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" علػػػ يي عػػػ. علػػػ يي عػػػ. علػػػ يي  ػػػ..  علػػػ يي  ػػػ..  علػػػ يي علػػػ يي علػػػ يي  ػػػرَج رأُ ػػػ يي علػػػ يي 

 ػػريي  ػػ..  علػػ يي علػػ يي اضػػيط يي علػػ يي .ػػّدليي  ػػ..  علػػ يي عػػ. علػػ يي عػػ. دا ػػ   ػػ.ب  ع
اضػػػيط يي  .ػػػديي  .ػػػديي علػػػ يي علػػػ  ل ل ل ل ل ل ل ل ليي  ػػػرَج َ ػػػد يي َ..َػػػديي َ..َػػػديي 
َ.َ.ديي زغ.رعُد ط.علة . ك.ُء ..عٍد عمؤل ا.فض.ءي  رَج ا.طفُؿ مف ر ـِ األرِضيي  ػرج ا.طفػُؿ ع..ػ.ر 

ػ.ديي   ػ. أ.  معد أ. َ ر أ.ييي , مدف.عً.  ق.ٍة مَه..ٍةيي  رَج مف ر ـِ األ رِض إ.  مففػ  ا.بلَ.
لع يي تَع تَع تَع تَع تَعيي فهػَض ا.طفػُؿ متكًػً. علػ  ا.فػراغيي  ػقَطيي ا ػـ  يي  ا.طفُؿ عل  عدعِ  .َر
 .ر  لعم.ف ا ف دا..ديي  ط. ا.طفُؿ  ط.ت  األ..   .رَج األرضيي ت.ت  تػّ.ات يي تػ.ت  تػّ.ات يي 

  ػػ    ػػذٍريي تقػػعُس  ط.تػػ يي تػػر.زُ يي  ػػعك.ف ط ع ػػً.يي  ػػ.َر ا.طفػػُؿ إ.ػػ  َهػػٍة مَه..ػػٍةيي ا..عػػ.ف تر 
اليي مهفد ػػً.يي ردتػػؾ مػػ. ردْت دفعػػ. .ال مػػ.ؿيي ا. ّ ػػ.د ككػػريي األعػػداء ككػػريي عػػد.ؾ علعػػؿ . ػػ.كف 
ا.َ.ؿيي ا ذْر مف أصد .ء ا. .ءيي ا ذْر مف أ.الد ا. راـيي ا ذْر مف فف ؾ األّمػ.رة  .. ػ.ءيي  ػْؿ 

ا.يَر  ع ر .فَؾ .ع.لم.فَؾ ا.ر عؿ إ.  مدفهـ ا. .عدةيي .كػّف ا.طفػَؿ  أع.ُذ  رّب ا.ف.سيي ا ذْر مف
 ر ؿ إ.  ا.مدف ا. .عدةيي ف.ـيي ر َؿ ا.طفؿيي  بل غٍَر .ال  .صلةي

 ػػرَج ا.طفػػُؿ مػػف  عتػػِ  مقلّػػدًا ا.طعػػ.َريي ضػػ َط علػػ  األرِضيي  ػػ.َر فػػ  ظػػبلـِ ا.ي. ػػِة ف ػػ.  صػػعِص 
هتػػ   ير  عػػزِة ا. ػػ.ًِر علػػ  مضػػم.ٍر مر ػػ.ـٍ  ػػلفً.يي .صػػَؿ ا.َ ػػَر ا.ضػػ.ءيي  ػػ.َر ا.طفػػُؿيي ع.رفػػً. َ.

يي مػػف ا.مػػ.ء ُ لػػَؽ كػػّؿ .ػػ ء  ا.ك عػػريي ت.ػػّ َث   ػػع.ِج ا.َ ػػِر .أطػػؿا علػػ  ا.معػػ.  ا.ي.ر ػػِة فػػ  ا.ظػػبلـِ
ػ.ديي ضػ َط ا.طفػُؿ  .  ا.م.ء ع..ديي .تفته  داًرة ر لتِ يي مف  َِف ا.ر ـِ إ.ػ  مففػ  ا.بلَ.   يي .ا 

 راريييييض .طً.  ّرًا ف . ا.ق
 م.َت ع...ري
 م.َت  معدي
 م.َت َ ري

 .ا. كمة .ا دٌة :
 َ ْريي مف كس أّمِ  .لق ْر            

 ييييييييييييييييييييييييييييييييي
 ييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ك.ْف ع. م. ك.ْفيي ف   دعـِ ا.زم.ْفيي ك.َف طفٌؿ ا م  ع...ر أ.  معد أ. َ ر أ. يييي
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 . ك.فْ ك.ْفيي ع. م
 ك.َف ك.ًف.ً 
 م. ك.ْفي "
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 النورس                           
 
 
 
 

 

 

أععُر .ؤلمِر أّل اضتم.ـ, . ت   .د أف تكرَر    ت  مص.دفًة .عس إال, فهؿ ُع.قؿ ف  ا. دء .ـ أكْف 
أف عف.ص ف  ا..داء ط.ًٌر .  ع..م  ا. .ص  .عدًا عف  ؟ ط.ًر .دعع ا ت.ر ا.  َر فض.ء  .ا ت.ر  
َد عفدل ك  عد َؿ م.  .. ة اال تفزاز  ا...راُء ك  عك.َف أغفعتهـ .مك..هـ ا.ف.صعي .م.ذا َ.

ـَ .ا ت.َر عز.ت   م ض إرادت , أف. ا.ذل .ـ ع.د عتذكرف  عد. أ.  ضذل ؟ أف. ا.زاضد ا.ذل طّلَؽ ا....
صدعؽ مفذ أككر مف  مس  ف.ات, .ضذا م. َ.ؿ أمر ا.ف.رس  .دكًة  ل لْت فض.ء عز.ت  
.ك رْت ر.تعف ا.صمت, ا..ز.ة ا.ت  كفت أ   ه. .اضمً. را ة  .ؿ أ. ا تع.رًا  ّرًا, .ض. ض. 

 ز  رلء عك.ؼ .ضم  .ادع.ً ي   ا تفزا
ف  ا. دء ك.ف األمُر ضر. ً. مف ا.م..كؿ .فز.اِت ا.فػ.س ا.يرع ػة أ.  ػ.أل رن مػف فز.اتػ  .أ طػ.ً  
.غض   ا.ذل .ـ ع.د عطعق  األصد .ءي ت. ُت مف تقػدعـ االعتػذار كػّؿ  صػ .ٍح عّمػ.  ػدَر مفػ  مػف 

 ػػػ.عهـ  حصػػػبل  , عفػػػدض.  ػػػدأ.ا  إ ػػػ.ءٍة فػػػ  ا.لعلػػػة ا. ػػػ. قة, .ففػػػد صػػػ ر أ ػػػرب أصػػػد .ً  . ػػػ.ب
عت ََػ.ف  ..م.ػػ.غؿ ا.ع.معػػة أ. ا...ًلعػػة كػػ  عتهر ػػ.ا مػف مصػػ.  ت ي .م ػػُت ذ.ػػؾ  .ضػػ.ٍح, .كفػػ  
.كلمػػػ. ع.ضػػػدُت فف ػػػ  علػػػ  أف ال أ ػػػ.َض فػػػ  أل فقػػػ.ٍش أ. َػػػدؿ .أ ضػػػ  ا. ػػػهرة صػػػ.متً. مهمػػػ. 

.ف  إ.  ا. دعث, أَػدف  . .ػد ا.كػاس ا.ك.فعػة تمتػّد كػّؼ    عكػة ت ػرج مػف مكػ.ٍف  ....ا أف ع تدَر
مظلـ ف  أعم.   .ت قُر  دّ .ِس .عط.فه. ا.متقفػع  قفػ.ِع مػبلٍؾ ُ ر ػَة فف ػ , فف ػ  األمػ.رة  ...ػد.اف 
فتفػػػد.ُؽ أ قػػػ.دل .فز ػػػ , .ت ػػػعؿ ا..ػػػت.ًـ علػػػ  . ػػػ.ف  د.فمػػػ. .عػػػ  مفػػػ ي أ ػػػدأ  .. .عػػػد فع ػػػتلطُؼ 

تفلػ  .ػت.ًم  عػات  د.ر األ ػر عفي َل .ً   دعَث ا.فمعمِة .ضَ.ء اآل رعف, . عفم. .ـ ع ػؽ  .عػد .ػـ 
فػػ  ا. ػػدء كػػػ.ف.ا عمكلػػ.ف د.َر ا.مصػػػي  ا.م ػػ.ما ا.ػػػذل عيفػػر  ط.عػػ. كمػػػٍؿ تَم.هػػـ  ػػػ  فػػ  ا.فهػػػ.ر 
صدا .ت  معمة  ت  ع لَغ    ا..طط مدا  ا.ذل ال ع تمل   ت  ا.صػدعؽ, عفػدض. عففّضػ.ف عفػ  

تبل قهػػـ  تػػ  عتػػ.ارن  متػػذمرعف مػػف  ػػل.ك  ا.فػػظ .مزاَػػ  ا.متقلػػب, .كػػف .ػػت.ًم  تظػػؿ تػػ.دعهـ,
 آ ر  معر, عفدض. أذضب أَر  ط.ل إ.  عز.ت ي ف  ا.ص .ح  عفم. أرن ا..تبَ 
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.ا.ل.ـَ ف  عع.ف أصد .ً  .ضـ عرمق.فف   فظرات عمتزُج فعه. اال ت ف.ؼ .ا..فقة .أَدف  ف  داًرة 
.فػدم ,  عضطرف  ا. ر.ج مفه. إ.ػ  االعتػذار, عفػدض. أ.ػ.ر .كػاف  أصػير مػف ذ . ػة, أفػدـُ .أتػا.ـُ 

 أعتذر .أتا.ـ العتذارلي 
ا تػػرَح علػػّ  صػػدعؽ ف.صػػ ً.  ػػ.ّد أف أراَػػع ط ع ػػً. فف ػػعً. ف.ػػ.رُت  حض.فػػة ك عػػرة تل ػػؽ  ػػ ,  عػػث أف 
فكػػرَة مراَ.ػػة ا.ط عػػب ا.فف ػػ.ف  ك.فػػت ت.فػػ  افهزامػػ  أمػػ.ـ  ػػ.ء ظػػّف األصػػد .ء  ػػ , ت.فػػ  اعترافػػً. 

مراَ.ػة ا.ط عػب ا.فف ػ.ف  ت.فػ  ضفػ.ؾ صرع ً.  اف  م طئ .ضـ عل  ص.اب, مذفٌب .ضػـ أ رعػ.ءي 
. ػة عقلػ  أفػ. ُر  هػ., أفػ. ا.ػذل .ػـ ع طػُر فػ    لبًل ف   .ال ا..قلعػة, أفػ. ا.ػذل .ػعس .ػ   ػ.ن َر
ذضف  أف أترؾ أل د مفهـ كيرة عد ؿ مفه. .عكت.ؼ فق.ط ضػ.ف ي   أفػ.  , ف.ػـ أفػ. ف.ضػُا ععػ.ب 

ا..ػ.رات .أدّؽ ا..عػ.ب ا.م ػتترة فػ   .مك..ب اآل ػرعف ا.ػذعف كػ.ف.ا عت ..ػ.ف  ػبلطَة . ػ.ف   ك.ػؼِ 
 ػػل.كهـ .فف. ػػهـ ا..ضػػع.ة مهمػػ. ادعػػ.ا ا. ػػ.عة .ا..فػػة,   أفػػ.   ا.ػػذل إذا فطقػػُت صػػمَت ا.َمعػػع 
فضػػ.اًل . ػػم.ِع تهكمػػ.ت  أ.  .فػػً. مػػف ا..ػػرر ا.ػػذل  عصػػع هـ مػػف .ظػػ  .ػػت.ًم  .ك.ػػؼ ا.م ػػت.ر 

ـ ع.رفػ.ف َعػدًا   أفػ. ا.هدضػد   ا.ذل ع .ػ.ف   تػ  .ػ. تظػ.ضر.ا  ..كقػة . لػ.  ػعرتهـ ممػ. ع.عػب فهػ
 علع ي  فتفقّض  ت ت األدعـِ  كعؼ تلتقُط ععف.ل ا. بءَ 

 " .َمْف ضـ ؟ "
أ..ًػػؾ األغ عػػ.ء ا.ػػذعف ع ػػتَد.ف فتػػ.َت فكػػرٍة عمضػػي.فه.   بلضػػٍة, .علهكػػ.ف .راء أّفػػِة .ػػه.ٍة عت علػػ.ف 

.ععهـ ييا.خ .عرم.ف  م.عه. فعت.ر.ف أم.ـ مرآته., ع ل..ف  م ض إرادتهـ ك رع.ءضـ, إف .فعتهـ, 
علػػ    ػػ.ط  ػػ..ل ا..ػػه.ة أعضػػ.ءضـي ع ػػتمف.ف أعػػ.مهـ  ك ػػلهـ ا.ر. ػػ  .عرك.ػػ.ف ت ػػت أ ػػداـ أعػػة 
..رة ا تق.ر مف  ّ . ة ...ب, فعركض.ف  لؼ ضػ كة  لهػ.ء أ.  ع.ضرة ترمعهـ  فظرة ا تصي.ر .ا 

 عتق.فز.ف مكؿ  ر.ٍد .قطؼ كمرة فٍَة ف  .َرة أعم.رضـ ا.هرمةي
 " َمْف ضـ ؟ "

 ا.َ عـ !؟ " "
 " ال, ال, إفهـ أ ط مف أف ع.صف.ا  ..َ عـي " 

أ ػػمعتهـ   غعضػػَة ا.تم. ػػعا  , .. فػػُت علػػ  ر ػػ.ٍة أفظػػر إ.ػػعهـ فػػاراضـ تػػ.رة أ زامػػً., صػػي.رًا عكعػػر.ف 
ا..ػػفقة .تػػ.رة أ ػػرن أراضػػـ تم. ػػعَا َ.ً.ػػة فػػ.ت عف أفػػ.اضهـ  افع. هػػ. ا. ػػ.دة .دمػػ.عهـ ا.م .تلػػة, .فػػ  

 ا ت.ر كراضعة .هـ, فا .ُؿ علعهـ .أض ؾي  كبل ا. ..عف أراف 
. ػػ.ح صػػدعق    كػػ.ضف    أ ل.ػػُت عػػف ا. ػػهر .اإلفػػراط فػػ  ا..ػػرب .اكتفعػػُت  .كفػػ  .فػػز.اًل .رغ ػػة .ا 
 لقػػ.ء عػػػدد م ػػػد.د مػػف األصػػػد .ء, .ا تصػػػَر  ػػدعك  فػػػ  مَػػػ.الت األدب .ا.كق.فػػة, مت ..ػػػعً. فقػػػ.َط 

.ؾ اآل ػرعف ف.ػ.دْت عبل ػ.ت  مػع األصػد .ء ا.ت.تر .ا. دعث ا.مت.فج ف  ا. ع. ة أ. ا.ت.ػرض . ػل
إ.   . ؽ عهدض., ..كف .ـ عدـ األمر  .ن فترة  صعرة كـ ع.دْت    لعمة   إ.ػ  ع.دتهػ. ا.مزمفػة, 
.ك.فْت ضذ  ا.مرة ف  ا.ص . .أ.د صلفً. . ل عة مف ا. . ؽ, .  ؿ أف أفقد آ ر األصد .ء,  ررُت 
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.ػة فعػ ي ت ََػتُ   ػ..مرض .االف.ػي.ؿ  همػـ. . صػعةي زارفػ   .ػض  أف أ ت.ر ا..ز.ة  قراٍر ال َر
األصػد .ء م تف ػرعف عػػف صػ ت , ..كػف مػػع مػر.ر األعػ.ـ .ػػـ ع.ػد أمػرل ع.ػػيؿ أ ػدًا  ػ.ن َػػ.رل 
ا.ػذل كفػت أرا  مػف ف.فػذة ا.مطػػ خ . عفمػ. تلتقػ  فظراتفػ. عرفػع عػػد   ت عػٍة متكلفػة فا.ػ.ُر كػاف . ػػ.ف 

أ طػع عز.تػ  .أ ػرُج .لتفػز  .ػعبًل فػ  ا.مق ػرة ا.قرع ػة   ..  عق.ؿ " ض. إفػؾ التػزاؿ  عػً. "ي أ ع.فػً. كفػتُ 
مػػف  عتػػ  أ. ا.م.ػػ  علػػ   ػػ. ؿ ا.معفػػ.ء م تر ػػً. ا.ي. ػػة ا.مظلمػػة ا.تػػ  تفصػػؿ  عتػػ  عػػف ا.  ػػري 
ع ته.عف  م.هد ا.م.رد  يلع.فِ  ا.متقد .م.طف  ا. ػ..   ع. تػ  ا....عػة .  .تػ  ا.صػ.فعة ا.تػ  تيطػ  

    ا. ػػف. س   ا.صػػيعرة ..عم.فػػػة أ.  ط.ػػة َػػ في ترت.ػػػب أذفػػّ ,  ..ػػرًا فػػػ  َعػػ.ب م.طفػػ   فػػػ.ف
.رؤعت   عدة ت عر ف  ا.ي. ة فت ت ـ .   .فقٍة . .ؼ,  .ّكًة كل هػ. ا.ػذل عت. ػؼ عفػد َػذع .ػَرة 

 راف.ً.  .  , عل  ا.هر.ب مف ضذا ا.. ا ا. .ًر ف  ف.م , مترف ً. ف  ظبلـ ا.ي. ةي
ْت .  .يٌة  رعة  .صة أت .مُر  ه. مع . ػدت  .كف مع مر.ر ا.. ت  دأُت أتآ.ؼ مع عز.ت  .ف.ا

 طق.س ال أ.د ا.ك.ؼ عفه. فه  أم.ر َّد . صعة .ال تهـ أ دًاي فصلُت .رعط ا.تلفػ.ف ا.ػذل .ػـ 
ع.ّد عرف .أ قعُت ا. ػط ت  ػ ً. .طػ.رئ, فقػد كػ.ف ا.مػ.ُت ا.مفػ.َئ فكػرًة ت ػت .ذ علػ  تفكعػرل طػ.اؿ 

ك.ف عرع ف   ت  أف  كفُت أترؾ  .ب .قت  مفت. ػً.  ا.ع.ـ,  ؿ إف م.هَد َكت  ا.مت.ففة ف  ا..قة
عل  ا.رغـ مف  .ف  . عطت  ك  أ.ّفر عل  مػف عكت.ػؼ مػ.ت  عفػ.ء ا ت ػ.ـ ا..ػقة, أمػ.  ػ.ع  
ا. رعػػد ا.ػػذل كفػػُت أفتظػػر   .ػػيٍؼ فػػ  ا. ػػفعف األ..ػػ  مػػف غر تػػ   ػػؿ كفػػُت أ  ػػب مفػػذ ا ػػتعق.ظ  

ة عل   .ا ة ا. ف.عػة, .ػـ ع.ػد اآلف صػ.ت دراَتػ  ا.د .ًؽ ..ص.. , مت مرًا عفد ف.فذِة ا.مط خ ا.مطلّ 
ا.  .رعػػة ع.فػػ  .ػػ  .ػػعًً. ف.ضػػ.ُت علػػ   ػػ.ب .ػػقت  إعبلفػػً. مهػػذ ً. عطلػػب مػػف  ػػ.ع  ا. رعػػد أف ال 
عرمػػ  .ػػ  .رَؽ اإلعبلفػػ.ت فمػػ.  ػػ.َت  .هػػ., ط..مػػ. أفػػ  ال أفػػ.ل .ػػراء مبل ػػس أ. أكػػ.ث, .ط.ػػ.م  

مػػرة كػػّؿ .ػػهر  عفمػػ. أذضػػُب إ.ػػ  داًػػرِة ا. رعػػد  عقتصػػر علػػ   ط.ػػِة َػػ ٍف أ.  عضػػٍة م ػػل. ةي أت ضػػعُ 
ا.تػػ  تقػػع علػػ   .ػػد  ضػػ.ة أمتػػ.ر مػػف .ػػقت  .ػػدفع فػػ.اتعر اإلعَػػ.ر .ا.مػػ.ء .ا.كهر ػػ.ء فا.ػػ.ُر  ير ػػة 
.ػػدعدة مػػف ضػػ.ء ا.فهػػ.ر .ض.ضػػ.ء ا.صػػ عة .فػػزِؽ ا.مػػراضقعف فػػ  ا..ػػ.رعي أم.ػػ   ػػذرًا مػػف طػػعش 

. ت ػػّد  عػػز ا.رصػػعؼ  اَ ػػ.دض. ا.ضػػ مة, ا. ػػع.رات .االصػػطداـ  ..كتػػؿ ا. .ػػرعة ا.تػػ  أ.ػػ.ر كافهػػ
 .أع.د  رع.ً. إ.  عز.ت  ا.ف.تفةي

ػٍ   ُطرَؽ ا. .ُب ففر ُت  ..ق.دـ  يفلٍة مف عز.ت  . عفم. فت ت , ت. َص أم.م  عَ.ز دفمػ.رك   َ.
 لعؽ .مبل َس أفعقٍة, ع مُؿ  قع ًة  .داء صيعرة تػد.ْت مػف كتفػ  .ع مػؿ  عػد  مَلػة علػ  غبلفهػ. 

  ػط أفعػؽ . ليػ.ٍت م تلفػة مػف  عفهػ. ا..ر عػةي ر  ػُت  ػ     ا ػتعقْظ   . ػد ُ ػطّ  اال ػـَ  ا.مل.ف  ػرأتُ 
م ػػ..غ فعػػ  ر مػػ. . .َػػٍة فػػ  فف ػػ  ا ػػتعقظْت فَػػاة ففػػرَح  ػػدع.ت    كلمػػ.ٍت  ...ػػُت افتق.ءضػػ.  تهػػذعبٍ 

   ذٍر .كاف  ك.ف عت. ع مف  صد.دًا أ. إط .ؽ ا. .ِب  فظ.ظٍة كم. عف.ؿ أغلب ا.ػدفم.ركععفي  ػدمتُ 
إ.عػػ  كػػاَس .ػػ.ل ف.ػػكرف   تهػػذعٍب .ر مػػ.  تملػػؽي ارت.ػػَؼ مفهػػ.  لػػعبًل كػػـ تركهػػ. علػػ  ا.ط...ػػة .راح 
عتطلػع  .رت ػ.ٍؾ . لػؽ   كافػ  عرعػد اكت.ػ.ؼ أمػٍر مػ.   إ.ػ  ا.يرفػة  َػدرافه. ا...رعػة . ػت.ًر ف.فػػذتعه. 
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.ي ػػ.ر علعهػػ., .ف.ضػػ  .تػػراكـَ ا ا.مت ػػ ة, إ.ػػ  ا.مكت ػػة ا.تػػ  اصػػطفْت علػػ  رف.فهػػ. ا.كتػػُب  حضمػػ.ؿٍ 
إ.  أرضعة ا.يرفة ا.تػ  تفػ.كرْت علعهػ.  طػع ا.مبل ػس .األ.راؽ . قػع ا..ػ.ل .ا. عػرة . ػ.اًؿ أ ػرني 
هِ  عبلم.ُت ا....ر  ...فقة عل  ضذا ا. مِؿ ا.ض.ؿ ف  ضذ  ا. ع.ِة ا.مضػطر ة,  ارت مْت عل  َ.

ف    ػذٍر .ععفػ.  ت ر ػ.ف .ر م.  طرْت ف  ذضف  فكرٌة  عًة عف  كاف أك.ف  ّ...ً. أ. مَف.فً.ي  ا.
  .ّد مصطفع :

 " ضؿ ت.رؼ عه.ا ؟ "
 " َمْف ؟ " 

 ا.ُت م ..اًل كتم.َف ض كٍة ر م. َ.ءت  فزٍؽ .ـ ع.تد عل   م.ع , .كفػ  تم. ػَؾ  اعصػ.ب  ػ.ردٍة 
 .أع.د  ؤا.   صعية أ هؿ, ظفً. مف  أف  ال أَعد ا.لية ا.دفم.ركعة :

 " أ صد ا.رب عه.اي "
 .ر طفبًل :كـ أض.َؼ كاف  ع .

 " ا.رب عه.اييي أ.ـ ت مع    ؟ "
 ضززُت رأ   .تطل.ُت إ.عِ     رعة :

 "  ل ,  م.ُت عف ي "
كػػػـ أضػػػفُت   ػػػؤاٍؿ غرعػػػب ال أدرل كعػػػؼ  ػػػرج مفػػػ , ر مػػػ.   ػػػ ب تل.كمػػػ  أ. م ػػػ...ت  ال ػػػت..دة 

 طرعقة ا.كبلـ ا.ذل  دأُت أَد ص.. ًة  فطقِ   لفٍظ ص عا    ب عز.ت  :
 " " م.ذا َرن .  ؟

ػػِ  ا..َػػ.ز .تل.ػػكـَ  ضػػ. اآل ػػر .راح ع ػػ..ؿ أف عَػػد مفػػرداٍت   ػػعطًة .كػػ   ارت ػػمِت ا. عػػرة علػػ  َ.
 ع.ضا األمر :
 " ا.رب عه.ا ييي "

 .  ؿ أف عكمَؿ  .ط.ت  :
 " ا.رب عه.ايي ف.ـ عه.ايي أعرف يي أعف   رأت عف ي "

ػد مػد بًل .ل ػدعث, غعػر أفػ  .  ػؿ أف عفطػؽ  كلمػٍة,  ػ قت   ح. ػ.ٍح  ػدا .كافػ   ا ت ػـ فر ػً. كافػ  َ.
 فزٌؽ أ. كركرُة طفؿ عكت.ُؼ ا.كبلـ أ.ؿ مرة :

 " أعرف يي ..كف م.ذا َرن .  ؟ "
 تطلَع إ.   .فقٍة أ.  ذاٍَة كـ  .ؿ م ت مً. :

 " .ـ ع دث .  . ءي "
 .أض.ؼ  ص.ٍت ض.مٍس كاف  ع دث فف   :

 " .ـ ع دث .  . ء ..كف ا.ذل  دث .ف. ف ف ا. .ري " 
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 ػػدُث عػػف األمػػراِض .ا.ػػزالزِؿ .ا. ػػر.ِب .ا.مَ.عػػ.ت ُملقعػػً. أ ػػ . ه. علػػ  ا. .ػػر ا.ضػػ..عف كػػـ راح عت
ا.ذعف .يلتهـ ا. ع.ة .ت.افهه. عف ذكر ر هـ عه.ا, عه.ا ا..ظعـ ا.َ .ري . ح..رة ال ت ل. مف   ٍث, 
أ. ر مػػ. أراد أف ع ػػت.رَض أمػػ.م  م.رفتػػ   مػػ. عػػد.ر علػػ   ػػطا ضػػذا ا.ك.كػػب, أ. أف عَػػد  . ػػمً. 

.تركً.  عفف., أ.ػ.ر إ.ػ  ا. ػرب ا.ق.ًمػة اآلف  ػعف إعػراف .ا..ػراؽ, ملقعػً. ا.لػ.ـ علػ  ا. .ػر ا.ضػ..عف م
ا. ػػ.ضعف عػػف ذكػػر عهػػ.ا ا..ظػػعـي . عفمػػ. أردت االعتػػراض .ت.ضػػعا .ػػ  األمػػر   صػػ.ص إ.ػػ.رت , 

   قف  إ.  ا.كبلـ :
 " افظْر ! "

.ء ا.يرفة كاف  أ ..ؿ أف أرن م . ع.عر إ.عػ  ف. ت ػـ ا..َػ.ز عطفػً. علػ   .ؿ فَفلُت متلفتً. ف  أَر
 ارت .ك  . .ؿ :

" ال, أفظْر إ.  ا.ف.س كعؼ .ػيلتهـ ا. عػ.ة, .أعمػ.ضـ اإل ػراؼ  ػ..متِع ا.ر عصػة عػف رؤعػة ا. ػؽ, 
 عف عه.ا, ف. تبلضـ  .. ر.ب .ا.زالزؿ .األمراضي "

ػػدف  صػػ.متً. أ ػػدُؽ  ف  إ.ػػ  ا.كػػبلـ, . عفمػػ. َ. إ.عػػ    بلضػػٍة .عػػدـ ت. ػػَؼ  لػػعبًل م ػػ..اًل أف ع ػػتدَر
ا تف.ع  م. عق.. , ..ـ تَِد كؿ م ..الت   ح راَ  مف صمت , ت.رًة أت َُج  .. بلضِة .ا.بلم ػ.الة  مػ. 

عػػً. علػ  أمػػؿ تكػػرار عق..ػ  .تػػ.رًة أ ػػرن  ضػ.ؼ .يتػػ  ا.دفم.ركعػػة, فهػَض متكػػ. بًل مػػ.دًا عػد  إ.ػػ  م.دّ 
إعبلفػً. آ ػر علػ  ا. ػ.ب ع.ػعُر إ.ػ  ا ػتيف.ً  ا.زع.رة فػ  األعػ.ـ ا.قرع ػة ا.ق.دمػةي  عفمػ.  ػرَج عّلقػُت 

 عف أ.راؽ ا.دع.ع.ت .زع.رات عه.اي
.كم.  لُت .ـ عكف األمػر ع.فػ  .ػ   ػ.ن مصػ.دفٍة .ػعس إال أ. ر مػ. مداع ػة ظرعفػة ممػْف عطػّؿ إ.ػّ  
ف  مف عز.ت , .ر م. ض. اآل ر .ـ عَْد ف  عز.ت  .عًً. ُم لعً. ف. ت.رف  .. ػًة  مف علع.ًِ  ك  ُع َر

 ر مفت. ه. .ع ..ض.  .. ركة .عض ؾي عدع
.ج ا.ف.فذة تلفُت فظرل ..ال ضذا ا. ط  .ـ تكف ا.ل. ة ا.ت  .ّكلته. األ. .خ .ا.ي .ر ا.متراكـ عل  َز
األ ضر ا.مصفّر ا.ف.زؿ مف أعل  ا.. .ؾ . ت  اآلَّري .ـ أعت رض. فااًل  ػعًً. فافػ. ال أؤمػف  ػذ.ؾ, 

ػػدتُ   . عة  .ػػتـِ ا.قػػدر . ػػ.ِء ا. ػػظ .ا  ػػراج أ ػػ  مػػف   ػػر  ه. فرصػػًة .مم.ر ػػة طق. ػػ  ا.صػػ.كفػػ  َ.
.االفهع.ؿ علع   ...ت.ًـ .ا.ل.ف.ت مرددًا   زف م ..غ فعػ  " ضػذا مػ. َفػ.  علػ  أ ػ ي"ي  ملػُت  ػطَؿ 
.ج ا.ف.فذة  قػ.ة  تػ   ػدا  ّرا ػً. عطػؿ علػ   دعقػة .ا ػ.ة تفتهػ   ا.م.ء . ط.َة إ ففج .ر ُت أفرؾ َز

.ُخ أطػػراِؼ أغصػػ.فه. .اضػػ ً. .افت.ػػرْت أزضػػ.ر ر ع.عػػة علػػ   .ػػعش  ػػافٍؽ صػػ.ٍؼ .أ.ػػَ.ٍر  ػػدأ افتفػػ
ا. دعقػػػة ا.فػػػدلي َل ػػػُت َفػػػب ا.ف.فػػػذة .أفػػػ. أ ػػػ..ُؿ ا.تقػػػ.ط أعػػػة  ركػػػة .أصػػػي  إ.ػػػ   فعػػػؼ أَف ػػػة 
ا.طع.ر .ا.ف.ارس ا.َ.ً.ة .ض  تتص.رخ .تتراكـ عل   .ضه.  عفم. ترم  عَ.ز مف .رفته. فت.ت 

  ع.ة أل.ؿ مرةي  زي ..رُت   هٍَة كاف  أكت.ُؼ ا.ط
افت ػػ.ض  إ.عػػ ,  مز ػػًة مػػف طػػ.ًٍر عرعػػد أف علفػػتَ  .عػػ.معف ال قػػعف اعت ػػرُت األمػػرَ  األمػػرُ   .ػػد أف تكػػررَ 

ػًة عػف ا.مػا..ؼ كػـ ت ..ػْت إ.ػ  ضػ.ٍَس غرعػٍب ا ػت ّد  ..كفه. مع األع.ـ أص  ْت مز ًة كقعلة . .َر
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يرع ة, فا.ؿ أمر أفكر فع   .ػد    .طي  عل  تفكعرل, م ..اًل إعَ.د تف عٍر مفطق  .هذ  ا. ..ة ا.
ا تعق.ظ  ص . ً. ض. إزا ة  ت.رة ا.ف.فذة ألرن ا. ط األ ضػر ا.مصػفّر, مفظػر  عكعػُر افت ػ.  ا.مػ.رة 
ػػ.ِج  .ا.صػػ عة, االفت ػػ.  ا.ػػذل أت ..ػػ.  .أ .ػػ.  ككعػػرًا, فلػػذا كفػػُت مَ ػػرًا كػػؿ صػػ .ح علػػ  تفظعػػؼ َز

 ضذ  ا..ّقة  ؿ .ـ أزا..  طعلة  ع.ت ي  ا.ف.فذة, ضذا ا..مؿ ا.ذل .ـ أزا..  مفذ افتق..  إ. 
ػِ  ا.تقرعػِب م.عػَد زعػ.رة ا.طػ.ًر, .ػذا فقػد  ػررُت أف أترصػدُ  كػ  أت.ػػرَؼ  ا ػتط.ُت أف أ ػدَد علػ  َ.
ـُ  ل ػػػُت أتر ػػػب  د.مػػػ ي أكػػػت علعػػػ ي أطفػػػاُت ضػػػ.ء ا.يرفػػػة .أ ػػػد.ُت ا. ػػػت.رة إال مػػػف فت ػػػٍة صػػػيعرة َ.

طػػ.ًٍر عقتػػرب مػػف ا.ف.فػػذةي افتظرتػػ   تػػ   ػػز.غ  أفف. ػػ  كلمػػ.  ػػم.ُت  ركػػًة أ  ػػ ه.  فعػػَؼ أَف ػػةِ 
ػػدُت أف  ا.ضػػ.ء األ.ؿ, .كػػف ع ػػد. أفػػ   ػػد غفػػ.ُت علػػ  ا.كر ػػ    ػػؿ مَعًػػ , . عفمػػ. ا ػػتعقظُت َ.
.ج ا. ػراؽي َل ػُت  ا.م.عد  د ف.تي أز ُت  ت.رة ا.ف.فذة فرأعُت ا. ط األ ضر ا.مصفّر عت. ط ا.َز

   ػػق.ؼ ا. ف.عػػ.ت  .فتظػػ.ِر أف ُترمػػ  .هػػ. فتػػ.ت َفػػَب ا.ف.فػػذة أتطلػػع إ.ػػ  ا.فػػ.ارس ا.تػػ   طػػْت علػػ
.ضهػػ. .ا ػػدًا .ا ػػدًا, ..لػػ  أ.مػػُا ا..ػػّر علػػ.ح فػػ  ععفػػ  أ ػػدض.  ا.  ػػز . ق.عػػ. ا.ط.ػػ.ـي تطل.ػػُت فػػ  َ.
ي أر ُب  .ضتم.ـٍ عصؿ  ّد ا.ه.س أعة  ركٍة ع دعه. ط.ًٌر .أ ػتقرئ ا. ػ.ؼ  .عك.ف ا.د.عؿ عل  ا.َـر

ة .اتهػ.ـي ذض ػُت إ.ػ  ا.مطػ خ .عػدُت  كػعٍس مػف ك ػِر ف  عع.فهػ.  تػ   ػدْت َمع.هػ. م.ضػع .ػ ه
ا.  ػػز ا.عػػ. س .فكرتهػػ. مػػف ا.ف.فػػذة فهَمػػت ا.فػػ.ارس علعهػػ. متصػػ.ر ةي .فػػَت فظػػرل طػػ.ًٌر . عػػد .ػػـ 
ع رْؾ  .كفً. .ظّؿ متكّ.رًا علػ  فف ػ   ػبل م ػ.الٍة علػ   ػقِؼ ا. ف.عػة ا.مق. لػة كافػ  عػرفض ط.ػ.م , 

 ف  ا.زاًية    ثي.كف  كفُت أ.ما .عًً. غرع ً. ف  عع
 " أعه. ا. قعري "

 .ط ُت    قٍد ُم تَفز,  عث أف  ..رُت  اف  ض. ا.متهـ, .م. ضػذا ا.تَ.ضػؿ ا.ػذل ع دعػ  إال م ...ػة 
مفػ  علػػ  ا.ت فػػ  أ. إصػػرار علػػ  ا.ت ػػدل .ا..ػػد.اف, ..كػ  ُع فػػ  ارت .كػػ  أد ػػَؿ رأ ػػ   ػػعف َ ػػد  

ف.   متَ.ضبًل فظرات  ا.متفر ة ف  ععفع ي .َ 
 تظرؾ غدًاي ""  اف

ا. ػػػػت.رة إال مػػػػف فت ػػػػٍة صػػػػيعرة كػػػػ.ف عػػػػدف.ف   ػػػػعف ا. ػػػػعف .اآل ػػػػر ا.قلػػػػُؽ   .ط تػػػػُ   ت.عػػػػٍد .أ ػػػػد.تُ 
.ا.فضػػ.ُؿ إ.ػػ  تر ػػب ا.فػػ.ارس مػػف  بل.هػػ. مرّكػػزًا َػػّؿ اضتمػػ.م   هػػذا ا.متفػػرد ذل ا..عفػػعف ا.ػػزاًيتعف, 

  فقػػد  ...ػػُت أف أد ػػَؽ  ػػ  ا. ػػ.رِج عػػف داًػػرِة ا. ػػرب مفػػت.بًل ا.ترفػػَع .ا.ك رعػػ.ءي ..كػػ  ا ت ػػَر  ْد ػػ
عّلف  أَد عبلمًة تمعز  عف  قعػة ا.فػ.ارس ا.تػ   ػدْت مت.ػ. هة   ع.ضػه. ا.ف.صػع,  تػ  أصػ ا مػف 
ا.م ت عؿ تمععز عد.ل مف  عفه.ي أدرَؾ ا.ف.رس ا.ذل العزاؿ عل   طا ا. ف.عة ا.مق. لػة ..ػقت  مػ. 

ا. ػطا, كػـ  ػ.َر  ضػع  طػ.ات عد.ر فػ  ذضفػ  فػفهَض ف..ػرًا َف. عػ  مرفرفػً. د.ف أف عرتفػع عػف 
.كاف  ع.لف ت دع  .   . . ٍة غرع ة فادركُت  عقعٍف مػ. عمّعػز  عػف  قعػة فػ.ارس ا. ػربي  ػ.ر  ضػع 
 ط.ات    .أل رن  ضع فّط.ت  صعرة   عل   طا ا. ف.عة كـ ع.َد إ.  م. ك.ف علع  .ض. عتطلػع 

ع رأ ػ   ػعف َف. ػ  َ. ػد ي إ.   .عفعف عتط.عر   ضكذا تراءن .    مفهمػ.   ػُث ضػ ٍع  ػذري .ضػ
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.صلتف  ر ..ُة ت دعِ  .ا تفزاز   .ض.ٍح . ا ال علعُؽ  ف.رٍس .دعٍع .م..ؽ, ..كف  .عل  ا.رغـ مف 
تق ػػػؿ ا.ت ػػػدل .ت ػػػػ.دؿ ا.كػػػر  إال أفػػػ  .ػػػػ.رُت  .ػػػفقٍة ك عػػػرة علعػػػػ ,  ػػػؿ كفػػػت أتمفػػػػ  .ػػػ. أفػػػ  عق ػػػػؿ 

فػػبل أظػػّف أف ف.ر ػً. أعػػرَج مكلػػ   ا.مصػ.. ة .عت ػػذف  صػدعقً.  معمػػً. .ػػ  ..تكفلػُت  حط..مػػ  كػػؿ عػ.ـ,
 ع تطعع مزا مة  قعة ا.ف.ارس ا.فهمة عل   مكٍة أ. فت.ت ا.ط..ـ ا.ذل عرم  إ.عه.ي

ا تعقظُت   عَؿ ا.فَر .فهضُت   رعة كػاف  علػ  م.عػٍد مهػـ, أز ػُت  ػت.رَة ا.ف.فػذة   ػذٍر .فر ػُت 
ا.مطػ خ م ػرعً. إل ضػ.ر كػاس  عفم. أدركُت ا.م.عد   ؿ ف.اِت أ.اف ي أطفاُت ا.ضػ.ء .ذض ػُت إ.ػ  

ل ُت  رب ا.ف.فذة أد ُف  قلؽ ك.تمً. أفف.   ي  ا...ل َ.
 " .ف تفلت مف  ا.عـ. أعه. ا.مرا.غي "

رددُت مع فف   . د تَّمَع ا. قُد كل  مت فزًا ا ت.دادًا .ل ظة االفقضػ.ض ا.متر  ػةي ك.فػت ا.ػد .ًؽ 
لػ  األ.ػَ.ري كػ.ف عمكػف أف عكػ.ف صػ . ً. تمّر كقعلة  ت   زَغ ا.ض.ء .ارتف.ْت ز ز .ت ا..ف.دؿ ع

عكعر ا. هَة ف  ا.ففس .. .ـ أكف فػ  مهمػٍة كمهمػِة َفػدل عػزرع أ.ي.مػً. فػ  األرض ا. ػراـ م ػ..اًل 
 إفه.ء عملِ    ؿ  ز.غ ا.ض.ءي

 " ضؿ ع ت ُؽ األمر كؿ ضذا ا.قلؽ .ا.ت فز ؟ "
 " ف.ـي "

 قعقػ ,  ػػؿ إفػػ  أككػر مػػف ذ.ػػؾ فقػػد  أَ ػُت علػػ  ت ػػ.ؤؿ فف ػ    ػػزـٍ .كػػاف  أضػ.ه.  م.اَهػػِة عػػد.
أص  ت ا.م ا.ة تكعُر ف  فف ػ  أككػَر مػف  ػؤاؿ علػ  ا.ػرغـ مػف أفهػ.  ػد ت ػد. .لػ .ض ضػر ً. مػف 
ا.َفػػ.ف أ. ضػػ.اَس تكعرضػػ. ا.ير ػػة .ا.. ػػدة, إصػػرار كحصػػرار ا.مقػػ.مر علػػ  م.اصػػلِة ا.ل.ػػب علػػ  

.ع مػ.   ػر ,  ػؿ .كػ  عػدرَؾ  ػّر  ضػذ  ا.ل. ػة ا.ي.مضػة, .. ػة ا.رغـ مف   .رت , .عس ضدف  ا تَر
ـَ  ا. ػػّظ ا.تػػ  ال ع كمهػػ. أل  ػػ.ف.ف, أ. ر مػػ. عدف.ػػ  ا.هػػ.ُس .ل  ػػِث فػػ  فػػز.اِت ا..لػػّ  ا.مهػػعمف, ..ػػ
ا تػػ.ر  د.ف  ػػ.ا  .تكػػ.ف ا.  ػػ.رة فصػػع   داًمػػ. ط..مػػ. أف ا.فػػرد .ا ػػد  ػػعف عػػدل ا.مقػػ.مرعف, ..مػػ.ذا 

عػد ا.قػدر أ. ا. ػظ ؟ي ال أ فػ  أفػ  .ػ. ا ت.ر . صً. ض.عفً. . .ً ً. مكل  ك  عَ.َؿ مف  م  رًة  
كفػػُت أملػػػُؾ  درتػػ  َ. ر.تػػػ  .َ.لػػػُت مػػف ا.فػػػ.س َمع.ػػػً. دمػػ  أ .ػػػ.ض. .أتفػػػرج علعهػػ. .ضػػػ  تت ػػػرؾ 
ػبًل علعػؽ    بلضة .رع.فة, ..كػف أمػ. كػ.ف األَػدر  ػ  .ضػ. ا.َّ ػ.ر ا..ظػعـ أف ع تػ.ر .ل. تػِ  ضػذل َر

ع تػ.ر ط.غعػة كصػداـ   ػعف مػكبًل, أّمػ. أف  َ ر.ت , كاف عك.ف ضر بًل, طرزافً. أ. علػ  األ ػؿ أف 
بًل ال  .َؿ .  .ال  .ة مكل  فبل ف ر . , فه. كمبلكـٍ  .ل عف.زؿ  .ض.عِة ففٍس طفبًلي  ع ت.َر َر

 " ا. ظ ي "
ضكػػذا فػػّط ا.َػػ.اب د.ف .عػػ  مفػػ ي ..ػػ. أفػػ  ال أؤمػػف  هػػذا ا.تف ػػعر إال أف عَػػزل عػػف ا ػػتفت.ج 

 ة م ..اًل إ ف.ع فف    هذا ا.مفه.ـي  مفطق  َ.لف  أردُد ضذ  ا.كلمة ا.ي.مض
  م.ُت  فَؽ َف. ع  .ض. عقترب مف ف.فذت  : فَاةً 

 " .أ عرًا  رج ا..د. مف مكمف , ا ترب غ.فبًل مف ا.كمعفي"
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 فػػزُت  .ضػػطراٍب .أز ػػُت ا. ػػت.رة  لػػعبًل, . ػػد كفػػُت .اضمػػً. .م ..يػػً. فػػ  ا. عطػػة,  عػػث أفػػ  .ػػـ أكػػْف  
رل ء .مصّر عل  إتم.ـ مهمت , فلـ عهرْب  تػ   .ػد أف أز ػُت  ػت.رة أعلـ  اف عد.ل ضذا .اكؽ َ.

ا.ف.فذة كلعً.ي ض َط   طء ف.ردًا َف. ع  كاف  ع تضف ا.فض.ء  مت.ٍة .زض.   ت  .ـ ع.ػد عفصػل  عػف 
ػػ.ج ف.فػػذت   ػػ.ن  ضػػ.ة  ػػفتمترات, .  ركػػٍة  هل.افعػػة ر.ػػعقة رفػػَع ذعلػػ   َػػرأة .ضػػ. عتطلػػع إ.ػػ   َز

.  ػػ رعة .  ػػةي ت. ػػَؼ فػػ  ا.فضػػ.ء . ػػد اف.ػػّدْت أفظػػ.رل إ.عػػ  متر  ػػً. مػػ.  .عفػػعف كػػ. تتعف تلػػ.ح فعهمػػ
عػد.   عل  إذالؿِ   .ؼ عف.ؿ, كـ . هد.ء ا..اكؽ  صَؼ ضدَف   دّ ٍة, .ارتفع  كقِة ا.م .رِب ا.متمرسِ 

متقّل ً. ف  ا.فض.ء  مت.ٍة  ت   ّط عل   قؼ ا. ف.عة ا.مق. لة .  . ط ذض.ٍؿ ا ت ّد    ف.ّؿ  .ال 
.ج ف.فذت يا..قلع  ة .أف. أتطلع إ.  ا. ّط األ ضر ا.مصفّر ا. . ف عتط.عر مف    .ر عت. ط َز

أ ضػػرُت  ػػطبًل . ط.ػػة إ ػػففج .ر ػػُت أفظػػؼ ا.ف.فػػذَة .أفػػ. أرمػػ  كػػّؿ .ػػ ء   ػػع.ِؿ .ػػت.ًم ي مػػّرْت 
عَ.ز تدّب عل  عص.ض. .تطل.ْت إ.   طرؼ ععفه.  .فقٍة .ض  ت ف  ا ت .مته. .مّرْت مراضقت.ف 

هعهمػػ. .ضمػػ. ت فعػػ.ف ضػػ ك.تهم.ي َل ػػُت عفػػد ا.ف.فػػذة  .ػػد أف فػػ  طرعق همػػ. إ.ػػ  ا.مدر ػػة فيطتػػ. َ.
 ركػػة ع ػػدعه. ضػػذا ا.فػػ.رس ا..ػد. ا.ػػذل راح عتَػػ.ضلف  زعػػ.دة فػػ   أز.ػُت أكػػر ا.ػػذرؽ .ر ػػُت أر ػػب كػؿّ 

. .عً. .رغ ت  ا.مرعضة . قد  ا.ذل ال أعرؼ .     ً.ي  تَرع   .ا 
 " ضؿ  قً. كفُت  زعفً. ؟ "

فػ  مػف عز.تػ   تػ  .ػ. كػ.ف عػد.ًا ف  ا.  ػدُت أمػرًا أ َر قعقة .ػـ أكػف كػذ.ؾ  ػؿ كفػت  ػ.عدًا إذ َ.
غػػ.مَض ا.ي.عػػ.ت ا تػػ.رف  فػػدًا .ػػ , أ. ر مػػ. ا ت.رتُػػ   ػػ.ة  ػػرعة أداًة .ت قعػػؽ غػػرٍض ضػػدل أ. تففعػػذ 
ػدُت  عق.بي .ـ أكف  زعفً.,  ؿ عل  ا..كس .قد أص ا األمػر مز ػًة طرعفػة ع .د.هػ. ا.قػدر م.ػ  .َ.

ـَ علػػ  ا.ػػرغـ مػػف أفػػ  متاكػػد  افهػػ. ال تصػػؿ أل ػػم.ع أ ػػد, إال أفػػ   ػػذ. ؾ م ػػررًا .رفػػِع صػػ.ت   .ػػت.ً
كفػػت أ.ػػ.ر  را ػػٍة فف ػػعة .أفػػ. أفػػرغ َ ػػْرَج  مػػ..ت  مػػف ا..ػػت.ًـ .ا.كراضعػػة .أت فػػؼ مػػف كقلهػػ. فا ػػد. 
 كػاف  افتقمػػُت مػػف أعػداً  ا.مَهػػ..عفي .د.فمػػ. ا تعػ.ٍر صػػ.ر مَػػ ء ا.فػ.رس م.عػػدًا عزعػػزًا أ ػػرُص 
ػدُت  ػذ.ؾ أفع ػً.  عل  أف ال عف.تف  .صرُت أفتظر زع.رت  ا.ص . عة  ..ٍؽ .أ لؽ  عفم. عتػا ر فَ.

 .. .ت ي
فػػ   ػػف.اِت مففػػ.ل األ..ػػ  كفػػُت  عفمػػ. أَلػػس . ػػدل ض.دًػػً. أتطلػػُع مػػف .ػػرفت  أتػػ. ع ا.فكػػرة مفػػذ 

ع ػد.  .الدته. ف  رأ    تػ  تت.ػ َص أمػ.م  .تفضػج كػـ ت.ػعخ .ت..ػد فكػرة أ ػرني كػ.ف كػؿ .ػ ء
َدعدًا .كفُت كطفٍؿ عتلمُس األ.ػع.ء أل.ؿ مػرة .عتف صػه.  دض.ػة . ػراءة, .ضكػذا كفػُت مػفَـَ أفكػ.ٍر 
مت .معة أ تطعع رؤعته. متَ دًة أم.م  .أتلم ه. ك ػرعـٍ طػرل عتفتػُؽ مػف غصػِف  صػعرت , أفكػ.ٌر 

.ر ع ػ.د ا..ػمس فكرة مفذ .الدته. ف   بلع. م    ت  ت.عخ فػارن زضػ تتزا ـُ ف  رأ   فات. ُع كؿّ 
تػػد.ُر   ػػرعٍة ف.ًقػػة  ػػ..  . .تَػػ.  أفكػػ.رل ا.م.ػػر ةي أغمػػُض ععفػػ  فػػارن ا.يرفػػة . ػػد ت ..ػػْت إ.ػػ  
عػػ..ـٍ ر ػػٍب ملػػ ء  ..ك.ًفػػ.ت ا. عػػة, ك.ًفػػ.ٍت أففػػُخ فعهػػ. مػػف ر. ػػ  فاراضػػ. أمػػ.م  تت ػػرُؾ, تػػر ُص, 

ًاي ا. ػػقُؼ  ػػم.ء تطعػػُر فػػ  فضػػ.ء ا.يرفػػة كػػـ ت.ػػ.د إ.ػػ , تفػػدّس فػػ  َ ػػدل فت.ػػعع فعػػ   ػػدرًا .ذعػػذ
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ت ػػػطُع فَ.مهػػػ.  ضػػػع.ء ع تػػػرُؽ أ ػػػ.اَر  ػػػَف  .عتمركػػػز فػػػ  ا.ػػػر.ح, .ا.َػػػدراُف آفػػػ.ؽ  رع ػػػة .  ػػػ.ٌر 
.أ.رعة  عض.ء تر ؿ إ.  ا.مَهػ.ؿ, ف ػ.ءيي ف ػ.ءيي ف ػ.ء مػف كػّؿ ا.َهػ.ت, كػؿ غ.فعػٍة فكػرٌة,  ػؿ 

ض. أف  أَلس عل  ف  ا.ير ة, زمٌف ط.عؿ  ري أم. ا.ع.ـ . د مض  عل ّ كؿ غ.فعٍة َ ٌد مف األفك.
كر ػػع  .أتطلػػُع مػػف .ػػرفت  ا.قدعمػػة, أ لّػػُب أفكػػ.رل  عػػٍد مرتَفػػٍة .أفػػرح  عفمػػ. أعكػػر علػػ  فكػػرٍة .ػػـ 
ـُ ا.ير ػػة  تػػ  صػػ.رْت أفكػػ.رل مكػػؿ تمػػرات ا.. عػػد, كلمػػ. .ػػ.رُت  ػػ..َ.ع أ.ضمػػُت فف ػػ   عل.كهػػ.  ػػ .

   تتفتَت ت ت . .ف ي  اف مف  عفه. تمرًة .ـ تتل.ْث  .ُد, فاظّؿ أ..ُؾ  ه. .أمتص ف.اته.  ت
.ضكذا  دأ صراع  مع ا.ف.رس, فكرة مف أفك.رل ا.متر ػ ة فػ   ػرِج أعػ.م  ا.رتع ػة . ػد ت.ػ كُت  هػ. 
 .فػػً. مػػف ا.فػػراغ ا.ػػذل عف رفػػ ,  ػػؿ أصػػ  ْت فكػػرُة أفػػ.ِؿ ضػػذ  ا.فكػػرة .م.تهػػ. ض.َ ػػً. عقلقفػػ ي .علػػ  

ركف  ع.مً. ك.فْت    ً. .قلق , ..ػذ.ؾ   ا.رغـ مف اّدع.ً  ا. قد عل  ضذا ا.ط.ًر, إال أف فكرَة أْف عت
. ػػػد ال عصػػػد ف  أ ػػػد أ. ر مػػػ. ع.ت ػػػُر كبلمػػػ  ضػػػذا َف.فػػػً.   مرضػػػُت  عفمػػػ. افقطػػػَع ا.فػػػ.رس عػػػف 
ا.مَػػػ ء .ا ػػػت دْت  ػػػ  ضػػػ.اَس مػػػْف عفتظػػػر . صػػػً. عزعػػػزًا أ. طفػػػبًل غػػػ.در ا. عػػػت . ػػػد تػػػا ر فػػػ  

 ا...دةي 
ع.مً. فقد صػرُت  ا...رعفَ دمفته. مفذ م. عق.رب ف عُت أف أذكَر  اف ضذا ا.ف.رس  د غّعر فّ  ع.دة أ

ـُ م كػػػرًا كػػػ  ا ػػػتعقظ   ػػػؿ مَػػػ ء ا.فػػػ.رس .أ ظػػػ   رؤعتػػػ  .ضػػػ. عقتػػػرب مػػػف ف.فػػػذت  .طرعقتػػػ   أفػػػ.
ػػ.ج ف.فػػذت   .ػػرعط ذر ػػ ي .ألَلػػ  ر ػػُت  ا. هل.افعػػة ا.ر.ػػعقة .ضػػ. عقصػػؼ  د ّػػِة ا.رامػػ  ا.متمػػرس َز

,  .فهػػػ. .تَ. ػػػه. ا.طػػػ.فا فػػػ  عع.فهػػػ., .ي.تهػػػ. أتامػػػُؿ  عػػػ.َة ا.فػػػ.ارس .تصػػػرف.ته., طرعقػػػَة طعرافهػػػ.
. .ف.َف ا. رب, طرعقَة مي.ز.ة ا.ذكر ألفك. ييي ا.خي  ...ُت أف أََد ا..ذَر .ل قد ا.ذل عكّف  .  ضذا 
ا.ف.رُس ا.م..ؽي ضؿ أ .ؿ إف  أ   ت  ؟ ف.ـ أ   ت , .كـ أذضلتف  ك رعػ.ؤ  .عفّػُة فف ػِ  .ترف.ػ  عػف 

ضػ  تتػراكـ علػ   .ضػه. .تتصػ.رخ كلمػ. رمػ  .هػ. مػف فتػ.ت ا.ط.ػ.ـي ا. ػرب .  ة ف.ارسِ مزا مة  قعّ 
أ ػػػمعُت    َ.فكػػػ.ف   تعمفػػػً.  فػػػ.رِس ا.فػػػعلـ ا.ػػػذل كفػػػُت أ.ػػػ.ضد  كلمػػػ. .ػػػ.رُت  ضػػػعٍؽ .غر ػػػة .ػػػدعدة, 
 فظٌت أغ.ف  ا.فعلـ .كفُت أرددض. مع فف   .أف. أر ب .ر.ؽ ا..مس .أفتظر مَ ء ف.ر   كمف 

 عف   صعدًة : عفتظُر   ع ًة َمعلة,  ؿ كت تُ 
 

 " عل  ..طئ ا.ر.ِح ف.ر ةٌ 
 ت ترعاْ                       

 تفّل  ا. م..اتِ 
 ت  ُث عف  ّر صمِت ا.ف .ءاِت ف  فَمه. 

 .عل  أفِؽ ا.فَِر 
 ف.ف.ُس  لـٍ غرعؽٍ 
 .م. مف ُميعٍث 
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  .ن
ٍة ال ترا ُ   مَ.
 .  ضِة رعاْ 

    *     *     * 
 عل  ..طئ ا.ر.ِح ف.ر ةٌ 

 ت ترعاْ                   
 .عل  ا.ضفِة ا.ك.فع 

 ..عرٌ 
 عكتُب ا.بلزم.فَ 

 .عَترُح ا.مََد .لر.حِ 
 أغفعًة ص.مت           

 ..عٌر ك.ِف ع تضرُ 
 مْذ  ر.فْ            

 .عك.فْ 
 غعَر أفا 

 ا.ق.ادـَ مك .رٌة 
 .ا. .افَ  مقر.رٌة 

 .ا.ف .ْر 
 تتصعُد ضمَس ا.مك.فْ 

   َ.فك.ْف  
 ا.مك.ِف عمتْ  ػ َمْف ع.ْش ف     

 َمْف ع.ْش ف  ا.زم.ِف عمْت ػ       
 ضكذا  .َؿ .  صفُ. ر.   

 فطْر 
 ف  فض.ِء ف عاْ 

    *     *     * 
 عل  ..طِئ ا.ر.ِح ف.ر ةٌ 

 ت ترعاْ                    
 ت ترعاُ 

 .ف  صمته. ص.ُت  لـٍ َرعْا "
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  أفػ  أّفكػت ف.ر ػ  ال أدرل .مػ.ذا ف.لػُت   ف  م.  .ػد .أفػ. أععػُد  ػراءَة ا.قصػعدة .أغفعهػ. افت هػُت إ.ػ
 ذ.ؾ, ..ـ عكف  د  طَر ف   ..    ؿ ذ.ؾ  اف عك.ف ضذا ا.ف.رس أفك   ي

 " ..كف  ق. ضؿ ف.ر   أفك  ؟ أـ ذكر ؟ "
 " .م. ا.فرؽ ؟ "
 " ا.فرؽ ك عري "

 " .عس ضف.ؾ فرؽ إال  م. تتمف. ي "
 " ييييييييييييييييييييي "
, إذف    ا .ح .ؾ  .. ّر ا.ذل ال تتَرأ عل  ك.ف  .فف ؾي "" ض. أفَت  د صمتا
 " ييييييييييييييييييييي "

 "  حمك.فَؾ  .ض.ح أف ترن أف ا.ف.رس ذكٌر ..كفؾ ترعد أف يييي "
 " كف  ! "

ػػُت مػف .ػقت  .ععفػػ.ل   أ ػ .ع مػّر ..ػػـ ع.ػْد ف.ر ػ  ا.ي.ًػػبي  لقػُت .ر مػ.  ..يػػُت  ػ..قلؽ  لػعبًلي  َر
ـَ  .داًِ  .  .ػعًً. مػف  طػ.ـ األ.فػة تَ. .ف ا.مك.ف .ا.فض.ء    كً. عف ص.   , ص.    ا.ذل رّم
فّ , كػ.ضف  ا.ػذل َ.لفػ  أ ػُؼ أم.مػ  ذ.ػعبًل .أعتػرُؼ  كػّؿ  ط.عػ.ل ا.تػ  مػ.  ا.ت     ُته.  د م.تتْ 

 كفُت أتَرأ عل  االعتراِؼ  ه.ي 
ـُ ا.فضػػ.ء,  ػػؿ عفػػَد ا.فَػػر ذض ػػُت إ.ػػ  ا.معفػػ.ء كػػاف  علػػ  م.عػػٍد  ػػرلي َل ػػُت ضفػػ.ؾ .ععفػػ.ل تلػػته

 تػػػ  أفػػػ  تف.ز.ػػػُت عػػػف ك رعػػػ.ً   ت .عػػػٍؿ  ػػػ.ذج  عفمػػػ. ا تر ػػػُت مػػػف أ ػػػد ا.صػػػع.دعف .كػػػ.ف عَػػػ.زًا 
هػ  تَ.ععػُد ا.  ػرِة ف ػدا  .ضػبلتِ   دفم.ركعً.  دا .  .كافػ  ضػ..ٌع  تػارعخ ا.  ػ.ر,  ػد ُ فػرْت علػ  َ.

 ػػم.ءضـ علػػ  صػػ .ِر   ػػر ا.مفت..ػػة .. عتػػ  ا.مت ػػ ة  فعػػدًا فَع ػػً. أل..ًػػؾ ا.فػػ.عكفغ ا.ػػذعف تركػػ.ا أ
ا..م.ؿي  ععتُ   م.دٍة مفت.لة .. فُت  رع ً. مف  .عدال عل   صرل أتطلع إ.  فقطٍة  .عدة م ػتيبًل 
.ػػ   لػػَس علػػ  ا. .فػػة ا.ك.فكرعتعػػة ُمػػد.عً.  ػػ. ع  .ا  فتػػرة افتظػػ.ر   .ػػد أف رمػػ  صػػف.رت  إ.ػػ  ا.  ػػر َ.

كافػػ  ُع ػػّدث األ ػػم.ؾ  ليػػٍة عَعػػدض.ي  . فػػً. را صػػ.ً  رُ َ.ف ػػ   ػػدح  ه.تػػِ  ا.ف ػػ.رل ا.ك عػػر .ضػػ. عصػػفّ 
ا تر ُت مف  .د.فم. ا تًذاف  رفصُت إ.  َ.ف   م د ً. إ.   عط ا.صف.رة ا.مت.تر .عدع   اعصػ. ه. 

أعطعػػػ  افط .عػػػً.  ػػػاف  مػػػف ضػػػ.اِة ا.صػػػعد  عصػػػ. ا.صػػػف.رةي  ...ػػػٌت أفْ  ا.ػػػزرؽ ا. ػػػ.رزة .ضػػػ  تم ػػػؾُ 
األ ػم.ؾي  ػدمُت .ػ   ػعَ.رًة  ف  عمر   مي.ز.ػةِ ا.م تدًعف, َ.ء .عت.لـ در ً. ف  ا.صعد مف عَ.ز أف

أ ػػػرن كػػػـ  ػػػا.ُت  عػػػف ا.صػػػعِد .أصػػػف.ِؼ ا. ػػػمؾ ا.متػػػ.فرة فػػػ  ا.معفػػػ.ء,عف أفضػػػؿ األ. ػػػ.ت  .أ ػػػذتُ 
هػػ  عبلمػػ.ُت  .لصػػعد .أل فػػ.ٍع مػػف ا.ُط.ػػـ تفضػػل  األ ػػم.ؾي امتػػّد ا. ػػدعث  عففػػ. .ظهػػرْت علػػ  َ.

َد مف عصي  إ.ع  .ض. ع ػت .رُض مه.راتػِ  .  رتػُ  فػ  ا.صػعد, .ضػذا ارتع.ٍح إ.  ص  ت ,  عث َ.
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مػػ. َ.لػػ  ع تر ػػُؿ فػػ  ا. ػػدعث  حطفػػ.ِب ا.كركػػ.ِر ا. ػػ.ذج, .كػػف صػػ رل  ػػد أ..ػػؾ علػػ  ا.ففػػ.د .أفػػ. 
أصي  إ.   دعك  عف مي.مراتػ  فػ  ا.  ػر .عػف ا.صػعد .فف.فػ  ف ػا.ت    ػراءٍة مفت.لػة .  ػذٍر عّمػ. 

هػػ   لػػع إ.ػ ّ إذا كػ.َف  ػػد .ػػ.ضَد فػ  ضػػذا ا.مكػػ.ف ف.ر ػً. أعػػرج ي تط  . ػػتيراٍب .أطػػ.َؿ ا.ت ػدعؽ فػػ  َ.
كافػػ  عرعػػد اكت.ػػ.ؼ  ػػٍر أ فعػػ  كػػـ علػػْت ضػػ كت  م تفقػػً.   ػػ...ِ  مػػرددًا كلمػػ.ٍت .ػػـ أفهمهػػ. ففػػدمُت 

أفػ. فف ػ  أفهمهػ. .ال أعتقػد  افػ   .كفف  افت.لُت ض كًة  له.ء م ..اًل ت رعر  ؤا.   تمتمػ.ٍت .ػـ أكػفْ 
عد  إ.  َعب  ترت  ا.ػدا ل  .أ ػرج  فعفػة  ػف. س ك عػرة, أزاؿ   د .يَؿ فف    م.رفِة م. أعفع ي مدّ 

 مص . ً.  قهقهٍة رعف.ء : غط.ءض.   رمٍة  فعفة  حص .ع  كـ  ّدمه. إ.  .ض. عصرُخ  ص.ٍت أَّش 
 "Skaal " 

ذراعػ  م.ّدعػً. مفػت.بًل ا. ػكَر  ارت.فُت مفه. ر.فًة صػيعرة .أعػدته. إ.عػ  .ػ.كرًا .ػ  ضػع.فت  كػـ رف.ػتُ 
 ف  .راءض. َف.ف يك ٍَة أ 

 
ـَ  ػم.ـِ .رمػ.ِؿ صػ راً  ا... ػ.ة,  عبل ٌة ع. رٌة تركْت ف  ففِس ا.م ر.ـ األعزؿ أكرًا ال عصمُد أمػ.
ر مْت د.اًَر فػ  م.ًػِ  ا.راكػِد .ات ػ.ْت, كػـ تبل.ػْت كػال  َػٍر ُعرمػ  طع.ػً. أ. ع كػً.ي . ػُت مراضقػً. 

ف.رس, أف. ا.ذل .ـ ت تطْع أَمُؿ غ.فعػٍة ك  أَ.َؿ مف ضذ  ا.طرفِة  ك.عَة  ٍب غرع ة  عف ..عٍر . 
 كػػّؿ عففػػػ.اِف َ ػػدض. أف تهػػػّز .ػػ.رًة مػػػف ك رعػػ.ً ي مفػػػذ  ػػدء ا تكػػػ.ك   ػػ..مرأة,  ػػػؿ مفػػذ أ.ؿ فظػػػرٍة 
ا.تقطه. رادارل مف ا فػة ا.َعػراف اكت.ػفُت أففػ  ال أصػلُا .هػذا ا..ػ..ـ, عػ..ـ ا.مػرأة,  ػعرٌؾ ال مكػ.ف 

ػ.ف  ععفعػ   مبل ػس فػ  فػاعف عكػ.ف فعػ  صػ ّ  عطفػُا ا. ػزُف .  فعػ , أ ف.ػٌة .أصػ .ٌغ .  ػ.ٌؿ .مهَر
ْف .ػػرَد تفكعػػر  فلفكػػرٍة .ػػـ ت طػػر ع.مػػً. فػػ  ذضػػف أ رافػػ , عكػػّ.ر طعفػػً.  ركّػػة, ال تفػػ.رؽ ععفػػ.  ا.كتػػ.ب, .ا 

أم.مػػ  .ع ػػتهُج كافػػ  ع تضػػف َ ػػَد ا.كػػ.ف  .ع لػػؽ مفػػ  ك.ًفػػ.ٍت عػػففخ فعهػػ. مػػف .ضمػػِ  فعراضػػ. تت ػػرؾُ 
إ.ػػ  د ّػػ.ت  لػػِب رّب معػػتي .ػػذ.ؾ أ.ؿ .ػػ ء فكػػرُت فعػػ   عفمػػ.  .عيفػػ. علػػ  كػػدل األرض ُمصػػيع.ً 

عدُت مػف ا.معفػ.ء تػرّف فػ  أذفػ   هقهػ.ُت ا.صػع.د ا..َػ.ز . ػ رع.ت ففػٍس عفعػدة تترصػد أ طػ.ً  
كر عػػٍب  ػػ.ٍس ال ع.ػػرُؼ غعػػَر .يػػة ا.تافعػػب, ضػػ. طػػّ  ضػػذ  ا.صػػف ة .ف ػػع.ف أمػػِر ا.فػػ.رس,  ػػؿ أّف ػػُت 

أظػّف  ػاف    ا.ض.ة ا.ت  َ.لتف  أ ؼُّ  ا بلم  ا.تػ  كفػتُ فف   عل  ضذا ا..طط ف  ا..ضـ .عل
ا.كػػػ.َف ا..ا ػػػَع عضػػػعُؽ  هػػػ., .أت.ػػػ ُث  فكػػػرٍة  ػػػ.ذٍَة كػػػ  أَ.ػػػَؿ مفهػػػ.  ك.عػػػًة ال عصػػػّد ه. طفػػػٌؿ أ. 

 مَف.في
عدُت مف ا.معف.ء ال أ..ر  . ء عمكُف .صف ي فراٌغ  .رد ك.ل ٍة ف.رغػٍة مهملػة تصػّفر فعهػ. ا.رعػ.ح, 

ت.بًل .ل ػزف, مَػرُد عقػٍد أ رمتػُ  مػػع ا.ػ.ضـ .كػ.َف مػف ا.ع ػعِر تمزعقػُ  .فقضػ  .مػػ. . ػُت  زعفػً. أ. مفػ
مف أ ٍد رأن أ. درن ي أ.ؿ ف.ٍؿ  مُت  ػ  ضػ. ا.. ػ.ؼ أمػ.ـ ا.مػرآة .ا.ت ػدعؽ إ.ػ  ا.ه..عػةيي ا.ه..عػة 
ا.تػ  تت ػػدن .ػ  كلمػػ. رّفػْت فػػ  أذفػ  كلمػػة   ا. ع ػػة  , ال .كػ  أرمػػ   فف ػ  إ.ػػ  عمقهػ. كمػػ. كػػ.ف 

.دفػػ  ضػػذا ا..ػػ..ر فػػ  األعػػ.ـ األ..ػػ  .مم.ر ػػت  تمػػ.رعف ا.. ػػدة,  ػػؿ .كػػ  أصػػي  إ.ػػ  صػػدن عرا
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صر ت  عتردد ف  .ض.دض.ي أ ُؼ أم.ـ ا.مرآِة .أ دُؽ  .مٍؽ كاف  أغ.ر ف  عمِؽ صف.ًه.ي ف  ا. ػدِء 
هػػ  ..ػػعًً. ف.ػػعًً. ت تفػػ   ـُ ا.رؤعػػة .ت ػػدأ ا.صػػ.رة  ..ز.غػػ.ف, ت تفػػ  مبلمػػُا َ. تلػػ.ُح صػػ.رت  كػػـ تيػػع
ا.ص.رة تم.مً. .ت ّؿ م له. ا.ه..عة, ض..عة تفير أ.دا ه., .عمؽ م.تـٌ كمرآٍة  .داءي ص.ت أ ػم.  

 عف.دعف , عيرعف   .الفت .ر, .كلم. ضممُت  ..قفز إ.  ا..مؽ  م.ُت ص.تً. آ ر عصرُخ    :
 " ت. ْؼ ع. ييي , أفَت ف ّ  " 

 
ل ُت أ  ُث عف فكرٍة أ رن ت.ع ُد ترتعب أفك.رل .أد.زُف  ه. غر ت  .أع.م  أ د.ُت ا. ت.رَة   فٍؽ َ.

ا.فػػ.فرَة مػػف أ.تػػ.ر  عػػ.ٍة م تلّػػة, إعق.ُعهػػ. ف..ػػز عكعػػُر ا.قلػػَؽ فػػ  ا.ػػر.حي صػػرُت أت ..ػػ  ا.فظػػَر ع ػػر 
تػ  .لف ػ.ءي افت هػُت  ػٍؿ  .فتػ  زَ. ا.ف.فذة كعبل أرن ا.ف.ارس, فقد كفُت أ..ر  كراضعٍة .ه. ككراضعػِة َر

مت فز ال تف.ِص ضف.ات  .هذا االّدع.ء ا.ك.ذب فَ.ءْت  ػ رعت  كلطمػٍة أ.  .أل رن فّ هف  ا.ر عُب ا.
  .طفٍة :

تػػ  .أفػػت .ػػـ تتػػز.ج  .ػػد,  ػػؿ .ػػـ تلتػػِؽ امػػرأةً  ػػٍؿ  .فتػػ  زَ. فػػ   " .مػػف أعػػف .ػػَؾ أف ت.ػػرَؼ .ػػ..َر َر
  ع.تؾ ؟ "

 " ييييييييييييييييييييي " 
 .مْف تكر  ؟ " ف .ء ت ت.ُر مْف ُت ب ضذا ا.كذُب غعر ا.م رر كافؾ زعرُ  " ..ـَ 

 " ييييييييييييييييييييي "
 " أـ تراَؾ تتقمُص د.ر ا.ميّفِؿ .هرع.ر ك  تفّفس عف  قدَؾ عل  ا.ف .ء ؟ "

 " ييييييييييييييييييييي "
" .ضػػذا دعػػدف ا.مف ػػّت ع ػػ..ؿ ا.هػػرَب مػػف كػػؿ فكػػرٍة  عفمػػ. ع.ػػ.ُر  افهػػ.  ػػدأْت ت ػػت ّد  ػػ ي عهػػرُب إ.ػػ  

 رن أ ّؼ .طاة مف  . ق.ته.ي "ا.صمت أ. إ.  اَتراح فكرٍة أ 
 " يييييييييييييييييييي "

 " أ. عرم   ََر  قدِ  عل  عفق.ٍد ع.ٍؿ ال ع تطعُع ا..ص.ؿ إ.ع ي "
 " يييييييييييييييييييي "

 " ! " ال تصمتْ 
 " يييييييييييييييييييي "

 " أفَت َ .في "
 " يييييييييييييي "

 " .غ  ي "
 " ييييييييييييي "

 " أكرضؾي "
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 ييييييييييي "" 
 " يييييييييييييي "
 " يييييييييييييي "

 " عف.ًاي "
 " ييييييييي "

 " عقتلف  صمتؾي  ْؿ أل . ء ! "
 " ييييييييييييييييييييي "

 " أ  َؾ "
 " ييييييي "

 " ضؿ ت.لـ أّف م.كلتَؾ تكمُف ف  أفؾ ت.رُؼ أعف تكمُف م.كلتَؾ ؟ "
 " ييييييييييييييييييييي "

 أف تََد  بًلي " " .كفَؾ ت.َز
 " يييييييييييييييييي "

 " ت  ُث عف كذ ِة صدٍؽ ك  ت ع   ه. .مف أَله.ي "
 " يييييييييييييييييي "

ـُ أف تك.َف ف عً. ..كفَؾ ت.رؼ أف فف ؾ .ضع.ًة  ؿ داعرةي "  " ت ل
 " ييييييييييييييييييي"

 " كافؾ ت ف  م را ً. ف  م. .ري "
 " كف  ! "

 " ال تهرْب ! "
 رضؾي "" أك

 " .ف تقدري "
 "  ا تلؾي "
 " أف. أفتي "

 "  افت ر إذفي "
 " أمفعة أفَت أصير مف أف ت ققه.ي "

 " ا.......ؼ "
 

كفُت كمْف عرتطـُ  فف ِ  فتته.ـُ تف.صعُل  فع.يؿ فف    لملمِة .ظ.ع. ا.تف.صعؿ ا.متف.كرة ف  ا.مكػ.ف 
د كػػؿ ف. ػػِة ضعػػ.ٍج عَلػػس عفػػد ف.فػػذٍة  ػػ.رَج فعفػػرح  عفمػػ. عػػرن م.ػػهَد ا.ػػدـِ .ضػػ. ع ػػعُؿ مػػف كّفعػػ ي . .ػػ
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األرض عطػّؿ مفهػػ. علػػ  زضػرٍة تتفػػتا  ػػ طء, أ. عيمػػُض ععفعػ  مصػػيعً. إ.ػػ  غفػ.ء طػػ.ًٍر غرعػػٍب فػػ  
.َد .ه.ي    دعقٍة ال َ.

إذف ضكػذا  ػػدأْت عبل تػ  مػػع ا.فػػ.رس, مَػرد فكػػرٍة  دعلػػٍة .فكػرٍة ت تضػػر, كػػـ تصػ.عَد إعق.عهػػ., .فػػ  
م. عقعة .ع.ـّ ا.صمتي .مع مر.ر األع.ـ ف عُت ا.فػ.رس,  ػؿ ر ػُت أ ػ ُر . ظٍة ت.طلْت اآلالُت ا.

 مف فف   كلم. تذكرُت ا.قصةي
أع.ـ مرْت ك . ق.ته., ..ك  أك.ف ص.د ً. أفف  كلم. ا تعقظُت ص . ً. .أفػ. أزعػا  ػت.رة ا.ف.فػذة كفػُت 

ػػػ.َج ا.ف.فػػػػذِة . عفمػػػ. .ػػػػـ أَػػػد  أ ـُ َز .ػػػػ.ُر  ػػػاف .ػػػػعًً. أت. ػػػع رؤعػػػػة ا..ػػػرعِط األ ضػػػػر ا.مصػػػفّر عق ػػػػ
عفقصف , .أّف ...رًا  فعً. عففلػُت مػف عقػ.ِؿ إصػرارل عرا.دفػ   ػاّف غ.ً ػً.  ػع..د ع.مػً.,  تػ   ػدَث 
ا.ػػذل .ػػـ عكػػف  ػػد  طػػَر فػػ  ذضفػػ ي َل ػػُت عفػػد ا.ف.فػػذة .أفػػ. أ ػػرأ فػػ  كتػػ.ٍب .أ ضػػـ أظػػ.فرل  قلػػٍؽ 

طػػ.ًٍر عقتػػرب مػػف ك.ػػ.دت , . ػػعف . ظػػٍة .أ ػػرن أرفػػع رأ ػػ  مػػع كػػؿ  ركػػٍة فػػ  ا. ػػ.رج أ.  فعػػؼ 
ػػػْت َػػػ.رت  ا..َػػػ.ز ا.تػػػ  تقػػعـ فػػػ  ا.طػػػ. ؽ ا.كػػػ.ف  مػػػف ا. ف.عػػة ا.تػػػ  أ ػػػعـ فػػػ  ط. قهػػػ.  ا.ف.فػػذةي  َر

ػْت  األرض  عل  ا. رفدة .را ػت ترمػ   ق.عػ. ط.ػ.ـٍ .ك ػَر ا.  ػز فػ.رتفع صػراخُ  ا.فػ.ارس ا.تػ   َر
لػـ أَػْد ف.ر ػ  ا.مترفػع مف مك.ٍف ال أرا  .تَم.ْت فَاة ف  ا. دعقةي تطل.ُت إ.   ط.ِح ا. ف.ع.ت ف

عف  ل.ِؾ ا. رب .غراًز ي .فَت فظرل م.هد ط.ًرعف عطعراف علػ  ارتفػ.ع .ػ.ضٍؽ, عتقل ػ.ف  ر صػٍة 
غرع ة كـ عفرداف أَف تهم. كافهم. ع تضف.ف ا.فضػ.ء  زضػ. .دعػٍةي عػد.راف, عتق.ط.ػ.ف, عه طػ.ف كػـ 

هم. .  ػػؿ أف عصػػطدم. عرتف.ػػ.في ع ت.ػػداف عػػف  .ضػػهم. كػػـ . ا صػػ   ػػرعة عفطلقػػ.ف .مبل ػػ.ة  .ضػػ
عرتف.ػػػ.ف, عرتف.ػػػ.ف  ل. ػػػِة افت.ػػػ.ء ..ػػػذةي ر ػػػُت أتػػػ. ع  ركػػػَة ا.ف.ر ػػػعف .ضمػػػ. ع..مػػػ.ف فػػػ  ا.فضػػػ.ءي 
.ػػ.رُت  .ػػ ء كافػػ   ػػزف أ. ر مػػ. غعػػرة, ال أدرلي د ػػ.ًُؽ مػػّرْت  تػػ  .ػػ.رُت  ػػا.ـٍ فػػ  ر  تػػ  .ضػػ  

.ًراف, ض طػػ.يي ض طػػ. م.ػػًر ة ف ػػ. ا. ػػم.ءي ض ػػ.ط   ػػٌر .  ركػػ.ٍت ر.ػػعقٍة . ػػرع.ة َػػدًا تػػد رج ا.طػػ
 تػ  ا تر ػ. مػف ف.فػػذت  .اصػطدمت أَف تهمػ. مطلقػػعف أصػ.اتً. غرع ػة كافهػػ.  هقهػ.ِت امػرأة مفت.ػػعة 

  .د مض.َ.ٍة  معمةي 
 " عدف. إ.  ا.كذب ! "  

. .ػػد أف أتّمػػػ. ر صػػػتهم.  ػػرَب ف.فػػػذت  ارتف.ػػػ.  لػػػعبًل  تػػ   طّػػػ. علػػػ   ػػطا ا. ف.عػػػة ا.مق. لػػػةي  ػػػ.ر 
.  ػػػ.أل رن فػػػّط     ػػػ.   ا.. عػػػدة كافػػػ  عرعػػػد أف ع.ّرففػػػ   فف ػػػ  فػػػ.ردًا أ ػػػدضم.  ضػػػَع  طػػػ.ات   أ

َف. عػػػ  كافػػػ  عتمطػػػ   ف.ػػػ.ٍةي عػػػػ.د إ.ػػػ  ف.ر ػػػت  فػػػ.ردًا َف. ػػػػ   ..هػػػ. م تضػػػفً. َ ػػػدض.  ف ..ػػػػٍة 
.ا.ػػتع.ؽ, كػػـ راَح عفقػػُر رعػػَش ر  تهػػ.  همػػِس مفقػػ.رِ  .ععفػػ  ا.زاًيػػة ترمػػ  فظػػراٍت غرع ػػة ف ػػ. ف.فػػذت  

 تمّط عفقه.  يفٍج .افت..ء ي عفم. ك.فت أفك.ُ  
 

 أ د.ُت  ت.رَة ف.فذت  .د لُت عتمت  مرتَفً. مف  رٍد م.َفي
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درافه. ا. عض ا.ت   دت .  كافه. آف.ؽ  صّعة مفت. ة علػ   ػم.ء  عل  ا.رغـ مف فظ.فِة ا.يرفة َ.
تػػ.ل  راً ػػِة غ ػػػ.ٍر  .عػػدة , غعػػر أفػػ  .ػػ.رُت  .الفق ػػػ.ض .ضػػ.ؽ َفَف ػػ   عفمػػ. د لُتهػػػ.ي افتف ػػْت ًر

 م تلطة  ر.اًا األد.عة .ا.م.قم.تي  
 " مف أعف َ.ءْت راً ة ا.ي .ر ضذل ؟ "

ـَ أمػػػ.م    ػػػٌر فػػػ.غر فمػػػ   .فتظػػػ.ر َ ػػػدل ا.مف ػػػ.ري  ت ػػػ.ء.ُت مػػػع فف ػػػ  ..ػػػّط  ػػػ  ا. عػػػ.ؿ ف.رت ػػػ
أ. ػػَؼ ارت.ػػ.َش عػػدّل أ. كم ...ػػٍة أ عػػرة .لت.ػػ ِث  .. عػػ.ِة, .أغمضػػُت م ػػكُت مق ضػػّ  ا. ػػرعر كػػ  

 ععف  كعبل أرن ععفع  .ضم. ت د .ف      ؿ ا تف.ِص ا.ر.ح ي
 " أرعد م.تً. مقف.ً.ي "

ضكػػػذا كفػػػُت أردُد مػػػع فف ػػػ  .فػػػ  م.ا ػػػؼ ككعػػػرةي أرعػػػد م.تػػػً. مقف.ػػػً., ال معتػػػًة فػػػ  ا. ػػػرب فافػػػ. أكػػػرُ  
ا.ك ػػػػرن .ا.م ػػػػ.دئ .ا.َػػػػ.د .ا.تضػػػػ عة  ػػػػ..ففس .ا.فر. ػػػػعة .غعرضػػػػ. مػػػػف ا.مت ػػػػ.ر عف .أكػػػػرُ  ا.قضػػػػ.ع. 
أ ػم.ه. تتػردُد علػ  أفػ.ا  أ رافػ  .ضػـ عت ػدك.ف عػف ا.كرامػة .ا..ػرؼ,  ا.كلم.ت ا.مت.رمة ا.تػ  كفػتُ 
, علػ  ا.ػرغـ مػف أفػ  فكػرُت ع.مػً. أف أعقػَؿ فف ػ  فػ  م.اَهػِة ا.مػ.ِت عف ا..طف . رعػة ا..ػ..ب
ي ..ـ أُؾ أطما ك..قّط  ار.اح   .ة,  ػؿ كفػُت أردد مػ. ك.فػت تػردد  دام عل  طرعقِة ا.م .ر عف ا.ق

ػػؿ   ػػّؿ ر. هػػ.  َّ أمػػ   عفمػػ. ع.ػػتّد علعهػػ. ا.مػػرض .ضػػ  تػػدع.   أ. تؤف ػػ   ػػاف عكػػ.ف ر عمػػً. فع.
 هد.ء, عل  األ ؿ  تك.ف ضذ  ا.ر مة ا.متا رة عزاًء . ع.ٍة  ..عٍة أ.  .أل رن  عػ.ة ال  عػ.ة فعهػ.ي 

أع.ؽ  .تل  .أرعد  ف  . ظِة ا.م.ت ا.َمعؿ عك.ف أترَؼ ف مٍة تمض   ر. ػ  .كػ   كفُت أرعد أف
عمضػػ  كػػّؿ مّفػػ. إ.ػػ   ػػ.ِؿ  ػػ عل   َػػبًل ممػػ. ا ترفتػػ  عػػدا ي  .تػػٌؿ .ػػـ عَػػْد م ػػررًا .لقتػػؿ . تعػػٌؿ .ػػـ عَػػد 
م ررًا .ل ع.ةي ..ـ عكف .  طمٌع   ع.ٍة أ رن . َفٍة عرضه. ا. ػم..ات .األرض, تَػرل مػف ت تهػ. 

فه.ري أ  ُر مف فف    عف أراف  م .طً.   .ٍر ععٍف ...ػداف م لػدعف فػاردد مػع فف ػ   مػرارٍة " األ
ػ.ضهـ ا. لعػدة .أَ ػ.دضـ  ْف كػ.ف ع عففػ   ػؿ عرع فػ  م.ػهُد ا.ز .فعػِة  َ. ا.م. .  أّ.ؿ م. .  تػ..  ", .ا 

 ا.ض مة .ضـ ع لك.فف    ل لة ذرعه.   ..ف ذراعً. .أف. أ .ؽ أم.مهـ إ.  ا.َ عـي 
 " ..كف  أرعد م.تً. مقف.ً.ي "

 " ال  ر ً. أ. غر ً. أ. م.تً. ملت  ً.ي "
  

ـُ أمػ.م  .أفػ. أع ػُر ا..ػ.رعي عطػّؿ مػف ف.فػذِة  ػع.رٍة عق.دضػ.  ػدٌر مراضػؽ أ.  ػكراف,  ك.ف ا.م.ُت عرت ػ
.ع عفف  ا. فُر  ..ط.ًرة فارن فكػ.ر َكتػ  ا.م تر ػة .ضػ. عتطػ.عر فػ  ا.فضػ.ءي أ ػ.ُؼ ا.م.ػ  علػ  

أ. ا.صػػػ..د إ.ػػػ  ا.ط.ا ػػػؽ ا..لعػػػ.ي فمػػػ. أف أطػػػّؿ إ.ػػػ  ت ػػػت  تػػػ  عرت ػػػـ .ػػػ  ا.مػػػ.ت  .عفعػػػ  َ ػػػٍر 
مفهمػػػ.   ػػػث ..ػػػؤـ, .فػػػـٍ  .ػػػد عف مز ػػػدعف .أفعػػػ.ٍب  ػػػ.ٍد مف ػػػ.رة,  ا. مػػػرا.عف ا.َػػػ. ظتعف عتطػػػ.عرُ 
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فات. ُث   ع.ِج ا.َ ر أ. ا..رفة مرت..ً. تتَ.ذ ف   .ت.ف غرع ت.ف, رغ ٌة ف  االفت .ر . ػ.ٌؼ مػف 
 َ دل .ه.ًة .رض ةي فعرت.ُش ا.م.ت 

 اكف.ف .ع.ر.ف  فة مّرت عل  ضر.   مف ا..طِف  َ.از مز.ري
 " ا..طف ! "  

ك.ف ا.م.ُت ض. ا.ه.اء ا.ذل فتففُس, .ال ص.ت ف مع إال ص.ت  ا.م.ر.خ ا.قػ.دـ مػف كػؿ ا.َهػ.ت, 
ص  ػػػ  فػػػ  فػػػ  ا.فػػػ.ـِ .ا.عقظػػػة, فػػػ  ا..ز.ػػػِة أ. فػػػ  ا.ز ػػػ.ـي ا.ظػػػبلـُ .ػػػ. ٌص أ ػػػ.ُد .لمػػػ.ِت ا.متػػػر 

مف.طؼ ا...رع, مع أزعز رص.صة ت ترؽ مؤ رة ا.رأس, مع صػ.ت ا تكػ.ؾ فرامػؿ  ػع.رة تت. ػؼ 
فَػػاة كافهػػ. تقػػ.د ا.قضػػ.ء إ.عػػؾ, مػػع  طػػ.ات .ػػرط  فػػ  ا.ممػػر أ.  ر .ػػة أصػػف.ٍد ت تػػرُؽ صػػمت 

 ا.دضلعزي
 " أرعُد م.تً. مقف..ًي " 

ػػؿِ  َػػ.ازل داًػػرًا  ػػ   ا.مطػػ.ر .ضػػ. ع مػػؿُ  أمػػفِ   لػػُت .فف ػػ  .أفػػ. أَتػػ.ُز أر. ػػَة ا.مطػػ.ر  ػػ.ًرًا  لػػؼ َر
.  ا.ت  را ػْت تتف صػ  كافهػ. ت  ػثُ  م ػرر العتقػ.. , أ.  َػة .لمػ.ت كػ   فعػ  عػف ألّ  عل  ا.َ.

 ع تطفف ي
 " أرعد م.تً. مقف.ً.ي " 

ػػ   ف.صػػ    لػػُت .أفػػ. أصػػ.د  ػػبل.ـ ا.طػػ.ًرة  .ًفػػً. مػػف اإل.تفػػ.ت إ.ػػ  ا.ػػ.راء  عػػث العػػزاؿ ا.مػػ.تُ  َّ ع.
.ًرُة ضػػزاٍت عفعفػػًة .ضػػ  علػػ  ارتفػػ.ع .ػػ.ضؽ,  عػػؿ مط ػػ.ت ض.اًعػػةي افقػػ َض  ل ػػ  ف ػػ.لي اضتػػزِت ا.طػػ

 .أف. أت. ُث  مق ضّ  ا.كر   م ..اًل اإلصرار عل  ا.ك .تي
 " أرعد م.تً. مقف.ً.ي "

 " ال معتَة غرعٍب َ.ًٍع عل  أرصفة ا.ير ةي " 
ا.ر عصػة م ػ..اًل إ فػ.ع َ ػدل   لُت .أف. أعّد م. ت قػ  .ػ  مػف فقػ.ٍد متػرددًا أمػ.ـ  ػ.ًع ا. ػفد.عَ.ت 

  تاَعؿ اإلفط.ر إ.   .ع.ٍت أ رني
 " أرعد م.تً. مقف.ً.ي "

 لػػػُت . ػػػد اضتػػػّز ا.قػػػ.رُب ا.صػػػيعر, .كػػػ.د عفقلػػػُب فػػػ  ا. ػػػ. .ر .ف ػػػف ف. ػػػُر ا.مكلػػػث ا. ػػػ.رل ا.تركػػػ  
 ا..را   ف . ا..طف ملت قعف  ..ك.رِة ا.م ل ة,  ..معف  .طٍف .فقراء ال عم.ت.ف ي

 ً. مقف.ً.ي "" أرعُد م.ت
 " يييييييييييييييييييييييييي "
 " يييييييييييييييييييييييييي "

.مفذ ذ.ؾ ا.. ت .أف. أردد ضذ  ا.. .رة كلم. ارت ـَ ا.م.ت أم.م   هعً.ت  ا.ت  ال ت ص ي كفُت 
داًمً. أ اُؿ فف   إف كفُت  .عدًا  .. ع.ة ك  أت. َث  ه. إ.  ضذا ا. د, أـ أف  ا. .ؼ مف ا.م.ت 

اء أك.ف مقف.ً. أـ .ـ عكف ؟ .م.ذا .. ُمف ُت فرصة ا تع.ر م.ت  ؟ أل م.ٍت مقفٍع  ا ت.ر ؟  . 
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االفت .ر !؟ اليي ال أعتقد, فهذ  .َ.عة ال أمتلكه.ي م.تً.  .د .ع . ٍة !؟ إفه. معتة رذعلة تكعُر 
 ا.قرؼ ف  فف  ي كعؼ عك.ف ا.م.ت مقف.ً. إذف ؟ي

 " ا ف  مّر  ف.عش
 مّر  فم.تْ  
  كؿ عمرف  " مّر  
 

إط.راتػػػ  علػػػ  األرضي تطلػػػع إ.ػػػ   أ. ػػػَؼ ع.مػػػُؿ ا.م ت.ػػػف  ا. ػػػرعَر ا.مت ػػػرَؾ . ػػػط ا.يرفػػػة .كّ ػػػتَ 
 فظػػراٍت  ػػ.دةي كػػ.ف ضػػ ـَ ا.َكػػِة  .ضػػبلٍت مفت..ػػٍة .كتفػػعف عرعضػػتعف,  تػػ   ػػدا .ػػ  .ضػػ. ع تػػؿ 

ػ.دل, .كػّف فض.َء ا.يرفة  َ د   اف    عزراًعؿ    د أط َؽ علّ , . ػد َػ.ء ُع ليفػ   قػراِر فه .عػة َ.
ا...مػػَؿ اف فػػ  علػػّ  م. ػػكً. كتفػػّ   ق ضػػتعِ  ا.قػػ.عتعف متمفعػػً. .ػػ  فَػػ.ح ا..ملعػػة .ا..ػػف.ء, كػػـ غػػ.در 

 ا.يرفة ت.ركً. ظبلَؿ ا ت .مٍة م.ِفقةي 
ػ.ء ا.يرفػة, ك.فػت مكتظػًة  ػ.آلالت ....ػ.ت أَهػزة ا.ك.م عػ.تر . فػ.ف  األ.ك ػَعف  تطل.ُت فػ  أَر

مفهػ. راً ػة  كافه. .ر.ُة تصلعا  ع.رات ع.طلػة, تف .ػثُ  عملع.تٍ  رفةُ غ .أف. عب ا.مصؿ .فقؿ ا.دـي
ـَ أمػػ.م   ػػّط أفقػػّ  ك. ػػٌت علػػ  ...ػػِة َهػػ.ِز ت طػػعط ا.قلػػب .صػػ.ت م. ػػعق   زعفػػة  ا.مػػ.تي ارت ػػ

 ت.لف ا. ت.ـ ي 
.ػػـ أ.ػػ.ر  ػػا.ـٍ  ػػ.ن . ػػزٍة  فعفػػٍة فػػ  م.ضػػع إد ػػ.ؿ كػػ.معرا ا.تصػػ.عر مػػف ف ػػذل,  ػػؿ إفػػ  .ػػـ أكػػْف 

 ػ.ن كتلػٍة ضبلمعػة ال ت.ػ.د إ.ػّ  مرمعػة علػ  ا. ػرعر فػ  طرعقهػ.  .ػد  ػ.ع.ت  لعلػٍة أ..ُر  َ دل 
إ.  كبلَة  فظ ا.َكثي . ت. ِث ا.ع.ًس   صعِص أمٍؿ  طرْت فػ  ذضفػ  فكػرُة أْف عػد َؿ ا.ط عػُب 
إ.  ا.يرفِة .عل  .فتعِ  ا ت .مٌة عرعضة . َ..ة م.تذرًا عف غ .ً , .ع  رف   ػاّف فتعَػَة ا.ف ػص 

صػػ ع ًة,  ػػؿ ا تلطػػت األ.راؽ .أفػػ  . ػػُت ا.مػػرعض ا.مطلػػ.ب إَػػراء .ػػ  ا..ملعػػةي عفػػدض.  .ػػـ تكػػف
 ػػاضّب .ا فػػً. .أتػػرؾ ا.يرفػػة .ا.م ت.ػػف  راكضػػً. ف ػػ.  عتػػ   ػػ..مبل س ا. ػػعض مػػرددًا مػػع فف ػػ  .أفػػ. 

 ا لع كفف  : 
 " أرعد م.تً. مقف.ً.ي "

.تف. ُت عل  ا.كبلب أ. ا.قطط , فه. .ر م.  ا ُؼ أم.ـ فف   مزض.ًا  اف   د ك رُت ا.ر ـ ا.قع.   
 ض  ر.    د ع.دْت إ.  ك.فعة  ؿ إف أر.ا    د تَ..زت ا.  .عفي

 
د لْت  عدٌة .قراء مم.. ة ا.ق.اـِ ف  مفتصؼ ا.كبلكعف.ت مف عمرض. ف.رفُت مػف ضعًتهػ. . ط.اتهػ. 

  ا.ػػػرغـ مػػػف ا..اكقػػػة  افهػػػ. ا.ط ع ػػػة, تت .هػػػ. كػػػبلُث ممرضػػػ.ٍت تلػػػ.ُح فػػػ  أععػػػفهف فظػػػراٌت َػػػ.دة علػػػ
ػػ.ضهف .ضػػّف عقتػػر َف مػػف ا. ػػرعر ا.ػػذل عت. ػػط غرفػػة ا..ملعػػ.تي  اال ت ػػ.مة ا.تػػ  ارت ػػمْت علػػ  َ.
. فػػْت إ ػػداضف عفػػد رأ ػػ  .أ ػػرن عفػػد  ػػدم   عفمػػ. ا.ك..كػػة َل ػػت علػػ  كر ػػ  إ.ػػ  ع ػػ.ر ا. ػػرعر 
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كػػَد مػػف م. ػػكًة كفػػ  تفقػػُر  حصػػ .ه. علػػ  م.ضػػع ا..رعػػدي  ػػرأِت ا.ط ع ػػُة ا ػػم  .تػػارعَخ مػػعبلدل .تتا
صػػػ ِة ا.م.ل.مػػػ.ت .تط. قهػػػ. مػػػع صػػػ. ب ضػػػذا ا.َ ػػػد ا.م ػػػَ ي .ضػػػ.ِت اإلضػػػ .رَة علػػػ  ط...ػػػة 
صػػيعرة كػػـ اف فػػْت علػػّ  .ا ت ػػ.مة عذ ػػة تفػػعُض علػػ  .ػػفتعه.ي .ضػػ.ْت عػػدض. ا.دافًػػة علػػ  َ عفػػ  

 ف.رت.َش . ء ف  ر.   ي كـ  ..ْت  همٍس ت علت  غفًَ. :
 عملعة ت. عع ا..رع.في "" ا م  إ ت. .أف. ا.ط ع ة ا.ت   اَرل .ؾ 

 " إ ت. ! "
 لُت  ت.ٍَب فت. .ْت ععف. ا.ط ع ة .ارتّدْت  لعبًل إ.  ا..راء, كػـ  ػرع.ف مػ. عػ.دت اال ت ػ.مُة علػ  
ههػػ. كافهػػ. اكت.ػػفْت أمػػرًاي .ضػػ.ْت عػػَدض. علػػ  صػػدرل ا..ػػ.رل .ا.ػػذل ا.تصػػقْت  ػػ  د.اًػػر .ر عػػة  .َ

ه  .ض  ت رُؾ كّفهػ. علػ  تلتصؽ  ه. أ بلؾ رفع.ة ال أدرل إ.  أعف تفته ي  هه. مف َ.  ّر ْت َ.
طفػػؿي ..كػػ  ت فػػ  .ػػفقته.  رأَس  صػدرل, .تػػداعُب  ..عػػِد األ ػػرن رأ ػػ    فػػ. مفت.ػػٍؿ كافهػػ. تػػداعبُ 

  ا.تف   .د : عل ّ 
 " ضؿ ا.تقعف.  . قً. ؟ "

 " ف.ـي "
ْت ضذ    ا.ف.ـ   د.ف إرادة مف  ف. تدركُت :   َر

 " أعرؼ اال ـي "
 فتظرًة ت.ضع ً. مف  فقلُت :ت ّمرْت فظراته. م

 " إ ت. يي ضكذا ُعلفظ  ..دفم.رؾ ..كف  عكتب إ تعر, أ.عس كذ.ؾ ؟  "
 " ص عاي "

 ..ػػْت مفت.لػػًة ضػػ كًة ف.عمػػة .ضػػ  تهػػز رأ ػػه. إعَ. ػػً.  طفػػٍؿ تلػػ.ُح علعػػ  عبلمػػ.ت ذكػػ.ء .ف ػػ.غ ي  
.َعػػة علػػ  رأ ػػ   ػػدا أ.ػػ.رْت   ركػػٍة مػػف َففعهػػ. إ.ػػ  ا.ممرضػػة ا..ا فػػة عفػػد كتفػػ  فا .طػػتْ  ًرٍة َز

.ػػكؿ فصػػؼ  طع ػػة عف .ػػث مفهػػ. ضػػ.ء أ ضػػر, كػػـ طل ػػْت مفػػ  أف أ تف.ػػَؽ  .مػػؽي .ػػ.رُت  .ػػد 
ػػُ  ا.ط ع ػػة كقمػػٍر م تػػٍؼ  لػػؼ  . ظػػ.ت  .. ػػدر عػػدّب فػػ  َ ػػدل .كقػػبًل فػػ  أَفػػ.ف   تػػ  غػػدا َ.

 عض.ء .ف.فةي ا.تفتُّ إ.  ع ػ.رل  . كػً. عػف َهػ.ز ت طػعط ا.قلػبي ك.فػت ...ػت  ا. ضػراء    . ةٍ 
 د ا ػ.ّدْت ..ػـ أعػْد أ ػمع .ػعًً.  ػ.ن م. ػعق  ا. تػ.ـ .فػعلـٍ  ػزعف,  عفمػ. كفػُت أردد  صػ.ٍت أعتقػد 

 أف  ك.ف م م.عً. :
 " إ ت. يي إ تعر يي ع.ت.ر يي "

 
مف أعل  فقطٍة ف  ا.فض.ء ض طْت رع.ٌة  عض.ءيي ض طْت   ّط .. .. , .اكؽ مف ا تق.متِ  كافهػ. 

رع.ػػٌة  عضػػ.ءيي . عػػدةيي ض طػػْتيي ع ػػ قه. .ػػ..ٌع فضػػ  ع تػػرٌؽ تهػػ ط فػػ  فػػراغ  ػػ.ٍؿ مػػف ا.هػػ.اءيي 
ا.. ػت ظهعػرة, .ا..ػمس  ػ.ط.ة  غ .ر ا.فض.ءيي عض ء ا.فهػ.َر  .ػ..ٍع أ ػعَض علػ  ا.ػرغـ مػف أفّ 
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فػػػ  فهػػػ.ر صػػػعف  فػػػ.در فػػػ  ضػػػذا ا.مكػػػ.فيي ع تػػػرُؽ ا..ػػػ..ع األرَضيي عيػػػ.ُريي عيػػػ.ُر را ػػػمً.  طّػػػً. 
رض  تػػػػ  عصػػػػَؿ ا.قلػػػػبيي عضػػػػعً يي فتضػػػػ ؾ األرُض ضػػػػ.ًعً., عت.غػػػػؿ .ػػػػ. ..عً. ف ػػػػ. أعمػػػػ.ؽ األ

 .فت.ػػ.ٍء ع ػػرُؾ .ػػه.َة األمػػ.ات, فتػػفهض أَػػداكهـيي ت.ػػّؽ ت.ا عتهػػ. .ت ػػرُجيي ت ػػرُج أ.ػػَ.ٌر مضػػعًة, 
.تتدفُؽ عف. عُع .فػ.افعُر ضػ.ء  ػرع.ف مػ. ت تفػ  .ع ػّؿ صػمت عمعػؽيي  تػ  ال تكػ.د ت ػمُع  ركػة 

 .دمػػػػً. مػػػف َهػػػة  .عػػػػدةيي األَػػػداث تم.ػػػػ   األ.ػػػَ.ر .ضػػػ  تهتػػػػزيي صػػػمٌت ع تر ػػػ  صػػػػ.ُت ففعػػػرٍ 
ا.صػفراء علػ  األرض, فتظهػر ك.ًفػ.ت    ط.اٍت  طعًةيي تم.  .تمزُؽ أكف.فه.يي تت ػ. ُط األكفػ.فُ 

.ٍ  مطم. ة ا.م.ػ..ـيي ع.رعػًة تمضػ يي تَتػ.ُز داًػرَة صػ عٍة عل. ػ.فيي   .رعة مي رة ال َفَس .ه.  َ.
ت   أ د .هذ  ا.كتؿ ا. .رعةيي تمض يي تمض   ت  .ـ عت. ْؼ أ د مف ا.ص عِة عف .ه. ,  ؿ .ـ عف

 تص َا فق.طً.  .دًا صيعرة كـ ت تف  ف  ظبلـِ غ. ة ككعفٍة تقع عل  ا.َ.فب اآل ر مف األفؽي 
ا.رع.ػػُة ا. عضػػ.ء التػػزاؿ فػػ  فقطػػٍة مرتف.ػػة فػػ  ا.فضػػ.ءيي رع.ػػٌة  عضػػ.ءيي ضػػؿ  ػػقطْت مػػف فػػ.رٍس 

يي أ. مػػف َفػػ.ح مػػبلؾ ؟ ا.رع.ػػُة تهػػ ُط يي تهػػ ُط ع..ػػٍؽ أ. طػػ.ًر  رافػػ يي ر مػػ. مػػف عفقػػ.ء أ. رخ
  ركػٍة ... عػة مل .ظػة علػ  ا.ػرغـ مػف أفهػ. ال تػزاؿ .ػ.ضقةيي ا.رع.ػة ت ػتيرُؽ فػ  ض .طهػ. زمفػػً.يي 
ا.ػػزمف !؟ يي َمػػْف عتػػذكُر ا.ػػزمف ؟ مػػ.ذا ع.فػػ  ا.ػػزمف ؟ كػػ.اف يي د ػػ.ًؽيي  ػػ.ع.ٍتيي  ر.فػػً. ؟ ا.رع.ػػُة 

يي  ػػػ.ن أف  ػػػ.ًة غ.مضػػػػًة تَػػػذ ه. ف ػػػ. األ ػػػفؿيي ا.َ.ذ عػػػػة تهػػػ ُطيي ال  ػػػرعة .هػػػ.يي ال زمػػػػف .هػػػ.
األرضػػػعةيي ا.ػػػ.زفيي ا.م ػػػ.فةيي ا..ػػػَرةيي تف. ػػػة فعػػػ.تفيي مفػػػرداٌت .ػػػـ ت طػػػر فػػػ  ا.ػػػذضفيي  لػػػ يي 
 ق.ٌط  ّريي  ا.رع.ة . دض. ت قط  ق.طً.  ّرًايي .أف. أدرُؾ ذ.ؾيي ..كف م.ذا ع.ف   ق.ط  ػر ؟يي 

فػػت أردُد  عقػػعفيي ا.رع.ػػة تهػػ طيي تقتػػربيي أرن فصػػَله. .ضػػ. ال أدرل ..كفػػ   ػػق.ط  ػػّريي ضكػػذا ك
عػػػد.ُر   ركػػػٍة ... عػػػٍة  ػػػرع.ةيي تقتػػػرُب مػػػف ف.فػػػذت يي تمػػػر  ػػػ طءيي أفػػػتُا ا.ف.فػػػذة .أمػػػّد ذراعػػػ  كػػػ  
أتلق.ضػػ.يي ضػػػؿ .صػػػلت عػػػدل ؟ ال أدرليي .كػػػّف كفّػػػ  ا تفػػػْت فػػػ  ا..ػػػ..ِعيي . عفمػػػ.  ػػػ  ُته. ك.فػػػت 

.ن كقػػٍب صػػيعٍر فػػ  كفّػػ  مػػف أكػػر ا تػػراؽ ا..ػػ..ِع أ. فصػػِؿ  عضػػ.َءيي  عضػػ.َء مػػف غعػػر  ػػ.ءيي  ػػ
ا.رع.ػةيي كقػب أ ػػ.د ك ق.عػ. دـٍ مت كػر أ. كػػاكِر م ػم.ِر ا.صػػلِب علػ  كػّؼ ا. ػػعد ا.م ػعايي ا.رع.ػػُة 
يي ..ػػعًً. ف.ػػعًً. ت تفػػ  فػػ  األرضيي تهتػػّز األرُضيي  ـَ تقتػػرُب مػػف األرضيي تقتػػرُبيي ت تػػرُؽ األدعػػ

.ًفػػٍة أ. كَ ػػٍد فػػ  فػػ.رِة .ػػه.ت يي .كفهػػ. تػػزداد ارت...ػػً.  تػػ  ت..ػػَؾ أف ضػػزاٍت  فعفػػٍة كرع.ػػِة عػػٍد  
ترم  كػّؿ مػ. علعهػ. أ. تتقعػا مػ. فػ  دا لهػ.يي ضػ.ٌء أ ػعُض عف .ػُث مػف األرضيي عك.ػؼ األعمػ.ؽ 
ا. ػػػػ عقةيي  ضػػػػع كػػػػ.اٍف أ. ر مػػػػ.  ػػػػ.ع.ت أ.  ػػػػر.ف أ. ال أدرل   تػػػػ  تت. ػػػػَؼ األرض عػػػػف ذر.ِة 

ص.ُت ففعٍر ع د.  .عدًا كـ عرتفع .عًً. ف.عًً.  تػ  عصػعَر زععقػً. عكقػُب ف..ته.يي ت تقّريي صمٌت كـ 
ط لَة األذفيي كـ ع فت .عًً. ف.عًً.  ت  ع د. ك.زِؼ ف.ل  زعفيي األرُض مكق. ٌة  ف لِة ا....ع أ. 
م.ضع ا تراؽ فصؿ ا.رع.ِةيي ط.ًٌر أ ػعُض صػيعر   َػـِ فرا.ػٍة ع ػرُج مػف كقػِب األرضيي عفز.ػُؽ 

  فػػٍةيي كػػـ عرتفػػُع  لػػعبًليي عرتفػػُع .عك ػػريي طػػ.ًٌر غرعػػٌب .ػػ  مفقػػ.ٌر أ مػػُر .رعػػٌش أ ػػعُض فػػ  ا.فضػػ.ء 
عض ء ا.فض.ءيي عرتفع .عك ريي  ت  ع د.   َـِ ف.رٍس,  رع.ف مػ. عت ػ.ؿ ..فػُ  .ػعًً. ف.ػعًً. إ.ػ  
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ي ..ٍف رم.دليي ع ّلؽ  رع ً. مف ف.فذت  م ّركً. َف. عػ    ركػة  طعًػةيي عتطلػع إ.ػ  فعي.ػ   صػرلي
عرتفُع .عك ريي .ع .ّد ..ف  .عًً. ف.عًً.يي عرتفُع .عك ُريي  ت  عيط   م.ء ا.   ا. كف  ا.ذل أ عـ 
فعػ , فػػ.ردًا َف. عػػ  كافػػ  ع تضػػُف ا.فضػػ.َء, أ. عتاضػُب .بلفقضػػ.ِض علػػ  فرع ػػةيي األطفػػ.ؿ عل. ػػ.ف 

.ػ  َ ػدض. كػّؿ عػ.ـ ف  ا. دعقةيي عفّط.فيي عتاَر .فيي َ.رت  ا.َمعلُة ا.ت  كفُت أ ترُؽ ا.فظػَر إ
 عفم. ك.فت تت.رن ف  ا..مس  رب ف.فذت , .ك.فت ال ت.عر أل اضتم.ـ إ.  فظرات  ا.َ.ر ة .ض  
ههػ.  تفترُس فهدعه. .تدم   لمتعه. ا.مفت.ظتعفي ك.فت تتمػدد علػ  األرض ع.رعػًة تم.مػً., تيطػ  َ.

إ.ػ   ر.فػزل تفز.ػُؽ   صف .ِت مَلٍة أ. َرعدة, ال ع.يله. . ء  .ن ..ف  .رته. ا.ػذل  ػدأ عت ػ.ؿُ 
علع  أ..ُة ا..مس, تم ُا ا..رَؽ ت ت فهدعه. .ا  طعهػ.يي ..كػف .مػ.ذا .ػـ تفت ػ  .يعػ.ِب ا..ػمس ؟يي 
.ا.ف.ُس ع عر.ف عل  ع.دتهـ غعر آ هعف  ..يعمِة ا.رم.دعِة ا.يرع ة ا.ت  غطت  م.ء ا.مفطقةيي ضؿ 

ألرَض .َمػف علعهػ. ؟يي ت. ػَؼ  ػ.ع  أف. . دل ا.ذل أرن ضذ  ا.يعمَة ا.ت  تفػذُر  ط.فػ.ٍف  ػُعيرؽ ا
ا. رعػػد عفػػد  ّ.ا ػػِة ا. ف.عػػة ا.مق. لػػة .ف.فػػذت يي رفػػَع رأ ػػ  ف ػػ. ا. ػػم.ء, فظففتُػػ   ػػد رأن مػػ. أرن اآلف, 
, . عفمػ. فت تهمػ. ك.فعػًة كػ.ف  غعر أف   مَؿ  قع ت  ...ج  .ا ة ا. ف.عةيي فركُت ععفّ  ..ّل  فػ   لػـٍ

 . م.ء كله.يا.ط.ًُر  د غّط   َف. ع  ا.ك عرعف ا
ػػدتُف  أ ػػعُر فػػ  فضػػ.ٍء م.ػػتـٍ كافػػ  دضلعػػٌز ت ػػت األرض, عضػػعُؽ كلمػػ. ا تر ػػْت  طػػ.ل مػػف  ضكػذا َ.
 صعِص ض.ٍء أ عَض فػ  فه.عتػ  أ. ضكػذا  ػدا .ػ , ف..ضػ.ء ا.ػذل فػ  فه.عػِة األكػِر كػ.ف ع ت.ػُد كلمػ. 

ـَ  لػػُت أففػػ  ا تر ػػُت مػػف ا..صػػ.ؿ إ.عػػ , .كفػػُت  ػػ.عدًا  . ت.ػػ.دِ ,  عػػث أفػػ  كفػػُت أ .ػػ.ُر  ػػاّف ا..ػػ..
 اآل َر ع دأ مف  عث عفته  األكر .أف ا.ظبلـَ ا. ..َؾ أر ـُ مف ضع.ِء ا.فه.عة ا.ي.مضة ي

مرًة أ رن تذكرُت ا.زمف .كف ا.ػد .ًؽ أ. ا. ػ.ع.ت ك.فػْت تت ػرُب مػف  ػعف أصػ. ع فطفتػ ي مػف أفػ. 
عػػة أـ كػػ.ًف تػػت كـ  ػػ  غرعػػزة زرعػػتْ  فعػػ  د.ف إرادة ؟  !؟ ك.كػػٌب  ػػ. ٌا فػػ  مػػدارِ    كػػـ  ػػ.ة  .َر

. ء  بل صف.ت أـ إف .ف .ـ عكف ع.ػ  مػ. عفطػ.ل علعػ  مصػعر  ؟ مػ.ت أـ  عػ.ة ؟ أـ ضػ. ا. ػرزُخ 
ا.ذل عػر ُط  ػعف ا. ػ..تعف ؟ َ ػدل !؟ أعػف ضػ. َ ػدل ؟ ضػذا ا.ػدكت.ت.ر ا.مت ػلط  َف.فػِ  .رع.فتػِ  

ْف عفد ُر اآلَفيي عتبل.  !؟ أـ أف  ع..د إ.  مر لِة م.   ؿ ا.تك.عف ؟ َ ػد ل !؟ م.ز.ػُت أتػذكر , .ا 
ك.ف مَرد فكرٍة, فكرة ت ط. ف  ظبلـِ ا.دضلعز ف .  تفه., ف . تبل.عه., ..كْف م.زاَؿ ضف.ؾ مت ع 
ـَ  كػؿ  مف ا.. ت   ؿ ا..صػ.ؿ إ.ػ  فه.عػة األكػريي  ػاع.ُد إ.ػ  أمػر ضػذا ا.مت ػلط ا.ػذل  يػ  .ت كػ

تهػ.م  .ػ   ػ..َراًـ ا.تػ  ارتك هػ. . ظٍة مف عمرل ا.ذل أ..ؾ عل  ا.فه.عةي  اضع أم.مػ  الً ػَة ا
ف كػػ.ف متػػا رًاي مػػ.زاؿ ضفػػ.ؾ مت ػػٌع مػػف ا.. ػػت   ػػؿ    قػػ ي  ػػاففذ  ػػ  ا. كػػـ ا.ػػذل ع ػػت ق   تػػ  .ا 
ِ  ضػذا ا.م ػت د, ا.ػدكت.ت.ر ا.ػذل ال عػزاؿ  ا..ص.ؿ إ.   ط ا.فه.عة ف  م.راك.ف ا. ع.ة,  اصرُخ  َ.

..دة إ.ػػ  كر ػػ  ا. كػػـ  تػػ  .ػػ. كػػ.ف علػػ  ا.ػػرغـ مػػف افػػد .ر  .ا ت .ًػػ  فػػ  َ ػػٍر مظلػػـ ع لػػـ  ػػ..
مَػػرد فكػػرٍةي ا.ط.غعػػة ا.ػػذل ال عػػزاؿ عتػػ.ضـ  افػػ.  ا.مت.رمػػة  افػػ   ػػ.در علػػ  ا ػػت..دة م.ضػػع  .عت ػػعد 
 رغ تِ  ا.مَف.فة عل  إرادت ي ف.ـ ال تزاؿ إرادت  عقظًة,  ؿ ..لمرة األ..  أ..ر  اف .ػ  إرادة  ػرة 
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ػػة االرتقػػ.ء ا. ػػفل  فػػ   عػػ.ِة ا.. ػػدي  .عهػػ. أ.ػػؼ  .ػػد أف ك.فػػت تقػػُؼ فػػ  أ ػػفؿ  ػػّلـ األ...عػػ.ت, د َر
فّ ػػػ.س  ػػػكمٍف   ػػػٍس, .ا.ػػػتراض. أ.ػػػؼ  ػػػعدي صػػػ.رْت فػػػ   ضػػػرتهـ َ.رعػػػًة, عػػػ.ضرٌة, م ظعػػػة .ل ػػػ.فؿ 
.ألمعر ا.مؤمفعف, أ.  ر ة تم ا ا. عدة  ه. م. عترك  ا. ػعد علػ  َ ػدض. مػف أدرافي . عفمػ. فػّرْت 

ػدْت كػؿ ا.طػرؽ ميلقػة  ا ػبلٍؾ .ػ .ًكة, فمػ. كػ.ف مفهػ.  ػ.ن أف ترمػ   فف ػه. ط.ً.ػة ك. ػٍد آ ػؽ َ.
ت ت أ داـِ  عدض. ا...دؿ, ا...دِؿ  ظلمِ  َ. ر.تػِ , ف.فضػ.ت كمػ.  عفضػ.ل كػّؿ أ ػع.دض. اآل ػرعف 
لػػة أ. ا.ه. طػػػة  .ػػد فػػ.ات األ.افي مػػ.زاؿ ضفػػػ.ؾ مت ػػع مػػف ا.. ػػت .لتفكعػػػر, إذًا  ت ػػت ر متػػ  ا.مَؤ

 ء ا.ذل أ تطعع    أف أ ..ـَ اال تف.ؽ   ؿ ا.فه.عة يم.ز.ُت أ ع. .م.زاؿ ف  ا.صفد.ؽ  .ض ا.ه.ا
 أعه. ا.َ دي " " أف. ..مٌت  ؾَ 

 " أكرضِؾ أعته. اإلرادة ا.ك.ذ ةي "
 " كـ ت د. ا.ق.ُس  رعًًة مف أكـِ  همه. ا.ط.ًش ! "

أصػػ.اٌت تفطلػػُؽ مػػف أعمػػ.  ي ضػػ  .ع ػػت أصػػ.اَت ا ػػتي.كٍة,  ػػؿ أصػػ.اٌت تفطلػػُؽ د.ف إرادة مفػػ , 
 دد صداض. كصر ِة إف .ٍف ع قط ف  عمؽ .اٍد   عؽيترتفُع .عتر 

 
ل ُت ف  ركٍف مف أرك.ِف ا.ك. ة, أتل. آع.ٍت مف ا.ذكر ا. كعـ م تيفرًا  , ت.ً ً.  أكملُت ا.ط.اَؼ َ.
إ.عػػ  مػػف فػػْرِط ذفػػ.   .ضػػ.ؼ إرادتػػ  .تضػػ ـ أفػػ.ل .دفػػ.ءة فف ػػ , راف.ػػً. عػػدّل إ.ػػ  ا. ػػ.رئ م.لفػػً. 

  .ء .راضعً.  م. ا تلعُت    : راءت  مف فف   األم.رة  ..
"    .فَؾ ا.لهـّ ع. َمػْف َ لػ.َت ا.ػ .َض  ..يلظػِة . لػ.تف   ر ّػِة ا.ػر.ح * عػ. َمػْف  لػ.َت ا.ػ .َض  ػ..فقِر 
ـّ إفػ  أ ػا.َؾ عػ. مفَػ   . ل.تف    .ِة ا. .ؿ * ع. َمْف  ل.َت ا.فػ.س  ػ..ق ِا . لػ.تف   ..ُ  ػف * ا.لهػ

ف  مػف .ػ َّ ر.ِر فف ػ  .افػزْؿ ر متػَؾ علػّ  * فلػ.ال ر متػَؾ ألكػ.فف ع. ؼ اصرْؼ عف  كعدضّف .ف
 مف ا. . رعفي "

ه  .أف. ا تيفُر َ  .أم ػُا ا.ػدمَع ا.ػذل  ػ.َؿ علػ   . عفم. أتممُت دع.ً , رف.ُت ا.قف.َع ألم َا َ.
, عتقّدمه.  ػرُس أمعػِر ا.مػؤمفعف, عػدف..ف كتػَؿ ا.فػ.س ف  م.كٍب مهعبٍ  . عت ,عفدض. .م ُته.  .دمةً 

د ة عل   .ضػه.  .ضػً., ضػ.ر عَف ا.هػ.اء   ػع.طهـ .ع. ػ..ا .هػ. ا.طرعػؽ ف ػ. ا.ك. ػةي اف.ػَؽ ا.متك
َمػػُع ا.فػػ.س فمػػّرْت  ك. هػػ. األ ػػ.د ا.فضػػف.ض ذل ا.رفػػِؿ ا.ط.عػػؿ, تتهػػ.دن  ػػعف .صػػعف.ته. متَهػػة 
ف . َدار ا.ك. ةي ا ػت ّد  ػ  ا.فضػ.ُؿ كيعػرل, ففهضػُت كػ  أرن ا.ق.دمػَة عػف  ػرٍب ت عطهػ. ض..ػٌة 

هػػ , . ػػه.ُت عػػف عّفتػػ  مػػف األ .ضػػة, .كػػ.ف ا..ػػعط.ُف  ػػد أف ػػ.ف  إ ػػداَؿ ا.قفػػ.ِع علػػ  َ. ّ هػػة .ا.َ.
. راءتػػ  مػػف فف ػػ , فتطل.ػػُت إ.ػػ  ا.ق.دمػػِة  .عفػػعف فهمتػػعف .ػػ ذ ا...ػػؽ فظراتهمػػ., فلم ػػُت ت ػػَت 
.ؿ   كً. عف ط...س ا.فتفةي ف عُت م. دع.ُت     .َ  ا.َر ا. ر ع ععفعف  لقتعف, تَ. .ف ا.مك.َف .َ.
  .ات .ْت أف.ل ف  ز .ـ ا. َػعج فت.ضمػُت أف ععفعهػ.  ػد ا تػ.رتف  أفػ. د.ف َمػ.ع ا.متَمهػرعف, 
فقطًة تتمركُز أفظ.رض. فعه.,  عف تمهلْت  لػعبًل .ضػ  ت ػدُؽ إ.ػّ , فقػرأُت فػ  فظراتهػ. ا.رغ ػَة  م.مػًة 
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ـَ ف له. ا.ذل افتفش رع.ػُ  زضػ.ًا .  , تفرُد َف. عه., تم ُا األرَض أم. ًً ف ..ػةي تػذكرُت  فػ.ع  زؤ.فً.
..كف  .د ف.ات األ.اف  عث أف .راَؾ ععفعه.  د ُرمعْت, . قَط ا.ط...س ف  ا.فػّخ, .ُ ضػ  األمػُر 
ا.مكتػػ.ب فػػ  ا.لػػ.ح األز.ػػ ي ا.تقػػْت ععف.ضػػ.  .عفػػّ , ف ػػرْت فػػ  َ ػػدل  ّمػػ  ..ػػٍ  .ر ػػعُس افتتػػ.ٍف, 

َػرؤ علػػ  ا ت ػ.ـِ  صػػ.ِف ا ػػف علػ  ا.ػػرغـ مػف ا.هع ػػِة .ا. ػػ.ِؼ ا.ػذل كػػ.ف ع زفػ , فَمػػْف ذا ا.ػػذل ع
ع د ا.ملؾ ؟ .أف  ...عٍر مكلػ  آكػر ا..ز.ػة, ..ػـ ع مػْؿ  ػعفً. فػ   ع.تػ  أف عقتػرب مػف أ.ػّد أ ػراِر 

  علع , ..ـ   ف  أمعة إك.رًة .ل  ِط .ا.يضب ؟ .كّف ا..عط.ف أغ.اف  فاف .ف  ت. ت  .م. ع.ضدتُ 
دُت م ل.َب اإلرادة إ.  م. ُكتَب .ػ  مػف مصػعري ع.د ف  فف   فرٌؽ م.  عف ا.تهلكِة .ا. بلمِة, ف.فق

أف. ا....ؽ ا.مفك.د ا.ذل ط فتػُ  ر ػ  ا.صػراع مػ.  ػعف ا.ػر.ح .ا.َ ػد, فهػذ  ر. ػ  ا.قلقػة تت ػ.م  
  م.ته. .ضذا َ دل أمص.ٌر ميلقة كلم. ا تر ُت مفه. . .ُت ف  األ ري

 
 أ ذُت ر .ًة .كت ُت علعه. :

 
 "  ..ك.ِب ا.فضف.ِض األ .دِ 

 تات 
.ارعه. ا.. قع.ُت ع طفا  ه. .َ 

 فتطعُر  م.م.ُت ا.ص فِ 
 .عف.ؽُّ ا.صمُت ممرًا .ملعكِة .عل 

 تر ُص 
 تر ُص 

 عرتفُع ا.ك.ب األ .ُد ك.. ...فِ 
  ف.ِر األَداِد ا.. قععفْ 
 عرتفُع ا.ك.ُب ػ ا. ...فُ 

 .عه ُط . ٌ  
 ا رأْ 

 . ُت  ق.رئ
 ا رأْ 

 . ُت  ق.رئ
 ا رْأ 

 ضذا ا.َ َد ػ ا.ل.حَ 
 رُأ فا 



 29 

 تارعَخ ا.لذة "
 

ِة أمعر ا.مؤمفعفيكـ د  ُت ا.ر .َة ف    عِد إ دن َ.رع.ت زَ.
 

ف  ا.عػ.ـ ا.تػ..  .ا.فػ.ُس م.ػي..ة  مف. ػِؾ ا. ػج, عصػدـ  .ضػهـ  .ضػً., كفػُت . ػدل أ ػُؼ مػذض.اًل 
.أط.ؼ  ػ.ؿ . ػدت  مكػؿ  ػذر.ؼ أ. أرمػ  ا..ػعط.ف  ػ..َمراِت فترتػّد إ.ػ ي  ػم.ُت صػ.تً. أفك.عػً. 

 : عف.دعف 
 " ع. ع د ا.ر مفيي "

ت. فػػُت ملتفتػػً. ف. عػػَة ا.صػػ.ِت فرأعػػُت كتلػػَة  ػػ.اٍد ت ػػثُّ ا. طػػ  ف ػػ.لي ا تر ػػْت مفػػ   تػػ  ت. فػػْت 
ععفعهػػ. ا. ضػػرا.عفي ك.فػػت َ.رعػػة أـ ا. فػػعف ا.تػػ   ػػّلمته.  ػػ.ألمس    ػػ..ت  راف.ػػًة  ر .هػػ., فتػػذكرتُ 

عل  ..ِؾ االففبلِت مف  مقـِ  رعته.ي  ا.ر .ةي ارتََؼ  ل    .فً. مف أف أمرًا  د  دَث أ. فضع ةً 
أغضِت ا.َ.رعُة  صرض. ف . األرض   ع.ٍء مفت.ؿ . ػّلمتف  ر .ػًة,  ..ػت  ػاف  ػعدته. أـ ا. فػعف  ػد 

ػ.ؿي فت ػُت  أر لته. إ. , كـ ا ت.دتْ  مفض.عًة ف  َمِع ا.ف .ة ا.ل.ات  افز.عف  .عدًا عػف أفظػ.ر ا.َر
ففػ.ذة, أ ػػكرتف  .ضّعَػػت غلعػ.ف ف ػػ..ت ي  فت ػػُت ا.ر .ػػَة  ا.ر .ػة فتضػػ.َع مفهػػ. م ػٌؾ .راً ػػٌة أفك.عػػة
  عدعف مرت..تعف, .ر ُت أ رأ  ..ؽ :

.ِ  ا.ت   . لُته.   كُت فعه. عفَؾ ..كفؾَ  آكرَت ا.مر.ر . عدًا ف  طرٍؽ ككعػرٍة   ػؿ أف أراؾ  " كّؿ ا.َ.
أدعػ.ؾ .فف ػ  .أ ػ.ؼ  .ض. أف.  اككر مف َرٍح .ا فة  ػعف ا.كقػِة .ا. ػ.ؼ أتاملػَؾ فػ  ا.َهػِة ا.مق. لػةِ 

 أف أ ط. ف .ؾي "
تلفتُّ  .. , عّل  أََد فف ػ  ا.تػ  فػّرْت مفػ ي أت. ػُؿ إ.عهػ. أف ت.ػ.َد .ػ  .ف.قػَد م.ػً. عقػَد صػلٍا أ. 
ْف ت.ّذر ذ.ؾ فلف تِر ا.م .رزة .ع ق  أ دف. ع ع    بلـي .ـ أَدض. ف.دُت إ.  ا.ر .ة ألكمؿ  ضدفٍة, .ا 

 ا.ر ..ة :
ػػٍؿ   لػػَؾ كفػػُت آ.هػػتهـ .ضػػـ ع ػػدت  عمػػر.ف  ػػ.ؿ فػػ.رل  هػػ. " .ّضػػ.ح إفػػَؾ أ ػػط.رت   مػػ. آمفػػُت  َر

مَتف   .ه.ت  إ.عؾي "  عصطل.ف . عف مررُت  رب ف.رؾ َر
دُته. تف .ُز إ.ػ  م.تهػ. ا.فػ.تِف  رددُت مع فف    زضٍ., عل  ا.رغـ مف ا. عرة ا.ت  أط قْت علّ , فَ.

  .ة عل  مهٍؿ :ف.فق.ُد  لفه. م ت لمً. .ته.رض.  ير.ر, .أف. أط.ل ا.ر 
" م.ذا  تف.ؿ ع. ع د ا.ر مف ض. أّف ا.قدَر  د أصدَر  ػرارُ , ..ػـ ع.ػد ا.هػر.ب مػف فّ ػ  غعػر ضزعمػة 

 ال تلعُؽ  ...ٍؽ مكلَؾ ؟ "
 " .كفيي "

 " مْف أف. ؟ .ّض.ح ؟ ع د ا.ر مف ؟ ..فٌة ت عر عل   دمعف ؟ أـ .. ٌة ا ته.ِت ا.قدر ؟ " 
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ُت ا.ر .ػػة .د  ػػته. فػػ  طّعػػ.ت كعػػ.   .رف.ػػُت رأ ػػ  أ  ػػث عػػف .ػػـ تطػػؿ  عرتػػ  ككعػػرًا فمػػ. أف ط.عػػ
عبلمػػة تػػدّ.ف  علػػ  مػػ.الت ,  تػػ  ا.تقػػْت ععفػػ.ل  .عفػػّ  ا.َ.رعػػِة ا. ضػػرا.عفي تطل.ػػْت إ.ػػ   .عفػػعف 
.اكقتػػعف مػػف إ كػػ.ـ ا.فػػّخ, . عفمػػ. تطل.ػػُت إ.عهمػػ. م تف ػػرًا  فظػػراٍت  ػػ.ًرة عمػػ. عف يػػ  علػػّ  ف.لػػ , 

ف رأ ػه. . ػ.رْت   طػ.اٍت .ًعػدة, متلفتػًة ف ػ.ل كػ  تتاكػَد مػف مت.فػِة أ..رِت ا.َ.رعة إ.    ركػٍة مػ
دتُف  مفق.دًا أت .ه. ف ػ. ا.مَهػ.ِؿ   طػ.اٍت    ؿ افقع.دلي .م. أف ا ت.دْت  ضَع  ط.ات,  ت  َ.

  رع.ة ضّمه. ا..ص.ؿ إ.  فه.عة األكري
 

ًد  ا.صػػيعرة, ت عطػػُ  صػػ..ٌة .ا ػػ.ٌة عت. ػػطه.  ػػرعٌر ملكػػّ   ػػ.ذُخ اإلغػػ.اء,  .ر.ػػفِ  ا. رعػػرل .. ػػ.
ف.م. ػػعة مػػف  رعػػٍر .ػػف.ٍؼ ُ.ػػّرَع  .ُ هػػ. ال ػػتق .ِؿ ا.زاًػػِر ا.مفتظػػِر .ا.  عػػِب ا.ػػذل  عك ػػر  .فف.افػػِ  
َفػػ.َح ا..فقػػ.ء, .عي ػػُؿ فػػ.َر .ػػه.ته.ي .ػػم.ٌع ط.علػػة تضػػ ء ا.صػػ..ة .راً ػػة   ػػ.ر أ. كػػ.ف.ر تمػػؤل 

ع تفػػ  ت ػػت .ر.ػػٍؼ أ. أرعكػػة,  األففػػ.سي تقػػدمُت   ػػذٍر .ععفػػ.ل تَ. ػػ.ف ا.مكػػ.َف, تتَ. ػػ.ف .ػػّراً 
مت فػػػزًا الفقضػػػ.ِض   م ػػػر.ر   علػػػّ  مػػػف ا. لػػػؼ, .ع ػػػّز ضػػػذ  ا..فػػػؽ ا.رضعفػػػة ا.تػػػ  ُأتل.ػػػْت  ػػػحرادِة 

ْت .هػػذا ا.َ ػػد اآل ػػؽي  ػػعُؼ عػػدّ صػ.  ه., أ. . فػػرٍة مم.ضػػٍة ت ػػت ضػػذ  ا.ك..ػػ.فعة  ا..افهػ. ا.ف. .ػػة, أُ 
علػ  ا.َػدار ؟  ػعُؼ أمعػر ا.مػؤمفعف ا.مػدافع عػف َمْف ضذا ا.م.ّلؽ ع عُؿ مف  ا.دـُ  ط.طػً. مت.ازعػًة 

 ع.ض ا.م لمعف .كي.ر  بلدضـ ؟ أـ  عُؼ ا. ّع.ِؼ م ر.ر ا.م ػّلط علػ  ر ػ.ِب ا.زف.د ػة .ا. ػ.ارج 
.ا.طػػ.م.عف ؟ أـ ضػػ. ا.ػػ.ضـُ ا.ػػذل تَّ ػػَد .ػػ   ػػعفً. .فط.ػػً.  .فتظػػ.ِر ا.ي.فػػِؿ ا.قػػ.دـِ إ.ػػ   تفػػِ   م ػػض 

ذا إرادتػ  ؟ي  ػػرُت  ضػػَع  طػػ.اٍت متػػردد ًا .أفػػ. أتلفّػػُت  ػػ.. ,  تػػ  ت. فػػُت فػػ  مفتصػػِؼ ا.صػػ..ة, .ا 
 ..َ.ارل فهضَف, ...رًا مفك.رًة عل  األكت.ِؼ . د.دًا ر.عقة تتم.عؿ  يفٍج . د مررَف  ر   متَه.ٍت 
ف ػػ. ا. ػػ.ب, متطل.ػػ.ٍت إ.ػػ  كػػافهّف عقػػرأف .ػػه.َة  ػػعدتهّف علػػ  كػػؿ .ػػ ٍر مػػف  ػػ.مت , .ر مػػ. ك.فػػت 

ا.ع. ػػ.ِب األرعػػِف ا.ػػذل فػػذَر  ع.تػػ  . ضػػع . ظػػ.ٍت عقضػػعه. فػػ  أ ضػػ.ف فظػػراُت إ.ػػف.ٍؽ علػػ  ضػػذا 
ـَ مػػرآٍة ك عػػرٍة ف.صػػ.ٍة .ضػػ  تم.ػػُط .ػػ.رض. ا.ط.عػػؿ  .فت.ػػ.ٍؿ  ملعكتػػِ  ا.فػػ.َرةي ك.فػػت ا. ػػعدُة تَلػػُس أمػػ.
.ػػه.اف  .اضػػٍا, تتطلػػُع إ.ػػ  صػػ.رة ضػػذا ا.َ ػػػر.ِت ا. ػػ.ًؼ, إ.ػػ   .مػػِة ا.ػػكلِج ا.تػػ  أ ر ػػْت  لػػػ.َب 

ػػػْت آ ػػػُر َ.رعػػػٍة, عػػػذارن .م صػػػف.ت,  .ضػػػ.ض  اآلف تفهػػػ.ُر أمػػػ.ـ عصػػػِؼ رغ تهػػػ. ا.مَف.فػػػةي  َر
.غّلقِت األ .اب  لفه.ي ا.ص..ُة  ..عٌة إال مف َ ػدعف عرت..ػ.ف .ػه.ًة .رض ػةي فهضػْت ا. ػعدُة .ضػ  
ترم  .بلَؿ ..رض. األ .ِد ا.ط.عِؿ عل  ظهرض. .كتفعه. ا...رعتعف   ركِة أفك  تَعد ا.ل. ةي تقدمْت 

اٍت  طعًػػة تفت.ػػؿ ا.كقػػَة .ا.َ ػػر.تي دفػػْت مفػػ  كػػـ ت. فػػْت .ضػػ  ت ػػدُؽ  .عفػػعف عتطػػ.عر ف ػػ.ل   طػػ. 
 مفهم. .رُر ا.رغ ِة,  ت  تق.طع  ّط. األفف.ِس, .أ كرتف  راً ُة ا.م ِؾ ا.متض.عة مف َ دض. ي 

 " الَت  عَف ترددي "
 ف.رٍس .هـٍ .ع..ٍؽ  رددُت مع فف   ك  أطرَد  ..عاِس  .ف  .أتقدـُ ف . مصعرل  حرادٍة  رٍة تلعؽُ 

ؿ مكل , ضلعٍع  .ؤ.ِف  .َ.عي أ فعُت رأ   ا ترامً., فبل ْت عل  .فتعه. ا ت .مة ع هُؿ عل  َر
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ا. ػػب .رغ ػػ.ِت ا.ف ػػ.ء تا.عػػَؿ ا.رغ ػػِة فعهػػ.ي أ ػػذُت عػػدض. ف. ت ػػلمْت كّفهػػ.  كفػػ ي ط .ػػُت   لػػًة علػػ  
.ػـ ع ػَؽ أم.مهػ.  ػ.ن إكمػ.ؿ ا.طرعػؽي   .طفه. .أف. أتطلُع إ.  ععفعه.  فظراِت ع.ٍؽ َرعًػٍة .ف ..ػٍة,

.  َؿ أْف أ رَر كّفهػ. مػف أ ػِر كفػ , ت.ػ كْت ضػ   هػ. كػـ  ػ.رْت أمػ.م , ف.عتصػرُت كفهػ.  مػ.  قػَ  
.  مف  .ةي ك.ف .م.صمه. ا.م ػتكعِف ارت ػ.ُء م مػٍؿ, َمػْف عػدرل ر مػ.  ع ػت عُؿ إذا دعتػ  ضػر.رُة 

عفقهػػ.   ركػػٍة  ػػرع.ٍة فػػ.فتكَر .ػػ.رض.  تػػ  الم ػػْت  اإلفػػبلِت أ. ا.يػػدِر ك. .فػػً.ي  ػػ.رْت أمػػ.م  ال.عػػةً 
ه , .را ْت ت   ف  ف . ا. رعِر  كقٍة, م ركًة ردفعه.   ركٍة ص.ر ِة األف.كة, . د الح  أطراف  َ.
. . ػػػه. ا.ػػػدا ل  األصػػػفر م .ػػػ.رًا فػػػ  ا..ػػػّؽ, ع.ػػػّؼ مػػػف ك. هػػػ. األ ػػػ.د ا. رعػػػرلي . صػػػمٍت  لعػػػٍغ 

  .عداض. ت ط.ف  هد.ء عل  كتفػ ي ت ركػْت عػدال  ػ طٍء أَل تف  عل   .فة ا. رعر, .. فْت أم.م
.أفػػػ. أتطلػػػُع فػػػ  ععفعهػػػ.  فظػػػراِت طفػػػؿ  ػػػ.ًٍؼ, .أ .طتػػػ.  صػػػرض. مت ػػػركتعف  ػػػ.فزالٍؽ علػػػ   ػػػ.ت.ف 
َ دض. ا.ف.عـي . عفم. اطمافْت إ.  ط.عت  .افقع.دل, َل ْت  عف  . ّ  .ض  تتطلُع إ.   .عفػعف, 

مػػ.م  فهػػداف ع.رعػػ.ف مفػػدف..ف ف ػػ. األعلػػ    .ػػرٍة  ّضػػة ع ػػعؿ مفهمػػ. ضعػػ.ٌج .ػػ ق  متمػػرد, فػػبلَح أ
ف.عمة ..قرة زغٍب ف.عـ, عف.ُح مف  عفهم. عطػر ُم ػكر, فاغمضػُت ععفػ  افت.ػ.ًء .ضع.َػً. مك .تػً.ي 
بًل ا تطػػ.ؼ ا.كمػػرتعف إ.ػػ   ا تر ػػْت عػػدل مفهمػػ.   ركػػٍة ال إرادعػػة, غعػػر أفػػ  .َمػػُت فػػزَؽ فف ػػ , مػػَؤ

.ف مػػف غصػػفعهم. إ.ػػ  فمػػ  ف.ضػػَتعف, ع ػػعُؿ ع ػػلهم. علػػ   ػػعف فضػػ.ِج ا.رغ ػػِة فعهمػػ. فتت ػػ. ط
. ػػ.ف  ا.مت .ػػبي مػػدْت عػػدض. إ.ػػ  ت ػػت ا. ػػرعر  ػػ.  ًة ط ػػتً. صػػيعرًا ملعًػػً.  مػػ.ِء ا.ػػ.رد, .را ػػْت 
ت لُع ف.لّ   عػدعف مرت..ػتعفي  ...ػُت أف أعتػرَض  ػ. تراـٍ م. ػكً. ذراععهػ. مػف ا.مػرفقعف, غعػر أفهػ. 

ُت .رغ تهػ., .ر ػُت أم ػُد .ػ.رض. .كتفعهػ. .ضػ  تي ػؿ  ػدمّ   مػ.ء تطل.ْت إ.   .عٍف ف.ضرة ف. ت ػلم
ا.ػػ.ردي مػػددُت عػػدل ت ػػت أذفعهػػ. فاتل.ػػت َعػػدض. كزرافػػٍة مفت.ػػعةي را ػػْت  كفػػ.ل تفز.قػػ.ف  ػػ طٍء علػػ  
مرمِر عفقه. .ض  ُم  لة ا.َففعف .عداض. ترتفُع   ع.ٍء ف .  ػ. ّ , .كػاف مػ.َء ا.ػ.رد فػ.ر تصػ.ُد مػف 

ُت  ػػ.ف  . َلػػ  فقّر ػػُت رأ ػػ  ف .ضػػ.  ػػ طء, .  ركػػٍة  طعًػػة رف.ػػُت رأ ػػه.  ػػدمّ  إ.ػػ  رأ ػػ ي ف ػػع
ف ػػ.ل, كػػـ ط .ػػُت   لػػًة  ػػ. فة علػػ  .ػػفتعه.,  ..ػػرًا .ػػفته. ا. ػػفل   ػػعف .ػػفتّ , م ركػػً. . ػػ.ف  فػػ  
هػ ي  ػ  ْت .ػفته.  ػ طء مػف  ػعف  َ.ِؼ فمه., ف..رُت  افف. ه.  . فة .ض  تصطدـ  صف ِة َ.

.ػػفتعه.  ف.ػػ.ٍة .ا ػتر .ء ي تطل.ػػْت إ.ػػ  ععفػػّ   َففػػعف  .ق لػة, ال  ػػةً .ػفتّ , .ضػػ  تػػتلمظ  رضػػ.ِب ا
م  لعف عل  ك لهمػ. كافهػ. ت عػُؾ  رم.ػعه. .ػ كًة الصػطع.د ا. لػـي . عفمػ.  ...ػُت أف أرف.هػ. مػف 

صػي.ء كتفعه. ف .ل صدّ  تف ي ..رُت  افهػ. ترعػُد أف تقػ.َؿ .ػعً.ً, فتطل.ػُت إ.عهػ.  فظػراِت ا ػتدراج .ا 
رأ ه. ف ػ.لي ت.كػرِت ا.كلمػُة األ..ػ  فػ   لقهػ. فت. فػْت, م ...ػًة افت.ػ.ؿ  ػ..ؿ  طفٍؿ مطععي رف.تْ 

 ك  ت.عَد ا.كقة إ.  فف ه., كـ  ..ْت :
 " .ّض.حيي "

 فاَ ُته. عل  ا.ف.ر :
 " أَْؿ ع. م.الت ي "
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 ت. فْت  لعبًل كـ  ..ْت  كقة :
 " ال ت .ط ف   ذ.ؾ ! "

  ..ْت :. عفم. رأِت ا.دض.َة .اال تف .َر ف  ععفّ  
 " أت. ُؿ إ.عَؾ أف تدع.ف   َ.رعت , فاف. َ.رعتَؾ ا.مطع.ة  م ض إرادت ي "

 ...ُت أف اعترض إال أفه. أ. فتف    ركٍة مف عدض.ي .  ؿ أف أفطَؽ  كلمٍة,  ..ْت .ضػ  تفظػر فػ  
 ععفّ  كافه. ترعُد ا تف.َص فكرٍة زاًية أ. فظرًة تت.لؽ  ه. :

 " أ  َؾ أف تك.ف  عدلي "
إ.عه.  َّد ..ّل  اكت.ػَؼ  ػّر ضػذ  ا.مػرأة . ػّر ..ههػ.  ػ ي أصػيعُت إ.عهػ. مت فػزًا .تا.عػِؿ أعػة  تطل.تُ 

كلمة تفطقه., .. ذًا   رت  .فرا ت  .م.رفة م. .ف تق.. , ف. تاففْت كبلمه.  .د أف تف ف ْت عػدة 
 مراٍت ك  تزعَؿ .عًً. عقؼ م.  عف ا.فكرة .ا.ل .ف :

علػػ  .ػػ ء ارتقػػْت إ.عػػ  فف ػػ يي .مػػ. عػػ.د عهّمفػػ  أف ا.كػػ.ف . ػػَع " أ  ػػَؾ ألفػػَؾ  ػػعدليي .ك.فػػَؾ أ 
ر مػػًة أـ .ػػق.ًءيي فلقػػد . ػػ.تف  ر متػػَؾيي أ  ػػَؾيي ألف . ف.فػػؾ أ .ا ػػً. تصػػلف   ػػَؾيي .ألفػػ  م ل. ػػٌة 
فػػػ.فيي طرعػػػدُة  ػػػم.ًَؾ .  ػػػرَؾيي ف ػػػال ا. ػػػفف أ مػػػُؿ صػػػ . .ِت .ػػػه.ت  إ.عػػػؾ ؟يي  مػػػف .ػػػه.ٍة َ.

غعرَؾيي افت.لف  .افز.ف  ف. عة  ل َؾيي تَدف  أ ّ.ؿ  أف تفَبَ  أ  َؾيي ف.فت.لف  مف أرٍض عقمتْ 
 " يييدمؾ  مرًة عفف  ا....ؽ ف  طل ه. يي أ  ؾَ 

 تطل.ُت إ.عه.  ذض.ٍؿ مرددًا   بلضٍة ..فت.ل ترتَف.ف :
 " أ  ِؾ ع.يي "

 فق.ط.تف   حصراٍر .ض  تردد :
 " أَمتَؾي "

هػ   ػعف فهػدعه.ي َل ػْت َف ػ  رف.ُته. مػف كتفعهػ. ففهضػْت, . ػد أ طػُت  صػرض.  ػ ذراع  داففػً. َ.
أصػ. .   عل   .فِة ا. رعر .مدْت .ػ  .ػفتعه. ف..تهمتهمػ.  ػفهـِ َمػْف .ػـ عػذْؽ   لػًة مػف   ػؿ, .را ػتْ 

تفػػّؾ أزرار ك. هػػػ.ي افػػد.َؽ فهػػػداض. فتلقفػػُت أ ػػػدضم.  فمػػػ  م.تصػػرًا اآل ػػػر  ق ضػػت , .عػػػداض. تضػػػيط 
 تػ  رمعفػ. آ ػر  ط.ػة مػف كع. فػ.ي أ.ػرَؽ َ ػدض.  لهػِب رأ   عل  صدرض., ُمطلقًة زفراٍت  ػ. فًة 

ا..ػػه.ة, ..ػػر ُت  ل.ػػ.ِب ذضػػ.. ي ا.تصػػقُت  َ ػػدض. أككػػر  تػػ  الم ػػْت  لمت.ضػػ. صػػدرل ف.ػػهقْت 
 .ػػػه.ٍة مَف.فػػػةي ا تضػػػفُته. م ػػػ..اًل دف.هػػػ. .بلرتمػػػ.ء علػػػ  ا. ػػػرعر غعػػػر أفهػػػ. أ. فتفػػػ , فقػػػرأُت فػػػ  

فف.ضػػػ. ععفعهػػػ. رغ ػػػًة فػػػ  ا. ػػػ.حي ت. فػػػُت مصػػػيعً. إ.عهػػػ .ي تطل.ػػػْت إ.ػػػ  .ا.ف.ػػػ.ة ت ػػػرُؽ فػػػ  ععفعهػػػ. َ.
 ع ذالفه. فتق.ـ. إغم.ضهم. :

ػٍؿ  ٍؿيي .ال ت. دتُ  .ه.ٌة َ.رفػٌة .َر " َ دل ال عففّؾ عف.ُد ع .دعت  .ؾيي َ دل م. ع.َؽ فكرَة َر
ػ.دضـيي .كفػَؾ ألفػت  .ٍؿ .غلم.ٍف كهعًة مك.ٍؿ .كفػ  مػ. فكػرُت  َ. ك..ت  .  فعؾيي فكرُت  اَ .ٍد َر

صػ  َت ض. ػػ يي ضػػؿ ت.ػرؼ مػػ.ذا ت.فػػ  كلمػػُة ضػ.س ؟يي أفكػػُر فػػ  . ظػِة أف تلم ػػف  عػػداؾيي عػػ. أ
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 يي أفكر ف  . ظِة أف تتقرآف   لم ِة أصػ. .ؾيي ضػؿ  ػتت .ؿ آعػًة أتل.ضػ. ؟ ضػؿ  اصػعر عفقػ.َء 
 تد ُؿ ف.ر َ عمَؾ فت رُج مف غعر  .ء ؟ي "

ـَ .ضػػ. ع ػػرُج مػػف  ت. فػػْت  لػػعبًل .صػػدرض. عصػػ.ُد .عهػػ ُط   ركػػٍة  ػػرع.ٍة, كػػـ .اصػػلْت  ػػدعكه. ا.متل.ػػك
 مي..َر عمعقٍة, . ل .ف مف.قد ..فتعف مرت..تعف :

" ععٌف ال تت ُع  د ته. إال  َؾيي أفٌؼ ال ع تمُؿ راً ة غعرَؾيي .ف.ٌ  ال تفطؽ  ُػ بلٍت إال . رفػَؾيي 
رضػػػ.ف األرَض . ػػػّد عت.فػػػُر علػػػ  تػػػراِب  ط.تػػػؾيي فهػػػداف عت.رمػػػ.ف ألفػػػَؾ طفػػػَت  ػػػ.طرًايي  ػػػ. .ف تك

.ت تصم.ف ألفهم. .ع ت.  ػارض  ػ.عَؾيي كهػٌؼ عيػ.ُر  م.ًػِ  .عهػدُر صػ.ر ً.  كػّؿ غعم.تػ  أف ت ػرَؽ 
 .ل ظٍة تصطفعه. أفَتيي أفَتيي أفَت  ّعد ضذا ا.َ دي "

امتػػدْت عػػُدض.  ػػػ طٍء إ.ػػ   ػػػ. ّ , مبلم ػػة أطػػػراؼ .ػػ.رضم. ا.ػػػذل ت. ػػؼ كا.ػػػ.اؾ  ففػػٍذ, ف. ت ػػػلمُت 
ي تطل.ْت إ.   َرأة .عدض. تص.ُد ف . األعل , تقترُب مف ص.رعِة  فعفِة . دٍر عتص.عد ف  َ دل

ِ  ا.رعا, تاض ً. .ئل  .ر إ.  َزعرِة ا.لذةي امتدْت عدل مػ.  ػعف ف ػذعه.  إ  .رل ا.ت  ُف.ر .راعه.  َ.
ف.ط قتهمػػ. مم.ف.ػػًة   عػػ.ء أ. رغ ػػة أفك.عػػة  ..مم.طلػػة .ا.صػػّد,  تػػ  تففػػَد  ػػدرُة ا.ف ػػؿ ا.هػػ.ًِج علػػ  

ػػْت ا.م ي.ز.ػة, فت ظػ  أ عػػرًا  .غتصػ.ٍب  ػػ..ِغ ا.لػذة, .كفهػػ.  ػرع.ف مػػ. ا ت ػلمْت أمػػ.ـ إصػرارل فافَر
 . عه.,  ت  الم ْت كّف  كهفه. ا.ه.دَر, ففّدْت صر ٌة مفه., .امتػدْت كفهػ. مت.ػ كًة  .ػراِع مرك ػ  

. .ه. ا..اكػػػِؽ مػػػف  درتػػػ  علػػػ  م..فػػػدِة ا.ػػػرعا .مػػػ. عضػػػمُر ا.فػػػ.ء مػػػف تقل ػػػ.ٍت, م تضػػػفة إعػػػ.   اصػػػ
ا.ف.عمةي .مف  ػعف طّعػ.ت صػراخ ا..ػه.ة ك.فػْت ت ػرج كلمػ.ٌت م تر ػة, تفطقهػ. .ضػ  تػرت.ش َػ.ذًة 

 عل  ف.اَذض. ك  ت. ؼ ارت..ش فكعه. :
يي  " َ ػػػدليي ذًػػػٌبيي ع.ػػػ.ليي .ػػػ.ضٌؽيي  ...ػػػ يي .ر. ػػػ يي ترت.ػػػُبيي  ػػػعفيي تفعػػػُؽييعل يي  َػػػـِ

 ػػػِؿ .ػػػه.تَؾيي .صػػػ.تَؾيي  ػػػدٌريي فػػػ يي .ػػػه.ته.يي  ػػػَؾيي  ػػػْذيي َ ػػػدليي عّمػػػدُ يي  َف.فػػػَؾيي  .
أ.ردتػػػػػ يي فػػػػػ يي ر. ػػػػػ يي  ػػػػػعدليي عزعػػػػػزًةيي أتػػػػػذ.ُؿ إ.عػػػػػَؾيي  ػػػػػحرادت يي أ ػػػػػّدـ إ.عػػػػػَؾيي طػػػػػ.عت يي 
.ع ػػ.دعت يي أ ػػدـُ إ.عػػَؾيي امتفػػ.ف يي ع.ػػقً.يي ..هػػً.يي أ  ػػَؾيي أ.ػػتهعَؾيي أ.ػػتهعَؾ  َفػػ.فيي أفػػَتيي 

  ّعديي ضذا ا.َ ديي  ْذ يي امتلك ييي "
ف ا.كػػػبلـ َ. ػػػدض. عهتػػػز ك ػػػ.فٍة أمػػػ.ـ رعػػػ.ٍح مَف.فػػػة, .ضػػػ  تفظػػػر  هػػػ.ٍس إ.ػػػ   ضػػػع   ت. فػػػْت عػػػ

ا.مفػػت.ظ فػػ  كّفهػػ. . ػػد  ػػ..ْت  طػػراٌت مفػػ   ػػعف أصػػ. .ه.ي تطل.ػػْت فػػ  ععفػػّ , . فظػػراٍت صػػ.رمة 
 . حصرار,  فف.ِد ص ٍر .ت. ٍؿ,  ..ْت :

 " فكف  ! فْؾ ك   ! "
 تف   ق.ٍة .ض  تردد :..رُت   ٍَؿ . م.ِع ا.كلمة, فادركْت ذ.ؾ فهزّ 

.لتَؾ  عدليي ال ذّ.ًةيي  ؿ ...ً.يي .أفَت ملكتف ي "  " زّ.َتَؾ فف    .قٍد ط.ضٍريي َ.
 ت. فُت  .ضمً. .أف. أتطلُع إ.عه. .ض  تفه.ُر راك.ًة أم.م , تقّ ُؿ  دمّ  .تصرخ  َف.ف : 
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 ػػػ.طَؾ عػػػ.  ػػػعدل ! " فكفػػػ  ! فػػػْؾ َ.رعتػػػَؾ ا.مطع.ػػػة ! فػػػْؾ ع.ضرتػػػَؾ ! اركػػػْب مهرتػػػَؾ ! اَلػػػدف   
 أ.تهعَؾيي أ.ته  أعرَؾ عمزؽ َ دليي فْؾ  .دمتؾ ! "

افت.ظ ا.َف.ُف كل  ف  َ دل, ففهضُت مت فزًا الفترا ػه.ي . فػُت  لفهػ. داف.ػً. َ ػدض. إ.ػ  ا. ػرعر 
, ف.ردة ذراععه. ف  فض.ء ا. رعري م كُته. مف  صػرض. غػ.رزًا أصػ. .  فػ   فا.قْت رأ ه.  . ت بلـٍ

عفي  ر تػُ   لػعبًل مػف  ػ.ِب كهفهػ. ا.يػ.رِؽ  ط.فػ.ِف فػ.ر , كػـ أ..َتػُ   لػعبًل ف.ػهقْت .ضػ  ردفعه. ا.مكتفز 
ف.ف :  تردُد  ت. ٍؿ َ.

 " فْكف يي فكف  ع. م.الليي فكف   .فؼيي "
ت. كُت   صرض.  كلت. عدل  .  ً. َ دض. ف .ل  .فٍؼ,  ت  ا.تصؽ ردف.ض.  َ دل .غػ.ب ا.ػد.. 

 كل  ف   ًرض. ا.مترعةي
  

 مالٍك مخمور:صوت  
 

 " .ّض.ُح, اعرْض عف ضذا ! "
 

 صوت  الشيطان :
 

 "  فرٌة ف  ا.فض.ءِ 
 ض. ا...ؽُ   
 أ. ف  ا. رعْر   
  فٌص .لَه.تِ   
 فحف طرتَ   
 أ. غرتَ   
 كفَت األ عْر "  

         
 صوت الراوي :

 
 " ا.فت 
 عد ُؿ ف  ا. لـِ .ك  عصهَر ر.َ    
 . .عرن ف  األزرِؽ ا..ردّل م. ك.ف   
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 م..ُؽ ا. .ذلّ   
 .ا..مُض ا.ذل  
 ع َر ا.ف.لَ   
 .ك  علق  طم.َ    
 ف  رف.ِت ا.ف.ِر   
   ًِ  أ. ف  ا.يصِف
 م. ك.ف . ُ   
 مف  م. .ٍت   
 .ر صٍ   
 ف.ؽ كلِج ا.ه..عةي "  
 

 وقال :
 

 " كرص.ٍص صدئٍ 
 مّؿ مف ا.تر .ِؿ  عف ا..فِف ا.مزضِر  ..م.تِ   
 ا.فت   
 " تّ.َج  ..ف.ر َم.َ  ي  
 

 وقال أيضًا :
 

 " .ـ عكف عد ُؿ ف  ا.م. ِد ك  عدفاَ 
 .كّف فز.َ    
 ميلؽٌ   
 .ً ك..يصِف مف تّ   
 عرن ف  ا.ف.ِر د.  ي "  
 

 صوت شاهد عيان :
 

 " ا.فت  



 36 

 ف  ا..ضلِة األ..    
 رأن,  
 .ـا,  
 ذاؽ,َ   
 ا ترَؽ ا. مَع,  
 أزعٌز  .فتٌ   
 ع.ل.  
 تضعُؽ ا.ليُة األ..   
 فعف    
 ا.فت  ا. .ذّل  .َ  ي "  
 

 ) جوقة نّدابات (
 

 " ا.فت 
 ف  ا.ف.ِر عصط.ُد ا.مل.َ  ي "  
 

 ) جوقة نّدابات ثانية (
 

 " ا.فت    .ّض.ُح  
 .ـ علَؽ .ض.َ  ي "  
 

 ) جوقة أطفال (
 

ـّ ا. فعف ف  ا.ط.اؼْ   " أ
 ت  ُث عف ..عرض. ا.ملعاْ   
 تهدعِ  .ر ً. ف  َدارٍ   
 ي "ك  عك.َف .  ضرعاْ   
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فضػػػ.ُء ا.تػػػ. .ِت عضػػػعُؽ فع تفػػػُؽ ا.هػػػ.اءي ا.مػػػ.ُت عػػػدف. مفػػػ ,  تػػػ  عيػػػد.  ػػػ.َب  . ػػػعف أ. أدفػػػ ي  
. ػة ا.فػدا .ت ت تػرؽ م ػ.م. ي ا.يعػرُة تػفهش  أص.اُت مفكر .فكعػر .ا.مبلًكػة .ا..ػعط.ف .ا.ػرا.ل َ.

ث أمعػػػِر َ ػػدل .أفػػػ. أ ػػػمُع .ػػػف.  ا.  ع ػػة .ضػػػ  تمطّػػػُؽ متلػػػذذة  ػػػ..ق بلِت ا.تػػ  تمطرضػػػ. .ػػػفت. ا.ػػػدع. 
ا.مػؤمفعف .ضمػػ. َ.. ػػ.ف علػ  ا.تػػ. .تي غعػػرة ؟ أـ رغ ػة  .الفتقػػ.ـ ت ػػت.ر فػ  ضػػذا ا.َ ػػد ؟ي َكتػػ  

ل, .أفكػػػ.رل  رك.تهػػػ. .ضػػػ  ت ػػت.د .لػػػفّط علػػػّ  فاضػػ ؾ فػػػ   ػػػرّ  . ػػ.ٌة ت ت ػػػئ  لػػػَؼ أدغػػ.ؿ, أ ػػػمعُ 
 ػ.اَليي  َهػة تفه.ػف , فػاضرُبيي أضػرُبيي . عفمػ. .ػـ أَػْد مهر ػً., .ت ػ.رُ  ض .ٌع ت عُط    مف كػؿّ 

ـُ د.ف مق..مٍة, .عزاً  أف ال غ..َب فػ  ا. عػ.ة .ال  ـُيي ا ت ل أك. ُر .ا ت.ّد .لم.اَهِة, ..كف  ا ت ل
ميلػػ.ب, .كػػّؿ َمػػْف علػػ  ضػػذ  األرِض ر ػػَص ع.مػػً.  ػػ.ؿ فػػ.ر  م ػػّتبًل  ظػػبلـِ ر. ػػِ , كػػـ غػػدا  كمػػًة 

  .داء عَتّرض. ا.ق.دـُ ا.ذل  عر ُص  .ؿ ف.ر ي 
 .ص.تً.  .دمً. مف  ر.ٍف  .دمة عصرخ    :أ مُع مراكَ  فف  , 

 " .ّض.حْ 
ـَ ا.ص .ِة ؟  ضؿ ترتق   بل.

ـْ   أ
 ته ُط ف . .رفِة ا. ْدِس ؟

 ت لُب ضرَع األرْض 
ي "  .تمؤل ا.دالَء  ..مّسِ

 
ا.ط.ًُر األ .ُد العزاؿ ع عـُ عل  ا.فض.ِء, .أفػ. م.ز.ػُت أ ػعُر . ػدل فػ  ا.ػدضلعِز ا.ػذل أ.ػرؼ علػ  

قتػػػرُب .أفػػػ. أ ػػػعُر ف ػػػ. , تػػػدف.ف   ػػػ.ٌة مَه..ػػػة, د.فمػػػ.  ػػػدمعف  ػػػؿ د.فمػػػ. َ ػػػدي فه.عتػػػ ي ا.ضػػػ.ُء ع
ا.مت ػػ. ُؽ األ عػػُر عقتػػرُب مػػف  ػػعط ا.فه.عػػةي أتػػردُد, أ ػػ..ُؿ أف أت. ػػَؼ,  تػػ  .ػػ. فػػ  ضػػذا ا.ظػػبلـ 

عػػة ك.فػػْت تركلفػػ , تػػدف.ف  ف ػػ. ا. عػػ.ِض ا.مَهػػ.ؿي تقػػ.ُؿ أمػػ  إف ا. ق.ػػَة  ا.مرعػػب, .كػػّف  ػػ.ةً   .َر
ضػ  مػف أكػر ركلػِة اإلمػ.ـ علػ  علعػ  ا. ػبلـ,  عفمػ. تػدع.  األـ فػ   ا.طفػؿِ  ظهرِ  أ فؿِ ا.زر .ء ف  

ػً. مػف ظػبلـِ  ا.طلؽِ  .ع.عفه. عل  آالـِ  م .ضه., فع ضرُ  .عركُؿ  قدمِ  ا.كرعمِة ا.َفػعَف .عفػدفَع  .َر
ا.ػػر ـ ف ػػ.  عػػػ.ض ا. عػػ.ةي ضػػػ. أفػػذا أ.ػػ.ُر  ..قػػػدـ ذاتهػػ. .ضػػػ  تركػػُؿ ظهػػرل, تػػػدف.ف  ف ػػ.  عػػػ.ٍض 

 أَهل ي
 " ال ع. أ . ا.  ف اتركف  أ  ا ف  ا.ظبلـي "

 " اتركف ي "
 " أرعد م.تً. مقف.ً.ي "
 " .عكْف م.تً. َمعبًلي "
 " . .ُت ركبًلي "
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 " افظْر إ.  َ دل تَر آك.ر ا. ع.ِط .ا.ركبلتي "
 " يييييييييييييي "

 " ال "
. ء ف   ق.ع.  قُظ مف غفلت ي ُأفعرَ صرَخ    ض.تٌؼ, ف.ضرًا إع.ل مف ا.تم.دل  .إلذالؿي .كاف  ا تع

.دلي افتفضْت إرادت  .ات .ْت أف.ل, .كفُت  د ..رفُت عل   ط األفِؽ ا.ف.صؿ م.  ػعف ا..تمػة  .َ
 .ا. ع.ض, م.  عف ا.دضلعز .ا..ادلي 

 فَاة أفعرِت اآلف.ُؽ  .. ي
 " ص .ة ا.م.ت إذفي "

فقػد ..ػدُت  ركلػٍة .ع.ػُت  عػ.ًة ك.ملػة  " ال  اس,  ا عُر إ.  فهػ.عت    رعتػ , د.فمػ. ركلػٍة مػف أ ػدٍ 
ػُؿ األمػف  ػُؿ ا.ػدعف .َر ـُ .َر  عف األ داـي ركلف  األُب .األُخ .ا.صدعُؽ .ا..د. .ا.مرأُة .ا. .كـُ .ا.م.ل

 .ا..رُع .ا. .فُؿ .كّؿ مف .   دم.ف َر هم. عل  عَعزت  ا.ض..عة "ي
ػػٍؿ كػػرَ   " ضػػذِ  فرصػػت  األ عػػرة .كػػ  أصػػفَع .ػػ  م.تػػً. مقف.ػػً. ط..مػػ. أف ال مػػ.َت علعػػؽ  ػػ , علعػػؽ  َر

 ا.ف.َس .ا. ع.َة . .د.ْت  ا.كر ي "
" أتػػذكر فػػ  أ  ػػ  . ظػػ.ت ا.ػػتداد َف.فػػَؾ ا..ػػ ق  كفػػَت تػػرفُض ا.ػػذض.َب إ.ػػ  ا.مػػ.ا عِر كمػػ. كػػ.ف 

 عف.ؿ غعرَؾ, .كفَت ت تقر ا...ضرات ؟ "
 .كْف كم. أفَت ! "" ضذ  ض  ا. ع.ة, ع.ضرة, ال ت ت ُؽ مفَؾ أف تت. َث  اذع..ه., ا تقْرض. ! 

تقدمُت ف . فه.عت   َرأٍة .ك .تي . فػُت عفػد األفػِؽ ا.ف.صػِؿ مػ.  ػعف ا. ػ.اِد .ا. عػ.ضي ا.تفػتُّ  لػعبًل 
ػ  مػف  ف . عمِؽ ا.دضلعزي ك.فْت    رغ ٌة أف أ صَؽ عل  َ.  ا.ظػبلـ ا.ػذل صػ.  ف  مفػذ  رَ.

رِج .ظػبلـ فػ  ا.ػدا ؿ, ظػبلـٌ ر ـ أم ,  ؿ مفذ ت.كل  األ.ؿي ظبلـٌ أفػ  اتَهػُت, ظػبلـٌ فػ  ا. ػ.
 عفقس  ف.فعَش ت ّلؽ ف  ا.ظبلـي

 طػػ.ٌةيي  ط.تػػ.فيي .ك..كػػة فػػ  ا. عػػ.ضي  عػػ.ٌض .ػػف.ٌؼ كيعمػػٍة .ػػف.فة ي ض ػػ.ٌط  ػػّر ك..رع.ػػِة ا.تػػ  
رأعُتهػػ. تهػػ ُط مػػف أعلػػ  ا.فضػػ.ءي ضػػ. أفػػ.  ػػبل َ ػػٍد أعػػ.ـُ فػػ   عػػ.ضي كففػػ  عت ػػُع  تػػ  عصػػ َا ضػػ. 

أضػػػ ُطيي أضػػػ ُط ف ػػػ. ا..ػػػ..ـ ا. ػػػفل  أ. أ لّػػػُؽيي أ لّػػػُؽ ف ػػػ. ا..ػػػ..ـ  عػػػ..م  ا..ا ػػػع ا.بلم ػػػد.د, .أفػػػ.
 ا..ل.لي ال فرؽيي فقد افتفْت ا.َه.ت, ..ـ ع.ْد .ئل..رِة م.ف ي 

عػػػة, .تفزضػػػُت عػػػف  أ عػػػرًا تفزضػػػُت عػػػف ا.َ ػػػد .أفػػػ. أغػػػرُؽ  ػػػدّ  ػػػ.دات غعػػػر ا.مًر االفيمػػػ.س فػػػ  ا.مَ.
ا.مَهػػ.ؿي مػػف أفػػ. ؟ كعػػؼ .ػػ  أف أفهػػـ مػػف  ا.مبلًكػػِة .ا..ػػع.طعف .أفػػ. أ لّػػؽ  ػػ..ر.ح ف ػػ. ا.مطلػػؽ

أك.ف ؟ ال . ء عق ُض عل  م.ضعت ي أفػ.  ..ػٌة  ّلقػت  ػ.رج مػدار صػعر.رته.يي ض طػُتيي ض طػُت 
  بل زمٍف أ.  رعة, . عفم. ا تقرعُت عل  ا.بل. ء ..رُت  .طمًف.ٍف .ـ أ..ْر    ف  ا. ع.ة ا.دفع.ي 

 " َفة أـ َ عـ ؟ "
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ي ػػ.ٍء . ػػ.ؼي ضفػػ. األ.ػػع.ء .هػػ. م.فػػ  آ ػػر, ضفػػ. األ.ػػع.ء  ػػبل كتلػػٍة .ال  ػػؤاٌؿ ع ػػا.  أضػػُؿ األرِض  
ػػ.د فف ػػ  .ػػعس إال فكػػرة ك...ػػدـِ تم.مػػً. أ.  ػػ.د,  ػػؿ إف ا.َ. ت.ػػيؿ  عػػزًايي فػػراٌغ تملػػؤ  أفكػػ.ٌر عػػف ا.َ.

ػ.دات ت ..ػْت إ.ػ  أفكػ.ر, أفكػ.ٍر م .عػدة, .األككػر مػدع.ة .لرا ػة .ا. ػكعفة إف ال  ك..فراغي كؿّ  ا.مَ.
.د ضف.  .فكرِة ا.م.ت أ. ا. ع.ةي َ.

  . ٌا ف  ا. ع.ضي
 . دلي

 ..كف يييي
 

 قال الراوي :
 }   ب م. دّ.ف  أضُؿ األرض {

 
  .رعْت إف.ف.  .رتع.ِد طرعِؽ ا.َ عـ .ت .َث ف  تم.ز ا. ع.ة .ك  ع..د إ.عه. مف َدعد  ت معمِ  فػ  

 ا.عف .ِع ا.مقدسي  م ْت .ه. ارع.كعي.ؿ  ..د .ؿ . ..ت .ه. :
ػػ.تهـ .أفػػدُب ا.ف ػػ.َء ا.لػػ.ات  افتػػزعف مػػف أ ضػػ.ف  ػػػ أفػػ. ػػ.َؿ ا.ػػذعف اففصػػل.ا عػػف زَ. أعضػػً. أفػػدُب ا.َر

 أز.اَهفي
.علػػ  ا.ػػرغـ مػػف ا..ػػفقِة ا.تػػ  عّ ػػرْت عفهػػ. ضػػذ  ا.كلمػػ.ت, .ػػـ ت ػػتطع ارع.ػػكعي.ؿ إعفػػ.ء أ تهػػ. مػػف 

 م..ف.ِة ذّؿ ا..ذاب إذ  .ت عل  إف.ف. أف تلَج, ع.رعًة, ا....ـ ا. فل ي
ّردض. مػف  لعهػ. .فػزَع ا.فقػ.ب عػف ك.ضلهػ.ي .كػّف َمػ.ؿ َ ػدض. فض. ا. . رُس عف اإلالضة كع. ه. َ.

ا...رل أك.َر غعرَة  عدِة ا....ـ ا. فل  ارع.كعي.ؿ فاصدرْت  كمه.   َف أ ته. إف.ف. ف  غرفػٍة مػف 
ِع األمػػراض ا.ممكفػػة    ػػفه. . ه.ًهػػ.ي أذعفػػْت إف.فػػ.  ػػداف غػػرؼ  صػػرض. .عػػذ َؿ َم.ُ.هػػ. .تػػذضَب كػػؿّ 

ػػ.ع .اآلالـيي  عػػدَ  ضػػذ  ا.مصػػ.ًب .ػػـ تفػػزْؿ  هػػ. . ػػدض., إذ  أفّ    هػػ. .تمػػ.ز راضػػعًة  َمعػػع ضػػذِ  األَ.
ت. فػػْت كػػؿ مظػػ.ضر ا. عػػ.ة علػػ  األرض فػػ.متفَع اإلف ػػ.ُف .ا. عػػ.اُف عػػف ا.تػػزا.ج .اال تػػرافي مػػ. مػػف 

ٍؿ عط.رد ا.فتع.ِت .ا.ف .ء عضطَ.ف . عدات .كؿ األفراح ا.َف عة افطفاْتي  َر
اآل.هػػُة  مػػ. عَػػرل فاصػػ. هـ ا.ػػر.ُع .ا.هلػػع مػػف ا تمػػ.ِؿ ز.اؿ ا. .ػػرعةي تػػرن مػػف  ػػعتقدـ إ.ػػعهـ  علػػـَ 

 ..ػػػدع.ء .ا.. ػػػ.دة إف . ػػػَع ذ.ػػػؾ ؟ .مػػػف ذا ا.ػػػذل  ػػػعقدـ .هػػػـ األضػػػ ع.ت ؟ ف ػػػ.رع.ا إ.ػػػ  إصػػػدار 
ـَ ا. ػفل  إالضػة األرض أ ػْت أفْ  أ.امرضـ إلرع.كعي.ؿ  ح بلء  ػ عؿ أ تهػ.,  عػد أفّ  إ.ػ   تيػ.دَر ا..ػ..

.ـ ُع .ث تم.ز مف  عف األم.ات .ع..د إ.عه.  عً.ي .ك.ف كمػ. .ػ.ءْت .مػ. أف ات ػد  ع..ـِ األ ع.ء إفْ 
ػػ.ف اإل.هعػػ.ف  تػػ  .ػػرعِت األرُض  ػػ..تفتِا .اإلزضػػرار .ا ػػت..د اإلف ػػ.ف .ا. عػػ.اف .ػػذَة ا.تػػزا.ج  ا.زَ.
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ا.تػ  كػ.ف.ا  ػد ُ رمػ.ا مفهػ.  .ا.َم.ع .ا تدرك.ا  .فدف.ٍع ال عكّؿ .ال عمّؿ كّؿ أ..اف ا.ضـ .اال تض.ف
  ت  ذ.ؾ ا. عفي  

 
ا تعقظُت مرع. .ً, .أ.ؿ فكرٍة  طرْت ف  ذضفػ  ضػ. أفػ  ا ػتعقُظ مػف مػ.ت  ا.ط.عػِؿ ا ػت.دادًا .عػ.ـ 
ا.  .ب, .كف  .ـ أ مْع ففعَر إ رافعؿ ..ـ أ..ْر  ه.ِؿ ا.ف..ري .ـ أ مْع .عًً.  ػ.ن صػمٍت عمعػٍؽ 

 ػػذرة تت ػػلُؿ إ.ػػ  ا.مكػػ.ف .ضمػػٍس  ػػرَب  ػػرعرلي  ...ػػُت أف .صػػ.ت أفف. ػػ ي فَػػاًة .ػػ.رُت   ركػػٍة 
.ػ ء فكػاف   أفتا َففّ  غعر أف ض.ء ا.يرفة ك.ف .دعدًا فاط قتهم. ك.فعًةي ع.د ا.ظبلـُ عيطػ  كػؿّ 

م.ز.ُت أ عُر ف  عتمِة ا.دضلعز, غعر أّف ضذا ا....َر ت دَد  عفم. .ػ.رُت  ػ.أل.ـِ ا..ػدعد فػ  صػدرل 
قظتػػ  مػػف تػػاكعِر ا. ػػفج  .ػػد أف  ...ػػُت رفػػَع ذراعػػ  ا.ع ػػرن ف.صػػطدمْت .غكعػػ.ٍف ع فقفػػ ي تلم ػػُت ع

  .مػػِؿ ا.مصػػؿي  ...ػػُت أف أرفػػَع رأ ػػ   لػػعبًل, إال أف كفّػػً. ف.عمػػًة أعػػ.دْت رأ ػػ  علػػ  ا.م ػػدة . ػػد 
أط قػػْت   فػػٍ. علػػ  َ هتػػ ي أ  ػػرُت ا.ممرضػػة  ػػ.أل.ـ فطمػػافتف   افػػ   ػػعز.ؿ  ػػ.اًل  .ػػد أف تزر فػػ  

ػػَ  ع.ػػت.ر  . ت ػػ.متِ  ا. .فعػػة  م ػػكٍفي .ف.ػػبًل . .ػػ د  ضػػع كػػ.اٍف ا ػػتط.ُت أف أفػػتا ععفػػ  فرأعػػُت َ.
عل.ُح مف  لػِؿ ضػ .ٍب أ ػعض, راَح عفق.ػُع .ػعًً. ف.ػعًً. كلمػ. ات ػ.ْت رؤعتػ ,  تػ   ػدا ك ػدٍر ف.صػٍع 

 فضػ.ؿ .تر ػػبي  عضػ ء  ػػم.ء ا.يرفػةي ك.فػػْت تقػُؼ إ.ػػ  ا.َ.فػِب األعمػػِف مػف ا. ػػرعر, .تتطلػُع إ.ػػ ّ 
ههػػػ. مفػػػ  فبلم ػػػْت  اف فػػػْت علػػػ  َ ػػػدل ا.م ػػػَ   تػػػ  كػػػ.َد صػػػدرض. عبلمػػػُس صػػػدرلي  ّر ػػػْت َ.

ه ي أغمضُت ععفّ   .فت..ٍء ميم.رًا  فعِض أفف. ه. ا.دافًة, .تلمظْت   صلٌة مف ..رض. األ.قر َ.
 .فت.َل ا.ع.  ت.ف  .ضـِ   لٍة  تط .ه.  ..ٍؽ .فت.   ع ت  .مفقذت  مف ع..ـ األم.اتي 

 ضم ْت ف  أذف  :
 أَل , مف أَِؿ فَر    مف
 مف أَِؿ ا.را عة ا.مكّ.مة ع..عً.,  
 . , أف. ا..ذراء, فمْف ع رك  .  ؟  
 فَر , األرض ا.مرّ.عة, مف أَل   
 . , أف. ا.ملكة, مف عضُع ا.ك.َر ضف.ؾ ؟    

 فهم ُت .ه.  ص.ٍت متقطع :
   أعته. ا.ملكُة ا..ظعمة, ا.كتّ.ُف ا.مصق.ُؿ ا.ف. ر,

 ا.مصق.ؿ ا.ف. ر  ع.ت.ر, ا.كت.ف   
ا تر ِت ا.ط ع ػُة مفػ  م ػذرٍة إّعػ.ل مػف ا.كػبلـ .ضػ  تضػع عػدض.   ػذٍر علػ  صػدرل ا.ميطػ   قطػِع 
ا...ش, مم دًة .ػ.َر رأ ػ   عػدض. األ ػرني تطل.ػُت فػ  ععفعهػ. ا.صػ.فعتعف فرأعػُت فػ  ا ضػرارضم. 

أعػت  عػ.مت  . .كػ  ع.َب األرض .ازضرارض.ي رأعُت ر لت  ف  ظبلـِ ا.دضلعز .غر   ف  ا. ع.ضي ر 
 ي
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ػػً.  ػػ  مػػف غرفػػة ا..ملعػػ.ت تػػ.ّدعف  ا ت ػػ.مُة ا.ط ع ػػة .فظػػراُت  دفػػَع ع.مػػُؿ ا.م ت.ػػف   ػػرعرل  .َر
ا.ممرضػػ.ت ا.م.ػػفقة, مَتػػ.زًا ممػػرات ا.م ت.ػػف  ا.مت.ػػ. كة  مبل  ػػ  ا. عضػػ.ء, كػػاف  عػػرعس أزُؼ 

. أصػػ.د فػػ  م.ػػراِج علػػ  عػػرٍش ت ملػػ  ا.مبلًكػػةي كفػػُت أفظػػُر إ.ػػ  ا. ػػقِؼ كافػػ   ػػم.ء صػػ.فعٌة, .أفػػ
 ف..ت  فر ً.  فَ.ح ا..ملعة, .ك.ف ص.ُت ع.ت.ر عرّف ف  أذف   م. عق.  ا..ذ ة :

   ت..ؿ ع. َلَ.مش .كْف عرع   
 ضْ ف  كم.َرؾ ضدعةً   
ً. .ؾ   ً. .  .أف. زَ.  كْف زَ.
  آمر .َؾ  .ر ٍة مف الز.رٍد .ذضبي    

..ِة ا.صػػيعرِة عفػػد ف.فػػذٍة ك عػػرة تطػػّؿ علػػ  أ. ػػَؼ ع.مػػُؿ ا.م ت.ػػف  ا. ػػرعَر ا.مت ػػرَؾ فػػ  ركػػِف ا.صػػ
 دعقػٍة .ا ػػ.ة, كػـ اف فػػ  علػّ  م. ػػكً. كتفػػ ا  ق ضػتع  ا.قػػ.عتعف, مهفًػً. إّعػػ.ل علػ   ػػبلمت  .فَػػ.ح 

 ا..ملعة كـ غ.دَر ا.يرفة   ط.اٍت  فعفةي
ػ.ٍ  .ػػ.  ٍة, كػػا فهـ غرفػٌة ك عػػرة أ. صػػ..ٌة صػيعرة تضػػـ  ػػتة أ ػّرٍة, عر ػػد علػػ  أر .ػٍة مفهػػ. .ػػع.ٌخ  َ.

ع.ًػػد.ف مػػف ر لػػِة مػػ.ٍت ط.علػػة, أمػػ. ا. ػػرعر ا.مق. ػػؿ . ػػرعرل فقػػد كػػ.ف ف.رغػػً., ر مػػ. كػػ.ف  ػػ.ألمِس 
ع.ػػيل  .ػػعٌخ غػػ.در إ.ػػ  ا..ػػ..ـ األ ػػفؿ ..ػػـ عَػػد ع.ػػت.رًا تفقػػذ , أ. ر مػػ. ضػػ.  .فتظػػ.ِر  ػػ.دـٍ  ع.ػػيل  

 مؤ تً.   ؿ ا.. .ر إ.  ا.ضفة األ رني
 قع.مِة ر ع.هػ.  عػث كػ.ف ا.. ػت مفتصػؼ .ػهر فع ػ.ف,  تطل.ُت إ.  ا. دعقة فرأعُت األرَض ت تفؿُ 

علػػ  كّعػػِؿ ا. دعقػػة  .ا. ػػراعـ  ػػدأْت تتفتػػُؽ   ركػػٍة مل .ظػػة عػػف .ر ػػ.ٍت صػػ.فعة ا. ضػػرة, .افت.ػػرتْ 
أزضػػ.ٌر  ػػعٌض .صػػفٌر صػػيعرةي ر ػػُت أتػػ. ُع  .ػػ.ٍؽ, .ععفػػ.َل ت ػػ..الف َْمػػَع ا.م.ػػهِد كلػػ  فػػ  فقطػػة 

 طرة مطٍر عف .ر ٍة صيعرة  ت   ركِة غزا.ة راكضة ف   .ا دة, أعَة  ركٍة ف  ا. .رِج مف  ق.طِ 
مرٍج أ ضر, أراض. ت. ُر .. َة األفؽ, أ. .راع مف ف.ٍر عق..ـُ عتمَة   ٍر ض.ًج, .أصي   .مٍؽ إ.  
.  م. عق   .دمة مف أ .ٍص  رع ٍة, ع مله.  فعُؼ َف.ِح عصف.ٍر, ع ..ُؿ ا.. .َؼ عل   صمت  .ا 

.رُج مػف مر لػِة اإلف.ػ.ش مػع  ركػِة َف. عػ  .ضػ. عت.ػ ُث  ..يصػفي غصٍف طرّل, فع فػُؽ  ل ػ  ا. ػ
ـُ اال ت ػ.م.ِت ا.تػ   ..رُت   هٍَة ف.درٍة كاف  أ..ُد مف َدعد, فر ُت أععُد .رعَط  ع.ت , .كػاف  أرمػ

  ذ.ه. ا.فرُح أ. ا. ّب ع.مً.,  ت  غف.ُت ي
 

علػػػ   ػػػ.مت  ا.ممتػػػدة علػػػ   فػػػ  ا.عػػػ.ـ ا.تػػػ..  زارتفػػػ  ا.ط ع ػػػُة إ ػػػت.ي . فػػػْت عفػػػد  ػػػدمّ  .ضػػػ  تطػػػؿّ 
ا. رعري  ّد ْت ف  ععفّ  ف.رت..ْت أ.راُؽ ر.   ا. ضراء  ف عـِ ص .ٍح داع هػ.   فػٍ.ي .م ػُت فػ  
ععفعهػػػ.  ػػػّرًا عتملمػػػُؿ .كبلمػػػً. عت.كػػػر  ػػػعف عفقهػػػ. .ا..ػػػفتعف فترت..ػػػ.ف د.فمػػػ. صػػػ.تي ا تر ػػػْت مفػػػ  

إال أفهػػ. أ ػػرعْت ف ػػ.ل .اضػػ.ًة عػػدض. ف ...ػػُت ا.فهػػ.ض ا ترامػػً. أ. عرف.فػػً.  ..َمعػػؿ أ. ر مػػ.  ّ ػػً., 
عل  صدرل  رفٍؽ, م ػذرًة إّعػ.ل مػف ا. ركػِة ا..فعفػة  ليػِة أمػٍر ال ت لػ. مػف .ّد أ. .ػفقةي .ضػ.ْت 
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ا. ّم.عة عل  م.ضِع ا.قلب م. كًة ر ي  .تقعَس ا.ف َض .ض  تتطلع إ.   .عفعف َرعًتعفي امتدْت 
عهػػ. . ػػرْت  ركػػُة ا.فػػ ض .اضػػ ًة فػػ  .رعػػد أصػػ. ُع كفّػػ  ف ػػ. كفهػػ.   ركػػٍة  َ..ػػة, فاط قػػْت َفف

عفقهػػ. ا.ػػ ّض,  ...ػػًة رعقهػػ.  صػػ.. ٍة, م ركػػة . ػػ.فه.  ػػعف .ػػفتعه.   ركػػة داًرعػػة, .كفهػػ.  ػػرع.ف مػػ. 
تػػداركْت األمػػَر ف ػػ  ْت عػػدض. .تطل.ػػْت إ.ػػ   َػػّد . فظػػرِة تافعػػٍب مفت.لػػة, ضػػ.زة رأ ػػه.   ركػػة تػػ.   

ل ػْت إ.ػػ  عمع فػػ  صػ.متة, .ضػػ  ت  ػث عػػف مفػرداٍت ُمّ  ػػطة كػػ   ..كقػةي  ػػ  ْت كر ػعً. صػػيعرًا َ.
 ت.صَؿ .  فكرة م., ف .درته.   ؤاٍؿ  ...ُت أف أصعي   ليٍة دفم.ركعة ع..عة :

 " ضؿ أ تطعع اآلف ا.ق.َؿ  اف   د ت طعُت مر لَة ا. طر ؟ "
 " ف.ـي "

هه. زض. .فرُح َمْف ت لَص مف مازِؽ ا.لية, فقد أدركْت أف ف  أَعػد ا.ليػة أَ. ْت, . د ظهَر عل  َ.
ا.دفم.ركعةي أفز.ْت عدعه. ا.ت  ك.فْت ت.عر  هم.   رك.ٍت ت.ضػع عة .ت.صػعِؿ ا.فكػرة .را ػْت تت ػدُث 
م.ػػػ   فّدعػػػٍة . طبل ػػػٍة ط ع.عػػػة, ُمطمًفػػػًة إّعػػػ.ل  كقػػػٍة  ػػػاف   ػػػد ت طعػػػُت مر لػػػَة ا. طػػػر, . تت  ػػػف 

فه. ت .ح .ػ    ػّر أ. ت  رفػ   ػامٍر ص ت  ككعرًا ف  األع.ـ ا.قلعلة ا.ق.دمةي ت. فْت  لعبًل كـ  ..ْت كا
  .ّر :

" أت.لـيي أف  ل َؾ  ػد ت. ػَؼ أكفػ.ء ا..ملعػة . ضػع د ػ.ًؽيي . ػد ا ػت.ملف. ا.صػف.ًا ا.كهر .ًعػة مػراٍت 
 عدة إلف...  ؟ "

ًػػْت  ت. فػػْت .ضػػ  ت ػػدُؽ فػػ  ععفػػ ّ  .ت.ػػرَؼ ردَة ف.لػػ  .ضػػ  ت  رفػػ   مػػ.ت  . .كػػ , غعػػر أفهػػ. فَ.
هه.  لؽ .ا  ه.  كقٍة : تيراب,  عفم. أ  رتُ .ارت ـَ عل  َ.

 " أعرُؼي "
 كـ أردفُت  كقٍة أك ر :
 " ..رُت  ذ.ؾي "

تطل.ػػْت  .ػػفقٍة إ.ػػ  ضػػذا ا.يرعػػِب ا.مَفػػ.ف ا.ػػذل ال عكػػّؼ عػػف كركرتػػِ ي ت ركػػْت عػػداض.  ركػػ.ٍت  لقػػة 
 تػػ.    .الرت ػػ.ؾي  ...ػػْت تيععػػَر ا.م.ضػػ.ِع فتطل.ػػُت إ.عهػػ.  صػػرامٍة زادْت مػػف ارت .كهػػ., كػػـ ر ػػتُ 

ػدتُ  ه. مصػيعًة إ.ػّ  أ ّص علعه. ر لت  ف  ظبلـِ ا.دضلعز .  . ت  ف  ا.فض.ء األ عضي . عفم. َ.
 .ضتمػ.ـ, أضػفُت   راعػِة ا. ػ.رِد ا.متمػرِس  ك.عػَة ا.رع.ػِة ا. عضػ.ء .فز..هػ. مػف أ صػ  ا.فضػ.ء إ.ػ  
ههػ. عبلمػ.ُت  عػرٍة, غعػر أّف طر  عقػة أعم.ؽ األرض .ا.ط.ًر ا.ذل غط  ا.فضػ.ءي ظهػرْت علػ  َ.

ههػػ. ا.تػػ  تتيعػػر  كبلمػػ  .كقتػػ  .ػػـ تتػػرؾ .هػػ. مَػػ.اًل .ل.ػػّؾ ف. ت ػػلمْت .عقعفػػ ,  ػػؿ ك.فػػْت مبلمػػُا َ.
.فقػػً. .م ػػ.ِر ا. ك.عػػة .افف.ػػ.ؿ ا.ػػرا.ل, تيرعفػػ  .بل تف.ضػػِة  ػػذكِر ا.تف.صػػعؿ ا.د عقػػة, .ك.فػػت تصػػي  

عقه. متقط.ػً.ي إ.   فض.ؿي  ر ْت ف  ععفعه. دم.ع ت..ؾ أف تقفز  .رَج ععفعه., .ارتفَع ص.ُت .ه
تقػػ.ٍف .ػػـ   ...ػػْت أف ت ػػدل أمػػ.م  صػػبل ة إال أفهػػ. .ػػـ تفلػػا فقػػد كفػػُت أ ػػرُد علعهػػ. ا.قصػػة    كػػٍة .ا 
ـَ م.ػػ.ضَد ا.ر لػػِة فتكتمػػُؿ  ك.عػػَة مػػ.ت   أصػػدؽ أفػػ. فف ػػ  كعػػؼ ك.فػػْت ت ػػرًج ا.كلمػػ.ت متراصػػًة .تر ػػ
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أكػػف فػػ  غع . ػػٍة أ. فػػ   . .كػػ ,  تػػ  .ػػ.رُت الفقع.دضػػ. .ا ت ػػبلمه. .عقعفػػ   افهػػ. أدركػػْت  ػػاف  .ػػـ
 ..ِة ضذع.ٍف  عفم. كفػت أردد ا ػـ ع.ػت.ر, فافػ.  ػ.دـ ف.ػبًل مػف أ ػط.رٍة, أ. أ مػؿ فػ  دا لػ  ر.َح 
أ ػػػبلٍؼ مػػػف زمػػػف غػػػ. ري أفلتػػػْت دم.تػػػ.ف مػػػف أ ػػػر رم..ػػػه. . ػػػ..ت. علػػػ   ػػػدعه. د.ف أف ت.ػػػ.ري 

., ضيطُت كّفهػ.  كفػ  امتدْت عدض. د.ف  . ؽ رغ ٍة مت. كة  ذراع ي ..رُت   لٍؿ عيط  را ة كفه
ف.رت ػػْت  تػػ  كافهػػ. ت..ػػُؾ أف تػػذ.َب  ػػعف أصػػ. . ي تلفتػػْت  ..هػػ.   ػػذٍر, . عفمػػ. اطمافػػْت إ.ػػ  
ل ػْت علػ   ا..ع.خ األر .ة .ضـ عيط.ف ف  مػ.تهـ, فهضػْت مػف ا.كر ػ  د.ف أف ت ػ َب عػدعه. َ.

 ػ طٍء .ضػ  تفظػر   .فة  رعرلي    ُت عدعه. ف .ل فمدتهم. د.ف مم.ف.ةي  ّر ُت كّفعهػ. مػف .ػفت ّ 
إ.ػ  م ت ػػلمًة .ا.فػ ض فػػ  .رعػػد عفقهػ. ا.ػػ ض عػػزداد .ضػ. ً.ي ط .ػػُت   لػػًة علػ  أطػػراِؼ أصػػ. .ه. 
.أفػػػ. أفظػػػر إ.ػػػ  ععفعهػػػ.  َػػػرأٍة أر كتهػػػ.ي اف فػػػْت علػػػّ  .ضػػػ  تمػػػّط .ػػػفتعه. م ػػػ لًة َففعهػػػ.  .فت.ػػػ.ٍء, 

ْت مف  كلم.ت د.ف .ع  :  ف َر
 " ع.ت.ريي   ع ت ي "
 مف ف.ـٍ عمعؽي    ْت كفعه. . ا.تف  :َفلْت كافه. ت تعقُظ 

 " م.ذا  لت ؟ "
 فاَ ُته. .أف. ميمض ا..عفعف :

 " أعته. ا.ملكة ا..ظعمة, ا.كت.ف ا.مصق.ؿ ا.ف. ر
 ع.ت.ر, ا.كت.ف ا.مصق.ؿ ا.ف. ري "  

اض. ضّ ْت .ا فًة  ك رع.ء كافه. تذكرْت أمرًا ض.مً.ي تطل.ْت إ.ػ   فظػراٍت م ػتَفزًة كػـ غػ.درِت ا.يرفػَة .عػد
ت.دُؿ  صبلِت ..رض. .تػتلمُس أزرار صػدرعته. ا. عضػ.ء كػ  تتاكػَد مػف إ ك.مهػ.ي .د.ف أف تلتفػت 

 ف .ل غ.درْت ا.يرفة م رعةي
 

.عػػُؿ ا.م ت.ػػف  غرعػػٌب, فهػػ. عت ػػُع .كػػّؿ مػػ. عػػات   ػػ  ا.لعػػؿي ف.لػػ  ا.ػػرغـ مػػف .ػػ..رل  ػػاف صػػ ت  
عُة ف.ًقة . حمك.فهـ ت كعف األ.ـ إْف  دأت تت  ُف  .كٍؿ .اضا, .أفف  أ..ُر  ام.ٍف,  عث ضف. ا..ف.

ضػػ. ضػػ.َمف   طػػرٍؽ ككعػػرة, .كػػّف .عػػَؿ ا.م ت.ػػف  غرعػػب, ر مػػ. ألفػػ  عت ػػُع .كػػؿ مػػ. عػػات   ػػ  ا.لعػػؿي 
صمٌت م عؼيي  ع.ٌض عف.ُر ا..تمَة فػ  ا.ػففس, .فػزالء عت ركػ.ف كػافهـ دمػ  م.ػ .فة   ط.رعػ.ت 

ػػِ  ا.فزعػػؿ ا.ػػذل عَ لػػس علػػ   ػػرعرِ  ا.مق. ػػؿ . ػػرعرَؾ, تػػرن ت..ػػؾ علػػ  ا.ففػػ.دي  عفمػػ. تتطلػػع فػػ  َ.
هػػً. .ػػ.  ً. ع مػػؿ علػػ  أضدا ػػ  تػػراب ا.ق ػػر, عطػػّؿ مػػف ا.مػػرآة, عػػذّكرؾ  افػػؾ مػػ.ٍض ف ػػ. فه.عتػػؾي  .َ
ا.مػػػػ.ُت عطػػػػّؿ مػػػػف ا.َػػػػدراف, مػػػػف ععػػػػ.ف ا.فػػػػزالء, مػػػػف ت عػػػػة ا.زاًػػػػرعف ا.مفت.لػػػػة, مػػػػف ا ت ػػػػ.م.ِت 

افػػػػؾ م كػػػػـ.  .إلعػػػػداـ فػػػػ  .علتػػػػ  ا.ممرضػػػػ.ت ا.ر عصػػػػة . ركػػػػ.تهف ا.تػػػػ  تمكّػػػػؿ االضتمػػػػ.ـ ا.زاًػػػػد ك
األ عػرةي ال فػرؽ  ػعف ا.م ت.ػف  .ا.مق ػػرة  ػ.ن  ػّط رفعػٍع ف.صػؿ  ػػعف عػ..معف ر مػ. ع ػتيرؽ ع ػػ.ر  

 د .ًَؽ أ. ك.افَ ي 
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تطل.ػُت مػػف ا.ف.فػػذة فبل ػػْت .ػػ  ا.مدعفػػة  اضػػ.اًه. ا.صػ.  ة كافهػػ. عػػ..ـٌ مطمػػ.ٌر فػػ  ا.ػػذاكرة, عػػ..ـ 
ـُ غ.فبًل عّم. عات     ا.لعؿي    ؿ مَ ء ا.لعؿ ك.ف مزاَ  راًقً.  ت  أف  ف عُت ا.م.َت .ا.ير َة, عف.

..ػػـ ت.ػػد ذكرعػػ.ت   ػػ.ن  ػػط.ٍر فػػ  كتػػ.ٍب مهمػػٍؿ أ رأضػػ.  ف.ػػ.ٍة .زضػػِ. ا. ػػ.رِج مػػف ا.ما ػػ.ِة    ػػ..ِة 
مق.تؿ,  ت     ُت أفف   .د فَ.ح ا..ملعة  د ..دُت مف َدعد . اك.ف  ..دًا,  عث م. مف م.ٍت 

 علعُؽ    أ. عقف.ف ي
 م.ٍض .عس  مقد.رَؾ  .كف ع ق  األكر ..مً. ف  ا.ر.ح عذّكرؾَ   .مُ " ..كف ا.ير ةيي ك..َرِح, عز.ُؿ أ

 أف تيفؿ عف  أ. تتف. . ي "
 

  ؿ ا..ملعة  ا.تف  إ دن ا.ممرض.ت .ض  تمػؤل اال ػتم.رة ا. .صػة  ػ  عػف ر ػـ تلفػ.ٍف .قرعػٍب أ. 
ههػ. م كػؿ أ لػ , . لػُت  صػ.ت مفك ػٍر عفت.ػؿ صدعؽ عمكف إ  .ر  إف  دث .  مكر. ي صػففُت  َ.

 ا..َ.عة أ. ا.بلم .الة :
 " ال أعرؼ أ دًاي "

تطل.ْت إ.   فظراٍت أ.ّد  بلضػٍة مػف فظراتػ  .ضػ  تػدع.ف  ألف أ.ػ ذ ذاكرتػ  ع ػ  أف أَػد فعهػ. 
صػػدعقً. عت مػػؿ م ػػؤ..عة  ػػم.ع   ػػِر مػػ.ِت .ػػ ٍص ال ع.فعػػ  أمػػر ي ضػػ  ال ع.فعهػػ. مػػ.ت  أ. َكتػػ  

مػػؿء فػػراٍغ فػػ  ا ػػػتم.رة, فقػػد اعتػػ.دْت   كػػـِ .ظعفتهػػ. أف ت ػػََؿ أ ػػم.َء أ.ػػػ .ٍص   قػػدر مػػ. ع.فعهػػ.
عمكك.ف ضف. كـ عر ل.ف, .ال عهمه. ا.َهة ا.ت  عر ل.ف إ.عه.ي ض  .رطة .ه. أف ع ق  ف  اال ػتم.رة 
ػٍؿ َػ.ء مػف ا.فػراِغ   قػٌؿ صػيعر .ػ.غرًا, .ضػ  ال ت.ػرُؼ  ..تاكعػد أّف ضػذا ال ع.فػ  .ػعًً. فػ   عػ.ة َر

فػػ  فػػراٍغ ك .ػػرٍة غرع ػػٍة م .ػػ.رة فػػ   فعفػػة صػػيعرة علػػ  رّؼ م ت ػػر عػػ..ـِ أ عػػ.ءي . عفمػػ.  .عػػ.ش
ط.ؿ افتظ.رض. .فظراته. ا.م.فقة ت.ّرل  ع.ت  ا.ميط.ة  ا.ؼ  َ.ب أ .د, أغمضػُت ععفػ  مفػت.بًل 
 ..َة ا.تػذكر, كػـ افطلقػْت مػف فمػ  كم.فعػة أر ػ.ـ .ا ػـ صػدعؽ مَهػ.ؿي  ػَلْتُ  فػ  اال ػتم.رة .الح 

ععفعهػ. فػرٌح أعرفػػ , أعفػ   ػم.ُت عفػ  ككعػػرًا مػف األصػد .ء ع..ػ.ا تَر ػػة ا. ػرب, فػرُح َفػػدل  فػ 
 ػػ.دـٍ مػػف َ هػػِة ا.قتػػ.ؿ  مام.رعػػِة ت ػػلعـ َكػػة رفعقػػِ  ا.قتعػػؿ إ.ػػ  ذ.عػػ ي أ.قػػ  ا.َفػػ.زة عفػػد  ػػ.ب دارضػػـ 

 .افطلؽ ض.ر ً. ال عتَرأ عل  اال.تف.ت ي
 " ا.. دةي "

ـُ عل  ا.ف.فذة, طعرًا عات  مف آ ر ا..صؼ عػرن ذ ..ػة ف.ف. ػ  ال أ د عَ ُء  .ن م. عَ د  ا..ض
فعر ػػ   زفػػ  أ.  ف..ػػً. .ػػـ عَػػد أفع ػػً.  ػػ.ال,  .مػػً. .ػػـ تَػػد  ػػ.ن  راً ػػ  .أطبل.ػػ , صػػمتً.  ػػ.ًرًا, 
أفعفػػً.  .دمػػً. مػػف أعمػػ.ؽ  ػػ عقة, طفػػعَف ذ ػػ.ٍب عتػػراكـ علػػ  َكػػٍة مف ػػعة فػػ  األرض ا. ػػراـ, أ. أزعػػز 

ا.رأس  لعبًل, أ. ط.ًرًة  ر عة ت تػرُؽ َػدار ا.صػ.ت, تػدف. مػف ا.ف.فػذة, رص.ص.ٍت تمرُؽ مف أعل  
طّع.رضػػ. ا. ػػ.ًؼ .ػػـ ع ػػتطع ا تفػػ.ص ا.هػػدَؼ, عػػ.د   م..تػػِ  فلػػـ عَػػْد فػػ  طرعػػِؽ ع.دتػػِ   ػػ.ن  رعػػة 

 ف.ًمٍة  يفلة أضداض.   ..َة َ فِ , اففَ.رات مد.عة .ص.ت أذاف عرف.  .عخ  .ًؼ أ. ف. .في 
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 مرددًا  ا.ـٍ .  رة :ا تعقظُت مف  ر .ف  
 " أعه. ا.م.ض , ع. ا ف ا.كلبيي .م.ذا تط.ردف   ت  . ظ.ِت عمرل األ عرة ؟ " 

ـَ ا. .ؼ ؟ " . " 
 " ا.م.ض  .عس زم.فً. ع. غ.فؿي "

 "   فً., ض. أف  أ عـ ف  ا.دفم.رؾي "
 " أعف  أفف  أ .د آالؼ األمع.ؿ عف م.ت ي "

 ا. .ؼ ؟ " " فلـَ 
 " ا.. دةي "
ـْ ! "  " ف

 
كبلكػػة أعػػ.ـ مػػرْت, .ػػـ عزرفػػ  أ ػػد  ػػ.ن ا.ط ع ػػة ا.تػػ  صػػ.رْت ت.ػػ.ملف   َفػػ.ٍء .اضػػا ال أعػػرؼ .ػػ  
 ػػ  ً.ي تػػد ُؿ صػػ . ً. ا.يرفػػةي تقػػُؼ إ.ػػ  عمػػعِف  ػػرعرلي ت ػػا.ف   ترفػػٍع عػػف صػػ ت ي تضػػُع  ػػّم.عَة 

 ا.ف ِص عل  م.ضع ا.قلبي تهّز رأ ه. كـ تي.در ا.يرفةي
هػػِ  ا.مػػتَهـ .ععفعػػ   فػػ  صػػ .ِح ا.عػػ.ـ ا.را ػػع زارفػػ   معػػدي . ػػَؼ عفػػد  ػػدمّ  .ضػػ. عتطلػػُع إ.ػػّ   َ.

لػػس إ.ػػ  عمعفػػ ي افت.لػػُت  ا.ػػزاًيتعف, تكعػػراف ا.رع ػػةي .د.ف أف عفطػػَؽ  كلمػػٍة  ػػ َب   ػػذٍر كر ػػعً. َ.
ف.مػػً. عمعقػػً.  عفمػػ. كفػػُت أ.ػػ.ُر  فظراتػػِ  ت تػػرؽ َ ػػدل, تيػػ.ر فػػ  أ بلمػػ ي .ػػـ أ ػػتطْع مق..متهػػ. 

.عقظػػة ف..تقػْت فظراتفػػ. ا. ػػ.ردةي . ظػ.ُت صػػمٍت كقعلػػة ك.فػت تمػػّر  عففػػ. ففت ػُت ععفػػ   ػ طٍء مفػػت.بًل ا
 .كّؿ مّف. عفتظر أف ع دأ غرعُمُ   .. دعِث أ. ا. ؤاؿي

 " أفَت !؟ "
 " م. ا.ذل َ.ء    ؟ " 

ت ػػ.ء.ُت مػػع فف ػػ , فافػػ. .ا. ػػؽ أ ػػ.ؿ مػػ. كرضػػُت . صػػً.  قػػدِر مػػ. كرضػػُت ضػػذا ا.يػػ.مض ا.مفطػػ.ل 
ر ف  فف   ا. فؽ  ت  عفدم. أرا  ع ت ـُ .  أ. عَ.ملف   كلم.ٍت أعػرؼ عل   ّر ع.ذ ف ي إف  عكع

 أف  عفت.له. ك  ع ّرئ فف   مف تهمٍة تبل ق  أ. تافعب ضمعر عف ر ي
 " ..كف, م. ا.ذل دف.  .زع.رت  ؟ "

 " .م.تة .عس إالي "
.مة غ.مضػة ال تطل.ُت إ.ع  مت فزًا .م.  ع در مف  ضدل إال أف ا ت .مًة ال ْت علػ  .ػفتعِ , ا ت ػ

 أ تطعع تا.عله. إْف ك.فْت .فقًة أ. .م.تًة أ. اعتذارًاي 
 " إ.ل.فؾ ؟ "
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 ..هػػ. .ضػػ. عك. ػػُد صػػراعً. فػػ  دا لػػ , أ. كافػػ  علقػػ  عػػف ك.ضلػػِ   مػػبًل كقػػعبًلي أَ تُػػ   هػػزٍة مػػف رأ ػػ  
ت .فت.   . ت .مٍة   عكة كاف  عرد عل  تَ.ضل  .   طرعقة عػدرُؾ أفهػ. تيعظفػ , كػـ عػ .د كػّؿ ف.ففَر
 مف. إ.  صمت  .كاف كبًل مّف. عي.ُر ف  صمِت ص.  ِ , ع ت ُر ف.اع.  مت فزًا .ردِة ف.ل ي 

تت .هػػػ. ممرضػػػةي أ.قتػػػ. فظػػػرًة  ػػػرع.ًة علػػػ  فػػػزالِء ا.يرفػػػة, كػػػـ ت. فتػػػ. عفػػػد  ػػػرعرلي  د لػػػِت ا.ط ع ػػػةُ 
ر ػي  ا ت مْت  تكلٍؼ .اضاي .ض.ِت ا. م.عة علػ  م.ضػِع  ل ػ  د.ف أف تتطلػَع إ.ػ  .أم ػكْت 

 عٍد  .ردة كقط.ػِة َلعػٍد ف ػرْت  ػر.دة فػ  َ ػدلي أغمضػُت ععفػّ  مفػت.بًل  زفػً. .ك رعػ.ًء أدافػع  هػ. 
ػػ.ِد ا.زاًػػِر ا.َػػ..س إ.ػػ  عمعفػػ ,  عػػف ا.تَ.ضػػؿ ا.مت.مػػد ا.ػػذل ك.فػػت ت دعػػ  إ ػػت. ف ػػ.لي .ػػـ تفت ػػ  .َ.

لػػ  فرع ػػت , .ا.ػػذل ك.فػػْت فظراتػػ  ا.مه.. ػػُة ت تػػرؽ َ ػػدض. كف ػػٍر عت ػػعف ا.فرصػػَة .بلفقضػػ.ِض ع
متركزًة عل  م.ضع فهدعه. ا.متد.ععف أم.مه. .ض  تف ف  عل  َ دلي افتهِت ا.ط ع ة مف ف ص  
م.طعػًة إر.ػ.داته. إ.ػػ  ا.ممرضػة ا.تػ  تقػػؼ  لفهػ., .  ػؿ أف تيػػ.در ا.يرفػَة . .ػْت فظػػرٌة مفهػ. علػػ  

تْ  هه.ي تقدمْت ف .  م.دًة عدض. .ض  تردد أ .رعرُ  ا.زاًر فت. فْت . د اففَر ا م   لهفٍة .اضػ ةي  َ.
فهَض  معد مف كر عِ    ركٍة تفت.ُؿ ا.ل . َة .ا.ك رع.ء ف.ت ً. ذراعع  ف.رتمْت  عفهم.  .فػ.ٍؽ  معمػ ي 
أغمضُت ععف  كعبل أرن ا.م.هَد, إال أف ذ.ؾ ال ع.ف  أفف  أ تطعع إ.ي.ء , فهػ. أفػ. أراضمػ. أمػ.م  

ف  دا  . مف ا.يرفة . ػد .ضػَع  .عِف ا. قعقة ال ا..ضـ .ضم. ف  عف.ٍؽ  . ف .ا  ك.ف.ِؽ أصد .ءي  َر
صػػػ.تعهم. .ضمػػػ.  أ ػػػمعُ  كفّػػػ  علػػػ  كتفهػػػ.  عفمػػػ. ت.ػػػ كْت ضػػػ    صػػػر  د.ف أف علتفتػػػ. ف ػػػ.لي كفػػػتُ 

عته.م ػػ.ف فػػ  ا.ممػػر, .ترتفػػُع  ػػعف . ظػػٍة .أ ػػرن ضػػ كٌة مفت.لػػة ع ػػ..الف إط..تهػػ. .ت.ػػذع  ي عػػ.دا 
ٍ  تطفا .. ف. عفد  .ب ا.يرفة, ت..فق. مرًة ك.فعة .ت..ضدا عل   ا.لق.ء عبلفعةي د َؿ  معد ا.يرفَة  َ.

مفػػ  ف.ػػ.ة افتصػػ.ٍر, افتصػػ.ر مراضػػؽ علػػ  أ رافػػ   فػػ.زِ   صػػ ّعٍة عصػػعٍة علػػ  ا.تػػر.عضي ت. ػػَؼ عفػػد 
 رعرل .د.ف أف عفطؽ  كلمٍة أ رَج مف  قع تػ  ا.صػيعرة كت. ػً., .ضػ.  علػ  ا.ط...ػة ا.صػيعرة كػـ 

ممكؿ ف..ؿي .ـ أرد عل  ت عت    .ن فظرة ا تق.ٍر ك هـٍ   رج مف ا.يرفة راف.ً. عد  م.دعً.  طرعقةِ 
ػػةي  .ػػد أف تاكػػدُت مػػف افصػػرافِ  امتػػدْت عػػدل ف ػػ.  مك ػػ.ٍر ضػػ. آ ػػر مػػ. ت قػػ  فػػ  كفػػ.فت  ا.مهتًر
ف .ـ أ ِد ذ.ؾ أم.ـ  معدي  رأُت ا..ف.اف ا.ذل ُ ّط  ل.ٍف أ مر غ.مؽ :  ا.كت.ب ا.ذل فر ُت    .ا 

 زعة "" أ  .ر ا.ف .ء / ا ف  عـ ا.َ. 
ػػؿ ا.ػػذل عػػّدع  صػػدا ت  .  ػػ  .ػػ  .ػػـ عػػاِت .زعػػ.رت  إال .كػػ  عت.ػػف   ػػ ,  صػػدَؽ  ْد ػػ , فهػػذا ا.َر
.ع.ػػمُت, فهػػ. ال عكػػّؼ عػػف مف.كػػدت  مفػػذ  ػػف.ات ا.مدر ػػة اإل تداًعػػة  ػػؿ ر مػػ. مفػػذ ا.ػػ.الدة, .األمػػُر 

ق .ٍة عظفه. ا.ذل ع ّز ف  فف   أف   د  رأ م. أ ..ُؿ أف أ فع , .راَح عضيُط عل  م.ضِع ا.َرح  
 م.دةي 

تطل.ُت ع ر ا.ف.فذِة إ.  ا.مدعفة ا.ض.َِة   ركِة ا. ع.رات .ا.ف.س األص .ء, ع ػعر.ف ف ػ. غ.عػ.ٍت 
 ت  .ػ. كػ.ف.ا  ػد  لقػ.ا اتَ.ض.تهػ.  افف ػهـ أ. أفهػـ مػدف.ع.ف إ.عهػ.   ػرًاي أصػي  إ.ػ   ركػة أ ػداـ 
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ا  فػػ  أذفػػ   ػػ. رًا  ق ػػ.ٍة ا.ممرضػػ.ت .ا.مرضػػ  فػػ  ا.ممػػري كفػػُت أت عػػُؿ صػػ.َت  معػػد عتػػردُد صػػد
 تف رف  :

هه. .كؿ مرعٍض كَزٍء مف .ظعفتهػ.,  " ض يي أعه. ا.مَف.فيي إ ت. ضذ  ط ع ة تر ـُ ا.  مَة عل  َ.
 أ ت. ا.ت   معته. ع.ت.ر,  .. ً. ا.لية مف أَِؿ أف ت تفظ  م.ء .ضمؾي "

 " ييييييييييييييييييييي "
 د ه. ؟ "" أ.ـ ت َْؿ مف كذ ٍة ت لقه. مف ا..دـ .تص

 " يييييييييييييييييييي "
 " أعه. ا.مَف.ف ييي "

 " أ رْس "
ِ  ا.ص.ِت ا.ػذل ع تػرؽ َػداَر أذفػ ي  ل ػُت َ ػدل  صػ.. ٍة ف ػ. َهػة ا.عمػعف فرأعػتُ   صر ُت  َ.
ا.كت.بي فت تُ  عل  إ دن ا.صف .ت .ر ُت أ رأ م ..اًل أف أف   ا.يعرَة ا.ت  ..رُت  ه. .أفػ. أرن 

 ف  ..لمرة ا.ك.فعة   ع ت , .أ ؼ ع.َزًا عف ف.ؿ . ء : معد .ض. ع تطُؼ م
هػ. .ػّر فَ.ػَؿ عككػُر علعهػ.  ..َمػ.ع,  ..ػْت .ػ  : أ .ػدَؾ   ! كلمػ. . ػَع  عففػ.  " . َع  ػعف امػرأٍة .زَ.

 .ّر ًَتف   .فعٍع ال أطعؽ رد ي "
 أم.م  فت..غلُت عف   ..قراءة : ا.فزعؿُ  ض كُت  ص.ت ع.ٍؿ ف.فت   إ. ّ 

ػػؿٌ  إ.ػػ  علػػ  رضػػ    عفػػ  فقػػ.ؿ .ػػ  : إف .ػػ  امػػرأة كلمػػ. غ.ػػعته. تقػػ.ؿ  تلتفػػ  فقػػ.ؿ :  " َػػ.ء َر
 ا تله. .علّ  إكمه.ي "

افطلقػػْت ضػػ كة مفػػ  .ػػـ ا ػػتطْع صػػّؾ أ ػػف.ف  علعهػػ. ف.ففلتػػْت مَلَلػػًة  .هػػري د لػػْت علػػ  أكرضػػ. 
ػ.  ا.فػزالء .ت.ػرؼ أعفػ. أطلػؽ ضػذا ا.صػراخ ا .مفػ.َئي ممرضة م رعة إ.  ا.يرفة .ض  تفظر ف  َ.

ه   ..كت.ب متَ.ضبًل فظراته. ا.مت .ًلةي ت .د.ْت ا.فظرات مع فػزالء ا.يرفػة ا.ػذعف أ.ػ.ر.ا  غطعُت َ.
ػ.   إ.عه. ف .ل  فظراٍت ...عة أ َلتف ي . عفم. غ.درِت ا.يرفػة أط قػُت ا.كتػ.ب د.ف ا.فظػر إ.ػ  َ.

 ا.فزالء ا.ت  را ت تته.مس  عفه. م.عرة إ.   ح..رات غ.مضة, .غف.ُت ي
ص .ح ا.ع.ـ ا. .دس َ.ءت ا.ط ع ة ك..دته.ي أ.قْت فظرًة  رع.ًة إ.  ا.فزالء اآل رعف كـ ت. فت ف  

عفد  رعرلي أَرِت ا.ف َص ا.م.ت.دي رف.ْت ا.ضم.د عف صدرلي فظفْت ا.َرح كػـ .ضػ.ْت  ط.ػة 
ضم.د َدعدةي َل ْت عل  ا.كر   إ.  عمعف ي م كْت كّف   عف كفعه. ا.ف.عمتعف ف. ت لمْت كف  

 لًة .كاف إرادت  كله. تركزْت عفد كف  ا.ت  ع.فدُت فز ه. فتصل ْت ي ..رْت إ ػت.  ػذ.ؾ فرا ػْت ع.
تمّ د كف   عدعف  .فعتعف مف ا.ر غ  ت  أطراؼ األص. ع .ض  تفقؿ فظراته.  عف أف.مل  .ععفػ ي 

, . عفمػ. أ  رتف   اف  حمك.ف  غػدًا ميػ.درة ا.م ت.ػف ي ت. فػْت  لػعبًل .ضػ  ت ػ..ُؿ م.رفػَة ردة ف.لػ 
 .ـ تَْد غعر ا.بلم .الة  ا.تف  :

 " أ. َت  .عدًا  افَؾ  د .فعَت . تي.در إ.   عتكـ ؟"
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كدُت أَع ه.  ػ " ال " ..ال أف  تػذكرُت ك رعػ.ً , فهػززُت رأ ػ  د.ف أف أفظػَر إ.عهػ., .أفػ. أردُد  ف ػرٍة 
 ض.دًة .ر م.  زعفة :
 " أكعديي ف.ـ أكعديي "

.ضػػ  تػػفهض كػػـ ت ػػللْت  هػػد.ء, .كفهػػ. .  ػػؿ أف ت ػػرج مػػف ا.يرفػػة .ضػػ.ْت إ ػػت. عػػدض. علػػ  كتفػػ  
ه  فاغمضُت  ع.دْتي ا تر ْت مف  ك.فعةي أ فْت رأ ه.  ت  الم ْت  صلٌة مف ..رض. األ.قر َ.
ععف   ف..ٍة .أف. أتف.ؽ عطَر ..رض. ا.ف..ز عف ر.اًػا ا.م ت.ػف ,  ػؿ عػف ر.اًػا ا.ط ع.ػة كلهػ.ي 

  ..ْت :
ـَ تلف.ف    ا. .صي اتصْؿ    مت  ت..ءي ""  اترُؾ .َؾ ر 

.كرته.  فرٍح طف..  .ضممُت  قػ.ؿ .ػ ء ال أدرل مػ. ضػ., غعػر أّف  . ػته. األفك.عػة  ػد ا ػتعقظْت 
فػػ  . ظػػة أ ػػ.ج مػػ. أكػػ.ف إ.ػػ   ػػ .ته. ا..معػػؽي تػػداركِت األمػػر أ. ر مػػ. مػػ. اعتقدتػػ   ػػ.ء ظػػف أ. 

 .ط ة .ضـٍ فق..ْت :
 .َة إ.  ا ت..رةي "" أعف , اتصؿ     عفم. ت..ر  ا.ـٍ أ.   

 كـ غ.درت ا.يرفة د.ف أف تلتفتي
ـُ فػػ  صػػ..ة  " إ ػػت.يي ع.ػػت.ريي  ػػ.اءيي ..فػػةيي ال فػػرؽيي .قػػد أ..ػػكِت ا. ك.عػػُة أف تفتهػػ  كَمػػْف عفػػ.

 ا. عفم. .ع تعقُظ عل  م. عق  ا. ت.ـي "
كفػػُت   معػػد ,عػػد.ل ا.لػػد.د  عفمػػ. مق..ػػةَ  رددُت مػػع فف ػػ    ػػزِف مػػْف ال ع.ػػرؼ مػػ.ذا عرعػػد .تػػذكرتُ 

أ ك  .  عف أم.ف ا .أ.ض.م   صدِؽ فّعٍة, فك.ف عردُد أم.م     رعٍة, ع.رؼ أفه. تيعظف  . فذ.كػِة 
  طٍر أمقته. :

 " أمفعة ا.ف .س ا.ذض عةي " 
ػػُت إ.ػػ  .ػػرفة ا.م ت.ػػف ي َل ػػُت علػػ  كر ػػ  فػػ  م.اَهػػِة  .ػػـ أ ػػتطع ا.فػػ.ـ ظهػػرًا ك.ػػ.دت  ف َر

لػعبًلي عػدُت إ.ػ  .. تػ  األكعػرة  عفمػ. أرعػُد  تػَؿ ا.. ػت, .مِس فع .ف ا.ت   دأت تمعؿ إ.  ا.ػدؼء  
فر ُت أعد   .رات    رِز ا.م   ة, مضعفً. إ.عهػ.   ػ.رت  ا.َدعػدة فػ.زداد .ػ.   .تػد عف  ػعَ.رٍة 

ه  م ذرة ي  غعر أف إص ع ا.تهدعد ارتف.ْت  َ.
 "  عَ.رة .ا دةي "

 أ مُع ص.ت صف.ة األب فاتلمس  دلي
 "  عَ.رةي "
 .م.لـ عل  ظهرليته.ل عص. ا
 "  عَ.رةي " 

ه ي  ترتفع   . ة ا.ط عب  َ.
 كـ عات  ص.ت ا.َبلد :
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 " م.ذا ترغب   ؿ ا.ص..د إ.  ا.م.فقة ؟ "
 "  عَ.رةي "

 " أعط.   عَ.رة ! "
عقػػػ.ؿ ا.ضػػػ. ط  ففػػػ.ٍري عقػػػّدـ أ ػػػدضـ إ.ػػػّ   ػػػ. تراـ ..ػػػفقة  ػػػعَ.رة  صػػػعرة, عتكػػػرـُ .ع.ػػػ.له., أَلػػػس 

.  ا.ت  ت عُط    تفظػُر إ.ػ  ا.ػد .ف ا.متطػ.عر مػف أعمػ.   ا.قرفص.ء .أمتصه.    رٍة  عمعقة .ا.َ.
ػػ.  ا.تػػ   .أفػػ. أد ػػف  تمهػػٍؿ كػػ  أك ػػَب كػػ.اف  أ ػػرن فػػ  ضػػذ  ا. عػػ.ة ا.ضػػفعفة, .أرن ا.ملػػؿ فػػ  ا.َ.

.دل غعر ا.مَدلي  ترعدف  طع.ً. ك  تفََز مهمته.   رعة .ترت.ح مف َ.
 

ًا  ػػاع.د إ.ػػ  .ػػقت , إ.ػػ  عز.تػػ  ا.ف.تفػػة, إ.ػػ  ضػػذا ا.لعػػُؿ آ ػػر .عػػٍؿ  ا ضػػع  فػػ  ا.م ت.ػػف  .غػػد
.   طت  ا. .ًفة ا.ت  فضّلِت ا.م.َت متَمدًة ف  كلج . .ط عل  ف.مػة ا.ػدؼء  ف.ر   ا..رعس, .ا 
.ا.ط.ػػ.ـ ا.َػػ.ضز,  عفمػػ. تركتفػػ  .ضر ػػْت مػػع صػػ.ِت أ.ؿ ضػػّر ارتفػػَع فػػداؤ   ػػرب ف. ػػذت ي .ػػف أ قػػَد 

 , ..كػػّؿ ع.ػػت.ر  إال أفػػ. ف..ػػت.رل .ػػـ تػػاِت إال .كػػ  علعهػػ., ..ػػف أ قػػَد علػػ  ف.ر ػػ , فلكػػٍؿ مّفػػ.  ػػدر 
 ت. َظ ا. ع.ة فّ  كـ تتركف  ف   رزٍخ  عف ا. ع.ة .ا.م.تي 

ا.. ُت عمّر  طعًً., فاف. .عل  ا.رغـ مف ...رل  ..را ِة .األم.ف ف  ا.م ت.ػف  . ػ.ف  مػف ا.. ػدة 
راععهػػ. .ت فقفػػ   .ػػ. ه. إ.ػػ , ا.تػػ   ت ػػتق لف  غػػدًا  .. فػػ..ة,  فػػ..ة ع..ػػقٍة ...ػػعقه. . ػػتفتا .ػػ  ذ

.كف  ال أطعؽ االفتظ.ر, ف .َد أف أ  رتف  ا.ط ع ة  اف   اغ.در ا.م ت.ػف  غػدًا فقػَد ا.. ػت َػد.ا  
 .صرُت أ ت.َؿ ا. ر.ج مف ا.َفة ا.مؤ تةي 

عػػدُت إ.ػػ   ػػرعرل .ر ػػُت أ ػػرأ  ػػ    أ  ػػ.ر ا.ف ػػ.ء  , .أر ػػُؿ فػػ  ا. عػػ.ض .ا. ػػ.اد  يفػػ.اٍت  ػػرع.ة 
  ك. .ٍس  .فؽ, أ.  لـ  رعع عت رُب مف  عف أص. ع ا.. تي  ت تزُؿ ا.م.ض 

دتُ   فض.ؿ كافه. تفتظر مفػ  أف أ ػ.َح  تفظر إ. ّ  إ ت. تَلُس عفد  .فة ا. رعر, فت ُت ععف  فَ.
.ه.  م. أفكُر فع  اآلف أ.  م. مّر    ف  غف.ت ي . عفمػ. .ػـ فَػْد مػ. ف ػدأ  ػ   ػدعكف., ا تر ػْت مفػ  

م.ضػػػع ا.فػػػ َض فػػػ  ر ػػػي   تػػػ  ت. ػػػطْت ا. ػػػرعر فبلم ػػػْت عَعزتهػػػ.   تػػػردٍد  ػػػذٍر .ضػػػ  تم ػػػؾُ 
مفتصػػؼ َ ػػدلي ت ركػػْت عػػدل ف ػػ. َ ػػدض. إال أففػػ  أ.َمتهػػ.  ك رعػػ.ء .عفّػػةي افقل ػػُت علػػ  َهػػِة 
ا.عمعف  ت  المَس .تُد ا..ػه.ة أرضػه. ا.ر ػ.ةي دّ ػِت ا.ػر.ح فعػ  فت ػرؾ   َػٍؿ  ػعف ردفعهػ.ي .ػـ ت ػِد 

تمػددِ ,  ال  ة .فته. ا. فل   طػرؼ . ػ.فه., . عفمػ. .ػ.رْت   ركػةِ  اعتراضً.  ؿ إفه. رف.ْت عفقه.
تلػػّ.ْت   ركػػٍة  طعًػػة داف.ػػًة َ ػػدض. إ.ػػ  ا. لػػؼ, كػػـ امتػػدْت عػػدض.   ػػذٍر ف ػػ. ف ػػذل مت ػػلقة ف ػػ. 
األعل ي .ض.ْت كفه. علع  .را ت تم ػد    فػ. .ر ّػٍة .ضػ  تتطلػع إ.ػّ   .عفػعف م تػ..تعفي أد لػْت 

صت   ق ضٍة .اكقةي دعكُت   ق.ٍة .ض  تتلفْت  ..ه.  ذرة مػف عقظػِة ا.فػزالء كفه. ت ت ا. عَ.مة .ا تف
أ.  ركػِة ا.ممرضػػ.ت فػػ  ا.ممػػري ا.ػػتّد افتصػػ.ُ   .تصػػّلب  ػػعف أصػػ. .ه.ي أغمضػػْت ععفعهػػ. ع.ّضػػًة 
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تُػ  .ضػػ  تتػا.  د.ف أف تفظػر إ.عػ ي صػمٌت مط ػؽ  تػػ   .ػفته. ا. ػفل  .ارتفػع صػ.ت زفعرضػ.ي أ َر
 ف  عيّط ف  م.ت   .ن ع..قعف ع.عداف ا. لعقة   .كه.  .د م.ٍت ط.عؿي كاف كؿ َمف ف  ا.م ت.

طؿٌّ ر ع.  عفّث عل  أرض يي تت رعـُ ا..ه.ُةيي تزضُريي  ت  تيدَ.  دعقًة مف زض.ر عّ .د ا.َمريي 
 تد.ُر  .تَ.  .مِس رغ ت ي

 
   عفدم. رفَع األُب أفك  ععفعِ  عل  فهر ا.فرات,

 ًج,. َؼ   عبلء ك..ك.ِر ا.ه.  
 رفَع  ضع  , . ذَؼ ا.مف ,  
 فمؤل دَلَة  ..م.ِء ا.ر راؽ,  
ـَ .  دَلة كم. .ك.ر ض.ًج    ا ت ل
 رفَع  ضع  , .م.  ضدعة ا.زف.ؼ,  
 َ.َء  ..فرِح إ.  دَلة مكؿ ك.ٍر  رل ك عر عفد اإل ص.ب  
 ا.م.ُء ا.ذل َ.ء    م.ء ر راؽ, ف عذُ   ل. ا.مذاؽ,  
 .   ا.يفعة, عاكله. ا.ف.س  ا.  .ُب ا.ت  َ.ء  ه.,     
 

أ طػػُت  صػػرض.  ػػذراع  .ضػػيطُت َ ػػدل علػػ  عَعزتهػػ., فرف.ػػْت َ ػػدض.  لػػعبًل, م ػػتفدًة  عػػدعه. 
هػػ.  قضػػػع  ي .ػػػ.رُت   لػػِؿ .ػػػه.ت  فػػػزاد  علػػ  م ػػػفد ا.كر ػػ  ا.ػػػذل إ.ػػػ  عمعفػػ , .را ػػػْت ت ػػػّؾ فَر

 تػ  ا ػتقّر رأ ػ  ضع.َ ي  ...ُت ا.فه.ض ف..رُت  ا.ـ فػ  صػدرلي أدركػْت ذ.ػؾ فػدف.تف   تػرٍ. 
علػػ  ا.م ػػدِة ك.فعػػةي غّعػػرْت َل ػػته. .دارْت ف ػػ.ل ر ػػع د.رةي تطل.ػػْت إ.ػػ   .عفػػعف تمطػػراف ا..ػػه.ة 
.ررًاي فت ْت زرًا مف أزرار صدرعته. ا. عض.ء فظهر أعلػ  فهػدعه. ا. ضػعف ..اٍد مرمػرل عتػد.  فػ  

ا.ػػػػ.ادل .ارتفػػػػع  عمقػػػػِ  صػػػػلعٌب ذض ػػػػ ي  ّ. ػػػػْت صػػػػدرض.  لػػػػعبًل, .ػػػػ. كة ذراععهػػػػ.   .ضػػػػهم. فضػػػػ.ؽ
ا.صلعبي امتدْت عدل  َرأٍة, .  ؿ أف تصَؿ إ.  صدرض. صّدته. .را ْت تفتُا زرًا ك.فعً. .ض  تفظػر 
إ.ػػ   فظػػرٍة  . ػػعٍة ال ت لػػ. مػػف  قػػٍد م ػػتفّزي فت ػػْت أزراَر صػػدرعته.  ػػ طء .أفػػ. أتطلػػع إ.عهػػ.  ػػفهـٍ 

ف ػّر َػ.ًٍع, ضػػ.َؽ  ػ  ا.فضػػ.ءي  عػ.َزًا عػف أ ػػذ زمػ.ـ ا.م ػػ.درة, أعفػ  االفتػراس ا.ػػذل علعػؽ  ف ..ػػة
مّدْت عدعه. ف . ظهرض. .تفتا  م..ة ا.فهدعف ا. ػ.داء ف ػقطْت علػ  ا. ػرعري افػد.ؽ فهػداف صػل .ف 
  لمتػػعف مفت.ظتػػعف .ضػػ..تعف  فعتػػعف, . ػػد افتف ػػْت علعهمػػ.   ع ػػ.ت ا.تهػػعج, عتػػد.   عفهمػػ. صػػلعب, 

ههػ. تركزْت أفظ.رل علع  ف.زددُت ضع.ًَ.ي تق. ْت عل  َ دل مقر   َة رأ ػه. مػف رأ ػ ي م ػكُت َ.
 مف ت ت األذفعف  كفّ , مرددًا  يع . ِة مْف ..رَؼ عل  اإلغم.ء :

 " أعته. ا.ملكُة ا..ظعمة, ا.كتّ.ف ا.مصق.ُؿ ا.ف. ر 
 ع.ت.ُر, ا.كتّ.ف ا.مصق.ؿ ا.ف. ري "   
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ه , .ض  تردُد  صعيِة أمر   :.  ؿ أف أ.تهـ .فتعه. رف.ْت رأ ه. مقر ًة صدرض. مف َ.
 "  ّ ِؿ ا.صلعب ! "

ف.متكلُت  .ًفً. مف . ء ال أعرف ي  ّ لُت ا.صلعَب   ..ٍع داففً. رأ    عف فهػدعه.ي أغمضػُت ععفػ  
 .ػػه.ٍة ف.ػػممُت راً ػػًة أ.عفػػة َػػدًاي راً ػػة  رع ػػة مػػف فف ػػ ي فػػ  ا. ػػدء  ...ػػُت أف أتَ.ضلهػػ. إال أفهػػ. 

أ  ػُب أفػ   ػد ف ػعته., .ضػ. إفهػ. تمػؤل راً ػةي راً ػة كفػُت  ازدادت ع قً. ف  أفف  .طيْت عل  كؿّ 
َ دل, ت تعقظ ف  ر.  , أتذكرض. َعدًا  ؿ إف  .ـ أف ه. ع.مً.ي إفه. راً ة ف.طة أم  ا.ت  كفػُت 
أ تطعع تمععزض. مف ر.اًا ع.ػراِت ا.ف.طػ.ت ا.تػ  ك.فػت ترتػدعه. ف ػ.ة أ رعػ.تي ضػ  .ع ػت راً ػة 

ػػًة  ػػ...رؽ,  ػػؿ إفهػػ. راً ػػة   .صػػة, أ.ػػمه., أراضػػ., أ ػػم.ه., أتػػػذ. ه. م ػػٍؾ أ.    ضػػعرة   ممزَ.
.أتلم ه.  عقعِف  .ا   كله.ي دف.ُت َ د إ ت.  لعبًل .تطل.ُت إ.عه.   ػ.ٍؼ ففظػرْت إ.ػ  .ضػ  تػردد 

: 
 " أ...  ع. صيعرلي "

هه., ف.فت هْت إ.  ترددل . ر.دت  ف.فت.لْت زفعرًا .تا.ض.ٍت عمتزُج فعه. ا...ُؽ   قطْت كف.ل عف َ.
 صػػػػرامٍة أ. كراضعػػػػٍة,  .ػػػػد أف رأْت غصػػػػف  . ػػػػد  ػػػػدأ  .الفكمػػػػ.ِش .ا.ػػػػذ .ؿي  .ػػػػ ّ  ػػػػ...هري تطل.ػػػػْت إ

َ ظْت ععف.ض. . ...ػْت أف تفطػَؽ  .ػ ء, .كفهػ.  ػرع.ف مػ. الفػْت .ػعًً. ف.ػعًً. .ضػ  تػردُد  صػ.ٍت 
 متيفج مص .ب  ..زفرات :

 " افظْر ! ع. صيعرل افظْر  ! "
اصػػلْت كبلمهػػ. ا.متقطػػع .ضػػ. ع ػػرج مػػف .ػػفتعف تلفّػػُت فلػػـ أَر ا.َهػػة ا.تػػ  ت.ػػعر إ.عهػػ., إال أفهػػ. . 

مرت..ػتعف, مصػ . ً.  لهػ.ٍث .زفعػر أ.ػ.ؿ فػّ  ض. ػً.,  تػ  .ػ.رُت  ػاف ا. عػ.ط ا.تػ  تػر ط ا.َػػرح 
 ف  صدرل  د أ..كْت عل  ا.تقطع :

 " افظْر ع. صيعرل ! "
 " يييييييييييييييي "

 يي .ا .ه.ي " ِر يي أمِ  يي رك ه.ا. مُؿ يي  .د يي أف يي فّط يي عل  يي ظه "
 " ييييييييييييي "

 " افظْر !! م.ذا يي عف.ُؿ يي ا. مُؿ يي  اّم ي "
 " يييييييييييييييي "

 " ا. مُؿ يي  .د يي أف يي فّط يي عل  يي ظهِر يي أمِ  "
َ. ػػدض. ع ػتض فػػ.  ي ضززُتهػػ. كػ  أ. ظهػػ. مػػف َف.فهػ., غعػػر أفهػػ.  إ.ػػ ّ  ت. فػْت  لػػعبًل .ضػػ  تفظػرُ 
هػ  مقر ػًة  لمتهػ. مػف فمػ  .عػدض. تػدعُؾ ع.دْت مت. كة    د  .فػٍؼ  ضػع   اف.ًة صدرض. عل  َ.

 .ض  تردد  يضٍب .فف.د ص ر :
 "  .د أف فّط عل  ظهر أم 
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  .د أف فّط عل  ظهِر أّمِ  "  
ه  مكؿ  طٍة ت ت.د .هَ.ـٍ .ض  تصرخ  هع تعرع. :   زفرْت  َ.

 " فّدْت عفه. صع ُة ف..ة "
هػ.  لػعبًل ف ػ. األ ػفؿ فتز لػؽ فهػداض. علػ  صػدرل . مػف كتفعهػ.ي دف.تُ هاضتّز َ دل مرت..ً. فم ػكتُ 

ا.مفتصػب  َفػ.ٍف مػف  ر صدرل ف.ضتز .ا فً.ي  ّر ػُت  ضػع  .الم ْت  لمت.ضم. م.ضَع ا.َرح ...
صدرض. فتلقفت   عف فهدعه.ي ا تّؾ   ل ػ.ؿ صػدرض. مبلم ػً. ذضػَب ا.صػلعب ا. ػ.ردي أغمضػُت ععفػ  

ػبًل مػػف آالـ ا.مصػل.ب عل َِ عػػ ي .ػ.رُت  ف.ػػ.ٍة غرع ػٍة تػػد لف  مػف كػػؿ  لعػة فػػ  َ ػدلي أط قػػْت  
 علع   ق.ة .ض  تردد َ. دض. ع فؽ :

 " فْؾ صدرل ! فكف  ع. صيعرل ! فؾ صدرًا أرض.ؾ ! "
فت. كُت  كتفعه. .أف. أ   ُ  .أدف.   عف فهدعه.   طٍء  ت  عصؿ إ.  .فتعه. فتتلقف   ل .فه. ال  ًة 

 :رأ  , مرددًا  ص.ٍت ع.ؿ 
 " ت... يي ت... يي ع.يي "

 " ييييييييييييييييييييييي "
" ت.ػػػ.. يي ك.ًفػػػً. َمػػػْف تكػػػ.فعفيي إ ػػػت., ع.ػػػت.ر, مػػػرعـ ا..ػػػذراء, رضػػػعة ع ػػػد ا.  ػػػعفيي ت.ػػػ..  عػػػ. 

   ع ت يي ت...  ع. ع.ضرت  ا.لذعذة ييييي "
 

ٌر مطػاطئ ا.ػرأس أ.  .  ت.ًَ. مف ا...ِؾ . ّمل.  صلع  ,  عفم. را ت ا. ع.ط تلهُب ظهر  .ض.  ػ.ً
ػػِ  أ ػػٍد عبلمػػُة .ػػفقٍة أ.   َػػبًل, أ. ر مػػ. كػػ.ف ع.ػػّد ا. طػػ.اِت ا.قلعلػػة ف ػػ. ا.مػػ.تي .ػػـ ت ػػُد علػػ  َ.
رض ػػة,  ػػؿ ك.فػػِت ا.ل.فػػ.ِت تُػػد.ُؽ علعػػِ  مػػف ا.ػػذعف اصػػطف.ا علػػ  َػػ.ف   ا.طرعػػؽ .كػػافهـ ع ػػتككر.َف 

 علع  ا.ل ظ.ت ا.قلعلة ا. . عة مف عمر ي
 .عةي "" ضذِ  عبلمة مف عبلم.ت ا. 

ـّ  ..تقػػ.ِط مػػف األرض  َػػر كػػ  عرمعػػ  ف ػػ. ا.م كػػ.ـِ   ػػ.ؿ .ػػعٌخ  كقػػِة ا..ػػ.رؼ .ضػػ. عػػرت.ُش, .عهػػ
  ..صلبي

 " أعة َرعمٍة أ .ُع مف َرعمِة إف .ٍف عيتصُب أمُ  !؟ "
هه.  .ن ععفعف عتط.عُر مفهم. .رر ا. قدي   ..ت امرأٌة .ـ تك.ْؼ مف َ.

 ْت عفه. صع ة ف..ةي "" ا. مُؿ  .َد أف فّط عل  ظهر أّمِ , فدّ 
 صر ْت ع.ت.ر .ض  ت رُؾ فهدعه. .تد ؿ رأَس  ضع   ف  فمه., تمتّص م.ء .ه.ت ي

 " تف....... "
 .أص.اُت ا.ل.ف.ت تتف.غـ مع . ع ا. ع.ط فع ثُّ ا. .ًر إ.  ا.م.ِت  ط. ي

 طلَب م.ًء, ف  َر ا.َبلُد مف  .ص.ح أ د ا.متَمهرعف :
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 " ا ق.   .اًل ! "
 .ُت ا.متَمهرعف .ضـ ع.عر.ف إ.ع    ّ . .تهـ  . رعف مف يف.رتف.ْت ض ك

" أ.الَد ا.ق  ػػِة, .ػػـ عكػػْف أككػػر   ػػًة مػػف  .ر ػػ.س ا.ػػذل  رأتمػػ. ,  ػػؿ .ػػـ عكػػف أككػػر  ّ ػػًة مػػفكـ .مػػف 
 مل.ككـ .أف ع.ًكـ ا.قتلةي "

.ف ا. قدي  افطلَؽ ص.ُت رضعة ع د ا.  عف .. ً. مهَر
لت.ب فرا ْت تكعرف   تا.ض.ته. .ت ت كف  عل  ا.م.اصلة تطل.ْت إ.  . د أ..كُت عل  اال ت بلـ .

 .ض  تردد :
 ! عّمْد َ دل  مفّعؾ ! " ت..ؿ ع. صيعرل !! ا ذْؼ  عف كدع  "

 " تف....... "
ك.ف ا.صدن عتردد ف  ا..ادل ا.ذل ع عط  ..تّلة,  عػث أرتفػَع ا.صػلعب  .فتظػ.ر ا.م كػ.ـ  ػ..م.ت, 

.األرض َ .راُت رمٍؿ .غ ػ.ر عرتفػع ف ػ. ا. ػم.ءي ضػ. ْت علعػ   مراء,  .ك.فت ا. م.ُء مل دًة  يع.ـٍ 
هػػػ  ف ػػػ.َؿ دـٌ مػػػف ععفعػػػ   داًػػػرة ا.متَمهػػػرعف .ضػػػ. َػػػ..س فػػػ  مركزضػػػ.ي . ػػػَع  ػػػ.ط ا.َػػػبلد علػػػ  َ.
.ِ  ا.ف.س  فظراِت ا تق.ٍر .كر ي .د.فم.  .مف رع , عفدض. ضّب ا.م ك.ـ  .إلعداـ .ا فً.ي تطلَع ف  َ.

هػػ  كآ ػػة . ػػ.ٌؼ ممتػػزج  إرغػػ.ـٍ أ.  عػػ.ٍد صػػ.َد .اكقػػ.ً  إ.ػػ  ا.صػػلعب ميمػػَض ا..عفػػعف, تلػػ.ُح علػػ  َ.
  ٍَؿ .ـ ع.فع .  عفد أ ٍدي ارتف.ْت أصػ.اٌت ضع ػتعرعة تصػّب ..ف.تهػ. ا.ق. ػعة علعػ  .ت.عػدُ   .ػ.ٍر 
 عبل ؽ  عرت  . .ذاِب ا. .عر, .كّف  رع.ف م.  ّؿ صمٌت َلعٌؿ كاف  ت لَؿ إ.  ا.مك.ِف  ل ًةي 

ع   الضكػػػًة, ت.صػػػر  .تم ػػػُا صػػػدَرض. . لمتعهػػػ.  ػػػآ ر  طراتػػػ  .تقّ ػػػُؿ رأ ػػػ  ك.فػػػت إ ػػػت. تم ػػػؾ  ضػػػ
 همػػِس .ػػفتعه.  تػػ  ارتمػػْت عفػػد  ػػدمّ  الضكػػًةي .د.ف أف تفظػػَر إ.ػػّ  را ػػْت تم ػػُا ا.صػػلعَب ا.ػػذل 

 غط.  ا.مف ُّ  مفدعٍؿ .ر  , .تقّ ل    ..ِع راض ة متمتمًة  كلم.ٍت ال أ م.ه.ي    
د ا.مػرُء ع ػمع د ػ.ِت ا.قلػ.ب كقػرِع ط ػ.ٍؿ .عضػعؽ  صػ.ِت أفف. ػِ ي   َط ا.صمُت  ط.ت   تػ  عكػ.

 فَاًة اففَرْت صر ٌة مد.عٌة فا دكْت ت ل بًل ف  ا.فض.ء :
 " إعل  

 إعل  
ـَ ْ.َ ْقِتف  ؟ "  .ِ 

 .افه.َر ا.رأُس عل  ا.كتِؼ م ّلمً. ا.ر.َح إ.   .ًره.ي
 

.عػػػ.ـ ميػػػ.درة ا.م ت.ػػػف ي مػػػّدْت عػػػدض. فػػػ  ا.عػػػ.ـ ا. ػػػ. ع َػػػ.ءْت ممرضػػػٌة, .أ  رتفػػػ   ػػػاف  حمكػػػ.ف  ا
ر.ػػ.دات صػػ عٍة .م ظػػ.رات  مصػػ.ف ًة .مهفًػػًة علػػ  ا. ػػبلمة .ضػػ  تتلػػ. علػػّ   .ًمػػًة مػػف .صػػ.ع. .ا 
 صػػعية أمػػري فهضػػُت  ت ػػ.طؤ .ر ػػُت أَمػػع  .َعػػ.ت   تمهػػٍؿ مصػػطفٍع, مت فػػزًا .. ػػِع أعػػة  طػػ.ٍة 

ْمػِع مبل  ػ  ا. عضػ.ء تقترب مف ي د لِت ا.يرفة ممرضٌة أ ػرن . ػدأْت  تيععػر .ر.ػؼ ا. ػر  عر َ.
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كافه. ت كف  عل  اإل راع ف  ا.مي.درة .ع ّؿ م لػ  .ػ ص آ ػري  ...ػُت أف أت .عػَؿ . ػر ِة . ػٍت 
إضػػ.ف , إال أفػػ  ا ػػتففدُت كػػؿ طػػ. ت  علػػ  ا.مرا.غػػة .دّب فػػ  فف ػػ  ا.عػػاس مػػف رؤعػػة ع.ػػت.رل 

 ك رع.ء ي ك.فعًة .ا تعقظْت أف.ل في.درُت ا.يرفة   ط.ات  طعًة تفت.ؿ ا.كقة .ا.
ف  ا.ممّر تَمَع  ..  عدد مف ا.ممرض.ِت .ضّف ع.دعفف   فظػراٍت  .فعػة .ا ت ػ.م.ٍت ف علػةي .  ػؿ 
أف أ طػػ. ف ػػ. فه.عػػة ا.ممػػػر,  ػػا.ُت إ ػػداضف عػػػف إمك.فعػػة رؤعػػة ا.ط ع ػػة إ ػػػت. .تقػػدعـ ا..ػػكر .هػػػ. 

 فاَ. تف   :
 " إ ت. افتقلْت إ.  مدعفٍة أ رني "
 ٍة :. عفم. رأْت دض.ت  أض.فْت  كق

 " مفذ  م ِة أع.ـي "
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 , مرًة أخرىالنورس                   
 
 
 
 
 

مرًة أ ػرن عػدُت إ.ػ  زا.عتػ , ف.فػذت  ا.مطلّػُة علػ  ا..ػراءي عػراٌء .ا ػٌع, أفعػٌؽ, تر ػُؿ فعػ  ا.فظػراُت 
فػ.ف, . عفمػ. .ػـ   رّعٍة ف . األفِؽ ا. .عد كافه. ت.ّرع  مف ضفدا م  .تتقرن تضػ.رعَس فتفتػِ   .ػ ٍؽ َ.

ت َظ   .ن غّصِة ا. رم.ِف كظ.مئ ع.ّب كاَس ف.ٍر, تي.ر إ.  مي..ر ا.ففس ا.ملته ػة, ت  ػُث عػف 
 فكرٍة مت .معٍة ت.عد .ه. .عًً. مف ا.ت.ازفي 

 لة  بل د.عػؿ إ.ػ  .ف.فذت  ف.فذٌة . عدٌة ف  ص راء, فبل َداَر .ال  عت  .ن مف.زٍة .رم.ٍؿ . .افَؿ را
ا.مَه.ؿي ظما . راٌب .  .ٌؽ ط.عٌؿ أرن  ّط فه.عتِ  .اض ً. .ض.ح ا..مس, ..كػف .ػف أصػَؿ إال 
. د ا تففدِت ا.ففُس كّؿ ط. ته. .لفرِح أ. .ل زِف, ألكت.ػَؼ أ عػرًا أْف ال غ..ػَب فػ   ػ .ِؽ ا..مػر .ال 

 ميل.بي 
ا.ير ػُة .ا.. ػدُة ك.ػ.ضرتعف تترا.ػق.ف  ..كلمػ.ت  زا.عٌة ف  ا.مك.ِف ا.ذل ُطم ػْت م...مػُ , تتقػ.طع فعهػ.

ا. ذعًة, .أف. َ..س  عفهم. علػ  دّكػة ا.مػ. .ِر, أ صػ   م ػ  ِة .رعػ  مػ. ت قّػ  .ػ  مػف أ ػبلـٍ .ػـ 
 تتل.ْث  .دي

 " أعه. ا.ف.رسيي "
رددُت مع فف   .أف. أتطلُع إ.   طِا ا. ف.ع.ت   كً. عف غرعم  ا.ذل ا.تقُت إ.عِ ,  ؿ ا.تقُت إ.  

ل .ػػ ء عطعػػُر فػػ  ف ػػ ِة ا.فضػػ.ِء ا.ضػػّعقِة, أ. عت ػػرُؾ فػػ  ضػػذا ا..ػػراء, أراُ يي أ ػػم. يي أ.م ػػ يي أ
أ.ـّ راً ت , كػ  أدرَؾ أّف .ػ   .ا ػً. صػ.. ًة .بل ػت داـ, ..عكػ.َف ا.م.ػهُد ا.ػذل أمػ.م   قعقػًة, ال 

 لهػ. فكػرٌة أ ػرني مَرد فكرٍة ت..ُد فػ  ا.ػذضف فعَّ ػدض. ا.ػ.ضـ, كػـ تتبل.ػ   .ػد أف ُت ػتهلَؾ .ت ػؿا م
 عفم. كفُت را دًا ف  ا.م ت.ف , كفُت أفظُر إ.  ا.ف.فذِة  ..م. ا تعقُظ .كػاف  أت. ػُع زعػ.رَة ا.فػ.رس, 
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ػػ.ِج ا.ف.فػػذة  .ػػذا ف عفمػػ. عػػدُت إ.ػػ   عتػػ  كػػ.ف أ.ؿ أمػػٍر ف.لتػػ  أفػػ  أز ػػتُ  ا. ػػت.رَة ..لّػػ  أَػػُد علػػ  َز
  . ء أ.    ..  دي م.فرًة تركه. ف  غع.  , . عفم. .ـ أَْد ..رتُ  ر ..ةً 

 " ..رَت !؟ أـ مَرد فكرة  طرْت ف  ا.ذضف ؟ "
 " يييييييييييييييييييي "

ـَ ا.  د ؟ " .. " 
 " ييييييييييييييييييييي "

 " أألَف ا.ف.رَس  د ترفَع عف مم.ر ِة أف...ِ  ا..د.افعة ؟ "
 " يييييييييييييييييييي "

َد ف.ر ًة تق. م  ا.لذة ؟ "  " أـ ألف  َ.
 م.ي "" ر 

" ر مػػ. ألفػػ   ػػد عكػػر علػػ  َػػد.ا  فلػػـ ع.ػػْد م..ك ػػً. أ. عػػد.افعً. ع  ػػُث عػػف فقػػ.ِط ضػػ.ِؼ اآل ػػرعف 
.عػػػفّفس عػػػف عقػػػدِ  ا.متكل ػػػة   ػػػ ب ا. رمػػػ.ف, أ. ا..قػػػد ا.تػػػ  ت.اركهػػػ. عػػػف   علػػػٍة أدمفػػػْت ا. ػػػ.َؼ 

 .ارتكفت إ.  مصعرض. ا.ق.  ي " 
 " م.ذا تقصد ؟ "
 " ال . ءي "
 " ا رْس ! "
 أ ْؿ .عًً.ي أفَت ا.ذل تق.ؿي "" أف. .ـ 

 " أف.يي أفتيي َمْف أفتم. ؟ "
 " ييييييييييييييييييي "
 " ييييييييييييييييييي " 

مرةً .مفذ ع.رِة أعػ.اـٍ  ػرأُت ع ػ.رًة فػ  كتػ.ٍب ت.ػعُر إ.ػ  أف ا.ك ػَت ا.َف ػ  ع..ّػد  ..ػًة عد.افعػًة فػ  
ِة  ػّط  قلػـِ ا.رصػ.ص . عػٍد ت ػد. أفهػ. ك.فػْت ففس اإلف .في أتذكُر أف   رأته. . د .ِضَع ت َت ا.. .ر 

ترتَػػػُؼ  .فػػػً. أ. .ػػػه.ة, . عفمػػػ.  ػػػا.ُت صػػػدعق  ا.ػػػذل أعػػػ.رف  ا.كتػػػ.َب عّمػػػ. إذا ت. ػػػَؼ عفػػػد ضػػػذ  
ا.. ػػ.رة, اففَػػَر  قهقهػػٍة أغػػ.ظتف  .ضػػ. ع.ػػعُر    ػػٍث إ.ػػ  ا.ػػ.تِر ا. ّ ػػ.س ا.ػػذل عزفػػُت علعػػ ي ..كػػ  

أم.م  ع.رعً. أ ..ُؿ  تَر عػ.رت   عػدعف عفضػُا ارتَ.فهمػ.  عيعظف  أككَر .عتلذَذ  رؤعتِ  .  .أف. أ ؼُ 
 لق  .ارت .ك ي ضمَس إ.  كاف  ع .ُح .    ّر  طعٍر, .أ  رف   اف   صػَؿ علػ  ا.كتػ.ِب مػف امػرأٍة 
ت  ت مُؿ صعفعَة ا...ل, فا.ػ.َر   ركػٍة  َمعلٍة َم.ت   ه. عبل ةي .ـ عكمؿ  دعك   عث د لْت زَ.

ا. فل  إ.  ط ع.ِة تلؾ ا..بل ةي ا تفِفرْت أ.ع.ء ف  فف  , فر ػُت أت عػُؿ مف ععفِ  .اف راِؼ .فتِ  
امػػرأًة .ػػ   ع.رعػػٍة فػػ   ػػرعرض., تتمطػػ , تُػػد ؿُ  عػػدض. ت ػػت . . ػػه. ا.ػػدا ل  . ..عػػد األ ػػرن ت ػػ ُب 
ـَ مػػف  ػػعف .ػػفتعه. ميمضػػة ا..عفػػعف  ف.ػػ.ٍة أ.   قػػد, .ت ػػط  طّػػً. مرت كػػً. ت ػػت ا.. ػػ.رةي ..كػػ   ا.قلػػ
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.  غعػر مػ. أ.ػ.ر إ.عػ , ر ػُت أم ػد صػدغّ  م ػ..اًل تػذكر ا ػـِ  أم.ـ ص.    .أك تُ   أ ف  ارت .ك
ا.كتػ.ب .ا ػػـ مؤ.فػ ي .علػػ  ا.ػػرغـ مػف ارت ػػ.ك  . ػػع. ت  علػ  َ ػػِد صػػ.  ِة ا.كتػ.ب, فقػػد تػػذكرُت 
ا..ف.اف, .كاْف .ـ تفت.ظ أعض.ً  ا.َ دعة . دض.  ؿ ت ..ْت ذاكرت  إ.   ضعٍب عف ُض فع  عرُؽ 

 ا.تهعج :
 االفهم.ـ  ..ذات .مع.عؿ ف.ك. " "

رددُت اال ػػـ  فػػرٍح طفػػ.. , غعػػر أف صػػدعق  .ػػـ ع ػػِد أل اضتمػػ.ـ  ػػامِر ا.كتػػ.ب  قػػدر مػػ. كػػ.ف مهتمػػً. 
  حغ.ظت ي ..ك  أ ف  .عًً. ال أعرف   ا.ُت ص.    :

 " .ضؿ تذكر م.ذا كتَب عف اال تمف.ء ؟ "
 .ـ افتظْر مف  َ.ا ً. إْذ ر ُت أ رأ  .رت .ؾ :

. عظهر اال تمف.ء, .ذ.ؾ أمر ف.در, فه. عظهر  .كؿ إعَػ.  ,  ركػة تَػرد ط ع.عػة ترتػدل " عفدم
ف  آف م.ً.  عمة درس فل ف  .عبلج ضر.رلييي ا. ركة ا.تػ  .ػ. أَرعػْت فػ  ا.. ػِت ألغفػْت عػف 
 ػػرب طػػر.ادة, ا. ركػػة ا.تػػ  تر.ػػدف. إ.عهػػ. ا.ط ع.ػػةييي .ضػػ   ركػػة ع. لػػة ألفهػػ. ال تت. ػػُؼ علعفػػ., 

ف ت.ُج إ.  أ د .ع .عدف.يي إفه.  ركُة ا.ط ع.ة ذاته. ا.ت  تلّ ػ  ا. .َػة تم.مػً.  م.ػزٍؿ عػف  .ألفف. ال
األض.اء أ. ا. َعؿ . . تقبلؿ ت.ـ, .ع ق  اال تمف.ء مقترفً.  ا.ض.ـِ ا.م علة .م .طرض., إف  .كؿ ا.لذة 

 ييي "ا.م ..فة .لط ع.ة ا.ت  ا تكرض. ا. .ُر .تَ..ز ا. د.د ا.ت  ك.فت م.ّعفة .هـي
دُت ص.    ..رَد ا.ذضف .عفظُر إ.    بلضٍة, أ. ر م.  فظرٍة   ػ ته. فظػرَة إ.ػف.ٍؽ  ت. فُت  عفم. َ.
أ. ا ت ف.ؼي أدف  رأ   مف أذف  ض.م ً., فَ.ءْت ضم .ت  كضر ِة فاس عل  َمَمتػ ي أ  رفػ  

 مفت.بًل م..عَر  زٍف ر مه.  م ..يٍة .اض ة :
   ا.دفم.ركعةي "" إف  ا.كت.ب ا.ذل ا ت.رت  مف َ.رت

 ت. َؼ  لعبًل كـ أض.ؼ زافرًا    رٍة مفت.لة : 
 " ا.ت  افت رْت   ؿ  فتعفي "

 تلَؾ ا.لعلة  لمُت  اف  أف ُش   رًا  دعمً., .أض.َع ضعكبًل عظمعً.ي
 

ا ػػتعقظُت صػػ . ً. علػػ  أصػػ.اِت ا.فػػ.ارِس  ػػرَب ف.فػػذت ي تركػػُت ا.فػػراَش م ػػرعً., كػػاف  علػػ  م.عػػٍد 
ا. ػػت.رةي ك.فػػْت َػػ.رت  ا..َػػ.ز ا.تػػ  تقػػعـ فػػ  ا.طػػ. ؽ ا.كػػ.ف  فػػ.ؽ .ػػقت  تم.مػػً.   ػػ.َف . تػػ ي أز ػػتُ 

ترمػػ   طػػَع ا.  ػػِز, .ا.فػػ.ارس  تتػػراكـ علػػ   .ضػػه. ي   كػػُت عػػف ف.ر ػػ  األعػػرج فلػػـ أَػػد   عفهػػ., 
.كفت أتمف  أف أَد  ضمَف  رِب ا.ف.ارس ا.ت  تتص.رخ .تصطدـ   .ضػه.  ػدف.ءة ففػٍس تفرضػه. 

أ قػػؽ افتصػػ.رًا علػػ  ضػػذا ا.يػػرعـِ ا.ػػذل ت ػػداف   ترف.ػػِ  ا.فػػ.رغ .ك رعػػ.ء ع ػػد  هػػ.  غرعػػزة ا.َػػ.ع, .كػػ 
فقص  ا.ف.ضا, .ض. ضػ. ع ػقط اآلف أمػ.م  .ع.ػ.د إ.ػ  ط ع.تػِ  ا.يرعزعػة, مفضػمً. إ.ػ  ا. ػرب  .ػد 

 أف رّ.ضت  أفك. , عفدض.  ا .ؿ .   .م.تٍة .ت.ٍؼ :
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ؿ .ػـ ت.ػْد عػد.ًا  ػ ي اآلف .ػـ ت.ػد صػدعق يؾَ مع أ.ؿ مض.َ.ٍة ت لعَت عف ك رع.ًػَؾ .غػر.ر  " أرعفي
 تَؾ إذا عػدَت ترمػ  ف.فػذت   ػذر َؾييي املُص ر   اذضْب إ.  ا.َ عـ أعه. ا..ضعع ! أفت ر  فّدعت ي
 أعه. ا..ففي "

فَاًة افت هُت إ.  فف ػ , .ا فػً. . ػط ا.يرفػِة . ػد ا ػت ّد  ػ  غضػٌب .ػدعٌد, .أفػ. أصػرُخ م ّركػً. عػدّل 
كلم.ٍت  ذعًةي ت. فُت مذض.اًل كاف  ا تعقُظ مف ك. .ٍس غرعػبي تطل.ػُت إ.ػ     ركٍة غ.ض ٍة, مردداً 

عػػػدّل .ضمػػػ. متصػػػل ت.ف تتهعػػػآف .فصػػػِؿ رأِس ا.فػػػ.رس عػػػف َ ػػػدِ  .ععفػػػ.ل مت ػػػمرت.ف علػػػ  ا..فػػػؽ 
ا.رضعفػػة, مفتظػػرًا  فػػرٍح ..ػػ.ؽ رؤعػػَة ا.ػػدـ ا.ػػذل  ػػعفعض علػػ  كفػػّ ي ذ.ن .ػػ ء فػػ  ر. ػػ   ػػ طٍء 

.ػعًً. ك ػ...ٍف مكقػ.ب,  تػ  ت ػ.َؿ َ ػدل  ر ػًة  ..عػة كق.مػٍة مػف فػراغي م  .ٍس, .افكم.ُت .ػعًً. ف
..رُت  د.اٍر .دعد .رغ ة  ..تقعؤي تلم ُت م فَد ا.ف.فذة . طػ.ُت   ػذٍر كػـ ته..عػُت علػ  ا.كر ػ , 

  ل ػػػ  تت ػػػ.رعُ  داف.ػػػً. رأ ػػػ  ا.ُمهمػػػؿ علػػػ  م ػػػفد ي د ػػػ.ًؽ مػػػرْت .أفػػػ. فػػػ  غع . ػػػٍة .د.ار, .ف ضػػػ.تُ 
  ا.رغـ مف ضيط  عل  رك تعهم. إلعق.ؼ اضتزازضم., .كف د.ف َد.ني ..رُت . . .ل تهتزاف عل

ػً. مػف   ا.ـٍ ف  م.ضع ا..ملعة كاف  عػ.َط ا.َػرِح  ػد  ػدأ عتفتػؽ, .كػ.د  ل ػ  عقفػُز مػف م.ضػ.ِ   .َر
 فصػػ  ا.صػػدرلي أغمضػػُت ععفػػ  .أفػػ. أم ػػُؾ  ل ػػ  ا.فػػ.فَر, كػػاف  أ ػػ..ُؿ إع.دتػػ  إ.ػػ  مك.فػػِ   تػػ  

هػ  ا..ػ. ُب .ا.ز ػُد ضدأت أفف.    لعبلً  ي أ رعُت إ.  ا. ّمػ.ـي تطل.ػُت فػ  ا.مػرآِة فهػ..ف  مفظػُر َ.
هػػ    ففػػ.ِت مػػ.ٍء  ػػ.رد ف.ػػ.رت  ا.ػػذل  ػػ.َؿ مػػف .ػػد ّ  .ا ػػتلط  ع.ضػػ    عػػ.ِض . عتػػ ي ر.ػػقُت َ.
هػػ  ك.فعػػًة   ػػذٍر ف ػػ. ا.مػػرآة . ػػد كفػػُت  .ًفػػً. مػػف أف أرن   ق.ػػ.رعرة ت ػػرل فػػ  أ.صػػ.. ي رف.ػػُت َ.

هػ  ا.مرت ػـ فػ  ص.رت  . د ت .  .ْت إ.  ص.رة م ٍخ أ. . ص آ ري تطل.ػُت فػ  عمػٍؽ إ.ػ  َ.
ا.مرآة, ك.فْت التزاؿ ضف.ؾ مبلما .. ٍص ع. هف ,  ّد ُت إ.ع   َػرأٍة فرا ػْت تتضػُا ا.صػ.رُة أككػر 
.أككػػر, .عػػزداد ا..ػػ    عففػػ. .ضػػ. ً.  تػػ  ا ػػت..َد ا..ػػ ص اآل ػػر ك.مػػَؿ مبلم ػػ ي .ػػ.رُت   َػػٍؿ 

 عفػ  . عفػ , ضػذا ا.ػذل عل  ػف  .ع ػرُؽ مفػ  َ ػدل .. ػ.ف   ا.ذل عقػؼُ  . .ؼ مف ضذا ا.. ص
.. ُت  .درًا عل  ا تردادضم. مف ,  ؿ أ..ُر  ...َِز عف ا.تمػرِد علعػ , فػاراف  د.ف إرادٍة مفػ  أففّػذ 
.ػػػ  أ.امػػػَرُ  ا.م...ػػػة  ػػػ.إلذالؿي  ملػػػُت كا ػػػً. أضػػػع فعهػػػ. أد.ات ا. بل ػػػة, أعتصػػػرته.  ق ضػػػت   تػػػ  

ػػَ  ا.مػػرآِة, إال أفػػ  ت. فػػُت علػػ  صػػ.ِت ضػػ.تٍؼ كػػ.دْت تتك ػػر فػػ   كفّػػ , . ...ػػُت أف أ ػػذَؼ  هػػ. َ.
عػدع.ف  إ.ػ  ا.ت.اطػػؤ أ. ا.هدفػةي أعػػدُت ا.كػاَس إ.ػػ  م.ضػ.ه. َفػػَب ا.مػرآة ف ػػقطْت م.كفػُة ا. بل ػػة 

إ.ػػ  ا.م. ػػ    ػػّدِ  ا. ػػراؽ,  ّر تػػ  مػػف  فػػ  ا.مي ػػلة م دكػػًة د.عػػً. أرع فػػ ي رف.ُتهػػ.   ػػذٍر .تطل.ػػتُ 
كـ . حغراٍء .تمفٍع  رّكت  عل   .عدل  ػ طءي .ػ.رُت  ف..متػ  . .ػه.ٍة .ضػ. عبلمػس َلػدل  .رعدل

ا. .ػػف ا.ػػذل طفػػْت علعػػ    ع ػػ.ت صػػيعرةي  ركػػُت إ هػػ.م  علػػ   .فػػة ا.م. ػػ  .ضػػيطته.  لػػعبًل 
, .ضػػ  تت ػػ. ُط  ف.ػػ.رُت  ف.ػػ.ٍة غرع ػػةي أغمضػػُت ععفػػّ  . ظػػ.ٍت, كػػـ ر ػػُت أتطلػػُع إ.ػػ   طػػراِت ا.ػػدـِ

 ء .ت عا عل  مرمر ا.مي لة,  طرات مف دـٍ أ .د عتيعُر ..ُفه. إ.  األ مر كـ ا.زضرل  حعق.ٍع  ط
ـٌ عف ػُر ر. ػ  .صػداٌع  .ض  ت عؿ ف . ا.مَرن  ت  ت. ػَؼ ا.فػزُؼ, عفػدض. عػدُت إ.ػ  ا.صػ..ةي أ.ػ
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.ػػدعد عػػدّؽ صػػدغّ ي ا.ػػتقُت إ.ػػ  تػػد عِف  ػػعَ.رٍة, فتػػذكرُت  .ًمػػَة ا.م ظػػ.رات ا.تػػ  عػػدُت  هػػ. مػػف 
ف ي .كْف .ـ ع.ِد ا.م.ُت ع عففػ ,  ػؿ إفػ  كفػُت تلػؾ ا.ل ظػة أ ػمُع صػ.َت ا.مػ.ت عفػ.دعف , ا.م ت.

 ا م.   .ض.ح فا..ُر  رغ ٍة .دعدة .لذض.ِب ف . ي م.ٌت عف.دعف  فا.ّ   دع.ت   فرٍح ي 
 " ضؿ ضذا ض. ا.م.ت ا.مقفع ا.ذل كفُت أتمف.  ؟ "

دت ا.ت  تركُته.   ؿ ذض.   إ   كُت ف  أكع.س ا.قم.مةِ  .  ا.م ت.ف  فك.فت فر ت  ك عرة  عفم. َ.
عقب  عَ.رٍة, عق عف, كبلكةي ذض ُت إ.  ا.مط ِخ م ػرعً. .عػدت  كػاس .ػ.لي َل ػُت  ػرَب ا.ف.فػذة 
اففػػُث ا.ػػد .ف  ػػ طء مطػػبًل إ.ػػ  ا.ي. ػػِة ا.قرع ػػةي كفػػُت أ.ػػ.ر  .رتَػػ.ٍؼ فػػ  َ ػػدل .ز ػػٍد عػػ.َد عيطػػ  

صرٍعي غضٌب ال م.ف  .ػ , أ ػمُع صػ.َت غلع.فػِ   .د ّ  .ع عؿ عل  . عت , كاف  أفقُت مف ف. ة
فػػ  فف ػػ , ر مػػ.   ػػ ب ا. َػػِؿ ا.ػػذل ا ػػتعقَظ فػػ  دا لػػ   عفمػػ. أدركػػُت  طػػ.رَة .ضػػ.  ا.فف ػػ  

 .ض..عة ا.َف.ف ا.ت   دأُت أفز.ُؽ إ.عه.  .كٍؿ م  .سي
 " أعه. ا.ف.رس ! "

 ..ػػِة ا.يضػػب ا.تػػ  رددُت مػػع فف ػػ  .أفػػ. ميمػػض ا..عفػػعف   َػػٍؿ كػػاف  أ ػػدـ إ.عػػ  اعتػػذارل عػػف 
دف.تف  إ.  ا.تفكعر  قتلِ ي . ف رٍة .دّعة  .ط ُت , كاف  أَد .  عذرًا ...دتِ  ا.ت  ت.ضمته. إ.ػ   ػرب 

 َف   : 
 " ال  اس علعؾييي فق لَؾ أفكعد. ا..ظعـ رّ.ضت  امرأةي "

تػػعقُف مػػف ..كػػف, .عػػ. .دض.ًػػِ يي .ػػـ عمف فػػ  ا.فرصػػَة كػػ  أ قػػَؽ أمفعتػػ  ا.يرع ػػَة ضػػذل, أمفعتػػ   ػػاف أ
صػػ ة مػػػ. ف  مػػف األفكػػػ , ضػػذا ا. لػػػـ ا.ت.فػػ  ا.ػػػذل عقضػػ  ا.رعػػػ.ع  ػػف.اِت عمػػػرضـ  ػػػ..ركض .راء 
 ػػػرا  يي عمػػػّد . ػػػ.ف  الضكػػػً. مكػػػؿ كلػػػٍب .ضػػػ. عقػػػُؼ ت ػػػت .ػػػمِس ا.ظهعػػػرة ا. .ر ػػػة  .فتظػػػ.ر طرعدتػػػ , 

ا.  ػ.ِؿ  ل. ػٍة  تات يي عقُؼ أم.مه. مرت..ً.يي عفت.ُؿ ا.. .َر .كّف ا.مهرَج ف  دا ل  عفّطيي ع ػعُر علػ 
 طػػرةيي عتقلّػػُب فػػ  ا.هػػ.اءيي كػػـ عتمػػرُغ ت ػػت  ػػدم   ػػط.ته. ا.ف.رغػػة مكػػؿ كلػػٍب ذ.عػػؿيي  ػػد تركلػػُ  
.تمضػػ  ت.ركػػًة .ػػ  م.ػػهَد رك ػػٍة أ.  ػػ.ٍؽ ع..قػػً. فػػ  م علتػػِ , أ. ر مػػ. ت تػػ.ر  .مت.تهػػ. فعفقػػ.ُد  لفهػػ. 

ا.. ػت ُترمػ  فػ  ط. ػة ت ػ..ِ يي  م تلَب اإلرادة ك. ٍد ع.تّز  . .دعتػ يي كػـ مػ.ذا ؟ د ػ.ًؽ مػف عمػرِ 
د .ًؽ م.د.دات .عس إال, ض  كؿ عمر ا.مت.ػة, ُعففػ  ضػذا ا.كػ.ًف عمػرُ  مػف أَلهػ.ي .هػ.ٌث, صػراٌع 
كػػـ اضتػػزازاٌت غ عػػة, .تفتهػػ    ع ػػِة أمػػٍؿ تتبل.ػػ   .ػػد فصػػؼ  ػػ.عٍة, .ع.ػػ.َد ا.لهػػ.ث مػػرة أ ػػرن علػػ  

 أمؿ ا تف.ص د .ًَؽ م.د.داٍت أ رن .ضكذاييي 
 كُتيي ض كُتيي ض 

 ض كُت .أف. أ ت.عُد ص.رَة ص.    . ع ة أمل ي
 

 ػػ..قرب مػػف مطػػ.ر ك. فهػػ.كف ال  عقػػعُ  .ػػرطةٍ   .ػػد  ضػػ.ِة أ ػػًلٍة .ت قعػػٍؽ  ػػرعع أَػػرل .فػػ. فػػ  مركػػزِ 
فقلف. إ.ػ   ػ. رٍة  ع ل. مف غرفة  َف,  ضعف. فعه.  ضَع د .ًؽ  .فتظ.ر فقلف. إ.  َهة فَهله., تـّ 
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ك.فػػْت را ػػعًة فػػ  . ػػ.ٍف مػػ.ً  عصػػّب فػػ    ػػر ا. لطعػػؽ   ضكػػذا  ت. .ػػٍة .مفظمػػة ا.صػػلعب األ مػػر,
علمػػػُت   .عق ػػػـ   كفهػػػِر دَلػػػة   ا...صػػػمة فصػػػفعفي ضفػػػ.ؾ ا.تقعػػػُت  اعػػػداٍد ك عػػػرة مػػػف ا.بلًَػػػعف 
ا..را ععف .ا.فل طعفععف .اإلعرافععف .مف َف ع.ت أ رن, عفتظر.ف  قلٍؽ .اضا ا. ص.َؿ عل   ػّؽ 

ػػػ.ٌؿ .ف ػػػ.ء .أ طفػػػ.ٌؿ .صػػػ ٌب عمػػػؤل ممػػػراِت ا. ػػػ. رِة ا.متدا لػػػَة   .ضػػػه. كافهػػػ. ا.لَػػػ.ء .اإل .مػػػةي َر
مت.ضةي ف .ء .قرا.ات .زفَعػ.ت .أ رعػ.ت  مبلمػا عر عػةيي ف ػ.ء فػ  ا.صػ..ِة, فػ  ا.ممػراِت, علػ  
 ػػػبل.ـِ ا. ػػػ. رة, ف ػػػ.ٌء متلف.ػػػ.ت   َػػػ.ٍب, ال عظهػػػر مػػػفهّف  ػػػ.ن ععفػػػعف تز.غػػػ.ف   ػػػرعٍة .ارت ػػػ.ٍؾ, 

مف أَ ػ.دضف م.ضػُع فتفػٍة, فهػداف ع ػّداف علعػَؾ ا.ممػَر ا.ضػعَؽ,  .أ رع.ت ع.رع.ت عك.د ال ع تف 
تق.ف  تك.د تبلمُس .ه.تهم.  عفم. تمّر َف هم.   ذر,  عق.ف مف مرمٍر أ. أ ف.س مف .تة   راعٍة .ا 

ـَ   ط.اٍت متَ رة, فتقُؼ ت ته. مص.. ً.ي  تص.د ا. بل.
 " ت...ععععع يي ..فععع يي ععفعععع يي ت...ععععع  "

ترُؽ أذفّ  فترت.ُش ا.ر.ُح كرع.ِة َ ٍد عبلمُس م.َء دَلة ف  ا.يط ة األ.. ي صػ.ٌت .ػـ ص.ٌت ع 
أ م.  مفذ دضٍري أ.تفُت م ه.رًا ف . مصدِر ا.ص.ِت ا.ق.دـ مف  لف  أ. ا.ق.دـِ مف ا.ذاكرةي ص.ٌت 

 عقطُر مف   أفك.ل ع. ُؽ  راً ٍة . قعٍة كراً ِة عذِؽ ُ  ٍر, غّط.  غ .ُر ا.طلِع, فت عؿ ا..ه.ُة ع بلً 
َ ْر عػػٍة   أ.ه هػػ.  ػػعُظ تمػػ.زي ت. فػػُت ملطعػػً. علػػ  ا.َػػداِر, فمرتػػ. مػػف أمػػ.م  ك..ػػت.رعفي تطل.تػػ. إ.ػػ  
هعهم.  يفٍج مت ػ.ـٍ مقّفػٍع  .مت.ػ.ٍض مفت.ػؿي أتل.تػ. َعػدعهم. كػزرافتعف   زا.عِة ععفعهم., كـ أ.. ت. َ.

ض..تػ.ف مػف غػر.ب .ػمس فػ   ػم.ء  .اَت.زت. ..ضدَة ا.ق ػر ا.مفتصػ َة علػ  َ.فػِب ا.ممػر ت عطهمػ.
 صعفعةي

 
.ك.فػت ا.مدعفػُة  عضػػ.َء, كافهػ. ترتػػدل  ٜ٘ٛٔكػ.ف ا.عػـ. األ عػػر مػف .ػهر ت.ػػرعف ا.كػ.ف  مػف عػػ.ـ 

كففػػً. مػػف ا.ػػكلج ا.ػػذل غطّػػ  ا..ػػ.ارع ا.تػػ  كّفػػ. فطػػّؿ علعهػػ. مػػف ف.افػػذ ا. ػػ. رة, كاففػػ. ف.ػػ.ضد فعلمػػً. 
راح عت .ض   هػ. أم.مفػ. فت لّػؽ أ.ض.مفػ.  ..ر عػؿ إ.ػ   عفم.ًعً. أ.  ط. ًة  رعدعًة .صلْت إ.  صدعٍؽ, 

ا.مػدن ا. .عػػد, إ.ػػ  ا. عػػ.ت ا.قرمعدعػػة ا. مػػراء  مػدا فه. ا.تػػ  ال عتػػرؾ د .فهػػ.  ػػ .مً., ضفػػ.ؾ  عػػث 
تقػػعـ ا.َّفعػػة ا..ػػقراء م ػػتلقعًة علػػ   ػػرعٍر غطتػػ  .را.ػػُؼ  رعرعػػة, أ. تقػػُؼ عفػػد ف.فػػذٍة تر ػػـ علػػ  

.َه.    .ر األفف.س  ل ػً. ع..ػ ػٍ  .ّ. تػ  .ػمُس َز قً., تفتظػر  .ػ.ٍؽ ا.قػ.دـَ علػ   صػ.فِ  األ لػؽ  َ.
 ا.ص راء فا.ه ْت َ َد   ...ه.ةي

ضػػػ َط ا.ظػػػػبلـ  ػػػػرع.ً. فاضػػػػعًت ا. ػػػ. رُة  حفػػػػ.رٍة  فعفػػػػٍة ت.ػػػػعُع ا.را ػػػػَة فػػػ  ا.ػػػػففس, علػػػػ  ا.ػػػػرغـ مػػػػف 
  ركػػ.تهـ  ا.ض.ضػ.ء ا.تػػ  ع ػػدكه. األطفػ.ُؿ, .ا.زععػػِؽ ا.ػػذل عطلقػ  مراضقػػ.ف فز ػػ.ف عر كػ.ف ا.مكػػ.ف

ا....اًعة, م ػ...عف .فػَت أفظػ.ِر ا.فتعػ.ت إ.ػعهـي  .ػد تفػ..ِؿ ا...ػ.ء, .كػ.ف   ػ.ء ا.فطػر مػع  ط.ػة 
دَػ.ج مػذ .ح علػ  ا.طرعقػة اإل ػبلمعة, كمػ. كػػ.ف عػردُد ا.طّ ػ.خ كلمػ.  ػّلـ ا.صػ ف أل ػِد ا.بلًَػػعفي 

ُت .اكقػً. مػف مَعًػِ , .كفػ  ال  دأُت أ..ُر  ..ملِؿ مف  ركِة ا.. ِت ا. طعًػِة .كقػِؿ افتظػ.ِر ا.قػ.دـي كفػ
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أعػػرُؼ مبلمَ ػػ  أ. م.ضعتػػ , .كعػػؼ  ػػاعرف  .ع.رففػػ ي زاد مػػف مللػػ  أف  ػػَ.ًرل  ػػد أ..ػػكْت علػػ  
ا.ففػػػ.د, .ال أعػػػرؼ أ ػػػدًا  ػػػ.ن  معػػػد, صػػػدعؽ طفػػػ..ت  .ا.ػػػذل رافقفػػػ  فػػػ   ػػػف.ات مففػػػ.ل ا.ػػػكبلث 

ف ؟ فقػد افػز.ن مفػذ ا.م.ضعة ف  طهراف .دم.ؽ  ت  .ص..ف. إ.  ضذا ا.مكػ.ف, ..كػف أعػَف ضػ. اآل
ـُ أظػػ.فر  .عطػػّؿ علػػ  ا.  ػػِر  دتػػ  َ.. ػػً. عفػػد ف.فػػذٍة صػػيعرة عقضػػ .صػػ..ف. ا. ػػ. رةي   كػػُت عفػػ  فَ.
هِ  فرٌح أ.  زٌف, كاف ا..ص.َؿ إ.  ا.دفم.رؾ ا.ذل ك.ف ع لػـ  ػ     ع.ٍد غرعب, إذ ال ع د. عل  َ.

.راَح ع  ػػػُث عػػػف كتػػػ.ٍب آ ػػػر   فاط قػػػ  إ.ػػػ  األ ػػػد, صػػػف .تُ   ػػػد أفهػػػ  كتػػػ.َب ا.ر عػػػؿ ا.ػػػذل اضتػػػرأتْ 
 ا َدعٍة َدعدة, .ض. اآل ر  د ففدْت  ػَ.ًر  مفػذ .صػ..ف. ا. ػ. رةي مػ. كػدُت أ ػ.ُح .ػ   قلقػ  .مللػ  
مػػف  ركػػة ا.. ػػت ا. طعًػػة  تػػ  صػػرَخ  .ػػكٍؿ ا ت.راضػػ , كافػػ  عقػػ.ـ  تمكعػػِؿ د.ر مػػ. علػػ   .ػػ ة 

 م رح :
 " ا.ف.ـ ض. ا.مفقذ ا.. عدي "
 كـ أض.ؼ  كقٍة ا.مَرب :

أال تػػذكر كعػػؼ ا ػػتط.ف. ا.تيلػػب علػػ  .ػػع.طعِف ا.ضػػَر فػػ  م. ػػكرات ا.لَػػ.ء  ػػحعراف . ػػَ.فه.,  "
ف. ..ـ ففقد عق..ف. ؟ "  . َر

, ُ .ػػرْت فعهػػ. كبلكػػة  غرفػػٌة صػػيعرة فػػ   ػػ. رٍة را ػػعة, كافهػػ. تر ػػُؿ إ.ػػ  فه.عػػِة ا..ػػ..ـ أ. فه.عػػة ا.ػػ.ضـِ
.ػر عٍة ُمتَ. ػة, علػ  ا.ػرغـ مػف ا.فػرِح  أ رة  طػ. قعف, ا تلتهػ. أَ ػ.د  لقػة ..ػ .ٍب   ػ ف.ٍت .مبلمػاَ 

. , .ا.ذل اف.كَس   رك.ٍت ص ع.فعٍة .أ .دعَث  .ذَة عف ا.ف .ء, .عف أ بلـٍ  ا.ذل عل.ُح عل  ا.َ.
.طم.ٍح تفتَؽ فَاة   ف.ِء  ص.ٍر ف  ا.فض.ء, مرددعف  .َض ا.مفردات اإلفكلعزعة ا.تػ  ك.فػت  ػ. تًة 

 ف  ا.ذضف مفذ أع.ـ ا.درا ةي 
ع.ِت ا.لعػؿ ارتفػَع ا.صػ ُب  ا صػ  مػدا , .كػاف فهػ.رًا َدعػدًا  ػد ا تػدأ, فيػدا ا.فػ.ـ مطل ػً. مع  دء  .

ػػُت مػف ا.يرفػة متَػػ.اًل فػ  ردضػ.ت ا. ػػ. رة مطػبًل علػ  ا.مدعفػػة  اضػ.اًه. ا. .فتػػة   .عػد ا.مفػ.ؿي  َر
  كلمػػ. .علػػ   ركػػِة اففتػػ.ح ا.َ ػػر ا.صػػيعر ا.ػػذل عقػػع  رع ػػً. مػػف ا. ػػ. رة .ارتفػػ.ع فلقتعػػِ  إ.ػػ  األعلػػ

ػػ.  ككعػػرة أعرفهػػ., أتػػذكُر أفػػ  ا.تقعػػتُ   هػػ., فػػ  إعػػراف, فػػ   ػػ.رع. .ر مػػ. فػػ   مػػرت  ػػ. رة صػػيعرةي َ.
 ا..راؽ, ..كفه.  دْت .  .كافه. غّعرت .كَؿ  ف.عه.ي 

عرتفُع ص.ُت   عف ف.م  .َعً. م تر ً. غ. .ِت  صٍب م تر ة داف.ً.  مردع  م. .فً.  دعمً. ع .ض 
 ة :  ف  مع.  ا. لطعؽ ا. .كف

 " م.   ا أع.فف ضل  .ال   ا أع.ؼ ض.اْل  
  ل   ف عت  ضف.ؾ  

 ع.ض. ا.عد.ر  
 .ع.ْل .ع.ْل .ع.ْل .ع.ْل " 
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تق.ط.ػػ  د كػػٌة . ف.فعػػة . ػػرُع ط ػػ.ٍؿ أفرعقػػ  عرتفػػع, م تلطػػً.  صػػ.ت ع ػػد ا. . ػػط ع ػػد ا.صػػمد م .ػػرًا 
..ػدعف فعهػ. ال .يػ. .ال تػاكعـ  ػؿ ا.مؤمفعف   .ِر ا..عف, . اّف .هـ َف.ٍت تَرل مف ت ته. األفهػ.ر  

ال ففػػػ  .ال ر عػػػؿي فَػػػاًة ارتفػػػَع صػػػراخ فػػػ  إ ػػػدن ا.ردضػػػ.ت فهػػػّب ا.َمعػػػُع إ.ػػػ  مصػػػدِر ا.صػػػ.ِت, 
عتطل.ػػ.ف  فضػػ.ؿ .م.رفػػة األمػػري كػػ.ف .ػػَ.رًا كبلمعػػً.  ػػعف فػػرعقعف مػػف فل ػػطعفععف . ..ػػ.فععف .كػػ.ف 

ص .ف .مف.فض ا. َ.ًر, ..ػـ عفتػِ  .كؿ فرعؽ .يت ي تّط.ر ا..َ.ُر فت .َؿ إ.  م.ركة  .ألعدل .ا.
ػػ.ٍؿ مػػف ا..ػػرطة ا.دفم.ركعػػة  اَ ػػ.د ضػػ مٍة, م ػػل عف .مصػػط  عف م.هػػـ كبل ػػً.,  إال  .ػػد  ػػد.ـ َر
عراف , تط.َر  ُتطلؽ . عرًا غرع ً. .فّض ا.فزاعي  عؿ .ف. إف عراكً.  دَث أمس  عف .. عف فل طعف  .ا 

ـَ أ ػد ا.فل ػطعفععف  رمػ  .ػ.ب إعرافػ   .فضم.ـ عدٍد مف ا.بلًَعف إ.  كبل ا.فرعقعف .افته    ػاْف  ػ.
 مف أعل   طا ا. . رة إ.  ا.  ري 

ػػ.ؿ .ػػرطة .ف ػػ.ء .ػػقرا.ات عرتػػدعف  ػػدالت زر ػػ.ء .ع.لقػػف فػػ  أ ػػزمتهف ضػػرا.ات  ػػدْت .ػػ  ر.ػػعقًة  َر
.عفعفػػػًة .ػػػـ تفػػػض  كػػػ.رَة أ ػػػد, عت ػػػ.طف.ف فػػػ  ممػػػرات ا. ػػػ. رةي عقت مػػػ.ف ا.يػػػرَؼ .ععػػػ.فهـ تَػػػ.س 

طل. عفي  صٌص عػف  ػ.ادث عفػٍؼ .ع ػٍث . ػر .ت عقػ.ـ  هػ. ا.فل ػطعفع.ف فػ  ا.مك.ف   كً. عف م
ا.مدعفةي عرتفع ص.ت ..ب فل طعف   ..رًا إ ه.م  ف  زف.ر  متمػ.عبًل  مع.عػٍة, را ػمً.  عػد  األ ػرن 

 إ..رًة  ذعًة :
 " طز فعهـ, كس أ .اتهـ, عرص.ت, مف.عؾ,  ر .ا .طفف.ي "

 " ا.ف.ـ ض. ا.مفقذ ا.. عدي "
ع ػػػػ.رَة  معػػػػد .ضرعػػػػُت إ.ػػػػ  ا.يرفػػػػةي  .ػػػػرُت َ ػػػػدل فػػػػ  ا. ػػػػرعِر, متلفلفػػػػً.   ط.فعػػػػٍة َدعػػػػدة رددُت 

. مبل  ػ  ا.تػ  ال أملػؾ غعرضػ., متلم ػً. .ر ػة ا...ػرعف د.الرًا ا.تػ    اتهػ. فػ  ع. ػة  معصػ   .فػً. 
.ؿ ا.مط.ر, . .فً. مػف أف ع ػر ه. أ ػد ا.بلًَػعف ضفػ.ي ر ػَد  معػد علػ  ا. ػرعِر  مف أْف عص.درض. َر
ا.متقػ.طع مػػع  ػػرعرل فكػ.د رأ ػػ.ف. ع تكػػ.ف   .ضػػهم. .ضػعؽ ا.مكػػ.في كػػ.ف غ.ر ػً. فػػ  صػػمتِ , كافػػ  
ع ..ؿ ف ع.ف ت.ِب ا.ر لػِة .م..فػ.ة ا. ػف.ات ا.ػكبلث ا.م.ضػعة, .  ػؿ أف فيفػ. .ففهػ  .علتفػ. األ..ػ  

 ف  ا.مفف  ا.َدعد,  .ؿ  ص.ٍت م ف.ؽ . ا    ..َؿ أف ع  ً  فع د. متف.ًبًل :
 د .صلف. إ.  إعك.ك.ي "" ض. ف ف  

كافػ  ع ػد. فػ   .فلػٍة ت.ًهػة فػ    ػ , راح عػردُد   ػزفٍ  مػ. أَعػبُ  . عفم. .ـ أَ   أ.  .أل رن .ـ أَػدْ 
 عرض ص راء :

 "  فمض 
 إ.  أعف فمض  ؟ 
ـْ فقِؼ اآلَف ف  آ ر األرِض ؟   " أ.
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ٍة, َ.. ػً. م.ػ  مبل ػس ف  ا.ع.ـ ا.ت..  زارف. إ.  ا. . رة صدعٌؽ ك.ف  د .صؿ إ.  ا.دفم.رؾ   ؿ  ف
علعف. مف ا. م.ء,  عث كفػ. ال فرتػدل  ػ.ن  مػعص صػعف   .ت.عة  دعمةي فر ف.  ه. كافه.  قطتْ 

ـَ  .صػ..ف., ر مػ. كػ.ف  مهترئ . فطل.ف عتعؽ, ضم. كؿّ  ف.    مف دم.ؽي ال أدرل كعؼ علػ م.  َر
ر, فلػػـ أكػْف علػػ   معػد  ػد أ  ػػر  عػف م.عػد .صػػ..ف.  ر ػ..ة مػف دم.ػػؽي .ػـ أ.ػيْؿ  ػػ..   هػذا األمػ

عبل ٍة .طعدة م. ,  ؿ كفُت أكرضُ  .أتَفُب ا.لق.ء   ,  عفم. كف. م.ً. ف  طهرافي ك.ف ا.زاًر أفعقػً., 
ت د. علع  عبلم.ُت ا.را ِة .اال تقرار  ت   دا .ف. كاف  ع.عش ف  ك.كٍب آ ري دع.ف. .ل ر.ِج م.  

ا.صػػ ب ا.ػػذل تمتػػ.ز  ػػ  كػػؿ ع.اصػػـ  ا.مدعفػػة ا..دع.ػػة, ا.ه.دًػػة  ػػرغـِ " .لت.ػػرؼ علػػ  ك. فهػػ.كف, 
ي ر  فػػ.  ػػ..فكرٍة,  ػػؿ إفػػ  ف ػػعُت تلػػؾ ا.ل ظػػة كرضػػ  .ػػ ي  ػػرف. فػػ  .ػػ.ارَع فرععػػٍة صػػيعرة, " ا..ػػ..ـ

.افتهعف. إ.  ..رٍع عرعٍض مزد ـٍ  ..ف.س .م تقعـٍ  .كؿ د عؽ, تصطُؼ عل  َ.ف عِ  م بلُت  عػِع 
صػػعص ضػػ.ء ا..ػػم.ع فػػ  دا لهػػ. كافهػػ. عػػ..ـ األ.  ػػِة .ا.مطػػ.عـُ .ا. .فػػ.ُت ا.تػػ  ت ػػد.  ظبلمهػػ. . 

غعػػر مكت.ػػؼي  ػػ.ؿ .فػػ. ا.صػػدعؽ مت .ضعػػً.    رتػػِ  .م.رفتػػِ   ا ػػراِر ا.مدعفػػة, . يػػر.ٍر ا ت ػػلمف. .ػػ  
 .َهلف.  كؿ . ء :

 " ضذا ض. ..رع ا.م. ي "
 كـ أض.ؼ  ليِة األدالء ا. ع. ععف :

 .ل . لة فقطي " " ضف., ف  كؿ مدعفة دفم.ركعة ..رع ًرع   عقع ف  مركزض. ُ صص
.د  م.ف., عل  ا.ػرغـ مػف أفػ  عرفتػ   ..رُت .أف. أصي  إ.ع   .ّد مفرٍط .  ..ة مف االطمًف.ف .َ.
مفػػذ أ.ِؿ عػػ.ـٍ ..صػػ..  م. ػػكر ا.بلًَػػعف فػػ  طهػػراف   ػػؿ كػػبلث  ػػف.ات, .كػػ.ف فػػ  فظػػرل مكػػ.اًل 

. ػػد كفػػُت علػػ   .ل  ػػِث,  ػػؿ ضػػ. ا.فذا.ػػة ععفهػػ. تم.ػػ  علػػ   ػػدمعف, .كفػػُت أكػػّف .ػػ  كراضعػػة .ػػدعدة,
 ؽ, فاف  .ـ عكْف .د.دًا  ط . , .كػف اآلف  ػدا .ػ  . ػد تيعػَر, أ. ر مػ. صػدمت  . ػ.ف  مػف مدعفػة 
.فػٍة علػ  ا.ػرغـ مػف أفػ  كػ.ف  أَهله. تم.مً. ض. م. َ.ؿ ...رل عتيّعر ف . ي كػ.ف عت ػدث  هػد.ء .ا 

, ا.  عػػر  ا ػػرارض.,  فػػةِ عع ػػ..ؿ أف ُع.ػػ َع فػػ  فف ػػ   ..ػػَة غػػر.ٍر  تقمصػػِ  د.ر ا..ػػ.رؼ  ا ػػراِر ا.مد
مت. فه., م..رضه., م .ر ه., .كػذ.ؾ   .ف.تهػ. .ف ػ.ًه.ي دع.فػ.  ل . ػٍة مفت.لػة إ.ػ  ك.فترعػ. صػيعرة 
.َعة عل  ا...رع ا.ك عري أزاح كر ػعً.   ركػٍة ا ت.راضػعٍة كػـ َلػَس  . ػطً. كفعػ   تطّؿ .اَهته. ا.َز

 ف .ل . ا.ف  م.ذا  ا.رب فقلُت : ف  ا.ه.اء عدع.ف. .لَل.س  فظرِة ا ت.بلء .اض ةي ا.تفتَ 
 " ا تك.ف ..لي "

ه   فظرِة   رعة, كـ أطلَؽ ض كًة ع..عة ض.ّزًا كتفع   .فت..ٍؿ, م ..اًل إط..ػة ضػ كتِ   تطلَع ف  َ.
ا.تػػػ  .ػػػـ أكػػػْف أعػػػرؼ .هػػػ.  ػػػ  ً., .كفػػػ   ...ػػػُت أف أَ.رعػػػ   ضػػػ كِة  َػػػٍؿ مصػػػطف.ةي ت. ػػػَؼ عػػػف 

.د .  ف   ععفع   مفدعٍؿ .ر   .ض. عردُد  . ت ف.ؼ : ا.ض ؾ .ض. عم ُا دم.ً. ال َ.
 " ..ل !؟ "

ـَ  ...ِ  :  . عفم. أ دعت ا تيرا   مف ت.َ   أض.ؼ م ..اًل كت
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 " ا تك.ف ..ل !؟ "
.ارتفػػع ضػػ ك  مػػرة أ ػػرن, ..ػػـ عت. ػػْؼ  تػػ  ا تر ػػِت ا.ف.د.ػػة مػػف ط...تفػػ., عفػػدض. ا ػػت..َد ت.ازفػػ  

فػ  ا.ػدفم.رؾ غعػر ك.فعػٍة أف تهػّذب ضػذا ا.م.عػدل ا.فػتف,  مت ذًا ضعًة . .ٍر ال تلعُؽ   , ف فٌة .ا دة
هِ  ا.ف عؼ ا.مي ّر, . د افت.رْت علع   ك.ٌر . فٌر مف آك.ر َ ب ا..ػ .ب, فيػدا مكػؿ  ف.ضعؾ عف َ.
   فػػدرٍة   عتعقػػةي ت ػػػدَث م.هػػ.  ليػػٍة أَهلهػػػ. تم.مػػً., .كفػػ   ػػػدا .ػػ  .ضػػ. عفطػػػُؽ  ضػػَع كلمػػ.ٍت  افػػػ  

ترة ا.زمفعة ا.قصعرة ا.ت   ض.ض. ضف.ي  .د د ػ.ًؽ عػ.دت ا.ف.د.ػة ت مػؿ عت دث  طبل ٍة ال تف. ب ا.ف
صيعرة, م تر ًة   ذٍر أَ .َد ا.. .ب .ا.ص .ع. ا.ت   دْت فض.ء ا.ك.فترع. ا.ضعؽي اف فْت  صعفعةً 

 لعبًل .ض  تضُع  تاٍف عل  ا.ط...ة كبلكػَة أكػ.اٍب مػف ا.ك. ت.ػعف. د.ف أف تفظػر إ.عفػ.ي امتػدْت عػدل 
غعر أف  ػدمً. كقعلػة ضػ.ْت علػ   ػدم  فَػاة, فَفلػُت مػذع.رًا .أفػ. أتطلػع إ.عػ  م تف ػرًاي إ.  ا.ك.ب 

ٍ   آل رارأعُت فظراتِ  ا.ف.رعة ت ..ؿ أف ت تر ف   يضٍب .ا ت.بلء, كـ أ..َح فظر  إ.  ا.َ.فب  .َ 
 ػػ. ممتقػػع زاد  االمت.ػػ.ُض    ػػً.ي  ػػ  ُت عػػدل   ركػػة ال إرادعػػة ظفػػً.  ػػاف   ػػد ت.َلػػُت  مػػّد عػػدل ف

ا.كػػ.ب, .ضػػذا ر مػػ. ع ػػ..ؼ ا.تق..عػػد ا.م.ر.فػػة فػػ  ضػػذا ا. لػػدي  عفمػػ. أكملػػِت ا.ف.د.ػػة مهمتهػػ. .تركػػْت 
ط...تف. ا.تفَت إ.  م. كً. ذراَع  مصلت     . ٍة .ا  ه.ـ, ضػ.زًا ذراعػ  .ضػ. عتطلػُع إ.ػ   طػرؼ ععفػ , 

 . ليِة تافعب فّظة  .درف  :
 " ضذل ك. فه.كف ..ع ت  يداد أ. طهرافي  "

فم. ا تف رُت مف  عػف  ػ ِب غضػ  , أَػ. ف  متهمػً. إّعػ.ل  ػاف  كفػُت أفظػر إ.ػ  فهػدل ا.ف.د.ػة . ع
ا.مفد.قعف  .راضِة مْف .ـ عَر امرأة ف   ع.ت , متمتمػً.  كلمػ.ِت  ػ رعة .ػـ ا ػتطع ا.تق.طهػ.ي ارت كػُتي 

ّؼ رعق  فلـ أ تطع فطَؽ كلمػة, أرّد  هػ. االعت ػ.ر .فف ػ ي ا.تفػّت إ.ػ   معػد, ..ػّؿ  ت.فَج . .ف  َ.
ػ  فػ  ضػذا ا.م. ػؼ غعػر أف  معػد كػ.ف غ.ً ػً. عفػ. تم.مػً.  صػمت   تد بًل مف   عفف. عفقػذف  مػف  َر
.ضػػػ. عمػػػتّص عقػػػَب  ػػػعَ.رتِ , متػػػامبًل  ركػػػَة ا.فػػػ.س فػػػ  ا..ػػػ.رعي  ...ػػػُت ازدراَد غصػػػت , ك.تمػػػً. 

ه  إ.  ا.َهة األ رن ي ك.فْت  ػ  رغ ػة .تػرؾِ  ا.مكػ.ْف  غض   . قدل   ٍَؿ . زف, .أ. ُت  َ.
إال أف ...رًا غرع ً. ك.ف عَ.لفػ  أت.اطػؤ ضػد كرامتػ  .عػدف.ف  .مَػ.راة ا. ..ػةي  ػ.د صػمت  عففػ.ي 
 ..َؿ ك ر   . ت .مٍة مفت.لة .اعتذاٍر  .ردي ضززُت رأ   م .م ً., غعر أف  ع.َد . ليِة تافعب عكعػُؿ 

تق..عدف. .تق..عػدضـ, مػ.  ػعف ا.فص.ًَا . , كاف  عت دث مع طفٍؿ م.ّض ً. .  ا.ف.رؽ ا... ع م.  عف 
ر ػعهـ .ت لففػ., م.ػعرًا    ػٍث كػػ  ع ػرئ فف ػ  مػف  ػل.ك  ا.فػػظ, إ.ػ  ضػر.رة اإل ػبلع عػف ا..ػػ.دات 
ا. ػػػػعًة كقضػػػػـ األظػػػػ.فر أ. .ضػػػػع اإلصػػػػ ع فػػػػ  األفػػػػؼي .ػػػػـ أَػػػػ.ِر  فػػػػ  ا.كػػػػبلـ مكتفعػػػػً.  هػػػػزة رأس 

هػػِ  ا.طػػ.فا  ف.ػػ.ة افتصػػ.ٍر  ققهػػ. ضػػدل, م لقعػػً. ا.لػػ.ـَ علػػ  ا.ير ػػة .ا غم.ضػػٍة, ضر ػػً. مػػف رؤعػػة َ.
.ضػ.ف , ا.ػذل َ.لفػػ  أ.ّ ػ  دع.تػػ   ػ.. ر.ج م.ػػ , علػ  ا.ػػرغـ مػف علمػػ   ...ػداء ا.ػػذل عكػّف كػػّؿ 

 مف. .آل ر ي
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ع ػػعة ا.تػػ  ال ت .ػػد ككعػػرًا عػػف  تركفػػ. ا.ك.فتعرعػػ. . ػػد ا تػػرَح ا.ػػد.عُؿ أف فػػذضب إ.ػػ  م طػػِة ا.قطػػ.ر ا.ًر
كػ.ف  معػد .علػ  ا.ػرغـِ مػف عبل تػِ  ا..طعػدة  ػ , مك.ف ا.ك.فتعرع., .ا.ت  تقػع فػ  مركػز ا...صػمةي 

إال أفػػ  تػػرَؾ  مػػَؿ صػػدعقِ  ا.كقعػػؿ .فظ.ظتػػ  علػػ , م.ػػي.اًل  صػػمتِ  .تطل.ػػ  إ.ػػ  األمػػ.كف .ا.ف ػػ.ء, 
ا.لػػػ.ات   ػػػ..رغـ مػػػف ا.طقػػػس ا. ػػػ.رد كػػػّف  مبل  ػػػهف ا.ف.ضػػػ.عة عم.ػػػعَف كػػػافهف ع.رعػػػ.ت, فػػػ..كفزات 

.ل رم.ف أف عَّ َد م. عت فػ  ت ػت ا.مبل ػس, .ا. ػّرة  ا.قصعرة تك.ُؼ .عًً. مف ا.ل ـ األفك.ل عكف 
ا. ػػػ.ط.ة كقمػػػٍر تكعػػػر ذًػػػب ا..ػػػه.ة فعرتفػػػع صػػػ.تُ   ػػػ....اء, .ا.َػػػ.ارُب ا.ملتصػػػقة علػػػ  األف ػػػ.ذ أ. 
 ف.طعػػؿ ا.َلػػد ا. ػػ.داء ك.فػػت ت.ػػعع عرعػػً. أككػػر إغػػراًء مػػف ا..ػػرل ا. قعقػػ , فكفػػُت أرن  معػػد عقػػُؼ 

.دمػػٍة ف .فػ.ي عت. ػػُؼ مت ػػمرًا أ. م.ػػل.اًل, كػػـ .  ركػػٍة ال إرادعػػة م هػ.رًا كلمػػ. . ػػَع فظػػر  علػػ  صػػ ّعة  
, . ػرع.ف مػ. ت.ػيُؿ  عػَز  علتفُت .عت. ُع  ط اَتع.زض., .عفظَر إ.  مؤ رته.  ت  ت تف  فػ  ا.ز ػ.ـِ
ػػ.ت ا.هػػ.س  ا.فظػػر صػػ ّعة أ ػػرني ك.فػػت ععفػػ.  غػػ.ًرتعف ت ػػد.اف .ضػػعقهم. ككق ػػعف صػػيعرعف, .مَ.

هِ  ت. ركًة ذضػ.اًل .اضػ ً. . ركػ.ت ضع ػتعرعة, فع ػد. كا لػَ  أ. كيرعػٍب  ػ.ًٍؼ تتبلطـ عل   . ِؿ َ.
 مف . .ِة ا.طرعؽي

م طػػػُة ك. فهػػػ.كف ك قعػػػِة م طػػػ.ت ا.مػػػدف ا.ك ػػػرن تضػػػّج  ..م ػػػ.فرعف,   ركػػػ.تهـ ا. ػػػرع.ة ..ضػػػ.ِح 
اتَ.ض.ت  رك.تهـ ا.متق.ط.ة فعصطدم.ف   .ضهـ كافهـ ذ.ات ت  ُث عػف فف ػه. فػ  ز ػ.ـ ا.كتػؿ 

ـُ ا.كهر .ًعة ا.مت ركة تفقؿ ا.م .فرعف ض .طً. ف .  ػكؾ ا.قطػ.رات أ. صػ..دًا ف ػ. ا. .رعةي ا . بل.
ا.م طة  .تَ.   .ا .ت ا. ر.ج, .كف ا.يرعَب ف  م طة ك. فه.كف أفه. .ع ْت فقطَة افطبلؽ .ع.دة 
ا.م .فرعف ف  ْب,  ؿ إفه. مفتز  .م طػة .لتامػِؿ فػ  أ ػ.اؿ ا. .ػر أ. فػ  ا.م ػ.ف.ت ا.مقط.عػة أ. 
ا.مت قعػػػػة مػػػػف ر لػػػػة ا..مػػػػري فػػػػ  ا.م طػػػػِة افت.ػػػػرت م ػػػػبلٌت .ك.فترعػػػػ.ت . ػػػػ. رم.ركت.ت .كػػػػػذ.ؾ 
مص.طب .َل.س ا.ضػ.ً.عف .ا.ير ػ.ء .ا.ػذعف  ػبل مػا.ن, .مكػ.ف .لقػ.ء ا...ػ.ؽ .األصػد .ء,  .فػ.ت 

ممػْف ع ملػ.ف  فػ.ف  ا. عػرة ع.ػر .فه. .ضػـ .ا فػ.ف أ.  ػ.ًر.ف, . ػ.ؽ  مت ركة  عػث تَػد ا...ػراتِ 
أف.اعهػػ.ي فػػػ.س مػػف أَفػػػ.س م تلفػػػة, .ػػقر ا..ػػػ..ر .زفػػػ.ج  ا. .ع.ػػة .ا.م ػػػدرات  كػػػؿّ   ػػ.داء . عػػػع

.     ف.ت .ر عة, ف .ء مف كؿّ  األعم.ر .ا.م ػت.ع.ت, ا. ػعدات  م.ػ.طؼ ا.فػر. ا.ففع ػة إ.ػ   .َ.
 األرَض .ععػػػ.فهفّ  أ. عفتر.ػػػفَ  َ.فػػػب صػػػ .ع.  مبل ػػػَس ف.ضػػػ.عة, ع ملػػػف  قػػػ.ً هف علػػػ  ظهػػػ.رضفّ 

ا.مترف ػػػة,  ا.صػػػ.ر ة .أَ ػػػ.دضفّ  . ػػػكر, .كػػػذ.ؾ ا.م.م ػػػ.ت  اصػػػ .غهفّ ذا ػػػبلت مػػػف ا. ػػػهر أ. ا
ا.صػدعؽ إ.ػ   .ا ػة ك عػرة فػ  ا.َهػة ا..ػم..عة  .د.ف  .عة أ. م.ار ةي أ..رَ   رع.ةً  صفق.تٍ  ع.قدفَ 

 .لم طةي
 " .ف رج مف ضذ  ا. .ا ة ! "
  .ؿ  صعية أمر كـ أض.ؼ :
 "  تك.ف مف.َاة .كم.ي "

   ع ف   رًا .ا.تفَت إ.  ك  عؤكد فعت  : .ؿ  .كٍؿ ع.    ..  ث, كاف
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 "  تفرح .ه.  ..تاكعدي "
ف. إ.  ..رٍع عرعٍض عضػج  ..مػ.رة .ا. ػع.راتي .ػ.رُت  را ػٍة  عفمػ.  .ـ أ.مْا .عًً. غرع ً.  عفم.  َر
ا تف.قُت ض.اًء رط ً.,  .د أف ض. ْت أفف.   مف ضفؾ ض.اء ا.م طة ا. .فؽ, كافػ  م.ػ ع  راً ػِة 

 .ط.ػػً. ا.طرعػػؽ أم.مفػػ. فت .فػػ.  ا. ػػ.ؿ م تلطػػة  راً ػِة األ ػػففعؾ .د ػػ.ف غرعػػبي ع ػرَ  ا.عػ.د أ. راً ػػة
 ط.ات  مفتظرعف ا.مف.َاة ا.ت  ك.ف ع  ًهػ., متَهػعف ف ػ. .ػ.رع آ ػر عقطػع ا..ػ.رع األ.ؿ  .ػكؿ 

 عم.دلي 
 "  Istedgade" ..رع 

 م.ض ً. :  .ؿ كـ أض.ؼَ 
 طلؽ علع  ضف.ي "" أ. ..رع ا. كس كم. عُ 

.َعػػٍة .ػ.رٌع عػػر  عض .ط.عػػٌؿ .ػػـ فػػَر .ػػ  فه.عػػة .اضػػ ة, تصػػطؼ علػػ  َ.ف عػػِ  م ػػبلٌت  .اَهػػ.ت َز
عرعضة, ُعرضت فعه. مَبلٌت َف عة .دم  ف .ًعة .أعػ.ٌر  بل ػتعكعة  م تلػؼ األ َػ.ـ .األ.ػ.اف, 

 ي  .فػ.ٌت  .اَهػ.ٍت  sex showصػ.ر ة    . د كتب عل  .اَه.ت ا.م ػبلت   ػط ك عػر . ػا..افٍ 
ف  دا له. دض..عَز .أ رارًا ال عمكف أف تك.ؼ إال .َمْف عدفع, .ف.بل ضػ  كػذ.ؾ  م.تمة, كافه. ت ف 

فقػػد .ّضػػا .فػػ. ا.ػػد.عؿ  افهػػ.  ػػ.رات ت.ػػرُض أفبلمػػً. َف ػػعة .ف.دالتهػػ. ع.رعػػ.ت ا.صػػد.ر أ. ع.رعػػ.ت 
 تم.مً.ي

فػػ  ا. ػػدء دّب ا. ػػ.ؼ فػػ  فف ػػ  .ازدادْت ضػػر .ت  ل ػػ   ػػرعًة كػػاف  مقػػدـٌ علػػ  ارتكػػ.ِب َرعمػػة 
. .أفػػ ,إل.قػػ.ء ا.قػػ ض علػػ  متل  ػػً.  َرعمػػٍة غ.مضػػةي  ػػدم.ل.ِر  ػػد.ـ ا..ػػرطة فػػ  أعػػة . ظػػٍة تظػػ. .ف

إال .قػػػدـٍ .ا ػػػدةي تطل.ػػػُت إ.ػػػ   معػػػد  كػػػاف ا.رصػػػعؼ ال عت ػػػعُ  أ طػػػ.  .رت ػػػ.ٍؾ ترتطمػػػ.ف   .ضػػػهم.
ـُ  فتعقفػػُت  ػػاف االرت ػػ.ؾ  ػػد أصػػ.   كمػػ. أصػػ. ف   ػػؿ أككػػر مفػػ , فقػػد ت لػػ  عػػف صػػمت  .راح عتمػػت

ـ ا ػػػػتطع ا.تق.طهػػػ. كافػػػػ  عت ػػػدث فػػػػ  ف.مػػػ  أ. ككركػػػػرِة م مػػػ.ـي عت. ػػػػؼ عفػػػد .اَهػػػػ.ت  كلمػػػ.ٍت .ػػػ
ا.م ػػبلت .عتطلػػُع إ.ػػ  أغلفػػِة ا.مَػػبلت ا.َف ػػعة .ععفػػ.  تصػػيراف .ػػعًً. ف.ػػعًً.  تػػ  تصػػ  . ككقػػب 
إ ػػرةي كفػػُت أ ػػمُع صػػ.َت أفف. ػػ  .ضػػ  تضػػعؽ فعلتقطهػػ.  صػػ.. ٍة, .أرن  ركػػَة صػػدرِ  فػػ  ا..ػػهعؽ 

تعػػِ  ا.مت يتػػعف, .ع ػػ.ؿ مكػػؿ ضػػرـٍ م ػػل.ؿي  ...ػػُت أف .ا.زفعػػر .اضػػ ًة, .  عرتفػػُع صػػ.ُت  . .ػػِة ًر
أت.ازَف ك  أك َت .هذا ا.متر ص    ا.ذل راح عت. ع  رك.ت     ٍث م ..اًل ا تف.ص أعة  ركة ف..زة 
ت دُر مف  فت.طع  ا.م رر ك  عفّفس عف عقدتِ  . قدِ  عل ي  رُت  . تق.مٍة م ..اًل ت ..  ا.فظَر 

اَه.ِت ا.م بلت أ. إ.  ا.م.م .ت ا.ل.ات  ت. فف عفد ا.مف.طف.ت .تق.طِع ا.طرؽ ا.فرععػة أ. إ.  . 
عل  دّك.ت ا. ف.ع.ت, عػتطل.ف إ.ػ  ا.مػ.ّرعف  فظػراِت ت. ػٍؿ .غػفٍج م تػذٍؿ, مت فػزات ألعػة إ.ػ.رٍة مػف 

د.عؿ ع. ٍر عصطدف   صف.رة إغراًهف أ. ر م. ض. عات  إ.  ا.ط.ـ  ػبل  لػبي ت. فػُت علػ  صػ.ِت ا.ػ
ًً  .تَػػ.ِ  ا.م طػػة  عفػػ.دعف , . عفمػػ. ا.تفػػتُّ إ.عػػِ  رأعتػػ  علػػّ.ح .ػػ   ذراعػػ  م.دعػػً., كػػـ  ػػّث  طػػ.  ع.ًػػدًا
د.ف أف علتفتي ..رُت  اف أمرًا م.  د  دث َ.ل  عت ل  عف ص  تف. .عؤكر ا.هزعمةي   كُت عف 
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دتُ   فً. ف  مػد ِؿ  ف.عػٍة   .ا معد فلـ أَد   لف ي عدُت  .تَ.ِ  ا.م طة أ  ُث عف   قلٍؽ . .ؼي َ.
 ضػػِع  طػػ.ات مفػػ  م ػػ..اًل اإلصػػي.ء إ.ػػ   دعكػػ ي  ث مػػع مػػ.مسي ارت كػػُتي ت. فػػُت علػػ   .ػػدعت ػػد

ك.ف عت دث م.هػ.  ليػٍة افكلعزعػة   ػعطة ضػ   .ػض مػ. ت قػ  فػ  ا.ػذاكرة مػف مر لػة ا.درا ػةي كػ.ف 
.ضػػ. عت ػػدُث  ع ػػّرؾ عػػد  فػػ  ا.فضػػ.ء,  عفمػػ. ك.فػػْت عػػد  األ ػػرن تػػدعُؾ  صػػعتع    ركػػٍة مفضػػ. ة

م.هػػ.  َػػرأٍة   ػػدت  علعهػػ., علػػ  ا.ػػرغـ مػػف امت..ضػػ  .تصػػ.غر  فػػ  فظػػرلي ع ػػرُت ا..ػػ.رع إ.ػػ  
ا.رصعِؼ ا.مق. ؿ ك  عت ف  .  رؤعته.  .ض.حي ك.فت ص عة .ـ ت لغ ا...رعف مف عمرض., مكتفػزة 

ردفػػعف ا.َ ػػد  فهػػدعف ك عػػرعف ت علتهمػػ. متػػرضلعف ممص.صػػعف فلػػـ ع ػػؽ مفهمػػ.  ػػ.ن ا.ق.ػػرة ا.ذا لػػة . 
ٍس مػػػػف أف ع ػػػػدث أمػػػػر أ.  ك عػػػػرعف عفعضػػػػ.ف عػػػػف ا.مػػػػؤ رة إ.ػػػػ  ا.َػػػػ.ف عفي .ػػػػ.رُت   ػػػػ.ٍؼ .تػػػػَ.
فضع ةي  ...ُت أف أضرَب ت.ركً.  معد إ.  مصعرِ , إال أف  .ف  ت دَد . ّؿ   ٌد .فضػ.ؿ,  عفمػ. 
رأعتهػ. تت ػػدث م.ػػ   ػ.ّد .اضػػا .تضػػ ُؾ  صػػ.ت عػ.ٍؿ .اضػػ.ة عػػدض. علػ  كتفػػ ي فكػػرُت أف أ طػػ. 

طم.ػػً.  ح.قػػ.ء فظػػرٍة عػػف  ػػرب أ. م.ػػ.ركة فػػ  ا. ػػدعث, .ػػـ تط.فػػ   ػػدم.ل فت. فػػُت أفظػػر ف .ضمػػ. 
إ.عهم. .أفتظُر فتعََة ا.م ..مة عل  ا.رغـ مف م.رفت   حفبلس  معػدي امتػدْت عػد  معػد إ.ػ  صػدر 
ا.مػػ.مس فصػػّدت  ضػػ. كًة  .هػػٍر . ػػد ازدادْت  ركػػة عػػد  األ ػػرن  .ػػكؿ ف.ضػػاي  طػػ.ُت  طػػ.اٍت 

فػػب ا.كػػ.ف  مف.ػػيبًل  ػػ..تطلع إ.ػػ  .اَهػػ.ت ا.م ػػبلتي ر طػػُت .ػػرعَط  ػػذاً  مػػراٍت  صػػعرًة علػػ  ا.َ.
.  ا.م.رعف مرًة أ رن, مت   ً.  عدة م ..اًل ا.ت .عؿ إلض.عة ا.. ت, متلفتً. ف .  معد مرًة .ف . َ.
.مر.ر . ص ع.رفف , غعر أف األمر .ـ عكْف ع ت ؽ ضػذا ا. َػؿ, ف..فػ.س عمضػ.ف إ.ػ  غ.عػ.تهـ 

ا افت .ضػػػً. إ.ػػػ  أ ػػػٍد,  ػػػؿ إف ا.ككعػػػرعف مػػػفهـ عت. فػػػ.ف  َػػػرأٍة .عتطل.ػػػ.ف إ.ػػػ  .اَهػػػ.ِت د.ف أف ع.عػػػر. 
ػػػ.ضهف عبلمػػػ.ت  ف د.ف أف ت ػػػد. علػػػ  َ. ا.م ػػػبلت, .رأعػػػت ف ػػػ.ًء عػػػد لف ا.م ػػػبلت  كقػػػٍة .ع ػػػَر

  مػػف عػػد  .ط .ػػْت   لػػًة علػػ   ػػدِ  م.ػػفقًة ارت ػػ.ٍؾ أ.  َػػؿي رفػػَع  معػػد عػػد  م.دعػػً. ا.مػػ.مس ف ػػ  تْ 
ع.َِ  ا.م م.ـي ت. َؼ عفد  .فة ا.رصعِؼ ع  ث عف , فرف.ػُت إ.عػ  ذراعػ  ملّ. ػً.ي عل  إفبل   .ض

ع َر ا...رَع ف .ل فلم ُت  لػبًل علػ   فطل.فػ ي ا.ػتقَط اتَػ.  فظرتػ  ففظػَر إ.ػّ    َػٍؿ .ضػ. ع ػ..ُؿ 
أف عيّط  م.ضَع ا. لِؿ  عدع ي  رف. ع.ًدعف إ.  ا.م طِة د.ف أف ففطَؽ  كلمػٍة, .كػّؿ مفػ. عت ..ػ  
ا.فظػػَر فػػ  ععفػػ  صػػػ.   , كاففػػ. ارتك فػػ. َرعمػػػًة م لّػػة  ...ػػرؼ, .ضػػ. ف ػػػف فت.اطػػؤ علػػ  ا.ت ػػػتر 
دف. مصرفً. صيعرًا ا تط.ُت ت دعؿ ا...ػرعف د.الرًا  .ملػٍة دفم.ركعػة .عػدف.  .ا  ف.ًه.ي ف  ا.م طة َ.

  عرةيمف  عث أتعف.ي   ؿ .ص..ف. إ.   . رِة ا.صلعب األ مر ا.ترعُت عل ت   َ.ًر .ع.ر  ف.ف  
 .ػػَد ا.قفعفػػة ا.ك.فعػػة . ػػدء  ػػرع.ف ا. ػػدر, .م ػػُت فػػ  ععفػػ   معػػد رغ ػػًة فػػ  ا. ػػ.ِح   ػػّر مػػ.ي  ...ػػُت 
تَ.ضػَؿ األمػػر كػػ  أعطعػِ  افط .عػػً.  ػػاف  . ػُت متلهفػػً. علػػ   ػم.ع  ػػدعٍث ُعفلتػػ  ا. ػكر مػػف ا.ل ػػ.ف 

ا.قفعفػة, إال أفػ  رّكػز فعفدـ علع  غدًاي ت..غلُت عف   .ّب مزعػٍد مػف ا. عػرة . َرعػ.ٍت ط.علػة مػف فػـِ 
فظراتػػ  علػػ  كافػػ  عت ػػ.ُؿ مفػػ  اإلصػػي.ءي تطل.ػػُت إ.عػػ  م تف ػػرًا عػػف  ػػ ب صػػمتِ  . لقػػِ , فػػازاَح 

ًً رأ  ي   فعفت  َ.ف ً., .ضـّ أف عق.ؿ .عًً. إال أف  ت. َؼ مطاطًً.
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 " م.  ؾ ؟ "
  ا.ت   قلٍؽ فاَ.ب :

 " ال . ءيي ال . ءيي "
.ػػٍة, ت ..ػػْت إ.ػػ  ضػػ كٍة تػػ.    ػػ.. عرة أ. عػػدـ ا.كقػػة  ػػ..ففس, كػػـ افتػػرْت .ػػفت.ُ  عػػف ا ت ػػ.مٍة  َ. 

 .  ؿ أْف أععَد  ؤا.  علع ,  .ؿ .كاف  ع  ـُ أمر  :
 " ت.رؼ ؟ أف. اآلف أكملُت ا.كبلكعف مف عمرلي "

 " .أف. كذ.ؾي " 
 لػػػُت   ػػػر.ٍد  .كػػػً. إعػػػ.   فظراتػػػ  ا.م تف ػػػرة أف عػػػد َؿ ا.م.ضػػػ.ع د.ف مقػػػدم.تي أدرَؾ ذ.ػػػؾ فػػػ.رتفَع 

هػػِ  عبلمػ.ُت  ػػزٍف, صػ .ت   ضػ كٍة  ػػ..َؿ إط..تهػ.ي . عفمػػ. ت. ػَؼ عػػف ا.ضػ ؾ ارت ػػمْت علػ  َ.
هِ   ..رغـ مف م ...تِ  إل ف.ًه.  ..ض ؾي  فرضْت فف ه. عل  َ.

 " ت.رؼ !؟ "
 ت. َؼ فصر ُت     فف.ِد ص ٍر أف عكمؿ  دعك  فق.ؿ :
 " ت.رؼ ؟ أف. .ـ أم.رس ا.َفَس مع امرأة  ت  اآلفي "

 عفمػػ. عت ػػدُث  ػػام.ٍر كهػػذل فافػػ  ع ػػ..ؿ أف عيّلفهػػ.   بلغػػٍة أد عػػة .كػػ  ع.طػػ  .لكلمػػ.ت  .ك..دتػػ ِ 
ػدف  أ . ػُؿ كبلمػ  ا.متػردد  ..ضػ ِؾ  تهذع ً., ع.ازُف    . . َة ا.م. ِؼ    م. ع.تقػد, .ػذ.ؾ  عفمػ. َ.

 .ا.بلأ ..عة, ..َر  .. َؿ .االرت .ؾ, ف ..َؿ إع.دَة ا.كبلـ  طرعقٍة أ رن :
 أرت.ؼ امرأًة ف   ع.ت ي " " أعف يي .ـ

 ت. َؼ  لعبًل مفتظرًا ردة ف.ل  عل  م.  .. , فتطل.ُت إ.ع    ر.ٍد . لُت  كقة :
 " .أف. كذ.ؾي "

ػد . صػً. ك.فعػً. ع.ػ.رك  م..ف.تػ ,  ه  عبلمُة ارتع.ٍح, كاف  ت لَص مػف عػبٍء, .َ. ارت مْت عل  َ.
 فاضفُت مَ.رعً. طرعقت   ..كبلـ :

 ـ أذْؽ ط.ـ امرأة ف   ع.ت ي "" أعف يي أف. كذ.ؾ, .
تطلػَع إ.ػػ   صػػمٍت كػػـ اففَػػر  ضػػ كٍة  لهػ.ءي  ...ػػُت أف أغّعػػر ا.م.ضػػ.َع ف. ػػتَ.َب .ؤلمػػِر   ػػرعٍة 
كافػػ  كػػ.ف  .فتظػػ.ر ذ.ػػؾي ..كػػ  عفهػػ  م.ضػػ.عً. تػػ.ّرط  فت ػػِ  أمػػ.م  .عفتقػػؿ إ.ػػ  م.ضػػ.ٍع آ ػػر, 

ً. مػف ا.يرفػة إ.ػ  د.رِة ا.معػ. , كػـ عػ.د  فعفػً. كافػ  أ.قػ   مػبًل كقػعبًل عػف ك.ضلػ ي َلػَس  فهَض  .َر
ص.متً., عتَفُب ا.فظػَر إ.ػ , .كلمػ. ا.تقػْت فظراتفػ. كػ.ف ع ت ػـ ا ت ػ.مًة  ػ.ردة كػـ ع.ػعا  فظراتػِ  إ.ػ  
ز.اعػػ. ا.يرفػػةي  .فػػْت علعػػِ  عبلمػػ.ُت ا. ػػكر  .ػػد أف أكمػػؿ  فعفتػػ  ا.را .ػػة, فػػراَح عفػػرُؾ ععفعػػ  .عػػدعُؾ 

ه   را ة عد   .كؿ عدّؿ عل  االضطر  اب .ا.قلؽي ..ك  ع.   إ.   ..ت.ازف .ػرَع عدفػدف  اغفعػٍة َ.
فػ  مػف  دف  م.ي.اًل عف   ..صمت, ارتفع ص.ت   ..يف.ء .كػ  ُع َر .ـ أ م.ه. مف   ؿي . عفم. َ.

 صمت  ا.ذل ر م. ك.ف ع     ا تيرا ً.  م. ع.يل  ض. :
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 " زم.ف ا.ل  عرفف  ك.فْ 
 عف.د . ّلط ا. رم.ْف  
 أ ذف  .لفرْح مّر   
 .ر مّرات .ؤل زاْف ".ع 

افت هُت إ.  كلم.ت األغفعة .م. تك.ُؼ عف  مف ..عٍة ك.مفة ف  دا لِ  راَح ا.ُ كر ع ػتفّزض. فتفػد.ؽ 
طلعقػػًة, ت ػػ.ح  م..فػػ.ٍة مك .تػػة مرّكػػزًا علػػ  كلمػػة   ا. رمػػ.ف   فت ػػرُج مػػف  فَرتػػِ  ملته ػػًة, .كافػػ  

أف ال أ. ػ  إ.عػ   ػاف  أدركػُت ا.ميػزن,  ع تصر  ه.  فعفً.  .داَء مف ا.َ.ع .ا.قهر, .كف   ...تُ 
ف.فت.لػػُت االف.ػػي.ؿ  مت. .ػػِة د.اًػػر ا.ػػد .ف ا.ػػذل اففكػػ  مػػف  ػػعَ.رت   . ػػٍث أ. ملػػؿي ارتفػػَع صػػ.ت  

ٍة .ضعؽ ففس :  أككر مص . ً.   .َر
 " ع. ر.   ت...  فذ.بْ 

 .فكتب .لقدْر مكت.بْ  
 عمكف ض..فرْح عفرحْ  
 عمكف ض.. زْف ع رحْ  
 .بْ عمكف ض..زم.ف عت 
 عمكف ض..زم.ف عت.ْب " 

تطل.ُت إ.ع   فظرِة إ.ف.ٍؽ أ. عتب عل  ت .علِ  َل تف. ا.تػ  أردفػ. .هػ. أف تم ػَ. .ػعًً. مػف ا.ت.ػب, 
.ت .عدف. عل  ف ع.ف ا.ض.ض.ء ا.ت  عكعرض. ا.بلًَ.ف ف  ا. . رة, غعر أف  ك.ف  ػد اففصػؿ عفػ  

.دًا م. ي ارتفَع ص.ت   ت  ت .ؿ إ. تم.مً. كاف  . تُ  ِة فدٍب تكعر فػ  ا.ػففس مَ.   زععٍؽ . .َر
ا..ػػفقة علػػ  ضػػذا ا.كػػ.ًف ا.متمػػزؽ, ا.م ػػتمتع   زفػػِ  كافػػ  ع ػػت لُب ا. ػػزَف .عَم.ػػ  كلّػػ  فػػ  كػػاِس 
ا.ل ظة, م.صدًا ا. .َب  َ.   ق.ع. األمؿ ا.ذل  دأف. ف..ر     .ػد .صػ..ف. إ.ػ  ا.ػدفم.رؾ, .ا. ػ.ادر 

ا.لذعف كف. ف..ر  هم. ف  ا..راؽ أ. إعراف . ػ.رع.ي  ا.ت  ت.عر إ.  افته.ء مر لِة ا. .ؼ .ا. رم.ف
 ...ػػُت أف أ. فػػ  عػػف ا.يفػػ.ِء أ. ا.صػػراخ, كػػعبل ف.طػػ  ا.فرصػػة .ػػ .ض ا.بلًَػػعف ا.ػػذعف عت عفػػ.ف 
ِة صػ.تِ , إال أفػػ  تَػػ.ضلف   ا.فرصػة .ئل ػػ.ءة إ.عفػ.   ػػ ب ترف.فػػ. عػفهـ, ك.تمػػً. ا.ػمًزازل مػػف  .ػػَر

. َؼ فَاة الضكػً. . ػد تػراكـَ ز ػد علػ  .ػد ع  .تهػد.ْت .ػفت  تم.مً. كاف  .ـ عرف  أ. ع م.ف ,  ت  ت
ا. فل   .لِؿ ا. كري  ...ُت تهدًت  فرف.ُت  فعفت  مفتظرًا أف عرفػَع  فعفتػ  .ف.ػرَب مػ. ت قػ  فعهمػ., 
إال أفػػ  كػػ.ف غ.ً ػػً. عفػػ  تم.مػػً.ي أ فػػَض رأ ػػ  مف.ػػيبًل  فػػرِؾ فت.ًػػؿ ا.. ػػخ علػػ   دمػػ , كػػـ اففَػػر 

   ك.ء غرعبي   
 لف  م.دًا ذراعّ  ت ت إ طعػ  . ملتػ  عػف األرض ف.فقػ.َد إ.ػ   . ت ػبلـِ طفػٍؿ فػ.ًـي أَل ػت   . فتُ 

 عل   رعرِ  .ض. عردُد  عت ..ٍر .لم.رل :
 " َ دل  ر ٌة ت .ُط إ.  األر   ِض فع.  .ًَط ا...ا.ـِ  ْطف  "
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.فعػة علػ  َ ػد , ..ن ر  ت  كـ  قط َ د  ض.مدًا عل  ا.فراشي رف.ُت  . ع   ص.. ٍة .رمعػُت ا. ط
ه  .ضػ. م ت ػلـ .يع . تػ  فا   ػُت   ػّب .ػدعٍد ف ػ. ي  ػّرَؾ َففعػ   .  ؿ أف أترك  تطل.ُت ف  َ.
 صػ.. ة كافػ  كػ.ف عرافػػ  .أفػ. أتطلػع إ.عػػ ي فػتَا ععفعػ  را ػػمً. ا ت ػ.مَة  ػ رعة ت.لػػف عػف  ع ػٍة ُمػػرة 

.دي مّد عد  مت. كً.  ذراع   ق.ة, . ص.. ٍة ضم  س .  :.عف الَد.ن ت.ـّ ا.َ.
 ييي " " أف. م.  كراف ..كف  ا.تقُت .لػ
 ت. َؼ  لعبًل كـ فطَؽ   َؿ :

 .ل.راؽي " " ا.تقتُ 
أطفػػاُت ا.ضػػ.ء .ارتمعػػُت علػػ   ػػرعرل مت. ػػً.ي . ظػػ.ت .ارتفػػع صػػ.ت أفػػعف مفَػػ.ع, ع تػػزُؿ  ػػف.اِت 

 ا. رم.ف .ا.قهر, أ. ع تزُف ا..راؽي
 

.دفػػ. فػػ  ا. ػػ. رة, كّفػػ. ففعػػؽُ  صػػ .َح كػػّؿ عػػ.ـ .فهػػرُع إ.ػػ  اإلدارة .فّطلػػع علػػ   أ ػػ .ع.ف مػػّرا علػػ  َ.
ا.ق.اًـ ا.م.لقة عل  ا.َدار, .ا.ت  تضـّ أ ػم.ء ا.بلًَػعف ا.مػدعّ.عف .لت قعػؽ ا.فهػ.ً , .ا.ػذل  ػعتـّ 
 .د  إصدار أمر ا.م.افقة عل    .ِؿ طلب ا.لَ.ء .ا. ص.ؿ عل  اإل .مةي . عفم. .ـ تكف أ م.ؤف. 

إلكم.ؿ ف.مف.  ت  م.عد َ. ة ا.يداء,  .ػدض. ع ػدأ صػراعف. مػع  مف  عف األ م.ء ا.م.ر.ضة, ف..دُ 
ا.. ػػػتي فتَػػػ.ُؿ فػػػ  ردضػػػ.ِت ا. ػػػ. رة  قلػػػؽي فَلػػػُس, فػػػفهُض .فَلػػػُس مػػػراٍت ال ت صػػػ ي فطػػػّؿ مػػػف 
ا.ف.افػػذ ا.صػػيعرة علػػ   ركػػِة ا.مػػ.ء . ركػػة اففتػػ.ِح ا.َ ػػِر عفػػد مػػر.ر ا. ػػ.ا ر ت تػػ ي فر ػػب  ركػػة 

ف طم.ً.  ..تف.تٍة مفه. أ. ر م. ا ت .مة تك.ف  داعػة ..بل ػٍة عكملهػ. ا.ف .ةي فطعُؿ ا.تركعَز عل  إ داض
ََ .ر مفهـ أ. ا.م ظ.ظ ط .ً.   عبل .ت  ـَ  .ُض ا.بلًَعف ا..را ععف   ا. ا..ضـي .عس .ضمً. فقد أ .

ف عة مع ف .ء إعرافع.ت .أرتعرع.ت . ...فع.ت, . د ك.ف.ا م.ضَع   ِد اآل رعفي   ع.طفعة َ.
ذا مػػ. زاد مػػف .طػػاة ا.قلػػؽي افت ػػَ  ا.فزعػػؿ فػػ  غرفتفػػ. إ.ػػ  أف  ػػَ.ًر  ُت ػػرؽ كػػؿ  ػػَ.ًرل ففػػدْت, .ضػػ

ع.ـي  .ؿ ذ.ؾ .ض. عفظر إ.ػ   .ػّؾ, . ػد كػ.ف .ػّك  فػ  م لّػ , فقػد كفػُت ف.ػبًل أ ػرُؽ مفػ  كػّؿ عػ.ـٍ 
عل ة فتق. مه. أف. . معد,  ت  أغلَؽ علعه.  قع ت   قفٍؿ .راح عد ُف  .عدًا عف  كػعبل ُع ػرَج  عفمػ. 

ت ػػ.ُؿ مفػػ   ػػعَ.رةي أ  رفػػ. م.ظػػؼ ا.صػػلعب األ مػػر  ػػافهـ  ػػع.ط.فف. رات ػػً. أ ػػ .ععً. عكفػػ  ..ػػراء أ
.دفػػ. ضفػػ. أ ػػ .ع.ف ..ػػـ ف صػػؿ علػػ  ا.راتػػب ا.مزعػػ.ـ علػػ  ا.ػػرغـ مػػف   ػػَ.ًر, ..كػػف مػػّر علػػ  َ.

 تاكعدضـ كلم. أ.  ف.  .. ؤاؿي
 

هػ. فلػـ أَػد .ػ  أكػرًاي أ  رفػ  أ ػُد أفقُت ظهرًا فلـ أَد  معدي   كػُت عفػ  فػ  ردضػ.ِت ا. ػ. رة .ممرات
ا.بلًَعف  اف  ..ضد  .ض. ع رُج مف ا. . رة ذاض ً. إ.  ا.مدعفةي تاكَد .  أمُر  رَ.   .د أف علمُت 

ػُت مػف ا. ػ. رة متَ. ػً., مت ػذًا   افهـ صػرف.ا .فػ. راتػبَ  أ ػ .ععف, ..كػف أعػف ذضػَب عػ. تػرن ؟ي  َر
ذل غ.ب عف. مفذ ذ.ؾ ا.عػ.ـ, .اضػ.ً. فقػ.ط ا تر.ػ.د ا.طرعؽ فف   ا.ذل  لكف.   ص  ِة ا.صدعِؽ ا.
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ت.عفف  عل  ا...دةي مررُت  ..رِع ا.م. , َل ُت ف  ا.ك.فتعرع. فف ه. مرت.فً. ا.ك. ت.عف.  لػذٍة .أفػ. 
أتطلع إ.  ا...رع ا.ض.ج  .فف.اِف ا.. .ب .ا... .ت, م تل ً. فظراٍت  َ..ة إ.  ع..قعف عت..فق.ف 

دفً.ف َ دعهم.   .ضهم.ي .فَت فظرل تكفعؾ َدعد .لق لػِة .ػـ أر  مػف   ػؿ, أ. عت .دالف   بًل  .رة .ع
ػً.  ػ. ع , ف..ػرًا ذراععػ  كَفػ.   ف ػرٍ  ـّ  ػ..طعراف, داف.ػً.  .ضػ  إ.ػ    عث أف ا...ب عقؼ ف.َر عهػ

األم.ـ  لعبًلي ترتم  ض   عف ذراععِ  داف.ػًة صػدرض.  قػ.ٍة إ.ػ  صػدر  ا..ػرعض فع ػعط كتفعهػ.  ذراعػ  
ن تيرز أص. .ه. عمعقً. فػ  عَعزتهػ., داف.ػً.  هػ. ف ػ.  .ضػ  .ضػ. عتطلػع  ك رعػ.ء إ.ػ  .عد  األ ر 

ػ , فتقػرب ضػ  .ػفتعه.  ػ طء كػـ  ععفعه. ا.مت. لتعف, كـ عفتُا .ه. فم   يع . ػٍة مػ.دًا . ػ.ف  إ.ػ   .َر
ا.  رَة  تلتهـ .فتع , م.صًة . .ف   .فٍؼ, .د.ف أف ع.عرا افت .ضً. أل د, عطعبلف ا.ز ز ة  .ه.ٍة تكعرُ 

ف.ف ا.َ دي  .َ 
ػػ.ِ  ا. ػػمراء ..لػػ   د لػػُت م طػػة ا.قطػػ.ر ا.ك عػػرةي َل ػػُت علػػ  مصػػط ٍة ف.رغػػة .أفػػ. أتطلػػع فػػ  ا.َ.

تت .رع فػ  ذضفػ  .أفػ. أتامػؿ ضػذ  ا.م ل. ػ.ت ا.راكضػة كافهػ.  أعكر عل  أ ٍد أعرف ي ك.فِت األفك.رُ 
رعف م دكة د.عً. غعر م م.عي ا.. ت .ل.ص.ؿ إ.  ا.فراغ, تتص.دـ ذ.اته.  ذ.اِت اآل  ا.. تَ  ت . ؽُ 

عمػػػر  طعًػػػً., ..ػػػ..ر  ..ير ػػػة .ا.ضػػػع.ع ع ػػػت ّد  ػػػ  فع.ػػػّؿ عقلػػػ  علػػػ  ا.ػػػرغـ مػػػف غلعػػػ.ف ا. ػػػ.اطر 
عػػف ا.قعػػ.ـ  .مػػؿ  ػػ.ن اال ت ػػبلـ إ.ػػ  أفكػػ.رل ا.تػػ   إرادتػػ  .أعَػػزُ  .األفكػػ.ر فػػ  رأ ػػ  فتضػػم ؿّ 

 تصطدـ   .ضه.ي 
ػد غ.عػة  ػ.ن " األف..ؿ تت..   أ. تفقد م.ف.ض. فبل ا. عر  ع د.  عرًا .ال ا.. .ؼ . .فػً. ط..مػً. ال تَ.

 م ...ة ا.هر.ب مف ا.ضع.ع  ضع.ٍع آ ر أ.   .صلة ع.طلةي "
 " . عفم. عفقُد ف.ُؿ ا. عر م.ف.  عفقد ا.طرعُؽ مبلم  ي" 

 " ضؿ ع..ُر اإلف .ُف  ..ضع.ع  عفم. عي.ر ف  ذات  أـ  عفم. ع رج مفه. ؟ "
 .ف ؟ "" ضؿ ا.مفف  مك.ف أـ المك
 " ضؿ ا.مفف  زم.ف ؟ " 

 " ضؿ .ه.َس ا.َفس عبل ة ك عرة  .....ر  ..ضع.ع ؟ "  
" ا.ضع.ع ضف. ع.فػ  فقػداف اإلف ػ.ف إلف ػ.فعت  فعتَ ػد  ػ  ا..ػدـ, عفػدض. ع ػ..ؿ ا.ضػ.ًُع أف ع  ػَث 

.د ي"  عف  ع.افعٍة عك ت  ه. َ.
 "  ع.افعة !!؟ "

 " ييييييييييييييي "   
 ة ا.م طِة ا..م..عة ا.مؤدعة إ.ػ  .ػ.رع ا. ػكسي ع ػرُت ا..ػ.رع   ػذٍر .ػدعد ت للُت   .ٍؼ ف .  .ا

أف أد ػؿ  عل  َ.ف ع  ا.معد.زاتي  طػرْت فػ  ذضفػ  فكػرةُ  فد لُت ا....ـ األ ط.رل ا.ذل تصطؼّ 
ػػ.ت م. لػػة  إ ػػدن ا. .فػػ.ت ا.مظلمػػة, ا تر ػػُت مػػف إ ػػداض., اَتػػزُت ممػػرًا ضػػعقً. م.تمػػً.,  مػػس دَر

.ب ا. .فػػػة, ازدادْت  ػػػرعة ف ضػػػ , مطػػػ.رُؽ تطػػػرُؽ صػػػدغّ   .فػػػؼي أدرُت ارتقعتهػػػ.   ػػػذٍر ف ػػػ.  ػػػ
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مق َض ا. .ب متَ. ً. مػف .ػ ء ال أعرفػ , ف.صػطدمُت  .تمػٍة  مػراء .ع.صػفٍة مػف د ػ.ٍف غرعػبي 
.ممُت راً َة عف.فٍة رط ة كراً ِة  رداٍب مل ء  َكػٍث متف ػ ةي .ػ.رُت  ػد.اٍر فتم ػكُت  مقػ ِض 

  . ا...رعي أ   ُت  . ِع  ط  تت.ق ف  .ص.ٍت عف.دعف  :ا. .ِب كـ افطلقُت ض.ر ً. ف
 "  ْؼ ! " 

.ص.ُت  ْ ِب أ  .ـ  ف.دؽ تكػ.د تبلمػس ظهػرل,  ػراكف  ػتفقض علػ ي .ػـ أ.تفػْت, . ككػُت  طػ.ل 
  .تَ.  ال أعرف ي

 "  ْؼ ! "
ضػػ كٌة ط.علػػٌة أطلقتهػػ. مػػ.مٌس, ك.فػػْت تقػػُؼ علػػ  ا.رصػػعِؼ  عفمػػ. رأتفػػ  أت.كػػر  صػػفد.ؽ  م.مػػةي 

ضُت ..اصلُت ا.ركض  ت  ت. فُت عفد مف.طػِؼ ز ػ.ٍؽ ع تلّػ  م ػّؿ ك عػٌر . عػِع مَػبلت َف ػعة فه
.أفبلـ فعدع. .دم  .أع.رًا  بل تعكعة  م تلؼ األ َػ.ـي د لػُت ا.م ػؿ .افز.عػُت فػ  ركػٍف  .عػد عػف 
.ًف أفظػػ.ر ا. .ً.ػػػةي ر ػػُت أ لّػػػب ا.مَػػبلِت متلفتػػػً.  ػػعف ا.ل ظػػػة .األ ػػرن, م ػػػ..اًل تقلعػػد  .ػػػض ا.ز ػػػ

ا.م.ػػي..عف  تقلعػػِب ا.مَػػبلتي ا تر ػػْت مّفػػ  صػػ عة .ػػقراء فاعػػدُت ا.مَلػػة إ.ػػ  مك.فهػػ. علػػ  ا.ػػرّؼ 
.أ فعػػُت ض. ػػ ي . فػػْت  لفػػ  تم.مػػً.  تػػ   ػػم.ُت صػػ.ت أفف. ػػه.ي  ػػا.تف  إف كػػ.ف  حمك.فهػػ. أف 
 ت .عدف   . ء, فتف...ُت إ ػدن ا.مَػبلت .أ.ػرُت إ.عهػ.  رغ تػ  فػ  .ػراًه.ي تف...ػِت ا.مَلػة مفػ 
د.ف ارت .ٍؾ أ. إك.رة . .رْت أم.م ي ك.فػت ترتػدل تفػ.رًة َلدعػًة  ػ.داء ضػعقًة . صػعرة َػدا تك.ػؼ 
أعل  ف ذعه. ا.متف. قتعف, تك.د ا..ه.ُة تض ء .ض  تفز.ؽ علعهم., فعتػدفؽ ا.ػدـُ مػف أف.مػِؿ ا.راًػ ي 

ُت ض.ر ً. ك ػ.رٍؽ ع ػ..ؿ ا..صػ.ؿ إ.ػ  مكػ.ٍف آمػف  دف.ُت .ه. ا.كمف .د  ُت ا.مَلة ف  عّ   . َر
.َعة ت دُؽ  ػ  فا   ػُت  ػاف   .عد عف م. ع ا. ر ةي ك.فت ا.معد.زات ف  .اَه.ت ا.م بلت ا.َز
َ ػػدل  ػػدأ عت َػػُر .ػػعًً. ف.ػػعًً.ي دّب ا.رعػػب  ػػ , ضرعػػُت مهػػر.اًل ع.ًػػدًا إ.ػػ  ا.م طػػة أ  ػػُث عػػف 

ػػػُت ا.مَلػػػَة .د.ف أف أفظػػػر إ. .ػػػ صٍ   معػػػد أ. ألّ  عهػػػ. أعرفػػػ ي   ػػػؿ ا..صػػػ.ؿ إ.ػػػ  ا.م طػػػة أ َر
لقػ  ا.قػ ض  اف  ت لصُت مف رزمِة ا.مف..رات ا. رعة   ؿ أف عُ  رمعته. ف   ..عة ا.قم.مة ف..رتُ 

أ .ذر ا. عر . دل  ..رًا فف   فػ  مَػ.معِع ا.م ػ.فرعف كػ  أكػ.ف  .عػدًا  عل ي ف  ا.م طة كفتُ 
.ؿ ا..رطة  هرا.اتهـ ا.م.هرةي ع ػد ا.  ػعف مػبل  عف عد .ت ا.ك.معرات ا.ت  تترصدف , عع.ف َر

ـُ ا.دعف  .صػ.  ا.يلعظػة عػركض  لفػ  مػرددًا " .ا.زافعػة .ا.زافػ  ف.َلػد.ضم. م.ًػة َلػدة ",  راض  م.ل
ع  رفػػ.   عتَمهػػر.ف د.اًػػَر د.اًػػَر .ضػػـ عته.م ػػ.ف  .ػػم.تٍة الفتضػػ.ِح أمػػر ضػػذا ا.يػػ.مض ا.ػػذل عػػدّ 

ء ع.لػُف  راءتػ  مػف ا..ّفَة .ا.ترفع, أ    رأ   ا...رل ع مُؿ عق.َ.  . ػد أفػرد   ػ.طً. عضػرب  ػ  ا.هػ.ا
ػًة  ػ. عه. .تل.ػُف ا.ػر ـَ ا.ػذل  مػَؿ ضػذا    ضذا ا...د ا...ؽ, أم  َ.. ة علػ  أرض ا.رصػعؼ, ف.َر
األد  ػػػز  , أ ػػػ.ت يي  ػػػ.ر . ا.َػػػ.امعس عضػػػ ك.ف  ػػػ. رعف مػػػف  ػػػ.رِؽ ا. قػػػرِة ا.م ػػػتَد, أ ػػػ.ات  

ا...ًلػة  ّ.َث .ػرؼَ ا.متلف..ت  . .ءاتهف ا. ػ.د ع..ػ..َف   ػرًة علػ  ضػذا ا.ػذل .ػّؽ عصػ. ا.ط.عػة ..ػ
  ... ؿيييي 
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ػدُت صػ عفَة   ا..ػرؽ األ. ػط   فػ  .اَهػة ا.ك.ػؾي  ت. فُت عفد ك.ػٍؾ صػيعٍر, .فر ػُت  عفمػ. َ.
 ا.ترعته. .عدُت م رعً.  ..كً. ا.طرعؽ فف   إ.  ا. . رةي 

 أ ػػرأ ا.صػػ عفَة م تػػدًً.  ...فػػ..عف فػػ  ا. ػػ. رِة َل ػػُت عفػػد ف.فػػذٍة صػػيعرة تطػػّؿ علػػ  ا.  ػػِر, .ر ػػتُ 
ا.ك عرة .ا.صف ة ا.كق.فعة  تػ  أكملتهػ. كلهػ.ي .ػـ أتػرؾ  رفػً. .ا ػدًا إال .مػررت علعػ ,  تػ  األ ػراج 
.ا.صػػف .ت ا.رع.ضػػعة .اال تصػػ.دعة ا.تػػ  .ػػـ أفهػػـ مفهػػ. .ػػعًً.ي . عفمػػ. كفػػُت م.ػػي.اًل   ػػّؿ ا.كلمػػ.ِت 

 فعػػُت  لقػػ  علعػػ  ا.متق.ط.ػػة رأعػػُت  معػػد .ا فػػً. أمػػ.م  مرت كػػً. تلػػ.ُح علػػ  .ػػفتع  ا ت ػػ.مة  زعفػػةي أ
متظ.ضرًا  ..بلأ ..عةي َلس أم.م  ص.متً., .اض.ً. رأ    عف كفعِ , . عف  ػعٍف .آ ػر ُعصػِدُر صػ.َت 
تػػػا.ٍ  ف  ػػػ ُت أفػػػ  عفتظػػػر أف أدفػػػَع إ.عػػػ  ا.َرعػػػدة, .ضػػػذا مػػػ. ف.لتػػػ ي تفػػػ..ؿ ا.َرعػػػدة,  لّػػػب صػػػف .ته. 

  عفف.ي  . ث,  رأ ا..ف..عف ا.ك عرة كـ رم   ه. عل  ا.ط...ة ا.ت  تفصؿُ 
 " أعف كفَت ؟ "

  ا.ت  فلـ عَ ف  فاضفُت :
 "   كُت عفؾ ط.عبًلي "

 ا.مك.في  فظراٍت  .ردة كـ فهَض د.ف أف عفطؽ  كلمٍة .غ.درَ  تطلَع إ. ّ 
, .ألف    رت  ال ع ف   رًا .أف   .ؼ ع .ُح .   .ػد  لعػؿ مػف اإل. ػ.ح   ع ف  عف  أمراً أدركُت أف

دت  َ.. ً. علػ   .فػة ا. ػرعر .اضػ.ً. رأ ػ   ػعف كفعػ ي َل ػُت فقد ت .ت  م رعً.ي د لُت ا.يرف ة فَ.
   م تف رًا عف   ب  زف  فلـ عَ ف ي ارتفع ص.ت  .أف. أضّز ذراع   ق.ة :  ..ت  . ا.تُ 

 "  ؿ .  م.  ؾ ؟ "
 " ال . ء, ال . ءي "

ق.ت  راح عػػردد  ا ػػ ي ت. فػػُت عػػف إ. ػػ.    .. ػػؤاؿ .فهضػػُتي .  ػػؿ أف أغػػ.در ا.يرفػػة  ػػم.ُت .ػػه
.ص.ت تم ط ي ا.تفتُّ إ.ع  كـ عدُت .ا فً.   ..ت  .أف. أفظر إ.ع  مت. .ً. مف  ردة ف.ؿ غرع ةي .ف.بًل 
.أفػػ. أتطلػػع إ.عػػ  .فظراتػػ  ا.م تفِ ػػرة عػػف ا. ػػّر ت .صػػر , اففَػػر   كػػ.ء .صػػراٍخ ضع ػػتعرلي َل ػػُت 

  ا. ػػػؤاؿ عػػػف علػػػ   ػػػرعرل أد ػػػُف  صػػػمٍت مفتظػػػرًا  قلػػػٍؽ .ػػػدعد افتهػػػ.ء ف. ػػػة  ك.ًػػػ  كػػػ  عت ػػػف  .ػػػ
ا.  بي ت. ؼ عف ا. كػ.ءي تركػُت ف.صػبًل زمفعػً.   ػؿ أف أ ػدأ  .ال تف ػ.ر مفػ  عػف .ضػ. , . عفمػ. 

دت   د غّط ف  ا.ف.ـ . د ارتفَع أفعف  ا.مك .ت ك ي.ـِ غزا.ٍة  .ًفةي  تهعاُت .ذ.ؾ َ.
عفػ  . ركػُة ف  فتػرة ا...ػ.ء عػدُت إ.ػ  ا.يرفػة كػ  أ. ظػ  فلػـ ع ػتعقظي كػ.َف ض.مػدًا, ..ػ.ال صػ.ُت أف

صػػدرِ  .  ػػ ت  معتػػً.ي تلم ػػُت َ هتػػ , ك.فػػْت  ػػ. فًة .ا..ػػرُؽ عفػػّز مفهػػ.  يػػزارةي ذض ػػُت إ.ػػػ  اإلدارة 
.أ  ػػرتهـ  ػػ.ألمر فَػػ.ء م.ػػ  ط عػػب .ػػ.ب أ. ممػػرضي ف صػػُ   .ف.عػػٍة م ػػ..غ  هػػ. .طمػػافف   افهػػ. 

 ضعُت ا.لعؿ  مَرد  م     ب ا. رد  تز.ؿ  بلؿ ع.معفي تف..َؿ  رص   .ف.دعؿ .ع.د إ.  ا.ف.ـي
 ػػ.ضرًا َف ػػ  أصػػي  إ.ػػ  تفف ػػ  .كركرتػػِ  ا.يرع ػػة, .ػػ. ذًا فرا ػػت  .م.رفػػِة أ ػػ .ب اضػػطرا   . زفػػ  

 ا.ذل دف.  إ.  ا.ت ل  عف ك رع.ً ي
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ـّ  د  دث .  أكف.ء غع.  ي "  " ال د مف أمٍر ض.
 " ضؿ اعتدن علع  أ د ؟ "

.د عفصرععف دفم.ركععف ع.تػد.  ف علػ  األَ.فػب  .صػة إذا كػ.ف . د  ذرف.  .ض ا.بلًَعف مف َ.
 األَف   ع عر . عدًاي  

 " ضؿ ا تلـ ر ..ًة مف أضل  ت مؿ أ  .رًا ف.َ.ة ؟ "
 " أـ ييييي ؟ "

.كفت أعرؼ  اف   ػد أر ػؿ ر ػ..ة إ.ػ  أضلػ  فػ  ا.عػ.ـ ا.كػ.ف  ..صػ..ف. ا.ػدفم.رؾ ع  ػرضـ  .صػ.. , 
عف.افػ  ا.ػذل ع.ػعر  .ضػ.ح إ.ػ  . د فػدـَ  .ػد أف رمػ  ا.ر ػ..ة فػ  صػفد.ؽ ا. رعػد  عػث أفػ  كتػب 

 مفظمة ا.صلعب األ مري
 " ضؿ . .ت ا.ر ..ة  عد َه.ز األمف ا..را   ف.عتقل.ا أضل      ه. ؟ "

 " يييييييييييييي "
  عفم. ا تعقظُت ظهرًا .ـ أَد  ف  فرا.  ففهضُت م رعً., أ  ث عف ي
ا. . رة .فطػّؿ علػ  ا.  ػر  . .ف  علع  أككر مف م رٍر فقد أ  رف  أمِس .ف ف .ا ف.ف عل   طا
  مع.ض  ا.ص.فعة .ا.ت  عمكف .ل.عف أف ترن عمؽ  ضع أمت.ر مف  :
 " ت.رْؼ, ..  ررُت االفت .ر ع.مً. ف ا ت.ر ا.  ر أرم  فف   فع ي "

ارت. ُت عفد  م.ع  كبلم  ألف  كفُت ف  تلػؾ ا.ل ظػة أفكػر  ػ..فكرة فف ػه. . ػد كػدُت أفطقهػ. .ػ.ال 
 ٍةي    ت  مف ذراعِ  فزعً. إ.  دا ؿ ا. . رة مت ًََ.  .. رديأف    قف   ..ِر ك.فع

" عف.ًايي .أف. أكتُب ذ.ؾ ت رَب ا..ّؾ إ.  ذاكرت , فاف. . ُت متاكدًا اآلف ِمْف مّف. ك.ف ا. ػ. َؽ إ.ػ  
 فطِؽ ضذ  ا.َملة, أعف  ا.رغ ة ف  االفت .ري "  

 معد َ.. ً. ف  ا.ص..ة ا.ك عرةي ذض ُت ضف.ؾ   ا.ُت فزعبًل ك..كً. ع..ركف. ا.يرفة, فا  رف   اف  ..ضد
دتُػػ   َ.. ػػً. عفػػد ا.ف.فػػذة ا.صػػيعرة, عطػػّؿ مفهػػ. علػػ  ا.  ػػري  عفمػػ. فلػػـ أَػػد ي   كػػُت عفػػ   قلػػٍؽ فَ.

هػػػ  ا ت ػػػ.مة  َػػػٍؿ فادركػػػُت رغ تػػػ   ػػػ.. .ح, .كفػػػ   .ػػػ.َر  ػػػ. ترا   مفػػػ  رفػػػَع رأ ػػػ  فبل ػػػْت علػػػ  َ.
   ا تمر  صمتِ  مم. أفقدف  ص رل ف .درت   .. ؤاؿ :تمهلُت  لعبًل  ت  ع .دَر ض. فف  , غعر أف

 " م.  ؾ ؟ "
 " ال . ءي "

ه ي أغ.ظف   أَ.ب د.ف أف عرفَع رأ   ف .ل, .كّف ا ت .مًة .ـ ا تطع تف عرض. ك.فت تل.ح عل  َ.
تمف.  فتركت  .صمتِ , .كّف ا.فضػ.َؿ أعػ.دف   .ػد فتػرٍة  صػعرة مػف ا.صػمت إ.ػ  م ...ػة ا ػتدراَِ , 

ف كّؿ م. داَر ف  ذضف  أمس مف ض.اَس, .ف  كّؿ مػرٍة كػ.ف َ.ا ػ  مقتضػ ً., .م تصػرًا ف ا.ت  ع
 كلمػػة .ا ػػدة " ال "ي  َلػػُت مػػف إ. ػػ.   .اضتمػػ.م  ا.زاًػػد  .ػػ ٍص ال ع ػػت ؽ كػػؿ ضػػذا االضتمػػ.ـ 
دتػػ  أمػػ.م  كافػػ  َػػ.ء ع.تػػذر مػػف فظ.ظػػة  فتركتػػ  .فهضػػتي .ػػـ تمػػِض  ػػ.ن  ضػػع د ػػ.ًؽ  تػػ  َ.
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اطًػػً. رأ ػػ  كطفػػٍؿ مػػذفب فلػػـ أعػػر  اضتم.مػػً.ي راَح ع ػػرُؾ مففضػػَة ا. ػػَ.ًر مزاَػػ ي َلػػَس أمػػ.م  مط
 . ٍث .عفقر عل  ا.ط...ة م ..اًل .فت افت .ض  إ.ع ي تطل.ُت إ.ع   فظرِة تافعٍب .  رعةي تطلػع إ.ػ  
 فظرِة .ّد  زعفة فت دد  فق  علعػ ي فػتَا فمػ  .عقػ.ؿ .ػعًً. .كػف  ػدا أمػ.م  مت. ػً. .مك ػ.رًاي ا.كلمػ.ُت 

.كرْت م.  عف  فَرت  ..فتع  فا تفؽ  .. ػ..ؿي عػ.د إ.ػ  ا..ػ..ر  ...ػفقة علػ  ضػذا ا.كػ.ًف ا.ػذل ت
 عتمزؽ أم.م  .أعَز عف م .عدت ي  ا.ت   لهٍَة .د.دة . فظرِة ت. ؿ :

.ؾ,  ْؿ .  م.  ؾ ؟ "  "  معد أَر
 " ال . ءي "

.كبلـ فا ػدعُت إ.عػ  ا ػت.دادل  .َؿ ..كْف .ـ عكف َ.ا   ك.. . ؽ,  عث أف  ظّؿ م د ً.    .ع.اصؿ ا
هػػ. مػػف .ػػفتع   .ػػد تل.ػػكـ . ػػذالفي  ػػ.َؿ  ػػت ا.ػػدرة ا.تػػ  كفػػت أفتظػػر  رَ. . ػم.ع كبلمػػ ,  تػػ   َر

 .ض. ع رُؾ  حص .  ا.رم.د ف  مففضِة ا. َ.ًر .عفظر إ.  َهٍة  .عدة :
 " ضذا ض. ا.فعؾ ا.ذل كفُت أفكر    كؿ ضذ  ا. فعف !؟ "

..  غعػػر أفػػ  أدركػػت  .ػػد . ظػػ.ت  .طفػػة  ػػاف ضػػذ  ا.َملػػة ا.تػػ  تطل.ػُت إ.عػػ  مصػػيعً. إ.ػػ  مػػ.  ػػعق
ه   ع ة األمؿ مف  لـٍ ك.ف عرا.د   تقعاض. ض  ا. ـّ ا.ذل مزؽ أ ..ء  أمس, فقرأت ف  مبلما َ.
ط.اؿ  فعف عدعدة, ..ّكؿ  ..ف  ة إ.عػ  ض.َ ػً. كػ.ف عػرا.د  كػّؿ . ظػٍة مػف  ػف.اِت عمػر  ا.كبلكػعف, 

الكت..فِ  ألعض.ً  ا.َف عةي تطل.ُت إ.عػِ   ػ.ّد د.ف أف أ ػتطعَع إ فػ.َء  أ. .فقْؿ مفذ ا.ل ظة األ.. 
ا ت ػػ.مِة  ػػ رعة ارت ػػمْت علػػ  .ػػفتّ ,  ػػرغـ  رصػػ  علػػ  عػػدـِ َػػرِح م.ػػ.عر  فػػ  ضػػذ  ا.ل ظػػ.ت 

  ..ذات .فرط   . عت ي
 " .م.ذا كفت تتص.ر ؟ "

ػٍ  طػ.فٍا  ػ.. زف . فظػرات  َػّدي .ػـ أ ػتطع تم..ػؾ فف ػ   لُت  لهَِة ا.  عِر ا...رؼ فتطلَع إ.   َ.
ف.ففَرُت  ض كة ع..عةي ض كُت يي ض كُتي  ..َؿ أف عصطفَع ض كًة أ. ا ت .مة, إال أفػ  .ػـ 
ـَ كاف  َرًا ت. َؼ ف   ل..م ي . عفم. .ـ ع تطع مَ.راة ض ك , ترَؾ ا.ط...َة ض.ر ً.  ع تطْع فتل.ك

 إ.  زا.عة م. ف  عز.ت ي
ػُت مػف ا. ػ. رة .ا.ػتر  عُت ع.ػر  فػ.ف   عػرة مػف م ػؿ  رعػب ا تفػ.اًل  .فتهػ.ء عذرعػة ف  ا.م ػ.ِء  َر

صػػ.   ي كػػ.ف .ا فػػً.  .فتظػػ.رل ف ػػَ.ًر  ففػػدْت, .ال عملػػؾ كمػػف .ػػراء  ػػعَ.رة  .ػػد أف أ.ػػترن  راتػػِب 
 األ  .ععف كل  . ظًة ك.ف عفتظرض.  ف.اتي

كػػ.ف  معػػد  َل ػػف. صػػ.متعف, ع.رعػػً. ع ػػ..ؿ  ػػتَر ع.رتػػِ   عدعػػ , .آ ػػَر عفظػػر إ.عػػ    ػػ رعٍة َ.ر ػػةي
عػػػد ف  .ػػػراضٍة .ع.ػػػرُب   ػػػرعة كافػػػ  ع ػػػ..ُؿ ا. ػػػر.ج مػػػف داًػػػرِة ا. ..ػػػة ا.تػػػ  تضػػػعؽ علعػػػ , .كلمػػػ. 
 ...ُت اال تراَب مف ا.م.ض.ع عيّعر مَرن ا. دعث  َبًل أ. ر م. ك.ف عت ..  األ.ػـ ا.ػذل ت ػ    

فتظػ.ر, غعػر أفػ  .   ع ُة األمؿ  مت.ٍة ك.ف عتص.رض. أك ر مف ذ.ؾ  ككعر .  َـ ا.ل.عػة ..هفػة اال
.ػػـ عكػػْف عملػػؾ إرادة أ ػػ  فػػؤاس .كػػ  عقػػ.ؿ .ل مػػرة "  فػػ  "  .ػػد أف دّب د ع هػػ. .ا تر ػػْت مػػف مػػ.طف 
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األ رار, فراَح عيف  أغ.ف  ا. ع ة,  ح..راٍت ك.ف ع  ب غ.فبًل أففػ  مػف ا.طع ػة   عػث .ػـ أ ػتطع 
 تلقفه. .تا.عله.ي

 " ضؿ تذكر َ.رف. ع .س  ف  َ  زامؿ ؟ "
األمػػر .عػػدُت أ لّػػب كتػػ.َب ا.ػػذكرع.ت  إ.ػػ   َػػّد . ػػا.ف   فػػرٍح ظفػػً. مفػػ   ػػاف  ف ػػعتُ   ػػا.ت  فتطلػػعَ 
 ف ا.ف   لهفٍة :
 " م.    ؟ "

 فر ُت أؤكد .  مت.َ ً. مف ف ع.ف  :
 " ع .س ا.ذل  قَط مف ا. ّق..ة .ض. عص غ .اَهَة  عتهـ   ؿ ع.معف مف د لت ي "

س, . عفم. عََز ر ُت أذّكر   . ء مف اإلطف.ب عقَد م.  عف  .َ ع  م ..اًل أف عتذكَر ص.رة ع .
: 

" أال تػػذكر ع ػػ.س ا.ػػذل كػػ.ف عطػػ.رُد ا.صػػ ع.ف, .عقػػُؼ علػػ  .ػػط دَلػػة, متكًػػً. علػػ  دراَتػػ  .ضػػ. 
 عتطلُع إ.  أَ .دضـ  .ه.ة كـ ع ت ئ  عف  عق.ف ا.قصب عضرب ييي "

 " م.    ؟ "
ال أفػ  ر ػُت أؤكػد علعػ  مصػّرًا علػ   .ط.ف  كاف  عرعػد أف ع ػمَع فه.عػَة ا. ك.عػة د.ف ا.تف.صػعؿ, إ

 .فػً. مػف  ر ـِ ص.رة ع .س ك.ملة, ... أفػ  كفػت علػ  عقػعف  ػاف  معػد عتػذكر  َعػدًا .كفػ  عتهػربُ 
 ا.مق.رفة  عف  . عف ع .س :

 "  عَؿ إف  ضدّد أ .  مرًة  عث  .ؿ .   افعكؾ إذا .ـ ُتزّ.َف ي "
ٍس .أ  دا ا.ملؿُ   فػ. غػ.رؽ فػ  ا.ضػ ؾ .ع.ػرَؼ فه.عػة ا. ك.عػة عل  َ.   معد .ضػ. عفظػُر إ.ػ   تػَ.

 تػػ  ت. فػػُت عػػف ا.ضػػ ؾ .ضػػ. ع كفػػ  كػػ  ع.ػػرَؼ  ػػ ب تػػذكرل ا.قصػػة فػػ  ضػػذ  ا.ل ظػػة  ..ػػذات, 
 .ضؿ .قصة ع .س عبل ة  م. ض. فع , فر ُت أردد :

 " ا.م كعف  قَط مف ا. ق..ة   ؿ أف عذ.ؽ ط.ـ ا.كسي "
 .م  ..اصلُت  دعك  :فظَر إ.   . تهَ.ٍف مفت.بًل ا..فة فلـ أعر  اضتم

 " ك.ف عمرل . تذاؾ ع.ر  ف.ات ..ـ أكف أع  ضذ  األم.ر  .دي "
 " ييييييييييييي "

 "  عفم. علمف.    ِر م.ت  ف  ا.م ت.ف  علقُت  كبلـ أغ.ظ أ .ات  ا...افس "
 " يييييييييييي "

ضػ ة مػف . ػ. ت  "  لت أمػ. كػ.ف  حمكػ.ف عزراًعػؿ أف عفتظػر كبلكػة أعػ.ـ ففهرتفػ  أ تػ  ا.ك عػرة غ.
 .اعتراض  عل  م.عًة  ي "

 " ييييييييييييي "
 " اآلف عرفت .م.ذا ك.فت أ .ات  فر .ت  م.ت ع .سي "
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 تطلَع  معد إ.ّ  كـ اففََر  ض كٍة  ت  افقلب عل  ظهر ي
 تلؾ ا.لعلة ض كف. ييي ض كف.  د ا. ك.ءي

 
 ض كُت يي ض كُت يي

مف ف.فذت ي أدركُت  اّف  .ع.ٍت ط.علًة مػف ا.فهػ.ر   ت  افت هُت عل  ص.ِت  فعِؼ أَف ة تقترب
 د مرْت .أف. م تيرؽ  . ت..دِة  ك.عػة  معػد . ع تػ ي فهضػُت  لهفػٍة .رؤعػة ف.ر ػ , إال أفػ  عػدُت 

  .ً ً. فقد ك.ف  رٌب مف ا.ف.ارس عتَمع عفد .رفة َ.رت  ا..َ.زي
 " ضؿ ر ؿ ؟ "

ػػ.د  إلغػػ.ظت  ف  ػػب, . عفمػػ. أ.ػػ َع رغ تػػػ   .الفتقػػ.ـ مفػػ  ترفػػَع فلػػـ أعػػْد إ.عػػ  فػػػدًا  " ضػػؿ كػػ.ف َ.
 ع ت ؽ ا.م..ك ة ؟ "

ـَ مت.ٍة  لعلة .ـ ع َظ  ه. ع .س  ف  َ  زامؿ ؟ "  " ضؿ م.ت ف  أع.ـِ ع لِ  را  ً. مف  در  أع.
 أ د.ُت  ت.رَة ا.ف.فذة .د لت عتمت ي

 
 تفرُض فف ػه. علػ ّ  ف  ا.ع.ـ ا.ت..   ررُت مفذ ا.ص .ح أف أطرَد أ.ض.م , ..ف أدَع  .اطَر َف.ف 

فتيرعفػػػ   ػػػاف أت ػػػلَؽ َػػػذَع ا.فػػػراغ ألَػػػد فف ػػػ  م.لقػػػً.  كمػػػرِة ا.ػػػ.ضـ, كػػػـ .فػػػ  . ظػػػٍة مف.ًَػػػة أ ػػػقُط 
مرتطمً.  ػارِض ا..ا ػع ا.صػلدة فػافهُض مك ػ.َر ا. ػ.طري .قػد أرضقتفػ  تلػؾ ا. ػ.اطُر ا.تػ  ت ػ  ف  

ـُ فمػ مف عف.ف  ف . ا.م.ض  فلـ أ تفؽْ    .ت ػعؿ ا.ػدم.ء مػف صػ.ِت مفهػ. إال  .ػد أف عَػرَح ا.لَػ.
ا تي.كت ي أرضقتف  األص.اُت ا.تػ  تفطلػُؽ مػف َهػة مػ. .أ ػم.ه.  .ضػ.ح, تػدف.ف  د.ف إرادٍة مفػ  
.لر عؿ إ.  ا.م.ض  .كافم. ُ كـَ علّ  أف أ ض  م. ت ق  .  مف ا..مر .ا فً. ف  مك.ف  أ. َ.. ً. 

 ػػة فػػ  ا..تمػػة  تػػ  ا ػػت ّد  ػػ  أرمػػـ ذاكرتػػ , أَل.ضػػ. مػػف صػػدأ ا. .ضػػر, أ ػػت.عُد تف.صػػعله. ا.ي.ر 
...ر  اف  . ُت  قعقعً. أ. ر م. ا تلطْت علّ  ا. قعقة فلـ أعد أعرؼ َمْف أف. أ. م. أف., .كف  ضذا 
ا.ص .ح  ررُت أف أضَع  دًا ال ت داد أ.ضػ.م ي فهضػُت  تك. ػٍؿ  .ػد أف ا ػتففدُت كػّؿ طػ. ت  علػ  

ؤ.مف  .رغ ٌة تاكؿ أ ف.ف ي  ...ُت ف ع.ف األ.ـ م ..مِة ا.ف.ـ .د .ًؽ إض.فعةي ك.فْت أذف  ا.عمف  ت
 .. ركةي ذض ُت إ.  ا.مط خ .عملُت فط.رًا مف ا. عض ا.مقل  .كاس ..ل أ .دي َل ُت,  .ػد أف 
أتممُت ا.فط.ر د.ف أف أ..ر, أم.ـ َه.ز ا.تلفزع.ف ا.ذل تراكـَ ا.ي .ُر عل  ...ػتِ    ػ ب إضمػ..  

 عػبي فكػرُت أف أزعػَؿ  .ػض ا.ي ػ.ر إال أفػ  تك. ػلُت ف.ػدُت . , .ر ُت أد ُف متف. عً. ت ػذعرات ا.ط
أ ػرن,  إ.  كر ع   .ػد أف ضػيطُت علػ  زر ا.تلفزعػ.في .ػ.ضدُت ف.ػرة األ  ػ.ر :  ػر.ب,  تلػ ,

تفَعػػػرات, م.ػػػتقبلت, أمرعكػػػ., ا..ػػػراؽ, أفي.ف ػػػت.ف, إرضػػػ.ب, إعصػػػ.ر مػػػدمر, ضػػػزة أرضػػػعة,  ػػػق.ط 
 يي رك.ـ  دعد, رك.ـ  .ر, فف.ءيييط.ًرة, َع.ع,  راب, دم.ر,  ط.ـ, رك.ـيي رك.ـ

 " تف..... " 
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اضتزت األرض ت ت ي دّب إ.  فف   ا.ضَر فر ُت أضيط عل  أزرار ا.رعم.فت ك.فتر.ؿ  . ػٍث 
هػ.  .ػيٍؼ .عػدل تت ػرؾ  َفػ.ٍف .  لػة مكعػرةي ت. .تُ   ت  ت. فُت عفد فعلـ ا ته.تف  فع  .قطػُة غػزؿٍ 

مفػ   .رطػَة ؿ تفت , ع.ّرعه. .عدل تػتلمس ا.فػراغ ت.ػكّ عل  َ د ف. .ض  ت.زؼُ  عل  إعق.ع عد ا. طؿِ 
افيمَر كبلف.  ل. ت , ع ؿُّ ا. طُؿ أزراَر  معص ع.عقتِ  فتمتػّد عػدل ف ػ. ا.فضػ.ء َ د أفك   . ري 

تمّز ػ , عقّ ػُؿ عفػَؽ زرافتػِ  فاف.ػُب أفعػ.   فػ  عفػػؽ ا.هػ.اء, ع.تصػر ا. طػُؿ َمػرَة ا.فهػد فارت.ػُؼ أفػػ. 
. ػػ.ف  ا.مت .ػػب, عطػػرؽ  ػػ.َب .ػػه.ته. فاد ػػُؿ دضلعػػَز غع ػػ. ت , عيمػػض  .ظػػ  ا. لمػػِة .أ لػػُؿ .ػػ ؽَ 

ععفع , ت قط  طرُة عرٍؽ م.. ٌة ت رؽ ععف , .ه.ث, صػراخ,  مػ , رع.ػة, ييي  تػ  افتهعفػ. م.ػً. 
ف  . ظة .ا دةي ذض ػُت إ.ػ  ا. ّمػ.ـ, . عفمػ. عػدُت كػ.ف ا. طػُؿ م .صػرًا فػ  زا.عػة ا.يرفػة, ع.رعػً. 

ه ي ك.ف. عرت...ف مف ا. .ؼ أ. ا.لػذة .كفػت أتػ. ع .ع.عقت  تقؼ أم.م  ع. رعة, ..ضرًة م د ً.  َ.
ا.لقطة م.ل.اًلي عت. ُؿ فتزداُد َ ر.تً. .أزداُد غض ً.ي عركُع راف.ً. عدع  م ت لمً.ي أفهُض مف ا.ص.فة 
 .أتقدـُ   طٍء ف . ا.تلفزع.في تتقدـ ف . ي عفكمش عل  فف  ي أتقدـُ ف .ض. مف ا. لِؼ .عدل ت ػ..ؿُ 
ـَ أففهػػ. .فمهػ.ي عرفػػع عػد ي تصػػرخ  ػػ ي أ ػ..ُؿ .ػػ ا ذراعهػ., .كػػْفيي دّ.ت كػبلُث إطبل ػػ.ت, أردتػػ   تكمػع
ػػ  ا. طػػؿ َ. ػػد ي   تػػعبًل متمرغػػً.  دمػػ , ا.ػػدـ ا.ػػذل اف كػػَؽ مػػف . ػػط َ هتػػ  كفػػ.ف.رٍة  تػػ  غطػػ  َ.

َؿ  ػعط افه.َر َ دل . قطُت عل  ا.ص.فةي  اصط َغ ا.م.هد  ..دـي غّط  ...ة ا.تلفزع.ف, . ػ.
هػً. ف ػ.لي ا تػرب  مف   .رج ا....ةي  .َؿ علػ  أرضػعة ا.صػ..ة   ركػٍة  طعًػة .كفهػ. .اضػ ة متَ.
مف  دمّ ي رف.ُت  . ّ   بل .ع  فمّر مف ت ت ي اصطدـَ  ..َػدار فػ..تَؼ م .ذعػً. م ػعط ا.صػ..ةي 
هػػ    ففػػ.ت مػػف ا.مػػ.ءي ضػػدأتْ   ضر ػػُت ف ػػ. ا.مطػػ خي غ ػػلُت عػػدّل مػػف آكػػ.ر ا.َرعمػػةي ر..ػػُت َ.
أفف. ػ   لػػعبًلي  ػػ.رْت  ػػ   ػػدم.ل د.ف .عػػّ  مفػػ  إ.ػػ  م. ػػع ا.َرعمػػةي .ػػـ عفتػػِ  ا.فػػعلـ .كفػػ  أطفػػاُت 
ػػً. مػػف فعلمػػ   كآ ػػة . ػػزف, ر مػػ.   ػػ ِب .ػػ..رل أف األفػػبلـ كلهػػ. مفرطػػة  .ا .عتهػػ.ي  ا.تلفزعػػ.ف  .َر

أدرليي .ػػ.رُت .ل ظػػٍة أفػػ  مَم.عػػة مػػف األ ػػبلِؾ ا.مميفطػػة .ا.ملتفّػػة علػػ   .ضػػه.ي .ػػ.رُتيي ال 
ػػ.دل اإلف ػػ.ف , . ػػُت  زعفػػً. أ.  ػػ.عدًا, . ػػُت  لقػػً. يي أفػػ.  ضػػؿ كفػػُت أ.ػػ.ر ؟يي  ػػدأُت أ.ػػُؾ فػػ  َ.
 د.ف م..عريي أف. تمك.ؿ  َرليي آ.ةيي  .مة فراغيي أف.  ذاء ملّطخ  ... ِؿ أ. ا.دـ أ. ال أدرليي 

 أف.ييي
 " َمْف أفَت ؟ أ صُد َمْف أف. ؟ "

ا.مرآة فرأعُت ص.رَة إف .ٍف ال أعرف ي ض  ص.رت   ..تاكعد ..كف  ركضُت ف . ا. ّم.ـ .تطل.ُت ف  
ـُ فػػػ.ؽ األفػػػؼ, ا..عفػػػ.ف فػػػ  ا.َ هػػػة, عتمػػػ.ُج ا.فػػػّؾ األ ػػػفؿ, ع ػػػقُط   مبلمػػػا متدا لػػػة   .ضػػػه., ا.فػػػ
ه   فتظهُر أ ف.ف صػفر مف ػ.رة ت تػؿ ا.مػرآة .. ػ.ف أ ػ.ُد عفػد.ؽ كل ػ.ِف كلػٍب مت.ػبي أ.ػ ُت  ػَ.

بل ػػة علػػ  ا.مي ػػلة  ّرا ػػً.ي ا.ػػتهعت ي امتػػدْت عػػدل ف ػػ.  .كفػػ  رمعتػػ  عػػف ا.مػػرآة فلم ػػُت م. ػػ  ا. 
  .ًفً.ي ع.دت ص.رت  إ.  ا.مرآةي   

 " َمْف أف. ؟ "
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 " َمْف أفَت ؟ "
 " أفَت األعزؿي " 

 " ا...طؿ عف ا. ع.ةي "
 " م. ا. ّؿ ؟ "

 " ييييييييييييي "
 " ييييييييييييي "

 ص.ٌت عت دث  رزافٍة مفت.لة .  طء : 
ػػػػػػ.دؾ اؿ " أ يي أفػػػػػػؾيي فػػػػػػ يي . ػػػػػػدتؾيي ا.مفرطػػػػػػةيي .ا.رت. ػػػػػػةيي ا.ق.تلػػػػػػةيي ف ػػػػػػعَتيي أفيي َ. ظػػػػػػفُّ

 ييإف .فّ يي مت.لؽيي  .آل رعفي "
 ع تف  ا.ص.تي طفعٌف ف  رأ  ي صدن عتردُد :

 " يي مت.لٌؽ  .آل رعف فففففففف "
  ت  عتبل. ي 

 " يي اآل رعف !؟ "
 " ..كف أعف ضـ ؟ "

 " ضؿ أف. م.هـ اآلف ؟ " 
 "  ؿ ضؿ كفُت ع.مً. م.هـ ؟ "

 " ضؿ أف. غصف مقط.ع مف .َرة ؟ "
 " أـ أف. .َرة ا ت.اًعة أ ر ته. ا..مس ؟ "
 " ع. . ؤس ا.ص.رة ا.ت  ُتظهرض. ر.ٌح آ.عة ! "
 " م. ففع ا.قلب ا.ف. ض ف  َ ِد ا.تمك.ؿ ؟ "

 " َمْف أف. ؟ "
 " يييييييييييييييي "
 " يييييييييييييييي "

إ.ػػػ  ا.فػػػ.ـ ك.فعػػػة ..لّػػػ  ا ػػػتعقظ فاَػػػُد أف كػػػّؿ  ػػػف.ات  عػػػ.ت  ا. ػػػ. قة ك.فػػػت مَػػػرد  " إذًا  ػػػاذضبُ 
ػػ.د ا.ق.دمػػة مػػف  كػػ. .س, .أف أذفػػ  عػػ.دت إ.ػػ   ػػ. ؽ عهػػدض.,  فعفػػة, ُتصػػي  إ.ػػ  م. ػػعق  ا.َ.

  م.ات  .عدة أ. ت مع ا.فداءي "
 

ًِ  تقّل ُت ط.عبًل ف  ا.فراش كاف  أص.رع ك.ا ع   ا.تػ  ضَمػتْ  عري أضّ.ػه.  ػذراعّ  زفػ.  علػّ  ككػ.رِة
أل .ػػدض. عػػف رأ ػػ ي تطػػّفيي تطػػّفيي تطػػّفي تػػد ُؿ صػػع.اف أذفػػ , تػػد.ُر, ت تػػرُؽ تَػػ..عَؼ  ػػم. , 
تل ُع م  , عت.رـُ رأ  , عك ُريي عك ُر  ت  عص َا ككرٍة  دعدعٍة ك عرة, .عضم ؿ َ دلي ت. ُت, 
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 ػػً.ي م. ػػكً. رأ ػػ  .ػػ.رُت  ػػ...َِز عػػف اإلفػػبلت مػػف   ضػػِة ا.كػػ. .س .ضػػ.ؽ َفَف ػػ  ففهضػػُت مرع. 
كعبل ع قَطي ر ُت أذرع .قت  م.  عف ا.مطػ خ .ا.صػ..ة مػراٍت ال ت صػ   تػ  مللػُت فت. فػُت عفػد 

 فعفد.ُؽ . ٌء مف ا.فرح عل ي   .بٌ  ا.ف.فذة متطل.ً. إ.  األفؽ ا. .عد ع   أف ُعفتاَ 
إ ػػداؿ  ػػت.رة ا.فػػ.ارس .عراكهػػ. علػػ   طػػِع ا.  ػػزي اف ػػ  ُت ضػػَرًا, .  ػػؿ أف أكمػػَؿ  ارتفػػَع صػػراخُ 

ا.ف.فػػذة, .م تُػػ  أمػػ.م  علػػ   ػػطا ا. ف.عػػة ا.مق. لػػة .ف.فػػذت ي أطػػ.َؿ عفقػػ  .أمػػ.َؿ رأ ػػ   لػػعبًل, م ػػّد ً. 
.دِ  . عدًا  .رَج ا. رِب ا.م.ػي.ِؿ  ..  ػث عػف فضػبلِت ا.ط.ػ.ـ, م ققػً. تفػرد   إ.  كاف  ُعف ًف   َ.

هػَض  ػ طء راف.ػً. َف. عػِ   ك رعػ.ء, .. دافعت   .رج ا.ل. ػة ا.تػ  ت.ػيلف  .ت.ػيؿ ا.ك.ًفػ.ت ا. عػةي ف
داف.ػػً. األرَض  قدمػػِ  ا.. عػػدة, مفطلقػػً. فػػ  ا.فضػػ.ء, ت.ركػػً.  قعػػة ا.فػػ.ارس تتصػػ.رُع علػػ   قهػػ.   ػػزًا 

.دض.ي  ع.  ً. تت ..  مف ا. ع.ة .ع تمَر َ.
مرًة  .ؿ .ػ  صػ.     ػ. رًا .ر مػ. م.ػفقً.  عفمػ. أ  رتػ  د.ف .عػ  مفػ  عمػ. عػد.ر فػ  ذضفػ  مػف 

 ع ة أ. مَف.فة :أفك.ر غر 
 " علعؾ مراَ.ة ط عب فف  ي "

 كـ أض.َؼ ك  ع فؼ مف .طاة كبلم  :
 " ال د .هذ  األ.ض.ـ مف ُم  ٍبي إفه. أمر ط ع.  .ع هؿ عبلَ ي "

 تطل.ُت إ.ع   . رًا .أَ ت   كقٍة :
 " َمْف ع.ْش . دت  عَر ا. قعقَة  .عف ا..ضـي "

  فَز مف كر عِ  .ض. عردُد  حعَ.ب :
 يي  يي " "  

كـ راَح عذّكرف   هػذ  ا.. ػ.رة م.ز ػً. كلمػ. ا.تقعفػ.ي  .ػدض.  ػررُت أف ال أ ػ.ح أل ػٍد   قعقػِة .ضمػ ,  ػؿ 
إفػػ  اعت ػػرُت ذ.ػػؾ ض ػػًة اصػػطف.ف     هػػ. . ػػدل د.ف  ػػ.ًر  لقػػِ  علػػ  ا.ػػرغـ مػػف ا..ػػك.ِؾ ا.تػػ  

ا.تػ   ط.ػْت  ػعَط ا.ظػّف, ت طُر ف  ذضف   .َؿ  قعقِة مػ. أرن .أ ػمُع,  تػ  َػ.ءْت تلػؾ ا.ل ظػُة 
 .تَ َد ا..ضـ أم.م   قعقُة .عقعفً. ال ع ..ر  ا..ؾي

 
غ.درِت ا.ف.ارُس ا.مك.َف  .د أف . .ْت .أغلقػْت َػ.رت  ا..َػ.ز ا.ف.فػذةي تػرَؾ ا.صػ عُة  ػ. َة ا.ل.ػب 

ْت مَػػ..ُس ا.ف ػػ.ة ا.تركعػػ.ت .ا.فل ػػطعفع.ت .غػػ.درَف ا.مكػػ.َف متك.ً ػػ.ت, .ت ػػلل.ا إ.ػػ   عػػ.تهـي اففّضػػ
 ػ.مبلت  ػبل.هّف ا.ملعًػػة  ػاك.اِب ا..ػ.ل .علػػب ا.م.َفػ.تي مػػرْت َػ.رت  ا..ػقراُء مػػف أمػ.ـ ف.فػػذت  
مزض.ة  َ دض. ا.ذل .ّ. ت  ا..مس فيدا  ر.فزعػً. صػ.رَخ ا..ػه.ة, تطل.ػْت إ.ػ   زا.عػة ععفهػ., ال.عػًة 

 عفقه.  يفج كافه. تق.ؿ : 
 " إ.  ا.لق.ء غدًا,  اض َؾ فرصَة ا.تلصِص عل  َ دلي " 
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.ا..ػػمس أ..ػػكْت علػػ  ا.ميعػػب,  عفمػػ.  ػػّط ف.ر ػػ  فَػػاة  م ػػ.ءً ك.فػػِت ا. ػػ.عة ت.ػػعُر إ.ػػ  ا....ػػرة 
عل   ػ.َز ا. رفػدة د.ف أف ُع ػدَث صػ.تً. كافػ  َػ.َء  زعػ.رٍة  ػرعة أ. .كػ  ُع ليفػ  أمػرًا ض.مػً., فهػذِ  

 ك ػ.ٍت,  ا.مرة األ..  ا.ت  عقترُب فعه. مػف ف.فػذت  مفػذ أف افقطػع عػف م..ك ػت ي . ػَؼ علػ   ػ.  ِ 
مػػدعرًا ر  تػػ  كافػػ  ع  ػػث عفػػ ي فت ػػُت  ػػ.َب ا. رفػػدة   ػػذٍر كػػعبل عفػػزعي ا تر ػػُت مفػػ  .ػػعًً. ف.ػػعًً.ي .ػػـ 
عهػػرْب كمػػ. كفػػُت أت. ػػع  ػػؿ أ فػػ  رأ ػػ   . ػػطً. َف. عػػ , مطقطقػػً.  مفقػػ.رِ  .مصػػدرًا أصػػ.اتً. غرع ػػةي 

فاط..هػ.  ف.ػ.ةي أدركػُت أفػ  مددُت عدل ف . , .ـ عتزعػزْع مػف مك.فػ ي مّ ػدُت رع.ػ  ا.ف.صػَع .ر  تػ  
  دأ عا.ُؼ ع.رت  م. ي
 " ضؿ تركتَؾ أفك.ؾ ؟ "

 " ضؿ  .فتَؾ مع ف.رٍس آ ر ؟ "
 " ض يي "

 " ضؿ دف.تَؾ ا.. دُة إ.ّ  أعه. ا.ط.ًر ا. .ًس ؟ " 
كػػ.َف عتطلػػُع إ.ػػ   فظػػراٍت ال أ ػػتطعع تا.علهػػ.    ..تاكعػػد  , .كفػػ  .ػػ.رُت  افػػ  ع.ػػ.ُر  .ألمػػ.ِف فػػ  

.ػػّط  عػػ..  ف  ػػ ت  . عػػً. َػػ.ء  ر ػػ..ٍة مػػف إ.ػػٍ  تػػذكرف  أ عػػرًا .عقػػ.ؿ .ػػ  " ا ػػرأ ! "  ضػػرت ,  ػػؿ 
.تهعػػاُت .رفضػػ  ا.قػػ.طع " . ػػُت  قػػ.رئ ", . عفمػػ.  ػػعلّا علػػّ   ػػػ " ا ػػرأ "  ػػاعتذُر  ػػادٍب عػػف  مػػِؿ 

ف ض ذا أص َا فّظً.  ح. .   ف ا رُر رفض   اف  " .ف أََد مْف  ُا ِرً  ا.ر ..ةي " .ا  ّددف  ر ..ت , .ا 
 َ عمِ  ف ا.قف  در ً. فل فعً. .ف عف . ي  ا .ؿ .  " اذضْب أفػت إ.ػ  ا.َ ػعـ أعهػ. ا..َػ.ز ا. ػرؼ, 

 أ.ـ تدرْؾ  .د أف اآل رعف ضـ ا.َ عـ ؟ "ي 
 " فاعة ر ..ة ت مله. .  أعه. ا.ف.رُس ا.يرعب ؟ "

 رددُت مع فف   فرّد علّ  ص.ٌت ال أعرؼ مصدر  :
  دت  عَر ا. قعقَة  .عف ا..ضـ ؟ "" أ. َت ا.ق.ًَؿ َمْف ع.ش . 

 " أَْؿي "
أَ ػػُت د.ف .عػػّ  م.تػػزًا  ػػ.ضم , .كفػػ  تػػداركُت األمػػر مفت هػػً. إ.ػػ  أفػػ  أت ػػدث مػػع فف ػػ   صػػ.ٍت 

. كافػ  كػ.َف  .فتظػ.ر ذ.ػؾي   ا.ف.رس ا.م تكعِف  عف عػدّلي   ػطُت .ػ  كفػّ  فػفّط علعهػع.ٍؿ ف.دُت إ.
ا.ف.عمة فعه., .  ركٍة  طعًٍة أ ػرَج مػف  ػعف رعػِش  طفػ  كّ َت  .   عل  كف  د.ف أف عيرَز  راكف  

 ػ.   األ ػػرن .ضػػ. عتطلػػع إ.ػ  كافػػ  عتر ػػُب ردة ف.لػػ  .افدض..ػ ي مػػّدض. أمػػ.م    ركػػٍة ا ت.راضػػعٍة 
ذات ميزن كـ ا تقّر عل  كفػّ    ػ. ع  ا.ػرضعفتعفي تطل.ػُت إ.عػ   ت.َػٍب, ..كػف أّفػ  .ػ  أف أعػرؼ 

 ع.د ا.ص.ت عرّف ف  أذف  : ا.ميزن ؟ي فتَا مفق.ر  مطقطقً.ي
 " افظْر ! "

 فظرُت إ.  كّؿ ا.َه.ِت فلـ أَر مصدَر ا.ص.ت أ. .عًً. علفت االفت . ي
 " ضذِ  األرضُ  ال ت ت ُؽ أف أطاض.  قدمعفي "
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 " ييييييييييييي "
 " .ـ ت.ْد األرُض مك.فً. .لر .خي "

 " ييييييييييييييييي "
 "" فطْر إْف كفَت ع.مً. ذا َف.ٍحييي 

 تطلَع ا.ف.رُس إ.ّ  كاف  عفتظرف  أف أكمَؿ  عَت ا.م.رل فاط.ُت رغ ت  مرددًا :
 " فاّف  .ادـَ ا. .زل عهضف ي " 

.ػػعًً. مػػػرددًا " فطػػْر إف كفػػػَت ع.مػػػً. ذا .  ػػؿ أف أ ػػػدَد مصػػدَر ا.صػػػ.ت, راَح ا.صػػ.ُت ع ت.ػػػد .ػػػعًً. ف
ف.ٍحيي   رع.    فػّ.ي رف.تػُ ي ضػممت  "  .كفُت أصي  إ.ع   ت  تبل. ي عدُت إ.  ا.ف.رس, أفلّ  ََ

إ.  صدرل فاصدَر ص.َت  ر رٍة كاف   ك.ءي ضممُت   ق.ٍة . ذٍر, فاد َؿ رأ   ت ػت إ ط ي.ػ.رُت 
 ف..مة رع.  .  ركة تفف   ا. ػرع.ة .ضػر .ت ف ضػ ي  .ط تػ   .ف ػذاٍؿ .ذّؿ كػاف  أعتػرُؼ أم.مػ  

   ط.ع.ل, أ. أ .ُح .    زف  :
 ك  ت.ّلمف  كعؼ أدفَف َكَة أ  ي "" أعه. ا.ف.رس, . ُت  . عَؿ 

أفعف  كاف  ف عُب مفَ.ٍع, ف.دُت إ.  م .ط تِ  . ػد ا تفػَؽ َ ػ.   متك ػرًا فػ  صػدرل  ارتفَع ص.تُ 
   راٍت ك..عة :

 " عّلْمف يي كعَؼيي أدفُفيي َكت ي "
 

.رؤعػة, ال أدرل كـ مّر مف ا.. ت, ف...مُس أكملْت ميع ه. .كف م.زا.ْت  ق.ع. ا.ضػ.ء تفعػر م ػ. ة ا
ف..دًة م. عك.ف ا.ظبلـُ ف  مكؿ ضذا ا.. ت مف ا.صعؼ ا.دفم.رك  .فعفً.ي  ػ َب ا.فػ.رُس رأَ ػ  مػف 
ت ػػت إ طػػ   تػػرددٍ كػػـ راَح عفقػػُر  همػػِس مفقػػ.ر  م.ضػػَع  ل ػػ ي رفػػَع رأ ػػ  ف ػػ.ل .  ركػػٍة ر.ػػعقٍة فػػطا 

فػػُت أف . ظػػَة ر علػػِ   ػػد علػػ  َػػداِر ا. رفػػدةي عػػ.د .ا فػػً. علػػ   ػػ.ٍؽ .ا ػػدٍة متطل.ػػً. إ.ػػ   ح.ػػف.ٍؽ ف مّ 
أزفػػْتي مػػددُت عػػدل ف ػػ.  مم ػػدًا رع.ػػ  األ ػػعَض كفقػػ.ِء مػػبلؾي  ػػّرَؾ َف. عػػ  فف.ػػر ضػػ.اء مف..ػػً. 

هػػ , كػػـ ركػػَؿ األرَض  قدمػػِ  م ّلقػػً. فػػ  ا.فضػػ.ِء مفطلقػػً.  .تَػػ.ٍ  عمػػ.دل .  ػػرعةٍ  ف.ًقػػةي  المػػَس َ.
 صر ُت    :
 " افتظْر !"

 أعل  : م.ُت صدن ص.ت  عتردد, فصر ُت  ص.ٍت 
 " أعه. ا.ف.رُسيي عّلمف  كعؼ أدفف َكت  ! "
 فَ.ءف  ص.ت  م تر ً. ا.ظبلـِ  .ض.ح :
 " ضعه.تيي .ـ ت.د األرُض مك.فً. .لر .خي "
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م ػػػ.فِة  ارتفػػَعيي ارتفػػػَع,  تػػ  أصػػػ َا فقطػػًة  عضػػػ.َء صػػيعرًة فػػػ   لػػِب ا.ظػػػبلـ, ..ػػـ ع.ػػػْد  عففػػ. غعػػػر
ػػ  ا. ػػم.ء ا. .عػػدة َػػدًا متمتمػػً.  صػػبلِة مَفػػ.ٍف  د .فهػػ. أ.ػػ.لُت  ػػعَ.رًة .ر ػػُت أففػػثُ  ا. ػػك.في .َ 

 .دع.ِء ك.فري
ه  ا.مت.فَج  كفّ  فلم ُت ا.دم.ع ا.ت  افهمرْت د.ف أف أ..ر فت للْت . عت ي .  ػؿ أف  م  ُت َ.
أفتَا  .ب ا. رفدة .أد ػؿ ا.صػ..ة,  ػم.ُت أزعػزًا  .دمػً. مػف ا. ػم.ء كػازعِز  ذعفػٍة عػ. رةي ت. فػُت راف.ػً. 

  ا.ص.ت ا.ذل راَح عرتفع كلم. ا ترَب مف األرضي الَح .  ا.ف.رس م ّلقً. فػ  ا.فضػ.ء رأ    .تَ.
.متَهػػػً. ف ػػػ. األرض   ػػػرعة  صػػػ.ن كطػػػ.ًرة  ر عػػػة تػػػفقّض علػػػ  ا.هػػػدؼي ازدادْت  ػػػرعُت  .ضػػػ. 
عقتػػرُب مػػف األرضي ت. ػػَؼ ا.ػػزمفي ت. فػػْت ف ضػػ.ت  ل ػػ  ..ػػـ أعػػْد أ ػػمع  ػػ.ن أزعػػٍز عصػػـ أذفػػّ ي 

ـَ فػػ  األرض علػػ  م .ػػدِة  ضػػ.ِة أمتػػ.ٍر مفػػ ي ت ػػلقُت َػػداَر د ػػ.ًَؽيي كػػ.اف  ي ي . ظػػ.ٍتيي .ارتطػػ
ػػً.ي فهضػػُت  صػػ.. ٍة .ضر..ػػُت إ.ػػ  ا.مكػػ.ف,  تػػ  ت. فػػُت عفػػد ا.فعػػزِؾ  ا. رفػػدة .رمعػػُت  فف ػػ   .َر
ا. . ِط مف ا. م.ءي ك.ف ض.مدًا,  .ضفً. األرض  َف. عِ    فّ. .مفق.ر  مير.ز عمعقً. ف  األرضي 

 أ مل  فلـ أ تطْع كاف  أص ا  ط.ًة مف األرضي تركتُ  .عدُت إ.  .قت ي   ...ُت أفْ 
 ك.ف ...ر  .أل   عيل  ف  دا ل , .كفُت أ مُع  صف.ٍء ..ض.ح ص.َت  ا.ق.دـَ مف كّؿ ا.َه.ت:

 " .ـ ت.د األرُض مك.فً. .لر .خي " 
   
 
     
      
 
 

      

 
 

 لغاةم   رحلةٌ                         
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ََ .ـ   م  . ػة, فقػد كفػتُ    ػرعةٍ  عك ػرُ   عفمػ. تلم ػُت .رمػً. فػ  أ ػد أضػبلع , راحَ  أ ؼْ  ..ـ اأف.
ػػْت  ػػّ.اً ي .ػػممُت  آدـي .ف.ػػبًل اف.ػػّؽ صػػدرل أ ػػ. ا. لػػؽِ  فػػ  تلػػؾ ا.ل ظػػة  ػػاف  علػػ  عقػػعفٍ  . َر

ه  .غطػ.ف   عرَعهػ.   ػؿ أف أفػتَا ععفػ ي .ػ.رُت  افهػ. اف فػْت علػّ   عفمػ. اصػطدمْت أفف. ػه.  ػَ.
رض. ا.ط.عػػػؿي .ػػػ.رُت  ػػػدؼء راً تهػػػ. فا قعػػػُت ععفػػػّ  ميمضػػػتعف فرا ػػػْت تل ػػػُس َففػػػّ   طػػػرؼ .ػػػ.

. .فه.ي . عفم. ارت.عُت مف .ذِة ا. ك.ف, ع..دف  ا.فض.ُؿ أ. ا.رغ ُة إ.  ا.مزعػد مػف ا.لػذِة, ففت ػُت 
ُت ععفػّ  ععفّ    طء مت فزًا ال تق .ؿ ا.مف.َاة ا.ت  كفُت عل  عقعٍف  افه. مف.َاة  .رةي  عفم. فت ػ

دُت كّؿ . ء أم.م  أ عَض ف.صػ.ً., ا.َػدراف, ا. ػقؼ, ا. ػرعر, ا.مبل ػس, ا. زافػةييي  ػؿ  تػ   .َ
ا.ظبلـ ص.ر أ عَض, غعر أف  .ـ أَر َ.  ا.مرأِة أ. ..رض., ر م. ضػ  األ ػرن  ػد غر ػْت فػ  .. ػِة 

مػػػ. أرن  ا. عػػػ.ض ا.ػػػذل غمرفػػػ ي فػػػ  ا..ضلػػػة األ..ػػػ  .ػػػ.رُت   ع ػػػة أمػػػٍؿ .عػػػ..دف  ا..ػػػّؾ   قعقػػػةِ 
ػُع إ.ػ  ا. لػـِ ا.َمعػؿ ا.ػذ ل ف  رُت مف فف   ا.ي.ر ِة ف  أ.ض.مه.ي أغمضُت ععفّ  ك.فعػًة ..لّػ  أَر

ي . ظ.ت مرْت .أف. أ ..ُؿ ا...دَة إ.  ا. لـ  عفم. ..رُت  افف. ه. .ـ تزْؿ فه.عت  ع..قًة ف  أضدا  
هػػ  ك.فعػػًةي ا تر ػػْت أفف. ػػه. أككػػَر  تػػ  الم ػػْت .ػػفت.ض. َ هتػػ   ق لػػٍة  .فعػػٍة, عفػػدض.  تقتػػرُب مػػف َ.

ٍة, راً ػة افت.رْت ف  ا.يرفة راً ػٌة أ.عفػٌة,  ػؿ أ.عفػة َػدًاي  لػعط مػف ر.اًػا ا ػتط.ُت أف أمعزضػ.  د ّػ
م ػػٍؾ,  ضػػػعرة, مػػػ.ء .رد, َعػػػرؽييي .كفهػػػ.   لعطهػػػ. ضػػذا ت.ػػػكؿ تلػػػؾ ا.راً ػػػة األ.عفػػػة ا.تػػػ  أعرفهػػػ. 

أراض., أتذ. ه. .أ.م ه.  عدلي إفه. راً ُة ف.طِة َعدًاي ال أعرفه.   . ة ا..ـّ فقط,  ؿ إف  أ م.ه., 
 أم ي 

رغ ٌة .دعدة ف  ا. ك.ء افت. تف ي  ...ُت أف أت. َث  َ ِد زاًرت  ف..ت كْت ذراع.ل   .ضهم. كافه. 
ت ػػر ْت مػػف ا.مكػػ.في فّكػػرُت أف أفػػتَا ععفػػّ  .كفػػ  تراَ.ػػُت  .فػػً. مػػف أف عتَ ػػَد .ػػ  ا.ػػ.ضـُ غػػ.اًل أ. 

 ق.ة ص.كً. أ ف.ف   .فؼي .كّف ...رل ضذا ت دَد, .ت ػددْت م.ػ  ا.راً ػُة  عفمػ.  تفعفً. فاط قُت َفف ّ 
الم ْت  لمت. ا.مرأة ا.مفت.ظت.ف صدرل .غط.ف  ..ٌر  رعرل راح عفهمػر علػّ  ك.ػبلٍؿ مػف رأ ػ  
م.رًا  صدرل ض .طً.  ت  أ فؿ  ػ. ّ , فا.ػ.ُر  ق.ػ.رعرٍة فػ  َ ػدل . ركػة تصػْلِب .ػ.ر صػدرل 

هػ  .عفتهػ   .ػفتعف  ػ. فتعف تفط قػ.ف علػ  .ف ذّل, كـ ع.ػ.د  .عرتفػع إ.ػ  األعلػ  صػ..دًا ف ػ. َ.
.فتّ   .ه.ٍة  .ر ٍةي ..رُت  ل .ِف ا.مرأة .ض. ع ..ُؿ أف علَج إ.  َ.ؼ فم , ال  ً. م. عف .ػفتّ  
ا.مط قتعف, غعر أف  أط قُت .فت   ق.ٍة مزع ً. ضبلـَ ا.َ د ا.َ.كـِ علػ  صػدرل  ي.اعتػِ  ا.م كمػة, 

   زـٍ تكرار ا. طعًة ا.ق.تلةي  رافض.ً 
.ـ أ..ْر  . ٍء  .ن ض .ط  ّر, ض .ٍط ف  ا. ع.ض, ض .ٍط ف . .اٍد  ػ عٍؽ   ػ ُت  ا.َفػة, .كفػُت 
 .عدًا  ..دت   .ػد فَػ.   فػ  اال ت ػ.ر, .كػف اصػطدام   قػ.ِع ا.ػ.ادل أعقظفػ  فادركػُت  ػاف ذ.ػؾ 

  ا.َفػػة .كفػػ  .ػػـ أفػػدـ علػػ  ضػػع.ِع كػػ.ف  لمػػً. .ذعػػذًاي  زفػػُت علػػ  ضػػع.ِع فرصػػت  فػػ  ا..ػػ.دة إ.ػػ
 فرصِة ا.مت.ِة, فقد ..رُت  ي طِة االفتص.ِر عل  ا.ي.اعةي 
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.عل  ا.رغـ مف عقظت  .فه.ض  مف ا. رعر, إال أف  كفُت أ مُع  .ضػ.ٍح صػ.َت ا.مػرأة, عفػ.دعف  
د.رل  . م  مت. بًل, م تيعكً.  اف ال أتركه.ي . عفم. عً ْت مف ع.دت  إ.  ا. لـ   .ضؿ ك.ف  مق

 ذ.ؾ  , صر ْت     يضٍب :
 " َ .ااااااااااااااااااااف "

 
.ضػ.ُت رأ ػ  ت ػت صػػف .ِر ا.مػ.ِء ا. ػ.رد, كػاف  أرعػػُد طػرَد صػ.رة ا.مػرأة مػػف م علتػ , علػ  ا.ػػرغـ 
مف أف  أدرُؾ تم.مً. أّف ذ.ؾ م ض  لـٍ .ضل. ػ.ٍت اعتػدُت علعهػ. فػ  صػ .ت  .ك.ا ع ػ , .تػزداد 

ٍر مهػـٍ أ. م.عػد  ػفٍر, فكعػؼ إذا كػ.ف ضػذا ا.قػرار ضػ.  ػفر ا..ػ.دة ا.تػ  كلم. ا ترَب م.عد تففعذ  ػرا
 ه.  م ً. .ع.رعف  فة  ..تم.ـيافتظرتُ 

 "  ّم  ا. فري "
عطلػػؽ ا.ػػدفم.ركع.ف علػػ   ..ػػِة ا.قلػػؽ ا.تػػ  تفتػػ.ُب ا.م ػػ.فر .علػػَة ا. ػػفر إ.ػػ   لػػد آ ػػر أ. ر مػػ. إ.ػػ  

ـَ ر ع  رٍف .عَد فف ػ   مدعفة  رع ة, فاعة  ّم   تصعُب ا.م .فر  عفم. ع تعقظ فَاًة مف ك. .ٍس دا
ػػ.ِ  أ  ػػٍة .أ ػػ.ٍة,  عػػرـز  ق.ً ػػ  ا ػػت.دادًا .ل.ػػ.دة إ.ػػ   لػػدِ  ا.ػػذل غػػ.در  فػػ    درب ا.صػػّد  , ..قػػ.ء َ.
ػ.ا .أفَ ػ.ا,  ع.رُؼ أفه. تيعرْت مبلم ه. ..ػ. ْت, .أ ػرن .ػـ ع.رفهػ. ..ػ .ٍب ..ػد.ا فػ  غع. ػِ , تزَ.

.  غ. ْت .كفه. التزاؿ ع..قةً   ف  م علتِ   ؿ إف  ع تطعع أف عراض.  رغـ غع. ه.ي .َ.
ك.فػػػت ا. ػػػ.عُة ت.ػػػعُر إ.ػػػ  ا. ػػػ. .ة صػػػ . ً., .م.عػػػد إ ػػػبلع ا.طػػػ.ًرة مػػػف مطػػػ.ر ك. فهػػػ.كف ا. ػػػ.عة 
ا.ك.مفة .ع.ر.ف د عقة م .ًء .أم.م  ر لٌة ت تيرؽ كبلث  .ع.ٍت  ..قط.ر  عف مدعفت  .ا...صمةي 

ػػ.َ  ا.تػػ  مػػّر علػػ  ذاكرتػػ  .أفػػ. َػػ..س فػػ  ا.مطػػ ِخ أ .ػػرُب ا..ػػ.ل .أد ػػف  تػػرٍ., .ػػرعٌط ع مػػُؿ ا.َ.
 ت تق لف , مت عبًل رد.َد أف...هػ. .ضػ  تػرن أم.مهػ. ا..ػ.ب ا.ػذل غ.درضػ.   ػؿ  مػٍس .ع.ػرعف  ػفة 

 . د ا عّض ..ر رأ   .. عت  .اف ف  ظهر  :
 " .عش أَعت . دَؾ ؟ "
 " ف.ـيي ط .ً.يي . دلي"

 " .عف أطف..ؾ ؟ .مرتؾ ؟ "
 " . دلي "

ت ؟ ""   م. اتزَ.
 " الي "

 " .عش عع.ف ي "
 " م. َ.ف عفدل . تي "

 " إش َفْت ت .ل  .َل ؟ "
 " م.  .عت . , َفت ض.ععي "
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.ِ  ا.ف .ء, مفتظرًا أف تػفهض أ ػداضف,  ف  ا.قط.ِر  عف مدعفت  ف.عل  .ك. فه.كف كفُت أتطلُع ف  َ.

  لة, تهمُس ف  أذف  :تقترب مف , تَلس َف   عل  ا.كر   ا.ذل ظّؿ ..غرًا ط.اؿ ا.ر 
 " آدـييي "

 " ييييييييي "
 " آدـيي أف.  .اءيي أف. ضل.ؾيي "

 " ييييييييي "
" دعػػَؾ مػػف ا.تفكعػػِر  ..ي.اعػػة .ا.طهػػريي فػػاف  .ػػـ أعػػرؼ ا.طهػػَر .األمػػَف إال  .ػػَد أف رأعتػػَؾ أمػػسيي 

 فت..َؿيي ت..َؿ إ.ّ يي "
 مت  مف فم  .ض  تردد :كـ ت رُج فهدض., ترف.   را ِة كفه.  لعبًل, تقّرب  ل

ـَ  ػ.ن َ ػػعـِ ا. رمػ.فيي مػّد عػػدَؾيي ا طػْؼ تف. ػػَة  " ت.ػ.َؿيي ال َفػَة  ػػ.ن َفػِة ع.ػق  يي .ال َ ػػع
 .ذٍة ف.ترؾ ف   ضمه., فبل غ..ب .ال ميل.بيي ت..َؿ فَدد صبلتف. ..ععف.يي ت..ؿيي "

 ة . ػط صػّف  ا.م ػ.فرعف كـ تمّد عدض., تم كف  مف ذراع , ت   ف   لفه.  كقٍة, فَت.ُز ممَر ا..ر 
ا.ذعف . ف.ا  حَبلؿ م ععف .َ.عتف.  .ت .ذ ا.قراري تفتا  .َب ا.قط.ِر .فقفز م.ً. إ.   .رِج األرضي 
َفلُت م تعقظً. مف .ر.دل  عفم. .كزتف  عَ.ز  ك.فت .اكقًة َف  , . عفم. تطل.ُت إ.عه. أ..رْت 

ػػ.ِج ا.ف.فػػذة ع.ػػعُر إ.ػػ  أّف ا.تػػ د عف ممفػػ.ٌع فػػ  ا..ر ػػةي .ألفػػ  .ػػـ أَػػد إ.ػػ  إعػػبلٍف ملصػػٍؽ علػػ  َز
مففضة  َ.ًر عل  ا.ط...ة .ت ..عً. إلك.رة االفت .  ف .ل فقد  ػ قُت ا.َمػرة فػ  را تػ  فتطل.ػْت 

 ا..َ.ز إ.   ح.ف.ٍؽ ض.زًة رأ ه. .ع.دْت إ.  مق.دض.ي
 ػرن أرفػُع عػدُت أتطلػُع مػف ف.فػذِة ا.قطػ.ر إ.ػ  ا. قػ.ِؿ ا.مترامعػة ف ػ. األفػؽ ا. .عػد, . ػعف . ظػٍة .أ

.ِد امرأة  فظرل كلم. أ دْت إ دن ا.م .فرات  ركًة أ. ارتف.ْت ض كٌة أفك.عةي . عفم. عً ُت مف َ.
ا. لػػـ فػػ  ا..ر ػػة, ر ػػُت أ ػػت.عد تف.صػػعَؿ ا. لػػـِ  كػػّؿ د .ًقػػ  .ر.اً ػػ , . ػػد اف.ػػيلُت ككعػػرًا  م ...ػػِة 

 .صفه. .   ..َ فيإعَ.ِد تف عٍر .لفه.عة ا.يرع ة, .م رٍر .يضِب امرأة ا. لـِ علّ  . 
 

فػػ  ا.م طػػ.ِت ا.ك عػػرة كم طػػِة  طػػ.رات ك. فهػػ.كف, تػػرن ا.فػػ.َس كػػافهـ فػػ  ا. ػػ.ع.ت األ عػػرِة مػػف 
.َػِة أ. كػافهـ ع ػت.َل.ف ا.فه.عػة   ع.تهـ, الضكعَف, م رععَف كافهـ ف    .ٍؽ .ل ر.ج مف عفِؽ ا.َز

 .ًعػػػة تفقػػػُؿ ا.قػػػ.دمعَف ا.تػػػ  ع.رفػػػ.ف أفهػػػ.  .دمػػػة ال رعػػػبي عصػػػطدـُ  .ضػػػهـ  .ضػػػً. .ا. ػػػبل.ـ ا.كهر 
.  تتيعُر .كّفه. مت.. هة ف   .ا.مي.درعَف مف ا.قط.راِت إ.  ص.الِت االفتظ.ر . ...كسي ضكذايي ا.َ.

 مبلم ه. .غ.ع.ته., كافه. د.رة ا. ع.ة ا.ت  ال تت. ؼي 
 " ص.ر ا..مر م ط.ت عدعته.  بلع  عرؼي "
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 عفم. أفتا ععفّ  ص .ح كّؿ ر عٍؿ, .ت ق   أكعرة عل  فف  , تفعُؽ عل  . .ف  رددُت أغفعًة عرا عة
ع..قة ف  . .ف  إ.  أف تفته  ا.ر لةي ..  ٍب أَهلػ  فػاف  أ ضػُر إ.ػ  ا.م طػِة عػ.دًة   ػَؿ م.عػِد 
افطبلِؽ ا.قط.ِر أ. أ بلع ا.ط.ًرة  مدٍة ط.علػٍة, ت  ػ ً. . ػ.دٍث  ػد عطػرأ فَػاًة, أ. .قػ.ء صػدعٍؽ تػات  

 ػػػػ.مرأٍة ت.ػػػػ.ركف  ا.ر لػػػػة, .ا. ػػػػفر .ػػػػعس ضػػػػفعفً.  مكػػػػِؿ ضػػػػذ   ػػػػ  ا.مصػػػػ.دف.ت, .ر مػػػػ. عبل ػػػػة عػػػػ. رة 
 ا.مص.دف.ت كم. عق.ؿي

.كم. ذكرُت  . قً. فاف م طة  ط.رات ك. فه.كف تقُع ف  مركػِز ا.مدعفػة, ..هػ. كػبلُث  .ا ػ.ت ك عػرة, 
.ا ػػدة مفهػػ. تطػػّؿ علػػ  مركػػِز ا.مدعفػػة .ا.ك.فعػػة تطػػّؿ علػػ  مدعفػػِة األ..ػػ.ب أ. كمػػ. ت ػػم  ضفػػ. ا.ػػػ   

Tivoli  أم. ا.ك..كة فتطّؿ عل   داعة ..رع , Istedgade  أ. ..رع ا.َفس كم. عطلؽ علع ي 
 " ص.ر ا..مر م ط.ْت  فت أف.د  بلع  عرؼي "

 
 ػػػػف.اٌت  .ر ػػػػِت ا...ػػػػرعَف مػػػػّرْت علػػػػ  د ػػػػ..  األ.ؿ إ.ػػػػ  ضػػػػذ  ا.م طػػػػِة  صػػػػ  ِة  معػػػػد .صػػػػدعقِ  

. .االتَ.ضػػػػ.ت .ػػػػـ تػػػػزْؿ تمضػػػػ  ا.م.عػػػػدل, ..كػػػػف .ػػػػـ عتيعػػػػْر .ػػػػ ء, ف..َهػػػػ.ُت التػػػػزاؿ فػػػػ  م.ا .هػػػػ
  ط.طهػ. ا.ك. تػة, .ا.فػ.ُس عر لػػ.ف إ.ػ  غ.عػ.تهـ ا.ي.مضػػة, كلهػـ غر ػ.ء كػػاّف ا.ػدا ؿ إ.ػ  ا.م طػػة 
ػػِ   ُس علػ  ا.َ. ـُ ا. ػ.ُؼ .ا.تػػَ. عرتػدل  فػ.َع غر تػػ  فػ  أ.ؿ  طػ.ة ع ط.ضػػ. دا ػؿ ا.م طػػة, فعرت ػ

  , .كْفييا.ذل ك.ف م تهًَ.   ؿ  ط.تعفي عر ل.ف داًمً. ف..ر لة .ف تفته
 " عمت  ت .فر ع.  مر أ.صعؾيي .ا..ادـ ا.ترض  ا.ف.د تد.عؾيي "

 " ع. ععف  ع. َّفة ضل يي "
ييي .ا. .ا ػػ.ُت ا.ػػكبلُث ا.ك عػػرة مفت. ػػة .عػػَؿ فهػػ.ري عقػػُؼ ا.ػػدا ُؿ إ.ػػ  ا.م طػػِة فػػ  مفتصػػؼ ا. . ػػة 

ـَ ع تػػػ.ر ا.. ػػػ.َؼ ت ػػػَت ا. ػػػ.عِة ا.ك عػػػرة ؟, ا. ػػػ.عة ا.تػػػ  تم ضػػػ  عق.ر هػػػ.  ر لػػػِة ا.ك عػػػرة, ..كػػػف ِ.ػػػ
ػػ. , ر مػػ. ضػػ. علػػ   ا.ػػد.راف,  ػػبل م ػػ.الٍة  ...افػػدعَف .ا.ػػرا لعفي عتلفػػُت   ػػ.ٍؼ .رع ػػٍة, عفظػػر فػػ  ا.َ.
م.عٍد مع   ع ٍة أ. صدعٍؽ  د عات , ..كف  ف  أغلب األ ع.ف ال عات ي عفظُر ا..ا ُؼ ف   .عة عدِ  

تػػػػ  علػػػػ  ظهػػػػر  .عا ػػػػذ أ ػػػػَد علػػػػ  ا.ػػػػرغـ مػػػػف . .فػػػػ  ت ػػػػت  ػػػػ.عة ا.م طػػػػة ا.ك عػػػػرة, ع مػػػػُؿ  قع 
االتَ.ض.ت, َف. ً. ف . مدعفِة األ..ػ.ب, .ػم.اًل ف ػ. .ػ.رِع ا.َػفس, غر ػً. ف ػ. ا.قطػ.ر ا.ػذل أطلػَؽ 

 صّف.رة  دِء ر لت , .ر م. ع..د مف ا. .ا ِة ا..ر عة ع.ًدًا مف  عث أت ي
 ف  مكؿ ضذِ  األم.كف,  عث كك.فة ا.ز .ـِ  ُ ي.ث ا. .رييي

 ههههههه  "" ُ ي.ث ا. .ر !!؟ ض
ـّ ا.صقِر مقبلٌة فز.ُر "  "  ي.ُث ا.طعِر أككرض. فرا ً.    .أ

ييي تت ػػػُع األفػػػ. .عضػػػعُؽ صػػػػدُر ا.مَػػػ.ِؿ, فتظػػػّؿ تك. ػػػُد .ت قػػػػَؽ صػػػعر.رته. .تػػػدفع  مفك عهػػػػ. ذ.ات 
اآل رعف مت ..عًة االصطداـ ا.ذل  د ُع دُث إف. ًة ت ّد علعه. ف.افَذ  لمه. ا.م.رعة علػ  ا.بلمكػ.ف 

. ا.ر.ُح ف  . دته. ا.ف.تفة, ..كف َمف اعت.د ا..ز.َة .االفز.اء عَد ص.. ًة ف  ا.تامػؿ فػ   عث ت م



 88 

ـُ ا. .ر, فه. عل  ا.رغـ مف تلمِس أف.  ا.ت  ض.ؽ  ه. ا.مَ.ؿ فاف  عَد  ا.ضَعج ا.ذل ُع دك  رك.
 مػػػف ا.صػػػ.. ة  ػػػّله. مػػػف ا..ا ػػػع ا.ػػػراكس فػػػ  . ػػػِؿ ا.صػػػي.ًر, .بلرتقػػػ.ء  هػػػ. ف ػػػ. مقػػػ.ـ ا.َم..عػػػة,
..لتيلػػب علػػ  مػػرارِة اإل ػػف.ؼ ال ػػد مػػف َفػػ. عف عطعػػر  همػػ.  .عػػدًا عػػف األرض ا.تػػ  كمػػ. أ  رفػػ  
صف.ل " .ـ ت.د مك.فً. .لر .خ ", .ال د مف ا. فر ف . ا.رمز تطهعرًا .لر.ِح مف فف.ع.ِت ا..ا ع, .مف 

  ر ػعبًل ف ػ. ضف. عت .ؿ افتظ.ر صدعٍؽ إ.  افتظ.ِر  ػ.دـٍ ذل مبلمػَا م همػٍة ال عػات , .ا. ػفر ع.فػ
 غ.عٍة غ.مضٍة .ا.ير ة  درًاييي

 " ص.ر ا..مر م ط.ت عدعته.  بلع  ِعرؼي "
ػػػُت مػػػف  قع تػػػ   أت. فػػػ  ا.تر ػػػُب .تضػػػ  ْت ا.رؤعػػػة   ػػػ ب  ركػػػة ا.م ػػػ.فرعف غعػػػر ا.ط ع.عػػػةي أ َر

 ا.ر.اعَة ا.ت  أ..كُت عل  فه.عته., .ر ُت أ رأ ا.فصؿ األ عري
 

 " ع..ـ غرعبي "
مصػػيعً. إ.ػػ  ا.صػػ.ت ا.قػػ.دـ مػػف ا.كتلػػة ا.َ.. ػػة إ.ػػ  عمعفػػ , . ػػد كفػػُت أ  ػػب ت. فػػُت عػػف ا.قػػراءة 

أفػػػ  أَلػػػس علػػػ  ا.مصػػػط ة . ػػػدلي .ػػػـ أ.تفػػػْت إ.عهػػػ. فقػػػد ظففتهػػػ. تت ػػػدث مػػػع فف ػػػه.ي عػػػدُت إ.ػػػ  
 ا.قراءة, .  ؿ أف أكمَؿ ا.صف ِة األ عرة مف ا.ر.اعة َ.ءف  ا.ص.ت ك.فعًة :

 " ع..ـ غرعب, أ.عس كذ.ؾ ؟ "
َهِة ا.ص.تي ك.فْت  عدٌة ت د. ف  األر .عف مف عمرض. تَلس إ.  َػ.ف  ي ت ػّدُؽ إ.ػ  ا.تفتُّ إ.  

  فظراٍت ال ت ل. مف   ٍث أ. رغ ٍة, ضكذا    ُتي
 " ع..ـ غرعب, ض. ؟ "

 ا.تف  .ض  ت دّؽ ف  ععفّ  كافه. تي.ر ف  دا ل  ال تفػ.ِص  ػّر ت  ػُث عفػ ي ضػززُت .هػ. رأ ػ  
عل   ؤا.ه., . د تػا رُت .كػ  أععػَد ترتعػَب أفكػ.رل ..كػ  أَػَد تف ػعرًا م.افقً., .  ؿ أف تفتظر رّدل 

أ. تا.عبًل .. .رته., را ْت تمطرف   ا ًلٍة غرع ة : " مف أعف أفت ؟ ", " مفذ متػ  أفػت ضفػ. ؟ ", " 
 مت   ت..د ؟ ", " مت   تذضب إ.  ا.مط.ر ؟ " , " مت  م.عد إ بلع ط.ًرتؾ؟"

ت. فػُت عفػد  ػؤا.ه. األ عػر ..ػّؿ ا.مصػ.دفِة ترمػ   فػ. إ.ػ  مق.ػدعف  ييي أَ ته.  . تض.ٍب, غعر أف 
 متَ..رعف ف  ا.ط.ًرةي ا.تفّت إ.عه. . .ّد  ا.ته. :

 " ..كف كعَؼ عرفِت  اف  م .فر ؟ "
تطل.ْت إ.  .ال ػْت علػ  .ػفتعه. ا ت ػ.مٌة .ػـ أ ػتطْع تا.علهػ. فهػ  مػزعج  ػعف ا..ػفقِة .ا. ػ رعةي .ػـ 

ْت  هػزٍة  فعفػٍة مػف رأ ػه. كػـ ت.ػ.غلْت عفػ   ػ..قراءة فػ  صػف ٍة أ عػرة تَ ف  عل   ػؤا.   ػؿ اكتفػ
 مف كت.بي
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د .ًؽ مّرْت ..ـ تقلِب ا.صف َة فادركُت  افه. تفت.ُؿ ا.قراءة, .تاكَد ظف   عفم. ..رُت  افه. ترا  ف  
د  طػػرِؼ ععفهػػ.  فضػػ.ٍؿ .كافهػػ. تفتظػػر مفػػ  ا.م ػػ.درة  ػػ..كبلـي أط قػػُت ا.كتػػ.َب م. عػػً. .هػػ.  ػػاف   ػػ

 أتممُت  راءت  .ا.تفتُّ ف .ض. ف..تفتْت ف .ل  ..ٍؽي رددُت  ص.ٍت رصعف :
 " ر.اعة َمعلة   ؽي "

 تطل.ْت إ.  .أَ. ْت  طرعقة ص.رمٍة . كقٍة :
 " ال أعتقد ذ.ؾ, ... أف  .ـ أكمله.  .دي "

ػػدُت أفهػػ. تقػػرأ فػػ  ا.ر.اعػػة ف ف ػػه.ي أكػػ.ر َ.ا هػػ.  عرتػػ  فتطل.ػػُت إ.ػػ  ا.كتػػ.ب ا.ػػذل  ػػعف عػػدعه. فَ.
..كعبل أتف.زَؿ أم.مه. عف ك رع.ً  .رزافت ,  ا.ته.  َّد عّم. ك.فت ت.ف   . .رته.   ع..ـ غرعب  , 

 عفدض. أط قِت ا.كت.َب .ا.تفتْت إ.   ر ع د.رٍة, . رزافٍة غعر مفت.لة  ..ْت :
ي "  " أمِس  لمُت  . ٍص ع. هَؾ تم.مً.يي زارف  ف  ا.مف.ـِ

 فط .ٍع عم.  م.ت ,  ..ْت كافه. تص ا كبلمه. :.  ؿ أف أ دل افدض..  أ. أل ا
 " ف  ا. قعقة .ـ عزرف ,  ؿ أف. ا.ت  زرت يييي"

.  ؿ أف ت تافؼ كبلمه. ارتف.ْت ض كته. .ض  ت ..ؿ أف تتيلَب عل   ٍَؿ طفػَا فػ  ععفعهػ. أ. 
ٍ  َ.ٍد,  ..ت  .رت .ؾ :  ا تبلٍؿ ف  كقته.  فف ه.ي  ط.ْت ض كته.   زـٍ . َ.

 ة .ـ عزرف  ..ـ أزر   ؿييي "" ف  ا. قعق
 ت. فْت عف ا.كبلـي مدْت عفقه.  ف..ة كافه. ت ت.عد ا.م.هد كـ  ..ْت :

ػػُت مػػػف صػػػدرِ ييي أعفػػػ  كفػػػُت ضػػػل.ً. مػػػف  " كػػ.ف مضػػػطَ.ً. ت ػػػَت .ػػػَرِة تفػػػ.ٍح .كػػػ.ف ع.رعػػػً. ف َر
 أضبلع يييي "

 " يييييييييييييييييييييييي "
  ُط علعف. تف. ً.يي "" م.ر ف. ا. ّب  َف.ٍف .ك.فت ا..َرُة ت .

ت. فْت عف ا.كبلـِ .را ْت تتمط   ف..ِة امػرأٍة تػفهض مػف ا. ػرعر  .ػد .علػِة  ػٍب ع.صػؼي  ...ػُت 
ه. .مزعٍد مف ا.كػبلـِ إال أفهػ. صػمتْت كافهػ. تتػرُؾ ا.مَػ.ؿ .ػ  أف أ ػدكه. عمػ.  لمػُت  ػِ   أف أ تدَر

تظفا  ػ  ا.كػذَب فػآكرُت ا.صػمَت مكتفعػً.  .علة أمسي .ـ أ  رض.  اف   لمُت  .مرأٍة ت. هه. تم.مً. .ًبل
 . ت ػػ.مِة ذضػػ.ؿي . عفمػػ. طػػ.ؿ صػػمت  تطل.ػػْت إ.ػػ   . ت ػػ.مٍة  َ..ػػة كػػـ فهضػػْت مػػف ا.مصػػط ِة 

 م.تذرة  ك رع.ء :
 "  .َف م.عد ر لت ي "

  ..ْت م.دًة عدض. ف .ل ففهضُت  .رت .ٍؾي ضّزْت كّف    رارٍة .ض  تردد :
 " إ.  ا.لق.ءي "
.ًعدٍة, .كفُت أر  ه.  فض.ٍؿ عّله. تلتفُت ألركَض ف .ض.   ركٍة  طعًٍة تفته   ق لٍة  .رْت   ط.اٍت 

 ط.علة, غعر أفه. .ـ تلتفْت . .رْتييي  ت  ا تفْت ف  ز .ـِ ا.م .فرعفي
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 .ػػػد أف تركتفػػػ  امػػػرأُة ا.مصػػػ.دف.ت أ. ا. لػػػـ, افت هػػػُت إ.ػػػ  أف م.عػػػد ا.قطػػػ.ر ا.ػػػذاضِب إ.ػػػ  مطػػػ.ر 

ضػػُت مرت كػػً., .  ػػؿ أف أ طػػ. ف ػػ.  .ا ػػِة ا.ميػػ.درة مػػددُت عػػدل فػػ  َع ػػ  ك. فهػػ.كف  ػػد ا تػػرَبي فه
كػػ  أتف ػػص َػػ.اَز  ػػفرل . ط. ػػَة ا. ػػفر ف.كت.ػػفُت  ػػاف   ػػد ف ػػعتهم. فػػ  ا. عػػت, علػػ  ا.ػػرغـ مػػف 
  ػػ.   ا.ػػد عؽ .مكػػؿ ضػػذِ  األمػػ.ر . عطتػػ  ا.تػػ  تصػػؿ  ػػّد ا.هػػ.سي ركلػػُت  قع تػػ    قػػٍد .رمعػػُت 

  داًل مف ا.ذض.ب إ.  ا.مط.ر عدت إ.  مدعفة ف.عل ي  َ دل عل  ا.مصط ة ك.فعًة, . 
.صلُت ا. عَت .عبًل, .أ.ؿ .ػ ء ف.لتػ  ر ػُت أ  ػُث فػ  ا. زافػة عػف  ط. ػة ا. ػفر .ا.َػ.از, عفػدض. 
اكت.ػػفُت  ػػاف  .ػػـ أكػػف  ػػد  َػػزُت  ط. ػػًة .لر لػػة, .أف َػػ.از  ػػفرل  ػػد افتهػػْت مػػدة صػػبل عت  مفػػذ 

أف أَػدد ,  ػؿ إف مػ. ضػ..ف  ضػ. أفػ  .ػـ ت طػر فػ   أككر مف كبلث  ف.ات, ..ـ ع طر فػ  ذضفػ 
  ..  فكرُة ا. فر أصبًلي

 
ا تعقظُت ض ً  عل  ص.ِت رفعف ا.تلفػ.في .ػـ أفهػْض ألفػ  كفػُت علػ  عقػعٍف  ػاف تلفػ.ف  ال عػرّف 
ـَ ا.ػػػرفعف أككػػػَر مػػػف  مػػػس د ػػػ.ًؽي  ُؼ ع ػػػد. . . ػػػً. فقػػػد دا ًِ إال عػػػف طرعػػػؽ ا. طػػػاي كػػػ.ف ا.مهػػػ.ِت

   .لتقلعِؿ مف  ّدة ا.رفعف ا.ذل ع ترًؽ ط لَة أذف , . عفمػ. ت. ػَؼ  ...ػُت .ض.ُت ا.م دَة عل  رأ
ا...دَة إ.  ا.ف.ـ, .  َؿ أف أغف. رفا ا.تلف.ف ك.فعًة ..ػـ عت. ػْؼ  تػ   مػُت مضػطرًا إل ػك.ت ي رف.ػُت 
ا. م.عَة   طء, . ص.ٍت أ رُب إ.  ا.لهػ.ث . ػد  ...ػُت أف أ لّػَد صػ.َت مػرعٍض أ.  ػ.ضٍد غفػ.   ػؿ 

ه  إ.عػ , فلػـ .  ـَ  تافعػِب ا.ضػمعر أ. أ ػرر .فف ػ  غلظػَة ا.كػبلـ ا.ػذل  ػاَ. ظ.ٍت ك  ُأ..َر ا.مػتكل
ت.د كلمة   آ ؼ   ا.تػ   ػعق..ه. ت.ػ.دؿ اإلزعػ.ج ا.ػذل ع ػ    .ػ  ا. . ػُث عػف كػّؿ ا.فػ.س  ػ.ال, 

 ..كف   ؿ أف أفطَؽ  كلمة   أ..   َ.ءف  ا.ص.ُت مف ا.طرِؼ ا.ك.ف  :
 " أ......... "

 أفك.ل ف.عـٌ دغدَغ أذف ي تف ف ُت  ك رع.ء, .  ؿ أف أَعب  .درف  ا.ص.ُت : ص.تٌ 
 " ص .ح ا. عر  عد آدـي "
 .ـ أرّد عل  ا.ت عة  ؿ  لُت :
 " أعتقد أف ا.ر ـَ  طاي "

 .  َؿ أف أضَع ا. م.عَة,  م.ُت ص.ته. . . ً. .ض. عردد :
.ؾي "  " اليياليي ال تقفِؿ ا. طيي أَر

 أذف  . لهٍَة ال ت ل. مف ا.فظ.ظِة  لُت : أعدُت ا. م.عة إ. 
 " ..كف  . ُت آدـي "

 " أعرُؼيي أعرُؼ أفَؾ . َت ا. عد آدـ .أف. . ُت  .اءيي ..كف  أرعُد ا.ت دَث م.ؾي "
 " َمْف أفِت إذف ؟ "
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 ارتفَع ص.ته. ض. كًة  يفٍج, كـ  ..ْت :
 ؟ " " أعرُؼ أف .ؾ ذاكرًة  .عة َدًا, فلم.ذا ف عتف   هذ  ا. رعة

 " كعَؼ .  أف أتذكرِؾ .أف. ال أعرفِؾ ؟ "
  لُت م ..اًل أف أ دل ملبًل مف إ. . ه. غعر ا.ط ع. , ف.رتف.ْت ض كُته. مرًة أ رن . ..ْت :

 "   ؿ أف أ .َؿ .ؾ َمْف أف., أرعد أف أ ا.َؾ ضؿ أكملَت  راءَة ا.ر.اعة ؟ "
 " أعة ر.اعة !؟ "

 " " ا.ر.اعة ا.ت  كفَت تقرأض.  .ألمِسي
ي "  " .ـ أفهـْ

" أعتقد أفَؾ .ـ تكمؿ  راءِة ا.صف ِة األ عػرة مػف ا.ر.اعػة,  عفمػ.  ط.ػُت عز.تػَؾيي أفػ. آ ػفةيي آ ػفة 
 َدًاي "

ت. فُت عف طرح األ ًلة م ..اًل ا تَم.َع  ع.ط عبل ت   ...ا ع, فحف م. أ م.  اآلف ص.تً.  .دمً. 
 ض. كًة : مف ا.بلم.ق.ؿي أدركْت م دكت  تل.كم  .ذض..  فق..تْ 

" ال  ػػػاسيي ال  ػػػاَس, أفػػػ. أعضػػػً. .ػػػـ أكمػػػِؿ ا.صػػػف َة األ عػػػرةيي كفػػػُت أتمفػػػ  أف فكملهػػػ. م.ػػػً.يي فػػػ  
 ا.ط.ًرةيي عل  ارتف.ٍع ..ضٍؽ مف األرض ا.ت  .ـ ت.ْد ص.. ًة .لر .خي "

 " ييييييييييييييييييييييييييييي "
 ي .كفُت أت علَؾ ت تل ييي ""  ..مف.  ة, ك.َف ا.مق.د ا.ذل  َ.ف   ..غرًا ط.اؿ ا.ر لةي

 ارتفَع ض كه.  يفٍج .مع.عٍة م ..ٌغ فعه., . ..ْت :
" كفػػُت أتمفػػ.َؾ إ.ػػ  َػػ.ف  يي كفػػُت أت علفػػ  غ.ً ػػًة عػػف ا..ػػ..ـِ م.ػػؾ  ق لػػٍة تزعػػؿ  ػػ.ف  مػػف ركػػ.ب 

 ا.ط.ًرةيي ..كْفيي كفُت .اكقًة مف أفَؾ .ف ت..دييي "
دعث ا.ذل عَرل  عفف. اآلف إف ك.ف  قعقًة أـ أف  ف  تذكرُت ا.ص.َت َعدًا ..كف  .ـ أتعقْف مف ا. 

.دل  ا.ته. َ.دًا :  غع . ٍة أ. ك. .س مف ك.ا ع   ا.م.ت.دةي ..ك  أتاكَد مف َ.
 " أعَف أفِت اآلف ؟ "

 فَ.ءف  ص.ته. .اكقً. :
"   ػػؿ د ػػ.ًَؽ  لعلػػة .صػػلُت إ.ػػ   يػػداد, .أ.ُؿ .ػػ ء  طػػَر فػػ  ذضفػػ   عفمػػ. الم ػػْت  ػػدم  أرض 

 أف أتصَؿ  َؾ ألطمًفَؾ عل  .ص.. ي "ا..طف ض. 
 " .كرًاي "

ْت ا.كلمُة مف  د.ف أف أع    َب تقدعم  ا..كَر .ه., فرّدْت :   َر
 " عف.ًايي . اتصؿ  ؾ غدًا .كّؿ ع.ـ  مكؿ ضذا ا.. تيي تم.مً.ي "

 كدُت أ .ؿ .ه. " .م.ذا " ..كفه. أط قْت  م.عة ا.تلف.في
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 " أ.....يي ا.ل.فؾ ععف  ؟ "
 ع.ييي " " أضبل

 " م. مهـ اال ـ,  س ت.رؼ .قد ا.ت. عت .ؾ ؟ "
 " يييييييييييييييي "

 " ا.ت. عت .ؾ كلش ض.الي "
.ػػػـ أَػػػْد مػػػ. أرد  ػػػ  علػػػ  كبلمهػػػ. فصػػػمت  ..كفػػػ  كفػػػُت أ ػػػمع صػػػ.ت أفف. ػػػه. .ارت.ػػػ.ش  ػػػّم.عة 

 ا.تلف.في ط.َؿ ا.صمُت  عفف.,  ط.ت   ض كٍة تفت.ؿ ا.كقة :
 " ت.رؼ ؟يي أف. أ  ؾي "

 فت.لُت ض كًة  لعدة تفت.ؿ ا.ك رع.ء .ا..زة, غعر أف  تداركُت ا.م. ؼ ف ا.ته.  طرعقٍة َ.دة :ا
 " ..كفيي كعؼ ت  عفف  .أفِت .ـ ت.رفعف  ؟ "

 " أعرفَؾيي أعرفَؾ أككر مم. تتص.ري "
 " كعؼ ت.رفعف  .ف ف .ـ فلتِؽ  .ن . ظ.ت ؟ "

 " ض , . ظ.ت !؟ "
 " يييييييييييييييييييي "

ا عػف ا.ر.اعػة ا.لػ   رعتهػ. ع.ػرات ا.مػرات ؟يي َفػت أ.ػ.فؾ  كػؿ  ػطريي  كػؿ كلمػةيي  كػؿ " .م.ذ
 دم.ةيي  كؿ . ي "

 .  ؿ أف أ ا.ه. عف أعة ر.اعٍة تت دث,  ..ْت :
 " ت.رؼ .عش م. أرعد أكّمله. ؟ "

 " .عش ؟ "
  ا.ُت .أف. ال أدرل عف أعِة ر.اعٍة تت دث, فاَ. ْت :

 دؾ تم.تيي "" ألف  أرعدؾ ت ق يي م. أرع
 " ..كْف َمْف أفِت ؟ "

: ًٍ   ا.ُت  فف.د ص ر, فاَ. ْت   زٍف
 " أف. فكرةيي فكرٌة .ا دٌة ..كفه. تَمع ف  دا له. كّؿ األفك.ري "

ض.َؽ صدرل مف ضذ  األ.ي.ز ا.تػ  تراكمػْت علػ   .ضػه., َ.كمػًة علعػ  ككػ. .ٍس  ػ.فٍؽ فصػر ُت 
  ص.ٍت ع.ٍؿ :

 مؾ ؟ "" ..كْف َمْف أفِت ؟ أعف  م. ا 
 " أف.يي!؟ "

  ..ْت .افقطَع ا. طي
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 " ضل.   ع  يي ا.ل.فؾ ا.ع.ـ ؟ "
 " أضبًلي "

 لػػُت مفػػت.بًل  ع ػػَة أمػػٍؿ كػػاف   .فتظػػ.ر اتصػػ.ؿ مػػف .ػػ ٍص آ ػػر فَػػ.ءف  صػػ.ته. م ػػررًا .ئل. ػػ.ح, 
مت ػػ.اًل عبل ػػة .ػػـ أزْؿ فػػ  .ػػّؾ مػػف أفهػػ. تَػػرل فػػ  ا..ا ػػع,  ػػؿ إفػػ  أتصػػ.رض. .ا ػػدة مػػف  صصػػ  

يا.ت  أر.   عه. .َ دل   ؿ ا.فـ.
" تػػرددُت ككعػػرًا فػػػ  االتصػػ.ِؿ  ػػػَؾ علػػ  ا.ػػػرغـ مػػف أفػػ  مفػػػذ أككػػر مػػػف  ػػ.عتعف .أفػػػ. َ.. ػػٌة  ػػػرَب 
ػػػدتف  مفدف.ػػػًة  قػػػ.ٍة ال  ا.تلفػػػ.ف أفتظػػػُر  لػػػ.ؿ . ػػػت م.عػػػدف. ا.عػػػ.م , .مػػػ. أف  ػػػ.َف ا.. ػػػت  تػػػ  َ.

 ا.ذات, . عفم. رأعتَؾ  أدركه.ي .قد ع.ُت  ف.اِت افتظ.ٍر ط.علةي مللُت مف االفتظ.ر .مف عق.بِ 
كفَت  مك. ِة َزعرٍة َمعلة أراض. مف ا. .عد .أمّف  ا.ففس ف  ا..ص.ؿ إ.عه., . عف .صلُت ف عُت أ.ـ 
ا.  . ة .ا. .ِؼ مف ا.يرؽ, .عدُت مف َدعد طفلًة, .كػاف كػّؿ مػ. مػّر  ػ  مػ. ضػ. إال  لػـ غرعػب 

مػػ.رعف .ت.ػػكعَؿ مبلمػػَا تلعػػُؽ  ػػَؾ, أعقظفػػ  ذات فهػػ.ٍر علػػ  أعتػػ.ب طفػػ..ت , .كػػّؿ مػػ. مػػّر  ػػ  ضػػ. ت
 .ضذِ  ض  ا. قعقة ا.ت  ال أرعد .ه. أف ت تف ي " 

 " ييييييييييييييييييييييييي "
ـَ ا.ميفػرة .ا. ػب .ا. ػ..دة, . ػرغـ مػ. عفصػؿ  " أفَت .   قعقٌة ال تق ُؿ ا.م ػ..مة, م.ػَؾ عرفػُت ط.ػ

  صَؿ .ك  أصَؿ إ.  َزعرتَؾ يي" عفف. مف م .ف.ت إال أف  أراَؾ  رع ً. مف , كّؿ م.  صَؿ .  
 أفِت  ..ف  ة .  ؟ " , فمفْ " إذا كفُت أف.  قعقًة .ؾِ 

 " أف. ضل.َؾي "
 فطْت ض كُة   رعٍة مف فم  فتداركته. :
 " أف. ال أؤمف  هذ  ا. راف.ت .األ .طعري " 

 .  ؿ أف تَعَب عل  كبلم  .اصلُت  دعك  :
 ا .ـ أَد أف.  قعقَة فف   ؟ "" أف. أ صد إْف كفِت ترعَف     قعقًة فلم.ذ

 ارتف.ْت ض كته.  ف..ٍة كـ  ..ْت :
" ا مْع !  ا .ُؿ .َؾ ا. ؽي إفَؾ ال ت.رُؼ  قعقػَة فف ػَؾ ألفػَؾ ال ت.ػرُؼ ا.مػرأَة,  ػؿ ألفػؾ .ػـ ت.ػرْؼ 

 ا. ّبي "
 كـ را ْت تكرُر ا.َملة  ت  افقطع ا. طي

 
 " ضل.   ع  , ا.ل.فؾ ععف  ؟ "

 " أضبًلي "
 .  ؟ " " م. .ت. عت

 "  ل ي مفذ  .عتعف .أف. َ..س  رَب ا.تلف.ف أفتظُر اتص..ؾي "
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.دؾ .ع.لي "  " ت.رؼ ؟ أمس ا ت.َعت َ.
 " يييييييييييييييييييييييييييي "

" ذض ُت ا.ع.ـ فَرًا إ.  ا.  ر . ضعُت م. عقػ.رب كػبلث  ػ.ع.تي كػ.ف ا.  ػر مت.اطًػً. م.ػَؾ  .ػكٍؿ 
ٍة ك.فت عدعؾي  ك.فت ا.رم.ُؿ تله.  اطراِؼ أصػ. .  .علػ  .ػ.رلي كػ.ف غرعبي كؿ .م ة مف مَ.

ا.هػػػ.اء عتيليػػػؿ فػػػ  م ػػػ.م.ت ر. ػػػ  .كفػػػُت أت علػػػ  أفف. ػػػَؾي كفػػػُت أصػػػرخ فػػػ  ا.فضػػػ.ءيي أ  ػػػَؾيي 
.دَؾيي أرعد أف أفقَذ  َؾ ا..مَر مف  رم.ف يي أرعدَؾيييي "  أ  َؾيي كـ افتظرتَؾيي أ ت.ُج َ.

 أ. ِت اآلف ف   يداد ؟" "  لِت إفِؾ ذض ِت إ.  ا.  ر, أّل   ر !؟
 " يييييييييييييييييييييييي "

 .افقطَع ا. طي
 
 " أ..... " 

 " أفِت ؟ "
.دل ؟ "  " ترعدف  أتصؿ  عؾ .. ضَْت مف َ.

 " م. أدرلي ..كف ا.تقُت إ.عِؾ "
 "  .ْؿ .  أفَت م.   عت   ع.تؾ ؟ " 
 " ييييييييييييييييييييييييييييييي "

 . الم ْت ر.َ   أفك  ؟ .ال عبل ة  ب تركْت أكْر ف   ع.ت  ؟ "" م.ق..ة إف .ف  .ذ. تؾ م
 "  ل ي "

 . بل ...ر ر ُت أ رد علعه.  ك.عًة  طرْت عل  ذضف  تلؾ ا.ل ظة :
" كػػػ.ف ضػػػدعُر ا.مػػػ.ت  .دمػػػً. مػػػف كػػػّؿ ا.َهػػػ.ت, عقػػػت ـُ عز.ػػػَة األعػػػزؿ, عت ػػػرُب ع ػػػَر كقػػػ.ِب ا.ف.افػػػذ 

مزضػ.ًا   د.تػػِ  ا. .كعػة .عضػبلت  ا.مفت..ػػة .ضػ. ع.ػ ُذ ُمدعتػػ  .األ ػ.اب, ع تػؿُّ ا.هػ.اء, فع ػػرُج ا.ق.تػُؿ 
.عكعَر .ػه.ته., كػـ عمضػ  مترف ػً. أمػ.ـ َمػ.ع ا. .ػر ا.مصػطفعف كػرادعَس  .فتظػ.ر ا.مَػزرة ا.م.ػّدة 

اآلف .ع ػػؿا م لهػػ.  .هػػـ  ػػلفً.ي ..ارت ػػك.ؼيي ..ارت ػػك.ؼ ا ػػـ مػػف أ ػػم.ء ا.مػػ.ت ا.تػػ  اضػػم لتِ 
فه. ا.دـي ..ارت ك.ؼ ع رُج مف ...ة ا.تلفزع.ف مك.رًا ع ػت.رُض ا ـ .ا د   ر.ٍؼ ك عرة ع عؿ م

ـَ َمْف ال  .َؿ .ال  .َة .هـي عرفُع عد  فته ُط ا.ط.ًراُت مف ا. م.ء .ت ّط  رع ً. مػف  عػت  عضبلتِ  أم.
ػػػ.ضهـ مطم. ػػػة .كفهػػػ.   ,  .ملػػػًة م.ػػػّداِت اإل ػػػ.دة أل فػػػ.د   ا.ضػػػ.ً.عف فػػػ  صػػػ راًهـ عػػػراًة, َ.

ا.َ.  ا.ذل عظهر .  كلم. تطل.ُت ف  ا.مرآةي .ف  ا. .رج كػ.ف ا.ػكلُج عهطػُؿ  يػزارٍةي  ت مؿ مبلماَ 
ػػة .ع تلػػ.ا ا.م.ػػهدي مػػ.ٌت  ػػ.ا مػػف   ػػ.رضـ  اكفػػ.فهـ ا.متهًر غطّػػ  األ.ػػَ.َر فيػػدْت  .مػػ.ِت معتػػعف  َر
  .دـٌ مف كّؿ ا.َه.ت .أف. أدفُع  عدعف م.ل..تعف أ. .   ا.تػ  أ .طػْت  ػ ي ا. عػ.ض عػذكرف   ػ.ادل
ا.مػػ.ت ا.ػػذل ض طتػػ  مػػراٍت عػػّدة فػػ  م ػػ..الِت ا.مػػ.ت ا. ػػ. قةي " أرعػػد م.تػػً. مقف.ػػً.ي " كفػػُت أصػػرُخ 
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فتض ُؾ األ. .ُح  . رًة مف  طرلي م.  عف ا.مط ِخ .ا.ص..ِة كفُت أ ض   .ع.ِت ا.لعؿ, .مػ.  ػعف 
.صػ راء ..ػّف ...ة ا.تلفزع.ف ا.تػ  تفقػُؿ م.ػ.ضد اال ػت.دادات ا.تػ  تَرعهػ. ا.قػ.اُت األمرعكعػة فػ  ا

ا.هَػػ.ـ علػػ  طفػػ..ت  ا. .ً ػػة . ػػعف ف.فػػذت  ا.تػػ  تطػػؿ علػػ  ا...صػػفِة ا.كلَعػػة فػػ  ا. ػػ.رجي ضػػدأْت 
ا...صػػػفة  لػػػعبًل, ..ػػػعًً. ف.ػػػعًً.  ػػػدأ ا. ػػػك.ف عمػػػّد  ػػػط.ت  كافهػػػ. ك.فػػػْت فػػػز.ًة عػػػ. رة . ػػػعد ا.ط ع.ػػػة, 

 ػػعض .األرُض   طمػػْت  .ػػض األ.ػػَ.ر .تركػػْت  ػػك.فً. م عفػػً.  صػػمتِ ي ا.ظػػبلـُ أ ػػعض, األ.ػػَ.رُ 
ل ُت  رب ا.ف.فذِة, أتطلُع إ.  فدِؼ ا.كلِج, م ّر ً. فظرل عل    عض.ء  .ط.ةي أطفاُت ا.تلفزع.ف َ.
 طِا األرض ا.ه.دئ, م ..اًل ترمعـ فف    . ت..دِة أ.بلًه.ي فَاًة رأعتهػ., رأعتهػ. ُت ػرُج رأ ػه. مػف 

َ  ف . ض.ِء ف.فذت , تتقدـَ   طء,  طِا ا.كلِج م تيعكًة    كرأِس غرعٍؽ عظهر .ع تف ي ك.فْت تت
 تػػ  أصػػ  ْت علػػ   .ػػد  ضػػ.ِة أمتػػ.ر مػػف ف.فػػذت ي تطل.ػػْت إ.ػػ   .عفػػعف ك ػػعرتعف .را ػػْت تطلػػُؽ 
تهػػػ. مػػػف ا.ػػػكلج . ملتهػػػ.  ػػػعف ذراعػػػّ   مػػػ.اًء ع ػػػرمُش ا.ػػػر.حي ارتػػػدعُت م.طفػػػ  .ضرعػػػُت إ.عهػػػ.ي أ َر

َر  ط.ػِة َػ ٍف عفػدل . ق.عػػ. فاد لػْت رأ ػه. ت ػت إ طػ  .ضػػ  تػرت.ُش كافهػ. ت تضػري أط.مُتهػ. آ ػػ
   ر ع. س ف..دْت ا. ع.ة إ.عه.ي م.ءْت .فطْت إ.   َرل كـ ف.مْت آمفًة .ارتفع . عرض.ي

 " يييييييييييييييييييييييييييييييي "
ه. ألفػ  كفػُت أدافػع    ػ  .هػ. عػف آ ػر  صػٍف .ر. ػ  عهػدد  ا.مػ.ت ا.قػ.دـُ ه.يي أ   تُ " ف.ـ أ   تُ 

ـُ, .كفُت أ ػدكه. عػف  عل  عد ..ارت ك.ؼي ك.فتْ  تت لُؿ إ.   رعرل .تدفف رأ ه. ف  صدرل .تف.
عز.ت  . .ف  .أ ّث إ.عه. .ك.اليي أ دكه. عػف  ػراِب ا..ػ..ـ . ػراب اإلف ػ.فيي أ ػدكه. عػف عػ..ـٍ 
آعٍؿ .ل ق.ِط .االفدك.ر, عف ا. ر.ب ا.ت  ع.ّفه. ا. .ري مرًة  م.ُت م.اءض. ع.   األفعف أ. ا. ك.ءي 

.ضل  فقد .يلف  ا...عُؿ ا.ق.دـ مف ضف.ؾ . كػ.ُء ا.مهػددعف  ػ..م.ت ا.ػذل أصػ َا  ػ.ب  ...ُت أف أتَ
 . ػػعف أ. أدفػػ  مػػفهـي .فّفرفػػ   كػػ.ُء طفػػِؿ َػػ.رل ا.صػػ.م..  ا.ػػذل عقػػعـ فػػ  ا.طػػ. ؽ ا..لػػ.ل مػػف 

 ػػفة أ. أ ػػؿ مػػف  ا. ف.عػػة ا.تػػ  أ ػػعـ فعهػػ. .ا.ػػذل عفَػػب كُ يػػ.ث ا.طعػػِر كمػػ. عقػػ.ؿ ا.متف ػػ  طفػػبًل كػػؿّ 
أفعفه. .ـ عفقطع  ؿ ازداد .ض  تُف.ب  راكفه. ف   َ.دة األرض .ت ..ؿ أف تلتهـ  م.اءَ  كفّ ا. فة, .

. ػػ.فه., . عفمػػ. تفهكهػػ. ا.مك. ػػدة تتطلػػُع إ.ػػ  م ػػتيعكًةي  ملتهػػ., فت ػػُت فمهػػ. فرأعػػُت أ.ػػ.اكً. صػػيعرًة 
.م ل. ػػة مػػف .ػػَعرة ا.صػػ .ر ع..قػػًة فػػ  . ػػ.فه.ي عػػ. إ.هػػ  مػػ.ذا أف.ػػُؿ ؟ .كعػػؼ أ ػػتطعُع إفقػػ.ذ ضػػذ  ا

ا. .ً ة ؟, فكرُت أف أرمعه. مف ا. رفدِة ألت لَص مف م.اًه., .كف  تراَ.ُت ف  ا.ل ظػ.ت األ عػرةي 
تػػذكرُت  ػػاف ضفػػ.ؾ م ت.ػػف  فػػ  ا.مدعفػػة .ل ع.افػػ.ت األ.عفػػةي عكػػرُت علػػ  ر ػػـ ا.م ت.ػػف  مػػف د.عػػؿ 

. ط. ػػػة ا.هػػػ.تؼي ظهػػػرْت صػػػ.رة ..ارت ػػػك.ؼ علػػػ  ...ػػػة ا.تلفزعػػػ.ف  ػػػ.فدًا ك.ععػػػِ  علػػػ  مفصػػػِة ا
مت.عدًا ا. .رعة  م.ت  .دـي " تف..... أعه. ا.قذر .تفػ..... علػ  َمػْف  لقػؾ "ي  ملُتهػ.  ػعف ذراعػّ  
.ضرعُت إ.  ا.م ت.ف ي " كبلكة آالؼ كر.ف كمف إَراء عملعة إ راج أ.ػ.اؾ ا.صػ .ر مػف . ػ.فه.ي 

دف  أ ُؼ أم.م   .ًرًا ف..م لغ ع.ػ.دؿ فصػؼ رات ػ   ا..ػهرل, أضػ.ؼ " "  .ؿ .  ا.ط عب . عفم. َ.
م. أف فزر ه.  ح رة  .مة .قتله.ي " تطل.ْت إ.   .عفعف ك عرتعف,  ...ُت ا.هر.ب مف  إم. أف تدفَع .ا 
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فظرتهمػػػ. .أفػػػ. أتطلػػػع إ.ػػػ  َػػػدار ا.يرفػػػة  .فتظػػػ.ر  ػػػد.ـ ا.ط عػػػب أل  ػػػر   ػػػ..قراري ارت ػػػمْت صػػػ.رة 
قػػػذريي " ف.ػػػـ  ػػػادفُع ..ارت ػػػك.ؼ علػػػ  ا.َػػػدار, عمػػػّد . ػػػ.ف   ػػػ. رًا مػػػف ضػػػ.ف ييي تفػػػ... أعهػػػ. ا.

ا.م لغي "  لُت ف. ت ـ ا.ط عب ض.زًا كتفّ   رّ ةي  قطْت دم.تػ.ف مػف ععفػّ ي أم..ػْت رأ ػه. ف ػ.ل كػـ 
ا ت ػػػلمْت .لم ػػػػدري َل ػػػػُت علػػػػ  مصػػػط ٍة  ػػػػ.رج غرفػػػػة ا..ملعػػػػ.ت  .فتظػػػ.ر ..عػػػػٍد عطلػػػػُؽ صػػػػراَخ 

ل ػُت  ر هػ.  ا تَ.َ  عل  ا....ـ ا.ق.  ي  ملتُ  تػ  أف. ػْتي تطل.ػْت إ.ػّ  ه. إ.   فٍص أعػد .هػ. َ.
  َػػٍؿ .مػػ.ءْتي  ملُتهػػ. علػػ  صػػدرل, .اضػػ.ً. كفػػ  علػػ  رأ ػػه. أل معهػػ. مػػف طػػعش .ػػظعة  .دمػػة 

 مف  ذعفٍة  ت قط مف ا. م.ء .عدُت  ه. إ.  ا. عت  فرٍحي 
 " ييييييييييييييييييييييي "

.مػػذعع إف " ضػػيطُت علػػ  زر ا.تلفزعػػ.ف, ك.فػػت ...ػػت   ضػػراء تت للهػػ. صػػّ..دات ف.رعػػةي عقػػ.ؿ ا
 م.ء  يداد اآلف ت.   .َرة ععد ا.مػعبلد, أضػ.ءته. صػ.ارعخ عػ. رة .لم عطػ.ت .ا.قػ.رات, طػ.ًرات 
 تفرغ أطف.َف  قدض. عل  رؤ.س ا. .ري . د  دَلة  م.ً  ا.مص .غ  .أل ضر عمض  . عدًاي "

 " يييييييييييييييييييييي "
عة ا.ت  .ّرطػُت فف ػ  فػ  ذكرضػ., فقػد كفػُت كفُت أ مُع أفف. ه. ف.اصلُت ا.كبلـ م ..اًل إفه.ء ا. ك.
 أ ..ُؿ أف أذضَب ف  غرا ة م. عد.ر  ..  إ.  أ ص.ض. :

" ييي .كّف . .َط ك.ف أ    ا..ه.ر, ف عفم. كفُت أَلػُس م ملقػً.   بلضػٍة فػ  ...ػة ا.تلفزعػ.ف أتػ. ُع 
. ػم.ء ا.تػ  م. عَرل ف  ا..راؽ, ك.فْت ض  ت.ػعش . ػدض.  ر ػً. أ ػرني كفػُت أف.ػُب أظفػ.رل فػ  ا

ػِ  ا.. ػكر ا.ػذعف كػ.ف.ا عر ػم.ف علعهػ. َر. ػً. تمطػر دمػً. .فػ.رًاي ك.فػْت ضػ   ا تلتهػ. ا.طػ.ًرات . َ.
تف.ُب  راكفه. ف  األرض .تصرُخ كلم.  م.ْت ص.َت ذكٍر ف  ا. .رجي ك.فْت تف  ُب إ.  ا. لؼ 

ػػ.ُج, ترتػػّد  لػػعبًل كػػـ تػػف ػػ.ُج ك.فعػػًةي   طػػ.اٍت  طعًػػٍة كػػـ تقفػػز إ.ػػ  ا.ف.فػػذة فعصػػّدض. ا.َز ّط فعصػػّدض. ا.َز
كبلفػػ. كػػ.ف عتمػػزؽ فػػ  صػػمٍتي .فػػ  ا.كػػ.مف .ا...ػػرعف مػػف .ػػ .ط ت. فػػِت ا. ػػرب األمرعكعػػة علػػ  
ا..ػػراؽ فاطلقػػُت  ػػرا ه., إْذ فت ػػُت .هػػ.  ػػ.ب ا. رفػػدة ففطػػْت فر ػػً. .ا تفػػْت فػػ  ا.ي. ػػة ا.قرع ػػةي .ػػـ 

 ت.دييي "
 " يييييييييييييييييييييييييييي "

 "" ا..يي أ.. ييي 
 افقطَع ا. طي

 
 " ضل.   ع  يي .ل.فؾ ؟ ا.ت. عت .ؾيي كلش ض.اليي .أفَت م. .ت. عت .  ؟ "

 "  ل يي ا.تقُت إ.عؾ ككعرًايي"
 " أ  ؾي "
 " أ.تهعِؾي "
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" ت.رؼ ؟ أف. اآلف َ.. ة علػ  ا.صػ.فةيي أ.ػ س  عَ.مػة  ػم..عة مػف  ط.تػعفيي  فطلػ.ف ا. عَ.مػة 
عرعضػػتعف   عػػث أ ػػتطعع أف أد ػػؿ عػػدل .أالمػػسيي   صػػعر عصػػؿ إ.ػػ  أعلػػ  ا.ف ػػذعف . فت تػػعف

ضههههههههػػػ يي . مػػػعص فضػػػف.ض فت تػػػ  داًرعػػػة  أالمػػػسيي كمػػػ. أف.ػػػؿ اآلف .أفػػػ. أت ػػػدث م.ػػػؾيي
تك.ؼ ا.صدريي .طرفػ.   عطػ.ف أ ع.فػ. ع ػقط.ف علػ  ذراعػ يي أفػ. اآلف أفػتا ا. ػتع.فة ا. ػ.داءيي 

 مػػرليي فهػػدال ك عػػراف .م.ػػد.داف أ....يي ا.هػػ.اء عػػداعب صػػدرليي  .ػػرت  ف.عمػػة ا.ملمػػس  لػػ.ف 
 ..   لمت.ف صيعرت.ف مكؿ   ت  ت.تيي ..رل  ف  غ.مؽ .ط.عؿيي أ..يي أ..يي أفت م.  ؟ "

 " ف.ـيي ف.ـيي أف. م.ؾي "
" ت.ػػ.ؿيي ت.ػػ.ؿ عفػػدليي ضػػمف يي ضػػمف  .صػػدرؾ  قػػ.ةيي  . ػػف يي أعصػػر فهػػدليي  قػػ.ةيي مػػّزؽ 

م ػػؾ أعػػػ يي أم ػػك يي أدّ.ر   ضػػت  علػػ  رأ ػػ يي . . ػػ يي مّز ػػ يي   ػػرعةيي آ يي أ.ػػتهعؾيي آ يي أ
أم ػػ    م.ًػػ يي أ ػػّرب مفػػ  .ػػفتّ يي أمػػّد . ػػ.ف  علػػ  فت تػػ يي أتذ. ػػ يي أ..قػػ يي أ.  ػػ  كلػػ يي مػػف 
ت ػت إ.ػ  رأ ػػ يي أ ػرؾ . ػػ.ف  علعػ  .أتطلػػع إ.عػؾ  .عفػػعف مت. ػلتعفيي   ع ػػ يي أ.ػتهعؾيي ام ػػْا 

ه   اعرؾيي مرر  عل  ر  ت يي ض.   عف فهدلّ  يي أضيطهم. علع يي أمد . .ف  .أ..ؽ رأ ػ يي َ.
ػ   .أفت تم ؾ ..رليي تدف.  كل  ف  فم يي أصػي  إ.ػ  صػ.ت  .ضػ. عصػطؾ  ػعف .ػفت يي أ رَُ
.أ.    كـ أععد يي أمّص  أ .نيي أعّض يي أف. ملكؾيي أف. َ.رعتؾيي أفَت  ػعدليي إ.ه ييأع ػدؾيي 

ي أف. ع ػدتَؾيي أفػ.يي أفػ.يي أفػ.يي ع.ضرتػَؾيي أع د أعرؾيياصف.ف يي اصف.ف يي أف. َ.رعتَؾ ا.مطع.ةي
ك ػػ يي ك ػػ  إ.ػػؾ . ػػدؾيي ك ػػ  ا.َػػ.ًع  ؾْ . .ػػؾ . ػػدؾيي أفػػ. ملكػػؾيي علػػبليي فكفػػ يي علػػبليي فػػأفػػ

عت. ػػؿ إ.عػػؾيي ارمفػػ  علػػ  ا. ػػرعر .ارتػػـِ علػػ يي   لفػػ   .فػػؼيي اعصػػْر فهػػدل  قػػ.ةييفّرْج ف ػػذّل 
أعرؾ  ك ػ يي كلّػ يي  ّركػ  دا ػؿ ك ػ يي   .فؼيي .دف  مف ..رليي ا.طمف يي م. أ.ذؾيي اد ؿْ 

ا ػػِس علػػّ يي أ ػػب   ػػ.تؾيي فعكفػػ    ػػرعةيي أكرضػػؾيي أ  ػػؾيي أ.ػػتهعؾ  َفػػ.فيي  ػػعدل أذ فػػ  
لػػؾيي فف ..تػػؾيي ت.ػػ.ؿيي ت.ػػ.ؿيي آ  ػػ.ؾيي ييآ يي أ ػػ.س عػػدؾيي أ ػػ.س َر كفػػ يي ك ػػ يي مّز ػػ يي أَر

ػػػػػػػػػػ.ؾيي أفػػػػػػػػػػ. ع.ضرتػػػػػػػػػػؾيي أفػػػػػػػػػػ.    تػػػػػػػػػػؾيي أفػػػػػػػػػػ.يي أفػػػػػػػػػػ.يي آ  يي آ يي آضهههههههػػػػػػػػػػ  مّز فػػػػػػػػػػ يي أَر
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي    ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي "

 " أ..يي أ..يي " 
 افقطَع ا. طي

 
 " أ..ييي "
 " ف.ـي "

 " أ  ؾيي أ.تهعؾيي أم.ت علعؾيي"
 " أ  ؾي "
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مػػ. كفػػُت   ػػؿ األمػػِس أ ػػس  هػػذِ  " ت.ػػرؼ ؟ مػػ. ع.ػػت . ظػػ.ت  إال م.ػػَؾي صػػّدْؽ أ. ال تصػػدؽيي 
.د إال  َؾيي  ا. ..ة ا.ت  عص ا فعه. ا.َفَس م..داًل .لَ.

 " ييييييييييييييييييييييي "
" أ  ػػؾ داعػػرًا م.ػػ يي أ ػػب أف تػػدف.ف  .لَفػػ.فيي .َف.فػػؾيي أ ػػب َف.فػػؾيي أ  ػػؾيي أ  ػػؾ تكػػ.ف 

 ف  أ بلمف.يي ت..ؿيي " عدليي أف.يي أف. ملكؾيي أف. .َؾيي . دؾيي أرعدؾ ت ق  م. يي .ف ع. 
" ت... يي أرعدؾ م.  ف.ًمًة عل   .فِة األفؽيي  رع عف مف  يي عراًةيي ف تضػف  .ضػف. .فتػد رج 

 عل  ا.َهة ا.ك.فعة مف األفؽيييي "
 " كْف داعرًا م. يي كْف ف.َرًايي أف. ع.ضرتؾيي "

  .تم ػد .ػ.ر صػدرليي تمتػّد " ت... يي أ ّ ؿ عفقِؾيي أ ّ ؿ ت ت أذفعػِؾيي عػدِؾ تفػتا أزراَر  معصػ
عػػدل  لػػؼ ظهػػرِؾيي أضػػيط َ ػػدؾ  َ ػػدليي ت تػػؾ  لمتػػ.ؾ  صػػدرليي أعتصػػر فهػػدؾيي أمػػّص 
 لمتِؾيي أد.ر . .ف   ..ه.يي تمتّد عدِؾ إ.  يييي ت ركعف عدِؾ علع يي ترك.عف أمػ.م يي تق لعفػ يي 

 تمصعف يي أ......يييي "
 ي أتففس  ص.. ٍةي أ تفؽيأ قُط عل  األرض الضكً.ي دّ .ت  ل   ط .ؿ تقرع

ارتفػػَع صػػراُ ه. فت ػػلقُت  ػػع.َج دارفػػ.ي رأعُتهػػ. علػػ   ػػطِا ا.َعػػرافي ك.فػػْت َ.. ػػًة فػػ  مركػػز ا.ػػداًرة, 
لهػ. .تل ػُس مػ.  ػعف ف ػذعه. غعػر آ هػٍة  ػ..هررة ا.مت فػزة .بلفقضػ.ِض  ت عطه. أر .ُة ضػررٍةي ترفػُع َر

ف .ضػػ.  ػػ طء مك.ػػرًة عػػف أفع. هػػ. ا.َ.ً.ػػةي  فػػ  أعػػِة . ظػػٍةي تػػفهُض ا.هػػررة فػػ  . ظػػٍة .ا ػػدةي تتقػػدـ
 تضعؽ ا.داًرة علعه. كـ عرتفُع صراخ ا.هررة .ض  تفهش  .ضه.ي 

 " ا. ق.ء .لق.لي "
عهػػرُب ضػػّر العقػػً. َػػراَح ضزعمتػػ , عت .ػػ  ا.كػػ.ف  .ا.ك..ػػث .ع قػػ  األ ػػ.د ا.ك عػػري عَلػػُس   ..تهػػ. .ا.ػػدـ 

. إال أفهػػ. تػػففُخ علعػػ  فعرتػػّد  .ًفػػً.ي تػػدعر إ.عػػ  عَػػرل مػػف ععفػػِ  ا.مفه..ػػةي عػػففُش فػػراء  .عتقػػدـُ ف .ضػػ
عَعزتهػػ.  . تقػػ.ر, م ّركػػًة ذف هػػ. كافهػػ. تهػػّش علػػ  ذ . ػػٍةي عتراَػػُع  ضػػَع  طػػ.اٍت, كػػـ عػػفّط   ػػرعٍة 
 .طفةي عت. ُث  ه. ع.ّضً. ر  ته.  .فٍؼ . قد فت ت لـ .َ ر.تِ ي تمتّد عػدل ف ػ. آَػرٍة, أ ل.هػ. مػف 

أصػػ.ُب رمعتػػ  ف .ضػػ.ي عهػػرُب ا.هػػّر,  عفمػػ. ضػػ  ت ػػقُط متمرغػػًة  ػػدمه.ي ا. ػػع.جي ترتفػػُع عػػدل, . قػػ.ٍة 
تصػرُخيي تتقلػػُبيي كػـ ت مػػد أفف. ػه.ي كػػؼٌّ كقعلػػٌة ت ػقُط علػػ  ضػ.مت , تم ػػكف  مػف عفقػػ ي أ تفػػُؽي 

 أ قُط مف ا. ع.جي عفه.ُؿ علّ  أ    ..ضرب :
 " ..ْؾ .عش  تلت ا.م كعفة ؟ "

 ي "" .  ع.  .ع  ض  ا.ل  أكلْت ا.زاَؿ
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  .َؿ فعت.  :
ػ   ّمتػ  ا.م ػم.مةَ  ع عُط    .هبُ  َمفْ  " إفّ   ا.َ ِد تفته   ِ  ا. .ُؿ إ.  م. تفته  ا..قرب إ.عػ  فعَ.

 إ.  ف ر  ييي "
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 الثاني   القسم                  
   

 ) الرماد (                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.ػػ.ال ا.تفػػ.فُر ا.ػػػذل كػػ.َف ع كمفػػ. .ا.ػػػذل أدركػػُت تف ػػعَر   مػػػر.ِر ا.. ػػت, .مػػ. صػػػّد ُت مػػ. كػػ.ف عػػػردد  
ا.تبلمعُذ .ا.م.لم.ف  اففػ. مت.ػ. ه.ف  ػّد ا.تطػ. ؽ, ا.ت.ػ.   ا.ػذل َ.ػَؿ  .ػُض ا.تبلمعػذ عطلػًؽ إ.ػ.عًة 

.قعقعف, .كّف ا تبلؼ ا ػم  أ .عفػ. .تطػ. ؽ تػارعخ معبلدفػ.  ػ..ع.ـ .ا..ػهر .ا. ػفة  افف. أ .اف غعر 
ْف  ق  ضف.َؾ َمْف عته.مس   رعٍة .  ث م ػ..اًل إعَػ.د صػلَة  را ػٍة  عففػ. ت ػرُر ضػذا  أف َد اإل..عة, .ا 

 ا.ت..   ا.يرعبي 
..ػػـ أكػْف أعػػرُؼ . تهػػ. مػ. كفػػُت أ.ػ.ُر  ػػذ.ؾ  ػؿ علػػ  ا..كػس كفػػُت أرن أّف ا.فػػ.رَؽ ك عػر َػػدًا  عففػ. 

 اّف ا.فف.َر ا.ذل عَم.ف. َ.َء    ِب ضذا ا.ت..   ا.ذل عراُ  اآل ر.ف .ال أرا  أف., .ض. تف.فُر ا.قط عف 
ا.مت.ػ. هعفي . مكػػؿ إدراكػػ  ضػػذا كػػ.ف ضػػ. عػػدرُؾ ا. ػػ.َؿ فف ػػ    كمػػ. أ  رفػػ  ال قػػً.   فَػػ.ء االتفػػ.ُؽ 

. داعػػة . ..ت دعػػد مفػػذ ا.مر لػػة اال تداًعػػة, فكػػ.ف إذا غعػػر ا.م.لػػف .عر ػػـ .فػػ. طرعقعفػػ. ا.متػػ.ازععف مفػػذ ا
َلػػػَس فػػػ  ا.ر لػػػة األم.معػػػة  رع ػػػً. مػػػف ا. ػػػ .رة .ضػػػ.ِؼ  صػػػر  ا تػػػرُت أفػػػ. ا.َلػػػ.س علػػػ  ا.ر لػػػِة 
ذا أ دن تف. ً. ف  ا.قراءِة ا تػرُت أفػ. ا.  ػ.ب .ضكػذاي . ػ..رغـ مػف ذ.ػؾ ك.فػْت  ا.مبلصقة .لَدار, .ا 
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 فعتف. َ.لف. م ..معف فؤكر ا..ز.َة .فتهرُب مف اال.ػتراِؾ مػع  ضف.ؾ أم.ر تَم.ف. رغمً. عف. فض.ؼُ 
 قعِة ا.ص عة ف  ا.م..َرات أ. ا.رع.ضة ا..فعفة مفز.ععف ف  ركٍف .ضمػ  ت.ػيلف. أمػ.ر غ.مضػة ال 
ـُ أْف عدركه. فتك.ف ا..ص. ض  أداة إعق.ظف. مف ا.َ َر .ف ا.ذل عا ػذف. رغمػً. عفػ.,  ػؿ  ع تطعع ا.م.ل

مػػرة َ.ػػؿ م.لػػـ ا.ليػػة ا..ر عػػة عتهمفػػ.  ػػ..يش .ع.  فػػ. علػػ  ذ.ػػؾ ..ػػـ عصػػدْؽ أ ػػد  إّف أمػػرًا  ػػد  ػػدث
 تػ   .ػػد أف أ  ػػمف.  ػاغلظ األعمػػ.ف,  عػػث أففػػ. كت فػ. فػػ  درِس اإلف.ػػ.ء مػ.دًة تط. قػػْت تم.مػػً., . ػػد 
ازداَد األمػر غم.ضػً.  عفمػػ. َػرن ا ت .رفػ. فقػػرأ كػّؿ مفػ.  ا.م.ضػػ.ع غع ػً. أمػ.ـ ا.طػػبلب ..ػـ ع طػػئ 

ـُ فػػ  ا..ضلػػِة األ..ػػ  .كػػف .ػػـ ع.ػػفْع .فػػ. أ ػػدف.    ػػرٍؼ .ا ػػد, ..ػػ. أّف األمػػر .ػػعس كمػػ.   ػػ   ا.م.لػػ
 اعترافف.  افف. فقلف. ا.م.دة فصً. مف كت.ب   ا.. رات    .مصطف  .طف  ا.مففل.ط ي 

.ـ تكف األم.ُر ت عُر  هذ  ا. ػه..ة  عػث أّف ا.يعػرَة ك.فػْت تفه.ػف.  صػمٍت .كبلفػ. كػ.ف ع ػ..ُؿ  تػَؿ 
ف  أ بلم  ا. رعًة   كم. اعترَؼ .  ال قً.  ي .ألفف. متف. ػ.ف  .ػكٍؿ عكعػُر االفت ػ.  فقػد كػ.ف  ص.   ِ 

ا.م.لم.ف ع طً.ف ف  أغلب األ ع.ف ف  ا.تمععز  عفف. عل  ا.رغـ مف ا تبلؼ ا ػمعف. .ا.تصػرف.ت 
ا فحف ضذا ا.تط. ؽ ا. رعًة ا.ت  ك.ف عق.ـُ  ه. كّؿ مّف. مف أَِؿ ا.تمّعز .ا.هر.ب مف داًرة ا.ت..  , .ذ

مػع أ طػ.ِء  .ضػف.  صػمٍت  ُج ف.َر غض ف. .تزداد ا.رغ ػة فعفػ. .لتػر ِص َ. ا.مفر.ض علعف. ك.ف عَؤ
ػَة ر ػ.ب  .غعرة,  ت  أص  ْت ع .رة   أ.ؿ مكػرر   ا.تػ  تكتػب فػ  .ػه.دة ا.فَػ.ح تمكػُؿ .ػ  دَر

تكعػُر ا. ػ.َؼ فػ  ععػ.ف فت لُب مفػ  ف.ػ.َة ا.فػرِح .أعػ.د إ.ػ  ا. عػت  .عفػعف دام.تػعف .فظػرٍة مفك ػرة 
أ ػػ  .أمػػ , .أ  ػػُب أفػػ  كػػ.ف ع.ػػ.ُر  ...ػػ..ر فف ػػ ي ازداد ضػػذا ا..ػػ..ر ا..ػػداً  .ت ػػ.َؿ إ.ػػ   قػػد 
ـَ  ػػ  فيّعػَر م ػػ.َر  ع.تفػػ.  عيلػ  فػػ  فف ػعف. فػػ  مر لػِة ا.مراضقػػة األ..ػ  .ػػ.ال اال تعػػ.ر ا.ػذك  ا.ػػذل  ػ.

  ا.مػ.اِد ا..لمعػة .ا تػرُت ا.فػرَع ا..لمػ  كلعً.  عث أف  ا ت.َر ا.فػرَع األد ػ  علػ  ا.ػرغـ مػف تف. ػِ  فػ
عل  ا.رغـ مف تفػ.   فػ  ا.مػ.اِد األد عػة  .صػة . ػد  ػدأُت فػ  تلػؾ ا.مر لػِة  كت. ػة ا..ػ.ر . ػزُت 
علػػ  إطػػراء مػػف أ ػػت.ذ ا.ليػػة ا..ر عػػةي أكػػ.َر ضػػذا اال تعػػ.ر ا ػػتيراب .ت ػػ.ؤالت ككعػػرة  ػػعف ا.طػػبلب 

تػ  أفػ. فف ػ  مػ. كفػُت أعػرُؼ  ػ َب ضػذا اال تعػ.ر .ا.مدر عف ..ـ ع.رؼ ا.َػ.اب أ ػد  ػ.اف.,  ػؿ  
ا.ػػػذل أ.ػػػ.رف   ..فػػػدـ ال قػػػً. غعػػػر أفػػػ  كفػػػُت أ.ػػػ.ُر  قػػػ.ٍة تػػػدف.ف  .لهػػػر.ب مػػػف ضػػػذا ا.ظػػػؿ ا.ػػػذل 

 عبل قف ي
.ػػـ أعػػْد أرا  أ. ا.تقػػ   ػػ  إال مصػػ.دفة .أ  ػػب أّف ا. قػػد ا.ػػذل كػػ.ف عكّفػػ  أ ػػدف. .آل ػػر  ػػد زاؿ فكّفػػ. 

 عػػػ.ِت ا.مَ.ملػػػة .فضػػػ ُؾ  عفمػػػ. فتػػػذكر  ػػػف.ات ا.طف..ػػػة, . عفمػػػ.  عفمػػػ. فلتقػػػ  فت. ػػػُؼ .فت ػػػ.دُؿ ت
فت دُث عف ا.درا ة ع ..ُؿ كّؿ مف. أف ع رَز تف.   ف  ا.مَػ.ؿ ا.ػذل ا تػ.ر   فف ػ  .كػّؿ مفػ. ع فػ  
عف اآل ر  ع ًة ك.فْت تلػ.ح فػ  فظراتفػ., ضػذ  ا. ع ػة ا.تػ  أ.يػْت  ػ.فَز ا.تفػ.ِؽ فػ  فف ػ  ..ػـ ع.ػد 

فػػػػ.َتزُت امت ػػػػ.ف ا. ك...رعػػػػ.  م.ػػػػدٍؿ ضػػػػ.عؼ أضلفػػػػ  .لق ػػػػ.ِؿ فػػػػ  م.هػػػػد  ا.فَػػػػ.ح ع.فػػػػ  .ػػػػ  .ػػػػعً.ً 
عػػػ., .كػػػّف ا.يعػػػرة عػػػ.دْت تفه.ػػػف   عفمػػػ. علمػػػُت  افػػػ  د ػػػَؿ كلعػػػَة اآلداب فكفػػػُت كلمػػػ. أرا   ا.تكف..َ.

أ. فػ  .ػ.رع ا.ر.ػعد مص.دفًة ف  مقه    األمعف    عث علتق  ا.طل ُة ا.ق.دم.ف مف مدعفػِة ا.كػ.ت 
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دب .د.ا.عف ا...ر, أ..ُر  رغ ٍة ف   فقِ  .افتزاع . ء  د ُ ػلَب مفػ , .ازداَد األ .ض. ع مُؿ كتبَ 
ضذا ا....ر .را ًة  .د  فتعف  عفم. كفُت أع.ُد  حَ.زة مف . دت  ا.. كرعة ا.متمركزة  ..قرب مف 
   عػػرِة ا.  .فعػػة مي ػػّرًا  .ػػ.رل ا. لعػػؽ .ضعًتػػ  ا.ركّػػة فػػارا  عقػػُؼ فػػ  كػػراِج ا.فهضػػة  زعػػِ  ا.َػػ.م. ,
ع مُؿ  قع ت  األفعقَة .عقُؼ عل  ا.رصعِؼ مترف.ً. عف مزا مِة ا.رع.ِع ا.م .فرعف ا.ػذعف عتراكضػ.ف 
 لؼ ا. ع.راِت ا.ق.دمة .ا.قفز مف ف.افذ ا. ع.رة .ل ص.ؿ عل  مق.د, . د عذضُب إ.ع  ا. .ًُؽ ط.عً. 

لَس   األ ػت.ذ   فػ  .عتملق  ك  ع ظ   راكٍب مهذٍب مكل , .ر م. عفهُض أ د ا.راك عف مت رعػً. .ػعَ
م ّل ي تطمًُف ا.فت.ُة ا.م .فرة . دض. إ.  ا.َل.س .صق  فبل تت. ُع مف  ت ر.ً. أ. ا تك.كً. مقص.دًا 
 َ دض.  ؿ كفُت أرن ا.رغ ة ف  ععػ.ِف ط.. ػ.ت ا.َ.م.ػة .ضػّف ع ػ...ف ا ػتبلَؽ أعػذاٍر كػ  عقتػر ف 

ـُ ع بلمػػػ.ُت االمت.ػػػ.ِض .ا. ػػػ.ِؼ كلمػػػ. مفػػػ  كزمعػػػٍؿ .هػػػّف عق. ػػػمهّف ا.ر لػػػة, فػػػ  ا.. ػػػت ا.ػػػذل ترت ػػػ
ا تر ُت مف إ داضف,  ت  ا.ص   ا.. ا ذ. ا.ل .ف ا. ذلء .ا.د.دا.ة ا..  ة .ا.ذل ال عكّؼ عف 

 دعِؾ  صعتع  .ض. عَمُع األَرة مف ا.رّك.ب عف.دع   تهذعب :
 " ت ما ا ت.د "

 كـ علتفُت إ.ّ  . ص.ٍت ع.ٍؿ ..هَة فّظة :
 " ضع , أ .  لعؿ, أَرتؾي "

ػ.أَل ِج ا.ف.فػذة ُس ف  ا.مق.ِد ا. لفػ  مػف ا. ػع.رة أ. مػ. ع ػم   ػػ    .فػة ا..ػ.اذل  ي أتطلػُع مػف َز
ا.تػػػ  أ ػػػرأ فعهػػػ. امت..ضػػػً. مػػػف ا.راً ػػػِة ا.زف ػػػة ا.تػػػ  ت.ػػػّط مػػػف َ ػػػدل  ضر ػػػً. مػػػف ععػػػ.ِف ا.م ػػػ.فرعف

. د ف.َر  .مبل    ا.. كرعة, أ ترُؽ  عف  عٍف .آ ر فظراٍت  .طفًة ف .  فارا  ف  ا.مق.ِد األم.م 
عف علعػػ  ترمقػػ   صػػمٍت  عفمػػ. ت ػػّمرْت أعػػعُف ا.م ػػ.فر صػػف .ِت َرعػػدة   طرعػػؽ ا..ػػ.ب   .راَح عقػػرأ 

  هع ٍة .ا عَ.ب  َدعتِ  ..َ.عت ي
 " َرعدة طرعؽ ا...ب !!"

 " ضذا ع.ف  أف  ض. اآل ر أص َا .ع.ععً. أ. صدعقً. .ل.ع.عععفي "
ف أف علتفػػػَت إ.ػػػ  ا.م ػػػ.فرعف ا.تػػػ  عتطل.ػػػ.ف إ.عػػػ  أفظػػػُر إ.عػػػ     ػػػٍد .ضػػػ. عطػػػ..ُع ا.َرعػػػدة  َػػػرأٍة د. 

 فضػػػ.ؿ, ا.َرعػػػدة ا.تػػػ  مَػػػرد .م ػػػه. كفعػػػؿ  ػػػاف ع.صػػػلف  أفػػػ. ا.. ػػػكرل إ.ػػػ   ػػػ. ِة اإلعػػػداـ د.ف 
 م .كمٍة .ضمف اتف.ؽ ا. ز عف ا.مت ..فعفي 

أغمػػُض ععفػػ  أ. أتطلػػُع مػػف ف.فػػذة ا. ػػع.رة  إ.ػػ  ا..ػػراء علػػ  َػػ.ف   ا.طرعػػؽ فتكػػ.ُف ا.م ػػ.فة  ػػعف  
 د .ا.ك.ت .ا.ت  تقط.ه. ا. ع.رُة  كبلث  .ع.ت دضلعزًا ف.صبًل م.  عف ا.زفزافِة . . ة اإلعداـي يدا

.ػػـ تمػػِض مػػف مػػدِة  ػػدمت  ا.. ػػكرعة  ػػ.ن أر .ػػة أ.ػػهٍر  تػػ  فػػزَؿ أمػػر .ػػـ ع طػػْر فػػ  ذضػػِف أ ػػدي 
 .ض. ا.ع.ـ ا.ك..ث .  فػ   ػَِف ا.. ػدةِ  ٜٚٚٔ دَث ذ.ؾ ف  ع.ـ ا.ك.مف .ا...رعف مف . .ط ع.ـ 

ا.. كرعة  .د أف أصدَر اآلمُر علّ  عق. َة  لِؽ ا.رأِس  ..م.   . .. َِف .  .ة أعػ.ـ  عفمػ. أ.قػ  
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ا.قػػ ض علػػّ  فَػػرًا .أفػػ. أت ػػلُؿ دا ػػبًل ا.م. ػػكر مػػف ت ػػت ا. ػػع.ِج  .ػػد أف  ضػػعُت .علػػَة ُ ػػكٍر فػػ  
  يدادي 

 عفم. .م ػُت أعػ.د َػ.اد . ػد  كفُت .ا فً. عفد  .ِب ا. َِف م. كً. ا.قض .ف .أتطلُع إ.   ركِة ا.َف.دِ 
َ.ء ف .ل مهر.اًلي  ..َؿ ا. .رُس أف عمف.  مف اال تراِب إال أف  ت دَث م.   ت. ٍؿ ك  ع ما .  

أككػػر  فػػ  ذضػػفِ   فقػػِؿ إ.ػػ  ر ػػ..ة ا.فػػرح ا.تػػ  .صػػلْت إ.ػػ  ا.م. ػػكر صػػ .ح ا.عػػ.ـ .ا.تػػ  .ػػـ ت طػػْر 
 ا.متف.ًلعفي أ ترَب أع.د مف  ص.ر ً. .ض. عرت.ش :

 .ب ت رع ف.ي "" َ.ء كت
 .ـ أصدْؽ م.  م.ُت ف.فق ض  ل    لقً.ي ..َر أع.د  ذ.ؾ فراَح عؤكد .  :

  .في "" رأعت ا مؾ مف  عف األ م.ء ا.ذعف  ُع رّ 
 . عفم.  ا.ت  :

 " مت   عتـ ت رع ف. ؟ " 
 أَ.ب  عقعف :
 " ا.ع.ـي "
 فقلُت .  :

 " ..كف أف. ف  ا. َفي "
 ا ترَب مف  ض.م ً. :

 در مف مَلس  ع.دة ا.ك.رة, ضذا ع.ف  أف  ال أ د ع تطعع إعق.ف ي "" ا.كت.ب ص.
 كـ أض.ؼ :

 " إف  أمر ع.َؿ .ف.رلي "
.ػػ.رُت  قلػػٍؽ . ػػ.ؼ مػػف أفهػػـ  ػػعلي.ف ت ػػرع   أ. ر مػػ.  عضػػ..ف ا ػػمً. آ ػػر  ػػداًل عفػػ ي مػػّرِت 

ـ  ػؿ إفػ  .ػـ ا.د .ًُؽ كقعلة .أف. مت. ث  ..قضػ .في ت. ػلُت  .. ػ.رس ا.ػذل .ػـ ع.ػْر ت. ػل  أّل اضتمػ.
عصػّدْؽ مػ.  ػم.  علػ  ا.ػرغـ مػف أفػ  أعػرُؼ أفػػ  ال ع ػتطعع ف.ػَؿ .ػ ء مػف أَلػ  .مػ. ضػ.  ػػ.ن 
ع ٍد ..كْف أم.ـ ا.قض .ف ال .راءض., .كّف ا.قلؽ ا.ذل كػ.ف عيلػ  فػ  فف ػ  عػدف.ف  ال ػتَداِء فظػرِة 

ػػْت ضػػذ  ا.كلمػػة مػػف فػػـِ ا.َػػداري كفػػُت أ.ػػّ.ح  َفػػ.ٍف .كػػّؿ  ت.ػػ.طٍؼ أ. كلمػػٍة تطمًففػػ   تػػ  .ػػ.  َر
َفدل مف زمبلً  عمر  رع ً. مف غرفِة ا. َف .أت. ُؿ  هـ أف عذكر.ف  عفد أّل م ل.ٍؽ .   ػط.ة 
كعبل أف   ف  ا. َف فا  ُر فرصَة ا..مر ا.ت   ػد ال تػات  غعرضػ.ي رأعػْت زمبلًػ  متَم.ػعف عفػد 

..هفػةي  ػرَج عرعػؼ   .ِب غرفة    لـ ا.. دة   ا.ت  تقع أم.ـ غرفة ا. ػَف, .كػ.ف.ا عت ركػ.ف  قلػؽٍ 
.ت دَث م.هـ  ص.ٍت .ـ أ تطْع  م.ع  ف.ففّض.ا راكضعف  كّؿ االتَ.ض.ت .ضـ عتصػ.ر .ف  فػرحي 
ع.د.ا  .ػد  ضػع د ػ.ًؽ .ضػـ عرتػد.ف ا.مبل ػس ا.مدفعػة .ع ملػ.ف  قػ.ً هـي . فػ.ا  ف ػٍؽ عفػد  ػ.ب   

ؿ فػ  ا.طػ. .ري كػ.د َ ػدل ا.قلـ   .ك.دْت تف.ُب م.ركة  عفهـ .ضـ عتداف..ف ال ػتبلِؿ ا.م. ػِع األ. 
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عفه.ر فتم كُت  ..قض .ف .ا ت دْت    رغ ة .دعدة ف  ا. ك.ء إال أفػ  تم. ػكُت كػعبل أكعػَر  ػ رعة 
ا. ػػَف.ء ا.ػػذعف أ ػػد.ا ت..طفػػً. .ػػدعدًا م.ػػ  علػػ  ا.ػػرغـ مػػف فظػػراِت ا.  ػػد  .صػػة  .ػػد أف تاكػػد .هػػـ 

 ػرَج .ضػ. ع مػؿ ظرفػً.  ّؿ مف د عقػةٍ غرفة  لـ ا.. دة, . .د أ  أمر ت رع ف.ي د َؿ أ ُد زمبلً  إ. 
ميلقػػً.ي رفػػَع ذراعػػ  ا.تػػ  ت مػػؿ ا.ظػػرؼ .راح عضػػرُب األرَض  قدمػػِ  را صػػً. . ػػد .ػػ.رك  اآل ػػر.ف 
هـ .كػّؿ مػفهـ  فاك.َر م.هدضـ افت .َ  َف.ِد ا.م. كر ا.ذعف تَم..ا  ػ..هـ, كػـ تػ.ا.  د ػ..هـ . ػرَ.

.ظبلـِ  د  ّعـ علػ  ا.كػ.ِف ت.ركػً.  ف.فع.ػ  ع..قػة ع مُؿ .كعقَة اف.ت. ِ   ت  غ.دَر ا.َمعع ف..رُت  .
ف  ر.   .تمتّص دم ي .ـ أعْد أرن .عًً. فتك.مُت َكًة ض.مدة عفد  .ِب ا. َف .أَه.ُت  .. كػ.ء 

 متَ.ضبًل ع .رات ا.  رعة ا.َ.ر ة ا.ت  ك.ف عطلقه. ا. َف.ءي 
علػػُج كقػػَب ا. ػػ.ب .صػػ.تً. ال أدرل كػػـ مػػف ا.. ػػت مػػّر  عفمػػ.  ػػم.ُت  . .ػػَة ا.مفتػػ.ِح ا.ك عػػر .ضػػ. 

عف.دل  . م ي فهضُت كاف  ا تعقظُت مف م.ٍت ط.عؿ ا ت.دادًا .ل ظة ا.  .ب ا.ت   ّمفُت  اّف 
ا.َفَة  تك.ُف فتعَته. عل  ا.رغـ مف عقعف   اف  مفك.د ا. ظي امتدْت كّؼ عرعؼ االفض .ط ا.ت  

ف   ق.ة ف. ت لمُت .ه. كط.ًٍر ت.   مَرفَة ا.م  .ة عرضً. .صبل ة, إ.  ظبلـ ا.يرفة .م كْت كت
تف  مػف غرفػِة ا. ػَف  ػ بًل ف.فقػدُت .م.ػعًته. د.ف أْف أفطػَؽ  اعػِة كلمػِة اعتػراٍض أ.  مت.بي أ َر
تمػػردي  ػػ.َب ظفػػ   عفمػػ. اَتزفػػ. غرفػػَة    لػػـ ا.. ػػدة   متَهػػعَف صػػ.َب غػػرِؼ آمػػر ا.. ػػدة .أمػػراء 

ززُت رأ ػػػ  ط.ً.ػػػً.ي د ػػػَؿ . ػػػم.ُت ا. ػػػراع.ي أمرفػػػ  ا..رعػػػُؼ أْف أ ػػػَؼ عفػػػد  ػػػ.ب إ ػػػدن ا.يػػػرؼ فهػػػ
 ص.َت ارتط.ـِ  دم   .ألرض .ض. عصرخ :

 "  .ضر  عدلي "
مػػف ا.يرفػػة ض.َمػػً. علػػّ   .را ػػٍة داف.ػػً. َ ػػدل ا.متض.ضػػع إ.ػػ  دا ػػؿ ا.يرفػػةي   .ػػد . ظػػ.تٍ   ػػرجَ 

 ػ.َب رفَع  .     ّفة .أفز.ه. إ.  األرض  ق.ٍة م ػدكً. د.عػً. افقػ َض  ل ػ  علػ  أكػر  كػـ  ػرَج .أغلػَؽ ا.
عػ  ا. ع. ػ  َ.. ػً. علػ  مكت ػ  عتطلػع   لفػ ي رف.ػُت فظػرل فرأعػُت ا.فقعػَب ع ػد ا.قػ.در ضػ. ط ا.تَ.

 إ.ّ   فظراِت ا ت.بلء .  رعةي صرخ    :
 " ا ت.ْد ! "

فت. فػػػُت مت ػػػمرًا فػػػ  مكػػػ.ف ي ت.ػػػ.غَؿ  تقلعػػػِب  ص.صػػػ.ِت .رٍؽ مرمعػػػة  حضمػػػ.ؿ علػػػ  ا.ط...ػػػة .ضػػػ. 
ٍة مر عػػة ا.ػػ.تري رفػػَع رأ ػػ  إ.ػػ  . ػػا.ف  . ػػد فػػّ.ص ععفػػ  ا.ع ػػرن عصػػّفر . فػػً.  ػػد.عً. كطفػػعِف ر . ػػ

 فظهَر َ.فُب مف فّك  ا..ل.ل  ا ف.ٍف صفر ..ّكة  .داء :
 " أفَت درعد يي م. ؟ "

 فاَ ُت   .ؼ :
 " ال,  عدلي "

 ت. فُت  لعبًل ك  أ لَع رعق  ا.َ.ؼ كـ افطلَؽ ص.ت   .فتً. مرددًا كم. ا.  ي.ء :
 ؼ  معد ييي"" إف  ا.َفدل ا.مكل
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 " افَْب ,  .مر ! "
صرَخ      ؿ أْف أكمَؿ ا م  ا.كبلك  فت. فػُتي فهػَض مػف كر ػع  متَهػً. ف ػ.ل .ضػ. عهػّز ضرا.تػ  
ض.ر ً.  ه. را َة عد ي . َؼ   ..ت  فطاطاُت رأ   مرّكزًا فظراتػ  علػ   ػ.ِز   ػط..  ا.بلمػعي .ضػَع 

هػ  إص .  ت ت  فك  راف.ً. رأ     طء . عفم. ا.تقْت فظ راتف., أمطرفػ    صػ. ِ   تػ  غطّػ  َ.
كـ افقّض عل  ر  ت   تػ  .ػ.رُت  ػاّف  ػد تّ   ػتقفزاف  ػ.رَج ععفػّ  غضػ ً. .مػف .ػدة اال تفػ.ؽي 
ت. ػَؼ  لػعبًل .ععفػ.  َ. ظتػ.ف َ. ػد  عػرت.ُش مػف .ػه.ٍة مَف.فػة كافػ  عيتصػُب َ ػدل .عفػرغ فػػّ  

هقهػػًة داعػػرة .ضػػ. ع ػػرُؾ كر.ػػ  ا.ػػذل   ػػم   ػػم.ـَ  قػػدِ   تػػ  ترا ػػْت   ضػػت  .ػػعًً. ف.ػػعًً. مفػػت.بًل  
ا.فطػػػ.ُؽ إ.ػػػ    ػػػمعفي تطلػػػع إ.ػػػّ  . ػػػد ضػػػّعؽ ععفعػػػ  .كػػػّز علػػػ  أ ػػػف.ف  غعظػػػً. كافػػػ  ع..ػػػُؾ علػػػ  
ا.تهػػػ.م ي أ فضػػػُت فظػػػرل ف ػػػ. األرض .رك تػػػ.ل تصػػػطك.ف   .ضػػػه.ي عػػػ.د ..ػػػّد   ػػػ . ة .ا  هػػػ.ـ 

 ِ  ا.كػػػّث كػػػـ  ػػػ.ط ف   .ػػػفتعف أذفػػػ  .ضػػػ. عفظػػػر إ.ػػػ    ػػػ رعٍة .. ػػػ.ف  ع ػػػ..ُؿ ا.تقػػػ.ط طػػػرؼ .ػػػ.ر 
  . ت.بلء :

 " ضْ يي مفع.ؾيي ت ..ؿ تيّ.ـ فف ؾي "
.ـ أكْف أع  م. ك.ف عرم  إ.ع   كبلم  .غض    ت  أض.ؼ . ..لهَة فف ه., م. كً.  ق ضػت  ع. ػة 

  معص , ض.غطً.  ق.ة عل  عفق  :
 " ..ْؼ يي مفع.ؾ يي أ ف  ف.رؼ كؿ .  عفكـي "

هػً. ف ػ. مكت ػ ي َلػس .ضػ. عهػّز ضرا.تػ  فػ  ا.هػ.اء مفت.ػعً., كػـ ت. َؼ  لعبًل كـ أداَر إ.ّ  ظهر    متَ.
.ٍج  لعؿ ف  .فت  ا. فل  راَح عردد  كقٍة :  رفَع رأ   .ض. عقهق   .هٍري أم.َؿ رأ    لعبًل . .عَ.

 " م. م.كلةيي درعديي  معديي  رايي م. م.كلةيي م. م.كلةيي "
  .ر ػِة اف.تػ.   ..كػف .ػعس كزمبلًػ  اآل ػرعف عفدض. أدركُت م. ع.فعػ  ..ػ.رُت  ػاف   ا صػُؿ علػ

ا.ذعف  صل.ا عل  أ.راؽ ت رع هـ   ؿ د .ًؽ,  ؿ  ا صُؿ عل  .كعقة ت رع   مف ا. ع.ة,  عث 
أف  أدركُت أفهـ ف.بل ع.رفػ.ف عفػ  كػؿ .ػ ء,  تػ  ا ػم  ا. ركػ  . .ػكؿ ال عففػُع م.ػ  ا.تي.فػؿ 

ـُ علػػ  أ. اإلفكػػ.ري د ػػ.ًؽ  طعًػػة مػػّرْت كفػػُت افتظػػُر  عػػاٍس صػػ د.َر  ػػراِر إعػػدام   تػػ  صػػدَر ا. كػػ
غعر م. أت. ع  عفم. أ رَج ا.فقعُب مف َّرار مكت   ظرفً. أ مر ك عرًا ُكتَب علع    ػٍط ك عػر   داًػرة 
تَفعد ا.ك.ت  ي ..رُت  د.اٍر .كف  تفف ُت  .مٍؽ كاف   م.ُت مف.دعػً. عصػرُخ  حعقػ.ِؼ تففعػِذ ا. كػـ 

 ػػػػت  ػػػػدمّ  أ.   ػػػػَؿ أْف ت ػػػػرَج ا.طلقػػػػة مػػػػف م. ػػػػ.رِة ا.م ػػػػدِس   ػػػػؿ أْف ُعركػػػػَؿ كر ػػػػُ  ا..ػػػػفؽ مػػػػف ت
ه  .ض. عصرخ :  ا.مصّ.ب عل  صدغ ي رم  ا.فقعُب ا.ظرَؼ  َ.

 " عبل يي .ّ.  يي كلب ا ف ا.كلبي "
 ػػػقَط ا.ظػػػرُؼ علػػػ  األرض فتف...تػػػ  .ضممػػػُت  ػػػ.. ر.ج د.ف أْف أضػػػرَب  ػػػدم   ػػػ.ألرض  .ضػػػ.عِة 

 ة صرخ    :اال ت.داد, .  َؿ أْف أ رَج مف ا.يرف
 "  ؼْ  ! "
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فت مرُت ف  م.ض.  ملتفتً. ف . ي عدُت  .رت .ٍؾ . .ؼي رف.ُت  دم  ا.عمف  ك  أ َؼ ف  .ضِع 
اال ػػػت.داد ف.صػػػطدمْت   ػػػ.   ا.ع ػػػرني  هقػػػ  مفت.ػػػعً. كػػػـ أضػػػ.َؼ  لهَػػػِة تهدعػػػٍد . فظػػػرٍة .اكقػػػة مػػػف 

 صرامته. :
فمػػ. مفتػدب .ل.مػػؿ فػ  ا.م ؤ  ػػة ا...مػػة .لطػرؽ .ا.َ ػػ.ر  ػػامر " .ػ.ْؼ يي أفػػَت اآلف مػ. مت ػػرح .ا 

 مف مَلس  ع.دة ا.ك.رةي "
 " ف.ـ  عدلي "

 أَ ُت  فرٍح فرفَع عد  م.عرًا إ.   اف أصي  إ.ع , فاض.ؼ :
" م.    ..ؾ افتهت ا. ..ف  . لصت, فقدر افَع ؾ  ال . ػت فرعػد, ضػ , .أفػت ت.ػرؼ ا. قعػة, مػ. 

 ع لصؾ أ . .عفعفي  "
أ ػػتطْع أْف أفطػػَؽ أعػػة كلمػػة  عػػث كفػػُت أ.ػػ.ُر  ػػاّف . ػػ.ف   ط.ػػة ضػػززُت رأ ػػ  . ػػد تل.كمػػُت فلػػـ 

 .ٍب ..فتّ  م درت.ف .مط قت.ف كافهم. ملص. ت.ف  صمِغ ...  ي تطلَع إ.  كـ أ..ر  رأ   .ض. 
 عردد  . ت.بلٍء .فظ.ظة :

 " عبليي .ّ.  ! "
 ضر ُت األرض  ق.ة ص.ر ً. :

 " ف.ـ  عدلي "
عفػد ا.َفػدل ا..ا ػِؼ عفػد ا. .ا ػة فػ  ف. ػة ا. را ػة, .ا.ػذل  ف  طرعق  إ.   .رج ا.م. ػكر ت. فػتُ 

ٍ  متَهـ عفت.ُؿ ا. ط.ة .رؤعة اإلذف  .. ر.جي   تقدـَ ف .ل  َ.
 "   ع .عدؾي "

 لػػُت .مػػددُت .ػػ  عػػدل مصػػ.ف ً.  مػػ.دٍة أكػػ.رْت ا ػػتيرا   ..ػػـ أكػػْف أعػػ  األ ػػ .َب ا.تػػ  دف.تفػػ  إ.ػػ  
علع  ؟ أـ  .ًفً. مف . ء ال أعرف  ؟ي رفَع .   .ََز ا. .ا ة ت.دع.   تلؾ ا. رارة, ضؿ كفُت م.ِفقً. 

ا. .   مل. ً.  عد  متمفعً. .   ع.ة  .عدة  .رَج َهفـي  رُت   طػ.ات تفت.ػؿ ا.كقػة كلػّص ع ػ..ُؿ 
إزا.ػػػَة ا..ػػػ هة عفػػػ , كػػػـ  ككػػػُت ا. طػػػ  علػػػ  ا.طرعػػػِؽ ا.ترا ػػػ  ا.مت.ػػػرِج  تػػػ  الَح أمػػػ.م  ا.طرعػػػُؽ 

هػُت صػ.َب ا.م. ػػكر ا.ػذل  ػدا .ػػ  اإل ػفلت  ا..اصػؿ مػ.  ػػعف  مدعفػة ا.رمػ.دل . يػػدادي ت. فػُتي تَ.
ػُت  ضػع  ي رف.تُػ   كاف   ق.ع. ك. .س العزاؿ ع..قػً. فػ  أضػدا  ي أفز.ػُت  قع تػ  علػ  األرض .أ َر

  كلت. كفّ  را مً. ف  ا.فض.ء داًرًة  ..عًة ت عُط ا.م. كر كّل , كـ أطلقُت  . ّ  .لرعاي
 

ـْ فر تف.  ..ت  رعا  .ن  ض.ِة أع.ـٍ  ت  علمف.  افف.  ف ػ.ُؽ مػرًة أ ػرن إ.ػ  م.ضػِع ا. طػري .ـ تد
ف.فػد مراَ.تفػ. .لمؤ  ػِة ا...مػة .لطػرؽ .ا.َ ػػ.ر .تقػدعـِ أ.راِؽ ت.ععففػ. كمّ ػ. عف مفتػد عف, أ  ر.فػػ. 
 ػػػاّف علعفػػػ. أف فلت ػػػَؽ  ػػػرع.ً.  فػػػرِؽ ا.م ػػػ. ِة ا.تػػػ  ت.ػػػكلْت ضػػػمف  ملػػػِة ا ػػػتفف.ٍر تقػػػ.ـ  هػػػ. .زارتػػػ. 

 ك.ف .ا.دف.ع ..ّؽ ا.طػرؽ فػ  ا.مفطقػة ا..ػم..عة, .أّف َمػْف عت لػؼ عػف اال.ت ػ.ؽ  ػُع.ت ر ض.ر ػً. اإل
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. ع ضع .م .كمة ع كرعةي .فَت فظرف. ف  كت.ِب ا.ت.ععف ا.راتب ا.ذل .ـ فكْف ف لـ   , عدا عف 
 م صص.ت اإلعف.د .ا. ط.رةي

 " َ.ءكـ ا.م.ت ع. ت.رك  ا.صبلةي "
.   .ضف.  صمتيعّلَؽ أ دف. فتطل.ف. ف   .َ 

 
.كّفػػػ. ع.ػػػرعف مّ ػػػ. ً. مفتػػػد ً.  ٜٚٚٔ.صػػػلف. كركػػػ.ؾ فػػػ  ا.ك..ػػػث .ا...ػػػرعف مػػػف .ػػػهر آذار عػػػ.ـ 

ـّ ت.زع.فػػ.  ..قرعػػِة علػػ  مػػدعرع.ت طػػرؽ ا.م .فظػػ.ت ا..ػػم..عةي كػػ.ف  . رعَػػ  دف.ػػٍة .ا ػػدة, .مفهػػ. تػػ
لػػ.ف إ.ػ  مصػػعٍر فصػع   فػػ  مدعرعػة طػػرؽ أر عػؿي .ّدعفػػ.  .ضػف.   ػػرارة متمفػعف ا. ػػبلمة كاففػ. را 

 مَه.ؿي 
.ػػػـ عكػػػف األمػػػر  هػػػذ  ا. طػػػ.رة  عػػػث أّف ا..ضػػػَع ا. ع. ػػػ  كػػػ.ف ع ػػػد. ض.دًػػػً., .كػػػف التػػػزاؿ ضفػػػ.ؾ 
عصػػػ. .ت كردعػػػة صػػػيعرة تت ػػػُذ مػػػف ا.َ ػػػ.ؿ ا.مفع.ػػػة مركػػػزًا .تَم.هػػػ. .ت.ػػػّف ضَمػػػ.ٍت علػػػ  ر .عػػػ. 

ا.كػردل ا..معػؿ ا.َعش, .التزاؿ ع .رات تظهُر ف  م.ف.عت.ت ا.ص ؼ ا. .كعة ت.ػعر إ.ػ    ا.َعػب 
  أ.   ا.َفػػػػ.ح ا.عمعفػػػػ    كمػػػػ. تػػػػرُد فػػػػ  صػػػػ عفة ا. ػػػػزب ا..ػػػػع.ع  فعكعػػػػُر ضػػػػذا اال ػػػػتبلؼ فػػػػ  
ا.مصػػػطل عف صػػػراعً. كبلمعػػػً. ملي.مػػػً.  ػػػعف ا. ػػػز عف ا.مت ػػػ..فعف فع تػػػدـ ا.فقػػػ.ش  ػػػعف ا.رفػػػ.ؽ  ػػػ.ؿ 
أكػػْف م ػػتق ِؿ ا.ت ػػ..ؼ ا.ػػذل عقػػُؼ اآلف علػػ  كػػّؼ عفرعػػت كمػػ. كػػ.ف عػػردد  .ػػض ا.مت.ػػ.ًمعف, ..ػػـ 

 أع  ا.ف.رَؽ  عف ا.مصطل عفي 
  ا..ص. .ت  ,   ا..ص.ة  ,   ا. ع.مرك   ,   مصطف  ا. رزاف   ,   عع    .ار  ييي مفردات 
َ  ا ف  ..ت  ا.ق.دـ ف  إَػ.زة مػف  ػرب ا..ػم.ؿ .ضػ. عػر.ل .فػ. عػف .را ػِة  ترّف ف  أذف  فارن َ.

  ة رعفعة تردد :ا.مق.تؿ ا.كردل ا.ذل ال ُعرن  ...عف, .أ مُع ص.َت فّدا
 " طرك.عة ا.لفْت  رزاف  ّعس  اضؿ ا..م.ر ي "

أدرَؾ  ػػ.ًُؽ  ػػع.رة ا.بلفػػدكر.زر ا.كػػردل, .ف ػػف فتَػػُ  مػػف أر عػػؿ .ػػم.اًل ف ػػ.  ضػػ.ء را.فػػد.ز ا.تػػ  
 عك.ف مك.َف عمل  .ا  .مت ,  لق  فراَح ع دكف  عف َم.ِؿ ط ع.ِة كرد ػت.ف .ا. ػبلـ .األ ػ.ة  ػعف 

  .فت..ٍؿ .اضا أغفعًة  دعمة :ا..رب .األكراد مرددًا 
 " ضر َ  كرد .عرب رمز ا.فض.ؿي "

ٍس . ػػػ.ؼ, ضػػػيط علػػػ  زّر ا.م ػػػَؿ  ػػػدف   ػػػ.ر ً., أتطلػػػُع إ.ػػػ  َػػػ.ف   ا.طرعػػػؽ  تػػػَ. . عفمػػػ. َ.
ف.فطلقت أغفعة كردعة .ارتفَع ص.ت  ا.مت .ب  ت  طيػ  علػ  صػ.ت ا.ميفعػة ا.فػ.عـي تطلػَع إ.ػ  

 زاض. ف .درف  :ففظرُت إ.ع   . ت .مٍة  .ضتة أدرَؾ مي
 " ك.ك  ال ت .ْؼ ! "

 كـ أض.َؼ  م.دٍة .اض ة :
 " ك.ك  .  م.ك. . ي "
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.ف.ػبًل ا ػػتط.َع  م.دتػِ  أف عزعػػَؿ عػف فف ػػ  .ػعًً. مػػف ا. ػ.ؼ, تبل.ػػ  تػدرعَعً. .أفػػ. أتطلػع  .ف هػػ.ٍر 
عػ.د إ.ػّ  إ.  َم.ِؿ ا.ط ع.ة ا.م تفلة  ف.ر.زض., .را ِت ا.َ .ؿ ا...ضقة تظهر ف  األفؽ األم.م ي 

ا. ػػ.ؼ مػػرًة أ ػػرن  عفمػػ.  ػػدأِت ا. ػػع.رُة تت ػػلُؽ َ ػػؿ صػػبلح ا.ػػدعف  لّف.تػػ  ا..دعػػدة .طرعقػػ  ا.ػػ.عري 
كفػػُت أفظػػُر إ.ػػ  ا..َػػبلِت ا.تػػ  ت ػػعُر علػػ  م .ػػدة  ضػػ.ة  ػػفتمترات مػػف  .فػػِة ا.ه..عػػة فعفقػػ ض 

.مدعفػػػة كػػػـ  ل ػػػ , غعػػػر أّف مهػػػ.رَة ا. ػػػ.ًؽ .كقتػػػ   فف ػػػِ  أ.ػػػ.رتف   ػػػ .ض االطمًفػػػ.ف  تػػػ  د لفػػػ. ا
 اف درف. إ.  ا.َ.فب اآل ري 

أ. ؼ ا. .ًُؽ م رَؾ ا. ع.رة عفد مقهػ  صػعف  مػف َػذ.ِع األ.ػَ.ر عقػع فػ  مركػز مدعفػة .ػقبل. ي 
كفُت م ه.رًا .أف. أتطلُع إ.   .ا   ا.مع.  ا.ت  تَرل ت ت أ دامف. .أصي  إ.  ضػدعر م ػ. ط معػ.  

. ػػ.ًؽ .صػػ. ِب ا.مقهػػ  .ضمػػ. ع.ػػعراف إ.ػػّ  عػػات  مػػف  .عػػدي .فػػَت فظػػرل ا.همػػُس ا.ػػذل كػػ.ف  ػػعف ا
 ف.رتفَع ف  فف   مف .ُب  .ِء ا.ظف .ا تلطْت ض.اَ   .ت عَؾ مؤامرة مد رة ضدلي

 " ف.ـ, م. عبل ة .زارة ا.دف.ع   ملة .ّؽ ا.طرؽ ؟ "
 ػػؤاؿ .ػػ  أككػػر مػػف م ػػرٍر  فػػَز إ.ػػ  ذضفػػ  .كفػػُت .اكقػػً. مػػف أّفػػ  .ػػعس مَػػرد ضػػ.ٍَس  ػػؿ إفػػ   قعقػػة, 

مػػف ا.تفػ.ؤؿ ا.ػذل كػػ.ف ا. ػزُب ا..ػع.ع  علقففػػ.  ػ  .فػردُد مق.التػػ  ك  يػ..اٍت إال أفػ  .ػػـ  ف.لػ  ا.ػرغـ
أكْف مصّد ً. ع.ر م. عق.ؿ فبل َ هة .طفعة .ال  كـ ذات  إفم. فّخ م كػـ  ػد ُفصػَب . ػعك.ف أ.الد 

 ا. .ع ة أ.ؿ ض .ع. ي
ت ت.ػرؼ ا. قعػة, مػ. " م.    ..ؾ افتهت ا. ..ف  . لصت, فقػدر فَع ػؾ  ػال . ػت فرعػد, ضػ , .أفػ

 ع لصؾ أ . .عفعفي "
راح صػ.ت ا.فقعػػب ع ػػد ا.قػ.در عتػػردد صػػدا  فػػ  أذفػ  متق.ط.ػػً. مػػع صػ.ِت ا.مظػػ.ضرة ا.تػػ  افطلقػػْت 
ف  دا ل  . د رف.ِت ا.َم.ضعر ا.ي.ض ة ..عرض. ا. كعـ   زفر    صػ.تِ  ا.َهػ.رل عػ. ظ ا.يػ.فلعف 

 مف غف.تهـ مرددًا :
 كرن     .ت ق   زازاُت ا.فف.ِس كم. ض  ""  د عف ُت ا.مرع  عل  دمِف ا.

 
 عفمػػ. تركفػػ. مدعفػػة .ػػقبل.  .اف ػػدرْت  فػػ. ا. ػػع.رُة علػػ  ا.طرعػػؽ ا.ػػذل عق ػػـ ا. ػػه.ؿ ا.مترامعػػة علػػ  
ا.َػػ.ف عف, .ػػ.رُت .كػػاف ا. ػػ.ًؽ عقػػرأ مػػ. عػػد.ُر فػػ  ذضفػػ , .ػػذ.ؾ  عفمػػ. .ضػػَع .ػػرعط أغػػ.ف رعفعػػة 

.تػػ  أف ُع ػػػم.ف  .مطػػرب عرا ػػ ,   ػػ ُت ذ.ػػؾ تم.عهػػً. .مػػ. عػػد.ُر فػػ   ذضفػػ  ف.عترضػػُت علعػػ  .َر
أغ.ف  كردعةي تطلع إ.   . تيراٍب فر ُت أؤكد .      .ليف.ء ا.كردل, مػرددًا ع ػ.رة ا..ػكر   ز.ر 
    .س    تملٍؽ .اضاي ا تَ.َب ا. .ًؽ .طل   .افطلَؽ صػ.ت  مػرددًا مػع صػ.ِت ا.ميفعػة ف.ػ.ركتُ 

فعػػة ف..تفػػَت إ.ػػّ  .راَح عطػػرح علػػّ  أ ػػًلًة أدركػػُت  ..تصػػفعؽ فػػ.زداد طر ػػً. . م. ػػة  تػػ  افتهػػت األغ
 ميزاض. :

 " مف أعف أفت ؟ "
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 " ضؿ أفت .ع.  أـ  ف  ؟ "
 " .م.ذا فقل.ؾ إ.  ضف. ؟ "

 ...ُت أف أَعَب  . ء مف ا.تم.ع  إال أف  أدرَؾ ذ.ؾي تطلَع إ.ّ   .مؽ كاف  عرعُد أف ع قػَؽ أمفعػًة 
  صدِؽ  د ِ  ف ا.ف   تردد :

 ك  ؟ "" ضؿ أفت  .
 كفعػِ  مفت.ػعً. .ارتفػَع صػ.ت   اغفعػٍة .ػـ أ ػتطْع  ؽَ .م. أْف  مَع إَ. ت  ا.ت  ك.ف عتمف.ض.  تػ  صػفّ 

ا.تق.ط مفه.  .ن كلمة   كرد ت.ف  ي ..رُت  .. هَِة .فر ِ  فر ُت أ..رك   ..تصفعِؽ .تردعِد كلمة 
  ؿي  كرد ت.ف    ا.فٍة  قعقعة زادض. اف ه.رل  ط ع.ة .ـ ترض. ععف  مف  

اَتزفػػ. مدعفػػػة    رعػػػر   كمػػػ.  ػػرأُت ا ػػػمه. علػػػ  .. ػػػٍة صػػػيعرةي ت. فػػِت ا. ػػػع.رة  ػػػ..قرِب مػػػف َ ػػػٍؿ 
 ..ضؽ كـ اَت.زْت م. رًا ضعقً. فا..َر ا. .ًؽ إ.  :

 " كل  عل   عؾي "
ا.تفّت إ.  َهة ا.عمعف  عػث ا..ػبلؿ ا.ػذل  ػرأُت عفػ  فػ  كتػ.ب ا.َيرافعػةي طل ػُت مػف ا. ػ.ًؽ أْف 

َؿ  لعبلً  .كػ  أرن ا..ػبلَؿ عػف  ػرب .أ ػمَع ضػدعَر ا.مػ.ء ا. ػ. ط  .فػؼ فلّ ػ  طل ػ   فػرِح .راح  فتَر
عذكُر .ػ  أ ػم.َء ا.َ ػ.ِؿ ا.م عطػة  فػ. .عصػؼ .ػ  َيرافعػة ا.مفطقػة ا.تػ  تقػُع  لػؼ ا.َ ػ.ؿ .كفػت 

 أصي  إ.ع    ّب .دض.ةي
 ػ..قرب مػف َ ػٍر  .د .بلؿ كل  عل   عؾ  م .فٍة  صعرة ت. فِت ا. ع.رة عفػد فقطػٍة ع ػكرعة تقػع 

ٍ  رعف  أملا ا.  فة, ع د. ا.ت.ػب .اضػ ً. فػ  َ ػد    .   صيعري ا ترَب مف ا. ع.رة َفدل  َ.
ػػدُت  .ععفعػػ ي تطلػػَع إ.ػػ  دا ػػؿ ا. ػػع.رة .أ.ػػ.ر إ.عفػػ.  ػػ... .ؼي  .ػػد . ظػػ.ت تطل.ػػُت إ.ػػ  ا. لػػؼ فَ.

أَ. ف   ػافهـ  .فتظػ.ر رتبًل ط.عبًل مف ا. ع.رات عقُؼ  لفف. . عفم.  ا.ُت ا. .ًؽ عف   ِب . .فف. 
  د.ـ مدرعتعف ع كرعتعف .مرافقِة ا.رتؿ فتَ. ُت  عفًة ..كف  طمافف   اف  إَراء ا ترازل ر.تعف ي
  ػػؿ ميعػػِب ا..ػػمس  . ػػٍت  صػػعر .صػػلف. مدعفػػَة را.فػػد.ز ا.تػػ  تقػػع علػػ   مػػِة َ ػػؿ ت ػػلقت  ا. ػػع.رة 

 ف أ َد أعض.ًه.ي ص.. ةي ضف.ؾ .ف  ففدؽ  دعـ ا.تقعُت  فر ِة ا.م . ة ا.ت   اك. 
 

   رعر, .بلؿ كل  عل   عؾ, دع.ف.,  ػ.ار  ت.كػ , كػبل.   ػف, را.فػد.ز, .ػبلالت  ع ػ.ؿ, ا..ػعف 
 ا.  رعة, َفدع.ف, كر.  زعرل, كبل. ,  صر ا.مبل, َ.م.ف, .ج عمراف, يييي  

 أم.كفي 
 هػػ. مػػر.َر  مػػ. مػػررُت  هػػ. مػػر.َر  ػػ.ًٍا  طػػٍر .ال مػػر.َر َفػػراٍؿ أ.ػػٍر أ. كػػ.رّل مفك ػػٍر,  ػػؿ مػػررتُ 

ف ػػػ.فعٍة ت ػػػ..ُؿ أف تتفػػػتَا فػػػ  ا.ػػػبل أ.اف فتصػػػطدـُ  ػػػا.ؼ غعػػػر فتػػػ.ّ  إف ػػػ.ٍف  ػػػبل صػػػف.تٍ  ٍة مقم.عػػػٍة .ا 
 رعػػٍؼي  ػػرلء ع ػػتف ُؿ علعػػِ  ضػػمعُر  فع .صػػُر   ..تافعػػِب علػػ  ذفػػٍب .ػػـ عرتك ػػ ,  ػػؿ .ػػـ عَػػِد ا.. ػػَت 

 الرتك.  ي 
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 أم.كُفي 
تارع ػً. مكت. ػً.  ..ػدـِ علػ  كػّؿ  َػٍر .فػ  كػؿ   مررُت  ه. م تطل.ً. تف.صعله. فقرأُت فػ  تض.رع ػه.

.ادي كػػّؿ صػػ رٍة .ػػ.ضدُة   ػػٍر .علػػ  كػػّؿ  مػػٍة فػػ.ٌل م.طػػ.ب تصػػّفر فعػػ  ا.ػػرعُا م.ز.فػػًة  زعفػػةي  ػػرن 
.مَف.فػػً. عػػد رُج مػػّ.اَؿ  ,مهَػػ.رٌة ف ػػعْت مػػؤذَف م ػػَِدض. . عػػدًا عػػدع. ا.َ ػػ.َؿ .ل .ػػ.ع فػػبل تتصػػدعُ 

 دد  ا..ض.دي  عرتِ  عل  ا. فِا .عصي  .لصدن تر 
" ضفػػ., علػػ  ضػػذا ا. ػػفِا ا. ػػ.د تم.مػػً.  ػػدَث إفػػزاُؿ ا.ػػد . .ت .دارْت م.ركػػة .ر ػػة افهػػزـَ علػػ  أكرضػػ. 

 ا..ص.ةي " 
 أ..َر ا.ق.ًًد  .ص.  .ض. عتطلع  زض. : 

" ك.فػػت ا.ػػد . .ُت تف ػػدُر علػػ  ا.َ.فػػب ا.كػػ.ف  مػػف ا.َ ػػؿ . ػػد أعطعػػِت األ.امػػر . ػػ.ًقعه. أف ع.ػػّد.ا 
 إ.  ا. لؼ ك  تفز.َؽ ا.د . .ت   طءي "  أذرَع ا.فرامؿ 

 " .ـ عفُج أ د مف ا..ص.ةي "
 " أ دف.ضـي " 

 عق.ؿ ا.ق.ًُد مؤكدًا .ض. عضرُب  .    .ص.  ف.ف.ً. رع.  مكؿ ط...سي 
 فص ُت َه.َز ا.ت .عة .ر ُت أ عُس مف .َب ا.قمة .ارتف.عه. عف  طا ا.  ري 

 " أعف ض. ا.  ر ؟ " 
.ع  مّ .ٍح م. اعت.َد عل   راءِة تض.رعس ا.تارعخي ر ُت أ عُس مف .َب ا.دـِ ت .ء.ُت  . رًا .ف  ال
 ا.َ.رل ف  ا..دع.في 

  .ؿ ا.ق.ًُد : 
 " إّف ا. ّطَة ك.فْت مف .ْضِع إ م.ععؿ ت.ع  ا.ف.عم  . د أ.رَؼ ض.  فف   عل  تط عقه.ي" 

أصّدؽ ععفّ ي رأعُت  قعقػًة تطل.ُت ف  مفظ.ر َه.ز ا.ت .عة فرأعُت .عًً. متَ دًا أم.م  ..كف  .ـ 
أل   َؿ أككر مػف كػبلِث  ػف.ات علػ   ػدء ا. ػرب  ٜٚٚٔ . قًة أل.افه.ي ك.ف ذ.ؾ ف  صعؼ ع.ـ 

ا..را عة اإلعرافعة  عث ك.ف إ م.ععؿ ت.ع  ا.ف.عم  فف   .ا.ذل أطلَؽ علع  مفذ األ  .ع األ.ؿ . دء 
ْف ع رفػ. فهػَر ا.كػ.ر.ف .تمركزفػ. فػ  ا. رب   أ . ا..ػهعد   عضػُع  طػًة .. ػ.ِر فهػِر  هم.ػعر  .ػد أ

ا.َ.فػػػب ا.كػػػ.ف  علػػػ  م.ػػػ.رؼ مدعفػػػة ع ػػػ.دافي ك.فػػػِت ا.  ػػػ. .ُت ا.. ػػػكرعة ت.ػػػعُر إ.ػػػ  أّف ا.َػػػعَش 
% مػػف  َػػـِ  .اتػػ  ك  ػػ.ًَر فػػ   ػػ.ِؿ فَػػ.ح ا. طػػة .تمكفػػ  مػػف ع ػػ.ر فهػػر ٜ٘ا.مهػػ.َـ  ػػعدفع 

تػ   ػتففذ ا.هَػ.ـ, .ػ.ال  ػدَث مػ. .ػـ  هم.عري  عفذاؾ كفُت أف. ا ف ا. .ع ة  .ًُؽ د . ٍة فػ  ا.قػ.ة ا.
عكْف ف  ا.   .ف, أمٌر غّعر ا. طة ففَػ.ُت .كػ  أكتػَب مػ. أكت ػ  اآلفي أمػ. أ ػ. ا..ػهعد, إ ػم.ععؿ 
ت.عػػ  ا.ف.عمػػ  فػػذضَب فػػ  مػػ.  .ػػد  .ػػر ِة مػػ.ء .أعػػدـَ متهمػػً.  ..ت ػػ.ذِؿ ..ػػـ ت.ػػفْع .ػػ  أ. ػػمت  .أفػػ.اُط 

 .َ.عت    ضكذا ك.فْت م.عًة ا.ًرعس  ي
 عععععععععععععععععطيطععععع
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عَ.ز .ض. ع.عُر إ.  فقطٍة  .عدة ف  األفِؽ ا.ذل  ػّدت  ا.َ ػ.ُؿي تطل.ػُت إ.ػ   عػث أ.ػ.َر فلػـ  .ؿ 
 أَْد طرعقً. فهززُت رأ   .  م ت مً.   زفي

فػ   ع ػػ.ؿ  ػػ.ً ة .ػػ. ة .فّػػْت  فط..هػػ. إ.ػػ  األعلػ  ك..ػػفًة عػػف رك تػػعف  ّضػػتعف ت تزفػػ.ف ا.فتفػػَة فػػ  
م ػتبًل ع.ػّؼ عػف  لمتػعف فػ.رعتعف . ػد فت ػِت ا.ػزرعف  امتبلًهم., .ك.ف  معصػه. ا.مطػرُز  ..فرا.ػ.تِ 

ا..ل.ععف فظهَر .اٍد عقعق   عف َ لعف .. تهم. ا..مس, تفز.ُؽ علع   طراُت ا.م.ء أ. ا..رِؽ   ركػٍة 
م  . ٍة .ضدعر مكت.ـي مرْت علػ  أطػراِؼ أصػ. .ه. تفتقػُؿ علػ  ا.صػ .ِر ا.ميمػ.رِة  مػ.ء ا..ػبلؿ 

تفظػَر إ.ػػ ي ز.ػػْت  ػدُمه. .كػػ.دْت ت ػػقُط فػ  ا.مػػ.ء فتلقفُتهػػ.  ػػذراععف  ا. ػ.ردي  ػػ.رْت  .تَػػ.ض  د.ف أفْ 
مت فػػزتعفي تطل.ػػْت إ.ػػّ  . صػػرض. م ت ػػلـٌ .كفػػّ ي ضػػ كْت  .ػػه.ٍة  ػػكرن كػػـ افز.قػػْت مكػػؿ أف.ػػ  
متَهػػػًة إ.ػػػ  غعضػػػٍة  رع ػػػةي تلػػػؾ ا.لعلػػػة  لمػػػُت  اففػػػ. فقػػػُؼ عػػػ.رععف ت ػػػت ا..ػػػبلؿ .ا.فػػػ.س  ..فػػػ. 

 ا.ذل  دأ عرم   مم  مف ت ِت أ دامف.يعتص.ر .ف  .فً. مف ا. رك.ِف 
فػػػػ   ضػػػػ.ِء َ.مػػػػ.ف ا.ػػػػترعُت مػػػػف دكػػػػ.ٍف صػػػػيعر  ػػػػ.عًة عد.عػػػػة مهر ػػػػةي ك.فػػػػْت أ.ؿ  ػػػػ.عٍة تطػػػػ.ؽ 

 ضػػ.عت  ا. ػػرعةي ا تػػرُت مفهػػ. مػػ. عفف.فػػ  .كػػ.ف مَلػػًة   عفمػػ. اطمػػًَف ا. ػػ.ًُع .ػػ  أ ػػرجَ م.صػػم ي . 
 َف عة, أ فعته. ف  َ.ر   ت ت ا. فطل.في

ْف ال ػػْت مػػرًة علػػ  األفػػِؽ " أعهػػ. ا.مّ ػػ.ُح مػػ.ذ ا  . ػػ.َؾ أف تػػرن ؟, كػػّؿ ا..ػػ.ا ِص .ػػـ تت.ػػ ْص .ا 
فافه. تلػ.ُح مكػؿ  ك.عػٍة م همػة م .راضػ. ا..ػّؾ .ا.ف ػع.ف, .علعهمػ. تقػُع فقػ.ُط إ ػداكع.ِت ا.زمػ.ِف ا.ػذل 
ُطم ْت م...ُم ي ضْع ا.م طرة عل  را ـِ األفؽ ! . ْس عمَؽ ا.هّ.ة ! ييي ..كْف أّفػ  .ػؾ أف ت.ػرَؼ 

 مف .َب ا.دـِ ا.م ف.ِح ف  ا..دع.ف ؟ " 
 " أعه. ا.مّ .ح ا.م تَّد, م.ذا  . .ؾ أف ترن ؟ "

 " األرُض تهتز .م. مف فقطٍة ك. تةي "
 " كعؼ .َؾ أف تقعَس مف .َب األرض عل  م ت.ن  طِا ا. راب ؟ "

عّ  إ.ػ  ا...مػِؿ ت. فْت  قر    ع.رُة َعب ع كرعة فت..غلُت عفه. .أف. أ دُؽ ف  ا. .عد مل. ػً.  ػذرا 
ا.ػػذل  مػػَؿ ا..ػػ. صي ا تػػرَب مفػػ  مػػبلـز كػػ.ٍف .ػػ.ب   طػػ.اٍت تفت.ػػُؿ ا..َرفػػَة د.َف إتقػػ.في أ.قػػ  
ػدف  م.ػي.اًل عفػ   ت عًة ض.م ة كـ ت. َؼ َف   .ض. عفظُر إ.  ا.مػدن ا.ػذل أفظػُر إ.عػ ي . عفمػ. َ.

 تف فَا  .فت..ٍؿ, كـ  ا.ف  د.ف أْف عفظَر إ.  :
 ؟ "" مف أعف عمُر ا.طرعؽ 

 فاَ ت  .أف. أتطلُع ف  مفظ.ِر َه.ز ا.م . ة :
 " مف ا.ه..عةي "

 
 م ػػػػُة أ.ػػػػهٍر مضػػػػْت  ضػػػػعته. فػػػػ  ا.ت.ػػػػرِؼ علػػػػ  تضػػػػ.رعِس ا.مفطقػػػػة . ػػػػم.ُت  ك.عػػػػ.ِت ف. ػػػػه. 
.ذكرعػػ.تهـ ا. زعفػػة, .ػػر ُت . ػػفهـ . مػػرضـ .ر صػػُت علػػ  إعقػػ.ِع د كػػ.تهـ .أصػػيعُت .مػػ. ك.فػػْت ت كػػ  
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زَف    عرافهػػ.   ا.ػػذل عفطّػػر  لػػَب َ ػػ.ٍؿ ت .ػػُع .كفهػػ. ال ت ػػتكعفي ا. فػػ.َُر ا.م تر ػػة .ضػػ  تػػردد  ػػ
ك.ف إصي.ً  . د  كفعبًل .ئل.فة .كاف  ت.زعـٌ .فتِا أ .اِب ا.قل.ب ا.ت  ت  ُث عّمف ع..ركه. ا.م فػة 
.م. أ هَؿ .ق.َء ا. زاف  ا.ذعف رض..ا  لعَب االفك .ر كافهـ ..د.ا أ ف.ًء غعر .رعععف .ل ع.ة فمّفْت 

 ل ظػػ.ٍت .ل كػػ.ء عقتط..فهػػ. فػػ  غفلػػِة ا.ػػػزمفي تركػػُت علػػ  ا.َ ػػ.ؿ عبلمػػ.ٍت .د قػػُت أ.تػػػ.دًا علػػعهـ 
 ػػتك.ُف إ.ػػ.راٍت التَػػ.ِ  ا.طرعػػؽ ا.ػػذل كفػػُت .اكقػػً. مػػف أّف ا.طيػػ.ة أراد.  .مػػر.ِر ا.لعػػِؿ .ا.ػػد . .ِت إ.ػػ  

صمَت ا.لعػؿ  ا.قمـ ا.ت  تفذُر  راكعفه.  .الففَ.ري .عل  ا.رغـ مف  م.عف. ألص.اِت إطبل .ٍت ت.ؽّ 
 ػػعف  ػػعٍف .آ ػػر تصػػ  ه.  ركػػة غعػػر ط ع.عػػة ..َػػبلٍت ع ػػكرعة مطفًػػة أف.ارضػػ. .ضػػ  تفقػػؿ َفػػ.دًا 
 ر...ػػ.ت م ػػ . ة األ  ػػ.ـ مت فػػزعف .مه.َمػػِة أّل طعػػٍؼ عػػ. ٍر د.ف  ػػ. ؽ إفػػذار, إال أفػػ  كفػػُت 

ٍ  آ ر .لط ع.ةي  أ..ُر  ام.ٍف .مت.ٍة  .كت..ف  َ.
ـّ فقلػ  إ.ػ  افتهْت  ٜٚٚٔمع افته.ء صعؼ ع.ـ  مهمُة فر ِة ا.م . ة ف..د أعض.ؤض. إ.ػ   يػداد .تػ

مدعرعة طرِؽ ا.م.صؿ .مفهػ. ُفّ ػ ُت .ل.مػِؿ فػ  م.ػر.ِع طرعػؽ زا ػ. ك.فم. ػ ي .صػلُت إ.ػ  مدعفػة 
زا . .عبًل . د    ُت أّف ا.ر لَة افتهْت عفد آ ر فقطٍة علػ  ا. ػد.د ا..را عػة ا.تركعػة غعػر أفػ  مػ. 

لػػة ط.علػػة ..ػػ. ة, ففػػ  صػػ .ح ا.عػػ.ـ ا.تػػ..   ػػ.رْت  ػػ   ػػع.رة .ػػ.فر.عت كفػػت أعػػرؼ أّف أمػػ.م  ر 
متَهة .م..  زا . ف  طرعٍؽ  َرل عقع أغل   م .ذعً. .له..عة فكفُت كلمػ. ضّمػت ا. ػع.رة  .َتعػ.ِز 

ُؿ  .فً.  ت  تَت.َز مفطقَة ا. طر فا مُع  هقهَة ا. .ًؽ  . رًا مف َ ف ي   مضعٍؽ أتَر
دف . ص .ت أ ػرن مررفػ.  هػ. فػ  طرعقفػ. .كفػ  .ػـ أَر مفهػ.  ػ.ن .. ػٍة  .ط.ف  ييي  .ك.ف  ييي .م

عػػػػة   أ. فػػػػّخ مفصػػػػ.ب .ليػػػػ.فلعف .مفكػػػػ.دل ا. ػػػػظي   دعدعػػػػة ت.ػػػػعُر إ.ػػػػ  اال ػػػػـ كافهػػػػ.   مػػػػدف المًر
ا تير ِت ا.ر لُة  مَس  ػ.ع.ت  تػ  .صػلف. إ.ػ  مفطقػة ك.فم. ػ  .ا.تػ  ك.فػْت كيعرضػ.  ػبل م.ػ..ـ 

.ِد مدعفػة أ.  رعػة  ػؿ كػّؿ مػ. رأعتػ  مَم.ػً. .مكػ.ًف . ػع.رات عت. ػط  كرفػ.ف  ػدعـ ضػ.  تدّؿ عل  َ.
إدارة ا.م.ر.ع .مك.ُف م عِت ا.مهفدس ا.م.رؼي عقع ا.مَّمػُع عفػد أ ػفِؿ  ػفِا َ ػٍؿ تقػُع علػ   متػِ  
ر عًة أ. م. كر صػيعري ُ صصػْت .ػ   عمػة . ػرعر  ػدعـي .ػ.رُت  . .ػٍة م عفػة  ػؿ تمفعػُت .ػ. 

ضفػػ.ؾ  عػػث علػػ  األ ػػؿ عمكػػف ا.ػػذض.ب إ.ػػ  مدعفػػٍة  رع ػػة أ. ا.تمتػػع عػػدت إ.ػػ  ا. دمػػة ا.. ػػكرعة, 
.ر .عػ.  ء غعر ا.َ ػ.ِؿ ا.م عطػِة  ػ..مَّمعِ  حَ.زة,  ؿ ضف.ؾ َمْف عمكف ا.ت دث م. , أم. ضف. فبل . 

هػِ  ا.كػ..ِا .افف..التػِ  غعػر  ا.َعش ا.م عطة  ف. .عم.ؿ مت. عف .مدعر ا.م.ر.ع ا.مهفدس م.فؽ  َ.
ػػدض. فػػ  ا.م ػػررة, ع ػػ..ُؿ أ ْف ع تلػػَؽ  ػػط.ًة عفرضػػه. علػػ  ا..ػػ.ملعف ملتػػذًا  حصػػداِر األ.امػػر, . ػػد َ.

ا.ت ػػ..ِؼ مػػع   ضػػد م ل. .تػػ  ا. .ً ػػةي أصػػدر أمػػرًا  ح .مػػِة ا.صػػبلة  مػػس مػػرات فػػ  ا.عػػ.ـي .ػػـ 
عصّدؽ ف   دء األمػر  ػافف  أرفػُض االفصػع.َع إ.ػ  أمػر  اإل.هػ  فػدع.ف  إ.ػ  كرف.فػ  مػرددًا أمػ.م  

ػدف  غعػر مصػػٍغ إ.عػ  راح عفػػتش عػف أ ػػ .ب َمػبًل َػ.ض زة عػػف  ػبل.ِة اإلعمػػ.ف .ا.تقػ.ن, . عفمػػ. َ.
ػػػد مففػػػ  أ .ػػػد مػػػف ك.فم. ػػػ  عر ػػػلف  إ.عػػػ  راح ع ػػػ..ُؿ أف عػػػت ََج  ضػػػر.رِة  .ل ػػبلؼ, .ألفػػػ  ال عَ.
اإل راع  ...مؿ كلم. ا ترَب م.عػُد إَػ.زت  ا..ػهرعة  تػ  ضطػَؿ ا.ػكلُج غزعػرًا فػ   داعػة .ػهر ت.ػرعف 
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فُ ػػدِت ا.طر ػػ.ت .أصػػ ا ا..مػػُؿ م ػػت عبًل فػػ  مكػػؿ ضػػذا ا.طقػػس ا. ػػ.ردي ت. ػػَؼ ا..مػػؿ ففػػرَح ا.كػػ.ف  
ا.مهفدس م.فؽ عل  ا.رغـ مف أفػ   ػدا متػذمرًا كػ  ع.طػ  افط .عػً. عػف إ بلصػِ  فػ  ا..مػؿي عػ.د 

 إ.  مركز ا.مدعرعة ف  ا.م.صؿ .عدُت إ.  ا..مؿ مؤ تً. ضمف م.ر.ع زا . ػ  .ط.ف ي 
ض.  ..ػد .ًؽ مفتظػرًا  ػد.ـ ا.ك..ػث مػف آعػ.ر م.عػد ت ػرع   مػف ا. دمػة .كفُت أعػدّ  أع.ـ م.ص ة تمرّ 

ا.. ػكرعةي أ مػػُت فػػ  ففػدٍؽ  مدعفػػة زا ػػ. عقػػع  رع ػً. مػػف فػػ.دل ا.مػػ.ظفعف  عػث كفػػُت أ ضػػ  ا.. ػػت 
مفذ غر.ب ا..مس  تػ  مفتصػؼ ا.لعػؿ عفػدض. أعػ.د مت.ت.ػً., أت.كػُر  ظلػ  ا..ػ. ِب ا.ػذل ت.ك ػ  

هػً. م.ر.فػً. .ػدعهـ .م ػّط ا...رعي  مص. عاُ  أ.تق  ف  طرعق  إ.  ا.ففػدؽ  د.رعػِة أمػف, . ػد كفػُت َ.
ػُؿ أ ػدضـ  أفظ.رضـ ألف  أف. ا..ر   ا.. عد ف  ا.مدعفةي تت. ػُؼ ا. ػع.رة فتت. ػُؼ ف ضػ.ت  ل ػ ي عتَر

 .ض. ع.ّدُؿ .ضَع ا.م دِس ف   زام ي ع. فف   لطٍؼ ع.رضً. علّ   دم.ت   طرعقة عفترعة :
.دي ""  ْؿ .    عّمْف عض.عقؾ يي  ام .  مف ا.َ.

 أضز رأ   ..كرًا .  عرض  فعتطلُع إ.   فظرة تافعب :
 " دعر  ..ؾ ! ال تلتِؽ  .ألكراد ! َ.ل ف..فؾ تَلس مع .ع.عععفي "

أ ..ؿ أف أ دل عدـَ اكتراٍث  م. عقػ.ؿ أ. أصػطفع ا. ػراءة أ. ا. بلضػة فعضػُع عػد  علػ  كتفػ  مر تػً. 
 .ض. عردد :كـ ع تقّؿ ا. ع.رة 

 " دعر  ..ؾ ! ف هتؾ, ض., تر  ا ف   رعصعف علعؾي "
 راف.ً.   . ت   ح..رة تهدعدي   

أرم  َ دل عل  ا. رعر  مبل    ا.ت  تمّر أع.ـ ط.علة   ؿ أف أغّعرضػ. .غ.. ػً. مػ. أرمػ  مبل  ػ  
ػػ  مػػف ا. مػػ.ـ ا..مػػ.م ي أ.ػػ.ُر  ف.ػػ.ِة د.راف ا.َػػدراف  ا.دا لعػػة فػػ  أ.ؿ مز لػػٍة أصػػ.دفه.  .ػػد  رَ.

ـَ .لف.ـي ضكذا عمر ع.م  ييي    ..    ؿ أف أ ت ل
ف.اْت .  عبل .ت  معمة  ػدأت مفػذ األعػ.ـ األ..ػ  .تػرددل علػ  فػ.دل ا.مػ.ظفعف فػ  زا ػ. .كفػُت 
 بل.هػػ. أتصػػرُؼ   ػػذٍر .ػػدعد مم.ضػػً. مػػ. عػػد.ُر فػػ  ذضفػػ   ػػآراء م .عػػدة متػػذكرًا كػػبلـ ا.فقعػػب ع ػػد 

 ا.ق.در :
  ت فرعد ييي "" ييي فقدر فَع ؾ  ال . 

.كّف .ل ك.رن  ْد ً. ال ُع طئ فقد ك.فْت  لقُة ا..رب ت دأ مف عدٍد  لعؿ مف ا...ملعف ف  ا.م.ر.ِع 
ة .ا. ل.ؾ مف  عفهـ ا. ع. ػ  .ا.مق.تػؿ ا.متق.عػد  .تت ع ف  آ ر ا.لعؿ فت.مؿ أف. ً. م تلف  األمَز

. ع. ػة ا. ػلطة .عتفقػ.ف علػ   .ا. كعر .ا.ل.ط  .كّف ا.َمعَع علتّؼ  .ؿ مركٍز .ا ػد .ضػ. رفضػهـ
أّف ا.ت ..َؼ م.  ػعف األ ػزاب مػ. ضػ. إال .. ػة   عكػة .فػخ فصػ ت  ا. ػلطة .ئلعقػ.ع  م..رضػعه. .مػ. 
ضذا ا.هد.ء إال ضد.ء م.   ؿ ا...صفةي .ّكلْت ضذ  ا..بل .ت .  َداَر  م.عٍة كفت أ.تَػئ إ.عػ  مػف 

.بل .ت  تك.ف ع.مً.    ً. .فَ.ت  ف  مػ. تَ.   ....رل  ..ير ة ..ـ أكْف أعرؼ  عفه. أّف ضذ  ا.
  عات ي



 116 

ع.َد ا..مؿ ف  م.ر.ع ك.فم.  ي  م ة .أر .ػ.ف ع.مػً. ك.فػت  ٜٛٚٔف  مفتصؼ .هر آذار ع.ـ 
تفصػػلف  عػػف م.عػػد ت ػػرع   مػػف ا. دمػػِة اإل.زامعػػة .كفػػُت أ ػػ..ؿ أْف أف ػػ   ...مػػِؿ مػػر.َر ا.. ػػت 

أل ا تكػ.ؾ  عفػ  . ػعف مػدعِر ا.م.ػر.ع متَرعػً.  ا.كقعؿ كعبل أزعػَد  قلقػ  كقػَؿ مػر.ر ا.. ػت مت ..ػع.ً 
غطر ػػت  ا.مػػرة مففػػذًا كػػّؿ مػػ. عطل ػػ  مفػػ   ف.ػػ.ٍط مفت.ػػٍؿي  م ػػة .أر .ػػ.ف ع.مػػً. . ػػعفته  ا.هػػ.َُس 

َ  ا.فقعب ع د ا.ق.در .تهدعدات  ا.رعف.ءي  ا.ذل ك.ف عؤر ف , عفدًٍذ  ام . مف ذاكرت  َ.
 

فػ  ا.مهفػدس م.فػؽ أْف أرافقػ  ال ػتطبلِع مفطقػٍة ك.فت ا..مُس ت..ُؾ علػ  ا.ميعػِب  عفمػ. طلػَب م
تقػػع إ.ػػ  ا..ػػم.ِؿ ا..ػػر   مػػف ك.فم. ػػ  .كػػ  أ ..ػػَر  م ػػ ه. ..ضػػِع فقػػ.ِط ا.طرعػػؽ ا.مزمػػع فت ػػ ي 
ا ػػػتقّؿ  ػػػع.رت   صػػػ  ِة مهفػػػدس معكػػػ.فعك  مصػػػرل .ت .تهمػػػ.   ػػػع.رٍة أ ػػػرن مػػػع عػػػ.ملعف كػػػردععفي 

. ػد افت.ػَر . م.عتفػ. عػدد مػف ا.َفػ.د  ..فػ. ت. فف. عل  م..رِؼ  هٍؿ مفتػ.ح عفتهػ   مضػعٍؽ مػ هـ 
عل  ا. ف.ح ا.قرع ة .فػ  ا.ػ.ادل . فػ.د هـ م.ػرعة  كػّؿ االتَ.ضػ.تي  ػدأُت  فصػِب َهػ.ِز ا.م ػ. ة 
 .تَ.ِ  ا.طرعؽ ا.مفترض, ..ـ تكْد تمر  ضُع د .ًؽ  ت  افه.َؿ علعف. ا.رص.ُص مػف كػّؿ ا.َهػ.تي 

م.ِع أزعزض. ا.ذل تدا ؿ  ..صدن ا.مرتطـ  ..َ .ِؿ كفُت أرن  ق.َط اإلطبل .ت عل  األرِض   ؿ  
ف..رُت .كاف َ فبًل ع كرعً.  د أ .ط  ف.ي تركُت ا.َه.ز .ا ت ػاُت  لػؼ صػ رٍة ك عػرة عفػد فه.عػِة 
ا. فاي كفُت أرت.ُش مف ا. .ِؼ, .ضذا كّؿ م. أتذكر  مف .صٍؼ . ..ت  فقد عكذُب مف عّدع   افػ  

 عػػػث أّف ا.مػػػرَء عػػػد ُؿ غع . ػػػًة  ػػػ.رَج ا.ػػػزمف, فػػػ..زمف   ػػػ.در علػػػ  .صػػػِؼ م.ػػػ.عر  تلػػػؾ ا.ل ظػػػ.ت
عت. ُؼ .تص ُا  ركُة اإلف .ِف  ركًة غرعزعة  يع.ٍب ك.مٍؿ .ل.قِؿ .ا.م..عري كفػُت أفظػُر مػف  لػؼ 
ا.ص رِة .أفتظُر أْف ا تعقَظ مف ا.ك. .س ا.ذل أف. فع  أ. أفعؽ مف تاكعِر ا. فج  .د عملعة َرا عةي 

ًة  دم.ًه.   ؿ أف عطلَؽ أ ػدضـ رص.صػًة مف .راء ا.ص رِة كفُت أ رن أَ .َد ا.َف.د تته..ن مضَر
.ا دة  عث أفهـ ا ذ.ا عل  غفلٍة فت مر.ا ف  أم.كفهـ مف ض.ِؿ ا.مف.َاةي أغمضُت ععفّ  م عطػً. 
رأ ػػػ   ػػػذراعّ  ا.مرت..ػػػتعف مفتظػػػرًا ا.طلقػػػَة ا.تػػػ   ػػػتاتعف  مػػػف ا. لػػػؼ .ت تػػػرُؽ رأ ػػػ ,  تػػػ   ػػػّؿ 

 .ص.ؿ ا. عد ا.م.ت أ. ر مػ.  ػد .صػَؿ إ.ػّ  ..ػـ أ.ػ.ْر .ضػ. أفػ. أ ػؼ فػ   صمٌت غرعب كاف  عفذرُ 
ا.ضفة ا.ك.فعة  .صػة .أففػ  .ػـ أعػْد أ.ػ.ر  ػاّف .ػ  َ ػدًاي  ػم.ُت أصػ.اتً.  .دمػة, أصػ.اَت ارتطػ.ـِ 
ا..ػػرا.عؿ ا..رعضػػة  .أل.ػػ.اِؾ .ا.صػػ .ِر . ركػػة أ ػػداـٍ تهػػ ُط علػػ  ا. ػػفِا ا.ػػذل أ ػػفدُت إ.عػػ  ظهػػرل 

.ِة ا.صيعرِة ا.ت  تفصل  عف ا.ص رِة .ا.ت  ال أدرل كعؼ ا تط.ُت أْف أ .َر َ دل م تمعً.  ..فَ
ُت رأ    لعبًل مف  عف  . ّ  فرأعُت َكَة َفدل .ـ ع لغ ا...ػرعف  ـُ تقترُب مف ي أ َر  عفهم.ي األ دا
مػػف عمػػػر ,  .مػػػرل تم.مػػػً.  ػػؿ عكػػػ.د ع.ػػػ هف ي ك.فػػػْت تتمػػػرغ علػػ  األرِض  رع ػػػً. مػػػف ا.صػػػ رِة ا.تػػػ  

ت ػػُئ  لفهػػ.   ضػػ.ِة أ ػػداـي رأعػػُت م.ضػػَع إصػػ. ت  .ك.فػػْت ت ػػت كتفػػ  ا.ع ػػرن تم.مػػً. فا ػػدكْت فػػ  أ 
هػػ   هعًػِة َفػػعف  ظهػرِ  كق ػً. .ا ػػ.ً. راَح ا.ػدـُ ع.ػػ ُب مفػ ي أ ػػداـ تقتػرُب مػػف ا.َ ػِد ا.مفكفػػئ علػ  َ.

ػٌؿ ع  ُث األرَض كاف  عرعد ا. ر.َج مف ا.ر ـِ أ. ع  ػُث عػف كقػٍب فػ  األرض كػ  ع ت ػئ فعػ  ي َر
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 زّل كردل ض َط مف ا. فا . د .ضػَع  فد عتػ  علػ  كتفػِ ي ركلػ   قدمػِ  ف.فقلػَب ا.َفػدل علػ  ظهػرِ  
ملطَخ ا.صدِر  دم.ٍء  . فة عتط.عر مفه.   .ر أ مػري رفػَع ا.َفػدل عدعػ  مت. ػبًل, مػرددًا  صػ.. ة 

.ٍت :  كلم.ٍت ك.فت ت رج متقط.ًة مف صدرِ  ك .َر
 " د عؿ ا.. .سي "

ق.تػػُؿ ا.كػػردل  دمػػ  علػػ  عفػػِؽ ا.َفػػدل ف.متػػدْت عػػُد األ عػػر م. ػػكًة ا.قػػدـَ م ػػ..اًل تق علهػػ. .ضػػَع ا.م
ـُ  كػبلـٍ .ػـ أفهمػ ي افػتفَض ا.َ ػد كلّػ  .ارتفػَع عػف  ف   ه.  قػ.ٍة كػـ أفػرَغ صػلعًة فػ  رأ ػِ  .ضػ. عتمػت

ِ   ػػ طٍء علػػ  األرض كػػـ  ػػقَط  .مػػدًا ُم ػػدكً. د.عػػً. مرع ػػً. .ا.ػػدـُ عففػػُر مػػف َ هتػػِ  .ع ػػعُؿ مػػف .ػػد ع
صػػف ِة  ػػّد  ا.متر ػػةي أمػػ.َؿ رأ ػػ   .تَػػ.ض   .عفػػعف َػػ. ظتعف تت. ػػبلف ا.مَهػػ.ؿي تفػػ..َؿ ا.كػػردل 
ا. فد عَة ا.مرمعَة عل  األرض ...َ.َر ا.رص.ص اإلض.ف  مف َ. ة ا.َفدل كـ أزا    قدمػِ  عػف 

قػدـَ ا.كػردل ا.طرعؽ  ت  تدضدَر ف  ا..ادل د.ف صر ٍة أ. م. عق  تص.عرعة تص. ُب ا.م.هدي ت
ف .ل   طء فرف.ُت ذراع  إ.  األعل  .فهضُت مرت..ً.ي ..ن ذراع   ق.ٍة ف. ت لمُت د.ف مق..مػة 
كـ ُر طْت ذراع  إ.  ا. لؼ   ر ٍة أ.   ؿ ال أتذكري افت.َر عدد مف ا.قتلِة  ..ف. .كفػُت أرن كػّؿ 

.تصػػػطّؼ  تػػػ  ت ػػػدا  .ا ػػػٍد مػػػفهـ . ػػػد ت ػػػ.َؿ إ.ػػػ  عػػػدٍد مػػػف األَ ػػػ.ِد تففصػػػُؿ عػػػف ا.َ ػػػِد ا..ا ػػػد
ا.فض.ءي تقدـَ أ دضـ مف  . د    ُت   .ًَد ا.مَم.عةي تطلَع إ.ّ  فطاطػاُت رأ ػ  إ.ػ  األرضي مػّد 

 عد  ت ت  فك  رف.ً. رأ    طرعقِة ا.فقعب ع د ا.ق.در فف ه. كـ راَح عردُد ض.زًا رأ   :
 " ال ت ْؼ, ال ت ْؼ ! "

م.ل ال ت.ػػ.راف  ػػ.ألرض كافهمػػ. ت طػػ.اف فػػ  تقػػدمُت  ضػػَع  طػػ.اتي ك.فػػْت  ػػ. .ل م ػػدرتعف . ػػد
ػػػدُت أمػػػ.م  ا.مهفػػػدَس م.فػػػؽ .ا.مهفػػػدس ا.مصػػػرل صػػػبلح .ضمػػػ.  ا.فػػػراغي .فػػػ  مف.طػػػٍؼ  رعػػػٍب َ.

ا.َف.ِد مرمعة عل   .ضه.ي ك.ف ا.ظبلـُ  د  ّؿ تم.مً.  عفم.  َكثُ  مكّ بلف, .عل  األرِض تكد تْ 
  رف. متَهعف ف . ا.مَه.ؿي

 
تمػفُا ا. ػ.ًَؼ  َػًة .بلرتَػ.ؼي كفػُت أ ػمُع ت. ػبلِت ا.مهفػدس م.فػؽ,  ظبلـٌ .صمٌت .رع.ٌح  .ردةٌ 

.ك.ف.ا كلم. ازدادْت ت. بلت  إ. . ً. افه...ا علع   ..ضرِب . د علمُت ف  م.  .د أّف  ػ َب   ػ.تهـ 
علع  . د  ك.ف    ِب ك.ف  ع قُط ف  ا.فخ .لمرِة ا.ك.فعة . د  ذر.  ف  ا.مرة األ..  مف اال تمراِر 

.ػر.ع, .علمػُت أعضػً. أّفػ  مػف ع.ًلػٍة م.صػلعة كرعػة َػدًا . ػد طلػَب ا.م تطفػ.ف م لػَغ ملعػ.ف ف  ا.م
 دعف.ر .ئلفراج عف  . د تكفلْت ع.ًلت   ذ.ؾ غعر أّف ا. ك.مة ا..را عة رفضِت اال تَ. ة .لطلبي
           عػػ.ةِ أمػػ. أفػػ. فكػػ.ف  ػػؤاٌؿ .ا ػػد عتػػردد فػػ  ذضفػػ  : " مػػ. .ػػاف  أفػػ.  كػػّؿ ضػػذا ؟ "ي إف ػػ.ٌف َػػ.ء إ.ػػ  ا.

ـَ إذًا كػؿ .ػ ء ع .صػرف ؟   ه.ًا, أ. كم. ك.ف أ   عردد داًمً. "  معد َ.ء عف طرعػؽ ا.يلػط " , ِ.ػ
.م.ذا عتر  ف  ا. زُف كقف.ص, .م. أْف أ رج رأ    تػ  ع .ػَث .ػ  رص.صػَة فقمتػ  ملتػذًا   ػ.ف  ؟ 

ربُ  ـَ ا.كّؿ عرعد أف عَرَب  ط.ت   رأ   ؟ ع.  ؤَس ا. ط.ة  عف تَُ   رأس طفٍؿ أعزؿ مكل  !ي .ِ.
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أ ع.فػػ. ع.ػػ.ُر العػػُب ط...ػػِة ا.فػػرد ا. . ػػر  ػػاف  ػػ.ًة غرع ػػة تقلّػػب ضػػذعف ا.زضػػرعف .أال مػػ. م.فػػ  ضػػذ  
ـَ ع ػػتَع .ف  ا.م..ك ػػة ط..مػػ. أفهمػػ. عل. ػػ.ف  ػػففس ضػػذعف ا.مك. ػػعف .ال تفػػرؽ رمعػػة عػػف أ ػػرن, فِلػػ

  ا.عػػػؾ د.   داًمػػػً. فصػػػعَب   .ػػكٍؿ مػػػذضٍؿ .مػػػ. عرغػػػب فعػػػ  ا.بلعػػػُب اآل ػػػر فػػ  ا.. ػػػت فف ػػػ  عكػػػ.ف
ا. . ر, . ت  .. َ.ء   ا.د..ش   أ.   ا.ػد. عش   فافػ  عػات  فػ  غعػر أ.افػ  ؟ .مػ.ذا ؟ ا.صػدفة 

 ؟ ا.ضر.رة ؟ ا. ظ ؟ ييييي   ؟
ـَ ا تػػػرَت .أفػػػَت ا.َ ػػػ.ر ا.قػػػ.در علػػػ  كػػػّؿ .ػػػ ء ا.. ػػػَد  ـَ ا ترتفػػػ  د.ف  ػػػ.ال ؟ ِ.ػػػ "  ػػػ  .فَؾ ييي ِ.ػػػ

 َؾ ا.ت  ال اعتراَض علعه. ؟ "ا.ض.عَؼ ك  ت ت َر م.عًت
" ...  قعْت علع     .ف  .ت...  .ه.َف األمر ..كْف م.  .ؿ ا.. د ا.فقعر عهف. .ع ت َر م.عًت   رأ   

 ؟ "
 

.ضفػػػػ. .أع.دعفػػػػ. م.كقػػػػة إ.ػػػػ  ا. لػػػػؼي كػػػػ.ف   ضػػػػعف. ا.لعلػػػػَة فػػػػ  .ػػػػكفتة   ميػػػػ.رة   مف ط ػػػػعف علػػػػ  َ.
ـُ  كلم.ٍت .ـ أ تطع فهـ أ  غل ه.,  ؿ .ـ تكف كلم.ت  .دع.ؤ  ع.فػ  .ػ  .ػعًً.ي ا.مهفدُس ا.مصرل عتمت

.ـ أصّدؽ ا. ..ة ا.ت  أف. فعه.ي ك.ف .ػ..رل  ..بلأ ..عػة .ا.. ػث أك ػَر  ككعػر مػف .ػ..رل  ػ.. .ؼ, 
.رغ تػػ  فػػ  ا.بل.ػػ ء أك ػػر مػػف رغ تػػ  فػػ  ا. عػػ.ة, ضػػؿ كػػ.ف ذ.ػػؾ .ػػَ.عًة ؟ أـ  ػػبلدة ؟ أـ  ..ػػة 

 ا.بل...ر ؟ 
.َ.عِة ا.مراضِؽ .افدف.ع  .مَ.زف.ت  ال عكمُف ف   .ِة َ ػد  .فت.تػ  ] مرًة  .ؿ .  ص.    إف  ّر 

  ؿ ف  ا.ته.ر .عدـ إدراؾ  عمة ا. ع.ةي كـ أض.َؼ  عقعف  اّف .لك ِت ا.َف   د.رًا ك عرًا ف  ذ.ؾ [ي
 

ـّ ا تع.رل أف أك.َف األ.ؿ ف  ا.ت قعؽي َل ُت راك.ً. .عدال م.كقت.ف إ.  ا. لؼ  عفم.  ـَ ت ال أدرل .
ْف  ػػدا َػػ.دًا .ع . ػػً.  .عفعػػ   َلػػَس  ػػؿ .ػػ.رَؼ علػػ  األر .ػػعف مػػف عمػػرِ   مبلمػػَا م .عػػدة .ا  أمػػ.م  َر

ةي ا.صيعرتعف َ. هت  ا.ت  ال عزعد عرضه. عف عرض إص .عفي ك.ف عت دث ا..ر عة  لهٍَة  .رعّ 
 ا.ف  عف عمرل .عف ا.مدعفة ا.ت  ًَُت مفه. .عف   ب ا تع.رل ا..مؿ ضف., . د ت. ػَؼ طػ.عبًل 

د ضػػذا ا. ػػؤاؿ متهمػػً. إعػػ.ل  ػػاف  مػػف ا..ػػرب ا.ػػذعف َػػ.ء.ا فػػ   ملػػِة ا.ت.رعػػِب ا.تػػ   ػػدأض. ا.فظػػ.ـ عفػػ
 ح .مػػة  ػػ   ػػكف  فػػ  مدعفػػة زا ػػ. .لمػػ.ظفعف ا..ػػرب ا.ػػذعف ا تػػ.ر.ا اإل .مػػة فػػ  ا.مفطقػػة ا..ػػم..عة 

تلتصػُؽ مق. ؿ مك.فآٍت م.دعة .راتب ميػٍري  ...ػُت ا.فطػَؽ إال أف . ػ.ف  كػ.ف كقػعبًل ...ػ.   صػميً. 
ـَ ا.زمزمعػػة   ػػ  .ػػفت.ل فلػػـ أكػػْف  ػػ.درًا علػػ  فت همػػ.ي ا تػػرَب أ ػػد ا.مقػػ.تلعف مفػػ  ..ضػػَع فػػ  فمػػ  فػػ
ف.فدفع ا.م.ُء إ.ػ  َػ.ف   تػ  فػ.َض علػ  ر  تػ  ف.ػ.رُت  ف.ػ.ٍة غرع ػة ففػدْت عفػ  د.ف إرادٍة زفػرٌة 

.ءْت ك.ففَػ.ِر أع.دِت ا.ع .س إ.   لق ي رف.ُت رأ ػ  ف ػ.  . صػ.. ٍة أطلقػُت كلمػة    ػ .س   فَػ
 ...فة ف  فم ي تطلَع إ.ػ  م ت ػمً. فت.ػَ.ُت, . تملػِؽ ا. ػ.ًؼ ر ػُت أردد د.ف أف أ ػتطعع إعقػ.ؼ 

 .فتّ  ا.لتعف را ت. تت رك.ف . دضم. :
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 " ز.ر   .س يي ك.ك  يي ز.ر   .سي "
ـَ ا. مَ.  ال ْت عل  َ.  ا.م قؽ عبلم.ُت .فقٍة أ. امت..ٍض أ. ت.ٍؼ أ.يي ال أدرلي ففعُت االته.

إ.ػ  مؤكػػدًا  ػػاّف  ػػ َب فقلػ  إ.ػػ  ضفػػ. .كػػ.ف  غعػػر مفػتـٍ إ.ػػ   ػػزب ا. .ػػثي . ػ..رغـ مػػف أفػػ   ػػدا .ػػ  
غعػػر مصػػدؽ .مػػ. أ ػػ.ؿ إال أفػػ  أ.ػػ.ر إ.ػػ  رفعػػؽ .ػػ  كػػ.ف .ا فػػً.  لفػػ   ػػاف ع ػػّؿ .كػػ.   . ػػد طمػػافف  

ا.ك ػر أ.  افهـ  عطلق.ف  را   إذا تاكد.ا مف ص ِة أ .ا. ي .ع. ر مة ا. ػ..ؽ  عفمػ. عَ ػُر  .ػد 
ر م. ض  َزء مف .. تِ  ا.. كعة  حط..ِة فترة تك.عك  .ك  أ ق  أت رُؾ فػ  ضػذ  ا.ػداًرة  تػ  ت ػتففَد 
ا. ط.رعُة ك.مَؿ . فته. أ. ر م. ض   ..ة تافعٍب ع.ػ.ُر  هػ. ا. ػ..ؽ عطفػً. علػ  م لػ.ؽ أتفػ   ككعػٍر 

 ػَة ف.لتهػ., .ضكػذا عكت.ػُؼ مف أْف ع ت َر    م.عًت , .ر م. مف م . ِف ا.صػدفة .ضػ  ت ػتدرُؾ  م.
اإلف .ف ا.مت.رط أّف ضف.ؾ أم.رًا أغفلته. ا.صدفة عمدًا أ. ر م. ع كً. َ.لت األمر أ ػؿا  ػ.ءًا, فمػ.ذا 
.. .ـ أفَس ذ.ؾ ا.ع.ـ دفتَر  دمت  ا.. كرعة ؟ .ض. ا..كعقػة ا.. عػدة ا.تػ  كفػُت أ ملهػ. فػ  َع ػ , 

كمّ ػػ.ح فػػ  مدعرعػػة ا.طػػرؽ ..كػػ.ف مصػػعرل  عفػػدض.  عكت.ػػُؼ ا.قتلػػة  ػػافف  َفػػدل مفتػػدب .ل دمػػة
ػػػِ   كمصػػػعر ا.َفػػػ.د ا. م ػػػة ع.ػػػر ا.ػػػذعف  قعػػػْت َكػػػكهـ مرمعػػػًة .ععػػػ.فهـ .. صػػػة ت ػػػدؽ إ.ػػػ  َ.

 ا. م.ءي
ك.ف ا.مهفدُس م.فؽ .ا.مهفدس صبلح عقضع.ف م.ظـ . تهم.  ..صبلة أم. أف. فكفُت أ ض  ا.فه.ر 

.لعػؿ أفت.ػُؿ ا.فػ.ـ كػ  أت ..ػ  ا.ػد .ؿ مػع َ.. ً. أر ـُ عل  األرض د.اًَر م همة .أم .ض., .فػ  ا
ا.مهفػػػدس م.فػػػؽ فػػػ  فقػػػ.ٍش  ػػػ.ؿ   .ا.ػػػدعفي فكػػػرُت  ػػػاْف أرضػػػع  أ. أتملػػػَؽ    ػػػاف أّدعػػػ  ا.ػػػ.رَع 
.ا.تقػػ.ن .أفهػػض .لصػػبلة ..كفػػ  امتف.ػػُت ألفػػ  أدرُؾ أّف صػػبلت   ػػتد لف  م.ػػ  فػػ  فقػػ.ٍش آ ػػر 

 ػػ.دل,  ػػؿ ر مػػ.  ػػع ّرض ا.م تطفػػعف .ر مػػ.  ػػ.ؼ ع قػػد علػػ  أككػػر ممػػ. .ػػ. أ قػػ  مصػػّرًا علػػ  إ.
ضػدل م ػػتيبًل مػ. عر طػػ   هػـ .عفّر فػػ  عػفهـ  .صػػة . ػد رأعػػُت  .ضػهـ .ضػػ. عقػعـ ا.صػػبلة .عتػػ.دد 

 إ.  ا.مهفدس م.فؽ   ؿ . .د ا.صبلة  د .ًؽي  
هػػػ  كػػػـ فقػػػَر علػػػ  كتفػػػ   فػػػ  ا.لعلػػػة ا.را .ػػػة َػػػ.ءف  مق.تػػػؿي  ػػػّرَب ضػػػ.َء ا.مصػػػ .ح ا.عػػػد.ل مػػػف َ.

اْف أصط   ي فهضػُت متكػ. بًل .  ..ػة .ػـ أ ػتطْع .صػفه. فقػد كفػُت ع.ً ػً. مػف  حص .  .أ..ر .   
ر مٍة تفزؿ مف  .تٍؿ أ. رب الٍ  أ. مص.دفة عمع.ءي .ـ ع.كؽ ذراعّ  ك...ػ.دة  ػؿ  ػ.ر أمػ.م  علػ  
 .د  ط.ات د.ف أف علتفَت إ.  ف..رُت  . ء مف االطمًف.في د لُت كهَؼ ا.ق.ًػِد ا.ػذل ا ػتق لف  

ضػ ةي أَل ػف  َف ػ  علػ   ط.فعػة ع ػكرعة  دعمػة كػـ أ ػ.ط كتفػ   ذراعػ  .اضػ.ً. كفػ   . ت .مٍة .ا
األ ػػرن علػػػ  ف ػػذل غػػػ.رزًا أصػػ. .ه. فػػػ  عظمػػ  فتَ. ػػػُت  عفػػًة مػػػف فػػ.ع آ ػػػري أ  رفػػ   ػػػافهـ 
ت ققػػ.ا مػػف صػػ ِة أ ػػ.ا.  ..كػػ  ع.طػػ  مؤ.ػػرًا علػػ  د ّػػة كبلمػػ  راح ع ػػرد .ػػ  أ ػػداكً. .ع ػػْت ذات 

.ػض ا..مػ.ؿ فػ  ا.م.ػر.ع, آراء .أ .دعػث تف.ضػُت  هػ. فػ   لقػ.ِت ا. ػكر أضمعة َرْت  عفػ  . ػعف  
ا.ت  ك.فت تَم.ف   رفػ.ٍؽ .هػـ فػ  فػ.دل ا.مػ.ظفعف  زا ػ.ي .ػـ أكػْف أعػرُؼ أضمعتهػ. ا.ك عػرة  ..ف ػ ة 
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.. صػػعة ا.كػػردل ا. . ػػِث عػػف اعتػػراٍؼ  ه.عتػػ ي .ػػّد ا.ق.ًػػد   ضػػت  م. ػػكً. رم.فػػة كتفػػ   قػػ.ة مركػػزًا 
 ع.رَؼ ردة ف.ل  .م.  ع  رف    ي  .ؿ  لهَت  ا...معة . .ٍد    ت  اعتذارًا :ععفع   .عفّ  ك  

 "  فطلؽ  را ؾ فَرًاي "
ه  .ت .َب . .ف ي أدرَؾ ذ.ؾ فراح عر ُت عل  كتف  مرددًا :  ت.فَْت عضبلت َ.

 "  ع.صلؾ رفعق.ف إ.  ا.طرعؽ ا.ذل ع.صلؾ إ.  ا.كمبي "
ردعة إال أفه. ت. فػْت فػ  َػ.ؼ فمػ  فاَه.ػُت فػ  ا. كػ.ءي  ...ُت أف أفطَؽ كلمَة ا..كر  ..لية ا.ك

تطلَع إ.   كقٍة كـ أغمَض ععفع   لعبًل ض.زًا رأ    ا ػٍؼ .مػ. كفػُت  ػد ع.فعتػ ي فػ...ف  زمزمعػة ا.مػ.ء 
ف.رت.ػػفُت مفهػػ.  لػػعبًل .أعػػدته. إ.عػػ   تػػ  ضػػدأْت أفف. ػػ ي ت ػػدَث  صػػرامٍة .كقػػة عػػف ا.م ػػ.طر ا.تػػ  

َػػراء مػػ. فقػػ.ـ  ػػ  مػػف فػػتِا .ػػ ك.ِت ا.طػػرؽ ا.تػػ   ت ػػهؿ  ركػػَة ا.ػػد.رع.ت  ػػتل ُؽ  ػػ..ك.رة ا.كردعػػة 
.ا.ػػد . .ت ا.. ػػكرعة .لقضػػ.ء علػػ  مػػ. ت قػػ  مػػف ا. ركػػةي افت.لػػُت ا.َػػّد .ا.دض.ػػة .أفػػ. أصػػي  إ.ػػ  
كبلم  ض.زًا رأ   عبلمة عل  اتف.   مع م. عق.. ,  ؿ تَرأُت . ا.ت   تردد عف ا. زِب ا.ذل عق.ُد 

ْر  ػػؤا.  اضتم.مػػً. ف.ػػدُت إ.ػػ  إصػػي.ً  متل  ػػً. د.َر ا.تلمعػػذ ا.ي.فػػِؿ ا.ػػذل ع ػػ..ُؿ ضػػذ  ا. ركػػة فلػػـ ع.ػػ
ا ػتع..َب ا.ػدرس  فضػ.ٍؿ .ا عَػ.ٍب  ػ..م.لـي ردَد ع ػ.رة   ا.قعػ.دة ا...مػة   مػرات عػدة, .ضػذا كػؿ مػ. 

 عرفت  عف  ركتهـي 
 تطلَع إ.ّ  م ت مً. . د ع.َد ع.ّد رم.فة كتف   ق ضتة ا.ق.عة, كـ  ا.ف  :

 ضؿ .ؾ أف تقدـ .ف.  دمة . فك.ف .ؾ ممف.فعف؟ "" 
 فّط طفُؿ ا.فرح ف  دا ل  .أَ ُت   رعة :

 " ف.ـي "
ـَ  لُت .أف. أتطلع إ.ع   كقٍة :  .  َؿ أْف عتكل

 " ع .دف  ذ.ؾي "
.ـ ع  رف   ..مهمة ا.ت   عكلفف   ه. .ضػذا مػ. زاد  لقػ  .ازداد كبلمػ  غم.ضػً.  عفمػ.  ػ.ؿ .ػ   ػاف 

 عف  ع.صبلفف  عفد ا.فَر  ع  رافف   ه.يا.رفعقعف ا.لذ
فػ   ػ.عة ال .  .ؽ .غمػ.ِض ا.مهمػة ا.تػ   ػا .ـ  هػ.,ف.تػ.   .ع.ت ا.لعؿ .أف.  ػعف فػرِح االمّرت أ. 

ػػُت  صػػ  ِة رفعقػػعف ملكمػػعف . ػػرف. د.ف أْف عفطػػَؽ أّل مفهمػػ. كلمػػًة عػػف ا.مهمػػة ا.تػػ   أعرفهػػ.  َر
ف مدُت   عل  أف  فَ ُت فع ي  .ػد م ػعٍر  اكلُؼ  ه.  ت     ُت األمر .ـ عكف  .ن ا ت .ٍر 

ػِ  رزمتػ    .رج ا.زمف ت. فف. عفد مضعٍؽ عفصُؿ  عف تّلعف أ. .طرل َ ؿي أ رج أ دضم. مف  َر
.رؽ مط.عتعف  حضم.ٍؿ .طلَب مف  أف أ ّلـ إ ػداضم. إ.ػ  إدارِة ا.م.ػر.ِع .األ ػرن إ.ػ  ا.ر عًػة ا.تػ  

ي أ ػػػدعُت ا ػػػت.دادًا .تففعػػػذ ا.مهمػػػة  ػػػؿ  ..يػػػُت فػػػ  تقػػػُع أعلػػػ  ا.َ ػػػؿ ا.ػػػذل عقػػػع ا.كمػػػب عفػػػد  ػػػف  
ا.ط.عةي أ..ر أ دضم. إ.  اتَ.  ا.طرعؽ ا.ذل عف ي  أْف أ لك  .ل.ص.ِؿ إ.  ا.طرعؽ ا.مػؤدل إ.ػ  

أطػراؼ  أ ػدضم. مػّد .ػ  دأْت أف.ار ا.فَر األ..  تظهر فرأعػُت  داعػَة ا.طرعػؽ  .ضػ.حيا.كمب . د  
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 طُت   ػذٍر  ػف ً. صػيعرًاي افز.قػْت  ػدم  علػ  صػ رة ف.تًػة أص. .  م.دعً. .ا تفع. مف ا.مك.في ض
. قطُت إال أف  فهضُت  رغـ األ.ـ ا.ذل ..رُت   ي  رُت   طء مت   ً.  اف عع.فً. تر  ف ي ظهَر 
.ػػ  طرعػػُؽ م.ػػ.ة م.ازعػػً. .لمػػ.ء ا.َػػ.رل فػػ  ا.ػػ.ادلي ات ذتػػ  . ػػرُت متَهػػً. إ.ػػ  َهػػِة ا.عمػػعفي  ركػػة 

.ر . فعػػؼ أ.راؽ, إضػػػ.فة إ.ػػػ  مػػ. ع ػػػم.  ا. ػػ.ًُؼ مػػػف أصػػػ.اٍت  ع.افػػ.ت أ. ز.ا ػػػؼ  ػػعف األ.ػػػَ
غرع ة ك.فْت تدف.ف  إ.  اإل راع ف  ا.م.   ػؿ ا.هر..ػةي فكػرُت  ػاْف أت لػص مػف األ.راؽ إال أفػ  
عد.ُت عف ا.فكرة  عث ك.ف .ػ  .ػ..ر غػ.مض .ضػ. أفػ  ع.ًػد إ.ػ  أضلػ  . ػا.ق  ا تفػ.ء  .ػ.دت  

 .ر م. ضف.ؾ مف عرا  ف ي 
مب ا.ذل ك.ف ع د. مهَ.رًا  عث .ـ أَر  .ن ا. .رس . .ض مف رة إ.  ا.ك   األ ع.صلُت  افف.

عم.ؿ ا.صع.فة .ا.مك.ًف ا.مت. فةي . فُت ف  مفتصؼ ا. ػ. ة أتطلػُع  ػ..    كػً. عّمػف عر ػُب  ػ  
 كلمػػٍة ت.ػػ.رف   ػػاف اإلف ػػ.فعة التػػزاؿ علػػ   عػػػد ا. عػػ.ةي ركلػػُت   ركػػٍة ع كعػػة عل ػػَة صػػفعٍا ف.رغػػػة 

ْت  مقر .ة د.ف أف ت دَث أعة ا.تف.تٍة مف أ دي د لُت  عمت  فرأعُت ط قًة ككعفة مف ا.ي ػ.ر فتد َر
ػػػُت مػػػف ت فت ػػػُت  ا ػػػف.ف  عل ػػػَة   ػػػت ا. ػػػرعر  قع تػػػ  . .َ..ػػػة فت تهػػػ.ي ػػػد غطػػػْت  ػػػرعرلي أ َر

ا. َ.ًري ..رُت  د.اٍر .مت.ة مع أ.ؿ زفعٍر د .ف  أففكػ  كػاف  أففػُث   ػراِت ا..مػري ت. فػُت عفػد 
ػدُت فف ػ  م .طػً.  ػ.ِب ا . عمػة أ ػتَل  األمػري ا تػرَب مفػ  ع.مػؿ   ػذٍر كػـ تػبل  آ ػر . .ػدض. َ.

ػػ.دل  ػػ.ا مػػف  عػػ.مهـ .تَم.ػػ.ا .ضػػـ عفظػػر.ف إ.ػػ   دض.ػػٍة غعػػر مصػػد عف َ.  .ػػدد مػػف ا..مػػ.ؿ  َر
 عػػػفهـي .م ػػػُت مػػػف  عػػػفهـ ا..ػػػ.ملعف ا.كػػػردععف ا.لػػػذعف ك.فػػػ. م.ػػػ  تلػػػؾ ا.لعلػػػةي أ تػػػرَب أ ػػػدضم. مفػػػ  

ي .ػػـ أ ػػتطْع أف أفطػػَؽ  كلمػػٍة .ا ػػدةي َل ػػُت علػػ  األرض .اضػػ.ً. رأ ػػ   ػػعف كفػػّ  .عػػ.فقف   فػػرحٍ 
فَل .ا  ..  .ضـ عتطل..ف إ.   .فقٍةي ك. دُت .كعبل أفقد ا. عطرة علػ  أعصػ.   .أَهػش  .. كػ.ء 
.فَ ُت  ذ.ؾ مكتفعً.   ّطعف مف ا.دمع    .ض. دم.ع ا.فرحي علمُت مفهـ  اف ا..مَؿ مت. ؼ  امٍر 

ر ا...ـ .لطرؽ ا..ػم..عة ا.ػذل .صػَؿ إ.ػ  ضفػ.  .ػد غع. فػ.  عػ.معف .ضػـ اآلف  .فتظػ.ر  ػراٍر مف ا.مدع
 ػ.عة ضػ َط مػف ا. فصػؼَ ًف .ا..م.ؿي  .د مر.ر مػ. عقػ.رب مف مدعرعة طرؽ ا.م.صؿ .  ِب ا.مك.
 ا.ر عًة َفدلي اتَ  ف .ل كـ أ  رف :

 " اآلمر عرعدؾ ! "
راًػػدي  ػػ..َؿ أف عكػػ.ف .د.دًا م.ػػ  .ضػػ. ع تضػػفف   ا ػػتق لف  عفػػد  ػػ.ب غرفػػٍة طعفعػػة ضػػ. ط  رت ػػة

ي أَل ف  َف   عل   رعٍر  دعدل .طلَب فط.رًا مف ا. عض ا.م ل.ؽ .ا...ل ا. . ف مفت.لة  ا .ةٍ 
تف...ف.  م.ً. . د  دأ أ ًلت  مصيعً. إ.   .ضتم.ـٍ .ت..طؼ .اض عفي ر.عُت .ػ   ..تفصػعؿ كػّؿ ا.ػذل 

تػػ  ا.مف.ػػ.رات فػػػراَح عقرأضػػ.  .ضتمػػ.ـٍ م.ػػػعرًا إ.ػػّ   عػػد  ف ػػػ. َػػرن م.ػػ   د ػػػٍة .أم.فػػة كػػـ  ػػػلمُت  رزم
 ا. .بي فهضُت ك  أ رج إال أف  أ. فف  كاف  تذكر أمرًا :

 " ر م.  فطل ؾ .لت قعؽ ف  مقر ا.فر ةي "
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.ػػػ.رُت  قلػػػٍؽ .د.ار .تر ػػػب, ال أعػػػرؼ مػػػ.ذا  ػػػاف.ُؿ .كػػػـ  ا ضػػػ  مػػػف ا.. ػػػِت  تػػػ  تفتهػػػ  ضػػػذ  
مػػف ضػػذ  ا..رطػػةي  ضػػعُت ا.لعػػؿ فػػ   عمتػػ  .كػػ.د عقضػػ  علػػ ي  اإلَػػراءات .كعػػؼ  ػػا رُج  ػػ..م.ً 

أصػػي    ػػ.ٍؼ إ.ػػ   ركػػِة ا. .ػػرات أ.  فعػػؼ أ.راؽ تقتػػرب مػػف ا. عمػػة فا  ػػ ه.  طػػ.ات  .تػػٍؿ 
تقترب مف ي .ـ أ تطع ا.ف.ـ  عث كلم. غف.ُت افه..ْت علّ  ا.ك.ا عسي عص.ة, َف.د  تل , ف.افعر 

, عع.ف تت. ؿ ا.ر مة مف  .تٍؿ ال تر  ت.ش عدا  أم.ـ اف ذاِؿ ا ف آدـ .ال ع.رُؼ م.ذا ت.فػ  ع ػ.رة دـٍ
  د عؿ ا.. .س  , عع.ف َ. ظٍة تفظُر إ.  فقطٍة  .عدة ف  ا.مدن ا.مَه.ؿ, ف.ضة  فد عة تبلمُس 
مػػؤ رة رأ ػػ , أ ػػمُع صػػ.ت ا.رص.صػػة .ضػػ  ت ػػرج مػػف ا.م ػػزف, أ ػػمُع  ركتهػػ. .ضػػ  تفتقػػؿ فػػ  

 َمت  فارن م   . د تف.كر ف  ا.ه.اء ف. تعقظ مرع. ً.ي ا.م. .رة, أ مُع أزعزض. .ض  ت ترُؽ َم
فػػ  صػػ .ِح ا.عػػ.ـ ا.تػػ..  . عفمػػ. كفػػُت َ.. ػػً. عفػػد  ػػ.ب ا. عمػػة افتظػػُر أمػػرًا مػػ., .صػػَؿ إ.ػػ  ا.كمػػب 
مرا ػػُب عمػػػٍؿ  .دمػػػً. مػػػف ا.مدعرعػػػة .ئل.ػػػراؼ علػػػ  م.ضػػػ.ع اف ػػػ .ب ا.م.ػػػدات .ا..مػػػ.ؿ إ.ػػػ  مدعفػػػة 

   ػبلمت  كػـ أ  رفػ   ػاف علػّ  أف أعػ.َد اآلف إ.ػ  ا.م.صػؿ زا .ي تَ.  إ.ّ  مص.ف ً. .مهفًً. علػ
ػ  إ.ػ  ا. ػع.رة ذّكرفػ   .مق. لِة ا. عد ا.مدعر .أ..ر إ.   ع.رة ا...فر.عت ا.ت  َ.ء  ه. .  ؿ أف أتَ.

  اف آ ذ  .َع.ت  م.  :
 "  د ال ت..د إ.  ضف. مرة أ رني "

 " أل مَف.ف  ع..د إ.  ضف. مرة أ رن !؟ "
 ػػد كفػػُت .اكقػػً. مػػف ذ.ػػؾ  عػػث .ػػـ ع ػػَؽ  ػػ.ن كبلكػػة ع.ػػَر ع.مػػً. الفتهػػ.ء  ػػدمت  رددُت مػػع فف ػػ  . 

ا.. كرعةي  عفم. افطلقت    ا. ع.رة كفت أرن ا.َ .ؿ . د أ .طته. غع.ـٌ  .د ف دْت أم.م   ط.ًة 
مػػػف ظػػػبلـٍ ت فػػػ  .راءضػػػ. أ.ػػػ . ً. .مزاغػػػَؿ .كه.فػػػً., .كفػػػُت أ.ػػػ.ُر  ػػػ..قرِؼ مػػػف كػػػّؿ  َػػػ.رة فعهػػػ., 

ُص م همة . لؼ كّؿ .ػَرة عقػُؼ  .تػٌؿ عفصػُب كمعفػ  مفتظػرًا .صػ.. ي طل ػُت مػف األ.َ.ُر ..ا 
ا. ػػ.ًؽ أف عزعػػَد مػػف ا. ػػرعة ..كفػػ  فػػدمُت علػػ  طل ػػ  فقػػد كػػ.ف أغلػػب ا.طرعػػؽ م.ازعػػً. .له..عػػة .ال 
ع .د إط.ر ا. ع.رة عف ا. .فة  .ن  ض.ة  فتعمترات, .ك.ف ض.َُس ا.م.ت م عطرًا عل , .عقعف  

ف ػ.ف مفكػ.د ا. ػظ َ.لفػ  أ.ػ.ر  ػاّف علػ  ا.طرعػِؽ تكمػُف ا.صػدفة أ. ا. ػظ .ر مػ. ا.مطلؽ  افف  إ
  أ. ا..ػػػعط.ف, كلهػػػـ ت ػػػ..ف.ا كػػػ  عفّكلػػػ.ا  هػػػذا ا.م لػػػ.ؽ ا.فػػػ.تئ علػػػ  صػػػف ِة ا. عػػػ.ة ا.مل ػػػ.ء, 
.دِ  أ. كم. ك.ف عردد أ   " َ.ء عف طرعؽ ا.يلط "ي  ػ..َؿ ا. ػ.ًُؽ أْف  ا.م ل.ؽ ا.ذل ال م رَر .َ.

ؿ ا.مهـ ا.ذل افقل ػِت ا.ػدفع.  عفمػ.  ع تف رَ  مف  عّم.  دَث أ. عيرعف   ..كبلـ  ر ـِ .  ص.رة ا.َر
.َهػػ.ي  ه  عفػػ  ف ػػ. ا.ف.فػػذة م ػػفدًا َ هتػػ  علػػ  َز  ػػم.ْت  ف ػػا ا تط.فػػ , غعػػر أفػػ  أ.ػػ ُت  ػػَ.
ارت ػػػػمْت أمػػػػ.م  صػػػػ.رُة َكػػػػِث ا.َفػػػػ.د ا.مكد ػػػػة علػػػػ   .ضػػػػه. .األذرع ا.مػػػػدالة .ا.ر ػػػػ.ب ا.ملت.عػػػػة 

 ا... صة   بلضٍة ف . ا.مَه.ؿ,  ركة ا.دـ ا. طعًة عل   ّد ا.َفدل ف . األرضي .ا..ع.ف
" .م.ذا  رَص ا.قتلُة عل  َمِع َكِث  تبلضـ .تكدع ه. عل   .ضه. عل  ا.ػرغـ مػف ضػعِؽ ا.. ػت 

 ؟ "
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 " ضؿ ضذا ا.م.هد ُع. ع فز.َة ا.ق.تِؿ ا.دم.عة ؟ "
َ.رت  .عل ػُس .ر هػ. أ. عفظػؼ م ػزف ا.طلقػ.ت " ضؿ  .ؿ .رف.    عفمػ. عػ.د مفتصػرًا .ضػ. علػّؼ  ػع

 مف ا.دم.ء ا.ت  علقت   : .قد تركف. َكث األعداء تبلاًل ؟ "
ت  .  أطف..  .ض. عمّ د .ػ.ر ع  ا.ككػعف كعػؼ أفػرَغ صػلعًة فػ  رأِس ا..ر ػ  ا.ػذل راح " ضؿ ر.ن .زَ.

 عق ؿ  ذاء  .عت. ؿ ذ.عبًل ؟ "
 

 " الي "
ف.فت َ  ا. .ًُؽ ض.غطً. فرامَؿ ا.. .ؼ فَاة فت. فت ا. ػع.رةي فّدْت مف  صر ة   أ. ضكذا    ُت   

تطلػػَع إ.ػػّ  ف. ت ػػمُت   َػػؿي أدرؾ ميػػزن ا ت ػػ.مت  ف.ضػػَع كفػػ  علػػ  كتفػػ  كػػـ أ.ػػ.ؿ  ػػعَ.رتعف, 
 ف...ف  .ا دة .ض. عردد :

 "   ع .عدؾيي   كرعـيي "
األ.ػَ.ر .م ػ.طر ا.طرعػؽ  .َد صمت  عفف.  ..َؿ ا. .ًؽ أف عك ر    دعٍث مفت.ؿ عػف ا.ط ع.ػة . 

. عفمػ. .ػػـ عَػػْد مفػ  ا ػػت.دادًا .لم.ػػ.ركة رّكػػز أفظػ.ر  علػػ  ا.طرعػػؽ م ركػػً.  ػعف فتػػرة .أ ػػرن مؤ.ػػر 
ا.رادع. عل  ا.م ط.ت اإلذاععػة فعرتفػُع صػ.ُت ....ػٍة .أزعػز رصػ.ص فعيلقػ  .ػ.تمً. ا.عػ.ـ األ ػ.د 

 كـ  رع.ف م. عف   غض   مرددًا صفعرًا .ل ِف غرعبي
 " افظْر ! "

أ. َؼ ا. ع.رة فَاًة .ض. ع.عُر إ.ػ  أعلػ  ا. ػفِا ا.م ػ.ذل .لطرعػؽ علػ  َهػة ا.ع ػ.ري تطل.ػُت إ.ػ  
 عػث أ.ػ.ر فرأعػػُت أر .ػَة َفػػ.د, أ ػدضـ ع ػ ب  يػػبًل .آ ػر ع ػػعر إ.ػ  ا. لػؼ  عفمػػ. ا.ك..ػث .ا.را ػػع 

ي .ػـ أَر ك.ف. ع عراف إ.  َػ.ف   ا. يػؿي كػ.ف.ا عه طػ.ف ا. ػفَا   ػذٍر . فػ.د هـ تتػد.  علػ  صػد.رضـ
.ػػعًً. غرع ػػً. فتطل.ػػُت إ.ػػ  ا. ػػ.ًؽ م تف ػػرًا عػػف  ػػّر ت. فػػِ  فا.ػػ.َر إ.ػػ  ا. يػػؿي رّكػػزُت فظػػرل فرأعػػت 
لعف  مبل س كردعة عتد.  رأ .ضم. علػ  ا.َػ.ف عف . ػد غطػ  .ػ.رضم. دـ مت كػري افقػ َض  َكت  َر

  تػ  ض طػ.ا مػف  ل   ...رُت  .ال تف.ؽي طل ُت مف ا. .ًؽ أف عفطلَؽ إال أف  .ـ ع.ػْر طل ػ   ػ.الً 
ا. فا . .ر.ا علػ  ا.طرعػؽ ا. َػرل أم.مفػ.ي ت ركػت ا. ػع.رة  ػ طء .  ػؿ أْف تَتػ.ز ا.م.ػهد أدرُت 
هػػ  ف ػػ. َهػػة ا. ػػ.ًؽ متَف ػػً. ا.فظػػر إ.ػػ  ا.م.ػػهد ا.ػػذل صػػ.ر  رع ػػً. َػػدًا مػػف ا.ف.فػػذةي ضػػيَط  .َ

   .ض. عردد :ا. .ًؽ عل  ا.مف   .ض. علّ.ح .لَف.د  ق ضٍة أفرد إ ه.مه. مفتص ة إ.  األعل
 "   عقّ.عهـيي "

هػػ   را تػػّ  .أفرغػػُت  ػػ.ًبًل أصػػفَر مػػّرًا, مػػؤل را تػػّ  ..ػػّ.ث  معصػػ ي ك.فػػْت .ػػ  راً ػػٌة  غطعػػُت َ.
غرع ة .ط.ـٌ .زج كاف  صمغي ..رُت  ا.ـٍ .دعد ف  م.دت  . د.ار كاف ا.َ .َؿ تد.ر  ..  مقل. ًة 

 ػ.ًؽ أف فت. ػَؼ عفػد مقهػ  صػيعر عقػع عل   ممهػ.,  تػ  .صػلف. إ.ػ  مدعفػة زا ػ. فطل ػُت مػف ا.
عل  ا...رع ا..ػ.ـي .ضػ.ُت رأ ػ  ت ػت  ففعػِة ا.مػ.ء فػزادْت  ر.دتػ  مػف ا. ػدر فػ  رأ ػ  فػاغم  
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ػػ.  مطم. ػػة ا.م.ػػ..ـ  عفمػػ.  علػػّ  ..ػػـ أ.ػػ.ْر إال .أفػػ. ممػػدد علػػ  كف ػػِة ا.مقهػػ  . ػػ..  عػػدد مػػف ا.َ.
عف مػػف اف.ػػيؿ ا. ػػ.ًؽ  ..ته.عػػة .ػػ ي اعتػػذرُت مػػف ا. ػػ.ًؽ  .ػػد أف ا ػػ ت.دُت .ععػػ  .افطلقفػػ.  ػػ.َر

دتػػػ  .د.دًا علػػػ  غعػػػر مػػػ.   ػػػرُت أضػػػؿ  مدعفػػػة زا ػػػ. علػػػ  مػػػ.  ػػػ  ت  .ػػػ  مػػػف مت.عػػػب غعػػػر أفػػػ  َ.
ػػ  ر ػػُت أ ػػرر .ضػػ.    ػػ ِب  ا.م.صػػؿ, ..كػػ  أ فػػَؼ مػػف كقلػػ  علعػػ  .م ...ػػة مفػػ  .تَػػ..ز  َر

ظُر مف  ضذ  اإل.ػ.رة األع.ـ ا.ص. ة ا.ت  مررُت  ه.ي تلقَؼ إ..رت   .كٍؿ .ـ أ صد  .ر م. ك.ف عفت
ـُ األكػػراَد .مصػػطف  ا. رزافػػ  .عع ػػ   ػػ.ار, مت.عػػدًا, داععػػً.   أف ع ػػر هـ .ع عػػَد ف ػػلهـ  فػػراح ع.ػػت
ف. ػػتير ُت .طرعقػػِة كبلمػػ  . ػػد كفػػُت أظفػػ  كردعػػً.  عػػث أّف ا.لكفػػة فػػ  .يتػػ  تػػ.    افػػ  .ػػعس عر عػػً. 

 فقلُت .  :
 " ..كف أ. َت كردعً. ؟ "

 " الي "
ع ػػ..ُؿ أف ُع .ػػَد عفػػ  تهمػػًة أ. عػػرّد إض.فػػًةي . عفمػػ. أدرَؾ مػػف  ػػبلؿ فظراتػػ  إ.عػػ   ػػاف  أَػػ.َب .كافػػ  

 أفتظر مف  ت.رعفً., تطلَع إ.ّ   زا.عِة ععف  . .ؿ :
 " أف. تركم.ف ي "

 ضززُت رأ   .أف. أردد :
 " أضبل . هبًليي فت.رؼيي كلف.  .ري "

أ .ُؿ .كف  .ـ عكت.ْؼ ذ.ؾ  ؿ راح عؤكد .  َ.ءْت ع .رت  األ عرة  طرعقة ت.    .دـ  ف.عت   م. 
 افتم.ء  :

 " أف. تركم.ف ي مف تل.فري "
 .  ؿ أف أفطَؽ  كلمٍة  .درف  :
 " ...ييي مف َم.عتكـي "

 ا تعقَظ ا ترازل .ض.اَ   فتطل.ُت إ.ع   فظرٍة َ.دة . لُت  . ء مف ا.صرامة :
 " م.ذا ت.ف  ؟ "

ضكػػذا  د ػػُتي  ػػّرَب فمػػ  مػػف أذفػػ  ض.م ػػً.  .. ػػّر, كػػاف تطلػػَع إ.ػػ   . ت ػػ.مٍة ت لػػ. مػػف ا.  ػػث أ. 
 ضف.ؾ ك..كً. عصي  إ.   دعكف. :
 " أف. تركم.ف  مف تل.فري "

 أزداد األمر عل  غم.ضً. .أدرَؾ ذ.ؾ فق.ؿ مصطف.ً. ا.كقة :
 " ع.ف  .ع. ي "

ه. فطػّت مفػػ  ضػ كة ف.ػػ.ركف  ا.ضػ َؾ .ضػػ. عضػػرب مقػ.َد ا. ػػع.رة مػرددًا أضػػ.زعَج .ػع.عًة .ػػـ أ ػػم.
 مف   ؿ عف عل   ف أ   ط..ب .أ.الد ي
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.صلف. مدعفَة ا.م.صؿ  .د فه.عة ا.د.اـ ا.ص .    قلعػٍؿ ف.ّدعػُت ا. ػ.ًؽ .ذض ػُت إ.ػ  ا.ففػدؽ ا.ػذل 
اعتػػدُت ا.م عػػَت فعػػ  كلمػػ. ًَػػُت إ.ػػ  ا.مدعفػػة  .فتظػػ.ر فتػػرة ا.ػػد.اـ ا.م ػػ.ً  .ا.تػػ  ت ػػدأ فػػ  ا. ػػ.عة 

ضػ. ا.ػذض.ب إ.ػ  ا. مػ.ـ فقػد كفػُت أ.ػ.ر  ػاف    .َػٍة إ.ػ  ا. .م ة عصػرًاي كػ.ف أ.ؿ .ػ ء ف.لتػ  
فم.    ب رغ ت  ف  ا. ر.ج مف َلػدلي  ت دعِؿ َلدل .عس    ِب ا.قمؿ ا.ذل ك.ف عاكُؿ َ دل .ا 
 ضػػعُت فتػػرة ط.علػػة ت ػػت ا.ػػدشي ارتفػػَع صػػ.ت فػػ  ك. عفػػة ا. مػػ.ـ ا.مبلصػػقة  اغفعػػٍة رعفعػػة ف.رفػػت 

 ص. ب ا.ص.ت :
 " مزضر ؟ "

ـَ علػػ   ف.دعػػُت فت. ػػؼَ  ا.صػػ.ت, . .ػػد كػػ.اٍف دفػػع مزضػػر كػػ.ظـ  ػػ.َب ا.ك. عفػػة .ضػػ. عصػػرخ فر ػػً.ي ضَػػ
ـْ    ِر إطػبلؽ  ػرا  ي أعػدُت علعػ   م..فقً. .ف ف عراة, .ك.ف  د علـ    ِر ا تط.ف  ..كف  .ـ ع.ل
ا..رعَط مقتض ً. .ك.ف عصي  إ.ّ  مرت كً. م ..اًل ك ػَت م.ػ.عر ي كػ.ف  ػد .صػؿ ا.ففػدؽ   لػ   .دمػً. 

.ػػر.ع ر ع.ػػة ػ  ػػفَ.ر . ػػد أ لػػَغ إدارة ا.م.ػػر.ع  افػػ   ػػعذضب  حَػػ.زة إ.ػػ  ا. ػػم..ة كػػـ ع.ػػ.د مػػف م
ػة ا.ذمػةي ذض فػ. م.ػً. إ.ػ  مدعرعػة طػرؽ ا.م.صػؿ ف. ػتق لف   .ع صَؿ عل  كت.ِب فه.عػة ا. دمػة .ت ًر
ػ  ال ع فػ  ط.ًفعتػ  .عػّدع  ا.ػ.رع  عػث  ا.مدعُر  ..تر عِب عل  غعر ع.دتػ  فقػد عرفتػ  مػتَهـَ ا.َ.
أفرَد غرفة ف  ا.مدعرعة َ.له. م َدًاي كفُت أرن أغلب ا.مػ.ظفعف عت ػ. ق.ف إ.ػ  ا.م ػَد فػ  . ػت 
صػبلة ا.ظهػر تملقػً. . ػد كػ.ف رفضػ  .مَػ.راة ا.مػ.ظفعف .  ػ ب تقرعػٍر كت ػ  أ ػد ا.ػذعف كفػُت أراضػػـ 
.أفػ. ف  ا. .فػة كلمػ. ذض ػُت إ.عهػ. فك.فػت ا.فتعَػة فقلػ  إ.ػ  م.ػر.ع ك.فم. ػ ي  .ػد أف أصػي  إ.ػّ  

أر.ل  صػػَة ا تطػػ.ف   ػػادّؽ تف.صػػعله. راح ع.ػػرُض أمػػ.م  .ػػ..ر   عفمػػ. تلقػػ  ا.  ػػر .كعػػؼ .ػػيل  
أمرف., كـ ضمس .   . ء مف ا.  ِد ا.مفت.ؿ كعؼ أّف ا.قع.دة ا. ع. عة  د اف.ػيلْت  ػ.ألمر  ػؿ إف 
ف ا. ػػػعد ا.ف.ًػػػب فف ػػػ   ػػػد اتصػػػَؿ  ػػػ  م تف ػػػرًا عػػػف ا.م.ضػػػ.ع, ..ػػػـ عػػػفَس أف علقػػػ  علػػػ  الً ػػػًة مػػػ

ا..ػػ..رات ا..طفعػػة مقلػػبًل فػػ  ا.. ػػت فف ػػ  مػػف  َػػـِ ا.م..فػػ.ة فػػ...طف ا..زعػػز عامرفػػ.  ػػاف فػػدفع مػػف 
 أَل  " ا.ي..  .ا.ففعس "ي .  ؿ أف تفته  ا.مق. لة أمر  دفِع كبلكم.ًة دعف.ر كمك.فاة م..عة . ي

افقتػػػ  علػػػ  ا تػػػرَح مزضػػػر أف ف عػػػَت ا.لعلػػػة األ عػػػرة فػػػ  ا.م.صػػػؿ علػػػ  أف ف ػػػ.فر غػػػدًا  ..طػػػ.ًرةي . 
مضٍض  عث أف  كفُت أ.ّد ا. ر.ج مف كػّؿ .ػ ء عػذّكرف   ..كػ. .س .أّف ا..صػ.َؿ إ.ػ  أضلػ  ضػ. 
.كعقػػػة ا.فَػػػ.ة ا.تػػػ  كفػػػُت أ.ػػػ.ُر  ػػػاف  م.ز.ػػػُت .ػػػـ أ صػػػْؿ علعهػػػ. ك.ملػػػة, ..كػػػعبل ف.ػػػ.َر  كقػػػِؿ ا.لعلػػػة 

ا.ملهػػ  كلمػػ. األ عػػرة اتفقفػػ. علػػ  أف فقضػػعه. فػػ  ا.ملهػػ ي كػػ.ف مزضػػر  ػػد اعتػػ.َد علػػ  ا.ػػذض.ب إ.ػػ  
 ضػػ  .علػػػة فػػ  ا.مدعفػػػة .كػػػ.ف ع.ػػرُؼ ا.فػػػدَؿ .أ ػػػم.ء ا.را صػػ.ت ا.مصػػػرع.ت, أمػػػ. أفػػ. فك.فػػػت ا.مػػػرة 
األ..  ا.ت  أد ؿ فعه. ضذا ا.َػ. ا.صػ. ب  اضػ.اً  ا. مػراء .أَ ػ.د ا.را صػ.ت ا.تػ  تتلػ.ن علػ  

ضػػ ب  .ػد فصػؼ متػػر  عػث َل ػف.  ػػرع عف مػف ا.م ػرحي  .ػػد أف دارِت ا. مػرة فػ  رأ ػػعف. . ػّؼ 
اإلعق.ع, أ..ر مزضر إ.  ف.دٍؿ ك.ف عقؼ  رع ػً. مفػ. فَػ.َء راكضػً.ي ته.م ػ. . ػد كفػُت م.ػي.اًل عفهمػ. 
 م ...ػػة طػػرِد األ.ػػ .ح ا.تػػ  ت ػػعط  ػػ ي ذضػػَب ا.فػػ.دؿ .عػػ.َد  .ػػد د ػػ.ًؽ .ضػػ. ع.ػػعُر إ.عفػػ.  ػػ..فه.ض 
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   .ػػػ ة ف.لمػػُت  ػػػاف مزضػػػر  ػػػد  َػػػز ك. عفػػػة مف.ز.ػػػة .مظلمػػة تقػػػع فػػػ  ا.طػػػ. ؽ ا.كػػػ.ف  .تطػػػّؿ علػػػ
 ا.م رحي اضتم.ـ م ..غ فع  .ف.دؿ عَعُد ا.ق.ادة ... ة ا.تذ.ؿي                  

ك.فػػت ا.مػػرة األ..ػػ  ا.تػػ  أ تػػرُب فعهػػ. مػػف َ ػػٍد أفكػػ.ل  قعقػػ ي فهػػداف ك عػػراف مضػػي.ط.ف   ّم..ػػِة 
ضكذا صدر . د ظهَر فصف. ا.ه..تعف ا. فعتعف ا.م عطتعف  .. لمتعف    ع .تهم. ا..امضة  ...ه.ة أ. 

رأعتهم.ي  معٌص  رعرل زضرل ا.ل.ف  بل أكمػ.ـ عك.ػُؼ عػف زفػدعف ممتلًػعف  فقػرتعف .اضػ تعف عفػد 
ا.مرفؽي ف ذ ع.ٍر ت تّؾ   .   فتكعُر ف  فف    لقً. .اضطرا ً. ع د. .اضػ ً. مػف ا. ركػة ا.بلإرادعػة 

هػػ  .ضػػ  تطػػرُؽ كا ػػه.  كا ههػػ. مػػف َ.  ػػ   تػػ  . ػػ. ّ ي رف.ػػْت كا ػػه. فرف.ػػُت كا ػػ ي  ّر ػػْت َ.
ه  ف.ممُت راً ًة  .عة ضّعَْت   . عَة أفف  فر ُت أعطس عط ػ.ٍت  ػرع.ة  اصطدـَ صدرض.  َ.
ف.رتف.ْت ض ك.تهـ .ضـ عتطل..ف إ.ّ  . د ا مرْت ععف.ل .راح ا.ر.ػُا عهطػؿ علػ  ذ فػ ي  ...ػُت 

  ػػرِت أف أَػػد .ك رعػػ.ً  ا.تػػ  ا تػػّؿ ت.ازفهػػ. م.ضػػ.ً.   ػػدعٍث ُع .ػػد عفػػ  .ػػ هَة ا.قلػػؽ أ. ا.هػػ.س فت
دُت   د أ رَج فهَد أَعرتػِ  .راح عل ػُس  ّفْت  ت  م علت ي ا.تفتُّ إ.  مزضر م تفَدًا فَ. ا.كلم.ُت َ.
 لمتػػ  .ضػػ  تفت.ػػُؿ ا.هعػػ.ج .عػػد  األ ػػرن تػػدعُؾ مػػ.  ػػعف ف ػػذعه. فتطلػػُؽ تا.ضػػ.ٍت مفت.لػػة مػػ.دًة . ػػ.فً. 

دُته. تفظُر إ.ػّ     ػٍث .ردعً. ال  ًة .فته. ا..لع.ي ا.تفتُّ إ.  أَعرت  م ..اًل ر ـ ا ت . مٍة .اكقة فَ.
ػًة  كافه. تدع.ف  أْف أف.َؿ م. عف.ل  مزضر  اَعرت ي امتدْت عدل   ٍَؿ إ.  ف ذض. فقر ته. مف  ف.َر
 عف  . عه. .ض  تفظُر إ.ّ   .عفعف  . رتعفي ارتف.ْت كف  علػ  ف ػذض. .ػعًً. ف.ػعًً. د.ف أف أفظػَر 

هه. م ..اًل اإلصي.ء إ.  ا.تيععرا ِت ا.ت   .ؼ ت دُث .  .أف. أ ترُب مف كهؼ ا.َف.في .ـ إ.  َ.
َؿ االعتػراَؼ  ػ  مػع فف ػ  فر مػ.  ػعتيعر األمػُر  .ػد  ػعفي  أ..ْر   .ن تقزٍز .كف   ...ُت أْف أَؤ
أ .ػػدْت كفػػ   ففػػ.ٍر أ. غػػفٍج ف.ف ػػ  ُت إ.ػػ  مػػ.ا .   ترفػػٍع مكلػػ.ـي .ػػ.رْت  .فك ػػ.رل فرف.ػػْت كا ػػ  

 أ. مرعضػً. علػػ  أ ػذ د.اًػ ي أ ػذُت ر.ػػفًة ك عػرة مػف ا..ع ػػك  . ر تػ  مػف فمػ  كافهػػ. ت ػ.عد طفػبلً 
ف.ػػػ.رُت  فػػػ.ٍر تلتهػػػُب فػػػ   لقػػػ  . ػػػ.لُت ف.رتف.ػػػْت ضػػػ كته. متقط.ػػػة كصػػػّف.رِة إفػػػذاٍر .ضػػػ  تتلػػػ.ن 
 .فت..ٍؿ ض.غطًة فهدعه.   .عدعه. فعرتف.ػ.ف أككػَر .تفػدفُع ا. لمتػ.ف  ػ.رزتعف فت.عػدضم.   ركػٍة أككػَر 

مف ا. رتق..ة ا.ت  أمػ.م  فم ػكْت ذراعػ    ػؿ أف أضػَع ا. ػّز فػ  فمػ ي تف...تػ   إغراًءي تف...ُت  ّزاً 
مػػػف  ػػػعف أصػػػ. .  .ضػػػ  تتطلػػػع إ.ػػػ  ععفػػػ   .را ػػػٍة كػػػـ .ضػػػ.ت   ػػػعف فهػػػدعه. مقر ػػػًة صػػػدرض. ف ػػػ. 
هػ ي  ّر ػػُت فمػػ  مػف صػػدرض. .ا.تهمػػُت  ػػّز ا. رتق..ػة م ػػ..اًل ك ػػَت .ػ..رل ا.متقػػزز مػػف  ركػػ.ِت  .َ

رأ    كفه. ض.غطًة     عف فهدعه.ي ارت.َش َ دل كل  ..كف د.ف ف..ٍة  ا..هر ا.  عفة فا .طتْ 
كفهػػ. را ػػػت أ. تهػػعٍج .ا ػػت دْت  ػػػ  رغ ػػة فػػػ  ا. كػػ.ءي ال أدرل إف ك.فػػْت  ػػػد .ػػ.رْت  ػػػذ.ؾ أـ ال, .

 يافتص.رض. .  رعته. مف طفٍؿ عتعـٍ .ر م. أرادْت أف ت.ّ َر عف  تمّ د ..رل   فّ.,
 " د عؿ ا.. .سيي "

ف  ا..ادل أ. مف َ.ِؼ األرض  م.ُت   .ض.ٍح .دعدي ضؿ غف.ُت علػ  صػدرض. د.ف تردد صدن 
أْف أدرل ؟ أـ أّف ا.ص.ت م.زاؿ عبل قف  ف  ص .ت ي ..رْت   .ر م. ارت ػ.ك  أ. ػ  .ػ  ذ.ػؾ   
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..ت ي .د.ف إرادة مفػ   ...ػُت أف أعتػرؼ .هػ.  ػ.ألمر .أر.ل   اف أمرًا غرع ً. عضعُؽ  ف.   عل  َر
ال أف   م.ُت ص.َت مزضر .ض. عفهرف   . تهزاٍء .عيّعر ا. ػدعثي . عفمػ. تاكػد  ػاف  .ه. ا. ك.عة إ

ا ت.ع ُت ر ..ت  ع.د إ.  َ د أَعرتِ  . د عراض. إال مف  ط.ة ا.كل.ت ا.صػيعرِة . ػد مػّد كفّػ  إ.ػ  
م. ت تهػ. .راح عفػرُؾ متا.ضػً. ككػ.ٍر ضػ.ًجي ال ظػْت ارت ػ.ك  . ػد أ..ػكُت علػ  إفػراغ فصػِؼ ا.قفعفػة 
ه  فتذكرُت كّؼ ا.فقعب ع د ا.ق.در   ػؿ أف  فم كْت كف  ض.غطً. علعه. . كفه. األ رن رف.ت َ.
عمطرفػػ    صػػ.   .ا.ق.تػػؿ ا.كػػردل ا.ػػذل كػػ.ف ع.لػػُف افتصػػ.ر  . ػػ رعت  مفػػ   ...ػػفقة .ضػػ. عػػردد " ال 
مػػػَا ت ػػػْؼيي ال ت ػػػْؼ " ي تطل.ػػػُت إ.عهػػػ. .كػػػاف  أفتظػػػر أمػػػرًا م.ػػػ. هً. .كفهػػػ. ك.فػػػْت تفظػػػُر إ.ػػػّ   مبل

م .عػػدٍة ت لػػ. مػػف افتصػػ.ر أ. افك ػػ.ري ا ػػتَم.ُت مػػ. ت قّػػ  .ػػ  مػػف  ػػ.ٍة .ر ػػُت أ ػػدُؽ فػػ  ععفعهػػ. 
 َففعف أكقلهم. ا.ُ كري م  ْت ظ.ضر كف   ح ه.مه. م ركًة ا.. ط  علػ  را تػ   طرعقػة اإلعػبلج 

 فف.ِد .اإل راج كـ    ْت كف    ركة  طعًة ..ض.ته. عل  ف ذض. ا...رعةي تصل ْت كف  ف ركْته. 
صػػ ٍر ف ػػ. األعلػػ   تػػ  .ضػػ.ْته.  ػػعف ف ػػذعه. .أط قػػْت علعهػػ.ي ت ركػػْت أصػػ. .    َػػٍؿ فاتل.ػػْت 

 ,   ػػ.ب كهفهػػ.  ط.طػػً. عم.دعػػةً َعػػدض.  ف.ػػ.ٍة مصػػطف.ة كػػـ تطل.ػػْت إ.ػػّ  م.ػػَ.ًة فر ػػُت أ ػػّط علػػ
ردة متر  ً. أف تفتفَض ف ..ت  أ. ت تجي امتدْت عدض. ف . ف ذل .ضػ  تتطلػع إ.ػّ   فظػرات تر ػٍب .ػ
مػػف  ف.لػػ  ف. ت ػػلمُت إلرادتهػػ.ي ارتف.ػػْت كفهػػ.  َػػرأٍة أ َلتفػػ  .را ػػْت تػػدعؾ  قػػ.ٍة مػػ.  ػػعف ف ػػذلّ 

األ فؿ إ.  األعل  فاغمضُت ععف  م فدًا رأ ػ   حضمػ.ٍؿ علػ  م ػفِد ا.كر ػ  . ػد .ػ.رُت   ػر.دٍة 
 تتمركُز فػ  رأس  ضػع   . ػ.ًٍؿ .ػزج ع ػعؿ علػ  ف ػذلي  ػ  ْت  ػّ .ب ا. فطلػ.ف  ػ طء .أد لػتْ 
كفهػػ. ت  ػػُث عػػف طػػ.ًٍر مفػػزٍ. فػػ  زا.عػػِة ا.قفػػصي اصػػط.دْت  م ت ػػلمً. متكػػ.رًا علػػ  فف ػػ ي  ركػػْت 
أف.مله. عل  رأ   .عل   ّز ا. ت.ف فا.غَؿ ف  افكم.. ي ..رُت   ر.دِة أف.مله. ف رْت فػ  َ ػدل 

طًة ا تطػػ.ف ي تطل.ػػْت إ.ػػّ    ػػر.د,  . ػػ مػػف اغتصػػ.ٍب ظػػؿ عبلزمفػػ  طعلػػَة أعػػ.ـكلّػػ  رع.ػػٌة . ػػ.ٌؼ 
كفعه. ف  ا.ه.اء, راف.ًة كتفعه., م.طًة .فتعه.  ت رـٍ . عرةي تلؾ ا.ل ظػة كػ.ف مزضػر  ػد أفهػ  ر لتػ  
علػػ  َ ػػِد أَعرتػػػ  .راَح عم ػػُا أ ػػػفَؿ  طفػػِ   مفػػػدعٍؿ .ر ػػ  . ػػػد ارتف.ػػْت ضػػػ ك.تهم.ي فهضػػت. فػػػ  

كػٍة  ػرع.ة . ظٍة .ا دة .  ؿ أف تي.درا ا.ك. عفة .ض.ت أَعرت  كفهػ. علػ  رأ ػ  ضػ.زة .ػ.رل   ر 
 كافه. تداعب   ف. رأَس طفؿ مك .ِر ا. .طري

 
 عفم. أ ل.ِت ا.ط.ًرُة مف مط.ِر ا.م.صؿ .رأعُت ظبل.ه. عل  ا.مدرِج .ض  ترتفُع .عًً. ف.عًً. ..رُت 
.دُ  ف  ا.ط.ًرِة كفعؿ أْف ع.ط  ا.صػدفِة  ٌؿ مفك.د ا. ظ, َ.  .. .ؼ .ا.تدْت  ط.َة عقعف   اف  َر

ف  .ت.ػ..  م ػػررًا إل ػػق.طه., .كفػ  .علػػ  ا.ػرغـ مػػف  ػػ.ف  كفػُت أ.ػػ.ر  ػػاف  أ. ا. ػظ أ.    ػػ  .
كلمػػ. ازددُت ت لعقػػً. ازدادْت غر تػػ  عػػف األرضي تطل.ػػُت مػػف ا.ف.فػػذِة ا.صػػيعرة إ.ػػ  األرض فرأعػػت 

بًل  .أل ػ  .ا..ػػذاب, فهػَر دَلػة . ػد  ػدا  طػػً. رفع.ػً. عمضػ  مػف .ػم.ِؿ ا.كػػ. .ِس  تػ  َف. ػِ  م ّمػ
.مضػػعفة  اففػػ. اآلف علػػ  ارتفػػ.ع  ػػتة .كبلكػػعف أ.ػػؼ  ػػدـ عػػف  ػػطِا ا.  ػػر .ػػ.رُت . عفمػػ. أعلفػػِت ا
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 رغ ٍة .. أف ا.ط.ًرة .ف تت. َؼ عفد ضػذا ا.م ػت.ن .تت.غػؿ أعلػ  .أعلػ   تػ  ا. ػم.ء ا. ػ. .ة,  ػؿ 
  ت  ا..رش ا..ظعـي

 
ـَ ك.فعًة .مُؿ ع.رعف مّ ػ. ً. فػ  مركػز ا.فر ػة ا. ٜٛٚٔف  ا.ع.ـِ ا.ك..ث مف أع.ر  مدرعػة ا.ك..كػة ا.تا

ا.متمركػػزة عفػػد   عػػرة ا.  .فعػػةي َل ػػف. عفػػد  ػػ.ِب    لػػـ ا.. ػػدة   مفتظػػرعف ا ػػتبلـ كتػػ.ِب ت ػػرع ف.ي 
ر.ن كّؿ مفهـ  فرٍح م. َرن .   بلؿ األر .ة ع.ر .هرًا إال أف. فقد  قعُت ص.متً.  عث أفػ  كفػُت 

كتػ.ب ا.ت ػرعاي  ػ..َؿ  أ..ر  اّف م.  دث .  .ػف عفتهػ    ػه..ة . ػا مل  م.ػ  َر ػً. .ػف عم ػ. 
ـَ  مػػ. َػػػرن .ػػ  إال أفػػ   قعػػُت صػػ.متً. م ػػ..اًل اإلَ. ػػة  كػػػبلـٍ  ا.ػػ .ُض أْف عيرعفػػ   ػػ..كبلـ . ػػد علػػ
مقتضٍب م ..اًل ته.عف األمري مّر ا.فقعُب ع د ا.قػ.در مػف أم.مفػ.ي ت. ػؼ صػ.ر ً.  .َرفػٍة م تف ػرًا 

م.ػػعف, . عفمػػ. غػػ.دَر ا.مكػػ.ف رف.ػػُت عػػف  ػػّر تَم.فػػ. فاطر ػػُت إ.ػػ  األرض مفز.عػػً. فػػ  داًػػرة ا.متَ
رأ ػػػ   ل ػػػًة فرأعػػػُت عَعزتػػػ  ا.ك عػػػرة .ضػػػ  ترتفػػػُع .تفػػػزُؿ  م.ػػػعت  ا.مته.دعػػػة . ػػػد تػػػدّ.  علػػػ   ػػػ.   

 م دس ظ.مئ .دم ي
فػػ. مػػف ا.م. ػػكر,  ػػّث ا.ػػ .ض  طػػ.  م.دعػػً. آ ػػَر . ظػػ.ِت ع .دعتػػ  م ػػتفبًل  .ف.ت. ػػ    عفمػػ.  َر

ـَ طقػَس كراضعتػ  . قػدل علػ   األ دل   ضكذا ك.ف عظّف أغل هـ  ي ت لفتُ  عف ا.َمع  لعبًل ك  أ ع
ا.َعِش .ا..لـِ  ؿ علػ  ا.ػ.طف ا. ػ.ك   َ ..ػِ  . ػه..ِ يي  افهػ.رِ  ..ػبلالتِ  ا.دم.عػة, .ػذا فقػد ك.فػْت 

 داًرُة ا. .ِؿ ا.ذل ر مته.  قضع   أ. َع  ككعٍر مف داًرِة ا.م. كري
 

.ععففػ. اإلَ ػ.رل .فػ  ففػِس ا.ػد.اًر ا.تػ   ضػعف. م. كدُت أف   .عًً. مف ا.ك. .س  ت  ظهَر أمُر ت
ػعس ا.مؤ  ػة ا...مػة .لطػرؽ .ا.َ ػ.ر  فعه. فترة  دمتف. ا.. ػكرعةي د لػُت غ.ضػ ً. علػ   ػكرتعِر ًر
فتطلَع إ.ّ   . تيراٍب م.ػفقً. علػ  فػزِؽ مراضػٍؽ ال ع.ػرُؼ  طػ.رَة ا تَ.َػ , فػاّل متهػ.ٍر أ. مَفػ.ف 

ػعس ا.مؤ  ػػة ا...مػة .لطػػرؽ ع.لػُف عصػع.ف  علػػ   ػراٍر صػ.دٍر مػػف مَلػ س  عػ.دة ا.كػػ.رة, . ت. عػع ًر
.ا.َ .ر ع د ا..ض.ب ا.مفت  ا.ذل عرت.ُب ا.م.ظف.ف عفػد ذكػِر ا ػم ي  ػ..َؿ ا. ػكرتعُر أْف ع.ضػَا 
.  عدـ َد.ن م. أف.ل  كـ ت .َؿ ت.ضع   إ.  فصٍا مػ طٍف  ..تهدعػد, . عفمػ. عَػَز عػف فصػ   

ا. ػ.بي تطل.ػُت إ.عػ   يضػٍب .  ػؿ أْف أغػ.دَر ا.يرفػة عػدُت إ.عػ   ارتفَع ص.ُت  ف.ضرًا م.عرًا  عدِ  ف ػ.
ك.فعػةي فظػػر إ.ػػ   يضػػٍب .كفػػ  ا ػػتاذفت   لطػؼي  ػػ..َؿ أف عيلػػَؽ أمػػ.م  ا.طرعػػؽ رافضػػً. اإلفصػػ.ت 
إ.ػػػ  .ػػػك.ال إال أفػػػ   ػػػ قت   .ػػػرِح  ضػػػعت , . ..مػػػ.  ػػػمَع ا ػػػم  . داعػػػة ا.قصػػػة  تػػػ  فظػػػَر إ.ػػػ  

  .ف ه.ٍر .ض. عردد :
 يييي ؟ "" أفَت  معد ي

ضززت رأ    .إلعَ.ِب .أف. أتطلُع ف  ععفع   فظرة م تَفزةي ضدأ  لعبًل كـ أ.ػ.ر إ.ػّ   ػ..َل.س علػ  
كر ّ   رعٍب مف ي ا ترَح علّ  أف أطلَب مق. لة ا. عد ًرعس ا.مؤ  ة كػـ راَح علقففػ  أصػ.َؿ ا.زعػ.رة 
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ؿ .طلػػب ا.فقػػؿ إ.ػػ  ا.مكػػ.ف  ػػدءًا مػػف طرعقػػِة فػػتِا ا. ػػ.ب .ا.. ػػ.ؼ أمػػ.ـ ا. ػػعد . تػػ  كلمػػ.ت ا.ت. ػػ
ا.ذل أرغب فع ي د َؿ غرفَة  عدِ  .ع.د م ت مً. .ع .رف     ػِر ا.م.افقػة علػ  ا.مق. لػة  ػؿ إفػ  أ ػّر 
.   اّف ا. عد ًرعس ا.مؤ  ة افت َ   .ضتم.ـٍ  عفم. ُذكر ا م  أم.مػ  .ا ػت.َؿ .قػ.ً ي .ف.ػبًل .  ػَؿ 

 عرعة طرؽ م .فظة ا.ك.تيأْف أكمَؿ ا م  ا.كبلك  .ّ َع عرعضة فقل  إ.  مد
 

كػػ.ف م ػػ.ء  زعرافعػػً.  ػػ. فً. .كفػػت أ ػػُؼ علػػ  كػػ.رفعش دَلػػة مق. ػػؿ  ػػدة ا.كػػ.ت, أ لّػػب صػػف .ٍت 
دامعًة مف تارعِخ األ   ا.مكت.ب عل  صف ة ضذا ا.فهر ا. .در, .كػـ أ.رَث أ فػ.ء  مػف .ػق.ءي كّفػ. 

اال تراَب مػف تارع ػِ  ا.ػدم.ل كػعبل  أطف.اًل ف .ُؼ اال تراَب مف  كعبل تلتهمف. أعم.   .ض. ف ف ف .ؼُ 
ت ػػتعقَظ فعػػ  ر.ح االفتقػػ.ـي كػػ.ف عفقصػػف. م.رفػػة معػػزة أ ػػرن فػػ  ضػػذا ا.فهػػر ا.َػػ.رل مفػػذ أزٍؿ  .عػػد, 
.أّفػػ  عكػػ.ف .فػػ. ذ.ػػؾ .ف ػػف ا.صػػي.ر, ُففػػزؿ ز.ار فػػ. ا..ر عػػة فعػػ  .ففظػػُر إ.عهػػ. .ضػػ  تفػػدفُع  قػػ.ٍة ف ػػ. 

ف م.ؾ " إ.  أعف  فذضب ؟ ف  ر لػِة ا.ففػ  أـ ر لػة ا.مَه.ؿ فف  ر    ذاَة طف..تف. " أفف. ذاض . 
 ف . أعم. ف. ا.  عقة ؟ي ف  ر لٍة ف . ا.م.ض  أـ أّف ضف..ؾ ض.الك. َدعد  .دـ ؟

" مػػ.ذا  قػػػ  .ػػَؾ أعهػػػ. ا.قػػػدر مػػف  َػػػٍة .ت.ػػػذع   ؟ مػػ.ذا  قػػػ  .ػػِؾ أعتهػػػ. ا.صػػػدفة مػػف  علػػػٍة تف ػػػَه. 
ًؾ ! أعه.   ا.كرعـ دعف  أَر ف.متؾ ... ا.ضر.رة ضدل ؟ أعه. ا..طف دعف  أتففس .عًً. مف ض.ا

 مكق.ؿ ذرة ك  أ ّدَث عفه.!ي"
ا تر ْت مف  أ داـٌ أعرُؼ . ع  ط.اته.ي ا.تفّت فرأعُت صف.ل أ. . عه  كم. ك.ف.ا عر.ففػ.ي .ػـ أف.َػا 
عل  ا.رغـ مف مر.ِر أككر مف  فة عل  آ ر .ق.ء  عففػ.ي .ضػَع عػد  علػ  كتفػ  .اتكػا علػ   ػع.ج 

اَح عفظػػر إ.ػػ  ا.َهػػِة ا.تػػ  أفظػػُر إ.عهػػ. مصػػيعف إ.ػػ  صػػ ِب ا.مػػ.ء ا.متػػدفؽ مػػف ت ػػت ا.فهػػر كػػـ ر 
ِ  مف كلعة   .ا .ت ا. دة, ص.متً. ك.ف ع دكف   م. أفكُر فع ي ك.ف  زعفً. مكل  عل  ا.رغـ مف ت َر

 اآلداب  تف.ؽ, .ض. ض. عفتظر  .   إ.  ا. دمة ا.. كرعةي
اآلف, .َمْف عػدرل مػ.ذا ت  ػئ .ػؾ ا.صػدفة .ا.ضػر.رة .أل  " ض. ف ف فت .دُؿ األد.اَر, .قد َ.ء د.رؾَ 

 ع د ا.ق.در  تص.دؼ ؟ .أل فداًّ  كردل  ع ّملؾ .زَر ما .ت  ؟ "
تطلَع إ.ّ  كاف   د  رأ م. عد.ُر فػ  ذضفػ  كػـ عػ.د عتامػُؿ ا.فهػَر مكلػ ي  .ػد فتػرة صػمٍت كفػ. فت ػدُث 

 فف   :  بل.ه. ع ر ا.ت .طِر  .ؿ د.ف أْف عفظَر إ.ّ  كاف  ع دث
 " ا.ق.دـ أ طري "
 " م.ذا ت.ف  ؟ " 
  لُت ف..تفَت إ.ّ  :

 " ا.َ هة ا..طفعة ف   طري "
" .كفػػ    عػػؾ . ..َ هػة ا..طفعػػة  ػػ رعٍة أدرَؾ ميزاضػػ., .كػدُت أ ػػ.ُؿ .ػ  " طػػز تطل.ػُت إ.عػػ   . ت ػ.مةِ 

ٍب م.ز.ػػت صػػمّت كػػ  أعػػرَؼ مفػػ  أ  ػػ.رًا كفػػُت مقط.عػػً. عفهػػ. ..ػػ. أفػػ  . ػػبلؿ فتػػرٍة  صػػعرة .أل ػػ .
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أَهله.  د أعدُت عبل ت   .. زب .ا.تقعُت  ..رف.ؽ, ..ـ أ..ْر مف  ػبلؿ األ .دعػث ا.تػ  دارْت فػ  
االَتم.ع  اّف .عًً.  د ع دث  رع ً.ي ك.فْت ضف.ؾ  .ض ا. بلف.ت  عف ا. ز عف ا.مت ..فعف  د  ػدأْت 

تمػػػ.ـ .مػػػ. عق..ػػػ  تظهػػػُر علػػػ  ا. ػػػطا ..كػػػف .ػػػـ ع ػػػْف  .ػػػد . ػػػُت االففَػػػ.ر, .ػػػذ.ؾ ر ػػػُت أصػػػي   .ض
صػػ.    .فػػ  دا لػػ  .ػػ ء ع فزفػػ  علػػ  م..ك ػػت , .ػػ ء كػػ.مف فػػ  فف ػػ  مػػف عهػػد ا.طف..ػػػة 

 .أ  ُب أف  ع .د.ف  ا....ر فف  ي أض.ؼ :
 "  فذضب  .ر ة م.ءي "

ُت  ػاف  أ.ػ.طر  االفتمػ.ء إ.ػ   ػزٍب .ػ  صػف.ُت ا.فهػر أ .ؿ .  " ت تاضل.ف " .كفػ  تػذكر  ك.فعًة كدتُ 
أل ػػ  .ا.ففػػ  .ا.م.ػػ.فؽ, . ػػرغـ ذ.ػػؾ فهػػ.  ػػ.در  ضػػع.ع  .ف ػػف  ػػ.در.ف فهػػ. أعضػػ. تػػارعخ مػػف ا
  ..م  ة .  ف ا.فعةي

 " .م. ا..مؿ ؟ "
 لػُت ذ.ػؾ . ػد أطلقػػُت ضػ كًة .هػذا ا. ػػؤاؿ ذل ا.ميػزن ا.مػزد.جي ا.تفػَت إ.ػػّ  . فظػرِة تافعػٍب .عتػػٍب 

 أ.  ه. رداَء ا.ت دل إذ  .ؿ :
 " .عس أم.مف.  .ن أف فصمدي "

ه  إ.  ا.َهة األ رن فادركُت  اف  عت ..  ا.فظَر إ.ّ  كػعبل أك.ػَؼ  .ؿ  عقعٍف  . ذج كـ أ..َح  َ.
 كذ   .اّدع.ء ي    

ف  عصِر ع.ـ ا.كػ.ف  .ا...ػرعف مػف تمػ.ز كفػُت َ.. ػً. فػ  مقهػ  زفػ.د مفتظػرًا ك...ػ.دة فػرج .ػ..ل 
ُت .كرعـ ف.صر .آ رعف عَم.ف   هـ ض.َُس ا.كت. ة .ت .دؿ ا.كتبي . عفم. .ـ عاِت أ  د مفهـ  َر

ـّ إ.قػ.ء ا.قػ ض علػ   .ػض  مف ا.مقه  متَ. ً.,  .صًة .أف  ملَة مط.ردِة ا..ع.عععف  ػد  ػدأْت .تػ
مف رف.ٍؽ أعرفهـ ..كف ا.تطمعف.ت ا.ت  ك.ف ع .كه. ا. زب إ.عف. ك.فت ت.    افهػ. اعتقػ.الت فردعػة 

عف .اَهػة ا.مقهػ ي .ػّ.َح  ر م. ضدفه. َّس ا.ف ضي عفد اف.ط.فِة ز .ؽ فرع  رأعُت كرعـ عقؼ  .عداً 
.ػػ  . ػػّث  طػػ.  فػػ  ا.ز ػػ.ؽ ف مفػػُت  ػػاف ضفػػ.ؾ أمػػرًا  ػػد  ػػدثي ت. ػػَؼ .ضػػ. علػػتقُط أفف. ػػ  الضكػػً. كػػـ 

 ضمَس .  :
 " أمس اعتِقؿ فرجي "

ـّ اعتق..هـ  بلؿ .علة األمس .ا.ع.ـ :  . .َ..ٍة راح ع.دد .  أ م.ء األ. .ص ا.ذعف ت
 " " َبلؿ, فبلح, عل , رزاؽ ا. ع.ط يييي

 كـ تركف  .ض. عردد :
 " افت   . ..ؾ, دعر  ..ؾ, ا تِؼ, اضرْب يييي "

 " .عس أم.مف.  .ن أف فصمدي "
 عق.ُؿ . عه  فاض ُؾ مف   . رًا ي

 " إ.  مت   فصمد ؟ كعؼ  فصمد ؟ .م.ذا  فصمد ؟ "
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مػ. " م.    ..ؾ افتهت ا. ..ف  . ّلصت, فقدر افَع ؾ  ال . ػت فرعػد, ضػ , .أفػت ت.ػرؼ ا. قعػة, 
 ع لصؾ أ . .عفعفي "

 ع.َد ص.ُت ا.فقعِب ع د ا.ق.در عتردد ف  أذف ي
 "  اضربي ف.ـ  اضربي "

 أ رعُت إ.  ا. عت  ..كً. طرعَؽ األز ة ا.ضعقةي 
 "  ا .فر ا.لعلة إ.   يداد .مف ضف.ؾ  افتظر فصع ة ا.رف.ؽي"

 ضذا م. اتفقف. علع  أف. .ص.    ف  آ ر .ق.ء .ف.ي
  

ك.فْت فترة إَػ.زة  ػ.ء ا. ػظ .ضػ. ضػ. ع.ػ.د إ.ػ  عملػ   مكػ. رٍة .ا  ػبلص, .ضػ.ض.  م .ف ع.مً. فقط 
َد . علًة أ رن .مط.ردت , . علة ر م. ت تلؼ عف . .ًِؿ ا.فقعب أ. ا.فداً  ا.كردل ا.ذل .ـ   د َ.
عَْد غعرل عدفُع فػ.ت.رَة   ػ.ب ا.ظلػـ ا.قػ.م  ا.ػذل ع.ػ.ف  مفػ , ..كػف مػ.ذا  .ػد؟ي ا.. ػ.ًؿ ت تلػؼ 

 .ا دة " اإلذالؿ "ي .ا.ي.عة 
.ػػ.رٌع .ا ػػد  قػػ  علػػ  أف أ ط.ػػ  .ل.صػػ.ِؿ إ.ػػ   عتفػػ. . ػػد علمػػُت  ػػاّف  ملػػتهـ ضػػذل ت تلػػُؼ عػػف 
ا. مػبلِت ا. ػػ. قة فهػـ ال عقت مػػ.ف ا. عػػ.َت أ. ع  كػ.ف عػػف ا.مف.ػ.رات كمػػ. كػػ.ف عف.ػُؿ فػػ  ا. ػػ. ؽ 

ػػ.ُؿ ا..ػػرطة ا. ػػرعة ضػػػد م..رضػػعهـي إفهػػـ اآلف أككػػػَر . . ػػة .تهػػذع ً.ي تق تػػػرُب مػػف  لفػػَؾ  ػػػع.رُة َر
هعف  لعقػػػعف  ا.فػػػ..كس .اكػػػف أ. ا.بلفػػػدكر.زري ت فّػػػُض  ػػػرعته.ي تت. ػػػُؼي عفػػػزُؿ مفهػػػ. .ػػػ. .ف  ػػػَ.
.مبل ػػػس أفعقػػػة .ر مػػػ. ع مػػػبلف كت. ػػػً. أ. صػػػ عفة ت ػػػت أ طعهمػػػ.ي تمضػػػ  ا. ػػػع.رة كػػػـ تقػػػُؼ عفػػػد 

ؾ .عتطلػع إ.ػ  أ .ػ.ء مف.طِؼ ا...رعي ع رُج  .ًقه.ي عفتُا مقدمَة ا. ع.رةي عقعُس ا.زعَت فػ  ا.م ػر 
ا. ع.رِة  .ضتم.ـٍ  عفم. العزاؿ ا... .ف ع عراف  لفَؾ   طءي تقترُب  ط.اتهم.ي ع ػعُر كػؿ مفهمػ. علػ  

 َ.ف عؾي علق  أ دضم. ت عة مهذ ة .كّف  تفقّض عل  كفؾي
 " ت ما أ ت.ذ تركب م.ف.ي "

 " عف.ًا إ.  أعف ؟ "
 عَؾ ا.َ.اُب َ.ضزًا :تَعُب  د ل.م. عٍة .تهذعٍب مفت.بًل ا.ي .ء فعات

 "  .عة .ا دة  تَعب فعه. عل   .ض األ ًلة كـ ت..د إ.  أضلؾي "
 ت تّج :

 " ..كْف َمْف أفتـ ؟"
 " كْؿ  را ! "

عفته  ا. .اُر .تص.ُد ا. ع.رة ص.غرًاي تفطلُؽ ا. ػع.رة   ػرعٍة مَف.فػةي ت ػرُؾ كتفعػَؾ  تملمػٍؿ كافػؾ 
  .صرتؾ : ت ..ُؿ ك َر أغبلٍؿ .ضمعةي ُتيرز إص ع ف 

 " مفع.ؾ, أ . ا..ع.رة يييي "
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ت ػػتّج, .كفػػَؾ تصػػُؿ مدعرعػػة األمػػفي ضفػػ.ؾ  ػػتَد أّف ضػػذ  ا.كلمػػ.ِت ضػػ  ضػػمف ا. ػػرِؼ األ.ؿ فػػ  
 أ َدعِة ا..ت.ًـ .أفه. ا.صف ة األ..  مف م.َـ اإلذالؿي

َ. ػػ.ِت  أفػ. فف ػ  ال أعػرؼ .مػ.ذا  قعػُت  م ػة أعػ.ـٍ فػ    ضػع.فتهـ   ..مػ.ذا كػّؿ ضػذا ا.كػـر  تقػدعـِ 
ـّ ا.ت. عػػػع علعهػػ. آَػػبًل أـ عػػ.َبًل مت.هػػدًا عػػدـ مزا..ػػػة  ا.ت.ػػذعب ط..مػػ. أّف األمػػر  ػػعفته   .ر ػػٍة عػػت

 ا..مؿ ا. ع.   :
 " ..ْؼ مفع.ؾيي أض ـ ..رب  عف ف  .ع. عييي فهمت؟ "

 عق.ُؿ ع عد .ض. عقلقُؿ  ضع   ا.مفت.ظ عل  ا.ه.اءي
 "  ا. عي "

, أف. عل  ا ت. داد ك.مٍؿ .لت لػ  .ػعس عػف ا. ػزب .اال.ػتراكعة  ػؿ عػف ا.ػ.طف اآلف . .د أ.ؼ ع.ـٍ
  ارضِ  ... ِ  .م.ًِ  .كّؿ . ء فع ي

 " ا..طف ! ا.م دأ ! "
ػػػدُته. ر ػػػ.ة,  ػػػؿ د عػػػؽ عت ػػػرُب  رددُت مػػػع فف ػػػ    ػػػ رعٍة .تلم ػػػُت أعػػػ.ام  االكفػػػعف .ا...ػػػرعف فَ.

   ه..ٍة مف  عف فلقت  ا.ر   ا. َرعةي
 ؟ أفَت  .دؾ م. ت.رؼ تضرب َلؽي " " ا ف , .م.رطؾ  هذل األم.ر

ه. .عفظر إ.ّ  مفت.عً.ي  عق.ُؿ ض. ُط األمف .ض. ع..ُج ا.هرا.َة ف    ضت  .ع َر
 " طزززز "

 صر ُت ف  دا ل  .أف. أغ.دُر م ف  مدعرعة األمف  قدمعف مت.رمتعفي
 

 . ع تطُؼ األطفػ.َؿ مػف ا.لعُؿ ا.متفمُر  .  ِ  ا.مت فزعف .فَ.مِ  ا.ذا لِة عمتّد عل  ا.مدعفِة مكؿ أمع
ا...رِع علتّؼ علعهـ, عهرُس أر.ا هـ   طء, ع فُؽ  راءتهـ, عت.غُؿ إ.  أعم.ِؽ ع..ػٍؽ, عػفهُش أفكػ  
تػػر ُص ع.رعػػًة فػػ  ر. ػػ ي ا. ػػع.راُت تمػػرُؽ   ػػرعٍة  صػػ.ن كافهػػ. تطػػ.رُد أ.ػػ . ً. فاكػػ.ُد أرن ا..ػػ.ارَع 

 تفػ   لػؼ ا.َػدراف ترا ػُب  طػ  ا.مػ.رةي فف ه. تتلفُت  .ًفًة, .األرصفَة تف  ػريي تف  ػُر  تػ  ت
كتٌؿ  .رعة تلتّؼ عل   .ضه.   كً. عف أم.ٍف فت.ػكُؿ تَم.ػ.ٍت داًرعػًة, .فػ  مركػِز كػّؿ داًػرٍة عقػُؼ 
مهػػرج, كلمػػ.  لػػَع  ف.عػػً. ظهػػَر  قفػػ.ع آ ػػر  تػػ  تػػز.َغ األفظػػ.ُر فلػػـ ع.ػػْد عػػدرُؾ ا.راًػػ  إْف كػػ.ف مػػ. 

هػػ  ا. قعقػػ ي ا.مػػرّ.ض   ػػ.طِ  عَلػػد ا.هػػ.اَء صػػ.ر ً. .ا..ػػ.عر عم.ػػ   عرتدعػػ  ا.مهػػرُج  ف.عػػً. أـ َ.
مقل. ػػػً. فػػػ  ا..ػػػ.رع فتضػػػ ُؾ ا.قػػػردُة  ػػػ. رًة مفػػػ ي إفػػػ  ال عَعػػػد  تػػػ  تقلعػػػد صػػػي.ِر ا.قػػػر.دي عرمعػػػ  
األطف.ُؿ  .. َػ.رةي ع ػ..ُؿ أْف عقفػَز مػف غصػٍف إ.ػ  آ ػري تػزؿ  دُمػ  فع ػقط علػ  إ ػفلِت ا..ػ.رعي 

مف  .ػرط   ػدعف, عضػُع  دمػ  علػ  رأ ػ  كػـ عدف.ػ ي ع ػ..ُؿ أف  ع ..ُؿ أْف عفهَض  مك. رٍةي عقتربُ 
ـُي ت ػػ.ُر  ػػ.ا  فتضػػ ؾ ا.َمػػ.ضعُري عطلػػُؽ مػػ.اًء ع ػػرمُش ا. َػػري عَلػػُس مت. ػػً. العقػػً.  ع ػػتّجي عتل.ػػك

ي فػػػ  ا..ػػػ.ارِع ا.مكتظػػػِة  ..ضػػػَعجِ  ا.فػػػ.س عمضػػػ.ف صػػػ.متعف, عتلفتػػػ.ف  ,َرا ػػػ  مكػػػؿ َػػػرذّل ضػػػـر
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عفزُؿ مف ا. م.ء, .علػ  .ػرع.ِة ا.فهػِر امػرأٌة متلف.ػة  .. ػ.اد تػركُض مت فزعف  .فتظ.ِر ا.َفرج ا.ذل  
َعًًة .ذض. ً. .ض  ت مُؿ    فرط.سَ    ا....ِء ...دض. ا.يرعؽ .صػ َف .ػ.عٍر .فػرِس  ضػر ا.عػ.س 

 ا.ذل  عرفُع َكَة ..دض.ي
 أصرُخ :

 " عّم ييي عممممممم  "
ـُ عبلمػػ.ُت ا. ع ػػة علػػ   تلتفػػُت ا.مػػرأة ف ػػ. َهػػِة ا.صػػ.تي تقتػػرُب مرت. ػػًةي تتطلػػعُ  هػػ ي ترت ػػ فػػ  َ.

هه.ي ت صُؽ عل  األرض .ت..ُد إ.  ا..رع.ةي ا.ظبلـُ أط َؽ تم.مً. ..ػـ ع.ػد ا.فهػُر  ػ.ن صػف ٍة  .َ
 ػػػ.داء كػػػاف ا.مػػػ.َء  ػػػد صػػػ.َر  عػػػرًا  ػػػ. فً.ي .ػػػـ تطػػػُؼ َكػػػُة ا.يرعػػػؽ ..ػػػـ ع ػػػمع ا. ضػػػُر فػػػداَء األـ 

قتػػػرُب مفػػػ  ك.فعػػػًةي تضػػػُع صػػػ َف ا..ػػػ.عِر أمػػػ.م  ا.مفَ.عػػػةي ترمػػػ  األـ ع.ػػػ.َء ا فهػػػ. فػػػ  ا.فهػػػِر .ت
.تذضبي أت. ُع .  ه. .ض. عد ُؿ أعم.َؽ ا.لعؿ  ت  تت .َؿ ع .ءته. ا. .داء  ط.ًة مف ضذا ا.ظػبلـِ 

 ا...مؿي
 .د ا.كاِس ا.ك..كة زاَغ  صرل فرأعُت ا.ف.س دعدافً. تت رُؾ عل  األرِض كػـ تك ػُر .تت ػد مػع  .ضػه. 

ػػِؿ أ ط ػػ.ط ت ػػ..ُؿ اصػػ ػػ.ٍ  كاَر طع.َد ا.هػػ.اءي تففصػػُؿ عػػف  .ضػػه.ي ت.ػػ.د إ.ػػ  ضعً.تهػػ. اآلدمعػػة  َ.
عِر ع.صفٍة ف  .اٍدي تر ُص  مطم. ةي تتض ـُ  ت  ت دَ. ك.م..عَؽ ت ّد ا.فض.َء .ص.ت زفعرض. كًز
 .ؿ ف.ِر  ركػ.ٍف تت. ػد فػ  رأِس َ ػؿ كػـ ت ػعؿ ك.ػمٍع ذاًػب م.ػّكلًة ر.افػَد صػيعرة, تك ػُر  .ت .دضػ. 

 ط.ف.ف دـي ت  تت .َؿ إ.  
تقػػػت ـُ مػػػ.طَف األ ػػػراري .ألفػػػ  َػػػ..س . ػػػدل .ال .ضػػػ   .ػػػد ا.كػػػاِس ا.را .ػػػة .ػػػ.رُت  ػػػد عِب ا. مػػػرِة 

أ ػػ.ُؼ مػػف .ػػ ء, فقػػد اَتػػزُت  لػػَؽ االمت ػػػ.ف . صػػلُت علػػ  ا.فتعَػػِة ا.مطمًفػػة علػػ  ا.ػػرغـ مػػػف 
ِ  مػف .ػـ عػذْؽ ا.ر .ب  .متع.ز  ؿ   ا. ق.ط  , ضذ  ا.كلمة ا.ت  كفُت أ م.ه. تتردد ككعرًا علػ  أفػ.ا 

 ط.ـَ ا.فلقة .ا.ل ..ت ا.كهر .ًعة ..ـ ت .صر  ا.ض .ع تفهُش  صعتع ي
 " إذًا فلتقت ـِ ا. مرُة م.طَف األ رار! "  

 " ا رْس ع. دع  ! أعة أ راٍر تت دُث عفه. ؟ أ.ـ ت.ترْؼ  .ألمس ؟ "
 " مف أفَت ؟ "
 " يييييييييييي "

ؿ  د تَ..َز األر .ػعف مػ ف ا..مػر  قلعػؿ, ال أدرل كعػَؼ .متػ  ا ػت ـَ عز.تػ ي ك.ف عَلُس أم.م  َر
هػػِ  .عيطػػ  . عػػًة  مػػراء  ـُ داًػػرًة ضػػ.ًعة علػػ  َ. كػػ.ف عفظػػُر إ.ػػّ   .عفػػعف ت.ػػّ..ف  رعقػػً. ذض عػػً. عر ػػ

    ته. مص .غًة   ف.ء أ. ر م.  ق.ع. مف ص يِة دـٍ مت كري
 "    .. عري "

  لُت . د فرضْت ضع ت  علّ  ا ترامً. أ.  .فً.ي
 لَع إ.    ر.ٍد ض.زًا رأ   د.ف أف عرّد ت عت يتط
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 " .ضؿ رأعَت  ضعَب ع عد .ض. عهددَؾ  .الغتص.ب ؟ "
  لُت م ..اًل ت رعر ضزعمت  فرّد عل  مؤف ً.:

ه  ؟ " ـَ .ـ ت صْؽ ف  َ. .ِ " 
 "  عقتلف  .. ف.لتي "

 " ..عكْفي "
 "  عقتلف  أ.َؼ مرٍةي "

 " َ .في "
 يضب : .ؿ   ر.دِة أعص.ب فاَ ت   

 " مف أفَت أعه. ا. كعر ا.ت.ف  ؟ "
  ػؿ أْف ع ت.ػَد عػف طػ...ت  عػ.دَ فهَض .ض. عتطلُع إ.ّ     رعٍة كـ أداَر إ.ّ  ظهر  . .َر متمهبًل, . 

.ػ  صػدرِ  ا.مف ػ.ؿ ك.فعةً  ي ت. َؼ أم.م  . دأ عت.رني  لَع  معص  .أ..َر إ.  ذراععِ  ا.مقط.عتعف .ا 
 :كير .ؿي  .ؿ .ض. ع ّدؽ إ.ّ   ت دٍ 

"  ط.ػ.ا عمعفػ  ف ملػػُت ا. ػعَؼ  .ػم..  . ط.ػػ.ا .ػم..  ف ملػػُت ا. ػعَؼ  فمػ  . عفمػػ. َػ.ء ا..ػػمُر 
ه ي "  ع ّز عفق   صقُت ف  َ.

فركُت ععفػّ  فتبل.ػ  ا..ػ ُاي أغمضػُت ععفػ  كػ  أطػرَد صػ.رَة ا.كػ. .س فرأعػُت صػ.رت   ػد عػ.دْت 
تقػ.َط ا.راعػة ا. ػ. طة علػ  األرض  فمػِ  ك.فعًةي رأعت  عز ُؼ عل  األرِض مقط.َع ا.ذراععف م ػ..اًل ا.

ا.فػػ.زؼ, .كلمػػ. أ..ػػَؾ أف علتقطهػػ. تمتػػّد  ػػدـٌ تركػػُؿ ا.راعػػَة  .عػػدًا فعظػػّؿ عز ػػُؼ ف .ضػػ. .ع عػػد عبل قػػ  
 .. .ِط .عض ؾي ض كُت يي ض كُت عل  إصػرارِ  غعػر ا.مَػدل . م. ػت  ا.ي عػةي افت هػُت إ.ػ  

م ػػ.ف .ضمػػ. ع ػػد .ف إ.ػػّ   . ػػتيرابي ت. فػػُت عػػف ا.ط...ػػِة ا.قرع ػػة مفػػ  فرأعػػُت علعهػػ. . صػػعف عته.
 ا.ض ِؾ . عفم. ا.تقْت فظراتف., رف.. كا عهم. .ضم. عصر .ف:

 "  ص تؾي "
رف.ػػػػُت كا ػػػػ  مفػػػػت.بًل ا.رزافػػػػة .ا.ك رعػػػػ.ء .أفرغتهػػػػ. فػػػػ  َػػػػ.ف  دف.ػػػػة .ا ػػػػدةي ..كػػػػ  أ. ػػػػ  إ.عهمػػػػ. 

  .عتدادل  فف   ر ُت أتطلع ف .ضم.  كقة فا..َر إ.ّ  أ دضم.  عد  :
 " .عش  .عد . دؾي ت..ؿ ..ركف. ! "

فهضُت  .مبًل كا   ا.ف.رغة .م. ت ق  مف عرٍؽ ف  ا.قفعفة .اتَهُت إ.   عث عَل ػ.في .  ػؿ أف 
أصَؿ ا.ط...ة   ط.ة أ.  ط.تعف رأعُت ا.فقعَب ع د ا.ق.در .ض. ع ..ُؿ ا.فهػ.َض ال ػتق ..  .أم.مػ  

ؿ .ـ أَر مف   .ن ظهر , ك.ف عرتدل .ر.االً   كردعً. .علّؼ رأ     .تعـ أ مري عَلُس َر
 " د عؿ ا.. .سييي "

ع.د ص.ُت ا.َفدل ا.قتعِؿ عػرّف فػ  أذفػ ي ارت كػُت . ػقطِت ا.قفعفػة مػف عػدل فتركػُت ا.مكػ.ف ض.ر ػً. 
 .ص.ُت  هقه.ت ا. ك.رن تت .ف ي
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ن ك.فْت مدعرعة طرؽ ا.ك.ت تقػع مق. ػؿ مدعرعػة األمػف تم.مػً. .فػ  ز ػ.ٍؽ .ا ػد .ضػذا ع.فػ  أفػ   ػار 

.ضً.  .تْت ت.رفف  َعػدًا .عع.فػً. ر مػ. التػزاؿ ترا  فػ  .ت.ػد  طػ.ات , ..كػف مػ. .ػاف   هػ.  كؿ ع.ـ َ.
؟ ..ل ِؽ أ .ُؿ فاف. فف   صرُت أككر اطمًف.فً.  ٕٓٓط..م. أف  ففّذُت م. طل .  .. .ُت عل  ا.قرار

اف   ػاف   ...عػِد ا.ػذل ..ـ ع.د عؤر ف   لُؽ االمت .ف أ. افتظ.ُر ظه.ِر ا.فت.ًج, ..ك  أك ػَت .هػـ  ػ
ػؿ عت ..ػ  ا.م.ػ.كؿ " .عم.ػ  ا. ػ.عط   ط.ت  ر ُت أ طُع ا.ز .َؽ م .ذعً. ا.َدار ك  عق.َؿ عف  َر
ْف  قعػػػِت  ػػػ.دل عقلقهػػػـ فقػػػد صػػػرُت .ا ػػػدًا مػػػفهـ .ا  ا. ػػػ.عط "ي  تػػػ  زمبلًػػػ  فػػػ  ا..مػػػؿ مػػػ. عػػػ.د َ.

 . ط  .ادضـي أ عَض  .ً غرا ا.م .فة م.  عفف. .ا .ةي .ـ أكْف مكلهـ تم.مً. إال أف  .ـ أعْد 
 " ا. عد ا.مدعر عطل ؾي "

 .ؿ ا.فراُش .غ.دَر ا.يرفَة  رع.ً.ي فهضُت  تك. ٍؿ . ػد عػ.د ضػدعُر ا.هػ.اَس .ضػ  تػتبلطـُ فػ  رأ ػ  
..كفػػ  أ ػػرعُت فػػ   طػػِع ا.ممػػِر ف ػػ. غرفػػة ا.مػػدعر, فقػػد كفػػُت أ.ػػ.ُر  ػػاف طػػ. ت  علػػ  ت مػػِؿ  لػػِؽ 

.كر   مف ت ت  دم  أض.ُف  ككعٍر مف ا.تمهؿ أ.  ر ِة  ضع االفتظ.ر  د ففدْت .أّف . ظَة ركِؿ ا
د ػػ.ًؽ فػػ   طػػِع ا.طرعػػؽ ا.ف.صػػؿ مػػ.  ػػعف ا.زفزافػػة .ا.م.ػػفقةي أ.ػػ.َر إ.ػػّ  ا.مػػدعُر  ػػ..َل.ِس د.ف أف 
عرفػػَع رأ ػػ  عػػف مكت ػػِ   تػػ  فػػرَغ مػػف  ػػراءِة ا.كتػػ.ب,  ّدمػػ  .ػػ  د.ف أْف عفطػػَؽ  كلمػػٍة فر ػػُت أ ػػرأ  

ا.مؤ  ة ا...مة .لطرؽ .ا.َ .ر . ت. عِع ع د ا..ض.ب ا.مفت  فف ػ    صمٍتي إف  كت.ب ص.در مف
ُع.لمفػػ   ػػاّف ا.مصػػل ة ا...مػػة تقتضػػ  فقلػػ  إ.ػػ  م.ػػر.ع َ ػػر ا.ك.فػػة ا.كػػ.ف ي أعػػدُت  راءتػػ  مػػرًة 
أ ػرن كػـ أعدتػػ  إ.ػ  ا.مػػدعر ا.ػذل كػ.ف عفظػػُر إ.ػّ  .م.رفػػة ردة ف.لػ , . عفمػ. ضػػززُت رأ ػ  عبلمػػة 

.ِد . علة غعر ا.م.افقة .ا.ط.عة, تف فَا م ..اًل إعَػ.َد طرعقػٍة  عل  ا.رض.ِخ .لقراِر أ. عل  عدـ َ.
ـَ .   عَ.رًة .أ..له.  ت.اضٍع مفت.ؿ, كـ  دأ  دعك  متل.كمً. :  .لد .ؿ إ.  ا. دعثي  ّد

 "  حمك.فف. إ.ي.ء أمِر ا.فقؿ إذاييي "
 .  ؿ أف عكمَؿ م ..مت   .ط.ت  :
 "  ...كس, أف.  .عد  ..فقؿي "

ػػدُت مػػف  عػػث .ػػـ أكػػْف أ  ػػب طرعقػػً. آمفػػً. .لهػػر.ب مػػف ا.مكػػ.ِف .ف.ػػبلً   كفػػت  ػػ.عدًا  عػػث أفػػ  َ.
.ِ  ا.ت  ك.فْت ت.ّكؿ .  فظراته. ا..ا زة ع ًً. كقعبًلي  .ا.َ.

هِ  عبلم.ُت  ٍَؿ .اض ة .أدرَؾ ا.ف.رَؽ ا.ك عر  عف  . عف , ف.ل  ا.رغـ مػف  ػدم   ال ْت عل  َ.
.َؼ فػػ  مفتصػػِؼ ا. ػػفِا .أرفػػُض االف ػػداَر ا. ػػرععي ..كػػ  عيطّػػ  ا.متػػ.رمتعف م.ز.ػػُت أ ػػتطعُع ا.. ػػ

  َل   .ؿ .   طع ٍة م ف. ة .كاف  عمّد .  م. ع تطعع مف م..فٍة .تض.مف :
 " .ؾ  رعة ت دعد عـ. االففك.ؾ عف ا.داًرةي "

 فاَ ت   . ت .مة أدرَؾ ميزاض.:
 " اآلفي "
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ػػً. مػػف .راء مكت ػػِ  متَهػػً. ف ػػ.ل كػػـ ت.ػػ ثَ   كفػػ  م.دعػػً.   ػػرارٍة كافػػ  ع تضػػُف  ق.عػػ.  فػػفهض  .َر
 .رٍؼ ف  دا ل ي          

 
 " ا.ك.فة !؟ "

رددُت مػػػع فف ػػػ  .فطػػػْت ضػػػ كٌة .ػػػـ أ ػػػتطْع كتم.فهػػػ.ي ا.تفػػػَت ا.ركػػػ.ُب ف ػػػ.ل م ػػػتفزعف  فا.ػػػ ُت 
ه  عفهـ متطل.ً. مف ف.فذة ا. ع.رة ف . ا.طرعؽ ا.ص را.ل مقتفعً.  ط.اِت ا.ذعف مر.ا مػف ضفػ.  .َ 

 اَت.ز.ا ضذ  ا.ص راءيع.مً. . 
  

ـُ ا ػػػف عقعػػػؿ  تػػػ  د ػػػَؿ ا.ك.فػػػة, فػػػد َؿ داَر ا.م تػػػ.ر ا ػػػف أ ػػػ  ع عػػػد ا.كقفػػػ , .أ  لػػػت  ] أ  ػػػَؿ م ػػػل
ا..ػػع.ُة ت تلػػُؼ إ.عػػ , فلمػػ. اَتم.ػػْت إ.عػػ  َم.عػػة مػػفهـ  ػػرأ علػػعهـ كتػػ.َب ا.  ػػعف فا ػػذ.ا ع كػػ.في 

ـَ  مَ ء ع عد   ا ف زع.د إ.  ا.ك.فة,  رَج مف د اِر ا.م ت.ر إ.  دار ضػ.ف   ػف عػر.ة . عفم. عِل
فد ؿ  .   .أر ؿ إ.ع  أْف أ رج ف رج ض.ف  .كر  مك.فػ   ػعف رآ  فقػ.ؿ .ػ  م ػلـ, أتعتػؾ .تَعرفػ  " 
فقػ.ؿ .ػػ  ضػػ.ف  " ر مػػَؾ   .قػػد كلفتفػػ  .ػػطط. " .أ ػذت ا..ػػع.ة ت تلػػُؼ إ.ػػ  داِر ضػػ.ف  ا ػػف عػػر.ة 

لػػ  اإل  ػػ.ؿ, .كػػّف ع عػػد   ا ػػف زعػػ.د أمػػَر . ػػد  .ع.ػػ  كم.فعػػُة ع.ػػر أ.فػػً. فقػػّدـ كت. ػػً. إ.ػػ  ا. َّ   ػػعف ع.
هػػ   ..قضػػعب, فلػػـ عػػزْؿ عضػػرب أففػػ  َ. عفػػ    هػػ.ف  فَػػ.ء.ا  ػػ ي  ػػ.ؿ " أدفػػ.  مفػػ  " ف. ػػت.رَض َ.
ـَ  دعػػِ  َ. عفػػ  علػػ  . عتػػ   تػػ  ُك ػػَر  . ػػد   تػػ  ك ػػَر أففػػ  . ػػّعؿ ا.ػػدم.ء علػػ  كع. ػػ  .فكػػَر . ػػ

فػػػ. مػػػع ا ػػػف عقعػػػؿ أر .ػػػة آالؼ فمػػػ.  ليفػػػ. ا.قضػػػعبي كػػػـ أمػػػَر   ػػػَف ي عقػػػ.ُؿ ع ػػػ.س ا. َػػػد.  "  َر
ا.قصػػَر إال .ف ػػف كبلكم.ًػػة فمػػ.زا..ا عتفر ػػ.ف .عتصػػدع.ف  تػػ  أم ػػ  ا ػػف عقعػػؿ .مػػ. م.ػػ  كبلكػػ.ف 
هػً. ف ػ. أ ػ.اب كفػدة . لػَغ األ ػ.اب .م.ػ  مػفهـ ع.ػرة كػـ  فف ً. ف  ا.م َد فلم. رأن ذ.ؾ  ػرَج متَ.

ذا .عس م.  إف .ف, .ا.تفػَت فػحذا ضػ. ال ع ػّس أ ػدًا عد.ّػ  علػ  ا.طرعػؽ .ال عد.ّػ  علػ  مفػزٍؿ   رَج .ا 
هػػػ  عتلػػػدد فػػػ  أز ّػػػة ا.ك.فػػػة ال عػػػدرل أعػػػف  .ال ع.ا ػػػع   فف ػػػ  إْف عػػػرَض .ػػػ  عػػػد., فمضػػػ  علػػػ  َ.
ْت إ.ع  امرأة عق.ؿ .ه.   ط.ع    فق.ؿ .هػ. " ا ػقف  "  عذضب, فم.   ت  أت   . ً. ففزؿ علع  ف َر

ػػْت فػػحذا ضػػ. علػػ  ا. ػػ.ب, فق..ػػْت  " عػػ. ع ػػد   إّف ف ػػقت  , كػػـ د لػػْت فمككػػْت مػػ. .ػػ. ء   كػػـ  َر
ـْ ! ",  .ؿ " إف  أفػ. م ػلـ ا ػف عقعػؿ فهػؿ عفػدِؾ مػا.ن ؟ ",  ..ػْت " ف.ػـ,  مَل ؾ مَلس رع ة, فق

 اد ْؿ "ي
صػػ.َد ع عػػد   ا ػػف زعػػ.د ا.مف ػػر ف مػػَد   .أكفػػ  علعػػ  كػػـ  ػػ.ؿ " أمػػ.  .ػػد فػػحّف ا ػػف عقعػػؿ ا. ػػفع  

ػدف.  فػ  دارِ , .مػْف َػ.ء ا.َ.ضؿ  ػٍؿ َ.  د أت  م. رأعتـ مف ا. بلِؼ .ا..ق.ؽ ف ًرت ذمة   مػف َر
   فل  دعت  "ي كـ صرخ " ع.  صعف ا ف تمعـ ! ككلتَؾ أمَؾ إْف ص.ح  .ب  ّكة مف  كؾ ا.ك.فػة, 
ؿ ..ـ تاتف    , . د  لطتؾ عل  د.ر أضؿ ا.ك.فة ف. .ْث مراصدًة علػ  أفػ.  ا  أ. أف  رج ضذا ا.َر

 ا. كؾ"
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.أص َا ا ُف تلؾ ا..َ.ز ا.ت  آ.ت ا ف عقعؿ .ض.  بلؿ ا ف أ عد فيدا إ.  مَلس ا ف زع.د .أ  َر 
ا.ق.ـَ  مك.ِف م لـي  .َث ا ػُف زعػ.د عمػر. ا ػف ع عػد   ا ػف ع ػ.س ا. ػلم  علػ   ػتعف أ.  ػ .عف 

.ؿ عرؼ أف   د أت ـُ . َع  .افِر ا. عؿ .أص.ات ا.َر   ف رَج إ.ػعهـ   ػعفِ  مف  عسي فلم.  مَع م ل
هـ مف ا.دار, كـ عػ.د.ا إ.عػ  ف.ػّد علػعهـ  .ا ت م.ا علع  ا.داَر ف.ّد علعهـ عضر هـ   عف   ت  أ َر
ـَ م ػػلـ فقطػػَع .ػػفت  ا..لعػػ. .أ.ػػرع ا. ػػعؼ فػػ  ا. ػػفل   كػػذ.ؾ فضػػرَب  كعػػُر  ػػف  مػػراف األ مػػرل فػػ

ـُ ضػػر ًة فػػ  رأ ػػ  مفكػػرًة .كفػػ   ػػا رن ع لػػ    ػػؿ ا..ػػ.تؽ كػػ.دْت أْف .فصػػلْت كفّعتػػ.  ,فضػػر   م ػػل
تطلَع عل  َ.ف ي فلم. رأ.ا ذ.ؾ أ.رف.ا علع  مف ف.ؽ ظهِر ا. عت فا ذ.ا عرم.ف   .. َ.رِة .عله .ف 
ا.ف.َر ف  أطف.ِف ا.قصب كـ عقل .فه. علعػ  مػف فػ.ؽ ا. عػت  تػ  أك ػف  .. َػ.رة .عَػَز عػف ا.قتػ.ؿ 

.ث فقػػ.ؿ .ػػ  " .ػػؾ األمػػ.ف " .أ.تػػ  فا ػػفَد ظهػػر  علػػ  َفػػب تلػػؾ ا.ػػدار, فػػدف. مفػػ  م مػػد ا ػػف األ.ػػ
  يلٍة ف مػَؿ علعهػ., .اَتم.ػ.ا علعػ  .افتزعػ.ا  ػعف  فػدم.ْت ععفػ.  , كػـ  ػ.ؿ " ضػذا أ.ؿ ا.يػدري " كػـ 
فػػ. إ.عػػ  راَ.ػػ.ف " . كػػ ي فقػػ.ؿ .ػػ  عمػػر. ا ػػف ع عػػد   ا ػػف ع ػػ.س " إف َمػػْف عطلػػب   ػػ.ؿ " إفػػ.   .ا 

.ػـ ع ػِؾ " فػرد علعػ  م ػلـ ا ػف عقعػؿ " إفػ  .   مكؿ ا.ذل تطلب, إذا فز.ْت    مكؿ ا.ػذل فػزؿ  ػؾ
 م. .فف   أ ك  ..كف أ ك  ألضل  ا.مق لعف إ.ّ , أ ك  .  عف .آؿ   عف "ي

َػػ َء  ػػ. ف عقعػػؿ  إ.ػػ   ػػ.ِب ا.قصػػر .ضػػ. عط.ػػ.ف , فقػػ.ؿ " ا ػػق.ف  مػػ.ًء " فَػػ.ء.   مػػ.ء فػػ   لّػػٍة 
. مؤل ا.قدَح ا.مرة ا.ك..كة ذضػَب .ع.ػرب علعه. مفدعؿ .م.   دح فا ذ كلم. .رَب امتؤل ا.قدَح دمً. فلم

  قطْت كف.ع.  فع , فق.ؿ " ا. مد  , .. ك.ف .  مف ا.رزؽ ا.مق .ـ .ر ت ي "ي
  .ؿ ا ف زع.د : " اص.د.ا    ف.ؽ ا.قصر ف.ضر .ا عفق  "

 فضر ْت عفق  [ 
 

دتػػ   ا ػػتعقظُت علػػ  كػػّؼ ا..َػػ.ز ا.َػػ..ِس .صػػق  .ضػػ. عػػ. ظف    ػػذر, . عفمػػ. فت ػػُت ععفػػّ  َ.
هػػ   هػػ   كفػػ  ف.ػػ.رُت   ر ػػٍة فػػ  ععفػػ  . ػػد غطػػ  ا..ػػرؽ َ. عتطلػػُع إ.ػػّ   . ػػتيرابي م ػػ ُت َ.
.ر  ت ي .كرُت ا..َ.ز عل  إعق.ظ  . د ت. فػِت ا. ػع.رة فػ  كػراج ا.مدعفػة فتطلػَع إ.ػّ   .مػٍؽ كافػ  

ه , كـ  .َؿ  .طٍؼ .ض. عقطب َ هت  :  عقرأ .عًً. ف  مبلما َ.
 " اش  عؾ ا ف  ؟ "

 عُت ا تيرا   . ؤا.ِ , أض.ؼ :. عفم. أ د
   ط.ؿ ا.طرعؽي "   " َفت ت َ

 
درُت فػػ  .ػػ.ارِع ا.ك.فػػة أ  ػػُث عػػف مقػػِر عملػػ ي  ػػا.ُت أصػػ .َب ا.م ػػبلِت علػػ  َػػ.ف   ا.طرعػػؽ 
ػ.ِد م.ػر.ٍع إلف.ػ.ِء َ ػٍر كػ.ٍف فػ   .ا.م.رعف . .ًق   ع.رات األَرة إال أّف ال أ َد ك.ف  د  مَع  َ.



 138 

مكت ػٍة  دعمػة تطلػَع إ.ػّ   . ػتيراٍب مػف  ػعف ا.كتػب ا.قدعمػة ا.مكد ػة  ا.ك.فػة  ػؿ إف عَػ.زًا صػ. بَ 
 عل   .ضه. . .َؿ .  .ض. عك ت فظ.رتع  :

 " أل َ ٍر ك.ٍف ت اؿ عف  ؟ "
 كـ أض.ؼ :

 " ف  ا.ك.فِة َ .ر عدة, أ..ه. َ ر .ّعد  زع.د  ف أ ع ي "
ه  ا ت .مة .َ.ت  عل  إع ق.ِظ ا.تػارعخ مػف  ػ .تِ  غعػر تطل.ُت إ.عِ   صمٍت . د ارت مْت عل  َ.

 أف  غ.درُت ا.مكت ة .أف. أردد مع فف   :
 " .آ رض.  ا.عد  أف., أعة مف.ر ة غرع ة! " 

افتصَؼ ا.فه.ر .ت. ُت فلـ أَْد غعر م َِد ا.ك.فة مبلذًا أ.تَئ إ.ع ي  . ٌة .ا .ة  .كٍؿ م تطعٍؿ 
.َهػ.ت األر ػع َػدراف ع..عػة أ رب إ.  ا.مر ع ميطػ.ة  ػآَّر أ ػعض ذل  ػطا أملػس ت عطهػ. مػف ا

ـُ علػػ  أ ػػدض. .ضػػ. ا.َػػدار ا.مق. ػػؿ .ل ػػ.ب ا.ًرع ػ  ا.م ػػراب, ا.م ػػراب ا.ػػذل .ػػهَد مقتػػَؿ إمػػ.ـ  عرت ػ
ا.ير ػػ.ءي غػػرٌؼ ت.ػػ   ا.كػػ.ن ا.ك عػػرة ترتفػػُع علعهػػ. أ ػػ.اُس مزعفػػة  آعػػ.ٍت  رآفعػػة .أ ػػم.ء األًمػػة اإلكفػػ  

 ػػر مػػف ا. . ػػة  ػػ.ٌب ك عػػر عفضػػ  إ.ػػ  ع.ػػر ُ طػػت   ػػّط ا.كلػػث .  ػػر.ؼ ك عػػرةي فػػ  ا.َ.فػػِب األع
س .أفػػ. أ مػػُؿ  قع تػػ   عػػٍد . ..عػػِد  ضػػرع   م ػػلـ  ػػف عقعػػؿ .ضػػ.فئ  ػػف عػػر.ةي د لػػُت   ػػذٍر .تػػَ.
األ ػػرن فردتػػْ   ػػذاً ي درُت  ػػ.ؿ ا.ضػػرعِا   .ػػ.عي م ػػكُت ا..ػػّ .ؾ .تطل.ػػُت إ.ػػ  ا.ضػػرعا علفّػػ  

ـَ رض  تػػ  متل  ػػً. . صػػعة ا.مل ػػِد .ر.ػػٌؼ أ ضػػُر ك عػػري ارت.ػػَش .ػػ ء فػػ  دا لػػ   ...ػػُت أْف أكػػت
ا.ذل ال عرن ف  ضذ  األضر ة  ػ.ن أ َػ.ٍر صػّم.ء, .كفػ  .ػـ أ ػتطع ف. تفقػُت  صػ.ِت صػمت ي 
ػػػؿ عرتػػػدل ك.ػػػعدة  طػػػ. قعف أ مػػر .أ ضػػػري . ػػػَؼ أمػػػ.م  .راح عقػػػرأ دعػػػ.َء ا.زعػػػ.رةي  ا تػػرَب مفػػػ  َر

ػػػُتي  عػػػدُت إ.ػػػ   . ػػػِة أصػػػيعُت إ.عػػػ  َ. ػػػدل عتم.عػػػؿ د.ف إرادٍة مفػػػ ي أعطعتػػػ   ط.ػػػة فقدعػػػة . َر
ا.م ػػػَد متطل.ػػػً. إ.ػػػ  ز ػػػ.رِؼ ا.َػػػدراف كػػػـ َل ػػػُت عفػػػد  .فػػػة إ ػػػدن ا.كػػػ.ن متكػػػ.رًا علػػػ  َ ػػػدل 
 .ضِع َفعف, م ه.رًا    ِر ا.صمت ا.ذل علّؼ ا.مك.في ضف. م. ُع ا.مف ر ا.ػذل تفػ..َب علعػ  ا.ػ.الُة 

ت.رض .ػػ.الة أمػػرضـ العفػػعف مػػف  ػػ قهـ مهػػددعف ا.فػػ.س  ...عػػِؿ إْف  ػػ..ت .هػػـ فف. ػػهـ ا.متمػػردة  ػػ..
   .ء, ضف. فزع ا ف ع. ؼ ا.كقف  عم.مت  مرددًا  اف  َ.ء .ع ق  رغـ أفؼ مف ال عرض ي  

لػػَس  ػػؿ  .م.مػػٍة  عضػػ.ءي أ.قػػ  ت عػػًة ض.م ػػة ففهضػػُت ا ترامػػً.ي ضػػّز رأ ػػ   ك رعػػ.ء َ. ا تػػرَب مفػػ  َر
ػػ.دل ضفػػ.  .صػػة . ػػد اففػػّض ا.مصػػ ّل.ف ..ػػـ  ر ػػ  صػػ.متً. .ععفػػ.  ت تف ػػراف  صػػمٍت عػػف  ػػ ِب َ.

دف  صػ.متً. .أ ػدؽ إ.ػ  َهػة  .عػدة كػاف  أ ػرأ آكػ.َر ا. طػ  ا.تػ   ع َؽ أ د ف  ا.م َد, . عفم. َ.
 مرْت ضف.,  .ؿ م.عرًا إ.  ا.َدراف:

 " ك.فْت تفّز م.ًءي "
 تطل.ُت إ.ع   فظرٍة تتف ص ف.اع.  فا..ر مرًة أ رن إ.  ا.َدرافي ضززُت رأ   كـ  ا.ت     ث :

 مً. ؟ ""  تفّز م.ًء أـ د
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 تطلَع إ.   رع ٍة كـ  ا.ف  :
 " مف أفَت ؟ "

 ض كُت الرت .كِ  .أَ ت :
 " ال أ دي "

ضممُت  ..فه.ض غعػر أفػ   ػ قف  كافػ  تػذكَر فَػاة أمػرًا ض.مػً.ي تطلػَع إ.ػّ   فظػرٍة  .طفػة كػـ تركفػ  
 م رعً. .ض. علّؼ ع .ءت  عل  َ د  د.ف أْف علتفَت إ. ي

ُت مف ا.م َد  َ..ٍة أ رن  .ل ؤاِؿ  .ؿ مك.ف عمل ي ت. فُت عفػد مَمػٍع . ػع.راِت أَػرة عقػُع  َر
هػػِة ا.تػػ  أ صػػدض. . عفمػػ.  عفػػد رأِس .ػػ.رٍع عػػرعضي ا تػػرَب مفػػ  أ ػػُد ا. ػػ.ًقعف . ػػا.ف  عػػف ا.َ.
أ  رتُػػ  أ.ػػ.َر إ.ػػّ   عػػدِ  أْف أ. قػػ  إ.ػػ   ػػع.رت ي افطلقػػِت ا. ػػع.رُة فػػ  ا..ػػ.رِع ا..ػػرعض . ػػط أرٍض 

  ػػػ.تعُف ف عػػٍؿ .علػػػ  َػػ.ف   ا..ػػ.رع ُفصػػػ ْت عبلمػػ.ٌت ت.ػػػعُر إ.ػػ  م.ا ػػػع  . لػػة تلػػ.ح فػػػ  فه.ع.تهػػ. 
.م..مؿ ..رك.تي .م ُت مف  عفه. .. ًة م.دفعة ك عرة ت.عُر إ.  م. ِع م.ر.ع َ ر ا.ك.فة ا.ك.ف  

 ف..رُت  .الطمًف.في
 " ضذا م.مؿ اإل مفتي "

. ف.ٌت ك عػػرة, .عمػػ.ؿ عفقلػػ.ف .أ.ػػ.َر ا. ػػ.ًُؽ إ.ػػ   فػػ.ٍء ضػػ ـ تقػػُؼ عفػػد  .ا تػػ  ا. دعدعػػة ا.ك عػػرة .ػػ
أكعػػ.َس اإل ػػمفت إ.عهػػ.ي اف رفػػِت ا. ػػع.رة  .تَػػ.ِ  ا.ع ػػ.ر علػػ  طرعػػؽ ترا ػػ  عَتػػ.ُز غ. ػػًة ككعفػػة مػػف 
ا.ف عؿ كـ ارتف.ْت عل   داٍد ترا    م .ذاِة ا.فراتي ت. فِت ا. ع.رة .أ..َر ا. .ًُؽ إ.   عمػٍة . عػدة 

ـْ .ػػعًً. مػػف إ.ػػ.رت  فػػر  ػػبًل إ.ػػ  ضفػػ.ي عفػػد َػػرؼ ا.فهػػري .ػػـ أفهػػ اَح عؤكػػد .ػػ   افػػ  أ ضػػَر   ػػؿ أعػػ.ـ َر
ؿ عَ.ز تَ..ز ا.  .عف مف عمر  .ض. عتطلع إ.ّ   .عفعف كلعلتػعفي ر ػَب  ػ    رَج مف ا. عمة َر
ـّ تف ػػع   .ل.مػػؿ فػػ  م.ػػر.ع ا.َ ػػر, . عفمػػ.  ػػا.ت  عػػف م. ػػػع  ـَ  ػػاف  م.ظػػؼ َدعػػد تػػ  عفمػػ. علػػ

 ا.َ ر أَ.ب   عرة :
 " ضف.ي "

 . عفم. تطل.ُت إ.ع   . تيراب, أ.ضَا .  كاف  عزعُؿ تهمًة عف فف   : .أ..ر إ.  ا. عمة
ؿ ط.عؿ ا.ق.مة أصلع ا.رأس . ..ر ط.عؿ مف ا. لؼ َ.ء إ.  ضف.   ؿ .هر, فصَب ف.ظ.ر   " َر

 .دؽ .تدًاي " 
 كـ أ..ر إ.  .تٍد  دعدل ميط   مك.ٍب ك.فكرعت , مضعفً. :

ـّ ت.ععف   .ر ً. .م.ر.ع  ا.َ ر ا.َدعد, ..ـ أَر أ دًا  .د ذ.ؾي " " كـ  عؿ .  إف  ت
ػػِؿ  افػػ  عزعػػز  ػػم..ل ا.ػػذل كفػػُت ا.تقعػػُت  ػػ    ػػؿ  ضػػ.ة أ.ػػهر فػػ   أدركػػُت مػػف  ػػبلؿ .صػػفِ  .لَر

 م.ر.ع زا . ك.فم.   فرددُت مع فف   مت .ًبًل  ا   :
 " أعف أفت اآلف ع. عزعز؟ ف  أل  َف أ. م  ا ؟ "
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دُت أ عرًا  عمًة  .عدًة عف عع.ف  عل  ا.رغـ مف . .ِة ا.مك.ف إال أف  كفتُ  أ..ر  فرٍح,  عث َ.
.ؿ األمػف . .عػدًا عػف ض.اَ ػ  .ععػ.ف ا.رفػ.ؽ ا.مك ػ.رةي .ضػ.ُت  قع تػ  فػ  ا. عمػة .أ  ػرُت  َر

 ا. .رَس  اف   اع.د غدًا .غ.درُت ا.مك.ف  .. ع.رة ا.ت  َ.ءْت   ي
فػػ.ِس .مكت .تهػػ. ا.تػػ  ت.ػػ   مك.تػػَب  ضػػعُت ا.لعلػػَة فػػ  مدعفػػِة ا.فَػػؼ متَػػ.اًل فػػ   ػػ. ه. ا.مكتظػػة  ..

دْت ف  ا.تارعخ األم.َف فلػـ ت ػرْح  ا..را عف  كت ه. ا.قدعمِة ا.مصفرة ا.ت  عتراكـُ علعه. ا.ي .ُر كافه. َ.
زم.فهػػ.ي َل ػػُت مػػراٍت عػػدة فػػ  مقػػ.ٍ  .ػػ. عة م تلفػػة, .كػػ.ف ضّمػػ  عتركػػُز علػػ  كعفعػػِة  ضػػ.ء ا.. ػػِت 

.زعػ.رِة   ػِر أ ػ  فػ  ا.مق ػرِة ا.ك عػرة .كفػ  عػد.ُت عػف ا.فكػرة  ا.ذل ك.ف عمّر  طعًػً.ي فكػّرُت أف أذضػب
. ػػػ ٍب أَهلػػػ ي د لػػػُت صػػػ َف ا. ضػػػرة ا. عدرعػػػةي ك.فػػػْت تفت.ػػػُر فػػػ  ا.صػػػ ف .فػػػ  ا.ز.اعػػػ. د.اًػػػُر 
ػػ.ٍ   ػػعض ضػػ.ر ة إ.ػػ  ا.صػػفرة .. ػػ  ف.عمػػةي  صػػيعرة .أ ػػ.اس مػػف طل ػػِة ا. ػػ.زة ا.دعفعػػة, .ػػ .ب  َ.

ـُ م.ػػػهد عػػػذّكر ا.راًػػػ   قػػػر.ٍف ك.فػػػْت رؤ. ػػػهـ تتم.عػػػُؿ ف ػػػ. األمػػػ.ـ  .ا. لػػػؼ   ركػػػٍة متف. ػػػقة فعرت ػػػ
مضػػْت تػػرَؾ فػػ  فف ػػ  .ػػ..رًا متاَر ػػً.  ػػعف اال تػػراـِ .ا.ففػػ.ري كفػػُت أفقػػُؿ  طػػ.ات  علػػ  ا.ػػ بلط 
ا.مرمػػػرل ا.فػػػ.عـ   ػػػذٍر كػػػعبل أ. ػػػَظ أر.ا ػػػً. مطمًفػػػًة إ.ػػػ  .ضمهػػػ., متطل.ػػػً. إ.ػػػ  األضػػػ.اء ا.صػػػفراء 

َرأ عل  ا.د .ؿ إ.ػ  ا.ضػرعا  .فػً. علػ   ق.عػ. عقػعٍف أ. ر مػ.  ػ طً. .األ .اب ا.مذض ة ..كف  .ـ أت
دُت فف   تت. ُث    .كػاف  أ ّمػُؿ ا. َػ.رَة كػّؿ ت .ػ.ِت ا.ف.ػؿي عػدُت إ.ػ  ا.ففػدؽ مت. ػً., .د.ف  .َ
أْف أفظَر إ.  مف ع..ركف  ا.يرفَة أ.قعُت َ دل  حضم.ٍؿ م ..اًل طرد أعة فكرٍة عّم.  تات     األع.ـ 

  ا.ق.دمةي
فػػ  ا.عػػ.ـِ ا.تػػ..   ..ػػرُت د.امػػ  . عػػدًا فػػ  مكػػ.ِف عملػػ  مفتظػػرًا أف عػػات  .ػػ ٌص ع.ػػ.ركف  مففػػ.ل 
ا.يرعب, .كْف مرْت  .ع.ُت ا.ص .ح .ا.ظهعرة ..ـ عاِت أ دي عفد ا..صِر َل ُت عل  َرِؼ ا.فهِر 

ا.صػػيعرة .ضػػـ ُمػػد.عً.  ػػ. ّ  فػػ  ا.مػػ.ء, متطل.ػػً. إ.ػػ  ا.فػػراِت .مرا  ػػً.  .ػػض ا..ػػ .ب  ػػز.ار هـ . ففهػػـ 
عرمػػ.ف كػػراِت ا.زضػػر *  ا.صػػيعرة إ.ػػ  ا.فهػػر .ععػػ.فهـ تتطلػػُع إ.ػػ  ا.َهػػ.ِت   ػػ.ٍؼ . ػػذٍر .ػػدعدعفي 
.دل ا.يرعب ف  ا.مك.ف, غعر أّف ا. .رَس ا..َ.ز طمافهـ  ته.م .ا ف  م.  عفهـ  عفم. اكت.ف.ا َ.

ت  ا.فهػر ضػـ أ.الد فَ.ء.ا إ.ّ  مر  عف ف.رفُت مفهـ  اّف كؿ ا. .كفعف ف  ضػذ  ا.مفطقػة .علػ  ضػف
ػػؿ ا..َػػ.ز ..ػػذ.ؾ  ػػمعت ا.مفطقػػة  .. راكّعػػ ةي أفهػػ  عم.مػػٍة .علتقػػ.ف عفػػد  ػػّراؾ .ضػػ. َػػّد ضػػذا ا.َر

ل ػػ.ا مقرفصػػعف علػػ  ضػػفت  ا.فهػػر .ععػػ.فهـ تيػػ.ُر فػػ  ا.فهػػِر  ا..ػػ .ُب مهمػػتهـ  رمػػ    ا.زضػػر   َ.
م.َء ف  مفتصِؼ ا.فهِر مت فزعف كافهـ عت ...ف مف ا.قدِر صدفًة ترم  .هـ رز هـي فَاًة   طِت ا.

ػػ.ؿ إ.ػػ  ز.ار هػػـ . ففهػػـ  ػػ.ملعف فػػ.التهـ . ػػبل.هـ ا. ػػ.ص م.ػػكلعف داًػػرًة   ركػػٌة غرع ػػة فهػػرَع ا.َر
 . َط ا.فهر .ضـ عتص.ر .ف  فرحي . .د د .ًؽ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـّ ع.ػػّكؿ مفػػ  ا.صػػع.د.ف فػػ  ا..ػػرا ؽ كػػراٍت صػػيعرًة تقتػػُؿ األ ػػم.َؾ فتطفػػ. علػػ    *  ا.زضػػُر كلمػػة ف.ر ػػعة ت.فػػ  ا. ػػ

  طا ا.م.ء عفدض. ع هؿ صعدض.   ؿ أف تم.تي .ا.طرعقة م ظ.رة ف  ا..راؽ ي
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مف ا.صراِع .ط.ِف ا.م.ء ارتف.ْت ف  ا.ه.اء ف..ة ط.علة ت مؿ  افع. ه.  مكًة ك عرة .ض  تل ُط  عاٍس 
.ا فر عف .ضـ عتطل..ف إ.  أ..   .ػ.ًِر غعر أّف  راَب ا.ف..ة  د افيرزْت عمعقً. ف  َ دض.ي صر 

 ا.صعد, كـ ع.د.ا عقرفص.ف عل  ضفت  ا.فهر .أفظ.رضـ ت.طُا عل   طِا ا.م.ء, 
.ضكػػػذا تكػػػرَر ا.م.ػػػهد فك.فػػػْت  صػػػعلتهـ عػػػددًا مػػػف األ ػػػم.ؾ  م تلػػػؼ األ َػػػ.ـي ذّكرفػػػ  ا.م.ػػػهد 

  زضعرل .ل .ج زاعر فر ُت أدفدف . دل :
 ف.ؿ"  ّط.ف َّف  ط ْت م.  عف عَلة 

 .ا د .آل ر عقؿ .  ض. ..ؾ ف.   " 
َػ.َء ا.لعػػُؿ فيػػ.در.ا ا.مكػ.ف فػػر عف,  ػػ.ف.عف  صػػعدضـ . ػد  ضػػعُت م.هػػـ ر لػػَة صػعٍد ممت.ػػة .ػػـ أرضػػ. 
مف   ؿي ذضَب ضزاع ا. راؾ .ع.د إ.ّ   قط.ِة  مؾ م..عة, غعر أف  أَلّػت أكلهػ. مت ََػً.  ...ػ ع 

إل ف.ِع ا. ػ.رِس أْف عػذضَب .عفػ.ـ فػ   عتػ  ا.قرعػب كػ   ..كْف ف  ا. قعقة كفُت أ ..ُؿ أْف أََد طرعقةٍ 
عصف. .  ا.َ. . دل, فقد ك.ف  د   ص.ً ً.  عفم. َل ُت م.   فعفَة عرؽ ك.ملة, ف. .ُة ا.لعػِؿ 
ف  ضذا ا.مك.ِف ا.مف   . ػرارُة ا...ػرة األ..ػ  مػف .ػهر آب تلهػب األرَض كػاف   ػ.رًا عتطػ.عر مػف 

ٍة .هػػػ. راً ػػػة عف.فػػػة زفزافػػػٍة, .ا. .ػػػرات ا.طػػػ.ًرة, .ا. ػػػ.ؼ مػػػف ا.فهػػػر عَ.ػػػؿ ا.فضػػػ.ء  .فقػػػً.  رط. ػػػ
ا..ق.رب, كؿ ذ.ؾ ال عمكف ا.تيلب علع  إال  كاٍس مف ا.ف ع.ف .ت دعر ا.فكرِة ف  َمَمٍة أض ْت 
ػَد  ػ  آذافػً. تصػي   ع..ًة عل  ضذا ا.َ د ا. ..لي ..كّف مهمة إ ف.ع ا..َ.ز ك.فْت ص. ة, فقد َ.

عخ ا. راكعػة .فزاع.تهػ. مفػذ  ػدء ا.قػرف . تػ  ع.مفػ., .ا. ػؽ أفػ  كفػُت إ.   صص  .أ .دعك  عف تػار 
.ت.رفػػُت تلػػؾ ا.لعلػػة علػ   ك.عػػ.ٍت ..ػػ .ص فػ.درة, فقػػد عرفػػُت مػػكبًل أّف  ,أصػي  إ.عػػ   مت.ػػٍة ك عػرة

 ضف.ؾ ف ذعف مف ع.عرٍة .ا دة ف  صراٍع م تمر عل  ا.رغـ مف ك.فهـ أ ف.ء عم.مةي
 " آؿ ا. ز.في "

ُت ضػػػ كًة كػػػ.دْت ت ػػػرج مػػػف فمػػػ  غعػػػر أفػػػ  تػػػداركته. العفػػػً. ا.صػػػدفَة ا.تػػػ  ال  ػػػ.ؿ ا..َػػػ.ُز فكتمػػػ
ػػ.ؿ األمػػف عػػف مطػػ.ردت  ف ػػعط.ردف   تتركفػػ  ا ػػتمتُع  تػػ   مففػػ.ل .. ػػدت , . تػػ  .ػػ. كػػّؼ َر

 ا م ي  ّرَب ا..َ.ز فم  مف أذف  ض.م ً. :
 " .أ. . عع  ي " 

م.رفػػة مػػف ضػػـ أ. ػػ. عع ػػ  .مػػ.  ػػ ب تلفػػتُّ فلػػـ أَػػد أ ػػدًا غعرفػػ. فاكػػ.َر ضمُ ػػ  .ت فظػػ  فضػػ..  .
فزاعهـ مع آؿ ا. ز.ف, .د.ف إ. .ٍح مك..ؼ  ...ػُت ا ػتدراَج ا..َػ.ز .م.رفػِة  ػ ِب  .فػ  مفػت.بًل 
اإلصي.ء .االضتم.ـ  .ألمر فراَح عت دث .عدا  ترت...ف .أفف.   تتقطع عف ا.فك ػِة ا.تػ   لّػْت  ػا. . 

ؾ مػػع فف ػػ  م.ز ػػً., ..كػػف  .ػػد أْف أ ػػػهَب عع ػػ   تػػ    ػػ ُت فك ػػتهـ كفك ػػة ا. رامكػػةي  لػػػُت ذ.ػػ
ـّ إعػداـ  ا..َ.ُز  .. دعث اكت.فُت  اف ضف.َؾ . هً. ك عرًا  ؿ تط. قً.  عف أ. . عع   .ا. رامكة, فقد ت
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. ػػَف ا.ككعػػر مػػف .ػػ . هـ .صػػ.درْت أمبلكهػػـ .أراضػػعهـ .  ػػ.تعفهـ  .ػػد أف كػػ.ف.ا عتمت.ػػ.ف  .ػػّز 
 . ظ.ة .ـ عمتلكه. ا. رامكة أفف هـي

 ب افقبلب ا. لطة عل  ..دضـي ""    
  .ؿ ا..َ.ُز ض.م ً. ف ا.ُت  . تيراب :

 " .مف ض. ..دضـ ؟ "
تطلع إ.  .كاف  عا ذ مف  عهدًا  اف ال أ .َح  هذا ا. ّر فهززُت رأ ػ  م.افقػً.ي  ػّرَب فمػ  مػف أذفػ  

  ت  ..رُت  افف. ِ  تصطدـُ   دل, كـ  .ؿ :
 " ف.ظـ كزاري "

 
ػ.ِد ا.م.ػر.ع أصػبًلي أ ضػ  ا.فهػ.َر  كبلكُة أع.ـ مرْت .أف. أفتظُر أّل  .دـ َدعد  تػ   ػدأُت أ.ػّؾ  َ.

ف  االفتظ.ر, .ف  ا.لعِؿ ا تمُع إ.   ك.ع.ِت ضزاع ا. راؾ . عفم. ع عطُر علع  ا.ف..س ..ػـ ع ػتطع 
 مق..مت  عتطلع إ.  مفتظرًا أف أ .ؿ .  :

ـْ عفد ع.ًلتؾ .أف.  ا رس ا.فهري "  " اذضْب .ف
د . ء عتطلُب ا. را ة  .ن ا. عمة .ا.فهػر, عفػدض. أ ػرج  ق.عػ.  فعفػة ا..ػرؽ ا. ػ. ف  عث ال عَ.

 .ارت.ُؼ مفه. ر.ف.ٍت كم دٍر ضد . ..ت ا. ؽ .ا.ذكرع.تي
افتصػػَؼ فهػػ.ُر ا. مػػعس ..ػػـ عصػػْؿ أ ػػد ف.ػػ.رُت  ..ضػػَر  عػػث علػػّ  أْف أفتظػػَر  تػػ  عػػ.ـ ا. ػػ ت 

مف  ا. عمَة .اإلصي.َء إ.   ك.ع.ت ا..َػ.ز, ك  عتَدَد األمُؿ  .ص.ِؿ م.ظٍؼ آ ر أ. مففّ  عق. 
. عفم. .ـ عاِت ذ.ؾ ا.ض.ًع أ. ا.مضػّعع  ػررُت  ضػ.َء ا..طلػَة فػ   يػداد ال .ػ. ً. إ.ػ  رؤعػة ا.فػ.س 

  ؿ ضر ً. مف . دت ي
ف  كراِج   عبل.ل ا. لة   ا تر ُت مف ص   عقُؼ عل  ا.رصعِؼ .أم.م  ص ؼ .مَبلتي ك.فت 

 عفه.ي امتدْت عدل  تردٍد, .كْف   َؿ أْف تبلمس ا.َرعػدة اف رفػْت  لػعبًل َرعدُة   طرعؽ ا...ب   مف 
 .تتف..َؿ َرعدَة   ا.َمه.رعة   .مَلة   ا.طلع.ة األد عة  ي

 " ا. فلة, ضؿ َ.ل.ا مف ا.َرعدة فّ ً. الصطع.ِد َمْف .ـ ع مْع  ا  .ر ا.ت قعط  .د ؟ "
 رددُت مع فف   .أف. أتلفت   .ؼي

 . ؟ أ.ـ أ. ع عل  .كعقة تف.ز.  ؟ "" ..كف م. .اف  أف
طمافُت فف   . ..يُت  .الطمًف.ف  عفمػ. رف.ػُت ا.َرعػدَة علػ  رأ ػ   .َ ػً. أ.ػ.َة ا..ػمس ا. .ر ػة 
عػف رأ ػ  .فػػ  ا.. ػٍت فف ػػ  أ.ػعُر إ.ػ  َمػػْف عترصػدف   ػػاف  ال أ مػُؿ َرعػدَة ا. ػػزب ا..ػع.ع   ػػؿ 

 َرعدة ا.فظ.ـي
 ا.َرعدة ؟ "" ..كف َمْف ا.ذل عق.ـُ اآلف  حصدار 

 " .ضؿ ال تزاؿ ا.قع.دة تتامُؿ أْف ت..د ا.مع.  إ.  مَ.رعه. ؟ "



 143 

 " .أعف ض  ا.قع.دة  ؟ "
 " .م.ذا .ـ أ مْع  .عتق.ؿ أ دضـ ؟ "        
 " ضؿ ضر .ا ك.فعًة إ.  م. ك. . راغ ؟ "
 " .أعف أ ف.ا ع.ًبلتهـ .أ ف.ءضـ ؟ "

 " ال, اليي "
 فذ  ف.اتي "" أ ف.ؤضـ ضف.ؾ عدر .ف ا. ..ع  م

 ك.ف آ ُر مف..ٍر ص.در عف ا.قع.دة عدع. ا.رف.َؽ إ.  االعتم.ِد عل  أفف هـ ف  تد عر أم.رضـي
 " ضذا كؿ م.  در.ا علع ؟ "

" ر م. ضـ اآلف عفتظر.ف عطفً. مف  ع.دِة ا.ف.ًب ع.ف. عفهـ .ذفٍب ضـ أ .د م. عك.ف.ف عف ارتك.   
زب ا.عمعفػ  ف ػػ.  فػ.ء اال.ػػتراكعة, عفػدض.  ػػع..د.ف أ. ر مػ. كػػ.رة عقػ.ـُ  هػػ. كػ  عصػػ َا م ػ.ر ا. ػػ

 إ.  ا. كـ ك.فعة  قع.دة َعف.را ا..راؽي " 
 " تف........ عل  مكؿ ضذ  ا.قع.دةي "

ع رُت َ َر ا..ك ة  .تَ.ِ  ..رِع ا.ر.عدي ت. فُت ف  مفتصفِ  .تطل.ُت إ.  ا.م.ِء ا.َ.رل ف  دَلةي 
  . رًا :رددُت مع فف   أ ع.تً. مف  صعدة ا.َ.اضرل 

 " .أفَت ع.  ػ.ر ً. تػلػ.ل ا.رع.ُح             . ا ا.ف .ًـِ أطراَؼ األف.فػعػفِ 
 .ددُت ذاؾ ا..راَع ا.ر ص .. كفف           ُع .ُؾ مف  غداَة ا. عف عط.عػف  "  

كػػ.ف .ػػ..ٌر  .. ػػ ِط ع فقفػػ ,  ػػ ٌط علػػ  كػػّؿ .ػػ ء  تػػ   ػػدا .ػػ  مفظػػُر ا.فػػ.س .ضػػـ عت ركػػ.ف 
ـُ علػ  ا.مدعفػةي  مصطدمعف   .ضهـ م دكعف د.عً. كد.ّل د.راِف ا. ذر.ؼ, كافهـ َػراد أعمػ  عهَػ

افتقلػػُت إ.ػػ  ا.َ.فػػِب األعمػػف مػػف .ػػ.رِع ا.ر.ػػعد . ػػرُت  .تَػػ.  ا.معػػدافي ت. فػػُت عفػػد  ػػعفم. مق. ػػؿ 
أ.رزدل  ػػ.ؾ ك.فػػْت ت.ػػرُض فػػ  .اَهتهػػ. صػػ.رًا .فػػعلـٍ إ ػػ.  ي  .ػػرُت فف ػػ   ػػعف ا.ػػ.ا فعف .ر ػػُت 

َػػ.ً.تعف إ.ػػ  فهػػ.ِد ا.ممػػكبلت . ػػعق.فهفي فكػػرُت أف أد ػػَؿ أل.ػػ.ضَد ا.فػػعلـ غعػػر أفػػ   أتطلػػُع  .عفػػعف
.َ  ا.دا لعف .ك.ف أغل هـ مف   ,عم.ِؿ ا.كراَ.ِت .ا.رعفععفا.َف.د . عد.ُت عف ا.فكرة  .د أْف رأعُت َ.

ك.فػْت .ضـ عتلفت.ف  .ع.ٍف زاًيٍة عتط.عُر مفه. فهػـٌ َف ػ  فكػافهـ مت فػز.ف الغتصػ.ِب ا.هػ.اء, . ػد 
.ػػػ  تَر ػػػة  ػػػ. قة فػػػ  ا.ػػػد .ؿ إ.ػػػ  ضػػػذ  ا. ػػػعفم. فهػػػ  م.ػػػه.رة  ػػػاّف أغلػػػَب ر.ادضػػػ. مػػػف ا.لػػػ.طععف 

 .ا.ما .فعفي 
 "  عفم. ا..طف  "

 ضذا ض. ا مه. ا.ت   ملُت  عف َدارةي
 " .طف .ل فلة .ا.ل.طععفي "

في الَح .ػػ  رددُت مػع فف ػ   ػػا.ـٍ . ككػُت  طػػ.ل م ت.ػدًا كػػعبل عرافػ  أ ػػد .أفػ. .ا ػػؼ فػ  ضػػذا ا.مكػ.
د ا.مقه  ا. ف مػف مدعفػة تػ  علتقػ  فعهػ. ا.قػ.دم. تمك.ُؿ ا.رص.ف  مت مرًا ف   . ة األمعف  عث تَ.
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ػػ.َ  ا.َ.. ػػعف فلػػـ أَر . صػػً. أعرفػػ  فقفلػػتُ  ع.ًػػدًا,  ا.كػػ.تي ت. فػػُت عفػػد .اَهػػِة ا.مقهػػ  متف صػػً. َ.
راًػػ ي ت. فػػُت ..كػػف مػػ. أٍف  طػػ.ُت  ضػػَع  طػػ.ات  تػػ   ػػم.ُت صػػ.تً. عهمػػس  . ػػم   .دمػػً. مػػف . 

ملتفتػػً. فرأعتػػػ  عقتػػػرُب مفػػ ي م ػػػَؾ ذراعػػػ  داف.ػػػً. إعػػ.ل إ.ػػػ  األمػػػ.ـ كافػػػ  ع كفػػ  علػػػ  اال ت.ػػػ.ِد عػػػف 
ا.مك.ف  .تَ.  َ ر ا..هداءي ت. فف. عفد  .ا ة ا.مت ؼ ا...  ي تطل.ُت إ.ع  فادركػُت  افػ  .ػـ ع.ػْد 

ا.ػذل .ػـ أعػد أ.ػ ه ي كػ.ف  زعفػً. ع. هف  فقد مّ.  فف    ..ر عف ك عرعف .فظ.رٍة  ػ.داء أ. ر مػ. أفػ. 
 .مرت كً. .أل.ؿ مرٍة أرا  عتف.زُؿ عف ك رع.ً  .ع .ط ف  :

 " ا ت.ُج م .عدتؾي "
ُت رزمًة مػف األ.راؽ ا.فقدعػة ..ضػ.ته.  ف مفُت  اف  م ت.ج إ.  فق.ٍد فمددُت عدل ف  َع   .أ َر

 ف  كّف  د.ف أف أعدض. فاع.دض. إ.  ..كرًا :
 .كف  أ ت.ج إ.  أمر آ ري "" ال أ ت.ج إ.  فل.س . 

 " م.ذا ؟ "
  ا.ت  . د أر كف  ارت .ك  فهمَس .  :

 " أ ت.ج إ.  ما.ن أ ت ئ فع ي "
  د ُت إ.ع    عرٍة .ض. عفتظُر ردل  لهفٍة . .ؼ :

 " ..كف إ.  مت   ت ق  م ت ًً. ؟ "
 فاَ. ف   كقٍة :

 "  ت  عـ. األر ..ءي "
 ر فاض.َؼ :تطل.ُت إ.ع  مفتظرًا مف  ت.ضعَا األم

 "  ا .فُر إ.  ا.َزاًر ع.ـ األر ..ء ا.ق.دـي "
 " يييييييييييييييييييييي "

 " .قد أكملُت كّؿ . ء . َزُت  ط. ة ا. فر ..ـ ع َؽ .   .ن االفتظ.ري "
 " ييييييييييييييييييي "

 " .كف  أ .ُؼ أْف ع تد..ا علّ , .ذ.ؾ أف.   .ٍَة إ.  م  ا أمعفي "
 .أفَت .ـ تكمؿ ا. دمة ا.. كرعة  .د ؟ " " ..كف كعؼ ت .فرُ 

  ا.ُت فرّد عل  ض.م ً. :
 "  صلُت عل  َ.از  فر مز.ري "

تطل.ُت إ.ع   حعَ.ٍب فتض  ْت صػ.رت  أمػ.م  ..ػـ أعػْد أعػرُؼ إْف كػ.ف ع.ػ هف   قػً. أـ ال, ..كفػ  
  ا ػت.داد .ـ أ..ْر ف .   م.دٍة . ّب ف  أّل . ٍت مض  كمػ. كفػُت أ.ػ.ُر تلػؾ ا.ل ظػةي كفػُت علػ

أْف أفدع   فف  ي ف.ـ, أف. ا.ذل .ـ أفِد فف    فف  ي كفُت أرن فع   قعَة ر.ٍح ت.ػعُر إ.ػ  أّف ا. عػ.َء 
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العزاؿ عل   عػد ا. عػ.ة .أّف أغصػ.َف ا..ػرؼ ا.تػ  َففهػ. ا. رعػُؼ .ػـ تمػْت  .ػد .أفهػ.  .فتظػ.ِر ر عػٍع 
  .دـي ضززُت رأ   م ت مً. فتطلَع إ.ّ   لهفة :

 ال عصُؿ إ.ع  ا.َّف  األزرؽي "" عفدل م  ا 
ه  .اغر.ر ْت ععف.   ..دم.عي ر ُت أؤكد .  :   لُت فبل ْت ا ت .مة عل  َ.

 " م  ا ال عمّر علع   .ن ا.فراتي "
تطلع إ.  م تف رًا فر ُت أصُؼ .  ا.مك.َف فلـ عصّدْؽ كبلمػ   تػ  ر.عػُت .ػ   ك.عػَة اعتقػ..  فػ  

.فقلػػ  مػػف مدعرعػػة طػػرؽ ا.كػػ.ت إ.ػػ  م.ػػر.ِع َ ػػِر  ٕٓٓمدعرعػػة أمػػف ا.كػػ.ت .تػػ. ع.  علػػ   ػػرار 
ا.ك.فة ا.ك.ف ي .ّد عل  عدل  ق.ة م ..اًل أْف ع فَؼ عفػ  .طػاَة ا..ػ..ِر  .. ع ػة أ. ا. َػؿ, مػرددًا 

: 
 " ف.. ت,  فلة, كبلب ييي "

رع.ً. كـ راَح عت. ُؿ    أْف ف .فَر إ.  ا.ك.فة اآلَف فهػززُت رأ ػ  م.افقػً.ي ذضػَب إ.ػ  ا.ففػدِؽ .عػ.د  ػ
هفػػ. إ.ػػ  كػراِج ا..ػػبل.ل  .ػػد أْف ا.ػػترعُت كػػّؿ ا. .َػػ.ت ا.ضػػر.رعة  ع مػُؿ  قع ػػًة صػػيعرة .كت. ػػً.ي تَ.
.ل.ز.ِة .ا.ف ع.ِف ..لضعِؼ ا.ذل  عق. مف  مفف.ل  م ة أع.ـ .عذضَب  .دض. فػ  ر لتػِ  ف ػ. ا.مففػ  

م. إذا . َع فػ  أعػدعهـ األ .د, ضذا إذا ك.ف م ظ.ظً. .ا تط.َع اإلفبلَت مف   ضِة كبلِب ا.مط.ر, أ
 ف تك.ُف ر لت  إ.  أ دعة ا..دـي

فػػ  ا.طرعػػؽ مػػف  يػػداد إ.ػػ  ا.ك.فػػة كفػػُت أ.ػػ.ر  َ ػػدِ  عػػرت.ُش علػػ  ا.ػػرغـ مػػف أّف ا. ػػع.رَة ك.فػػْت 
تيلػػ  ك ّمػػ.ـٍ عمػػ.م ي أدركػػُت أفػػ   ػػ.ًٌؼ مػػف اإل ػػداـِ علػػ  مَ.زفػػٍة ك عػػرٍة غعػػر م  ػػ. ة ا.فتػػ.ًج 

ت لعـ فف   مهّ.فً. األمر علػ  ا.ػرغـ مػف عػدـِ  فػ.عت   مػ. أ ػ.ؿ إال ف ...ُت أف أكفع  مقتر ً. علع  
 أف  رفض ا ترا    حصراري

 " أم.ُت أ.ؼ مرة .ال أتف.زؿ .هؤالء األ.غ.دي "
تطل.ُت إ.ع  فادرَؾ أف   د أ .ء إ.ّ  ف..تفَت ف .ل م.تذرًا, م ررًا األمػر  افػ   ف.عػٌة . صػعة ..ػعس 

كـ  .َد صمت  عفف. .كّؿ مّف. عيػ.ُر فػ  دا لػِ    كػً. عػف م.فػ  .هػذا  م. فً. ك.رعً. أ. اَتراح  ط..ة,
ا.ضع.عي  طَع صمت   قهقهٍة مفت.لة  ..َؿ فعه. أْف ع.رَض أم.م  ت.ازف , . عفم. تطل.ُت إ.ع  راَح 

 عردد    رعٍة ُمرة :
 " ا.ك.فة !؟ "

 . :فادركُت  اف  ك.ف ف  ر لٍة مع ا.تارعخ فاَ ُت   ..  رعِة ا.ُمرة فف ه
 " ف.ـ ك.فة ا.  عف .م لـ  ف عقعؿ .ا.م ت.ر .ا.متف   .يي "

 ف.عترَض   زف :
 " أـ ك.فة ا ف زع.د .ا. َ.ج ؟ "

 فاضفُت ض.م ً. :
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 " .ك.فة آؿ  ز.ف .أ. . عع   .ف.ظـ كزاري "
.ػّ  تطلَع إ.ّ   . تيراٍب  عفم. ذكرُت ا ـ ف.ظـ كزار, فر ُت أ رد .   ك.ع.ِت ضزاع ا. راؾي  ػّدؽ إ

.ػػـ ع طػػر فػػ  ذضفػػِ  عفػػدم. طػػ..عف   ػػ..مَ ء إ.ػػ  ا.ك.فػػة ف ػػا.ف  عػػف   صػػمٍت .كافػػ  تػػذكر أمػػراً 
مدن كقت   هذا ا..َ.زي طمافُت  م ت مً. غعر أف  ع.َد إ.  ا.تارعخ .كاّف األمر  د ا ت ّد  ػ    عػث 

 .ـ ع تطع ا. ر.ج مف  ف ا.ف  َ.دًا :
عػ    فع.ػ   فػ. ..ػد  .عفػدض.  ت ػ ُؿ َكت.فػ. " .مف عدرعؾ  اف   ضزاعػَؾ   ضػذا .ػف عكػ.ف كػػ   ط. 
 ف  أ .اؽ ا.ك.فة كَكت  م لـ .ض.ف   ف عر.ة ؟ "

 " اترِؾ األمر .  .كْف مطمًفً. ! "
 أَ ُت   كقة .أف. أر ُت عل  كتفِ  مهّ.فً. األمر ف..َد إ.  صمت ي

 
هعف. عل  ض.ء ا.ف.ف.س كـ ا.تفَت إ.ّ  . ا.ف  :  تطلَع ضزاع إ.  َ.

 ؟ " " أ .ؾ ؟ م.
ضززُت رأ   إعَ. ً. مؤكدًا عل  أف  َ.ء .عطمًَف علّ  ..زع.رِة األم.كف ا.مقد ة ف  ا.ك.فة .ا.فَؼ 
.كػػر بلء ف ػػ.رَؾ .ػػ  ف.لػػ  كػػـ راح عؤكػػد ا..ػػ َ  ا.ك عػػر  عففػػ.  تػػ    ػػ ف. تػػ.أمعفي غػػ.دَر ضػػزاع ا. عمػػة 

ا.َدعد, . عفم. ذضَب  م رعً. كـ ع.َد  .د د .ًؽ  ص  ة ص ّ  ع مُؿ صعفعة ع..ء إكرامً. .لضعؼِ 
م.دعً. تففَس ص.     .مٍؽ  .د أْف تاكَد  اف  ف  م  ا آمف, فبل ...عة .ال ع س ا ف زع.دي  لػَع 

  معص  .ا تلق  عل  فراِش ضزاع .ض. عردد :
 " ع. رعؿ طل..ا دغش .ا...ؽ َذا  يي "

.ِد َ.از  فر  .ا. ط. ة ـَ إ.ّ  ا.َػ.از  ت ػ.ٍ  فهَض فَاًة .راح ع  ُث ف  َع. ِ  ك  عتاكَد مف َ. ي  ّد
ـُ مطػ.ٍر  . رك.ت ا ت.راضعة فر ُت أتف ص  عل  ض.ء ا.ف.ف.سي األ.راُؽ فظعفة .ـ عفضضه.  ػت

 أ. فعزا .ا.ص.رة مك تة  حتق.في ت. فُت عفد اال ـ . رأُت   ص.ٍت ع.ؿ :
 " ع...ر . عد ص. ر "

 ض ِؾ كـ  .ؿ :ف.ففََر ص.    ض. كً. .أف. أتطلُع إ.ع   . تيرابي ت. َؼ عف ا.
 " افَس ا م  ا. قعق  ! فمف اآلف أف. ع...ر . عد ص. ري "

    ُت أّف اال ـَ ملّفؽ ..ك  أتاكَد  ا.ت  :
 " ..كْف مف ض. ضذا ا.....ر ا.. عد ا.ص. ر ؟ "

 فاَ.َب :
 " أف  أخ أل د رف. ف. ا.ذل ت رع .   ..َ.ازي "

 كـ أض.َؼ   زف :
 ـ تظهر َكت ي" " غرَؽ ف  فهر دَلة   ؿ .هرعف ..
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أع.ـٌ تمّر   طٍء .دعد كّف. فقضعه.  ..قلِؽ .ا. عرةي ك.ف ع..ػ.ر عػذضُب صػ . ً. إ.ػ  مدعفػِة ا.ك.فػة أ. 
ػُة ا. ػ ط أ.  ظّػ   ا.فَؼ .أظّؿ أف. م ّد ً. إ.  ا.فهر  .فتظ.ِر ا.مفف  ا.َدعد ا.ذل  د تلق     مَ.

 تػػ  ع ػػ.فَر  أتمفػػ  .ػػ. عػػؤ ر مَعًػػ  عمػػة, . ػػد كفػػُت  ا..ػػ.كر .ع.ػػ.ركف  ا.ػػ.طَف ا.ػػذل ت ػػ.ؿ إ.ػػ 
ػػَد فعػػ  ع..ػػ.ر ُ.قطػػًة  صػػ.   , ..عػػ.ٍؿ م. .ػػة فقضػػ  فصػػفه. مصػػيعف إ.ػػ  أ .دعػػِث ضػػزاع ا.ػػذل َ.
كمعفة, فك.ف ع تف ُر مف   فض.ٍؿ عف أدّؽ تف.صعِؿ ا. ك.عة كاف  ع ..ُؿ  فظه. علػ  ظهػِر  لػب, 

 ػ. فً.  ػ. طعف علػ  َمػْف .ّرطفػ. أم. ا.فصؼ ا.ك.ف  ففقضع  َ.. عف عل  َرِؼ ا.فهر ف.ّب  ّمً. 
 هذ  ا..رطػِة ا.ي عػة متػذكرعف رف. ػً. .فػ. .ػـ ف.ػرْؼ مصػعرضـ, . عفمػ. كفػُت أ ػّم  األ.ػع.ء  ا ػم.ًه., 
ػػِ  صػػ.    م ػػ..اًل إعَػػ.د م ػػرٍر . ع. ػػِة ا. ػػزب, .كػػْف .ػػـ عصػػْؿ  أرن االمت.ػػ.َض .اضػػ ً. علػػ  َ.

 ٍة م.تركة مع اآل ر . عفم. ك.ف ع.ػ.ُر  ػاّف  بلفف. إ.   ّد ا.ت.فج فقد ك.َف كّؿ مّف. ع تفظ  م .
ا.فقػػػ.َش  ػػػد .صػػػَؿ إ.ػػػ   ػػػّد ا. ػػػبلؼ, عرتفػػػُع صػػػ.ت   يفػػػ.ٍء  ػػػزعف كافػػػ  عػػػ.ّدع آ ػػػر .ػػػ ء عر طػػػ  

  َيرافعِة ا..راؽ :
 " أرعد عط.ْؿ م راف. عل  .ّط ا.فرات دض.ْر 

 .أرعد ا.مَ.  ت ر ف , ت ر ف  تظؿ ف.ط.ْر  
ـْ عفدل .أ ف  .ْؾ      ع    ص.ْر ".أَمع كْؿ  ل

 فاكمُؿ أف. األغفعَة    رعة :
 "  ص.ْر يي  ص.ْر .ردعة "

كـ فض ؾيي فض ؾ, م تتمعف ض كف.  يّصٍة .زفرٍة مت ترعف  ..ظبلـ كعبل تفتضػَا دم.عفػ. .كػؿٌّ 
هػ   را تػْ   مّف. عت. ُع م عَؿ دم..ِت ص.   ي مرًة .ا ػدة اففَػر   كػ.ء مػّر ع.ػ   ا.صػراَخ ضػ.ر ً. َ.

.دعد  عفم. كّف. ف   دء ُ كرتف.ي تركت  عفرغ  زف   صراٍخ طف..  .أ.ػـِ .ػعخ رأن مػف  كفع   .فف..ؿٍ 
عذاب ا. فعف م. ال ت مل  ا.َ .ؿ .ض. ض. عت.ػ ُث  ػآ ر  ػ.ع.ِت عمػرِ  كافػ  عا ػؼ علػ  عمػٍر ال 
ع ت ؽ أْف عتذكَر أ د أع.م ي طلَب مف  أف أ رأ .ػ  آ ػر مػ. كت ػُت فقػرأُت  صػعدة كت ُتهػ. فػ  ا.لعلػة 
 األ..  ا.ت   ضعته. ف  ا. عمة, .ك.فت  .ف.اف   ا.رفعؽ  ي أصي  إ.   قلؽ .ض. عقضـُ أظ.فر  :

 " أتذكرُ  ييي
 أتذكُر .يَ. ُ 

 ضؿ عتذكُر صمت  ؟
 أتذكرُ  اآلفْ 

 ك.ف عط.ردف  ف  ا...رِع, ف  ا. .فِة, ف  ا.مقه  ييي
 عت لُؿ ف  ا..تم 

 أتذكُر ععفع  ا.زاًيتعِف, .صمَت َرعدت ِ 
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 كرُ  اآلفْ أتذ
 م.ذا ك.ْف ؟
 .رطعً. ؟
  م .رًا ؟
  لط.ْف؟

 أتذكرُ  اآلفْ 
 أتذكرُ 
 اف ؿا رضعفً. مف ر ـِ ا.ز مِة  كعؼَ 

 ػ أعف فرن  مداْف ؟
 فاَ ُت  همٍس 

 ػ  مداُف عل  ا..َر 
 .ض كف.يي

 كّف. ففتظر ا. .َص ا.ذاضَب .لك.رةِ 
 ف  آبْ 

  دكف  عف  رِد ا.قطِب .ف.ـِ األف. 
 ا.مطرلا .غ.بْ  ف...ف  م.طف 
 أعف ض. اآلْف ؟

 ضؿ عفتظُر ا. .َص ا. .رَج .لك.رِة ؟
 أ. عفتظُر ا. .َص ا.دا َؿ .لف ع.ْف ؟   

 
.ـ ف تطْع إ ف.ء  فعفِة ا..رؽ  عفم. ا ػت ـَ ميػعظ األعػ.ر ا. عمػَة  يفلػٍة مّفػ. ف.رت ػَؾ ع..ػ.ر مت فػزًا 

 ..تاكعػد, فميػعظ ضػذا .ػق  مػف .ػق..ات .م.  ع دُر مف  .ت. َؼ  ل   متَ. ً. مػف أّف أمػرًا  ػع دث 
ا.مفطقة, عتط.عُر ا..ّر مف ععفع  .ع  ق  ف  كّؿ  ط.ٍة ع ط.ض., .ض. مف .ذ مػف َمعػع ا. ػراكععف, 
ع.طٌؿ عف ا..مؿ .ع.عُش عل  األت..ات ا.ت  عدف.ه. إ.ع  أ.الد عم.متِ  دف.ً. ..ػرِ  ..لفضػع ِة ا.تػ  

ني َلَس د.ف ا تًذاٍف .ض. عفقُؿ فظر   .عفعف  مػرا.عف  د ع   ه.  ل.ك  أم.ـ أف .ذ ا...عرة األ ر 
  عف  . عف ع...ري
 "    .. عري "

  لُت متملقً. فرّد علّ   فظ.ظٍة .ع ْت غرع ة علع  :
 " مفعف عَ  ا. عر؟ مف ع. أخ      عَ  ا. عر ؟ "

 :تطل.ُت إ.ع  م ت مً. كـ ف...ت  ا.قفعفة .أف. أردد  طرعقٍة    ُت  عرت.ح إ.عه. 
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ـّ ا.دفع.ي "  " ا.رْب ميعظ ا.رْب, كس أ
 " .كرًا ا ت.د, .كرًاي "

ـّ  ػ   ..مػ.ء, كػـ م ػَا فمػ   كػ  ..ه.  تهػذعٍب .أ ػَذ ا.قفعفػةي عػّب كمعػًة ك عػرة مػف ا..ػرِؽ د.ف أْف عمَز
 د.دا.ت  ا.ت  .ـ عمر علعه. ا.م.ء مفذ دضري أع.َد إ.ّ  ا.قفعفة .ض. عردد :

 " .كرًا ا ت.دي "
ـَ إ.عػػػ ِ  ع..ػػػ.ر  ػػػعَ.رًة فتف...هػػػ. ضػػػ.زًا رأ ػػػ   ػػػادٍب كػػػـ تطلػػػَع إ.ػػػّ   .مػػػؽ كافػػػ  عرعػػػد أْف عفتر ػػػف    ػػػّد

فتراَ.ػػُت إ.ػػ  ا. لػػؼي م ػػَؾ ذراعػػ   ق ضػػٍة مػػف  دعػػد, . .ػػد . ظػػ.ت مػػف ا.صػػمت تت للػػ  زفػػراٌت 
 عففُة ا.راً ة,  .ؿ:

 " ..ؼ ا ت.د أفت غرعب ضف.  عف ذ..  ا.َبلب .ا ف  ص.ر  عف.تف. د .ف .عرؽيي "
 فهززُت رأ   ُمصيعً. إ.  م.  عق.ؿ, فاض.ؼ :

 " أل .ا د ع ..ؿ عض.عقؾ  ْؿ .  علع  .أفت م. علعؾ  .ن ععفؾ ت..ؼي "
.كرُت .  .ه.مت  كـ  ّدمُت .  ا.قفعفة ك.فعة ف.ّب مفه. .أع.دض. . ػد ظهػرْت علعػ  عبلمػ.ُت ا.ُ ػكري 

فػراح ع ػا.  عػف ا.مفطقػة .ف. ػه.   قَط  .َُز ا. عطة  عفف. ف .َد َ. مف ا.مػرح  عفػ  . ػعف ع..ػ.ر
 م ..اًل ا تف.ِص كّؿ َملٍة غرع ة عق..ه. ميعظ  ت   ا.   ؤااًل  دا .  غرع ً. :

 "  ْؿ .  أ   ميعظ, .فت ا.ع.ـ ف  ا.مفطقة أطف.ؿ  ..ر أ.قر, عل. .ف ف  ا.  .تعفيي "
ٍؿ ع رُج مف صدٍر .  ؿ أْف عكمَؿ ع...ر كبلم  ارتفَع ص.ُت ميعظ  ض كٍة مَلَلة م تفقً.   ..

لع  .ض. عضرب َ هت   را ِة كفّػ  فتطل.ػُت إ.ػ   مف .ر  ت  ا تلق  عل  ظهر   . كً. األرض  َر
ع..ػػ.ر  فظػػرِة .ػػ.ـ مؤف ػػً. إعػػ.  علػػ  فضػػ..  .علػػ  ا.كقػػِة ا.مفرطػػة ا.تػػ   ػػّص  هػػ. . صػػً. م  ػػ.اًلي 

 كـ  .ؿ  ص.ٍت ص. ب : ت. َؼ ميعظ عف ا.ض ؾ كـ تف..َؿ ا.قفعفة مرت.فً. مفه.  فهـي تطلَع إ. ّ 
 " ا ت.د م.  لت .ؾ ذ..  َبلبي "

 .ـ أفهـ م. عقصد  فتطلَع إ.  ع...ر .ض. عردد :
 " ا ت.د ذ..  أطف.ؿ  لَعكععفي "

 . عفم. طلَب مف  ع...ر ت.ضع ً. راح ميعظ عت دُث   رك.ٍت  . عة م.ض ً. األمر:
 مفت . .د م. را .ا تركػ.ا .فػ. "   ؿ ع.ر  ف.ات َ.ءت ضف. .ركة  لَعكعة, عملت ف  م.مؿ اإل

 أطف.ؿ  لَعكععفي "
.رعتهم.  ض ٍؾ  ذر فت.ََع ميعظ عل  فتا  ...عت  ا..ففة :  اففَر ع...ر  ..ض ؾ َ.

 ذب يي ا.  راء ا. لَعكععف ف.َ.ا فص ف .اف ا. راكعةي "" صد .ف  يي أف. م. أَ
ػػٍؿ  عفمػػ. غػػ.دَر ميػػعظ  ػػا.ُت ع..ػػ.ر  يضػػٍب عّمػػ. دف.ػػ  .طػػرح مكػػؿ ضػػذا ا . ػػؤاؿ األ مػػؽ علػػ  َر

 أرعَف كميعظ فراح ع...ر عؤكد ص َة مبل ظتِ  عف األطف.ؿ .قر ا....ر :
 " ردت أتاكد مف ص ة ت. ..ت ي "
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 .ؿ مف. رًا فتطل.ُت إ.ع     رعٍة .ـ تردع   ؿ راح عت دُث  حصراٍر  ػ.ذٍج عػف كعػد ا.مػرأة .ا. ع.فػة 
َُ لػْت علعهػ. م ػت.عرًا  .ػض مفػردات ميػعظ ا.  ػ. عة مت .ضعػً. أمػ.م   تف. ػِ    ػ.ِة تَ.ر ػ  مػع ا.ت  

ا.ف ػ.ء مػف  ػػبلؿ عبل .تػ  مػع فتعػػ.ت ا.َ.م.ػة, ف ػدا أمػػ.م  . صػً. آ ػر .  ػػ ُت األمػَر ردة ف.ػػؿ 
عل  ف.ٍؿ ف  عبل ة ع.طفعة .ر م.    ِب ف.ؿ ف  إ .مة عبل ة مع إ دن زمعبلت   .صة  .د أف 

.ازعة .فت.ِة ا.  َ.م.ة :راح ع دكف  عف ا.طم. .ت ا. َر
"  ت  رفعق.تف. ف  ا. زب كّف عفضلف ا.ط..ب ا.يف  .ا.ذل عملػؾ  ػع.رة .عفػد  اإلمك.فعػ.ت ا.م.دعػة 

 الصط . هف إ.  ا.مق.ض  .ا.م بلت ا.را عةي "
فت.  مف .دة ا. كر فراح عردد :  ارتفع ص.ت  .تهد.ْت َ.

 " أم. ف ف فلعس .ف.  .ن ا.  رة .ضرب ا.ػ يييي "
 َملت  .رف.ُت  مف ذراعِ  ف .  رعِر ضزاع ف. تلق   هم.ٍد .ارتفع . عر ي  .ط.ت    ؿ أْف عكمؿَ 

 
ف  ا.طرعؽ إ.  ا.مط.ِر ك.ف َ د  ع ػتّض ..ػفت.  ع.  ػتعف . ػد كفػُت أ  ػُب فػ  كػّؿ . ظػٍة  افػ  

  عمزُؽ َ.اَز ا. فر .ا. ط. ة .ع.لُف ت لعِ  عف فكرِة ا. فر .ا.مَ.زفة :
كػػة  ضػػع.فِة  ضػػعر  طػػفج أ.  تػػ  ع عػػد أ. َ ػػ.ر , . ػػا. ع " مػػ.ذا ع.فػػ  ؟  ا ضػػ  عػػ.معف أ. كبل

 .أ رجي " ٕٓٓعل   رار 
 " ضؿ ت. َؼ طرعُؽ اال.تراكعة عل  صم.دل ؟ " 

"  ..   .ؿ ا.مً.ت مف ا.رف.ؽ ا.ذعف . ..ا .ع.د.ا إ.ػ  عػ.اًلهـ ..ظػ.ًفهـ, ال  ػ.ؼ .ال عفترعػ.ت 
 ك.رعة . .ر مع ا.ف.س ععدي "
 كف ا..مؿ   رعة ط..م. إف اإلعداـ ض. ا.مصعر ف  كبل ا. ..عفي ""  . ت  ..  قعف. ك.رععف عم

 " .م.ذا إذًا ا.ر عؿ .ا.مفف  .م .رزة ط.ا عف ا.ه.اء ؟ "
 " أل  زب ضذا,  ع.دت  تهرب .تترؾ ا.ق.عدة . دض. ف  د.امة !؟ "

ة تقػدـ " عم.ّ.د ع. ا.تراكعة ع.  طػعخ, ر.ح .ػ.ؼ اإلت ػ.د ا. ػ.فعت  ا.فػ.س فعػ  عت ػ...ف .أَمػؿ فتػ.
 .ؾ َ دض. مق. ؿ كاس ف.دك. أ. علؾ أ . ا. هـي "

 "  .دعف أعف ض. اإلت .د ا. .فعت  .ا.مفظ.مة اال.تراكعة ا.ل  ك ر.ف.  عه. ؟ "
 "  عات   رعَعفعؼ فف   عتملؽ ا. عد ا.ف.ًب .طز  .ألممعة .ا.ط قة ا...ملةي "

 " دعمعتر.ؼ, ض , دعمتر.ؼ .ا.َ هة ا..طفعةي "
 " تف....... "

ـَ  صػ.ٍت  تمتّد عد  عل  َ.از ا. فري عتطلُع ف  ص.رتِ   .ػ.ر عِ  ا.ككػعف .فظرتػ  ا.َػ.دةي عقػرأ اال ػ
 ع.ٍؿ .ترتفُع ض كت  .ض. عردد :

 "  بل ع...ر . عد ص. ر,  بل  طعخي "



 151 

كػػـ عمػػزُؽ ا.َػػ.اَز أ. ع.ػػ.ُؿ عػػ.َد كقػػ.ب, عقّر ػػ   ػػ طٍء مػػف األ.راِؽ ا. ضػػراء .ع ػػتمتُع  مفظػػِر ا.لهػػِب 
عِد مػػػف األ.راِؽ, مػػػف رأِس ا.ف ػػػِر ا..ػػػ.مِخ  رع.فػػػٍة, .ر مػػػ. ع.ػػػ.ُؿ  ػػػعَ.رًة .عػػػففُخ د .فهػػػػ. ا.متصػػػ.

ميمضػً. ععفعػ   هػد.ٍء .ف.ػ.ة, ر مػ.  ػعفدـُ  .ػد ذ.ػؾ ..كػف َمػْف  ػ.ؿ إفػ  .ػف عفػدـَ  .ػد أف تطػا  ػدم.  
 أرَض ا.ير ةي 

قػ.ل, ا.مف.ضػؿ, ا. ػ.ًر غعر أف  .ـ عف.ْؿ ذ.ؾ  ؿ ك.ف ع ػ..ُؿ أْف عتم. ػَؾ .ع ػد. أمػ.م   مظهػِر ا.
 إ.  َلَلت  .اكقً. مف  ل.د  أ.  .ك , مرددًا: 

ـُ       اّف َراَح ا.ض .ع. دـُ "  ـُ أـ أفَت ال ت.ل  " أت.ل
م كُت كفػ  كػ  أ. ػَؼ ارت...ػه. ف.ػ.رُت  را تهػ. .ضػ  تقطػُر عر ػً.ي أدرَؾ ذ.ػؾ فػ.عترَؼ .ػ   قلقػِ  

 . .ف  :
.د اَتع.ز االمت .ف  ت  .. ك.فت فتعَت  ا. ػق.ط, علػ  " ت.رؼ! ط..ُب ا.مدر ة ع..ُر  ..را ة  

 ا..كس مف ...ر    ؿ ا.د .ؿ إ.   .عة االمت .في "
تطل.ُت إ.عػ    ػر.د فػادرَؾ ميػزن فظرتػ , فقػد كػ.ف  ػذرًا مػف تلفػظ كلمػة   ا. ػق.ط   أمػ.م , .ضػ. 

ـّ اعتقػػ..هـ .. .ػػ.ا علػػ   ػػرار    ا.كلمػػة .ػػذا مػػف ضػػذ ٕٓٓعػػدرُؾ مػػدن   . ػػعة أغلػػب ا.رفػػ.ؽ ا.ػػذعف تػػ
فاف  راَح ع رُر  صد   همهم.ٍت م همة .ض. عردد كلمة " أعف  " د.ف أْف عكمَؿ ا.َملةي فظرُت إ.عػ  

  . ت .مٍة .أف. أر ُت عل  كتف , كـ  لُت .  :
 " ف.ـ, أتفؽ م.ؾي إف  لؽ االمت .ف أص.ب  ككعر مف فتعَة ا.ف.ؿي "

 . فعه.  لُت :..ك  أ .َد ا.م.ض.َع عف ا. ع. ة .ا. ..ة ا.ت  ض
" أفػػ. أت عػػؿ أّف أضػػؿ َهػػفـ أككػػر  ػػ..دة مػػػف األ عػػ.ء  عػػث علػػ  األ ػػؿ أفهػػـ ال عفكػػر.ف  ػػػ..م.ت 

 .ا.  .ب .ف.ر َهفـي "
 ارتفَع ص.ت   ض كٍة م ف. ة م.ر ً. عف إعَ. ِ   هذ  ا.ص.رة ا...رعةي

   .ع.ت  ت  ُعفتا .صلف. ا.مط.ر ا. .عة ا.ك.فعة ع.رة .عبًل .ك.ف علعف. أْف ففتظَر أككر مف كم.ف
ا.ممُر .لد .ؿ  عث أّف ط.ًرَة ا. ط.ط ا.َ.عة ا..را عة  تقلع مف مط.ر  يداد ف  ا. .عة ا....ػرة 

 ص . ً.ي
.دضمػ. أ.  ال أدرل كعؼ مض  ا.. ُت .كـ مرٍة امتدْت عػد  تػتف ص ا.َػ.از .ا. ط. ػة .تتاكػَد مػف َ.

ع  .أف. أفتظُر مفػ  ات ػ.ذ  ػرار ا..ػ.دة ا.ػذل .فكرٍة  طرْت ف  ذضفِ  .أعدَؿ عفه., .كـ مرٍة تطل.ُت إ.
هػ  كػ   عت. ُؼ علػ  طػرِؼ . ػ.ف , .كػـ مػرٍة ذضػَب إ.ػ  د.راِت ا.معػ.  أل.ػـٍ فػ  م.دتػِ  أ. .عي ػَؿ َ.

 ع ق  عقظً.ي 
لػػَس .ػػ.ب  لػػؼ مكتػػِب تػػد عؽ ا.َػػ.ازات  أ.ػػ.رِت ا. ػػ.عُة إ.ػػ  ا.ك.مفػػة تم.مػػً., عفػػدض. فُػػتا ا.ممػػر َ.

 قمػػعٍص أ ػػعَض  كمػػعف  صػػعرعف .ر طػػِة عفػػٍؽ  ضػػراء, . فػػْت إ.ػػ   ..ػػ ف ا. ق.ًػػب, .ػػ.ٌب مهفػػدـٌ 
ػػُ   َ.ف ػِ  .ػ. ة ر عقػػة فكػرْت .ػ.رض. األ ػػ.َد ا.فػ. ـَ علػ  كتفعهػػ.ي .ػ.رُت  .ػ ء مػػف االطمًفػ.ف, فَ.
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ػػ. ُ  ـّ عػػف ا.  ػث ا.ػػذل تمتػػ.ز  ػ  َ. ػػ.ؿِ  ا..ػ.ب عػػ.    ػ.. راءِة .ال عػػف األمػف أ. ا.م ػػ. راتي أ.ػػ.َر  َر
فتػدفق.ا ف ػػ.  مصػػطفعف  طػػ. .ٍر .ػعس طػػ.عبًلي كػػ.ف مػف  ػػعف ا.م ػػ.فرعف ف ػػ.ء  عدعػ  إ.ػػ  ا.م ػػ.فرعف 

أَف عػ.ت, ف..طػ.ًرُة  ػتتَ.  أ.اًل إ.ػػ  أكعفػ. كػـ إ.ػػ  طػرا لس ا.لع عػة   ػؿ أْف تفتهػػ  ا.ر لػة فػ  مطػػ.ر 
ػ  أتطلػُع إ.عػِ  .أ.صػع   ػاْف عفت ػَ  ا.َزاًري ت .طا ص.    مترددًا فدف.تُ    ف . ا.ط. .ر .. فػُت  .َر

.ِ  .أْف ال عتك. َؿ ف  ا.  ِث عػف ا..مػِؿ .ال عضػ.َؼ .ع.ػ.َر  ..هزعمػِة .أْف عكتػَب .ػ   . ػتمرار . .
.أف ال عت رَج ف  طلِب أّل م .عدٍة كـ أ.رُت م.ز ً. إ.  فت.تعف ك.فت. تقف.ف ف  ا.ط. .ر .تت دك.ف 

ر مػػف فهػػدعه., .ػػذا  ..ع.ف.فعػة, إ ػػداضم. ترتػػدل تفػػ.رًة  صػعرة . معصػػً. مفتػػ.ح األزرار فظهػػر َػزء ك عػػ
هػػِ  ا ت ػػ.مة  زعفػػة  هفػػ. أمػػ.مهف "ي ال ػػْت علػػ  َ. فقػػد ك.فػػْت .صػػعت  األ عػػرة .ػػ  أْف " تّ ػػعض َ.
 ػػ..َؿ أْف عفت.لهػػ. مَػػ.راًة .كركرتػػ  . طػػرل ي ك.فػػْت .صػػ.ع.ل كلهػػ. ت.ػػعُر إ.ػػ  مػػ.  .ػػد .صػػ..  إ.ػػ  

ـُ  اف  .ـ ا.َزاًر,  .فزًا عل  ا.د .ًِؽ ا.رضع ة ا.ق.دمة, م ..اًل اإلع .ء إ.ع   ْف كفُت أعل  ..فاِؿ ا.َعد .ا 
ـَ َػ.اَز  ػفرِ   ع مع أعً. مف .ص.ع.ل الف ص.ِر تفكعػرِ   ..ػد .ًؽ ا.ق.دمػة .كػّؿ مػ.  .ػدض.  ػعه.في  ػّد
.ا. ط. ة إ.  ا.م.ظؼ .راح عتطلُع إ.  زا.عٍة  .عدٍة ف  ا.ق.عػة مت ..ػعً. ا.فظػَر إ.ػ  ا.م.ظػؼ ا.ػذل 

أ.ػػ.َر إ.ػػ  صػػ.    أْف عضػػَع  قع تػػ  علػػ  ا..ػػرعِط ا.مت ػػرِؾ كػػـ اف.ػػيَؿ  تقلعػػِب ا.َػػ.اِز .ا. ط. ػػةي 
ػػِ  صػػ.     أط ػػؽ ا.َػػ.از .فػػ  دا لػػ  ا. ط. ػػة . ػػّلمه. إ.ػػ  ع..ػػ.ري علػػْت ا ت ػػ.مة  ػػ.ردة علػػ  َ.
.ض. عَت.ُز ا.ممَر ا.م .ذل .مكتػِب ا.م.ظػؼ .عتَػ  إ.ػ  دضػ..عز ا.تفتػعش األ ػرن .  ػؿ أْف ع تفػ  

د  م.دعػً.ي أغمضػُت ععفػّ  .أفػ. أرفػُع عػدل م.دعػً. كػاف  أ عطػ  عف فظرل, ا.تفَت ف .ل كػـ رفػَع عػ
   َ.ٍب عفصل  عف أععِف أ.الد ا. راـ, كـ ر ُت أردد مع فف    قلٍب عفطر  اإلعم.ف :

"   ـ   ا.ر مف ا.ر عـ   ال إ.  إال ض. ا.   ا.قع.ـ ال تا ذ   فة .ال فػـ. .ػ  مػ. فػ  ا. ػم..ات 
.ػػفع عفػػد  إال  حذفػػ  ع.لػػـ مػػ.  ػػعف أعػػدعهـ .مػػ.  لفهػػـ .ال ع عطػػ.ف .مػػ. فػػ  األرض مػػف ذا ا.ػػذل ع

 . ء مف علم  إال  م. ..ء . ع كر ع  ا. م..ات .األرض .ال عؤد   فظهمػ. .ضػ. ا..لػ  ا..ظػعـ 
  " 

ه   را تْ  كفّ  فت للْت را ت.ل  مطٍر غزعري   م  ُت َ.
ـَ إ.ػػ  ا.طػػ. ؽ ا.كػػ.ف   عػػث ك.فترعػػ. ا.مطػػ.ر ا.تػػ   .َعػػة ك عػػرة علػػ  صػػ.دُت ا. ػػبل. تطػػّؿ  ف.فػػذة َز

ل ػػُت  رع ػػً. مػػف ا.ف.فػػذة, أتطلػػُع إ.ػػ  األ ػػفؿ  قلػػٍؽ .أد ػػُف .عػػدال  صػػ..ِة ا.ترافزعػػتي أ ػػذُت .ػػ.عً. َ.
 ترت...في رددُت مع فف   .كاف  أكتُب أ..  ر .ًل  إ.ع  :

ف. تم.مً., ا.ذل عف.   اال ـَ  " إعٍ  ع. ع...ر . عد ص. ر  اف   ا مَؾ ا. قعق  فافَت اآلف تتقمُص 
عػػ. صػػػ.   , عػػػ. .ػػ عه , عػػػ. تػػػ.أم , عػػ. أفػػػ.ي .ػػػ. كػػ.ف  حمكػػػ.ف  أف أ مػػػَؿ دَلػػة .ا.فػػػرات . ملتهمػػػ. 

 عفمػ. تُػد.ُؽ ط. ػَة ا.مػ.ء  لفػ  متمتمػًة  ػدع.ء عفطّػر  تف.ػؿُ  أمػ  . ك ُت م.ءضم.  لفَؾ كمػ. ك.فػتْ 
  لَب   .ع.عَد ..دض.  ..مً.ي "
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رْج  .د إ.   .عة ا.ترافزعت ف.ػ.رُت   ػ.ٍؼ .أ.ػـٍ فػ  مرْت  .عة عل  د ..ِ  َ.ؼ ا.مط.ر ..ـ ع 
ه    ففِة م.ٍء  .رد م ..اًل طرَد ا.ص.رة ا.ت  علقْت ف   م.دت ي ضرعُت إ.  د.رة ا.مع. , ر.قُت َ.
عػة  ػعتلفُت  َفف , ص.رة ع...ر مكػّ بًل عم ػُؾ  ذراععػ  .ػرطع.ف عق.دافػ  إ.ػ   .ا ػِة ا.مطػ.ر ا. .َر

هػػ  عفػػ  متفكػػرًا .مفكػػرًا م.رفتػػ   ػػ ي ع ػػ..ُؿ أْف عصػػرَخ أ. ف ػػ.ل كػػ  عفقػػَؿ إ.ػػّ  ر ػػ..ة,   ػػادعُر َ.
ـَ أ. عردَد أ ع.ت ..ٍر ك.ف عرددض. ا.مف.ضل.ف ا.م ك.م.ف  .إلعداـ .ضـ ع عر.ف ف . ا.م.فقة,  ع.ت
غعػػر أّف كفّػػً. ت ػػقُط علػػ  ض.متػػِ  ت .ػػر  فػػ  ا.مق.ػػد ا. لفػػ  مػػف ا. ػػع.رة ا.تػػ  تفطلػػؽ  ػػ  إ.ػػ  َهػػٍة 

  مق.دل ف  ا.ك.فترع. .ك.فِت ا. .عُة  د .ػ.رفْت علػ  ا.ت. ػ.ة .ا.فصػؼي . فػُت مَه..ةي عدُت إ.
هػ  كػ  تت.ضػا ا.رؤعػةي دارْت فظراتػ   ػ.َؿ َمعػِع  .ِج ا.ف.فذة . د أط قُت كفػّ   ػ.ؿ َ. .صَؽ َز
ا.م ػ.فرعف .ضػـ عت ركػ.ف  ػ طٍء  ػعف ا. ػ.ؽ ا. ػرة .ا.مصػ.طبي ازدادْت د ػ.ت  ل ػ  .ػدًة  عفمػ. .ػػـ 

 تػ  علػػ  .ضػـٍ عَّ ػد .ػ  صػػ.   ي عػدُت إ.ػ  مق.ػدل .أ.ػػ.لُت  ػعَ.رًة أ ػرن كػػـ تت. ػْؼ فظرتػ  
فهضُت ف.زاًل ا. ػبل.ـي . فػُت أمػ.ـ  ػ .رِة ا.ػر بلت ا.ضػ.ًعة ا.تػ  تتيعػُر   ػرعٍة .ت تػَؿ ا.ر لػُة إ.ػ  
ػ.ِ  ذًػ.ِب ا.مطػ.ر ظفػً. مفػ  أْف ا.ػت قَط أكعف. ا.مرت َة األ..ػ  فػ  ا.ق.ًمػةي تلفػتُّ م ػتر ً. ا.فظػر إ.ػ  َ.

إ..رًة ت.عُر إ.  فرٍح مر .ـ علعه. . طراِت دـِ صػ.    علػ  أفع. هػ.,  ركػة غرع ػة أ. ضم ػة  ػعف 
. صػػعف ت.ػػعُر إ.ػػ  إ.قػػ.ِء ا.قػػ ض علػػ  م ػػّرٍب أ. م.ػػ .ٍ  كػػ.ف عفػػ.ل تفَعػػَر ا.مطػػ.ر أ. ع تطػػؼ 

 فظراتػػ   طػػ.ًرةي عػػدُت ك.فعػػًة إ.ػػ  ا.ف.فػػذة .ر ػػُت أم ػػُا أَ ػػ.َد ا.م ػػ.فرعف .ز.اعػػ. صػػ..ِة ا.ترافزعػػت
ـُ علػػ  أفػػِؽ  ػػم.ًه.ي كػػ.ف ع..ػػ.ر َ.. ػػً. علػػ  كر ػػ    تػػ  ا ػػتقرْت علػػ  ضػػبلِؿ ا..عػػد ا.ػػذل عرت ػػ
مرتفع, ُم فدًا ك.ععِ  عل   .ِب ا. ػ.ر .أم.مػ  كػاُس ا. عػرة .ععفػ.  تتف صػ.ف ز.اعػ. ا.صػ..ةي  فػزُت 

 ركػٍة  طعًػة, عقّر هػ. مػف فر ً. مل. ً. إ.ع  فلـ عرف  فر ُت أر ُب كّؿ  ركٍة عق.ـ  ه.ي عرفػُع ا.كػاَس  
.فتع  مرت.فً.  لعبًل مفه. كـ ع.عدض. إ.   طِا ا. .ر مدّ.رًا إص .  عل   .فة ا.كاس .ععفػ.  تيػ.راف 
هػػ ي اففت ػػْت  .ا ػػٌة صػػيعرة فػػ  ع ػػ.ِر ا.صػػ..ة .. فػػْت عفػػدض.  فػػ  رغ.تهػػ. كفر ػػعس ضػػ.ًـٍ  َمػػ.ِؿ َ.

..ػ.ر  .ػػد أف عػّب  ق.عػ. كا ػِ  . ػػ.َر فتػ.ة فػ  زّعهػ. األ ضػري تقػػ.طَر ف .ضػ. ا.م ػ.فر.في فهػَض ع
 تػػؤدٍة .ك ػػ.ت  تػػ  . ػػَؼ فػػ  آ ػػر ا.طػػ. .ري ت. فػػِت ا.مضػػعفة .ضػػ  تقلّػػب َػػ.اَز  ػػفر  .تتطلػػُع إ.عػػ  

 ف   ُت ا.ك.افَ  دضرًاي
" علػػػ يي عػػػ. علػػػ يي عػػػ. علػػػ يي  ػػػ..  علػػػ يي  ػػػ..  علػػػ يي علػػػ يي علػػػ يي  ػػػرَج رأُ ػػػ يي علػػػ يي 

ي علػػ يي  ػػ..  علػػ يي . علػػ يي عػػ. دا ػػ   ػػ.ب  ع ػػرياضػػيط يي علػػ يي .ػػّدليي  ػػ..  علػػ يي عػػ
ْت كتفػ يي  علػ يي اضػيط يي  .ػديي  علػ يي دا ػ   ػ.ب  ع ػريي  ػ..  علػ ييعل يي عل يي  َر

   .ديي عل يي علػييي ل ل ل ل ل ل ل ل ليي  رَج َ د يي"
  ّلمت  ا.ق. لُة َ.اَز  فر  .ض  ت ت ـُ ف.فدفَع ص.     .رَج ا.ر ـي         

  ػرجَ  ي رَج ا.طفُؿ مف ر ػـِ األرضيي زغ.رعُد ط.علة . ك.ُء ..عٍد عمؤل ا.فض.ءيي ..ْديي ..ْديي " ..ْدي
 ػػرَج مػػف ر ػػـِ األرِض إ.ػػ  مففػػ   يمػػدف.عً.  قػػ.ٍة مَه..ػػةي طفػػُؿ ع..ػػ.ر أ.  معػػد أ. َ ػػر أ.ييا.
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ػ.دي لعػ يي تػَع تػَع تػَع تػَع تػَعيي فهػَض ا.طفػُؿ متكًػ.ً  يا.بلَ. علػ  ا.فػػراغيي    ػ. ا.طفػُؿ علػ  عدعػِ  .َر
 ػػقَطيي ا ػػـ  يي  ػػ.ر  ػػلعم.ف ا ػػف دا..ديي  طػػ. ا.طفػػُؿ  ط.اتػػ  األ..ػػ   ػػ.رَج األرضيي تػػ.ت  
تػػػّ.ات يي تػػػ.ت  تػػػّ.ات يي  ػػػ.َر ا.طفػػػُؿ إ.ػػػ  َهػػػٍة مَه..ػػػةيي ا..عػػػ.ُف تر  ػػػ    ػػػذريي تقػػػعُس  ط.تػػػ يي 

هِ يي  عك.ُف ط ع ً. يي اليي مهفد ػً.يي ردتػْؾ مػ. رد ْت دفعػ. .ال مػ.ْؿيي ا. ّ ػ.د تر.ز يي تتفرُس ف  َ.
ككريي األعداُء ككػريي عػدّ.ْؾ علعػْؿ . ػ.كف ا.َػ.ؿيي  ا ػذْر مػف أصػد .ِء ا. ػ.ءيي ا ػذْر مػف أ.الِد 
ا. ػػػػراـيي  ػػػػْؿ أعػػػػ.ُذ  ػػػػرّب ا.فػػػػ.سيي ا ػػػػذْر مػػػػف ا.يَػػػػر  ع ػػػػر .فَؾ .ع.لم.فػػػػَؾ ا.ر عػػػػؿ إ.ػػػػ  مػػػػدفهـ 

ر ُؿ ا.صػ  يي  ػبل غَػٍر .ال  .صػلةيي ا. .عدةيي .كّف ا.صػ    ػعر ُؿ إ.ػ  ا.مػدِف ا. .عػدةيي ف.ػـ  ػع
ـَ ا.طػػ.ًرةيي . ػػَؼ فػػ  أعلػػ  ا. ػػّلـيي رفػػَع ذراععػػ  كافػػ  عَػػّرب ا.طعػػراف  قػػػ.ادـَ  ر ػػَؿيي ارتقػػ   ػػبل.
مك ػػػ.رٍة . .صػػػلٍة زغ ػػػٍةيي رفػػػَع ذراععػػػػ  ملّ. ػػػً. إ.ػػػ  فقطػػػٍة فػػػػ  ضػػػذا ا.فضػػػ.ءيي م.ّدعػػػً. م.ضػػػػع يي 

ا.طػػ.ًرةيي أغلػػَؽ ا. ػػ.ُبيي ت ركػػِت ا.طػػ.ًرُة  ا.م.ضػػ  ا.ػػذل ضػػ.  ضػػُع د ػػ.ًؽ ال غعػػريي ا تل.ػػ  َػػ.ؼُ 
 ػػػ طٍء علػػػ  ا.مضػػػم.ِر ا.مر ػػػ.ـِ  د ّػػػةيي  ػػػ.رِت ا.طػػػ.ًرُة   ركػػػٍة  ػػػرع.ةيي  ػػػرع.ةيي  ػػػرع.ة َػػػدًايي 
ارتف.ْت مقدمُة ا.ط.ًرةيي ارتفَع ا.د.الُب األم.م   لعبًليي ت رَر مف َ.ذ عِة األرضيي ارتفَع ا.د.ال .ف 

 ف  ا.فض.ءي ا. لفع.فيي ارتف.ِت ا.ط.ًرةُ 
 م.َت ا.طفُؿيي م.َت َ ْريي م.َت َ ْريي ت.ركً.  كمت  األ دعة :

 " َ ْر مف كْس أم  .لق ْري "
 

كػػ.ف ا ػػم    َ ػػْر  , .ػػعس مصػػ.دفًة, ال أعفػػ  ضفػػ.   َ ػػْر   صػػ. َب ا. كمػػِة ا. ..ػػدة,  ػػؿ َ ػػر 
فتف.ي ك.فػػْت مهمتػػ  َمػػَع ا.زّ ػػ.ؿ أ. َ ػػر األعػػ.ر كمػػ. كّفػػ. فف.دعػػِ   كػػّؿ فظ.ظػػِة أر.ا فػػ. .. ػػ. ِة أ. ػػ

 األز .ؿ ص . ً., .ضذا م. ك.ف    ً. الفتق.ـِ ا.ف.ِس مف  .ك.ف   ب ما .ة َ ري
 " َمْف  .ؿ إف ا.ف.س أ.ادـ ؟ "
 " إفهـ أ ذر مف ا. ف.زعري "
 " .أ ّط مف ا.ض .عي "

.كػػف مػػ. أْف كػػ.َف ع ػػرُج أ ػػدضـ صػػ . ً. إ.ػػ  عملػػِ  مػػرددًا .تملػػِؽ ا.ػػرازؽ ا. ػػ.تر  آعػػ.ٍت مػػف ا.قػػراف, . 
ػِ  َ ػر ا. ػزعف  تػ  عف ػ  مػ. كػ.ف عػردد فع.ػتـ ضػذا ا.عػ.ـَ األ ػ.َد ا.ػذل ع ػدأ صػػ .    عصػطدـَ  َ.

ِ  األع.ري .َ  
عـي "  " أع.ذ  .  مف ا..عط.ف ا.َر

 " أّل فاٍؿ   ء ع مؿ ضذا ا.ص .ح ؟"
 " مفعف عَ  ا. عر إذا أ.ؿ م. فت ف. عع.ف  .فف  األع.ري "

 " ع. ر    ترؾي "
 ل   عر ع. ر  ي "" اَ.
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 " تف...... علعؾ ع. أع.ري "
عفز.ل َ ر ا.ز .ؿ ف  مف.طِؼ ا...رعي عقرفُص   ..َة عر ِة األز .ؿ .ض. علّؼ  عَ.رت ي عتطلُع إ.  

ِ  ا. م.ء, إ.  َ.    األعم ي .َ 
" إ.هػػ يي  ػػعدل .مػػ.الليي ال اعتػػراَض علػػ   كمتػػَؾيي عػػ.  ػػ..َؽ ا. ػػم..اِت .األرض . ػػ..َؽ َ ػػر 

 ع.ريي ال اعتراَض عل  إرادتؾيي "األ
عطاطئ رأ   إ.  األرض را مً.  ..ٍد د.اًَر م همًة كػـ عم .ضػ.ي عرفػُع رأَ ػ  إ.ػ  ا. ػم.ِء مػرة أ ػرن 

  .عفعف دام.تعف :
" إ.ه يي ع. عظعـ ع. َ .ر, ع دؾ ا. قعر َ ر ع ا.ؾ ف.غفر .  فف.د ص ر  . لػة  علتػ , ع ػا.ؾ عػ. 

 ر عـ ع. غف.رييي "
 بلمُا َ ر م ركً. عدعِ   يضٍب كاف  ع ..ُؿ اإلم .َؾ  .فِؽ ا.فض.ء :تتيعُر م

 " أخ ا.ق  ة .. أف.   , تق ؿ أ لقؾ َ ر ؟ "
 " تف........ "

ه  مف ا.رذاِذ ا.ف.زِؿ مف ا. م.ء, .عفهضي  كـ عم ُا َ.
 

 ا.ط.ًرُة فقطٌة  .داء ف  ا.فض.ءيي تصيُريي تصيُر  ت  تتبل.  ي
يي عػػ. .ػػ عه يي عػػ. تػػػ.أم يي عػػ. أفػػ.ي أفػػَت اآلف  ػػّر فػػ  ا. ػػم.ءيي ت تػػػَؾ عػػ. ع..ػػ.ريي عػػ. صػػ.   

ْف ك.فػْت  ا..راُؽ تم.مً.يي ال تدِع ا.فرصَة تفلُت مفؾيي  قْؽ .  م. أعَُز عف ف.ل يي  قْؽ رغ تػ  .ا 
ػػُت  ضػػع   .ر ػػمُت داًػػرًة  ..عػػة  ػػ.ؿ ا.م. ػػكِر .كػػافف   رغ ػػة مَف.فػػة أ.  ػػ.ذَةي  ػػ.ألمِس أ َر

ـُ .فف ػػ  .   ا..ػػراَؽ كلّػػ  م. ػػكر .أعفمػػ. تػػ.ؿّ  ..كفػػ  أدركػػُت  .ػػدض. أفّ   ػػٍخ ت.فػػ ,.ضػػ.ف  أمػػ.ـ مأفػػتق
.دَؾ مف عل   طِا األرضي  هَؾ كمة أ.ؼ ع د ا.ق.در كلهـ  .در.ف عل  إذال.َؾ أ. إ.ي.ء َ. .َ 
عػػ. ع..ػػ.ريي عػػ. صػػ.   يي عػػ. .ػػ عه يي عػػ. تػػ.أم يي عػػ. أفػػ.يي أفػػَت اآلف فػػ.ؽ ا..ػػراؽ تم.مػػً.يي أ ػػرْج 

ـْ داًػػرًة  ..عػػًة ت ػػعُط ا..ػػراَؽ كلّػػ يي ُ ػػْؿيي علػػ  ضػػذا ا.ػػ.طِف ا.زرع ػػة,   ضػػع ؾَ  مػػف ف.فػػذِة ا.طػػ.ًرة .ار ػػ
 , ا..طِف ا.م. .ريا..طِف ا. َف
 " م. .ريي "

 " عف.ًا, م.ذا  لت ؟ "
 ا.ف   .ًُؽ ا.ت.ك   .أف. ع.ًد مف ا.مط.ر, فا.رُت إ.عِ  أْف عت. ػؼي فت ػُت  ػ.َب ا. ػع.رة األمػ.م  

  ت  أفرغُت كّؿ م. ف  م.دت  مف  .ًٍؿ أصفَر تل.ح علع   .ض.ح  ع.ط  مراءي .تقعاُت 
 

 يداُد ضعقة كاّف ا.فػ.َس فعهػ. م .ػ.ر.ف فػ   فػٍص أ. كػافهـ  ػمؾ ا. ػردعفي ا..ػ.ارُع ِ ػدٌر  ػ. ف 
عرتفُع مف    .ٌر .تصطدـُ ذرات    .ضه.ي ا.رصعُؼ مضم.ٌر م. ٌؿ .ا. .ًر.ف عمضػ.ف   ػذٍر إ.ػ  



 156 

.ةي ضؿ ك.ف    ب م. عَرل ف  ا. لػد ؟ أـ أفهػـ  ػ.در.ف  ف ػع.فهـ .ال ع.رفػ.ف اتَػ.  غ.ع.ٍت مَه. 
ًٍ ك.ف, كافف  أ  ُث عف ا.م.فػ   ا.طرعؽي م.عُت ف  كّؿ االتَ.ض.ت   كً. عف ا.طرعؽ, أّل طرعِؽ
ف  ضذ  ا.ل. ِة ا.يرع ة ا.ملط ِة  ا..اِف االفف..ؿ .ا.. ث ر ػمْته. عػٌد مرت..ػة مػف  ػ.ٍؼ أ. مػرضي 

فُت عل  ا.رصعِؼ متلفتً. إ.ػ  كػّؿ ا.َهػ.تي .ػـ أكػْف  .ًفػً.  ػؿ .كػ  أ  ػُث عػف طرعػٍؽ ع.صػلف  ت. 
ا.ػذل . .ػُت علعػ  .ػـ عكػْف  ٕٓٓإ.  م.فً  .ضع.ع ي .ـ ع.ْد عهمف  م. عَرل ف  ا. لِد .كاّف  رار 

فمػ. صػ.ر ت.هػدًا أمػ.ـ فف ػ   ػاْف ال أفتمػ   إ.ػ  .ػ ءي ت.هدًا  .دـِ االفتم.ء إ.  أعة َهٍة  ع. عة .ا 
.ـ أكْف   ؿ ذ.ؾ  رعصً. عل  افتم.ً   ؿ .ـ أفهـْ  ػ َب افتمػ.ً , ..كّفػ  أ.ػ.ُر اآلف .كػاف  فقػدُت 

 ق ػػ.ِب ا.ػػزرؽ, ..كػػف  عفمػػ. َ.عػػتْ .ػػعًً. عزعػػزًا علػػّ ي كػػ.ف افتمػػ.ً  فػػز.ًةيي فػػز.ة  ملْتهػػ. ا.لقػػ..ُؽ .ل
يي فطيػ  صػ.ُت ا.فقعػِؽ ت ّلْت عف  ّم.ض. ا...ضؽ .ت ّؼيي ت ّؼ مف أَِؿ ضػفدعٍة فػ  مػ.ٍء آ ػف

عل  ا.م. ػعق  ا.ك.فعػة ا.تػ  ك.فػْت تطمػُا ا.ػر.ُح . ػم.عه. فػ  . ظػِة تامػٍؿ تفلػُت مػف عمػِر ا.ػزمِف 
 ا.. . ي 

.قد ك.ف الففبلِت ص.    مف   ضِة ا.َ . رة أككر مف م.ف , ضػؿ كػ.ف األمػُر  هػذ  ا. ػه..ِة غعػر 
  ػػرعٍة  .طفػػة, أ ػػًلة تفَّرضػػ. ا.مق.رفػػُة  ا.مت. .ػػة ؟ ضػػؿ أفػػ. َ ػػ.ف ؟ .أ ػػًلة ك.فػػْت تتػػرن فػػ  ذضفػػ 

 عف  . عف ع...ر فهؿ دّب ا.  ُد ف  فف   ؟ ضؿ ع.دْت تراكمػ.ُت ا.طف..ػِة ت .صػرف  مػف َدعػد 
  ي؟ مف مّف. تف.ؽ اآلف عل  ص.  ِ  ؟

! مفػػردٌة َدعػػدة د لػػْت عػػ..م    ػػرعٍة غعػػر م.ق..ػػة, مففػػ  ا. ػػ.رج ا.متمكػػؿ فػػ  َػػ.از  ػػفر ا.مففػػ 
.غر ػػٍة .ر عػػؿ إ.ػػ  مػػدن مَهػػ.ؿ .مففػػ  ا.ػػدا ؿ ا.متمكػػؿ فػػ   عمػػٍة . عػػدة, .كػػّؿ مػػز.ر .مَ.زفػػٍة 

 ا.طرؽ تؤدل إ.  ا.مفف   عفم. .ـ ت.د .ل.طف  عمة أ. م.ف ي 
ارتفػػَع صػػ.ُت آذاِف ا.ظهػػِر مػػف  ػػّم.عٍة م.ّلقػػة فػػ  عػػذِؽ ف لػػٍة . ػػَط ا.َػػ.مع فت ػػمرُت فػػ  مكػػ.ف  

ف َ  أك ػػري رددُت مػػع فف ػػ  .أفػػ. أفظػػُر  .تَػػ.  صػػيعً. إ.ػػ  فػػداِء م تضػػ.فعف ُع .ػػرضـ  ػػ..ُقهـ  ػػامُ 
ا.ص.ِت ..ّل  أ تطعُع .مَ    عدل م. فً., م. فً.  ػاّف َ  أك ػُر .أ ػدُر مػف ا.فقعػِب ع ػد ا.قػ.در, أك ػُر 
مف َبلٍد ع تطعع إ.ي.ً   فز.ٍة, أك ُر مف  .تٍؿ ضًعؿ, ..  ذراع ط.علة . .عة تمتد .ت.ّؿ عَد ا.ق.تِؿ 

ػدتُف  عػ.َزًا عػف ف.ػِؿ أّل .ػ ء,  ا.َ .ف   ؿ أفْ  عضيَط عل  زفػ.ِد م د ػ ي عػدُت إ.ػ  فف ػ  فَ.
أفتظُر  دمّ  تت ذاف ا.قراَر .م. علّ   .ن ا.ط.عِة ا..مع.ءي ضع.ع  بل  .صػلٍة أ.   .صػلٍة ع.طلػة 

 ت.عُر إ.  كّؿ االتَ.ض.ِت ف  . ت .ا دي
ٍة  .ً ٍة .. .ٍب مقم.ٍع ..ـ ع ػَؽ .ػ   يداد ضعقة .ا.ك.ُت م.ٍض مؤ.ـ ع .صُر ا.ر.َح  ذكرع.ِت طف..

ػ.دل أككػر مػف  مف ضذا ا..طف  .ن  عمٍة علػ  فهػر ا.فػراتي أ  ػُث فػ  مػ. أفػ. فعػ  عػف رمزعػِة َ.
.دل ا. قعق , فراتيي عطشيي  ص.ريي  تؿيي  ضعة  . ػرة, ع.عػؿيي ع.عػؿ عمتػد    ك  عف َ.

كػّؿ ا.م ػ.رات ا.تػ  علعفػ. أف  ر.فً.ي  عمةيي  د.يي ص راءيي ر عؿيي فف يي غدري  عمة ت تصػُر 
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ال فتَػػرأ .ف تػػ.َر غعرضػػ., .طػػف .مففػػ  . ػػَفي ضفػػ.ؾ  عػػث ال أ ػػد  ػػ.ن عَػػ.ز علػػ.ُؾ  فػػـٍ أدرد 
 م.ضع  كف.اِة تمري

 
ػػػُت  فػػػرٍح م ػػػتق بًل ا.قػػػ.دـ ا.َدعػػػد,  ا ػػػتعقظُت صػػػ . ً. علػػػ  صػػػ.ِت مفّ ػػػِ   ػػػع.رٍة  ػػػرَب ا. عمػػػة ف َر

ػػٌؿ .ػػ.رَؼ علػػ  ا. م ػػعف مػػف عمػػر  ا.مففػػ  ا.َدعػػد ا.ػػذل  عق. ػػمف  ا. عمػػَة .ا.صػػم ػػَؿ َر تي تَر
ػ.دل كحف ػ.ف  ـُ ع.مً. أ ػ.دي .ػـ عف.ًَػ  َ. ع مُؿ  قع ًة صيعرة, رم.ض. عل  األرِض متاففً. .ض. ع.ت
ػٍ  .ػـ أر  فػ  مػرآة   داً  ع.ػعش علػ  ضػف.ِؼ األفهػ.ر .عقتػ.ُت علػ  ع.ػِب األرض,  ل عػٍة ككػٍة .َ.

 مفذ كبلكة أع.ـي تطلَع إ.ّ  كاف  ع.رفف  :
 يي م. ؟ ""  معد

  .ؿ .مد عد  ف .ل مص.ف ً.ي
 " ف.ـي "

 أَ ُت  . تيراٍب .م.رفتِ  ا م  فا  رف   اف  ا.م.ظُؼ اإلدارل ا.مكّلؼ  ترتعِب أم.ِر ا.م.ر.عي
 " ا.مفف  ا.َدعد ؟ "

 لُت    رعٍة فتطلَع إ.ّ  كاف  عر.زف  أ. عكت.ُؼ م. أ  ئ مف إ..رة .راء م.  لت ي .ػ.رُت  فػدـٍ أ. 
 .ؼ ف ا.ت  م ..اًل إضف.ء . ء مف ا.مرِح أ. ا.بلَدعة ف  ا.كبلـ : 

 "  م.تؾ ت.تـ ا.عـ. األ .د, أل ع.ـ تقصد ؟ "
 كـ أضفُت :

 " .ضؿ ضف.ؾ أ..اف أ رن ؟ "
تطلَع إ.ػّ   . ت ػ.مٍة   عكػٍة ت.ػعُر إ.ػ  أفػ  أدرَؾ ا.قصػَد كػـ اففَػَر  ضػ كٍة ضػ.زًا ذراعػ    ػرارة .ضػ. 

 عردد :
 .ف.  يعر مع..دي ""    .ف ا.َم

ػة  َلَس عل   .فِة  رعِر ا. .رِس .اض.ً. رأ    عف كفعِ  متطل.ً.   زٍف إ.ػ  أطػراِؼ ا. عمػة ا.مهتًر
كاف  .ـ عصدْؽ أّف ا.ر لَة  د افتهْت    إ.  ضذا ا.مك.ف ا.ف.ً , كـ فَاًة فهػَض .ضػ. عقهقػ   صػ.ٍت 

دف  أفظُر إ.عِ  م ..اًل فهـ م. ُعض  ك ي .ضَع عػد  علػ  كتفػ  . ػ.ط ف  كافػ  ع.ؿي تطلَع إ.ّ  فَ.
 ع  ـ أمر  .عرض   .ألمر ا..ا ع :

 " عبل,  ...ر .ف .ال  ..تر .في "
 كـ أض.َؼ   زٍف :

 " . ْؿ م. عصع ف. إال م. كتَب ُ  .ف.ي " 
ػػبًل مر ػػً. علػػ  ا.ػػرغـِ مػػف ا. ػػزِف ا.رعفػػ   كػػ.ف  .مػػد  ػػلط.ف, .ضػػذا ضػػ. ا ػػـ ا.م.ظػػِؼ ا.َدعػػد, َر

فع ي عت دُث  لهٍَة  رع ة مف ا.فص   مطّ.مة  ا ع.ٍت ..رعة .آع.ٍت  رآفعة .أدععػة, ا.ظ.ضِر ف  عع
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.عل  ا.رغـ مػف مر ػِ  . ػ رعت  ا.ُمػرة إال أفػ  كػ.ف َػ.دًا فػ  عملػِ  د.ف  صػِد تملػٍؽ  ػؿ ر مػ. كػ.ف 
ع .  " .ت لعِؿ   زت  " كم. ك.ف عردد, ف .د  .عٍة مػف .صػ..ِ  إ.ػ  ا. عمػة  ..ػَر عملػ  اإلدارلي 
أ ػػرَج مػػف  قع تػػ  أ.را ػػً. ر ػػمعة .دفتػػَر .ػػعك.ت .راح عت ػػدُث عػػف ا. ػػدء  تهعًػػة أمػػ.ر ا..مػػؿ   ػػؿ 
.ص.ؿ ا.مهفدس ا.م.رؼ عل  ا.م.ر.ع .ط. ـِ ا..مؿ مػف مػ.ظفعف .ففعػعف .  ػراء أَ.فػبي ذض فػ. 
 م.ً. إ.  مدعفِة ا.ك.فة .ا.فَؼ   كً. عف  م. رة .تاَعِر  ع.ٍت  .صة .لم.ر.عي .ألف .ػ  صػبل عة
ر فقد  صلف. عل  .عػ.ٍد أكعػدة  .. صػ.ِؿ  ػرع.ً. علػ   عػ.ٍت .ئلعَػ.ري   دفِع أّل م لغ عطل   ا.مَؤ
ـَ ا.فهػ.ر فػ  ضػػذ  ا.مهمػِة, . .. ػرعِة ذاتهػ.  ػقطِت ا.كلفػػُة  عففػ. .افهػ.َر َػداُر اال تػػراِز   ضػعف. م.ظػ

.فٍة ال تف. ب ا. .ع.ِت ا.قلعلة ا.ت  عرفف. فعه.   .ضف.ي ا تاَرف. فػ  ففػدٍؽ ف..َر كبلف.  طمافعفٍة .ا 
ـَ ا. ػ. قة  فظعؼ غرفًة   رعرعف تطّؿ عل  ا.ص ِف ا. عدرلي أ دن ا ػتيرا   مػف أفػ   ضػعُت األعػ.

 ف  ا. عمة فا  رت  م.ز ً. :
 " ك  أ رَس ا.فراتي "

 ارتف.ْت ض كت  ..كف  رع.ف م. دّب ا..ؾ ف  مزا   فتطلَع إ.ّ  . فظرٍة َ.دة  ا.ف  :
 ت ؟ "" ممْف ت رس ا.فرا

  لُت . د كفُت أت. ع  ؤا.  :
 " مف َعش ا ف زع.دي "

تطلػػَع إ.ػػّ    ػػزٍف . ػػد  ر ػػْت فػػ  ععفعػػِ  دم.تػػ.ف تػػدارَؾ فز..همػػ. ميمضػػً. ععفعػػ , ضػػ.زًا رأ ػػ   .بلمػػٍة 
ت.عر إ.  م..طرت  ا.رأل .م.َ ً.  فطفت , كـ  .َد صػمت  عففػ.  ط.ػ  ارتفػ.ع أذاِف ا.ميػرب فهػّب 

ـَ  يمػ.ٍض . ػد غػ.دَر .ا فً. .ض. عفتظُر مف   ػ.  ا ت ػ ا ػتَ. ًة أ. مَػ.راًة .ػ , . عفمػ. .ػـ عَػْد مػ. عَر
ا.يرفَة فف رُت ا ت .مت  علػ  أفهػ.  ع ػُة أمػٍؿ .ضػذا مػ. عرفتػ  فػ  مػ.  .ػد, فقػد  كػ.ف  .مػد  ػلط.ف 
.علػػ  ا.ػػرغـِ مػػف تدعفػػ  إال أفػػ  كػػ.ف مت ػػ.م ً. م.ػػ  .مػػع فف ػػ  فقػػد كػػ.ف را.َل فكتػػٍة  .رعػػً. .ع فػػُظ 

ط.علػػػًة مػػػف .ػػػ.ِر أ ػػػ  فػػػؤاس .ا. ػػػ.ج زاعػػػر, .ع ػػػتمُع إ.ػػػ  ا.يفػػػ.ء  مت.ػػػٍة مػػػرددًا فػػػ   .ػػػض   صػػػ.ًدَ 
 األ ع.ف . طرٍب عصُؿ  ّد ا.ُ  راف :

 " . ع.ِة ععفَؾ .ض  عفدل مكلم. اإلعم.ُف عفدؾ "
عػػػ.َد  .مػػػد  ػػػلط.ف فػػػ   ػػػ.عٍة متػػػا رة مػػػف ا.لعػػػؿي فػػػتَا ا. ػػػ.َب  هػػػد.ء ف.فت.لػػػُت ا.فػػػ.ـي .ػػػـ ُعضػػػئ 

.ء  ّ ػػة ا.ضػػرعا .ا.مفػػ.ًر ا.ذض عػػة كػػ.ف ك.فعػػً. إلضػػ.ءة ا.يرفػػةي  طػػ.  طػػ.تعف كػػـ ا.مصػػ .ح .كػػف ضػػ
ت. َؼ . ط ا.يرفِة .ض. عت.مـُ ا.راً ة ا.يرع ةي أدركػُت أفػ  عػرَؼ ط ع.ػَة ا.راً ػة .مصػدرض.  عفمػ. 
عـي  لػَع مبل  ػ   ػ طء متػذمرًا  زفػراٍت  راَح ع تيفُر    ص.ٍت ع.ؿ, مت..ذًا  ػ  مػف ا..ػعط.ف ا.ػَر

.ف ُعصػػدرض. م ػػ..اًل إ بلغػػ  ا تَ.َػػ  علػػ   ػػل.ك  ا.ػػذل عفػػ.ف  أعػػراَؼ مدعفػػٍة مقد ػػة كػػ..فَؼ كػػ
.ا.ت  ع.ت ر فعه. .رب ا. مػر َرعمػة   ػؽ ا.ػدعف .األعػراؼ, فظففػُت أّف ا.فػراَؽ  ػد  ػ.َف  عففػ. ..ػـ 
لػػ  فكمػػْؿ ع.مػػً. .ا ػػدًا م.ػػً. أ. علػػ  األ ػػؿ أف  عففػػ. .ػػعًً.  ػػد افك ػػَر .عصػػ.ب إصػػبل  ي ا ػػتلق  ع
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ـُ  ادععٍة تصّب كّله. ف  ..فِة ا.ظ..معف, ...ّل   د أكت.َؼ  اف  صػ.ٍح فػراَح ع ػدُث   رعرِ  .ض. عتمت
فف    كبلـٍ ع ي  مف  إ م.ع  عف طعِش ا.. .ب .غر.رِ  .عف ا.مل ػدعف ا.ػذعف .ّرطػ.ضـ  افكػ.رضـ 

  ا.م.فػ  ا.ػذل كػ.ف ا.مل..فِة . ع. .تهـ ا.ي عة مػرددًا مقػ.طع ط.علػة مػف  صػعدٍة ت.ػعُر  .ضػ.ٍح إ.ػ
 عرعد إعص..  إ.ّ  :

 "  ّ.اُ  مف دفٍس فم.تْت عفد          ِفَطٌر  لعم.ٌت .ُ.ّ.َث مفػزعُ 
ـٌ .ا..قعدُة كػلّػه.        ترٌؼ .م. ت .ْت .م. ت تت عُ    ف.  .ضػ
 م. ا.فرُد إال م.دٌة .غػرعزٌة         . ػ.اضم. أكػذ. ٌة .تصفعُ  
 ضل         .ك .     ي ٌّ .أ..َؾ ُعصرعُ  ت  إذا ا.طيع.ُف ط.ح  ا 
 أ.ق  .ف. ص.رًا ت.دد ف.ُته.          ييييييييييييييييييييييييييي " 

   ضذا م. ا تط.عت ذاكرت  أف ت تفظ     
ت ركػػُت  .ػػد أْف أدركػػُت أْف ال ففػػَع مػػف .راء ا.تمكعػػؿ ف.رتف.ػػْت ضػػ كت  كافػػ   ػػد ضػػ طف  متل  ػػً. 

م ػػفد ا. ػػرعر ا. دعػػدل .أ.ػػ.لُت  ػػعَ.رة د.ف أف أفظػػَر إ.عػػ  فػػراح   ..ت .عػػؿي أ ػػفدُت رأ ػػ  علػػ 
 عقهق     رعٍة تفـّ عف .م.تة .اض ة, مرددًا :

 " م. عفعديي ال ا..رؽ .ال ا.فدـ .ال عّض األص. عي أفتـ أغ ع.ءي "
ـُ  صػػ.ٍت ضػػ.مٍس كافػػ   فف ػػُت د ػػ.َف ا. ػػعَ.رة مصػػ . ً.    ػػرٍة ال ت لػػ. مػػف االفت.ػػ.ؿ, فػػراَح عتمػػت

 ُث فف   :ع د
 ييي"  ٖٙ" أغ ع.ءيي ف عتـ م.ذا ف.ل.ا  كـ ف  . .ط 

 ت. َؼ  لعبًل كـ ارتفَع ص.ت   ف رة أعل  ال ت ل. مف  زٍف ص.دؽ : 
" مبلعػػػعف ا..ا.ػػػدعفيي َ فػػػػ.ءيي .ػػػعش .ّرطتػػػػ.ا ض...ػػػ .ب .تػػػػ..  عفتػػػ.ضـ .ضر تػػػػ.اييي ضػػػ  , .ضػػػػذل  

 ا.فتعَةي "
ً. أ..ًؾ ا.ق.دة ا.ذعف ع.ع..ف ف  ا.مرعخ مكررًا كلمة   .ـ أَ    . ء ف. تافَؼ  .ار  مع فف   مؤف 

 أغ ع.ء     ؿ كّؿ َملة عفطقه. :
" أغ عػػ.ءيي .ػػ.  ػػا.تـ ا.فػػ.س ا.  ػػط.ء .األمعػػعف أل  ػػر.كـ   قعقػػة أمػػر أ.الد ا..ػػ.ارع ذ.ؿ .تػػ.رع هـ 

 ا.. خ .غدرضـ .فذا.تهـ ييي "
 كـ ا.تفَت ف .ل .ض. عردد :
, .اتِؽ   ـْ ـْ أ   يي ف  ! "" ف

 كـ . طرعقة ال ت ل. مف ا.فظ.ظة  .ط ف  م ..رة :
 "  دؿ ضذا ا. ـّ ا.ل  ت.ر    .ـ أ ذ .ؾ رك.تعف .ا تيفر ر ؾي " 

ه  إ.  ا. .ًط . .د  ضِع د .ًؽ ارتفَع . عر ي  أداَر َ.
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.ػػػـ عيّعػػػر ا تبلففػػػ. مػػػف ا.مػػػ.دة ا.تػػػ  َم.تفػػػ.  ػػػؿ علػػػ  ا..كػػػس صػػػ.ر ا. ػػػدعُث  عففػػػ. د.ف أ.يػػػ.ٍز أ. 
فػػ. فقضػػ  ا.. ػػَت  .. ػػدعث عمػ. كػػ.ف عَػػرل فػػ  ا. لػػد . .تفػ.ٍؽ غعػػر م.لػػف صػػ.ر كػػؿ مفػػ. مَػ.ز, فك

عمػػػ.رس طق. ػػػ  ا.لعلػػػة  .ػػػد أف افتقلفػػػ. إ.ػػػ   عػػػٍت فػػػ  مركػػػز مدعفػػػة ا.ك.فػػػة د.ف أف فتػػػد ؿ  .ػػػؤ.ف 
 .ضػػف. علػػ  ا.ػػرغـ مػػف ا.فصػػ.ًا ا.تػػ  كػػ.ف ع ػػ..ُؿ أف ُعهػػدعف   هػػ. إ.ػػ  َػػ.دة ا.صػػ.اب فػػ  فظػػر ي 

. يرٍؼ ككعرٍة ت عط   دعقة .ا ػ.ة .ط.رمػة .ا ػ.ة عفصػله. عػف ا. ػ.ب ا. ػ.َر   ك.ف ا. عُت .ا ..ً 
ممػٌر م ػػق.ٌؼ  .رع.ػػٍة مػػف .ػػَر ا..فػب ا.ػػذل تػػدّ.ْت مفػػ  عف. عػػد ك عػرةي ا.طػػ. ُؽ ا. ػػفل  مػػف ا. عػػت 
ص.َر مركزًا إلدارِة ا.م.ر.ع .أم. ا.ط. ؽ ا..ل.ل فقد ات ذف. مف إ دن غرفتع   كفً. .فػ.ي كػ.ف  .مػد 

عقض  ا.لعَؿ ف  ا.يرفة  ..صبلة أ.  ت رعِؾ مؤ.ِر ا.مذع.ع   كً. عف ف.ػراِت األ  ػ.ر ا.تػ    لط.ف
ك.ف عتصدرض.   ُر ا.مظ.ضرات ا.ت  ت.ـّ ..ارع طهراف .أ  ػ.ر ا. معفػ  . ع.ف.تػ  .فداءاتػ  ا.مر ػلة 
فعػٍة إ.  ا...ب اإلعراف  .ا....ب اإل بلمعة,  عفم. كفػُت أفصػُب طػ...ت  علػ  ا. ػطا .أ.ػرُب   

 .صمٍت مت ..عً. إك.رة ص.   ي 
 .صَؿ ك..ُث ا.مففععف فتيّعر األمري

 " ا.مهفدس ع د األمعر عل  أصيري "
ػػٍ  مكتفػػٍز  ـُ كتػ.َب ت.ععفػػِ  إ.ػػ   .مػػد  ػػلط.في .ػ.ب ذ.  .ػػرٍة  عضػػ.ء .َ.  ػ.ؿ م.ّرفػػً.  فف ػػ  .ضػػ. عقػػّد

تطلػَع إ.ػػّ   .مػد غػ.مزًا  .عفػ ي .ػػـ  م.ًػٍؿ إ.ػ  ا.صػفرِة  لػػعبًل . ل عػٍة م ػددة  .ف.عػٍة تمعػػُؿ إ.ػ  ا..ػقرةي
 أدرْؾ م. ك.ف عرم  إ.ع   ح..رت   ت  .ّضَا .  األمر  عفم. اففردف. :

 " مفف  ك..ثي "
 فتطل.ُت إ.ع  م ت.ض ً. األمَر أككر, فاض.ؼ  . رًا :

 "  ف.كؿ َ هة م..رضة  قعقعةي "
 . عفم. أدرَؾ  اف  .ـ أفهـْ  صد  صرَخ  ص.ٍت ع.ؿ :

 ؾ اال ـ  . ء ؟ "" أال ع.   .
 ضززت رأ    ..فف  فق.ؿ :

 " اال ـ عدؿ عل  أف األخ إعراف ي "
ف  ا.لعلػِة األ..ػ   ػدَث  عففػ.  ػبلؼ  عفمػ. رآفػ  َ.. ػً. علػ  ا. ػطِا . ػ..قرِب مفػ  ر .عػة ا..ػرؽي 
اعتػػرَض علػػ   ػػل.ك   كػػبلـٍ م. اػػا  .د.افعػػة مك .تػػةي  ...ػػُت أف أ فػػَؼ مػػف ك.رتػػِ  ضػػدل  . ػػ.راِت 

ملػػِة .ا.مػػزاِح غعػػر أفػػ  ازداَد إصػػرارًا .عد.افعػػة م ػػ..اًل ك ػػَب  .مػػد  ػػلط.ف إ.ػػ  َ.ف ػػ , علػػ  ا.مَ.
ا.ػػرغـ مػػف أّف األ عػػَر ات ػػَذ م. ػػَؼ ا.متر ػػب .مػػ. عػػد.ُر  عففػػ.  صػػمٍت   ػػ ت  اف عػػ.زًا .اضػػ ً. إ.ػػ  
ههػػ. إ.ػػ   ػػؿ صػػّ.َد  ػػ قَؼ ا.َ.فػػب األ ػػري .ػػـ عكتػػِؼ ع ػػد األمعػػر  ... ػػ.راِت ا.فظّػػة ا.تػػ  كػػ.ف عَ.

ـَ أ دف. ف  ا. عت :  مط..    اف عقع
 " إم. أف. أ. أفتي "
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  .ؿ  .كٍؿ  . ـ فاَ ُت    ر.د :
 " أفَت  ر,  حمك.فؾ أْف ت ق  أ. تترؾ ا. عتي "

 تطلَع إ.ّ   فظرِة ا ت.بلء . .ؿ :
 " ..كف أف. مهفدس .م .عد مدعر ا.م.ر.ع .أفت مَرد م.ظؼ صيعري "

 ص رل . لُت .  ض.م ً. .أف. أ ّدؽ ف  ععفع  : م كُت كتف   يضٍب  .د أْف ففدَ 
 " ..كف أف. عرا   .أفَتيييي "

هَػػ   كلتػػ.   كػػـ ت. فػػُت فػػدمً. عػػف إكمػػ.ِؿ ا.َملػػةي تراَػػَع إ.ػػ  ا. لػػؼ .ضػػ. عػػرمُش  َففعػػِ  .عػػدعُؾ َ.
را تع   هع تعرعة . .ؼ, .  ؿ أْف أعتذر .  عّم.  لت    قف  ضػ. إ.ػ  االعتػذار فتا.مػُت . ..ػِ   ػؿ 

مُت عل  د.ِر ا. .ك  ا.ذل تل  ف  كَداِر دف.ٍع ضد  أ. ك. علٍة إل را  ي تد َؿ  .مد  لط.ف تا.
ـَ ضػ. فػ  غرفػة . ػد  .أف ال أ.ػرب ا..ػرؽ   عفف. ُمصل ً. ف.فتهِت ا.م.كلة   ّؿ . ط  .ضػ. أْف عقػع
ف  ا. عتي رضػ ُت .ؤلمػِر علػ  مضػٍض َػ.عبًل مػف  ضػعة ا..ػرب م ػدأ .ػف أتفػ.زَؿ عفػ   تػ  .ػ. 

آ ػر, فصػرُت أذضػب كػّؿ .علػة إ.ػػ  مدعفػة   ا.كفػؿ   ا.تػ  تقػُع  ػعف مػدعفت  ا. لػػة  ٕٓٓف  قػرار كػ.
.ا.ك.فة ال   ً.  ...رب  ؿ كفُت أ..ُر  اف  أفتقـُ مف َبلدّل ا.َدد .أفت.ػُؿ مػف  ػعف أفعػ.ِب ا..ا ػع 

ـَ د.ف أْف أفطػَؽ  كلمػٍة مػع أ ػد ,  تػ  .صػَؿ  قً. مف  ق.  , . عفم. أع.ُد إ.ػ  ا. عػت أذضػُب ألفػ.
مدعُر ا.م.ر.ع .أ .ـ مع ع.ًلتػ  فػ   عػٍت  رعػٍب مػف  عتفػ.ي .ألفػ  كػ.ف  .ضػ.ً. .قػراِر ا.مفػِع مػف   ػؿ 
تػػػِ  فقػػػد كػػػ.ف عػػػات  عفػػػدف. كػػػّؿ .علػػػٍة .تت ػػػ.ؿ ا. دعقػػػة إ.ػػػ   .فػػػة صػػػعفعة, ..ػػػـ ع ػػػتطْع أ ػػػد أف  زَ.

.ر مفػػذ  داعػػة ع.تػػرضي كػػ.ف ضػػ.دل   ػػف .ػػع.ععً.  ػػدعمً. تػػرَؾ ا..ظعفػػة فػػ  مؤ  ػػة ا.طػػرؽ .ا.َ ػػ
ا. ػػػ .عف.ت .عػػػ.د إ.عهػػػ. مَ ػػػرًا .فػػػؽ  ػػػرار مَلػػػس  عػػػ.دة ا.كػػػ.رة ا.ػػػذل عفػػػرُض علػػػ  كػػػّؿ ا.مػػػ.ظفعف 
ا.م ػػتقعلعف ا..ػػ.دة إ.ػػ  د.اًػػرضـ األصػػلعة, .ػػذا فقػػد كػػ.ف ف. مػػً. علػػ  ا. ػػلطة .غعػػر َػػ.د فػػ  ا..مػػؿ, 

ي مػػع .صػػ.ؿ ع ػػتعقظ ضػػ   .ال عػػات  إ.ػػ  م. ػػع ا..مػػؿ إال   ػػؿ فه.عػػة ا.ػػد.اـ   ػػ.عٍة أ.  ػػ.عتعف
ا.مػػدعر َر ػػِت ا.كفػػة إ.ػػ  َػػ.ف  , .ػػعس  م ػػا.ة ا..ػػرب ف  ػػب  ػػؿ  ػػ.آلراء ا. ع. ػػعة فكػػ.ف عطلػػُؽ 
تصػػرع .ٍت  ت فعػػػز مفػػ  ت ػػػتفز ا.طػػرَؼ ا.كػػػ.ف  مػػف ا.َ هػػػِة ا.ر .ععػػة ا.تػػػ  تَمػػع أطرافهػػػ.  ضػػػعٌة 

.  .مػػد .ا ػدة .ضػػ  ا. قػد ا.م.لػػف علػػ  ا. ػلطة .ا. .كعػػعف, فكػ.ف عرفػػع كا ػػ  فػ   داعػػِة ا.َل ػة ف ػػ
 .ع د األمعر ا.م.ي..عف   م.ِع أ  .ر ا.ك.رة ا. معفعة ف  إعراف ص.ر ً.  ص.تِ  ا. يدادل األ ا :

 "  ص ِة ..ضف..  آرع.مهري "
فكفُت أرن ا.يعظ ط.ف ً. ف  ععفْ  ع د األمعر كاف  ال عت.عدف   ف.ِر َهفـ ف  اآل رة ف  ب,  ػؿ 

مػػدعر إ.ػػ   عتػػ  عتطلػػُع إ.عهمػػ.  .عفػػعف ميمضػػتعف م.ػػعرًا فػػ  ا.ػػدفع. .اآل ػػرة م.ػػً., .  ػػؿ أْف عيػػ.دَر ا.
    . ت  .ض. عترفا :

 " ك.رة  د.ف عرؽ فل عف م. ت . ي "
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عػػدُت مػػف ا..مػػِؿ عصػػرًا فػػا  رف   .مػػد  ػػلط.ف  .صػػ.ِؿ ر ػػ..ٍة إ.ػػّ ي فػػتَا َػػرار مكت ػػِ  .فػػ...ف  
أ ػػذُت ا.ر ػػ..ة .صػػ.دُت مظر.فػً. صػػيعرًا .ضػػ. عتطلػػُع إ.ػػّ   فضػػ.ٍؿ مفتظػرًا أْف أ  ػػر  عػػف ا.مر ػػؿي 

إ.  ا.يرفة متَ.ضبًل فظرات  ا.م تف رة عف  ّر .ـ أ ْا    إ.ع  ف  أ .دعكف. ا. . قةي ك.ف ا.مظر.ؼ 
مفت. ػً. . ..عػً. مػف ا..فػ.اف  ػ.ن ع ػ.رة   ع..ػ.ر . عػد صػ. ر ػ ا.َزاًػر ا...صػمة  ي كػبلُث أ.راؽ 

  . ا.ػ.طف   ا.  عػب   .ع ػ.رات تم.عػ  أ ػرن ك عرة مكت. ة   ٍط ف.عـ  دأض.  ..ت عة .ا...ؽ إ.ّ  .ا 
كافػػ  كػػ.ف علػػ  عقػػعٍف  ػػاف ر . ػػَة ا. رعػػد  ػػتطلُع علعهػػ., كػػـ راح ع ػػرد علػػّ   صػػَة  ػػفرِ  مػػف صػػ..دِ  
ا.ط.ًرة  ت  .ص..  ا...صمة ا.َزاًرعة  . .راٍت ملّيزة .كفه. مترعة  فرٍح .زض. َمْف اَتػ.َز امت .فػً. 

ة مػف ا.ر ػ..ة فػ   ػرِد  صػٍة  ػدْت .ػ  مػف . ػ   ع..ػِ  كفكػرٍة ع عرًا  تف.ؽ, . ػد أفػرَد م ػ. ًة ك عػر 
ترا.د كّؿ م .فر,  عث كتػَب عػف م ػ.فرٍة ع.ف.فعػة َل ػْت .صػق  .عػف ف ػِب ا..ع ػك  ا.ػذل .ػر .  
م.ً.  ..م. أ ل.ِت ا.ط.ًرة .ا. دعث ا.ذل داَر  عفهم. .اصفً. َ دض.  د ػٍة .ضػ  ت ػتدعُر ف ػ.  م ػفدًة 

 قر ا.ط.عؿ عل  م فِد ا.كر   .تيف.  .داعة طفؿ آمفي َ.فَب رأ ه.  ..رض. األ.
" ييي ت.ركػػػًة أزراَر  معصػػػه. مفت. ػػػة فافػػػد.َؽ فهػػػداض. ا. .رعػػػ.ف مففلتػػػعف مػػػف أ ػػػِر ا.قمػػػعِص ا.زضػػػرل 
ا..ف.ؼ ك.فق.ِد عفب داٍف .متدٍؿ مف غصِف كرمٍة ف  ا.َفِة عل  .فتّ  ا.ظ.مًتعف .ا.لتعف َففهم. 

 ا. .ؼي "
رؽ .ضػ  تف ػدُر مػف  لػؼ أذفهػ. مف ػ. ة  ػ طء علػ  عفػٍؽ مرمػرل  ػّضي     " .اصفً.  طػراِت ا..ػ 

 .ت تقر ف  ك.كر م.  عف ا.فهدعفي "
" افت.لُت ا.ف.ـَ فا فدُت رأ    .تَ.  رأ ه.  ت  ا تلَط ..رل  ..رض.ي .ـ تم.فْع  ؿ أدارْت صف َة 

ههػػػ. فبلم ػػػْت  ػػػدل .ا.تقػػػْت أفف. ػػػف.ي فػػػدْت عفهػػػ. آضػػػة  صػػػعرةي أ.قػػػْت رأ ػػػ ه. علػػػ  كتفػػػ   تػػػ  َ.
الم ػػْت .ػػػفت.ض. عفقػػ  .ا ػػػتقرْت عػػػدض. علػػ  صػػػدرل ا.ػػذل كػػػ.ف عرتفػػػُع .عػػف فُض   ركػػػٍة .اضػػػ ة 

 فا طُت كتفه.  ذراع  "ي
ت. فػػػُت عػػػف ا.قػػػراءة مت ػػػعبًل صػػػ.    .ضػػػ. َػػػ..س . ػػػَط  ػػػ.ِر ا..ػػػعف عيتػػػرُؼ مػػػف ا.كػػػ.كِر مت.تػػػ , 

ْف كفػػُت .اكقػػً. مػػ فػػ  .ا  ف أّف مػػ. أ ػػرأ  .ػػعس إال  عػػ.اًل أعػػرُؼ أّف مرت.ػػفً. مػػ. ع.ػػ.ُء مػػف فهػػ.ٍد ..ػػف. , .ا 
صػػ.     ػػ.رٌع فعػػ  إال أفػػ  فر ػػُت  ف.ػػ.تِ  . ػػ.عرُت  ع..ػػ    عػػ.ٍؿ مػػ.اٍز م ػػ..اًل تيععػػر ا.فه.عػػِة ا.تػػ  
كفُت أت عله., . د صدَؽ  د  , ف عفم. عدُت إ.ػ  ا.ر ػ..ِة  .كػً. صػ.    أْف عكػ.َف .ػَ.عً. .عمػّد 

ا.مػز.ر,  ػ طء عمّ ػد ا..فػَؽ فػ.زاًل ف ػ. ا.فهػد, ع ملػ   را ػِة عػدِ   عد   َرأت  الَتعػ.ِز ا.مطػ.ِر  َػ.از 
ا..اكقة مف ك .ته. كـ عقّر   مف .فتع , ال  ً.  لمت  .ض  تتفهػد, تت. ػُؿ  ف.ر ػه. ا..ر ػ  أف ُعطفػئ 
ظمػػػا .ػػػه.ته. األغرعقعػػػة, كػػػـ عيع ػػػ.  ق لػػػٍة ط.علػػػة .ضمػػػ. عَتػػػ.زاف ا.  ػػػَر األ ػػػعض ا.مت. ػػػط .عضػػػعً. 

 ..ه.ةي .كف ييظلم.ت   ف.ِر ا
" ا تعقظف. عل  ص.ِت ا.مضعفة .ض  تطلُب مّف. ر َط األ زمػِة ف..طػ.ًرُة علػ  ا ػت.داٍد .له ػ.ط فػ  

 مط.ر أكعف. "ي 
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ـُ  ضػػػ كُت يي ضػػػ كُت  عفمػػػ.  ػػػرأُت ا. ع ػػػَة ا.تػػػ  كفػػػُت أت. .هػػػ., .كػػػّف ع..ػػػ.ر .ك..دتػػػ  ال ع ت ػػػل
 ن .لقصِة ك.زاٍء .ل ع ةي   ه..ٍة  ت  ف  أ.ض.مِ , فقد  ..َؿ أف ع لَؽ فه.عًة أ ر 

"  عفم. ض طِت ا.ط.ًرُة ف  مط.ر أكعف. .ّدعتفػ   ق لػٍة  ػ. فٍة .كت ػْت .ػ  عف.افهػ. .دعتفػ  .زع.رتهػ. 
 ف  أل . ٍت أ..ءي "

          
.صلِت ا.مك.ًُف ا.كقعلة مف  لد.زرات ..فبلت . .دالت, .فص ْت ا. ّ .طػة ا.مركزعػة  .ػد أْف  مػُت 

ـَ عم.ُ.هػػ.  فقػػِؿ م ططهػػ. علػػ  األ رضي .صػػلْت إدارُة ا..ػػركة ا.ع. .فعػػة ا.مكلفػػة  تففعػػِذ ا.م.ػػر.ع .أ ػػ.
ـُ فعػػ  إ.ػػ  م. ػػِع  ا.ك.رعػػ.ف فػػ  ا. ػػ  فف ػػ   عػػث فقػػعـي افتقلػػْت إدارُة ا.م.ػػر.ِع مػػف ا. عػػت ا.ػػذل فقػػع
ا..مؿ ف.ت َذ كّؿ مف. غرفػًة  .صػة  ػ , غعػر أّف ع ػد األمعػر .ػـ عكػْؼ عػف تلصصػِ  علػّ  .ت.ػمم  

رَب مف  .ِب غرفت ي  ...ُت إرض.ء   .إلصي.ِء إ.  م. عد.ر  عف  . عف  .مػد  ػلط.ف مػف كلم. ا ت
در.ٍس ف  ا.فق  .ا.تف عر مكتفعػً.  ..صػمِت .افت.ػ.ؿ ا.ػ بلدِة أ. افت.ػ.ِؿ ا.ػ.رع, غعػر أّف ذ.ػؾ .ػـ عكػْف 

.ػ.ضُد عرضع  فقد راح ُع دل ضَر  مػف صػ.ِت ا.تلفزعػ.ف كلمػ. .ػ.ضدف  غ.ر ػً. فػ  مت. .ػة فػعلـٍ أ. أ
أغفعػػًة فعطفػػئ ا.تلفزعػػ.ف د.ف أْف عطلػػَب إذفػػً. مفػػ  مػػرددًا ع ػػ.راٍت َ.ر ػػة  عفمػػ. كػػ.ف  .مػػد  ػػلط.ف 
.عل  ا.رغـ مف إ رارِ   فظ.ظِة  ل.ِؾ ص.    إال أف  ك.ف عقػُؼ علػ   عػ.ٍد مفت.ػٍؿ, . عفمػ. ع.ضػَع 

.ا.مذضِب .. .ُف  ..   ف  م. ٍؼ ال د مف أْف عق.َؿ فع  كلمًة ك.ف عف .ُز إ.  َ.فِب أ ع  ف  ا.دعفِ 
ـْ "ي .تبلفعً. إلك.رِة ضيعفت  امتف.ُت عف م..ضدِة ا.تلفزع.ف مؤكرًا ا..ز.َة فػ  غرفتػ   ـْ ت ل عق.ؿ " ا ل
أ. َ.. ً. م.هم. .أفػ. أطػ..ُع كت. ػً. أ. مَلػةي .ػـ عكتػِؼ  تفػ.ز.   ػؿ راح عرفػُع صػ.َت ا.رادعػ.  اغفعػِة 

ـُ   زضػػػٍ. كلم.تهػػػ. . .مػػػد  ػػػلط.ف ا.ػػػذل ُعصػػػي  إ.عػػػ   حعَػػػ.ٍب  ا.كػػ.رة اإلعرافعػػػة, عرددضػػػ.  ف.ػػػ.ٍة .عتػػػَر
م.عرعف إ.ّ   عف ا. عف .اآل ر  كلم.ٍت .ا زة . .م.تٍة  لعدة, مفذرعف ا.ف. قعف .ا.مل ػدعف  ػ..ز ِؼ 
ْف كفُت أ.ػ.ُر  فػرٍح الفتصػ.ِر ا.كػ.رة اإلعرافعػة أل ػ .ب أَهلهػ., ر مػ.  ف  .ا  اإل بلم  ا.ق.دـ  رع ً., .ا 

.ػث ا.ػذل  ػدأ ا. ػ.ُؼ عظهػُر َلعػً. فػ   ػل.ِؾ أعضػ.ً  ف. ػتففَر أعبلمػ  ضػّد ا.كػ.رة فك.عًة   ػزب ا. 
.ف.ػػَط م  ػػر.   ػػعف ا..مػػ.ؿ .لتلصػػِص .ا ػػتراِؽ ا. ػػمع .كػػّؿ  ػػدعٍث عػػد.ُر  ػػ.ؿ إعػػراف أ. ا. ركػػ.ِت 
اإل بلمعة, إال أف  كفُت ال أرن أفه.  ػدعؿ .لفظػ.ـِ ا. .كػ   .صػًة  .ػد أف   ػرُت ا.رع.فػَة .ا.ت لػَؼ 

 ػبلؿ  ػل.ِؾ أ.ػػ .ٍص مرضػ  ك. ػد األمعػػر علػ  أصػير أ.  .مػػد  ػلط.ف ا.لػذعف ال ع تلفػػ.ف مػف 
 .. قػػِد علػػ  َمػػْف ضػػ. مكلػػ  عّمػػْف عرفتػػ  مػػف  .كعػػعفي ت ..ػػْت  عػػ.ت  فػػ  ا. عػػت ك. . ػػً.  ػػؿ ظػػّؿ 

 ص.ُت ا.مطرِب ا.ف.ر   عط.ردف   ت  ف  ا.ف.ـ ..ـ ت.د ف  ع..م  فيمة  .ن :
 " إعراْف إعراْف إعرافْ 

 .ف .مرؾ .عصع.ْف "  
  ت   فظُت األغفعة كله. د.ف أف أفهـ مفه. .عًً.ي
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 .َر ا..مُؿ   رعٍة مل .ظة .ارتف.ْت ف  ا.فهِر أ ط.اف.ت ك.فكرعتعة ضػ مةي ارتف.ػْت ر.ات فػ. إ.ػ  
ا.ضػػ.ؼ, مػػع إضػػ.فة م صصػػ.ٍت .ل طػػ.رة .ا..مػػؿ اإلضػػ.ف  .م صصػػ.ت ا.تففعػػذ ا.م ..ػػر علػػ  

 تـّ مف   ؿ ا..ركة ا.ع. .فعةي ا.رغـ مف أّف أغلب ا..مؿ ع
 .د ا.تيععر ا.ذل  دث  . تبلـ صداـ   ػعف ا. ػلطة ا.مطلقػة,  ػّؼ افػدف.ع . م. ػُة ع ػد األمعػر 
. .مػػد .لكػػ.رة اإلعرافعػػة  ػػؿ ت ػػ.َؿ ضػػ  هم. إ.ػػ  ضمػػٍس . ػػ.ٍؼ مػػف ا. عطػػ.ف ا.تػػ  تتفصػػُت  .صػػًة 

.ضػػً. غرع ػػة تػػد ؿُ  إ.ػػ  ا.م.ػػر.ع .اَتم.عػػ.ت ت.قػػد  .أّف  ركػػًة مرع ػػة  ػػدأْت تظهػػر  ػػعف ا..مػػ.ؿ .َ.
أكفػػ.ء . ػػت ا..مػػؿ .عمػػ.اًل ع ضػػر.ف إ.ػػ  م. ػػِع ا..مػػؿ   ػػدالتهـ ا. .كعػػة .ر...ػػ.تهـ .ال ع ػػتطعُع 
ػػ.دضـ,  ػػؿ كػػ.ف ا.مػػدعُر فف ػػ  عتملػػُؽ أعضػػ.َء ا.فق. ػػة .ا. ػػز ععف  ا.مػػدعر أ. غعػػر  االعتػػراض علػػ  َ.

.ك عػػرة .ت.عػػعف .فصػػِؿ َمػػْف ع.ػػ.ؤ.ف مت ..ػػعً. االصػػطداـ  هػػـ علػػ  ا.ػػرغـ مػػف تػػد لهـ  كػػّؿ صػػيعرٍة 
.ُ  ت مُؿ مبلمَا  مف ا..م.ؿي غلع.ف ت ت  طٍا ع د. راكدًا .كف  .اضا .عفذُر  .ففَ.ٍر ..عؾي ا.َ.
تتيعُر كّؿ . ظٍةي  .ؼيي رع ػةيي  ػزفيي ارت ػ.ؾيي ..ػ.عةيي .صػمتي عيعػُب ع.مػؿ  .ػكٍؿ مفػ.َئ 

علػ  أفػ  أ ػَذ إ.ػ  َهػٍة مَه..ػة ال ع.لمهػ.  . عفم. أ اُؿ عف   ِب غع.   عات  ا.َ.اب م همً. عدؿّ 
ػًة ك.فعػػة .افتقػَؿ .ل ػػكف فػ   عػػٍت م ػتقؿ, ..ػػـ عمػِض  ػػ.ن .ػػهر  غعػر  ي تػػز.َج  .مػد  ػػلط.ف زَ.
.ا د  ت  تز.َج اآل ر فصف. .ػ  ا.َػ. . عػدًا فػ   عػٍت .ا ػع .عػدُت إ.ػ  مم.ر ػِة طق. ػ    رعػٍة 

ا. ػػ.َر ي زارفػػ   .ػػُض ا..مػػ.ؿ  .ػػكٍؿ مفػػ.َئ  .اضػػ.ً.  ػػدًا ك عػػرًا  عفػػ  . ػػعف مػػ. عػػد.ر فػػ  ا..ػػ..ـ
  َِة ا. ػؤاؿ عػف صػ ت  أ. .ت فعػِؼ . ػدت  .ر مػ. ع ػ..غ أ ػدضـ فػ  ا.لع. ػِة .ا.كػـر فع مػُؿ  ػفرَة 
ػػ.ء ا. عػتي عتطلػػُع ت ػػت  ع.ػ.ء إكرامػػً. .ليرعػب ا.ػػذل  عػفهـي عَلػػُس ا.ضػػعُؼ .ععفػ.  تز.غػػ.ف فػ  أَر

 ص.صة مرمعة علػ  األرض أ. علػ  ا.ط...ػة, ع ػاُؿ ا.كف .ت .ا.كرا   . لؼ ا.تلفزع.ف, عقرأ أّل 
عم. أ رأ .عّمف أ.تق ي ف  ا. دِء كفُت أ ف   فعفَة ا..رؽ  عفم. ع ضُر أ دضـ ..كف  اكت.ػفُت  .ػد 
ذ.ؾ أّف م..ركَة ا.زاًِر .  ف  ا..رِب تَ.ل   .َد ا.كاس ا.ك.فعة عفتُا  ػْرَج أ ػرار  أمػ.م  فع ػ.ُح .ػ  

 مػػ. ك.ػػَؼ .ػػ  عػػف عػػدِد ا.تقػػ.رعِر ا.تػػ  ُكت ػػْت عفػػ  .عّمػػ. تػػد.ر, . عفمػػ.  ..مهمػػِة ا.تػػ  َػػ.ء  هػػ. .ر 
عيّزر فع  ا..رؽ .ا.د .ف عت .ُؿ إ.  فدعـٍ م لص فعفقُؿ .  م. داَر عف  ف  اَتم.ع.تهـ ا. ز عػة, 
م ذرًا إع.ل مف فبلٍف أ. فبلف ا.ذل ع ..ُؿ ا.تػر َص  ػ , .ػذا فقػد كػ.ف تمكعلػ  د.َر ا. ػكراف ع.ػّكؿ 

فػػ  . ػػعف مق.صػػدضـ ا.  عكػػة فع ػػرُج ا.زاًػػُر د.ف أف ع صػػَؿ علػػ  فرصػػٍة .مفػػ.ت ت   ػػامر  َ. ػػً.  ع
االفتم.ء إ.  ا. زب, .ر م. كتَب تقرعرًا عفػ  .اصػفً. إعػ.ل  .. ػكعر أ. " ا. ػ.عع .م لّػص " ا.ػذل ال 
.ػ   عففع .ال عضّر, أ. عل  األ ؿ  اف  . ُت مف.صرًا .ل رك.ِت ا.دعفعػة .ال .ل معفػ , .ضػذا مػ. تاكػد

 ف.بًل ف  م.  .دي
 

 " ضذا .ف.  َ.ر  ..  .عط !"



 165 

 ..ػػػْت إ ػػػدن ا.م.ظفػػػ.ِت ض.م ػػػًة فػػػ  أذف زمعلتهػػػ. ك.ت ػػػة ا.ط. .ػػػة  عفمػػػ. د لػػػُت إ.ػػػ  غرفػػػِة  .مػػػد 
 ػػػلط.ف ط.. ػػػً. مفػػػ  أْف ع ػػػرَر .ػػػ  كت. ػػػً. ر ػػػمعً.ي ا.تفػػػتُّ إ.عهػػػ. ف.رت كػػػْت .دففػػػْت فظرضػػػ. فػػػ  األ.راِؽ 

ا.  ِث عف . ء ض.ًعي  ػا.ف   .مػد عػف .ضػ.  ا.َدعػد  .ػد ا.مرمعة عل  مكت ه. مت..غلة ف  
 أْف  قعُت . عدًا فاَ ت   تمكعِؿ د.ر ا.بلم .الة :

 " .ل .عْط ا.تزعْت م.مش فف.ض 
 ر.ح ا.تف.رْؽ ر.ْح تتلْؼ تراض  "

ـُ    ػػٍث ضػػ.زًة رأ ػػه.  ػػدُته. ت ت ػػ .  ػػؿ أْف أ ػػرَج مػػف ا.يرفػػة تطل.ػػُت إ.ػػ  ا.م.ظفػػِة  طػػرِؼ ععفػػ  فَ.
 ت  رف   افه. ا تلمِت ا.ر ..َة .اض ةيكافه. 

" . ػُت  .ًطػً. ..كػػْف مػف أعػػف .ػِؾ أف ت.رفػػ  أل  ػ.ٍؼ عف ػُر ر. ػػ  .كعػؼ .مكلػػ  أْف عفكػَر  ػػ.مرأٍة 
..ت ي "  ..ـ ع..ْر ع.مً.  ف ٍض ع رل ف  عر.ِؽ َر

َ  ا.م.ظفِة ا.ت  .ـ أعرْؼ  ت  ا مه., .كػّف ا ت ػ.مته. ك.فػتْ  ـُ  رددُت مع فف   .أف. أتذكُر َ. ترت ػ
أم.م  .أف. أ ّدُؽ ف  ا. قؼي أَّ دض. أم.م    ؿ ا.ف.ـِ أ. فػ  . ظػ.ِت ا.ُ ػكر فتتَلػ   .مػًة ف.رعػًة 
م ػػتيعكًة   رعقػػ  كػػ  عطفًهػػ.يي تقتػػرُب مفػػ  .ػػعًً. ف.ػػعًً. فػػاتراَُعيي تتقػػدـُ فاتقػػدـُ ف .ضػػ.   طػػ.اٍت 

 ػ طٍء .ضػ  تفظػُر إ.ػّ  فاتَمػُد  .ًفٍةيي ترا.دف  فػ.متفُع .أ َػٌؿ مػف امتفػ.ع ي ت ػّؿ أزراَر  معصػه. 
ف  مك.ف  ككلٍج عف.ريي ترفُع  . ً. .تضُع  دمه. عل  ا.ط...ة ا.صيعرة .ض  ت لُع َ.ر هػ. فع ػطُع 
ُـّ فعػ  راً ػة  هػ  فا.ػ ض.ُء ف ذعه.يي ت لُع . . ه. ا.دا ل  كـ تط.ُح    ف  ا.فض.ء .ترمعِ  عل  َ.

ف ة أفف  .أ مُع ص.ت  .ارليي تقترُب مف  .تمػّد أف.كٍة متمردة .أتلمُس رط. َة .ه.ته. فتت.فُؼ أر 
عػػػدض.يي تقتػػػفُص ا.طػػػ.ًَر ا.مفػػػز.ل فػػػ  ركػػػِف  فصػػػ يي ت.ػػػّد   ق ضػػػٍة .اكقػػػٍةيي ت ػػػ  ف  مفػػػ  فػػػاطعُع 
ػػًة  ػػ. عه.يي .أفػػ. .ا ػػؼ مكػػؿ عمػػ.ٍد  متػػرددًايي تُػػد لف  م ػػدَع عػػذرعته.يي ت ػػتلق  علػػ  ا. ػػرعِر ف.َر

عف مف مرمٍر عتفَػُر فػ   متعهمػ.  رك.فػ. .ػه.ٍة ف.رعػةيي  َرل متآكؿيي تتمط  فعرتفُع صدرض. كَ ل
تتا.ُ يي تزفُر .. .فه. عل ُس .فته. ا..لع.يي تق.ُؿ .   يفٍج .عهر " ضعَت .ػؾ "ي أتقػدـُ مفهػ.   ػ.ٍؼ, 

 .ض  تل.ح إ.ّ   عدعه. :
 " ت..ؿ !يي ت..ؿ ! "

 عت   يطر ٍة :أَلُس ع.رعً. عل   .فِة ا. رعر فتهَـُ علّ , ت.دف  إ.عه. مف ..ِر ف.ص
 " مفع.ؾيي أ.ـ أ ْؿ .ؾ  افف.  .در.ف أف فات   ؾ  ال . ت ف..ء ؟ "

 أ مُع ص.َت ا.فقعب ع د ا.ق.در .ض. ع.ّد ..ر رأ   .ع ط ف  أرضً.ي
 أ ت ي " ف.  . ب فف ؾ أفت؟ أك ر ..رب أفعج" أخ ا.ق  ة م

  .هري عرتفُع ص.ت ع عد  عفم. ع ..ُؿ  ضعر  طفج أف عفزَع . .   .ض. عقهق 
 " د عؿ ا.. .سي "
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أصرُخ ف  دا ل  فت دؽُّ إ.ّ   .عف  ذًٍب عد.ُر  .ؿ فرع تِ  ا.م ت لمة, تقػّرُب رأ ػ  مػف صػدرض. 
 ا...رل تضيط  عل  فهدض.  ق.ٍة .ض  تتا. ي

 " ا. ْس صدر  عدتؾ ! "
 " ارضْع كدل أمؾ! "
 " ا. ْس ع. كلب! "

ػػ..ت , أرتمػػ  علعهػػ., ا تػػّؾ  َ  ػػدض., ضػػ.غطً.  .ضػػ  علػػ  م.ضػػع .ػػه.ته., أ ػػ..ُؿ ا ػػتك.رة َر
 اعتصُر فهدض.  ق.ٍة فتت. ُث عدض.  ..رل:

؟ أ.ػػـ تت.هػػْد  .ػػدـِ االفتمػػ.ِء إ.ػػ  أعػػة َهػػٍة  ع. ػػعة غعػػر  ٕٓٓ" أخ ا.ق  ػػةيي أ.ػػـ ت. ػػْع علػػ   ػػرار 
  زب ا. .ث ؟ "

 أ مُع ص.َت .رط  األمفي أصرُخ مت. بًل :
أل  ػػزبيي أفػػ. أكػػر  األ ػػزابيي أكػػر  ا. ع. ػػعةيي أكػػر  " ف.ػػـ .ضػػ. أفػػ  أفػػ   .عػػدليي .ػػـ أفػػتـِ إ.ػػ  

فهديي أكر  .عفعفيي أكر  م لـ  ف عقعؿيي أكر  أم يي أكر  أ  يي أكر  فف  يي .  ا..ظعـ أف. أكر  
 ا. ع.ةيي "

 " ..كف م.ذا تف.ؿ اآلف ؟يي ع. كلبيي ض ي "
 " أم.رُس ا...دة ا. رعةي "

دعتعف راكبًل  .صػرت   قدمػِ  ا.فبل عػة .  ػط..ِ  ا.مػد بي عفقّض علّ   ضعر  طفج  ق ضتع  ا. دع
ع.ػػّدف  مػػف ذراعػػ  .ع ػػ لف   لفػػ   ػػ.رَج غرفػػِة ا.ت.ػػذعبي فَتػػ.ُز ممػػرًا ضػػعقً. .طػػ.عبًل, أ.ػػ.ر  ػػا.ـٍ 
.دعٍد ف  ظهرلي عتمزُؽ َلدل .تت . ُط عل  األرِض كتٌؿ مف . ـٍ .عظػ.ـ فعصػط ُغ  ػبلُط ا.ممػِر 

 ا..رط ُّ  . ً. عل  َهِة ا.عمعفي عضرُب  دم   .ألرض .عصرُخ :  ٍط أ مر  .رِض كّؼي عفتُا 
 " أ عرًا اعترَؼ  عدل  اف  عم.رُس عمبًل  رعً.ي "

 " ال  عدلي "
 صر ُت م تًَ. .ر ُت أ.ضُا األمَر مص  ً.  .ء ا.فهـ :

 "  عدليي م. كفُت أم.رُس عمبًل  رعً. ..كف  كفُت أضرب َلؽ "
 " تف......... " 
 ػت كف  علػ  ا.م.اصػلة ف.فت.ػُؿ ا..را ػة, أغػرُز أظػ.فرل فػ  كتفعهػ., أعضػه.ي صػ.ٌت تصرُخ  ػ  ت

 ع  ر مف  فا ..م  مف.يبًل  ..َ د ا.ذل عرتم  ت ت   . ت بلـي 
 " عفع يي   عيي  ّ .بيي عبليي ت..ؿيي ت..ؿيي " 

َػذر , .كّفػ  عط.ُؿ ارتم.ً  علعه., فتمتّد عدض. ف .  ضع  , ت رك , تدعك   ق.ة, ت ػ..ُؿ  ل.ػ  مػف 
غػػػ.رؽ فػػػ  م.تػػػِ ,  تػػػ  عففػػػَد صػػػ رض. فتركلفػػػ   قػػػدمه. .تػػػفهُض, ترتػػػدل مبل  ػػػه. متمتمػػػًة  كلمػػػ.ٍت 
..ت  كػـ ت صػُؽ علػ  األرض .تيػ.دُر ا.مكػ.ف فتت .هػ. فظراتػ  ا.َرع ػُة  تػ  ت تفػ  فػ   ت تفّز َر
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تػػ  رغمػػً. عمػِؽ ا.ظلمػػة, فػػافعُؽي أتلمػػُس َ ػػدل . ػػد  ُػػّد مػف كػػّؿ ا.َهػػ.ت .صػػر ة ت ػػرُج مػػف  فَر 
 عف  :

 " د عؿ ا.ق .بي "
             

مفتصػػِؼ ا.طرعػػِؽ ا.ػػرا ِط ع ػػر ا.َ ػػِر  ػػعف  فػػِب ا..ػػر   مػػف ا.فػػرات ..ضػػِع فقػػ.طِ افتقلػػُت إ.ػػ  ا.َ.
ا.ك.فػػة .ا.طرعػػِؽ ا..ػػ.ـِ ا..اصػػِؿ مػػ.  ػػعف مػػدعفت  ا. لّػػة .ا.دع.افعػػةي كػػ.ف ا.طرعػػُؽ ا.مزمػػُع فت ػػ  عمػػّر 

ـَ ا .مزارعػ.ف  فعتػ  فهرعػ.ا إ.ػّ  مت. ػلعف أْف أ ػرَؼ ا.طرعػَؽ  لػعبًل عػف    ت.ٍف مكتظٍة  ..ف عػؿي علػ
ػػ.د فػػ   رعطػػِة ا.م.ػػر.عي .ػػـ  ا.  ػػت.ف فػػا  رتهـ  ػػاّف األمػػَر .ػػعس  عػػدل  ػػؿ إفػػ  أت ػػُع مػػ. ضػػ. مَ.

 عقتف..ا  كبلم ي 
 " أف. ع د مام.ري "

ػػِؿ األمػػف .ا..ػػرط  .ا.َػػبلِد .راكػػِؿ كر ػػ  ا..ػػفؽ ي . عفمػػ. .ػػـ أ ػػتطْع  لػػُت   ػػذالٍف مقلّػػدًا كػػبلـَ َر
إ فػػ.َع أ ػػٍد مػػفهـ  .ػػدـ َػػد.ن ا تَػػ.َهـ . ػػد تَم.ػػ.ا  ػػ..  مت. ػػلعف  ػػ  أ  ػػرُت اإلدارَة  ػػ.ألمري 
.صَؿ ممكُؿ فق. ة ا..م.ؿي تطلَع إ.عهـ  . تصي.ٍر .ض. عضُع إ ه.مع  ف  زف.رِ  كـ راَح ع دكهـ عػف 

 أضمعِة ا.م.ر.ع .ضـ عصي.ف إ.ع   .رت .ٍؾ . .ؼي
 ك.مة عف كؿ ف لة,  ت  ا.ف ؿ  ف..ضكـ عف ي ""  ت..ضكـ ا. 

  .ؿ ض.زًا كر.  مفت.بًل أرع عَة ا.مير.ر .ض. عفرُؾ إ ه.م  عل    . ت    ركِة إغراٍء .عردد:
 " فل.سيي فل.سيي فل.سيي "

 " . ؽ ضذا م لـ ا ف عقعؿ م. أ دؿ كؿ ف لة  ملع.ف دعف.ري "
ػػػ.ؿ .ارتف.ػػػْت أصػػػ.اُت  ػػػ.ؿ عَػػػ.ٌز أعمػػػ  .ضػػػ. ع.ػػػعُر  ذراعػػػ  إ.ػػػ  َهػػػِة ا.قّ ػػػ ِة ا.ذض عػػػة فاّعػػػد  ا.َر

ا تَ.َهـ ك.فعًة ف.رتفع ص.ُت ممكؿ ا.فق. ِة  .فَهعٍة رعف.ء .ض. عم ُؾ طرف  ع. ة  معص  ا. .ك  
: 

 " ا...ش يي م.ك. .ا د ع.ترض عل   رار ا. ك.مةي "
.ؿ .تفر .ا .ضـ مطاطً  ا.ػرؤ.سي تطلػَع إ.ػّ  مػف فػ.ؽ كتفػ  .ضػ . ع ػت.رض ف.ـّ ا.صمُت  عف ا.َر

  ط.ت   زض. :
 " ا.م. عَ   ..مر.  عَ   ..ق. ي "

 .  ؿ أْف عي.دَر ا.مك.َف تطلَع إ.ّ  مرًة أ رن . صعية أمٍر  .ط ف  :
 " ا.ل  ع.ترض طرعقؾ  س ت..ؿ  ْؿ .  .م. علعؾ ! "

ػػ.ُؿ علػػ  م ػػ.فٍة    .ػػد عػػ.معف َػػ.ءِت ا. لػػد.زر .ا.َرافػػ.ت . ػػدأْت  ملتهػػ.  قطػػِع ا.ف عػػؿي . ػػَؼ ا.َر
 رع ػػٍة .ضػػـ عتطل.ػػ.ف  صػػمِت  ػػداٍد إ.ػػ  ف بلتهػػـ .ضػػ  تت ػػ. ُط  ضػػر .ت مقدمػػة ا. لػػد.زري فهػػر.ا 
األطفػػػ.َؿ ا.ػػػذعف ا تر ػػػ.ا مػػػف ا.مكػػػ.ًف فكػػػافهـ  ػػػد   ػػػم.ا أمػػػرضـ علػػػ   ػػػ.ِض ا.م.ركػػػةي فَػػػاًة رمػػػ  
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.ؿي  مل.  .ض. عصرُخ  ه تعرعة, ضػ.ر ً. ر  أ ػ  ا..َ.ُز األعم   فف   أم.ـ ا. لد.زر فهرَع إ.ع  ا.َر
ػػ.ُؿ  هػػ   كفعػػ ي ا تر ػػُت مفػػُ    ػػذٍري أ ػػذُت رأ ػػ   ػػعف عػػدل .  لتهػػ. ف. تلطػػْت دم.عفػػ.ي راَح ا.َر .َ.
ٌؿ ع د. مػف ضعًتػِ  .. عتػِ   عتطل..ف إ.ّ   . تيراٍب كافهـ عت .ء..ف عف  ّر  ك.ً ي ا ترَب مف  َر

.    افػ  عػدرُؾ ا.ل. ػَة ا. عض.ء ا.م.ذ ة  .ف.عٍة  اف   كعمهـي ضمَس ف  أذفػ  كبلمػً. مليػزًا ..كفػ  عػ
 م تتمً. ضم    ف .ءٍة .ـ أدرِؾ ا..بل ة  عفه. . عف ا.طرعؽ :

 " ا.ق.دـ أ طري "
ػ.ؿ   .ؿ ذ.ؾ .ض. عر ُت علػ  كتفػ  كػـ تركفػ  أ ػ..ُؿ  ػّؿ ا.رمػزي  .ػد أْف غػ.دَر ا.مكػ.َف تَمػَع ا.َر

ف تػػ.رعِخ غػػرِس كػػّؿ م.ػكلعف داًػػرة  ػػ.. , كػػـ راح عت ػػدُث كػػّؿ مػػفهـ عػف ف بلتػػِ  .ا ػػدًة .ا ػػدة, .عػػ
ف لػػٍة .أ.ؿ  مػػٍؿ  ملتػػ  .ف.ععػػة تمرضػػ., .ر.ن ا.ػػ .ض  صصػػً. .أ ػػ.طعَر عػػف كرامػػِة ا.ف لػػِة .عػػف 
ا.كػػ.اِب .ا..قػػ.ِب ا.ػػذل عل ػػُؽ  َمػػْف عير ػػه. أ. عؤذعهػػ. .ا..بل ػػة ا.ر. عػػة ا.تػػ  تػػر ُط ا.مػػزارَع  ف بلتػػِ  

 .كـ ض  عزعزة عفد ص.  ه. :
 " .   م.زة أ.الدلي "

ضـ ف.تفَؽ م.  ا.َمععي ارتفَع صراُخ األعم  ك.فعًة ف.فت هف. إ.ع ي كػ.ف ع تضػُف  ػعف ذراععػ   .ؿ أ د
.ُؿ .أفهض.  .ضػـ  َذَع ف لٍة مرم  عل  األرض, متمرغً. م.  ف  ا.تراِب .ع كع.في ا ترَب مف  ا.َر

ـَ  .ػػذاِب ا.َ ػػعـي  ػػ.د  أ  ػػدضـ مػػف عػػد  ع.د.فػػ   َػػزاٍء أك ػػَر عفػػد ر ػػِ  عػػ.ـَ ا.قع.مػػة, مت.عػػدعف ا.ظػػ..
ا.مك.َف ا.تفَت ف . َهِة ا.فهر راف.ً. رأ   إ.  ا. م.ء,  ا.قرعِة ا.قرع ةي .  ؿ أْف عي.درَ . .َر    إ.  
 ص.ر ً. :

 " إ.ه    ؽ ضذا أمعر ا.مؤمفعف أف ال ع. ر عل  ضذا ا.َ ر أ دي "
 

 تػػ  أدرَؾ أف  ازداَد تػرددل علػػ  غرفػػِة  .مػػد  ػلط.ف مت ََػػً.  ػػام.ٍر إدارعػػة مطػعبًل ا. ػػدعث م.ػػ 
تيعرًا  د  دث ف   ل.ك  فراَح عدع.ف  .لَل.س َف   م ..اًل إزا.ِة ا.َف.ة ا.ت   دكْت  عففػ.   ػ ِب 
اف عػػ.زِ  إ.ػػ  َ.فػػب ع ػػد األمعػػر علػػ  أصػػير,  عفمػػ. ك.فػػْت إ ػػبلص تفظػػُر إ.ػػّ   ػػعف . ظػػٍة .أ ػػرن 

طرفٍة أ ..ه. أ. عق..ه.  .مػد, م تر ًة ا. مَع .ل دعِث ا.ذل عد.ر  عفف. .عرتفع ص.ته.  ض كٍة ألعِة 
. عفم. تلتق  ععف   .عفه. ت فػُض  صػرض.   َػٍؿ علػ   ػطِا ا.مكتػب .ا ت ػ.مة .ػف.فة تلػ.ُح علػ  
ـّ  ػػ..فه.ض ترفػػُع رأ ػػه. ف ػػ.ل فتلػػ.ُح فػػ  ععفعهػػ. فظػػرُة ت. ػػٍؿ  .. قػػ.ء, . عفمػػ.  .ػػفتعه., . عفمػػ. أضػػ

 أغ.دُر ا.يرفَة ك.فْت ض  ا.. عدة ا.ت  عرتفُع ص.ته. :
 مع ا. بلمةيي ععف ي " "

ا تعقَظ ...ٌر غرعب ف  دا ل  زادف   لقً. .كف  ع تلُؼ عػف  لقػ  ا. ػ. ؽ فهػ.  لػٌؽ َمعػؿ عػداعُب 
ر.    ف..ٍة .ـ أعرفه. مف   ؿ,  لُؽ َمْف  .مَر أ.ؿ مػرٍة .ر ػَا فع ػ.ُؼ مػف فقػداِف ر  ػ  .كػّف ض. ػً. 

 دتػ  فَػاًة  ػؿ كفػ.ًـٍ ك ػ.ٍؿ فػتَا ععفعػِ  غرع ً. عدف.  .م.اصلة ا.ل.ػبي .ػـ عػفهْض ضػذا ا..ػ..ر مػف ر 
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 ػػ طٍء م ػػ..اًل إ قػػ.ء ذعػػ.ِؿ ا. لػػـ  ػػعف َففعػػ , تمطّػػ , ك. ػػَد عقظتػػ ,  ػػ..َؿ أْف عَػػَد  َػػًة .ل قػػ.ء فػػ  
 ا. رعر ط.عبًل, . عفم. ا تففَد كّؿ . .ًِؿ  علت  فهَض متملمبًل .م.اَهِة فه.رِ  ا.م هـي

 ...ُت طرَد ا.فكرِة مف رأ   ضر ً. مف م.اَهِة ع..ـٍ أَهُؿ كّؿ تف.صػعل  إال أفػ  ا ت ػلمُت إلرادتػ  
كاف   در, أ. كاّف ا.يرعَؽ .ـ ت.د ا.يّطُة اإلض.فعُة ت عف  فر م. عرتّد َ ػد  إ.ػ  األعلػ  .عفَػ. مػف 

مػر.رل مػف ف.فػذِة ا.يرفػة  غر ِ , .َمْف عدرل ر م. ُع طئ ا.فكػد مػرًة .عَتػ.زف  د.ف أْف عرافػ ي تكػررَ 
مت..غبًل, راف.ً. ص.ت  .أف. أت دُث مع ا..م.ؿ مفت.بًل ا.مرَح كاف  ت ػت أفظػ.ِر ر عػٍب عفتظػُر مفػ  
ـَ إ.ع  .ه.دًة عف  ل.ك  ا. .ل .عف عفف.اِف ر.ٍح طرعٍة تمزُؽ إط.َر صػ.رته. ا.م.لقػة علػ   أف أ ّد

ا.فظػػَر إ.ػػ  إ ػػبلص ا.َ.. ػػِة أمػػ.ـ ا.ف.فػػذة  َػػداِر ا..ز.ػػة .تيػػ.دُر ط ع.تهػػ. ا.صػػ.متةي كفػػُت أ ػػتلُس 
تم.مً. تفت.ُؿ االف.ػي.َؿ  .ملهػ. أ. تتطلػُع إ.ػ  ا. ػ.رج  فظػراٍت  ػ.ضمٍة كافهػ. .ػـ ترفػ  أ. ت ػدُؽ إ.ػ  
زا.عػػٍة  .عػػدةي تضػػػُع  صػػلًة مػػف .ػػػ.رض. فػػ  فمهػػ. أ. تمػػػّص .ػػفته. ا. ػػفل    ركػػػٍة ت ػػد. كافهػػػ. ال 

ـُ علػػ  .ػػفتعه. ا ت ػػ.مٌة  َ..ػػة .تػػرّد علػػ  إرادعػػةي تَفػػُؿ  عفمػػ. أد ػػُؿ غرفػػَة  .مػػد   ػػلط.ف .ترت ػػ
 ت عت    ؿ أْف أفطَؽ  ه.ي 

عدُت مف م. ِع ا..مؿ ظهرًا ف..تقعُت  ه. ف  ا.ممِر   ؿ أْف أصَؿ إ.  غرفت ي ت. فْت ف  مفتصِؼ 
 ا.ممر ف ععُته.  . ت .مة .  ؿ أف أَت.زض.  ..ْت :

 " عفدؾ ر ..ة ف  مكت  ي "
 يراٍب .  ؿ أف أ تف َر عف أعة ر ..ة تت دث, أض.فْت :تطل.ُت إ.عه.  . ت

 " .صلتؾ ا.عـ. ر ..ة مف ا.َزاًري "
 ضممُت  ....دة م.ه. أل ِذ ا.ر ..ة إال أفه. ضم ْت ف  أذف  .ض  تتلفُت   ذر :

 " ر.ح .يرفتؾ .أف. أَع ه. .ؾ  .د ..ع ي "
ركػػػًة ا. ػػػ.ب مفت. ػػػً.ي تطل.ػػػُت فػػػ  فقػػػرْت علػػػ  ا. ػػػ.ِب  هػػػد.ء ففهضػػػُت ال ػػػتق ..ه.ي د لػػػِت ا.يرفػػػة ت.

ععفعه. كاف  أرعُد  راءة م. ت فع.ف مف ..ٍؽ أ.   ثي ك.فت.  .دا.عف  .مٍؽ .ت عطهم. داًرت.ف مف 
ا.ك ػػِؿ أضػػ.َؼ ..عفعهػػػ. عمقػػً. .ذكػػ.ًءي ارت..ػػػْت ر. ػػ  .أفػػػ. أغػػ.ُر فعهمػػ. فاغضػػػْت  صػػرض.   َػػػٍؿ 

ف.ٍ  ت ػػت ق.ف ا تطػػ.َؼ كمرتهمػػ. ا.تػػ  فلم ػػُت .ػػفتعف  لُتهمػػ. متػػ.رمتعف مػػف .ػػ.ٍؽ .افتظػػ.ٍر إ.ػػ  .ػػ
أفضَه.  ّر ا.ف ِؿ ف ػ.َؿ ع ػله., . ػد  ػدا  .ضػ.ٍح .ػّؽ ط ع.ػ  فػ  مفتصػِؼ ا..ػفِة ا. ػفل  كافػ  
فهػػُر غ.اعػػٍة عػػدع. ظمػػال أْف عرت.ػػَؼ مفػػ ي ا ػػتعقظْت مػػف غف.تهػػ. راف.ػػًة رأ ػػه.  كقػػٍة كػػـ مػػّدْت عػػدض. 

.صيعرة ف.رتفَع صدرض.  .هعٍؽ .اضا ك..فً. عف فتف...ُت مفه. ا.ر ..َة م تضفً.  كف  ظ.ضر كفه. ا
فهدعف مير.رعف  .فف.اِف .م. هم.ي    ْت  ط.ته.  تردٍد, .  ؿ أْف تي.دَر ا.يرفَة  ..ْت كافه. ت .د 

 . هًة عف فف ه. .ض  تتلفُت   ذٍر كيزاٍؿ  .ًؼ :
 " ا.ر ..ة .صلْت مفت. ةي "

 .ؿي.كرته. ض.زًا رأ    .بلمٍة ت.عُر إ.  كقت   م. تق
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 " صدعق   معديي

أ عػػرًا  .ػػد طػػ.ؿ م..فػػ.ة .غر ػػة .ػػدعدة ا ػػتط.ُت ا. صػػ.ؿ علػػ  عمػػٍؿ كمػػدرٍس .ليػػة ا..ر عػػة فػػ   
مدر ػػة ك.ف.عػػة فػػ  مدعفػػة  ػػعدل م. ػػ , .ضػػ  مدعفػػة ت. .ػػة .م .فظػػِة  لعػػد  .تقػػع علػػ   .ػػد فصػػؼ 
ف.عػة  .عة  .. ػ.ص عػف ا...صػمة  راتػب .ػهرل ال  ػاس  ػ ي . ػد  صػلُت علػ  .ػقة صػيعرة فػ   

أغلػػػب  ػػػك.فه. مػػػف ا..ػػػرب .األَ.فػػػبي أككتهػػػ.  اكػػػ.ث   ػػػعط  ػػػا ..ؿ تَدعػػػد  إذا  ػػػررُت ا. قػػػ.ء فػػػ  
 ا.َزاًري  ّلْغ ت ع.ت  إ.  ا.فرات .ضزاع ا. راؾ .ميعظ األع.ر .األطف.ؿ ا. لَعكععفي

 أ .ؾ ع...ر 
  عدل م.   / ا.َزاًر

ٕٖ/ٜ/ٜٜٔٚ " 
ْف عمررضػػػ. مػػػف َػػػداِر ا.ر . ػػػة .عػػػدرُؾ َعػػػدًا  ػػػاف  .فػػػ  فه.عػػػِة ا.صػػػف ة كتػػػَب ع ػػػ.رًة مم.ضػػػة, أراَد أ

 أ تطعع  ّؿ .يزض.   ه..ة :
" مبل ظػة :   ػػؿ .ػػهرعف ا.تقعػػُت ضفػ.  ..صػػدعؽ ع. ػػؼ  ػػلم.ف ع. ػؼ   ت.رفػػ   ..تاكعػػد !   .عػػدف. 

 أصد .ء مرة أ رن .فلتق  كؿ أ  .عي "
 ف.اف  :أط قُت ا..ر َة . د ا ت ّد    غضب, .عس    ِب ك.ف  تَ.ضَؿ أف ع ََؿ ع

 " ر م. ع  ب  اف   از.ر  أ. أكلف   اْف عَد .  عمبًل ضف.ؾ  عث عقعـ, ض ي "
 يي ف  ب,  ؿ ألف  ع.د إ.  ا. زب ا..ع.ع  مرة أ رن .كاف  .ـ عت.لـِ ا.درس  .د :

" َمػػْف عػػدرل ر مػػ. عفكػػر  حكمػػ.ِؿ درا ػػت  األد عػػة فػػ  َ.م.ػػ.ت م. ػػك. أ.  ػػراغ, أ. ر مػػ.  ع.اصػػؿ 
ُعكمؿ طرعؽ ا.تط.ر ا.بلرأ م..  ف  مرا ص . ػ.رات  .دا  ػت أ. صػ.فع., أ. أّف ا.فض.ؿ ا.ك.رل . 

 رف.   األممععف  عض .ف   لعفهـ مف أَؿ  .اد ععفع ييي ض ي "
ػػػُت إ.ػػػ  ا.مي. ػػػِؿ فرأعػػػُت إ ػػػبلص تػػػذرُع ا.ممػػػر َعًػػػًة .ذض. ػػػً.  .ضػػػ.ُت ا.ر ػػػ..َة علػػػ  مكت ػػػ  . َر

ػ.دل ا.تفتػْت .  ضػ  ت ػدؽ إ.ػ   فظػراِت  لػٍؽ غرع ػةي عػدُت إ.ػ    ط.اٍت  طعًة, . عفم. ..رْت  َ.
 غرفت  فلـ أَدض. ف  ا.ممري 

فت ػػُت ا.ر ػػ..ة .ر ػػت أععػػد  راءتهػػ. ..ّلهػػ. ت فػػ  .ػػعًً. آ ػػر .ػػـ افت ػػ  إ.عػػ ي . عفمػػ. .ػػـ أَػػْد غعػػر مػػ. 
دُت ف   .ر   تفصُا عف  ا.كلم.ت  .ض.ح, أط قُت ا..ر ة   فٍؽ, .  ؿ أْف أدّ ه. ف  ا.مظر.ؼ َ.

ةي تف...ُته.  فرٍح, .  رعٍة  .طفة ال تت.دن أع..ر ا.ك.فعة غّعرُت رأعػ   ...ػ.ر .تا.مػُت .ر ًة صيعر 
.ت رع  ف  ا. كـِ عل  صػدعِؽ طفػ..ت ,  عػث أفػ  كفػُت علػ  عقػعٍف  ػاّف ا.قص.صػَة ضػذل ت مػُؿ 

 عف.اف  ا.ك.مؿي
 " يييييييي
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ػػ. يي فػػ  كػػّؿ ا .طقػػ.سيي فػػ  ا.عقظػػِة .فػػ  افتظرتُػػَؾيي   كػػُت عفػػَؾ فػػ  كػػّؿ األزمفػػةيي فػػ  كػػّؿ ا.َ.
ـَ .. ػػدت يي  ػػم.ُت صػػ.تَؾ  .دمػػً. مػػف  األ ػػبلـيي . عفمػػ. ت. ػػُت مػػف ا.  ػػِث عفػػَؾيي .كػػدُت ا ت ػػل
َهٍة  .م ة مكؿ أغفعٍة ترددض. ا.مبلًكةيي .رأعتَؾ  .دمً. ف .ل كح.ٍ  ع رُج مف أ ط.رةيي أ. كمبلٍؾ 

 عف.ُر أَف ت  ف  فض.ء ر.  ي "
 .ر َة  عث كت ْت ع .رة :ارتَفْت عدل .أف. ا لُب ا.

 " أراَؾ ا.ع.ـ ا. .عة ا. . .ة ف  م َد ا. هلةي "
 

ضفػ. ع.تقػد.ف  ػاّف ا.مهػدل  لة   .ػ  م.فػ   ػ.ص,  عػث أّف ا.فػ.َس م .ُء ا.كبلك.ء ف  م ػَِد   ا. ػه
ا.مفتظَر  ػعظهر فػ  ضػذا ا.مكػ.ف .فػ  مكػِؿ ضػذ  ا.لعلػة مػف غع تػِ  ا.ك ػرن .ػع.لَف ا.كػ.رَة ا.تػ  تطػعُا 

.را " ي كّؿ   ا..ر.شيي " .عمؤل األرَض   طً. .عدال  .د أف ُملًت ظلمً. َ.
ا.َمػػػ.ُع تت.افػػػُد  ػػػعرًا علػػػ  األ ػػػداـِ  .تَػػػ.ِ  ا.م ػػػَد ا.ػػػذل ع .ػػػد عػػػف مدعفػػػِة ا.ك.فػػػة  م ػػػ.فة كبلكػػػة 
ًٍ  د..دع.هـ ف.ص.ة  كعل.مترات .م.اًلي ا.م َد مكتّظ  ..ف.س, عد.ر.ف ف  ص فِ  مكؿ  لعِة ف ٍؿ

هـ ا.ملتصقة عل  رؤ. هـ,  .ملعف ا.مص. َؼ .عد.ر.ف  .ؿ  رداٍب عمعٍؽ عقػُع ا. ع.ض .ط. ع.ت
فػ  مفتصػػؼ ا.صػػ ف, ع.تقػػد.ف  ػػاف ا.مهػػدل ا.ػػذل غػػ.َب فػػ   ػػرداٍب  مدعفػػة  ػػ.مراء  ػػعظهر ضفػػ. 
.ٍ  صفر .ـ عمر علعه. ...ُع ا..مس .. ػ   ػ.داء ط.علػة, ع.تكفػ.ف  ف  ضذا ا. ردابي . .ٌب  َ.

ف  .فتظػػػ.ِر أْف ع ظػػػ.ا  فػػػداٍء  فػػػ   ػػػ.دـٍ مػػػف أعمػػػ.ِؽ ا.يع ػػػة .عك.ػػػَؼ .هػػػـ طػػػ.اَؿ ا.لعػػػؿ عتلػػػ.ف ا.قػػػرآ
ػػ.ضهّف  ػػ.ن ععػػ.ٍف زاًيػػٍة ت  ػػُث عػػف  ا. َػػ.َب .عضػػ َء أر.ا هػػـ  .ألمػػؿي ف ػػ.ء .ػػـ عظهػػْر مػػف َ.
ا.ػػػذل  ػػػ.ؼ عَػػػ ءي .أفػػػ.ييي ذاضػػػٌب أل.تقػػػ   لمػػػً.  ػػػعظهُر ا.لعلػػػَة  .ػػػد غع ػػػٍة ط.علػػػٍة فػػػ   ػػػرادعِب 

 ر.     ً. .أمبل  .د أف ُملًت  زفً. .ضيعفةي ا.مَه.ؿ,  لمً.  .ؼ عمؤل
ـّ فع  .ق.ؤف. األ.ؿ ؟ "  " .م.ذا ا ت.رْت إ بلص ضذا ا.مك.ف .عت

" ال أعتقػػػد أفهػػػ. مػػػف ا.ػػػذك.ء   عػػػث تَ.ػػػؿ . ػػػدٍث كهػػػذا  .ػػػدًا رمزعػػػً., فهػػػ  ال ت ػػػد. أككػػػر مػػػف فتػػػ.ٍة 
 مت.اض.ِة ا.ت.لعـ .ا..ع ي "

ـَ ال ؟يي إفه. .. ة  عد ا.قدر أ. ر    ..ة أر له. ا.مَه.ؿ إ.ّ ي "" ..
عدُت إ.  ا.تفكعِر  .ألم.ِر .كافه. ال تَرل عل  األرض  ؿ إفه. ت رج مف ا.ل.ِح ا.م ف.ظ .تت رَؾ 
 م.ػعًِة ا.قػدري ضػػ. أفػ. مػػرًة أ ػرن أمػ.ـ ط...ػػِة ا.فػرد, تيرعفػػ  ا.مَ.زفػُة أ. م..فػدُة ا.قػػدر علػ  ا.ػػرغـ 

 مف عقعف   ..  .رةي
م.رفِة م. ع ف  األمُر مف رمزعة, . .ٌؼ عَ.لف  أ ػعُر فػ   قػٍؿ مػف ض.ٌَس غرعب ك.ف عدف.ف  .

األ.ي.ـ تدف.ف  الَتع.زِ   .ٌة مَه..ة, ..ّله.  .َة ا.م ل.ِؿ إ.  مزعٍد مف ا.مطِر .ك  عهرَبيي عهرَب 
إ.ػػ  أّعمػػ. َهػػٍة د.ف .ػػ..ٍر  مػػرارِة ا.هزعمػػة, أ.  .َػػُة ا.يرعػػِؽ إ.ػػ  غطّػػ.ٍت أ ػػرن كػػ  عػػدرَؾ  قعقػػَة 

 غر ِ ي
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درُت ف  ص ف ا.م ػَد  ػ.رٍع ك قعػِة ا. ػ..معف   ضػ.ِر ا.مفقػذ ا.ػذل  ػعمؤل األرض   ػطً. .عػداًل, 
.ر مػػ. كفػػُت أككػػَر ا.مفتظػػرعف .ػػ. ً. .لق.ًػػ ي ارتفػػَع آذاُف ا.ميػػرب .اصػػطؼا ا.مصػػل.ف  .تَػػ.  ك. ػػتهـ 

دًا ظهػرل ف.ف   ُت إ.ػ  ا. لػؼ مت.ارعػً. عػف األفظػ.ر ا.تػ  ترمػُؽ ا.ضػ.َؿ مػف ا.قطعػعي َل ػُت ُم ػف
عل  ا.َدار ا. لف  .لم َد متطل.ً. إ.  ا.ز .رِؼ .ا. طػ.ِط ا.ػزرؽ ا.تػ  تػزّعف ا.َػدراَف .األ ػ.اس, 
م ػػد ً.  ػػعف  ػػعف .آ ػػر فػػ  ععػػ.ف ا.ف ػػ.ة ا.تػػ  تتقػػ.طُع أفظ.رضػػ.  لػػؼ ا.فقػػ.ب .ا.. ػػ.ءات ا. ػػ.دي 

تػػ  غػػدا صػػ ف افتهػػِت ا.صػػبلة .تفػػرؽ ا. .ػػدي ت.ػػكلْت د.اًػػُر ع.ًلعػػة .دّ ػػْت فػػ  ا.مكػػ.ِف  ركػػة  
ػػ.ؿ عػػد.ر.ف  ف.ػػ.ٍط  ا.م ػػَد ك ػػ.ٍؽ .ػػ. عة ف.فتر.ػػِت ا..ػػ.ًبلُت األرَض .ُمػػّدْت  ػػفراُت ا.ط.ػػ.ـي ا.َر
.مػػرٍح كػػافهـ أ.قػػ.ا عػػف كػػ.ضلهـ أ.زاَر  ط.عػػ.ضـ ا.ع.معػػة .كػػذ هـ .ففػػ. هـ .صػػفِت ا.قلػػ.ب ا.مت.ػػ. ة 

.صػػ .ع. إ.ػػعهـ .ارتف.ػػْت . ضػػ.ِر ا.ي.ًػػبي ا..ػػ .ُب عػػد.ر.ف متهػػ.دعف, عفت.لػػ.ف  ركػػ.ٍت تكعػػُر افت ػػ.  ا
 أص.ات ا.ف .ء  ض ك.ٍت ت تطعُؿيي ت تطعُؿ كـ تُقطُع فَاة كاف  .ط.َر ا.ر عِب  د فزَؿ علعه.ي

 ا.ذل ال عات  ففهضُت ف.فضً. ا.ي .َر ا.ذل َعلَؽ   فطل.ف ي ..رُت  ..ملِؿ مف افتظ.رِ 
 " كّؿ غ.ًٍب ال عات  ..كف ال د مف االفتظ.ري "

 أف أ ط.  م.ُت ص.تً.  .دمً. مف ا. لؼ :رددُت مع فف  , .  ؿ 
 " افتظْر "

ػػدُت إ ػػبلص َ.. ػػًة علػػ   .ػػِد  ضػػ.ة أ.ػػ .ٍر مػػف مكػػ.ف َل. ػػ ي أزا ػػِت ا.. ػػ.ءَة عػػف  ا.تفػػتُّ فَ.
رأ ػػه.  لػػعبًل كػػـ أ.ػػ.رْت إ.ػػّ   ػػ..َل.س م.هػػف,  عػػث ك.فػػْت  صػػ  ِة فتػػ.ة أ ػػرني تػػرددُت  ػػ..َل.س 

.دعفي متلفتً.  ..  فَ.َء ص.ته. مرًة أ رن عؤكد  علّ   اْف ال أععَر اضتم.مً. إ.  ا.مَ.
 " طز  عهـي "

 ..ْت .ض  ت.عُر إ.  كّؿ َمْف ف  ا.م َدي مدْت كّفه. ف .ل ف. تضفُته.  كف  ض.غطً. علعه.  رّ ٍة 
ففّدْت عفه. ض كة متقط.ة كافه. ت ف  رع.ًة دا لعةي  ركػْت أصػ. .ه. علػ  را ػة كفػ  ف.ػ.رُت 

 ػػ  فػػ  فضػػ.ٍء ع ػػٍؽ    ػػ.ر  ػػم..ل ع.طّػػر أفف. ػػً. كػػ.دْت ت تفػػُؽ   ػػؿ   ر ػػعِس ضعػػ.ـٍ .ف.ػػ.ٍة تصػػ.د
. ظػػػ.تي  ّر ػػػُت رأ ػػػ  مػػػف رأ ػػػه. كػػػاف  مزمػػػع علػػػ  ارتكػػػ.ِب   لػػػٍة فا.ػػػ.رْت  .عفعهػػػ. إ.ػػػ  ا.مكػػػ.ف 

 ا.مكتّظ, .ض  ت.ض .فته. مفت.عًة  .ألفف.ِس ا.ت  تق.ط.ْتي
 " .م.ذا ا ترِت ضذا ا.مك.ف ؟ "
 اَ. ْت : ا.ُته.  ف رِة ..ـٍ .  ث, ف

 " ك  أك.ف مع ا.مفتظرعفي "
 فظرُت إ.عه.  فظرِة ا تف .ر َ.دٍة, فاض.فْت :

 " ..كف  أ تلؼ عفهـ  عث أف  أفتظر  قعقًة ال .ضمً.ي "
.ـ أصدْؽ مػ. أ ػمُع مػف كػبلـٍ عصػدُر عػف ع.ملػٍة صػيعرة ال تَعػد  ػ.ن ت ػَعِؿ أر ػ.ـٍ علػ  ا.كتػِب 

ـُ ا.. ػت كػاف  ٍز أ. ك لػـٍ  ا ػتعقُظ مفػ   رع ػً., ا..اردِة .ا.ص.درِة ف.ػدُت أفظػر إ.عهػ. كرمػ فر ػُت أ.ملػ
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أغتصػػُب مػػػف زمفػػ  ا.  عػػػِؿ . ظػػػ.ٍت إضػػ.فعًة كػػػ  أطعػػػَؿ مػػدة ا. لػػػـ ا.فػػػ.دري تطل.ػػْت إ.ػػػّ  م ركػػػًة 
 .فتعه.  ا رٍؼ مت .عدة عف  .ضه. :

 " أييي حييي بييي ؾ "
..كفػ  افت.لػُت ا.ك ػ.َت ف ػا.ُته. تلقفُت األ رؼ ك.تمً. َ.َؼ كف  كعبل تفلػَت مػف  ػعف أصػ. ِع ا.ػزمف 
  .د أف أز ُت م. تراكـَ مف صدأ .غ .ٍر ف   فَرت  مفت.بًل ا. ..ؿ :

 " كعؼ  دَث ضذا ؟ "
 فاَ. ْت :

 " .ككرِة م.  م.ُت عفؾي "
 " ممْف ؟ "

  ا.ُت  . تيراٍب فردْت كافه. ك.فْت تفتظُر مف   ؤااًل كهذا :
 " أعف م. ذض ُتيي "
مفهػػ. أككػػر . ػػد دّب ا. ػػ.ؼ فػػ  فف ػػ  مػػف أّف ضفػػ.ؾ َمػػْف أر ػػله. إ.ػػّ  .تك.ػػَؼ  ...ػػُت أف أ تف ػػَر 

 ّر ا.يمػ.ض ا.ػذل تػدكرُت  ػ  تَف ػً. .ل..ػ.عة, .كفهػ. . ػداًل مػف اإلَ. ػِة عػف  ػؤا.  را ػْت تت ػدُث 
 عف فف ه.  ص.ٍت ض.مٍس ذل صدن عتردد كافه. تت دُث ف  مف.مه. أ. كاف  أ م.  ف  مف.م :

ػػػدتف  طفلػػػًة تلهػػػ.,  .ػػػدض. ا تقػػػرُت " فػػػ  ا. ػػػدء كفػػػُت أظ فػػػَؾ  ..ػػػًة  ّلقػػػْت  ػػػ  ك ػػػ . ٍة ع..عػػػة, فَ.
 فف  ي تمفعُت أف أف   .أعت رض. .. ًة أ. . ظًة ع. رةي "

ت. فػػْت .ضػػ  ت لػػُع رعقهػػ.  صػػ.. ٍة, .  ػػؿ أف أععػػَد علعهػػ.  ػػؤا. , ا ػػتاففْت  ػػدعكه. د.ف أْف ُتصػػي  
 إ.ّ  .كافه. ت دُث فف ه. :

. فُت أْف أفقدؾي  ...ُت أْف أَ.َؿ مفػؾ .ػ  ً. ..كفػ  ا ػت ّفعُت  فف ػ  فكعػؼ  " .ـ أ.ا أْف أؤذعؾَ 
 .  أْف أ ّب .  ً.ي"
 " ييييييييييييييي "

دتَؾ مقعمً. ف  دا ل ي "  " يي .كف  . ظته. أغمضُت ععفّ  .تذكرتَؾ  .عدًا عف كّؿ فز.ات  فَ.
 " يييييييييييييي "

معزًا عقُؼ علػ  األفػِؽ ا. .عػد  رع ػً. مفػ  علػّ.ح .ػ   تل.ع ػِة " كفَت   ؿ إدراك   اف  أ  َؾ . صً. مت
.داٍع .كفُت أصرُخ  د.ف .ع  مف  .أمّد عدل ف .َؾ أ معَؾ مػف ا. ػق.ط فػ  ا.هػ.ة ا.تػ  تقػع علػ  

 ا.َ.فب اآل ر مف األفؽي كفُت أردد ف  عقظت  أ  َؾيي أ  َؾيي "
 " ييييييييييييييي "

ُت  .طمًف.ٍف .ـ أ..ْر    مف   ؿيي ..رُت  اف  طفلػة تيفػ. " ..كف  عف ا تقرعَت ف  دا ل  ..ر 
ْت    ع.اطُؼ ا....ـ .رغ .ُت  فكفَت أفَتي "  ف   ضفَؾيي امتَز
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ف عُت ض.اَ   .م ..ف  .أف. أصي  إ.عه. متعقفً.  افه. .ا دة مف ا.ف .ِء ا.ل.ات  عات   هّف ا.ظبلـُ 
عك ػػُريي كػػـ عففصػػُؿ عفػػ  .ع ػػت.ل امػػرأًة فػػ  . ػػدت  أ. عفلػػتَف مػػف  فصػػ  ا.صػػدرل ضػػل.ً. عك ػػُريي 

ـُ,  ي  ػػ  ْت عػػدض. مػػف كفػػ  فت.ػػ كُت  هػػ. كػػعبل عفلػػَت ا. لػػ ـَ مَف.فػػة ت.ػػ.ركف  ا.. ػػدَة .ا.ير ػػَة .األ.ػػ
ف ػػا.تف  م فػػزًة إعػػ.ل أف أت ػػدَث عػػف فف ػػ  غعػػر أفػػ  كفػػُت عػػ.َزًا عػػف ا.فطػػؽي أدركػػْت ارت ػػ.ك  

 ف ا.تف  :
 " م.  َؾ ؟ "

 " أفكُر  كبلمِؾي "
رأ ػػػه. م ت ػػػمًة   ػػػراءٍة كػػػـ .اصػػػلِت ا. ػػػدعَث .ضػػػ  تتطلػػػُع إ.ػػػ  م ػػػ لًة َففعهػػػ.  ف.ػػػ.ٍة فك.فػػػِت  ضػػػّزتْ 

 ا.كلم.ُت ت رج مف  عف .فتعه. مص . ًة  .هق.ٍت مرت..ٍة .أفف.ٍس  . فة :
" كفُت أتلهُؼ عل  رؤعتَؾ ألمرعف ضم., .ك  أرن َمْف .ض ف  ضػذ  ا.ط. ػة ا.تػ    ػ ته.  ػد .ضفػْت, 

 ي ".أراؾ رؤعة  ؽيي
 " أّل .ضف تت دُث عف  .ض  .ـ ت لغ ا.ك.مفة ع.رة  .دي "

  دكُت فف   .أف. أتطلُع إ.  زا.عة  .عدٍة ف  ركٍف .ضم ي ضزْت عدل  ق.ٍة ف.فت هُت إ.عه. :
ػٍؿ .ال ت كمػػْت  ػ  .ػه.ة َ.رفػة كػػ..ت   " ييي .األمػر ا.كػ.ف  .ال أفكػر , أّف َ ػدل مػػ. ع.ػَؽ فكػرَة َر

 .  فعؾي "
. ال ترعد م.اصلَة  دعكه. . د ت لَؿ  ه. إ.  مفطقػِة ا.َ ػد, إال أفػ  كفػُت .اضمػً. فقػد ت. فْت ف   ته

 ك.فْت َرأته. أك ر  ككعر مم. أت عُؿي
ػػ.دضـ, أفػػَت . ػػدَؾ أصػػ  َت ض. ػػ ييي  " فكػػرُت  اَ ػػ.ِد ممكلػػعف كهعًػػِة مكػػ.ٍؿ, .كفػػ  مػػ. فكػػرُت  َ.

َؾ .ضػػػػ  تف تفػػػػ  .ت.ػػػػّكُؿ  .رطػػػػَة أفكػػػػُر فػػػػ  . ظػػػػِة أْف تلم ػػػػف  عػػػػداَؾييي أفكػػػػُر فػػػػ   ركػػػػ.ِت كفّػػػػ
َ ػػػدلييي عػػػ.ااااا  ييي أفكػػػر فػػػ  . ظػػػٍة تتقرآفػػػ   لم ػػػِة أصػػػ. .َؾييي تُفطقفػػػ ييي ضػػػؿ  ػػػات .ؿ 
. ظتهػػ. آعػػًة تتل.ضػػ. ؟ دعػػ.ًء ع تػػرُؽ ا. ػػم.َء ا. ػػ. .َة فتَعػػُب دعػػ.َة ا.ملهػػ.ؼ .تك.ػػؼ ا. ػػ.ء ؟ ضػػؿ 

 ضؿييي ؟ "  اصعُر عفق.َء تد ُؿ ف.َر َ عمَؾ .ت رج مف غعر  طعًة ؟
ت. فػػػْت عػػػف ا.كػػػبلـ .كافهػػػ. تفتظػػػُر مفػػػ  أْف أ ػػػ.َح .هػػػ.  م.ػػػ.عرل, غعػػػر أفػػػ  كفػػػُت أفكػػػُر  مػػػ. .راء 
ا.كلمػػ.تي تل.كمػػْت م.ػػ.عرل  تػػ  أفػػ  تمفعػػُت .ػػ. .ػػـ عكػػْف ضػػذا ا.لقػػ.ء أصػػبًلي أعقظتفػػ  كفهػػ. مػػف 

فػ  را تػْ  كفػّ    ر .ف  فتطل.ُت إ.عه.  حعَ.بي  ّر ْت رأ ه. مف  م  لًة َففعهػ., غػ.رزًة أظ.فرضػ.
 .ض  تتلمظ, . عفم. .ـ تَْد    .َ.عَة ا.م .درة فت ْت ععفعه. . ..ْت :

 "  . ف  ! "
  ر ُت .فت  مف .فتعه. .كف  ت. فُت ف  مفتصِؼ ا.طرعؽ :

 " ا.ف.س ! "
 فق..ْت :
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 " أل ف.س ؟ "
ضػع.ء ضػ.عٍؼ تلفتُّ  ..  فلـ أَر أ دًا ف  ص ِف ا.م َد, .ا.ظبلـ ع عُط  ارك.فِ   .ن  صػعِص 

 عت رُب مف دا ؿ ا. ردابي
ف  ا.طرعِؽ إ.  ا. عت كفُت أ عُر مط قً. ذراعّ  عل  َ.ف   م ..اًل اال تف.َظ  ػ.. لـ دا ػؿ  فصػ  

 ا.صدرل كعبل عفلَت ف  . ظِة  ه.ي
 

أدرَؾ  .مد  لط.ف م. عد.ر  عف  . عف إ بلص ف.ففرَد    َ.ف ً. ُم دعً. ا ت.داد  .م ػ.عدت   طلػِب 
ف أضلهػػ. فاَ تػػ   ..م.افقػػة د.ف تػػردد, .كمػػ. عقػػ.ؿ "  عػػر ا. ػػر ع.َلػػ  " فقػػد زاَر  .مػػد أضلهػػ. عػػدض. مػػ

.ع.َد إ.ّ   م.افقٍة أ..عة  .رط أْف عات  أضل  .عطل .ض. كم. ض  ا...دةي  .فرُت إ.  ا.ك.ت .ػعبًل  .ػد 
كفػُت متػرددًا فػ  غع.ٍب ط.عؿ .د لُت ا.مدعفة مت لبًل كاف أ. .َح مدعرعِة األمػف ال تػزاؿ تطػ.ردف ي 

مف.ت ِة أضل   عث أف  كفُت عل  عقعٍف مف ردة ف.لهـ, ف..ز.اُج ف  عرِؼ ع.ًلتف. َرعمػة ال تيتفػر 
 ػػػؿ إّف مَػػػرد ا.تفكعػػػِر  هػػػذا األمػػػر ضػػػ. إ ػػػ.ءة .تضػػػ ع.ِت مػػػف  ػػػ ق.ف  إ.ػػػ  ا..ف. ػػػة, ..كػػػ  أ.قػػػ  

هً. ا.كبلـ إ.  أم   .د تمهعدٍ   .ـ عصْؿ إ.  ضدف  : ا. ََة   ؿ ات .ذ ا.قرار  لُت  هد.ٍء مَ.
 " أرعدِؾ تاتعف م.  ك  ت ط   . ي "

أ ػٍد فكػررُت ا.. ػ.رَة د.ف تيععػري تطل.ػْت إ.ػّ   فضػ.ء ا.يرفػة د.ف أْف عصػطدـ  ػاذفِ  كبلم  ف  مرّ 
ػػٍ  مصػػفّر .أفػػٍؼ مرتَػػؼ, .د.ف أْف تفطػػَؽ أعػػة كلمػػٍة .صػػلف  ا.ػػرّد  عػػث أفهػػ. .ػػـ  أ تػػ  ا.ك عػػرُة  َ.

 ل  األرض .أغم  علعه.يتتم..ْؾ فف ه. ف.فه.رْت ع
.ػػـ أ  ػػْر  .مػػد أ. إ ػػبلص  ف.ػػِؿ م ػػ...ت  كػػ  أطعػػَؿ فتػػرَة األمػػؿ م ػػ..اًل ا.تفكعػػر  . ػػعلٍة أ ػػرني 
تكػػررْت .ق.ءاتفػػ. ا. ػػرعة .ا.قػػ بلُت ا. ػػرع.ة فػػ  ا..تمػػ.ِت أ. فػػ  ا.ر ػػ.ًؿ ا.مقتضػػ ةي ا..ػػه.ُة تت ػػرعـُ 

أ. فت .عػُؿ علعهػ. كػ  تقتػرَب مػف  فػِص .تزضُر .كف  عفم. ت عف . ظُة ا.فزؽ كّف. فرّ.ض  م. ػتف. 
ا.كتمػػ.ِف ففيلػػؽ ا. ػػ.َب علعهػػ. مكتفػػعف  ق.اعػػِد ا.تػػر.عض صػػ..دًا إ.ػػ  ا.ػػذر.ِة ا.كلَعػػة  اففػػ.ٍس  ػػ. فٍة 

 م تفظعف   رارِة ا. لـِ .ف..ة ا.عقظةي
أ..رْت إ.ّ   .عفعه. .ض  تَت.ُز ا.ممَر ف . ا.مي. ػؿ فت .ُتهػ.ي د ػْت  ص.صػَة .رٍؽ فػ  عػدل .  ػؿ 

ت ػرَج م ػكُته. مػف ذراعهػ. .أعػدته. إ.ػّ ي تطل.ػْت إ.ػػ  ا.ممػر  .ًفػًة, . عفمػ. .ػـ عكػْف ضفػ.ؾ أ ػػد  أفْ 
عػ.دْتي . فػْت أمػ.م   تػ  ا.تصػَؽ صػدرض.  صػدرلي أ طػُت  صػرض.  ػذراع  . ر ػُت رأ ػه.  ..عػد 
ْت األ رن فاغمضْت ععفعهػ. م ت ػلمةي  ّر ػُت .ػفتّ  مػف .ػفتعه. .غ فػ.  ق لػٍة   ػ ُته. ط.علػة, افتهػ

دف. ممكَؿ ا.فق. ِة عقُؼ  عفف. . لفػ  عػدد مػف ا..مػ.ؿي  ...ػِت ا.هػر.َب إال   صر ٍة أطلقْته.  عفم. َ.
أف  أ. فهػ.  فظ.ظػٍة, .راح عصػرُخ مػرددًا كلمػ.ٍت  ػ. عة, ضػرَع علػ  أكرضػ. كػّؿ مػ.ظف  ا.ػداًرِة .عػدد 

دي تػػد َؿ  .مػػد مػػف عمػػ.ِؿ ا.م.ػػر.عي ت .ػػَب . ػػ.ف  ..ػػـ أ ػػتطع ا.فطػػَؽ  ػػ.ن  .ػػذٍر ال عصػػد   أ ػػ
 لط.ف .مدعُر ا.م.ر.ِع إلصبلِح األمِر إال أّف ممكَؿ ا.فق. ػِة .ػـ عػدع ا.فرصػَة تفلػُت مفػ  فكمػ. ع ػد. 
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.مػػ. صػػّرَح  ػػ   افػػ  كػػ.ف مفػػذ زمػػٍف ط.عػػٍؿ عرا  فػػ  .عت ػػّعُف ا.فرصػػَة ا.تػػ  َ.ءتػػ  ا.عػػ.ـ علػػ  ط ػػٍؽ 
آ ػر د.ف اعتقػ.ٍؿ  ُٕٓٓت .قرار ذض  ي .ـ ع.د ا.طعف ع .ُؼ مف  ّلة أ رن فه. طعف, .ذا فقد تهعا

 أ. ت.ذعب :
" إف  ا.م. ع أدف.  أت.هد  .دـ مزا..ِة ا. ّب .ا.ق بلِت . ات مُؿ م ؤ..عَة م. عصدُر   ق  ف   .ؿ 

 م ..فت  .ت.هدل ضذاي "
 

ييي األ داُث تَرل   رعٍة   عث ال ت مُا .ل لـِ أْف ع تمَر  .د ا.عقظة ك.افَ , .ا.ك.ا عُس ا.مت.ا.عُة 
ـُ م ػّؿ  ػ..ق.افعف ا.تػ  فرضػته. تَ .ُؿ اإلف .َف ع .ُؼ مف ا.ف.ـِ أ. ا.صففِة, ف..صػ.فُف متػآمٌر .ا. ػ..

ا. ػػلطةي ا.مدعفػػُة ف.ًمػػة علػػ  صػػفعٍا  ػػ. ف .ا.. ػػُس عَ. ػػ.ف ا..ػػ.ارَع مصػػ. عف م د ػػ.تهـ ف ػػ. 
مػػف  ا. ػػك.ف, عقتلػػ.ف ا.فكهػػَة فػػ  كػػّؿ .ػػ ءي ا. ػػ.ُؼ .ػػ.ا ُص  ػػبل مبلمػػَا أ. أ.ػػك.ٍؿ ك. تػػٍة ت ػػرجُ 

ا..تمِة تقتفُص َمْف ع. .  ا. ّظ األ .ُد فػ  د.اًرضػ. .كلمػ. ارتفػَع صػ.ُت ا ػتي.كتِ , مػ.ت ضػمعٌر أ. 
غّعػػر  ف.عػػ ي ع..ػػق.ف عف.مػػ.ف عػػ.رععف علػػ   .فػػِة األفػػؽ,  ػػرع عف مػػف  , عَتمػػُع  ..همػػ. ع ػػُس 

.ف علػػػػػ  ا.َهػػػػػِة ا.ك.فعػػػػػ م.فهمػػػػػ. فعتػػػػػد َر ة معتػػػػػعف األرِض ..ػػػػػع.طعُف ا. ػػػػػم.ء, ع .صػػػػػر.فهم., عَر
ال م.فػػػ , فتضػػػ ُؾ ا.مبلًكػػػُة .ا..ػػػع.طعُف   ػػػ رعةي َمػػػْف ع ػػػتطعُع اآلَف أْف عقتػػػفَص ا.م.فػػػ   عػػػث 

ـُ عيط  كّؿ . ء ؟ ال أ َديي ال أ د, فقد ا تلفِت األ م.ُء األ..  ..ـ ع.د آدـُ ع.ػرُؼ  . عث ا.رك.
ػػ.دي ا.قػػ.ُس .ا. ػػهـُ .داًػػرُة اإلصػػ. ة كلهػػـ فػػ   فػػِص االتهػػ.ـ, . ػػد   .ػػعًً.,  ػػؿ .ػػـ ع.ػػد آلدـ مػػف َ.

ا.مهػػػػرُج فػػػػ  ا. ػػػػ. ِة عرفػػػػُع  ػػػػ.ط  .عفهػػػػ.ُؿ  ػػػػ  علػػػػ  ا. م. ػػػػِة ا.تػػػػ  تػػػػا   ا.تػػػػر.عَض فعضػػػػ ُؾ 
ا. .ضر.ف كلم. ارتفَع ص.ُت ا. م. ػة ا.ف..ػز أ. ا.م ػتيعثي .أفػ.   أ صػُد َمػْف ظففػُت أفػ.   كَمػْف 

 يع تعقُظ عل  ُ  لٍة .م. عق  ا. ت.ـ أ. كَمْف َ.ء إ.  ا. ع.ِة متا راً 
 

ػػ.ُؿ ا.َػػعش ا..ػػ.     ػػدالتهـ ا. .كعػػِة ا.مك.عػػة  مػػدعفت. ا.فَػػؼ .ا.ك.فػػة ت ..تػػ.  ػػ. َة عرضػػ.ت, َر
 حتقػػػ.ٍف . فػػػ.د هـ ا.م.لقػػػة علػػػ  األكتػػػ.ِؼ, عَ. ػػػ.ف ا..ػػػ.ارَع كػػػافهـ  .فتظػػػ.ِر . ظػػػِة صػػػد.ِر األمػػػر 

قرأضػ. ا..ػ. ُر  .عتق.ِؿ ا.مدعفِة أ. ف فه. عل  رؤ.ِس أضله.ي ضمٌس ..ك.ٌؾ .ف.اعػ. .اضػ ُة ا.مق.صػد ع
.  اآل رعف:  ف  َ.
 " أعف أ ت ا ؟ "

 " َمْف ؟ "
 " ا.ذل ت  ك.ف عف ي "

ػ.ٍ  ككعػرة,  ال أ َد عَعُب ...لهـ ال ع.رف.ف عّمْف ع  ك.ف, ف..م..  ف  .ضػِا ا.فهػ.ر .ا.مت فػ   َ.
د ػػػػ.ف ا.هػػػػ.مُس  فػػػػداء     أك ػػػػر   .ا. ػػػػّكعُر ا.ػػػػذل عتػػػػرفُا فػػػػ  ا..ػػػػ.رع, ا.زافػػػػُر  .مػػػػٍؽ أ. ا.ف.فػػػػُث 
ؿ .ا.مرأةييي كلهـ ..ا ُص تمرعٍف .لمتقدـِ ..ضرًا  ر ت  ك  عط.َف ا.ه.اءي    عَ.رت , ا.َر
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ا.تػػػ  تركػػػِت ا..مػػػَؿ فػػػ  ا.ػػػداًرة  .ػػػد عػػػ.ـِ  زرُت م ػػػََد ا. ػػػهلة ..لػػػ  أ ظػػػ  ضفػػػ.ؾ  لقػػػ.ِء إ ػػػبلص
ػػ.ُ  ا.فضػػع ة تت.ػػ.  ي , فلػػـ أَػػْد أ ػػدًا  ػػ.ن ا.. ػػِس األمػػ.ل أ. ا. .كػػ  فقػػد تػػدا لِت األزمفػػُة .ا.َ.

ػػ.ضهـ صػػفرًا .علػػ.ُح ا. ػػ.ؼ فػػ  ععػػ.فهـ ا.يػػ.ًرة ت عطهػػ. كػػدم.ٌت  ػػ.دي ضػػؿ كػػ.ف.ا  .فتظػػ.ِر  ك.فػػْت َ.
ظه.ِر ا.ي.ًِب ك  عفقّض.ا علع  ؟ ضؿ ت ّل  ا.ف.ُس عف آ ر أ بلمهـ ؟ .ضؿ مّؿ ا.فػ.ُس مػف .. ػِة 

قػػ.ا  ػػ  .ػػطَط أمفعػػ.تهـ, االفتظػػ.ر ؟ ال أعتقػػد, فلػػعس .هػػـ غعػػر االفتظػػ.ِر ُع عك.فػػ   لمػػً. .مترا ػػً. .عتّ 
ر م. أدرك.ا  قعقَة أّف ال عػ.دَة .لي.ًػِب فػ  ضػذا ا.زمػ.ف, .ر مػ. ا ػت.ذ .ا فكػرَة ا.يعػ.ِب فيػ. .ا, .ر مػ. 

 ضـ اآلف ف  تقّعٍة ُمقف.عف أفف هـ  اّف   مع ا.ص. رعفي 
ا.فضػع َة زرُت  .مد  لط.ف ف   عت ي كػ.ف كًع ػً. علػ  غعػر ع.دتػ ي .ػـ أَػد صػ.. ًة  ح ف.عػِ   ػاّف 

ا.ت  أك.رض. ممكُؿ ا.فق. ة .ـ تكْف إال  علة مد رة ضدلي اتفَؽ م.   ؿ إف  راَح عؤكد كقت   مػ.  لػُت, 
 .أض.َؼ  عقعف:

 " كلف. م تهدف.ف .  ا. .تري " 
فقلُت .  م. رأعُت مف  رك.ٍت مرع ة ف  ا...رِع .فِ  ا..مؿ فهّز رأ ػ   ػ. رًا مػف إدراكػ  ا.متػا ري 

ت  ف  ا.مط خ كـ ضمَس .  :تلفَت  ..     .فً. عل  ا.رغـ مف أف ال أ َد غعرف. ف  ا.يرفة .زَ.
 " أعدم. ي "
 " مْف ؟ "

  ا.ُت  قلٍؽ, فرّد :
 " ا. عد م مد  . ر ا.صدري "

 .د أ  .ٍع مف ذ.ؾ ا تف  ع ػد األمعػر علػ  أصػيري .ػـ فػدرْؾ  ػّر غع. ػ  أ.ؿ األمػر .كػّف ا. ركػة 
ر.ع .ا.همس  ػعف ا..مػ.ؿ كػ.ف ع.ػعُر إ.ػ  أف أمػرًا  ػد  ػدثي فػ  ا.عػ.ـ ا.يرع ة ا.ت   دكْت ف  ا.م.

ٍ  .ػ. بي أ  رفػ. .ضػ. عػرت.ُش  ا.ت..  ا تدع  مدعُر ا.م.ر.ع إ.  داًرِة األمف ف  ا.ك.فة .ع.د  َ.
مػػدعر فقػػد صػػ.ر أككػػر مَ.ملػػة عػػف  قعقػػة اعتقػػ.ؿ ع ػػد األمعػػري .فػػ  األعػػ.ـ ا.ت..عػػة تيّعػػر  ػػل.ُؾ ا.

ػَد فػ  ذ.ػؾ  ػط.ًة أك ػر مطعبًل ا.  .ل.م.ؿِ  دعَث .ا.مزاح راف.ً. ا.كلفة  عف  . عف ممكِؿ ا.فق. ة ا.ذل َ.
.راح عتد ُؿ ف  أمػ.ٍر ففعػة ال ت.فعػ  .ال ع.ػرُؼ عفهػ. .ػعًً.ي  .مػد  ػلط.ف .ػـ ع.ػد إ.ػ  أ .دعكػ  فػ  

ِؿ األرع  , عرتفُع ص.ت   عف ا. عف .اآل ر  اغفع.تِ  فرعد  ا.فقِ  .األ بلؽ  ؿ ص.ر عمكُؿ د.َر ا.َر
 األطرش :

 " أضفعتف   ..هَِر م. أظلمْؾيييي "
  ؿ ر م. ف َ  فف   .راح عردد  ارع عٍة زاًدة :

 " ا.دفع. ر ععيي .ا.َ.  دععييييي "
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طُػرؽ  ػ.   .ػعبًل ف. ت ػلمُت .قػدرل د.ف ا.تفكعػِر  ..مق..مػِة أ. ا.هػربي كػ.ف فػ  ا. ػ.ِب عػ.مبلف مػػف 
عتف صػػػ.ف كػػػّؿ زا.عػػػٍة فػػػ  ا. عػػػِت  تػػػ  ذراِت ا.ي ػػػ.ر عمػػػ.ِؿ ا.م.ػػػر.عي د ػػػبل د.ف ا ػػػتًذاف .ضمػػػ. 

ػػػُت أم.مهمػػػ.  فعفػػػة ا..ػػػرؽ .ر ػػػُت  ا.متػػػراكـ علػػػ  ا.صػػػ.فة .ا.كرا ػػػ ي .ػػػـ أعرضمػػػ. اضتم.مػػػً.  ػػػؿ أ َر
 أ.ربي ..ركف  أ دضم.  عفم. امتفَع اآل ر :

 " أف. ف  ا..اَبي "
  .ؿ د.ف ت فٍظ ف.صطف.ُت ا. بلضَة  .ًبًل :

 " أل .اَب ؟ "
 .ض. عض ؾ : تطلَع إ. ّ 

 " أعرؼ أفَت م. تدرل .عصعر  ..دفع.,  .عع .م لصي "
 " . عه. ا.دفع. ؟ .   .ش دفع.ي "

  لُت مفت.بًل ا.ُ كر ف.رتفَع ض كهم. كـ غ.درا  عت  .ضم. عردداف :
.ف.ي "  "  لعؾ   ..ؾ أ  ف إ.ؾ .ا 

 
.فػ.ُس فعػ  ع..ػُؾ علػ   ػ. فً. ف  ػب  ػؿ إف ا.ِقػدَر ا.ػذل عف .ػُر ا ٜٓٛٔ.ـ عكْف .هر تم.ز عػ.ـ 

ػػ.ٌؿ  ػػزّل ا.َػػعش ا..ػػ.   ععػػ.فهـ  االففَػػ.ري ا..ػػ.رُع عمػػ.ُر   ركػػٍة ال ت ػػتطعع ا..ػػعف مت. .تهػػ.ي َر
تت ػرُؾ  كػّؿ االتَ.ضػ.ِت كػػافهـ علػ  ا ػت.داٍد الفقضػػ.ِض علػ  ا.هػ.اء إْف ت ػػرَؾ ضػد مػ. ع.ػػته.في 

 لِؽ ا..ػ.رِع إ.ػ  ا. عػت, عظػّؿ عتف ص.ف أفف.َس ا.م.رعف .اتَ.  ا. ط.ةي . عفم. علتَئ ا.ه.رُب مف 
ا.قلػػُؽ ع ػػ..ر  ف.إلذاعػػة ت ػػّث األضػػ.زعَج .األف..ػػعَد ا..طفعػػة علػػ  مػػدار ا.عػػ.ـ, .علػػ  ...ػػة ا.تلفزعػػ.ف 
ت. فػػْت صػػ.رُة ا.ػػًرعس, ع .صػػرَؾ  فظراتػػ  ا.تػػ  تك.ػػُؼ   ا. ػػ.ًَف     ػػؿ ارتكػػ.ِب  ع.فتػػِ  كمػػ. كػػ.ف 

ـُ عردد, .عقرأ ا.ظف.في  مبلُت اعتق.ؿ, مداضم.ت,  م بلُت ت فعر  دأْت مفذ  داعة ا...ـ .ال أ ػَد ع.لػ
مت   تفته   ؿ ال أ د ع.رُؼ مت   عات  علعػ  ا.ػد.ر فػ  ا.ت ػفعِر إ.ػ  إعػرافي ا.كػّؿ م.ػك.ٌؾ فػ  
ـُ تمض   طعًًة كافه. ف  .. ِة ت.اطؤ مع ا.ق.تؿ  أر.متِ   ت  .. ك.ف مف ف ؿ ا.ف   ا..ر  , .األع.

 , .ا.قتعُؿ . ص  بل ض.عةي  ت  تتـّ عملعُة إ ف.ء ا.َرعمة
.   .ضف. .كّؿ مّف. عق.ؿ .آل ر ص.متً. :  فلتق  ص . ً. ف  م. ِع ا..مؿ ففتطلُع ف  َ.

 " ا. مد   عل  ا. بلمة فقد مرْت .علة األمس د.ف مداضمة .ض. أفت  عفف.ي " 
.عَػَد أ ػدف. فف ػ   كّف. متعقفعف  اف ا. ..َة .ف ت تمر ضكػذا ف..طػ. .ُر ا.ػذل فقػُؼ فعػ  ال ػد أْف عتآكػؿَ 

ـُ إال   أعػػػف  ػػػعك.ف ا.مصػػػعري .أعػػػة  ػػػمكٍة مزضػػػ.رة   ػػػتطف. أ.اًل  أمػػػ.ـ ا.م قػػػِؽ . .ػػػد ذ.ػػػؾ ال ع.لػػػ
 .تتلقفه. أ ف.ُف ا.ف..ة ؟ .ر م.  ترم  . كة فتيرفف. َمع.ً. ف  رمعٍة .ا دةي 

 تَ.اب ف  مدعرعِة  كَر ا.مدعُر ف دكف  عّم. ك.ف عد.ر  عف  . عفهـ  عفم. ك.ف.ا ع تدع.ف  إ.  اال
 األمف ف  ا.ك.فة أ.  يداد ك..فً. .  عف أمر  طعر :
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" إفهـ ع ا..ف عػف م.ضػ.ع ا.مبلَػئ ا. ػرعة علػ  ا. ػد.د ا..را عػة اإلعرافعػة .ا.تػ  أف.ػاض. ا.مقػ..ُؿ 
 ا.ذل كفُت أعمُؿ عفد    ؿ ع.دت  .ل.مؿ ف  د.اًر ا.د..ةي "

 " يييييييييييييييييييييي "
 مع إعراف  تفد.ع  رع ً.ي "" ع د. أف ا. رب 

  .ؿ  عقعٍف .ض. عففُخ د .ف  عَ.رت ي
  .د ع.معف ذضَب ا.مدعُر ف  ا تدع.ء أص ا ر.تعفعً., .كف ضذ  ا.مرة .ـ ع.دي

 ..ـ عكْد عمض  أ  .ع .ا د  ت  ا تف   .مد  لط.في
 ك.ف ص.ُت ا.ففعر عرتفُع .عًً. ف.عًً.  ت  ت .َؿ زععقً. عطي  عل  كّؿ ص.ت :

ـَ ا..ر. ِة كلف. ف م  ا. م." . ع  َؾ ع. عل
 كّلف. ف م  ا. م. 

 . عَؾ .اَ.ْؿ مف َم.َمف. .مَدَؾ  ّلم.
 كّلف. ف م  ا. م. "

ف  ا.ك.ف  .ا...رعف مف أعل.ؿ ت. َؼ ا.زمفي ت. فْت  ركُة األ.ػع.ءي ضػ.َؽ ا.فضػ.ء .ضّ ػْت ع.صػفة 
 رملعة .د .ف ف. .ّدِت ا. م.ُء .افت.رْت راً ُة ا. .ر.د :

 طرٌة مف ف .ْس "  
  قطْت مف َ عف ا.ففعْر 

 ا.ف..َس 
 ا.ف..ْس 

 ع تيعث ا.ضمعْر "
  .د ع.معف مف افدالِع ا. رب ا تدععُت . دمِة اال تع.طي 

ت. فػُت علػ  َػرِؼ ا.فػرات ا. ػ.دِر فػ  ف ػع.ف , .أفػ. أتطلػع إ.ػ  األعمػدِة ا.ك.فكرعتعػة ا.مفتصػ ِة فػ  
ـَ  ف عقعؿ, ع عَد   ا ف ا.فهري تذكرُت ا.ع.ـَ األ.ؿ ا.ذل .صلُت فع   إ.  ضف., َ.مَع ا.ك.فة, م ل

زع.د, ا. عمَة, ضزاَع ا. راؾ, ع...ر . عد ص. ر, ميعظ األع.ر,  .مد  لط.ف, ض.دل   ػف, ع ػد 
األمعػػػر علػػػ  أصػػػير, إ ػػػبلص, م ػػػََد ا. ػػػهلة, ا.ي.ًػػػَب ا.ػػػذل .ػػػـ ع ضػػػْر .ا.فػػػ.س ا.ػػػذعف مػػػ.زا..ا 

 مفتظرعفي
 م. كلهـ  علتق.ف ف  َهة .ا دةي "" كّؿ مفهـ ر َؿ إ.  َهٍة .ر 

ػُؿ األعمػ  عقػُؼ علػ  ا.ضػفِة  رف.ُت عدل مل. ً. .لفراِت ا.ذل .ف أرا  فلـ عرّد ت عت  أ ػدي كػ.ف ا.َر
.ع ك , . عفم. رآفػ    ف.ػـ رآفػ    أ.ػ.ُح .لفهػِر تل.ع ػَة  ع..فُؽ َذَع ف لٍة مقط.ع.ً  ا.ك.فعة مف ا.فهرِ 

 أراد أْف عذّكرف   ف .ءت  ا.ت  ت ققْت .ا تَ.َب   إ.  دع.ً  :ا..داع, رفَع عد  ف .ل م.ّدعً. كاف  
  ٔ" إ.ه    ؽ ضذا أمعر ا.مؤمفعف أف ال ع. ر عل  ضذا ا.َ ر أ د "  
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ف  ا.ك.مِف .ا...رعف مف .هر أعل.ؿ عػدُت ُم ػ. ً. إ.ػ  مقػر ا.فر ػِة ا.ك..كػة ا.مدرعػة ا..ا ػع  رع ػً. مػف 

ا.ترا   ا.ذل غ.درُت مف    ؿ كبلِث  ف.اتي ت. فُت عفػد ا.فقطػِة   عرِة ا.  .فعةي عدُت مف ا.طرعِؽ 
ا.ت  . فُت فعه. را ػمً. داًػرًة  ..عػًة  ػ.ؿ ا.م. ػكر, .كفػُت أظػّف  ػاف  .ػف أعػ.َد, .ضػ. أفػ. أد ػُؿ فػ  

 ا.داًرِة ا.ت  ر مُته.ي ع.د ص.ُت ا.فقعِب ع د ا.ق.در عف ر أذف  :
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  ]  .ػػد أ ػػَد ع.ػػَر ع.مػػً. تػػذكرُت األعمػػ  .ف .ءتػػ   عفمػػ. كفػػُت أتػػ. ع أ  ػػ.َر ا. ػػرب األمرعكعػػة علػػ  ا..ػػراؽ عػػ.ـ ٔ 

  .رأعػػػُت َ ػػػَر ا.ك.فػػػة . ػػػد افهػػػ.رْت دع.ًمػػػ  ا.تػػػ  أفػػػ. ر ػػػمُت د.اًرضػػػ. علػػػ  ا.مػػػ.ء  CNNمػػػف  فػػػ.ة ا.ػػػػ    ٜٜٔٔ
 عةي[.ا.ع.  ة, . قَط كَذِع ف لٍة    ب غ.رات ا.ط.ًرات األمرعك

 
 " م.    ..ؾ افتهت ا. ..ف , فقدر فَع ؾ  ال . ت فرعد, ض , .أفت ت.رؼ ا. قعةييييي "

" ع. إ.ه يي .م.ذا .ـ تت قْؽ ف .ءُة  عٍر .ا دة .كّؿ ف .ءات ا..ػر .هػ. مػف .ػدفَؾ ا ػتَ. ة  ػرع.ةيي؟ 
 ضؿ عصلَؾ دع.ؤف. م ّرفً. ؟ "

 تق.ؿ أم  : 
 " دع..ن ا.َ َطْر مكؿ ر.ِؽ ا.مطْري "

تضعُؼ    رٍة, ال عل  فف ػه.  ػؿ علػ  ا.َّ ػ.ر ا.ػذل .ضفػْت  ػ.ا  ..ػـ ع.ػد  ػ.درًا علػ  رّد ظػ..ـٍ أ. . 
 إفص.ِؼ مظل.ـ:

 " .دع.ء ا.مله.ؼ ت مل   ل ف.ة إ.ع ي "
ك.ف ف  افتظ.رل   .ة ع.ر زمعبًل . , كف. ف.مػُؿ فػ  طػرؽ ا.م .فظػ.ت ا..ػم..عةي . ففػ.  .فتظػ.ِر 

ي اكفػ.ف مّفػ. .ػـ علت قػ.  .ػدي أعػف ضمػ. عػ. تػرن ؟ تػردَد ضػذا ا. ػؤاُؿ ا. ص.ِؿ عل  ا.مبل ػس ا.. ػكرعة
.دضمػػ., فقػػد ك.فػػ. رفعقػػعف .ػػ  فػػ  ا. ػػزب  علػػ  . ػػ.ِف أككػػر مػػف .ػػ صي  مّفػػُت   ػػه..ٍة مكػػ.َف َ.
.ر م. ففذا مف َداِر ا.م.ِت  طرعقٍة .رععة أ.  َ.از مز.ري تذكرُت ع...ر . عػد صػ. ر .  ػدت  

 ػػػؿ ال ع ػػػمُع ط ػػػ.َؿ ا. ػػػرِب . ط. ػػػ.ت صػػػداـ   ػػػعف .أصػػػ.اَت علػػػ  غر تػػػِ  فهػػػ. اآلف علػػػ  األ
االففَػػػ.رات أ. ا.يػػػ.رات ا.َ.عػػػة ا.تػػػ  ك.فػػػت ا.طػػػ.ًراُت اإلعرافعػػػة ت.ػػػفه. طػػػ.اؿ ا.فهػػػ.ري .مهمػػػ. تكػػػف 

 ا.ير ُة  . عًة فافه. أر ـُ  ككعٍر مف اال تراؽ ف  َ.ِؼ د . ة أ. ا.م.ت ف  األرِض ا. راـي
.ضفػ. .ف ػف .ا فػ.ف فػ  ضػذا ا.مكػ.ف  ..ضػ ط   ػؿ " ضؿ تذكر.ف ا.فر ة ا.تػ  ك.فػت  ترت ػـ علػ  َ.

 كبلث  ف.ات ؟ "
 اَؿ أ دف. ف.ضتزِت ا.رؤ.ُس  .إلعَػ.ب, .كفػ  عػ.د .كافػ  عهعػئ فف ػ  .لق ػ.ِؿ  ػ.ألمر ا..ا ػع أ. ر مػ. 

 عتظ.ضر  ...َ.عة ف اَؿ :
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 " ..كف َمْف عت. ع أعف  فك.ف  .د كبلث  ف.ات ؟ "
.  .ارت..ِت  ه. علػ  تَػ..ِز ا.م. ػِؼ ا..ف.ُ  ا.ت  ك.فْت تفت.ػُؿ اال ت ػ.مَة فت .فهػ.  ػدرتُ اصفّرِت ا.َ.

 أ. م. عل.ُح .ه. مف مصعِر ف  األع.ـ ا.ق.دمةي
 "  تت. ُؼ ا. رب  بلؿ ع.معف أ. كبلكةي "

 ػ.ؿ أ ػدف. .ضػػ. ع ػ..ُؿ افت.ػ.َؿ ا.كقػػِة  ػ..ففِس أ. ع ػت.رُض مه.رتػػ  فػ   ػراءِة األ ػػداثي  .ط.ػ  كػػ.ٍف 
 عََد أ  . ً. مقف.ة .تف.ؤ.  :  ..َؿ أفْ 

 " ال, ر م. .هر أ. .هرعف عل  أ .ء  .ؿي"
 َ ه.ت ا.قت.ؿي"إ.  " ا.مهـ   ؿ أف فصؿ 
 :رم   ذعفًة د .فعة دّ.ْت . طف.  رّد األ.ُؿ, غعر أف ك..ك.ً 

 "  ا طع ذراع  إذا افتهت ا. رب ف   فةي"
 ض.َؼ   زٍف  .س : .ؿ م.دًا ذراع  را مً.  ..ذراِع األ رن ضعًة  ّكعف .أ
 " م. تفته  ا. رب إال  .د أف تقض  علعف. َمع.ً.ي "

ارتفػػػَع .يػػػط كػػػ.َد ع ػػػ ب م.ػػػ.َرًة  عػػػث أّف ا.ف.اعػػػ.  ػػػدأْت تمػػػّد رأ ػػػه. د.ف  ػػػ.ٍؼ أ. م.ار ػػػة, .راح 
.ػػػ.راٍت  ا.ػػػ .ُض عفصػػػُا عػػػف امت..ضػػػِ  مػػػف ضػػػذ  ا. ػػػرب غعػػػر ا.م ػػػررةي  ػػػدأ االعتػػػراُض  رمزعػػػٍة .ا 

تَ. ًة عفد ا. .ض ارتفَع ا.ص.ُت  ت  ت .َؿ ا. دعُث إ.  فق.ٍش  ع.   غ.مضة, . عفم. ال   ا 
 ػػعف م..رضػػعف .ل ػػرِب . ػػعف فًػػٍة أ ػػرن را ػػْت تػػردد   ػػذاٍَة مػػ. كػػ.ف عػػردد  اإلعػػبلـُ ا..را ػػ  عػػف 
ا..طِف .ا..د. ا.ف.ر  , .  ؿ أْف عد َؿ ا.فق.ُش إ.  مفطقِة ا. طر ارتفَع ص.ُت أ دف. مهدًً. األمر 

: 
 ,   كرعـ, . ْؿ م. عصع ف. إال م. كتَب   .ف.ي "" عم..دعف

  ..ه.  .رٍع .ـ عقفع أ دًا, فقد ك.ف ت  عف مف أ.دف. اففبلتً. .أ .دف. عف ا.دعفي    
مػػػّر  رع ػػػً. مػػػف مكػػػ.ف تَم.فػػػ. ع ػػػد ا.قػػػ.در . ػػػد أصػػػ َا راًػػػدًا .ازداَد كر.ػػػ  امتػػػدادًاي ت. ػػػَؼ أم.مفػػػ. 

.ضفػ.  فظػراٍت َ.ً.ػٍة كافػ   عرعػد افتػراَس أ ػدف.ي كػدُت أ ػمُع صػ.ت   ػ. رًا, .ػ.متً. .ضػ. متف صً. َ.
 عف.دعف  :

 " ت..ؿ  معديي درعديي  راييي"
إال أفػػػ  مػػػّر مته.دعػػػً. .ردفػػػ.  تصػػػ.داف .ته طػػػ.ف  ت.. ػػػٍب عػػػ.ضر, .ا.م ػػػدُس ذ. ا. مػػػ.الت ا.ط.علػػػة 

 متدٍؿ إ.  ف.ؽ رك ت   قلعؿي
 " عسيي عـيي  ْؼ ! ا ت.ْد ! إ.  األم.ـ  ْر !"

َخ ا..رعؼ  ف. ف ػرف. ف ػ ُؿ  ط.اتفػ. ا. .ًفػَة إ.ػ  االتَػ.ِ  ا.يػ.مض,  عػث أّف كلمػَة   األمػ.ـ   صر 
ضفػػ. ال ت.فػػ  إ.ػػ.رًة إ.ػػ  ا.مكػػ.ف  قػػدِر مػػ. ت.فػػ  ا. ػػعَر ف ػػ. ا.مَهػػ.ؿ, ا.مَهػػ.ِؿ ا.ػػذل فِصػػُؼ  ػػ  

 ا.م.َت  .فً. أ. مك. رةي
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.دف. ف  ا.م. كر .ف  ا.لعلِة ا. . .ة افطلَؽ ص.ُت ا.ففعر فػ  ا.م. ػكري   تُة أع.ـ مضْت عل  َ.
تَم.فػػػ. .كػػػّؿ مّفػػػ. عفظػػػُر إ.ػػػ   ػػػ. ْ  ا.َفػػػدل ا..ا ػػػِؼ أم.مػػػ  فػػػ  ا.رتػػػِؿ .عقػػػعُس مف ػػػ.َب ا. ػػػ.ِؼ 
ا.متصػػ.عِد فػػ  فف ػػ , .فػػ  ظلمػػِة ا.لعػػؿ .ػػـ فكػػْف ف ػػمع  ػػ.ن أ.امػػِر ا..رعػػؼ .اصػػطك.ِؾ األ ػػف.في 

ا..ه.مِة .ا.ف .ِة .ا..رؼ, .كلم.ٍت تد ُؿ . َؼ آمُر ا.ل.اء .راَح علق  علعف. م .ضرًة ف  ا..َ.عِة . 
أ م.عف. .لمرة األ..  ك.ال ت  .ِؿ .ا..ه.دِة .ر.ِح ا.فصري أذع.ْت أ ػم.ؤف. ف ملفػ. عطق.تفػ. .صػ.دف. 
إ.  ظهِر ا... فة ا.ك عػرة ا.تػ  َػ.ءْت .تفقلفػ. إ.ػ  َهػٍة ال ف.ػرُؼ اتَ.ضهػ. ..كففػ. ف.ػرُؼ ط ع.تهػ.ي 

هتف. ا.م لخ ف  كّؿ األ .   اؿ فلـ ع.د مهمً.  ..ف  ِة .ل راِؼ طرعقة  ع.دض.ي  .ألف َ.
ـَ ا.م.ػػػهد تم.مػػػً. .ػػػ.ال تفقصػػػ   . ػػػَؼ  .ضػػػف. علػػػ  ظهػػػِر ا..ػػػ. فة مطػػػبًل  رأ ػػػِ  إ.ػػػ  ا. ػػػ.رِج ف.رت ػػػ
م. ػػعق  ا.كيػػ.ء ا.ػػذل .ػػـ عتَػػرأ أ ػػد علػػ  عزفهػػ. . ػػد كفػػُت علػػ  عقػػعٍف  ػػاّف كػػبًل مفػػ. كػػ.َف عػػردد فػػ  

اااااااااااع " .عت عُؿ ُمدعَة ا.َزاِر ا.رضعفة .ض  تمػر علػ  عفقػ ي اتَهػِت دا لِ  " م.اااااااااااااعييي م.ا
ا..ػػ. فُة ف ػػ. ا.َفػػ.ِب .ا تفػػت أضػػ.اُء  يػػداد ا.تػػػ  غّط.ضػػ. د ػػ.ف أصػػفُر ف ػػدْت .ػػ.  ًة كػػػ..م.ت 
تم.مً.ي ته..ِت األَ ػ.د علػ   ػطِا ا..ػ. فة ملتفّػة   .ضػه. ا.ػ .ض  ح.فػٍة غرع ػة أ. متكّد ػة علػ  

 ف . فه.عِة ا.مط.ِؼ را مًة مصعرض.   ؿ األ.افي  .ضه.  ت . ؽٍ 
 عفمػػ. ظهػػرْت أفػػػ.اُر ا.فَػػر ك.فػػػِت ا..ػػ. فة تقطػػػُع  .دعػػَة ا. ػػم..ة .ال .ػػػ َء علػػ.ُح فػػػ  األفػػؽ  ػػػ.ن 

 ص راء تفته   .ألفِؽ ا.ذل غّط.    .ر عتص.عد مف األرضي
 " ضف.اااااااؾ تقع فقرة ا. لم.في " 

 رددُت مع فف   كـ أضفُت  . رًا :
فػ  ا. ػدء ك.فػػت  ػَفً. فػػ  صػ راء ا. ػػم..ة كػـ امتػدْت .ت.ػػمَؿ ا.ػ.طَف كلّػػ   تػ  ف.ضػػْت علػ  عػػد " 

 صداـ .تفدفَع  .رَج  د.د ا..طفي " 
.صػلف. عفػػد ا. ػػ.عة ا....ػػرة صػػ . ً. إ.ػػ  مقػػر ا.فر ػػة ا.مدرعػػة ا. .م ػػة فػػ  مدعفػػة ا.ز عػػري تطل.ػػُت 

ا.قتػػ.ِؿ ا.تػػ  أصػػ  ْت  رع ػػًة مّفػػ. كمػػ.  إ.ػػ  َهػػِة ا..ػػرؽ فػػبلَح .ػػ  د ػػ.ٌف ككعػػٌؼ عتصػػ.عُد مػػف َ هػػةِ 
 ا.م.تي

 " م.مؿ ا. تر.كعمع..ع.ت ف  ع .دافي "
 .ؿ أ دف. فلـ عفت ْ  إ.ع  أ د  عث .ـ عكْف مصدُر ا.د .ف ع.ف  .عًً., فه. د .ف .ضذا . د  عكف  
ع ألْف عهػػرَب ا. ػػ.ًُؼ ف ػػ. دا لػػ  ا.متفَػػِر .ا.م فػػ.ِؽ  ػػد .ِف ا.  ػػرةي تلم ػػُت  ػػفّ  عمػػرل األر ػػ
دُته. طرعًة .التزاؿ راً ُة ا. لعِب ع..قًة  ه., .ف عت.َب ا.ػد.د فػ   ضػمه., ..ػف عت.ػَب  .ا...رعف فَ.
َ.   ا.قع.مة ف  إ ص.ِء آك.مه. . ط.ع.ض., .كفه. . دض. ا.ت  تت.ػُب  عفمػ. ت صػ    ػ.راته. .مػ. 

ا.ر . ػػػة ف.تهػػػ. مػػػف فػػػرٍص .لمت.ػػػة, أ. مػػػ. كػػػ.ف عف يػػػ  .هػػػ. أْف ت صػػػَؿ مػػػف . ظػػػ.ٍت  ػػػ.رج   ػػػ.ِب 
 .ا. .ؼي
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ػً. إ.ػ  عػراء ا.مَهػ.ؿي  .ضف. إ.  َداِر ا.م. كر ا....  .ظه.رف. ا.تػ  تفػّز عر ػً. .َز . فف. ف قً., َ.
 صرخ ا..رعؼ :
 " إ ت.يي ِعْد ! "

.مّر اآلمُر مف .راًف.   طءي كف. ف مُع . َع  ط.اتِ  ا.كقعلة كم. عق  َف.ًزعةي تفقطػُع األففػ.ُس مػع 
.اإلعق.عي ك.ف عتف ُص إ.عَة كّؿ  ر.ؼي عر.زض.  عِد َزاٍر   عٍر ك  ع ت.َر ت.. ِب ف.اصِؿ ا. ك.ف 

أعه. أككَر . مً. .تقدعمه. م.ًدًة .ل عد عزراًعؿ ا.َ.ًِع أ.  ر .فػً. .ل ػعد ا.ػ.طفي كػ.ف كػّؿ مفػ. عفتظػُر 
 رص.صَة م دٍس تاتع  ف  مؤ رِة رأ ِ  .عفه.َر را صً. ر صَة ا. ع.ة األ عرةي

  . ر د . ة,  .ًؽ د . ةييي "" رام  د . ة, م
كػػ.ف اآلمػػُر عصػػرُخ فعضػػرُب ا.َفػػدل األرض  قدمػػ  .عفطلػػُؽ مهػػر.اًل ف ػػ. إ ػػدن ا.َهػػ.ِت ا.ػػكبلث 
ا.ت  . ػَؼ عفػدض. ف.ًػُب ضػ. ط .عرعػؼي  ػقطْت كفّػ  علػ  كتفػ  ف. تػّؿ تػ.ازف  ..ػ.رُت   ػ .فِة 

 ا.رص.صِة .ض  ت ترُؽ مؤ رَة رأ   . ر.دة ا.م.ت :
 "  .ًؽ د . ةي "

 
ػػ.ِء ا.م. ػػكري فاكػػُؿ  .ػػراضٍة .ف تلػػُؽ فكػػ.ٍت فر.عهػػ.   عفمػػ. تفتهػػ  فتػػراُت ا.تػػدرعب كفػػ. ففت.ػػُر فػػ  أَر
ألفف ف. .فطعُؿ فترَة ا.ض ِؾ أ. فػذضُب عصػرًا إ.ػ  مدعفػِة ا.ز عػر مػر.رًا  ا عػ.ٍء  ػكفعٍة ففػرن ا.ف ػ.ء 

فعف فػت فُظ ا..ػعُف ا.م.ػهَد ا.ز عرع.ت .ضّف عقفَف عفد األ .اب  د..دع.هّف ا.ضػعقة عفػد ا.صػدِر .ا.ػرد
ػػً.  صػػراٍخ . ػػ.ؼي كفػػ. ف.ػػ.ُر  .ػػ ء مػػف األمػػ.ِف  فقػػد ظػػّف  .ت.عػػد  .ػػعبًل علػػ  ا.َ ػػد أفعفػػً. ممزَ.
ا.ػ .ض مفػ.  ػاّف د.رَة ا.تػدرعب  ت ػتيرؽ .ػهرًا علػ  األ ػؿ . بل.ػ  " أ.ػؼ فػرج .ر مػة " أ. " م.ًػة 

ّف  .كػػ.ِت األمػػـِ ا.مت ػػدة .ا.مفظمػػ. ت اإلف ػػ.فعة .. ػػِؼ ا. ػػرب أ. إعػػبلف عم.مػػة تفقلػػب ",  .صػػًة .ا 
عػراف, .مػع تضػ.رِب األ  ػ.ر كػ.ف مػزاُج ا.َفػ.د عتقلّػُب, ف عفمػ.  ا.هدفة  دأْت  ..ت.افػِد علػ  ا..ػراؽ .ا 
ك.فػػْت مذع.ػػة إذاعػػة مػػ.فت  كػػ.ر.. ت.لػػُف  صػػ.ٍت ميفػػ.ٍج   ػػرًا عػػف  ػػرِب ا.ت.صػػِؿ إ.ػػ  اتفػػ.ٍؽ .. ػػِؼ 

صػ.ُت ا.مذع.ػِة كلمػَة ا. ػر أ. ا.ت.ػزعـ ا.ػذل عفػتا  .ا ػَة إطبلِؽ ا.فػ.ر, ترتفػُع  ػرارُة ا.َ ػد .عصػ ُا 
ا.َ ِد ا.مف   فعيػرُؽ كػّؿ َفػدل  ػا بلـِ عقظػٍة تفقلػ  إ.ػ   ػرعٍر دافػئ, تت ػرُؾ عػدا  ت ػت ا. ط.فعػِة 
كاف  ع. ذ أعض.ء  ا ت.دادًا .ل لـِ ا.ق.دـِ .ت رُح ا.فظراُت  .عدًا عػف ا.م. ػكِر, ..كػْف  عفمػ. ت.لػُف 

عف ف.ِؿ ا.م .ع  ع..د ا.َ د مفكم.ً. ك.فكم.ِش  صػعِة ا. ػ.ًؼ, .عصػ ُا  ػدعُث ا.مذع.ُة فف ه. 
 األمِس عف ا.ز.اِج أ. ا. ب  طرًا ت.فهً.ي

 " ع ّل.ف ك.ف.ر  ....ل  ت  عقتل.ا ا..ه.ة عفد ا.َفدلي "
  .ؿ أ دضـ, فردا علع  آ ر مت .ضعً. :

 " كذبي ضذل إ..عةي "
 عت .َؿ األمُر إ.   ضعٍة .لفق.ش :   ؿ أفْ  غعر أّف ك..كً.   ـَ ا.م. ؼَ 
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 " ض.ا مف. عفد  ععر عق.ـ َ ّلْ. ك.ف.ْر .. م. َ ّل.ي "
.ِ  ا ت .م.ت  زعفةي  فترت ـُ عل  ا.َ.

        
رّفْت صّف.رُة ا..رعِؼ َ. ر  .د د .ًؽ مف افته.ِء فترِة ا.تدرعِب ا.ص . عة فتَم.ف. .كّؿ مف. ع تف ػُر 

مع ا.ط.رئ, . د ا ت .دف. أمر فقلف. إ.  ا.َ ه.ِت األم.معة  عث .ـ مف ص.  ِ  عف   ِب ضذا ا.تَ
عمِض  .ن أ  .ععف عل   دِء ا.د.رِة .م.ز.ف. .ـ فَرْب  ع.دَة ا.د . ة أ. ا.رمػ ي ت.زعفػ. علػ  كبلكػِة 
كػػرادعس   ػػب ا.ت صػػصي َػػ.ء م ػػ.عد اآلمػػِر .راح عقػػرأ مػػف كػػّؿ كػػرد.س ا ػػمً. .ع.ػػّكؿ ط. مػػً. 

. ٍر .رامػػ ي كػػ.ف ا ػػم  مػػف  ػػعف ا.مطلػػ. عف     . ػػد زاَؿ ا.يمػػ.ُض  ػػرع.ً. كبلكعػػً. مػػف  ػػ.ًٍؽ, م ػػ
.تاكػػَد أمػػُر فقلفػػ. إ.ػػ  ا. طػػ.ِط األم.معػػةي . ػػَؼ م ػػ.عُد اآلمػػر أمػػ.ـ ط.ا مفػػ.  .ػػد أف اففػػّض ا. ػػ. .ف 
م ػػرععف, .علػػ  م ػػ.فٍة  رع ػػة ت. فػػ.ا .ضػػـ عتطل.ػػ.ف إ.عفػػ.  ػػا.ـٍ . ػػذٍر كػػاّف ا.فػػراَؽ األ ػػدل  عففػػ.  ػػد 

 ػػ.عت , .مفػػز.عف كػػعبل علفتػػ.ا أفظػػ.َر ا.ضػػ. ط إ.ػػعهـ فتفػػت.ُظ .ػػه.ُت  إ.ػػ  مزعػػٍد مػػف ا.َفػػ.د  .فػػْت 
َث ا.م ػػػ.عد أم.مفػػػ. عػػػف ا. ط..ػػػِة .ا.تضػػػ عِة .ا.ػػػ.طِف ..ػػػرِؼ .ػػػفقلهـ إ.ػػػ  ا. طػػػ.ط األم.معػػػةي ت ػػػدّ 

ٍح ا..ه.دة  . .راٍت ك.ف ع ..ُؿ أف عفّمقه. فع ذ.  ض.ُؼ .يت , . عفمػ. افتهػ  مػف كبلمػ   ػا.ف.  ػر. 
أ .عٍة مصطف.ة إْف ك.ف ع.د أ دف. أْف ع اَؿ عف أمٍر أ. عفد  طلب أ. أمفعة كػاّف أمػَر تففعػِذ  كػـِ 
اإلعداـ  د صدَر .م. أم.مف.  .ن . ظ.ٍت عتكرـُ  ه. ا.َبلد علعف. فعؤ ُر ا.زمف  ت  فكمَؿ تد عَف 

 ؿ  .ففػ. مػف أْف عتهػ.َر  كػبلـٍ ا. عَ.رِة األ عرةي رفَع ت  عف عد  فاك.َر إعَ. ف. .تلهفف. .م.  عق..  
 ػػعك.ف فعػػ  فه.عتػػ ,  .صػػُة .أّف األ.امػػَر  ػػد أعطعػػْت مػػف ا.قعػػ.دة ا. ع. ػػعة .لضػػ .ِط  تػػ  ا.صػػي.ر 
مفهـ عل  تففعِذ  كـِ اإلعداـ رمعً.   ّؽ كّؿ َفدل ُع.ػّؾ فػ  .الًػِ  .أصػ  ْت كلمػُة   َ ػ.ف   ضػ  

ػِ  َمػفْ  ا..ػد. " ع.ػّؾ  م.االتػ  .ل ػلطة .ا ت  ػ..  ضػد  ا..ص. ا.يلعظُة ا.ت  عل.ُح  ه. كّؿ ض. ط  َ.
.  ػػط  ػػعطرت ي ا تػػرَب ا.م ػػ.عد مفػػ  . ػػد أ فػػ   .متػػ   " ا.ف.ر ػػ  ا.طػػ.مِع  ارضػػف. .عػػرض  راًرفػػ.

 مقر ً. أذف  مف فـ ت  عف :
 "  عدل يي "

   .ؿ ت  عف كـ ت. َؼ  لعبًل .ض. ع ..ُؿ ت فعَؼ  ّدة غض ِ  .ع لػُع رعقػ , فػراَح ا.م ػ.عد ع كػ  علػ
 م.اصلِة ا.كبلـي ارتفَع ص.ُت ت  عف ك.ففَ.ِر .يـٍ :

"  ػػعدليي ا.ِ ػػكف عت.ػػقؽ طعػػز   تػػ  عصػػعر  ػػ.عؽ  ػػع.ر , .ػػل.ف ا فػػ   ..ػػر تعػػ.ـ صػػرف.  ػػ.اؽ 
 د . .ت .تفقل.فف. .ل ط.ط األم.معة ؟ "

هػػػ , غعػػػر أفػػػ  افت.ػػػَؿ ا.هػػػد.َء .ضػػػ. عفظػػػُر إ.ػػػ  ت  ػػػعف  صػػػمَت ا.م ػػػ.عد  لػػػعبًل .تيعػػػرْت مبلمػػػُا َ.
.ر م.  ذض.ٍؿ كـ ارتف.ْت ض كت  .ض. عر ُت عل  كتِؼ ضذا ا. ػر.ِؼ ا.ػذل .ػـ تف.ر ػ  ر.ُح   صمتٍ 

ٍ  م ت ـ, كـ غ.دَر ا.مك.ف .ض. عردد :  ا.دع. ِة .ا.طرفة .ض. ُع .ُؽ إ.  ا.م لخ  َ.
 " ا.م..رؾ ت لؽ األ ط.ؿ .عفد ا.مف.ز.ة ال . ء ا م  م ت عؿي "
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ا تفػػ  ا.م ػػ.عد م. ػػكً. ع. ػػة  د.تػػ   .ػػدٍة صػػ.ر ً.  ػػ   افقػػّض ا..رعػػُؼ َػػ. ر علػػ  ت  ػػعف  .ػػد أفْ 
  لهَتِ  ا.رعفعة :

 " .ل.ف ت َ  َضعج .لا ا. عد ا.م .عد ؟ "
ـّ  ػ..هَ.ـ علعػ  غ.ضػ ً. .ػ.ال تػد لف.  عفهمػ.ي  ضرَب ت  ػعُف ذراَع ا..رعػؼ ف.رتف.ػْت فػ  ا.هػ.اء كػـ ضػ

.. ض.َم  ت  عف .ض. ف   ..ِة ضع.َِ   تراََع ا..رعُؼ إ.  ا..راء مذض.اًل .مت فزًا .لدف.ِع عف فف  
 ضذ , .كّف ت  عف اكتف   ..فظِر إ.ع   . تصي.ر .ض. عردد :
 "  ...ا .لقرد م. ت .ؼ مف   فق.ؿ ا.قرد .م.ذا عم  ف   .دي "

 
افطلقػػْت  ػػ.فبلٌت  ػػع. عة أفعقػػة ت مػػُؿ ط.ا مفػػ. . ػػد اصػػطّؼ  .ػػُض ا.مػػ.رِة علػػ  ا.رصػػعِؼ راف.ػػعف 

ري .ػػـ عتطلػػْع إ.ػػعهـ أ ػػد مفػػ.  ػػ.ن ت  ػػعف ا.ػػذل رّد علػػ  ت عػػ.تهـ  ح.ػػ.رٍة مػػف أكفهػػـ  .بلمػػِة ا.فصػػ
هػًة  ـَ .كبلمً.  ػذعًً.ي اَتػ.زِت ا. ػ.فبلُت مدعفػَة ا.ز عػر متَ. إص .  ا.. ط  مرددًا  ص.ٍت ع.ؿ .ت.ً
ف ػػ. ا. صػػرة . ػػد كفػػُت أتمفػػ  .ػػ. أّف ا.طرعػػَؽ عطػػ.ُؿ إ.ػػ  مػػ. الفه.عػػةي ع رفػػ. َ ػػرًا  دعػػدعً. صػػيعرًا 

.ػػػط ا..ػػػرب ف ػػػ. مفطقػػػة ا.تف.مػػػ , .مفهػػػ. ف ػػػ. ا. ػػػد.ِد ا..را عػػػة اإلعرافعػػػة  تػػػ  ت. فػػػْت عفػػػد علػػػ  
م. ػكٍر صػيعٍر  ػعف أ.ػَ.ِر ف عػػٍؿ ككعفػة فػ  مفطقػة ا..ػبلمَة ا. د.دعػػة, ضػ. م. ػع ا.لػ.اء ا.مػػدرع 
ا. .دسي م.اضُع م ف.رة ت ت األرض . .اتُر ترا عة .م.ا ِع د . .ت ..ر.ػُة تصػلعا .مطػ خ  عفمػ. 

هػػػة ف ػػػ. ا. ػػػم.ءي افت .ػػػرْت  ػػػ.ؿ ا.م. ػػػكر مػػػدافُع مق..مػػػ.ِت ا.طػػػ.ًرات   ػػػ ط.ف.ته. األر ػػػع ا.متَ.
ا تق لف. ض. ط  رت ِة مبلـز أ.ؿ  رَج مف م.ضٍع ت ت األرضي  رأ أ م.ءف. .أ  رف.  اّف علعفػ. أْف 

عهػػ., . ػػد ففتظػػَر  تػػ  ميعػػِب ا..ػػمس .عػػتـ فقلفػػ.   ػػع.رة ا.تمػػ.عف, كػػبًل إ.ػػ  ا.كتع ػػة ا.تػػ   ػػد ُفِ ػػَب إ.
علمُت  اف  ُفّ  ُت إ.  كتع ػِة  ..ػد  ػف ا...عػد ا.متمركػزة اآلف فػ  ا..ػم.ؿ مػف مدعفػة ا.م مػرة  عفمػ. 

 ُفّ َب ت  عف إ.  كتع ة ا.مكف ي
افطلقْت  ع.رة ا.ػ   إعفػ.   ا.ر. ػعة . ػد َل ػف. علػ   ػط ه. ا.مك.ػ.ِؼ ف ػف ا.كبلكػة, طػ. ـ ا.د . ػة 

َ.فػب  ػّزافعف  ػ. فعف ع ت.عػ.ف رزًا .مر ػً.ي  ػ.رْت  ػ طٍء  ا.ت  ال ف.رؼ  ال ص.ر.خ  تففَر إ. 
عل  طرٍؽ ترا عة .عرة فك.فْت تفّط  حعقػ.ٍع غعػر مفػتظـْ .ك.فػْت أَ ػ.دف. تتقػ.فُز كمػذ . عف, .تػرتطـُ 
رؤ. ػػف.   .ضػػه. م ػػ...عف ا.ت.ػػ َث  ػػ..ه.اء ا.م تفػػِؽ  ..ي ػػ.ِر .ا.ػػد .ِف .راً ػػِة ا.مػػ.تي ض ػػْت رعػػ.ح 

ط.فع.ِت مرت..عف مف ا. .ؼ,  . كعف عف أمفعٍة صيعرة ك  ف.ازَف  ه. ضذا ا.عاَس  .ردة فتلفلفف.  .. 
ا. ػ.غ  أ. ففتظػَر م.َػزًة تفقػذف. ممػ. ف ػف فعػ ي ا.ػتدْت أصػ.اُت ا.مػدافِع ا.قرع ػة مفػ., .رأعفػ. ا.فعػػراَف 
 .ضػػ  تفطلػػُؽ مػػف ف.ض.تهػػ. ا.م.ػػًر ة ف ػػ. األعلػػ  كافهػػ. تر ػػُؿ  ػػذاًفه. .تػػدّؾ ا. ػػم.ءي  ػػم.ف. أزعػػزَ 
 ذاًَؼ ت. ُر ف.ؽ رؤ. ف. .ت قُط  لفف. ف.فت َ  ص.    إ.  أففػ. أصػ  ف. دا ػَؿ داًػرِة ا. طػر ف ػاَؿ 

 ا.َفدَل ا.م.رَؼ عل  ت.زعع ا.تم.عف :
 " ض.ل ا ف  .عف ض   ؟ "
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 فرد علع  ا.َفدل :
 " راح فد ؿ مدعفة ا.م مرةي "

فػػ.  عػػ.ت  رع ػػة .أ.ػػَ.ر .تقػػ.طُع .ف.ػػبًل  .ػػد . ظػػ.ٍت  ػػ.رِت ا. ػػع.رُة علػػ  طرعػػؽ إ ػػفلت  .ال ػػْت .
طػػرٍؽ فادركفػػ. أففػػػ. فػػ  . ػػػط ا.مدعفػػةي فعػػػراف ال تػػزاؿ ت.ػػػت.ُؿ فػػ  أ فعػػػٍة .م.ا ػػع .ػػػـ ف ػػتطْع م.رفػػػة 
ط ع.تهػػػ.ي أصػػػ.اُت اففَػػػ.راٍت  رع ػػػة تتػػػرُؾ .هػػػ. صػػػدن ع ل ػػػُؿ ا.هػػػ.اَء فتتػػػرفُا ا. ػػػع.رُة ف ػػػ. ا.عمػػػعف 

.ػ  .ا..م.ؿي افه..ْت علعف. ا.قذاًُؼ مف كّؿ َهٍة .كف. فػ رن أمػ.كَف  ػق.طه. علػ  َػ.ف   ا.طرعػؽ .ا 
ا. لػػػؼ .ا.ػػػد .َف ا.متصػػػ.عَد .ف ػػػمُع أزعػػػز ا..ػػػظ.ع. .ضػػػ  تػػػرتطـُ  َ ػػػِد ا. ػػػع.رة أ. ت. ػػػُر مػػػف فػػػ.ؽ 
رؤ. ف.,  ت   قطْت .ا ػدة علػ   .ػد  م ػِة أمتػ.ر مػف ا. ػع.رة فاكػ.رْت  ..فػ. ع.صػفًة مػف غ ػ.ٍر 

ػػؿَ  ػػَؿ ف  ػػ ُت أّف  أ ػػ.دي ركػػَف ا. ػػ.ًُؽ ا. ػػع.رة عفػػد  فػػ.ء  ػػرٍب .تَر مفهػػ. .ضػػ. عصػػرُخ  فػػ. أْف فتَر
هفػ. إ.ػ  ا.مكػ.ف ا.ػذل ا ت ػا فعػ   ا. ع.رَة  د أصع ْت .أفهػ.  ػتففَُر  .ػد . ظػ.تي  فزفػ.  ػذض.ٍؿ .تَ.
ا. ػػ.ًُؽ .كػػ.ف مفػػزاًل صػػيعرًا غػػ.در  أضلػػ  ر مػػ. ضر ػػً. أ. م.تػػً.ي َل ػػف. متكػػ.رعف علػػ  أفف ػػف. .اضػػ.عف 

 أعدعف. عل  رؤ. ف.ي
 قطع ذراع  أ.  .   .أت رح مف ا.َعشي "" أتمف  .. ت

 ػ.ؿ  ػػ.ًُؽ ا. ػػع.رة كافػ  ع ػػ..ـُ ا.قػػدَر مػػف أَػؿ  م.عػػة رأ ػػ  غعػر أفػػ  تفّ ػػَ  إ.ػػ  أمػٍر ظفػػً. مفػػ   اففػػ. 
 فتهم   ..َ ِف فراح عدفع عف فف   ا.تهمة :

" م. َ ف ..  .ؼ مف ا.م.ت,  ...كس ا.م.ت عل  ععف  .را  , ا.م.ت  ؽ, أف. أتمفػ  أف ال 
 ؼ ا. رب .ف..د .لم. كر مرة أ رن أف. أرعد أف أت رح مػف ا.َػعشي كرضػت ا. عػ.ة ا.. ػكرعة, تت. 

 كرضت فف  , كرضت كؿ . ييي "
ضززف. رؤ. ف. مؤعدعف كبلم   فظرِة ا.ف.ؽي  صَؽ عل  األرِض  يضػٍب .فهػَض .ػ.تمً. أ ػ.  .ا.عػ.ـَ 

 األ .د ا.ذل َ.ء فع  إ.  ا. ع.ةي
ـّ  ػػك ػػُة ا.قصػػِؼ .عػػ .ف غرعػػب كػػاّف ا.مت ػػ.ر عف  ػػد ت. ػػ.ا فَػػاًة أ. ت.اطػػؤا .ر مػػ. مػػ.ت.اي افتهػػْت مَ.

 عدف. إ.    اإلعف.    تمهٍؿ كافف. فطعُؿ . ظ.ِت ضذا ا.هد.ء ك  ف تمتَع  .ألم.ف :
 " ت.رف.ف إعف. ت.ف   .اء ؟ "

  لُت    رعٍة ف..تفّت إ.ّ  ا. .ًُؽ . .ؿ كاف مبل ظت  ا. ِطرة  د ا تفزت  :
 " " أ.ؼ ععر  ك ه.ي

 " مف. ؟ "
  ا.ُت   بلضٍة فرّد علّ  .ض. عض ؾ :
 " أمف. ا.ق    ا.ل   ّلفتف. .ل.ذابي "
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ك.َف أ.ؿ . ء .فَت افت .ض   عفم. .صلُت ا.م.ضَع .افضممًت إ.  ط. ـِ ا.د . ِة ا.ت   اك.ف فعه. 
..ػرضة ا.تػ  م .عدًا .ل .ًؽ . ػا ّؿ م لّػ  إذا " ا ت.ػهَد " أ. ت.ػكلْت طػ.ا ـ َدعػدة, ضػ. ا.طرعقػُة ا

عت .هػػ. ا.َفػػ.ُد فػػ  األكػػؿ, فمػػ. أف .ضػػ.ِت ا.قصػػ.ُة أمػػ.مهـ  تػػ  . .ػػ.ا علعهػػ. كػػافهـ ال ع.رفػػ.ف 
م.ا ع أف.اضهـ متف. عف ا.م.َت ا.َ.ًَع ا.ذل عتر ُص  هـ,  ؿ  دكْت م.ػ.َرة  ػعف اكفػعف مػف ا.َفػ.ِد 

    ب ا.ت.زعِع غعر ا...دِؿ .قطِع ا.ل ـي 
ا ػػتلقعُت .ػػ.عرًا  .ػػ ء مػػف ا.را ػػِة .كػػاّف  ػػّط ا.فه.عػػِة فػػ  ا. ػػ .ِؽ افتر.ػػُت  طػػ.فعت  ت ػػت ا.د . ػػة . 

 ػػعف دضػػ..عِز االفتظػػ.ر .ا.مرا.غػػة  ػػد أصػػ ا اآلف .اضػػ ً. .ا.طرعػػَؽ أمػػ.م  م ػػتقعمة ..ػػـ ع ػػَؽ  ػػ.ن 
 ا..ص.ِؿ إ.  ا.فه.عة أ. .ص.ِؿ ا.فه.عِة إ. ي 

  ا.ػػػففس .كػػػّف ا. ػػػ.َؼ  ػػػدأ كػػػ.ف ا.طقػػػُس  ػػػ.ردًا .ا.ػػػرعُا تفقػػػُؿ عػػػ.اَء ا.مػػػدافع م دكػػػة صػػػدن عتػػػردد فػػػ
ػ.ٍد فقػد أصػ َا كػّؿ .ػ ء  عت رُب مف كق.ِب ا.ففِس  عفم.  ػّؿ ا.عػاُس م لّػ  ..ػـ ع.ػْد .لر عػِب مػف َ.
م ك.مً.  ..ل ظة .كّؿ ف.ٍؿ عصدُر عػف ا.يرعػزِة ال ا..قػؿ, .أصػ َا ا.مػ.ُت  قعقػًة متَ ػدةي تطل.ػُت 

.عد  تت رُؾ دا َؿ كعِس ا.قرعِة ك  ُع رج .ر ًة  إ.ع   فظراٍت متَ. ٍة فرأعُت  أم.م  عفظُر إ.عف.  فهـٍ 
فعف.دل عل  اال ـِ ا.مكت.ِب علعه.ي تَرأُت .ر ُت أ ّدُؽ ف  ععفع  فرأعتُ  عقترُب مف    طء, فػ.ردًا 
دتُػ  علػ   ذراعع  كاف  عهـّ  . تض.ف  ي  طػ.ُت ف ػ.   .ػ.ٍؽ  تػ  أصػ  ف. م.ػ. دا ػَؿ  . ػعف فَ.

. َػػ.اًل  ػػّد اإل فػػ.ِع  ..ػػذض.ب م.ػػ   كقػػٍة أ. اال ػػتك.فة إ.ػػ   ػػط.تِ  غعػػر مػػ. كفػػُت أت. ػػعي كػػ.ف أ.عفػػً. 
  حرادة  رة .طمافعفةي راح عم ّد ..ر رأ     ف.ي

 " د.ل.ؿ ع. ا...د ع ف  د.ل.ؿي " 
 تكّ.رُت عل  َ دل  .ض.عِة ا.َفعف .غطعُت رأ    .. ط.فعِة متدفًً.  افف.   ا. .رةي 

ـَ  .ػػد  ف. ػػَة ا . را ػػةي فركػػُت ععفػػ   ك ػػٍؿ  عفمػػ. راَح اآل ػػُر ع كّفػػ  علػػ  أعقظفػػ  رفعقػػ  كػػ  أ ػػتل
اإل راِع  ..فه.ضي ك.فِت ا. ػ.عُة ت.ػعُر إ.ػ  ا.ك.فعػة  .ػد مفتصػؼ ا.لعػؿي ا ػتير ُت كعػؼ ا ػتط.ُت 
هػ  أككػَر مػف .ػ ٍر  أف أف.ـ ف.مً. عمعقً. ف  مكؿ ضذ  ا.ظر.ِؼ .ت ػت د . ػة ال ع .ػد أ ػفله. عػف َ.

ُت زا فً. مت ..ع.ً  إعق.ظ ا.فع.ـ ا.ذعف غّط.ا ف  ا.ف.ـ كافهـ أم.اتي ت لقُت ا.د . ة  ..رًا  .ا دي  َر
َ ػػدل فػػ  م. ػػع آمػػِر ا.د . ػػة ا.ػػذل  ػػدْت فت تػػ  ا.داًرعػػة كفّ.ضػػة ا.تفػػ.ر, فتػػراءن .ػػ  م.ػػهُد تفػػ.ٍر 
 تضطرـُ فع  ا.فعراف .ترتفُع إ.  األعل  .أف. أ ُؼ كقص ٍة تلتهمه. ا.فعػراُف   ػه..ٍة ت.ركػًة  ػعَط رمػ.دٍ 
عقػػ..ـُ ا. ػػق.طي . فػػُت  لػػؼ ا.د..ػػك. ف. .ػػ.ّر َ ػػدل .ضػػ..ف  م.ػػهُد .ػػرعِط ا.رصػػ.ص ا.ػػذل ع ػػرُج 
مف َ.ف ه. .عمتّد عل  ا. رِج فػز.اًل ف ػ. ا. ػرفة كػاف.  صػفراءي تلم ػُت ا.رص.صػ.ت   ػذٍر, ك.فػْت 

" كػؿ .ػ ر  .ردًة مكؿ َكةي ت علُته. كعؼ ت ترُؽ َ َد إف .ٍف فتمز ػ , إف ػ.ٍف فػذرْت .ػ  أّمػ  عمَرضػ. 
ػػبًل تػػرّج األرَض  ط.اتُػػ  كػػـ عػػات  ا.طيػػ.ُة .   ػػ.طِة ّمػػْف ع ػػتمف  أ.ض.مػػ ,   فػػذر "  تػػ  أصػػ َا َر
ع.ػػّف.ف  ر. ػػً. ت ػػرُؽ األ ضػػَر .ا.عػػ. َس م تػػرععف صػػف.ٍت ال تقفػػع ا.ُم ػػ.ؽ إ.ػػ  ا.م ر ػػِة .ال تففػػُع 

ا.فصػريي كرامػة ا.قتعَؿ  . ء ط .ً.يي .هعديي َ ػ.فيي م ت  ػؿيي مت ػ.ذؿيي .طػفيي .ػرؼيي ر.ح 
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األمةيي ف    عؿ  يي .ال ت   ف ا.ػذعف  تلػ.ا فػ   ػ عؿ   أم.اتػً.  ػؿ أ عػ.ء عفػد ر هػـ عرز ػ.فيي 
. عؾ ع. علـ ا..ر. ة كلف. ف م  ا. م.يي كلفػ. ف مػ  ا. مػ.يي ا فػ  مػر  ف.ػعْش مػر  فمػ.ْت مػر   كػؿ 

 يي عّمػ   .ر ػ  عيفػ  ا.مػدفع عمرف يي أ.ؼ ضفع.. يي أ.ؼ ضفع..ػ  ا.لػ  ع ت.ػهد    ػؾ عػ.يي عػ. .طفػ
 ط.ؿ ا.لعْؿ يي عّم  ا. .ر.د مف ا.تم  رع ة ضعْؿ ييييي ضههههههه  ييي تف.....ييي

ارت مْت أم.م  ص.رُة ت  عف  اف. ت  ا.مدفعة ا.مفرطة .ع ك  ا.. كرل .راَح ص.ُت  عتردد ف  أذف  
  .ض.ٍح .دعد,   رعت , ص   , غض  يييي

ز   تػػ  عصػػعر  ػػ.عؽ  ػػع.ر , .ػػل.ف ا فػػ   ..ػػر تعػػ.ـ صػػرف.  ػػ.اؽ "  ػػعدل يي ا.ِ ػػكْف عت.ػػقؽ طعػػ
 د . .ت .تفقل.فف. .ل ط.ط األم.معة ؟ "

 "  ...ا .لقرد م. ت .ؼ مف   فق.ؿ ا.قرد .م.ذا عم  ف   .دييي "
 " م.ك.  رعة أ .د مف ع .دافي "

 " يييييييييييييييييييي "
 ا ّؿ مػف  ػ.عٍة .صػَؿ إ.عفػ.   ػٌر عقػ.ؿ  ػاف  ف.تف  أف أذكَر  اف   .د أف .صلُت إ.  ضذا ا.م.ضع

 ذعفَة ض..ف  د أص. ْت  ع.رَة ا.تم.عف ا.ت. .ة .كتع ِة ا.مكف  . د ُ تؿ َمْف ك.ف فعه. .ُذكرت األ م.ُء 
.ك.ف مف  عفه. ا ـ ت  عفي .ـ ا تطْع أْف أتم..َؾ فف ػ  ..ػ.رُت  ػد.اٍر .ػدعد .ضػعؽ فػ  ا.تػففس 

مػُر ا.د . ػة ا.ف.ًػب ضػ. ط .ضػ. عر ػُت علػ  كتفػ  م.آ ػعً., كػـ ف قطُت علػ  األرضي ا تػرَب مفػ  آ
 . اعص.ٍب  .ردٍة  .ؿ :

 " أ   كلف. عل  ضذا ا.طرعؽي "
 رف.ُت إ.ع  رأ   .تطل.ُت  .عفعف دام.تعف :
 " ..كف كّف. م.ً.   ؿ كبلث  .ع.ت فقطي "

 أطلَؽ ا.ف.ًب ض. ط ض كًة .ض. عردد  . رًا :
 " كبلث  .ع.ت !؟ ض  "

 رَؾ كبلم  . لهٍَة  زعفة  .ؿ :كـ ا تد
" ا. ػػؽ م.ػػؾ, أفػػت م ػػتَد, مػػ.ذا تقػػ.ؿ .ػػ.  ػػقطت اآلف  ذعفػػة  عففػػ. .تطػػ.عرُت أ.ػػبلء ؟  ..تاكعػػد 
 ػػتق.ؿ كػػ.ف ا.ف.ًػػب ضػػ. ط م مػػد ع ػػدكف    ػػؿ . ظػػة,   ػػؿ . ظػػة كػػ.ف  ك.مػػؿ َ ػػد  كػػـ ت ػػ.ؿ 

ضػػـ ا. ػػ. ق.ف أ.ػػبلء متفػػ.كرة فػػ  ا.مكػػ.ف, أ ػػ  ضػػذل  ػػرب مػػ. ..ػػب,  ػػّ.ل  ل ػػؾ, ضػػذل  ػػرب, . 
 .ف ف ا.بل ق.ف, كلف. عل  ضذا ا.طرعؽي "
 كـ . ح..رٍة غ.مضة راَح عردد  يضب :

 " ..فة   عل  مف أ..له., ..فة   عل  ا.ظ..معف ييي "
.ف.بًل ك.ف ا. ُؽ م.   عث أف  أدركُت .  رعٍة  ع. عة  اّف ا.ق.ف.َف ا. .ًد ضفػ. ضػ.   كػّؿ عقػ.ؿ عػ. 

.ُض  طرعقػٍة مهذ ػة " .كػؿ  ػدر  .كػؿ .ػ ص ُ ػددْت  ػ.عة أَلػ  ",  تػ  فف     أ. كم. عردد ا.ػ 
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أفػػ. فف ػػ   ػػد ف ػػعُت أمػػَر ت  ػػعف  .ػػد . ػػٍت  صػػعر, ف ػػعُت  مػػع َفػػ.ؼ ا.ػػدم.تعف ا.لتػػعف  ػػقطت. مػػف 
ععفػػ  أ.ؿ األمػػر, . ػػرن علػػػّ  مف.ػػ.ُؿ ا.قػػ.ف.ِف ا. ػػػ.ًد ضفػػ.  عفمػػ. ا.ػػػتّد ا.قصػػُؼ علعفػػ. .أمطػػػرِت 

ُض  فػػػ. فر ػػػُت أدفػػػع  قػػػ.ٍة األَ ػػػ.َد كػػػ  أَػػػَد .ػػػ  م.ضػػػ.ً. ك.فعػػػً. فػػػ  ا. ػػػم.ء  ػػػذاًَؼ .ضػػػ. ِت األر 
 ا.ملَاي  

تمّ ػػكُت  مق ضػػّ  ا.د..ػػك. .أدرُت اتَ.ضهػػ. ف ػػ. ا.عمػػعِف .ا..ػػم.ؿ .أفػػ. أتطلػػع  .تَػػ.ضّ    ا..ػػد.  ي 
ك.ف ا.َعش اإلعراف  ع عط  ف. مف َهتعف, ا..ر عة  عث فهر ا.كػ.ر.ف .مدعفػة ع ػ.داف, .ا.َف. عػة 

ء ا.م مػػرة ا.ػػذل عَػػزت ا.قػػ.ات ا..را عػػة   ػػؿ عػػ.معف عػػف ا تبل.ػػ    .ػػد أْف ُأ عػػدْت كتع ػػة  عػػث معفػػ.
عل   ف أ   ط..ب  ك.مِؿ َف.دض. .م.ػداته., . ػدث عػف طرعػؽ ا. طػا أ. االرت ػ.ؾ أف تصػ.دمْت 

 كتع ت. ا.  ف .ا.  عف ف  م.  عفهم. فا عَد أغلُب َف.دضم.ي
دا ؿ ا.د . ة, ت علُت ص.رت  ف  مرآِة فف   .أف. أ ؼ ت. كُت  مق ضْ  ا.د..ك. . . .ل ترت...ف 

  هعًِة ا.مق.تِؿ ذل ا.قلب ا. َرل ف  رُت مف فف    عفم. أدركُت عدـ  درت  عل  تمكعِؿ ا.د.ر :
 " ع. إ.ه   اص ا  .تبًل رغمً. عف ي "

 ػراِج رددُت مع فف     زٍف مت. بًل  ...د. أف عك.ف ض.دًً. .مػدة  ػ.عتعف فقػط كػ  عفقػذف  مػف اإل
أم.ـ فف   ا.ت  ا تعقَظ فعه. ض.ُس ا.تافعِب .را ْت ت  ُث عف  ٍَة .. ظػٍة تكتمػؿ فعهػ. ا..ػَ.عة 
أ. ا.عػاس كػػ  تففّػػَذ فكػرًة ترا.دضػػ. مفػػذ كػػبلث  ػف.ات, .ضػػ. ضػػ  ا. َػة ت .صػػرف  اآلف, تمػػّد . ػػ.فه. 

ت, .ص.ت عصرُخ  . رًة مف , ك..فًة زعَؼ ادع.ً  .ت .ذ.  عفدم. ت ّؿ . ظُة ا.مك..فة مع ا.ذا
   أْف أف   ...عد, .ألف  .اكؽ مف عَزل فقد را ْت  هقه.ت  ا. . رُة ت فُر ف  ر.  ي ك.ف ا..د. 
ا.ػػذل أمػػ.م  صػػ.متً., راضػػعً.  هزعمتػػِ  أ. ر مػػ. عت ػػعف فرصػػًة  .دمػػة, .ر مػػ. ضػػ. اآلف م.ػػي.ؿ  مػػ. 

عطّ ػُؽ مق..ػَة  ػعد  ا.ػذل  ع.يلف , غعػر أّف ا..ػد. ا.ػذل  لفػ  .ػـ عدعػ  ع ػتمتُع  . ػتك.فتِ  فقػد راح
ضػػ. اآلف فػػ   صػػرِ   ػػعف ف ػػ.ًِ  .ع عػػد , ع عطػػ  فػػ.ُج مػػف ا. ػػرس .ا. م.عػػة, ..ػػف عفقػػَد أ ػػَد أ ف.ًػػ  

  ..تاكعد : 
 "  ...ا . معف   .ؼ فدؽ عل  را . إ.  أف ع ت لـ, ض  ض  ض  ض  "ي 

رٍة م.ػػهَد صػػ.ارعخ اف.ػػؽا ا. ػػك.ُف عػػف أصػػ.اِت صػػ.ارعخ  .دمػػة مػػف ا. لػػؼي ا.تفػػّت فرأعػػُت أل.ؿ مػػ
ػػِ  ا. ػػم.ء .م دكػػة إففَػػ.رات  ا.ك.تع..ػػ. .ضػػ  تفطلػػُؽ مػػف  .عػػدته. را ػػمًة  ط.طػػً. ضػػ.ًعة علػػ  َ.
متت..عػػة علػػ  ا.َ.فػػب اآل ػػري عػػ.دِت ا.مدف.عػػة اإلعرافعػػة .مػػدافع ا.هػػ..ف تػػرّد علػػ  مصػػ.دِر ا.فعػػراف 

أزعزضػػ. ع تػػرؽ أذفػػ ي  ا..را عػػة مصػػ . ة  ر.ػػق.ِت  ف.صػػة ك.فػػْت تمػػّر مػػف فػػ.ؽ رأ ػػ  تم.مػػً. ت.ركػػةً 
 صرَخ آمُر ا. رّعة :

 " َضْ يي أفَتيي رْد عل  مص.در ا.فعراف! "
ك.ف ص.ت   .دمً. مف ا.د . ػة ا.تػ  تقػُع علػ  .ػم..  .ت .ػد  ضػ.ة أمتػ.ري ا.تفػّت إ.عػ  فلم تػ  .ا فػً. 

مق ضػ  َفب ا.د . ة .ض. علّ.ُح إ.ػّ   عػد  كػـ عػ.د عصػرُخ  ػ  أْف أرّد علػ  ا.قفػ.صي تهعػاُت م. ػكً. 



 191 

ػػِ  ا..ػػد. ا.ك..ػػث, ا..ػػد. ا.ػػذل عَلػػُس اآلف علػػ  عر.ػػِ   .عػػدًا فػػ   ا.د..ػػك. راف.ػػً.  ػػ ط.فته. إ.ػػ  َ.
 م..ات  ا.  ع  عف مبلًكت  .أف ع.ً , م تمت.ً.  قراءِة ا.تق.رعر ا.ت  .صلت  عف أ ػ.اِؿ  لقػ , مطػبًل 

اآل ػػري أطلقػػُت  علػػ  ا. ل ػػِة كملػػٍؾ ر.مػػ.ف  .ضػػ. عػػرن ع عػػد  عت ػػ.رز.ف  تػػ  عقضػػ  أ ػػدضـ علػػ 
ـَ  ػّط أ مػُر مػف ا.رصػ.ص  ف .  د.فم. تافعػِب ضػمعٍر ر.ػقًة فػ.ضتزِت ا.د . ػة .األرض ت تػ  .ارت ػ
ا. .رؽ ص.عدًا ف ػ. ا. ػم.ء, مفتظػرًا  ػق.َط فعػزٍؾ أ. مػبلٍؾ  تعػؿ, إال أّف آمػَر ا. ػرّعة عػ.د عصػرُخ 

:    
 " افزْؿ اتَ.  ا.رم !  دْد ف . مصدر ا.فعراف ! "

َ  ا.ذل  ػعلفُظ أفف.َ ػ  األ عػرة علػ  عػدّل كػـ أفز.ُت م ت.  ن ا.  ط.فة .أغمضُت ععف  كعبل أرن َ.
ضيطُت علػ  ا.زفػ.د ف.فطلقػْت رص.صػةيي رص.صػت.ف يي كػبلثي ت. فػُت  لػعبًل فصػرَخ آمػُر ا. ػرّعة 
   مرًة أ رن أف أ.اصؿ ا.رم ي أط قُت كف  عل  ا.زف.د  ق.ة فافطلَؽ .رعط مف ا.رصػ.ص أ مػر 

تِر ا..ػػد. ا.ػػذل ع ػػّد األفػػَؽ أمػػ.م  مػػرددًا مػػع فف ػػ  .كػػاف    ػػمُت األمػػَر  .ػػذٍر .ػػـ علػػ  طػػ.ؿ  ػػ.
 أ.يؿ فف    مدن صد   : 

 " َمْف .ـ عتل.ْث  ع تفؽ  هذا ا.ه.اء ا.ف. دي " 
افتظرُت . ظ.ٍت  ت  .صػلف  ا.ػرّد مػف صػ.    ا.ػذل عقػُؼ اآلف أمػ.م  تم.مػً. ر.ػقًة, اصػطدمْت 

ه يإ دن إطبل .ته.   رِج ا.د .   ة عل   .ِد  فتمترات  لعلة مف َ.
 " ا. مد   إف  العزاؿ  عً.ي "
 رددُت مع فف   .أضفُت :

.ؾ اَ.ْؿ رص.صؾ  ل ً. .تد.ـَ ا.صدا ة  عفف.ي "  " ..كف أَر
ػػٍ  عػػد.ل ا.ػػذل  ػػعؽ مكلػػ  إ.ػػ   ػػرٍب ال ف. ػػة .فػػ. فعهػػ. .ال  هػػً. .َ. ف.دعتُػػ  َػػ.دًا .كػػاف  أ .طػػُب َ.

ا.ر .ًَؿ  ت  افتهِت ا. .عت.ف  ام.ٍف فاعقظػُت رفعقػ  اآل ػر كػ  ع ..ػَر َمؿي .ضكذا صرف. فت .دُؿ 
ف. ت  ف  ا. را ِة أ. ت .دؿ ا.ر .ًؿ مع عػد. ال مبلمػَا .ػ ي عػدُت م ػ..اًل إغػراء ا.فػ.ـ  هػذا ا.َ ػِد 
ا.مت.ػػب, ..كػػْف .  ػػَؿ أْف عقتػػرَب ا.فػػ.ـُ مػػف صػػف.رت , ارتفػػَع صػػراُخ ا.َفػػدل ا.ػػذل عقػػُؼ فػػ  ف. ػػة 

  را ت  :
 ا. متع.ت, َ.ءت ا. متع.تيييي "  "

فهػَض ا.َفػػ.د فػػزععف مػػف فػ.مهـ, .  ػػرعٍة أ ػػَذ كػػّؿ مػفهـ م. .ػػ  فػػ  ا.د . ػػة ف قعػُت أفػػ. . ػػدل فػػ  
ا..ػػػراء, ال أعػػػرؼ مػػػ.ذا عف يػػػ  علػػػّ  أْف أف.ػػػَؿ فػػػ  تلػػػؾ ا.ل ظػػػ.ت .أعػػػف أ ت ػػػئ,  عػػػث أّف األرَض 

ا.تقػدـَ مت.اصػؿ .ا.هَػ.ـَ علػ  م.ا ػػع  مك.ػ.فة .ا. ػ.تر ا.ترا ػ  .اطػئ ال ع َػُب  .مػػَة إف ػ.ف, .ألفّ 
ا.َعش اإلعراف  مت. ع ف  كّؿ . ظة فقد اكتف  ا.َف.د  ػامٍر مػف ا.قعػ.دة  .ت ػ.ذ ا.ػد . .ت كمبلَػئ 
مؤ تػػػة, ف... ػػػُت ال عكفػػػ  . فػػػِر  فػػػ.دؽ أ. مبلَػػػئ ت ػػػت األرضي تطل.ػػػُت إ.ػػػ  األفػػػِؽ ا.ػػػذل  ػػػدا 

عل  علّ. مف فٍض, تد.ُر .عتق.طُع م .َر طعرافه.  .اض ً. . رع ً. فرأعُت كبلَث ط.ًراٍت  متعة ت ّلؽُ 
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فػػ.ؽ  ػػ.تِر ا..ػػد. ا.ػػذل كػػ.ف مضػػ.ًء  .ػػ..ع .ػػمس ت..ػػُؾ أْف ت ػػتعقَظ علػػ  األفػػِؽ ا.ملّ ػػد  ..ػػد .ِف 
.ا. راًػػؽي أطلقػػْت إ ػػدن ا.طػػ.ًرات صػػ.ر. ً.  .تَ.ضفػػ.ي رأعتُػػ  عقتػػرُب ككتلػػٍة ف.رعػػةيي عقتػػرُب فرمعػػُت 

عفة ض..ف ال تكف  . تِر َ دلي أد لػُت رأ ػ   ػعف  ػ. ّ , مكػ.رًا فف   ف   فرٍة  رع ة أ دكته.  ذ
َ ػػدل ت.ركػػً. مػػؤ رت  إ.ػػ  األعلػػ  مك.ػػ.فةي  ػػم.ُت أزعػػزًا  .دمػػً. ف.رفػػُت    رتػػ  ا.مت.اضػػ.ة أّف 
ا.صػػ.ر.َخ  ػػد تَػػ..زف , كػػـ  ػػم.ُت صػػ.َت اففَػػ.ٍر  لفػػ  ضػػّز األرَض  .فػػٍؼ, .أزعػػز ا..ػػظ.ع. .ضػػ  

ملـ .مدافع ا.د . .ت تطلُؽ صػ.ارع ه.  تفػ..ٍب  ٙٓٔرا ْت مدافع ا.ػ  تت . ُط ك..مطِر  .. ,  عفم.
 رععي صرَخ أ د ا.َف.ِد فر ً. .ض. ع.عُر إ.   ق.ِط إ دن ا.ط.ًراتي ف عُت ا. طر ا.ػذل أفػ. فعػ  
.فهضُت فرأعُت ..لًة ف.رعًة ك عرًة .د .فً. أ .َد عتط.عُر مف مك.ِف  ق.ِط ا.ط.ًرةي غ.درِت ا.ط.ًرت.ف 

تترك.   .ًَر فت. َؼ ا.قصُؼ .ع.د ا.َف.د إ.  م.اض.هـ .ضـ عت دك.ف  زضٍ.  .ػد افقضػ.ِء  د.ف أفْ 
فتػػرِة ا.رعػػِب ا.صػػ . عة  عفمػػ. ا ػػتمرِت ا.مدف.عػػة ا..را عػػة تػػدّؾ  ػػ.تَر اإلعػػرافععف  .فػػؼ, .ا ػػتمَر  لػػُؽ 

 ا.تر ِب .افتظ.ِر . ظِة إعبلِف م.اصلة ا.هَ.ـ عفقله. إ.عف. آمر ا. رّعةي
ء .  ؿ غر.ِب ا..مِس  قلعٍؿ أعلفْت ف  ا.كتع ِة  ..ُة ا.تاضِب فُ.دِت ا.عطقػ.ُت علػ  ظهػِر ف  ا.م .

ا.د . ػػة .ت. ػػػَؼ ا.َفػػ.د .ضػػػـ عر  ػػ.ف م.ضػػػَع آمػػػِر ا. ػػرّعة, .كلمػػػ.  ػػرَج مػػػف م.ضػػ.ِ  اف.ػػػدْت إ.عػػػ  
األفظػػػ.ري  .ػػػد ا...ػػػ.ء  ػػػرج .ػػػع.لَف  طرعقػػػٍة ع ػػػت.رُض فعهػػػ. .ػػػَ.عت  .افدف.عػػػ  ا.مػػػؤمَف  ..قضػػػعة, 
اال ػػت.داَد .لهَػػ.ـِ علػػ  م.ا ػػع ا..ػػد.ي صػػ.َد ا.َمعػػُع إ.ػػ  د . ػػ.تهـ . قعػػُت . ػػدل ك.ػػ ء فػػ.تئ ال 
ـَ ا.ػد . .ِت ك.ملػة ا..ػّدة .ال عمكففػ  ا. قػ.ُء فػ  ا.مكػ.ف   .ََة . , ال أعرُؼ م.ذا أف.ُؿ  عث أّف طػ.ا 

ضػػػ. ط م مػػػد أف ا.مك.ػػػ.ؼي ت. ػػػَؼ آمػػػُر ا. ػػػرّعة .ضػػػ. ع ػػػّدُؽ إ.ػػػّ   ػػػ.ًرًا  ػػػامرل كػػػـ أمػػػَر ا.ف.ًػػػب 
ع .ػرف  فػ  أّل مكػ.ٍف فػ  ا.د . ػة ك.ػ ء ال  عمػَة .ػ , فمػ. ا.فػرؽ  عفمػ. ت تػرُؽ ا.د . ػُة .ُعقتػُؿ َمػْف 
فعهػػ. إْف كػػ.ف.ا أر .ػػًة أ.  م ػػة ؟ي َل ػػُت دا ػػَؿ  ػػرِج ا.د . ػػة مقرفصػػً. ت ػػت  ػػدم  ا.م ػػ. ر عفػػد 

 .عة ا.قلف .ة :ُر ا.د . ة ع ر  مّ .رعِط ا.قذاًؼ, ُمصيعً.   .ٍؼ إ.  األ.امِر ا.ت  ك.ف ع تلُمه. آم
يي كعؼ ت م.ف  أَْب ! " ـْ يي آد ـْ  " آد

  عدل أَْب! " " آدـيي آدـيي ع م.ؾَ 
ػ.د آلدـ  .دل ف  ضذا ا.مك.ِف ا.ػذل ال َ. .يٌة غ.مضة  ..ف  ة إ.ّ  كيم.ِض ا.م. ِؼ .كيم.ِض َ.

ا.مت.ضػػِة ا.م .صػػرِة  فعػػ ي  طػػرْت فػػ  ذضفػػ  فكػػرُة ا.هػػرب, ..كػػْف أعػػف  ػػعك.ُف اتَػػ.ُ  ضر ػػ  فػػ  ضػػذ 
 ..قػػػػذاًؼ .ا.ػػػػد .ف ؟ فقػػػػد أضػػػػ.ُت اتَػػػػ.َ  ا..ػػػػراؽ  ػػػػؿ ا.َهػػػػ.ت كّلهػػػػ. .كػػػػاف  أ ػػػػُؼ فػػػػ  م.ضػػػػٍع ال 
إ داكع.ت .  أ. عقُع  .رَج ا.مك.ِف .ا.زم.ِف, .كف  ع.ضدُت فف    افف   افّفذ فكرَة ا.هرِب ف  أ ػرِب 

ييييي,  ط.ػػُت ا.فكػػرَة   ػػؿ أف أكملهػػ.ي فرصػػٍة .أعفػػ   .ػػد افتهػػ.ء ا.هَػػ.ـ, ضػػذا إْف  قعػػُت  ّعػػً. أمػػ. إذا
 اضرُبيي ف.ـ  اضرُب إْف  لمُت مف ضذا ا.هَ.ـِ ..عكْف م. عك.فيي ا.م.ُت .ا ػد ..كػْف .ػعكْف م.تػً. 
ػِ   م.رفً.يي مػ.َت ا.ػرافِض .ل ػرِب .علػ  عػد عػد.  قعقػ يي م.تػً. عتػعُا .ػ  فرصػَة أْف أ صػَؽ فػ  َ.
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عتػػرْؾ .ػػ  فرصػػة  تػػ  .لصػػراخ,  تػػ  ..ػػتعمة صػػداـ  ػػ.تل  علػػ  األ ػػؿيي ال  ر ػػً. فػػ  د . ػػٍة .ػػـ 
   عفيييي 

كفػػُت  ػػعف  ػػعٍف .آ ػػَر أمػػّد رأ ػػ  مػػف فت ػػِة ا.م ػػ. ر أ. فت ػػة ا. ػػ.ًؽ فػػارن ا. ػػم.َء . ػػد أضػػعًْت 
 حطبل ػػ.ِت ا.تفػػ.عر ا.تػػ  تك.ػػُؼ عػػف  ػػ . ِة ا.ػػد .ف ا.تػػ  غطػػِت ا.مكػػ.في ا.ػػتّد  صػػُؼ ا.مدف.عػػة 

ظػػػة .أ ػػػرن ت ػػػقُط  ذعفػػػُة ضػػػ..ف  ػػػ..قرِب مػػػف ا.د . ػػػة ففيلػػػُؽ ا..را عػػػة .راَمػػػ.ت ا.ك.تع..ػػػ. . ػػػعف . 
األ ػ.اَب .فصػػي  إ.ػػ  صػ.ِت ا..ػػظ.ع. ا.مت ػػ. طة علػ   دعػػد ا. ػػرج ي كفػُت أ.ػػ.ُر   ػػ. ّ  ا.م ػػ. ِر 
.ضمػػػ. ترت..ػػػػ.ف  ر ػػػ  .صػػػػ.ِت اصػػػطك.ِؾ أ ػػػػف.ٍف تقػػػرُض فف ػػػػه. مصػػػ . ً.  تهَػػػػٍد . ػػػراءة أدععػػػػة 

 ي ك.ف ا.ف.ًب ض. ط م مد عردد :.ت. بلت  ..رب ا.ي.فؿ .األًمة ا.مقت..عف
 " د عؿ عل يي د عؿ ا.  فيي د عؿ ا.  عفيي "

. عفمػػ. عكمػػُؿ ا..ػػّد إ.ػػ  ا.كػػ.ف  ع.ػػريي ا.ي.ًػػب ا.ػػذل عػػرن مػػف غع تػػِ  مػػ. عػػد.ُر علػػ  األرِض ا.تػػ  
.رًا, .ر م. عزعد ا مً. أ. ا معف ع..د  .دض. .ل.ّد مف َدعػديي .ضكػذا .ػـ عت. ػْؼ  تػ   ُملًْت ظلمً. َ.

األمُر  ..ت رِؾ فطي  ص.ُت ا.م رِؾ عل  كّؿ ص.ٍت  .ا , .افطلقِت ا.د . ة  ه .ٍط  .د مػف  َ.ء
فػُت أعػّد ا.ل ظػ.ِت ا. .تِر ا.ترا   كافه.  قطْت فػ   فػرٍة عمعقػة كػـ فهضػْت ك.فعػًة تلػتهـ األرضي ك

غعر  عف رل  قلٍؽ, ميمضً. ععف , مفتظرًا . ظَة .ص.ِؿ ا.ص.ر.خي  مس ك.اٍف ال ف..أف. أ ضـُ أظ
ارتط.ـِ ا.ص.ر.ِخ  ..د . ة .االففَ.ر .عفدض. تكػ.ف ا.هزعمػة كلكػ  ا.مراَػؿ, ..كػف كعػؼ .ػ  أْف أد ػَر 
أمَر ا.هزعمة .أف. م ..ر ف  أ فِؿ  .ِع ا.د . ة؟ األمُر ع ت.ُج إ.   مس د .ًؽ علػ  األ ػؿ عفػدض. 

  اك.ُف  ط.َة ف ـ أ.  ط.َة ال . ء مصه.ر مع ا. دعدي
 ضزعمةي " "  بل مراَؿ  بل

 رددُت مع فف   .أضفُت كاف  أ ..ُؿ أْف أََد م ررًا .لم.ِت أ. م ررًا .ل. ث :
" ت.ػػ.ؿ عػػ. مػػ.تيي ت.ػػ.ؿ  ػػتَدف  م ت ػػلمً. د.ف اعتػػراض أ. م ...ػػة .لهػػرب يي ت.ػػ.ؿ  ّلصػػف  يي 

 ت..ؿيي كس أ ت ض.. ع.ة ا.ت.فهةي "
 أ ػػتطعع تقػػدعرض. ..كفػػ   ػػم.ُت ت. فػػْت د . ػػة آدـ  ػػامر مػػف آمػػر ا. ػػرعة  .ػػد أف  ط.فػػ. م ػػ.فًة ال

رام  ا.د . ة َكعػر زاعػر  ػد  ػرأ آعػَة ا.كر ػ  أككػَر مػف  م ػعف مػرة, .فػ  كػؿ مػرٍة كػ.ف ع طػئ فػ  
ػػُت رأ ػػ  مػػف فت ػػِة  .فػػِظ   .ال عػػؤد   فظهمػػ.   فعكعػػر افت ػػ.ض ي ضػػدأ ا.قصػػُؼ ا.مػػدف.   لػػعبًل فا َر

 اء .ا. ضراءيا.م . ر فرأعُت ا. م.َء مض.ءًة  حطبل .ِت ا.تف.عر ا.صفر 
 " .عف أ ف  ض   ؟ "

  اَؿ أ دضـ فرّد ا.ف.ًُب ض. ط :
 " اَتزف.  .تر ا..د.ي "

  .ؿ  زضٍ. كـ أض.َؼ م ت.عرًا ع .رت  مف صعيِة ا. ع.ف.ت ا.. كرعة :
 " فّر متقهقرًاي "
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 . َؼ  .رَج ا. رِج .راَح ع ّدؽ ف  ف.ظ.ِر ا.رؤعِة ا.لعلعة كـ صرَخ :
 ا.ك.ر.في "" صرف.  رع عف مف فهِر 

ارتفَع ص.ُت أككَر مف م.كفِة  فر   .فؿ   ت.مُؿ عل   ف.ِء  .تٍر ترا   أم.ـ ا.د . .ت فا.ػ.َر إ.عفػ. 
ا.ف.ًػب ضػػ. ط مت .ضعػػً.    رتػِ  ا. ر عػػة  ػػاّف ضَػ.ـَ ا.لعلػػة  ػػد افتهػ  عفػػد ضػػذا ا. ػدي .ف.ػػبًل  .ػػد فتػػرٍة 

ـَ ا. ػ.ًُؽ  حد ػػ.ؿِ تقػ.ر  لفػػ. فػففُض عػػف رؤ. ػف. غ ػػ.َر ا.د . ػة فػػ  ا.ملَػا  ُب ا. ػ.عتعف  ػػ. ا.ترا ػ  .تَر
 ا.م.ِت ا.ذل ا ت.دْت ع.صفت   لعبًلي   

 ضػػػعف. ا.لعلػػػَة فػػػ   فػػػِر م.اضػػػَع .ػػػقّعٍة صػػػيعرة  ػػػرب ا.د . ػػػة ت  ػػػ ً. .قػػػد.ـِ ا.طػػػ.ًرات ا. ػػػمتعة عفػػػد 
ا.فَري كفُت أككَر ا.َف.د ضّمة ف  ا. فر م تفعدًا مف   رِة األمس, . د أكمرْت َه.دل, فك.ف .ػ  

عهػػػ. مكػػػ.ٌف آمػػػف عفػػػدم. عػػػ.دِت ا. ػػػمتع.ت اإلعرافعػػػة تقصػػػُؼ م.ا .فػػػ. فَػػػرًاي َل ػػػُت مقرفصػػػً. أعػػػّد ف
ا.ل ظ.ِت .أفكر  ..بل. ءي أعرُؼ مف  ػبلؿ تَر ػِة األمػس .ممػ. ُفقػَؿ إ.ػّ   ػاّف زعػ.رَة ا.رعػب ا.ػذل 

تكػػ.ف ضػػذ   تف.ػػر  ا.طػػ.ًراُت ا. ػػمتعة ال تت.ػػدن ر ػػَع ا. ػػ.عِة فػػ  ا.  ػػ.ِب ا.ط ع.ػػ  .لػػزمِف ..كػػْف  ػػد
ا.فتػػرة ك.فعػػة إلزضػػ.ِؽ ر.ح َمػػْف ُكتػػَب علعػػ  ا.مػػ.ُت فػػ  ضػػذا ا.فَػػر, .َمػػْف عػػدرل علػػ  َمػػْف عقػػُؼ  ػػهـُ 
ا.ع.فصػػػعب؟ي  ػػػم.ُت أصػػػ.اَت اففَػػػ.راٍت  رع ػػػة َػػػدًا مػػػف م.ضػػػ.  .أزعػػػز صػػػ.ارعخ ..ػػػظ.ع.ي ضػػػدأ 

ُت رأ    لعبًل مف ا. فرِة فرأعُت ط.ًرَة ا.ف.فت.ـ  .دمًة مػف َهػِة ا.عمػعف  ا.قصُؼ  لعبًل فتَرأُت .أ َر
مفقّضػػة تكػػ.د تبلمػػُس األرضي مػػّر ا..ػػ ُا مػػف فػػ.   تم.مػػً. ف.فهػػ.َؿ تػػراُب ا.م.ضػػع علػػّ   تػػ  كػػ.د 
عػػدففف ي .ػػ.رُت أفػػ  د لػػُت فػػ  غع . ػػٍة فت.ضمػػُت  ػػاف   ػػد افتقلػػُت إ.ػػ  ا..ػػ..ـِ اآل ػػر أ. أففػػ  علػػ  

ا ػػٍد  ػػؿ .كػػ  أت قػػَؽ مػػف األ ػػؿ  ػػد أصػػ ُتي صػػر ُت أ. ت.ضمػػُت  ػػاف  صػػر ُت, .ػػعس م ػػتفَدًا  
مػػ.ت ي  ػػم.ُت صػػدن صػػر ت  عتػػردد فػػ  دا لػػ , . عفمػػ. تعقفػػُت  افػػ  أ طػػاف  ضػػذ  ا.مػػرة أعضػػً., 
عػػدُت أتلمػػُس م.ضػػع اإلصػػ. ة فرأعػػُت رص.صػػًة ر.ػػعقًة .م ػػززة  طػػ.ِؿ إصػػ ع ميػػر.زة عفػػد  .فػػِة 

 ػ. فةي ا .ػ.ّر ا.م.ضِع .ال ت .د عف رأ   أككػَر مػف ع.ػرة  ػفتمتراتي تلم ػُته.  حصػ . , ك.فػْت 
َ دل .أف. أت عُؿ اصطدامه.  رأ   ف  . ظٍة  درعة م.ل.مة ف  ا.ل.ِح ا.م ف.ظي .ـ أفت ػ  إ.ػ  أّف 
ا.قصػػَؼ  ػػػد ت. ػػػَؼ .عػػ.دِت ا. ػػػمتع.ت إ.ػػػ  م.ا .هػػػ.ي  ػػرَج ا.َفػػػ.د مػػػف ا.ػػد . .ت .كػػػّؿ مػػػفهـ عتفقػػػد 

  علػػػ  ا.فهػػػ.ضي َ ػػػد ي ضػػػرَع أ ػػػدضـ إ.ػػػّ   عفمػػػ. رأن ا.تػػػراَب ا.مفهػػػ.َؿ علػػػ  ا.م.ضػػػِع . ػػػ.عدف
ػُت َكتػػ  مػف ت ػػت ا.تػراِب .أفػػ. أففػُض ا.مػػ.َت ا.ػذل غطػػ.ف  كػـ .فػػ  . ظػٍة غّعػػر رأعػ  فػػازاَح  أ َر

بًل ا.م.عػػػد إ.ػػػ  فرصػػػٍة أ ػػػرني كػػػ.ف األمػػػُر م تلفػػػً. عػػػ ف فَػػػر األمػػػس فقػػػد كػػػ.ف عفػػػ  غطػػػ.ء  مػػػَؤ
فِت ا.فعػراُف ت.ػت.ُؿ . د تركِت ا.ط.ًراُت ا.ع.ـ  صم.ته. ا.ف.رعَة عل  ا.مك.في ك. ضرا.ةٍ  ا.قصُؼ أ.دّ 

 ح دن د . .ت كتع تف. .عتفَُر ا..ت.ة فعه. فعفطلُؽ ا.لهُب مف ا.فت .ت ا.داًرعة مص . ً.  زفعٍر عكعُر 
ػػرِح ا. ػػ. عفي مػػرْت  ػػع.رة اإل ػػ..ؼ  أ صػػ   ػػ.الِت ا.رعػػبي  .ػػد ذ.ػػؾ علمفػػ.  مقتػػِؿ أ ػػد ط. مهػػ. َ.

 ت ت ترُؽ ذاكرت ي        ر   م رعًة فلـ أَر َ.  ا.قتعؿ ..كف  .ممُت راً َة ا.م. 
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ضػػدأ ا.مت ػػ.ر .ف  .ػػد ضػػذ  ا.َ..ػػِة ا.ق. ػػعة .اف ػػ َب ا.مػػ.ُت, ف.ف.ػػيَؿ ا.َفػػ.د  حعػػداِد ا.فطػػ.ِر .ضػػـ 
ع.عد.ف ا..رعَط  زضٍ. كاّف ا.م.هَد  د افته  تم.مً. ..ف عتكرَر غدًا أ. ر م.  .د  لعؿي ك.ف كّؿ مفهـ 

ـُ . ظػػ.ِت ا تضػػ.ر  .عضػػعُؼ إ.عهػػ. .م ػػ.ٍت طفعفػػ ًة ممػػ. كػػ.ف عفكػػر فعػػ  . ظػػة م.اَهػػة ا.مػػ.ِت عر ػػ
األكعدي ع.دْت فكرُة ا.هرِب إ.ػ  األمػ.ـ أ. إ.ػ  ا. لػؼ ت ػتفزف  .تُػذّكرف   ...هػِد ا.ػذل  ط.تُػ  علػ  
فف ػ  .أفػ. فػ  ا.فػػزع األ عػري ك.فػْت فكػػرُة ا.هػرِب إ.ػ  ا.َ.فػػِب اإلعرافػ   ػد ارت ػػمْت فػ  ذضفػ    ػػؿ 

 عفمػػػ.  ّل ػػػُت األمػػػر .فقػػػً. .مػػػ. تك.فػػػْت .ػػػ  مػػػف م.رفػػػٍة فػػػ  فقلفػػػ. إ.ػػػ  ا. طػػػ.ط األم.معػػػة, ..كففػػػ  
ػػدُت األمػػر م ػػت عبًل فػػ  مكػػِؿ ضػػذا ا.. ػػت  عػػث ا. را ػػ.ت ا.م.ػػددة .ا.مكػػ.ف  تضػػ.رعِس ا.مكػػ.ف َ.
ا. هل  ا.مف  ط عَ.ُؿ ا.ه.رَب عرضًة .لرص.ِص ا.ق.دـ مف ا.َهتعفي  ..يُت .ف ف فتف..ؿ ا.فط.ر 

تُػ  أْف عكػ.َف أ ػرَب إ.ػ  ا.مػزاِح مفػ  إ.ػ  ا.َػد .كػ  ع ػهَؿ علػّ   ..ضَِر .ا.. ث فتف.ضُت  كػبلـٍ أرد
ا.تراَػػُع عفػػ ,  ػػ.ؿ فعتػػ , ف.كت.ػػفُت أّف ا.فكػػرَة  ػػد  طػػرْت م ػػ قً. فػػ  أذضػػ.ِف رفػػ.  ,  ػػؿ ر فػػ. أفػػ. 
كعػػر زاعػػر ف طػػُط .ؤلمػػِر  َدّعػػٍة .فػػتف ُص أّعػػة َهػػٍة ضػػ  أ ػػرب إ.ػػ  م.ا ػػع ا.َػػعش اإلعرافػػ  .أّل  .َ

ُؿ ا.تففعَذ إ.  فرصٍة مف.  ةياأل. .ت ض. األفضؿ   .تففعِذ ا. طة, .ف  كّؿ مرٍة فَؤ
 " ..ال فهر ا.ك.ر.ف عفصؿ  عفف. .أف. ال أعرؼ ا.  . ة .ف.لُت ذ.ؾ ا.لعلةي "

 لػػُت .أفػػ. أعلػػـ  ػػاف  غعػػر صػػ.دٍؽ  مػػ. أ ػػ.ؿ ..كػػّف أمػػرًا ال أعرفػػ  كػػ.ف عػػدف.ف  .هػػذا االّدعػػ.ء ر مػػ. 
مػػف ا.م.ػػ.ركة فػػ   ػػرب  ػػذرة,  تػػ  .ػػ. َػػ.ء ضػػذا اإلعػػبلف أمػػ.ـ  األمفعػػة أ. م ...ػػة إعػػبلِف ا. ػػراءةِ 

إف .ٍف   عط كَكعر زاعػري .علػ  ا.ػرغـ مػف أّف ا.فكػرَة ك.فػْت م.ّلقػة إال أفهػ. ر ػمْت  ط.طػً. أ ػرن 
.لمصعِر ا.ػذل  ػففته  إ.عػ , فلػـ ت.ػد صػ.رُة ا تػراِؽ َ ػدل فػ  ا.د . ػة ضػ  ا.صػ.رة ا.. عػدة ا.تػ  

فم. ضف.ؾ ص  .رة ا.بلَئ أ. األ عر عل  األ ؿيترت ـُ أم.م  .ا 
 " م.ذا  ع دُث ف  األع.ـ ا.ق.دمة ؟ " 

 ضذا م. ك.ف ع.يُؿ تفكعَر ا.َف.د كؿ . ظةي
"  ف ق  فػ  ضػذا ا.مكػ.ف فتػرة ط.علػة, . ع ػتمر ا.م. ػؼ كمػ. ضػ. علعػ  اآلف, مف...ػ.ت  ..مدف.عػة 

 .ا.ص.ارعخي "
  .ؿ أ دضـ ف.عترَض اآل ر :
 ا.َهة ا.ك.فعة . ف تؿ مدعفة ع .دافي " "  ف. ر فهر ا.ك.ر.ف إ. 

 " م ت عؿ, ع .داف مدعفة ك عرة .ال عمكف ا تبل.ه.   ه..ةي  فدفع   .ًر ك عرةي "
 " عم..د, مف. عفكر  عف., ا ف  أ.الد ا. .ع  ! "

 " .فد مف ا.د.ؿ اإل بلمعة  عصؿ إ.  طهراف إل ف.ع ا. معف ي "
 " .ف عقتفعي "

 . ربي "" أ طع ذراع  إذا ت. فت ا
 " مفظمة األمـ ا.مت دة أر لت م.فدض.ي "
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 "  عرضخ ا. معف  ا.دَ.ؿ أ عرًاي "
 " .عش دَ.ؿ ؟ م. ض   ا ف  م تلعف أرض ي "

 " ا....ش! "
 " مت  ف تطعع ا.ذض.ب ف  إَ.زة ؟ "

 "   كرعـي "
 " يييييييييييييييييييييييي "
 " يييييييييييييييييييييييي "

.دل ف  ا. ط.ِط األم.معة فلم ُت .عًً.  ػد تيّعػَر فػ   ػل.ك , فمػ. أف .ضػ.ِت  مّر أ  .ع عل  َ.
ا.قص.ة  عفف.  ت  ف عُت ا.م.َت .ا.قذاًَؼ, .عل  ا.رغـ مف أف  .ـ أكْف َ.ً.ً. ..عس عفدل .ػهعة 
.ؤلكؿ إال أف  ر ُت أزا ـ اآل رعف عل   طِع ا.ل ـِ .أ.تهـُ األكؿ  .راضة غرع ة, كـ أتَ.ا  ص.ٍت 

عف.ُؿ اآل ر.ف أ. أ دُث ص.تً.  عفم. أرت.ُؼ ا...ل ا. . ف, كذ.ؾ تدر ُت   رعٍة عل  ع.ؿ كم. 
 ا.طرعقِة ا.مت .ة .تاَعِؿ ا.ت رز  ت  ع عف ا.. ُت ا.مف. ب :

 " كّ رض.! "
 ػػػ.ؿ ا.ف.ًػػػب ضػػػ. ط م مػػػد . عفمػػػ. .ػػػـ أدرْؾ ا.قصػػػد راح ع.ضػػػُا .ػػػ  ا.طرعقػػػة ا.تػػػ  عمكػػػف إت .عهػػػ. 

 تك ػعرض.   علػ  .ػكِؿ إفػرازاٍت غ.زعػةي ط قػُت ا. طّػَة  فَػ.ٍح  .ػد أف  .تاَعؿ م.عد ا.ت رز .ذ.ػؾ  
افتزعػػػُت ا. َػػػؿ .ػػػعًً. ف.ػػػعًً.  تػػػ  صػػػ.ر األمػػػُر ط ع.عػػػً.  ػػػؿ أككػػػر مػػػف ذ.ػػػؾ  عػػػث د لػػػُت .. ػػػَة 
دُته. أمرًا ال مفَر مف ي  ا.مراضف.تي .ـ أ.ترْؾ ف  ا.ل. ِة أ.ؿ األمر  َبًل .تقززًا إال أف   .د ذ.ؾ َ.

مػػػف أفػػػ  .ػػػـ أ ػػػرْز مػػػرًة .ا ػػػدة علػػػ  ر ػػػـٍ  ع. ػػػ  أل ػػػ.ن ضػػػرطة .كفػػػ  د لػػػُت داًػػػرَة .علػػػ  ا.ػػػرغـ 
ا.ضػػّراطعف  .متعػػ.زي .ػػعس ضػػذا األمػػر ا.. عػػد ا.ػػذل تآ.فػػُت م.ػػ   ػػبلؿ أ ػػ .ٍع فقػػط  ػػؿ ضفػػ.ؾ أمػػ.ر 

 أ رن مكؿ ا تق .ِؿ أَّؿ األم.ر  ..بلأ ..عة :
 "   عر م يي كلف. عل  ض..طرعؽي "

 ء ع.م ي "" إ.  ر مة   يي َ.
 " ضـ ا. . ق.ف .ف ف ا.بل ق.في "

ف. إ.ع  راَ..في "  " إف.   .ا 
أم. ف   .عتّ  ا. را ة فقد اكت.فُت طرعقًة  رعًة .ف ع.ِف ا. .ِؼ ..لػت لِص مػف كقػِؿ ا.ػزمفي كفػُت 

دا ػَؿ  ػرِج ا.د . ػة,  أ ُؼ عل  كر   ا.رام , فصف  ا..ل.ل ف  ا. .رِج أم. ا.فصؼ ا.ك.ف  فم ف ّ 
إ.ػ  األمػ.ـ  ػ.ر ً. فػ   عػ.ٍؿ  ػ.رج ا.مكػ.في عػد تت.ػ ُث  مقػ ِض ا.د..ػك. .األ ػرن فػ  َعػب  أفظرُ 

 فطػػ..  . ػػد أ ػػدكُت كق ػػً. فعػػ  عكفػػ  إل ػػراج رأِس  ضػػع   مفػػ ي أظػػّؿ أفركػػ   ػػ طء مفت.ػػعً., م ػػ..اًل 
هػ  األمػػُر إط..ػَة فتػرة ا.مت.ػة .مرا.غػً. ا.ػزمف ا.كقعػؿ, .ر مػ. ت ػتيرُؽ ا..ملعػة . ػَت ا. را ػة كلّػ ي عفت

 ضػػيطٍة علػػ  زفػػ.ِد ا.د..ػػك. تم.عهػػً. إل فػػ.ء ا.َرعمػػة فعفػػدفع ا.مفػػ  مػػف ا. ػػ ط.فة ا.مفتصػػ ة  ػػ.ًبًل 
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أ مػػػَر ف.رعػػػً. ف ػػػ. ا. ػػػم.ء أ. ف ػػػ. عػػػد.ل ا..ا ػػػؼ اآلف أمػػػ.م  م.ػػػي.اًل  طػػػرٍؽ  ػػػرعٍة أ ػػػرن .ر مػػػ. 
  صبلٍة أ. دع.ٍء .َ.   , ع تمفع  ط.ردًا ا. .ؼ ا.ذل ع ت ّد   ي

 عـ. ف مع ص.ت أطف.ؿ ف  ا.د . ةي " " راح فد
َّ  كبلمػ  إ.ػ  .ػ ص م ػدد ف.كت.ػفُت أف اكت.ػ.ف  .ػعس َدعػدًا   .ؿ ع د األمعر ك.ظـ د.ف أف ع.

  ؿ إّف .كّؿ مف. كق ً. ف  َعِب  فط.. ي 
 

مفػػذ غػػر.ِب ا..ػػمس ُ ّليفػػ.  .ػػدـِ إطػػبلؽ ا.فػػ.ر ألّل  ػػ ٍب كػػ.ف, ف.فت.ػػَر ا.همػػُس  ػػعف ا.َفػػ.د ا.ػػذعف 
 د . تف., .را ت ا.تآ.عؿ تترن : تَم..ا عفد

 " أكمرْت م . ك.ت ا.. .طةي "
صرَخ أ د ا.َف.د .ض. عقفُز فر ً.,  عفم. راح ك.ٍف عفّ ر األمَر عل  أف  م ...ة مػف ا.قعػ.دة ا..را عػة 

 ..رِض   ف ا.فعة تمهعدًا .لهدفةي
 " ضدفة مف طرؼ .ا دي "

 ػػدة ا.هفد ػػعة  عت ػػلل.ف .زراعػػة األ.يػػ.ـ فػػ  " ال ضدفػػ  .ال  طػػعخ, كػػّؿ مػػ. فػػ  األمػػر أف َفػػ.د ا.. 
 األرض ا. راـي "

ػػ.   .ضػػهـ مفكفًػػعف  ػػ. رعف مػػف غعػػ.ب فطفػػتهـي   ػػ.ؿ ا.ف.ًػػب ضػػ. ط م مػػد فتطلػػَع ا.َفػػ.د فػػ  َ.
ا.ت.ْت أعف. هـ . قطْت رؤ. هـ عل  األكتػ.ِؼ  .ػد أف ت ػرَب ا.فػرح مػفهـ كمػ. عت ػرب ا.هػ.اء مػف 

.ضهـ   . ة  .داء, .ـ ت ػتمر علػ   ..هػ. فقػد افق.ػ.ت  لػعبًل .عػ.د  د.الٍب مكق.ب  ت  غطْت َ.
. , .كف  فرُح ا.مق.مِر ا. . ِر ا.ذل ع ترّد ف  فه.عِة ا.ل. ِة م ليً. ضًعبًل ممػ.   ػر ,  ا.فرح إ.  ا.َ.
ػػ.  ا.تػػ  ك.فػػْت تتطلػػُع إ.عػػ    عفمػػ. أعلػػَف ا.ف.ًػػب ضػػ. ط  زضػػِ. ا.  عػػر  ػػ.ألم.ِر ا.. ػػكرعة . ػػط ا.َ.

  .ضتم.ـ :
 ف  أف ا.هَـ. ت. ؼ أ. عل  األ ؿ  ف ق  ضف. ف  ضذا ا.مك.ف فترة ط.علةي "" ضذا ع.

أّعػػد  ا. ػػ. .ف   ػػرعٍة ُمكفػػعف علػػ  ذك.ًػػِ   عفمػػ. .ػػـ عتفػػ.زْؿ  .ػػض مػػفهـ عػػف تف.ؤ.ػػِ  األ.ؿ فػػراَح عفّ ػػُر 
األمَر عل  أف   ط.ة أ..   تل قه.  ط.ات تفته   حعق.ِؼ إطبلِؽ ا.ف.ر .اف  .ِب ا.ق.ات ا..را عػة 

 ف األراض  اإلعرافعةيم
د ضَ.ـ ا.لعلة أ. غدًا أم. أمر ا. متع.ت ففتركه. عل  ر مة  ي "  " ا.مهـ ال عَ.

 " . تففتا اإلَ.زات ا.د.رعةي "
.تهـ  .د  ـَ ا.َف.د  ..معف  ..دتهـ  حَ.زٍة .رؤعِة أضلهـ .زَ. تلؾ ا.لعلة مّرْت  هد.ء د.ف  صؼ, .ف.

, . ػد ت.ػزَز ضػذا ا.ػ.ضـُ فػ  ا.ففػ.ِس  تػ  غػدا  قعقػًة ال ت تػ.ُج أْف ك.ف ضذا األمُر أ.    ..م ػت عؿ
 .ن ا.ص ِر . ض.ِة أع.ـ .تفػزَؿ مػف  ػم.ِء ا.ػ.ضـ علػ  أرِض ا..ا ػع,  عفمػ. .ػـ ت.ػد ا. ػمتع.ت فَػرًا 
ففّ ر األمُر عل  أّف ا.َ.فَب اإلعراف   د ا تَ.َب إ.  ر ػ..ِة ا.هدفػة ا.تػ  أر ػلته. إ.عػ  أمػِس  عػ.دُة 
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كعمػػػةي ذ.ن األمػػػُؿ فهػػػ.رًا عفػػػدم.  ػػػدأِت ا.مدف.عػػػة ا..را عػػػة تػػػدّؾ ا.م.ا ػػػَع اإلعرافعػػػة .ا.ػػػتّد ا..ػػػراؽ ا. 
ػ.زَؼ أ ػد ا.َفػ.د  .ػتـِ صػداـ   ػعف  صػ.ٍت  ا.قصُؼ ا.مت .دُؿ فػراَح ا.َمعػُع ع ػ ُر مػف تف.ؤ.ػِ  َ.

 ع.ؿ : 
 " ا.ذل .ّرطف.  هذ  ا..رطة ا. .داءي " 

  م ػػمٍع كافهػػ.  .دمػػٌة مػػف ا.مَهػػ.ِؿ .كػػاّف األ ػػػم.َع مػػّرت ا..ػػتعمة فػػ  ا.هػػ.اء د.ف أف تر ػػَ. علػػ
ػػػدْت ا ػػػتَ. ًة غعػػػر م.لفػػػٍة مػػػف   ػػػؿ ا.َمعػػػع  عػػػث تفػػػّرَؽ ا.َفػػػ.د  ت.اطػػػاْت مػػػع طر.ػػػه., .كفهػػػ. َ.
.ا ت ػػ.م.ت  ػػرعة تلػػ.ُح علػػ  أفػػ.اضهـي أصػػ. ْت  ذعفػػٌة ا. ػػع.رَة ا.تػػ  ت ػػ ُب  ػػزاَف ا.مػػ.ء فت. فػػْت فػػ  

األمُر أْف عذضَب أ د ا.َف.ِد .فقِؿ ا.م.ِء  .ط.ػً. فػ  ا..ػراء  األرض ا.مك..فة ا.ت  تقع  لفف.ي تطلبَ 
ا.مك.ػػ.ؼ م ػػ.فًة ت لػػُغ مػػ.ًت  متػػرًا ذض. ػػً. .عػػ.دة, .  ػػؿ أْف ف ػػتكـَ إ.ػػ  ا.قرعػػة ت رعػػُت أفػػ.  ..ػػذض.ب 
ف ػػزُت علػػ  إعَػػ.ِب ا.َمعػػع, .كػػ.ف ذ.ػػؾ أ.ؿ ظهػػ.ٍر .م.ػػ.ركٍة فّ...ػػة .ػػ  تلقفهػػ. رفػػ.    ..تر عػػِب 

. رمعػَؿ ا. بل ػتعك  .افطلقػُت د.ف أْف أ.تفػَت إ.ػ  ا. لػؼ, . ػد  ..يػُت  ..كقػِة  عػث .ا.م.دةي  ملُت ا
ر ُت أ ط.   طٍء ا ت.راضػ  فصػرَخ  ػ  آمػُر ا. ػرّعة أْف أركػَض مفػت.بًل ا. ػرَص علػ   ػبلمت ي 
عدُت  ..مػ.ِء . ػط إعَػ.ِب ا.َمعػع, .زعػ.دًة فػ  االّدعػ.ء أعلفػُت ا ػت.دادل علػ  تكػراِر ا..ملعػة فلػـ 

ْض أ ػػد .ضكػػذا  مػػُت  فقػػؿ ا.مػػ.ء إ.ػػ  د . ػػة آمػػِر ا. ػػرّعة ا.ػػذل  ػػا.ف  عػػف  ػػّر ضػػذا ا.تفػػ.ف  ع.تػػر 
 فاَ ُت  ..كلع.ة ا.ت  .ـ تبلمْس َداَر م   :

 " .عش ا. .ؼ ؟ كؿ .ا د .ع.م ي "
 

ف  ا.لعلة ا.ك..كة  قطِت ا.هدفػة ا.م.ض.مػة .ا تػدأ ا.قصػُؼ مفػذ ميعػِب ا..ػمس .أعلفػْت  ..ػُة ا.تاضػِب 
لػػَس كػػّؿ مّفػػ. م .ػػ.رًا فػػ  م لػػِ  دا ػػؿ ..ػػّف ضَػػ .ـٍ َدعػػدي ُ.ػػدْت ا.عطقػػ.ُت علػػ  ظهػػِر ا.د . ػػة َ.

 ا.د . ة  .فتظ.ِر أمر االفطبلؽي
 " آدـيي آدـيي كعؼ ت م.ف  أَْب "

 .صلف. ص.ُت آمر ا. رّعة ع َر َه.ِز ا.د . ة فرّد علع  ا.ف.ًب ض. ط :
 " آدـ ع م.ؾ َعدًا أَْبي "

األم.ـ  .ط.ًة  ػعَط األمػِؿ ا.ػ.اضَف ا.ػذل كػ.ف عتم ػُؾ  ػ   .ػُض ا. ػ..معف  ػاْف .افطلقِت ا.د . ُة ف . 
 ػػػعك.ف افطبل فػػػ. ضػػػذ  ا.مػػػرة ف ػػػ. ا. لػػػؼ كمػػػ. ضمػػػَس ا. ػػػ.ًؽ   ػػػؿ  ػػػدء ا.هَػػػ.ـ كامفعػػػِة ا.م كػػػ.ـِ 
 .إلعػػداـِ  صػػد.ِر ا..فػػ.   ػػؿ ا.تففعػػِذ  د عقػػةي  ػػ.رِت ا.د . ػػة  ا صػػ   ػػرعته. د.ف أْف ف.اَػػَ   فعػػراٍف 

ف. إ.ػ  فػخ ككعفٍة  كم.  دَث .ف. ف  ا.هَ.ـِ ا. . ؽ فتَ. ف.  .فً. أك ػر مػف أف عكػ.َف ا..ػد. ع ػتدَر
 ػػػد فصػػػ  , غعػػػر أف ا.ف.ًػػػب ضػػػ. ط راح عطمًففػػػ.  كقػػػٍة .زضػػػ.  ػػػاّف ضفػػػ.ؾ فر ػػػَة ا ػػػتطبلع .أ ػػػرن 
ػ.َد .ػ  أصػبًل فػ  ضػذ   .لمي..عر متقدمة .األم.ر ت.عُر إ.  أف ا..د.  د أ ل  م.ا .  أ. ر مػ. ال َ.
ا.مفطقػػة, .ف.ػػبًل كػػ.ف ذ.ػػؾ ف عفمػػ. .صػػلف.  رع ػػً. مػػف فهػػر ا.كػػ.ر.ف ت. فػػِت ا.ػػد . .ت ف.ػػ.ضدف. َ ػػرًا 
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ػػَؿ آمػػػُر  ع ػػكرعً.  ػػد  .مػػْت فر ػػُة ا.هفد ػػة  فصػػ  ي كػػػ.ف ا.َػػ. ض.دًػػً. .ا.فَػػ.ـُ تضػػ ء ا. ػػم.ءي تَر
 ػػد أ كمػػْت  ا.د . ػػة .ذضػػَب إ.ػػ  كتػػِؼ ا.فهػػر كػػـ عػػ.َد م ػػرعً. .ع  رفػػ.  ػػاّف  ػػ.اِت ا.ميػػ..عر ا.متقدمػػة

 ػػػعطرته. علػػػ  ا.َ.فػػػِب ا..ػػػر   مػػػف فهػػػِر ا.كػػػ.ر.ف . ػػػف. ُر إ.ػػػ  ا.َهػػػِة ا.ك.فعػػػة  عفمػػػ. عاتعفػػػ. أمػػػُر 
 ا.. .ري 

ك.فْت د . ت  ض  ا.د . ة ا.ك.فعة  .ػد د . ػِة آمػِر ا. ػرّعة ا.تػ  ع ػرِت ا.فهػَر إ.ػ  ا.َهػة ا.ك.فعػةي كػ.ف 
ػْ   اّعػة  ػ.ة ا.. .ُر  هبًل علػ  ا.ػرغـ مػف م ..يػِة اإلعػبلـ ا..را ػ   ََ  تضػ عـِ االفتصػ.ر  عػث .ػـ ف.ا

دف.ع  .ن  .ػض  ػذاًِؼ ا.هػ..ف ا.تػ  ك.فػْت ت ػقُط فػ  ا.مػ.ِء أ. ت ػقُط  .عػدًا  لففػ.ي فػ  مفتصػِؼ 
ا.َ ػػر تم.علػػِت ا.د . ػػُة عمعفػػً. ..ػػم.اًل فػػ.رتفَع صػػ.ُت َكعػػر  ..ػػدع.ء .أغمضػػُت ععفػػّ  مرت..ػػً. مػػف 

دَلة عل  ا.رغـ مف أّف  عتف. ال ع .د  .ن  ض.ة أمتػ.ر  ا.م.ت غر ً., أف. ا.ذل .ـ عقترْب مف فهر
عفػ ي ارتف.ػِت ا.د . ػػُة  تػ  كافهػػ. ا ػتق.مْت علػػ  مؤ رتهػ. كػـ ض طػػْت  .ػكٍؿ مفػػ.َئ فػ.رتطـَ رأ ػػ  
 ..َػػداِر ا. دعػػدلي أطلقػػُت .ػػتعمًة .ػػـ ع ػػم.ه. أ ػػد  عػػث كػػ.َف ضػػَعُج ا.م ػػرِؾ عطيػػ  علػػ  كػػّؿ 

ػتُ  رأ ػ  فلم ػُت ضػ. طً.  رت ػِة راًػد ركػف .ا فػً. علػ  طػرِؼ  ص.تي  ػ.رْت  لػعبًل كػـ ت. فػْتي أ َر
ا.َ ر عفظـُ مر.َر ا.د . .ِت  ح..راٍت مف عد ي أ..َر إ.عف.  ح..رِة ا.فصر . عدِ  األ رن إ.  م.اصلِة 
ا.تقدـي ا.تفَت  .ًُؽ ا.د . ة إ.ّ  ط.. ً. مف  أف أ ّؿ م ّل     ِب ا.صداع ا.ذل .ـ ع.د عطعؽ آالم ي 

م.ا ػػػػَع فَل ػػػػُت علػػػػ  كر ػػػػّ  ا.قعػػػػ.دة أ.ؿ مػػػػرةي ارتػػػػدعُت ا.قلف ػػػػ.ة .تاكػػػػدُت مػػػػف  ػػػػبلمِة ا ػػػػت د.ف. ا.
ا.ص.ت, . عفم. أ..َر إ.ّ  آمر ا.د . ة  ..ت رؾ ضيطُت علػ  د.ا ػة ا.كػ.ز ففطّػت ا.د . ػُة .افطفػا 
ا.م ػػػرؾ ف ػػػم.ُت رفػػػ.   عصػػػر .ف  ...ػػػتعمةي أعػػػدُت ت.ػػػيعَؿ ا.م ػػػرؾ .عػػػدال ترت..ػػػ.في ت.ػػػ كُت 

ة راف.ً.  دم  ا.ع رن عف د.ا ِة ا.ف.صؿ .عًً. ف.عًً. ف.فطلقػت ا.د . ػةي ف ػعُت ا. ػ.َؼ  .صّ  ا.قع.د
.ا.م.َت فقد ك.ف َّؿ اضتم.م  ض. كعفعة تد عِر أمػر ا.قعػ.دةي .ط..مػ. أّف األرض ا.تػ  أمػ.م   ..عػة 

َه..ػػةي .تت ػػُع ألرتػػ.ٍؿ مػػف ا.ػػد . .ت فقػػد افطلقػػُت   ػػرعٍة فػػ  ا.ظػػبلـ م تر ػػً.  لػػَب ا.مَهػػ.ؿ  فّعػػة م
أ طػػاُت ا.قعػػ.دة  عفمػػ. ا ػػتط.ُت ا.ل ػػ.َؽ  د . ػػِة آمػػر ا. ػػرّعة ا.تػػ  ك.فػػْت تتقػػدمف  . ػػرُت علػػ   .ػػد 
م .فٍة .ع ْت  رع ة  .فً. مف االرتط.ـ  ه.ي ال أدرل كػـ مػف ا.. ػت مضػ  .ا.م ػ.فة ا.تػ   ط.تهػ., 

ُة ا. فِر   ا..فؿ    د ..ـ عكْف ضذا األمُر عهمف   قدِر م. عهمف  افته.ء مهمت   فَ.حي ك.فْت م.كف
أتمػػْت إف.ػػ.َء  ػػ.اتَر ترا عػػٍة .م.اضػػَع .لػػد . .تي أ.ػػ.َر إ.ػػّ  آمػػُر ا.كتع ػػة أْف أد ػػَؿ ا.د . ػػَة فػػ  أ ػػد 
َ    رعٍة  ص.ن ف . اآلمِر غعر أف  عد.ُت عفهػ.  ا.م.اضعي  طرْت .  فكرة غرع ة .ض  أْف أتَ.

 َّ لهػػ. إ.ػ  . ػػٍت آ ػر, .ر مػػ. ك.فػْت م ػػض .كػاّف ا.هػ.تَؼ ا.ػػذل كػ.ف عػػدع.ف  غّعػر فكرتػػ  أ. ر مػ. أ
ػػُت َ ػػدل مػػف فت ػػة ا.قعػػ.دة  .ػػد أف تاكػػدُت مػػف  ػػ ِب عصػػّ   أمفعػػٍة . ػػُت أضػػبًل .ت قعقهػػ.ي أ َر
ا.. .ؼ .ا غبلِؽ  ف.ف  ا.يػ.زي . فػُت علػ   ػطِا ا.د . ػة .ػ.عرًا  ػ..زضِ. كػاف  أفتصػر علػ  عػدٍ. ال 

ػػ.د .ػػ    إال أف َ ػػدل كػػ.ف عفضػػُا  ػػ...رؽ ت.ػػرعف ا.كػػ.ف ي .علػػ  ا.ػػرغـ مػػف  ػػر.دِة طقػػس .ػػهرَ.
ّؼ رعق ي   ت  ا.تصَؽ  معص   ظهرل َ.
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ف  ا.ص .ح افك.َؼ .ف. ا.م.هُد فرأعف.  رعًة تقع  لفف. .ـ أكْف  ػد رأعتهػ. أمػس الف.ػي..    ..قعػ.دةي   
 رعػػة ا.مػػ.رد    عػػ.ٌت متراّصػػة علػػ   .ضػػه. م.ػػّعدة  ػػآَّر طعفػػ  ت.ػػ    ػػرن ا.َفػػ.ب ا..را ػػ  . ػػد 

أز ته. أ راب مف ا.دَ.ِج ا.ه.ًج كاف  ع  ُث عف أضلػ  .عَػ.ؿ  .ًفػة مػف  عفهػ. عَػؿ افت.رْت ف  
 أعرُج .آ ر أص. ت  .ظعة ف  عفق ,  .رع ا.َف.د إ.  ذ   ي

 " أعف ذضب أضله. ؟ "
 اَؿ أككُر مف َفدل  .مت..ٍض فك.ف ا.َ.اُب  افهـ أ ذ.ا إ.  ا. ط.ط ا. لفعة, .ضمَس .  َفػدل 

ـّ دففهم.  رع.ً.ي ك.فْت راً ُة ا.َكػِث ا.تػ  .ػـ فرضػ. .ر مػ. كّفػ. فتػ.ضـُ  اف  ..ضَد َكتعف .َر ٍؿ .امرأٍة ت
ـَ  .دض. تزكـُ أف.فف. فع ت ّد  ف. غضب مكت.ـ راَح عظهر ضم ػً. كػـ ارتفػَع صػ.ت  عبلفعػًة  تػ  أمػ. .َ

ِة أفف هـ مف ا.َرعمة  . .راٍت تتلذذ   . .دعتهػ. ض .ط ا.كتع ة ا.ذعف ك.ف.ا عتهر .ف مف ا.َ.اب  ت ًر
.تَػػد فعهػػ.  ََػػػً. .تففعػػذ َػػػراًـ ا.قعػػ.دةي ُ.ػػػّعد  ػػ.تر ترا ػػ  عػػػ.ٍؿ .عػػرعض .اف.ػػػيلف.   فػػِر مبلَػػػئ 
م ّصفة .م ق.فة  قطٍع مف  .ِب ا. كؾ ا. دعدعة ا.ت  ك.فت ا. ع.رات ا.. كرعة تفقله. إ.عفػ. مػف 

ا.مػ.رد كمقػر .هػ. أّف مدعفِة ا.م مرةي  ػدا .اضػ ً. مػف  ػبلؿ ت صػعِف ا.مبلَػئ .ات ػ.ِذ ا.كتع ػة  رعػة 
ا.هَػػػ.ـَ  ػػػد ت. ػػػَؼ .أّف إ .متفػػػ. فػػػ  ضػػػذا ا.مكػػػ.ِف  ػػػتط.ُؿ إ.ػػػ  فتػػػرٍة غعػػػر م ػػػددةي األرُض مف  ػػػطة 
.مك..فة .كف ال عل.ُح عل  األفِؽ ا.مق. ػؿ مػ. عػدّؿ علػ  أف ا.قط.ػ.ِت اإلعرافعػة  رع ػة مفػ., .ضػذا مػ. 

ؿ  تػػ   ػػذاًؼ ا.هػػ..ف ك.فػػْت ال تاكػػد .فػػ.  عفمػػ. .ػػـ ف ػػمْع أصػػ.اَت إطبل ػػ.ٍت أ. ر.ػػق.ِت  فػػ.ص  ػػ
عصػؿ مػداض. م.ا .فػ., . ػدض. ا.طػ.ًرات ا. ػمتعة ك.فػْت تقتػرُب مّفػ. عفػد ا.فَػر .ك.فػْت تَ. ػ   فعػراٍف 
ككعفػػة تضػػطر علػػ  أكرضػػ. إ.ػػ  االف ػػ .بي .ػػ.رف.  .الطمًفػػ.ف  تػػ  أف  .ػػَض ا..رفػػ.ء عّ ػػر.ا عػػف 

. لفعػػة فػػ  أ. ػػ.ت ا. ػػلـ,  عػػث .ػػ..رضـ  ..را ػػِة .تفضػػعؿ ضػػذا ا.مكػػ.ف علػػ  م. ػػكراِت ا. طػػ.ط ا
أفهـ ت لص.ا ضف. مف عَرفة ا.ض .ط .األ.امر ا.ص.رمةي ك.فِت ا.فر ة ك عرة  عفم. أعلَف عػف فػتِا 
اإلَ.زاِت ا.د.رعة فذض ْت َ. ة مف ا.َف.د مف  عفه.  .ًؽ د . تف. فت..عُت أمر ا.قع.دة, .كفت  .ًفً. 

ضػذا .ػـ ع ػدثي  .ػد أ ػ .ععف َػ.ء د.رل فػ   مف أْف ع دَث ضَػ.ـ أ. ت ػرؾ أكفػ.ء غع. ػ  غعػر أفّ 
اإلَ.زِة ف.فطلقْت  ف.   ؿ ا.فَِر  قلعِؿ   ع.رُة اإلعف. مف  رعة ا.م.رد .عفد ا.ص .ح ت. فْت فػ   ػ. ِة 
أـ ا. ػػػر.ـ  .. صػػػرةي كتمػػػُت .ػػػ..رل . ػػػد كفػػػُت  .ًفػػػً. مػػػف ات ػػػ.ِذ أّل  ػػػراري كػػػ.ف ضمػػػ  ا.. عػػػد ضػػػ. 

 م ػة أعػ.ـ ع ػ  أْف ع ػدَث أمػر  بل.هػ. فت.اطػاُت مػع  ا..ص.ُؿ إ.  أضلػ   ػ..مً. . ا ضػ  ضفػ.ؾ
فف   عل  إ ف.ء فعت ي  بلؿ اإلَ.زة اتصػلُت  َمػْف أعػرؼ مػف األصػد .ء ا.ػذعف كفػُت أ.ػّؾ  ػافهـ 
ال عزا.ػػ.ف ع تفظػػ.ف   عػػ.ِط ا.صػػدا ِة أ. االفتمػػ.ء إ.ػػ  ا. ػػزب ا..ػػع.ع  .تػػد عِر أمػػِر ا.هػػر.ب مػػف 

. ا.. ػ.ر مػف ضفػ.ؾ إ.ػ  إعػراف أ.  ػ.رع.ي تم ػكُت   ػعِط ا.َ هة .اال.ت .ِؽ فػ  صػف.ؼ األفصػ.ر أ
أمؿ مّد  إ.ّ   .ُض األصد .ء إال أفهـ ك.ف.ا عؤكد.ف  اّف األمر ال عتـ  هذا ا. ه..ة  ؿ ع ت.ُج إ.  
 .ػػض ا.. ػػت, فكعػػؼ  عمضػػ  ضػػذا ا.. ػػُت .أّل  ػػرار علػػّ  ات ػػ.ذ ي فػػ  ا.عػػ.ـ األ عػػر مػػف إَػػ.زت  
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ـَ علػػ  أ  ػػرُت أضلػػ   فعتػػ  ا.هػػر.ب مػػف ا .َ هػػة .اال ت ػػ.ء فػػ  ا. عػػت فرأعػػُت االمت.ػػ.َض  ػػد ارت ػػ
.  .اض ً. عل  ا.رغـ مف أف ال أ د تفّ.   كلمة ت.َعٍع أ. فه ي  ا.َ.

 " ا.م.ت ف  أل مك.ف ضف. أ. ف  ا.َ هةي "
 .ؿ أ   األك ُر مف  ف. تلمُت ا.ر ..َة  .ض.ح, عفدض. ك رُت تػرددل . ػررُت ا..ػ.دة إ.ػ  ا.َ هػة 

تففعِذ األمِر ف  اإلَ.زة ا.ق.دمػة كمػ. أّملفػ  صػدعؽ .ػ   افػ   ػعد ر أمػر فقلػ  إ.ػ  مدعفػة عل  أمِؿ 
ا. ػػلعم.فعة .مػػف ضفػػ.ؾ  ػػعك.ف  حمكػػ.ف  اال.ت ػػ.ؽ  صػػف.ِؼ األفصػػ.ر أ. ع ػػ.ر ا. ػػد.د الًَػػً. إ.ػػ  

 إعراف أ.  .رع.ي
ف اإلعفػػ.ء  .عػػدِ  كػبلَث مػػّراٍت عػدُت  ػػ..مً.  حَػ.زٍة .فػػ  كػّؿ مػػرة كػػ.ف صػ.    عَػػد عػذرًا .لتهػػرِب مػ

مػػػرًة   ػػػ ِب إغػػػبلِؽ ا.طػػػرؽ .ت ػػػ. ط ا.كلػػػ.ج .مػػػرًة   ػػػ ِب ا.صػػػدام.ِت ا.م ػػػل ة  ػػػعف َم.عػػػِة َػػػبلؿ 
م.عػػػة ا. ػػ.رزاف  .ا. ػػػزب ا..ػػػع.ع  مػػػف َهػػٍة أ ػػػرن  تػػػ  .ػػػ.رُت  ..عػػػاس  ا.ط.. ػػ.ف  مػػػف َهػػػٍة َ.

هً. إ.ػ  م ت لمً. .لقدِر ..لمَه.ؿ ا.ذل ع . ف  ف  آ ر ع.ـٍ مف إَ.زت  ف . كراج ا. ع.را ت متَ.
َ هِة ا.م.ِت ا.ذل أ ..ُؿ تاَعَؿ ا.تفكعِر فع  م تمت.ً.  .. .ع.ِت األر ع ا.تػ  ت ػتير ه. ا. ػع.رة فػ  

  طع ا.طرعؽ  عف ا.ك.ت .ا. صرةي
 

.ػػبلمَة, فهػػػر ا.كػػ.ر.ف,  رعػػػة ا.مػػ.رد, م.مػػػؿ ا. ػػػفف, م.ػػ.رؼ ع ػػػ.داف, فهػػر  هم.ػػػعر, م ت.ػػػف  
ع.ت, ا.ك.تع...,  ذعفة ض..ف, مبلـز ع.د, فقعب م.فػؽ, ,  .رؽ  .رؽ, ا. متٙٓٔا.ت.لعم , مدفع 

ا.ف.ًػػب ضػػ. ط م مػػد, ت  ػػعف, ع ػػد األمعػػر كػػ.ظـ, تع ػػعر غكعػػث,  ػػ ع إ ػػراضعـ  ػػ ع,ع د ا.  ػػعف 
ػػعس عرفػػ.ء افضػػ .ط كػػ.ف ا تص.صػػ  فػػ    ػػ. ط صػػ.ف , َكعػػر زاعػػر, إ ػػم.ععؿ  لعػػؿ, ضتلػػر   ًر

ا..ػػػ.دة مػػػف اإلَػػػ.زة  .ػػػدضـ علػػػ  مقدمػػػة  . ػػػدتف. ضػػػ. م..  ػػػة ا.َفػػػ.د ا.م ػػػ..فعف أ. ا.مت لفػػػعف فػػػ 
ا.د . ػػػة أكفػػػ.ء ا.قصػػػؼ  , م مػػػد تركػػػ    ا.ػػػذل  ػػػّط َ ػػػم  إ.ػػػ  فصػػػفعف, ا..لػػػ.ل طػػػ.ر مػػػع ا. ػػػرج 
.ا.فصػػػؼ ا. ػػػفل   قػػػَ  فػػػ  مػػػ.  قػػػ  مػػػف ا.د . ػػػة  عفمػػػ.  صػػػفت  صػػػ.ر.خ مضػػػ.د .لػػػد . .ت   فػػػزار 

عس    .دـ آمر ا. رعة ا.م فث .ا.ذل مفا  امر مػف صػداـ   ػعف رت ػ ة مػبلـز كػ.ف  .رفضػ  ََر
اإل بلء مف ا.َ هة  عفم. أصػ. ت  .ػظعة ضػ..ف   يييييييييي تضػ.رعُس .أ ػم.ء  تلػ  .آ ػرعف فػ  
طػػػرعقهـ إ.ػػػ  ا.قتػػػِؿ .أفػػػ. فقطػػػة فػػػ  ضػػػذ  ا. رعطػػػة ا.م همػػػة ا.تف.صػػػعؿ .ا.مر ػػػ.مة  لػػػ.فعف األ مػػػر 

 .األ .دي
 

أمػػر  ..تقػػدـي ارتفػػَع مف ػػ.ُب   ػػدَث ا.ػػذل كفػػُت أ .ػػ.  ف عفمػػ. كػػ.ف  ػػ.ًُؽ ا.د . ػػة فػػ  إَ.زتػػ  .صػػؿَ 
ا.تػذمر عفػد ا.َفػ.د ا.ػذعف كػ.ف.ا عظفػ.ف  اففػ.  ػف ق  فػ  ضػذا ا.مكػ.ف  تػ  افتهػ.ء ا. ػرب ف.رتف.ػػِت 
.ػ  ا. معفػ  ا.ػذل عػرفُض إعق.فهػ.ي .ػـ عكػف  هػًة إ.ػ  ا.طيػ.ة ا.ػذعف  ػدأ.ا ا. ػرب .ا  ا..ت.ًـ َهػ.رًا مَ.

عػ.دة ا.د . ػة ف. ت ػلمُت .ؤلمػِر ت ػت صػراخ آمػر ا.. ُت ك.فعً. .لمرا.غة أ. اّدع.ء عدـ  درت  عل   
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ا. ػػػرّعة .ا.هعػػػ.ِج .ا.هلػػػِع ا.ػػػذل دّب  ػػػعف ا.َفػػػ.دي ارتف.ػػػْت أصػػػ.اُت ا.مػػػدافع .ارت ػػػمْت علػػػ  ا. ػػػم.ء 
 ط.ُط  ذاًِؼ ا.راَم.تي ا.ت.لِت ا.فعراف عل  ا.َ.ف عف, االففَ.راُت ا.ق.عة .أ. فُة ا.لهِب تتص.عد 

اآلفػػ.ُؽ داًػػرٌة ف.رعػػة ك عػػرة  عػػِد ا.مهػػرج, .ف ػػفييي ف ػػف ا.كػػبلَب مػػف م ػػزِف  ػػبلٍح أصػػ. ت   ذعفػػة, . 
ا. هل.افعػػة ا.مر.اضػػػة  حتقػػػ.ٍف علعفػػػ. ا.قفػػػز دا ػػػؿ م عطهػػػ. .ا. ػػػع.ط تفهػػػ.ؿ علعفػػػ. .لتقػػػدـِ ف ػػػ. ا.ػػػداًرة 
ا.ف.رعػػػةي افطلقػػػِت ا.ػػػد . .ت   ركػػػٍة ملت.عػػػة متَهػػػًة إ.ػػػ  األمػػػ.ـ . ػػػط  ػػػ . ة مػػػف ا.ػػػد .ف .ا.ي ػػػ.ري 

.ت فػػ  فف ػػ  ..ػػـ ع.ػػد م عفػػً. .ػػعس .ػػَ.عة  ..تاكعػػد,  ػػؿ ألف ا..قػػؿ تَمػػد  ف.ػػِؿ تبل.ػػْت فكػػرُة ا.مػػ
تػزا ـِ األفكػ.ر .ا.هػ.اَِس .ضػعؽ ا.ل ظػػة, .ر مػ. اإلف ػ.ف فػ  تلػؾ ا.ل ظػػة عت ػ.ُؿ إ.ػ  كػ.ًٍف غعػػر 
م ك.ـ  .قلِ   ؿ  يرعزت  ا.ت  ت.ط  إع..زاته. .فؽ ا. ..ة اآلفعػة  تػ   .ػد أْف د لفػ. داًػرَة ا. طػر 

  .صػػػرف. فػػػ  مػػػدن  .ذفػػػ.ِت اؿ آر  ػػػ  َػػػ   ػػػففي تطل.ػػػُت إ.ػػػ  األمػػػ.ـ ك.فػػػِت ا.ق.ذفػػػ.ت ا. قعقػػػ
.ا.صػػ.ارعخ ا. مػػراء تػػات   .تَ.ضفػػ.  ط.طػػً. مت.ازعػػًة ال تفصػػؿ  عفهػػ. م ػػ.ف.ت تكفػػ  .مػػر.ر ا.د . ػػة 
 عفه.   بلـي صرخ ا.ف.ًب ض. ط    أْف أت رَؾ  .كٍؿ ملت. غعر أف  .ـ أعْر .صرا ِ  اضتم.مً.  ػؿ 

ا.د . ػػَة عفػػد  ػػ.تر ترا ػػ  .اطػػئ  عفمػػ. اتَهػػْت د . ػػة آمػػر ا. ػػرعة ف ػػ. ا.كيػػرِة ا.مفت. ػػة فػػ   أ. فػػتُ 
 ػػ.تِر ا..ػػد. .  ػػؿ اَتع.زضػػ. أصػػع ْت  صػػ.ر.ٍخ ..ػػّ ْت فعهػػ. ا.فعػػرافي رأعػػُت آمػػَر ا. ػػرّعة عػػركض فػػ  
.مػػ  ا..ػراء . عفمػػ. رأن د . تفػ. أ ػػرع ف .فػ. .ضػػ. عػرت.شي  ػػ..ؿ ا.ف.ًػب ضػػ. ط م مػد أْف عظهػػَر أم

م ت  ػػػبًل فاصػػػدَر .ػػػ  أمػػػرًا  ..تقػػػدـ إال أف آمػػػَر ا. ػػػرّعة مف.ػػػ  . ػػػعف ت ػػػّؼ .ػػػدة ا.م.اَهػػػةي ك.فػػػْت 
أص.اُت ا.َف.د اإلعرافععف .صرا هـ .فداء     أك ر   ا.ذل عطلق.ف  ت د.  رع ػة َػدًا مّفػ.ي ا.. ػُت 

أصػ.اُت ا.ر...ػ.ت  عمّر د.ف أف عفت   أ د إ.  م.رفة  رعت ي ت. فِت ا.د . .ت عػف ا.رمػ  .ضػدأتْ 
.ا. فػػ.دؽ .ػػعًً. ف.ػػعًً. كػػاّف م.ركػػَة ا.ميػػ..عر ا.تػػ  تػػد.ر أم.مفػػ.  م ػػ.فِة م.ًػػة متػػر أ. أككػػر  قلعػػؿ  ػػد 
افتهْت فػ.رتفَع صػ.ُت آمػر ا. ػرعة  .ػد صػمٍت ط.عػؿ م .ػرًا  .الفتصػ.ر, .ف.ػبًل  .ػد د ػ.ًؽ ارتف.ػْت 

أ..ػ   عػ.ط ا.ضػ.ء فت ركػُت  ػد . ت  أص.اُت ا..فبلت كافه. ت ف   .اتَر .لم.ا ع ا.َدعػدةي ال ػْت 
مَتػػ.زًا ا.د . ػػة ا.م.ط. ػػة  رع ػػً. مػػف ا.كيػػرةي إ  ػػ.ٌس غرعػػب فػػ  دا لػػ , ف.لػػ  ا.ػػرغـ مػػف ا..ػػ..ِر 
 ..فَ.ة مؤ تً. إال أف  كفُت أ..ر  ا.ـٍ .كّؿ افتصػ.ر ع ػرز  ا.َػعش ا..را ػ  ..ػ. أفػ  كفػُت أدرُؾ أّف 

 . .ع  ف  األ ري   عكس ذ.ؾ ع.ف  االفد .ر .ضذا ع.ف  إم. م.ت  أ.
ُت  زضِ. َمْف أفقذ أر.اَح ا.ط. ـ مف ا.م.ت . د افه.َؿ علػ   أ. فُت ا.د . َة ف  ا.م.ضِع ا.َدعد . َر
ا.كفػػ.ُء مػػفهـ فػػ  ا. ػػّر  تػػ  آمػػر ا. ػػرّعة تَفػػَب ا. ػػدعث عػػف ا تف.ًػػ  فػػ  د ػػ. ت   .ػػد أْف أعط ػػْت 

عػ.ر ا.م.ا ػِؼ ا.صػ ع ة فػ  ا.. ػت د . ت   ؿ راح عت دث  زضٍ. كػ.ذٍب عػف  ط..تػ  .فطفتػ  فػ  ا ت
ا. ػػرجي أ ػػم.ء َدعػػدة افضػػمت إ.ػػ   .ًمػػة ا.قتلػػ  .ا.مفقػػ.دعفي م.ػػ.ضد .َكػػِث َفػػ.ٍد إعػػرافععف ك.فػػْت 
.   ل .ض. ا.مي رة مير.زة ف  األرض .األَ .د متكػ.رة كافهػ. عػ.دْت إ.ػ   مرمعة عل  األرضي ا.َ.

متض.ضػ.ة ت طػ. .ا.ػدـُ تعػ س م تلطػً. األر .ـ ك.فعةي ط. .ر مف  ض.ِة أ رن مّر  ر ػ   اَ ػ.ٍد 
ػػػةي اف.ػػػيلف. فػػػ  ا.عػػػ.معف ا.قػػػ.دمعف   فػػػِر .ت صػػػعف ا.مبلَػػػئ .عػػػ.َد   ػػػ..تراب علػػػ  ا.مبل ػػػس ا.مهتًر
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ا.هػػد.ء إ.ػػ  ففػػ.ِس ا.َفػػ.د مطمًفػػعف أفف ػػهـ  ػػاّف ضػػذا ا.م. ػػع  ػػعك.ف األ عػػَر علػػ  ا.ػػرغـ مػػف أّف 
ا.كلعػػ.متر .فقػػُع ت ػػت مػػدن  ػػذاًؼ  ا.ف.صػػَؿ  ػػعف م. .فػػ. .م. ػػع ا.َػػعش اإلعرافػػ  ال عت.ػػدن فصػػؼ

 ا.ه..ف .ا.قف.صي
فقدْت ا. رعُة ا.ك..كة ف  كتع تف. ا.ت   .مْت  . تبلِؿ م.مؿ ا. فف .تمركزْت فع , عددًا مف ط.ا هم. 
ـّ فقلػػ  إ.عهػػ. ك ػػ.ًِؽ د . ػػةي كػػ.ف ا.ػػذض.ُب إ.ػػ  م. ػػِع م.مػػؿ ا. ػػفف  أكفػػ.ء ا.هَػػ.ـ فاععػػَد ت.ػػكعله. .تػػ

 ط.ة ف ػ. ا.مػ.ت  عػث أّف ا.ف.صػؿ  ػعف م. .فػ. .م. ػع ا.َػعش اإلعرافػ  ع.ف  اال تراَب أككر مف 
ػدُت ضفػ.ؾ ا..كػس فقػد  ال عزعد عل  ا.م.ًت  متر, .ػذا فقػد .ّدعفػ  رفػ.    فظػراٍت م.ػفقة, .كفػ  َ.
كػ.ف فصػعؿ مػف َفػ.د ا.ميػ..عر عت ػذ م.ا .ػ  إ.ػ  األمػ.ـ مػف م. ػِع ا.ػد . .ت  م ػ.فة  م ػعف متػػرًا 

 عل  علـٍ  اّل ضَ.ـ مض.د ..ف عك.ف مف.ًًَ. .ف.ي.ضذا ع.ف  أفف.  فك.ف 
 " عفدل . ت .لمرا.غة أ. اال ت .ء ..  دث ا.هَ.ـي "

ـُ  طػػًة .مػػ.  ػػع دث  ..تاكعػػد, .كػػّف فكػػرَة ا.هػػرب إ.ػػ  األمػػ.ـ تبل.ػػْت  عػػث   ػػدكُت فف ػػ  كػػاف  أر ػػ
.ِد فصعؿ ا.مي..عر  عف  . عف م.ا ع ا.َعش اإل  عراف يأفه. أص  ْت مف ا.م ت عؿ    ِب َ.

 
كفػػػُت .ا فػػػً. عفػػػد  ػػػ.ب ا.ملَػػػا فػػػ  ف. ػػػِة  ٜٔٛٔفػػػ  مفتصػػػِؼ .علػػػِة ا. ػػػ.دس .ا...ػػػرعف مػػػف أعلػػػ.ؿ 

ا. را ة  عفم.  رَج آمُر ا. رعة ص.ر ً.  اّف ا.َعَش اإلعراف   د ا.تّؼ  ..ف. . د ا تط.َع أّف عدّمر 
علػ  فهػِر ا.كػ.ر.في   راع. اإل ف.د .ع تَؿ َ رعف مف ا.َ .ر ا.كبلكػة ا.تػ  أ .مهػ. ا.َػعش ا..را ػ 

ا.تفتُّ  .تَ.ِ  األفػِؽ ا..ػم..  ك.فػِت ا.فعػراف تتصػ.عد مػف اآل.عػ.ِت .أكػداِس ا..تػ.دي صػ.دف. ا.ػد . .ت 
. ػػدأف.  ػػ..رم   .ػػكٍؿ ع.ػػ.اً ي كفػػُت أَلػػُس فػػ  مػػ. .  ك ػػ.ًٍؽ .أفتظػػُر أ.امػػَر  .ًػػِد ا.د . ػػة ا.ػػذل 

افػ  مصػ . ً.  زععػِؽ راَمػ.ِت .صػ.ارعخ عتلق  أ.امر  مف آمر ا. رعةي ا.تّد ا.قصػؼ ا.مػدف.  اإلعر 
مضػػ.دة .لػػػد . .ت, .مػػػ.  ػػػعف  ذعفػػػٍة .أ ػػػرن كّفػػػ. ف ػػػمُع ضتػػػ.َؼ     أك ػػػر    رع ػػػً. مفػػػ.ي فَػػػاًة .ػػػّ ِت 
ا.فعػػراُف فػػ  د . ػػِة آمػػِر ا. ػػرعذة ا.تػػ  ك.فػػْت تقػػُؼ إ.ػػ  ع ػػ.ِر د ػػ. ت  .ت .ػػد مػػ. عقػػ.رب ع.ػػرة أمتػػ.ري 

قطْت  ذعفػػة عفػد مقدمػػِة ا.د . ػػِة ف.فهػ.َؿ ا.تػػراُب .ا..ػػظ.ع. افقطػَع االتصػػ.ُؿ ا.بل ػلك  عػػف د ػػ. ت ي  ػ
علػػػ  ا. ػػػرِج .كفػػػُت   ػػػؿ كػػػ.اٍف  ػػػد أغلقػػػُت  ػػػ.َب ا.قعػػػ.دة علػػػّ ي اضتػػػزِت ا.د . ػػػة ضػػػزاٍت عفعفػػػًة . عفمػػػ. 
ػػػُت مػػػف ا.د . ػػػة  ا ػػػتقرْت فػػػ  مك.فهػػػ., صػػػر ُت  طػػػ. ـِ ا.د . ػػػة أْف عقفػػػز.ا مفهػػػ. فقػػػد أصػػػع ْتي  َر

رُت  ػ.َب ا.م.ضػع مػف ا.ػدا ؿ ف.فهػ.َؿ ا.تػراُب  تػ  غطّػ  م ػ. ًة ك عػرة .د لُت م.ض.ً.  رع ً.ي ك 
مف فت ِة ا.م.ضعي أطفاُت ف.ف. ً. ك.ف مض.ًء .ر ُت أد ػُف .أصػي  إ.ػ  صػر .ِت ا.َفػ.د, . ػعف 

 ا. عف .اآل ر كفُت أ رج رأ   أل تَل  ا.م. ؼي
م.ز.ُت  عً. ..ـ أصّدْؽ أف  ا تعقظُت ا. .عة ا.ك.فعة ع.رة ظهرًاي تلم ُت َ دل فلـ أصدْؽ  افف  

 هػػذ  ا..ػػَ.عِة أ. ا.ػػ بلدِة ا.تػػ  َ.لتفػػ  أغػػّط فػػ  فػػ.ـٍ عمعػػؽ .ػػـ عمػػر علػػ  إف ػػ.ٍف فػػ  أككػػر أ. .تػػ  
معع ؟ ضػؿ اف ػ  ْت  ػرعتف.؟  طرًا أ. ك بًلي صمٌت رضعب ك.ف ع ت..  عل  ا.مك.في ضؿ م.ت ا.َ
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ة  ضؿ ف.ؿَ  األ.اف  ا.م.دفعة فعزعد رعَب صػمت ا.هَ.ـُ اإلعراف  ؟ كفُت أ مُع ص.َت ا.رعا .د َر
ا.مكػػ.ف . .ػػًةي مػػددُت رأ ػػ    ػػذٍر .ػػدعد كػػ  أ ػػتَل  ا..ضػػعي ال .ػػ ء  ػػ.ن راً ػػِة ا.ػػدـِ تمػػؤل 
ػػُت َ ػدل  ػػ طء, .ػـ أَر أكػػرًا .َفػدل عرا ػػ  أ. إعرافػ   ػػ.ن أَ ػػ.د  ػػًة  ..ي ػ.ري أ َر ا.مكػ.َف ممتَز

تَػػػرأُت أككػػػر .ر ػػػُت أَػػػ.ُس ا.مكػػػ.في ا.ػػػد . .ت مفهمػػػدًة  رع.فػػػٍة ي ك.فػػػت ا.فعػػػراف تلػػػتهـُ  .ضػػػه.ي 
ا ت.دُت  لعبًل عف م.ض.  ف..ضدُت َككً. .َف.د عرا ععف أعرفهـ, أمػس كّفػ. م.ػً. فت ػدُث .فضػ ُؾ 
.ف طُط . ع.تف. م.  .د ا. رب, َككً. .َف.د إعرافععف  ل ً  كّكة تراكـَ علعه. ا.ذ .ب .ا.ي .ري تذكرُت 

ا.قع.دة غعر أف  اكت.فُت  اف   د ف عُت أمِس إغػبلَؽ أّف د . ت  .ـ تصْب  اذني َل ُت ف  م. ع 
ُت  .ً ً. فاطلقػُت  ػ. ّ  راكضػً.   ف.ف  ا.ه.اء فت رَب مفه., .كذ.ؾ ا. ط.رعة  د ففدْت . فته.ي  َر

 ف . مقر  ع.دة ا.كتع ةي أركض يي أركضيي 
 " أرعد م.تً. مقف.ً.ي "

فػػػ  كلهػػػ.ك  .عترصػػػدف  مػػػف مزاغػػػَؿ ال  لػػػُت .فف ػػػ  .أفػػػ. أركػػػُض ض.ر ػػػً. إ.ػػػ  ا. لػػػؼ .ا.مػػػ.ُت عرافق
هػ   مػراء  ت ص  ارت مْت عل  أفقّ  ا.ميرب .ا.م.رؽي ك.فْت  طراُت ا..رِؽ ا.ت  ت عؿ عل  َ.
ػػة ا.ػػدـيي ا.ػػدـ ا.ػػذل عصػػ ُغ ا.فضػػ.َء ا.مي ػػّر .تمػػؤل ا.هػػ.اَء راً تػػ ي ا..ػػمُس مط..فػػة  .مل. تهػػ. .زَ.

ا. ر عػة .مػرا.ِح ا. ػمتع.ت تفػذُر  مػ.ٍت ع عؿ .ضَه. دمً. فػ  ا.ظهعػرةي صػ.ُت افقضػ.ِض ا.طػ.ًرات 
 .دـ مف األعل  .ا.قذاًُؼ ا.ت  تف ُش األرض ا.مزر.عة أ.ي.مً.ي ا.قذاًُؼ تت . ُط أم.م ,  لف ,إ.  
عمعف ,إ.  .م.. ي أركُضيي أركُضيي أت ُع آك.َر ا.ه.ر عف   ل , ..كف ضؿ .صل.ا ؟ أـ أفهػـ ضػّل.ا 

 أ.اصؿ ا.ركضيا.طرعَؽ إ.  ا. ع.ة ؟, ال أدرل ..كف  
 " أرعد م.تً. مقف.ً.ي "

ػػدُت د . ػػًة  ػلعمًة تركهػػ. ط. مهػػ. .الَذ  ػ..فراري  ػػدُته.  .تَػػ.ِ  ا.َ ػِر ا.ك..ػػث ..لّػػ   فػ  مقػػر ا.كتع ػِة َ.
العزاؿ ت ت  عطرِة ا.َعش ا..را  ي ا.تّد ا.قصُؼ ا.مدف.  علػّ  .ك.فػت ا.قػذاًُؼ ت ػقط علػ   .ػد 

.  َ.ف    .تتف.كُر .ظ.ع.ض. عل   رِج ا.د . ة .أ ػمُع صػ.َت  ػق.طه.  ض.ة أمت.ر أم.م  . لف  .ا 
علػػػ   .ا ػػػة ا.قعػػػ.دة ا.ميلقػػػةي ا ػػػتط.ُت ا..صػػػ.َؿ إ.ػػػ  ا.مكػػػ.ف ا.ػػػذل كػػػ.ف  ػػػ.ألمس .ر.ػػػًة معدافعػػػة 

لُت ت.ركً. ا.د . َة ضف.ؾ .ر ت أركضيي أركضيي  .تصلعِا ا.د . .ت ا.م.ط. ةي تَر
 " ييي غعر ا.ميض.ِب علعهـ .ال ا.ض..عفي "

. ا.صراط ا.م تقعـ ؟ي أتلفّتي .عس ظّل  ضذا ا.راكُض م. ,  لف , أم.م ي .عس ظّل , إفػ  أعف ض
 ط.م  عت .ف ي َكتػ  ا.مف ػ.رُة  ..طلقػ.ِت ت ػ..ُؿ ا.ل ػ.َؽ  ػ  .تفه.ػف , ع.رعػًة تت ػ. ُط مفهػ. كتػُؿ 

 عػػ.ة, ا.ل ػػـي تمػػّد َكتػػ  عػػدض. ف ػػ.ل كػػ  تل  ػػف  فػػاضرُبيي أضػػرُب .كفػػُت ع.رفػػً. أْف ال مففػػذ ف ػػ. ا.
..عس أم.م   .ن ا تع.ِر .كِؿ م.ت , ف...د. ا.ذل ص.َر  لف  ال عزاؿ  ّف.صُ  عرن فػّ  .. صػً. 
مت ركػً. فعَػرُب مه.رتػػ  فػ  ا.تصػ.عِب علعػػ , .أمػ.م  مفػػ.رُز اإلعػداـ تفصػُب كم.ًفهػػ. ألمكػ..  مػػف 

 يا.َ ف.ء ا.ذعف عفّر.ف مف م ؤ..ع.تهـ ف  ا.دف.ِع عف كرامِة األمِة ..رِؼ  راًرض.
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 " ال  بلؿ إعلع  م  دَلة .فرات
 .ال .   عف ازالمف. كلم  .مك.فْ 
 " ا.ل  عرض  ا.ذّ.  .ع.عش  ه.افْ 

 
إذًا .عس أم.م   .ن ا تع.ِر مق رت , إْف ك.فْت أ.ػبلً   ػترم  علػ  ا. ػ.تر األمػ.م  أ. ا. لفػ , 

 ف   فدٍؽ أ.  َف ي
 " أرعد م.تً. مقف.ً.ي "

أ فَع فف    ػ..هر.ب, ا.هػر.ب! إ.ػ  أعػف ؟ إ.ػ  ا.بلمكػ.ف؟ إ.ػ  ك.فت ا. َُة ا.ت  تم كُت  ه. ك  
 ا.مطلِؽ ا.ذل ض. اآل ر  د ض. ْت    األف.ؽ؟ي

 " أرعد م.تً. مقف.ً.ي "
.أركػضيي أركػض  م ػ.ذاِة ا.فهػػِر  .تَػ.ِ  ا.َ ػِر ا.ك..ػػث  تػ  صػرُت  لػؼ  ػػ.تٍر ترا ػ  عفػد كتػػِؼ 

.بلف  .بي ا.تقعُت ضف.ؾ  ًرعس عرف.ء تع ػعر ا.ك.ر.ف, ك.ف ا.َعُش ا..را    د أ .م  أمِس ت   ً. 
.ػػ  َ.ف ػػ  َكػػة صػػدعق   غكعػػث عَلػػُس  لػػؼ د . تػػِ  ا.تػػ  ا ػػتط.ع ا..صػػ.ؿ  هػػ. إ.ػػ  ضػػذا ا.مكػػ.ف .ا 
ا.ػػذل أ.صػػ.    ػػؿ أف علػػتقَط أفف. ػػ  األ عػػرة  ػػاْف عفقػػَؿ َكتػػ  إ.ػػ  أضلػػ  فػػ  مدعفػػة ا..ػػطرةي  ...ػػُت 

 عر مف.فػ  فقػد كػ.ف ا.َ ػُر مكتظػً.  قط.ػ.ف ا.َفػ.ِد ا.. .ر إ.  ا.َهِة األ رن مف ا.فهر إال أّف تع
ا.ه.ر ة . د ا تهدفت  ا.مدف.عُة اإلعرافعة فاص َا ا.. .ُر علع  مَ.زفًة ك عرةي  ضعُت ا.لعلة فػ  د . ػة 
ـّ فقلفػ. إ.ػ  مقػر  تع عر .عفد ا.فَِر ع رُت ا.َ ر إ.   عث تَمَع م.  ق  مػف َفػ.د . ػدتف., كػـ تػ

 ا.ل.اء ف  ا..بلمَةي 
 
ـّ ت.ػػػكعُؿ طػػػ.ا ـِ ا.ػػػد . .ت ا.َدعػػػدة ا.تػػػ    ضػػػعف. .ػػػهرعف فػػػ  مفطقػػػِة ا..ػػػبلمَة إلعػػػ.دِة ا.تفظػػػعـِ .تػػػ

.صػػلْت إ.ػػ  ا.كتع ػػةي كّفػػ. فقضػػ  ا.. ػػَت فػػ  ا.تػػدرعب .ا. ػػدعث عػػف ا.هَػػ.ـ مفصػػتعف   ػػرّعة إ.ػػ  
 إذاعػػػة طهػػػراف ا..ر عػػػة .م.رفػػػِة مصػػػعِر أ ػػػم.ء رف. فػػػ. ا.ػػػذعف فقػػػد.ا أكفػػػ.ء ا.هَػػػ.ـ ف ػػػم.ف. أصػػػ.اتَ 
ـّ  هػػ. أ ػػرضـ, . ػػد كػػ.ف.ا م.ضػػَع   ػػدف.  عػػث أصػػ ا   .ضػػهـ .ضػػـ عت ػػدك.ف عػػف ا.طرعقػػة ا.تػػ  تػػ
ا.. ػػ.ُع فػػ  األ ػػػِر األمفعػػَة األ عػػػرة ا.تػػ  عت.ػػػ ُث  هػػ.  عػػػ.ؿ ا.َفػػدل .ل قػػػ.ء  عػػً.ي زارفػػػ. آمػػر ا.لػػػ.اء 

.عؿ عف ص . ً. .مف أ ل.ِب  دعك  عرفف. أّف  .عَة ا.م.ت  د دفْت ك.فعًة, .مم.  ..   .د  دعث ط
ػ.ِؿ  ػ.ؿ, عػف ا.ف ػ.ِة ..ػرِؼ اال ت.ػه.د فػ   ػ عؿ ا.ػ.طف, .عػف ا.َر ا..َ.عِة ا..ر عػِة ..ػه.مِة ا.َر

..تهـ إال  .د أ ِذ ا.كار :  ا.ذعف ال تكتمُؿ َر
" اآلف أكملفػػ. تػػدرع .تف. .أ ػػذف.   ػػطً. ك.فعػػً. مػػف ا.را ػػة فمػػ. علعفػػ. إال أف ف ػػرؽ إ.ػػ  ا. ػػعد ا.ػػًرعس 

ؿ مف.ي فرعد أف فا ذ ا.كار ..هداًف. .فق.ؿ .   افف. فرعد أف  ع مفه. َر فد ؿ م.ركة مصعرعة .ف عَر
ع.ضـ  رعرل ا..ع.فيييي "  .فف.ـ .ا 
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ـّ ا ػػتدع.ء  ػػ.ًق  ا.ػػد . .ت  فػػ  م ػػ.ء ا.عػػ.ـِ فف ػػ  أعلفػػْت فػػ  ا.م. ػػكر  ..ػػُة اال ػػت.داد .لت ػػرؾي تػػ
لػـ إ.ػ  أّل  ػ.طٍع  ػفتَ  .تَهعز د . .تهـ  ... .د ..ّد ا.عطق.ت علػ  ظهػ.ر ا.ػد . .ت, ..ػـ فكػْف ف.

فقد ك.فت األ  ػ.ر تػ.    ..هػد.ء علػ   .اطػع َ هػ.ت ا.قتػ.ؿي عفػد ا.فَػر ت ركػِت أرتػ.ُؿ ا.ػد . .ت 
 .تَػػ.  مدعفػػة ا.م مػػرة ك.فعػػًةي اَتزفػػ. ا.مدعفػػة  .تَػػ.  فهػػر ا.كػػ.ر.ف, .علػػ  م ػػ.فٍة .ع ػػت  .عػػدًة عػػف 

 ا.فهر .عل  ا.َ.فِب ا.ير   مف  ت. َؼ ا.رتؿي
كبلكػػِة أعػػ.ـ علػػ  ت. ػػكرف. فػػ  ضػػذا ا.مكػػ.ف  تػػ  أعلػػَف عػػف ا تمػػ.ؿ ت ركفػػ. ك.فعػػًة, .ػػـ تمػػِض  ػػ.ن 

..كف ضذ  ا.مرة  .تَ.  مدعفة   ا. ف.َعة    عث  دأ ا.َعش اإلعراف  ضَ.مػ  ال ػت..دته.ي تاكػَد .فػ. 
  ػػػػُر ا.ت ػػػػرِؾ ف ػػػػ. ا. ف.َعػػػػة .ت.زعػػػػز ا.قػػػػ.ة ضفػػػػ.ؾ ...ػػػػّف ضَػػػػ.ـٍ مضػػػػ.د, ..ػػػػـ ع ػػػػَؽ  ػػػػ.ن . ظػػػػِة 

ُت مفّؿ ا.ل.ا.ب ا.ك عػَر مػف صػفد.ِؽ ا.د . ػة .  ػطُت  ػ.عدل األع ػر علػ   ػطا االفطبلؽي  أ َر
ا.د . ػػػةي أغمضػػػُت ععفػػػّ  . كقػػػٍة . قػػػٍد ت ػػػرَؾ  ػػػ.عدل األعمػػػف  .تَػػػ.  أ عػػػ  ف ػػػم.ُت طقػػػَة ا..ظػػػـي 
ت لقُت  رَج ا.د . ة .أز.لُت  دم   تمكعٍؿ متقٍف .ر ػُت أتػد رُج ُمطلقػً. صػر ًة  .عػًة ضػرَع علػ  أكرضػ. 

.َف.د إ.ّ ي  مل.ف  إ.  دا ؿ  ع.رة اإل ..ؼ ا.تػ  .صػلْت  ػرع.ً. .افطلقػْت  ػ  إ.ػ  م ت.ػف    ا
 ا.ت.لعم     .. صرة, .مف  ا تدأْت ر لة َدعدةي

 
افتهْت فترة اإلَ.زة ا.مرضعة .كف  .ـ أعْد إ.  ا.َ هة ك.فعًة, .د لُت مر لة ا.هر.ب .ا.ت ف   عث 

ػ.ٍ   كفُت أ ض  ا.. َت م ت ًً. ف  ا. عػت أ. أتفقػُؿ .ػعبًل فػ   عػ.ت األصػد .ءي ا. ػ.ُؼ عت.ػ ُص  َ.
ككعػػرة ت ػػرُج مػػف عمػػِؽ ا.ظلمػػة أ. ت ػػعُر  . . ػػٍة فػػ  .ضػػا ا.فهػػ.ر مػػع  ركػػِة  طّػػٍة فػػ  ا. دعقػػة أ. 
ػِ  طفػٍؿ عرمػ  ف.فػذة  عتفػ.   َػٍر, أ. امػرأٍة تهمػُس  ص.ِت فرامِؿ  ع.رة تت. ُؼ فَاة عفػد ا. ػ.ب,  َ.

ػ.د  أ. تػافِؼ أ ػٍت  فػ  أذف َ.رتهػ., فػ  غضػبِ  ػ.دل ع.ػّكُؿ  طػرًا علػ  َ. األخ  عػث أصػ َا َ.
صػػ.ر مصػػعرل ع.ػػكؿ .هػػ. ك. . ػػً. عفػػّض عفتهػػ., أ. امت.ػػ.ِض صػػدعٍؽ أ.تقػػ   ػػ  مصػػ.دفًة فعت ػػدُث 
م.ػػ  .عتلفػػُت  ..ػػ  م ػػ..اًل إفهػػ.ء ا.م .دكػػة مت ََػػً.  م.ػػ.غل  ا.ككعػػرةي ا. ػػ.ُؼ ع ػػعُط  ػػ  مػػف كػػّؿ 

 .ٍد إ.  ا.ذعف  .. ,  تى   تهـ أككر  .فً. مف ي َ.فٍب فافقل  كمص.ٍب  مرٍض م
ـُ تمّر  طعًة َدًا .ال أمؿ علػ.ُح فػ  األفػؽ,  ػؿ ت ػ.َؿ األمػؿ إ.ػ  ا.فقػعض, فق ػَؿ  ضػ.ة أ.ػهر  األع.
ك.ف أّل   ٍر عف ا تم.ِؿ . ؼ ا. رب عقلُب ا..زاء عر ً., أم. اآلف ف.ألمُر م.ك.س تم.مً., ف. ػُؼ 

. ػػػلطة .م . ػػػ ِة ا.فػػػ.رعف مػػػف َ هػػػ.ت ا.قتػػػ.ؿ .ال عق. ػػػة ترتَػػػ  غعػػػر إطػػػبلِؽ ا.فػػػ.ِر ع.فػػػ  تفػػػّرَغ ا
اإلعػػداـي كػػ.ف ا.ػػ .ض عػػراضُف علػػ  افتصػػ.ِر ا.َػػعش اإلعرافػػ  فػػ  ا. ػػرِب . ػػد.ث افقػػبلب ع ػػكرل 
عقلُب فظ.ـ صداـ   ػعفي أمػٌؿ راَح عػردد  ا.ككعػر.ف ا.ػذعف . .ػ.ا ت ػت تػاكعر اإلعػبلـ اإلعرافػ  . ػد 

عبلت,  ؿ أض ُؾ  . رًا ف   ّرل مف ا.ذعف ك.ف.ا ع.ضمػ.ف أفف ػهـ  ػاف كفُت أرا  مف  . ِع ا.م ت 
 ا. رَب .ف تفته  إال   ك.مٍة إ بلمعة ُعدعرض. ا. معف  مف طهرافي
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ػػػ.دضـ فػػػ   فت.ػػػُت فػػػ  ذاكرتػػػ  عػػػف كػػػّؿ ا.رفػػػ.ؽ ا.ػػػذعف ا تفػػػ.ا مػػػف ا.مدعفػػػة .ا.ػػػذل كفػػػُت أت. ػػػع َ.
مػػف األصػد .ِء مت.ػػ كً.  ػا.ض  ا. عػػ.ط  كرد ػت.ف .عػف أّل  ػػعط ع.صػلف   هػػـي كفػُت أتػػ. ع أ  ػ.رضـ

 ك  أ رـَ مف    بًل عرف.ف  مف ظبلـِ  ًرلي
زارفػػ  صػػػدعؽ .ػػػعبًل, . عفمػػ. د ػػػَؿ  عتفػػػ. طلػػػَب مفػػ  أف ففػػػز.ل . ػػػدف. فػػػ  ا.يرفػػة  تػػػ   لػػػُت أفػػػ  
 ع ليف    .عِة ا.صفر ا.ت  تقلػُب األمػري فقػَؿ .ػ  ا.صػدعُؽ ر ػ..ًة .ػف.عة مػف " رفعػؽ ع.رفػَؾ كمػ. 

 ي " . عفمػػ.  ػػا.ُت عػػف ا ػػـ ا.رفعػػؽ  ػػ.ؿ .ػػ   افػػ  ال ع.ػػرؼ  ػػ.ن ا ػػم  ا. ركػػ  " أ ػػ. ع.ػػرؼ فف ػػ
فراتي " كـ أضػ.َؼ مبل ظػًة عػ. رة, كػ.ف عظػّف  افهػ. غعػر مهمػة إال أفهػ. ك.فػْت  ..ف ػ ة .ػ  مفتػ.َح 

 ا.ليز:
 " ك.ف ع.مؿ ف  ا.َزاًري " 

 " ض. ال غعر ي "
.ػ.ر . عػد صػ. ر .فعهػ. عػذكُر  طرعقػة مليػزة رددُت مع فف ػ  متػذكرًا آ ػر ر ػ..ة .صػلتف  مػف ع.

 افػػ  ا.تقػػ   ع. ػػؼ  ػػلم.ف ع. ػػؼي ضػػّز ا.زاًػػر كتفػػ  .عػػ. ظف  مػػف  ػػر .ف  فَفلػػُتي تطلػػَع إ.ػػّ  
 . ػػتيراٍب فهػػززُت رأ ػػ  دال.ػػة علػػ  تػػذكرل .لرفعػػؽ   أ ػػ. فػػرات  , . عفمػػ.  ػػا.ف  إْف كفػػُت أرغػػب 

رد ػػت.ف .ا.لقػػ.ء  ػػا   فػػراتي .عػػدف   افػػ  فػػ  فقػػِؿ إ.عػػ  ر ػػ..ة, أ  رتػػ   رغ تػػ  فػػ  ا.صػػ..د إ.ػػ  ك
 عفقؿ رغ ت  إ.  ا. زب كـ غ.َب عفػ   تػ  ظففػُت  ػاّف األمػَر  ػد طػ.ا  ا.ف ػع.ف كمػ. فػ  ا.مػراِت 
ا. . قةي  .د مر.ِر كبلكة أ.هر ع.د ا.صدعؽ .ع  رف   اف  أ تطعع االفتق.َؿ إ.  كرد ت.ف ..كػف " 

 رف   ػػاف ا..ضػػع اآلف فػػ  كرد ػػت.ف صػػ.ٌب َػػدًا علػػ  م ػػؤ..عتؾ "ي .ػػـ أفهػػـ .ػػعًً. مػػف كبلمػػ  فػػا 
  عث أّف ت.ترًا عفذُر  .ففَ.ٍر  عف ا.فص.ًؿ ا.متمركزة ف  كرد ت.في 

 " ا.عكت , أ.ؾ,  .عيي " 
مفردات غ.مضة كافه. طبل ـُ راح عرددض. ا.صدعؽ فقلُت  .د أْف ..رُت  اف  ع ..ُؿ أْف عََد عػذرًا 

 ..دـ ا.رغ ة ف  م .عدت  :
 م كم.ت أـ ت..زعـ ؟ " " ضذل آع.ت

هػػِ  ا ت ػػ.مة ال ت لػػ. مػػف ا. ػػ رعة مػػف َهلػػ   ا ػػم.ء ا.فصػػ.ًؿ ا.م..رضػػة ا.تػػ   ارت ػػمْت علػػ  َ.
 أ .  إ.  اال.ت .ؽ ف  صف.فه., . عفم. ..َر   زف  . ع ة أمل   .ؿ . :

 "  حمك.فف. إعص..ؾ إ.  مفطقة آمفة .علعؾ تد عر أمرؾ ضف.ؾي "
 كـ أض.ؼ م.ض ً. :

 .ذض.ب إ.  إعراف . ف .عدؾ  اف ف لمؾ إ.  د.عؿ كردل ع.صلؾ إ.  ا. د.دي ""  حمك.فؾ ا
  فزُت فر ً. .أف. أردد :
 " ف.ـ ضذا م. أرعدي "
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ـّ ت ػػلعم  ك ضػػ.عٍة مهر ػػة إ.ػػ  .ػػ.ب كػػردلي  ػػّت فػػ    .ػػد كبلكػػة أعػػ.ـ  ػػ.فرف. إ.ػػ  أر عػػؿ, .ضفػػ.ؾ تػػ
ا. ػلعم.فعة, كػـ إ.ػ   ل.ػ  دز  مَتػ.زعف  عتهـ .علة .ف  ا.ص .ح فقلتف   ع.رة الفدر.فر  .تَ.  مدعفة 

  َت ع.رة مفرزة ع كرعة عل  ا.طرعؽي
.صلف. مدعفَة  ل.  دز  .عبًلي اَتزفػ. أز ػًة م. لػة .ميطػ.ة  ػ..كلِج تصػطّؼ علػ  َ.ف عهػ.  راًػُب مػف 
طعف .صفعاي ك.فت ا.مدعفُة أ.  ق.ع. ا.مدعفة كافه. تفعؽ عل  دم.رض.  .د غ.رٍة َ.عة فيدْت كمي.رِة 

 .ٍح عصفُر فعه. ا.م.تي ت. َؼ ص.    عفد أ د ا. ع.ت .ض. عتلفت مذع.رًا, . .د أْف تاكَد  ػاْف أ.
ؿ كردلي ت دك.  ..كردعة كـ ا.تفَت إ.ػّ  م.دعػً. متمفعػً. .ػ   ال أ د عترصدف. طرَؽ ا. .ب ف. تق لف. َر

ـّ  .فلتفػػػ. إ.ػػػ  َػػػ.ف   .ا.ػػػد.ع ؿ .ػػػ. ً. كردعػػػً. ا. ػػػبلمةي عفػػػد ا.فَػػػر امتطعفػػػ. كبلكػػػة  يػػػ.ؿ .ك.فػػػت تضػػػ
هعف ف . ا. د.د ا..را عة اإلعرافعةي  متَ.

 
يي عات  مف َهِة ا..م.ؿيي ع عُر  ػ طٍء مل ػ.ظيي عت.ػرُجيي عرتفػُع علػ   مػـِ ا.َ ػ.ؿ .عهػ ط   عُط دـٍ

 ف . ا..دع.فيي عقترُب مف يي عمّر مف  عف  دمّ  يي .عمض  َف. ً.يييييي
 ا. د.دييي!!

  ..ل.ِف األ مر ؟ " " .م.ذا ُر مْت عل   رعطة ا....ـِ 
ر م. ك.ف را ُمه. عل  عقعٍف  افه.  تت .ؿ ع.مً. إ.   ط.ٍط ف.رعٍة تلتهـ ا.مبلععف مف ا. .ر,  عفم. 
َُ ػػؿ اإلف ػػ.ف علػػ   ػػّب  ع.زتهػػ.  ػػفهـِ ا.َ.ػػِع أ.  يرعػػزِة ا.تملػػؾ أ. عَػػد  تت ػػ.ُؿ إ.ػػ   ػػد.ٍد ملكعػػٍة 

.ؾيي مػ. ا.ضػعر ؟ األرُض تت.ػ.  , ا. عػ.ُت ا. لط.ف فعه. ذرع.ًة .تففعذ  ط.ت ي متػر ضفػ.يي متػر ضفػ
ه. ا. لط.فعف ضم. ا.م تلف.ف, اليي إفهم. مت.. ه.ف,  .ُ  ا.ف.س تت..  , َ. عل  ا.َ.ف عف تت..  , َ.
 ؿ مت.ػ. ه.ف تم.مػً.يي أعػف ا.م.ػكلة إذف ؟ ضػؿ ضػ. ِت األرض   ػ.كفعه. ؟ متػٌر .طػف .متػٌر مففػ  

ـُ ا.م.ػػترؾ  عفهمػ. ا.ػػ.ضـ ..كػػف كعػؼ ت َّ ػػَد ضػذا ا.ػػ.ضـُ صػػ .رًا . ػّط فػػ.ر ؟ ضػؿ  طػػرْت فػػ  .ا.ق. ػ
ذضِف ا.م طِط فكرُة أْف تت .ؿ ضػذ  ا. طػ.ُط ا. مػراُء إ.ػ  ف.اصػَؿ مػ.  ػعف ا.مكػ.ف .ا.زمػ.ف ؟ .ػ ء 
ً. إ.ػػ   ال عدركػػ  غعػػر ا.مففػػّ   عفمػػ. عضػػُع  ػػدمً. ضفػػ. .أ ػػرن ضفػػ.ؾ كَمػػْف ع. ػػُر  ػػَط األفػػِؽ متػػد َر

 أ رن ف  ا. دعـيا.ضفِة األ رني  دـٌ عل  األرض . 
 " ضؿ أفرح ؟ "

 .قد ت لصُت مف   .ِة ا..طف .أ. .ِح ا.م.ت ا.ت  تط.ردف ي
 " ضؿ أ زف ؟ "

 .أف. أ.دع .عًً. عزعزًا  د ال أع.د إ.ع  ك.فعًةي
 ا.مك.ُف عت رُؾ غعر أّف ا.زم.ف  دأ  ..تَمد, عت. ُؼ عفد ا. ط.ِة ا.ف.صلة م.  عف مترعفي

 ف ا م  ا..راؽي "" ضف.ااااااااااااااااؾيي .ط
 " ضف. ا.مفف ي "
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 " ال . ء ت مل  م.ؾ غعر  .صلٍة ال ت.عُر إ.  اتَ. ي "
 "  .صلة تَمدْت عق.ر ه. ك.ق.رِب ا. .عة ا.ت  تَمدْت عفد . ظة اَتع.زَؾ ا. د.دي "

 " ال تلتفْت فلعس ضف.َؾ مف َهة  لفؾ! "
 عر ا.َداري"" ..كف  تتلفُت عل  ا.رغـ مف  ف.عتَؾ  اّف ال . ء  لفَؾ غ

 "  تتلفُت ألفَؾ  .ًؼي "
"  تتلفُت ألفَؾ ت  ُث عف ا.مك.ف, ا.مك.ف ا.ذل ا تف   ضػر ٍة مػف عصػ. ا. ػ. ري افتظػْر ! ر مػ. 

  ع رُج مف ا.ق .ة عل  ضعًة فمٍر أ. أرفٍب أ. .رط ي"
 " ..كف .ك  ت ع. علعَؾ أف تف  ! "

 " ..ك  تف   علعؾ ا.تكعؼ مع د.رة ا.زم.في "
 " "  ّلؽ !

 " أعف ض. ا.فض.ء ؟ "
 " اض ْط ! "

 
أغمضػػُت ععفػػّ  .أفػػ. أف ػػدُر علػػ   ػػفِا َ ػػٍؿ .ػػ.ضٍؽ كػػ.ف عفصػػُؿ مػػ.  ػػعف ا..ػػراؽ .ا.طرعػػؽ ا.ترا ػػ  
ا.م.ِر مف ت ت ا.َ ؿي ا. ف.دُؽ م.رعة ف .ل أ مُع  ْ َب أ  .مه.ي عقترُب مفػ  َفػدع.ف إعرافعػ.في 

َّ  اآل ر ف .ضة  فد عت  ف .لي أفهُض راف.ً. ذراعّ  عل  عم كف  أ دضم. مف ت ت إ ط   عفم. ع.
 رأ  ي
 

 "  ف.ضفد ي "
 كلمٌة َدعدة تد ُؿ  .م.س  ع.ت ي

 "  ف.ضفد , الَئ, د عؿي "
 " د عؿ ا.. .سي "

 ص.ت عتردد ف  أذف ي أ م.ُ   .ض.ٍح فعتردد صدا  ف  أعم.ِؽ .ادل ا.ر.حي
كػػرجي فقػػ.ٌط فػػ  تضػػ.رعِس ا.ػػزمف أَت.زضػػ. ا. ػػد.ُد ا..را عػػة اإلعرافعػػة,  عػػراف .ػػهر, أر.معػػ., طهػػراف, 
 كاف  أَت.ُز  ق.َؿ أ.ي.ـٍ  .عً. .ل.ص.ِؿ إ.  ا.مَه.ؿي

 " مف أعف ع تدئ ا.مفف  ؟ .أعف عفته  ؟ "
 عق.ُؿ ا.م قُؽ اإلعراف   افف.  ف..د  رع ً.  عفم. ع قُط فظ.ـ صداـ   عفي

 " مت  ؟ "
 " إف ..ء    رع ً.ي "
ف .ـ ع.ا ؟ "  " .ا 
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 ! افته  ا.ت قعؽي "" ا رْس 
 

كػػػ.ف أ.رد.كػػػ.    ا.م. ػػػػكر   كػػػرج  عتكػػػ.ف مػػػػف  فػػػ.عتعف م ػػػ.طتعف  ا ػػػػبلٍؾ .ػػػ.ًكة . ػػػ. ٍة .كػػػػرة 
ا.ط.ًرةي تفتصب أر .ُة أ راج مرا  ة ف  ز.اع. ا.مك.ِف عتفػ..ُب فعهػ. ا. را ػة .عػَؿ فهػ.َر َفػ.ٌد أفظػ.ٌظ 

عفّػػتهـ أ. عهػػرضـ فهػػـ زاضػػد.ف ال ع ػػتطعع أ ػػد ا.تف ػػَؤ  ل ظػػ.ِت غضػػ هـ أ. رضػػ.ضـ, .ال  ل ظػػ.ِت 
ػػػ.ؿ  .مرت.ػػػ.ف فػػػ  . ظػػػٍة .ا ػػػدة, .عػػػدعُر ضػػػذا ا.مَمػػػَع ع ػػػكرّل  ػػػزّل مػػػدف   عػػػَؿ إفػػػ  كػػػ.ف مػػػف َر
ا. .ف.ؾ ا.ذعف أعلف.ا ت. تهـي تضـّ  ف.عت. األ.رد.ك.  كمػ.ف  ع.ػرة  .عػة ط.علػة ُصػّؼ فػ  كػّؿ مفهػ. 

ـّ  تلُ  مف   ؿ ا.م..رضة اإلعرافعة, فهذ  أر ..ف  رعرًا  ط. قعف, .ت مُؿ كّؿ  .عٍة ا ـَ ع..ـٍ دعف  ت
 .عُة   .هعد  ه.ت    .تلؾ  .عُة   .ػهعد  ػرفراز   .ك..كػة ت مػؿ ا ػـ   .ػهعد مطهػرل  يي ا.ػخ, 
ػػػد م ػػػَداف .ا ػػػد .ل ػػػفة .اآل ػػػر .ل.ػػػع.ة .مؤذفػػػ.ف عت .رعػػػ.ف  رفػػػِع صػػػ.تعهم., .ال ع لػػػ.  كػػػذ.ؾ عَ.

ـّ ا.مَمع   ط .ً.   مف  ػَف, ُع تَػُز فعػ  َمػْف ال ع ط ػُؽ األ.امػَر, .األ.امػُر ضفػ. ت ػتكف  طرعقػَة .ػ
 ا.ه.اء فقطي
 " ال تذضْب !"
 " ال تقْؼ ! "

 " ال تض ْؾ ! "
 " ال تقرْأ ! "

 " ال ت مْع إذاعًة ت ث أ  .رًا أ. أغ.ف  ! "
 " ال تل.ْب ! فكّؿ .. ة  راـي "
ـْ  ت  اآلف ؟ " ـَ .ـ تف .ِ " 

 " إع.َؾ .مم.ر ة ا...دة ا. رّعة ! "
ـْ .صبلِة ا.فَر ؟ ""  ـَ .ـ تق .ِ 

 .ػَض ا.قص.صػ.ت ا.تػ   ل ػًة كفُت أ ض  م.ظـَ ا.فه.ِر  ..ف.ـ, أم. ا.لعؿ ف.ل  ضػ.ِء .ػم.ٍة أ ػرأ 
ك.ف ع .كه. إ.عف. األصد .ُء مػع ا.ر ػ.ًؿ .كفػ. فتػدا..ه. كمف..ػعر  ػرعةي فػ  ا.لعػِؿ كفػُت أصػي  إ.ػ  

.ػ  ك.ا عس ا.ف.ًمعف ا.ت  تل ُص ا.رعػَب ا.متكػدَس فػ  أر  .ا هػـ .ا..ػ َؽ ا.مػتكلَس فػ  أَ ػ.دضـ, .ا 
 . ِع  ط  ع .س ا.مَف.ف ا.ذل عذرُع ا.ممرات .ال عف.ـي

عقؼ ا.بلًَ.ف ف  ا.ف.افػذي عقتر ػ.ف   ػذٍر مػف فقطػِة ا. را ػة عفػد ا. ػ.بي عتطل.ػ.ف  قلػٍؽ .فضػ.ؿ 
.  ا.ق.دمعف ا.َدد ..لهـ ع.رف.ف أ دضـي   ف  َ.

؟ .ع.  ..  ّف  ؟ ت.رؼ فػبلف ؟ .ػف. أ  ػ.ر كرد ػت.ف " األخ كردل ؟ عر   ؟ مف أل م .فظة 
؟ عفدؾ فل.س ؟ د.الرات ؟ دعر  ..ؾ عل  فل. ؾ ؟ عفدؾ َ.از  فر ؟ ال تقْؿ ف  ا.ت قعؽ كفت 
 ع كرل ؟ ال تقْؿ كفت .ع.ع  ؟ ال تقْؿ كفت مف َم.عة َبلؿ ا.ط.. .ف  ؟ .ك. م.ك. ؟يييي "
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أ ػػاُؿ عػػف ع..ػػ.ر . عػػد صػػ. ري كفػػُت أ ػػاُؿ عفػػ   مفػػذ ا.عػػ.ـ األ.ؿ .مَعًػػ  إ.ػػ  األ.رد.كػػ.  ر ػػتُ 

ا.قػ.دمعف مػف كرد ػت.ف .كفػػ  .ػـ أ ػَظ  حَ. ػػٍة,  تػ  أ  رفػ  أ ػد ا.بلًَػػعف ا.مقعمػعف فػ  ا.م. ػػكر 
مفذ فتػرٍة ط.علػة  افػ   ػد ت.ػّرؼ علػ  ا.رفعػؽ   أ ػ. فػرات  , .علمػُت مفػ   افػ   قػَ  فػ  ضػذا ا.مكػ.ف 

 فترًة  صعرة كـ ضرَبي
 " إ.  أعف ؟ "

 ر م. ع.د إ.  كرد ت.في "" 
  .ؿ ا.ذل أ  رف  كـ ا تدرؾ  ..   رع.ً. :
 " ال, ال أظف إف  ع.د إ.  كرد ت.في "
 . عفم.  ا.ت  عف  ّر ظف   .ؿ :

 " ك.ف ع...ر  .فقً. عل  ا. زب ا..ع.ع  .ال أظف أف   ع..د مرة أ رني "
َد إَ. ًة ت ّلص  مف  .رطة إ. .    .. ؤاؿ : راَح عكرُر كبلم   عقعف, كـ  فَز .كاف  َ.

 " ر م. ضرب إ.   .ك ت.ف أ. أفي.ف ت.في " 
ارت مْت أم.م  ص.رة ا.مف.ضؿ ع...ر, ص.   , .ػ عه , تػ.أم  مفك ػرًا . ع ػِة أملػ   فضػ كُت 
.ػػ.متً.  ػػ  كػػاف  أ ػػرز افتصػػ.رًا فػػ   ػػ ؽ ا.م. ػػؼ, فرأعتػػ  عتطلػػُع إ.ػػّ    ػػ رعٍة أ َلتفػػ  . ك رعػػ.ء 

ن .ت رعػػِر اف ػػ .   مػػف صػػف.ؼ ا..ػػع.عععف كػػعبل عتفػػ.زؿي ت ػػرَؾ أمػػ.م  أغػػ.ظتف  .عػػات    َػػٍة أ ػػر 
.ػرعُط ا.طف..ػػة ا.مػػ.ؤدة فػػ  رمػػ.ِؿ ا.ػػذكرع.ت ا. ػػ. فة, ..كػْف فػػ  ا.مق. ػػِؿ أصػػ ا عفػػدل مػػ. ع.ػػيلف  
ػػػُت فػػػ  إَػػػ.زت   فػػػ  ضػػػذا ا.فػػػراِغ فصػػػرُت أ ػػػاؿ عفػػػ  ا.بلًَػػػعف ا.قػػػدام  .أتقصػػػ  أ  ػػػ.ر  كلمػػػ.  َر

ػػػػ  مػػػػر.ل     عػػػػث عتَمػػػػَع ا..را عػػػػ.ف فػػػػ  طهػػػػرافي .ك.فػػػػت األ  ػػػػ.ُر عفػػػػ  األ ػػػػ .ععة إ.ػػػػ    كَ.
تتض.رب, فمفهـ َمْف أ  رف   اف  ع.َد إ.ػ  كرد ػت.ف .مػفهـ َمػْف  ػ.ؿ إفػ  فػ   ػَف    ػزؿ  صػ.ر 
 , .آ ر راَح عؤكد  اف  ع.مُؿ ف  معف.ِء  فدر ع .س .عفتظُر فرصًة .لهرِب ف  إ دن ا. .ا ر ا.ت  

ـُ أمػػ.م  صػػ.رُة ضػػذا ا.تػػ.أـ ا.م.ػػ.كس ا.ػػذل ال تقف.ػػ  ا.قف.عػػُة  ت  ػػُر إ.ػػ  أ.ر ػػ., .مػػع كػػّؿ   ػػرٍ  ترت ػػ
فف ه.,  ت  َ.ء ذ.ؾ ا.ع.ـ ا.ذل أ.ي  كّؿ اال تم.الت, ف عفم. كفػُت َ.. ػً. فػ  ا. ػ. ِة األم.معػِة 
.لم. كر .ععف.ل م.د.دت.ف إ.  ا. .ب ا. .َر  كاّف  فػ  افتظػ.ِر ا.فػرِج عػات  فػ  أّعػة . ظػٍة زاًػرًا 

ػػَؿ مفهػػ. ع ػػكرل ع ػػ ُؿ  لفػػ  .ػػ  ً. مكّ ػػؿ ا.عػػدعف  ل عػػٍة  أ. الًَػػً., .صػػلْت  ػػع.رُة ا.م. ػػكر .تَر
ط.علػػة .عرتػػدل زعػػً. أفي.فعػػً.ي د ػػبل ا.م. ػػكر متَهػػعف إ.ػػ  غرفػػِة اإلدارة ف. تر ػػُت مفهمػػ.ي رفػػَع رأ ػػ  
 .تَػػ.ض  ف..تقػػْت فظراتفػػ. .كػػاف  م ػػً. مػػف ا. ػػف.ات  ػػد تبل.ػػْت, فهػػ. ضػػ. ع..ػػ.ر عقػػُع فػػ    ضػػِة 

.  ِؿ أمِف ا.مط.ر, .ض. أف. أع.د . دل . را ة ا.فراتيَر
داًرة ال فدرل مف أعف ت دأ .أعف تفته ي األمػُس ضػ. ا.عػ.ـ .ضػ. ا.يػد, د.امػُة رمػٍؿ تلتػّؼ فػ  مك.فهػ. 
.ف ف مركزض.ي  رٌس  .كػ   ل ػً   لعقػة .. ػ.ٍف زفػٍر, أ.  ػرٌس إ ػبلم   ل ػ  ككّػة .. ػ.ٍف عػّدع  
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َ.ا عُس عتف. ل.ف عل  ا.طرفعف .كّؿ ع  ب أف   .َز ا.عقعفي .مػ. ا..رع, .ا. َعف .ا ديي ...ٌة . 
ا.ضػػػمعر!؟ ف..قضػػػعة ت ػػػتّدع  أْف ُع ػػػرَؽ األ ضػػػُر .ا.عػػػ. ُس . قػػػ.ِء ا.قضػػػعة .ر.ح ا.فصػػػري  ػػػعداف 
 ِرف.ف ع..بلف ف.رًا .عطبلف مف .رفتعهم. عل  األ د.ِد ا.م.ت.ؿ .كعؼ ع تلُع أَ .َد . .ٍب طرعػة 

 دي.ـ تذْؽ ط.ـَ ا.لذة  .
 " إع  ع. ع د األمعر ك.ظـ ييي "

  .َؿ .   عفم. كّف. م ت ًعف ت ت ا.د . ة أكف.ء ا.قصؼ :
 " ت.رؼ عفدل أمفعة .ا دة أتمف  أف تت قؽ   ؿ م.ت ي "

 " م. ض  ؟ "
  ا.ت   لهفٍة, فق.ؿ   ٍَؿ ..فت.  ترتَف.ف :

 " أف أم.رس ا.َفس ... مع  ردةي "
ـُ أ.ػبلء  ا.تػ  تفػ .كرْت .أععػد ذراعػ  ا.تػ  تطػ.عرْت علػ   .ػد ع.ػرة أمتػ.ر مػف  ق.عػ.  عفم. كفُت أ.مل

ت  ا. .ذَة ا.ت  ك.ف عرددضػ. مفػت.بًل ا.ضػ ؾ, ..ػـ أكػْف أعلػـ أفػ  كػ.ف  َكت  كفُت أردُد  .كعً. أضزَ.
 عرك   ه. فف   عل  . .ِف ا.فدا .ت ا.ل.ات   عاتعف ..زاء أم  .أ .ات  :

 " دّ ْف  عْؿ .ال تطل.ْف  ْس 
 .د ا.م. ..ؼ ا.كْس "َع ا.مكر  
 

.ِد صػدعق  ع..ػ.ر فػ   ػَف األ.رد.كػ. ,  ...ػُت  بل.ػ  أْف أتملػَؽ كػّؿ ا.قػر.د  مّر أ  .ع عل  َ.
ا.ذعف كػ.ف.ا ع.ملػ.ف كم  ػرعف .كتّػ.ِب تقػ.رعر إلدارة ا.م. ػكر .ل صػ.ؿ علػ  إذف .ل ػدعث م.ػ  أ. 

ا. ػػَف  .ػػد افتهػػ.ء فتػػرة إر ػػ.ؿ إ.عػػ  مػػ. ع تػػ.ج, .كفػػ  .ػػـ أفلػػْا   ػػ.ن تطمعفػػ.ت  افػػ   ػػع رُج مػػف 
 ا.ت قعؽي

ع.رُة أع.ـ ك.فْت ك.فعة .قتِؿ ا.لهفِة .ف..ِة ا.لق.ء ف دا ا.فرح  .ردًا .كًع ً. كاّف أ.اف   ػد مضػ ,  عفمػ. 
ػػِ  اآل ػػر مػػ. تركػػْت علعهػػ. ا.م فػػة مػػف تَ.ععػػَد  ػػ  .كػػّؿ مفػػ. عقػػرأ فػػ  تضػػ.رعِس َ. هػػً. .َ. . ففػػ. َ.

فتل.ذ  ..صػمتي أ.راؽ صػفر مَ.ػدة كافهػ. مدف.فػة فػ   .فد.بي مفرداٌت متل.كمة ت َُؿ مف فف ه.
تػػػراِب ا. ػػػفعف .م ر. ػػػة ا. ػػػ.اؼ عضػػػّمه. كتػػػ.ب  يػػػبلٍؼ مهتػػػرئ ... ػػػٍة  ػػػ..ل.ف األ مػػػر .األ ػػػ.دي 

 صف .ت عتعقة عل  ا.رغـ مف أّف ال أ د  ّل ه.  .ن كّؼ ا.ما .ةي
ذكَر  ػط.َر ا. داعػة ا.تػ  َلَس ع...ر عل   .فِة  رعرل .اض.ً. رأ    عف كفع  كاف  ع ..ُؿ أْف عت

طم ػػْته. األ ػػداُث ا.متت..عػػة ا. ػػرع.ةي كػػ.ف عَعػػُب علػػ  أ ػػًلت    ػػذٍر .ػػدعد, كػػاف ا. ػػ.ؼ  ػػد مػػّد 
َذ.ر  ف  فف   ف.ّله. أ. كاف  ع.عد اكت..ف ي .ض.ُت كّف  مرّ تً. علػ  كتفػ  فَفػَؿ  .ػكٍؿ غرعػبي 

فػػعف دام.تػػعف كػػـ راَح عرفػػُع  معصػػ   ػػ  ُت عػػدل مرتػػّدًا, . عفمػػ.  ػػا.ت  عػػف ا. ػػ ب, تتطلػػَع إ.ػػّ   .ع
 األفي.ف    ذٍر  ت  ظهرِت ا. ط.ُط ا.زر .ء ا.مت.. كة عل  ظهر  كافه. .ق.ؽ ف  أرٍض َرداءي
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 " َمْف ف.َؿ  ؾ ضذا ؟ "
  ا.ُت  ي .ء كاّف األمَر ص.ُب ا.ت معف فتداركُت ا. ؤاؿ   ؤاؿ آ ر :

 " .م.ذا ؟ "
 أَ.َب  فظرٍة  زعفة :
 ضدافي "" ف   َف مدعفة زا 

.ق.ء ا.ق ض علع ي  كـ راح عقّص علّ  م ...ة ضر. ِ  إ.   .ك ت.ف .ا 
 " ..كف م. ا.ذل دف.َؾ إ.  ضذ  ا.مَ.زفة ؟ "

 " كفُت أرعد ا.هرَب مف ا.م. .ر  اعة طرعقٍة ك.فتي "
 " ا.م. .ر !؟ "

ضػذا ا.مكػ.ف   ا.ُت  . تيراٍب فهّز رأ   كـ الَذ  صمٍت .ععف.  زاًيتػ.ف ت  كػ.ف عػف فقطػٍة ك. تػة فػ 
كػػ  تر ػػَ. فظراتػػ  عفػػدض.,  تػػ  افت ػػ  إ.ػػ  فظراتػػ  ا.مفتظػػرة  فضػػ.ٍؿ ألْف عقػػ.ؿ أل .ػػ ء, . عفمػػ. 

 أصّر عل  صمت ,  دأُت  .. دعث عف فف   م ّرضً. إع.  عل  ا.كبلـ :
 " ك.فت  ف.ات ص. ة ع. ع...ري "

 ػ.مة  ػ رعٍة تلػ.ُح علػ  .ػفتع   لُت مفتظرًا مف  ت.لعقػً. أعػً. كػ.ف غعػر أفػ  اكتفػ   هػزٍة مػف رأ ػ  .ا ت
 فاضفُت :

 " كفَت م ظ.ظً. أفؾ .ـ ت.ش تلؾ ا. ف.اتي "
 " ييييييييييييييييييي "

 " أعف   ف.ات ا. .ؼ .ا. رب .ا.هر.ب يي "
  .ط.ف   فظرة تافعٍب .  رعة كـ  .ؿ م تَفزًا :

 " .ضؿ كفُت أف. ف   ع. ة ؟ "
 ككعر مف ا. رب .م.اَهة ا.مػ.ت فػ  كػؿ . ظػة " أعرُؼيي أعرؼ ..كف مهم. عكف ف..مفف  أض.ف 

هً. .َ. ي " .َ 
 " كّؿ ضذا ضعفي "

  .ؿ كاّف  ع  ُر مف م..ف.ت  كـ أض.َؼ :
" أعػػرُؼ ذ.ػػؾ فلقػػد ع ػػرُت ا. ػػد.د ا. ػػ.رعة ا.تركعػػة ا..را عػػة . .تلػػُت  ػػفتعف فػػ  كرد ػػت.ف ..اَهػػت 

 ا.َ.ع .ا.م.ت .ييي "
 ت. ؼ  لعبًل كـ راح عكرر :

 يي كؿ ضذا ضعفييي "" كؿ ضذا ضعف ي
تطل.ُت إ.ع  . د ا تفزف  كبلم  مفتظرًا أْف ع  رف   ... ء ا.ذل ع.تقد أف  .عس  ..هّعف فتطلَع إ.ّ  

 ض.زًا رأ     زف :
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" كّؿ ضذا ضّعف  عفم. ترن  .عفعَؾ كعؼ ت قط  ف.عتؾ  ا بلـ كفَت ت.تقد أفه. ك عرة,  ؿ إفػؾ كفػَت 
 بلـي "ت  ب  اف ال  ع.ة .ؾ  .رج ضذ  األ 

 " ييييييييييييييييييييي "
 " كـ فَاة تَد أفؾ . دؾ ا.ذل  فعت  ص.ر أ بلمؾ عل  رم.ؿي "

.ـ أفهـ  ..ض ط م. ك.ف ع.عُر إ.ع  ..كف  كفُت أتطلػُع إ.عػ   حعَػ.ٍب .متفقػً. م.ػ  ف.ػَ.  إصػي.ً  
هػػً. كبلمػػ  إ.ػػّ   طرعقػػٍة ال ت لػػ. مػػف ا.فظ.ظػػِة .اال ػػتفزاز كا فػػ  عػػدفُع تهمػػًة إ.ػػ  م.اصػػلِة  دعكػػ  مَ.

 عف فف   أ. علصؽ تهمة    :
" أف تػػذضب إ.ػػ  ا. ػػرب ُمَ ػػرًا أمػػر ال عػػدفع إ.ػػ  األ ػػ  .ا. ع ػػة ..كػػف أف تتػػرؾ عملػػَؾ .م ػػتق لَؾ 
.تقطع آالؼ األمع.ؿ ك  ت.اَ  ا.م.ت ط.عً. . ر . ِة صدر كـ فَاًة تكت.ػؼ أفػؾ تػد.ر فػ  داًػرة 

 ا. دع.ةي "
ػدُته ـَ مػف أ ػل.   اال ػت.بلً  .ا..ػداً  ا.ػذل كػ.ف أدركُت مػ. كػ.ف عرمػ  إ.عػ  فَ. . فرصػًة .كػ  أفػتق

هة إ.ّ , .كف .  ػؿ أْف أفطػؽ  كلمػِة .ػم.تٍة أ. افت ػ.ر  فف ػ  ا.تػ  أدركػْت  عص.ُغ    ع .رات  ا.مَ.
األمػر   ػػؿ  مػػس  ػػف.ات, ت. فػػُت فػػادرَؾ مػػ. عػد.ر فػػ  ذضفػػ  .أدرَؾ  ػػاف  عػػد.ُت عػػف إ ػػداء رأعػػ ي 

  .ؿ كاف  عفه  ا. دعث  ..ت..دؿ :تطلَع إ.ّ  م تَفزًا كـ 
 "  ْؿ م. ت..ُء ! "

غعر أف  افتقلُت إ.  م.ض.ٍع آ ر, م ..اًل ت فعَؼ ا.َّد ا.ذل تلّ  ف. .ف ف ف ت.عد تَر ػًة .ػـ فكػْف 
 مؤضلعف . .ضه. مفذ ا. دء فقلت .  م.ز ً. :

ة ؟ .تذضب .تدرَس ا.فق  ف  ا. .زة ٓٛٔ" ..كف م. ا.ذل َ.لَؾ تيعر م .رؾ   ي "دَر
 كـ أضفُت    رعٍة :

 " أعه. ا.م.رك   ا..فعدي "
ه  عبلمُة  ٍَؿ تدارك   .العتراؼ :  تطلَع إ.ّ  ف .فْت عل  َ.

 " ف.ـ م.ؾ  ؽي "
ْف  . .ػػد . ظػػ.ِت صػػمت ا ػػتدرَؾ مػػداف.ً. عػػف فف ػػ   .فت.ػػ.ِؿ ا.قف.عػػة  كػػّؿ  طػػ.ة ع ط.ضػػ.  تػػ  .ا 

 م..عر ي ك.فت ف  ا.م.ضِع ا. طا .ت رعر  .ذ.ؾ    ِف فعت  .ف ؿِ 
 " كفُت أ  ث عف ا. دعؿي "

دت  ؟ "  " .ضؿ َ.
  ا.ت  كم ...ٍة .لفعِؿ مف  فق.ؿ:

 " ا.مهـ إف   ...تي"
دف  أتطلُع إ.ع     رعٍة, أض.َؼ :  . عفم. َ.

 " ر م. ا. طا عكمف فعف., أ. ف  . ء  .رج األ زاب أ. ف  ا.فظرعة فف ه. أ. ييي "
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 .  ؿ أْف عكمَؿ كبلم   لُت:
 ا...ب ا..را   فف  ي "" أ. ف  

 ضّز رأ    ح..رة غ.مضة كـ فهَض .غ.دَر ا.ق.عةي
 

تـ فقلف. إ.    أ.رد.ك.    آ ر عقُع َف.ب غر   إعراف  عف مدعفت   ـر آ .د  ٖٜٛٔف  فه.عة ع.ـ 
.أفدم.ػػؾ .ع .ػػد عػػف طهػػراف م ػػ.فًة تقط.هػػ. ا. ػػع.رُة  ..ػػِر  ػػ.ع.تي عقػػع ضػػذا ا.مَمػػع  ػػعف تقػػ.طِع 

لعة م.ّكلة  ذ.ؾ .ادعً. مكلػث ا..ػكؿ, ضفػ.ؾ فػ   .ػِر ا.ػ.ادل تفػ.كرْت مَم.عػة مػف كبلِث  بل ؿ َ 
 ع.ـ مهتًرةي ا.مَّمُع م .ٌط  ا بلٍؾ ..ًكٍة .تفتصُب ف  ز.اع.  أ راج مرا  ة عتف..ُب فعه. ا. را ػَة 
َفػ.د غ.ضػ .ف, ع  كػػ.ف عػف كػػّؿ  ركػٍة ع  ػػ .فه. مرع ػًة كػ  ع ققػػ.ا فػز.اتهـ ا.ي عػػة  ػاْف عصػػ. .ا 

ؿ م.ت.  . عؿ إف  ف .ض.ت  ف.د هـ .ع   .ا أ  .مه. .عت ذ.ا م. ؼ ا.تهعؤ .لرم ي عدعُر ا.م. كر َر
.دف. ف  ا.مكػ.ف أعلػَف أم.مفػ.  صػرا ٍة  ػاّف َمػْف عػدفع .ػ  أ.ػؼ ت.مػ.ف   ..ش, .مفذ ا.ع.ـ األ.ؿ .َ.

دتػ  ع تطعُع مي.درة ا.م. كري مف .ف.  رعة ا تعػ.ر مػف ع.ػ.ركف. ا. عمػة فتطل.ػُت إ.ػ  ع..ػ.  ر فَ.
 عتطلع إ.ّ  .كّؿ مف. عردد ف  دا ل  " .ف أ ت.ر غعرؾ ع.  درل "ي

دّب ف..ط غرعب عفد ع...ر فراَح عفظػُؼ ا. عمػة .عرتػُب األ.ػع.ء  هّمػِة َمػْف عفػ.ل اإل .مػَة األ دعػة 
ف  ضذا ا.م. عي صفَع مػف علػِب ا.كػ.رت.ف رف.فػً. رتػَب فعهػ.  .فتظػ.ـٍ مػ. َل ػ  م.ػ  مػف كتػٍب أغل هػ. 

.تف عِر .ا.فق  .ا.ف . .كت.ب ممزؽ ا.يبلؼ . ..لية اإلفكلعزعة  .ر   يفلػة مفػ  ت ػت م دتػ , ف  ا
 عرفُت ف  م.  .د  اف  ر.اعة   ع.عؽ ا.لعدل ..تر.   ي 

ك.ف عَلُس عفد  .ِب ا. عمِة ص.متً. .ض. عقطػُع األغصػ.ف ا.ع.  ػة, ع رعهػ. .عػد ُب رؤ. ػه. صػ.ف.ً. 
.مله. ف  ا.تمػرعِف علػ  ا. ػط, .كفػُت أ  ػد  علػ  ض. ػِ  ضػذا فقػد مفه.  ص ً.  ا َ.ـٍ م تلفة .ع ت

ك.ف ا.. عد مف  عف ا.بلًَعف ال ع د. علع  ا.ضَر عل  ا.رغـ مف رد.ِد أف...  ا.يرع ة فػ   .ػض 
األ عػػ.ف .ا.تػػ  تظهػػُر عفػػد  ك ػػ.الِت غضػػٍب .ض ػػتعرعة ع ػػ..ُؿ إ ف.ءضػػ.  ػػ.الفز.اء فػػ  ا. عمػػِة أ. 

أ صػ  ا.م. ػكري ت ػدأ أعراضػه.  ز.غػ.ِف فظراتػِ  .تكلّػِس ا.ز ػِد علػ   ع ت.د عػف م.ضػِع ا. عػ.ـ إ.ػ 
ي عيػرُز  .د ع  كاف   د ..رَؼ عل  ف. ِة صرٍع أ. إغم.ء, كـ ع دأ  فهِش َ د  كافػ  مصػ.ب  َػذاـٍ
ـَ ا.كػ.مَف فػ   أص. .  ف  مفتصِؼ صدر  عفد عظـ ا.قّص تم.مً. م ػ..اًل فػتَا ف.فػذٍة فعػ  .ُع ػرَج األ.ػ

ة .ض. عػردد كبلمػً. غ.مضػً.  صػ.ٍت مت .ػرج, . عفمػ.  ػا.ُت  مػرًة عػف  ػ ب ف.لتػ  ضػذِ  ر. ِ  ا.بلً 
 أَ.ب  طرعقة َ.دة :
 " أرعُد أف أ رَج  ل  ي "

 تطل.ُت إ.ع   فظراِت .ّؾ ..فقة, فاض.َؼ :
 " ك  أفظف  مف أدراف َ دلي "
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ِح َمػْف عػت لص مػف كقػِؿ  .د ذ.ؾ عفز.ل أ. عطلُب مف   فظ.ظٍة أف أترك  . د  فا.ّ   .  رغ تػ   فػر 
م ػػػؤ..عة أ. ا..ػػػ..ر  ػػػ...َز عػػػف تقػػػدعـِ .ػػػ ء ع.ػػػعُف ضػػػذا ا.كػػػ.ًف ا.ػػػذل أرا  عتمػػػزُؽ أمػػػ.م  كافػػػ  
ع.صفة م ..رة ف   فعفةي . عفم. أع.د إ.  ا. عمِة ك.فعة أَد  َ.. ً.  هد.ء .ضػ. عتطلػُع إ.ػ  ا.ػدـُ 

. أرا  مقرفصػػً. .رأ ػػ   ػػعف ا.ػػذل ع ػػعُؿ علػػ   ػػ.عدِ  مػػف أكػػر  ػػدٍش  يصػػٍف أ. م. ػػ  ا. بل ػػة, أ
 . ع , ع.تصُر أف.مل   ق.ٍة  ت  عتدفَؽ ا.دـ مف ت ت أظ.فر  .ض. عفظُر  .فت..ء إ.  ا.قطراِت ا.ت  
تت . ُط عل  ا.تراب,  .د ذ.ؾ ع..د إ.  م. ك.ف علعػ  م ػ..اًل إ فػ.ء فظراتػ  فػ  األرِض   َػٍؿ أ. 

 ع.يُؿ فف    ..قراءةي
.ال ع رُج مف ا. عمة إال .قض.ِء  .ٍَة ضػر.رعة مت ..ػعً. ا. ػدعَث  ك.ف عقض  م.ظـ . ت   ..قراءةِ 

مع اآل رعف, . ت  م.  ك.ف  دعك  عقتصُر عل  ا.كتب, .كلم.  ...ُت ا. دعَث م.  عف تَر تػِ  
فػػػ  ا.َزاًػػػر ا.ػػػذل  ضػػػ  فعهػػػ. كػػػبلث  ػػػف.ات أ. تَر تػػػ  مػػػع األفصػػػ.ِر فػػػ  كرد ػػػت.ف, كػػػ.ف عيّعػػػر 

تي .ف  ا.لعِؿ  عفم. أ.ضم   اف  ف.ًـ ك.ف ُع ػرُج مػف ت ػت م دتػ  ا. دعث  ل . ٍة أ. عكتف   ..صم
هػػ  ا. ػػزعف  لػػؼ  ػػ . ٍة  ػػ.داء مػػف  دفتػػرًا صػػيعرًا .علػػ  ضػػ.ء ا.فػػ.ف.س ع ػػدأ  ..كت. ػػة فع تفػػ  َ.
د ػػ.ِف  ػػَ.ًر  فا  ػػ   كافػػ  عكتػػُب .صػػعت  األ عػػرةي .أ ع.فػػ. كفػػُت أ ػػترؽ ا.فظػػَر إ.عػػ  فػػارا  ُع ػػرُج 

تر.   , عرّكز فظر  ط.عبًل عل  صف ٍة .ا دة .عد  األ رن تت رُؾ ت ػت ر.اعة   ع.عؽ ا.لعدل ..
ػً. مػػف ا. عمػةي ع.ػػ.د الضكػً., عطفػػُئ ا.فػ.ف.س .عرتفػػُع .ػ عر  أ. أفعفػػ   ا. ط.فعػةي د ػ.ًؽ .عػػفهض  .َر

 ا.ذل ع.رخ ا.ر.حي 
 

مػف  مرًة .ف ػف مف.ػيل.ف ك...ػ.دِة   ركػٍة َف.فعػة كاففػ. ف  ػث عػف مففػٍذ فػ  ضػذا ا.كػ.ف كػ  فف.تػؽَ 
أ ر  أ. كافف. فتدافُع  .ألذرع ك  فصَؿ إ.  كقٍب ف  ا.فض.ء فلصُؽ علع  أف.فف. ك  ف.ـّ ض.اًء   ؿ 
ـَ .ػّ .ؾ ا.تػذاكر ا.ميلػِؽ .ل صػ.ِؿ  أف ف تفَؽ ف  ضذا ا.ِقدِر ا.ض.غط, .ا فعف ف  طػ. .ر .ضمػ  أمػ.

لػة, صػرَخ .ػػ.ب  علػ   ط. ػِة  ػفٍر إ.ػ  أّل مكػػ.ف,  ط. ػة  ػفر ف ػ. ا.مَهػ.ؿ  ر لػػٍة مليػ.ٍة أ. مَؤ
كردل ف   ف. أف عقر ً.  د .دغت  إال أّف ذ.ؾ .ـ ع دْث  ؿ ك.فْت صر ت  تدّؿ عل  ا ته.ٍج طف..  
 عث أف  اكت.َؼ .. ًة غرع ةي تَمَع أغلُب ا.بلًَعف ك  ع..ضد.ا االكت..َؼ ا..َعبي ك.ف ا..ػ.ب 

َؽ م عِط ا.داًرة, . عفم. ال تَد مفرًا عط.رد عقر ً. كـ ع .صرض.  داًرٍة مف ف.ٍر فت ..ُؿ ا..قرُب ا ترا
.تعاس مف فّؾ ا. ص.ر عفه., تقُؼ عفد ا.مركز تم.مً. كـ ترفع فصػفه. األمػ.م  .تيػرُز إ رتهػ. فػ  

 َ مه. .تم.تي  
أ ػرعُت إ.ػ  ا. عمػة صػػ.ر ً. علػ  ع..ػ.ر كػػ  عػفهَض .عػرن االكت.ػ.َؼ ا.يرعػػبي تطلػَع إ.ػّ    ػػر.ٍد 

مف اكت..ف  ا.متا ري . عفم.  ػا.ت  إْف كػ.ف  ػد .ػ.ضَد ضػذا األمػَر مػف  ض.زًا رأ    بل أ ..عٍة,  . راً 
   ؿ, أَ.َب :

 " .قد ذكر  فعت. ي "
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تطل.ػػُت إ.عػػ   يرا ػػٍة فػػا رَج كتػػ.ب   ضكػػذا تكلػػـ زراد.ػػت   . ػػد.ف عفػػ.ء فػػ  ا.  ػػث فػػتَا ا.صػػف ة 
 .راح عقرأ  ص.ٍت ع.ؿ :

ػ   ّمتػ  ا.م ػم.مة " إف مف ع عط    .هب ا.َ د تفته     ا. .ؿ إ.  م. تفت ه  ا..قرب إ.عػ  فعَ.
 إ.  ف ر ي "

كـ أط ؽ ا.كت.ب .أع.د  إ.  رّؼ ا.ك.رت.ف ..اصَؿ ا.كت. َة ف  دفترِ  ا.صيعر د.ف أف ع.عر اضتم.مػً. 
 .لهفت ي

 
ؿ .عس ا.طف..ة .ا.ت.رعخ ا.م.ترؾ  ؿ م. ض. أك ر, فه. فف   ا.ت     ؿ  رّل ع.دف  إ.  ضذا ا.َر

, أَل ػػه. أمػػ.م  أتاملهػػ. صػػ.متًة, ض.دًػػًة مكػػؿ طفلػػٍة  .طًػػة, أ..مهػػ., أغرعهػػ. تتمػػرد علػػّ  .أ ػػ.م ه.
  .العتراِؼ .كفه. تدع.ف  إ.  .. ة فرٍد:

 " ض , أف.  .قل  . د   ا.مدر عف فمْف أفِت أعته. ا. .رة ا.ت.فهة؟ "
 " ييييييييييييييييييييييي "

أففهػػ.  فػ.ٍز  ػػ. ؽ, أذّ.هػ.  هزعمػػة .ػػف عػدمرف  صػػمته. ا. ػ. ُر فافقػػ.د إ.ػػ  رغ تهػ. . ػػ  رغ ػة .ك ػػِر 
تف ػػ.ض. أ ػػدًا, .كفػػ  .فػػ  كػػّؿ مػػرٍة أعػػ.د  . ػػرًاي ..كػػ  أ ػػرَر  قػػدل علعهػػ. أمف.هػػ. مػػف مصػػ.  ت  
  َِة ا.رف.ة عف ت.افِ  األف..ؿ فاَدض. أم.م  أككَر رف.ة,  ؿ ت  ُر مػف .ضػ.عت  .صػير عقلػ  

إ.ّ  مف غضػ   كػ..يف.ِة فػا ؼ أم.مهػ. عػ.َزًا  . ّلة تَر ت  ف  ا. ع.ة, . عفم. أ رُر ف ع.فه. تت لؿُ 
 م.ترفً.  هزعمت  . ...َز عف ف.ِؿ أّل . ءي

 " ع...ر َمْف أفَت ؟ أف. ال أعرفؾي "
 "يييييييييييييييييي "

 " " أَ ف    ؽ ما .تف. ا.م.تركة!
 " أف. أفَت أعه. ا.ي  ي "

 
ؿ فركضػػػُت إ.ػػػ  غرفػػػة مػػػدعر .ػػػـ أعػػػْد أطعػػػُؽ أفعفػػػ  .صػػػرا   . ػػػد تَػػػ..زِت ا. ػػػ.عة مفتصػػػَؼ ا.لعػػػ

ا.م. ػػكر .أ  رتُػػ   ػػاّف صػػدعق  ع.ػػ.ف  مػػف أ.ػػـٍ فػػ  ضر ػػ  ع ػػ  أف أ صػػَؿ علػػ    ػػة ُم ػػّكفي 
تطلػػَع أغػػ.  . ػػم  إ.ػػّ   .عفعػػ  ا. مػػرا.عف . ػػد ضطػػَؿ فّكػػ  ا. ػػفل   تػػ  غطػػ  عفقػػ ي م ػػكف  مػػف 

ا. ػػ.ب  كتفػػ  كػػـ .ػػ.ن ذراعػػ  إ.ػػ  ا. لػػؼ .دف.فػػ   قػػ.ة فت.كػػرُت  تػػ   ػػقطُت علػػ  األرضي ركػػؿَ 
 قدمػػ  .ضػػػ. عػػػردد كبلمػػػً. .ػػػـ أفهمػػػ ي عػػػدُت إ.ػػػ  ا. عمػػػة فػػػادرَؾ ع..ػػػ.ر  ع ػػػَة م ػػػ..ل ف ػػػدا أمػػػ.م  

دتُ    َ.. ً. ك..دت  عفد  .ِب ا. عمِة .ض. ع رـُ  عطً.  د متم. كً. م ..اًل إ ف.ء أ.م ي ف  ا.ص .ح َ.
دف  أتطلُع إ.ع  افت.ػَؿ االف.ػي.ؿ  ػ..ت فكعر .كفّػ.  ت رمػ.ف ا. ػعط ا تّل  مف  م.ش ا. عمة, . عفم. َ.

د.فم.  صد, .كف  ..م.رفتِ     أدركُت م. ك.ف عد.ُر فػ  ذضفػ   تػ  افتهػ  مػف  ػرـِ ا. ػعطي ا.تفػّت 
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إ.ّ  فا.ضمت   .دـِ مرا  ت  . ي راح ُعد ُؿ طرَؼ ا. عِط  عف أ ف.ف  .ع      هزاٍت  فعفة ك  عتاكَد 
َػرٍة كػـ أفلػَت ا. َػَر مػف كفػ  ف ػقَط علػ  مف إ ك.ـِ ر طػ  .لضػرسي ر ػَط طػرَؼ ا. ػعط ا.كػ.ف    

األرض فهـّ  حع.دِة ا.م ...ةي تد لُت ص.ر ً.    فتطلَع إ.ّ   يضٍبي أم ػكُت ذراعػ  .ضززتهػ.  قػ.ة 
ك  أ. ظ  مف ُ  راف  غعر أف  دف.ف  مف صدرل فته..عػُت علػ  األرضي فهضػُت مت. ػبًل  ػ  أف 

 ال عف.َؿ م. عف.ل ف.ل  :
  ت  .. ت. لُت    .ك  عر لؾ إ.  ا.م ت.ف ؟ " "  اذضب إ.  أغ.  . م 

 لُت .أف. أم ُؾ ذراع  فافلتهػ. مػف   ضػت  .ضػ. عتطلػُع إ.ػّ   يضػب, كػـ م ػكف  مػف ع. ػة  معصػ  
مت فزًا .لم.اَهة, . عفم. رآف  أفظُر إ.ع   دض.ٍة, أفػزَؿ عػد  ا.تػ  كػ.دْت تهػ.ل علػ , . ػداًل مػف أف 

َّ  .  كبلمً. فظً. .ا.ز د ع ه  :ع.تذَر .  تط.عُر مف فم  عل  َ.
 " أعرفَؾ َ .فً. .ذ.عبًلييي "

 ت. َؼ   ؿ أف عكمَؿ َملت , كـ . ليِة اعتذاٍر ال ت ل. مف ك رع.ء أض.َؼ :
 " َمْف أغ.  . م  ك  تت. َؿ    ؟ .مف أَؿ م.ذا ؟ " 

رخ .ػػػـ أَػػػْد . ػػػعلًة .مف.ػػػ  فتركتػػػ  .د لػػػُت ا. عمػػػة .أفػػػ. أ ػػػترُؽ ا.فظػػػر إ.عػػػ ي  .ػػػد  ضػػػع د ػػػ.ًؽ, صػػػ
دتػػُ   ػػ. طً. علػػ  األرض .ا.ػػدـُ عتػػدفؽ مػػف فمػػ ي  ػػك ُت علػػ    صػػ.ٍت م فػػ.ؽي ركضػػُت ف ػػ.  فَ.

ه  م.ًء .أف. أصرُخ    .أضّز  ف. تعقَظ مرت..ً. .ععف.  زاًيت.ف . د ا تف   .ادضم.ي أَل تُ     .فدًا َ.
ه  .رأ    ت  ا ت..د .عع ي رف.ُت ا. عَط مػ ف األرض رأ    صدرل .ر ُت أ كُب ا.م.َء عل  َ.

دُت ا.ضرَس ع..قً. ف  طرف ي  ل.ػُت فػ.فعلت  . .ػرته. فػ  فمػ  ف.صػط يْت  ..ػدـي تَمػَع عػدد  فَ.
مػػف ا.بلًَػػعف  ..فػػ. مت ػػمرعف .ضػػـ عفظػػر.ف إ.ػػ  ا.م.ػػهِد  صػػمٍت .مػػفهـ َمػػْف ذضػػب إل  ػػ.ر إدارِة 
ا.م. ػػػكر فَػػػ.ء أغػػػ.  . ػػػم  مترف ػػػً.ي تطلػػػَع إ.ػػػ  ع..ػػػ.ر . ػػػد ضػػػّعؽ ععفعػػػ   تػػػ  غػػػدت. ككق ػػػعف 
صػػػيعرعف كػػػـ أداَر ظهػػػر  ف .فػػػ. .م.ػػػ  د.ف أف عفطػػػَؽ  كلمػػػةي  ػػػدأ تفف ػػػ  عا ػػػذ .ضػػػ.  ا.ط ع.ػػػ  
.ضػػدأْت ف ضػػ.ت  ل ػػ ي ت. ػػَؼ فزعػػُؼ ا.ػػدـي ال ػػْت ا ت ػػ.مة  َ..ػػة علػػ  .ػػفتع  كػػـ ت. ػػ.ْت  تػػ  
اففََر  قهقهٍة كفُت أ   ه. ف  ا. دء  ك.ًءي ض َؾ, ض َؾ مفت.عً. .ض. عتطلُع إ.  ا.دـ ا.ذل ..ث 

   .عفق  فراَح عا ػذ َرعػ.ت مػ.ء, عتمضػمض  هػ. .عػدف.ه. مػف فمػ  كفػ.ف.رة  مػراء .عضػ ُؾ مبل 
  علػ  ا.ضػرِس ا..ػ..ؽ فػػ  طػرِؼ ا. ػعط فػػ.فقّض أكػ.رْت ا.رعػب فػػ  فف ػ ي . .ػْت ععفػػ. هع ػتعرعة 

علعػ  كافػ  عم ػُؾ أف.ػػ  مػف رأ ػه.ي رف.ػ    ػػ . ت  .ا  ه.مػ ي  ّر ػ  مػف ععفعػػ  ا.َػ. ظتعف .ضػ. عػػردُد 
 افف..ؿ كاف  ع .طُب عد.ًا  د أَهَز علع  : زضٍ. . 

 "  تلتَؾ أعه. ا. .فؿيي  ل.تَؾ مف َذرَؾ أعه. ا.مت .س ا..ففي "
 

 ػػػػ.ءْت  ..ػػػػُة ع..ػػػػ.ر ا.فف ػػػػعة . ػػػػدأْت تظهػػػػُر علعػػػػ  عبلمػػػػ.ُت ا.يضػػػػب .رّدات ف.ػػػػٍؿ غ عػػػػة ألتفػػػػ  
 أفػ  كػ.ف عفظػر األ.ع.ء, .عل  ا.رغـِ مػف تفهمػ  .ػ  .  ػ  ا.ػذل كفػُت أؤكػد  أم.مػ  كػّؿ ا.. ػت إال
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إ.ّ   .د.افعٍة .ـ أَد .ه. م ررًا فقررُت أْف أترَؾ ا. عمة .  .أفتقؿ إ.   عمة أ ػرني تطلػَع إ.ػّ  غعػر 
مصػػدؽ .قػػرارل, . عفمػػ. رأن إصػػرارل علػػ  االفتقػػ.ؿ أَهػػَش  .. كػػ.ء مكػػؿ طفػػٍؿ, مت.ػػ كً.  ػػ  .ضػػ. 

دتُف  أ ؼ أم.م  ع.َزًا عف ات .ِذ ا.قرار ف. د.ُت عف ا.فكرِة .فدمُت عل   ػرارل عرت.ُش  .فف..ٍؿ فَ.
 ؿ ازداد     . , .كػّف .ػك.ك   مرضػِ   ػد تر ػ ْت ف. تر ػُت علعػ  أف فتػرَؾ ا.مكػ.َف .فػذضَب إ.ػ  

 طهرافي
 " كعؼ ف رج مف ا.م. كر ؟ "
  .ؿ . د ا تفَع  ..فكرة فاَ ت  :

 " فهربي "
لػػد ا.ػػذل ت.ػػرَض  ََ .ػػ  متمػػكبًل أم.مػػ  فػػ  كػػّؿ  .ػػـ تػػرؽ .ػػ  فكػػرُة ا.مَ.زفػػة فقػػد كػػ.ف .ػػ ُا ا. ػػَف .ا.

. ظػػة, ف.تفقفػػ. علػػ  أْف عػػذضب إ.ػػ  طهػػراف  حَػػ.زٍة . ػػا .ـ أفػػ.  كف..ػػِة ع.دتػػ  عفػػد اإلدارة .ع ػػ..ُؿ 
عَػػ.د عمػػٍؿ . .ػػد ذ.ػػؾ  ػػا. ُؽ  ػػ   اعػػة . ػػعلة  ضفػػ.ؾ أْف عتصػػؿ  اصػػد .ء .عػػد ر.ا .ػػ  أمػػَر ا. ػػكف .ا 

 ممكفةي
  .فَر ع...ر إ.  طهراف ت.ركً. كت   .أ.را  :

 ِمه. أ. ا ر ه. إف .ًتي "" ار 
  .ؿ  بل أ ..عة عل  ا.رغـ مف عقعف   افه. ا.. ء ا.. عد ا.ذل عر ط   .....ـي

 
أ.ؿ مػػػ. .فػػػَت افت ػػػ.ض  .أفػػػ. أتصػػػفُا كتػػػ.َب   ضكػػػذا تكلػػػـ زراد.ػػػت  , ا.كتػػػ.ب ا.ػػػذل تهػػػرأ  ػػػعف عػػػدل 

  أعمػػ.ِؽ ع..ػػ.ر ضػػ. ا. طػػ.ط ا.ككعػػرة ا.تػػ  .ضػػ.ه. ت ػػت األ ػػطر فر ػػُت أ رأضػػ. .كػػاف  أغػػ.ُر فػػ
ػػ.دة فػػ  ا.كتػػ.ب .ا.تػػ  را ػػت .ػػ   صػػ.    فا ػػت.عد صػػ.رت  .تصػػرف.ت  .فػػَؽ األفكػػ.ر .ا.مفػػ.ضعـ ا.مَ.

 .ر م. ضر ْت عل  .تٍر  ّ .س عفد  :
عِ  ا.ل.ـ إ.ع ي "  " أ ّب َمْف ع.لُف     .ر ِ   تَ.

 ي "" .قد تملكهـ ا.ض ؾ فهـ ال عفهم.ف م. أ .ؿ .م. أف.  ..ص.ت ا.ذل عبلًـ ضذ  األ م.ع
 " إّف  ع.ة اإلف .ف م ف.فة  .أل ط.ر .ض  ف.ؽ ذ.ؾ ال م.ف  .ه.ي "

.ا  " إّف األرَض مكتظة  ..د بلء . د أف د.ا ا. ع.ة, فم. أَدرضـ  اْف ت ته.عهـ ا. ع.ة األ دعة .ع َر
 مف ضذ  ا.دفع.ي "

ضقتَؾ ا. .ػرات " اضرْب ع. صدعق  إ.  عز.تَؾي .قد ط..ْت إ .متَؾ  رب ا.ص...عؾ .األدفع.ءيي .قد أر 
 ا. .مة ييي "

 " إّف أغ.ار ا.مففرد  .عدة ا.قراري "
 " ا.تدرب عل  م  ة ا.ذات أدّؽ ا.فف.ف .أص. ه.ي "

 " إّف اكت..ؼ  ف.ع. اإلف .ف .مف ص..ِب األم.ر .أص.ب األم.ر أْف عكت.ؼ اإلف .ف فف  ي "
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ذ  ا.كفػػػ.رة .ػػػف تفقػػػذ.ا " علػػػعكـ أف تكفػػػر.ا أمػػػ.ـ أ فػػػ.ًكـ عػػػف ذفػػػب ت ػػػدركـ مػػػف آ ػػػ.ًكـ, . يعػػػر ضػػػ
 ا.م.ض ي "

 " كؿ إف .ف ت.َز.ف عف ت.لعم  ا.طعراف عّلم.  عل  األ ؿ أْف ع رَع  .. ق.طي "
ذا  " افظْر إ.  صي.ر ا.فػ.س .أ ػص مػفهـ ا..ػ.راء  ػاّل  عػ.ف ملتهػب ع.ػك.ف ا.ػدضر .تصػ.رعف ي .ا 

 ف  كؿ .ك.ني " م. أصيعَت إ.  ضذا األفعف ا...ك  فبل عف.تفَؾ أْف تفصَت .ف راِت ا.لذة
" ت .رؾ ر.ح ا...صفة ر. ػً. . .ػعً. طع ػً.  ػرًا طلعقػً. عػر ص علػ  م ػتفق..ت األ ػزاف كافػ  عتم.عػؿ 
مفهػػػ. علػػػ  ف.ضػػػرات ا.مػػػر.جي ت ػػػ.رؾ مػػػف ر.ح عكػػػر  ا.ي.غػػػ.ء ا.م ػػػتكل عف ا.ف. ػػػدعف ا.صػػػ.اب .كػػػّؿ 

 ف. ص عت.زز  ... .سي "
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
أط قُت ا.كتػ.َب .أعدتػ  إ.ػ  مك.فػ  علػ  ا.ػرؼ ا.كػ.رت.ف , عفػدض. . ػع فظػرل علػ  ا.ػدفتر ا.صػيعر 
ا.ػػذل كػػ.ف عكتػػُب فعػػ  علػػ  ضػػ.ِء ا.فػػ.ف.س  .ػػد أْف عتاكػػَد مػػف ا ػػتيرا   فػػ  ا.فػػ.ـي  ...ػػُت ك ػػَت 

ا.ك.ػػػؼ عػػػف كفػػػِ  ضػػػذا ا.كػػػ.ًف فضػػػ..  م .فظػػػً. علػػػ  أ ػػػرار  إال أفػػػ  .ػػػـ أ ػػػتطع مق..مػػػَة إغػػػراء 
 ا.ي.مض, .ا.ذل كلم. ا تر ُت مف  ..رُت   .د  عف ي

عل  ا.صف ِة األ..  مف ا.دفتر كتَب  .. ط ا.ك.ف  عف.اف ا.كت.ب :   ر ..ة ف  ا.َلػِؽ .ا.َبل ػة 
  ي .ـ ا تطْع كتم.ف ض كت  ف.فطلقػْت  صػ.ٍت عػ.ٍؿ .را ػْت ترتفػُع .ترتفػع  تػ   ػم.ُت طر ػ.ت 

  عمة .ص.َت أ د ا.بلًَعف عق.ؿ  يلظة :عل   .ِب ا.
 " أ   فرعد فف.ـ .ف. أفت م .ش؟ "

 ضػػػعُت ا.لعػػػؿ فػػػ   ػػػراءِة مػػػ. كت ػػػ  صػػػ.    .أفػػػ. أكػػػتـُ ضػػػ ك  . ػػػ...   تػػػ  ارتفػػػَع صػػػ.ت أذاف 
ا.فَػػري .ألفػػ  أعػػرُؼ فػػز.ات صػػ.    .ع كػػ  فقػػد  ػػررُت ا تف ػػ.خ ا.كتػػ.ِب .اال تفػػ.ظ  ف ػػ ٍة مفػػ  

ـَ  ػ.ألمر, ف ػدأُت فػ  ا.لعلػة ا.ت..عػة ا تف ػ.  ي . ػد  قعػْت ضػذ  ا.ف ػ ة م.ػ  د.ف  م.ػ  د.ف أف ع.لػ
 أف ع.لـ مت عفً. ا.فرصة .ف.رض.ي

 
 
 
 
 

 رسالة في الجلق والجالقة                      

 لشيخ الطريقة الجاهرية الحّر الفقير                
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 توطئة
 
 
 
 

   ـ   ا.ر مف ا.ر عـ
أ.ػػرِؼ ا. لػػِؽ . ػػّعِد ا.مر ػػلعف م مػػد  ػػف آمفػػة األمػػعف ا.ػػذل ُأر ػػَؿ .لفػػ.ِس .ا.صػػبلُة .ا. ػػبلـ علػػ  

ر مًة  . طً. ا..رع.ة .ل لِؽ ف.مًة ال فقمة معّ ػرًا أمػ.رضـ  مػ. ت.ػته  األففػُس ا.ت.ًقػُة .ل ػمّ. م.طعػً. 
ف  ػػّب ا.ف ػػ.ء ا.َ ػػَد  قّػػُ  َػػ.عبًل ا.لػػذَة  مفز.ػػِة ا.. ػػ.دِة مؤا.فػػً.  ػػعف ِ  .ا. ػػ.ِ  إْذ  ػػ..ن فػػ  دفعػػ.   ػػع

. راءة ا.قرآف ا.كرعـ  مفز.ٍة .ا دٍة ..ـ عترْؾ ف  .ؤ.ِف ا. لػِؽ .ػ.ردًة .ال .اردًة ف ػّؽ  ػذ.ؾ أف عكػ.َف 
ػٍ  . ػ  .ف ا..زعػز ا.ق.ًػؿ " فرعػد  كػـ ا.ع ػَر .ال  ـَ األف ع.ء .ا.مر لعف ُمتّمً. ر ..ت  عل  أكمِؿ َ.  .ت

 فرعد  كـ ا.. َر "
 . .د

ـْ عزعزل ا.ق.رئ ضداؾَ  ـَ .ا. ػهَ. .أمت.ػَؾ  متػِع ا.ػدفع.  اعل ُ  .فَ.َؾ مف اآلك.ـِ ا.ك عرِة .غفَر .ػَؾ ا.لمػ
  ؿ اآل رة فهػ. رّب ا.َمػ.ِؿ  ػ..ُؽ ا.فتفػِة .غػ.فُر ا.ػذف.ِب .ضػ. ا.ق.ًػُؿ فػ  م كػـِ كت. ػِ  ا.مَعػد " إف 

ـْ رعػػػ.َؾ   أف ر ػػػَؾ ال عفظػػػ ػػػ.ِ    ال عيفػػػر أْف ُع.ػػػرَؾ  ػػػِ  .عيفػػػر مػػػ. د.ف ذ.ػػػؾ " .اعلػػػ ُر إ.ػػػ  ا.َ.
فمػػػ. عفظػػُر إ.ػػػ  ا.قلػػػ.ِب .مػػ. تك ػػػُب .ال ع دعّفػػ  مفػػػ.فٌؽ أ. ك.تػػػُب تقػػ.رعر عػػػّدع  ا..فّػػػَة  .األَ ػػ.ِد .ا 

 .ا..رَؼ فه. ا...رُؼ  م. ع ف  .م. عظهر .ِف.ـَ  .  .كعبل
لػػػِؽ  َُ إّف مػػػ. دف.فػػػ  إ.ػػػ  ت ػػػَعِؿ ضػػػذ  ا..كعقػػػة .كت. ػػػِة ضػػػذِ  ا.ر ػػػ..ة ا.تػػػ  أ ػػػمعُته.   ر ػػػ..ٌة فػػػ  ا.
ػ.ؿ ا.ػدعف ا.ػذعف ف ػ.ا  .ا.َبل ة   ص.ف.ً.  ه. ا..ضـَ  كّؼ ا. قعقة مفعرًا  ل.َب ا. .ًرعف مػف ظلمػِة َر
ا.ت. عػػَد .األصػػ.َؿ .ف ػػذ.ا ا...اطػػَؼ .ا..قػػ.َؿ .را ػػ.ا عقّل ػػ.ف األمػػَر  مػػ. ُتملػػ  علػػعهـ أضػػ.اؤضـ ف للػػ.ا 

َلَقَة كم.  لل.ا ا.قتَؿ .ا.يزَ. . ّرمػ.ا ا...ػؽَ  ََ .ا..ػدَ. إرضػ.ًء ..ػر.ِر أفف ػهـ .ظػبلـِ  ا.فلقَة . ّرم.ا ا.
عقػػ..هـ ..ػػّؿ ر ػػ..ت  ضػػذل تفعػػُر .لضػػ.ًِع در ػػ. .تزعػػُؿ عػػف ففػػِس ا.مكػػر.ِب كر ػػ. .تدفعػػِ  مػػف ا. ػػّب 

 مفز.ًة . ر .
.قد عزمُت عل  كت. ِة ضذِ  ا.ر ..ة  .د ا.ذل .قعُت  أكف.َء درا ت  ط.. ً. .لفقِ  .ا..لـِ ف   .زِة  ـ مػف 

ؼ مػػف .ػػع.خ ا.ففػػ.ؽ .ا. ػػداِع .ا.ت ػػ.عؼ فرأعػػُت مػػ. ضػػ..ف  مػػف ضػػؤالِء مػػف .ػػ.ًِف عفػػٍت .زعػػٍؼ .ت رعػػ
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ا.ف.ِؿ .ا.ق.ِؿ ف  .ؤ.ِف ا.دعِف .ا....معف فقد  دكف  .ع   ا.ذل كفُت أ  ُ   َلعبًل  .فظً. .ؤلم.فػِة 
ف ر ػُت ..ل.لـ  زافة  .ؿ "  كـُ ا.َ..ِد ..معرتِ  ك كـِ ا.زاف   اّمِ  ف  ا.ك. ػة " فمػ. كػ.ف مفػ  إال أ

ه  ف.د ً. إ راف  ف  ا.م..ص  .. ػ.ُف  ػ..  عقػ.ؿ " ضلكػُت .رّب ا.ك. ػِة "  تػ   أضرُب رأ   .َ.
ـَ رأعػ  مػ.  ػعف ُمصػدٍؽ .مػ. عق..ػ  .ػع   .مػ.  ػعَف عقلػ  . ػد زاَد طعفتػ   لػًة  إْف فقدُت .ععػ  .تل.ػك

َُ  فعه.  ف.عظػً. راضػزًا .ضػ  تتقلػُب . عدل غّلًة أف  ع..  .ّط     .غعً. فرأعتف  أرفُع  . ْ  أم  .أ..
..ػػِة ا فهػػ. . ػػذرِة  طفهػػ.  تػػ  إذا مػػ. أفرغػػُت فعهػػ. ا ػػتعقظُت مػػف  ت تػػ  فػػ  ف.ػػ.ٍة .مت.ػػة ف ػػ.رًة  َر
ا.كػػ. .ِس .تػػذكرُت  ك.عػػَة ف ػػِؿ ا.َػػ.م.ِس ا.ػػذل ُعصػػ ْت ععفػػ.  ف.ا ػػَع أّمػػ  ..مػػ. افتهػػ  مفهػػ. رمػػ  

دتُف   . طً. عل  األرِض .  د ا ػ.ّد ا.ضػ.ُء فػ  ععفػ  .تَمهػَر  ػ..   فف ِ  ف  ا.فهِر مفت رًا فَ.
طل ُة ا..لـِ .ضـ ال ع.رف.َف مف   رل .ػعًً.  .ػد ذ.ػَؾ علمػُت مػف زمبلًػ  ا.ميػرِر  هػـ . ػذاَتهـ أ. 
.  ِف فعتهـ  اّف ضذا ا..عَخ مف.فٌؽ ..عف ال عفق  ف  ا.دعِف إال م. عبلًـ .ه.َت  .ع ّرُؾ  صعَت  فاف 

أعم.فػ  مرت.ػ. . عػػَؿ ضم ػً. إف .ػ  مػف ا.يلمػػ.ف عػددا فرف.ػُت كفػػّ  .ػ  مػف األز.اِج أر .ػ. .ممػػ. ملكػْت 
فػػ  مػػف ا.قػػ.ـ ا.ظػ..معف فػػا.   إ.ػػّ  أف أضػػرَب مػف ضػػذا ا.مػػ. .ِر فهر ػػُت  َّ ف ػ. ا. ػػم.ء  ػػ.ًبًل ر ػ  ف
مف ظبلـِ   رل إ.  ا.ف.ِر .مف ف .ِد ا. .زِة مطلقً.  راَح ا.همزِة مف مف ِر ا.دَِؿ إ.  فض.ء ا. رعػة 

اَ.لهـ  ددا .ا ر هـ أ دا .أضْئ عق.َؿ مرعدعهـ  ف.ِر ا. ِؽ .ا.َم.ؿ .اتركهـ ف  ظلمِة  مرددًا ا.لهـ
أر.ا هػػػـ ع.مهػػػ.ف  ػػػّلْط علػػػعهـ َمػػػْف ع ػػػ لهـ  .مػػػ.ًمهـ .عػػػرمعهـ فػػػ  مز لػػػِة األرض ا.لهػػػـ اَ.لهػػػـ 

.أل فػِة ك..كبلِب علهك.ف عاكل.َف فبل ع. ..ف .ع.ته.ف .ال عفتصػُب .هػـ أعػٌر أصػْ هـ  ...ّفػِة .ا لػ.ضـ  
 اَ.ْؿ  ف.ِتهـ   . . .أ.الدضـ غلم.ف. ..لهـ عرتدع.ف

 
 
 
 

 فصل في اإلباحة والتحريم
 
 
 
 

ـْ ضداَؾ ُ  .أعػدَؾ  فػ.ِر ا..قػِؿ .أفػ.َر ظلمتػَؾ   ػراِج ا.عقػعف  ػدكف  .ػع   .ػه.ُب ا.ػدعِف ا.عػزدل  اعل
ف.َء  ..عػػِد أ. مػػ. ُعػػرَؼ . ػػد  ػػؽا علعػػ  اال ػػـ فهػػ. ضػػّراٌط مػػف  ػػبل.ِة ضػػّراطعف  ػػ.ؿ  ػػّرـ   اال ػػتم
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هـ  ػ.فظ.ف   فقلػُت  ػ.م َؾ   عػ.   َلِد عمعرة .فَؽ م. َ.ء ف  اآلعػِة ا..ػرعفة   .ا.ػذعَف ضػـ .فػرَ.
ـَ ُ ػّرـَ ا ػت دامه. فػ  اال ػتمف.ِء .ُ لػَؿ فػ   ػ. .ِ.ػ .عُخ أعػف ضػذا مػف ذاَؾ .كعػَؼ أصػ  ِت ا.كػؼُّ فَر

ض ً. . .َؿ مرت.دا  د ًََت أمرًا إّدا .د لَت داًرَة ا. رط.ِت ا.ت ع .ا.ف.ُؿ .ا د فصرَخ ا..عُخ    غ.
ا.م ظػ.راِت عمػدا .ات ػذَت مػػف .كفعػ  اإلغرعػِؽ  ػفدا فقلػػُت  ػ. رًا ر.عػدَؾ عػ. .ػػع   اغفػْر .ػ   لّػػَة 
  رت  .ا تف .َؿ َهل  .تصّدْؽ علػّ  مػف  ػزاًِف علمػَؾ مػ. ع.ػّد مػف عضػدل .عقػّ.ـُ  ػفدل .أفػَت 

ا فا.رَؽ َ.  ا..عِخ  زضٍ. .افتفَخ ك .ٍّ .ض َؾ  ت   .فْت ف.اَذ  ا.ذل .ض َؾ ا. .رل مف فضلِ  مدد
ا.مت . ػػة . ػػ.ؿ  ػػ.م َؾ   عػػ. ..ػػدل .قػػد ات ػػذَت مػػف ا.قعػػ.ِس مفهَػػ. .ضػػذا مػػ. فهػػ  عفػػ  األًمػػُة 
.ُؿ ا..لـِ .أ..َر إ.  فف ِ  ك.ا ٍد مف أ..ًَؾ ا.فط. ِؿ ا.ذعف مػؤل.ا األرَض  ا.م.ص.م.ف .ا.فقه.ُء .َر

ـ .طػػػّ هـ .ضفد ػػػتهـ ..ػػػـ عكتفػػػ.ا  تف ػػػعِر ا.م ػػػ.ًِؿ .ت رعػػػِر ا.. ػػػ.ًِؿ فكتمػػػُت ضػػػ كت   عػػػرًا  .لمهػػػ
.ارتضػػعُت  يّصػػػت  .ف.لػػُت مػػػ. عف.ػػػُؿ ا.تلمعػػُذ ا.فَعػػػب م ..يػػً. فػػػ  ا.ط.عػػػِة .ا.تهػػذعب فقلػػػُت  طرعقػػػِة 
 ا.مت ػػ.ًِؿ ا.تػػػ.ًِؽ إ.ػػػ  اال تف.ضػػِة .مػػػ. ا.ضػػػعُر مػػف ذ.ػػػَؾ عػػػ. مػػ.الَل فقػػػ.َؿ . ػػػد افػػتفَش رعُ.ػػػ  غػػػر.را
ػػْت أ ػػ.رعُر    ػػ.را ا.قعػػ.ُس عػػ. ..ػػدل مفهػػ.ُج ا. ػػ.طًعف .مػػف ُغػػرَر  هػػـ .غػػّرر.ا  ػػ.آل رعف مػػف  .اففَر
فبل فٍة . ف ط.ًععف كـ أ.ق  إ.   َت  ا.ت   م.ُته. مرارًا مػف غعػر  .ضػ   ضػعُة ا..ػه.ِد .عػددضـ 

ـُ ا.يعػَب  ػ.ا  إف .قضػعِة ا.ز  فػػ. ..ػه.دض.  ػّرًا م ققػػ. فػ  إك ػ.ِت ا.كفػِر .ا.زفػػ. فقلػُت .ِ  ا.ػذل ال ع.لػػ
.أمرًا ملفق. فل. َ َء  ار .ِة .ه.ٍد ف  ذ.ؾ ا.ع.ـ ا.م.ه.د .قعَؿ .هـ ض.ت.ا  كم.فعٍة ... َ َء  كم.فعٍة 
ػؿ .ػ. َػ َء   ػتَة ع.ػَر  .قعَؿ .هـ ض.ت.ا   تَة ع.َر ..ضدًا إكرام. .ه. . ترًا .لفضع ِة ..  عػّز َ.

 ع.ترؼ.ا.ٍج . عفطُؽ .أعٍر .  ف.رجٍ   ت  عات.ف.  كّس  .قعَؿ .هـ ضعه.ت ضعه.ت .ف تُق ؿ .ه.دتهـ
 .أم.  .د

ـُ أ مػػػد  .قػػػد ا تلػػػَؼ األًمػػػُة .ا.فقهػػػ.ُء فػػػ  أمػػػِر اال ػػػتمف.ء فقػػػد  ّرمػػػ  م..ػػػُؾ .ا..ػػػ.ف.  .أ .َ ػػػ  اإلمػػػ.
م ػتداًل علػ  ذ.ػَؾ  ..قعػ.ِس علػػ  ا.فْصػِد .ا. َ.مػة .مػف د.اعػػ  األ ػِؼ ا..ػدعد أف .ػع ف. ا.ف.ضػػَؿ 

هـ م ػػ  ا.ػػدعف ا ػػف عر ػػ    ػػد َػػ.رن األَ..َػػعف فػػ   كمهمػػ. م ػػتفدعف إ.ػػ  آعػػة   .ا.ػػذعَف ضػػـ .فػػرَ.
د.ض. آعًة ع.مًة ال  .صة ت ّث عل  عفّػة   .فظ.ف   ... تامل.ا اآلعَة  . ٍء مف ا.ر.عِة .ا..قؿ .َ.
ا.ػػففِس .ال ت.ػػعُر إ.ػػ  مػػ. ف ػػف  صػػددِ  اآلف .ال ت  ػػُب   ػػ. ً. .لزمػػ.ِف .ا.مكػػ.ِف .مػػ. عت .هػػ. مػػف آل 

ل  ذ.ؾ ا.زم.ِف ا.ذل فع  ال ع.َُز اإلف .ُف عف ات .ذ  لعلٍة .ػ  إال   ػ ب ا..ػ.ِز .ا.ف. ػة فمػ. عدّؿ ع
.ػػ  مػػف . ػػعلٍة إال افتظػػ.ر ا.ػػرازِؽ األك ػػر أمػػ. فػػ  ع.مفػػ. ا. .ضػػر فهفػػ.ؾ أ.ػػُؼ  ػػ ٍب . ػػ ب عَ.ػػُؿ 

فمػػ.   ػػ ب تيعػػر األ ػػ.اِؿ . كػػـ ا..ز.ػػ ِة مػػف اإلف ػػ.َف عػػ.َزًا عػػف ا.فكػػ.ح ال   ػػ ب ضػػعِؽ ا. ػػ.ِؿ .ا 
  ر.ٍب ط.علٍة .فف  .اعتق.ؿ

هػػ  ف ػػ. ا.قػػ.دِر ا..لػػّ   فّعػػٍة صػػ.فعٍة م تيعػػً. مرضػػ.ت  .  ػػفت  ا..ا ػػدة إْف  ػػ  َ. َّ أمػػ. أفػػ. فػػا .ُؿ .أ.
أ طاُت . ػ  .َف مػف ال ُع طػئ . ..  ػفتعف إْف أصػ ُت .فػ  كػبل ا. ػ..عف ال أ يػ  ت رعػَر م.صػعٍة 

. افته.َج ا.  عِؿ ا..اضِا .ف  كبل ا فم. أَر  . ..عف أ .ُؿ    َ  ُ  .ِف.ـَ ا..كعؿ.ا 
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ـْ أعهػػ. ا.قػػ.رئ  ػػاف  أ لػػُؿ اال ػػتمف.َء  ػػبلاًل مطلقػػ. .أ عُ ػػ  .لفػػ.ِس إ . ػػًة ال ت .طػػً. فعهػػ. .ال  لقػػ.  اعلػػ
.ػػ  ا ػػتبلِؼ ا.ػػرأل عفػػد األًمػػِة .كػػذ.ؾ إ.ػػ   ػػ.ِؿ ا.ر ػػ.ِؿ  م ػػتفدًا إ.ػػ  ا..قػػِؿ .مػػ. عملعػػ  ا.ظػػرُؼ .ا 

ـَ ..عَس .ػ   اضػٍؿ .ال ع مػُؿ مفػ  مكقػ.َؿ  ا.كرعـِ ا.ذل عتي.فُؿ عف  كؿّ  مف.فٍؽ .ًعـ مف ع..ـٍ عدع  ا..ل
ذرٍة أ. مػػت ـٍ ال ع.ػػ.ُر  َػػ.ِع غعػػرِ  أ. ضػػ.ٍؿ ال ع ػػرُح مك.َفػػ  ضػػ.ر ً. فػػ  فػػ.ا   األرِض  . كػػً. عػػف 
رز ِ  أ. مففعً. مرغم. أ.  َعفً. .قضعٍة عظم  أ. ط..ب علـٍ مترف.ً. عػف  ف. ػِؼ األمػ.ر .كػّف   

ـَ .ا..لػػـ مػػفهـ  ػػراء .ا ػػت.ذ .ا ا.ك ػػَؿ .ف ػػذ.ا ا..مػػَؿ فصػػ.ر.ا أضػػ ّلهـ  ..فف.َػػِة .االّدعػػ.ء فت.ضمػػ.ا ا..لػػ
تف. لػػػًة .ً.مػػػ. أعفػػػ. هـ مرص.صػػػٌة .كر..ػػػهـ ت طػػػ.  ػػػ لهـ عػػػاكل.َف ا. رامػػػ. .ع ػػػر .َف أمػػػ.اؿ ا.فػػػ.ِس 

ِة ا. ػرِص علػ  عفػتهّف  ذرع.ِة ا.زك.ِة .ا. مّس فص.ر.ا ع عدًا .لدعف.ِر .ا.كّس عمتط.َف األرامَؿ   َػ
َؿ إ.هً. ف  ا.تعِ   داًل عف ا.تامِؿ .ا.مك. ػدِة  َْ ـَ   دع.ِة اإل.ف.ؽ فص.ر.ا كَمْف عت ُذ ا.. .عي..ف األعت.
د .ل.ص.ؿ إ.  طرعِؽ ا. ِؽ .ا..مػؿ ا.َػ.ِد . فػ.ء أّمػٍة  .عػٍة عف ػُر  هػ. أ ف.ؤضػ. ف ػًَس مػف  ػلٍؼ  .ا.َ.

.ٍؿ  . طعف  ع.ٍؽ .َر
ا.ػػز.اُج مػػف ا. ػػّرِة  عػػٌر مػػف ا.ػػز.اِج مػػف األَمػػة .ا.ػػز.اُج مػػف األمػػِة  عػػٌر مػػف   ػػ.ؿ ا.ر ػػ.ؿ ا.كػػرعـ "

 ا. ض ضة "
ْف َ.له. ف  ا.مرت ػِة ا.ػدفع. .أضػ.َؼ اإلعمػ.ف  ف.فظر أعه. ا.ق.رئ إفا ا.ر .َؿ .ـ ع ّرـ ا. ض ضَة .ا 

فف. ػػػً. .ذ.ػػػؾ   ػػػب ظػػػرؼ ا ػػػف آدـ .ا.مكػػػ.ف فمػػػف أعػػػف َػػػ.ء ا.مفػػػ.فق.ف  ػػػامِر ا.ت ػػػرعـِ . ػػػ.َؿ أككػػػرضـ 
 ..تَرعـِ ..فة   علعهـ إ.  ع.ـ ا.دعف ف.  ا.ذل ال ت ف  علعِ   .فعة .ض. ا...ضُد عل  مػ. أ ػ.ؿ 
.قػػد  ػػا.ُت مػػرًة .ػػ. ً. م.ممػػً. عػػّدع  ا.ػػ.رَع .ع.مػػُؿ .اعظػػً. فػػ  إدارِة م. ػػكراِت األ ػػرن ا..ػػرا ععف فػػ  

ا. ػػرِس اإل ػػبلم   قتػػِؿ األ ػػرن مػػف إعػػراف إْف كػػ.ف .مػػ. ت كّػػ  . ػػ.ًُؿ اإلعػػبلـ ا..را عػػة  ػػ.َؿ  عػػ.ـِ 
ُه  كف..ٍؿ أَْؿ .قد  تلف. عددًا  لعبًل مػفهـ ال  ص ٍة فق.ؿ ممت.ضً. .ض. عمّ د . عت   .فت..ٍؿ فيدا َ.
عتَػػ..ُز ا. م ػػعف . صػػً. إفهػػـ عم.ر ػػ.ف ا.رذعلػػَة فقلػػُت ا.لػػ.اَط أَّلكػػـ   ؟ فقػػ.ؿ ال إفهػػـ عم.ر ػػ.ف 

ضػؤالء األ. ػ.ِش عػر.ف ا.فػ.َس ك.ألك ػ.ِش فمػ. أزضػَد اإلف ػ.َف فػ   اال تمف.َء ف.فظْر عزعزل ا.ق.رئ إ. 
دعفهـ .م. أر َص ا.قتَؿ ف   ػ.ف.فهـ عػامر.َف ا.فػ.َس  ػ..م.ر.ِؼ .ضػـ مف رفػ.ف .عفهػ.ف عػف ا.مفكػِر 
َُ ل.ا علع   ت  ص.َر .هـ ا.كذَب  َعًة .ا.قتُؿ غ.عًة عرتَ.َف  ه. مف َ.  ِ   ر ػ. .ضػ. ا.ػذل  . د 

ففِس .ا.ق.ًػػؿ  ػػاّف مػػف  تػػؿ فف ػػً.  رعًػػة  يعػػر  ػػّؽ كافمػػ.  تػػَؿ ا.فػػ.َس َمع.ػػ. .كػػف أفف ػػهـ  ػػّرـ  تػػَؿ ا.ػػ
ا.مرعضَة  ّ..ْت .هـ أف عف.ل.ا ا.مفكَر ظّفً. مفهـ  اف  ا.م.ر.ؼ .زعفْت .هـ  .َء أف...هـ فظف.ا أفهػـ 

 قرٌة ..كفهـ ف   عقتل.ف ا.ف.َس  .. ّؽ .عيتص .ف ا..ذارن  .. ّؽ ف..مرأُة ف  دعفهـ ع.رٌة .ف  عرفهـ
. ظػػػ.ِت ضعػػػ.َهـ عل  ػػػ.َف ُمّط.َ.هػػػ. .عقّ لػػػ.ف ف..َ.هػػػ.  تػػػ  إذا أفرغػػػ.ا  ػػػم.مهـ فعهػػػ. عػػػ.د.ا عػػػذ..فه. 
. ػػِة ا..قػػِؿ علػػ  ف. صػػ.ِت ا..قػػِؿ .ا.ػػدعف .افظػػْر عزعػػزل ا.قػػ.رئ إ.ػػ  أعػػف  م.فهػػ. مت.ػػد عَف  َر .عَر

َلقػَة .ا   ََ ف .صَؿ األمُر  هـ ع لل.ف اإلذالَؿ .ا.قتَؿ .ع ّرم.ف ا. ف رف.ػْت كػّؼ .بلعتػراِض  ط..ضػ. .ا 
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أ.قعْت علعهـ  َة  ّرف.ض.  ..ليِ. .اإلطف.ب فترن أ دضـ عت دُث  .عًة ك.ملًة .ال عق.ؿ .عًً. متهمػً. 
 َمْف ع.ترُض علعِ   ..ف ِؽ .ا.زفد ة

 فػ.تف  أف أذكػػَر فػػ  .ػػاِف فقهػػ.ء ا.َهػػِؿ .ا.رذعلػػِة أّف إمػ.مهـ فػػ  ا.ػػدَِؿ  ػػد  ػػّرـَ فػػ  كت. ػػِ    ت رعػػر
ـُ أّف ا.طّب ا. دعَث ا.ع.ـ عك.ُؼ م. تيػعُض  ا.. علِة   اال تمف.َء . لَؿ .طء ا.رضع.ِة ... ك.ف ع.ل

ـُ أل .َح .طء ا.فطفة  األر .
. بلصػػػُة ا.فتػػػ.ن .ز ػػػدُة ا.ف ػػػ.ن أ ػػػ.ُؿ عزعػػػزل ا.قػػػ.رئ ا. . ػػػث عػػػف ا. قعقػػػِة  م ػػػفِد ا..قػػػِؿ .ا.ػػػفهِج 

 َة ا.مفػػػ.ِؿ فػػػ   .ػػػض األ عػػػ.ف .م.ػػػ.غِؿ ا. عػػػ.ِة ا..اضػػػا .ا..ػػػرع.ِة ا. ػػػم .ء .مػػػ. ك.فػػػِت ا.مػػػرأُة صػػػ.
ػػ.ِؿ مػػف االف طػػ.ِط  .ضم.مهػػ. مػػف  ػػر.ٍب .ففػػ  .اعتقػػ.ٍؿ أ. عهػػٍر .ا تػػذاٍؿ .ت.فػػِؼ ا.ػػ.اع  مػػف ا.َر
ضػػ.عِة ا.. ػػِت فػػ  ا.ػػركِض .راَء غ.فعػػٍة ف.تفػػة كظػػ.مئ عػػركُض ف ػػ.  ػػِة ا.تهػػرعِج .ا  .اإل ػف.ِؼ إ.ػػ  دَر

عرم  صف.رت  ف   ركِة مػ.ء آ ػفٍة  ..عػٍة مػف األ ػم.ؾ  األفِؽ ا.قص  ك  عمتَا مف  راٍب أ. كَمفْ 
فع..ُد كػّؿ مػرٍة  ػ..َ  ا..فػ.ِض ف.دمػً. علػ  إ ػف.فِ  كمقػ.مٍر ع  ػُر م..َػ  .. تَػ  .عتلػُؼ أعصػ.َ   أمػبًل 
 ..ر ِا فاف  ا. ّر ا.فقعر .ر مِة   ا.يف   ..ت. عِد أ عُا .كـ اال تمف.َء د.ف م.ار ػٍة أ.  َػٍؿ .د.ف 

ا تراز .  مف .راء ا.قصد    .ف  ا.ذل  .ؿ " فرعُد  كـ ا.ع َر .ال فرعُد  كـ ا.. َر " أ.  ت .ٍط أ.
" ال عكلُؼ   فف ً. إال . .ه. " ف ػ  .َف َمػْف ا ػ.َح .ؤلعمػ.ِف  . ضػًة أ. ف.رغػة فَمػْف .ػـ تملػْؾ أعم.ُفػ  

اُت ف  اَته.دل ف.علم.ا أف َ  ملَؾ أعم.َف  أ .ُؿ  ..  ضذا .ا تيفُر   .  ..كـ فحْف كفُت  د أ ط
غ.فُر كّؿ ذفٍب .ض. ا.ق.ًُؿ  م كـِ كت. ِ  ا.مَعد " إّف   ال عيفُر أْف ُع.رَؾ  ِ  .عيفػر مػ. د.َف ذ.ػؾ 

 " فهفعًً. .لم. دعف إعم.فهـ .أعم.فهـ  م. ملكْت أ. .ـ تملؾْ 
 
 
 
 

 فصل في التسمية
 
 
 
 

ـْ  عدل ا.ف.ضػؿ أّف .بل ػتمف.ِء أ ػم.ًء كك عػرة مفهػ. مػ. ضػ. ا ػـ م.فػ  أ. ا.ػتق.ؽ .مفهػ. مػ. َػ.ء اعل
عل    عِؿ ا..صِؼ أ. ا.مَ.ِز .اال ت..رة ..ؿ أ.هر ضذ  األ م.ء .أككرض. تدا.اًل  ػعف ا.مكقفػعف مػف 
ا.ف.س ض.   اال تمف.ء   .ع.ف  كم. ض. .اضٌا ا ػت راُج ا.مفػ   .ا ػطِة ا.عػِد علػ  األغلػب . ف.ػٍؿ 



 225 

 مف أ.ك..ِ  ا.ككعرِة ا.ت   فات  علػ  .صػفه. ال قػً. فػ  فصػٍؿ إرادل .تك.ف   ا. ض ضُة   .كبلً 
أ ػػمعف.    فصػػؿ فػػ  ا.طػػرِؽ .ا.. ػػ.ًؿ   .عصػػ ُب اال ػػتمف.َء عػػ.دًة ا ػػتدراُج  عػػ.الٍت ذضفعػػٍة عل.ػػُب 
ا. ع.ُؿ فعه. د.رًا ض.مً. .كلم. كػ.ف ا.م ػتمف  ذا ذضػٍف متمػرٍس علػ  ا.تامػِؿ . لػِؽ اإلع ػ.ءاِت ك.فػِت 

ػػػُؿ ذ. ا.َمَلَكػػػِة ا. ع..عػػػِة ا..ا ػػػ.ة ع ػػػتطعُع أْف عَّ ػػػَد فػػػ   ع.التػػػِ  صػػػ.رَة ا.مػػػرأِة ا.مت.ػػػُة أك ػػػَر  ف..َر
ػػٍ  عقػػ.رُب ا. قعقػػَة .ألّف اإلف ػػ.َف ُفطػػَر علػػ  ا. َػػِؿ .ا.م ػػتمف  عػػ.دًة مػػ. عكػػ.ف  ا.م.ػػته.ِة علػػ  َ.

ف  ا ػتدراِج   ّ . ً. ر عَؽ ا.م..عِر .ذا فاف  عك.ف أككَر َرأًة عفد اال تمف.ء .عم.رس أ ص   رعت ِ 
ٍؿ ت.ركً. .مك .تِ  أف عف.تػَؽ مػف أ ػِر ك. تػِ   ا.مرأة إ.  م دعِ  فتراُ  عت.رن أم.مه. د.ف م.ار ٍة أ. َ.
.. رعتػػ  أف تت ػػػرَر مػػف أ ػػػ . ه. فتػػ.رًة فػػػراُ  ع تػػ.ُر ا..فعفػػػَة مػػف ا.ف ػػػ.ء ع ػػدأ م.هػػػ.  م. ػػ.ِؿ ا.كػػػبلـِ 

  ُ ػػّفِة ِ  .ر ػػ..ِ   تػػ  إذا اطمافػػْت إ.ػػ  كبلمػػِ  ..ػػ.اعِج ا...ػػِؽ .ا.هعػػ.ـِ م..ضػػدًا إع.ضػػ.  ػػ..ز.اِج علػػ
..كقْت مف  ّ ِ  .غرامِ  .أعقفْت مف   ِف فعتِ  .صدِؽ مرامِ  راح عقّ ُؿ .ك.مه. كـ عفزُع فق. ه. .عزعُؿ 
 َ. ه. .ض  غ.ّضة  صرض. إ.  األرِض ع.ّضة .ػفتعه. تك. ػُد .ػه.ته. .ال تَػرأ علػ  ا.ت ػدعِؽ فػ  

ضػفه. .تق علهػ. مػػف ت ػِت أذفهػ. .عْصػػِر فهػدض.  ر ّػٍة  تػػ  عفػضا  كػ.رَة  َلهػػ. ععفعػ   عفًػٍذ ع ػػدأ   
فترمػػ  رأ ػػه. علػػ  كتفػػِ   . ت ػػبلـٍ .تمتػػّد عػػدض. .ػػعًً. ف.ػػعًً. مداع ػػًة .ػػ.َر صػػدرِ  ف.ز.ػػًة إ.ػػ  ت ػػت 
ِة مذّعػِ  تف.ػُغ مػف . ػِع  ر.دتػِ  فترفػُع رأ ػ ه. . عفم. تلمُس افتص.َ    عف أص. .ه. داضفًة رأَ    لزَ.

..تِ  غمزًة .مف ف ..تػِ  رضػزًة ت ػت.َُؿ األمػَر  إ.عِ   .عفعِف ذا لتعف ..فتعِف مرت..تعف مت ..ًة مف َر
 .ال ػػتلق.ء .اإلفػػراِج  تػػ  إذا فػػ.َض م.ؤضػػ. . ..ػػَر ف لهػػ.  ػػ.إلعبلِج .ا ػػتقَر ا..تػػُد فػػ   ػػ.ِع أرضػػه. 

اِء .ا.ػػر ِص علػػ  فػػ.ِر فتفتهػػ. ا.رطػػِب افقل ػػْت رأ ػػً. علػػ  عقػػِب فتراضػػ. عػػ.ضرًة مػػ.ضرًة فػػ  ففػػ.ف اإلغػػر 
ع.رفًة كّؿ طرِؽ ا.فعِؾ .ا.مّص  َف.ف فطرته. .داعرًة ف  ا.كػبلـِ .ا.لهػ.ِث فػ  ا.فهػعِط .ا.فيػعِط .تػ.رًة 
ع ت.رضػ. ا.مت عػػُؿ فػ.َرًة فػػ.فرًة كافهػػ. ..ػدْت مػػف  عضػٍة ف. ػػدٍة تكػػ.ُف ضػ  ا.م ػػ.درة  ..ي.اعػِة .كػػاف كػػّؿ 

كػرُ  مػ. تا.فػ  األ رعػ.ت فت ػدأ  ػ..مّص .تفتهػ   ل ػِس ا.مفػ   لعٍة ف  َ دض. تصرُخ " ضعػَت .ػؾ " ت
. د تك.ُف  لقلقعًة ال تكتف   ..ما..ِؼ مف ا.فعِؾ .ال ت صُؿ مت.ته. إال  حتع.فه. ف  ا.د ِر .ضذا ا.ف.ُع 
ػػُ  مػػف  ػػَِف  ع.ًػػِ  إ.ػػ  فضػػ.ِء مَ.فػػِ   ػػَؿ فػػ  ا ػػتمف.ًِ  .ُع َر مػػف ا.ف ػػ.ِء ضػػ. أككػػُر مػػ. عكعػػُر ا.َر

ف.فِ  م لّ   قً. ف   م.ء ا.ف..ةَ.
.مف  عف ا.ف .ِء متمردٌة مف َػفِس ا.مػردِة مل ػدٌة ال عكفعهػ. عػف طلػِب ا.مت.ػِة .اعػٌز .كػؿ .ػ ٍء فػ  
دعفهػػ. َػػ.ًٌز  تػػ  .ػػ. كّلفهػػ. األمػػُر  ع.تهػػ. ت..ػػُؽ ا.َػػفَس .ا.ف عػػَذ .تكػػرُ  ا.ػػز.اَج فهػػ  تػػرن فعػػ   عػػ.دًا 

ػػ.ِؿ    عػػرٌة  كػػّؿ ففػػ.ِف ا.ف ػػِؽ .ال ت.ػػرؼ ا.يعػػرُة .فف ػػه. .لمت.ػػِة ت ػػ. ُؽ ا.ف ػػ.َء  ػػذاِت ا..ػػه.ِة مػػع ا.َر
ػػِؿ ا.متػػز.ِج .األعػػزب .ال  ػػعف ا..ػػعِخ .ا.يػػبلـ فلكػػّؿ مفهمػػ.  ػػد ضعػػاْت  طرعقػػً. فهػػ  ال تفػػّرُؽ  ػػعف ا.َر
.ِؿ طع.ػٌة  طرعقًة . ط. . .ض  ف  اإلغراِء .ا.فتفِة ف.ٌر ترتدل كع. . زّ .ُء مع ا.ف .ِء م ت دة .مع ا.َر

. ء عطل .ف  دكف  َبلٌؽ مػف ذ.ل ا. عػ.ِؿ ا.مففلػت .مػف أضػؿ ا.  ػرة .ا.دراعػة  .م ت.دة .ف.ِؿ أل



 226 

 هػػذا ا.صػػفِؼ مػػف ا.ف ػػ.ء  ػػ.ؿ صػػف.ُت امػػرأًة مػػف أضػػِؿ ا.كتػػ.ب .ػػـ عم.كلهػػ. أ ػػٌد فػػ  ا.ف ػػِؽ .ا.فَػػ.ِر 
معلة كافه. مف ا. .ِر ك.فْت ت.ّلُؽ صلع ً. متد.عً. عل  صدرض. تضؾُّ    . فة ك..تف.ِر َ.

َت  .ضػػ. عتػػد.  فػػ  .ادل ا..قعػػؽ دعتفػػ  إ.ػػ  فعػػِؾ علعػػ  فهػػدعه. فا  ػػمُع صػػراَخ ا.مصػػل.ِب . .ػػَر
صػػدرض. فا..َتػػػ   ػػػعف فهػػػدعه. ال  ػػػًة رأَ ػػػ   ل ػػػ.فه. األ مػػػر ا.مفػػػد.ؽ فر ػػػُت أد لػػػ  فػػػ  فمهػػػ. مػػػرًة 
فتتلقفػػ  ظ.مًػػًة .ا ػػ     ػػ طٍء متز.َػػً.  مػػ.ِء .ػػه.تِ   تػػ  إْف  ػػذفُت .تيطػػ  ا.صػػلعُب  ػػ..مف  را ػػْت 

ف.غطة .عل  كؿ ُعرٍؼ  . طة فتكعرف  أككَر مم.  دأُت فاععُد ا.كّرَة ك.فعًة .ك..كػًة  تػ   تل.ق   .كعةً 
 تففصَؿ أعض.ً  عف َ دل .تص َا أ.بلً  رمعمً. فافتظر ا.ففعَر .قع.مٍة أ رن

.ِؿ َمْف .ـ عكتِؼ  .ا دٍة فتراُ  مضػطَ.ً.  ػعف َػعٍش مػف ا.ف.ر ػ.ِت كافػ  فػ  األمػز.ف  .مف  عف ا.َر
أ عر  عف ف .ٍء م .ر .ٍت مف فػ.ٍر . رعػر عل  ػف   تػ  عتبل.ػ  َ ػدُ  أ. عطعػُر  َفػ. عف  ّعد أ. 

فػ.ف .عػػف أ..ًػؾ ا.ف ػػ.ء  ػدكف  رفعػػٌؽ مػػف أضػؿ ا. رفػػِة  ػ.ؿ كفػػُت أفعػُؾ  ضػػر ٍة .ا ػػدٍة  مػف .ػػ ٍؽ َ.
ارضـ ع.ًلًة ك.ملًة فقلُت كعَؼ رع.َؾ ُ  . ّ.اؾ  .َؿ أغ.عت ص عًة فت للُت إ.   َرته. عل   طِا د

..مػػ. رأْت أعػػرل مفتصػػ ً. ك.ػػراٍع ف.ػػيْت .صػػر ْت فهرعػػْت إ.عهػػ. أ تهػػ. ا.. ػػط  فلمػػ. رأتفػػ. علػػ  مػػ. 
ف ػػف علعػػ  .ػػ.طْت غضػػ ً. .غعػػرًة ف فػػُت مػػف فضػػ.ِؿ ا.َػػ.ر .ا.فضػػع ة .كّفهػػ.  عفمػػ. تطل.ػػْت إ.عػػ  

.أطلقػْت زفػرًة  مفتص ً. ا تر ْت  تردٍد .ارت .ؾ  ت  إذا مػ.   ضػتُ   كّفهػ. .رازْت  صػعتع  فيػرْت ف.ضػ.ً 
 ػػ. فًة .. ػػ.ُف  ..هػػ. عقػػ.ؿ أضػػذا َػػزاء األ ػػّ.ِة عػػ. فػػ.كرَة اإل  ػػ.ف .عدعمػػِة ا.ف ػػ.ِة ت فػػعف مػػ. عفػػدِؾ 
.تف.معَف    . دِؾ فصرُت . عطً.  عفهمػ. م..ضػدًا علػ  إ.ػ .ِع َ ػدعهم.  ..تفػ..ِب .ا.ت ػ..ل .ضكػذا 

ألـّ ا.تػ  را ػْت تفػدُب  ّظهػ. مػف ر ُت متف.مً.  عف أ.رِس ذً تػعف .كػذ.ؾ َػ.ءْت األ ػُت ا.ك ػرن .ا
  مٍة ضعزن  عف كبلكِة أك .س َ.ً.ٍة ..كف  .َد أف رأعَف م. أف. علع  مف فتّ.ٍة . ػّ.ِة  ػ.   مػدَف َ  
عل  م. أفزَؿ إ.عهّف مف رزٍؽ .ـ عكْف ف  ا.  ػ .ف فصػرُت أفعػُؾ أر .ػ. تػ.رًة  ػ..ت.ا.  .تػ.رًة أَم.هػف 

ـَ األُخ  ػ.ألمِر ف فػتُ  .تَ. ػُت مفػ  .ػّرا فق..ػْت إ ػداضف  كقػٍة مطلقػٍة .ف ػرٍة  لقػٍة ضػػّ.ف  م.ػ.  تػ  علػ
ؿ فاف  .ِ  إْف رأن ضذا األعَر  عزا مف. علػ  مػ. أف.ػـ   علعفػ. مػف  عػر ف.لمػُت  افػ   علعَؾ ع. َر

 عدفع م.اًل .َمْف عفعك  فاذ ت  َصَدَ ًة م. .ـ عذ   مف   ُؿ .ك.ف مف ا...كرعف
َة .تز.َج  .مرأٍة ذات   ٍا .غلظٍة . عفم.  ػا.تُ  مت.َ ػً. مػف أمػر   ػ.َؿ .  . دكف  َبلٌؽ ترَؾ ا. رف

ػِ  دمعمػٌة .ذمعمػٌة .مترضلػُة ا.َ ػِد  ػدمه.  ػدـُ فػبلٍح  .ف أرن أَمَؿ مفه. فقلُت كعؼ .ض    ع ػُة ا.َ.
لدض. َلُد تم .ٍح  ػ.َؿ .ضػ. عهػّز عػد   ػ رعة مػف َهلػ  ضػذِ    ضػُة ا..ػدس ا.تػ  عتػ.ضـُ ا.يػ.فل.  ف َ.

ّفػػة  َِ فػ.ِ  إف .هػػ. . ػ.فً. عقطػػُر ا.فَػ.ُر مفػػ  ع ػبًل عفػػت.ّظ علػ  كلم.تػػِ  َمػْف  ػػِ  عّفػة فكعػػؼ .َمػْف  ػػ  
 .دمٌة مطع.ٌة إْف أردته. عفعفًة أ. رمته. .ضع.ة تفػعُض مفهػ. ا..ػه.ُة ك ًػٍر مترعػٍة .كػّؿ كقػٍب فعهػ. 

ا.لػذِة فف.فػً. .ػـ تكػْف فػ   ػ..   تػ  .أفػ. ت ..   . ً. ميلقً. عل   زاًِف ا.دفع. .كف.ِز مت.ٍة أذا تف  مف 
ف  .ط ِة ا. ع.ِؿ إْذ .ـ أكْف أصّدُؽ أف أَمَع ا.  فععف ف ه. أفعُؾ .أَلػُؽ فػ  . ظػٍة .ا ػدٍة عفدًػٍذ 
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عف إال .كػ.فهـ .ػػـ  أدركػُت  ػاف .بل ػتمف.ِء ف.اًػَد ال ت صػ  فهػ. مدر ػٌة .ؤلَ ػ.ِد .مػ. م فػة ا.متػزَ.
 مة فه  مفت.ُح ا.َف.ِف . ..َف.ِف . د  تت قُؽ ا.مت.ةعدرك.ا  قعقَة ا. ع.ِؿ .فضَؿ ا.كل

.عف  ع.ِؿ ا.َبلؽ ر.عْت  ك.ع.ٌت ككعرة ع.َُز ا. . ُث عف َم.ه. فعكتفػ   اظرفهػ. ف ػ.ُؿ ا.َػبلِؽ 
   ا..افر     ر ف  ف.عـِ  ع..ِ  ك .ِؿ  راٍش  عف ظ .ً  كم. .صف  ا...عر  عفم.  .َؿ عل 

 
      " تك.كرِت ا.ظ .ُء عل   راٍش    

 فبل عدرل  راٌش م. عصعُب "             
 

...َؿ أظرَؼ ضػذِ  ا. ك.عػ.ت مػ. ر.َل عػف َػبلٍؽ عرا ػ  فػ   ػبلد ا.يػرب  عفمػ. كػ.ف عت.ػمُس علػ  
 ػػ. ِؿ   ػػِر ا. لطعػػؽ .ك.فػػت ا.ف ػػ.ء أم.مػػ  ع ػػت ممَف ع.رعػػ.ٍت كظ ػػ.ء  ػػراٍش فػػراَح عفتقػػ  أَملهػػفا 

ـّ ا.ل ػ.س األ مػِر . عفمػ. تتػ.ارن عفتقػُؿ إ.ػ  .عضرُب ا.َلَؽ مرددًا مع فف ػِ   هػ.ِس ا. مهتػ.ِج علػ  أ
ـّ ا.ل ػػ.س األ ضػػر .األصػػفر م. ػػ ً.  فظػػرِ  أف ػػ.َذ .فهػػ.َد ا.صػػ .ع. ا...رعػػة .ضكػػذا  ..ػػ   تػػػ  إذا  أ
ا تر ْت .ه.ُت  .أ..َؾ عل  ا.قذِؼ ت ..ْت أم.م  األَ .ُد .أصعَب  .م  األ.ػ.اف فلػـ ع.ػْد عفػّرؽ مػ. 

 مػػر أ. ذات ا.ل ػػ.س األزرؽ مػػرددًا فػػ   ػػر  .ضػػ. ع ػػّض أعػػر    ػػرعٍة .ععفػػ.   ػػعف ذاِت ا.ل ػػ.ِس األ
 تيتصُب ا.فض.َء علعؾ ع. َعل  علعؾ ع. عل  علعؾ ع.

لُد عمعرة   .ض. اال ػـ ا.ػذل تدا..تػ  ا..ػرُب  ػدعمً.  عػث .رَد ذكػر  فػ   ََ .مف مرادف.ت اال تمف.ء   
 ػػف ا. َػػ.ج ر مػػ    .ذكػػرُ  ا..ػػ.ف.  .م..ػػؾ كتػػِب األ..ػػعف مػػف فقهػػ.ء ..ػػ.راء فقػػد ذكػػرُ  ا..ػػ.عُر ا

.اإلم.ـ أ مد كم. أ لفف. .ض. ا ـ غ.مٌض ..كّف غم.ض  عز.ُؿ إذا افترضف. أف عمعرَة ض. ا ـ مف 
ـُ ا.ػػذل عتدا..ػػ  أضػػُؿ ا..ػػراؽ  أ ػػم.ء األعػػر .ر مػػ. مفػػ  َػػ.ء   ا..عػػر    .ػػد تػػذكعرِ  . ػػذِؼ ا.مػػعـ اال ػػ

عر   كم. عرد ف  ا.كتب .عتدا..  أضُؿ ا...ـِ .مصر ..م.ؿ .ا. لعج ا..ر   . .دض. ت .ؿ إ.    األ
أفرعقعػ. .ر مػػ. عكػػ.ف ا..كػػس ضػػ. ا.صػػ عا .  أعلػػـ ..ػػ  فػػ  ضػػذا ا.م.ضػػع رأل فافػػ. أ ػػتهَُف ضػػذ  
لَػػد ضػػ. مػػ. ا ػػتفكُرُ  ضفػػػ.  ََ ا.ت ػػمعة ا.تػػ  ُ فعػػْت علػػ   كػػػـٍ م ػػ ؽ فػػ..ر ُط  ػػعف اال ػػتمف.ِء .عق. ػػػِة ا.

.ؿ ا.دعف فكعؼ عرض  ع. ٌؿ أف عر َط  عف ا.مت.ػِة .ا تهَف  ألف  عدّؿ عل   أف   كـُ ا.َ.ضلعف .َر
ـُ أّف مػػػف  ػػػعف ا.َبل ػػػة َمػػػْف ع ػػػتمتع  ػػػ.أل.ـ أ. كمػػػ. ع ػػػم  فػػػ  علػػػـِ ا.ػػػففِس  ْف كفػػػُت أعلػػػ .ا..ق. ػػِة .ا 
ا. ػػدعث  ..م.ز..ػػعة أ. ا.م.ز. عػػة .ضػػذا فػػ  رأعػػ  مػػف ا..ػػذ.ذ ا.ػػذل ال عصػػّا اال تكػػ.ـ إ.عػػ  ..ػػعس 

 م.ضَع   كف.
أم. م. .رَد ف   دعِث ا.ر ػ.ؿ ا.كػرعـ اآلفػؼ ا.ػذكر " ا.ػز.اُج مػف ا. ػّرِة  عػٌر مػف ا.ػز.اِج مػف األَمػِة 
.ا.ز.اُج مف األمػِة  عػٌر مػف ا. ض ضػة " فافػ. .ػـ أَر ضػذا اال ػـ فػ  كتػِب األ..ػعف إال فػ.درًا ..كفػ  

ـٌ داٌؿ علػ  تصػ.عِر  ركػِة ا.عػِد ع لػ  األعػِر . ّضػ   تػ  أل اال ـ ..ًٌع عفدف. ف  ا..راؽ فهػ. ا ػ
عقػػذَؼ ز دتَػػ  كمػػ. ُع ػػّض ا.لػػ ُف فػػ  ا.َػػ.ِد . هػػذا ا.م.فػػ  عقتػػرُب مػػع مػػ. عتدا..ػػ  أضػػُؿ ا..ػػ.ـ  عفمػػ. 
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عق...ف فبلف ع لُب أعر  أل أف  ُع رُج ا. لعب مف    ركٍة ت.    ركَة تمرعِر األص. ِع عل  ا.ضرِع 
ةً  ـَ فت.تف. األ..  فردُد أضزَ.  م.ر.فة . د كّف. ف  ا..راؽ أع.

 ط..  ط.ؿ ا.م.ز 
د َ.ز    را   تَ.
  ّض  تطلع  .ز 

.ا. .زة ض  ا.رغ.ُة ا.ت  تفدفُع  ق.ٍة مف  فعفِة ا.م.ر. .ِت ا.ي.زعة  .د  ّضه.   ركٍة ت.   اال تمف.ء 
زا.ِة غط.ًه.   رعة  .ا 

رأعػ  أفهػ.    ا...دُة ا. رعة   مف ا.ت مع.ِت األككر .ع.عً. ف  ا.كتِب . عف ا.مكقفعف مػف ا.فػ.س .فػ 
ت معٌة غعر د عقٍة .ُعراُد مفه. اإل .ءة ف.ال تمف.ُء كم. ض. م.ر.ؼ .عس عػ.دًة ك...ػ.دِة ا..ػهرعة عفػد 
فم. ض. ف.ؿ إرادل  ّر ..م.ذا ُ صْت . دض.  ا.ف .ء أ. م. اعت.َد علع  اإلف .ف  ..ط ع أ. ا.تط ع .ا 

 .. ػػرّعِة كمػػ. ضػػ. .اضػػا ضػػ.  ..ػػُة   .. ػػرّعِة فهػػؿ رأعػػتـ إف ػػ.فً. عضػػ.َُع صػػ.  ت  َهػػ.رًا .كػػف .صػػفه.
 ؽ ُعراد  ه.  .طؿ ف..صفُة ضف. تضمُر ا.يمَز  ك.فه. ..ًفة .م.ع ة .مرتك ه. ك.. .رِؽ أ. ك..متآمِر 
فقد  عَؿ " إف ا.م تمف  ك..زاف   فف ِ  " .ضذا ..مرل ضراٌء ال ع ػت ؽُّ ا.ػرّد فلػ. ك.ػَؼ ا ػُف آدـ عػف 

 ِ  ..ف.عِة ط .عِ  م. ع.َُز ا..صُؼ عف مكف.ِف فف ِ  .ت.ّرن .رأعف. مف  .ءات
لُػػؽ    ضػػـ ا.َػػعـ .ا.ػػبلـ .ف.علػػ     َُ .مػػف األ ػػم.ِء ا..ػػ.ً.ِة  ػػعف ع.مػػِة ا.فػػ.ِس فػػ  ا..ػػراؽ ضػػ.   ا.
م.هػػػ.   َبل ػػػة   علػػػ  زفػػػة   فّ...ػػػة   .مفػػػرُد  َػػػ..ؽ   .مدمفػػػ    َػػػبلؽ   علػػػ  زفػػػة   فّ.ػػػ.ؿ   َ.

زفػػة   ف.لػػػة   أ. فت هػػ. .ا.َلػػػُؽ كلمػػٌة ف.ر ػػػعة  ا.َلػػؽ أ. ا.مػػرة مفػػػ    َلقػػة    ت ػػػكعف ا.ػػبلـ علػػػ 
ْلػْغ    ََ مفت. ُة ا.َعـ . .كفُة ا.بلـ .ُعلفُظ  .فه. م ففً.  تػ  ع ػد. أ ػرَب إ.ػ  صػ.ِت ا.يػعف فػعلفُظ   
. د  م.ُت ا.ككعَر ف  ا..راؽ َمْف علفظهػ. كػذ.ؾ .ف.علهػ.   َػ..غ   .مػدمفه.   َػبلغ   .عطلػؽ فػ  

اس   فعق.ؿ " ضرَب فبلف راَس َلػٍؽ "  ػا.ُت أضػَؿ ا.  ػرِة عػف مصػدِر ا..راؽ عل  ف.لِة ا.َلِؽ   ر 
علػػة   فعقػػ.ؿ " عػػد ُف فػػبلف رأ ػػً. .ا ػػدًا فػػ  ا.عػػ.ـ أ.  ضػػذ  ا.ت ػػمعة فقػػ...ا  ..قعػػ.س علػػ    رأس ا.ف.َر
ٍ  .لمق.ر ة فكبلضم. ع.ػعُع فػ  ا.َ ػِد  ػدرًا .ا ػتر .ء ..ػ. فظػرَت  رأ عف " ..لقع.ِس ضف. أككر مف َ.

ػً.  ػ. ع  .اضػ.ً. إ ػدن  دمعػِ  علػ  عزعزل ا. علِة .ض. عَلػُس علػ  كف ػٍة ف.َر ق.رئ إ.  مد ِف ا.ف.َر
ا.كف ػػة .ُمػػد.عً.  ػػ.   األ ػػرن  َل ػػٍة  ػػلط.فعٍة . يع . ػػِة افت.ػػ.ء .تفػػّرد متلػػذذًا  زفراتػػِ  .عز.تػػِ  عّمػػْف 

  ..  م تمت.ً.  َمِع ا.م.ِء .ا.ف.ِر ف  كّفٍة .ا دة
.ال أعػػػرُؼ مػػػف أعػػػف َػػػ.ءت ضػػػذ  ا.ت ػػػمعة .األككػػػر غم.ضػػػً. مػػػ. .ػػػ.َع .عقػػػ.ؿ عػػػف ا.َلقػػػِة    ػػػ.ط   

ا ت.م..   عف أضِؿ ا..ػراؽ فػ  اآل.فػِة األ عػرة فعقػ.ؿ عفػدضـ    ػ.ط .طفػ    . ػد  ػا.ُت أ ػدضـ عػف 
أصِؿ ا.. .رة ففّ ر .   اف م. ُعقصد ضف.  ػ   ا.ػ.طف    ضػ. إ.ػ.رة إ.ػ     ػعفم. ا.ػ.طف    ا..ػهعرة 

ر.عد   يداَد مق. ؿ م .زِف األ.رزدل  .ؾ . د ذض ُت إ.  ضف.ؾ .ت ققُت  فف   .ا..ا .ة ف  ..رِع ا.
فم. أْف أطفًت األف.اُر . دأ عرُض ا.فعلـ  فت.ٍة تركُض ف  مػرٍج .ا ػع .فهػداض. عرتَػ.ف  تػ   ػ َب 
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ُؿ ا.َ..ُس َف    ّ .َب  فط..ِ  .مّد عد  إ.  كهفِ  ف..تفتُّ إ.ع  م تير ً. أمر  فادرَؾ  اف   . ػُت ا.َر
مف ر.اِد  عفم. ا..طف  فق.َؿ افتظْر .أعف تظّف  ػتذضُب  لػُت ال أدرل ..ػـ تمػِض  ػ.ن  ضػِع كػ.اٍف 
 ت  .صلْت إ.ػ  كػ.ٍخ علػ  طػرِؼ ا.مػرِج .  ػَؿ أْف تػدفَع  . ػ  أ ػرَج صػ.    أعػَر  مفتصػ ً. . عفمػ. 

ـَ علع هػ. ممز ػً. كع. هػ. د لْت ك.ف  .فتظ.رض. ..ٌب  م ء  ػزل فػبلٍح َ.. ػً. علػ   ػرعٍر مػف تػ ٍف ضَػ
ػػ  فعهػػ. مػػف ا. لػػؼ علػػ  م. ػػعق  صػػ.  ٍة فلػػـ أَر مػػف ا.م.ػػهِد غعػػَر  ََ كػػـ أداَر إ.عػػ  عَعزتهػػ. .أ..
عَعزِة ا...ب ا.قذرة .ا.ميط.ة  .ػ.ٍر ك.ػ.ِر ا. فزعػِر  .ضػبلته. ا.مفت..ػة . ػد مػؤلِت ا....ػَة ا.تفػتُّ 

رُت   َػٍؿ مػف . . تػِ  .أ.ػ ُت ف . ا.َ..س إ.  عمعفػ  فرأعتػ   ػد راَح ع.اكػُب  ركػ.ِت ا.م.ػهد .ػ.
ه  إ.  َهِة ا..م.ؿ فرأعُت ا.َ..َس إ.  .م..  عف.ػُؿ مػ. عف.لػ  األ.ُؿ كػـ تطل.ػُت إ.ػ  ا.َػ..ِس  .َ 
دت  ع صُؽ ف  را ِة عدِ  .ع ّض أعَر  . ػد أ ػ.َط َف عػِ   م.طفػِ  ا.ػ. رل علػ   ف  ا.مق.ِد أم.م  فَ.

ِت ا.ػػتلمِظ . عفمػػ. ا.تفػػتُّ إ.ػػ  ا. لػػؼ  ػػم.ُت ا.ػػرغـِ مػػف  ػػّر  زعػػراف ا.بلضػػب ُم ػػدكً. صػػ.تً. كصػػ. 
هؾ ...ْؼ .يلؾ " فم. ك.ف مف  إال أف أعقظُت  ضع   مف غف.تِ   ص.تً. عف.دعف   يلظٍة " دْر َ.
تػػػ  مػػػف عز.تػػػِ  .. ػػػ.ُف  ػػػ..  عقػػػ.ؿ "  .ػػػٌر مػػػع ا.فػػػ.س ععػػػد " .ر ػػػُت أ ّضػػػ  كمػػػ. ع ػػػّض  .أ َر

َت إ.ػػ  ا.ػػذل عَلػػُس إ.ػػ  عمعفػػ  .ضػػ. اآل ػػر.ف  تػػ  إذا أفهعػػُت مهمتػػ  فهضػػُت مػػف مق.ػػدل ف..تفػػ
عصرُخ    " .عف أ ػ   .ػد  ا.فلػـ  ا..ػ   ػْذ .ػؾ  ػ.ط .طفػ  آ ػر " ف.ػكرت  علػ  دع.تػِ  فػرّد علػ  

ُت مف ا. عفم. أدركُت ص َة ا.تف عر   .كرل  كبلـٍ مهذٍب ع.    م ت.ن ص.  ِ  . عف  َر
 
 
 
 

 فصل في فوائد الجلق
 
 
 
 

ـْ ضداَؾ   أف ألضِؿ ا.دَؿِ  طرعقًة ف  ا.كبلـِ .ا.َدِؿ ع.ضم.ف  ه. ضػ..َؼ ا..قػ.ِؿ فع.َػُب  هػـ  اعل
.ِؿ فهـ عّدع.َف ا.م.رفَة ..عس .هـ مفه.  ّظ .عّدع.ف ا..ّفَة .ضػـ ع ػت ع .ف ا..ػرَض  ا. فعُ  مف ا.َر
ـَ  كػّؿ .ػ ء كػافهـ   ضػ.ا األرَض مػف أ ط. هػ. .غ.صػ.ا فػ   فحْف  ا.تهـ عػف م ػا.ٍة مػ. اّدعػ.ا ا..لػ

إ.  أطف. ه. ..هـ ف  ا. ػم.ِء .ا.َفلَػِؾ مػ. ال عػدافعهـ أ ػد .فػ  ا.م ػ.ًِؿ عػ.رف.ف  .للهػ.  عمِؽ ا.  .رِ 
.أ ػػ . ه. فػػحْف  لػػَت .هػػـ ضػػذا عفػػ.ف  ا..قػػَؿ  ػػ...ا مػػ. ا..قػػُؿ .را ػػ.ا عفّفػػد.ف ا. دعهػػَة  ػػ..لي. .اإلطفػػ.ِب 
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ـِ أصبًل فػ  ا.فقػِؿ فع .ز.ف عل  اإلعَ.ِب مف ا.َ.ضِؿ .َهلِ  . ف.ضِة عقلِ  أ. أفهـ عَتر .َف .ل.ل
ـَ  ..ز.ػِؿ   ت  .ػ. ا تضػ  األمػر أف عقّ..ػ.ا ا.ر ػ.ؿ صػل    علعػ  . ػلـ مػ. .ػـ عقلػ  أ. عتهمػ.ا ا..لػ
. ع  ػ .ف ا.  ػَث فطفػًة  . .ال ع..ر.ف مف ذ.ؾ  َر .ككعرًا م. أ.ضم.ا ا. .مَع  اّف .كّؿ م تقعـٍ عَ.

ج ا.ػدعف األصػفه.ف  إْذ  ػدكف  صػ. ٌب .ػ  .ا.ل . َة غل ًة .ا.َهػَؿ  فكػًة فػامرضـ فػ  ضػذا كػامِر  ػرا
ػػػ.دِة  ػػػ.ُ  ُ   ػػػاْف أر.ػػػدُ  إ.ػػػ  طرعػػػِؽ ا..قػػػِؿ َ. َّ كػػػ.ف عػػػدرُس فػػػ  ا. ػػػ.زِة كػػػـ أدرَؾ ضػػػبل.َة م ػػػ..ُ  .ف
ا.ص.اب  .َؿ رأعُت ا..عَخ  راج ا.دعف األصػفه.ف  ع ػ.ُؿ .ا فػً.  .تَػ.ِ  ا.ك. ػِة ا..ػرعفِة فا ػرعُت إ.عػ  

 عػ. .ػػعخ .غفػَر .ػَؾ أعػْف  ػهٍ. ف.لػَت ضػػذا ف.فت ػَ  إ.ػ  مػ. كػ.َف علعػ  فػػرّد ُمفّ هػً. . لػُت .ػ   ػ.م َؾ  
ـَ علػػّ  . ػػ.ِء ا.ظػػّف ف.عتػػً.  غ.ضػػ ً. .مؤف ػػً. مرعػػد  علػػ   ػػ.ء ا.ظػػّف  .ػػع ِ  ا.فطػػِف ا.َلعػػؿ ُملقعػػً. اإلكػػ

هُر .  إع.َل  .آل ِؽ كاف  ع د .  ..عس   ص. ِب ا..ّزِة كّله. .ا.َبل.ِة فر ُت أؤكُد علعِ  .عفف  .أظ
األمَر َلعً. فع ف  . عفم. .ـ عَْد  ػدًا مػف االعتػراِؼ  .. طػا زعػَؽ  ػ  .ػ.تمً. . ػ.َؿ  لػ  كفػُت .ا فػً. 
أ ػػ.ُؿ  .تَػػ.  ا.ك. ػػِة ..كػػف ا.ػػذل تَهلػػ  ضػػ. أفػػ   ػػد  رفػػُت رأَ ػػ  عػػف اتَػػ.ِ  ا.ق لػػة  لػػعبل .ضكػػذا ضػػـ 

ْف ا  ّف َؾ ص  تهـ ع ِرف.َف ا.م تقعـَ عف م ػ..ُ  .ا  تضػ  األمػُر  هػـ أف ع ركػ.ا ا.َهػَة ضداَؾ   َ.
عػػف االتَػػ.  .ا. ػػدعث عػػف ضػػذا عطػػ.ؿ .ع .ػػدف. عػػف فكػػرِة   كفػػ. فلقػػد اّدعػػ  أضػػُؿ ا.َهػػِؿ .مػػف علػػ  
.ػػ.كلِة األصػػفه.ف   ػػاّف .بل ػػتمف.ِء مضػػ.رًا َّمػػة تػػ.دل  صػػ.  ه. إ.ػػ  ا.تهلكػػة ف..م ػػتمف  ع ػػتدرُج 

 ػػت كـَ  ػػِ  .ػػـ ع.ػػْد  ػػ.درًا علػػ  ردعػػِ  فعكػػ.ف ا..ػػعط.َف إ.ػػ  م دعػػِ   تػػ  إذا غلّػػَؽ األ ػػ.اَب علعػػِ  .ا
كمدمِف ا.ترع.ِؽ أ. األفع.ف ال عطعُؽ ص رًا عل  ا.ص ِ. مف   ت  عذّ.  .عقض  علعِ  أ. عفته   ػ  
األمُر إ.  ا.َف.ِف ف.ال تمف.ُء ف  اعتقػ.دضـ ال عقتػُؿ اإلعمػ.َف فػ  ا.ففػ.ِس ف  ػب  ػؿ عف ػُر األ ػداَف 

ـَ ك.. ػػػ.ِس فعصػػػ.ُب مدمُفػػػ   ػػػ..ف .  ِؿ .ا.ف ػػػع.ف .ككػػػرِة ا. ػػػر .ف فعم.ػػػ  ك.أل لػػػ  ع ػػػّدُث ففَ ػػػ  عػػػدع
ا.صف.ِء . لعَؿ ا. ع.ِء .ف. َد ا.كقِة  فف ِ  . لعدًا   ّ ِ  .ا.م تمف  .ه.افّ   بل غعرٍة أ. ضمعٍر عردع  
 ت  عف مض.َ.ِة أ تِ  أ. أّمِ  إ.  آ ِر ا.تف.ضػ.ِت ا.متكل ػِة فػ  عقػ..هـ .ا.فف.عػ.ِت ا.متكد ػِة فػ  

ػػُع إ.ػػعهـ فتػػراضـ عفضػػ .َف مػػ. عك تػػ.ف .عفطػػُؽ صػػمتهـ  مػػ. عكتمػػ.ف فقػػد  ػػّدكف  ف ف. ػػهـ .ا.تػػ  تَر
ص.     عفم. ك.ف ط.. ً. ف  ا. .زة إف أ د ا..ع.خ  د  .َح .هـ ف  . ظِة  كرٍة أ. ز.ِة . .ف . ػد 

مػف ف.مػِ  . ػد  أ َذ مف  ا.مزاُح ما ذا ف.عترَؼ د.ف أف عدرل إْذ  .َؿ إّف  ف  أغلِب األ ع.ف ع ػتعقظُ 
أ..َؾ عل  ا.قذِؼ ف   لـٍ .ذعٍذ عل  فراٍش .كعر فبل عفهُض  ؿ عكمُؿ  لَم  م تمت.ً.  ..دؼِء  ػعف 
ا.عقظِة .ا. لـ  ت  عقذَؼ فػ.عترَض كبلَمػ  ط..ػُب علػـٍ  .. ػؤاِؿ أعَػ.ز ضػذا عػ. .ػعُخ فقػ.َؿ أَػْؿ  ػؿ 

عل  ا.مؤمِف .َمْف عتفكر .فضِؿ   فه.  ض. .اٌَب فقلف. كعَؼ ضداَؾ   فق.َؿ إّف ضذا مف فضِؿ  ِ 
َ. د .ف.متِ  فرّد علع  ط..ػُب علػـٍ آ ػر ..كػف أ.ػعس ذ.ػؾ ا ػتمف.ًء عػ. .ػعُخ ففهػَرُ  غ.ضػ ً. . ػد عػ.َد 
ـُ فػػ  فرا.ػػِ  ال ع ػػتمف   ػػؿ ع.ا ػػُع  .رعػػًة  ػػّد فػػ  ا.كػػبلـِ .راَح عؤكػػُد أّف ا.مػػؤمَف  عفمػػ. ع ػػت ل ََ إ.ػػ  ا.

ـْ عزعػػزل ا.قػػ.رئ فػػ  ا.َفػػة أضػػداض.   إ.عػػ    .ػػد رضػػ. .مػػف عػػرَض   عفػػ  فهػػ. مػػف ا.فػػ.ًزعف .اعلػػ
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عفدل ا.ككعر مف ضذ  ا. ك.عػ.ِت عػف أدععػ.ء ا..لػـِ .ا..فّػِة مػف .ػع.ِخ ا.رذعلػِة .ا.َهػؿ ..كّفػ  أكتفػ  
  هذا ت.ركً. ا. قعَة إ.    ٍث آ ر إْف ..ء  

م ك.ـٌ  ػ.ع  صػ.  ِ  فػ.إلفراط فعػ  مضػر  أم. أف. فا .ُؿ إّف ا.َلَؽ كيعرِ  مف ا.مم.ر .ت اإلف .فعة
.مذم.ـ .ضذا أمر م.ل.ـ ال عتَ.ضل  إال ا.مكػ. ر .ا..فعػد .االعتػداُؿ فػ  كػّؿ .ػ ء  معػد فهػؿ رأعػَت 
ْف أفػرَط فعػ  عػزداد مرضػً. .ر مػ. عػ.دل   عػ.ة ا.مت.ػ.ط  .لػد.اء  ا.مرعَض  عفم. عا ذ ا.ػد.اَء ع.ػف  .ا 

.ف ت.ف  ا.صداَع ..كّف ع.رعف  ّ ة افت .ر .ضلػـ َػرا د.ف دراعة أ. ت. عص ف  ة أ  رعف أ.   ت
فف.اًد االعتداِؿ ف  ا.َلِؽ ككعرة كم.  دكف  أضُؿ ا.طّب .ا.تَر ِة فمفه. م. ضػ. فف ػ  .مفهػ. مػ. ضػ. 
ػِ  فع ػد.  َ دل فه. عرعُا ا.َ َد .ُعر   عضبلتِ  .عزعُؿ ا تق.َف ا. صعتعف .ُعر   عضػبلِت ا.َ.

ًـ .عزعُؿ ا.ت.تَر عػف ا.ػففِس فتػرن ا.َػ..َؽ  .ػد ا.َلقػِة ع ػد. ر عقػً. دمػَث ا.َ..ُؽ ض. كً. ف    .ٍر دا
األ بلؽ .طعَؼ ا.م..ػر .ا.صػ  ِة متػعقَظ ا.ػذضِف .صػ. َب طرفػٍة .فطفػٍة .أدب فلػذا تػرن أفا أغلػَب 
ا.مفكػػرعف .األد ػػػ.ء .ا.ففػػػ.فعف .ا. كمػػػ.ء ضػػـ َبل ػػػة  .عتػػػداؿ . ػػػد فصػػَا  ػػػ  أضػػػؿ األدب مػػػف .ػػػ.راء 

عٍف .رع.ضة فه. ع.ّ ُع داًرَة  ع..هـ ا.ذل ض. أداتهـ ف  م. ع دع.ف . د أراف  مرًة . ص.صعف كتمر 
صػػدعق  ا..ػػ.عُر  صػػعدًة .ػػ  عظعمػػة .فعهػػ. تطػػ.ر ك عػػر علػػ  م ػػت.ن .ػػ.رِ  فقلػػُت .ػػ   ػػ.  ت ػػدكف  
كعؼ كت ته. فق.ؿ كفُت  َعفً. ف   َف إعفعف ا..هعر .ف  .علٍة ا.تّد علّ  أ.ـُ ضر   ..ـ أ تطع 

ـَ .ا.صػػ َر علػػ  مػػ. أفػػ. فعػػ  فر ػػُت أطػػرُؽ  ػػ.َب ا.زفزافػػة  ق ضػػت  .أصػػرُخ فَػػ.ءف  أ ػػُد  ػػراس ا.فػػ. 
ا. َف ت. لُت    أْف عاتعف     ِة أ  رعف ت ّكف آالم  أ. عفقلف  إ.  ط عب ففظَر إ.   ػ. رًا كػـ 

ً. متا.مػً.  تػ  أغلَؽ فت َة ا.زفزافة ا.صيعرة .ض. عردد َ َدْر  ْؾ َ َدْر  . ت  ف.دُت إ.  فرا.   . ط
.ػ  أ. أفهػُؾ َ ػدل فا ػتطعع ا.فػ.ـَ فر ػػُت   طػرْت .ػ  فكػرُة أف ا ػتمف  ..لّػ  أف ػ  .ػعًً. مػف َ.
أعصُر  ضع    را ِة كّف  كم. عف.ُؿ ع.مُؿ ا.ك .ِب  ..ل ـ علػ  ا. ػعخ كػعبل ع.ػ.َر ا. ػَف.ُء ا.ػذعف 

ـْ  ػػ.ن  ضػػِع م.ػػ   مػػ. أفػػ. ف.عػػؿ . ػػد ف ػػعُت  ػػبلؿ ذ.ػػؾ أ.مػػ   تػػ   ػػذفُت ف.ػػ.رُت  ف.ػػ.ٍة  .ػػـ تػػد
ػػػػُت  ـُ ضر ػػػػ  ك.فعػػػػًة ففكػػػػرُت  طرعقػػػػٍة أ ػػػػرن .ضػػػػ  أف أكتػػػػَب  صػػػػعدًة فا َر . ظػػػػ.ت كػػػػـ عػػػػ.د أ.ػػػػ
ـّ   ص.ص.ٍت .ر عًة كفُت  د َم.ته. مػف  ػ. ِة ا. ػَِف أكفػ.ء ا. ػ.عة ا.تػ  ُتمػفا ع.معػً. .ل ػَف.ء ..ػ

ط.ٍف آ ػر فا ػتمف  ك.فعػًة ا.ه.اء . دأُت  ..كت. ِة .كلم. ت. َؼ أ. ت.ّكَر مَ ُء .عط.ف  ا ت د.ت   .ع
ـُ تم.مػػػً. .عفػػػد  كػػػـ أعػػػ.ُد إ.ػػػ  ا.كت. ػػػِة .ضكػػػذا  ضػػػعُت ا.لعلػػػَة  ػػػعف ا.قصػػػعدِة .اال ػػػتمف.ء . ػػػد زاَؿ األ.ػػػ
ا.ص .ح أعدُت  راءَة ا.قصعدِة فك.فػْت .ػ  اعتراضػ.ٌت علػ   .ػض مق.ط.هػ. أ. كلم.تهػ. .كفػ  آكػرُت 

تػػرا  فػػ  ا.قصػػعدِة  ػػعف األ.ػػـ .ا.لػػذة إال  أف أتركهػػ. كمػػ. ضػػ  .مػػ. ضػػذا ا.تفػػ..ب ا..فػػ.ل ا. ػػرلء ا.ػػذل
.صؼ .ل ..ِة ا.تػ  كفػُت علعهػ. فقلػُت ِ  دّر ا..قػؿ  ػعف عكػ.ُف م.ضػَع ا تػراـِ صػ.  ِ  فػ  م ػ..  

 .ل مّ. .االرتق.ء
.ا.َلُؽ أفعُس ا.م ت. ِش ف  . .تِ  . ل.ن ا. .ضِد ف   هدِ  .رفعُؽ ا.م .فِر ف  تر ..ِ  .ص. ُب 

عف أككػػَر األ ػعِر فػ  أ ػػرِ  .ا. مففػ  فػػ  مففػ.  .ال فػػرَؽ  ػعف األعػػزِب .ا.متػز.ج  ػػؿ إفػ  ُع.ػػعُف ا.متػزَ.
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عػػة  امػػ.ٍف ع ػػ.فظ.ف علػػ   فػػ.ِء أ ػػرضـ . عػػ.ِة أطفػػ..هـ فكمػػ. ضػػ. م.ػػر.ؼ  ػػاّف  .عَ.ػػؿ  عػػ.تهـ ا.زَ.
ػػ.ِؿ  هػػ. عفدًػػٍذ عكػػ.ف ا.َلػػُؽ مػػبلذًا .لَر ا.مػػرأَة  ػػد ا تلعػػْت  اعػػ.ـٍ ال ت ػػتطعُع فعهػػ. إ.ػػ .َع رغ ػػ.ِت زَ.
.لػػت ا.َفػػة ت ػػت أ ػػدامه. .عؤمفػػ.ف   ػػِؽ ا.مػػرأِة فػػ   َُ ػػَة .األـّ ا.تػػ   ا..قػػبلء ا.ػػذعف ع ترمػػ.ف ا.زَ.
.ِت .ال عرتػ.د.ف ا.مػ.ا عَر .ال عصػط  .ف  .تهـ .ال عؤمف.ف  ت.دِد ا.زَ. ا.م ..اة فهـ ال ع .ف.ف زَ.

.طػبلُؽ .ا.هَػُر  ف.ِت ا.ه.ن .ضـ ف  مامٍف عف ا. فلِس .ا.زضػرل .األمػراض األ ػرن .عقػؿُّ عفػدضـ ا
. هذا ع .فظ.ف عل  أ رضـ مف ا.تفكِؾ .ا.ضػع.ع فتػرن أ.الَد ا.َبل ػِة أككػَر َ ػ.عًة مػف غعػرضـ ممػْف 
ٌؿ عفعػُؼ ا.ل ػ.ِف .ا.قلػب .ذ.  لػٍؽ .أدب .كػ.ف  ػد  ع.ف.ا مف ظلـِ ا.ضّرة أ. ضَِر اآل .ء  دكف  َر

تػ  ع.ػرعَف ع.مػً. ت .ؿ إ.  ا.َلِؽ  .د أف تَ..َز ا. م عف مف عمر   .ؿ م.ر ُت ا.َ فَس مع زَ.
مف م. ِع  ركه.  ت  غدا مكؿ  ًٍر ط.ف ٍة .ُعطلُؽ أص.اتً. غرع ة ال عم.  .د أف أفَ ْت .ػ   ػ .َة 
ت  ذ.ؾ فرا ْت تداع    عػدض.  أطف.ؿ ف ّفت .ه.ت  ..ـ ع.ْد  ضع   عفتصُب كم. ك.ف .أدركْت زَ.

َ.ءف  األمُر إ.  أف أ ترَح علعه. ا.م.ا .ة .تمّص  .ت .رُ   عف فهدعه. ..كْف .ـ تكتمْؿ .ّذت   ت  أ
مػػف ا.ػػد ِر فم.ف.ػػْت  حصػػراٍر كػػـ ا ػػتَ. ْت علػػ  مضػػٍض .طع ػػِة  ل هػػ. .  هػػ. .ػػ  . ػػ.عه. إلرضػػ.ً  
ه. .أمّص  ظرض.   ّب .ض  تمّص  ضع    .ه.ة  ت  ت صَؿ مت.تهػ.  .ا ..دل فكفُت أ. ُس فَر

هػػ. كفػػ.رٍس ع..ػػُؽ فرَ ػػ  مفتتفػػً.  ر.ػػ. ِة .تقضػػ  .طرضػػ. عفػػد ذاؾ أَل ػػه. علػػ  رك تعهػػ. .أر ػػُض ف. 
 صػػِرض. .ت.ضػػِؿ ف ػػذعه. أمّ ػػد عَعزَتهػػ.  ر ّػػٍة .أمػػرُر  ضػػع    ػػعف ردفعهػػ. .علػػ  فت ػػِة د رضػػ. ا.تػػ  
ت د. مكؿ تعفٍة ف.ضَة . د دضفته.  مرضـٍ أ.  قلعٍؿ مف ا.ز د  ت  إذا ا تر ْت .ذا ػْت ت تػ   ّر ػُت 

ـُ فػ  أ.ؿ  رأَس  ضع   مف فت ِة د رضػ. . ػد تيّعػرَ  ..ُفهػ. إ.ػ  ا.زضػرل أد ػُؿ رأَ ػ    ػذٍر فك.فػْت تتػا.
األمر .تصرُخ العفًة َف.ف  .ضمَعت  مفتظرًة  ف.رِغ ا.ص ر أف أفه  مهمت  .ضكػذا ا ػتمر ا. ػ.ُؿ 
 تػػ   ػػدأْت .ا. مػػد ِ  تا.فػػ  .ت..ػػق  فك.فػػْت ضػػ  ا.تػػ  ت ػػ.دُر إ.ػػ  ا.طرعقػػِة .كلمػػ. أد لػػُت .ػػعًً. مفػػ  

ع تفػػ  كلػػ  فػػ  َ.فهػػ. ك. تفػػ.ِء ا. ػػعِؼ فػػ  ا.يمػػِد .ضػػ  ت ػػرُؾ ت تػػ   ظرضػػ.  طل ػػِت ا.مزعػػَد  تػػ 
 حص .ه. فك.فْت ت تمتُع مرتعف .ت صؿ عل  .ّذتعف .ّذة ا..ص.ِؿ إ.ػ  ا.ػذر.ة ..ػّذة أ.ػـٍ طفعػؼ .داـ 
ا. .ُؿ عل  ضذا ا.مف.اؿ  م َة أع.اـٍ  تػ  .صػَؿ األمػُر إ.ػ  ا.فه.عػة ا.مؤ.مػة   ػث أصػ  ُت كَمػْف 

تػ   ػذ.ؾ فك.فػْت تتػا.ـ .ت فػ    ػرته. علػ  أعػ.ـِ ا..ػ .ب ُعدِ ُؿ أ عر  ف  فضػ.ء عقػ.ٍؿ .أ  ػْت زَ.
هػػػ.  تػػػ   َُ .ا.َمػػػ.ِؿ مفّضػػػلًة ضػػػعؽ ا. ػػػ.ِؿ علػػػ  ضػػػعؽ ا.مَػػػ.ِؿ .افطػػػ.ْت علػػػ  فف ػػػه. .تيّعػػػَر مزا
ًة .. ًة ُت. ُع رغ ت  مرد ٍة ك.فعة .ت رعْت  اْف ت ت.رض. .   فف ه. زَ. دًة ا تر ْت علّ  اال تراَف  زَ.

ػػِؿ فػػ  ا.ػػز.اِج مكفػػ  .كبلكػػ. .ر .عػػ. .كػػ.دْت أركػػ.ف  علػػ  أ ػػم.ع  مػػ. عػػردد  ا..ػػع.ُخ عػػف  ػػّؽ ا.َر
أ رتف. ا.َمعلػة تفهػ.ُر .تفهػ.ُر  .فهع.رضػ. أعمػدُة ا. ػ..دة ا.تػ   فعف.ضػ. م.ػ. فػ  ا. ػراء .ا.ضػراء .كّفػ  

تػ   لُت .ا.ذل فطَر ا. م..اِت .األرَض .ػف أف ػ.َؽ .راء  مػ. ت  .ع.ضػدُت فف ػ  علػ   ا..فػ.ِء .زَ.
 تػػ  .ػػ. اضػػطررُت إ.ػػ  إ صػػ.ِء فف ػػ  . ػػد ا ػػتَ.َب ا.ػػر مُف .ػػدع.ً  ..هفتػػ  فهػػداف  ..ػػ.ال  مػػ. 
كفت ألضتدل إ.  . علٍة ف.َ.ٍة ت. ُع .ه.ت  .ت فُظ أ رت  مػف ا.تفكػِؾ .ا.ضػع.ع فصػرُت أمػ.رُس 
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ت  .عدل .ض.  ا.َلَؽ مرًة ف  ا.ع.ـِ أ. مرتعف  ت  ا ت.دُت كقت   فف   فر ُت أ ّ ـُ رز    عف زَ.
ؿ ف.َا ف   ع.ت  كز.ٍج .أٍب .م. ا.ت.فعؽ إال مف عفد   ا.ذل َ.ػَؿ ا.فػرَج فه.عػَة كػّؿ .ػّدة  أف. َر
.مفَا اإلف .َف عقبًل عدّ ُر األمر مهمػ. ضػ.َؽ .عفعػُر طرعػَؽ ا. ػ.ًرعف ف ػ  .ف  .ا. مػد .ػ  فػ  األ.ؿ 

 .اآل ر
ـْ  .د ضذا ضداَؾ   أف .لَلِؽ ف.اًدَ   ال ُت ص  عل  رغـِ أف.ِؼ ا.َ.ضلعف ف.عل

 
 
 
 

 فصل في الطرق والوسائل
 
 
 
   

 دكف   معد ا ف  ز.ف ا..ق.   ا..ا ط   .ؿ ك.ف .  صدعؽ عضرُب ا.َلَؽ  ك.غد ا. م .دة فقلُت 
.ع   أال عتقّرح أعر  .علتهب فق.ؿ  ل  . ػ..رغـ مػف ذ.ػؾ كػ.ف م.اظ ػً.  .ػيٍؼ .عصػرُخ  .فػٍؼ متا.مػً. 

.ػػعس مػػف أضػػِؿ ا.َلػػِؽ  ػػؿ مَفػػ.ف فػػاطرَؽ  معػػد إ.ػػ  األرض صػػ.متً. .غم.مػػُة  ػػزٍف فقلػػُت .ػػ  ضػػذا 
ه   تػ  ظففػُت  افػ  ضػ. ا.ف.عػؿ ..ػعس كمػ. عػّدع  .كفػ  ع فػ  ذ.ػؾ  َػبًل فػآكرُت أْف ال  تيط  َ.
أ َر  زاًيً.  صرل عف  مت..غبًل  لّؼ  عَ.رٍة  ت  ف.َؽ مف صففتِ  .فظَر إ.   ا   ف.رفُت  اف  

ـُ أمػرًا  ً. إعػ.  د.ف فضػ.ؿ مفصػتً. إ.ػ  مػ.  ػ.ؼ عقػ.ؿ د.ف عكت عرعػد ا. ػ.َح  ػ  فتطل.ػُت إ.عػِ  م ػتدَر
عَلٍة فقد كفُت .اكقً. مػف أفػ  .ػـ ع.ػْد عطعػُؽ إ فػ.ء األمػَر فقػ.ؿ .ضػ. عتف ػفُا مػزعبًل ع ػرًة فػ  صػدر  

ـْ ع. ص.    .ال ت.َْب مف األمر إف. ..دف. ف  زم.ِف .ؤـٍ .ضبلؾ ... ك.ف .  عل ـ  د.رِة  فقت  اعل
األفػػبلؾ .قلػػُت  ..ػػدف. فػػ   ػػ.عِة ف ػػٍس  ػػ.عة د ػػ.ِؿ ا..ػػمِس فػػ  َػػ.ِؼ ا.تفػػعف كػػـ صػػمَت كافػػ   ػػد 
ر َؿ عف   .عدًا أ. أف  عدَؿ عف األمر .فدـَ عّم.  دأ    ا. ػدعث ف  ػ تُ  صػ.متً. ع ػت.عد . ظػ.ِت 

. ػػ.ِح را ػػًة ضػػف  مػػف فقػػٍر أ.  ػػزٍف أ. فقػػداف   عػػب فقلػػُت فضػػفْض عػػ. صػػ.    فقػػد  عػػَؿ إّف فػػ  ا
.لػػر.ِح ا.بلً ػػِة .عػػزاًء .لػػففِس ا. .ً ػػِة .ال تتػػرْؾ أمػػرًا عؤ.مػػَؾ كتم.ُفػػ  .عصػػ.ُب ف ػػع.ُف  فقػػْؿ .أفػػ. صػػ.ٍغ 
ـَ   ط.ع ػػً. أعفػػ  مػػف  ع ػػ  أْف أععفػػَؾ علػػ  كقػػِؿ  ملػػَؾ . ػػزٍف عكقلػػَؾ فقػػ.ؿ .ضػػ. عزفػػُر   ػػرًة ر ػػ

ـَ مف ا ف  ز.ف فقلُت م.ز  ػؿ ا..ؤـ  د ك.ف أ..  أف عق.َؿ أ.ا ً. م ت.ذ ً. ا. ك.عَة ضػّ.ف علعػَؾ عػ. َر
م. ضذا ا.ذل تق.ؿ فلعس ا.فدـُ مف .عـِ ا.زاضدعف . د ك.ف ا.فض.ُؿ عدف.ف  . م.ِع ا.مزعِد ففظَر إ.ػّ  
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 معػػد . ػػد ت ركػػْت دم.تػػ.ف فػػ  ععفعػػ  .ك.دتػػ. تفلتػػ.ف مػػف م. عهمػػ.  تػػ   َلػػُت مػػف َ َطػػرل . فتػػ  
م.فػػَؾ . ػػْا  مػػ. عفػػ.ر فػػ  ك.امفػػَؾ ترفػػ  مصػػيعً. إ.عػػَؾ .تهػػ.رل فقلػػُت مصػػ  ً. أمػػرل افػػتْا ِ ػػرَج كت

إصي.ء ا.م ِب ا. .ف  ك.تمً.  ػّرَؾ إْف كػ.ف فػ  األمػر  ػّر م.عفػً. إْف ا تضػ  ا. ػ.ُؿ ..ػ. علػ   ػّد 
ر  تػػ  فقػػ.ؿ  .ػػد تل.ػػكـٍ .تػػردٍد ..ػػدُت عػػ.ـَ مَػػزرِة  ػػَِف ا.كػػ.ت .ُ تفػػُت عػػ.ـَ ا. ػػ ِؿ ا.مرعػػع .د لػػُت 

ـَ مَ ء ا. رسِ  ا.ق.م  .اغتلمُت ع.ـ ع.دِة ا. .كععف إ.  ا. كـ .ع.قُت امرأًة عػ.ـ  ػدء  ا.مدر َة ع.
ـْ ع.  ا. رب ا..را عة اإلعرافعة ف ر َؾ  ْؿ .  َمْف أككر .ؤمً. أف. أـ ط.عس فقلُت .  مهّ.فً. .مؤا عً. اعل

ت ػٍد  صػ.    أف ا.مقػ.مَر ا.ػذك  ال تقتلػ    ػرُة ا.  ػ.رة فهػ. عػ.رؼ  ا ػراِر ا.ل. ػِة .مػ. إدم.فػ  إال
.لقدر .ا.فصعب ف..مق.مُر عل.ُب ا.فرَد مع ا. صـِ .ف  ذضف  أف  عل.ب مع   فحْف ف.َز فه. افتص.ر 
ـْ أفا َمػْف تقتلػ  مػرارُة  ْف   َر فلعَس ..ّلٍة فع  أ. فقص.ف .اعلػ .  عل  م. ت  ً  األ داُر مف أ راٍر .ا 

.ة .م.ذا تضّر  طرُة مطٍر مػف كػ.ف م لػ.ال ا.  راف ال عفق  مف  ع.ت  .عًً. .ال ع.رُؼ  ّر .. ِة ا. ع
ـْ أّف ضػػذ  ا.ما ػػ.ة .ػػـ تفػػزْؿ علعػػَؾ . ػػدؾ فهػػ  ما ػػ.ُة َعػػٍؿ  اكملػػ   ضػػ   ػػعف  أ. غطّػػة .يرعػػؽ .اعلػػ
ا. ػػر.ِب .ا. ػػَ.ف .ا.م ظػػ.ظ َمػػْف ا ػػتط.َع ا..صػػ.َؿ إ.ػػ  ا.مففػػ  .كمػػ.  عػػَؿ مػػف   ػػؿ  ...ر ػػ.ف .ال 

 ػػدٍؽ .مػػف ظلػػـٍ مط ػػٍؽ ف..تفػػَت إ.ػػ  . ػػد ال ػػْت علػػ   ..تر ػػ.ف ف.. مػػد ِ  ا.ػػذل أفَ.فػػ. مػػف مػػ.ٍت م
ه  ا ت .مة رض. .ا تف.ع كـ  .ؿ ال ت.َْب إذْف ع. ص.    إْف رأعت أ دف. عاكػُؿ ففَ ػ  .عضػرُب  .َ
فػػ. .أ.قػػْت  فػػ. علػػ   ا.َلػػَؽ  ػػ.رِؽ ا.َ ػػْففرن أ. ع...ػػُر ا.. ػػ.َش ك...ػػففرن فػػف ف َعػػؿ  ػػد أْملصػػْتف. أمُّ

.أر صػػْتف. األ ػػداُث فػػ   ػػ.ِؽ ف.اً هػػ. كت.افػػِ  األ.ػػع.ء فهػػززُت رأ ػػ  مزا ػػِؿ  راً هػػ. مكػػؿ ا.لقطػػ.ء 
م.َ ً.  م.  ..  مف .صٍؼ . ..تف. مرددًا مع فف ػ  ِ  دّر ا. زافػ  مػ. أ هػ.ضـ عمقػ. .أعطػرضـ ع قػ. 
ـَ  .أ.ػػَ.هـ صػػػد .  لقػػػ.ا مػػػف ا. ػػػزِف .ػػػ.را .مػػػف ا. عػػ.ِؿ  ػػػ را .مػػػف عفّػػػِة ا.ػػػففس  ف.عػػػة  تػػػ   ػػػّع

مف. عي.ُر ف  أعم.ِؽ ذات  مقّل ً. .ؤ.ف  ع.تِ  م ت لصػً. مفهػ. ِع ػرًة .زادًا .ؤلعػ.ـِ ا.صمُت علعف. .كّؿ 
ا.ق.دمة كـ اففََر ص.     ض كٍة .فتْت افت .ض  فتطل.ُت إ.ع  م تف رًا  تػ  ت. ػَؼ عػف ا.ضػ ِؾ 
.دة فق.ؿ كاف  ع.عُد ا. دعَث إ.   دًِ  فتذكرُت  عفًٍذ أمَر ص.  ِ  ا.ػذل عضػرب ا.َلػؽ  ك.غػد ا. ػم 

.كاف  ع.رؼ  م. عد.ر ف   لدل إْذ راح عم ُا دم.َع ض كِ  . .ؿ ..ػ  صػدعؽ آ ػر كػ.ف عضػرُب 
ا.َلَؽ  ..رمِؿ ا. . ف فقلُت .أف. أكتـ  ...  .ض ك  .أعف تضُع ضذا ف  مراتِب ا.َلؽ فقػ.ؿ إفهػ. 

بل أ  رتفػػ  مرت ػػة عقػػ.ؿ .هػػ.   ا.ععػػزل  هػػر   فقلػػُت .ِ  إفهػػ. ت ػػمعة م.فقػػة .ف.لهػػ. مط. قػػة ..كػػف ضػػ
ا.مزعَد عف أص .ِب ضذ  ا.مرت ة  .ؿ  دكف  صدعؽ مف ا.م.داف عق.ؿ .  ع د ا. .دة .م   .ك.ف 
َبل ػػً. ذا   ػػرٍة . رفػػة  ػػ.ؿ  عفمػػ. كفػػُت مقػػ.تبًل فػػ  كرد ػػت.ف مػػع األفصػػ.ر ُكلفػػُت ع.مػػً.  . تطػػ.ِب 

عػعف مػ.ء فػ  أ ػفؿ األ.َ.ر . ط.ه. .فقلهػ. إ.ػ  م.ا ػِع ا.فػ.ج . عفمػ. ت. ػُت مػف ا..مػؿ فز.ػُت عفػد 
ا..ادل فا ذتف  ِ فٌة . عفم. ا تعقظُت . َع فظػرل علػ  صػ رٍة أمػ.م  ر ػُت أتاملهػ. ك.فػْت مل ػ.َء 
.م.ػق. ًة ك ّ ػة دراؽ فت علتهػ. طعػزًا ك عػػرًا  ػّد علػ  اآلفػ.َؽ ..ػـ أعػػْد أرن أمػ.م  غعػر   ...ػُت طػػرَد 

أَر َمػػْف عترصػػدف  .كفػػُت  .عػػدًا عػػف ا.فكػػرَة مػػف رأ ػػ  .كفػػ  .ػػـ ا ػػتطع .ا ػػت ّد  ػػ  .ػػ ق  تلفػػتُّ فلػػـ 
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ـَ أمػػرُ   للػػُت عقػػدَة .ػػر.ا.  .. فػػُت  ا.رفػػ.ؽ ا.م.ػػي..عف  .ال تطػػ.ب عفدًػػٍذ فهضػػُت  هّمػػِة َمػػْف   ػػ
كاف  أ .ؿ كـ أد لُت  ضع   ف  ا..ّؽ .ت. كُت  ردف  ا.ص رة راضزًا مصيعً. إ.ػ  .ه.كهػ. .فيعطهػ. 

ر ُت مف ا..عف ألغت ػَؿ مػف ا.َف. ػِة فرأعػُت ا.ػدـَ  ت  أفرغُت  ّم  عل  ف ذعه. . عفم. افتهعُت ا ت
ع ػػعُؿ مػػف  ضػػع   . ػػد ت ػػلَخ َلػػد  كػػـ تػػ.رـَ فقلػػُت .ػػ  مػػ.ذا ف.لػػَت  فف ػػَؾ .قػػد  رمتهػػ. مػػف َلقػػ.ٍت 
. ض.ِة أع.ـ عل  األ ؿ ففظَر إ.  م ت ّفً.  رأع  . .ؿ َمْف  ػ.ؿ .ػَؾ ذ.ػؾ .قػد .اظ ػُت علػ  مػ. كفػُت 

.ت.رـَ عفد ذاؾ ارتفَع ص.ت   ض كٍة أ. َع مػف فمػ  . ػ.ؿ َػ.ضرًا  علع  فقلُت كعَؼ . د ت لَخ َلد 
د.ف  ٍَؿ كفػُت أ ػِرُج رأ ػ  مػف كقػٍب فػ  َعػِب ا..ػر.اؿ .أم ػك   ػاطراِؼ أفػ.مل  ا. مػس .أ ل ػ  
  رعِة ا..مض  ت  أ ذَؼ فضػ كف.  تػ  افقل ػُت علػ  ظهػرل .ف ػَ   معػد  ك.عػَة ا..ػؤـ . عفمػ. 

لَػدضـ .ت ػ.علهـ علػ  ذضَب إ.  .اف  .اففردُت  فف    ََ ر ُت أتامػؿ ا. ك.عػة م.َ ػً.  َػرأِة ا.َبل ػة .
ا.ك ِت .ا. رم.ف فتذكرُت  .دكػًة َػرْت .ػ  .عمكػف إدراَهػ. ضػمف مرت ػة   ا.ععػزل  هػر   فقػد كفػُت 
  يداد م تفعً. أكف.ء فترِة ا.مبل قة  .د  راِب ا.َ هة ا..طفعة .كفُت . عدًا ض.ً.ً. أ  ػُث عػف ملَػا 

فع  ا.لعؿ أم. ا.فهػ.ر فقػد كفػُت أ ضػع  م..ػعً. فػ  .ػ.ارِع  يػداد .أز تهػ. مفضػ.عً.  ػعف  عؤ.عف  أ ض 
ز ػػ.ـِ ا.فػػ.س فمػػررُت مػػرًة فػػ  .ػػ.رٍع عقػػ.ؿ .ػػ  .ػػ.رع ا.فهػػر ع ػػدأ مػػف  ػػ. ة ا..ك ػػة فػػ  .ػػ.رِع ا.ر.ػػعد 
.عفته    . ِة األمعف .كػ.ف ضػذا ا..ػ.رع  ػ. ً. ضػعقًة تصػطّؼ علػ  َ.ف عهػ. م ػبلُت  عػع األ.  ػة 

ػػػ.ت .ػػػذا فهػػػ  مزد مػػػة  ....ػػػ.ِؽ .ضػػػ.اِة ا.ط ػػػِؽ مػػػف ا. ف ػػػ.ًعة .أد.اُت ا.زعفػػػة .ترت.دضػػػ. ا.ف ػػػ.ء مت َر
ا..ػػ .ِب .أضػػؿ ا.َلػػِؽ ف. ػػت دْت  ػػ  .ػػه.ٌة غرع ػػة .طفػػَا كعػػُؿ .ػػ ق  .أ   ػػُت  ت .ػػٍب فػػ  َ ػػدل 
َؿ كاف  ..رفُت عل  ف. ِة صرٍع .ا تق.ٍف فػ   صػعتّ  فلػـ أعػد  ػ.درًا علػ  ا.م.ػ  ففكػرُت  ػاف أت ػ. 

ف  مرافِؽ َ.مٍع  رعب .ضذا م. ف.لت  . للُت  ضع    م.ء  .رٍد فتقلَص .كّش عل  فف ػِ   تػ  غػدا 
ػُت إ.ػ  ا..ػ.رِع ك.فعػًة  تػ  عػ.د  فقلُت .  مؤف ً. عرب .عف طف .ر  مكؿ فارٍة  .ًفةٍ  .عػف .مػ. أف  َر

فف ػ  علػ  دف.ءتهػ.  إ.  افتص. ِ  كافػ  عكػاُر .فف ػِ  مػف  ػ رعت  فت.ػ.ذُت  ػ.ِ  مػف ا..ػعط.ف الًمػ.ً 
. .ًه. ..كف .ـ تففْع ا ت..ذت  ...م   . ء فقد  ضَ  األمر ..  مف ا.هم.ـ ا.ت  ت.يلف  أك ر 
مف ط. ت  عل  ت مِؿ أمٍر إض.ف  كهذا فت للُت ك.فعًة إ.   عت ِ  ف  ا. عدر .فة م تيفرًا .ذف   

ف ضػػػ.ف  . لّػػػة  علتػػػ  .ضفػػػ.ؾ م ػػػتمع ً. صػػػ. َب ا. عػػػِت ا..ػػػذر متعقفػػػً. مػػػف غفرافػػػ  .مػػػ. ع.لمػػػ  مػػػ
.اَهتف  م.ػكلٌة .ع ػت  ..هعفػة فقػد ك.فػْت أ ػ.اب ا.مرافػؽ ال ت ػتر ا.َ ػَد كػ.مبًل فهػ  مك.ػ.فة مػف 
األ فِؿ  ت  ا.رك ة .مف األعل   ت  ا.صدر فكعؼ األمر . د ا ت ّد    .عط.ف  .ت كـَ ..ـ ت.ْد 

فػػػ  إال أف  للػػػُت عقػػػدَة  زامػػػ  .ػػػ  ط. ػػػة علػػػ  مي.. تػػػ    ػػػ.ن اال ػػػتك.فِة .االفصػػػع.ع فمػػػ. كػػػ.ف م
.اف فعت إ.  األم.ـِ  ت  ا.تصقْت رأ    .. .ب م.ّكبًل  َ دل زا.عًة  .ًمًة ك.تمً. أفف.   .صراَخ 
.ه.ت  .ا.ذل زاد مف  َر  . عرتػ  أف آذاف ا.ميػرب  ػد أ..ػَؾ أف ُعرفػع .تػدافع ا.مصػّل.ف علػ  

فقًة .كاف ا..عط.ف  ػد أف ػ.ضـ أف   مػع ا.مرافؽ   ؿ ا..ض.ء .ارتف.ْت أص.اُت  .ضهـ متذمرًة  .
ا.صػػػ. رعف فرا ػػػ.ا عػػػدّ .ف األ ػػػ.اب .ع كّػػػ.ف ا.ػػػدا لعف علػػػ  ا..َلػػػة  قضػػػ.ِء ا. .َػػػة .كفػػػت عػػػفهـ 



 236 

ػػُت متف ف ػػً. م.ػػػّمرًا  متيػػ.فبًل مت ػػ.عبًل  ػػ.آلـ ا.قػػ ِض فػػ  م.ػػدت   تػػ  أفهعػػُت مهمتػػ   هػػد.ء . َر
 ذراعّ  .ل.ض.ء كعبل عكت.َؼ أمرل أ د

ا.ت  تدرج ضػمف   ا.ععػزل  هػر   كػ.ف .ػ  أخ أك ػر مفػ  عػات  كػّؿ .علػة كمػبًل .كفػ. .مف األ.ض.ع 
ـَ علػػ   طفػػِ  ع.ّضػػً.  ـُ علػػ   ػػطا دارفػػ. فػػ  .عػػ..  ا.صػػعؼ فكفػػُت أ ػػتلُس ا.فظػػر إ.عػػ  . ػػد فػػ. ففػػ.
ا.م ػدَة  ا ػف.فِ  مكػػؿ ضػّر عت.ػػ ث  ر  ػِة أفكػ.  ا.ل.ػػ.ب كػعبل تفلػػَت مػف   ضػِة  ػػط.ت  م. ػكً. ا. ػػرعر 

دعِ  . .ض  عصػ.ُد .عفػزُؿ  تػ  ُعفػِرَغ مػ.ء .ػه.تِ  فػ  مه ػِؿ ا.فػراِش .عزفػر زفػرَة افت.ػ.ش كػـ  كلت. ع
 عف.ـ كف.ـِ أضؿ ا.كهؼ

.مف طرِؽ ا.َلِؽ األ رن م. ُع م   ػ   ا.ُ لط.ف    .فع  ا.َ..ُؽ عَلُس عل  أرعكٍة  َل ػِة .ػ.عٍر 
علػة عفتظُر ض .َط .   اإل.ه.ـ علع  متامبًل مرّكزًا فظر  ف  فقطػ ٍة  .عػدٍة .ضػ. عػد ُف  ػعَ.رًة أ. ف.َر

أ. ر مػػ. ع.ػػ.ضد فعلمػػً. أ. ع ػػمُع م. ػػعق  .عقػػ.ُؿ .صػػففِة ا.َػػ..ِؽ ضػػذل   ا.َفَ.ػػع   تمتػػّد عػػد ضػػ.رِب 
ا.ف.ع   طء ف . أعر  عمّ د    فّ. كاف  عمّ د رأَس طفٍؿ عزعز .عمرر   ضت  علع   رّ ٍة مف أصلِ  

تم.ضَؿ  لعبًل مف.يبًل  امٍر آ ر  تػ  عطعػَؿ فتػرَة افت..ظػِ    ت  رأ   .كلم. ا ترَب مف فه.عة ..ط 
. عفمػػ. تقتػػرُب ا.ل ظػػة .عرتػػ.ل ع ػػّؿ مفػػدعبًل .ر عػػً. مػػف عل ػػٍة أم.مػػ  .عيمػػُض ععفعػػ   رضػػًة .عػػفهُض 
د.ف أف ت د. علعِ  عبلمُة ارت .ٍؾ أ.   فُة إفه.ٍؾ مكؿ  لط.ٍف  لعـٍ ع كـُ  عف رععتِ   ...دِؿ .عفػ.ـ 

ػػؿ أعػػزُب   رعػػَر ا..ػػعفِ  مرتػػ.َح ا.َ ػػِد .ا.ضػػمعر  ػػدكف  صػػدعؽ .ػػ   ػػ.ؿ كػػ.ف فػػ  .ػػ.رعف. ع ػػكُف َر
ػٌؿ ت لػُؼ ا.فػ.ُس  ا بل ػِ  ..ػه.متِ  .عّفتػ  فلػـ  تَ..ز األر .عف مف عمر  عق.ؿ .    عب ا. .ًؽ َر
ُع.رؼ عف  زافعً. أ. .ّ.اطً. عل  ا.رغـ مف  ػ.ء صػعت ا. ػ.ًقعف .مػ. ُعػر.ن عػفهـ مػف  ك.عػ.ٍت تػدّؿ 

هـ عف أ بلؽ ا.مّلِة .ال ع.ػرُؼ أ ػد مػف  ػك.ِف ا..ػ.رِع عفػ  .ػعًً. فقػد كػ.ف عل   لّ  ة  ع.ًهـ . رَ.
ػػبًل صػػ.متً. ع ػػعُر مطػػاطئ ا.ػػرأس  َػػبًل مػػف مم. كػػِة ا.ف ػػ.ء .ػػ  .تطفػػِؿ ا.فضػػ..ععف علقػػ  ت عػػًة  َر

.ُؿ ف  ا تق ..ِ  .كّف  عَت.زضـ إ.ػ   عتػِ  .ضػ. ع فػ  عفػد  .صػرتِ   فعفػةَ  ا..ػرِؽ  ض.م ًة فعفهُض ا.َر
ملف.فًة  كعٍس .ر   . عَؿ عف  ضم ً. إف  َبلٌؽ مف ذ.ل ا.  رِة .ا.كتم.ف .فَاًة أفه    عُب عز.ت  
.تػػز.َج مػػف أرملػػٍة َعَفلّػػٍؽ عقػػ.ؿ عفهػػ. ا.م.ػػه.رة أ. ا.قػػرج فهػػ  .  ػػة  ػػلعطُة ا.ل ػػ.ف ..كػػف ال ُع.ػػرؼ 

.ِؿ تر.عضه. إال    عب ا. ػ.ًؽ فقػد أغلقػْت عفه. أفه. ع.ضرة  ؿ مهرة ف.فرة .ـ ع تطع أ د مف ا.َر
 .د ا.ز.اِج  . ه. م ت.رة ..ـ ت.د ت رج إ.  ا...رِع إال .قض.ِء أمٍر ..كّف أضؿ ا.  رِة فػ  ا.تلصػِص 
.ا....عة  ...ا إف   ع ً. .ـ عطاض. أ. عقترب مفه. فقد ك.ف عَلُس ف  ركٍف مف أرك.ِف ا.يرفة مد فً. 

تػػ  تػػر ُص .ػػ  تػػر ص .ت ت.ػػرن علػػ  أفيػػ.ـِ .ػػه.ت  . عػػؿ .ا..هػػدة علػػ  .ع ت ػػ  كا ػػ   تمهػػٍؿ .زَ.
ا.ق.ًِؿ إف  ك.ف عاتعه.  يبلـٍ ع.مُؿ عفد  م .عدًا ع.ا .ه. .  عُب عفظُر إ.عهم. .عضرب ا.َلَؽ . .د 
أف .ػػ.َع   ػػر   ػػعف ا.فػػ.س أطلقػػ.ا علعػػِ  .قػػب ا.ػػدّع.ث أ. ا.ػػدّع.س  تػػ  اضػػطَر إ.ػػ  ضَػػر ا.مدعفػػِة 

ت  .افت َر فر مُة ِ  علػ    ػعب داعػعف ا. ػ.رل عػّز .االفتق.ِؿ إ.  مدعفٍة أ رن . عؿ إف    تَؿ زَ.
ؿ أف ع ت    .هعدًا فقد  عَؿ َمْف م.ت ف  غر تِ  م.َت .هعدًا .م. أ.دا غر ػَة ا.َػبلؽ  ػعف أفػ.ٍس  .َ
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ال ع.قلػػػ.ف . ػػػد علمػػػُت مػػػف أضػػػِؿ ا.تر ػػػ.ِؿ .ا. ػػػع. ة  ػػػاّف   ا.ُ ػػػلط.ف    طرعقػػػٌة .ػػػ.ً.ة فػػػ   ػػػبلد 
 اإلفرفَة

ر.اف ا.كػػردل  ػػ.ؿ  عفمػػ. َػػ ء  ػػ  إ.ػ  م. ػػكِر ا.بلًَػػعف ا..ػػرا ععف فػػ  طهػػراف ُف ػػ ُت . ػدكف   ػػع
إ.   .عِة ا..هعد مطهرل ات ذُت ا.ق ـَ ا. فل  مف  رعٍر ذل ط. قعف .ف  ا.لعلة األ..  .ـ ا تطِع 
ػػػدُت َّ ػػػ.ر  ا.فػػػ.ـ فقلػػػُت أ تػػػؿ  .ضػػػً. مػػػف ضػػػذا ا.لعػػػؿ ا.ط.عػػػؿ  ػػػرأِس َلػػػؽ .ف.لػػػُت .فػػػ  ا.صػػػ .ِح َ.

  ا.ػػذل عت ػػُذ ا.طػػ. َؽ ا..لػػ.ل مػػف ا. ػػرعر غ.ضػػ ً. . ػػ.ؿ .ػػ  .ػػـ ا ػػتطع ا.فػػ.ـَ ف. ت ػػمُت .ػػ  ا.تمعمػػ
م.تذرًا   ٍَؿ  .د أف أدركُت مػ. عرمػ  إ.عػ  فقػ.ؿ .ػ  ك.كػ.  ػعر.اف اضػرْب   ك ػ.      لػُت .كعػَؼ 
عػَر ذ.ؾ فق.ؿ .  ع د. أفؾ م.ز.ت غ.عمً. .ت ت.ج إ.  َمْف ُعهدعؾ ف..ك .   ع. ..د ضػ. أْف تقػ ض األ

 را تَؾ .تط ؽ علع   اص. .ؾ ا. مس .تظّؿ ت.صر  .تر   كم. عف.ُؿ ص.فُع ا.ك .ب  ..ل ـِ عل  
ـْ  ا. عخ فقلُت َزاَؾ   ع. .عخ كّؿ  عر .مفذ ذ.ؾ ا.ع.ـ .أف. أ..ل .ه.ت  عل  ف ـِ ا.ك .   .اعلػ

ا.مكتظػة  ..م ػ.فرعف .مػف أعزؾ   أف ا.ك .   ض. ا.. علُة ا...ً.ُة  عف ا. َف.ء أ. فػزالِء ا.ففػ.دؽ 
ا.ف.ِس َمْف عطلؽ علعه. ت معة   ا.م ف    أ.   ا. فؽ   .ال أ  ُذ ضذ  ا.ت معة فه  ت معة ال ر.َح 

 فعه. .ت ..ُؼ م. اعت.َد علع  ا.َبل ة مف أرع عٍة .ظرؼ .م ..مٍة ..داعة
.ػػػ   عتػػػِ  .ضفػػػ.ؾ طرعقػػػة ت ػػػم    ا.م ػػػت.َؿ   أ.   ا. ػػػرعع    ػػػدكف  صػػػدعٌؽ  ػػػ.ؿ دع.فػػػ. َػػػبلؽ إ

.م.ػػػ.ضدِة فػػػعلـ َف ػػػ  علػػػ  م.كفػػػة عػػػرٍض كهر .ًعػػػة فلّ عفػػػ. ا.ػػػدع.َة م ػػػر.رعف .مػػػ. أف  ػػػدأ ا..ػػػرُض 
ـَ صػػػػ.  ف. إلصػػػػبل ه. .ف ػػػػف ففتظػػػػُر  لهفػػػػٍة .ففظػػػػُر   قػػػػ بلٍت .ت.رعػػػػٍة  تػػػػ  ت.طلػػػػِت ا.م.كفػػػػة فقػػػػ.

ػُؿ أف ع..َػ  فػ  أفكػ.  ت.طلػِت ا.م.كفػُة ك. فعػًة .ضكػذا ك..مه ..عف  ت  ا ػتؤفَؼ ا..ػرُض .أ..ػؾ ا.َر
ـُ .تفعػؽ كفػ.ـِ ا. ػ.ًِؼ فضػ. ْت  ـُ .تفعػؽ .تفػ.  .َر األمر .ف ف فتقلُب عل  فػ.ِر .ػه.تف. .أع.رتفػ. تفػ.
صد.رف. .ففَد ص ُر أ ػدف. فػفهَض م ػتبًل ا.فػعلـ ا.فعَػ.تعؼ مػف ا.م.كفػة .أفػرد  علػ  األرض م. ػكً. 

.عق.ـ .فظر  م.د.ٌد عل  ا.فػعلـ طرَؼ  داعت   كّؼ .أعر   ..كّؼ األ رن .راح عَلُس .عق.ـُ .عَلُس 
عت. ع ت ل لُ   ت  َ.َء ظهر  . قط عل  األرض الضكً.  عف. كف. ف ف فتق. ـُ ا.فعلـ .كّؿ مّف. اكتف  

  لقطٍة ع  لُؽ فعه. . د فدمف. عل  أفف. .ـ فَلْب م.ف. مك رات .رؤعٍة أفضؿ
ذ.ل االَته.د .ا.فت..ن .ص. ُب . د  ا.ُت ع.مً. ص .َح ا.دع.اف  .ض. َبلٌؽ ذ.   رٍة عظعمٍة .مف 

مرت ة را عة ف  مراتِب ا.َبل ة عّم. ك.َف عف.ُؿ  ػعف عت ػلُخ َلػد أعػر  أ. عتػ.ـر فقػ.ؿ ضفػ.ؾ طرعقتػ.ف 
.ا ػػدة ت ػػم    ا.دغدغػػة   .ضػػ  أْف تقػػ.ـَ  دغدغتػػِ  علػػ  عفقػػ  .عفػػد  ػػّز ا. تػػ.ف تم.مػػً. .األ ػػرن 

.عف .ت ركهمػ. علػ  َذعػِ  .راَح عصػُؼ .ت م    ا. فعصرل   .ض  أْف تم ك  مف َ.ف عػِ   حصػ 
.ػػػ  ا.طرعقػػػة  حصػػػ .ع  فقلػػػُت ..مػػػ.ذا ُ ػػػمعْت  .. فعصػػػرل .ال ع ػػػت دـُ فعهػػػ. ا. فصػػػر  ػػػؿ ا. ػػػ . ة 
 .اإل ه.ـ أم. ك.ف األ..  أف ُت م    ا.ت دعد   فق.ؿ  ل  إفه. مف األ ط.ء ا...ً.ِة عفد ا.َبل ة



 238 

عف مػف أضػِؿ ا.َلػؽ مػ. ُع ػم    أ ػ. ا.تفلػة   أ. .مف ا.طرِؽ األ رن ا.م.ر.فة .ا...ً.ة عفد ا.م تدً
  ا.ص. .ف    .فقً. .م. ع ت دـ فعه. ك.. ص.ؽ أ. رغ.ة ا.ص. .ف .ال أفصُا  ه. ألفه. مضّرة .تترُؾ 

  ر ًة عفد ا.ت .ؿ أ.  د تترُؾ ...رًا  ..تقزز .ا.فف.ر عفد ا.م تَد
ـَ .ػػ   ػػ.. طرِؽ ا.تػػ  تت ػػع فػػ  ا. لػػداف األ ػػرن ضػػذا مػػ. عرفتػػ  مػػف ا.طػػرِؽ ا..ػػ.ً.ة فػػ  ا..ػػراؽ .ال علػػ

 فر م. .كؿ  لٍد َبل .  ..هـ تق..عدضـ .أعرافهـ ف  ا. رفة .  أعلـ
 
 
 
 

 إشارة
 
 
 
 

ـْ ضػداَؾ   أف ا..ػػرَب أّمػٌة َ َفػػْت مَػدض. علػ  اّدعػػ.ء مكػ.رـِ األ ػػبلؽ .اّدعػْت مػ. .ػػعس فعهػ. مػػف  اعلػ
ػْت .لفػ. س .كػ.دْت تكػ.ف  ػعف  ّصػه.     ػ.تـِ أف ع.ًػ   .ًِر األمـ فقد زعمْت أفهػ.  عػُر أمػٍة أ َر

إال أفهػػ. أضػػ.عِت ا.طرعػػَؽ ا.م ػػتقعـ .ضػػلْت  ف ػػ.ِد  ػػبلطعفه. . ػػراِب عقػػ.ِؿ علم.ًهػػ. ا.ػػذعف ا.تهمػػ.ا 
ا.ق.ػػ.ر .تركػػ.ا ا.لػػّب فلػػـ ع.ػػ.د.ا مػػف ذ.ل األ. ػػ.ب .ا..قػػ.ؿ . ػػ.ُؿ .ػػ.راًه. ك ػػ.ِؿ علم.ًهػػ. أ.هػػ.ضـ 

ر.ا هػـ متيفػعف  .. ػعِؼ .ا.يػزِ. متي.ضػعف عػف ا...ػِؽ .ا..ػدِ. ا.مَُد ا.ذل عزعم.ف ت.ركعف ..عَة أ
.ا فعف عل  األطبلِؿ مت..معف عف ا..مراف مقدمعف ا.هََر عل  ا..ص.ِؿ ا.ق.تُؿ فعهـ  ّعد .ا....ػؽ 

 مَف.ف ف ..هـ ف  ذ.ؾ ك .ِؿ  ف  تيلٍب إْذ  .َؿ فعهـ ا...عر   عل    ر ا.  عط   :
 

 " أ.ه   ف  تيلٍب عف كّؿ مكرمةٍ 
  صعدٌة  ..ه. عمر.  ف كلك.ـِ "           

 
ْف ُذكػػَر َ ػػُد   فػػبل ت.َػػ ّف مػػف  لػػّ. أد هػػـ ممػػ. ع.ػػعُر إ.ػػ  ا.َ ػػِد علػػ  ا.ػػرغـ مػػف أفهػػـ ع عػػد .ػػ  .ا 

فم. إلظه.ِر ف ..ِة ا.ف.رس ا.ػذل عقػت ـُ ا. صػ.َف .عتلػذُذ  ػدم.ِء ضػ عتِ  فقػد  ا.مرأة فلـ ُعذكر .ذاتِ  .ا 
َػد .ػ.عرًا  ػد أ.ػ.ر إ.ػ  ا..ػه.ِة إال ترف.ػً. .ضػـ عقّ لػ.ف ف.َلهػ. كػّؿ عػ.ـٍ   كُت فػ  األدب ا..ر ػ  .ػـ أ

..ـ ُعذكر اال تمف.ء إال عفد مف ُصّفَؼ .ػ.رضـ فػ   .فػِة .ػ.ِر ا..تػ..عف .ا.صػ...عؾ .أضػؿ ا. ػ ؼ 
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فقد ذكر  أ . ا..مقمؽ .ا ف ا. َ.ج ر مػة ِ  علعهمػ. . ػد ُصػفف. مػف أضػِؿ ا. مػِؽ .ا. ػف.ضِة .ضكػذا 
 ت  ع.مف. ا. .ضر فتراضـ عق...ف فبلٌف ع ػتمف  أفكػ.َر  .ع.فػ.ف اإل ػ.ءة ف.ال ػتمف.ء عفػدضـ ا. .ُؿ 

ػ.ا علػ  ا.تقلعػد .االّدعػ.ء فكػـ مػف .ػ.عٍر َ ػ.ٍف عتيفػ   ػػ..ك.رِة  كفكػرٍة  لّػب .ػعس عفّػًة  ػؿ ألفهػـ دَر
كهـ عصػػّل.ف .ا.كفػػ.ح .كػػـ مػػف  ػػلط.ٍف َػػ.ًٍر .ف. ػػد ُعلقػػُب  ػػامعِر ا.مػػؤمفعف . ػػ.ُؿ ا.فػػ.ِس ك ػػ.ِؿ ملػػ. 

 لَؼ أمعرضـ صبلَة ا.َم.ِة ع.ـ األر ..ء فكعؼ إذا ص.َر ضذا ا.ف. د  ّعمػً. علػ  األ ػبلؽ .مػ.  ػ.ؿ 
ا.مػػ.ا.  إال ك ػػ.ِؿ األ ػػع.د فكمػػ.  عػػَؿ ا.ضػػ عة تقلّػػد َبلدضػػ. فقػػد را ػػ.ا عتف. ػػ.ف علػػ  أ ػػع.دضـ فػػ  

  كػػُت فػػ  ا..ػػ.ر ا. ػػدعث االّدعػػ.ء .ا.ففػػ.ِؽ .ضػػذا مػػ. فػػرا  ا.عػػ.ـ .اضػػ ً. .ضػػ.َح ا..ػػمِس .ل صػػعر . 
 ت  عفد ا...راء ا.ذعف اّدع.ا ا.تمرَد .ا..صع.َف عل  أعراِؼ ا.ق علة فلـ أَْد ِذكرًا .بل تمف.ء إال ف  
م. ِع اإل .ءة ك. ت..رٍة أ. مَ.ز . .ؿ ا.ػر.اة .ا.قص.صػعف ك ػ.ِؿ زمبلًهػـ ا..ػ.راء  ػؿ أ ػ.ء  ػ.اًل 

قتػُؿ .ع..ػُؽ .عضػ.َُع إال أفػ  أرفػَع مػف أف ع تلػ  فقد  ف.ا . صع.تهـ  .عدًا عف ا. قعقػة ف.. طػُؿ ع
ـُ ا.كػػػذِب .ا.ففػػػ.ِؽ عفػػػد ضػػػؤالء ا.كتّػػػ.ب .كّفػػػ  .أفػػػ. أ.ػػػ.رُؼ علػػػ  .ضػػػِع   فف ػػػِ  مػػػرًة ..قػػػد ضػػػ..ف   َػػػ
األ ػػػطِر األ عػػػرة مػػػف ضػػػذِ  ا.ر ػػػ..ة أَػػػدف  .اكقػػػً. مػػػف أّف األَعػػػ.َؿ ا.ق.دمػػػة  ػػػتقلُب ا.مفػػػ.ضعـ .ت.عػػػُد 

  طم ػه. ا.مفػ.فق.ف .تي.فػَؿ عػف ذكرضػ. ا.مزعفػ.ف .األّدععػ.ء . ػعف عػدل .ئلف .ِف  قعقَة إف .فعتِ  ا.ت
 صػػعدٌة ..ػػ.عٍر صػػدعؽ مػػف أضػػِؿ ا.َلػػِؽ .را.عػػِة أ  ػػ.ٍر .مَتهػػٍد ذل علػػـٍ .أدٍب فػػ   ػػ.ِؿ ا. ػػؽ . ػػد 
ـُ كمػػ. ضػػ. م.ػػر.ؼ ذكػػُر ا. ػػل ف.ة .ا.يػػبلـُ  .ضػػَع .هػػ. عف.افػػً. غ.مضػػً. ضػػ.   طػػ.ًر ا.يػػعلـ   .ا.يػػعل

ا.يلمِة .ا.ف ..ة عق.ؿ ا...عر ا..ق.   ا..ا ط  ا.م..د .ا.مف.ا   عل  مَػز.ء  ككعُؼ ا...ر .اضاُ 
 ا..افر  

 
 " عل  كّف  

 أ.قُف ط.ًَر ا..ه.اِت ذاكرت 
 .أط.مُ  األف.مَؿ .ض  تكتظّ 
   عٍؿ مف ر عِؽ ا.َمْر 

 أكقف  ا.ط..فَ 
 .كعَؼ عفَ. مف .راِؾ عدل "
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 خاتمة
 
 
 
 

ـْ ضداَؾ ُ  أف  .ض.ُت ض ذا ا.كت.ب ف  م.ض.عِة ا.َلِؽ  .ًضً. فػ    ػٍر صػ. ٍب .ضػ.ًٍج فعػ  اعل
مف األ  .ِب ا.ككعرة م. تَ.ُؿ ا.م .فَر عرضًة .لمه..ِؾ .فهِش ا. م.ة مَ.زفً. .ػعس  ّ ػً.  ..م ػ.طِر 
ـَ  ـْ عزعػزل ا.قػ.رئ أف ا..ػ..ب ا.تػ  ارتقػْت  ػبل. م.طِة .ك.ـِ أّدعع.ء ا..ّفة .اعلػ ..كف ك.فً. .ل قعقة .ا 

.ا. ض.رة م. ك.فْت .ت .ز مراتَب ا.ر ػ  .ا..ػّزة إال ألفهػ. فزعػْت عفهػ. أ ف.ػَة ا. ػ.ِؼ .ا.ت ػتِر  ا.مَدِ 
ػِ  إف ػ.فه. ا. قعقػ  د.ف تز.عػٍؽ  عل  ا..ع.ب ..ض.ْت تراكه. م.ضَع ا..ّؾ .ا. ؤاؿ ك..ػفًة عػف َ.

..دِ  أ.اًل فػ  أ.  .عٍة مف ر عٍب .ضم  مقتفعًة آك.ر أ دامِ  عل  األرِض ال ف  ا. ػم.ء  ػ.ععًة إل ػ
ُد ا. ع.ة  حف .فه. ا. قعق  .ال ع.عف   َّ ر لِة ا. ع.ِة ا.قصعرة فبل  عَر ف  دعٍف أ. فكٍر أ. ُعرٍؼ ال عم
ْذ  ِؿ دعٍف مف.فؽ .ا  عل  تَ..ِز م.اضِع ض.فِ  .ال عفتصُؼ .  مف ظ..ـٍ أ.ٍر أ.  لط.ٍف َ.ًٍر أ. َر

.ا.ضػ.عِؼ  ا ػ .ِب ضػ.فِ  فقػد كفػُت أتلمػُس فعػ  أضدل كت.   إ.  ضذا اإلف .ِف ا.ق.ل  ا  .ِب  ّ.تػِ  
 ػػعَط ا.ي ػػ.ِر ا.ػػذل عفضػػ   ا.فػػ.ُر ا.مت ػػرُب مػػف ا.كقػػِب ف.صػػبًل مػػ.  ػػعف ا. طػػا .ا. طعًػػِة .مػػ.  ػػعف 
اإلف ػػ.ِف .ا..ػػعط.ِف مػػت مبًل .زَر عملػػ  ضػػذا كػػ.مبًل فػػحْف أ طػػاُت فػػ  ا.ت. عػػِت ف.ػػذرل أفػػ  .ػػ.ضُد 

أَِؿ  ظ.ٍة زاًلٍة أ. فكرٍة ف.صلٍة .قػد ع.فعػُت ا.ككعػَر .أفػ. عصٍر .. ُت  ع. عً. عم..ئ ضذا .ذاؾ مف 
أتقصػػ  أ  ػػ.َر ا.َبل ػػِة .أتػػ. ُع ظػػرفهـ .آالمهػػـ . ػػد تظهػػر .لقػػ.رئ كيػػراٌت .فقػػٌص فػػ  ضػػذ  ا.ر ػػ..ة 
ف.ذرل أف  اعتمدُت عل  فف   ف  ا.  ِث .عل  ذاكرت  ف  تد.عِف األ  .ر فكم. ض. م.ػر.ؼ أف 

مػػف مصػػ.در أغتػػرُؼ مفهػػ. ال ػػعم. .أفػػ. أعػػعُش عز.تػػ  فػػ  ضػػذا  م.ضػػ.عة   كػػ   كػػٌر ..ػػعس ضفػػ.ؾ
ا.م.تقِؿ ا. .عد .أف  إْذ أ تمعُا ا.ق.رئ ا..ذر أ .ؿ .عكْف ضذا ا.  ُث ض. ا. داعة عل  أمِؿ أف أتممػ  
ف  ا.ق.دـِ مف األع.ـ إْف ..ء   . د ع ػاُؿ  ػ.ًٌؿ .مػ.ذا .ػـ أتطػرؽ فػ    كػ  إ.ػ  م.ضػ.عِة ا.َلػِؽ 

ـُ عزعزل ا.ق.رئ م. . ػَؽ  هػذا األمػر مػف عفد ا.ف .ء فا  .ُؿ .قد فكرُت ف  األمر ملعً. .كْف .أفَت ت.ل
ت.معٍة . رّعة فاّف  .  أْف أعرَؼ أ رارضفا .أت. ع أ  .رضفا .كف  آمُؿ  اف كت.   ضذا ع ّرُض إ دن 

ل كتػ.   إ.عػؾ األ .اِت ا.فَع .ِت مف أضِؿ ا.َلِؽ عل  ا.م .درة فه  األعرُؼ مف   هذا . ت.مػً. أضػد
 عزعزل ا.ق.رئ راَعً. أْف عف.َؿ .عًً. مف ا.رض. .ا تيفُر   .  ..َؾ .ا. مُد ِ  عل  كّؿ  .ؿ
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 ضػ ٖٓٗٔافته   ..ِف   ف  فَِر ا.ك.مف مف َم.دن األ..  ع.ـ                    
 عرافم. كر ا.بلًَعف ا..را ععف ف  مدعفة  ـر آ .د غر   إ                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.صلتف  ر ..ٌة مف صدعٍؽ عقترُح علّ  مرافقت  ف  ا.هرِب إ.  أفي.ف ت.ف  عث ضف.ؾ عمكفف. ا.لَ.ء 
ـْ أمػػرل  ػػؿ فكػػرُت  إ.ػػ  مفظمػػة ا.صػػلعب األ مػػر ا.تػػ   ػػتفقلف. إ.ػػ  إ ػػدن ا.ػػد.ؿ األ.ر عػػةي .ػػـ أ  ػػ

ررُت ا.ػػذض.ب إ.ػػ  طهػػراف  ..مم.طلػػِة  تػػ  تفضػػَج ا.فكػػرة فقػػد كفػػُت  .ًفػػً. مػػف أّعػػة مَ.زفػػٍة ..كفػػ   ػػ
.لق.ِء ا.صدعِؽ .ا ت .ِر مدن َدعت   م. عق.ُؿ .عف إمك.فعِة ا..ك.ر عل  د.عٍؿ ع.صلف. إ.  ضف.ؾي .ـ 
عكػػف أمػػ.م  مػػف . ػػعلٍة .ل.صػػ.ؿ إ.ػػ  طهػػراف  ػػ.ن ا.هػػرِب مػػف ا.م. ػػكر  . ػػ.ِر األ ػػبلِؾ ا..ػػ.ًكة 

ا.طرعػػِؽ ا..ػػ.ـ ا..اصػػؿ  ػػعف مػػدعفت  .ػػعبًل .اَتعػػ.ِز  ل ػػلٍة َ لعػػة .ػػ.ضقة تفصػػُؿ مػػ.  ػػعف ا.م. ػػكِر . 
أفدم.ؾ . ـر آ .د,  عث أف   د ُمف.ُت مػف ا. ػر.ج  حَػ.زٍة   ػ ِب عػدـ عػ.دِة ع..ػ.ر ا.ػذل كفػُت 
 د . .ُت عل  كف..ِة ع.دت ي ا ترَح علّ  أ د ا.بلًَعف طرعقً. .لهرب أ هؿ مف طرعػِؽ ا.َ ػ.ؿ .ضػ. 

..ٍة مػع .ػ ص عفتمػ  إ.ػ  ففػس مػدعفت  فػ  إر..ء أ د ا...ملعف ف  ا.م. ػكر, .ف.ػبًل اتفقػُت   ػه
ا..راؽ .ع.مُؿ ف  إ ض.ر ا.تم.عف إ.  ا.م عـِ ع.معً. علػ  أْف عهّر فػ    ػع.رِة ا.تمػ.عف ا.تػ  تفطلػُؽ 
ـّ  .ػَض ا.كتػِب ا.مهمػة  ـّ ذ.ػؾ د.ف صػ.. ةي أ ػذُت م.ػ  كع ػً. صػيعرًا عضػ مف األ.ردك.  فَرًا, .تػ

 ػػ تعه.ي مػػددُت َ ػػدل علػػ  ظهػػِر ا. عػػؾ أب . ػػد .م ط.طػػَة ع..ػػ.ر عػػف   ا.َلػػؽ .ا.َبل ػػة    ف
غّط.ف   ..زك.ًِب ا.ف.رغة .صف.دعؽ ا.ك.رت.في افطلقػِت ا. ػع.رُة  ػ ٍط كػـ ت. فػْت عفػد ا. ػ.ب ا.ًرع ػ  
عػةي  طػرْت .ػ   .لم. كري داَر  دعث ط.عؿ .ػـ أفهػـ مفػ  .ػعًً.  ػعف ا. ػ.ًِؽ . ػ.رس ا. .ا ػة ا. .َر

ا. ػع.رة علػ  ا..ػ.رِع ا..ػ.ـ  تػ  .ػ.رُت  ػاف   ػد اَتػزُت  قػ.َؿ فكرُة ا.م.ت  فقً., .م. أْف افطلقػِت 
 األ.ي.ـ فففضُت ا.زك.ًَب عف َ دل مرددًا  فرٍح .زض.  عتً. أكعرًا عل  فف   مف ..ر ا.م.رل :

 " فطْر إْف كفَت ع.مً. ذا َف.ٍح / فحّف  .ادـَ ا. .زل عهضف  "
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تب أ.رُت إ.عػ   افهػ. م.ػ ي افقػّض علػ  ا.تقعُت  ....ر ف  طهراف .أ.ؿ م.  ا.ف  عف مصعِر ا.ك
ا.كعس عفتش عف  ّر ع ت ئ  عفه.ي مددُت .  ا.دفتر ا.صيعر د.ف أْف أفطَؽ  كلمٍة فا ذ  . د الح

ه  غضب, .  ؿ أْف ع ا.ف  ف  م. إذا كفُت  رأت  أـ ال,  .درت  :   ًَ عل  َ.
 " كت.ب َمعؿ  قً.ي "

راَح عمػػػزُؽ ا.ػػػدفتر  ط.ػػػً. صػػػيعرة فتطل.ػػػُت إ.عػػػ  تطلػػػَع إ.ػػػّ  . ػػػد ت. ػػػ.ْت  ػػػد ت. ععفعػػػ   يضػػػٍب كػػػـ 
  ع.دعػػٍة أ. ػػْت إ.عػػ   ػػاف  غعػػر مهػػتـ  م.ضػػ.ع ا.م ط.طػػِة ف.ػػ.َر  .الطمًفػػ.ف علػػ  ا.ػػرغـ مػػف أّف 
 ع.دعَة فظرت  فّ رض. ك..دت   .دـِ االضتم.ـ   , .ذا فقػد  ػ.د.ف  ضػذا ا.بلاضتمػ.ـ  مكلػِ   عفمػ. أ  رتُػ  

مكتفعػػً.  رفػػِع كتفعػػِ  .مػػّط .ػػفت  ا. ػػفل , . عفمػػ.  ػػا.ت  إْف كػػ.ف   ػػاف  أفػػ.ل ا.هػػرَب إ.ػػ  أفي.ف ػػت.ف
 عرغُب أْف ع..ركف  ا.م ...ة أَ.َب  .كؿ  .طٍع .مت.تر :

 " ال, ط ..ي "
ا تاَرف. غرفًة صيعرة ف     م..ػ.ل َفػ.   طهػرافي كّفػ. في.درضػ. صػ . ً. .ف.ػ.د إ.عهػ. فػ  ا.لعػؿ 

.عف  ػػ.ط.عف  ع. ػػ.ف ف.صػػر   ػػر.  ػػعف داًػػرة   ػػب .ػػر.ِط اإلعَػػ.ري فقضػػ  م.ظػػـ ا.فهػػ.ِر مت ػػك
ا. رعد ف    ا.ط.  .ف     ت  ا. .زار مت. فعف عفد   كَ.  مر.ل  , ا.ز .ؽ ا.ذل ات ػذ  ا..را عػ.ف 
مك.فػػً. .لقػػ.ِء .ُفت ػػْت فعػػ  ا.م ػػبلُت .ا.مطػػ.عـُ ا..را عػػة, .مك.فػػً. ..قػػِد ا.صػػفق.ت ا. ػػرعة مػػف تصػػرعِؼ 

.رة . تػػػ  ا.لقػػػ.ءات ا. ز عػػػة فصػػػ.ر مركػػػزًا .تَمػػػِع ا. ع. ػػػععف ا..مػػػبلِت . عػػػِع َػػػ.ازاِت ا. ػػػفر ا.مػػػز 
ػ  عػرب  ي .عفػد ا.ظهعػرة  .ا.ل.طععف .ا.َ.ا عس .ا.م.ردعف  ت  أطلَؽ علع  اإلعرافع.ف ا ـ   كَ.
كف. فذضب إ.     .رؾ .هر   ا.متفز  ا.ك عر ا.ذل ال ع .د ككعرًا عف   كَ.  مر.ل   .تطّؿ  .ا تػ  

ع ػ  .ػ.زارة ك.ػ.ر   .زارة ا.دا لعػة    عػث تَػرل ضفػ.ؾ م.ػ.مبلت .ػؤ.ف ا.َف. عة علػ  ا. ػ.ب ا.ًر
ا.بلًَعفي كفػ. ففتػرُش األرَض فػ  ظػّؿ إ ػدن ا..ػَرات .فا ػذ  عل..ػًة غ.. ػً. مػ. ف ػتعقُظ مفهػ. علػ  
ركلِة   ط.ٍؿ مف .رط  أ. ع.مِؿ تفظعؼ فففهُض ..تمعف كّؿ .ػ ء ع طػر علػ  . ػ.فف. فػ  تلػؾ 

 ا.ل ظةي
 

  ِة .ػػػرط  إعرافػػػ  إ.ػػػ  أ.رد.كػػػ.  كػػػرج, أفػػػ. .صػػػدعق  ا.ػػػذل .ػػػ.ركف  ا.ر لػػػة عػػػدف. م فػػػ.رعف  صػػػ
ـّ إ.قػ.ء ا.قػػ ض علعفػ. مػػف   ػػؿ ا.مَ.ضػدعف األفيػػ.ف عفػد ا. ػػد.د اإلعرافعػة األفي.فعػػة ا.ػػذعف  ا.ف..ػلة .تػػ
 لم.ف. إ.   رِس ا. د.د االعراف ي  ضعف.  م ة ع.ر ع.مً. ف   َف مدعفة  م.هد   .فكمَؿ  قعة 

ـّ عػػددًا مػػف ا.بلًَػػعف ا.فتػػرِة فػػ    ػػَِف م. ػػكر ا.بلًَػػعف فػػ  كػػرجي فػػ  ا.يرفػػِة ا.صػػيعرة ا.تػػ  تضػػ
ػ.ا  .ػدض. إ.ػ   ػٍَف أك ػر  ا..را ععف ا.ق.دمعف ت.ًا مف ا..ػراؽ .ا.ػذعف عفتظػر.ف إكمػ.َؿ ا.ت قعػؽ .ع َر
ػػدُت ع..ػػ.ر عفتػػرُش  ط.فعػػة ع ػػكرعة .ععفػػ.  ت ػػد .ف فػػ  ا. ػػقؼي .ػػـ أفهػػـ  ػػ  ً.   قلعػػؿ, ضفػػ.ؾ َ.

ػ.د   تػ  أ  رفػػ   افػ  عػػ.د إ.ػ  ا.م. ػػكر ط.عػً.  .ػػد أف ضػ. ْت  ػػ  طهػراف .عَػػَز عػف إعَػػ.ِد  .َ.
عمٍؿ ع تطعُع مف  بل.  تػ.فعَر إعَػ.ر ا.يرفػة ففّضػَؿ ا..ػ.دة إ.ػ  ا. ػَفي كػ.ف ك..دتػ  صػ.متً. فػ  
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ا.ظػػ.ضر إال أف صػػمت  كهػػد.ٍء عفػػذُر  ..صػػفٍة تقلػػُع األرَض مػػف أ.ت.دضػػ.,  عػػث أّف ا. قػػَد عيلػػ  فػػ  
ل  .كلم.    ُت   عفلُت مف عق..ِ  ا تط.ع ا. عطرة علع  م دعً.  رك.ٍت غرع ة تػدّؿ علػ   ..ػِة مَر

ه   را ِة عد  أ. عقضـُ أظ.فر   يع . ٍة ك.ملة  تػ  ع ػعَؿ ا.ػدـُ مفهػ.  ط.طػً.  غضٍب كاْف عدعَؾ َ.
ه   .عظؿ عت. ع عل  أص. .  .كّف  د.ف أْف ع..َر  ذ.ؾ, . عفم. عتف   إ.   ..ِ  عقّرب كفع  مف َ.

 ركة ا.دـ  م.هِد مَف.ف,  ت  عهدأ .ػعًً. ف.ػعًً. عفػد ذ.ػؾ عيطػ  رأ ػ   .. ط.فعػة علػ  ا.ػرغـ مػف 
ي  َهفـ ا.زفزافة .عفت.ؿ ا.فـ.
 " ع...ر م.ذا عؤ.مؾ ؟ "

  ا.ُت   ت.دٍد ففظَر إ.ّ    ر.د كـ أَ.َب  همٍس :
 " تؤ.مف  ر.  ي "

م ػػتفّزًا .أَػػ.َب  يمػػ.ض, .ػػ.ال األ.ػػـ ا.ػػذل كفػػُت أرا   . عفمػػ. طل ػػُت مفػػ  أْف ع.ضػػَا .ػػ , تطلػػَع إ.ػػ ّ 
 عت رُؾ ف  ر.   .   ت  عمكؿ د.رًا ال علعؽ    :

 " أفَت تؤ.مف ي "
 " أف. !؟ "

 " أعف  أف.ي "
.ػػـ أَػػد فػػ  كبلمػػ   ػػ.ن ضل. ػػ.ِت م مػػ.ـٍ فتركتػػ  .صػػمتِ  م.ػػفقً. علعػػ  . قعػػُت أ ػػدُؽ صػػ.متً. إ.ػػ  

 كبًل مف. ع ..ؿ أْف عقرأ  َط فظِر ص.   ي ا.زا.عة ا.ت  ك.ف ع دُؽ إ.عه. كاف
 

 " ضؿ ك.فْت زّ.ة . .ف ؟ "
ـَ ضذا ا....ر ؟ "  " ضؿ ع..ر  قً.  اف  أ  ُب .  أ.مً. ؟ ..

.دل عذّكر   امر م. ؟ "  " ضؿ أّف َ.
 " ضؿ أف  العزاؿ ع مُؿ ضيعفة ا.طف..ة ؟ "
.د ا.ضعؽ ؟ "  " ضؿ عرن أف  أزا م  ا.َ.

 " أف., أفَت ييي "
 ؿ أف  ع.ت رف  فف   ا.ر ع ة .ا.مؤف ة ؟ "" ض

ال أدرل إْف كفُت أ ..ؿ أف أََد تف عرًا . ل.ِؾ ع...ر أـ أف  أغ.ُر ف  فف  ي أغػ.ُر فػ  ا.مفطقػِة 
ا.م همػػة ا.تػػ  فتقػػ.طع فعهػػ.ي أ ع.فػػً. ككعػػرة كفػػُت أ.ّد ا.هػػرَب مفػػ ,  ػػؿ  تػػ   ...ػػُت  تلػػ  فػػ  أ ػػبلـ 

 مف ,  ؿ ألف  كفُت أ..ُر  م. ع..ُر   ي عقظت  .عس ت لصً. مف ظّل  ا.ذل عبلز 
 " إف  عؤ.مف ي " 

ػػػ.د   ػػػ.د  م.ػػػ  ا.ػػػذل عػػػؤ.مف   ػػػؿ َ. فػػػ  ر ػػػُت أردد مػػػع فف ػػػ  كػػػاّف عػػػد.ا  افتقلػػػْت إ.ػػػ ي .ػػػعس َ.
. َّ ف ؟ي أ.ػػ.ُر  ػػػاّف صػػدرل عضػػعُؽ علػػ  كقػػػٍؿ عػػدفُع أضػػبلع  مػػػف دا لػػ ي أعفػػ. ا. ػػَف .أعفػػػ. ا. ػػ
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ػػػ.د  فػػػ  ا.ػػػدا ؿي ع ػػػ..ُؿ أْف عفػػػتَا كػػػّ.ة .لهػػػرب, .ػػػ  ء فػػػ  دا لػػػ  عرعػػػد ا.ت ػػػرَر مفػػػ ي عػػػؤ.مف  َ.
ـُ ا ت ػ.مُة .ػ.ٍؽ  دا ل  .كف  أ.ت.ُؽ إ.ع   عفم. أف.ر   .أ.ػ.ُر  ي طػٍة ك عػرة  عفمػ. أ.قػ.  ك.فعػًةي ترت ػ
هعف.  عفمػ. فلتقػ   .ػد فػراٍؽ كػـ تتَمػُد اال ت ػ.مة .تضػم ُؿ .ػعًً. ف.ػعًً. .تت ػ.َؿ إ.ػ  ت.ػفٍج  عل  َ.

 ػدل كػّؿ مّفػ. تَػ.ضبًل مصػطف.ً. ف ػ. اآل ػري ضػؿ ا ػته.تف. .. ػُة ا.يمعضػة ف  عضبلِت ا.َ.  كـ عُ 
ضػػذل ؟ فادمفػػ. .. ػػَة اال ت ػػ.ءي ال, .ع ػػت .. ػػًة  ػػؿ إّف كػػبًل مفػػ.   .َػػٍة  قعقعػػة إ.ػػ  اال ت ػػ.ء, .ألّف 
كّؿ األم.كِف مك..فة فلـ عكْف أم.مف.  .ن اال ت .ء ف   .ضف.ي أ رارف. .ا دة .كّؿ مف. ع.رُؼ  اف  

ب مفت.ح عقػرأ  اآل ػر  تػ  .ػ.  ػدا .آل ػرعف  افػ  مَػرد أ.راٍؽ  ػعض  ػط.رض. أ.  ػ.أل رن آكػ.ر كت.
هػػػػ.  ػػػػ.اف.ي تمػػػػ.ض   ػػػػ    ػػػػط.رض. غعػػػػر مت.ازعػػػػة, تتقػػػػ.طع .ت.ػػػػّكؿ مت.ضػػػػًة ال ع.ػػػػرُؼ مففػػػػذض. .م َر

 .تم.ضعُت     ت  أف  ف عُت أ م ي
 " ع...ر . عد ص. ري "

ػػٍؿ مػ.ت غر ػً. فػ  فهػػر دَلػة, . .ػد غر ػ  مػػّد أعػرؼ َعػدًا أّف ضػذا .ػعس ا ػػم  ا. قعقػ   ػؿ  ا ػـ َر
ٍؿ ع..ُؾ عل  ا.يرِؽ فتلقف  .فَػ.  ػ ي أتػذكُر  عفمػ. كػ.ف ع..ػ.ر م ت ًػً. م.ػ  فػ   ط.َؽ ا.فَ.ة .َر
 عمػٍة علػ  فهػر ا.فػرات . عفمػ. أرافػ  َػ.از ا. ػفر ا.مػز.ر ا.ػذل  ػعَت.ُز  ػ  ا.مطػ.َر إ.ػ  ا.مففػػ , 

ُت أردد  م ت.ذ ً. إعق.ع  مت.َ ً. مف فطفِة مف أطلَؽ ضذا اال ػـ ض كُت ككعرًا .أف. أ رأ اال ـ, .ر 
عل  ..عٍد  ػعفته  غر ػً. أ. ففعػً. أ.  ػع مُؿ  زفػ  . عػدًا صػ. رًا ال ع.ػرَة أعػ.ـٍ ف  ػب  ػؿ  ػع مل  
عمرًا ك.مبًلي .قػد كػ.ف  ..ف ػ ة .ػ  مَػرد ا ػـ  ػع تف   لفػ  صػ.    . ػ.عٍة أ.  ػ.عتعف كػـ ع.عػد  

ل  ..ضدِة   ر  . عَ.      ر   ع.ـ ا.قع.مة, ..ػـ ع طػْر فػ   ػ..  أْف عز ػَؼ إ.  ص.    .ع ّط  ع
ػػ.ف م.ػػً.  ػػ.رَج ا.َػػ.از .ا. ػػفر ف ػػ. اإل .مػػة .األمكفػػة كػػـ  ـُ مػػف  .فتػػ  ف ػػ. ا.صػػ.رة كػػـ ع َر اال ػػ

 عتل س  .مل  .ع.عد ت.كعؿ ض.عت  .. صعت ي
 " أل مص.دفٍة ضذل !؟ "

 ؟ " " .ِ.ـ ا..َب ؟ أ. ف. م ك.معف  ..مص.دفة
 " كـ ع...ر عل  ضذ  األرض ؟ "

 " .. عد ! "
 " .ص. ر ! "

 "ييييييييييييييييييييييييي "
 
َداُر ا. َِف ...ة ُع.رُض علعه. فعلـ  . صعٍة .ا دة عراض. ا.متامػُؿ  .ضػ.ح .. صػع.ت أ ػرن  

ف مطم. ة ا.م...ـ, غعر أفػ  أرن ا.فػعلـ  . صػعتعف .اضػ تعف  ت.ػ. ههم. .ت .التهمػ.,  مػ. ع . ػ.
 ػػ  أ. ع فعػػ.ف,  صػػراعمه. ضػػد ا.مَهػػ.ؿ,  فز.اتهمػػ. اآلفعػػة,  هر. همػػ. أ.  حصػػرارضم. ا.عقعفػػ ي كػػّؿ 
 ػػَعٍف ع.ػػرُض فعلمػػ  ا. ػػ.ص أمػػ. أفػػ. فػػاعرُض فعلمػػ  .م.ػػ.ضدعف أكفػػعفي تعقفػػُت مػػف ذ.ػػؾ  .ػػد أْف 
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ف.َػػاف  ع..ػػ.ر  ا ػػًلٍة غرع ػػػة عػػف .قطػػٍة فػػػ  .ػػرعِط  عػػ.ت  ا.م.ػػػر.ِض اآلف أمػػ.م  علػػ  َػػػداِر 
 زفزافة كاف  عت. ُع ا.لقطَة فف ه.:ا.

 " أتذكُر  عفم. كف. فم.  ف  ييي ؟ "
 .  ؿ أْف عكمَؿ  ؤا.  أَ ت  :

 " ف.ـ, ض. أف. اآلف أرن ا.ل ظَة  كّؿ تف.صعله.ي "
 

.ـ عفرْح ع...ر كم. فر ُت  عفم. أطلَؽ  را ف. مف ا.يرفػِة ا.ضػعقة .كفػُت أعػرؼ  ػ َب ال أ ..عتػ , 
.دعف ف  إعرافي .عل  ا.رغـ مف ذ.ؾ فاف  .ـ ع َع ..ـ عفكْر  اّعػة ف.ألمُر عفد   .اء ط ..م. كف. مَ.

ػَد فعػ  عػذرًا  طرعقٍة عمكفف.  ه. ا. ر.ج مف ضػذا ا. ػَف مػرددًا  عػاس  عتػً. مػف .ػ.ر ا.متف ػ  كافػ  َ.
ذٍة ال ػػتك.فتِ  متلم ػػً. آكػػ.َر ا. ػػع.ِط علػػ  ظهػػرِ  مػػف تَر ػػِة ضر. ػػِ  ا.ف..ػػلة إ.ػػ   .ك ػػت.ف, عتلم ػػه.  لػػ

 كاف  ع..ُر  اف  عق.ب ع ت ق  :
 " إف  فز.ُت  كّذا عف ضعفهـ

 عف ا.ِقرن .عف ا.تر .ِؿ م د.ُد "      
. عفم. كفُت أ.ّا علع   اف ع..ركف  ا.تفكعر ف  . علٍة .ل ر.ج مف إعراف ك.ف عهز رأ    . رًا مف 

 أ بلم  ا.ت  ال تت قؽي
 يييياليي "" كعؼ ف رُج ؟ ال َ.از, ال فل.س , ال أصد .ء ي

. عفم. كفُت أ ..  عف َ.اِز  فر  ا.ذل  .فَر    إ.  ا.َزاًر, كػ.ف عفظػُر إ.ػّ   .عفػعف م ػتفزتعف, 
.  ػػؿ أْف عفطػػَؽ  كلمػػٍة ع.ػػدُؿ عػػف رأعػػ  .عصػػمتي ا ػػت ّد  ػػ  ا.فضػػ.ُؿ مػػرًة فَ.لػػُت مػػف أمػػِر ا.َػػ.از 

ِ  ع...ر كلم.  ا.ت   عف ,  ت   .َح .  ع.مً.  ضعًة ال د أْف أعرَؼ  ّر ا. زف ا.ذل عل.ُح عل  َ.
  هذا ا. ري ف  ا. دء ك.ف مترددًا ف   ُت أّف .ؤلمِر  ك.عًة تكعُر ف  فف   ا. َؿ :

لهـ    ؿ كعبل عهر .ا مف  . ة ا.م.ركةي  " ضؿ ت.رؼ ك.ف ا.مق.تل.ف  دعمً. ع.قل.ف أفف هـ  .ّد أَر
" 

 " يييييييييييييييييييي "
 . . .ر  .دمً. مف  .رع. إ.  كرد ت.في "" ضكذا ف.لُت أف.  عفم. ع رُت فهر ا

 " يييييييييييييييييي "
" ييي .أ.ؿ .ػػ ء  مػػُت  ػػ  مز ػػُت َػػ.از  ػػفرل, عػػ. بًل فف ػػ  كػػعبل أضػػرَب مػػف  ػػ. ة ا.م.ركػػة فػػ  

 . ظة ض.ؼي "
 ت. َؼ  لعبًل كـ أض.ؼ كاف  تذكرًا أمرًا مهم. :

ف  ا تفظُت .فف    .ال ـييي ألفػ  " ال, .ـ أمز    ؿ رمعت  ف  فهر دَلة ك  عل َؽ  ص.    ..ك
 أ ؽ مف    ي " 
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 تطل.ُت إ.ع    عرٍة .ا عَ.ب .كّف  .َء ظّف     افتفَض   ؿ أْف ع تر َؿ ف  ا. دعث فاض.ؼ :
 " أعرؼ أفؾ  تق.ؿ عف  غ  , ..كفيييي "

 ضززُت رأ   ف.فعً. م. ك.ف عد.ُر ف  ذضف  ف ا.ت  :
 . ة ا.م.ركة ؟ "" ..كف م. ا.ذل َ.لؾ تيّعر رأعَؾ .تترؾ  

 زفَر    رٍة  . فة .ض. عهز رأ   :
 " ا. دع.ة يييي "

 تطل.ُت إ.ع  م تف رًا فاض.ؼ :
" أف تق.تػػَؿ علػػ  أرٍض .ع ػػت أرضػػَؾ .ألضػػداٍؼ غعػػر األضػػداؼ ا.تػػ  ًَػػَت .لقتػػ.ؿ مػػف أَلهػػ.يي أف 

 ....دة  تك.َف .. ة  عِد . ٍص ال ع.رؼ  ت  كعؼ ع. فه.يي أف تقطع فصَؼ ا.طرعِؽ .أفَت تفكر
إ.  فقطة ا. دءيي أف تَلَس   عػ.ٍد .ترا ػب مقػ.مرعف عل. ػ.ف .أفػت تػراضف  ػدافٍع غػ.مض  .ال تتمفػ  
ا.فػػ.ز أل ػػدضم.  تػػ  .ػػ. كػػ.ف ا.رضػػ.ف علػػ  .طػػٍف ع صػػؾيي أف ت ػػت عَف ا.ر.ػػَد فػػ  ضػػ   كػػؿ غػػٍد 

 .ت..د ميفبًل ف  ا.ع.ـ ا.ت.. يي .أفييي "
ر أفػػ  صػمَت  حصػراٍر .ضػ. عزفػػُر   ػراٍت تكػ.د ت ػػرُؽ  ...ػُت أْف أغرعػ   ػاْف ع.ضػػَا .ػ   صػد  غعػ

 صدر ي
 

ضػػ.َؽ مػػف أ ػػًلت  .مػػف إ. ػػ.   علعػػ   ػػ.. ر.ِج مػػف عز.تػػِ  .دعػػ.ت  ا.م ػػتمرة .ػػ  .م.ػػ.ركت  فػػ  
إعَػػ.ِد  ػػ عٍؿ .ل ػػػر.ج مػػف إعػػراف, .كّفػػػ  كػػ.ف عػػرفُض كػػػّؿ مقتر ػػ.ت  مت.ػػككً.  .ػػػكٍؿ  ػػل    كػػّؿ مػػػ. 

عت.لػػػُؽ  ػػػ..تقرِب مػػػف إ ػػػدن ا.مفظمػػػ.ت أ. ا.ػػػدك.كعف أطر ػػػ  علعػػػ  مػػػف مقتر ػػػ.ت  .صػػػًة مػػػ. كػػػ.ف 
ا. ع. ػػػعة .ؤل ػػػػزاب ا.صػػػػيعرة ا.تػػػ  ك.فػػػػْت تفقػػػػُس كػػػّؿ عػػػػ.ـٍ .تفت.ػػػػُر فػػػ  طهػػػػراف .دم.ػػػػؽ م ػػػػتيلًة 
ا.ظر.ؼ ا. عًة .بلًَعف ا..ػرا ععف فتيػرعهـ  .مػِؿ دعػ.ٍة .هػـ مػف مك.تػب أ زا هػ. فػ  دم.ػؽ .ل ػفر 

دة   .عزا  .س   أ.    ر.افة ع .ر   كمػ. ُعطلػؽ مف إعراف  .د  ص..هـ عل  َ.از  فر . فرة .ا 
علعهػػ.  ..ف.ر ػػ ي .أفػػ. علػػ  ا.ػػرغـ مػػف م ػػ..الت  إل ف.عػػِ   ػػ..ت ل  عػػف إصػػرارِ  كفػػُت فف ػػ  م.َ ػػً. 

  رفضِ  .ك رع.ًِ  .ترف.ِ  عل  االفضم.ـِ إ.   رك.ٍت عق.دض.  ك..ة مف األغ ع.ء .ا.مرتز ةي 
..ػػرا ععف فعضػػعُؽ  هػػـ ا.فضػػ.ُء كػػافهـ عتق. ػػم.ف  صصػػً. ا.ق.عػػ.ُت ا. ػػت ع.ػػرة تمتلػػئ  ػػ..بلًَعف ا

م د.دة مف ا.ه.اءي ع..ر.ف  .ال تف.ؽ فعتداف..ف  ..مف.كػِب .كػ  عقّر ػ.ا أفػ.فهـ مػف ا.كقػِب ا.ضػّعِؽ 
ا.ذل عت ػرُب مفػ  ا.هػ.اُء فع ػدأ ا.صػراُع مػف أَػِؿ ا. قػ.ء .ت.ػهُر كػّؿ أ ػل ِة ا.كراضعػة .ا..ػداء, فًػراف 

ػ.  َدعػدة تػد ُؿ تمّزُؽ  .ضه. ا. .ض ك   تََد .فف ه. مك.فً. فػ  ا.قفػِص ا.ػذل ُكهر ػْت َدرافػ ي َ.
ا.مك.في تمكُث فترًة كـ ت تف  كافه. تت رُب مف .رٍخ ال فرا  فػ  ا.َػدار ا.كػ.فكرعت  كػـ  ػرع.ف مػ. 
تاتعف. أ  .رضـ مف ا. .عد, ا.دفم.رؾ, أ.م.فعػ.,  ػ.رع. .مػف  قػ.ع أ ػرن فػ  عػ..ـ ف ػمع عػف ر . تػ  

 ف .ً   صصً. َمعلة ك.أل بلـي. رعت  . 
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 " ضف.دُع ت. ُر ا. لطعؽ .ف ف ضف.ي "
 .ؿ ع...ر    رٍة فلفتْت افت .ض  ع .رت  .أدركُت  اّف صػ.     ػد  ػدأ ُعفصػُا عػف أمػٍر َدعػد فػ  
فف ػػ , فهػػذ  ا.مػػرة األ..ػػ  ا.تػػ  أ ػػم.  فعهػػ. عضػػُع فف ػػ  فػػ  مق.رفػػٍة مػػع اآل ػػرعف .   ػػٍد .اضػػاي 

ف  فراَح عؤكد األمَر د.فم. م.ار ٍة  تردعِد ا.. .رة, مضعفً. إ.عه. ع .راِت تَػرعٍا أدرَؾ م. عد.ُر ف  ذض
.ذات ي ضززُت .  رأ   متفقً. م.  .مؤا ػعً. .  ػؿ أْف أفطػَؽ  كلمػٍة فهػَض مػف ا. ػرعِر .غػ.دَر ا.ق.عػَة 

 كاف  ذاضب ف  إفَ.ز مهمةي
 " ضف.دُع ت. ر ا. لطعؽي "

ْف ظهػَر .ػ ء مفػ   ك.فػْت ضػذ  ا.. ػ.رُة فقطػَة ا.ت ػ.ؿِ  فػ   ػل.كِ  ا.ػذل كػ.ف ع ػد. .ػ   افػ  م ػ..مً. .ا 
ههػ. .ػ  . ػدل, أمػ. اآلف فقػد  ػدأ ع..ػ.ر ع.ػهُر عد.افعتػ   عدّؿ عل  عد.افعٍة .ضيعفة فقد ك.ف عَ.

 ف . كّؿ . ءي 
ف.َاف  مرًة  اْف أعلَف .  فعت  ا...دة إ.  ا..راؽ  ت  .. كّلف  األمُر  ع.تػ ي .ػـ أصػدْؽ مػ.  ػم.ُت  

   ُت  ف.رَة غضٍب أ. م ...ًة .م..  ة فف    .صة .أّف تَرع   .ذاتِ  أم.م   د زاَد  .كٍؿ ملفٍت . 
.لفظِر .كاّف  عتلذذ  ذ.ؾ فر ُت أ فُؼ عف  .طاَة ا....ِر  ػ..فف  فا  رتُػ   ػاّف .ػ  صػدعقً.  ػد  ػ.فر 

ػً.  ػ.. ع.ط ا..اضفػة ا .تػ  أف ػُج مفهػ. أ بلمػ  إ.   .رع. . د .عدف   .مؿ دع.ة .ف.ي تطلَع إ.ػّ  ض.ًز
إال أفػػ  ر ػػُت أؤكػػد .ػػ   ػػاّف ضػػذ  ا.مػػرة ت تلػػُؼ عػػف  ػػ. ق.ته. فافػػ. .اكػػؽ مػػف صػػدؽ .عػػدِ ي ..كػػ  

 عطمًف إ.  كبلم  اتفقف. عل  أف تك.ف مدة االفتظ.ر .هرًا .ا دًاي 
ت   دأ ع...ر  ..ت ضعِر .ل..دة . د ك.ف ف  ظف  أف  عفكر  ....دة إ.  كرد ت.ف ك.فعة . عفم.  ا.

ـْ اتَػػ.   فػػ  مػػ. إذا كػػ.ف  ػػد أعػػ.َد صػػلت   ػػ.. زب ا..ػػع.ع  ك.فعػػة, أَػػ.ب  ػػ..فف  .أدرَؾ  ػػاف  .ػػـ أفهػػ
 ع.دت  فق.ؿ :

 "  اع.د إ.  ا..راؽي "
 تطل.ُت إ.ع   . تيراٍب فراَح عردد  كقة :

 " ف.ـ  اع.د إ.   َف أ   غرعب . ت  .. أعدـي "
 " يييييييييييييييي "
 " ال عهـيي ال عهـيي "

 ػػؿ افتهػػ.ء مػػدة ا..ػػهر .صػػلتف  ر ػػ..ة مػػف   ػػف فلػػعا ع  رفػػ   افػػ  عمػػَؿ .ػػ  دعػػ.ًة .ل ػػفر إ.ػػ   
ػدُت ع..ػ.ر عقػُؼ مت ػمرًا فػ    .رع. .عقترُح علػّ  إضػ.فَة أ ػم.ء أ ػرني عػدُت إ.ػ  األ.رد.كػ.  فَ.

.ع   زض.ي ا. . ة .ض. عرا ُب ا. .َب ا. .َر  كاف   .فتظ.ِر  .دـٍ مف ا.دفع.ي ا تر ُت مف  .أف. أتطلع إ
ػٍ  َػ.ٍد كػـ أط قهػ.  ُت ا.ر ..َة .رمعُته. علع    ركٍة تفت.ػُؿ ا..ػ..ر  .الفتصػ.ري  ػرأ ا.ر ػ..َة  َ. أ َر
 ػػ طء .أع.دضػػ. إ.ػػ  ا.مظػػر.ؼ .ضػػ. عفظػػُر إ.ػػّ   فظػػرِة .ػػّؾ را ػػْت تتيعػػُر .ػػعًً. ف.ػػعًً. .تت ػػ.َؿ إ.ػػ  

  ته.ج ضع تعرعةيا ت .مٍة  َ..ة .ال ْت دم.ت.ف ف  ععفع  تدارَؾ  ق.طهم.  صر ِة ا
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 .ػػػد .ػػػهرعف افتهػػػْت م..ملػػػُة ا. ػػػفر . صػػػَؿ ع..ػػػ.ر علػػػ  ا.لعػػػزا  ػػػ.س  عفمػػػ. م.ػػػ.ملت  ذض ػػػْت فػػػ  
ـَ ا.م.ظػػؼِ ا.طرعػػ ا.م ػػتص .أت. ػػُؿ  ػػ  أْف ع ػػم.ف  أ. عرفػػَع رأ ػػ  ف ػػ.ل  ؽ ا. طػػاي كفػػُت أ ػػُؼ أمػػ.

 طعًػػة ميمضػػً. .  ػػَؿ أْف أفػػتَا فمػػ   كلمػػٍة ع ػػرُؾ رأ ػػ  ا.ه.طػػَؿ علػػ  صػػدر  ف ػػ. األعلػػ    ركػػٍة 
 ععفع  كاف  ُم دار .ض. عردد :

 "  ع. فردا ! "
. عفمػػ. أعػػ.د فػػ  ا.يػػد أ صػػؿ علػػ  ا.فتعَػػة فف ػػه.,  تػػ  عً ػػُت فطل ػػُت مػػف ع..ػػ.ر أف ع ػػ.فَر 
. ػػد , غعػػر أفػػ  رفػػَض  حصػػرار . عفمػػ. زاَد إ. ػػ.   علعػػ  ضػػددف   افػػ   ػػعمزؽ ا.م..ملػػة أ. ف ػػ.فر 

. اآل ر.ف .أف. م.ز.ُت  .فتظ.ِر تص عَا اال ـ, ألف ا ػتَ. َة م.ً.ي ت .ُة أ.هر مضْت  .فَر  بل.ه
ا.م.ظِؼ ا.م تّص  م..مبلت ا. فر ف  .زارة كْ..ر   ا.دا لعة   ك.فػْت تػات   ..تق ػعط, ف .ػد أعػ.ـٍ 
مػػف ا.مراَ.ػػ.ت عتفػػ.زؿ كػػ  عػػردا علػػ  ا. ػػبلـ . .ػػد أعػػ.ـٍ أ ػػرن عتصػػّدُؽ علعػػؾ  .إلصػػي.ء إ.ػػ  ر ػػِع 

عكمَؿ إصػي.ء  فػ  ا.عػ.ـ ا.تػ..  .ضكػذاي ت ػ.ة أ.ػهر مضػْت  تػ  َػ.ء ذ.ػؾ ا.م.كلِة عل  أمؿ أف 
 ا.ع.ـُ ا.ت  ا تلمُت فع  تا.عرَة ا. ر.جي صرَخ ع...ر . د ك.ف أككَر فر ً. مف : 

 " أ عرًا  فك.ف ف  ا. .عدي "
.ض. عتطلع إ.  ص.رِة ا. معفػ  ا.تػ  ا تلػْت م ػ. ة .ا ػ.ًة مػف ا.َػدار  .عفعػ  ا.ي.ضػ تعف كافهمػ. 

َد فػ  .كعقػة االف.تػ.ِؽ  ػ عبًل .ل.ػم.تِة  هػذا ا.قػ. ِع فػ  ت ت.عداف ا.فرَح  َ عـٍ أ دل, .كاف ع...ر َ.
ػػ   ا.َػػدار ع.تصػػُر عفػػَؽ األمػػِؿ  ق ضػػتِ  ا.م.ر. ػػةي رفػػَع ع..ػػ.ر .كعقػػَة ا. ػػفر .مررضػػ.  رع ػػً. مػػف َ.

 ا. معف  .ض. عض ُؾ  َف.ٍف .عردد :
  فك.ف ف   بلد ا..ع.طعف ا.ر عمةي "" غدًا  ف صؿ عل   ط. ة ا. فر . .د أ  .ع 

ت .ُة أ.هر مضْت .ا.ع.ـ  ػ.م ُت األمػَؿ .االفتظػ.َر ...فػَة ا. ػظ ا. ػعئ, غعػر أفػ  .ػـ أكػف أعلػـ  
أّف ا.ل.فَة ال ع. ُؼ ترّ صه.    ا. م.ُح, فف  ا.لعلة فف ه. ا.ت  كفُت أفتظر ضػ .ض. أعلفػِت ا.قعػ.دُة 

طهراف  . ُة  رب, .ضددْت  ح ػق.ِط أّعػة طػ.ًرٍة ع ػكرعة أ.  ا.. كرعة ا..را عة   ع.ٍف .ه.  اّف  م.ءَ 
مدفعة ت ّلُؽ ف  األَػ.اء اإلعرافعػة, .فػ  ا.يػد ك.فػْت كػّؿ مك.تػِب ا. طػ.ط ا.َ.عػة  ػد أغلقػْت أ .ا هػ. 

ِ  ا.م .فرعف  ت  افته.ء ا. رب ا..را عة اإلعرافعة كم.  .ؿ .ف. م.ظف.ض.ي .َ  
ـَ صػػ.رِة ا. معفػػ  علػػ  عػػدف. إ.ػػ  األ.رد.كػػ.  .ػػعبًل فَػػّر  ط.  اتفػػ.   ع ػػٍة . ػػزفي ت. ػػَؼ ع..ػػ.ر أمػػ.

ا.َػػداري  فػػُت أْف عقػػ.ـَ  .مػػٍؿ متهػػ.ٍر ف ...ػػُت أْف أ ػػ    مػػف ذراعػػ  .كّفػػ  .د.ف أْف عفطػػَؽ  كلمػػة 
 طاطا رأ   . .َر ض.زًا رأ    ا   ا. . ِر ف  ا.رض.في

.ا. صػػ.ُؿ علػػ  ا. ط. ػػة  ر لػػٌة أ ػػ .ععة .ا ػػدة .ل طػػ.ط ا.َ.عػػة اإلعرافعػػة مػػف طهػػراف إ.ػػ  دم.ػػؽ
م.َزة ع ت.ُج ت قعقه. إ.  دفِع أض..ِؼ كمف ا. ط. ة ..راًه. ..دفِع ا.ر...ن إ.  .كبلء ف  ا. .ؽ 
ا. .داء, .ا. ر.ُج مف إعراف أص ا أمرًا ملّ ً. أككَر مف   ػؿ  تػ  غػدِت ا.ػد .ًُؽ تمػّر  ػ طء م دكػًة 

 م.دف ي .ر ً. .ص.تً. تق..ّر .  ا.ر.ُح كمر.ِر أظ.فر عل   طا
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 ػػػرَج ا.طفػػػُؿ مػػػف ر ػػػـِ األرِض   ك.فعػػػًة  يي  ػػػرج ا.طفػػػُؿ ع..ػػػ.ر أ.  معػػػد أ. َ ػػػر أ.ييي,  ػػػرَج 
لعِ يي  .ديي   . ا.طفُؿ عل  عدع  .َر مدف.عً.  قّ.ٍة مَه..ٍةيي  رَج مف ر ـِ األرِض إ.  مفف  ا.بلَ.

 يي  .ر  لعم.ف ا ػف دا..ديي تَع تَع تَع تَع تَع يي فهَض ا.طفؿ متكًً. عل  ا.فراغيي  قَطيي ا ـ  
 طػػ. ا.طفػػُؿ  ط.تػػ  األ..ػػ   ػػ.رَج األرضيي تػػ.ت  تػػ.ات يي تػػ.ت  تػػ.ات يي  ػػ.َر ا.طفػػُؿ إ.ػػ  َهػػٍة 
مَه..ػػٍةيي ا..عػػػ.ُف تر  ػػػ    ػػذٍريي تقػػػعُس  ط.تػػػ يي تػػر.ز يي ا.صػػػ    ػػػعر ُؿ إ.ػػ  ا.مػػػدف ا. .عػػػدةيي 

ـَ ا.طػػ.ًرةيي . ػػَؼ فػػ  أعلػػ  ا. ػػّلـيي رفػػَع ذراععػػ ِ  كاّفػػ  عَػػرُب ا.طعػػراَف  قػػ.ادـَ مك ػػ.رٍة  ارتقػػ   ػػبل.
. .صػػلٍة زغ ػػٍةيي رفػػَع ذراعػػ  ملّ. ػػً. إ.ػػ  فقطػػٍة فػػ  ضػػذا ا.فضػػ.ءيي م.ّدعػػً. م.ضػػع يي ا تل.ػػ  َػػ.ُؼ 
ا.ط.ًرةيي أغلؽ ا. .ُبيي ت ركِت ا.ط.ًرُة   طٍء عل  مضم.ٍر مر .ـٍ  دّ ٍةيي افطلقػِت ا.طػ.ًرُة   ركػٍة 

ارتف.ػػْت مقدمػػُة ا.طػػ.ًرِةيي ضػػ َط  ل ػػ يي ت.ػػ َث  ػػذراعّ  ا.كر ػػ يي   ػػرع.ٍةيي  ػػرع.ٍةيي  ػػرع.ٍة َػػدًايي
ا.طفُؿ مكّ ٌؿ   زاـِ األم.فيي مكّ ٌؿ    ِؿ ا.قم.ِط ك  تق.ن عظ.مػ  .ُع  ػَف ا.م.ػَ  فػ  ا.م ػتق ؿيي 
ص.ُت اضتزاٍز كاّف ا.ط.ًرَة تركػُؿ األرضيي ا.طػ.ًرُة ترتفػُعيي ا.طفػُؿ عتطلػُع مػف ا.ف.فػذِة ا.صػيعرِة إ.ػ  

رِض   ػػػ.ٍؼ . هَػػػٍة فعػػػرن ظػػػّؿ ا.طػػػ.ًرِة علػػػ  األرضيي ا.طػػػ.ًرُة ترتفػػػعيي تقتػػػرُب مػػػف ا. ػػػم.ءيي األ
 تقترُب مفيييي

 ..م. أعلَف ا.مضعؼ عف ا تقراِر ا.ط.ًرِة فػ  االرتفػ.ع ا.م ػدد .هػ. . ػدأ ا.م ػ.فر.ف   ػّؿ األ زمػة 
هتػ  فػ.رتفَع صػ.ت   ضػ كٍة ع..عػة, . عفمػ . ا تف ػرُت عػف فهضُت مف ا.كر  ي  ّمػَف ع..ػ.ر َ.

ـَ  ...  :    ِب ض كِ   .ؿ .ض. ع ..ُؿ أْف عكت
 " .تد ؿ إعراف ضمف ا.داًرة ا. ..عةي "

هة إ.  دم.ؽ أف تتبلف  ا. ق.َء ط.عبًل ف  ا. م.ِء اإلعرافعة    ِب ا.ي.راِت  ك.ف عل  ا.ط.ًرِة ا.متَ.
علػ  طهػراف  .ػد إعػبلِف ا.قعػ.دِة  ا.َ.عة ا.ت  ك.فت ت.ّفه. ا.مق.تبلت ا..را عة .ا.ت  ازدادْت طل..ُته.

ا.. ػػػكرعة ا..را عػػػة اعت ػػػ.ر ا. ػػػم.ء اإلعرافعػػػة  ػػػ. ة  ػػػرب, .ػػػذا فقػػػد ك.فػػػِت ا.طػػػ.ًراُت ا.م ػػػ.فرُة إ.ػػػ  
 دم.ؽ ال تتَ  غر ً.  ؿ إ.  ا..م.ؿ .تد َؿ ا.مَ.َؿ ا. .فععت  كـ تتَ  ف . تركع.ي

اضتػزِت ا.طػ.ًرة  تػ  أعلػَف ا.مضػعُؼ ك.فْت أص.اُت ا.تك عِر .ا.دع.ء ترتفػُع  ػعف . ظػٍة .أ ػرن كلمػ. 
ػػ.ؿ  .. مػػِد .ا.صػػل.ات  عفمػػ. ا.ف ػػ.ء  عػػف د ػػ.ِؿ ا.طػػ.ًرِة إ.ػػ  مفطقػػِة األمػػ.في ارتف.ػػْت أصػػ.اُت ا.َر
 ػػدأَف  ػػ..ت رِر مػػف  عػػ.ِد .العػػِة ا.فقعػػ , .  ركػػ.ٍت تفت.ػػُؿ ا..ف.عػػَة .اإلضمػػ.َؿ راح ا. َػػ.ُب عفز.ػػُؽ عػػف 

مِر  صبلٌت مف ا...ر عل  ا.َ هة . .فْت زف.د .أعف.ؽ ا.رؤ.س .عًً. ف.عًً. فظهرْت ف   .دئ األ
 عدته. أغبلُؿ األ.امر .تفطلَؽ  َ..ًة ف  فضػ.ء االف.تػ.ؽ  تػ  تَػرأْت صػ عٌة .أ.قػْت غطػ.َء ا.ػرأس 
ـَ  ف.كرًة ..رض. ا.ف. ـَ عل  كتفعه. فهرَع إ.عه. .عٌخ  .م.مٍة  عض.ء مؤف ً. . دكْت م..دة كبلمعػة افق ػ

ـُ ا.ط.ًرة .تفته  ا.م.كلُة  رض.ِخ ا.ص عِة عل  أكرض. ا.رّك.ُب  إ.  فرعقعف غعر متك.فًعف .تد َؿ ط. 
دتُػ  غ.ر ػً.  عل  مضٍض مكتفعًة . ز ه. مف ا.ف .ء   ّد أدفػ  مػف ا.ت ػرري ا.تفػتُّ إ.ػ  ع..ػ.ر فَ.
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فػػ  ا.تفكعػػِر د.ف أْف عفت ػػَ  إ.ػػ  مػػ.  ػػدَث فػػ  ا.طػػ.ًرةي ا ػػتعقظْت  ػػ  رغ ػػة فػػ  م..ك ػػت  فلكزتُػػ  
 .أف. أتطلُع ف . األرض مف ا.ف.فذةي َفَؿ .تطلَع ف .ل م تف رًا فقلُت .  مفت.بًل ا. راءة :  ك.ع 

 " اآلف ف ف ف ّلؽ ف.ؽ األراض  ا. .فععتعةي "
 .  ؿ أْف عفطَؽ  كلمٍة  لُت .  م.ز ً. :
 " أال فد ل  ضمف ا.داًرة ا. ..عة ؟ " 

هػػ  عبلمػػ.ُت َػػّد .كآ ػػةي تملمػػَؿ فػػ  ال ػػْت ا ت ػػ.مة  ػػ.ردة علػػ  .ػػفتع  كػػـ تَمػػدْت .تظهػػَر علػػ .َ  
 مق.د  مت ذًا ضعًة ا.ُم تَفّز ا..اكِؽ مف كبلم  :

 " م. ذفب اإلت .د ا. .فععت  ؟ "
.د.ف أْف عتػرَؾ .ػ  م ػ.فًة مػػف ا.. ػت كػ  أ ػػت.دا .لفقػ.ش أ. ا.م..ك ػة  ػػ.ؿ  كقػٍة أك ػر . طرعقػػٍة ال 

 رت  .م.رفت   .ألمر :ت ل. مف األ تذِة .ا.  رِة م ..اًل أْف عفتقَص مف   
 " .م.ذا ف ..ؿ أف ف ّمؿ غعرف. م ؤ..عة أ ط.ًف. ؟ " 

 " يييييييييييييييييييي "
" ا..عب ف  األ زاب ا..ع.ععة ا..ر عة ..عس ف   ع. ة اإلت .د ا. .فععت  أ. ا.فظرعة ا.م.رك ػعةي 

" 
ػػَد فػػ  صػػمت  فرصػػًة  إل.ػػه.ر عد.افعتػػ  ضػػززُت رأ ػػ  مفػػت.بًل ا.م.افقػػة علػػ  مػػ. عقػػ.ُؿ غعػػر أفػػ  َ.

 ف .ل :
"  ع.دة غ عة َ. .فػة تهػرب مػع أ.ؿ م.اَهػة مػع ا..ػد. ا.ط قػ  .كػ.ادر مهػز.زة تيّعػر كػّؿ  ف.ع.تهػ. 

دت .ه.  ف.ع.ت مع أ.ؿ صف.ة تتلق.ض. مف .رط  أمفي "  إْف َ.
ـ .ػػ.رُت  افػػ  ع.ػػػعُر إ.ػػّ  فتطل.ػػػُت إ.عػػ   .تػػػٍب فػػراَح عؤكػػػد كبلمػػ   ت.مػػػعـٍ كافػػ  عفت.ػػػُؿ ا. ػػراءَة .عػػػد
 صػػدعة اإل ػػ.ءة م.ػػعرًا إ.ػػ  أ ػػداٍث .م.ا ػػَؼ تمػػّس ا.َمعػػَع, .كلمػػ.  ...ػػُت االعتػػراَض علػػ  كبلمػػ  
راح عت ػ.ض   م.رفتػِ   ػ.ألم.ِر أككػر مفػػ  . تَ.ر ػ  ا.فضػ..عة فػ  ا.مففػػ  أ. فػ  ا.كفػ.ح ا.م ػلا مػػع 
. األفصػػػ.ر فػػػ  كرد ػػػت.ف فصػػػمّت مصػػػيعً. إ.عػػػ  .م.ػػػفقً. علػػػ  ا. ع ػػػة ا.تػػػ  كػػػ.ف ع ػػػ..ُؿ إ ف.ءضػػػ

  ..مك. رة أ.  ح.ق.ء ا.ل.ـ عل  اآل رعف .كدُت أ .ؿ .  :
 " َمْف ا.ذل ذضب .عدرَس ا.فق  ف   .زة  ـ  ..م. اف  ب مف  . ة ا.م.ركة ا.ط قعة ؟ "

إال أف  آكرُت ا.صمَت كعبل عصَؿ  ف. اال تبلُؼ إ.  فقطة ا.بلع.دة .أف. أعرُؼ  اّف .كّؿ مف.  َت  
 د فعت ي ح.ق.ِء ا.ل.ـ عل  ظّل  . .ا

ض طػػْت ا.طػػ.ًرُة فػػ  مطػػ.ِر دم.ػػؽ عصػػرًاي .ػػ.رُت  .الفق ػػ.ِض مػػع مبلم ػػة األرض كػػاّف ا.فضػػ.َء 
ا.ذل  ضعف. فع   مَس  .ع.ت ك.ف ع.صمً. .ف. مف .ر.ِر ا..ا عي . َؼ ا.م .فر.ف طػ. .رًا طػ.عبًل 

.  ا. ٍ  ع. ٍس ع.   تلؾ ا.َ. تػ  تطػ.ردف  أم.ـ ك. عفة صيعرة الَح .  ف  دا له. ض. ُط .رطٍة  َ.
فػػػ  ا.كػػػ.ا عسي اضتػػػزا .ػػػ ء فػػػ  دا لػػػ  .ازد مػػػْت ذاكرتػػػ   صػػػ.ٍر تت ػػػ.طُؼ  ػػػرع.ً., . ػػػبل .ػػػ..ٍر 
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ا ترُت ا.. .َؼ ف  آ ر ا.ط. .ر كاّف  أ ..ُؿ ا.ت .عَؿ عل  ا.. ِت .تاَعِؿ م.ت  . عف إفػ. ت  مػف 
عت ػػرُؾ  ػػ طٍء  ا.كػػ. .سي . ػػَؼ ع..ػػ.ر  لفػػ , ر مػػ. كػػ.ف ضػػ. اآل ػػر ع ػػ..ُؿ تاَعػػَؿ م.تػػ ي ا.طػػ. .رُ 

 .دعد فات.َح .ف. مت .ً. مف ا.. ِت .تد عف أككر مف  عَ.رةي 
فقػػراٌت مفّيمػػة ت.ػػ..  صػػ.ته.  .دمػػً. مػػف ا. لػػؼ, فيمػػ.ٌت ت.رفهػػ. األذُف  ػػ..فطرة فت ػػرل فػػ  ا.َ ػػِد 
كذ ذ .ٍت أ. كفْتبلٍت كهر .ًعة ت.عُع ا.تفمَؿ .ا. دَر ف  األ.ص.ؿي ا.تفت  فرأعُت ع...ر  د أداَر ض. 
ـّ صػػمٌت مفػػ.َئ, أ.  اآل ػػر رأ ػػ  إ.ػػ  َهػػِة ا.صػػ.ِت ا.قػػ.دـي مػػّرْت مضػػعفة مػػف َفػػِب ا.طػػ. .ر ف.ػػ
ضكذا  دا .  تلؾ ا.ل ظػةي ت. فػْت  لػعبًل ف ػدْت مكػؿ تمكػ.ٍؿ فعفعقػّ   .عفػعف .ا ػ.تعف .فػـٍ .ػ.زلي . ػَع 

. ء ف   فظرل عل  رك تعه. ا.ممتلًتعف .ا.م تدعرتعف مكؿ فهدعف مضعًعف ف  عتمِة ا. لـي ت رؾَ 
 َ دل  ؿ ت رَؾ َ دل كل ي

 " ع. إ.ه  مفذ مت  .ـ أَر رك ة امرأٍة؟ " 
ً. مػف  رعػٍر ضػ.ً  ُعي.ػ  ا. صػر, .ك.فػػت   ػ.رْت تتهػ.دن  فتفػِة طػ...ٍس تَػّر  لفهػ. رفػػبًل مف ػَ.
تف.رتهػػ. تهتػػّز مػػف ا. لػػؼ مهفهفػػًة فتك.ػػُؼ عػػف طػػرا.ة ر لػػٍة ت ػػعدْت فضػػ.ء ا.صػػ..ِة فلػػـ عػػَر ا.راًػػ  

ي .ـ أ ا.  عػف  ػ ب إعقػ.ظ  فقػد أدركػُت  .اض.ي .كز  ف  ع...ر ف..تفّت ف .  كَمْف ع تعقظ مف  لـٍ
 أف  كفُت ف  غع . ِة ا.ه.ِس ا.ذل ا ت ّد   ي

مػػددُت .ر ػػَة ا.لعػػزا  ػػ.س . ط. ػػة ا. ػػفر مػػف ت ػػت .ػػ .ِؾ ا.ف.فػػذة ا.صػػيعرة د.ف أْف أفظػػَر إ.ػػ  ععفػػ  
 ا.ض. ط ا.ذل راح عتف صف  :

 " عرا   ؟ "
 " ف.ـي "

 أَ ُت متل.كمً. .أف. أتطلُع إ.ع    .ؼي
 "  ؼ َ.ف ً. إ.  أف فف.دل علعؾ! "
  .ؿ  .َرفٍة .ض. عرم  ا..ر ة َ.ف ً.ي

علػػ  مصػػط ٍة فػػ   .عػػِة ا.تراف ػػعت َل ػػُت,  عفمػػ. ا ػػتلق  ع..ػػ.ر علػػ  مصػػط ٍة أ ػػرن مت. ػػدًا 
ارتفػػَع صػػ.ُت  كػػعَس ا.فػػ.عل.ف ا.ػػذل ع ػػ.ل كػػّؿ مػػ. عملكػػ  مػػف أ ػػم.ؿ, ..ػػـ تمػػِض  ػػ.ن د ػػ.ًؽ  تػػ 

 . عر  ا. .فت مكؿ أفعٍف م ف.ؽي
عػة .أفػ.  ػ.ٍ  ضػ. كٍة تَتػ.ُز ا.صػ..َة ف ػ. ا. ّ.ا ػِة ا. .َر ا.ط.ًراُت ته ُط عل  ا.مدرِج .ا.م .فر.ف  َ.
أَلُس أم.ـ ا.ف.فذِة ا.ك عرة ا.ت  تطّؿ عل  ا.مدرِج .أتػ. ُع ض ػ.ط ا.طػ.ًرات كافهػ. ا.ير ػُة ا.تػ  تػفقّض 

ـُ فت  فطلُؽ اآلض.ُت مف مك.ٍف عمعٍؽ ف  ا.ر.حيعل  ا.ر.ِح .تَك
 .عت.ف مرت.  عفم. ارتفػَع صػ.ُت مػف ا.مػ.عكرف.ف .ػـ أعػر  اضتم.مػً. .ػعس . ػر .ف   ػؿ كػاف  ف ػعُت 
ا ػػم  أ. تيّر ػػُت عفػػ  فلػػـ أفت ػػ  إ.ػػ  ا.صػػ.ت ا.ػػذل كػػ.ف عفػػ.دل  . ػػمعف., . .ػػد تكػػراِر ا.فػػداء عػػدة 
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.ا فً.   .ؼ, . عفم. .صػلف. إ.ػ  َهػِة ا.صػ.ت مرات أفقُت مف غر ت  .أعقظُت ع...ر ا.ذل ضّب 
 ك.ف ض. ُط .رطة ا.مط.ر غ.ض ً.ي تطلع إ.عف.  فظرٍة تل.ح علعه. .ه.ة االفتراس :

 " أفتـ طر..ف ؟ ص.ر ع.ر د .ًؽ فف.دل علعكـي "
 ضممُت أف أ .َؿ .  :

 " ال, . ف. طر..ف ..كفف. غرع .ف عف ا معف.ي "
.مً.  ..تآ.عؿ فصمتُّ م.تذرًاي  ّلمف  .ر َة ا.لعزة  ػ.س .علعهػ. غعر أف   فُت أْف ع  َب كبلم  ملي

ـُ ا.ػػد .ؿ كػػـ  ػػّلـ ع..ػػ.ر .ر تػػ  .ضػػ. عتطلػػُع إ.عػػ   رع ػػٍة مػػرددًا ا ػػم   حعقػػ.ٍع عػػ.    افػػ  أدرَؾ   ػػت
ِؿ األمف  اّف اال ـَ م ت..ر ال م ..ةي   فطرِة َر

ف عػػ.رععف أ. .قعطػػعف عفتظػػراف فُػتا  ػػ.ُب مطػػ.ر دم.ػػؽ ا. ػ.َر  .افػػد.قف. علػػ  ا.رصػػعؼ مكػؿ ..عػػدع
س مػػف  ر مػػًة مػػف ا.مَهػػ.ؿي م ػػ.فراف  هعًػػٍة ركػػٍة عقفػػ.ف علػػ  ا.رصػػعؼ .ضمػػ. عتلفتػػ.ف   عػػرٍة .تػػَ.
ضػػع.ٍع َدعػػد عتػػر ص  همػػ.ي .ػػـ عتقػػدـ ف .فػػ. أّل مػػف  ػػ.ًق   ػػع.راِت األَػػرة ا.ػػذعف عتملقػػ.ف عػػ.دة 

 فظٍر عكعُر ا..فقةيا.م .فرعف  عث ال أ َد ك.ف عصّدؽ  افف. م .فراف  بل  ق.ًَب . م
 " م.ذا فف.ؿ ؟ "
 " ييييييييييي "
 " يييييييييي "
 " م.ذا فف.ؿ ؟ "

ضَمْت علعف. ذً.ُب األ ًلِة .ت .َؿ األرَض مرًة أ رن إ.   فٍص آ ري أ ًلة ا تعقظْت فَاًة .كاّف 
 يفترَة اف.ت. ف. ك.فْت  مَس  .ع.ٍت  ضعف.ض.  .ـّ ا.ه.اء ف  ممٍر َ.ل  .رج زفزافة األرض

 " إ.  أعف ؟ "
 " .م.ذا فف.ؿ ؟ "

" .كـ  تكفعف. ا. م .ف د.الرًا ؟ أ  .عً. ؟ أ  .ععف ؟ .م.ذا  .دض. ؟ ضؿ  فَد عمبًل ؟ .أعة مهفٍة 
 ف تطعع مزا..ته. ؟ "

 
أعػػػ.ـٌ  ط.ػػػـٍ مػػػّر ..ػػػ.ٍف أ ػػػ.د, .رصػػػعٌؼ عفقػػػُؿ  طػػػ  ا.يرعػػػِب ا.َػػػ.ًِع إ.ػػػ  مػػػ. ع.ػػػ.ء كػػػاّف ا.رصػػػعَؼ 

ا.يرعػػِب تلتهمػػ.ف ا.فضػػ.ء رع ػػًة .تَ. ػػً. كػػاف أ.ػػ . ً. تقػػُؼ  لػػؼ كػػّؿ  عمضػػ  .ا. طػػ  .ا فػػةي ععفػػ.
ا ػػػط.افٍة تت فػػػّز .بلفقضػػػ.ِض علػػػ  ضػػػذا ا. مػػػؿ ا.ضػػػ.ؿ, .فمػػػ  ا.فػػػ.غر عصػػػّفر ا.هػػػ.اء فعػػػ  َ.عػػػً. 
.ا تي.كًة م ف. ةي ا.فظرُة ا.طع ة ف.ُب ذًٍب مير.ٌز ف  ا.ر.ِح فبل مك.َف .ل ب ف  ففِس ا.يرعػب  ػؿ 

 عرًا .ل  رةي ت  ا.َم.ؿ عيد. مك
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ا.ػػػد .ًُؽ  طػػػراُت  طػػػراٍف تقطػػػر ُم دكػػػًة د.عػػػً. عفػػػّض ط لػػػَة األذف, .علػػػ  ا.ػػػرغـِ مػػػف صػػػ ب ا..ػػػ.رع 
.زععؽ أ .اؽ ا. ع.رات ا.مفطلقة   رعة ف ػ. غ.ع.تهػ. إال أّف صػ.َت ا.قطػراِت ا.رتعػِب .ػ  . ػع عر ػُؾ 

 مطلعِة  ..قطرافي ت  افتظ.ـ ا.تففس, .األفف.ُس ا.ملته ُة تهدد  ح...ِؿ ر.ِح ا.يرعب ا.
ا.. ُت عد. ا.يرعب .ذ.ؾ ت د. ع .رة    تؿ ا.. ت   .ػعس مَػ.زًا  ػؿ  قعقػة فكبلضمػ. ُع.ػهُر  ػبل   

  َ.  اآل ر مت.. ً. إلزا ت  عف ا.طرعؽ أ. إ.ي.ء م.ف. ي
أ ػػُؼ فػػ    َمْ ػػطِر   ا..مػػ.ِؿ ا...رضػػعف  ػػ.اعدضـ ألر ػػ.ِب ا..مػػؿ فعمػػّر ا. ػػعد د.ف أْف علتفػػَت إ.ػػ  

ا.ك. ػػػدة, .أعػػػة  ضػػػ.عة ؟ ال .ػػػ ء غعػػػر ا.هػػػ.اء م. ػػػًا   ػػػبلٍؿ مكق. ػػػةي ..لير ػػػ.ِء ط ػػػ.ًُع  ضػػػ.عت  
ػػ.ِ   ا.مت ػػ..عف, كػػّؿ مػػفهـ عمػػّد ط. ػػت  .َصػػَد .ت ا. ػػعد األعمػػ , ا. ػػعد ا.ػػذل ع.ػػمًّز مػػف رؤعػػِة َ.

 ا.ير .ء ا.مطم. ة, .كّؿ مفهـ ع قد عل  ص.    ا.ذل عزا م  عل  ا.َصَدَ ة ا.مفترضةي
أ.ؿ  ػػؤاٍؿ ع طػػُر فػػ  ذضػػِف ا.قػػ.دـِ ا.َدعػػِد .ضػػ. عفظػػُر إ.ػػ  َمػػِع ا..ػػرا ععف  ٜ٘ٛٔفػػ  دم.ػػؽ عػػ.ـ 

ا.متكد ػػعف فػػ  مقهػػ    ا.ر.ضػػة   ضػػ. كعػػؼ ع.ػػعش ضػػؤالء ا..ػػ.طلعف عػػف ا..مػػِؿ .األمػػؿ ؟ كعػػؼ 
.  أعف عذض .ف ؟ أعف عف.م.ف .م.ذا ع لم.ف ؟ إفهـ  ع صل.ف عل   .ِت ع.مهـ ؟ مف أعف عات.ف .ا 

 .ف علػ  طػ..الِت ا.مقهػ  كمػ.ٍء مرمػ  مػف كػاس أ ػقطت  عػد ا.يفلػة ف.فك ػري ك.ًف.ت ضبلمعة ع ػع
إفهـ عقعم.ف ف  ا.مقه  عػات.ف إ.عهػ. ضػ    .عػ.ٍف  مػر العػزاؿ ا.ف.ػ.ُس ع..قػً. فػ  أضػدا ه. .ر.اًػُا 
ا.كػػ.ـِ .ا..ػػرؽ ت.ػػّط مػػف أفػػ.اضهـ .ضػػـ عتكػػ.ء .ف  ملػػٍؿي عػػات.ف إ.عهػػ. .كػػّؿ مػػفهـ ع مػػؿ  قع ػػًة صػػيعرة 

  مف كتف ي عض.ه. عل  ا.ط...ة أم.م  أ. ع.ّلقهػ. علػ  م ػفِد ا.كر ػ ي أّل .ػ ء عكمػُف أفعقة تتد.
فػػ  دا ػػِؿ  قع ػػِة ا.يرعػػب .ضػػ.  ػػبل أ.راؽ ك .تعػػة ع ػػرُص علػػ  ا. فػػ.ظ علعهػػ. .ع ػػ.ؼ علعهػػ. مػػف 

ـُ علػػ   كافػػ  ع فػػ  ا.ضػػع.عي عفت هػػ.  ػػ طٍء .تػػافٍ  دا لهػػ.  ػػّرًا عزعػػزًا, تت. ػػُؼ  ركػػُة األ.ػػع.ء .ا..ػػ..
 أ. كاف  عت.اطا مع ا..ضـ عل  فهـِ ا. قعقة ا.ي.ً ةي  ك.ف ِ 

ا.ظهعػرة .ترتفػُع األصػ.ات  فق..ػ.ٍت عقعمػٍة  د.اًُر صيعرة  ػ.ؿ ا.طػ..الت تك ػُر .تك ػر مػع  ػ.ع.تِ 
عف ا..طِف .ا.ك.رِة .ا.كف.ِح .األ زاِب . رك.ِت ا.ت رر, كاّف .هػـ مػ. فػ  ا. ع.فػ.ت .مػ. فػ  ا.ػرفض 

.في ع تلفػػ.ف فت.ػػتّد  ػػدة ا.فقػػ.ش .ر مػػ. عت ػػ.ؿ إ.ػػ  م.ػػ.رؾ كبلمعػػة .ضػـ عػػف ف.ػػِؿ أّل .ػػ ء عػػ.َز 
ػػػػؿ, أ. عت ػػػػ.د..ف فكػػػػ.ٍت عتعقػػػػة ع.رف.فهػػػػ. َمع.ػػػػً. .كػػػػفهـ عضػػػػ ك.ف  تفتهػػػػ   ...ععػػػػد إ.ػػػػ  زمػػػػٍف مَؤ
. ػػػم.عه. مػػػف أفػػػ.اضهـ كػػػافهـ ع ػػػ.ر .ف ا.. ػػػَت  ..ضػػػ ِؾ .عتلػػػذذ.ف  .. ػػػ رعِة مػػػف أفف ػػػهـي .فَػػػاًة 

هـ ا.مصػػطف.ة .عيػػ.در.ف ا.مكػػ.َف فػػرادن كمػػ. َػػ.ء.ايي .ضكػػذا تػػد.ر ع ػػدأ.ف  ..ت ػػلِؿ مػػف د.اًػػِر إ.فػػت
 ر   أع.مهـ ط. فًة  ر.َف زمٍف  ..ي

ـُ  .. صػ.ؿ علػ   .تهػ. ا.عػ.م  ف  ػب,  ا.يرعُب ف  أمِر ضذ  ا.ك.ًفػ.ت أفهػ. كفمػ.ٍر  ػَعفة ال ت لػ
ـُ  ػػ..طعراف د.فمػػ. أَف ػػٍة أ.  تػػ  زغػػٍبي .ضػػذا مػػ. كػػ.ف ع ػػدُث  ..ف.ػػؿ, فهػػ ذا ا.َػػ..س  ػػؿ إفهػػ. ت لػػ

أم.مَؾ ا.ع.ـ ف  ا.مقه  .ا.ػذل ال ع ػتطعُع دفػَع كمػِف كػاَس ا..ػ.ل  ػعي.درَؾ  .ػد  لعػٍؿ إ.ػ  ا.مطػ.ر 
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هً. إ.  ا. .عد أ. ا.دفم.رؾي ع.ّدع  أصد .ؤ    معمعٍة ف.درة, .م. أْف عيػ.دَر ا.ط...ػة  تػ  ع ػدأ  متَ.
 األصد .ء  ت.رعِا َكت  عل  مرأن اآل رعفي

 "  . طي "
 " " افته.زلي
 " مرتزؽي "

 " ف َ  ا..طفي "
 "  .َف ا.قضعةي "

.فػػ  ا.يػػِد تَػػد أ ػػدضـ  ػػد ف.ػػَر مقػػ.اًل فػػ  إ ػػدن ا.صػػ ؼ عػػف ظػػ.ضرِة .َػػ.ِء ا..ػػرا ععف إ.ػػ   لػػداف 
  لؼ ا.ف.ت. .ا.مؤامرة ا.ت  ت .ُؾ ضد ا..طف .األ زاب ا.ع .رعة, . طرض. عل  م تق ِؿ ا.قضعةي

 ُة ا...ملة ف   طر, ا.قضعُة ف   طريييي "" ا..طُف ف   طر, األمُة ف   طر, ا.ط ق
..كف ال أ ػَد عقػ.ُؿ " اإلف ػ.ُف فػ   طػري " .كػاّف كػّؿ األ.ػع.ء .األفكػ.ر ت ..ػْت إ.ػ  صػ .ٍر .مػ.  

 عل   عزعؼ إال ا.ط.عة . مله. د.ف اعتراٍض عل  م.عًِة اإل.  ا.مَه.ؿي 
ع ك.ت هػػػ. ا.ػػػذل  ػػػعت رُع  ػػػكمِف عتَمػػػع ا. ػػػ. .ف فػػػ  ا.مقهػػػ  ك.ػػػ.دتهـ .ضػػػـ عقػػػرأ.ف ا.مق..ػػػَة متفقػػػعف مػػػ

ا.مك.فػػػاة  ػػػدع.ِة ا. ػػػ. عف إ.ػػػ   ػػػهرٍة فتمتلػػػئ ا.ط...ػػػة  قفػػػ.ف  ا..ػػػرؽ .صػػػ .ف ا. .معػػػ.ي . .ػػػد أ ػػػ .ع 
  ع .فُر . ص آ ر إ.   بلِد  لِؼ ا.ف.ت. .ا.داًرُة تد.ري

 " .ف .فر إ.  ا.دفم.رؾ ! "
ػػَ  إ.ػػّ  كافػػ  ع ػػ..ُؿ إعقػػ .ظ  مػػف ا. لػػـ ا.ػػذل ا ػػت ّد  ػػ   لػػُت فتطلػػَع إ.ػػّ  ع..ػػ.ر   ػػ رعٍة كػػـ تَ.

 م ..اًل االفتق.ص مف مقدرت  عل  ا.ل.ب  .أل.ض.ـ :
 " افت  ! ال تقْع ! "

دف  أصي  إ.ع  مفتظرًا ت.ضع ً. .كبلمِ   .ؿ  فظرٍة َ.دة .  رة :  . عفم. َ.
" ضػػؤالء ا.ػػذعف تػػراضـ اآلف أم.مػػَؾ  رعَػػ. مػػدارس األ ػػزاب .أ ػػ.اؽ ا. .رصػػة ا. ع. ػػعة .ا.مػػزادات 

.لفعة .ا. رعة, .ضـ عَعد.ف ا.ل.ب عل  م.ًة   ؿ ف   عرؾ ا. ع.ةي أم. أفت ع. ص.    فم.ز.ت ا.
 غضر.فً. فبل ييي "

 .  ؿ أف عكمَؿ كبلم   .ط.ت  :
 " ..كف ضف.ؾ طرعقة أ رن ييي "

 ت. فُت  لعبًل كـ أضفُت :
 ػ.عدة م..عػة  تػ  .ػ. "  اكتُب ر .ًؿ إ.  أصد .ًف. ف  ا. ػ.عد .أ.م.فعػ. .ا.ػدفم.رؾ .أطلػُب مػفهـ م

 ك.فت كقرضي"
 اففََر ف  ض كٍة مفت.لة ت.    ..  رعِة . طرعقٍة عد.افعة  .ؿ :
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" إذا كػػ.ف أ ػػ.ؾ ا.ػػذل ع.مػػؿ فػػ  ا.َزاًػػر .ػػـ عر ػػؿ إ.عػػؾ كمػػف  ط. ػػة فهػػؿ تت. ػػع مػػف ا.يرعػػب أف 
 عر ؿ إ.عؾ ؟ "

 .  ؿ أْف أ.ضَا .  األمر فهَض .تركف  .ض. عتمتـ  . رًاي
ُب ا.رضػػ.ف ضػػد , ف .ػػد .ػػهٍر .صػػلتف  أر ػػُع ر ػػ.ًؿ كػػّؿ مفهػػ. ت مػػُؿ .ر ػػًة  ضػػراء .مػػرًة أ ػػرن أك ػػ

  م عف د.الرًاي  ضعف. ا.لعَؿ  يـّ أك ر مم. .. .ػـ ف صػْؿ علػ  ا.م لػغ  عػث أفػ  عكفػ  .ػكمِف تػذكرٍة 
.ؿ عمتهف.ف  رفته.  .د أْف عا ذ.ا   فر .ا دة  .د ا ت داـِ كّؿ طرِؽ ا.ت فعض.ت ا.ت  ك.ف .ه. َر

.ًة م.عفة فعق.م.ف  حصداِر .ك.ًؽ مز.رٍة ك.كعقِة االفتم.ء إ.  إت .د ا.طل ة أ. .كعقػة ا..مػؿ مػع عم. 
 ا.مفظم.ت ا.فل طعفعة, . هذا  عتقلص كمُف ا.تذكرة إ.  ا.فصؼي

 "  .فْر أفَت ! "
  لُت .  فرّد م ..رًة .كاف  ك.ف عت. ع كبلم  :

 " ال,  .فْر أفَت ! "
ـٌ إضػػ.ف  أ. .ألف كػػبًل مّفػػ. ع.ػػرُؼ عفػػ. َد صػػ.   , فقػػد اتفقفػػ. علػػ  أْف ففتظػػَر ع ػػ  أْف عصػػلف. دعػػ

فلي  فكرَة ا. فر فه.ًعً.ي . عفم. تا َر ضذا ا.دعـ  دأ ا.عػاس عػدّب فعفػ. .فػ  ا.عػ.ـ ا. ػ.مس تاكػد .فػ. 
عا ػف. فصػّرفف. .ا ػدًة مػػف ا..ر ػ.ت األر ػع .د لفػ. أ.ؿ مػػرة إ.ػ  مط.ػـ . ضػعف. .علػػة فػ   ػ.ر .دف.فػػ. 

.يرفػػة ..ػػهر مقػػدمً.ي ..كػػ  تكتمػػَؿ ا.ل. ػػَة ا.تػػ  اصػػطف.ف. .هػػ. صػػ. ُب ا.ملػػؾ .ا.قػػدرة, ..كػػ  إعَػػ.َر ا
عَز  . ت   ل. تِ  ا.. كعة .عطرَد ملل   فكتٍة أ.عػز إ.ػ  ُ هل..ػِ  أْف عيّعػر م ػ.َر ا.ل. ػة .تفتهػ   َ ػِر 

. ػػِث ا.قػػدرل  ػػ.طِر ا.. ػػد ا.فقعػػر .ع ػػ.َز علػػ  كلمػػِة ا. مػػد مػػف َ. ػػٍد, ففػػ  ا.عػػ.ـِ ا. ػػ.دس مػػف ا.
 .صلتف   ر عة مف أ   ف  ا.َزاًر ع  رف   اف  أر َؿ إ.ّ   ط. َة  فر مف دم.ؽ إ.  ا.دفم.رؾي 

 
 ػػػرَج ا.طفػػػُؿ مػػػف ر ػػػـِ األرِضيي  ػػػرَج ا.طفػػػُؿ ع..ػػػ.ر أ.  معػػػد أ. َ ػػػر أ.يي  ػػػرَج مػػػدف.عً.  قػػػ.ٍة 

.ديي  ػ. ا.طفػُؿ علػ  عدعػِ   لعػِ ييي تػَع تػَع تػَع مَه..ةيي  رَج مف ر ـِ األرِض إ.  مففػ  ا.بلَ. .َر
تَع تَعيي فهَض ا.طفُؿ متكًً. عل  ا.فراغيي  قَطيي ا ـ  يي  .ر  لعم.ف  ػف دا..ديي  طػ. ا.طفػُؿ 
 ط.تػػػ  األ..ػػػ   ػػػ.رَج األرضيي تػػػ.ت  تػػػّ.ات يي تػػػ.ت  تػػػّ.ات  يي  ػػػ.َر ا.طفػػػُؿ إ.ػػػ  َهػػػٍة مَه..ػػػةيي 

ـَ ا..عػ.ُف تر  ػػ    ػػذٍريي تقػػعُس  ط.تػػ يي تػػر.ز يي ا.صػػ    ػػعر  ُؿ إ.ػػ  ا.مػػدف ا. .عػػدةيي ارتقػػ   ػػبل.
ا.ط.ًرةيي . َؼ ف  أعل  ا. ّلـيي رفَع ذراععِ  كاف  عَّرُب ا.طعراَف  قػ.ادـَ مك ػ.رٍة . .صػلٍة زغ ػٍةيي 
رفَع ذراع  ملّ. ً. إ.  فقطٍة ف  ضذا ا.فض.ء م.ّدعً. م.ضع يي ا تل.  َ.ُؼ ا.ط.ًرةيي أُغلَؽ ا. ػ.ُبيي 

ضػػػم.ٍر مر ػػػ.ـٍ  د ّػػػٍةيي افطلقػػػْت ا.طػػػ.ًرة   ركػػػٍة  ػػػرع.ٍةيي  ػػػرع.ٍةيي ت ركػػػِت ا.طػػػ.ًرة  ػػػ طء علػػػ  م
 ػػرع.ٍة َػػدًايي ارتف.ػػْت مقدمػػُة ا.طػػ.ًرةيي ضػػ َط  ل ػػ يي ت.ػػ َث  ػػذراع  ا.كر ػػ يي ا.طفػػُؿ مكّ ػػٌؿ   ػػزاـِ 
األم.فيي مكّ ٌؿ    ِؿ ا.قم.ط ك  تق.ن عظ.م  .ُع  َف ا.م.ػَ  فػ  ا.م ػتق ؿيي صػ.ُت اضتػزاٍز كػاّف 

تركػػػُؿ األرضيي ا.طػػػ.ًرُة ترتفػػػعيي ا.طفػػػُؿ عتطلػػػُع مػػػف ا.ف.فػػػذِة ا.صػػػيعرة إ.ػػػ  األرِض   ػػػ.ٍؼ ا.طػػػ.ًرَة 
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. هٍَة فعرن ظّؿ ا.ط.ًرِة عل  األرضيي ا.ط.ًرُة ترتفػُع يي تقتػرُب مػف ا. ػم.ء يي تقتػرُب مػف ا.َ.لػّ  
 ا..ظعـييييييي

ممُت  ..فه.ض مف ا.كر ػ ي ا ت.ِت ا.ط.ًرُة ف  ا.م ت.ن ا.م دد .ه. ففت ُت عقدَة  زاـِ األم.ف .ض
 تطلَع إ.ّ  ع...ر  يضب, .  ؿ أْف أفطَؽ  كلمٍة راَح عردد  ص.ٍت م ف.ؽ . ا   :

ـُ "  " إذا تر لَت عف  .ـٍ . د  در.ا         أْف ال تف.ر هـ ف..را ل.َف ُض
أدركػػُت مػػ. ع.فعػػ   كبلمػػ , فقػػد كػػ.ف ع..ػػ.ر طعلػػَة ا. م ػػة أ.ػػهر ا.تػػ   ضػػعف.ض. فػػ  دم.ػػؽ ع.ػػ.ُر 

.فػػٍة مػػع ا.فػػ.س .ا.مدعفػػِة .  ..ػػٍة مػػف ا.تػػ.ازِف غرع ػػة علػػ  ا.ػػرغـ مػػف  ..ػػِة ا. ػػؤِس .ا.َػػ.ِع .ا.ت.ػػرِد  ح
. عفم. أعلَف مف ك. عفة ا.قعػ.دة عػف ت لعػِؽ ا.طػ.ًرِة علػ  ا.  ػر األ ػعض ا.مت. ػط  ا.ت  مررف.  ه.ي

 تطل.ُت إ.  األ فؿ فرأعُت ا.  ر رم.دعً.ي
 " إف    ر ا.ظلم.تي "

    كـ ا.تفتُّ إ.  ع...ر . لت  ص.ٍت ع.ٍؿ .  ركة تمكعلعة :رددُت مع فف
 " .داعً. .رؽ ا.مت. طيي .داعً. .رؽ ا.مت. طيي "

 فاَ. ف  ع...ر عل  ا.ف.ر :
بييي " ْبيي .داعً. ع. َر  " .داعً. ع. َر

 ييييييييييييييييييييييييييييييي
 ييييييييييييييييييييييييييييييي

 
 "" إذْف ضذ  ض  ا.دفم.رؾي 

ا. لػػُد ا.ػػذل ال ف.ػػرُؼ عفػػ  .ػػعًً.  ػػ.ن  ػػر.دِة طق ػػِ  . ك.عػػ.ٍت فقلهػػ. إ.عفػػ. ا.ػػ .ض فقػػبًل عػػف ا.ػػ .ِض 
اآل ػػر, .ألففػػ.  ػػ.ـ م...ػػ.ف  ...ف.فػػِة فقػػد صػػّد ف. مػػ.  عػػَؿ .أضػػفف. إ.عػػ  مػػف م علتفػػ. ا.تػػ  أ صػػ ه. 

ر مػف م علػتهـ ا. رم.ُف  ك.ع.ٍت أ رن  عر.عه. مف  .دف. اآل ر.ف . عضعف.ف إ.عه. ا..ػ َء ا.ككعػ
ا.ت   ع ص ه. ا. رم.في  لد عكعُر ا. ع.َؿ .ع ّفز  عل  ا تػداِع ا. ك.عػ.ت, ال ألفػ   لػد أ ػط.رل  ػؿ 
ألففػػ. مت فػػز.ف داًمػػً. ال تػػداِع مػػ. عفقصػػف. كطػػ.ٍ  مػػ.ضٍر عطػػ ُخ ا.ػػ.ضـَ .ع ػػّد  ػػ  َ.عػػ  األز.ػػ ي عػػراء 

دـُ   طٍء مكؿ امرأٍة َمعلة تدف. مػف ا..ػعف أفعٌؽ, عراء ُمهفَدـ, عراء عت.رن فعكعُر ا.فتفَة .ا.  رة, عتق
  مبل س ف.ـٍ ت.ّؼ عف َ دض. ا. .رِع فتفت.ظ عل  مرآض. ا.م علُة   ؿ ا.قضعبي

فػ  ا. ػع.رِة ا.تػ  فقلتفػ. مػف مطػ.ِر ك. فهػ.كف إ.ػ  مركػِز ا.صػلعب األ مػر, كفػُت أتطلػُع مػف ا.ف.فػذِة 
ف  كّؿ . ظٍة أْف أرن ا.م.هَد ا.مر .ـَ فػ  إ.  ا.ي. .ِت ا.ممتدة عل  َ.ف   ا.طرعؽ, .كفُت أت. ُع 

ػدُت ا. َػَة   ػر.دِة ا.طقػس .ا.ػكلِج ا.يزعػِر ا.ػذل غطػ   م علت , . عفم. .ـ أر , .ـ أكػّذِب ا.ػر.اة .َ.
ػػ.ِد  األرصػػفَة . .مػػ.ِت األ.ػػَ.ر  .صػػًة . ػػد تمكّػػؿ .ػػ  فصػػُؼ ا.م.ػػهد, ف لػػَؼ األكمػػِة ال ػػد مػػف َ.

ـّ اآلف فػػ  .ػػ ء, .تلػػؾ ا. عػػ.ت ا.قرمعدعػػة ا.تػػ  عتصػػ.ع د مػػف مػػدا فه. د ػػ.ٌف أ ػػعُض ال ػػد أفهػػ. تضػػ
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دا له. َ َد امرأٍة ع.رعٍة تتدفا  كػ.ف.ِف .ػه.ته. ا. ػرة, ..لم علػِة أف تفلػَت مػف عقػ.ِؿ ك تهػ. .تضػعَؼ 
إ.  ا.م.هِد م. ُعملع  علعه. ا.ه.ُس فترت ـُ ص.رُة ا.مرأِة م تيعكًة  ق.دـٍ مف  ػبلِد ا..ػمس .عػذعَب .هػ. 

.هػػػ. ظماضػػػ. ا.صػػػ.رَخ  . ػػػِؿ .ػػػه.ت  ا. ػػػ. ِف راك.ػػػًة أمػػػ.ـ ف.ر ػػػه. ا.قػػػ.دـ مػػػف  ػػػبلد ا.َلعػػػَد .عطفػػػئ 
 األ .طعر ذ.علًة أم.ـ  ط.ِة ف ..ت ي

 
كػػ.ف مركػػُز ا.صػػلعب األ مػػر  ػػفعفًة ك عػػرة را ػػعًة فػػ  . ػػ.ٍف مػػ.ً  ع.ػػطُر ا...صػػمة ك. فهػػ.كف إ.ػػ  

ا.مَ.عػ.ِت .ا. ػر.ِب .ا. ػَ.ِف    معفي َم..ا فعه. فتػ.َت ا. .ػِر ا.قػ.دمعف مػف ا..ػ..ـ ا.ك..ػث, عػ..ـِ 
.اًل .قَر ا....ر, ط.اؿ ا.ق.مة, .ف .ء  .ا.قتِؿ ا.مَ.ف , .مف ا....ـِ ا.ك.ف  ا.م.رِؼ عل  ا.ه..عة َر
ة ف   ّلـ ا.ر   .آ رعف ع لمػ.ف  .ألمػ.في  ع.رع.ت ا.صد.ر .ا. عق.ف,  .رًا ع لم.ف  ..ص..ِد دَر

. إ.   عِض أ.ر . ا..ػر عة .مػ.  عفهمػ.  ػمرة ا..ػرؽ  لعٌط غرعٌب عضـّ كّؿ األَف.س مف زف.ِج أفرعقع
األ. ػػط .صػػفرة .ػػرؽ آ ػػع. .غَػػر ر.م.فعػػة .ا.مَػػري  لػػعٌط متفػػ.فٌر ..كػػفهـ مت.ػػ. ه.ف  َػػ.ضرضـ, 
ـَ ا.م.ػػػترَؾ ا.ػػػذل عَمػػػع ضػػػذا ا. لػػػعط فكػػػّؿ  ف ػػػا.ؿ فظػػػرٍة ع ػػػتطعٌع ا.متامػػػُؿ أْف عػػػرن  .ضػػػ.ٍح ا.ق. ػػػ

تضمُر مف  .اصه. ا.َ.ضرعةي ا. ...ف  أ. ا.مَػرل  عف.صر  تيل  ف  ضذ  ا. .تقة .تُ دل غعر م.
ا.هػػ.رُب مػػف َ ػػعـِ ا.ػػتراكعِة  ػػبلدِ  ع ػػ..ُؿ أْف عكػػ.َف .ع را.ػػ  ا.تفكعػػر .متامركػػً.  كػػّؿ  ركػػة عفت.لهػػ., 
.اإلعرافػػ  ا.هػػ.رُب مػػف َ ػػعـِ ا.فقعػػ  ع ػػ..ُؿ أْف ع ػػرج كلعػػً. مػػف َلػػد  دف.ػػًة .ا ػػدة فمػػفهـ مػػف .ضػػَع 

َؽ أ راطً. ف  أذفع , .ف .ؤضـ رف.ف تف.راتهف إ.  أعلػ  ا. ػ. عف .أ عمػِت ا.صلعَب عل  صدرِ  أ. علّ 
ا. فػػػبلت .ا.ػػػر ص, إال ا..ر ػػػ    . ف.فعػػػً. كػػػ.ف, فل ػػػطعفعً. أـ عرا عػػػً.   ا.هػػػ.رُب مػػػف َ ػػػعـِ ا. ػػػرب 
.ا.دكت.ت.رعػة  مػَؿ م.ػػ  كػّؿ كػ.ا عس ا. ػػر.ِب .عففهػ. فاصػّر علػػ  أْف ع قػ  مرتػدعً.  .ذتػػ  ا.تػ  .ػػـ 

  ف  ػػب  ػػؿ غطّػػت مّ ػػ , فهػػػ. ع ػػعر علػػ  األرِض .ػػعس  قػػدمعف  ػػؿ  ُ ػػرفِة دّ . ػػػٍة تيػػِط َمَمتػػ
تف.ػػُب  راكفهػػ. فػػ  األرِض م دكػػًة صػػرعرًا ف..ػػزًا عهػػرُس مػػرَح ا.مكػػ.في عرتفػػُع غفػػ.ؤ  عػػ.عبًل م ّمػػبًل 
  زٍف كر بلً  مص . ً.  ط .ِؿ ا.تط عػر أ. ا. ػرب, .صػ.ت ا.مػؤذف عرتفػُع  مػس مػراٍت ع.معػً. ال 

  ا.صبلة .ا.فبلح   ػؿ كاّفػ  عصػرُخ "  ػ  علػ  اال ػتفزاز,  ػ  علػ  ا.ضػيعفة "ي صػمت  عدع. إ.
غضػػب فػػ.ًر,   ػػ.ُر  عضػػيط علػػ  غطػػ.ِء ر. ػػِ  مفتظػػرًا . ظػػَة االففَػػ.ر, م ّطمػػً. فف ػػ  .ا.قػػرع عف 
أة مف ي ع تّؾ  ..فض.ِء فعف.ُر غ .َر ا. رب ملتذًا  ..دم.ء ا.ف.زفة مف َلدِ  ا.مت لخي عتطلُع إ.ػ  ا.مػر 
 .عفْ  َفػدل ع.ًػٍد مػف َ هػ.ِت ا.قتػ.ؿ, عػد ُؿ ا.مدعفػَة أ.ؿ مػرٍة فعيتصػُب ا.هػ.اَء  هػ.ِس ا...ًػد مػف 
م.ت ي ع عُر .تتقدم   ر ت  ا..ط. , عط.ُف  ه. َفرَج ا.ه.اء  .ػ ؽ ا.ق.تػِؿ ا.مهػ..سي .ػ ق  ممػز.ج 

  إ.ػ  افترا ػ   كراضعػة,  كراضعٍة, فلذا ض. ال ع لـ  ..مت.ِة مع ضذا ا.َ د ا..دعع أم.م   ؿ إفػ  ع ػ.
ـَ مػف كبلمػ  ضػذا  ػاف  أ ػّرُئ  ػ. أْف ال ُعفهػ بًل إع.  م ؤ..عة م. ع مل  مف  راٍب .مػآس ي   أَر م مِّ

  ي   أت دُث إال عم. أ..ُر   فف    ؿ .ا. ؽ أ .ؿ أف. ضف. ال 
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ػ.ُؿ ا..ػرطة إ.ػ   مصػدر  صػراٌخ عمػؤل ا.مكػ.َف فَػاًة فعهػرُع ا.بلًَػ.ف .م.ظفػ. ا.صػلعِب األ مػر .َر
.ا.فتعَػػػة م.ر.فػػػة  ػػػلفً.ييي عر عػػػ.ف عمز ػػػ.ف  .ضػػػهم. ا.ػػػ .ض  كػػػّؿ مػػػ. أ.تػػػَ  ا.متػػػ. ش مػػػف أد.ات 
 داًعت ي ا..رطة تمؤل ا.مكػ.ف ت  ػُث فػ  ا.يػرِؼ .فػ  ممػراِت ا. ػفعفة عػف  ػ.رٍؽ أ. إرضػ.   ع مػُؿ 

هِ  آك.َر ا.َرعمةي       ف  َ.
ٍس . ػػ.ؼي كػػ.ف ع ػػ ..ُؿ أف عَػػَد مك.فػػً. عضػػُع فعػػ   دمعػػ  تطل.ػػُت إ.ػػ  ع..ػػ.ر فرأعتػػ  عتلفػػُت  تػػَ.

ا.ي.ط تعف ف  ض ض.ٍح االرت .ؾ, َ. د  ا.ذل ك.ف ع  ُث عف عز.ٍة تقعػ  مػف ضػذا ا. لػعِط غعػر 
ا.متَ.فس مف ا. .ػر ا.بلضكػعف .راء  ػراِب ا. ػ..دة, .ر. ػ  ا. . كػة عػف إطبل.ػٍة مػف ف.فػذٍة صػيعرٍة 

ع.ًس مف ا.تا لـ مع ك.ًف.ٍت .ضع.ة ت تّؿ ا.م.هَد, عل  ا....ـِ ا.متبلطـِ .م..ضد  راً ِ    ع.دعِة ا.
.تليػػ  كػػّؿ مػػ. عف.ػػُز عػػف ضفد ػػِة ف.ضػػ.ض.ي َل ػػُت عفػػد ف.فػػذٍة صػػيعرة تطػػّؿ علػػ  ا.  ػػِر .ف.دعتػػ  
مفػػت.بًل ا.فػػرَح كػػ  ع.ػػ.ركف  مت.ػػَة تامػػِؿ ا.مػػ.ء ا.هػػ.دئ .ا.ػػذل ع.ػػّؼ عػػف عمػػٍؽ م عػػٍؼ كػػرداِء فػػ.ـٍ 

هػِ  عبلمػُة .ف.ؼ ترتدع  ف.تفة  م..عةي تطلَع  لعبلً  هِ  ف ػ. َهػٍة  .عػدٍة تلػ.ح علػ  َ.  كـ أ..ح  َ.
  رعٍة مف َ َطرلي أ رج عقَب  عَ.رة  دعـ .راح عمتص   .مٍؽ كـ ضّب .ا فً.  .كٍؿ ع.    .رت .ٍؾ 
ٍس كاّفػػ   ـَ ا. ػػفعفة .ضػػ. عتلفػػُت  تػػَ. .فّعػػٍة غ.مضػػٍة ف  ػػ ت   ػػد تػػذّكَر فَػػاًة أمػػرًا ض.مػػً.ي صػػ.َد  ػػبل.

ف.ػػػ   ػػػدرُ  إ.عػػػ , أ. كػػػاّف ا.ر لػػػَة ا.تػػػ  افتهػػػْت إ.ػػػ  ضػػػذا ا.مكػػػ.ِف  كػػػّؿ تف.صػػػعله. ع  ػػػُث عػػػف .ػػػ ٍء د
.تض.رع ه. ك.فْت مر .مًة  د ٍة .ل.ص.ؿ إ.  ا.. ء ا.ذل عقُؼ اآلف  .فتظ.رِ  عل   طِا ا. ػفعفة 
ا...ًمػة فػ  ع ػ.ِب ا.مَهػ.ؿي ت .تُػػ  ألكت.ػَؼ ف.اعػ. , . ػد أكػ.َر تصػػرف  ا.يػ.مُض ضػذا ا ػتيرا    ػػؿ 

علع ي فتَا  .َب ا. فعفة ا. .َر  . ػرَج د.ف أْف علتفػَت ف ػ.لي  طػَر فػ  ذضفػ  أفػ  ع  ػُث   .ف 
ـُ فػ  م علتػ  .أفػ. أت عػُؿ ا.ر عػَؿ  عف ص.رٍة  . تٍة ف  م علتػِ  ر مػ. ضػ  ا.صػ.رة فف ػه. ا.تػ  ترت ػ

 يعل  ظهِر  فعفة, .ا.ت  غر ته. ر.اع.ُت اإل  .ِر .ا..بل .ت ا.يرامعة ا. . فة ف  األفبلـ
 " إ.  أعف ع. ع...ر ؟ إّف ا. ع.ة ا.ت  ت ي  .ف تَدي "

  لُت م.ز ً., غ.مزًا    ٍث كـ أضفُت :
 " ا.ص .ع. ف  ا.دا ؿ عت.م َف ف  دؼء ا..ه.ةي "

.ـ ع.ْر كبلمػ  اضتم.مػً. أ. ر مػ. .ػـ عػِع مػ. كفػُت أعفعػ ,  عػث أفػ  كفػُت أتػ.ضـُ أ. ر مػ. كػ.ف  عػ..  
اّف ع..ػػ.ر كػػ.ف ع  ػػُث عػػف صػػ.رِة األَ ػػ.ِد ا...رعػػِة ا.تػػ  تتمػػدد ا.مففلػػُت ضػػ. ا.ػػذل َ.لفػػ  أظػػّف  ػػ

 . ػػتر .ء علػػػ   ػػطِا ا. ػػػفعفة, أَ ػػ.د  ر.فزعػػػة أ.ه تهػػ.  ػػػرارُة ا..ػػمس أ.  ػػػرارة ا..ػػه.ة, تتمطػػػ  
 ك ػػػٍؿ مفت.ػػػٍؿ .تم ػػػُا ا..ػػػرَؽ ا.فػػػ.زؿ مػػػف األعفػػػ.ؽ ا.م.ػػػًر ة إ.ػػػ  ا..دعػػػ.ف ا..معقػػػة فُع ػػػدُث فز..هػػػ. 

ٍؽ تتػػردد فػػ  ا.ففػػ.س ا.ُم ػػتَفزةي أدركػػُت  ػػرع.ً. أّف ع..ػػ.ر كػػ.ف ع  ػػث ا.متػػاف  أصػػداَء ضػػ.ٍس م فػػ. 
عف . ء آ ر أ. أف  افت.َؿ ضذا ا.م. َؼ ا.تراَعدل  عفم. أدرَؾ  اف  أ مُف مػ. عضػمُر فػ  دا لػ  
.ع َُؿ مف ا. .ح   , .ضذا م. َ.لف  أ َُؿ مم. ك.فت  فتداركُت األمر  رع.ً. . .ط ت  مرًة أ رن 

 :  طرعقة تمكعلعة
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 " إ.  أعف ع. َلَ.مش ؟ إّف ا. ع.َة ا.ت  ت ي  .ف تَدي "
 عفدض. ا.تفَت إ.ّ  غ.ض ً., . ..طرعقِة فف ه.  .ط ف  :
 " أَؿ, أعرؼ ذ.ؾ ..كف  م. ًَُت .هذا ا.يرضي "

 صمَت  لعبًل, .  ؿ أْف أعّلؽ عل  كبلم   .ؿ:
 " " أ  ث عف ع.صـٍ ف  ضذا ا.  ر فعم. .. أغرَؽ ا.ط.ف.ُف ا. فعفةي

هػػ  .  ػػ ُت األمػػَر تمرعفػػً.  تطل.ػػُت إ.عػػ  مفػػت.بًل ا.َػػد, ..ػػ.ال م ػػ ُة ا. ػػزف ا.تػػ  ارت ػػمْت علػػ  َ.
ـَ ا.تمكعؿ, غعر أف  أض.َؼ .ض. عتطلُع إ.  األفؽ :  فم.ر   .ت.ل
 " أ. أ  ُث عف ..ٍح كتَب علع  أ د ا.ير    كمت  األ عرةي "

 "  ييي  يي "
علػػ  كتػػِؼ ع..ػػ.ر داف.ػػً. إعػػ.  ف ػػ.  ػػع.ِج ا. ػػفعفةي ت. ففػػ.  لػػعبًل  صػػر ُت مفت.ػػعً. .أفػػ. أضػػُع ذراعػػ 

ػؤ ا. ػفعفة فع ػدث  .ف ف فطّؿ عل  مع.  ا.  ر ا.زر .ء ا.مت ركة  ركًة  فعفة .ا.مف.طرة عفد ََؤ
اضتزاز ال ُعرن ..كف ُع ّس عل  .كِؿ ض .ٍط .ص..ٍد ف  ا.ففسي .ـ تكػْد تمضػ  كػ.اٍف علػ  . .ففػ. 

رت ػػَؾ ارت .كػػً. غرع ػػً., .د.ف أْف عفطػػَؽ كلمػػًة .ا ػػدة تركفػػ  م ػػرعً. .غػػ.دَر  تػػ  رأعػػُت ع..ػػ.ر  ػػد ا
ـَ  .ػػكٍؿ عػػ.    ػػ.. .ؼ أ.   ػػطَا ا. ػػفعفة إ.ػػ  ا.ػػدا ؿي ت .تُػػ   ػػرع.ً. ف ػػم.ُت أ دامػػ  تهػػ ط ا. ػػبل.
ا.رعبي  .د أْف ضدأْت أفف.    ...ػُت أْف ا تف ػَر مفػ  عػف أ ػ .ِب غضػ ِ  .ارت .كػ  .ضػؿ كفػُت أفػ. 

 ذ.ؾ فاَ.َب   زف :ا.  ب ف  
 " كلم. تطل.ُت مف عل. ..ضٍؽ أ..ُر  .ه.ٍة ع.رمة .بلفت .ري "

 
.دف. ف  ا. فعفِة  .فتظ.ِر ا.ت قعِؽ ا.فه.ً  .ل ص.ِؿ علػ  ا.لَػ.ِء . ػؽ اإل .مػة,  أ  .ع مّر عل  َ.
أْت .ضف. ال أرعد أْف أععَد م. ذكػر  ع..ػ.ر فػ  م ط.طتػ , .كفػ  كفػُت أ.مػُا  .ضػ.ٍح أمػ.رًا ككعػرة  ػد

تتيعػػُر فػػ   ػػل.ك  . ػػل.ِؾ ع..ػػ.ر .اآل ػػرعفي ضػػػؿ كػػ.ف مف.ػػ.ُؿ ا. رعػػِة  ػػ. رًا . ػػرع.ً. إ.ػػ  ضػػػذ  
ة ؟ ف بلؿ ضػذ  ا.فتػرِة ا.قصػعرة د لػْت مفػرداٌت ككعػرة إ.ػ   .م. ػف. كّفػ. ف َػُؿ مػف ا. ػ.ِح  هػ.,  ا.دَر

زي .ألففػػػ. مفػػػذ ..ػػػؿ أ رزضػػػ. كلمػػػة   ا.َػػػفس   ا.تػػػ  را ػػػْت تتػػػردُد علػػػ  األفػػػ.اِ  د.ف ت فػػػٍظ أ. ا تػػػرا
ا. داعػػِة ات ػػذف.  لقػػًة مف.ز.ػػًة عػػف  قعػػِة ا.بلًَػػعف .ا تصػػرْت أ .دعكفػػ. مػػع األصػػد .ء ا.مقػػر عف .ا.ػػذعف 
.دفػػػػ. فػػػػ   تَم.فػػػ.  هػػػػـ ر.ا ػػػط كق.فعػػػػة .ت ػػػػ.دُؿ ا.كتػػػِب . ص.صػػػػ.ِت ا.مَػػػبلت األد عػػػػة مفػػػػذ فتػػػرة َ.

ك.فػػْت أ .دعكفػػ. تػػد.ُر م. ػػكراِت ا.لَػػ.ء فػػ  إعػػراف أ. مػػف ر.اد مقهػػ  ا.ر.ضػػة فػػ  دم.ػػؽ, .ػػذا فقػػد 
ضمف مف.ضعمف. ا.كق.فعة ا.ت  ال ت ل. مف  . ـٍ م.ترٍؾ .ال ت ل. كذ.ؾ مػف افت.ػ.ٍؿ أ. تكػ. ٍؼ  عػث 
ـّ  .ػكِؿ ا.قػ.ؿ أككػر مػف َػ.ضر   راح ا. .ُض ع. ُذ م.ض ت   .رِض  ض.عِة .ععِ   طرعقٍة مفّمقٍة تهت

: 
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  .عػػعهـ .ال.عػػعهـ .ضػػ  اال تػػذاؿ مفت.لػػعف " .قػػد ارتػػ َط ا.َػػفُس عفػػد ا.ػػ .ض  مفػػردٍة  ػػذرة متَػػّذرة فػػ
 ا..ّفَة ا.ك.ذ ةي "

  .ؿ أ دف. ف.ضتزِت ا.رؤ.ُس إعَ. ً.  م.  .. , .عضعَؼ ك.ٍف :
" عق..ػػ.ف إّف ا.مم.ر ػػَة ا.َف ػػعَة ضػػ  ف.ػػٌؿ  عػػ.اف  .ضػػ   قػػً. كػػذ.ؾ ضػػمف فهمهػػـ ا. ػػ.ذج ألعظػػـِ 

 ع.رف.ف ضػذِ  ا..بل ػَة  ػ.رج ضػذا ا.مفهػ.ـي .أَمِؿ .أ.ّذ عبل ٍة إف .فعة, .ألفهـ ع عد  ع.افعتهـ فهـ ال
" 

 " يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي "
"  .. رعػػة . ػػدض. ع.ػػ.ُر اإلف ػػ.ُف  قعمػػِة ا..ػػه.ِة . ..تػػ..  ع ػػتطعُع تمععػػَز مػػ.  ػػعف ا.لػػذِة فػػ  ا.مفهػػ.ـِ 

 اإلف .ف  .م.  عف ا.يرعزِة ا. ع.افعةي "
 يييي "" ييييييييييييييييييييييييييييييييي

" ا.َ ُد  رعطٌة ال عمكُف ا.. ػ.ُؼ أ. ا. ػعُر علػ  إ ػداكع.ته. إال .َمػْف ع تػرـُ ضػذا ا..ػ..َر اإلف ػ.ف  
 ا.ذل عكمُف ف  ا..ملعِة ا.َف عة .عدرُؾ م.ف   رعِة ا.َ ِد . رعِة ا.ر.ِح . رعِة ا..قؿي "

 " يييييييييييييييييييييييييييييييييييي "
ِؿ أ. ا.مرأةِ   ع ف  أ رارًا ال تُفتا  زاًفه. إال  ت.زعـٍ ض. ا. رعةي " " إف َ َد ا.َر

 " يييييييييييييييييييييييييييييييييييي "
 "  ع ق  مفه.ـ ا.َفس عفدف. مت لفً. . ذعًً.    ب ا.فظرة ا.د.فعة .لمرأةي "

 " يييييييييييييييييييييييييييييييييييي "
 " ضذا ض. .ّب ا.م.ض.عي "
   األ م.ُع فاض.َؼ مفت.عً.  .فت .  اآل رعف : .ؿ أ دف. ف.ف.دْت إ.ع

 " ا.م.ض.ًع كّل  عت. ُؼ عل  ا.م. ِؼ مف ا.مرأةي "
 ت. َؼ ا.ق.ًُؿ  لعبًل .ك  عضرَب ضر ت  ا. . مَة  ق.ِؿ  بلصِة م. داَر  عفف. مف  دعث :
ػػػَؿ " ال عمكػػػُف أْف تا ػػػَذ ا..ملعػػػُة ا.َف ػػػعُة ُ .ػػػدض. اإلف ػػػ.ف  فػػػ  مَتم..تفػػػ. ا..ػػػر عِة ط..مػػػ . أّف ا.َر

عمػػ.رُس  ػػلطت  كػػدكت.ت.ٍر .ط..مػػ. أّف ا.ف ..ػػَة ت.فػػ  ا. ػػط.ة, فمم.ر ػػُة ا. ػػب عفػػدف. إمػػ. اغتصػػ.ب 
م. عهر . ذاءةي "  .رع  .ا 

.ضف. كـ أض.َؼ  ليٍة .عظعٍة .اكقة .ض. ع.عُر    . تِ  ف.ف ً. صدر   زض. :  تطلَع ف  َ.
ف ػػ.ف  متقػػدـ .لَػػفس ال ػػِؿ " ..ل.صػػ.ِؿ إ.ػػ  مفهػػ.ـٍ  ضػػ.رل .ا   ػػد أ.اًل اإل ػػرار  م ػػ..اِة ا.مػػرأِة  ..َر

 .  قه.  مم.ر ِة  رعته. ا.َف عةي "
 " ييييييييييييييييييييييييييييييييييي "
 " ييييييييييييييييييييييييييييييييييي "
 " ييييييييييييييييييييييييييييييييييي "
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 " كْس أ تْؾ عل  أعرلي "
ـُ  صرَخ ..ٌب فل طعف  .ض. ع.عُر إ.  . صٍ  آ ر .ف. ْت  عفهم. م.ركٌة كبلمعة .كػّؿ مفهمػ. عق ػ

 ػػػاغلِظ إعمػػػ.ٍف .ضػػػ. .ػػػرؼ أ تػػػ   ػػػاْف عمػػػزَؽ َ ػػػَد اآل ػػػر ا.ػػػذل كػػػ.رْت ك.ًرتػػػ  ضػػػ. اآل ػػػري تَمػػػَع 
ا.بلًَ.ف م ...عف فّض ا.فزاع .تد لْت إدارُة ا.مركِز . ضَر إ.ػ  ا.مكػ.ِف .ػرطّ  ..ػرطّعة, عفػدض. 

.    إ.ػػػ  َهػػػةي ارتفػػػَع صػػػ.ُت ع..ػػػ.ر  ضػػػ كٍة .فتػػػِت اففػػػّض ا.َم.ػػػ.ف, .كػػػّؿ مفهمػػػ. ع ػػػ ُب صػػػ
دِؿ  ػػد..ِ  فػ  ا.فقػػ.ش األفظػ.ر إ.عػ , فقػػد كػ.ف ع..ػ.ر طعلػػَة ا.َل ػِة صػػ.متً. علػ  غعػر ع.دتػػ  ..ػـ ُعػ

ـُ علػ   ا.ذل دار  عفف., علػ  ا.ػرغـ مػف أفػ  كػ.ف ُعصػي   .ضتمػ.ـٍ .مػ. عػد.ُر . ػعف فتػرٍة .أ ػرن ترت ػ
 رعِة أ. عػػػدـ ا.قف.عػػة  مػػ. ع ػػمعي تطل.ػػػُت إ.عػػ  م تف ػػرًا عػػػف .ػػفتعِ  ا ت ػػ.مٌة ضػػ  أ ػػػرب إ.ػػ  ا. ػػ

ـَ  ...  :  أ  .ب ض كِ  فق.ؿ .ض. ع ..ُؿ كت
 " .رطّعة فّضِت ا.فزاعي "
 .ـ أفهـ م. ع.فع  فا.ضا :

 " أال ترن أّف ع .رَة فّض ا.فزاِع .ه. مد..ؿ َف  ي "
 فاَ تُ  .أف. أك.د أ تفُؽ مف ا.ض ؾ :

 ةي "   " ف.ـ ..كفه. ت مُؿ ضرا. 
اففصمْت  لقتف. .ا ت.دف. عػف ا.مكػ.ِف .فػ  دا ػِؿ كػّؿ مّفػ.  ف.عػٌة  كػذِب مػ. ت.صػلف. إ.عػ  فػ  فق..ػف. 

  .ؿ ا.مَتمِع .ا.َفِس .ا.مرأةي
 

.عُؿ ا. فعفِة إ  .ٌر ف  ا.زم.ِف   .صلٍة ص.رمٍة ال ت.عُر إال إ.  اتَ.ضعف: ا.م.ض  .ا. .ضر, فف  
.ت..د  ا رع مف  ػ.طٍر عمػّر فػ  ا.ػذضِف .فَػَد أفف ػف. م كػ.معف كّؿ . ظٍة تفتقُؿ  ف. ف . ا.م.ض  

 هذِ  ا. ركِة ا. فد..عةي ضف. ػػ ضف.ؾ, .م.  عفهم. تقُؼ ا.فكرُة مَػردًة .عقػُؼ ا..قػُؿ م .عػدًا كػاّف األمػَر 
ال ع.فعػ  أ. ر مػ. ع.فعػ   ػز ـٍ أك ػَر مػف ط. تػِ  علػ  ا.ت. ػِؼ .تامػِؿ األ ػداث, فع ػد. م.ػل.اًل ع ػػ..ُؿ 

ع ػد. .لمتامػِؿ فػ   ركػِة   ع.َف ت.ركً. ا. ركة ت صعَؿ  .صٍؿ .ق.ف.ِف ا.ف.ػِؿ .رّد ا.ف.ػؿ, .مػف ضفػ.ا.ف
 ػافهـ عت ركػػ.ف  .فت.ػ.ٍؿ .اضػػٍا, .كػّؿ مػػفهـ ع ػ..ُؿ إمػ. ا..ػػ.دَة إ.ػ    ضفػػ.ؾ     فػعٍف م ػػ..ٍغ  األفػرادِ 

م. ا.ت. َث  ..ػ   ضف.    رفٍض م ..غ فع  .لم.ض ي   فع , .ا 
 

دتػػ  َ.. ػػً. فػػ  ركػػِف ا.صػػ..ِة ا.ك عػػرة ا.مضػػ.ءة  اَ  كػػُت عػػف ع..ػػ.   ػػ.ِد ا.صػػ .ع. اإلعرافعػػ.ت ر فَ.
عل  تق..عد ا.ػ   ضف.ؾ  , . عفم. .م فػ   .دمػً. ف ػ.  تفػ..َؿ كت. ػ  ا.مهمػَؿ علػ  ا.ط...ػة  ا.متمردات

مػػً. .ػػ  مػػ. عػػد.ر فػػ  ا.صػػ..ةي .ػػـ أعػػْر الرت .كػػِ  اضتم. افػػ  .ػػـ عكػػْف م.ػػي.اًل  ػػ..تطلِع إ .راح عػػ.ضمف 
دتُػػػ  عقػػػرأ كت. ػػػً.  .إلفكلعزعػػػةي َل ػػػُت َف ػػػ  ف.ضػػػَع ا.كتػػػ.َب علػػػ  ا.ط...ػػػة   . عفمػػػ. ا تر ػػػُت مفػػػ  َ.
مقل. ػػً., . قػػَ  صػػػ.متً. م ركػػً. إ ه.معػػ    ركػػػٍة داًرعػػٍة  ػػػ.ؿ  .ضػػهم.ي ..كػػ  أك ػػػَر ا.صػػمَت  عففػػػ. 
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., ف.فت.َؿ االمت.ػ.َض أ.رُت إ.   لقة ا.ص .ع. اإلعرافع.ت ا.ل.ات  كّف عر صَف ف  ا.َ.فِب ا.مق. ِؿ .ف
 .ا.ترفَع عل  م. ع.يلف  كـ . لهٍَة عد.افعٍة آمرة  .ط ف  :

 " ال تتصرْؼ كم. عتصرؼ اآل ر.ف! "
 " .كعؼ عتصرؼ اآل ر.ف ؟ "
  لُت  ففِس .هَتِ  ا. . رة فق.ؿ :

 " إفهـ علهك.ف .راء عطر أفك  غ عة, .ا.ك ت عل.ح ف  عع.فهـي "
 رَؾ م.ز ً. :..ك  ع فَؼ مف  دة كبلم  ا تد

 " افظْر إ.عهـ تَر عع.فهـ تدمع  ع.مَفي "
ـَ امػػرأة فػػ   ع.تػػ , فػػاعف ا..عػػب فػػ   " .أفػػ. ال أ تلػػؼ عػػفهـ, فافػػ. أعضػػً. إف ػػ.ف مك ػػ.ت .ػػـ عػػذْؽ ط.ػػ

 ذ.ؾ ؟ "
 كـ أضفُت  .د . ظة صمت :

 " ..ل.ه.ة  ط.ة ك عرة عل  كّؿ ا.ك.ًف.ت ا. عةي "
ْف عفطػػَؽ  كلمػػة, تفػػ..َؿ ا.كتػػ.َب .راح عمكػػُؿ د.َر ا.مترفػػِع عػػف تطلػػَع إ.ػػ  م.ػػّففً. .ػػفت  ا..لعػػ. .د.ف أ

مكؿ ضذ  األم.ري  ػ.َد صػمٌت  عففػ. كػاّف كػبًل مفػ. عفصػُب ف ػً. .ئلعقػ.ع  صػ.   , فمػف  ػعف األمػ.ِر 
ا.َدعػػػدة ا.تػػػ  ظهػػػرْت مفػػػذ .صػػػ..ف. إ.ػػػ  ضػػػذا ا.مكػػػ.ِف .ا.تػػػ  أفرزضػػػ. ا..ػػػ..ُر  .. رعػػػة ضػػػ. ا.تيععػػػُر 

ل.ِؾ ع..ػػ.ر, فقػػػد أصػػػ ا أ.ػػّد عد.افعػػػة .أككػػػَر َػػرأٍة  .ػػػرِض عد.افعتػػػ  ا..اضػػا ا.ػػػذل طػػرأ علػػػ   ػػػ
.ا.دف.ع عفه. د.ف م رٍر مقفع,  ت  أف  رفَض ا. كَف م.  ف  غرفٍة .ا دة ظّفً. مف   اف  ع تطعُع 
ـَ  ػػاّف ال ػػد .ػػ  مػػف أْف ع.ػػ.رَؾ اآل ػػرعف رضػػَخ .ؤلمػػر علػػ   ا. صػػ.َؿ علػػ  غرفػػٍة . ػػد , . عفمػػ. علػػ

   ػآراء غرع ػٍة ع.ػ.رُض فعهػ. أّل  ػ.ٍؿ أ. رأل أطر ػ  أ. عطر ػ  غعػرل, غعػر مضٍض, م ققً. عز.تػ
أفػػ  كفػػُت فػػ  أغلػػب األ. ػػ.ت أتي.ضػػ  عػػف عد.افعتػػ  ضػػذل, .أفظػػر إ.عػػ  كافػػ  مراضػػؽ ع ػػ..ُؿ أْف 

 ع قَؽ ذات   .عدًا عف .ص.ع. اآل رعفي 
 فهضُت مف ا.كر  , .  ؿ أْف أ ت.َد رفع رأ   عف ا.كت.ِب . ا.ف  :

 " " أعف ؟
 فقلُت  . رًا :

 " أ  ث عف امرأة ت.عدف  إ.  ا. ع.ةي "
 ف.رتفَع ص.ت   ض كٍة مفت.لة . .ؿ :
 " ا مْع, ا مْع م.ذا عق.ؿ فر.عدي "

 .  ؿ أْف ع.رَؼ إْف كفُت راغ ً. ف   م.ِع م.  عق..  أـ ال, راح عقرأ  ص.ٍت ع.ؿ :
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( The great question that has never been answered, and which I have not 

yet been able to answer despite my thirty years of in to the feminine soul, 

is What does a woman want. ) 

 

مػػ  .ػػ   ا ػػتذٍة مفػػ. رًا  حتق.فػػ  ا.ليػػة  .علػػ  ا.ػػرغـ مػػف أفػػ  أدرَؾ  ػػاف  فهمػػُت ا.قػػ.َؿ إال أفػػ  راح عتَر
مت   .ط.  ت   . رًا :اإلفكلعزعة, .  ؿ أْف عكمَؿ تَر

 " .ضؿ عرفَت أفت م. ا ت.ص  عل  ا. عد فر.عد ؟ "
 تطلع إ.ّ   َ.  ال ع ل. مف عبلم.ِت َف.ف ض.زًا رأ   كـ  .ؿ :

 " ف.ـي "
 َل ُت ك.فعًة   ..ت  . لُت    رعة :

 " ض.ت ع. ع قرلي "
 فق.ؿ :

 ػ.ؿ طرعقػة  أ. .   ..ت ػ.سٍ " ا. طا ف  تفكعِر فر.عد ض. أف  ع.تقد  اّف ا.مرأة ك.ًف ُمفِكري .ضذا م. 
 تفكعرض. أ.  ل.كه.ي "

 " ييييييييييييييييييييييييييي "
 " ا.مرأُة فكرةي "

 " يييييييييييييييي "
ؿي "  " ف.ـ, إفه. مَرد فكرة ف  ذضِف ا.َر

 " يييييييييييييييييييييييييييي "
 " افظْر إ.  أ..ًؾ ا.ف .ء ! "

 ات  عر صفي تطل.ُت إ.   عث أ..ر . ا.ت    ر.د : .ؿ .أ..َر إ.  ا.ص .ع. اإلعرافع.ت ا.ل. 
 " م.  هف ؟ "
 فاَ.َب :

هػة إ.ػ  ا.ػذكر, أ.  ػ.أل رن إ.ػ  ا.ف ػؿ, ر ػ..ة  " افظْر ! كػّؿ  ركػة مػف  ركػ.تهف ضػ  ر ػ..ة مَ.
 غ.اعةي أم. ضف فلعس .هف كع.ف م تقؿي "

لفػػػ  أفظػػػُر إ.عػػػ   ...ػػػُت أْف أعتػػػرَض علػػػ  كبلمػػػ  إال أّف  م. ػػػ  فػػػ  ا. ػػػدعث .ارت.ػػػ.ش عدعػػػ  َ.
 م.فقً., ف قعُت ص.متً. أتطلع إ.ع ي أغرا  صمت  فق.ؿ :

" دْعػػَؾ مػػف فر.عػػد ا ػػمْع مػػ.  ..ػػ  فعت.ػػ , كػػـ راح عقػػرأ مقػػ.طع مػػف كتػػ.ِب   ضكػػذا تكلػػـ زراد.ػػت   
 .ا.ذل ك.ف ع فُظ مف  مق.طَع ط.علة عف ظهِر  لب :
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م ػػػت. دة فهػػػ  .ػػػـ تػػػزْؿ غعػػػر أضػػػٍؿ " .قػػػد مػػػرْت أ قػػػ.ب ط.علػػػة علػػػ  ا.مػػػرأة ك.فػػػْت فعهػػػ. م ػػػتَ دة أ. 
.لصػػدا ة, فػػ..مرأُة ال ت.ػػرُؼ غعػػر ا. ػػبي إّف  ػػّب ا.مػػرأِة عفطػػ.ل علػػ  ت. ػػٍؼ .عم.عػػة تَػػ.  َمػػْف ال 

ذا م. ا.تيؿ  .. ّب  ل ه. فاّف أف.ار  م.رضة أ دًا . طِؼ ا. ر.ؽ ف  ا.ظبلـ ي "  ت ب, .ا 
 صمَت  لعبًل كـ أض.َؼ :

ذا ضػػ  " .ػػـ ت لػػغ ا.مػػرأُة  .ػػد مػػ. عؤضلهػػ.  .ل.فػػ.ء كصػػدعقة, فمػػ. ضػػ  إال ضػػّرة . ػػد تكػػ.ف عصػػف.رًا, .ا 
 ارتقْت أص  ت  قرةي "

 "  قرة !!! "
  لُت  . تهَ.ٍف فراَح عؤكد :

 " ف.ـ  قرةي "
 عفدض. تطل.ُت إ.ع   .زٍر, .  ؿ أْف ع تر َؿ ف   دعكِ   لُت  . تهزاء :

 "" ع د. أّف ضذا كّؿ ا.ذل ا تفدت  مف درا تَؾ ف   .زة  ـي 
هِ  عبلم.ُت دض.ة كاف  .ـ عفهـْ م.  صدُت  كبلم  فاضفُت :  ظهرْت عل  َ.

.ؿ ا.دعف ا.ذعف افتقدتهـ ف  كت. َؾي "  " تت دث مكلم. عت دث َر
 " أل كت.ب ؟ "

ه , فاَ ت  :   ا.ف  . د اصفّر َ.
 " كت. ؾ عف ا.َلؽ .ا.َبل ة, ضؿ ف عت أـ أفؾ تفكر  ؟ "

 تطلَع إ.ّ   يضٍب . .ؿ :
 درل عّم.ذا تت دثي " " ال أ

 تطل.ُت إ.ع   ذض.ٍؿ .فهضُت ت.ركً. ا.مك.في
 

.دف. ف   فعفِة ا.صلعب األ مر ا تدععف. .لت قعِؽ ا.فه.ً  ا.ذل ع  ـُ أمَر   .د مر.ِر .هٍر مف َ.
.دفػػ. فػػ  ا. لػػدي ُفقلفػػ. إ.ػػ  داًػػرِة ا.هَػػرة . ػػد كّفػػ.  م ػػة طػػ..   .َػػ.ءي َػػ.ء د.رل .لت قعػػؽ  .ػػد  .َ

فلػـ عت ػَف .ػ  اال تف ػ.ر مفػ  عػف ط ع.ػة األ ػًلة, إال أفػ  أ.ػ.َر إ.ػّ   .عفعػ  إ.ػ.رة  ع...ر م ..رةً 
ـُ  ..م. د لُت ا.يرفَة   ػؤاٍؿ أعػ.دف  إ.ػ  فتػرِة  تدّؿ عل  أّف األمَر ال ع ت ُؽ ا.قلؽي ف.َاف  ا.متَر

 ا.درا ة :
 " أ.عس أ .ؾ ا.ذل   قَؾ إ.  ا.ت قعؽ ؟ "

 " الي "
 كم. كفُت أت. ع :أَ ُت م ت مً. فرّد علّ  

 " إف  ع. هؾ تم.مً., كافكم. ت.أم.في "
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ضززُت رأ   متفقً. م. ي راح ع ا.ف  عف مرا ِؿ ر لت  .م ط.ِت إ .مت  مفذ  رَ.  مػف ا..ػراؽ 
 ت  .ص..  إ.  ا.دفم.رؾ, .كفُت كلم. أ ػدأ ا. ػدعَث عػف مر لػٍة عػ. فف  .عكمػُؿ ا. قعػة ضػ.زًا رأ ػ  

عػرًة عػف ر لػِة .عػذا .ِت ا..ػرا ععف, ..ػـ تكػْف أ ػًلت  إال .كػ  عت قػَؽ  م. ع.    اف  ع.ػرؼ أ.ػع.ء كك
مف صدِؽ أ .ا. ي  .د ت قعػٍؽ  صػعر فهػَض مػ.دًا إ.ػ  عػد , مصػ.ف ً., متمفعػً. .ػ  إ .مػًة  ػ.عدة فػ  
ا.دفم.رؾ ف..رُت  اف   ا صُؿ عل   ّؽ ا.لَ.ء, ..ـ عكْف عهمف  ف.ع ا.لَ.ء إْف كػ.ف  ع. ػعً. أ. 

أف. فف   .ـ أتطرْؽ ف  ا.ت قعؽ إ.  أّل ف..ط  ع.    .ن أف  ض.رب مف ا. دمػة إف .فعً.,  عث 
عرافي  ا.. كرعة رافض اال.تراؾ ف  ا. رب ا.داًرة  عف ا..راؽ .ا 

 .ػػد  م ػػَة ع.ػػر ع.مػػً. مػػف ا.ت قعػػؽ ُعلقػػْت علػػ   ػػ.ِب اإلدارة  .ًمػػًة  ا ػػم.ِء ا.بلًَػػعف ا.ػػذعف تمػػِت 
م  .ا ػـ ع..ػ.ر مػف  ػعف األ ػم.ءي ك.فػْت عبلمػ.ُت  ػزٍف ا.م.افقُة عل  طل ػ.ت .َػ.ًهـ, .كػ.ف ا ػ

هػػػ   ػػػِ  ع..ػػػ.ر علػػػ  ا.ػػػرغـِ مػػػف ا.فػػػرِح ا.ظػػػ.ضِر علػػػ  َ. أ. ضػػػٍَر .ر مػػػ. امت.ػػػ.ض تلػػػ.ُح علػػػ  َ.
.طرعقػػة كبلمػػ ي .ػػـ أ ػػتطْع فػػ   ػػ.دئ األمػػر ت مػػعَف  ػػ ِب ضػػذا ا.ضػػَر أ. االمت.ػػ.ض, غعػػر أفػػ  

ـّ ت.ز  ػ.ء فصػع ف. أدركُت ذ.ؾ  .د ا.تد عؽ ف  ا.ق.ًمة,  عث ت ع.ف.  ..قرعة عل  ا.مدف ا.دفم.ركعػة َ.
فػ  مدعفػػٍة .ا ػػدةي ال أ فػػ  أفػػ. أعضػػً. كفػػُت أتمفػػ  أْف ال تكػػ.ف إ .متفػػ. فػػ  مدعفػػة .ا ػػدة, فقػػد كفػػُت 
فمػػ.  أ.ػ.ُر  رغ ػٍة فػػ  ا.ػت لص مفػػ  اف.ت. ػً. مػػف ا.م.ضػ  ا.ػذل عرافقفػػ  مكػؿ ظلػػ ,  ػؿ .ػػعس ظػبًل .ا 

ه  كلمػػ. فكػػرُت  ػػ..هرِب مفػػ  أ.  طػػ.ـ ع ػػعُر م.ػػ ,  لفػػ , أمػػ.م ييي .ػػ. ضرًا كر عػػٍب ضرا.تػػ   ػػَ.
 كضمعٍر ع زف   ..تافعِب عل  كّؿ ضف.ٍة أ.  ل.ٍؾ ال عرتضع ي

ـّ فقلف. إ.  مدعفة      ا.تػ  تقػع . ػط ا.َزعػرة ا.ك ػرن مػف َػزِر ا.ػدفم.رؾ  Vejleف  ا.ع.ـِ ا.ت..  ت
ا.ر لػػُة  ..قطػػ.ِر, كّفػػ. ف ػػدُؽ مػػف .ت .ػػد م ػػ.فَة أر ػػع  ػػ.ع.ت  ..قطػػ.ر عػػف ا...صػػمةي  عفمػػ.  ػػدأِت 

ا.ف.افِذ  دض.ٍة أك.رْت افت .َ  ا.م .فرعف, فقد ك.فِت ا.ط ع.ُة عل  ا.رغـ مف ا.كلِج ا.ذل غّط  ا. ق.َؿ 
ا.متصلة  .آلف.ِؽ .. .ٍت .ـ فرضػ. مػف   ػؿ  ػ.ن فػ  ا.ل. ػ.ِت ا.ففعػة .ا. ط. ػ.ت ا. رعدعػة, . ػعف فتػرٍة 

.عت. ُؼ ف  م ط.ٍت ففرن ا.م .فرعف عد.ف.ف إ.ػ  ا. .ا ػ.ت . ػد .أ رن ع ترُؽ ا.قط.ر مدفً. صيعرة 
 ػػ  .ا أعفػػ. هـ إ.ػػ  أَ ػػ.دضـ .ا.  ػػ.ر عتطػػ.عُر مػػف أفػػ.اضهـي صػػ.ر .فتعػػ.ت اإلعبلفػػ.ت أ. ممػػكبلٍت 
ك.فػػت تػػزعف َػػدراَف ا.م طػػ.ت ففػػد.ُؽ أ. ػػفتف. دض.ػػًة ..ػػه.ةي  .ػػد  ػػ.عٍة مػػف افطػػبلِؽ ا.قطػػ.ر مػػف 

ء ال ْت .ف. أَزاء مف  .ا َر را عة فع ي  ..َؿ م.ظُؼ ا.صػلعِب م طة ك. فه.كف, ت. َؼ عفد معف.
األ مػػػر ا.ػػػذل كػػػ.ف عرافقفػػػ.  صػػػ  ِة م.ظفػػػٍة أ ػػػرن أْف ع.ضػػػَا .فػػػ. األمػػػَر م.ػػػعرًا إ.ػػػ  ا.معفػػػ.ء  ليػػػٍة 
إفكلعزعة م  طٍة فراَح أغل ف. عهّز رأ   إ..رًة إ.  فهـِ م. عق.ؿ مدععف ا.م.رفة  ..ليةي ت رَؾ ا.قط.ر 

كً. أصػػ.اَت ارتَػػ.ٍج فتكّتلفػػ. علػػ  ا.ف.افػػِذ .ف.ػػرَؼ  ػػ َب ا.ضػػَِة  تػػ  رأعفػػ. ا.قطػػ.َر .ضػػ.  ػػ طٍء ُم ػػد
عد ُؿ إ.  َ.ِؼ ا. . رةي صرَخ أ دف. مػذض.اًل مػف ضػذا ا.م.ػهِد ا.يرعػب, كػـ اكت.ػفف. أّف  طػ.رًا ك.فعػً. 

ً.  ط.عػِة َمػْف ك.ف عر ػد فػ  َػ.ِؼ ا. ػ. رةي أ.ػ.َر إ.عفػ. ا.مرافػُؽ .لفػز.ِؿ مػف ا.قطػ.ري  ػرف.  لفػ  ف ػق
ـَ ضػػعقًة .فَػػَد أفف ػػف. فػػ  عػػ..ـٍ ضػػ.ج  ..م ػػ.فرعف .ضػػـ  عَهػػُؿ ا.طرعػػَؽ إ.ػػ  ا.مَهػػ.ؿي ارتقعفػػ.  ػػبل.
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عت رك.ف ف  َ.ِؼ ا. . رِة ا..ا ِع متفقلعف  عف األ .اِؽ .ا.مط.عـي ف .ء .ػقرا.ات  ػررضفا ا.ػدؼُء 
تك.ػػُؼ عػػف عػػرل م ػػت.ر ال مػػف أ ػػِر م.ػػ.طفهف فظهػػرِت األَ ػػ.د طلعقػػًة   ف.طعػػَؿ .كفػػزاٍت ضػػعقة 

عص.ُب عل  ا.راً  ذل ا.م علة ا.م تدًة أْف عزعَؿ ا. َ.َب ا..ّف.َؼ .عفد.َؽ ا.فهُد   لمتػ  ا.مفتفضػة 
علػػ  صػػدِر ا.مت عػػِؿ .تمتػػّد عػػػد   .م.ضػػ. . ػػد.ِف د.عػػٍؿ ف ػػ. .ػػػّؽ ا.دّرا ػػة ا..ػػهّعة . ػػد زادضػػ. ضػػػعُؽ 

 ا. فطل.ف  بل.ًة ف  فـِ ا.َ.ًعي
.ِت ا.  ِر  َل ُت عل  كر   صيعرٍ  عفد ف.فذٍة صيعرة .ر ُت أتامُؿ  ركَة ا. . رِة .ض  ت.ّؽ مَ.

ا.هػػ.دئ متلصصػػً.  ػػعف  ػػعف .آ ػػر علػػ  كػػّؿ َ ػػٍد عقػػُع فػػ  مػػداِر فظػػرل مت ..ػػعً. فظػػراِت ع..ػػ.ر 
ا.ت  ك.فْت ترا  ف   فظراِت ع ٍس .تصط.دف  متل  ً.  ...ه.ِة أ. ا.َ َر .ف, . عفم. .ـ ع ػتطْع راح 

 .ضَؿ .م. عدض.ف  .أف. أرا ُب  ركَة ا.  ِر فا رَج كت. ً. .راح عقرأي عفت.ُؿ ا.تَ
 "أال عكعرؾ ا. فر ف  ا. . رة ؟ "

  ا.ت    راءٍة فاَ. ف  د.ف أْف عرفَع رأ   عف ا.كت.ب :
" أ ّدُر دض.تَؾ ألفَؾ ت .فر  .. . رة أل.ؿ مرة, أم. أف. فقد  .فرُت ككعرًا مف   ؿييي .أعػرؼ ا.  ػري 

" 
ّدعػػ.ء .اضػا, . ػػد كػػ.ف عت. ػُع أْف أ ػػا.  " متػ  " غعػػر أفػػ  أ َمػُت عػػف ا. ػؤاؿ كػػ  أمف.ػػ   ػ.ؿ  .

مف ا.تم.دل  .الّدعػ.ء .ا.فظػر إ.ػ  دض.ػت   ترفػٍع,  .صػًة .أفػ  .اكػؽ مػف كػذِب إدع.ًػ , ف تػ  .ػ. 
ك.ف ف.بًل  د  .فَر فػ  ا.  ػِر فر مػ. مػرًة .ا ػدة أ. مػرتعف علػ  أككػر تقػدعري .ػـ عطػْؽ صػمت  فػراح 

..ُؿ أْف عََد مففذًا .ل دعِث عف ا.  ر, .ضػ. عت ػرُؾ علػ  كر ػع   قلػٍؽ م ػ..اًل .فػَت فظػرل إ.عػ , ع 
ـُ كافػػ  عتػػذكُر  ك.عػػ.ٍت .ميػػ.مراٍت  ػػفد .دعة, كػػـ  ػػ.َؿ .ضػػ. عتطلػػُع إ.ػػّ  م  لقػػً., راف.ػػً.  .َ عػػ   .ع ت ػػ

  ت  تَ.َد َ عف  :
  ت ػػتيرؽ أككػػر مػػف عػػـ. فلعػػ..  " ا. ػػفر فػػ  ا.  ػػر ممتػػع َػػدًا ..ػػ.عرل  .صػػة فػػ  ا.ػػر بلت ا.تػػ

 ا. . رة ممت.ة  ص  ه. .مص.دف.ته. ا.َمعلة .تترؾ ف  ا.ذاكرة م..ضَد ال تُف  ي "
 ضززُت رأ   مَ.راًة الفف...ِ  .ت. ل  إلصي.ً  فاض.َؼ :

" مرًة كفُت م .فرًا مػف ا.َزاًػر إ.ػ  مر ػعلع. .قضػ.ء  ضػ.ة أعػ.ـٍ مػف إَػ.زت  ا.صػعفعة ضفػ.ؾ, .مػف 
م.  ف  ا.ك. عفة ..ب َزاًرل كرك.ر, م. أْف عرَؼ  اف  عرا   .ض.رٌب مػف فظػ.ـ   .ء  ظ  ك.ف

صداـ   عف .رافض .ل رب ا..را عػة اإلعرافعػة, . تهػ. ك.فػِت ا. ػرُب فػ   ػفته. األ..ػ , .ػـ عػدعف  
أف.ـ,  عث أف  راَح عت دُث عف ا.ك.رِة اإل بلمعة .عف اإلم.ـ ا. معف    م. ٍة  .ا عَػ.ب .ػدعدعف, 

َث عػػف ا.صػػ .ِة عفػػد ا..ػػ .ب ا.َزاًػػرل مت.عػػدًا األرَض  فػػ.ٍر ت ػػرُؽ َمػػْف علعهػػ. مػػف ا.كفػػ.ِر كػػـ ت ػػد
ػػدف  ُمصػػيعً. إ.عػػ  راح ع ػػدكف  عػػف ا. عػػ.ة ا.ف.فعػػِة .عػػذاِب ا.ق ػػِر .فػػ.ِر َهػػفـ  .ا.ف. ػػقعف, . عفمػػ. َ.

م.فػ. علػ    ت  .ػ.رُت  ػاّف ا.مػ.َت أصػ َا  ػ.َب  . ػعف أ. أدفػ  مّفػ. أ. أّف مفكػرًا .فكعػرًا م ػ.فراف
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ـّ ا.هػ.اء . ػد كفػُت  ظهر ا. . رةي ..رُت  .ال تف.ِؽ مػف  دعكػِ  ف.عتػذرُت مفػ  .لػذض.ِب  لػعبًل كػ  أ.ػ
 مصممً. عل  أْف ال أع.َد إ.  ا.ك. عفة إال  .د أْف أتاكد مف أف  غ.رؽ ف  ا.ف.ـييي "
.  ػػػؿ أْف أغّعػػػَر أ.ػػػ.َؿ ع..ػػػ.ر  ػػػعَ.رًة .ففػػػَخ د .فهػػػ. مفت.ػػػعً. ف  ػػػ ُت ا.قصػػػَة  ػػػد افتهػػػْت إال أفػػػ  

 ا. دعث, ا تافَؼ كبلم   ف..ٍة :
" ذض ػػػُت إ.ػػػ  مط.ػػػـِ ا. ػػػ. رة . ػػػد كػػػ.ف  ..عػػػً. إال مػػػف  .ػػػض ا.م ػػػ.فرعف  عػػػث ك.فػػػت ا. ػػػ.عة  ػػػد 
ل ػػُت عفػػد إ ػػدن ا.طػػ..الت  تَػػ..زت ا.ك.فعػػة ع.ػػرة .ػػعبًلي أ ػػذُت مػػف ا. ػػ.ر كا ػػً. مػػف ا.ك.فعػػ.ؾ َ.

ف فمػػ  ا.تقػػْت فظرتػػ   فظػػرة  ػػعدٍة .ػػقراء ك.فػػْت  م.اَهػػة ا. ػػ.ري رف.ػػُت كا ػػ  .  ػػؿ أف أ ّر هػػ. مػػ
تَلػػُس عفػػد ا. ػػ.ر, .ػػـ أَرضػػ.  عفمػػ. أ ػػذت كا ػػ ي تطل.ػػْت إ.ػػّ  كػػـ رف.ػػْت كا ػػه. ف ععُتهػػ.  هػػّزٍة مػػف 
رأ   .ارت.ػفُت مػف ا.كػاِس  لػعبًل .أعػدُته. إ.ػ   ػطِا ا.ط...ػة, مت.ػ.غبًل  تصػفِا صػ عفٍة َزاًرعػة, 

غعػػر ا.فضػػ.ؿ راح عػػدف.ف  إ.ػػ  ا ػػتبلِس ا.فظػػر إ.ػػ  ا. ػػعدة غعػػر أّف ا.فضػػ.َؿ أ. ر مػػ. .ػػعًً. آ ػػر 
ا.ت  تركزْت أفظ.رض. علػ ي أفهعػُت كا ػ  .ضممػُت  ػ..فه.ض إال أّف فظراتهػ. ا.مت. ػلة  ػ  َ.لتفػ  
أغّعر رأع  فطل ُت كا ً. ك.فعة .  ؿ أْف أدفَع كمفه. أ  رف  ا. .رمػ.ف  ػاّف ا. ػعدة دف.ػْت عفػ  .أ.ػ.ر 

.عػػدُت إ.ػػ  طػػ...ت ي رف.ػػُت .هػػ. ا.كػػاَس .ػػ.كرًا كرمهػػ.  ف ػػٍب ف ملػػْت  إ.عهػػ.ي ضػػززُت رأ ػػ  .ػػ.كراً 
هػػْت ف ػػػ.لي اعتػػذرْت عػػف ا ت ػػ.ـِ عز.تػػػ  . ػػا.تف  أْف كفػػُت أمػػ.فع مػػػف أْف  كا ػػه. مػػف ا. ػػ.ر .تَ.
ت..ركف  .رب ا.كاس فر  ُت  ه. ف.ضضً. مف كر ع  ا ترامً.  ت  َل ْت إ.  َػ.ف  ي مػدْت إ.ػّ  

 عدض. م.ّرفة  فف ه. :
 علعفييي فرف عة يػ ض

 أ ذُت كفه. .ط .ُت علعه.   لًة .أف. أتطلُع ف  ععفعه. :
 ػ آ..ري "

 اففََر ع...ر  ض كٍة ع..عة .ض. عردد :
 " ف.ـ, آ..ري "

  ا.ضػػ َؾ, إال أفػػ  .ػػـ أ ػػتطْع مَػػ.راَة ضػػ كِ  طػػ.عبًل, فقػػد راَح ع ػػ..ُغ  حط..ػػِة ضػػ كتِ  .ضػػ. .ػػ.ركتُ 
لُت عفػ   ػ..فظِر إ.ػ  ا.  ػِر . ػد دّب  ػ  ا.ضػَُر مػف إطف. ػ  عردد ا م   فَر عٍة,  ت  أف  ت.ػ.غ

 ف  ا. دعثي ت. َؼ عف ا.ض ؾ .ض. عم ُا ععفع  كـ .اصَؿ ا. دعث :   
" ك.فػػػت ترتػػػدل  فطػػػ.َؿ َعفػػػز ضػػػّعقً. . معصػػػً.  ػػػبل أكمػػػ.ـ عك.ػػػُؼ َػػػزءًا مػػػف فهػػػدض. . فت ػػػٍة داًرعػػػة 

 ه.ي عرعضة عك.ُؼ فصَف  ا.ه..تعف ا. فعتعف ا.م عطتعف   لمتع
 ػ َزاًرل ؟

  ا.ْتف  كف.ت ٍة .ل دعث فاَ ُته. :
 ػ ال, عرا  ي
 ػ  .ًا ؟
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 ػ  ؿ ض.ربي
ٍس ف. تدركُت األمر :  تطل.ْت إ.ّ   تَ.
 ػ أعف   ع.   ض.رب مف ا.فظ.ـ ا..را  ي

تفف ْت  تا.ٍ  كافه. ا ت..دْت كقته.  ػاّف ا.َػ..َس أم.مهػ. .ػعس م.ػّردًا أ. مػف أصػ .ِب ا.َػفِا فر ػُت 
لعهػػ.   ػػذاٍَة طرعقػػَة ضر. ػػ  مػػف ا..ػػراؽ ظّفػػً. مفػػ   ػػاّف ا.ف ػػ.َء ا.ير عػػ.ِت ع..ػػقَف  صػػَص أ ػػّص ع

ا. ط..ة, غعر أفػ  كفػُت كاغلػب ا..ػر ععف .اضمػً.ي  ػ.ط.تف  .ضػ  ت ػ..ُؿ أْف ت فػ  .ػ..رض.  ..ملػِؿ 
 مف  دعِث ا. ع. ة .ا. ر.ب . ا.تف  :
 ػ م.ذا عكعر ف  فف َؾ ا. فر ف  ا.  ر ؟

  ..اًل ات .ذ ضعًِة ا.مفكر . لُت :تطل.ُت إ.عه. م
ػ ف  ا. قعقةييي إف  أع.ُؽ ا. فَر ف  ا.  ر فاف  عكعُر ف  فف ػ  ا. ػكعفة .ا.تامػَؿ كػاف  را ػؿ إ.ػ  

 ا.مَه.ؿ أ.  .أل رن ا.مطلؽي 
م كْت كف   كلت. كفعه. . د أ  لْت َففعه.  حغم.ضة  كٍر أ. ف.ػ.ة .را ػْت تت ػدُث كػاّف ا.كلمػ.ِت 

 ه.   طء .دعد :تقطُر مف .فتع
 ػ ت.رؼ م.ذا عكعر ا.  ر ف  فف   ؟
 .ـ تفتظْر أْف أ ّمَف اإلَ. َة فق..ْت :

 ػ عكعر    ا.َف.في
فت ْت ععفعه.   طء .ض  تففُخ د .َف  عَ.رته. إ.  األعل   ف..ٍة .ا تر .ء كـ  دأْت ت ػرُؾ  ػ. ه. 

  قلٍؽ م تكًة   .    قصد إك.رت :
.ؿ .. اَتم..اي "ػ ا.  ُر عكعر ف  َ دل .ه.ًة   ال عطفًه. كّؿ ا.َر

أدركُت  افه. .ـ تاِت إ.ّ  إال ألفه. ت  ػُث عػف ف ػٍؿ ُعطفػئ .هػ. اآلف .ػه.ته., ف. ػتعقظْت أعضػ.ً  
..ػػ.رُت  ػػػاّف  ضػػع    ػػػدأ عفػػرُز مػػػ.َء .ػػه.ت , ..كػػػ  أ فػػ  ارت ػػػ.ك  رف.ػػُت كا ػػػ  فرف.ػػْت كا ػػػه. 

دُت  كا ػػعف أ ػػرععفي . ..مػػ. َل ػػُت علػػ  .أفرغفػػ. مػػ. فعهمػػ. دف.ػػًة .ا ػػدةي فهضػػُت إ.ػػ  ا. ػػ.ِر .عػػ
كر ػػع , امتػػدْت عػػدض. علػػ  ف ػػذل ضػػ.غطًة  ر ػػيه. علػػ  م.ضػػِع  ضػػع   ا.ػػذل افػػت.َظ مهت.َػػً., 
فا طُت كتفه.  ذراع  . ر ُت .فتّ  مػف ر  تهػ. فاط..تهػ. ُمصػدرًة آضػًة  فعفػًة . يػفٍج أفكػ.ل .اضػاي 

ههػػػ. ف ػػػ.ل فقّر ػػػْت .ػػػفتعه. م ت ػػػلمًة ..ػػػف تّ  ا.َػػػ.ً.تعف مػػػ.دًة . ػػػ.فه. ت ركػػػ  فػػػ  أدرُت صػػػف َة َ.
َ.ِؼ فم   .رت...ٍة  فعفٍة ت .َب عل  أكرض. َ دل .ت .رعْت ف ض.ُت  ل ػ ي امتػدْت عػدل علػ  
عفقهػػ. ض. طػػٍة  ت.َػػٍؿ ف ػػ. أ ػػفِؿ فهػػدض. .ر ػػُت أعتصػػر  .ضػػ  تتػػا. ي أطلقػػْت صػػر ًة مكعػػرًة .ضػػ  

ته مػ. ف.ت ػًة ا. ػ عؿ إ.ػ  ا.فقطػِة األ .ػدي تق ُض عل   ضع    كفه.ي امتدْت عدل ف ػ. ف ػذعه. فافَر
 تطل.ْت إ.ّ   .عفعف ذا لتعف . ..ت :

 ػ  ذف  إ.  ك. عفتؾي
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  لُت .ه. :
ر ا. . رة  َمْف فعه.ي  َّ ؿ .. رآف. م.. .ف  ػ ال أ تطعع, ففعه. َر

هه.  ع ُة أمؿي صمتْت كـ  ..ْت :  ال ْت عل  َ.
 ػ ت..ؿ إذف إ.  ك. عفت ي
ػػ ػػبًل ف.ًمػػً.ي تراَ.ػػُت  لػػعبًل فرا ػػْت ت كفػػ  إ.ػػ  ا.ػػد .ؿ م.ػػعرة إ.ػػّ   عفمػػ. د لفػػ. ك. عفتهػػ. َ. دُت َر

 صمٍت .  رك.ٍت ت.عُر إ.  فف.ِد ص رض., غعر أف  رفضُت . قعُت .ا فً. ف  ا.ممر, . عفمػ. عً ػْت 
ههػػػ.  مػػف ا ػػػتدراَ , عػػ.دْت .ضػػػ  تػػردُد    ػػػرٍة . ػػػد را ػػْت أمػػػ.اُج ا.هعػػ.ِج .ا.هػػػ.س تػػتبلطـُ فػػػ  َ.

 َ. دض.:
.د زَ. ي ػ كفتُ   أرعدَؾ تفعكف  ف  َ.

 كـ أض.فْت :
 ػ ا. فزعر .قد أفرَط ف  ا..رب مفذ ا. .ع.ت األ..  مف ا.لعؿ .افهمد كمعٍتي 

 قعػُت مصػػّرًا علػػ  رفضػػ  .ا تر ػػُت علعهػػ. أْف فمػػ.رَس ا. ػب علػػ   ػػطا ا. ػػ. رةي را ػػْت .هػػ. ا.فكػػرُة 
ػػدف. عػػددًا مػػف ا. ػػ ك.رن  ػػد افت.ػػر.ا علعػػ , .مػػ. أْف م.د ػػًة فطفتػػ , . عفمػػ. صػػ.دف. إ.ػػ  ا. ػػطا َ.

رأ.ف.  ت  ارتف.ْت أصػ.اتهـ م ػتفزًة, ف.ػدف. ضػ.ر عف مت ..ػعف االصػطداـ  هػـي ك.فػْت ت ػعُر أمػ.م  
  َف.ٍف .ضع.ج كافه. ت  ُث عف أّعة زا.عٍة مظلمة فقض  فعه. .طرف.ي ت. فْت  لعبًل كـ صر ْت :

دته.ي  ػ َ.
ك ر ػػٍة  ..عػػة ف.فقػػدُت إ.ػػ  م.ػػعًته. د.ف اعتػػراٍض, م ػػكْتف  مػػف ذراعػػ  .را ػػْت ت ػػ لف  كطفػػٍؿ أ. 

هػػة ا.تػػ  تقػػ.دف  إ.عهػػ.ي .ػػـ تتػػرْؾ .ػػ  فرصػػًة .بلعتػػراض  عفمػػ.  علػػ  ا.ػػرغـ مػػف أفػػ  ال أعػػرُؼ ا.َ.
دف.ت  .َب ا.ت.ا.عت .د لػْتي أ كمػْت .ضػَع  ل ػلِة ا.رتػ.جي فت ػْت زف.رضػ.  عػدعف مرت..ػتعف ت.ركػًة 

 ػػدمعه. كػػـ  رفصػػْت علػػ  األرض مت.ػػ كًة  ػػ  .ضػػ  تػػرتّج   فط..هػػ. عفز.ػػُؽ علػػ  َػػذعه. .ع ػػتقّر عفػػد
.ػ قً. . ػػد ارتفػػَع صػػ.ُت تفف ػػه. كف ػػعِا أف.ػػ ي  ػ  ْت  ػػّ .َب  فطػػ.. ,  . ضػػًة علػػ  أعػػرل .را ػػْت 

 تمص   َف.ٍف .تل    مف األ فِؿ إ.  األعل  .عدض. األ رن ت فر ف  أ فله.ي "
. عطػ.ُح  ذراععػ  فػ  ا.هػ.اِء  .ػكٍؿ ملفػٍت ت. َؼ ع...ر عف ا. دعث .كّف .ػفتع  ك.فتػ. ترت..ػ.ف .ضػ

.دل أ.  .بلفت . ي  ...ُت أْف أكفع  عف م.اصلِة ا. دعث, إال أف  ك.ف ف  غع . ٍة كاف  .ـ ع..ْر  َ.
هػ  .طرعقػُة كبلمػ   عػث ازدادْت  كاف  عمػ.رُس ا..ػ.دة ا. ػرعة فػ  م  ػا, كػـ فَػاًة تيعػرْت مبلمػُا َ.

  رعت  كاف   د أ..َؾ عل  ا.قذؼ :
ف.تهػػػ. مػػػف كتفعهػػػ. .درت ظهرضػػػ. إ.ػػػ ي دف.تهػػػ. .ػػػ.ع  ع.. ػػػ.عط . .ػػػدعف ط. زتهػػػ., كػػػ.ف را ػػػه. " ر 

متدفػدؿ  فت ػػة ا.مر ػ.ض,  ّر ػػت ععػػرل مػف ك ػػه.,  كعتػػ  علعػ  ف.ػػيت  .ػػدعف د لػت را ػػ  .ػػ.ع  
..ع , م ػكته. مػف  صػرض.  ػادّل االكفػعف .دف.تػ  كلػ   ك ػه., كلػ  .ل صػع.ف فصػر ْت أ  ػخ يي 

ععػػػرؾ ك عػػػريي فعَفػػػ   عػػػ يي فعَفػػػ يي ا.ػػػتهع يي فعَفػػػ يي فعَفػػػ   عػػػؿيي ععػػػرؾ ك عػػػر   ع ػػػ يي 
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ػ.ؾ فعَفػ يي أفػت  ػعدليي  فعَف يي أف. ملكؾيي فعَفػ يي أفػ. ك  تػؾيي أفػ. ع ػدتؾيي فعَفػ يي أَر
أفػػ.  .دمتػػؾيي فعَفػػ يي أع ػػدؾيي أفػػت إ.هػػ يي ععػػرؾ طعػػبيي د لػػ  كلػػ يي أ  ػػ يي فعَفػػ يي .ػػؾ 

ي أ.تهعؾيي َ.فت تفرؾ  ك ه. .آف  أفعَه.  قػ.ة .ضػ  تصػرخ ك  يي فعج طعزل يي ذّ.ف يي أ  ؾي
 تػ  َ عػػت  ك ػػه. .ضػػ  ضػػـ َ ػْتي ا.تفتػػت إ.ػػ  .را ػػت تل ػػس ععػرل  ل ػػ.فه. .ت لػػع م.عػػ  .ػػ.رت 
 د. ػػػ  افتَعػػػت علػػػ  ا. ػػػ.ب .ضػػػ  تمػػػص ععػػػرليي  ػػػ  ت  مػػػف  لكهػػػ. ك.مػػػتيي  صػػػرتف   زا.عػػػة 

فت عفد فت ة ا.ت.ا.عتيي َ.فػت ت ػ..ع ا.ت.ا.عت .را ت ت .س صدرل .تل س  لم.ت يي دف.ته. .. 
ههػػ.يي .را ػػت  علػػ  ععػػرل .آفػػ  أ ػػ.ؿيي م ػػكت   عػػدض.يي  ػػ  تف  مػػف ععػػرل تطػػ.عر  ػػ..  علػػ  َ.
ههػػ. .ضػػ  تمػػص ععػػرليي ت  لػػتيي كػػ.ـ  تمصػػ  .ا. ػػ.ؿ عفػػعض مػػف  لكهػػ.يي َفػػت أ ػػ..ع علػػ  َ.

 ععرل مّر  ك.فع    لكه.يي را ت تمص  .تل   يييي "
ا.مزعػػد ففهضػػُت مػػف ا.كر ػػ  متػػذمرًا .غػػ.درُت ا.مكػػ.ف ت.ركػػً. ع..ػػ.ر . ػػد  .ػػـ أ ػػتطْع ت مػػَؿ  ػػم.عِ 

ا ػػت ّد  ػػ  َفػػ.ف غرعػػب كافػػ  ال ع ػػتطعُع ا. ػػعطرَة علػػ  . ػػ.ف  فعففلػػُت ا. ػػدعث رغمػػً. عفػػ , داعكػػً. 
ه   را تْ  كفع    ركٍة تدّؿ عل  االرت .ِؾ أ. عل  ..ِؾ االفهع.ري .َ 

إ.ػػ  معفػػ.ء َزعػػرة   فػػعف  ي أ.ػػ.َر إ.عفػػ. م.ظػػُؼ ا.صػػلعب افقضػػْت  ػػ.عُة اإل  ػػ.ر ..صػػلِت ا. ػػ. رة 
ػً. مػف َػ.ؼ  األ مر كـ  .َر أم.مف.  تػ  ات ػذف. أم.كففػ. فػ  ا.قطػ.ر ا.ػذل مػ. . ػَث أْف ت ػرَؾ  .َر

 ا. . رة إ.  ا.َهة ا.ك.فعةي
َلػػَس ع..ػػ.ر أمػػ.م  مفهكػػً. كافػػ   ػػد أفػػرَغ تػػ.ّتر َ ػػدِ  كلّػػ   مضػػ.َ.ِة ا. ع ػػِة أمػػ.ـ  ػػعدض. ا.قهػػِر 

هػػِ  فػػ  ا .م ػػت ّد ا.َػػ..ِس علػػ  عػػرِش ا.ػػففس .ا..قػػؿي كػػ.ف عت ..ػػ  ا.فظػػَر إ.ػػّ  كَمػػْف عفظػػر إ.ػػ  َ.
هػػ   َرعػػدٍة .افت.ػػَؿ ا.فػػ.ـ, فر ػػُت أتطلػػع إ.عػػِ   . كػػً. فػػ  غػػ.رِ  عػػف  ا.مػػرآة  .ػػد اال ػػتمف.ءي غطّػػ  َ.

ه.  ػػّ.اد ا. رمػػ.ِف إ.ػػ  درِؾ ا.ػػ.ضـ, .ال أدر  ل إ.ػػ  َمػػف  ػػ.ؼ ا. ػػراءِة ا.مفك ػػرة ا..عفػػعف ا.تػػ  ا ػػتدَر
 ع ّلمه. مف  .د , أإ.  ا.َف.ِف أـ إ.  االفت .ر؟ .ف  أّل م. .ٍر  عك.ف مصعرض. ؟ي

ـُ َعػدًا  ػاف  أدرُؾ كػذَب ا. ك.عػة ا.تػ   م. .فَت فظرل ف   دعث ع...ر .أك.َر دض.ت , ض. أف  ع.ل
 ر.اض. . ي

 ف   ع.ت ي" " ..كف ضؿ ف َ   اف    ؿ  ض.ة أع.ـ  د أ .َح .   اف  .ـ علتِؽ امرأةً 
رددُت مػػػع فف ػػػ  ف.ػػػ.رُت ف ػػػ.   ...ػػػفقة,  عػػػث أفػػػ  كفػػػُت أدرُؾ تم.مػػػً. أّف ع..ػػػ.ر .ػػػـ ع.ػػػْد ذ.ػػػؾ 
ا.صػػدعُؽ ا.ػػذل كػػ.ف ع ػػ..ُغ  ...فّػػة .افتقػػ.ء أككػػر ا.كلمػػ.ِت تهػػذع ً. فػػ   دعكػػ , .ضػػذ  ا.صػػفُة  ػػد الزمتػػ  

أ ػرب إ.ػ  ا.فصػ   . ػد تف ػا مفذ ا.طف..ة فقد ك.ف عكعُر   رعَة ا.تبلمعذ  عفم. ك.ف عت دُث  لهَػٍة 
.ػػ  أ ػػت.ذ ا.ليػػة ا..ر عػػة  م ػػتق ٍؿ أد ػػ  ك عػػٍر, فهػػ. إضػػ.فة إ.ػػ  تف. ػػ  ا..لمػػ , كػػ.ف متف. ػػً.  ػػدرس 
اإلف..ء .ا.مط...ة, .ع .َُج األ ت.َذ ف   .اعػد ا.ليػة ا..ر عػة, .ضػذ  ا.معػزة ا.تػ  ك.فػْت تَم.فػ. ضػ  

لػػِت ا.م.لمػػعف ال عفر ػػ.ف  عففػػ.ي .ػػـ أ ػػمْع ا.تػػ  أف تػػْت .أفضػػَِت ا.يعػػرة فػػ  فف ػػعف., .ضػػ  ا.تػػ  َ.
ع..ػػػ.ر مػػػرًة تلفػػػظ  كلمػػػٍة ت ػػػدش ا. عػػػ.ء,  ػػػؿ كػػػ.ف ا.تهػػػذعُب فػػػ  ا.ليػػػة  َػػػَر األ ػػػ.س فػػػ   فػػػ.ء 
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عبل .ت ي مرًة  م.ف  أ .ؿ عف . ٍص " مفع.ؾ " ض.ج غضػ  , تركفػ  .مضػ  ..ػـ عت ػدْث م.ػ  
 إال  .د أف أ  مُت أم.م   افه. ز.ة . .ف ..ف أععدض. ك.فعةي

 
ـّ إ ػك.فف. فػ  مفػزٍؿ ك عػر  طػ. قعف عقػُع . ػط غ. ػٍة .ا ػ.ةي ضفػ.ؾ  .صلف. مدعفَة   ف.عل    عصرًا .ت
ا.تقعف.   ض.ِة عرا ععف   ق.ف. إ.  ضذا ا.مك.في ك.ف مف  عػفهـ أ.ػ .ص ا.تقعفػ.  هػـ فػ  م. ػكراِت 

.ػهِر ا.قلعلػة مفػذ ا.لَ.ِء اإلعرافعةي َ.ء.ا مر  عف  ف. م.ض عف .ف.  َمٍؿ  صػعرة  مػ.   ػر.  فػ  األ
.صػ..هـ إ.ػ  ضػذ  ا.مدعفػة, .مػ.  ػ.ؼ ف ت.َػ  فػ  األعػ.ـ األ..ػ , .كػ.ف مػف  عػفهـ َمػْف اصػط َب 
م.ػػ  فتػػ.ًة دفم.ركعػػة, َػػ.ء .ع.ّرففػػ.  هػػ. . طرعقػػة ال ت لػػ. مػػف زضػػِ. مراضقػػٍة .ا ػػت.راِض ف ..ػػة أمػػ.ـ 

 ا.ق.دمعف ا.َددي 
ـّ ت.  زع.فػ., كػّؿ فػرد فػ  غرفػٍة م ػتقلة .مَهّػزة   ػػرعٍر ك.فػت ا. طػ.ُة األ..ػ  .ل رعػِة .ا.تفػرِد  عفمػ. تػ

عرعٍض .ط...ة, . صلف. عل  أد.اِت مط ٍخ .م. علزمف. مف فرٍش . ط.فع.ٍت ..را.ػَؼ إضػ.فة إ.ػ  
فػ. إ.ػػ  ا.مدعفػة ..ػراء  .َ.تفػػ. ا.ضػر.رعة مػف   ػٍز . ػػعٍض . ػّكر ..ػ.ل .عػػدف.  راتػٍب .ػهرلي  َر

لعف ا.مي.مرة إ.  األع.ـِ ا.ق.دم  ة  .د أْف فت.رَؼ عل  طرِؽ .أز ِة ا.مدعفةي  رع.ً. مَؤ
د َؿ ع...ر إ.  غرفتِ  .أغلَؽ ا. .َب  لف , كاف  ع.ّدع آ ر . ظ.ٍت تَم.   .آل رعفي ..ـ أر  إال 
فػػ  صػػ .ِح ا.عػػ.ـ ا.تػػ..  فػػ  ا.مطػػ خ ا.م.ػػترؾ,  عػػث كػػ.ف ع.ػػّد .فف ػػ  فطػػ.رًا مػػف ا. ػػعِض ا.مقلػػ  

علػ   ػدرِ   .الففصػ.ِؿ عػف ضػذا ا.تػ.أـِ ا. ػع.م  ا.ػذل ارتػ َط  .ا...لي تطلَع إ.ّ  كافػ  ع.لػُف افتصػ.ر 
   كبلكعف ع.مً.ي كفُت متا.مً. .طرعقِة تصف.ِ  اال ت..د عف  عل  ا.رغـ مػف أفػ  كفػُت أ.ػ.ر  ػ..فرِح 
.ت ررل مف ع ًِ  ا.ذل ك.ف عكقلف  .ع.ّؿ  ركت   مزاَِ  ا.متقّلِب .  . عتِ  ا.مفرطة ا.تػ  تمكلػْت 

 .ِء ا.ظّف .ا..د.افعةي ..م ..ية ف   
ف  ا.م .ِء دع.ف. َ .ر ا.ك.رل كم. ك.ف ُعطلُؽ علعػ  . فلػِة ت.ػ.رٍؼ, فتَمػَع كػّؿ ا..ػرا ععف ا.مقعمػعف 
فػػ  ا.مفػػزؿ فػػ  غرفتػػِ  ا.تػػ  ا ت.رضػػ. األ. ػػَع .ا.تػػ  تطػػّؿ ف.فػػذته. علػػ  ا.طرعػػؽ ا.ترا ػػ  ا.ػػذل عقطػػُع 

ضػػػَع ا تػػػراـِ اآل ػػػرعف .ك ػػػِر  ػػػّف  .فزعتػػػِ  ا.ي. ػػػَة ..ػػػـ عزا مػػػ  أ ػػػد علعهػػػ., فقػػػد كػػػ.َف كمػػػ. ع ػػػد. م. 
ا.قع.دعػػػةي .ّ ػػػ  ع..ػػػ.ر ا.ػػػدع.َة علػػػ  مضػػػٍض  .ػػػد إ. ػػػ.ٍح مفػػػ  .مػػػف اآل ػػػرعف كػػػ  فت.ػػػرَؼ ف ػػػف 
ـُ م.هػػـ فػػ  ضػػذ  ا.مدعفػػة ا.تػػ  .ػػّكلْت .فػػ.  ا.قػػ.دمعف ا.َػػدد علػػ  ط ع.ػػِة ضػػؤالء ا..ػػرا ععف ا.ػػذعف  ػػفقع

أ ػم.ض. ع..ػ.ري تػراصا ا.َ.. ػ.ف علػ  ا.صػ.فة  فقطَة ا.فه.عػة فػ  ر لػِة ا.ففػ , أ.   إعك.كػ.   كمػ.
.األرِض .امػػتؤلِت ا.ط...ػػة  قفػػ.ف  ا. عػػرة .صػػ .ِف ا. ػػ. بلء ا.م ػػل. ة .غ.مػػِت ا.رؤعػػُة   ػػ ِب كك.فػػِة 
د ػػ.ِف ا. ػػَ.ًري ضػػرَب َ ػػ.ُر ا.ط...ػػَة  ق ضػػتِ  فصػػمَت ا.َمعػػُع متطل.ػػعف إ.عػػ ي اعتػػدَؿ  َل ػػتِ , 

عرة . ػػ.ري  ػدأ  دعكػ  مرِ  ػػً.  ..قػ.دمعف ا.َػػدد كػـ راح ع.ّرففػػ. مت ػدًا ضعًػَة  .ًػػٍد ع ػكرل أ. .ػػعِخ ع.ػ
.دعف كاف  ًرعس عص. ٍة أ.  زب, م تدًً.  فف   :   ..مَ.

 " َّ .ر ا.ك.رلي "
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 ت. َؼ  لعبًل كـ أض.َؼ  زض. :
 " .ع.ع   دعـ مف َم.عة ا.قع.دة ا.مركزعةي "

ظػّف  اففػ. .ػـ ففهػـ مػ.ذا ت.فػ    ا.قعػ.دة أفتظَر  لعبًل ك  عرن رد.َد ا.ف.ػِؿ علػ  كبلمػ , .ر مػ. كػ.ف ع
 ا.مركزعة   ف. تدرَؾ :

 " ع.ف  مف َم.عة ا.كف.ح ا.م لايي ع.ف  مف َم.عة عزعز ا. .جي "
ِ  ع...ر ا.َػ..ِس فػ  ا.ػركِف أمػ.م   ـَ .ال ْت عل  َ. ضززف. رؤ. ف. مصطف.عف اإلعَ.َب .اال ترا

ػػ.ِ  ا.َ.. ػػعف كافػػ  ع ت ػػُر مػػدن تصػػدعقهـ ا ت ػػ.مٌة أعػػرُؼ ميزاضػػ.ي ت. ػػَؼ َ ػػ.ر  لػػعبًل م ػػد ً. فػػ .َ  
.صدِؽ ك.رعت , أ. كاف  عرعد أْف ع.ػرَؼ   ػْدِس ا.كػ.رل إْف كػ.ف مػف  عففػ. مػف ضػ.  ػ.ًف أ. متػآمر, 

 كـ راَح ع.عُر إ.  اآل رعف  ترفٍع :
 " عل  ا.قّع.ري "

.ل ػػ رعة, فهػػ.  فطػػْت مفػػ  ضػػ كٌة .أفػػ. أرن أمػػ.م  .ػػ. ً. ف عفػػً. . َػػ.اًل ف  ػػ ُت أّف ضػػذ  ا.ت ػػمعةَ 
أ .د م. عك.ف عف   عل  ا.قّع.ر    طِؿ ا..راِؽ .ا....ـِ  كمػ.ِؿ األَ ػ.ـ  ػبلؿ فتػرة ا. ػتعف.ت, غعػر 

 أّف ا.م.م. إ.ع  ك.ف ع د.  .عدًا  ..لقبي
 "  َ  ت   ي "

ػػٌؿ تَػػ..ز األر .ػػعف علمػػُت  .ػػد ذ.ػػؾ أّف .مف ػػِ  ضػػذا ا.لقػػب  صػػًة, ال ت ػػت ُؽ علػػ  أّعػػة  ػػ.ؿ أْف  َر
 ه. صف ًة ف  كت.بيأفرَد .

 " أ .  عدر  ه.راتي "
 تطل.ف. إ.ع  فففَخ صدر  م.لفً. :

 " أ .افيي  .َر رع. كـ عفدل ت.رعب  .َ ي "
 فهززف. .  رؤ. ف. ..كرعفي

 " ك.ؾ ف.زادييي عف.ًا م.م. ت. ف.زادي "
 " أ .  رافدا ا.دعمقراط يي م ؤ.ؿ ا. ركة ا.دعمقراطعة ا..را عة ف  ا.دفم.رؾي "

ٌؿ ف .ٍج  معؾ ك.ف متكّ.رًا عل  فف ِ  . د .ضػَع علػ  َر   ا. م عف مف عمرِ  عرتدل فظ.رتعف  َز
  . ع  رزمًة مف ص ٍؼ .أ.راؽي

 "  معس ك.ز.ف.ف.ي " 
ـُ ا.َ.   ..ٍر أ .َد  ّراؽ عك.ُد ا.زعُت عقطر مف , . د ال ِت ا.ق.رُة علػ  مفر ػِ   ..ٌب ض.عؼ .دمع

 .عل  ع. ِة  معص ي
 .ف. ع. ترن .ض. ا.ذل ع.   أ .  رعص ؟ "" كعؼ أص ا ك.ز.ف

دتُػ  م ت ػمً. فقػد أدرَؾ مػ. كفػُت أفكػر  رددُت مع فف      رعٍة . عفم. . ػَع فظػرل علػ  ع..ػ.ر َ.
 فع ي
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 " رض. ا. ط.طي "
 ػػ.ؿ َ ػػ.ر ا.كػػ.رل .ضػػ. ع.ػػعر  عػػٍد إ.ػػ  ا..ػػ.ِب ا.َػػ..ِس إ.ػػ  عمعفػػِ  . عػػدِ  األ ػػرن إ.ػػ  .. ػػٍة ك عػػرة 

 ّط علعه.   ّط ا.ُكلث ا ـ َ .ر ا.ك.رل فك.فْت ز رفًة َمعلة   ؽيم.لقة عل  ا.َدار,  ُ 
" ع ػػػػد ا.زضػػػػر  ا..ػػػػعخ  فَػػػػرييي .ػػػػ.عر .ػػػػ.   م.ػػػػه.رييي .مف.ضػػػػؿ فػػػػ  صػػػػف.ؼ  ػػػػزب ا.ػػػػدع.ة 

 اإل بلم ي "
.  ػػؿ أف ع.ػػعر إ.ػػ  ا..ػػ ِص اآل ػػر عػػ.د َ ػػ.ر .كافػػ  تػػذكر أمػػرًا مهمػػً., تَ.ضلُػػ  ُعػػفقُص مػػف ضع ػػِة 

 ا. عد ع د ا.زضر ي
 ًايي األ ت.ذ ع د ا.زضر  أ.هر راد.د   عف  ف   ض.ء ا..طرةي "" عف. 

ػػ.ِ  ا. .ضػػرعف .أدرَؾ َ ػػ.ر ذ.ػػؾ فػػراَح ع.ػػدد األ ػػم.َء د.ف إطفػػ.ٍب فػػ    ػػدأ ا.ملػػؿ .اضػػ ً. علػػ  َ.
 ا.ت.رعؼ :

 " َ. ر ا..ل...ي "
 " ك.ظـ .صق ي "
 " أد.رد ع. ف.ي "

 يضٍب فطاطا رأ    َبًليضمَس ا.َ..ُس َف    كلمِة " فّزاح " ي ا.تفتُّ إ.ع   
 " ك.ك. ك.معرافي "
 "  .مد د.الري "

 ت. َؼ َ .ر  لعبًل كـ أ..َر إ.  ا.. ِص ا.َ..ِس عفد ا. .ب:
 " .أ عرًا ..عس آ رًا ا.رفعؽ َ. ـ ا.تم .حي "

تطل.فػػػ. إ.عػػػ , .فػػػ  . ظػػػٍة .ا ػػػدٍة اففَػػػَر ا.َمعػػػُع  ..ضػػػ ؾ,  عػػػث أفػػػ  ا.. عػػػُد ا.ػػػذل تفط ػػػُؽ علعػػػ  
ه  ك.ف أ مَر م ف.رًا  آك.ِر َ ّب ا.. .ِب .دم.مػَؿ .كآ.عػؿي .ػـ عت. ػِؼ ا.ضػ ُؾ إال  ا.صفة تم.م.ً  فَ.

 عفمػػ. ارتفػػَع صػػ.ُت َ ػػ.ر ا.كػػ.رل .ضػػ. ع.ػػعُر إ.ػػ  أ ػػ.عف عقعمػػ.ف فػػ  ا.مفػػزِؿ ..كفهمػػ. .ػػـ ع ضػػرا 
االَتمػػػ.َع   ػػػ ِب  ػػػفرضم. إ.ػػػ  مدعفػػػٍة  رع ػػػة, عفػػػدض. اففَػػػَر ع..ػػػ.ر  ضػػػ كٍة ع..عػػػة ف.ف.ػػػّدْت إ.عػػػ  

هً. كبلم  إ.  َ .ر :األ  فظ.ر .م.رفة أ  .ب ض كِ , فق.ؿ مَ.
 " أكعد إفهم. ..عط .م.عطي "

ع.د ا.َمعُع إ.  ا.ض ؾ إال ع..ػ.ر ا.ػذل ت ػ.َؿ ضػ ُك  إ.ػ  ت.ػفَ.ٍت .ارت...ػٍة فػ  .ػفتع  كافػ  
  عففَُر  .. ك.ءي 

 ػػعف كػػ.ف أ ػػرس رف.فػػ. كؤ. ػػف.  صػػ ِة ا..ػػراؽ .ارتفػػَع ا.ليػػُط .ا.يفػػ.ء, كػػاف كػػّؿ .ػػ ٍص مػػف ا.َ..
.فَاًة ُ لْت عقدة . .ف , غعر أّف ا.رفعَؽ َ .ر .ـ عترْؾ أل ٍد مَ.اًل .ل دعِث فهذل فرصت  ا.ذض عة 
.ضػػ. األ..ػػػ   هػػ. ط..مػػػ. ضػػ. صػػػ. ُب ا.ػػدع.ة .ضػػػ. ا.ق.ًػػد, فػػػراح عقػػّص علعفػػػ.  ع.تػػ  ا.فضػػػ..عة فػػػ  

.ار مػػػرددًا  ػػعف . ظػػػة األضػػ.اِر .فػػ  ا.م.ػػػتقبلِت .ا.م.ػػ.رِؾ ا.تػػػ   .ضػػه.  ػػػعف أ ػػراش . ػػػردل األضػػ
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.أ رن أ ع.تً. مف ..ِر رفعِؽ فض..ِ  ا. معـ مظفر ا.ف.اب, متا.ضً.  تصفٍع علػ  تلػؾ األعػ.ـ ا.راً.ػة, 
 ..تمً. ا. .فة ا.ذعف أَهض.ا ا.تَر ةي 

ػػػً. ك طػػػ  ا. ػػػكراِف, .م ػػػ.راُت   فػػػ.ف  ا. عػػػرة تُفػػػرغ .ُت ػػػت دؿ  ػػػرع.ً. .مف فػػػ  ا. ػػػدعث عرتفػػػُع مت.َر
ف  م.  عفه.ي  م.ف.  صصً. ك.رعًة عف َ .ر ت تلُؼ تم.مً. عف  صِص  ط.التػِ  األ .دعث تتق.طُع 

ف  األض.ار, فقد ر.َل .ف. عل  م مٍع مف َ ػ.ر .زضػ.ِ   ك.عػَة اغتصػ. ِ  .ل.َػ.ِز ا.تػ  ك.فػْت ت.مػُؿ 
ف  تفظعِؼ ا.مفزؿ .عف غ.راتِ  ا.فه.رعة ا.ت  ك.ف ع.ّفه. عل  األ .اِؽ .ا.م بلِت ا.تَ.رعة .ا.طرِؽ 
ا.م تكرة ف  ا. ر ة, .ألف  ال ع.رُؼ كلمًة .ا دة مف أّعِة .يػة فقػد كػ.ف عػذضُب إ.ػ  ا. ػ.ِر ُمػدععً.  افػ  
ػ.ء  ػ.مرأٍة,  أ رس, ع   أْف ع .َز عل  .فقِة امرأة تهدعػِ  َ ػدض. .علػًة, . ػد فَ ػْت  طتػ  مػرًة َ.

ـّ مهمتػ ي .كّف . .ف  افطلَؽ أكف.ء ا.مض.َ.ِة .افتضَا أمُر  فهر ِت ا.مرأُة مف ت  ت   .ًفًة   ؿ أْف ُعػت
 ارتفَع ا.ض ُؾ ففهَض َ .ر ا.ك.رل .ا فً. ف  مفتصِؼ ا.يرفة .عمكَؿ ا.م.هد :

 "  لُت .ه. أفِت ..لعؾ  ل .ف  م.داـ عفدل . .ف ك.ف ي "
 ف ا.  أ دضـ :

 " ..ل.ف  لت .ه. .أفَت م. ت.رؼ .ية ؟ " 
 فا رَج َ .ر . .ف  .أ..َر إ.ع , كـ  .ؿ :

 "this no , this yes  " 
 .أ..َر إ.   ضع ِ ي

افت.ػػػَر فػػػ  فضػػػ.ِء ا.يرفػػػة د ػػػ.ٌف غرعػػػُب ا.راً ػػػةي تطل.ػػػُت إ.ػػػ  ع..ػػػ.ر فرأعتُػػػ   ػػػد أ ػػػفَد رأ ػػػ  إ.ػػػ  
ا.َداِر م. كً.  عد   عَ.رًة أككر مف فصفه. رم.د عق..ـُ ا. ق.ط, عمتّصه.  ف..ٍة .ُع قػ  ا.ػد .َف فػ  

 .ع.ػػػةي ارتف.ػػػِت األصػػػ.اُت  اغفعػػػ.ٍت عرا عػػػة, ..ػػػ.رَؾ صػػػدرِ  .فتػػػرٍة ط.علػػػة فادركػػػُت  افػػػ  عػػػد ُف 
 ا.َمعُع  ..يف.ِء أ. ا.تصفعؽ, عفدض. فهَض ع د ا.زضر  ا..عخ  فَر .ضـّ  .. ر.ج فا. ف  َ .ر :

 " .عف راعا عم..د ا.ق.دة  .دض.  ا..ه.ي "
   لَؽ ع د ا.زضرة  .عفعف ذا لتعف . .ؿ .ض. عمّ د . عت   .رٍع :

 . أدرل .عش د تي "" ع. َم.عة .  م
 فرّد علع  َ .ر ا.ك.رل :

 " م.الف. .عش د ت .أفت م. .ر ت غعر  طؿ ك.الي "
 اضتّز َذع  ف . ا. لِؼ .األم.ـ . .ؿ  تل.كـ :
 " .ِ يي م. أدرليي .عشيي را  يي عفتؿي "

ػػً., .عفػػد ا. ػػ.ب عكػػَر فػػ.رتطـَ رأُ ػػ   ..َػػداِر فػػ.رتفَع ا.ضػػ ؾي . عفمػػ. غػػ.دَر ا. يرفػػة  ػػ.ؿ  ػػ.َر  .َر
 أ دضـ :

 " داخ مف د .ف ا. .ع.ةي "
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َ .ر ا.ك.رل, عل  ا.قّع.ر,  َ  ت   , أ .  عدر  ه.رات, م.م. ت. ف.زاد, أ .  رافدا ا.دعمقراط , 
 معس ك.ز.ف.ف., رضػ. ا. طػ.ط, َػ. ر ا..ػل..., كػ.ظـ .صػق , أد.رد ع. فػ., ك.كػ. كػ.معراف,  .مػد 

 د.الر, َ. ـ ا.تم .ح يييييي
. ٌ مطم.  ُة ا.م...ـِ تد.ُر ف  فض.ء ا.يرفة .تتدا ُؿ ف  م.  عفه. م.ّكلًة .. ًة  .داءيي .. ًة .ـ َ.

 أ تطْع أْف أََد .ه. عف.افً. ف. ت.فُت  فطرِة ع...ر :
 " ..عط .م.عطي "

 تطل.ُت إ.  ع...ر ففتا ععفع   ص.. ٍة :
 " ..عط .م.عط ي "

راح عضػ ُؾيي عضػ ُؾيي  تػ  ت.ػّفَج فّكػ.  فلػـ  .َؿ .اففََر  ض كٍة  .عة .ـ عفت ػ  .هػ. أ ػد  ػ.الي 
.ٍت كػـ إ.ػ  صػراخ  ع.د  .درًا عل  إعق.ِؼ ض كت  كـ ت .َؿ ض ك  .عًً. ف.عًً. إ.  ا تفػ.ٍؽ . .ػَر
ـَ .ػػذراع  د.ف إرادةي  ملتػػ  إ.ػػ  غرفتػػ ي كػػ.ف َ ػػد  عػػرت.ش  ػػعف   ػػ.ٍد . كػػ.ءي فهضػػُت إ.عػػ  ف. ت ػػل

.َء .أغ.در ا.يرفة عدُت ألطمًَف علع ي تطل.ػُت إ.ػ  ذراع ي .ض.ُت  ف  فرا.ِ  .  ؿ أْف أطفئ ا.ض
هػػ , ك.فػػْت دم.تػػ.ف ت ػػعبلف مػػف زا.عتػػ  ععفعػػ  ف ػػ. صػػدغع , .صػػ.ُت أ ػػ  .ػػدعد عقر ػػُر فػػ   .َ
ر.  ي م  ُت دم.تع   طرِؼ ا. ط.فعة غعر أفهم. .ـ تك.ف. دم.تعف  ؿ ك.فت. َد..   زٍف عف دراف 

 ف .  .ِع ا.ر.حي
دُت  .مفذ ا..صِر عت رُؽ كفُت أظّف  افا ع...ر  .د  .علِة األمس  ع.لُف عز.ت  ا.ت.مة, غعر أف  َ.

 إ.  َل ٍة مع  قعِة ا.فزالءي عرفُت  .د ذ.ؾ  اف  عرعد أْف عد َف ا. .ع.ة مرًة أ رن :
لؾ عل   داعت ي "  " ع...ر!! ضذا طرعؽ  طر, ال تضْع َر
 غرعب :  لُت م ..اًل أْف ال أك.َف .اعظً., غعر أف  أَ. ف  . ت. ؿٍ 
.دلي " .ؾ, أفه. ممت.ة .فعه. أف   َ.  " اتركف  أَر

رض ُت إ.  عفػ.دِ  د.ف فقػ.ٍش ألفػ  أعػرُؼ أفا إ. ػ.    ػعزعد مػف إصػرار  علػ  ا.مضػ  فػ  ضػذا 
ػَد فػ   ػعَ.رِة ا. .ع.ػة إعق.عػً. عػؤفس صػمَت عز.تػ ,  تػ   ا.طرعؽ ا.ذل عكت.ػف  .لمػرِة األ..ػ  .َ.

معمػً. ألفػ  عػ.ّفر .ػ  مػ. عرعػدي .صػ.رِت ا. .ع.ػُة مػبلذ  .مت.تػ  أف  ات َذ مف ك.ظـ .صػق  صػدعقً.  
ا.. عػػدة ..ػػـ ع.ػػد ع ػػرُج مػػف ا.مفػػزؿ إال فػػ.درًا فقػػد كػػ.ف أغلػػب األ عػػ.ِف ع.صػػعف   ػػاف أَلػػَب .ػػ  مػػ. 
ع تػػ.ج مػػف  .َعػػ.ت ضػػر.رعةي مػػرة .ا ػػدة ذضػػَب م.فػػ. إ.ػػ  مدر ػػِة ت.لػػـِ ا.ليػػة ا.دفم.ركعػػة غعػػر أفػػ  

..ـ ع.د  .دض. إ.  ا.مدر ة, . عفم. دع.  ا.م.رُؼ االَتم.ع  إ.  .ق.ً   غ.دَر  .د ا. ّصِة األ.. 
.ت.ضػعِا أ ػػ .ِب غع. ػ , أ  ػػر   افػ  ال عطعػػُؽ اال ػػتبلَط مػع  قعػػِة ا.بلًَػعف كمػػ. أ  رفػ  ضػػ.  ػػذ.ؾ, 
.كم. ع د. فقد ك.فْت  ًَة مقف.ًة .بلَئ  .دـٍ مف  بلِد ا. َ.ِف .ا. ر.ِب .ا.قمع, فقد  .زْت رغ ُت  

تفهـٍ .ت..طٍؼ مف   ؿ ا.م.رِؼ االَتم.ع  . د  .عد  ف  تر عِخ صدِؽ ادع.ً  إَ.دت  .ليِة  عل 
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اإلفكلعزعة .كق.فت  ا..اض ة .أ ل.   ا. ..غ ا.تهذعب, .ضذا م. َ.ػَؿ ا.م.ػرَؼ ع..ملػ   ػ. تراـٍ .اضػٍا 
عػػر مػػا..ؼ .عػز.ر  فػػ  غرفتػػ , .ضػذا مػػ. ع ػػدُث فػ.درًا مػػع  قعػػة ا.بلًَػعف,  تػػ  أفػػ   ػ.عد   .ػػكٍؿ غ

 .إل. ػػ.ِح علػػ  .ػػركِة ا. ػػكِف .ل صػػ.ِؿ علػػ  .ػػّقٍة  ػػكفعٍة فػػ  مركػػِز ا.مدعفػػِة  ا ػػرع . ػػت, .ضكػػذا 
.دفػ. فػ  ا.مفػزِؿ  ػ.ن كبلكػة أ.ػهر,  ػدكْت  افتقَؿ ع...ر .ل كف . د  ف  .ّقة ..ـ عمِض عل  َ.

.دفػ. فػ  ا.مفػز  ؿ صػ.ر ع ضػُر  بل.ه. أم.ر ككعرةي فكم. ذكػرُت  ػاّف ع..ػ.ر .مفػذ ا.عػ.ـ ا.كػ.ف  .َ.
كػػػّؿ .علػػػٍة إ.ػػػ  غرفػػػِة َ ػػػ.ر ا.كػػػ.رل أ. كػػػ.ظـ .صػػػق  .ضفػػػ.ؾ عَتمػػػُع أغلػػػُب فػػػزالء ا.مفػػػزؿ ع.ػػػر .ف 
.عػػد ف.ف ا. .ع.ػػة,  تػػ  َػػ.ء ا.عػػ.ـ ا.ػػذل كفػػُت أت. .ػػ  . ػػد كفػػُت َ.. ػػً. م.هػػـ, ف .ػػد أْف أفهػػ  

ً. مف ا.يرفة فف.دا  َ .ر ه   را تع , كـ فهَض  .َر  ا.ك.رل : ا.قفعفة ا. .م ة راح عدعُؾ َ.
 " ض. .عف أ . ُصفر؟ "

 تطلَع إ.عِ  ع...ر .ض. عترفُا كـ أَ.   .ض. ع.عُر إ.  كّؿ ا.َ.. عف :
" عق.ؿ فعت.  : اضرْب ع. صدعق  إ.ػ  عز.تػَؾ .قػد ط..ػْت إ .متػَؾ  ػرَب ا.صػ...عِؾ .األدفعػ.ِء ال تقػْؼ 

ترفػػْع عػػدَؾ علػػعهـ فػػاّف  عػػث عصػػع َؾ افتقػػ.مهـ ا.د ػػ.س . ػػد أصػػ ا كػػّؿ ضمهػػـ أْف عفتقمػػ.ا مفػػَؾ ال 
عددضـ ال ع ص  .م. ُ ّدر علعَؾ أْف تك.ف صع.دًا .ل .رات إفهـ .صي.ر أدفع.ء ..كػفهـ ككػرة ..كػـ 

 أ قطْت  طراُت ا.مطر .طفعلع.ُت األع..ِب مف صر.ٍح ..م .تي "
 صرَخ َ .ر :

 "     ع. فعل .ؼ, ت..ؿ  ّم.ف. مف ع قرعتؾي "
   ميمضتعف كـ  .ؿ :  تطلَع إ.ع  ع...ر .ععف.  . 

 " .ف.يي  .يي م.يي    ..كـيي أف. مف طيي مكلكـي "
 فطْت ض كة مف َ .ر .ض. عردد :

 "  رب عرضؾ ع...ر,  .رف  أفت راًعي "
 ت. َؼ ع...ر .ض. عهرُش ..َر رأ ِ  كـ أض.ؼ :

 " آف  م. أمزحيي أفتـ ت.فهعفيي رع.ع يي أغ ع.ء ييي "
. عفمػػ. تاكػػَد ا.َمعػػُع  ػػاّف ع..ػػ.ر .ػػـ عكػػْف م.ز ػػً. .ذض ػػِت ا.دض.ػػة  .راح عكػػرُر ا.َملػػَة عػػدة مػػرات,

ا.ت  أصػ. تهـ مػف افقػبلِب ع..ػ.ر ا.مفػ.َئ, ضػّب َ ػ.ر غ.ضػ ً. .م ػَؾ   فػ.ِؽ ع..ػ.ر, .  ػؿ أْف 
عه.ل علع   ق ضت , ضَمُت علع   .ًبًل  عفػ  . ػعف ع..ػ.ر ا.ػذل افكمػَش علػ  فف ػ   .ًفػً.,  عفمػ. 

غضػِب َ ػ.ر .ك.رتػ ي  ػ  ُت ع..ػ.ر مػف ذراعػِ  .أ.صػلت  إ.ػ  غرفتػ ,  راَح اآل ر.ف عهّدً.ف مػف
 . د ك.ف ص.ُت َ .ر مرعدًا مت.عدًا عصُؿ إ.عف. ف  ا.ط. ؽ ا.ك.ف ي

 قَ  ع...ر مقعمً. فػ  غرفتػ  ال عي.درضػ. إال إ.ػ  ا.مطػ خ مت ..ػعً. اال تكػ.ؾ  َ ػ.ر ا.كػ.رل .كفػُت 
كػػّؿ مػػرٍة أ ػػرج مػػف غرفتػػ , كفػػُت أردد مػػع فف ػػ  أز.ر  فػػ  غرفتػػِ  كػػؿ عػػ.ـٍ .بلطمًفػػ.ف علعػػ , .فػػ  

   عرٍة :
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 " ع...ريي َمْف أفَت ؟ ..م.ذا كلم. كرضتَؾ أ   تَؾ أككر ؟ي "
غعػػر أفػػ  .ػػـ عكػػْف ع.ػػ.ُر  مػػ. أ.ػػ.ُر  ػػ  أ. ر مػػ. كػػ.ف ع ػػ..ُؿ إ فػػ.ء م.ػػ.عر  ا. قعقعػػة ف ػػ.ل, فقػػد 

فػ  كلمػ.ٌت ال ع.فعهػ. أ. ر مػ. اكت.فُت أف  ف  . ظػة مػ. .ػـ ع.ػد  ػ.درًا علػ  ضػ ط أعصػ.   فتفلػْت م
ع.فعهػ. فػػ  تلػػؾ ا.ل ظػة كػػـ  ػػرع.ف مػ. ع.ػػ.د إ.ػػ  ر.ػد  م.تػػذرًاي ف .ػػد أْف ا ت.ػَد عػػف اال تكػػ.ِؾ  كػػؿ 
ػػ  م.ػػ  فك.فػػْت تاتعػػ  . ظػػ.ت عفقلػػُب فعهػػ. فَػػاًة .ع ػػ.ُح  هػػً. .َ. ػػَد فف ػػ  َ. ا.مقعمػػعف فػػ  ا.مفػػزؿ َ.

إمكػ.ف  ا ػتع..   .ا.ت..مػَؿ م.ػ  كصػدعٍؽ   .د.افعٍة ال م رر .هػ., .علػ  ا.ػرغـ مػف أفػ  أ ػ..ؿ َهػدَ 
هػ  .ضػ. عيضػُب . ػ ٍب ت.فػ , .ال .ل ظػ.ت صػ .ت    ؿ ت.أـ .ر.   إال أف  .ـ أعد أطعػُؽ رؤعػة َ.
ػػِ  طفػػٍؿ ع.تػػرُؼ  ..ػػذفِب ا.ػػذل ا ترفػػ  مت ػػ.اًل م ػػ.م ت ,  تػػ  اففَػػرُت   عفمػ. عػػات  إ.ػػّ  م.تػػذرًا  َ.

 ع.مً.  يضٍب :
  ي "" ع...ر الـز تر.ح .ط عب فف .ف

هػ  عبلمػُة  ػزٍف . ر ػْت دم.تػ.ف فػ  ععفعػ  فر ػُت أ فػُؼ مػف  تطلَع إ.ّ  َ.فبًل . د ال ْت عل  َ.
 .طاة كبلم  م.ض ً. .   اف  ال أرعد إال مصل ت  :

" ال أعف  أفؾ مَف.ف فػبل تفظػْر إ.ػ  ا.م.ضػ.ع علػ  أفػ  أمػر م.عػب فػف ف ا..ػرا ععف كلفػ.   .َػة 
 إ.  ط عب فف .ف ي "

قػػً. غعػػر أفػػ  تف. ػػ  األمػػَر ..ػػـ أعػػْد .تػػذكعرِ   ػػ   تػػ  َػػ.ءْت تلػػؾ ا.لعلػػة ا.تػػ  .ػػـ أعػػد ضػػّز رأ ػػ  م.اف
 أ تمُؿ مزعدًا مف ا.ص ري

عدُت إ.  غرفت  مف ا. .ِر  .ػد مفتصػِؼ ا.لعػؿ .ك.فػْت م.ػ  فتػ.ة دفم.ركعػةي مػررُت  يرفػِة ع..ػ.ر 
ة, ال ت تػرُؽ ا.َػداَر .ال  هد.ٍء كعبل أ. ظ ي . .د ر لِة صمٍت ت لله. صراٌخ َ ػدل .أّفػ.ٌت م ف. ػ

فػػػ. إ.ػػػ   ع ػػػم.ه. إال َمػػػْف أ.صػػػَؽ  أذفػػػ  علػػػ  ا.َػػػدار .راح عصػػػي  عمػػػدًا إ.ػػػ  صػػػراِخ ا..ػػػه.ِة,  َر
ا. مػػ.ـ .عػػدف. علػػ  أطػػراؼ أصػػ. .ف. ف ػػم.ُت  طػػ.اِت ع..ػػ.ر .ضػػ. عػػذرُع أرَض غرفتػػ ي .كمػػ. ضػػ. 

ر ٍة, .كفُت أَ.رل ضػ كه.  .ؿ ا.مترِع  ..ف..ِة را ِت ا.فت.ُة ت. ُر عف  ..دِة َ دض.  ض ك.ٍت م
متف. عً. األرَض .َمْف علعه.ي ُطرَؽ  .ُب غرفت   ق ضٍة عفعفػة فا ػرعُت إ.ػ  فت ػِ   .ػد أْف .ضػ.ُت 
مف.ػػػفًة علػػػ  فصػػػف  ا. ػػػفل ي كػػػ.ف ع..ػػػ.ر عقػػػُؼ ملتصػػػقً.  .. ػػػ.بي فظػػػرُت إ.عػػػ  م ػػػتهَفً. تصػػػرف  

 كتفع , كـ  .ؿ  يضب : فتطلَع إ.ّ     رعٍة مف  دم   ت  رأ   .ض. عفت.ُؿ  هقهًة ض.زاً 
 "  ْؿ ...ضرتَؾ إْف ت فَض مف ص.ت ض ك.ته.ييي أرعد أف أف.ـي "

.ـ أَ     .ن فظرة  زٍف أ. رك.ٍء . ..ػ ي .ػـ عا ػ  .فظرتػ  علػ  ا.ػرغـ مػف كقتػ   افػ  عػدرُؾ ميزاضػ. 
 َعدًاي  .َر  ضَع  ط.اٍت ف . غرفت  كـ ع.د إ.ّ  :

 " " أم. أفَت ع.   عؼ فيدًا .  م.ؾ   .بي
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ف  ا.ع.ـ ا.ت..  ا.تقعُت    ف  ا.ممر فتَ.ضلت , .كف  أ. فف  مطاطًً. رأ   فلػـ عتػرْؾ ضػ.ُف  أمػ.م  
. علًة .فهرِ  أ. إ داِء   .ة علع ي أعتذَر عّم.  دَر مف  أمس  طرعقٍة فصفه. اعتػذار .فصػفه. اآل ػر 

 عتبي
 " كفُت أظفؾ أك ر مف ضذاي "

  مُع : .ؿ .  فتطل.ُت إ.ع  م تير ً. مم. أ
 " م.ذا ت.ف  ؟ "
 فاَ.َب  بل تردد :

ػػبًل . ػػ.رًا ف  ػػ ُت   ..يػػً. مػػف ا.فضػػ.ج مػػ. عػػدرؾ  ػػ  م.فػػ  األرض, ..كفػػ   " عقػػ.ؿ فعت.ػػ  : رأعػػُت َر
رأعػػُت امرأتػػ   .ػػد ذ.ػػؾ فبل ػػْت .ػػ  األرُض كافهػػ. مػػا.ن ا.مَػػ.فعفي أ.ّد .ػػ. تمعػػد األرُض  ػػ  عفػػدم. 

ًة  مق.ءي " بًل ف.ضبًل عت ذ .  زَ.  أرن َر
 تركت  .م.عُت كـ أغلقُت  .ب غرفت ي

 
افتقَؿ ع...ر إ.  .ّقت , . د أك.َر  ص..  عل  .ّقٍة  هذ  ا. رعة ت .ؤالت  عف ا..را ععف ا.مقعمعف 
ػػَد ع..ػػ.ر فػػ   فػػ  ا.مفػػزؿ  عػػث أّف  .ضػػهـ مػػّرْت علعػػ   ػػفة ..ػػـ عػػاِت د.ر  فػػ  .ػػركِة ا. ػػكفي َ.

إَ. ػًة مهعفػة تَ.لػ  عتق لهػ.  .مت.ػ.ٍض ..كػف د.ف فض..هـ فرصًة .لكار مػفهـ, فكػ.ف عَعػُب ا. ػ.ًَؿ 
 اعتراض :

 " .ضؿ تق.رف فف َؾ    ؟ "
 " ف ف . ف. ف   بلد  بل  .افعفي "

" إذا َم.ف. ع.مً. ا. َف أ. م. كرات ا.لَ.ء اإلعرافعة ف   تـ  افف. أص  ف. أصد .ء داًمععف فافتـ 
 م طً.ف, فف ف اآلف أ رار ف  ا.دفم.رؾي " 

 ص.ت  .ض. عَعُب أ َد ا. .ًلعف ك  ُع مع َ .ر ا.ك.رل :  ؿ إف  رفعَ 
 " ا.دفم.ركع.ف عمعز.ف  عف األ.ادـ .ا. .رات,  عف ا.مف.ضؿ .ا. رام ي "

أمػػ. أفػػ. فقػػد كفػػُت أ.ػػ.ُر  ػػاّف عضػػ.ًا م.ط. ػػً. فػػ  َ ػػدل  ػػد ُ تػػر, .علػػ  ا.ػػرغـ مػػف أّف  تػػر  كػػ.ف 
ٍغ .دعد  .د افتقػ.ِؿ ع..ػ.ر .ا.ػتقُت إ.عػ   ػؿ ضر.رًة إال أف  ترَؾ ..غرًا عص.ب إمبلؤ ي ..رُت  فرا 

ف.فػ ,  تػ  افتقلػُت مػف ا.مفػزِؿ .ل ػكِف مػع صػدعقت  ا.دفم.ركعػة  .ػد  ا.تقُت  ت  إ.ػ  م..ك ػتِ  َ.
  أعػػداد َة فػػ  ا.مفػػزِؿ ا.ك عػػِر ا.ػػذل .صػػلتْ أْف عً ػػُت مػػف ا. صػػ.ِؿ علػػ  .ػػّقٍة ..ػػـ أعػػد أطعػػُؽ اإل .مػػ

 َدعدة مف ا.بلًَعف ا..را ععفي
 

  ..ْؾ إضف. م.ك.  ب .ع.اطؼ إضف. َفس . سي" " دعْر 
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.صعٌة  م.ُته. مػف أغلػِب ا..ػرا ععف ا.ػذل  ػ ق.ف  إ.ػ  ا.ػدفم.رؾ أ. ا. ػ.عد, .علػ  ا.ػرغـ مػف عػدـ 
عػة  ػػحذف ! ", .مػف  ػػ.ِب ا.ت ػػ.ط أ.   فػ.عت   هػػ. إال أفػ  .ضػػ.ُته. فصػَب ععفػػ  أ. كمػ. عقػػ.ؿ " تَر

ا.ملتهب, .ف.بًل فَ ُت  .ال ت .ِر  تف.ٍؽ, فقػد كفػُت  اال تراز مف االفَراِؼ   عِؿ ا...اطؼ .ا. ب
أذضػػُب إ.ػػ  ا. ػػ.ر .ػػعبًل .أعػػ.ُد  مػػ. عق ػػـ ا. ػػّظ مػػف صػػعٍد, أطلقػػُ  فػػ  ا.صػػ .ح إ.ػػ  فضػػ.ِء  رعتػػِ  أ. 

 عتركف  إ.  عز.ت ي
 

ػػدته. ف.ًمػػًة َف ػػ  ع.رعػػًةي أ .ػػدُت َ ػػدل  لػػعبًل عػػف َ ػػدض. كػػعبل أ. ظهػػ.,  ا ػػتعقظُت صػػ . ً. فَ.
فتهػػػ., أز ػػػُت  .ضػػػً. مػػػف اتكػػػاُت علػػػ   مرفقػػػ  .ر ػػػُت أتطلػػػُع إ.ػػػ  .ػػػ.رض. األ.ػػػقِر ا.ػػػذل غطػػػ  َ.

 صبلتِ  إ.   لؼ أذفه. ا.صيعرةي  ركُت كّف    ذٍر عل  ..رض., كـ أز ُت ا.يط.ء إ.ػ  األ ػفِؿ 
ـُ فػ   ػرعر  .عًً. ف.عًً., .ر ُت أصي  إ.  أفف. ػه. ا.ه.دًػة .ضػ  م ت ػلمة .لفػ.ـِ   ػكعفِة طفلػٍة تفػ.

د طرّل التزاُؿ راً ُة ا..ذرعة   عل    عؿ ا.مَ.ز ال ا..ا ع   تف.ُح مف , فه  .ػـ تتَػ..ز أمه.ي َ 
ا.ك.مفػػَة ع.ػػرة مػػف عمرضػػ.ي ر ػػُت أتطلػػُع إ.ػػ  َ ػػدض.  . ػػدًا فف ػػ  علػػ  ضػػذا ا.كفػػِز ا.ػػذل امتلكتُػػ  
. أمػػِسي  ػػ. عٌة صػػيعرة تف ػػدُر مػػف أعلػػ  ا.ر  ػػةيي تهػػ ُط يي تهػػ ُط إ.ػػ  .ادل ا. صػػِر كػػـ  ػػرع.ف مػػ
ترتفػػُع علػػ   ػػفِا عَعػػزٍة .ػػ.م ٍة .تفتهػػ  فػػ  األ ػػد.دي ت. .ػػُت اف ػػداَر   .عفػػعف فهمتػػعف كػػـ  طػػرِؼ 
إصػػ .  م  ػػرًا ك.ػػراٍع علػػ  صػػف ِة م.ًػػ  ا.هػػ.دئ مت.ػػ كً.  ذر.تػػِ   ق ضػػت  كمت ػػلٍؽ  ػػ.ًٍؼ عقػػ ُض 

 عل  ص رِة ا.قمةي
عقُؼ م هػػ.رًا ُمػػد.قً. . ػػ.ف  " ضػػؿ  ػػا. ُظ ع..ػػ.ر .أ ػػ.ؿ .ػػ  ت.ػػ.َؿ أفظػػْر إ.ػػ  ضػػذا ا.َمػػ.ؿ ا. ػػ.ضريي  ػػ

مكؿ كلٍب الضٍثيي .  َؿ أْف عتقدـَ  ط.ًة ف . ا.َم.ِؿ ا.را ِد عل   رعرل  اف.ُب أظف.رل ف  ر  تِ  
ً.يي اذضْب ع.ييي طْز  عؾ . فعت. ي "   .أفتُا ا. .َب .أركل   .َر

فتفػٍة  ػ.طٍع, تمطْت  ك ٍؿ . را.ػقِة د.فػعف افقل ػْت علػ  ظهرضػ. ف.ػهَؽ فهػداف علصػف.ف ت ػت ضػ.ِء 
فهداف متك.راف كحَ.صتعف ف.ضَتعف   لمتعف صيعرتعف ك  تْ  ت.ٍت أ مػري فركػْت ععفعهػ. كافهػ. 
.دض. كـ ا ت مْت   ػراءةي أ طُتهػ.  َ ػدل مقػّ بًل عفقهػ.,  .ّكػً.  لمتعهػ.  .ػ.ِر صػدرل  تتاكد مف َ.

.تا.ضػػْت  .فت.ػػ.ٍؿ  فتلػػ.ْت ت تػػ  كػػاف.  كػػـ افز.قػػْت مػػف   ضػػت  ك ػػمكٍة .دفػػٍةي تطل.ػػْت إ.ػػ   ػػ.عته.
كػػاّف .هػػ. م.عػػدًا  ػػد أزفػػْت . ظتػػ ي ارتػػدْت مبل  ػػه.  .َػػٍؿ كػػـ ط .ػػْت   لػػًة علػػ   ػػدل .غػػ.درْتي 
 م.ُت  ط.اته. .ض  تفزُؿ ا. ّلـ, ك.فْت عَ..ًة ك ط.اِت  .رٍؽ أفه  مهمت    بلـي فت ػُت ف.فػذَة 

ا.تف.تػػًة مفهػػ. أ. تل.ع ػػًة,  غرفتػ  .ر ػػُت أر  هػػ. .ضػػ  تتهػػ.دن  م.ػػعته. علػ  ا.طرعػػؽ ا.ترا ػػ  مفتظػػراً 
 غعر أفه. .ـ تلتفْت  .كًة أ دامه. عل  ا. ر.ِج مف ا.داًرة,  ت  ا تدارْت إ.  ا.طرعؽ ا...ـي 

 " دعْر  ..ْؾ إضف. م.ك.  ب .ع.اطؼ إضف. َفس . سي "
" اليي اليي .ػػػف أ ػػػ.َؿ ذ.ػػػؾ ....ػػػ.ريي .ػػػف أ  ػػػَر صػػػ.    مػػػف أَػػػؿ امػػػرأٍةيي ف..ف ػػػ.ُء ضفػػػ. زاًػػػرات 

 تيي أم. ع...ر فه. مقعـٌ ف  ر.   ..ف أفرَط    مف أَؿ .علٍة ع. رةي "ع. را



 281 

" .كفه. ذض ْت د.ف أْف تلتفّت .د.ف أْف ترفَع عدض. مل. ًة, عل  األ ؿ إكرامػً. .لعلػِة  ػب ك.فػْت فعهػ. 
تت.ػػػ ُث  ػػػ  غػػػ.رزًة أصػػػ. .ه. فػػػ  ظهػػػرل ..ػػػفت.ض. م ت ػػػلمت.ف  ػػػعف .ػػػفتّ  .تهتػػػّز ت ػػػت َ ػػػدل 

  كة  لذةييييي "ص.ر ًة  ف..ة, ض.
" ال  اسيي ال  اسيي إفه. تَر ة َدعدة ف  دفتِر أع.مػَؾ األ ػعض, .علػ  كػّؿ .قػد تركػْت .ػَؾ صػ.رًا 

 َمعلة  تك.ف ذ عرًة  عة ف  م علتَؾ ألع.ـِ ا.َدبي " 
 

دُته. ع.رعًة َف   كَكٍة متف  ة, أز ُت ا.يط.َء عف َ ػدض. .ر ػُت أصػي   ا تعقظُت ص . ً. فَ.
  م ت ػػلمة .لفػػ.ـِ  رع.فػػِة ا.م ت ػػلـِ .. ػػِث أ ػػدار ي َ ػػٌد  ػػكراٌب تفػػ.ُح مفػػ  راً ػػُة إ.ػػ  .ػػ عرض. .ضػػ

 مرٍة ر عصٍة .د .ٍف  .فؽي ر ُت أتطلُع إ.  َ دض. ا.ذل ا تَؿ ا. رعَر ت.ركً. َ ػدل ملطعػً. إ.ػ  
ا. .ًطييي مَرن عمعؽ عه ط مف أعل  ا.ر  ِة ا.ميط.ة  ..ٍر د ٍؽ, فصػلْت صػ يت  فظهػَر ا..ػعُب 

ضػػػػ ً.يي عف ػػػػدُر  ػػػػعف ضػػػػفتعف مػػػػرتف.تعف ك ػػػػداٍد رملػػػػ  مػػػػ.فٍع .لفعضػػػػ.ف علػػػػ  أرٍض .عػػػػرٍة إ.ػػػػ  .ا
ًٍ كمَّمػٍع  يي إ.ػ  أ ػد.ٍد م تػرٍؽ ا.بل صريي مف درًا إ.ػ  عَعػزٍة ذا لػٍة َتهػّدؿ َلػدض. كَلػِد فعػؿ ضػرـٍ

 ميعبي.لفف.ع.تيي ت. .ُت اف داَر ا.مَرن  مع.ضِ  اآل فِة َ.رفً. م.  فف.ع.ِت عمٍر أ..َؾ عل  ا.
" م.ذا .. ا ت ـَ ع...ر اآلف ا.يرفَةييي  ..تاكعػد  ػعقُؼ م هػ.رًا .ضػ. عتطلػُع إ.ػّ  ُمػد.قً. . ػ.ف   ػ. رًا 
ػًة  مقػ.ء  بًل ف.ضػبًل عت ػذ .ػ  زَ. مف  مرددًا, عق.ؿ فعت.  : أ.د .. تمعد األرض    عفدم. أرن َر

 يييي "ي
ه.  . ػٍث ففػ.َض كرُ.ػه. علػ  َػ.ف   تمّطْت  ك ػٍؿ .افقل ػْت علػ  ظهرضػ. ك فف ػ.ء, مط. ػًة  ػذراعع

َ دض.ي فت ْت فمه. متك.ً ًة كفرِس ا.  ِر ف.فت.رْت ف  ا.يرفِة راً ُة ك.ـٍ أ.  صٍؿي مدْت عدض. إ.  
ت ت .را ْت ت ّؾ م.  عف ف ذعه. راف.ًة  عدض. األ رن مك.فته. ا.ه.طلَة إ.ػ  أعلػ  ف ػذعه., .تهػرش 

, .ا.م عطة  فـٍ .ا ٍعيي أدرد, الَح ف  . ط   ظػٌر ط.عػؿ ع.فته. ا.كّكَة  ..رض. ا.مصفّر  ..فطرع.ت
أ مُر ك رط.ـِ ف عفس   دعػؾ ر.مػ   ي تطل.ػْت إ.ػّ   .عفػعف ضػعقتعف كػـ مػدْت عػدض. إ.ػ   ضػع   

دتػػ   ػػ.رداً  ي تطل.ػػُت إ.ػػ   ػػ.عت  مت ََػػً.  م.عػػٍد ا تر ػػْت  ػػ.عت ي ارتػػدعُت , مفكم.ػػً. علػػ  فف ػػ ِ فَ.
ضػػْت  تك. ػػٍؿ م. ػػكًة أ ػػفؿ ظهرضػػ. فتػػففَس ا. ػػرعُر ا.صػػ.داءي مبل  ػػ  .أفػػ. ا ػػت.َله. .ل ػػر.ج ففه

ْت أ د.ُت  ت.رَة ا.ف.فذة ا.مطّلة عل  ا.طرعؽ ا.ترا   ييي   عفم.  َر
 " دعْر  ..ْؾ إضف. م.ك.  ب .ع.اطؼ إضف. َفس . سي "

ك.ف  لُت أل ِد الًَعف عرا ععف .صبل إ.  ا.مفزؿ  دعكً.  عفم. ا.تقعُت  هم. ف  ا.مطػ خ .ك.فػ. عت ػد
  لهفٍة عف ا.ف .ء ا.دفم.ركع.تي

ييي .ضكذا, .كم. عّلؽ أ د ا..را ععف مف أص .ِب ا.  رِة .ا.تَر ة  اّف ا.م ظ.َظ َمْف ع صُؿ علػ  
إعٍَة   امرأة  عف ا. .م ة .ا.كبلكعف .ا. .م ة .األر .عف مف عمرض.   .أال فلف عَػَد  ػ.ن ا.فطع ػِة 

 .ا.متردعِة .م. أكَؿ ا.  ُعي
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 .تقعُت  ك.رعفييييي  ت  ا
 

ػ.ِ  ا.ػر.اِد ا.ػدفم.ركععف  .ػد  ضدأْت ص..ُة مقه  ا. عِت االَتمػ.ع , .ال ػْت عبلمػ.ُت ا.را ػِة علػ  َ.
أْف اففػػّض َمػػُع ا..ػػرا ععف ا.ػػذعف مػػؤل.ا مفػػذ ا.صػػ .ح ا.مكػػ.َف صػػ  ً.  فق..ػػهـ .عػػراكهـ .ضػػـ عل. ػػ.ف 

تتففُس ا.ص.داء ك.ظمًة غعظه. أ. ا..رَؽ .ا.د.معف.ي أ رعْت ف.د.ة ا.مقه   تفظعِؼ ا.ط..الت .ض  
ػػػ.دلي  امت..ضػػه. .ضػػػ  تتطلػػػُع إ.ػػػّ   فظػػػرٍة أّ..هػػػ.  ػػػ.ُء ظفػػ   افهػػػ. فظػػػرُة فػػػرٍح .ػػػـ عكتمػػػْؿ   ػػػ ِب َ.
ػػُت مػػف  قع تػػ  ا.صػػيعرة كت. ػػً. .ر ػػُت أ لّػػُب صػػف .تِ  .أفػػ. أتطلػػُع إ.ػػ  ا.ف.د.ػػِة  زا.عػػِة ععفػػ ,  أ َر

.ػ.ل د.ف أْف أطل ػ , مػرددًة كلمػ.ٍت .ػـ أفهمهػ.  .كافه. أدركْت م. عد.ُر ف  ظف  فَ.ءْت .   كاسِ 
ػ.دلي غ. ػػْت د ػ.ًَؽ كػػـ عػ.دْت إ.ػػّ  .ت  رفػػ   ..كفػ  .ػػ.رُت  افهػ. ت.ّ ػػُر عػف ا ترامهػػ. .تر ع هػػ.  َ.
مٍؿ إفكلعزعة مفػذ أعػ.ـ ا.درا ػة,  ػاّف كػ.رعف   ليٍة إفكلعزعة تض.ض  م.  قَ  ف  ذاكرت  مف كلم.ٍت َ.

ػػػ.داً  فػػػ  ا.مقهػػػ  كػػػـ أ  رتفػػػ   افهػػػ.  .دمػػػة فػػػ  ا.طرعػػػؽي .ػػػـ أكػػػْف  اتصػػػلْت . ػػػا.ْت إُف كفػػػُت مَ.
 .فتظ.رض. فقد افتهْت أمِس مف إفَ.ز تقرعرض. ا.مدر   عف أ.ض.ِع ا.ير .ء .ا.بلًَعف ف  ا.دفم.رؾ 
.ا.ذل  .عدُته. عل  كت. تِ   .إلَ. ة عل  األ ًلِة ا.ت  أعّدْته. عف أ  .ِب ترِؾ ا.بلًَعف ا..را ععف 

دافهـ ..مػػ.ذا ا تػػ.ر.ا ا.ػػدفم.رؾ ك لػػِد .َػػ.ء .عػػف ا ػػتبلؼ ا..ػػ.دات .ا.تق..عػػد, .تق..عػػد .اإلعػػرافععف . لػػ
ِؿ .ا.مرأة .طرِؽ ا.ط ِخ .ا.ر صييي ا.خي  ا...ًلة ا..ر عة .ا..بل ِة  عف ا.َر

, أفػردْت ذراععهػ. عفػد ا. ػ.ب  .صلْت ك.رعف إ.  ا.مقه  . عفم. رأتف  َ.. ً. .ععفػ.ل تتر  ػ.ف ا.قػ.دـَ
ف ػػ.ل ففهضػُت ال ػتق ..ه.  . تضػػ.ٍف ال أدرل مػدن .ػّدت  ..كفػػ  أتػذكر أفػ  .ػػ.رُت  .كػًة  ط.ضػ. 

  ػػرارٍة فػػ  صػػدرل  عفمػػ. المػػَس فهػػدعه. ا.ك عػػرعفي َل ػػْت   ػػ..ت ,  . ػػطًة ذراععهػػ. علػػ  ا.ط...ػػة 
.. كًة أص. ع كفعه.   .ضه.   ركٍة .ـ أعرؼ ميزاض. إال  .د  ػعف, ..كػ  أ فػ  ارت ػ.ك   لػُت .هػ. 

: 
 ي "" .ف دأي

 أَ. ْت .ض  ت ..ُؿ أْف ت.   إ.ّ   ..دض.ِة مف غرا ِة ا. ؤاؿ :
 "  م.ذا ؟ "

 "  حكم.ؿ ا.تقرعري "
 ارتف.ْت ض كته., كـ  ..ْت :

 " .قد افتهعُت مف  . ّلمت  ا.ع.ـي "
 كـ تطل.ْت إ.ّ   .عفعف الَح فعهم. عتٌب .اضٌا .ت فع.ف ارت .َؾ ع.طفٍة .ض  تردد :

 ي "" .ف أف   م .عدتؾ . 
ػػ..ت  ا.تػػ   ..كػػ  ت. ػػَر عػػف .ػػكرض. مػػدْت عػػدعه. م تضػػفة كفػػّ   كفعهػػ., غعػػر أفػػ  . ػػد افت.ظػػْت َر
أ ْت إال أْف تك.َف ض  ا.م ػ.درة  ػ  ُت كفػّ   هػد.ء .ا تضػفُت  همػ. كفعهػ. ضػ.غطً. علعهمػ.   ركػٍة 
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  فعفػػٍة ف. ت ػػلمْت  ر ّػػةي تطل.ػػُت إ.عهػػ. فاغضػػْت  صػػرض.  . كػػة عػػف أّل .ػػ ء ك. ػػٍت علػػ   ػػطا
ا.ط...ػػػة كمففضػػػِة ا. ػػػَ.ًر مػػػكبًل, العقػػػًة .ػػػفتعه.  طػػػرِؼ . ػػػ.فه. . ػػػد  ػػػدْت  ركػػػُة صػػػ..ٍد .ض ػػػ.ٍط 
.اضػػ ة فػػ  عفقهػػ.ي .ػػَ.ف  ارت .كهػػ. علػػ  ا ػػتبلـِ ا.م ػػ.درِة .ا.مضػػ  أككػػر  .ػػد أْف تاكػػَد .ػػ   ػػاّف 
 مؤ.ػػَر  .صػػلت  ع.ػػعُر إ.ػػ  ا.َهػػِة ا.صػػ ع ة, غعػػر أفهػػ. . .ػػد . ظػػ.ٍت  ػػ  ْت كفعهػػ. ا.مت.ػػر تعف
فتطل.ُت إ.عه. م تف رًا . .ًفً. مف أّف ا.ر لَة  د افتهْت إ.  ضذا ا. ػدي تطل.ػْت إ.ػّ   .عفػعف .اكقتػعف 

 كـ  ..ْت :
 " .ف دأ ! "
 "  م.ذا ؟ "

  ا.ُت  قلٍؽ فاَ. ْت عل  ا.ف.ر :
 "  ..هربي "
 " إ.  أعف ؟ "

  ا.ُته., . بل .ع  مف  را ْت م..عرل تت .ُؿ ا..فقَة فاضفُت :
 فيي .قد ت. ُت مف ا.هرب, أرعد أف أر .يي "" ك.رع

 ارتف.ْت ض كته. .ع.دْت تم ُؾ كفّ  م ركًة أص. .ه. عل  را ِة كف  . ..ْت :
 " .ف رْج مف ضذا ا.مك.ف ا. .فؽ ..فذضْب إ.  أّل مك.في "

 " .ل  ري " 
  لُت .اف. أضُع كت.   ف  ا. قع ِة .أضـّ  ..فه.ضي را ْت .ه. ا.فكرُة فق..ْت :

 فُت أعرؼ أفؾ  تفّضؿ ا.ذض.ب إ.  ا.  ر .ذ.ؾ ًَُت   ع.رت ي "" ك
 " .كعؼ عرفِت ذ.ؾ ؟ "

  ا.ُت  َ.  عفت.ُؿ ا.َّد, فردْت :
 " كّؿ ا...راء ع..ق.ف ا.  ري "

ك.فػِت ا. ػ.عُة  ػد تَػػ..زِت ا.ك.مفػة .ػعبًل  قلعػٍؿ غعػػر أّف ا..ػمَس  ػد أكملػْت غر. هػػ. تػ.ًا .التػزاؿ  ق.عػػ. 
م.ءي أركفػػْت  ػػع.رته. فػػ  ف ػػ ٍة علػػ  َ.فػػِب ا.طرعػػؽ . ػػرف.  .تَػػ.  ا. ػػ. ؿي مػػف ضػػ.ًه. تفعػػر ا. ػػ

.ف تفػػػ. رعػػػ.ح  ػػػ.ردة مػػػف كػػػّؿ ا.َهػػػ.ت, ف.لػػػ  ا.ػػػرغـ مػػػف أّف ا.. ػػػت كػػػ.ف أ.ا ػػػر .ػػػهر آعػػػ.ر إال أّف 
ا.طقَس عك.ف  .ردًا ف  مكؿ ضذا ا.. ت مػف ا.عػ.ـي َل ػف. علػ  صػ رٍة ف.تًػٍة .كػّؿ مّفػ. عتكػ.ُر علػ  

. عفت.ُؿ ا.رع.َة متاففً. مف  ..ػِة تقلػِب ا.طقػسي أ طػُت كتفعهػ.  ػذراع  .أعلفػ. إ.يػ.َء فف ِ  مرت..ً. أ
هه.  عف ر  ت    ..ِة ا.تردد, . د ك.فْت تفتظُر . ظَة ا.صفر ضذل فا.قْت رأ ه. عل  كتف  داففًة َ.
.صػػدرل ف.ػػػ.رُت  افف. ػػه. ت ػػػرُؾ .ػػ.رات صػػػدرل ا.تػػ  . فػػػْتي أط قػػُت رأ ػػػ  علػػ  رأ ػػػه.  .كػػػً. 

هػػ   .ػػ.رض. .مقر ػػً. .ػػفت  مػػف  لػػؼ أذفهػػ. فصػػدرْت عفهػػ. تفهعػػدٌة .أ .طػػْت  صػػرل  ػػذراععه.  َ.
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هه.  لعبًل . ر ُت .فتّ  مف .فتعه. فاغمضْت ععفعه. ..فت.ض.  عف .فت   مت. كة  كفزت ي رف.ُت َ.
 َ. دض. عرت.شي

 " دعْر  ..ؾ إضف. م.ك.  ب .ع.اطؼ إضف. َفس . سي "
 " ف.ـي "

. فهػدض. ففػدْت عفهػ. .ػهقٌة  فزتفػ  علػ  ا.تمػ.دل أككػر فاد لػُت عػدل ت ػت امتدْت عدل  رع.ً. ف ػ
كفزته.  . ضً. عل  فهػدض. ا.ػذل فػ.َض علػ    ضػت ي اعتصػرُت   لػعبًل ممػررًا إصػ .  علػ   لمتهػ. 
ا.تػػػ  افت.ظػػػْت ف.ضػػػْت .ػػػفتّ   ا ػػػف.ف تصػػػطّؾ مػػػف ا.رع.ػػػةي دف.ُتهػػػ.  لػػػعبًل ف.رتمػػػْت علػػػ  األرض 

ػً.  ػ. عه.  تػ  ا.تصػَؽ م.ضػ.. ا..ػه.ة ..ػفت.ف. تمتصػ.ف ف.ت ًة ذراععه.ي ت لقُت َ  دض.   طٍء ف.َر
ر عؽ  .ضهم.ي فت ُت  ّ .ب  فط..  .را ْت عدل تتلمُس مرتَفػًة م.ضػَع أزرار  فط..هػ. إال أفهػ. 
مدْت عدض. ت ..ؿ مف.  ف.رتطمْت كفه.  قضع  ي  ...ْت أْف ت  َب عدض. إال أف  ضػيطُت علعهػ. 

     رِة أفك  ذات  فكٍة .تَر ةي  ...ُت ك.فعًة أْف أفتَا زّر  فط..ه. ا.ذل   .ض  ف. تلمْت ر ..ت
 ا ت.ص  عل  ا.فتا فمف.تف  .ض  تردد :

 " .عس اآلفيي .عس اآلف يي "
.ػ.رُت   ػػر.ٍد فت. فػُت عػػف ا. ركػػة .أفػ. أتطلػػُع إ.عهػػ. م ػ..اًل م.رفػػِة أ ػػ .ب رفضػه.ي أدركػػْت  ع تػػ  

 فق..ت :
 " ال أ تطعع اآلفي "

فه. ع.دْت .  ضْت عل   ضػع    َػرأٍة داعكػًة رأ ػ    ػ.ًل  ا.لػزج .ضػ  تتػا.   تػ  تفَػَر  رك.فػ  .ك
.أ.ق   مم  ف  كفه.ي ..رُت   ٍَؿ مف إصرارل .أف.فعت  . د كفُت أ ..ُؿ   ػذٍر .ػدعٍد أْف أ فػ  
.ع  ا.َف  ي أغمضُت ععف   َبًل, غعر أفه. ع.دْت .ا.تصػقْت  َ ػدل . ػد طػ. تف   ض.   َ.

 دض. .را ْت تمطرف   ق بلِت  فّ. .م.دٍةي  َ 
 ػػ.دْت  ػػع.رته.  كقػػٍة .ضػػ  تر ػػُت علػػ  مقػػ.د ا. ػػع.رة  حعقػػ.ٍع را ػػٍص, . ػػعف . ظػػٍة .أ ػػرن تلتفػػّت إ.ػػّ  
م ت مًة, .كفُت الًذًا  ..صمِت أ ..ُؿ إعه.مه.  اف  أتطلُع إ.ػ  ا.طرعػؽي  عفمػ. .صػلف. إ.ػ  ا.مفػزِؿ 

م.دًة .فتعه. إ.ّ ,   لته.   ر.ٍد فم كتف  مف  لؼ رأ   .ض   دع.ته. إ.  غرفت  إال أفه. اعتذرتْ 
 تط ُؽ .فتعه. عل  .فت   .فٍؼي كررُت دع.ت  إ.عه. .كفه. اعتذرْت ك.فعًة . حصرار, كـ  ..ْت :

 " أراؾ غدًا ف  ا.مقه ي "
 

تتمػرُد  َل ُت عل   .فِة  رعرل .اض.ً. رأ    عف كفّ  م ..اًل ر ـَ صػ.رٍة .كػ.رعف, صػ.رٍة م تلفػةٍ 
 عل  اإلط.ِر ا.ذل صف.ُت  م  قً.ي 
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" إفه. ال ت.   ا.ف .ء ا.ل.ات  ا.تقعػُت  هػّف فػ  ا. ػ.ريي .ػعس ألفهػ. تمف.ػْت .رفضػْت ا.مضػ.َ.ة فػ  
ا.لق.ء األ.ؿ,  ؿ إّف ...رل تَ.ضه. ك.ف م تلفً. تم.مػً.يي ضػؿ عػ. تػرن ضػ. ذا ا. ػب ؟يي أعفػ  .ضػـ 

 ا. بيي أعف يي " 
عةي "" كّؿ ا.ف .ء تت..    يي ف.ـيي صّد ف يي ا.م ا.ة فعزع..َ.

  م.ُت ص.َت ع...ر عتردد ف  أذف ي
 " الي "

  لُت غعر .اكٍؽ مف فف   ف..َد ص.ُت ع...ر عؤكد :
" .ػػػ.ْؼ, أفػػػ. .ػػػ. ا ػػػتعقظ غػػػدًا .اكت.ػػػُؼ  ػػػاّف  ضػػػع    ػػػد ت ػػػّ.َؿ إ.ػػػ  كػػػس ف ػػػاَد فف ػػػ  ف. صػػػً. 

 . اتصرُؼ  ففس م. تتصرف  ا.ف .ءي "
 يييييييييي "" يييييييييييي

 " ا.مرأة ف. صة ألفه. ت..ر  فقص.فه. .لقضعبي "
 " كبلـ ف.رغي "

 " ض يي ضؿ أفت أفهـ مف فر.عد؟ "
 " ..كف ك.رعف .عس كذ.ؾي "

" ع د. .ؾ كذ.ؾ ألفَؾ .ا ع ت ت تاكعر ا. رمػ.ف ا.َف ػ  .ا..ػ.طف يي أ. أفػَؾ ترعػُد أْف تػ.ضـ فف ػَؾ 
 ي " افَؾ ع..ؽيي ..كف ا. قعقة ض  ا. قعقة

 " ييييييييييييييييييييييييي "
" ع د. أّف  رم.فَؾ .ك تَؾ ا.طف..   د صّ.ر .َؾ األمَر أّف ضفػ.َؾ امػرأة ت.ػرؼ ا. ػبيي دعػْر  ..ػؾيي 

 ال  ب .ال  طعخ يي "
 " ييييييييييييييييييييييييييييي"

 " دعر  ..ْؾ إضف. م.ك.  ب .ع.اطؼ أضف. َفس . سي "
 " اليي اليي "

فػػػَة ا.تػػػ  ك.فػػػْت تهػػػّز َ ػػػدل َ.لتفػػػ  أتكػػػّ.ر أطفػػػاُت ا.ضػػػ.َء  .ا ػػػتلقعُت علػػػ  ا. ػػػرعر, إال أّف ا.َر
كَفػػعٍف فػػػ  ا.ػػػر ـ متػػػدفًً.  افف. ػػػ  ا. ػػػ. فة, ..ػػػعًً. ف.ػػعًً.  ػػػدأُت أ ػػػت.عد تػػػ.ازف  .أفػػػ. أععػػػُد .ػػػرعَط 

 ذاكرت  إ.  م.   ؿ  .عتعف, مفذ .ق.ً   ك.رعف ف  ا.مقه   ت  آ ر َملٍة  م.ُته. مفه. :
 ًا ف  ا.مقه ي "" أراؾ غد

.كفػػػ  .ػػػـ أ ػػػتطِع ا.فػػػ.ـ تلػػػؾ ا.لعلػػػة ك...ػػػٍؽ مت..ػػػٍ  ع ػػػت.َُؿ .علػػػ  .ك.اك ػػػ    ا.تػػػ  صػػػ.رت .ػػػ عهة 
 ك.اكب ا.ف. ية ا.ذ ع.ف    عل  ا.مض ي .عل  ذكِر ا.ف. ية ا.ػذ ع.ف  .ك.اك ػ  فهضػُت مػف ا. ػرعِر 

ة  صػػعدة, .ألفػػ  .ػػـ م ػػرعً. كػػاف  تػػذكرُت  ػػاف  .ػػ.عر أعضػػً. .ر ػػُت أعتصػػر م علتػػ  م ػػ..اًل كت. ػػ
 أ تطْع فقد كت ُت عل  ا..ر ة مقط.ً. مف ..رك. :
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 " أ ذُته. إ.   . ِؿ ا.  ر
 .كفُت أظفه. عذراءَ 

 غعر أفه. ظهرْت ذات  .ؿي "
أط قػػػُت دفتػػػرل .أطفػػػاُت ا.ضػػػ.ء ك.فعػػػًة .عػػػدُت ألفػػػ.ـ, غعػػػر أّف  صػػػعدة ..ركػػػ. را ػػػْت ت فزفػػػ  علػػػ  

ة مفػػ  .ر ػػُت أكػػرُر  صػػعدَة ..ركػػ. .أفػػ. ميمػػُض ا..عفعػػعف ا.كت. ػػةي أضػػاُت مصػػ .َح ا.مفضػػدِة ا.قرع ػػ
دتُف  أضعُؼ إ.  ا.مقطع :  م ..اًل طرد كلمِة   عذراء   مف ا.ص.رِة ا.ت  أ ..ُؿ ر مه.,  ت  َ.

 " م. كّف. صدعقعف
 ..ـ فُؾ أعداءً 

  ؿ كّف. عفد  . ِؿ ا.  ر
 ك.ف ا.  ُر ع فؽُ 
 . ل   عرم  ز َد ُ 
 .عرمـُ عر.ً. .ل  ر

 ّف.ضكذا ك
 غرع عف عفد  . ؿ ا.  ر 

 ك.ف ظهرل إ.ع 
 .أ دام  إ.  ا. م.ء 
 .كفُت أرن كّؿ . ء
 غعر أّف .عًً. ال أعرُف 
 ك.ف عقفُز ك..د.فعف

 ييييييييييييييييييييي
 ييييييييييييييييييييي
 آٍ  يي م. أ .د ذ.ؾ ا.ع.ـ
 .كف  م.ز.ُت أذكر  
 .أذضب كؿا ع.ـٍ إ.ع 

 مصط  ً. كلم.ت  ا..ذراء 
..َة ا.  ر .   َر

 ..ّل  أم ُؾ ذ.ؾ ا.د.فعفَ 
 أ. تفم. .  زع.فُؼ 

 أطعر  ه. ف . ا. م.ء "
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ـَ .ػػ   فػػ  ا.عػػ.ـ ا.تػػ.. , .  ػػَؿ أْف أذضػػبَ ا ػػتعقظُت  إ.ػػ  ا.مقهػػ  ذض ػػُت إ.ػػ  .ػػّقِة ع..ػػ.ر .كػػ  عتػػَر
ا.قصػػػػعدَة إ.ػػػػ  االفكلعزعػػػػةي كػػػػ.ف ع..ػػػػ.ر عَلػػػػُس متكػػػػ.رًا علػػػػ  ا.صػػػػ.فِة .ع. ػػػػُث  ػػػػازراِر ا.رعم.فػػػػت 

ـَ .  ا.قصعدَة,  ؿ ..َر  . ٍء مف ا.زض. .ضػ. ك .ُت  أْف عتَر .فتر.ؿي .ـ ع.ّلؽ  اّل . ء  عفم. َر
مػَة ا.قصػعدة  ػد .ًؽ .دفػَع ا..ر ػة ف ػ.ل د.ف أْف عفظػَر  عك ُب اعترافػً. مفػ   تف. ػ  علػّ ي أكمػَؿ تَر

ه  .ع.َد ع. ُث  ازراِر ا.رعم.فت ك.فتر.ؿي       إ.  َ.
ا. كِف مع ك.رعف, . د  .عدتف  ف  فقِؿ  .َع.ت  مف ا.مفزؿ م.دعً. فزالء   .د أ  .ع افتقلُت إ.  

 ا.ذعف ك.ف.ا عفظر.ف إ.   . ء مف ا.  د أ. ضكذا ..رُتي
 ...ػػػُت أف أكػػػ.ف أككػػػر إّتزافػػػً. .ت ضػػػرًا أمػػػ.ـ كػػػ.رعف .فػػػ  فف ػػػ  أْف أم ػػػ. آكػػػ.َر .علػػػِة ا.  ػػػر ا.تػػػ  

 .َعػػػػ.ت , اف.ػػػػيلُت  ترتعػػػػِب كت ػػػػ  . .امع ػػػػ   أ.ػػػػ.رتف   ..ت.َػػػػِؿ .ا.تهػػػػ.ر, ف .ػػػػد أْف أكملفػػػػ. فقػػػػؿَ 
.دفػػ.ترل علػػ  رفػػ.ؼ أفردْتهػػ. .ػػ ,  .ػػد ذ.ػػؾ دعػػ.ُت كػػ.رعف إ.ػػ  ا. ػػر.ج .ل..ػػ.ِء فػػ  مط.ػػـي   لػػْت 
دع.ت   فرٍح .دعد, . عفم. عدف. إ.  ا. عت كّف.  د ا تففدف. كّؿ ط. تف. عل  ا.مكػ. رِة .ا  فػ.ِء .هفتفػ. 

 كْت  .فق  .كاّف كّؿ  لعٍة مف َ ػدض. تصػرُخ  ففػ.ِد صػ ٍر " إ.  مم.ر ِة ا. بي أغلقِت ا. .َب .ت.
ضعػػَت .ػػؾ "ي ارتمػػْت علػػ  ا. ػػرعر  مبل  ػػه. .ارتمعػػُت علعهػػ.  .فػػ.ٍؽ  ػػ.ر .أعػػدعف. عمعػػ.ء ت  ػػُث عػػف 
م.اضػػػِع األزرار  تػػػ  ت.ػػػّرْت أمػػػ.م   .مػػػًة مػػػف .هػػػٍب  فهػػػدعف مكتفػػػزعف .ف ػػػذعف صػػػل عفي .ضػػػ.ُت 

طتهم.  صدرل .أف. أتطلػُع فػ  ععفعهػ. ا.ميمضػتعف .أفف. ػه. ذراعّ  ت ت ظهرض. ف رز فهداض., ضي
ه  َ. دض. عػرت.ُش ت تػ ي .ػـ أفتظػْر طػ.عبًل فا..َتػ  فعهػ.  ػ طء .أفػ. أتطلػُع  ا. . فة تصطدـُ  َ.

, فصػػر ْت  ف.ػ.ٍة .را ػْت تػػردد ع ػ.راٍت   ػػ ُته. مفت.لػة .تكعػػَر .ػػذا لتعف  تػ  غػػ.َب كلّػ فػ  ععفعهػ. ا
 َف.َف ف ..ت  :

 ر ض.َ.ف    ع.ت ي "" أر.ع أع
تي.فلُت عّم.  م.ُت ي أغمضُت ععفّ  .تص.ممُت, إال أفه. را ْت تكرُر ا.. .رَة  بل .عػ  مفهػ.  تػ  
.ػػـ أعػػْد أصػػي  إ.ػػ  َ ػػدض.ي فػػ  ا. ػػدء ك.فػػْت كلم.ُتهػػ.  ػػد زادْت مػػف ض. ػػ  ..ػػ ق  فر ػػُت أغػػرز 

 ػتلط  صػ.ته. .كػ.ف أعلػ  أص. .  ف  ف ذعه. .أف. أدفع  ق.ة, إال أّف صػ.َت َ ػ.ر ا.كػ.رل ا.ػذل ا
 راح ع ترُؽ أذف  :

 " عم..د ع.  ب ع.  طعخ . دتهف ت.كؿ أ.ؼ ععر  ..عـ. ا..ا دي "
 ...ػػُت أْف أف.ػػيَؿ عػػف ا.صػػ.ت .كػػف .ػػ..رًا غرع ػػً. ا ػػت ّد  ػػ  ف.ػػ.رُت  ػػؿ تلم ػػُت آكػػ.َر األعضػػ.ء 

َة ا.ل.ػ.ِب ا.ػذل  ػ.َؿ ا.ذكرعة   األ.ؼ كم. عق.ؿ َ .ر ا.ك.رل   ا.ت  مّرْت عل  ا.طرعؽ   ل  .راً ػ
ػػ.ؿ ا.ػػذل أضػػرَؽ علػػ  ا.طرعػػِؽ ا. ػػ..ِؾ . ػػ.َؿ علػػ   علػػ  ضػػ.تعف ا. لمتػػعفي .ػػممُت راً ػػَة مفػػ  ا.َر
ا..فرتعف .علَؽ  ..راِت ا...فةي ت. فػُت عػف ا. ركػة مفهكػً., ..ػ.رُت كػاف  ت ..ػُت إ.ػ   ط.ػٍة مػف 

اعػػػرة زادْت مػػػف افكمػػػ.ش َلعػػػدي .ػػػ.رْت كػػػ.رعف  ػػػذ.ؾ فرا ػػػْت ت ػػػت كف   زفػػػراٍت مفت.لػػػة .كلمػػػ.ٍت د
ػػً.  ػػبل َففَػػٍس أ.  ركػػػةي  ...ػػُت أْف أت.ػػ َث  ػػاّل  عػػػ.ٍؿ  َ ػػدل .اف ػػذاؿ  ضػػع   ا.ػػذل افػػػدفَع  .َر



 287 

ػ..ت  ا.مهػددة  ..هزعمػة, إال أفػ  .ػـ أ ػتطْع تػدارؾ ا.م. ػؼ  ع طُر فػ  ذضفػ  كػ  أدافػَع  ػ  عػف َر
  ت  ارتمعُت إ.  َ.ف ه. الضكً.ي

ػػدتف  متكًػػً. علػػ  ا.م ػػدة م ػػد ً. إ.ػػ  ا. ػػقؼي َل ػػْت إ.ػػ  َػػ.ف    ذض ػػْت إ.ػػ  ا. مػػ.ـ .عػػ.دْت فَ.
 .ض  ت ت ـُ   ٍَؿ .تمّ د  كفه. ..َر صدرلي 

 " ال تقلْؽ ! "
  ..ت    رِة امرأٍة ف.ضَة كـ أض.فْت :

.ؿ  .صة ف  ا.لق.ء األ.ؿيي إفه. م ا.ة ط ع.عةي "  " ع دث ضذا ككعرًا مع ا.َر
دتف  ص.متً. را ْت تؤكد صدَؽ   كبلمه. م تفدة إ.    رته. ا.. صعة:. عفم. َ.

 " .قد  دَث م.    لؾ مراٍت عدةيي كـ  .د ذ.ؾ أص ا األمر ط ع.عً.ي "
.ظفً. مفه.  افه. ت تطعع إ راَ  مف كػآ ت  .عّفتػ , را ػْت تتمػ.زُح .ضػ  ت.ػعُر إ.ػ   ضػع   ا.ػذل 

 ك .  . طً. عل  أ د ا.َ.ف عف :
 َدعد . ا .ُث فع  ا.ر.ح ك.فعةي "" افظْر !    رت  .ا غراً   اَ.ل  عفهض مف 

 " م.  لت .ؾيي ..ْؾ ال تصعْر غ   . دتهف ت.كؿ أ.ؼ ععر  ..ع.ـي "
عػػ.َد صػػ.ُت َ ػػ.ر ا.كػػ.رل م تلطػػً.  صػػ.ِت ع..ػػ.ر ا..ػػ.مِت  اصػػ.اٍت ال أعرفهػػ. ت ػػرُج مػػف دا لػػ  

 كاّف ا. .َر كلهـ ت ...ا تلؾ ا.ل ظة ضدلي
مػػف كػػ.رعف, .فػػ  ا.لعػػؿ كفػػُت أ ػػ..ُؿ أْف أ.ػػيَؿ فف ػػ   مػػّر ع.مػػ.ف كفػػُت  بل.همػػ. أت ..ػػ  اال تػػرابَ 

 ػػ..قراءِة .ا.كت. ػػة علػػ  ا.ػػرغـ مػػف عقعفػػ   ػػاّف كػػ.رعف تػػدرُؾ ت ػػ.عل  .ت فػػ  إ  . ػػه.  ػػذ.ؾي تقضػػ  
ا.م ػػػ.َء َ.. ػػػًة أمػػػ.ـ ا.تلفزعػػػ.ف .ضػػػ  تتكػػػ.ءُب  صػػػ.ٍت عػػػ.ؿ .رأ ػػػه. ع ػػػقُط كػػػّؿ د عقػػػٍة علػػػ  م ػػػفِد 

..ت  تقترُب مف  .تط ُع   لَة صدا ٍة  رعًٍة عل   دل .ض  ا.ص.فة, . عفم. تعاُس مف ا تعق.ِظ ف 
 تردد  ص.ت .اطئ :
 " تص ا عل   عري "

ت ػػت ا.يطػػ.ء  هػػد.ٍء   .ػػد أْف أتاكػػد مػػف ف.مهػػ. أذضػػُب علػػ  أطػػراؼ أصػػ. .  إ.ػػ  ا. ػػرعر .أفػػدّس 
 .َد مف ا.ل ظة األ.. يمفت.بًل ا.هم

 
ـَ .ـ ع دث م.  ضذا مع ا.ف .ء ا.ل.ات  ا.تقعُت    هف   ؿ ك.رعف ؟ "" ِ.

" ضػػػؿ كفػػػُت أت..مػػػُؿ م.هػػػف .فػػػَؽ فصػػػع ِة َ ػػػ.ر ا.كػػػ.رل .اآل ػػػرعف ؟يي ضػػػؿ كفػػػُت أت..مػػػُؿ م.هػػػّف 
ك..ضراتيي .األمُر ا تلػَؼ اآلف مػع كػ.رعف ؟يي ضػؿ أفػ   ػدأُت أغػ.ر علعهػ. ؟يي ضػؿ أ   ػُت كػ.رعف 

  مفهـ. ا. ب ا..ذرليي ضؿ ضذا م. ع م.ف  صدمة ا. ض.رة ؟ يييي " 
 . ك.رةي "" غ..ء ا

 " ف.ـيي غ..ء ا. ك.رةي "



 288 

 " ال د مف دـٍ ك  ع م. ا. بيي "
 " ..ْؾ ع.  ب ع.  طعخييي أضف. م.ك. . د   رمهريي كلهف ع.ضراتي "

عق.ؿ َ .ر ا.ك.رليي .عق.ؿ  .مد د.الر .ك.ظـ .صػق  . ع ػد ا.زضػر  ا..ػعخ  فَػر, . تػ  ع..ػ.ر 
 عل  ا.رغـ مف إدع.ً  ا.ت ضر عق.ؿ ا.. ء فف  ي 

 ييييييييييييييييييي " "
 " ييييييييييييييييييي "

ػػ..ت ي   كػػُت فػػ   ػػْت كػػ.رعف . قعػػُت . ػػدل فػػ  ا. عػػتي  طػػرْت فػػ  ذضفػػ  فكػػرة أْف أَػػرب َر  َر
ػػدُت .ا ػػدة, ك.فػػت فعهػػ. م ػػتلقعًة علػػ  ا. ػػ. ِؿ ع.رعػػة ا.صػػدَر .ترتػػدل  أ. .مػػ.ت صػػ.ر كػػ.رعف فَ.

ُته. مف األ. .ـ ..ض.ته. أم.م  ع  ل  ا.ط...ةي كعف  أصفري أ َر
" ت... يي ت...  ع. ك.رعفيي أف. م.َؾ   ع  يي ت...  اآلفيي . عؾ . عؾ ع دتَؾ ك.رعف  عف عدعؾيي 
أ.تهعِؾيي .أف. أم.ت علعَؾيي أ  َؾيي أ.تهعِؾيي ت... يي أمرَؾ  عدليي ار صػ  أمػ.م يي ار صػ  

ي ع ػدتؾ ا.مطع.ػةيي ارك.ػ  ع.رعًةيي ار ص  أم.ـ  عدِؾيي أَْؿ ع. م.الليي أف. َ.رعتَؾيي  .دمتَؾي
أمػػػ.م يي  ّ لػػػ   ػػػدمْ   ػػػعدِؾيي ارك.ػػػ  عػػػ.يييي أفػػػ. كل تػػػَؾيي اليي أفػػػِتييي أفػػػ. ملكػػػَؾيي ع.ضرتػػػَؾيي 
ػػػ.َؾيي     تػػػَؾيي فكفػػػ  عػػػ. مػػػ.الليي فػػػْؾ  .دمتػػػؾيي فػػػْؾ ع.ضرتػػػؾيي فكفػػػ  عػػػ.  ػػػعدليي ار مفػػػ  أَر

ك ِؾيي طعػزِؾيي صػدرِؾيي أَػْؿ  أَْؿيي  افعكِؾيي أفعكِؾيي  اذعقِؾ م. .ـ تذ. ع  مف   ؿيي  افعؾُ 
ع. م.الليي أف. ملكَؾيي أف. .َؾ . دَؾيي .َؾ . دَؾيي فّض  ك.رت يي ا تلفػ يي أت. ػُؿ إ.عػَؾيي ا تلفػ  
هِؾ ع. عػ.ضرت يي علػ    ف ..تَؾيي ذّ.ف يي أت. ُؿ إ.عَؾيي ت... يي ارك.  أم.م يي  ا ذؼ عل  َ.

 دتَؾيي أفَت إ.ه يي أفَتيييييييييي "أف. ع  يي. .فؾيي عل يي أَْؿ ع. م.الليي أَؿْ 
كػػ.ف ا..ػػرُؽ  ػػد غطّػػ  َ ػػدل .اف .كػػْت راً ػػٌة كرعهػػة مفػػ ي ف ضػػ.ُت  ل ػػ  تػػدّؽ  .فػػٍؼ .كفػػُت أ.ػػ.ُر 
 اّف َ دًا آ َر ع تف  ف  َ دليي عتملُؿيي عضيُط ك  ع.ػّؽ َػداَر َلػدل .ع ػرُج مفػ ي  ...ػُت 

تتػػػردد ذ ػػػذ .ُت صػػػدا  د.ف أْف أ ػػػمَع .ػػػ  أْف أصػػػرَخ غعػػػر أّف صػػػ.ت  كػػػ.ف عيػػػ.ُر فػػػ   ًػػػِر م.تمػػػٍة ف
هػػػ   صػػػ.تً.ي دارْت  ػػػ  ا.يرفػػػُة فتم ػػػكُت  ..َػػػدراِف كػػػاعم   تػػػ  .صػػػلُت إ.ػػػ  ا. مػػػ.ـي ر.ػػػقُت َ.
هػػ  فػػ  ا.مػػرآة  تػػردٍد    ففػػ.ِت مػػ.ٍء  ػػ.رد ف.ػػ.رُت  رع.ػػٍة ت ػػرل فػػ  َ ػػدل كلّػػ ي تطل.ػػُت إ.ػػ  َ.

َهػ  .ػ.  ً., أصػفَر كلعم.فػٍة ذا لػة . .ؼ مف أْف أرن . صً. آ َر عمّد . .ف   . رًا مف ي ك.ف . 
هػػ   أ. ك.قػػرٍب صػػفراء ترفػػع َػػذعه. .تيػػرز .ػػ.كته. فػػ  َ ػػدض.ي أغمضػػُت ععفػػّ  كػػ  أ ػػت.عَد َ.
ه  ك  أزعَؿ ضذا ا.قف.َع ا.ذل  ا.ذل .ـ ع.د ك.. . ِؽ أ. أف  .ـ أعد أعرف ي  ...ُت أْف أ لَخ َلَد َ.

 ا.تصَؽ   يي 
 " تف....يي أعه. ا.قرد ا. .فؿيي "

ػػ يي دعكػػ.ف عتهعػػػآف .لػػفّط علػػػ   .ضػػهم., كػػ.راف عهّمػػػ.ف  ػػفطِا  .ضػػػهم.ي أّل  أفػػ. هػػػً. .َ. .ا.مػػرآة َ.
ه  ؟ أعهم. ا. قعق  .أعهم. ا.قف.ع ؟ي هعف َ.  ا.َ.
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كفُت ت َت ا.دش  عفم.  م.ُت ص.َت ا.مفت.ِح ع..ج ف  ا. .ب, . ط.اِت ك.رعف .ض  تد ُؿ غرفػَة 

, ً. تظهر .  ف  ا..تمةأ. . ء كاف  أ ..ُؿ أْف أطرَد ف.ا.ف.ـِ ا.مبلصقة .ل م.ـي رف.ُت ص.ت   ..ي
ػُت مػف ا. مػ.ـ ع.رعػً. .أفػ. أَفػُؼ .ػ.رل مدفػدفً.  ..ك  أ د.  رعًً. ..اكقً. مف فف   أم.ـ ك.رعفي  َر
 ل ٍف غرعب ف.صطدمُت ف  غرفِة ا.ف.ـ  ك.رعف مفت.بًل ا.يفلَة فتطل.ْت إ.ػّ  مفدض.ػًة مػف االفقػبلِب 

ػػدتف  أفظػػُر إ.عهػػ.   هَػػٍة ارت ػػمْت علػػ  .ػػفتعه. ا ت ػػ.مٌة ا.ػػذل  ػػدَث .ػػ  أكفػػ.ء  غع. هػػ., . عفمػػ. َ.
ه  .صدرل  را ْت ت.رُض .عًً. ف.عًً.  ت  ت ..ْت إ.   هقه.ِت فرٍح فت. كْت  .فق  .ض  تق ُؿ َ.
م ركػػًة .ػػ.رض. علػػ  َ ػػدل فا ػػقطُت ا.مف.ػػفَة مػػف عػػدل عػػف عمػػٍد كػػ  أرعهػػ. مػػ. ت تهػػ., فت. فػػْت 

..ة ا.ذل ت رَؾ  ػحغراِء فظراتهػ.  ذض.ٍؿ .ض  تفظر إ.   َ دل  فظراٍت َرعًة مركزًة عل  .تِد ا.َر
ا.َ.ً.ػػةي مػػّدت عػػدض. إ.عػػ  فػػ.فتفَض فػػ    ضػػته.  . ػػبًلي ضػػ.طُت  كفػػّ  علػػ  كتفعهػػ. إ.ػػ  األ ػػفؿ 
ف. ػتلمِت ا.ر ػ..َة   ػػه..ةي رك.ػْت أمػ.م  كَ.رعػػٍة مػ.ضرة تَعػػد  رفتهػ.ي   ضػْت علعػػ  .را ػت تق لػػ  

 ت  ..رُت  اّف ا.دـ  د أ..َؾ أْف عتدفَؽ مفػ ي رف.ُتهػ. مػف ت ػت إ طعهػ. .دف.تهػ. إ.ػ  .تل.ُؽ رأ   
ػػػًة  ػػػ. عه. .ضػػػ  ت ػػػؿ أزرار  معصػػػه.  اصػػػ. ع مرتَفػػػةي ارتمعػػػُت علعهػػػ.  ا. ػػػرعر ف.ضػػػطَ.ْت ف.َر

 ملتهمً. .فتعه.  َف.في
 " أ  َؾي "

 ضم ْت ف  أذف  .ض  تتا.  م.طًة عفقه. إ.  أ ص  م. عمكفي
 ي "" أ.تهعِؾ 

  لُت .أف. أغرز  فعه.  .فٍؼي ارت..ْت ت ت  عدَة مراٍت .ض  ت.ضُّ را َة كّفه. ص.ر ًة مف ا.ف..ةي
 "  ..  .  أف. ملكَؾ ! "

 ا..ع  فرا ْت تردُد : طل ُت مفه. مفت.بًل ا.ه.َس .غع.بَ 
 " أف. ملكَؾيي .َؾيي   ع  يييي "

 "  ..  فكف  ! "
ضػُب غعػر أفهػ. ا ت ػمْت  تػردٍد فاغمضػْت ععفعهػ. .را ػْت تػردد تطل.ْت إ.ّ   فظرِة َّد    ُته.  تي

  ص.ٍت .اطئ :
 " فكف    ع  يي فكف يي أف. ملكَؾيي ع.  عدليي ع. أمعرليي فكف يي "

.ػػػ.رُت   ر ػػػٍة .ػػػدعدٍة تت ػػػرُؾ فػػػ   ضػػػع   كػػػاف   ػػػذفُت  ػػػعبًل مػػػف َمػػػري .ػػػ.رْت كػػػ.رعف  ف.ػػػ.ِة 
رض.  تػػػػػػػ  ا ػػػػػػػتقَر  ػػػػػػػعف فهػػػػػػػدعه. افتصػػػػػػػ.رل فا ػػػػػػػ.طتف   ػػػػػػػذراععه. ضػػػػػػػ.غطًة رأ ػػػػػػػ  علػػػػػػػ  صػػػػػػػد

يييييييييييي را ْت تداعُب ..رل   فٍ., ف.ففَرُت  .كعً.  بل إرادٍة مف  ..  ٍب أَهل ي   . ت بلـٍ
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 ػدأ صػػ.ُت َ ػػ.ر ا.كػػ.رل .اآل ػػرعف عتبل.ػػ , .ػػعس ألفػ  تَػػ..زُت طرعقػػَة تفكعػػرضـ  ػػؿ علػػ  ا..كػػس 
 فقد رض ْت ..ص.ع.ضـ:

 فس . سي "" ف.ـي إضف. م.ك.  ّب .ع.اطؼ إضف. َ
ضػػ.زًا كتفػػ   ػػبل م ػػ.الة, مت ..ػػعً. ا.ت ػػدعَؽ فػػ  ا.مػػرآة . ظػػَة صػػ .ِة ا.ضػػمعِر .متل  ػػً. د.َر ا.م ػػّب 

 ا..ف   .تق.ٍف .ـ ت تطْع ك.رعف ك.َؼ زعفِ ,  ت ييييييييي
 

عػػدف. إ.ػػ  ا. عػػِت مػػف  فلػػِة ععػػِد مػػعبلِد صػػدعقِة كػػ.رعف فػػ   ػػ.عٍة متػػا رٍة مػػف ا.لعػػؿي ك.فػػْت كػػ.رعف 
هه.  غ.ض ة . د كفُت أظف أّف إفراط  ف  ا..رِب ض. ا.  ب ا.ذل َ.له. تيضُب .ت.عُا عف  َ.

عػػدة مػػراٍت  عفمػػ. كفػػُت أ ػػ..ُؿ تق علهػػ., . عفمػػ.  ػػا.ته. عػػف ا. ػػ ب امتف.ػػْت عػػف ا.ػػرد .أدارْت إ.ػػّ  
ه. .لكػػبلـ غعػػر أفهػػ.  ظهرضػ. .ف.مػػْتي ا ػػتمر غضػػ ه. .لعػػ.معف ا.تػػ..ععف,  ...ػُت  بل.همػػ. أْف ا ػػتدَر

 ص.متًة . عفم. أ.  ُت علعه. اففَرْت غ.ض ة:  قعتْ 
 " ع.ف  م. ت.رؼ .م.ذا أف. غ.ض ةي "

 رف.ُت كتف  ف.فعً. علم   ذ.ؾ فق..ْت .ض  تفظُر إ.  األرض :
 " .قد  ..يَت ككعرًا  ح داء م..عرَؾ تَ.  ..ر..ت.ي "

 ض كُت  ص.ٍت ع.ٍؿ .أف. أردد :
 " .م. ا.ضعر ف  ذ.ؾ ؟ " 

 ف  ععفّ  .ت ت َر صد   :ف ا.تف  .ض  ت دُؽ 
 " أت  ه. ؟ "

 أطلُت ض كت  .   رعٍة أَ ُته. :
 " أ  ه. !!؟ .أعف ض. ا. ب ؟ "

ػٍ  مفك ػر,  ػزعٍف . ػد ال ػْت ارتَ.فػٌة علػ  .ػفتعه. ا.ع.  ػتعف فر ػُت أؤكػد كبلمػ   تطل.ْت إ.ػّ   َ.
  . . ٍة .عد.افعة :
 "  ؿ أ.تهعه.يي "

 . .د . ظِة صمت أضفُت :
 ًا مكعرًاي "" إف .ه. َ د
 " م.ذا !؟ "

  ا.تف   يضٍب .ض  ترت.ُش .تفرُؾ كفعه., كـ أض.فْت :
 " أتفكر أف تم.رس م.ه. ا.َفس ؟ "
ـَ الييي ض  ترغب  ذ.ؾ أعضً.ي " .ِ " 
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 ...ػػْت أف تفطػػَؽ فتَمػػدْت ا.كلمػػ.ُت فػػ   فَرتهػػ. ا.تػػ  را ػػْت تصػػ.ُد .تهػػ ُط   ركػػٍة .اضػػ ة فػػ  
عف م ...ًة أف تمفَع ا.ػدم.ع ا.تػ   ر ػْت فػ  ععفعهػ. مػف ا. ػق.ط, عفقه.ي  د ْت إ.ّ   .عفعف غ.ض ت

 ..كعبل أضزـَ أم.ـ امرأٍة   تدع  ا..ّفة   ر ُت أت دُث  كقٍة مفت.لٍة .أ ل.ٍب . ا :
 " .م.ذا عضّرؾ أفِت ؟ "
 " يييييييييييييييييي "
 " .م.ذا ت  رعف ؟ "
 " ييييييييييييييييي "

د أكػ.را عػد.افعت  .رغ تػ  فػ  اغتصػ. ه.ي ا تر ػُت مفهػ. .أفػ. أتػرفُا ك.ف صمته. .اف ذا.ه. ميػرععف فقػ
  ركِة فمٍر عد.ُر  .ؿ فرع ة َرع ػةي ا تضػفُته. مػف ا. لػؼ ف ...ػْت أْف تت ػرَر مػف  ػط.ت  إال 
أفػػ  أط قػػُت َ ػػدل علػػ  َ ػػدض.  . ضػػً. علػػ  فهػػدعه.  قػػ.ٍة, غػػ.رزًا  ضػػع   فػػ  مؤ رتهػػ.ي .ػػ.رْت 

ـَ ألفعػػ.   أْف ت ػػت.عَف  ػػآ ر مػػ. ت قػػ  .هػػ. مػػف  ػػ.ٍةي ركلػػِت األرَض  هعػػ.َ  ف ...ػػْت   ػػؿ أْف ت ت  ػػل
 قدمه. .ا.ه.اء  ك.عه. غعر أف  أط قُت عل  عفقه. غ.رزًا أفع.   فعهػ. فػ.رت   َ ػدض. .ػعًً. ف.ػعًً. 
 تػػ  تاكػػدُت  افهػػ. . .ػػْت فػػ  .ػػراِؾ ا..ػػه.ة فر ػػُت أ  ػػؿ ر  تهػػ. .ت ػػت أذفهػػ. فت.ػػ كْت  ػػ  غػػ.رزة 

 يأظ.فرض. ف  ظهرل
تطل.ْت إ.   فظراِت ت. ٍؿ راَعًة أف أففػ  مػ.  لتُػ  .أعتػذَر .هػ., غعػر أفػ    ػ ُت  ػم. ته. ضػ.فً. 
.ـز عدَة مراٍت .ع.دْت إ.عه. ض كته. .را ْت  .رض. ً. .رغ ت   .صًة  .د أْف  صلْت عل  األ.َر

 تق لف  عرف.فً.  م.  صلْت علع  مف .ذِة مَف.فة .ض  تردد :
 ع. مَف.فييي "" أ  ؾيي أ  ؾيي أ  ؾ 
  ت  ضدأْت أفف. ه.ي

ؿي " ؿ ت. .ة إلرادت  أم.  ..دة ا.مرأة فمت. فة عل  إرادة ا.َر  " عق.ؿ فعت.  : إف  ..دَة ا.َر
 " ف.ـي "

  د  .فِت ا.فرصُة .مف.ت ته.  م. فكرُت فع ي  لُت :
 " ك.رعفيي م. رأعؾ أف فدع. ..ر..ت. ؟ "

 " .م.ذا ؟ "
هه.ي ضػ كُت  صػ.ٍت عفت.ػُؿ ا.كقػة .أفػ. أ ّ ػؿ عفقهػ., مقر ػً.  ..ْت . د ع.َد االفك .ُر ع رت ـُ عل  َ.
 فم  مف أذفه. ض.م ً. :

 " عفدل رغ ٌة أف أم.رس ا.َفس م.كم. م..ي "
رف.ػْت رأ ػ  عػف عفقهػ. .را ػْت تتطلػُع إ.ػّ   يضػٍب ففركػُت  لمػَة فهػدض.  اصػ .ّ  .أفػ. أتطلػُع فػػ  

ا. ػرعري .ملمػْت مبل  ػه. .ضرعػْت إ.ػ  ا. مػ.ـ .ضػ   ععفعه.  .ه.ٍةي دف.تف  مف صدرل .فّطْت مف
 تردد :
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 "  .فؿيي  قعريي  فزعريييي "
 م.ُت صػ.ت  ك.ًهػ. ف طػرْت فػ  ذضفػ  فكػرة أْف أطػرَؽ ا. ػ.َب .أعتػذر إ.عهػ. إال أّف صػ.ت َ ػ.ر 

 ا.ك.رل ع.د عرف ف  أذف  :
ت.كػػػؿ أ.ػػػؼ ععػػػر  " ..ػػػْؾ ال تصػػػعْر غ ػػػ يي إضفػػػ.يي ال  ػػػبيي .ال  طػػػعخيي كلهػػػف   ػػػ.بيي . ػػػدتهف

يي "   ..عـ.
غػػ.درْت كػػ.رعف ا..ػػّقَة د.ف أْف تفظػػَر إ.ػػّ  .أط قػػِت ا. ػػ.َب  لفهػػ.  قػػ.ة, . عفمػػ. عػػ.دْت م ػػ.ًء . فػػْت 

 أم.م  .اض.ًة عدعه. عل   صرض. . ..ْت :
 " ال د أف فففصؿي "

 .  ؿ أّف أرّد عل  كبلمه., أردفْت :
 تفتقؿ مف ضف.ي ""  اذضُب اآلف إ.   عِت أم  . عف تَد .ؾ مك.فً. . 

فػػ  ا.عػػ.ـِ ا.تػػ..   ملػػُت كت ػػ  .مبل  ػػ  .غػػ.درُت ا..ػػقة, ..ػػـ عكػػْف أمػػ.م  مػػف  عػػ.ٍر  ػػ.ء طلػػِب 
 ا.لَ.ء ف  مملكة ع...ري

 
ـَ م. , .ر م. ال عرغب ف  أْف عراف ي ...ال اضػطرارل إ.ػ   أعرؼ َعدًا أّف ع...ر ال عرغُب أْف أ ع

ـَ م.ػػ  .علػػةً  ػػدُت فف ػػ  علػػ  ا.رصػػعؼ  ػػبل  ا.لَػػ.ء إ.عػػ  .مػػ. فكػػرُت أْف أ ػػع .ا ػػدةييي ..كػػف, ضكػػذا َ.
ما.ن ..عس .  مّفٌة علػ  أ ػٍد  ػ.ا ي أعػددُت .فف ػ    ػؿ ا..صػ.ؿ إ.ػ  .ػّقت   ََػً. .رد.دًا  . ػعة 

 .. تَرأ .طردف  مف .قت ي
 " أ.ـ تلتَئ إ.ّ  ف  أع.ـ م فتؾ ؟ أ.ـ أَ.زؼ   ع.ت  مف أَلَؾ ؟ ضؿ ف عَت ذ.ؾ ؟ ييييي "

ػػٍ  .ػػػـ ع ػػتطع إ فػػػ.ء مػػ.دٍة عمعقػػػة عكّفهػػ. .ػػػ ,  تػػ  ت ػػػددْت  .كػػف مػػ. أف فػػػتاَ  ا. ػػ.َب .ا ػػػتق لف   َ.
 أ.ض.م ,  ؿ افقل ْت إ.  تافعِب ضمعٍر عل   .ء ا.ظفي

ر ػػػَب  ػػػ  ع..ػػػ.ر علػػػ  غعػػػر ع.دتػػػِ  .كفػػػُت م ػػػتير ً. مػػػف ذ.ػػػؾ فػػػ  ا. ػػػ.ع.ِت األ..ػػػ , غعػػػر أفػػػ  
 ػ.ن أْف أت لػ   لػعبًل عػف طرعقػة تفكعػرل  اكت.فُت ا. ّر  رع.ً. ..ـ عكْف عتطلب األمر فطفػًة ك عػرة

.أ ػػت.عر طرعقتػػ ي كػػ.ف ع..ػػ.ر ع.ػػ.ُر  فػػرٍح إل ػػراز  افتصػػ.ٍر علػػّ , فهػػ. أفػػ. اآلف أك ػػُت .ػػ  صػػ َة 
تفكعر  .أ ّر  تف.   ذك.ًء .  رًة, ف عفم. ك.ف م فعً. عل  ا.ط...ة .ع كُب ا..ػ.ل فػ  كا ػ  .فظراتػ  

 : مرّكزة عل   طا ا.ط...ة ك.ف عردد  ف..ةٍ 
 " أ.ـ أ ْؿ .َؾ ييييييي ؟ "
 " يييييييييييييييييييي "
 " أ.ـ أفص َؾيييييي ؟ "
 " ييييييييييييييييييي "

 " ال تكْؽ  ..مرأةييي ضكذا عق.ؿ فعت. ي "
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فم. ألف  اآلف م ك.ـ  فز.اتِ  .علّ  أْف أت مػؿ  كفُت أضّز رأ   م.افقً. عل  م. عق.ؿ .عس .قف.عٍة .ا 
 مزاَ  ا.متقلبي

.ػػقة ع..ػػ.ر تتكػػ.ُف مػػف صػػ..ٍة عرعضػػة مقّ ػػمة إ.ػػ  فصػػفعف   ػػت.رٍة .ػػ كعة, فصػػؼ َ.لػػ   ك.فػػتْ 
صيعرة  عفم. تف.كرِت ا.كتػُب .ا.مَػبلُت .أ.ػرطُة   عث .ضَع َه.َز ا.تلفزع.ف .ص.فةً  ص..ة َل.س

ـّ ا.مطػػ َخ . ػػرعَر ا.فػػ.ـي .. ػػة ك عػػرة ..ػػ.غ.ؿ  ا.م. ػػعق  علػػ  األرض, .ا.فصػػؼ اآل ػػر كػػ.ف عضػػ
اِر ص..ِة ا.َل.س عظهُر فعه. ع..ق.ف عطعراف ف  ا.فض.ء .عق بلف  .ضهم.  طرعقٍة م.ّلقة عل  َد

 مقل. ة, .عل  ا.َداِر ا.مق. ِؿ .ل رعر عّلؽ ر.زف.مًة  دعمة تضـّ ص.رًا مف مدعفة ف.عل ي
 " ضذل ر.زف.مة مض  علعه. أككر مف ع.ر  ف.اتي "
 : لُت .أف. أتطلُع إ.  ا.ص.ر, فرّد د.ف أْف عرفَع رأ   

 " أعرؼيي أعرؼيي" 
 كـ . لهَة  . رٍة . زعفة  .ؿ :

 " .م.ذا ع.ف  ا.تارعخ  ..ف  ة .  ؟ "
أعػػدُت ا.ر.زف.مػػة إ.ػػ  م ػػم.رض. د.ف أْف أفت ػػ  إْف كفػػُت  ػػد أعػػدته. تم.مػػً. إ.ػػ  مػػ. ك.فػػْت علعػػ , فهػػّب 

 ع...ر م رعً. .أع.دض. إ.  ا.صف ِة ا.ت  ت مُؿ ص.رَة ا.َ ر ا.ك عري
 إْف ك.ف ا..هر . .ط أـ  زعراف ؟ "" .م.ذا عهمَؾ 

هِ  عبلم.ُت َد :   لُت  . رًا فتطلَع إ.ّ  . .َؿ .عل  َ.
 " ال عهمف  ا..هر أ. ا.ت.رعخ كم.  لت .ؾ ..كف ا.ذل عهمف  ض. ا.َ ري "

تطل.ػػُت إ.ػػ  صػػ.رِة ا.َ ػػر ..لّػػ  أَػػد تف ػػعرًا .مػػ.  ..ػػ  ع..ػػ.ر فتػػذكرُت م.ػػهَد ع..ػػ.ر فػػ  ا.عػػ.ـ 
مدعفة ف.عل , .كعػؼ كػ.ف عتطلػُع إ.ػ  ا.َ ػر ا..ػ..  .ا.ػذل عػر ُط أ صػ  .ػم.ؿ  األ.ؿ ..ص..ف. إ. 

ا.مدعفة  ا ص  َف. ه.  رْ ِط َ.ف ْ  مػد ِؿ  لػعج ف.علػ ي كػ.ف ا.َ ػُر أ.َؿ عبلمػٍة .فتػْت فظػر  .راح 
ع ػػدُؽ إ.عػػ   صػػمت, . .ػػد عػػ.معف  ػػاَؿ  .ػػض ا.بلًَػػعف ا.مقعمػػعف فػػ  ا.مفػػزؿ عػػف ا.طرعػػؽ ا.ػػذل 

 رف  ا.َ ر, .أض.ؼ :ع.صُؿ إ.  أ د ط
 " ع  رف  ا.م.  عل  ا.َ ري "

 فرّد علع  أ د ا.بلًَعف :
 " ممف.ع ا.م.  عل  ا.َ ري "

 .  ؿ أف ع ا.  عف   ِب ا.مفع أض.ؼ :
 " ألف عددًا ك عرًا مف األ. .ص افت ر.ا  فزًا مف ي "

 
راح ُع.ػػ.رف   ػػاّف   .ػػد عػػ.معف أ. كبلكػػة  ػػدأُت أ.ػػ.ر  ػػاّف مػػدَة ضػػع.فت  عفػػد ع..ػػ.ر  ػػد افتهػػْت, إذْ 

.دل أص ا كقعبًل مف  بلؿ تصرف.تِ  ا.ي.ض ة .رد.د أف...  ا.مت.فَة, ..كف ال  عػ.ر .ػ  اآلف  .َ
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 ػػ.ن ا.صػػ ر .ا.ت مػػؿ  تػػ   صػػ..  علػػ  .ػػّقة أ. غرفػػة, فػػاف   ػػاك.ُف م ظ.ظػػً. .ػػ. ا ػػتط.ُت 
أْف أ ػرَج صػ . ً.  ا. ص.َؿ عل  .ّقة أ. غرفٍة   ؿ كبلكة أ. أر .ة أ.هر, .ذا فقد اتفقُت م.  عل 

.أع.َد .عبًل ألف.ـ فقطي .ضكذا كفُت أ ض  ا.ص .ح ف  مدر ِة ا.لية .ا..صر ف  ا. عت االَتمػ.ع  
 .ف  ا.لعؿ افت ذ .  ركفً. ف   .فٍة ر عصة تقع ف  ز .ؽ ضعؽ, أغلب ر.ادض. مف ا..َ.ًزي 

تهػ. اإلف ػ.ف, فكمػ. عػت لُص ف  ا. .فِة أدركُت أّف ا.صمـَ ف  أ عػ.ف ككعػرة عكػ.ف ف.مػًة ال عقػّدر  عم
األطػػرُش مػػف  ػػم.ِع ض.ضػػ.ء ا.زفّػػِة .كركػػرة ا.م تفلػػعف . ػػذاءاتهـ, فػػاّف ا.يرعػػب ضػػ. اآل ػػر عػػد ُؿ 
ا.مك.َف .عَ..ُس ر.اد  .ال ع.رُؼ م. عد.ُر  ..  .أّل كبلـٍ عتدا...ف , إْف ا ت ـَ إ.عػ  أ ػد رفػَع كا ػ  

ْف .تم  آ ر فبل عيضبُ  فقةً م ععً. .ض. ال عدرل إْف ك.فْت ضذ  اال ت .مة .  ت  ..  أـ   رعة, .ا 
عػػػرَؼ أّف اآل ػػػَر  ػػػد .ػػػتم  فهػػػ. ال ع ػػػتطعُع تقػػػدعَر  َػػػـِ ا..ػػػتعمة, . تػػػ  .ػػػ. غضػػػَب ف اّعػػػة .يػػػٍة 
ع تطعع إعص.ؿ غضػ  , فهػ. غ.فػٌؿ عػف طػرب ا.زفػِة .عػف ضػَعِج اإلطبل ػ.ت, م ػت.ذ ً. صػمم , 

  .عدًا عف د. ة ا.رأسي
 

. ػػعف ف مفػػُت  ػػاّف ا. ػػدعَث عػػد.ر عفػػ   عػػث أّف فظػػراتهـ ك.فػػْت مصػػ. ة ارتفػػَع .يػػُط فػػ  داًػػرِة ا.َ.
ـّ .ػػ ٌص مػػفهـ  ػػ..فه.ض .ػػعهَـَ علػػّ  ,عػػفهض آ ػػر .عمف.ػػ ي  ف ػػ.ل .ضػػـ عتصػػ.ر .ف, .كلمػػ. ضػػ
فكرُت  ..هرِب مف ا. .فِة  عفم. تاكدُت  ػاّف ا. ػدعَث عػد.ر عفػ  .أّف مػف  عػفهـ مػف  لػَغ  ػِ  ا. ػكُر 

ػ  مفهػ.  ّد اال ت.داد الرتك.ِب َ رعمة, غعر أّف داًػرة ا.َ.. ػعف ك.فػْت ت ػّد  ػ.َب ا. .فػة .أّف  رَ.
ػُت  عقتض  ك ػَر م عطهػ. مػف فقطتػعف, .ر مػ. ضػذا  ػعكعُر .ػهعة ا.قػرِش مػفهـ علػ  افترا ػ ي أ َر
كت. ً. مف  قع ت  .ر ُت أ رأ متَ.ضبًل م. عد.ُر ف  ا. .فِة ك ػ.ِؿ األطػرِش فػ  ا.زفّػةي افت هػُت علػ  

دُت َكػًة ضػ مًة  ػد  ػّدِت ا.فضػ.َء  ص.ِت أ داـٍ  تت رُؾ  .تَ.ض  فتَ. ُت  عفًةي رف.ُت رأ   فَ.
 ػػ.. ي .ػػ.ب  ػػذراععف مت.ضػػلتعف ميطػػ.تعف  ....ػػـي ت.ػػ.غلُت عفػػ  فضػػرَب ا.ط...ػػة  ق ضػػتِ  .ضػػ. 
ػ.  فلػـ أَر مػف  عػفهـ ميعكػً. عيعكفػ  مفػ  فقػد اف.ػيَؿ كػّؿ مػفهـ  .. ػدعِث مػع  عترفاي تطل.ُت فػ  ا.َ.

كافهـ .ف عر.ا م.  ع دثي  لُت .   ادٍب . َمٍؿ دفم.ركعػة تػدر ُت علعهػ. ككعػرًا ألفػ  كفػُت َلع   . 
 أ  ُب أفف   ا ت.َه. ع.مً. :

 " تفضؿيي م.ذا ترعد ؟ "
 " ال أرعد أف أراؾ ؟ "

.د  يعر إرادة مف  أ. مفؾي "  " ..كف  مَ.
 " ضذ  .ع ت م.كلت ي اذضْب إ.  .طفؾ! "

 ا.ظر.ؼي ""  اذضُب  عفم. ت ما .  
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.ػػـ عَػػْد مػػ. عػػرد  ػػ  علػػ  كبلمػػ  فت. ػػَؼ صػػ.متً. ع ػػدّؽ إ.ػػّ   .د.افعػػٍة .ا.ز ػػد عمػػؤل .ػػد ع ي تَ.ضلػػُت 
هػ  إ.ػ   .د  .ر ُت أفت.ؿ ا.قراءة ف  ا.كت.ب, عفدض. ضَـَ عل  عدل .أ ذ ا.كتػ.َب  قػ.ةي أداَر َ. .َ

 َهِة َل .ً  .ض. عصرُخ  ص.ٍت ض تعرل :
 ات.ا إ.عف. .عقرأ.ا ا.قرآفي "" ف ف ف.مؿ .فدفع ا.ضراًب ك  ع

كػـ راَح عمػزُؽ ا.كتػ.َب .ع ػ ق   قدمعػ   َفػ.في تطلػَع إ.ػّ  مفت.ػعً.  .فتصػ.ر  كػـ  صػَؽ علػػ  األرِض 
.غػػػ.در إ.ػػػ   عػػػث عَلػػػس رف. ػػػ ي  .ػػػد د ػػػ.ًؽ َػػػ.ء إ.ػػػّ  صػػػ. ب ا. ػػػ.ر ف  ػػػ ُت  افػػػ  َػػػ.ء .عقػػػدـَ 

 ض.م ً. : اإلعتذار فع. ًة عف ي ت. َؼ أم.م  د.ف أْف عفظَر إ.ّ  كـ  .ؿ
. مفؾ أف تي.در ا. .فةي " .دؾ ضف. غعر مر ب   , .ذ.ؾ أَر  " أعتقد أّف َ.
 .ر ُت  ق.ع. كا   .غ.درُت  صمت . د رافقف  ص. ب ا. .ر  ت  ا. .بي

 
 غر ةيي غر ت.فيي كبلثيي

 م.ذا  . ِع ضذ  ا.ر.ِح أْف ت تمؿ ؟ 
 .عل  أعة فقطٍة ف  م ..ِر ا.ير ِة عقُؼ ضذا ا.َ د ؟ 

.ِد ا.ضعؽ  رغـِ ات .عِ  غعر ا.م ػد.د .ع..ػة علػ  صػ.   , .ع..ػة  ا.َ دُ  ػ ا....ة, ع..ة عل  ا.َ.
ص.  ِ   .قل  ا.مف .ر  .ّكة ا.م.ضػ , ا.م.ضػ  ا.ػذل م ػ    .ػرًة .أ .طػ   .ػ كة عفك .تػ  .راح 
ف عمتّص دم  متلذذًا  صرا ِ  .افد .ر  كلم.  ..َؿ أْف عت لَص مف م فتػ ي فػاّف  .ػ  أْف عػت لَص مػ

ػ.د ا.مكػ.ِف فعػ  ضػع.ع عتَػ  ف ػ. كػّؿ  ػ.د  فػ  ا.مكػ.ف .َ.  ط.ِة ا.م.ض  .ا. .ضر ؟ فمػ.  ػعف َ.
 ا.َه.تي 

ػػدَت فف ػػَؾ مرمعػػً. علػػ   غر ػػة  ػػعف أفػػ.ٍس العر طػػَؾ  هػػـ أّل .ػػ ءي م ك.مػػً.  ..ت.ػػرد د.فمػػ. ذفػػٍب َ.
زض.    .ا عػدضـ .ضػـ  .رعِة طرعقهـ, مت .اًل . ظة أم.ٍف فا..ر.ا إ.عَؾ  ه., .م. أْف ا تر َت ك  ت . 

عتضػػ. ك.ف, .مػػع علمػػَؾ  ػػافهـ عرعػػد.فؾ . ظػػَة ت ػػلعٍة إال أفػػَؾ ال تكػػّؼ عػػف ا.م ...ػػِة ألفػػَؾ ف. ػػُد 
 اإلرادة .ضـ ال عكّف.ف عف ا.  رعة إ.  م. ال فه.عةي 

ييي .غر ة أ.ّد  عف أ ف.ِء َلدتَؾ ا.ذعف كلم. ضر َت مفهـ تبل قَؾ   ف.تهـ ..يتهـ .مف.طعد د .فهـ 
ت ّد علعَؾ آف.ؽ افطبل َؾ, .كلم. ارتف.َت عف أرضهـ  فتمترًا .ا دًا ف  فض.ء  مّ.َؾ تف. ِت  ا.ت 

األذرع .ض  ت.دَؾ إ.  ت ت  ت  تي.َر  َؾ ف  . ِؿ زمفه. أ. تركف أل دارَؾ ك .اًل مكػؿ َػ.م.س 
 عتلذذ  رط. ِة ا.. ِؿ ضر ً. مف ضَعِر .مٍس  .ر ةي

كلم. فكرَت  ..ت لعؽ .ػ.رَت  ير ػٍة عػف األرض, فػ.ألرُض  ٌَف,  .عُر .مس .أ بلـٌ مف .مع, . 
 .ا.مدن َداري  ,.ع ْت ف.فذًة تطّؿ مفه. عل  زضرٍة تتفتاُ 

إذْف فلتكتِؼ مف فض.ِء رؤعتػَؾ  ...مػ.ء, أ. .تكتػِؼ  ..يفػ.ِء فػ  عتمتػَؾ ك ل ػٍؿ غرعػٍب فػ   دعقػٍة ال 
.د .ه.ي .َ 



 296 

.تػػ  ت.لمتهػػ. فػػ   ػػدء ا.مففػػ  كا َدعػػٍة تقػػ..ـُ .ضكػذا مػػف داًػػرٍة ضػػعقٍة إ.ػػ  أ ػػرن أضػػعؽ, .األ ػػم.ء ا
 فعه.  ر َؾ, ف عته., .عدَت كم. كفَت   ؿ ا. لعقةي

 " أفَت !!! "
 " مْف ؟ "

 " آدـ ا.م.ف.ؽ    ِؿ  م.ط  ييي "
 

كفػػػُت أعػػػ.د كػػػّؿ .علػػػٍة فاَػػػُد ع..ػػػ.ر  ػػػكراَف . ػػػد أ ػػػرَج ك.ًف.تػػػِ  .صػػػّفه. أم.مػػػ  علػػػ  ا.ط...ػػػِة .راح 
 ر..فييييعت دُث إ.عه.   .اِر ط

 " ض يي رفعؽي "
.َِة ا. عرة كاف  ع فُؽ .  ً. م ت لمً. إ.    ضت ي  .عم ؾ عفَؽ َز

" رفعػػؽ ا.م ػػا.ة .ع ػػت  هػػذِ  ا.  ػػ.طةيي .مػػ. ضػػذا ا.ليػػ.  ػػ.ن ت رعػػر ال عقفػػع ع. ػػؿ أ. مَفػػ.ف يي 
طرعؽ ا.تط.ر ا.بلرأ م..  كذ ػةيي عػف أعػة َ هػٍة تت ػدث ؟  ػتق.ُؿ .ػ   ػ.ؿ دعمتػر.ؼ أ. ال أدرل 
.ازعػػػػة  مػػػػف يي طػػػػز  عػػػػؾ . ػػػػدعمتر.ؼيي ا.ت ..فػػػػ.ت ال ػػػػد أف تكػػػػ.ف  هػػػػدؼ ا ػػػػتراتعَ  .عمػػػػر ا. َر
ا.صػػػيعرة .ػػػـ ت.ػػػرؼ فػػػ  فهَهػػػ. مكػػػؿ ضػػػذا ا.هػػػدؼ فكعػػػؼ إذا ا ػػػتلمْت مق..عػػػَد ا. كػػػـ ..هػػػ. ا. ػػػط.ة 
.اإلعبلـ . .ن األمفيي كلكـ   ي..ات تردد م. ت مع د.ف أدف  تفكعريي ا رْس رفعؽ أفت  م.ريي 

َ.م.ػػػة م. ػػػك. عػػػف ا.م.رك ػػػعة   قػػػ.رعر علػػػ  رف. ػػػؾ  تػػػ  تػػػر.ح تػػػدرسكفػػػت تكتػػػب ت .أفػػػت كلػػػب
ع األخ مف م. ك. .ػرط  أمػفيي .أفػَتيي ف ػعت  .ا.مرتد غ.ر.دليييي ض. ض. ض. ض. ض.يي ض يي َر
.ػػػْت مػػػ.  َ ػػػت  ؟ كفػػػت تت ػػػدث عػػػف َ.عك.ف ػػػك  .  عػػػرة ا. َػػػع .ر ػػػت تػػػدرس ا. ..عػػػ يي مػػػف َر

ي أ ػػ. فبلدعمعػػر  لػػت الـز ف تػػـر تق..عػػد مَتم.فػػ.يي تفػػ...يأ تػػؾيي تػػذكر مػػف  ػػا.تؾيي ضػػ.ل .ػػف. 
تق.ؿ . دة .طفعةيي ..ػْؾ .ػعش تظػؿ أرعػفيي .عػف ا.. ػدة ا..طفعػة ؟  علعؾ .عل  تق..عد مَتم.ف.يي

تتذكريي ؟  عفم. كف. َ.. عف ف  ا.مقر  .د ع.دة مفرزتف. مف إفهػ.ء مهمتهػ. .تػدمعر ا.ر عػة .أ ػرف. 
ع إذاعػة مػ.فت  كػ.ر..يي ك.فػت ا.مذع.ػة تقػ.ؿ إف م.ػدؿ  ػت  ػذاًؼ َفدععف مف ا..مػ.رةيي كفػ. ف ػم

 ف  ا.د عقة ا..ا دة ت قط عل  مدعفة ا. صرة ييي "
 رفع ع...ر  فعفة ا. عرة .راح عت دث م.ه. :

" ت.رؼ مػ.ذا  ػ.ؿ ا.رفعػؽ أ ػ.  ػر .زيي ال تي.ػـ  ..ػؾيي ت ػ.ل ر. ػؾ ف ػعتيي ا.رفعػؽ أ ػ.  ػر .ز 
 ػػػكت.ا إال أفػػػ.  لػػػت .ػػػ  .ػػػعش رفعػػػؽ  ػػػ.ؿ .ػػػف.  ػػػس  ػػػعد صػػػ.دؽ  ػػػ.ؿ  عػػػؿ  اضػػػؿ ا. صػػػرةيي كلكػػػـ 

تفقصػؼيي رفعػػؽيي ال  ػػزب .ػع.ع  .ال  طػػعخيي ع.ػػ.عريي ف.ػـ ع.ػػ.عريي  .ػػد تَر ػة ا.ت ػػ..ؼ مػػع 
.ازعة ا.صيعرة ر تػ.ا تت ػ..ف.ف مػع اإل طػ.ع .رؤ. ػ.ء ا...ػ.عريي .األضػرطيي َػ.ل تت ػ..ف.ف  ا. َر

ك. ػتر. .ض ػ  تراضفػ.ف علػ  عم.مػة ا. معفػ يي .مفػ. مع .العة ا.فقع يي راضفت.ا عل  صداـ عصعر 
عدرليي عَ.ز عزعز م مد فد عػ.ـ عطلػع  ػ..تلفزع.ف مكػؿ كعػ.ف فػ.رل .ػع.لف أ ػف  أفػ  .ػـ عطلّػع مػف 
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  ؿ عل  أفك.ر .هعد مطهرلييي تق.ؿ أممعةيي كْؿ  ػرايي .ػ.ؼ ا. ػ.فععت عتملقػ.ف .طػ.رؽ عزعػز 
 ييي ييييييييييييييييييييييييييييي " ت  ع ع..  كـ د . ةيي .طز  ..م .دئ ييييييي

ف  تلَؾ ا.ل ظِة عك.ُف ع...ر  د أفرَغ كّؿ م. ف   .زتػ  مػف  فػ.ف  ا. عػرة . ػدأ صػ.ت  ع فػُت .ػعًً. 
ف.عًً.  ت  ع تف  تم.مً. .ع ق  عط.ح  ذراعع  ف  ا.ه.اء  ت  ت قط. عل  َ.ف عػ , فعرتفػع .ػ عر ي 

تم.مػً. علػ  ظهػرل .أ ملػ  إ.ػ  ا. ػرعري أتطلػُع إ.ػ   أ فُد َ د  عل  كتف  .أرم  ذراعػ  ا.مرت عػة
ه  فاراُ  .دع.ً. .أ.عفً. كاف  أتطلع ف  ا.مرآةي .َ 

 
علػ  ا.َ.فػػِب ا.كػػ.ف  مػف غر تػػ  كمػػة د.اًػػُر ا..ػرا ععف ا.تػػ  ك.فػػْت تت ػػُع مػع مػػر.ِر األعػػ.ـ  .فضػػم.ـِ 

ػػػ.ٍ  َدعػػػدٍة ت مػػػُؿ  ػػػم.ِت ا..ػػػذاب فف ػػػه. .االفف.ػػػ.الِت ذاتهػػػ. .صػػػف.ٍت أ ػػػرن ك..يضػػػِب ا. ػػػرعِع  َ.
ػٍؿ  .  َدعػدة تػد ؿ مقهػ  ا. عػت االَتمػ.ع  أ.ؿ مػرٍة  َ. .ا.ص.ِت ا.مرتفِع .ا..د.افعِة ا.مضمرةي َ.
ـّ إ.ػػ  ا.ػػد.اًر  .ػػكٍؿ آ.ػػ  كافهػػ. تَػػد األمػػ.َف فػػ  ا.تكػػّدِس  . َػػٍؿ .اضػػ عف, .كفهػػ.  ػػرع.ف مػػ. تفضػػ

ركَف إ.  مصػعرض. ا..اضػِا .ا.د.راف  .ؿ مركٍز ما..ؼي  ع.ؿ ت .  َ.ضدًة إ.  تر.عِض فف ه. .ت
ػػ.َد  .ا ػػة إ.ػػ  ا.قلػػِؽ .مفتػػرؽ طػػرٍؽ,  .علػػ  ا. ػػ.ًَر أْف   تػػ  .ػػ. كػػ.ف مصػػعرض. ا..ػػدـ ط..مػػ. أّف ا.َ.
عت َذ ا.قػراري .علػ  ا.ػرغـ مػف أّف ا.فرصػَة أم.مهػ. مؤاتعػة .بلفطػبلِؽ  ػ.رج مضػم.ر ا.تػر.عض غعػر 

ػػ.د َلػػدت.   ا. فػػدعرل   علػػ  َػػ.ف   ععفعهػػ. فظ لػػْت تػػد.ر  .تَػػ.ٍ  .ا ػػد  تػػ   ػػد.ف أفهػػ. أدمفػػْت َ.
  فدعرعه.يييي

.دضػػ. فػػ   د.اًػػُريي تػػد.ُريي تػػد.ريي َ ػػ.راِت غ ػػ.ٍر فػػ  صػػ راء ضػػع.عه., .كلمػػ. ات ػػ.ْت اتضػػَا َ.
 ا.م عط ا.دفم.رك  كفق.ٍط  .ٍد عل  صف ِة ا. ع.ض, أ. كم. عّ ر أ دضـ :

 " ف ف غر .ف عل  ا.كلجييي "
ػِة ف  ا. دِء ك.فْت تلؾ ا.َ .راُت تَتػذ ُب  .ػَض ا.مػ.رعف مػف ا.ػدفم.ركععف فعقفػ.ف عفػد م عطهػ. .لفَر

عل  ضذ  ا.ك.ًف.ت ا.يرع ة, أ. الكت..ِؼ عػ..ـٍ مَهػ.ٍؿ ع ملػ  ضػؤالء ا.قػ.دم.ف مػف  ػبلِد األ ػ.طعِر 
.ا. رافػػػ.ِت .األدعػػػ.ِف .ا.تق..عػػػِد ا.متزمتػػػة, . ػػػد ع ػػػت ّد ا.فضػػػ.ُؿ   .ضػػػهـ فعػػػد ُؿ ضػػػمف ضػػػذ  ا.ػػػداًرِة 

.مركػزي صػ .ع. ع ػته.عهَف ا.ػػد.راُف .ا.ػر ُص علػ  ا.َمػِر أ. ا. ػعر علػ  .ػػظ.ع. غ.مضػِة ا.م ػعط .ا
ػدَف  هػذ  ا.ك.ًفػ.ت أضػبًل .لصػَد ِة فمػددَف .هػـ فتػ.َت  ا.ما .ة, عَ.ًُز تفعض فعهّف م..عُر ا..ػفقة َ.

 م  ٍة .تآٍخي
ل. ػػةيي ييي  تػػ  غػػدا ا.م.ػػهد ما..فػػً. : داًػػرة  م عطػػعف, م ػػعط الع ػػ  ا.ػػ.رؽ ا.م.ػػي..عف  ففػػ.ِف ا.

.ػػػػ.تمعف أ ػػػػدارضـ . ػػػػ.ء ا. ػػػػظ ا.ػػػػذل عؤكػػػػد  .هػػػػـ داًمػػػػً. .رُؽ ا.ل.ػػػػب, .م ػػػػعط آ ػػػػر مػػػػف ا.صػػػػ .ع. 
ا.دفم.ركع.ت ا.ل.ات  عر  َف ا.م.هد  فض.ٍؿ .ملؿيي مفتظػراٍت  لهفػٍة فه.عػَة ا.ل. ػة .اففضػ.ض ا.َمػع 

َعػػدض.  عػػدة ا.تػػ  ع.تصػػط َب كػػّؿ .ا ػػدة مػػفهف ع.ػػعقه. إ.ػػ  م ػػدعه. .عمػػ.رس  رفتػػ يي ا. رفػػة ا.. 
   عري  ا.يرعُب  .تق.فِ 
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 د َؿ  .مد د.الر ا.مقه  .صرَخ   .ٍؼ :
 " ع. َم.ع  مف. ..ؼ َ .ر ا.ك.رل ؟ "

.ِ   .ضهـ ا. .ض   بلضٍة كػافهـ اكت.ػف.ا فَػاًة أمػرَ   ت. َؼ ا.َمعُع عف ا.ل.ِب .ضـ عتطل..ف ف  َ.
 غع.  ي

ـَ  فلًة   ؿ  م ة ع.ر ع.مً.  مف.  ة افتق..   إ.  .قت  ا.َدعػدةي دعػ. إ.عهػ. َمعػَع ك.ف َ .ر  د أ .
ا..ػػػرا ععف  . ػػػتكف.ء ع..ػػػ.ر, أمػػػ. أفػػػ. فقػػػد ُدععػػػُت ..كفػػػ  .ػػػـ أذضػػػب,  عػػػث أفػػػ  .علػػػ  ا.ػػػرغـ مػػػف 
 ض.رل ع.معً. إ.  ا.مقه  ا.ذل عتَمع فع  ا..را ع.ف .اإل.تراؾ م.هـ ف  األ .دعِث أ. ا.ل.ب إال 

عمعف ف  ضذ  ا.مدعفة أ.ع.ء مف ا.م.ضػ , .أفػ  أف  كفُت أ..ُر  اّف َ .ر .غعر  مف ا..را ععف ا.مق
ْف كفػػُت أ.ػػ.ُر   معمعػػة . ػػب تَػػ.ضهـ إال أفػػ  كفػػُت أغ..ػػُب فف ػػ  .ل فػػ.ظ علػػ  م ػػ.فة م.ق..ػػة  .ا 

  عف  . عفهـ مكتفعً.  . .رات ا.مَ.ملة .ا.ت ع.ت ا... رة :
 .ف  يييييي "" ضل. ععف  ضل.يي ا.ل.فؾ أ  يي    .. عريي ا. مد  يي   ع لعؾيي ف  أم

أمػػػ. ع..ػػػ.ر فافػػػ  .ػػػـ عكلػػػْؼ فف ػػػ   تػػػ   كلمػػػ.ِت ا.مَ.ملػػػة ضػػػذل, فقػػػد  طػػػَع آ ػػػر .ػػػ.رٍة تر طػػػ  
 ػػ.آل رعف, .كػػ.ف.ا ع .د..فػػ  ا.َفػػ.ء  ..مكػػؿ, .ع.ت ر.فػػ  فظػػً. .ال تطػػ.ؽ م...ػػرت , أ ػػ.اء فػػ   ػػ.الِت 

فػػ  العطعػػُؽ  ػػم.َع  ػػكرِ  أـ صػػ . , .ع..ػػ.ر فف ػػ  ع.ػػرُؼ ذ.ػػؾ .كفػػ  .ػػـ ع.ػػْر .ؤلمػػِر اضتم.مػػً.  ػػؿ إ
كلم.ِت ا.ل.ـ أ. ا..تب  ت  مف , أف. ا.. ص ا.. عد ا.ػذل  قػَ  م.ػ  م .فظػً. علػ  .ػ.رِة ا..بل ػة 
هُت إ.ع   عل  ا.رغـ مف أف  ك.ف عت عُف ا.فرصة مف أَؿ  ط.ه., فقد ك.رْت  .رُة غض ِ   عفم. َ.

ههػ. إ.ػ  ع ػد ا.زضػر  ا..ػعخ   فَػر  عفمػ. راح األ عػر علػّا ..مً. عل  اإل .ءة غعػر ا.م ػررة ا.تػ  َ.
  .. ؤاؿ :

 " .ل.فؾ أ ت.ذ ع...ر ؟ "
 " أضبليي أ  يي أضبلي "
 " ص تؾ .ل.فه. ؟ "

 " ا. مد   يي   ع فظؾي "
 " أ .ا.ؾ ؟ "
 "   ع لعؾي "
 "  .د .ل.فؾ ؟ "

ػػ   هػػ  عبلمػػ.ُت ا.يضػػب َ. ظػػْت ععفػػ.  كػػـ اففَػػَر  َ. عفػػدض. تطلػػع إ.عػػ  ع..ػػ.ر .ال ػػْت علػػ  َ.
  د ا.زضر  :ع

" ع. أ    لت .ؾ ا. مد  ,   ع فظؾ,   ع لعؾ, م.ذا ترعػدف  أف أ ػ.ؿ .ػؾ  .ػد ؟ ضػؿ ترعػدف  
 أف أ .ؿ   عطعا  ّظؾ ؟ "
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 " عم..دعفيي َ .ر م. طلَع مف .قت  مف .علة ا. فلة .. د اآلفي "

.راح عتطلػػػُع  ػػػ.ضعً. صػػرَخ  .مػػػد د.الر مػػرة أ ػػػرني فرمػػ  ا.ػػػ .ُض ا.ػػ.رَؽ مػػػف عدعػػ  علػػػ  ا.ط...ػػة 
مفتظػػرًا أْف عاتعػػ  فػػداء عكػػّذب ا.هػػ.ََس ا.ػػذل طيػػ  علػػػ  ا.ففػػ.سي أد.ػػ  كػػّؿ مػػفهـ  ػػد..ِ  فػػ   ًػػػر 
ا.ت. ..ت م ...عف  ت .عٍؿ مفض.ح, ا.تي.فَؿ عف ا.ه.َس ا.ك عر,  ت  أفقَذ رض. ا. ط.ط ا.م. ػؼ 

  عفم. أعلَف :
 " َ .ر  .فر إ.  ض.م .رؾ .زع.رة صدعق ي "

ا.َمعُع ا.ص.داء .ضـ عل.ف.ف رض. عل  تػا رِ   ػحعبلف ضػذا ا.  ػر, كػـ عػ.د.ا إ.ػ  مػ.  عفدض. تففَس 
 ك.ف.ا علع  .ازداد.ا اف.را ً. .ضـ عتذكر.ف م. َرن ف  ا. فلة :

 " عم..دعف عزراًعؿ فف   ع .ؼ مف َ .ر ا.ك.رلي "
 " مفعف عَع  ا.م.تيي ص ت  مكؿ ا. دعديي ا.  ع عاكؿ  ع  أ  .عيييي "

 .قت  .قد  ل.  ؟ م. ص.رؼ كر.ف .ا د عل  تاكعكه.ي " " .فت.ا
 " ط .ً. إذا ض.  رؽ  ت  أ.راؽ ا.ت.ا.عت مف ا.ت.ا.عت.ت ا...م ي "

 " مل..ف م. عصرؼ مف رات   ا..هرل كر.ف .ا د, ع رؽ  ت  ا. صؿي "
 " يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي "

 يييييييييييي "" يييييييييييييييييييييييييييييييي
ؿ .ض. اآلف معت ف  .قت ي "  " عم..دعف افتـ ت ك.ف َع ا.َر
  .ؿ  .مد د.الر  يضٍب ف..تفَت إ.ع  ا.َمعُع . ص.ٍت .ا د :

ؿ م.  .ؿ .ؾ رض. ا. ط.ط  اف   .فر إ.  ض.م .رؾي "" ع. أ   افت .عش تتف..ؿ َع ا  .َر
 مراضفً. : ضّب  .مد د.الر .ا فً.  . طً. ذراع  أم.ـ ا.َمعع, . .ؿ

 " أ طع إعدل إذا َ .ر م.ييييي "
 .ـ عكمؿ َملت , ..ك  ع.ط  م ررًا .ت. .ِ   .ؿ  ص.ٍت .اطئ :

 " ضؿ مف ا.م.ق.ؿ َ .ر م. عَ  ع تلـ رات   .ا.عـ.  م    ...هر ؟ "
ـّ ا.مكػػػ.َف .غػػػ.دَر  أ ف.ػػػِت ا.َمعػػػع ..ػػػـ ع ػػػتطْع أ ػػػد أفْ  َػػػة  عَػػػَد مهر ػػػً. مػػػف صػػػ ته.ي صػػػمٌت عػػػ

 كاف  عهرُب مف أمٍر  دا ف   كـِ ا.مؤكدي ا. .ض  ل ةً 
 

ـّ ا ت ػ.ـ ا..ػقّة مػف  ػ.ِد َكػة َ ػ.ر ا.كػ.رل فػ  كبلَػة ا.م ت.ػف   .ػد أف تػ كبلكُة أع.ـٍ مػرْت علػ  َ.
  ػػؿ ا..ػػرطة  صػػ  ة  .ػػض مػػف أصػػد .ء َ ػػ.ر ا.ػػذعف فقلػػ.ا .فػػ. ا.م.ػػهد ا.ػػذل عؤكػػد  ػػاّف َ ػػ.ر  ػػد 

تفلػػػعف,  عػػػث أّف  فػػػ.ف  ا. عػػػرة .ا.صػػػ .ف ا.تػػػ  فػػػ.رَؽ ا. عػػػ.ة  .ػػػد . ظػػػ.ٍت مػػػف ميػػػ.درِة آ ػػػر ا.م 
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ا ت دمْت تلؾ ا.لعلة التزاؿ عل  ا.ط...ة  عفم. ارتم  َ .ر عل  األرض ف.ت ً. ذراعع  .ضػ. ع ػدُؽ 
 إ.  ا. قِؼ  .عفعف مفت. تعفي

ا ترَح أ ػدضـ اإلتصػ.ؿ  .. ػف.رِة ا..را عػة .فقػِؿ ا.َكػة إ.ػ  ا..ػراؽ فَ. ػ  اإل تػراح  ػرفِض ا.َمعػع أ. 
األ ػػػؿ ا.تفصػػػَؿ مػػػف ضػػػذ  ا.م ػػػؤ..عة,  عفمػػػ. ا تػػػرَح ا.ػػػ .ض اآل ػػػر اإل ػػػراع  دففػػػ  فػػػ  ا.مق ػػػرة  علػػػ 

ـَ ا.َكػػِة . ػػعف ا ػػتكم.ِؿ إَػػراءات ت دعػػد  ػػ ب  اإل ػػبلمعة, .كػػّف إدارةض ا.م ت.ػػف  رفضػػْت ت ػػلع
 ا..ف.ةي أك.َر ضذا األمػُر ا.يمػ.َض .ا.رع ػَة فػ  ففػ.ِس ا.ػ .ض ا.ػذعف  ػدأْت م ػعبلتهـ تَتػرُح  صصػ.ً 
ـّ ت ػلعمف. ا.َكػة ا.تػ  فقلػْت إ.ػ   غرع ة, .كّف أمػرًا .ػـ ف.رفػ   ػد  ػدث غّعػَر  ػراَر إدارِة ا.م ت.ػف  .تػ
ػػػد فعهػػ. ا.مق ػػػرة ا.تركعػػةي . عفمػػػ. عػػ.د ا.م.ػػػع..ف أ ػػػعـ  مدعفػػة أ.دف ػػػ. ا.قرع ػػة مػػػف مػػدعفتف. .ا.تػػػ  تَ.

 مَلس ا.ف.ت ة ف  ا.مفزؿ ا.ك عري
 

  .ؿ أ ُد ا.َ.. عف ف  ا.ف.ت ة :
 ..ف إّف   ب ا..ف.ة اففَ.ر ف  ا.مخي "" عق. 

تطل.ُت إ.  ع...ر ا.َ..ِس أم.م  فرأعت  ع ت ـُ ف مفُت م. عد.ر ف  ذضف ي .ػـ عكػْف ع..ػ.ر . ػد  
.  كّؿ ا. .ضرعف .كّؿ مفهـ ع فػ  تصػرع ً. ال  ا.ذل تلقَؼ اإل..رَة فقد ارت مْت ا ت .م.ت عل  َ.

 عَرؤ عل  إعبلف  :
 .رل مّ ً.ي "" ا. مد   إف .َ .ر ا.ك

ف  ا.ع.ـ ا.ك.ف  مف أع.ـِ مَلس ا.ف.ت ة, . عفم. ك.ف ع د ا.زضر  ا..عخ  فَر عتل. " ع. أعته. ا.ففس 
.  إ.  ر ِؾ راضعًة مرضعة " د َؿ  .مد د.الر م رعً.ي ت. َؼ فػ  مفتصػِؼ ا.صػ..ِة  ا.مطمًفة اَر

فّزة  .فتظػػ.ِر  ػػم.ِع مػػ. .ضػػ. عضػػُع كفعػػ  علػػ   صػػر ي أفهػػ  ا.مقػػرئ تبل.تػػ  .اف.ػػدِت األفظػػ.ر م ػػت
.ِ  كاف  ع  ُث عف  ّر ك.مٍف فعه. كـ  .ؿ :   عق..   .مدي تطلَع ف  ا.َ.

 " تقرعر ا.م ت.ف  عق.ؿ إف َ .ر م.ت مقت.اًل  ضر ة عل  رأ  ي "
.ِ   .ضهـ ا. .ض مفتظػرعف أْف  أ دَث ضذا ا.  ُر ضّزة ف  ا.فف.س .راَح ا.َ.. .ف عتطل..ف ف  َ.

 مز ت  ا.كقعلة, غعر أف  راَح عؤكد ذ.ؾ  كقٍةي ع.لَف  .مد عف كذبِ 
  .ؿ أ د ا.َ.. عف :

 " ا. مد   إف  م. كفُت م.كـ ف  ا. فلةي "
 " فق.ؿ اآل ر :

 " .أف. كفُت م .فرًاي "
 " أف. أ.ؿ . ص غ.در ا.َل ةي "

.تهمػػِة  .ضكػػذا راح كػػّؿ .ػػ ص عػػذكر مكػػ.ف ت.اَػػدِ  فػػ  ا.لعلػػِة األ عػػرة .َ ػػ.ر .كافػػ  ع ػػ..ُؿ إ .ػػ.َد ا
عف , تهمة ا.قتؿ ا.تػ  .ػـ تتاكػد, .ػ.ال أّف ا..ػرطَة أَػرْت ت قعقػً. مػع األ.ػ .ِص ا.قػرع عف مػف َ ػ.ر 
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.ا.ذعف  ضر.ا ا. فلة, ..  ٍب فَهل  أغلَؽ ا.ت قعؽ د.ف م.رفة فتعَت ي ..ـ تمّر  .ن  ض.ة أع.ـ 
.ملػػِؼ ا.ت قعػػؽ  كافػػ  فػػْتاٌ  تم.مػػً. .غػػدا ا. ػػدعُث عػػف م.تػػ ِ علػػ  مػػ.ت َ ػػ.ر  تػػ  ط.عػػْت صػػف ت  

.اته.مػػ.ت تطػػ.ؿ ا.َمعػػعي .ألْف .ػػعس .َ ػػ.ر ا.كػػ.رل   ػػف.ت تُػػذكر, فقػػد صػػ.َر  ػػ.طر  ال عمػػّر علػػ  
 ا.َ.. عف إال كطرفٍة ع. رٍة أ.  عفم. ُتذكر ا. ر .ت أ. ا..فترع.ت, متر معف عل  ر.  ي

 
دتُػػ  متكػػ.رًا علػػ  ا.صػػ.فة, م. ػػكً. َرعػػدًة مػػف َراًػػد ا.م..ر  ضػػة ا..را عػػة د لػػُت علػػ  ع..ػػ.ر فَ.

.غ.ر ػػً. فػػ  ا.ضػػ ؾ ف  ػػ تُ  عضػػ ُؾ   ػػ ِب ا ػػـ ا.َرعػػدة,   ا..ػػراؽ ا.ػػدعمقراط   ي رمػػ  ا.َرعػػدة 
 .ض. عردد :

 " ص.ر َ .ر ا. رام  مف.ضؿي " 
 . عفم.  ا.ُت  عف ميزن كبلم , تف..َؿ ا.َرعدَة .راح عقرأ  ص.ٍت ع.ؿ :

  ملك.ػػ.ض  ا.ػػذل تػػ.ف   .ػػكؿ غػػ.مض " تف.ػػ  ا. ركػػة ا.دعمقراطعػػة فػػ  ا..ػػراؽ ا.مف.ضػػؿ َ ػػ.ر ُ لػػ
 ..ػدفم.رؾ  عػث عقػعـ الًَػً.ي .كمػ. ك.فػت ا. ػلطة ا.ف..ػعة ت .فػ  فػ   ع.تػ  فقػد أ .فهػ. م.تػ   عػػث 
أفهػػػ. رفضػػػْت دفػػػف َ ػػػد  ا.طػػػ.ضر فػػػ  األرض ا.تػػػ  ف.ضػػػؿ ا.فقعػػػد مػػػف أَػػػؿ تطهعرضػػػ. مػػػف ا.زمػػػرة 

فقػػدت ا. ركػػة ا.دعمقراطعػػة ا.ف..ػػعة ا.تػػ  تػػت كـ  ر ػػ.ب .ػػ. ف. األ ػػ ي . يعػػ.ب ا.مف.ضػػؿ َ ػػ.ر  ػػد 
ا..را عػة .ا. ركػػ.ت ا.ع ػػ.رعة مف.ضػػبًل .ػػرعفً. .ػػعس مػف ا. ػػهؿ ت..عضػػ , .كففػػ. ف..ضػػد ا.رفعػػؽ ا.را ػػؿ 
 اففػػ.  ف.اصػػؿ م ػػعرة ا.فضػػ.ؿ ا.تػػ  رضػػف  ع.تػػ  مػػف أَلهػػ.  تػػ  ت قعػػؽ  لػػـ .ػػ. ف.  ػػ..ت رر مػػف 

 ا.ف..عة .ا  .مة ا.فظ.ـ ا.دعمقراط  ف  عرا ف. ا..زعزي "
ا.َرعػػدة .اففَػػػَر  ..ضػػػ ؾ ك.فعػػةي .ػػػـ أ ػػػتطْع مَ.راتػػ  فػػػ  ا.ضػػػ ؾ فقػػد كفػػػُت أفكػػػر  رمػػ  ع..ػػػ.ر

 . تم.ِؿ ص ِة م. تف. ل  ا. .ض مف أّف َ .ر م.ت مقت.اًل, .َمف ذا ا.ذل .  مصل ة  .رتك.ِب ضػذا 
 ا.ف.ؿي ..ك  أ. َؼ ع...ر عف ا.م ..ية ف  ا.ض ؾ,  ا.ت  :

 " ضؿ ت.تقد  م.  عؿ عف مقتؿ َ .ر ؟ "
 إ.ّ    ر.ٍد .رّد  .ًبًل : تطلع

 " ..م.ذا أَرت ا..رطة ت قعقً. مع ا.ذعف ك.ف.ا م.  ف  ا. فلة .. .ـ عكف عفدض. .ؾ  .ألمر؟ "
 " .َمف .  مصل ة  قتؿ َ .ر ؟ "

هً. ا.  ا.بل أ د .كاف  أت دُث مع فف   :  صمَت .ض. عهز رأ   فاعدُت ا. ؤاؿ مَ.
 " َمف ترن  تؿ َ .ر ؟ "

 ر  .عفعف َ. ظتعف كـ  .ؿ :تطلع إ.ّ  ع... 
 " أف.ي "

ضػػ كُت   ػػ رعٍة مػػف مػػزاح ع..ػػ.ر, فضػػرَب ا.ط...ػػة  ق ضػػت  كػػـ أ.ػػ.ر   ػػ . ت  إ.ػػ  صػػدر  .ضػػ. 
 عتطلُع إ.ّ   فظراٍت ع تلُط فعه. ا.َد  ..َف.ف :
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 " أ .ؿ .ؾيي أف.يي أف. ا.ذل  تؿ َ .ري "
.ػَ.ر ا.ي.ر ػِة فػ  ا.ظػبلـ, مفصػتً. فهضُت مف ا.صػ.فِة ضػَرًا .. فػُت عفػد ا.ف.فػذة, أتطلػُع إ.ػ  األ
.دل .راح عت دث مع ك.ًف.ت  :  .هذع.ِف ع...ر ا.ذل تَ.ضَؿ َ.

" ت ػػللُت  .ػػد ميعػػب ا..ػػمس  قلعػػؿ إ.ػػ  ا.مق ػػرة ا.قرع ػػة مػػف ا.مفػػزؿ ا.ك عػػر .كفػػت أعػػرؼ أّف َ ػػ.ر 
.فػ    عَت.زض. ف  طرعق  إ.  ا.مفزؿيي .م ت   .دمً. مف َهة ا. .ب ا.صيعر فا ت اُت  لؼ .َرة

عػػدل  فعفػػة  عػػرة ف.رغػػةيي . عفمػػ. اَتػػ.زف    ضػػع  طػػ.ات ركضػػُت  لفػػ   تػػ  أصػػ  ُت علػػ   .ػػد 
 ط.ة مفػ يي صػر ُت  ػ  ف..تفػَت مػذع.رًا .  ػؿ أف عتهعػا . م.عػة فف ػ  كفػُت  ػد  ػددُت إ.عػ  ضػر ًة 
لػع عل  ض.مت يي ترفَا  لعبًل ..كف   ..ؿ ا.هَ.ـ عل  ف..تففت  لف  . ددُت إ.ع  ضر ة أ ػرن فتط

إ.  د.ف أف ع تطعع رفػع عػد يي اآلف  ػا تلؾ عػ.  ػ.فؿ يي  رامػ يي  ػذريي َ ػ.فيي  .ػرةيي ت. ػَؿ 
هػػ  .تركتػػ  ع ػػ..ؿ   ػػ  أف أتركػػ يي ركػػَع أمػػ.م  .ضػػ. ع ػػ..ؿ أف عقّ ػػؿ  ػػذاً يي ف صػػقُت علػػ  َ.

 ا.فه.ضيي .غ.درُت ا.مق رةي "
عػػدة عػػف ا..ا ػػع,  تػػ  ا تر ػػُت .ػػ.رُت  ا ػػ  .مػػ. .صػػَؿ ا. ػػ.ُؿ  ...ػػ.ر ا.ػػذل راح عت عػػُؿ أ.ػػع.ًء  .

 علع   .د تردٍد أْف عراََع ط ع ً. فف .فعً., ..ك  أ فَؼ . َع كبلم  علع   لُت :
 " صد ف , كلف.   .َة إ.  مراَ.ة ط عب فف .ف ي "

 " ييييييييييييييييييييييييييييييييييي "
 " ضؿ ت.تقد م. مّر  ف. عذضب د.ف أف عترؾ آك.رًا  ل عةي "

 ييييييييييييييييييييييييي "" ييييييييي
" عل  األ ؿ  ت صؿ عل  ا.تق.عد, .تت لص مف مراَ.ة ا. لدعة, .عفدض. عك.ف مػف  قػؾ ا. ػفر 

 .اإل .مة ف  أل  لد ت..ءي "
 " يييييييييييييييييييييييييييي "

 " أفَت   .َة إ.  ا. فر .ك ر ا..ز.ة ا.ت  أ طَت فف ؾ  ه.ي "
 ػػ.َب  قػػد  علػػّ   ػػد ارتفػػع, .صػػرُت كلمػػ. أعػػ.د .ػػعبًل .لم عػػت عفػػد  .ػػـ عَ فػػ  ..كفػػ  أدركػػُت أّف مف

ػػ.دل  ػػ.دل كػػاْف عت ػػدث مػػع فف ػػ  متَػػ.ضبًل َ. هػػ  .عقػػ.ـُ  اف.ػػ.ؿ تػػدّؿ علػػ  ففػػ.ر  مػػف َ. عقلػػُب َ.
تم.مً. أ. أْف عردد ع .راٍت م همًة, .ف  ا.ص .ح  عفم. ع تعقظ   ل  ُع دُث ضػًَة مفت.لػة إلعقػ.ظ  

ييي  ت  ا تط.ُت ا. صػ.ؿ علػ  غرفػٍة صػيعرة فػ  ا.َ.فػب اآل ػر مػف أ. عرفُع ص.ت ا.تلفزع.في
ا.مدعفػةي .علػ  ا.ػرغـ مػف أفهػ. تقػُع فػ  ا.طػ. ؽ ا. ػ.مس . مطػ ٍخ . مػ.ـ م.ػترؾ مػع فػزالء ا.يػرؼ 
ػدته.  ػبًل  األ رن .ا.ذعف ك.ف أغل هـ مف ا.مدمفعف عل  ا.م درات .ا. ػّراؽ .ا..ػ.ضرات, إال أفػ  َ.

ا.متقلػػبي تػػففَس كبلفػػ. ا.صػػ.داء .ضػػ. عػػت لُص مػػف عػػبء صػػ.    .لػػت لص مػػف ع..ػػ.ر .مزاَػػ  
.ع.دعػػ   كلمػػ.ِت مَ.ملػػة .ئل قػػ.ء علػػ  .ػػ.رة عبل تفػػ. ا.تػػ  أصػػ  ْت .اضعػػة َػػدًا  ػػؿ إّف إ ق.ءضػػ. أ. 

  ط.ه. ال ع.ف  .عًً. .كلعف.ي 
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.ت  أرا  . مي.درت  ..قت  .ـ أزر   .دض. إال مرًة .ا دة  .د   .ة ع.ر ع.مً., .ك.فت ا.مرة األ عرة ا
 فعه.ي
 

 " إذف ضذِ  ض  ا.دفم.رؾي "
 ا. لد ا.ذل ال ف.رُؼ عف  .عًً.  .ن  ر.دِة طق ِ  . ك.ع.ٍت  دعمٍة  م.ف.ض. مف غعرف., .عل  ا.رغـ

ـُ اآلف فعه. إال أفّ   .م.  م.ف.  ك.ف ا.. ع األك ر ف  فف. ف.ي مف أفف. فقع
 " ا.م.كلة .ع ت ف  ا.مك.في "
 مع ك.ًف.ت  ا.ص.متة, .عضعؼ : ك.ف ع...ر عردد كؿ .علةٍ 

 " ا.م.كلة زمفعةي "
 " يييييييييييييييييييي "

ـَ   ػد.ٍد .م ػ.فَر . ػرسييي ا..ػ..ـ ا.ك..ػث  " ا....ـ ا.ك..ث .عس  ق.ة َيرافعةيي .عس أ.ط.فً. أ. أ ػ..ع
 مر لة زمفعةي "

 " ييييييييييييييييييي "
 " أعف تقع ا.دفم.رؾ ؟ "

  اؿ أ دضـ .ك.ف ع.ف  :
 ف فقع ف ف ف  ا.دفم.رؾي "" أع

 ف... .رة .أف ا تلفت كلعً. إال أفه. .ا دة ف  َ.ضرض.ي
  .ؿ أ دضـ :
 " دعري "

  .ؿ اآل ر :
 " م. .ري "

 أم. أف. فقلُت :
" ف  ا..راِء ا.مهفدـِ يي ا.ف.افُذ تيد.  َفً. .فػ  ذاكػرِة األ.ػع.ِء تت ػُع  لػ.اٌت .ػ.غرٌة ي ا.طػ.ًُر ا.ػذل 

ا.َه.ُت   ؿ .ر.ع , ا.َه.ُت األ عرُة ا.ت  تفتظر ا.قمَر, ا.قمَر ا.زاًر ا.َرلء فّكر  ..هرِب صّدت  
ا.ذل عت لؿ كؿ م .ٍء  عف ا.ف.افذ كػ  عفكػَث ر. ػ  .ع.زعهػ.  ع.طػً. .لَهػ.ِت, ا.َهػ.ِت ا.تػ  تف ػُج 

ي ا..ػراُء امػرأٌة ع.رعػٌة, ف ػعِت ػ ا.َهػ.ُت, ا.ف.افػُذ, ا.طػ.ًُر, ا.قمػُر ييي ا.ػخ ػ  فف ػه. فػ  ا.قمػر كػؿ عػ.ـٍ
ـَ م.ته. تمك.اًلي ا..فق.ُء افز.ْت ف   فصه. ا.رم.ِد ترا ػُب ا..ػراَء .ضػ.َس ا.ف.افػِذ ا..ػ قةي   ضرته. .تقع

 أ تف  أكرلي  .صلٌة ع.طلٌة ت.عر إ.ّ  فاضعُعيي 
 ػ دّ.ف  ع. عراء !ي 

  لُت .لَه.ِت األ عرِة ػ آ رِة ا.ط.ًر ا.متمرِد ػ : 



 314 

 ػ افدف.  ! 
  ..ْت :

 ا..راء فض.ءي ػ .عس  لؼَ 
  لُت .ل.فق.ِء :
 ػ ا َر  !
  ..ْت :

 ػ .عس  .َد ا.رم.ِد ع.ٌبي
  لُت .ل.راِء :

 ػ ت.را 
  .َؿ :

 ػ عراً  ا.ذل عَ.ؿ  َفَؾ أككر إ.فًة .ر مًة يي أفَت ا.مف.تؽ   , أ عُر مف.تف ي
 ػ ..كف  أ عري

.ػػ.كٍس, .ألفػػَؾ أفػػَتيييي أفػػَت ػػػ ألفػػَؾ .ػػـ تت ػػْع مكلػػ , .ألفػػَؾ .ا ػػٌع  ػػبل َهػػ.ت, .ألفػػَؾ  ػػبل  مػػٍر م
ْف تهػػػرْب تهػػػرْب مكػػػؿ ففػػػٍؽ, تظػػػفُّ أف .صػػػ راًَؾ ف ػػػيً. ع ػػػُع  ا.مقتفػػػ  أكػػػرَؾ مكػػػؿ عت ػػػٍة  ػػػر.ف, .ا 
مر.رَؾ, أعه. ا. ّ .ُر ا.ضرعر, ا.ظ.مُئ مكؿ  دٍح, أعة  .صػلٍة  ػتق.د ا.مراكػَب إ.عػَؾ ؟ أفػَت ا.مت.كػر 

ـَ آكػ.رَؾ تَػدف   مركزَؾ, ا.داًر  ..َؾ, ا.را ـ م.معػ.ءَؾ, ا. ػ.فر  ض..عػًة فػ  ا.ػر.حي  ػعف تمػعُط .كػ.
.أّفػػ  تر ػػْؿ فافػػ. غر تػػَؾ, أفػػ. ا.ػػدـُ ا.متصػػ.عُد فػػ  .ػػراععف تمك..ػػَؾ, . ػػع.ََؾ األ.عػػؼي  عفمػػ. أغػػراَؾ 
اإل  .ُر ف عَت  .ف ا.ق.َع مق رٌة .رضة, أغراَؾ صراخ .ؤ.ػؤٍة أ ػعرٍة فاطلقػَت  ػرا ه. .ت ػكَف ا.َصػَدَفةي 

ر   عف فكرٍة ت مله. إ.  َزِر ا.كبلـِ .ف ػعَت أف ا.فضػ.َء تف ػرُ  عكػٌة ت.ػزُؼ   كَت ف  َم.َـِ ا.ي
ا. ػػراَب  ػػا .اِس  ػػزٍحي ت ػػ.ُؽ  طعػػَع فرا.ػػ.ٍت إ.ػػ  مهػػِد كه..تػػَؾ .ا.  ػػُر ع.ػػرُؽ  .. ػػفِف ا...ًػػدِة إ.ػػ  

آل.ئي َزِر ا.كبلـي ف عَتييي ف عَت  فعفتَؾ ا.م ملَة  ..فكرِة .ا.فرا.ػ.ِت .صػ..َ.ف.تَؾ ا.مرصػ.ِة  ػ..
كفػػَت ك ػػ..ٍؽ ضػػرعٍر عضػػ ء ف ػػَؿ ا.َ. ػػدعفييي .اآلفييي ا ػػرْأ مػػ.ذا ُكتػػَب علػػ  َ ػػعِف أعصػػ.رَؾ : 

 ت كف    يي ت عطَؾ َه.ت يي أعه. ا..فك .ُت ا.مت.اطُئ مع ا.قمرييي "
 

ػػ.دِ  إال كَكػػٍة  ػػ.دِ يي .ػػف ع.كػػَر علػػ  َ. غر ػػٌة .ا.ػػداًرة تضػػعُؽيي تضػػعُؽيي .ا.كػػّؿ ضفػػ. ع  ػػُث عػػف َ.
ػ.ٍد ًز قػ  عػركُف إ.عػ  .عففلػَت تكعُر ا. يكع.ف ف  فف.ِس ا... رعف, .ف  أفضِؿ األ .اِؿ  ع.كُر علػ  َ.

مف   ضِة ا.مك.ف   أ. مػف   ضػِة ا.زمػ.ِف كمػ. عصػّر ع..ػ.ر علػ  ت ػمعت    متػ  .ػ.ء ُملقعػً. عػف 
 فف   صداَع ا.رأِس ا.ذل ت     ا. عرةي 

 " فت.اءاتي "
 " الي "
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 ع.ترُض ع...ر .ع تدرُؾ :
 كآ.عؿ عل   رعطِة ا. ع.ضي "" 

.مػػف ضػػذا اإلرت ػػ.ِؾ .ضػػذِ  ا..ز.ػػة تػػات   ل ػػلُة األ طػػ.ء ا.تػػ  ت ػػعُط  ػػ.ألعزؿ ا. ػػ..ـِ فػػ  ا.طعػػراف, 
.كلم.  طَع  ا ف.ف   عطً. مف ا..رِؾ ا.ملتػّؼ علعػ  .  ػَب أفػ  أصػ ا  ػ.درًا علػ  اإلفػبلِت  ػقطْت 

ا..ز.ِة مف أ ط.ً  ا.ت  تتض.عُؼ, ع ػقُط  علع  . كة أ رني . عفم. ع تكعُف إ.   در  .عهرُب إ. 
ه  مه.مً. فعظّف  ػاّف  ف  فّخ ا.. دة .ع.اََ  فف   ف  مرآٍة عتدا ُؿ فعه. ا.م.ض   .. .ضر .عرن َ.

 ا.مرآَة مك .رةي
فم. ف  ا.زم.في "  " أ.ـ أ ْؿ إّف ا.م.كلة .عس ف  ا.مك.ف .ا 

إال أفػ  ال أَػَد مفػرًا مػف ا.رضػ.ِخ إ.ػ  عق.ُؿ ع...ر, .عل  ا.رغـ مف أف  أضػرُب مػف اإلتفػ.ِؽ م.ػ  
 آراًِ  ا.يرع ة فاصمُتي

َ  ت.ظ ي "  " .ع ت ا.مرآة مك .رًة  ؿ إف ا.َ.
 " يييييييييييييييييييييييييييييييي "

ػػ.ف مػػف  مػػ.ـٍ  .ل.ز.ػػِة راً ػػٌة عففػػٌة كراً ػػِة غرفػػٍة مهَػػ.رة أ. زرع ػػة أ.يييي مػػ. .ري مػػرًة .ف ػػف  .َر
دتُػ  عتفػؽ م.ػ  عم.م  ف  طهراف  لُت .....  ر, إّف .راً ة ا. ّم.ـ ا.ترك  عف.فًة تكعُر . ق , فَ.

مف ػػػرًا األمػػػَر  طيعػػػ.ِف راً ػػػة األَ ػػػ.د ا.زف ػػػةي .ألف األَف ػػػ  ضفػػػ. م كػػػ.ـ  ...ز.ػػػِة . ػػػزفِخ َكتػػػِ  
ا.متف  ة فاف  مفت.ظ ط.اؿ ا.. ػت ال عهػدأ َ ػُد   تػ  .ػ. ضػ.ََع ف ػ.َء ا.ير ػة كلهػفي .مػف ضفػ., 

هػِ  .مف ضذا ا.َ.ِع ا .ك.مِف فػ  ا.ػففس علقػ  ا.لػ.ـَ علػ  ا.مػرآِة   األفكػ    ا.تػ  ُتظهػر .ػ  صػ.رَة َ.
 م..ضًة ظفً. مف   اّف ا.مرآَة ض  ا.مك .رةي

 عتَمُع ا.بلًَ.ف متكد عف عل   .ضهـ ف  زا.عِة ا.مك.ف فت مُع ف.رَة أ  .رضـ :
 "  تؿ فبلف صدعقت  ألفه. تركته. إ.  ع.عؽ آ ري "

 كعً. ف  ا.دع ك.    ب امرأٍةي "" فبلف ط.ف دفم.ر 
.  األَ.فبي "  " ا. .فة ا.فبلفعة أغلقت أ .ا ه.  َ.

 " كّؿ ا.دفم.ركع.ت ع.ضراتي "
 " فبلف  .فر إ.  ا.ميرب ك  عتز.جي"

 " عم..د  فتعف, .مف ت صؿ عل  اإل .مة  تترك ي "
 "   .بي "
 "   .بي"

 " كؿ ا.ف .ء   .بي "
 " يييييييييييييييييييييييي "
 " ييييييييييييييييييييييي "
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 " ت. فْت ا. رب ا..را عة اإلعرافعةي "
 "  ع .ا ضف., صداـ طلع مفه.ي "

 " .عف ا.ل  راضف.ا عل  عم.مة ا. معف ي "
 " عم..د كؿ ا. ع. عف   .بي"
 " يييييييييييييييييييييييي "
 " يييييييييييييييييييييييي "

 
ترا ػ   م ػػ.ذاِة ا.فهػر عصػػُؿ ا.مدعفػة  ..مكت ػػة ا...مػة, كفػػُت  فػ  ا.َ.فػػِب ا.َفػ.   مػػف ا.مدعفػِة .ػػ.رعٌ 

أ ط.  ع.معً. . دل فا.تق   ....ر, َ.. ً. عل   .فِة ا.فهر, .اض.ً.  عف  . عِ  كع ً. ملعًػً.  قفػ.ف  
ا. عرةي أتَ.ضل  مػرًة .مػ. أْف اَتػ.ز  عصػرُخ  لفػ  مت. ػبًل أْف أ.ػ.رك  . .ػت , .مػرًة أمػّر مػف أم.مػ  

 ات. ُؿ  ِ  أْف ع..ركف  ضع.ع , .ضكذايييفعتَ.ضلف  ف
ا.ليػػُة تضػػعُؽ  عففػػ. علػػ  ا.ػػرغـ مػػف أّف  عففػػ.  .م. ػػً. ضػػ مً. مػػف األفكػػ.ر .ا.ػػذكرع.ت, ..كػػف كَمػػْف 
عت ػػدُث مػػع فف ػػ  عقػػُؼ أ ػػدف.   ..ػػة اآل ػػر مك.ػػ.َؼ ا.ف.اعػػ. كاففػػ. فػػرن ا.فكػػرَة .ضػػ. تػػد.ُر فػػ  ا.ػػرأس 

 .  ؿ أْف عفطَؽ  ه. أ دف.ي
 ذكر األ.ز  رأ   األ ضر .صدر  ا.مفقط  فق.ط ذض عة أَمؿ مف أفك. ي " " ت.رؼ ع...ر

ارتفػػَع صػػ.ت   ..ضػػ ؾ, فػػ..فكرُة  ػػد  طػػرْت فػػ  ذضفػػ   ..تاكعػػد .ضػػ. عتامػػُؿ كػػّؿ عػػ.ـ مفظػػَر األ.ز 
 ا. . ا ف  ا.فهر, إال أف  .ـ عترؾ ا.مبل ظَة ا... رة تمّر د.ف أْف عقل ه.  م. ت.ته  فف   :

 في "" ..كف  غ   .أرع
 " كعؼ ؟ "

 " افظْر إ.  ذكر اإل.ز ضذا! "
 .أ..َر إ.  ذكٍر عط.رد أفك  .ض  تتملُص مف ي

" مفػػذ أككػػر مػػف  ػػ.عة .ضػػ. عطػػ.رد أفكػػ.  .ضػػ  ترفضػػ , .كفػػ   ػػبل أعػػة كرامػػة أ. عػػزة ففػػسيي إفظػػْر! 
  ارم  إ.ع   ط.ة   زيي .ف عاكله.  ؿ  عقدمه. إ.  األفك ي "

 "" أال ت.تقد أف  َفتؿ أ.ز ؟ 
  ا.ُت م..ك ً. فاَ.َب د.ف تفكعر :

 " ال, إف  ك.ًف ر عصيي إف  عت. ؿيي عتملؽيي"
ـَ  عفي ضَػ فَاًة ض َط ذكُر أ.ّز ك.ٍف, افز.َؽ عل   ػطِا ا.مػ.ء  ر.ػ. ٍة  تػ  ا ػتقّر  ػ..قرب مػف ا.ػزَ.

هػر, .مػ. عل  األفك  ف. رًا رأ ه. عدة مػراٍت كػـ أف.ػَب مفقػ.ر  فػ  ر  تهػ.  ػ. بًل إع.ضػ. إ.ػ   .فػِة ا.ف
ػػ. مػػف ا.مػػ.ء  تػػ  ركػػَب علػػ  ظهرضػػ. .ضػػ  ت ػػ..ُؿ اإلفػػبلت مفػػ  إال أفػػ  ا ػػتط.َع أْف عكّ ػػَت  أْف  َر
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َ ػػدض. علػػ  األرض  قػػ.ٍةي ا ػػتر ْت ت تػػ  .ضػػ. عهتػػّز علعهػػ. مفرغػػً. .ػػه.ت  فعهػػ.  .فػػٍؼ .ك رعػػ.ءي 
 ففَض رع.  كـ رفَع َف. ع  .ط.َر إ.  ا.َهة ا.ت  َ.ء مفه.ي

 .ٍة كاف   د أ رَز افتص.رًا .راح عردد :تطلَع ع...ر إ.ّ   ف.
 " إذا م. ذض َت إ.  ا.ف .ء فبل تفَس ا. .طييي عق.ؿ فعت. ي "

 
ـُ تمض ييي صف .ُر مع.ٍ  ع.طػؿ, عقطػُر  حعقػ.ٍع رتعػٍب عقتػُؿ ا.يفػ.ة .عيػرُز ا.كػ. .َس عمعقػً. فػ   األع.

ـُ تف.صػعُل  .تتفػ.كُر ر.ِح ا. .ضِد, .كلم. فهَض ف  ظبلـِ أع.مِ  إلصبلِح ا. لػؿ, عػرتطـُ   فف ػِ  فتته.ػ
ف  ا.مك.ِف ا.يرعبي .ـ ع َؽ أم.م   .ن أْف ع .ػَ. أذفعػِ   قطػٍف ضر ػً. مػف األصػ.اِت ا.تػ  ت .صػر , 

 ف..زّفة  افرا ه. .. .صه. ال ت.فع   . ء  .ن ا.ضَعِج ا.ذل عف ُر ا.ر.حي
ً.  .دمػً. مػف األفػِؽ ا.قصػ  أمػبًل  .اُؼ ا. ركِة اآل فِة تتصدُع ت ت أ داـِ ا..ا ِؼ ا.ذل عفتظػُر .ػراع

فػ  اإل  ػ.ِر فػػ  طرعػِؽ ا..ػػ.دةييي .ا. ركػُة تت ػػُعي .علػ  ا.ػػرغـ مػف إت ػػ.عه. فػاّف م.ءضػػ. .ػعس راكػػدًا 
ف  ػػب  ػػؿ ضػػ. متَمػػدي  َػػٌر .ا ػػٌد ال عكفػػ  إلعق.ظػػ ي إفػػ    .َػػٍة إ.ػػ  صػػ.عقٍة تهطػػُؿ علعػػ ييي 

 ػػرُؽ ظبلمػػً. ضفد ػػً. ع ػػعُط  ػػ..ر.ح, ..ّلهػػ. .ضكػػذا, كػػ.ف ا.َمعػػُع  .فتظػػ.ِر تلػػؾ ا.صػػ.عقة ا.تػػ  ر مػػ. ت
 تفعُر م .فًة فع تدّؿ ا.ض.ًُع عل   ط.ت ييي

ف   دِء ا.مفف  كّف. ف  ُث ف  ا.قػ.م.ِس عػف مفػردٍة تصػُؼ ا.م.فػ  فػ  ا.ليػة األ ػرن, ف ػف اآلتػعف 
مػف .يػٍة   لػ   ي ػ.ِر ا. ػرِب .رمػِؿ ا.صػ راِء . ػزف األ ػرنييي فمضػ   قص.صػِة .رٍؽ تاتعفػ. مػػف 

طػػراِؼ األرِض كمف.ػػ.ٍر  ػػرلييي فتهَػػ  أ رفهػػ. كػػ  فرتػػَب ا ػػمً. مػػف األ ػػم.ء األ..ػػ ييي ف طػػئ أ
ف  ا.لفظيي   ال  اس    ت  تراكمْت عفدف. مفردات ف.فرة ف  .يٍة غ.مضةييي .اآلف . د مّر علعفػ. 

. مػ.  ػد . ٌت ك.ٍؼ .ك  فدرَؾ ا.ليَة األ رن, غعر أفف. كلمػ. أضػفف. إ.ػ   .م. ػف. مفػردًة َدعػدة ف ػعف
ـُ ف  ذكر األ م.ء ا.َدعدةي  ت.لمف.   . قً.ييي .ضكذاييي ذاكرٌة مفت.ظٌة ..كف  بل َ د, .. .ٌف عتل.ك

 
كػػ.ف ا.ػػ .ُض عػػراضُف علػػ  فه.عػػِة ا. ػػرب ا..را عػػة اإلعرافعػػة, مػػفهـ َمػػْف تصػػ.َر أّف فه.عػػة مفف.فػػ. رضػػٌف 

علػػػ  َ هػػػ.ِت ا.قتػػػ.ِؿ  تػػػ  ع.ػػػّد   فه.عػػػة ا. ػػػرب, فمػػػ. أْف ع ػػػمَع  .فتصػػػ.ٍر ع ػػػرزُ  ا.َػػػعُش اإلعرافػػػ 
 ق.ً   ا ت.دادًا .ل.ػ.دةي فقػد صػّدَؽ  َه..ػٍة مػ. كػ.ف عػردد  ا. معفػ  .ت. .ػ  رف ػفَ.ف  أ.  ػ.أل رن 
أفػػ  صػػّدؽ .ضمػػ , غعػػر أّف ا. ػػرَب افتهػػْت ..ػػـ عفتػػِ  ا.مففػػ ,  ػػؿ إّف ت. فهػػ. .ػػـ عتػػرْؾ أكػػرًا فػػ  ففػػِس 

 َة األ.. يا.مفف , كاف   .رَج ا.م..د.ة ا.ت  ت.فع   ..در 
 فت.ف مرت. عل  فه.عػِة ا. ػرب اإلعرافعػةيي فتػرة ك.فعػة إل فػ.ِع ضػذا ا.م ػ.فر أْف عليػ  .ضمػ  أ. علػ  
لػػػ  إ.ػػػ  أَػػػٍؿ غعػػػر م ػػػّم  فعؤكػػػُث  عتػػػ  .عرتػػػُب  زافػػػَة مبل  ػػػ  ا.مرمعػػػِة علػػػ  األرض  األ ػػػؿ عَؤ

 ا ت.دادًا .ل..دةي
 " ضؿ ع..د.ف ؟ "
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 " ال أظفي "
 " .قد اعت.د.ا ا..ضـي "

 .ك  ع ق.ا  .فتظ.ر ا.ص.اعؽي " "
..كف ضذ  ا.مرة ك.فػْت صػ.عقُة ا.ػ.ضـ ا.تػ  ضطلػْت علػ   ركتػِ  ا.راكػدة أك ػر ممػ. عت عػؿ, ف ػداًل مػف 

 أْف ت رَؾ مع.ض  ا.راكدة  قطْت علع ي
.  اَتراِر ا.ت. ..تي  ع.َد ا..را ع.ف إ.  د.اًرضـ .ا 

 " .م.ذا  .د ا تبلؿ صداـ .لك.عت ؟ "
ضمػػػِ ,  ػػػؿ إ.ػػػ  .ضػػػـِ .طفػػػِ  ا.ػػػذل  عفتصػػػُريي  عفتصػػػُر علػػػ  َعػػػ.ِش األرِض ا.ػػػ .ض عػػػ.د إ.ػػػ  . 

 .ط ةييي .افت.َظ ا....ُر ا..طف   .فتظ.ِر رؤعة ا.دـِ ا.ذل  ع ػعُؿ علػ  أف ػ.ِذ ا.ػ بلِد ا.تػ  .ػـ تكػف 
 ع.مً. عذراء مذ أفَ تف., غعر أّف أ ف.ءض. ا.يع.رعف عرّ ..ف .ه.  ك.رًة كلم. أفتضْت  ك.رُته.ي

اآل ر افت.  فقد ع.دْت إ.ع  .ه.ُة ا.مراضف.ت, فه. .اكؽ ضذ  ا.مرة مف ا.ر ا, ألفػ  عػراضُف  .ا. .ُض 
 اآلف عل   ص.ٍف أمرعك , ال ع  ق   ص.ف آ ري

عَف ال عػػر طهـ  ..ل. ػػة  .مػػ.  ػػعف ضػػذا .ذاؾ عقػػُؼ ا.صػػمُت فػػ  زا.عػػة ا.مكػػ.ف, عرفػػ.   ػػزٍف إ.ػػ  متفػػَر
.ألفهـ مفف.ل.ف  صراِع ا.متبلكمعف فقد را ْت أكفهـ ػ .ضـ  .ن افف..ِؿ ا.متف.ط عف .أ.ـِ ا.  .رةييي 

ػػَ  ا.لكمػػ.ِت .لفضػػ.ء, .ألّف فضػػ.َء ا.ػػداًرِة ضػػعٌؽ فقػػد  َّ  ػػ.رج ا. ل ػػة ػ ترتفػػُع د.فمػػ. إرادٍة مػػفهـ .ت.
عف . ..ِت ا.دم.ُء مف األف.ِؼ .األف.ا , فم. كػ.ف مفػ   ػ.ن ا تعػ.ِر ا.هػر.ب,  ت.. كْت أكّؼ ا.متفَر

ػػ.ف  ػػ ؼَ ر أْف تفتهػػ.اإلفػػز.اء  .فتظػػ. افف.ػػ..هـ, .ضػػذا مػػ. كػػ.ف مػػف أمػػِر    ا.ل. ػػُة أ. عػػدرؾ ا.متفَر
 ع...ر ا.ذل ا تف  مفذ ا.ك.ف  مف آبي

 
ك.ف ا.طقُس  . فً. عل  غعر ا...دة, فف ف اآلف ف  فه.عِة .هر آب,  عفم. اتصلْت    ا.ص فعُة 

ً. عػػف رأل ا.بلًَػػعف ا..ػػرا ععف ا..ػػ. ة ا.تػػ  ت.مػػؿ فػػ  َرعػػدة   ف.علػػ    .ا.تػػ  ك.فػػْت ت.ػػد رع .رت.َػػ
ا.مقعمػػعف فػػ  ا.مدعفػػة  ػػ.ؿ ا.يػػز. ا..را ػػ  .لك.عػػت .عػػف ا ػػت.داِد َعػػ.ش ا..ػػ..ـ ..ػػّف ا. ػػرب علػػ  
ا..ػػراؽ .ر مػػ. ا ػػق.ِط فظػػ.ـِ صػػداـ   ػػعفي طل ػػْت مفػػ  أْف فكمػػَؿ مػػ. ف.تهػػ. أْف ت ػػاؿ عفػػ   ػػ.ألمس, 

ز.رف  ف  .قت ي ر  ُت  ه.  ل . ػٍة .ك رعػ.ٍء .ألفه. ترعد افَ.َز ا.مق..ة  ا رِع . ت فقد ا تر ْت أْف ت
 ممز.ٍج  .فت..ِؿ ا. زِف .ا.يضِب .م. ع دُث ف   لدلي

اضتػػػزاٌز  فعػػػٌؼ فػػػ  ا.ك رعػػػ.ء  ػػػدَث,  عفمػػػ. .ػػػ.رُت  ػػػافف  أففػػػرُد  َ ػػػِد أفكػػػ  طػػػ.ٍغ  .فف.افػػػ , َ ػػػد 
تف  ػُر .تتػرَؾ ف.ض.ل ال عفت.ؿ ا.تمرَد علػ  أ ػِر ا.كعػ.ب,  ػؿ إّف ا.كعػ.َب فف ػه. ت َػُؿ عػف أ ػرِ  ف

ا.فهػػدعف ع.ػػّ..ف  ر ػػً. فػػ  عػػعِف ا.ظػػ.مئ, . ػػ. عف متف. ػػقتعف ك ػػ.   الع ػػة تػػفٍس ع ػػعُؿ .همػػ. ..ػػ.ُب 
ّدعػػػػِة ا.ػػػػذل ال عَعػػػػد  ػػػػ.ن ا.تلصػػػػصي تصػػػػدّ  َع َػػػػداُر ا.ك رعػػػػ.ء ا.ػػػػذل  ...ػػػػُت تدععمػػػػ   ػػػػ.. زِف َ.

فه.َر ا.َػداُر  عفمػ. ا.م. ؼ, م. ؼ ا.مفكِر ا.ف  .ل ا.مت ضِر .ض. عرن  بلد  مهددًة  ..تدمعرييي ا
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َل ػػْت   ػػ..ت  علػػ  ا.ط...ػػِة ا.صػػيعرة فك.فػػِت ا.م ػػ.فُة ا.ف.صػػلُة  ػػعف أرف ػػِة أففػػ  .فهػػدعه. ا..ػػ.رععف 
ّؼ رعق  .ا. عَ.رة .ـ تف.رْؽ عدل م ..اًل د.زفة ا.قلؽ   ض.ة  فتمتراتي ا تلطْت أفف. ف.  . فًة َ.

ل.كمػػِت ا.كلمػػ.ُت علػػ  . ػػ.ف  ا.م.قػػ.د ا.ػػذل  ػػدا .اضػػ ً. فػػ  اضتػػزاِز رك تػػّ  د.فمػػ. .ػػ..ر مفػػ , .ت
 ..دض.ةي أدركْت ذ.ؾ فرا ْت تضُع كفه. عل  فهدعه. كلم. اف فْت عل  ا.ط...ِة .لكت. ػة, .كػف ذ.ػؾ 
.ـ عيّعر مف األمر .عًً. فتف.رته. ا.قصػعرة ا.تػ  اف  ػرْت  َل ػته. .ػـ ت.ػد تيطػ  .ػعًً.ي  ...ػُت أْف 

َ.فَة عػدل .ضػ  ت مػُؿ  خ إل ض.ر ا.قه.ةي غعر أّف ارتأتم. َؾ  لعبًلي فهضُت مراٍت عدة إ.  ا.مط
ك.فػػتء ت.ػػعُر إ.ػػ  ارت ػػ.ك   .ضػػ.حي  ...ػػْت أْف تػػ.   .ػػ   افهػػ. .ػػـ تل ػػَظ ارت ػػ.ك ,  كػػ.َب ا.قهػػ.ةِ 

فرا ْت تتطلُع  عف . ظة .أ رن إ.  ا.ل. .ت ا.م.لقة عل  ا.َدار أ. تقّلب كت. ً. ال تفهـُ مف .يتػ  
 فدْت مقدرته. عل  ا.ت .عؿ :.عًً.,  ت   ا.تف   .د أْف ف

 " ضؿ أفَت مرعض ؟ "
 " الي "

  لُت  .رت .ِؾ ا.َ.فِؿ مف غف.تِ ي
 " ضؿ ت..ُر  ..ت.ب ؟ "
 .  ؿ أْف أَع ه.,  ..ْت :

.دلي "  " أـ أفؾ ت..ر  .إل راج مف َ.
..ت  ا.ت  ك.دْت ُتهـز ف .درْت  ..هَ.ـ كدف.ٍع  عػف عفدض. افتفظْت ك رع.ً  مداف.ة عف فف ه., .َر

فف ه. ف  ا.ل ظ.ت األ عرةي تطل.ُت إ.عه.    ..ٍة .أف. أغرز فظراٍت  .دًة ف  ععفعه. ف.َ.ف  أفهػ. 
 تراَ.ْت مفذ ا.ط.فة األ..  فقلُت  ص.ت .اطئ .كف  كقٍة .أرع عة :

" أعرُؼ أّف صداـ   عف  د.ل َلػؼ غػزا ا.ك.عػت طم.ػً.  آ ػ.ر ففطهػ. .ا ت.راضػً. . ػط.ِة ف ..تػ , 
همفػػ  آ ػػ.ر ا.ػػففط .ال  ػػزاًف األرض ..كػػف مػػ.ذا أف.ػػُؿ إذ .ض ػػَؾ   كػػّؿ آ ػػ.ر ا.َمػػ.ؿ أمػػ. أفػػ. فػػبل ت

 ضذلي "
ػػػ.ء أْف أععػػػَد مػػػ.  لتػػػ  فاعػػػدُت د.ف أْف أف ػػػ  كلمػػػًة ممػػػ.  لػػػُت علػػػ  ا.ػػػرغـ مػػػف أّف  طل ػػػْت مفػػػ   َر

رامعػػًة  ا.َملػػة َػػ.ءْت إ.ه.مػػً. آفعػػً.ي ت. فػػْت  لػػعبًل .كػػ  ت ػػت.عَب مػػ.  لتػػ  كػػـ اففَػػرْت  ضػػ كٍة ر عقػػة
ػ.ِت ع عػر .مط ػ.ٍت  َ دض. إ.  م فد ا.ص.فة ف.فت.َر ..رض. األ.قر ف  فض.ء ا.يرفػة م ػدكً. مَ.
هه.  كلتػ. كفعهػ. .ضػ  تهػّز كتفعهػ.  َ.عة ض َط عل  أكرض.  ل   فت. كُت  م فدل ا.كر  ي غطْت َ.

.عًً. ف.عًً.  تػ    مرٍح .كقةي تطل.ْت إ.ّ  . د الَح ف  ععفعه. ...ٌع ذض   .ا ت .مٌة ر عقة تقّلصتْ 
   ُت أفه.  تفهُض غ.ض ًةي  للْت .فتعه.  طرِؼ . .فه.  ...ًة رعقه.  صػ.. ٍة . ػد ارتفػَع صػدرض. 
 زفػػرٍة مكت.مػػةي امتػػدْت عػػدض. إ.ػػ  عل ػػِة ا. ػػَ.ًري تف...ػػْت .ا ػػدًة .را ػػْت تففػػُث د .فهػػ. إ.ػػ  األعلػػ  

امتػػػػدْت عػػػػدض. م. ػػػػكًة كفػػػػ   ر ػػػػٍة د.اًػػػػَر د.اًػػػػَر ترتفػػػػُع إ.ػػػػ  ا. ػػػػقؼ .تتبل.ػػػػ  كمػػػػ. ا.  ػػػػرات, كػػػػـ 
ف. تضفُت كفه.  كف  األ رني أغمضْت ععفعه. فهدأْت أفف.    .د أْف تاكدُت مف إعَ. ه.  يز.  
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أ. عل  األ ؿ عدـ غض ه.ي  ّر ْت .فتعه. فتقدمُت  َػرأة ا ػت.دادًا .لق لػة, غعػر أفهػ. تراَ.ػْت  لػعبًل 
 . ص.ٍت أفك.ل مرٍح .ميف.ج  ا.تف  :

   ا.ذل ف.َؿ  ؾ ذ.ؾ أـ ا.طقس ا. .ر ؟ "" أ قً. َم..
 " َم..ِؾ .ا.طقس ا. .ر .يييي "

كدُت أ .ُؿ " .ا. رم.ف ا.ذل عف ر عظػ.م  " إال أفػ  تراَ.ػُت م ػت.عدًا ضعًػَة ا.ك رعػ.ء ا.تػ   ػ.زْت 
عل  . ء مف االفتص.ر ف. ت..دْت ف..ته.ي رف.ُت كفه. .ط .ُت   لة علعه. .أف. أتطلُع ف  ععفعه. 

 ه. تفهعدٌة  ...ْت كتم.فه. فق..ْت  .كٍؿ ع.    ..َّد :ففدْت عف
 " ال أعتقد    ب َم..   ؿ    ب ا.طقس ا. . في "

 كـ أردفْت :
 "  د.عؿ أف  أ..ر  ففس ...رؾي "

..ة فّظة :  .ـ أدرْؾ ميزن كبلمه. إال  .د  عف, فقلُت  َر
 " ال تت.اض. يي ال أ ب ا.ت.اضعي "

 األمر ف  كبلم  .األف. ا.متف. رة   .اًه. فاعدُت ا.َملة : رع.ف م. افت هُت إ.  صعيِة 
 " أعف  أفؾ .طعفةي "

تطل.ػػْت إ.ػػػّ   صػػػمٍت كافػػػ  عفػػػذُر  ..صػػػفٍة  ػػتقل.ف  مػػػف مكػػػ.ف ي دعكػػػْت  ػػػعَ.رته. فػػػ  ا.مففضػػػِة 
ف.ػ.رُت   ػػ.ؼ مػف أفهػػ.  ػػتي.دُر ا.مكػ.ف, غعػػر أفهػػ. م ػكْت أطػػراؼ  معصػػه. ا. رعػرل  عػػدعه. مػػف 

.   ػػ طء مم. ػػٍؽ ف ػػ.َف  صػػرض. .فهػػداض., .ارتفػػع .ػػعًً. ف.ػػعًً. .ع ػػرج رأ ػػه. كافهػػ. ا. صػػر, راف.ػػًة إعػػ
ت..ػػد أمػػ.م ي تَمػػَد دمػػ  .أفػػ. أتطلػػُع إ.عهػػ. ع.رعػػة تم.مػػً. كقطػػ.ٍؼ دافعػػة تتػػد.  علػػ  فػػـِ ا.را ػػد ت ػػت 

  درِة ا.ُم.ته ي ا ت مْت  .م.تٍة مف ارت .ك , كـ  ..ْت  لطؼ :
 "" ضؿ ت ما .  أْف أضدعَؾ َ دل ؟ 

ػػّؼ  لقػػ   ػػ.عبًل كػػاف  ا تفقػػُت  َملػػٍة   ...ػػُت ا.فطػػَؽ إال أّف ا.كلمػػ.ِت تَمػػدْت فػػ   فَرتػػ , َ.
 عصّعة عل  ا. ر.جي ..رْت  ذ.ؾ فاض.فْت ض. كة :
 " ييي ..كف د.فم. غز. فاف. أ .ؼ مف ا..را ععفي "

 مدْت عدض. م. كًة ذراع  .فهضْت .ض  ت اُؿ عف غرفة ف.م ي
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
عػػدف. إ.ػػ  ا.صػػ..ِة ر. ػػعف ت لقػػ.ف  ..ف.ػػ.ةي ارتػػدْت كع. هػػ. .تف...فػػ.  ػػعَ.رتعف . ػػدأف. ا..مػػَؿ  ف.ػػ.طي 
م.ؿ .عّفةي أدارْت .  صف َة  دض. فط. ُت  عفد ا. .ِب ا. .َر  . فْت أم.م  كق.مٍة مف ك رع.ٍء َ.

ه. ت ت أذفه.ي . عفم. ..رْت  اف   ػد أطلػُت فتػرَة عف. هػ., تملصػْت مػف  ػعف  صرض.  ذراعّ  .  ّلت
 عدل ك مكٍة م.ضرٍة .افطلقْت ملّ. ة .   ...داعي
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 .د م. عقػ.رُب ا. ػ.عتعف طُػرَؽ ا. ػ.ُب . ػلّمف   ػ.ًُع ا.زضػ.ر  . ػًة  مػراء مفػداة  قطػراِت مػ.ء  ل.رعػة, 
 .عّلقْت  يصٍف مفه. .ر ٌة صيعرة ُكتَب علعه. :

 .كرًا عل  ا.ل ظ.ت ا. .عدةي " "
 

ف.ػػـييي ك.فػػْت . ظػػ.ت, ..كفهػػ. فػػ  زمػػِف عمػػرل  ػػد .ػػّكلْت مف.طفػػً. ك عػػرًاي ك.فػػْت اففَػػ.راِت أ.يػػ.ـٍ 
دع ْت  ا داـِ ا. ..ة .تففََر مد.عًة فعهتّز كع.ف  كل ي ف .د  ر.ِج مبلِؾ ا.لذة   ضكذا أ معُته.   مف 

ا.مك.ف .تكفُس عف.فَة . دت  ا.ت   ّمرْت َ دل .ر.   .قت  ..ـ تزْؿ راً ُة ا. ب تمؤل  . قه. 
ػ.دل  ػدأت تفهػ.ُر  صػمٍت مػدٍ. .ت.عػَد  فػ.ء  ف  دف.فه., ارت َؾ كّؿ . ء ف  دا لػ , كػاف َػدراَف َ.
ػػُت فف ػػ  .أَل ػػُته.   ػػ..ت  علػػ  ا.ط...ػػة, .فػػ  ا.مكػػ.ِف فف ػػ  ا.ػػذل َلػػَس  فف ػػه. مػػف َدعػػدي أ َر

ههػ.  علع  مبلُؾ ا.لذة, ف دْت أم.م  مكؿَ   ّ.ادٍة عَ.ز تكعُر ا.تقزَز  اضرا ه. ا.مت . ة, تَ.ععد َ.
ػػُت م ػػ  .أفرغتػػ  مػػف كػػّؿ مػػ. ا تزفتْػػ   بلعػػ.ُ  مػػف أفكػػ.ٍر  .ر  تهػػ., أصػػ .غه. .زفػػخ أفف. ػػه.ي أ َر
رعفػػػ.ء . عػػػ.الٍت مرعضػػػةي  .صػػػرُت ر ع ػػػ   تػػػ   .ػػػرُت  فػػػ  زا.عػػػة مظلمػػػٍةيي كّ لتُػػػ يي صػػػف.ُت يي 

ه يي كـ ركلُت  يي عتػد رُجيي   صقُت عل  َ. ً.ييي رأعُت  عتد رُج ككػرٍة  ػ.داء علػ   ػّلـ م.ضػ ا  .َر
 .عصيُريي عصيُريي  ت  تبل. ي

.ُ  ا.ت  ك.فْت تيرز فّ  فظراته. ا..  ة  .  ككعرة مرْت عل  ...ِة ا.َدار ا.مق. ؿ . يي تلؾ ا.َ. .َ
ػػ.  مػػف ا.م. ضػػ  ا. .عػػد ك.فػػت   ػػف..ته. .ت .صػػُر مت.تػػ   .الفك ػػ.ِر كػػـ ت.ػػمُت  ػػ  مفك ػػرًاييي َ.

ت.عػػدف   ...ػػذاب كلمػػ. رأتفػػ  م ت ػػمً. فػػ  غفلػػٍة عػػف  ػػط.ِة ا.ما ػػ.ةي ك.فػػْت تظهػػُر .ػػ  .كػػ.ألدراِف 
ػػؿ ا.ػػدعفييي  طػػراُت  طػػراٍف  تيلّػػُؼ ذكرعػػ.ت ي أ ػػ , أمػػ , أ ػػ.ت , أصػػد .ً , ا.م.لػػـ, ا..ػػرط , َر

 ع..قة ف  كع.  ي
ٍ  عظهُر كفقطٍة  .داء ف  عمِؽ ا.َداريي تقترُب .  هً. كّؿ َ. تك ُريي تقترُب .تك ُر,  ت  تتَ َد َ.

 أصفَر  تك.عرٍة  .داءي
 " تف...........يييي "

ػُ  فتظهػُر فقطػٌة  ػػ.داُء ك.فعػة فػ  عمػِؽ ا.َػداريي تقتػػرُب .تك ػُريي تقتػرُب .تك ػُر,  تػػ   ع تفػ  ا.َ.
هً. أصفَر  تك.عرٍة  .داءي  تتَ َد َ.

 " تف...........يييي "
ػػُ  فتظهػُر فقطػػةٌ   ػ.داُء ك..كػػة فػػ  عمػِؽ ا.َػػداريي تقتػرُب .تك ػػُريي تقتػرُب .تك ػػُر,  تػػ   ع تفػ  ا.َ.

هً. أصفَر  تك.عرٍة  .داءي  تتَ َد َ.
 " تف.................... ييي "

 .ضكذاييي
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 أص.اٌت ف..زة تف ر أذفّ   .ّكِة ا.فص.ًِا .ا..ص.ع. :
 " دعْر  ..ْؾ تر  إضف. ال  ب .ال  طعخيييي "

 " تف.........يييي "
 " ا.مرأة ك.ًف   عاييي "

 " ضهههه  يييي تف........ييي "
 " ف. صة عقؿيييي "
 " تف..........ييي "

 " فعت.  عق.ؿييي  . ؿ أفت أ  ف مف فعت. يي "
 " تف..........ييي "
 " يييي عق.ؿ ييي "

 " تف.............. "
ا.مػػّخ ا.م.لّػػؽ    ػػِؿ ا.ي ػػ.ءيي ت.ػػ.َؿ " ت.ػػ..  أعتهػػ. ا.ػػففُس ا. ػػ.  ُة فػػ   ركػػِة االف طػػ.طيي ت.ػػ.َؿ أعهػػ. 

أعه. ا.قضعب ا.ت.ف , ا.مير.ر  .فتص.  يي ت....ا يي ف  ضذ  ا.ل ظػة ا.تػ  ت لعػُت فعهػ. عػف ر ع ػ , 
عف ا.قض.ة .ا.مدع  ا...ـ, عف ا.م .م  ا.كرك.ر .عف فف   ا..ا فة  ذّؿ فػ   فػِص اإلتهػ.ـ, أعتهػ. 

هً. . ْف .ًتـ .فت .ضػَؿيي ا.مرآة ا.م .دعةييي ت....ا اآلف فقؼ َ. ٍ  ألعلَف  راءت  مفكـ َمع.ً.ييي .ا  .َ
أفػػتـ  كػػّؿ م.ضػػعكـ ا.ت.فػػ  ا.ػػذل تف ػػر.َف  ػػ  .أفػػ.  مػػعبلدل ا.َدعػػديي أفػػتـ  .فّػػِة ف ػػ.ًكـ ا.مزعفػػة .أفػػ. 
هػ يي أفػتـ  كقػِؿ م.ضػعكـ  ـُ علػ  َ.  مبلِؾ .ذت يي أفػتـ  قضػ.ع.كـ ا.ك ػرن .أفػ.  . ت ػ.مِة  ػّب ترت ػ

ف علٍة .ا دةيي أفػتـ  ػ.ضـِ م.ػراَكـ .أفػ. فػ  غػ.ِر . ظػٍة   ػّعة صػ.د ةيي ت.ػ...ا  ا.مقدس .أف.  ل ظةٍ 
يي ..عػػرـِ كػػّؿ مفػػ. ر. ػػ يي  ػػتك.ُف أر.ا كػػـ أفػػ.عَ  ت ػػ.  .تلػػدُغ مػػ.  ..هػػ.يي أعتػػرُؼ .كػػـ  قػػدرتكـ 
. ػػط.ِة م.ضػػعكـيي .كفػػ   ػػارم  اآلف ر. ػػ  .تكػػ.َف ف.ر ػػً. ف.صػػَع ا. عػػ.ض ع لّػػؽ  ف.ػػ.تِ  ع..عػػً.يي 

 ً.يي  .عدًا عف عف.فِة م تفق..تكـ ا.راكدةيي  تف ر.ف  .فتص.ركـ ..كف   ا م.  ر ِا   .رت ي ع..ع
أم. أفت ع. ت.أم يي ت..َؿيي فضع  دًا .لمهز.ِة ا.ت  َم.تف.  م ً. .كبلكعف  فًةييي .ػعمِض كػّؿ مفػ. 

 ف  طرعؽيي ات رأ مفَؾيي  ؿ  ات رأ مف ا.ر ـ ا.ذل َم.ف.يي "
 

راء إ.  مدعفة   ف.عل    فتط.عَر مع غ .رض. ا..را عػ.ف, مفػز.عف فػ  َ ػ.رضـ .صلْت ع.صفُة ا.ص 
أ.  .ملعف  ع.مهـ ض.ر عف  اطف. ه. عل  ا.  ر, عصػّل.ف صػبلَة اال ت ػق.ء فتمطػرضـ ا. ػم.ُء فػ.رًا 
فعهر ػػ.فيي عهر ػػػ.ف .كػػّؿ مػػػفهـ عيطػػ  رأ ػػػ  ا.تػػ  غػػػدْت م ػػض  َػػػ.رة مك تػػٍة علػػػ  َ ػػِد كػػػ.ريي 

.كّؿ مفهـ عيط  رأ  , كاّف ا.قذاًؼ ا.ت   قطْت ضف.ؾ .صلْت .ظ.ع.ض. إ.ػ  عركض.ف  بل اتَ.ٍ  
 ضف.ي 
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ػة, مرتػ. عف مػف   عفم. مّرْت ا...صفُة .عـّ ا. ك.ف ك.فعة ع.د.ا إ.  د.اًرضـ  .ملعف  عػ.مهـ ا.مهتًر
ا.مدعفػػِة ا.تػػ   ػػدأْت تضػػّعؽ ا. فػػ.ؽ علػػعهـي عػػ.د.ا  ػػد.ًا ال عَعػػد.ف  تػػ   رفػػَة ا.ر عػػؿ فظلػػ.ا فػػ  

 .كفهـ .ا فعف, ض...عف ف  ا.مت.ضة, ض..عف ف  تعِ  أر.ا هـيأم
 

كفُت َ.. ً. ف  ركِف ا.مقه  .م.  صدعقت  ا.ت  ع..رته.   ؿ كػ. .ِس ع.صػفة ا.صػ راء,  عفمػ. 
ػػ.د .ػػ ي ك.فػػْت فظراتػػ  مرت. ػػًة . ػػد علػػَؽ  رم..ػػ   د ػػَؿ ع..ػػ.ر متلفتػػً. كافػػ  ع  ػػُث عػػف .ػػ ء ال َ.

 .رج مف ا.ق ري  عفم. رآف  تَ.  إ.ّ  فادركُت  اف  ع  ُث عف ي غ .ر كاف   .دـ مف ا.ص راء أ. 
ػ   َّ ا ترَب مف ا.ط...ِة ففهضُت مر  ً.   ي . َؼ أم.م  مرت..ً. .  ؿ أْف أ ا.  عف   ِب ارت .ك  .
إ.ػػّ  .كمػػًة أطفػػاْت فػػ.َر ععفػػ  . ظػػ.ٍتي تطل.ػػُت إ.عػػ  م تف ػػرًا فم ػػَؾ  ع. ػػة  معصػػ  .راح عهزفػػ  

  .فٍؼ .ض. عردد :
  .ًفيي  .ًف يي " "

. عفم.  ا.ت  عّم. عقصػد, تطلػَع إ.ػ  صػدعقت  ا.تػ  ك.فػْت تػرت.ش  .ًفػًة, كػـ  ػ.ط ف  .ضػ. ع.ػعُر 
 إ.عه.  فظراِت مَف.ف :

ت  ؟ "  " إال ت.رؼ أّف ضذ  ا...ضرة ا.ت  م.ؾ ض  زَ.
.ػـ أ.تػِؽ  ػ   .ػد تطل.ُت إ.ع  م.فقً. فقد أدركُت  عقعٍف أّف ا.َف.َف  د  لَغ    أ صػ. ي غػ.دَر ا.مقهػ  . 

 ذ.ؾ إال مرًة .ا دةي
 أم. صدعقت  فقد ك.فْت ت ك  .ض  ف.ًمة, . عفم. أعقظته.  ..ْت :

 " كفُت ف  ا..راؽي "
 .ملمْت مبل  ه. .غ.درْت .قت  ..ـ ت.دي 
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

ػٍة .طفلتػعفي  .فرُت إ.  دم.ؽ  ػ.ً ً. . كفػ  أ مػُت فعهػ. أر ػَع  ػف.ات كػـ عػدُت إ.ػ  ا.ػدفم.رؾ  زَ.
ن ازدعػ.ِد كراضعػِة أضلهػ. .ؤلَ.فػِب .ازدعػ.ِد أ مُت ف   ّ  .م..  ا.مدعفة ا.ت  .ـ عتيعّر فعه. . ء  ػ. 

ا..ػػرا ععف .ػػعس عػػف ا.مَتمػػع ا.ػػدفم.رك  ف  ػػب  ػػؿ فػػ  مػػ.  عػػفهـ  عػػث أّف أغلػػ هـ  ػػد تػػز.َج  عز.ػػةِ 
عد.ر عل  فف   ف  ظّؿ ضم.ـِ ا...ًلة .األطف.ؿي .ـ أَر ع...ر ا.ذل ك.ف  ..ف  ة .  .أفََب .راح 

ا..بلمة ا.. عدة ا.ت  تر طف   .را عت  ف  ضذ  ا.مدعفة, . د كفُت م.ت. ً. .رؤعت  أ.  ػ.أل رن كفػُت 
ـُ ف  ا. ّ  فف   .ال ع .د عف .قت   م.ت. ً. .م.رفِة م.ذا  ّؿ   , . عفم.  ا.ُت عف  علمُت  اف  عقع

  .ن  ض.ة أمت.ري 
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  متَ. ػػً., .  ػػؿ أْف أطػػرَؽ مػػرات عدعػػدة كػػ.ف عػػدف.ف  ا.فضػػ.ُؿ إ.ػػ  زع.رتػػ  فكفػػُت أذضػػُب إ.ػػ  .ػػقت
كفػػُت أتراَػػع عػػف فعتػػ  .أ فػػُؿ ع.ًػػدًا,  تػػ  َػػ.ء عػػ.ـُ ا. ػػدِث ا.ك عػػر ا.ػػذل كّفػػ. ف  ػػ    لمػػً.  ا. ػػ.بَ 

 .فرط م. افتظرف. ي 
بًل فه.عته. . عف ا تراِب م.عدِ , مر.اعٌة ممّلة عقرأض. ا. َعُف مَ راً  اف.ت.   عل  ا.ػرغـ مػف ت.ػ. ِ   َؤ

 .م.رفِة ا.فه.عةي 
 مف فع .فيي  ا.ت. عُ 

ه. ا.ملت  ة عل   .ًره. أْف علقػ  ..ػ. ا.صف ة األ عرة مف ر.اعِة ا.فف  ا..را  ي ر.اعة فرضْت فه.عتُ 
طف.ِب  .ارض.ي  فظرًة  رع.ًة عل  فص..ه. .. .صه., عل  أ داكه. ا.مملة  دم.عته.  .ا 

كفُت   .ٍَة إ.  . ٍص أ ت.عُد م.  فصػ.َؿ ا.ر.اعػة, ا.تػ  افتهػْت ضػذا ا.عػ.ـ   ػق.ِط تمكػ.ِؿ صػداـ 
ا.ػداًرَة .  مػ.   ػزِب صػداـ إ.ػ  ا. كػـ,   عف ف   . ة ا.فرد.س    ِؿ دّ . ة أمرعكعة, َ.ءْت ع.مػ.ً 

 كفه. ا. دعدعة ف   لِب أرض ا..راؽي أ. كد.رِة  رفِة دّ . ٍة تركْت آك.ر  را ك  ِؿ م.فقةٍ اكتملْت 
ضػػيطُت علػػ  زّر ا.تلفزعػػ.ف  ..مػػ.  ػػقط ا.تمكػػ.ُؿ مػػد.عً. كػػاّف  ػػق.ط   ػػد أعقظفػػ  مػػف كػػ. .ٍس داـ 
أككػػر مػػف كبلكػػة عقػػ.دي .ػػـ أعػػْد أ ػػتطعُع ت مػػؿ ا.مزعػػِد مػػف ا.فػػرِح أ. األ.ػػـِ أ. ا. ػػ رعِة مػػف ا.فه.عػػِة 

 بلععف مف ا.ض .ع.يا.  عفِة .هذ  ا.ر.اعة ا.ت  ُ طْت  دم.ِء ا.م
تركُت ا. عَت م رعً. ك  أت رَر مف أ ِر ا.ل ظة فقد ضػ.َؽ فضػ.ُء ا. عػت كػاف صػ رًة َ.كمػة علػ  
صدرل, ..ك  أ ف  ارت .ك  مػف طفلتػّ  ا.لتػعف ع..ػت. م.ػ  ع.ػرعف ع.مػً. ت ػت  صػؼ ا.طػ.ًراِت 

 .رك.ـِ ا.م .ف  ا.مفه.رةي   
ر, .كعؼ  ػع. ُر عػف فر ػِ  ا.ت   ع تق لف   ه. ع...  طر ُت ا. .َب  .رت .ٍؾ ..هفة .م.رفِة ا.طرعقة

ا.ك. .سي ك.فِت ا.كلمػ.ُت م ف. ػًة فػ  دا لػ  ..كفػ  كفػُت .اكقػً. مػف أفػ  ع.ػ.طرف  ا..ػ..ر   .فته.ءِ 
ذات , .أّف كبًل مّف.  عتفهـُ . ع.ذُر ص.    عف ا.طرعقػِة ا.تػ  ع.ّ ػر  هػ. عػف فر ػِ   تػ  .ػ. ك.فػْت 

ػػػة عػػػف   ػػػ. .ِت ا.صػػػدا ة .ا..ػػػداء, إفهػػػ. . ظػػػة  ركػػػ.ت  ػػػ.ذَة, ف..ل ظػػػة ا.تػػػ   ف ػػػف فعهػػػ.  .َر
ع.ػػترُؾ فعهػػ. ا..را عػػ.ف,  .صػػًة ا.ػػذعف اكتػػ..ا  فػػ.ِر  ػػلطة ا. .ػػث .ذا ػػ.ا مػػراراِت ا. ػػر.ب .ا. ػػَ.ف 

 .ا.مف.ف ي
ِس األعػػػزؿ أ.  ػػػ.كِف ا.ميػػػ.رات ا. .عػػػدة .أطػػػّؿ علػػػّ   ق.مػػػٍة ف. لػػػٍة تكػػػ.ُد  فػػػتَا ع..ػػػ.ر ا. ػػػ.َب  تػػػَ.

ّكٍة تصُؿ عفد أ فؿ ععفع  .ت تطعُؿ  ت  تيط  عفق ي تطلَع إ.ّ   ص.. ٍة رام.ػً. تفك ر, .. عٍة ك
كافػ   ػ.رج مػػف عتمػٍةي ك.فػْت ععفػػ.  غػ.ًرتعف فػ  م َػػرعف عمعقػعف .ت عطهمػ. داًرتػػ.ف مػف ا. ػػ.اِد 
ا.ي.مؽي م ػَا ععفعػ  ا. مػرا.عف  كّمػ  فادركػُت  افػ  كػ.ف ع كػ    ػؿ أْف ا ػت ـ علعػ  عز.تػ ي د لػُت 

أفتظَر مف  ا. م.ح .   ..د .ؿي ..ك  أك َر ا.صمَت ا.ذل  ػ  ت  زعػ.رت  ا.م .غتػة,  لػُت  د.ف أفْ 
 .أف. أ.د  مف كتفع  :

 " م ر.ؾي "
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تطلع إ.ّ   .عفعف تتق.د .ف .ررًا ك.عفْ  مَف.ٍف غ.ضب, كـ  .َؿ  ص.ٍت متل.كـٍ كاف   ػد ف ػَ  فػ  
 عز.ت  ا.كبلـَ :
 " عل  م.ذا ؟ "

 فاَ ُت عل  ا.ف.ر :
 عل   ق.ط صداـ   عف .فظ.م ييي ط .ً.ي "" 

طاطػا رأ ػ  ف  ػػ ُت كػاّف األمػػَر ال ع.فعػ  أ. أفػػ  العػزاؿ ك..دتػػ  م..ك ػً.ي  ػػ..َؿ أْف عفطػَؽ ف ذ.تػػ  
 .فت. ي ضززت  مف كتفع   ق.ة ك  أ. ظ  مف  ر .فِ  . ا.ت   . تيراب :

 " م.  َؾ ؟ ضؿ أفَت مرعض ؟ "
ا.ف.فػػػذِة ا.ك عػػػرة كػػػـ . ػػػَؼ مطػػػبًل علػػػ  ا. ػػػ.رج .ػػػ. كً. كفعػػػ  أزاح عػػػدل عػػػف كتفػػػِ   ففػػػ.ٍر . طػػػ. ف ػػػ. 

  .ضػػػهم. إ.ػػػ   لػػػؼ ظهػػػرِ ,  عفمػػػ. . فػػػُت مت ػػػمرًا . ػػػط ا.صػػػ..ِة م ػػػ..اًل أْف أَػػػَد تف ػػػعرًا . ػػػل.ك  
ا.يرعبي ..َر  م. عد.ُر ف  ذضف , .  ؿ أْف أغ.دَر .قت  ا.تفَت إ.ّ , . لهَػٍة  زعفػة  ػ.ط ف  د.ف 

 أف عفظر إ.  :
 عـ. ف  تارعخ ا..راؽي " " ضذا أ .ء

 " ال أعتقد ذ.ؾي "
  لُت مفت.بًل ا.كقة  عقعف , ..كعبل أترَؾ .  فرصًة .ل  رعة مف عقعف , أردفُت :

 " .ضؿ ت.تقد  عات  فظ.ـ أ .ء مف فظ.ـ صداـ   عف ؟ "
ّكػَز تطلَع إ.ّ  . ػد أمػ.َؿ رأ ػ   لػعبًل راف.ػً. طػرَؼ فمػ  إ.ػ  األعلػ    ركػٍة تػ.    .ال ػت ف.ؼ, كػـ ر 

 فظر  ف  األرض .ض. عردد  ص.ٍت .اطئ .كف  .دعد ا..ض.ح :
 " ضذا ا.كبلـ ص عا ..  قَ  .طف ا م  ا..راؽي "
 فاَ ت  د.ف تردد مفت.بًل ا.  رعة مف كبلم  :

 " .ضؿ ت.تقد أّف صداـ ك.ف م .فظً. عل  . دة ا..راؽ ؟ "
 " ضذا كبلـ  .ذجي "

ا. ع. ػ  ا.ػذل عتف ػا  عقػعٍف  مػ.  ػتؤ.ؿ إ.عػ  األمػ.ري تق لػُت ف.ؿ  طرعقػٍة .  ػة مفػت.بًل د.َر ا.م لػِؿ 
ػػ.ج ا.ف.فػػذة  رد  علػػ  مضػػٍض م ػػ..اًل م.رفػػَة مػػ. عػػد.ُر فػػ  ذضفػػ , فقػػ.ؿ .ضػػ. عط ػػُؽ َ هتػػ  علػػ  َز

 مت. كً.  مق ضه. :
" إّف ا.م طػط ا.ػػذل  ػػدأت أمرعكػ.  تط عقػػ  ا.عػػ.ـ ال ع ػتهدؼ فظػػ.ـ صػػداـ   ػعف  ػػؿ إفػػ  ع ػػتهدؼ 

 تهدؼ ا.مفطقة  اكمله.ي "ا..راؽ ك.طف .ع 
 " ضذا كبلـ .عس  َدعدي "

  لُت, . .د . ظ.ِت صمٍت أضفُت :
 " .ضذا م. ك.ف عردد  صداـ .ا. .كع.ف, كافهـ  رعص.ف عل  . دة ا..راؽي "
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  ..َؿ أف عرّد عل  كبلم  إال أف   .ط.ت    ؿ أْف عفطؽ :
ػػ.د  أصػػ ا ع..ػػة علػػ   " مهمػػ. عكػػف األمػػر فػػاّف فظػػ.ـ ا. .ػػث فػػ  ا..ػػراؽ كػػ.ف ال ػػد أفْ  ع ػػقط, فَ.

 ا..را ععف .ا.مفطقة  ؿ عل  ا....ـ  ا ر ي "
 تطلَع إ.ّ  م ت فً.  م. ع م.  فلـ أعر  اضتم.مً. .أكملُت :

عػة ا.تػ  ضػ   " . م. أّف ا...ب ا..را    د عََز عف ا ق.ط  فبل ضعر مف اال ت..فة  ..ق.ة ا. .َر
.د  ع..ة علعه.ي "األ رن مف مصل ته. أْف تزعَؿ ضذا ا.فظ.ـ ا.  ذل صف.ت   عدعه. كـ أص ا َ.

 .ـ عتطلْع إ.ّ  .راح عهرُش . عت   يضٍب كـ  .ؿ :
 " أفَت تفطلُؽ مف م. ؼ كارليي ع..ًرليي أف.ف يي "

 " يييييييييييييييييييييييي "
" فكّؿ ا.ذل عهمَؾ اآلف أف تكار .فف ؾ مف ا. .كععف .صداـ   عف  ت  .. ك.ف ذ.ؾ عل    .ب 

 ف فافَت ييي "ا..ط
 صمَت  لعبًل .ض. ع لُع رعق   ص.. ٍة كـ أض.ؼ :

ػػ.د فعػػ ييي ..كػػعبل تػػرن ا..ػػرَخ ت ػػ.  إ.ػػ  ضػػدـ ا.َػػدار  " أفػػَت ال تػػرن مػػف ا.َػػدار إال ا..ػػرَخ ا.مَ.
 . ..ت..  ال عهمَؾ  ق.ط ا. عت كّل يي ط..م. أفؾ أ. .َت .ه.َة افتق.مؾييي "

 " يييييييييييييييييييييي "
عً. ا.قػػعـ .ا.ك.ا ػػت ا.تػ  علػػ  ا.مكقػػؼ أْف علتػـز  هػػ. .ال ع ػػ..ـ علعهػ.ييي ألف اإل ػػبلؿ  هػػ. " يي متف. ػ

إ ػػػبلؿ  ػػػ..م. ؼ ا. ضػػػ.رل .لمكقػػػؼ . ػػػذ.ؾ إ ػػػبلؿ فػػػ  ا.م ػػػ.دئ األ بل عػػػة ا.تػػػ  ال  عمػػػة .لمكقػػػؼ 
 ا. .رج عفه.ي "

 " ييييييييييييييييييييييييييييي "
 مرت..ة : ا تيَؿ صمت  فتقدـَ مف  ..دًا ذراع   ق ضةٍ 

ة عل   رارات ا..رععة  " ضؿ تفكر أّف ا. رب ا.ت  .فته. أمرعك. . رعط.فع. عل  ا..راؽ ك.فت  .َر
 ا.د..عة .  ٍَج .اضعة .اضا كذ ه. ؟ "

 " يييييييييييييييييييييييييييي "
 " ضؿ ت.رؼ م.ذا ع.ف  افتص.ر أمرعك. ف  كؿ  رٍب ت .ضه. ؟ "

 ي "" يييييييييييييييييييييييييييييي
 " ضذا ع.ف  افتص.ر ا.  ط.ؿ األمرعك  عل  ا..قؿ ا. .رلي "

 " ييييييييييييييييييييييييييييي "
ـّ م.ذا ..  دكْت غدًا ا. رب األضلعة ؟ "  " ك

 " .ف ت دثي "
  لت  كقٍة كـ ا تدركُت :
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 "  ت  ..  دكْت فافه. .ع ت أ .ء مف فظ.ـ صداـ   عفي "
ه  إ.  ا.َ  هة األ رن .ض. عردد : هق   . رًا .أ..ح  َ.

 ييي  ترني "" افتظْر 
 ػػ.ؿ .غػػ.در ا.صػػ..َة ف قعػػُت . ػػدل أفتظػػر ع.دتػػ , إال أفػػ  د ػػَؿ غرفػػة ا.فػػ.ـ ..ػػـ ع.ػػد ف  ػػ ُت ذ.ػػؾ 

 إ..رًة .   .. ر.جي
غ.درُت .ّقة ع...ر  ...ٍر م .عػٍد كػاّف فر تػ   ػد ت  ػرْت, ف.لػ  ا.ػرغـ مػف أفػ  كفػُت أ ػ..ؿ أْف 

ػدتُ  أك.َف ا.فقعَض .أرّد علػ  أّف .ػعًً. مػف ض.اَ ػ   ػد ت ػلَؿ  كػّؿ رأل عتفػ.   ػ  ع..ػ.ر إال أفػ  َ.
إ.  فف   ف تػَر فر ػ  .كػاف ع .رتػ  األ عػرة " افتظػْريي  ػترن "  ػد ك.ػفْت .ػ   ػاّف ا.ر.اعػَة ا.مملػة 
ا.ت     ُت أفه.  د تمْت   ق.ِط فظ.ـ صداـ   عف .ـ تفتِ   .د, .أّف ضف.ؾ فص.اًل أ رن ف  ضػذا 

 أل .د كت ْت م  قً. أ.  تكتُب ال قً.يا.كت.ِب ا
 " ال أدرلييي .ففتظْر  فة إض.فعة أ رني "

 "يييييييييييييييييييييي "
 " .ففتظْر مفف  آ ر! "
 " يييييييييييييييييييي "

 " ال أدرلي "
..كػف ا.ػػذل ال أدرعػػ  أعضػً. ..ػػـ ع طػػْر علػ   ػػ..  ضػػ. أفػ  .ػػف أرن ع..ػػ.ر  .ػد ا.عػػ.ـ ..ػػف عك ػػَب 

 ض.َف  ..تاكعديأ دف. ا.ر 
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 " عَ.ز دفم.رك   .. .ب عرعد ا. دعث م.ؾي "
ًة كـ ا ت اْت  لف  .تفصػَت إ.ػ  مػ.  ػعق..  ا.زاًػُر ا.ػذل . ػَؼ متكًػً. علػ   ..ت ا فت  ا.ك عرة ض.م 

ا.َػػداري ضػػّز رأ ػػ   ت عػػٍة . ػػ.رة فر  ػػُت  ػػ  .أفػػ. أفظػػُر إ.ػػ  ععفعػػِ  ا.مرت..ػػتعف, م ػػتَم.ً. فطفتػػ  
.صػػرفِ   طرعقػػٍة مهذ ػػة, فقػػد ظففػػُت أفػػ  أ ػػد ا.م .ػػرعف مػػف َم.عػػِة .ػػه.د عهػػ.ا ا.ػػذعف اعتػػ.د.ا علػػ  

. .ٍت غعر م ددة .ا.. .ؼ ط.عبًل عفد ا. .ب  . كعف عف مد ٍؿ .ل دعث عف ضبلِؿ ا.مَ ء ف  أ
 ا. لؽ .غضِب عه.ا, غعر أّف ضذا ا..َ.ز ف.َاف    ؤاؿ .ـ أكف أت. .  :

 " ضؿ أّف أ .ؾ م .فر ؟ "
 " أ   !؟ "

  لُت م تير ً. كـ أضفُت :
 " .عس .  أخ ف  ا.دفم.رؾي "
 تطلَع إ.   رع ٍة كـ  ا.ف  :

 ؟ " ٘٘أ.عس أ .ؾ ا.ذل ع كف ف  ا. ف.عة " 
 . عفم. أَ ُت  ..فف , ضّز رأ   اعتذارًا, ..ك  ع رَر  ؤا.   .ؿ :
 " كفُت أظف أف  أ .ؾ  ؿ ت.أمؾ, فه. عرا   .ع. هَؾ تم.مً.ي "
 أدركُت أف  عقصد ع...ر, .  ؿ أف عترَؾ ا..َ.ُز ا.مك.َف  ا.ت  :

 " إف  صدعق , ..كف م.    ؟ "
    .رتع.ٍح كاف أمرًا زاَؿ غم.ض , فق.ؿ :تطلَع إ.

ـْ  تفظعػؼ درِج  " اليي اليي ال . ء ..كف مفذ أككر مف أ  .ععف .ػـ أ ػمْع صػ.تً. فػ  .ػّقت  ..ػـ عقػ
 ا. ف.عة   ب َد.ِؿ ا.تفظعؼ, فقلُت ر م. ض. مرعض أ.ييي "

رغـ مػػف أّف أدركػػُت  ػػّر  .فػػ  .تػػردد  فػػ  إكمػػ.ؿ ا.َملػػةي افقػػ َض  ل ػػ  .ارت..ػػْت  ػػ. .ل علػػ  ا.ػػ
ا.فكرة  ا .ء ا تم.الته. .ع ْت غرع ة,  ػؿ كفػُت أت. .هػ. .عت. .هػ. اآل ػر.ف فػ  كػؿ . ظػة, فمػ.ُت 
ا.. عػػد .ا ت ػػ.ـ ا..ػػرطة .ل.ػػّقة  .ػػد أف عكت.ػػؼ ا.َػػ.ُر راً ػػَة ا.يعػػ.ب م.ػػهد مػػا..ؼ فػػ  ا.مَتمػػع 

 ا .ة ا.م.تيا.دفم.رك , ..كّف .م.ِت ا.يرعب األعزؿ ف  .ّقت   .دًا ما ..عً. عض.ُؼ إ.  م
 " افتظرف ,  اذضُب م.َؾ .م.رفة األمري "

 لُت فر َب ا..َ.ز  . ترا   كاف  ت لَص مف  مِؿ فصِؼ ا.م ؤ..عةي ذض ُت مع ا..َ.ز د.ف أف 
ت  عف ا.َهِة مكتفعً.  تردعد :  أ  ر زَ.

 "  اع.د  .اًلييي "
 

طر ػُت ا. ػ.َب  كفػ  مت.ػ كً. ضيطُت علػ  زّر ا.َػرِس .افتظػرُت فلػـ أ ػمْع صػ.تً. أ.  ركػَة أ ػداـي 
 ظػػّف ت .علػػُت  ػػِ  علػػ  فف ػػ , فلقػػد  ػػم.ُت رفػػعف ا.َػػرس  .ضػػ.ٍح .ال مَػػ.ؿ . ػػ.ء ا.ظػػّف   ػػم.  
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 .ن  م. عتمف.  ا.مرُء فػ  مكػؿ ضػذ  األمػ.ري دف.ػُت  ػاطراؼ أصػ. .  غطػ.َء فت ػِة ا. رعػد ا.م.دفعػة 
.د َكٍةي  ّرَب ا..َ.  ز أفف  مف فت ػة ا. رعػد فبل ػْت علػ  .مددُت أفف  فلـ أ.ـّ راً ًة تدّؿ عل  َ.

.َد .راً ٍة تدّؿ عل  م.ت : ه  ا ت .مة  .د أف تاكَد  اف ال َ. .َ 
 " أكعد أف  م .فري "
 " ال أعتقد ذ.ؾي "

 م تف رًا عف  ّر اعتق.دل فقلُت م.ض ً. :  لُت َ.زمً. فتطلَع إ. ّ 
 .ال .ال عفكر  .. فري "" إف  ص.    .أعرف  َعدًا, فه. ال ع.رُؼ عل  ضذ  األرض أ دًا  

 " ر م. مرعضي "
 .ؿ ا..َ.ز, غعر أّف عددًا مف  ػّك.ف ا. ف.عػة ا.ػذعف تَم.ػ.ا عفػد  ػ.ِب .ػّقة ع..ػ.ر را ػ.ا عؤكػد.ف 

 ا تف.ء  مفذ أككر مف أ  .ععف :
م. أْفييي "  " ال عمكف أف عك.ف مرعضً. كؿ ضذ  ا.مدة, فحم. أْف ع.ف  .ا 

ا.ُ كر, ف..تفَت إ.ع  ا. . .ف  فظراِت تافعٍب ...ـٍ فصمَت مفز.عػً.ي  .ؿ أ د ا..ا فعف مترف ً. مف .دة 
. ,  ت  افطلؽ ا. ؤاؿ مف أ دضـ :  فترة صمٍت ك.ف ا. دعث عد.ر  بل.ه.  .ألذرِع .تق. عـِ ا.َ.

 " .اآلف م. ا..مؿ ؟ "
 عفدض. راح عتلفُت كّؿ مفهـ كـ عل.ل عفق  .عترُؾ ا.مك.في

 "" ا.م ا.ة ال ت ت.ج إ.  ترددي 
  .ؿ ا..َ.ز مفت.بًل ا..َ.عة .كاف  عهعئ فف   .مصعٍر م..  , كـ أردَؼ :

 " .فتصؿ  ...رطةي "
 ...ُت أف أََد م ررًا .تاَعِؿ األمر إال أف    قف  دا بًل إ.  .ّقت , كـ عػ.د  .ػد . ػٍت  صػعٍر .ضػ. 

 عردد :
 "  ت ضر ا..رطة  .اًلي "

 
. كف, .مع د.رِة ا.مفتػ.ِح .ػ.رُت  ػد.اٍر .ارت..ػْت .صَؿ .رطع.ف  ص  ِة ع.مٍؿ مف عم.ِؿ .ركِة ا

 ػػػ. .ل ف.تكػػػاُت علػػػ  ا.َػػػداِر . ػػػد ارت ػػػمْت أمػػػ.م  َكػػػُة ع..ػػػ.ر مرمعػػػًة علػػػ  األرض, .ععفػػػ.ف 
مفت. تػ.ف ت ػػد .ف فػػ  ا. ػػقؼي دفػػَع ا...مػػُؿ ا. ػػ.َب  قػ.ة ف.فػػدفَع  لػػعبًل, .كفػػ  ارتػػّد مػػرًة أ ػػرن فػػ.رتطـَ 

ػػ  ا...مػػؿ  .. ػػ.بي مف.َػػاة .ػػـ تكػػفْ  فػػ  ا.  ػػ .ف  عػػث أّف  ل ػػلَة األمػػ.ِف التػػزاؿ م.لقػػًةي را ػػْت  َ.
.ُ  تتطلُع   .ضه. مصفّرًةي مّد .رط  أفف  مػف فت ػِة ا. ػ.ِب ا.صػيعرة كػـ أعلػَف  عقػعٍف عػف  لػّ.  ا.َ.
ػ.ُد  ل ػلة األمػ.ف عػدّؿ  ا..قِة مف راً ِة َكٍةي تففَس ا. .ُض  .مٍؽ, .كّف األمػَر ازداَد غم.ضػً., فَ.

ر .ػـ عيػػ.در .ػقت ي  ػ..َؿ ا..ػػرط  أف ع تف ػَر مفػ  عػف األمػػِر فرف.ػُت كتفػّ  ف.فعػػً. علػ  أّف ع..ػ. 
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هػػ  ا..ػػرطععف مفتظػػرًا مػػ. عػػؤمر  ػػ  فا.ػػ.َر إ.عػػ   م.رفتػػ   هػػذا ا. ػػري تطلػػَع ع.مػػُؿ ا..ػػركة إ.ػػ  َ.
 أ دضم.  ك ِر ا. .بي

ػػ.ُؿ إ.ػػ  دا ػػِؿ ا..ػػقِة, .كػػّؿ مػػفهـ أ ػػَذ اتَ.ضػػً. ع  ػػُث فػػ  ا.ز.اعػػ. عػػف عبلمػػٍة تف ػػُر ضػػذا  افػػدفَع ا.َر
ا.يم.ضي أعلَف أ َد ا..رطععف عف عك.رِ  عل  َ.اِز  فِر " آ.ػ.ر " . ط. ػِة ا. فػؾ ف ػقَط ا تمػ.ُؿ 
 ػػفر ي .ػػـ تمػػْر  ػػ.ن . ظػػ.ٍت مػػف ا. عػػرة  تػػ  اكت.ػػفف. أّف  ػػ.َب ا. رفػػدة ا.مطػػّؿ علػػ  َهػػِة ا.ي. ػػة 

ف.فػػػِ  إال أفػػػ   .ػػػـ أ ػػػتطع ت مػػػعف  ػػػ َب مفتػػػ.حييي   علػػػ  ا.ػػػرغـ مػػػف م.رفتػػػ   فػػػز.اِت ع..ػػػ.ر َ.
 رَ.   .فزًا مف ا. رفػدة ا.تػ  ترتفػع عػف األرض  كبلكػة أمتػ.ر تقرع ػً.  تػ   ػرأُت ال قػً. م ط.طتػ  
أ. صػػػفد.   األ ػػػ.د .ا..بل ػػػة ا.تػػػ  َم.تػػػ   ػػػ..ف.رس  ي فػػػ.داف  أ ػػػُد ا..ػػػرطععف مػػػف غرفػػػة ا.فػػػ.ـ 

د  ت ت م دة ع...ر  يفا رعُت إ.ع ي ك.ف ع مؿ دفترًا أفعَؽ ا.يبلؼ, َ.
 " م.ذا    ؟ "

 ػػػا.ف  . ػػػد اف.ػػػّدْت األفظػػػ.ُر ف ػػػ.ل .ت.ػػػرَؼ إْف كػػػ.ف ا.ػػػدفتُر ع مػػػُؿ .صػػػعًة أ. إ.ػػػ.رًة تك.ػػػُؼ  ػػػّر 
 ا.يع.بي  ّل ُت أ.راَؽ ا.دفتر  عدعف مرتَفتعف :
 " م ط.طة .قصص  صعرة .ر م. مذكراتي "

ُت عفد ا..ف.اف ا.مكت.ِب  لُت فمّط ا..رطع.ف .فتعهم.   ع ِة أمؿ, .كف  .  ؿ أْف أط َؽ ا.دفتَر ت. ف
   ٍط ك عر عل  ا.صف ة األ..  :

 " ا.صفد.ؽ األ .دي "
 " م.ذا ع.ف  ضذا ؟ "

  ا.ف  أ د ا..رطععف فاَ ُت  تل.كـٍ :
 " أعتقد أف آ..ر  د افت ري "

 ضّز ا..رط  رأ   .ض. ع ّؾ . عت   طرِؼ إص . , كـ  ا.ف  :
 عـ ؟ "" .ضؿ ك.ف  ل.ك  ع.عُر إ.  فّعٍة كهذل كم. تز 

 " ف.ـي "
 أَ ُت  عقعفي

 
 طلَب أ د ا..رطععف مف األ. .ِص ا.ذعف امتؤلت  هـ ا..قة ا.مي.درة .أ..َر إ.ّ  أف أ ق  م.هم.:

 " ر م. ف ت.َؾ ألمر م.ي "
 ػػ.ؿ فهػػززُت رأ ػػ  مر  ػػً.,  عفمػػ. اف.ػػيَؿ ا..ػػرط  اآل ػػر  .التصػػ.ِؿ  مركػػز ا..ػػرطةي  .ػػد أْف أفهػػ  

 .ن  .ض اإل..رات, ا.تفَت إ.  . .ط ف   كبلـٍ ال ع ل. مف ا..َرفِة  مك..مت  ا.ت  .ـ أفهـ مفه.
 .فف.د ص ر :

ـّ ا..ك.ر ف  ا.معف.ء عل  َكٍة .يرعؽي "  "   ؿ كبلكة أع.ـ ت
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 ت. َؼ  لعبًل كـ  .ؿ م تدركً. :
 " إفه. َكة . ٍص  مبلما .رؽ أ. طعةي "

 عمكفف  أف أف.ل , ف ا.ف  : ضززُت رأ     زٍف متطل.ً. إ.ع   .فتظ.ِر أْف عق.ؿ .عً.ً  
 " ضؿ عفدؾ ا ت.داد .لذض.ِب م.ف. إ.    ـ ا.ط.ارئ .لت.رؼ عل  ا.َكة ؟ "

 " ف.ـي "
 أَ ُت عل  ا.ف.ر مفت.بًل ا.صبل ةي 

تاكَد .   .. ْدس أمُر افت .ِر ع...ر ف.رت مْت أم.م  ص.رت  .ضػ. ع ػّدؽ إ.ػ  َ ػر ف.علػ  ا.ك عػر 
هؿ طرؽ تففعذ  .أضمفه., .ا تف.ظ   ص.رة ا.َ ر ف  ا.ر.زف.مة . دعك  ا.ط.عؿ عف االفت .ِر .أ 

 ا.قدعمةي
 

 " ع...ريي 
ػً. .فػ  فعتػَؾ ا..صػ.ؿ إ.ػ  ا..ػدـيي؟ أعػة أ ػًلٍة دارْت  أعة أ ًلٍة  طرْت ف  ذضفػَؾ .أفػت تقفػُز  .َر

ظػبلـِ ف  ذضفَؾ .أفَت تقطُع ا.م .فة م.  ػعف  عتػَؾ .ا.َ ػريي؟ . فػَت مت.ػ كً.  .. ػع.ِج مطػبًل علػ  ا.
ا..معؽيي ا.م .فة  عف ا.َ ِر . طِا ا.م.ء .ع ْت  صعرةيي ا.م .فُة تكف  ألككر مف  ؤاؿيي  مػ.ذا 
كفَت تفكر .أفَت ته ُط ف . ا.قراريي ا.قرار ا..معؽيي ضؿ فػدمَت علػ   ػرارَؾ .أفػَت تيػ.ُر ف ػ.  ػرار 

دَت ف  ا.قػ.ِعيي؟  مػ.ذا ت.ػ كَت .أفػت فػ  ا.فػزِع األ عػر يي؟ .مػ.ذا عػف ا.ل ظػ.ت ا.  ريي؟ .م.ذا َ.
 األ..  الَتع.زَؾ ا.م. ر ف . ا..دـِ ا.مف..ديي

 ػ ع...ر مف أفَت ؟ 
 ػ ييييييييييييييييييي 

ا.ر لة ا.ت   ط.ف.ض. م.ً.ي كّف. فردُد كّؿ  رٍؼ مف  ر.ِؼ األ َدعػِة  عمرُ كم.ٍف .أر ..ف  فة تم.مً. 
علػػ  ا.ػػدر.ب آك.رفػػ. ا.مت.ػػ. هة  تػػ  .ػػ.   صػػ.تعف م تلفػػعف ..كػػْف  دال.ػػٍة .ا ػػدة .ك رفػػ. م.ػػً., تركفػػ.

ا تلفت ا.در.ب, ..ـ عكْف أ دف. صدن .ص.ت اآل ر,  ؿ كّفػ. صػ.تً. .ا ػدًا ع ػرُج مػف  فَػرتعفي 
أعرُؼ أفَؾ كفَت تت عَف ا.فرصة .بلفتق.ـِ مف ت.أمَؾ ا. ع.م , كفَت ت ص  فق.َط ض.فِ  ك  تت ل  

افعٍب ت تف , .ال أ فعَؾ  ّرًا كفػُت أف.ػُؿ ا..ػ َء فف ػ ,  تافع ِ  . عفم. ع ..ُؿ أف عرّد عل  تافع َؾ  ت
..كػػػْف َمػػػْف ك ػػػَب ا.رضػػػ.َف أ عػػػرًايي ال أ ػػػديي ال أ ػػػَد  ..تاكعػػػد, فكبلفػػػ. تػػػرَؾ ا.صػػػمَت .ت.أمػػػ  . ػػػؤااًل 
.د اآل ر .أّعف. عدم  ؟ أّعف. ك.ف ا.طل ـ .أّعف. ت.زعـ  ّل  ؟  ُمَهَض ا.َ.ابي ع...ريي أّعف. ك.ف َ.

" 
 يييييييييييييييييييييييي "" ييييييييي
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" علػػػ يي عػػػ. علػػػ يي عػػػ. علػػػ يي  ػػػ..  علػػػ يي  ػػػ..  علػػػ يي علػػػ يي علػػػ يي  ػػػرَج رأ ػػػ يي علػػػ يي 
أضػػيط يي علػػ يي .ػػّدليي  ػػ..  علػػ يي عػػ. علػػ يي عػػ. دا ػػ   ػػ.ب  ع ػػريي علػػ يي  ػػ..  علػػ يي 

ْت كتفػ يي علػ يي دا ػ   ػ.ب  ع ػريي  ػ..  علػ يي علػ يي أضػيط يي   .ػديي عل يي عل يي  َر
 .ديي علػ يي علػ  ل ل ل ل ل ل ل ل ليي  ػرَج َ ػد يي َ..َػديي َ..َػديي َ..َػديي زغ.رعػد ط.علػة 
. كػػ.ء ..عػػٍد عمػػؤل ا.فضػػ.ءي  ػػرَج ا.طفػػؿ مػػف ر ػػـِ األرضي  ػػرَج ا.طفػػُؿ ع..ػػ.ر أ.  معػػد أ. َ ػػْر 

ػ.ديي   ػ. ا.طفػؿُ  علػ  عدعػِ   أ.يييي, مدف.عً.  ق.ٍة مَه..ٍةي  رَج مػف ر ػـِ األرِض إ.ػ  مففػ  ا.بلَ.
لعِ يي تَع تَع تَع تَع تَعيي فهَض ا.طفُؿ متكًً. عل  ا.فراغيي  قَطيي ا ػـ  يي  ػ.ر  ػلعم.ف ا ػف  .َر
دا..ديي  ط. ا.طفُؿ  ط.ات  األ..   ػ.رَج األرضيي تػ.ت  تػ.ات يي تػ.ت  تػ.ات يي  ػ.َر ا.طفػُؿ إ.ػ  

عك.ُف ط ع ػػػً.يي اليي مهفد ػػػً.يي َهػػػٍة مَه..ػػػٍةيي ا..عػػػ.ف تر  ػػػ    ػػػذٍريي تقػػػعُس  ط.تػػػ يي تػػػر.ز يي  ػػػ
ردتػؾ مػػ. ردت دفعػػ. .ال مػ.ؿيي ا. ّ ػػ.د ككػػريي األعػداء ككػػريي عػػد.ؾ علعػؿ . ػػ.كف ا.َػػ.ؿيي ا ػػذْر 
مػػف أصػػد .ِء ا. ػػ.ءيي ا ػػذْر مػػف أ.الِد ا. ػػراـيي ا ػػذْر مػػف فف ػػؾ األّمػػ.رة  .. ػػ.ءيي  ػػْؿ أعػػ.ُذ  ػػرّب 

إ.  مػدفهـ ا. .عػدةيي .كػّف ا.طفػَؿ ر ػَؿ إ.ػ   ا.ف.سيي ا ذْر مف ا.يَِر  ع ر .فَؾ .ع.لم.فَؾ ا.ر عؿَ 
 ا.مدف ا. .عدةيي ف.ـيي ر َؿ ا.طفُؿيي  بل غٍَر .ال  .صلةي 

 ػػرَج ا.طفػػُؿ مػػف  عتػػِ  مقلّػػدًا ا.طعػػ.ريي ضػػ َط علػػ  األرضيي  ػػ.َر فػػ  ظػػبلـِ ا.ي. ػػة ف ػػ.  صػػعص 
هتػػ   يرعػػزِة ا. ػػ.ًِر علػػ  مضػػم.ٍر مر ػػ.ـ  ػػلف ً.يي .صػػَؿ ا.َ ػػَر ا.ضػػ.ءيي  ػػ.َر ا.طفػػُؿيي ع.رفػػً. َ.

ا.ك عػػريي ت.ػػ َث   ػػع.ِج ا.َ ػػر .أطػػّؿ علػػ  ا.معػػ.  ا.ي.ر ػػِة فػػ  ا.ظػػبلـيي مػػف ا.مػػ.ِء ُ لػػَؽ كػػّؿ .ػػ ء 
ػ.ديي ضػ َط ا.طفػُؿ  .ػ  ا.مػ.ِء ع.ػ.ديي .تفتهػ  داًػرُة ر لتػِ  مػف  ػَف ا.ػر ـ إ.ػ  مففػ  ا.بلَ.   يي .ا 

 ض .طً.  ّرًا ف . ا.قرارييي
 م.َت ع...ري
 م.َت  معدي
 م.َت َ ري

 .ا. كمة .ا دة :
 " َ ْريي مف كس أم  .لق ْري "

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ك.ْف ع. م. ك.ْف يي ف   دعـِ ا.زم.ْفيي ك.ف طفٌؿ ا م  ع...ر أ.  معد أ. َ ر أ. ييي
 ك.َفيي ك.ْفييي
 ك.َف ك.ًفً.ييي 
 م. ك.ْفي "
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ـَ  عفمػ. .ػ.َر  .رت ػ.ك , َفل ُت م تعقظً. مف َ َر .ف   عفم. .ضَع ا..ػرط  كفّػ  علػ  كتفػ ي ا ت ػ
.ضّز رأ   م.تذرًا عف تكلعف   مهمٍة ص. ة  ..تاكعدي أ..َر إ.ّ   رأ   أف أت .  كـ  .َر إ.ػ  عمعفػ  

  ػػـِ  . ػػ.َر ا..ػػرط  اآل ػػر إ.ػػ  .ػػم..  كافهمػػ. م.ضػػع.ف  ػػ  إ.ػػ  غرفػػِة اإلعػػداـي  ػػرف. فػػ  ممػػرِ 
ػػٌؿ م كػػ.ـٌ  ػػ..م.ِت ع ػػعُر فػػ  ا.ػػدضلعز,  ا.طػػ.ارئ فػػ  م ت.ػػف  ف.علػػ  ف ػػ. كبلَػػة  فػػظ ا.َكػػثي َر
.عهػػػ. إ.ػػػ  ر هػػػ.  عت.كػػػُر  اصػػػف.دِ  مصػػػ . ً.  م. ػػػعق  َف.ًزعػػػة .تراتعػػػَؿ ت ّ.ػػػُر ا.ػػػففَس ا.مطمًفػػػة  َر

..ػرطععف راضعة مرضعًةي ا.دضلعُز ط.عؿ كاف  ال عفتهػ   فقطػٍة مػ.ي صػمٌت عمعػؽ ت فػرُ   طػ.اُت ا
.ع.مػػػِؿ ا.م.ػػػر ة ا.ػػػذل عتقػػػدمف.   ضػػػع  طػػػ.اٍت,  مبل  ػػػ  ا. عضػػػ.ء ا.ملط ػػػة  ..ػػػدـِ  ػػػ.مبًل  عػػػد  
 ػػػ.ط.رًا ك عػػػرًا عتػػػد.   تػػػ  عكػػػ.َد عبلمػػػس األرَض ت.ركػػػً. فقػػػ.َط دـٍ علػػػ  ا.ػػػ بلط, ضكػػػذا تػػػراءن .ػػػ  

.فػ  كػّؿ  ا.م.هديي أص.ات .أفعف .صراخ م.ذ عف, َم.َـُ ف.غرة أف.اضهػ. تطػّؿ علػّ  مػف ا.َػدراف,
. ظٍة أت. ع أْف تمتّد عد مف ا.فراغ ف .لي ضيَط ع.مؿ ا.م.ر ِة عل  زر فػ  ا.َػدار فػ.ففتَا  ػ.ب 

 ك عر:
 " مر  ً.  كـ ف   ضرة ا. عد عزراًعؿي "

فكرُت  ..هرب, .كف  تم. كُت متلم ً. َ دل, مطمًفً. فف    افهػ. مَػرد زعػ.رة ال غعػر, فافػ. اآلف 
ا. ػػػعد, .ر مػػػ.  ػػػع.ّ ع علػػػ  .كعقػػػِة ت.هػػػٍد  ػػػاف ال عمػػػ.رَس ا. عػػػ.ة, ضكػػػذا .ػػػ.ضد ُعػػػد.   .ػػػه.دتِ  أمػػػ.ـ 

علمتفػػ  ا. عػػ.ُة ففػػ  كػػّؿ مػػرٍة أذضػػُب فعهػػ. .ل.ػػه.دِة أَػػد فف ػػ  متل  ػػً.  ..تهمػػِة . عفمػػ. ا ػػتعقُظ مػػف 
ا.كػػ. .س أَػػد  ػػاّف ا.ػػكمف كػػ.َف ا.تفػػ.زؿ عػػف  ػػٍؽ مػػف  قػػ.   فػػ  ا. عػػ.ة .ر مػػ.  ػػتك.ف ضػػذ  ا.مػػرة 

 ك . ق.ته.ي
ػبل ا..ػػرطة عفػد مػد ِؿ صػػ..ة ا.م.ػر ة .أ.ػ.ر أ ػػدضم. إ.ػ   ػاف أت ػػَع ا...مػَؿ ا.ػذل اتَػػ   ت. ػؼَ  َر

  طػػ.اٍت .اكقػػٍة ف ػػ.  زافػػ.ِت ا.َكػػِث ا.مدف.فػػِة فػػ  ا.َػػداري ت .تػػُ  علػػ  مهػػٍؿ كػػاف  أ ػػ..ؿ  ػػر َة 
 .ػػٍض مػػف ا.. ػػت ع ػػ  أف عيّعػػر ا...مػػُؿ أ. ا..ػػرطع.ف رأعهػػـ فعطلقػػ.  ػػرا  ي ت. ػػَؼ ا...مػػُؿ عفػػد 

 فظراٍت تر.زف  .ت.رَؼ مدن ا ت.دادل .ت مِؿ  دن ا. زاف.ت, .اف ف  .ع  َب ا.َكةي تطلَع إ. ّ إ 
ا.م.ػػػهدي أ.ػػػرُت إ.عػػػ   هػػػزٍة مػػػف رأ ػػػ , زافػػػرًا  .مػػػٍؽ, ع.ضػػػً. علػػػ  أ ػػػف.ف  كػػػ  أ. ػػػؼ اصػػػطك.كه. 
ا.ف.ضػػػا . ػػػ.ف , عفػػػدض.  ػػػ َب ا...مػػػُؿ ا.َكػػػَة  ػػػ طٍء كقعػػػؿ,  تػػػ  ظهػػػرْت  ك.ملهػػػ. مفتف ػػػًة  .ػػػكؿ 

ي اف ف  ا...مُؿ عل  ا.َكِة .أم.َؿ رأَ    لعبًل ف .ل متطل.ً. إ.ّ  .علتقَط اإل..رَة ا.فه.ًعػة . ػدء مرعبٍ 
ا..رضي تطل.ُت إ.ع   صبل ٍة مفت.لةي   َب  ّ .ب ا.كعس ا. بل تعك  األ ػعض  لػعبًل ك..ػفً. عػف 

هػػ  . لعػػٍؿ مػػف ا..فػػؽي أ.ػػ.َر إ.ػػ ّ  ـَ فتقػػدمُت  ػػ طء  تػػ   عػػدِ  أف أتقػػد رأِس ا.يػػ.رِؽ فػػ  غع . تػػِ  .َ.
أصػػػ  ُت  رع ػػػً. مػػػف رأِس ا.َكػػػِة, عفػػػدض. تفّ ػػػ  ا...مػػػؿ م ت.ػػػدًا, مت.ػػػ.غبًل  حعػػػ.دِة ترتعػػػِب أ.ػػػع.ء ال 

.َد .ه. ف  ا.ص..ةي .َ 
ػػ  متآكػػٌؿ أزرؽ, افت.ػػرْت علعػػ  أ .دعػػد . فػػر  ػػ.د كافهػػ. م .ػػّ.ة  قعػػر, .أعصػػ.ٌب  ػػ.رزٌة كافهػػ.  .َ

 ِت ا..عف.ف تم.مً. .تآكَؿ األفُؼ ..ـ ع ػَؽ مػف ا.فػـ  ػ.ن أ بلؾ كهر .ًعةي َ.   بل مبلما, فقد ُطم
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ػػ.َد .ػػ ي ت. فػػُت صػػ.متً.  رض ػػٍة  تػػ  كػػدُت  ػػ.د ا.ػػذل ال َ. أ ػػف.ٍف صػػفٍر  ػػ.رزة كافهػػ. تكػػّز علػػ  ا.َ.
أصرُخ ُم.لفً.  اف  .عس ص.   , غعر أف  تل.كمُت .ا تفقْت صػر ت ي زمػف ال  عػ.َس .ػ  مػّر علػ  

, ال ػد أفػ  زمػف كػ.ٍؼ .لػد .ؿ إ.ػ  عػ..ـٍ ا.بلم  . ػ.ت,  عػث  ػدِت .أف. متَمػد أمػ.ـ ضعكػِؿ ا.رض ػةِ 
ػػػ.ُد فػػػ  ا.مَػػ.ِز .ػػػع.لَف عػػػف عدمعػػػٍة عت ػػػ..ن فعهػػػ. ا.مػػػ.ُت  األ.ػػع.ء كافهػػػ. تفقػػػد صػػػف.ته. .عيػػػرُؽ ا.َ.
ِ  ا.م تكعف إ.  عدمعتِ  .ر ُت أتطلُع فع  غ.ًرًا ف   ه  مف ا.َ. .ا. ع.ة, ا. .ُؼ .ا.َرأةي  ّر ُت َ.

 , ..عًً. ف.عًً.  دأْت ترت ـُ أم.م  مبلمُا ع...ريييآك.ِر تض.رع  
 " ف.ـيي إف  ض.يي "

ػِ  ا.تمكػ.ِؿ  ..كْف ضؿ ك.َف ض.  قً. ؟ أـ أّف فظرت  ا.ت  را ْت ترمـُ   َب م.عًته. م. تآكؿ مػف َ.
 .ت.عَد مبلمَا ع...ر .اض ةي
 " ع. إ.ه  إف  ع. هف   قً.يي"
 " ييييييييييييييييييييي "

 مً.ييي "" ع. هف  تم.
 " يييييييييييييييييي "

 " ال, إف  أف.ييي "
 فاَه.ُت  .. ك.ءي

م َؾ ا..ػرطع.ف ذراعػّ  . ػ  .ف   ر ّػٍة,  عفمػ. دفػَع ع.مػُؿ ا.م.ػر ِة ا.َكػَة .ت تفػ  فػ  ا.َػداِر إ.ػ  
 األ دي

ػدُت فف ػ   ال أدرل كعَؼ اَتزف. ا.دضلعَز ع.ًدعَف إ.  غرفة اإلدارة ف    ـ ا.ط.ارئ,  عػث أفػ  َ.
مته..كػػً. علػػ  كر ػػّ  .أ ػػد ا..ػػرطععف م فعػػً. علػػّ  ع ػػ..ُؿ أف عضػػَع كػػاَس ا.مػػ.ِء  ػػعف .ػػفتّ ,  عفمػػ. 
ك.َف اآل ر عَلُس أم.م  ض.غطً.  عدع  علػ  رك تػ  ا.لتػعف را تػ. ترتف.ػ.ف .تف فضػ.ف د.فمػ. إرادة 

 مف ي
م.ػػ ي ر ػػَت تطل.ػػُت إ.ػػ  ا.َػػ..ِس أمػػ.م  . صػػ.. ٍة فطقػػُت كلمػػة ا..ػػكر علػػ  ا.لطػػِؼ ا.ػػذل أ ػػدع.  

 عل  كتف  م ت مً. كـ أ رَج َه.َز ت َعؿ صيعٍر,  ّر   مف فمِ  . ا.ف  :
 " م. اال ـ ا.ك.مؿ .لمعت ؟ "

 فاَ ُت عل  ا.ف.ر :
 "  معد  ز.ف مهدلي "

 تطلَع إ.   . تيراب ف. تدركُت :
 " أعف يي آ..ر .ضعد  . ري "
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دف.تػػ  .بلفت ػػ.ر .عػػف أصػػد .ًِ    ػػا.ف   ضػػ.َة أ ػػًلة عمػػ. أعرفػػ  عػػف ع..ػػ.ر .عػػف األ ػػ .ب ا.تػػ 
َ. ػ.ت   .عف آ ر مرٍة رأعت ي أَ ُت  .كٍؿ مقتضػٍب .فػ  دا لػ   ػ رعة ُمػرة مػف أ ػًلة ا..ػرط  .ا 

 ا.ت  تل ُص  َمٍؿ  صعرة كم.فعَة .أر .عف ع.مً. مف عذاٍب مدعدي
 

ت  .ا فًة عفد ا.ف.فذة ا.مطّلة عل  ا...رع, تفتظرف   ق دُت زَ. لؽي .  ػَؿ أْف .صلُت ا. عَت .عبًل فَ.
 ت ا.ف  عف األمر اففَرُت  .. ك.ء .أف. أردد :

 " م.َت ع...رييي "
 تطل.ْت إ.  مرت..ًة .را ْت تهزف  مف كتف  .ت اؿ :

 " َمْف ع...ر ؟ "
تطل.ػػُت إ.عهػػ.   َػػٍؿ كافهػػ.  ػػد ضػػ طتف  متل  ػػً.  .. ع.فػػة, ..ػػـ ع ػػَؽ أمػػ.م   ػػ.ن أف أعتػػرَؼ .هػػ. 

  .. ّر ا.ذل ال ت.رف  :
 ريي صدعق يي ت.أم ييي "" ع... 

 " ..كف  ال أعرؼ أف .ؾ صدعقً. ا م  ع...ر! "
  ..ْت  .رت .ٍؾ فقلُت .ه. :
 "  ك.عة ط.علةييي "

 
كم.فعة ع.ر ع.مً. مّرْت عل  .ف.ِة َ .ر ا.ك.رل, .ف  ع.ـ ت.ععِع َف.زت   ضَر َمعع ا..را ععف إال 

ٍد مفهـي أم. ا.ع.ـ فلـ ع ضػْر إ.ػ  مق ػرِة ع...ر, . لَغ ا. زف  .. .ض  ّد ا.ُ  راف .أغم  عل  عد
ا.ف.رمػػ.ركف  ػػ.ن  ضػػ.ِة عػػرا ععف ممػػْف  ػػدم.ا إ.ػػ  ا.مدعفػػة فػػ  ا. ػػف.ات األ عػػرة, .أغلػػ هـ ممػػْف .ػػـ 
علتػِؽ  ...ػ.ر أ. عت ػدث م.ػػ , . عفمػ.  ػا.ُت عػػف  ػ ب عػدـ  ضػ.ر  َػػ  ت  ػ , علػ  ا.قعػػ.ر, 

.فػ., رضػ. ا. طػ.ط, َػ. ر ا..ػل..., كػ.ظـ أ .  عدر  ه.رات, أ .  رافػدا ا.ػدعمقراط ,  مػعس ك.ز.ف
.صػػق ,  .مػػد د.الر, َ. ػػـ ا.تم ػػ.حيييي َػػ.ءف  ا.َػػ.اب ضم ػػً.  ػػافهـ ع ػػت رم.ف  ضػػ.َر َفػػ.زِة 
ػػٍؿ عػػػ.َش كػػػ.فرًا .مػػ.ت مفت ػػػرًاي  تػػػ  إمػػ.ـ ا.م ػػػَد, ا.ػػػذل  ضػػ    ػػػَؿ  ػػػفتعف كبلكػػَة أ.ػػػهٍر فػػػ   َر

ـّ ضػػ ط  فػػ  مطػػ.ِر ك. فهػػ.كف .ضػػ. ع مػػُؿ فػػ    قع تػػِ  عػػددًا مػػف َػػ.ازات ا. ػػفر ا. ػػَف  .ػػد أف تػػ
ا.مػػز.رة,  ضػػَر إ.ػػ  ا.مق ػػرِة   كػػـ ا.تق..عػػد, .كّفػػ  امتفػػَع عػػف ا.صػػبلِة علػػ  ا.َفػػ.زة  .. َػػة فف ػػه., 
هػػة إ.ػ  ا. .ضػػرعف ا.ػذعف أ ػ.ط.ا  ػػ..ق ِر م.ػكلعف داًػػرًة .ػـ تكتمػػؿ  مكتفعػً.  ح.قػ.ء  ط ػػٍة َػ.ضزٍة, مَ.

ا.مصػعِر ا.م تػ.ـ .ا.عػ.ـ ا.ػذل ال عففػُع فعػ  مػ.ؿ .ال . د ك.ف أغل هـ مف ا.فل طعفععف .األتراؾ, عف 
 ف.ف إال مف أت     قلٍب  لعـ, .  ؿ أف ُعفه   ط ت  أ..َر إ.  ا.ق ر ا.ذل أضعَؿ ترا   ت.ًا, .راح 

 عت دُث عف عذاِب ا.ق ر . ؤاؿ ا.َمَلكعف :
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األرَض, عهتػػّز ا.كػػ.ُف  "  .ػػد مي.درتفػػ. ا.مق ػػرة  ع ضػػُر إ.ػػ  ا.ق ػػر َمَلكػػ.ف, .كػػّؿ مفهمػػ. . عػػٌة تصػػؿُ 
.كقِؿ .طاتهم. .تتصدُع ا.َ .ؿ  ص.تعهم.ي  عقُؼ كّؿ مفهم. عفد كتِؼ ا.معت . ع االف  عم. ف.َؿ 

 . مْف آمفييي "
. ..م. افته  مف .ععدِ  ا تقّؿ  ع.رت  ا.ف.رضة .غ.در ا.مق رة, فت .  ا.م.ػع..ف مطػاطً  ا.ػرؤ.سي 

 .عفعف  ترتدل ا. .اَد .ت مؿ  . َة زضر  مراءي تطل.ْت إ. ّ  ا.تفتُّ فلـ أَد أ دًا  .ن فت.ٍة دفم.ركعة
.دضػ. فػ  ا.مق ػرةي ضّمػْت   مرا.عف, فتطل.ُت إ.عه.  ذض.ٍؿ  عث أفػ  .ػـ أرضػ. مػف   ػؿ ..ػـ أفطػْف .َ.
أْف تق.َؿ .  .عًً. غعر أفه. أ َمْت عف ذ.ؾ فرّكزْت فظرض. ف  األرضي  .رْت   طٍء  ت  . فػْت 

.ضِع ا.رأس تم.مً.ي اف فْت   .ػ.ٍع .رض ػة .ضػ  تضػُع  . ػَة ا.زضػري تمتمػْت إ.  َ.فِب ا.ق ر, عفد م
 كلمػػ.ٍت .ػػـ أ ػػتطع ا.تق.طهػػ. .ضػػ  تم ػػُا  طػػ.َط ا.ػػدمع ا.ػػذل  ػػ.َؿ علػػ   ػػدعه., . صػػمٍت علعػػُؽ 

 ,  ت  ا تفْت  عف أ.َ.ر ا. ر.ي ا.م. ؼ غ.درْت د.ف أف تلتفتَ   َبلؿِ 
ل ػُت عفػد م.ضػع ا.ػرأسي  .ضػ.ُت عػدل علػ  ا.تػراِب ا.رطػب . .ط ػُت ا.را ػَد ا تر ُت مػف ا.ق ػِر َ.

 ضم ً. :
. ف.لػػػَت فػػػ  " ع..ػػػ.ر, أعهػػػ. ا.صػػػ.مُت ا.م ػػػترعبيي إذا َػػػ.ءَؾ ا.َمَلكػػػ.ف عّمػػػ.  رعػػػٍب, . ػػػاالَؾ عّمػػػ

ْب ! " َِ  دفع.َؾيي . مْف آمفَتيي فبل ُت
ً.ي أف. عل  عقػعٍف .ـ عرّد عل  .صعت  األ عرِة   ط .ً.  , .عس ألف  معٌت,  ؿ ألف  ات َذ ا.قراَر م  ق

مف ذ.ؾ, فه. اآلف  ّر ال تكقل  .طػاُة ا. ػؤاؿ, .مػ. .صػعت  .ػ  إال إلعػبلِف  ػراءٍة أ. إعػبلِف اتفػ.ٍؽ 
 م. يي اتف.ؽ أ عريييي
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إشارة

 
 
 
 
 
 

كفػػػُت أ.ػػ.ُر  .ػػ ء مػػػف  عػػدُت مػػف ا.مق ػػرِة  فعفػػػً. كػػاف  أفرغػػُت  م..ػػػًة كقعلػػًة كفػػُت أفػػػ.ء  هػػ.,  ػػؿ
ا.فرحييي ضؿ ك.ف فر ً. ؟ ال أدرل, ..كف  كفُت أ..ُر  رغ ٍة .دعدة ف  ا. ع.ة, عل  ا.ػرغـ مػف أّف 
م.هَد َكة ع...ر ف  ا.م.ر ة تركْت ف  فف ػ  .ػ..رًا عػدمعً. .صػَؿ  ػ   ػدا ا.فظػر إ.ػ  ع..ػ.ر 

    ٍد عل  َرأتِ   .ت .ِذ أ طِر  راٍر عت ذ  ا ف آدـي
 دل ا.يرعب عل  ا. رعر .فمُت ف.مً. عمعقً., ..ػـ أ ػتعقظ إال . ػد افقضػ  ا.فهػ.ري أكلػُت أ.قعُت  َ

ـَ ا.َمعػُع َل ػُت  لػؼ  تػ   رغ ػٍة مَف.فػة, . عفمػ. فػ.  فهـٍ .د فُت  .راضٍةي م.ر ُت ا. ّب مع زَ.
ُت دفتَر ع...ر األفعؽ .ر ُت أ ّلُب أ.را    لهفػٍة كػاف  أ لّػُب أ.راؽَ  م ط.طػٍة  ط...ِة ا.كت. ةي أ َر

فػػػ.درةي مػػػّرْت أصػػػ. .  علػػػ  ا. ػػػط.ِر  ر ّػػػة كػػػعبل تطػػػَا ا.ػػػر.َح ا.تػػػ  ت تفػػػ   لػػػؼ ا.كلمػػػ.ِت . ػػػعف 
ا. ػػط.ري ت. فػػُت عفػػد ا..فػػ.اف ا.ػػذك    ا.صػػفد.ؽ األ ػػ.د  , مقّل ػػً. األ.راَؽ ك.فعػػًة .ك..كػػًة .ع..ػػرًة, 

األ..ػػ   ػػطٌر .كفػػ  .ػػـ أتَػػرأ علػػ  ك.ػػِؼ م ت.عػػ.ت ا.صػػفد.ؽي فَػػاًة .فػػَت فظػػرل أ ػػفؿ ا.صػػف ة 
مطمػػ.ٌس .ػػـ عظهػػر مفػػ  أل  ػػرٍؼ,  عػػث ع ػػد. أّف ع..ػػ.ر  ػػد كت ػػ  كػػـ فػػدـَ ف.فهػػ.َؿ علعػػِ   ...ػػطب 
ك  ع ف   ّر  تم.مً.ي ا ت ّد    فض.ٌؿ .م.رفِة م. ع ف  ا. طُر ا.م.ػط.ب, ف طػرْت .ػ  فكػرة أف 
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..ػػعًً. ف.ػػعًً.  أ لػػَب ا.صػػف ة .أعرضػػه. أمػػ.ـ ا.مػػرآة, عفػػدض.  ػػدْت .ػػ  ا. ػػر.ُؼ ا.مطم. ػػة مقل. ػػًة,
  دأْت تظهُر أم.م   .ض.ٍح, فقرأُته.  ص.ٍت ع.ؿ :

   ُأصي  إ.  رم.دل ػ ا.َزء ا.ك.ف    ي
 
 

             ************************** 
 

  ٕ٘ٓٓ/ٜ/ٕٔ.  ٕٗٓٓ/ٙ/٘ٔكت ت ا.ر.اعة  عف                   
 ف.عل  / ا.دفم.رؾ                                 

 

 ادرالمص 
 
 

مة : فه.د  ع.طةي   ي  طق.س ا.َفس ا.مقدس عفد ا. .مرععفي تا.عؼ : س ي كرعمر ي تَر
مة : ف.ًؽ د د.حي   ي  ا.َفس ف  ا....ـ ا.قدعـي تا.عؼ :  .ؿ فرع...ري تَر

مة : فلعكس ف.رسي    ي  ضكذا تكلـ زراد.تي تا.عؼ : فرعدرعؾ فعت. ي تَر
  ي  تارعخ ا.ط رلي

 أل   م فؼي ي   صة مقتؿ ا.  عف 
  ي  أصي  إ.  رم.دل ػ  معد ا..ق.  

 
 
 
 




