنون ولكن هذا الشعور يدفعين الرصخ. zخلوف ينتابين وال ادري سببه

ما حدث بعد ذZ ولكين افقت عىل غادة ويه متسح بيدها عىل  من مقة جبل اىل واٍد فسـيح، دون ان ادري
U انه عندما مسحت غادة بيدها عىل جزء من . واتصبب عرقا وال اسـتطيع احلراك جبيين واÓ ما ازال ارتعش

دقائق، ولكنك  � جمنون، انت تظن اهنا"ـ : مالت غاده وقالت . ن جديدبدات اسـتعيد قويت ونشاطي م جسمي،
ترصخ فرمبا اسـمتريت بذZ ال�م او  ولو مل تشعر بأنك جيب ان.تقوم بذZ منذ اكرث من عرش ساعات متواص* 

ح � هذا حصي" ـ... معك ولكين اشعر zنك كنت ال ترينين  ـ غاده اÓ كنت اراك بوضوح، واكين كنت". اكرث 
 ومل اشعر بك U بعد ان. كنت منشغ* zلبحث عن الطريقة اليت تمت هبا معاجلة امك اÓ مل اكن اراك الين,حسن 

شعرت zن  ـ ال ادري � غادة ولكين". ملاذا رصخت واخذت تنادي عيل؟؟؟:رصخت ولكن قل يل � حسن 
Zواخذت . واخذت تقبلين بقوة حضنتين غادة.. هناك خطرا حييط بك بعد ان رايت شيئا اكلشعاع يلتف حو

اليت انقذتين، ولوال حاسـتك لوقعت يف ايدي  شعورك هذا حصيح، وحاسـتك يه..حبييب حسن "ـ .. تبيك وتبيك
واz Óلفعل مندهشة . تلتف حويل اكمتلت ملا اسـتطعت اخلروج مهنا  ، ولو ان دائرة الشعاع اليت اكنت" الاكتو"

 وهذا يعين بأنك وحبواسك �,الاكتو اليت نعجز حنن عن رؤيهتا او Uحساس هبا  مصيدة كيف اسـتطعت ان ترى
ـ .. عىل و'ها  واخذت غادة تبتسم ومالمح الفرح تبدو".. الاكتو"حسن اسـتطعت ان حتطم اسطورة مصيدة 

لهيا، فأهنا تفوق مت التحمك هبا والسـيطرة ع اتعمل ان هذا يعين zن حواس البرش اذا,اتعمل � حسن ماذا يعين هذا 
نعم � حبييب ما دمت اسـتطعت ان تكتشف مصيدة " ..الاكتو"هزمية  نعم � حسن انت تسـتطيع," الاكتو"قوة 



الكتشاف  اين اسـتطيع ان اعود ملساعدتك: احد من عاملي ان يكتشفها، اتعمل ماذا يعين ذZ الاكتو اليت مل يسـتطع
ارها هكذا ابدا،وحقا يف ذZ  واخذت تقبلين فرحة مرسورة ومل". ارسار كثرية دون ان يسـتطيعوا Uمساك يب

اهنا فرحة وسعيدة، مفنذ مدة مل ارها فرحة او تضحك من  الوقت مل افهم ماذا تقصد، او َمل هذا الفرح ولكن املهم
لك يشء حسن حبييب، سأعلمك "ـ . غادة، اÓ برصاحة مل افهم ما ا9ي تقصدين قو¬  ـ �: ٔاعامق قلهبا، فقلت لها

Óن الصمود بوجه  فاz ن فقط اشعرU"قوة. ليس مسـتحيال" الاكتو Îنك متتz ان تفخر Zالاكتو"تفوق قوة  و "
حبيبيت املهم هل وجدت طريقة ملساعدة  ـ غادة. نعم � حسن سأعلمك لك يشء وسأساعدك لتفهم لك يشء اكرث .

حىت وجدت لوحًا كتب فيه عن مثل هذه احلا�، مفا Uلواح،  نعم � حبييب فقد حبثت يف آالف"ايم ؟؟؟ ـ 
 zجلسد واملادة، اي ان عالجه ال يمت zملواد ٔاي Uدوية، مبعىن اننا جيب ان نقوم اصاب امك هو مرض ال دخل ¬

يمت من خالل مسح مجموعة  وهذا,والسـيطرة عليه حىت نسـتطيع ان نعيدها اىل حالهتا الطبيعية "بدماغها "zالتصال 
السـيطرة عىل دماغها، واحلل الثاين هو ان نرتكها عىل  Uحداث املوجودة يف ا9اكرة واليت تسـببت بفقدان امكمن 

اىل الواقع ولكن هذا قـد يسـمتر سنــوات اواشهر ٔاو ٔا�م ،فال احـد يسـتطيع ان  حالها هذا حىت تسـتطيع العودة
  .".. حيـمك

: أوالً .. جمهودا كبريا لعدة ٔاسـباب  هذا امر صعب وحيتاج منا..سن امسع � ح " ـ غادة ولكن كيف سـنفعل هذا ؟؟ ـ
ولكننا نسـتطيع ان ننهتز الفرصة حيv تعود امك اىل طبيعهتا  من احملال االتصال بدماغ امك ويه يف حالهتا هذه،

املرض، وعندها  ذاوعندها اقوم اz Óالتصال بدماغها واعادهتا اىل املايض حىت حلظة اصابهتا هب ولو ¤قيقة واحدة،
الزمنية لن تكون يف حياهتا الين سألغهيا  امسح من ذاكرهتا الفرتة اليت اصيبت فهيا هبذا املرض، ٔاي ان هذه املدة

املشلكة اليت سـتوا'ك انت، يه انه حيv سـتفيق امك قد تتعرض  عندها، ولن تسـتطيع ان تتذكرها، ولكن
 �م هبذه الرسعة، او حيv سـتعمل zهنا اكنت مريضة لك هذه املدةان تفهم كيف مرت U لصدمة الهنا لن تسـتطيع

حتاول ان جتعلها  وهنا �يت دورك انت zن. فعقلها لن يسـتوعب ذZ، وهذا قد يؤدي zن تصاب zجلنون
رفة ايم ان نقوم بذZ عىل طريقهتا، وذهبنا اىل غ واتفقنا اÓ وغادة. تسـتوعب تدرجييا zهنا اكنت يف غيبوبة منذ مدة

وجلسـنا جبانب ايم . z¤خول، وتفهمت اخيت املوقف دون ان ارشح لها  وطلبت من اخيت ان ال تسمح الحد
 استيقظت ايم وفتحت عينهيا، فامسكت بيدها فورا وبدات احتدث معها، ولكن مل اجنح، فقد ساعات طوي* حىت

بيدها واخذت  وفتحت عيوهنا، وامسكت وانتظرت عدة ساعات اخرى، فاستيقظت ايم من جديد,عادت واغلقهتا 
 اقول لها

اخذت اصف لها غادة .." يل ا�ها من اهلها ام حسن اريد ان اعرفك بفتاه مجي*، حىت تذهيب لتخطيب" ـ  :
االتصال هبا، واشغل عقلها zلتفكري بغادة، ويبدو يل انين جنحت يف ذZ،  الجعلها تفكر هبا حىت تمتكن غادة من

غادة  لطف من ايم وامسكت بيدهيا وبدات تتحدث معها هبدوء ونعومة، واسـتطاعت ايم ان ترىب واقرتبت غادة
وبقيت متسك بيدهيا، واÓ  . وبدا علهيا اهنا هبرت جباملها، واسـمترت غادة zحلديث مع ايم حىت كفت عن الßم



 ونظرت ايليدهيا عىل جبني ايم  ووضعت غادة. اترقب وانظر �رة اىل غادة و�رة اىل ايم
يف اخر مرة رايهتا قبل ان تذهب معي اىل عاملي، فقد  حيv تفيق امك سـتعود لرتاها كام اكنت"ـ : وقالت 

Zمك اىل ذz ن اسـتفاقت اكملعتاد دون ان تتذكر شيئًا،  اسـتطعت ان اعودU مت فيه، فهـيÓ الوقت ا9ي
� حسن  لن تسـتطيع ان تتذكر شيئًا، وتذكر جيدا مرت سـتظن نفسها zهنا اكنت حتمل، وطبعا فهـي وUشهر اليت

ساعات قلي* وليس منذ اشهر،  zن امك حيv تفيق فهـي لن تسـتوعب بسهو� أي تغيري حدث الهنا Óمئة منذ
رح* مع اصدقاء Z يف ذZ اليوم ا9ي تزوجنا  وحيv تفيق، ستسـتغرب وجودك النك قلت لها zنك ذاهب يف

... واختفت غادة ". لتسـتعد حيv تفيق امك، وسأعود برسعة ذهب ليكون Z الوقتUن � حسن سا..به 
. حدث واتفقنا عىل خطة ملوا'ة املوقف وبداÓ برتتيب البيت كام اكن قبل شهر وذهبت الخيت ورشحت لها ما

Óلفعل،مبجرد ٔان رٔاتين قالت.حىت استيقظت ايم وانتظرzرح* � حسنال ما رحت مع احصابك عىل.. شو "ـ : و "
البيت برسعة ونبعدها عن أي ضيف حممتل،  وحتايلنا علهيا لنخر'ا من. ـ لقد غريت رايي ولن اذهب: ؟ قلت لها 

هبا اىل ارحيا، وهناك جلسـنا نضحك ويه متطرz Óالسـئ*، ابتداء  وحىت نسـتطيع ان منهد الطريق اخذÓها وذهبنا
التفاصيل اليت  اج واللحمة ويه حيÓ vمت تركهتا مليئة ، واىل اصغراختفت مهنا مكية من ا¤ج من الثالجة واليت

اكليت حدثت معي zملايض، واهنا Óمئة منذ  تغريت يف البيت، واخذت ا�د اليم القول لها اهنا قد اصيبت بغيبوبة
مور عادية وحاك�ت من اجلارات وUقارب، وبذلنا لك 'دÓ لنجعل U اشهر، و�دÓ لها zهنا ستسمع قصصاً 

نراقهبا  مدة طوي* وحنن.. سارت Uمور بصعوبة شديدة، فايم مل تسـتوعب Uمور بسهو�,الصدمة  ونوفر عىل ايم
ونرشح ¬ عن املسموح احلديث به امام  ونشغلها ونرافقها، حىت اننا كنا جيب ان نتحدث مع لك من �يت اىل بيتنا

وسارت �Uم وغادة تزورين zلبيت لنقيض معا . ، ومل تتعرض لصدمة خبري املهم ان ايم. ايم وما هو الßم املمنوع
اىل  وتدربين وتعلمين الرتكزي والسـيطرة عىل ا9ات، وطرق االتصال هبا، واحياÓ اكنت تذهب امجل وامتع اللحظات

ن حىت ال تقع فهيا، مصيدة اجل عامل اجلن بعد ان نتفق معا zن نقوم zلرتكزي حىت تظل يف جمال رؤييت واحذرها من
البرش وتكويهنم، دراسات لكها تدل zن اجلن يعرف عنا  واكنت تذهب وتعود ايل لتطلعين عىل دراسات اعدت عن

وشاءت الصدف ان اكون جالسا مبفردي ... املرات، واسـمترت املفاجآت Uخرى اكرث مما نعرف عن انفسـنا مئات
بقريب جعوز يتجاوز  وارساره اليت ما زلنا جنهلها واثناء جلويس مر شارد ا9هن ضائعا يف مغوض العامل قرب البيت

يبدو ضائعا وحزينا، اقرتب مين وسالين عن  السـبعني من العمر بدت عىل مالحمه اÅٓر البؤس والعياء وهو ايضا
 لنا، فأرشت اليه اىل احدى الطرق اFترصة فشكرين وسار يف اقرب طريق توص& اىل احدى القرى اGاورة

تعال نطلع عىل الطريق الثاين وساوقف Z " حاج"ـ � : العجوز فلحقت به وقلت ¬ احزنين بؤس هذا. طريقة
  ومه zلسري، ـ شكرا، فقدماي تسـتطيعان محيل وادار ظهره: السـيارات لتنقÎ اىل غايتك فنظر ايل وقال احدى

يف عينيه واحلزن خيمي عليه وقال بلهجة  قرقوالتفت ايل وا¤موع ترت . ـ � وا¤ي الطريق بعيدة عليك: فقلت ¬
يقتلين العرف رس هذا احلزن وا¤موع ومع Uحلاح عليه جلس وقال  وسار، وحلقت به والفضول. ـ شكرا : حزينة



 يل
ابلغ الثالثني  ـ هل تصدقين لو قلت z Zين مل... ـ السـبعني او اكرث: انين ابلغ من العمر ؟؟؟ فقلت  ـ مك تظن :

يكن يبدو عليه zنه يكذب، مع انه من  عرفين عىل امسه فقال يل ٔانه معر، وعرفته عىل امسي، ومل. مر من الع
ـ لو اين : قال يل . زاد فضويل العرف رس هذا الشاب العجوز املسـتحيل ان يكون معره اقل من السـبعني، وهنا
  منه،فاحلحت عليه ان امسع . جمنون او معتوه  حكيت Z حاكييت فسـتظن اين

سـنوات ظهرت يل يف املنام فتاة جاملها ال يفوقه جامل، شعرها اسود طويل  ـ منذ عدة.. وبدا يروي يل حاكيته
العامل ، وافقت  اكحلرير، عيناها سوداء وواسعة، جسدها جعزت عن وصفه اللكامت ولغات لك كتاب وشعراء وÓمع

تظهر يف منايم حىت كرهت ان افيق  رفضت، واخذت من منايم، ولو خريوين ان ادفع معري واعود اىل حلمي ملا
يل ان امسها غادة، ويه من عامل غري عامل البرش، واحبتين  اخذت حتدثين واحد{ا، وقالت. من منايم ولو للحظة 

. تلفظه من شفتهيا" غادة"عشقت امسي الن حبيبيت ..� معر ..بصحويت وتناديين  وبدات تظهر,واحببهتا جبنون 
zالقرتاب مهنا،  هتا النىس بني احضاهنا عامل البرش، اشعلت بداخيل لك شهوات البرش، ومل تسمح يلوقبل قبلتين

تظهر U بعد ان حترق دموع Uشتياق وجنيت  اخذت �يت ايل وختتفي، وال,لتبقي النار اكلرباكن مشـتع* بداخيل 
فداك انت ايب : "فقلت لها,بعامل البرش وUشتياق، واكنت خبرية  تفننت يف اغرايئ واشعال Óر شهوات احلب,

 انت مقدم عىل: "وقالت.. ، وعىل البرش عرضت علهيا الزواج"امجل حمل وحقيقة مرت عيل وايم وعاملي ورو� �
احلب واحلمكة ما فاق  علمتين من"..اجلنون او Uنتحار � معر، فاهيل وسلطة عاملي سـيلحقون يب وبك ا¤مار 

وسارت �Uم وفقدت لك من حويل . الغرابة والعجب  كام ارادت ونقلتين اىل عاملها الراى "تزوجهتا"تصور البرش 
وقد وقعت يف " حضية"وشاءت الظروف ان اكتشف بعد فوات Uوان اين  بلمح البرص، فشاب شعري وهرمت،

انتقهتا من  حضية،بدماغ البرش ، فغادة اليت كنت اظن اهنا حتبين ما كنت لها U " اخللود" رشك من تبحث عن
وتتغذى عليه، لزييدها قوة بقوة، ولكن  بني Uف البرش تنتقل من خشص اىل اخر، وال ترتكه، تسـيطر عىل دماغه

انقذت نفيس الكتشف zنه مل ,فقدت شـبايب ،واحىل ا�م معري  حظي التعيس جعلين اكتشف هذه احلقيقة بعد ان
ري من قرية اىل اخرى احبث عن ماكن هادىء مل يزره احد من من اج& وها اÓ اس يبق يل ما يسـتحق ان ابقى

ام انك سـتظن  افهمت Uن سبب احزاين ومهويم،..القيض فيه ما تبقى يل من ا�م، وانىس مهويم واحزاين عاملي
U س ان ظننت هذا فلن الومك، مفا انتz نين جمنون وجعوز خرفان ؟ الz  املنطق U من البرش ولن يقنعك

 .اذهب بسالم ، ولكن انت ا9ي مصمت ان تعرف قصيت، فدعينوالعمل
 

تعصف رحي اخلريف  وجتمدت اÓ يف ماكين ومل اتلكم من هول املفاجاة اليت عصفت يب، نعم لقد عصفت يب كام
عن رو� وحيايت، اين اصدقه يف لك  انه يتلكم عن غادة، انه يتلكم عن حبيبيت، انه يتلكم.بشجرة لوز هرمة



هكذا ؟؟هل من املمكن ان ...املمكن ان تكون اجلنية غادة هل من...كيف ال اصدقه، وهذا حيدث معي و . لكمة
بدٔات اسـتعيد ذكر�يت مع ... وهل سـيحدث معي مثل ما حدث مع معر ...الوقت تكون قد خدعتين لك هذا

لقد اكنت ... اتذكر واتذكراتذكر و ...بلحظة، من حلظة رؤييت لها يف السجن حىت اخر حلظة رايهتا فهيا غادة حلظة
ولكن ظهرت ...احيا من اجلها  اريد ان اعيش ويل احاليم اليت...حيايت تسري بشلك عادي مثيل مثل البرش

من الهنار، وال السعادة من احلزن، وال احلقيقة من  غادة، وقلبت حيايت راسًا عىل عقب، مفا عدت امزي الليل
جسني لقياها، تتحمك zبتساميت ودموعي، وتفعل يب ما تريد، حىت . اً وحيد نسيت اهيل واصدقايئ، وبقيت.اخليال

�يل من ... نعم لقد صدق معر فÚ قا¬ اجلن ال يعرف احلب...قد ظهر الشيب فيه قبل Uوان شعري Uسود
نفسها يف حلظات غضهبا كرهها  امل تقل يل يه منذ البداية ان اجلن يكرهون البرش؟ امل تظهر يه.غيب تعس 

عشـهتا مع غادة ولكن ماذا تريد مين، U يكفهيا ما فعلت  ؟ واتذكر لك اللحظات التعيسة اليت...واحتقارها للبرش
هذا حصيح فهـي . عن اهنا تزداد قوة يف السـيطرة وٕاتالف دماغ البرش"معر "لكامت  ؟واتذكر...يب حىت Uن 

بكراهية كبرية جتاه تÎ  اشعر...ال يفوقه حب لها ومبقدار حيب ا9ي ...بدماغي كيفام شاءت وكيفام ارادت تتحمك
تراودين واÓ اقف ماكين مشدوها ال اقوى عىل احلراك  اليت تتسىل بعقول البرش وما زالت Uفاكر" السفاحة "

والتفت حويل واتذكر معر، واسري خلف معر واركض واركض ,هذه الصدمة  وقليب وعقيل اضعف من ٔان يتحمل
 ـ معر ارجوك: وارصخ عليه ...وارى معر من بعيد يسري واهن اخلطى واكنه يزحف زحفا.به  لعيل اسـتطيع اللحاق

ـ ماذا : هامس يقول يل  ويلتفت ايل الرى لك zس ا¤نيا وبأيس يف عيونه احلزينة وبصوت حزين... قف ارجوك 
ا تقو�ن عىل مح&، ويبدو ان قدميه مل تعود وجيلس معر عىل Uرض. تريد مين؟ ـ ارجوك اريد ان احدثك 

وما ان قلت هذه . معك حيدث معي، فاÓ ايضا عرفت اجلنية غادة  ـ معر ان ما حدث: واجلس جبانبه واقول 
 يف عينيه واشاح و'ه عين ووقف عىل قدميه واخذ يسري بعيدا عين وحلقت به اللكامت حىت بدت ا¤موع

ايل  والتفت.. ـ ارجوك امسعين: سيل ورصخت فيهولكنه مل هيمت بßيم وتو .. ـ ارجوك ساعدين : وقلت ¬
 وا¤موع بعينيه

واخذت ابيك ... غريي ان اردت ان تتسىل  ـ ارجوك ان ال تسخر مين فيكفي ما اصابين واحبث عن: وقال يل 
ويبدو ان لكاميت Uخرية .. امسعين، اÓ ال اسـتطيع ان اثبت Z هذا ـ ارجوك � معر: واقسم ¬ اهنا احلقيقة

اÅرا يف نفس معر جفلس يصغي ايل، واخذت اروي حاكييت مع غادة ،ووصفهتا ¬ وقصصت  تطاعت ان ترتكاسـ 
قال معر واÅر  اشـياء مل يروها هو يل، وبدت عىل مالمح معر املفاجاة، وما ان انهتيت من حدييث حىت عليه

سرتاه من غادة يفوق لك ما رايته حىت  وما ـ وييل عليك فانت ما زلت يف بداية الطريق: املفاجاة عىل و'ه الهرم 
احرص عىل نفسك وال . zن غادة سـتختار حضيهتا من هذه البالد  Uن انت حضية غادة اجلديدة، مل اكن اعتقد

 ـ ليتين اسـتطيع، فغادة دمرت لك: كيف، ارجوك ساعدين؟ وقال يل مشفقا عىل حايل  ـ ولكن. تدعها تدمرك



ـ . ان افعل Z شيئا تركتين عاجزا حىت عن مساعدة نفيس، �ليتين اسـتطيع. �تقدرايت، ومل تبق يل U ا9كر
اسـتطيع ان افعل؟ كيف جيب ان اترصف؟ قل  ماذا.. قل.. ولكنك �معر تقول يل zين ما زلت يف اول الطريق 

 ..واكنه نيس مهومه وغرق يف مهويم ونظر معر مشفقا عىل حايل. يل شيئًا ارجوك
فاÓ عاجز عن لك يشء ولو عرفت الطريق اليت متكنين من  ال يوجد ¤ي ما اقو¬ Z.. يقةـ يف احلق : وقال 

ـ امسع � حسن رمبا ان هناك طريقة قد تكون Óحجة : ومصت قليال مث قال ...مساعدتك لساعدت نفيس اوال
يه مبقدار  سـيطرة عليهان سـيطرة غادة عليك يه مبقدار سـيطرهتا عىل دماغك وقدرهتا يف ال ...عليك  ولكهنا تعمتد

السـيطرة عليك، حفاول ٔان تبذل  فان اسـتطعت ان ال جتعلها تتصل بك فهـي ال تسـتطيع...قدرهتا zالتصال بك
مفا اسـتطيع ان ...امتلكت Uرادة جنحت وان مل تنجح لك 'ودك يف ٔان ال جتعلها تسـتطيع االتصال بك، فان

Zهو اين ساتواجد يف ذ Z ¬حلاجة ...اه اجلبل ا9ي تر  اقوz ما سـيحدث معي وبعدها ستشعر Z وسـيحدث
 وسـنقيض ما تبقى لنا من...عندي الين اÓ وانت لن جند من يصدق قصتنا وما حدث معنا  اىل الهدوء، فتعال

واخذ يصعد اىل  ووقف معر وسار. �Uم يف الباكء ما مل جتف ا¤موع وسـنظل نعيش حرسة حظنا التعيس 
وشعور zلقوة "...معر"مكصري  وعدت ادرا� اىل البيت واÓ مصمم ان ال يكون مصريياجلبل، وادرت و'ـي 

هيامجين ، فأقول لن امسح بذZ، فلتذهب غادة ولك اجلن  ينبع من حقدي عىل اجلنية غادة اليت تريد ان تدمرين
 وافسد عىل...ن اهنـي حيايت فاÓ عىل اسـتعداد z.....اكون دمية لغادة او لغريها  اىل اجلحمي، فلن امسح لنفيس ان

وصلت اىل البيت ... عىل Uنتصار اÓ االٓن امÎ احلقد والتصممي والقوة. اجلنية احلقرية غادة متعهتا يف القضاء عيل
حسن قوليل "ـ : اذين ليك ال تسمع ايم ما تقول  وحرضت اخيت ايل وجلست جبانيب ومهست يف...وجلست 

  ."..؟.شو اخبار مرتك اجلنية 
هذه السرية اليت  ـ ال اريد احلديث عهنا ولتذهب اىل اجلحمي يه ولك اجلن معها دعينا من: لها غاضبا  لتفق

 Z؟ ـ حسن ماذا حدث: وفوجئت اخيت من -يم وقالت...تشعرين zالمشزئاز
ان اتذكرها فلك احتدث عهنا وال اريد  ـ ال يشء � اخيت ولكين امشزئ من هذه السرية، ولهذا ال اريد ان: فقلت لها

ويبدو ان اخيت ... اريد U ان افكر zلغد، ال يف املايض  يشء انهتـى، ولك حلظة متر يه ماًضً◌ٍ◌، واÓ ال
طريقيت يف احلديث معها عن اجلنية غادة ، اليت كنت zالمس اعشقها واقدسها اكرث  فوجئت من -يم ، او من

جمرد التفكري  اÓ مصمم وبقوة ان ال افكر فهيا حىتومنت و ... وتو'ت اىل غرفيت ... رو� وحيايت من
وعدت يف ساعات الظهرية  وخرجت من البيت...ومصمت ان اذهب للبحث عن معل...استيقظت يف الصباح ...

ومسعت ...قليال حنو �Uم اليت مضت ورشد ذهين....، جلست يف البيت وقبل الغروب بقليل جلست لوحدي 
: واخذت غادة تقرتب مين وتقول يل...الكبري ا9ي امح& يف داخيل يب الهيا رمغ احلقدصوت غادة، ورايهتا، حين قل

 وبدٔات اشغل فكري zشـياء كثرية وال اسـمتع..ولكين تذكرت نفيس برسعة، نظرت الهيا ."... حسن,حسن " ـ 



ـ ابتعدي عين : ل لهااقو  ولكن تصمÚ قو�، رمغ احلنني اىل ان احضهنا، جعلين..وحتاول Uقرتاب اكرث...الهيا
وهذه املرة Uوىل اليت مل ...ختتفي تدرجييا  وتالىش صوهتا وبدات.واشغل فكري zشـياء كثرية . ابتعدي عين..

وال ادري ما ا9ي اشعر به فقد امزتجت ...وحنني وضعف وقوة وحقد  واشعر حبزن...ختتفي فهيا لكمح البرص
zين  اشعر حبنني لها وحبزن لفراقها، اشعر حبقد علهيا وبقوة بداخيلوال ادري ماذا حيدث،  احاسييس مجيعها معا،
zدية عىل و'ها فتاكد ا¤موع  اتذكرها ويه ختتفي من امايم تدرجييا واÅر احلزن وUمل....اسـتطعت ان اطردها 
او  معر احبث عنه فال اجده احبث عنه يف جنون . يمتلكين شعور zلقوة. اتذكر معر...تسقط من عيوين 

واقول ¬ ...خصرة مكن يرتقب اج& اقرتب منه بعزة ومشوخ وقوة  كشخص اصابه مس من اجلنون، اراه جيلس عىل
كام فعلت بك فاÓ اسـتطعت اليوم ان اطردها واقول ¬ واكين احتدى نفيس وضعفي  � معر لن تدمرين غادة

عالمات  ازداد ثقة وقوة واÓ ارىو ...كيف حدث هذا � حسن كيف ؟فاروي ¬ :ايل ويسالين بضعف  وينظر
وتنجح يف موا'هتا اÓ ال  ـ ولكن � حسن هل سـتصمد: ويقول يل ..ا¤هشةو وUجعاب zدية عىل مالمح و'ه 

 ... لكامته مصريك مثل مصريي وتسـتفزين,اظن ذZ فلست U انساÓ ضعيفا 
الي اكن اتركه واكين اشـتاق اىل ان  ون لعبةـ انت ضعيف وهذا مصري الضعفاء، اما اÓ فال ولن اك: وارصخ فيه

واعود اىل البيت وشعور zلفخر والثقة ميال نفيس واÓ ... اخوض حرz الثبت لنفيس zين قوي ولست ضعيفا
اشغل نفيس zي يشء ، . ليذهب اجلن ولتذهب غادة اىل اجلحمي فاÓ لست دمية الحد ـ: اردد بيين وبني نفيس 

قليب اجلرحي، مع   Óمئ واكين يف حرب مع لك يشء ،مع اجلن ومع البرش، مع نفيس ومعلك وقيت وحىت واÓ اقيض
احببت فهيا اجلنية غادة، اتذكر زوجيت  عىل نفيس وعىل لك حلظة حب صادقة...كراميت وكرب�يئ، ابيك وابيك 

قد عىل البرش، نفيس، احقد عىل اجلن، اح علهيا، احقد عىل غادة، اخسر من نفيس، كيف تكون زوجيت؟ احقد
بعد ان فقدت احاليم، فكيف حييا Uنسان بدون احالم؟ كيف اريد وال ادري ما  فال اريد شيئا من هذه ا¤نيا

حىت نفيس،  اريد ان ابيك، اريد ان اموت النهتـي وتنهتـي متاعيب، اريد ان انىس لك يشء.. ان احضك اريد،اريد
كام ارادت ان تدمرين، احلقيقة اهنا ...ادمرها يتين اسـتطيع انلضعفي، احقد، اكره، ل ...اريد ان اÅر لكرب�يئ

ا¤مار، فكيف حييا اجلسد بال روح، وكيف تكون ا¤نيا بال مشس او مقر  دمرتين،مفجرد اهنا ليست يف حيايت هو
ين انت؟ ا حبيبيت غادة اين.. غادة ضعيفا، اشـتاق الهيا، اخاف، اريد ان اقفز الحضهنا، القبلها ؟امسع صوت...

  انت،
ـ اÓ .. ارصخ هبا ارصخ بنفيس.ضعفي  اتذكر معر، اتذكر..". حسن ما بك "ـ .. وتظهر غادة حزينة وتقول يل

وتتالىش ببطء ويه متد يدها ...وتمتمت غادة وال امسع صوهتا  ... لست ضعيفا، اÓ لست دمية، اذهيب اىل اجلحمي
 وارصخ واشـمتها واشـمت نفيس، وال...وختتفي...ا¤موع من عينهيايسحهبا اىل اخللف وتسقط  حنوي، ولكن شيئًا اكن

ان امنع نفيس من الباكء،  ادري هل الهنا ذهبت قبل ان اقبلها، ام الين احقد علهيا؟ ال ادري، ابيك وال اسـتطيع



اÓ لست دمية الحد، اÓ لن : نفيس بصوت عال واخاطب. واتذكر ضعفي ويطفو احلقد عىل احلب"معر "اتذكر 
وغادة حترض، مفا ان اراها حىت اطردها من قليب وفكري  وتسـمتر �Uم ومتر Uشهر،. كون ضعيفا ا
فعلت  واكره نفيس ملا..فهيدين احلزن وUشتياق لها...وتوسالهتا يل ان ال افعل هبا هذا واتذكر دموعها..وخيايل

اهيل كرههتم، فمل اكن اريد ان  ا فهيا، حىتواعود واتذكر ضعفي واتذكر حيب لها وحقدي علهيا، كرهت ا¤نيا وم...
نفيس، اذهب الرى معر فارى ضعفي واحقد عىل نفيس  الكم احدا وال ان ارى احدا، حىت الطعام كرهته، حىت

واشعر zلراحة واكين اشـمت نفيس، وختتفي غادة وال ...واسـمتتع واÓ اشـمت  وعىل غادة وعىل البرش، اشـمت واخسر ،
اصبت  اجلس وانتظر ان �يت الطردها من جديد، ويبدو يل اين...وع وشهر وال اراها يوم واسـب تظهر ومير

احتدث معه، واشعر ...واتوجه اىل معر ...غادة متر �Uم واÓ ال ارى...اريد ان اموت، اريد ان اموت ...zجلنون 
ـي حيايت حىت ار�ح من الن اهن ...واشعر بدافع قوي يدفعين ...ضعيفاً  بضعفي وبعجزي ؤاخىش ان اصبح مث&

التعب،  ولكام مر يوم اشعر zنين ضعيف وان احلياة جيب ان تنهتـي، واستسلمت الٓاليم وقد هدين هذه ا¤وامة،
... اشعر بنفيس وال جبسدي وقد فقدت لك قواي ومل اعد...واخذت اسهر الليل بني Uجشار بعيدا عن البرش 

ويبدو ان امنييت قد حتققت وبدات .ان احيا او اموت  بعدها ال هيمينوال امتىن U ان ارى غادة للحظة واحدة، و 
والشعر Uسود الطويل ا9ي يتطاير يف لك Uجتاهات، وثوهبا امخلري ا9ي  ارى من بعيد ذZ اجلسد املتناسق

ها من وافتح  اغلق عيوين. واشعر zن هناك شيئا غريبا، اظن نفيس احمل.. وتقرتب... جامًال عىل جامل يزيدها
ـ غادة هل عدِت : اقول... جديد اراها تقرتب مين، تتوقف بعيدة عين عدة خطوات، ولكن هناك يشء غريب

الهيا لكن هناك شيئًا غريبًا ال اسـتطيع ان امزيه، ولكين ارى  ؟ انظر اىل و'ها وارى جامالً ال يفوقه جامل، انظر...
 واقرتب مهنا ارى,واقف عىل قديم ."  لست غادة � حسناÓ"ـ : اراها يه غادة، وتقول يل وال اشعر zن اليت

من انت حبق هللا ؟ تقول  ـ: واسالها!" ال تقرتب مين اهيا احلثا� "ـ : احلقد والكره يف عينهيا وتقول يل بغضب
اليت  اÓ,¤هيا، اÓ اليت ساريك نفسك عىل حقيقهتا  اÓ من دمرت روBا وحياهتا وحرمهتا من اغىل ما"ـ : zمشزئاز

 قلت لها متوسال..". ساجعÎ تمتىن املوت يف لك حلظة  اÓ اليت,ساعذبك مثلام عذبهتا 
واكين قتلت احد افراد ,؟ ونظرت ايل حبقد ال مثيل ¬ ...هل انت جنية  ـ ارجوك قويل يل من تكوين، :
ا9ي سـببته  ى وتعيش العذاباÓ اليت ساجعÎ تر .اÓ اليت ساعذبك يف لك حلظة !اÓ من اكون "ـ  :وتقول.عائلهتا
احبتك وحضت بلك يشء من اجÎ  وان اسـتطعت ان هترب من اليت,اÓ اليت ساجعÎ عربة للك البرش ,لغادة 

اÓ اليت خسرت نفيس العذبك مثلام عذبهتا، ,غادة Z  اÓ اليت كرهتك مبقدار حب...فلن تسـتطيع ان هترب مين ,
ماذا ,واختفت يف ملح البرص وتركتين يف حرييت ." نك تمتىن املوت وال تنا¬ الجعل  قسام حبياة اخيت غادة ايv كنت

¤يه تفسريا ملا  فرمبا اجد,ويف دوامة افاكري راودين شعور غريب الذهب وارى معر ...؟رمبا اين جننت حيدث
اين انت ...ـ معر : واخذت اÓدي عليه  وحبثت عنه,تو'ت اىل معر حيث تعودت ان القاه يف اجلبل ...حيدث 



 وقبل ان ابدا حدييث معه zدرين هو,اقرتبت منه وهو يبتسم  . ـ اÓ هنا � حسن: � معر ؟ وظهر معر وقال يل 
 ومصت,زوجتك غادة � حسن؟ وفاجأين -مه ا9ي مل اتعود عليه هبذه اللهجة من قبل  ـ هل اشـتقت اىل: وقال

ـ لن تسـتطيع ان .. يراها  ختيف من,عيونه مالمح قوة ونرص  ولكنه اسـمتر حبديثه وقد بدت يف...افكر فÚ قال 
فرمبا املوت ,امتىن Z اختاذ القرار املناسب الهناء عذابك , شكرا عىل املساعدة اليت قدمهتا لنا.ترى غادة � حسن 

  !... افضل Z � حسن
Uرض مجيعا قد  وخيل يل ان اهل,؟ حضك معر حضكة جمنونة ...ـ من تكون ؟من تكون : رصخت يف معر

ابن البرش واختفى معرلكمح البرص وبدٔات اÓ  �" ...الاكتو"حنن ,ـ حنن من مل يصمد امامنا احد : وقال ,مسعوها 
وملاذا ال احضك ,جننت حىت احضك، ام ان رش البلية ما يضحك  هل...وال ادري ملاذا احضك ...احضك واحضك 

يشاء كيف حدث ذZ اÓ ال ادري كيف مل اسـتطع ان اكتشف  ان يتحمك يب كام من اجلن وقد اسـتطاع"معر "و
Uحص،  املسمى بعمر هو من اجلن، ال ادري كيف خدعين، ال ادري فاÓ فعال اما جمنون، او zن هذا الشخص

Uخرى؟ هل يه غادة ام اخت غادة  انسان �فه ومن اليسري خداعه، اين غادة Uن، ال ادري من تكون اجلنية
افكر يف لك هذا مل اسـتطع التحديد، مل اسـتطع ان احدد ان  ، ال ادري، ومك من الوقت مر عيل واÓكام قالت يل

اÓ عاقل ومدرك للك ما حيدث حويل، وهذا دليل عىل اين : اسال نفيس واجيب كنت فعال جمنوÓ ام عاقال،
،Óانني ايضا يظنون انفسهم عقالء يف د لست جمنوGكوهنم جمانني  اخلهم وال يدركواواعود واقول لنفيس ولكن ا

ما اكن U جنياٍ  جاء ليخدعين ... ومن هول الصدمة اليت مرت عيل وخاصة ان معر هذا العجوز املسكني...
واÓ عاجز عن فعل ٔاي يشء، عن التفكري، عن الطعام، عن  بقيت عدة اسابيع...وجنح يف ذZ ولهول ما مر عيل 
U احلديث، وال اشعر بنفيس  Óين فعال قد ...احضك دون سبب واz لتحرك "جننت "وتيقن اهيلz وبدٔات ايم

. اخرى النقاذي مما اÓ فيه ومن اجلن المياهنا zنه ال يوجد طريقة" السحر "الفتاحني واملشعوذين النقاذي من  zجتاه
ة حاليت zين ليخرج الطبيب بقناعة بعد دراس ليعاجلين مما اصابين" طبيب نفيس"وقامت اخيت بعريض عىل 
عالجية رحت احتسن شيئا فشيئا، وبدٔات اعود لطبيعيت، وادرك  بعد عدة جلسات. مصاب zهنيار عصيب حاد 

هذا اFادع اخلبيث، وكيف اسـتطاع خداعي، "معر "واتذكر اجلين املسمى  ما يدور حويل وما حدث معي،
انهتت  ان ضعيف، وامحلد ` عىل لك حال انفعال ما اU Ó برش وما اU Ó انس: واقول لها  واعود لنفيس

وما فعلت هبا الشعر بضيق مما  Uمور عند هذا احلد، ولكين اعود واتذكر غادة حبيبيت، هذه اFلوقة الرقيقة
ان ما حدث قد حدث وال ميكن ان يعود : بعقالنية فعلته ، وال ادري ما هو مصريها او اين يه، واحدث نفيس

Uمر شيئا، ورمبا هذه مشيئة هللا ارادها ان تنهتـي عىل هذه احلال، وال يسعين  ء لن يغري يفاملايض والندم والباك
الواقع ا9ي  احاول ان انىس واتغلب عىل Uيم وجرا� الحيا. اعرتض عىل يشء، مفا حدث قد حدث ان

ن، �راك املايض خيلو من اجل ابتعدت عنه كثريا، وzراده وتصممي اشق خطوايت Uوىل حنو مسـتقبل واقعي



بقية البرش، ولكام اكن ىرسح خيايل بذكر�ت املايض  وعدت الرسيت والصدقايئ ولعميل وحليايت مثيل مثل...خلفي
نفيس zي يشء حىت ال امسح لYكر�ت zن تترسب لنفيس من جديد، سارت  مع غادة واجلن وما حدث، الهيت

املايض،  ا اكن من املسـتحيل ان ختلو حيايت من جراح وUموطبع..." ارسة ...اصدقاء ...معل " حيايت طبيعية
واليت اسـمترت zالحلاح عيل zلزواج  وايم احلبيبة اليت عانت بسبيب الكثري...ومرت عدة اشهر عىل ما حدث معي 

قبل ان متوت اسـتطاعت ان تؤثر عيل الوافق عىل فكرة  واكنت ترجوين احياz Óن اتزوج حىت ترى حفيدا
ومل يكن هيمين من يه اليت ساتزو'ا او من .الرضاء ايم وحتقيق حلمها  ومل اوافق عىل الزواج Uالزواج، 

 اتزوج النه ال مفر من الزواج عاجال ام اجال، وبدٔات ايم تعرض عيل اسامء واوصاف فتيات تكون، املهم ان
Uختيار وعىل رٔاي  معلية البôة ومتدح جامل احداهن وعقل Uخرى، واهل واقارب فتاة اخرى، لتسهل عيل

ولكهنا .وتريدين اÓ ان اختار زوجة املسـتقبل  الن هذه حيايت اخلاصة،.ايم فهـي دميقراطية وال تريد التاثري عيل 
للزواج، وتضع لك Uوصاف الرائعة يف واحدة من قريباهتا وفهمت  تعود وتعرض عيل عرشات الفتيات املرحشات

قريبهتا فالنه  سـتكون سعيدة جدا اذ ا اخرتت قريبهتا، وبرصاحة ال فرق عندي بني املبارش zهنا من -م ايم غري
وافقت عىل الزواج من قريبهتا،  ولكن ما دامت ايم سـتكون سعيدة هبذه Uختيار فقد...او ٔاي فتاه اخرى 

خطوات رمسية  حلسم املوقف والبدء zختاذ.وخا� العروس  وفرحت ايم وبدات اتصاالهتا الرسيعة مع ام العروس
ويف مساء . حتديد املوعد لYهاب اىل بيت العروس لرشب القهوة وقراءة الفاحتة  ومت. وخطبة وزواج" طلبة"من 
الغد، رمبا الين مقدم  ا9ي يسـبق يوم قراءة الفاحتة يف بيت العروس بدات افكر جبدية اكرث واشعر بقلق من اليوم

فكرة الزواج اعادت يل ذكر�ت زوا� من  ولكن... ث مع امجليععىل يشء جديد ورمبا ان هذا امر طبيعي حيد
حاولت ان اطردها من رايس، ولكن عبثا، ذكرتين بغادة وطريقة  اجلنية غادة واعادت ايل لك ا9كر�ت اليت

 ا9كر�ت يف داخيل Óر Uشتياق لزوجيت اجلنية غادة، وعبثا احاول ان اطرد املايض من زوا� مهنا، والهبت
مع اليت اكنت لك  لبعض ا9كر�ت مع اليت اكنت وما زالت اغىل من رو� وحيايت غي، وجدت نفيس تواقةدما

ا9كر�ت الرى امايم دخاÓ ابيض  واسـبح يف حبر من...يشء، وال طعم ليشء دوهنا، مع زوجيت اجلنية غادة 
لك معانهيا، فتاة ترتدي ثوz مخر� من وسطه ايه جامل ب كثيفا ال ادري من اين مصدره ينقشع شيئا فشيئا لتظهر

يف لك ...بلك اوصافها U بتÎ النظرات الغريبة، فهـي تشـبه غادة" غادة"عليه،  وشعرها Uسود الطويل منسدل
النظرات اليت  ان تÎ النظرات اليت رمقتين هبا ال ميكن ان تكون نفس,ولكين موقن من اهنا ليست يه  يشء،

مهنا، ومل يبق بيننا U عدة اقدام وتوقفت،  بت امجلي* مين خبطى واثقة وقوية واقرتبتواقرت ... اكنت حلبيبيت غادة
ـ اÓ جئت الهنئك مسـبقا عىل الزواج من : ، وابتسمت وقالت يل واخذت ترمقين بنظرات ال افهم ما وراءها

  هتاّين احلارة، فلوواجب ٔاسـتطيع القيام به، وشكرا الٔنك مسحت يل zلظهور القدم Z قريبتك وطبعا هذا اقل
الفرصة منذ فرتة طوي*،  انك مل تفكر بطرق االتصال مع عاملي ملا اسـتطعت اÓ الظهور، وخاصة اين اترقب هذه



Îم يب؟ وهذا التشابه الكبري  ـ لكن من تكونني: وقلت لها ...". وها قد حتققت يل بفضÝهU انت؟ وملا هذا
اÓ سعيدة zنك � " ا الن بنات اجلن لكهن يشـهبن بعضهن بعضًا ؟ ـهذ هل.بينك وبني زوجيت اجلنية غادة 

 ان غادة يه زوجتك، واما بنات عاملي فللك واحدة مهنن شلكها، ان اكنت مجي* ام قبيحة، حسن ما زلت تتذكر
وجدت امعنت النظر قليال ل والتشابه ا9ي تراه بيين وبني زوجتك غادة ليس zلتشابه الكبري ا9ي تتصوره، فلو

  انين امجل مهنا بكثري،
من تكونني ؟وماذا تريدين مين ؟؟ ـ اÓ قدرك ا9ي ال مناص منه، اÓ اليت  ـ...". U تالحظ هذا � حسن 

مرح،  اÓ,ما ¤هيا، ا اÓ اخت زوجتك غادة اليت بسببك انت � حسن فقدت نفسها وفقدهتا ٔاÓ  سلبهتا اغىل
قبل زواجك من غادة،  به، هذا Uمس � حسن هو ا9ي اخرتته انت اتذكر هذا Uمس � حسن؟ ام اذكرك

ومبا انك مل تعرف يف ذZ ...وتكون رمزا بينكام ليكون ٕاسامً الحدى النجامت اليت تعطيك القدرة عىل االتصال بغادة
قبل ان يمت  من املتعارف عليه يف عاملنا انه.. النجامت فاÓ سارشح Z هذا الوقت ملاذا جيب اختيار امس ٔاحدى

النجوم  ،اي الزواج، فانه جيب عىل العروس ان تطلب من عريسها ان خيتار جنمة من بني"Uرتباط  عهد"
Uمس الغايل وا9ي حتبه  ويسمهيا zمس اغىل يشء حتبه العروس وان يقوم zحملاو� سـبع مرات يف ان يعرف

مس بعد حماوالت سـبع فال يمت الزواج، وان جنح U العروس دون ان ختربه يه Uمس، وان فشل العريس zختيار
 التقليد ا9ي ترص عليه العروس قبل زوا'ا، مفعناه ان العريس حيv يقوم zختيار يمت الزواج، اما ما هو رس هذا

اسـتطاع ان يزيل النجمة  جنمة من بني النجوم فهو يعلن انه لن حيب غريها ولن يزتوج غريها �ام حدث U اذا
يطلق علهيا امس اغىل يشء ¤ى العروس دون ان  اما ملاذا جيب ان.  النجوم، وطبعا هذا من املسـتحيلمن بني

عهد "املوافقة املطلقة عىل انه يكون صاحب Uمس وصيا zحملافظة عىل  تبلغه العروس هبذا Uمس؛ مفعناه
اخرتت  حسن من حسن حظك انكما دام صاحب Uمس موجودًا ٔاي انه مل ميت وانت � "والزواج  Uرتباط

لتبقى "مرح "وبعدها "غادة "النجمة  Uمس ا9ي ارادته غادة من احملاو� الثانية، فقلت يف احملاو� Uوىل لنسمي
اغىل ما¤ي، اقسمت حبياة اخيت غادة ان احافظ عىل هذا  حياتنا مرحا يف مرح، واÓ � حسن اقسمت حبياة

 النجوم � حسن فسـتجد النجمة اليت امسيهتا مرح ما زالت موجودة يف اىل العهد ما دمت حية واذا نظرت
يف  مرح"ما زالت موجودة، وعىل فكرة، ساجعل حياتك مثلام قلت لكها "مرح "نظرت ايل سرتى  ماكهنا، واذا

  غادة وسالهتا واهنت مرح -�ا zبتسامة ولكي شوق لسامع ٔاي يشء عن زوجيت". مرح يف مرح � حسن 
يه حتت امرك وبتستىن اشارة "ـ : ساخرة  ا يه اخبار غادة � مرح؟ اين يه Uن؟؟؟ وقالت يل بلهجةـ م :

قويل يل ما يه اخبارها؟ اين يه ؟؟ ورمتين مرح بنظرة مليئة  ـ ارجوك" ؟...منك، تتيجي وتركع حتت رجليك 
  zحلقد والغضب وقالت يل

؟هل نسيت اهنا ترجتك ان ال  فعلته لها ؟U يكفيك انك دمرهتا ـ ماذا تريد مهنا ومن اخبارها ؟U يكفيك ما :



وتركهتا وحيدة لتاليق مصريها ا9ي يه فيه Uن  تدمرها بنفسك، امل ترجوك وانت بغرورك وغبائك ختليت عهنا
 واشعر ان قليب يمتزق واÓ اتذكر دموع غادة.. ـ ارجوك كفى.. ورصخت فهيا ."؟؟؟وتسالين عهنا وعن اخبارها؟

احلقري  واÓ بغبايئ وغروري واÓنييت وحيب لنفيس خضعت لرغبة هذا اجلين.ان ال اتركها وحيدة  ويه ترجوين
الغرور والكرب�ء  ولبيت ¬ لك ما طلب مين بعد ان طغى عىل تفكريي واسـتطاع ان يثري بداخيل"معر "

ملرح ان ختربين عن مصري غادة  وتوسلت وÓUنية واخلوف، نعم كيف انىس او اسامح نفيس عىل ما قلت لها
  واين يه Uن

ليس شفقة مين عىل حاZ ، النك فعال ال تسـتحق الشفقة، ولكن لغاية  ساخربك � حسن،"ـ : وقالت يل 
 لك الفرتة اليت مضت، كنت تسـتطيع ان تساعدها من خالل" الاكتو"اسـتطاعت ان هترب من  غادة اليت..اخرى

تقوم بقطع االتصال  بذZ اليوم املشؤوم انك"غادة"Uسطورية تفاجأت "تو مصيدة الاك"قدرتك عىل اكتشاف 
ترفض هذا zرصار كبري ،حىت وجدت غادة  وبقيت غادة حتاول ان تعيد االتصال معك وانت...هبا بشلك جنوين 

ن هناك من اج& عن عاملها، وعن لك يشء ¤هيا ، ومل جتد ا نفسها وحيدة �ئسة بعد ان ختىل عهنا ا9ي ختلت
 zلقبض علهيا وجسهنا يف" الاكتو"وقام . zلهرب واستسلمت ملصريها ا9ي ال مفر منه شيئًا يسـتحق ان تسـمتر

وانت � حسن لو ... عاملي لتبقى هناك اىل ان تنهتـي ولتكن عربة للك من يفكر ان خيطو خطاها من"قبة النور "
لتعمل جحم ما اقرتفته حبق هذه اFلوقة اليت احبتك  هركزت قليال فستسـتطيع رؤيهتا ورؤية العذاب ا9ي يه في

 Îانت قادر عىل رؤيهتا، ولكن هل سـتكون قادرا عىل  حاول �...وحضت بلك يشء من اج Ýحسن وح
،وهل لعقÎ الصغري ان يكون قادرا عىل تصور "قبة النور "هل تعمل ما يه ...فيه  Uحساس zلعذاب ا9ي يه

قبة "ادخالها  نعم لهو خفر Z ان تكون السبب يف... من حمك عليه ان يكون يف داخلهاا9ي يالقيه لك العذاب
 وقاطعهتا وقلت لها". النور 

وحضكت مرح بطريقة حىت امجلاد .... ، كيف يل ان اساعدها"مرح  �"ـ ماذا اسـتطيع ان امعل من اجلها  :
ولكن ال zس رمبا . الباكء والهرب واخلوف  وهل امثاZ يقدرون عىل معل يشء سوى ـ: وقالت...يسـتفز مهنا 

نفيس zخبارك  طريقة واحدة قد اسـتطيع اÓ ان اساعدها هبا zسـتخدام دماغك القذر وال داعي ان اتعب هناك
واىل ان حيني ذZ الوقت فال مانع ¤ي ان  zلطريقة النك لن تكون سوى اداه التساوى شيئًا، احركها كيفام اريد

مايسليين، وحاذر � حسن ان امّل منك برسعة، الين ان مللت  واعتقد zين ساجد بك اتسىل بك قليال،
 ، ومبا اهنا اخيت واغىل ما ¤ي وال قمية ليشء عندي بدوهنا،"قبة النور"غادة داخل  فساعود الفكر بعذاب اخيت

واسـتفزين !". ؟ البرشوحيv ٔاتذكر فسأجعل حياتك مرح يف مرح يف مرح هل فهمت � ابن . فساشعر بعذاهبا
  -م هذه اجلنية احلقودة املغرورة

، فصدقيين "غادة"مللت حيايت ومللت لك يشء يف هذا الوجود بعد ان فقدت  ـ امسعي � مرح، لقد: وقلت لها



zلتضحية بلك  هناك يشء خييفين او هيمين، فان اكنت غايتك مساعدة اختك غادة، فاÓ لن اتواىن حىت انه مل يعد
وان اكنت غايتك Uنتقام والتسلية ... املكه من اجلها، وحيايت فداها، وسافعل ٔاي يشء تطلبينه من اجلهايشء 

ولن جتدي شيئا تفعلينه يل اكرث مما حدث، و�ام بلغت قوتك  من دافع احلقد فصدقيين ان عذايب يفوق عذابك،
 انت اخر من يعرف"ـ : بعها حنوي وقالتواشارت اجلنية مرح zص ".. تقتيل ميتًا  تسـتطيعي ان"� مرح، فلن 

يل سوى دمية،  التضحية، وانت اخر من يعرف العذاب، ومن هذه اللحظة انت اخر من يتلكم، فانت لن تكون
Z ان تتلكم، وتنام اذا اردت Z Óاريد ا vالنوم وتفيق اذا قررت ان تفيق،  آمرك كيف اشاء، تتلكم حي

z Z دموعك سرتوي ظمأي، وحىت نوع العذاب فال خيار  لضحك، وتبيك النوتضحك اذا اكن مزا� يسمح
فساترك Z اخليار zلتفكري zلطرق اليت تسليين حىت ال امÎ برسعة،  Z فيه، ومن اجل كونك زوج اخيت غادة

من  ـ.. فهيا ّجفر -م مرح بداخيل براكÓً من الغضب، رصخت.". حفاذر � حسن .. اشعر zمللل واÓ االٓن بدٔات
اذهيب اىل ..واحدة اقولها Z  تظين نفسك؟ انت لست سوى جنية مغرورة، وانت ال تسـتحقني مين U لكمة

. تفكريي بعزم حىت انساها، وال ادع لها جماال لتؤثر عيل وادرت و'ـي ٔالبتعد عهنا، وبدات اطردها من.. اجلحمي
تضحك وتضحك وتضحك بطريقة هسـتريية، معها بعزم وبقوة، U اهنا بدٔات  واحاول طردها وقطع االتصال

 ميزقين، وعبثا احاول ان ابتعد عهنا، وصدى حضاكهتا
ال اظن انك سـتجد ماكÓ هترب اليه، وال تنىس، اÓ قدرك، وانمت ال  ـ اىل اين هترب هذه املرة: وتقول يل ساخرة
فالهروب ..اليت احبتك ،وان كنت اسـتطعت ان هترب من "مرح"فال جمال Z ان هترب من  هتربون من القدر،

. البرش احلب سهل ولكنك لن تسـتطيع ان هترب من اليت كرهتك الن الهروب من الكراهية صعب � ابن من
نظرت .". هل فهمت � حسن وتذكر ان مرح متل برسعة..واىل ان حيني الوقت تذكر شيئا واحدا فقط، تذكر مرح

وتساءلت ,عاودين ، حىت نظرايت لها اكنت هادئة مساملة  هدوءالهيا نظرات متواص* برمغ اسـتفزازها يل، U ان ال 
كيف ميكن ,اجلذاب صاحب القد املياس والوجه املالئيك والعيون الساحرة  يف رسي ، كيف ميكن لهذا اجلسد

من لك جزء  وارى الرباءة تشع,انظر الهيا تداعب شعرها ...الشفاف ان حيمل بداخ& لك هذا احلقد  لهذا امجلال
اخاذاً حيمل يف اشعاعه حقد وكراهية وخبث  تلتفت ايل واÓ اتفحصها لتلتقي عيوين بعيوهنا ٔالرى بريقاً ,سدها يف ج 

كيف يلتقي النقيضان؟ عيون مالئكية يعجز عن وصفها اكرب  واسال نفيس من جديد,ودهاء وقسوة شـيطانية 
 وسطها بريق شـيطان الشعراء والفنانون يشع من
 

بداخلها لك هذا احلقد، وكيف الو�ا واÓ السبب يف  ان افعل مع هذه اجلنية اليت حتملماذا اسـتطيع : اتساءل
وها ..غادة مبثابة الروح واجلسد واحلياة zلنسـبة يل؟ لقد هربت من احلب ولكن هل تدري يه ان...ضياع غادة

  الكراهية، وارشت اىل اجلنية مرح بيدي وقلت لها اÓ وسط جو من



اكرهيين، العنيين، واقسم zين اقولها بصدق ، ال يشء هيمين ، ,اشـمتيين ... شئت � مرح افعيل ما" مرح"ـ  :
فكرة الزواج  ـ امسع � حسن، Uمر Uول ا9ي اصدره Z هو الغاء: ابتسمت مرح وقالت . قتلتين  حىت ولو

 Óن � ...انين مرح  وال ختالف اوامري، وان نسيت تذكر...من راسك اىل ان متوت او اموت اU ذاهبة Óا
لكمح البرص " اجلنية مرح "واختفت ...". البرش حسن ولكين ساكون معك يف لك حلظة ويف لك خطوة � ابن

يف اليوم التايل ذكرتين ايم zنه جيب علينا ان نذهب اىل بيت . املغرورة  واخذت اÓ احضك من هذه اجلنية...
وبسعادة داخلية ان  قررت zرصار...اجلنية مرح يل من الزواج وحضكتوتذكرت حتذير ...لقراءة الفاحتة العروسه

وتو'نا اÓ وايم واخيت يف ... متحمسا للزواج  وللحقيقة فأين قبل حتذيرها، مل اكن...احتدى هذه اجلنية املغرورة 
اصطفوا ٕالسـتقبالنا ،  اكرث من ثالثني خشصا.. ابوها وا�ا وشقيقها ومعها وخالها فاسـتقبلنا. املساء اىل بيت العروس

ليس �ام، او رمبا  املوضوع ال يتعدى قراءة الفاحتة، وال حيتاج اىل هذا احلشد من اهل العروس، ولكن هذا مع ان
طاخبة "وجلسـنا واكنت ايم عىل حد قولها  دخلنا البيت...يكون نوعا من انواع Uسـتعراض من اهل العروس

حىت تÎ اللحظة ...املهم حيك والسالم "اي -م "خسيفة وغري �مة  ربدٔاÓ نتحدث يف امو ". الطبخة وجمهزهتا 
 ومل اعرف كيف تبدو U من خالل الوصف ا9ي وصفته يل ايم واخيت، ولكن قالت يل ايم اÓ مل ار العروس ،

ىت ح" صبحة"من تكون  ، وzملناسـبة مل اكن اعرف" صبحة"zهنا امجل الفتيات يف املنطقة،حىت ٔاهنا ٔامجل من 
املهم انين اجلس وانتظر ...عىل حد قول ايم  ملكة جامل املنطقة" بصبحة"عروس املسـتقبل " امينة"اقارن جامل 

 ولكهنا مل حترض، مهست zذن ايم,القهوة " صينية " ويه حتمل" عروس املسـتقبل "بشوق حىت ترشف 
  ايم بيدها" لكزتين. "الفرحة ماتت  ـ ميكن العروس من: وقلت لها

وما يه U حلظات حىت ظهرت من بني امجلع ا9ين . بتيجي  هال,ـ قاعدة بتزتوق : بصوت منخفض جدا وقالت
شقت طريقها من بيهنم برشاقة وخفة واكهنا تسري خطوات بناء عىل ايقاع موسـيقي , حييطون يب من لك اجلوانب

Uز�ء يف العامل لكه  هب، ؤ×ن مصمميثوz فالحيا اسودًا عريضًا خفيفًا وÓعامً مطرزاً بلون الفضة وا9 ترتدي,
لون ٔاصفر، ليظهر وهو مشدود من فوق الثوب  قد اجمتعوا ليصمموه، وقد ربطت عىل وسطها حزامًا عريضًا ذي

الليل، من طو¬ تعدى حزا�ا، واكن قريبا من الركبة، اقرتبت  مفاتن جسدها وتناسقه، وشعرها Uسود كسواد
 وعيوهنا مغمضة، ¤رجة ان امجليع اكنوا ينظرون الهيا zسـتغراب، وقفت واقرتبت و'ها مين واخلجل يبدو عىل

ان امنع اطراف اصابعي  مددت يدي ومل اسـتطع,القهوة من بني يدهيا " صينية"قليال مهنا حبجة اين اريد ان اخذ 
لها بريق اخاذ السوداء الواسعة ليظهر من خال فتحت عيوهنا,القهوة " بصينية"من مالمسة يدها واÓ امسك 

Îهنا لو مل تكن من البرش لقلت اهنا اجلنية مرح  وابتسمت ابتسامة ساحرة اقسمت يف تz ادارت ...اللحظة
امايم،  القهوة عىل الطاو� اليت" صينية"وضعت .ادرا'ا بعد ان ابتسمت ومغرتين بطريف عينهيا  و'ها وعادت

ابتسامة ظاهرة عىل شفتيه  ب وبعضهم مل يسـتطع اخفاءونظرت حويل الرى ان امجليع ينظرون ايل zسـتغرا



فضحتنا � , � حسن اليل بتسوي فيه  شو"ـ : ايم بطرف يدهيا ومهست بصوت غاضب" ولكزتين"جلست ...
ـ مجي* : مهست يف اذن ايم وقلت لها...Uرzك ا9ي حدث واخذت ايم تتلكم واكهنا تريد ان تزيل" حسن 

القهوة " صينية"ـ من يه ؟ نظرت امايم عىل الطاو� ومل اجد : وقالت zسـتغراب يمنظرت ايل ا. جدا � ايم 
يب شيئًا  ؤ×ن,ـ من اخذ صينية القهوة ؟ وامجليع ينظرون ايل zسـتغراب . zسـتغراب وبدون تفكري  وسالت,

فاجاتين واربكتين  ولكهنا.من جديد غريبًا، ومن وسط النظرات ظهرت احلسـناء الفاتنة واقرتبت مين لتشدين الهيا
اخذت احاول ان .وتقبلين خبفة وال �به بنظرات امجليع zن جلست عىل ركبيت واخذت تداعب خصالت شعري

Zك ا9ي سـببته يل، ولكهنا طوقت عنقي بذراعها ومتسكت يب بقوة واخذت  ابعدها برقة الختلص من ذzرU
  مثلام اشـهتيك � حسن ؟ واخذت تداعبينـ هل تشـهتيين: والمست بشفاهها اذين ومهست , تضحك وتضحك

يكفيك هذا "ـ  : حىت وقفت يه وقالت,عبثا حاولت ان ابعدها عين .بطرق شدتين رمغ Uرzك ونظرات امجليع
فاخذت ابتسم مرتباك واقول معلال ترصفات  اما اÓ,واسـتدارت وذهبت وامجليع ما زالوا يرمقونين !". � جمنون 

  .. ابنهتم zهنا عادية
مرة  وامجليع ما زالوا ينظرون ايل zسـتغراب وسالين اكرث من واحد.. Uنسان عىل طبيعته  ـ مجيل ان يترصف

ـ حسن ميزح دامئا : تقول واخيت اخذت.وايم تلكزين وو'ها امحر ". ماZ � حسن ؟شو ماZ ؟"ـ : واحدة 
وجنحت اخيت بتلطيف Uجواء، واخذ امجليع .. وتلطيفه ،ووين ما بروح حبب ميزح ويفا|ء امجليع بتغيري اجلو

ـ شو انت : اقرتبت مين اخيت وقالت !. وملاذا مه يضحكون. ٔافهم ملاذا ٔاحضك يضحكون واÓ احضك معهم، واÓ ال
  شو هالفضاحي اليل معلهتا ؟,حسن  اجننيت �

مني يه � "ـ : وقالت حضين ؟ نظرت ايل اخيت بغضب  ـ ما ذنيب اÓ يه اليت جاءت وجلست يف: قلت لها 
ومل يرها " مرح"وادركت ما حدث وايقنت ان اليت حرضت يه اجلنية  وهنا اصابين مس من اجلنون،". حسن ؟
 يف تÎ اللحظة متنيت لو ان" .جمانني"ظن انين جمنون ،النه رآين لوحدي اقوم حبراكت  ولك من راين, احد غريي

اليت جعلت " مرح" ويف داخيل اشـمت والعن...و'ـي امحر  من اخلجل اصبح لون. Uرض انشقت وابتلعتين 
وطلبت ايم من ام العروس ان تسـتعجلها حتت . وعاد اجلو يف بيت العروس اىل طبيعته. مين احضوكة امام امجليع

ان السبب احلقيقي هو خوف ايم من ترصفايت واعتقادها انين  ولكن يبدو يل,جحة اهنا تشعر بوعكة حصية 
ويه ال تنقصها ,او ارضب او اعض احد املوجودين ,انين ساقوم zلرقص او النباح  طر ببالهاجننت، فرمبا خ

وجلست  لتسمل علينا اÓ وايم واخيت،,وما يه U حلظات حىت دخلت ام العروس بصحبة العروس  . الفضاحئ
ظرت حويل ال�كد zن ون,اعصايب  ولكين متالكت,جبانب ا�ا خبجل، وحيv رايهتا تسمرت يف ماكين من اخلوف 

العروس اليت امايم يه من البرش وال دخل للجنية مرح  وان ما اراه يرونه مه ايضا، وان,لك يشء عىل ما يرام 
وUن يه جتلس ,ـ هل هذه يه العروس اليت سلمت علينا : وقلت لها  مبا ارى، مهست zذن اخيت ال�كد



من  قالت نعم ـ اذ كنت انتظر ان تقول الـ حىت اكد يغمى عيل ـ نعم وما ان: اخيت وقالت  جبانب ا�ا؟ ابتسمت
مجيل " دراكوال"ولكن  ؟"دراكوال.."كيف اصفها,ماذا حيدث ؟كيف اسـتطيع ان اتزو'ا ,� الهـي . هول الصدمة 

U ،ملقارنة هبا، اقسم انه ال يوجد فرق بيهنا وبني القردةz  Óان افهم اكن جيب ,� يل من غيب . اهنا ترتدي فسـتا
بعد حادث تصادم مع شاحنة، وابوها ا9ي يشـبه برميل "ن ?الفولزفا"سـيارة  هذا من رؤييت ٔال�ا اليت تشـبه

خاطفة حنو  اختلست نظرة,اذا من الطبيعي ان تكون ابنهتم اكلغوريال . عىل بعضه البعض " املطربق " الزفتة
داروين "ولو ان ,تكمتل الصورة  لعروس جبانب ا�اوسـبحان هللا، عندما ارى ا, العروس وا�ا وهن يهتامسن معا

احضك ". طرزان"ويبدو يل انه جيب ان اكون ,قرد  شاهدهن معا السـتطاع ان يؤكد نظريته ان اصل Uنسان"
هذه احىل من : وعىل راي ايم"صبحة "سعيد الن ايم مل تزوجين ,جدا  عىل مصيبيت ولكين برصاحة كنت سعيدا

؟ اÓ اعتقد اهنا سـتكون "صبحة"هذه من فصي* القردة ؟مفن ٔاي فصي* سـتكون  اكنت فٕاذا,صبحة بكثري 
  . ترتدي بنطلون جيزن سلحفاة

الفاحتة اذ ال جمال امايم للرتاجع، تقاليد منطقتنا  وهنا مصت وبدٔات افكر هبذه املشلكة جبدية، لقد جئنا لقراءة
 ية ايم ويه مشغو� بتوزيع نظراهتا بيين وبني العروسةانظر Óح "..مشبانزي "اكنت  حتمت عيل ان اتزو'ا حىت ولو

ما ويه ان اجعل اهل  خطر ببايل فكرة جمنونة نوعا. بسعادة غامرة واكن عيل ان اقرر بشلك رسيع )الشمبانزي )
واكن امايم ابريق ماء، . ارقص واصفق وهكذا اختلص من Uحراج وفورا بدٔات. العروسة مه ا9ين يرفضون

ـ : وفعال كنت احضك من لك قليب ويه ترصخ ه عىل راس العروسة وبدٔات احضك واحضكحفملته وسكبت
واكن معظمهم يضحك، حىت اخيت مل تZÝ نفسها ,وامسكوا يب  وذهب اهل العروسة. هذا جمنون .. امسكوه

ن البيت داعني هللا ان يشفيين من مرض اجلنون ا9ي اصابين، ورفضت ايم ا ارسلوين اىل. واخذت تضحك 
 شو اليل امعلتوا عند"ـ : اخيت جلست جبانيب وقالت يل ويه تضحك . البيت تبيك عىل حظها ودخلت,تلكمين 

ابنهتم "الشامبزني  ـ واÓ احضك يقولوا عين جمنون واÓ عاقل احسن من ان اتزوج: فقلت لها " امجلاعة ؟
بفنجان قهوة وسالتين عن اوصاف  ابتسمت اخيت هبدوء وذهبت اىل املطبخ وعادت. واصاب جبنون حقيقي "

ذهبت اخيت اىل غرفهتا وعادت ويف يدها ,القصة  العروسة وما حدث معي؟ يف املرة Uوىل حكيت الخيت
ـ فعال : اليست مجي*؟ القيت نظرة خاطفة عىل الصورة وقلت لها ! ـ انظر اىل هذه الصورة: صورة وقالت يل

  . اهنا مجي*
ومسعت حضكة ,ايم لتواسـهيا  وتركتين اخيت وذهبت اىل,ذهلت قليال . ا zلشامبزني ـ اهنا من تصفه: فقالت يل 

  سعيدة، واشارت بيدها حنوي تأيت من خلفي، ونظرت حنو مصدر الصوت فرايت اجلنية مرح ويه
وما ,مرح يف مرح يف مرح، وهذا ا¤رس Uول Z  لقد وعدتك ان اجعل حياتك,احضك � جمنون " ـ: وقالت 
يذكر ؟ هذه املرة جاءت Uمور بسـيطة وجمرد نوبة من اجلنون، ولكن �  عن قدرتنا السابقة هو اليشء عرفته



تنا¬  القادمة ان خالفت اوامري ، سـيكون المثن غاليا وكام وعدتك، سأجعÎ تمتىن املوت ولن حسن يف املرة
لك خطوة حىت يف  ن معك يفقبل ان اذهب اذكرك zين ساكو" .". مرح"خليك شاطر � حسن وامسع -م 

كيف !! ال اريد...ان افكر يف يشء  اÓ ال اريد,جتمد عقيل عن التفكري .. اىل اللقاء � جمنون...احالمك 
متÎ من القوة ماال "جنية "ان ااكبر وان اسـهتني بقوهتا فهـي  ال اريد.اسـتطاعت ان تتحمك يف Uشاكل اليت اراها 

واذا ,اسـتلقيت عىل الفراش وبدٔات اغط يف نوم معيق ,للنوم النىس ما حدث  غرفيت تو'ت اىل. ميلكه البرش 
شعري  Ózمل تداعب شعري خبفة ورقة، واسـتفقت من نويم الرى اجلنية مرح جتلس جبانيب وتداعب يب اشعر

 , بيدهيا حبنان ورقة وخفة
ت ا9ي اجربتين عىل حدث zالمس ؟اÓ اسفة، ان ـ كيف انت � حسن ؟ هل انت غاضب مما: وقالت يل 

الوقت القول Z اخلطوة Uوىل ان اردت انت ان تنقذ زوجتك  هيا � حسن، حان...الترصف معك هكذا 
 جيب عليك ان.. هيا � حسن .تريد ان حتررها من ارسها لتعود وحتيا معك اىل Uبد  U!وحبيبتك اخيت غادة 

البرش، هو فقط  م، ترونه وتلكمونه وال متزيونه عنتبدا zلبحث عن خشص ليس من البرش ولكنه يعيش بيهن
ما قالته يل اجلنية مرح، فنظرت الهيا  هذا". الاكتو"من Uرس ¤ى "غادة "الوحيد ا9ي يسـتطيع انقاذ زوجتك 

ليس من البرش ويعيش بني البرش ؟ فاسرتسلت " غادة"انقاذ  ـ اFلوق الوحيد ا9ي يسـتطيع: مسـتغرz وقلت 
زاد .". وانت Uنسان الوحيد ا9ي جيب ان جتده " غادة"ا9ي يسـتطيع انقاذ  نعم هو الوحيد"ـ : قائ* 
.". البحث عنه  هيا اسـتعد لنبدأ ,اÓ سأساعدك عىل اجياده � حسن "ـ : من هذا احلديث فتابعته قائ*  اسـتغرايب

، واليت اكنت هتددين منذ ساعات احلب مل يرق يل حديهثا، نعم فهذه مرح احلقودة الرشيرة اليت ال تعرف معىن
حنون واملس اكفعى، حىت ذاك الربيق الشـيطاين ا9ي ميزي  قلي*، ها يه متارس Uعيهبا عيل zسلوب رقيق

� للعجب كيف تسـتطيع هذه اجلنية ان حتول مشاعر .مالئيك خالب وساحر  عيوهنا اختفى وحل ماكنه بريق
 هل املطلوب مين ان اصدق مشاعرها؟ مث من هو,بلحظات قلي*  اىل مشاعر احلب واحلنان الكره يف داخلها

  ؟....ذZ اFلوق العجيب 
ـ كيف يكون � مرح برشا وجنيا يف نفس : بأسـهتجان استناكري وقبل ان يكمتل السؤال يف خميليت راتين اسالها

� حسن "ـ : وقالت ؟ فقاطعتين بلهجة جافة "غادة"ان ينقذ زوجيت وحبيبيت  الوقت ؟من هو وكيف يسـتطيع
الوقت  فقد حان الوقت، وال داعي ٕالضاعة" غادة"املهم ان جتده وبرسعة حىت ينقذ ,هذه Uسـئ*  ال داعي للك,

اليت ال زالت تداعب شعري - نرثت يدها." هيا � حسن ال تتباطأ ,عىل Uسـئ* واجاzهتا اليت ال تفيد بيشء 
حصيح انين عىل ,ـ امسعي � مرح : جافة وشديدة  جارحة، قلت بنربة وابعدهتا عين ورمقهتا بعيون- برقة وحنان 

ولكين لن احترك من ماكين قبل ان اعرف وافهم املوضوع " غادة" اسـتعداد للتضحية zغىل ما امÎ من اجل
فافعيل ما شئت، احسريين، سـيطري عىل عقيل، ولكن ما دمت يف ,هيمين ما سـتفعلني  وال,واسـتوعب تفاصي& 



ـ Z ما : وقالت  ولكهنا نظرت ايل وهزت برٔاسها,مل يعجهبا حدييث . فلن اطيعك يف يشء ال افهم تفاصي&  وعيي
  واسـتطردت". ساقول سارشح Z ماتريد فهمه وامتىن ان يسـتوعب عقÎ الصغري ما,شئت 

ومضن اطار تÎ احملاوالت , املادية اليت ميتلكها البرش ـ حياول علامء عاملنا منذ Uف السـنني امتالك القوة: قائ* 
افراد عاملنا لالتصال مع افراد من البرش هبدف السـيطرة عىل ادمغهتم، ومن مث  ارسل هؤالء العلامء العديد من

معظمها،  ولكن هذه احملاوالت zءت zلفشل الكبري يف,الاكمل هبم بشخصية واحدة يف جسد واحد  Uندماج
، ورفضوا Uنصياع "الاكتو "عىل سلطة نوعا ما، مترد ا9ين نفذوها من عاملنا واما احلاالت القلي* جدا اليت جنحت

هذا المترد اضطر سلطة . وخارقة نتيجة اندما'م مع خملوقات برشية الوامرمه بعد ان شعروا zهنم امتلكوا قوة ممزية
ظروف،  حا� اكنت، وحتت ٔايةالقضاء علهيم متاما، وحّرم بعدها االتصال مع البرش يف اية  اىل"الاكتو "عاملنا 

البرش، واقترص اجراء هذه  وهددوا بعقوzت شديدة تصل حد ا¤مار لYين يقومون مبثل تÎ احملاوالت مع
" وممن وصفوا zلوالء التام وUنÝء القوي املتني مبارشة،" الاكتو"التجارب عىل خنبة من العلامء حتت ارشاف 

اء من الرسية التامة واملطلقة، وبعد مئات من التجارب الفاش* يف هذا غط ، وجرت هذه التجارب حتت"للاكتو
ورهنوا  ذهب حضيهتا املئات من علامء عاملنا ا9ين اسـتطاعوا Uندماج التام مع خملوقات برشية اGال واليت

التام، وذZ ٔالن ماتوا بعد اندما'م  مصريمه مبصريمه كرشط لالندماج التام، ا9ي مينح القوة اخلارقة، رسعان ما
مفا ياكد ابناء عاملنا يندجمون ,قصري جدا نسـبة اىل خملوقات عاملنا  اFلوقات البرشية تصاب zالمراض، ومعر البرش

الهناية، او  Uندماج اليت �خذ عرشات السـنني، حىت يكون اFلوق البرشي قد اقرتبت حياته من خالل فرتة
العظمية اليت قد�ا بعض علامء عاملنا عىل  جحم اخلسائر"الاكتو "عندما ادرك و . يصاب بداء يفقده القوة املطلوبة 

هنائيا، ومل يعد يسمح هبا معليا حتت ٔاي ظرف، فعكف العلامء عىل  ايقاف التجارب" الاكتو"هذه التجارب قرر 
 ي* تزيد عنبدي* بدون خسائر او خماطر، وبداوا مبراقبة سالالت من البرش لفرتات طو  البحث عن طرق اخرى

عىل حساzت زمنية  الف عام، حىت اكتشفوا ان هناك بعض السالالت البرشية اليت ميكن Uندماج معها بناء
بتوارث Uمراض اخلطرية، وتتعلق ايضا  دقيقة تتعلق zلعمر ومتوسطه، وتتعلق zلعنارص الوراثية اFتصة

زونة، وهذا لكه يمت بعد مراقبة السال� مراقبة دقيقة وشام* الاكمنة واF مبسـتوى ا9اكء والقدرة ا9هنية والقدرات
للوالدة، وال تكمتل معلية  اجلوانب سالفة ا9كر، ويمت Uندماج مع افراد هذه السالالت منذ اللحظة Uوىل مجليع

هنا تكون وهو السن ا9ي يكمتل فيه دماغ البرش، حي Uندماج التام U ببلوغ اFلوق البرشي سن الثالثني،
لسبب وجيه وهو ان ا9ي سـيقوم " الاكتو "هذا Uكتشاف مل حيظ مبوافقة  ولكن. معلية Uندماج �مة وشام*

Uعوام الثالثني  Uندماج مع اFلوق البرشي سـيكون مقيدا واسريا يف جسد ذZ اFلوق البرشي خالل بعملية
ضامÓت ¤ى العلامء zن ابن عاملنا املنفذ لعملية  ذZ ال توجد الالزمة لبلوغ معلية Uندماج التام والشامل، ومع

يتخللها،  لعاملنا، وخاصة انه جسني احلياة البرشية منذ الوالدة وحىت بلوغ سن الثالثني وما Uندماج لن يفقد انÝءه



ٔاية حا� وال zي  او تطبيقه عىل قرارا مينع مبوجبه اجراء Uختيار" الاكتو"وبناء عليه اصدرت سلطة عاملنا 
العلامء ا9ي قاموا هبذه ا¤راسة، ولكن رمغ هذه الرقابة  شلك، ووضعت هذه السلطة رقابة شديدة للغاية عىل

 هبذا" الاكتو"متردوا من العلامء ا9ين اجروا ا¤راسة الهرب من رقابة سلطة  الشديدة، اسـتطاع احد ا9ين
 ...اخلصوص

ولكن يف وسط هذه الغرابة ,مما قالته  فابتسمت مسـتغرz...zبتسامة ماكرة قالهتا ". هل فهمت Uن � حسن ؟
  اصبح لك يشء ممكننا

 رس� للغاية، ويعترب مضن املعلومات الرسية - ويكتنفه الغموض الشديد  -قلته � مرح  ـ اذا اكن لك ما: وقلت 
 املعلومات؟ هذه اخلاصة بعلامء عامل اجلن وسلطهتم فكيف اسـتطعت انت � مرح الوصول اىل

خافية وال يغيب عين شيئا، واذا  ـ اÓ مرح � حسن ال ختفى عيلّ : حضكت مرح وقهقهت بصوت عال وقالت 
اذن ما عليك ,الصعداء، وقلت لها وصلنا � مرح،  وهنا تنفست. ارادت مرح ان تعرف شيئا فلن يصعب علهيا

مرح اليت تصنع املسـتحيل فادركت انين اسـهتزئ وينهتـي املوضوع فانت  U ان تعريف ماكن الشخص املطلوب
  بنظرة خبيثة بقدرهتا ورمقتين

بل ,من قال Z انين ابيت ,� مرح  ـ -.". ـ هذا ما سافع& من خالZ، رضيت ام ابيت � حسن : وقالت 
لث من املعلومات املتوفرة ¤ي فانه موجود يف هذا املث اين ماكن هذا اFلوق ؟ ـ حسب,رضيت لك الرىض 

هذا العامل � حسن مقّسم اىل ثالثة عرش " ـ : وقبل ان انطق اسـتطردت قائ*  فدخلت يف غرابة جديدة،. العامل
ا9ي  من حسن حظك � حسن ان اFلوق ا9ي نبحث عنه موجود يف هذا املثلث,حسب خرائط عاملنا  مثلثاً 

ويبلغ معره Uن " عريب" حتد مع جسد برشيهذا اFلوق اكن قد ا. وهذا سهل علينا البحث,حتيا انت فيه 
 . مخسة وثالثني عاما ويف هذا العمر تبدا قوته zلز�دة يوميا

؟ ـ � حسن ، انت كثري "النور قبة"اجلين ان ينقذ غادة من جسن - ـ وكيف يسـتطيع هذا البرشي : قاطعهتا قائًال 
مك معا، ويسـتطيع بذZ ان خيرتق لك احلواجز ويؤثر وعامل قليل الفعل، ان هذا اFلوق جيمع قوة عاملنا,Uسـئ* 

 وقع. العاملني، وفور وصولنا اليه �كد متاما ان زوجتك غادة سـتكون حرة من Uرس  عىل لك اFلوقات من
�ه لو يتحقق ,جديد  حرة، اراها من" غادة"� الهـي اÓ سارى ,حديث مرح هذا يف قليب موقع املاء عىل النار 

وعدتين وهددتين zلعذاب الشديد، وهنا  يصبح حقيقة، ولكن كيف اثق بßم اجلنية مرح اليتهذا احلمل و 
اكنت تقول هذه اللكامت ". غادة"تثق يب النقاذ زوجتك وحبيبتك  ـ ال خيار Z � حسن U ان: قاطعتين قائ* 

  . واخلبث وUسـتخفاف والطيبة معا بنربة فهيا الهتمك
اعلمي انين ال اثق بك قيد ,ـ مرح .". حلظك اليسء "ـ .. اجابتين مسـهتزئة ين اÓ لهذه املهمة ؟ـ ملاذا اخرتت: سالهتا

انقاذ  اصدق -مك، وال ادري اىل اي مصيبة اÓ ذاهب معك، ولكين سأسري معك اىل 'من من اجل امن*، وال



كيف ميكن يل ان اتعرف  ينواخذت تعلم.." لنبدا ا¤رس Uن " ـ : حضكت مرح حضكة مدوية وقالت". غادة"
خملوقا برش�، وتدلين عىل ان الوصول اليه ال  عىل هذا اFلوق zالعÝد عىل قوى Uحساس اليت املكها كوين

Uحساس z¤اخل جبوهر هذا اFلوق ، وبعد دروس طوي* جدا يف  حيتاج اىل وصف الشلك وامنا سـيكون
 دينة اىل مدينة ومن قرية اىل قرية، واكنت مرح ختتفي لفرتات وتعودالبحث الطوي* من م هذا اGال بدات رح*

حلظة الغروب،  واكن عيل ان ابدا البحث منذ رشوق الشمس حىت.لتصدر اوامرها zجتاهات البحث والسري 
منع وقهتا من البحث  عند طلوع الشمس البدا الرح* من  واكنت تعود تعلمين حىت منتصف الليل مث افيق,حيث ا4

ما عيل هو ان اسري بني الناس احدق يف  يد حىت تعبت ومللت البحث عن يشء ال اعرف شلكه، لكجد
حيصل ذU Z اذا كنت مركزا يف عيوهنم متاما وال افكر يف يشء  عيوهنم حىت احس zن احدمه جيذبين اليه ولن

 ال اقوى عىل الوقوف، وعدت ذات يوم مهناك.هذا العمل، من الصباح وحىت املساء اخر، مك هو مرهق وقاتل
تعبت  ـ اعرف انك: Uمتناع عن مواص* هذا البحث اGنون، وقبل ان افاحت مرح يف ذZ قالت وقد قررت

مبكرا منذ طلوع  وخرجت. ال تياس � حسن ,ويئست، ولكن قريبا سـتكون هناك معلومات دقيقة وجديدة 
ثالثة مل اعرف فهيا طعم النوم وال طعم  عيل تعب شهورالشمس، وبدٔات يومًا ×ٔنه ا¤هر لكه، وبعد ان ترامك 
التناول فيه وجبة خفيفة تساعدين عىل مجع قواي وترد  الراحة، وبعد ان يئست وخارت قواي، دخلت مطعام

فوقع ,ومل اكد امته بعد حىت وقعت عيناي عىل خشص يرشب القهوة امايم متاما  رو�، تناولت اكس ماء ورشبته،
اسـتفزازي  وجيلس يف هدوء,احسست جباذبية كبرية جتاه هذا الشخص ا9ي مل حيرك ساكنا يدي،  الاكس من

الشخص املقصود ا9ي تبحث  هل هو هذا: بدات اتساءل,احسست ×ٔين اعرفه متاما، او هو يعرفين متاما ,جدا 
�بع لك حركة يقوم هبا جيدا واركز حمدقا يف عيونه وا بدات اتفحصه,؟ ولكنه انسان عادي متاما "مرح"عنه اجلنية 

عيوين، فاحسست برعشة اكلكهرzء هتز بدين لكه، ورايت سؤاًال يف  حىت الحظ ذZ، فركز هو Uخر يف
 ،وهنا ادرت عنه عيين وقلت يف نفيس انين وقعت حتت �ثري نفيس)هل تريد شيئا (شفتاه  عيونه مل تفصح عنه

ما ,؟ولكنين تراجعت  هل اسا¬,ال ادري ماذا افعل من حديث مرح، ؤاصبح يهتيأ يل لك يشء يف أي يشء، 
نفس الوقت؟ فهذا مدعاة للضحك  هذا اجلنون هل من املنطق ان اسال خشصا ما اذا اكن جنيا برش� يف

بسؤا¬ عن عنوان يريد معرفته، احسست منه انه  ومللمت نفيس ومهمت zلرحيل حىت فاجأين,وUسـهتزاء 
معي، واكن سؤا¬ فرصة للتعرف عليه اكرث وبدات هنا احارصه zسـئ*  تح حديثسالين عن العنوان فقط حبجة ف 

مبا  جييبين بربودة شديدة دون ٔاي حتفظ حىت احسست zنه ليس U انساÓ عاد� ال عالقة ¬ كثرية ودقيقة واكن
لست ٔامايم امجلر ج  تنتظرين عىل احر من" مرح"ودعته وعدت ادرا� اىل املزنل حيث اكنت ,يدور مبخيليت 

عيل بوابل من Uسـئ* واÓ اجيب، حىت  متاما، وضعت كفهيا عىل و'ـي وركزت عيوهنا بعيوين متاما واهنالت
 فرغت من حدييث فرصخت بلهجة املنترص



ـ اذا مل اعرفه  :فوجئت من حديهثا وقلت.. لقد وجدت ذZ املمترد ا9ي ظن اننا لن جنده ,وجدته � حسن  ـ :
وال تسـتطيع المتيزي بني ما تراه ان  ـ انت لست U برش غيب: ه انت ؟ وقالت مرح بسخرية فكيف تعرفت علي,

واÓ اسـتطيع ان اقرٔا ما يف عيونك واحلل ,تسجيل لك ما تشاهده  اكن حقيقة ام خياال برمغ ان دماغك قادر عىل
وما جس& دماغك يثبت  رايهتا وجسلها دماغك، وعليه فقط ظهرت صورته يف عيونك لك الصور وUحداث اليت

 الرجل ا9ي حتدثت معه يف"ـ اي خشص تقصدين ؟ ـ .". اFلوق املطلوب ا9ي نبحث عنه  ان هذا هو
حىت اعيده اىل عاملنا �  جيب ان تساعدين"ـ اذا ما يه اخلطوات التالية حىت ننقذ غادة � مرح ؟ ـ ". املطعم

،Z ن حترضه اىل ماكن احددهz ايضا لتسـتطيع اعادته اىل عاملنا  ويف وقت حسن، وهذا سـيكون Z احدده
ليس من الرضوري ان تفهم � حسن املهم ان "ـ : ؟ قالت ساخرة  ماذا تقصدين,ـ ال افهم عليك � مرح ..". 

 : ان نعيده اىل عامل اجلن مفاذا سـنفعل ؟ قالت والرشر يقدح من عيوهنا واذا مل نسـتطع.". تنفذ 

  

  

 

اÓ يف ماكين ومل اتلكم من هول املفاجاة  وجتمدت... الشاب يسري خبطى واهنة وقد اعياه التعب وبدٔا العجوز 
انه يتلكم عن غادة، انه يتلكم عن .رحي اخلريف بشجرة لوز هرمة اليت عصفت يب، نعم لقد عصفت يب كام تعصف

هل من ...وهذا حيدث معي  و كيف ال اصدقه،. رو� وحيايت، اين اصدقه يف لك لكمة حبيبيت، انه يتلكم عن
سـيحدث  وهل...هكذا ؟؟هل من املمكن ان تكون قد خدعتين لك هذا الوقت...ان تكون اجلنية غادة املمكن

رؤييت لها يف السجن حىت  بدٔات اسـتعيد ذكر�يت مع غادة حلظة بلحظة، من حلظة... معي مثل ما حدث مع معر 
اريد ان ...حيايت تسري بشلك عادي مثيل مثل البرش لقد اكنت...اتذكر واتذكر واتذكر ...اخر حلظة رايهتا فهيا

ولكن ظهرت غادة، وقلبت حيايت راسًا عىل عقب، مفا عدت امزي الليل ... اعيش ويل احاليم اليت احيا من اجلها
ها، لقيا جسني. نسيت اهيل واصدقايئ، وبقيت وحيداً .السعادة من احلزن، وال احلقيقة من اخليال من الهنار، وال

نعم لقد ...فيه قبل Uوان تتحمك zبتساميت ودموعي، وتفعل يب ما تريد، حىت شعري Uسود قد ظهر الشيب
امل تقل يل يه منذ البداية ان اجلن يكرهون . �يل من غيب تعس...صدق معر فÚ قا¬ اجلن ال يعرف احلب 
؟ واتذكر لك اللحظات التعيسة اليت ...رشغضهبا كرهها واحتقارها للب  البرش؟ امل تظهر يه نفسها يف حلظات

اهنا تزداد  عن"معر "؟واتذكر لكامت ...ولكن ماذا تريد مين، U يكفهيا ما فعلت يب حىت Uن  عشـهتا مع غادة
ومبقدار حيب ...شاءت وكيفام ارادت هذا حصيح فهـي تتحمك بدماغي كيفام. قوة يف السـيطرة وٕاتالف دماغ البرش

اليت تتسىل بعقول البرش وما زالت Uفاكر " السفاحة "تÎ  اشعر بكراهية كبرية جتاه...ها ا9ي ال يفوقه حب ل 



والتفت ,مشدوها ال اقوى عىل احلراك وقليب وعقيل اضعف من ٔان يتحمل هذه الصدمة  تراودين واÓ اقف ماكين
يسري واهن  من بعيد وارى معر.واتذكر معر، واسري خلف معر واركض واركض لعيل اسـتطيع اللحاق به  حويل

ايل الرى لك zس ا¤نيا وبأيس  ويلتفت... ـ معر ارجوك قف ارجوك : وارصخ عليه ...اخلطى واكنه يزحف زحفا
وجيلس معر عىل . تريد مين؟ ـ ارجوك اريد ان احدثك  ـ ماذا: يف عيونه احلزينة وبصوت حزين هامس يقول يل 

ـ معر ان ما حدث معك حيدث معي، : مح&، واجلس جبانبه واقول تقو�ن عىل  Uرض ويبدو ان قدميه مل تعودا
ووقف  وما ان قلت هذه اللكامت حىت بدت ا¤موع يف عينيه واشاح و'ه عين. عرفت اجلنية غادة  فاÓ ايضا

 عىل قدميه واخذ يسري بعيدا عين وحلقت به
والتفت ايل .. ـ ارجوك امسعين: مل هيمت بßيم وتوسيل ورصخت فيه ولكنه.. ـ ارجوك ساعدين: وقلت ¬ 

 بعينيه وا¤موع
واخذت ابيك ... ان تتسىل  ـ ارجوك ان ال تسخر مين فيكفي ما اصابين واحبث عن غريي ان اردت: وقال يل 

ويبدو ان لكاميت Uخرية .. اسـتطيع ان اثبت Z هذا ـ ارجوك � معر امسعين، اÓ ال: واقسم ¬ اهنا احلقيقة
جفلس يصغي ايل، واخذت اروي حاكييت مع غادة ،ووصفهتا ¬ وقصصت  اÅرا يف نفس معر اسـتطاعت ان ترتك

 هو يل، وبدت عىل مالمح معر املفاجاة، وما ان انهتيت من حدييث حىت قال معر واÅر عليه اشـياء مل يروها
ة يفوق لك ما رايته حىت غاد ـ وييل عليك فانت ما زلت يف بداية الطريق وما سرتاه من: املفاجاة عىل و'ه الهرم 

احرص عىل نفسك وال . سـتختار حضيهتا من هذه البالد  Uن انت حضية غادة اجلديدة، مل اكن اعتقد zن غادة
ـ ليتين اسـتطيع، فغادة دمرت لك : ساعدين؟ وقال يل مشفقا عىل حايل  ـ ولكن كيف، ارجوك. تدعها تدمرك

ـ . شيئا اجزا حىت عن مساعدة نفيس، �ليتين اسـتطيع ان افعل Zتركتين ع. يل U ا9كر�ت قدرايت، ومل تبق
افعل؟ كيف جيب ان اترصف؟ قل  ماذا اسـتطيع ان.. قل.. ولكنك �معر تقول يل zين ما زلت يف اول الطريق 

 ..مهومه وغرق يف مهويم ونظر معر مشفقا عىل حايل واكنه نيس. يل شيئًا ارجوك
عن لك يشء ولو عرفت الطريق اليت متكنين من  ¤ي ما اقو¬ Z فاÓ عاجز ال يوجد.. ـ يف احلقيقة: وقال 

ـ امسع � حسن رمبا ان هناك طريقة قد تكون Óحجة : مث قال ومصت قليال... مساعدتك لساعدت نفيس اوال
 مبقدار سـيطرة غادة عليك يه مبقدار سـيطرهتا عىل دماغك وقدرهتا يف السـيطرة عليه يه ان...ولكهنا تعمتد عليك 

حفاول ٔان تبذل  فان اسـتطعت ان ال جتعلها تتصل بك فهـي ال تسـتطيع السـيطرة عليك،...قدرهتا zالتصال بك
مفا اسـتطيع ان ...جنحت وان مل تنجح لك 'ودك يف ٔان ال جتعلها تسـتطيع االتصال بك، فان امتلكت Uرادة

Z ما سـيحدث معي وبعدها ستشعر zحلاجة وسـيحدث ... اقو¬ Z هو اين ساتواجد يف ذZ اجلبل ا9ي تراه
Óوسـنقيض ما تبقى لنا من ...وانت لن جند من يصدق قصتنا وما حدث معنا  اىل الهدوء، فتعال عندي الين ا

 ووقف معر وسار واخذ يصعد اىل. ما مل جتف ا¤موع وسـنظل نعيش حرسة حظنا التعيس  �Uم يف الباكء



وشعور zلقوة "...معر" ىل البيت واÓ مصمم ان ال يكون مصريي مكصرياجلبل، وادرت و'ـي وعدت ادرا� ا
فأقول لن امسح بذZ، فلتذهب غادة ولك اجلن  ينبع من حقدي عىل اجلنية غادة اليت تريد ان تدمرين هيامجين ،

وافسد عىل ...فاÓ عىل اسـتعداد zن اهنـي حيايت .....لغادة او لغريها  اىل اجلحمي، فلن امسح لنفيس ان اكون دمية
وصلت اىل البيت  ...اÓ االٓن امÎ احلقد والتصممي والقوة عىل Uنتصار. غادة متعهتا يف القضاء عيل اجلنية احلقرية
حسن قوليل "ـ : ايم ما تقول  وحرضت اخيت ايل وجلست جبانيب ومهست يف اذين ليك ال تسمع...وجلست 

  ."..؟.شو اخبار مرتك اجلنية 
 اريد احلديث عهنا ولتذهب اىل اجلحمي يه ولك اجلن معها دعينا من هذه السرية اليت ـ ال: فقلت لها غاضبا 

 ـ حسن ماذا حدث Z؟: وفوجئت اخيت من -يم وقالت...تشعرين zالمشزئاز
 ان اتذكرها فلك ـ ال يشء � اخيت ولكين امشزئ من هذه السرية، ولهذا ال اريد ان احتدث عهنا وال اريد :فقلت لها

ويبدو ان اخيت ... zلغد، ال يف املايض  يشء انهتـى، ولك حلظة متر يه ماًضً◌ٍ◌، واÓ ال اريد U ان افكر
معها عن اجلنية غادة ، اليت كنت zالمس اعشقها واقدسها اكرث  فوجئت من -يم ، او من طريقيت يف احلديث

 ان ال افكر فهيا حىت جمرد التفكري ومنت واÓ مصمم وبقوة... وتو'ت اىل غرفيت  ...من رو� وحيايت
ساعات الظهرية  وخرجت من البيت وعدت يف...ومصمت ان اذهب للبحث عن معل...استيقظت يف الصباح ...

ومسعت ...حنو �Uم اليت مضت ورشد ذهين قليال....، جلست يف البيت وقبل الغروب بقليل جلست لوحدي 
: واخذت غادة تقرتب مين وتقول يل...ا9ي امح& يف داخيل حلقد الكبريصوت غادة، ورايهتا، حين قليب الهيا رمغ ا

 وبدٔات اشغل فكري zشـياء كثرية وال اسـمتع..تذكرت نفيس برسعة، نظرت الهيا ولكين...". حسن ,حسن " ـ 
ي عين ـ ابتعد: اقول لها ولكن تصمÚ قو�، رمغ احلنني اىل ان احضهنا، جعلين..وحتاول Uقرتاب اكرث...الهيا
وهذه املرة Uوىل اليت مل ...ختتفي تدرجييا  وتالىش صوهتا وبدات.واشغل فكري zشـياء كثرية . ابتعدي عين..

وال ادري ما ا9ي اشعر به فقد امزتجت ...وحنني وضعف وقوة وحقد  واشعر حبزن...ختتفي فهيا لكمح البرص
zين  وحبزن لفراقها، اشعر حبقد علهيا وبقوة بداخيل وال ادري ماذا حيدث، اشعر حبنني لها احاسييس مجيعها معا،
zدية عىل و'ها فتاكد ا¤موع  اتذكرها ويه ختتفي من امايم تدرجييا واÅر احلزن وUمل....اسـتطعت ان اطردها 
معر احبث عنه فال اجده احبث عنه يف جنون او  . يمتلكين شعور zلقوة. اتذكر معر...تسقط من عيوين 

واقول ¬ ...خصرة مكن يرتقب اج& اقرتب منه بعزة ومشوخ وقوة  مس من اجلنون، اراه جيلس عىل كشخص اصابه
كام فعلت بك فاÓ اسـتطعت اليوم ان اطردها واقول ¬ واكين احتدى نفيس وضعفي  � معر لن تدمرين غادة

عالمات  واÓ ارى وازداد ثقة وقوة...كيف حدث هذا � حسن كيف ؟فاروي ¬ :ايل ويسالين بضعف  وينظر
وتنجح يف موا'هتا اÓ ال  ـ ولكن � حسن هل سـتصمد: ويقول يل ..ا¤هشةو وUجعاب zدية عىل مالمح و'ه 

 ... لكامته مصريك مثل مصريي وتسـتفزين,اظن ذZ فلست U انساÓ ضعيفا 



ن اتركه واكين اشـتاق اىل ان الي اك ـ انت ضعيف وهذا مصري الضعفاء، اما اÓ فال ولن اكون لعبة: وارصخ فيه
واعود اىل البيت وشعور zلفخر والثقة ميال نفيس واÓ ... اخوض حرz الثبت لنفيس zين قوي ولست ضعيفا

اشغل نفيس zي يشء ، . ليذهب اجلن ولتذهب غادة اىل اجلحمي فاÓ لست دمية الحد ـ: اردد بيين وبني نفيس 
قليب اجلرحي، مع  يف حرب مع لك يشء ،مع اجلن ومع البرش، مع نفيس ومعلك وقيت وحىت واÓ Óمئ واكين  اقيض

احببت فهيا اجلنية غادة، اتذكر زوجيت  عىل نفيس وعىل لك حلظة حب صادقة...كراميت وكرب�يئ، ابيك وابيك 
 علهيا، احقد عىل نفيس، احقد عىل اجلن، احقد عىل البرش، غادة، اخسر من نفيس، كيف تكون زوجيت؟ احقد

بعد ان فقدت احاليم، فكيف حييا Uنسان بدون احالم؟ كيف اريد وال ادري ما  فال اريد شيئا من هذه ا¤نيا
حىت نفيس،  اريد ان ابيك، اريد ان اموت النهتـي وتنهتـي متاعيب، اريد ان انىس لك يشء.. ان احضك اريد،اريد

كام ارادت ان تدمرين، احلقيقة اهنا ...ادمرها نلضعفي، احقد، اكره، ليتين اسـتطيع ا...اريد ان اÅر لكرب�يئ
ا¤مار، فكيف حييا اجلسد بال روح، وكيف تكون ا¤نيا بال مشس او مقر  دمرتين،مفجرد اهنا ليست يف حيايت هو

انت؟ اين  حبيبيت غادة اين.. غادة ضعيفا، اشـتاق الهيا، اخاف، اريد ان اقفز الحضهنا، القبلها ؟امسع صوت...
  انت،

ـ اÓ .. ارصخ هبا ارصخ بنفيس.ضعفي  اتذكر معر، اتذكر..". حسن ما بك "ـ .. ر غادة حزينة وتقول يلوتظه
وتتالىش ببطء ويه متد يدها ...وتمتمت غادة وال امسع صوهتا  ... لست ضعيفا، اÓ لست دمية، اذهيب اىل اجلحمي

 وارصخ واشـمتها واشـمت نفيس، وال...وختتفي...يسحهبا اىل اخللف وتسقط ا¤موع من عينهيا حنوي، ولكن شيئًا اكن
ان امنع نفيس من الباكء،  ادري هل الهنا ذهبت قبل ان اقبلها، ام الين احقد علهيا؟ ال ادري، ابيك وال اسـتطيع

اÓ لست دمية الحد، اÓ لن : نفيس بصوت عال واخاطب. واتذكر ضعفي ويطفو احلقد عىل احلب"معر "اتذكر 
وغادة حترض، مفا ان اراها حىت اطردها من قليب وفكري  ر �Uم ومتر Uشهر،وتسـمت. اكون ضعيفا 

فعلت  واكره نفيس ملا..فهيدين احلزن وUشتياق لها...وتوسالهتا يل ان ال افعل هبا هذا واتذكر دموعها..وخيايل
كرههتم، فمل اكن اريد ان اهيل  واعود واتذكر ضعفي واتذكر حيب لها وحقدي علهيا، كرهت ا¤نيا وما فهيا، حىت...

نفيس، اذهب الرى معر فارى ضعفي واحقد عىل نفيس  الكم احدا وال ان ارى احدا، حىت الطعام كرهته، حىت
واشعر zلراحة واكين اشـمت نفيس، وختتفي غادة وال ...واسـمتتع واÓ اشـمت  وعىل غادة وعىل البرش، اشـمت واخسر ،

اصبت  اجلس وانتظر ان �يت الطردها من جديد، ويبدو يل اين... يوم واسـبوع وشهر وال اراها تظهر ومير
احتدث معه، واشعر ...واتوجه اىل معر ...غادة متر �Uم واÓ ال ارى...اريد ان اموت، اريد ان اموت ...zجلنون 

من  الن اهنـي حيايت حىت ار�ح...واشعر بدافع قوي يدفعين ...ضعيفاً  بضعفي وبعجزي ؤاخىش ان اصبح مث&
التعب،  ولكام مر يوم اشعر zنين ضعيف وان احلياة جيب ان تنهتـي، واستسلمت الٓاليم وقد هدين هذه ا¤وامة،

... اشعر بنفيس وال جبسدي وقد فقدت لك قواي ومل اعد...واخذت اسهر الليل بني Uجشار بعيدا عن البرش 



ويبدو ان امنييت قد حتققت وبدات .احيا او اموت  ان وال امتىن U ان ارى غادة للحظة واحدة، وبعدها ال هيمين
والشعر Uسود الطويل ا9ي يتطاير يف لك Uجتاهات، وثوهبا امخلري ا9ي  ارى من بعيد ذZ اجلسد املتناسق

وافتحها من  اغلق عيوين. واشعر zن هناك شيئا غريبا، اظن نفيس احمل.. وتقرتب... جامًال عىل جامل يزيدها
ـ غادة هل عدِت : اقول... تقرتب مين، تتوقف بعيدة عين عدة خطوات، ولكن هناك يشء غريبجديد اراها 

الهيا لكن هناك شيئًا غريبًا ال اسـتطيع ان امزيه، ولكين ارى  ؟ انظر اىل و'ها وارى جامالً ال يفوقه جامل، انظر...
 واقرتب مهنا ارى,واقف عىل قديم ." اÓ لست غادة � حسن"ـ : اراها يه غادة، وتقول يل وال اشعر zن اليت

من انت حبق هللا ؟ تقول  ـ: واسالها!" ال تقرتب مين اهيا احلثا� "ـ : احلقد والكره يف عينهيا وتقول يل بغضب
اÓ اليت ,¤هيا، اÓ اليت ساريك نفسك عىل حقيقهتا  اÓ من دمرت روBا وحياهتا وحرمهتا من اغىل ما"ـ : zمشزئاز

 قلت لها متوسال..". ساجعÎ تمتىن املوت يف لك حلظة  اÓ اليت, عذبهتا ساعذبك مثلام
واكين قتلت احد افراد ,؟ ونظرت ايل حبقد ال مثيل ¬ ...هل انت جنية  ـ ارجوك قويل يل من تكوين، :
ا9ي سـببته  اÓ اليت ساجعÎ ترى وتعيش العذاب.اÓ اليت ساعذبك يف لك حلظة !اÓ من اكون "ـ  :وتقول.عائلهتا
احبتك وحضت بلك يشء من اجÎ  وان اسـتطعت ان هترب من اليت,اÓ اليت ساجعÎ عربة للك البرش ,لغادة 

اÓ اليت خسرت نفيس العذبك مثلام عذبهتا، ,غادة Z  اÓ اليت كرهتك مبقدار حب...فلن تسـتطيع ان هترب مين ,
ماذا ,واختفت يف ملح البرص وتركتين يف حرييت ." وال تنا¬ الجعلنك تمتىن املوت  قسام حبياة اخيت غادة ايv كنت

¤يه تفسريا ملا  فرمبا اجد,ويف دوامة افاكري راودين شعور غريب الذهب وارى معر ...؟رمبا اين جننت حيدث
اين انت ...ـ معر : واخذت اÓدي عليه  وحبثت عنه,تو'ت اىل معر حيث تعودت ان القاه يف اجلبل ...حيدث 
 وقبل ان ابدا حدييث معه zدرين هو,اقرتبت منه وهو يبتسم  . ـ اÓ هنا � حسن: ر ؟ وظهر معر وقال يل � مع
 ومصت,زوجتك غادة � حسن؟ وفاجأين -مه ا9ي مل اتعود عليه هبذه اللهجة من قبل  ـ هل اشـتقت اىل: وقال

ـ لن تسـتطيع ان .. يراها  ختيف من,ة ونرص ولكنه اسـمتر حبديثه وقد بدت يف عيونه مالمح قو ...افكر فÚ قال 
فرمبا املوت ,امتىن Z اختاذ القرار املناسب الهناء عذابك , شكرا عىل املساعدة اليت قدمهتا لنا.ترى غادة � حسن 

  !... افضل Z � حسن
 Uرض مجيعا قد وخيل يل ان اهل,؟ حضك معر حضكة جمنونة ...ـ من تكون ؟من تكون : رصخت يف معر

ابن البرش واختفى معرلكمح البرص وبدٔات اÓ  �" ...الاكتو"حنن ,ـ حنن من مل يصمد امامنا احد : وقال ,مسعوها 
وملاذا ال احضك ,جننت حىت احضك، ام ان رش البلية ما يضحك  هل...وال ادري ملاذا احضك ...احضك واحضك 

Z اÓ ال ادري كيف مل اسـتطع ان اكتشف ان يتحمك يب كام يشاء كيف حدث ذ من اجلن وقد اسـتطاع"معر "و
Uحص،  املسمى بعمر هو من اجلن، ال ادري كيف خدعين، ال ادري فاÓ فعال اما جمنون، او zن هذا الشخص

Uخرى؟ هل يه غادة ام اخت غادة  انسان �فه ومن اليسري خداعه، اين غادة Uن، ال ادري من تكون اجلنية



افكر يف لك هذا مل اسـتطع التحديد، مل اسـتطع ان احدد ان  من الوقت مر عيل واÓ كام قالت يل، ال ادري، ومك
اÓ عاقل ومدرك للك ما حيدث حويل، وهذا دليل عىل اين : اسال نفيس واجيب كنت فعال جمنوÓ ام عاقال،

،Óانني ايضا يظنون انفسهم عقالء يف داخلهم وال يدركو  لست جمنوGكوهنم جمانني  اواعود واقول لنفيس ولكن ا
ما اكن U جنياٍ  جاء ليخدعين ... ومن هول الصدمة اليت مرت عيل وخاصة ان معر هذا العجوز املسكني...

واÓ عاجز عن فعل ٔاي يشء، عن التفكري، عن الطعام، عن  بقيت عدة اسابيع...وجنح يف ذZ ولهول ما مر عيل 
U احضك دون سبب  احلديث، وال اشعر بنفيس Óين فعال قد ...واz لتحرك "جننت "وتيقن اهيلz وبدٔات ايم

. اخرى النقاذي مما اÓ فيه ومن اجلن المياهنا zنه ال يوجد طريقة" السحر "الفتاحني واملشعوذين النقاذي من  zجتاه
ليخرج الطبيب بقناعة بعد دراسة حاليت zين  ليعاجلين مما اصابين" طبيب نفيس"وقامت اخيت بعريض عىل 

عالجية رحت احتسن شيئا فشيئا، وبدٔات اعود لطبيعيت، وادرك  بعد عدة جلسات. اب zهنيار عصيب حاد مص
هذا اFادع اخلبيث، وكيف اسـتطاع خداعي، "معر "واتذكر اجلين املسمى  ما يدور حويل وما حدث معي،

انهتت  ` عىل لك حال ان فعال ما اU Ó برش وما اU Ó انسان ضعيف، وامحلد: واقول لها  واعود لنفيس
وما فعلت هبا الشعر بضيق مما  Uمور عند هذا احلد، ولكين اعود واتذكر غادة حبيبيت، هذه اFلوقة الرقيقة

ان ما حدث قد حدث وال ميكن ان يعود : بعقالنية فعلته ، وال ادري ما هو مصريها او اين يه، واحدث نفيس
مر شيئا، ورمبا هذه مشيئة هللا ارادها ان تنهتـي عىل هذه احلال، وال يسعين U املايض والندم والباكء لن يغري يف

الواقع ا9ي  احاول ان انىس واتغلب عىل Uيم وجرا� الحيا. اعرتض عىل يشء، مفا حدث قد حدث ان
املايض خيلو من اجلن، �راك  ابتعدت عنه كثريا، وzراده وتصممي اشق خطوايت Uوىل حنو مسـتقبل واقعي

بقية البرش، ولكام اكن ىرسح خيايل بذكر�ت املايض  وعدت الرسيت والصدقايئ ولعميل وحليايت مثيل مثل...خلفي
نفيس zي يشء حىت ال امسح لYكر�ت zن تترسب لنفيس من جديد، سارت  مع غادة واجلن وما حدث، الهيت

املايض،  ملسـتحيل ان ختلو حيايت من جراح وUموطبعا اكن من ا..." ارسة ...اصدقاء ...معل " حيايت طبيعية
واليت اسـمترت zالحلاح عيل zلزواج  وايم احلبيبة اليت عانت بسبيب الكثري...ومرت عدة اشهر عىل ما حدث معي 

قبل ان متوت اسـتطاعت ان تؤثر عيل الوافق عىل فكرة  واكنت ترجوين احياz Óن اتزوج حىت ترى حفيدا
ومل يكن هيمين من يه اليت ساتزو'ا او من .الرضاء ايم وحتقيق حلمها  عىل الزواج Uالزواج، ومل اوافق 

 اتزوج النه ال مفر من الزواج عاجال ام اجال، وبدٔات ايم تعرض عيل اسامء واوصاف فتيات تكون، املهم ان
ختيار وعىل رٔاي U البôة ومتدح جامل احداهن وعقل Uخرى، واهل واقارب فتاة اخرى، لتسهل عيل معلية

ولكهنا .وتريدين اÓ ان اختار زوجة املسـتقبل  الن هذه حيايت اخلاصة،.ايم فهـي دميقراطية وال تريد التاثري عيل 
للزواج، وتضع لك Uوصاف الرائعة يف واحدة من قريباهتا وفهمت  تعود وتعرض عيل عرشات الفتيات املرحشات

قريبهتا فالنه  دة جدا اذ ا اخرتت قريبهتا، وبرصاحة ال فرق عندي بنياملبارش zهنا سـتكون سعي من -م ايم غري



وافقت عىل الزواج من قريبهتا،  ولكن ما دامت ايم سـتكون سعيدة هبذه Uختيار فقد...او ٔاي فتاه اخرى 
ية حلسم املوقف والبدء zختاذ خطوات رمس .وخا� العروس  وفرحت ايم وبدات اتصاالهتا الرسيعة مع ام العروس

ويف مساء . حتديد املوعد لYهاب اىل بيت العروس لرشب القهوة وقراءة الفاحتة  ومت. وخطبة وزواج" طلبة"من 
الغد، رمبا الين مقدم  ا9ي يسـبق يوم قراءة الفاحتة يف بيت العروس بدات افكر جبدية اكرث واشعر بقلق من اليوم

فكرة الزواج اعادت يل ذكر�ت زوا� من  ولكن... ععىل يشء جديد ورمبا ان هذا امر طبيعي حيدث مع امجلي
حاولت ان اطردها من رايس، ولكن عبثا، ذكرتين بغادة وطريقة  اجلنية غادة واعادت ايل لك ا9كر�ت اليت

 ا9كر�ت يف داخيل Óر Uشتياق لزوجيت اجلنية غادة، وعبثا احاول ان اطرد املايض من زوا� مهنا، والهبت
مع اليت اكنت لك  فيس تواقة لبعض ا9كر�ت مع اليت اكنت وما زالت اغىل من رو� وحيايتدماغي، وجدت ن

ا9كر�ت الرى امايم دخاÓ ابيض  واسـبح يف حبر من...يشء، وال طعم ليشء دوهنا، مع زوجيت اجلنية غادة 
، فتاة ترتدي ثوz مخر� من وسطه ايه جامل بلك معانهيا كثيفا ال ادري من اين مصدره ينقشع شيئا فشيئا لتظهر

يف لك ...بلك اوصافها U بتÎ النظرات الغريبة، فهـي تشـبه غادة" غادة"عليه،  وشعرها Uسود الطويل منسدل
النظرات اليت  ان تÎ النظرات اليت رمقتين هبا ال ميكن ان تكون نفس,ولكين موقن من اهنا ليست يه  يشء،

مهنا، ومل يبق بيننا U عدة اقدام وتوقفت،   مين خبطى واثقة وقوية واقرتبتواقرتبت امجلي*... اكنت حلبيبيت غادة
ـ اÓ جئت الهنئك مسـبقا عىل الزواج من : ، وابتسمت وقالت يل واخذت ترمقين بنظرات ال افهم ما وراءها

 حلارة، فلوواجب ٔاسـتطيع القيام به، وشكرا الٔنك مسحت يل zلظهور القدم Z هتاّين ا قريبتك وطبعا هذا اقل
الفرصة منذ فرتة طوي*،  انك مل تفكر بطرق االتصال مع عاملي ملا اسـتطعت اÓ الظهور، وخاصة اين اترقب هذه

Îم يب؟ وهذا التشابه الكبري  ـ لكن من تكونني: وقلت لها ...". وها قد حتققت يل بفضÝهU انت؟ وملا هذا
اÓ سعيدة zنك � " اجلن لكهن يشـهبن بعضهن بعضًا ؟ ـ هذا الن بنات هل.بينك وبني زوجيت اجلنية غادة 

 ان غادة يه زوجتك، واما بنات عاملي فللك واحدة مهنن شلكها، ان اكنت مجي* ام قبيحة، حسن ما زلت تتذكر
امعنت النظر قليال لوجدت  والتشابه ا9ي تراه بيين وبني زوجتك غادة ليس zلتشابه الكبري ا9ي تتصوره، فلو

  امجل مهنا بكثري،انين 
من تكونني ؟وماذا تريدين مين ؟؟ ـ اÓ قدرك ا9ي ال مناص منه، اÓ اليت  ـ...". U تالحظ هذا � حسن 

مرح،  اÓ,ما ¤هيا، ا اÓ اخت زوجتك غادة اليت بسببك انت � حسن فقدت نفسها وفقدهتا ٔاÓ  سلبهتا اغىل
قبل زواجك من غادة،  Uمس � حسن هو ا9ي اخرتته انتاتذكر هذا Uمس � حسن؟ ام اذكرك به، هذا 

ومبا انك مل تعرف يف ذZ ...وتكون رمزا بينكام ليكون ٕاسامً الحدى النجامت اليت تعطيك القدرة عىل االتصال بغادة
مت من املتعارف عليه يف عاملنا انه قبل ان ي.. النجامت فاÓ سارشح Z هذا الوقت ملاذا جيب اختيار امس ٔاحدى

النجوم  ،اي الزواج، فانه جيب عىل العروس ان تطلب من عريسها ان خيتار جنمة من بني"Uرتباط  عهد"



Uمس الغايل وا9ي حتبه  ويسمهيا zمس اغىل يشء حتبه العروس وان يقوم zحملاو� سـبع مرات يف ان يعرف
حماوالت سـبع فال يمت الزواج، وان جنح Uمس بعد  العروس دون ان ختربه يه Uمس، وان فشل العريس zختيار

 التقليد ا9ي ترص عليه العروس قبل زوا'ا، مفعناه ان العريس حيv يقوم zختيار يمت الزواج، اما ما هو رس هذا
اسـتطاع ان يزيل النجمة  جنمة من بني النجوم فهو يعلن انه لن حيب غريها ولن يزتوج غريها �ام حدث U اذا

يطلق علهيا امس اغىل يشء ¤ى العروس دون ان  اما ملاذا جيب ان. وطبعا هذا من املسـتحيل من بني النجوم،
عهد "املوافقة املطلقة عىل انه يكون صاحب Uمس وصيا zحملافظة عىل  تبلغه العروس هبذا Uمس؛ مفعناه

اخرتت  حظك انك ما دام صاحب Uمس موجودًا ٔاي انه مل ميت وانت � حسن من حسن"والزواج  Uرتباط
لتبقى "مرح "وبعدها "غادة "النجمة  Uمس ا9ي ارادته غادة من احملاو� الثانية، فقلت يف احملاو� Uوىل لنسمي

اغىل ما¤ي، اقسمت حبياة اخيت غادة ان احافظ عىل هذا  حياتنا مرحا يف مرح، واÓ � حسن اقسمت حبياة
 حسن فسـتجد النجمة اليت امسيهتا مرح ما زالت موجودة يف اىل النجوم � العهد ما دمت حية واذا نظرت

يف  مرح"ما زالت موجودة، وعىل فكرة، ساجعل حياتك مثلام قلت لكها "مرح "نظرت ايل سرتى  ماكهنا، واذا
  غادة وسالهتا واهنت مرح -�ا zبتسامة ولكي شوق لسامع ٔاي يشء عن زوجيت". مرح يف مرح � حسن 

يه حتت امرك وبتستىن اشارة "ـ : ساخرة  غادة � مرح؟ اين يه Uن؟؟؟ وقالت يل بلهجة ـ ما يه اخبار :
قويل يل ما يه اخبارها؟ اين يه ؟؟ ورمتين مرح بنظرة مليئة  ـ ارجوك" ؟...منك، تتيجي وتركع حتت رجليك 

  zحلقد والغضب وقالت يل
؟هل نسيت اهنا ترجتك ان ال  ؟U يكفيك انك دمرهتا ـ ماذا تريد مهنا ومن اخبارها ؟U يكفيك ما فعلته لها :

وتركهتا وحيدة لتاليق مصريها ا9ي يه فيه Uن  تدمرها بنفسك، امل ترجوك وانت بغرورك وغبائك ختليت عهنا
واشعر ان قليب يمتزق واÓ اتذكر دموع غادة .. ـ ارجوك كفى.. ورصخت فهيا ."؟؟؟وتسالين عهنا وعن اخبارها؟

احلقري  واÓ بغبايئ وغروري واÓنييت وحيب لنفيس خضعت لرغبة هذا اجلين.ان ال اتركها وحيدة  ويه ترجوين
الغرور والكرب�ء  ولبيت ¬ لك ما طلب مين بعد ان طغى عىل تفكريي واسـتطاع ان يثري بداخيل"معر "

ربين عن مصري غادة وتوسلت ملرح ان خت وÓUنية واخلوف، نعم كيف انىس او اسامح نفيس عىل ما قلت لها
  واين يه Uن

ليس شفقة مين عىل حاZ ، النك فعال ال تسـتحق الشفقة، ولكن لغاية  ساخربك � حسن،"ـ : وقالت يل 
 لك الفرتة اليت مضت، كنت تسـتطيع ان تساعدها من خالل" الاكتو"اسـتطاعت ان هترب من  غادة اليت..اخرى

تقوم بقطع االتصال  بذZ اليوم املشؤوم انك"غادة"رية تفاجأت Uسطو "مصيدة الاكتو "قدرتك عىل اكتشاف 
ترفض هذا zرصار كبري ،حىت وجدت غادة  وبقيت غادة حتاول ان تعيد االتصال معك وانت...هبا بشلك جنوين 

من اج& عن عاملها، وعن لك يشء ¤هيا ، ومل جتد ان هناك  نفسها وحيدة �ئسة بعد ان ختىل عهنا ا9ي ختلت



 zلقبض علهيا وجسهنا يف" الاكتو"وقام . zلهرب واستسلمت ملصريها ا9ي ال مفر منه ًا يسـتحق ان تسـمترشيئ
وانت � حسن لو ... عاملي لتبقى هناك اىل ان تنهتـي ولتكن عربة للك من يفكر ان خيطو خطاها من"قبة النور "

م ما اقرتفته حبق هذه اFلوقة اليت احبتك لتعمل جح ركزت قليال فستسـتطيع رؤيهتا ورؤية العذاب ا9ي يه فيه
 Îانت قادر عىل رؤيهتا، ولكن هل سـتكون قادرا عىل  حاول �...وحضت بلك يشء من اج Ýحسن وح

،وهل لعقÎ الصغري ان يكون قادرا عىل تصور "قبة النور "هل تعمل ما يه ...فيه  Uحساس zلعذاب ا9ي يه
قبة "ادخالها  نعم لهو خفر Z ان تكون السبب يف...عليه ان يكون يف داخلهاا9ي يالقيه لك من حمك  العذاب

 وقاطعهتا وقلت لها". النور 
وحضكت مرح بطريقة حىت امجلاد .... ، كيف يل ان اساعدها"مرح  �"ـ ماذا اسـتطيع ان امعل من اجلها  :

ولكن ال zس رمبا . الهرب واخلوف وهل امثاZ يقدرون عىل معل يشء سوى الباكء و  ـ: وقالت...يسـتفز مهنا 
نفيس zخبارك  طريقة واحدة قد اسـتطيع اÓ ان اساعدها هبا zسـتخدام دماغك القذر وال داعي ان اتعب هناك

واىل ان حيني ذZ الوقت فال مانع ¤ي ان  zلطريقة النك لن تكون سوى اداه التساوى شيئًا، احركها كيفام اريد
z مايسليين، وحاذر � حسن ان امّل منك برسعة، الين ان مللت  ين ساجد بكاتسىل بك قليال، واعتقد
 ، ومبا اهنا اخيت واغىل ما ¤ي وال قمية ليشء عندي بدوهنا،"قبة النور"غادة داخل  فساعود الفكر بعذاب اخيت

اسـتفزين و !". ؟ وحيv ٔاتذكر فسأجعل حياتك مرح يف مرح يف مرح هل فهمت � ابن البرش. فساشعر بعذاهبا
  -م هذه اجلنية احلقودة املغرورة

، فصدقيين "غادة"مللت حيايت ومللت لك يشء يف هذا الوجود بعد ان فقدت  ـ امسعي � مرح، لقد: وقلت لها
zلتضحية بلك  هناك يشء خييفين او هيمين، فان اكنت غايتك مساعدة اختك غادة، فاÓ لن اتواىن حىت انه مل يعد

وان اكنت غايتك Uنتقام والتسلية ... ها، وحيايت فداها، وسافعل ٔاي يشء تطلبينه من اجلهايشء املكه من اجل 
ولن جتدي شيئا تفعلينه يل اكرث مما حدث، و�ام بلغت قوتك  من دافع احلقد فصدقيين ان عذايب يفوق عذابك،

 انت اخر من يعرف"ـ : التواشارت اجلنية مرح zصبعها حنوي وق".. تقتيل ميتًا  تسـتطيعي ان"� مرح، فلن 
يل سوى دمية،  التضحية، وانت اخر من يعرف العذاب، ومن هذه اللحظة انت اخر من يتلكم، فانت لن تكون

Z ان تتلكم، وتنام اذا اردت Z Óاريد ا vالنوم وتفيق اذا قررت ان تفيق،  آمرك كيف اشاء، تتلكم حي
دموعك سرتوي ظمأي، وحىت نوع العذاب فال خيار  النوتضحك اذا اكن مزا� يسمح z Zلضحك، وتبيك 

فساترك Z اخليار zلتفكري zلطرق اليت تسليين حىت ال امÎ برسعة،  Z فيه، ومن اجل كونك زوج اخيت غادة
ـ من .. فهيا ّجفر -م مرح بداخيل براكÓً من الغضب، رصخت.". حفاذر � حسن .. اشعر zمللل واÓ االٓن بدٔات

اذهيب اىل ..واحدة اقولها Z  ك؟ انت لست سوى جنية مغرورة، وانت ال تسـتحقني مين U لكمةتظين نفس
. تفكريي بعزم حىت انساها، وال ادع لها جماال لتؤثر عيل وادرت و'ـي ٔالبتعد عهنا، وبدات اطردها من.. اجلحمي



تضحك بطريقة هسـتريية، معها بعزم وبقوة، U اهنا بدٔات تضحك وتضحك و  واحاول طردها وقطع االتصال
 ميزقين، وعبثا احاول ان ابتعد عهنا، وصدى حضاكهتا

ال اظن انك سـتجد ماكÓ هترب اليه، وال تنىس، اÓ قدرك، وانمت ال  ـ اىل اين هترب هذه املرة: وتقول يل ساخرة
فالهروب ..،وان كنت اسـتطعت ان هترب من اليت احبتك "مرح"فال جمال Z ان هترب من  هتربون من القدر،

. البرش احلب سهل ولكنك لن تسـتطيع ان هترب من اليت كرهتك الن الهروب من الكراهية صعب � ابن من
نظرت .". هل فهمت � حسن وتذكر ان مرح متل برسعة..واىل ان حيني الوقت تذكر شيئا واحدا فقط، تذكر مرح
وتساءلت ,، حىت نظرايت لها اكنت هادئة مساملة عاودين  الهيا نظرات متواص* برمغ اسـتفزازها يل، U ان الهدوء

كيف ميكن ,اجلذاب صاحب القد املياس والوجه املالئيك والعيون الساحرة  يف رسي ، كيف ميكن لهذا اجلسد
من لك جزء  وارى الرباءة تشع,انظر الهيا تداعب شعرها ...الشفاف ان حيمل بداخ& لك هذا احلقد  لهذا امجلال
اخاذاً حيمل يف اشعاعه حقد وكراهية وخبث  ايل واÓ اتفحصها لتلتقي عيوين بعيوهنا ٔالرى بريقاً تلتفت ,يف جسدها 

كيف يلتقي النقيضان؟ عيون مالئكية يعجز عن وصفها اكرب  واسال نفيس من جديد,ودهاء وقسوة شـيطانية 
 وسطها بريق شـيطان الشعراء والفنانون يشع من
 

بداخلها لك هذا احلقد، وكيف الو�ا واÓ السبب يف  هذه اجلنية اليت حتملماذا اسـتطيع ان افعل مع : اتساءل
وها ..غادة مبثابة الروح واجلسد واحلياة zلنسـبة يل؟ لقد هربت من احلب ولكن هل تدري يه ان...ضياع غادة

  الكراهية، وارشت اىل اجلنية مرح بيدي وقلت لها اÓ وسط جو من
اكرهيين، العنيين، واقسم zين اقولها بصدق ، ال يشء هيمين ، ,اشـمتيين ... افعيل ما شئت � مرح" مرح"ـ  :

فكرة الزواج  ـ امسع � حسن، Uمر Uول ا9ي اصدره Z هو الغاء: ابتسمت مرح وقالت . قتلتين  حىت ولو
 Óذاهب...انين مرح  وال ختالف اوامري، وان نسيت تذكر...من راسك اىل ان متوت او اموت ا Óن � اU ة

لكمح البرص " اجلنية مرح "واختفت ...". البرش حسن ولكين ساكون معك يف لك حلظة ويف لك خطوة � ابن
يف اليوم التايل ذكرتين ايم zنه جيب علينا ان نذهب اىل بيت . املغرورة  واخذت اÓ احضك من هذه اجلنية...

وبسعادة داخلية ان  قررت zرصار...من الزواج وحضكتوتذكرت حتذير اجلنية مرح يل ...لقراءة الفاحتة العروسه
وتو'نا اÓ وايم واخيت يف ... متحمسا للزواج  وللحقيقة فأين قبل حتذيرها، مل اكن...احتدى هذه اجلنية املغرورة 

النا ، اكرث من ثالثني خشصا اصطفوا ٕالسـتقب.. ابوها وا�ا وشقيقها ومعها وخالها فاسـتقبلنا. املساء اىل بيت العروس
ليس �ام، او رمبا  املوضوع ال يتعدى قراءة الفاحتة، وال حيتاج اىل هذا احلشد من اهل العروس، ولكن هذا مع ان

طاخبة "وجلسـنا واكنت ايم عىل حد قولها  دخلنا البيت...يكون نوعا من انواع Uسـتعراض من اهل العروس
حىت تÎ اللحظة ...املهم حيك والسالم "اي -م "مة خسيفة وغري � بدٔاÓ نتحدث يف امور". الطبخة وجمهزهتا 



 ومل اعرف كيف تبدو U من خالل الوصف ا9ي وصفته يل ايم واخيت، ولكن قالت يل ايم اÓ مل ار العروس ،
حىت " صبحة"من تكون  ، وzملناسـبة مل اكن اعرف" صبحة"zهنا امجل الفتيات يف املنطقة،حىت ٔاهنا ٔامجل من 

املهم انين اجلس وانتظر ...عىل حد قول ايم  ملكة جامل املنطقة" بصبحة"عروس املسـتقبل " امينة"اقارن جامل 
 ولكهنا مل حترض، مهست zذن ايم,القهوة " صينية " ويه حتمل" عروس املسـتقبل "بشوق حىت ترشف 

  ايم بيدها" لكزتين. "الفرحة ماتت  ـ ميكن العروس من: وقلت لها
وما يه U حلظات حىت ظهرت من بني امجلع ا9ين . بتيجي  هال,ـ قاعدة بتزتوق : اوقالت بصوت منخفض جد
شقت طريقها من بيهنم برشاقة وخفة واكهنا تسري خطوات بناء عىل ايقاع موسـيقي , حييطون يب من لك اجلوانب

Uز�ء يف العامل لكه  يثوz فالحيا اسودًا عريضًا خفيفًا وÓعامً مطرزاً بلون الفضة وا9هب، ؤ×ن مصمم ترتدي,
لون ٔاصفر، ليظهر وهو مشدود من فوق الثوب  قد اجمتعوا ليصمموه، وقد ربطت عىل وسطها حزامًا عريضًا ذي

الليل، من طو¬ تعدى حزا�ا، واكن قريبا من الركبة، اقرتبت  مفاتن جسدها وتناسقه، وشعرها Uسود كسواد
 ، ¤رجة ان امجليع اكنوا ينظرون الهيا zسـتغراب، وقفت واقرتبتو'ها وعيوهنا مغمضة مين واخلجل يبدو عىل

ان امنع اطراف اصابعي  مددت يدي ومل اسـتطع,القهوة من بني يدهيا " صينية"قليال مهنا حبجة اين اريد ان اخذ 
 السوداء الواسعة ليظهر من خاللها بريق اخاذ فتحت عيوهنا,القهوة " بصينية"من مالمسة يدها واÓ امسك 

Îهنا لو مل تكن من البرش لقلت اهنا اجلنية مرح  وابتسمت ابتسامة ساحرة اقسمت يف تz ادارت ...اللحظة
امايم،  القهوة عىل الطاو� اليت" صينية"وضعت .ادرا'ا بعد ان ابتسمت ومغرتين بطريف عينهيا  و'ها وعادت

ابتسامة ظاهرة عىل شفتيه  تطع اخفاءونظرت حويل الرى ان امجليع ينظرون ايل zسـتغراب وبعضهم مل يسـ 
فضحتنا � , � حسن اليل بتسوي فيه  شو"ـ : ايم بطرف يدهيا ومهست بصوت غاضب" ولكزتين"جلست ...

ـ مجي* : مهست يف اذن ايم وقلت لها...Uرzك ا9ي حدث واخذت ايم تتلكم واكهنا تريد ان تزيل" حسن 
القهوة " صينية"ـ من يه ؟ نظرت امايم عىل الطاو� ومل اجد : zسـتغرابوقالت  نظرت ايل ايم. جدا � ايم 

يب شيئًا  ؤ×ن,ـ من اخذ صينية القهوة ؟ وامجليع ينظرون ايل zسـتغراب . zسـتغراب وبدون تفكري  وسالت,
واربكتين ولكهنا فاجاتين .من جديد غريبًا، ومن وسط النظرات ظهرت احلسـناء الفاتنة واقرتبت مين لتشدين الهيا

اخذت احاول ان .وتقبلين خبفة وال �به بنظرات امجليع zن جلست عىل ركبيت واخذت تداعب خصالت شعري
Zك ا9ي سـببته يل، ولكهنا طوقت عنقي بذراعها ومتسكت يب بقوة واخذت  ابعدها برقة الختلص من ذzرU

 شـهتيك � حسن ؟ واخذت تداعبينـ هل تشـهتيين مثلام ا: والمست بشفاهها اذين ومهست , تضحك وتضحك
يكفيك هذا "ـ  : حىت وقفت يه وقالت,عبثا حاولت ان ابعدها عين .بطرق شدتين رمغ Uرzك ونظرات امجليع

فاخذت ابتسم مرتباك واقول معلال ترصفات  اما اÓ,واسـتدارت وذهبت وامجليع ما زالوا يرمقونين !". � جمنون 
  .. ابنهتم zهنا عادية



مرة  وامجليع ما زالوا ينظرون ايل zسـتغراب وسالين اكرث من واحد.. Uنسان عىل طبيعته  ان يترصفـ مجيل 
ـ حسن ميزح دامئا : تقول واخيت اخذت.وايم تلكزين وو'ها امحر ". ماZ � حسن ؟شو ماZ ؟"ـ : واحدة 

 بتلطيف Uجواء، واخذ امجليع وجنحت اخيت.. وتلطيفه ،ووين ما بروح حبب ميزح ويفا|ء امجليع بتغيري اجلو
ـ شو انت : اقرتبت مين اخيت وقالت !. وملاذا مه يضحكون. ٔافهم ملاذا ٔاحضك يضحكون واÓ احضك معهم، واÓ ال

  شو هالفضاحي اليل معلهتا ؟,حسن  اجننيت �
ني يه � م"ـ : حضين ؟ نظرت ايل اخيت بغضب وقالت  ـ ما ذنيب اÓ يه اليت جاءت وجلست يف: قلت لها 
ومل يرها " مرح"وادركت ما حدث وايقنت ان اليت حرضت يه اجلنية  وهنا اصابين مس من اجلنون،". حسن ؟
 يف تÎ اللحظة متنيت لو ان" .جمانني"ظن انين جمنون ،النه رآين لوحدي اقوم حبراكت  ولك من راين, احد غريي

اليت جعلت " مرح" ويف داخيل اشـمت والعن...من اخلجل اصبح لون و'ـي امحر . Uرض انشقت وابتلعتين 
وطلبت ايم من ام العروس ان تسـتعجلها حتت . وعاد اجلو يف بيت العروس اىل طبيعته. مين احضوكة امام امجليع

ان السبب احلقيقي هو خوف ايم من ترصفايت واعتقادها انين  ولكن يبدو يل,جحة اهنا تشعر بوعكة حصية 
ويه ال تنقصها ,او ارضب او اعض احد املوجودين ,ين ساقوم zلرقص او النباح ان جننت، فرمبا خطر ببالها

وجلست  لتسمل علينا اÓ وايم واخيت،,وما يه U حلظات حىت دخلت ام العروس بصحبة العروس  . الفضاحئ
كد zن ونظرت حويل ال�,اعصايب  ولكين متالكت,جبانب ا�ا خبجل، وحيv رايهتا تسمرت يف ماكين من اخلوف 

العروس اليت امايم يه من البرش وال دخل للجنية مرح  وان ما اراه يرونه مه ايضا، وان,لك يشء عىل ما يرام 
وUن يه جتلس ,ـ هل هذه يه العروس اليت سلمت علينا : وقلت لها  مبا ارى، مهست zذن اخيت ال�كد

من  اذ كنت انتظر ان تقول الـ حىت اكد يغمى عيلـ نعم وما ان قالت نعم ـ : اخيت وقالت  جبانب ا�ا؟ ابتسمت
مجيل " دراكوال"ولكن  ؟"دراكوال.."كيف اصفها,ماذا حيدث ؟كيف اسـتطيع ان اتزو'ا ,� الهـي . هول الصدمة 

U ،ملقارنة هبا، اقسم انه ال يوجد فرق بيهنا وبني القردةz  Óاكن جيب ان افهم ,� يل من غيب . اهنا ترتدي فسـتا
بعد حادث تصادم مع شاحنة، وابوها ا9ي يشـبه برميل "ن ?الفولزفا"سـيارة  من رؤييت ٔال�ا اليت تشـبههذا 
خاطفة حنو  اختلست نظرة,اذا من الطبيعي ان تكون ابنهتم اكلغوريال . عىل بعضه البعض " املطربق " الزفتة

داروين "ولو ان ,تكمتل الصورة  ا�اوسـبحان هللا، عندما ارى العروس جبانب , العروس وا�ا وهن يهتامسن معا
احضك ". طرزان"ويبدو يل انه جيب ان اكون ,قرد  شاهدهن معا السـتطاع ان يؤكد نظريته ان اصل Uنسان"

هذه احىل من : وعىل راي ايم"صبحة "سعيد الن ايم مل تزوجين ,جدا  عىل مصيبيت ولكين برصاحة كنت سعيدا
؟ اÓ اعتقد اهنا سـتكون "صبحة"فصي* القردة ؟مفن ٔاي فصي* سـتكون اكنت هذه من  فٕاذا,صبحة بكثري 

  . ترتدي بنطلون جيزن سلحفاة
الفاحتة اذ ال جمال امايم للرتاجع، تقاليد منطقتنا  وهنا مصت وبدٔات افكر هبذه املشلكة جبدية، لقد جئنا لقراءة



 يه مشغو� بتوزيع نظراهتا بيين وبني العروسةانظر Óحية ايم و"..مشبانزي "اكنت  حتمت عيل ان اتزو'ا حىت ولو
ما ويه ان اجعل اهل  خطر ببايل فكرة جمنونة نوعا. بسعادة غامرة واكن عيل ان اقرر بشلك رسيع )الشمبانزي )

واكن امايم ابريق ماء، . ارقص واصفق وهكذا اختلص من Uحراج وفورا بدٔات. العروسة مه ا9ين يرفضون
ـ : وفعال كنت احضك من لك قليب ويه ترصخ س العروسة وبدٔات احضك واحضكحفملته وسكبته عىل را

واكن معظمهم يضحك، حىت اخيت مل تZÝ نفسها ,وامسكوا يب  وذهب اهل العروسة. هذا جمنون .. امسكوه
البيت داعني هللا ان يشفيين من مرض اجلنون ا9ي اصابين، ورفضت ايم ان  ارسلوين اىل. واخذت تضحك 

 شو اليل امعلتوا عند"ـ : اخيت جلست جبانيب وقالت يل ويه تضحك . البيت تبيك عىل حظها ودخلت, تلكمين
ابنهتم "الشامبزني  ـ واÓ احضك يقولوا عين جمنون واÓ عاقل احسن من ان اتزوج: فقلت لها " امجلاعة ؟

وة وسالتين عن اوصاف بفنجان قه ابتسمت اخيت هبدوء وذهبت اىل املطبخ وعادت. واصاب جبنون حقيقي "
ذهبت اخيت اىل غرفهتا وعادت ويف يدها ,القصة  العروسة وما حدث معي؟ يف املرة Uوىل حكيت الخيت

ـ فعال : اليست مجي*؟ القيت نظرة خاطفة عىل الصورة وقلت لها ! ـ انظر اىل هذه الصورة: صورة وقالت يل
  . اهنا مجي*

ومسعت حضكة ,ايم لتواسـهيا  وتركتين اخيت وذهبت اىل,ذهلت قليال . زني ـ اهنا من تصفها zلشامب: فقالت يل 
  سعيدة، واشارت بيدها حنوي تأيت من خلفي، ونظرت حنو مصدر الصوت فرايت اجلنية مرح ويه

وما ,مرح يف مرح يف مرح، وهذا ا¤رس Uول Z  لقد وعدتك ان اجعل حياتك,احضك � جمنون " ـ: وقالت 
يذكر ؟ هذه املرة جاءت Uمور بسـيطة وجمرد نوبة من اجلنون، ولكن �  ا السابقة هو اليشءعرفته عن قدرتن
تنا¬  القادمة ان خالفت اوامري ، سـيكون المثن غاليا وكام وعدتك، سأجعÎ تمتىن املوت ولن حسن يف املرة

لك خطوة حىت يف  قبل ان اذهب اذكرك zين ساكون معك يف" .". مرح"خليك شاطر � حسن وامسع -م 
كيف !! ال اريد...ان افكر يف يشء  اÓ ال اريد,جتمد عقيل عن التفكري .. اىل اللقاء � جمنون... احالمك

متÎ من القوة ماال "جنية "ان ااكبر وان اسـهتني بقوهتا فهـي  ال اريد.اسـتطاعت ان تتحمك يف Uشاكل اليت اراها 
واذا ,اسـتلقيت عىل الفراش وبدٔات اغط يف نوم معيق ,نىس ما حدث غرفيت للنوم ال تو'ت اىل. ميلكه البرش 

شعري  Ózمل تداعب شعري خبفة ورقة، واسـتفقت من نويم الرى اجلنية مرح جتلس جبانيب وتداعب يب اشعر
 , بيدهيا حبنان ورقة وخفة

ربتين عىل حدث zالمس ؟اÓ اسفة، انت ا9ي اج ـ كيف انت � حسن ؟ هل انت غاضب مما: وقالت يل 
الوقت القول Z اخلطوة Uوىل ان اردت انت ان تنقذ زوجتك  هيا � حسن، حان...الترصف معك هكذا 
 جيب عليك ان.. هيا � حسن .تريد ان حتررها من ارسها لتعود وحتيا معك اىل Uبد  U!وحبيبتك اخيت غادة 

البرش، هو فقط  وتلكمونه وال متزيونه عنتبدا zلبحث عن خشص ليس من البرش ولكنه يعيش بيهنم، ترونه 



ما قالته يل اجلنية مرح، فنظرت الهيا  هذا". الاكتو"من Uرس ¤ى "غادة "الوحيد ا9ي يسـتطيع انقاذ زوجتك 
ليس من البرش ويعيش بني البرش ؟ فاسرتسلت " غادة"انقاذ  ـ اFلوق الوحيد ا9ي يسـتطيع: مسـتغرz وقلت 

زاد .". وانت Uنسان الوحيد ا9ي جيب ان جتده " غادة"ا9ي يسـتطيع انقاذ  وحيدنعم هو ال"ـ : قائ* 
.". البحث عنه  هيا اسـتعد لنبدأ ,اÓ سأساعدك عىل اجياده � حسن "ـ : من هذا احلديث فتابعته قائ*  اسـتغرايب

اكنت هتددين منذ ساعات احلب، واليت  مل يرق يل حديهثا، نعم فهذه مرح احلقودة الرشيرة اليت ال تعرف معىن
حنون واملس اكفعى، حىت ذاك الربيق الشـيطاين ا9ي ميزي  قلي*، ها يه متارس Uعيهبا عيل zسلوب رقيق

� للعجب كيف تسـتطيع هذه اجلنية ان حتول مشاعر .مالئيك خالب وساحر  عيوهنا اختفى وحل ماكنه بريق
 هل املطلوب مين ان اصدق مشاعرها؟ مث من هو,قلي* اىل مشاعر احلب واحلنان بلحظات  الكره يف داخلها

  ؟....ذZ اFلوق العجيب 
ـ كيف يكون � مرح برشا وجنيا يف نفس : بأسـهتجان استناكري وقبل ان يكمتل السؤال يف خميليت راتين اسالها

� حسن "ـ : ؟ فقاطعتين بلهجة جافة وقالت "غادة"ان ينقذ زوجيت وحبيبيت  الوقت ؟من هو وكيف يسـتطيع
الوقت  فقد حان الوقت، وال داعي ٕالضاعة" غادة"املهم ان جتده وبرسعة حىت ينقذ ,هذه Uسـئ*  ال داعي للك,

اليت ال زالت تداعب شعري - نرثت يدها." هيا � حسن ال تتباطأ ,عىل Uسـئ* واجاzهتا اليت ال تفيد بيشء 
حصيح انين عىل ,ـ امسعي � مرح : جافة وشديدة  قلت بنربةوابعدهتا عين ورمقهتا بعيون جارحة، - برقة وحنان 

ولكين لن احترك من ماكين قبل ان اعرف وافهم املوضوع " غادة" اسـتعداد للتضحية zغىل ما امÎ من اجل
فافعيل ما شئت، احسريين، سـيطري عىل عقيل، ولكن ما دمت يف ,هيمين ما سـتفعلني  وال,واسـتوعب تفاصي& 

ـ Z ما : وقالت  ولكهنا نظرت ايل وهزت برٔاسها,مل يعجهبا حدييث . يف يشء ال افهم تفاصي&  فلن اطيعك وعيي
  واسـتطردت". ساقول سارشح Z ماتريد فهمه وامتىن ان يسـتوعب عقÎ الصغري ما,شئت 

ار تÎ احملاوالت ومضن اط,املادية اليت ميتلكها البرش  ـ حياول علامء عاملنا منذ Uف السـنني امتالك القوة: قائ* 
افراد عاملنا لالتصال مع افراد من البرش هبدف السـيطرة عىل ادمغهتم، ومن مث  ارسل هؤالء العلامء العديد من

معظمها،  ولكن هذه احملاوالت zءت zلفشل الكبري يف,الاكمل هبم بشخصية واحدة يف جسد واحد  Uندماج
، ورفضوا Uنصياع "الاكتو "عىل سلطة مترد ا9ين نفذوها من عاملنا واما احلاالت القلي* جدا اليت جنحت نوعا ما،
هذا المترد اضطر سلطة . وخارقة نتيجة اندما'م مع خملوقات برشية الوامرمه بعد ان شعروا zهنم امتلكوا قوة ممزية

ظروف،  ، وحتت ٔايةالقضاء علهيم متاما، وحّرم بعدها االتصال مع البرش يف اية حا� اكنت اىل"الاكتو "عاملنا 
البرش، واقترص اجراء هذه  وهددوا بعقوzت شديدة تصل حد ا¤مار لYين يقومون مبثل تÎ احملاوالت مع

" وممن وصفوا zلوالء التام وUنÝء القوي املتني مبارشة،" الاكتو"التجارب عىل خنبة من العلامء حتت ارشاف 
ية التامة واملطلقة، وبعد مئات من التجارب الفاش* يف هذا غطاء من الرس  ، وجرت هذه التجارب حتت"للاكتو



ورهنوا  ذهب حضيهتا املئات من علامء عاملنا ا9ين اسـتطاعوا Uندماج التام مع خملوقات برشية اGال واليت
Z ٔالن ماتوا بعد اندما'م التام، وذ مصريمه مبصريمه كرشط لالندماج التام، ا9ي مينح القوة اخلارقة، رسعان ما

مفا ياكد ابناء عاملنا يندجمون ,قصري جدا نسـبة اىل خملوقات عاملنا  اFلوقات البرشية تصاب zالمراض، ومعر البرش
الهناية، او  Uندماج اليت �خذ عرشات السـنني، حىت يكون اFلوق البرشي قد اقرتبت حياته من خالل فرتة

العظمية اليت قد�ا بعض علامء عاملنا عىل  جحم اخلسائر"الاكتو "ك وعندما ادر . يصاب بداء يفقده القوة املطلوبة 
هنائيا، ومل يعد يسمح هبا معليا حتت ٔاي ظرف، فعكف العلامء عىل  ايقاف التجارب" الاكتو"هذه التجارب قرر 

 عنبدي* بدون خسائر او خماطر، وبداوا مبراقبة سالالت من البرش لفرتات طوي* تزيد  البحث عن طرق اخرى
عىل حساzت زمنية  الف عام، حىت اكتشفوا ان هناك بعض السالالت البرشية اليت ميكن Uندماج معها بناء

بتوارث Uمراض اخلطرية، وتتعلق ايضا  دقيقة تتعلق zلعمر ومتوسطه، وتتعلق zلعنارص الوراثية اFتصة
ذا لكه يمت بعد مراقبة السال� مراقبة دقيقة وشام* الاكمنة واFزونة، وه مبسـتوى ا9اكء والقدرة ا9هنية والقدرات

للوالدة، وال تكمتل معلية  اجلوانب سالفة ا9كر، ويمت Uندماج مع افراد هذه السالالت منذ اللحظة Uوىل مجليع
وهو السن ا9ي يكمتل فيه دماغ البرش، حيهنا تكون  Uندماج التام U ببلوغ اFلوق البرشي سن الثالثني،

لسبب وجيه وهو ان ا9ي سـيقوم " الاكتو "هذا Uكتشاف مل حيظ مبوافقة  ولكن. معلية Uندماج �مة وشام*
Uعوام الثالثني  Uندماج مع اFلوق البرشي سـيكون مقيدا واسريا يف جسد ذZ اFلوق البرشي خالل بعملية

ضامÓت ¤ى العلامء zن ابن عاملنا املنفذ لعملية  وجدالالزمة لبلوغ معلية Uندماج التام والشامل، ومع ذZ ال ت
يتخللها،  لعاملنا، وخاصة انه جسني احلياة البرشية منذ الوالدة وحىت بلوغ سن الثالثني وما Uندماج لن يفقد انÝءه

وال zي  او تطبيقه عىل ٔاية حا� قرارا مينع مبوجبه اجراء Uختيار" الاكتو"وبناء عليه اصدرت سلطة عاملنا 
العلامء ا9ي قاموا هبذه ا¤راسة، ولكن رمغ هذه الرقابة  شلك، ووضعت هذه السلطة رقابة شديدة للغاية عىل

 هبذا" الاكتو"متردوا من العلامء ا9ين اجروا ا¤راسة الهرب من رقابة سلطة  الشديدة، اسـتطاع احد ا9ين
 ...اخلصوص

ولكن يف وسط هذه الغرابة ,مما قالته  فابتسمت مسـتغرz...ماكرة قالهتا zبتسامة ". هل فهمت Uن � حسن ؟
  اصبح لك يشء ممكننا

 رس� للغاية، ويعترب مضن املعلومات الرسية - ويكتنفه الغموض الشديد  -قلته � مرح  ـ اذا اكن لك ما: وقلت 
 لومات؟املع اخلاصة بعلامء عامل اجلن وسلطهتم فكيف اسـتطعت انت � مرح الوصول اىل هذه

خافية وال يغيب عين شيئا، واذا  ـ اÓ مرح � حسن ال ختفى عيلّ : حضكت مرح وقهقهت بصوت عال وقالت 
اذن ما عليك ,الصعداء، وقلت لها وصلنا � مرح،  وهنا تنفست. ارادت مرح ان تعرف شيئا فلن يصعب علهيا

تصنع املسـتحيل فادركت انين اسـهتزئ وينهتـي املوضوع فانت مرح اليت  U ان تعريف ماكن الشخص املطلوب



  بنظرة خبيثة بقدرهتا ورمقتين
بل ,من قال Z انين ابيت ,� مرح  ـ -.". ـ هذا ما سافع& من خالZ، رضيت ام ابيت � حسن : وقالت 

املعلومات املتوفرة ¤ي فانه موجود يف هذا املثلث من  اين ماكن هذا اFلوق ؟ ـ حسب,رضيت لك الرىض 
هذا العامل � حسن مقّسم اىل ثالثة عرش " ـ : وقبل ان انطق اسـتطردت قائ*  فدخلت يف غرابة جديدة،. املالع

ا9ي  من حسن حظك � حسن ان اFلوق ا9ي نبحث عنه موجود يف هذا املثلث,حسب خرائط عاملنا  مثلثاً 
ويبلغ معره Uن " عريب" د برشيهذا اFلوق اكن قد احتد مع جس. وهذا سهل علينا البحث,حتيا انت فيه 

 . مخسة وثالثني عاما ويف هذا العمر تبدا قوته zلز�دة يوميا
؟ ـ � حسن ، انت كثري "النور قبة"اجلين ان ينقذ غادة من جسن - ـ وكيف يسـتطيع هذا البرشي : قاطعهتا قائًال 

ويسـتطيع بذZ ان خيرتق لك احلواجز ويؤثر وعاملمك معا،  قليل الفعل، ان هذا اFلوق جيمع قوة عاملنا,Uسـئ* 
 وقع. العاملني، وفور وصولنا اليه �كد متاما ان زوجتك غادة سـتكون حرة من Uرس  عىل لك اFلوقات من

�ه لو يتحقق ,جديد  حرة، اراها من" غادة"� الهـي اÓ سارى ,حديث مرح هذا يف قليب موقع املاء عىل النار 
وعدتين وهددتين zلعذاب الشديد، وهنا  ة، ولكن كيف اثق بßم اجلنية مرح اليتهذا احلمل ويصبح حقيق

اكنت تقول هذه اللكامت ". غادة"تثق يب النقاذ زوجتك وحبيبتك  ـ ال خيار Z � حسن U ان: قاطعتين قائ* 
  . واخلبث وUسـتخفاف والطيبة معا بنربة فهيا الهتمك

اعلمي انين ال اثق بك قيد ,ـ مرح .". حلظك اليسء "ـ .. اجابتين مسـهتزئة ذه املهمة ؟ـ ملاذا اخرتتين اÓ له: سالهتا
انقاذ  اصدق -مك، وال ادري اىل اي مصيبة اÓ ذاهب معك، ولكين سأسري معك اىل 'من من اجل امن*، وال

ميكن يل ان اتعرف كيف  واخذت تعلمين.." لنبدا ا¤رس Uن " ـ : حضكت مرح حضكة مدوية وقالت". غادة"
خملوقا برش�، وتدلين عىل ان الوصول اليه ال  عىل هذا اFلوق zالعÝد عىل قوى Uحساس اليت املكها كوين

Uحساس z¤اخل جبوهر هذا اFلوق ، وبعد دروس طوي* جدا يف  حيتاج اىل وصف الشلك وامنا سـيكون
  مدينة ومن قرية اىل قرية، واكنت مرح ختتفي لفرتات وتعودالبحث الطوي* من مدينة اىل هذا اGال بدات رح*

حلظة الغروب،  واكن عيل ان ابدا البحث منذ رشوق الشمس حىت.لتصدر اوامرها zجتاهات البحث والسري 
منع وقهتا من البحث  عند طلوع الشمس البدا الرح* من  واكنت تعود تعلمين حىت منتصف الليل مث افيق,حيث ا4

ان اسري بني الناس احدق يف  ما عيل هو تعبت ومللت البحث عن يشء ال اعرف شلكه، لكجديد حىت 
حيصل ذU Z اذا كنت مركزا يف عيوهنم متاما وال افكر يف يشء  عيوهنم حىت احس zن احدمه جيذبين اليه ولن

وى عىل الوقوف، وعدت ذات يوم مهناك ال اق.هذا العمل، من الصباح وحىت املساء اخر، مك هو مرهق وقاتل
تعبت  ـ اعرف انك: Uمتناع عن مواص* هذا البحث اGنون، وقبل ان افاحت مرح يف ذZ قالت وقد قررت

مبكرا منذ طلوع  وخرجت. ال تياس � حسن ,ويئست، ولكن قريبا سـتكون هناك معلومات دقيقة وجديدة 



ثالثة مل اعرف فهيا طعم النوم وال طعم  هورالشمس، وبدٔات يومًا ×ٔنه ا¤هر لكه، وبعد ان ترامك عيل تعب ش 
التناول فيه وجبة خفيفة تساعدين عىل مجع قواي وترد  الراحة، وبعد ان يئست وخارت قواي، دخلت مطعام

فوقع ,ومل اكد امته بعد حىت وقعت عيناي عىل خشص يرشب القهوة امايم متاما  رو�، تناولت اكس ماء ورشبته،
اسـتفزازي  وجيلس يف هدوء,ذبية كبرية جتاه هذا الشخص ا9ي مل حيرك ساكنا يدي، احسست جبا الاكس من

الشخص املقصود ا9ي تبحث  هل هو هذا: بدات اتساءل,احسست ×ٔين اعرفه متاما، او هو يعرفين متاما ,جدا 
ركة يقوم هبا جيدا واركز حمدقا يف عيونه وا�بع لك ح بدات اتفحصه,؟ ولكنه انسان عادي متاما "مرح"عنه اجلنية 

عيوين، فاحسست برعشة اكلكهرzء هتز بدين لكه، ورايت سؤاًال يف  حىت الحظ ذZ، فركز هو Uخر يف
 ،وهنا ادرت عنه عيين وقلت يف نفيس انين وقعت حتت �ثري نفيس)هل تريد شيئا (شفتاه  عيونه مل تفصح عنه

ما ,؟ولكنين تراجعت  هل اسا¬,اذا افعل من حديث مرح، ؤاصبح يهتيأ يل لك يشء يف أي يشء، ال ادري م
نفس الوقت؟ فهذا مدعاة للضحك  هذا اجلنون هل من املنطق ان اسال خشصا ما اذا اكن جنيا برش� يف

بسؤا¬ عن عنوان يريد معرفته، احسست منه انه  ومللمت نفيس ومهمت zلرحيل حىت فاجأين,وUسـهتزاء 
عي، واكن سؤا¬ فرصة للتعرف عليه اكرث وبدات هنا احارصه zسـئ* م سالين عن العنوان فقط حبجة فتح حديث

مبا  جييبين بربودة شديدة دون ٔاي حتفظ حىت احسست zنه ليس U انساÓ عاد� ال عالقة ¬ كثرية ودقيقة واكن
 امجلر جلست ٔامايم تنتظرين عىل احر من" مرح"ودعته وعدت ادرا� اىل املزنل حيث اكنت ,يدور مبخيليت 

عيل بوابل من Uسـئ* واÓ اجيب، حىت  متاما، وضعت كفهيا عىل و'ـي وركزت عيوهنا بعيوين متاما واهنالت
 فرغت من حدييث فرصخت بلهجة املنترص

ـ اذا مل اعرفه  :فوجئت من حديهثا وقلت.. لقد وجدت ذZ املمترد ا9ي ظن اننا لن جنده ,وجدته � حسن  ـ :
وال تسـتطيع المتيزي بني ما تراه ان  ـ انت لست U برش غيب: قالت مرح بسخرية فكيف تعرفت عليه انت ؟ و ,

واÓ اسـتطيع ان اقرٔا ما يف عيونك واحلل ,تسجيل لك ما تشاهده  اكن حقيقة ام خياال برمغ ان دماغك قادر عىل
دماغك يثبت  رايهتا وجسلها دماغك، وعليه فقط ظهرت صورته يف عيونك وما جس& لك الصور وUحداث اليت

 الرجل ا9ي حتدثت معه يف"ـ اي خشص تقصدين ؟ ـ .". اFلوق املطلوب ا9ي نبحث عنه  ان هذا هو
حىت اعيده اىل عاملنا �  جيب ان تساعدين"ـ اذا ما يه اخلطوات التالية حىت ننقذ غادة � مرح ؟ ـ ". املطعم

احدده Z ايضا لتسـتطيع اعادته اىل عاملنا  حسن، وهذا سـيكون zن حترضه اىل ماكن احدده Z، ويف وقت
ليس من الرضوري ان تفهم � حسن املهم ان "ـ : ؟ قالت ساخرة  ماذا تقصدين,ـ ال افهم عليك � مرح ..". 

 : ان نعيده اىل عامل اجلن مفاذا سـنفعل ؟ قالت والرشر يقدح من عيوهنا واذا مل نسـتطع.". تنفذ 

  
  



 
 .". انت سـتفعل" -
  سافعل � مرح ؟ماذا 
 ."!!! سـتقت& � حسن" -

وبلك هذه البساطة !! وهل قتل الروح هبذه الربودة؟ لكامهتا هزتين من Uعامق،!! ساقت& !!ساقت& !!ـ ماذا ؟
لعبة او تسلية او تقلمي اظافر ؟؟ ورمقهتا بنظرة عّربت عام يدور بداخيل من  ـ هل القتل: ؟رصخت zعىل صويت 

.. قانون اقت& ؟آه ـ اتريدين � مرح ان اقت&؟ zي حق اقت&؟ zي: ز واخلوف، وقلت لها ساخرا Uمشزئا مشاعر
zي طريقة اقت& ؟ قلهتا مسـهتزئا ! � مرح  اجيبيين! ليس عندمك قوانني عىل ما يبدو ؟ ٔالي ذنب اقرتفه اقت&

 : اسـهتزاء واحضا وجريئا، و�بعت حدييث
وبقيت ترمقين خببث حاد  ام حتبني ان اخنقه خنقا ؟او اهشم راسه حبجر ؟ـ هل اقوم بقطع راسه بسكني ؟

  ومل يرتك يف داخيل جماال للرتدد، وعصبية زائدة، ولكن مفاجايت من قرار القتل كرس حاجز اخلوف،
ان يكون هناك طريقة جديدة للقتل من طرق اجلان ال اعرفها  من املمكن..ـ آه : فامكلت اسـتخفايف هبا قائال 

 هنا اخذت اجلنية مرح تداعب شعرها Ózملها، فيسـيل كامء. الرمحة، فهات ما جبعبتك  تريض هبا غرورك � جنيةو 
وترتك ,وهتدهده وتناغيه  النبع من القمة عىل كتفهيا، وترمقين بنظرات خاطفة ويه منشغ* بشعرها، واكهنا تصففه

اقول ؤ×ن ال وجود يل، وال اهÝم يب حىت استشطت  اشفتاها ابتسامة صفراء بني الفينة وUخرى، وال تبايل مب
 : غضبا من جتاهلها، فاخذت ارصخ

لرصا� وال لعصبييت مما زاد من نقميت  ومل تكرتث ال.. ـ اجيبيين وال تكوين مسـهترتة وغري مبالية يب النك ستندمني
 : ء وثقة عاليةواسـتدارت حنوي وقالت هبدو  بقيت ال تبايل. وحقدي علهيا وعىل اسـتخفافها يب

  ." سـتقت& � حسن" ـ 
zلهدوء والقوة  من ا¤اخل، حىت احسست نفيس ضعيفا اما�ا وامام قدرهتا، ولكن حاولت ان اتظاهر هزتين ثقهتا

  ـ واذا مل اقت& ؟: ايضا، وقلت لها
 ."يف اعادته اىل عاملنا مرة اخرى سـتكون اذا قد جنحت,ممتاز "ـ 

Zاما ان حترضه انت او "ـ : تداعب شعري وتقول هبدوء  ؟ اقرتبت مين واخذت ـ كيف اكون قد جنحت بذ
 : و�بعت.. ، مل اتعلمها بعد � حبييب، وال يوجد لها وجود عندي "ال اسـتطيع" تقت&، وال يوجد يف قامويس لكمة

اصبحت , حضكت حضكة اكرث اصفرارا من ورق اخلريف"". حسون"امسع الßم وخليين اظل احبك � " ـ
  :� عامل، واجتهت بو'ـي الهيا وقلت" حسون "

 ـ واذا كنت تعرفني احلب..". نعم واÓ لهذا احبك "ـ : احلب ؟ فاجابتين جبدية عالية  ـ وهل ملثÎ ان يعرف معىن
  الضمري ؟؟ فكيف ختططني لقتل انسان بريء ؟ومع هذا، اين يمكن احلب فيك، يف القلب ام يف خبث



وهكذا .. ـ آه" ا9ي سـتقت& � حسن ؟ انت"ـ :  اين ساقتل احدا ؟ قالهتا zسـتغراب و�بعتمن قال Z,ـ حسن 
  .الٔنك انت اليت تطلبني ذZ ال يكون Z يد يف القتل، ولكنك السبب يف القتل،

ك ماكن حمدد حىت نسـتطيع نق& اىل عاملنا، وانت قلت ان بل طلبت منك احضاره اىل,اÓ مل اطلب منك قت& " ـ 
وهكذا اÓ اريد ان ,اخليار الثاين، فقلت Z ان اخليار الثاين هو القتل  ال تسـتطيع ذZ، وطلبت ان اعطيك

الن ما  تريد ان تقت& � حسن، ٕاذًا فأنت السبب يف القتل ولست اÓ، وال جتادل مرح � حسن احرضه، وانت
عدت اىل عصبييت واستشطت  وهنا!". يد؟فهمت � حسن؟ ام اعيد الرشح من جد. تقو¬ مرح هو الصحيح دامئا

  : غضبًا ورصخت فهيا قائال
  . اقت& اÓ لن,اقتليه انت .. ـ اذن

وانت � حسن متÎ تÎ ,القوة املادية Z9  ال اسـتطيع اهناء حياة احد، الين ال امÎ...ـ اÓ � حسن ؟: اجابت 
ال ...ـ اÓ ال اريد ان احرضه : ي جاءته نوبة جنونه صويت اكGنون ا9 رصخت zعىل". القوة، فانت ا9ي ستنفذ 

اذهبوا اىل  والبرش لكمك،" الاكتو"اذهيب اىل اجلحمي انت واجلان و,ال اريد ان اساعدمك يف يشء ... اريد ان اقت&
Uن اىل ماكن الشخص  سـنذهب اىل اجلحمي وانت عليك ان تذهب.. طيب" ـ: حضكت وقالت ... اجلحمي
zن ابدا االتصال معه الحضاره اىل املاكن املتفق  واعطتين عنواÓ للماكن ا9ي سأجده به، وامرتين..". املقصود 

ومع اين اعدت علهيا رفيض zرصار . . ـ ال تضيع الوقت بßم �فه: والثقة  عليه و�بعت بلهجة فهيا بعض احلنان
واختفت ..". جدا أمسع منك اخبارا جديدة قريبااىل اللقاء � حسن، واÓ واثقة zين س"ـ : اهنا قالت شديد، ٕاال

قتلتين بثقهتا اليت ال حدود لها واليت ,املهتدجة  نعم اختفت مرح لكمح البرص، وتركتين اكظم غيظي وانفث انفايس...
ومل اتردد يف ا9هاب اىل حضن ايم . صدر امه ليبيك عليه من شدة احلرية جعلتين ابدو اما�ا كطفل يبحث عن

 غفوت ومنت نوما,صدرها ويه ال تعرف ماذا يدور بداخيل، ومل تتلكم من شدة Uسـتغراب  عىل حىت غفوت
بعد ان ارتديت  معيقا وطويال وحصوت منه عىل فكرة جاءت يل zملنام، ومل احدث نفيس هبا بل حتركت فورا

ه يل طف* صغرية الباب ففتحت طرقت.. وما يه U ساعات ثالث حىت وصلت اىل العنوان املطلوب.مالبيس 
جاء الرجل، فطلبت منه .". يف واحد بده ا�ك ... zz "ومجي* مثل البدر، فسالهتا عن الشخص املطلوب فنادته ـ

ـ طبعا انت ال تعرفين، ولكن Uمر ا9ي جئتك من : ودخلت zملوضوع فورا  ان جنلس عىل انفراد، فرحب يب
معهم، وبدٔات  وما حدث يل" الاكتو"جلنية مرح وعن اجلن وعن وبدٔات احدثه عن ا.. يسـتدعي التاخري اج& ال

  .... احذره من اهنم اكتشفوا امره ويعرفون ماكنه، وطلبوا مين ان اقت&
 

اكن هادئا جدًا وال يبايل حبدييث،  اسرتسلت يف حدييث يف حني اكن هو يرمقين بنظرات ختلو من Uحرتام، ولكنه.
 خلصت حكيك"ـ : النقاذ غادة من Uرس، وهنا نطق قائال  نه ان يساعدينوبعدما اهنيت حدييث معه طلبت م 

.". 



  ـ نعم
  . "مين zلضبط شو بدك"ـ 

 . ـ جيت احذرك واطلب منك املساعدة
 ." حتذرين من ايش � ا�"ـ 

  "الاكتو"ـ من اجلن و
  ." انت بمتزح وال شو القصة"ـ 
  . عرفت انك اجلين البرشي كيف.. ـ لو مبزح

  ."الهوا شو شايفين بطري يف,انت جمنون وال جمنون ,جن جيننك "ـ 
 ."اÓ جيت احذرك وما رضيت اقتÎ، ليش بتعاملين هيك"ـ 

  ."..خيليك روح انت وغادة ومرح والاكتو والهبل بتاعك عىل واحد Óقص جمانني امسع هللا"ـ 
عدت .. يد، وعاد يضحك من جديدفتح zب املزنل وطلب مين ان اخرج بغضب شد. يضحك zسـتغراب  واخذ

وغصت يف حرية من امري، . الغريبة  اىل البيت حانقًا شديد احلرية من عدم ثقة هذا الرجل يب، ومن طريقة حضكه
  . واساعدها يف قت& بدال من انقاذه ندمت خاللها الين مل امسع -م اجلنية مرح

اقرتبت مين، مشمت .. مهنا مرح برداء ساموي اللونتالشت واطلت  وجفاة ظهرت حسابة من ا¤خان، ما لبثت ان
 : اقرتبت اكرث حىت طوقت عنقي بلكتا يدهيا ووضعت مفها عند اذين ومهست,نفيس الراحة  راحئة زكية بعثت يف

الغد ماض، واملايض ينري  احلياة تسري وتسري ولن يسـتطيع احد ايقافها، وما نغضب عليه اليوم يصبح يف"ـ 
انس � حسن، ال .. ان نفكر بصناعة املسـتقبل مفن حقنا,مت صفحات املايض خالية من Uمل وما دا,املسـتقبل 

اÓملها يف شعري ومسح جبيين براحيت يدهيا، ودفعت جبسدها  وبدٔات مرح مبداعبيت بوضع". يشء يسـتحق
 . الشهوة جلسدها الفاتن ليالمس جسدي لتثري بداخيل

غادة، معبوديت حىت ال�� ، كيف اخوهنا حىت  يل طيف حبيبيت ولكن رسعان ما كبحت جامBا بعد ان بدا
وجلست بعيدا ال أتصور ٕاال حبيبيت غادة، وطيفها يالحقين،  zفاكري؟ تراجعت اىل الوراء عدة خطوات،

 : وقاطعتين مرح قائ*
  ما بك � حسن ؟ملاذا ابتعدت ؟ ـ

  ـ ال يشء � مرح
  ."حسن U تشـهتيين ؟"ـ 

  : مليئة zخلبث واجلنس وقالت رمقتين بنظرة. ولن انىس حبيبيت غادة، وال تنيس انك اخهتا � مرح  ـ مرح مل انس
ان تنكر انين امجل مهنا بكثري، واÓ اعمل جيدا انك  انت ال تسـتطيع,ـ هل اخيت غادة امجل مين � حسن ؟

  ... حنن وكوين اخهتا فال مشلكة يف ذZ اذا اردÓ تشـهتيين، واÓ اشـهتيك � حسن،



  .ولن احب غريها ولو كنت مرح او امجل مجيالت عاملمك,احهبا  اÓ احب غادة وسابقى.. ـ مرح
 منك ان حتبين ـ وماذا تريدين اذن ؟ ـ حسن اÓ مل اطلب

 . لهذا اريدك,اعرفه من قبل  مل,انت يشء جديد يل ,ـ اÓ اريدك � حسن 
  . ـ اÓ ال اريدك � مرح

انين مل  مع,U اذا اكنت ذكر�ت غادة تثريك اكرث من وجودي ,ما اراه يف عيونك فال تاكبر  هذا,ـ بل انت تريدين 
  . اكن ادرك ان اخيت غادة من املمكن ان تثري احدا اكرث مين

  تقبلني عىل نفسك ان تكوين مع زوج اختك وحبيهبا؟ كيف,ـ مرح 
مهنا، ومل افضل نفيس يوما عىل اخيت غادة، لك ما هناZ  احضاهنا ٔالمتلكك بدال اÓ مل انزعك من,ـ امسع � حسن 

� حسن ماذا  ولكن قل يل برصاحة,اردت ان اعبث معك قليال، وحيv تريد مرح شيئا حتصل عليه فورا  ، انين
  جتد بغادة شيئا يثريك اكرث مين ؟؟؟

انكر انك اسـتطعت حتريك لك  � مرح، رمبا تكونني امجل مهنا جسدا ،وال ـ امسعي: حضكت من لك قليب وقلت 
اليت علمتين  غادة يه,غادة يه العطاء ,بداخيل، ولكن الفرق بينك وبني غادة كبري، فغادة يه احلب  شهوات البرش

فلتعلمي � مرح . جامل الكون برشا وجاÓً  كيف يسمو اFلوق عىل نفسه، وبرقهتا وحناهنا وحهبا وعطاهئا تفوق لك
يساوي جامل غادة بداخيل، ولن حيب قليب غريها، ولن ينبض U المسها  س واجلان معا، فلنانه لو اجمتع جامل Uن

دمعة  هنا مصتت مرح، نزلت من عيهنا. غاديت..للك البرش واجلان من اجل ابتسامة من ثغر غادة  وذكراها، فسحقا
  : صادقة مسحهتا بكفها، نظرت ايل وقالت

نفسك وبلك البرش من اجل ابتسامة واحدة مهنا، وانت ا9ي يرفض ب  ـ حسن احتب غادة لك هذا احلب وتضحي
فكيف اصدقك؟ وانت ,من دموعها وقهرها ...اجل ان ينقذها من عذاهبا و�Uا  ان يضحي بشخص واحد من

 انقاذها وال تقدم عليه، مع ان الشخص املطلوب ال ميت Z بص* ؟ بيدك
حهبا مل  ال تظل يف العذاب وUمل، فرمبا اصدق -مك حينئذ عنفمتىن لها ان متوت وتنهتـي حىت  ان كنت حتهبا

فداك اÓ ولك البرش � غاديت  ـ: تسـتطع دموعي Uحنسار يف عيين ملّا رايت دموع مرح تذرف اكلسـيل ورصخت
ـ هيا � : اقرتبت مين مرح وامسكت بيدي وقالت صدقت � مرح فال احد يسـتحق دمعة واحدة من عني غادة،,

ـ Uن املهمة اصبحت صعبة � مرح، : قلت لها . ذZ الشخص فورا ينا ان ننقذ غادة رسيعا، سـنحرضحسن عل 
نظرت . اليه واخربته بلك القصة وهو Uن حذر وسـيصبح من الصعب علينا ان حنرضه  النين ترسعت وذهبت

لها حبياة غادة ان  هنا اقسمتو " اقسم يل حبياة غادة,عدين � حسن ان ال يتكرر هذا اخلطأ "ـ : ايل وقالت  مرح
ثقة zننا سننجح وسننقذ غادة، والصفقة اليت  اU Óن عىل ثقة فيك � حسن، وعىل"ـ . ال اجعل احداً امه مهنا 

غادة فورا مبجرد القاء القبض عىل الشخص من قبل الاكتو، وان فشلنا  تنص بأن يطلق رساح" الاكتو"عقدهتا مع 
zيذائك  ومن اجل هذا مل يقم الاكتو,هذه فرصتك وفرصتنا � حسن ...سـيكون لنا وجود  وال غادة فال اÓ وال انت



  : و�بعت قائ*.". حىت Uن، وانت جزء من الصفقة اليت ال خيار لنا غريها 
  ." ـ سـنذهب Uن اىل الشخص، وسأرمس Z كيف تعود وتتعرف عليه دون ٔاي يشك بيشء

لهذا مل اثق بك يف  اÓ اعمل انك غيب،"ـ : كت مرح وحضكت معها وقالت حض. ـ ولكنه عرفين وعرف لك يشء 
  البداية؟ البداية، وهل تظنين جمنونة مثÎ حىت ابعثك للشخص احلقيقي يف

حضكت عليك واومهتك zن الشخص ا9ي  نعم،"ـ ماذا تقولني � مرح ؟ ـ .". فلو حدث لكنت Uن يف خرب اكن 
من غباء اكن سـيورطنا لو اكن فعال هو الشخص املقصود، وما  املقصود، ولك ما معلته بعدهاقابلته يف املطعم هو 

اÓ كنت موجودة هناك .Z9 عامÎ عندما ذهبت اليه عىل انك جمنون و�ووس  ذZ الشخص U برش عادي،
  .". حىت زوجته مسعت احلديث وحدث خالف بيهنا وبينه الهنا ظنته من عامل اخر عند لقائكام

قراهتا من رشيط  عىل املقلب واخذت حتذرين جمددا من الشخص املقصود ا9ي كنت قابلته فعال للحظات حضكت
 . عيوين

تشلك خطرا عليه، وهو قادر عىل قراءة  ـ هذا الشخص خطري � حسن، ولن يتواىن عن قتÎ ان شعر انك
  .". برشي فقط افاكرك بسهو�، وzلنسـبة ¬ ما انت U خملوق

  . اذن � مرح سـيكتشفين فوراـ 
  .". سأعلمك كيف ختدعه هذا حصيح � حسن ولكين"ـ 

 

 
ان نبذل معا لك 'د من اجل احضار ذZ  ووعدهتا... وحضكت اÓ واجلنية مرح عىل املقلب ا9ي فعلته يب

 ليتسـىن لها السـيطرة عليه ؛ الشخص اجلين البرشي اىل املاكن ا9ي تريده
 خداع ؛ دثين من جديد عن ذZ الشخص بدونوطلبت من مرح ان حت

منذ "الاكتو"، مترد عىل سلطة  ـ مل اكذب عليك يف يشء خبصوص هذا الشخص، انه فعال من علامئنا: فقالت مرح 
جنح فعال يف هذه التجربة بعد ان اجتاز لك مراحل  اربعني عاما وفق سـنينمك ، وهرب ليندمج مع البرش ،وقد

بمنو طبيعي دون اية مشالك،وهذا ما ثبت للمطلعني يف عاملنا من خالل  د البرشي ساراخلطورة، خاصة وان اجلس
جيهلون اجلسد  وطوال السـنوات املاضية اكنوا عىل عمل بلك يشء، ولكهنم اكنوا..القضية بطرقهم اخلاصة متابعهتم لهذه

بينكام من حتد لقوانني  وما حدث ا9ي اندمج معه، حىت جاءت zلصدفة قصتك مع اخيت غادة ، وزواجك مهنا
" قبة النور "الخيت غادة من القبض علهيا وجسهنا يف جسن  احلياة ولقوانني عاملني خمتلفني ،هذه الصدفة وما حدث

 .حياهتا لتقيض فيه بقية
¤ي ويه اخيت غادة ،وعليه عقدت  ويف لك التطورات الرسيعة اليت حدثت اجد نفيس اÓ مرح قد فقدت اغىل ما



والقبض عليه، مقابل احلرية الاكم* الخيت غادة،وقد " املمترد" سلطة عاملي عىل ان اقوم zحضار" الاكتو "صفقة مع 
فأنك ال  اليت بنيهتا منذ سـنني طوي*، ويف حا� فشيل يف ذZ خالل املدة الزمنية احملددة ، غامرت هبذا مباكنيت

  ."... وجود ¬ لفشل يف عاملي الوا...تسـتطيع ان تتصور ماذا ميكن ان حيدث Z والخيت غادة
  عيل ان افعل Uن ؟ ـ لن نفشل وسـنحرضه �ام اكن المثن ،ولكن ماذا يتوجب: قلت ملرح 

بناء عالقة معه بشلك حذر، مث نتحرك خطوة  ـ اوال جيب ان نتعرف عىل الشخص بشلك عادي، وبعدها نبدٔا يف
ع خشص فريد من نوعه، قدراته تفوق قدرتنا، اضف اىل ذZ نتعامل م خطوة بناء عىل تقيمينا للوضع، خاصة واننا

ان  ان يلحقها بنا ان اكتشف ما خنطط ¬ ، فدعنا اوال نقوم zخلطوة Uوىل وبعدها اسـتطيع اخلطورة اليت يسـتطيع
  ."راس املثلث" اعرف مدى القوة اليت وصل الهيا، وبناء عليه سـنخطط معا كيف نسـتطيع ايصا¬ اىل

 ـ ؤاين يقع رٔاس املثلث هذا ؟: zسـتغرابقلت 
املوجودة يف  مقة احد اجلبال املوجودة يف هذه الرقعة من بالدك، وهو احد املواقع الثالثة عرش ـ انه � حسن يف

تكون  - يف البحر اوالرب - يكون راس املثلث  العامل، وقلت Z سابقا ان العامل ينقسم اىل ثالثة عرش مثلثا ، وحيث
املثلثات يف مقة احد اجلبال، ا9ي ال يبعد عنك U عرشات الكيلو  ة للموقع، ويف بالدك يقع راس احدهناك خاصي

 .". مرتات
 .يه خاصية ذاك اجلبل ا9ي تتحدثني عنه ؟ ـ ما

لكين مل اسـتوعب لك ماقالته مرح عن ذZ اجلبل املوجود يف  . رشحت يل مرح مطوال عن جعائب هذا اجلبل
فلو قالت يل ان هذا اجلبل ...دامئًا يف لك يشء، وال ميكن ان تكون صادقة  أن مرح تكذبفلسطني ، شككت ب

. كيف؟؟!!...؟ عاملنا لكنت اقول صادقة ، ولكن هنا ويف هذه الرقعة الصغرية من هذا العامل الكبري موجود يف
  : مرح بيدها وقالت يل ويه تبتسم" لكزتين"

  ."مش مصدق � حسن ؟"ـ 
Óولو اكن موجودًا لسجلناه  يف ماكن مثل هذا يف هذه البالد؟".. مش داخل خمي"ـ برصاحة :  احضك قلت لها وا

  ... يف جعائب ا¤نيا
اتفقنا عىل هدف واحد، وما بدي تشك يف لك لكمة حبكهيا ٕاZ،وبعدين انت  امسع � حسن، احنا" ـ: قالت 

 من هذا، وّال نسيت رحلتك مع غادة والبالويتشك يف هيك -م، النك شفت اشـياء اجعب  9zات مش الزم
اخليال والتصور يف عامل اجلن ،  اكن -م مرح مقنعا فعال ، فقد رٔايت بأم عيين اشـياء تفوق...". اليل انت شفهتا 

ـ : نظرت ايل مرح وابتسمت ابتسامة ماكرة وÓمعة وقالت  . فلامذا ال اسـتطيع ان اقتنع بوجود مثل هذا املاكن
  "...اجلبل اليل حبكيÎ عنه حسن ، بتحب تروح عىلطيب � "
برضو مش مصدقين "ـ : حضكت اجلنية مرح وقالت  ... ـ نعم خذيين اىل هناك Uن: قلت بفرح وبفضول كبري 



تضحك ؤ×ين قلت عىل مسامعها نكتة، واقرتبت مين وطوقت بذراعهيا  واخذت...". ،حارض رح اخذك اىل هناك 
  ."؟..ـ هل انت مسـتعد : عىل جبيين واخذت تضحك بصوت عال فأعىل فأعىل ،وقالت  عنقي، ووضعت جبيهنا

و قبل ..العنوان طيب � حسن، راح احيك Z وين" ـ . هيا انقليين اىل هناك . ـ نعم اÓ مسـتعد: لها  قلت
  "... منتصف الليل

صل اىل هناك تكون الشمس قد صعب الوقت متأخر ،وحىت ن ؟ ـ...ـ ولكن ملاذا ال نذهب Uن : قاطعهتا ..
انت جمنون ...امحÎ واطري فيك لهناك ؟! تنقليين انت اىل هناك ؟ ـ كيف بدك انقÎ  ـ ولكن ملاذا ال.". ارشقت 

عاملها خالل دقائق، ومل يكن  ـ ولكن اجلنية غادة حيv تزوجتين ، نقلتين اىل: فاسـتغربت وقلت لها ". بتحمل؟ وال
امسع � حسن اÓ "ـ : الغضب قد بدت عىل و'ها ،وقالت  فنظرت اجلنية اّيل ومالمح...  يف هذا ٔاية مشقة علهيا

غادة قد نقلتك معها، مفرح ال تفعل هذا من اجل ارضاء غرورك ،وان اكن  اÓ مرح ،فان اكنت...لست غادة 
حيv  ان غادةملشاهدة ذZ املاكن فهذه مشلكتك انت وليست مشلكيت، واضف اىل معلوماتك،  الفضول يشدك

مشقة يصعب عّيل ...لتقوم هبذا  نقلتك اىل عاملنا مل يكن ذZ بسهو� كام تظن،بل ان غادة تكبدت مشقة كبرية
Îا ،ولكهنا مل تشعرك هبذا حىت ال جتعBلو عرفت جحم املشقة والتعب والمثن من جراء  وصفها او رش Úتزنجع ف

Îسـتعداد ¬ مسـبقا،لك هذا يف عاملنا ال يمت كام ان نقل البرش اىل. نقU يف ٔاي وقت او يف أية حلظة، وامنا جيب 
واخذت تضحك وتضحك  قطعت مرح حديهثا... ". حا� ان يمت نقل خشص من عاملك اىل عاملي، ولكن وملعلوماتك 

  : بصوت عال واضافت
لف عن نقÎ اىل عاملي، املاكن الن هذا مسـتحيل، وهذا يشء خمت ال ميكن � حسن ان اقوم بنقÎ اىل ذZ" ـ

 عاملك، واملاكن ا9ي جيب ان نذهب اليه موجود يف عاملك ايضًا ،اذن ال يسـتطيع احد ان النك Uن موجود يف
اين اسـتطيع ان انقÎ اىل  ينقل جسدا ماد� من عامل مادي اىل عامل مادي zلطريقة املضحكة اليت تفكر هبا، حصيح

املادي،واÓ اريد جسدك ايضا ان يكون هناك مرة  تطيع ان انقل جسدكهناك لتشاهد لك يشء، ولكين ال اسـ 
  ."... مبفردك افهمت اخرى، حىت تسـتطيع ان تذهب ٕاىل هناك
عاملك، وبني ان تقويم بنقيل من عاملي اىل ٔاي  ـ طيب � مرح لقد فهمت ان هناك فرقا بني ان تقويم بنقيل اىل

. اعطين العنوان وسالقاك غدا هناك,احة اكرث ال اريد ان افهم السبب وبرص  جزء من عاملي، ولكين مل افهم السبب،
  : مرح بوصف املاكن وكيفية الوصول اليه بدقة، وابتسمت وقالت وقامت اجلنية

  ."..حسن اىل اللقاء �"ـ 
ه يف ذZ املاكن ا9ي سـتأخذين الي رحلت اجلنية مرح وتركتين غارقا يف التفكري هبا اكرث من,واختفت اكلطيف 

zسلوب جذاب يف Uبتسامة، يف الغضب، يف الهدوء، يف  فرمغ جامل اجلنية مرح الباهر U اهنا تمتزي,الغد 
غريب  واختفاهئا فٕاهنا ترتك انطباعا غريبًا، القوة، امجلال، لك يشء يف هذه اFلوقة غريب الثورة، وحىت يف ظهورها



الغريب، حتركت من البيت يف  ذا اليوم لYهاب اىل ذZ املاكنانتظرت حىت صباح الغد، ولكي شوق zنقضاء ه... 
Zاملاكن ا9ي وصفته يل وا9ي يبعد من حيث  ساعات الظهر بعد ان اخذت قسطا من النوم، وتو'ت اىل ذ

اجلبل يبعد عن الشارع العام كثرياً، 9ا مل يتطلب مين U ان  كنت اسكن مدة ساعتني عىل Uكرث ، ومل يكن
الربودة  اكن اجلو شديد. مسافة عرش دقائق او ربع ساعة، انتظرهتا حيث طلبت مين ان انتظر ىل Uقداماسري ع

 ... كنت اراه يف الظالم واجلبال اليت حتيط به اكنت قاح* من ٔاي يشء، او رمبا هذا ما,عاصفا zلغبار 
 

مل اخف منه بل ,يشري ايل بيده  كنت اقف، شـبح ابيض وما يه U دقائق، حىت ظهر عىل اجلبل املقابل حيث
يتواجد يف ذZ املاكن U اجلنية مرح، وحيv وصلت اىل مقة ذZ املرتفع وجدهتا  رست حنوه لعلمي املسـبق zنه لن

  :اقرتبت مهنا وقلت. تدير ظهرها وتنظر اىل Uجتاه Uخر..انتظاري يف
  : يدي وامسكت بكتفها وسألهتااقرتبت اكرث فاكرث، ومل جتبين ،مددت ,جتبين  مل.. ـ مرح

  .".لرؤيته ها انت Uن يف املاكن ا9ي طال شوقك,� حسن ..آه " ـ: ماذا تنظرين � مرح ؟ قالت  ـ اىل
شو � حسن مش عاجبك "ـ : فقالت يل  .نظرت حويل، فمل اجد شيئا غريبا او جعيبا ليجعل هذا املاكن ممزياً 

  "املاكن ؟
  . جعيبا، فهو ماكن مث& مثل بقية اجلبال اليت حتيط به غريبا اوـ اين ال ارى فيه شيئا 

هل تعتقدين بأين ... ـ الكم احلجر.". ـ طيب احيك مع هذا احلجر وسريد عليك ما هو العجيب يف نظرك؟"ـ 
" ـ : وتقول فاخذت مرح تضحك! ـ مرحبا � جحر  : نظرت اىل احلجر وقلت ¬.". جرب ...ال امزح " جمنون ؟ ـ

Óتكفني عن املزاح ؟ ـ ـ مرح: قلت " يف حد حبيك مع جحر؟,بل انت جمنون حقا !!.. ال اظنك جمنو U " � امسع
عرشة يف العامل ، ويف هذا املاكن ا9ي هو واحد من ثالثة  حسن هذا املاكن هو احد اطراف املثلثات الثالث

برش، ولهذا املاكن مزيات كثرية جدا، لن يكون ان يلتقي مع ٔاي اكئن من بين ال  عرش ميكن الي اكن من عاملنا
بوضوح �م ولرٔايته  وما نسـتطيع ان تلمسه Uن هو انك لو نظرت اىل القمر لرٔايته,متسع من الوقت 9كرها  هناك

اجلسد وعدم شعورك zالعباء اجلسدية والفكرية  انعدام ثقل,املناخ اخلاص هبذه الرقعة ,انه يتغري يف لك حلظة 
حىت ,فاÓ ال اشعر بأين متعب او اين حباجة الن احترك ,بلك ما قالته  ورحت اشعر. ٔات اتفحص املاكنبد...". و

هذا  ال ادري كيف يمت وصف مثل,ال يوجد يل شعور zحلاجة اىل ٔاي يشء . يرتكز يف هذا املاكن تفكريي لكه
ال :مرح بيدها وقالت " لكزتين" . ري مسـمتروملا نظرت اىل القمر رايته قريبًا ورايته بوضوح �م واكن يف تغ,الشعور 

تسـتطيع العودة اىل بيتك ، وU فلرمبا لن تسـتطيع ذZ، امسع �  متعن النظر كثريا يف القمر من هذا املاكن حىت
فرست حيث اشارت وما يه U خطوات حىت شعرت zلربد وجبو خيتلف . عدة خطوات  حسن رس هبذا Uجتاه

Uف الكيلو  تقلت من عامل اىل اخر، ونظرت اىل اعىل بفضول فرٔايت ؤ×ن القمر ابتعدكام لو انين ان  فأحسست



zملاكن مع ان املاكن ا9ي وقفت فيه  اعدت النظر حيث تقف مرح ويه تبتسم فرأيت ها� من نور حتيط,مرتات 
هو جعيب هذا  � هللا مك. وشعرت واكين تركت جسدي خارجا رست حنوها عدة خطوات فقط,اكن يلفه الظالم 

ـ مرح اليست هذه خدعة اخرى من خدعك الكثرية؟ : مرح وابتسمت فقلت لها  نظرت اّيل اجلنية. املاكن 
 - � حسن انت تسـتطيع ان متزي فانت باكمل وعيك، واذا مل يشعر Uنسان بوجود"ـ  : حضكت مرح وقالت

تسـتطيع ان تفكر يف ٔاي  ـ يف هذا املاكن: ردفت مث ا". هذا املاكن يف حصوته ، فٕانه سـيجده مثل بقية Uماكن 
.". هذا املاكن خيلو من املسـتحيل , يشء وان حتصل عىل أي يشء، وان تصل اىل ٔاي يشء، وان ترى ٔاي يشء

انمت البرش غريبو "ـ : احصل عليه فعال؟ حضكت وقالت  ـ اذا اÓ فكرت يف احلصول عىل يشء ما، هل: فقلت 
نعم � حسن انت تسـتطيع يف هذا املاكن ان تفكر zحلصول عىل ٔاي يشء ,مقابل  بالUطوار، تريدون لك يشء 

zخلطوات  ولكن يبقى عليك فور خروجك من هنا ان تقوم,الطريق اىل ذZ اليشء بسهو� �ام اكن  وسـتجد
م، وان هذا املاكن سوى Uحال ـ اذن اÓ ال احصل عىل ٔاي يشء يف: قلت ". للوصول اىل اليشء ا9ي اردته 
حسن من اجل الوصول اىل ٔاي يشء، حتتاج الطريق  ـ امسع �: قالت مرح .. اردت سأجدها خارج هذا املاكن

اليشءا9ي تريده، فأن حتقيقه يصبح سهال، وهنا جند الطريق اىل ٔاي  ويف حال عرفت الطريق اىل,للوصول اليه 
 لفعل افكر يف يشء واحد، اين حقًا قد وجدتاثناء حديث مرح، بدٔات z..". نقوم بتحقيقه يشء ويف اخلارج
قلت للجنية . zين افكر بيشء  ومل احدث اجلنية مرح كام فكرت فيه، ومل ادعها تقرا او تشعر,الطريقة اىل حتقيقه 

نعم تسـتطيع، ولكين ال انصحك zن تفعل ذZ لعدة  ـ هل اسـتطيع العودة اىل هنا يف ٔاي وقت اريده؟ ـ: مرح 
وخرجنا من ذZ املاكن واخذÓ نسري معا ". دعنا من لك هذا وتعال اىل الواقع... ع ان ارشBا Zاسـباب ال اسـتطي

احلني وUخر يالمس  وشعرها الطويل بني,اجلو قد اصبح اكرث دفئا، والقمر قد اطل ومرح حتدثين عن احلياة  ٔالن
اضفت عىل ,ء اكهنا ماتت منذ سـنني صفرا و'ـي، ورسÓ حىت توقفت يف ماكن مقفٍر فيه بقية من اجشار واعشاب

حىت نور القمر ا9ي اضاء املاكن اكن يضفي ,واخلوف من اGهول  املاكن جوا من الوحشة تفوح منه راحئة املوت
انفاس  وبني حني واخر اكنت نسامت الهواء حترك اوراق الشجر اليابسة حمدثة خرخشة واكهنا عليه وحشة جمهو� ،

تعزف حلنا جنائز� " اوركسرتا " عىل املاكن، فيقشعر بدن اجلالس فيه واكن امامه لك ذZ يطغى. وحش اكرس 
وهناك، فاكنت تبدو بظاللها واكهنا قبور اصطفت لتثري القشعريرة  اما Uجحار املبعرثة هنا,ختر امامه اجشع النفوس 

 جسدها، وحيv انسدل شعرهابثوهبا Uبيض الشفاف النامع ا9ي zلاكد خيفي مفاتن  جلست مرح. يف جسدي 
مصطبة قرب بدون شاهد  Uسود الطويل امزتج لونه zشعة القمر ولون احلجر الرمادي ا9ي جتلس عليه ؤ×نه

وحتت ,الزهري، فزاد ذZ اجلسد انوثة واÅرة  مزجي من Uلوان تداخلت الرى الثوب Uبيض قد حتول اىل اللون,
واثناء ,حنو Uرض لتلتقط حفنة من Uوراق اليابسة الرمادية الصفراء  يدهاضوء القمر، تنحين مرح خبفة ومتد 

 الطبيعي وقبل ان تعتدل جبلسـهتا، اكن شعرها Uسود يالمس Uرض، وحدة البرص اكنت تقع وعودهتا لوضعها



وت ا9ي رواحئ امل مين عىل صدرها ا9ي تنبعث منه راحئة شهوانية رشهة، اكنت تصطدم برغبايت البرشية، وسط
وتلقهيا عىل شعرها وجسدها وو'ها وصدرها،  تفرك اجلنية مرح بكفهيا Uوراق،. يفوح من لك جزء يف هذا املاكن

وهايه مرح تداعب شعرها وطيات ثوهبا، ومع لك حركة ,ؤ×هنا تشـهتهيا  حىت Uوراق اجلافة امليتة، تلتصق هبا
القرب  من Uخرى، وحبركة خفيفة رشـيقة تسـتلقي عىل مصطبة تفجر يف داخيل رغبة شهوانية اعنف تقوم هبا اكنت

ابتداء من العنق وانهتاء zمخص  الرمادي، واضعة احدى يدهيا حتت راسها،واليد Uخرى تسري هبا عىل جسدها،
تتقلب جبسدها عىل مصطبة القرب ومع لك حركة تقوم هبا , القدم يف حراكت شهوانية ؤ×هنا تضاجع اشعة القمر

جسدها الشـيطاين الساحر، رمقتين بنظرة Óمعة تتقد شـبقا وشهوة، وÓدتين حيث  ر شعرها، ليظهر ويكشفيتطاي
واخذت  مدت يدها وجذبتين بقوة السقط جبانب ذZ اجلسد الساحر الفاتن،. مهنا خبطوات مثق*  اقرتبت

ادىء عبارات تنسل مثل ه تداعب Ózملها شعري وو'ـي وشفتاي، وحتيط بذراعهيا عنقي، وهتمس بصوت Óمع
تعبث جبسدها جبنون لتسقط عن مصطبة القرب  ال افهم وال اعي لها معًىن، واخذت يداي وشفايه,املوسـيقى 

zالوراق اليابسة اليت اكنت تغطي املاكن، وجنون Uمزتاج خيمي عىل  وعندها امزتج جسدها,الرمادي اىل Uرض 
 ق اليت تصببت من لقاء Uجساد ، ومن ٕاسـتعار التقاء الشفاهتراب علقت ببعض قطرات العر  حبات. املوقف 

القمر النامعة،  zلشفاه، قبالت طغت حرارهتا عىل رطوبة Uرض وراحئة املوت وجنون الشهوات، حتت اشعة
�رة تكون Óمعة هادئة، و�رة اخرى  ومرح. ساعات شهوانية حيوانية شـيطانية، دون سـيطرة او ادراك او ارادة 

مرت ساعات كنت ادري .وتشعر zلنشوه الياليم  متوحشة مفرتسة، تغرس اظافرها يف جسدي،تكون 
مل افق U . ادري اهنا اسـتطاعت ان تفجر بداخيل الشهوات احليوانية املكبوتة  لكين...او لعلين مل اكن ادري..خاللها
صوت حضاكت  وحصوت عىل, طان راحئة املوت املنبعثة يف هذا املاكن من لك يشء، ؤ×ين يف معبد الشـي عىل

ـ حسن وUن : عىل صوت مرح  مرح اجلنونية متال املاكن، تضحك جبنون، واÓ مهنك القوى، ليعود ايل رشدي
اجلنية مرح اشعر مك يكون Uنسان �فها وضعيفا امام  جعلتين لكامت....". قل يل ، اكنت تريدين ام تريد غادة 

 اعود اىل نفيس بعد الساعات الشهوانية احليوانية اليت قضيهتا معها، واليت لكامهتا لقد جعلتين...حلظة شهوة 
جئت اىل هذا  فقد. وتسـيطر عىل لك جزء يف جسدي وعقيل ,اسـتطاعت خاللها ان تنسيين لك يشء متامًا 

نعم اÓ جخل من نفيس عىل ما  !!! املاكن مع اخت غادة من اجل غادة نفسها، ويف ٔاحضان Uخت نسيت غادة
ا9ي امح& بقليب للجنية غادة، يذوب يف حلظات  اذ كيف خيتفي ويذوب احلب الكبري. حدث، واشعر بندم كبري 

ما ... يدور يف رايس" اتريدين ام تريد غادة ؟"حسن " اجلنية مرح  شهوانية يف احضان اخهتا ؟ ما زال سؤال
ملاذا ؟كيف ...غادة ؟وملاذا ارادت ان اخون اخهتاا9ي تسعى للوصول اليه هذه اجلنية امللعونة  ا9ي تقصده ؟؟ وما

الوقت اخوهنا ؟اهنا فعال شـيطانه حقرية جدًا  تقول zهنا حتب اخهتا وان اخهتا لك يشء يف حياهتا وجتعلين يف نفس
لقد جعلتين اخون حبيبيت، واخون نفيس، ... ان تتسىل بأي يشء وبلك يشء وال هيمها U,ال هيمها U املتعة ...



تقف  خالل مصيت وتفكريي هبذه التساؤالت، اكنت اجلنية مرح...امام حلظات الشهوة واملتعة  خون لك يشءوا
  : نظرت الهيا وقلت.. تنظر ايل هبدوء، تبتسم ؤ×هنا تقرا افاكري

  مرح ؟ ـ ملاذا �
  "ملاذا ماذا � حسن ؟"ـ 

هذا " ـ ! ـ انت اردت ان حيدث هذا � مرح " ؟مبا فعلت انت  وما دخيل اÓ"ـ ملاذا جعلتين اخون غادة ؟ ـ 
 تريد مرح شيئا فاهنا حتصل عليه، ولكن ما دخيل اÓ فÚ اردته انت وفكرت فيه انت حصيح اÓ اردت وعندما

ومل اكن حباجة الن  - � حسن اÓ مل اسـيطر عليك،"ـ ! ؟؟ ـ ولكنك سـيطرت عيل وعىل افاكري "وفعلته انت 
تشعرين zنك قد خنت اختك غادة مبا  ـ U". انت ال تسـتطيع ان تسـيطر عىل نفسك  اسـيطر عليك، مادمت

وملاذا جيب ان اشعر zين قد خنت ,دخيل اÓ فÚ حدث  ـ وما: مقت به مع زو'ا؟ حضكت مرح وقالت بتعجب 
اسأل نفسك  عادي جدا، فٕان اردت شيئا احصل عليه، وبدال من ان تسألين، اخيت ؟ان ما حدث zلنسـبة يل امر

والندم عىل ما  احشت بعيوين عهنا واÓ اشعر zخلجل". ما شعورك وماذا تريد ؟: � زوج اخيت العزيز ..اهيا العاشق
¬ عندك تفسري، حىت اخليانة عندك  فلك يشء,ـ حصيح انك خملوقة غريبة Uطوار � مرح : حصل ، وقلت لها 

  ! لها تفسري
احلديث اية قمية او معىن، لقد حدث ما حدث وانهتـى، فاذا اردت انت ان تعطي  ااÓ ال اجد لهذ,ـ حسن : فقالت 

ولسـنا ,Uطوار فعال  قمية اكرب مما يسـتحق ، فال داعي الن تلقي zللوم عىل غريك، انمت البرش غريبو لYي حدث
اما انمت ,فعل وال خناف منه ٔاي يشء، فال هنرب مما ن وحنن ان فعلنا شيئا،,حنن الغرzء ، انمت جبناء حىت بتفكريمك 

وان حدث ,شيئا واكن جيدا، تسابقمت مجيعا ليدعي لك منمك انه هو ا9ي قام به  بنو البرش، فان فعل احد منمك
Uخرين، او عىل  وشعرمت zنه خطأ، بدأمت مجيعا zلتنصل من املسؤولية عنه ورحمت تلقون اللوم عىل يشء

واخليانة يه من طبع البرش منذ وجدوا، اخليانة  تتحدث عن اخليانة...حدث الظروف ؤ×نه ال دخل الحد منمك مبا
ُمثُلمك ... ففي احالممك خيانة، ويف افاكرمك ويقظتمك وحبمك وكرهمك خيانة,يوم  فيمك منذ Uزل، تمنو وتكرب معمك لك

العاشق الولهان ا9ي  نس اهيافال ت ,انمت هكذا، وستبقون كذZ، وان مل جتدوا شيئا ختونوه فسـتخونوا انفسمك , خيانة
!!!. احضان واحدة اخرى، نسيهتا ، او تناسيهتا  حتيا عىل ذكرى غادة، وال يشء ¤يك ¬ قمية بدون غادة، zنك يف

تعال نبدٔا zلعمل من . غادة بدال من اضاعة الوقت يف -م ال جيدي نفعا ـ تعال � حسن لنتذكر: واضافت قائ* 
  ." رسالنقاذها من U اجلها

  مرح ، فأخربيين ما ا9ي عّيل فع& االٓن ؟ ـ حصيح اين لن اسـتطيع ان اهزمك حىت بßيم �: قلت لها 
Zن � حسن، ساعطيك عنوان ذU الشخص، ولك املعلومات اليت حتتا'ا عنه لتبدٔا غداً االتصال به، حىت  ـ

ان  ل غادة عىل حريهتا، وسأرشح Z كيف جيباىل املاكن ا9ي نريد، ويمت القبض عليه، وحتص نسـتطيع احضاره



تفكر بأي موضوع اخر  ال تنظر يف عيون هذا الشخص كثريا، وال:اوال : "و�بعت .". تترصف مع هذا الشخص 
احلديث معه، كام اطلب اليك ان ال تبالغ  خارج املوضوع ا9ي يدور فيه احلديث ، وحذار ان يتشتت ذهنك اثناء

¬ ان يرشد بذهنه ولو قليال، فامعل عىل ان تشغل ذهنك بأمور وصور  االنسان العادي ال بدzلرتكزي فÚ يقول، ف
 اما ان حصل وحتدث معك حول موضوع يثري انتباهك ويشدك فأبدا!اخل ...وUقارب والبيت  عادية، مثل Uهل

حىت ... يف خميلتك  تدورفهو يسـتطيع ان يقرا Uفاكر اليت ! واحذر � حسن ...فورا zلتفكري مبوضوع عادي 
اخلطوة Uوىل اليت سـيقوم هبا يه Uطالع عىل  واعمل جيدا بأن,الصور اليت تراها، يسـتطيع هو ان يراها بدقة 

بذZ من خالل جعÎ تفكر zملايض بطريقة غري مبارشة، فاحرص عىل ان ال  ا9اكرة اخلاصة بك وما حتويه ، ويقوم
U المور العادية فقط  تفكرz لالنسان ان  واسـمترت اجلنية مرح يف حديهثا ويه تعلمين كيف ميكن". ال اكرث

انه لو نفذ Uنسان ما تقو¬ هذه  وحىت zالحاسيس والعواطف، ٔالقتنع,يتحمك zالفاكر وردات الفعل الطبيعية 
ت مرح حديهثا واهن. ان صدرت ¬ Uوامر" يكره <Uوامر، و ان صدرت ¬"حيب < اGنونة، لتحول اىل 'از

حسن، اثق بأنك ستنجح يف الوصول اىل هذا الشخص، ولك ما يتوجب عليك فع&، هو  وUن �" ـ: قائ* 
هنا، ولكي ثقة  واالٓن � حسن سأغادر من...عالقتك معه قدر املسـتطاع، وبعدها سـنقرر ما ا9ي سـنفع&  تكثيف

واختفت مرح .. جيدا � حسن هبا تذكر ذZ وال تنس ان جناحك يساوي حرية غادة، ولقاءك,بأنك ستنجح 
ؤ×هنا تعمدت ذZ لزترع يف داخيل ,غادة وذكراها  تركتين وحدي مع طيف...برسعة تفوق رسعة الضوء من امايم 

مقت بز�رة ذZ الشخص عدة مرات، حىت اعتاد عيل، وتوطدت عالقيت به ".. املهمة التصممي عىل النجاح يف هذه
واعود اىل البيت النتظر ... معه"والعشاء احياÓ " اقوم بز�رته احتدث معه، واتناول الغداء عرشة ا�م، واÓ طي*

ملاذا مل تظهر خالل هذه الفرتة ؟وما هو ,Uبد من حيايت  اجلنية مرح، ولكهنا مل تظهر حىت شعرت اهنا اختفت اىل
اÓ، مل  ، واليت اشعرتين zنه ال شغل لها Uاجلنية اليت ما تاكد ختتفي حىت تظهر من جديد لكن!!السبب، ال ادري 

كام " اجلين البرشي"الشخص  تواصلت عالقيت هبذا...". تكتف zلظهور يف يقظيت، بل غزت حىت احاليم ونويم 
ممزيا عن البرش،فهو انسان عادي جدا بشلكه  وصفته اجلنية مرح، حيث مل اجد فيه خالل هذه املدة شيئا

ميزيه عن البرش، وعىل عكس ما قالت اجلنية مرح بشان خطورته  رصفاته ٔاي يشءوخشصيته، وال يوجد يف ت
اسـمترت عالقيت هبذا . احببته من لك قليب، واعتدت عىل رؤيته والتحدث اليه  وجدته طيب القلب، حىت..

ع اين كنت م,للحظة  ، عدة اسابيع، ومل تظهر خاللها مرح ولو"اجلين البرشي "او ما تسميه اجلنية مرح  Uنسان،
اهنا لن تعود ؟ اسـئ* كثرية كهذه تزامحت  فأين اختفت وملاذا؟وهل سـتعود، او رمبا,انتظرها لك يوم دون جدوى 

فلكام مسعت صوهتا او رٔايت ضوءاً فقفزت من ماكين ظنا مين بأهنا  مل اعد افكر يف يشء U ان اراها،. يف رٔايس
 من Uنتظار، تيقنت اهنا لن تعود، او اهنا اصبحت جزءا من مل تظهر، وبعد ثالثة اشهر يه، ولكن عبثا، فهـي

فعال ما زرعته  املايض، وحتولت عالقيت بذZ الشخص العادي جدا اىل عالقة بني صديقني، حىت اين نسيت



حفرض ,اىل بييت لتناول طعام الغداء مع ارسيت  ويف احد �Uم دعوته". جنيًا برشً� "اجلنية مرح برايس حول كونه 
وحتدثنا يف مواضيع كثرية اسـتطيع القول بأهنا مصريية مهنا انه تآمر مع وا¤يت  وتناولنا طعام الغداء معا،رشبنا القهوة

موضوعة عىل  يزوجاين، واثناء خروجه من البيت توقف قليال امام مجموعة من التحف البسـيطة اكنت عىل ان
من اين :عادية امسك zحدها وسالين  موعة عدة جحارةالصالون قرب zب اخلروج، واكن بني هذه اG" فرتينة"

سألت , " احرضهتا اختك عىل ما اظن:"فقالت ,وا¤يت عهنا  ال اعرف وسألت:فقلت ¬ ". جلبت هذه احلجارة؟
 . معها اثناء قيا�ا بزنهة قبل عام او اكرث اخيت وقالت اهنا احرضهتا

 فهـي جمرد جحارة، وودعته حيث ركب,حيتفظ بواحد مهنا فمل منانع  وطلب ان!! وممزية ـ فعال اهنا جحارة مجي*: قال 
ٔالسال اختك عن ماكن هذه  لقد جئت"ـ : ويف اليوم التايل حرض الينا ورشب القهوة وقال . سـيارته وعاد ادراجه 

ر اخيت وجلست معنا وحكت ¬ zهنا ال تتذك وجاءت...". احلجارة ، ٔالين وجدت اهنا تصلح لعمل حتف تذاكرية
ـ انظري اىل : مث فتح كفه ونظر الهيا وقال ..". مش �م" ـ : قال لها وهو يضحك. zلضبط من اين احرضهتا 
وبدات حتيك ¬ بدقة متناهية . ـ نعم تذكرت : ان نظرت اخيت اىل احلجر حىت قالت  احلجر، اليس مجيال ؟ وما

  ما حدث معها عن لك

  

 

اليت بدأت تصف فهيا ذZ اليوم  حىت ان ا¤قة,تتذكر من اين احرضت احلجارة يف ذZ اليوم ولكهنا مل تسـتطع ان 

جمرد صدفة ؤان هذا الشخص قد فعل شيئا حىت اعاد اىل  ٔاÅرت ارتيايب بأن وصفها املفا|ء بعد النسـيان مل يكن
 . اخيت ا9اكرة هبذه الرسعة

وعىل الفور ترصفت بشلك , حصيح"  برشي جين"وهنا انتابين احساس zن ما قالته مرح عن هذا الشخص ، انه 

خوفا من ان يبدا بقراءة افاكرها ، خاصة  عادي وطلبت من اخيت ان حترض يل ×ٔس ماء حىت ارصفها من امامه

واخذÓ نتحدث معا لعدة دقائق، مث غادر البيت بعد ان ودعته واÓ اتساءل ... واهنا تعرف عن عالقيت zجلنية غادة

احلجارة، واخذت  وذهبت اىل اخيت وسالهتا عن,احلجارة ، اذ ال بد ان يف Uمر رسا معينا  اهÝمه هبذه عن رس

 : تضحك وتقول

القصة ؟شوية جحار اجعبين منظرها واحرضهتا  ـ شو حاكيتك انت وصاحبك ؟شو معرمك ما شفمت جحار؟ شو
 ."...معاي

 .ق UهÝماين zلغت يف ظنوين فال يشء يسـتح فضحكت اÓ ايضا وقلت يبدو يل



الليل حىت افقت بعد ساعة او ساعتني من نويم بشلك طبيعي جدا، ففتحت  مث خôت اىل النوم قرابة منتصف

ساقها  اجلنيةمرح جتلس عىل الكريس املوجود يف اخر الغرفة، مرتدية ثوz ابيض مالئكيا واضعة عيوين الرى

تتأمل؟؟؟فركت عيين ٔال�كد ان  وء ويه شاردة ا9هناليرسى عىل الميىن، ومتكئة خبدها عىل يدها تنظر ايل هبد

خاطبتين بصوت ...فقمت من فوري وجلست انظر الهيا, كنت احمل ام اÓ يف يقظة، قفز قليب من الفرح لرؤيهتا

 : هادىء ومالئيك

 "! � حسن حصت النومة" ـ

 : قلت

 اين انت � مرح ؟.. ـ مرح

 : اجابت مبتسمة

 "! ظرك حىت تفيق� حسن، كنت انت اÓ هنا" ـ

 ـ ملاذا اختفيت وتركتين ؟

 : فابتسمت خببث وسالت

 ـ اشـتقت يل � حسن ؟

 ! فارتبكت ومل ادر ما اقول

 : فابتسمت واعادت السؤال

 "بتحبين � حسن ؟"ـ 
 . والادري ملاذا اصابين Uرتباك ومل اسـتطع Uجابة

 : اضافت خببث

 "... بك � حسناÓ اعمل انك حتبين، واÓ ٔايضًا بدٔات اح "ـ 

 وسألهتا...عالقيت مع ذZ الشخص حاولت ان اغري املوضوع و×ٔين اهرب من يشء ال اعرفه، وبدات احيك لها عن

: 

 ؟...الطريقة Z9 ـ اما حان الوقت لنوص& اىل ذZ املاكن؟ وما يه

 : ابتسمت وقالت

 "... بذZ غدا سـتقوم,نعم حان الوقت، لهذا حرضت "ـ 



 :قلت

 ساقنعه وماذا ساقول ¬ ؟ـ كيف 

 : حضكت مرح وقالت

واختك  ا9ي جيب ان يقنعك، سـيحرض غدا وسيبذل لك 'ده يف خلق قصة القناعك ان تذهب معه انت هو"ـ 

 . لرتشداه اىل املاكن ا9ي احرضت منه اختك احلجارة

Óمندهش قلت لها وا: 

 احلجارة؟؟؟ حاكية ـ ال افهم ماذا تقصدين ما هو دخل اخيت يف هذا املوضوع وما

 : قالت

سارت عىل ما يرام، وسـينهتـي لك يشء غدا او بعد  املهم ان Uمور.التسال اسـئ* كثرية فهذا يشء لن تفهمه " ـ

 .". غد

 وما دخل اخيت؟ وما يه حاكية هذه احلجارة اليت احرضهتا,اكرب ساورتين مما قالته يل  غضب كبري انتابين وحرية

 ان اعرف ما ا9ي تريده مرح ؟اخيت قبل عام، ٔاي قبل 

 : والغضب ا9ي اصابين قلت ومل امتاU Zسـتفزازات

اÓ لن افعل ٔاي يشء ولن احترك خطوة واحدة ...يشء ـ امسعي ِ � مرح، لقد اتفقنا عىل ان افهم قبل ان اقوم zي

خيت و عائليت واهيل، فلن امسح Z اGال ان تلعيب حبيايت كام تشائني اما أ  لقد تركت... قبل ان افهم ماذا حيدث 

 . ال انت وال لك اجلن ا9ي معك...بأي مثن ان تعبيث معهم  Z حتت

 : وقالت هزت مرح راسها هبدوء

واذا بطلع يف ٔايدك ايش ,تقوليش  طيب، ملا اطلب منك تسمحيل تسمحليش، وملا اÓ اساZٔ شو الزم امعل،"ـ 
بطلع يف يدك ٕايشء وما بتقدر تعمل ٕايش خليك ساكت وامسع  هٔال ماومدام ل ,تعملو علشان متنعين سويه، ما ختاف 

و-مك الفايض بزعلين شوي، وانت بتعرف ٔانو مرح مش مليح تزعل، خفليين , الßم علشان اÓ اظل احبك

 ."فهمت � حسونة؟, اظل احبك واحب اهÎ معك  مبسوطة علشان

وما اصعب ان يشعر Uنسان انه ,زين من Uعامق واسلوهبا الساخر ان هت فعال لقد اسـتطاعت مرح هبدوهئا

 معل يشء سوى الßم والرصاخ والباكء اليت يه اسلحة الضعفاء، لكن ماذا عساين اسـتطيع ضعيف ال يسـتطيع

 ... ان افعل مع هذه اجلنية اخلبيثة سوى ان اكظم غيظي وانتظر



 : مصيت وتفكريي قائ* قطعت اجلنية مرح

لها، اÓ ال اقصد بßيم Uساءة اليك، ولكين اريدك  � حسن، ولكن فÚ حنن فيه ال قميةالعواطف يشء مجيل "ـ 

فال الغضب وال احلب وال الكره سـيفيدÓ .بناء عىل الواقع ا9ي انت فيه  فعال ان تفكر بدماغك، وان تترصف

افكر حىت هذه اللحظة  واÓ مل,اقع دمنا ال نسـتطيع تغيري الواقع، فلنترصف بناء عىل ما ميليه علينا الو  وما,بيشء 

وهو انقاذ غادة، ولكن الفرق بيين وبينك  zملس zهz Îي سوء، ولن افعل، وال تنىس ٔان هدفنا واحد � حسن

ال نفكر اليوم مبا سـيحدث اليوم، وامنا نقوم حبساzت دقيقة ملا  هو ان عواطفك تتغلب عىل عقÎ، وحنن � حسن
 .".سـنوات سـيحدث بعد عدة

 : واضافت حبزم

يدخل هذا الشخص اىل بيتمك؛ ويرى احلجارة  ـ اÓ خططت منذ مدة طوي* لهذه الفرصة حلظة بلحظة؛ ان
ليجد ان احلجارة موجودة منذ مدة يف بيتمك، وان من احرض ... احرضها zلصدفة، ويبدا zلبحث عن مصدرها ومن

وذZ ٔالن هذا الشخص من النظرة Uوىل . صدفةzلصدفة، وان لك يشء طبيعي ومبحض ال احلجارة قد احرضها

اكنت احلجارة  يسـتطيع ان يعرف ان,احلجارة يسـتطيع معرفة مىت احرضت اىل بيتمك بدقة، ومن حديثه معمك  اىل

احلجارة اكنت موجودة يف بيتمك منذ شهر ٔاو  موجودة يف بيتمك zلصدفة، ٔام ان هناك رساً ما وراء وجودها، ولو ٔان

اÓ هو ترتيب الظروف وهتيئهتا الن تقوم اختك برح* مع صديقهتا،  ولك ما مقت به. يف املوضوع اثنني ،سيشك 

ؤ×هنا صدفة  zلصدفة وتقوم بنقلها اىل بيتمك دون ان تشعر بأي يشء غري طبيعي، وان تسري Uمور وجتد احلجارة

وحÝ اكن سـيحرض اىل بيتمك  معهوانت � حسن تتعرف عىل ذZ الشخص وتقوم ببناء عالقة وطيدة . يف صدفة

ومل يكن معروفا مىت سـيحرض وكنا عىل اسـتعداد ان  يف يوم ما zلصدفة ودون ترتيب، ويرى احلجارة zلصدفة،

عىل رشط ان تكون بدون ترتيب، ولو انك عرفت اخلطة او عرفت بأمر  ننتظرهذه اللحظة حىت ولو بعد سـنوات

وقد سارت Uمور عىل ما يرام وكام خططت ,يقة خالل اقل من حلظة هو ان يعرف احلق  هذه احلجارة السـتطاع

احلجارة � حسن  هذه...ومتأكدة انك تريد ان تعرف رس هذه احلجارة ! من قبل، حىت قبل لقايئ بك � حسن لها

مك، وهذه ونقطة Uلتقاء بني عاملنا وعامل ماخوذة من ذZ املاكن ا9ي مقت انت بز�رته، وهو املدخل اىل عاملنا،
U ،ان الشخص اخلبري يف شؤون عاملنا يسـتطيع ان يعرف ان هذه احلجارة  احلجارة عادية جدا وال ميزيها ٔاي يشء

ذZ املاكن، وصديقك الشخص املقصود عرف ذZ بنظرة واحدة ، ومبا انه يبحث عن  تكون موجودة فقط يف

Zاملوقع  ة، مفعرفة ماكن هذه احلجارة هواملاكن ليعيد اليه ذاكرته اكم*، ويعطيه القوة املمزي  ذ Zمعرفة اين يقع ذ



ا9ي اعددÓه للقبض عليه ولن يسـتطيع الوصول للموقع  فٕان احلجارة اكنت الطعم ا9ي سـيدفعه للتوجه اىل املوقع,

 اذا من خالل اطالعه عىل ذاكرة اختك اهنا ال ميكن ان تتذكر املوقع بدقة U U مبساعدة اختك، وخاصة انه عرف

معه،  موجودة zلقرب منه، وهكذا ومبا انه يعرف انه ال يسـتطيع ان يطلب من اختك ان تذهب اكنت يه

zاسـبا Z املاكن طبعا سـيخلق Zافهمت �  فسـيطلب منك انت ان حترضها وتذهب معه اىل ذ ،Z9 مقنعة

 ."حسن ؟

  :وقلت لها فضحكت ومل اسـتطع اخفاء اجعايب من ذاكء مرح اخلارق،

U ين مل اكنz ن �كدتU ططاتك � مرح" طرطور" ـ فعالFو Z ..... 

 

  : قالت مرح

 

ام انك ال تريد ,حريهتا وتسـتطيع ان تلقاها  فور القبض عىل هذا الشخص سوف تسـتعيد غادة,حسن "ـ 

 ."ذZ؟؟؟

 برشي اىل ذZ اجلبل ا9ي متبعد ان رشحت يل خطهتا اجلهمنية يف اسـتدراج اجلين ال  واختفت اجلنية مرح كعادهتا

ترتيب Uمور هبذه  وقد دهشت 9اكء مرح، وتعجبت كيف اسـتطاعت.ترتيب المكني فيه ليمت القبض عليه هناك 

 .!!الطريقة

Zولكن، هل ستسري اخلطة كام خططت لها ؟وهل سـيحرض ذ  Óالشخص اىل بيتنا ليحاول اقناعي بأن نذهب ا
 جبل اخذت ؟ ومن ٔاي "احلجارة"واخيت معه ليعرف ماكن 

تناول القهوة، حىت بدٔا خيتلق القصص  وما ان,اىل بيتنا ) اجلين البرشي"( صديقي "وبعد مرور يوم واحد، حرض 

مل ارفضها بل عىل ,احرضت منه احلجارة وقدم يل اسـباz مقنعة  ٔالقناعي 9zهاب معه اÓ واخيت اىل املاكن ا9ي

 عه اÓ واخيت حىت وصلنا اىل ذZ املاكن ا9ي اكنت فيه وصديقهتا اثناءم وفورا وتو'ت العكس، وافقت علهيا،

 . رح* قامتا هبا مؤخرا

واكن الشخص ينظر الهيا، واكنت الفرحة والسعادة  اخذت اخيت تنظر حولها يك تتذكر من اين احرضت احلجارة،
 : ويسأل اخيت حاÅ ا�ها عىل التذكرعشـيقته او حبيبته اليت طال فراقها،  تقفز من عيونه او انه مقبل عىل لقاء

 ؟؟"من اين احرضِهتا ...اين احرضِهتا  من"ـ 



الالشعورية اكنت تدل عىل ان " صديقي"فترصفات ,اسـتغراب مما حيدث  بيv اكنت اخيت تنظر حولها ويف عيوهنا

 ...املاكن، ليس Gرد معرفة ماكن احلجارة او من اجل مجع بعض احلجارة قدومنا اىل هذا

 : حمتارة وقالت وقفت اخيت

 "! اÓ ال اذكر شيئا...اÓ ال اذكر شيئا " ـ

 اخيت واخذ حيهثا عىل ان حتاول التذكر دون جدوى، ويبدو انه جعز عن معرفة املاكن، كام واقرتب الصديق من

 "صديقي" يئس من احملاو�، حيث بدٔاÓ طريق العودة اىل البيت، واحلزن خيمي عىل
 :حنو احد اجلبال القريبة وقالت انذار، توقفت اخيت واسـتدارت اىل اخللف واشارت zصبعها وجفاة ودون سابق

 "! من هناك جلبهتا...هناك وجدت احلجارة ,نعم "ـ 

اذا مل يص&، كنت انظر اليه  وقفز صديقي من الفرح، واخذ يسري zجتاه ذZ اجلبل مرسعا، ؤ×ن اجلبل سـهيرب
امللعون وما ينتظره فيه، امغضت عيوين حىت ال اراه يصل  راه يسري zجتاه ذZ اجلبلومشاعر Uىس تنتابين واÓ ا
 فاÓ ا9ي اسـتدرجته اىل هذا.حزÓ عليه ومضريي يؤنبين zنين السبب ملا سـيحدث ¬  اىل ذZ املاكن وقليب يمتزق

 ما ذنبه هو؟ وماذا فعل يب الفعل به هذا؟!املاكن، واÓ هو ا9ي خدعه 

خطوة  اجلنية مرح يف اسـتدراجه ؟شعور zالىس واحلزن وتأنيب الضمري يكرب يف داخيل لكام سار عدتملاذا سا

حىت "ذZ اجلبل  ارجوك ال تقرتب من"اخرى حنو ذZ اجلبل، وبدون ٔاي شعور رصخت zعىل صويت عليه 

 . شعرت ان الوادي لكه قد اهزت من رصخيت

مث اقرتب مين والرشر يتطاير من عينيه ومالمح الغضب zدية عىل واخذ يسري حنوي  توقف يف ماكنه والتفت ايل
 . ادركت بأين بتحذيره قد ارتكبت خطا، وتذكرت -م مرح عنه وعن خطورته . و'ه

اىل مكني  لقد دب الرعب يف قليب وايقنت zنه سـيقتلين اذا عرف انين غررت به وجررته...اترصف  مل ادر كيف

 .¬ السـيطرة عىل نفيس حىت ال يقرا افاكري ويعرف ما دبرتفاسـتجمعت قواي وحاولت ,

 : اقرتب مين اكرث فاكرث ونظر ايل ومهس قائال

 . ـ دعنا نرجع اىل البيت

واكن بني الفينة وUخرى , وطوال الطريق مل يتفوه بلكمة واحدة، ومل هيمس حبرف واحد، بل بقي شارد ا9هن

 : نفيس تساءل بيين وبنييرمقين بنظرة تدب الرعب يف قليب واÓ ا

؟وملاذا ال يتلكم او حىت يبتسم  ال بد انه عرف وU مل هذا الغضب,ـ هل عرف ؟؟هل اسـتطاع ان يقرا افاكري 



ال ادري هل عرف احلقيقة ام مل ,مل يقتلين فورا ؟ماذا حدث  اذا ملاذا!!رمبا سـيقتيل ...؟ال بد انه سـيفعل يب شيئا

 .ادري اين ال..يعرف ؟ال ادري 

ودعوته ليتناول معنا فنجاÓ من القهوة  حيث نزلت اخيت من السـيارة ونزلت اÓ,وصلنا اىل البيت وهو مازال صامتا 

 . معي البيت دون ان يتفوه بلكمة فرمقين بنظرة خبيثة، ونزل من السـيارة ودخل,

صعدÓ ... امانع ابدا مل.مين هو ان نصعد وجنلس فوق السطح  وطلب,طلبت من اخيت ان تعمل ابريقا من القهوة 

 ! � حسن احيك تفضل:وجلسـنا وهناك قال يل 

 : قلت ¬

 ـ شو احيك ؟

 : قال غاضبا

 ! اىل اخرها ـ احيك القصة من اولها

 مين؟ وما يه القصة اليت تريد ان تسمعها!ـ ال افهم ّمع تتحدث 

 : ابتسم وقال

وUن امتىن ان .تكون يف بيتك حىت يطمنئ قلبك مل الكمك طي* الطريق اىل هنا واردت ان...ـ امسع � حسن 

 ! تكون صادقا معي

  : قلت ¬ متلع�ً 

 ـ اÓ ال افهم ماذا تقصد ؟

 : رمقين بنظرة حادة وقال

اسـتطعت خداعي منذ البداية، وقد وفقت بذZ حىت اللحظة Uخرية، وصدقين اÓ مل  ـ امسع � حسن، لقد

Uخرية، فال داعي  ا انك مل تسـتطع Uسـمترار يف خداعك حىت اللحظةخداعك يل طي* هذه الفرتة، ومب اكتشف

؟ملاذا اردت ان تسـتدرجين اىل ذZ املاكن  احيك يل ما يه حاكيتك ؟وماذا تعرف عين. الن تسـمتر يف ذZ االٓن

 ."؟

 : فقلت ¬

 ماذا سـتفعل يب ؟ ـ وان عرفت احلقيقة

 : حضك وقال



 .ابتعد عن ذZ اجلبل، ومل افعل Z شيئا حىت Uن  طلبت مين انـ لقد عرفت احلقيقة منذ اللحظة اليت

 تسألين اذن ؟ فلامذا,ـ ما دمت قد عرفت 

يف تÎ اللحظة اليت مل تZÝ نفسك  وما اسـتطعت ان اقرٔا افاكرك U,ـ ما اسـتطعت معرفته هو ما خيصك انت 

 .فهيا، وطلبت مين العودة

وUن .يقرٔاها يف اخفاء اجلزء Uكرب من Uفاكر حىت ال يسـتطيع احد اناكتسبت خربة جيدة  وال انكر بأنك قد

 . اريد ان امسع منك بصوتك وبلغتك القصة ال من خالل قراءيت الفاكرك

جين "؟هل انت فعال  ولكن قل يل انت من تكون.ـ اÓ عىل اسـتعداد ان احيك Z لك ما تريد ان تعرفه 

 البرش ؟؟؟ وهربت مهنم واندجمت مع احد" سلطة اجلن" ، وانك متردت عىل"برشي

غيب مثÎ ان خيدعين لك هذا  انت تتحدث اكالطفال الصغار، واجخل من نفيس كيف متكن...امسع � بين "ـ 

تÎ الفرتة املاضية اليت كنت فهيا معي، هل ملست  U تراين برشا مثÎ ؟لك...انظر ايل اهيا الغيب !!الوقت 

 ."عكس ذZ ؟

 : قلت ¬

وماذا يريد اجلن  ملاذا تو'ت اىل ذZ اجلبل؟ وكيف اسـتطعت ان تقرا افاكري يف اقل من حلظة واحدة؟... نـ اذ

 منك ؟

 : فقال يل بلهجة املشفق عىل حايل

هل احيك ¬ ام ال؟ ولكن ماذا ساخرس ان حكيت ¬؟ ال اعتقد :"الشخص وسالت نفيس  فكرت فÚ قا¬ هذا

 . " لن يرمحوين ان حكيت او ال، فقد افشلت خطهتم zلقبض عليههناك شيئا ساخرسه، فاجلن  zن

مرح وما فعلته معي، وكيف  بدٔات اروي ¬ حاكييت منذ معرفيت بغادة وزوا� مهنا والقبض علهيا وظهور اخهتا

 .خططت للقبض عليه

كبريا مبا اقول، لكن  Uخرية وهو يصغي ايل وال يقاطعين، ويبدي اهÝما رويت ¬ القصة من البداية حىت اللحظة
 فطلب مين ان ٔاحاول ٔان اسرتجع صورهتا يف خميليت، ولكن,هو حدييث عن مرح واخذ يسألين  اكرث ما شده

 ... جمرد رساب الغريب يف Uمر اين اشعر هبا، ولكين ال اسـتطيع اسرتجاع صورهتا من خميليت واكهنا

 ارمس لها صورة يف خميليت حىت ولو للحظة واحدة  اسـتطيع اناشعر جباملها وب�ßا اشعر هبا واكين اراها، ولكين ال

! 



 : وسالته مصت قليال واسـتغرق يفكر، فقاطعته

 ـ هل تعرف اجلنية مرح ؟

 : ابتسم وقال

ففي لك يوم لها امس .؟اهنا اشهر من ان تعرف بغض النظر عن Uمس ا9ي حتم&  ومن ال يعرفها � حسن"ـ 

ا¤قيق ال  مسكني � حسن، اكن جيب ان ٔاعرف منذ البداية ان هذا التخطيط فعال انت!وقصة جديدة  جديد

 ."ميكن ان يقف خلفه U تÎ ا¤اهية الكبرية

 : سالته بشغف

 تعرف اخهتا غادة ؟ ـ وهل

 : قال يل

 مرح"اجليل اجلديد، واشك ان تكون لتÎ ا¤اهية املسامه  ـ برصاحة اÓ ال اعرف من تكون هذه فرمبا اكنت من

واليشء ا9ي اشك فيه هو ان ,رمبا يكون لها اخت صغرية مل يسـبق يل ان عرفهتا  ولكن.اخت هبذه املواصفات"

حصيح ما قالته .9zات"النور قبة"ملا جترٔا احد عىل ان يضعها يف السجن " مرح"لو اكنت فعال يه اخت  غادة هذه

لو اكنت اخت مرح قد ارتكبت هذه اFالفة، ملا ولكن  عن قوانني عاملها وعن عقاب من يتصل zلبرش هو السجن

ولكن رمبا يه "مرح "وال اذكر ان يف عامل مرح من جترأ عىل موا'ة "مرح " اسـتطاع احد ان يعاقهبا الهنا اخت
 ". فاÓ اسـتطيع التاكد من ذZ بطريقيت" قبة النور"وان اكنت غادة مسجونة يف !! تسجن ارادت لها ان

 :قلت ¬

 واخلالص من اجلنية مرح ومن مصائهبا ؟؟ فهال ساعدتين عىل انقاذ غادة,يد Uملام بعامل اجلن ـ ارى انك ج 

 : قال يل

فال " قبة النور"وال اريد ان اكذب عليك، فان اكنت غادة فعال موجودة يف جسن  ساكون رصحيا معك � حسن،"ـ 

وحىت هذه  وخرج منه منذ مت بناؤه"نورقبة ال "zخلروج من هناك النه مل يسـبق الحد ان دخل جسن  امل لها

 .". اللحظة

� حسن، ال تعي جحم الورطة اليت انت فهيا،  فهـي مشلكة حقيقية وكبرية، وانت 9zات"مرح "اما اخلالص من

ومن ختتاره تÎ ا¤اهية ليعبث معها ال ,مسحت z Zلعبث معها  بل ان مرح,حفظك التعس مل يعرفك مبرح فقط 

 .". بسهو�ينجو من شـباكها 



 :قلت ¬

او موا'هتا اعتقد zنك ,اخلالص مهنا  ـ انت تتحدث معي عن مرح واكنك تتحدث عن معجزة تسـتحيل هزميهتا، او
حتدثين عنك اكنت تصورك يل عىل انك خشص خارق، ميتÎ قوة  حيv اكنت مرح: zلغت يف ذZ، وما ال افهمه

 . ختشاك، ولهذا يريدون السـيطرة عليك zي مثن"و الاكت"سلطة اجلن  تفوق قوة Uنس واجلن، وان

معا وتوهامين  انت ام يه ؟وملاذا خيىش احدكام Uخر لهذه ا¤رجة ؟ام انكام تعمالن:منمك الصادق  اÓ ال افهم من

 بعكس ذZ من اجل ان تصال اىل هدف معني ؟؟

 : عىل كتفي وقال نظر ايل مبتسام وربت بيده

وال ميكن الي ظروف ...واÓ يشء اخر  مفرح يشء.ني، ولن تفهم ما حيدث بسهو� � حسن، انت فعال مسك" ـ

ال "معا خلداعك ٔامر غري وارد، فاÓٔ اسف الن اقول Z انك  ان جتمعنا معا، وحديثك حول اماكنية ان نكون نعمل

ت ذZ عليك من اجل هدف ما، ملا وجدت صعوبة يف ذZ، اما مرح فقد فعل فلو اردت ان اسـيطر". يشء 

هذه ... جعلتك دمية حتركها كيفام تشاء... وجعلتك تقوم بلك ما تريده يه، واكرث من ذZ ايضا  وسـيطرت عليك

قلت Z .بل انت ا9ي تظن ذZ  يه احلقيقة � حسن، واÓ امل اقل Z ان مرح معجزة او اهنا يشء حمال هزميته،

رج من شـباك مرح، ولو انك تريد ذZ فرمبا ساعدتك خت ان اخلالص من مرح مشلكة كبرية، وليس من السهو� ان
 ! "عىل اخلروج من شـباكها

 : ¬ مسـتغرz قلت

 ! "اريد ذZ فعال ؟اÓ... كيف تسألين ان كنت تريد اخلالص مهنا وانقاذ غادة"ـ 

 : نظر ايل وحضك وقال

 ." اعتقد، وهذه يه املشلكة الكربى ال...ال اعتقد انك تريد ذZ � حسن "ـ 

 : ت ¬قل

 ؟ "وملاذا تظن اين ال اريد"ـ 

 : قال

لقد عشقت ...نفسك بعكس ذZ ان تقنع انت حتهبا � حسن وحتاول...النك وقعت يف حب مرح � حسن "ـ 

  ." واحببت مرح

تفهمها وال داعي الن تفهمها، فيكفيك ما انت فيه، وما ورطت نفسك فيه  هذه امور لن...� حسن ...� حسن " ـ



 ولكن ليس zلطريقة اليت وصفهتا، اÓ ال اختلف عنك جسد� �,ان بعض ما قلته يل حصيح  رمبا.من متاعب 

  !!" افضل Z حسن، وهنا ك امور ان سـنحت الفرصة فرمبا سـتفهمها، وUن احيك يل قصتك zلتفصيل، فهذا

 غري غادة؟يف قليب متسع ل ما هذا الهراء ،اÓ احب اجلنية مرح وهل"ـ : حضكت بصوت عال وقلت 
ولكين احب واعشق غادة حىت ! اين احب اجلنية مرح؟ ملاذا يظن: سألت نفيس!!"... اÓ احب املغرورة مرح؟...

 احهبا، اÓ احب غادة، مفا مرح U الوسـي* الوحيدة اليت اكنت امايم للوصول اىل ال��، مرح يشء اخر، اÓ ال
لرؤيهتا،الهنا تذكرين بغادة، نعم غادة  دت عىل رؤية مرح واشـتاق احياÓحصيح رمبا أكون قد تعو . اجلنية غادة وانقاذها

وبعد دوامة التفكري، "!!. مسـتحيل... ٔأاحب هذه اجلنية الرشيرة مرح... حبيبيت، ٕاال أنه ال ميكن ان اكون قد احببهتا
Zهللا اعمل ما يكون، وقلت ¬.الشخص البرشي ام اجلين نظرت اىل ذ : 

حصيح اين عبثت معها، وال انكر اهنا اسـتطاعت اغرايئ . مرح، وال ميكن ان احهبا ال احب انت خمطىء، اÓ" ـ
 ."فاÓ من البرش والبرش خطاؤون. الفاتن، ولكن هذا ال يعين اين احببهتا جبسدها

 . "ايضا من البرش، واقول Z � ابن البرش انك قد وقعت يف حهبا، فال تاكبر اÓ"ـ 
البرش لفهمت  رش، انت من اجلن، واحسايس يقول يل انك لست من البرش ولو كنت مناعتقد انك من الب  ال"ـ 

غادة، فكيف احب اخهتا مرح؟  انت ال تعرف مك احب,اين ال ميكن ان اكون قد احببت اجلنية مرح اخت غادة 
  . "ولو كنت تعرف ما هو احلب ملا قلت ما قلت

حبيب  ـ � حسن �:  انه سـيصفعين عىل و'ـي وقال بنظرة وقد امحرت وجنتاه من الغضب وخيل يل ورمقين
اÓ قلت Z انت بتحب ,مثÎ  ، اÓ شفت حبيايت محري كثري، بس هذه اول مرة بشوف حامر ماكبر"حامر"قليب � 

مغلبين يف هيك -م فايض، حتب مرح وال  مرح وبتعشق مرح، انت مش مصدق معرك ال تصدق، واÓ شو
 :اقوZ ا�ه قبل ما اروح حىت، لك اليل بديحتب غادة وال حتب القرد 

تورطت مع مرح، ومرح ال ترمح احدًا، ولن ترتكك  ٕاين فعال � حسن بشفق عىل حاZ، فانت مبشلكة كبرية، فقد
مرح حارسة ابواب الرش، وحظك ,اخيفك، ولكن ؤالسفي هذه يه احلقيقة  حباZ بسهو�، ال اقول ما اقول يك

ان ,ما اسـتطيع ان اقدمه Z هو ان ٔاعرفك ؤاعلمك كيف تسـتطيع ان تنجو من مرح  لك, التعيس قد عرفك هبا
  : قلت ¬. تريد ذZ وال اعدك zن ذZ سـيكون سهال كنت

  : ؟ قال zسـهتزاء"عىل اهنا يشء خميف، وملاذا ختاف مهنا انت  ملاذا تصور يل اجلنية مرح"ـ 
 عىل اسـتعداد للقاهئا ان وافقت يه عىل ذZ، وال اظهنا مرح وال اخاف من غريها، واÓ اÓ ال اخاف من"ـ 

Zسـتوافق عىل ذ".  
وبيهنا، وال ادري ماذا يريد احدكام من Uخر، حتدثين  بينك" الطرطور"ـ انت تريد ان تعلمين، واÓ مثل : قلت ¬ 

انت ام يه، : صدقاكرس، وانت حتدثين عهنا واكهنا اسطورة، واÓ ال ادري من ا اجلنية مرح عنك واكنك وحش



وسأعلمك شيئا  امسع � حسن اÓ من البرش،"ـ : ؟ نظر ايل وقال" هل انت من اجلن ام من البرش: ارجوك قل يل
الظهور يف لك ماكن ولك زمان، وال  ال يسـتطيعون"اشخاص العامل Uخر... "ال اعرف ان كنت تعلمه من قبل

حدث هذا فال يكون الكرثمن دقيقة، وانت كام تراين  يسـتطيعون الظهور امام اكرث من خشص من البرش، وان
واردت ان اسا¬ سؤاًال اخر، ولكنه ارص عىل . فأين من البرش فال تكن خسيفاً  اجلس يف بيتمك وبني اهÎ، لهذا

  :بعد ان قال يل ا9هاب
  ." ان اردتين سـتعرف اين جتدين" ـ 

 تشـبه ترصفات اجلن، رمغ احسايس zنه غريب جدا يف فعال هو من البرش، وترصفاته ال اقتنعت وصدقت ما قا¬،
افطن اليه من  مرت ساعات واÓ افكر بشخصه واحلل لك ما قا¬، وما مل. كثرية تثري الرعب يف داخيل  امور

مايه حاكيته؟ ,عفريت , جن,-مه، واحبث عن طرف خيط يقودين حلل هذا اللغز العجيب، من هو؟ برش 
الوصول اليه ولكنه يتحدث عن عامل اجلن  ويرشب، ويقود سـيارة، ¬ عنوان من السهلبرش، هو نعم برش، �لك 

انه ال يعرفها ورمبا تكون من : "حيv سألته عن اجلنية غادة كيف اجاب اتذكر. بثقة ومعرفة zخلفا� واكنه احدمه
اجلنية الثانية واليت  حاكيته مع يتحدث واكنه مهنم بنفس اسلوهبم يف احلديث، اعود واسال نفيس ما"...اجلديد اجليل

اتذكر ...هللا نسيت ان اسا¬ ماذا يقصد هبذا  وصفها z¤اهية؟ وماذا اكن يقصد zن مرح حارسة ابواب الرش، �
سـتفعل يب بعد ان افشلت خمططها يف القبض عىل هذا Uنسان  مرح واحضك ورش البلية ما يضحك، ماذا

هللا،  ولكن ما يه الطريقة اليت سـتنتقم مين هبا؟ هللا اعمل، وUعامر بيد. انتقام مين رش الغريب، ال بد اهنا سـتنتقم
جباÓً، ها اÓ انتظر، ومرت  ؤاÓ لست. وUنسان ميوت مرة واحدة، U اجلبان، فأنه ميوت الف مرة يف اليوم

قظيت، حىت ان حيايت لكها يف لك حلظة، يف نويم وي الساعات واÓ انتظر اجلنية مرح، ومرت ا�م واÓ انتظرها
، واصعب انتظار هو انتظار عقاب من اGهول، ومرت ثالثة اسابيع !!Uنتظار توقفت عىل انتظار ، وما اصعب

ذهبت اىل ,مرح حىت نفذ صربي، وقررت ان اذهب اىل ذU Zنسان الغريب السا¬ عن اختفاء اجلنية واÓ انتظر
. ٔاومىت يعود، واهنم Óدرا ما يرونه جد احدا يعرف اين هو، ٔاومىت يذهبحيث يتواجد ومل اجده، سالت عنه ومل ا

انتصف الليل واÓ يف . ان اكن هو Uخر يعود اولن يعود قررت ان ال احترك من ماكين حىت يعود، وهللا اعمل
اجلنية مرح  ان"ـ : من بعيد، وحيv اقرتب رحب يب، وسالين عام اريد، فقلت ¬  انتظار عودته، حىت حملته �يت

مسـتعجل عىل قدرك وال " ـ: حضك وقال يل . لقايئ Uخري بك مل تظهر واÓ مل اعد احمتل الرتقب وUنتظار  ومنذ
  . "مش قادر عىل فراقها

ٔاريد ٔان ٔاعرف ماذا سـيحدث يف الغد، هل سـتعود مرح ام اهنا لن تعود؟  ال هذا وال ذاك، ولكين"ـ : قلت ¬ 
  ..."ا سـترتكين وحايل؟ فلك يشء يف حيايت اصبح يتوقف عىل ماذا سـتفعل يباهن هل سـتقلب حيايت ام

يكرهه او خيشاه،  افهم شعورك جيدا، مفا اصعب ان يعشق Uنسان شيئًا من اGهول، او ينتظره او"ـ  : قال يل
عاملك بيشء لقد يف لك يشء وال يشـبه  وانت � حسن اقتحمت عاملًا ال بداية ¬ وال هناية، عامل يشـبه عاملك



ولن جتد طريق اخلروج منه بسهو�، وستبقى حتيا بني عاملني،  اقتحمت عاملًا لن جتد طريق ا¤خول اليه بسهو�،
فٕان اسـتطعت العودة اىل عاملك، ستبدٔا من جديد zلبحث عن العامل Uخر، ,عامل اخر  جسدك يف عامل وعقÎ يف

وهكذا  انه سـيختفي، وان اختفى سـتعود للبحث من جديد،وصلت العامل Uخر، سـتفكر يف لك حلظة  وان
اخر، فأنت ابن البرش، وحياتك بني  ستسري �Uم وتنهتـي لتجد انك مل حتصل عىل يشء، ال يف عاملك وال يف العامل

اىل واقعك، وانس لك يشء يربطك zلعامل Uخر، فان  البرش، فال تنتظر شيئًا من اGهول، عد اىل حياتك،
  ."فقد جنوت اسـتطعت

اسـتطعت، فاÓ  الاعتقد اين بعد لك هذا العذاب ا9ي ذقته ٔاسـتطيع ان انىس، وحىت لو... ال اعتقد" ـ: قلت ¬ 
رو�، فهـي رو� وان مل تعد يل فال حياة يل  ال اريد ذZ، فال قمية حليايت بدوهنا، فاÓ اعشقها واحهبا اكرث من
  : وقال ؟ رصخ يب"بدوهنا،ٔافهل حييا جسد بال روح 

نفسك بصدق � حسن، وواجه  فقط اجب.. حسن، معن تتلكم عن مرح ام عن غادة؟ ال اريد منك جواzً "ـ 
اسـتطع ان احدد، مل اسـتطع ان اقرر، مل افهم ما ا9ي  وقع -مه عيل اكلصاعقة، ومل اسـتطع Uجابة، مل". احلقيقة 

كثرية، ولكين ال ادري، وال اسـتطيع الرتكزي يف يشء،  يوصف، ؤاحب يف مرح اشـياء جيري؟ فاÓاحب غادة حبًا ال
اميل اىل مرح قليال،  اÓ احب غادة، وال انكر اين" ـ : مل اجد اجابة واحضة، ولكين اجبته...ما هو احلب  � هللا

  :وقال ابتسم zسـهتزاء"... ولكن رمبا اكن ذZ بسبب اهنا تشـبه غادة 
عن هذا القرار، ولكين لو كنت   هناية، ولن اسـتطيع اقناعك zلعدوللقد اخرتت طريقك � حسن، طريق الال"ـ 

ال مانع ¤ي ان اساعدك قدر املسـتطاع ان كنت تريد ... ماكنك الخرتت Uبتعاد هنائيا والعودة حليايت الطبيعية
عدك، تريد، اما ان اردت ان تبحث عن احلب والغرام، فال وقت ¤ي السا انت ان تساعد نفسك، وان تقرر ما

 . وسـتجد هذه Uمور بني البرش اكرث مما سـتجدها يف هذا العامل فهذه خسافات،
 zما ا9ي ميكن ان احبث عنه يف عامل اجلن؟ لك ما اريده هو اسـتعادة اجلنية غادة، اليت" ـ: قلت ¬ مسـتغر 

 ." يد فقط حبيبيت غادةار  تزوجهتا واصبحت زوجيت، العيش معها، ال اريد اكرث من هذا، الاريد ذهبا والكنوزا،
 
 

كنوز، فا9هب والكنوز صنعها البرش، وعبدها البرش، فال قمية لها  � بين، حدييث ال يدور عن ذهب وال"ـ : قال 
مجيًال مر يف  اما غادة هذه اليت تتحدث عهنا، فانسها واطوها يف دفرت النسـيان واعتربها حلامً  U يف عامل البرش،

 :يضحك ويقول اخذ مث".. عن غادة بنت البرش، وحÝ سـتجد الف غادة حياتك، واحبث بني البرش
ومن املسـتحيل ان حتصل علهيا، وان اردت  ولكن � حسن انت تريد ايضا مرح، واÓ وانت نعرف ذZ جيدا،"ـ 

شبهية مبرح ولكن لن حتصل عىل واحدة، الن مرح �خذ وال  ان تبحث عهنا بني البرش، فسـتجد ايضا الف الف
حتصل علهيا، اما ان يه ارادتك فسوف حتصل عليك بسهو�، لتكون دمية لها،  ي، حىت وان اردهتا فأنك لنتعط



  . "البرش تكتفي بدمية واحدة، وال اظن انك � حسن تريد ان تصبح دمية ملرح، وال ملن يشـهبها من ومرح ال
ملاذا؟ تريد واحدة اخرى غري " ؟ ـ"هل لك اجلنيات مثل اجلنية مرح "ـ : حريين -م هذا الشخص وقلت ¬ 
  ." ال، مل اقصد ذZ، ولكنه جمرد سؤال" ؟ ـ" غادة ومرح

. مرح تريد ان تكون كذZ - � حسن يف العامل االٓخر قليالت هن اللوايت من امثال مرح، وال اعتقد ان"ـ 
  :تذكرت ان اسأ¬ وهنا".. ابواب الرش ولكن الظروف يه اليت صنعت مرح لتخرت طريقها، وتصبح حارسة

  : اخذ يضحك وهو يقول ؟؟"ماذا تقصد حبارسة ابواب الرش... حصيح"ـ 
اقتÎ يف يوم ما، الين ان مل اقتÎ فسوف تقتلين انت،  اÓ ٕان اخربتك عن ابواب الرش،مفعىن هذا انه جيب ان" ـ 

ق بيننا ان مرح ال تسـتطيع الفر . واخرى معي"الاكتو "واحدة مع مرح وسلطة  وعندها سـتصبح مشلكتك اثنتان،
فهل تريد  املادة ،وال تسـتطيع ان تقتÎ مبارشة، اما اÓ فاسـتطيع ان افعل هذا مىت شئت وبسهو�، ان تسـتخدم

  : قلت مسـتغرz" . ان تعرف عن ابواب الرش
  ؟"سـتقتلين  هل بعد ان حتيك يل عهنا"ـ 

اقتÎ، حىت ال متلكه، ولكن قبل ذZ  ضطرا النـ طبعا ال، ولكن فور وصوZ اىل احد هذه Uبواب ساكون م
صاحلي ان تصل الهيا، هل بعد ان عرفت تريد ان احيك Z  ساساعدك للوصول اىل احد هذه Uبواب الن من

 ؟"عهنا 
 . "واÓ ال اريد الوصول الهيا، فقط اريد ان اعرف من zب الفضول احك يل عهنا،"ـ 

  :وتهند وقال. � حسن...ل حدييث، تكون قد قررت ا9هاب الهيا القليل، وان اردت ان امك ساحيك Z"ـ 
يشء، ال يسـتطيع ٔاحد  ابواب الرش يه ابواب الالهناية، من خاللها تسـتطيع احلصول عىل ٔاي يشء ولك" ـ 

د من Uخر، ملنع وصول البرش الهيا، النه ان وصلها اح الوصول الهيا z Uذن البرش ،حيرسها افراد من ابناء العامل
  ."عىل جزء من قوة العامل Uخر البرش، متكن البرش من السـيطرة

  ؟"واعيد غادة وان وصلهتا هل اسـتطيع ان اسـيطر عىل اجلن"ـ 
 : قلت ¬ دون تردد ؟"تسـتطيع ان تفعل ٔاي يشء، فهل تريد � حسن ا9هاب الهيا معي"ـ 

احلق zن اعرف من تكون، وما هو امسك، وهل  ـ اÓٔ موافق ،وحىت لو اكنت هناييت، ولكن قبل ذZ، اليس يل
  انت من البرش ام من اجلن؟

السخيفة،  لقد قلت Z يف السابق اين من البرش، وقد اثبت Z ذZ، وال داعي للعودة السـئلتك .من اكون"ـ 
استبدالها  قمية لها يسـتطيع Uنسان وان اكنت هناك امور اخرى ساخربك هبا الحقا، اما ما هو امسي، فاالسامء ال

قلت لنور،او ". � حسن" نور"ولكنك تسـتطيع ان تسميين  مىت شاء، فال فرق ان اكن امسي فالن ام عالن،
 : "نور"ا9ي مسى نفسه 

وملاذا مسيت  ،"ابواب الرش"مانع ¤ي ان اترك لك يشء حىت حيني وقته، وساكون شاكرا ان رشحت يل عن  ال"ـ 



  ؟"Uبواب  مل ؟وما هو دخل اجلنية مرح هبذههبذا Uمس ؟وما يه حاكيهتا zلاك
وحبار، ويه املدخل ملاكن يف اعامق  ابواب الرش عدة ابواب منترشة يف احناء Uرض، من �بسة"ـ : قال نور 

املاكن هو جزء من الكرة Uرضية، ولكنه يظهر ككوكب صغري  ، وهذا"مركز الرش"Uرض امسه يف العامل Uخر 
وحباره وسهو¬ وجبا¬، والاكئنات احلية اليت عليه، ٕانه يشـبه Uرض من حيث  ، zهنارهمسـتقل يف لك يشء

يشء يهبر البرص و�خذ  الطبيعية، ولكن ال جمال للمقارنة بني احلياة عليه وبني احلياة عىل Uرض،فهناك لك Uمور
حيتاجونه، ففي هذا املاكن ال توجد اية مه  العقول، فيه يتوفر لك يشء واي يشء قد خيطر عىل zل البرش، او

Uمراض اليت عرفها البرش، و�ام حكيت Z عنه مفن احملال ان ٔاعدد  امراض، ومع هذا جتد فيه عالجًا للك
النه  ولكن فيه لك ما قد خيطر عىل zل ٔاي انسان، املهم مسي مبركز الرش،. او ما يتوفر فيه صفات ذZ املاكن

اشـياء كثرية يف عامل البرش  لوم السحر والرش، ومن حصل علهيا اسـتطاع ان يسـيطر عىلتوجد فيه لك الفنون وع
بوضع "اجلن "قامت سلطة العامل Uخر "مركز الرش " وغري البرش، وحىت ال يصل احد من البرش اىل هذا املاكن

 املاليني من افراد العامل Uخر املهمة مجموعة من Uفراد ا9ين مت انتقاءمه من بني حراسة دامئة عليه، واختارت لهذه
،واطلق علهيا امس "اجلن" "الاكتو"،وعىل لك بوابة مت وضع واحدة ممن وصلن اىل ماكنه مرموقة يف سلطة "اجلن "

U شيئًا واحدا فقط، حيث متنع من الزواج، ومعل  حارسة ابواب الرش، واعطيت اكفة الصالحيات لتفعل ما تريد
z البسـيط، النه مبجرد ان يمت اختيارها لهذا العمل، علهيا ان تتخىل عن  لعمل السهل اوحارسة ابواب الرش ليس

تصل اىل هذا  ،وحني" حراسة ابواب الرش "حياهتا العادية، ولهذا Óدرا مايمت اجياد واحدة للعمل يف  جزء كبري من
خيشاها وخياف مهنا، والويل ملن اللك  املاكن تصبح الواحدة مهنن ذات نفوذ وقوة، حىت اهنا تصبح فوق القانون،

 ! "مثÎ انت طبعا � حسن خاصة وان اكن من عامل غري عاملها،.يتورط معها
لقد قلت Z، ٔالن من يصل اىل "؟ ـ " ذZ املاكن ملاذا خيىش اجلن ان يصل البرشاىل"ـ : سالت نور الغريب 

  ."كثرية يسـتطيع ان يسـيطر عىل اشـياء هناك وحيصل عىل القوة من ذZ املاكن،
املوجودة هناك، ٔاكنت ٔاسـتطيع ان اسـيطر عىل لك "قوة الرش " اذا، لو اين وصلت اىل هناك وحصلت عىل"ـ 

  : ؟ حضك وقال" اجلن والبرش
حتىص ، ومن امهها انك تسـتطيع  ـ ليس هبذه ا¤رجة املبالغ فهيا، ولكنك تسـتطيع ان تفعل اشـياء كثرية ال تعد وال

  :اعامق قليب وقلت ¬ حضكت من. ن حارسات ابواب الرشان تسـيطر ومتÎ واحدة م
 وهللا اعمل اين ميكن ان تكون الهناية؟ لك هذه املغامرة واFاطرة واجلهد ا9ي جيب ان ابذ¬،"ـ 

يقتل Uخر من اجل ماذا ؟من اجل ان ميÎ واحدة من  وايضا تقول ان وصل احدÓ، شعر zنه جيب ان
  ." مر�ح من لك وجع هالراس" خليين"انت و � خذها� ا!! حارسات ابواب الرش؟

حارسات ابواب الرش، مÎ قوهتا ونفوذها وعلمها، ولك من يقوم عىل  امسع � حسن، من مÎ واحدة من"ـ 
عن  ان متتÎ اكرث من ذZ؟وانت تكون قد ملكت واحدة من مراكز القوة اليت ال يزيد عددها مفاذا تريد,خدمهتا 



؟ نظر ايل " امرياك"عىل  ـ طيب وعىل ماذا اسـتطيع ان اسـيطر ؟ هل اسـيطر"". اجلن "امل Uخر العرشين يف الع
  : نور بغضب وقال

  :حضك وقال. وامنا احتدث جبدية  فاقسمت ¬ اين ال امزح" كفاك مزاحا"ـ 
ا¤رجة تسـتطيع ان تفعل الكثري ولكن ولكن ليس اىل هذه  مبفهومك الطفويل هذا مسـتحيل، فصحيح انك"ـ 

، ولكن تسـتطيع ان تفعل ماال يسـتطيع ان "السودان"وال عىل " ٔامرياك"ال عىل  اخليالية، فال تسـتطيع ان تسـيطر
  ـ قل يل عىل سبيل املثال، ماذا اسـتطيع ان افعل بعامل البرش ؟" . انسان يفع&

للك Uمراض  حترض عالجمبساعدة حارسة ابواب الرش، تسـتطيع ان .. ساعطيك واحدة من مئات Uمث*،" ـ
 "... املوجودة يف عامل البرش، وتسـتطيع وتسـتطيع

بدال  ـ هل نسـتطيع ان حنرض مثال اثنني او ثالثة من حارسات ابواب الرش: املزاح قلت ¬  وبقصد.. ـ لقد فهمت 
  من واحدة؟

نك تظن اهنن يف ، ام ا"او بطاطا كيلو بندورة"تتحدث � حسن واكنك ذاهب الحضار "ـ : حضك وقال يل 
Z حال، ال ميكن ان جتمتع حارسـتني البواب الرش يف ماكن  نرجوك � حسن تعال متلكنا، عىل لك: انتظارك ليقلن

لها، واملوجود فيه zب الرش ا9ي حترسه، وال جترؤ ان تتخطى حدود واحدة  واحد، وللك واحدة املاكن اFصص
 : قلت ¬". ايهتاحارسات ابواب الرش وان حدث، تكون هن اخرى من
نعم، عرب Uف السـنوات اليت "ـ . اىل ذZ املاكن، حيث القوة والسحر وامجلال  ـ هل فعال اسـتطاع برشالوصول

بقي يف ذZ  اىل ذZ املاكن، ولكن معظمهم"ابواب الرش "اسـتطاع عدة اشخاص من البرش ا¤خول عرب  مرت،
والسحر، وفضلوا ان حييوا حياة عادية يف  يشء حىت مقابل القوة املاكن ليحيا فيه، ورفضوا اخلروج منه مقابل ٔاي

ٕان هؤالء Uشخاص ا9ين فضلوا ...مهنا ولو نصبوا ملواك عىل العامل  امجل ماكن يف ا¤نيا، وفضلوا عدم اخلروج
املاكن ذZ  وعدة اشخاص فقط ممن وصلوا اىل ذZ املاكن، مل يسحرمه او يؤثر علهيم جامل...العقالء البقاء مه

ان ميلكوا واحدة من حارسات  وفضلوا اخلروج بعد ان حصلوا عىل علوم وفنون السحر وقوة الرش،واسـتطاعوا
 ." ابواب الرش

  ـ ولكن اين مه Uن ؟: سألته
". طوي* � حسن احدثك عن يشء حدث عرب Uف السـنني فهؤالء Uشخاص ماتوا منذ مدة"ـ : اجابين 

وماذا حدث بعد موهتم للقوة اليت ملكوها؟ هل  لك القوة اليت حصلوا علهيا فقد ماتوا، ـ رمغ: وسألته zسـتغراب 
  .لك واحد مهنم؟ ماتت يه Uخرى، ام اهنا تنهتـي مع موت

مل ينته، وتنتقل هذه القوة "نس& "تبقى ما دام  الشخص مات الن للك يشء هناية، اما القوة فهـي ال تنهتـي، فهـي"ـ 
  ." اىل ان تصل ٕاىل زمننا هذا ... ناء ابنائهالبنائه واحفاده اب 

، ولكننا مل نسمع zي مهنم، ولو اكن هذا حصيحًا "القوة"هذه  ـ اذا ال بد انه يوجد يف وقتنا هذا اشخاص قد ورثوا



 . لسمعنا عهنم
 Uخبار، عرب اعتقد انك ستسمع عهنم، وملاذا تسمع عهنم وكيف ؟هل تريد ان نسمع عهنم يف نرشات ال"ـ 

ورمبا حىت هؤالء Uشخاص ا9ين مه  التلفزيون والراديو ليقولوا Z حنن هنا � حسن، هذا طبعا لن حيدث،
يعرفون zلقوة اليت ورثوها عن اجدادمه، فتبقى القوة كام يه  عرب العامل، ال"بواzت الرش "امتداد لنسل من دخل 

 !" ال يكتشفها اىل Uبدحىت يكتشفها احد ابناهئم، او  ورمبا حىت Uف السـنني،,
اشـياء حدثت منذ Uف السـنني، ولكن هل يوجد يف عرصÓ هذا اشخاص اسـتطاعوا  ـ انت حتدثين عن: سالته

اىل  نعم، حىت يف عرصÓ هذا، فقد جنح اشخاص z¤خول"ـ . ذZ املاكن حيث توجد قوة الرش؟  الوصول اىل
البرش ا¤خول وال بد ان ينجح  بد ان حياول من عرف عهنا منذZ املاكن، مفا دامت بواzت الرش موجودة، فال 

  ." بعضهم
صعب وليس مسـتحيًال � " بواzت الرش"اÓ قلت ان ا¤خول عرب "ـ  ـ اذن ال يعد ا¤خول اىل هناك مسـتحيًال ؟

 قتل البداية قلت ان احدÓ سـيقتل Uخر ان وصلنا اىل هناك، فهل لك من وصل اىل هناك ـ ولكنك يف". حسن
  من اكن معه، وملاذا يفعل ذZ ؟

حدث فعال، وقد حيدث معي ومعك ايضا النه لو دخل  ما قلته Z حصيح � حسن ومل اكذب عليك، وهذا"ـ 
فرتة زمنية واحدة، فسـيجدون انفسهم امام خيار واحد اما ان حييوا يف ذZ  يف"بوابة واحدة "اكرث من خشص عرب 

ابواب الرش، ويبقى  خيتاره امجليع، واما ان خيرج احدمه وهو ميÎ القوة ومعها حارسةUبد، وهذا ا9ي  املاكن اىل
حارسة ابواب "املشلكة من ا9ي سـميU  Îخر او Uخرون هناك ليحيوا يف ذZ املاكن اىل Uبد وهنا تكون

 ....خشص واحد، فكيف سيمت االتفاق؟ وخاصة انه ال يسـتطيع ان ميلكها اكرث من"الرش 
،اذن سـيفكر لك واحد zلقضاء عىل "قوة الرش "احلصول عىل  وكيف سيثق الواحد zالخر والهدف هو.........

Uخر، وخاصة انه جيب ان يبقى الواحد قبل اخلروج من ذZ املاكن مدة عام  الشك ا9ي سـيدور بداخ& جتاه
: مثال الواحد Uخر؟ فلنفرتض،وخالل هذه املدة كيف سـيصدق "قوة الرش "يسـتطيع احلصول عىل  اكمل حىت

جام¬ ا9ي ال يوجد امجل منه  انين اÓ وانت اسـتطعنا ا¤خول معا اىل هناك، ولنفرتض ان ذاك املاكن قد حسرك
تقوم هبذا لتخدعين وتتخلص مين ؟وكيف سـتقتنع اين  يف العامل، وقررت فعال البقاء هناك، كيف سأصدق انك ال

منك ؟اذن ال يكون هناك جمال للقضاء عىل الشك U بهناية واحد منا  خلالصاصدق انك ستبقى واين ال اريد ا
صدق  البقاء ملا صدق احدU Óخر، ولو قرر احدÓ البقاء ملا صدق ان Uخر يصدقه، وملا فلو قررÓ االثنان

خلالص من وسـيفكر لك منا z البقاء او اخلروج، سيبقى الشك موجوداً : Uخر انه صادق، فربمغ لك القرارات
ملدة عام اكمل، حىت يسـتطيع احدÓ القضاء عىل  هذا الشك zخلالص من Uخر، وهكذا تتحول اجلنة اىل حجمي

توجد قواعد وال قوانني وال ثقة وال صدق وال امانة، 9ا مسي ذZ  ،ال"قوة الرش"الشك ومن اجل احلصول عىل 
" نور" اهنـى هذا الشخص الغريب املسمى". ببواzت الرش، ومسيت املداخل اليت توصل اليه " مركز الرش"املاكن 



يقول برصاحة ٔانه سـيقتلين، ولو اكن  فهو ال يبدو يل حىت Uن انه يكذب، الٔنه. -مه وقد ادخلين يف حرية كبرية
يسعى zن يدفعين اىل ا9هاب اىل ذZ املاكن وهو يعرف ان  اكذz ملا صارحين هبذا، ولكن ما الهدف من انه

Óخر؟ ولو كنتاحدU ماكنه لفضلت ان اذهب وحدي، ولوفرت عىل نفيس الشك واخلوف، ولكن ملاذا   سـيقتل
 : ؟ سالته

وانت تعرف النتيجة؟  قل يل � نور بصدق، ملاذا ختربين عن ذZ املاكن وتسعى جاهدا ليك اذهب معك اليه، ـ
 وملاذا ال تذهب لوحدك اىل هناك ؟وتفوز zلقوة والسحر ؟

اÓ وحدي، او انت وحدك  قيقة � حسن انه رمبا اÓ وانت اسـتطعنا الوصول اىل هناك بسهو�، فÚ لو كنتاحل " ـ
اليت حترسها مرح، zلتأكيد سـيدخل احدÓ او " بوابة الرش"،وذهابنا معا يعين ان احدÓ سينجح يف ا¤خول عرب 

  . "اخربك عنه -Ó معا، وهذا هو السبب ا9ي جعلين
  : بوقاحة غريبة د ان تسـتخدمين جرسا لôخول اىل هناك، مث تتخلص مين؟؟ قالـ اذن تري

اليشء، وبعد ان فهمت انت � حسن احلقيقة، تعال  فعال هذا ما اريد ان افع&، ولكن ¤يك الفرصة لتفعل نفس" ـ
Z وىل معا، وساحيكU املاكن اين تقع بوابة الرش اليت حترسها مرح، واليت سـتدخلن لنخطو اخلطوة Zا اىل ذ .."

  : هذا الرجل ورصاحته وقلت حضكت لوقاحة
U اجلنية مرح، وسـبحان هللا -كام اوحق من Uخر، ولكن  ، اÓ مل ار اوحق منك يف حيايت"نور"ـ امسع انت � 

 الشك اىل نفيس، وجيعلين اخاف دخول هذه املغامرة اللعينة، او مل يكن من U ترى ان -مك هذا يدخل
سـتقوم  ، وبعد ذZ"بوابة الرش"تطمأنين بدال من ان تقول يل انك تريد ان تسـتغلين ¤خول  Uفضل Z ان

. zلرتاجع عن هذا الطريق اGنون فعال ان طريقتك يف احلديث تثري القلق يف نفيس، وجتعلين افكر. zلتخلص مين
  : ابتسم نور وقال

 ولكهنا يف احلقيقة رصاحة، النين ال ارى ٔاي سبب جيعلين اكذب عليك،احلديث وقاحة،  رمبا تسمي طريقيت يف" ـ
، وبعد ذZ اختلص "الرش بوابة"ان نتعاون ¤خول : فاÓ ال احبك وال ميكن يل ان احبك، وهديف واحض من البداية

خول ذZ انت او اÓ � حسن، وأنت حباجة يل ¤ ال يفوز هبا U واحد، اما: منك، وقوانني هذه اللعبة واحضة
اللعبة ان اسـتطعت، مع ان فرصتك zلفوز امايم ضئي* جدا، ولكن هناك  املاكن، فامعل عىل ان تفوز انت هبذه

افعل  فتعال نتفق حىت ندخل بوابة الرش معا، فال داعي الن ختاف مين او ختىش غدري، الين لن امل لفوزك ،
القاتل، ويذكرين غروره zجلنية  ال، ويشدين اىل التحدييضحكين فع" نور"-م " . ذZ ما دمنا خارج بوابة الرش

  : قلت لنور. يف نفس الوقت مرح، فلامذا ال اجرب؟ فهذه اللعبة فعال مضحكة ومسلية
  : اين تقع بوابة الرش اليت حترسها اجلنية مرح؟ قال يل نور اخربين Uن،. ـ هيا � نور نلعب هذه اللعبة السخيفة

عربها،  ـ ارشح يل عن طريقة ا¤خول: قلت ¬.." سـتعرف قريبا "ـ ولكن اين zلضبط ؟ ـ ." .هنا يه قريبة من"ـ 
  : وما يه الصعاب اليت سـتوا'نا عند دخولها؟ قال نور



علهيا،  فلك الصعاب اليت سـتوا'نا ميكن التغلب. موقع بوابة الرش ، لن توا'نا صعاب كثرية  حىت وصولنا اىل"ـ 
املشلكة سـتوا'ك انت  مبا تكون صعبة، ويه الشك واخلوف من بعضنا البعض، فهذهU مشلكة واحدة، ر 

الصعاب احلقيقية اليت سـتوا'نا فهـي تبدا مع  9zات، ولكين آمل zن ارادتك سـتكون اقوى من هذه املشلكة، اما
، ومعظم هذه الصعاب ، وتسـمتر حىت اخلطوة Uخرية يف اجتيازها"الرش بوابة"اخلطوة Uوىل عرب املمر املسمى 

وموا'هتا، وال  والقدرة عىل ختطهيا،واسـتطيع ذZ بسهو�، U مشلكة واحدة تسـتطيع انت حلها ¤ي اخلربة
Zذ Óاسـتغربت وقلت لنور".. اسـتطيع ا:  

  . ا؟هب اسـتطيع اÓ حلها، وال تسـتطيع انت ان توا'ها zلرمغ من لك قوتك الهائ* اليت تمتتع ـ ما يه املشلكة اليت
هناك صعاب لوحدثتك عهنا ¤ب ا9عر  عرب النفق الطويل املسمى ببوابة الرش، وا9ي جيب جتاوزه،"ـ : قال نور

جتاوزها zلنسـبة يل سهل، يوجد عرب النفق هناك مجموعة  يف قلبك، ولو مررت هبا وحدك ملت من اخلوف، ولكن
 تقطيعك اىل ٕارب صغرية، ٕاال انه توجد طريقة لوهنا اسود، ويه قادرة عىل من احلراس، ومه عبارة عن قطط

الطريقة يف  تقوم هبا انت لتجعل هذه القطط تفر من امامك والتقرتب منك وال مين، وساعلمك هذه تسـتطيع ان
 : قال نور. افع&  ـ وملاذا ال تسـتطيع ان تفعل انت ما تريدين ان: سالته ". الوقت املناسب 

Åر الفضول بداخيل لßم نور، فهو يقول انه ". طريقة اجه القطط السوداء وال بأيةبرصاحة اÓ ال اسـتطيع ان او "ـ 
سـمتر علينا، واليت تدب الرعب يف القلوب، ولكنه ال يسـتطيع ان يواجه  يسـتطيع ان يواجه لك الصعاب اليت

قلهبا  الرعب يف وهنا تذكرت رحليت مع زوجيت اجلنية غادة يف عامل اجلن، وكيف دب,السوداء  مجموعة من القطط
عىل " الاكتو"عهنا اهنا عيون  واذكر اهنا قالت يل,حيv رات القطط السوداء، وكيف هربت اكGنونة خوفا مهنا 

اz Óخلوف من القطط السوداء؟ فهـي جمرد قطط عادية  واتساءل وا9كر�ت يف خيايل، ملاذا ال اشعر. Uرض 
القطط، وملاذا خياف نور من القطط السوداء، ان هذا السؤال اعادين يف من  مثل لك القطط، وملاذا خياف اجلن

من اجلن،  التفكري يف خشص هذا Uنسان ويف ترصفاته، ويدور يف ذهين من جديد انه ال بد ان يكون احلقيقة اىل
واحد، حسن، هدفنا "ـ : يل قال..ولكن جبسد برش، ورمقين نور بنظرة من عيونه ؤ×نه قرٔا ما دار يف رايس 

داعي للتفكري يف امور Åنوية القمية لها، اذهب  وجيب ان نصل اىل الهدف انت واÓ، معا نسـتطيع الوصول، فال
وانهتـى اللقاء، ".. لنعد العدة اىل الطريق حنو القوة، اليت سـيحصل علهيا احدU Óن � حسن، ولنلتق بعد عدة ا�م

الشمس  رشقت الشمس، مث مرت ساعات ذZ الهنار، وغابتاىل البيت ومرت الساعات،رتيبة رتيبة، وا وعدت
.. تÎ اFلوقة الرقيقة.. غادة وانتصف الليل، وعصفت يب ذكر�ت املايض، وخاصة ما مر عيل مع زوجيت اجلنية

 خميليت ترتسم صورة اخهتا اجلنية مرح وترصفاهتا الغريبة، ٔالبتسم ما هو مصريها Uن؟ يف.. املتدفقة zحلب واحلنان
بدٔا دخان  جفأة. للقاهئا، ترتسم صورهتا يف خميليت Åنية، وامتىن ظهورها امايم ولو للحظة واحدة واÓ ال اخفي شويق

واÓ احبث وسط ا¤خان عهنا وما  كثيف يتصاعد من لك ارجاء الغرفة ليحجب عين الرؤية، وبدٔا قليب يدق بقوة
U ان احسايس يؤكد اهنا قريبة مين، مرت دقائق  يه U حلظات حىت اختفى ا¤خان وتالىش دون ان تظهر،



ارجوك ... ارجوك ان تظهري ... حيدث، واخذت احتدث بصوت عال واÓدهيا واÓ انتظر ظهورها امايم لكن ذZ مل
 حياة ملن تنادي، فاجلنية مرح غريبة يف لك يشء، ويه حتب ان تفعل عكس لك يشء فقدت اظهري ولكن ال

اخف فرحيت بسامع  فاجأتين بضحكهتا اGنونة اليت اشـتقت الهيا منذ مدة طوي* وملUمل يف ظهورها حىت 
  ."صوهتا

  ؟" اتريد ان اظهر � حسن وان تراين" ـ : قالت يل 
؟ ـ " !وماذا ايضا"ـ ..! البتسامتك الساحرة  ؟ ـ"مل اشتياقك "ـ ... الن اشتيايق بلغ اشده ...! ـ نعم اريد zلتاكيد 

ـ . ؟ ـ للك يشء فيك من شعرك حىت امخص قدميك ..."!!فقط "ـ  . وعيونك اليت تشع دفئا وحبا لثغرك الندي
 ..." لن تكفي اللكامت الصف جحم اشتيايق Z"ـ " الاكيف المسعك ¤ي الوقت... تلكم "

 
بصوت عال حضكت  "حبا ال يوصف"ـ وهل حتبين فعال ؟ ـ " ... نعم اريد" ـ ..! تريدين ان اظهر فعال  ـ هل....

ان كنت تدرك فاسأل نفسك ... تقول  وهل انت اهيا العاشق تدرك ما"ـ : وبطريقة اسـتفزت حىت اجلدران وقالت
وغادة اخت .. ومرح اخت غادة .. ام صوت غادة ..مرح صوت..مع من تتلكم Uن وصوت من ا9ي تسمعه 

غادة وغادة حتب  دة، وانت حتبزوجتك، وانت حتب مرح، ومرح حتب غا مرح، وانت زوج غادة، ومرح اخت
اثنتينا تريد ان تظهر امامك مرح ام غادة؟ فان ظهرت مرح ال تظهر غادة ،وان ظهرت  مرح، وUن � حسن من

حسن من منا  فقرر Uن �..ال تظهر مرح، ومرح ال حتب من حيب اخهتا، وغادة ال حتب من حيب اخهتا  غادة
حضكت بصوت عال تسخر ..." مرح سمعه ٔاصوت غادة ام صوت اخهتااليت تريدها ان تظهر، وصوت من ا9ي ت 

من ...اجلنية مرح ام اجلنية غادة ..! امسعه � رب  مين واÓ يعرتيين الصمت يف حرية من امري ، صوت من ا9ي
ومن اليت حتدثين مرح ام غادة ؟ ان اكنت غادة فكيف سأجرؤ عىل النظر يف  !! اليت احب؟؟ ٔاي مأزق اÓ فيه

واخوهنا  كنت السبب يف لك ما حدث لها وبعد لك ما فعلت من اجيل واÓ اجازهيا zن انساها هنا بعد انعيو 
شك سـتكون نظرات  كيف ستنظر يه يل ؟؟بدون... خلف اخهتا!! واركض الهثا كحيوان اكرس خلف من ؟

كيف ذZ اين ال ادري، .. ا احب مرح اخهت فعال اعشقها ويف نفس الوقت... الكره وUحتقار، ولكين فعال احهبا 
ومرت !! احب اجلنية غادة واحب اجلنية مرح يف نفس الوقت؟؟ وهل فعال! فهل من املعقول هذا ا9ي جيري؟

 وبيv كنت يف دوامة التفكري متنيت ان تنشق Uرض وتبتلعين الخرج من هذا املوقف حلظات ٔ×هنا ا¤هر بطو¬،
صوت مرح ام صوت   مسمعي، لقد فقدت القدرة عىل المتيزي ان اكنالصوت يرتدد يف.. ا9ي ال احسد عليه 

 : غادة، الصوت يقول يل
قادر عىل اختاذ القرار ام تريد مين ان اساعدك الجتياز هذا Uمتحان  آه � حسن امل تقرر بعد ام انك غري"ـ 

 فقلت دون تفكري"... تسمعهصوت من ا9ي ... حسن قرر من اليت سـتختار غادة ام مرح  هيا �.. الصعب 
  : وبرسعة



.. شاطر "ـ: وتضحك ساخرة وتقول فظهرت امايم يف ومضة برق ، تصفق بيدهيا!! ـ صوتك ا9ي امسعه � مرح 
  : فقلت لها". صوتينا، مع انه ال فرق بيهنام � حسن اخربين كيف اسـتطعت ان متزي بني.. شاطر 

حتدثين غادة ملا اكنت تتحدث هبذه الطريقة وال هبذا الغرور وما اكنت اليت  ـ هذا حصيح � مرح ، ولكن لو اكنت
فضحكت مرح . تفعلني  فغادة مالك احلب والرقة واحلنان وواحدة كغادة ال ميكهنا ان تفعل ما... قلته أنِت  لتقول ما

نو البرش ولو مل ضعيفة وغبية مثلمك انمت ب  صدقت � حسن فأخيت غادة"ـ: ساخرة حتاول ان ختفي غضهبا مما قلت 
فعال انه ليشء .. وملا احبت البرش وخاصة انت � حسن "النور  قبة"تكن كذZ ملا اكن مصريها السجن يف 

واي خشص انت ؟ ٕانك عىل اسـتعداد ان تركع ! لغريها من عاملي ان حتب واحدا مثÎ ؟ مضحك كيف ميكن لها او
احملب ا9ي  واÓ اخت ذZ املالك الرقيق احلنون... ا¤موع وتتوسل لرتاين او تلمس يدي او تقبلين  وتذرف

معي فاهنا اكنت و بال شك  ام نسيت � حسن، آه لو عرفت اخيت غادة ما فعلت وما تفعل.. تتحدث عنه 
ان !!! ان تواجه نفسك ..تريد ان تواجه احلقيقة ؟  هل..سـتحتقر نفسها الهنا احبت البرش وخاصة ٔامثاZ � حسن

هكذا انمت � بنو . احلقيقة � حسن انك حتب نفسك ، حتب حسن.. ساساعدك ... ملاكبرةتكف عن الكذب وا
غادة  غادة اجلسد املمشوق ، غادة الشعر الطويل ،.. اية غادة؟ . انت � حسن، احببت غادة البرش وخاصة

Îلمتزي عن بقية القوة لمتنح  العيون الواسعة ، غادة امجلي* ، غادة اليت تظهر وختتفي ، غادة اليت متتz وتشعر Z ها
وان وا'ت نفسك بصدق فانك سـتجد انك قد ختليت عن غادة اليت  .. البرش وتريض غرورك البرشي هبذا المتزي

من اجÎ، وارتضت لنفسها ان تزنل ملسـتوى البرش لتزتوج احدمه وهو انت،  احبتك، واليت حضت بنفسها
انت .. احلياة انت.. انت لك يشء لها انت العامل ..  U بك انتنفسها بأقىس انواع العقاب ومل هتمت وحمكت عىل

شعرت zنه قد يلحق بك Uذى من  النك"؟ "ملاذا... احلب هكذا اكنت يه تظن، وانت � حسن ختليت عهنا 
انت جبôك النك من بين البرش والنك حتب نفسك  وراء غادة، وعندها قررت ان تذهب غادة للجحمي، وتنجو

... احلقيقي عندمك انمت بين البرش هو حبمك النفسمك اوال وÅنيا وÅلثا  نعم � حسن احلب.. ٔاي يشء اخر اكرث من 
 هل نسيت حيv بدٔات تفكر zخلطر ا9ي سـيلحق بك من جراء زواجك... حسن ام انك تناسيت  هل نسيت �

حيهنا خشيت عىل  ت يف مطاردتكبدأ " الاكتو"من غادة، واخلوف الشديد ا9ي حلق بك عندما عرفت ان سلطة 
بني حبك لغادة ، وما سـيجلب  وحسن هو اليشء املهم يف حياتك، ويف اول فرصة سـنحت Z لتختار... حسن 

وحضيت بغادة، وبعدها بدٔات هترب من احلقيقة  فانك اخرتت حسن،.. Z من املتاعب، او ختتار حياة عادية
ا، وبدٔات تقنع نفسك ان ما حدث هو جمرد سوء فهم، واحلقيقة توا'ه وختىش التفكري فهيا، حىت انك ختىش ان

ليك تنجو بنفسك، وحيv بدأت zلتفكري شعرت بأن هناك شيئا خيصك، يشء جيعÎ ممزي  انك فعلت هذا متعمدا
... عن غادة  يشء مينحك القوة، فبدون غادة تصبح اكلبقية من بين جôتك، وبدٔات البحث.. بقية البرش  عن

يكون مثل بقية البرش، وبدٔات  حث عن اليشء ا9ي ميزي حسن عن البرش، حفسن ال يرىض لنفسه انبدٔات الب
وغريمه " الاكتو"zلعذاب وأالمل واخلطر، فاللعب مع  تكذب Uاكذيب عىل نفسك لتصدقها فÚ بعد، وبدٔات تسـمتتع



ظهرت امجلي* مرح، وظهر الشعر ايضا عن بقية البرش، وهذا هو Uمه Z و  يشء فيه تسلية Z، وطبعا ميزيك
كيف ال ويه  والعيون الواسعة واجلسد املمشوق ، نعم ظهرت مرح اخت غادة، اليت تشـبه غادة متاما ، الطويل،

يشء تريده، وقد عاملتك zلطريقة  اخهتا ، حىت ان مرح امجل من غادة فهـي قوية واثقة من نفسها حتصل عىل ٔاي
اهنا شـمتتك � حسن، واحتقرتك، واهانتك وجعلت منك  تكون يه zلرمغ مناليت تسـتحقها حني قالت Z من 

تريد U انك وقعت يف حهبا ونسيت غادة، نعم لقد عشقت مرح الهنا القوة  دمية حتركها مىت شاءت ويف ٔاية حلظة
شعل براكني الشهوة ت  ا9ي تريده، اجلنس املمزي ا9ي تصبو اليه مرح القادرة عىل ان" اجلنس املثري"من  الهنا ينبوع

اسـتعداد ان تتخىل عن لك يشء عن غادة وعن  احليوانية يف داخÎ بنظرة واحدة من عيوهنا، ومن اجلها انت عىل
دامت مرح موجودة لهذا فأنت حتب غادة وحتب مرح، ولو وجدت واحدة  وما حاجتك لغادة او لغريها ما... غريها 

 ب نفسك وحتب ان متÎ لك يشء جيعÎ ممزيا عن غريك، واخرياالحببهتا ايضا، النك حت اخرى مثل غادة ومرح
غادة من Uرس،  وتقنع نفسك انك تريد ان حتصل عىل قوة الرش من اجل انقاذ" بوابة الرش"بدٔات تبحث عن 

بوابة "سـتذهب اىل .. هبا من اجل غادة  والغريب يف هذا انك انسان غريب حقًا، فأنك خترتع الفكرة وتقنع نفسك
كيف ال وحصوZ عىل قوة ... الرش لتشعرك zلمتزي عن Uخرين  واحلقيقة اليت تعرفها انت انك تريد قوة" الرش

. اهنا مرح" ابواب الرش"والسـيطرة عىل حارسة ابواب الرش ايضا ومن تكون حارسة  الرش جتعÎ متÎ القوة
للوصول اىل هذه " نور" zلتعاون مع املسمى لهذا بدٔات.. المتزي .. القوة .. مرح.. غادة : حتقق لك Uهداف هكذا

اسـتعداد للتعاون مع الشـيطان من اجل احلصول  القوة كيف ال وقد اختذت هذا القرار منذ مدة طوي* وكنت عىل
القوة نعم فأنت ونور تسعيان للحصول عىل قوة الرش وسـيقتل احدكام Uخر  النك تريد هذه...عىل قوة الرش ملاذا

فسـتلحق  سـيلحق الرضر zلكثريين وان حصلت علهيا انت" بنور" ة اليت ان حصل علهيا املسمىالقو  من اجل هذه
ما سـيحدث فهو امر ليس  الرضر مبن تريد وكيف تريد فباب الرش مغلق وانÝ تسعيان لفتحه فأن قتÎ وهذا

نك سـتكف عنه مع ان هذا عىل القتل ما حييت، لك  بغريب عليه النه اعتاد القتل، اما انت فاذا قتلته فقد تتعود
بسهو� ودون أي عناء بواسطة القوة اليت ميتلكها وانت لن تكون U  يسـتطيع قتÎ" نور"لن حيدث الن املسمى 

والقوة اليت  للوصول اىل الرش، وانت اهيا الغيب مل تسأل نفسك كيف سـتواجه هذا اFلوق املزدوج جرسا يسري عليه
... واحدا هو ا9ي سـتفتحه انت ¬  U حاجزا" قوة الرش "واجز للوصول اىل ميلكها، فهو يسـتطيع جتاوز لك احل

Îتتجاوز مجيع احلواجز النه حيتاج اليك  اما انت فال تسـتطيع جتاوز ٔاي حاجز النك ال مت Îاية قوة، ولهذا سـيجع
 بوابة الرش جيب انان .. املايض بعد ان تتسبب zلعذاب وUمل لالخرين بسبب غبائك  وبعدها سـتصبح شيئا من

وماذا سـيطلب منك ان  تبقى مغلقة اىل ما ال هناية � حسن ٔالن هذا يف مصلحة امجليع ، هل تعمل كيف ستساعده،
مبواصفات معينة وبعد ذZ سـيطلب منك ان  تفعل اÓ ساخربك سـيطلب منك ان جتمع عددا من القطط السوداء

ليتوفر ¬ Uمان وبدون ذZ ال يسـتطيع ان مير ، هل تعمل ماذا فوقها  تذحبها عىل بوابة الرش ليسـيل د�ا ويسري
مقاب& احد  ان لك قط سـتذحبه ، ميوت.. السوداء اليت سـتذحبها من اجل ان يسري هو فوق دماهئا  تعين القطط



 ان اقول Z بأن لك فرد من ابناء ابناء عاملنا وال تسـتطيع ان تعمل من هو ا9ي سـتتسبب يف مقت& ولكن اريد
مع احد القطط، ليكون ¬ دليال وذحب القط بطريقة معينة  عاملنا، وطئت اقدامه عامل البرش ارتبط بقامس مشرتك

بßيم هذا � حسن تذكريك حىت ال تنىس ان غادة قد وطئت قدماها عامل البرش  يعين ذحب االثنني معا، واقصد
بعد القاء هذه احملارضة  ومصتت اجلنية مرح" . غادة" اجلائز ان يكون احد القطط اذا ما وافقت عىل ذحبه قرين مفن

وجعلتين ولو للحظات اعيد التفكري ... يف لك ما قالته  الطوي*، اليت ال اريد ان انكر اهنا اصابت هبا كبد احلقيقة
 موا'ةولكن جحم UهاÓت الكبرية اليت احلقهتا يب اكرث من قدريت عىل UحÝل و  .. وتقيمي نفيس مما حدث فعال

ان .. الهًا واحتقرت من حولها  ايهتا اجلنية اليت نصبت نفسها: احلقيقة واكن الزما عّيل ان اثأر لكراميت فقلت لها 
فاÓ ال ..غيب جشع ال اساوي شيئا فلامذا هتمتني بأمري .. ضعيف.. حقري .. كنت اÓ فعال هبذا السوء ا9ي تصفينه 

ا9ي  مفاذا تريدون منا وما... انمت الهه وحنن حثا� .. � معرش اجلن لك يشء شيئا وانمت  يشء وال اسـتطيع ان افعل
مسـتواك الرفيع وتضيعني وقتك  وملاذا حتطي من".. بوابة الرش "يدفعك لتتوسيل ايل وترجوين ان ال اساعد يف فتح 
  : وقالت اجلنية مرح بغضب. المثني للحديث معي 

ذZ  وامتىن ان يكون كر جمرد تفكري، يف ان اتوسل الي اكن من البرش،قبل ان اف" املوت"افضل Uنهتاء " ـ
واشاحت بو'ها عين، فقلت لهذه اجلنية  ."Uن يف هذه اللحظة، ان اكن ذZ سـيحدث يف يوم من �Uم

  :املغرورة
 لحظة واحدة،املساويء اليت وصفتين هبا جعلتين امصم بأن ال اتراجع عن قراري ولو ل اتعلمني � مرح ان لك"ـ 

معك اىل اجلحمي، فأن  ولتذهيب انت ولك اجلن" بوابة الرش"وسأدخل " بوابة الرش"فلتعلمي بأنين ساذهب اىل 
ورمقتين ". انمك جمرد خملوقات ال نفع وال رضر مهنا  ... اسـتطعمت ان تفعلوا شيئا فافعلوه فأنمت اضعف مما كنا نتصورمك

  :من القوة والضعف والكره واحلب وقالت: اينلك املع اجلنية مرح بنظرة غريبة حتمل
  ." ٔاتّرص عىل رٔايك � حسن" ـ 
   "...حىت لو عرفت ان اليت تتحدث معك يه"ـ . ـ نعم ٔارص عليه

 

  :- مقاطعا قبل ان تنهتـي من -�ا- قلت لها 

  :ٕاختفت من امايم اكلوميض، واخذت ارصخ علهيا. ـ كوين من تكوين فهذا ال هيمين 

ماذا تقصد : بدات اسـيطر عىل غضيب قليال، وافكر فÚ قالته، واحدث نفيس.. عودي � ابنة الـ.. بت ؟ـ اين ذه 

، "قبة النور"هل من املمكن ان تكون هذه غادة وليست مرح؟ - هذا مسـتحيل، فغادة مسجونة يف ,� الهـي 
ظت ببعض اللكامت اليت اكنت اجلنية غادة واÓ اسـتطيع ان امزي بيهنام بسهو�، لو اكنت غادة لعرفهتا،U اهنا تلف



ياكد رايس . اهنا مرح اخت غادة، وهذا هو اسلوهبا يه تسعى الن جتعلين اشك بنفيس..- ..-...تسـتخد�ا

ينفجر واÓ افكر هبذا اجلنون، ومن شدة Uمل اخذت ادور بأرجاء البيت واÓ احتدث مع نفيس بصوت عال 

  :مسموع

وتو'ت اىل املطبخ .. جيب ان افيق..كفى .. كفى...لاكبوس، جيب ان اهنـي هذا اجلنونـ جيب ان اهنـي هذا ا
الغسل و'ـي مباء zرد جدا، تو'ت اىل الثالجة، اخرجت ثالث زجاجات من املاء، واخذت اصهبا عىل رايس 

: ث نفيسالواحدة تلو Uخرى مكجنون، بل كعاقل يريد ان يفيق من جنونه ا9ي اسـمتر طويال، واخذت احد

من القهوة، ولو رٔاتين ايم لقلت لها قبل " طنجرة " "غليت"Uن � حسن جيب ان تفيق، كفاك جنوÓ، تو'ت و

  .فعال اÓ جمنون فال تسـتغريب ما ترين، ولكن حلسن حظي مل يرين احد: ان تتلكم

ن ان تنىس هذا لقد حان Uوان � حس: القهوة وجلست ارشهبا برشاهة واÓ احدث نفيس" طنجرة"اخذت 

اذن اÓ من البرش، اذن جيب ان احيا ,ايب من البرش، اخيت من البرش ,اجلنون، اÓ من البرش، ايم من البرش 

كبقية البرش، ال اريد ان احمك العامل، وال اريد اية قوة خارقة، ال اريد U ان اعود حسن الطموح، وصاحب 

ٕاىل نفيس، واقرر ما هو احلمل، وما هو ا9ي جيب ان يكون، واقع Uحالم الواقعية، وUن حان Uوان ٔالن اعود 

اجلين "...ابواب الرش"حارسه ...حيب وكريه الخهتا مرح...زوا� من اجلنية غادة ...عالقيت zجلن جمرد حمل 

ان  � الهـي جيب ان اختلص من لك هذا، اريد ان ا ر�ح، ال اريد شيئًا، فقط اريد.!!اخل ...اجلن...البرشي نور

: ار�ح وانىس لك يشء، ولكن كيف؟ حىت لو نسيت فاÓ اعرف zهنم لن يرتكوين حبايل، فقد قالوا يل منذ البداية

واU Óن فعال يف طريقي اىل اجلنون، وما ...لك من عرف عن ارسار اجلن حمك عىل نفسه اما zجلنون او املوت 

بدات ...ووسط دوامة Uفاكر اليت اكدت تفجر رايس...جمنون رمبا اU Óن جمنون، فاGنون ال يعرف انه,ادراين 

امش راحئة ال ادري اين مصدرها، ولكن هذه الراحئة فورا ذكرتين zجلنية غادة، فلكام اكنت يف املايض حترض اكنت 

عرتيين شعور واليت مل امشها منذ زمن طويل، وبدٔا ي... تسـبقها هذه الراحئة اليت تدخل الطامنينة والسعادة اىل القلب 

ويبدو انين قد غرقت يف نوم طويل، وحيv ...شعرت برغبة قوية للنوم,zلقوة والثقة مل اعهدها يف نفيس من قبل 

جيب ان انترص وان انقذ ...جيب ان احصل عىل القوة...حصوت، وجدت ان فكرة واحدة يه اليت بقيت يف رٔايس

 ...مه، ولو اكنوا يسـتطيعون فعل ٔاي يشء يب لفعلوه منذ زمنلن خييفين اجلن وال غري...غادة �ام لكفين من مثن

،وساثبت للجميع اين اقوى مهنم، تو'ت اليه، وحبثت عنه حىت وجدته، وحيv رآين "نور"ساذهب اىل املدعو 

 : zدرين zحلديث قائال



  ... "ارى ان شيئًا ما قد تغري فيك � حسن"ـ 

  .حدا � نورـ اشـياء كثرية، وليس شيئًا وا: قلت ¬ 

  "اذن انت مسـتعد � حسن لYهاب معي اىل بوابة الرش" ـ: قال نور 

  :قال نور وهو يضحك... ـ ساذهب معك اىل اجلحمي ما دمت اسـتطيع ان ادخÎ فيه � نور 

ما هذه الثقة؟ هل هذا "ـ : قال حماوال ان يسـتفزين . ـ لن احمل، بل سافعل ذZ "... احمل ان تفعل ذZ " ـ 

حاولت ان اجعل هذه الضحكة خترج من قليب وان ال ...حضكت  ..."!سن ا9ي يقف امايم ام خشص اخر ؟ح 

حىت شعرت بذZ الشعور ا9ي حبثت .. واخذت zلضحك اكرث واكرث، وبصوت عال...تكون جمرد حضكة مصطنعة

 ...عنه طويال لزييدين ثقة، فقد اسـتطعت هبذه الطريقة ان اسـتفزه بشلك واحض 

هيمين رايك كثريا � نور، ان كنت حسن او خشصًا غريه ،فهذا يعنيين اÓ، اما اذا مل تسـتطع انت بقدراتك  ـ ال

 : حرك نور راسه ساخرا... اخلارقة ان تعرف من اÓ، فال مانع ¤ي ان اساعدك � سوبر نور 

امل ان ال تقôها zشـياء بشلك جيد، و " zلضحك"ال zس فانت قد قدمت كثريا، وها انت تقô طريقة مرح " ـ 

  :واخذ يضحك بصوت عال، واكد ان يسـتفزين لوال اين متالكت نفيس وقلت ¬ هبدوء".. اخرى

ولكن "ـ : حضك نور وقال... اقôك انت � نور ان شئت ذZ ...ـ ومل ال؟ فاÓ عىل اسـتعداد ان اقô اجلنية مرح 

 : وحضكت وقلت ¬..اذا يرمز ففهمت اىل م .."ملرح نزوات اشك انك تسـتطيع تقليدها

  ...ـ هل اسـتطعت انت ان تقô هذه الزنوات؟ لعÎ اسـتطعت، فانت انسان خارق وال تعجز عن يشء

 " ودعنا Uن من هذه السخافات، فقد حان Uوان لنذهب اىل بوابة الرش. شاطر...شاطر � حسن "ـ 

انت تسـتطيع ان تطلب، !!تتوقف عن اصدار Uوامر ـ اÓ لست يف جع* من امري � نور، وقد حان Uوان zن 

واسـتطيع ان اوافق واسـتطيع ان ال اوافق وارفض، هذا شاين، وقبل لك يشء، هناك عدة اسـئ* احتاج الجابة 

 اوال من تكون انت � نور؟ من اجلن ام من Uنس ام من العفاريت ؟.علهيا ؟

 ." من اكون، هذا لن يغري يف الوضع شيئا...ا دعك من هذه Uسـئ* الفارغة اليت ال جتدي نفع"ـ 

ـ امسع � نور، انت حباجة ٕايل واÓ حباجة ٕاليك، وعىل هذا Uساس سنتعامل، فال تصدر يل Uوامر وال حتاول ان 

  ...تقرر عين

ا، لك هناك � حسن امور كثرية يعجز العقل البرشي عن استيعاهبا، والنقاش فهيا مضيعة للوقت، وال هناية له"ـ 

 :قلت ¬ وzرصار "...جواب حيتاج اىل الف سؤال وجواب حىت يفرسه 



 ـ من تكون � نور؟ وهل انت فعال من اجلن ؟

 

  : نظر ايل نظرة طوي* صامتة، واخريا رخض الرصاري وقال ...

. القوة املادية وقد قضيت معري يف ا¤راسة والبحث عن عاملمك، وعن...اÓ � حسن من علامء العامل Uخر فعال "ـ 

فقد مقنا zجراء مئات التجارب حول كيفية امتالك جسد برشي، واكنت هذه الفكرة رضzً من اجلنون، حىت متكنا 

من النجاح يف فهم ا¤ماغ البرشي بشلك متاكمل تقريبا، واكنت املفاجأة الكربى اليت قلبت مفاهمينا عن البرش راسا 
U *قوس اخلطريف ...ف السـنني اليت انقضت خيتلف عن احلقيقةعىل عقب، لتثبت ان ما عرفناه طيÓ وهنا دق

عاملنا، وعىل اثر هذه ا¤راسات اكتشفنا zنه لو اسـتطاع البرش اسـتخدام ا¤ماغ البرشي بشلك اكمل اوشـبه 

عرقل  وا9ي طي* Uف السـنني...اكمل، فسـيؤثر ذZ علينا، وسـنفقد الكثري من التفوق ا9ي منتاز به عن البرش 

وحنن كعلامء، عرفنا انه ال بد وان �يت اليوم ا9ي سـيصل فيه البرش ٕاىل هذا املسـتوى، وان  ...التداخل بني عاملينا 

ومن هنا اكن .9ا اصبح البرش يشلكون خطرا مرتقبا يف الغد عىل عاملنا ... اكن هذا اليوم بعد عام او بعد الف عام 

راءات الوقائية وUسـتعداد لهذا اخلطر املرتقب، واكنت اخلطة Uوىل اليت ال بد من استباق الزمن، واختاذ Uج

اعددهتا اÓ ومجموعة من العلامء يف عاملي يه ان نسـيطر ونسّري حنن ا¤ماغ البرشي، ان نسّري Uمور وخنضعها 
قة واحدة Z9، ويه وبعد سلس* جتارب طوي*، اكتشفنا zنه التوجد U طري...الرادتنا بعيدا عن ارادة البرش 

او امجلع مع ا¤ماغ البرشي، ولنجاح هذه العملية فال بد من ان تمت منذ اللحظة Uوىل لوالدة ...Uندماج 
Uنسان، وا9ي يبدٔا بعملية Uندماج منا يصبح اسري هذا Uندماج ملدة ثالثني عاما عىل Uقل، حىت يكمتل 

ض اجلسد البرشي الي خطر، تكون هناية املندمج معه، وان وصل اىل البناء الاكمل لôماغ البرشي، وان تعر 

واكنت معظمها جتارب فاش*، ...بدٔاz Óجراء التجارب ...UكÝل يكون قد اسـتطاع امتالك قوى يف عاملنا وعاملمك

Z لوال واكنت اخلسائر كبرية جدا، حبيث اسـتدعي حكامء عاملنا للحد من هذه التجارب، وما اكنوا سينجحون بذ

اهنم اسـتطاعوا ان يثبتوا zن لك من سـيقوم هبذا ا¤ور سيتاثر بطريقة التفكري البرشي، وسـيفقد انÝءه للعامل 

فنحن مجموعة العلامء ا9ين ...Uخر، وسـيصعب السـيطرة عليه، وسـيصبح هو العدو Uخطر عىل العامل Uخر
رب بغض النظر عن احÝالت السلبية اليت اكدهتا دراسـهتم وضعنا اخلطة مل نسـتطع اقناعهم برضورة اسـتكامل التجا

ومل يتوقف حكامء عاملنا عند هذا احلد، بل طالبوا zهناء لك حاالت Uندماج اليت متت ...من Uندماج مع البرش

احلاالت Uوامر لنا بصفتنا املرشفني عىل هذه " الاكتو "بلك الطرق املمكنة، وبناء عىل راهيم اصدرت سلطة عاملنا 



zعادة لك ا9ين قاموا بعمليات Uندماج اىل عاملنا zي طريقة اكنت، ولكننا رفضنا وبشدة Uنصياع لهذه Uوامر 

خلطورة املوقف، فذZ سـيتسبب مبوت املئات من زمالئنا ا9ين حضوا zنفسهم ليقوموا بعملية Uندماج يف عامل 

وقامت سلطة ...ضعنا حتت املراقبة املشددة، واعتقل العرشات مناالبرش، وقد مت اعتبار رفضنا متردا،ً ومت و 

zصدار Uوامر اىل حارسات ابواب الرش مبتابعة لك حاالت Uندماج اليت متت يف عامل البرش، والقضاء " الاكتو"

ك Uن ومرت سـنوات حىت اسـتطعت اÓ الهرب والقيام بعملية Uندماج بنفيس، وها اÓ امام...علهيا بلك الطرق
  : قلت ¬... � حسن 

 واحدة برشية وUخرى جنية؟ : ـ اذا افهم من -مك zنك جين جبسد برش، او صاحب خشصيتني

ـ افهم من -مك انه يوجد العرشات من اجلن ٔاحياء zجساد برشية ويعيشون "... تقريبا ان ما تقو¬ حصيح "ـ 

 بيننا ؟ 

اتعين انه يوجد مثÎ عىل " ـ: قلت مندهشا "... ا بعملية Uندماج ليس العرشات بل قل Uالف ممن قامو "ـ 

 ؟ " Uرض Uالف

نعم، يوجد Uالف حباالت خمتلفة، وzعامر خمتلفة، وربعهم تقريبا من العلامء بغض النظر عن درجاهتم العلمية، " ـ

بب الظروف الطبيعية اليت مير هبا وال ادر اz Óلضبط مك بقي مهنم حىت Uن عىل قيد احلياة، وان اكن ذZ بس 

  ...هلم" الاكتو"جسد Uنسان، او بسبب مالحقة سلطة 

ـ كيف ميكن ذZ؟ Uلوف منمك بيننا وحنن ال نعمل ؟ ان هذا Uمر ال يصدق ، ٔاهذا العدد الكبري قد اندمج مع 

 !!البرش؟

 " د الساكن، فرمبا لو قدرÓه لاكن صغريا جداامسع، الرمق صغري جدا جدا، وال يذكر مقارنة حىت بعدد البرش وعد"ـ 
...  

 ـ وهل علهيم ان يبحثوا مثÎ عن بوابة الرش لميلكوا القوة ؟ 

  ... "، وUن دعنا من Uسـئ*"بوابة الرش"- � حسن ،عدد قليل فقط مهنم سيبحث عن "ـ 

يه حاكيتك مع اجلنية مرح؟ وملاذا  ما...ـ سؤال واحد فقط وسأتوقف عن طرح Uسـئ* zلرمغ من حاجيت الهيا 

 تكرهك اىل هذا احلد، وملاذا تكرهها � نور ؟

وحاكية مرح وحدها حتتاج اىل اسابيع الروهيا Z، وقد قلت ...هذا ليس سؤال واحد هذا اكرث من الف سؤال "ـ 

وهذا ما يفرس كرهها  Z سابقا zن مرح مل تكن هكذا ابدا، ولكن الظروف جعلهتا، ورمبا كنت اÓ احد Uسـباب،



وUن حان الوقت . يل، اما اÓ فعال فال اكرهها، وايضا ال الو�ا ان اكنت تكرهين، وقد �يت يوم تتغري به الظروف

� حسن لتقوم z¤ور ا9ي عليك ان تقوم به، حىت ال يضيع الوقت، وخاصة انه مل يبق امامنا سوى ا�م قلي*، 

  ..." شهرا اخر وان انقضت سـتضطر اىل Uنتظار

 ـ وماذا جيب عيل ان افعل؟ 

املوضوع سهل فلك ما عليك مع& Uن هو مجع واحضار سـبع قطط سوداء كسواد الليل احلاZ، جتمعها من "ـ 

مث عليك مجع القطط فقط ٔاثناء غياب ...مناطق خمتلفة وتضع لك قط عىل حدة، حبيث ال يرى القطط Uخرى
لفجر ولتتاكد zن القط ا9ي احرضته هو املطلوب جيب عليك ان تسلط ضوًء الشمس ٔاي بعد الغروب وقبل ا

خفيفا عىل عيونه، فان تغري لون عينيه فهو جمرد قط عادي، النفع منه والحاجة لنا به، واحذر من ان تنظر يف 

قطط، اما كيف جتد ال...عيون اكرث من قط يف نفس الوقت، خشـية من ان تفقد صوابك، الن هذا حيدث كثريا 

تذكرت -م اجلنية ..." فهذا ليس صعبا، فسـتجد مهنا اعدادًا كبرية يف لك منطقة، وخاصة القطط اليت حنتا'ا حنن

  ."بوابة الرش"مرح عن القطط وانه ينوي ذحبها ليسري عىل دماهئا ليسـتطيع بذZ ا¤خول اىل 

ته اجلنية مرح حصيحا، وانت تنوي ان تذحب اذا ما قال " ـ : مل اصدق -م اجلنية مرح يف ذZ الوقت، قلت لنور

- هذا ليس حصيحًا فاÓ لن اذحب ٔاي قط الين ال اسـتطيع ذZ، ولن اسـتطيع " ـ.." القطط اليت ساحرضها
فقلت ¬ ". وخاصة القطط السوداء املتصورة، ولهذا احتاجك انت � حسن لتفعل ذZ، النك تسـتطيع وبسهو�

 :مشمزئا من -مه

  . اح مثلنا فكيف تريد مين ان افعل ذZـ للقطط ارو

حسن للك يشء مثن وانت اردت دخول بوابة الرش بأي مثن، حىت لو لكفك ذZ حياتك، فال �به حبياة عدة "ـ 

  ." قطط

  :قاطعين وقال... ـ ولكن � نور 

قاطعين : ت ¬ قل". وU بقيت طوال معرك تردد هذه اللكمة، احرض القطط وال �به ليشء.. التقل ولكن"ـ 

  :جمددا، ولكين ارصرت عىل ان امكل -يم حىت الهناية وقلت

املشلكة اهنا ليست قطط عادية، واجلنية مرح قالت يل ان هذا النوع من القطط هو قرائن للجن، ولك قط "ـ 

  :نظر ايل نور حبزم وقال"... يقتل، يقتل مقاب& احد افراد اجلن ٔاي قرينه من اجلن 

  .."ٕان للك يشء مثنه: حصيح، وقلت Zنعم هذا "ـ 



مل تظن ان من بني ماليني " ـ. ـ ولكن ما ادراين فعال ان القط ا9ي ساذحبه لن يكون قرين زوجيت اجلنية غادة 

 ؟ )"قرين غادة (القطط سـتختار 

  ...ـ وافرض ان ذZ حدث، والقطط اليت تقع حتت يدي اكن احدها فعال قرين زوجيت اجلنية غادة

  : قلت غاضبا".  اتصور ان حتدث هذه الصدفة ولكن � حسن ان حدثت فيجب ان الهتمت وللك يشء مثنهال"ـ 

U من اجلها يه، من اجل " بوابة الرش"ـ انت تريد ان اذحب حبيبيت بيدي؟ فاÓ ما وافقت عىل ا9هاب معك اىل 

حضك !! طرة بدخول مثل هذه Uبواب؟ان احررها من ارسها واعيدها ايل، وان كنت ساذحبها مفا حاجيت للمخا

  : نور وقال

من اجل احد، فال تضيع الوقت zلكذب عىل نفسك وعيل، وانت " بوابة الرش"ال احد � حسن يفكر بدخول "ـ 

  ." ، فال تكرتث حلياة Uخرين"بوابة الرش"تعمل انك ختاطر حبياتك للوصول اىل 

ذهبت اىل البيت، وانطلقت بعد غروب الشمس احبث عن تركت نور و . ـ سأفعل � نور وليحدث ما حيدث

كنت اظن zن مجعها سهل جدا، ولن يسـتغرق مين سوى ساعات قلي* ال . القطط السوداء المجع مهنا سـبع قطط

حىت اين 'زت نفيس المجع عرشين قطا لتوفري الوقت، ومن مث بعدها ...خاصة واهنا موجودة يف لك ماكن , اكرث 

مرت ساعات طوي* واÓ احبث هنا وهناك، بدءا من بيتنا حىت . لقطط السـبع املناسـبة من بيهنا اقوم zختيار ا

  ..... بيوت اجلريان، مث اىل Uرايض اGاورة

 

حىت القط Uسود Uعور، املقطوع ا9يل وا9ي مل يكن يتحرك من جانب البيت، ..لكين مل اجد حىت ربع قط

 . انه اختفى ايضاواكن يثري بداخلنا Uمشزئاز ف

اخريا ادركت ان �مة مجع القطط ليست zملهمة السه* كام تصورهتا منذ البداية ،وكام رمسهتا يف خيايل، وزاد Uمر 

 تعقيدا zين جيب ان امجعها ليال، فكيف سارى القطط السوداء يف مثل هذه اللي* احلالكة السواد؟ 

الزبوغ، ودب اليأس يف نفيس، واقتنعت zن حظي التعس سـمينعين من مرت اللي* ، واقرتبت خيوط الفجر من 
ارشقت الشمس وتو'ت اىل البيت الÓم، اعدت البحث بعد غروب مشس ... احلصول حىت ولو عىل قط واحد 

لكن لسوء حظي مل ار سوى قطنا Uعور ا9ي ال يصلح ليشء، حىت انه عاجز عن املواء كبقية ... اليوم الثاين 

 .القطط

ملاذا اتعب نفيس zلبحث عن القطط؟ملاذا ال اجعل : يف اليوم الثالث خطرت يل فكرة 'منية، قلت لنفيس



 Uخرين يقومون بذZ عين؟

وان ..مقت فورا جبمع اوالد احلارة املشاغبني، واقنعهتم zين امعل يف حديقة احليواÓت، واقوم جبمع القطط السوداء 

 . ، سـيحصل عىل مبلغ من املاللك من حيرض يل مهنم قطا اسود

حترك Uوالد حبامس للبحث عن القطط السوداء ليبيعوين ا�ها،القوم اÓ بعرضها يف حديقة احليواÓت حسب ما 
 .. قلت هلم وما فهموه مين

 جلست يف البيت سعيدا وخفورا بنفيس لهذه الفكرة اجلهمنية اليت الختطر عىل zل اجلن وال العفاريت، وما ان مرت

وبدٔا Uوالد ...ساعة واحدة فقط حىت انترش اخلرب يف لك احلارة، ولن اzلغ يف احلديث اذا قلت يف البôة لكها 

يتوافدون عىل البيت افرادا وجامعات، مهنم من حيمل قطا ومهنم من حيمل اثنني، ومهنم من اىت ايل متشاجرا مع 

هل تريد القط ذكرا ام انىث؟ املهم : ومهنم من جاء يسألصديقه مدعيا انه هو ا9ي امسك القط، وهو احق بمثنه، 

يف Uمر zين وجدت نفيس يف مازق كبري، فقد احرض يل Uوالد خالل ساعة اكرث من عرش قطط وقد جتمع يف 

واملازق Uكرب من هذا هو ان القطط مت مجعها يف الهنار وقبل غروب الشمس ... ساحة مزنلنا اكرث من اربعني و¤ا

 .يعين اهنا ليست القطط املطلوبة، وحىت لو اكنت فهـي ال تصلح للغرض ا9ي اريده وهذا

اصبحت مضطرا ان ادفع لالوالد مثن مجيع القطط اليت احرضوها جتنبا لالحراج والفضيحة، وحىت ال اظهر اما�م 

zوالد مع قطط جديدة ...اكذU مر مل يتوقف عند هذا احلد وامنا اسـمتر بتوافدU مل افهم كيف احرضوها هبذه ولكن

الرسعة، حىت ان احدمه جاء ليبيعين قطنا Uعور، واملفاجاة الكربى zن رجاًال ونساء كبار يف العمر بداوا يتوافدون 

عىل بيتنا لبيعي قططا سوداء ويبدو ان اهل احلارة وجدوا يف ذZ جتارة مرحبة، وما ان غربت الشمس واسـتطعت 

ولك )" القطط(حسن ابو البساس" علمت zن اهل احلارة اصبحوا يطلقون عيل امس الهترب من هذا املوقف حىت

 هذا مل يكن يقلقين بقدر خويف من ايم وظنوهنا، وقد حدث ما توقعت

 : حرضت ايم، واول لكمة قالهتا يل

انت ...ريان فضحتنا وعللت علينا اجل,بدكش تبطل هبل ...، ٔانت لك يوم بتطلعنا بهنفة "� ابو البساس "امسع "ـ 

الناس بتحيك عنك انك بتبيع البساس للكفار ,بتفكر الناس هبايل ومصدقني ان جنينة احليواÓت بتشرتي بساس

 .." حرام عليك البساس الهن سـبع رواح وخطيهتن كبرية...Uجانب اليل بولكوا محلهن 

اكن ..ل احلارة سـيفكرون هبذه الطريقة وقفت مشدوها عىل هذه اللكامت اليت قالهتا ايم، ولكين مل اكن اتوقع ان اه

جيب ان اعرف منذ البداية انه ال ميكن ان مير هبذه البô يشء مرور الكرام، وهللا يسرت اية قصص سأمسع يف 



املهم اين اسـتطعت اقناع ايم zن هذا الßم ال اساس ¬ من الصحة، وبرصاحة وجدت الفرصة الختلص من  .الغد

يئاً، ومقت عىل الفور وامام Óظري ايم zطالق رساBن مجيعا من القفص ا9ي اعددته القطط اليت لن تفيدين ش 

 . لهن، وzلرمغ من ذZ لكه مل اجن من لسان ايم حول تÎ النقود اليت بذرهتا لرشاء القطط

ت غربت الشمس، وابتدٔات خيوط الليل تنسدل واÓ انتظر لعل احد Uوالد حيرض يل قطا، وخاصة ان هذا الوق

جيب ان امجعهن بعد غروب الشمس وليس قب&، ...هو الوقت املناسب ا9ي اريد فيه ان امجع القطط السـبع 

 . ولكن دامئا جتري الر�ح مبا ال تشـهتـي السفن

مل حيرض احد، وال ادري هل مل يبق يف البô قطط او اهنم حيتفظون هبا لعل سعرها يرتفع ، او انه عىل Uغلب ان 

z اننيالقطط علمتGبعيدا عن اهلها ا ôيشرتهيا فهجرت الب Óن هناك جمنو. 

اسـمتريت لوحدي يف البحث عن القطط السوداء املطلوبة لعدة ا�م، ولكين مل اسـتطع القبض U عىل قط واحد 

فكرت انه جيب ان اتوقف عن البحث . حىت يئست من اماكنية مجع ست قطط اخرى...فقط خالل هذه �Uم 

ا9ي يعيش اكبناء البرش، مل اجد صعوبة يف ," املتعفرت"، هذا العفريت او "نور"اىل ذZ املسمى  ذهبت... 

 : العثور عليه، وملا راين اخذ يضحك ويقول يل

 . "كيف حاZ � ابو البساس"ـ 

 . ـ ارى انك تتابع اخباري

 "... كيف ال فاخبارك هتمين � حسن وال صعوبة يف معرفهتا، فاللك يعرفها"ـ 

 :واخذ يضحك وقال

ال تغضب � حسن ,حىت خيربين انه قريبا سيبدٔا zملواء " ابو البساس"يكفيبين ان اسال ٔاي خشص عن حسن "ـ 

 .." فاÓ امزح معك

. ـ ولكن ما العمل Uن فاÓ مل اسـتطع ان امجع سوى قط واحد، وبرصاحة ال اسـتطيع Uسـمترار يف هذا اجلنون

 . ما ان انىس املوضوع هنائيا واختلص من اكبوس امسه القططفاما ان جتد يل طريقة، وا

 ."بسـيطة انه موضوع يف غاية السهو�، فهناك عدة طرق Z9، وال حتتاج للك هذا العناء واGهود ا9ي بذلته"ـ 

 ـ ومبا انك تعرف ان هذا املوضوع بسـيط، فلامذا مل ترشدين منذ البداية ؟

" الاكتو"املهم، Uمر بغاية البساطة، فقطط .. نك سالت حلصلت عىل Uجابةـ النك � حسن مل تسألين، ولو ا
 ... اجلن ان مت القبض عىل واحد مهنا تسارع بقية القطط النقاذه، وما عليك U ان تعد املصيدة بعيدا عن Uضواء



 : ورشح يل الطريقة zلتفصيل وقال

 ." عه وU فعليك السالملكين احذرك من النظر يف عيوهنا، وخاصة ويه جممت"ـ 

ذهبت يف املساء، واعددت املصيدة و'زهتا zلطريقة اليت افهمين ا�ها نور، وجنحت اخلطة كام رمسها يل نور، 

وحصلت عىل ما اردت واكرث، وال�كد اكرث من ان القطط اليت مجعهتا املصيدة يه من اجلن او قرائن اجلن عىل 

ءا اخرض عىل عيوهنا بعد ان اخذت احتياطي خوفا من سـيطرهتا عيل، Uرض فصلهتا لك عىل حده وسلطت ضو 

ولكام سلطت الضوء عىل عيون احداها تبدا عيونه تتقلب اىل اكرث من لون وبرسعة تعكس اشاكال غريبة مل اعهدها 

ت ومق .يف القطط العادية، وهكذا مجعهتا يف قفص مقسم اىل سـبعة اقسام حبيث ال يرى القط مهنا القط Uخر

وما ان ...بوضع القفص يف اFزن املوجود جبانب املزنل، وتسللت اىل غرفيت حبذر وهدوء حىت ال اوقظ احدا

اغلقت الباب وادرت و'ـي التناول بيجاميت املعلقة يف اخلزانة، حىت بدات الغرفة متتيلء z¤خان Uبيض الكثيف 

مل اشعر zي نوع من اخلوف او املفاجاة، فقد كنت ,هتا ا9ي مل اعهده من قبل، حني اكنت تظهر اجلنية غادة او اخ

 .متيقنا من ظهور اجلنية مرح وخاصة بعد ان امت امجع القطط

واسـمتر ا¤خان zلزتايد دون ان اسـتطيع ان احدد مصدره، واخذت انتظر تاليش ا¤خان اكلعادة، ولكن هذه املرة 
متالكت اعصايب، وادركت ان اجلنية مرح ...ن مل يتالىش بعد مل تكن اكملعتاد، فقد طال انتظاري ونفذ صربي وا¤خا

وما يه ...ختطط ليشء ما، رمبا هذا اسلوب جديد من اساليهبا، فهـي حتب ان تظهر يف لك مرة بطريقة غري متوقعة

U حلظات حىت بدا ا¤خان يتالىش، و×ٔنه مل يكن موجودا اصال، ولكن هذه املرة مل يظهر من وسط ا¤خان 

وال اخفي ان اميل قد خاب، فاÓ فعال مشـتاق لرؤيهتا، وحاولت ان اتظاهر zين ال . رمبا غّريت رٔاهيا: فقلت...يشء

 ... اهمت بأمرها ان يه ظهرت او مل تظهر

تو'ت اىل الرسير بعد ان ارتديت البيجاما الÓم، مع علمي zين لن اسـتطيع النوم قبل ان اراها، ومرت ساعة 
رش ساعات، حىت بدات امسع موسـيقى هادئة جدا، مل امسع مثلها من قبل، وبدات تظهر zلغرفة حسـ£ اعمل اكهنا ع 

اضواء خافتة تصاحب املوسـيقى، ليدق قليب معها، واشـتاق لظهورها، واخذت Uفاكر تتسابق يف رايس حول 

خطوة ، مكلكة طريقة ظهورها، U ان ظهورها اكن ارسع من Uفاكر، ظهرت تسري خبطى واثقة خطوة وراء 

حتمك ا¤نيا ال �به مبن حولها، اكن شعرها Uسود الطويل النامع اGنون يتطاير مع نسامت الهواء املنبعث من 
 U يرس ا9ي ال حيجبهU من اجل ان تطري شعرها، ليخفي ويظهر كتفها U النافذة، واكن نسامت الهواء ما هبت

 ه ثوهبا Uسود القصري املشدود حول جسدهاخط رفيع، مال الكتف بال مباالة معلق ب



 

، وا9ي تظهر من خال¬ مفاتن جسدها املمشوق، ليتناسب مع لون الشعر ولون العينني الشهوانيتني، وشفاهها 

املتحدية للك قوانني الكون، ونظراهتا اليت اخرتقت جدار قليب وانستين حقدي وغضيب ا¤امئ علهيا، واكهنا تعمل 

مل امتاZ نفيس وقررت ان اقفز من ماكين واعانقها، ولكن يبدو اهنا ...ع الصمود اما�ا للحظات zنين ال اسـتطي

 :قرات افاكري، واكنت ارسع مين وقالت بلكامت هادئة

 "... ال تفعل"ـ 

وخبفة جلست عىل املكتب، ووضعت اقدا�ا عىل الكريس، ورفعت ساقا فوق Uخرى، ال ادري هل لتخفي 
 : م لزتيدهام اغراء، قالت اجلنية مرحمفاتن ساقهيا ا

 .."مل آت اىل هنا � حسن يك اعانقك" ـ

واعادت ايل غضيب جمددا وكريه ...اكنت لكامهتا وطريقهتا يف احلديث كصفعة و'هتا يل، الستيقظ من حلمي امجليل

 . لغرورها وجعرفهتا

 : قالت

 . "بين او ٔالن تكرهينال هيمين ان كنت حتبين او تكرهين، فاÓ ال اسعى الن حت "ـ 

  :قلت واÓ مسـتفز مبا تقو¬

 U بنظراتك وحراكتك واسلوبك، وحىت ثوبك ما كنت ترتديه هبذه الطريقة Z9 ـ مل اكن الرغبك لو مل تسعى انت

انك انت اليت تسعني اىل ذZ، وما اU Ó برش ولن انكر انين اجنررت قليال خلف عواطفي، : الغرايئ، ولعلمك

 .نت واحدة غريك وترصفت بطريقتك حلدث نفس اليشء، فال تظنني انك يشء �م او ممزي ولو اك

 : قالت ساخرة

طيب � رو� ال تنجر وراء عواطفك كثريا، وبالش عصبية، وان كنت �مة او غري �مة، فاÓ اعمل قمية " ـ

يعنيين كثريا، وقد صدقت بقوZ  وان اكن ثويب وحراكيت تغريك، فهذا ال...نفيس، وال هيمين رايك او راي احد 

 Óاقرر ان اعبث واتسىل قليال، فا vبرش، فال تنىس انين مرح، وانت � حسن جمرد برش ،وحي U انك لست

مرح، ومرح يه اليت تقرر، واما Uن فاÓ مل احرض الحتدث معك هبذه السخافات البرشية، بل هناك موضوع امه 

 ." بكثري

 : ل اسـتفزازاهتا واهاÓهتا املتالحقةقلت لها ومل اسـتطع حتم



عفوا امسعي � حرضة اجلنية مرح، ال هيمين ان امسع مواضيعك املهمة، وال يوجد ما يسـتحق .. ـ امسعي ايهتا اجلنية

 .. ان اضيع وقيت يف سامعه، ومنك انت 9zات، فعيل ان اÓم Uن، فاىل اللقاء � حرضة اجلنية مرح

 : وقالت يل" مل تنجح zسـتفزازي:" واكهنا بضحاكهتا تقول يل حضكت مرح بطريقة واثقة،

دع عواطفك جانبا وفكر قليال بعقÎ، وامسعين جيدا، وقرر بعدها، لقد اجزتت اخلط Uمحر � حسن zلقائك " ـ

، النك لن تذهب اىل "بوابة الرش"اىل " نور"القبض عىل القطط، وغدا سـتذهب اىل حتفك بقدميك ان رافقت 

 ..." حياهناك 

 : قلت لها واÓ اقاطع حديهثا

 . ـ بىل، سأدخلها، وساحصل عىل القوة، وسـتصبحي انت � مرح جمرد خادمة عندي

 : حضكت جمددا بصوت عال خيل ايل انه ايقظ اهل البô مجيعا وقالت

لتغلب عليه هل انت غيب لهذه ا¤رجة، لتظن ان نور ،هذا احلقري، سـيدعك تدخل، او انك تسـتطيع التفوق وا"ـ 

؟ انه قادر عىل قتÎ يف اية حلظة يريدها، وانت ال تسـتطيع ذZ، اتعمل ملاذا اهيا Uمحق؟ النه من املسـتحيل 

قت&، افهمت اهيا الغيب؟ نور ليس مثÎ، وال ميكن لبرشي ان يقت&، النه ليس من البرش، وان كنت تظن zنه لو 
خمطيء، وهذا غري حصيح، وحىت لو اعتقدت انك سـتقت&، فأن  امكنك القضاء عىل جسده فسـتكون هنايته، فانت

  ..."هذا سـيكون ؤ×نك مل تفعل شيئا، فنور ال يقيض عليه U من ابناء عامله، هكذا يه الطبيعة

 : نظرت الهيا وحضكت وقلت لها

 ... ـ اعمل جيدا ما ا9ي تقولينه، و¤ي طريقة خاصة لن يعرفها احد، حىت انت

 . فكر zشـياء عادية حىت ال تسـتطيع مرح قراءة افاكري ومعرفة خطيتوبرسعة بدات ا

 ..رمقتين مرح بنظرة حادة وخيل ايل بأهنا سـتصفعين بكفها عىل و'ـي

فعال، انت امحق، ولن تفهم، حصيح ان ¤يك اخلطة؟ هل تود ان اقول Z ما يه خطتك الرسية ا9كية "ـ 

قتل سـتة قطط بدل سـبعة، وتركت القط السابع حيًا لهيامج نور العبقرية؟ تعتقد انت � حسن بأنك ٕان مقت ب 

 ." فانك غيب امحق" بوابة الرش"لتسـتغل أنت الوقت لمتر عرب 

  :قلت لها مذهوالً 

ـ ولكن كيف عرفت � مرح zن هذه خطيت zلرمغ اين كنت حريصا اشد احلرص عىل ان ال اجعلها متر يف جمال 

 . رٔاون Uفاكر بسهو¬قراءة Uفاكر، مع علمي انمك تق



النك مل حتسن اخفاء افاكرك بطريقة حصيحة، وال تنىس ان الطريقة اليت تعلمهتا الخفاء افاكرك طريقة قدمية، "ـ 

اسـتطيع ان اجتاوزها بسهو�، ولكن ليست املشلكة مبعرفيت اÓ عن خطتك، ولكن املشلكة نور، ال بد انه اسـتطاع 
 ."هاان يعرف هذه اخلطة، وقد اسـتعد ل 

 : قلت للجنية مرح

Zـ ال اعتقد ان نور قد عمل هبا، فمل يظهر ذ. 

 : حضكت وقالت

وكيف تسـتطيع اهيا البرشي ان حتدد ان اكن نور عرف خطتك ام ال، وان اكن قد عرف، فهل سـيظهرZ انه "ـ 

 Z يفكر،  ؟ - � حسن، لن تسـتطيع ابدا ان تعرف كيف"عيب � حسن تضحك عيل "عرف، ام انه سـيقول

وكيف خيطط هذا اFلوق، فهو متفوق عليك يف لك اGاالت وال امل z Zالنتصار عليه، ولكين سامنحك فرصة 

 . "واحدة وحيدة، مل امنحها من قبل لبرشي، ان قبلهتا، فقد جنوت، وان مل تقبلها فقد هلكت

 . ـ وما يه هذه الفرصة � مرح

وىل حنن مشلكة نور، وسنسمح z Zلعودة اىل حياتك الطبيعية، ستترصف انت � حسن كام اقول Z، وسنت"ـ 

 . "وسـننىس لك ما حدث يف املايض، ولن نتعرض Z وسنسهل Z شؤون حياتك ما حييت

Z9 ـ وكيف اصدقك واصدق وعودمك انمت معرش اجلن، وما الضامن . 

 ."Ó، هكذا حنن وسنبقىمل نعد احدا من قبل وخنا هذا الوعد، ومل نعاهد احدًا ونكثنا بعهود" ـ

 .ـ وزوجيت اجلنية غادة ماذا سـيحصل معها؟ هل ساراها مرة اخرى ؟

 : رمقتين اجلنية مرح بنظرة صارمة وقالت حبزم

 ؟" حسن لقد قلت سـننىس املايض بلك ما فيه، فهل فهمت"ـ 

 وحده، وان اكن هللا ـ عرضك مجيل ومغر ولكين لست اوافق عليه � مرح، واÓ خشصيا اؤمن zن Uعامر بيد هللا

 . قد كتب عيل ان اموت اليوم او غدا ،فهذا قدري،و9ا فٕان عرضك مرفوض � مرح

وهل رفضك هذا من اجل عيون غادة؟ ام من اجل القوة اليت حتمل ان حتصل علهيا بعد دخوZ بوابة الرش � "ـ 

 . "حسن؟

 .ادة فسافعل لك يشء واي يشءـ من اجل غادة فقط ، وال يشء غري غادة، فان كنت ساسـتعيد غ

 : قالت مرح ويه تضحك



 . ؟"ومن اجيل اÓ، الن تفعل شيئاً "ـ 

ـ - � مرح مفا انت U جسد واغراء، وال انكر انك اسـتطعت السـيطرة عيل عدة مرات، ولكن غادة يشء اخر، 

 .ال جمال لزنعه من قليب، وان اسـتطعت ان تزنعي قليب من ماكنه فستبقى غادة فيه

 : كت مرح وقالتحض

ـ اÓ مرح � حسن، ويف عاملي يقولون ان مرح جمنونة، ويه عىل اسـتعداد لعمل أي يشء الرضاء غرورها، وفعال 
فاÓ جمنونة، وساقدم Z هذا العرض، ليس من اجÎ بل من اجل ارضاء غروري كام يقولون . فقد صدقوا فÚ قالوا

ان ما ... فيه للحظة واحدة فقط، ال اكرث وهذا عهد مينسامسح z Zلتفكري: وهذا هو عريض � حسن...

 ."سـتختاره سيتحقق، فهل انت عىل اسـتعداد لسامع عريض

 . ـ نعم � مرح اين مسـتعد

غادة حبيبتك وحياتك وزوجتك، ولك يشء Z يف هذه ا¤نيا، ومن اجلها تقول انك سـتضحي ,امسع � حسن "ـ

حتصل عىل قوة الرش الهائ* واليت ال حدود لها، وبصفيت وzمسي اÓ قد جيعÎ " بوابة الرش"بلك يشء، ودخول 

مرح حارسة ابواب الرش ومبوجب صالحييت، اعاهدك انين ساحقق Z احدى هذين الطلبني مفاذا ختتار Uن 

 . "وبرسعة � حسن

 . � مرح فأوف بوعدك" بوابة الرش"ـ لقد اخرتت دخول 

 :حضكت مرح وقالت

 ."البرش، واختيارك اكن اختيار برش، فاحلب والتضحية ليست من صفاتمك انمت بين البرشZ ذZ � ابن "ـ 

 :وقالت.. وسقطت دمعتني من عينهيا

 . " Z ذZ � حسن، وzلغد سـتحقق ما اردت"ـ 

رفعت راحة يدها اليرسى ومسحت ا¤معة اليت سقطت من عيهنا، واليت ما زالت اÅرها zقية عىل وجنهتا بكرب�ء 

ا¤موع " اعهده من قبل، وعيوهنا ما زالت مفتوحة متسعة احلدقتني واكهنا تقصد ان تقول يل يف مصت الßم مل

، ومل اكن اسـتطيع ان اخفي علهيا وال عىل نفيس zن تÎ ا¤معتني اللتني سقطتا من عيوهنا قد " ليست ضعف

هذه اFلوقة ضعيفة وقد اعتدت عىل رؤية  اسـتطعن ان هيززن قليب حزÓ علهيا، واكين فعال ال اسـتطيع ان ارى
 . القوة فهيا

هل اÓ فعال حقري اىل هذه ا¤رجة الختىل عن حيب وحيايت غادة يف . شعور zحلزن وجخل من نفيس عىل ما قررت



ال ادري كيف اسـتطيع ان اكذب اجلنية مرح ,حلظة واحدة من اجل قوة ال ادري ما ا9ي سـتحم& يل معها 

¤رجة ال يتصورها عقل، فاÓ احب zالوصاف اليت اسـمترت بوصفي هبا طوال الوقت مفا حدث يثبت اين اÓين 

غادة ،اعشق غادة، لك يشء يف حيايت غادة، ومن اجلها افعل لك يشء فكيف بلحظة واحدة ال هيمين امرها وما 

سـيحدث لها واختار نفيس، واعشق ذايت، ومن اجل نفيس ال هيمين احد، ليس غريبا ان تكرهين هذه اجلنية، فال 

 ارخص من دمعة واحدة سقطت من عيين اجلنية مرح، هذه اجلنية املغرورة تفسري ملا افعل ٔاو فعلت، U اين

املتعجرفة القوية الرشيرة، U اهنا �ثرت من موقفي الرخيص جتاه اخهتا غادة، وحبثت لنفيس عن مربرات ملا فعلت 

ولكن هل هناك الريض نفيس، والطفىء النار املشـتع* بداخيل واليت اشعلهتا اÅر دمعة بقيت عىل وجنة مرح، 
جمال للرتاجع؟ وان اكن هناك فهل سأتراجع؟ اسال نفيس واجيب نفيس، وال جمال للسـيطرة عىل اجلزء اليسء 

وملا كنت ارسح يف اخلياالت واحاور ذايت، ". لقد وصلت فال ترتاجع �ام اكن السبب"بداخيل وا9ي يسريين، 

  ....ن جديد، وجتدها ممتلئة بنظرات Uحتقارعادت عيوين اليت هربت من موا'ة عيون مرح لتالقهيا م

والشفقة ، ؤ×منا اكنت بداخيل، واسـمتعت حلواري مع ذايت، وابتسمت مرح ابتسامة صفراء مسـهتزٔاة مسـتحقرة، 

  : وقالت ويه حترك يدها وتبعد خص* شعر غطت و'ها

ن عبثا، فانت برش، حصيح اين حسن � ابن البرش، ال داعي الن ترهق نفسك بعتاب ذاتك، مفا تفع& سـيكو" ـ

�ثرت للحظة من قرارك برمغ من معرفيت املسـبقة به، فاÓ ايضا ¤ي مشاعري واحاسييس، حقيقة اين مل ا�ثر كثريا 
ايضا " قبة النور"zلعذاب ا9ي القته اخيت الصغرية غادة من اجÎ، وال حىت مبصريها املشؤوم بوجودها بسجن 

رادت وحتملت عواقب ما فعلت من اجÎ، والقت العذاب بسعادة، رمبا ارادت بسببك، فهـي قد حضت الهنا ا

حلظات حب حقيقية وغريبة، فلن الو�ا U عىل يشء واحد فقط، لك ما فعلته من اجل من؟ وملن؟ من اجل 

 واي نوع من البرش هذا ا9ي يسـتحق لك هذه التضحية؟ . برش

مسكينة � ... ن تعرف ماذا فعل حبيهبا من اجلها، مسكينة � غادةمسكينة غادة امتىن من لك قليب ان متوت قبل ا

وحبركة رسيعة خفضت مرح راسها اىل Uمام ليسقط شعرها الطويل عىل و'ها وخيفيه، ورفعت يدها ..." غادة

وابعدته عن و'ها ببطء، ومل خيف عيل zهنا قامت بتÎ احلركة لتخفي ومتسح دموعا حبيسة يف عيوهنا حىت ال 
  .اراها، عىل الرمغ من ان نربهتا احلزينة اكنت حتمل مع لك لكمة او حرف دمعه او اكرث تتسابق لتسقط من عيوهنا

وبقوة غريبة اكنت حتبسها، واكنت لك لكمة تقولها وامسعها كخنجر مسموم يغرز يف جسدي، وامتىن لو ان احلياة 

  :مقتين مرح بنظرة وقالت بصوت هادىءور... تتوقف او ان Uرض تنشق وتبلعين من جخيل من نفيس



فهذه طبيعة البرش، والوقت قد فات , حسن، اÓ فعال اسفة، فليس من حقي ان اغضب عليك او ان الومك"ـ 

، حفسب ما اعرف وبناء عىل "بوابة الرش"سـتدخل , وحدث ما حدث وما يه U ساعات وسـتحقق ما اردت
مجيعها ستبدٔا zلظهور مع ارشاقة الشمس القادمة، وسـتفتح مع " بواzت الرش"حساzت زمنية جتهلها انت ،فـ 

وستبقى مفتوحة اىل رشوق الشمس وهذا هو الوقت املناسب ا9ي ينتظره نور وهو مسـتعد , غروب الشمس

Z9 ,بدخول بوابة الرش Z وكام وعدتك سـنقبض حنن عىل نور، وسامسح" .  

 ـ ولكن كيف سـتفعلني ذZ؟ 

حضكت وقلت ". ، وانت ما عليك U ان تسمح لنا zلتحمك بدماغك وجبسدك لساعات قادمةهذا هو معيل اÓ"ـ 

  :ملرح

فابتسمت مرح zسـهتزاء .. او كام امسع بدك تلبسيين جين ) جين (ـ افهم -مك انك تريدين ان تدخيل جبسدي 

  :وقالت

انت � حسن تعمل zن هذا ال حيدث وال  انمت بنو البرش تقولون وتفكرون zشـياء غريبة وغري معقو�، ولكنك"ـ 

ٔاما ٔاÓ ال هيمين مبا ذا تفكرون وماذا تعتقدون او تصدقون، فهذا  ,ميكن ان حيدث U يف خيالمك وافاكرمك الغبية 

شانمك انمت، ما سـنفع& حنن هو اتصال اكمل مع دماغك، يسمح لنا zلتحمك فيه، ومن مث جبسدك دون اية معارضة 
قلت لها وقد انتابين ا9عر واخلوف من هذه الفكرة اGنونة ومن  ."ادتك الاكم* ملدة زمنية قصريةمن طرفك، وzر 

 : خماطرها وما قد حيدث يل بسبهبا

  .ـ هل تسـتطيعني � مرح ان تفعيل هذا دون موافقيت ورمغ اراديت

الع ولو بسـيط سـيعمل zن نعم � حسن لو اردت اÓ ذZ، ولكنك تسـتطيع ان تقاوم، واي خشص اخر عىل اط"ـ 

دماغك حتت السـيطرة، ولهذا ان مت مبوافقتك فلن تقاوم انت، وال يسـتطيع احد ان يكتشف ذZ، وال ننىس اننا 

  ."نتحدث عن نور، وهو ليس جمرد احد، هو يعمل هبذه Uمور اكرث من ٔاي خشص اخر

عيل وتسـيريي كام تشاؤون، وخاصة انت � مرح، ـ تظنني انين جمنون ٕاىل هذا احلد المسح لمك انمت اجلن zلسـيطرة 

وÓر Uنتقام مشـتع* بداخÎ، وتبحثني عن ٔاية فرصة لالنتقام مين؟ فعال انت جمنونة ان كنت تظنني اين ساوافق 

واخذت مرح . اعطيك الفرصة لتقتليين بسهو� ايهتا اجلنية املغرورة... عىل هذا اجلنون واذهب اىل حتفي zراديت

اعب شعرها وتنظر يف لك Uجتاهات، واكن من الواحض اهنا ختفي Uضطراب والغضب ا9ي اعرتاها، حترك وتد

  ... ونظرت ايل بفي هدوء مشحون zلغضب



 ..." امسع � حسن لقد عاهدتك بصفيت وامسي"ـ 

شو (؟ ـ اÓ اسف، انسيت انك عاهدتين بصفتك وامسك، وهذا يكفي ان تكوين صادقة: قلت لها غاضبا وساخرا

ساقول Z اذهيب انت وصفتك وامسك ومن منحك هذه الصفة وUمس ومعك لك اجلن )انت بتفكريين اهبل

ومل امكل نطق لكمة اجلحمي، حىت بدٔا الرشر يتطاير من عيين اجلنية مرح . والعفاريت والقرود ايضا اىل اجلحمي 

الغرفة ر�ح لن اzلغ ان قلت اهنا اعاصري،  وتتحول من لون اىل اخر بشلك مرعب، وترفع يدهيا اىل فوق لهتب يف

وحركت لك يشء بداخل الغرفة من ماكنه، واخذ زجاج النوافذ يتحطم امايم ولك يشء يف , طرحتين عىل Uرض

واخلزانة واملكتب والرسير , حىت الكرايس بدات ترتفع وترضب zحلائط وتتكرس اىل اجزاء,الغرفة يتطاير ويتحطم 

واÓ احاول ان امحي و'ـي وجسدي , ملنكوبة Óل نصيبه من هذا Uعصار االٓيت من اGهوللك يشء يف غرفيت ا
واÓ يف , من القطع املتطايرة واليت تصيبين �رة وترضب جبسدي �رة، حىت ان احد الكرايس قد حتطم عىل جسدي

z حلائط حىت ال حتملين الر�ح، وعيوين اليت امتٔالتz لرعب تراقب اجلنية مرح رعب شديد وقد الصقت جسدي

ويه ما زالت واقفة يف وسط الغرفة، ترفع يداها اىل فوق وشعرها الطويل يتطاير يف لك Uجتاهات، وقد شلك 

مع ثوهبا مظ* غريبة زادت عىل هذا اجلو الغريب مزجيا من الرعب واخلوف مما سـيحدث بعد ذZ، وبقيت مرح 

ها ولك يشء يتطاير من حولها وال يصيهبا، يف هذه اللحظات الطوي* ال يشء حيرك ... واقفة واكهنا تسمرت zالرض

كساعات او ا�م شعرت zن ا¤نيا قد قلبت راسا عىل عقب، وادركت اين ميت ال حما�، واخذت ادعو هللا ان 

وتذكرت ان مثل هذا حدث يل يف السابق ومل يكن U ومه وخيال وخدعه يسـتخد�ا , ينقذين من هذا الهالك 
وبدٔات اسـتعيد جشاعيت ، هذا ان بقي مهنا يشء، بعد ان اقنعت نفيس zن ما حيدث ما هو . ان الخافة البرشاجل

 Zن اجلن ال ميلكون قوة املادة وال يسـتطيعون حتريك يشء، فهم ا9ين قالوا يل ذz اعمل Óخدعة، فا U, نعم اكيد

كيف ...قطع املتناثرة اليت ارتطمت واصابت جسدي اهنا خدعة ولكين اشعر zالم يف جسدي من جراء ارتطام ال

رمبا هو جمرد شعور وامه سزيول وسـيعود لك يشء كام اكن ؤ×ن شيئًا مل حيدث ,حيدث ذZ ان اكنت خدعة 
  .وبدٔات احاول اسـتعادة قواي وجشاعيت الواجه هذه اخلدعة

U ان الر�ح القوية حتملين وتلقي يب يف طرف الغرفة U مل احاول ان اقفU جلدار وارصخ منz ومل ,خر الرتطم

اجرؤ ان اكرر احملاو� من جديد، مفا حيدث يف هذه اللحظات غريب، مل اكن اعتقد zماكنية حدوثه يف السابق وما 
عاد zماكين ان افعل شيئًا، U Uنتظار ملا سـيحدث بعد ذZ، والٔعرف ان اكنت هذه خدعة ام حقيقة، وال 

 ....ىت بدٔات الر�ح هتدٔا تدرجييا مث توقفتادري مك انتظرت ح



 

ونظرت اىل مرح وقد سقط شعرها عشوائيا عىل و'ها وجسدها وتوقف لك يشء، واخذت احترك وانتظر ان  ...

يعود لك يشء يف الغرفة كام اكن وحتركت مرح من ماكهنا واخذت ترتب شعرها وتسري يف احناء الغرفة،او ا9ي اكن 

ومل اسـتطع ان اقف , اصبحت Uن حطام، وتو'ت مرح zجتاه النافذة واتاكت عىل طرفها يف السابق غرفة واليت

  : وقالت مرح هبدوء وبلكامت واثقة .وفضلت اجللوس عىل Uرض بعد ان مل يبق يشء اجلس عليه

نك لقد جتاوزت حدودك � حسن وجترٔات عىل التطاول عىل عهودÓ ورموزÓ، ولو اكن Uمر بيدي جلعلت م "ـ

فعهودÓ ورموزÓ امسى من ان يتطاول علهيا برش ويبدو ان هتاوننا معك جعÎ تظن من نفسك .مثال للك البرش

شيئًا، انت ال يشء � حسن، ولن تكون U جمرد جرذ اسـتلقى عىل Uرض مرعوz يف حلظات شعر فهيا zخلطر، 

لو اردÓ قتÎ لاكن هذا بسهو�، وzي وقت، ولكن واعمل � حسن انك �ام علمت عن عاملنا فانت ال تعمل شيئًا، و 

ما حامك وحيميك طول هذه املدة يه عهودÓ وقوانيننا اليت حنرت�ا وال نتجاوزها، فنحن ال نتدخل يف شؤون البرش 
ويف املرة القادمة اليت سـيجرؤ لسانك عىل لفظ ما تلفظت به سـيكون هذا اخر ما ,U بقدر تدخلهم يف شؤوننا 

وساتركك Uن وساالقيك بعد قليل، حيث , وهذا درس صغري مما نسـتطيع ان نفع& حنن ان اردÓ ذZتنطقه، 

  ."وضعت القطط

تركتين مشدوها ال افهم شيئًا فالنوافذ حمطمة ولك ما يف الغرفة . واختفت مرح يف رمشة عني واكهنا حمل وتالىش

كيف حدث هذا يف . فة الحتجت رمبا الكرث من شهر حمطم بطريقة غريبة جدا ولو اردت اÓ ان افعل هذا zلغر 

ولكن ما حدث يعين اهنم يسـتطيعون التحمك zملادة لو ارادوا ذZ، وهذا فعال معناه اهنم ..حلظات؟ ال ادري 

ووسط هذه ا¤وامة، بني ما اعلمه عن قدرة اجلن يف السابق، وما حدث امايم اختالف كبري ... قادرون عىل قتيل

هل , ولكن ملاذا مل يقتلوين يف السابق، ومه حسب ما رايت ميتلكون قوة مبارشة Z9. توعبه عقيلوتناقض ال يسـ 

فعال قوانيهنم حترم ذZ؟ وهل احرتا�م لقوانيهنم كبري اىل هذا احلد؟ وماذا افعل Uن ومل يعد يل خيار z Uلثقة 

zلرمغ من علمي اهنا سـتثري يف الصباح Uف تركت الغرفة كام يه حمطمة او مدمرة، . هبم وبعهودمه الغريبة 
اجلن (التساؤالت عند Uهل حيv يروهنا النه من املسـتحيل اخفاء اÅٓر ما حدث، وتو'ت اىل حيث القطط 

حبيسه يف اFزن اGاور للبيت، وفتحت الباب، وخطوت اخلطوة Uوىل وقد خمي عىل املاكن مصت رهيب )
ؤ×ن نورًا , ع الن اشعل ٔاي ضوء، فربمغ الظالم ا¤امس U اين كنت ارى لك يشءممزوج حبزن، مل يكن هناك دا

خافتًا ينبعث من ماكن جمهول، واكنت اجلنية مرح حتدق يب من حيث وقفت صامتة وجتول بعيوهنا يف ارجاء اFزن، 



ولكين جتمدت  Óدتين وطلبت ان اخرج القطط من القفص،,وخاصة عىل القفص املغطى، وا9ي بداخ& القطط 

  :يف ماكين من اخلوف، ومل اسـتطع Uقرتاب من القفص، وابتسمت مرح وقالت

  ."..ال ختف � حسن فهـي لن تؤذيك، افعل ما اقو¬ Z"ـ 

اقرتبت من القفص وفتحت ابوابه الواحد تلو Uخر، واخذت القطط خترج منه هبدوء وجتلس مصطفة حتت اقدام 

او اهنا امرت ان ال تنظر ايل لسبب ما، وجثت اجلنية مرح عىل ركبتهيا برقة وحنان  اجلنية مرح، والتأبه بوجودي

تنظر اىل القطط مبحبة كبرية ال وصف لها اكهنا تنظر اىل اطفالها الصغار بعد فراق طويل، واخذت تداعب القطط 

ال ,ن احملبة واحلنان والرقة بنعومة ورقة الواحد تلو Uخر وابتسامة عريضة ساحرة عىل شفتهيا، يف هذه اللحظات م

حىت القطط اكنت تشعرين حبراكهتا zحملبة وUحرتام ا9ي تكنه لهذه اFلوقة الغريبة ,ارى يف اجلنية مرح U مالاكً 

اجلنية مرح والقطط من حولها يف جو من احملبة، ويف ... اكرث من ساعة واÓ اراقب هذا املنظر الساحر الغريب,

ويبدو ان مرح قد ادركت ان الشمس اقرتبت من الرشوق، وقفت مرح عىل اقدا�ا , ن رمسهالوحة يعجز فنان ع

واخذت القطط تعود اىل القفص لوحدها الواحد تلو Uخر بنظام وخبطى واثقة، U قط واحد بقي جبانب اقدام 

 مرح، مرح، وجلس مسـتعدا واكنه هيم لالنقضاض عيل، وعيونه مسلطة عيل بشلك غريب، واقرتبت مين

  : وامسكت بيدي وطلبت مين ان اجلس عىل Uرض مقابل القط وقالت

وفعلت، وبدات ارى عيونه تتحول من لون اىل آخر، ومرح ما زالت تتلكم .". انظر يف عيونه � حسن وال ختف"ـ 

  :معي

عليك فع& هو ان  ان كنت ال تريد فال تفعل شيئًا رغام عنك، ولك ما,ستمت معلية االتصال معك Uن ...ـ حسن 

وبدون خوف، واصلت التحديق يف عيون القط ..". وان اردت، اسـمتر zلنظر يف عيون القطط..تغمض عينيك 

. واشعر اين يف عامل اخر او اين حتت تأثري مغناطييس, املاثل امايم، وبدٔات ارى اشـياء كثرية داخل عيونه

U حلظات حىت ادركت اين انظر يف عيون خشص اخر،  وللحظات مل اعد ارى القط، وال ارى U عيونه، وما يه

والغريب يف Uمر، وا9ي مل اسـتوعبه، بأين اشعر بأين انظر يف مرآه ال ارى فهيا U عيوين اÓ، فاÓ . وليس قطا

 Óشعور غريب ينتابين، اختفى لك يشء من امايم، اذكر انه اكن هناك قط حيدق يب ولكنه . انظريف عيوين ا

  :قالت يل مرح...انظر اىل اخللف وارى مرح تقف حيث وقفت يف بداية نظرايت اىل القط ...اختفى

 ."U تشعر بأفضل من السابق؟, ـ لقد متت معلية االتصال � حسن

  .". ـ رمغ اين ال افهم شيئا مما حدث U اين واثق بك � مرح



ختف فهناك من سريشدك مبا تقوم به حىت  ثق بنفسك اوال � حسن، وUن ساذهب واذهب انت للراحة وال" ـ

 .". تنهتـي املهمة

ـ : حضكت مرح وقالت .". ٔامرك � مرح، سافعل، ولكن يف القفص ست قطط فقط، واملطلوب سـبع قطط" ـ 

  ."..اعمل ذZ جيدا، اذهب انت، وساطلب اÓ ان حيرض قط ليحل ماكن ا9ي مل يعد اىل القفص

 Óخلروج ،وال ادري ان منت او مل امن، ولكن الساعات واك,واخذت مرح تضحك وخرجت اz ن هناك من �مرين
  :مرت برسعة من رشوق الشمس اىل وقت ما قبل الغروب، واÓ انتظر نور، حىت حرض وقال يل

  ."، فهل انت جاهز؟"بوابة الرش"ـ حسن، اليوم سنتوجه اىل 

ولفت , ان اضعها يف صندوق السـيارة اخللفي طلب مين ان احرض القطط، و ..". نعم، اÓ جاهز" ـ : قلت ¬

فقد 'ز صندوقها اخللفي zشـياء غريبة ال ميكن ان تكون zلصدفة , انتبايه ان نور قد احرض سـيارة غريبة نوعا ما

، وركبت جبانب نور، وسار نور يقود السـيارة وهو يبتسم، وحيدثين zمور كثرية، وبعد ساعة او ساعة ونصف، 

جبال تقع يف احد Uماكن من البالد، وطلب مين نور ان اسري عىل قديم �جتاه ماكن بني  وصلنا zلقرب من

واخذت اسري حىت وصلت اىل املاكن، ونظرت , اجلبال، اشار اليه بيده وان ال انظر اىل اخللف �ام اكن السبب

ناديين واكنه ات من ماكن بعيد، واذا بصوت ي , اين اختفى وملاذا اختفى... حويل واكنت املفاجاة اليت مل اتوقعها 

 :،ولكن من اين مصدره؟ مل اعمل، ولكين مسعت الصوت بوضوح يقول يل)نور(ايقنت انه صوت 

 : جاءين الصوت من جديد وقال...". رس اىل Uمام عدة خطوات وقف " ـ

 ." !!!اتعمل اين تقف Uن � حسن"ـ 

  :(نور(قال صوت ...". رمغ عدم رؤييت ليشءاÓ اقف امام بوابة الرش ، ...نعم اعرف "ـ : قلت 

  ."هل انت مسـتعد للبدء � حسن ؟"ـ 

  .". نعم اÓ مسـتعد"ـ 

فعلت ذZ ونظرت اىل Uرض الرى ." انظر اليه وانظر اىل ظÎ عىل Uرض ...هل ترى القمر � حسن ؟"ـ 

  :خليايل، فقلت ¬(ظلني (ظيل، ولكن ما اÅر دهشـيت اين وجدت 

  ."ي ظل جيب ان انظر ؟اىل أ " ـ

.". Uن عليك zلسري بني الظلني عدة خطوات اىل ان ترى مخس ظالل بدًال اثنني !!ال هيم اىل ٔاي ظل تنظر "ـ 
  : قال صوت نور دون ان اراه. رست عدة خطوات حىت رايت يل عىل Uرض مخس ظالل



  .". رائع � حسن رائع، وUن اخربين مك خطوة رست"ـ 

  .". اÓ ساخربك لقد رست ثالث عرشة خطوة، وهذا ما اكن مطلوzً ان تفع&"ـ : ومل اعدها فقال  ـ ال ادري

قال ." وما هو اليسء يف املوضوع "ـ .". نعم هذا جيد من Óحية، ومن Óحية اخرى فهو يسء "ـ ". اذا جيد"ـ 

  : وهو يضحك

انت � حسن قد ... خطوة جيب ان تسريـ اليسء هو اين طلبت منك ان تسري عدة خطوات ومل احدد Z مك

 Zحسن ...رست ثالث عرشة خطوة وهذا فعال ما كنت ساطلبه منك لو مل تفعل ذ � Zفكيف سـتفرس يل ذ

  ."ا9يك ؟

  .". اهنا صدفة ، جمرد صدفة"ـ 

  .".  حسنهيا اسـتعد بعد قليل سـتفتح بوابة الرش وسـندخلها معا اÓ وانت فقط �.....نعم اهنا جمرد صدفة " ـ

  .". ماذا تقصد وهل هناك خشص اخر معنا"ـ 

ـ ال هتمت 9zي اقو¬ Z � حسن، املطلوب منك فقط ان تنظر امامك وال تتحرك من ماكنك حىت ال هتزت 

  . "لعدة دقائق قبل ان ختتفي، ومهنا سـمنر � حسن اÓ وانت فقط" بوابة الرش"الظالل، وسـتظهر امامك 

 : حضك نور وقال"  نور؟ اين ال اراك ، اين انت ؟ولكن اين انت �"ـ 

وما ان امكل نور -مه حىت بدأت ٔامعدة من ا¤خان ". اÓ قريب منك � حسن، وساظهر يف الوقت املناسب"ـ 

تصعد من Uرض بكثافة كبرية، وبعدة الوان بل مبئات Uلوان املمزوجة معا وراحت تزداد كثافة اكرث فاكرث لرتمس 

الواحد خلف Uخر، لتشلك  ,ريا يصل اىل السامء، واسـمتر ا¤خان zلتصاعد لرتمس عدة اقواس اخرىقوسا كب

رسام يهبر Uبصار، وتوقف ا¤خان واختفى، الرى امايم اقواسًا من عدة الوان، الواحد خلف Uخر، علهيا Uف 
اكنت ...وا عىل صنعها عرب Uف السـنوات الرسوم املنقوشة بدقة وحرفية متناهية واكن الوفا من الفنانني قد معل

وعرب Uلوان اليت حتيط يب مسعت صوت نور يضحك  . Uقواس حتيط يب من لك جانب، واصبحت اÓ وسطها

  : ويقول

ـ آالن � حسن، انت يف وسط اقواس، ولك ظل من ظالZ امخلسة يشري اىل قوس، ولك قوس خلفه عدة 

ولك بوابة تدخÎ اىل ماكن، وبوابة واحدة فقط تدخلنا املاكن ا9ي ...جد بوابة اقواس، يف هناية القوس Uخري تو 

 .".نريد، وعليك ان تقرر ٔاي الظالل سـتتبع

  ."ولكن كيف ساعرف ٔاي الظالل جيب ان اتبع ؟"ـ 



 .". ببساطة انظر اىل الظالل برسعة، والظل الثابت غري املتحرك، هو ا9ي سـتتبعه" ـ: قال نور 

  ..... ."نت بعيد وال اراك؟ ملاذا ال تدخل معي ؟ملاذا ا"ـ 

 

ال اسـتطيع U بعد ان تقرر، الن هذه البواzت ال تفتح U للبرش وUن قرر برسعة قبل ان ختتفي "ـ : قال نور 

 . Uقواس ويذهب تعبنا هباء

ه حىت بدات وما ان ارشت بيدي حنو ,نظرت اىل Uرض وقررت فورا، وارشت اىل القوس ا9ي سادخ&  "

U قوسا واحدا فقط بقي امايم، وهو ...Uقواس تتحرك من جديد، وتتحول اىل دخان خيتفي يف zطن Uرض 

القوس ا9ي ارشت اليه، وحىت الظالل امخلسة اليت رمست عىل Uرض بفعل انعاكس ضوء القمر اختفت يه 

  : مسعت صوت نور يقول. Uخرى، ومل يبق U ظل واحد وهو املتجه zجتاه القوس البايق

، وعدة خطوات فقط وتصبح يف عامل الرش، وان مل "بوابة الرش"عظمي � حسن لقد جنحت، وUن انت امام " ـ

Îقلت ¬". نتعاون معا فلن نسـتطيع ان جنتازها، وسـنضيع بداخلها مئات السـنوات هذا ان مل هن :  

ساظهر � حسن ولكن ¤ي "ـ : قال نور دون ان اراه .". عة ـ هيا اذن اظهر، ملاذا ختتفي؟ ودعنا منر مهنا برس 

 : قلت ¬.". مفاجاة صغرية Z قبل ان تدخل

  .". وهل هناك مفاجآت اخرى"ـ 

� الهـي انه صوت ايم ... وبدات امسع صو� ال ادري مصدره ...!!". ـ نعم سانقل Z هذه الرسا� فاصغي اّيل جيدا 
  :مل احمتل سامع باكهئا فرصخت بنور...". سـيقتلين � حسن :" تبيك وتقول

  : قال نور.". اهيا احلقري وهل هكذا اكن االتفاق "ـ 

وانت � حسن ...- مل يكن هذا االتفاق وحىت هذه اللحظة مل افعل هبا شيئا، ولكين ساقتلها يف اية حلظة اريد"ـ 

اوال عليك zن ..تعيش امك فقرر Uن  من اخل zالتفاق ولست اÓ، ام تظنين اؤمن zلصدفة؟ فان اردت ان

واخذت امسع صوت ايم ...فكر zمك فقط...توقف االتصال مع مرح، وفورا اطردها من خياZ، فكر zمك فقط 

وانتفض جسمي وشعرت بدوار رهيب وبدا العرق يتصبب ,ارجوك � حسن افعل ، ارجوك � حسن افعل .. تبيك

امغضت عيوين وبدا Uمل يزول تدرجييا حىت زال لكيا، وفتحت .  رايسمن لك احناء جسمي وشعرت بأمل فظيع يف
  :يقف امايم وهو يبتسم ابتسامة املنترص وقال " نور اجلين "عيوين ورايت 

وUن قبل ان ندخل القوس Uول , لقد جنحت � حسن وUن فكر بدماغ حسن وليس بدماغ املغرورة مرح" ـ



رفع نور كف يده ووضعها امام عيوين، ارى صورا غري  .طيع التفكري جيدااود ان ترى هذه الصورة حىت تسـت 

ارى ايم يف غرفهتا وحييط هبا ثالثة اشخاص ,واحضة، ومن مث اصبحت واحضة واكين انظر اىل شاشة تلفزيون 

ه غرzء، مل ارمه من قبل، وارى يف عيوهنم حقدا و غضبا، وفهمت ان نورا حياول ان يفهمين ان حياة ايم بيد

  . ويسـتطيع ان يفعل هبا ما يشاء، ولكن احسايس قال ان يف Uمر خدعة ما

ليس لوحده، وان مل تفعل )نورًا )ما اقصده � حسن مبا رايت ان مرح مل تقل Z واخفت عليك ان "ـ : قال نور 

 خلفك وال Uن � حسن رس اىل Uمام لندخل القوس، وساكون اÓ...ما اقول فسـيكون مصري امك معروفا ¤يك

 .". داعي لتنظر اىل اخللف

رست عدة خطوات حىت اصبحت داخل القوس واÓ اشعر zن نور يسري خلفي، وما ان دخلت القوس حىت 

نظرت حويل ومل ار U الفضاء، واكين هبذه اخلطوات قد وصلت احد الكواكب يف السامء، ,اختفى ومل اعد اراه 

توقفت ومل اكن اعمل، ماذا جيب ان , يتناىه، ال ادري ان اكن حقيقة ام خياالفامايم فضاء ومن حويل فضاء ال 

  :افعل حىت قال يل نور

ففعلت، وظهر امايم قوس  .".رس مخس خطوات اىل Uمام، ومخسة اىل الميني، ومخسة اىل اخللف، وتوقف"ـ 

فس املاكن ا9ي دخلت منه يف فدخلته ووجدت نفيس يف ن ..ـ ادخ&: اخر اصغر جحام من سابقه، فقال يل نور

املرة Uوىل، حتيط يب نفس اجلبال، واكين مل ادخل القوس ابدا، U ان املنظر يدل عىل اين موجود يف نفس 

املاكن، ولكن قبل سـنوات طوي* واكن ذZ واحضا zختفاء الكثري من Uشـياء اليت كنت اراها عىل مدى نظري 

  : نور حيثين عىل السري ويقولواليت وجدت حديثا واذ بصوت اجلين 

وطلب ,ففعلت، وظهر امايم قوس اخر بشلك خمتلف .. ـ رس مخس خطوات يسارا ومخس خطوات اىل Uمام

ففعلت، ووجدت نفيس قد دخلت يف عامل اخر، او ماكن اخر مل اشهد مث& من قبل، ويف هذا ,مين ان ادخ& 

عاد نور وطلب مين ان . &، وا9ي حبست بداخ& القططاملاكن مل اكن اشعر جبسدي وال zلصندوق ا9ي امح

ففعلت، وظهر امايم قوس اخر بشلك خمتلف، فدخلته ووجدت , اسري ثالث عرشة خطوة اىل Uمام واتوقف

نفيس يف ساحة عريضة جدا حتيط هبا عرشات Uمعدة، ومن بعيد تظهر امايم بوابة خضمة جدا، وقبل البوابة 

اما الساحة، فهـي ,بعضها البعض،اسـتطعت ان ارى البوابة من خالل Uقواس امخلسة مخسة اقواس اىل جانب 
حضك نور بصوت عال واكنه . مرصوفة حبجر لونه اسود، وUمعدة اليت تقدر zملئات، لها عرشات Uلوان اFتلفة 

 :قد جن وقال



نصل اىل البوابة وبعد قليل سـنعرف ها قد وصلنا � حسن مفا علينا U اجتياز احد هذه Uقواس وبعدها سـ "ـ 

ٔاي قوس سـتدخل ،الن احد Uقواس فقط هو ا9ي يوصÎ اىل البوابة، اما بقية Uقواس فسـتدخلنا اىل طريق 

وUن � حسن جاء دورك، فاÓ قد ادخلتك لك Uقواس وما اكن zماكنك دخولها ...ال عودة مهنا اىل Uبد 

9ي سـتدخلين فيه، الن هذا البالط خمصص للبرش، وال اسـتطيع السري عليه بدوين، اما القوس Uخري فانت ا

  .".بدون مساعدتك

  : حضك نور وقال." وملاذا اساعدك سادخ& لوحدي "ـ : حضكت وقلت لنور 

ـ لن تعرف ٔاي قوس سـتدخل ،وان عرفت فلن تسـتطيع فتح البوابة بدون مساعديت، وقد قلت Z اÓ وانت 

 .".دخل البوابة، وبعدها افعل ما شئت ولكن ايضا ال تنس امك املسكينةمرتبطان معا حىت ن

 ."وماذا افعل Uن ؟" ـ: قلت لنور

اخرج قطا من الصندوق واذحبه ودع دماءه تسـيل zجتاه القوس وبعدها اخرج قطا اخر واذحبه، وكرر العملية "ـ 

فقط ان اسري فوق دماء القطط دون ان سـبع مرات عىل عدد القطط اليت معك حىت تصل القوس، فاÓ اسـتطيع 

نظرت اىل الصندوق، حيث حبست القطط، واخذت يداي ترجتفان، كيف ساقوى عىل  .". يعرتضين ٔاي خطر

 ذحبها وzي مهنا سأبدٔا؟ 

هذا مسـتحيل، فقبل الوصول اىل هذه النقطة كنت ..؟)غادة(رمبا هذا، واي قط مهنن � الهـي سـيكون قرين ...

� الهـي انقذين، ال اريد قوة الرش، وال اريد شيئا ...ع، ولكن عىل ارض الواقع هذا مسـتحيل اعتقد اين اسـتطي
ال مثيل " ورطة" اللعنة عليك � مرح الغبية، لقد وثقت بك وبذاكئك، وها اÓ يف,اخرجين � الهـي من هنا ...
 ......لها

 

  :اخذ نور ينادي عيل .

هيا � حسن ال �به حلياة القطط، اما ,لرتاجع، ان مل تفعل سـتكون هنايتنا ال جمال ل,هيا حسن، ال جمال للتفكري "ـ 
هيا � حسن، اما دخول البوابة او انك ستبقى يف هذا املاكن حبيسا لالبد، هيا � حسن ال ,ان منوت او تقتلها 

قطط هيا � حسن تدع جماال للخوف، ارسع � حسن، ان مل تفعل سـمنوت، ال خيار امامنا، اما حياتك او حياة ال

مل اشعر بنفيس U ويدي متتد برسعة اىل الصندوق، وخترج احد القطط، وبسكني حاد اقوم بذحبه لتسـيل ...". 

واخذت ارصخ وابيك واحضك جبنون ...دماؤه بلك Uجتاهات بغزارة كبرية لمتتٔال يداي وثيايب وUرض بلون امحر



عال، وتسـيل دماؤه واسري خلفها وخلفي نور، ومتتد يدي  واسري واخرج قطا اخر واذحبه جبنون وارصخ بصوت

 :واخرج قطا اخر من الصندوق ولكين امسعه يقول

  .." حبييب حسن"ـ 

وترجتف يداي ويسقط القط من يدي، ويظهر دخان كثيف وتظهر من وسطه مرح، وخترج بقية القطط وحتيط 

مرح تنظر اىل نور واحلقد والكره يف عيوهنا، وتنظر بنور، ونور قد تسمر ماكنه مرعوz، واÓ ال ادري ما حصل، و 

ايل zمشزئاز كبري، ودماء القطط اليت ذحبهتا قد غطاين من رايس اىل امخص قديم، مل امتاZ نفيس وبدات اتقيا ومل 
اسـتطع ان اقف عىل قديم وسقطت عىل Uرض اسـبح بدماء القطط، وما زال نور متسمرا وعالمات ا9هول 

ومرت حلظات رعب وخوف رهيب ؤ×ن ا¤نيا قد ...لقطط املتبقية حتيط به من لك Uجتاهاتعىل و'ه، وا

  :فال احد يتحرك من ماكنه، حىت زال الصمت بضحكه هسـتريية اطلقها اجلين نور، واخذ يرصخ, توقفت

تقف تنظر اليه ويضحك بطريقة هسـتريية ويردد نفس امجل*، ومرح ...". ايهتا اGنونة، لقد هزمتين جبنونك "ـ 

ونور ما ...بشموخ وكرب�ء وقوة وغرور، مل تسـتطع ان ختفي فرحهتا وال ابتسامة النرص اليت ارتسمت عىل شفاهها 

زال يضحك، واÓ غارق يف دماء القطط، ال افهم ما حيدث حويل وال اقوى عىل احلراك، وعيوين تتجول ما بني 

 :الضحك، واخذ خياطب اجلنية مرح قائال وتوقف نور عن. اجلين نور واجلنية مرح والقطط 

  .". حبيبيت اGنونة، مل اكن اتصور انك هبذا اجلنون" كونته"ـ 

  : قال لها نور... امسي مرح � "ـ : قالت ¬ مرح 

، حىت لو استبدلت امسك الف مرة، ولكين مل اتصور انك هبذا ا9اكء "كونته"وستبقني يف نظري " كونته"انت "ـ 

  : قالت مرح لنور. واجلنون 

نعم اÓ غيب النه اكن جيب ان ال انىس ان جنونك ال "ـ : قال لها نور ... واÓ ايضا مل اتصور انك هبذا الغباء "ـ 

  : قالت مرح ويه تضحك.". حدود ¬، وها هو جنونك قد انترص عيل، ولكين ال افهم كيف جنحت 

كين سأمنحك عدة دقائق الريض هبا غروري، وارشح Z ، لقد خرست لك يشء، ول...انت مل تعد متÎ شيئا "ـ 

اتذكر حني علمتين واÓ صغرية zن )." � اسـتاذي(كيف اسـتطعت ان اجعل هنايتك عىل يدي ومك انت كنت غبيا 

 اليشء يكون دون مثن، واننا جيب ان نتوقع غري املتوقع دامئا، ام نسيت انك كنت اسـتاذي قبل ان تصبح ممتردا

.".  

مل انس اين كنت حبيبك، وانه اكن جيب ان تكوين زوجيت، مل ولن انس امجل Uوقات اليت "ـ : ملرح  قال نور



  : رصخت مرح zنفعال كبري وقالت لنور." قضيناها معا

حمكت عيل ,حمكت عيل ان انزع قليب من بني ضلوعي ...ـ انت حقري اÓين لقد ختليت عين وتركتين وحيدة 

بكيت من اجل ان تبقى معي، وانت مل ...ولكنك ذهبت...، لقد رجوتك ان ال تذهب بسـنوات من العذاب وUمل

واÓ خرست حيايت لكها من اجل ...ختليت عن لك يشء من اجل ان حتصل عىل القوة ...ترمحين ومل تشفق عيل 

ريك فقط ومل حتصل عىل يشء ومص...انت ال يشء...ان احبث عنك من اجل Uنتقام منك، وها قد حققت ما اريد
 .". ما زلت حتبينين � مرح واÓ اعمل ذZ"ـ  : قال نور.". سـيكون العذاب واىل Uبد 

كنت ,وانت من دمر حيايت؟ نعم، كنت احبك .ـ احبك؟ وانت من داس عىل قليب : حضكت مرح وقالت لنور 

ولكن .احب  علمتين كيف,كنت لك يشء يف حيايت، كنت اسـتاذي فعلمتين كيف احضك وكيف ابيك ,اعشقك 

وانت � اسـتاذي اول من ...الست انت من علمين كيف خنلص لعاملنا وقواعده وحنرتم قوانينه وان ال نتجاوزها 

  . جتاوزها ومترد علهيا من اجل القوة

اÓ مل اختل عنك ابدا، لقد قلت Z سأعود من اجÎ، ورجوتك ان تنتظري حىت " كونته حبيبيت"ـ : قال نور 

؟ ملاذا نبقى )كونته(جتاوزت القوانني، نعم اÓ متردت ولكن من اجل من ؟؟؟ اليس من اجÎ �  نعم، اÓ,اعود 

فنحن افضل مهنم ,ملاذا ال حنمكهم حنن ,عاملنا، حىت يتحمكوا مبصريÓ بغباهئم )البرش (مكتويف Uيدي حىت يدمر 

انت : كونته حبيبيت...، بل من اجلمك مجيعا واقوى مهنم ،ومه جمرد خملوقات �فهة، اÓ مل افعل شيئًا من اجل نفيس

  : قالت مرح". صغرية وال تدريك حقيقة اخلطر ا9ي سـيوا'نا من البرش

اليت اوقعت ) حارسة ابواب الرش (الصغرية اليت عرفهتا وال تنىس اين اليوم )كونته(وليس ... مرح... ـ اÓ امسي مرح

 .". مطلوب القبض عليه)ممترد (حلقيقة انت لست اكرث من ويف ا,العامل كبري ..اهيا Uسـتاذ، عفوا ,بك 

� حبيبيت، اعمل يف أي املراكز انت، واعمل القوة والنفوذ اليت متلكيهنا، وال يدهشـين ,� صغرييت "كونته"ـ : قال نور 

ولكن بغرورك وكرب�ئك وجنونك هل سرتضني ان ,)حارسة ابواب الرش )كيف وصلت هبذه الرسعة لتصبحي 
قال نور . ، اÓ لست خادمة الحد ولن اكون"خادمة للبرش"رصخت مرح ، اÓ لست ). خادمة للبرش )ي تصبح

 : وهو يبتسم

انت تعرفني احلقيقة، فهذه البوابة سـيدخلها احد البرش، وان مل يكن اليوم فرمبا غدا، او بعد ,)كونته(ـ ال تكذيب � 

ا سـتكوين خادمة، جمرد خادمة تليب رغباته وطلباته ،وملاذا حيهن.عام، او بعد الف عام، وانت تعرفني ذZ جيدا 
فان دخل ,انظري اىل حسن ا9ي قتل اثنني من ابناء عاملك، وانظري اىل هذا الغيب امللطخ z¤ماء ...نذهب بعيدا 



مرح  ، انظري �)كونته(انظري � . ليامرك zن تذهيب او ان حترضي,هذه البوابة فسـتصبحني انت جمرد خادمة ¬ 

  ........".فلو مل يسعفك احلظ لاكنت هذه ا¤ماء دماؤك,انظري اىل ا¤ماء ,اGنونة انظري اليه 

 

 :وامكل نور حديثه.. نظرت مرح zجتاه حسن نظرات مليئة zلتقزز والقرف 

رات اليت سـتحولنا ، النظام ا9ي حيمك عاملنا ميلء zلثغ"كونته"قرري � ... القرار Uن بيدك .. ، حبيبيت"كونته" ـ 

 لعبيد للبرش، فهل نطيع هذا النظام ام نسعى لتغيريه �ام اكن المثن؟ 

 � Óاتذكري � كونته اليوم . لقد كنت اميل، كنت لك يشء يل,مل اتركك، مل اختىل عنك حىت ولو للحظة " كونته"ا

Uول للقائنا، و ا¤رس Uول ا9ي علمتك ا�ه عن النظام وتقديسه، ٔالن النظام هو اساس عاملنا، وبدونه يهنار، 

ومل تدري ماذا جتيبني وقهتا النك كنت صغرية، " الاكتو "  اتذكري حيv سألتك ملاذا قررت Uنضامم اىل صفوف

هل :" ، وحيv سألتك"يه اليت حتافظ عىل عاملنا" الاكتو"الن سلطة : "وحيv اعدت السؤال عليك، اجبت

، بعد مرور هذه "كونته"وما دمت مل امت، اعيد عليك السؤال Uن � ". دوما:"اجبت ," سـتحافظني عليه انت

، ومئات التالميذ ا9ين درسوا معك يف ذZ الوقت مل ينجح "الاكتو"طوي*، وبعد ان اصبحت يف جملس السـنني ال

هل هبذه الطريقة حتافظني عىل عاملك؟ هل بأماكننا ٔان : احد مهنم ليصل اىل رتبة مراقب خار� ؤانت وصلهتا

ومل اخاطر بنفيس "كونته "اÓ مل امترد � !...حنافظ عىل عاملنا � كونته zٕعطاء الفرصة الن حيمكنا يوما احد البرش؟؟

انت تعلمني انين كنت من كبار العلامء، وكنت اسـتطيع ان احيا كيفام اشاء وبراحة وهناء، دون UهÝم , من اجيل 

، لقد علمتك اكرث من عرش سـنوات عن احلياة، وعن عاملنا وعن عامل البرش "كونته..."مبا سـيحدث يف املسـتقبل

 ، "الاكتو"ت اكم* واÓ اعلمك، حىت اسـتطعت اعدادك لتكون صاحله لالنتقال اىل صفوف عرش سـنوا,

وقد طلبت منك , ولو مل اقرر ملا اسـتطعت ان تبدٔاي معهم، لقد احببتك جبنون,اÓ ا9ي قررت انك تصلحني 

يم عاملك، ولكنك وقهتا ان نزتوج وتبتعدي عن حياة الاكتو، وتنضمي اىل سÎ اخر من خال¬ تسـتطيعني ان ختد

 ."...!؟ اتذكرين؟"كونته"مل توافقي وقهتا، ومل تفكري U يف نفسك، اتذكرين � 

، مل انس شيئا، ولكنك حيv طلبت مين ان تزتوجين مل اعارض ومل امانع، بل كنت ...ـ مل انس : اجابته مرح 

رد تلميذة صغرية اهنت مرح* Uعداد سعيدة، كنت اسعد من يف الوجود، والين وقهتا مل اكن شيئا امامك، كنت جم

وانت كنت العامل الكبري ا9ي خرج وخيرج مئات التالميذ، , "الاكتو"لتبدأ خطواهتا Uوىل كعام* حتت التجربة يف 

طلبت منك ان تعطييين فرصة صغرية الثبت وجودي وبعدها سأختىل عن لك يشء من .كنت ذو شأن وماكنة 



U بعد التخرج، وبعدها وافقت ان " للاكتو"وانت تعمل ان الزواج ممنوع للمنتسـبني اجÎ ،اما انت فكنت ترص ، 
، لقد كنت انت يل القوة وUمل "الاكتو"تؤجل الزواج اىل ما بعد ان اخترج واحصل عىل تثبيت يف صفوف 

سـتحقك، ولكنك والثقة اليت جعلتين امصد واحتمل لك الصعاب من اجل النجاح والتخرج، لتفتخر يب وتعمل اين ا

ختليت عين وعن لك يشء مجيل، واختفيت دون وداع، لقد تركتين واÓ يف امس احلاجة اليك، سـنوات طوي* 

مرت واÓ ابيك وانتظر عودتك، وال اعمل اىل اين ذهبت، ومل يكن احد ليجيبين عىل سؤايل، ولكنين كنت متأكدة 

جنحت وخترجت، وبدأت رحليت يف صفوف مرت السـنوات و . انك سـتعود ايل وحتتضنين ومتسح دموعي 
، وقهتا متنيت ان تكون موجودًا لتفرح "الاكتو"، حىت اسـتطعت الوصول اىل رتبة مراقب خار� يف "الاكتو"

معي، وتفخر يب، ولكن املفاجأة الكربى والصدمة اليت مل افق مهنا بسهو�، اكنت حيv بدٔاÓ نتعمل حاكية املمتردين 
بل انك اخطر املمتردين، وحيهنا فقط , ا اطلعت عىل اسامء املمتردين وعلمت انك احدمهوكيف نوا'هم ، وحيهن

ٔالعمل ,علمت حاكيتك، ومك شعرت zين ساذجة حيv كنت اظن انك اختفيت يف �مة رسية من اجل مصلحة عاملنا 

، وقهتا فقط مات بأنك متردت عىل لك يشء من اجل نفسك، وانك عىل اسـتعداد لتدمري عاملنا من اجل بقائك

 ،... قليب، ومل يعد هيمين U ان اقيض عىل لك املمتردين واوهلم انت

حيب Z جعلين اكون شيئا لتفخر به، وكريه Z جعلين اريد ان اكون لك يشء القيض عليك، حقدي عليك 

ت بلك يشء يف اعطاين القوة والنجاح ،ٔالقبض عىل عرشات املمتردين، وارتفع من ماكنه اىل ماكنه اعىل، وحضي

، هذه املاكنه اليت مل حتمل هبا ومل تنجح "الاكتو"حيايت، ووصلت اىل حلمي الكبري، واصبحت عضوا يف جملس 

الحصل من خالل ماكنيت هذه عىل املزيد من القوة " حارسة ابواب الرش"ومهنا قررت ان اصبح ,zلوصول الهيا 

، هو علمي Uكيد "ابواب الرش"هدف وراء سعيي الكون حارسه وال اخفي ان ال , والنفوذ واحلرية يف اختاذ القرار

من خالل دراسه نفسيتك وطرق تفكريك اليت تبدو واحضة يف كتبك ودراسـتك، انك ستسعى القتحام احدى هذه 

البواzت،وعىل الرمغ انه مسـتحيل علينا املرور مهنا لطبيعة تكوينتنا، وان البرش مه الوحيدون ا9ين يسـتطيعون 

ر مهنا، U اين آمنت بأنك سـتجد الطريقة لتعرب هذه البوابة، لتحطم املسـتحيل، وتكون اول الكونيني يف املرو

لقد امضيت سـنوات من معري واÓ ادرس لك يشء خيصك، ٔالعمل ما يه الطريقة , عاملنا ا9ي اسـتطاع جتاوزها

و رضب من املسـتحيل، واعدوا باكمل اعضائه ان القبض عليك ه" الاكتو"اليت سـتفكر هبا، لقد ظن جملس 

خططهم فقط الفشال اية خطة سـتقوم هبا، لقد امنو بأهنم حباجة ملعجزة للقبض عليك، ولكين اÓ تلميذتك الصغرية 

مل افقد Uمل ولو للحظة واحدة zين قادرة عىل القبض عليك، وكنت عىل اسـتعداد الٔن اقامر حبيايت مقابل هذا 



فقد هزمت، لقد سريت Uمور انت كام ترغب، ولكنك مل , ناك من هو اذىك منكوفعلت، ؤالنك مل تؤمن بأن ه ,

تكن تعمل بأين اÓ ا9ي كنت اسعى الجعÎ تصل اىل هذه املرح*، لقد ظننت اين ٔاقامر zنك لن تكتشف ان 

رهن حسن مسري، واننا سـندخل من خال¬ معك البداية، مل تكن تظن ولو للحظة واحدة اين ساقامر حبيايت وا

هنايهتا حبركة واحدة من يد هذا اGنون البرشي، لقد اعددت هذه اخلطة واÓ اعمل، وحىت القطط اليت قتلت تعمل 

فلو اسعفك احلظ لاكن اختار القط , بأن املها يف احلياة ضئيل جدا ويتوقف عىل مزاج حسن وzي القطط سيبدا

انترصت ولكن حظك التعس جعلين اخرج واسـيطر ا9ي ميثلين وهكذا كنت اÓ خرست لك يشء وانهتيت وانت 

عىل Uمور واحقق النرص ا9ي مل يسـتطع ان حيققه احد بعامل الكونني و� اسـتاذ املثل والقمي اهيا املمترد لقد سعيت 

لتدمري عاملنا، ومن اجل ذاتك وحب العظمه يف داخÎ، وها انت تسقط امام النظام والقانون ا9ي حيمي عاملنا 

قاطعها نور ...". اعيدك اىل" الاكتو"اقولها بلك خفر واعزتاز zمسي اÓ مرح حارسه ابواب الرش ممث& سلطة وUن .

  :وقال

  : ردت مرح"...". كونته"�ال � " ـ 

  :قال نور!!!" خاطبين بلقيب وامسي"ـ 

  :هزمية قال نوروبلهجة ال ". خاطبين بأمسي ولقيب: "رصخت مرح ..." كونته حبيبيت، امسعيين للحظة"ـ 

حضكت مرح .". سـيديت احلارسه مرح، امنحيين حلظات اتلكم هبا قبل ان تصدري امرك بأعتقايل واعاديت" ـ

  :ساخرة من نور وقالت

ـ ومن قال Z انين ساعتقÎ واعيدك، واتظن ان عاملنا بنقصه ان يعود اليه خائن ممترد، ليضيع الوقت يف 

  :قال نور. ."سأقتÎ.. حمامكتك؟ اÓ سأهنيك

ولكن القوانني ال تسمح Z بذZ، ومن حقي ان احامك، وال يوجد قانون يسمح بأصدار حمك Uنهتاء " ـ 

  : قالت"." املوت"

 :قال.". اÓ اليت اقرر، و¤ي الصالحيات اليت تعطيين احلرية بأختاذ القرار ا9ي اراه مناسـبا، ولهذا سأقتÎ"ـ 

 : قالت." نني اليت متثليهناولكن هذا خمالف للك القوا" ـ 

ـ القوانني اليت تتحدث عهنا انت ومل حترت�ا ومتردت علهيا، اÓ احرت�ا جيدا، ولكنك نسيت ان هذه البقعة اليت تقع 

وهذا ليس السبب الوحيد، فالقانون . ،ال ختضع لسـيطرة سلطتنا، ان القوانني ليست Óفذة فهيا" بوابة الرش"علهيا 

zلقضاء عىل ٔاي ممترد اندمج وسـيطر عىل جسد " املسؤول Uول"ان مت تعدي& بأمر من قد اجاز لنا بعد 



 : ابتسم نور وقال...". برشي

من اجÎ ,فيكفيين ان تلميذيت يه اليت سـتقتلين , اÓ عىل اسـتعداد للموت، وخاصة ٕان كنت انت قاتليت" ـ 

للبرش، يأمروهنم كيف يشاؤون، افضل ان اموت Uن غامرت حبيايت ومتردت، ومن اجل ان ال يكون ابناءÓ عبيدًا 

وسـيأيت يوم وتعلمني ويعمل امجليع بأين قد , وبأمر منك، عىل ان اعيش اليوم ا9ي ارى فيه ابناء عاملي خدام للبرش

  :قاطعته مرح قائ*". حضيت من اجلمك

واعرف ان جحة Uندماج مع , ءكفاك ماكبرة ،اتظن ان -مك هذا يؤثر يب؟ كفاك كذz، فاÓ اعمل لك يش" ـ 

البرش من اجل السـيطرة علهيم يه جحة فارغة، لقد اطلعت عىل هذه ا¤راسات اليت تذرعمت هبا لتخفوا املطامع 

واÓ اؤيد القرار ا9ي اختذه حكامء عاملنا مبنع Uندماج مع البرش، وانت؛ امل تفكر ولو للحظة , ا9اتية يف داخلمك
تلحق بنا لو حصل هذا الغيب ا9ي اصطحبته معك عىل قوة الرش، وخاصة انه الشخص حبجم اخلطورة اليت سـ 

Z9 الغري مناسب." 

مفا الفرق بني حسن وغريه من البرش ؟؟ ألن �يت يوم ويدخل هذا ,ـ البرش مجيعهم واحد وال فرق بيهنم : قال نور 

اته البرشية، تظنني ان هناك فرقا بني البرش؟ املاكن احد البرش وميتÎ القوة، لتكوين انت اول خادمة ¬ ولزنو

فالطيب ال خيتلف عن الرشير  ,مجيعهم يف الهناية يلتقون حبب ذاهتم وتعظميها �ام اختلفت الوسائل وUساليب

واملفكر ال خيتلف عن اجلاهل ، نزواهتم واحدة ، والقوة والعظمة يه Uلهة الوحيدة اليت يعبدوهنا بوعهيم وبغري ,

  : قالت مرح .". وعهيم

ولكن هذا البرشي ان دخلها، فأنه يسـتحق ان .. حصيح انه سـيأيت يوم ويدخل احد بين البرش هذه البوابة " ـ 

بل هو ا9ي ,وهذا الشخص لن يشلك خطورة، ال عىل عاملنا وال عىل عامله ,يدخلها النه اسـتطاع الوصول للمتزي 

والشخص ا9ي سيسـتطيع املرور من " حسن"نة بني البرشي سيسري بنا حنو مسـتقبل افضل، وال وجود للمقار 
 : رصخت مرح!! رائع � صغرييت " .. كونته"ـ رائع � : قال نور . ". هذه البوابة يوما ما

ـ للمرة Uخرية احذرك، ان اردت ان ختاطبين خفاطبين بأمسي ولقيب، فأما الصغري فهو انت، فال تنىس يف 

Z خرية املتبقيةU ومن تكون انت؟؟ اللحظات Óقال".  من اكون ا :  

، ولكن يذهلين حتوZ الرسيع من كره البرش واحتقارمه اىل حهبم "احلارسه " مل انس، وال زلت اذكر انك " ـ

ا9ي سـيحمك عاملنا " للسـيد اجلديد"ومتجيدمه، ام انك من اليوم متهدين للمسـتقبل ا9ي سـتصبحني فيه خادمة 
 : ردت مرح". ويتحمك يف مصريÓ؟ 



انهتـى وقتك ، وقد حتدثت مبا فيه الكفاية، وقبل ان اصدر امري zzٕدتك، اود ان اقول z Zين مل احب البرش "ـ 
يوما، ولن احهبم، وان اكن هناك من هو افضل منا فسـنعرف ذZ، واÓ مل اكن ولن اكون خادمة ٔالي ٔاحد اكن، من 

" ضد العامل ا9ي تنمتي اليه لكنت اليوم تشغل منصبا يف جملس  وخسارة لو انك مل تمترد.. البرش ٔاوغري البرش 
  : قاطعها نور وقال...". � ... وUن وداعا اهيا اخلارس" ... احلكامء 

بأمسي اÓ ..." لقد قلت Z انهتـى وقتك ، وال اريد سامع ٔاي يشء " ـ : قاطعته مرح وقالت : ـ امسعي � مرح 

مرت .". اىل هذا املاكن " العقرب "آمر حبضور ..ب الصالحيات املولكة ايلومبوج..مرح حارسة ابواب الرش 

ونور تسمر يف ماكنه من اخلوف، ال ينطق .. دقائق من الصمت الرهيب خميت عىل املاكن بعد صدور امر مرح، 

ر بني بلكمة واحدة، والقطط حتيط به وحتدق به ؤ×هنا تش& عن احلركة، واÓ اجلس واسـمتع للحديث ا9ي يدو 

اجلين نور واجلنية مرح، ويف حلظات وبعد ما يقارب امخلس دقائق من اصدار امر مرح، ظهرت عرش امعدة من 

مضت مرح يدها الميىن واصابع كفها U Uهبام . ا¤خان Uبيض، ؤ×هنا خرجت من Uرض واصطفت امام مرح
 ..... حبأمسي اÓ مر " ـ : واشارت zجتاه امعدة ا¤خان املصطفة وقالت

 

بأمسي اÓ مرح حارسة ابواب الرش، ومبوجب الصالحيات املولكة ايل، والنه ال توجد اية طريقة للقبض عىل هذا "ـ 

املمترد واعادته اىل عاملنا ليخضع للمحامكة، آمر العقرب باzٔدته، واzدة اجلسد البرشي ا9ي يسكنه، لصعوبة فص& 
" السـبعة الصفر "وzقل من ملح البرص دبت احلياة zالصنام .". بيدوه ابيدوه ، ا... نفذ... Uمر نفذ.. عنه 

ايهتا الساقطة، ايهتا احلقرية، لقد خدعتين ،ملاذا � كونته " ـ: الساكنة، واحاطوا بنور من لك اجلوانب ونور يرصخ

السـبعة "وما زال اخذ صوت نور يتالىش ...". ،ملاذا � ملعونة، ان ٔاÓ انهتيت فسـيو¤ الف الف نور وسـننترص 

يدورون حو¬، ومن رسعة دوراهنم حو¬ مل اسـتطع ان ارى ماذا يفعلون ولكن رصاخه يدل عىل امل فظيع " الصفر

ال مثيل ¬، حىت القطط اقشعر بدهنا ملا رٔات، ودب اخلوف يف قليب، وعلمت بأن ا¤ور عّيل بعد نور، ومرح ما 
ليختفي نور من " السـبعة الصفر"توقفت ا¤وامة اليت احد{ا  زالت ترفع يدها ويه تبتسم خببث وكرب�ء، حىت

ال ادري كيف واين اختفى، وما يه الطريقة اليت قتلوه هبا، انزلت مرح يدها من جديد، وعادت Uصنام . الوجود

اقرتبت مرح من القطط وجلست عىل Uرض، . لتصطف من جديد يف ماكهنا دون حراك" السـبعة الصفر" 

شكرا لمك لقد جنحنا، وهذا " ـ : حولها واخذت تداعهبم وتتحدث معهم حبنان Uمومة، وتقول والتفت القطط
، الYين قتلهم هذا اللعني ـ "بوتو"و" روتو"بفضل موافقتمك عىل التضحية من اجل عاملنا، اÓ اسفة عىل ما حدث لـ



لك يشء، وUن انهتت �متمك، واشارت بيدها حنوي ـ لن ننسامه اىل Uبد، من اجل عاملنا جيب ان نفعل 

 .وتسـتطيعون العودة اىل احلياة الطبيعية

واخذت تقبل القطط، والقطط فرحة من حولها ،وتتسابق مع بعضها من ا9ي سـيجلس يف حضهنا وسـيقرتب مهنا 

نرص وUن بعد انهتاء �متنا بنجاح سننرصف اىل احتفال ال  " ـ: اكرث، ويه تضحك بسعادة ال مثيل لها، وتقول 

 وقفت مرح عىل اقدا�ا وسارت عدة خطوات، ورفعت يدها اليرسى مرة اخرى وقالت .". والنجاح معا

ـ بأمسي اÓ مرح حارسة ابواب الرش ومبوجب الصالحيات املولكة ايل والنه لـم تكن هناك اية طريقة للقبض عىل  :

Uمر  .. هتم امر العقرب zzدهتم فورا Uمر نفذبعد ان متردوا العادهتم اىل عاملنا وحمامك" القطط" "املراقبني " 

السـبعة "وما يه U حلظات حىت دبت احلياة فهيم من جديد، وحتركت Uصنام .". ٔابيدومه ...ابيدومه... نفذ

حنو القطط، والتفت حولها كعاصفة، وحلظات من الرصاخ انهتت معها حياة هذه القطط، واÓ ال افهم ما " الصفر

zدهتم، ولكين تأكدت ان دوري هو Uيت ان اكنت القطط قد ابيدت، ومل اشعر zلراحة U بعد ان هو السبب ال

zالنرصاف، لتظهر فورا ثالثة امعدة من ا¤خان تدور حول Uشخاص " السـبعة الصفر"رفعت مرح يدها وامرت 

ن ا9ي مل يبق فيه U اÓ واجلنية وساد الصمت والهدوء يف املاك,ليتحولوا اىل دخان مث خيتفوا " السـبعة الصفر"

انظر �رة اىل مرح اليت تقف بزهو وكرب�ء، و�رة اىل الساحة , مرح، وما زلت صامتا مذهوال مما رايت ومسعت
وUمعدة وUقواس العجيبة، افكر مبا حدث، وملاذا حدث؟ ومباذا تفكر هذه اFلوقة اليت يف لك ترصف لها 

 تريد وتبتسم مىت تريد، اية خملوقة هذه؟ اقرتبت مين مرح ،ومع اقرتاهبا حملت يف حتدث مفاجأة، فهـي تبيك مىت

رايس فكرة رسيعة اكدت يل ان مرح ال تنوي قتيل، ولو اكنت تنوي لفعلت، وال بد اهنا حباجة ايل يف يشء ما، 

املوت فليكن، ولكين ولك ما حدث امايم افقدين الشعور zخلوف وزاد من جشاعيت، وقررت انه ان اكن ال بد من 

ثورة وبراكن تفجر يف داخيل افقدين الشعور بقميةاي يشء، حىت نفيس واحلياة وUحالم .. ساموت بقوة وكرب�ء

والطموح، اصبحت اشعر بال مباالة جتاه لك يشء، حىت اجلنية مرح وجربوهتا وقوهتا امام الشعور zلالمباالة ا9ي 

Î اللحظات هل مشاعري واحاسييس ماتت؟ ام اÓ ميت واعيش حبياة اصابين مل تعد شيئًا، ال ادري يف ت

ام اين تعرضت لصدمة مما رٔايت ,اخرى؟ ام ان هذا املاكن العجيب واملسمى ببوابة الرش افقدين خوايص Uنسانية 

ونسيت اجلزء ا9ي يتحمك zالحساس من دماغي، ال ادري ما سبب التغيري املفا�ء ا9ي حدث يل، ولك ما 

اقرتبت مين مرح، ووقفت اÓ عىل اقدايم اما�ا . ، لقد فقدت احسايس بلك يشء"حسن ابن البرش" عرفه اين ا

ـ لو اردت ان اقتÎ � حسن : بال مباالة او احساس اوشعور لوجودها، قالت وابتسامة النرص عىل شفاهها



حسن انت حر فÓ . Ú اصون عهديلفعلت ذZ بسهو�، ولكنك تعاونت معي، واÓ عاهدتك ان ال اؤذيك، وها ا

انهتـى من الوجود، واصبح جزءًا من املايض، ماتت معه مئات " نور"تفعل، اللعبة انهتت، وصديقك املسمى 
Uرسار اليت يعرفها عن عاملنا واليت اكنت تشلك خطورة، نور انهتـى واهنـى معه اخلوف، وال انكر انك ساعدت � 

عن ٔاي عهد تتحدثني انت؟ لقد : "حضكت وقلت لها..". واÓ عند عهديحسن يف اجناح ذZ، واÓ عاهدتك 

وحىت ابناء , قتلت نور وكذبت وتدعني zنه ال توجد طريقة العادته اىل عاملك. كذبت وخدعت وخنت � مرح

منذ اÓ ال افهم ما السبب ا9ي دفعك لقتلهم، وكيف متردوا لتقتليهنم، امل تكوين ...عاملك مقت بقتلهم دون سبب 

  ."حلظات تداعبيهنم وتقبيلهنم ؟

ـ Uمر طبيعي، هناك هناية للك يشء، ان مل تكن اليوم فسـتكون يوما ما، ونور اكن جيب ان : حضكت وقالت

يباد، فلامذا التعب واعادته وحمامكته، فاÓ افرتضت اين مل اسـتطع القبض عليه، ومل تكن هناك طريقة اخرى، عندها 

zدته، وبرصاحة لو اعدته اىل عاملي وحامكوه وبقي يف السجن، فأنه اكن سيبقى zلنسـبة يل اكنت ¤ي الصالحيات ال

ذكرى وساذكره دامئا،وقد اشـتاق لرؤيته، ولهذا قررت ان ميوت، اÓ حضيت حبيايت القبض عليه، ولهذا اشعر ٔاين 
ك اشـياء امه ومبا اين امÎ صاحبة احلق الوحيدة يف اخذ حياته، وهو يسـتحق ذZ، وال وقت ¤ي العادته، فهنا

Óدة، فأين احب ان اسـتخد�ا بطريقيت اzU ان للك يشء هناية، مفا الفرق ان ..صالحية Z اما القطط، فقلت

ماتوا Uن أوبعد الف عام، فهم يف الهناية سـميوتون، ولنفرتض انك قتلهتم كام قتلت القطني الYين سـبقاهام ، او ان 

ن القطني الYين ما�، امل يكونوا قد ماتوا؟ ولنفرتض اهنم متردوا، ففي هذه احلا� اÓ امÎ ماكن ٔاي مهنم اكن هو ماك

صالحية اzدهتم، وبرصاحة اكرث، هذا اليوم وما حدث اليوم ال يعرفه احد U اÓ وانت، فهو اصبح جزء من املايض 

حضكت ". الن يذكروه؟" السـبعة الصفر"خاص وUش" ـ  :قلت لها ...". وانهتـى، وال اريد ان اذكره او يذكره احد

اهنم جمرد قوة اzدة ال دخل هلم يف ٔاي يشء �ام اكن U ان يتلقوا Uوامر، ويبيدوا من يُأمروا "ـ : مرح وقالت
zzدته، فهم مصموا ودربوا عىل zUدة وال يشء غري ذZ، اصنام متحركة تبيد بال رمحة وبال تفكري U بتحقيق 

اÓ اخذت صالحية zسـتخدا�م مىت اريد، وال احد غريي يسـتطيع التحمك هبم، فاÓ مرح اليت يثق هبا الهدف، و 

وبقدراهتا امجليع، واÓ مرح اليت مل افشل يف يشء حىت Uن، ولهذا منحوين هذه القوة، اليت هبا سأحمك يوما جملس 

ارك نور بنفسه منذ سـنوات طوي* يف تطويره، باكم&، ولسخرية �Uم، فان هذا السالح الفتاك قد ش" الاكتو"
تخدم ضدمه هذا السالح الفتاك، مل يكن مسموح zسـتخدامه بأمر من جملس احلكامء ومل  وها هو احد ا9ين اسـُ
يسمح حىت للمجلس باكم& بأن يسـتخدمه، بل صدرت Uوامر للعلامء zلبحث عن اية طريقة الzدته والتخلص 



القانون ال يسمح zلقتل، وخاصة اهنم zالصل من ابناء عاملنا وليس هلم ذنب اهنم مصموا  منه رسيعا، ولكن مبا ان

واÓ مرح .. هبذه الطريقة، فقد مت جحزمه، ومجدوا اكصنام حىت جيد العلامء الطريقة املناسـبة الهناء هذه املشلكة 

جساد برشية، وان اخلطر ا9ي بذلت اجلهد لسـنوات طوي* ليسمح بأسـتخدا�م ملوا'ة مشلكة املمتردين بأ 

سـيجلبه املمتردون يفوق خطر هذه الفرقة، واسـتخدم هذا السالح للمرة Uوىل بسـيطرة واوامر مشرتكة من جملس 

ان يأخذ " الاكتو"معا، وهكذا تبني ان ¬ دور كبري جدا وفعال، واسـتطاع جملس  "الاكتو"احلكامء وجملس 

U بأمر من مجيع اعضاء اGلس، ومرت سـنوات اخرى حىت  صالحيته لوحده، عىل رشط ان ال يسـتخدم

اسـتطعت ان اقنعهم zنه سـيكون فعاالً اكرث لو اننا اسـتطعنا ان نصدر ¬ اوامر رسيعة ومبارشة، بدًال من Uوامر 

  .امجلاعية، وهكذا ومع الوقت اسـتطعت ان اسـتحوذ عليه، وامÎ الصالحية بأسـتخدامه

ويل " ـ " وانت ال يشء ويكفيك رشفا اين احتدث اليك "ـ : قالت ". ة ¤رجة كبرية مرح انت وحق"ـ : قلت لها 

وماذا بوسعك ان تفعيل؟ "ـ : حضكت وقلت " ويل Z انت � حسن ان اÓ غضبت "ـ ". لعامل انت منه � مرح 

لفعلت ذZ يف  ومل تظن ذZ؟ فلو اردت قتÎ". " سـتقتلينين؟ لن تسـتطيعي � مرح، اÓ وانت نعرف ذZ جيدا

لو اكنت املسأ� متعلقة zلعهود لكنت ميتا منذ زمن، ولكن املوضوع يتعلق "ـ ". حلظات، ولكين اصون عهدي 

بيشء ما تفكرين فيه وتسعني اليه، وانت حباجة ايل حىت حتقيقه، وبعد حتقيقه سـيكون دوري قد انهتـى، اليس 

فعال حباجة اليك، واليشء املضحك فعال انين اÓ مرح شاطر � حسن، هذا حصيح، واÓ "ـ ". كذZ � مرح؟ 

وما "ـ .". ، وهذا هو السبب احلقيقي وراء صربي عليك لك هذه املدة الطوي* � حسن"واحد مثÎ"حباجة اىل 

  "يه حاجتك ايل ؟

شعرت بذZ  ايهتا ا¤اهية اللعينة، وهللا لقد"ـ !" حمل نور منذ سـنوات طوي*، هو ما اريده "ـ : تهندت وقالت 

 ما اغباين وما اغىب املسكني نور ، مرح، صدقيين انت داهية.. منذ البداية، لقد علمت انك ختططني ليشء كبري

.". 

  .".انمت اغبياء ال شك يف ذZ، ولهذا اسـتطعت ان اخسرمك للوصول للهدف"ـ : قالت ساخرة 

 
ال ادري أي عقل شـيطاين متتلكني ، وهللا ان قوة الرش اليت تتحدثني عن وجودها .. كيف تفكرين ؟"ـ : قلت لها 

وان اكن هناك قوة رش حقيقية فهـي يف دماغك انت .. وراء هذه Uقواس ال يشء امام هذا ا¤ماغ ا9ي حتملينه 
.� مرح  z اتعلمني � مرح؟ ينتابين شك ولو حىت اكن بسـيطاÝنك سـتقتلينين ح جيوز اليوم او غدا، وهذا ما  .. 



اقرٔاه يف عيونك منذ البداية ، ورمغ لك هذا، U انين عىل اسـتعداد ان اساعدك zي يشء اسـتطيعه للوصول اىل 
الهناية اليت تسعني انت الهيا فقط، ال ليشء وامنا العرف ما يه الهناية، وكيف سـتكون ، ال تتفاجيئ � مرح مما 

، فاÓ ابن برش، وانت تعرفني لك يشء عنا، ولكن هناك جوانب خمفية مل تسـتطيعوا بعد الوصول الهيا، Uن مل اقول
يعد هيمين يشء، ال القوة وال احلب وال حىت السعادة، وال أي يشء اخر سوى يشء واحد يشدين فقط، معرفة 

الفضول القاتل، ولكن ال هيم، ال اريد شيئًا  جيوز ان يكون حب الفضول هو ا9ي يمتلكين ، نعم انه حب, الهناية 
ابتسمت مرح وقالت .". سوى ان افهم  

ـ امسع، ال ميكن ليشء ان يسـمتر كام هو، فلك يشء يتغري وفق الظروف وUحداث اليت حتيط بنا ، كام انه  :
ن تتغري يوميا، فاليوم يوجد قوامس مشرتكة كثرية بيننا وبني البرش، U ويه احلمل zملسـتقبل ، وUحالم � حس

حسن، ان القامس املشرتك Uقوى هو  ..حنمل بيشء ما للغد، وعندما يأيت الغد حنمل بيشء آخر لليوم ا9ي يليه
فقوة الرش اFفية خلف هذا الباب، واليت ال يعرف حقيقهتا احد، او ما يه او ...الفضول ، الفضول ملعرفة اGهول
. الفضول من هذه القوة، واخلوف املمزوج zلفضول.. اÅرت الفضول واخلوف معا كيف شلكها او ما يه طبيعهتا، 

هذه ...من ا9ي سـميتلكها ويسـتطيع هبا ان يدمر ان اساء اسـتخدا�ا العامل او جيع& افضل ان اجاد اسـتخدا�ا 
سـيصل اىل هذه  القوة � حسن بقيت اسطورة مسـتحي*، ال ميكن الوصول الهيا، ولكن علمنا بأن احد من البرش

القوة، واكن من املعروف ان أي من ابناء عاملنا ال ميكن ان حيصل علهيا الن هذا مسـتحيل، وهذا بسبب خواصنا، 
لهذا مل يكن احدÓ يفكر او حيمل zلوصول الهيا، ولك ما اكن يشغلنا هو احملافظة عىل عاملنا وعىل عامل البرش الرتباطه 

من كبار العلامء وUساتذة املتخصصني يف عامل البرش، وعاش بني البرش واسـتطاع ان  بعاملنا، وبعد ان مترد نور وهو
جيمع املمتردين من حو¬ ليشلك هبم قوة يسـتطيع هبا السـيطرة يف املسـتقبل، واحلرب املسـمترة بني سلطة عاملنا 

9ين اسـتطاعوا اسـتغالل واملمتردين، واليت دارت معظمها عىل Uرض، واخطر هذه احلروب اكنت مع املمتردين ا
، ولهذا بقي "الاكتو"اجساد برشية لميلكوا اخلواص البرشية وخواص ابناء عاملنا معا، والنرص اكن دامئا لسلطة 

املمتردون يف حا� من الترشد الاكمل، وهذه القصة طوي* وجذورها منذ Uف السـنني تتجدد دامئا مع مترد احد 
موضوعنا، مل اكن اÓ احمل zليشء الكبري يف حيايت، فقط اردت ان اكون جديد من اجليل اجلديد، وهذا ليس 

ولكن حيب الكبري لنور، اسـتاذي، يف سـنوات متهيدي .. واحدة لها شأن بسـيط، او اسـتطاعت ان حتقق خشصها
للبداية، وبعد ان اختفى ،جعلين اهمت بلك صغرية وكبرية ختصه، وحيv سـنحت الظروف وكشفت Uمور امايم، 
وعلمت انه مترد، بدٔات احبث عن لك Uسـباب اليت تدفع عاملا كبريا ذو شأن مثل نور ـ وا9ي اكن بأماكنه الوصول 
اىل اعىل مراكز السلطة يف عاملنا ويه جملس احلكامء ـ اىل التخيل عن لك يشء واFاطرة والمترد، وUندماج مع 

U ل العذاب ا9ي سـيعانيه بسبب هذاÝندماججسد برشي، واح . vلقد اكن املفهوم الشائع ان هؤالء العلامء حي
بأن السـيطرة عىل البرش من خالل قانون Uندماج يه اليت سـمتنع ,متردوا فعلوا ذZ حبا zظهار صدق نظريهتم 

رد من حدوث كوارث، واُعتربوا zنه اصاهبم جنون العمل واملعرفة، واÓ خشصيا اقتنعت هبذه النظرية وهبذا السبب للمت



قبل اشخاص ذو شأن وماكنه، ولكين مل اقتنع بأن نور 9zات يسعى لتحقيق نظرية علمية من خالل Uندماج، 
وحيب وتعلقي بنور اÅر بداخيل الفضول ا9ي جعلين احبث عن لك يشء خيص نور الدرسه، لعيل اجد اجابة ملا 

نور، ومك اكن هذا صعبًا الن هذا ليس جمايل، وانه امضيت سـنوات واÓ اقرٔا واحلل ا¤راسات اليت اعدها .. فعل 
جمرد -م علامء ال يفهمه U العلامء، ولكين بذلت املسـتحيل حىت بدٔات املس ان نورًا يسعى ليشء مسـتحيل، 
U وهو دخول بوابة الرش واحلصول عىل القوة، ليكون اول ابناء عاملنا ا9ين اسـتطاعوا دخول هذه البوابة اليت 

وبدأت zلبحث الفهم ما يه، وعلمت zهنا املسـتحيل، ولكن " بقوة الرش" القوة ومن هنا بدأ اهÝيم توصل اىل
ثقيت بعقل نور الكبري ا9ي ال ميكن ان حيمل بيشء U اذا اكن عنده امل ولو واحد zملليون من قدرته عىل حتقيقه، 

ذا احلمل، حمل اجلنون، وامضيت سـنوات ، وبدأت افكر وخططت حلمي مستندا اىل ه"حمل نور"اصابين مرض 
حارسة ابواب الرش" طوي* من العمل الشاق، وا9ي حضيت من اج& بلك يشء، السـتطيع الوصول اىل ماكنة  " 

جبدارة، وساعدين احلظ zن احلارسة القدمية قد اهنت مدهتا يف حراسة احدى البواzت، واكنت فرصيت وجنحت 
الصدفة السيئة والسعيدة، ان تأيت انت بطريقي واخيت الوحيدة، واليت يه اغىل ووصلت اىل هذه البوابة، وشاءت 

ما عندي واليت امهلهتا لسـنوات طوي*، تزتوجك وتصبح من املطلوبني للقانون، وهكذا وجدت من هذه الصدفة 
نورًا دون  السيئة، فرصة سعيدة السـتغالZ لتحقيق هديف zلوصول اىل نور، وساعدت بلك الطرق ومبنهتـى احلذر

ان يدري جلره للوصول اىل هذه البوابة، ومك اكن هذا شاقا ومتعبا، واكن حمل نور اجلنوين يف دخول بوابة الرش، 
وا9ي وجد الطريقة من خالل اسـتغالZ، واسـتطاع ان يفك رموز Uبواب، وجعلين اسـتغل عق& ومعرفته يف ان 

Z، وبرصاحة، بدونه مل اكن اسـتطيع دخول هذه البوابة رمغ اين ادخل اÓ من خال¬ البوابة، ومل يكن يتوقع هو ذ
Óاهنت مرح -�ا، وال اخفي انين كنت مهبورا من ". حارسـهتا، وهكذا دخلت عرب حمل نور وانهتـى نور وبقيت ا

زها ـ ولكن كيف سـندخل البوابة Uخرية ونور الوحيد ا9ي يسـتطيع فك رمو : ذاكهئا وقدراهتا العجيبة، وقلت لها
ـ : قالت ".  سنسري عرب الساحة اÓ وانت معا، حىت نصل Uقواس امخلسة الصغرية اليت تسـبق البوابة الرئيسة، "

 Z جتاه ." هيا بنا نسري بدًال من اضاعة الوقت" ـ : قلت لها ". وعندما نصل سارشحz لسريz واردت ان ابدٔا
ـ ". جمنون اتظن Uمر هبذه البساطة ؟انت "ـ : Uقواس امخلسة، ولكهنا امسكت بيدي وقالت  ومل ال، عدة "

فعال انك ساذج، اتظن ان املسافة بينك وبني Uقواس "ـ : حضكت مرح وقالت .". خطوات ونصل Uقواس 
عدة خطوات، وان Uمر هبذه البساطة، خطوة واحدة خنطوها zالجتاه اخلطأ سـتلكفنا عرشات السـنوات حىت 

Z كيف سـمتر ، انظر اىل الساحة جيدا، اهنا مرصوفة zالجحار السوداء، وال فرق بني سأرشح ... نصل Uقواس
... جحر واخر، وUمعدة حتيط zلساحة من لك اجلوانب، ولالمعدة ظالل انعكست عىل احلجارة ال تراها بسهو� 

ط يف فضاء ال جيب الرتكزي حىت تراها، وان اخطأت ودست عىل احد هذه الظالل، فسـتختفي الساحة، وتسق
هناية ¬، لهذا جيب ان حتذر، واثناء سريÓ عىل احلجارة املرصوفة، سـتظهر جبانب Uمعدة وحوش وحيواÓت 

مفرتسة، ان اخطأت ودست بقدميك اكرث من جحر، فسـهتجم علينا، وسـتكون هنايتنا، ولهذا قبل ان تضع قدمك 



ام تقدمت zجتاه Uقواس، ستتعرض لهجوم من عىل جحر اخر، جيب ان ترفعها عن احلجر السابق، وايضا لك
وحوش او من اشاكل خمتلفة، ال ختف، بل ال تأبه لوجودها، ولكام تقدمت اكرث،و المست قدمك جحراً، سيسقط 
من ماكنه، ا�ك ان تفقد توازنك، وضع قدمك يف الفراغ ماكن احلجر، وال ختف، فاحلجر مل خيتف يف احلقيقة، ولكام 

عىل احلجر ا9ي جيب ان تدوس عليه يشء مينعك من ان تدوسه، فال ترتدد ودس عليه �ام تقدمت، سـتجد ان 
اكن، وايضا ستشـتعل Óر مل تر لها مثيًال يف حياتك، ستشعر حبرارهتا فال ترتاجع بل اقتحمها ، ويف املرح* قبل 

انت حباجة اىل اكمل تركزيك  Uخرية، ستتحرك Uمعدة وهتزت، لتالمس ظاللها يف لك حلظة اكرث من جحر، وهنا
و¤قة كبرية جدا، اما املرح* Uخرية قبل الوصول اىل Uقواس، فهـي املرح* الصعبة جدا، واليت حتتاج اىل ارادة 

 Z اBاملرح* بسالم سأقوم برش Îن واسرتح وخذ الوقت ا9ي .. قوية جدا، وعندما نصل اىل تU اجلس
اطرقت قليال افكر هبذه Uهوال واملصاعب اليت .". سـتعداد، سـمنيض يف رحلتنا حتتاجه وعندما تشعر انك عىل ا

جيب ان امر هبا، ولكين مل اسـتطع ان اختيل حدوث لك ما ذكرته يف هذه املسافة القصرية، فاملسافة حيث اقف 
اخذت . ق او zقل وحيث سأبدٔا وبني Uقواس اليت اراها امايم ال تتجاوز عرشة امتار، ٔاي انه ميكن قطعها بدقائ

وقفت عىل ... ما احتاج من الراحة وقررت البدء بثقة عالية zلنفس، ورمغ صعوبة Uمور، U اين تصورهتا سه*
ـ اÓ واثقة من قدرتك � حسن عىل اجتياز هذا Uمتحان : قالت يل." اين مسـتعد للبدء "ـ : قدماي، وقلت ملرح

تراين، وال حتاول البحث عين وال حتاول ان تتحدث بصوت عال،  الصعب، سأكون معك خطوة خبطوة، ولكن لن
ان اردت ان حتدثين فأفعل ذZ بدماغك، دون ٔاي اسـتخدام للصوت او اهلمس، سأرشدك خطوة خبطوة وساكون 
معك، لن تسمع صويت وال حتت أي ظرف، ولكن ان حصل ومسعت صويت، فال تصغي اليه، قد حتدث مفاجآت 

قلت لها." ما هو مطلوب منك ان تسـيطر عىل نفسك وان تتعامل ٔ×ن ال وجود لها  مل احك Z عهنا، فلك  :  
 

ـ : اقرتبت مين، ووضعت كفهيا عىل خدي، واخذت تنظر يف عيوين وتقول." اين عىل اسـتعداد واÓ جاهز" ـ
اتبعها، وما  واعادت عّيل لك ما قالته ،ترشح اخلطوات اليت جيب ان.". ثق zنك قادر.. حسن ثق zنك قادر "

زلت اصغي واحدق يف عيوهنا حىت وجدت نفيس احدق يف فراغ، امسع صوهتا دون ان اراها، ال امسع صوهتا من 
" حسن هل انت مسـتعد؟"ـ .. خالل اذÓي، بل من خالل دماغي، ؤ×هنا اصبحت فيه او اين احدث نفيس 

ك الميىن مث اليرسى جبانهبا عىل احلجر Uسود، اذن هيا رس � حسن، ضع قدم"ـ ...". نعم اÓ مسـتعد "ـ : اجبهتا
هل ترى الظل املنعكس؟ انه واحض Uن، اقفز .. ا�ك ان ترسع، هيا: وال تتحرك، جيد � حسن، ساعيد حتذيرك

وهكذا كررت احملاو� مئة مرة، ومل يكن من الصعوبة ...". عنه بقدمك الميىن عىل احلجر ا9ي يليه، جيد � حسن
، ولكن الغريب ان Uقواس ما زالت بعيدة، او ان املسافة اليت قطعهتا مل تقربين من Uقواس، رؤية الظالل

اسـتعددت للخطوة اليت تلهيا، وصوت مرح يرشدين هبدوء وثقة عالية، ولكن الظالل مل تعد ترى بسهو�، ولهذا 
أ مبئات احليواÓت اليت حتيط يب كنت اقف دقائق التأكد من رؤيهتا، وبعد ان تبينت الظل قررت القفز، ال تفاج



من لك جانب، و×ٔين دخلت عاملا اخر، انظر اىل اخللف ولك يشء قد اختفى، فضاء واسع شاسع ال هناية ¬ 
خلفي، خطوة واحدة فقط اىل اخللف وتكون هناييت، وال ادري ان اكن هذا ومه او حقيقة، ولكين اشعر بأنه 

د عين U امتارًا قلي*، حيواÓت مهنا ما اعرفه وعهدته مثل المنور ٔانظر حويل الرى حيواÓت ال تبع. حقيقة
والقطط، ومهنا ما مل اره يف حيايت، ومل امسع عنه، كقرود لها خمالب وانياب وراس كبري، وحيواÓت بثالثة ارجل 

عة ايدي، وzربعة ومخسة وعرش ارجل، واشاكل تشـبه Uنسان U ان الراس يشـبه رٔاس الضبع، لها قدمان وارب
ال .. ال ختف"ـ : حيواÓت وخملوقات غريبة كثرية، اشرتكت مجيعها zلتأهب وUسـتعداد للهجوم، ومرح حتدثين

لن هتجم عليك حىت لو اقرتبت مهنا، وUن حاذر وال جتعلها تشتت ذهنك، ان دست عىل اكرث .. ختف � حسن
ركز مع الظالل فقط، وركز يف ان ترفع قدمك .. اهها من جحر ففي هذه احلا� فقط سـهتجم، حاول ان ال تنظر zجت

اقفز عهنام االثنان اىل "ـ : ورايت ظلني متتاليني ، فقالت..". قبل ان تضع قدمك Uخرى عىل جحر، هيا � حسن
وفعلت، وكررت العملية اكرث من مخسني مرة، واحليواÓت ما زالت حتيط يب، U اهنا .." احلجر الثالث، ستنجح

صدر اصوا� خمتلفة وغريبة، اكدت تفجر رٔايس، ووددت لو اين اسـتطيع ان اضع اصابعي يف اذين حىت ال بدٔات ت
خطوات اخرى ،واختفت مجيع احليواÓت من حويل، وتنفست الصعداء ورست خطوة تلو اخلطوة .. امسع صوهتا 

وضباع ووحوش كثرية ومتنوعة،  هبدوء، وجفأة ودون سابق انذار، جهمت عيل مجموعة من القرود، خلفها منور وقطط
قف ماكنك وال .. ا�ك.. ا�ك ان تلتفت اىل اخللف " ـ : للحظة اردت الهرب، U ان صوت مرح رصخ يب وقال

...انظر الهيا وال تغمض عينيك، ال ختف � حسن، وا�ك ان تفقد توازنك  ..تتحرك  بدٔات امسع اصوا� .". ا�ك 
بدٔات احليواÓت ... فرتسة، ما يه U خطوات وتفرتسـين، وصوت مرح حيذرين خميفة آتية من خلفي، وحيواÓت م

تقفز عيل الواحد تلو Uخر، ومع لك قفزة اشعر بأن هذه هناييت ، خوف يمتلكين وجسدي تتساقط منه حبات 
هو U ومه حيواÓت تقفز zجتايه، وعندما يصلين خيتفي ٔ×نه مل يكن ، ورمغ قناعيت بأن ما اراه ما ... من عرق 

وخيال، U ان الطريقة اليت هتامجين هبا هذه احليواÓت جتعلين اشعر حبقيقهتا، واشعر بأن Uول ان مل يؤذين فٕان 
الثاين سـيفعل، وال ادري مك مر من الوقت واÓ اتعرض لهذا الهجوم الومهي احلقيقي، هل يه ساعة ام يوم ام عام 

تقط انفايس وار�ح قليال ؤاقف، وبعد ان كررت العملية ورست عدة انهتـى الهجوم، وطلبت مين مرح ان ال . ؟
خطوات، رفعت قديم، وقبل ان ادوس هبا عىل البالطة، اختفت البالطة من حتت قديم ،وشعرت بأين ساسقط 
يف هاوية ، ولكن احلظ اسعفين يف اقل من رمشة عني، ومل انقل قديم، لتسـتقر ماكن احلجر حيث كنت ارى 

ومرح تشجعين، لزيداد الشعور بداخيل بأن احلجارة اليت ختتفي قبل ان .. ن حتت قديم يشء صلبالفراغ، ولك
رست بسهو� وثقة أكرب، حىت وجدت امايم Óرًا ٔ×هنا اجلحمي، مل ار يف حيايت Óرا اعظم مهنا، مل . ادوسها موجودة

ال اخاف، فهـي لن حترقين، ولكن لكام اشعر zخلوف من النار اليت امايم رمغ ترددي من طلب مرح ان اقتحمها و
اقرتبت اخذت اشعر حبرارهتا اكرث ،وبدٔات اتأكد zهنا حقيقية اكرث من كوهنا ومهية، ولكين كنت اسـتجمع جشاعيت 

عد اىل اخللف برسعة � "ـ : اقرتبت من النار واذ بصوت مرح يرصخ يب بصوت عال... واسري، ومرح تشجعين 



ال تتقدم.. ال تتقدم ... ف � حسنعد واسـتدر اىل اخلل.. حسن   !!"  
ـ : ويف حماوليت للرتاجع ا�ين صوت مرح من جديد، تنهبين، ورصخت يب قائ*  ال تصغ للصوت ا9ي مسعته � "

وقعت يف حرية من امري بني صوت مرح ا9ي يدعوين للعودة اىل .". امك& � حسن ..حسن، امكل طريقك
من Uصغاء للصوت، لياتيين صوهتا يؤكد يل zهنا من دعتين للميض قدما حيث اخللف، وبني صوهتا ا9ي حيذرين 

..." � حسن لقد حذرتك من لك صوت تسمعه حىت لو اكن صويت، فهذه خدعة البواzت � حسن" ـ : قالت يل 
لتقط جشعين صوهتا واقتحمت النار بثقة، وحاولت ان ارسع التفادى حّرها ، جنحت يف عبورها وتوقفت بعدها ال

وبدٔات اسـتعد للميض قدما، فالتفت حويل . جدا.. قريبة جدا .. انفايس ونظرت اىل Uقواس الشعر اهنا قريبة 
التبني حميطي، فصعقت حيv رايت عرشات الظالل تتحرك الواحد تلو Uخر ، نظرت اىل Uمعدة ورايهتا هتزت 

نفيس zين هاZ وال ريببقوة، وحيv نظرت اىل الظالل مرة اخرى علمت يف قرارة  اخذت احدث مرح قائال  . 
ركز ... بل تسـتطيع � حسن، ركز قليال فقط"ـ : لكن مرح تقول يل !" ان من احملال ان اسـتطيع جتاوزها " ـ: لها 

عدت انظر اىل الظالل مرة اخرى فوجدت اهنا تتحرك الواحد تلو Uخر برسعة كبرية، الواحد تلو !!" � حسن 
ل من رمشة عني، مل اكن اسـتطيع ان ارى احلجر U والظالل متر عليه، ويه تغطي اكرث من عرشين Uخر وبأق

جحرًا او اكرث، ؤ×هنا مروحة كهرzئية، دب اليأس يف قليب عىل الرمغ من تشجيع مرح املسـمتر يل، حىت رصخت 
ـ ال ختف، : فقالت مرح..". الل مسـتحيل ان امر دون ان املس الظ... مسـتحيل... كيف ميكن هذا... كيف"ـ : هبا

ان ركزت برصك جيدا وقفزت قفزات رسيعة جدا ستتجاوزها، مل اقتنع مبا قالت، ولكام حاولت ان اقنع نفيس 
ب�ßا، وجدت انه من املسـتحيل، مرت اكرث من ثالث ساعات ومل تنجح مرح بأقناعي، حىت اهنا يه قد يئست 

حباطا لشعوري بأن مرح ال جتد الوسـي* الخراجنا من هذا املأزق، مرت من تÎ احملاو� ، مما زادين يأسا وا
حسن ال توجد U فرصة واحدة فقط، "ـ : ساعات اخرى، وUرهاق والتعب قد اسـتوليا عّيل، حىت قالت مرح 

ملكين دماغك بأرادتك ال حتمك فيه حىت اسـتطيع ان اسري "ـ " كيف ؟"ـ ". ويه ان اسري اÓ يف جسدك
ال داعي "ـ : خفت من -م مرح وطلهبا خوفا اشد من خويف يف الساعات Uخرية، ولكهنا قالت  .".جسدك

هيا � .. للخوف، ال يوجد يشء يسـتحق اخلوف، فلو اردت شيئا بك لفعلت ، ولكن ال توجد غري هذه الطريقة 
اسـتطيع ان اسري من حسن، دعين احتمك بدماغك zلاكمل، ال يوجد ¤ينا وقت حىت اطرد التعب من جسدك و 

.. استسلمت لها ونفذت ما طلبت وفقدت Uحساس بوجودي .". خالل اسـتخدام الطاقة الاكم* لôماغ
لقد جنحنا � " ـ : مل اشعر بيشء ومل اع ما حدث U عندما ما خاطبتين قائ* . ووجدت نفيس خارج الظالل

ولت تذكر ما حصل، ورايت كيف مقت بقطع شعرت ؤ×هنا خرجت من رٔايس، حا.". حسن، عد لطبيعتك Uن 
كيف حدث ذZ � مرح "ـ : الظالل برسعة غريبة دون الشعور بوجودي ، مل افهم كيف فعلت هذا ولكين سألهتا

ان قوة دماغك البرشية قادرة عىل صنع املعجزات، فبتحمكي به اسـتطعت ان Uمئ وزن جسدك zجلاذبية "ـ ". ؟
عت ان ابرمج برصك وخطواتك مبا يتالءم مع رسعة دوران الظالل، واسـتخدمت املوجودة يف املنطقة، واسـتط



وهكذا جنحت يف ذZ، ... "احلواس Uخرى والطاقة الاكمنة اليت ال تسـتطيع اسـتخدا�ا العطائك القوة والرسعة
الصعبة اليت  ـ ما يه ؟ ـ اهنا املرح*". وUن انت امام Uقواس، وبقيت مرح*واحدة وينهتـي التعب وUرهاق

ستسري هبا حىت تصل Uقواس، حصيح انك ترى ان املسافة عدة خطوات، ولكن املسافة يف احلقيقة اكرث من 
جيب ان تسري بال توقف �ام اكن السبب حىت ! ذZ بكثري ، ان جناحك هبذه املرح* سـيعمتد عىل قوة ارادتك 
تنا معا، �ام رايت و�ام مسعت، ا�ك ان تتوقف تصل، وان توقفت للحظة واحدة والي سبب اكن فسـتكون هناي 

ال، ال توجد ظالل وال ٔاي يشء اخر ولكن اخلطر احلقيقي هو ان "ـ . ـ وهل هناك ظالل او امور اخرى .". 
- خذ قليال من الراحة Uن، وان "ـ : ابتسمت وقالت .". اÓ عىل اسـتعداد " ـ ". فقط رس وال هتمت... تتوقف 

ارحتت عدة ساعات وبدٔات اسري بأجتاه .". قليال فÎ ذZ، وبعد ان تتاكد من انك جاهز سنسرياردت ان تنام 
بدأت اسري واسري وارسع وابطىء حىت بدٔا . Uقواس اليت اراها zلعني ال تبعد عين مخسة او عرشة امتار فقط

ت ويف لك حلظة مرت ساعة وساعا. العرق يتصبب من لك جسدي، والتعب وUرهاق يصيبين دون ان اصل
مرت عرش ساعات ومل يعد .. اظن اين وصلت، لكين مل اصل، انظر حويل، واجد بأن املسافة تزداد وال تنقص 

جسدي يقوى عىل محيل ، وعدة ساعات اخرى مرت وبدٔات اجر قدماي جرا واÓ عطش وجائع ، ساعة تلو 
تعد قدماي قادرة عىل محيل ، انظر اىل مييين  اصرب، ولكن العطش اسـتوىل عّيل ومل.. الساعة ومرح تقول يل اصرب 

". ا�ك وUقرتاب" ـ : ومرح حتذرين وترصخ يب .. فارى واحات ماء، مل اشعر بنفيس U واÓ اسري بأجتاهها 
وال تزال .. اصبحت امر من واحة اىل اخرى، وارى انواع الطعام مبا 9 وطاب ومرح ال تزال حتذرين وتشجعين

ور من حويل ، صور غريبة لفتيات وينابيع ماء وحدائق ازهار ال ادري ان كنت اهذي ام ان الصور الغريبة تد
ومرح جتلس جبانيب، فتحت ... مل اشعر بنفيس U واÓاسـتلقي عىل Uرض جبانب Uقواس . ا9ي اراه حقيقة 

سـبع وعرشون ساعة  عيين، وعلمت مهنا انين قد جنحت zلوصول ،وانين قطعت مسافة اسـتغرق قطعها من الوقت
اكنت مرح فرحة مرسورة ، فرشدت بذهين بعيدا عن انتصار . ، واين منت بعد ذZ اجلهد اكرث من عرش ساعات

مرح، وجلت ببرصي انظر Uقواس الضخمة اليت اهبرتين رؤيهتا، ورسح خيايل مبقارنة نفيس معها الشعر بنفيس 
، نسيت لك التعب واجلوع والعطش واكنه اكن وهام ليس وقفت عىل قديمّ .. من* تقف جبانب احد Uهرامات 

اكرث، تأملت مليا تU Îقواس امخلسة العمالقة والبوابة اليت خلفها واكهنا تاكد تالمس الغيوم zرتفاعها، فقلت 
ـ: ردت عّيل ..!!". وصلنا � مرح وصلنا "ـ : والفرح يعرتيين واخذت ...". اقرتبنا من Uقواس اكرث .. اقرتبنا  " 

انظر اىل البوابة اليت خلفنا ، تÎ البوابة الضخمة امجلي* امللونة zالف Uلوان املمزوجة معا بتناسق فين مجيل جدا 
صور ورسومات منقوشة حبرفية عىل البوابة ال تعد وال حتىص ، ..، او رمبا يه الوان جديدة مل ارها من قبل 
جشارا ، حيواÓت وجنوما وامقارا وبرشا ونبا�ت واساماكً وغريها مما ال عرشات Uالف من الصور اليت متثل حبارا وا

يوجد ¬ يف قامويس تسميات، فلك واحدة جتذبين للتأمل فهيا ويف ابداع نقشها، واذ انتقلت اىل Uخرى اجد 
ت فال اجدها مزجيا ممزيا من Uبداع واذا عدت اىل Uوىل اجدها اختفت او اين اتوه بني Uف الصور والرسوما



، متلكين شوق عظمي لالقرتاب من هذه البوابة، يشء ما يشدين جبنون لالقرتاب مهنا، ال اعمل هل هو جامل 
ـ اىل اين ..". هيا � مرح هيا "ـ : رسوماهتا ام ماذا ؟ التفت صوب اجلنية مرح، واخذت احهثا عىل Uرساع 

حسن، فأوال جيب ان تعرف ٔاي Uقواس جيب ان تدخل ال تسـتعجل � ! �حسن ؟ اتريد ا¤خول اىل البوابة 
للمرة Uوىل ارى عىل .. اخذت مرح تنظر اىل Uقواس وتسري zلقرب مهنا ويه تفكر .". حىت تصل اىل البوابة 

ما الصعب بدخول Uقواس ولك Uقواس تؤدي اىل البوابة؟ : "و'ها عالمات احلرية والقلق، اردت ان اسالها
واحض للعني، ولكين فضلت الصمت، اذ اين شعرت بسذاجة سؤايل، وتذكرت اهنا قالت ما قا¬ نور وهذا ما هو 

بأن قوسا واحداً هو ا9ي يوصل اىل البوابة، اما بقية Uقواس فهـي تدخل اىل الال هناية: منذ البداية وبلمحة  ... 
ف ٔاي قوس من Uقواس جيب ان عني نظرت اىل مرح، ورايت احلرية اليت تمتلكها، فشعرت ان مرح ال تعر 

ـ واحض: ندخل، او ان هناك مشلكة كبرية، انتظرت قليال حىت اقرتبت مين مرح وابتسمت خببث  ..  

   

  .".فستسقط نظرية املسـتحيل ان دخلنا هذه Uقواس والبوابة" ـ : واشارت بيدها حنو Uقواس وقالت 

ـ وماذا سـتخرس انت؟  :حضكت وقالت . فهل من املمكن ان ال ندخل؟ " ٕان دخلنا"ماذا تقصدين بـ: فقلت 
 Îفأن مل ادخل فقد خرست لك يشء .. يكفيك انك وصلت ورايت ما مل يره انسان قب Óفربقت عيناها .". اما ا

لنا فانت ا9ي سرتحب، الننا سـنتساوى معا يف الهناية ، فسـنذهب ـ اتعمل � حسن ان فش : واخذت تضحك وتقول 

ـ ال ادري ماذا : حضكت وقالت .". وماذا سـنفعل � مرح " ـ .". اÓ وانت اىل نفس املصري امللعون يف الهناية 

احÝل  سـنفعل ، وال توجد اية طريقة ملعرفة القوس ا9ي جيب ان ندخ&، حىت نور اGنون ال يعرف كيف ، امامنا

Îمن مخسة، اما ان ننجح او هن.". 

ـ رمبا نور يعرف كيف : حضكت واكن zد� اهنا تضحك من القهر.". ولكن نور قال انه يعرف كيف يدخل البوابة "ـ 
  ."يدخل البوابة، ولكن Uقواس يه املشلكة

عرفته يف السابق ان هذه Uقواس جيب ال ادري، ما .. ـ ال ادري، رمبا .". نور اكن واثقا من قدرته عىل دخولها"ـ 

ملاذا ال .. ان تكون حتت حراسة من نوع معني ، ولكن املفا�ء يل ان Uقواس بدون حراسة، وهذا ما حيريين 

توجد حراسة عىل Uقواس ؟ ملاذا؟ لو اكنت توجد حراسة فاÓ واثقة من قدريت عىل جتاوزها، ولكن ان ترتك 

رمبا هناك حراسة ولكهنا ال تظهر او ال ! ما ادراك اهنا بال حراسة ؟"ـ .". 9ي يقلقين Uقواس بال حراسة، فهذا ا
ـ وهذا ما يقلقين اكرث، فلو اسعفنا احلظ ودخلنا القوس املقصود املوصول zلبوابة، فكيف سنتجاوز  .". نراها

كنت اعمل ان .. 9ي يديرها احلراسة واÓ ال اسـتطيع ان احدد ما يه نوعيهتا، واي خواص لها وما هو العقل ا



احلراسة موجودة عىل هذه Uقواس، وقد ُوجدت منذ عرشات Uالف من السـنني وقبل اجيال عدة ،لقد راهنت 

اهنا حراسة قدمية مل تتطور، ولهذا ميكن جتاوزها رمغ انه يقال عهنا اهنا حراسة ال يوجد ومل يوجد اقوى مهنا يف 
واسـمترت مرح يف الßم ..". هذا مل يقلقين، فاÓ مرح واثق بقدرايت، ولكن اين يه عاملنا، وال ميكن هزميهتا، ولك 

مرة تسري zجتاه Uقواس وتعود اّيل وحتدثين وجتلس جبانيب، ومرة تعود .. مرة وzلضحك مرة وzلرصاخ مرة اخرى

تلقيت عىل Uرض وتقف وتسري، حىت اهنا اخذت تلكم نفسها، واÓ صامت ال ادري هل احضك ام ابيك ، اسـ 

zلقرب من Uقواس وغفوت الستيقظ ٔالرى مرح كام تركهتا قبل نويم، تسري ومتيش،تقف وجتلس، تضحك 

انقىض اليوم Uول ونصف اليوم الثاين وحنن .. وترصخ ، مل ارها منذ ان عرفهتا تترصف هبذه الغرابة وهبذه الطريقة

الطعام او الرشاب، ولكن النعاس هو ا9ي اكن يسـيطر عّيل، مفا عىل حالنا، والغريب اين مل اكن اشعر حباجة اىل 

ان احصو قليال حىت اشعر حباجيت للعودة للنوم، رمبا اكن هذا بسبب القلق واليأس ا9ي اصابين من هذه الهناية، 

 او رمبا السبب شعوري الغريب zلالمباالة او بأين لن اخرس شيئا 

ال ادري ما .. رؤييت للقمر، ومل يتغري يشء، والوضع كام هو يف اليوم Uول ثالثة ا�م مرت علمت مبرورها من  ..

نور اكن يعمل الطريقة اليت يسـتطيع هبا دخول Uقواس، اÓ متأكد " ـ  :خطر ببايل، فرصخت عىل مرح وقلت لها

وعدت اÓ للنوم ومل  وعادت اىل حالهتا Uوىل. ـ ان اكن نور وجد الطريقة فاÓ ساجدها.". � مرح zن نور يعمل 

هيا � حسن ركز معي، ...ـ سأعرف Uن ان اكن نور قد عمل zلطريقة : اُحص U ومرح توقظين بعنف وتقول يل 

وافقهتا ومل ابد ٔاية معارضة ، جلست امايم . اترك يل دماغك العود به اىل املايض لعيل اسـتطيع ان اجد شيئا 

. ت مين ان انظر يف عيوهنا، واخذت تذكرين zليوم Uول للقايئ بنورووضعت يدهيا عىل رٔايس برقة ولطف، وطلب

جسد جيلس اما�ايف احلارض، واÓ نفيس مع نور يف املايض حلظة بلحظة .. بدٔات اشعر zين اثنان ولست واحداً 

رايس وبدٔا رفعت مرح يدهيا عن . لكمة بلكمة من حلظة معرفيت به اىل هنايهتا املؤملة اىل حلظة قت& عىل يد مرح

لقد وجدهتا ، نور اكن حباجة اليك ،ومل يكن " ـ : اطرقت مرح zلتفكري قليال وقالت.. النشاط يعود اىل جسمي 

فوجودك هنا مل يكن فقط من اجل قتل القطط !!! لو مل يكن حباجة اليك لقتÎ .. يفكر بقتÎ قبل دخول البوابة 
وكام اكن هو ... بعد جتاوز املمر اكن حباجتك لتوص& اىل Uقواس  ليسري عىل دماهئا ويتجاوز هبا املمر ، بل النه

حباجة اىل دماء القطط، اكن حباجة اىل دمك انت ليعرب علهيا اىل Uقواس والبوابة ، خفواص دمك يه اليت حيتا'ا 

لتحصيل  ـ يشء رائع وبرشى سارة اتودين انت Uن ذحبي.". النه دم برشي، وهذه البوابة خصصت للبرش فقط 

ـ اÓ ال اسـتطيع قتÎ، ولكين اسـتطيع احلصول عىل دمك، وال اعتقد ان نور اكن يفكر هبذا، وU ملا  .".عىل ديم 



حضكت ". هيا � حسن.. ولكن اخرج القليل من دمك � حسن لنجرب هيا.. فكر zدخاZ البوابة بعد Uقواس 

اجرح قدمك، ال هيمين كيف، املهم عندي .. ح يدك اجر "ـ ". كيف ساخرج Z ديم � مرح ؟"ـ : وقلت لها 

: " ففعلت وجرحت اصبعي ومزقت قطعة من القميص ا9ي ارتديه ومسحت القطعة z¤م وقلت لها .." ا¤م
.." ابعد هذا القرف عين، هيا اذهب واجع& يلمس احد Uقواس " ـ : نظرت ايل بأمشزئاز وقالت..!!!" خذي 

جرب ٕالقاءه داخل احد "ـ . وعدت الهيا احضك وال اخفي اين احضك من قهري  ففعلت ولكن مل حيدث يشء،

اقرتبت من احد Uقواس والقيته،  ".. ال ادري، القه داخل ٔاي قوس تريد"ـ .". ٔاي قوس تريدين "ـ " Uقواس 

U خطوات وما كدت القيه حىت اختفى من امام عيين واكين القيه يف عامل اخر، ابتسمت وعدت الهيا، وما يه 

حىت اهزتت Uرض، وبدٔا دخان كثيف ذو لون اخرض zخلروج من Uقواس امخلسة بكثافة كبرية، عدت ووقفت 

جبانب مرح اترقب ماذا سـيحدث بعد ا¤خان، وحيv امعنت النظر وجدت ان من لك قوس خيرج دخان كثيف 

 ليظهر عىل مدخل لك قوس خشص بلون خمتلف عن Uخر، اسـمتر تصاعد ا¤خان لعدة دقائق وبدٔا يتالىش

يرتدي عباءة بيضاء وذو شعر وحلية غلب علهيا اللون Uبيض، واكن واحضا علهيم كرب السن، متزيوا مبهابة ووقار 

كبري، حىت اين شعرت ان النور يشع من وجوههم، متشاهبني اىل حد كبري ولكن ليس zلشـبه الاكمل، طلهتم تبعث 

اىل ابعد احلدود، ترى يف مالحمهم اخلري واحملبة، حىت اين اردت ان اقبل ا�دهيم ابداء  الراحة والطمأنينة يف النفس
لالحرتام الشديد والكبري ا9ي اشعر به جتاههم، هيبهتم ووقارمه اكن zد� انه اثر عىل مرح ايضا، فهـي مل تكن 

شخاص امخلسة من اماكهنم ومل يلتفتوا مل يتحرك U. تنظر الهيم بكرب�هئا املعهود، بل اكن يتضح Uحرتام بعيوهنا

هل هؤالء "ـ : التفت اىل مرح وقلت لها". الينا ؤ×هنم ال يروÓ او اهنم يتجاهلون رؤيهتم لنا، او اهنم ينتظرون شيئا
نعم ،ال .. ـ نعم � حسن: قالت .". مه حراس Uقواس؟ وهل هؤالء مه احلراس املرعبون ا9ين حتدثت عهنم 

عل، ال ادري اية مصيبة هذه جلست عىل Uرض ووضعت رٔاسها بني كفهيا واطرقت zلتفكري، وبدا ادري ماذا اف

جلست جبانهبا وفوجئت zهنا تبيك، حزنت علهيا ووضعت ... علهيا احلزن الشديد ؤ×ن مصيبة كربى قد حلت هبا

ترفع راسها، هذه اجلبارة ال ميكن U اهنا اسـمترت zلباكء دون ان " ما بك � مرح؟"ـ : كفي عىل شعرها، وسالهتا

واسـمترت zلباكء، .". مصيبة � حسن"ـ : فأجابت.. ان يكون باكؤها هذه املرة مصطنعا، احليت علهيا zلسؤال 

ودفعت براسها اىل صدري، واخذت اداعب شعرها ويه تبيك، وبني ا¤موع تتفوه بلكامت متقطعة تزيد من 

" كونته "اىل اين أوصلت نفيس؟ ماذا سافعل؟ ليتين بقيت  . بقيت كام اÓليتين.. ليتين مل افعل "ـ ... حرييت
مصتت وشعرت اهنا غفت عىل .". الصغرية، - لن افعل، ساعدين � حسن، ال اريد شيئًا، اريد ان اعود كام كنت



ل عن صدري، بذلت 'دي ان ال احترك حىت ال اوقظها، حىت استيقظت لوحدها، ونظرت ايل ؤ×ن عيوهنا تسا

وعادت ووقفت عىل قدمهيا، واخذت تمتىش ويه شاردة ا9هن، واÓ اترقب ماذا سـيحدث وقالت . ا9ي حدث

ـ .". اما ان ندخل البوابة، او نبقى هنا حىت نصاب zجلنون ومنوت، فال جمال للعودة اىل اخللف"ـ : يل بنربة حزينة

ـ -، ¤ي الطريقة، و� ليهتا مل تكن ". متتلكني طريقة ؟ فاÓال افهم ماذا حيدث وملاذا تبكني، U.. اذا لندخل "

اسـتغربت من -�ا اكرث، ولكين شعرت zن اللعبة ليست لعبيت، ومل ...وانهتت قبل ان افهم هذا املوقف  .¤ي

اكن اريد ان استبق Uحداث، طلبت مين ان اسـتعد ¤خول القوس، وابتعدت عين عدة خطوات، ورفعت يدها 

لتقتل حراس " Uصنام السـبعة " اليت سـبقت مقتل نور، وفورا علمت اهنا تفكر zسـتدعاء قوة zUدة  zلطريقة

ولكهنا ..ـ ال تفعيل � مرح ، انزلت يدها واكهنا اسـتجابت لرصا� وطليب، واخذت تبيك .. Uقواس فرصخت هبا 

ا من جديد ويه تبيك وا¤موع تتساقط ـ اخرس وال تتدخل فال يوجد ما خترسه ، ورفعت يده: رصخت يب قائ* 

ـ بأمسي اÓ مرح حارسة ابواب الرش ومبوجب الصالحيات املولكة اّيل ومبا اين اÓ احلامكة : وقالت  . من عينهيا

سادت دقائق من الصمت اجواء املاكن ليتكرر ..". الواحدة الوحيدة للعقرب آمره zحلضور اىل هذا املاكن وفورا 

" .. السـبعة الصفر"جديد امايم، وصعدت امعدة ا¤خان العرشة، وظهر من بيهنا Uشخاص  املشهد القدمي من
 Óخرى، ومل اشعر بنفيس ، رمغ شعور الالمباالة ا9ي اصابين واU معدة الثالثةU وقفوا اكالصنام، واختفت

ولكن Uغرب من ارقب ما حيدث، U ودموعي تسقط حزÓ عىل مصري هؤالء امخلسة، وماذا سـيحدث هلم، 

قاطعها ..." بأمسي اÓ مرح "ـ : ذZ ان مرح تبيك ويه حزينة اكرث مين علهيم، ورفعت مرح يدها من جديد وقالت

بدا اخلوف عىل وجه مرح ومل تسـتطع ان تنطق بلكمة  "...ماذا تفعلني � مرح "ـ : صوت آت من بعيد خماطبا ا�ها

انه صادر عن خشص قادم حنوÓ من اخللف، يف مالحمه ...مصدر الصوت تبني لنا " ماذا تفعلني � مرح ؟"ـ ... 

الوقار وكرب السن، ولكنه اكن اصغر سـنا من هؤالء ا9ين يقفون عىل Uقواس، واكن يرتدي عباءة مقصبة بلون 
. ..قريب اىل ا9هب، ذو شعر طويل، وحلية غزاها الشيب، يسري خبطى واثقة وبكرب�ء يفوق كرب�ء مرح مبرات

" ماذا تفعلني � مرح ؟"ـ : وقال ...اقرتب منا وما زالت مرح رافعة يدها مسـتعدة الصدار اوامرها للعقرب zلهجوم 
 :نكّست مرح رٔاسها اىل Uرض، وخفضت يدها وقالت بصوت هادئ يدل عىل Uحرتام واخلوف معا"

  ."...وكيف اسـتطعت ا¤خول؟.. ، كيف وصلت اىل هنا؟ "داzرا " ـ احلكمي 

ـ عىل اثرك فقط اسـتطعت ا¤خول، هل جننت � مرح ؟ ملاذا � مرح ؟ ملاذا فعلت لك هذا ؟ من : رد احلكمي 

ـ اÓ مل اخن، لقد فعلت لك يشء من اجل عاملنا، لقد قدمت  : قالت". ؟.اجل ماذا ومل ختونني Uمانة والثقة 



  ."!!! ... و... و!! الكثري وحضيت من اجلمك zلكثري 

  .".!!امن اجل دخول هذه البوابة قتلت ابناء عاملك ا9ين احبوك"ـ : عها احلكمي وقال قاط 

  .". ممترد ومن واجيب ان ابيده ٔالنه يشلك خطراً ) قومارن ( اÓ مل اقتل احدًا، "ـ : قالت مرتبكة

 

ون خطرا � مرح؟ امل خيلصوا واملراقبون � مرح، ملاذا قتلِهتم ؟ هل يشلك.. اكن جيب ان ال تقتليه � مرح "ـ : قال 

لقد علمت منذ البداية "ـ : بدا اخلجل عىل وجه مرح، واسـمتر يف -مه!!" ؟.Z ويطيعوا اوامرك حىت اGنونة مهنا 

ان جنون العظمة ا9ي يسـيطر عليك ال بد ان يقودك اىل Uنتحار من اللحظة Uوىل اليت حصل فهيا 

علمت انك ستسعني اىل اقناعهم للحصول عىل صالحيات  ..العقرب عىل صالحيات اسـتخدام " الاكتو"جملس

العقرب لوحدك، لقد اخطأوا ، ومل نكن نسـتطيع ان مننعهم، ولكننا تتبعناك � مرح ومل اشك للحظة zن جنون 
العظمة ا9ي اصابك منذ كنت بدرجة مراقبة U وسـيقودك اىل الهاوية، لقد كنت متفوقة وÓحجة، وكنا نمتىن يف 

  ... جملس احلكامء ان نكون خمطئني، وان تكون ترصفاتك جمرد نزوات

سـنني طوي* وحنن نتبعك � مرح، ومل نسـتطع ان نثبت ٔاي يشء يدينك، ومل يكن zالماكن ان مننعك دون دليل 

واحد حيv تو'ت لتصبحي حارسة البواب الرش، علمنا ان طموحك الكبري ال ميكن ان يتوقف عند هذا احلد، 
 وUن � مرح ماذا تريدين ان تفعيل اكرث؟.. ان هدفا ما برٔاسك تسعني اليه و 

  ."لقد وصلت اىل Uقواس، وعلمت من مه املسؤولني عهنا، وايضا مل ترتاجعي، بل دفعك جنونك للتطاول اكرث؟

 .. هتـيـ مل اسـتطع ان اتوقف، ال خيار امايم اما ان ادخل او ان ان : قالت مرح بعد ان ا'شت zلباكء

� مرح، � ابنيت، لقد دخلت خلفك اىل هذا املاكن العيدك اىل عاملك، هيا � مرح تعايل معي واÓ " ـ : قال

- لن اعود، لن اجسن، ولن اميض بقية "ـ : رصخت مرح وقالت .". كفاك � مرح..ساخرجك من هذا املاكن
خري Z وافضل مما تنوين فع&، عودي معي � ابنيت السجن " ـ : قال لها ." ، - لن اعود " بقبة النور"حيايت 

 Z مرح .. ال اريد " ـ : رصخت.". فهذا افضل Óال اريد ان اجسن، ال هيمين ما سـيحدث، ومرح .. ال اريد، ا

اسـتحلفك مباكنيت ان كنت ما زلت حترتميهنا، " ـ : قال لها ". قبة النور"تفضل املوت عىل ان يكون مصريها 

  ."  القرابة اليت تربطين بكواسـتحلفك بص*

  .".. - � جدي لن اعود معك"ـ : قالت 

وماذا سـتفعلني ان مل تعودي ؟ اسـتأمرين العقرب بأن يقتل هؤالء وانت تعلمني من مه، ٔاوتظنني ان "ـ : قال لها 



مه، فبأشارة واحدة  العقرب قادر عىل Uقرتاب مهنم، رمبا لو امرته فهو قادر عىل ان يقتلين اÓ يف حلظات، ولكن

  .". من احدمه سـيعود العقرب ويبيدك، افهمت � مرح، ال تكوين جمنونة، انت تعلمني من مه

  .". -، العقرب مليك اÓ لوحدي، وال احد �مره U اÓ"ـ : قالت 

  ."� ابنيت مل يصمم العقرب ليتطاول علهيم، وانت تعلمني من يكونون" ـ : حضك احلكمي وقال 

ابتعد اهيا احلكمي، ابتعد � جدي قبل ان ابيدك " ـ : ت والرشر يتطاير من عيوهنا ؤ×نه اصاهبا مس من جنونقال
 :والتفت اّيل وقال..". افعيل ما شئت � ابنيت"ـ : قال احلكمي .". انت ايضا، وابيد لك من يقف يف طريقي ٔاً� اكن

 "؟.وانت � ابن البرش ما ا9ي تسعى اليه "
بوسط اىل هذه اللعبة " طرطور"ـ اÓ ال اسعى للحصول عىل يشء، وال اعرف ماذا اريد، اÓ جمرد  :قلت ¬ 

  .! الغريبة

  ."امسع � ابن البرش، هل تريد ان اخرجك من هنا ؟"ـ : قال 

 ـ نعم ولكن قل يل قبل ذZ، من يكون هؤالء ا9ين تتحدثون عهنم؟: قلت ¬ 

ـ ال : رصخت مرح وقالت  .".هتم وال داعي للمعرفة اكرث، هيا ٔالخرجك معي يكفيك انك رٔاي" ـ : قال احلكمي 

نظرت اىل ". ال تذهب �حسن.. تذهب معه � حسن، لن يرتكوك حباZ، وال تنس انك قتلت اثنني من عاملنا 

  "داzرا"احلكمي 

لن تتعقبونين وسـترتكوين ساذهب معك ولكن عاهدين اوال واقسم يل zنمك .. ـ احصيح ما تقو¬ مرح : وقلت ¬ 

ماذا قررت � .. ال اعاهدك بيشء، ان اردت اخلروج معي فهيا، وان اردت البقاء فأبق "ـ : قال احلكمي !! حبايل؟

  "ابن البرش، هل تريد ان اساعدك للخروج من هنا ؟

حنن ال "ـ  :قال !! ـ ان بقيت مع مرح ساموت، وان خرجت معك ساموت، فهل ختريين ٔاي موت اختار ؟: قلت 

لن اعاهدك بيشء، " ـ : قال ." اذا عاهدتين اهيا احلكمي ان ترتكوين حبايل ساخرج معك " ـ : قلت ..." نقتل احدًا 
وحنن ال نتدخل يف حياة احد، لقد قتلت اثنني من ابناء عاملنا وهذا لن مير بسهو�، ولكين ساساعدك قدر 

ـ : تلهتا zوامر من اجلين نور، وما مر عّيل من مصاعب وقلت ¬فكرت قليال وتذكرت القطط اليت ق .." اسـتطاعيت 

اهيا احلكمي احملرتم اÓ مل اخطط ومل اتآمر ومل اقتل ابناء عاملك، مه ا9ين فعلوا ذZ ودفعوين Z9، اÓ مل اتدخل يف "
لعبيت واين جمرد اداة ال حياتمك، انمت ا9ين فعلمت وقلبمت حيايت اىل حجمي، وصدقين عىل الرمغ من ان اللعبة ليست 

اكرث وال اقل، U انين اشعر مبتعه غريبة يف ان اعرف اكرث، وال مانع يف ان اقامر حبيايت من اجل خطوة واحدة 



هز .". خلف هذه البوابة العظمية، لهذا سابقى مع مرح حىت الهناية، وشكرا Z اهيا احلكمي عىل عرضك مبساعديت

�بين هذه البوابة ليست Z وليست يل وال لها، لهذه البوابة صاحهبا ا9ي "  ـ: راسه وقال" داzرا"احلكمي 

  .".سـيدخل مهنا يوما ما، فابتعد �بين

... ال خيار يل" ـ : هزت مرح راسها وقالت. والتفت zجتاه مرح وقال ـ � ابنيت تراجعي فانت تسعني خلف رساب 

واسـتدار وسار .". بواب الرش ،خريتمك فاخرتمت ولمك ما اخرتمت � ابن البرش، و� حارسة ا"ـ : قال ". ال خيار 

" داzرا "خبطى واثقة وعاد من حيث اىت، وحنن نتبعه بعيوننا حىت اختفى عن Uنظار، ولفت انتبايه ان احلكمي 
ح عن سألت مر . اشاح بنظره لك الوقت ا9ي حدثنا فيه ، ومل ينظر اىل Uقواس او البوابة حىت ولو نظرة خاطفة

رس هؤالء ا9ين ظهروا عىل Uقواس امخلسة، وما رس باكهئا حيv راهتم، والندم ا9ي اصاهبا، وعن -م احلكمي 
ان Uقواس حترسها قوة حراسة ال هتزم، واÓ ارى ان عىل Uقواس اشخاصًا ال " ـ : داzرا عهنم ؟ وقلت لها 

من مه � مرح وملاذا ختشيهنم؟ قالت .."... مأنينة والسالم يبعثون عىل اخلوف، بل عىل العكس، يبعثون عىل الط

ال تسالين عهنم � حسن، ال تسألين، كفاين املًا، ودعين اقتل ما تبقى بداخيل من مشاعر او " ـ : بلهجة حزينة

اه الحظت يف هذه االثناء ان مرح تتحاىش النظر ايضا zجت.". اقتل نفيس وار�ح من هذا املوقف ا9ي اÓ فيه 

Uقواس، وحيv ختطف نظرة رسيعة تنكس راسها اىل Uرض جخًال واحرتامًا ، ومل يبد علهيا اخلوف مهنم، ولكن 

شيئا اكرب من ذZ، مفرح مل ختش الوحوش، وال تU Îمور اليت ختيف، ومل ارها ترتعش او هتزت امام ٔاي موقف 

؟ متلملت مرح وسارت عدة خطوات وخاطبتين قائ*  وما حيدث يثري فضويل اكرث برس هوية هؤالء Uشخاص... 

انظر � حسن اىل هذه اليد اليت هبا سافعل ما مل يفع& احد من قبل، وسـتصبح " ـ : بعد ان مدت يدها اليرسى

، فليقولوا ما يقولونه "اقذر من يد مرح، او اقوى من يد مرح" يدي هذه مثال عرب Uجيال، ورمبا يقولون 

رفعت يدها اليرسى ومضت اصابعها U السـبابة وUهبام، .". فامسي لن يزول اىل Uبد وليحدث ما حيدث،

بأمسي اÓ مرح حارسة ابواب الرش، " ـ : قالت بلهجة عنيفة. يقفون اما�ا اكالصنام "السـبع الصفر"وUشخاص 

قرب مبا اقرره واراه مناسـبا، آمرمك ومبوجب صالحيايت ومبا انين احلامكة الوحيدة واFو� بتحريك واصدار Uوامر للع
اخذت ترصخ جبنون ... !!!" ابيدومه . . Uمر نفذ .. Uمر نفذ . باzٔدة هؤالء Uشخاص امخلسة اzدة اكم* 

حترك العقرب zجتاه Uقواس امخلسة برسعة، وللحظة اردت ان .. ابيدومه .. ٔا بيدومه ..ـ ابيدومه : وبصوت عال
ارى اGزرة الرهيبة اليت سـتقع لهؤالء، ولكن الفضول، او رمبا النين اعتدت رؤية القتل هبذه امغض عيّين حىت ال 

يسريون " الصفر السـبع"الطريقة الغريبة ، بدأت اجد متعة يف ذZ ، ٔاخذت انظر واترقب، اكن Uشخاص 



ومئات الصور متر مبخيليت ملا حلظات يه او ثوان، .. برسعة ال مثيل لها zجتاه Uقواس امخلسة الzدة من علهيا 

سـيحدث، وUشخاص الصفر يسريون zجتاه الهدف، وUشخاص امخلسة احصاب الهيبة والوقار مل يبد علهيم ٔاي 

جزع او خوف، ومه يرون العقرب متجهًا الهيم، وخبفة وهدوء، وبطء وثقة، حرك الشخص Uول من Uقواس 

ان اصابعه يه اليت حتركت، لتعود Uصنام السـبعة برسعة فاقت رسعة  امخلسة يده حركة صغرية zلاكد ارتفعت، او

ذهاهبم، ليحيطوا بنا من لك اجلوانب، ومرح مذهو� مما ترى، ؤ×هنا ال تصدق عيوهنا ، يلتفون حولنا عىل شلك 

Óلاكد تتسعنا اz ومرح بعد ان دائرة، يسريون خبطوات متسارعة لتضيق ا¤ائرة علينا اكرث واكرث، حىت ان ا¤ائرة 

الرعب واخلوف ا9ي برق .. جرى تضييق ا¤ائرة ، واقرتبنا من بعضنا البعض، لك هذا حدث يف حلظات او ثوان

يف عيون مرح وبدا عىل و'ها ، زاد يقيين zننا هالكون، وUفاكر اليت تدور برايس برسعة تفوق رسعة الضوء، 

امغضت عيين وبدٔات ادعو هللا ان يغفر يل، ومل خيطر ببايل او مل  ..لكها تركزت حول الطريقة اليت سـيبيدوننا هبا 
يكن عندي امل zن ادعو لنفيس zلنجاة من املوت، بقيت عىل حايل هذا ¤قائق ، مث جترٔات وفتحي عيوين الرى 

كون لنا حييطون بنا، ولكهنم حتولوا الصنام جامدة، ال يبدون ٔاي حركة وال يرت " السـبع الصفر"وجه مرح املرعوب، و

ـ لقد صدق احلكمي داzرا : خمرجا خنرج منه، مىض وقت طويل واÓ ارقب وال أتلكم حىت فتحت مفي وقلت ملرح 

  .. واخطأت انت

 ".. مل اخطيء اÓ"ـ 

 

  .. ـ او ما زلت تاكبرين

 .".-، امل اقل Z ان هنايتنا سـتكون واحدة"ـ 

املوت اللعني، اخذت احضك وتضحك مرح معي، ومك حضكت مرح وحضكت معها، وما امجل الضحك يف وجه 

اكنت مشاعري متناقضة وغريبة، فاÓ انظر ملرح خائفًا علهيا من Óحية، ولكين مرسور ٔالحسايس بأن مرح مثيل 

ومل يعد هناك ما . وتعاىل صوت حضاكتنا ؤ×ن جنوÓً قد اصابنا.". وليست افضل مين ، وسـتاليق معي نفس املصري
  .؟" لهٔال ما فغصوÓ" ـ مرح ، ليش جامعتك .. قب U السخرية والضحك عىل مصريÓ املشؤوم نفع& بدل الرت 

  .". مش عارفه، اكن الزم يعملوا هيك"ـ 

ـ شو هو ها Uيش ايل انت عارفتيه : سالهتا ..". آه، يف ايش اÓ بعدي عارفتوا "ـ . ـ وهو انت لسة عارفة ايش ؟

 � عرافة زمانك ؟ 



ـ طيب شو رايك ترفعي ايدك : و قلت لها .حضكت بصوت عال وحضكت معها "..". يفغصوÓ"يد الزم انو اك " ـ

  ...وتعميل شويةحراكت ، زي اليل كنت تعملهيا بليك عفّوا عنا

والßم اليل انت حافظتيه ، مش  ..وقويل اÓ مرح احلارسة.. ـ ٔاي بس جريب ..." فات Uوان مش راح ينفع "ـ 

  . ، بليك ردوا عليكراح خترسي ايش

 ".. مش راح ينفع � حبييب، مش راح ينفع"ـ 

  .. بتعملوا... ـ ٔاي �` � مرح دبري حاZ، وال نسييت انك مرح ، ومرح ملا بدها ٕايشء: قلت ساخرا  .

  " معك" حتنفغص"اكن زمان هٔال اÓ مرح اىل "ـ 

 اه واÓ روحت عىل داري مش كنا ارحتنا؟ ورحيت مع" داzرا "ـ مش لو انك شاطرة ردييت عىل احلكمي 

ابدا معاذ هللا تنسجين، " ـ  ".شو � حسن انت بدك انسجن طول معري؟ شو اÓ جمنونة"ـ : ردت ايضا بسخرية 

 . شو � حسن انت زعالن � حبييب عىل شأن رح نتفغص سوا"ـ .". شو مه مش عارفني انك مرح 

شفت، اÓ حققتÎ اليل معر حد ما حمل " ـ .". عكس الفرحة مش سايعتين ابدا ، معقول اÓ اكون زعالن zل" ـ  "

 . فيه

 ـ برصاحة مزبوط، طيب قويل يل ليش انت ما ختتفي زي لك مرة وّال تتحويل ¤خان، ما انت داميا بتعميل هيك

.".  

 .". � رو�، مع الصفر اليل حولينا ما يف يشء بينفع U انك تسكت، حمتوت يعين ح متوت"ـ 

Óللحقيقة املرة اليت تنتظر Óصنام الصفر، اليت ال .. وتالىش الضحك واملزاح وعدU املوت احملمت عىل ايدي هؤالء

.. لعنة هللا عليك وعيل � مرح ملاذا ال يرسعوا ويقتلوننا حىت ار�ح:" واخذت اشـمتها. ندري مىت وكيف سـيبيدوننا

واصبت بنونة من الغضب، .". اقتلوÓ ...هيا اقتلوÓ .. صنام؟ملاذا تقفون اكال" ـ : واخذت ارصخ يف وجوههم

واخذت ارصخ والعن واشـمت، واÓ مسـتفز من الصمت ا9ي يقتلين يف لك حلظة الف مرة، واÓ انتظر ان تتحرك 

 هذه Uصنام لتبيدÓ، ولكن ال حياة ملن تنادي، وامسكت مرح يدي لهتديء من روعي 

جوك لن ينفعك الرصاخ، يبدو ان Uوامر مل تصدر هلم الzدتنا، وU حلدث ذZ ار ..كفى � حسن " ـ : وتقول
مه من ميلكون القرار "ـ : ـ ومن يصدر Uوامر Uن ؟ اشارت بيدها zجتاه Uقواس وقالت .". منذ وقت 

بداية خائفة، اما كنت يف ال "ـ : الست خائفة ؟ قالت برصاحة .. ـ وانت.". ومصريÓ بيدمه وال ادري ماذا ينتظرون

Uن فاÓٔ ال اشعر zي نوع من اخلوف، ال يوجد يشء الخرسه، وقد فعلت ما اريد اÓ ومل اجنح، وكنت اعرف ان 



مل اعرف الهزمية يوما، .. ان اكن جيب ان اموت ساموت بشجاعة .. هناييت سـتكون سيئة ان مل اجنح، فلامذا اخاف 

شلت يف وصويل لهديف، ولكين مل اشعر zلهزمية ٔالن ا9ي هزمين يسـتحق ولن اعرفها حىت يف مويت وهناييت، لقد ف 

Zذ .".  

للك خشص هناية، يه "ـ ...". وملاذا Uنتظار ... ومىت... وUن � مرح ماذا سـيحدث؟ هل سننجو ام سـمنوت"ـ 

افهم من " ـ.". مك اتية ال حما�، فال هترب من نفسك ووا'ها، واسـتقبل الهناية بقوة وجشاعة، وال تدعها هتز 

ال يتحركون U لالzدة والقتل، وقوانني " فالسـبع الصفر"ـ نعم � حسن ال يوجد امل، ". -مك ان ال امل ؟

 Óلقتل، لك عىل طريقته، وجتاوزz وانت مقنا Ó9ات بعد القانون وقب&، واz دتنا، وهؤالءzz عاملنا تسمح هلم
، يسمح zzدتنا تلقائيا وبغض النظر عن لك ما ذكرت، " بوابة الرش"9zات،  املمنوع، ودخولنا اىل هذه املنطقة

انت قتلت، هذا "ـ ". فنحن قد علقنا هنا، وال طريق للعودة، وال طريق للتقدم، وايضا هبذه الطريقة قد انهتينا

ال تكن "ـ ". اÓ ؟حصيح، ولكين اÓ مل افعل هذا مبحض اراديت،ٔانمت سـيطرمت عّيل ودفعمتوين Z9، مفا ذنيب 

اكالطفال، لقد قتلت مبحض ارادتك ومل جيربك احد عىل ذZ، وال حىت نور،حصيح ان هناك تأثري، ولكن حىت هذا 

قلت لها ومل يتبق من الßم ما يقال U ٔاي -م والسالم، ". مبحض ارادتك وانهتـى، انت تعمل ذZ جيدا 

يين � مرح، هل كنت فعال سـتقتلينين لو جنحنا ودخلنا بوابة ـ اصدق : الهدار الوقت حىت حيني موعد Uعدام

كنت سافعل ذZ، ال الي سبب، ولكن النك كنت الشاهد الوحيد عىل قتل نور والقطط، ولو وقعت " ـ . الرش

Uمر مل يعد رسا، " داzرا"يف ايدهيم فسـيعرفون لك ما حدث من خالل دماغك، ولكن بعد حضور احلكمي 

عمل zالمر ، فمل تعد هذه الفكرة قامئة، ومل يعد ¤ي سبب لقتÎ، النك ال يشء، وال تشلك اية وجملس احلكامء 
  .".خطورة من ٔاي نوع

 ."واكن zماكنك ذZ وخاصة انه قد عرف، ملاذا تركتيه يذهب؟" داzرا "ملاذا مل تقتيل احلكمي "ـ : سألهتا

جدي وا¤ وا¤يت، ولنقل لو اردت ان اقت& مفاذا كنت مل اكن الفعل ذZ ابدا، فهو ليس جمرد حكمي، انه " ـ

ساسـتفيد، ان عمل احلكمي فهذا يعين ان جملس احلكامء بأرسه قد عمل، وماذا تظنين؟ اÓ ال اقتل � حسن Gرد 

  ".القتل، ان مل يكن السبب يسـتحق ذZ ما كنت افعل

 ـ ماذا يوجد خلف هذه البوابة zلضبط ؟ 

عمل، لك ما اعلمه انه هناك توجد قوة الرش، ولك من ملكها يسـتطيع السـيطرة عىل عاملنا، فهذه اÓ ال ا"ـ : ٔاجابت 

  .". القوة متتاز خبواص عاملنا وعاملمك، ويه رس دفني منذ Uف السـنني



حلديث اFتفي منذ ازمان، وال اريد ا "الرس Uكرب " اهنم " ـ .". ومن هؤالء ا9ين ترددت كثريا لتقويم بقتلهم "ـ 

  ."؟.اصدقيين � مرح، هل كذبت عيل بأي يشء خيص غادة "ـ .". عهنم، وال تسالين 

- � حسن، مل اكذب عليك خبصوصها، فغادة احبتك فعال وحضت من اجÎ وجسنت، ويه Uن موجودة "ـ 
وغادة اخيت فعال،  يف السجن ا9ي ال خيرج منه احد، ومل يكن مبقدوري مساعدهتا برمغ ماكنيت العالية يف عاملي،

واكنت zلنسـبة يل امه يشء يف حيايت رمغ اين كنت استسخفها دوما، واعتربها ضعيفة، لقد اكنت رمزا للحب 

، "الاكتو"والعطاء مثلام كنت اÓ رمزا للقوة والرش، وال اخفي اين كنت احياÓ اقôها، ولكهنا اكنت تكره سلطة 
قد اخذين مهنا وابعدين، ولو كنت جبانهبا " الاكتو"zن معيل يف سلطة  واكنت تكره النظام، لقد اكنت تشعر دامئا

رمز احلب انهتـى يف جسن، ورمز الرش اكن  :واعطيهتا الوقت ملا تورطت معك، واكن هذا مصريها، و� للسخرية

ك سـينهتـي يف نفس املاكن ولكنه سـينهتـي اىل Uبد، وانت � حسن حمظوظ، فبسببك انهتت غادة احلب، وامام
ان ال "ـ ". ماذا تمتنني، مفاذا سـتطلبني ؟: لو ساZٔ هؤالء Uشخاص قبل ان يقتلوك" ـ : سألهتا". سـتنهتـي مرح

ان يرتكوا غادة وبصدق ال اريد شيئا اخر "ـ " وانت � حسن ماذا كنت ستمتىن ؟.. يعرف احد قصيت وما فعلت

فأطرقت zلتفكري واÓ اتأمل هذه ..". نهتالو حصلت عىل قوة الرش لكنت اسـتطعت ان اخر'ا من حم "ـ .". 

اFلوقة، واتساءل يف نفيس عن حقيقة مشاعري جتاهها، هل اÓ اكرهها ام احهبا ، اشعر اهنا سبب دماري وهناييت، 
حولنا،واننا يف ٔاي حلظة سـنصبح جزءًا من املايض، واقفة تنظر اىل " والسـبع الصفر "اتأملها ويه تقف امايم،

ا9هن، اÓ اعمل بل عىل يقني، zهنا حزينة وخائفة و�مومة ومرعوبة اكرث مين بكثري، ولكهنا حىت السامء شاردة 

لن : اللحظة Uخرية حتاول ان ال تظهر امايم ضعفها وهزميهتا، حىت ويه تنتظر املوت تتصنع Uنتصار، واكهنا تقول

ري ذZ، وارى اهنا تود ان تبيك وتبيك عىل الهناية اليت هتزموين حىت يف مويت، لن تروا الهزمية، اÓ اعمل ان احلقيقة غ

وصلت الهيا، ال افهم ملاذا اشفق علهيا اكرث من اشفايق عىل نفيس، واÓ اواجه نفس املصري، هل الين ابن برش 

ومشاعرÓ حنن البرش متناقضة تتأثر zملوقف واحلدث ا9ي حنياه، وتتغري مشاعرÓ يف لك حلظة وحسب الظرف، 

اتأملها من جديد، من .. ن اشفايق سببه اهنا اكنت مثاال للقوة اليت ال هتزم واصبحت يف حلظات ال يشء؟او ا

" السـبع الصفر"دبت احلياة يف .. جفأة ..امخص قدمهيا حىت راسها يف جو من الصمت الرهيب يف انتظار املوت
 محيل، وسقطت عىل Uرض، وقليب ،وحتركوا ودب ا9عر واخلوف يف قليب ¤رجة ان ساقاي مل تعد قادرة عىل

" السـبع الصفر"حترك .. خيفق ويدق بقوة، ومرح رفعت راسها اىل فوق وامغضت عيوهنا ووقفت بشموخ وكرب�ء
مزق الصمت، ومزق معه قليب، يف حلظات، او اقل من حلظات، وددت ان ارصخ فمل اسـتطع، الن صويت مل 



رك الرجل Uصفر وابتعد عنا ما يقارب املائة خطوة ووقف، يتحرك من حنجريت، ختيلت كيف سـيقتلونين ، حت
حلقت به املرٔاة الصفراء، وحلق به الرجل Uصفر الثاين، وحلقته املرٔاة الصفراء الثانية، مث الرجل Uصفر الثالث، 

ومرح ما  وهكذا دواليك، حىت وقفوا مجيعا جبانب بعضهم البعض، وقاموا zالصطفاف عىل شلك رمق مثانية zلعربية،

امسكت بساق مرح وهززهتا، مل تتحرك، امسكت هبا بلكتا يدي اللفت انتباهها .. زالت ترفع راسها وتغلق عيوهنا 

السـبع "فتحت عيوهنا ونظرت اّيل، مل تر ..". انظري � مرح "ـ : ملا جيري، ولكهنا وقفت ساكنة، رصخت هبا قائال 

خذت ترتقب معي، واÓ ال افهم ما حيدث، هل ابتعدوا حىت ذهلت والتفت اىل حيث ركزت عيوين وا".. الصفر

اهنم Uن . مث هيجم ... هيجموا علينا ويبيدوننا، ختيلهتم اكلثور يف حلبة املصارعة كيف يبتعد ويسـتعد للهجوم 

عن  يصطفون اسـتعدادًا للهجوم، ختيلت اهنم وقفوا عىل شلك رمق مثانية ليشلكوا مقصا ليقصوننا، او اهنم يتشاورون

كيفية الطريقة اليت سـيبيدوننا هبا، حلظات حىت بدأوا يغوصون يف بطن Uرض رويدا رويدا، Uقدام مث السـيقان، 

مل يعد يظهر مهنم سوى الرؤوس، ومه عىل نفس الطريقة اليت اصطفوا هبا، مث اخذ ما ظهر مهنم zلغوص يف معق 

اكن ا9ي اختفوا فيه، واخذ ا¤خان يدخل خلفهم يف Uرض، حىت اختفوا متاما، وبعد ذZ ظهر دخان عبق امل

ومرح ال ". وين راحوا ؟.. وين راحوا "ـ : اخذت اسأل مرح اكالطفال الصغار . جوف Uرض ايضا، حىت اختفى 

جتيب، اخذت انظر حويل ٔالتأكد ٕان كنت احمل، واحث مرح ان تلكمين، ولكن مرح جلست عىل Uرض 

، وبصوت عال، بعد ان اخفت و'ها بكفهيا، واخذت تبيك حبرقة وبطريقة وا'شت zلباكء كطف* صغرية

هسـتريية، هتز راسها وترضب بيدها عىل خفذهيا وتعيد كفهيا عىل و'ها، وتبيك ودموعها تسقط بغزارة ، مل ار يف 

بهنا ا9ي حيايت مثل هذا الباكء وهذا احلزن، U مرة واحدة قبل سـنني طوي*، حيv بكت خاليت وحنن ندفن ا

مات يف حادث سري، ومرح ما زالت تبيك، حىت ان ما اراه امايم من ترصفات مرح قد انساين لك حلظات اخلوف 

 ."..ماذا حصل ؟..ماذا حصل؟ .. كفى.. كفى..ارجوك " ـ : واملوت اليت مرت قبل دقائق، واخذت ارصخ فهيا
فنظرت اّيل ورمقتين ". وملاذا تبكني؟ " ـ: ا وقلتلن يقتلوÓ تفاجأت من -�.. ـ لن يقتلوÓ: قالت ويه تبيك

  : بنظرة فهيا لك حزن ا¤نيا ودموعها وضعفها ويأسها وقالت

 

  .". لقد قتلوين هبذه الطريقة اكرث من قتلهم يل لو فعلوا" ـ 

، ومل تسقط ذهلت اكرث ،ومل اسـتطع ان افهم هذه اجلنية وال ترصفاهتا الغريبة، وقفت تتحدى املوت بكرب�ء ومشوخ

مىض وقت حىت عادت . لها دمعة واحدة، واصاهبا احلزن والضعف حيv علمت اهنم ال ينوون قتلها، اÓ مل اعد افهمها



بدٔات . مرح اىل حالهتا الطبيعية، احلزن ما زال خيمي عىل Uجواء، ويظهر بوضوح عىل مالمح مرح ويف عيوهنا

 .. مرح ماذا حدث"ـ : قلت ... رس يل هذه الترصفات الغريبة غريها اسالها لعيل افهم ما حيدث، وال يوجد احد يف 

  ."وماذا حيدث وماذا سـيحدث ؟

هو انه اعيد جتميدمه من جديد، واعادهتم اىل ماكهنم Uول ا9ي اكنوا فيه، " للسـبع الصفر"ـ ان ما رايت وحدث 

بعة يف اهناء اليشء او قربة، وايضا لقد قرروا ان واهناء دورمه وحسب القوة مهنم ليمت اzدهتم، وهذه يه الطريقة املت 

ال حيرضون ويظهروا ويتحركوا U لالzدة، وهذه يه " فالسـبع الصفر"ال يقتلوÓ، وهذا واحض من خالل ما حدث، 

قلت مسـتغرz والفضول .." وال يبيدون، لقد قرروا ان ال يقتلوÓ � حسن" الصفر " املرة Uوىل اليت يتحرك هبا

 ." من مه � مرح؟"ـ : ملعرفة حقيقة هؤالء  يشدين

  ."!.. مه � حسن الرس Uكرب اFتفي منذ ازمان، ولو بقيت تسألين طول معري لن اجيبك"ـ 

 ـ وملاذا ؟ 

  ."!!ال تسألين ارجوك ؟"ـ 

ئست من ان حريتين اكرث واكرث zلغموض ا9ي حييط هبؤالء وحبقيقهتم وبوصفهم zلرس ا9ي اختفى منذ ازمان، وي 
اÓ حائرة � حسن، " ـ : ردت قائ* ". وUن ماذا نفعل ؟"ـ  :احصل مهنا عىل اجابة تروي ظمأ فضويل فسالهتا 

  ."..اÓ حائرة ال ادري ماذا نفعل، اشعر بضياع مل اعهده من قبل، قل يل انت ماذا نفعل؟ قل يل

ذا تفعل � لسخرية Uقدار مرح تسألين اÓ ماذا يف الوجود اقول لها ما" طرطور"اÓ اكرب "ـ : ابتسمت وحضكت
وسألت نفيس فعال ماذا ميكن ان نفعل؟ التفت بأجتاه Uقواس من حيث تقف، واكن Uشخاص ذو ..". نفعل

اهنم : انظري � مرح جامعتك اختفوا، وملعت برأيس فكرة خاطفة، فقلت لها" ـ : الهيبة والوقار قد اختفوا، فقلت لها

  .".تلنا فمل خنافال ينوون ق 

نعم ال ينوون قتلنا، ولكن لن مينعوÓ ان نقتل انفسـنا، فان اكنت هناك منطقة ممنوعة ومن يدخلها ميوت " ـ 

 .". فسـمنوت

- � مرح ان احسايس يقول يل ان هناك يشء اكرب من ذZ بكثري، ويبدو يل ان لك ما علمتيه يف السابق " ـ 
 ."... تعايل فال يوجد يشء خنرسه. كبريال يتعدى امورا بسـيطة يف عامل 

رسÓ ..". ودار الزمن � حسن لتسري مرح خلفك، هيا لرنى اين سـيقودÓ احساسك "ـ : ابتسمت مرح وقالت

  "ٔاي قوس يؤدي اىل بوابة الرش؟"ـ : zجتاه Uقواس الفارغة، وسالهتا



  ."ال اعمل، ماذا يقول Z احساسك ؟" ـ

ـ � جمنون اىل اين ؟ اتريد ان تدخل : ن ادخل القوس الثالث، فامسكت بكتفي وقالتواردت ا..". هيا خلفي"ـ 
ولكن ان "ـ .". نعم وهل هناك بديل اخر، ان ارادوا ان مينعوÓ سـيفعلوا، فمل ال جنرب "ـ . البوابة برمغ ما حدث 

سريي خلف "ـ : قلت لها .". دخلنا القوس اخلطأ، فسنتوه طوال العمر، وسـمنوت وحنن نبحث عن خمرج ولن جنده

Zـ : هزت راسها وابتسمت وقالت.". احسايس وسـنعرف النتاجئ بعد ذ"Óهيا نرى احساسك اىل اين سـيقود..". 
 

خطوت الدخل القوس الثالث فظهر امايم شاب وسـمي هبـي الطلعة يرتدي زً� كزي اهل الباكسـتان، لونه ابيض 

وقفت ." اذهب وادخل من الباب الثاين" ـ : ساخرة وقال  موحش بثالثة خطوط ذهبية، وعىل شفتيه ابتسامة

 امامه مهبو� وهو يبتسم ساخرا، شدتين مرح من مقييص اىل اخللف 

ال تكوين غبية، احسايس يقول انه القوس "ـ : ، فنظرت الهيا وقلت" هيا ندخل من القوس الثاين"ـ : وقالت

ارادت ..". ذا انه ال يريدÓ ان ندخل من عنده النه القوس الصحيحالثالث، ومبا انه ارشدÓ اىل القوس الثاين مفعىن ه

تعايل الريك صدق -يم، سـنجرب ان ندخل من القوس الرابع او "ـ : مرح ان تتلكم ولكين قاطعهتا وقلت 

 اندفعت zجتاه.". اخلامس او Uول ٔالثبت Z اهنم لن مينعوÓ من دخولها الهنا Uقواس اخلطأ، وهذا ما يريده

الباب الرابع ومل اكن انوي دخو¬، وما ان وقفت امامه حىت ظهرت امايم فتاة ترتدي فسـتاÓً موحشا zربعة خيوط 

� هللا ما امجلها، هبرين جاملها، وتصمنت انظر U Z9بداع وامجلال اخلالب ا9ي يأخذ العقل، جسمها ..ذهبية

لقد قال لمك ان تدخلوا من القوس الثاين " ـ : وقالت متناسق وو'ا اكسـتدارة القمر او اهبـى، ابتسمت ساخرة
حسبت يدي من يدها بقوة، . ـ هيا اىل القوس الثاين: فشدتين مرح بقوة، وامسكت يدي وقالت." فادخلوه

واجتهت اىل القوس اخلامس، وحلقت يب، وظهر امايم شاب هبـي الطلعة، مجيل، يرتدي نفس الزي، موحش خبمسة 

وركضت مرسعا zجتاه القوس Uول . اذهبوا من القوس الثاين، فافعلوا: لقد قالوا لمك : خطوط، حضك وقال لنا 

ووصلت القوس Uول وظهر يل شاب يشـبه زمي& بعض اليشء، .. ـ كفاك عنادا ال تكن امحقا: ومرح ترصخ عّيل 

ـ : وقال وهو يضحكبنفس الزي، U ان ثوبه موحش خبيط واحد بدل مخسة واكن يضحك ساخرا منا بشلك ممزي، 

ـ : يئست ووقفت حائرا، وشدتين مرح غاضبة وقالت ". لقد قالوا لمك ادخلوا من القوس الثاين فلامذا ال تفعلوا؟"

. هيا، كفاك غباء،ماذا تريد ان تثبت ، هل تريد ان تثبت ان احساسك صادق zلقوة؟ هيا اىل القوس الثاين

ـ امسع � حسن  :قاطعتين وقالت... Uمر خدعة ما واحسايس يقولـ ان يف : وطلبت مهنا ان تمتهل، وقلت لها 



انت حامر وغيب، ال تعمل حاZ شاطر اكرث من الالزم ،هيا لندخل القوس ا9ي اشاروا اليه، لو ارادوا ان ال 

.". ندخل ملنعوÓ، ومه ليسوا حباجة خلداعنا، من تظن نفسك ليضيعوا الوقت خبداعك، انمت البرش غرييب Uطوار 
وصلنا اىل القوس الثاين وظهرت مبدخ& فتاة رائعة .. ـ هيا سادخل معك وسرنى من فينا الصادق : قلت لها 

وقفت اكلصمن اما�ا مهبورا ... ـ تفضلوا، اهال وسهال بمك : اشارت بيدها وقالت هبدوء ورقة ونعومة..حسـناء مجي*

حترك ال " ـ : بكوعها وتقول يل" تلكزين" اشعر U مبرح كررت -�ا، ويبدوا اين قد نسيت نفيس، ومل...جباملها
وما يه U حلظات حىت , حتركت واÓ التفت اىل اخللف جتاه الفتاة، ؤ×ن عيوين ال تريد ان تفارقها.". تقف اكلصمن 

زمان، فال بد ان مك يه جعيبة، فعال اهنا من جعائب ال ...� هللا.. وجدÓ انفسـنا امام تÎ البوابة العمالقة العظمية 

Uالف قاموا ببناهئا عرب Uف السـنني، فلك لون ونقش علهيا يأخذ العقل اىل عامل Uبداع والفن وامجلال 

ملست بيدي النقوش اليت نقشت بدقة وحرفية مل ار مثلها، وحىت اجلنية مرح اليت رٔات لك العجائب . الالحمدود

ـ اعتقد اين حباجة اىل سـنوات الرى لك الرسومات . لعظمية وقفت صامتة مهبورة امام هذه اللوحة الفنية ا

ـ ان فتح مثل هذه البوابة : حضكت وقالت "! هيا بنا نفتح البوابة وندخل"ـ : التفت اىل مرح وقلت لها .. املنقوشة
ٔاي حباجة اىل الف رجل فكيف سـنفتحها؟ وال اعتقد � حسن اننا يف موقف يسمح لنا بأن نفتح البوابة او نقرر 

  .".يشء، جيب ان ننتظر، وال يشء منلكه سوى Uنتظار

وما ان امكلت -�ا حىت ظهر من اسفل يسار الباب، ومن اسفل ميينه، zzن صغريان zملقارنة مع جحم الباب 

 وخرجت من البابني الصغريين فتا�ن مجيلتان، ؤ×هنام تؤام يف لك,Uصيل، واكهنام ثقب يف اخضم zب عند البرش 

تفضل اهال " ـ : واشارت الثانية ايل وقالت.." تفضيل اهال وسهال "ـ : اشارت Uوىل اىل مرح وقالت لها  ,يشء

. نظرت اÓ ومرح اىل بعضنا البعض، وخاصة ان لك واحد منا سـيدخل بوابة صغرية من اجتاه خمتلف..." وسهالً 

فعلت، وكذZ يه، وما يه U حلظات ... الفتاةترددت قليال، ومغزتين مرح بطرف عيهنا حتثين عىل ا9هاب مع 

حىت اصبحنا خلف البوابة من ا¤اخل والتقينا، وبقيت احلسـناوتني برفقتنا، واكنت خلف البوابة ساحة مزينة zمعدة 

رسÓ، وبعد .. طلبت منا احلسـناوات ان نسري. تشـبه الساحة Uوىل اليت دخلناها يف املرة Uوىل اىل حد كبري

ات نظرت اىل Uرض، واكن عىل البالط انعاكس ظل احد Uمعدة، فقفزت عنه حبركة ال شعورية، عدة خطو 

وبعد دقائق، طلبت الفتا�ن منا .. ـ بس هبل: مرح وقالت" ولكزتين"فنظرت الفتاتني الواحدة اىل Uخرة zبتسامة 

ملاذا مل " ـ: واثناء انتظارÓ سألت مرحبعد ان وصلنا اىل هناية الساحة ان ننتظر قليال، وعاد� من حيث اتني، 

  "يفتحوا لنا الباب وادخلوÓ من ابواب صغرية من اسف&؟ وملاذا ادخلوÓ لك من zب خمتلف؟؟؟



فانت من , ـ اعتقد وال اجزم zن السبب وراء دخولنا من ابواب خمتلفة بسبب Uختالف بني عاملينا: قالت مرح

  "..عامل واÓ من اخر

ـ اما ملاذا مل يفتحوا Z الباب الرئيس فيبدو اهنم مل يعرفوا من تكون، وما يه ماكنتك، : الت ساخرةوابتسمت وق

  " ما عرفوا انك حسن.." اخطأوا ساحمهم 

فهمت من خسريهتا ان الباب ال يفتح U 9ي شأن كبري، ومن بعيد حملنا فتاة وشاب اقرتz منا، واشارا لنا ان نذهب 

سارا امامنا وحنن خلفهام يف طريق يف وسط حديقة كبرية ، واكÓ يتحدÅن ويÝزحان ويتضاحاك بلغة مل امسعها . معهم 

 ون؟؟ ـ ماذا يقول: من قبل، ومل افهمها فسألت مرح

 

ماذا تريد، ان اترمج ,انت فضويل اكرث من الالزم، اهنام يتحدÅن zمور غري هامة , وماذا يعنيك ذZ"ـ : قالت يل
ال تنيس ان ختربهيا مبا اتفقنا عليه : وهو يقول لها ,يه تقول ¬ اهنا سـتذهب مع صديقهتا غدا : Z؟ حارض � حسن 

لن تفعيل هذا يب ويه تقول حىت ترى، وهو هيمس بأذهنا واÓ مل امسع : اوهو يرد علهي. - لن اقول لها:ويه تقول.

ما مهس به ، وال اسـتطيع ان اترمج، ويه ترد طيب حتشوف، وهو بيضحك والضحكة ليست حباجة اىل ترمجة، 
 "وكذZ يه تضحك، هل تريد ان امكل Z ترمجة ما يقوالنه؟ هل Uمر �م؟

 

بعد عرشة دقائق من حتركنا، وصلنا اىل بيت كبري وكـأنه القرص، . مبا فيه الكفاية ـ ال شكرا، لقد فهمت : قلت لها

 Zبواب اجلدران الشـبابيك السقف، وكذU ،&نتباه ان هذا البيت مصنوع من الزجاج باكمU ولكن ما لفت

شاب والفتاة من حيث دخلنا البيت، وعاد ال ... ـ تفضلوا : وقال,فتح لنا الشاب البوابة ...Uرض مرصوفة بزجاج

اخذت اتأمل البيت، ؤ×نه اية يف امجلال وا9وق الرفيع، جلسـنا , اتيا، يÝزحان ويضحاكن ويتحدÅن بلغهتام الغريبة 

وبأشارة من يده , عىل املقاعد لعدة دقائق، حىت اقبل شاب يرتدي Uسود zالسود، اقرتب منا ودون ان يتلكم

 خلفه عرب ممر واسع اىل ممر ضيق، ودخلنا صا� خضمة مليئة مبئات املقاعد ونوافري رسÓ. فهمنا انه يطلب ان نرافقه
والغريب ان البيت جحمه من اخلارج، ال بدل عىل انه ,قاعة من الكرب حبيث تتسع ٔاللف خشص جممتعني معا ,املاء 

انتظرÓ مخس ساعات ، , نتظاراشار الشاب Uسود لنا zشارة فهمنا مهنا انه يطلب منا U. يتسع ملثل هذه القاعة
رسÓ معا ما يقارب النصف ساعة بني ممرات وصاالت خضمة , وبعد ذZ حرضت الينا فتاة وطلبت منا ان نرافقها

وصلنا اىل حديقة خضمة مل ار يف حيايت وال يف احاليم امجل . تهبر Uبصار جباملها، ؤ×ن هذا املاكن يسكنه امللوك 



وهناك طلبت منا , ها وبتناسقها، والعجيب ان هذه احلديقة مل تكن خارج البيت بل داخ&مهنا، zجشارها وبأزهار 
وعادت من حيث اتت، وما اكدت تغيب عن ابصارÓ حىت حرض خشصان يبدو علهيام اهنام قد بلغا ,الفتاة ان ننتظر 

ي* ومعالقة، مل اسـتطع ان رسÓ الكرث من ساعة بني اجشار طو , حتدث احدمه وطلب ان نرافقه. السـبعني من العمر

امزي اين يصل ارتفاعها، ال ادري هل هذا بسبب الظالم، ام اهنا منت داخل هذا البيت العجيب؟ بطريقنا نور 
ييضء املاكن بلون اخرض ال ادرك مصدره، رمبا اكن انعاكس الشمس عىل لون Uجشار اخلرضاء لينعكس هذا 

دÓ انفسـنا امام سورجحري ال اول ¬ وال آخر، وال تصل رؤية العني دون سابق انذار او رؤية مسـبقة وج..النور 

السور مبين من جحارة ... اىل اين ينهتـي طو¬ او ارتفاعه، طلب منا احد الرجلني ان ننتظره، وعادا من حيث اتيا

واجحار  معالقة، وzشاكل هندسـية مجي* ذات الوان داكنة، فن معامري دمج فيه املايض zحلارض، اجحار برزت،

مالت من جانب متقاربة ومن جانب متباعدة، واÓ ٔاتأملها، جفأة، حتركت سـبع جحارة من الصف السفيل للسور، 

حمدثة صوت رصير قوي، وفتحت من خلفها سـبع بواzت، واكن هاتفا ÓداÓ ان ندخل، او قوى خفية دفعتنا 

ن قرار مين، وكذZ فعلت مرح، ودخلت لôخول خلف النور املنبعث من داخل Uبواب، دخلت من بوابة دو 

من بوابة اخرى غري اليت دخلت مهنا، ووجدÓ انفسـنا خلف السور، ومل يكن من املمكن ان نرى شيئا بسبب 

بدٔا الضباب يتالىش، و الشمس .. مل اكن ارى مرح، واظن اهنا ايضا ال تراين . الضباب الكثيف ا9ي مٔال اجلو

فوضعت كفاي عىل عيوين المحهيام , ن نورا، مل حتمتل عيوين نور الشمس الساطعةتظهرمن وسط السامء لمتٔال املاك

من اشعة الشمس، خاصة واين مل ارها منذ وقت ليس بقصري، حرارة الشمس اقوى من اليت اعتادها جسمي، 

نوع  ظهر هذا عىل Uرض احملروقة اخلالية من ٔاي. واكن املاكن اقرب اىل الشمس من أي ماكن اخر عىل Uرض

من انواع احلياة، واملمتدة عىل طول البرص، مل يكن هناك ظل نسـتظل به، حىت السور الظل ¬، وظ& zالجتاه 

نظرت اىل مرح ونظرت ايل، . Uبواب اليت دخلنا مهنا اغلقت من خلفنا، ومل نعد نسـتدل ماكهنا. Uخر للسور 

مرح من حرارة الشمس، امنا نور الشمس الساطعة مل  ونفس السؤال عندي وعندها، هل هذه يه الهناية؟ مل تتأثر

تعد حتمت& اكرث، فهـي هترب بعيوهنا وختفهيا، وتبذل لك اجلهد لتحمي عيوهنا، واكن عيوهنا مل تعتد مثل هذا النور، 
ال اعتقد ذZ، لو "ـ هل خدعوÓ ليوصلوÓ اىل هذا املاكن؟ وهل هذه ارض 'من اليت مسعنا عهنا؟ ـ : فقلت لها

  ."رادوا ايصالنا اىل هذا املاكن لفعلوا هذا منذ البداية بلحظات دون عناء، اصرب لرنى ماذا سـيحدثا

ال خيار امامنا U Uنتظار والصرب، فال ماكن نذهب اليه "ـ . ـ ال اعتقد اين سأحمتل اشعة الشمس لساعة واحدة

ل حيايت ،وال اسـتطيع ان احهبا U يف الظل، فان واÓ اعاين ما تعانيه ورمبا اكرث منك، فاÓ مل اعرف الشمس طوا



ـ يبدو اهنم معدوا اىل ذZ حىت نذوق ". اكنت قدرة احZÝ للشمس ساعة فقدره احÝيل لها اقل من ذZ بكثري

  :فردت". نفس العذاب

ل حرارهتا، مل اعد احمتل، وكذZ مرح، اردت اجللوس عىل Uرض ومل احمت". ال اعتقد اهنم يسعون اىل ذZ" ـ 

وفضلت الوقوف، نظرت من حويل ووجدت ان Uرض قد تغريت، مالحمها سوداء جرداء حمروقة، حىت الصخر 

قلت . واحلجر مل خيف ما حل عليه من فعل الشمس، اهنا ال بد ان تكون ارض 'من اجلرداء احلارة الال متناهية

لشمس وحتمي عيونك، حفرارة الشمس ال تؤثر جبسدك ـ ملا ال ختلعي ثوبك لرنفعه zيدينا ونسـتظل به من ا: ملرح

Óمثيل ا.  

  . "ا ن طلبك �ني" ـ: فابتسمت ويه تظلل عيوهنا بيدهيا وقالت

  !!ـ وما Uهانة يف طليب، اختجلني؟

فوجدت يف هذا احلديث متعة قد تسـتطيع ان ". لو اين ال اعرف مدى سذاجتك لرددت عليك الرد املناسب" ـ 

عذاب ا9ي اÓ فيه، واردت ان امكل حدييث U ان انفتاح zب zلسور لفت انتباهنا وقطع حديثنا، تلهيين عن ال

انفتح zب من السور وخرج منه رجل طويل القامة، يف مالحمه القوة والشدة واحلزم، ؤ×نه قائد جيوش العامل، سار 

تبعناه املسافة تزيد عن ... تعد من حتت اقدامهاكن يسري ؤ×ن Uرض تر . zجتاهنا وطلب منا بلهجة Uمر ان نتبعه

املئة مرت، فوجدÓ انفسـنا حتت ظل حيجب الشمس، واكن هذا الظل مظ* خفية مل نكن لرنها، وحتت هذا الظل 
طاو� شـبه مسـتديرة، ومجموعة من الكرايس يزيد عددها عن عددÓ، مصنوعة من احلجر Uمحر من الرخام، طلب 

حرى، امرÓ حبزم ودومنا جمام* ان جنلس ، جلسـنا واكن اجلو رطبا، فاردت ان اسا¬، ولكن منا ان جنلس، او zال
تغريت مالمح مرح وبدا ".. امصت وال تتلكم" ـ : قبل ان انطق اللكمة الثانية بعد Uوىل قال يل بطريقة حتقريية

هنا، رمبا اكن هذا الهنا شعرت zنه سـيعاملها علهيا Uمتعاض للطريقة اليت عاملين هبا، وظهر الكرب�ء املعتاد يف عيو 
  :zملثل لو اهنا تلكمت ، نظر الينا هذا الشخص وقال

احلارس Uول لهذا السور، واملساحة اليت ميتد الهيا ظ&، وانمت Uن جتلسون يف منطقة مسؤولييت، " برصاد"اÓ "ـ 

خطوة واحدة خلفه، او حىت يلمسه من  ومل حيدث منذ ان اسـتلمت قيادة السور ان اسـتطاع احد ان خيطو

اخللف ٔا� اكن ومن ٔاي عامل اكن، واكن يكفي التفكري يف ان جيتازه احد لتكون هنايته، ولكن لقد صدرت يل 

Uوامر ان امسح لمك بدخو¬، وبرمغ ان هذا يؤملين U اين نفذت Uوامر، وكنت امتىن لو انمك وصلمت اىل هنا ومل 
صغرية يف احدى جحارة هذا ) حبصة"(رصاره"دين، لكنت جعلت منمك شيئا من ال يشء، وتكن هناك اوامر تقي



السور، وامتىن ان تسـنح يل الفرصة يوما اللقامك من جديد، وتكون يل احلرية الفعل بمك ما اشاء، وUن اطلبوا ما 

شمس وارشقت ،وانمت مل تتجاوزوا شئمت مما اسـتطيع ان انفذه وارحلوا من هذا املاكن، واين احذرمك، zنه لو غربت ال 

، سأعيد عليمك -يم حىت يكون واحضا، وان مل تفهموا "برصاد"حدود ظل السور فساعيدمك اّيل لتعرفوا من هو 
شيئا فأسالوا حىت تفهموا، غدا حيv ترشق الشمس سـيكون للسور ظل، ولو اكنت قدم احدمك ما زالت عىل الظل 

مك ما اشاء، هكذا يه Uوامر، واÓ امتىن ان ال تنجحوا وتتخطوا ظل هذا السور، فان يل احلرية العيدمك وافعل ب
؟ فهزت مرح "ابنة Óزك" كونته"، افهمت � حسن � ابن صفية، و� "برصاد"حىت اسـتطيع ان اسـتضيفمك يف 'من 

Uن "ـ : بنظرة امشزئاز وقال فرد الهيا هو ايضا النظرة. راسها zسـتخفاف واكنه مل يعجهبا ان خياطهبا zمسها احلقيقي

وبعد حلظات حرض عدة اشخاص حيملون ".. ساحرض لكام الطعام والرشاب ،الن جسدمك سـيحتاجه يف هذه البقعة

يف ايدهيم اطباقا خمتلفة فهيا من مجيع اصناف الطعام ا9ي اعرفه، ويف اطباق اخرى طعام مل اعهد مث& من قبل، 

فوا دون -م، وكنت فعال قد شعرت zجلوع والعطش منذ حلظة خرو� من وضعوا Uطباق عىل الطاو� وانرص 

السور، ؤ×ين عدت اىل وضعي الطبيعي، Uطباق والرشاب اليت امايم اكنت ختتلف عن تÎ اليت وضعت امام 

 مرح، بدٔات الك برشاهة وارشب وال اzيل بوجود احد، وبعد ان اخذت حاجيت من الطعام والرشاب لفت انتبايه

ان مرح مل متد يدها اىل يشء، بل التفتت اىل Uجتاه Uخر شاغ* نفسها zلعبث بشعرها، واكنه ال هيمها احد او 

هذا الطعام ا9ي اعتدت عليه بعاملك، اÓ اعمل انك حباجة " كونته"لكي � "ـ : يشء، فالتفت الهيا برصاد وقال 

لست U : ، تهند برصاد وقال" بربصاد"ا zسـتخفاف كبري رفعت مرح حواجهبا وزمت شفتهيا وحركت عيوهن". اليه

  : ؟ قلت ¬"هل تريدان شيئا قبل ان اذهب "ـ : ووجه حديثه لنا االثنني  ...حرشة مغرورة 

 ـ اريد ان اعرف اىل اين تصل حدود ظل السور ؟ 

  !!" اعرف بنفسك" ـ : قال يل 

من -يم بطريقة اسـتفزت برصاد، وعلمت فورا ان طليب حضكت مرح . ـ نريد سـيارة نقطع هبا املسافة: قلت 

.. ـ اذا مظالت وماءًا وطعامًا ومالبس تالمئ املاكن : قلت  ." ال توجد سـيارات" ـ : خسيف، فنظر ايل وقال

  . والتفتت ايل مرح لفتة رسيعة فهمت مهنا اهنا تريد ان اطلب لها شيئا حىت ال تطلبه يه منه

  . مرح من الشمس ـ ويشء يقي عيون: قلت 

بأي "ـ : ـ بأي اجتاه جيب ان نسري ؟ قال: قلت ". ساحرض ما طلبته ولكن لن حتتاجونه"ـ : ابتسم برصاد وقال

ـ هل مسموح ان نطلب جامال نركهبا؟ حضكت مرح مرة اخرى من طليب : قلت ". اجتاه معاكس للسور سريوا



 ؟"..هل هناك يشء اخر "ـ : وقال برصاد...

حضكت مرح بصوت عال، اسـتفزت برصاد، ". ال تنىس ان حترض علبة جسائر ووالعة"ـ : وقلت ¬ فكرت قليال

ولكن لكميت اليت مل اقصد هبا . اذا مسحت" مارلبورو " ـ : قلت ¬ ال شعور� ". ساحرضها Z"ـ : فقال اكمتا غيظه

عىل قدميه " برصاد"ووقف  شيئا جعلت مرح ال تZÝ نفسها من الضحك، حىت اكدت تسقط من عىل الكريس ،

 .. Zرض، مث يلقهيا مث يدوس علهيا بقدميه، لكنه متاU وقد خيل يل انه سـميسك مرح من شعرها ويرفعها عن
Uن ساذهب، وامتىن ان القامك "ـ ": برصاد"قال . اعصابه وغضبه، وتعمدت مرح ان تسـمتر zلضحك اكرث واكرث

وما ان اقرتب من السور حىت . ور ومرح ال تزال تضحك وترفع صوهتاzجتاه الس" برصاد"سار "... مرة اخرى 

اىل مرح " برصاد"ـ مصاحبة اللكمة بضحكة متواص* ـ والتفت " ... املالبورو " ـ ال تنىس: Óدت مرح عليه وقالت 

والرشر يقدح يف عينيه، ودخل البوابة اليت ظهرت من السور، وبعد دقائق خرج من السور عدة اشخاص، 

  : حرضوا ما طلبناه، وعادوا دون -م، U ان مرح قالت هلم ويه تضحكوا

  :والتفتت ايل مرح وقالت"". برصاد"سلموا يل عىل "ـ 

 

 ..." انت اشفيت غلييل منه، ٔالول مرة من معرفيت بك بدٔات احب هبÎ واسلوبك يف الßم"ـ 

  .اطلبوا ٔايش بدمك: ـ ليش ما اÓ كنت احيك عادي، وهو ايل حىك

ـ ولكن امل ختايف من غضبه وانت تقومني . واخذت تضحك ".. انت بتفكر حاZ وين... وبرتوح تطلب سـيارة" ـ 

  . zسـتفزازه

اردت ان ارد اليه Uهانة، ومل تكن ¤ي طريقة اخرى، ولو اكن مسموحا ¬ ان يؤذينا لفعل ذZ دون احلاجة "ـ 

  ." السـتفزازه

ال "ـ . ليفعل بنا ما يشاء" برصاد"ا، قبل ان ينهتـي الوقت ونعطي الفرصة اىل ـ هيا اذا، لنرسع وخنرج من هن

 vحي Zقوتنا، وهو قد ملح اىل ذ Óفقد Uلغروب، وz تسـتعجل فلن تسـتطيع التحرك قبل ان تبدٔا الشمس
وترشب وبدٔات مرح �لك . طلبت Uغراض وقال انمك لن حتتاجوها، فلن حنتاج اىل املظالت بعد غروب الشمس

استبدلت مالبيس . ، ؤ×ن كرب�ءها منعهتا من ذZ"برصاد"من الطعام ا9ي رفضت ان متد يدها اليه امام 

وحذايئ zملالبس اليت احرضوها، واكهنا فصلت لتالمئين، وخلعت مرح مالبسها واستبدلهتا امام عيوين اليت ترقب 
ها انت قد خلعت ثوبك "ـ : قدم عليه، فقلت لها مازحاجسدها الفاتن، ا9ي اكد ان ينسيين ما كنت فيه وما اÓ م



ومل جتدي بذZ مشلكة وال اهانة، فمل � مرح رفضت ان تفعيل ذZ حيv طلبت منك ان نسـتظل بثوبك من 

 :فابتسمت وقالت". الشمس، ام انك خفت عىل جسدك ان يسمر من اشعة الشمس

ـ لو رددت : رددت مازحا  ." U اذا اردت اÓ ذZلو رشحت لساذج مثÎ فلن يفهم، وجسدي ال اكشفه " ـ 

وامثا¬ " برصاد"ليذهب اىل حجميمك قبل ان يرى "ـ  . قد رآك ونيس السور ونيس نفسه" برصاد"عّيل، لاكن 
هيا � حسن لنرسع ونسـتغل الوقت، اجلو "ـ : بدٔات الشمس متيل اىل الغروب، ووقفت مرح وقالت".. جسدي

اردت ان امحل معي بعض املاء والطعام، لكهنا طلبت ان ال افعل حىت ال تثقل حركتنا، واننا و ".. Uن مالمئ للسري

لن نكون حباجة الهيا، وجيب ان حنمتل، ورسÓ عىل اقدامنا مرسعني ،وحل الظالم وحنن خنطوا مبتعدين عن 
 ـ U تتعبني ؟ : لها السور، واكنت مرح حتثين عىل ان ارسع اكرث، حىت تعبت، وطلبت مهنا ان اسرتحي، وقلت

ال وقت ¤ينا � حسن، لو اكنت املشلكة مشلكيت لقطعت هذه املسافة يف حلظات، ولكن مصريي مرتبط "ـ 

ارسعت يف مشييت اكرث من السابق، واكنت مرح يف لك حني تنظر " .. مبصريك، وجيب ان حتمتل، ارجوك ارسع

اننا ابتعدÓ مبا فيه الكفاية، وان ظل السور ال ميكن ان يصل ـ اعتقد : اىل السامء وتطلب مين ان ارسع، فقلت لها
  .. اىل هنا

وقفت ". ال � حسن رمبا مل نقطع نصف املسافة، فارتفاع السور كبري وظ& سـيكون عرشات Uضعاف" ـ : قالت 

 ،Zوجلست واسرتاحت يه كذ ،Zمرح وطلبت مين ان اجلس واسرتحي، ففعلت ذ 

ففعلت ما " .. ن جيب ان نركض بلك قواÓ، وان ال نتوقف حىت تنرش الشمس اشعهتاUن � حس" ـ : وقالت

امرتين به، وركضت وركضت برسعة جنونية، حىت بدٔا النور يظهر وتتالىش معه ظلمة الليل، ووقفنا، وظهر ظل 

Óمتار، جفلسـنا والفرحة متٔال صدورU رض وحنن نبعد عنه مئاتU من علمنا ان . السور منبسطا عىل Óنا االٓن جنو
، وارحتنا قليال، ورسÓ لنصعد هضبة لرنى انتصارÓ عىل ارض اجلحمي وتÎ البقعة اجلرداء، "برصاد"قبضة وبطش 

مسعنا صوت هدير بني Uجشار، بدا صوته كشالل .. وان لك ما نراه امامنا Uن هو اخلرضة وUجشار وUزهار

Uجشار، وصدق ظننا، لقد وجدÓ انفسـنا امام هنر حتيط به Uجشار من  كبري، فرسÓ حنوه، ودخلنا غابة كثيفة من

لك جانب، وحتوم فوقه الطيور والعصافري،وهدير الشالل ا9ي ينساب من اعىل الهنر يصدر اصوا� تطرب لها 

وتشد Óظره Uذان، وتفرح لها القلوب، وصفاء ماء الهنر وانعاكس زرقة السامء فيه تبعث عىل الراحة والطمأنينة، 

 خلعت ثيايب ونظرتين مرح.. الن يسـبح فيه، جلسـنا جبانبه ومرح تتامل الهنر وما حو¬، والقلق zد يف عيوهنا

ان صفاء الهنر وجام¬ يبعث عىل القلق فال تقرتب " ـ . ـ اود ان اسـبح قليال: ؟ قلت لها "ماذا سـتفعل"ـ : وقالت



ـ ". هو الهنر امللعون ا9ي كنت امسع عنه احلاك�ت يف عاملي  منه حىت نتبني حقيقته، وان صدق ظين فان هذا

ال يعكس الهنر صورهتا، وكذU Zجشار، مفا .. انظر اىل الطيور اليت حتوم فوقه"وكيف تعرفني، وملاذا تظنني ؟ ـ 

يعكس سـنقرتب منه، وان مل "ـ وكيف تتأكدين من ذZ ؟ ـ ". مسعته ان الهنر امللعون ال يعكس صورة يشء � 

واقرتبنا من الهنر ببطء، وما ان وقفنا جبانبه حىت عكس الهنر صورتنا مث& ".. صورتنا فهذا ٕاذن هو الهنر امللعون
  . كبايق Uهنار

واقرتبت اÓ اكرث السـبح قليال دون ٔاية معارضة من . ـ خاب ظنك � مرح، فاحلاك�ت تبقى حاك�ت: قلت لها 

التفت zجتاه الصوت، ورٔايت فتاتني تؤامني، ؤ×ن ". ال تفعل ذZ" ـ : المرح، ولكن صو� هتف من اخللف وق

انه "ـ : صورة احداهام وحراكهتا انعكست مبرآة، لتبدو اثنتان من حور�ت Uساطري ، اقرتبن منا وقالت Uوىل

رفينه عن هذا الهنر ولكن ما تع" ـ: وامكلت Uوىل"". كونته"صدقت � "ـ : وقالت الثانية.." الهنر امللعون فعال
وما مل تعرفيه ان هذا الهنر يعكس الصورة اليت " ـ : وامكلت الثانية". يشء بسـيط، فلهذا الهنر ارسار ال يعرفها احد

  .." اÓ Óده" ـ : وقالت الثانية .."اÓ فاده"ـ : وتلكمت Uوىل وقالت". يريدها

  ."ؤولية حراسـته مل يطفو عليه ٔاي اكن، ومن ٔاي عامل اكنحنن حارسـتا هذا الهنر، ومنذ عهدÓ مبس" ـ : قالت فاده

وجمرد التفكري zالقرتاب منه اكن اكف لتكون هناية من فكريف ذZ، وسنسمح لكام zملرور منه، "ـ : وامكلت Óده 
ليس الننا نريد ذZ، ولكن الن Uوامر صدرت بأن نسمح لكام zلعبور، ولكننا حنذركام zنه ان غربت الشمس 

 ."واكنت اذÓكام تسمعان صوت هذا الشالل، فان لنا احلرية ان نفعل بكام ما نشاء

ومن لك قلبنا نمتىن "ـ : قالت Óده" ونمتىن ان ال نلتقي بكام حىت ال تعرفا ماذا ميكن ان نفعل بكام" ـ : وقالت فاده

" ـ : مدى يصل صوت الشالل فقالت فادهـ واىل ٔاي : قلت وما زلت مهبورا جبامهلام "لكام النجاح وان ال نلتقي Åنية
 ؟ " اعرفوا بأنفسمك

  "ٕاىل أي اجتاه تريدان من خلف الهنر وعكسه اذهبوا"ـ : ـ واىل اي اجتاه جيب ان نذهب ؟ اجابت Óده: سألت 

". وUن، انت مر من هنا عىل هذا اجلرس، وانت من عىل هذا اجلرس، وسـتلتقيان معا يف الهناية "ـ : وقالت فاده
ومل امكل -يم حىت كنت ارى اجلرسين حيث اشارت .. ـ اين ال ارى ٔاي جرس: مل اكن ار ٔاي جرس فسالت

لكزتين مرح بيدها يك نتحرك، ومل تكن مرح تتفوه ".. هيا اذهبوا " ـ : قالت Óده. بيدها، ومل اكن ارهام يف السابق 

احلديث مع هاتني احلوريتني، وقلت مو'ا ولكين توقفت ووددت لو اين اقيض بعض الوقت يف .. بلكمة واحدة

واكنت مرح حتثين ".. ال تمتىن ذZ"ـ : فأجابت فاده.. ـ وهللا اين امتىن ان ال اجنح حىت القاكام Åنية: -يم هلام



ـ هل ميكن ان نتصاحف؟ ومك كنت : وتشدين عىل ان ٔاميض برسعة ويف عيوهنا قلق، ولكين امكلت حدييث وقلت لهن
  ."ال اظن انك تود ذZ" ـ : قالت Óده. ة نفيس zن املس يد احداهن اود يف قرار 

  :وقرصتين مرح قرصة اوجعتين وقالت هبمس

 

 ."هيا حترك اهيا الغيب وال متازBام اكرث"ـ 

وامسكت بيدي مرح وقالت ال تفعل ذZ فسحبت يدي واÓ . وخطوت zجتاه احلوريتني.. ـ ال تغاري: قلت ملرح 

  . اكرثاحضك واقرتبت 

ـ : قالت Óده .!! ـ اود ان اقبÎ قب* الوداع واشكرك عىل مساعدتنا : ؟ قلت مبتسام " ماذا تريد"ـ : قالت فاده 

.. ـ -كام معاً : ؟ فقلت"ٔاتريد ٔان تقبلين ٔام تقبل Óده"ـ : ـ نعم اود ذZ قالت فاده : ؟ قلت " اتريد ذZ فعال"

وما ان اقرتبت خطوة واحدة اىل Uمام حىت حتولت فاده امام عيوين اىل . "ٕاقرتب ؤافعل.. Z ذZ"ـ : قالت Óده

افعى سوداء، ٕاقشعر بدين وعدت اىل اخللف مذعورا، واÓ ال اعي ما حدث، وارسعت zجتاه اجلرس، ونظرت 

حلظات ". مع السالمة: "خلفي واÓ عىل اجلرس ورايت فاده وÓده تضحاكن، وتشريان بيدهام حنوÓ واكمنا تقوالن

 وكنا zالجتاه Uخر للهنر 

قلت وما زال " . مثÎ ما بسمع النصيحة" حامر"بتسـتاهل يصري فيك اكرث من هيك، واحد "ـ : وقالت مرح

ـ كيف انقلبت هذه احلورية اىل افعى هبذه الرسعة ، كيف عرفت � مرح فانت كنت خائفة مهنام ومل : اخلوف يعرتيين

لقد عرفت من اللحظة Uوىل، ومل اسـتطع ان اخربك فانت كنت "ـ : قالت. القدر هبذا" برصاد"تكوين خائفة من 

مهبورا جمذوz جبامهلام وتؤام هبذا التشابه الكبري معروف يف عاملنا zنه ال يكون U لالفاعي، فاليغرنك جامل ال 
من اصناف العذاب ما  تدري ماذا خيفي خلفه، فهيا نرسع لنصل قبل غروب الشمس، فلو وقعنا بقبضهتام 9قنا

واخذÓ نسري ونشق طريقنا من بني Uجشار وصوت الشالل يالحقنا، وما اكدت ". مييتنا الف مرة يف املرة الواحدة

الشمس تبدٔا zلغروب حىت تالىش صوت الشالل، ومل نعد نسمعه، وشعرz Óالمان ورسÓ قليال، مل تكن الشمس 

سعة، لكها زهور وورود من لك Uصناف عىل مدى رؤية العني، تفوح لنجد انفسـنا وسط ارض وا. قد غابت بعد 

مهنا رواحئ زكية تنعش الروح وتنشطها، ومددت يدي القطف وردة، وكذZ فعلت مرح، ولكن صو� اىت من 
التفتنا اىل مصدر الصوت واكن صادرا عن شـيخ كبري يف السن، يتؤ× عىل عصا ..". ال تفعلوا ذZ:" اخللف قال

ـ اÓ امسي : قال العجوز. حتت اقدامه منر مل ار اخضم منه، ومل اكن التصور ان منرا يكون هبذه الضخامةوجيلس 



، منذ الف عام واÓ احرس هذه احلدائق، ومل يكن ليسـتطيع ٔان "Óر"ـ وهذا مساعدي .. واشار اىل المنر.". نرياك"

ته، ٔا� اكن ومن أي عامل اكن، ولكن امر من ال يشم راحئهتا احد، وجمرد التفكري يف ذZ اكن يكفي لتكون هناي 

يعىص هلم امر صدر المسح لكام zملرور من وسط هذه الزهور، ولكين احذرمك zنه لو ارشقت مشس الغد وما زالت 

سيسـتقبلمك بطريقته، هيا اغربوا عن و'ـي، " Óر"انوفمك قادرة عىل مش راحئة ورود هذه Uرض، فاعلموا ان 
ان احتجمت " ـ: واشار بيده اىل جشرة وقال.". ذو اللون Uبيض لتسـتطيعوا اخلروج من هذه Uرضواتبعوا الورد 

ووضع العجوز يده عىل راس المنر، وهب المنر واقفا، .". اىل طعام وماء، فتحت هذه الشجرة جتدون ما حتتاجونه

ورسÓ وتبعنا الورد Uبيض، وكنا قد وسارا مبتعدين عنا، وتو'نا اىل الشجرة فوجدÓ الطعام والرشاب، والكنا 

خرجنا من ارض الورود قبل رشوق مشس اليوم الثاين بكثري، ولكن راحئة الورد ما زلت تفوح، وابتعدÓ اكرث حىت 

اننا مل نعد قادرين عىل مش راحئة الورود، وجلسـنا نسرتحي قليال، واخذت قسطا من النوم ومل افق U عىل اشعة 

الرى حولنا ارساzً من امحلام ال تعد وال حتىص، وترى عىل مدى رؤية العني، وظهرت الشمس تداعب و'ـي، 

امامنا امراة كبرية مسـنة ، ال يبدو علهيا الهرم، تسري خبطى واثقة حنوÓ واكهنا ملكة، وحيلق امحلام من فوق راسها ، 
، واÓ "نرامارا"ال بمك، اÓ امسي Uم � ابنايئ اهال وسه" ـ : حنان وحب العامل zرسه يف عيوهنا، اقرتبت وقالت

املسؤو� عن هذه Uرساب من امحلام، فيا اوالدي مل اكن المنع احد zملرور لو اراد ،ذz ،Zلرمغ من حزين وقلقي 
عليه من ان ال يصل يف الوقت املناسب، حىت ال حيدث ¬ مكروه،فيا ابنايئ قبل ان ترحلوا بسالم ساعطيمك هذه 

 :النصيحة

ال تبحثوا عن يشء ليس لمك، وUن ارجومك ان ترسعوا وتبتعدوا عن هذا املاكن قبل غروب الشمس، فلو  "

غربت الشمس وما زالت عيونمك قادرة عىل رؤية حاممة واحدة يف السامء من هذا امحلام ، فسـيلحق بمك اذى ال 

 ".امتناه الحد

.". هيا اذهبا بسالم .. ا حىت خيتفي امحلام عن Óظريكامارجومك ارسعوا Uن واذهبوا من هذا Uجتاه، وال تبطئو 
حديهثا، ومك اكن مجيال وحنوÓ ودافئا صوهتا، ارسعنا بقدر اسـتطاعتنا لنبتعد عن املاكن معال " نرامارا"اهنت Uم 

 .... " نرامارا"بنصيحة Uم 

 

ليل ، وبذZ نكون قد وفرÓ الكثري من واسـتطعنا ان نصل، وان خيتفي امحلام عن ٔانظارÓ يف وقت ما بعد الظهر بق 

الوقت، واخذÓ راحتنا، ؤامكلنا السري اىل Uمام واÓ اجد متعة عظمية هبذه املغامرة العجيبة، ومن بعيد ظهرت 



فرسÓ ما يقارب الساعة حىت وصلنا مدخل املدينة، واكن حييط zملدينة سور ال . امامنا مدينة كبرية بيوهتا متواضعة 

منظره مألوف، وتصممي البيوت ومنظرها من اخلارج .رتفاعه املرت، واكن ملدخل املدينة قوس كبري من احلجر يتجاوز ا

دخلنا القوس ، واكن هناك عدة اشخاص، مجيعهم يرتدون اللون Uبيض وzعامر . اكلبيوت القدمية يف عامل البرش 

ظرÓ ان يظهر لنا احد ويلكمنا لنعرف اين حنن، وما انت,خمتلفة، يتحادثون مع بعضهم البعض، وال احد يلتفت الينا 

نتجول يف ,جيب علينا ان نفع&، كام حدث يف املرات السابقة، ولكن مل يأبه بوجودÓ احد، فرسÓ عىل اقدامنا 

شوارع املدينة املليئة zالشخاص من اكفة Uعامر، رسÓ بيهنم نسرتق السمع احياÓ لنعرف مب ومع يتحدثون، 
عىل البيوت املتواضعة جدا واملتشاهبة، ومل يظهر لنا احد ومل هيمت بوجودÓ احد، مرت ساعات واقرتبت ونتفرج 

 "اين حنن ؟"ـ : قلت ملرح . الشمس عىل الغروب وحنن كام حنن 
 . علمي علمك، ال اعرف"ـ 

 Óاموات و اشـباح ال  هل حنن يف مدينة,وماذا جيب ان نفعل؟ فالشمس اقرتبت عىل الغروب وال احد يأبه لوجود

Óحياء ولهذا ال يروU شـباح ومهU او حنن ،Óيرو ." 

 ."ومل ال نساهلم ؟"ـ .". - اهنم يروÓ جيدا، ويشعرون بوجودÓ، ولكهنم ال يأهبون بنا، او ان وجودÓ ال يعنهيم

ت من احد Uشخاص اقرتب .ـ اسال كام تشاء ..". عن الطريق للخروج من هنا "ـ ". وعن ماذا سنسأهلم ؟" ـ

  .". انت هنا، يف املدينة"ـ : فرد " اخربين اذا مسحت، اين حنن ؟"ـ : وسالته 

من دخل ٕالهيا يعرف ما يه، وما امسها ،وال "ـ : قال ". ولكن ما يه؟ وما امسها؟ وكيف خنرج مهنا ؟"ـ : قلت 
... جابة، فغمزت مرح وأرشت بيدياحرتت zمره، وتو'ت لشخص آخر، وسألته، ؤاعطاين نفس U.". خيرج مهنا

قالت . واكن سؤايل هو اجلواب لسؤايل، , وكررت سؤايل الكرث من خشص . لتفهم بأننا وصلنا ٕاىل مدينة جمانني

امسع � حسن جيب ان تفكر بسؤال يوصلنا اىل نقطة نبدٔا مهنا اسا¬ كيف ميكن ان نلتقي بكبري هذه " ـ : مرح

بيته يف املدينة هنا " ـ: رد ". واين يقع بيته ؟" ـ: سالته !! .". اذهب اىل بيته فتلقاه"ـ : فأجاب,سألته" املدينة ؟

تلكمت مرح وسألت ..". هؤالء الناس جمانني، فكري بسؤال يوصلنا اىل بيت كبري اGانني "ـ : قلت ملرح !!.". 

ـ : قالت  ."...ال يعرفه فهو بعيد ملن يعرفه فهو قريب، وملن " ـ: اجاب ". هل بيته بعيد من هنا ؟؟"ـ : بنفسها

نعم قريب مين، وال اراه حيث اجلس، فشدتين مرح "ـ : قال ". وهل هو قريب منك؟ وهل تراه يف عيونك ؟"

وخرجت لنا ,وسارت اىل مجموعة من البيوت اليت تقع خلف الرجل ا9ي سالناه، ودقت عىل zب احد البيوت 

لو اردت ان " ـ: فردت املراة  ."نة هو احد البيوت اليت عىل يسار بيتك ؟؟ابيت كبري املدي :وسالهتا مرح  !!امراة



 ."!!! يكون عىل يساري لاكن

  .". وهل البيت اخلامس عىل ميينك هو بيت كبري املدينة"ـ : سالهتا مرح 

نا اىل وتو' ..". هيا � حسن لقد عرفته " ـ: قالت مرح . ـ لو سألت جار جاري لاكن سؤاZ هو اجلواب : قالت 

.. ـ اهال وسهال تفضال: وطرقنا عىل الباب، وخرج لنا خشص ملتح وقال .البيت السابع عىل ميني بيت العجوز 

ودون .. ميلء zلكتب، منظم، بغاية ا¤قة,واجلسـنا عىل مقاعد مرحية جدا، واكن بيته غاية يف التواضع ومرحي جدا 

Ó وبعد ان انهتينا وارحتنا .. لك ونر�ح، وعلمنا اننا قد وصلنا غايتناان يسالنا اي سؤال احرض لنا طعاما وماء وتركنا
 ، 

، واÓ املسؤول عن هذه املدينة الكبرية اليت مل يدخلها احد وفكر zخلروج مهنا، بل " جيجار"ـ اÓ امسي : قال لنا 
، او ما يوجد يف هذه املدينة، فضل البقاء فهيا ملا يتوفر فهيا مما ال يتوفر يف ٔاي ماكن اخر، لن تفهموا معىن -يم

لهذه املدينة عرشات ..فهذا لن هيممك، ولكن ماعلمته عنمك zنمك جيب ان خترجوا مهنا ؤاÓ سأساعدمك قدر اسـتطاعيت

وانمت دخلمت من الباب ا9ي مل يدخ& احد منذ توليت مسؤولية هذه املدينة، ولهذا الميكن ان خترجوا U. Uبواب 

تعودوا من نفس الباب ا9ي دخلمت منه، وانمت تعلمون ما معىن دخولمك وخروجمك من نفس من zب واحد او 

Uوامر اليت صدرت يل ان اعطيمك ثالثة ا�م من حلظة وصولمك اىل بييت للخروج من املدينة، وان انهتت ...الباب

يمك اسـئ* فاسألوها وارحلوا وال وUن ان اكنت ¤...�Uم الثالثة، فسيمت اخراجمك من نفس الباب ا9ي دخلمتوه
، ويسكهنا من يبحث )درب احلمكة (اهنا "ـ : اجاب ". ما امس هذه املدينة ؟"ـ : سألت .". تضيعوا وقيت ووقتمك

فوقف ورافقنا .حىت انهتينا ,وسألناه عرشات Uسـئ*، واكن جييب علهيا مبارشة ...". عن احلمكة من ٔاي عامل اكن 

ال تنسوا ان اهل هذه املدينة لن يكذبوا عليمك يف جواب ٔاي سؤال تسالونه، وسـيجيبون عىل "ـ : اىل الباب، وقال
ـ : سألته قبل ان نذهب .". ٔاي سؤال ً و لن جييبومك، وUن تو'وا اىل احلديقة، وهناك سـتجدون من يساعدمك

 ...  ومرح نسري يف طرقات املدينةخرجنا اÓ..." اهنا تقع يف املدينة" ـ: فابتسم وقال". واين تقع حديقة املدينة؟"

وحىت نصل الهيا جيب ان نسال اهل املدينة عهنا، ففكر .لن جند احلديقة لو حبثنا عهنا طوال العمر " ـ : قالت مرح

واسـتوقفت .ورسÓ بطريق ال ندري ٕاىل اين تصل .". معي zلطريقة اليت جيب ان نسال هبا حىت نصل اىل احلديقة 

ـ لك Uجتاهات توصل يف : قال  "!!! يف ٔاي اجتاه جيب ان نسري لنصل اىل حديقة املدينة" ـ  :احد املارة وسألته

ان اكن ¤يمك وقت، سريوا حيث " ـ: قال ". وUجتاه ا9ي يوصلنا ارسع ؟؟: "قالت مرح . الهناية اىل احلديقة 
لكن مرح شدتين من "..جيجار" وتركنا وذهب، واردت ان اسري خلفه، فهم ال يكذبون كام قال احلكمي .".اسري



ورسÓ ...". فنحن ال يوجد ¤ينا وقت لنضيعه zلسري خلفه.� اهبل، لقد قصد Uجتاه املعاكس " ـ : يدي وقالت

حديقة املدينة اىل اخللف "ـ : zالجتاه املعاكس لسري الرجل ووصلنا ملفرتق ذو ثالثة طرق، واوقفت احدمه وسالته

ـ � غيب لقد : واحرتت جبوابه ، وحضكت مرح وقالت ..". اىل اخللف واىل Uمام"ـ : اجاب". ام اىل Uمام ؟

 Îخر، وال تسـتطيع ان حتدد هبذه الطريقة، فال داعي الن تسـهتU وانمت احدمك يقف امام ،Zلنسـبه ¬ وz اجابك

انتظرت حىت مر احدمه وسارت مرح حىت وقفت عىل احدى طرق املفرتق، و ...". ذاكءك الزائد،و وفره للحاجة 

من اقرب منا اىل حديقة املدينة اÓ ام انت " ـ : بصوت عال.من الطريق Uخر املعاكس للمفرتق وسألته من بعيد

لقد خسر منك ومل " ـ : وقلت.حضكت وخسرت من مرح .." لYاهب الهيا اقرب، وسار يف طريقه "ـ : فرد .". 

فاÓ اليت سألت اذا اÓ اليت سـتذهب ، ,امل اقل Z وفر ذاكءك  "ـ: قالت يل ." تنجحي zحلصول عىل جواب 

واملسافة من حيث اقف ٔاÓ ٕاىل احلديقة مقارنة zملسافة حيث يقف هو لYاهب الهيا أقرب، اذا هذه يه الطريق، 

البيوت، ورسÓ، واكن الليل قد انتصف ،ووصلنا اىل هناية الطريق واكنت بال خمرج، ويف هنايهتا عرشات .". هيا بنا

تأفأفت من القهر، ويف احلقيقة كنت سعيدا بداخيل لفشل مرح يف حتديد الطريق الصحيح، ومل يكن احد يقف يف 

 . لكن مرح اقرتبت من احد البيوت وطرقت الباب واطل علينا رجل. الشارع لنسأ¬ 

  .ـ هل يوجد من هذا الشارع خمرج يوصلنا حلديقة املدينة ؟: فسألته مرح 

 

ان احد البيوت يوصل "ـ : قالت يل مرح . واغلق الباب ..". نعم يوجد وال يوجد" ـ: وقال ,الرجل  رد علينا

تعايل نطرق مجيع Uبواب حىت نصل اىل "ـ : قلت لها .". للحديقة ،ولكن بيته ال يوصل، وهذا ما قصد بنعم وال 

ننا طرقنا عىل احد Uبواب واكن هو ـ عظمي وكيف سـنعرف الباب املقصود؟ وافرض ا: قالت .". الباب الصحيح 

.". الباب املقصود، ولكنه مل خيربÓ بذZ مفاذا نفعل � عبقري زمانك؟ امصت انت ودعين اتوىل حل هذه املشلكه 
وخرجت لها امراة، واشارت مرح ,اخذت مرح تعد Uبواب، ووقفت عند احد Uبواب يف املنتصف وطرقته 

لباب Uول من الميني وذاك الباب السادس عرش من اليسار، اي Uبواب تدخل هذا ا"ـ : الحد Uبواب وقالت

  ."اىل احلديقة اذ مل يكن zبك ؟

  ". الثالث وUخري دونه Uول" ـ : قالت املراة

وسالته مرح .وتو'نا اىل الباب التاسع واطل علينا رجل ." الباب التاسع هو املقصود" ـ: مصتت مرح قليال وقالت 

 . ـ ان سالتين فال تسأيل جاري: فرد علينا". امن بيتك ندخل احلديقة ام من بيت جارك ؟" ـ: 



دخلنا البيت من zب، وخرجنا . ـ اهال وسهال، وصلمت بأرسع مما كنت اتوقع : فرد ". اندخل اذًا ؟؟؟"ـ : قالت 

جلسـنا يف طرف . رايناها  من zب آخر اىل حديقة كبرية جدا، ختتلف يف لك يشء عن احلدائق السابقة اليت

فتسـتطيعون ان تفعلوا ذZ، وان ,ـ ان اردمت ان تسرتحيوا وتناموا اىل الغد : وقال لنا ...احلديقة القريب اىل بيته 

وان اردمت ان ترحلوا Uن او يف ٔاي وقت فلمك ,احتجمت اىل يشء فاÓ يف البيت وسأليب ما سـتحتاجونه 
Zخلروج من املدينة تسـتطيعون التوجه ٕاىل ينبوع...ذz ماكنمك الوصول اليه  .املاء وهناك سـتجدون من يساعدمكz

واشار اليه بيده وهو zالجتاه املعاكس، .". وان قررمت اخلروج فاخرجوا من ذZ الباب,وUن ساتركمك .بسهو� 

ارة عنه بذاكهئا مننا، وخرجنا مع ارشاقة الشمس نبحث عن ينبوع املاء ، واخذت مرح تسأل امل. وذهب وتركنا 
واسقاÓ من ماء ,ووجدz Óلقرب منه رجل اسـتقبلنا ورحب بنا . املمزي، وما ان مرت ساعة واحدة حىت وصلناه

ووجدÓ انه يمتزي عن لك ماء عرفناه، مل نعرف السبب او كيف يوصف، ولكنه  . ورشبنا منه حىت ارتوينا. الينبوع
واراد مفارقتنا وطلب منا ان نتوجه اىل ساحة املدينة، وهناك .". نبوعمل يرشب احد من ماء هذا الي "ـ : قال لنا 

سـنجد من يرشدÓ، وجنحنا zلوصول ومن ساحة املدينة طلب منا الشخص ا9ي انتظرÓ ان نتوجه اىل مكتبة 
املدينة اىل  ومن الربج اىل ساعة املدينة، ومن الساعة اىل قلعة املدينة، ومن قلعة,املدينة، ومن املكتبة اىل الربج 

جملس املدينة، ووصلنا اGلس، واكن قد انقىض يوم ونصف اليوم بني هؤالء العقالء اGانني ا9ين ضيعوا علينا لك 
يشء، وارهقوz Óلغازمه الالمتناهية، ورمغ رسعة بدهيهتم zالجابة، وذاكهئم املمزي، U ان ذاكء مرح ا9ي ال يوصف 

وادخلنا اىل قاعة كبرية مبنية من احلجر ,ويف جملس املدينة، اسـتقبلنا احدمه  اسـتطاع التغلب عىل لك الصعاب،

القدمي، وسقفها عبارة عن قبة كبرية، ويف وسطها طاو� عريضة، وحولها مقاعد كثرية، من النظرة Uوىل تعمل اهنا 
صًا من كبار تتسع ليجلس حولها اكرث من الف خشص، واكن جيلس عىل طرف الطاو� ما يقرب من عرشين خش

 , رحبوا بنا واجلسوÓ معهم عىل الطاو�. السن ولكهم يرتدون نفس املالبس 

ال ختافوا من اضاعة الوقت، تسـتطيعون .ـ لقد احببنا ان جنلس معمك قبل ان تغادروا املدينة : وقال احدمه لنا 

معنا ،ان شئمت تسـتطيعون الرحيل  اعتبار انفسمك منذ هذه اللحظة خارج املدينة، ولسـمت ايضا جمربين عىل اجللوس
اذا اكن "ـ : قلت zلنيابة عين وعن مرح .". Uن، فال احد مينعمك، فهل توافقون ان نتحدث قليال قبل رحيلمك

Uمر بيدمك فعال، وشكرا "ـ : قال اخر من اجلالسني .". Uمر بيدÓ فنحن ال منانع ولكن هل نسـتطيع ان نفهم ؟
، شـيدت قبل عرشات Uف السـنني عىل "درب احلمكة"ة اليت انمت متواجدون فهيا يه مدينة املدين.لعدم ممانعتمك 

واغلب من يعيش يف هذه املدينة مه من .اطول حدود ململكة الرش، اليت تسعون للوصول الهيا منذ بداية رحلتمك



جاء اىل هنا من مملكة الرش،  كبار السن كام رايمت، وا9ين انتقلوا من مدن كثرية وعوامل خمتلفة، وحىت ان بعضهم
هذه املدينة شـيدت وحافظت عىل طرازها " ...اجلن"ويعيش يف مدينتنا ايضا الكثري من ابناء البرش، ومن الكونيني 

بعيدا عن Uخرتاعات ورفاهيات احلياة املتجددة يوميا، ولك من سعى للسكن يف هذه املدينة خسر وقته وحياته 

U راسات والبحوث يف شـىتôاالت لGوحنن يف هذه املدينة نضع , مور، من هذه املدينة يتخرج احلكامء يف لك ا

ا¤راسات للسـنوات القادمة، ويمت اعÝدها وتطبيقها يف شـىت نوا� احلياة، ولكننا ال نتدخل يف ٔاي قرار او سـياسة 

ودخول مدينتنا امر .ان تفعلوا يف املسـتقبل�ام اكن نوعه للنظام املنفذ ، وحىت انمت ال دخل لنا مبا فعلمت او ما تنوون 

وعرب مداخلنا الكثرية، وبوابة واحدة فقط يه اليت ال ميكن .سهل وغري معقد، وzالماكن الوصول الينا بسهو�
هذا رشح بسـيط وخمترص .ا¤خول ملدينتنا مهنا ويه البوابة اليت دخلمت انمت مهنا، واليت �يت من اجتاه بوابة الرش 

  .".دينتناعنا وعن م

عفوا، ولكين اعمل ان جملس احلكامء يف عاملنا ¤يه من الصالحيات الكثري، ويتدخل يف لك " ـ: قاطعته مرح وقالت 

جملس احلكامء يف عاملك ,ـ ان ما تقولينه حصيح : ابتسم آخر من اجلالسني ورد علهيا قائالً .". نوا� احلياة ¤ينا 
ولكن بعد ,لس من احلكامء قد عاشوا سـنوات طوي* يف هذه املدينة حصيح ان اعضاء اG.يشء وهنا يشء اخر

خرو'م مهنا وUلتحاق zلهيئات اFتلفة واGالس Uخرى، يرتبطون بسـياسة هذه الهيئات واGالس، وليس 
اىل عامل  ، وليست عاملا اخر، قد تكون جغرافية املوقع اقرب"كونته"ومدينتا يه جزء من عاملك � ,بسـياسة مدينتنا 

ولكين " ـ : قالت مرح .". البرش مهنا اىل عاملك من حيث البيئة وامور كثرية، U اهنا تعود يف الهناية اىل عاملك 

جغرافيًا قد يكون هذا :فرد علهيا قائال .". علمت ان املناطق خلف بواzت الرش ال ختضع لعاملنا من بعيد ٔاو قريب 

قد علمت لك يشء ولكن كام تعلمت انت ومن خالل معÎ السابق يف  حصيحًا، وليس من الرضوري ان تكوين

فان عامل البرش ال يعود وال خيضع لنا المن بعيد وال من قريب، ولكن يمت التدخل يف شؤونه  "الاكتو"سلطة 

 � Zلصغرية والكبرية، اليس كذz"و وقايئ تدخلنا يف عامل البرش ه"ـ : ؟ فردت مرح، او كونته كام يقولون " كونته
للحد من اخطار مسـتقبلية سـتجلب ا¤مار لعاملنا بسبب Uرتباط املصريي بني عاملنا وعامل البرش، و ليس لكونه 

لك فرد من عاملك ان اكنت ¬ نفس خواصك، او خواص اقرب، وارتبط " كونته"ـ � : رد علهيا .". عائداً الينا 

وتعود لقانون عاملك، وليست عاملا مسـتقال حبد ذاته، اما عامل  بعاملك فهو عائد لقانون عاملك، وهذه البقعة ختضع

البرش فاÓ قلت انه يمت التدخل يف شؤونه، ومل اقل انه عائد اليمك، ما قصدته من حدييث وحديث زماليئ، هو ان 

م اما حنن واهÝمنا zحلديث معمك فهو ليس من اجل مناقشة -. ارشح لمك عن املاكن ا9ي تتواجدون فيه 



حنن قد اطلعنا عىل قصتمك منذ البداية بتطوراهتا ومفاجآهتا الكثرية اليت مل نتوقعها وخاصة انت � ...وقوانني وانظمة

اعذرينا، نفضل ان "ـ : رد علهيا احدمه وقال". هل يزجعمك لو خاطبمتوين zمس مرح ؟"ـ  :فقاطعته كونته " . كونته"

، وخاصة Uنقالب "كونته"هناك امور كثرية مل نفهمها يف ترصفاتك � ـ : وامكل حديثه.". نناديك zمسك Uصيل

الكبري والرسيع من حارسة اىل ممتردة، وانت � حسن، مل نفهم ومل نفرس تقلباتك الرسيعة من خط اىل اخر، 

واسـتعداداتك للتضحية يف سبيل عدة اهداف خمتلفة، وارصارك للتضحية من اجل هدف اخر، انمت االثنان من 

خضمت مغامرة مهتورة وجمنونة ...املني خمتلفني يف اخلواص والتفكري وUسلوب، واشـياء كثرية يطول تعدادهاع
 !!! وUغرب من لك هذا ان لك واحد منمك اكن يعمل يف داخ& ان نسـبة النجاح يه ضئي* جدا

 

وصدر قرار zلسامح لمك .وقف التنفيذواصبح مع ,وانهتت مغامرتمك قبل ان تبدٔا، ومت القضاء عليمك، ومل ينفذ القرار 
ومل تبذلوا U الواحد ,يف وقت ازيلت من اماممك لك اFاطر ,z¤خول من نفس الطريق اليت قررمت ا¤خول مهنا 

طبعا اقول معجزة، الن .zملئة من اجلهد ا9ي اكن من املمكن ان تبذلوه لو حدثت املعجزة ودخلمت مبجهودمك اخلاص

صمم مكداخل وامنا مكخارج واGهود ا9ي اكن من املمكن ان توا'وه هو جمهود مئات Uالف من ابواب الرش مل ت

اىل ماذا تسعون؟ وهل يسـتحق اليشء ا9ي تبحثون :Uشخاص مقابل قدرتمك املتواضعة والضئي*، والسؤال هو

  ..مصتنا حنن االثنني ومل ندر مبا جنيب". عنه لك هذه التضحية والعناء ؟؟؟

  ."اجب � حسن؟؟؟,اجيبوا اذا امكن مع تبحثون، واىل ماذا تسعون، اجب انت � ابن البرش " ـ: كنه قال ول 

ابتسموا الٔجابيت وقال احدمه مو'ا -مه !!!". ساقول لمك zختصار وبلكمة واحدة، اÓ احبث عن احلب " ـ: قلت 

ـ انمت سالمت : سها واعتدلت يف جلسـهتا وقالت هزت مرح را" وانت � مرح مع تبحثني ؟!! ؟"احلب " "ـ : ملرح 

 Óاحبث عن جواب، ا Óاحبث عن اجابة، نعم ا Óلف لكمة، اzساجيبمك، واجيب نفيس معمك بلكمة واحدة، و Óوا
ما الفرق بيننا مجيعا؟ انمت . ا9ي مل يسـتطع ان يعرب عام يدور بداخ&) مشرية بيدها حنوي (مثلمك ومثل هذا ، 

امء حتللون لك يشء وتبحثون عن اجاzت السـئ* كثرية، يف املايض واحلارض، وحىت يف املسـتقبل، فالسفة وحك

ان مل تكن هناك اسـئ* اخرتعمت اسـئ* وحبثمت لها عن اجوبة، واختلفمت فÚ بينمك حول حصة Uجوبة، مع احرتايم 
اسـئ* فسـيكون دامئا هناك من مادامت هناك ,لمك، فنحن الخنتلف عن بعضنا بيشء، لكنا نبحث عن اجوبة 

جفميعنا سنبحث عهنا، لك بطريقته واسـتعداداته، اليست هذه " ارسار"يبحث عن اجوبهتا، ما دامت هناك 

امل يفكر لك واحد منمك، لو .طبيعتنا مجيعا؟ اسالوا انفسمك وبصدق، ال جتيبوين النمك سـتاكبرون ولن تقولوا احلقيقة 



وان يصبح هو الوحيد القادر عىل التحمك يف Uمور، لو كنمت خارج بوابة "لرش قوة ا"اكن مبقدوره احلصول عىل 

الرش الن تفكروا بدخولها ومعرفة ماذا ختفي؟ اÓ مل اصنع بوابة الرش، اÓ مسعت عهنا مثيل مثل غريي، منذ صغري 

ذه البواzت ميÎ هذه القوة واÓ امسع ان هناك ٔابواzً تسمى zبواب الرش، وخلفها قوة ال يسـهتان هبا، ومن يدخل ه

اليت متزيه عن Uخرين، دون اسـتثناء كنت مثل غريي، اود ان اكون Uفضل، واسعى ان اكون Uفضل، فان اكن 

يه ما اكنت "فقوة الرش "دخول البوابة سـيجعل مين Uفضل فاÓ عىل اسـتعداد للسعي خلف Uفضل، اذا 

". جواب "احبث عن . و اكن مبقدورمك ذZ، وجوايب لمك zختصار سـمتزيين لو اين حصلت علهيا ،كذZ انمت ل
، انت zرعة يف احلديث، ولو مل نكن "كونته"ـ اكن Uجدر بك ان تسعي لتكوين حكمية � : حضك احدمه وقال 

مل .؟ ، انك جعيبة فعال، U تغريك الظروف؟ U ترتاجعني ابدا"كونته"نعرفك جيدا القنعتنا وجعلتنا نبحث معك � 

تصديق معنا فÚ قلت، انت قادره عىل صنع اللكامت، و¤يك الكثري، ولكن مل ٔافهم ما قا¬ ابن البرش zنه يبحث عن 
فقد اراد ان جييب بصدق واول ما فكر فيه قا¬ النه اعتقد , ، هذا غري حصيح ولكنه اكن صادقًا يف اجابته"حب "

شيئًا اخر لاكن صادق النه ال يدري فعال ما ا9ي يريده ، اما انت ان هذا ما يريده وما يبحث عنه وايضا لو قال 

فتبحثني دوما عن اجلواب املقنع ملن يسمعك وال هيمك ان اكن هذا ما تريدي ام ال املهم ان يكون جوابك مقنعا 

ظة فلك منا قد فكر ولو للح.ما قلته من حيث املنطق والعقل حصيح.. ولكننا سـنكون صادقني معك ولن ناكبر,

zنه لو مÎ قوة حيمك فهيا ا¤نيا zرسها ماذا اكن سـيفعل ورمبا رشد خييا¬ الكرث من ذZ بكثري ويف الهناية عاد اىل 

وانهتـى احلمل وال احد مينع Uحالم او حير�ا ولكن مه قالئل ا9ين اكنوا عىل اسـتعداد ان يفعلوا ما ... ارض الواقع 
حنن لسـنا z¤اخل حىت تقويل لو كنا ...ا لو كنا خارج بوابة الرش لفكرÓ بدخولهاوحول اشارتك zنن ,فعلت � كونته 

وال نسعى وال ,zخلارج وحىت ما يه قوة الرش؟ ال نعرفها، رمبا ¤ينا ختمينات متوارثة حولها ولكننا ال نعرف ما يه 

ا يه؟ ال نعرف، ومرورمك من مدينتنا ال نفكر zحلصول علهيا، رمبا Uكرب منا وUقدم ¤هيم املعلومات حولها ولكن م

يعين اننا عقبة او حاجز zلطريق اىل قوة الرش ولكن هكذا سارت Uمور ولو انمت سعيمت للوصول اىل مدينتنا 

السـتطعمت ا¤خول بسهو�، وببساطة دون احلاجة اىل لك هذا العناء واFاطرة فابواب مدينتنا كثرية، وzماكن ٔاي 
روج مهنا وهذا ليس مبحرم، ولكن انمت دخلمت البوابة اليت ال يدخلها احد لهذا اصبح اخلروج من هنا اكن دخولها واخل

صعبا، واي اكن من عاملك او من عامل البرش يسـتطيع ا¤خول اىل مدينتنا بسهو� ودون احلاجة اىل اذن، ما دام 

املرور من هنا اىل ماكن  يسعى من اجل يشء ما يوجد zملدينة، وليس من اجل يشء اخر او من اجل

وانت � حسن ٔاي حب هذا ا9ي جيعÎ " وانهتـى من حديثه ليتحدث اخر مو'ا -مه ايل ؟؟؟ ـ...اخر



.." ويف سبيل اعادهتا ايل ٔالهنا لك يشء يف حيايت"غادة "حيب لزوجيت "ـ : قلت ". ختوض لك هذه اFاطر؟؟
مفهومك للحب؟ وملاذا غادة؟ وما نعرفه حنن انك ختليت حبك لغادة عن ٔاي حب تتحدث وما هو " ـ : فرد عيل 

رمبا ان ما تقو¬ حصيح من :"فقلت !!! عهنا من اجل امل بسـيط يف احلصول عىل قوة الرش اليس كذZ � حسن 
Óمل يف حصويل عىل قوة الرش ..و'ة نظرمك ولكن هل هذا حصيح من و'ة نظري اU نz كنت اعمل Óفا

واÓٔ ما قلت اين ختليت عهنا، اليس من املمكن ان .اعدهتا، اليس هذا سبب اكف للسعي خلفها سـمينحين القوة ملس

يكون تعلقي بأمل ضئيل خري من ان افقد لك Uمل؟ مفا اخليار Uخر ا9ي اكن امايم؟ وماذا اكن من املمكن ان 
قال اخر من اجلالسني حول .". مكواÓ يف وسط حروب ومؤامرات الهناية لها، يقودها اثنان من دهاة عامل,افعل 

ولكن انت اكن zماكنك Uنسحاب لو اردت ذZ، ولو انك مل جتد املتعة واملغامرة مبا يريض غرورك "ـ : الطاو� 

اجبته zلنفي مربرا ما حدث، وسالين اخر، واجبت، ومضت عدة ساعات واÓ ". لفعلت ذZ، اليس كذZ؟

يف اغلهبا اسـتفزازية ورصحية للغاية، واسـمتر هذا النقاش حىت اشار احدمه ومرح جنيب عىل اسـئلهتم واليت اكنت 
ـ zمسي وامس زماليئ اشكرمك عىل اعطائنا الفرصة للحديث معمك، وامتىن ان تتفهموا اننا مل : واختمت احلديث قائال 

همها z Uحلديث معمك، نكن نسعى السـتفزازمك، وامنا اردÓ ان نفهم وحنلل بعض Uمور اليت اكن من الصعب ان نف 

ونقول لمك مرة اخرى اننا ال نتدخل zلسـياسة اليت مت رمسها لهذا العامل، وال حناول ان نثنيمك عن هدفمك او نشجعمك 
عليه ، فنحن عىل قناعة zننا ال نسـتطيع ان نعرف zلاكمل ماذا سـيحدث يف املسـتقبل، او ما يه الهناية اليت 

ولكن من خالل دراستنا قد نسـتطيع يف املسـتقبل ان نقيض عىل Uسـباب اليت ... سـتصلون الهيا انمت او غريمك

سـتدفع zخرين للقيام مبثل هذه اخلطوة اليت يه يف الواقع ترض مبصلحة عاملينا، ورمبا اكن هذا السبب ا9ي جعل 
رجمك من مدينتنا وبصدق املسؤولني يسمحون لمك zالسـمترار يف هذه الطريق، وUن سرنافقمك اىل الطريق اليت خت

وال نمتين لقاءمك من جديد حتت لك الظروف، ..نقول لمك وداعا ..ودون اية اسـباب خشصية لنا متعلقة بشخوصمك
وابتعد مجيع من اكن جيلس عىل الطاو� عهنا عدة امتار ...واهنـى املتحدث -مة ووقف امجليع ووقفنا حنن ايضا 

يه U دقائق حىت بدٔات الطاو� تتحرك بصورة جعيبة وغريبة تثري  ،وكذZ طلب مين ومن مرح ان تفعل وما

وظهر حيث اكنت الطاو� رسداب خضم مل ار ...ا¤هشة، ؤ×ن قوة خفية حتركها وحترك املقاعد معها بنظام وهدوء 

  : واشار الينا احد الواقفني بيده وقال...منه U بوابة 

 

وال تسألوÓ اىل اين تؤدي الننا حنن ايضا ال نعرف، وال نريد ان نعرف .وا هذه يه البوابة اخرجوا مهنا وال تعود"ـ 



  ."... ووداعا..

وما ٔان كدÓ منر عن عدة درجات ,وحيv اقرتبنا رٔاينا Uدراج، وبدٔاÓ نزنل Uدراج ,رسz Óجتاه بوابة الرسداب 

بدٔاÓ نسري يف الرسداب ، وكنا ...خافتحىت اغلقت بوابة الرسداب بطريقة رسيعة وظهر امامنا ضوء بلون اخرض 

نسري من نفق اىل اخر، ولك نفق مرتبط مع ا9ي قب&، وكنا منزي انهتاء النفق وبدء النفق ا9ي يليه من خالل تغري 

وقطعنا اكرث ...لون احلجارة وUضاءة وطريقة التصممي واختفاء النفق ا9ي مررÓ فيه حيv كنا نلتفت اىل اخللف 

فواحد ال يتجاوز العرشة . نفقا الواحد خيتلف عن Uخر اختالفا لكيا من مجيع النوا� وحىت الطول من مخسني

ومن بعيد بدٔا يظهر لنا نور يف هناية النفق ، وما ان وصلنا حىت تبني انه نور الشمس . امتار واخر Uف Uمتار 

  . ال يدل عىل ان هذا موعد رشوق الشمس, مع ان تقديرÓ للوقت منذ ان انطلقنا وحىت وصلنا اىل نور الشمس

كهف عادي وطبيعي اكلكهوف اليت عرفناها يف عامل ..خرجنا من النفق واكنت هنايته تؤدي اىل كهف يف وسط جبل

فالكهف ا9ي ادى اليه النفق يف مقة جبل يبلغ ارتفاعه Uف ,البرش، وحيv تبينا ماكننا حيث نقف اذهلنا ما راينا 

مسـتوى Uرض، والشمس اكنت يف وسط السامء مما يدل عىل ان الوقت ما بعد الظهر، وليس Uمتار عن 

الفجر، والغريب ا9ي مل اجد ¬ تفسريا اننا كنا نسري يف انفاق مسـتوية ومسـتقمية، فكيف وصلنا اىل هذا Uرتفاع 

 راب او دهشةمل يكن يبدو عىل اجلنية مرح اي اسـتغ. ومل يكن يف طريقنا أي احندار او صعود 

 ـ كيف حدث ذZ ؟؟؟ : وسالهتا

فرشح هذا ,ال تتعجب هذا امر طبيعي جدا ولكين اÓ ايضا ال ادري كيف حيدث او كيف ارشحه "ـ : قالت 

اÓ ال افهم واجابتك حتتاج اىل اجابة "ـ : قلت لها  .".(Uزمان (املوضوع حيتاج اىل اشخاص ختصصوا يف دراسة 

مثال لو ان احدمه ساZ هل ميكن للبرش ان يصعدوا اىل القمر، فسـتجيب انه امر طبيعي ـ  :ابتسمت وقالت .". 
وما اسـتطيع ان ارشحه او ما اعرفه .ولكنك لن تسـتطيع ان ترشح كيف يمت ذZ النه ليس من اختصاصك ...

ات من اي مساحات من عاملنا ومساح,بصورة عامة zنه هناك مساحات عىل Uرض متص* مع مساحات زمنية 

ويبدو ان املمرات اليت عربÓها اكن جزءًا مهنا من عامل البرش وUخر مساحات زمنية، ولكها متص* مع ..عاملمك

لتقدر طولها ) الزمنية(بعضها، ولهذا ال ميكن ان منزي Uحندار من الصعود او الوقت U اذا عرفت طول املسافة 

ان .ن zنه رمبا، ولست متاكدة مما اقول ولكن اعتربه جمرد -مولو اين قلت U Z.مقارنة zملساحة Uرضية 

قد تكون اخذت منا من الوقت ا�م ,املساحة اليت قطعناها وشعرÓ اهنا اخذت منا من الوقت عدة ساعات ال اكرث 

شوي شوي حىت يدخل هالßم (مل افهم ٔاي يشء، ارش� يل "ـ : قلت لها . او اشهر اك�م واشهر البرش 



  .".(خمي

وحىت ٔاسـتطيع ان ارشحه Z جيب ان  .اÓ نفيس ال افهم بعمل Uزمان ولكنه zلنسـبة لنا امر طبيعي"ـ : قالت 

 Óا Zولكين لست عىل اطالع بعلو�ا)فاالزمان موجوده(ٔاكون عىل اطالع واسع يف هذا املوضوع وكذ ."  

 ."... من هذا اين حنن Uن واىل اين سنتجه،وUمه)انيس املوضوع (لقد فهمت اين لن افهم ، "ـ : قلت لها 

ـ اوال جيب ان نزنل من اجلبل ومن مث نسري طريقنا اىل Uمام وان اكنت خطهتم تقيض zن نسـمتر يف : قالت 

Óاو ان مل يكن فقد وصلنا هنايتنا، ويف لكتا احلالتني سـنعرف بعد ان نزنل  , طريقنا فال بد اهنم اعدوا لنا من يرشد

وملعلوماتك، البيئة اليت حنن فهيا يه بيئة طبيعية Z كبيئة عاملك وعليه فسـيحتاج جسدك .اذا سـيحدث اجلبل م

ونزلنا من اجلبل وما ان وصلنا حىت اصابين Uرهاق والتعب واجلوع  .اىل طعام ورشاب فال ترهق نفسك كثريا
فنا، وبدٔاÓ منر من بني اجشار والعطش، ومر عىل غروب الشمس عدة ساعات، رسÓ طريقنا �ركني اجلبل خل 

طبيعية كتÎ املوجودة يف عاملنا، وبعد وقت وصلنا اىل ينبوع ماء سال من بني الصخور، اغتسلت ورشبت 

انه من Uفضل لنا ان ننام ومنيض ليلتنا هنا، حىت "ـ : قالت مرح . والكت من بعض مثار Uجشار احمليطة بنا 

  .". ا zجتاه اGهول ا9ي ال ادري اين سـيوصلنارشوق مشس الغد، ومن مث نمكل طريقن

 

ومل ٔاستيقظ من شدة التعب ٕاال عىل ٔاشعة الشمس ... منت والتعب وUرهاق انساين عىل ماذا منت او كيف منت 

فركت عيوين، واكنت مرح جالسة جبانب الينبوع تلعب اكلطف* zملاء، رمبا استيقظت قبيل ,ويه تسقط عىل و'ـي 

ورسÓ بني اجلبال والسهول والود�ن وUجشار وينابيع املاء اليت ال تعد، وقد حولت !!!". تمن من اص& " او اهنا مل

ومل مير علينا يشء يلفت Uنظار، لك ...ترشق الشمس وتغرب علينا، ويطل القمر ,Uرض اىل مروج خرضاء 

ء، اصابين امللل وكذZ مرح اليت حاولت مرت اربعة ا�م ومل يتغري يش.يشء عادي واكين اسري يف براري بالدي 

  .". ان ختفيه، فنحن zنتظار يشء جديد، رؤية خشص يرشدÓ ويدلنا عىل الطريق، ولكن هذا مل حيصل

اىل اين حنن ذاهبون واىل مىت سنبقى عىل هذا احلال؟ وملاذا ال نرى احدا وال يظهر لنا احد؟ " ـ: سالت مرح 

 هل اللعبة انهتت؟ واين حنن ؟ 

  ." هل يف عامل اجلن ام يف عامل Uنس

ـ اÓ مثÎ اسـتغرب هذا الهدوء، وقد مللت Uنتظار ،اكن ال بد وان يظهر احد، وال اعتقد ان اللعبة : قالت 
ارى ان هذه البقعة يه جزء من عامل البرش يف لك يشء، بطبيعهتا ومياهها ,اما اين حنن يف عاملك ام عاملي .انهتت



يب ان هذه البقعة قدمية، اي اهنا ان اكنت جزءًا من عامل البرش فهـي ال تعود لهذا الزمن، جيب ان ومناخها، والغر 

ـ لكن انت ¤يك اخليار و¤يك املقدرة عىل التنقل الرسيع وقطع : قلت لها .". ننتظر فهل هناك خيار اخر ¤ينا

واىل اين سـنصل، الست جنية وكنت  املسافات الطوي* دون 'د او عناء، فافعيل ذZ واكتشفي ماذا يوجد،

  .تفعلني ذZ يف السابق

ـ نعم اÓ اسـتطيع ان اقطع املسافات يف وقت قصري ودون عناء، وال حاجة يل Gاراتك والسري معك هبذا : قالت 

ولكن لقد ارتبطنا معا ومصريÓ واحد، واخىش ان فعلت ذZ لتوفري بعض الوقت ان افقد اثرك وال ,البطء 

وخويف Uكرب ان فعلت ذZ ان امر .ان اجدك ، النه ال خربة يل يف هذه Uماكن، وما حيدث هبا اسـتطيع 

zحدى املمرات الزمنية اليت ال عودة مهنا اىل نفس املاكن، وعندها سافقدك، ولنفرتض اين ال اسـتطيع العودة من 

ا وسـنوات، Z9 دع Uمورتسري نفس املمر، فالوقت zلنسـبة يل سـيكون دقائق او حلظات، وZ سـيكون اشهر 

مرت ثالثة ا�م اخرى، حىت حملنا من بعيد zننا نقرتب . كام يه دون ان نتعجلها وال تنىس اننا ال نتحمك مبا حيدث 

مياهه اختلطت بزرقة السامء، ال هناية وال حدود لها، اقرتبنا من الشاطئ وجلسـنا ننظر اىل ... من شواطئ حبر

  . ياهه الصافية اليت ال يعكرها ٔاي موجالبحر الالمتنايه، وم 

اعتقد اهنا الهناية U اذا احببت ان تقطعي هذا البحر ان مل يكن حميطٍا سـباحة او نقوم جبمع " مرح"ـ : قلت لها 
Uخشاب وصناعة سفينة ومبا انك تقولني zننا يف جزء هو اقرب اىل عامل البرش فرمبا اكتشفنا قارة جديدة واطلقنا 

  .( اذا مش عاجبك، ارشب مية البحر)ـ جيب ان جنلس Uن وننتظر : حضكت مرح وقالت !!!". امسينا علهيا 

اذا ملاذا ال نكون Uن "ـ . ـ اكيد يوجد يف عاملنا حبار .". هل يوجد يف عامل اجلن حبار مثلام يوجد عندÓ "ـ : سالهتا 
ـ : وقلت .". متاكدة وهذه Uجواء اقرب اىل عاملمك من املمكن ان يكون ذZ، ولكين لست" ـ.". يف عامل اجلن 

 Zامتار ... "اذا اكن ذ U وقبل ان امكل ويف اقل من رمشة عني، ظهرت عىل الشاطئ امامنا مبارشة ال تبعد عنا

هل ظهرت من اعامق البحر، وهل اكنت .واكهنا موجة امزتج لوهنا بلون البحر ..سفينة زجاجية مثلثة الشلك 

ام اهنا ظهرت بفعل قوة حسرية، ال , Uساس ومل نرها لكوهنا زجاجية، ولوهنا ال ميزي عن لون البحر موجودة يف

ادري كيف ولكين اراها تطفو فوق املاء رمغ تناقض ذZ مع قوى الطبيعة، U اذا اكن ذZ النوع من الزجاج او ما 

ويه اقرب اىل قارب صغري ال يتسع U  السفينة صغرية.". اراه يشـبه الزجاج مصنوع من مكوÓت Uخشاب 

ورمبا اكنت تسال نفسها مثيل نفس ...قلت ملرح اليت ما زالت تراقب تÎ السفينة العجيبة . لشخص او اثنني 
U ترين ان ظهور هذه السفينة معناه انه جيب ان نركهبا لتنقلنا اىل ماكن " ـ. Uسـئ* او اسـئ* خمتلفة 



اهنا ليست سفينة "ـ : قالت مرح .". هيا � مرح لرنكهبا وسرنى اين سـتقودÓ .الصدفة ما؟فوجودها مل يكن مبحض 

ـ : قلت وقد اذهلين -�ا ". � حسن، واعتقد اهنا هنايتنا واللعبة قد انهتت وال احد يركهبا مبحض ارادته؟؟؟

لنقل احملكوم علهيم اىل جسن  ـ اهنا وسـي* نقل ضوئية والسفن عىل هذا الشلك خمصصة: فقالت ". ماذا تقصدين ؟"
 ."، فاحلمك قد صدر ضدي، واعتقد ان رحليت قد انهتت ؟؟" قبة النور"

  "وهل اÓ سأجسن ايضا يف جسنمك هذا ؟"ـ : قلت 

حضكت مرح حضكة غيظ  ." ليس للبرش، ولكن قد يكون مصريك من مصريي" قبة النور"ـ - فسجن : قالت 

ولكهنم ارادوا يل ان ابقى يف ...م ان يبيدوين ، ولكنت انهتيت وتنهتـي املشلكة معيلقد اكن zماكهن" ـ: وقهر وقالت 

، اهنم جبناء لقد خافوا حىت من مويت لقد "قبة النور"اÓ مرح ساصبح جسينة يف .عذاب دامئ واكون مثال للجميع

مضا من هذه البوابة الصبحت جزءا غا)مت(خافوا ان اموت حىت ال اصبح لغزا او قصة،، تتكرر من جديد، فلو 

اللعينة ولكهنم يريدون ان حيولوين اىل جمرد جسينة، اهنم جبناء لقد خافوا حىت من اللعبة اليت يريدوهنا، لقد خافوا 
وباكؤها حيرك موج ,واخذت ترصخ zعىل صوهتا .". "ان يفقدوا السـيطرة عىل اللعبة، وان امÎ قراري من جديد

" قبة النور"اهيا اجلبناء اÓ مرح، و ا9ي صنعته مرح مل تصنعوه انمت، وحىت " ـ. ..."البحر، ٔاو قسامً من القضاء 
ساحولها اىل قبة مرح، لن اهزم لن اهزم حىت يف هزمييت ساصنع النرص اهيا اجلبناء، ملاذا مل تفعلوا هذا منذ البداية 

وما يه U حلظات واخذ املثلث  اخذت مرح تبيك وا¤موع تهنمر من عينهيا،....". ملاذا انتظرمت حىت االٓن...

الزجا� او السفينة الزجاجية او ما تسمهيا مرح النقا� الضوئية zالرتفاع عن سطح املاء، وانبعثت ها� ضوئية 

وكيف حدث هذا او zي طريقة حدث ال ... خضمة من داخلها غطتنا وغطت جزءا كبريا من املاكن ا9ي نقف فيه 

ل تÎ السفينة الغريبة، وحييط بنا دخان كثيف، ال نسـتطيع او ال اسـتطيع اÓ ان ارى ادري، U اننا اصبحنا داخ

مىض وقت قصري ال يزيد عىل دقائق معدودات، حىت وجدت اننا خارج تÎ السفينة ...من خال¬ ٔاي يشء 

الصحراء يه هل هذه " ـ: قلت ملرح . العجيبة، وجدت نفيس يف حصراء قاح* ال حدود لها والسفينة تقف خلفنا 

، وقبل ان جتيب مرح خرج من السفينة العجيبة رجل واقرتب منا واخذ يتلكم، علمت انه ذو "جسن قبة النور "

هيا � "ـ : قال مو'ا -مة لنا االثنني. اشارة لالحرتام ,شأن كبري، حيث ان مرح احنت راسها امامه تلقائيا 

فال "بوابة الرش"لبرش انمت Uن يف احملطة Uخرية اليت توصلمك اىل ، و� حسن � ابن ا"الكونتيني"� ابنة " كونته"

اليت قتلمت من اجلها، فقد حصلمت عىل الفرصة " القوة"هيا تفضلوا احبثوا عن .يوجد بعدها ماكن اخر تصلون اليه 

احبثوا عن .ات اليت مل حيصل علهيا احد ووفرÓ عليمك الوقت، وقرصÓ املسافات، مفئات السـنني جعلناها لمك ساع



فانÝ معا . حلممك وحققوه ان كنمت فعال تعرفون عام تبحثون، مفن يدري فرمبا مل جيد التارخي اتفه منمك لتغريوه 

تشßن منوذجا متاكمال من عاملني، السؤا مسـتقبل لالجيال القادمة فلك منكام يمكل ما ينقص Uخر من مزيات 

يسـتحق لك هذا، وقبل ان اتركمك يف حمطتكام Uخرية، اود ان الفت  دعوÓ نرى ان اكن ما تبحثان عنه...سوء

انتباهكام zنه ال يوجد ما نساعدمك به كام حدث يف السابق، فانÝ لوحدكام ، وما نسـتطيع ان نفع& لمك هو ان مننحمك 
سـتجدين . خاصة "تهكون "انت � .وبعد ان ينهتـي الوقت املمنوح لمك ". بقوة الرش "بعض الوقت لتجدا ما تسمياه 

احدهام تعرفينه مسـبقا، وUخر سنبقيه مفاجاة ,يف انتظارك لتقÎ اىل مصريك، فقد صدر ضدك حكامن "الناق* "

Z، وانت � حسن كذZ فٕان Z من املفاجات الكثري هيا اذهبا فال يفصلكام عن مدينة اجلحمي سوى خطوات 

 Óـ من يكون هذا ؟ فتاففت : سالت مرح  ...يف حصراء ال هناية لهاودارت آ¬ الضوء واختفت كام ظهرت �ركة ا�

ام من " الاكتو" ـ هو من : قلت لها." هو من Uشخاص احصاب النفوذ يف عاملنا "ـ : مرح من سؤايل وقالت

ديث ودعنا من هذا احل...، واحلكامء"الاكتو"ومه اعىل مرتبة ونفوذا من ,ـ انه من املستشارين : قالت  "احلكامء ؟

قوة "ـ U جتدين ان هذه اللعبة خسيفة نوعا ما، فنحن نبحث عن : قلت لها . ا9ي لن يفيدك يف يشء 

ونبذل 'ودz Óلرمغ من علمنا اننا مسريين ال خمريين، فال خيار لنا فلك طريق نسريفهيا قد رمسوها لنا "الرش

رئان جتارب هلم، اطلقوها واخذوا يراقبون ترصفاهتا، وساعدوÓ عىل الوصول الهيا، اعلمي اين اشعر zننا لسـنا U ف
Zتشعري بذ U. من الوصول اليه، ولكن ما Óلرمغ من لك هذا فنحن نبحث عن يشء مه جيب ان مينعوzو

هل يوجد لهذا تفسري ، حنن هلم جتربة حيه وا9ي نبحث عنه ان ...حيدث هو العكس، ٔاخربيين، ماذا يعين هذا 
  .، فال ميكن ان حنصل عليه، فلام نسـمتر هبذه اللعبة الغبية اكن ¬ وجود اصالً 

اعمل ومتاكدة مثz Îننا .ولكن هل هناك خيار اخر امامنا سوى ان منيض اىل Uمام .لك ما تقو¬ حصيح "ـ : قالت
متاكدين من مقدرتنا عىل وسهلوا لنا الطريق وتركوا لنا اجلزء ا9ي اكنوا ..ومنذ اللحظة Uوىل اليت الغي قرار ٕاzدتنا 

هناك هدف ما يسعون اليه، .جتاوزه واجلزء الصعب ازيل من امامنا من تÎ اللحظة حتولنا لتجربه ما يتحمكوا مه هبا
اهنم ال يضيعون وقهتم من اجل التسلية فعلينا ان نسـمتر حىت ولو كنا كام توصف فرئان جتارب، حفىت فرئان 

  : فقلت لها .". عى خلفها حىت لو اكنت ضئي*التجارب ¤هيا فرصة للنجاه، فلنس

 

 

اÓ ال اريدها وال اريد ٔاي يشء آخر ,واين يه قوة الرش اليت حتدثت عهنا .ولكن Uن أي منيض ومن اجل ماذا " ـ



وال هيمين ان اجنو، او اموت فقط اريد ان اعرف الهناية وما يه قوة الرش املزعومة واÓ عىل يقني zنك ايضا ال 

 .ني شيئا وٕاال ملا تورطت هبذه الورطةتعرف

لقد اردت انت ونور ان تتجاوزا املسـتحيل بدخول بوابة الرش وحىت جحم املسـتحيل ا9ي تصورتيه اكن نقطة يف 

قالت ". حبر مما راينا وعرفنا، فأي امل هذا ا9ي تتحدثني عنه؟ اهناك امل واحد عىل مليار ان نصل اىل قوة الرش

.". مرح، كفاك غروراً ايه انسانة انت  "ـ : اÅر غرورها الال متنايه غضيب واسـتفزين". ومل ال "ـ : بغرورها املعتاد 
 ."هل نسيت بأين لست ٕانسـية؟"ـ : قاطعتين وقالت 

نقا� (ـ - مل انس بأنك جنية، ومل انس انك قبل اقل من ساعة، كنت تبكني، حيv رٔايت : قلت 
ماذا افعل؟ قل يل انت ماذا "ـ : قاطعتين مرة اخرى وقالت ". قبة النور"،وظننت اهنم سـيأخذونك اىل )الضوء

اعرتف اين ,هل ٔاÓ مغرورة؟؟ ملاذا تظن ذZ .افعل؟ كيف تفكر انت، وملاذا ال تفهم وال متزي بني الغرور وغريه 

يسـتطيعون يف ٔاقل من حلظة . اعرتف اين فشلت، اعرتف اهنم هزموين واعرتف اين ال يشء يذكر اما�م,خرست 

الغاء وجودي، كام اعرتف zين ارتكبت عرشات Uخطاء، وان تقديرايت حول بوابة الرش اكنت خاطئة، وان ا9ي 

. مقت به انتحار؟؟ ماذا افعل ؟ مصريي واحض ومعروف، وال ميكنين ان اغريه �ام حاولت، هكذا يه القوانني

ة عىل الوضع، كام وعلمت دون ان تدلين انت او اعرف لك هذا منذ اللحظة Uوىل اليت فقدت فهيا السـيطر 

ماذا . ختربين ان املعلومات اليت اعرفها يشء ال يذكر امام احلقيقة،وان لك منا �ام عمل فهو ال يعرف U القليل 

افعل؟ خرست لك يشء، وال يوجد ما اخرسه ان حافظت عىل كرب�يئ، لقد فعلت شيئا اردت ان افع& 

ولست غاضبة عىل احد، اسـتحق العقاب واسـتحق املوت، ولكن لك القوى املوجودة يف وخرست، اÓ املالمة 

هذه ا¤نيا جممتعة لن تسـتطيع ان حتطم هذا الكرب�ء، وسأبقى خفورة حىت اللحظة Uخرية بأين مرح، وسأبقى مرح 
فة، ومل يعد هناك يشء يف بداييت وهناييت، يف رحبي وخساريت، فال خيار امايم U امليض قدما، واللعبة مكشو .

حنن نعرف اننا جمرد جتربة، ويعرفون مه اننا نعرف ذZ، لقد قالها املستشار لنا بوضوح، ومل خيف ,ٔاخفيه اÓ او مه 

فلو كنا صادقني وحبثنا يف اعامق انفسـنا، .حنن منوذج يسء، اجمتع من عاملني، انت من البرش واÓ من الكونيني.شيئاً 

املايض، وحىت ,العائ* ,املشاعر ,احلب : انت من البرش، وقد دست عىل لك يشء...حلوجدÓ ان ما قا¬ حصي

ولك ما حدث، يثبت انك عىل اسـتعداد ٔالن تضحي بلك يشء �ام اكن من اجل . من اجل ذاتك فقط,احلارض 

Óفاحلقيقة يه يف اعامقك، ال ما تظهره وتصدقه احيا ،Zاذن ... نفسك، عىل الرمغ من انك تقنع نفسك بعكس ذ

مفا مل تفع& من سوء لو ,انت المنوذج اليسء للبرش، فاجلاهزية اليت ¤يك سـتعطيك الضوء Uخرض لعمل لك يشء 



ـ كذبت � مرح، هذا ليس : ؤاخذت ٔارصخ ؤاقول.تفاجأت من -�ا الرصحي.". سـنحت Z الفرصة لفعلته

ال تاكبر � حسن، فاÓ لست افضل "ـ : عاميق قالت مرح بلكامت واثقة هزتين من ا . حصيحا، ومل حيدث ٔابداَ 

" املستشار "، نعم حنن منوذج يسء من عاملني خمتلفني، وكام قالها "للكونيني"منك، واÓ المنوذج اليسء Uخر 
ومل يعد هناك جمال للرتاجع خطوة واحدة اىل اخللف، حنن zلنسـبة هلم جتربة فريدة .لك منا يمكل Uخر: بوضوح

ومن اجل ان ينجحوا يف جتربهتم، منحوÓ احلرية للترصف .اهئا ملعرفة يشء ما، او التأكد من يشء مايسعون من ور

اذا ال بد من اننا سـنجد ثغرة نفلت من خاللها من سـيطرهتم، ومل ال ، فقد تنقلب املوازين .والتفكري عىل طبيعتنا 

فثق يب ونفذ ما اطلبه منك دون ..تفكريا حسن اÓ اوسع منك جتربة، وارسع منك " ـ : ٔاضافت قائ*. لصاحلنا
خوف، وثق بأين خيارك الوحيد، وحنن يف وضع ال يسمح لنا zن نكون خصوما، وال تسال كثريا فلن تفيدك 

  !! اسـئلتك كام لن تفيدك ٕاجاzيت

ن ٔان ـ وكيف افهم دون ان اسأل، والسؤال هو ما بقي يل، اذهيب اىل اجلحمي، واÓ سأسريخلفك ولك: قلت لها 

 . امصت وال اسأل فهذا مسـتحيل

 

ـ سأسأل : قلت لها ". اسأل ولكن ليس يف لك يشء، فاÓ مل اعد احمتل اسـئلتك عن لك صغرية وكبرية "ـ : قالت 

ـ - لن : قلت ". ٕاذًا ستسأل عن لك يشء، فأنت ال تفهم شيئاً  " ـ: حضكت وقالت . حول اليشء ا9ي ال افهمه 

، او "قوة الرش "ولكن التقويل يل اننا سنبحث يف هذه الصحراء العظمية عن .ملهمة فقط اسأل U يف Uشـياء ا

  . اننا سنبقى فهيا ا�ما، فاملوت ارمح

ال تزيد مساحهتا عن مئات Uمتار فقط، وما نراه ,اوال ان هذه الصحراء العظمية واليت تراها ال متناهية "ـ : قالت 

تفصل بني ماكن " جحب )"زمنية (اكس لنفس الصورة بسبب وجود حواجز من عظمهتا ما هو U تكرار وانع

zلعني، وما تسـتطيع العني ان تراه هو فراغ تنعكس من خال¬ صورة املساحة اليت " احلاجز"وال ميكن رؤية .واخر 

ا امام تسـبق احلاجز، وتتكرر عىل مداه، ولو اكنت Z جتربة يف هذه Uمور لعرفت ما ترى ببساطة، املهم انن

طبيعي يفصل بني خواص خمتلفة وال توجد صعوبة يف دخو¬ الي اكن، ولكن امسك بيدي بقوة حىت " حاجز"

؟؟؟ امسكت بيدها ورسÓ عىل رمال الصحراء "ندخل معا وال يرتك احد Uخر، وتعال لرنى ماذا يوجد خلفه

سدها، وخطوايت متوازيةمع عرشات Uمتار خنطو خطوة خطوة بتقارب شديد، حىت يبقى جسدي مالصقا جل 

  .ـ اين احلاجز؟ امل نص& بعد؟: وسالت مرح.خطواهتا، حبيث ال يسـبق احدU Óخر



ومل تمكل -�ا حىت اكنت اخلطوة اليت خطوÓها ما ..". انه ال يرى zلعني ولكن قد ندخ& يف ٔاية حلظة" ـ : قالت

لك يشء ..جنون..خيال..رساب.. ومه ..عامل ..حضارة زاهرة بني سؤايل وجواهبا اكفية لنقلنا من حصراء قاح* اىل 

لك . جائز يف تÎ اللحظة، فبرسعة انتقال النامئ من حمل اىل حمل ومبسافة خطوة ال اكرث انتقلت من دنيا اىل دنيا

 وسعة اخليال، يف جعز اكمل عن وصف ما نرى امامنا ، وعىل ماذا نطل، هل وصلنا اىل بالد..واللكامت..اللغات

العجائب ، وقفت مشدوها مهبورا ؟كيف ال وعيوين ترى املايض واحلارض جممتعني معًا يف تناسق ونظام؟؟ حدثت 

نفيس ؤ×ن رحيا قد اصاب دماغي مبس ما، وجع& يرمس امايم اسطورة وابداعا ال يفوقه ابداع، لك ما مر عيل من 

عامل اجلن، ال يشء امام ما ارى، فبوابة الرش  جعائب وغرائب وجنون وعقل، لك تÎ اخلوارق اليت مررت هبا يف

بعظمهتا والهنر الساكن الغامض و�ارب وممرات الزمن وzطن Uرض وارسار ا9هب واختفاء اجلن 
جعائب العجائب .وامجلي* اليت تتحول يف حلظات اىل افعى، وامعدة ا¤خان والعقرب والوحوش والظالل.وظهورمه

غادة وزوا� مهنا ، لك هذا يشء ال يذكر امام ما ارى، فاللحظات و�Uم وUشهر مرت عيل منذ حلظة التقايئ ب

والسـنوات اليت مرت واحدا{ا اليت ال يصدقها عقل، لكها ضاعت وتبخرت يف اقل من حلظة ومع خطوة واحدة 

وم وان و خسرت من ا9ين يلحدون واسـتغربت ممن قالوا ان الصدفة صنعت القمر والنج. فقط وانقلب كياين

وان وجود خالق للكون فكرة صنعها عقل جمنون، وان Uنسان بعد املوت لن يكون، وان , Uنسان قرد تطور
Uنسان هو املعجزة وUسطورة بغزوه الكواكب والقمر ووصل Uنسان zالنسان من اول ا¤نيا اىل اخرها 

ح اجلسد واستبدل القلب والرئة وقال ان الشجرة بلحظات ازال اجلبال وحول Uهنار واÓر ا¤نيا ليل هنار ورشّ 

وجدت صدفة ومنت المثرة صدفة واجلبل والهنر والبحر صدفة والشمس والقمر صدفة وعقل Uنسان صدفة 

سـبحانك ريب سـبحانك فوهللا مل نعمل U القليل واكبرÓ واحلدÓ وامعينا بصائرÓ عن رؤية ماليني �Uت خلالق 

عيوين ال تدري ,ه العقول اجلبارة اليت صنعت ما ارى ان مل يكن لها خالق اعظم واقوى عظمي، فكيف وجدت هذ

نظرات خاطفة هنا وهناك، Uف الصور اراها ومع لك صورة يدور الف سؤال وسؤال اين ,اىل ٔاي 'ة تنظر 

U عىل كوكب Óيف املايض ام احلارض؟ هل ا Ó؟ هل اÓ؟ يف ٔاي دنيا اÓ؟ يف ٔاي عامل اÓرض ام عىل كوكب اخر؟ ا

حضارة �رخي مايض وحارض نظام دنيا . ال شك اين لست يف املايض فعامل احلارض هنا ممزوج بعامل املايض بتناسق
يف عامل اجلن ام يف عامل ... ـ اين حنن؟ يف ٔاي عامل؟ أحنن يف املايض ام يف احلارض: سألت اجلنية مرح. جديدة 

اعدت السؤال فالتفتت ايل . مرح مذهو� مثيل، شاردة ا9هن، مل تصغ. احمل اين حنن � مرح ان مل اكن .البرش 

قلت ـ )". عامل الكونيني (وال يف "قالت ـ . قلت ـ حنن لسـنا يف عامل البرش ". ال ادري "ـ : واجابت بلكمة واحدة



: قالت . مري مما ارى ـ اين يف حرية من ا: قلت لها ". وكذZ الكونيني " قالت ـ . ولكن لك ما اراه خيص البرش

مل يكن ملرح ما ميكهنا ان جتيب به او عليه، ومل يعد لسؤايل املوجه الهيا جدوى، واخذت ا�مل ما ". وكذZ اÓ "ـ

zشاكل هندسـية " مبلطة"طرق عريضة، مرصوفة، مبلطة بقطع صغرية من الفسـيفساء امللونة : ارى من حيث اقف

اعية حيتاج الشخص الواحد اىل الف الف عام لمير عهنا ويراها ، وعىل جعيبة، تشلك معا رسومات وكتاzت ابد
جوانب الطرق امعدة مضاءة، مزخرفة يصعب وصف جاملها وتنسـيقها، وبني لك معودين مجموعة من Uجشار، 

يبة وقبلها مئات الزهور املصفوفة بعناية وبنظام غريب، ويف وسطها Óفورة ماء، يصعد املاء مهنا ويزنل بطريقة جع 

 Óواخذ Óحني جترٔا U ت مل اكن اتبيهناzفورة لوحة جحرية من الرخام، خطت علهيا رسومات وكتاÓ وجبانب لك،

نتجول بيهنا، Uجشار من بني Uمعدة تتشابك فروعها مع فروع Uجشار zالجتاه املعاكس، لتشلك مظ* متناسقة 

مقاعد جحرية ايضا بني Uمعدة تشدك بل تناديك . قتتسـتطيع معها ان حتجب الشمس والحتجهبا يف نفس الو 

للجلوس علهيا، ومصابيح جحرية فوق لك عامود ينبعث مهنا نور خافت zلوان عديدة ال تاكد ترى، رمبا ٔالن نور 

الشمس يطغى اكرث عىل جوانب الطرق وعىل طولها متكررا اىل Uف Uمعدة وUف نوافري املاء وUف 

عرفت مهنا العربية والفرنسـية والعربية وUجنلزيية والياzنية ومئات اللغات Uخرى .بلك اللغات  اللوحات املنقوشة

اليت مل اعهدها، هذا ما كنا نراه عن قرب ويبدو اهنا اكنت عبارة عن طرق خارجية حتيط zملدينة اليت تبعد عن 

ت، اليت بنيت بطريقة هندسـية يف غاية هذه الطرقات، وzلرمغ من املسافة U اننا نرى بوضوح Uف البيو 

الروعة، مهنا القدمي ومهنا احلديث وقد اصطفت يف انتظام جعيب وعىل سطوBا حدائق مليئة zالزهار والنبا�ت، 
لك هذا ال يذكر امام الربج ا¤ائري العمالق وا9ي اختفت مقته . اليت عهدهتا واليت مل اعهدها، تأرس العيون جباملها 

شالالت املاء تنساب من اكفة جوانبه من القمة اىل Uسفل، ٔالرى . حىت حيال ان أرى اىل اين ينهتـي بني السحب

قوس قزح خيرج او ينبعث من وسطه، لك هذا اسـتطيع ان اراه رمغ املسافة البعيدة الاكئنة بيين وبينه واعتقد اين 

ي حريين واهبرين منذ اللحظة Uوىل، فهو اما ا9...حباجة اىل ساعات للوصول اليه، ولكنه لضخامته يرى بوضوح

وجود Uهرام او نسخة طبق Uصل عن Uهرام املرصية جبانب الربج، وكذZ عرشات االÅٓر املشهورة يف عامل 

  ....رويدًا رويدًا يف تÎ الطرقات املدهشة العجيبة، وبعدها.. رسÓ قليالً .. البرش

  

 



o�½Ë VOðdð w� XÝdž —U−ý« …bŽ bFIL�« ‰uŠË ̈ ¡U  …—u�U½ UMHKšË ̈ Íd−Š bFI  vKŽ UM�Kł

q?E?�« X?×?ð b?F?I?L?�« v?I³O�  ¨fLA�« W0d×Ð XD³ð—« UN�öþ Ê« YO×Ð ¨»U−Žö� uŽb¹  ÂUE½Ë

ÆfLA�« l=u  ÊU0 ULM¹√

 bFIL�« ‚u� s  —U² « …bŽ XFHð—« …—u�UM�« ÁUO ,jI�²Ý ÁUOL�« ÊUÐ  œUI²Žô« œu�¹ v�Ëô« WK¼uK�Ë

…—u?�U?M?�« s?  W?F?�b?ML�« ÁUOL�« vKŽ —U−ýô« ‰öþ fJFMð ÆÆbFIL�« vKŽ sO��U−�« ”Ëƒ— ‚u�

b?F?I?L�«Æ W�uN�Ð UNHJË VFB¹  ¨WŽËd�«Ë sH�« w� W¹Už WŠu� ¨qE�« qþ bFIL�« vKŽ fJFMO�

—U² « ÈuÝ dšü«Ë bŠ«u�« sOÐ qBH¹ ô  ¨o¹dD�« ‰uÞ vKŽ …dA²ML�« bŽUIL�« ·ô¬ s  bŠ«Ë u¼

¨Õ«u�K� WD× Ë WŽU��« ÀbŠ ̀ ³J_ ̈ UML�UŽ w� «cN0 bŠ«Ë bFI  ¡UMÐ rð u� t½« w� qOX¹Ë  ̈ WKOK=

¨ÍdOž bŠ« ÁU³²½« XHK¹ ô bFIL�«  «c¼ Ê« ô«Æ Ÿ«bÐô«Ë rOLB²�« s� w� WOL�UŽ ez«uł tLLB  ‰UM�Ë

Õd  WOM−�«ÆÆÆ ¡UOýô« Ác¼ q¦  W¹ƒ—  œU²Ž« UN½_ p�– ÊU0 ULÐ—  ̈ tÐ Àd²Jð r� wN� Õd  v²ŠË

s?  å»¡U?¦?²?ðò U?¼«—«  …d?  ‰Ë_Ë  U?N?N?łË v?KŽ W¹œUÐ VF²�«Ë ‚U¼—ô«  U öŽ ¨wH²0 vKŽ W¾J² 

∫ U³Ž«b  UN� XK=ÆÆÆ”UFM�«

O¼ ‡
Ò

øøø dA³�« q¦  wÐËU¦²²Ð p

vKŽ fK−¹ s  rNM  ̈ UM�uŠ s  ÊËdL¹ ”UM�« ÊU0ÆÆ oKFð r�Ë ‰ôbÐ UN½uOŽ XCLž«Ë XL�²Ð«

 —ËU−L�« bFIL�«,Ác¼ sŽ ¡UÐdž UM½QÐ «ËdFA¹ r� ULÐ— ‡ U½œułuÐ tÐQO� bŠ« sJ¹ r�Ë ̈ dO�¹ s  rNM Ë

tŠdÞ« ‰«R�Ð dJ�«  √bÐ  ‡ ‰UJýô« YOŠ s  rNMOÐË UMMOÐ tÐUA²�« V³�Ð p�– ÊU0 ULÐ—Ë  ̈ WM¹bL�«

U¾Oý ·dŽ_ r¼bŠ« vKŽÎU½«uMŽ Ë« ÎXK=Ë UNOKŽ XDG{Ë Õd  b¹ ·dDÐ XJ� «ÆÆÆ tO�« V¼c½ 

∫ UN�

ÆÆÆUMI¹dÞ qLJ½Ë WM¹bL�« dO³0 v�« qBM� ‰«RÝ w� ÍdJ�Ë „¡U¼œË pKIŽ w bX²Ý« ̈ UO¼ Õd  ‡

∫ ‰ôœË ZMGÐ X�U=Ë öOK= wH²0 sŽ UNÝ√— XF�—

°°°¢t³Fð U½« ¨X½« ‰QÝ« ¢‡

 b¹bł s  UNÝ√—  œUŽ«,¨bŠ« dL¹ r�Ë öOK=  dE²½«ÆÆÆ…—UL�« bŠ_ t�QÝ√ ‰«R�Ð dJ�«  cšQ�

Æ rN�UÝ_ —ËU−L�« bFIL�« vKŽ sO��U−�« ’UXýô« s  WŽuL−  v�« tłuð« Ê«  —dI�

b?F?I?L?�« s?  X?Ðd?²?=«Ë  d?�?� ¨p?�– X?K?F?�Ë ¨V?¼–_ wH²0 sŽ UNÝ«— l�dð Ê« Õd  s  X³KÞ

 —ËU−L�«,∫ rN� XK=ÆÆÆ UF  ÊuŁœU×²¹ sOð«d «Ë qł— tOKŽ Êu��U−�« ÊU0Ë

øøø WM¹bL�« Ác¼ dO³0 v�« qBM� dO�½ Ê« V−¹ ÁU−ð« Í√ w�  ÆU³Šd  ‡

∫ »Uł«Ë t² U�²Ð« wHX¹ Ê« qłd�« ‰ËUŠË …«dL�« XL�²Ð«

°°°¢ bBIð U  rNH½ ô¢ ‡

∫ XK=

ø ‰ËR�L�« XOÐ v�« qB½ Ê« b¹d½  ‡

∫ ‰U=

°°ø¢ p�œ« Ê« lOD²Ý_ ‰ËR�  u¼ ÊQý Í√ sŽË øb¹dð rNO� ‰ËR�  Í«¢ ‡

Í—œ« ô U½√Ë ¨WIÐU��« WM¹bL�« w� ’UXýô« sŽ ÊuHK²X¹ UM¼ ’UXýôU� ¨‚“U  w� w½«  dFý

∫ XK=ÆÆ‰QÝ« «–U 

Æå rNO� bŠ«Ë d³0«ò ÆÆ¡wý q0 sŽ ‰ËR�L�« ÆÆWM¹bL�« Ác¼ sŽ ‰ËR�L�« ‡
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W=U³KÐ rN² U�²Ð« «uHš«Ë w�«RÝ s  »«dG²Ýô« rN¼ułË vKŽ «bÐ

 w½ułd×¹ ô v²Š,∫ X�QÝË WO½U¦�« …√dL�«  —œUÐË

øø¢ »uM−�« s  p½« pOKŽ Ëb³¹ øX½« s¹« s ¢ ‡

∫ XK= 

ÆÆÆÆ dš« r�UŽ s  U½«  ¨r�UF�« «c¼ s  X�� U½« ¨ö0 ‡

v?K?Ž X?L?�?ð—«Ë ¨i?F?³?�« r?N?C?F?Ð Áu?łË w?� ÊËd?E?M?¹ «Ëc?š«

w?¦?¹b?Š Ê« Ëb?³¹Ë  ¨rNMŽ ULž—  dNþ …dšUÝ W U�²Ð« rN¼UHý

∫ …«dL�« X�UI� ¨r¼bý

cšUð Ê« p½UJ QÐ sJ�Ë ̈ j³C�UÐ b¹dð «–U  rNH½ ô s×½ ULÐ—¢  ‡

ÆÆÆ¢Áb¹dð Íc�« Ê«uMF�« v�« pKJu²� WÐdŽ W¹√

∫ rN� XK= 

Æ «dJý ‡

wMð—œUÐË Õd  v�«  bŽÆ Ã«dŠô« «c¼ s  »d¼_ WJd� UNðbłË

∫ ‰«R��UÐ

øøø¢ pF  —UJ uý¨ Á¬ ¢‡

U?M?¼ s?−?�« s?  p?Ð—U?=«Ë ¨WIÐU��« WM¹bL�U0 X�O� WM¹bL�« Ác¼ ‡

ÆÆÆ“UG�« Ë« bOIFð ÊËœ WK¾Ýô« vKŽ Êu³O−¹

p??Ð—U??=« s??  r??N?½« b?I?²?Ž«Ë ¨U?½« w?Ð—U?=« s?  ¡ôR?¼ Ê« p?ý«¢  ‡

øø¢ XKJË s¹« v�≈Ë XKF� «–U  rNL�«ÆÆÆX½«

V−¹ t½«Ë ̈ ÊËdO¦0 WM¹bL�« Ác¼ w� sO�ËR�L�« Ê√ v�« XKJuð  ‡

° b¹d½ Íc�« Ê«uMF�« v�« UMKJu²� WÐdŽ V0d½ Ê«

∫ …dšUÝ X�U=

 s?�Š U¹ dÞUý¢ ‡,b?Š√ t?−?²?M?²?�¹ Ê« sJL¹ ô U   X−²M²Ý« bI�

UÐU−Ž« sł«  œU0«  ̈ „dOžÎV−¹Ë ÊËdO¦0 Êu�ËR�L�«òÆÆ pzU0cÐ 

¡wý q0 X�dŽ bI�ÆÆ w0– X½√ r0 XMI¹√ Êü«  åWÐdŽ V0d½ Ê«

°° ¢t�dF²� ¡wý o³¹ r�Ë

W?Ðd?Ž X?H?=u?ð  ¨W?¹d?X?�Ð Àb×²ð X�«“U  Õd Ë ¡UMŁô« Ác¼ w�

U?N?M?  ÃdšË »U³�« `²�ÆÆÆ ‰uOX�« s  WŽuL−  U¼d−ð ¡«œuÝ

∫ ‰U=Ë UM  »d²=«Ë qł—

Ê«ÆÆÆ…dO ô« fK−  v�«  rJ³×Jô X¾ł ̈ åwÐ«—ò U½« ̈ U³Šd  ‡

°°° «uKCHð ¨l½U  rJ¹b� sJ¹ r�

 ‰«bł ÊËœ WÐdF�« tF  U½bFJ,VF²�«Ë bN−�« dO�u²� WłU×Ð s×M�

°°Ê«uMŽ Í«Ë ÆÆÊ«uMŽ sŽ Y×³�« w�

W?=U?³?KÐ —c²Ž« tMJ�ËÆÆÆ WM¹bL�« sŽ t�QÝô wMF�b¹ √bÐ ‰uCH�«

∫ ‰U=Ë d�«Ë »œ«Ë



 rJ�UB¹UÐ jI� nKJ  U½Q� ¨w½Ë—cŽ« ‡,°°°rJF  Y¹bŠ Í√ ÷uXÐ w� `L�¹ ôË

UO�U0 ÊU0 tÐ«ułÎ wðUJÝô ,Æ oKŽ« rK�

w?²?�« o?¹d?D?�« ‰«uÞË ¨ÊU e�« VzU−Ž s  w¼ w²�« WM¹bL�«  Ÿ—«uý w� UNI¹dÞ oAð WÐdF�«  cš«

 t?ÐU?ýU?  Ë« U?Ołu�uMJ²� —UŁ« Í√ w¼U³²½« XHK¹ r� UNO� U½dÝ,b?= W?M¹bL�« Ác¼ Ê« vKŽ ‰b¹ Á«—« U  q0

w?� …œu?łu?L?�« p?K²� WNÐUA  —UŁ«Ë ÊU³L� w²¹ƒ— ôu�ËÆÆÆ UOłu�uMJ²�« ‰UJý« sŽ «bOFÐ XLLJ

 d?A?³�« r�UŽ,·ô« q?³?= w?{U?L?K?�  b?Ž b?= w?½«  b?I?²Žô¨ sOM��«  «dAŽ cM   U¼ƒUMÐ rð w²�«Ë

 Ídz«œ vM³  Ë« ‰UŽ ÃdÐ ÂU « WÐdF�« XH=uðÆÆÆsOM��«, V½«u−�« q0 s  oz«b×�« tÐ jO×ð,ULHO0

Í√ w� WG�U³L�« Ë« Œc³�« tOKŽ Ëb³¹ ô ¨l{«u² Ë jO�Ð tLOLBð ‚öLŽ ÃdÐ uN� °Ã—UX�« s  Á«—«

«—uFý ÊU�½ô« `ML¹Ë ¨WO�HM�« WŠ«d�« vKŽ YF³¹  tDO×¹ U  q0Ë ¨¡wýÎwX¹—Uð n×²  ÂU « t½UÐ 

 …U²� WÐdF�« s  XÐd²=«ÆÆÆr¹b=,∫ WKzU= UMI�«dð Ê« X³KÞË UMÐ X³Š—Ë

°°°¢ «uF½ULð r� Ê« rJI�«—ô X¾ł¢ ‡

∫ d¦0« ô UŠ“U  UN� XKI�

ÆÆÆ l½UL½ s×½ ¨rF½ ‡

∫  œ— 

 p?�– w?� W?¹d?×?�« rJ�¢ ‡, d?š« b?Š« r?J?I?�«d?¹ Ê« Êu?K?CHð q¼,ÊËd?O?�?ðË o?¹d?D?�« v?KŽ rJ�œ« Â«

ø¢r0bŠË

∫ XKI� ° W¹b−Ð Ÿu{uL�«  cš« UN½« X¹√d�

Æ UMOI�«dð Ê« l½UL½ ô s×½ ¨p²Š“UL   œ—« jI�  ¨ö0 ‡

∫ X�U= 

¢ÆÆÆ« uKCHð¢ ‡

∫ XK= 

ø UMF  Y¹b×�« s  WŽuML  UC¹« p½« Â« p�QÝ« Ê« lOD²Ý« q¼ ‡

∫ »œQÐ XÐUł« 

 r?J?F?  Y?¹b?×?�« s?  W?Žu?M?L  X�� ö0¢ ‡,¨ U?E?×?� «Ëd?E?²?M?ð Ê« «u?F?½U?L?ð r?� Ê« qC�« wMJ�Ë

°°° rJ²K¾Ý« q0 vKŽ rJ³O−¹ s  ÊËb−²ÝË

U?N?O?²?H?ý r?C?ð W?² UJ XOIÐ Õd ÆÆ »œô«Ë l{«u²�« w� W¹Už  X½U0 w²�« ¨…U²H�« Ác¼ WI�dÐ U½dÝ

Æ UNÐ oOK¹ ô ‰U³I²Ýô« «c¼ ÊUÐ dFAð UN½« Ë«  U{d�« ÂbŽ vKŽ W öŽ ULNCFÐ vKŽ

È—Q?Ý w?½Q?Ð w?�U?O?š w?� X?L?Ý— b?I?� ¨X?¹«— ULÐ X¾łu�Æ Ãd³�« «c¼ qš«œ  UM×³J«Ë jI� ozU=œ

¨U?N?K?š«bÐ U  UNł—Uš fJF¹ ô  w²�«Ë ¨WIÐU��«  uO³�« w� ÀbŠ UL0 Ãd³�« «c¼ qš«œ VzU−F�«

 ¡wý q0 w� tł—Uš sŽ nK²X¹ Ãd³�« «c¼ Ê« È—√ wMJ�Ë,¡wý q0 vKŽ W¹œUÐË W×{«Ë WÞU�³�U�

tO�,q0 w� ÂUEM�«Ë oÝUM²�« s   dN³½« wM½« ô«  U¹u²×L�«Ë —uJ¹b�«Ë ÀUŁô« WÞU�Ð s  ržd�UÐË 

UÐUÐ WI�«dL�« ÁU²H�« UM� X×²�ÆÆ ¡wýÎ∫ X�U=Ë W�UB�« s  

w?� w?¼ Êu?J?²?Ý o?zU?=œ b?F?ÐË ¨…d?O? ô« V?²?J?  w?� ö?OK= «ËdE²Mð Ê« «uF½ULð r� Ê« rJM  uł—« ¢‡

ÆÆÆrJ²³×J

 X³¼–Ë »U³�« WI�«dL�« XIKž«Ë UM�Kł,W³²JL�«Ë W�dG�« ¡Uł—« q0 w� UN½uOFÐ ‰u−ð Õd   cš«Ë
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ÆÆW?L?¹b?= U?¼«—« w?M?J?�Ë ¨…b?¹b?−?�« Ë√ W?L?¹b?I?�« V²J�UÐ W¾OKL�«

∫ Õd  X�QÝ

øW?M?¹b?L?�« W?�ËR?�?  V²J Ë sJ�  «c¼ ÊuJ¹ Ê« sOÐdG²�ð ô« ‡

øUNKJý ÊuJOÝ nO0 Èdð

∫ X�U=Ë UN³−F¹ r� w�«RÝ ÊQ0Ë …dEMÐ wM²I — 

°°°¢ ·dF²Ð ú¼¢  ‡

©WOMOJ® UN¹b¹ sOÐ qL×ð ÁU²� tM  XKšœË ̈ »U³�« ̀ ²�Ë  UE×�

Æ ¡UL�« s  sOÝQ0 UNOKŽ

∫UN� X�U=Ë Õd  s  XÐd²=«

¢ÆÆÆ wKCHð¢  ‡

Íu×½ …U²H�« X bIðÆ b¹dð ô UN½UÐ …dOA  d³J²Ð UNÝ√— Õd   e¼

∫ X�U=Ë ¡UL�« w� X b=Ë

¢ÆÆÆÆ qCHð¢ ‡

W?�ËU?D?�« v?K?Ž W?O?M?O?B?�« X?F?{ËËÆÆ UNðdJýË »uJ�« X�ËUMð

∫ ÕdL� X�U=Ë

W??F??³??²??  …œU??Ž t?L?¹b?I?ðË W?M?¹b?L?�« w?� »Ëd?A?  d?N?ý« «c?¼ Ê«¢ ‡

v?K?Ž U?½Q?� ¨d?š¬ U?¾?O?ý p� dCŠ« Ê«  œ—« Ê« sJ�Ë ¨»UŠd²K�

Æ¢ œ«bF²Ý«

—U?B?²?š« b?¹dð UN½« Ëb³¹ ÊU0Ë ¨WOMOB�« s  »uJ�« Õd  X�ËUMð

 Á¡UN½≈ Ë« Y¹b×�«,∫X�U=Ë

¢ÆÆ «dJý¢  ‡

∫X�U=Ë w�« …U²H�« X²H²�«

ø¢ dš« U¾Oý p� dCŠ« Ê« œuð q¼¢ ‡

∫ XK= 

«d0Uý Êu0Q�� å…uN=ò tLÝ« ¡wý Ác¼ rJ²M¹b  w� błu¹ ÊU0 Ê« ‡

ø rJ�

∫ X�U= 

 ¡wý q0 błu¹ WM¹bL�« Ác¼ w�¢ ‡,ø¢p� U¼dCŠô UNÐdAð nO0

∫ XK= 

ÆÆ sJ √ Ê« Íuý …uKŠ ‡

∫ X�U= 

¢ÆÆôUŠ U¼dCŠUÝ ¨d{UŠ¢ ‡

∫ UN� XK=Ë Õd  v�« XH²�«ËÆÆ …U²H�« XłdšË

w?� dOG²¹ r� ÀbŠ U  q0 rž—  ¨d³J²�«  U0dŠ sŽ wHJð s�« ‡

 ¡wý pŽU³Þ,ÆÆÆU¹ rNO�« WłU×Ð UM½« w�Mð ô



∫ …b×Ð X�U=Ë UN³ł«uŠ XF�— 

¡w?ý l?{u?�« w?� d?O?G?²?¹ s?�Ë ¨r?NO�« …—œUB�« d «Ëô« ÊËcHM¹ ¡ôR¼Ë ¨bŠ_ WłU×Ð X�� U½«¢ ‡

ô r?¼Ë ¨«u?K?F?H?� W?H?K²X  WI¹dDÐ U½uK UF¹ Ê« d «Ëô« X½U0 u�Ë ¨rNK U−½ r�  Â«  r¼UMK Uł ¡«uÝ

rNðU¼UHð vKŽ rN¹—Uł« Ê« …dDC  X��Ë ̈ p�– vKŽ ÊuLžd  rN½ô UL½«Ë ̈ UM� U «d²Š« «c¼ ÊuKFH¹,
ÊËb¹d¹ «–U  UM� «u�uI¹Ë rN²OKO¦Lð «uNM¹ v²Š dE²½« U½«,¢ÆÆÆ UMKO³Ý ‰UŠ w� V¼c½Ë

∫ UN� XK= 

ø …dO ô« dC×²Ý v²  ¨Õd  ‡

∫ VCGÐ X�U= 

° ·dF²� UN bš ‰QÝ« øUN²HOJË w½UÐ p� «u�U= q¼  øwM�Q�ð «–UL�¢ ‡

∫ ÷UF² UÐ  UN� XK= 

 t½öŽ“ X½« gO�  ‡,°°° ¡wý q0 ·dF²Ð w²�« W=—UX�« …uI�« W³ŠUJ X½« ÊUAKŽ p�Q�Ð U½«

∫ …dšUÝ  œ— 

 ÊU? “ X?B?K?š W?=—U?X?�« …u?I?�« ¨g?O?M?�Q?�?²?  w³O³ŠU¹ ô¢ ‡, w?ý« ·d?Ž« X?K?D?Ð U½«Ë,X?½« ·d?Ž«

¢ÆÆÆwKOJŠ«Ë

 ÁU²H�« ‰ušœË »U³�« ÕU²H½« l  Y¹b×�« sŽ UMH=uð,∫ X�U=ÆÆÆ …uNI�« w�  dCŠ« b=Ë

 rJÐ öNÝË ö¼«¢ ‡, å«—«bMÐò wLÝ« U½«,Æ¢ rJF  Àb×ð_ fKłQÝ «uF½ULð r� Ê«

s?L?�  ¨w?M?Ž U?L?ž—  p?×?{« w?M?²?K?Fł w²�« Õd  WJ×{  V³�Ð p�–Ë Y¹b×�« sŽ …U²H�« XH=uð

Ê«  œ—Q�Æ…—ËbM³�UÐ w½d0– ¢«—«bMÐ¢ rÝ« Ê« WJUšË  ¨WŽd�Ð Í—UJ�«  √d= UN½« X0—œ√ UNð«dE½

p?×?C?ð U?N?K?F?ł Í—U?J?�_ W?F?¹d?�?�« Õd?  …¡«d?= Ê« ¨q?F?�« r?� w?M?J?�Ë å—U?Oš wLÝ« U½«ò UN� ‰u=«

 UNF  wMJ×CðË,ÆÆÆ UNM  dX�½ UM½« XMþ UN½« bÐ ô w²�« …U²H�« ÂU « Ułd×  n=uL�« `³J«Ë

∫ UN� XK=Ë WŽd�Ð …U²HK�  —c²Ž«

ÆÆÆ u¼Ë U  UŽu½ V¹dž pLÝ« Ê« ‡

∫ WKzU= wM²FÞU=

 ¡w�¹ U  błu¹ ô ¨d¹d³²K� wŽ«œô¢ ‡,¢w¦¹bŠ qL0QÝ «uF½ULð r� Ê«

∫ UN� XK= 

ÆÆwKCHð ‡

U?N?Ý«—Ë U?¼b?O?Ð ¡v?J?²?ð X?½U0 ¨wMłd×²� wMJ×Cð Ê« bLF²ð w¼Ë ¨Y³XÐ r�²³ð X�«“U  Õd Ë 

U×{«Ë ÊU0 Æ d³J²�« …dNE  ¨…U²H�« Y¹b×Ð w�U³ð ôË U¼dFý VŽ«bð V²JL�« vKŽÎqLFð …U²H�« Ê« 

Æ sONL�« Õd  q¼U−²Ð dŁQð Í√ dNEð ô Ê« vKŽ

∫ …U²H�« X�U=

ÊËb?¹d?ð w²�« WK¾Ýô«  ÕdDÐ «uKCH²� «uF½ULð r� Ê«Ë ¨rJ²K¾Ý« vKŽ rJ³Oł_ œ«bF²Ý« vKŽ U½« ¢‡

ø ¢UNOKŽ WÐUłô« wM 

∫ …U²H�« X�Q��ÆÆÆ ‰QÝ« Ê« wM  b¹dð UN½« XLN� ¨UNMOŽ ·dDÐ Õd  wMðeLž

ø WM¹bL�« …dO³0 dC×²Ý v²  ‡

∫ X�U= 
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Æ¢dC×ð v²Š …dO³0 WM¹bL�« ÁcN� błuð ô¢ ‡

∫ XK= 

°°° WM¹bL�« ÁcN� W�Ozd�« Ë« W�ËR�L�« bB=« ‡

∫ X�U= 

 W??M??¹b??L?�« Ác?N?� W?�ËR?�?  b?łu?¹ ô U?C?¹«¢ ‡,s??  d??O?¦?J?�« b?łu?¹

¨W?M?¹b?L?�« w?� W?H?K?²?X?   ôU?−?  w�  ôËR�L�«Ë sO�ËR�L�«

ÆÆÆ¢ WM¹bL�« vKŽ fO�Ë

UN½« w� qOš …eH²�  WI¹dDÐË ̈ —UHM²ÝUÐ UN²�Kł w� Õd  X�b²Ž«

∫ rJNð W−NKÐ X�U=Ë UNÐdC²Ý

U½uÐUł w�« p²ŽU²Ð …dO ô« ¢X��«¢ °°° …dO ô« pKI¹ bBIOÐ¢ ‡

ø¢ w−O²ð W�uD  U¼bMŽ

∫ X�U=Ë ·UHX²Ý« …dEMÐ Õd  …U²H�« XI —

Æ¢rJF  Àb×²ð w²�« w¼ U½√ ¨«uF½ULð r� Ê«¢‡

∫ X�U=Ë UNF³JUÐ Õd   —Uý«  

°ø ¢…dO ô« X½« ¢‡

∫ …U²H�«  œ— 

¢ÆÆwF½ULð r� Ê«¢ ‡

 œU?ŽË ¨Õd?  t?łË  …Q?łU?H?L?�«Ë »«d?G?²Ýô«  U öŽ  ežË  

ÆÀb×¹ ULÐ WNÐ¬ dOžË WHX²�  UN²�K−Ð qOL²�

∫ …dO ö� XKI� ¨n=uL�« cI½« Ê«  œ—«

 p� —c²F½ ‡,ÆÆÆ UMJ� ô«Ë  ¨…œuBIL�« …dO ô« p½« eOL½ r�

°° ‰u=« «–U  rKŽ« r�Ë  ULKJ�« wM²½Uš

∫ …dO ô«  œ— 

Ÿ«œ błu¹ ô¢ ‡Ì —«c²Žö� ,…dO ô« w½u0Ë ̈ ¡wÝ ¡wý Àb×¹ r�

Æ¢ WJUš WK UF  w²K UF  rJM  VKD²¹ ô

∫ UN� XK= 

 …dO ô« UN²¹« «uHŽ ‡,øø  «c�UÐ X½« „bMŽË ¨UM¼ s×½ «–UL�

∫ X�U= 

 WM¹bLK� …dO Q0 w²LN  s ÆÆÆ wLÝUÐ wM¹œUMð Ê« lOD²�ð¢ ‡,Ê«

W{ËdHL�« ◊ËdA�«Ë UMLO�UFð rN� Õdý«Ë ̈ UNO�« sO œUI�UÐ VŠ—«

Æ¢WM¹bL�« Ác¼ w� r¼¡UI³�

∫ UN� XK= 

iFÐ nK²X¹ UMF{ËË ¨WM¹bL�« v�« sO œU= œd−  UM�� UMMJ�Ë ‡

Æ¡wA�«

∫ X�U= 



Æ¢ dš« ÂœU= Í√ sOÐË rJMOÐ ·ö²š« Í√ bł« ô¢ ‡

∫ XK= 

Æ UNO� ¡UI³�« qł« s  WM¹bL�« ÁcN�  Q½ r� s×½ ‡

∫ X�U= 

 t?½«Ë_ o?ÐU?Ý Ÿu{u  rJłËdš Ë√ r0ƒUIÐ ¢‡,r?J?½« U?L?ÐË  ¨WM¹bL�« w� Êü« rJ½« u¼ wMLN¹ U Ë

∫WM¹bL�« Ác¼ ¨ôË«ÆÆÆårO�UF²�«ò rJ� Õdý« Ê« w³ł«Ë sL� ¨bB= sŽ Ë« W�bB�UÐ ¨U¼uL²Kšœ

ÂœU?I?�« —d?= Ê«∫UO½UŁÆUNO�« t�ušœ vKŽ q U0 ÂUŽ ¡UCI½« q³= UNM  ÃdX¹ Ê« lOD²�¹ ô  UNKšb¹ s 

 t?O?KŽ åfK−L�«ò WI�«uL� WłU×Ð ÊuJ¹ «c¼ Á—«d= ÊQ� ¨UNO� vI³¹ Ê« UNO�«,¨¡U?I³�UÐ t� ÕUL��« r²O�

UN²H�UXLÐ ̀ L�¹ ôË WÝbI  WM¹bL�« Ác¼ årO�UFðò Ê≈ ∫U¦�UŁ Æ ÂUF�« ¡UCI½« bFÐ UNM  tł«dš« r²¹ ô«Ë

 ÊU0 Í_,f?L?A?�« W?M?¹b?  v?�« n?�U?X?L�« œUFÐQÐ o×�« t� w�K−L� ¨bB= sŽ UN²H�UX  XLð Ê«Ë

¢ÆÆÆ vð« YOŠ s  œuF¹ U¼bFÐË ¨ÂUF�« WOIÐ „UM¼ wCLO�

∫‰uI�UÐ X�œ—√ rŁ

¨s?¹d?šô« ÊËR?ý w?� qšb²�UÐ rJ� `L�¹ s�Ë ¨rJ½ËRý w� bŠ« qšb²¹ s� WM¹bL�« Ác¼ w�¢ ‡

‚—«u?� błuð UM¼ËÆ rO�UF²�«  WH�UXLÐ `L�¹ ôË ¨¡wý q0 w� —UO²šô« W¹dŠ UM¼ lOL−K� Ê« UL0

Âb?I?¹ U?  v?K?Ž ¡U?M?Ð t?�?H?M?Ð U?¼œb?×?¹ h?X?A?�« W½UJ ¨ ULNL�«Ë qLF�« WFO³Þ w� ’UXýô« sOÐ

«ËcšUð s� «u bIð r� Ê«Ë rðcš« r² b= Ê«ÆÆÆdšô« s  qC�« bŠ« błu¹ ôË ̈ WM¹bLK�Ë s¹dšö�

°° U¾Oý

∫WKzU= UN²FÞU=Ë Õd  X�Q�Qð

jDX½ ôË ¨UNJUXý« sŽ ôË ¨rJ²M¹b  rO�UFð sŽ lL�½ Ê« UMLN¹ ô s×½ ¨«—«bMÐ U¹ wFLÝ« ¢‡

 U?N?O?� ¡UI³K�,ö?� ¨r?¼«Ë p?M?  v?K?Ž« r?¼ s?  q?³?= s?  U?M?¼ v?�« qBM� UMŽ ULž— Ë« UMðœ«—UÐ U½dÝ bI�

W?³?F?� s?  ¡e?ł U?M?×?³?J«Ë ¨s?O?F?  ·b¼ qł« s  UM¾ł bI�Æ UMLNð s�Ë UMLNðô —u UÐ UM²=Ë wFOCð

 r0—U³0 l  UN³FK½,ÊU�¨ådA�« …u=ò vKŽ ‰uB×K� UM¼ UM¾ł s×½  ∫ pGK³²Ý w²�« U½Q� ̈ „uGK³¹ r� Ê«Ë

ÆnOXÝ Y¹b×Ð X=u�« WŽU{ô wŽ«œ ö� ô≈Ë ̈ wKCH²� Ÿu{uL�« «c¼ ‰uŠ tMO�uIð U  p¹b� ÊU0

d?²?�?¹ t?K�«ò∫w�H½ w� U½√ XK=Ë ¨¡«dHJ W U�²Ð« «—«bMÐ ÁUHý vKŽ XL�ð—«Ë ¨UN¦¹bŠ Õd  XN½«

Æå¡U�M�« »ËdŠ s 

∫ «—«bMÐ X�U= 

 U¼uH�UXð ô v²Š UMLO�UFð sŽ rJ� Õdý« Ê« w³ł«Ë s  ̈ «bOł «uFLÝ« ¢‡,nOXÝ w¦¹bŠ ÊU0 Ê«Ë

U?½«Ë ¨W?J?K?L?L?�« s  ¡e−�« Ác¼ …dO « U½«Ë ¨dA�« WJKL  w� Êô« r²½« ÆÆÆrJ½Qý «cN� rJLN¹ ôË

 r?²?O?Ð« Â« r?²?¾ý  ¨rJMŽ W�ËR�L�«,Êu?×?³?B?ð b?=Ë ¨s?O? œU?= w?� W³�M�UÐ rJ½« UIÐUÝ rJ� XK= b=Ë

¨W?J?K?LL�« w� Êô« ÊËœułu  rJ½« u¼ wMLN¹ U   ¨dš« ÂœU= sOÐË rJMOÐ Íb� ‚d� ôË ¨sOMÞ«u 

 rJÐ oOK¹ Íc�« Â«d²Šô« rJ� X b= ÆÆÂUŽ …bL� w²O�ËR�  X×ð Êu½uJ²ÝË,X×MÝ Ê« ·dAð«Ë

 Â«d²Šô« s  b¹eL�« r¹bI²Ð WJdH�« w�,ÆÆÆUNF   «uHOJ²ð v²Š UMLO�UFð rJ� ÕdýQÝ ̈ «uF½ULð r� Ê«

∫ ·UHX²ÝUÐ  Õd  UN²FÞU=

°°° ¢l½UL½ s×½¢ ‡

∫ X�U=Ë «—«bMÐ XL�²Ð«
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UBXý wŽb²Ý« Ê«  ÊËb¹dð q¼¢ ‡ÎÆÆ¢rJ� UNŠdAO� ÍdOž dš« 

∫ Õd  X�U= 

ÆÆ¢ UMLNð ô rJLO�UF²� wŽ«œ ô¢ ‡

∫ «—«b½UÐ X�U= 

r?J?ðU?G?K?Ð U?¼Ë√d?I?²?� W?Ðu?²?J?  U?N?O?K?Ž ‰u?B?×?�« ÊËb¹dð ULÐ—¢ ‡

¢WOKJô«

∫ Õd  X�U= 

ÆÆ¢ √dIM� X=Ë UM¹b� błu¹ ô UC¹«Ë¢ ‡

∫ «—«b½UÐ X�U= 

UH¹dFð rJO�« qJuM� U  WI¹dD� Õ«d²=« rJ¹b� q¼¢ ‡ÎÆ¢ø UMLO�UF²Ð 

∫ Õd   œ— 

ÆÆ¢ UM²=Ë wFOCð ô Ê« Õd²I½ ¨rF½¢ ‡

∫ «—«b½UÐ X�U= 

ø¢ rJ� t b=« Ê« lOD²Ý« U  „UM¼ q¼¢ ‡

∫ Õd  X�U= 

Æ¢pðdC×� s¹d0Uý ÊuJ½Ë dA�« …uI� o¹dD�« vKŽ UMO�œ jI�¢ ‡

∫ «—«b½UÐ X�U= 

ø¢ sOŁb×²ð ådý …u=ò W¹« sŽ¢ ‡

∫ Õd  X�U= 

¨Êô« U?NO� s×½ w²�«Ë ¨dA�« WJKL  w� …œułuL�« dA�« …u=¢ ‡

U?M?K?JË U?L?� ô«Ë «b?O?ł p?�– s?O?�d?F?ð X?½«Ë ¨U?M?¾?ł U?N?Kł« s Ë

Æ¢pO�«

∫ «—«b½UÐ X�U= 

ÆÆ¢ t²LN� ULÐd� Èdš« WI¹dDÐ p�«RÝ wGOB� wF½ULð r� Ê«¢ ‡

∫W¹dX��« iFÐ UNO� W−NKÐ Õd  X�U= 

¢ o¹dD�« vKŽ UMO�b� wF½ULð r� Ê« ¢ ‡

∫ «—«b½UÐ  œ— 

°°¢ l½U « U½«¢ ‡

∫ Õd  X�U= 

ø¢ UMO�bð ô Ê« W³FK�« sO½«u= s  q¼Ë¢ ‡

∫ «—«b½UÐ X�U= 

ÆÆÆ ¢UMLO�UFð u¼ wMLN¹ U Ë ¨p²³F� sO½«u= wMLNð ô U½«¢ ‡

∫ Õd  X�U= 

°°° ¢p²�UOC� «dJýË ¨UM�bO� „dOž sŽ Y×³MÝ «–«¢ ‡

∫«—«b½UÐ X�U= 



ÆÆ ¢W ö��« rJ²I�«—¢ ‡

∫ X�U=Ë »U³�« v�« UMNłuðË ¨…ôU³ ö�«Ë ·UHX²Ýô« vKŽ W öŽ UNH²0 Õd   e¼Ë

ÆÆ¢ V¼cM� s�Š U¹ UO¼¢ ‡

∫ UN� XK=Ë u−�« nODKð ôËU×  ¨«—«bMÐ v�« U½«  dE½ 

ÆÆ¢ …dO ô« UN²¹« UM¹cš«Rð ô ¢‡

∫ »U³�« i³ILÐ p�Lð w¼Ë X�U=Ë …œUŠ …dEMÐ Õd  wM²I —Ë ¨…dO ô« XL�²Ð«

Æ¢w «b= qCHð¢ ‡

 s¹—U½ sOÐ U½U� ¨—«d= öÐ w�H½  błË ,q0 X�cÐ w²�« ¨Õd  —U½Ë ¨WF{«u²L�« WzœUN�« …dO ô« —U½

¨WI¹b×�« w� dO�½Ë ̈ Ãd³�« s  ÃdXM� ̈ Õd  nKš U=U�M  XłdšÆÆÆ U¼“«eH²Ýô U¼bNł w� U 

 wKš«bÐ ULŽ fH½ô WJdH�«  błË UNMOŠË ¨U½bŠË `³BM� Ÿ—UA�« v�« qB½Ë,∫ UN� XKI�

Ê« q?C?�ô« s?  ÊU?0 U? « s?¹d?šô« l?  W?�d?−?F?²  sOI³²Ý v²  v�«Ë ø «cJ¼ UNF  X�dBð «–UL�¢ ‡

·u?Ý øÂ«d?²?Šô«Ë ‚ö?šô«Ë »œô« v?N²MLÐ å«—«bMÐò pF  Àb×²ð r�«  øÈdš« WI¹dDÐ w�dB²ð

 r¼“«eH²Ý«Ë s¹dšô« W½U¼« ô« s¹bO−ð ô« ̈ ÊuM−�UÐ pðU�dBð wM³OBð,ÆÆvH0 „uł—« Õd  U¹ vH0

ÆÆÆ ·dB²�« w� pzU¼œ V¼– s¹«

∫ Õd  X�U=

 ‚öšô«Ë »œô« –U²Ý« U¹ t�uI²� dš« ¡wý p¹b� wIÐ q¼¢ ‡,Á«—« ULÐË ¨w� uK×¹ UL0 ·dBð« U½«

 WM¹bL�« Ác¼ q¼« VŠ« ôË ̈ ¡U�M�« s  ŸuM�« «c¼ VŠ« ô U½«Ë ̈ U³ÝUM ,U¼bł«  ål½ULð r� Ê«ò WLK0Ë

¨tOKŽ qBŠ« U¾Oý  œ—« Ê«Ë Õd  U½U� ̈ wÝu U= w� d0cð s�Ë d0cð r� w²�« WHOX��«  ULKJ�« s 

U½«Ë ¨b¹dð «–U  «bOł rKFð «—«b½UÐ WF{«u²L�« pðdO «  ø‚UHM�« rK�ÆÆÆ «uF½UL¹ r� Â« ÊËdšô« l½U 

 b¹dð «–U  rKFð UN½« rKF½ UM½« rKFð w¼Ë  ¨rKFð UN½« rKŽ«,m�U³L�«  l{«u²�« W³F�Ë ‚UHMK� wŽ«œ ô «–«

ÆÆ∫ UNO�

∫ UN� XK= 

øø Êô« qFH½ Ê« V−¹ «–U  w� w�u=Ë p½U “ …b¹d� U¹ ¨s−�« WMÐ« U¹ Õd  U¹ wKCHð ‡

∫ X�U= 

v?²?Š W?M?J?L?L?�« ‚d?D�« qJÐ ådA�« …u=ò sŽ Y×³�« w� q¦L²¹  ‰Ëô« jX�« ¨sODš w� dO�MÝ¢ ‡

 U¼b−½,U?½b?OF¹ ÃdX  œU−¹« w� q¦L²¹ ¨bŠ« tÐ pA¹ ô Ê« V−¹ Íc�«Ë r¼ô« u¼Ë w½U¦�« jX�«Ë

 r?N?²?C?³?= s  UM²K�« b= ÊuJ½ UM×−½ ÊU� ¨WŽd�Ð dA³�« r�UŽ v�«,¨…—c?I?�« W³FK�« Ác¼ s  UMłdšË

 UNðdO³0Ë UNðdOGBÐ ÊuLJ×²¹ w²�«,¨w�H½ wLŠ«Ë pOLŠ« Ê« lOD²ÝQ� ̈ dA³�« r�UŽ v�« UMKJË Ê«Ë

 p�– w� WŽ—UÐ U½«Ë,Æ¢ UMOÐ√ Â« UM¾ý  ©»—U−ð Ê«d¾�® vI³M��¨ WJdH�« pKð `M�ð v²ŠË

U??N??ðd??O??G??J w??� W??M??¹b??L??�« Ác??¼ ¨W??Ðu?−?Ž«Ë W?Ðu?−?Ž« Ÿ—U?ý q?0 w?�Ë ¨d?š« v?�« Ÿ—U?ý s?  U?½d?Ý 

Ác?¼ …—u?D?Ý« n?B?²?� o?K?X?ð r?� U?¼d?O?ÐU?F?ð q?J?Ð W?G?K?�« Ê« ¨ÊU e�« VzU−Ž s  WÐu−Ž«¨UNðdO³0Ë

ÆÆÆWM¹bL�«

—U−ýô« s  UMÐdýË UMK0«  ¨”UFM�« UMÐUJ«Ë ÂöE�« qŠË X=u�« U½cš«Ë Â«b=ô« vKŽ dO��« UMI¼—«

¨…d?A?²?M?L?�«  UŠ«u�« s  UMÐdýË ¨—UL¦�« Ÿ«u½« ·ô« qL×ð w²�«Ë ¨o¹dD�« w³½Uł vKŽ WHDBL�«

ô sŽ Y×³½ ·b¼ öÐ dO�K� U½bŽË ̈ b¹bł s  fLA�« X=dý√ v²Š  öEL�« ÈbŠ« X×ð UML½Ë
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W?�d?še?L?�«W?K?O?L−�«  UÐdF�«  «dAŽ UMI¹dÞ w� X½U0 ÆÆ¡wý

bŽ« YOŠ  U=dD�« V½«uł vKŽ nIð ¡UCOÐ ‰uOš U¼d−ð w²�«Ë

ÆUNKł« s  rLJ ’Uš ÊUJ  UNM  qJ�

¨Â«b?=ô« v?K?Ž d?O?�?�U?Ð U?M?�H½√ o¼d½ «–UL� ∫…dJ� wÝ√dÐ XFL�

¨Õd?  l?½U?L?ð r�Æ  UÐdF�« Ác¼ ÈbŠ« V0d½ Ê« UM½UJ UÐ s×½Ë

dO�ð ‰uOX�« XIKD½«Ë ¨UNO� UM³0—Ë  UÐdF�« ÈbŠ« s  UMÐd²=U�

¨W?½u?K?L?�« …d?O?G?B?�« ¡U?�?H?O�H�« lDIÐ W�uJdL�«  U=dD�« vKŽ

‰u?O?X?�« Â«b?=« l?=ËË   ¨WFÐU²²L�«  U uÝd�«  U¾  qJAð w²�«Ë

 w?I?O?Ýu?  ŸU?I?¹U0 UNOKŽ,ö?¹u?Þ d?L?²?�?ð r?� W?ÐU?ðd�« pKð sJ�ËÎ̈

Ê« m?�U?Ð« ô  ¨`?¹d?�« o?ÐU?�?ð W?Žd?�Ð ‰uOX�« XIKD½« U  ÊUŽdA�

  —UÞ UN½« XK=,ÆÆÆ UN½uMł sł «–UL�Ë√ UNH=u½ nO0 —b½ r�

∫ ÕdL� XK= 

°°°° UMK²I²Ý „uł—« UNOH=Ë« ‡

∫ Õd  X�U= 

  U???Ðd??F??�« Ác??¼ q??¦??  b??łu??¹ ô w??L??�U??Ž w??�¢ ‡,r??�U??Ž w??� U?? «

dA³�«,¢ÆÆ  X½« UNH=Ë« ÆÆbłu²� 

å«—«bMÐò …dO ô« ÃdÐ WI¹bŠ w� WÐdF�« XH=uð ozU=œ s  q=« w�Ë,
∫ ‰uIðË …dO ô« UMOKŽ qD²�

U¾Oý «ËcšUð ô ò∫U¼u�dFð Ê« r²C�— w²�« UM²M¹b  rO�UFð bŠ«¢ ‡

Æ rðœ—« Ê« W ö��« rJ²I�«— «u³¼–«ÆÆå rJ� fO�

…d?  o?¹d?D?�« fH½ s  UM «b=« vKŽ dO�½ U½bŽË WÐdF�« s  UMłdš

 q U0 Âu¹ VFð ŸU{Ë ̈ Èdš«,UMH=uðË WK¹uÞ  UŽUÝ U½dÝË U½dÝ

 U? u?Ý—Ë “u? — U?N?O?K?Ž X?A?I?½ ¨«bł …dO³0 W¹d−Š WŠu� ÂU «

ÆÆÆ dLŠô« ÊuK�UÐ ÃËeLL�« V¼c�« ÊuKÐ  ULK0Ë

∫ Õd  X�QÝ

øø s−�« WGKÐ WÐu²J  Ác¼ q¼ ‡

∫ Õd  X�U= 

 U?¾  s  WG� t¹« t³Að ôË  ¨wL�UŽ  UG� s  X�O� UN½« ö0¢ ‡

 …b?¹b?−?�«Ë WL¹bI�« dA³K�  UGK�«,s?  U?¼b?NŽ« r� W³¹dž WG� UN½«

Æ¢ q³=

 ‰U?L?−?�« W?¹U?ž w?� —U?−?ý« X?½U?0 W?Šu?K?�« V½U−Ð,«—U?L?Ł q?L?×ðÎ

ÆÆÆåsO²�«ò dLŁ öOK= t³Að WHK²X  ‰UJýQÐ

 Õd  XKF� p�c0Ë ̈ …bŠ«Ë XK0«Ë Íb¹  œb ,WO½UŁ ô« w¼ U Ë

v??K??Ž w?? U?? « j?I?�?ð Õd?  X?¹√—Ë ¨V?O?¼— —«Ëœ w?M?ÐU?J« v?²?Š

b??I??�¨ÈËb??ł ÊËœ s??J??�Ë ¨w?Ý«— l?�—« Ê« X?�ËU?Š  ¨÷—ô«



U{—√ XDIÝÎ wMOŽ XCLž«  ¨,V½U−Ð w�H½ bł_ w½uOŽ X×²�ÆÆÆUO−¹—bð ‰Ëe¹ —«Ëb�« √bÐË

Æ «—«bMÐ …dO ô« WI¹bŠ w� ’UXýô« s  WŽuL−  UM�uŠË¨ Õd 

∫ X�U=Ë UNðœUF0 WL�²³  «—«bMÐ …dO ô« XKÞ«

bŠ«ÆÆÆ r²OOŠ U  „«—œô«Ë wŽu�« Íb=U� r²OIÐ r²MJ� ô«Ë r0–UI½UÐ UML=Ë rJ³=«d½ UM½« rJEŠ¢ ‡

 …c?¹c?� U?¼—U?L?ŁË …d?O?¦?0 d?A�« rO�UFðò∫U¼u�dFð Ê« r²C�— w²�«Ë UM²M¹b  rO�UFð,r?� Ê« U?NMŽ «ËbF²Ð«

Æå «uF½ULð

ÆÆÆ¢ rðœ—« Ê« W ö��« rJ²I�«— Êô«Ë

∫ UN� ‰u=«Ë …dÐUJL�« Õd  tłË w� dE½« U½√bÐ YOŠ s  dO�½ U½bŽË

ÆUN²M¹b  sO½«u= sŽ UM� ÕdAð Ê« «—«bMÐ …dO ô« s  VKD½Ë œuF½ w�UFð ‡

ÆÆÆ œuNFL�« U¼¡U¹d³JÐ XC�— Õd  sJ�  

U?N?�d?F?½ ô w?²?�« —U?L?¦?�« p?K?ð sŽ U½bF²Ð«Ë UN�dF½ w²�« —UL¦�« s  UMK0«Ë ¨¡wý ô  sŽ Y×³½ U½dÝ

Æ …QłUH  W¹ô U³�×ð

…¡UCL�«  öEL�« ÈbŠ« X×ð WŠ«d�« s  UD�= cšQM� UM�KłË ̈ UM½uOŽ ”UFM�« wAžË ÂöE�« qŠ

¨‰uIF�« t� qL¦ð U½u� UF  öJAO� dLI�« —u½ l  t½u� Ãe² « ¨X�Uš dLŠ« Êu� UNM  YF³M¹ fO½«uHÐ

Õd  b�−� …uNA�« wKš«bÐ  —UŁ« …¡U{ô«Ë ÊUJL�« ¡«uł«  ¨UMF  ÀbŠ U  vKŽ p×C½ U½cš«Ë

 dLI�« ŸUFý l  dLŠô« fO½«uH�« ¡uCÐ t½u� Ãe² « Íc�«, UNM  »d²=« Ê« q³=Ë,wM²K³=Ë w¼ XÐd²=«

w?M?²?I½UŽË UN²I½UŽ ¨wM²K³=Ë UN²K³= ¨q³I²�L�« w� Àb×OÝ U Ë w{UL�« w� ÀbŠ U  wM²�½« WK³=

ÆÆÆ wM²³N�«Ë UN²³N�« …uNA�« —UMÐË

Êu?K?�« v?�« ¡w?ý q?0 ‰u?×?O?� ¨d?¦?0«Ë d?¦?0« f?O?½«u?H?�« s?  Y?F?³?M?L?�« d?L?Šô« —u?M�«  …bŠ  œ«œ“«

dLŠô«,l?KXÐ √bÐ«ÆÆÆU¹dO²�N�« s  W�UŠ UM³OB²�Ë Ê«u�ô« Ã«e² « qLJO� d¦0«Ë d¦0« dLI�« »d²=«

 w¼ p�c0Ë ¨UN�Ðö ,U�  ÊQ0Ë WÝuKN�« s  W�UŠ wM²ÐUJ«Î wKIŽ »UJ« b= ,XKF� «–U  Í—œ« ô

 q?³?= s?  U?¼b?N?Ž« r?� W¹cý `z«ËdÐ wH½« o³Ž b=Ë ô« u×J« r� ÀbŠ «–U Ë,b?=Ë w?�H½  błËË

 bFÐ `Bð r� ¨w³½Uł v�« ÷—ô« vKŽ wIK²�ð Õd Ë fLA�« X=dý«,U¼b�ł s  d³0ô« ¡e−�«Ë

U�uAJ  ‰«“U 

 «—«b?M?Ð …dO ô« WI¹bŠ w� UM½«  QłUHðô w�uŠ  dE½,X? UI� Õd  XEI¹«ÆÆÆUM�uŠ bŠ« ô sJ�Ë

 W�u¼c ,»—U?I¹ U  bFÐË°°° ÀbŠ «–U  ÆÆWK¾Ýô«  U¾  UM�uIŽ w�Ë ¨rKJ²½ ô sO�u¼c  UM�Kł

¨»«cł o¹dÐ UNOMOŽ w� ¨U¼UDš w� WIŁ«Ë ¨UNðœUF0 WL�²³  «—«bMÐ …dO ô«  dCŠ WŽUÝ nBM�«

 …d?ŠU?Ý U?N² U�²Ð«,U?N?M?  q?L?ł« Õd?  Ê« r?žd?ÐË ¨dOB= U¼dFý ¨U  UŽu½ Õd  b�ł t³A¹ U¼b�ł

ÆÆÆ qIF�«Ë dEM�« bAð WOÐ–U−Ð eOL²¹ …dO ô« ‰ULł Ê« ô« dO¦JÐ

 U?M?łd?×?ð ô w?J?� U?M?�?H?½« r?KLK½Ë u×B½ v²Š dC×ð ô«  bLFð UN½« U×{«Ë ÊU0,—u?H?� Õd  U «

Èd?ð ô U?N?½Q?Ð …d?¼U?E?²?  ¨U?¼b?�?ł s?ðU?H?  d?N?E?²?�  U?0d?×?�« i?F?³?Ð Âu?I?ð  c?š«  «—«bM³� UN²¹ƒ—

…dO ô«,«dO³š X×³J« wM½« ULÐËÎUN� dNEðË ¨…dO ô« kOGð Ê« ‰ËU×ð UN½« XLN� ¨Õd   U�dB²Ð 

ÆÆÆ dO¦JÐ UNM  qLł« UN½«

…d0U  W U�²Ð« UN¼UHý vKŽ XL�ð—U� ¨ ÁdNEð Ê« Õd   ‰ËU×ð UL� XMD�  «—«bMÐ …dO ô« Ê« «Ëb³¹Ë

∫ X�U=Ë
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w?� d?L?Šô« d?LI�« …dz«œ s  r0UMłdš« UM½« rJEŠ s�Š s ¢ ‡

r?O?�U?F?ð bŠ«ÆÆÆbÐô« v�« rJKIŽ rðbIH� ô«Ë VÝUML�« X=u�«

d?L?I?�« —u?½ Ãe?²?L?¹ Y?O?Š t½√ ¨U¼u�dFð Ê« r²C�— w²�«Ë UM²M¹b 

r??� Ê« «Ëb??F??²??ÐU??� ¨Âö??þ v??�« —u??M??�« ‰u??×??²??¹ d??L??Šô« —u??M??�U?Ð

Æ¢ rðœ—« Ê« W ö��« rJ²I�«— Êô«ËÆÆÆ«uF½ULð

d? ô« …d?³?M?Ð X?�U?=Ë W?Žd?�?Ð  —U?ÝË U?N?O? b?= v?K?Ž Õd?  XH=Ë

∫rÝU×�«

°° ¢s�Š U¹ UO¼¢ ‡

l?  Y?¹b?Š ÍQ?Ð ¡b?³?K� WJd� W¹« wM×MLð Ê« b¹dð ô UN½« XLKŽ 

U?  W?OK³�« dýË p×{«  cšU� ¨U½√bÐ YOŠ s  U½dÝÆÆ…dO ô«

 p×C¹,∫ ÕdL� XK=Ë

øøø© wF½ULð r� Ê«® pŁbŠ« Ê« sJL¹ q¼ ‡

∫ X�U=Ë Õd  XL�²Ð« 

øøål½U « ô U½«ò qCHð ‡

øå wF½ULð r� Ê«ò Êô« sOKFH²Ý «–U  wM¹d³Xð Ê« sJL¹ q¼ ‡

øø ·dŽ« ô U½U� l½ULð r� Ê« WŠ«dBÐ ‡

œuF½ Ê« s  ôbÐ …dO ô« WI¹bŠ w� vI³½ ô «–UL� ¨Õ«d²=« Íb� ‡

Æå wF½ULð r� Ê«ò sOLžd  UNO�«

ÆÆÆ¢å l½ULð r� Ê«ò ”dXð Ê« pM  VKÞ« Ê« sJL¹ q¼¢ ‡

lOD²Ý« ULÐd� ¨…dO ô« v�« U½√ œuŽ« åwF½ULð r� Ê«ò WDš Íb� ‡

øø —«dÝô« iFÐ nA0« Ê«

∫ …dšUÝ Õd  X�U= 

 …dO ô« Èb� tHAJð Ê« b¹dð —«dÝô« s  Ÿu½ Í«¢ ‡,Ê«ò w½d³š«

ø¢å l½ULð r�

‚u?ð« w?²?�«Ë …“—U?³?�« —«d?Ýô« p?K?ð W?JU?šË —«d?Ýô« Ÿ«u½« q0 ‡

ø wF½ULð r� Ê« UF³Þ UNHAJ�

d?O?G?�«Ë …“—U?³?�« U?¼—«d?Ý« n?A?J?ð Ê« l?½U?L?ð s?� «—«b?½U?Ð b?O?0«¢ ‡

l?½U?L?ð r?� Ê«Ë å Ê«u?�?M?�« u?Ð« U?¹ s?�?Šò U¹ UNO�« bŽ UO¼ ÆÆ…“—UÐ

Æ¢ p²³=— nB=UÝ

Ê«® WM¹bL�«  U=dÞ w� dO�MÝ q¼ øqFHMÝ «–U  Õd  U¹ Êô«Ë ‡

Æ W¹UN½ ô U  v�« ©wF½ULð r�

 q−F²�ð «–U  vKŽË ¢‡,WM¹bL�« Ác¼ w� tOCI½ q U0 ÂUŽ UM¹bK�

Æ¢ Àb×OÝ «–U  Èd½ UMŽb� ¨«u�U= UL0

 ¡w?ý q?0 —c?×?½ U?½cš«Ë ¨dš« v�« o¹dÞ s  U½dÝ ,Ê« q?OX²½Ë

W??I??¹b??Š v??�« U??½b??O??F??¹Ë ¨—u??×??�?  W?M?¹b?L?�« Ác?¼ w?� ¡w?ý q?0



ÆÆÆ…dO ô«

W?O? U?š—  U?Šu?� o?¹d?D?�« w?³?½Uł vKŽË ¨V¼c�UÐ W�uJdL�« WC¹dF�«  U=dD�« ÈbŠ« s  UMÐd²=«

 U?¾  W�U�  vKŽ  b² ≈ V¼c�« ÊuKÐ XDš  UGK�«  U¾LÐ  UÐU²0 Íu×ð …dO³0Ë …dOGJ ¡«œuÝ

ÆÆÆnI½ YOŠ s   UÐU²J�« …¡«d= UMFD²Ý« UM½« VO−F�«Ë ¨—U² ô«

∫ ÕdL� XK= 

ÆÆÆ …dO ô« WI¹bŠ v�« U½bOF²ÝË ¨…—u×�  UL²Š wN� o¹dD�« Ác¼ qšb½ UO¼ ‡

∫ X�U=Ë Õd  XJ×{ 

Æ¢å «uF½ULð r� Ê«ò uLÝ v�« œuFM�� o¹dD�« Ác¼ UMKšœ Ê« ¨—uFA�« fH½ Íb�¢ ‡

U?M?²?¹ƒ—  —d?J?ð  U?=d?D?�«  «d?A?F?Ð U?½—Ëd  bFÐ sJ�Ë dš« o¹dÞ s  U½dÝË UNKšb½ ô Ê« UMIHð«Ë

Æ oÐU��« w� U¼UM¹«— w²�« o¹dD�« pK²� WNÐUA  åW³¼c ò ‚dD�

∫ X�U=Ë Õd  XJ×{

«—«bMÐ v�« œuFM� s�Š U¹ UO¼ ‡

d?¦?0«Ë d?¦?0« U?½d?ÝË ÆÆ¡w?ý q?B?×?¹ Ê« ÊËœ  d?  o?zU=œ sJ�Ë ÆÆp×C½ s×½Ë o¹dD�« UMKšœ

,Æ wN²Mð ô wN� …—u×�  öF� o¹dD�« Ê« UM0—œ«Ë

UM½« sE½Ë dO�½ ô  UM½« Ë« ̈ UMF  dO�ð o¹dD�« Ê« Ëb³¹  ÆÈËbł ÊËœ sJ�Ë ̈ dO�½ s×½Ë WŽUÝ  d 

 d?O�½, »Ëd?G?�« b?Žu?   W?M?KF  V×�Mð fLA�«  √bÐË,—«d?L?Šô« v?�« fLA�« ’d= ‰U  Ê« U Ë

X�u×ð o¹dD�« Ê« Ë« fLA�« ’d= qš«œ s×½ ̀ ³BM� fLA�« ’d= …—uJ o¹dD�« X�JŽ v²Š

Ê« d?F?A?½ U?½√b?ÐË ¨o?¹d?D?�« s?  Ãd?X?½ Ê « l?D?²�½ r�Ë UM  fLA�« »«d²=« qL²×½ r� ¨fLý v�«

ÆÆÆÆUNF  U½cšUð fLA�«

 WÝuK¼ ¨Ÿ«bJ ¨—«Ëœ,…dO ô« qšb²ð Ê« ÆÆUM¹b� vI³ð Íc�« u¼Ë q ô« s  lO�— jOš¨ ÂËUI½ r�

ÆÆÆÆ qšb²ð r� …dO ô« sJ�Ë UMłdX²� «—«bMÐ

¨…dO ô« WI¹bŠ v�« UMKJË nO0Ë ÀbŠ «–U  Í—œ« ôË ”uÐUJ�« vN²½«Ë ̈ X=u�« d Ë »«cF�« œ«œ“« 

∫X�U=Ë b¹bł s  …dO ô« XKÞ«Ë

Æ¢ fLA�« l  r²³¼c� ô«Ë VÝUML�« X=u�« w� r0UMłdš« UM½« rJEŠ s�Š s ¢ ‡

fJFM¹ fLA�« »ËdGÐ V¼c�« o¹dÐ lLK¹ YOŠ t½√ ò∫U¼uLNHð Ê« r²C�— w²�«Ë UM²M¹b  rO�UFð sL�

Ê« W? ö?�?�« r?J²I�«—ò …d  q0 q¦  rJ� ‰u=« Ê« q³=Ë Êô«Ë Æå«uF½ULð r� Ê« tMŽ «ËbF²ÐU�  ¨dA�«

¨sO²MŁ«Ë« WJd� ô« rJ U « o³¹ r� ULÐ—Ë ̈  «d  lÐ—√ UM²M¹b  rO�UFð r²=dš rJ½UÐ r0d0–« ̈ årðœ—«

 fLA�« WM¹b  w� rJ�H½« ÊËb−²Ý U¼bMŽË ̈ n�« Ë« …dAŽ ULÐ—Ë,QDX� ‰U−  „UM¼ bF¹ r� ULÐ—Ë

 ÊU0 ULÐ— Ë« ¨b¹bł,Æ rðœ—« Ê« W ö��« rJ²I�«—ÆÆÆ Êô« rJO�« œuF¹ «cN�

qL²×ð ô UN½« WJUšË ̈ —«Ëœ w� X�«“ U  U¼bł_ Õd  v�« XH²�«Ë ̈ Xð« YOŠ s  …dO ô«  œUŽË

 q³= s  UNOKŽ b²Fð r�Ë fLA�«,∫ ÕdL� XK=Ë

ö�  ÆU½√bÐ YOŠ s  U½bOFð ‚dD�« qJ� ¨WIOI×�« tł«u½ Ê« V−¹Ë ¨W¹UNM�« v�« UMKJË UM½« bI²Ž« ‡

s  t½« ¨„UO×  vKŽ X�«“U  U¼—UŁ«Ë p�Ë w� WO�U0 …dOšô« fLA�« WÐd−ðË tO²�« s  b¹eL� wŽ«œ

ÆWI¹dD�« ÁcNÐ dL²�½ Ê« ÊuM−�«

∫VF²�«Ë ‚U¼—ô« UNðuJ vKŽ ÈbÐ b=Ë Õd  X�UI� 
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vKŽ XI�«Ë X½«Ë ¨W¹«b³�« cM  …dDš W³F� UMKšœ bI� ¨s�Š¢ ‡

¨U?N?¹Q?ð—« w?²�« WI¹dD�UÐ —u ô« W−�UF  w� „d²ðË wHKš dO�ð Ê«

«–U?? Ë q??F??�« «–U??  r?K?Ž« w?½√ o?ŁË w?²?I?¹d?D?Ð p?�– q?F?�« w?M?Žb?�

Æ¢qF�QÝ

∫UN� XKI�

 ‡ ÆÆÆ sJ�Ë ÆÆÕd 

∫ X�U=Ë wM²FÞU= 

°°¢ sJ�Ë ÊËbÐ¢ ‡

ÆÆÆ Õd  U¹ rO×−�« v�« ô« UM¹œuIð s� tK�«u� ¨X¾ý U  wKF�« ‡

Æ¢ qF�QÝÆÆ l½ULð r� Ê«¢ ‡

ÆÆÆ Õd U¹ l½U « ô ‡

¨…b¹dH�« WM¹bL�« Ác¼ w� …b¹bł »—U−ð UMCšË ̈ b¹bł s  U½dÝ 

¨¡wý s  »d²I½ œUJ½ UL�  ̈ UNO� ¡wý q0 w� pý« X×³J« w²�«

 Í—b½ Ê« ÊËœ U½bŽ b= UM�H½« b−½ v²Š,v�« ̈ UÝ—œ UMIKð Ê« bFÐË

¨·Ëd?F?L?�« `?ýu?L?�« b?O?F?ðË UMOKŽ qD²� ¨«—«bMÐ …dO ô« WI¹bŠ

Æ W ö��« rJ²I�«— ÆÆ…dOš« WLKJÐ tL²XðË

ÆÆb?¹b?ł s?  U?½√bÐË ¨WM¹bL�« WI¹bŠ v�« U½bŽ  «dL�«  «dAŽ

Æå dýò U¼—«dJðË ¡UL�« w� Âu−M�« ”UJF½«

¨dý Á«bJË lDI²L�«  uB�«¨å dýò bŠ«u�« ¡wAK� ‰öE�« …d¦0

ÆÆ«c¼ Vz«dG�« r�UŽ w� dO¦J�« p�– dOžË

„d?²?ðË ¡U?O?ýô« Ác?¼ s?  »«d?²?=ô« Âd?×?ð w?²?�« W?M?¹b?L?�« r?O?�U?F?ð

 UNM  »«d²=ô« W¹dŠ hXA�, ôËU×L�« rždÐÆÆÆ¡Uý u¼ Ê«

q?L?ð r?� Õd?  Ê« ô« lOÐUÝ« WŁöŁ s  d¦0«  dL²Ý« w²�«  WKýUH�«

UM� UN�U³I²Ý« s  qLð r� UC¹« «—«bMÐ …dO ô«Ë b¹bł s  W�ËU×L�«

u¼ U  Àb×¹ U  Ê« w� Ëb³¹Ë ̈  ULKJ�« fH½ UMOKŽ bOF²�  ̈ UO u¹

 «—«b?M?Ð …d?O? ô« s?O?Ð ¡U?¹d?³?J?�« Íb?×?ð s?  Ÿu?½ ô«,W?O?M?−?�« s?O?ÐË

UM¼Ë ̈ ÊuM−�« «c¼ s  b¹eL�« ‰UL²Š« vKŽ Èu=« bŽ« r�ÆÆÆÕd 

∫ÕdL� XK= ÆÆÆW³FK�« Ác¼ w� dL²Ý« ô Ê«Ë ̈ n=uð« Ê«  —d=

 wMOFMIð Ê« w�ËU×ð ô ̈ UM¼ s  „d×ð« s� ‡,U  w½UH0Ë X³Fð bI�

Æ ÀbŠ

nK0 ULN  W¹UNM�« v²Š —«dL²Ýô« …—ËdCÐ wMFMIð Ê« Õd  X�ËUŠ

Ê« Õd?  X?�ËU?ŠË ¨l?L?Ý« ô v?²Š ÍU½–« XIKž« wMJ�  ¨sL¦�«

Õd  X�¾¹ v²Š ̈ XC�—Ë XC�— wMJ�Ë ̈ …d  s  d¦0« wMFMIð

∫ WM¹eŠ W−NKÐ w� X�U=Ë ¨wŽUM=« W�ËU×  s 

X?½« U?L?K?¦?  p?O?�« W?łU×Ð U½« ¨«bOł wMFLÝ« ¨„uł—« s�Š¢ ‡



 UO�Už sL¦�« l�b²�� Êô« XH=uð Ê« ¨w�« WłU×Ð, U¾Oý b−½ v²Š ‰ËU×½Ë ‰ËU×½ Ê« V−¹,wMLN�«

ÆÆÆ¢ „uł—«

ÆÆÆ pzU¹d³0Ë „—Ëdž …«—U−  s  X³Fð b=Ë ¨UM¼ v�« œuŽQÝ X œ U  UM¼ s  „d×ð« s� ‡

Æ¢ ÊuM−L�« UN¹« qFH½ Ê« Õd²Ið «–U  «–« ¢‡

bN−�«Ë X=u�« WŽU{« ‰bÐ ¨WM¹bL�« Ác¼ sO½«u= vKŽ UM�dF²� UN� —c²F½Ë «—«bMÐ …dO ô« l  fK−½ ‡

ÆÆÆ r�« s  tO½UF²Ý U Ë

¨dBð XM0 Ê«¢ ‡ÎÆ¢X¾ý U  qF�U� UMKA� «–«Ë ¨…dOš« W�ËU×LÐ ÂuI½ ‰UF²� 

Æ o�«Ë√ w½« ô« X=uK� WŽU{« UN½« w²ŽUM=  rž— ‡

v�«  œUŽ qÐ ¨…b¹bł o¹dÞ sŽ Y×³ð bFð r� …dL�« Ác¼ Õd  Ê« ô« ¨b¹bł s  UMI¹dÞ dO�½ U½√bÐ 

l=«uL�« fH½ w� ‰u−²½ U½cš«Ë¨ WI¹b×�« v�« U½bOFð X½U0Ë ̈ q³= s  U¼UMÐdł w²�«Ë WL¹bI�« l=«uL�«

ÆÆÆ «c¼ qFHð «–UL�Ë Õd  dÞUš w� —Ëb¹ Íc�« U  rN�« ô U½«Ë  «d  …bŽ

∫ w� X�U=Ë Õd  XH=uð

v?²?Š  «d?  …b?Ž W�ËU×L�« —dJMÝ  ¨wÐ XLA²� WJd� UNODF²� V×�M²Ý p½« bI²Ž« ô s�Š¢ ‡

Æ¢`−M½

Æ „—Ëdž sŽ sO�“UM²ð rŁ s Ë …bŠ«Ë …d  ¨UMIHð« bI� ‡

 —dI¹ Íc�« X½« X��¢ ‡,Æ¢åpM  qŽ“« U  ÊUAKŽ dÞUý pOKšËò ¨tÐ „d « U  qFH²Ý

ÆÆÆ Õd  U¹ «c¼ Àb×¹ s� ‡

Æ¢ Õd  U½« Â« dA³�« sÐ« U¹ X½« ¨W¹UNM�« w� —dI¹ Íc�« s  Èd²Ý¢ ‡

∫ U¼—ËdžË U¼“«eH²Ý« vKŽ «œ— UN� XK= 

ÆÆÆ…—ËdGL�« UN²¹« X¾ý U  wKF�«Ë WI¹b×�« v�« Êô« œuŽQÝË  —d= bI� ‡

∫X�U=Ë …dšUÝ XJ×{ 

°°°¢ ÂËeNL�« UN¹« bŽ qCHð¢ ‡

∫ UN� XK= 

ÆÆrO×−�« v�« w³¼–« ‡

∫ wKŽ ŒdBð  cš«ËÆ WI¹b×�« v�« wł«—œ«  bŽË

Æ¢qFHð ô ¨dOI×�« w³G�« UN¹« UMÐ XLAð UNŽbð ô ¨qFHð ô s�Š¢ ‡

X?LA²� «—«bM³� WJd� „dð« ô Ê«Ë ¨lł«d²�« wM  VKDðË r²Að X�«“U  w¼Ë WI¹b×�« v�« XKJË

∫UN� XK=Ë nKX�« v�« XH²�«Ë XH=uð ¨UMÐ

ÆÆÆ U½d b²Ý p²�d−ŽË „¡U¹d³0Ë „—Ëdž ÆÆÕd  ‡

 UN� —c²Fð Ê« b¹dð« ¨s�Š¢ ‡,U½uM−  sJð ôÎÆÆÆ¢UMKF� Ê« UMÐ XLA²Ý ¨

bI� p U « —UOš ö� UO¼ ¨wMLN¹ ô U½U� ¨pMŽË wMŽ U½« —c²ŽQÝ ¨pÐ XLAð ô v²Š Í—c²Fð ô ‡

ÆÆÆ Í—«d= w� œuŽ« s�Ë  —d=

V?²?J?L?� U?M?²?K?šœ«Ë …U?²?H?�« U?M²K³I²Ý«Ë ¨Ãd³�« wF  XKšœË l=«u�« d ö� XLK�²Ý« Õd  Ê« Ëb³¹Ë

∫ X�U=Ë X�KłË …dO ô« XKšœ  UE×� bFÐË ¨…dO ô«

Æ rðbŽ rJ½« wM�dA¹ ¨rJÐ öNÝË ö¼« ‡
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∫ UN� XK= 

ÆÆÆ …dO ô« UN²¹« ‡

∫ X�U=Ë wM²FÞU= 

¢ÆÆ wLÝUÐ w½œU½¢ ‡

∫ UN� XK= 

¨rJ²M¹b  rO�UF²� ‚dš s  UM  —bÐ ULŽ p� —c²F½ Õd  sŽË wMŽ ‡

r?O?�U?F?ð v?K?Ž ·d?F?²?M?� …b?¹b?ł W?Jd?� U?½¡U?D?Ž« wK³Ið Ê« vML²½Ë

Æ UNH�UX½ ô v²Š p²M¹b 

∫ X�U=Ë …dO ô« XL�²Ð« 

WI�«u  X½U0 Ê« UNM  lLÝ« Ê« œË« wMJ�Ë ̈ X½« „—«c²Ž« XK³=¢ ‡

ø ¢—«c²Žô« «c¼ vKŽ

∫ XK= 

Æ WI�«u  w¼ rF½ ‡

∫ UN� …dO ô« X�U= 

ø ¢WI�«u  p½« `O×J«¢ ‡

ÊËœ U?¼d?�U?þU?Ð V?F?K?�«Ë U?¼d?F?ý W?³?Ž«b?L?Ð U?N?�H½ Õd  XKGý« 

ÆÆ lL�ð r� UN½UÐ d¼UE²ð w¼Ë ¨ÁôU³ 

U  q¼U−²ð Õd  XOIÐË ¨ «d  …bŽ ÕdL� UN ö0 …dO ô«  —d0

ÆÆ W¹“«eH²Ý« WI¹dDÐ Àb×¹

∫ ÕdLÐ XšdJ

°°° sOFL�ð ô« ÆÆÕd  ÆÆÕd  ‡

∫ X�U=Ë r�²³ð w¼Ë Õd  w�« X²H²�«

øø¢ ÊöŽ“ uý vKŽ w³O³Š U¹ p�U  ¢‡

∫ XK= 

ø —«c²Žô« vKŽ sOI�«uð XM0 Ê« p�Q�ð …dO ô« ‡

∫ ·UHX²ÝUÐ X�U= 

ø¢ wŠË— U¹  tOJ×²Ð w�« uý ø—c²Ž« U½√¢ ‡

∫ u−�« nD�« Ê« ôËU×  WzœU¼ W−NKÐ XK= 

° UN²M¹b  rO�UFð UMH�Uš UM½_ …dO ö� —«c²Žô« ‡

∫ X�U= 

Èb?×?� —c²F²Ð U  Õd  Ê« ·dF²Ð X½« øw³O³Š U¹ p�—UJ uý¢ ‡

Æ ¢ÊuJ¹ ÊU0 U  sO 

lAð UN½uOŽË …dO ô« XL�²Ð«ËÆÆÆ wM²Žbš Õd  Ê« XLKŽ UM¼ 

∫ X�U=Ë UEOž

w?K?Ž Íd?B?²?M?ð Ê_ W?Jd?H?�« p¹b� X½U0 ¨wðdOGJ U¹ t²½u0¢ ‡



¢ÆÆÍdÐUJð ö� ¨ d�š pMJ�Ë

∫ d³0« ·UHX²ÝUÐ Õd  X�U=  

O¼ ÆÆw²³O³Š U¹¢ ‡
Ò

wM¹œUMð X¹— U¹ fÐ  ¨‰Ëô« s  tO� wMO²¹œU½ U  gO� ¨wLÝ« w�dF²ÐË …dÞUý p

Æ¢ d¦0« wKI³KOÐ ÊUAKŽ Õd  rÝUÐ

r?�Ë ¨U?N?¹œU?H?ð s?JL¹ ôË ¨UNM  bÐ ô »dŠ ÀËb×Ð  —c½« qJA�« «cNÐ …dO ô« s  Õd  W¹dXÝ

ÆÆV=d²�«Ë —UE²½ô« ÈuÝ ¡wý qLŽ w½UJ UÐ sJ¹

∫ …eH²�  UN½« U×{«Ë ÊU0Ë …dO ô«  œ—

 d�š bI� ̈ t²½u0 U¹¢ ‡„œU= „—Ëdž ̈ …dL�« Ác¼ „UHF�¹ s� „ƒU0–Ë „ƒU¼œË ̈ …dOGJ X�“ U Ë 

W ËeN  s¹œuFð X½« U¼ sJ�Ë ̈ w²M¹b  s  ÃËdX�UÐ w×−M²� WJdH�« p U « X½U0 bI� ̈ WL¹eN�« v�«

Æ¢w�«

∫ Õd  UNOKŽ  œ— 

 Âe¼« ULMOŠ UC¹«Ë ̈ UN�dŽ« s�Ë ̈ WL¹eN�« ·dŽ« ô U½«¢ ‡,WD¹dý ̈ WL¹eN�UÐ ·«d²Žô« s  q−š« ô

 w?M?  q?C?�« wM eNOÝ Íc�« ÊuJ¹ Ê«,Íc?�« ·d?A?�« «c?¼ w?�UMð s�Ë ¨wMO eN²� ¡wAÐ X�� X½«Ë

Æ¢ …dOGJ XFKÞ w�« X½« ¨w²³O³Š U¹ gKF Ë  ¨„dLŽ ‰«uÞ tÐ s¹dXH²Ý XM0

∫ …dO ô« X�U= 

ø¢ sOKFHð U  s¹—bð ô√ ¨w�«  bŽ Ê« bFÐ s¹dÐUJð X�“ U  Ë«¢ ‡

∫ Õd  X�U= 

 w?²?³?O³Š U¹ ô ¢‡, p?O?�« bŽ« r� U½«,s?  d?O?šô« q?B?H?�« d?C?×O�  œuF¹ Ê« œ«—«  «c¼  dA³�« sÐ« UL½«Ë

Æ¢© X½« WF{«u²  U¹® ·uAJL�« pKO¦Lð

ÆÆÆ…œUŠ  «dEMÐ UN²I —Ë Õd  s  XÐd²=«Ë  «uDš …bŽ  —UÝË UNO b= vKŽ «—«bMÐ …dO ô« XH=Ë

nOMŽ —«uŠ ÊU0Ë Õd  UN�öš rKJ²ð r�Ë ¨…dO ô« UNO�  rKJ²ð r� VO¼d�« XLB�« s  ozU=œ  d 

  «dEM�« WDÝ«uÐ ULNMOÐ —Ëb¹,∫ X�U=Ë …dO ô« XL�²Ð« XLB�« bFÐË

øø¢ t²½u0 U¹ o¹dD�«  błË q¼¢ ‡

∫ X�U= WI¦ÐË Õd  XL�²Ð«

ÆÆÆ¢ UNðbłË rF½¢ ‡

∫ X�U=Ë …dO ô« XJ×{

X×³Jô wKFHð r� u�  ¨…—U�š ¨ œdLð p½« …—U�š ¨Õd  U¹ ÆÆt²½u0 U¹ w¼«Ëb�« WO¼«œ X½«¢ ‡

q??C??�« U??M??×??³??J_ ô«Ë ¨d??š« V??½U??ł w??� U??½«Ë V??½U??ł w??� p??½« …—U??�??š ¨ U??Ý—U?×?�« W?Ý—U?Š

s?  Ÿd?Ð« X?½« ¨t?K?L?0UÐ öOł X e¼ w²L¹eNÐË  ¨Õd  U¹ ¨t²½u0 U¹ wM² e¼ bI� rF½ÆÆÆsO²I¹bJ

p×�UJ« Ê« ÍœuÐ ÊU0 ̈ …dOšô« WE×K�« v²Š wŽ«bš XFD²Ý« bI�ÆÆ Ÿ«bX�«Ë t¹uL²�UÐ  dJUŽ

 pI½UŽ«Ë,ÆÆ¢«–UL� sOLNHð X½«Ë ¨qF�« sK�  …œdL²   p½« ULÐ sJ�Ë

∫ Õd  UN� X�U= 

q¦  w� ‰Ëô« U½ƒUI� ÊuJ¹ Ê« U½« w� …—U�šË ¨pzUIKÐ rOEŽ ·dý w� ÊU0 tMJ�Ë ¨p u�« ô U½« ¢‡

Æ¢Èdš« ·Ëdþ w� „¡UI� vMLð«Ë ¨·ËdE�« Ác¼

∫ X�U=Ë …dO ô« XL�²Ð«
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s?� w?MJ�Ë ¨Õd  U¹ Àb×OÝ «c¼ Ê« bI²Ž« ô wMJ�Ë ¨vMLð« ¢‡

w?JË« Ê« w?K?Ž r?²?×?¹ w?³ł«Ë Ê« ô« pÐ wÐU−Ž« rž—Ë ¨„U�½«

¨`M�ð WJd� ‰Ë√ w� pOKŽ ¡UCI�« r²¹ Ê« sO�ËR�L�« s  VKÞ«Ë

Æ¢WÐd−²�« Ác¼ «uH=u¹ Ê«Ë

∫ Õd  X�U= 

fH½ XKFH� p½UJ  XM0 u�Ë t d²Š«Ë ̈ «c¼ pH=u  rNHð« U½« ¢‡

Æ¢¡wA�«

«cN� lL²Ý«Ë V=dð« U½«Ë å q³¼ô«ò q¦  Íbš vKŽ Íb¹ XF{Ë

U?²?�u?×?ð n?O0 ÆsO²=uKX  »dž«Ë V−Ž« sOÐ V¹dG�« Y¹b×�«

œu�«Ë Â«d²Šô« WL= v�« …bŠ«Ë WE×� w� Íb×²�«Ë ¡«bF�« WL= s 

°ø»U−Žô«Ë

∫ UN� XK= 

s Ë øw¼ s Ë X½« s  ¨w�uŠ Íd−¹ U  rN�« Ê« lOD²Ý« q¼ ‡

ÆÆÆø Àb×OÝ «–U Ë ÀbŠ «–U Ë Àb×¹ «–U Ë øs×½ s¹«Ë U½«

¡w?ý v?K?Ž s?J?×?C?¹ …d?  ‰ËôË ¨U?F?  Õd Ë …dO ô« XJ×{

∫ …dO ô« X�U=  Æ„d²A 

W?J?K?L?  »«d?Ý w?� s?×?½Ë ¨s�Š X½«Ë Õd  w¼Ë «—«bMÐ U½«¢ ‡

«–U?? Ë X??¹√— U??  Àb??Š Íc??�«Ë¨ Á«d?ð U?  Àb?×?¹ Íc?�«Ë ¨d?A?�«

Æ¢ ·dF¹ bŠ« ö� Àb×OÝ

∫…dO ö� XK=Ë XL�²Ð« 

 «dJý  ‡,p?½U?J? U?Ð ÊU?0 ¨‰uDL�« ÕdA�« «cN� Ÿ«œ „UM¼ sJ¹ r�

ôb?Ð Æd?¦0« WÐUłô« —UB²š«Îw?� ‰Ëc?³?L�« bN−�«Ë ¡UMF�« «c¼ s  

ÆÆÆ…d�HL�« p²ÐUł«

∫ UN� X�U=Ë Õd  v�« å«—«bMÐò …dO ô« XH²�«

¢»«dÝ sŽ sO¦×³ð p½« Õd  U¹ vAš«¢ ‡

∫ Õd   œ— 

Æ ¢»«dÝ v�«  œ« u�Ë v²Š bŠ«Ë ÁU−ðUÐ wI¹dÞ¢ ‡

∫ …dO ô« X�U= 

¢ÆÆÆ „U�½« s�Ë ÆÆÕd  U¹ w³¼–« ¢‡

U?N?O?�«  —U?ý«Ë «—«b?M?Ð v?�« X?²?H²�«Ë ¨ «uDš …bŽ Õd   —UÝ

s??  W??zœU??¼ W??0d??×??ÐË W? U?�?²?ÐU?Ð …d?O? ô«  œ—ÆÆ W?Žœu?  U?¼b?O?Ð

w?²?�« v�Ëô« …dL�« Ác¼Ë ¨WI¹b×�« s  UMłdšË U½dÝÆÆÆUNÝ«—

wM½«  rž— UNO�« œuŽ« s� w½« sOI¹ vKŽ U½«Ë WI¹b×�« s  UNÐ Ãdš«

w?� V?¹d?G?�« ‰u?×?²?�« «c¼ dÝ u¼ U  Í—œ« ôË Àb×¹ U  rN�« ô

ÆÆÆ «—«bMÐË Õd  sOÐ W=öF�«



∫ w� X�U= ‰UÝ« Ê« q³=Ë Õd  ‰UÝ« Ê«  œ—«

w?³?O³Šò ¨p� XŠdý ULN  U¾Oý rNHð s� UC¹« p½« ·dŽ«Ë ¨‰«RÝ n�« wM�Q�²Ý p½« ·dŽ«¢ ‡

Æ¢å pKOJ×Ð s¹bFÐ U½«Ë ‰U�ð U Ë wMLŠ—« „Ułd²Ð s�Š

∫ UNOKŽ ö¹U×²  XK= 

ô«RÝ ô« p�QÝ« s� ‡Î«bŠ«Ë  Îøøø ÀbŠ «–U  w� w�u= jI� ¨ÁdOž ‰QÝ« s�Ë ¨jI� 

∫ X�U=Ë Õd  XJ×{

ô«R?Ý «c?¼ w?L�ð√¢ ‡Î«bŠ«Ë ÎX?�Q?Ý u?� n?O?J?� ¨j?I?� «b?Š«Ë ô«R?Ý ‰Q?�²Ý p½ô WþuE×  U½« ø

 W?¹U?NM�« v²ŠË W¹«b³�« cM  sOO½uJ�«Ë dA³�« WB= p� wJŠ« Ê« dD{UÝ w½« wMF¹ «cN� ¨sO�«RÝ,ô

ôË ¨t?M?Ž w?M?�U?�ð ô tLNHð r� U Ë ¨wMFÞUIð ô sJ�Ë ¨dO�½ s×½Ë p� wJŠQÝ ¨rMB�U0 nIð

ø¢s�Š U¹ UMIHð« ÆÆoKFð

∫ XK= 

ÆÆÆ Õd  U¹ UMIHð« ‡

∫ X�U= 

W?J?K?L? ò W?³?O?−?F?�« WM¹bL�« qš«œ w� UM�H½« U½błËË wM e�« ełU×�« UMKšœ ULMOŠ UM½« u¼ ÀbŠU  ‡

»«d?Ý UMKšœ qÐ ¨UNKšb½ r� s×½ WIOI×�« w� sJ�  ¨UMKšœ UM½« U½bI²Ž« ¨‰uIF�« dN³ð w²�« å dA�«

 d?A�« WJKL ,‚d?D?�« ¡UM¦²ÝUÐ ¨dA�« WJKLL� ”UJF½« u¼Ë Æ»«dÝ ô« sJ¹ r� ÁUM¹«— U  q0 Ê√ Í«

r�Ë  ̈ dA�« WJKL  œËbŠ vKŽ X½U0 U¼UMOC « w²�« …d²H�« Ê« Í√ ̈ t�LK½ UM0 U Ë ̈ UNO� dO�½ UM0 w²�«

U? « ¨·U?H?A?�« e?łU?×?�« n?K?š s?  Á«d?½ U?M?0 ¨VzU−ŽË Ã«dÐ«Ë  U¹UMÐ s  ÁUM¹«— U ËÆ UNKš«œ sJð

W?J?K?L?  Ã—U?š l?I?ð U?N?M?J�Ë WOIOIŠ —u « ÁcN�ÆÆÆ …dO ô« dB=Ë  öEL�«Ë  UÐdF�«Ë  U=dD�«

s?¹c?�« U?N?¹b?ŽU?�?  s?  W?Žu?L?− Ë U¼«uÝ ÊUJL�« «c¼ w� bł«u²¹ ôË ¨…dO « X�O� «—«bMÐË¨ dA�«

Êu?Ž—U?Ð r?N?� WIOI×K�Ë ¨dA�« WJKL  UMKšœ UM½« bI²F½ v²Š ÊUIðUÐ ¡wý q0 VOðdð vKŽ U¼ËbŽUÝ

ÆÆŸ«bX�« w�

 WIOI×�« Ác¼ ·dF¹ Ê« ̈ w�H½ wM¦²Ý« Ê« ÊËœ ̈ hXý Í_ qO×²�L�« s  ÊU0 ,wM½«  bI²Ž« bI�

WOBXý ÂU « wM½« «—u� X0—œ«ÆÆÆ UM²K³I²Ý«Ë «—«bMÐ …dO ô« ÃdÐ v�« UMKJË ULMOŠË ̈ dA�« WJKL  w�

ULN  w½« «—u� XMIOð UM¼ s    ¨ÁcH½« Ê« q³= tÐ Âu=UÝ ·dBð q0 ·dFð Ê«  …—œU=  ¨¡U0c�«  W¹Už w�

W?�u?A?J?  v?I?ÐQ?�� wzU0–Ë wzU¼œ s  X bX²Ý«Î œËb?×?  ö?�« «—«bMÐ ¡U¼œË WÐd−ð ÂU « ,w?²?Jd�Ë

U?N?²?�d?F? Ë ÊU?JL�« qOJUHð  UN²�dFLÐ UNO� ‚uH²ð ¡U0– W³F� w� UNF  XKšœ Ê« «bł WKO¾{ ÊuJ²Ý

¨dJHð nO0 ôË ¨w¼ s  ·dŽ« ô ¨p�– s  fJF�« vKŽ U½«Ë ¨ÍdOJHð ‚dÞË w²Ðd−²Ð WI³�L�«

ÆÆÆs×½ s¹« ôË

d?O?ž l?=u?ðò w?¼Ë ¨…b?Š«Ë W?I?¹d?D?Ð ô« ¨p?ý v?½œ« ÊËœ W¾L�UÐ W¾  …dÝUš ÊuJ²Ý UNF  w²0dF Ë

åo?K?D?  ¡U?³?G?Ðò  …—Ëd?G?L?�« Õd?  ·dB²ð Ê« ô« ¨ÁuF=u²¹ Ê« sJLL�« s  ÊU0 ¡wý q0Ë ål=u²L�«

 å oKD  ¡U³GÐò ·dB²ð WO¼«b�« Õd  Ê«Ë  ¨qAH�UÐ  ¡UÐ UNðUF=uð q0 ÊUÐ «—«bM³� …QłUHL�« X½U0Ë,
ö?O?×?²?�?  «c?¼ ÊU0 ¨UF³ÞË  ¨Õd  ¡U³ž rNHð v²Š UC¹« w¼ ¡U³GÐ dJHð Ê« «—«bMÐ vKŽ ÊU0 tOKŽËÎ,

l  q UFð« X�“ U Ë ̈ ¡UO³žô« s  dO¦J�« l  XK UFð bI� U½« U « ̈ q³= s  ¡UO³žô« l  q UF²ð r� wN�

ÆÆÆr¼bŠ«
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¨¡w?A� jDš« ô Ê« ‰ËUŠ√ ¨ v�Ëô« WE×K�« cM   √bÐ «cJ¼Ë

d??O?�u?²?�  l?Ý« r?�Ë  ¨ U?E?Šö?  W?¹« w?žU? œ w?� q?−?Ý« s?0« r?�

œuŽ«Ë ¨wMLN¹ ôË QDX�« w� l=√Ë ¨¡wA� jDš« r�Ë ¨X=u�«

  «dL�«  «dAŽ  «—«bMÐ …dO ô« WI¹bŠ v�«,d¦0ô«Ë ¨wMLN¹ ôË

WI¹dDÐ dOJH²K� t−²¹ ô v²Š wžU œ bLł« Ê« XFD²Ý« w½« «c¼ s 

¨WE×KÐ WE×� W³=«dL�« X×ð UM0 bI� ̈ qF�« U  rKŽ√ U½√ËÆ WLOKÝ

ÊU?0 U?M?žU? b?Ð q?−Ý U  q0Ë ¨W³=«dL�« X×ð ÊU0 U½dOJHð v²ŠË

 t?OHX½ Ê« lOD²�M� sJ½ r�Ë ¨«—«bM³�  U�uAJ ,…QłUHL�« X½U0Ë

U ULð UNOŽ« XM0 w²�«ËÆÆÆ«—«bMÐ UNF=u²ð sJð r� w²�«ÎX½U0Ë ¨

W?¹« w?žU? œ w?� b?łu?¹ ôò ¨åÍb?� W?D?š b?łu?ð ôò∫U?N?� w?²ÐUł«

v?²?ŠË «c?J?¼ËÆÆå¡w?ý w?� dJ�« ôò ¨åÊUJL�« sŽ  UEŠö 

U?¾?O?ý Ê« «—«bMÐ  bI²Ž« …dOšô« WE×K�«Î¨w?žU? b� qBŠ b= U   

sJLL�« s  ÊU0 ̈ «cJ¼ Êu�dB²¹ ô ¡UO³žô« v²×� ̈ Âöð ô w¼Ë

UNONM½ Ê«   —d= p½« ô« ̈ Èdš« lOÐUÝ« …bŽ W³FK�« Ác¼ dL²�ð Ê«

 w?²?F?O?³?Þ v�« U½«  bŽ UM¼ËÆ «—«bM³� —c²F½Ë V¼c½Ë,X?KBŠË

ÊU?J?L?�« ‰u?ŠË ¨ÀbŠU  ‰uŠ  UEŠöL�«Ë  U uKFL�« vKŽ

d??O??¦??ð ô W??O??F??O??³??Þ W??I??¹d??D??Ð —u?? ô« q??−??Ý Íc??�« p??žU?? œ s?? 

b?ł« Ê« X?FD²Ý« p¹b� w²�«  U uKFL�« ‰öš s ËÆÆÆpA�«

 «bLŽ „“«eH²ÝUÐ XL=Ë°°o¹dD�«,‰öš s ËÆÆÆ…dO ö� U½bŽË

q0 vKŽ XKBŠ w½QÐ  QłUHð  ¨Í—UJ�« …¡«d= vKŽ «—«bMÐ …—b=

»«d?�?�« s?  ÃËd?X?K?� W?I?¹d?Þ  błËË ¨b¹—« w²�«  U uKFL�«

œd−  X�O� wN� «—«bMÐ …dO ô« U «ÆÆÆ dA�« WJKL  v�« ‰ušb�«Ë

d???A???�« »«u???Ð«  U??Ý—U??Š Èb??Š« w??¼ U??L??½«Ë W??¹œU??Ž W??O??B??X??ý

¨UF³Þ oÐU��« qO−�« s  w¼ËÆ qC�ô« sJð r� Ê« ¨ «eOL²L�«

q¹uD�«—«u×�« ‰öš s  jI� ÂuO�« ô« åWÝ—UŠò UN½« ·dŽ« r� U½«

ÊU?J?L�« «c¼ w� UM½u0ËÆÆå—UJ�ô« …¡«d= ò WI¹dDÐ UMMOÐ —«œ Íc�«

¨p?�– s?Ž `?B?H?ð Ê« X?C�— b= wN� ¨p�c� ÍbMŽ dO�Hð ö�

 V?¹d?ž ¡w?ý w?� W?³�M�UÐ «c¼Ë,…d?O?¦?0 —u? «Ë —«d?Ý« „UM¼ sJ�Ë

 Àb?Š U?L?Ž p� t�u=« Ê« lOD²Ý« U  q0 «c¼ÆÆÆUNKNł«,u?ł—U�

s?  Ãd?X?M?� U?MÐ UO¼ ¨U¾Oý XLN� b= ÊuJð Ê« vMLð«Ë oKFð ô Ê«

ÆÆÆdA�« WJKL  qšb½Ë ¨»«d��«

ô w½ô qÐ ̈ qF�« ô Ê« X³KÞ UN½ô fO� ̈  Ë— U  vKŽ oKŽ« r�

Ÿu{uL�« «c¼ w� dJ�« Ê« b¹—« ôË ¨‰QÝ« Ê« ôË oKŽ« Ê« b¹—«,
t½« WJUšË ̈ tLN�« ô b¹bł ¡wý Í√ w� dJ�« Ê« ÊuM−�« s  t½_

Ê« w?� d?O?X?� ¨W?�uN�Ð rNH¹ ô V¹dž b¹bł „UM¼ WE×� q0 w�



ÆÁœ—Uý UNðuHð ô w²�« WO¼«b�« Ác¼ WI�dÐ X œ U ÆÆ ÍdOJHð `¹—«

¨dLŠô«Ë V¼c�UÐ “u —Ë  UÐU²0 UNOKŽ XAI½ w²�« ̈ …dO³J�« W¹d−×�« Õ«u�ô« v�« UMKJË v²Š U½dÝ

 f½ô« WG� ôË s−�« WG� s  X�O� WGKÐ,∫ X�U=Ë XL�²Ð«Ë WŠuK�« ÂU « Õd  XH=Ë

W?O?H?O?J?� j?�?³  Õdý sŽ …—U³Ž w¼ WŠuK�« vKŽ WýuIML�«  UÐU²J�«Ë “u d�« Ê« s�Š U¹ rKFð«¢ ‡

¨¡U?M?Ž ÊËœ ‰u?šb?�« ŸU?D?²?Ýô W?G?K?�« Ác¼ …¡«d= ·dF¹ dOGJ qHÞ ÊU0 u�Ë  ¨dA�« WJKL  ‰ušœ

¢ ‰ušb�« lOD²�¹ ÊU0 ÍQ� ¨bŠ« vKŽ «dJŠ fO�Ë d��UÐ fO� WJKLL�« ‰ušœ Ê« wMF¹ «c¼Ë

∫ UN³K= ‚ULŽ« s  WJ×{ XJ×{Ë

 w?Žu?�«Ë e?O?0d?²?�« UMðbI�«Ë —«Ëb�UÐ UM²ÐUJ«Ë UNM  UMK0« w²�« …dL¦�« Ê« rKFð« ¢‡,∫w?K?¹ U  UNMŽ V²0

pOMGðË ̈ ‚U¼—ô«Ë VF²�« q¹eðË ”UFM�« u×LðË ̈ ◊UAM�« ̀ MLðË eO0d²�« vKŽ bŽU�ð …dL¦�« Ác¼ò

  U³Š ÀöŁ UNM  XK0« Ê« ÂUFD�«Ë ¡UL�« sŽ,p³OBO�� ̈ d¦0« Ë« p�– s  q=« W³Š UNM  XK0« Ê«Ë

Æåp�– fJŽ

∫ ÕdL� XK= 

øWGK�« Ác¼ …¡«d= XLKFð nO0 ‡

b??I??� “u?? d??�« X??�d??Ž Ê«Ë ¨“u?? d??�« ·d??F??ð Ê« V??−??¹ U??N?L?K?F?²?ð v?²?ŠË ¨«b?ł W?D?O?�?Ð W?G?K?�«¢ ‡

uK� ¨«—«bM³� …—dJ²L�« UMðœuŽ w� V³��« X½U0 w²�«Ë ¨UNÐ UMH=Ë w²�« dA�« “u — “u d�«Ë¨UN²LKFð

Æ¢UNÐ UMH=Ë UL� “u d�« UM�dŽ

Æ WGK�« rKFðUÝ XM0 U Ë ¨UN²�dŽ UL� UNÐ lI½ r� u�Ë

 …dL¦�« fH½ vKŽ U¼b¹ Õd   b  ,WJUš¨UNK¦  qF�« Ê« U½«  ƒdł« r�  ¨ U³Š ÀöŁ UNM  XK0«Ë

v?²?Š w?F?  U?N?²?K?L?ŠË  U?³?Š ÀöŁ XHD= wMJ�Ë ¨…dL¦�« ÁcN� wK0« ¡«dł s  wF  ÀbŠ U bFÐ

ÆÆÆU½« »dł« U¼bFÐË ¨—UL¦K� UNK0« ¡«dł s  ¡wý UN� qB×¹ r� Õd  Ê« s  b0Uð«

 U?NOKŽ fLA�« »Ëdž fJF½« w²�«Ë ¨W³¼cL�« o¹dD�« v�« UMKJË v²Š U½dÝ,U?N³½U−Ð Õd  XH=Ë

∫ X�U=Ë

fLA�« »Ëdž sO×¹ Ê« v�« dE²M½ Ê« UMOKŽ V−¹Ë ̈ o¹dD�« Ác¼ s  dL¹ dA�« WJKL  v�« qšbL�« ‡

ÆÆÆ WJKLL�« qšb½ Ê« lOD²�½ U bMŽË ¨»ËdG�« ‰UL²0« q³= dLI�« —uNþË

 d?L?I?�« —u?N?þ d?E?²M½ U½cš«Ë ¨fLA�« XÐdž v²Š ¨o¹dD�« qšb½ r�Ë U½dE²½«,Ê« q?³?= dNþ v²Š

qB×¹ r�Ë ¨o¹dD�« s  UMłdš v²Š …œËbF  ozU=œ ô« w¼ U Ë o¹dD�« UMKšœË ¨»ËdG�« qL²J¹

q?0 ÊU?0 n?K?X?�« v?�« U?M?²?H²�«Ë o¹dD�« W¹UN½ v�« UMKJË ULMOŠËÆÆ WIÐU��« …dL�« w� ÀbŠ U  UMF 

ÆÆÆ oÐU��« w� U¼«d½ UM0 w²�« WM¹bL�« jÝË w� UM�H½« U½błËË ¨vH²š« b= ¡wý

 —U?N?M?�«  U?ŽU?Ý w?� p½QÐ dFA²� WM¹bL�« ¡U{« dLI�« sJ�Ë ¨öO� X=u�« ÊU0,…u?Dš ÂbI²½ bJ½ r�

∫ ‰U=Ë WFKD�« wNÐ »Uý UNM  Ãdš ¨¡UCOÐ ‰uOš U¼d−ð ¡«œuÝ WÐdŽ XH=uð v²Š …bŠ«Ë

ÆÆÆ¢ r0—UE²½« w� …dO ô« UMF  «uKCHð¢ ‡

∫ ÕdL� XK=Ë XJ×{Ë WÐdF�« UM³0—

ø ÊUJL�« fH½ v�«Ë w{UL�« v�« U½bŽ UM½« Â« b¹bł s  årKOH�«ò bOFMÝ q¼ Õd  U¹ Àb×¹ «–U  ‡

∫ Õd  X�U= 

ÆÆÆ ¢ÈdM� dE²MMÝ ¢ ‡
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¨…U²� UM²K³I²Ý«Ë UNM  UM�e½Ë XH=uðË dO³0 dB= ÂU « WÐdF�« XKJË

Æ UMKšœË dBI�« qšb  v�« UMKJË v²Š WI¹bŠ s  U½—d 

 WŽËd�«Ë W UXH�« w� W¹Už dBI�« ÊU0 ,s  WŽuL−  sOÐ s  U½—d 

¨ÁUMKšœ  ¨V²J  v�« UMKJË v²Š ’UXýôUÐ W¾OKL�«  ôUB�«

∫ X�U=Ë WI�«dL�« UM²0dð

ÆÆÆ¢  UE×� bFÐ …dO ô« dC×²Ý ¢‡

∫ ÕdL� XK= 

X�O�Ë „«u²�LÐ oOKðË rX�« UNMJ�Ë ¨Èdš« WOKO¦Lð UN½«  Ëb³¹ ‡

Æ oÐU��U0

W³O¼  «– ¨WKOLł  ¨W=U½ô« W¹Už w� …«d « XKšœË¨»U³�« `²H½«

¨r?K?J?²?ð Ê« q?³?= v?²?Š W?¹u= WOBXý W³ŠUJ UN½« dFý«  ¨—U=ËË

∫ X�U=Ë ¨V¼cL�« włUłe�« V²JL�« nKš X�Kł

l=uð« XM0¨s�ŠË t²½u0 U¹ r²KJË «dOš«Ë ̈ rJÐ öNÝË ö¼« ¢‡

V?ždð r� åW¦O³X�« «—«b½UÐò Ê« Ëb³¹ sJ�Ë ¨öOK= dJÐ« rJ�uJË

Í“«eH²Ý« —UŁ« UL  dO¦J�« rJMŽ X�dŽË XFLÝ bI�ÆrJ²=—UHLÐ

¨Áb½UÐ wLÝ« U½« ∫w�H½ vKŽ rJ�dŽ« ̈ X=u�« fH½ w� wÐU−Ž«Ë

bI� Æ W�LX�« dA�« WJKL  Êb  ÈbŠ« w¼Ë ådLI�« WM¹b ò …dO «

r0ËbO³¹ ô ÊUÐ åU½“u —ò UNÐ —d= w²�« WE×K�« cM  rJ²KŠ— XFÐUð

X?=u?�« p?�– w�Æ UN½uL�ð UL0 dA�« WÐ«uÐË« ådA�« ÃdX ò ÂU «

UMLKŽ ULMOŠ —«d= –UXðUÐò U½“u —ò ÂU= dA�« ÃdX  ÂU «Ë  «c�UÐ

ÊU?0 b?I?�ÆÆÆ t?M?  œuBIL�« U  UMLN� v²Š U½QłUHðÆ p�– bFÐ tÐ

…u?=ò t½uL�ð U  sŽ Y×³K� WOIOIŠ WJd�  rJ×M  r²¹ Ê« —«dI�«

v?K?Ž ŸöÞôUÐ UFOLł U½√bÐ ”«u=ô« rJ�ušœ WE×� s Ë ådA�«

W?ŽU?{«Ë W?O?K?�?²?K?� W?³?F?� Ác?¼ s?J?ð r?� ¨…u?D?XÐ …uDš rJ²KŠ—

r²½«  «u½uJð r�Ë ̈ …dODšË …dO¦ Ë …b¹d� WÐd−ð X½U0 qÐ ̈ X=u�«

Ë« r0—u « dO�¹ bŠ« sJ¹ r�Ë ̈ ÊuŽbð r²M0 ULK¦  »—U−ð Ê«d¾�

…d UGL�« ÁcNÐ r²L= bI� ¨rJBXð …dO³0Ë …dOGJ q0 w� qšb²¹

Ê« s?J?L?  ÊU?0Ë¨…b?ŽU?�?  W?¹« «u?I?K?²?ð r?�Ë ¨wð«c�« r0œuN−LÐ

W?�«“« X?L?ð t?½« `?O?×?JÆÆÆ¡UDš√ w� r²F=Ë rJ½« u�  å «uN²Mðò

Ê« ‰U??×??L??�« s??  ÊU?0 w?²?�«Ë ¨r?J? U? « s?  o?z«u?F?�« s?  d?O?¦?J?�«

r� WÐd−²�« s  ·bN�«  sJ�Ë  ¨w�«dX�« r0œuN−LÐ U¼Ë“ËU−²ð

r?J?KL×ð W=UÞ WÝ«—œ ·bN�« ÊU0 UL½«Ë ¨UM¼ v�« «uKBð Ê« sJ¹

Ê« l?=uð« s0« r� UOBXý U½«Æ WKJ«uL�« vKŽ rJLOLBð Wł—œË

w?N?²?M?²?Ý r?J?²KŠ— Ê«  bI²Ž« qÐ ¨UM¼ v�« ‰uJu�« r0—ËbILÐ

r²KJË r²½« U¼ sJ�Ë ¨sJ¹ r� U¾Oý ÊQ0Ë ¨v�Ëô« qŠ«dL�« w�



r?JFM « Ê« Í—Ëœ s  fO� t½« «uLNHð Ê« ÕdA�« «c¼ s   bB= UF³ÞÆÆådLI�« WM¹b ò w²M¹b  v�«

 “U?G�«Ë  U¼U²  ôË dÞUX  ôË eł«uŠ w²M¹b  w� błuð ôË  ¨¡wAÐ r0bŽUÝ« Ë«,UM¼ ¡wý qJ�

ÆÆ¢`{«ËË ·uAJ 

∫ X�U=Ë ÕdL� …dO ô« XL�²Ð«

Æ¢ p½uM−Ð W³−F  U½« d³0√ o×ÐË sJ�Ë ¨ o×Ð W½uM−  X½« ¨t²½u0¢ ‡

∫ Õd   œ— 

ÆÆÆ¢ nODK�« pÐuKÝUÐ W³−F  w½Q� WIOI×K�Ë ¨WHOD� p½« …dO ô« UN²¹« WIOI×�«¢ ‡

U?N?²?¹U?N?½ s?  d?²?�¹ tK�« ò ∫XK= w�H½ sOÐË wMOÐ UC¹« U½« XL�²Ð«Ë ¨p�c� Õd Ë …dO ô« XL�²Ð«

,d?L?I?�« …d?O? Q?Ð Õd  W=öŽË W³×LÐ XN²½«Ë ¡«bFÐ  √b²Ð« »«d��« …dO « «—«bMÐ …dO ôUÐ Õd  W=öF�

ÆÆ¢ W³OBLÐ wN²M²ÝË W³×LÐ  √b²Ð«

∫ …b½UÐ …dO ö� XK= 

UIŠ s×½ q¼  ‡ÎÆÆÆ dš« ÊUJ  w� UM½UÐ nA²JMÝ UM½« Â« ¨dA�« WJKL  w� 

∫ X�U= 

¨d?L?I?�« W?M?¹b?  W?M?¹b?L?�« Ác?¼ rÝ«Ë ¨dA�« WJKL  vKŽ WOM³L�« ÊbL�« ÈbŠ« w� öF� r²½« ¨rF½¢ ‡

s?   U?=Ëô« q?0 w?� Èd?¹ d?LI�« ÊôË ¨dLI�« sOÐË UNMOÐ W�U�L�« »dI� W³�½ rÝô« «cNÐ XOLÝË

Æ¢ WK¹uÞ  «uMÝ cM Ë öF� WM¹bL�« Ác¼ …dO « U½«Ë ¨WM¹bL�« Ác¼

∫ UN� XK= 

Æ UM¼ …œułu  UNMŽ Y×³½ w²�« ådA�« …u=ò q¼ ¨·uAJ  ¡wý q0Ë W×¹dJ p½« ULÐ ‡

∫ p×Cð w¼Ë X�U= 

Æ¢Õd  U¹ X½« w� w�u=  øUNMŽ Êu¦×³ð w²�« dA�« …u= w¼ U  w� «u�u= ôË«¢ ‡

∫ X�U=Ë Õd  XL�²Ð« 

w²�« …uI�« w¼Ë ¨…œułu  UN½« t�dŽ« U  q0 ¨UNHJË u¼U  Ë« w¼ U  ·dŽ« ô UC¹« U½√ ¨WŠ«dBÐ¢ ‡

Æ¢ ¡wý q0 vKŽ dDOÝ bŠ« UNJK² « Ê«

∫ X�U=Ë …dO ô« XJ×{

XFLÝ p½ôË ̈ tMO�dFð ô ¡wý qł« s  …dÞUšË …d UG  s  XKF� U  q0√ ̈ W½uM−  p½« r�=«¢ ‡ 

Æ ¢tMO�dFð XM0 p½« u� sOKFH²Ý XM0 «–U  ¨tMŽ

∫ Õd  X�U= 

ÆÆ¢sOM��« ·ô« cM   «bOIF²�«Ë W¹d��« Ác¼ qJÐ U¼uÞUŠ« w²�« dA�« …u= w¼ U  X½« w� w�u= «–«¢ ‡

∫ …b½UÐ X�U=

Ác?¼ w?� X?A?ŽË  b?�Ë b?=Ë W?K¹uÞ  «uMÝ cM  WM¹bL�« Ác¼ …dO « w½« p� XK= Ê« wMMO=bBð«¢ ‡

 WM¹bL�«,ô WE×K�« Ác¼ v²ŠË ¨X½« p²BIÐ XFLÝ ULMOŠ ô«  ådA�« …u=ò tLÝ« ¡wAÐ lLÝ« r�Ë

Æ ¢WOL�²�« Ác¼ s  œuBIL�« U  Í—œ«

∫ Õd  X�U= 

øø¢ dA�« WJKLLÐ p²M¹b  «uLÝ «–UL� ¨w� wŠdý« «–«¢ ‡

∫…b½UÐ X�U= 
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W�LX�« ÊbL�« ÈbŠ« w¼Ë ådLI�« WM¹b ò u¼ w²M¹b  rÝ« ôË«¢ ‡

t?O?L?�?ð w?¼ d?A?�« W?J?K?L?  W?O?L?�?ðË d?A�« WJKL  vKŽ XOMÐ w²�«

Æ sOM��« ·ô«  «dAŽ q³= U  v�« UNX¹—Uð œuF¹ ¨WL¹b=

∫ Õd  X�U= 

ÆÆ¢ …b½UÐ U¹ WOL�²�« Ác¼ dÝ U Ë ¢‡

∫  œ— 

œd?−?  U?N?½« Êu?�u?I?¹ r?N?M?J?�Ë ¨j?³?C?�U?Ð WBI�« rKF¹ bŠ« ô¢ ‡

·dF¹ bŠ« ô ̈ sOM��« ·ô« cM  UN�Ë«bð r²¹ WB= „UM¼Ë ̈ WOL�ð

 UN²×J,WJKL  ÊUJL�«  «c¼ w� ÊU0 ÊU “  «– t½« Êu�uI¹ YOŠ

q?0 r?J?×?¹ Ê« œ«—«Ë »Ëd?×?�« qFý« ¨d¹dý pK  UNLJŠ …dO³0

q? U?J?�U?Ð t?²?JKL   d œË ¨ ÁdO bð rð p�– bFÐË ¨…uI�UÐ ¡wý

 Êb?  W?�Lš ¡UMÐ rð UN{UI½« vKŽË ¨dŁ« Í√ UN� o³¹ r�Ë,U?NMJ�Ë

¡wý Í√ błu¹ ôË ÈËdð w²�« hBI�«  «dAŽ s  WB= œd− 

Æ¢UN²×J b0R¹ Ë« UN²³¦¹

∫ X�U=Ë Õd  XJ×{

‰ušb�« Ê« V¹dG�« s  fO�« sJ�Ë å …b½UÐò U¹ öF� WKOLł WB=¢ ‡

b?0R?¹ ÁU?M?O?=ô U? Ë ¨q?O?×?²�L�« s  »d{ u¼ WJKLL�« Ác¼ v�«

¨ UÐ«u³�« q0 d³Ž ‰ušb�UÐ UM²KŠ— XFÐUð p½« XK= X½«Ë ̈ p�–

U½« w½« …b½UÐ U¹ v�M½ ôË ̈  UÝ«d×�« s  qzUN�« rJ�« ‰öš s Ë

 dA�«  UÐ«uÐ ÈbŠ« WÝ«d×Ð Âu=« XM0,Ê« «–UL� ø«c¼ q0 «–ULK�

…d?D?O?�?�U?Ð b?Š« Âu?I?¹ Ê« Êu?A?X?¹ åU?  …u?=ò ö?F?� „U?M?¼ s?J¹ r�

ø¢UNOKŽ

∫ …b½UÐ X�UI� 

Ÿu?M?L  ¨ÊUJ  q0 w�Ë UM¼ —«dÝ« błuð t½« wH½« ô U½« ¨ôË«¢ ‡

sJ�ËÆÆÆ«bOł tLNH²½ d « «c¼Ë ̈ UNMŽ ‰Q�½ Ë« ̈ UN�dF½ Ê« UMOKŽ

rN�ušË ådA�« …u=ò tOL�½ ULÐ oKF²ð—«dÝô« Ác¼ Ê« wMF¹ ô «c¼

W?J?K?L?  ‚u?� W?�?LX�« ÊbL�« w� t½ô ¨bŠ« UNOKŽ dDO�¹ Ê« s 

q?šb¹Ë  ¨dA³�« s  UC¹«Ë ¨sOO½uJ�« s  vB×ð ô œ«bŽ« dA�«

s?  U?¼u?K?šb?¹ r?� ÊU?J  q0 s  œbł ’UXý« ULz«œ ÊbL�« Ác¼

U¾Oý „UM¼ Ê« U u¹ bŠ« dFA¹ r�Ë ¨q³=ÎbŠ« tO�« qB¹ Ê« Êu�UX¹ 

,p?O?K?Ž ¡U?C?I?�« «Ëœ«—« u� rN½« «bOł sOLKFðÆÆÆ t²½u0 U¹ X½«Ë

bŠ«Ë wýËÆÆÆ UM¼ v�« wKB²� „u0dð U Ë ̈ W�uN�Ð p�– «uKFH�

»«uÐ« Ê« ̈ UC¹«  UÝ—U×�« q0 tLNHð ô ULÐ—Ë ̈ X½« tMOLNHð ô

¨Ã—U?X  UL½«Ë qš«b  X�O� w¼  dA³�« r�UŽ l  WKB²L�« dA�«

¨q?O?×?²?�?  U?N?�u?šœ Ê_ ¨b?Š« U?N?K?šb?¹ Ê« s?  ·ušô t½« Í√



¨U?N?M?  ÃËd?X?�« ŸuML  t½« Í√ ¨Ã—UXL0 XLLJ  UÐ«u³�« Ác¼ ¨bŠ« UNM  ÃdX¹ Ê« u¼ ·uX�«

v�« dA�«WJKL  s  ÃËdXK� W�ËU×  Í√ lM  qł« s  w¼ UNMŽ XŁb×ð w²�«  UÝ«d×�« Ác¼ q0Ë

w¼ WJKLL�« qš«b ËÆÆWJKLL�« v�« dA³�« r�UŽ s  bŠ« ‰ušœ lM  qł« s  fO�Ë ¨dA³�« r�UŽ

¨¡UMŽ Ë« …dÞUX  ÊËœË WÞU�³ÐË W�uN�Ð dA�« WJKL  Êb  v�« ‰ušb�« lOD²�¹ ÊU0 U¹«Ë ̈  U¾L�UÐ

ÊËœË W?�b?B?�U?Ð UM¼ v�« «uKšœ dA³�«Ë sOO½uJ�« s  ÊËdO¦0 ’UXý«Ë ¨qš«bL�« ÊUJ  ·dŽ «–«

s Ë UM¼ s  bŠ« ÃdX¹ Ê« u¼ qO×²�L�« sJ�Ë ̈ W�bB�UÐ UM¼ v�« «uKšœ UC¹« —UGJ ‰UHÞ« ̈ bB=

 U?Ý«d?×?�« p?K?ð q?0 d?³?Ž d?L?¹Ë ¨dA�«  UÐ«uÐ ÈbŠ« s  ÃËdX�UÐ d UG¹ Ê« V−¹ ÃËdX�« qł«

«¡eł r²¹«— r²½«Ë ¨U¼“ËU−²Ð bŠ« `−M¹ r� w²�«  U³IF�«ËÎ‰u=« «–UL� Êô« XLN�«ÆÆÆUNM  UDO�Ð 

q0 Ê« u�Ë ̈ UM¼ v�« ‰ušb�« qł« s  Ÿ«œ Í√ UN� ÊU0 U  UNÐ r²L= w²�« …dÞUXL�« Êô ̈ W½uM−  pMŽ

ÆÆÆUOFO³Þ d ô« ÊUJ� ¨dA³�« r�UŽ v�« UM¼ s  ÃËdX�« qł« s  ÊU0 tÐ r²L= U 

∫X�U=Ë Õd  XL�²Ð«

¡wý Í√ ‚bJ« Ê« œuFð« r� w½« rždÐ UNMO�uIð WLK0 q0 ‚bJ« Ê« p� XK= Ê« wMO=bBð« …b½UÐ¢ ‡

Æ¢W�uN�Ð

∫ X�U=Ë …b½UÐ XL�²Ð«

ÆÆÆ¢ wM²=bJ p½ô p� «dJý¢ ‡

∫ ÕdL� XK=Ë w²LJ sŽ XłdšË w�H½ p�ULð« r�

ÆÆÆU×O×J t²�U= U  öF� q¼Ë sO�uIð U  sOMFð« ‡

w?M?ðQ?łU?� Õd?  s?J?� ¨…d?O? ô« ¡«—Ë s?  U?  …—U?ýU?Ð Ë« ¨UNMOŽ s  …eLGÐ p�– Õd  wHMð Ê« XF=uð

∫ X�U=Ë

¨wÝ«— w� WDš qł« s  «c¼ ‰u=« ô ¨W¾L�UÐ W¾  `O×J …dO ô« t²�U= U  Ê« s  …b0U²  U½« rF½¢ ‡

ÆÆÆ¢ s�Š U¹ wM=bJÆÆWIOI×�« w¼ Ác¼ sJ�Ë ¨·b¼ Í_ Ë«

∫ XK= 

t½UJ UÐ ÊU0 dOGJ qHÞ øŸ«œ öÐ ÊU0 tÐ UML= Íc�« ÊuM−�« q0« ¨‚bJ« Ê« b¹—« ôË ‚bJ« ô U½« ‡

Õd  U¹ w� w�u= ÆÆ«c¼ sJL¹ ô ÆÆÆÊuŽœUX  ÊuÐ«c0 s−�« r²½«ÆÆ°øø¡UMŽ öÐ WJKLL�« ‰ušœ

ô q?ł« s?  U?M?¼ v?�« U?M?¾?ł«ÆÆÆ «—«b?M?Ð …d?O? ô« l?  XKF� UL0 UNMOŽbXð p½« w� w�u= ÆÆ„uł—«

ÆÆÆ¡wý

∫ Õd  X�U= 

…b½UÐ …dO ô« t²�U= U  Ê« t²K= U  q0 ̈ U¦³Ž ÊU0 tÐ UML= U  Ê« q=« r�Ë ̈ U¦³Ž UM¼ v�« UMOð« UM½« q=« r� U½« ‡

ÆÆdA�« Ã—UX Ë qš«b  ‰uŠ `O×J

øøøådý …u=ò „UM¼ «–« ‡

Ê« ‰uI¹ UC¹« wÝU�Š«Ë ̈ t²OL�ð XHK²š« Ê« dEM�« iGÐ ̈ U  ¡wý „UM¼ t½« w� ‰uI¹ wÝU�Š«¢ ‡

ÆÆ¢W³FK�« Ác¼ s  ¡eł X�O� …b½UÐ Ê« …b0U²  U½« UC¹«Ë ̈ UMz«c¹« s  X=u�« «c¼ q0 rNFM  dÝ „UM¼

Æ dš« ¡wý Í√ s  d¦0« Õd  …—bIÐ oŁ« U½U� ¨WIŁ«u�« Õd   ULKJ� Íd¹—UÝ« XłdH½«

÷U?F?²? ô« U?N?×? ö?  v?K?Ž ÈbÐË `{«Ë qJAÐ …dOšô« Õd   ULK0 s   …b½UÐ …dO ô« XCF² «

∫ UN� X�U=Ë p�– Õd  XEŠôË ¨ÃUŽe½ô«Ë
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øø ¢…b½UÐ U¹ W−ŽeM  s¹b³ð «–UL� ¢‡

∫X�U= 

U¾Oý ÊUÐ ”U�Š« wMÐU²M¹  t½« ô« Í—œ« ô WŠ«dBÐ¢ ‡ÎU¾OÝ  ÎÀb×OÝ 

Êu?0« Ê« v?M?L?ð«Ë t?Ð d?F?ý« U  «c¼ sJ�Ë ¨u¼ U  Í—œ« ô p³³�Ð

ÆÆ¢W¾DX 

∫ Õd  X�U=

Êu?0« Ê« v?M?L?ð«ô w?½ô ¨W?¾?D?X?  w?½u?J?ð Ê« uł—« UC¹« U½«Ë ¢‡

błuð ô« ̈ …dO ô« UN²¹« Êô«Ë ̈ ÊU0 Íô ¡uÝ ÀËbŠ w� V³��«

wKŽ WMOF  rO�UFð Ë« sO½«u=
Ò

ÆÆ¢ UN�dŽ√ Ê« 

∫ X�U=Ë …b½UÐ XJ×{

ÆÆ¢ t²½u0 U¹ ö0¢ ‡

∫ X�U=Ë p×Cð w¼Ë Õd  UN²FÞU= 

ÆÆ¢ Õd  rÝUÐ wM¹œUMð Ê« …b½UÐ U¹ UMIHð« ¢‡

∫ X�U=Ë …b½UÐ XL�²Ð«

ÆÆ¢ wIOI×�« pLÝ« s  sOI¹UC²ðË rÝô« «c¼ sO³×ð «–UL� ¢‡

∫ Õd  X�UI�

ÆÆ…dOGJ XM0 cM  tÐ w½ËœUM¹ Ê« «ËœuFð Íc�« ål�b�«ò rÝ« t½« ‡

∫ …b½UÐ X�UI�

v?M?F?L?�U?Ð q?¼ s?J?�Ë ¨Õd?  U?¹ÆÆÆ Õd?  p?¹œU?½Q?Ý ¨U?M?I?H?ð«¢ ‡

Æ¢dA³�« WGKÐ Â« sOO½uJ�« WGKÐ rÝö� œuBIL�«

∫ Õd  X�U= 

ås�Šò Íd³Xð ô Ê« „uł—« UC¹«Ë ̈ dA³�« WGKÐ  ̈ „uł—« ô¢ ‡

qO� tÐ wð«œUMLÐ l²L²�¹Ë ̈ wÐ XLA¹ ô v²Š UM²GKÐ rÝô« vMFLÐ

ÆÆ¢ —UN½

s?J�Ë ¨ÁUMF  rN�« Ê«  ô« X¹dJ« bI� U½« U √ÆÆÆ UF  U²J×{Ë

Êu?Šu?³?¹ ôË W?Žd?�?Ð i?F?³?�« r?NCFÐ l  ÊuIH²¹ s−�« Ê« Ëb³¹

ÆÆÆ —«dÝôUÐ

∫ XK= 

r?ÝU?Ð p?¹œU?½Q?�?� w?M?¹d?³?X?ð r?� Ê« ¨r?J?²?G?K?ÐåÕd? ò U?¹ W?DO�Ð ‡

ÆÆÆåt²½u0ò

∫ Õd  X�U= 

¨¡U?A?ð U?L?0 t?Ð w?½œU½ ¨X½« tEHKð ULMOŠ t²½u0 rÝ« qLł« U ¢ ‡

¢ÆÆÆUM²GKÐ Õd  vMFLÐ „d³š« Ê« rK×ð ôË

∫…b½UÐ v�« UN ö0 XNłËË

W?Šu?L�  ¡UOý«Ë WŽuLM  ¡UOý«  „UM¼ q¼ …dO ô« UN²¹« Êô«Ë¢ ‡
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ÆÆÆ¢ UN�dF½ Ê« V−¹

∫ …dO ô« X�U= 

¨»«dÝ błu¹ ôË ̈ UNLO�UFðË «—«b½UÐ  p²I¹bB� œułË ô UM¼Ë ̈  UŽuML  błuð ô ̈ Õd  U¹ ö0¢ ‡

ÆÆÆ¢l=«u�« ÷—« vKŽ X½«

∫ Õd  X�U= 

ÆÆÆ¢  UŽUÝ …bF� V¼–Q�� ¨w� w×LÝ« «–«¢ ‡

∫X�U= 

ÆÆ¢ X¾ý U  p� ¢ ‡

∫ X�U=Ë w�≈ Õd  X²H²�« 

øøø¢ WŽd�Ð œuŽUÝË w½dE²½« s�Š¢ ‡

∫XK=Ë VCG�« w½«d²Ž« 

ø pF  wM¹cšQð s�«  ‡

∫ Õd   œ—

Æ¢ sJL  X=Ë ŸdÝQÐ œuŽQÝË vI³ð Ê« qC�ô« ¨s�Š U¹ ô¢  ‡

∫ XK=Ë X�Q�Q²�

c?M?  tÐ wMðb¼UŽ Íc�« „bNŽ u¼ «c¼ q¼ ¨w�« WłU×Ð ÍœuFð r�Ë vN²½« Í—Ëœ q¼ ¨Õd  U¹ uý ‡

…dE½ W ËUI  lOD²Ý« ô wM½« «bOł ·dFð  W¦O³X�« WOM−�« Ác¼ ÆwM  XÐd²=«ËÆÆÆ XL�²Ð« øW¹«b³�«

∫ ‰ôœË ZMGÐ X�U= ÆÆULNKO³�²Ð ÂuIð ULMOŠ WJUšË  ¨UN½uOŽ s 

¨W¹«b³�« cM  pOKŽ »c0« r� w½QÐ  ̀ OM  ·dF²Ð X½«Ë ̈ —UGB� q¦  œd×²Ð UL� ̈ sM−²Ð X½« s�Š¢ ‡

W?ŽU�Ð tÐ ÂUOI�« lOD²Ý« U Ë ¨w²0dŠ qDF²�� wF  X¾ł Ê« sJ�Ë ¨pF  ÍbNŽ vKŽ k�UŠQÝË

¨WŽUÝ n�« UF  sOMŁô« s×½ UM  cšQOÝ ¨l¹d��« qIM²�«Ë „d×²�« vKŽ wð—b= ‰öš s Ë ÍbŠu�

Æ¢ WŽd�Ð œuŽQÝË WŽd�Ð V¼–QÝ  ¨bB=« «–U  rNHð X½«Ë

∫ w½–QÐ X�L¼Ë wM  XÐd²=«Ë

v?KŠ« UN½« v�Mð ôË ¨…—u ô« …b½UÐ l  p²0—Uð U½« U  ¨Ê«u�M�« uÐ« U¹ ÊöŽ“ gO� X½« s¹bFÐË¢ ‡

s  U¼bMŽ u½« s¹UÐËÆ»cJ�UÐ …dO √ XFKÞ wK�« «—«b½UÐ q¦  g  ¨bł sŽ …dO √ …b½UÐ Ë ¨«—«bMÐ s 

Æ ¢dO¦0 UN³×²Ð X½« wK�« —«dÝô«

U¼bOÐ  —Uý√Ë åwðdA0ò vKŽ k�UŠ« v²Š w�H½ XJ�ULð wMJ�Ë ̈ Õd  Âœ WHX� p×{« Ê«  œ—«

∫ X�U=Ë

ÆÆ¢ s�Š ÍUÐ¢ ‡

ÆÆÆ UNÐ w²�dF  W¹«bÐ w� oÐU��UÐ qFHð X½U0 ULK¦ Ë ¨dB³�« `LK0 XH²š«Ë

ÆÆÆÕd  »U¼c� ÍdŁQðË w�dBð s  Ã«dŠQÐ  dFýË ̈ r�²³ðË Àb×¹ U  V=«dð …b½UÐ …dO ô« X½U0

∫ w½–√ v�« qB²� UNO²Hý sOÐ s  ÃdXð œUJ�UÐ  ULKJÐË rŽU½  uBÐ …b½UÐ …dO ô« X�U= 

øø¢ s�Š U¹ UN³×ð«¢ ‡

∫ XK=ËÆÆVOł√ «–ULÐ —œ« r�Ë ¨‰«R��« «cNÐ wMðQłU�

r�Ë ·ËdE�« v�=UÐ UF  U½—d  b=Ë ¨WK¹uÞ …d²� cM  wF  wN� «dO¦0 UNOKŽ  b²Ž« bI� ¨WŠ«dBÐ  ‡
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X��Š« V¼c²Ý UN½«  dFý ULMOŠ «cN�Ë ̈ WE×K� u�Ë wM=—UHð

ÆÆ dO³0 ⁄«dHÐ

∫ …dO ô« X�U= 

øøø ¢s�Š U¹ UN³×ð« ¢‡

∫ XK= 

°°° UNOKŽ  œuFð ULÐ— ‡

∫ X�U=Ë XL�²Ð« 

¢ÆÆÆ ULÐ— ¢‡

 —«u×�« «c¼ s  Ãdš« Ê«  œ—«Ë,∫ UN²�Q��

øøø WM¹bL�« Ác¼ sŽ W�ËR�L�« …dO ô« UN²¹« X½« q¼ ‡

¨WM¹bL�« …dO « U½«Ë ̈ WM¹bL�« Ác¼ sŽ dš¬ ‰ËR�  „UM¼ ̈ ö0¢ ‡

dB×Mð W¹e — w²LN Ë ¡wý Í√ vKŽ W¹cOHMð WDKÝ w� błuð ôË

¢a�«ÆÆÆÆ  ôUH²Šô«Ë ·uOC�« ‰U³I²Ý«Ë  UOKJA�« w�

∫ UN²�QÝ 

øøø …dO « X×³J« nO0Ë ‡

ÆÆ¢ WŁ«—u�UÐ tOKŽ XKBŠ b=Ë ¨Íe — VI� t½«¢ ‡

øøø pK¦  …dO « WM¹b  qJ� q¼Ë ‡

∫ X�U=Ë XJ×{ 

 «dAŽ cM  tOKŽ ·—UF²  bOKIð u¼Ë ¨…dO « WM¹b  qJ� ¨rF½ ¢‡

Æ ¢sOM��« ·ô«

ø WM¹bL�« Ác¼ pK  „uÐ« «–« ‡

Æ¢ „uK  U½bMŽ błu¹ ôË pK  fO� Íb�«Ë ö0 ¢‡

ø WM¹bL�« ‰ËR�  WMÐ« X½« «–« ‡

ÆÆ¢ WM¹bL�« ‰ËR�  WMÐ« X�� ¨ö0¢ ‡

ø —U³J�« bŠ« WMÐ« X½« «–« ‡

∫ X�U=Ë XJ×{ 

ø¢ X½« s  WMÐ« wM�Q�ð Ê« p� qNÝô« s  fO�«¢ ‡

ø X½« s  WMÐ« ¨Á¬ WŠ«dBÐ ‡

ÆÆÆ¢© œ«bMÝ® r�UF�« WMÐ« U½« ¢‡

∫ X�U=Ë p×C�« s  UNŽu œ XDIÝ v²Š …dO ô« XJ×{Ë 

°°¢ pM  XÐd¼ u½« t²½u0 Âu�« ô U½«¢ ‡

ÆÆÆ t²½u0 w�uIð ôË Õd  w�u= X×LÝ «–« ‡

∫X�U=Ë …dO ô« XJ×{ 

r???�U???Ž s???Ž X??½« w??� w??J??×??ð Ê« p??¹«— U??  Êô«Ë åd??{U??Šò ¢ ‡

ÆÆÆ¢dA³�«



ÆÆÆ UMŽ ¡wý q0 ÊuLKFð s−�« r²½« rJMJ�Ë ‡

∫ p×Cð w¼Ë X�UI�

U?L?N?  f?O� «c¼ ÂuLF�« vKŽ ¨WM¹bL�« Ác¼ ÊUJÝ sOÐË sOO½uJ�« sOÐ eOLð ô p½«  Ëb³¹ ¢‡Î ,wMJ�Ë

ö�  ¨UN½UJÝ WO³Kž« q¦  wK¦  UNM  Ãdš« s�Ë ¨UNM  Ãdš« r�Ë UNÐ XOÐdðË WM¹bL�« Ác¼ w�  b�Ë

¨d?A?³?�« r?�U?Ž s?Ž ·d?Ž« ô U?½U?� «c?N�Ë ¨s¹œËb×  ’UXý« ô« dA�« WJKL  Êb  s  ÃdX¹ bŠ«

Æ¢ pM  tMŽ lLÝ« Ê« w� ‚uA  ULÐ— ¨Á«dI½Ë tFL�½ UL  qOKI�« ô« åsOO½uJ�« r�UŽò sŽ v²ŠË

ÆÆÆw²K¾Ý« q0 sŽ wMO³O−ð p�– bFÐ sJ�Ë ¨dA³�« r�UŽ sŽ p� wJŠQÝ ‡

 dš« ôË UN� ‰Ë« ô p²K¾Ý« Ê« WJUšË ¨d�šQÝ W�U×�« ÁcNÐ U½Q� ¨ö0 ¢‡,qÐUI  pODŽUÝ wMJ�Ë

ø ¢UN�Q�ð WK¾Ý« W�Lš ¨pL�UŽ sŽ p� tNłË« ‰«RÝ q0

ÆÆÆ o�«u  ‡

rNÐËdŠË rNðUOŠË ̈ rNKLŽ WI¹dÞ sŽË ̈ rNðUG� sŽË ̈ dA³�« r�UŽ sŽ …b½UÐ …dO ö� wJŠ«  √bÐË

 rNMO½«u=Ë rN=öÞË rNł«Ë“Ë rN öÝË,‰Q�ðË ̈ qK  ÊËœË b¹bý ÂUL²¼UÐ w�« wGBð w¼ X½U0Ë

X½U0ÆqKL�« UN³B¹ r� w¼Ë U½« XKK  v²Š  ̈ WŽd�Ð X=u�« d Ë ̈ WN�U²�« —u ô« w� v²Š …dO¦0 WK¾Ý«

ÆW¹UJŠ UNðbł UN� ÍËdð …dOGJ WKHD0 wGBð

X³KÞË ̈ ”UFM�« wMÐUJ«Ë X³FðÆdA³�« W¹UJŠ UN� qL0ô XON²½« v²Š wMðdE²½«Ë ÂUFD�«  dCŠ«

 ö??O??K??= `??¹d?²?Ý« w?M?Žb?ðË w?M?L?Šd?ð Ê« U?N?M? ,…b??Ž b??F??Ð U??N??�?H?M?Ð w?¼ w?M?E?=u?ð Ê« v?K?Ž X?I?�«u?�

UN² UX�Ë U¼d³0 s ¨dBI�« w� W�dž v�« wM³×B¹ Ê« UNOI�«d  bŠ« s  X³KÞË XI�«u�ÆÆÆ UŽUÝ

wME=u¹ s  ¡UłË ̈  UŽU��«  d  v²Š ÂU½« Ê«  b0 U Ë XL½Ë ÆÆwÝUF½Ë w³Fð wM�Mð Ê«  œU0

 oO�« Ê« XOÐ« wMJ�Ë,Æ d¦0« Ë« Èdš« WŽUÝ ÂU½« w½u0dð rN½« Ëb³¹Ë

…b½UÐ …dO ô« fK−ð YOŠ v�« wMI�«d¹Ë UNł—UXÐ w½dE²M¹ s  błô W�dG�« s  XłdšË XK�²ž«

 dA³�« sŽ UN� wJŠ« ¨b¹bł s   bŽË UNF  X�KłÆ WI¹b×�« w� WŠuł—« vKŽ,wM�Q�ð X½U0Ë

dL¹Ë ̈ UNÐ lM²IðË w�UOš s  WÐuł« UN� Ÿd²š« XM0 wMJ�Ë ̈ WÐuł« UN� ·dŽ« ô U½« v²Š …dO¦0 WK¾Ý«

∫ ‰Q�ðË w¼ »dG²�ðË wðUŽ«d²š«  UC=UMð w� l=√Ë ‰Q�ðË X=u�«

¢ÆÆÆÆ p²�QÝ ULMOŠ X½« w� qIð r�«¢ ‡

 w?Ðc?0 vKŽ wDG²� …b¹bł WB= UN� Ÿd²š«Ë,U?ÐuFý UN� XŽd²š« w½« v²ŠÎ…b?¹bł  «œUŽË …b¹bł 

¡U?0c?�«Ë Âö?�?�«Ë w?šU?²?�«Ë W?³?×?L?�«Ë W?O?�U?¦?L?�«Ë w?=d?�« s?  d?A?³?�« U?N?�  —u?JË …b?¹b?ł  U?G?�Ë

ÆÆÆt?M  d¦0« ÊuM−  w½« b0U²� dA³�« s  ÊuM−L� UN� X¹Ë— U  X¹Ë— u�Ë  a�«ÆÆÆrKF�«Ë,s?J�Ë

ÊËR?ý q?J?Ð r?K?  w?½U?0Ë ¡w?ý q?0 s?Ž ‰U?�?ðË oKFð WLK0 q0 vKŽË qLð ô UN½« Èd³J�« W³OBL�«

ÆÆÆdA³�«

 UN¹—Uł«  cšU� ÈËbł ÊËœ sJ�Ë WÞ—u�« Ác¼ s  hKXð« nO0  d²Š«Ë,WJ×{ XFLÝ ÁU−�Ë

U  WI¹dDÐ XLKŽ UN½« Ëb³¹Ë dB³�« ̀ LK0  dNþË  œUŽ W½uM−L�« Õd ÆÆÆ ÕËd�« w�«  œ— WO�UŽ

 cš«Ë WŠuł—ô« vKŽ …b½UÐ V½U−Ð X�KłÆÆÆ w²Þ—Ë vKŽ p×Cð UN½« Ë« wðUŽ«d²š«Ë wÐcJÐ

∫ w� X�U=Ë w U « h=«d²²� UNO bIÐ UNF�bð

ÆÆ¢ q UJ²L�« w�U¦L�« lz«d�« dA³�« r�UŽ sŽ pŠdý s�Š U¹ qL0«¢ ‡

∫ UN� X�U=Ë …b½UÐ …dO ô« v�« X²H²�«
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øøø¢ s�Š tÐ pŁbŠ U  bFÐ …b½UÐ U¹ dA³�« r�UŽ X¹«— nO0¢ ‡

∫ X�U= 

U Ë oÐU��« w� tMŽ XFLÝ U  sOÐ dO³0 ·ö²š« „UM¼ WŠ«dBÐ¢ ‡

¢s�Š t�U= U  sOÐË V²J�« w� tð«d=

∫ X�U=Ë Õd   œ— 

U¾Oý ÊU0 t²FLÝ U Ë ̈  WL¹b= UNð√d= w²�« V²J�« ‡ÎU « w{UL�« w� 

 n?K²X  dA³�« r�UF� Êô«,q?²?I¹ bŠ« ôË rNCFÐ Êu³×¹ rNKJ�

 WOK�²K� ô« r¼bMŽ »ËdŠ błuð ôË dšü«,ôË Êu½uX¹ ô r¼Ë

Æ Êu=d�¹ ôË ÊuÐcJ¹

∫ X�U=Ë Õd  ÁU−ðUÐ UNÝ√— …b½UÐ  —«œ«

¢Õd  U¹ s¹dX�ð X½«¢ ‡

∫ Õd   œ— 

WIO=d�«  U=uKXL�« Ác¼ s  dX�½ Ê« qIF¹«ÆÆÆ dXÝ« «–UL�Ë¢ ‡

Æ¢ „uł—« «c¼ w�uIð ô …b½UÐ U¹ ô ¨WO�U¦L�« WFz«d�« WHODK�«

W?Šu?ł—ô« X0dŠ nDKÐË¨UNO b= vKŽ XH=ËË …b½UÐ XL�²Ð«

∫ X�U=Ë UNOKŽ W��Uł X�«“ U  Õd Ë

öOK=  UL0bŠu� ULJŽœQÝ ¢‡Î¢

∫ X�U=Ë w�« X²H²�«Ë

 r?J?L?�U?ŽË d?A³�« sŽ Y¹b×�« w� qLJ²� œuŽUÝ wMJ�Ë¢ ‡,ö�

¢ÆÆÆ s�Š U¹ »dNð

UŽU³D½« UNHKš W0—Uð U½bŠu� UM0d²²� dBI�« v�« WN−²  …b½UÐ  —UÝ

ÆÆÆÆ UNÐœ«Ë UNHD� sŽ dš«

∫ ÕdL� XK= 

 Õd  U¹ ‚Ë– pK0¢ ‡,Ác¼ ÂU « wł«dŠSÐ w uI²� Ÿ«œ „UM¼ ÊU0«

¢ÆÆÆÆåWK³N�«ò

∫ Õd   œ— 

åq³¼ô«ò X½« p½« ÍbMŽ pðUOŠË¢ ‡,p³¹–U0« X=bJ UN½« sEð«

 p?L�UŽË dA³�« sŽ,p?� ‰uIð Ê« b¹dð ôË »cJð p½« rKFð w¼

¢ÆÆÆåpKIŽ b=ò vKŽ p¹—U−ðË p�–

∫ UN� XK= 

¨»c?0 Â« `?O?×J t�u=« U  ÊU0 Ê« UN¹—b¹ U Ë `O×J dOž «c¼ ‡

U?N?²?K?¾?ÝU?Ð w?Ð«uJ wMðbI�« wN� ¨w³½– fO� «c¼ ‰UŠ q0 vKŽË

l?O?L?ł ÊËR?ý w� lÝ«Ë rKŽ Ë– w½Q0Ë ¡wý q0 ‰uŠ ¨…dO¦J�«

 ·dŽ« ô UN� XK= Ê« qF�« «–UL� ̈ dA³�«,¨·dFð ô «–UL�Ë ‰uI²�

W?¹d?= r?N?½U?0Ë d?A?³?�« r?�U?Ž s?Ž Àb?×?²?ð U?N?½«  ødA³�« s  X��«



 ‰u?=« U?  ‚b?B?ð w?¼Ë  UÐUłô« UN� Ÿd²š« XMJ�  ¨…dOGJ,U?N?M?O?J?JAð  cš√Ë X½« X¾ł v²Š

ÆÆÆå p œ W�UIŁËò p²¹dXÝ ‰öš s  w öJÐ

∫ X�U=

ô «cN� pFÞUI¹ ôË bŠ« pO�« wGB¹Ë rKJ²ð ULMOŠ® WM¹bL�« Ác¼ w� Êu�uI¹ ¨w³O³Š U¹ s�Š U¹ ‡

© p?=b?B¹ t½« wMF¹,…d?O? ô« s?Ž X?L?K?Ž åd?LI�« WM¹b òw� w²�uł ‰öš s Ë ULJ²0dð U  bFÐ U½«Ë

ô t?½« `?O?×?JË ¡w?ý qJÐ UN²FO³Þ vKŽ ·dB²ð wN� ¨lMB²ð ôË q¦Lð ô w¼ rF½  ¨dO¦J�« …b½UÐ

 Àb×¹ ULÐ UN� qšœ,Êô å W¾¹d³�« …dO ôUÐò UC¹« VIKðË ̈ p�– o×²�ð UN½ô UN½u³×¹ UM¼ lOL−�«Ë

 dO³0 rKŽ W³ŠUJË WŠUL�Ë WO0– UC¹« UNMJ�Ë Á¡«d³�« vKŽ ‰bð UNðU�dBð rEF ,X½U0 Ê« QłUH²ð ö�

 X?½« t?L?K?F?ð UL  d¦0« dA³�« sŽ rKFð w¼,W?¦?¹b?×?�«Ë W?L?¹b?I�«  UGK�« q0 bO−ð wN� pðU uKFL�Ë

r?�U?ŽË d?A?³?�« r�UŽ v�« U u¹ V¼cð r�Ë WM¹bL�« s  ÃdXð r� UN½« `O×JÆ UC¹« sOO½uJ�«Ë dA³K�

 sOO½uJ�«,pBXý sŽ …dJ� X½u0 b= Êô« UN½« pM¼«—«Ë UNOKŽ tBIð U  qN−ð UN½« wMF¹ ô «c¼Ë

ÆÆÆ¢tÐ XŁb×ð U  ‰öš s 

∫ ÕdL� XK=

ÊUJ  X�dŽ q¼ w� w�u=Ë Ÿu{uL�« «c¼ s  UMOŽœÆÆÆ WHODK�«  ö U−L�« Ác¼ vKŽ p� «dJý ‡

øøøå dA�« …u=ò

∫ X�U=Ë XJ×{ 

U?ND×½ fO0 UMF  w� U  WKJAL�« fÐÆÆ XO³�« vKŽ lłdMÐË U¼cšuMÐ ÕËdMÐ ú¼Ë ¨X�dŽ Á¬ ¢‡

°¢tO�

∫ XK= 

ÆÆÆ X=u�« «c¼ q0 pÐUOGÐ XKF� «–U  ¨Õ«e  ÊËbÐ ‡

∫ X�U= 

U¾Oý qF�« r�¢ ‡ÎU?D?Oš bł« Ê« ‰ËUŠ«Ë ¨j³C�UÐ s×½ s¹« ·dŽô dLI�« WM¹b  w� X�u−ð jI� ¨

t?²?F?O?³?Þ r?N?H?½ v?²?Š d?O?¦?0 X?=Ë v?�« ÃU?²?×MÝË ¨öF� V¹dž ÊUJ  w� UM½« w� Ëb³¹Ë ¨tHKš dO�½

’«ušË, t?M?  ·U?š√ Èd?š« W?O?ŠU?½ s Ë WOŠU½ s   tO�≈ s¾LÞ√ ¨tLN�« ô bŠ«Ë ¡wýË,ÃU?²ŠUÝË

WKI²�  UNMO½«u=Ë åuðUJ�« WDK��ò lCXðô WIDML�« Ác¼ Ê« u¼ ¡wA�«ÆÆÆ tM  b0Uð« v²Š ÂU¹« …bF�

ÆÆÆ UML�UŽ sO½«uIÐ WD³ðd  dOžË

U×O×J «c¼ ÊU0 Ê« Ÿu{uL�« w� s¾LDL�«ÎnOXL�«Ë ¨U½œ—UD¹ bŠ« ôË ÊU QÐ UM¼ UM½« wMF¹ «cN� ¨

U?½u?0d?ð «–U?L?�ÆÆÆ t?L?N?�« ô Íc?�« dO×L�«Ë ¨bÐô« v�« UM¼ s  ÃdX½ sK� p�c0 d ô« sJ¹ r� Ê«

 «ËƒUý v²  UMOKŽ i³I�« rN½UJ UÐ ÊU0 b=Ëøøø UM¼ v�« qšb½,qÐ rNMŽ ULž— qšb½ r� UM½«Ë WJUš

øøø ¢p�– w� WLJ×�«Ë d��« u¼ UL� ¨rN²I�«u Ë rNðœ«—UÐ

∫ UN� XK= 

 ås?O?½U?−?L?�« Á«u?�« s  WLJ×�« cšò Êu�uI¹ dA³�« r�UŽ w� ¨Õd  U¹ wFLÝ« ‡,U?MOKŽ d  Íc�« s Ë

Ê« vAš«Ë åUMF  Àb×¹ U  nKš dO³0 dÝò „UM¼ ÊUÐ dFý« WF{«u²L�«Ë «bł WDO�³�« w²Ðd−ð s Ë

 U?½—u?Bð UL  d³0« W³F� „UM¼,r?N?M?J?�Ë Àb×¹ Ê« q³= t� jDš b= ÀbŠ U  q0 ÊUÐ ”U�Š« Íb�Ë

 …bŠ«Ë p½« Õd  U¹ w�Mð ôË t²FO³Þ vKŽ ¡wý q0 dO�¹ Ê« «Ëœ«—«,Êu?DDX¹ ¨·ôô« ·ô« r¼Ë
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v?�« q?B?½  Ê«  «Ëœ«—« r?N?½« Õd?  U?¹ Íb?0Uð ¨¡wý q0 ÊuÝ—b¹Ë

 U?  ¡wý,U?¾?Oý nA²J½ Ë«ÎÊU?0 Ê«  «Ëb?0Q²¹ Ê« «Ëœ«—« rN½« Ë« ¨U  

U?  d?Ý „U?M?¼ ÊU?0 Ê«Ë ¨U?  ¡w?ý v?�« q?B?¹ Ê« lOD²�¹ s  „UM¼

w?� fO�Ë w{UL�« w� œułu  t½« bÐô d��« «cN� Áb−½ Ê« V−¹

Êu�uI¹ UM¼Ë¨ ådA�« …u=ò sŽ Y×³½ s×½ ¨wEŠôÆÆ d{U×�«

Ê« V−¹ «–« ¨X=dŠË t²JKL   d œ åd¹dýò pK  „UM¼ ÊU0 t½«

«cNÐ ådA�« WJKL ò XOLÝ t³³�Ð Íc�«Ë bOF³�« w{UL�« w� Y×³½

s� tMŽ Y×³½ U  ÆÆådA�« WJKL ò  d œ nO0 Y×³M� Æ rÝô«

Íc�« d��« U   ̈ ÊbL�« X×ð Áb−MÝ qÐ ̈ W¦¹b×�« ÊbL�« w� Áb−½

Ê« w?E?ŠôËÆÆÆ UNM  ÃdX¹ ô ÊbL�« Ác¼ qšb¹ s  q0 qFł

s?J?�Ë W?J?K?LL�« Êb  ‰ušœ qN��« s  t½«ò∫X�U= …b½UÐ …dO ô«

Ê«Ë Ãd?X?¹ b?Š« ô «–U?L?�ÆÆåÆÆÆU?N?M?  ÃËdX�« qO×²�L�« s 

 t?� Àb?×OÝ «–U  Ãdš,w?� u?C?ŽÆÆÆ Õd?  X½« ¨w�¡U�²ð r�«

 W?K?¹u?Þ  «u?M?Ý c?M?  d?A?�« W?Ð«u?³?� WÝ—UŠË åuðUJ�«ò fK− ,r�

 dA�« WJKL  sŽ w�dFð r�Ë  UÐ«u³�« nKš błu¹ «–U  w�dFð,«–«

 ÊuLKF¹ ô UFOLł åuðUJ�«ò,WDK��« u¼Ë åuðUJ�«ò fK−  ÊU0 «–«Ë

U¾Oý ·dF¹ ô pL�UŽ w� W¹cOHM²�«ÎnOJ�ÆÆÆ WJKLL�« Ác¼ sŽ 

t?K?N−¹ åuðUJ�«ò s  Èu=« ¡wý „UM¼ «–«Æ UNOKŽ –uH½ t� ÊuJOÝ

UM²B= XFÐUð …b½UÐ …dO ô« Ê« wEŠöð r�« ̈ Õd  U¹ åuðUJ�«ò v²Š

qB½ Ê« XF=uðË U½—UE²½« w� X½U0Ë  ̈ ”«u=ô« UM�ušœ WE×� s 

d  U  q0 vKŽ  dDOÝ w²�« …uI�« Ê« wMF¹ «c¼  ¨UMKJË UL  dJÐ«

 U?M?OKŽ, ÊU?J?L?�« «c?¼ w?� s  v�« d «Ëô« —bBð w²�« w¼,‰œ Ê«Ë

ÆÆÆÁd¹bð …uI� l{Uš ÊUJL�« «cN� ¨p�–

ÆÂUL²¼UÐ wGBð Õd  X½U0 w¦¹bŠ ¡UMŁ«

∫ X�U= p�– bFÐ

v??K??Ž p??ð—b??I??Ð w??M??¾??łU??H??ð p??½« ¨s??�??Š U??¹ X??=b??J b??I?�¢ ‡

s?  …d?J?� w?�  dDš b=Ë VzUJË wIDM  p ö0ÆÆÆqOK×²�«

p?0d?ð« Ê« V?−¹ Êô«ËÆÆÆ j³Xð ÊËœ oKDM½ Ê« sJL¹ UN�öš

 X=Ë ŸdÝUÐ œuŽQÝË V¼–«Ë,Æ ¢÷U�u�« WO�Uš œuŽ« s�Ë

v²  UN�QÝô  UNH=u²Ý« Ê« w½UJ UÐ sJ¹ r�Ë WŽd�  Õd  XIKD½«

 œuFð,ÆÆÆ »U¼c�« ÍuMð s¹« v�« Ë« X³¼– s¹« v�« rKŽ« r�

W? œU?= d?B?I?�« W?Ð«u?Ð s?  Ãd?X?ð …b?½U?Ð …d?O? ô« X?×?L� bOFÐ s Ë

…dO¦J�« UN²K¾Ý« s  hKXðô wI¹dÞ sŽ Y×Ð«  √bÐË ¨Íu×½

ÆÆÆÆdA³�« sŽ

∫X�U=Ë b¹bł s  WŠuł—ô« vKŽ X�KłË XÐd²=«



ÆÆ¢ …dL�« Ác¼ W½uM−L�« p²I¹bJ X³¼– s¹« ¢‡

∫ UŠ“U  UN� XK= 

 UA¹ËbM��« iFÐ UM� dC×²� X³¼– ‡

∫ X�U=Ë …b½UÐ XJ×C�

lzUł p½« rKŽ« r�¢ ‡,åÕd ò  UA¹ËbMÝ dE²Mð Ê« ‚Ëc�« s  sJ�Ë ¨e¼Uł ÂUFD�« ‰UŠ q0 vKŽ 

Æ¢ UMH=uð YOŠ s  dA³�« sŽ Y¹b×�« w� qL0« UO¼ Êô«Ë

∫ XK= 

X?M?0 …d?L?�« Ác?¼ s?J?�Ë U?N?³?O?ł« U?½«Ë ‰U�ð …b½UÐ  cš«Ë ¨p³OłUÝË X½« w�QÝ«ÆÆÆ tK� Íd « ‡

 wKŽ `Kð sJð r�Ë WLNH²  X½U0 b=Ë  ¨ t�dŽ« ô U  ·dŽ« ô w½UÐ UN� Õdý«,¡UMŁ« WJdH�« X×MÝË

ÆÆÆ WIÐU��« wðUÐUł« iFÐ w� Õe « XM0 w½« UN� X×{ËË UM¦¹bŠ

X?³?¼–Ë X?Ðd?ýË X?K?0«  ¨Y?¹b?×?�« f?H?½ v?KŽ s×½Ë  UŽUÝ  d ÆÆÆ oKFð r�Ë ULNHð  bÐ«

 wN²Mð ô UN²K¾Ý«Ë qLð ô …b½UÐ …dO ô«Ë ¨bFð r� Õd Ë XI�«Ë ¨ÂuMK�,…dO ô« XHJ²Ý« ¡UMŽ bFÐË

w?� Àb?×?²?½ U?½c?š«Ë Ÿu?{u?L?�« d?Ož« Ê« w� X×LÝË ¡«bFB�« U½√ X�HMðË¨ dA³�« sŽ t²�dŽ ULÐ

 v²ý lO{«u ,øøø dA�« WJKL  Êb  sŽ w¼ w� ÕdAð Ê« UNM  X³KÞË

∫ X�U= 

W?J?K?L ò ¨X½« XKF� ULK¦  tOKŽ  UÐUł« p� Ÿd²š« sK� t�dŽ« ô U  U √ ¨t�dŽ« U  p� ÕdýUÝ¢ ‡

ÊU0 `Jô«Ë ¨WIOI×�« fJŽË vL�  vKŽ fO� rÝô«Ë ¨WFI³�« Ác¼ vKŽ oKD¹ r¹b= rÝ« ådA�«

`³J«Ë ̈ Èdš« WOL�ð Í√ vKŽ X³Kž WL¹bI�« WOL�²�« sJ�Ë åV×�«Ë dOX�«ò WJKLLÐ UN²OL�ð V−¹

j?ÝË w?�Ë ÷—ô« s?  w?�?M?L?�« ¡e?−�« w� lIð dA�« WJKL ÆÆÆtK¹b³ð sJL¹ ô UF=«Ë «d « rÝô«

w½U¦�« nBM�«Ë dA³�« r�UŽ w� lI¹ UNHB½ Ê« Í√ ¨sOO½uJ�« r�UŽË dA³�« r�UŽ sOÐ WOM e�« eł«u×�«

UNJ«uš UN� ̈ sOL�UŽ sOÐ lIð UN½« rždÐ Á√e−  dOž WKJ«u²  WK UJ²  …bŠË w¼Ë ̈ sOO½uJ�« r�UŽ w�

¨sOO½uJ�« r�UŽË dA³�« r�UŽ w� …œułuL�« ’«uX�« sŽ nK²Xð w²�«ËÆ wŠ«uM�« lOLł s  W¹œUL�«

r?�U?Ž w?� q?š«b?L?�«  «dAŽ UN� błuðÆÆÆWOM e�« eł«u×�« ‰uÞ vKŽ …b²L  w¼Ë …dO¦0 UNKš«b 

©±≥ ® U?¼œb?ŽË W?K?O?K?= w?N?� UNM  ÃËdX�« »«uÐ« U «Æ sOO½uJ�« r�UŽ w� qš«bL�«  «dAŽË dA³�«

U?ÐUÐÎ d?A?³?�« r?�UŽ œËbŠ w� UNFOLłË  ¨,X?O?L?ÝÆd?A?³?�« r?�UŽ d³Ž ô« r²¹ô UM¼ s  ÃËdX�« Ê« Í«

 d?A?�«  U?Ð«u?³Ð Ã—UXL�« Ë«  UÐ«u³�«,r?�U?F?Ð W?L?0U?×?�« W?D?K��« Ã—UX�« s  UN²Ý«dŠ vKŽ ·dA¹Ë

U¼œułuÐ ÊuLKF¹ô dA³�«ÆÆÆ …dýU³  åU½“u —ò WO�ËR�  X×ð lIð wN� qš«b�« s  U «  ̈ sOO½uJ�«

 UÐ«u³�« œułuÐ rKF¹ s  dA³�« s  „UM¼ UC¹«Ë ̈ l=u²¹ s  „UM¼Ë rKF¹ s  „UM¼ sJ�Ë ̈ ÂUð qJAÐ

tO� ̀ ²Hð Íc�« XO=u²�« ·dF¹ r� tMJ�Ë ·dF¹ Ê« ŸUD²Ý« s  „UM¼Ë ̈ UNHKš błu¹ U  rKF¹ ô tMJ�Ë

s?  ÊU?0 Ê« q?N?Ý WJKLL�« v�« ‰ušb�« ÊQ� Èdš« WOŠU½ s ËÆÆÆWJKLL�« v�« ‰ušbK� qš«bL�«

W?Šu?²?H?  v?I?³?ð q?š«bL�«Ë ¨‰ušbK� XO=u²�«Ë “u d�« W�dF  «uŽUD²Ý« Ê«  sOO½uJ�« Ë« dA³�« q³=

“u? d?�« «u?J� Ê« bFÐ ‰ušb�« «uŽUD²Ý« s¹c�« r¼ ÊuKOK=Ë ¨UN=Ëdý v�« fLA�« »Ëdž s  UO u¹

XK= Ê« »dG²�ðôË  ¨bB= ÊËbÐË W�bB�UÐ UM¼ v�«  «uKšœ s¹c�« r¼ ÊËdO¦0Ë ¨XO=u²�« «u�dŽË

o?¹d?Þ s?Ž UM¼ v�« XKJË dA³K� WŽuM²   U³0d Ë  «—UOÝË sHÝË UNÐU0— q UJÐ  «dzUÞ Ê« p�

e?łU?×?�« d?³?Ž q?šb?L?K� …œËb×L�« WŠU�L�UÐ œuBIL�« dOG�« —ËdL�« W�œUBLÐ p�– rðË  ¨W�bB�«
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l?  U?C?¹« Àb?×?¹ p?�c?0Ë  ¨q?šb?L?�« ÕU?²?H?½« X?=Ë w?� w?M e�«

œułË Ê« ô« ¨dA³�« sŽ ÊuHK²X¹ ô W�œUFL�« ÁcNÐ rN� sOO½uJ�«

U?F?³?Þ ¨d?�?�U?Ð f?O?�Ë r?N?¹b?� ·Ëd?F?  d?A�«  UÐ«uÐ åÃ—UXL�«ò

‰u?N?−?  u?N?� U?N?H?K?š błu¹ U  U « ¨W�ËdFL�« w¼ jI�  UÐ«u³�«

 W? U?F?�« w?¦¹b×Ð bB=«Ë,q?0 Êu?L?K?F?¹ rN� „UM¼ Êu�ËR�L�« U «

 W?J?K?L?L?�« v�« ‰ušb�« ’uBXÐ «c¼ÆÆÆ¡wý,’u?BXÐ U «

© U?Ð«u?³�«® d³Ž ô« r²¹ ôË ¨qO×²�L�« s  »d{ uN� ÃËdX�«

v²Š sJL¹ ô w²�«Ë ¨…bIFL�« WOł—UX�«Ë WOKš«b�«  UÝ«d×�«Ë

W¾L�UÐ bŠ«Ë ‰œUF¹ U  “UO²ł«  WÐd−ð r²Cš Õd Ë X½«Ë U¼—uBð

`L�¹ ô «–UL� U √ÆÆ…œułuL�«  UÝ«d×�«Ë eł«u×�« r−Š s 

·dŽ« ô UC¹« U½« WŠ«dB³�ÆÆUM¼ s  ÃËdX�UÐbŠ« ô WIOI×K�Ë ̈

 UNM  ÃËdX�UÐ dJH¹ …b?Š«Ë WE×K� u�Ë v²Š,«c¼ X½« ·dF²ÝË

 W? œUI�« ÂU¹ô« w�,œu?łu?  p?K?IŽ Á—uB²¹ ¡wý Í«Ë ¡wý qJ�

q?Š b?łu?¹ UM¼ÆÆÆ÷«d « ô ÁU½UF  ôË r�« błu¹ ô UM¼Ë ¨UM¼

 ¡wý qJ�,dC×OÝ t½« wMF¹ ô «c¼ sJ�Ë ̈ Áb−²Ý ÁUML²ð U  q0Ë

œb×¹ œd� q0 WJKLL�« Êb  w� ÆtOKŽ qB×²� qLFð Ê« ÊËœ pO�«

‰U¦L�« qO³Ý vKŽË ̈ s¹dšö�Ë WM¹bLK� ÂbI¹ U  ‰öš s  t²½UJ 

Ác???šU???ð Ê« ôË b???Š« s???  U???¾???O???ý ‚d??�??ð Ê« l??O??D??²??�??ð s??� U??M??¼

Ê« s?J?L?¹ q?Ð ¨q?C?�ô« p½« wŽbð Ê« sJL¹ ô UM¼ËÆÆÆ…uI�UÐ

q?Ð ¨U?M?¼ U?N?Ð s? R?½ ô W?L?K0 k×�« ¨o×²�ð XM0 Ê« p�– X³¦ð

 Âu?K?E? Ë r?�U?þ U?M?¼ błu¹ô ¨l=«u�«Ë qLF�UÐ s R½,W?J?KL  UM¼

WJKLLÐò UN²OL�ð sŽ dEM�« iGÐËÆÆÆ Âö��«Ë W³×L�«Ë ÊU ô«

«—u « b−²Ý UM¼  UF³Þ ådA�«ÎdA³�« r�UŽ w� —u _ WNÐUA  …dO¦0  

„U?M?¼Ë U?L?X?� «d?B?= s?J?Ý« U?½√ ¨‰U?¦L�« qO³Ý vKŽ ¨sOO½uJ�«Ë

«c?¼ d?A?³?�« r?�UŽ w� ¨W¹œUŽË WF{«u²  UðuOÐ  ÊuMJ�¹ s  ÍdOž

 Êu?�u?I?ð U?L?0 …d?O?¦0 ¡UOý« vKŽ ‰b¹,s?  W?I?F?K? Ë b?�Ë Êö� ö¦ 

 t?L?� w?� V?¼c?�«,r?J?L?�U?Ž w?� «c?¼ U?L?Ð—ÆÆÆ«d?O?I?� b?�Ë Êö�Ë

 «bÐ« Àb×¹ ô «c¼ U½bMŽ sJ�Ë `O×J,Ê« œdH�« ÕuLÞ ÊU0 ÊU�

‰öš s  p�– oI×O� WJdH�« t¹bK�ÆÆÆsOF  Èu²�  v�« qB¹

eOOLð ÊËœ lOL−�« sOÐ W¹ËU�²  UM¼ ’dH�«ËÆÆÆtKLŽË ÁœuN− 

U¾Oý qLF¹ ô Ê« UM¼ œd� Í√ lOD²�¹ÆÆÆdš«Ë œd� sOÐÎs� tMJ�Ë 

  s?J?�?�«Ë  ÂU?FD�« q¦  WOÝUÝô« ¡UOýô« vKŽ ô« qB×¹,Ê« U «

 p�– v�« ‰uJuK� qLF¹ Ê« V−O� eOL²¹ Ê« œ«—«,Áe0d  ÁbOI¹ s�Ë

œb?×?¹ Íc?�« u?¼ l?L?²−L�« w� Á—Ëœ UL½«Ë ¨Áœ«bł« Ë« t²½UJ  Ë«,
¢ÆÆÆs¹dšô« s  t²½UJ  bL²�¹ bŠ« ö�



∫ WL�²³  X�U=Ë XKÝd²Ý« rŁ  UE×K� Y¹b×�« sŽ …b½UÐ …dO ô« XH=uð

 ‰Q?�?ðË wMFÞUIð Ê« lOD²�ð WK¾Ý« t¹« p¹b� X½U0 Ê« ¢‡,W?Ðu?FB�« s  …dO¦0 —u « „UM¼ Ê« —b=« U½«

UN½b Ë dA�« WJKLL� œuŽQÝÆÆÆÆÆ wM²FÞUI   œ—« Ê« r²NðôÆÆÆÆ W�uN�Ð  UNLN� r²¹ Ê« ÊUJLÐ

v?K?Ž Êb?  W?�?Lš ¡UMÐ rð b= t½« oÐU��« w� XK= ¢ÆÆÆ wN²Mð ô w²�« WOKš«b�« qOJUH²�« sŽ «bOFÐ

 d?A?�« W?J?KLLÐ ÁUL�L�« WIDML�« Ác¼,Êb?  w?¼Ë s?O?M��« ·ô«  «dAŽ cM  U¼ƒUMÐ rð w²�« ÊbL�«Ë

 W?K? U?J?²  ÁbŠË qJAð UC¹« w¼Ë ¨—«uÝ« Ë« eł«uŠ UNMOÐ qBHð ôË ¨iF³Ð UNCF³Ð WKB² ,ôË

åd?O?X?�« W?JKL ò qJAð WFL²−  wN� ¨Èdš«Ë WM¹b  sOÐ ‚d� błu¹,q?J� Ê« oÐU��« w� XK= b=Ë

XOLÝ b=Ë dLI�« WM¹b  ∫w¼ ÊbL�«ÆÆÆ …bŠ«Ë w¼ rJ×ð w²�« WDK��« sJ�Ë ¨W¹e — …dO « WM¹b 

 dLI�« v�« W³�½,UNðdO «Ë fLA�« WM¹b ∫WO�U²�« ÊbL�« dLI�« WM¹b  wKðË WM¹bL�« Ác¼ …dO « …b½UÐ U½«Ë

…d??O?? «ò U??N??ðd??O?? «Ë Èb?B?�« W?M?¹b? Æå‰ö?E?�« …d?O? «ò U?N?ðd?O? «Ë ‰ö?E?�« W?M?¹b? Æå f?L?A?�« …d?O? «ò

Æå Âu−M�« …dO «ò UNðdO «Ë Âu−M�« WM¹b ÆåÈbB�«

w?²?�« q? «u?F?�« v?K?Ž ¡U?M?Ð U?¼¡U?L?Ý« Êb?L�«  cš« qÐ ¨U¦³Ž ¡ULÝô« ÁcNÐ W�LX�« ÊbL�« r�ð r�Ë

Ác?¼ w?� u?¼ U?L?K?¦?  q?J«u?²?�«Ë Õu?{u?�« «cNÐ Èdšô« ÊbL�« w� dNE¹ ô ö¦  dLI�U�Æ UNO�  dŁ√

ÊbL�« ÈbŠ« w� dNEð wN� fLA�« p�c0ËÆÆÆ dLI�« v�« W³�½ WM¹bL�« tOL�ð XLð tOKŽË WM¹bL�«

s?  U?N?²?=«d?ý« f?J?F?M?ð  t?O?� »d?Gð Íc�« X=u�« fH½ wH� WðËUH²   Uł—bÐ sJ�Ë ¨X=u�« ‰«uÞ

 UN²=«dý« …u= —bIÐ X�O� UF³Þ ̈ Èdš√ …d  WM¹bL�« vKŽ WOM e�« eł«u×�« d³Ž b¹bł,ÂuKF  V³��«Ë

eł«u×�« d³Ž U¼—u½ fJF½«ËÆ r�UF�« s  U  ¡eł w� X=dý« UL½«Ë WM¹bL�« vKŽ ‚dAð r� wN� ̈ UM¹b�

 WM¹bL�« qJËË WOM e�«, f?LA�« WM¹bLÐ XOLÝ tOKŽË,Êb?L�« ÈbŠ« w� Èdð wN� Âu−M�« p�c0Ë

…–u?šQ  WOL�²�U� ‰öE�« WM¹b  U «ÆÆÆWOM e�«  UÝUJF½ô« V³�Ð p�–Ë —«dL²ÝUÐË X=u�« ‰«uÞ

 dš«Ë X=Ë sOÐ ‚d� ÊËœ qJ«u²ÐË  U=Ëô« q0 w� t�öþ œbF²ð WM¹bL�« pKð w� ¡wý q0 Ê_,Ê«Ë

s?  U?N?²?O?L?�?ð  c?š« b?I�ÆÆÆåW−ŽeL�« WM¹bL�«ò rÝ« UNOKŽ oKD½ Ê« U½b²Ž« w²�«Ë ÈbB�« WM¹b 

 Á—«d??J?ðË   u?B?�« Èb?J,q??0 w??�Ë W?L?K?0 q?0 Èb?J ŸU?L?Ý v?K?Ž œd?H?�« œU?²?F?¹ Ê« V?−?¹ „U?M?N?�

ÆÆÆ U=Ëô«

r?�U?Ž w?� Êb?L?�« l?O?L?ł l?  W?½—U?IL�UÐ rKF½ ULHO0 ÊbL�« ŸË—«Ë qLł«Ë qC�« s  W�LX�« ÊbL�«

Æ¡U?M?¦?²?Ý« ÊËœ w?Š«u?M?�« l?O?L?ł s?  V¹d= s  ôË bOFÐ s  ô W½—UILK� ‰U−  ô t½« l ÆÆÆ dA³�«

…b?Š«Ë W?M?¹b?  q?J?A?ð W?¹U?N?M?�« w?� U?N½« ô« Èdšô« sŽ WHK²X  ’«uš WM¹b  qJ� Ê« ržd�« vKŽË

 Èd³0,Êb?L?�«  «d?O? « s?×?½ËÆÆ œ«—« U?LHO0Ë œ«—« ULM¹« sJ��«Ë qIM²�UÐ WK UJ�« W¹d×�« œd� qJ�Ë

 W?L?O?L?ŠË W?IOŁË  U=öŽ UMDÐdð W�LX�«,X?=u?�« ‰«u?Þ U?M?M?OÐ rzUI�« dO³J�« f�UM²�« s  ržd�« vKŽ

 «uMÝ ÀöŁ q0 Í√ W=«dý« n�« q0 wH�ÆÆ Èdš« »UI�« W¹« Ë« WM¹b  qLł«Ë qC�« VIKÐ “uHK�

 W�LX�« ÊbL�« s  åqLłô« WM¹bL�«ò —UO²š« r²¹,VIK�« «cNÐ “uHð w²M¹b  qFł« Ê« XFD²Ý« b=Ë

ÊUÐ q « wK0Ë b¹bł s  qLłô« WM¹bL�« —UO²šUÐ ‰UH²Šô« bŽu  sO×OÝ dNý« bFÐË  «d  fLš

¢ÆÆÆ WÝœU��« …dLK� VIK�« «cNÐ “u�«

∫ X�U=Ë WIÐU�L�« sŽ Y¹b×K� W�L×²  X½U0 Ê« bFÐ ¡UO×Ð …b½UÐ XL�²Ð«

 tO� Àb×²½ Íc�« Ÿu{uLK� WLO= Ë– fO� f�UM²�«Ë WIÐU�L�« sŽ Y¹b×�U� WHÝ« U½« ¢‡,«c¼ sJ�Ë

 ¡U?A?ð U?  ‰Q�ð Ê« p½UJ UÐË dA�« WJKL  sŽ ełu ,‰«R?Ý q?0 q?ÐUI  WK¾Ý« W�LXÐ p� WM¹b  U½Q�
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·üU????Ð p????� W????M????¹b????  w????½« b????I????²????Ž«ËÆÆÆÁU????¹« p????� t????²????�Q????Ý

¢b¹dðË ¡UAð ULHO0 ‰QÝ« qCHðÆÆÆWÐułô«

s?Ž Ë« ‰QÝ« «–U  —œ« r� Íb� w²�«  WK¾Ý_« …d¦0 sL� ¨XJ×{

 W¼U²  n�« w� wM²Kšœ« bI� ‰QÝ« «–U ,ÃdXð X½U0 WLK0 q0 l Ë

∫ XK=ËÆÆÆ ‰«RÝ n�« wÝ«— w� —Ëb¹ UNL� s 

ÆÆÆ WK¾Ý« W¹√ Íb� błuð ô ‡

…dšUÝ »«dG²Ý«Ë ÂUNH²Ý« W öŽ UNNłË ̀  ö  vKŽ XL�ð—«Ë

∫X�U=Ë öOK= UNOMOŽ oKGðË UNO²Hý rCð w¼Ë

øøø¢ WK¾Ý« p¹b� błuð ô W½« s�Š U¹ ‰uIF ¢ ‡

∫ XKI�

X�QÝ ULN  w½QÐ WŽUM= vKŽ w½« ULÐË rN�« wJ� ‰QÝ« U½« WŠ«dBÐ ‡

U¾Oý rN�« sK�Î ,rN�QÝ wMMOMEð«ÆÆÆ ‰QÝ« s�Ë ÍdOJHð `¹—Q��

¡e−�« p�– wMŽ« ̈ ÷—ô« s  w�ML�« ¡e−�« u¼ U  XŠdý ULN 

s??O??L??�U??F??�« q??š«b??ð Ë« W?O?M? e?�« e?ł«u?×?�« s?Ž Ë« ¨t?ðd?0– Íc?�«

i=UMðËÆÆÆ W³O−F�« rJ½b   UHJ«u Ë qš«bL�«Ë Ã—UXL�«Ë

 t?ð«– X?=u?�« w?� U?N?ÐËd?žË fLA�« W�öÞ«,…b?½U?Ð U?¹ t?ðd?0–U  q0

s?−?�« r?�U?Ž w?H?� V?O−F�« ¡wA�« tO� È—« ôË W¾L�UÐ W¾  W=bJ«

øøø p�– ÊuJ¹ nO0 rN�« s� wMJ�ËÆÆÆezUł ¡wý q0

∫ X�U= 

Ê« sJ�Ë U³O−ŽË U³¹džË «bIF  p� Ëb³¹ b= t½« l  jO�Ð d ô« ¢‡

ÆÆÆ U¹œUŽ «d « Áb−²Ý öOK=  dJ�

`?³?B?¹  t?L?N?� r?²?¹ s?O?Š s?J?�Ë U³FJ ÊuJ¹ U½UOŠ« ¡wA�« —uBð

U?DO�ÐÎ¡w?A?�«u?¼ U?  w� q= °°°°Æ bOIFð ÊËœ p� ÕdýQÝÆÆÆ 

ÆÆÆ UNðd0– w²�« —u ô« s  Á—uBð p� sJL¹ ôË «bOIFð  d¦0_«

∫ XK=Ë XJ×{ 

ÆÆÆÆ dšô« s  V−Ž« d « qJ� ¨¡UM¦²Ý« ÊËœ ¡wý q0 ‡

∫ X�U= 

¢ÆÆÆ Á—uB²ð Ê« sJL¹ ô ¡wý bIŽ« w� d²š«¢ ‡

∫ XK=Ë öOK=  dJ� 

ö¦  fLA�« WM¹b  ‡ÎfH½ w� UNOKŽ ‚dAðË fLA�« »dGð nO0  

Ê« s??J??L??¹ ôË w??Š«u??M?�« l?O?L?ł s?  q?O?×?²?�?  «c?¼Ë  ¨X?=u?�«

Ë« f?L?ý s?  d?¦0« s−K� ÊU0 «–« ô« …bŠ«Ë fLA�U�ÆÆÆÊuJ¹

°°°° WJUX�« rNÝuLý rN�

∫X�U=Ë …b½UÐ XJ×{ 

¨b??Š«Ë d??L??=Ë ¨…b??Š«Ë f??L?ý ô« r?0b?M?ŽË U?½b?M?Ž b?łu?ð ô ‡



f?L?A?�« fH½ UN½«Ë sOO½uJ�« r�UŽ w� »dGðË ‚dAð dA³�« r�UŽ w� »dGðË ‚dAð w²�« fLA�U�

 UM¼,f?H½ w� UNÐËdžË fLA�« W=«dý« sŽ ‰Q�²Ý p½« bI²Ž« r� U½«ÆÆÆÆ Âu−M�«Ë dLI�« p�c0Ë

d?A?³?�« r?�U?Ž w?� Àb?×?¹ «c?N?� »«d?G?²?Ýô« «–U?L?�Ë p?� t?²Šdý b=Ë «bł ÍœUŽ d « «cN� ¨WE×K�«

eł«u×�« d³Ž WM¹bL�« vKŽ UN²=«dý« fJFMð »ËdG�UÐ fLA�«  √b³ð ULMOŠ t½« p� XK= bI�ÆÆÆUC¹«

f??O??�« d??š¬ ¡e??ł v?K?Ž ‚d?A?ð w?N?� ¨b?¹b?ł s?  p?� Õd?ýQ?Ý ¨p?�– r?²?¹ n?O?0 U? «ÆÆÆ W?O?M? e?�«

W?M?¹b?L?�« s?Ž «b?ł b?O?F?Ð U  l=u  w� ‚ËdA�UÐ fLA�« √b³ð ULMOŠ t½« WM¹bL�« w� r²¹ U Ë°°°p�c0

«c?¼Ë UNF=u  rJ×Ð  «c�UÐ WM¹bL�« Ác¼ vKŽ b¹bł s  bðd¹Ë WOM e�« eł«u×�« d³Ž U¼—u½ fJFM¹

 Õdý v�« WłU×Ð fO� jO�Ð d «,Æ¢ÆÆÆÆ WOM e�« eł«u×�« w¼ U  rNHð XM0 Ê«

∫ X�U=Ë öOK= X²LJ

q?¼ s?J?�Ë ¨ «u?M?��«  U¾  —uD²�« w� rJ=uH½ s×½ÆÆtÐ QłUH²ð ôË «dÝ p� nA0« Ê« b¹dð«¢ ‡

s?� U?M?½« U?L?Ð—Ë ¨l?D?²?�?½ r?� s?×½Ë dLI�« v�« ‰uJu�« «uŽUD²Ý« dA³�« ÊUÐ ‰U¦L�« qO³Ý vKŽ rKFð

w?¼ w?²?�« Èd?šô«  ôU?−?L?�«  «d?A?ŽË ‰U?−?L�« «c¼ w� ÂU¹ô« s  Âu¹ w� p�– qFH½ Ê« lOD²�½

ÆÆÆ q U0 qJAÐ …œUL�« Â«bX²Ý« v�« WłU×Ð

v?�« ‰u?Ju?�« W? œU?I?�«  «u?M��« w� ÊuFOD²�OÝ dA³�« ÊUÐ rKFð q¼Ë ¨dO¦JÐ UMOKŽ Êu=uH²  dA³�«

°°°° WK UJ�« W¹œUL�« U¹«eL�UÐ rNF²Lð V³�Ð p�–Ë «bÐ« s×½ UNKB½ s� w²�« V0«uJ�« s  dO¦J�«

·UA²0ô «u³¼–Ë ̈ ÷—ô« vKŽ rNL�UŽ —«dÝ«Ë rNžU œ ·UA²0UÐ «ËdJH¹ r� rN½« bOŠu�« dA³�« QDš

dA³�« ¡ULKŽ tOłuð w� WK U0  «uMÝ ÊuCL¹  UML�UŽ ¡ULKŽ Ê« rKFð«ÆÆÆ …bOF³�« Èdšô« V0«uJ�«

v?K?Ž  U?�U?A?²?0ô« Ác?¼ ‰ö?š s?  «u?K?B?×?O?� W?¹œU?L?�« —u? ô« i?FÐ ·UA²0UÐ «u uI¹ Ê« qł« s 

„UJ� ô ÍdOB  ◊U³ð—« u¼ dA³�« l  ◊U³ð—ô« Ê≈ÆÆÆsOO½uJ�« d¹uD²�  UN½ułU²×¹ w²�«  U uKFL�«

¡U?L?K?Ž U?NHKš ÊU0 ÂUŽ W¾  q0 bB=« ås¹dHB�«ò X=Ë w� XLð w²�«  U�UA²0ô« q0 Ê« UL0 ¨tM 

¢ÆÆÆsOO½uJ�«

∫ XK=

ô« rN�« Ê« b¹—« ô ̈ p�– s  d¦0«Ë rN�« s� d¦0« WŠ«dBÐË rN�« r� WŠ«dBÐ sJ�Ë pŠdA� «dJý ‡

U¾OýÎ«bŠ«Ë Îøøøø U  U u¹ UM¼ s  ÃdšUÝ q¼ÆÆÆ 

∫  œ— 

ÃËd?X�« W�U×²Ý« ‰uŠ U×{«Ë ÊU0 w¦¹bŠË ¨ÃËdX�UÐ dJ�Ë UM¼ v�« bŠ« qB¹ r� ÆÆV¹dž¢ ‡

¢ÆÆÆ «bÐ« ÃËdX�UÐ dJHð s� WJKLL�« Êb  vKŽ ·dF²ð Ê« bFÐ sJ�Ë WJKLL�« s 

¡U?I?³?�« l?O?D²Ý« wM²O�Ë UNðdO « p½« WJUšË ¨œułu�« w� U  ŸË—« UN½«Ë bÐ ô WM¹bL�« Ác¼ Ê« öF� ‡

w²KzUŽ YOŠ ¨dA³�« r�UŽ w� UL½«ËÆÆÆ UM¼ v�« fO� wzUL²½«Ë Í—Ëcł sJ�ËÆÆÆ bÐô« v�« UNO�

ÆÆÆÆ ÁdOž dš¬ ¡wý qł« s  ô« UM¼ v�« dCŠ« r�Ë ¨w�Mł ¡UMÐ«Ë

øøø ¢ ådA�« …u=ò  t½uL�ð U  u¼ s�Š U¹ p�b¼ Ê«¢ ‡

Ê« ô« X?=u?�« f?H?½ w?� …d?O?¦?0 ¡UOýUÐ wD³XðË wC=UMð q0 rž—Ë o×�« p� ‰u=« ¨Áb½UÐ U¹ ö0 ¢‡

ÆÆÆ WLO=  «cÐ X�O� t³½U−Ð Èdšô« ·«b¼ô« q0Ë ÍdOJHð s  ‰Ëe¹ s� «bŠ«Ë U�b¼

øøø¢ s�Š U¹ p�b¼ u¼ U Ë¢ ‡

ÆÆ Áb½UÐ U¹ÆÆÆ …œUž w�b¼ ‡
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∫ Y³X�« s  uKXð ô W−NKÐ X�U=Ë Áb½UÐ XL�²Ð« 

øøø¢åt²½«œU0ò bBIð X½«¢ ‡

ÆÆÆ …œUž bB=« ö0 ‡

¨UNMŽ XOKXð w²�« åt²½«œU0ò WO½uJ�« sŽ Àb×²ð X½« ¨rKŽ«¢ ‡

 UN�eŽ rð p³³�ÐË, q UJ�UÐ p²B= ·dŽ« w½« p� XK= bI�,sJ�Ë

UI�ËËÎ t?²?½u?0 UN²š« V×ð p½UÐ X�dŽË XFLÝË X¹«— UL�  ,ô«

UNOJ×ð p²OK� „UM¼ ÊU0 Ê« °° UN�dF½ ô V×K� U=dÞ dA³K� ÊU0 «–«

V×ð X=u�« fH½ w�Ë  åt²½«œU0ò V×ð nO0 rN�ôË ·dŽô w�

øøø ¢t²½u0 UN²š«

w½« ·d²Ž«Ë q−š« r� U½«Ë ¨sOMEð ULÐË XK= U  w� oŠ pF  ‡

ôË U?L?�U?Ž ôË U?O?³?½ ôË UO�U¦  X�� U½« rF½ÆÆ  UC=UM²�UÐ ¡wK 

r?JK¦  wK¦  tK�«  U=uKX  s  nOF{ ‚uKX  U½«ÆÆÆ U�u�KO�

 r?J?�?H?½« Êu?L?�?ð U?L?0 s?O?O?½u?J?�« Ë« s?−?�« w?MÐ r²½«,„U?M?¼ r?F½

VKÞ« ôË ̈ «dO�Hð UN� bł« ô U½« v²Š  UC=UM² Ë W³¹dž  U�dBð

»u??O??F??�« s??  u??K??š_  U??N??�¬ X??�??�ÆÆÆ U??N??L??N?H?²?¹ Ê« b?Š« s? 

w?½U?Ð Áb?½U?Ð U?¹ p?� ·d?²?Ž«Ë d?ÐU?0« s?�Ë »c?0« s�ÆÆÆnFC�«Ë

«¡e?ł  X?×?³?J«Ë å Õd?  W?O?M−�«ò X³³Š«Î b?I?½«Ë ¨w?ðUOŠ s   

U u¹ wH²X²Ý UN½UÐ dOJH²�« œd−  qL²Š« r�Ë ¡wý q0 w� UNHKš

Ê« U½uMł Ë« UIAŽ tLÝ Ë« ¨ œ—« Ê« U³Š tLÝÆÆÆ wðUOŠ s  U 

«cN�ÆÆÆ v² Ë  «–UL�Ë nO0 ̈ ÀbŠ b= «c¼ Ê« WIOI×�U� ̈  œ—«

Ë√ ̈ …œUž w²³O³ŠË w²łË“ Xš«ÆÆÆ U¾Oý Ÿu{uL�« w� dOG¹ s�

·d²Ž«ÆÆÆ wðUOŠ w� ¡wý r¼« X×³J«  UNMOL�ð UL0 åt²½«œU0ò

 t?½UOšÆÆÆp�cÐ, —bž,U?N²IKÞ« Ê« »UI�ô« Ác¼ UC¹« ÆÆ…—UIŠ

rJM  XLKFð bI� ¨s−�« wMÐ U¹ r²½«Ë ¨U¾Oý dOGð sK� w�H½ vKŽ

w?²?�« —u? ô« d?¦?0«Ë ¨q?O×²�L�«Ë V−F�« rJM  X¹«—Ë ¨dO¦J�«

¨w?L?K?F?�« ‚uH²�« ôË ¨WOM e�« eł«u×�« X�O�ÆÆ U³−Ž UN²�dŽ

¡wýË ̈ ¡wý q0 Êu�dFð r²½« rF½ÆÆÆtOHXð U Ë w�H½ w¼ UL½«

vI³²Ý dA³�« WO�H½ Ê«ÆÆÆr²=uHðË rð—uDð ULN  Áu�dFð s� bŠ«Ë

 Á“u? — «uJHð s�  «eG�,r?J?K?¦  dJH½ ôË ¨rJK¦  jDX½ ô s×½

g?O?F?½ s?� U?M½ô ¨ÂUŽ W¾  bFÐ Àb×OÝ U  UMLN¹ ôË ¨rJ²I¹dDÐ

 ÂUŽ W¾L�«,œd−  vI³²�� ¨Àb×OÝ ULÐ r²N½ UM½QÐ UMOŽœ« u� v²Š

U?M?½ú?� b?G?�U?Ð U½dJ� Ê«Ë ÂuOÐ Âu¹ …UO×�«Ë ¨dOB= dLF�U� ¨¡UŽœ«

¨v�Ëô« …dLK� w� Õd   dNþ ULMOŠ°°° «c¼ UM u¹ bG�« w� Èd½

Õd  XMKŽ«ÆÆÆ UNK0 wðUO×�Ë å…œUG�ò w½«bI� l  U¼—uNþ s «eð

¡u�K�  U½«uMŽ X½U0ÆÆÆ WLI²M   ¡Uł UN½UÐ v�Ëô« WE×K�« cM 



 dA�«Ë, p?�– d?O?ž  d?N?þ« u� v²Š ¨U¼—uNE� v�Ëô« WE×K�« cM  «bOFÝ XM0,X?�U= UN½ô ø«–UL�

XEI¹« UN½_ ULÐ—Ë ¨…œUž l  t²KF� UL� ÍdOL{ `¹d¹ b= UÐUIŽ UNO� X¹√— w½_ Ë« ¨…œUž Xš« UN½«

rI²M²ÝË ̈ UNÐ w½d0cðË ̈ …œUž Xš« UN½ô wðUOŠ w� ULN  U¾Oý X×³J«ÆÆÆ wKš«bÐ dA�«Ë ¡u��«

w²�« ÊuM−�«Ë dA�«Ë ÁdJ�« W³FKÐ tðú  °°° wðUOŠ w� …œUž t²0dð dO³0 ⁄«d� ÆÆÍdOL{ `¹—«Ë wM 

w?� X?F?=ËË Íe?z«d?ž n?K?š X?I?�?½« w?½« d?J?½« ôË ÊU?�½« U½«ÆÆÆ Âu¹ bFÐ U u¹ Õd  UNO� wM²Kšœ«

¡«u?łô« q?0  Q?O?¼ Ê« b?F?Ð U¼b�ł v�« ÊuM−L�U0 wMF�bð Ê« XŽUD²Ý«Ë  ¨WO�M−�« Õd  …bOB 

XHF{ w½√ dJ½« ô ̈ nF{« wMKF−¹ ÊQÐ öOH0 ÊU0 n=uL�« ÊuMłË w½U dŠË w²łUŠÆÆÆ p�c�

l?M=« Ê« X�ËUŠË ¨p�c� XL�QðË XÐcFðË ¨UN²š« ÊUCŠQÐ …œUG� w²½UOXÐ  dFýÆÆÆ XHF{Ë

¨nOF{ w½QÐ w�HM� X�d²Ž«Ë  bŽ wMJ�Ë ¨W=—UX�« Õd  …u= dOŁUð X×ð «c¼ XKF� w½QÐ w�H½

¨b?¹b?ł s?   «d?  …b?Ž n?=u?L?�« —d?J?ðÆÆÆU?¼d−Hð Ê« Õd   bLŽ w²�« wð«uNý nKš  dÝË

 ÂËU?=« Ê√ b?¹—« s?0« r�Ë ¨w½œuI¹ Ê« wKš«bÐ UL½ Íc�« dAK� X0dðË,¨w?�?H½ v�« œuŽ« Ê« X�ËUŠ

ÆÆÆ Èu=« ÊU0 ◊U³Šô«Ë ”UO�« Ê_ ¨lD²Ý« r�Ë

XKF� «–UL� ̈ dA�«  d²šU�  ̈ dA�« WÐ«uÐ ‰ušœ sOÐË ̈ w�« …œUž …œuŽ sOÐ n=«uL�« bŠ« w�  dOš

W³F� jÝË w� s−Ð ôË dA³Ð ô  oŁ«  bŽ« r� w½ôË ¨…œUž bOF²Ý dA�« …u= ÊQÐ XLKŽ w½_  øp�–

 ̈ wðUOŠ w� nOEM�« ¡e−�«Ë q ô« XOIÐ w²³O³Š …œUž sJ�Ë ̈ WO¼UM² ö�« d U²�«Ë ¡U¼b�«,¨UN�½« r�

¨w?I?O?I?×?�« w?³?Š w?¼ …œU?žÆÆÆ U?¼U?ÝU?Mð« Ê« wKŽ XLJŠ W½uM−L�« W³FK�« Ác¼ ¨UN²OÝUMð wMJ�Ë

 Êu�uIð U  wMLN¹ sK�  Êu�uIð U  «u�u= ̈ bÐô« v�« vI³²ÝË,¡wý q0 sOÐ  dOš u� w½QÐ U½√ ‰u=QÝË

ÆÆÆUN½uLNHð s�Ë w²O�H½Ë wŠË— ÁcN� ̈ …œUž dOž ¡wý ôË …œUž  d²šô ̈ …œUžË s−�« r�UŽ w�

∫ X�U=Ë oHBð  √bÐË UN¹b¹ Áb½UÐ XF�—Ë ÂöJ�« sŽ XH=uð

r¼ô« sJ�Ë ̈ tÐ lM²=«  b0 w½« v²Š lMI Ë lz«— t²K= U Ë ̈ XK= U  fJFÐ WH�KH�« bO−ð X½« U¼¢ ‡

X×{Ë UN� UłË“ tð—U²š« Íc�« ÊQÐ lM²I²Ý q¼ ̈  «—d³L�« ÁcNÐ åt²½«œU0ò lM²I²Ý  q¼ ∫«c¼ q0 s 

U?¾?O?ý  U?O?½uJ�« sŽ ·dFð ô p½« Ëb³¹°° UN²š« l  UN½uX¹ tKł« s Ê« …—œU?= s�Š U¹ tO½uJ�«°°°

s  b0U²ð v²Š W�uN�Ð Ã«Ëe�« —dIð ô tO½uJ�« ÆÆåbNF�« p¹dýò UN½uX¹ Ê« ô« ̈ ¡wý qJÐ ̀  U�²ð

t?½U?š Ê« `?H?B?ð ôË ¨«b?Ð« t?½u?X?ð ô ©Ã«Ëe?�«® ◊U?³?ð—ô« bNŽ XMKŽ« Ê« WO½uJ�«Ë ¨UNðUOŠ p¹dý

«b¼Uý ÊuJO� UNLÝ«  —U²š« s  UL½«Ë jI� UN²š« X�O�Ë ¨UN²š« l  å«œU0ò XMš X½«Ë ¨UNłË“

ÆÆÆ¢UNł«Ë“ vKŽ

∫ …b½UÐ …dO ö� XK= 

 UE×� s  uKš« ôË dA³�« s  w½« rNH²Ý …œUžË ¨p�c� wM²F�œË ¨UN²½Uš w²�« w¼  Õd  UN²š« ‡

ÆÆÆnF{

Ë« d?A?³?�« s?  X?M?0 Ê« ‚d� ôË ¨UNL�UŽ WI¹dÞ vKŽ UNF  ◊U³ð—ô« bNŽ XMKŽ«Ë ¨UNłË“ X½« ¢‡

U?N?²?š« ÃË“ ÊU?0 u?� v?²?Š ¡U?A?ð s  l  ¡UAð U  qFHð Ê« o×�« UN� Êô UNMXð r� UN²š«Ë ¨sOO½uJ�«

tO½u0 ÂuKð Ê« sJL¹ ôÆÆÆÆ wFO³Þ d « u¼ qÐ ̈ t½UOš Ÿu{uL�« «c¼ d³²F¹ ô ̈  UO½uJ�« ÂuNHLÐË

U¾Oý  œ«—« U¼d³²Fð qÐ ¨W½UOš U¼d³²Fð ô UN½ô ¨UNM  VCGð Ë« ¨tOKŽ Èdš« WO½u0ÎtOKŽ XKBŠË 

WJ¹dýò X½U0 Ê« ¨jI� …bŠ«Ë t�UŠ w� lOL−�« dE½ w� tMzUš d³²Fð WO½uJ�«ËÆÆÆ UNIŠ s  «c¼Ë

Êô ¨t?½U?O?š d?³?²?F?ð Ác?N�  ¨UNłË“ l  W=öŽ W U=UÐ Èdš« WO½u0 X U=Ë åXðU ò XN²½« b= åbNF�«
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V−O�  ̈ sOJ¹dA�« bŠ«  U  Ê« v²Š tM  „UJ� ô ◊U³ð—ô« bNŽ

s?  ÊQ?� «cN�Ë ¨ uL¹ Ê« v�« bNF�« vKŽ k�U×¹ Ê« dšô« vKŽ

b?= Èd?š« ÃË“ l?  W?=ö?Ž W? U=UÐ WO½u0 Í√ v{dð Ê« qO×²�L�«

 X?ðU ,s?E?�U?×?¹  U?O?½uJ�« qJ� tłËe²  w¼Ë WO½u0 XðU  ÊU�

l?  W?=ö?Ž W?¹√ X? U=«Ë …bŠ«Ë  «d−ð  Ê« q¹u�«Ë ¨U¼bNŽ vKŽ

U¼«dð b=°°°  UO½uJ�« qJ� t½UOš d³²F²Ý ÁcN�  ̈ XðU  w²�« ÃË“

Æ UO½uJ�« Èb� WÝbI  sO½«u=  UNMJ�Ë ¨U  UŽu½ W³¹dž sO½«u=

l?O?D?²?�?ð W?O?½uJ�«Ë ¨XðU  Ê« tO½uJ�« bNŽ vKŽ k�U×ð WO½uJ�«

u??¼ j??I??� W??�U?×?�« Ác?¼ w?� s?zU?X?�«Ë ¨b?¹d?ð U?  v?K?Ž ‰u?B?×?�«

¨p²łË“ t²½«œU0 XMš bI�ÆÆÆ s�Š U¹ szUX�« X½«Ë ̈ p¹dA�«

 p�– ÊU0 s  l   t²½«œU0 dE½ w� ‚d� ôË,WE×K� u�Ë rK×ð ö�

Êu????½U????= s????Ž Ãd????X????ðË p????M????Ž `???H???B???²???Ý «œU???0 ÊU???Ð …b???Š«Ë

v?�« U?¼U?IKð ô Ê«Ë ¨p²½UOXÐ ·dFð ô Ê« vMLðËÆÆÆ UO½uJ�«

—b= u� ̈ pLKF�Ë ̈ UN� p²½UOXÐ rKF²�� p�– —b= Ê« t½ô ̈ bÐô«

ÆÆ«œU0 ∫ UN� ‰uIðË dX� qJÐ Õd  UN²š« nI²�� ̈ ¡UI� ÊuJ¹ Ê«

U?¹ Êu?½U?I?�« u?¼ «c?¼ÆÆÆs?zU?š t?½«ÆÆÆ w?F  W=öŽ płË“ ÂU=«

°°°Èdš« WO½u0 ÃË“ W½UOš vKŽ d²�²ð ô WO½u0ÆÆÆ s�Š

¡«dN�« «c¼ ‚bJ« Ê« b¹—« ô wKš«bÐË ̈ w³K= ‚ULŽ« s  XJ×{

 Êu?M?−�«Ë,w?� w?I?³?²?L?�« q? ô« Ê« w?M?F?¹ «cN� ¨X=bJ Ê« w½ô

∫ kOG�«Ë dNI�« s  p×{« U½«Ë Áb½U³� XK=Ë ¨vN²½« b= UNzUIK�

ô« Ã«Ëe??�« v??K??Ž ƒd??−??¹ s??−??�« r??�U??Ž w?� «b?Š« ÊU?Ð b?I?²?Ž« ô ‡

ÆÆÆsO½U−L�«

sJ�ËÆÆÆ Ã«Ëe�« s  ·UX¹ bŠ« ö� ̈ ‰uIð UL  fJF�« vKŽ¢ ‡

Æ¢ tMKF¹ Ê« bFÐ ”bIL�« ◊U³ð—ô« bNŽ t½UOš vKŽ ƒd−¹ bŠ« ô

ôË ¨¡w?ý q?0 w?� …eOL  ¨dš« ¡wý …œUž w²łË“ Ê« oŁ«Ë U½« ‡

s?  w?½U?Ð —b?I?²?Ý w¼Ë ¨ U�UX��« Ác¼ q¦LÐ r²N²Ý UN½« bI²Ž«

Êu?½U?= w?� Õd?A?ð r?� w?¼ U?C?¹«ËÆÆÆ w?�Ëd?þ r?N?H?²?²?ÝË dA³�«

fOK�  ̈ Á“ËU−ð« ô v²Š w� t²ŠdA� tÐ r²Nð X½U0 u�Ë ̈  UOM−�«

øøøÊu½UI�« «c¼ qNł« w½« w³½–

p�c0 fO�« ̈ lz«— q¦  ÆÆå V½– s  ̀ ³=« W−Šò Êu�uIð r²½«¢ ‡

°¢ s�Š U¹

w� U  q0 qLŽQÝ  ¨t½«Ë_ oÐUÝ Y¹b×�« «c¼ ¨‰UŠ q0 vKŽ ‡

…œU?ž Ã«d?š_ W?I?¹dD�« bł_ ¨sLŁ s  wMHK0 ULN Ë w²ŽUD²Ý«

bOŠu�« ¡wA�«Ë ̈ Àb×¹ U  Àb×O� U¼bFÐË ̈ —uM�« W³= s−Ý s 

v?I?³?¹ ô ¡w?ý q0 Ê« ¨wM½QLD¹Ë s−�« r²½« rJO� wM³−F¹ Íc�«



ÆÆÆ t�JŽ Àb×¹ t½u�uIð U  q0Ë  ¨t�UŠ vKŽ

∫ X�U= »«dG²Ý« …d³MÐË

‰u×²ð ô v²Š p�HMÐ «dO¦0 o¦ð ö�ÆÆÆ W=ULŠ sŽ l³Mð sJð r� Ê« WI¦�« Ác¼ wM³−Fð ¨ rOEŽ¢ ‡

 o?LŠ« v�«,r?�U?Ž w?� …œu?łu?L?�« p?K²0 s−Ý œd−  U¼—uB²ð q¼ ¨å—uM�« W³=ò w¼ U  qN−ð X½«

j?I?� øUN½—UIð Ê« lOD²�ð «–ULÐ rKFð«ÆÆÆ W¹bÐô« W¹UNM�« o³�ð w²�« W¹UNM�« w¼ —uM�« W³=ÆÆÆdA³�«

øÁƒUG�« rð rJ×�« cOHMð rð Ê« bFÐË Â«bŽôUÐ bŠ« vKŽ rJŠ qN� ¨dA³�« bMŽ å Â«bŽôUÐ rJ×�UÐò

r?J?ŠÆÆÆå —uM�« W³= s−Ýò ÆÆ√uÝ« u¼ U  błu¹ÆÆÆÂ«bŽôUÐ rJŠ błu¹ ô sOO½uJ�« r�UŽ w�

¨ u?L?¹ v?²?Š UNM  ÃdX¹ ö� å W³I�«ò Ác¼ ‰ušbÐ bŠ« vKŽ rJŠ Ê«Ë ¨cOHM²�« n=Ë l  Â«bŽô«

s?  d?L?I?�« p?¹d?×?ðË ¨«u?ŽU?D?²?Ý« U?L� UNM  bŠ« Ã«dš«  «u�ËU×O� UF  dA³�«Ë ÊuO½uJ�« lL²ł« u�Ë

e?ł«u?Š s?Ž …—U?³?Ž w?¼Ë ¨b?Š« UNLLB¹ r� —uM�« W³= Êô ø«–UL� rKFð√ÆÆÆ qNÝ« ÊU0 ULÐ— t½UJ 

t?ðb?B?= U?  X?L?N?� q?¼ °°°U?N?½u?=d?²?X?¹ n?O?0 «u?�d?F?O?� U?¼u?L?L?B?¹ r?�Ë ¨U?¼b?Šu�  błË WOM “

”Q?O�« q¹e¹ —uM�« W³= sŽ ¡wAÐ „d³šUÝË ¨pD³Š« s� wMJ�Ë ¨W=ULŠ sŽ l³Mð p²IŁÆÆÆw�uIÐ

rNŠöJUÐ q ô«  bI� s¹c�« ¡ôR¼ ô« UNKšb¹ ôË ÈuBI�« WÐuIF�« w¼ —uM�« W³= ôË«ÆÆÆ p³K= s 

ÆÆÆÆÆ —«dJô« o³Ý l Ë t¹«—œ sŽ rNL�UŽ vKŽ …—uDš ÊuKJA¹ s¹c�«Ë

∫ XK= 

øø rN�« Ê« V−¹ «–U Ë øs¹bBIð «–U  ‡

ÆÆ q¼Uł p½« bB=« ‡

øø rN�« r� ‡

«bÐ√ bBIð ô w¼Ë sO½«uI�« XH�Uš å t²½«œU0ò ̈ …œdL²  ôË W d−  sJð r�  t²½«œU0 ‡ÎôË ̈ bŠ« ¡«c¹«  

vF�ð Ë« bBIð r�Ë ̈ «bŠ« –Rð r� UN½ô ̈ …dDX�« WH�UXL�UÐ vL�ð ô wN� «cN�Ë ̈ ·b¼ v�≈ vF�ð

U¹√ bŠ« ¡«c¹ôÎV?BM  Ë« W½UJ  W¹√ qGAð ô UN½ô å…œdL² ò vL�ð ôË ¨sOO½uJ�« Ë« dA³�« s  ÊU0 

v²Š ¨sO½«uI�« s  dO¦J�« qN−ð s�Š U¹  t²½«œU0Ë ¨ÊU0 Í√ vKŽ oKD¹ ô åœdL² ò  VI�Ë ¨wLÝ—

 U¾O¼ w� …b¹bŽ VJUM  ÊuKGA¹ UN²KzUŽ œ«d�« s  dO¦J�« Ê_ ULÐ— ¨WÞuKG  sO½«uI�UÐ UN²�dF  Ê«

UN½ô W¾ÞUš WI¹dDÐ UN²�dŽ ULÐ—Ë …dO¦0 ¡UOýQÐ ·dF²ð UNKFł UN²KzUŽ ułË ̈ t²½u0 WJUšË ̈ WHK²X 

U?N�uC� „dŠ dA³�« sŽ UN²KzUŽ w� —Ëb¹ ÊU0 Íc�« dO¦J�« Y¹b×�«ËÆÆÆ UN� UNŠdA¹ s  b−ð r�

s?Ž —u? ô« s?  d?O?¦?J?�U?Ð W?L?K?  X?×³J« UN½« v²Š ¨V¹dG�« r�UF�« «cN� o¹dÞ sŽ Y×³K� UNF�œË

ÆÆÆ UN�dFO� …dO¦0  «uMÝ v�« U¼dOž ÃU²×¹ dA³�«

∫X�U=Ë ¨UNÝuKł ÊUJ  X�b³²Ý«Ë XH=ËË ¨ÂöJ�« sŽ …b½UÐ …dO ô« X²LJ

U?F³Þ  ‡ÎÁc?¼ q?0 X?³?K?Þ b?I?� ¨p?�– »d?G?²?�?ð ô Ê« pOKŽ  ø«c¼ q0 ·dŽ« nO0 ∫‰¡U�²ð b= 

V?−?¹ «cN�Ë ¨w²O�ËR�  X×ðË w²M¹b  qš«œ `³J« hXAÐ oKF²ð UN½«Ë  WJUš  U uKFL�«

«c?N?Ð W?D?³?ðd?  t?²?½«œU?0 W?B?=Ë ¨w?²?M?¹b?  v?�« ÂËb?I?K?� t?F?�œ Íc?�« U? Ë ¨¡w?ý q0 tMŽ ·dŽ« Ê«

o?A?F?ð X½U0 U¼dGJ cM  t²½«œU0 ÊQ� ÆÆWO�uHD�« UNðd UG Ë  t²½«œU0 v�« …œuŽËÆÆÆŸu{uL�«

¨d?A?³?�« r?�U?Ž v?�« U?N?I?¹dÞ XHA²0« v²Š ¨p�– Àb×¹ ÊU0 ULz«œË ¨ÊËdšô« UNMŽ Y×³¹ Ê«

U?¼ËbOF¹Ë U¼Ëb−¹ v²Š ¨ÂU¹«Ë U U¹« UNMŽ «u¦×³O� …d UGL�« l�«bÐ „UM¼ ¡v³²XðË »dNð  √bÐË

q?N?�?�« s?  s?J?¹ r?�Ë ¨d?A?³?�« r?�U?Ž w?� X?ŽU?{ U?  «d?O¦0ËÆ b¹bł s  UN²KF� —dJðË UN²OÐ v�«
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UN²KzUŽË ÆdA³�« r�UFÐ oKF²ð UN²KFł Ác¼ UNð«d UG ÆÆU¼œU−¹«

Ê« s?J?L?¹ «–U? Ë ¨—u?M�« W³= s Ë  UÐuIF�« s  UN²�UšQÐ   √bÐ

…b?F?� W?½u?M?−?L?�«  «d UGL�« Ác¼ sŽ XH0 v²Š  ¨UN� qB×¹

Ë ¨ d??³??0 Ê« b?F?Ð b?¹b?ł s?  U?N?O?�« œu?F?²?� ¨ «u?M?ÝÀb??×?ð

 öF� p³×ðË W�œUBL�«,WO½uJ�« XIAŽ Ê«ò Êu�uI¹ UL0Ë

¨t?²?½«œU0 p²³Š« ÆåÊuMł WO½uJ�« oAŽòË ån=u²¹ UNKIŽ

i?�d?ð Ê« l?O?D?²?�?²?� s?J?ð r?� Ã«Ëe?�« U?NM  X³KÞ ULMOŠË

UN½« ô« ̈ p�– vKŽ U¼«bŽUÝ UN³ŠË UNKNłË ̈ U³KÞ UN³O³×�

s�Š U¹ »dG²�ð ôÆÆÆ UNL�UŽ bO�UIð V×ðË Âd²×ð X½U0

åt?²?½«œU0ò ¡U0–Ë ¨t� qO¦  ô t²½«œU0 ¡U¹d³0 Ê« p� XK= Ê«

lOL−�« ŸbXð UNKFł

ô«Ë ¨W?�u?G?A?  X?½U?0 t?²?½u?0 U?N?²?š« Ê« p?�– v?K?Ž U?¼b?ŽUÝË

W?³?O?B?L?�« X?F?=Ë  s?J?�Ë Àb?Š t?²?O?�Ë ÆÆÆU?¼d? « n?A?J?½ô

U?N?²?KzUŽ W¹UJË X×ð s  Xłdš pÐ UNł«ËeÐË  ¨p²łËeðË

p?½« W?JUšË UNMŽ XOKXð «–« ô« UNðœUŽ« sJLL�« s  bF¹ r�Ë

Ã«Ëe�UÐ UN²KzUŽ W¹UJË s  Xłdš UN½« ULÐË ̈  UNłË“ X×³J√

 åu?ðU?J?�«ò W?D?K?Ý W?¹U?JË X?×?ð X?×?³J«Ë dAÐ s ,s?J?¹ r?� 

fF²�« pEŠË ¨UNMŽ vKX²ð pKF−¹ Ê« vKŽ e−FO� åuðUJ�«ò

v�Ëô« W�ËR�L�« w¼Ë uðUJ�« fK−  w�  uCŽ t²½u0 UN²š« Ê«

¡UCI�« w� WFÝ«u�« UNðd³šË ¨dA³�UÐ sOO½uJ�« ‰UBð« lM  sŽ

ÊuH�UXL�U�ò ̈ …d³X�«Ë …uI�«Ë rKF�« »U×J« s¹œdL²L�« vKŽ

U? u?¹ r?²?N?ð r?�Ë ¨U?N� W³�M�UÐ d0c¹ ô¡wý å—UGB�«Î¨r?¼d UÐ  

Ác?¼ q?¦?  w?�u?ð l?O?D²�¹ ¨t²½u0 ÍbŽU�  —UGJ s  ÊU0 ÍQ�

¨t²½u0 Xš«  å«œU0ò w¼ …dL�« Ác¼ å WH�UXL�«ò sJ�Ë ̈ WLNL�«

…dOGB�« UN²š« Ê« U u¹ —uB²ð r� w¼Ë UN½uMł sł w²�« t²½u0Ë

X? U?=  ¨d?A³�« s  «bŠ«Ë ÃËe²ðË W=UL×�« Ác¼ q¦  VJðd²Ý

 s?O?O?½uJ�« r�UŽ v�« å«œU0ò …œUŽ« vKŽ ·«dýôUÐ UN�HMÐ,ÊôË

sJð r� t²½u0 ÊôË ̈ åuðUJ�«ò sŽ —u ô« s  dO¦J�« ·dFð «œU0

U?N?½« W?JU?šË U?N?¹–R?ð b?= t?I?¹d?D?Ð «œU?0 v?K?Ž i?³?I?�U?Ð V?žd²�

X½U0 qÐ ¨WKNÝ UNOKŽ i³I�« WOKLŽ sJð r� «cN�ËÆÆÆUN²š«

å«œU?0ò W?H?�UXL�« vKŽ i³I�« rðËÆÆÆåt²½uJ�ò W³FJË W=Uý

W¹UJË X×ð vI³ð ÊUÐ UNOKŽ rJ×O� UNL�UŽ v�« UNðœUŽ« XLðË

W?¹U?Ju?�« l?�— r?²¹ U¼bFÐË ¨w½u½UI�« s��« mK³ð v²Š åuðUJ�«ò

–UXð« lOD²�ð ô UN½« U¹UJu�« ÂuNH Ë ¨UN²¹dŠ UN� œuFðË UNMŽ

s??  U??N??O??K??Ž ·d??A??L??�« W??I??�«u?L?Ð ô« U?N?ðU?O?Š h?X?¹ —«d?= Í√



UOBXý UN¹bŽU�  s  WJUš W³=«d  UNOKŽ XF{Ë bI� ̈ dO³0 –uHMÐ l²L²ð t²½u0 Ê« ULÐËÆuðUJ�«

 ÊU?J  q0Ë WÝ—bL�«Ë XO³�« w� WŽU��« —«b  vKŽ,¡U?=bJ« vKŽ UC¹« W³=«d  XF{Ë UN½« v²Š

U? «ÆÆ «œU?0 …d?O?G?B?�« l  ÀbŠ U  «c¼ÆÆÆdA³�« r�UŽ v�« b¹bł s  »dNð Ê« WOAšÆÆÆ«œU0

Êu?½U?I?�«Ë ¨ «b?O?I?F?ð ÊËb?Ð —u? ô«  —U?�?� W¹œUŽ WO½u0 XłËeð XM0 uK� ”uF²L�« UN¹« X½«

pKO³Ý ‰UŠ v�« œuFð U¼bFÐË ¨pðd0«cÐ XK−Ý  U uKF  W¹« s   pžU œ `�  r²¹ ÊUÐ hM¹

d?¦?0ô« v?K?Ž Ë« ¨”u?N?Ð »U?Bð Ê« u¼ p� Àb×¹ Ê« sJL¹ ÊU0 ¡wý d¦0«Ë ¨bŠ« p−Že¹ ô

s?O?¹ö?  s?O?Ð s?  p?F?=Ë« ¨V?F?B?�« p?E?Š sJ�ËÆÆÆpžU b� `�L�« ¡«dł s  X=R  ÊuMł

ÆÆ dA�« »«uÐ« tÝ—UŠ ¨t²½u0 Xš« t²½«œU0 Ã«Ë“Ë V×Ð  UO½uJ�«

wFO³D�« Ã«ËeK� WJd� s  UN²š« X dŠ b= X½«Ë ̈ Âö��«Ë ⁄U œ ̀ �LÐ wH²J²� sJð r� t²½u0Ë

«cJ¼Ë¨ UN²š« ÃË“ X½«Ë ô nO0 ̈ WJUš WK UF  pK UFð Ê« bÐ ö�ÆÆÆ UN�Mł wMÐ s  w½u0 s 

 s?O?O?½u?J�« r�UŽ w� …U¼b�« —U³0 s  ÁbŠ«Ë l  VFK�UÐ  √bÐ,w?� W?F?²L  tOK�ð t²½u0 pO� b−²�

‰uJu�« qł« s  UNÐ lOL−�«  QłU� w²�« UNðUDDX  w� pFCð Ê«  —d= v²Š ̈ UNž«d�  U=Ë«

ÆÆÆUM¼ v�«

Èu?N?ý l?�«b?Ð f?O� ¨UNK³=«Ë UNMCŠ«Ë w½UJ  s  eH=« Ê« ÍœuÐ ÊU0 r0Ë ¨UN¦¹bŠ Áb½UÐ XN½«

…œUF��«Ë WŠ«d�UÐ —uFýÆÆÆ wðUOŠ w� t²FLÝ —UÝ d³š qLł_ ÊUM² ô«Ë dJA�« l�«bÐ UL½«Ë ̈ UN�

¨å…œUG�ò ÀbŠ UL� …d²� cM  w� U “ö  qþ dOL{ VO½UðË r�«Ë »«cŽÆÆÆ s “ cM  UNðbI� w²�«

ôË —u?½ W?³= ôË s−Ý ô ¨WIOI×�« X�dŽ Ê« bFÐ vH²š«Ë ‰«“ b=ÆÆ V³��« XM0 w½« WJUšË

ÂU?¼Ëô« s?Ž «b?O?F?Ð ¨Âö?ÝË ÊU QÐ UO×ð wN�  ¨…œUG� qBŠ «c¼ q0 s  ¡wý błu¹ ôË »«cŽ

ÆÆåÕd ò WO¼«b�« wžU œ w� UN²Ž—“ w²�«

∫ UŠd� Áb½UÐ …dO ö� XK=

√b?³?ð Ê« w?M?L?N?¹ ô Êô« ¨œu?łu?�« w?� …d?O « qLł«Ë ·dþ«Ë nD�« U¹ p� «dJý ÆÆp� «dJý ‡

ÆÆÆ …œUž w²³O³ŠË w²łË“ vKŽ åXMLDðò Ê« bFÐ wN²Mð Ë« …UO×�«

∫ Áb½UÐ X�QÝ

pA¹ v�Ëô« WK¼uK� UF  UL¼«d¹ s  Ê« v²Š ¨ÊU²NÐUA²  Õd Ë …œUž ¨d¦0« ô ‰uCH�« »UÐ s  ‡

ÊËd?E?Mð r²½«Ë ¨w½u½UI�« s��« mK³ð r� …œUž X½U0 Ê« ULNMOÐ s�K� U=—U� Èd¹ ôË ¨Â√uð ÂU « t½«

r?0 «–« ¨U? U?Ž ÊËd?A?ŽË W?�?L?š U¼dLŽ ÊU0 UN²łËeð ULMOŠ t½« tLKŽ« U Ë ¨…dOGJ WKHD0 UNO�«

øøøå Õd ò dLŽ ÊuJ¹

∫ X�U=Ë Áb½UÐ XJ×{

…uCŽ åt²½u0òË ¨dA³�« s�Ð t½—UI  U UŽ sOŁöŁ dLF�« s  mK³ð ULMOŠ w½u½UI�« s��« mK³ð …œUž ‡

‰uJuK� X=u�« s  œdH�« ÃU²×¹ r0 XLKŽ p½« bÐôË dA�« »«uÐô WÝ—UŠË åuðUJ�«ò fK−  w�

ÆÆVJUML�« Ác¼ v�«

ÆÆp³O−ð w¼Ë UN�QÝ« ·dFð Ê«  œ—« Ê«¨ åt²½u0ò dLŽ ÊuJ¹ Ê« sJL¹ r0 pKIŽ —uB²¹ s�  «–«

ÆÆÆ ‰UJýôUÐ W½ËdI  X�O� sOO½uJ�« bMŽ —ULŽô«Ë

∫ X�Q��

øøø Ułd×  w�«RÝ sJ¹ r� Ê« …dO ô« UN²¹« X½« „dLŽ r0 «–« ‡
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p?� X?K?= Ê« s?J?�Ë ¨U?M?� d?X?� w?¼ q?Ð ¨U?Młd×ð ô —ULŽô« ‡

WŠ«dBÐËÆ ÍdLŽ l  W½—UIL�UÐ t²½u0 dLŽ ÊuJ¹ r0 sLX²Ý

ÊU0 ULÐ— t½« p� ‰u=Q�� ¨QłUH²ð ô v²ŠË ¨UN�Q�ð Ê« b¹—« U½«

¨t²½uJ� W³�M�UÐ …dOGJ WKHÞ U½«Ë ̈ w� W³�M�UÐ dOGJ qHÞ „bł

øø…dýU³  tMŽ t²½u0 ‰Q�ð Ê« qC�«   «c�UÐ Ÿu{uL�« «c¼Ë

∫öF� XA¼b½≈

U×O×J tMþ« U  ÊU0 Ê« ¨wN�« U¹  ‡ÎÆÆÆtMOFÐ œuKX�« «cN� ¨

«—u « UNM  XLKŽË ̈ v²ý lO{«u  w� …dO ô« l  w¦¹b×�  bŽ

r� Õd Ë ÂU¹« …bŽ XCI½«ËÆÆÆW�uN�Ð UNLN�ô s0« r� …dO¦0

U¾Oý ÊUÐ pA�« w½—ËUÝ v²Š ¨bFðÎÆÆÆÆ UN� ÀbŠ b= U  

tI�dÐ …dO¦0  ôuł w� X³ð—Ë ̈ nDK�« w� W¹Už …dO ô« X½U0

w?M?I?�«d?ð X?½U?0 U?N?½« v?²?Š ¨d?L?I?�« W?M¹b  ¡U×½« w� UN¹bŽU� 

U?OBXýÎU?L?Ý« X?½U?0 d?LI�« WM¹b Æ   ôu−�« iFÐ w� Îv?KŽ 

 vL� ,‰ULłË ÂUE½ s  tO�« XKJË U ÆÆÆt�UL−Ð dLI�« wN�

b?¹b?ł ¡w?ý t?O?�« ·UC¹ Ê« sJL¹ t½« bI²Ž« ô VO−Ž oO�MðË

,ÆÆÆwŠ«uM�« lOL−M  WK UJ²  WM¹b 

rN� ¨WŽd�Ð rNO�« œdH�« »c−M¹ ¨¡U�dþË ¡UHD� UC¹« UN½UJÝ

d?¦?0« W?M?¹b?L?�« w?� X?�u?−ð ULK0ËÆÆÆ ¡wý q0 w� Êu½ËUF² 

œd?−?L?� ¨d?O?J?H?²?�« Êu?M?−?�« s?  t½« XMI¹«Ë ¨UNÐ pIKFð œ«œ“«

w� ÊU�½ô« qB×¹ Ê« sJL¹ «–U ÆÆÆUNM  ÃËdX�UÐ ¨dOJH²�«

ÆÆÆp�– s  d¦0« vKŽ tðUOŠ

«d?Ý „U?M?¼ ÊQ?Ð w?M?O?I?¹ œ«œ“«Ë ¨b?F?ð r?� Õd? Ë Ÿu³Ý« d Î¡«—Ë  

¨d?LI�« WM¹b  w� wðôuł ÈbŠ« s  wðœuŽ ¡UMŁ«ËÆÆÆUNÐUOž

U?N?ðb?zU?  v?K?Ž ¡«b?G?�« ÂU?F?Þ ‰ËU?M?²� wM²ŽœË …dO ô« wM²K³I²Ý«

…d?O? ô« U?NO� w½uŽbð w²�« v�Ëô« …dL�« Ác¼ X½U0Ë ¨WJUX�«

s?Ž «bOFÐ wMK UFð Ê« w Ëb= cM   œU²Ž« bI� ¨WOLÝ— WI¹dDÐ

V½U−�« w� …œułuL�« …dO ô« …bzU  vKŽ UM�KłÆÆ UOLÝd�«

v?K?Ž q?D?ð ¨r?−?×?�« W?D?Ýu²  W�UJ w� ¨dBI�« s  w�ULA�«

—U−ýô« Êô ULÐ— ̈ q³= s  U¼«—√ s0« r� ̈ ‰UL−�« WFz«— …dO×Ð

ÆÆÆ ‰u−ð«Ë fKł« XM0 YOŠ UN³−×ð X½U0

…uŽb�« Ác¼ dÝ sŽ …dO ô« X�QÝÆÆÆ  ¡«bG�« ÂUFÞ ‰ËUMð ¡UMŁ«Ë

∫ X�UI� wLÝd�« qJA�« «cNÐË

s?  s?O? œU?I?�« WM¹bL�« Ác¼ ·uOCÐ VOŠd²�« w� UM²I¹dÞ UN½« ‡

 ¨W?JKLL�« Ã—Uš,Âu?O?�« bFÐ ULz«œ UNOKŽ k�U×½ W¹bOKIð WI¹dÞ

U¹√ hXA�« ÂËbI� dýUF�«ÎŸ«œËË VOŠdð WI¹dÞ w¼ÆÆÆ ÊU0 



Vł«uÐ UML= b= ÊuJ½ ÂuO�« ̈ s�ŠÆÆÆ nOCK� Â«d²Šô« ¡«bÐ« s  Ÿu½ w¼Ë  ̈ X=u�« fH½ w�

 q? UJ�UÐ p²�UO{,w?L?ÝQ?Ð ¨¡wý w� U½dB= Ê«  U½—cŽ«Ë ¨WŠ«d�« p� U½d�Ë b= ÊuJ½ Ê« vML²½

WM¹bL�« Ác¼ ÊUJÝ s  «œd� ÊuJ²� UMO�« ÂULC½ö� „uŽb½Ë pÐ VŠd½¨ WM¹bL�« Ác¼ q¼« rÝ«Ë

¡UI³�« lOD²�ð ô p½QÐ U½—cFð Ê« uł—«Ë p²¹dŠ ÁcN� XC�— Ê«Ë ̈ ¡«bFÝ ÊuJM�� ̈ XI�«Ë Ê«

s  U¼—U²Xð Èdš« WM¹b  W¹« v�« p�UB¹« vKŽ ÂuI¹ s  b−²ÝË ¨ÂuO�« «c¼ s  d¦0« WM¹bL�« w�

ÆÆÆW�LX�« WJKLL�« Êb 

 √bÐ b= VFK�« Ê« «Ëb³¹ ∫w�H½ sOÐË wMOÐ XK=Ë XL�²Ð«,WI¹dDÐ w½œdDð …dO ô«Ë XH²š« Õd 

 bL²Ž« X=u�« qJ�  ¨V¼–« s¹« v�« Ë« qF�« «–U  Í—œ« ô U½U� ¨w U « —UOš ô  ¨WÐœR Ë WFz«—

 d?L?I?�« WM¹b  w� ¡UI³�« vKŽ WI�«uL�« ÈuÝ lOD²Ý«  ô Êô«Ë  ¨¡wý qJÐ Õd  vKŽ,dEM¹ v²Š

∫…dO ö� XK=ÆÆ Íd « w� tK�«

ÆÆÆ …dO ô« UN²¹« p²M¹b  ÊUJÝ bŠ« `³J« Ê« rOEŽ ·dA� t½« ‡

∫  œ—

p� hBXMÝË ¨pÐ ’UšË qI²�  XOÐ v�« pKI½ r²OÝ ÂuO�« ¨s�Š U¹ UC¹« UM� ·dýË ¢‡

q?L?Ž œU?−?¹ô o�«dL�« „bŽU�OÝË ¨WM¹bL�« Ác¼ qš«œ …b¹b−�« pðUOŠ l  rK=U²²� pI�«d¹ s 

U?N?� ÂbIð Ê« V−¹ UC¹« X½«Ë ¨¡wý q0 p� ÂbIð WM¹bL�« Ác¼ Ê« s�Š U¹ v�Mð ôË ¨p³ÝUM¹

øøø¢ pKLŽ ‰öš s 

∫ UN²�QÝË öOK= UN ö0 w½QłU�

øøø „«—« Ê« lOD²Ý« v²  ¨X½«Ë ‡

∫ X�U= 

W?O?�ËR�L�« r−ŠË w�Ëdþ —bIð X½« bO0« ¨wI²K½Ë U u¹ wðQ¹ Ê« bÐ ô sJ�Ë ¨v²  Í—œ« ô¢ ‡

ÆÆ¢WM¹bL�« ÁcN� …dO Q0 wIðUŽ vKŽ …UIKL�«

 r?KJð« r�Ë XLJ,`?³?JU?Ý U?½«Ë ¨…dO « w¼ÆÆÆdO�H²� WłU×Ð sJ¹ r�Ë U×{«Ë ÊU0 UNÐ«u−�

ÆÆÆ p�c� lMI  V³Ý „UM¼ ÊU0 «–« ô« wI²K½ sK� ¨WM¹bL�« Ác¼ ÊUJÝ s  «œd�

∫ UN²�QÝ

øøø …dO ô«uLÝ U¹ Õd  XH²š« s¹« ‡

∫  œ— 

W?M?¹b?  v?�« ‰U?I?²?½ô« X?K?C?�Ë  ¨d?¦?0« W?M?¹b?L?�« w?� ¡U?I?³?�U?Ð V?ždð r� ULÐ— ¨rKŽ« ô ‚bBÐ¢ ‡

 U?NMŽ ¡wý Í√ rKŽ« ô UOBXý U½«ÆÆÆÈdš«,w?½Ëd³š«  «u½UJ� w²M¹b  w� ¡wý UN� ÀbŠ u�Ë

ÆÆÆÆÆ p�– qF�QÝ WJdH�« X×MÝ Ê«Ë UNŽœËô UNOI²�« Ê« œË«Æw²�UO{ w� UN½ô

w?� »U?ýË W?Ðd?Ž Í—U?E?²?½« w?� ÊU?0Ë ¨d?B?I�« WÐ«uÐ v�« …dO ô« wM²I�«— WŽU��« »—UI¹ U  bFÐË

 w� ÈbÐ UL0 dLF�« q³²I ,Æ«dOGJ Ëb³¹ tMJ�Ë ¨UC¹« u¼ Íœ«bł« dLŽ s  ÁdLŽ ÊU0 ULÐ—

 U?¼b?¹ s?  Á—U?ý«Ë W? U�²ÐUÐ …dO ô« wM²ŽœË,v?²?Š n?=u?ð ÊËœ U?MÐ  —UÝË ¨WÐdF�« v�«  bFJ

Æ¢ r−×�« …dOGJ  uO³�« bŠ« V½U−Ð XKJË

UMKšœÆÆÆ b¹b−�« w²OÐ «c¼ Ê« w� UŠ—Uý ̈ qš«b�« s  XO³�« wM¹dO� ‰ËeMK� »UA�« wI�«d  w½UŽœ

vKŽ X�dFðË ̈ UF  …uNI�« UMÐdýË UM�KłÆ ¡wý tBIM¹ ô t½« ô« ̈ UF{«u²   XO³�« ÊU0Ë ̈ XO³�«
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Æå U½UL¼ò ÊU0Ë ¨tLÝ«

w?� Õd?A?¹ u?¼Ë  åU?½U?L¼ò wI�«d  l   dÝË XO³�« s  UMłdš

w?M?M?J?L?¹  ¡w?A?� X?−?²?Š« Ê« n?O?0Ë ¨W?M?¹b?L?�« s?Ž ¡wý q0

 t?O?K?Ž ‰u?B×�«,¨‰U?L?Žô« Ÿ«u?½« w?K?Ž ÷d?F?¹ åU½UL¼ò ÊU0Ë

V?×?Ð v?E?Š√ w?K?L?Ž ‰öš s  t½UÐ wMF−A¹Ë ¨UNÐ wMA=UM¹Ë

Ê«  d?F?ýÆÆÆ  U?=ö?F�« s  dO¦J�« wMÐ«Ë ¨lOL−�« Â«d²Š«Ë

s?  X?N?²½« b= WŠ«d�«Ë —uBI�« …UOŠ Ê«Ë¨ tM  bÐ ô d « qLF�«

ÆÆÆ …œuŽ dOž

¨qLFK� d0U³�« ÕU³B�« w� Ãdš«  √bÐË ̈ WOKLF�« wðUOŠ  √bÐ

 c?š«Ë ¨W?Žd?�?Ð q? « X?M?0 w?M?J�Ë ¨wMI�«d¹ å U½UL¼ò ÊU0Ë

lOLł X½U0 ¨wM³ÝUM¹ öLŽ bł« wKF� dš« v�« qLŽ s  qIMð«

U¾Oý sJ�Ë ¨WOK� Ë W×¹d  ‰ULŽô«ÎÕd  Ê« ‰uI¹ wKš«œ w�  

W?Jd?� d?š¬ v?�« q?L?Ž s?  q?I?M²�« w�  błËË ¨œuFð Ê« bÐ ô

ÆÆÆ X=u�« WŽU{ô

∫w� ‰UI� p�cÐ dFý åU½UL¼ò wI�«d  Ê« Ëb³¹Ë

¨p?�– b?¹d?ð ô p½ô VÝUML�« qLF�« b−ð s� p½« b0U²  U½«  ‡

Ê« ô« w?½U?J? U?Ð b?F?¹ r�Ë¨p³−F¹ r�Ë tð—“Ë  ô« qLŽ o³¹ r�

ÆÆWM¹bL�« ÁcN� å…dO «ò qLFð Ê« pOKŽ ÷dŽ«

∫t� XKI�ÆÆÆW¹dX�Ð UN�U= 

ÆÆÆ lz«d�« dBI�« p�cÐ UOŠ« Ê« w½UJ UÐ ÊU0 Ê« ¨ô r�Ë ‡

∫U½UL¼ ‰U=

 dB= w� gOFð Ê« Ÿu{uL�« ÊU0 Ê« ‡,¨qO×²�L�UÐ fO� p�c�

dB= s  qLł«Ë rX�«Ë WKOL−�«Ë WLXH�« —uBI�« ·ô« „UMN�

s  p�– «uI×²Ý« rNMJ� ̈ Êu¹œUŽ ’UXý« UNMJ�¹Ë ̈ …dO ô«

 r?N?K?LŽ ‰öš,U?¾?O?ý Âb?=Ë X½« qLŽU�ÎU?  c?šË W?M?¹bL�« ÁcN� 

ÆÆÆÁb¹dð

s?Ž Y?×?³?�« w?� d?¦0« UMKIMðË¨ «dO¦0 Ÿu{uL�« «c¼ w� UM�œU−ð

t½uL�¹ ‰U−  w� qLŽ« Ê«  —d=Ë w²�U{  błË v²Š ̈ qLŽ

d?O?�«u?M?Ð X?³?−Ž« UL�UD� ÆbŽU�  œd−L0ÆåWOzUL�« WÝbMN�UÐò

åU½UL¼ò p×{ÆÆÆ WM¹bL�«  U=dÞ ‰uÞ vKŽ …dA²ML�« ¡UL�«

∫ ‰U=Ë «c¼ Í—«dI�

p?�  b?łu?� t?M?Ž Y?×?³ð U  «c¼ Ê« W¹«b³�« cM  rKŽ« XM0 u� ‡

t? ö?J?Ð b?B?I?¹ åW?½U?L?¼ò s?J?¹ r?�Ë ¨W?NÐUAL�« ‰ULŽô«  U¾ 

U?N?½« WJUšË ¨qLF�« sŽ W�ËR�L�« sŽ `LK¹ ÊU0 qÐ ¨qLF�«

ÆÆÆ‰UL−�« W¹Už w� ÁU²�



∫ t� XK= 

ÆÆ ÁU²H�« w½bAð r�Ë wMðbý w²�« w¼ WOzUL�« dO�«uM�UÐ qLF�« WFO³Þ Ê« wM=bJ ‡

∫ ‰U=Ë r�²Ð« 

ÆÆÆ¢åqK³²ðòô v²Š UNF  Y³Fð ô «–«¢ ‡

∫ t� XK= 

øø bBIð «–U  ‡

∫ Y³XÐ ‰U= 

ÆÆÆ ¢¡UL�« dO�«u½ bB=«¢ ‡

 «Ëœô« iFÐ qLŠ w� …bŽU�L�« Âb=« Ê« wKLŽ WFO³Þ X½U0Ë ̈ w�U²�« ÂuO�« W×O³J w� wKLŽ  √bÐ

¨ U?O?²?� Àö?Ł r?N?M?  ’U?X?ý« …b?Ž q?L?F?�« w� wF  ÊU0ËÆÆÆ qLF�« «c¼ q¦  w� ÂbX²�ð w²�«

 qLF�« «c¼ v�« w½bý Íc�« V³��« UN½« dJ½« ô w²�«Ë ¨rOLB²�« sŽ W�ËR�L�« sNKLł« X½U0ËÆ

X?³?K?ÞË w?¼  ¡U?ł w?�U?²?�« Âu?O?�« w?�Ë  ¨U?N?F?  Y?¹b?×?K?� WJdH�« bł« r�Ë ‰Ëô« ÂuO�« vC 

Æ  «Ëœô« iFÐ UNF  p� « Ê« w� wðbŽU� 

 w?F?  Àb?×?²?ð Ê« f? ôU?Ð l?D²�ð r� UN½« X�U=Ë wÐ X³Š—,V?³?�?Ð w?K?Ž ·dF²ðË wÐ VŠd²�

Æ qLF�« jG{

 åe¹—UÝò UNLÝ« Ê« X�U=Ë UN�H½ vKŽ wM²�dŽ,¡UL�« dO�«u½ s  dO¦J�« rOLBð sŽ W�ËR�L�« w¼Ë

∫wM²�UÝË ¨WM¹bL�« Ác¼ w�

Æ WM¹bL�« Ác¼ s  Ëb³ðô X½Q� øX½« WM¹b  Í« s   ‡

¨W?J?K?L?L?�« Ác?¼ Êb?  s  X��Ë dA³�« r�UŽ s  w½« UN� ‰u=« Ê« XHšË¨ UN³Oł« nO0  d²Š«

∫ UN� XK=Ë  wKŽ p×Cð ô v²Š

 Âu?−?M?�« WM¹b  s  U½« ‡,Âu?−?M?�« W?M?¹b?  s?Ž w?M?�Q?�ð  √bÐ UN½_ ¨d¦0« XÞ—uð w½«  Ëb³¹ sJ�Ë

 „UM¼ ¡UOý« sŽ wM²�QÝÆÆÆ…d  s  d¦0« UNð—«“ UN½« w� ‰uIðË,sJð rK� ¨WÐUłô« w� XL¦FKðË

XL�²Ð«Ë ̈ wÐ«dD{UÐ  dFý UN½« Ëb³¹ËÆÆÆ UÐ–U0 UN U « ËbÐ« Ê« b¹—« s0« r�Ë ̈ WÐUł« W¹√ Íb�

∫X�U=Ë »–U0 w½« X�dŽ UN½« ‰uIð UN½uOŽË

Æ qLF�« ¡UN²½« bFÐ Ÿu{uL�« «c¼ w� Àb×²MÝ ‡

w?� U?¼¡U?I?Ð«Ë s¹œułuL�« sOÐ qLFK� UNF¹“uð ‰öš s  UNÐdIÐ  vIÐ√ Ê«  œ«—« UN½« U×{«Ë ÊU0

ÆUNðbŽU�L�

 qLF�« WFO³Þ sŽ ÈuÝ ¡wý Í√ sŽ wF  Àb×²ð r�,∫UN²�UÝ qLF�« ¡UMŁ«Ë

q0 Ê« WJUšË ¨UNF�bð tO�¬ …u= œułË ÊËœ uKF�« «c¼ q0 ‚u� v�« lHðdð Ê« ÁUOLK� sJL¹ nO0 ‡

ÆÆUOłu�uMJ²�« sŽ …bOFÐË WOz«bÐ W bX²�L�«  «Ëœô«

w?�Ë U?N?N?łË v?K?Ž W?¹œUÐ …QłUHL�« —UŁ« X½U0Ë å e¹—UÝò w�« X²H²�« v²Š XK= U  XON½« Ê« U Ë 

U?N?F?L?�?¹ ô v?²?Š U?N?²?J?×?{ r?²?J?²?� U?N?L?� v?K?Ž U?N?H?0 X?F?{ËË …œU?F?�?Ð X?J?×?{ ÆU?N?½uOŽ

∫X�U=ËÆÆÆÊËdšô«

ÆÆÆ ¢dA³�« r�UŽ s  ÂœU= X½« wN�« U¹ ¢‡

«eM0  błË UN½U0Ë ¨UNOKŽ  dNþ W³¹dž …œUFÝË WŠd�ÎÆÆÆÆtÐUýU  Ë«ÆÆÆ 



279
s−�« s� w²łË“ 

∫ UN²�QÝË

øøø p�– X�dŽ nO�Ë ‡

s?Ž Y?¹b?×?�« q?łR?½ ÊQ?Ð w?�«  —U?ý« U?N?M?J?�Ë VO−ð Ê«  œ«—«

 Ÿu{uL�«,UN½« Ëb³¹Ë ¨UN¹bŽU23 bŠ« »«d²6« V³2Ð p�– ÊU�Ë

ÆÆÆ Àb×²½ ULŽ lL2¹ Ê« Áb¹dð sJð r�

w²�« w¼ UN½« X�U6Ë w�«  ¡Uł nB½Ë WŽUÝ bFÐË qLFK� X³¼–

¡U?ł b?6 åU?½U?L?¼ò ÊU?� X?6u?�« f?H?½ w?� U?N?²?Ðd?Ž w?� w?M?K?Fu?²Ý

 wM³×BO�,r2²ÐU�ÆÆÆ bFÐ ULO� Á«—UÝ w½« t� XK6Ë t�  —c²ŽU�

∫‰U6Ë Y³JÐ U½UL¼

s2Š U¹ WI�u3 W¹«bÐ ‡

U?¼œu?I?ð w¼ X½U�Ë UN²ÐdFÐ e¹—UÝ V½U−Ð X³�—ÆÆÆÆ V¼–Ë 

 UN2HMÐ,∫ X�U6Ë

øøøø o�«uð q¼ÆÆÆ w²OÐ w� wF3 ¡«bG�« ‰ËUM²� „uŽœQÝ ‡

∫ UŠ“U3 XKI�

 U?O?�ËR?2?L?�« r?−?Š s?O?�dFð p½«Ë WFUš  Ÿu{uL�UÐ dJ�UÝ ‡

°°° wIðUŽ vKŽ ÁUIKL�«

 UMKFË ULMOŠË UN²OÐ v�« UMNłuðË e¹—UÝ XJ×{,W3UJHÐ X¾łu�

tMJÝ« Íc�« XO³�« sOÐ W½—UILK� tłË Í√ błu¹ ôË UN²OÐ ‰ULłË

∫ w� X�U6 ÆÆÆ XO³�« «c¼Ë

ÆÆÆ w2HMÐ XO³�« «c¼ XLLF bI� ‡ 

 UN²KzUŽ sŽ UN²�UÝË ¡«bG�« UM�ËUMðË UM2KłË XO³�« UMKšœ,X²LB�

∫ X�U6 rŁ öOK6

ÆÆÆ w²KzUŽ r¼ UM¼ WM¹bL�« q¼« ‡

U?N?� b?łu?ð ô t?½U?Ð  d?F?ý w?M?J�Ë ¨j³C�UÐ bBIð «–U3 rN�« r�

s?3 U?N²Š«— ÂbFÐ Í—uFA� ‰«R2�« bOŽ« Ê« b¹—« s�« r�Ë ¨WKzUŽ

∫ UN� XKI�ÆÆÆÆ Ÿu{uL�« «c¼ w� Y¹b×�«

ÂœU?6 w?½U?Ð X?L?KŽ ULMOŠ pOKŽ ÈbÐ Íc�« ÕdH�« «c¼ q� «–UL� ‡

øøø dA³�« r�UŽ s3

∫ X�U6 

 „¡UIKÐ «bł «bł …—Ëd23 U½« ‡,Ê« lOD²Ý« ô w2OÝUŠ«Ë Í—uFý

ÆÆÆÆ s2Š U¹ dA³�« s3 w½ô øøø «–UL� rKFð«ÆÆÆ UNHF«

∫ XK6Ë XJ×C�

øøø sOŠeLð q¼ ‡

 Õe3« ô ö� ‡,ÆÆÆ dA³�« s3 U½«

 w?M?¹—c?Ž« ‡, p?�– ‚b?F« Ê« l?O?D?²?Ý« ô,s?−?�« s?O?N?³?A?ð X?½U?�
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ÆÆÆ«dO¦�

 s2Š U¹ ‚bF ‡, dA³�« s3 U½«,ÆÆÆ s−�« s3 X2�Ë WO2½« U½«

∫ UN� XK6 wMJ�Ë t�uIð U3 ‚bF« r�

 UM¼ v�« ‰ušb�« XFD²Ý« nO� dA³�« s3 XM� «–« ‡,ÆÆ W�bB�UÐ «c¼ ÊU� Â«

∫ X�U6 

ÆÆÆ UM¼ v�« w�uFu� WB6 „UM¼Ë ¨q¹uÞ X6Ë cM3 UM¼ v�« w½ËdCŠ« r¼ ‡

øøø UM¼ s3 ÊułdJ¹ ô rN½UÐ ·dŽ« wMJ�Ë ødA³�« r�UŽ s3 UM¼ v�« „ËdCŠ« ‡

 `?O?×?F «c?¼ ‡, n?O?� ·d?Ž« ô U?M?¼ v?�« Í—U?C?Š« w?� d?O?³?J?�« q?C?H?�« r?N?� sJ�Ë,U?3 v?2?½« s?�Ë

 «dO¦� tM3 XO½UŽ dODš ÷dLÐ »UF« Ê« »d�« …œ«—«  ¡Uý q¹uÞ X6Ë q³6 «c¼ ÀbŠÆÁuKF�,r�Ë

 Èu?6« X?½U?� »d?�« W?¾?O?A3 Ê« ô«  uL�« vKŽ XÐ—U6Ë wzUHý w� q3« „UM¼ sJ¹,s?−�« w½bŽUÝË

w?L?�U?Ž t?ðd?³?²?Ž« Íc?�« ÊU?J?L�« «c¼ w� UOŠ« U½«Ë X6u�« p�– cM3Ë w½u−�UŽË UM¼ v�« w½ËdCŠ«Ë

øøø p�cÐ ÁbBIð Íc�« U3 rN�« ô w½U� ås−�«ò t³ý« w½u� U3«ÆÆÆ wðUOŠË

∫ XKI�

ô Èu²23Ë ‚—Uš ¡U�c� ÃU²×ð w²�« pKLŽ WFO³ÞË p�UL−Ð WFUšË «dO¦�  UOM−�« sON³Að X½« ‡

øø dA³�« tJKL¹

∫ X�U6Ë UN²ÐËcF� w½«–« XÐdÞ« WJ×{ e¹—UÝ XJ×C�

 ¡«d?Þ« «c?¼ ÊU?� Ê« p� «dJý ‡,q?� X?2?O?�Ë ¨ U?O?M?−?�« s?3 q?L?ł« s?¼ s3 dA³�«  UMÐ sOÐ „UMN�

 UM³� WŽd2Ð ÂdN�« sNOKŽ dNE¹ ô  UOM−�« Ê« ‚dH�«  ̈ dA³�«  UMÐ q¦3 ̈ sNK¦3  öOLł  UOM−�«

 p2HMÐ p�– Èd²Ý X½«Ë ÊUJ3 ÂdNK� błu¹ ô  «c�UÐ WJKLL�« Ác¼ w�Ë  ¨dA³�«,s�  «uM2�« Ê«

U?L?� W?³?¹d?G?�« w?K?L?Ž W?FO³ÞË ¨UN³ŠUF UNÐ r²N¹ r� Ê« ÂdNð w²�« w¼ UM¼ ÕËd�«ÆÆ «bÐ« pOKŽ dŁRð

 t2JFð Ê« V−¹ ÊU�Ë ◊uKG3 ‰uI�U�ÆÆÆ dA³�« tJKL¹ ô ‚—Uš ¡U�– v�« ÃU²×ð w²�«Ë UNOL2ð,U½«

·ô« q?³?6 ÊU?� Íc?�«Ë d?A?³?K?� r?¹b?I?�« a?¹—U?²?�« v?K?Ž w?Žö?Þ« b?F?Ð s?J?�Ë W?¹«b?³?�« w?� p?K¦3 XM�

r?�U?Ž w?I?Ð U?L?� p?�cÐ «uLKŽ wL�UŽ ¡UMÐ« XO�Ë ¨W¹dAÐ w½uJÐ «bł …—uJ� X×³F«ÆÆÆ «uM2�«

s?H?�«Ë —u?M?�«Ë ‰ö?E?�« Âu?K?ŽË W?³?O?−?F?�«  ULOLB²�«Ë WOzUL�« WÝbMN�«ÆÆÆ tOKŽ u¼ U3 vKŽ dA³�«

w� w¼ ¨WJKLL�« Êb3 w� U¼«dð w²�« VzU−F�« s3ÆÆ VD�« ÂuKŽË WOM3e�«  UÐU2×�«Ë Í—ULFL�«

 UNOKŽ WE�U×L�« XLðË rNMŽ XKI½ b6ËÆ WL¹bI�« dA³�« …—UCŠ qF_«,rNJ¹—UðË s−�« V²� w�Ë

Êb?3ËÆÆÆ s?−?�« v?K?Ž d?O?³J�« rN6uHðË dA³�« eOL²Ð Êu�d²F¹ r¼Ë ¨U3u¹ ÁuHJ¹ r�Ë p�cÐ ÊËdI¹

«¡ełË dA³K� qFôUÐ X½U� UN½« ‰UI¹ t½« v²Š UNzUMÐ w� dA³�« r¼UÝ W2LJ�« WJKLL�«ÎrNð—UCŠ s3  

VFF UNO�« ‰ušb�«Ë ÃËdJ�« sJ¹ r�Ë ÷—ô« s3 åw2ML�« ¡e−�«ò w� lIð UN½« WFUšË WL¹bI�«

Ê« W?FU?šË å s?3e?�« r?K?Žò u?¼ d?A?³?�« v?K?Ž s−�« tÐ ‚uHð Íc�« bOŠu�« rKF�«ËÆsOM2�« ·ô« q³6

 s−�« l3 W½—UIL�UÐ «dO¦� ÊËdLF¹ ô dA³�«,U¼«dð Ê« lOD²2ð s2Š U¹ «c¼ UM3u¹ v²Š —u3ô« s3 dO¦�Ë

 d?A?³?�« r?�U?Ž s?3 U?N?K?F« WJKLL�« Êb3 w� q³6 s3 U¼dð r� Ê« Õu{uÐ, U?¦?¹bŠ  błËË,s?−�« Ê« 

v?K?Ž ¡w?ý q?� ÊU?Ð s?O?I?¹ v?K?Ž r?N?½ô dA³�« s3 d¦�« dA³�« …—UCŠ vKŽ WE�U×L�« vKŽ ÊuB¹dŠ

ÆÆÆ œd� —ËdžË W6ULŠ V³2Ð d3b¹Ë dŁbM¹ Ê« sJL¹ ÷—ô«

 V?zU−F�« s3 bF¹ Íc�«Ë UM¼ tKLFÐ Âu6« U3 Ê«,W?Fd?H�« w� X×Oð« u� dA³�« r�UŽ w� tKLŽ wMMJL¹
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281
s−�« s� w²łË“ 

W?J?KLL�« Êb3 w� dA³�« s3 dO¦J�« „UMN� ÍbŠË X2�Ë ¨p�c�

v?�« r?N?K?I½ vKŽ s−�« ’dŠ «cN�Ë UC¹« p�cÐ ÂUOI�« «uFOD²2¹

 ÷—ô« s?3 w?2?M?L?�« ¡e?−?�«,r?¼u?³?K?Ý r?N?½« «c?¼ s?3 r?N?Hð ôË

 p?�– t?ÐU?ý U3 Ë« rN²¹dŠ,r?N?L?�U?Ž s?3 r?¼uKI½ fJF�« vKŽ qÐ

r??N??� u??N??� t??zU??M??³??Ð Êu??3u??I??¹ U?3Ë w?�U?¦?L?�« r?N?L?�U?Ž v?�« ¡w?2?�«

 —uB²�« s3 d³�« WJKLL�« Ác¼ v�« rNzUL²½«ËÆrNzUMÐôË,‚bFË

ö?ł« Â« ö?łU?Ž d?A³�« Íb¹« vKŽ d3bOÝ dA³�« r�UŽ Ê« s2Š U¹,
vKŽ ÊuB¹dŠ rN½U� ̈ ¡wý vKŽ ÊuB¹dŠ s−�« ¡ULKŽ ÊU� Ê«Ë

 b¹bł s3 dA³�« r�UŽ d3b¹ ô Ê«,rN½ô ¨w{UL�« w� ÀbŠ UL�

v�Ëô« Wł—b�UÐ rN³³2Ð ÀbŠ ‰Ëô« dA³�« r�UŽ —U3œ Ê« ÊuLKF¹

ÀbŠ Ê« ÊuAJ¹ r¼Ë ̈ s−�« r�UŽ w� ÂUEM�« ‰uKŠ q³6 WFUšË

r¼Ë UC¹« s−�« r�UŽ qLAOÝ qÐ ‰ËôU� ÊuJ¹ sK� w½U¦�« —U3b�«

ÊU� ULN3 f½ôUÐ s−�« qB²¹ ô Ê« vKŽ ’d×�« q� ÊuB¹dŠ

ÆÆÆw{UL�« —«dJ²� UFM3 V³2�«

Êô …—b?I?�« w?K?I?F?� q?¼Ë X?F?L?Ý U?3 V?O?−?ŽË X�U6 U3 VO−Ž

‚œU?F s?3 Æ P?łU?H?3 s?3 w?� ÂU¹ô« wHJð «–U3Ë d¦�« VŽu²2¹

d?Fý« ÆW½U2½« åe¹—UÝò «c¼ q� s3 U½« wMLN¹ U3Ë ø»–UJ�« s3Ë

Ê« vAš« wMJ�Ë ÆUM¼ v�«  dCŠ v²3 ∫UN�UÝ« Ê« œË« p�cÐ U½«

d?L?F?�« s?3 s?¹d?AF�« w� Ëb³ðÆ wIOI×�« U¼dLŽ W�dFLÐ UNłdŠ«

 ‰UÝ« Ê« b¹—« ôË ‰UÝ« Ê« b¹—«,∫ e¹—UÝ ‰UÝ«Ë Èu6« ‰uCH�«

øøø  ÃËdJ�UÐ bŠô `L2¹ ô t½« V¹dG�« s3 fO�« ‡

∫ X�UI�

s3 ÃËdJ�« b¹d¹ s3 ¨dJ�« Ê« b¹—« ôË q³6 s3 p�cÐ dJ�« r� ‡

ø s2Š U¹ p�cÐ X½« dJHð q¼ø s3 qł« s3Ë s¹« v�«Ë UM¼

∫ XK6 

 b?¹—«Ë p?�– b¹—« ô ‡,q?� s?3 Èu?6« w?L?�U?ŽË w?²KzUFÐ wÞU³ð—U�

ÆÆÆ U¼«—« w²�«  U¹dGL�«

∫ X�U6Ë »«dG²Ýô« e¹—UÝ vKŽ ÈbÐ

øøø w� wJŠ« UM¼ v�« X½« XKFË nO�Ë p²B6 w¼ U3 ‡

∫ XK6 

ÆÆs−�« d{UŠË dA³�« w{U3 s3 »dž« w²B6 ‡

¨X6u�« d3 nO� dFA½ r�Ë qOK�« nB²½«Ë ̈ q3UJ�UÐ UN� UN²¹Ë—Ë 

åe¹—UÝò sJð r� …dO¦� ¡UOý«  UÐ«uÐ q¦3 ¨oÐU2�« w� UNMŽ rKFð

WLK3 X2O� UN½« XMIOðË ̈ wKŽ  d3 w²�« —u3ô« s3 U¼dOžË dA�«

¨W³¹dž w²B6 ÊUÐ w� X�U6 UN½« v²Š ̈ WJKLL�« Ã—Uš s−�« —u3QÐ
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øøø UN²6bF UL� w¼U−ð WI¦�UÐ dFAð UN½« ôu�Ë

vKŽ UNÝ«— XF{ËË ¨wM3 XÐd²6« e¹—UÝ s3 W¾łUH3 W�d×ÐË ¨X6u�UÐ dFA½ r�Ë Y¹b×�« U½cš«

 UN³KÞ vKŽ ¡UMÐ U¦¹bŠ dA³�« tO�« qFË ULŽ UN� wJŠ« U½«Ë …dOGF WKHD� Í—bF,XLK2²Ý« UN½« Ëb³¹Ë

W?Š«d?�U?Ð  d?F?ý r?�ËÆ U?C?¹« U?½« X?L?½Ë ¨UNE6Ë« Ê« ÊËœ öOK6 nKJ�« v�« ÍdNEÐ  QJðU� ÂuMK�

Æ Í—bF vKŽ w¼Ë ÊUM×�«Ë

¨U?N³½Uł v�« wMOI³ð Ê« vKŽ XFdŠËÆÆÆ UF3 qLFK� UMłdšË —uDH�« UM�ËUMðË ¨ÕU³B�« w� UMI�«

 UNF3 w½cšQð X½U� V¼cð X½U� ULMOŠË,ÆÆÆ s¹dšô«  «dEM� tÐUð sJð r�Ë

∫ e¹—UÝ t� X�U6 WLKJÐ oDM¹ Ê« q³6Ë ¨åU½UL¼ò wI�«d3 dCŠË qLF�« Âu¹ vN²½«

ÆÆÆ p�– fJŽ œ«—«  «–« ô« wF3 vI³OÝË ¨Ÿu³Ýô« «c¼ ås2Šò s3 p×¹—QÝ ‡

∫ t� XK6Ë U½UL¼ s3 XÐd²6«Ë ¨v{d�« W3öŽ U½« XL2²Ð«

øøø wKLFÐ Âe²K3 U½« r� X¹«—« ‡

ÆÆÆ w²O�ËR23 s3Ë wM3 hKJð t½ô ULÐ— ¨…œUF2�« tOKŽ  bÐË V¼–Ë ¨—«b²Ý«Ë U½UL¼ r2²Ð«

∫ w� X�U6Ë e¹—UÝ V½U−Ð X³�—

ÆÆdLI�« sCŠ«Ë h6—« Ê« œË«Ë …bOFÝ U½U� ¨qH²×MÝ ÂuO�« ‡

V?½U?−?Ð ¡«b?G?�« U?M?�ËU?MðË UNzU6bF«Ë UNðUI¹bF s3 dO¦J�« vKŽ wM²�dŽË ¨UF3 WM¹bL�« w� UM�u−ðË 

ÆÆÆ ¡U2L�« w� ÃdJ½Ë  UŽUÝ …bF� `¹d²2½ Ê« UMIHð« Ê« bFÐ UF3 XO³K� U½bŽË …dO×³�«

 l½U3ô s�« r�Ë WFUJ�« UN²�dž w� `¹d²Ý« Ê«  dF«,ÆÆÆ X³¼–Ë ÍbŠu� wM²�dð

 UNÐ «bOFÝ XM�, …bŠ«Ë WE×K� ÍdJ� sŽ VGð r�, u×FËÆÆÆ UNÐ WI�UŽ UNð—uFË wMOŽ XHž

w?M?½Q?Ð X?2?2?Š«ÆÆÆW?L?2²³3 wÝ«— ‚u�  UNðbłËË w½uOŽ X×²�ÆÆÆwME6uð w¼Ë UNðuF vKŽ

Æ s3“ cM3 UN�dŽ« w½Q�Ë w²KzUŽ jÝË

 a�«ÆÆÆ »UOŁ s3 tłU²Š« Ê« sJL¹ U3 q�  dCŠ«Ë w¼ X³¼–Ë ÂU½« wM²�dð UN½UÐ wMðUłU�,wM²�dð

 b¹bł s3,Æ …dO³� W¹uOŠË ◊UAMÐ  dFýË wÐUOŁ X�b³²Ý«Ë wM6– XIKŠ

w?¼ w?3U?3« n?I?ð w?²?�« Ê« X?J?J?ý W?E?×?K�Ë Í—UE²½« w� UNðbłËË W�UB�« v�« W�dG�« s3 Xłdš

 U?N?K?Lł« U3 tK�U¹ÆÆÆ w¼ UN½« w�  b�« w²�« WÐcF�« UN²3U2²Ð« ôu� åe¹—UÝò,W?Ž—UÐË WIO½« w¼ r�Ë

ÆUN2Ðö3 —UO²š« w�

 ◊UÐd�«Ë ¡«c×�«Ë hOLI�«Ë ÊuKDM³�UÐ WIÐU2�«  «dL�« w� U¼«—« Ê«  œuFð,X½U� …dL�« Ác¼ sJ�Ë

 dš« dNþ«Ë  UH²�  vHš«  «dOB6 «œuÝ« U½U²2� Íbðdð t6U½ô« t¹Už w�,UL¼œ«“Ë UL¼“dÐ«Ë UN¹bN½ d²Ý

Y?O?Š s?3 t?ðœd?�Ë n?²?J?�« d?²?Ý Y?O?Š s?3 t?²?F?�— Íc?�« U?¼d?F?ýË oMF�« s3 WO�b²L�« WK2K2�« WM¹“

ÆÆÆnA�

∫ X�U6Ë Èd2O�« UNMOŽ ·dDÐ wMðdLžË XL2²Ð«

Æ UO¼ ‡

s?3 U?M?Kšœ v²Š U½dÝË rOEF�« ‚öLF�« Ãd³�« v�« UMKFË v²Š WM¹bL�«  U6dÞ w� UM�u−ðË UMłdš

∫ w� X�U6Ë tÐ«uÐ« bŠ«

 t²L6 v�« bFB½ Ê« p¹«— U3 ‡,∫ XK6Ë XL2²ÐU�

øøø qBM� ÂUŽ v�« ÃU²×MÝ ‡
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s−�« s� w²łË“ 

∫ X�UI�

ÆÆ »d−M� ‰UFð ‡

»U³�« XIKž«Ë bFBL�« t³Að w²�« WOłUłe�« ·dG�« bŠ« UMKšœË

∫X�U6Ë

Æ Èd²Ý Êô« ‡

∫ X�U6Ë »U³�« X×²� rŁ s3Ë

ÆqCHð ‡

U?L?M?O?Š s?J?�Ë U?M?K?šœ «–U?L?� W?E?×K�« fH½ w� rN�« r�Ë Xłdš

p?×?C?ð e?¹—U?Ý  c?š«Ë Ãd?³?�« W?L?6 w?� UM½UÐ X¾łu�  ¨UMłdš

r� W�dG�« Ê« WFUšË rKŠ« ô w½« s3 b�Uðô w�uŠ dE½«  cš«Ë

  U?E?×?� ô« U?N?O?� Y?J?L?½ r?�Ë „d?×?²ð,U?N?M?J?�Ë ‰UÝ« Ê«  œ—«

U?M?KšœÆ fK−½ Ê« bFÐ ÕdA²Ý UN½« …bŽ«Ë qF�« Ê« q³6 wM²FÞU6

 UN²¹UN½ v�« qFô WŽUÝ s3 d¦�ô ÃU²Š« WŽU6 w�,q3UJ�UÐ UNHIÝ

 ¡«u?N?�« w?� o?KŽ t½U�Ë ÃUłe�« s3,¨U?N?O?KŽ QJ²¹ …bLŽ« È—« ôË

¨—U²3« …bŽ ÈuÝ bF³¹ ô  V¹d6 dLI�« ÊQ�Ë jI� dLI�« —uMÐ …¡UC3

d?L?I?�« V?¹d?I?ð v?K?Ž bŽU2¹ nI2�« ÃUł“ Ÿu½ Ê« U×{«Ë ÊU�Ë

jO×ð ÂuOG�U� Ê«—bł UN� błu¹ ô t½« Ë« ÃUł“ s3 tŽUI�« Ê«—bł

—u¼e�UÐ W¾OK3 »U×2�« jÝË w� XOMÐ UN½U�Ë V½«u−�« q� s3 UNÐ

 WLJ{ WOzU3 W�dÐË ¡UL�« dO�«u½Ë —U−ýô«Ë œË—u�«Ë,¡U3 ‰öýË

W¾OK3 WŽUI�«Æ »U×2�« ‚u� WIKF3 WK3U� WI¹bŠ UNDÝË w� VB¹

t?ÐQ?¹ b?Š« ôË b?O?F?Ý q?J?�«Ë —U?L?Žô« W�U� s3  UO²H�«Ë ÊU³A�UÐ

WŽUI�« Ë« WI¹b×�« Ác¼ jÝË w� wÐ ‰u−²ð e¹—UÝ  cš«Æ dšôUÐ

 ÊU??3e?�« W?Ðu?−?Ž« Ë«,s??3 d??O??¦??J??�« v?K?Ž w?M?²?�d?Ž U?M?�u?−?ð ¡U?M?Ł«Ë

rN¹b¹UÐ UN� ÊuŠuK¹ «u½U� s¹c�«Ë „UM¼Ë UM¼ sO2�U−�« ’UJýô«

U½dÝÆÆ ¡U�dþ UFOLł «u½U�ÆÆ U½UOŠ« UNLÝ« vKŽ Á«œUML�UÐË U½UOŠ√

∫ X�U6Ë WŽUI�« ·«dÞ« bŠ« UMKFË v²Š

 fK−MÝ UM¼ ‡,Æ qCHL�« wM�— u¼ «cN�

q?� ÊQ?� o?×?K?�Ë ‰U?L?−�«Ë WŠ«d�« sOÐ lL−ð bŽUI3 vKŽ UM2Kł

W?I?¹d?Þ s?Ž Íd?O?J?H?ð q?G?A?ð r?� Ãd³�« WL6 w� U¼«—« w²�« WŽËd�«

∫ X�UI� p�– sŽ UN²�UÝË Ãd³�« WL6 v�« œuFB�«

W?F?O³D�« …u6 vKŽ bL²FðË ¨s2Š U¹ r�UF�« «c¼ UOłu�uMJð UN½« ‡,
Ê« bFBL�« WLN3Ë åwM3“ bFB3ò ‰öš s3 UM¼ v�« U½bFF s×½

d?O?2?¹Ë ¨—uM�« …u6 vKŽ œUL²ŽôUÐ s3e�« ‚d²J¹Ë WOÐ–U−�« wGK¹

Æ t�d×²Ð dFAð ô «cN�Ë  ¨—uM�« WŽd2Ð

X?�U?6 v?²?Š w?ðœUF� wÝ«dÐ e¼« U½«Ë ¨d2HðË w� ÕdAð  cš«Ë
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∫«dOš« w�

ÆÆÆ XLN�   ‡

∫ XK6 

 XLN� bI�  rF½ ‡,ÆÆlz«— ¡wA� t½«

¨r?N?�« v?²?Š b?¹bł s3 w� ÕdAðË œuFð Ê« rN�« r� XK6 Ê« XHš wMJ�Ë ¡wý rN�« r� U½« UF³ÞË 

t?F6uð« s�« r� U3ËÆÆ Ÿu{uL�« «c¼ sŽ Y¹b×�UÐ UM²KO� q� wCL²2� tOKŽË ¨rN�« s� w½« ULÐ—Ë

 ÀbŠ b6,vKŽ rNCFÐ —«c²Ž«Ë rN3ö� s3 U×{«Ë ÊU�Ë ̈ fK−ð YOŠ e¹—UÝ ¡U6bF« b�«uð √bÐË

 ö?O?K?6 U?J?³?ðd?3 X?M� W¹«b³�« w�ÆÆÆrN²Žœ w²�« w¼ UN½UÐ dOšU²�«,w?½Q?Ð w?K?Ž rN²�dŽ Ê« bFÐ sJ�Ë

r¼œbŽ mKÐ UFz«— u−�« ÊU�Ë UF3 UM−3b½«  ‡ qOFUH²�« sŽ ‰«R2�UÐ sOO�uC� «u½uJ¹ r�Ë ‡ UNI¹bF

ÆÆUF3 ‰Ułd�«Ë ¡U2M�« s3  sOŁö¦�« w�«uŠ

«uB6—Ë «uMžË «u�eŽËÆÆÆ wL�UFÐ UN²�dŽ w²�« pK²� X2O� WOIOÝu3  ô« dCŠ«Ë r¼bŠ« V¼–

wMłd×ð r�Ë wH6u3  —b6 e¹—UÝ sJ�ËÆ h6d�« bOł« ô w½« WFUšË ̈ Ułd×3Ë UJ³ðd3 XM� r�Ë

∫ X�U6Ë wM3 XÐd²6«Ë s¹dšô« ‰UGA½« WFd� XKG²Ý«Ë Æd3ô« ¡ÈœUÐ w�

 s¹dšô« œułuÐ tÐUð ô ¨åh6dðò nO� pLKŽ_ ¡ËbNÐ wF3 ÂuI²Ý Êô« ‡,p²FO³Þ vKŽ  ·dBð

ÆÆÆÆÆrKF²²Ý p½Q� nO� ·dFð ô XM� Ê«Ë X½« UL�

r?� U?¼—«d?F« Ê« UL� pÐdL�« n6uL�« «c¼ s3Ë UNM3 »dN²�« X�ËUŠË ¨d3ô« ¡ÍœUÐ w� „d×ð« r�

  å q³¼ôU�ò UN²B6«d�  ̈ ‰U−L�« w� „d²¹, błËË w�U³ð—« ‰«“ v²Š …uDš …uDš wMLKFð  √bÐË

 WŽUI�« ¡«uł«  úLO� rNIOHBðË rN�U²¼Ë rNš«dF öŽ …U−�Ë ¨UN� qO¦3 ô WF²3,sŽ Y×Ð«  cš«

UNðdłÆÆÆ …dO³� WłUł“ UNDÝË w�Ë WM¹e3Ë W³¼c3 WÐdŽ UN3U3« d−ð …U²� »«d²6« l3 tðbłËË V³2�«

 fK−ð YOŠ UN²KFË« v²Š,¨X³¼–Ë UNÝ«— …U²H�«  e¼Ë UN½–UÐ X2L¼Ë ÁU²H�« s3 e¹—UÝ XÐd²6«Ë

w?¼U?³?²?½« XH� U3ÆÆÆ …dO³�Ë …dOGF q� V6«dð w½uOŽË WłUłe�« s3 »«u�ô« úL¹ r¼bŠ« cš«Ë

U¾OK3 UÐu� U¼bOÐ  dCŠ« b6Ë b¹bł s3 …U²H�« …œuŽ u¼Ît²�ËU½ÆÆÆWłUłe�« w� ÍcK� tÐUA3 »«dAÐ  

 bŠ« U¼«d¹ ô Ê« vKŽ WB¹dŠ w¼Ë e¹—U2�, dE²½«Ë ̈ UN³½U−Ð t²F{ËË »«u�ô« s3 e¹—UÝ XÐd²6«

∫ X�U6Ë UN¹bOÐ sOÐu� XKLŠË »«u�ô« ¡q3 s3 «uN²½« v²Š

 U?M?M?O?Ð t?Ð U³OŠdð s2Š wKO3“Ë wI¹bF VJ½ »dAMÝ ‡,w?�Ë ¨»«u?�ô« «u?�ËUMðË UFOLł «uÐd²6«Ë

nK²J¹ »uJ�« «c¼ Ê« X�dŽ w½« w¼ kŠöð r�Ë »uJ�« wM²�ËU½Ë wM3 w¼ XÐd²6« WE×K�« fH½

…d?O?G?F t?H?ý— t?M?3 X?H?A?ð—«Ë r?2?²?Ð« U?½«Ë r?NK¦3 t²F�—Ë U¼b¹ s3 tðcš«ÆÆÈdšô« »«u�ô« sŽ

l?O?L?−�« œUŽËÆÆÆ ÀbŠ UL� b¹bł s3 ·uJ�«Ë oKI�« w½«d²Ž« b6Ë ¡ËbNÐ W�ËUD�« vKŽ t²F{ËË

∫ X�U6Ë ÍbOÐ XJ23«Ë wM3 »dI�UÐ e¹—UÝ X2KłÆb¹bł s3 uNK�Ë h6d�« v�«

 «cJ¼ ÂuLN3 X½« «–UL� s2Š U¹ pÐ U3 ‡,°°°° pKł« s3 ‰UH²Šô« «c¼  œbŽ« bI�

∫ UN� XK6

ÆÆÆÆ öOK6 o¼d3 jI� ¨¡wý ô ö� ‡

øø XO³�« v�« œuF½ Ê« V×ð« ‡

 b¹—« ô ö� ‡,øø UM¼ Àb×¹ «–U3 rN�« Ê« b¹—« jI�

øøø bŠ« pI¹U{ q¼ s2Š U¹ pÐ U3 ‡
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285
s−�« s� w²łË“ 

v²Š ¡wý q� w� pý« wMKF−¹ »—U−ð s3 wKŽ d3 U3 WŠ«dBÐ ‡

t?M?3 »dýUÝ Íc�« »uJ�« «c¼ w�,Íc?�« »uJK� ÍbOÐ  dý«Ë

∫ X�U6Ë XJ×{Ë tO�« `L�« ÍcK� e¹—UÝ XMD�ÆÆÆÆÆw3U3«

 oŠ pFL� p−Že¹ U3 «c¼ ÊU� Ê« ‡,Æ tÐdýUÝ Q½«

ÆÆÆÆÆÆ UN¦¹bŠ XFÐUðËÆÆÆÆ …bŠ«Ë WF�œ t²ÐdýË t²F�—Ë

«cN�Ë ¨tM3 UMÐdý Íc�« »ËdAL�« s3 »dAð Ê« „b¹—« s�« r� ‡

«c?¼ Ê« e?¹e?F?�« w?I?¹b?F U?¹ V?³?2?�«Ë ÆU¹œUŽ UÐ«dý p�  dCŠ«

 v?�Ëô« …d?L?K?� t?Ðd?A¹ s3 dJ2¹ »ËdAL�«,U?L?� U?½b?Šu� UM� u�Ë

 tÐdAð Ê« s3 XF½U3,X2�Ë qCH²� tM3 »dAð Ê«  œ—« Ê« sJ�Ë

ÆÆÆÀb×OÝ ULŽ W�ËR2L�«

w�uC� Ê« ô« dLF�«  «dNÝ qLłô UNF3  bŽË ̈ UN3ö� wMFM6«

»«u?�ô« b?Š« v?�« Íb¹ b3ô wMF�œË ¨w�U×Ð wM�d²¹ r� sOFK�«

ÆÆÆÆ wM²AF½« qÐ w½dJ2ð r�  UHý— ÁbŽ tM3 XHAð—«Ë

n????²????N????¹Ë o????H????B???¹ c???š«Ë r???¼b???Š« n???6Ë ¡U???M???Łô« Ác???¼ w???�

t???F???3 Êu???H???²???N???¹ r???N??F??O??L??ł «Ëc??š«ËÆÆÆe??¹—U??ÝÆÆÆe??¹—U??Ý

 e¹—UÝÆÆÆÆ e¹—UÝÆÆÆÊuIHB¹Ë,rNF3 n²¼« UC¹« U½«  cš«Ë

ÊuH²N¹ r¼Ë r¼bŽUI3 v�« rNFOLł «ËœUŽË  ̈ e¹—UÝÆÆÆÆ e¹—UÝ

U?N?½U?J?3 t?H?6«Ë X?O?I?Ð  e?¹—UÝ Ê« ô« Æn²¼« U½«Ë UC¹« U½«  bŽË

q¹UL²ð e¹—UÝ  √bÐË b¹bł s3 ·eF�« œUŽË  ̈ WK−š r2²³ð w¼Ë

¡eł q�ÆÆÆ wðUOŠ w� UNK¦3 —« r� tB6dÐ vIOÝuL�« ÂUG½« vKŽ

ÆÆU???N???F???ÐU???F «ÆÆw???3U???3« h???6d???¹Ë q???¹U???L???²???¹ U???¼b???2??ł s??3

ÆÆUN½uOŽÆÆU¼dFýÆÆU¼«bN½ÆÆU¼dBšÆÆU¼U6UÝÆÆU¼UŽ«—–

 U?N?I?MŽÆÆ UNýu3— ÆÆUN¼UHý,j?ÝË W?I?ÝU?M²3  U�d×Ð q¹UL²ð

  d?J?ÝÆÆÆ XKLŁÆÆÆ dOBI�« œuÝô« UN½U²2HÐ rOG�«, b?I�

 È—« U?L3 UL½«Ë »«dA�« s3 fO� ¨wÐ«uF,v?KŽ q¹UL²ð X�«“ U3

ÆÆÆ d¦�U� d¦�« wOŽË bI�« X�“U3Ë vIOÝuL�« ÂUG½«

¨vKH2�« UN²Hý vKŽ XCŽË w�«  dE½Ë ̈ UNMOŽ ·dDÐ wMðeLž

ÆÆ U¼bFÐ U¾Oý Ÿ«  r�Ë

 wOŽË w�« œUŽ,UNÝ«— e¹—UÝ d¹d2Ð w2H½  błË w½uOŽ X×²�

r?� ÀbŠ U3 d�cð«  «bÐÆÆÆÆ oOLŽ Âu½ w� jGð Í—bF vKŽ

w?�« d?E?M?ð e¹—UÝË wðd�«cÐ XIKŽ w²�« …dOšô« …—uB�« ô« d�–«

È—« …c?�U?M?�« s?3ÆÆ Í—œ« ôÆÆ U?¼b?FÐ ÀbŠ «–U3ÆÆÆh6dðË

wŽ«—–Ë wÝ«— „dŠ«ÆÆ w½U¦�« ÂuO�« …dONþ w� UM½« „—œ« fLA�«

 U?3ö?Ž X?¹«— ULMOŠ w³K6 ‚œÆÆÆ e¹—UÝ k6Ë« ô v²Š ¡ËbNÐ

qOL−�« œuÝô« UN½U²2�Ë e¹—UÝ oMŽË n²� vKŽ ¡«dLŠË ¡U6—“
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e¹—UÝ b2ł v�« t2Kš dE½«Æ ¡wA� `KB¹ bF¹ r� t½« tOKŽ U×{«Ë ÊU�Ë W�dG�« ÷—« vKŽ vIKL�«

X×L� ULMOŠ d¦�« XO½QLÞ«ÆÆÆ W¾OÝ X½U� W¹UNM�« ÊUÐ dOA¹ ô Á«—« U3 ¨UNNłË v�«Ë wÐ oB²KL�«

 WEIO²23 e¹—UÝ qLKL²ðÆÆÆ UC¹« U½« wH²� vKŽ ¡U6—“ W3öŽ,¨ÂuM�UÐ «d¼UE²3 «—u� w½uOŽ XCLž«

 XEIO²Ý« UN½« dFý«ÆÆ UN½uOŽ WNł«u3 vKŽ ƒdł« r�  w½_, w�« dEMð UN½UÐ fŠ«,WLŽU½ WK³IÐ dFý«

·dÞ X×²�Ë  √d−ð v²Š ozU6œ  d3ÆÆÆÂuM�UÐ «d¼UE²3 w½uOŽ UIKG3 XOIÐÆÆÆ w²Hý X23ô

¨»U³�« ̀ ²H½«ÆÆ ¡«bFB�« X2HMðË wMOŽ X×²�ÆÆÆW�dG�UÐ U¼bł« rK� w�uŠ —Ëb¹ «–U3 È—ô wMOŽ

¨d¹d2�« vKŽ w³½U−Ð X2KłÆÆ ôuK³3 ‰«“ U3 U¼dFýË ¡U6—“ WHAMLÐ U¼b2ł nKð e¹—UÝ XKšœË

∫ X�U6Ë XL2²Ð«

 ö2� „UH� UO¼ ‡,ÆÆÆ —UD�ô«  eNł b6 Êu�« v²Š r×²2ð Ê« U3

UM2KłË UF3 UMłdšË ¨a³DL�« v�« UNÐ XI×�Ë w2Ðö3 X¹bð—«Ë XOL×²Ý« ¨W�dG�« s3 Xłdš

 cš«Ë w�U³ð—« XEŠôË ̈ Ÿu{uL�« ̀ ²�« Ê« ƒdł« r�Ë ̈ —UD�ô« ‰ËUM²Ð U½√bÐËÆÆÆ W�dA�« vKŽ

∫UN²�UÝË  √d−²�  ¨p×Cð

øøø e¹—UÝU¹ f3ôUÐ ÀbŠ «–U3 ‡

∫ X�UI�

 `?zU?C?H�« s3 qOK6 jI� ¨«bÐ« ¡wý ô ‡, v?{u?H�« s3 qOK6, Ã«d?Šô« s3 qOK6,Ê« X?FD²Ý« v²Š

ÆÆÆ ÊuM−�« s3 dO¦�Ë ¨…¡U{ô« s3 qOK6 ¨WÝ«dA�« s3 qOK6 U¼bFÐË ¨XO³�« v�« pKFË«

∫ UN� XK6Ë UF3 UMJ×{Ë

ÆÆÆ qLF�« v�« V¼c½ s�« ‡

∫ X�U6 

Æ«cJ¼ qLF�« v�« V¼–UÝ wM½« bI²Ž« ô ‡

∫UN� XK6Ë UNIMŽ vKŽ  dNþ w²�«  U3öF�« v�« UNF³FUÐ  —Uý«Ë 

ÆÆÆ Ã«dŠ« Í√ p� X³³Ý Ê« e¹—UÝ U¹ nÝ« U½« ‡

∫ p×Cð w¼Ë X�UI�

ÆÆÆ tK�« tIKš ÊuM−3 ŸË—« XM� d3ô« ‰Ë« w� ¨WŠ«dBÐ ‡

 åd¦�« XJ×{ò,WK³6 wM²K³6Ë h6—« U½«Ë wM3 XÐd²6«Ë XH6Ë ULMOŠ lOL−�«  QłU�Ë wMðUłU� bI�

¨U?łd?×?3 ÊU?� n?6u?L?�« Ê«  r?ž— p?½u?M?−?Ð …bOFÝË …—uJ� XM�ÆÆÆbŠ« œułu� tÐUð r�Ë WK¹uÞ

s?3 p?ð—c?Š Íc?�« »Ëd?A?L�« s3 XÐdý p½« «—u� X�—œ« wF3 h6dð  √bÐ ULMOŠ U¼bFÐ sJ�Ë

t½uM−L�« WK³I�« Ác¼ bMŽ n6u²¹ s� d3ô« Ê« XMI¹«Ë ̈ tÐdý,w½ËbŽU2� UNłË“Ë w²I¹bF  eLžË

 X?O?³?�« v?�« p?ðb?Ž«Ë WÞ—u�« Ác¼ s3 ÃËdJ�« vKŽ,p?½u?M?ł Êô ‰U?2ð ö� p�– bFÐ ÀbŠ ULŽË

ÆÆÆ w½uMł ÈËUÝ

∫ X�U6Ë …U−� e¹—UÝ XšdF UM¦¹bŠ ¡UMŁ«Ë d¦�« UMŁb×ðË «dO¦� UMJ×{

 wF3 p³×FUÝË ̈ t� qO¦3 ô U3u¹ WM¹bL�« bNA²Ý «bž Æ„d³š« Ê« XO2½ ̀ O×F ‡,¡UIK�« Âu¹ «bG�

Æv�Ëô« …dLK� …—ËdGL�« fLA�« …dO3« …b½UÐ …dO3ô« qOI²2ð YOŠ œuNAL�«

øøø Ÿu{uL�« «c¼ w� dO¦L�« U3Ë ‡

¨ÊuM−Ð Áb½UÐ …dO3ô« ÁdJð fLA�« …dO3U�ÆÆÆÆ fLA�« WM¹b3 …dO3« l3 UMðdO3« WB6 ·dFð ô X½« ‡
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287
s−�« s� w²łË“ 

Ád?J?ð Íc�« Èu²2L�UÐ fO� sJ�Ë  «dO3ô« q� ÁdJð UC¹« w¼Ë

UN³×¹ bŠ« ô Æ…d¹dýË …d³J²3 …—ËdG3 fLA�« …dO3U� ÆÁb½UÐ tÐ

ÊuML²¹ ÊbL�« ÊUJÝ q�Ë W3ËRA3 WM¹b3 wN� ¨UN²M¹b3 V×¹ Ë«

W?M?¹b?3 Ê« l?3 ¨q?FôU?Ð …œu?łu?3 s?J?ð r?� f?L?A?�« WM¹b3 Ê« u�

qJ� ¨Èdš« WM¹b3 Í√ s3 d¦�«Ë ¡wý q� UN½UJ2� d�uð fLA�«

U?NK¦3 d�u²¹ ô UN� œËbŠ ô W¹dŠ rN�Ë —uBI�« ÊuMJ2¹ UN½UJÝ

rJ×¹ Íc�« vKŽô« ÂUEMK� lCJð UN½« rž—Ë Èdšô« ÊbL�« w�

w?²?�« W?O?K?š«b?�« U?N?M?O½«uIÐ WKI²23 UN½« ô« Èdšô« WFÐ—ô« ÊbL�«

XOMÐ «–UL� U½UOŠ« V−F²½ UFOLł s×½ÆÆÆ ÊbL�« q� sŽ nK²Jð

¨UNKš«œ Íd−¹ULÐ ÂUEM�« qšb²¹ ô «–UL�Ë ̈ …—cI�« fLA�« WM¹b3

u?K?×?¹ U?L?� ·d?B?²?ð Ê« f?L?A?�« …d?O?3_ ‰U?−?L?�« «u?�d?ð «–U?L�Ë

 «c?N?� b?O?Šu�« dO2H²�«ËÆUN�,¡U?I?³?Ð j?³?ðd3 WFÐ—ô« ÊbL�« ¡UIÐ Ê«

Êb?L?�« W?K?Ðe?3ò wN� dO³F²�« `F Ê« dš« vMFLÐ Ë« fLA�« WM¹b3

lOL−�« dEMÐ wN�  ̈ nFu�« «cNÐ UNHF« ULMOŠ nÝ√√ U½« åWFÐ—ô«

s3 W¹dŠ Â«d²Š«Ë UN3«d²Š« V−¹Ë W2LJ�« WJKLL�« Êb3 ÈbŠ«

d?J?�« Ê« v?K?Ž  u?L?�« qC�« UOBJý U½«ÆÆÆ UNÐ sJ2¹ Ê« b¹d¹

W?FU?šË QDš vKŽ w½UÐ w2H½ bł« U½UOŠ« ULÐ— Æ UNð—U¹“ œd−LÐ

q�Ë UNO�« V¼c¹ Ê« bŠ« d³−¹ bŠ« ôË vKŽô« ÂUEMK� lCJð UN½«

p�– b¹d¹ uN� UNO� sJ2K� V¼c¹ s3,lOD²2¹ ô t2H½ b−¹ sL�

wI³ð «cJ¼Ë UNO�« V¼c½ Ê« UFOLł UM� qC�U� ̈ sO½«uI�« Âd²×¹ Ê«

ÆÆ WHOE½ WFÐ—ô« ÊbL�«

f???L???A???�« W???M??¹b??3 v??K??Ž U??¼b??I??ŠË e??¹—U??Ý Ád??� w??�u??C??� —U??Ł«

UNðdO3«Ë,∫ UN� XK6Ë 

ÆÆÆs¹dO³� bIŠË ÁdJÐ fLA�« WM¹b3 sŽ sOŁb×²ð p½« ‡

∫ X�U6Ë e¹—UÝ X�Q�Q²�

 Õdý ô s2Š U¹ p� Õdý« «–U3¢ ‡,o�Uš œułuÐ s3ƒ« w½_ ULÐ—

 ÊuJ�« «cN�,ULÐ—Ë¨ dA³�« s3 w½ô ULÐ—Ë ̈ d¦�« UNÐ Àb×¹ U3 Ád�«

qFHð «–U3 ·dFð ô X½« s2ŠÆÆÆ «dO¦� Áb½UÐ …dO3ô« VŠ« w½ô

 fLA�« …dO3«,Èu6« u¼ Íc�« å ÂUEM�«ò s3 ·UJð ô UN½« u� rKFð«

Âd?²?×?ð ô w?N?�ÆÆV?−?F?�« U?M?Ð X?K?FH� U¼dO3bð vKŽ —œU6Ë UNM3

ULz«œ w¼Ë ̈ U3«d²Š« fO�Ë U�uš UNOKŽ dO2ðË WOł—UJ�« sO½«uI�«

t?z«d?žU?Ð √b?³?ð bŠ« UN³−Ž« Ê«Ë ¨WFÐ—ô« ÊbL�« v�« UNKÝ— qÝdð

`?L?2?¹ Êu½UI�«Ë ¨UN²M¹b3 v�« ÁcšU²� WF²L�«Ë WŠ«d�«Ë —uBI�UÐ

t?½« d?3ô« w?� V?O?−?F?�«Ë ¨h?JA�« Áœ«—UÐ rð p�– Â«œ U3 p�cÐ

Êb?L?�U?Ð s?J?2?¹Ë œu?F?O?� f?L?A?�« W?M?¹b3 s3 bŠ« ÃdJ¹ U3 «—œU½
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Æ¢ rN²¹dŠ rN³K2ðË ¨W³¹dž tI¹dDÐ rNOKŽ dDO2ð wN� ¨Èdšô« WFÐ—ô«

∫XKL�√ËÆÆÆUN½uOŽ w� Ÿu3b�« —UŁ«  dNþË Àb×²ð w¼Ë e¹—UÝ XKFH½«

 s2Š U¹ WMOF� UN½«ÆÆÆ wðUI¹bF eŽ« wM3  cš« bI�ÆÆÆ UN¼d�« U½«ÆÆÆ UN¼d�« U½«¢ ‡,WM¹eŠ U½«

U?N?3«d?²?ŠU?Ð U?N?3e?K?¹ Êu?½UI�« Êô UN� Â«d²Šô« r¹bIðË UN�U³I²Ýô …dDC3 wN� ¨Áb½UÐ …dO3ô« vKŽ,
ÀbŠ u� v²ŠË ¨UNÐ oOK¹ Íc�«Ë Â«d²Šô« vIKð Ê« V−¹Ë ¨WM¹b3 Í√ …—U¹eÐ W¹d×�« UN� …dO3« q�Ë

s3 ržd�« vKŽ fLA�« …dO3« q³6 s3 Â«d²Šô« w6ö²2� fLA�« WM¹b3 Áb½UÐ …dO3ô«  —«“Ë fJF�«

s?3 Êu?M?¹e?Š U?M?K?� ÆVFF n6u3 ÆÆUNz«bŽ« b�« w6ö²Ý «bž Áb½UÐ UMðdO3« WMOJ23ÆÆÆUN� UN¼d�

ÆÆÆUMðdO3ô UM3«d²Š«Ë UM³Š Èb3 …—ËdGL�« pKð rKF²� UMðdO3« V½U−Ð UFOLł nIMÝ «bž UMMJ�Ë UNKł«

∫ e¹—UÝ X�QÝË

øøø …—U¹e�« Ác¼ s3 n6uL�« «c¼ «–UL�Ë ¨fLA�« …dO3«Ë Áb½UÐ sOÐ ÁdJ�«Ë ¡«bF�« «c¼ dÝ U3Ë ‡

∫e¹—UÝ  œd�

 lOL−�« V×ð w¼Ë bI×�« ·dFð ôË  «bŠ« ÁdJð ô s2Š U¹ Áb½UÐ …dO3ô« ‡,WFÐ—ô« ÊbL�« ÊUJÝ q�

¨s?OM2�«  U¾LÐ UNM3 d³�« fLA�« …dO3« Ê« s3 ržd�UÐË åW¾¹d³�«ò …dO3ôUÐ UNOL2½ s×½ÆÆ UN½u³×¹

 l?O?L?−?�« ÂU3« p�cÐ dšUH²ðË ¨UNM3 Áb½UÐ …dO3ô« ÃË“ cšUð Ê« XŽUD²Ý« UN½« ô«,«c?NÐ n²Jð r�Ë

ö?H?Š r?O?I?ð Ê«  b?L?F?ð q?Ð ¨jI�Îd?A?²?M?O?� l?O?L?−?�« ÂU?3« t?²?F?łU?{ q?H?×?�« ¡U?M?Ł«Ë W?³ÝUML�« ÁcNÐ  

t?O?M?ł Áb?½UÐ …dO3ô« Ê« ULÐËÆÆ dONA�« bNAL�«Ë fLA�« …dO3«Ë Áb½UÐ …dO3ô« ÃË“ÆÆWŽd2Ð d³J�«

ULNMOÐ Íc�« ◊U³ð—ô« bNŽË ¨UNO�« œUŽ u� v²Š bÐô« v�« Ád−Nð Ê« V−O� ¨ UOM−�« Êu½U6 Âd²×ðË

«c¼ s3 VFFô«Ë ̈  ÁdOž l3 W6öŽ W3U6UÐ UN� ̀ L2¹ ôË ÆUNð«c� U3«d²Š« ÁdOGÐ ◊U³ð—ô« s3 UNFML¹

f?L?A?�« …d?O?3«Ë ¨WłËe²3 X2O� UN½ô ¨UNIŠ s3 «cN�ÆÆÆ fLA�« …dO3« ÂuKð Ê« lOD²2ð ô UN½«

 UOM−�« Êu½UIÐ X3e²�«,UNłË“ ÊQÐ Áb½UÐ …dO3ô«  d³š« qÐ ̈ UNF3 Áb½UÐ ÃË“ W½UOš vKŽ d²2²ð r�Ë

…d?O?3ô« ÃËe?Ð X?³?ž— U?N?½ô «c?¼ qFHð r� fLA�« …dO3« ÊUÐ rKF¹ qJ�«Æ WMON3 WI¹dDÐ sJ�Ë szUš

‡ X?Žœ« p�– bFÐË ¨lOL−�« ÂU3« p�cÐ X3U6 UL� ô«Ë ¨Áb½UÐ …dO3ô« W½U¼«  œ«—« UN½ô qÐ ¨Áb½UÐ

`?L2¹  UOM−�« Êu½U6 ÊUÐ  ‡œËbŠ öÐ ÕuL23 ¡wý q� UN²M¹b3 w�Ë ¡wý Í√ Âd²×ð ô UN½« rždÐ

 lOL−�« ÂU3« ÊU� p�– Êu�Ë ¨p�cÐ UN�,V2Š WŠ«dBÐË ¨d2�« w� Â« UMKŽ ÊU� Ê« U¼bMŽ ‚d� ö�

dA³�« s3 s�« r� u�Ë UHOJÝ Ábł«Ë ̈ Êu½UI�« «cNÐ s3ƒ« ô UOBJý U½«ÆÆ WI×3 w¼  UOM−�« Êu½U6

ÆÆÆ tÐ Â«e²�ô« XO{— UL� ö¦3 WOMł XM�Ë

U?M?łd?š qÐ ¨XO³�« w� o³½ r� p�– ¡UMŁ«Ë ¨q¹uÞ X6u� …dO3ô«Ë fLA�« WM¹b3 sŽ UM¦¹bŠ dL²Ý«

·d?F?½ U?M?½U?�Ë ¨W?³?¹d?žË …dO³� WŽd2Ð  —uDð e¹—UÝ l3 W6öF�«Æ UN�öš UM¦¹bŠ UMKL�«Ë W¼e½ w�

¨—uD²�« «c¼ ÀbŠ nO� Í—œ« ô ̈ sOłË“ Ë« sOIýUF� Íb¹ô« wJÐUA²3 dO2½ UM�  «uMÝ cM3 UMCFÐ

 d?¦?�« U?M?²?Ðd?6 d?A?³?�« s3 UM½u� tFO³Þ Ê« Â« bŠ«Ë fMł ¡UMÐ« UM½ô q¼,U?½«Ë ¨Íœu?łu?Ð …bOFÝ e¹—UÝ

öO� X6u�« —UF ̈ WŽd2Ð X6u�« d3 ̈ p�c�Îw� öOK6 UM2KłË XO³�« v�« U½bŽ Æp�cÐ dFA½ Ê« ÊËœ  

u?−?�« ÊU?�ÆÆÆ W?ŠU?³?2?�« W?�dÐ V½U−Ð WŠuł—« vKŽ UF3 UM2KłË WI¹b×�« v�« UMłdš rŁ ¨W�UB�«

w?� X?6«—Ë ÆU?F?3 `?³?2?½ Ê« e?¹—U?Ý X?Šd?²?6«ÆÆÆW?�d³�« ÁUO3 vKŽ X2JF½« dLI�« …—uFË U¹dŽUý

 ¡UL�« v�«  eH6Ë UN2Ðö3 XFKJ� w¼ U3« ÆÆ œœdð wMMJ�Ë ¨…dJH�«,`³2ð w¼Ë UN³6«—« X2Kł

 UNHKš  eH6Ë XF−Að v²Š ozU6œ  d3ÆÆÆÆ t6u�  uHDð …—UðË ¡UL�« X×ð wH²JðË Á—Uð,U½cš«
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w?¼ Ãd?J?ðË ¨¡U?L?�« X×ð wMDI2ðË wMŠ“ULð  cš«Ë ¨`³2½

 b?F?²?³?ðË w?H?Kš s3 ÃdJðË w3U3« fDGðË,U?¼b?ł« ôË UNIŠô«

 p?×?Cð w¼Ë Èdš« tNł s3 dNEðË,w?N?� U?Nð«—U−3 lD²Ý« r�

t?6u?�Ë ¡U?L�« X×ð UNMŽ Y×Ð« U½«Ë wM²I¼—«Æ WŠU³2�« w� WŽ—UÐ

»d?I?ðË ‰ôb?Ð r?K?2?²?2?ð ¨w�« UNL{«Ë UNJ23«Ë `−½« ULMOŠË

U?M?M?O?Ð q?BH¹ ô ¡j³Ð UN½uOŽ ÷ULžUÐ  √b³ðË w¼UHý s3 UN¼UHý

¨U?N?� w?L?{ ÂU?JŠ« s3 UłdJ3 UN� b−ð r� WKOK6 ¡U3  «dD6 ô«

s?O?Ð s?3 h?K?L?²ð UNMJ�Ë ¨sO²LK2²2L�« UNO²Hý w¼UHý f3öð

w½uMł dO¦²� Íb2ł t23ö3 U¼UHA� t�—Uð ¡UL�« X×ð jI2²� Íb¹

 wH²Jð wM3 »dNð ̈ b¹bł s3 UNJ23ô œuŽ«,wMLCð …U−� dNEð

 U?N?L?{ô d¹b²Ý« UNFÐUFUÐ wM³Ž«bð nKJ�« s3, U?¼bł« ô,n6«

…uIÐ wMK³Ið wIMŽ UNOŽ«—cÐ ‚uDð w3U3« s3 ÃdJð ULK2²23 «dzUŠ

…dL²23 X�«“U3 w¼Ë ̈ d¦�« wÐ oB²Kð ¡UL�« X×ð UNF3 wMDI2ð

oB²KðÆ ¡UL�« X×ð s3 wÝ«— Ãdšô wðu6 q� ÂbJ²Ý« WK³I�UÐ

fHMð« œU�« U3Ë ¡UL�« X×ð s3 UNÐ Ãdš«Ë wF3 UNF�—« ¨d¦�« wÐ

¡UL�« X×ð jIÝô w6UÝ vKŽ UNO6U2Ð jGCð v²Š ¡«uN�« iFÐ

 b?¹bł s3,f?H?M?²?M� ¡UL�« X×ð s3 wF3 UNłdš«Ë ¨…dJ�« —d�«

U??N?L?{«ÆÆÆÈd?š« …d?3  ¡U?L?�« X?×?ð w?M?D?I?2?ðË Ád?J?�« b?O?F?ðË

¨h?K?L?²?ð v?²?Š U?N?J?2?3« œU?�« U?3Ë U?N?IŠô« Æ»dNðË hKL²²�

 w?½u?Mł  œ«“Ë wM²I¼—«,W?�d?³?�« —«bł vKŽ  UJð«Ë XLK2²Ý«

 dE½Ë W�d³K� dšô« ÁU−ðô« s3 XłdšÆÆÆ ¡UL�« ‚u� wÝ«—Ë

 b?¹bł s3 U¼œ—UÞô „d×ð« Ê« dE²Mð w�«,„d×ð« s� w½« X�—œ«

 w?½UJ3 s3,`?³?2?ð  c?š«Ë ¡U?L�« X×ð UNÝ«— X�e½«Ë XL2²Ð«

 w?¼U?−ðUÐ, w?M?3 U?N?Ð«d?²?6UÐ X22Š«,X?×?ð s?3 U?NÝ«— ÃdJð r�

 —UŁ«ÆÆ qF�ô s�« r�Ë UNJ23«Ë Íb¹ b3« Ê« gJð r�  ̈ ¡UL�«

s3 UNÝ«— Xłdš«Ë Íb¹ vKŽ  QJð«Ë UNOŽ«—– XF�—ÆÆw½uMł

s3 XłdšË ̈ wMŽ  bF²Ð«Ë XL2²Ð«ÆÆÆ wM3 t³¹d6 w¼Ë ¡UL�«

·d?Þ v?K?Ž X?H?6ËÆÆ UNIŠô« Ê« w� bÐ ô t½« rKFð w¼Ë W�d³�«

s?3 v?I?³?ð U3 tMŽ `2LðË ¨rŽUM�« U¼b2ł nH−ð  √bÐË W�d³�«

 ¡UL�«  «dD6,¡UL�« s3 Ãdš« Ê« ÍU¹« WOŽ«œ UNF³FUÐ w�«  —Uý«

 U?N?M?3 X?Ðd²6«Ë, u?D?šË ¡U?L?�« s?3 X?łd?šÆÆ dE²½ô s�« r�

 U?¼u×½, U?NO�« w�uFË dE²Mð r�,d?E?Mð w¼Ë XO³�« ÁU−ðUÐ  —UÝ

X?K?šœË X?O?³?�« X?K?šœÆÆ Ÿd?Ýô w?M?F?�bð tI¹dDÐ UN½uOFÐ w�«

 UNHKš,¨X?O³�« W�UF w� WC¹dF�«  U³MJ�« ÈbŠ« vKŽ XIK²Ý«

ÆÆÆw�« UNOŽ«—–  b3 UNM3 XÐd²6«
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¨U?¼b?O?Ð w?M?LFDð  √bÐ  ¨W�dG�« v�« —UD�ô«  dCŠ« b6Ë w³½U−Ð W2�Uł w¼Ë ÕU³B�« w� XI�«

…d??O??3« ‰U?³?I?²?Ý« q?H?Š v?�« ‰u?Fu?�U?Ð d?šU?²?½ ô v?²?Š q?−?Ž« Ê« w?M?3 X?³?K?Þ v?²?Š U?M?O?N?²?½« Ê« U?3Ë

 q?OKIÐ dNE�« q³6 ÁUMKFu� WM¹bL�« »uMł v�« UMNłuðË XO³�« s3 UMłdšÆÆÆfLA�«,s?3 sJ¹ r�

 ‰U?³?I?²?Ýô« W?ŠU?Ý v?�«  b?�«u?ð w?²?�« …d?O?³?J?�« œ«b?Žô« p?K?ð s?O?Ð U½UJ3 b−½ Ê«  qN2�«,X?K?FËË

W?ŽU?Ý  d?3ÆÆÆ t?M?3 q?C�« U½błu� öOK6 U½dJÐ UM� u�Ë ¨ÁU½błË Íc�« ÊUJL�« w� UM2KłÆÆUMK³6

 uKF¹ oOHB²�«Ë ·U²N�« √bÐË U³¹dIð,∫ w� X�U6Ë Èdšô« w¼ n²Nð  cš«Ë e¹—UÝ XH6ËË

ÆÆÆ Áb½UÐ …dO3ô« XKFË bI� n6 ‡

hBJL�« ÊUJL�« vKŽ X2KłË  —UÝË Áb½UÐ …dO3ô« UNM3 XłdšË tÐdŽ WŠU2�« ·dÞ w� XH6uð

e?¹—U?Ý X?�U?6Ë d?¦�« Ë« d²3 W¾3 Àö¦�« w�«u×Ð …dO3ô« l6u3 sŽ bF³¹ ÊUJ3 w� e¹—UÝË U½« UM�Ë UN�

∫w�

ÆÆUNOKŽ rK2M� —Ëb�« UMKB¹ s�Ë ÊËbOFÐ s×½ÆÆÆ …dO3ô« v�« »d6« U½UJ3 U½błu� U½dJÐ UM½« u� ‡

Ê« U?L?� ÂU?Š“ Í√ ÊËœ ¨d?O?³?� ÂU?EMÐ …dO3ô« X2Kł YOŠ v�« tłu²�UÐ WŠU2�« w� ÊËbł«u²L�« √bÐ

v?{u� W¹√ ÊËœ «cJ¼Ë ¨dš« »d²I¹ v²Š ¨dšô« ÁU−ðô« s3 V¼c¹Ë UNOKŽ rK2¹Ë r¼bŠ« qB¹

`�UBð w¼Ë ̈ fK−ð r�Ë X6u�« ‰«uÞ nIð …dO3ô« X½U�Ë ̈ ÊU� Í√ s3 ·«dý« Íô tłUŠ ÊËœË

dÝ sŽ e¹—UÝ X�QÝÆÆÆ p�– fJFÐ d¼UE²ð UN½« rž— Êe×�« …dO3ô« vKŽ «bÐÆÆ UNM3 »d²I¹ s3

ÁdO3ô« ÊeŠ,∫X�U6Ë XL2²Ð«

¨fLA�« …dO3« ÈdM� U½dCŠ UM½« sEð UN½_ dCŠ Íc�« dO³J�« œbF�« «c¼ s3 W−ŽeM3 Áb½UÐ …dO3ô« ‡

ÆUNKł« s3 U¼œ«bŽ« rð w²�« …UłUHL�UÐ rKFð ô w¼Ë

∫ e¹—UÝ X�QÝ

øøø …UłUHL�« w¼ U3 ‡

∫ X�U6 

ÆÆÆ Èd²ÝË d³F« ‡

∫ e¹—UÝ w� X�U6Ë WŠU2�« qšb3 v�« ÁbŠ«Ë Ád3 —UE½ô« X�u×ð …U−�Ë ¨Èdš« WŽUÝ  d3

ÆfLA�« …dO3« V�u3 qFË ‡

‰uOJ�« U¼d−ð  UÐdŽ ÈdM�  bOF³�« WŠU2�« qšb3 v�« ÊuOF�« XN−ð«ÆÆÆÆ …uIÐ ÍbOÐ XJ23«Ë

sOŁöŁ s3 d¦�« U¼œbŽ ÊU�  ̈ ¡wA�« iFÐ t³¹d6 X×³F« Ê« bFÐ U¼UMO³ð ULMOŠË ̈ WŠU2�« s3 »d²Ið

 UMŽ «bOFÐ WŠU2�« ·dÞ vKŽ XH6uðÆÆ WÐdŽ, ÂUEMÐ WHDB3,∫e¹—UÝ X�QÝ

øøXKFË q¼ ‡

∫ X�U6 

ÆÆÆ bFÐ qBð r� w¼Ë U¼uI�«d3 rN½« ¨ö� ‡

nF qšœ U¼bFÐË ¨‰Ëö� qÐUIL�« ÁU−ðôUÐ XHDF«Ë œbF�« fHMÐ Èdš«  UÐdŽ XKšœË ozU6œ

U?N?²?3UJCÐ Èdšô«  UÐdF�« sŽ …eOL3  UÐdF�« ÈbŠ« Ê« U×{«Ë ÊU�Ë ¨ÂUEMÐ  UÐdF�« s3 dO³�

∫ e¹—U2� XKI� U¼d−ð w²�« …dO¦J�« ‰uOJ�« œbFÐË

ÆÆÆ fLA�« …dO3« WÐdŽ UN½« bÐ ô ‡

∫ e¹—UÝ X�UI�
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ÆÆÆ w¼ UN½« rF½ ‡

¨sOIÐU2�« sOHB�« jÝË WI�«dL�«  UÐdF�«Ë …dO3ô« WÐdŽ XH6Ë

U×{«Ë ÊU�Ë ¨»U−Žö� uŽbð WO{«dF²Ý« tI¹dDÐ UF3   —UÝË

XH6uðË UFOLł  UÐdF�« XKFË Æ —uC×�« lOLł  eH²Ý« UN½«

¨—uC×�« jÝË X×³F« Ê« bFÐ ÂUE½ w� …bŠ«Ë …d3 ¨ UÐdF�«

v?K?Ž X?H?D?F« w?²?�«  U?Ðd?F?�« s3 Xłdš Áb½UÐ …dO3ô« qÐUI3Ë

 ‰U??L??−??�« w?� W?¹U?ž ÁU?²?� s?O?²?Ý s?3 d?¦?�« s?O?L?O?�«,f??H?½ s?¹b?ðd?¹

nAJ¹ ̈ ·U²�ô« s3 sODOJÐ oKF3 dOB6 dLŠ« »uŁ∫fÐöL�«

 V¼– s3 ◊uOJÐ ̀ ýu3 ̈ dF«uJ�«Ë dNE�«,dNEO� rLF t½«  Ëb³¹

U?¾?Oý wHJ¹ ôË sðUHL�« q�Î ,Êu?K?� dHF« t½u� UFOLł s¼dFý Ë

…bŠ«Ë dFý sJ¹ r�Ë ̈ »u¦�« ‰uÞ ÈbFðË t�uÞ “ËU−ð ̈ V¼c�«

 o?�U?J?�« ÊU?×?³?ÝÆÆÆ ¡w?A?Ð Èd?šô« s?Ž n?K?²J¹ sNM3,q?J?�

¨—U2O�« vKŽ w²�«  UÐdF�« s3Ë ÆÈdšô« s3 qLł« sNM3 ÁbŠ«Ë

ÊËbðd¹ r−×�«Ë ‰uD�« fH½ s3 UÐUý sO²2�« »—UI¹ U3 UC¹« Ãdš

 t?O?³¼– ◊uOš l3 œuÝô« ÊuK�«,s?3 r?Nð—U²š« UN½« U×{«Ë ÊU�Ë

n?K?šË ÂU?3« w?²?�«  U?Ðd?F�« s3Ë ¨ÊU³A�« s3 ·ôô«  U¾3 sOÐ

ÆÆ U?H?F«u?L?�« f?H?M?Ð  U?O?²?�Ë ÊU?³?ý UC¹« Ãdš …dO3ô« tÐdŽ

f???L???A???�« …d??O??3« t??Ðd??Ž ô« n??K??J??�« v??�«  U??Ðd??F??�« X??F??ł«d??ð

¨tÐdF�« sOL¹Ë —U2¹ vKŽ  UO²H�«Ë ÊU³A�« nDF«ËÆÆÆWO³¼c�«

W??I??¹d??D??ÐË ÂU??E??M??Ð  ÊËd?O?2?¹ «Ëc?š«Ë U?N?H?K?š s?3Ë U?N?3U?3« s?3Ë

ÆÆÆ Áb½UÐ …dO3ô« tBM3 s3 «uÐd²6« v²Š WO{«dF²Ý«

UNMŽ bF³ð ô ̈ ÂU2²ÐôUÐ Ád¼UE²3 Ë« ̈ tL2²³3 Áb½UÐ ÁdO3ô« XH6Ë

UNÐ VŠd²� UNłËdš —UE²½« w� WKOK6 —U²3« ô« fLA�« …dO3« tÐdŽ

U?N?I?�«d?ðË ¨f?K−L�« v�« rŁ s3Ë ¨dBI�« v�« UNF3 UN³×DBðË

·—U?F?²?L?�«  U?O?L?Ýd?�« t?O?K?Ž h?Mð U3 V2Š WM¹bL�UÐ t�uł w�

ÁdO3« ÃËdš ÊËdE²M¹ e¹—UÝ rNO� sLÐ —uC×�« lOLłÆÆÆUNOKŽ

s3 ÊU³A�« bŠ« »d²6«ËÆÆ U¼d¹ r�Ë UNMŽ lLÝ rN³Kž«Ë fLA�«

Xłe3 t½«u�« UÐuŁ Íbðdð fLA�« …dO3« tM3 qD²� UNÐUÐ ̀ ²�Ë tÐdF�«

s?3 t?F?D?6 t?½U?�Ë w?³?¼– U?¼dFý  ¨dHFô«Ë dLŠô«  V¼c�« s3

oÝUM²3 U¼b2łË tK¹uÞ X½U� ̈ t³�d�« ÈbFð t�uÞ fLA�« ·dÞ

U¼U3b6  dI²Ý« Ê« U3ËÆÆ ÁœËbŠ bMŽ dEM�« bL−¹Ë ÁU³²½ô« XHK¹

∫ ÊËbAM¹ ¡vłUH3 qJAÐ —uC×�«  √bÐ v²Š WŠU2�« ÷—« vKŽ

…dOGB�« Áb½UÐ

„«uÝ bŠ« ô

dLI�« Áb½UÐ

…dO³J�« UMðdO3«

W³O³×�« Áb½UÐ

…dO3ô« dL6
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¡U�u�«Ë V×�«

„UF3 UMK�

…dOGB�« Áb½UÐ

…dOGB�« Áb½UÐ

w�UF3 UMK�

w�«b� UMK�

ÆÆÆ rNF3 bAMð e¹—UÝË

 „d×²ð r�Ë fLA�« …dO3« XH6uð,°°r2²³ð w¼Ë r¼bOA½ «uNM¹ Ê« dEMð

u??¼Ë l?L?−?�« v?�« d?E?M?ð  c?š«Ë ¨U?N?N?łË v?K?Ž Õd?H?�«  «b?ÐË X?L?2?²?Ð«Ë  Q?łU?H?ð Áb?½U?Ð Ád?O?3ô«

b?A?M¹,«c?¼ d?Ý s?Ž e?¹—U?Ý X?�Q?ÝË ¨b?O?A?M?�« s?3 «u?N?²½« v²Š  dE²½«ËÆ ÁœUF2�« W¹Už w� X½U�Ë

bOAM�«,∫ w� X�UI�

 UN� UM³Š vKŽ «bO�UðË UN� …QłUH3 ÊuJO� Áœ«bŽ« rð Áb½UÐ ÁdO3ö� bOA½ t½« ‡,…dO3« tÐ kOG½ wJ� UC¹«Ë

UMðdO3« qł« s3 UM¾ł UM½« rKF²�Ë UN²¹ƒ— qł« s3 WŠU2�« v�« UM¾ł UM½« sEð ô v²Š Á—ËdGL�« fLA�«

ÆÆÁb½UÐ

∫ w� X�U6Ë 

Æd¦�« UN²¹ƒ— oOÞ« ô U½U� ¨UM¼ s3 V¼c½ s2Š U¹ UO¼ ‡

 d?E?²?M?ð Ê« U?N?M?3 X?³KÞË U¼bOÐ XJ23«Ë ,«Ë√b?Ð —u?C?×?�« s?3 «d?O?³?� «œbŽ Ê« XEŠôË l½ULð rK�

wMðbýÆÆÆ fLA�« …dO3« q¼U−ð  WDš sL{ UI³23 p�– vKŽ «uIHð« rN½Q�Ë WŠU2�« s3 Êu³×2M¹

∫X�U6Ë e¹—UÝ

ÆÆÆ UNKLł« U3 tK�« U¹ dE½« ‡

∫ XK6Ë e¹—UÝ v�« XH²�«

øøø sOŁb×²ð sLŽ ‡

∫ X�U6Ë fLA�« …dO3« ÁU−ðUÐ U¼bOÐ  —Uý«Ë

°°°° pKð ‡

∫XK6Ë fLA�« …dO3« V½U−Ð nIð Õd3 w²¹ƒ— Èb� XIFFË X¾łu�Ë ̈ fLA�« …dO3« u×½  dE½

ÆÆÆ Õd3 UN½« e¹—UÝ ‡

∫ X�U6Ë e¹—UÝ wMFL2ð r�

øøø tKOL−�« Ác¼ ÊuJð s3 Èdð U¹ ‡

∫ XK6Ë ÁuIÐ U¼b¹ vKŽ XDG{

ÆÆÆ UNMŽ p²ŁbŠ w²�« Õd3 e¹—UÝU¹ Õd3 UN½« ‡

∫ »«dG²ÝUÐ X�U6Ë e¹—UÝ w�« X²H²�«

°°°° pF3  ¡Uł w²�« Õd3 tOM−�« ‡

∫ XK6 

ÆÆÆ Õd3 tOM−�« w¼ rF½ ‡

…dOGB�« UMðdO3ô

WM¹bL�« dL6 U¹

…dO3« „dOž ô

…dO³� p²M¹b3

WM¹bL�« dL6 U¹

W³O³×�« Áb½UÐ
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 Ád?O?3ô« W?ÐdŽ s3 ÃdJð UN²¹«— bI� ¨p�– nO� ‡,Àb?×¹ nO�

øøø p�–

∫ UN� XK6Ë XJ×C�

 e¹—UÝ U¹ Õd3 UN½« ‡,ÆÆÆÆ ¡wý UNMŽ bF³²2¹ ô WO¼«œ UN½«

øøø fLA�« …dO3« s3 ¡U¼œ d¦�« ÊuJð« ‡

¨f??L??A??�« Ád??O??3« s?3 Áb?½U?Ð Ád?O?3ô« X?Ðd?²?6« ¡U?M?Łô« Ác?¼ w?�Ë

  U?3U?2?²?Ðô« U?²?�œU³ðË UN²×�UFË,U?C?¹« Õd?3 Áb?½UÐ X×�UFË,
U?F?3 Õd?3Ë f?L?A�« …dO3«Ë Áb½UÐ UNO�«  bFFË tÐdŽ XÐd²6«Ë,

X�U6ÆÆÆ „d×²�UÐ Èdšô«  UÐdF�«  √bÐ p�– bFÐË XIKD½«Ë

∫ e¹—UÝ

 Àb?Š U3 X¹√—« ‡, “u?−¹ ôË V¹dž «c¼,l?3 Õd?3 V�dð nO�

ÆÆÆ tÐdF�« fH½ w� sOðdO3ô«

∫ XK6Ë Èdš« …d3 XJ×{

 ÍQ?łU?H²ð ô ‡,«–U?3 r?K?F?¹ Áb?ŠË t?K?�«Ë ¨Õd3 UN½« p� XK6 bI�

ÆÆ ÁdL�« Ác¼ jDJð

 U?6d?Þ w?� U?½d?ÝËÆÆÆ s?¹dšô« q¦3 UMK¦3 tŠU2�« s3 UMłdš

 w?Ð U?N?²?6öŽË Õd3 sŽ ô« UN� Y¹bŠ ô e¹—UÝË WM¹bL�«,‰U?2ð

U?L?M?O?Š o?ÐU2�« w� UN½« rž— ÆÆ qOFUH²�« ‚œ« w�Ë …dO¦� WK¾Ý«

 ¡wAÐ r²Nð sJð r� Õd3 sŽ UN²ŁbŠ,«c¼ w� Y¹b×�« s3 XKK3

e?¹—U?ÝÆÆ d?¦?�« t?O?� Àb×²ð ô Ê« e¹—UÝ s3 X³KÞË Ÿu{uL�«

 tG�UÐ tÐuFBÐ ÂuO�« d3ÆÆ tM¹eŠË t3uLN3 XOIÐ,w�U²�« ÂuO�« w�Ë

t?L?2?²?³3 wFO³D�« UNF{Ë v�« e¹—UÝ  œUŽË qLF�« v�« UMłdš

‰U?³?�« ‰u?G?A?3 X?M?� w?½« ô« d?¦?�« U?N?Ð wIKFð œ«“Ë ◊UAMÐ qLFð

wM²�dðË wMŽ  bF²Ð« «–UL�Ë UNÐ qBð« nO� Í—œ« ôË ¨ÕdLÐ,
U?3 w?H?š« U?½«Ë  d?3 t?K?OIŁ  UŽUÝÆÆÆ dA�« …u6  błË q¼Ë

 e¹—UÝ sŽ wKš«bÐ —Ëb¹,XOÐ v�« UMI¹dÞ w� U½bŽË qLF�« UMON½«

w?� f?K?−?ð Õd?3 ÆÆ…Q?łU?H?L?�« X?½U?�Ë X?O?³�« UMKšœÆÆ e¹—UÝ

 Èd?š« v?K?Ž U?6UÝ UF�«— ÁdýU³3 UM3U3« t�UB�«,e?¹—UÝË ¨UM¾łu�

X½QLÞÆÆÆ ÁuIÐ Íb¹ XJ23«Ë wÐ XIB²�«Ë X�UšË XK¼–

∫UN� XK6Ë e¹—UÝ

ÆÆÕd3 UN½« w�UJð ô ‡

v?�« U?N?O?3b?6 hLš« s3 ¨UN½uOFÐ  e¹—UÝ h×H²ð Õd3  cš«

∫ X�U6Ë t¹dJ2Ð dHBð w¼Ë UNÝ«—

¨—u?B?ð« X?M?� UL3 d¦�« tKOLł X½« ¨wðdOGF U¹ ‰uIF3 g3 ‡

ÆÆÆ —Užô V³2�« Íb� Êô«Ë
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∫ Õd3 w� ŒdBð  cš«Ë VCG�« s3 UNNłË dLŠ«Ë e¹—UÝ  eH²Ý«

 w²OÐ ‰ušbÐ p2HM� X×LÝ nO�Ë W×6u�« UN²¹« X½« s3  ‡,ÊËœ w?²OÐ wL×²I²� p2H½ sOMEð s3

øøø Ê–«

UNKFł«Ë e¹—UÝ  √b¼« Ê« XFD²Ý« tÐuFBÐË ¨d¦�« qF²Að Ê« q³6 »d×�« n6Ëô ÍœuNł X�cÐË

e?¹—U?Ý XN²½« Ê« bFÐËÆ UNLzU²ý wNM²� e¹—UÝ dE²MðË ¨¡wAÐ w�U³ðô ¡ËbNÐ t2�Uł Õd3Ë XLBð

∫ Õd3 UN� X�U6

 q?L?F?�« s?3 t?³F²3 p½«  Ëb³¹ ¨tKOL−�« wðdOGF U¹ e¹—UÝ ‡,√b?N?²?� w?L×²Ý«Ë w³¼–« wðe¹eŽ U¹ UO¼

ÆÆÆ pO�« tKÝ—QÝ rŁ s3 öOK6 s2Š l3 fKłUÝ U½«Ë ¨pÐUBŽ«

 Õd?3 v?K?Ž œd?ð n?O?� WŽd2Ð XLKFð e¹—UÝ Ê« Ëb³¹Ë,U?N?O?²?H?ý XL{Ë UN³ł«uŠË UN½uOŽ X�dŠ

ÆÆ ¢tKF�« U3 —d6« w²�« U½«Ë w²OÐ «c¼ ¢∫ÕdL� ‰uIð UN½U�Ë t³MJ�« vKŽ X2KłË ¡«eN²ÝUÐ

∫ w� X�U6Ë e¹—UÝ œułË XK¼U−ðË Èdšô« w¼ Õd3 XL2²Ð«

 jOAM�« q3UF�« UN¹« X½« nO� ‡,ÆÆÆ Èdšô« —u3ö� d¦�« XI²ý«Ë p3œ WHJ�Ë pO�« XI²ý« bI�

 b¹bł s3 »d×�« d−H²Ý w²3U2²Ð« Ê« rKŽ« s�« r�Ë XL2²Ð«,¨ÕdL� XL2²Ð« w½« e¹—UÝ V−F¹ r�

X�Q�QðÆÆ Õd3 UNÐ ÁbFU6 „UM¼ tLK�Ë UM¼ tLK� w3dðË r²Að  cš«Ë b¹bł s3 U³Cž XÞUA²Ý«Ë

∫ ‰ôœË ZMGÐ X�U6Ë Õd3

 s2Š U¹ UNzb¼ s2Š ‡, UNI½UŽ UNK³6,ÆÆÆ UN²zbNð vKŽ p�– bŽUÝ ULÐd� UN³Ž«œ UNL{

r� «–« Íb¹ôUÐ pÐUAð v�« ‰u×²²Ý »d×�« ÊUÐ «—cM3Ë UJ×C3 n6uL�« ÊU� r�Ë ̈ e¹—UÝ ŒdBðË

Æ n6uL�« cI½«

∫ e¹—U2� X�U6Ë UN²Hý vKŽ XCŽË Èd2O�« UNMOFÐ Õd3  eLž

dOJH²�UÐ √b³ð ô v²Š bŠ« UN³CG¹ Ê« V×ð ô Õd3Ë ̈ pM3 VCž« wMOKF−ð ôË ÁdOGF U¹ w2Kł« ‡

 tÐ,p?K?š«œ s?3 Ÿe?Mð r� tK¹uD�« sOM2�« Ê« Ëb³¹Ë ÆdA³�« r�UŽ w� X2� X½U� dA³�« tMÐ« U¹ w2Kł«

Æ pK¦3 Á—uNA3 tLLBLÐ oOKð ô  U�dB²�« Ác¼ q¦3Ë ¨dA³�« WO½«ËbŽ

w� X�U6Ë e¹—UÝ ÁU−ðUÐ U¼b¹ Õd3  b3 sOF�« tA3— s3 ŸdÝUÐË ¨Õd3 Âö� s3 d¦�« e¹—UÝ  —UŁ

∫ ¡Ëb¼

ÆÆ e¹—UÝ U¹ w3U½ e¹—UÝ U¹ w3U½ ‡

Æ oOLŽ ÂuMÐ jGðË bFIL�« vKŽ e¹—UÝ jI2²�

 UN� qBŠ U3 È—ô e¹—UÝ s3 XÐd²6«Ë X¾łu�,∫ X�U6 Õd3 sJ�

 U?NOKŽ nJð ô ‡, d?¦�« ô WLzU½ wN�,ÊU?J?3 w?� f?K−½ ‰UFðË  ¨b¹eLK� wŽ«œ ôË  U�UJÝ w½UH�

Æ t�UB�« Ác¼ s3 X3¡UAð bI� dš«

∫ UN²�QÝË t�dA�« vKŽ UM2KłË UM³¼c�

øø ÍœuFð r� «–UL�Ë …bL�« Ác¼ q� XOH²š« s¹« ‡

∫ X�UI�

r� X½« UL� X�“ UL�¨ wðœuFÐ «bOFÝ X2� p½«  Ëb³¹Ë ¨ bŽË œuŽ« Ê« pðbŽË  ¨ bŽ U½« U¼ ‡

 Á√d?3« Í√ ÊU?C?Š« w� ¡wý q� v2Mð ¨dOG²ð,…u?6ò s?Ž Y?×?³M� UM¼ v�« UF3 UM¾łÆ …√d3« UN½« rNL�«

 Á√d?3« s?Ž Y?×?³ð Ê« u¼ pLN¹ U3 X½«Ë å dA�«,t?J?K?L?L?�« Êb?3 qJÐ X�u−ð bI� ¨rN¹ ô «c¼ q�
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 U¼d{UŠË UNO{U3 w� —UN½ qO� UNO� X¦×ÐË,dA�« …u6  błËË

r�UŽ v�« UM¼ s3 ÃËdJK� o¹dD�«  błËË ¨dA�« dÝ  błËË

U?3Ë U?½u?�d?ð «–U?L?� X?L?K?ŽË ¨UMH6u¹ Ê« bŠ« lOD²2¹ s�  ¨dA³�«

U3 błu¹ ôË s2Š U¹ dA³�« r�UŽ v�« œuF²Ý  ¨rNFML¹ ÊU� Íc�«

ÆÆÆ ÁUAJð

XK6 

øøø Êô« qFH½ Ê« V−¹ «–U3Ë  ‡

ÆÆÆ fLA�« WM¹b3 v�« Êô« wF3 V¼c²Ý ‡

øøø Õd3 U¹ p�– bFÐË ‡

ÆÆ bFÐ ULO� p� ÕdýQÝ ‡

 ¡UMF�« «c¼ q� «–UL�Ë ‡,øøø „bŠu� w³¼cð r� «–UL�

ÆÆÆ qF�UÝË wF3 „cš« Ê« pðbŽË w½ô «c¼ ‡

øøø tIOI×�« w�u6 ¨V³2�« fO� «c¼ ‡

ÆÆ d¦�« ‰U2ð ôË pO�« tłU×Ð U½« ‡

 p6bF« bŽ« r� ‡,ÆÆÆ «dO¦� wKŽ XÐc� bI�

ÆÆÆ ÀbŠ p� t²K6U3 q� ¨»c�« r� ‡

ÆÆÆ UN½UAÐ X6u�« q� wMOŽbJð r�« Õd3 U¹ ÁœUžË ‡

q?� p� Õdý« ÊUÐ t3eK3 s�« r�Ë UNFuBJÐ pOKŽ »c�« r� ‡

ÆÆÆÆ ¡wý

 X6u�« q� wM²L¼Ë« UL� t½u−2L�« ÁœUžË —uM�« W³6Ë ‡,XÐc� bI�

¨ uLMÝ UN²6Ë UM½« sE½ UM� w²�« ÁdOšô«  UE×K�« w� v²Š wKŽ

ÆÆÆÆ tŽœUJ3Ë Õd3 U¹ tÐ–U� X½«

u?� q?C?H?ð q?¼ s?J?�Ë ¨X¾ý U3 pK� UÐc� «c¼ wL2ð XM� Ê« ‡

t?Ð–U?� Â«øø—uM�« W³6 w� öF� t½u−23 ÁœUž X½U�Ë W6œUF XM�

ÆÆÆ ¡UAð UL� UO×ð ÁdŠ ÁœUžË

 w?M?3 ÁœU?ž c?š« Íc�« s3 ¨ ¡wý qJ� d¹d³ð p¹b� ‡,X½« X2�«

sL3 ̈ U¼–UI½« wM3 X³KÞË tO�ËR2L�« wM²KLŠ U¼bFÐË ̈ pŽU³ð«Ë

 Õd3 U¹,Ê« s¹b¹dðË ¡wý q� ¡«—Ë X½« p½« ·dŽ« Ê« V−¹ ÊU�

ÆÆÆ pÐ oŁ«

¨p?²?łË“ Êu?J?ð Ê« q³6 w²š« UN½« v2Mð ôË ¨ÁœUž  cI½« U½« ‡

w?C?L?ðË U?N?LOKFð qLJ²� UNÐ wM²Ž«Ë U¼bOŽ«Ë p�– qF�« r� u�Ë

öF� XKFËË ̈ d¦�«Ë d¦�« XÞ—uð X½UJ� tOFO³Þ Á—uBÐ UNðUOŠ

«–ULK� øUNÐ r²¼« Ê« V−¹ ÊU�Ë w²š« X2O�« ̈ —uM�« W³6 s−Ý v�«

XM� u�  ÆÁUO×�« w¼ «cJ¼ øUN½QAÐ pOKŽ XÐc� w½_√ øwM3uKð

s?×?½ w?²?�« t?K?Šd?L�« Ác¼ v�« qB½ Ê« UMFD²Ý« UL� pF3 t6œUF
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 —u3ô« Ác¼ q¦3 VŽu²2OÝ pKIŽ ÊU� q¼Ë ̈ UNÐ,bI�Æ p²KzUŽ œ«d�« s3 bŠ« –ƒ« r�Ë p¹–ƒ« r� U½«

 ZzU²½ „UM¼ X3«œ U3 ÁUMF³ð« Íc�« »uKÝô« rN¹ ôË „d²A3 ·b¼ qł« s3 UF3 U½dÝ,Y×³½ «–ULK�

ÆÆÆ tO�uHÞ  U�UJÝ sŽ w{UL�« w�

ÆÆÆ jI� ÁœUž qł« s3 pF3  dÝ bI� ‡

ÆÆÆ p�cÐ „bŽ« s2Š U¹ pO�« U¼bOŽUÝ ‡

ÆÆÆ p�cÐ  `L2¹ ô  UOM−�« Êu½U6Ë UN²Mš wMJ�Ë ‡

 dA³�« r�UŽ w� fO�Ë sOO½uJ�« r�UŽ w�  UO½uJ�« Êu½UI�  U�UJ2�« Ác¼ s3 pŽœ ‡,ÃdJ½ ULMOŠË

s?� …œU?žË ¨p?�– l?O?D?²?Ý« w?½« rKFð X½«Ë ¨dA³�« r�UŽ v�« sOO½uJ�« r�UŽ s3 …œUž qI½UÝ UM¼ s3

ÆÆÆ öF� p³×ð X½U� Ê«  U�UJ2�« ÁcNÐ r²Nð

 ÷«d?3ô«Ë V?ŽU?²?L?�« r�UŽ v�« œuŽ«Ë b¹bł s3 pHKš dOÝ«Ë rOFM�« «c¼ s3 Ãdš« «–UL�Ë ‡,U?MN�

ÆÆÆdA³�« r�UŽ w� Ábł« s� UL3 ¡wý q� bł«

∫ X�U6Ë U³Cž Õd3 XÞUA²ÝU�

 VFK�« b¹dð Â« W�dFL�« b¹dð Â« …œUž b¹dð« øj³C�UÐ b¹dð «–U3 w½uMł dO¦ð Ê« b¹dð« s2Š ‡,«–U3 —d6

øøøø ôË« b¹dð

øøø d¦�« ô Õd3 U¹ pÐ oŁ« Ê« b¹—« jI� ‡

ÆÆÆ s2Š U¹ wÐ o¦ð Ê« V−¹ ‡

Èdš« …d3UG3 ÷ušô wMF�bOÝ Íc�« UL� nK²J¹ l{u�« Êô«Ë ̈ —UOš w3U3« sJ¹ r� oÐU2�« w� ‡

ÆÆÆå …d−A�« vKŽ ÁdAŽ ôË bO�UÐ —uHBŽò rN�« UL�Ë wKŽ wCIð b6

∫ X�UI�

Ê« l?O?D?²?Ý« ô U?½«Ë ¨e?¹—UÝ ÊUCŠ« w� p²6Ë wCLð Ê« lOD²2ðË ÊU3« w� X½« s2Š U¹ X6bF ‡

lOD²Ý«Ë ¨dA³�« r�UŽ v�« UM¼ s3 ÃËdJ�« o¹dÞ  błË U½« ∫rKF²� jI� sJ�Ë ¨¡wý vKŽ „d³ł«

Í√ w?�Ë b?¹—« v?²?3 ‰u?šb?�« l?O?D?²?Ý« U?C?¹«Ë ¨X?½« v²Š bŠ« s3 ÁbŽU23 ÊËœ b¹—« v²3 Ãdš« Ê«

 pMŽ nK²J¹ wŠuLÞ sJ�Ë ÊU3QÐ U½U� ÊbL�« qš«œ X3œ U3Ë ¨X6Ë,„UM¼Ë öF� pO�« tłU×Ð U½«

ö?¹b?Ð błUÝ ¨bOŠu�« p½« wMF¹ ô «c¼ sJ�Ë ¨X½« pðbŽU2LÐ ô« r²¹ s� ¡wýÎ ,hJA�« błUÝ

Í√ s3 d³�« UN²F{« w²�« tFdH�« Ê« „d�–UÝ U¼bMŽË tK¹uÞ  «uMÝ wM3 «c¼ cš« u� v²Š VÝUML�«

«c?¼ s?3 d?³?�« p?Šu?L?Þ ÊQ?Ð «b?O?ł ·d?Fð X½« ¨s2Š U¹ «bOł Ÿu{uL�UÐ dJ�ÆÆÆ ÊU� Í_ rKŠ

t?K?L?3Ë t?K?¹u?Þ s?2?Š U?¹ Êb?L?�« Ác?¼ w� …UO×�«  ¨öł« Â« öłUŽ s2Š U¹ UM¼ ÁUO×�« qL²Ý ¨dO¦JÐ

,öłUŽ UNKšb²ÝË  fLA�« tM¹b3 w� ô« pŠuLÞ b−ð s�Ë ¨s2Š U¹ p�– qL²ÝÎöł¬ Â√ Î„UM¼ ¨

pH�UŠ ULÐ—Ë ¨vMF3 Ë« ·b¼ ÊËœ ¨¡wý Í√ ¨¡wý œd−L� Ád²� bFÐ ‰u×²²Ý ¨wIOI×�« p½UJ3

U?3œU?š X?×³F«Ë k×�«Î f?L?A?�« …dO3«  U3œUš ÈbŠô  , s?2?Š U?¹ p�c� X2� X½«Ë,·d?Ž« U½«

 «b??O?ł p?�–,«–U??3 ·d??F??ð X??½«Ë ¨Õd??3 U??½«Ë t??6ö?Ž p?F?3 r?O?6« Ê« X?O?{— U?L?� p?�c?� X?M?� u?�Ë

 …dO3ô«  UÐdŽ ÈbŠQÐ fLA�« tM¹b3 pKšœUÝ nK²J¹ l{u�« wF3ÆÆÆbB6√,WM¹bL�« pKšœUÝ

v?�« Ãd?J?ðË d?A?�« dÝ vKŽ qB×ð p�– bFÐËÆÆ WF²L�« sŽ Y×³¹ hJý œd−L� fO�Ë pKL�

U?½«Ë ¨t?Fd?H?�« l?O?C?ð ô v?²?Š d?šQ?²?ð ô s?J�Ë  ¨ÁdAŽ ÊU3u¹ Âu¹ ¨ «bOł dJ� s2Š¨dA³�« r�UŽ

Æt3UN�« —u3ô« iFÐ w� fLA�« …dO3« bŽUÝ« Ê« V−¹ ¡UMŁô«  «c¼ w�Ë  Æb¹bł s3 pO�« œuŽUÝ
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Âu??M??Ð j??G??ð X??�«“ U??3 w??²??�« e??¹—U?Ý v?�«  b?ŽË ¨Õd?3 X?H?²?š«

X?6U?�«ÆÆÆ ¡Ëb?N?Ð U?N?²?E?I?¹«Ë U?N?³?½U?ł v?�« X?2?K?łÆÆÆo?O?L?Ž

 UNMOŽ X�d�Ë,∫ wM²�QÝË ôULýË UMOL¹ X²H²�«

øøø ÀbŠ «–U3ÆÆÆ X³¼– s¹« ‡

∫ UN� XKI�

 e¹—UÝ U¹ X³¼– bI� ‡,ÆÆÆ ÀbŠ ULÐ wL²Nð ôË

∫ r²L²ð w¼Ë ¡UJ³�UÐ e¹—UÝ  √bÐ U3 ÊUŽdÝË

 r??K?Ž« U?½« ‡,X??½«Ë f??L??A??�« W??M??¹b??3 v?�« U?N?F?3 „c?šU?²?�  ¡U?ł

ÆÆÆV¼c²Ý

∫ XKI�

ÆÆÆ p�cÐ „bŽ«ÆÆ e¹—UÝU¹ V¼–« s� ‡

¨U?NO²MłË ‚u� UÞuDš rÝdð X�«“ U3 UNŽu3œË e¹—UÝ XL2²Ð«

r� ¨Õd3 …—U¹“  sŽ wM²�UÝË wH²� vKŽ UNÝ«dÐ X�U3«Ë  wM²I½UŽ

 q?3U?J?�U?Ð Õd?3 s?O?ÐË w?M?O?Ð Àb?Š U?3 e?¹—U?Ý sŽ nš«,U?M?A?6U?Mð

tOM−�UÐ oŁ« ô w½QÐ XLKŽ ULMOŠ e¹—UÝ XŠd�Ë «dO¦� Ÿu{uL�UÐ

Ád3UG3 t¹« ÷uJÐ dJ�« bŽ« r� w½«Ë ̈ UNÐ oŁ« Ê« sJL¹ ôË ̈ Õd3

w?M?²?J?×?{«Ë Í—«d?6 v?K?Ž X?M?Ł«Ë e?¹—U?Ý w?M²F−ýËÆÆ Áb¹bł

∫ Á¡«d³Ð X�U6 ULMOŠ

ÕËd??ð „b?Ð U?3 X?½« u?½« U?N?K?O?J?Š« W?O?½U?Ł …d?3 Õd?3 w?−?O?ð U?L?�¢ ‡

¢ÆÆ WO½UŁ …d3 lłdð U3 UNKOJŠ«Ë¨UNF3

∫ UN� XK6Ë ÁuIÐ Í—bF v�« UN²LL{

ÆÆÆ UNKOJŠ« Õ«— d{UŠ ‡

U3u¹ ÊU� UF3 ¨qLFK� UMłdš w�U²�« ÂuO�« t×O³F w�Ë ¨ÂuO�« d3

¡wAÐ  dFý ÁdONE�«  UŽUÝ w�Ë ̈ ÁœUF2�« t¹Už w� UM�Ë öOLł

 —«ËbÐ »UF«   b�Ë ¨V¹dž,ULN²×²� ULMOŠË w½uOŽ XCLž«

V?¹d?6 n?FË œU?−?¹« s?J?L?¹ ôÆÆ d?š« ÊUJ3 w� w2H½  błË

t?¹U?N?½ ô t?L?J?{ tOłUł“ t�dž jÝuÐ wM½«   bI²Ž« wMJ�ÆÆt�

¨¡U??L??Ý t??½U?� U?N?H?I?ÝË ¨¡U?L?2?�« Êu?K?� U?N?{—«¨t?¹«b?Ð ôË U?N?�

È—« ô t?L?J?{ Á¬d?3 v?K?Ž n?6« w?½« Ë« ¨d?3ô« p?�c� UN³½«ułË

¡w???ý q???�ÆÆ ¡U???L???2???�« t???6—“ U???N???O???K???Ž X???2???J???F??½« U??N??²??¹U??N??½

U?M?O?L?¹ X?H?²?K?ð  c?š«Ë U?C?¹« Õd?3  d?N?þË  UE×�ÆÆÆ‚—“«

∫ UN� XK6Ë U½« XJ×C�ÆÆÆ wMð«—Ë «—U2¹Ë

p?½« Â« ¨Õd?3 U?¹ W�uN2�« ÁcNÐ wKI½ vKŽ Á—œU6 p½UÐ ·dŽ« r� ‡

U¾Oý sO{dF²2ðÎ«b¹bł ÎÆÆÆ 

∫ X�U6Ë UNðœUF� ÁdšUÝ r2²³ð w¼Ë Õd3 wM3 XÐd²6«
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°°°° s2Š U¹ p�– qF�« r� U½« ‡

øøø Õd3 XÝ U¹ UM¼ sOKFHð «–U3 «–« ‡

 rKŽ« ô U½« ‡,ÆÆÆ ÊUJL�« «c¼ w� w2H½  błË …Q−�

øøø Áb¹b−�« t³FK�« Ác¼ w¼ U3Ë s¹b¹dð «–U3 wM¹d³š« UO¼ÆÆÆ ÁQ−� p2H½ s¹b−ð ULz«œ X½« ‡

∫ X�U6Ë Õd3 XJ×{

¨s×½ s¹« ôË ¨Àb×¹ «–U3 ·dŽ« ô w½« u¼ d2�«ÆÆÆ d2Ð „d³šUÝ U½«Ë s2Š U¹ t³F� błuð ô ‡

 U?½d?CŠ nO� ôË, b?łË …Q?−?�Ë U?N?F?3 Àb?×?ð« fLA�« …dO3« l3 W2�Uł XM� wM½« t�dŽ« U3 q�

s?� U?M?½U?Ð «b?O?ł r?K?Ž« U?½U?� t?H?zU?š X2� wMJ�Ë ¨Àb×¹ «dO³� U¾Oý Ê«  Ëb³¹Ë ÊUJL�« «c¼ w� w2H½

ÆÆÆ È–ô ÷dF²½

W?³?O?¼ Ë– i?O?Ð« d?F?ýË W?O×� Ë– iOÐô« Íbðd¹ hJý bOFÐ s3 dNþ ULMOŠ ô« X�U6 U3 ‚bF« r�

Æ —U6ËË

 ÁU2½« Ê« sJL¹ nO�Ë «—u� tðd�cð,∫ UN� XKI�Æ U3«d²Š« UNÝ√— XMŠ« b6 X½U�Ë Õd3 v�« XH²�«

w� XK6 X½«Ë¨ W2LJ�« ”«u6ô« qšb3 vKŽ r¼UM¹«— s¹c�« t2LJ�« ’UJýô« bŠ« «c¼ fO�« ‡

ÆÆÆÆ rNMŽ Y¹b×�« XC�—Ë å ÊU3“« cM3 wH²JL�« d2�«ò rN½« UN²6Ë

ÊËbÐË —U6u�« VŠUF »d²6«Ë ̈ WE×K� u�Ë UNÝ«— l�dð r�Ë ̈ XK6 U3 vKŽ «bO�Uð UNÝ«— Õd3  e¼

∫ ‰U6  U3bI3

U?¹ t?²?½u?� U¹ÆÆÆ UNO�  uLMð ôuIŽ b−ð X�«“U3 Á—ËcÐË å”Ë—U�«ò  u3 vKŽ  d3 sOM2�« ·ô« ‡

«u?L?M?²?Ý r?J?ðœ«—U?Ð U?¼Ëb?O?³?ð r?� Ê«Ë ¨”Ë—U?�« Á—c?Ð r?J?ðb?łË W?O?H?F s?Ð« U?¹ s?2?Š U?¹Ë „“U?½ t?MÐ«

ÆÆÆÆÆÊuKN−ð rJ½ô «uLKFð Ê« qł« s3 rJ� ÕdýUÝËÆÆr�bO³ðË

r?ð Íc?�« ‰Ëô« r?N?L�UŽ —U3œ w� V³2�« X½U�Ë dA³�« sOÐ d×2�« ÂuKŽ  dA²½« sOM2�« ·ô« q³6

X?½U?� U?L?M?O?ŠË ‰Ëô« —U?3b?�« q³6Ë X6u�« p�– w�ÆÆÆ—U3b�« XI³Ý w²�« sOM2�« ·ô« d³Ž ÁƒUMÐ

r?N?ð—b?6 ‰öš s3  «e−FL�« oOI×ð dA³�« ŸUD²Ý« YOŠ ¨÷—ô« e�d3 w� e�d²ð dA³�« …—UCŠ

r�UŽ ÊU�Æ qF«u²L�« qLF�«Ë ¡UDF�« vKŽ rNð—b6 ‰öš s3 WO¼UM²3 ö�« WFO³D�« …u6 ‰öG²Ý« vKŽ

 ¡w?ý q?� w?� e?OLL�« w�U¦L�« r�UF�« ¨÷—ô« e�d3 w� dA³�«,f?H?½ w�Ë ¨Ÿ«bÐ«Ë qLŽË ÂUE½ s3

qžUA�« rNKGý ÊU�Ë ̈ ÊU−�« r�UŽ w� ÁdA²ML�« p�ULL�«  U¾3Ë „uKL�«  «dAŽ ÊU−K� ÊU� X6u�«

 ÊU?−?�« r?�U?Ž W3UŽ“ vKŽ Ÿ«dB�« sOM2�« ·ô« d³Ž, »Ëd?×?�«  U¾3 ‰UF²ý« v�« p�– Èœ«Ë,ÊU�Ë

ŸUD²Ý« b6Ë ̈ dA³�« r�UŽ w� ÷—ô« vKŽ t²JKL3 rOI¹ Ê« —d6 Íc�« å”Ë—U�«ò pKL�« ¡ôR¼ Èu6«

Ê« l?O?D?²?2?¹ ô t?½« t?²Nł«Ë w²�« tKJAL�« sJ�ÆÆ s−�« ’«uš rzöð w²�« W³ÝUML�« WFI³�« b−¹ Ê«

v?K?Ž r?N?ð—b?I?Ð ÊËe?O?L²¹ s¹c�« dA³�« …bŽU2LÐ ô« s−�« ’«uš rzö²� ÷—ô« vKŽ t²JKL3 wM³¹

 …œUL�« Â«bJ²Ý«,lOD²2¹ wJ� ôË« dA³�« vKŽ ÁdDO2�« tOKŽ Vłu²¹ t½« ”Ë—U�« pKL�« „—œ« UM¼Ë

 ÊU−�«Ë dA³�« sOÐ t�dFL�«  √bÐËÆÆs−�« r�UŽ vKŽ ÁdDO2�«,ÆÊU−�«  «uK²I¹ Ê« ÊuFOD²2¹ ô dA³�«

 bŠ« UNO�  uL¹ ô w²�« »d×�«  √bÐË  ¨dA³�« q²6 ÊuFOD²2¹ ô ÊU−�«Ë,‰UOJ�«Ë —uB²�« »dŠ

‰U?O?J?�« v?�« V?F?²?L?�« l?6«u?�« s?Ž «ËbF²³O� dA³�« UNF³ðË ¨d×2�« ÂuKŽ  dA²½« «cJ¼Ë ¨Ÿ«bJ�«Ë

qÐUI3 å”Ë—U�« ò tJKL3 ¡UM³Ð dA³�« ÂU6ËÆÆ w½UL2ł bNł v�« ÃU²×¹ ô Íc�«Ë ̈ `¹dL�« —uB²�«Ë
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299
s−�« s� w²łË“ 

p?K?L?�« b?M?Ž d?3ô« n?6u?²?¹ r?� åd?×?2?�« Âu?K?Žò v?K?Ž r?N�uBŠ

vKŽ ÁdDO2�« s3 rNÐdŠ «u�u×O� ÊU−�« „uK3 tF³ð qÐ å”Ë—U�«ò

v�« dA³�« r26Ë ôË« dA³�« r�UŽ vKŽ ÁdDO2�« v�« ¨ÊU−�« r�UŽ

 ÂU?26«,åÊU?−?�« „u?K?3 Èu?6«ò ”Ë—U?�« p?KL�« l³ð d³�ô« ¡e−�«

 Èdšô« ¡«ełô«Ë ̈ ÷—ô« vKŽ XLO6«  t²JKL3 Ê« tFUšË,q�

d¦�«Ë d¦�« d×2�« ÂuKŽ  dA²½«Ë ̈ s¹dšô« „uKL�« bŠ« l³ð UNM3

s?−?�«ÆÆ Âu?K?F?�« Ác¼ d¹uDð u¼ UF3 s−�«Ë dA³�« qGý `³F«Ë

Ê« qł« s3 dA³�«Ë ¨dA³�« s3 t� sOFÐU²�« Á—b6 ÍuI¹ Ê« qł« s3

¨dA³�« s3 lOL−�« ‰ËUM²3 w� X½U� d×2�« ÂuKŽÆÆd¦�« «ËeOL²¹

r?�U?Ž s?3 d³�ô« ¡e−�« vKŽ dDO2¹ Ê« ŸUD²Ý« ”Ë—U�« pKL�«Ë

 U?F?3 dA³�« r�UŽË ¨sOO½uJ�«,„—b?¹Ë r?O×ł v�« rNðUOŠ ‰u×O�

¡«dł rNÐ XI×� w²�« dzU2J�« Ê«Ëô«  «u� bFÐ UF3 s−�«Ë dA³�«

V?I?� ”Ë—U?�« p?K?L?�« vKŽ oKÞ«ËÆÆ sOHK²J3 sOL�UŽ qš«bð

W?J?K?L?3Ë r?O?×?−?�« W?J?K?L?3 V?I?� t?²?J?K?L?3 v?K?ŽË ¨d?A?�« p?K?3

…u?6 s?OÐË ”Ë—U�« dA�« pK3 sOÐ Èd³J�« »d×�« √b³ðËÆÆdA�«

d?A?³?�« ¡U?M?Ð« bŠ« UNÝ«dðË UN2Ý« åÂUF�« ÂUEM�«ò rÝ« UNOKŽ oKÞ«

p?K?3 s?3 r?N?O?L?�U?Ž –U?I?½« q?ł« s?3 U?F?3 słË dAÐ s3 X½uJðË

d?A?�« Âu?K?Ž l?L?−Ð Æå ÂUF�« ÂUEM�«ò ÂUOIÐ »d×�«  √bÐÆÆdA�«

 dA³� rN²FO³Þ v�«Ë l6«u�« v�« rNðœUŽô dA³�« Íb¹« sOÐ s3,w�Ë

‚dD�« —UJ²Ð«Ë dA�« ÂuKŽ d¹uD²Ð ”Ë—U�« pKL�« ÂU6 X6u�« fH½

‰U×²Ý«Ë ̈ p�– w� ̀ −M¹ Ê« ”Ë—U�« ŸUD²Ý«ËÆÆÆ UNFLł lML�

w?²?�« W?I?¹dD�« Ê« tFUšË  ¨dA�« ÂuKŽ lLł åÂUF�« ÂUEM�«ò vKŽ

d×2�« ÂuKŽ vKŽ ‰uB×�« …—b6 dA³K�  d�Ë ”Ë—U�« U¼dJ²Ð«

ÍdA³�« ⁄U3b�« Á—b6 ‰öš s3 qÐ  ¨U¹œU3 «œuN−3 «u�c³¹ Ê« ÊËœ

v×M3 »d×�«  cš«ËÆÆÆ U¼b¹d¹ Â«œU3 dOŁô« s3 UNÞUI²�« vKŽ
Î

d?×?2�« ÂuKŽ sŽ œUF²ÐôUÐ dA³�« ŸUM6UÐ ÂUF�« ÂUEM�« ÂU6 ÊUÐ dš«,
Â«bJ²Ý« Á—ËdCÐ rNŽUM6UÐ ”Ë—U�« pKL�« cš« X6u�« fH½ w�Ë

d?A?�« t?JKL3Ë Èdš«  «uMÝ »d×�«  dL²Ý«ËÆÆ d×2�« rKŽ

r?�U?Ž s?3 d?³?�ô« ¡e?−?�U?Ð o×� —U3b�«Ë ¨d¦�«Ë d¦�« UNðu6  œ«œeð

»d×�« ÊUÐ å ÂUF�« ÂUEM�«ò fÝR3 dA³�« sÐ« „—œ« UM¼ËÆÆ dA³�«

ÂU?????E?????M?????�«ò f?????Ý«Ë l?????6«ËË …œU?????3 »d????Š Êu????J????ð Ê« V????−????¹

 sO¼U−ð« »d×�«  cš«ËÆåvKŽô«,ÂUEM�« tFCJ¹ Íc�« ÁU−ðô«

vKŽô« ÂUEM�«Ë ̈ ”Ë—U�« pKL�« b{ UF3 dA³�«Ë s−�« s3 ÂUF�«

¨d?A?³?�« s?3 ”Ë—U?�« p?K?L?�« ŸU³ð« b{ W¹œU3 UÐdŠ ÷Uš Íc�«

dzU2š XI×�«Ë dBM�« uKð dBM�« vKŽô«Ë ÂUF�« ÊU3UEM�« oIŠË
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vKŽ sOÐ—U×²L�« sO�dD�« s3 WI�«uL�« XLð ÊUÐ UN²¹UN½ v�« »d×�« XKFËË sOI¹dH�«  öJÐ tŠœU�

…d?D?O?2?�U?Ð v?K?Žô« ÂU?E?M�« ÂuI¹ Ê« q³6 q3U� ÂUŽ WKN3 ”Ë—U�« pKLK� vDFð ÊUÐ å…b¼UF3ò lO6uð

ô W?¹—U?Ý v?I?³?²?Ý …b¼UFL�« Ác¼ Ê«Ë ¨◊UIM�« s3 dO¦J�« vKŽ …b¼UFL�« XB½ËÆ dA�« tJKL3 vKŽ

”Ë—U�« pKL�« W×KB3 X½U�Ë ¨…b¼UFL�« ÊU�dD�« l6ËÆÆ dAÐË sł „UM¼ Â«œ U3 qD³ð ôË vGKð

t?J?K?L?3 ¡U?O?Š« …œU?ŽU?Ð sOM2�« ·ô« bFÐ u�Ë v²Š åtK2M�ò WLzU6 WFdH�« vI³ð Ê« …b¼UFL�« Ác¼ s3

dzU2J�U� »d×�«  dL²Ý« Ê« t½« rKF¹ u¼Ë dzU2J�« n6u¹ ÊUÐ vKŽô« ÂUEM�« W×KB3 X½U�ËÆ dA�«

ŸU?D?²?Ý« Íc?�«Ë ”Ë—U�« pKL�« Ácš« Íc�« ÂUF�« vN²½«ËÆ UNC¹uFð sJL¹ ôË «bł …dO³� ÊuJ²Ý

¨UNF3 t2H½ s�b¹ Ê«Ë d×2�« rO�UFðË UNOKŽ s3Ë w¼ ̈ ÷—ô« sÞUÐ w� dA�« tJKL3 s�b¹ Ê« t�öš

 ÃËd?J�UÐ UN½UJÝ qJ� `LÝË,w?²?�« ÷—ô« ‚u� Êb3 W2Lš ¡UM³Ð ÂU6 vKŽô« ÂUEM�« ‰ušœ —u�Ë

q?š«b?ð l?M?Lð sO½«u6Ë WLE½« l{Ë rðË ¨bÐô« v�« WMO�œ WJKLL�« vI³ð v²Š dA�« WJKL3 UNÐ XM�œ

w� W½u�b3 d×2�« ÂuKŽË dA�« WJKL3 vI³ð v²Š  UÞUO²Šô« q�  cš«Ë ̈ s−�« r�UFÐ dA³�« r�UŽ

X?M?�œ w?²�« WFI³�« XOHš«Ë dA�«  UÐ«uÐ X3U6«Ë ¨WJKLL�« œËbŠ ‚öž« ‰öš s3 ÷—ô« sÞUÐ

 W?J?K?L?L�« UNÐ,Èd?šô«  U?ÞU?O?²?Šô« ·ô«ËÆÆÆ W?J?K?L?L?�« s?3 ÃËd?J�UÐ ÊU� Íô ÕUL2�« lM3Ë

l?O?L?ł s3 tłU²×¹ U3 q� UNKšb¹ s3 b−O� fLJ�« ÊbL�« d¹uDð rðË ÊuM2�«  d3ËÆÆÆ cJð«

cšô« rð b6Ë ̈ d×2�« ÂuKŽ sŽ Y×³�UÐ dOJH²�« sŽ tOMGð w²�« t¹œUL�«Ë t¹uMFL�«Ë tO2HM�« wŠ«uM�«

d?O?J�« …u6 qFł w� ÊbL�« X×−½ËÆbŠ bMŽ n6u²ð ô d¦�« s−�«Ë dA³�« tFO³Þ Ê« —U³²Žô« sOFÐ

v?�« ‰u?Fu?K?� «u?D?D?š sL3 sOM2�« ·ô« d³Ž ÊËdO¦J�« ÊbL�« v�« qFËËÆ dA�« …u6 vKŽ ‚uH²ð

ô …uI�« q� Ê«Ë ¨rN� Ád�uð U3Ë ÊbL�« œułuÐ «ËQłUHð rN½« ô« ¨b¹bł s3 UN6öÞ«Ë d×2�« ÂuKŽ

 «Ëe?½ Ê« —U?³?²?Žô« s?O?F?Ð c?šô« r?ðËÆÆÆ Êb?L�« U¼d�uð w²�« …œUF2�«Ë …UO×�« rN� d�uð Ê« sJL¹

fLA�« WM¹b3  błË tOKŽË ̈  «—U³²Žô« q� “ËU−ð vKŽ UN³ŠUF l�bðË ULz«œ d−H²ð dA�«Ë ¡u2�«

w?� d?−HMðË Wðu³J3 vI³ð ô v²Š tKš«bÐ w²�« ¡u2�«Ë dA�« W6UÞ oKD¹ Ê« b¹d¹ sL� WFdH�« wDF²�

ÊËœ W?K?3U?� W¹d×Ð ÊuM−�«Ë dA�« v²Š t½Ëœd¹ U3 q� ÊbL�« ÊUJÝ błË «cJ¼ËÆÆÆ ÂU¹ô« s3 Âu¹

ÆÆÆ «c¼ UM3u¹ v²Š U¼ƒUMÐ rð cM3 dA�« tJKL3 WB6 w¼ Ác¼ÆÆÆ œd� Í√ …œ«—UÐ rJ×ð Ë« qšbð

∫ t� XK6

 rJ� dO³J�« w3«d²Š« l3 ‡,dO³� ¡wý U½« Â« ”Ë—U�« pKL�« œUHŠ« bŠ« U½« q¼ ø«c¼ qJÐ U½« wKšœ U3

t?E?×?� W?¹« w?� t?ðœU?Ð« v?²?ŠË t?Ž«bš ÊuFOD²2ðË r²FD²Ý« nOF{ ‚uKJ3 ô« X2� ørKŽ« ô U½«Ë

øøø d×2�« ÂuKŽ v�« qF« w½u�d²ð «–UL� «–«ÆÆÆ ÊËb¹dð

∫ ‰U6Ë tÝ«— e¼

 b¹d½ tE×� W¹√ w� UC¹« UNðœUÐ«Ë pðœUÐ« lOD²2½ rF½ ‡,tŠ«dBÐË qFH½ r�Ë oÐU2�« w� p�– UMFD²Ý«Ë

s?O?³?³?Ý „U?M?¼Ë UN½UJ3 s3 åd×2�« ÂuKŽò XIKÞ« u�Ë v²Š q³I²2L�« w� p�– qF� ÍuM½ ô ¨d¦�«

XFL²ł« «–« t½« vKŽ hMð sOM2�« ·ô« q³6 XF6Ë w²�« …b¼UFL�« Ê« u¼∫ ‰Ëô« V³2�«ÆÆÆp�c�

i?GÐ d×2�« ÂuKŽ ‚öÞ« qł« s3 ¡wý qJÐ tO×C²K� s¹bF²23 UF3 s¹b×²3 ÍdAÐË wMł Áœ«—«

 s?O?M?2?�« l?3 d?O?G²ð b6 w²�« WOL2²�« sŽ dEM�«,s?3 r?¼—«d?6 v?K?Ž dOŁU²�« Ë« p�– s3 rNFM3 r²¹ ô Ê«

XGKÐ ULN3 ‰uFu�« s3 rNFML� eł«u×�« l{Ë o×¹ tMJ�Ë ¨VO¼d²�« s3 Ÿu½ Í√ Â«bJ²Ý« ‰öš

‰ËU?×?¹ Íc?�« œd?H?�« Ÿu?M?Ð W?�dFL�« q³6Ë UI³23 UNF{Ë rð b6 eł«u×�« Ác¼ ÊuJð Ê« WD¹dý UNðu6
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301
s−�« s� w²łË“ 

 d?×2�« ÂuKŽ v�« ‰uFu�«,b?¹b?ł ¡wý Í√ UNOKŽ ·UC¹ ô Ê«Ë

 ö?F?� Àb?Š U?3 «c?¼Ë ¨tŽu½ ÊU� ULN3, U?Ý«d?×?�«Ë eł«u×�U�

 U?¼“ËU−ð qO×²23 dA�« tJKL3 ‰uŠ ÁœułuL�«,bŠ« `−M¹ r�Ë

U?¼“ËU−ð rJ� UM×LÝ s×½ qÐ ¨U¼“ËU−²Ð bŠ« `−M¹ Ê« pA½Ë

w?ð«c?�« r�œuN−LÐ r²KšœË öAHð r� u�Ë ¨p�cÐ r²KA� Ê« bFÐ

 q?O?×?²2L�« r²IIŠ r²MJ�,r?J?2?H½« vKŽ r²LJŠ rJKAHÐ sJ�Ë

  uL�UÐ,v�« …bŠ«Ë …uDš —u³F�UÐ «u×−Mð r� rJ½« UM¹«— ULMOŠË

 Èu?B?I?�« r?J?²?6U?ÞË rJð—b6 —bIð ÊUÐ —«dI�« ÊU� ÂU3ô«,Âu?I½Ë

e?ł«u?×?�« r?J� „d²ðË ¨rJð—b6 ‚uHð w²�« eł«u×�« W�«“UÐ s×½

t?OKŽË ¨U¼“ËU−ð rJMJL¹ bNł s3 ÁuJKLð U3 q� r²�cÐ Ê« w²�«

ÆÊU3“« cM3  błË w²�« eł«u×�« s3 t¾L�UÐ sOF2ð t�«“« XLð bI�

r?� r?J?½« u?�Ë  ¨b?Š« U?N?OKŽ qB×¹ r� w²�« tFdH�« rJ� X½U�Ë

r?²?×?−?½ r?J?MJ�Ë ¨ «u3ô« œ«bŽ w� r²MJ� r�bNł q�  «u�c³ð

 «c?¼ q� «–UL�  ‰U2ð Ê« q³6Ë,l?O?D²2½ ô s×½ÆÆÆ U½« p³OłUÝ

w?ðU?¹ Ê« Àb×OÝ q¼Ë WK¹uÞ sOMÝ bFÐ Àb×OÝ «–U3 ·dF½ Ê«

s3 åd×2�« ÂuKŽò oKD¹Ë eł«u×�« Ác¼ “ËU−ð lOD²2¹Ë hJý

 ÂU?Ž n�« Ë« ÂUŽ bFÐ b¹bł,v?²?3 ·d?F¹ bŠ« ôË WLzU6 WO½UJ3ô«

 p�– Àb×¹ b6,s×M� «c¼ ÀËbŠ s3 bÐ „UM¼ sJ¹ r� Ê« sJ�Ë

UMKšœ b6 U³¹dIð s×½Ë ̈ WŁö¦�« —UHFô« s3“ w� Àb×¹ Ê« qCH½

ÂuKŽò ‚öÞ« UL�—ËbILÐ Õd3 WOM−�«Ë X½«ËÆÆÆ —UHFô« s3“

 ULJI¹dÞ w� nI½ s�Ë ULJFML½ s� s×½Ë b¹bł s3 åd×2�«,q�Ë

U?L?J?³?³?2?ÐË p?�– U?L?²?KF� u� ULJ½UÐ ULJ� ÕdA½ Ê« u¼ tKFHMÝ U3

È–ô«  Êu?³?K?−?²?2?� d?A?³?�« v?�« b?¹b?ł s?3 d×2�« ÂuKŽ XKFË

«u?K?B×ð s� rJ½«Ë ¨W3UŽ sOO½uJK�Ë WFUš dA³�« s3 s¹dO¦JK�

 U?N?Ð Êu?L?K?×?ð w?²?�« ÁuI�« vKŽ,·ô« q?³?6 o?³?D?M¹ ÊU� Íc�« Êô

X?½U?�  d?3 w?²�« sOM2�« ·ô«Ë ¨ÊU3e�« «cN� `KB¹ s� sOM2�«

p?�– w?� `?K?B?¹ ÊU� U3Ë ¨U¼—Ëcł s3 ÁdO¦� ¡UOý« dOOG²Ð tKOH�

 ÊU?3e?�« «c?¼ w?� `KB¹ s� X6u�«,s?O?M?Łô« r?²?½« ULNHð Ê« V−O�

Æt?Ð ”U?Ð ô œ«d?�ô« s?3 œbŽ ¡«c¹UÐ V³³2²K� ô« öBð s� ULJ½UÐ

d?¦�« ô ULKŠ vI³O2� ULJOÝ√dÐ ŸdŽdð Íc�« ÊuM−L�« rK×�« U3«

ÆÆÆÆ q6« ôË

∫ —U6u�« VŠUB� XKI�

øøø s¹dšô« ¡«c¹UÐ V³2²MÝ UM� Ê« U½uFMLð ô «–UL�Ë ‡

∫‰UI�

 ULJFML½ s� ‡,¨Àb×OÝ U3 UMKNł ∫ôuIð ô v²Š ULJ� ÕdA½Ë
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ÆÆÆÆ ‰Ëô« w½UJ3 v�«  bŽ b6 w2H½  błË wL� `²�« Ê« q³6ËÆÆ t�QÝ« Ê«  œ—«Ë

t¹«b³�« w�ÆÆ wF3 ÀbŠ U3 UN� XŠdA� ¨¡vłUHL�« wzUH²š« dÝ sŽ wM²�QÝË e¹—UÝ wM3 XÐd²6«

 Àb?Š U?3 vKŽ Í—«dF« l3 sJ�Ë ¨UNŠ“U3« w½« XMþ,s?3 ÊU?JL�« p�– q¦LÐ lL2ð r� UN½« X�U6

œËb?Š Ã—U?š Êu?J?¹ Ê« b?Ð ô ÊU?J?L?�« p?�– q?¦?3Ë ¨t?N?³?A?¹ U?3 t?J?K?L?L�« Êb3 w� błu¹ ôË ¨q³6

WJKLL�«, UMF3 Àb×ð Íc�« hJA�« sŽ U3«,ÂUEM�« s3 ôË ¨WJKLL�« w�ËR23 s3 fO� t½« X�UI�

∫UN� XK6ÆÆ°°  «bOIFð W¹√ s3 uKJ¹Ë qNÝ d3« UM¼ sO¹cOHM²�« sO�ËR2L�« ¡UI� Êô ̈ U¼d¹b¹ Íc�«

ÆÆÆ “u3d�UÐ U½UOŠ« rNHBðË  åÊU3“« cM3 wHJL�« d2�«ò rN½« rNMŽ ‰uIðË ¨rN�dFð Õd3 Ê« ‡

∫ e¹—UÝ  œd�

 U?N?Ð r²¼« s�« r�Ë UN²FLÝ WDO2Ð —u3«  tLKŽ« U3 q�Ë ¨s2Š U¹ —u3ô« Ác¼ qJÐ w� W¹«—œ ô ‡,U3«

qJÐ dJHð ô Ê« p� w²×OB½Ë dO¦J�« ·dFð Êô WO�U� UNðd³šË U¼dLŽË oÐU2�« UNKLŽ tFO³D� Õd3

U?¾?O?ý ·d?F?ð Êô w?Ž«œ ö� —«dÝôUÐ ¡wK3 r�UŽ w� X½«Ë —u3ô« Ác¼Îp?�c?Ð „ƒU?I�Ë ¨pBJ¹ ô 

U?Ý—œ Êu?J?¹ Ê« V?−?¹ tI¹dD�« ÁcNÐ ‰uN−L�« hJA�«Î U?C?¹« ÕdL�Ë p� ,s?�Ë «u?½uJð r� rJ½UÐË

ÆÆÆ ÊËb¹d¹ tE×� Í« w� rN¹b¹« ‰ËUM²3 sŽ s¹bOFÐ «u½uJð

X?2?� U?½U?� ¨w?{U?L?�« w?� ¡wý q� sŽ bF²Ð« Ê« wLOLBð s3 «c¼ œ«“Ë ¨t²�U6 ULO� e¹—UÝ X6bF

s?O?Ð s?3 w?½U?−?½ b?6 t?K?�« ÊU?� Ê«Ë ¨WO³G�«  «d3UGL�« Ác¼ qJ� ôË …uIK� ôË d×2�« ÂuKF� WłU×Ð

w{UL�« Ãdš« Ê« ‰ËUŠ« U½«Ë ÂU¹«  d3ËÆÆÆ w� UÝ—œ «c¼ ÊuJ¹ Ê« V−O� ̈ …bL�« Ác¼ q� rN¹b¹«

 œU�Ë ̈ wMFMIð Ê« X�ËUŠË Õd3  œUŽË ̈ ÊUŽu³Ý«Ë Ÿu³Ý« d3Ë  ̈ U³FF p�– ÊU� r� wÝ«— s3

h?J?ý Í√ s?3 d?¦�« wMLNHð Ê« XŽUD²Ý« w²�« WFz«d�« W½U2½ô« Ác¼ ¨e¹—UÝ qšbð ôu� `−Mð Ê«

 w2H½ s3 d¦�« v²Š ̈ dš«, w{UL�UÐ dJ�ô  ôU−3 w� „d²ð r�,w{UL�« wM²2½« ̈ ¡wý q� w� X½U�

  w� WI¹bF œd−3 sJð r� e¹—UÝËÆÆÆ UNÐ ô« dJ�« bŽ« r�Ë t²3dÐ, ¡wý q� X½U� qÐ,rKFð X½U�

 tI¹bF ÊuJð Ê« V−¹ v²3,¨Uš«Ë U²š«Ë UÐ√Ë U3√ Ë«  WłË“ ÊuJð v²3Ë ̈ WIýUŽË W³O³Š ÊuJð v²3Ë

 tKFHð r� U¾Oý „d²ð r�,vKŽ wJÐ« wMKF−²�  U3«  `³Bð X½U�ÆÆqHD� wMK3UF²� tKHÞ `³Bð X½U�

 U¼—bF,w?� U?½«Ë w?ðœ«—U?Ð p?�– q?� ¨w?ÝUH½QÐ v²Š ¨wðUOŠ w� dOGF ¡eł qJÐ rJ×²ð X×³F«

 UO½b�« rJŠ« pK3 w½QÐ dFý« wM²KFł bI� ̈ …œUF2�« vN²M3, …dO³J�«Ë …dOGB�« „dŠ«,¨b¹—« v²3 rKþ«

öHÞ `³Fô wýdŽ sŽ ‰e½« wM²KFł rŁÆÆwM3 d³�« bŠ« ôË wM3 Èu6« bŠ« ô ¨b¹—√ v²3 ‰bŽ«Ë

 ÊUM×�UÐ UÞU×3 «dOGF, ¡U?A¹ ULÐ Y³F¹,ƒd−¹ bŠ« ôË tFML¹ bŠ« ô¨ ¡UA¹ U3bMŽ wJ³¹Ë p×C¹

tO{UI¹ Ê«,t½UC×�«Ë ̈ t½UCŠ v�« WJKLL�« X�uŠ UNðœ«—UÐË ̈ UN�öš s3 W¹UNM�« w� dL¹ ¡wý q�Ë

 WJKL3 v�«,UN²LÝ— w3öŠ« v²Š  ¨ÊuMłË oÝUMð s3 ULNÐ —Ëb¹ U3 X�dŽË wžU3œË w³K6 XKšœ

r�ËÆÆÆÆ U¼dOž Èdš« Á√d3ô w½uOŽ  —UÞ Ê« wM³ðUFð Ë« wM3uKð sJð r�ÆÆÆ UNÐ rKŠ« Ê« q³6 w�

 w?3U?3« o?zU?Ž U?N?½« w?½dFAð Ë« w½bBð Ë« wMFMLð,U?¼d?O?ž  …√d?3« q?� s?3 lMBð nO� rKFð X½U� qÐ

Už«d�Î¨ UŽUÝ UN½U�Ë  d3 dNý«ÆÆÆ U¼dOž Á«d3« dA³�«Ë s−�« r�UŽ w� È—« bŽ« r�Ë ̈ X×−½Ë ̈

e?¹—U?Ý W?³×BÐ  —“ÆÆÆ e¹—UÝ uN� d{U×�« U3√ ¨tM3 ¡eł w¼ X½U� Íc�« ô« ÷U3 w� bF¹ r�Ë

œ«“Ë ¨d?¦?�«Ë e?¹—U?Ý  UN¼dJð UL� UN¼d�« X×³F« w²�« ¨fLA�« WM¹b3 ô«  UNFOLł WJKLL�« Êb3

 ÊbL�« w� UMK³6 «u½U� s¹c�« dA³�« s3 œbŽ vKŽ WM¹bL�« w� X�dFðË ¨UMzU6bF« œbŽ,r²N½ sJ½ r�Ë

ÆÆÆ ÊuKN−ð ôË Êu�—b3 r²½« Êô«ËÆÆr²½« uN�ÆÆbŠ√ ULJFML¹ Ê√ V−¹ ÊU� Ê«Ë
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303
s−�« s� w²łË“ 

¨UMOMF¹ ô ¡wý Í√ Ë« tJKLL�« œËbŠ Ã—Uš ¡wý Í√ w� g6UM½ Ë«

d?L?ðÆÆ b?¹b?ł ¡w?ý Í√ sŽ Y×³M� UM¹b� ⁄«d� ôË t¾OK3 UMðUO×�

 U?N?Ð dFA½ ôË tŽd2Ð ÂU¹ô«,w?� s?O?2�Uł s×½Ë ÂU¹ô« bŠ« w�Ë

 ÁdO×³�« V½U−Ð ¡U2L�«,∫ UN� XK6Ë e¹—UÝ l3 XŁb×ð

øøø UMBIM¹ Íc�« U3 sOLKFð« w²³O³Š ‡

∫ XLKŽ UN½Q�Ë tL2²³3 X�UI�

ø UMBIM¹ Íc�« U3 ‡

ÆÆÆÆ UM3u½ oKI¹ dOGF qHÞ ‡

ÆÆÆ UC¹« U½√ wLKŠ t½« ‡

øøø ÊuJ¹ ô Ê« vKŽ WB¹dŠ X½« «–UL� «–« ‡

 «bÐ« qL²Jð ô ÁœUF2�« ‡,ÆÆÆ VFF t³KDð U3

øøø e¹—UÝ U¹ «–UL�Ë ‡

ÆÆÆ UM¼ v²Š ¨Ã«Ë“ ÊËœ qHÞ „UM¼ ÊuJ¹ s� t½ô ‡

ÆÆÆ «–« ÃËe²MK� ‡

∫ WM¹eŠ W−NKÐ X�UI�

ÆÆÆ s2Š U¹ VFF ‡

øø UM½U¹œ« ·ö²š« V³2Ð q¼ ø«–UL� ‡

 s2Š U¹ ö� ‡,ÆÆ bŠ«Ë »d�«

øøø l½UL�« U3 «–« ‡

ÆÆÆ Èdš« …d3  Ã«Ëe�« pMJL¹ ôË s2Š U¹ ÃËe²3 X½« ‡

Æ dA³�« s3 X½«Ë ¨WOMł s3 ÃËe²3 wMJ�Ë ‡

Æ qNÝ d3ô« ÊUJ� dAÐ s3 UłËe²3 XM� u� ‡

øøøå  UOM−�« Êu½U6ò V³2Ð «c¼ Ê« w� w�uIð ô ‡

b?N?Žò „U?M?¼ s?J?�Ë  U?O?M−�« Êu½UIÐ w� qšœ ôË dA³�« s3 U½« ‡

·d?Ž« U?½«Ë ¨p?H?¹ Ê« s?J?L?¹ ôË ¨WOM−�« sOÐË pMOÐ  å◊U³ð—ô«

 Á“ËU−ð« Ê« b¹—« ôË ̈  UOM−K� bNF�« wMF¹ «–U3,wŽ«œ ô „uł—«

ÆÆÆ Ÿu{uL�« «cNÐ dOJH²K�

q?šœ ôË ¨Èd?š« Ád?3 U¼UI�« s�Ë WJKLL�« œËbŠ Ã—Uš UNMJ� ‡

w?� w?½u?�d?ð  «u?½U?� U?L?� ô«Ë ¨Ã—U?J?�« w?� Àb×¹ ULÐ UM¼ bŠô

ÆÆÆw�UŠ

t????O????H????J????¹ U????L????Ð ·d????F????¹ b????Š« ô s????J????�Ë s???2???Š U???¹ r???K???Ž« ‡

ÆÆÆ Ÿu{uL�« «c¼ s3 UMŽœ „uł—«ÆÆÆq³I²2L�«

UM� błË ULÐd� Ÿu{uL�« «c¼ sŽ sO�ËR2L�« bŠ« ‰U2½ ô «–UL� ‡

øøø UłdJ3

ÆÆÆ Ÿu{uL�« «c¼ w� rN� qšœ ô UM¼ Êu�ËR2L�« ‡
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øøø UM¼ Ã«Ëe�« sŽ ‰ËR2L�« s3 «–« ‡

r?²?¹ Ê« ¨U?O?3«e?�« f?O?� u?¼Ë tKF� sJL¹ ¡wý d¦�«Ë ¨wBJý ÊQý Ã«Ëe�«ÆÆÆÆ qšb²¹ bŠ« ô ‡

ÆÆÆ Â«d²Šô« s3 ŸuM� tÐ WM¹bL�« …dO3« ⁄öÐ«

 Áb½UÐ …dO3ô« ‰U2½ ô «–UL� «–« ‡,øøø UłdJ3 UM�  błË ULÐd�

∫ X�U6Ë öOK6 e¹—UÝ X²LF

ÆÆÆ W�uN2�« ÁcNÐ X2O� …dO3ô« WKÐUI3 sJ�Ë ‡

UM³KÞÆÆ ÃdJ3 œułË s3 ”QOð r� UN½« wMF¹  …dJH�« Ác¼ ÷—UFð r� e¹—UÝ Ê« œd−L� ¨XL2²ÐU�

ŸuM� ¡«dłô« «c¼ sJ¹ r�ÆÆÆ w¼ UM³KDð v²Š dE²M½ Ê« UMOKŽ ÊU�Ë ÁdO3ô« qÐUI½ Ê« WF³²L�« ‚dD�UÐ

ÆÆÆ ULz«œ W�uGA3 X½U� …dO3ô« Êô qÐ  UOLÝd�« s3

 UN²¹ƒd� UM³KÞ s3 s¹dNý s3 d¦�« d3,U?M� Ê« UM�QÝË XO³�« v�« ÁdO3ô« ÍbŽU23 bŠ« UMO�« ¡Uł v²Š

 …dO3ô« WKÐUIL� dC×½ Ê« ¡U23 bG�UÐ lOD²2½,øøø UMF3 t³ðdO� dš« «bŽu3 qCH½ UM½« Â«

∫t� UMKI�

ÆÆÆÆ …dO3ô« Áœb×ð X6Ë Í√ w� ÊËe¼Uł s×½ ‡

∫ ‰UI�

«¡U23 «bž «–« ‡ÎÆUL�—UE²½UÐ …dO3ô« ÊuJ²Ý  

UNŠd�  błË wM½« v²Š ̈ …dO3ô« qÐUI²Ý UN½ô tŠd� e¹—UÝ X½U� r�ËÆÆÆ tKO³Ý ‰UŠ v�« V¼–Ë

U?N?� X?K?6Ë ¨Ÿu?³?Ý« s?3 d?¦?�« Ád?O?3ô« t?³?×?B?Ð X?O?C?3« w?½«Ë W?FU?š  ¨¡w?A?�« i?F?Ð t?O?� U?G?�U³3

∫w� X�UI�ÆÆp�–

Ã—Uš s3 b¹bł ÂœU6 q� l3 «c¼ qFHð ÁdO3ô«Ë ¨X6u�« fH½ UN²I�dÐ XOC3« s2Š U¹ UC¹« U½«Ë ‡

tLOEŽ Áb½UÐ ÁdO3ô«ÆÆ dš«Ë hJý sOÐ eOLð ô w¼Ë ¨dLI�« tM¹b3  UÐ«uÐ d³Ž ¨tJKLL�« œËbŠ

ÆÆÆ UN−Že½ ôË UN�Ëdþ rNH²½Ë UNF3 dFA½ s×½Ë ¨s2Š U¹

s¹« ∫UM²�QÝË ¨UM²K³6Ë UM²×�UFË UM²K³I²Ý«Ë ÁdO3ô« dB6 v�« UMNłuðË ¡UIK�« bŽu3 ÊUŠË bG�« ¡Uł

v?²?Š U?N?� s?O?ÐdI3 ¡U6bFU� UMF3 Àb×²ðË UMŠ“ULð  cš«Ë ¨tI¹b×�« U½d²š«Ë ¨fK−½ Ê« qCH½

ÆÆÆ ÃËe²½ Ê« b¹d½ UM½« UN� UMK6Ë ¨rNL�« Ÿu{uL�« v�« UMKFË

∫ ÁdO3ô« X�U6Ë ÆÆöOK6 e¹—UÝ XK−š

ÆÆÆ ULJ� „Ëd³3 n�« ‡

∫ e¹—UÝ X�U6 

øøø WKJAL�« U3 sOLKFð X½« ¨sJ�Ë ‡

∫ ÁdO3ô«  œ—

ÆÆÆ e¹—UÝ U¹ X½« p²KJA3 WKJAL�« ‡

∫ e¹—UÝ X�U6 

ÆÆÆ qO×²23 «c¼ Ê« t� XK6 bI�  ¨…dO3ô« UN²¹« rKŽ« ‡

∫ X�U6Ë t³−F²3 UNO²Hý …dO3ô« XL{

öO×²23 fO� «c¼ ‡Îe¹—UÝ U¹ bŠ« p3uK¹ s� ¨UNOK¼U−²ð Ê«  œ—« Ê« sJL¹Ë WKJA3 „UM¼ sJ�Ë ¨

ÆÆÆ w{UL�UÐ j³ðd¹ ô b¹bł ¡wý q� WJKLL�« w�ËÆÆ WJKLL�« œËbŠ Ã—Uš ÊU� s2Š Ã«Ëe�
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s−�« s� w²łË“ 

∫ e¹—UÝ X�UI�

øøøWJKLL�« …œUž XKšœË Âu¹ ¡Uł ULÐd� ̈ …dO3ô« UN²¹« rKF¹ s3 ‡

∫ …dO3ô«  œ—

X?K?6 «c?N?�Ë ¨e?¹—U?Ý U?¹ Àb?×¹ b6 «c¼ sJ�Ë ¨qO¾{ ‰UL²Š« ‡

ÆÆÆ p²KJA3 UN½«

∫ XK6Ë Y¹b×�« w� XKšbð

 qLF�« U3 «–« ‡,øøø qŠ błu¹ ô«

∫ …dO3ô« X�U6

X?½« l?OD²2ð q¼ sJ�Ë ¨UN� qŠ œułË s3 bÐ ôË WKJA3 q� ‡

Æ°UN2H½ WKJAL�« s3 d³�« WKJAL�«  qŠ ULÐd� øn6uL�« WNł«u3

∫ XKI�

ÆtŽu½ ÊU� ULN3 n6u3 Í√ WNł«uL� e¼Uł U½« ‡

∫ …dO3ô« X�U6  

øøø e¹—UÝ U¹ X½«Ë ‡

∫ e¹—UÝ  œ—

ÆÆÆ …dO3ô« UN²¹« U½«Ë ‡

‰U?H?Þ« U?M?½Q�Ë dFA½ sOMŁô« s×½ UM²KFł WI¹dDÐ ÁdO3ô« XL2²Ð«

∫ X�U6Ë UN3U3« —UGF

 W???ÐU??łô« w??� U??L??²??Žd??2??ð b??I??� ‡,u???¼ U??3 ôQ??2??ð Ê« V??−??¹ ÊU??�

n6uL�«,øøø ULJ¹√— dOGð ULÐd�

UMK6Ë lł«d²K� ‰U−3 UM3U3« sJ¹ r�Ë ̈ oKIÐ dšô« v�« UM3 q� dE½

…d?O?3ô« X?6dÞ«ÆÆÆ n6uL�« ÊU� ULN3 lł«d²½ s� UM½UÐ  …dO3ö�

∫ X�U6 rŁ  UE×K� UNÝ√dÐ

 ö?Š r?J?� b?ł« Ê« w?K?Ž r?²?×?¹ r?J¼U−ð w³ł«Ë ‡,Âu?6Q?Ý ¨r?F½

U?½« w?KŽ U³FF ÊuJOÝ ¨n6uL�« ÁdOŠ w� ULJ�dð« s�Ë w³ł«uÐ

 UC¹«,r?J?³?K?ÞQ?ÝË «u³¼–« Êô«Ë ¨tMOŠ w� bB6« «–U3 ÊuLKF²Ý

ÆÆÆ b¹bł s3

«–U3ÆÆ U½d3« s3 …dOŠ w� UM²�dð Ê« bFÐ …dO3ô« l3 WKÐUIL�« XN²½«

¨…d?O3ô« qFH²Ý «–U3  øVFB�« n6uL�« u¼ U3 øUN3öJÐ bBIð

U?M?L?šË ¨«d?O?¦?� e?¹—U?ÝË U?½« UM�¡U2ð øWKJAL�« Ác¼ q×²Ý nO�

Ê« U?M?2?H?½« t?Ð  lMI½ UM� Íc�« ¡wA�«Ë ¨ÈËbł ÊËœ sJ�Ë ¨d¦�«

v?²?Š —U?E?²½ô« u¼ tKF� lOD²2½ U3 q�Ë ¨ÁdO3ô« Èb� qŠ „UM¼

ULMOÐË ̈ qOK�«  UŽUÝ w�Ë …dO3ô« ¡UI� s3 ÂU¹« tŁöŁ bFÐËÆ UM³KDð

¨UIOLŽ U3u½  e¹—UÝ X3U½ …Q−�Ë  ̈ d3U2²½ sO2�Uł e¹—UÝË U½« UM�

d?O2ð Õd3 tOM−�«  dNþË  UE×�Ë ¨V¹dž ”U2Š« wMÐUF«Ë
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∫«—c×3 UN� XK6 …bŠ«Ë WLKJÐ ÁuH²ð Ê« q³6Ë ¨÷—ô« eH²2ð w²�« WO{«dF²Ýô« UN²I¹dDÐ

ÆÆÆ «bOł p�– wLN�«Ë ¨p� `LÝ« sK� e¹—UÝ l3 w¦³Fð Ê« sJ�Ë ¨Õd3 U¹ «dO¦� p²KL×ð bI� ‡

∫ X�U6Ë XJ×{

U¾Oý XKLŽ U3 ‡Î ,ÆÆÆ UNDG{ lHðd¹ U3Ë ÕUðdð ÊUAKŽ UN²3u½

∫ XK6 

ÆÆÆ wMC×Ð UN3u½« V×Ð U½« ÊUAKŽ ¨Õd3 XÝ U¹ tO½UŁ Ád3 UNO3uMð ô ‡

 ÊuMŠ X½« uý w³O³Š U¹ ‡, pF3 U¼bFÐ UN½« WÐdG²23 U½«Ë,øøø dLI�« tM¹b3 w�  UMÐ qþ U3 uM� uý

ÆÆÆÆ U¼dOž oKš U3Ë ¨UNIKš tK�« ÆÆÁbŠ«Ë e¹—UÝ ô« w� U3 fÐ ¨Õd3 U¹ dO¦� w� ‡

ÆÆÆ ¡U�u�« q¼ vKŽ uÝuÝ U¹ p�UO½ ‡

øtO� wK2²ð w½UŁ bŠ w²OI�U3 ôË ¨ÍbFÐ vKŽ Á—œU6 g3 wKO²I²ý« ¨Õd3 U¹ uý ‡

∫ tzeN²23 X�UI�

rKŠ« w½« ô« Í«—Ë ¡wý w� U3Ë ̈ —UNM�«Ë qOK�« w� pO� dJHÐ ̈ „bFÐ vKŽ Á—œU6 g3 ̈ w³O³Š U¹ Á« ‡

ÆÆÆ t½u2Š U¹ „bFÐ vKŽ Á—œU6 g3 ÊUAKŽ d×²½«  dJ� w½« v²Š pO�

∫ XK6 

ÆÆÆ tŠdH�« s3 „«—Ë  uLŠ w½« „bŽuÐ U½«Ë ¨Õd3 U¹ Íd×²½« ‡

∫ X�U6Ë Õd3 XJ×{

ÆÆÆ «bOł p�– ·dŽ« U½« ¨p�– fJFÐ  d¼UEð u� v²Š dOG²ð s� ‡

∫ UN� XK6 

ÆÆÆ «bÐ« w{ULK� œuŽ« s�Ë öF�  dOGð bI� ¨oÐU2�U� bŽ« r� U½« ¨w½UýË wMOŽœ Õd3 U¹ „uł—« ‡

∫ X�UI�

 s2Š U¹ «–U3 qł« s3 ‡, UNO� eOLL�« ¡wA�« U3 øe¹—UÝ qł« s3,Æ WÐc� XAŽ p½« «bž nA²J²Ý

∫ XKI�

e¹—UÝ¨œułu�« w� t6uKJ3 qLł« ÍdE½ w� w¼Ë UN³Š« ̈ ‚bBÐ UN³Š« ̈ ¡wý q� w� t³2M�UÐ e¹—UÝ ‡

¨e¹—UÝ w� lL²ł« tK� ̈ tMŽ X¦×Ð Íc�« ÊuM−�« v²ŠË ̈ eOL²�«Ë ÕuLD�« ̈ d{U×�«Ë w{UL�« w¼

ÆÆÆÆ w²łË“ wN� wLKF²�Ë

∫ X�UI�

øøø UL²łËeð q¼Ë ‡

∫ XKI�

ÆÆÆ «bł U³¹d6 ‡

∫ X�UI�

øø p²łË“ UN½« XO2½ q¼ øXN²½« q¼ ¨s2Š U¹ ÁœUžË ‡

∫ UN� XKI�

s?3 U?½«Ë s?−?�« s3 wN�  ¨¡wý q� s3 Èu6« tK�« …œ«—«Ë ¨öF� UN²³³Š« bI� ¨ÁœUž vKŽ »c�« r� ‡

 s?−?�« s?3 U?½« ôË ¨dA³�« s3 w¼ `³Bð s�Ë ¨dA³�«,—b?I?�«Ë ¨d?¦?�« w2H½ vKŽ »c�« Ê« b¹—« ö�

ÆÆÆUFOLł UM3 Èu6«
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∫ X�UI�

Æ p³³2Ð XKý w²�« tC¹dL�« p3«Ë ¨p²KzUŽË ¨dA³�« r�UŽË ‡

∫ UN� XK6Ë tIŽUB�U� wKŽ XF6Ë Õd3  ULK�

øø «cNÐ X½« X�dŽ nO�Ë ‡

∫ X�UI�

¨U?M?¼ v?�« ‰u?šb?�«Ë ÃËdJK� WI¹dÞ  błË w½« p� XK6 bI� ‡

 tO{UL�« dNýô« tKOÞ qF�« XM� wMMEð «–U3Ë,ÁdN³M3 wMMEð q¼Ë

ÆÆÆÆ UNO� w²6Ë lO{ô tJKLL�« Ác¼ w�

r?�U?Ž X?K?FËË f?L?A?�« t?M¹b3 d³Ž tJKLL�« s3 Xłdš bI�

p?3« Ê« X?L?K?ŽË t?FU?J?�« w?²?I?¹d?D?Ð p?²?K?zU?Ž  —“Ë d?A?³�«

ÆÆÆÆ X3 b6 p½« ÊËbI²F¹ „UM¼ rNK�Ë qKA�UÐ X³OF«

∫ UN� XKI�

ÆÆÆÆ tÐ–U� X½« ‡

∫ X�U6Ë XL2²Ð«

øøø pOKŽ »c�« «–UL�Ë ‡

ÆÆÆÆ pÝ«— w� ·bN� pF3 wM¹bOF²� ‡

pðb�«Ë l3 ÀbŠ Íc�« sJ�Ë wF3 œuFð Ê« b¹—« ̀ O×F «c¼ ‡

o??ÐU??2??�« w??� U??N??F??3 Àb?Š U?L?Ð „d?�–_ w?Ž«œ ôË ¨w?I?O?I?Š

ÆÆÆp³³2Ð

ÆÆÆ «bÐ« p6bF« s�Ë sOÐcJð ULz«œ X½« ‡

d?A³�« wMÐ r²½« Êu�uIðË ¨‚bBð r� Ë« X6bF Ê« wMLN¹ ô ‡

·dF²� pÝU2Š« ÂbJ²Ý«Ë »dł ¨VOJ¹ ô rJÝU2Š« ÊUÐ

øøø ô Â« »c�« XM� Ê«

t??K??�« Á—b??I??O??Ý U??3Ë ¨U??¾??O??ý b??¹—« ôË »d?ł« Ê« b?¹—« ô  ‡

p?ŽËU?Þ« s?K?� ¨U?×?O?×?F p?�– ÊU?� u?� v?²ŠË¨Àb×OÝ

¡«c??????¹U??????Ð V??????³?????2?????ð«Ë p?????½u?????M?????łË „—Ëd?????ý Í—U?????ł«Ë

t?K�« uŽœQÝ U½«Ë ¨UC¹« p�cÐ v{dð s� w3«ÆÆÆs¹dšô«

X½√ U3√ÆÆ ÀbŠ ULN3 w{ULK� œuŽ« s� U½«Ë  ̈ UNEH×¹ Ê«

ÆwNłË sŽ wÐdžU�

∫ X�U6Ë Õd3 XL2²Ð«

v?�« w?²?I?¹d?D?Ð p?KI½UÝË ¨p³½U−Ð w½b−²2� XI�«Ë Ê« ‡

Íd?A?³?�« `³B²� ¨dA³�« r�UŽ v�« rŁ s3Ë ¨fLA�« tM¹b3

Êu�QÝË Ÿu{uL�UÐ dJ�ÆÆw{UL�« bOFMÝ UF3Ë ¨eOLL�«

ÆÆpM3 W³¹d6

 eH²Ý«Ë¨ÀbŠ U3 UN� XOJŠË e¹—UÝ X6U�«Ë ̈ Õd3 XH²š«
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∫ X�U6Ë t¹«b³�UÐ

øø t½uM−3 UN½« ¨s2Š U¹ U¼uH6u¹ ô «–UL� ‡

∫ XK6 

s?3 Âu?¹ w?� Àb×OÝ ÂuO�« Àb×OÝ UL� ¨p�– w� sOI×3 «u½U� ULÐ— ¨e¹—UÝ U¹ U¼uH6u¹ s� ‡

 ÂU¹ô«,ÆÆÆ —bI�« t½«

t??C??¹d?3 w?3« ÊU?Ð w?� ‰u?I?¹ w?ÝU?2?ŠU?�ÆÆ t?K?¼U?−?ð« Ê« l?D?²?Ý« r?�Ë w?3_ Àb?Š U?3 w?M?I?K?6«

ô« w3U3« —UOš „UM¼ sJ¹ r�Ë ¨ «—UOJ�« q� ‰uŠ tK¹uÞ  UŽU2� e¹—UÝË U½« UMA6UMðËÆöF�

r?�« v?2?½_ w?� …d?O³J�« e¹—UÝ ÁbŽU23 s3 ržd�UÐ U³FF ÊU� p�– Ê« ô«   ¨vÝUMð« Ë« v2½« Ê«

Ád?O?³?� Á«d3« È—« Ê√ wHJ¹ ÊU�Ë ¨tO�ËR2L�« w2H½ qLŠ« ô Ê«Ë ¨w²KzUŽ ÁU−ð dOLC�« VO½Uð

Íc�« l6«u�« XAŽË ̈ w½«eŠ« vKŽ X³KGðË XL�QðË XO½UŽÆÆÆUNÐ dJ�«Ë w3« d�cðô s2�« w�

v?²?3Ë Áb?½U?Ð Ád?O?3ô« w?� d?O?J?H?²?�U?Ð U?M?2H½√ UMKGý«Ë ÆåtKF�« Ê« lOD²Ý« w3U3« ¡wý ô ò∫‰uI¹

bFÐ rNÐ ‚“dMÝ s¹c�« ‰UHÞö� ¡ULÝ« U½d²š« UM½√ v²Š ¨U¼UMAŽË U3öŠ« UM−2½ËÆÆ U½uŽb²Ý

U?M?²?K?³?I?²?Ý«Ë ¨U?¼d?B?6 v?�« U?MNłuðË ¨ÁdO3ô« UM²Žœ v²Š  d3 tK3U� —uNý tŁöŁ ÆÆÆÃ«Ëe�«

 dE²MM� dBI�«  ôUF ÈbŠ« UM²Kšœ«Ë UNðbŽU23,r2ðdð UNO²Hý vKŽË Áb½UÐ ÁdO3ô« UMO�«  ¡UłË

∫X�U6Ë UM²×�UFË XÐd²6« ¨W3uLN3 WM¹eŠ W3U2²Ð«

e?¹—U?Ý U?¹ Êô«Ë ¨d?O?š v?K?Ž w?N?²?M?¹ Ê« vMLð« wMJ�Ë ¨ÂuO�« «c¼ W¹UN½ ÊuJ²Ý nO� Í—œ« ô ‡

øøÂuO�« v�« UMzUI� Âu¹ s3 dOGð ¡wý „UM¼ q¼Ë ø«bOł rðdJ� q¼ ¨s2ŠË

∫ UM³łU�

ÆÆÆ¡wý dOG²¹ r� ö� ‡

∫ X�U6Ë UNÝ«—  e¼

 r?J½Uý «c¼ ‡,å t?²?½«œU?�ò sOÐ rð Íc�« ◊U³ð—ô« bNŽ ¨qŠ UN� błu¹ UN½uNł«uð w²�« WKJAL�«

Êu�d²F¹ ô sOO½uJ�« Ê« s3 ržd�UÐ ¨Âd²×¹ tMJ�Ë ¨tÐ ·d²F¹ ô w½u½U6 dOž bNŽ u¼ ås2ŠòË

b?N?Ž å t?²½«œU�ò XMKŽ« ULMOŠ t½ô qÐ ¨dAÐ l3 rð t½ô fO� w2Ozd�« V³2�«Ë bNF�« «c¼ q¦LÐ

 —«d?6 Í√ –U?J?ðô Ë« ¨Ã«Ëe?K?� w?½u?½U?I?�« s?2�« XGKÐ b6 sJð r� ¨◊U³ð—ô«,«c?¼ ÊU?� u� v²×�

tOKŽË ¨d¦�« ô ‰UHÞ« ·dBð bFOÝË ¨UC¹« tÐ ·d²F¹ sK� UN2Mł wMÐ s3 å w½u�ò s3 Ã«Ëe�«

b?F?Ð b?N?F�« «cNÐ p2L²�« vKŽ w¼  dF« Ê« sJ�Ë ¨W�uN2Ð bNF�« p� lOD²2ð åt²½«œU�ò ÊU�

¨t?łËe?²?3 w?¼ d?³?²?F?ðË ¨d?A?Ð l3 ÊU� u� v²Š  UO½u½U6 bNF�« `³BO2� ¨w½u½UI�« s2�« UNžuKÐ

b?F?ÐË ¨b?N?F�« «cNÐ WJ2L²3Ë …bOFÝ å t²½«œU�ò Ê« WOI³²L�« …bOŠu�« WKJAL�« ¨pH¹ ô bNF�«Ë

‰«u?Þ t?� …d?O?Ý« `?³B²ÝË ¨bNF�« p� w� tFdH�« bIH²2� ¨UNH6u3 vKŽ XOIÐ Ê« dOB6 X6Ë

ÆÆÆUNðUOŠ

∫ ÁdO3ô« X�QÝË XŽd2ðË WFdH�«  eN²½«

ø qFH½ Ê« lOD²2½ «–U3 ¨qLF�« U3 «–« ‡

∫ ÁdO3ô«  œ—

ÆÆÆ ‰Q2ð Ê« ÊËœ p� XKI� öOK6  d³F u� ‡

∫w¼ XKL�√Ë ¨wŽd2ð vKŽ …dO3ö�  —c²Ž«
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 U?C?¹«  t?²?½«œU� qł« s3Ë e¹—UÝ qł« s3  ‡,q?O?×?²2L�« X�cÐ

Âu?¹ …b?L?� Íd?B?6 v?�« å t?²?½«œU?�ò —UCŠô Ê–« vKŽ qBŠ_

¨p?�– v?K?Ž U?N?L?žd?¹ Ê« l?O?D?²?2?¹ b?Š« ö� ¨UN²I�«uLÐ bŠ«Ë

V?F?F n?6u?L?�« Ê« r?K?Ž«ÆÆÆÊ–ô« v?KŽ WÐuFBÐ XKBŠË

lOL−�« t×KBL� «c¼ sJ�Ë  åt²½«œU�ò‡� tFUšË ̈ lOL−�« vKŽ

Ác?¼ v?²?Š n?6u?²?ð w²�«Ë ¨t�uN−L�« t−O²M�« sŽ dEM�« iGÐ

ÆÆÆ s2Š vKŽ tE×K�«

∫UN¦¹bŠ XFÐUðË w�« X²H²�«

 s2Š U¹ n6uL�« tł«uð Ê« V−¹ Êô«Ë ‡,»cJð ô Ê« „uł—«Ë

t????ł«ËÆÆ e????¹—U????ÝË  t????²????½«œU????� v????K????Ž ôË p????2????H???½ v???K???Ž

 Ÿu{uL�« t½«Ë t²½«œUJ� ·d²Ž«ÆÆÆn6uL�«,Ë«  t²½«œU� l3 U3«

 dBI�« tI¹bŠ w�  t²½«œU� ¨s2Š U¹ UO¼ÆÆÆe¹—UÝ l3,V¼–«

ÆÆÆUNNł«ËË UNO�«

lD²Ý« r�ÆÆ w�UFË« XH−ð—« ÆÆÁuIÐ w³K6 ‚œ ÆÆ‚bF« r�

ÆÆÆ w½UJ3 s3 „d×ð« Ê«

∫ ÁdO3ô« X�U6 

 e?¹—U?Ý q?ł« s?3Ë UNKł« s3 ¨s2Š U¹ p�– s3 bÐ ô ‡,U?¹ UO¼

 U?N?O?�« V?¼–« s2Š,b?I?� ¨p?²?¹ƒd?Ð  Q?łU?H?²ð s� wN� nJð ô

ÊQ?Ð wŽ«dð Ê« uł—√Ë  pÐ wI²K²Ý UN½« UNðd³š«Ë UNF3 X2Kł

U?¾?O?ý t?J?K?L?L�« sŽ ·dFð ôË w¼ s¹« rKFð ô t²½«b�ÎU3 q�Ë 

¨d?O?³?J?�« s?O?O?½u?J?�« r?�U?Ž  «dO3« ÈbŠ« dB6 w� UN½QÐ t�dFð

ôË ¨W�uN2Ð „—UJ�« …¡«d6 vKŽ …—œU6Ë WO�– UN½« UC¹« wŽ«—Ë

ÆÆÆ t¾¹dÐË …dOGF X�«“U3 UN½« v2Mð

 d?ÝË ¨w?M?K?L×ð œUJ�UÐ UN½« X22Š«Ë w3«b6« vKŽ XH6Ë

r� ̈ qF�«  «–U3 Í—œ« ô ̈ dO³� —«ËbÐ dFý«ÆÆÆWI¹b×�« ÁU−ðUÐ

Êôe?G?�« b?Š« VŽ«bð ÁœUž w½uOFÐ È—«  ¨p�– ÀËbŠ l6uð«

 tI¹b×�UÐ ÁdOGB�«,ÈbŠ« nKš X¹—«uðÆÆÆÆ öF� w¼ UN½«

 UNM3 »«d²6ô« vKŽ ƒdł« r� ̈ —U−ýô«, ÁuIÐ ‚b¹ w³K6,dFý«

 Í—bF s3 eHIOÝ t½UÐ,nzUš U½«Ë Ád−A�« nKš s3 UNO�« dE½«

 w?½«d?ð Ê« s3,U?N?¹b?O?Ð U?N?M?Ž ‰«e?G?�« l�bð Ád−A�« nKš U¼«—«

, œu?F?¹ rŁ öOK6 bF²³¹,f?K?−?ðÆÆÆb¹bł s3 tF�bðË p×Cð

 ¡U?L?�« Á—u�U½ V½U−Ð,¨U?Žd?2?3 U?N?O�« ‰«eG�« wðUO� UN¹b¹ `²Hð

¨p×C�UÐ w¼ √b³ðË ̈ »dNO� ¡UL�UÐ tIýdð v²Š qB¹ Ê« U3Ë

 UNO�« œuF¹ ÊUÐ t¹dG²� b¹bł s3 UN¹b¹ ̀ ²HðË,«œœd²3 ‰«eG�« nI¹

 ¡UL�UÐ tIýdðË ̈ Èdš« Ád3 Á—bGð Ê« s3 UHzUš,v�« U¼dFý œdð
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¨tMC×ðË tM3 w¼ »d²Ið Ê« ô« UNM3 ÊuJ¹ UL� UNM3 »«d²6ô« vKŽ ƒd−¹ ö� ‰«eG�« U3√ ̈  nKJ�«

 —U−ýô« ÈbŠ« s3 »d²IðÆÆÆtK³IðË U¼—bF v�« tLCðË tKL×ðË,sBGÐ q¹uD�« U¼dFý oKF¹

  —«b²Ý« ULMOŠ Ád−A�«,XJ�Ë ̈ UNL²Að UN½Q�Ë VCGÐ Ád−A�« v�«   dE½ UNFłË« t½« Ëb³¹Ë

 n?6u?L?�« «c?N?� w?³?K6 q� s3 p×{«  cšQ�  U½√  U3√ÆÆ U¼dFý,U?¼u?×½   uDšË    √d−ð,
i�dðË ŒdBðË UNOŽ«—– ̀ ²Hð ̈ d¦�« ÁuIÐ w³K6 ‚b¹ ̈ w�« dEMð t�u¼c3 XH6Ë ̈ bOFÐ s3 wMð«—

ÆÆÆwJ³ðË p×Cð w¼Ë wIMFÐ oKF²ðË ¨w�« eHIð ¨Íu×½

 UC¹« U½«  XOJÐË ¨tE×K�« pKð w� w2H½ p�ULð« r�,b¹e¹Ë ¨U½« p�c�Ë rKJ²ð r�Ë w�«  dE½

 U¼ƒUJÐ,s?3 d?¦?�« d?3ÆÆÆ tI¹dD�« ÁcNÐ wJ³ð q³6 s3 U¼—« r� w½«Ë tFUš  n6uL�« qL²Š« r�

X?×?ð U?M?2?K?łÆÆÆ w?6U?MŽ sŽ nJð ô w¼Ë …bŠ«Ë WLKJÐ oDMð r� W²3UF w¼Ë tŽUÝ nB½

UN²I¹dD� ¨XJ×{  ¨ÁbŠ«Ë tF�œ tK¾Ýô«  «dAFÐ w½dDLð  cš«Ë ¨VAF�« vKŽ Ád−A�«

Ád3 UN²6Ë WK¾Ýô«  «dAŽ UN²�QÝ YOŠ ¨v�Ëô« ÁdLK� UM�eM3 tI¹bŠ w� UN²OI²�« ULMOŠ wMðd�–

∫ UŠ“U3 UN� XK6Ë ¨ÁbŠ«Ë

‰«R2�« wŠdÞ« p³Oł« Ê« bFÐË bŠ«Ë ‰«R2Ð wzbÐU� p³Oł« Ê« s¹b¹dð XM� Ê« ÁœUžU¹ wFLÝ« ‡

ÆÆÆ w½U¦�«

∫p×Cð w¼Ë X�U6Ë UC¹« w¼  d�cð Ê« bFÐ p×Cð …œUž  cš«

øø X½« r�UŽ Í√ s3Ë øX¾ł s¹« s3Ë X½« s3 ‡

∫ XKI�

ÆÆÆ p�c� U½U� rNMÐ« w½« ULÐË ¨s−�« s3 U2O� w3«Ë wÐ«Ë pL�UŽ dOž r�UŽ s3 U½« ‡

∫X�U6 

øøø rKŠ« U½« q¼ w� q6 ‡

∫ XKI�

ÆÆÆ pO3b6 vKŽ wH6 ¨b�Q²�«  œ—« Ê«Ë ¨sOLK×ð ô X½« ‡

U?M?zU?I?K?Ð w?½d?�c?ð  c?š«Ë Àb?×²ð ÁœUž XF�b½«Ë ¨UF3 UMJ×{Ë ¨UNO3b6 vKŽ ÁœUž XH6ËË

p?�– w?� tHOJ2�« wH6«u3 vKŽ p×CðË ¨÷—ô« sÞUÐ w� UM²KŠdÐË ¨dA³�« r�UŽ w� ‰Ëô«

 X6u�«,∫UN²�QÝË

øøø ÁœUž U¹ UN²6Ë pOKŽ «uC³6 nO�  ‡

∫ ÁdšUÝ X�U6Ë XL2²Ð«

u� rN²MMł U½«  uý fÐ ¨pOKŽ p×C¹ Õ«— uðUJ�« u½« ‰Ëô« s3 t�—UŽ XM� U½« U3 ¨pK³¼ s3 ‡

 w½uJ2L¹ U3 q³6 rNO� XKLŽ uý s2Š U¹ XHý,¨ÍdLŽ ‰uÞ s−2½« Õ«— w½« ÁdJH3 XM� U½« 

¨«uD2³M¹Ë UNO� XF6Ë« w½ËdJH¹Ë ÁbOB3 «uKLF¹ U3 q�Ë ̈ Íuý rNOKŽ V−Ž« wMOKš ∫XK6Ë

w?K?Ž q?¹U?×?²?ð  —U?FË U?N2HMÐ t²½u� w²š« Xł« U3 b×� d¦�« rNO� sMł« XOKþË ¨UNM3 lKÞ«

 l?ł—« ÊU?AKŽ,t?²?½u?� w?²?š«  u?½« t?�—U?Ž U?½«Ë ¨w?�U?Ð vKŽ ôË U½«Ë ¨w½Ułd²ð Ád3Ë w½œbNð Ád3

`?O?×F t²½u�Ë ¨pOKŽ XHš U½« tŠ«dBÐË pO� wMðœb¼ s¹bFÐË ¨wM¹–Rð Õ«— g3Ë wM³×²Ð

U?N?O?� s?M?ł« X?O?K?þË ¨UNLN¹ U3Ë X½« p¹–Rð sJL3 UN½« t�—UŽ XM� fÐ ¨wM¹–Rð sJL3 g3

UNKO²JŠË ̈ w2H½ rKÝ« XO{—« U3 u{dÐË ̈ wý ôË „UF3 qLFð Õ«— g3 UN½« wMðbŽË U3 b×�
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313
s−�« s� w²łË“ 

¨w??M??Ž X??O??K??J?ð« p?ðd?C?Š U?L?�Ë ¨Íb?Šu?� l?ł—« Õ«— w?½«

ÊU?A?KŽ „dFý s3 pIKFð ô« nK×ð  —UFË t²½u� wM²J23

Ê« ¡w?ý« p?F?3 q?L?F?ð U?3 u½« wMðbŽË UL�  UNOKŽ XJ×{« U½«

U?3 b?×?� w?J?Ð« X?O?K?þË ¨w?�U?Š X?LKÝ U3 U½«Ë w�UŠ XLKÝ

U?N?�Ë« U?½« W?Š«d?B?ÐË w?ý≈ „U?F?3 q?L?Fð Õ— g3  UN½« wMðbŽË

 p?M?3 X?KŽ“,U?3 q?¦?3 „d?F?ý s?3 p?I?K?F?ð w?²?š« tÐUŠ XM�Ë

q?³?¼« X?½« U3 ∫XK6 s¹bFÐ fÐ ¨wMŽ XOKJð p½ô ¨XJŠ

q¦3 s−2½« Õ«— g3 w½« X�dŽË w½uFł— UL�Ë ¨g3U²K²Ð U3

 «uJ×¹ «u½U� U3,w?²?š« rN²DŠ v�« WÐU6d�« vKŽ q¹U×ð« XOKþ

—Ëœ« X?O?łË ‚d?D?�« q?� ·d?F?Ð U?½« U?3 ¨X?F?K?ÞË w?KŽ t²½u�

 «u�dF¹ U3 q³6 tŽd2Ð XFł—Ë p²OI� U3Ë ̈ pOKŽ,wK6 ̀ O×F

ÆÆÆ wH²J3 XM� s¹Ë X½«

 ‰u6« «–U3 —œ« r�Ë XL2²Ð«,∫ UŠ“U3 XKI�

ÆÆÆ Õd3 p²š« l3 VF�« XM� ‡

ö?OK6 X²LFË W³¹dž …dEMÐ wM²I3— v²Š rÝô« XEH� Ê« U3Ë

∫ X�U6 rŁ

„—UJ�«  √d6« Ê« lOD²Ý« ô «–UL�Ë ̈ Õd3 UNLÝ« Ê« X�dŽ nO� ‡

 o?ÐU?2?�« w?� U?L�, w?M?Ž „—U?J?�« w?H?J?ð «–UL�,Àb?Š Íc?�« U3

øs2Š U¹ w½d³š« ¨pF3

U?N?½« X?O?2?½Ë ¨¡Íd?³?�« U?N?¦?¹b×Ð włU3b½UÐ XÞ—uð w½« Ëb³¹

d?D?O?Ý« wMKFł t²LKFð U3Ë wðd³š sJ�Ë ¨‚—Uš ¡U�cÐ l²L²ð

∫ UN� XK6Ë n6uL�« vKŽ

 dCŠ nO� X½« wM¹d³š« ôË« sJ�Ë ̈ ¡wý qJÐ „d³šUÝ ‡

øøø UM¼ v�«

∫ X�UI�

 p�– X³ð— w²Ý—b3  ‡,Íc�« Ê« «u�U6Ë —U³²š« qLFÐ «u3U6 bI�

¨ «d?O3ô« ÈbŠ« dBI� Á—U¹eÐ vE×OÝ —U³²šô« w� `−MOÝ

w?� X?×?−?½ U?½«Ë ¨o?I?×?²?¹Ë U?³?K?Þ V?K?D?¹ Ê« l?O?D²2¹ „UM¼Ë

U?F?3 U?M?Łb?×?ðË w?¼ w?M²K³I²Ý«Ë ÁdO3ô« dBI� X¾łË —U³²šô«

UN� XOJ×� w� UNII×ð Ê« b¹—« w²�« tOM3ô« sŽ wM²�UÝË «dO¦�

 pMŽ,w� oI×²Ý UN½« ∫ w� X�UI�ÆÆ pÐ wI²�« Ê« b¹—« w½«Ë

tŠ«dBÐË pMŽ Àb×²½ UMOIÐË ¨fLA�« »dGð Ê« q³6 tOM3ô«

Ác?¼Ë ¨U?³?F?F U?H6u3 tł«ËUÝ w½U�Ë ¨UN¦¹bŠ s3 dFý« XM�

 t¹UNM�« v�« t¹«b³�« s3 t¹UJ×�« w¼,øøø X½« w� wJŠ« UO¼

U?¾?O?ý r?K?F?ð ô öF� wN�ÆÆÆ UNO� U½« tÞ—Ë Í√Î ,U?¼d?³š« nO�
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 UN� wJŠ« «–U3Ë,ö?šb?3 bł« wKF� Èdš« —u3UÐ Àb×²½ U½cš«Ë Ÿu{uL�«  dOG� ¨ƒdł« r�

 tM3 w¦¹bŠ √bÐ«,w¼ w� ÕdAð ULMOŠ «bOIFð d3ô« œ«œe¹Ë Íd3« s3 ÁdOŠ w� U½«Ë cHM¹ X6u�« √bÐ

∫ UN� XK6Ë dA³�« r�UŽ v�« ÁœuF�« w� tOK³I²2L�« UNDDš sŽ

ÆÆÆ bÐô« v�« wI²K½ s� ULÐ— t½QÐ ÍdJHð r�« ¨ÁœUž ‡

∫ X�U6 

¨X6u�« iFÐ ô« o³²¹ r�  ̈ tME½ UM� Íc�« bOIF²�UÐ fO� d3ôU� ̈ b¹d½ v²3 wI²KMÝ ̈ «c¼ qIðô ‡

s?�Ë ¨b¹—« v²3 „«—QÝË ¨b¹bł s3 ÁdŠ œuŽ«Ë ¨tÐU6d�« wMŽ l�d²ÝË w½u½UI�« s2�« mKÐQÝË

wł«Ë“ Êô U¾Oý «uKFH¹ s� rN� «u�dŽ u� v²ŠË ¨ÁdO¦� ¡UOý« XLKFð bI�  ¨p�– bŠ« nA²J¹

ÆÆÆ WO½u½UI�« s2�« mKÐ« Ê« q³6 ÊU� pM3

∫ UN� XK6 

øøø p�– w� dL²2½ Ê« lOD²2½ s�Ë ¨dA³�« s3 U½«Ë s−�« s3 X½« ÁœUž U¹ sJ�Ë ‡

∫ t³{Už X�UI�

 Êô« p�– ‰uIð «–UL� ‡, p�c� r²Nð r� X½«Ë pð—cŠ bI� ̈ t¹«b³�« cM3 p�– p� XK6 bI�,«–UL�

 wM²łËeð, ◊uG{ t¹QÐ dŁUð« r�Ë p� tBKJ3 XOIÐ bI�,X½« «–UL� ¨s2Š U¹ w� ¡wý q� X½«

øøø nzUš

∫ UN� XK6 

Áb?Š«Ë X?³?³?Š« Ë« X?łËe?ð b?6 Êu?�« Ê« s?J?LL�« s3 w½UÐ tE×K� u�Ë ÍdJHð r�« ∫w� w�u6 ‡

°ø Èdš«

w?�  d?E?½Ë w?H?½« f?3ö¹ UNH½√ X�dðË ¨UNOŽ«—cÐ wIMŽ X6uÞË d¦�« wM3 XÐd²6«Ë XL2²Ð«

∫ X�U6Ë w½uOŽ

 p?�c?Ð dJ�« Ê« sJL¹ ô ‡,U?L?� ô«Ë ¨w?� p?³?Š s?3 W?I?Ł«Ë XM�Ë w½dE²M²Ý p½UÐ Áb�U²3 XM�

ÆÆpłËeð« Ê« XO{—

 «b?OIFð  œ«œe¹ d3ô« ÊU� UMŁb×ð ULK� ,Áb?Š«Ë t?LKJÐ oD½« Ê« q³6 wŠË— i³I¹ Ê« tK�«  uŽœ

 UN2Lð,∫ UN� XKI�ÆÆÆ tO� U½« Íc�« ‚“UL�« s3 Ãdš« v²Š ¨ u3« w½« u� vMLð«

ô« «c¼ Àb×¹ ôË ̈ wLÝ« qL×¹ sÐ« w� ÊuJ¹ Êô tłU×Ð dA³�« qJ� w½UÐ U3u¹ p� XK6u�Ë ‡

ø dA³�« s3 ÁbŠ«uÐ wł«Ë“ ‰öš s3

∫ X�U6Ë UN½uOŽ ÁœUž XK³2�

øø Í“«eH²Ý« bLF²ð «–UL� ¨tŽd2Ð dL¹ X6u�« w³O³Š U¹ „uł—« ‡

∫ XK6Ë XJ×C�

 «d?O?¦?� n?K²Jð UM²FO³Þ ¨öOK6 ÍdJ�øsOKFH²Ý «–U3¨ ö¦3 X3 w½« u�Ë ‡,ôË Âd?N½ dA³�« s×½

 p?�– f?J?Ž r²½«Ë ö¹uÞ dLF½,„d?O?B?3 s?O?D?Ðdð «–UL�Ë ¨p�– bFÐ Àb×OÝ «–U3 ÍdJHð r�«

øøø U½« wÐ dLF�« ‰«uÞ

∫ X�UI�

ÆÆÆ bÐô« v�« p� tBKJ3 vIÐUÝË w³Š vI³²Ý Àb×OÝ ULN3 ‡

∫ XKI� wMðeH²Ý«
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315
s−�« s� w²łË“ 

l?3Ë t?O?M?ł l?3 ¨Ád3 s3 d¦�« p²Mš b6 w½QÐ X�dŽ u� «–U3Ë ‡

ÆÆÆ UC¹« WO2½√

∫ ÁdšUÝ  œd�

øøø «“«eH²Ý« „UH�Ë wMOFÐ X¹√— u� v²Š ‚bF« s� ‡

w?³?Š …—u?Ł X?³?�« Ê« ‰ËU?Š« U?½«Ë …u?I?Ð w�« UN²LL{Ë UNðœbý

s?3 l?6«u?�« l?3 Âb?D?B?ðË d?−?H?²?ð ô v?²?Š wKš«bÐ wHÞ«uŽË

r?KFð ULMOŠ «bÐ« w�« œuFð s�Ë UNðbI� w½UÐ rKŽ« U½«ÆÆÆb¹bł

UN2H½ bIHð Ê« b¹—« ô wMJ�Ë  ̈ qF�« Ê« Íu½« XM� U3Ë XKF� U3

X?×?L?� b?O?F?Ð s3ËÆÆÆ UNOKŽ »c�« Ê« lOD²Ý« ôË ¨w³³2Ð

·uJ�« »œ ¨tO� s×½ Íc�« ÁU−ðôUÐ ÊU²3œU6 e¹—UÝË ÁdO3ô«

w� ÊuJð ô Ê« tK�«  uł—Ë …uIÐ wFÐUF« XLL{¨ w³K6 w�

w?�Ë U?M?3 s?Ðd?²?6«Ë Àb?Š —b?I?L?�« sJ�ËÆÆUMO�« ÂËbI�« sN²O½

Ác????¼ ¡U????N????½« v????K????Ž Íu????6 —«d????F« Áb????½U????Ð Ád????O????3ô« Êu???O???Ž

ÁdO3ö� U3«d²Š« tF¹dÝ t�d×Ð XL6Ë ÁœUž XH6ËÆÆÆtOCI�«

∫»œQÐ ÁdO3ô« X�U6ÆÆÆ Áb½UÐ

øøø öOK6 rJF3 fK−½ Ê« sJL¹ q¼ ‡

 ô ‰uIð UN½uOŽË ÁœUž v�« XH²�«,∫ X�U6Ë

ÆÆÆ rF½ ‡

∫ ÁdO3ô« X�U6Ë

 e¹—UÝ w²I¹bF vKŽ p�dŽ«  ̈ åt²½«œU�ò ‡,vKŽ p�dŽ« e¹—UÝË

ÆÆÆå t²½«œU�ò

¨W�u−š WHÞUš …dEMÐ wM²I3—Ë UNÝ«—  e¼Ë åÁœUžò XL2²Ð«

U?N?½_ Ë« åt?²?½«œU?�ò r?ÝU?Ð U?N?ðœU?½ Ád?O3ô« Ê« V³2Ð X½U� ULÐ—

U?C?¹« e¹—UÝ  cš«ËÆÆÆ Ád3 ‰Ëô rÝô« «cNÐ lLÝ« wMMEð

∫w½–« w� X2L¼Ë w�« X�U3Ë r2²³ð

ÆÆÆ «dO¦� UNN³Að UN½« ¨Õd3 UN²MMþ bI� ‡

VM−ð_ w½uOFÐ »d¼√  cš«Ë ¨wÝ«—   “e¼ ÊQÐ XOH²�U�

∫ UN� X�U6Ë ÁœUž ÁdO3ô« XŠ“U3ËÆÆÆ sNð«dE½

øøø åt²½«œU�ò U¹ q³I²2L�« w� wKFHð Ê« s¹uMð «–U3 ‡

∫ ÁœUž  œ—

 ¡wý ô ‡,ÆÆÆ U½« UL� vIÐQÝ

∫ ÁdO3ô« X�UI�

Æ qO×²23 ÆÆ¡wA� sODDJð ô X½« ‡

∫ÁdO3ô« X�U6ËÆÆÆÆ rKJ²ð r�Ë tHÞUš ÁdEMÐ wM²I3—Ë ÁœUž XL2²Ð«

Ê« b?F?Ð s?2?Š l?3 p?ÞU?³ð—« bNŽ vKŽ —«dFô« s¹uM²Ý q¼ ‡

 

 

PDF Eraser – Free Version 

 

 

 

 

 

 

PDF Eraser – Free Version 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF Eraser – Free Version 

 



øøø t²½«œU� U¹ w½u½UI�« s2�« wGK³ð

∫ ÁdO3ô« X�UI�ÆÆÆ dB²Ý UN½« vKŽ Áb�R3 UNÝ«— ÁœUž  e¼

 w¼ UL� vI³ð ô ÂU¹ô«Ë dOG²ð ÁUO×�« «œU� U¹ sJ�Ë ‡,ÆÆÆÆ t²½«œU� U¹ dOG²¹ ¡wý q�

∫ X�U6Ë  eH²Ý« UN½« nJð r�Ë ¨UNNłË vKŽ U¼dFý s3 ‰U3 U3 bOF²� nKJ�« v�« UNÝ«— ÁœUž X�dŠ

 dOG²ð s� t²½«œU�Ë dOG²¹ ¡wý q� ‡,sJ�Ë t²¹ƒ— s3 wFM3 ÊuFOD²2¹ ¨¡wý dOG²¹ s�Ë t³Š« U½«

ÆÆÆ«uKF� ULN3 t³Š s3 w½uFML¹ s�

r�Ë ¨f�UFL�« ÁU−ðôUÐ   «uDš …bŽ  —UÝË nKJ�« v�« e¹—UÝ  —«b²Ý« ÁœUž Y¹bŠ ¡UMŁ«

p?�– v?K?Ž X�œ e¹—UÝ ÊuOŽ ÆÆÁœUž vKŽ U½eŠ ÊU� UNzUJÐ Ê√Ë ¨wJ³ð X½U� UN½« wKŽ nJ¹

 wM²I3—ËÆÆUN²¹ƒd� v�Ëô« tE×K�« cM3∫ Âe×Ð X�U6Ë t³{Už ÁdEMÐ Áb½UÐ ÁdO3ô«

øøø p¹«— UM� q6 qCHð s2Š U¹ X½«Ë ‡

Ê« Ë« åÁœU?žò Êu?O?Ž t?ł«Ë« Ê«  ƒdł« r� ¨ö−š ÷—ô« v�« wÝ«— X6dÞ«Ë ÂöJ�« sŽ  e−Ž

X?³?F« ÆÆw?½u?O?Ž X?C?L?ž«ÆÆÆ Í—U?J?�« Á¡«d?6 s?3 U?N?F?M3ô ÍbNł X�cÐË ¨wÐ UN²IŁ ŸeŽ“«

 q?Š s?Ž ÆÆÃd?J?3 sŽ  X¦×Ð ÆÆ—«ËbÐ, r?K?J?ð« Ê« ÊËœ w?Kš«œ w� ÍœU½«,¨Õd?3 U?¹ w?M¹bŽUÝ

ÆÆÕd3 U¹ wM¹bŽUÝ

p�– XKF� «–UL�Ë p�– XKF� nO� Í—œ« ô,dE²Mð wÐdIÐ X½U� UN½Q�Ë ‚d³�« `LK� Õd3  dNþ

ÁdO3ô«ÆÆÆ…œUž UN²š« s3 XÐd²6«Ë UNMOŽ ·dDÐ wMðeLžË XL2²Ð«Ë w�«  dE½ÆÆÆ UN¹œU½« Ê«

X²³�Ë ̈ UN2H½ XD³{Ë ̈ o³23 Ê–« ÊËœ UN²I¹bŠ UN3U×²6ô bOŽËË b¹bNð ÁdEMÐ Õd3 XI3— Áb½UÐ

ÆÀbŠ U3 rNHð ô ÆÆÁdOŠ UN½uOFÐË UMO�« X²H²�« e¹—UÝÆÆÆ «bOIFð l{u�« b¹eð ô v²Š UN³Cž

X?M?C?²?Š«Ë t?Šd?�  …œU?ž X?L?2?²?Ð«ËÆÆÆ ÁœUž UN²š«Ë Õd3 sOÐ eOLð r� UN½U�Ë  UE×K�  bÐË

 Õd3 UN²š«,¨ÁœUž UN²š« ÍbOÐ p2Lð Õd3ÆÆ  UE×� w� XLð t²3UB�«  ULKJ�«Ë —uB�« ·ô«

ÆÆ ULK� ÊËœ ULNMOÐ —Ëb¹  ö¹uÞ  «—«uŠ Ê« vKŽ ‰œ ¨dš« v�« qJý s3 UNNłË `3ö3 dOGðË

 e¹—UÝË Áb½UÐ p�c�Ë wM²ÐUF« ‰u¼c�« s3 t�UŠÆÆÆ tFUJ�« ULN²I¹dDÐ,¨V6d²�UÐ Êu×A3 uł

∫ X�U6Ë wM3 Õd3 XÐd²6«ÆÆÆ Àb×¹ «–U3 rKF¹ bŠ« ôË

U?L?ž— ÊU?� p?F?3 Àb?Š U?3 q?� Ê« —bIð w¼Ë ¨ÀbŠ ¡wý q� vKŽ p×3U2²Ý ÁœUž ¨s2Š ‡

oKF²¹ ¡wý Í√ w� Àb×²ð Ê« b¹dð ôË ¨dš« ¡wý q� s3 d¦�« UN³×ð p½« s3 WIŁ«Ë w¼Ë ¨pMŽ

ÆdA³�« r�UŽ w� pÐ wI²K²ÝËÆÆw{UL�UÐ

Õd3 XJ23«ÆÆp�– sþ« w½« Ë√ Õd3 Âö� Áb�R3 UNÝ√dÐ eNð w¼Ë ¨XL2²Ð«Ë ÁœUž v�« XH²�«

∫ X�U6Ë U¼bOÐ ÁœUž v�«  —Uý«Ë ÍbOÐ

ÆÆÆ U³¹d6 wI²KMÝ ‡

v?�« „U?M?¼ s?3 q?šb?M?�  ¨f?L?A�« WM¹b3 w� ÍbOÐ WJ2L3 X�«“U3 Õd3Ë w2H½  błË dB³�« `LKÐË

 U?¾Oý È—« ô U½«Ë WLKE3 ‚dÞ w� dO2½ ¨÷—ô« sÞUÐ,U?MKFË v²ŠÆÆÆ W�uN2Ð fHMð« Ê« lD²Ý« r�

 ÷—ô« s?ÞUÐ w� ÊUJ3 v�«,d?J?B�UÐ t²×½ rð —«bł V½U−Ð nI½ UM½« XMO³ð ¨`{Ë« tO� W¹ƒd�« X½U�

—U?³?G?�« r?�«d?ð V?³?2?Ð t?×?{«Ë s?J?ð r� ¨ U3uÝ—Ë ÂU6—«Ë ·ËdŠË  ULK� tOKŽ XAI½Ë ¨wMÐ t½u�

»d²6« Ê« wM3 X³KÞË Õd3 UNM3 XÐd²6«ÆÆÆ ÁdO³� WÐ«uÐ ‚öLF�« ÍdJB�« —«b−�« jÝË w�Ë ¨UNOKŽ

wM3 X³KÞÆÆÆtHK²J3 ÂU−ŠQÐ ·uHJ�« ·ô« tÐ«u³�« w�   dHŠ b6 t½UÐ X¹«— XÐd²6« ULMOŠË  ¨UC¹«
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s−�« s� w²łË“ 

¨vMLO�« Íb¹ n� r−Š rzö¹ Íc�« nJ�« V�U6 sŽ Y×Ð« Ê« Õd3

týuIML�« tLÝd�«  błË v²Š »d−½ U½cš«Ë w¼ XKF�  p�c�Ë

X?K?F?�Ë ¨U?N?O?K?Ž Íb?¹ l?{« Ê« X?³?K?ÞË ¨V?ÝU?ML�« r−×�«  «–

ÊUJL�« w� Èd2O�« U¼b¹ n� w¼ XF{ËË ̈ vMLO�« Íb¹ XF{ËË

w?¼  √bÐËÆÆÆ‰u6« Ê« V−¹ «–U3 w� X�U6Ë ¨UNLzö¹ ÊU� Íc�«

∫ X�UI�

WFK6 `²� sŽ sKŽ« tK3UJ�« wðœ«—UÐ ¨s−�« WMÐ« „“U½ tMÐ« t²½u� U½« ‡

ÆÆÆ ”Ë—U�«

∫ U¼bFÐ XK6Ë

W?F?K6 `²� sŽ sKŽ« WK3UJ�« wðœ«—UÐ dA³�« sÐ« WOHF sÐ« s2Š U½« ‡

ÆÆÆ ”Ë—U�«

∫ UF3 UMK6Ë

tFK6 `²� sŽ sKF½ ¨…b×²3 ÁbŠ«Ë …œ«—UÐ ¨s−�«Ë dA³�« s3 s×½ ‡

ÆÆÆ ”Ë—U�«

nO¦� ÊUšœ √bÐË ̈ dLŠ« ¡u{ dNEO� ̈ …bŠ«Ë Ád3 »U³�« w²�œ ̀ ²HðË

q?łd� WJ×{  qš«b�« s3 —bBðË ¨Ã—UJ�« v�« »U³�« s3 ÃdJ¹

 Í—uNłË sAš tðuF,w� VŽd�« XKšœ«Ë ¨ÊUJL�« ¡Uł—«  e¼

ôu� UNF3 UMKL×ð  œU� ¨WHFUŽ W¹u6 `¹— X³¼ p�– bFÐË ¨w³K6

v�« ÊUšb�« XF�œË ̈ ozU6b� ̀ ¹d�«  dL²Ý«ÆÆÆ »U³�UÐ UMIKFð UM½«

w½uOŽ XODžÆÆÆ WFKI�« UMKšœË b¹bł s3 ¡ËbN�« œUŽË ̈ Ã—UJ�«

¡U?ł—« q?� s?3 Y?F?³ML�« dLŠô« ¡uC�« …u6 qL²Š« s�« rK� wHJÐ

 W?F?KI�«,W?B?M?3 V?½U?ł v?�« U?M?K?FËË Õd?3 n?Kš wI¹dÞ X22×ð

 W?F?K?I?�« j?ÝË w?� W¹d−Š,—U?²?3« Áb?Ž U?N?ŽU?H?ð—« mK³¹,Õd?3 X?H6Ë 

∫w� X�U6Ë ¨dB½ W3U2²Ð« U¼UHý vKŽ XL2ð—« b6Ë w�« X²H²�«Ë

¨p?²?K?zU?Ž sOÐË ¨pL�UŽ w� p2H½ b−²ÝË s2Š U¹ jI� ozU6œ ‡

q??Ý—Q?Ý Êü«Ë ÆÆÆp?�– b?¹d?ð X?3œ U?3 p?³?½U?ł v?�« w?½b?−?²?ÝË

ÆdA³�« v�« w²�UÝ—

—Ëb?ð  c?š«Ë UNOŽ«—–  b3Ë UN6u� XH6ËË  WBML�« Õd3 XKŽË

√b?ÐËÆÆÆU?N?L?N?�« r?� W?G?K?Ð r?²L²ðËÆÆÆp×Cð w¼Ë UN2H½ ‰uŠ

O?Þ W?H?O?H?š `?¹— X?³?¼Ë ¨U?N?�u?Š s3 bŽUB²¹ ÊUšb�«
Ò

U?¼d?F?ý  d

X�U6 ‰UŽ  uBÐË¨d¦�«Ë d¦�« UN2H½ ‰uŠ —Ëbð  cš«Ë ̈ tðd¦½Ë

«—uNLł VÞUJð UN½Q�ËÎ∫

ÆÆÆÆ Õd3 U½« ‡

ÆÆÕd?3ÆÆ Õd3 ò ∫ WFKI�« V½«uł W�U� s3 UNðuF ÈbF œœd²¹Ë

ÆÆÆ…œbF²3Ë WHK²J3  «uFQÐËåÆÆ Õd3
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