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 الو اهب نيلماعلا الو ةيمقر بتك تنموم لمحتت الو فلؤملا ةيلوؤسم ىلع ىنعمو ىنبم باتكلا اذه
.كلذ نع مجنت تاعبت ةيأ اهتحت نيوضنملا
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 ةمواقم يف لمألا هنم دمتسا ٌحافك كتريس يفف هللا كمحر يدلاو كيلإ
نمزلا عاجوأ

كنبا                                                                                            
نيدلا دامع                                                                                                    
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1

 هذPه يف كوPبأ هPشاPع لPيوPط حافPك ةPياكPح ..اريثPك اهبحPت فوPس يتلا ةصقPلا يدPلو اPي كيلPع صPقأPس
 يل عمتPست نأ كنPم بلPطأPس طقPف ..بPسانPملا هتPقو يف ءيش لكPب كربPخأPس ..هPترمPث تPنأ تنPك ..ةايحPلا
 ينم لضPPPفأ ىرPPPج امPPPب كربخPPPي نأ هنكمPPPي دPPPحأ ال ..تاصPPPنإلا نسPPPح نوكPPPت فوPPPس كPPPنأ فرPPPعأ ..اديPPPج
 موقتPل كتمPع نPم لضPفأ كانPه سيلPف موPي تاذ باتPك يف بتكPت نأ ةيعPقاوPلا ةPياكحPلا هذPهل ردPق اذإ نكPلو
 بPPسانPPملا تPPقوPPلا يف يه نوكPPت نPPم فرعتPPس ..كPPلذPPب تدPPعو يه ..صالPPخإو ةPPقدو ةبحمPPب ،لمعPPلا اذPPهب
 اهPPPنأل اضPPPيأ كتمPPPع يه اهنكPPPل ..ةيPPPكرPPPت اهPPPنألو ينادوPPPس كPPPنأل ..عقاوPPPلا يف كتمPPPع تPPPسيل يهف ..اضPPPيأ
 .كلذ قحتست

 فوPPس هPPنأPPك ،ةديعبPPلا هPPمالPPحأ ىلع لطPPي ناPPك راطقPPلا ىلعأ نPPمو ..اPPنأ وPPه يذPPلا ..يبصلا نأ مهPPملا
 اPساسPحإ كلتمPي ..ءيش لPك مPغر ءامسPلا باوPبأ حتفت فوPس اPم موPي تاذ ..موPي تاذ امهPم ائيPش حبصي
 يف راطقPPلا اهقPPباسPPي يتلا بحسPPلا لPPمأPPت ىوPPس نآلا هلغشPPي ءيش الPPف ..هبلPPق يطغي داكPPي كPPلذPPب اريبPPك
 عفد نPم ٌبرPهتم راطقPلا كPلذ حطPس ىلع اPنأو ..ضرألا يف وPهو ..ءامسPلا يف يه ..سPكاعPملا هاجPتالا
 وPPPه اPPPم لعPPPفأ ال يننأ مPPPهألاو ؟..تاهينPPPج ةرPPPشعب ريقPPPف ىتفل نPPPيأ نمPPPف ..هكلPPPمأ ال يننأل ةرPPPكذتPPPلا نمPPPث
 اذPهو ،راطقPلا تاPبرPع حطPس ىلعأ نورPفاسPي نPيذPلا نسPلا رابPك نPم لPب يلاثPمأ نوريثكPلا كانهPف ،مرPحم
 ..هيكلامل ائيش اوعفدي نل مهنأ ينعي

"يدلو اي ةلودلا هكلمت راطقلا اذه"
 هنكPPل ،هدPPسج ريشPPمأ يف ةدرابPPلا حيرPPلا حفلت ،ةرPPشابPPم يماPPمأ سلPPجي ناPPك نسPPلا مدقتPPم لPPجر لاPPق

 نيPPتريغPPص نينيPPع ىوPPس هPPجوPPلا نPPم نيبPPي داكPPي ال ،نطقPPلا نPPم لاشPPب ههPPجو يطغي ناPPك دقPPف ينم لضPPفأ
 ..اضيأ نيريغص نيدخل سيراضتو ادج ريغص فنأو

 ىلع تمPPPسر ..ةلPPPخن وPPPبأ ةPPPكراPPPم ..ءيدرPPPلا عونPPPلا نPPPم ةراجيPPPس لعPPPشأ دPPPق ناPPPك ،اليلPPPق لPPPجرPPPلا تكPPPس
 اPPمدنPPع يدPPلاو اهنPPخدPPي يتلاPPك اPPمامPPت يه ..نولPPلا ةيPPلاقPPترPPب سوؤر ةعPPبرأ اهPPل ةريغPPص ةلPPخن ةبلعPPلا رPPهظ
 مالكلPPPل لPPPجرPPPلا داPPPع ..يحلا لPPPهأ لPPPك ظPPPقويPPPل يمأ برPPPض يف أدبPPPيو اPPPناركPPPس ليلPPPلا فصتنPPPم يف يتأPPPي
:اددجم

"ىتفلا اهيأ كمسا نوكي نم لق ..يناجم هنأ مهألاو ..يدلو اي ةعتم راطقلا حطس ىلع رفسلا"
 هيPPنذأ نأ وأ حيرPPلا ببPPسب ينعمسي مPPل لPPجرPPلا نأ ودبPPيو ..اضيفPPخ يتوPPص ناPPك ..يمساPPب هPPتربPPخأ

 اثPفاPن ليمPي وPهو ..ينم ابPيرPق ىنميلا هPنذأ ىخرأ ..تلPق اميPف قPقدPي يكلو ..رمعPلا عاPجوأ نPم ناتقPهرPم
:لاؤسلا ررك ..كلذ دصقي نأ نود يهجو يف رئاجسلا ناخد

"؟ىتف اي كمسا ام يل لق"
 عفترا املPPPPPك يتوPPPPPص ناPPPPPك ..اديPPPPPج ينعمسي ىتح ..لاPPPPPع توصPPPPPب تPPPPPخرPPPPPص ثيPPPPPح اددPPPPPجم هPPPPPتربPPPPPخأ

 فيPPPك ..ركPPPفأ تنPPPك ..؟سانPPPلا تاوPPPصأ حيرPPPلا ذPPPخأPPPت نPPPيأ ىلإ ..هPPPماهتPPPلال ةدرابPPPلا ءاتPPPشلا حاPPPير تPPPعرPPPسأ
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 ىلع ناPPPك ..؟اهPPPب بPPPهذPPPت نPPPيأ ؟راطقPPPلا حطPPPس ناكسPPPل ةيPPPلاعPPPلا تاهقهقPPPلاو تاPPPخرصPPPلا هذPPPه حيرPPPلا علتبت
 ..نونPPPخدPPPي ..نورPPPثرثPPPي ،نوكحضPPPي ،نولPPPكأPPPي ..تارPPPشعلا ..ادPPPج لPPPيوطPPPلا راطقPPPلا لوطPPPبو رصبPPPلا دادتPPPما
 ..ءامسلاو ضرألا نيب قلعملا يحلا كلذ راطقلا حطس نإ ..ءيش لك نولعفي

:لوقي امل تاصنإلا يف زكرأ انأو ينربخيل داع ،يمسا زوجعلا فرع نأ دعب
"انقوقح نم هورتشا راطقلا اذه ..يدلو اي لالح ةلودلا لام"
 حاPPPيرPPPلا عم يتأPPPيو هPPPتوPPPص بPPPهذPPPي ..هيPPPف مهPPPفأ وأ ينمهي نكPPPي مPPPل ريثPPPك مالPPPك درPPPس يف أدPPPب دPPPق ناPPPك

 ،تاPPPقرPPPس نPPPع ملكتPPPي ناPPPك ..راجPPPت ،نيPPPعرازPPPم ،ءارزو ،سيPPPئر لثPPPم تاملPPPك رPPPكذPPPي ناPPPك ..اهحفPPPل داز يتلا
 انيلPPع لPPخدPPي وPPهو يدPPلاو ةروPPص يل تداPPعأ ةريPPخألا هذPPه ..مالظPPلا يف كاحPPت تارPPماؤPPم ،بيPPعالأ ،داسPPف
 ذنPPم .ةدلبPPلا يقاPPب يف الو انتيPPب يف ءاPPبرPPهك ال ثيPPحو ،هدPPشأ يف مالظPPلا نوكPPي ةPPعاPPس ،ليلPPلا رPPخآ يف
 ابPPيرPPق عقي ريبPPك دPPحاو تيPPب كانPPه ناPPك طقPPف ..عراشPPلا يف الو تيPPب يف ةدPPحاو ةبPPمل ءيضت مPPل تاونPPس
 لمعPPي ثيPPح ةيلPPحملا ةPPموكحPPلا بPPتاكPPمو ايPPلوPPصافPPلاو لوفPPلا عرازPPم نيPPب ةلPPصافPPلا ةPPحاسPPملا يف ،رPPهنلا نPPم
 ليلPPPلاPPPب ائيضPPPم لظPPPي يذPPPلا ديPPPحوPPPلا وPPPه ،نيقPPPباطPPPلا وذ ،مPPPخفلاو ريبكPPPلا تيبPPPلا كPPPلذ ..كانPPPه اقPPPئاPPPس يبأ
 تاPPPPPعاPPPPPس يف احPPPPPضاو نوكPPPPPي يئاPPPPPبرPPPPPهك دPPPPPلوPPPPPم توPPPPPص هنPPPPPم عفترPPPPPي ..ادPPPPPبأ ةراPPPPPنإلا نوئفطPPPPPي ال ..راهنPPPPPلاو
 يدPPPPلاو لوPPPPصو عم أدPPPPهي ال يذPPPPلا انتيPPPPب نPPPPم ثعبنPPPPي خارPPPPص نPPPPم الإ ةدلبPPPPلا نوكPPPPس عم ليلPPPPلا فصتنPPPPم
    .اعيمج انتحار قلقي نأ ،يمويلا بجاولا يف هعورشو

 عم دربPPPPلا نPPPPم يناPPPPعأ تأدPPPPب نيPPPPح يف ..ءيجيو حورPPPPي هPPPPتوPPPPص ..ةرPPPPثرثPPPPلا يف ارمتPPPPسم زوجعPPPPلا ناPPPPك
 سPPPPبالPPPPم نود فيفPPPPخ صيمPPPPقو نولطنPPPPب ىوPPPPس يدPPPPترأ نPPPPكأ مPPPPل يننأ ةPPPPصاPPPPخ لPPPPيزPPPPهلا يمسج فاجPPPPترا
 ىلع رابكPPPPلا فطعPPPPي نأ ةداعPPPPلاPPPPف ..هPPPPب ىطغتأل هPPPPلاشPPPPب يلع مركتPPPPي فوPPPPس لPPPPجرPPPPلا نأ تننPPPPظو ،ةيلPPPPخاد
 وPPPPهو ىرPPPPخأل ةنيPPPPف نPPPPم ينيتأPPPPت يتلا هPPPPتارابPPPPع مPPPPغر ةقفPPPPش هنPPPPم رأ مPPPPل ..ثدPPPPحي مPPPPل كPPPPلذ نكPPPPل ..راغصPPPPلا
 مPث ..ىرPخأ ةراPت ةيPناPنألاو ..ةراPت دPسحلا هيمسPي ..دلبPلا اذPه يف سانPلا باPصأ بPيرPغ ءاد نPع ثدPحتي
:لوقلا صخلي

"ينبا اي ناميإلا فعض ..ناميإلا فعض"

 ءيشلا كPPلذ ةPPساعPPتو بPPئاصPPم هيPPلإ ازPPع يذPPلاو هيPPلإ لPPصوPPت يذPPلا شPPهدPPملا عارتPPخالا ..ةجيتنPPلا ررPPك
 ةطPPPساوPPPب ةعلتبPPPملا تاملكPPPلا نPPPم تمهPPPف امPPPك هنPPPم ءزPPPج اPPPنأو وPPPه يذPPPلاو ،بعشPPPلا هيمسPPPي يذPPPلا ضPPPماغPPPلا
..حيرلا

 لمPPحي ..راطقPPلا ىلعأ لوجتPPي يلثم يبص ءاPPج دقPPف ..هللا فطPPل نأ الوPPل ..دربPPلا نPPم توPPمأPPس تنPPك
 طPPسو يف ريبPPك بيPPج هPPل ناPPك ..هبيPPج يف ةيPPندعPPملا دوقنPPلا عضيو حطPPسلا نPPئاPPبزPPل هبصPPي ياPPش ةريتفPPك
 روعشPPلا للقPPي ياشPPلا نأ فرPPعأ ..هيفتPPك دنPPع ظيلPPغ طيخPPب ةPPطوPPبرPPم ،خستملا روPPمدPPلا نPPم شامPPق ةعطPPق
 سلPPجن نحPPنو ءاتPPشلا تالطPPع يف ةريغصPPلا اPPنداسPPجأ ةئPPفدتPPل اPPحالPPس هPPمدختPPست تPPناPPك يمأPPف ..دربPPلاPPب
 اPPPPنايPPPPحأ يبأ لPPPPخدPPPPي نأ لبPPPPق ،ىحضلا ىلإ رPPPPكابPPPPلا حابصPPPPلا تاPPPPعاPPPPس يف ..انتيPPPPب يف سمشPPPPلا تحPPPPت
.ىتأ دق ميحجلا نوكي هعمو اعيرس اراطفإ بلطيل
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 اPPPنأPPPف ،راطقPPPلا لPPPخاد ترPPPفاسPPPلو ةرPPPكذتPPPلا نمPPPث تعPPPفدPPPل اذإ يدPPPلو اPPPي كPPPتربPPPخأ امPPPك الاPPPم كلPPPمأ نPPPكأ مPPPل
 ةيPPPPندعPPPPم دوقPPPPن عطق يعم تPPPPناPPPPك ظPPPPحلا نسحPPPPل نكPPPPلو ..انيPPPPمأ نوPPPPكأ نأ سيعتPPPPلا يدPPPPلاو فالخPPPPب بPPPPحأ

 فشتPكال اهPتددPعو اهتPجرPخأ لاطنبPلا بيPج يف ةيسنPم تPناPك ،ةيمPهأ تاذ اهPنأ دقتPعا تنPك اPم ةريغPص
 ناPPPك نإ فرPPPعأ ال .اريثPPPك ينركPPPش يذPPPلا زوجعلPPPل يناثPPPلا ناPPPك ،ياشPPPلا نPPPم نيPPPبوPPPك ءارPPPشل ةيPPPفاPPPك اهPPPنأ
 متمPPPPتو ..ادPPPPج ايPPPPلاPPPPع ءامسPPPPلا ىلإ هPPPPيدPPPPي عفر هPPPPنأ مهPPPPملا نكPPPPل ..يلبق بPPPPجاوPPPPلاPPPPب موقيPPPPل ال مأ الاPPPPم لمPPPPحي
 دقPPPف ،فشكPPPنا دPPPق هPPPسأر ىلعأو ههPPPجو نPPPم اءزPPPج ناPPPك ..يل هللا اPPPعد هPPPنأ تمهPPPف ..اهعمPPPسأ مPPPل تاملكPPPب
 هارPPPت نأ عيطتPPPست ..لمقPPPلا هنPPPم طPPPقاستPPPي ..اPPPمامPPPت ضيPPPبأ هرعPPPش ناPPPك ..هفتPPPك ىلع اليلPPPق لاشPPPلا طقPPPس
 .اهيف كرحتي يتلا ةحاسملا ضايب نم احضاو

 لعشPي وPهو ينقمر ..ضيPبألا هرعPش ةPقزأ يف عكستي وPهو دوPسألا لمقPلا بPقارأ تنPك يننأ فشتPكا
:يل لاقو ..ةديدج ةراجيس

"هنم هدرطأ نل ..يدلو اي هتيب اذه"
 تحPPPت يتوPPPخأو اPPPنأ انسلPPPجت يمأ تPPPناPPPكو ..لمقPPPلاPPPب ائيلPPPم نيتنPPPس لبPPPق ىلإو يسأر ناPPPك يسفن اPPPنأ

 صلPختلل ةليPسو لضPفأ هPنأPب نلقPي يحلا ءاسPن تعمPس دقPف زاجPلاPب انPسوؤر انPل لPسغتل ..اضPيأ سمشPلا
 ..يسأر رداغي نأ هسفنب لمقلا ررق نأ ىلإ مدقت يأ ثدحي ملو ،ةفآلا هذه نم

 اوPلورPهي نأ حطPسلا ىلع باPكرPلا ىعدتPسا امPم ..اPهدنPع فPقوتيPس ةطPحم نPم برتPقا دPق راطقPلا ناPك
 ..مهلثPم تلعPفو ..ةمظPنألا ةفPلاخPمل مهيلPع ضبقPت يتلا ةPيدPيدPحلا ككسPلا ةPطرPش نPم اPبرPه لوزنلPل اPعارPس
 ..مPPPهدلPPPقأو نولعفPPPي فيPPPك بPPPقارأ تنPPPك ..لبPPPق نPPPم ةربPPPخ اهPPPب يل سيPPPل ليPPPحو تاراهPPPم بلطتPPPي كPPPلذ ناPPPك
 ةPحاسPم ربPع ىلدPتو ،هنPس مدقPت سكعPت ال ةقPئاPف ةراهمPب راطقPلا نPم نيتPبرPع نيPب لوزنلPل زوجعPلا عرPسأ

 هلثPPم لعPPفأ نأ يف تحجPPن دPPق تنPPك ..راطقPPلا لPPخاد رPPشحنيل نيتPPبرعPPلا نيPPب لPPصاوPPلا ءزPPجلا يف ةقيPPض
 ىلع مهفلPخو ،لافPطأو ءاسPنو لاPجر ..نيقPصالتPملا رPشبلا نPم ةريبPك ةPعومPجم طPسو يسفن دPجأل ..اPمامPت
 لامتPحا يلع ناPكو ..ةوقPب ثعبنPت ةPنوفPع ةحPئار تPناPك دقPف ..ةرذقPلا راطقPلا تاPمامPح دPحأ عقي ،ودبPي اPم
 .يقنلا ءاوهلا سفنتل عيمجلا جرخيو جاجترالا نع تابرعلا فقوتت نأ ىلإ عضولا اذه

 ةطPPساوPPب رثPPكأو نرPPق ذنPPم تينPPب ةدPPحاو قسنPPب اهلPPك تاطPPحملا ..ةطPPحملا ضرأ ىلع ةPPبرعPPلا نPPم تPPلزPPن
 .ةبPPبدPPملا ةيPPمرPPهلا فوقسPPلا تاذ ةريغصPPلا خاوPPكألا اPPهزيمPPت ..نPPيرمعتPPسم دالبPPلا اولPPخد ةPPعاPPس زيلPPجنإلا
 انPPه ناPPك .لPPكألا نمPPث يعم نكPPي مPPل نكPPلو اعPPئاPPج تنPPك ..ينعبتي نكPPي مPPل هنكPPل ..يراوجPPب زوجعPPلا ناPPك
 كانPه ناPكو يلقملا ضيبPلاو ةيمعطPلاو لوفPلا تاشتPيودPناPس نوعيبPي لافPطألاو لاPجرPلاو ءاسنPلا نPم ةPعاPب
 نPم ثعبنPت ءاوPش ةحPئار تPناPك .راحPلا ءاPملاPب بPلاغPلا يف اهنكPل ،وجPلا ةدورPب مPغر رPئاصعPلاو ياشPلا ةPعاPب
 اوفتPلا لاحPلا وروسيPم ..راحPلا تPيزPلا ىلع مPحللا عطقب هيPف يمرPي ريبPك جاPص هPماPمأو سلPجي لPجر ماPمأ
 نأ ىلإ طقPف متPشا ..متPشا نأPب تيفتPكا ..درابPلا وجPلا عم ةPيرغPم ةحPئارPلا نأ ةPصاPخ مPحللا عئاPب لوPح
 دقPPPف ..زوجعPPPلا يقيدPPPص ىلع رثPPPعأ نأ نود ،حطPPPسلا ىلإ اددPPPجم دوعصPPPلا ىلإ عرPPPسأل راطقPPPلا رَّفPPPص
 نيPPصوPPصرPPم سانPPلا ناPPك بونجPPلا ىلإ لامشPPلا نPPم تاPPبرعPPلا حوطPPس ةعPPجارPPم يف تأدPPبو ..ينع باPPغ
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 يفو ..بPPPPهذ نPPPPيأ فرPPPPعأ ال ..هيلPPPPع رثPPPPعأ مPPPPل تدPPPPهتجا اPPPPم ردقPPPPبو ،مهPPPPترثكPPPPل مPPPPهزيمPPPPت نأ بعصPPPPي ثيحPPPPب
 .جاصPلا مPحل عئاPب راوجPب فPقأ اPنأو يعم ةريغPص ةالخPم كرPت هPنأ ترPكذPت ينكل هاسPنأ نأ تررPق ةPياهنPلا
 ةطPPحملا ىلإ رظتPPنا نأ يلع نوكيPPس ..هيلPPع رثPPعأ مPPل نإ اPPهديPPعأPPس فيPPك ..يديPPب لازPPت ال ةالخPPملا تPPناPPك
.لباقتنسو هنع ثحبأ املثم ينع ثحبي فوس امتحف ةيلاتلا

 حيرPلا دادتPشا ببPسب ابعPص كPلذ يل ادPبو هنPع شتPفأ اPباPهذو ةيشPم تاPبرعPلا ىلعأ عطقأ نأ تركPف
 هتPقالطPنا نPم ربPكأ ةPعرPسب ريسPلا يف راطقPلا ءدPب عم يطوقسPب ددPهي اPم ماPحزPلا ىلإ ةPفاPضإلاPب ةدرابPلا
 اذPPه يف ناسPPنإلا مانPPي فيPPك ،نيصPPفرقتPPم اوPPماPPن دPPق حطPPسلا باPPكر ضعPPب ناPPك يلوPPح ترظPPن .ةPPلوسكPPلا
 اذPه نPم ةريثPك رابPخأ نPع يضاPملا يف تعمPس ..توPملاو عوPقوPلاPب ددPهي اPم ،قيPض ةPبرعPلا ضرعPف ،ناكPملا
 يلع ناPPك ..مونPPلا اوررPPق مهPPنأ أطPPخلا يف اوعPPقو مهPPنأل تاراطقPPلا نPPم اوطقPPس ساPPنأ نPPع يكحت ..عونPPلا
.يندوقتس نيأ ىلإ فرعأ ال تنك يتلا ةلحرلا يهتنت نأ ىلإ اظقي نوكأ نأ اذإ

 ريغPPك ليلPPلا يف اركبPPم يدPPلاو داPPع ةPPعاPPس ،سيعتPPلا ءاسPPملا كPPلذ يف انتيPPب نPPم رارفPPلا تررPPق دPPق تنPPك
 ضرألا ىلع تطقPPPPسو ترثعPPPPت اهPPPPنأ ىتح ةوقPPPPب يمأ برPPPPض يمويPPPPلا بPPPPجاوPPPPلا ذيفنPPPPت يف أدPPPPبو ،ةداعPPPPلا
 يبأ طايPس تPلاهPنا ثيPح ،انيلPع عضوPلا بلقPنا ،ضوهنPلا ىلع اPهدPعاسPن نأ يتوPخأو اPنأ انPلواPح اPمدنPعو
 ناPك انPس ينودو يرمPع نPم ةرPشع ةثPلاثPلا يف تنPك ،ةعستPلا يتاوPخأو سمPخلا يناوPخإ ..اPنروهPظ ىلع
 تPناPك .برضPلا نPم اهبيصPن تPلاPن ،ماعPلا زواجتPت مPل ةعيPضر مPهرغPصأ ،تانPب ثالPثو دالوأ ةسمPخ كانPه
 .ةPصرPف اهPل كرتPي ال يدPلاوPف ،ىرPخأ ةرPم لبحPت ىتح ةدالوPلا نPم غرفPت نأ اPم رمتPسم لكشPب بجنPت يمأ
 هPPنأل يتوPPخأو اPPنأ اPPنرPPعاشPPمل ةاPPعارPPم نود ناPPك عقوPPم يأ يف اهPPقوPPف عقيو الإ ليلPPلا يف اهPPبرضPPي نأ اPPم
 مPPPغر ناPPPك دقPPPف ،مPPPكالمPPPك هPPPتوPPPق مواقPPPت نأ يمأل نكPPPي مPPPلو هلعفPPPي اPPPم يعي ال بارPPPشلا يف طرPPPفأ دPPPق نوكPPPي
 .هقيرط ضرتعي نم لك عرصي ،ةينامسجلا ةيحانلا نم كسامتلا ىلع رداق ركسلا

 يأ يف ،يحلا ةPPPPPPقزأو قوسPPPPPPلاو ،عراشPPPPPPلا يفو ،ةPPPPPPسردPPPPPPملا يفف .ةحيضPPPPPPف هلثPPPPPPم بأل ءامتPPPPPPنالا ناPPPPPPك
 يحلا تويPب ةيقPب نود اروهشPم انتيPب ناPكو راوPطألا بPيرPغ لPجرPلا كPلذ ءانPبأ انPنأ عيمPجلا فرعPي ..ناكPم
 بر هجهتPنا يذPلا كولPسلاPف ..مويPلا نPم تPقو يأ يف عيمPجلا خارPصو ..يليللا لPيوعPلا ..ةزيمPملا هPتاPمالعPب
 لمPPPPح ناPPPPكو ..بابPPPPسألا فPPPPتأل جايهPPPPلاو بضغPPPPلاو راجشPPPPلاو ةدراطPPPPملا يف عيمPPPPجلا ىلع سكعPPPPنا تيبPPPPلا
 ..نيكسPPب تانبPPلا وأ دالوألا نPPم رPPخآلا رابكPPلا يتوPPخأ دPPحأ دراطPPي نأ ،انتيPPب يف اPPيداPPع ارPPمأ نيPPكاكسPPلا
 يداPع كPلذ اريثPك فزPن دPق نوكPي نأ دعPب ىفشتPسملا ىلإ مPهدPحأ لمPحي نأو ..ايPموPي رركتPي دPهشم كPلذ
 ،يل اPPملؤPPم ارظنPPم ناPPك .اهيPPفدر نيPPب اPPم اهPPل عطقو يتاوPPخأ نPPم ةدPPحاو ربPPكألا يخأ برPPض ةرPPم ..اضPPيأ
 قPفدتPي مدPلا ىرأ اPنأو ،يماPمأ نآلا ثدPحي هPنأPكو يترPكاذ يف هPتدعتPسا املPك ضاعتPمالاو عجوPلاPب سPحأ
.اهترخؤم لفسأ نم دوسأ

 ناكPس ناPك ..بدألا ةلPقو خارصPلاو نيPكاكسPلا لمPح ..ةدPعاقPلا هذPه جراPخ ديPحوPلا اPنأ تنPك ابPيرقPت
 انPترPسأ صوصخPب سدPي ءيش الPف ..يماPمأ اراهPج كPلذ نوPلوقPيو ءانثتPسا يفصوPب يلإ نوريشPي يحلا
 تيبPلا اذPه نيPب نPم اPمرتحPمو اPبذPهم جرPخأ نأ تعطتPسا يننأ فيPك يف نوPبرغتPسي ..ةئPيدرPلا اهPلامPعأو
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 نPPPPPم رPPPPPفأ يكل اذكPPPPPه نوPPPPPكأ نأ هللا رايPPPPPخ هPPPPPنأ دقتPPPPPعا ..ببPPPPPسلا فرPPPPPعأ نPPPPPكأ مPPPPPل يسفن اPPPPPنأو .بيجعPPPPPلا
 دPق تنPك ،تPبرPه يذPلا مويPلا يفف ..ثدPح اPم اذPهو  ..رPخآ ناكPم يف يتايPح نPع ثحPبأ يكل مهميحPج
 يتلوفPPPPPط تيضPPPPPقو اهيPPPPPف تدPPPPPلو يتلا ةدلبPPPPPلاو يترPPPPPسأPPPPPب ةقلعPPPPPملا يمالPPPPPحأو يتاينPPPPPمأ لPPPPPك يئارو تPPPPPكرPPPPPت
 كلPت تPناPكو ،ةPسردPملا يف لوألا تنPك دقPف ..يساردPلا يقوفPت ناPك كانPه هتفلPخ اPم نمPض نPمو ..ةركبPملا
 نوملكتPPي نوملعPPملا ناPPك امPPك نونجPPلاو لبخPPلاPPب ةPPباصPPم ةرPPسأ يف ايPPكذو ازيمPPم نوPPكأ نأ ىرPPخأ ةزPPجعم
 .اضيأ اراهج

 حابصPPلا يف جورPPخلاPPب أدبPPي اPPظوفحPPم اجPPماPPنرPPب سرامPPي يبأ ناPPك ..تيبPPلا كPPلذ يف ىفخي ءيش ال
 ةPPقاPPط هPPيدPPل ..نيتPPعاPPس ماPPن هPPنأ وPPل ىتح ظاقيتPPسالا ىلع صرPPحي ناPPك ارPPخأتPPم مانPPي هPPنأ مPPغرPPف ..رPPكابPPلا
 نأ هلعفPPي اPPم لوأ ..انPPتايPPحو يمأ ةايPPح دPPيدPPهتو انعPPيرقPPت يفو ةهPPفاPPت روPPمأ يف اهفPPظوPPي ناPPك هنكPPل ةPPقراPPخ
 اهPنوPلو يفلPخ قودنPص اهPل ناPك يتلا ةمPيدقPلا رPفوردPنال ةPكراPم ةيPموكحPلا ةرايسPلا ةنيPكاPم نيخستPب موقPي
 ..هنPPم اليلPPق همفPPب صتمPPي زاجPPلا ةحتPPف يف يكيتPPسالPPب موPPطرPPخ لPPخدأ دPPق نوكPPي قالطPPنالا لبPPقو .يبارPPت
 انيPPPلإ يتأPPPي لPPPجر كانPPPه ناPPPك ..اهعيبيPPPل اهفصPPPن ئبعPPPي ةيكيتPPPسالPPPب ةPPPناPPPكرPPPج يف بصPPPي هPPPكرتPPPي مPPPث قصبPPPي
 فرصتتPPل تPPناPPك اPPم يتلا تاهينجPPلا يمأل مدقPPيو زاجPPلا ذPPخأPPي ..رPPخأتPPي ال اPPحابPPص ةرPPشاعPPلا يف ايPPموPPي
 ..اPPهريصPPم فرعPPت يهف دPPحاو هينPPج وPPلو فرPPص يف تركPPف وPPل اهPPنأل ..يه امPPك يبأل اهPPمدقPPت ىتح اهيPPف
.اليل برضلا نع ةاجنمب تسيل يهف لاح ةيأ ىلعو

 ال يذPPPPلا نيقPPPPباطPPPPلا يذ تيبPPPPلا بPPPPحاPPPPص ةدلبلPPPPل يلPPPPحملا مPPPPكاحPPPPلا عم قPPPPئاسPPPPك هلمPPPPع يف يدPPPPلاو ناPPPPك
 يذPPلا لاPPملا هيلPPع قفنPPيو هبحPPي مPPكاحPPلا ناPPكو ..هPPماPPمأ اPPمزقتPPمو هPPل اصلPPخم ودبPPي ..هنPPع ءاPPبرPPهكلا ئفطنPPت
 هPتدPهاPش دقPل ..هبPتار مصخPب وأ لمعPلا نPم درطPلاPب هددPه نأ ثدPحي مPل ..ةPصاخPلا هعتPم يف يبأ هعيضPي
 راضخPPPلا رضحPPPي ةPPPعاPPPس ،هتPPPجوز ماPPPمأ هتيPPPب يفو مPPPكاحPPPلا بتكPPPم يف هPPPسأر ئPPPطأطPPPي ناPPPك فيPPPك اريثPPPك
 يحلا يف يبأ نPPPPPع لاقPPPPPي امPPPPPم بارغتPPPPPسالا ةدPPPPPيدPPPPPش تPPPPPناPPPPPك يتلاو ،حابصPPPPPلا يف اهPPPPPل زبخPPPPPلاو مPPPPPحللاو
:ينتلأس ةرمو ،راوطألا بيرغ صخشك

"؟كمأ برضي هنأ حيحصأ"
 .اهنPPPPم ردPPPPب امPPPPع ضار ريPPPPغ يننأ تمهفPPPPف اهبPPPPجأ مPPPPلو اهيPPPPلإ ترظنPPPPف ..قPPPPئال ريPPPPغ لاؤسPPPPلا نأ تPPPPيأر

 ..انتيب اذهو يمأ هذهو يبأ اذه نكي امهمف
 ..اPناركPس ناPك ..تيبPلا نPم اعيمPج اPندرطPي نأ ررPق دPق يدPلاو ناPك ..تPبرPه ثيPح ..ءاسPملا كPلذ يف 

 يذPPPPPلا ناريجPPPPPلا عم وأ عراوشPPPPPلا يف ليلPPPPPلا فصPPPPPن يضقنف رارقPPPPPلا اذPPPPPه نلعPPPPPيو كPPPPPلذ لعفPPPPPي اPPPPPم اريثPPPPPكو
 دقPف ..اPيدPج رPمألا ودبPي ةرPملا هذPه يف نكPل .يه امPك ةايحPلا ةPسرامPمل اPهدعPب دوعPن مPث ..انيلPع نوقفشPي
 يبأ توPص عمسن مPلو ..تيبPلا ىلإ اPنذPخأتPل مدقتPت يمأ رPن مPل ..دPيدPج الو ليلPلا فصPن نPم رثPكأ ىضم
 اذPPه يفو ناكPPملا اذPPه يف ءاقبPPلا تPPهرPPك يننأ بPPيرPPغ لكشPPب لغتPPشي يخم ناPPكو ..ةمتعPPلا يف انPPيدانPPي
 يف ةدPPPيدPPPج ةايPPPح نPPPع ثحPPPبأو برPPPهأ نأ دPPPبال ..انPPPه رمتPPPسا نPPPل يننإ يسفنل تلPPPقو ..دPPPيدPPPحتلاPPPب تيبPPPلا
 .يليخت يلع هيلمي ام ذفنأ نأ مهملا ..ةحضاو ةطخ يدل نكت ملو فرعأ نكأ مل وه نيأ ،رخآ ناكم
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 اذPPه ..رتPPموليPPك نPPم لPPقأ ،انPPع ريثكPPلا دعبPPت نكPPت مPPلو ..ةدلبPPلا يف ةطPPحملا نPPم برتPPقا دPPق راطقPPلا ناPPك
 راوجPPب حطPPسلا دنPPع تسلPPجو اهيPPف قلطPPنا يتلا ةظPPحللا يف تدعPPص لعفPPلاPPبو ..هPPب قحPPلأPPس يننأ ينعي

 رPPمأ ريPPغ يسأرPPب رودPPي ال ناPPكو دPPيزPPت اهتPPعرPPسو لقPPي تاPPبرعPPلا زازتPPها تPPناPPك ادPPيورو ..زوجعPPلا يبحاPPص
 صرPPف دPPجوPPت ثيPPح ،اPPبونPPج ةمPPصاعPPلا ىلإ بPPهذأPPس يننأ يسفن عم تررPPقو ..يضاPPملا ىسنأ نأ دPPحاو
 دPPPPق نوPPPPكأ فوPPPPس يننأ مPPPPهألا ..يروPPPPمأ هPPPPب رPPPPبدأ المPPPPع دPPPPجأPPPPس امتPPPPح ..سانPPPPلا نPPPPم عمسأ امPPPPك ةايحلPPPPل
 اذامPPPPPف ..ةPPPPPسردPPPPPملاPPPPPب يقوفPPPPPت ىتح تيسPPPPPنو ..يمويPPPPPلا دكنPPPPPلا اذPPPPPه عم ةرمتPPPPPسملا عاPPPPPجوألا نPPPPPم تصلPPPPPخت
 ..يناوPPPPPخأ عم دPPPPPهشملا اذPPPPPه رركPPPPPت دقPPPPPف ..اPPPPPم ببPPPPPسل اPPPPPهرداPPPPPغأ فوPPPPPس الPPPPPجأ مأ الPPPPPجاPPPPPع ..اهPPPPPب لعPPPPPفأPPPPPس
 يف يلو دومصPPPPلاو لامتPPPPحالا ىلع ارداPPPPق نوPPPPكأ نPPPPل موPPPPي تاذ يننأ ينعي وجPPPPلا اذPPPPه يف يرارمتPPPPساPPPPف
 ،يبأ تاقPPياضPPم عم موPPي تاذ هربPPص دفPPن ،اPPبدؤPPم ناPPكو يلثم اPPقوفتPPم ناPPك نأ دعبPPف ،ةربPPع ربPPكألا يخأ
 نPل ..يحلا تانPب دراطPي هPنأ ىوPس لعفPي الو يبأPك اريكPس راPصو ،ةيقبPلا ىلع تيبPلا يف نيكسPلا لمPحف
  .راطقلا حطس دنع يتاذ عم يدهع اذه ناك ..هسفن دهشملاب رمت يتايح لعجأ

 يروعPPش عم ةPPصاPPخ ىرPPخأل ةرPPم نPPم يندوارPPت تPPناPPك ةدPPيدPPج نكPPت مPPل بورPPهلا ةركPPف نأ رPPمألا  عقاو
 ذPختت ائيPش لعفPت ال تPناPك يمأو ةئيسPلا هPلاعPفأ يف رمتPسي ناPك يبأ ..تيبPلا اذPه يف ةPبرغPلاPب رمتPسملا
 امPPك لاحPPلا رتPPس ىوPPس ءيش لعPPف ىلع ةرداPPق نكPPت مPPل اهنكPPل عجوتPPت تPPناPPك اهPPنأ فرPPعأ ..مPPلؤPPملا دايحPPلا
 يأ يردأ ال ..اهتيPب ظفحPت نأو باذعPلا اذPه يف شيعPلا لPصاوPت نأ كPلذ اهPل ينعي ..امPئاد لوقPلا رركPت
..!؟رخآ مأ تيبلا اذه ؟هنع ملكتت تيب

 ةخPسار تلPظ ةلPحر يف تارتPموليكPلا تائPم عطق نأ دعPب ةريبكPلا ةطPحملا نPم برتPقا دPق راطقPلا ناPك
 نPPPع اديعPPPب هPPPتاذ دPPPجي نأPPPب ملPPPحي ناPPPك يبصل بPPPقاوعPPPلا ةPPPلوهجPPPمو ةPPPيريصPPPم تPPPناPPPك ..مويPPPلا ىلإ ينهذPPPب
 لوأ تPPناPPك ..هيPPف شيعPPن يذPPلا دلبPPلا عاسPPتا اهعPPم تفشتPPكا ،تاطPPحملا تارPPشع راطقPPلا عطق ..ميحجPPلا
 سPPمالPPت ديعبPPلا قPPفألا دودPPحب ةدتمPPم ءارPPحص ،ةPPعونتPPم رPPظانPPم تPPيأر ..ةدلبPPلا جراPPخ رPPفاPPسأ نأ يل ةرPPم
 ةراPPت يفتخي ..سPPكاعPPملا هاجPPتالا يف نكPPلو دPPيدPPحلا ةكسPPلا ةاذاحمPPب يرPPجي رPPهن ..ةهPPج لPPك نPPم ءامسPPلا
 اهيPPPف تبPPPن قPPPطانPPPم يف لامPPPج نودوقPPPي ناPPPبرPPPع ..ةلPPPحاPPPق ىرPPPخأ ..ءارضPPPخ عرازPPPم ..ىرPPPخأ ةراPPPت رPPPهظيو
 ..يئاضPPPف بPPPكوPPPك نPPPم تطبPPPه اهPPPنأ وPPPل امPPPك ةمشهPPPم اهPPPسوؤر ةرPPPثانتPPPم ةريغPPPص تاPPPمارPPPهأ ..وتلPPPل بPPPشعلا
 ..يدلPب وPه اذPه ..اهPجارPخإل ةPلواحPم يف لابحPب اهPنودPشي لاPجرو لاPمرPلا يف ةسPطاPغ ةريغPص تارايPس
 ليPPم نويلPPم انPPيدPPل .ةPPسردPPملا يف ةيPPفارغجPPلا يتاPPمولعPPم نPPم كردأ امPPك ..هعPPبر يواسPPي ال ..هنPPم ءزPPج لPPب
 فوPس ىرPت لPه ..ديعبPلا بونجPلا يف تاPباغPلاPب ةاطغPم تاPحاسPم كانPه نوPلوقPي ..ريقPف دلPب نحPنو ..عبرPم
 ؟يردPPق نوكيPPس فيPPك كردأ ال ةتتPPشملا يرPPطاوPPخ يف حراPPس اPPنأو ..يسفن لأPPسأ تنPPك موPPي تاذ اPPهارأ
؟يعم لصحي فوس يذلا ام

 نPم ..انPماPمأ حولPت تأدPب يتلا ةقPهاشPلا تارامعPلا نPم كPلذ تPفرPع ،ةريبكPلا ةنPيدPملا ..ةمPصاعPلا انلPخد
 ةلPPPهوPPPلا ذنPPPمو ةايحPPPلا انPPPه ..ناكPPPم لPPPك يف دPPPعاصتPPPملا ناPPPخدPPPلاو جيجضلاو ..سانPPPلاو تارايسPPPلا ماPPPحز
 ةيPPPلاPPPعو ةريبPPPك نابPPPم كانPPPه انPPPيدPPPل سيلPPPف ..لامشPPPلاPPPب انPPPتدلPPPب يف ثدPPPحي اPPPم هبPPPشت ال ةدPPPيرPPPف ودبPPPت ىلوألا
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 نأ امPPPك ..انPPPه يتلاPPPك ةتلفسPPPم عراوPPPش اPPPندنPPPع سيPPPلو ..يلPPPحملا مPPPكاحPPPلا هنكسPPPي يذPPPلا تيبPPPلا كPPPلذ ىوPPPس
 مPهدPحأ طرPض وPل ..ضعبPلا مهضعPب نوPفرعPي كانPه سانPلاو ..قانتPخالاPب رعشPت ال ..ءافPص رثPكأ ءاوهPلا
 ،هسفPPPن ملكPPPي لPPPك ..ةPPPمايقPPPلا موPPPي يف مهPPPنأPPPك سانPPPلا ودبPPPي ..فلتخPPPم انPPPه عضوPPPلا ..عيمPPPجلل هربPPPخ لPPPصوPPPل
 نيPPPب راطقPPPلا حطPPPس دنPPPع نPPPم نراPPPقأو كPPPلذ لPPPك بPPPقارأ تنPPPك ..!فرPPPعأ ال ..ببPPPس يأل ..نوPPPعرPPPسم مهPPPنأPPPك
 لPPPPPخاد ىلإ عيرPPPPPسلا لوزنPPPPPلاPPPPPب ةطPPPPPحملا لوPPPPPخد عم داتعPPPPPملا سقطPPPPPلا أدبPPPPPي نأ لبPPPPPق ،انPPPPPهو يسأر طقسPPPPPم
 ىلع ضبقPPPلا متPPPيو مهضعPPPب ىواهتيPPPف ،حطPPPسلا باPPPكر ةدراطPPPم يف أدبPPPت يتلا ةPPPطرPPPشلا ةيشPPPخ تاPPPبرعPPPلا
 .هنم توجنو ةقباسلا تاطحملا يف ارارم اذه تدهاش دقل ..ضعبلا

 دقPل ؟وPه نPيأ هنكPل ،ةيPضاPملا تارPملاPب يتاجPن يف اببPس هPل الPظ ريPسأ تنPك يذPلا زوجعلPل يديلقPت ناPك
 ثPPPPيدPPPPح نPPPPم الإ ةريبكPPPPلا ةنPPPPيدPPPPملا فراشPPPPم ىلع انPPPPنأ فرPPPPعأ نPPPPكأ مPPPPل ..ةريPPPPخألا لبPPPPق ةطPPPPحملا يف يفتخا
 ..اPم ةمهPمل ادادعتPسا راطقPلا يلاPعأ نPع هPتاPيرPكذو هPضارPغأ ململPي لPك ..ءادعصPلا نوسفنتPي مPهو باPكرPلا
 ..يرمPPPع يف صخPPPش ال اعPPPيرPPPس ترظPPPن ..يلثم ..؟مداقلPPPل كاردإ نPPPم هنPPPهذ يف سيPPPل مهنPPPم ىرPPPت اPPPي مPPPك
 حطPسلا ةرداغPمل عرPسأ نأPب يسفن تPثدPحو ..هرمPع نPم يناثPلا دقعPلا يف ودبPي مهلPقأ ..نسPلا رابPك مهلPك
.زوجعلا عم تاراهم نم هتربتخا ام ةرملا هذه ةاجنلل يليلدو

 اPPPنأو نيتPPPبرPPPع نيPPPب ةلPPPصافPPPلا ةPPPطاطPPPملا ةPPPحاسPPPملا يف ىرPPPسيلا يمدPPPق رPPPشحأ تنPPPك يتلا ةظPPPحللا يفو
 يب تكسPPمأ دPPق ةPPيوPPق دPPي تPPناPPك ،لوزنلPPل نوPPعرPPهي اوPPناPPك نPPيذPPلا عيمPPجلا تاعPPفادPPم لPPظ يف الوجPPع ىلدPPتأ
 تارPPPم ثالPPPث ءاوهPPPلا يف فتلPPPي يدPPPسجب ترعPPPش دقPPPف ،رPPPجح ىلإ طوPPPبرPPPم لبPPPح لثPPPم ينترPPPجو لفPPPسأ نPPPم
 ىلع طغضPPPPPي يب كسPPPPPمأ يذPPPPPلا ريPPPPPغ رPPPPPخآ لPPPPPجر ناPPPPPك نيPPPPPح يف ،ضرألا ىلع عقأ نأ لبPPPPPق لPPPPPقألا ىلع
 يف درابPPلا طالبPPلا ىلإ اPPسوفعPPم يسأر ناPPك دقPPف ينم ىلعأ ىلإ ىرأ دPPعأ مPPلو ..مPPخض ءاذPPحب يرPPهظ
 تدPPPPPهاPPPPPش ،ةغPPPPPلاPPPPPب ةPPPPPبوعصPPPPPب يسأر رPPPPPيدتPPPPPسأ نأ لواPPPPPحأ اPPPPPنأو ىنميلا ينيع فرطPPPPPبو ..ةطPPPPPحملا ةيPPPPPضرأ
 قيضPPPPلاPPPPب رعPPPPشأو دPPPPعابتPPPPت يسافPPPPنأ تPPPPناPPPPك نيPPPPح يف ،ةPPPPفأر الPPPPب ينسودPPPPي ناPPPPك يذPPPPلا راطقPPPPلا يطرPPPPش
.لاحلا يف تومأس يننأ تننظ ىتح ،ديدشلا

 ناPPPك ،كبPPPشم دPPPيدPPPحب زPPPجح هءارو ريغPPPص بتكPPPم ىلإ يدايتPPPقا متيPPPل تضهPPPنو ..ائيPPPس الابقتPPPسا ناPPPك
 رPPمألا ،مهيلPPع ضبقPPلا مPPت نمPPم يلثم تارPPشعلا كانهPPف يدPPحو تPPسل يننأ تفشتPPكاو اقيPPض ناكPPملا انPPه
 نيPPPPمرتحPPPPمو نيبيPPPPط اPPPPساPPPPنأ اوPPPPنوكPPPPي نأ مهPPPPملا .ةPPPPلزعPPPPلاPPPPب رعشPPPPت نلPPPPف رPPPPشب كعPPPPم ماد امPPPPف ،يننأمPPPPط يذPPPPلا
 سيPPلو ينملؤPPت ينطبو اPPمامPPت ينقياPPض دPPق عوجPPلا ناPPك ..ءالخPPب اوPPناPPك مهPPنأ وPPل ىتح زوجعPPلا يبحاصPPك
 اذاPPم اPPهدعPPبو ..يماPPمأ فصPPلا يف فقPPت يتلا ةPPعومPPجملا عم قيقحتPPلا يهتني نأ ىلإ بPPيرPPق جرPPف ةمPPث
.ملعأ هللا .. يل ثدحيس

 ترعPPPشو ..لاPPPجر مهلPPPك ..ةأرPPPما نPPPم نكPPPت مPPPلو ..رفسPPPلا ةمظPPPنأل نيفPPPلاخPPPملا نيPPPب ديPPPحوPPPلا يبصلا تنPPPك
 تعمPPPس دقPPPف ..يتايPPPح يف ةرPPPم لوأل نوPPPناقPPPلا دPPPض ةمPPPيرPPPج ىلع بPPPقاPPPعأ الPPPجر تحبPPPصأ يننأ رPPPخفلاPPPب
 ىلع يتلا ةPPمالعPPلا نPPم رPPهظي امPPك لوأ مزالPPملا طPPباضPPلا الو نييPPطرPPشلاPPب لابPPم ريPPغ نعلPPيو بPPسي مPPهدPPحأ
 ناPPكو .."دلبPPلا اذPPه يف نوPPناقPPلا دPPض نوكPPي نأ مدآ ينب يأل ةرPPخفم اهPPنأ" خرصPPي لPPجرPPلا ناPPك ..هفتPPك
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 ناPPPك يذPPPلا يطرPPPشلل عومسPPPم هنكPPPل سومهPPPم توصPPPب هPPPنادPPPيؤPPPي نالPPPجر متمPPPت نيPPPح يف نوتPPPماPPPص نورPPPخآ
 لPPPجرPPPلا مالPPPك دعPPPب ىضوفPPPلا ةراPPPثإ اوPPPلواPPPح نPPPيذPPPلا برPPPض يف هPPPب أدPPPب اPPPطوPPPس لمPPPحي وPPPهو فصPPPلا سرPPPحي
 نPPPم وجPPPنأ مPPPلو ،نادPPPبألا ىلع طايسPPPلا عقو عم ءودPPPهلل عضوPPPلا داPPPع مPPPث ،ةطبخلPPPلا ضعPPPب تPPPثدPPPح .رPPPئاثPPPلا
 ىلع طوسPلا تاعPقو عم اددPجم يماPمأ داPع دPق انPبرضPيو يمأ برضPي وPهو يبأ دPهشم ناPك ..برضPلا
 ..دPحاو بPلاPق يف ابPص امهPنأكPل ىتح ،يدPلاو هبPشي هPنأPك يل ادPب يذPلا يركسعPلا نPم لPيزPهلا يدPسج
 ناPPك ..راطقPPلا اهPPب ربPPع يتلا لوهسPPلاPPك ةددمتPPمو ةلPPهرتPPم شرPPك هPPل ،ةيحلPPلا قيلPPح ،فيثPPك براشPPب ناPPك
  .هلعفب اذذلتم ةيناثلاب برضي نيح يف ديب اهثفني ةراجيسب كسمي

:همامأ تفقو ةعاس طباضلا يل لاق
"كنس رغصل ينم امركت اذه ..ةركذتلا نمث تعفد ول كحارس قلطنس"

:هتبجأ

..يعم سيل نكلو"
 تPPPPقوPPPPلا لاوPPPPط اPPPPهدوPPPPجو ىلع تظPPPPفاPPPPح فيPPPPك فرPPPPعأ ال ..يعم تPPPPلاز اPPPPم ..زوجعPPPPلا ةالخPPPPم ىلإ رظPPPPن

 .اهل تضرعت يتلا تاعمعملا هذه عم عضت ملو ،قباسلا
:ةالخملا ىلإ ريشي وهو يل لاق
"؟كعم لمحت اذام"
"!فرعأ ال"

 رادتPPسا ..ضPPيرعPPلا هنيبPPج بطقPPت يذPPلا ههPPجو ريPPباعPPت لالPPخ نPPم احPPضاو كPPلذ ادPPب ..يدر برغتPPسا
 فحصPPم الوأ عقو ..ةPPلواطPPلا يف اهPPتاPPيوتحPPم اPPغرفPPم ةوقPPب ينم ةالخPPملا ذPPخأPPيو يماPPمأ فقيPPل هدعقPPم نPPم
 كPPلذ سيPPل ..ريغصPPلا عونPPلا نPPم اهنكPPل ..بوPPلالPPلا ةرPPجش رامPPث نPPم عنصلا ةيلPPحم ةحبPPسم مPPث نPPمو مPPيدPPق
 مPPث نPPمو ..ىفطصملا يف ابPPح نوميهPPي مPPهو ةيليلPPلا رPPكذPPلا تاقلPPح يف شPPيواردPPلا هPPيدPPترPPي يذPPلا لPPيوطPPلا
 امPبر ..ودبPي اPم ىلع اريبPك امPقر تPناPك ..اهعPقوPتأ مPل ةأPجافPم كلPت تPناPك ..ةلمعPلا قاروأ نPم ةPمزر تطقPس
 .اهعيمج ةقرو ةئام اهنأ نظأ ..تاهينج ةرشعلا ةئف نم ةقرو لك تناك دقف هينج فلأ

 رثPPPPكأ سيPPPPل نكPPPPلو مPPPPخضلا غلبملا ةPPPPيؤرPPPPل الوPPPPهذPPPPم ناPPPPك ..هPPPPيدPPPPي يتلكب ةPPPPلواطPPPPلا ىلع طPPPPباضPPPPلا برPPPPض
 وأ هPPل اPPماعPPط يرتPPشي الو ..ياPPش بوPPك نمPPث عفدPPي الو لاPPملا اذPPه لPPك لمPPحي زوجعPPلا ناPPكأ ..ينم ةشPPهد
 ينأ مهفPPPي ال ناPPPك هPPPنأ نPPPظأ ال ..عوجPPPلاو دربPPPلا ببPPPسب رركتPPPم شاعPPPترا نPPPم يلع هارPPPي ناPPPك اPPPم مPPPغر يل
:ينلأسي ،يراكفأ طباضلا يلع عطقو .عئاج

"؟كل غلبملا اذه له"
"!كتدايس يل سيل ..ال"

"صل كنأ ودبي ..هتقرس نذإ"
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 ابPيرPغ دPهشملا نكPي مPل ..ةداوPه الPب تاPناPهإلا يف رPشابPيو تاPماهPتالا قلطPي ناPك ..بيPجأ ينكرتPي مPل
 صصلتPلا ليبPق نPم ىرأ ةريثPك نايPحأ يف تنPكو ..ةPطرPشلا زPكرPم نPم ابPيرPق عقي ةدلبPلا يف انتيبPف ينع
 ينلعج يذPPPلا رPPPمألا ..طابضPPPلاو مهيلPPPع ضبقPPPلا متPPPي نيPPPمرPPPجمو صوصPPPل نيPPPب زPPPكرPPPملا ماPPPمأ رودPPPت كراعPPPم
؟لعفأ اذامف عافد نم يل سيلو ..مرجملا عضو يف انأ نآلا .نومرجم مهلك مهنأب انايحأ رعشأ

 لPPجرPPلا نأ ..حطPPسلا يف يعم ناPPك ازوجPPع الPPجر كانPPه نأ ..اهلPPك ةصقPPلا نأ هPPل حضوأ نأ تPPلواPPح
 هنPPظ باPPخ دPPق نوكPPي ،ضرتفPPملا نPPم هPPنأ ..اPPهدعPPب هرأ مPPلو ةالخPPملا ينملPPس هPPنأ ..هعبPPتأ تنPPك يننأ ..ناPPك
 ىلع ارداPPPق نPPPكأ مPPPل يننأ عقاوPPPلا ..يل اههPPPجوPPPي نأ لواحPPPي يتلا ةمهتPPPلا يف امPPPك اPPPقراPPPس ينآرو ..ّيف
 تPPPمزتPPPلاو ..رابكPPPلا مPPPلاPPPع ةPPPعراقPPPمل ةميظPPPع ليPPPح نPPPم يل سيPPPل الفPPPط لازأ اPPPم تنPPPك ..حيضوتPPPلا وأ مالكPPPلا
 لPهجأل اريغPص تPسل ..بPسحف ةيPلاPملا قاروألا ىلع هانيPع تPناPك ينمهفي نأ دPيرPي ال طPباضPلاPف تمصPلا
 "مهPPماPPمأ ةرPPضاPPح سولفPPلا نوكPPت نأ مهPPملا ..ةليPPسوPPلا مهمهPPت ال ..سولفPPلا يف تومPPت سانPPلا نأ" ..كPPلذ
.اريثك كلذ ددرت يمأ تعمس امك

 هPPل هبتPPنا مPPل ةقيضPPلا ةPPعاقPPلا يف ريغPPص باPPب كانPPه ناPPك ..رPPخآ بتكPPم ىلإ ابPPناPPج طPPباضPPلا ينذPPخأ
 ..ةفيحصPب ههPجو يطغي ةPلواطPلا ءارو سلPجي ةبPتر ىلعأ طPباPض كانPه ناPك ..هربPع انلPخد ،ةPيادبPلا ذنPم
 يف مرPPPPجم رغPPPPصأ ىلع اوضبPPPPق مهPPPPنأ هربخPPPPي لوأ مزالPPPPملا ةداPPPPفإل عمسي ناPPPPك نيPPPPح يف ابPPPPناPPPPج اهPPPPحازأ
:ينلأس ،هبحاص فالخب بذهم هنأ هيلع ودبي ناك يوحن لجرلا رظن ..راطقلا

"؟ديعب ناكم نم مداق كنأ ودبي ..ةقرسلا تملعت نيأ"
...هنأ ةصقلا ..اهقرسأ مل يننأ هللاب مسقأ ..كتدايس اقراس تسل"
 ينرعPشأ اPم ..ينعطاقPي نأ نود يل عمتPسا لPجرPلا ..ليلPق لبPق اهPتدرPس امPك اهلPك ةPياكحPلا تPيورو

 يف كرPPحتي نأ نودو ّمPPج ءودPPهب مزالملPPل راPPشأ دPPق ناPPك ..يدنPPع امPPم تيهتPPنا ..اتPPقؤPPم ةيسفنPPلا ةPPحارPPلاPPب
 ..يل اهملPPسيو ةالخPPملا ىلإ ةحبPPسملاو فحصPPملا ديعPPي نأو ،ةPPلواطPPلا ىلع ابPPناPPج غلبملا عضي نأ هدعقPPم
:لاقو

"ىرخأ ةرم اهرركت الو دلو اي بهذأ"
 اPPم ناكPPم يف ينرظتنPPي امتPPح زوجعPPلا لPPجرPPلا نأو يل سيPPل لاPPملا نأ هPPعانPPقإ لواPPحأ يكل لاجPPم ال

 ..هPPPPPPل تيكPPPPPPح امهPPPPPPم ينقدصPPPPPPي نPPPPPPل هPPPPPPنأ وأ ..لاPPPPPPملا نPPPPPPع ينلأسPPPPPPي فوPPPPPPس هPPPPPPنأو ..جراخPPPPPPلا يف ةطPPPPPPحملاPPPPPPب
 تPناPك نيPح يف تPجرPخو ةالخPملا تذPخأ يننأ نأ ىوPس رPخآ ثPيدPح يأل لاجPم ال ..ةPقرPسلاPب ينمهتيس
 فأرPPPي نPPPمو ..تPPPعدPPPخ دPPPق ينارPPPي نPPPمو اصPPPل ينارPPPي نPPPم نيPPPب اPPPم ..ينبقارPPPت فصPPPلا يف لاPPPجرPPPلا تارظPPPن
 رPPPخآPPPب ةقيضPPPلا ةPPPلاصPPPلا اPPPعدوPPPم يدPPPيدPPPحلا بابPPPلا دنPPPع نPPPم تPPPجرPPPخو ..اPPPتاتPPPب رPPPمألاPPPب متPPPهي مPPPل نPPPمو .. يب
  .يبأل ةيناثلا ةخسنلا دنع نم يرهظ ىلع عقو طوس

 هببPسب ناPك يذPلا ببPسلا نآلا مهPفأ ..اراهPج اPنايPع لاPملا اهنPم قرPس نأ دعPب ..يديPب ةالخPملا لمPحأ
 سانPPPPلا لاوPPPPمأ لPPPPكأو تاPPPPقرPPPPسلاو داسفPPPPلا نPPPPع ثدPPPPحتي وPPPPهو ،دلبPPPPلا يف عاPPPPضوألا نPPPPم ارPPPPمذتPPPPم زوجعPPPPلا
 اسيPل امPه ..هنPع ملكتPي ناPك اPمل اديسجPت اPناPك ناطPباضPلا اذPه ..نامPيإلا فعPض نPع هتPيرظPنو ..لPطابPلاPب
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 يل نكPي مPل ..ينملؤPت تPلاز اPم يتدعPمو ضرألا ىلع تقصPب ..نامPيإ الPب امPه ..بPسحف نامPيإلا افيعPض
 يقاPPPPPب يف ريكفتPPPPPلا مPPPPPث نPPPPPمو ..يفدPPPPPه ..ةريبكPPPPPلا ةنPPPPPيدPPPPPملا تلPPPPPصو دPPPPPق يننأ ىوPPPPPس ..ةددPPPPPحم ةهPPPPPجو نPPPPPم
 اذPPPه نPPPع تيلPPPخت دقPPPف ،لبPPPق نPPPم هPPPتالخPPPم هPPPل مدPPPقأل زوجعPPPلا ىلع رثPPPعأ نأ يف ركPPPفأ تنPPPك اذإو ..ةلPPPحرPPPلا
 هPPPPجوPPPPبو اذPPPPهل ،ةطPPPPحملا يف ينع ثحبPPPPي نوكPPPPي دPPPPق ..امهتPPPPم هرظPPPPن يف حبصأ ال نأ ةيشPPPPخ نآلا فدPPPPهلا
 ىلإ ينداPPPق الPPPيوPPPط اقPPPيرPPPط كلPPPسأ مPPPث نPPPمو ةبPPPيرقPPPلا عراوشPPPلا ىلإ ناكPPPملا رداPPPغأ نأ يلع ناPPPك ةPPPعرPPPسلا
 تالحPPPملا نPPPيوانPPPع ..عراوشPPPلا ءامPPPسأ ..ناكPPPم لPPPك يف تاتPPPفال كانPPPه تPPPناPPPك ..سانPPPلاPPPب ةمPPPحدزPPPم ةقطنPPPم
 ةPعاPب كانPه ناPك ..يعوجPب ينرPكذPت يتلا مPعاطPملاو تابتكPملاو زPباخPملاو نيPقالحPلاو تايPلديصPلاو ةPيراجتPلا
 ىلع ةلمعتPPPسملا بتكPPPلا نوPPPشرفPPPي نPPPم كانPPPه ناPPPك ..رطPPPخي ال اPPPمو لابPPPلاPPPب رطPPPخي اPPPم نوعيبPPPي نوPPPلوجتPPPم
 مPPPهو مهيصPPPع نوبحسPPPي نودعقPPPم ..نPPPلوستPPPيو نرPPPسي نايمPPPع ءاسPPPن ..لوستPPPلا نوPPPسرامPPPي نPPPمو ..ضرألا
 داكPت ةقيPض سPبالمPب نهنPتافPم نPضرعتPسي نسPلا رابPك تاPيرPُخأو رمعPلا لبتقPم يف تايتPف ..نوسPكاشتPي
 لوتفPم رعPشو ةPنولPم ةPيدلPج بPئاقحPب نورPخآو ةشPكرزPم ةPضافضPف ناصمقPب نايبPص ..ءيش لPك فشكPت
 ةثPPيدPPح تارايPPس ..ةريبكPPلا تاPPيواحPPلا قPPيدانPPص يف ةPPمامقPPلا نودراطPPي نودرPPشتم ةيبPPص ..فلPPخلل ىلدتPPي
 ،عطاقتPلا دنPع ةعفPترPم ةبطصPم طPسو يف فقPي رورPم يطرPشو ةجPعزPم اPتاوPصأ ردصPت ةكPلاهتPم ىرPخأو
 اPنأو يل ةبPسنلاPب انPتاPف اPملاPع ناPك ..نكمPي اPم ىصقأPب هPيدPخ اخPفاPن ةوقPب رفصPي وPهو ىلعأ ىلإ هدPي عفرPي
 تاPPPعاسPPPلا نأشPPPب يتريPPPحو يعوجPPPب رثPPPكأ الوغشPPPم تنPPPك يننكل ،يماPPPمأ يرPPPشبلا حرPPPسملا اذPPPه لPPPك ىرأ
 .يدسج كهنأو يدنع ةيؤرلا تلتخا دقف ،ةلبقملا

 تنPPك يذPPلاو ،ةريبكPPلا ةنPPيدPPملا يف انPPه نكسPPي يذPPلا ربPPكألا اهقيقPPش نPPع اريثPPك انPPل يكحت يمأ تPPناPPك
 هPنإ لوقPت تPناPك .يدPلاو عم اPنايPحأ بPهذأ اPمدنPع ،يلPحملا مPكاحPلا تيبPب نوPيزفلتPلا يف ةرPم لوأ هPتدPهاPش
 هنPPPم رغPPPصألا يه امهتPPPلوفPPPط نPPPع ةتتPPPشم تاPPPقوأ يف انPPPل يكحت .ةنPPPيدPPPملا يف ريبكPPPلا كنبلPPPل ارPPPيدPPPم لمعPPPي
 يف اوPPPقرفPPPت مهنكPPPل نPPPيرPPPخآ تاوPPPخأو ةوPPPخأ امهPPPيدPPPل .رثPPPكأ سيPPPل تاونPPPس سمPPPخ امPPPبر تادودعPPPم ماوPPPعأPPPب
 دPق تPناPك ةرPم الإ .اديPج مهPفرعPن وأ مPهارPن اPم ارداPن ..مهPب ةرمتPسم ةلPص اهPيدPل سيPل .اهPجراPخو ،دالبPلا
 تارايPPس نودوقPPي اوPPناPPك ،مهبلPPغأ ءاجPPف رPPهنلا برPPغ ةدلبPPلا نPPم ةبPPيرقPPلا ةPPيرقPPلا يف زوجعPPلا انPPتدPPج تPPتاPPم
 .ةرPستبم تاPماستPبا نورPهظيو ،ةعPصاPنً اPبايPثو ةزيمPم ءاضيPب مPئامPع نوسبلPيو ،يعاPبر عفد تاذ ةريبPك
 .ضرألا تحPPت مهPPتدPPلاو اونPPفد نأ دعPPب يناثPPلا مويPPلا يف اوضPPمو ..هذPPهو ..اذPPهو كPPلاPPخ اذPPه مهPPب اPPنوPPفَّرPPع
 تPيأر نإ مهPلاكPشأ عاPجرتPسا يلع بعصPي ثيحPب ةPبوعصPب مPهرPكذPتأ .تاونPس عبPس لبPق امPبر كPلذ ناPك
 ىلع سيPPلو ةقيقحPPلا يف نكPPلو يلاPPخ اهيPPف تPPيأر يتلا ةيPPناثPPلا ةرPPملا يه كلPPت تPPناPPك ،ىرPPخأ ةرPPم مPPهدPPحأ
.ةشاشلا

 مPغر هPنإ لوقPت يتدPلاو تPناPك دقPف ..يضاPملا نPم ينذقنPي يل اPنوPع ناPك امPبرPف ،هنPع ثحPبأ نأ تركPف
 ةرPPم يه تPPناPPك ..هتيPPب يف هلصPPي نPPم ىلع لPPخبي الو مهنيعPPيو سانPPلا مركPPي ،ابيPPط الPPجر لظPPي ءيش لPPك
 اPPPPيادPPPPهلا نPPPPم ةريبPPPPك ةPPPPعومPPPPجمب انPPPPل تداPPPPعو ،راغصPPPPلا يتوPPPPخأ دPPPPحأ تذPPPPخأو ةمPPPPصاعPPPPلا ىلإ ترPPPPفاPPPPس دPPPPق
 ريخPPب يمأ ناوPPخأ رPPكذ بحPPي ال يبأ ناPPك ..انPPل اPPهارتPPشا يذPPلا وPPه يلاPPخ نإ تPPلاPPق باعPPلألاو سPPبالPPملاو
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 يذPPPلا لPPPيوطPPPلا جنعلا طوسPPPب ةقلPPPع اهبيصPPPن ناPPPك مهPPPعاطقPPPنال مهنPPPع عفادPPPت نأ لواحPPPت ةPPPعاPPPسو ..ّرPPPشب وأ
 لانPت ..يصق نPكر يف خبطم الإ اPهاوPس انPل نكPي مPل يتلاو ،تيبPلا نPم ةريبكPلا ةPفرغPلا يف يدPلاو هقلعPي

 لPهأ نPم ريثكPف ،هPناكPم نPم هكPيرPحت وأ هPب ساسPملا ىلع دPحأ أرPجتي ال يذPلا طوسPلا نPم اPحربPم اPبرPض
.دالجلا لوصو روف تامولعملاب ءالدإلل نوعوطتي تيبلا

 يلاPPخ لِّصPPُحأ فوسPPف هيلPPع لوصحPPلا تعطتPPسا نإ ..ريبكPPلا كنبPPلا ىوPPس ةPPمولعPPم نPPم يل نكPPي مPPل
 ةبPPPسن هPPPنأو ..هPPPنأشPPPب بذكPPPت يمأ نPPPظأ ال يب متPPPهي فوPPPسو هيPPPلإ لPPPصأ فوPPPس ائيPPPش رPPPسخأ نPPPل ..امتPPPح
 هPPمامتPPها درPPجم نأو ..نPPيرPPخآلاPPب متPPهيل يفاكPPلا تPPقوPPلا دPPجي ال ةPPموكحPPلا نPPم هعPPقوPPمو ةريبكPPلا هPPتايPPلوغشPPمل
 تPPلاPPق ةرPPمو .يبأ عامPPس نPPع اديعPPب نكPPلو لاوPPقألا هذPPه لثPPم ددرPPت ناPPك ..عيمPPجلا مدPPخي وهPPف مهPPملا هلمعPPب
 يف مألا ةعPPماجPPلا يف سردو اPPقوفتPPم ناPPك دقPPل ،اهيPPف حجنيو ةيPPسردPPملا سوردPPلا بحPPي نPPم لPPك بحPPي هPPنإ
 يتلا عفاودPPPلا يدنPPPع تPPPناPPPك هPPPنأ مهPPPملا ..ةزPPPجعم تاعPPPماجلPPPل باPPPهذPPPلا هيPPPف ناPPPك يذPPPلا تPPPقوPPPلا يف ،دالبPPPلا
 يقوفPت ملعPي ةPعاPسو ةPحارPلاو أكتPملا هتيPب يف دPجأPس امPبر ..ةنPيدPملا يف لوألا يفدPهك هيPف ركPفأ ينلعجت
 يف تانPب وأ دالوأ هدنPع لPه ركPفأ تPحرPسو ..يميلعت لمPكأل يندPعاسPي فوPس ةPسردPملا يف لوألا يننأو
 انPPل تكPPح انPPتدPPلاو نأ رPPكذPPتأ مPPلو ..هPPناوأل قPPباPPس كPPلذ ناPPك ..هPPتانPPب ىدPPحإ جوزPPتأو ربPPكأ لPPه ..ينس لثPPم
 اPPنايPPحأ تPPناPPكو ..ريخPPب هPPنإ لوقPPتو وPPه هنPPع ملكتPPت تPPناPPك طقPPف ..هPPئانPPبأ رامPPعأ وأ ددPPع صوصخPPب ائيPPش
.مهملا وه اذهو تيبلا ىلع رطيسي هنكل ،ءابرغلا عم ةسرش اهنإ لوقتو هتجوز نم يكتشت

 رPPمألا ،ىحضلا دعPPب ةيPPماPPكر بحPPس حيزPPت تعطPPس دPPق سمشPPلا تPPناPPكو ..دتPPشا يذPPلا يعوPPج تPPمواPPق
 ةPظوحلPم ةيPلاPع ةرارPح دPلوPت تPناPك ةفيثكPلا سانPلا ةPكرPح نأ ةPصاPخ ،وجPلا يف ةدوربPلا ةوPق نPم للPق يذPلا
 دPPق تنPPك ،لبPPق نPPم هلثPPم رأ مPPل عئارو لاPPع ءانبPPب ريبPPك دPPجسم نPPم رPPهظلا ناذآ عافPPترا عمو ..ناكPPملا يف
 .ءطبPPPب فPPPحزPPPت يهو مهنيPPPب لPPPخادتPPPت يتلا تارايسPPPلاو ةراPPPملا ثيPPPح نPPPم ةPPPفاثPPPك رثPPPكأ عراPPPش ىلإ تلPPPصو
 اهبPPPحاPPPص رPPPهظ امPPPبرPPPف اهPPPب ظافتPPPحالا تررPPPق يننكل ،يدPPPي تعPPPجوأ يتلا ةالخPPPملا لمPPPحأ لازأ اPPPم تPPPناPPPك
 .اصقان اليلد نوكيس هنأ مغر يتنامأ ىلع ليلدك اهب كسمتأ ..زوجعلا

 قلغPت ثيPح ارPهظ ةثPلاثPلا ةPعاسPلا لPحت نأ لبPق ريبكPلا كنبPلا ىلإ لوPصوPلا يف يفدPه ددPحت نأ دعPب
 يل نكPي مPل اهلبقPف ،اPماظتPنا رثPكأ تPتاPب دPق عراوشPلا يف ةيPئاوشعPلا يتكرPح تPناPك ،دلبPلا يف حلاصPملا
 لاؤسPلا ..ءيشب ينديفPي لPك ..هذPهو ..كاذو اذPهو اذPه لاPسأ ..ةراPملاPب تنعتPسا .ددPحم ريPس طPخ نPم
 امPPPك اريثPPPك كPPPب متPPPهي دPPPحأ ال ..؟ريبكPPPلا كنبPPPلا ىلإ لPPPصأ فيPPPك ؟نPPPيرPPPشعلا ةرملPPPل امPPPبر هPPPب تقطPPPن يذPPPلا
 دPPPPقو كPPPPلاؤPPPPس ىلع ةPPPPباPPPPجإلPPPPل عيمPPPPجلا عوطتPPPPي كانPPPPه ..نيعPPPPم عقوPPPPم نPPPPع لأسPPPPت ةPPPPعاPPPPس ةدلبPPPPلا يف اPPPPندنPPPPع
 عئاPPج يبص ىلع ةقفPPش الو ةءورPPم نPPم سيPPل ..كPPلذ ثدPPحي ال انPPه ..كاغتبPPم كردتPPل تارPPشعلا كبحصPPي
 عطقنا امPPبرو بعPPت يئاذPPح نأو اليلPPق تخسPPتا اهPPنأ تفشتPPكا ..ءاPPقرPPخلا هسPPبالPPم نPPم ودبPPي امPPك سPPئاPPبو
 تنحPPش يتلا ةظPPحللا تنعPPلو يسفنل تلPPق ريPPياعPPملا لكPPب ةPPبوسحPPم ريPPغ ةرPPماغPPم تPPناPPك ..ةظPPحل يأ يف
 تPهتناو تيبلPل اوداPع دPق يناوPخأو يتوPخأ نوكيPس نآلا .نوPهأ ناPك يبأ ميحجPف ،بورPهلا رارقPب يغاPمد
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 ةرPPPم رPPPفاPPPسأ لPPPه ..لاPPPملا ىلإ جاتPPPحأ يننكلو دوPPPعأ نأ بجPPPي .اذPPPه لعPPPف يف تلPPPجعت دقPPPل ..ةPPPياكحPPPلا لPPPك
 .راطقلا حطس ىلع ىرخأ

 هاجPPPتا سكعPPPت روPPPمأ ثدPPPحت ..عاجPPPش رارPPPق ذاخPPPتا كPPPشو ىلع ءرPPPملا اهيPPPف نوكPPPي يتلا تاظPPPحللا يف
 تPناPك ..راطقPلا ةطPحم ىلإ اددPجم دوPعأ نأPب يسفن عنقأ تدPك نأ درPجمب هPنأل يعم كPلذ ثدPح ..حيرPلا
 نمPPPPم نPPPPيريثكPPPPلا نأ مPPPPغر ..وPPPPه اذPPPPه نذإ ..ريبكPPPPلا كنبPPPPلا ..اهيلPPPPع بوتكPPPPم يماPPPPمأ تدPPPPب دPPPPق ةريبPPPPك ةتPPPPفال
 ..!؟ىتف اPPي دصقPPت كنPPب يأ ،انPPه ةريبكPPلا كونبPPلا تارPPشع دPPجوPPت مهPPلوقPPب ينم نورPPخسي اوPPناPPك مهتPPلأPPس
 وأ هPل عبتت رغPصأ كونPب دPجوPت نيPح يف دPحاو ريبPك كنPب دPجوPي هPنأ ..يتدPلاو ةPقد ملPعأ يننأل ادPكأتPم تنPك
 نوPلداجPي وأ كPل اوعمسيPل نوفقPي ال انPه سانPلا نكPل ..ةدلبPلا يف اPندنPع ديPحوPلا كنبPلاPك ،هنPم رغPصأ يه
 .هاغتبم ىلإ عراسي لك ..كانه اندنع امك

 مPPل ..راتPPمأ ةرPPشع نكPPت مPPل نإ ةعبPPس امPPبر اهPPضرPPعو نPPيرتPPملا قوفPPي اهPPلوPPط داكPPي يتلا ةتPPفالPPلا تلPPمأPPت
 فرPPحألا ةروفحPPم ةبلPPص فقPPت يهو اهلPPمأPPتأ تنPPك ..نطبPPلا ةPPقرPPحو بعتPPلاو قاPPهرإلا عم اديPPج ىرأل نPPكأ
 وأ اهتبPكر وأ اهتPعرتPخا يذPلا يننأ وPل امPك اهلPمأPتأ ..قPباوطPلا ةددعتPم ةيPلاعPلا ةPيانبPلا ىلع ماPخرPلا نPم
 ةنPيدPملا يف يزنPك يه ةPقالمعPلا ةتPفالPلا كلPت تPناPك ..ريبPك زنPك ىلع ءرPملا لصحPي نأPك ..اهPتركPف تدPجوأ
 يذPPلا ةPPسارPPحلا لPPجر نPPم تدPPكأPPت نأ دعPPب رPPسيألا اهنكPPل مPPهألا ةوطPPخلا يماPPمأ ىقبتPPس نآلا ..ةريبكPPلا
 اهPPتاPPمولعPPم يف ةقيPPقد يمأ ..هدصPPقأ يذPPلا ناكPPملا وPPه اذPPه نأ ةPPيدPPيدPPحلا ةضPPيرعPPلا ةPPباوبPPلا ماPPمأ فقPPي
 رابPPج بأ ىلع ىتح مالكPPلا يف صقنPPت وأ دPPيزPPت وأ بذكPPت ال ةدPPلاو يل تبPPهو نأ بر اPPي كركPPشأ ..العPPف
 .ساقو

 ريغPص اPباPش ودبPي يذPلا ةPسارPحلا لPجر ناPكو ..يسفن ملPكأ تنPك ..نذإ يصالPخ يه ةتPفالPلا هذPه
 اPPمل الإو ،ابيPPط ارPPجأ هPPل نوعPPفدPPي مهPPنأ ينعي اذPPه ،اPPشوشPPب فقPPي ..ريثكPPب ينم ربPPكأ سيPPل امPPبر ..نسPPلا
 فوPPPس يننأ ينعأ ..هعPPPقوPPPم نPPPم هحPPPيزأ نأ بPPPحأ ال ..انPPPه فPPPقأ يننأ تليخPPPت ..تاPPPماستPPPبالا مPPPئاد ناPPPك
 تPPPPيأر دقPPPPف ..قالمعPPPPلا حرصPPPPلا اذPPPPه يف ةفيPPPPظو يل دPPPPجي فوPPPPس يلاPPPPخ نأو ةPPPPسردPPPPملا عوPPPPضوPPPPم ىسنأ
 اهلمPPPحي ةريبPPPك قPPPيدانPPPصو ..رداغPPPت ىرPPPخأو فقPPPت تارايPPPسو ..نولPPPخدPPPيو نوPPPجرPPPخي رPPPشبلا نPPPم تارPPPشعلا
 قوPPPس يف يتادPPPهاشPPPم نPPPم روPPPمألا هذPPPه يف اليلPPPق مهPPPفأ اPPPنأPPPف ..لاPPPملاPPPب ةلمPPPحم اهPPPنأ ودبPPPي ..ةاتPPPع لاPPPجر
 .ريثكPب هذPه نPم رغPصأ هنكPل ..كانPه ديPحوPلا كنبلPل قPيدانصPلا هذPه لثPم نPم دPحاوPب نوPتأPي اPمدنPع ،ةدلبPلا
 يف ادPPPج مهPPPم لPPPجر كPPPشالPPPب وPPPهو ..ميعPPPن يف شيعPPPيو ،ةريبكPPPلا ةكلمPPPملا هذPPPه مكحPPPي يلاPPPخ نأ اذإ تلPPPق
 ةPعاPق يف نوPفوركيPم ءارو ملكتPي وPهو ..تاونPس لبPق ةدلبPلا مPكاPح تيPب نوPيزفلPت يف هتPيأر اPمل الأو ..ةPلودPلا
 لمPPحي مهضعPPب ةPPعاقPPلا كلPPت يف نوريثPPك رPPشب كانPPه ناPPك ..رودPPت امPPع مهPPفأ مPPل ..اPPم ةبطPPخ يقلي ةمPPخف
 ناPPPك اذإ ،ةPPPباPPPجإ هPPPل فرPPPعأ مPPPل لاؤPPPس ينهذPPPب رادو ..هعمسPPPي اPPPمل نPPPيودتPPPلا ىلع بكنPPPم ةريغPPPص تاركفPPPم
 ةريقفPPPPلا هتقيقPPPPش دPPPPعاسPPPPي مPPPPل اذاPPPPمل ،يبأل اهPPPPكرPPPPتو يمأ لمPPPPهأ املPPPPف ةPPPPهاPPPPجوPPPPلا هذPPPPهو ءارثPPPPلا اذPPPPهب يلاPPPPخ
..اديج اهسؤب فرعأ يننكل ..يمأ يه ..ةسئابلاو

:ةحرملا ةماستبالا وذ سراحلا باشلا يل لاق
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"؟ام ادحأ ديرت له ..ريبكلا كنبلا وه اذه معن"
:هل تلق
"؟هارأ نأ نكمي له ..انه ريبكلا لجرلا هنإ ..انه لمعي يلاخ"
 نظPلا نوبيخPي ةنPيدPملا هذPه يف مهPنأ ودبPي ،بدألا ليلPق ةرPملا هذPه يل ادبPف ..اكحPض سراحPلا رPجفنا
 تبPPPPثأو ..زوجعPPPPلا لاوPPPPمأ ذPPPPخأ يل رصتنيPPPPس هPPPPنأ ةPPPPيادبPPPPلا يف تننPPPPظ يذPPPPلا ىلعألا طPPPPباضPPPPلاPPPPف ..اعيمPPPPج
 ىلع ايبPص نوكPي نأ قدصPي ال ..يب ئزهتPسي نآلا وPهو ابيPط ودبPي ناPك باشPلا اذPهو ..اPمامPت سكعPلا
:يل لاق ،تمصلا يف يضمأ ينكرتي ملو ..لوألاو مهملا لجرلا لب ..انه بيرق هل يتلكاش

"اذه يئاذح حسمت نأ برجت ال اذامل ..كلاخ هتداعس نأ ينعت"
 هقهقPPيو ..طالبPPلا ىلع ةوقPPب نيتPPبرPPض برضPPي نأ لبPPق ايPPلاPPع ءاوهPPلا يف توبPPلا عوPPن نPPم هءاذPPح عفرو

 مPPPث ..انPPPه دPPPحأل عمسي دPPPحأ ال ..عراشPPPلا يف جيجضلا عم ..درابPPPلا ءاوهPPPلا يف تPPPشالPPPت ةيPPPلاPPPع تاهقهPPPق
:يف خرص

"درشتملا اهيأ انه نع دعبأ ايه"

 تنقيPتو ..سكعPلاPب هPعانPقإ لواPحأ يكل لاجPم الو ..ةقيقPح درPشتم يبص ةPلاPح سكعPي يرظنPم ناPك
 نأ ةركPPPف يل ترطPPPخو ..اعفPPPن يدPPPجي نPPPل ىنبملا لوPPPخدPPPب يل حمسي نأPPPب هيلPPPع حاحPPPلإلا يف يدامتPPPلا نأ
 ..يلاPPخ جرPPخي نأ ىلإ ..ةيسيPPئرPPلا لوPPخدPPلا ةPPباوPPب ةدPPهاشمPPب يل حمسي ناكPPم يف سلPPجأو هنPPع دعتPPبا
 يف ينآر دقPف ..يلكش رPكذتيPس لPه ..هPيداPنأو هيPلإ عرPهأ فوPس اهتPعاPسو ..دPبألا ىلإ انPه لظPي نPل وهPف
 ،داPPعو دPPحاو مويPPل يقب طقPPف ..الPPيوPPط ثكمPPي مPPل وهPPف ينرPPكذتيPPس هPPنأ دقتPPعا ال ..هPPمأ ..يتدPPج ةاPPفو موPPي
 مضPنأو ،اريبPك ناPك اPنددعPف الPيوPط افPص هيلPع انملPس ،ناوثPل ىوPس يتوPخأ عيطقو اPنأ انلPباقPي مPل هPنأ امPك
 نمPPم رPPشبلا نPPم تائPPملاPPب اPPطاحPPم لPPجرPPلا ناPPك دقPPف ..لافPPطألا عيمPPج داعPPبإ مPPت مPPث نPPمو براPPقألا دالوأ انPPل
 جلاعتPي نأ دPيرPي نPم وأ هنPبال ةفيPظو نPع ثحبPي نPم ..ةPيزعتPلا لبPق ةيصخPش حلاصPم فدPهب مهبلPغأ ءاPج
 اديPPج اPPنأ هرPPكذPPتأPPس نكPPل ،اذإ ينرPPكذتPPي نPPل وPPه ..اذكPPهو ايPPلاPPم اPPعربPPت نPPع ثحبPPيو صعتPPسم ضرPPم نPPم
 وأ ءاPPملا مدPPقأ اPPنأو هPPلوPPح رودPPي اPPم لPPك ةبPPقارPPمو صصلتPPلا يف مPPتأPPملا موPPي ةلPPيوPPط تاPPعاPPس تيضPPمأ دقPPف
 فالخPPPب ربصPPPلا ةكلPPPم مهPPPيدPPPلو لمعPPPلا يف هيلPPPع دمتعPPPي نPPPيذPPPلا ةيبصPPPلا نPPPم يرابتPPPعاPPPب ،نPPPيزعملPPPل ياشPPPلا
 .نيرخآلا

 ىلإ رداغPي وPهو هارأ يكل ادPج تبPهأPت دPق تنPك ..لمعPلا موPي ةPياهPن بارتPقاو تPقوPلا مدقPت عم اريPخأو
 ثيPPح ،تارايسPPلا نPPم اPPهريPPغ نود ةلPPجبمو ةمPPخف ،نولPPلا ءادوPPس ةرايPPس كانPPه تPPناPPك ..تارايسPPلا فPPقوPPم
 ..روPPهزPPلاPPب ةPPنولPPم ءارضPPخ ةPPحاسPPم اهPPلوPPحو يدPPيدPPحلا كبPPشلا نPPم روسPPب طاحPPم صاPPخ ناكPPم يف فقPPت
 ..ريبكPلا رPيدملPل عبتت اهPنأ دPكأPتأ يكلو ..اهعيملPتو ةرايسPلا لPسغ ىلع نوPفرPشي لاPجر ةPثالPث كانPه ناPكو
 دقPPف ،احيحPPص يعقوPPت ناPPكو ..تالظPPملا ىلعأ فPPقاوPPملا دنPPع ةقلعPPم ةريغPPص تاتPPفال عجارأ نأ يل رطPPخ
 ةيPPPبرعPPPلاPPPب ةPPPبوتكPPPم "كنبPPPلا رPPPيدPPPم فPPPقوPPPم" ةريغPPPص ةPPPحوPPPل يف ءاPPPقرز ةيفلPPPخ ىلع ضيPPPبألاPPPب ارطPPPسم ناPPPك
 ينرصPPبأ دPPق ناPPك يذPPلا سراحPPلا ينقحالPPي ال ىتح اهنPPم بارتPPقالPPل ةPPجاحPPلا نود اهPPتأرPPق ،ةPPيزيلPPجنإلاو
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 يقيقحت نPPPع ينلطعيس اPPPم ادPPPج اديعPPPب يندرطيPPPل دوعPPPي امPPPبرو ينأشPPPب باPPPترPPPي أدPPPب هPPPنأ دPPPبالو ليلPPPق لبPPPق
 .يدارم

 دPPPPجسملا اهيPPPPف امPPPPب دPPPPجاسPPPPم ةدPPPPع نPPPPم قلطنPPPPي ناذألا تعمPPPPس ..رصعPPPPلا ءاPPPPج ..اريثPPPPك تPPPPقوPPPPلا رPPPPخأPPPPت
 قيضPPPب تPPPسسحأ ..سPPPمألا ذنPPPم لPPPصأ مPPPل ينكل ..ةالصPPPلا ىلع صرPPPحأ ..تيلPPPص دPPPق نPPPكأ مPPPل ..ريبكPPPلا
 يذPPلا ،يلاPPخ صانتPPقا رPPسخأ امPPبرPPف ةالصلPPل نآلا تبPPهذ اذإ نكPPلو ..يناPPبرPPلا بPPجاوPPلاPPب مPPقأ مPPل يننأل
 تائPPPم هيPPPف نأ كPPPشال ريبكPPPلا ىنبملا اذPPPهف ..مPPPكارتPPPم لمPPPع هPPPيدPPPل نأ نكمPPPملا نPPPم ..اPPPم لمعPPPل رPPPخأPPPت امPPPبر
 ..الPيوPط اتPقو قرغتPسي اذPه نأ دPبالو ..ةريبPكو ةريغPص لPك نPع لوؤسPم لPجرPلا نأ ينعي اذPهو نيفPظوPملا
 تاPيرPكذ نمPض كPلذ يكحت تPناPك ..ءادغلPل تيبلPل لوPصوPلا يف اريثPك اPنايPحأ رPخأتPي يلاPخ نإ لوقPت يمأ
 .قاب لمألاو بهذت مل صرفلا نأ نأمطأ ينلعجي اذه ..مهيلإ اهتلحر

 طاشPن لطعPت يتلا ةبPيرغPلا ةPفآلا كلPت عوجPلا ببPسب ءايPعإلا اهيPف ينكلمت دPق ناPك يتلا ةظPحللا يفو
 اولغPPشو باوPPبألا اوحتPPف ،ءادوسPPلا ةرايسPPلا فPPقوPPم ىلإ اولPPصو دPPق نيPPعرPPسم لاPPجر ةPPثالPPث ناPPك ..ناسPPنإلا
 لالتPPPخا نPPPم اهPPPنوPPPل نيبPPPتأ مPPPل قنPPPع ةطPPPبرو ةقيPPPنأ ءاPPPقرز ةPPPلذPPPب سبلPPPي لوطPPPلا عراPPPف لPPPجر مهعبPPPتو ..كرPPPحملا
 ةيPPساPPمولPPبد ةبيقPPح لمPPحي ةثجPPلا ئلتمPPم ةPPماقPPلا ريصPPق لPPجر هPPماPPمأ لورPPهي ناPPك ..قاPPهرإلا ببPPسب يرظPPن
 لPPPك نيPPPب زفقPPPي وPPPهو ..اPPPجرPPPعأ ناPPPك دقPPPف هيشPPPم ةقPPPيرPPPطو زيمPPPملا هلكPPPش نPPPم لPPPجرPPPلا اذPPPه تPPPفرPPPع ..ءادوPPPس
 اهنPع ةيبصPلا شهPي كاذتPقو هPترايPس ماPمأ فقPي ناPكو ..ءازعPلا موPي يف يلاPخ عم ءاPج دPق ناPك ..نيPتوطPخ
 يذ لPيوطPلا لPجرPلا ..نذإ يلاPخ اذPهف يماPمأ ةحPضاو ةروصPلا تPناPك ..ماعطPلا نPع باPبذPلا شهPُي امPك
 اذPهلو ..ةPمامPعو اPبابلPج سبلPي ناPك تاونPس عبPس لبPق مويPلا كPلذ يف هPنأل امPبر ..ةقمنPملا ةريغصPلا ةيحلPلا
.يسفنل تلق ..ةلضعملا لح يذلا جرعألا ريصقلا اذهل اركش ..ىلوألا ةلهولا يف ابيرغ يل ادب

 :خرصأ انأو ةيخوراص ةعرسب هنم تبرتقا يتلا ةظحللا يف انويلغ ليوطلا لجرلا لعشأ
"..يلاخ ..يلاخ"
 ةعPبرألا لاPجرPلا بPهأPت نيPح يف ،يدPيدPحلا روسPلا قوPف ازPفاPق يهاجPتا ةوقPب بPثو دPق سراحPلا ناPك

 سPئابPلا اذPه وPه نPم اوPبرغتPسا مهPنأ داقتPعا ىلع ..يمكلل ادادعتPسا هدPي رَّوPك يذPلا جرPعألا مهيPف امPب
 ةلPPPPPكاشPPPPPلا هذPPPPPه ىلع هتPPPPPخأ نPPPPPبا نوكPPPPPي نأ ناPPPPPك ضارتPPPPPفا يأPPPPPب نكمPPPPPي ال ..رPPPPPيدPPPPPملا ديسPPPPPلا يدانPPPPPي يذPPPPPلا
 وPPPعدPPPي عضو يف ينميلا هفكPPPب اريشPPPم ،رPPPمألا مسحيPPPل يلاPPPخ لPPPخدPPPتو ..ةقيقحPPPلا يه اهنكPPPل ..ةعيPPPضوPPPلا
 فشكPت ةضPيرPع ةPماستPباPب يلإ رظPن ..هنPم بارتPقالPل يناPعد دPق ناPك ..ينع اودPعابPت لعفPلاPبو ..داعتPبالPل
 يف قPPPPثأ الأ ةرPPPPملا هذPPPPه تررPPPPق اذPPPPهل ..ةقPPPPباسPPPPلا براجتPPPPلا رركتPPPPت نأ تيشPPPPخ ..بيPPPPط لPPPPجر حمالPPPPم نPPPPع
 .ثدحيس ام ىرأ ىتح ثيرتأ نأ بجي ..ءاقلل ىلوألا ليصافتلا

:يمساب ينادان لب ..ينفرع دق لجرلا ناك

"لاعت فخت ال ..لاعت"
 دPيدPج قمPع ةايحلPل نأو اهئPفدPب ترعPش ..خستملا يدPخ ىلع ةلبPق عبطو ضرألا نPم ابPيرPق ىنحنأ لPب
 نأ دPPPكؤPPPت تPPPناPPPك دقPPPف ..اPPPهدPPPهعك ةقيPPPقد امPPPئاد لظPPPت يمأ نأ ترPPPكذPPPتو ..مويPPPلا لكشتPPPلا يف أدبPPPي فوPPPس
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 اذPPPPه يف هقPPPPيرPPPPط ذاخPPPPتا ىلع ناسPPPPنإ لPPPPك ربجPPPPت يتلا ةايحPPPPلا فورPPPPظ الوPPPPل بلقPPPPلا قيPPPPقرو بيPPPPط انPPPPلاPPPPخ
..ملاعلا

 كPPلذ ةPPفرعPPم تقمعPPت اقPPحالو ةظPPحللا كلPPت ذنPPم كPPلذ تفشتPPكا ..ةيليجسPPت ةيPPفارPPخ ةرPPكاذ يلاخPPل تPPناPPك
 ماPPPقرألا عم هلمPPPع ةعيبPPPط امPPPبر ..ةتبPPPلا اPPPهاسنPPPي الو هPPPماPPPمأ ةروPPPص لPPPك ظفحPPPي ناPPPك .يل ةبPPPسنلاPPPب رPPPمألا
 لمPPPحيو يتاوPPPخأو يناوPPPخأ ءامPPPسأ ظفحPPPي هPPPنأ تPPPفرPPPع .هللا اهPPPب هاصتPPPخا ةبPPPهوPPPم اهPPPنأ وأ ..تاPPPباسحPPPلاو
:انه ىلإ تلصو فيك مهفي نأ لبق ينلأس ..هنهذ يف مهل اريوصت

"؟ريخب كمأ له"
..ريخب يه"
"؟يلايللا يف اهبرض نع كوبأ فقوت له"

 كردPي هPنأ يف بPيرغPلا اPم فرعPت ةدلبPلا لPك تPناPك اذإ نكPل ..برضPلا ةصPق فرعPي هPنأ لPجخلاPب ترعPش
:هل تلق ..سدي ربخ الف كلذ

"انه ىلإ يب ءاج يذلا ببسلا وه اذه"
 هPناكPمإPب ناPك ..ةليبPن يعم هرPعاشPم نأو ةقيقحPلا فرعPي نأ دPيرPي هPنأPب تPسسحأ ..هعPم اPقداPص تنPك

 يف ددرPتأ مPل اذPهلو ..ناPمألاPب اPساسPحإ يناطPعأ هPمامتPها ..ينلمهي وأ ينع ىضاقتPي وأ يناسنPي نأ
!انه انأ اذامل ..ةلماك ةصقلاب هرابخإ

 جرPعألا قPئاسPلا ناPكو ..ةيفلPخلا دPعاقPملا يف هراوجPب سلPجأ اPنأو تقلطPنا دPق ءادوسPلا ةرايسPلا تPناPك
 ةعسPPPPPPلاو ةPPPPPPباPPPPPPحرPPPPPPلا هذPPPPPPهب ةرايPPPPPPس بPPPPPPكرأ مPPPPPPل يتايPPPPPPح يف ..تفPPPPPPخ يننأ ىتح ،ةيPPPPPPنونPPPPPPج ةPPPPPPعرPPPPPPسب ريسPPPPPPي
 اهPPPPPب رضحPPPPPي يتلا ةكPPPPPلاهتPPPPPملا يدPPPPPلاو ةرايPPPPPس نيPPPPPبو اهنيPPPPPب تPPPPPنراPPPPPق ..ينفيخت ةPPPPPعرPPPPPسلا نكPPPPPل ..ةPPPPPماخفPPPPPلاو
 مPPPPكاحPPPPلا ةرايPPPPس نوكPPPPت نأ نكمPPPPي ..حابPPPPص لPPPPك ،ةدلبPPPPلا مPPPPكاPPPPح لزنPPPPمل ةيPPPPمويPPPPلا ضارPPPPغألاو تاPPPPمزلتPPPPسملا
.امهنيب ادبأ ةنراقم ال هذهك تسيل اهنكل ةزيمم ةصاخلا

 ببPس نPعو ..انPه تلPصو فيPك نPع ..ةريثPك ةلئPسأ ينلأPس دPق ناPك ..يلاPخ تيPب ىلإ قPيرطPلا لاوPط
 يتوPخأ نPعو ..هفPصو امPك ةرمتPسملا هPتانعPلو يبأ نPعو ..يمأ ادPيدPحت ،تيبPلا يف انعPضو نPعو ..يبورPه
 نحPنو ..ءيش لPك بPتريPس هPنأPب يندPعوو ..ةPساردPلا يف قوفتPم يننأPب ملعPي ناPكو ..دPحاو لPك لعفPي اذاPم
 ءانPPPف لPPPخاد ةرايسPPPلا تفPPPقوPPPتو ،نسPPPلا ريبPPPك لPPPجر ةطPPPساوPPPب ةريبPPPك ةPPPباوPPPب تحتفPPPنا اPPPمدنPPPع لوزنلPPPل دعتPPPسن
:يل لاق دق ناك ،ةقلستملا تاتابنلاو مينلا راجشأو ءارضخ ةقيدحب طاحم عساو

"قلقت ال ..ميحجلا كلذ نم تجرخ كنأ هللا دمحأ"
 ..كنبPPلا سراPPحو ىلعألا طPPباضPPلا نPPم ةرركPPم ةخسPPن نوكPPي نPPل يلاPPخ ..ريخPPب روPPمألا ودبPPت نآلا ىلإ

 ..ءادوسPلا ةرايسPلا يف هرPيدPم راوجPب بPكرأ ينارPي وPهو الوPهذPم ناPك دقPل ..ينع هPيأر ريغPي فوPس يذPلا
 ماPيأ يف ..ايPئامنيPس امليPف دPهاشPي هPنأPك ،يرPجي اPمل قدصPم ريPغ وPه ابPيرقPت ،بارغتPساPب يلإ رظنPي ناPك
 .هراذتعا لبقأسو يل رذتعي فوسو اريثك يب متهي فوس كنبلا ىلإ بهذأ امدنع امبر ةيلات
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 اهPPPب ينبعادPPPي ناPPPك ..يفتك ىلع جرPPPعألا قPPPئاسPPPلا نPPPم ةفيفPPPخ ةPPPبرPPPض عم يسجاوPPPه نPPPم تظقيتPPPسا
 ينيقلتل ادادعتPPسا هPPيدPPعاPPس رمPPش ةPPعاPPس اقPPباPPس اهPPب ينمPPجاPPه يتلا ةقPPيرطPPلا اPPم ريغPPب افيطPPل يل ادPPبو
 يفلPPخلا قودنصPPلا نPPم جرPPخأ دPPق ناPPك ..موقPPلا ةيلPPع مارتPPحا هيلPPع ذاحPPش وأ درPPشتمك بدألا يف اPPسرد
 همPف نPع اهPلزنPي مPل ةدPحاو ةرPم ةيPناثPلا عرPجتو ةدPحاو يل مدPق ،بورPشم امهPب نيتPنولPم نيتPجاPجز ةرايسلPل
 طاحPم باPب ربPع ريبكPلا تيبPلا ىلإ يلاPخ فPلد نيPح يف ..هPتاPعركPت توPص عمسأ تنPك ..اهPغرPفأ نأ ىلإ
 ..راهزألاب

 تPPPيأر ..لبPPPق يذ نPPPم لضPPPفأ ىرأ تأدPPPب ..يدنPPPع عوجPPPلا ةدPPPح ففPPPخ دPPPق ذPPPيذلPPPلا ريصعPPPلا كPPPلذ ناPPPك
 كانPPه تPPناPPك ..فيفخPPلا قرزألاPPب باوPPبألا تPPناPPك نيPPح يف ضيPPبألا نولPPلاPPب ايلطPPم اضPPيرPPع ىنبم يماPPمأ
 اهنيPب ةPنولPم رويPط هPب ريبPك يكبPش قودنPص ينيمي يلعو يرPئاد ضوPح ىلع انPماPمأ ءاPملا بكسPت ةروPفاPن
 يكاسPمإ ةقPيرPط ديلقPت لواحPي وPهو ناكPملا ىلع دPيدPج يننأ فرPع هPنأPك يوحPن رظنPي ناPك ،فيطPل ءاغبPب
    .شعنملا ريصعلا ةجاجزب
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 مPلألاPب ساسPحإلا امPبر ،ةيPساقPلا مالPحألاPب ةPجرضPم تPناPك اهنكPل يلاPخ تيPب يف ىلوألا يتليل تمPن
 اPPم رثPPكأ نأ ريPPغ .اريثPPك ينمهت دعPPت مPPل كانPPه ةايحPPلا نأ وPPل ىتح هنPPم تئPPج يذPPلا تيبPPلا ىلإ نينحPPلاو
 ىرأ تنPPPك يذPPPلاو يندراطPPPي لPPPظ يذPPPلا ملPPPحلا كPPPلذ ..تارPPPم ةدPPPع رPPPجفلا ليبPPPق ظقيتPPPسا ينلعجو ينقهرأ
 نPPPPPيأ ينلأسPPPPPيو ينرظتنPPPPPي ةريPPPPPخألا ةطPPPPPحملا يف فقPPPPPي راطقPPPPPلا حطPPPPPس ىلع ينقفار يذPPPPPلا زوجعPPPPPلا هيPPPPPف
 يفو .يعامسPPل ادعتPPسم نكPPي مPPلو ةطPPحملا نPPم بورPPهلاPPب تPPعراPPس لPPب هرظتPPنا مPPل يننأ ينبنؤPPيو يتالخPPم
 ينذPPPPPخأ ثيPPPPPح ،كPPPPPلذ تذفPPPPPن لعفPPPPPلاPPPPPبو هنPPPPPع ثحPPPPPبأل ةطPPPPPحملا ىلإ بPPPPPهذأ نأ ةركPPPPPف ينتدوار يلاتPPPPPلا مويPPPPPلا
 مPل ،بPنذPلاPب رعPشأ يننأو ،ىرPج امPب هPتربPخأ ،ةPلوطPم تاPمدقPم الPب يقيدPص راPص يذPلا جرPعألا قPئاسPلا
 يضرأ نأ لواPPPحأ طقPPPف تنPPPك ،ءاPPPج دPPPحأ ال نكPPPلو اريثPPPك ترظتPPPنا .فيPPPصرPPPلا دنPPPع تلPPPصو .اريثPPPك قلعPPPي

.ينع سيباوكلا كلت حيزأو يريمض
 يف ىضم لPيوPط راهPن ءانPع دعPب اركبPم تمPن دPق تنPك .مارPي اPم ىلع روPمألا ترPج ةيPناثPلا ةليلPلا يف

 اريثPPك همهPPي ال لاPPملا نأ ينربPPخأو ،قاشPPملا دبكPPت ىلع ينركشيPPل مونPPلا يف زوجعPPلا داPPع ..راظتPPنالا كPPلذ
 ةيPPصوPPلا ذفPPنأ نأ يلع ناPPكو .يل ريPPخ امهيPPف نأل ةحبPPسملاو فحصPPملاو ةالخPPملاPPب ظفتPPحا نأPPب يناPPصوأو
 ارPPضاPPح يلصأل تظقيتPPساو اضPPيأ رPPجفلا ليبPPق تارPPم ةدPPع يعم رركتPPي ملPPحلا ناPPك ،يلع تحPPلأ يتلا
 ةالصPلا ىلإ يراوجPب راPسو ةPباوبPلا حتف دPق زوجعPلا سراحPلا ناPك .يلاPخ تيPب نPم بPيرقPلا دPجسملا يف
 نأ ىلإ هسفPن عم متمتPي ناPك طقPف .ةدوعPلاو باPهذPلا يتلPحر يف قPيرطPلا لاوPط ادPبأ يعم ملكتPي مPل هنكPل
:ةأجف ينلأس تيبلا نم انبرتقا

"؟انه ىلإ كب ءاج يذلا ام"
 ءانPب يف لجعتPسا الأ بجPي ..ةPباPجإ يدنPع سيPل ؟هيPف قPثأ نأ يننكمي لPهو ..يتصق هPل يكحأ لPه

 ناسPPPPنإلا نوكPPPPي نأ يرورضPPPPلا نPPPPم هPPPPنأ امPPPPك ..جرPPPPعألا قPPPPئاسPPPPلا ةيPPPPصو هذPPPPه انPPPPه سانPPPPلا عم يتقالPPPPع
 لمPعأ نأ بجPي ناPك .اPمامPت ةيسكPع ةجيتPن ىلإ بلقنPت نPيرPخآلا يف ةPطرفPملا ةقثPلاPف ،لPماجPي الو احPضاو
:لاؤسب هيلع درأ نأ لبق اليلق تركف ،زوجعلا عم ةحيصنلا هذهب

"؟انه يدوجو يف بيرغلا ام"
 نوبلقنPي ..ةنPيدPملا هذPه يف مهعيمPج مPه ،ءودPه نPم اضPيأ ةPيادبPلا يف هيلPع ادPب اPم ريغPب زوجعPلا ناPك

:الئاق دبزي وهو ههجو ىلع تدب دق بضغلا تامالع تيأر ..ةأجف
"..بدأ ليلق دلو تنأ"
 ىلإ يقيرPPPPط تذPPPPخأو تمPPPPص نأ ناPPPPك ..اكPPPPسامتPPPPم ودPPPPبأ نأ ترPPPPثآو ،بدألا ةلقPPPPب يل هتعPPPPن ينبضغأ

 هPPPPنأ ودبPPPPي ،كانPPPPه اسPPPPلاPPPPج يلاPPPPخ ناPPPPك ..فويضلPPPPل ةيسيPPPPئرPPPPلا ةPPPPلاصPPPPلا يف تيبPPPPلا نPPPPم يجراخPPPPلا ءزPPPPجلا
 امPPب هربPPخأ نأ تددرPPت ..هراوجPPب سولPPجلل يناPPعد ،هPPنويلPPغ نPPخدPPيو باتPPك يف أرقPPي ناPPكو ،اركبPPم ظقيتPPسا



   24

 موPPPPقأ فوسPPPPف ةPPPPناPPPPهإلا ترركPPPPت اذإPPPPف ..تPPPPقولPPPPل رPPPPمألا كرPPPPتأ نأو لPPPPجعتأ الأ تررPPPPقو ..سراحPPPPلا عم ىرPPPPج
 ..كلذ نع ىضري فوس يلاخ نظأ ال ..هدض ةوطخب

 ءايPشألا رPهظت فوPس تPقوPلا عم هPنأل ..ةحيحPص ريPغ ةPيادبPلا يف روPمألا نPم ريثكPل يتارPيدقPت تPناPك
 لاPPجرلPPل صصخPPملا تيبPPلا نPPم يجراخPPلا ءزPPجلا يف ىلوألا ماPPيألا تيضPPق يننأ ..مهPPملا ..اهقPPئاقPPح ىلع
 أرقPPي ناPPك ..ةءارقلPPل ارPPجف اهيPPف سولPPجلا ىلع يلاPPخ دوعPPت يتلا ةعPPساوPPلا ةPPلاصPPلا كلPPت هيPPف تPPناPPك يذPPلاو
 يف ةءارقPPPلاPPPب مامتPPPها يل ناPPPك اPPPنأ ..ةPPPيزيلPPPجنإلا ةغلPPPلاPPPب أرقPPPي اPPPم رثPPPكأو ..ةفلتخPPPم تاPPPعوPPPضوPPPم يف ابتPPPك
 ناكPملا اذPه يف نPيذPلا سانPلا ةPيوPه فاشكتPساPب الوغشPم تنPك ..ادPبأ هبتكPب لغشPنا مPل ينكل ..يضاPملا
 نأ نود تظPPحال امPPك صاخPPلا هPPملاPPع يف شيعPPي انPPه لكPPلا ..هPPتاذPPل اPPملاPPع مهنPPم دPPحاو لPPك يل ادPPب نPPيذPPلاو
.كلذ ةفرعمل ليوط تقول جاتحأ

 ..دPPيدPPحلا نPPم رPPيرPPسو ةدPPحاو ةذPPفاPPن اهPPب ةريغPPص ةPPفرPPغ دPPجوPPت تPPناPPك تمPPن ثيPPح يجراخPPلا ءزPPجلا يف
 كانPPPه انتيPPPب يف ..ادراPPPب ناPPPك وجPPPلا نأل هيPPPلإ ةPPPجاPPPح يف تPPPسل ءاوPPPه فيكPPPم كانPPPهو ..يرPPPط شرPPPف هيلPPPع
 انPPه ةPPفرغPPلا ..ةرPPسألا عمPPجت يتلا ةريبكPPلا ةPPفرغلPPل عفترPPملا فقسPPلا يف ةقلعPPم ةPPحورPPم ىوPPس انPPيدPPل سيPPل
 تPناPك ةPحاسPملا هذPه نأ تPفرPعو ..مPيدقPلا عونPلا نPم هنكPل ..يجراPخ طPقالPب لوPصوPم نوPيزفلPت اهPب اضPيأ
 مهPتدلPب يف هPتوPخأو هPمأل ةلPحر يف نآلا هنكPل تيبPلاPب ميقPي يذPلا زوجعPلا سراحPلا نPبال الPصأ ةصصخPم
 نPPع ،جرPPعألا قPPئاسPPلا نPPم نيPPموPPي دعPPب كPPلذ تPPفرPPع ..رPPهشأ ةدPPع دعPPب لاPPملاPPب مهيPPلإ بPPهذPPي ،دالبPPلا طPPسوPPب
 ..يراكنتسالا هلاؤسو ينع زوجعلا اضر مدعل اريسفت تدجوف ..ةفدصلا قيرط

 نPيرPخآ ساPنأ كانPه نأ وأ تأطPخأ دPق نPكأ مPل نإ ابPيرقPت تيبPلا دارPفأ ىلع تPفرعPت ماPيأ ةدPع لالPخ
 يف يه ..ةريبكPلا ةديسPلا كانPه تPناPكو خابطPلاو زوجعPلا سراحPلا ..ةلبقPملا ماPيألا يف اورPهظي نأ نكمPي
 ..اهيلPPع ملPPسأ وأ اهنPPم برتPPقا مPPل ..دPPيدPPحتلا يرودقمPPب سيPPل ليلقPPب رثPPكأ وأ لPPقأ امPPبر ابPPيرقPPت نيعPPبرألا
 ةيلPPحم ةبيPPكرPPت نPPم عونصPPملا حاوفPPلا اPPهرطPPع بصPPتو ةشPPكرزPPملا اهPPباوPPثأ سبلPPت يهو ةفيخPPمو ةبيهPPم تPPناPPك
 جرPخت ..تيبPلا شوحPب ةطلبPملا ةيPضرألاPب ايPماطPترا اPتوPص عنصي يذPلا يلاعPلا اهPئاذPحب ةPلوهسPب زPفاقتPتو
 ةريثPك تPناPك ..اليPل رPشع ةPيداحPلا لبPق سيPل رPخأتPم تPقو يف الإ نادوعPي الو يلاPخ عم ءاسPملا يف ةداPع
 زتPPPPهتو الإ ةداعPPPPلاPPPPك اPPPPهءارو ارPPPPئاPPPPس يلاPPPPخ نوكPPPPيو تيبPPPPلا لPPPPخدPPPPت نأ اPPPPم تانعلPPPPلا ةلPPPPصاوتPPPPمو خارصPPPPلا
 .يتفرغ يف ءابتخالل عرسأف اضيأ ليزهلا يدسج زهت ةبهرب رعشأو راجشألاو ناردجلا

 لظPPي يذPPلا يلاPPخ عم اهPPشاقPPن ريثPPت يتلا تاPPعوPPضوPPملا فاشتPPكا ةPPفرغPPلا يف اPPنأو يلع بعPPص ناPPك
 يكل تنصتPPPلا يف ابPPPغار نPPPكأ مPPPلو ..اهPPPتوPPPص عافPPPتراو اPPPهرPPPمذPPPت ببPPPس ةPPPفرعPPPم وأ .بPPPلاغPPPلا يف اتPPPماPPPص
 نPPيرPPخأتPPم اداPPع عوبPPسألا ةPPياهPPن تPPناPPك ثيPPح ليلPPلا اذPPه يفو ..لوضفPPلا بPPح ينريثPPي اPPم اردانPPف ..مهPPفأ
 عم ةيPجراخPلا ةقPيدPحلا يف سPلاPج اPنأ تنPك ..لبPق يذ نPع اPعافPترا رثPكأ اهPتوPص ناPك ..مزالPلا نPم رثPكأ
 نود هسفPPPن ءاقلPPPت نPPPمو اددPPPجم يتفطالPPPم يف ادPPPب يذPPPلا سراحPPPلا هدPPPعأ ،اPPPيوPPPس اPPPياPPPش برPPPشن زوجعPPPلا
  .رجفلا كلذ يف ثدح ام ىلإ عوجرلل ةجاح

:ةلئاق جتحت اهتعمس ،ليللا نوكس يف لجلجو يلاعلا اهخارص ىعادت
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"!عيصلا كلهأل أجلم ىلإ تيبلا اذه لوحت نأ ديرت له"

 نأ لواحPي ناPك ..ةقPباسPلا يلايلPلا نPم اذPه هPكولPس تظفPح دقPف ..درPي ال هPتداعPك ..درPي ال يلاPخ ناPك
 ىلع ةئPيذبPلا تافصPلا قالPطإ نPم دPيزمPب خارصلPل عرPست ،ةPصرفPلا هPل عدPت نأ نود اPم ائيPش لوقيPل ملكتPي
 يرPPPكاPPPن ..لاذPPPنأ ..ءارقPPPف ..نوفلPPPختم ..ةلPPPكاPPPش ىلع تاملPPPك ..هنPPPم تئPPPج يذPPPلا دلبPPPلاو يلPPPهأو يبأو يمأ
 ..اهريغو ..ليمج

 ينم ةPلواحPم يف هوحPن ترظPن ..يرPجي امPب لابPم ريPغ ةوقPب ياشPلا طفPش دPق زوجعPلا سراحPلا ناPك
 ىلإ يلاعPPلا ءاذPPحلا طبPPخ عم دPPعابتPPي خارصPPلا ناPPك نيPPح يف ،ةيلPPج تاPPناPPهإ نPPم عمسأ امPPع يضاغتلPPل
:يل لوقيل سراحلا تفتلاو ..تيبلا نم ديعبلا يلخادلا ءزجلا يف ايفتخا نأ

"عضولا اذه ىلع دوعتف انه رارمتسالا ديرت تنك اذإ"

 يف هPPتدPPعاسPPم يف تأدPPب دPPق تنPPك يننأ ةPPصاPPخ تدPPطوPPت دPPق زوجعPPلا عم يتقالPPع تPPناPPك نيPPموPPي لالPPخ
 دعPPب ةيPPجراخPPلا تايPPضرألا عيملت وأ رويطPPلا ةPPياPPعر وأ ةيPPلزنPPملا ةقPPيدPPحلا بPPيذPPشت لثPPم هلمعPPب قلعتPPت روPPمأ
 ..ةنPPيدPPملا يف هعPPم رPPيواشPPم يف ينذPPخأيPPل راهنPPلا يتأPPي جرPPعألا قPPئاسPPلا ناPPك هسفPPن تPPقوPPلا يف .اهسنPPك
 فرعPPتأ نأ نود ةرايسPPلاPPب هراظتPPنا يف اPPنأ ىقبأ نيPPح يف جرPPخيو لPPخدPPي ةريثPPك نابPPم ىلإ بPPهذPPي ناPPك
 كنبلPPPPل رPPPPيدمPPPPك هلمعPPPPب قلعتPPPPي اميPPPPف يلاPPPPخ صخPPPPت الاغPPPPشأ يدؤPPPPي هPPPPنأ دقتPPPPعا ..هPPPPب موقPPPPي اPPPPم ةعيبPPPPط ىلع
 ..ريبكلا

 يف تمهPPPPف امPPPPك لوقPPPPي اPPPPمل هابتPPPPنا نود هنPPPPهاوPPPPع ىلع مالكPPPPلا قالPPPPطإ يف ةداتعPPPPملا هتقPPPPيرطPPPPب هPPPPنأ ريPPPPغ
 لاPق دPق ناPك ..يردأ ال ..ةرPشابPم ريPغ ةقPيرطPب هPسأرPب رودPت ةنيعPم راكPفأ ليPصوPت دصقتPي امPبر وأ ،ءدبPلا
 ماهPPم ةدPPع نPPم كنبPPلا ىنبم هاجPPتاPPب نادPPئاPPع نحPPنو ،اهتعمPPس يتلا ةيليلPPلا تاPPناPPهإلا نPPم نيPPموPPي دعPPب يل
:اهب ماق دق ناك

"؟يعم لمعت نأ بحتأ"

 بPسكأ نأ نكمPي نPمز يماPمأ نأ ينعي اذPهو ةقلغPم سرادPملاPف ..ةديPج ةركفPلا تPناPك ..اليلPق تPقرPطأ
 لمPPPعأPPPس اذاPPPم نكPPPلو ،يلاPPPح هPPPب رPPPبدأ اPPPم يدنPPPع نوكيPPPس ةPPPسرادPPPلا مPPPسوPPPم ءاPPPج اذإ مPPPث نPPPمو ..الاPPPم هيPPPف
:هل تلق ..؟هعم

"يهاجت ءيش لكب يلاخ موقي نأ ديرأ ال ..لاملل جاتحأ العف"

:يل لاق ،عوضوملا اذه حرطيل ناك ام هنأ فشتكا هنأك ..ةأجف

"كيفكي ام َكل مدقأ فوس الام تدرأ اذإ ..رمألا لجؤنل"
 ملPسيل ةPباوبPلا ماPمأ نPم عرPسأ ..داتعPملا هعPقوPم يف فقPي سراحPلا باشPلا ناPك ..كنبPلا ىلإ انلPصو

 هPPنأPPب رذتPPعاو ..ءيشلا ضعPPب اكبPPترPPم ناPPك ..اهلمكPPي نأ لبPPق اهنPPخدPPي ناPPك ةراجيPPس أفPPطأ نأ دعPPب ،انيلPPع
 نPPم لPPجخي ناPPك هPPنأل ةيPPضاPPملا ماPPيألا يف ينم برPPهت هPPنأو ..نوPPكأ نPPم ةقPPباسPPلا ةرPPملا يف فرعPPي نكPPي مPPل
:الئاق هيلع درلا قئاسلا ىلوت .ريدملاب يتبارق يف ككش موي هنم ردب امل هسفن
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"مرتحملا رود لثمت تنأو ..كنبلا قرسيل صل ءاج امبر حقو اي بهذا"
:يل لاق يوحن جرعألا رظن ..هعقوم ىلإ اعجار لفغ ،ملكتي مل

"انه دحأ يف قثت ال ..اذكه مهلك ..كربخأ ملأ"
 هPPPPكاوفPPPPلاو زبخPPPPلاو مPPPPحللاو راضخPPPPلا راضPPPPحإ ىلع فرPPPPشي اضPPPPيأ تيبPPPPلا ماهمPPPPب موقPPPPي جرPPPPعألا ناPPPPك

 يذPلا باشPلا خابطPلاو زوجعPلا سراحلPل رPماوألا هيPجوPت ىلوتPي ناPك كPلذPك ..ابPيرقPت ءيش لPك ..ضيبPلاو
 ريبكPلا خبطملا يف ةريبPك ةPجالPث يف ماعطPلا عضيو نيتPعاPس يف هلمعPب موقPيو راهنPلا ةPياهPن يف رضحPي
 هلمPع ىوPس ءيشب متPهي ال ناPكو ةPقالPع هعPم يدPل نكPت مPل ..بPهذPي مPث ..تيبPلا نPم يجراخPلا ءزPجلا يف
 نأPPب يفتكي طقPPف بPPلاغPPلا يف هيلPPع درPPي ال جرPPعألا هملكPPي اPPمدنPPعو ..ةPPعاPPس لثPPم هتيPPقوPPت يف اقيPPقد ناPPكو
 .اديج عمس هنأ كشأ انايحأو لوقي ام ىلع ةقفاوملا ليلد هسأر كرحي

 ،يلاPخ بتكPم لPخدأ نأ نود ..كنبPلا نPم ةPعاPس دعPب انPجرPخ اPمدنPع ليلقPب ةريهظPلا لبPق تPقوPلا ناPك
 ةروPصو نييPسرPكو ةPلواPط ىوPس هيPف سيPل ..هPضارPغأ هيPف عضي جرPعألا ناPك ريغPص بتكPم يف تيقPب دقPف
 داPع نأ ىلإ ،ةلبقPملا يماPيأ رPئاصPم يف ركPفأ اهلPمأPتأ تسلPج ..دالبPلا سيPئرPل طPئاحPلا ىلع ةقلعPم ةريبPك
 ةيحPت ىلع درPي ..هPب ئجPتو هذPخأPت احPير ةمPث نأPك يتأPيو بPهذPي هPتوPص ناPك ..بPتاكPملاPب هتPلوPج نPم لPجرPلا
 نأو كنبلPل يلصألا رPيدPملا هPنأ بPسحي هارPي نPم ناPك ..اذكPهو ..رPخآ ىلإ تادPيدPهت هPجوPيو ةPفرPجعب اذPه
 بPسكي نأ لواحPي لكPلاو اPباهPم جرPعألا ناPك .رPيدPملا بتكPم يف أطPخلا قPيرPط نPع سلPجي فPيزPم يلاPخ
  ..ةزيجو ةرتف نم تمهف امك هدو

:ةرملا هذه ينذخأيس نيأ ىلإ فرعأ ال ،ةرايسلا بكرن نحنو يل لاق
"حجنت ال كلذك نكت مل نإ ..قافنلا ىلع موقي دلبلا اذه"
:افنأتسم يفتك ىلع فطلب ينبرضو

"دلو اي كلبقتسم يف كديفت اسورد كملعأ نأ لواحأ"
 اPPPم نأPPPب رPPPمألا قلعتPPPي ال ..ببPPPسلا مهPPPفأ نأ نود هPPPتركPPPف عم بواجPPPت وأ ةPPPعانPPPق ىندأ نود ..تمستPPPبا

 اميقتPPسم نوPPكأ نأ بجPPي يننأPPب رعPPشأ تنPPك ةركبPPم نPPس ذنPPمو يننأل لPPب ..حيحص مأ أطPPخ هيPPلإ بPPهذ
 ناسPPنإلا ناكPPمإPPب لPPه كاردإلا وأ ..كPPلذPPل مزالPPلا قطنPPملا داجPPيإ ىلع ارداPPق نوPPكأ نأ نود ..يتايPPح يف
 .ال مأ هتايكولسو ةايحلا يف اهتاراسمو هتاذ يف مكحتي نأ

 مهPPPPنأ جرPPPPعألا نPPPPم تمهPPPPف امPPPPك ماPPPPيألا هذPPPPه يفف ،تيبPPPPلا ىلإ يلاPPPPخ ةدوPPPPع ىلع اركبPPPPم تPPPPقوPPPPلا ناPPPPك
 ..برغPملا ليبPق ىلإ لاخPلا ءاقPب يعدتPسي اذPهو دPيدPجلا ماعPلا ةPنزاوPمل نوططPخيو ماعPلا تاPباسPح نوقلغPي
 ابPPيرقPPت ةPPعاPPس عبر دعPPب الإ فPPقوتPPن مPPلو ،اهيلPPع دوعPPتأ تأدPPب ةيPPنونPPج ةPPعرPPسب تقلطPPنا دPPق ةرايسPPلا تPPناPPك
 ،دالبلPPل يسيئرPPلا راطPPملا رواجPPي يذPPلا ماعPPلا قPPيرطPPلا ءارو يعرPPف عراPPش نPPم ابPPيرPPق شورعPPم ناكPPم ماPPمأ
 ةرPئاPط ىرأ يل ةرPم لوأ تPناPك .ضرألا ىلع مسجPت يهو يماPمأ ودبPت تPناPك تارPئاطPلا نأل كPلذ تPفرPع
:يل لاقف ،يوحن رظنلا سلتخي ناك جرعألا نأ ودبيو .ينم ابيرق ةيقيقح
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"اريثك اهيف ركفت ال ..اهلثم ةدحاو يف رفاست فوس ام اموي"
 ،تاشتPPPيودPPPناسPPPلا نوPPPلوانتPPPي نPPPيذPPPلا نPPPئاPPPبزPPPلا ضعPPPب هPPPب ،قاPPPقز هبPPPش يف ادPPPج اريغPPPص امعطPPPم انلPPPخد

 نPPPم لPPPُكأ نأ بPPPحأ رPPPئاطPPPشلا لPPPكأ لضPPPفأ ال ايصخPPPش ..عسي ال ناكPPPملا نأل فPPPقاو وPPPهو لPPPكأPPPي مهضعPPPب
 اPم ارداPنو ،برPح يف انPنأPك انعيمPج ةبPجوPلا ىلع لPتاقتPن انتيPب يف تدوعPت امPك يديPبو ةرPشابPم نحصPلا
 .اندحأ عبشي

 ىلع سلPجي ةPبذPشم ءاضيPب ةيحلPب قيPنأ ..ابPيرقPت هرمPع نPم تانيسمPخلا فصتنPم يف لPجر انPه ناPك
 رعشPPت يتلا ةPPحرPPملا هتPPماستPPباPPبو ،ءارمPPحلا هPPترPPشب نولPPب يهابتPPنا راPPثأ ،لPPحملا لPPخدPPم يف ريPPثو يسرPPك
 درPي لPجرPلا ناPك ..نيPعوبPسأ نPم لPقأ يف تملعPت امPك ىلوألا ةPماستPبالا يف قPثأ دPعأ مPل يننأ الوPل حرفPلاPب
 لوأل اهلPPكأ يتلا اPPمرواشPPلا نPPم نيPPشتيودPPناPPس لوانتPPن نحPPنو جرPPعألا نPPم تPPفرPPع ..نيلPPخادPPلا ةيحPPت ىلع
 ناكPPملا اذPPه فرعPPت يتلا سانPPلا نPPم ةلPPق نكPPل ،لPPحملا اذPPه بPPحاPPص هPPنأو ..ايPPكرPPت نPPم لPPجرPPلا اذPPه نأ ةرPPم
:يل لاق .اديج

"بسانم رعسلاو ديج عضولا انه ..رثكأ غلابم نوعفديو ةسئابو الاح لقأ معاطم ىلإ نوبهذي"

:ينلأس

"؟امرواشلا مدقي معطم دلبلا يف مكيدل له"

:تبجأ ،انتدلب لاح نم لجخلاب ترعش ..ةباجإلا فرعي وهف ..رخسي ناك ..ينلأسي نكي مل
"..اهقوذتأ ةرم لوأ"
"كتبجعأ له"
"ةعئار يه ..هاي"
 امPبر ..لبPق نPم هلثPم قذأ مPل ..ادPج ابيجPع اPمرواشPلا نPم شتPيودPناسPلا كPلذ ناPك دقPف بذPكأ نPكأ مPل
 ،لاPPPملاPPPب ءانتPPPعالا ةرورPPPض نPPPع هPPPتاداPPPفإ يقاPPPب عمسأ اPPPنأو قدصPPPلا تلPPPق يننأ مهPPPملا ..ىلوألا ةرPPPملا اهPPPنأل
 يف لاPPملا لPPخدPPي ناPPك .ميلPPس لكشPPب هفPPظوPPي فيPPك فرعPPي نأ هيلPPع هعمPPج يف ناسPPنإلا هيلPPع بعتPPي امكPPف
 لوانPPتو امهPPن لPPكأPPي هتPPيأر ..هPPتداPPع هذPPهف هPPب ثرتPPكأ مPPلو ..هيPPف ءيشلا اذPPهل تPPهبتنا ..ابPPيرقPPت ثPPيدPPح يأ
 يلع حلأ .ادPPPج رPPPئاصعPPPلا بحPPPي لPPPجرPPPلا ناPPPك ..شعنPPPملا ليتPPPكوكPPPلا ريصPPPعو تاشتPPPيودPPPناسPPPلا نPPPم دPPPيزPPPملا
.ريغص ءاعو ىوس نكت مل ينطبف ،اقح تعبش يننأل تضفرف هلثم ديزملاب

 نPPخدPPي ناPPك ..ةراجيPPس لعPPشأ دPPق ناPPك ،ميPPن ةرPPجش تحPPت ةرايسPPلا راوجPPب فقPPن نحPPنو انPPغرPPف نأ دعPPب
 دعPPب يل لاPPقو ،الوهجPPم سملتPPي نمPPك اقيمPPع اثفPPن بذPPج ،رPPيدPPملا هديPPس ماPPمأ وأ اريثPPك سيPPل نكPPلو اPPنايPPحأ

:تمص

"..ءيش كنم بلطأ نأ ديرأ"
"؟ديرت اذام ،لضفت"
"!ءاقدصأ انحبصأ اننأ ينقفاوت له ..كلذ لبق"



   28

:يل لاق ..يأرلا هتقفاوم ينعي كلذ نأ مهفف ..تمستباو هوحن ترظن

"لاعت ..ةرايسلا يف لمكنس"
 نأ نود ملكتPPPي لPPPظو كرPPPحملا رادأ ..يلوطPPPل اPPPسايPPPق ادPPPج ةيPPPلاPPPع يهف ،ةPPPبوعصPPPب ةرايسPPPلا ىلإ تزفPPPق

 ةروهشPPPم ةينPPPغأل ةرايسPPPلا لPPPجسم ىلع هبيPPPج نPPPم هPPPجرPPPخأ اتيPPPساPPPك لّغPPPش دPPPق ناPPPك ..ماPPPمألا ىلإ كرPPPحتي
:ينربخي نأ لبق صقريو ليامتي أدبو ،ةيبعش ةنانفل

"اديج ينعمسا ..دحاو بلط يدل طقف ..هبلطت ءيش لكو لاملا نم ديرت ام كيطعأس"
..ينم ديري اذام .اليلق بارطضالاب يروعش عم هلوقيس ام عمسأل تزكر
"؟كلذ مهفت له ..يعم كتاكرحتب كلاخ فرعي الأ بجي"
"..كعم جرخأ يننأ فرعي هنأ دقتعا نكل"
 لاؤسPب كهPجاو اذإ ..كPلذ مهفPت لPه ..بPهذPن نPيأ دوصقPملا ..تبPهذ نPيأ .تنPك نPيأ كPلأPس اذإ ينعأ"

"!ىرخأ ةباجإ نع ثحبأف اذه لثم
"؟كلذ ثدحي امبر ..هربخيس نم امبر كانه نكل"
 اذPPه نPPمو ..!ةمPPيرPPج بكPPترPPن لPPه اPPملو انPPتاوطPPخ ىلع صصلتيPPس دPPحأ نأ دصقPPتأ ..كPPلذ ثدPPحي نPPل"

 نومهفPPPي ال مPPPه .. وأ ..كنبPPPلا سراPPPح وأ ..سراحPPPلا زوجعPPPلا اذPPPه ..نPPPم ينعت ..كPPPلذ لعفPPPي فوPPPس يذPPPلا
 ..كPPلذ مهPPفإ ..ءانبPPج ..يتعاPPط تحPPت مهلPPك ملكتPPي مهنPPم دPPحأ ال هPPنأ مPPهألاو ..مهعيمPPج ةايحPPلا يف ائيPPش
"..ينمهفت له ينعيطت نأ كيلع اضيأ تنأو

.يل ادب اذكه ..احزام اهلاق هتعاطب ةقلعتملا ةريخألا تارابعلا
 نأ تيشPخو ..ال مأ ..ينمهفي فوPس امPبر ..ينس رغPص مPغر الPهاPج نPكأ مPل .لوPقأ اPم ينعأ تنPك

 يف بPPغرPPت ال يهف ..ةريبكPPلا ةديسPPلا ،يلاPPخ ربخيPPس نمPPع يلاؤسPPب دوصقPPملا نأ هPPل حرPPشأ نأPPب طروPPتأ
 امPPPPبر اذPPPPهلو ..اهPPPPجوز براPPPPقأ ،مهبحPPPPت ال نPPPPيذPPPPلا سانPPPPلا نPPPPم تئPPPPج يننأل ينهركPPPPت دPPPPقو تيبPPPPلاPPPPب يئاقPPPPب
 ..يردPص يف هPب ظفتPحا نأو عوPضوPملا يف ثدPحتأ الأ ترPثآو ..ينتقياPض وأ يتاوطPخ ىلع تPسسجت
 ةPPنانفPPلا عم ندPPندPPي ناPPك ..ادPPيدPPحت ةرPPسألا هذPPهبو ةايحPPلا يف ةربPPخ هPPلو ريثكPPب ينم يكذأ جرPPعألا نكPPل
:الئاق ينهجاوي نأ لبق ،هينيع فرطب ينلحكيو ةيبعشلا

"؟ىتف اي دصقت تنك اذام"
 دPيرPي هتPيأر يننأل هيلPع درأ مPلو ..يلع ىكاذتPي مأ ..يلاؤسPل هبتنPي مPلو ةPيادبPلا ذنPم ينلفاغPي ناPك لPه

:مالكلا فنأتسا ..ام ائيش لوقي نأ
 تحPت تيبPلا اذPه ..يتيامPح تحPت نPك طقPف ..كقحPب ائيPش لعفPت نPل ههههPه ..ةريبكPلا ةديسPلا ينعتأ"
"...يترطيس
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 بPئاصPم نPمو سانPلاPب ةPطرفPملا ةقثPلا نPم ينرذPحي ناPك وPه ..ينم لPجرPلا دPيرPي اذاPم ..يتريPح تداز
 هPPPPPPتءارPPPPPPق لPPPPPPصاوو ..ال مأ هPPPPPPقدPPPPPPصأ لPPPPPPه ..هسفPPPPPPن رودPPPPPPلا يلع سرامPPPPPPي وPPPPPPه نآلا ..ةريبكPPPPPPلا ةنPPPPPPيدPPPPPPملا هذPPPPPPه
:ينربخأ ..هعم يتالحر نم يل ادب امك ..اعيرسو يريكفت مهفي حبصأ نأ دعب يرطاوخل

 نPك ..رPمأ يأ يف ئيسPلا ريكفتPلا نPع فPقوPتو ىتف اPي كلبقتPسم يف ركPف ..مهعيمPج ءالؤPه كنPع عد"
 نPPم اPPساPPسأ تPPجرPPخ اذاPPمل يل لPPق ..الPPجر حبصتPPس اذكPPه تالامتPPحالا ةPPفاPPكو فورظPPلا ةهPPجاوPPمل اPPعاجPPش
 يمع وأ يلاPخ لقPت ال ..ةديعPس ةايPح شيعPت كلعPجأPس اPنأ ..كانPه قاطPت ال ةايحPلا نأل سيPلأ كيPبأ تيPب
 كPلاPخ ناPك اذإ ..ىتف اPي اذPه مهفPتأ ..مPلاعPلا اذPه يف اPناجPم ةPمدPخ كPل مدقPي دPحأ ال ..رمPحألا نجPلا وأ
 ةPPPPسرPPPPش هتPPPPجوز نأل سيPPPPل الPPPPيوPPPPط رمتPPPPسي نPPPPل كPPPPلذ نأ ملعتلPPPPف ادوPPPPعو كPPPPل مدPPPPق وأ هتيPPPPب يف كفيضتPPPPسي
 ريخPلا بحPيو بيPط لPجر هPنأ كPل ادPب وPل ىتح كPلاPخ نأل لPب ...ةملكPلا هذPه ينعت اذاPم فرعPتأ ..بPسحف
 ةديسPلا هذPه عم ةPصاPخ ،نوكPي نPلو ءانثتPسا سيPل كPلاPخ يبص اPي .نآلا هارPت ال تPنأ فدPه هءارو نأ الإ
"..ادبأ اهنم فخت ال كتربخأ امك نكل ..ميحجلا دامر نم ةعونصملا

 مPPPل الPPPصأ وPPPهو ..كPPPلذPPPب هربPPPخأ مPPPل اPPPنأو يلPPPهأو يتصق ليPPPصافPPPت فرPPPع فيPPPك يسفن عم تPPPبرغتPPPسا
 رPPس اهPPب هطPPبرPPي لPPه ةريبكPPلا ةديسPPلا يف مكحتPPي نأ هPPل فيPPك كPPلذPPك !لبPPق نPPم روPPمألا هذPPه نPPع ينلأسPPي
 .بPسانPملا تPقوPلا يفو هيPف بPغرPي اPم لوقPي نأ بجPي لPجرPلاPف ذبحPم ريPغ كPلذ نوكيPس ..هPلأPسأ لPه ..نيعPم
 هتعمPس .ةلPجع الPف ..دPعوPملا برتPقا دPق نكPل .دعPب يل حضتي مPل اPم اPفدPه هتPقادPص ءارو نأ رعPشأ تأدPبو
:درطتسي

 يف ءرPملا ..يفكي اذPه باسحPلاو ةPباتكPلا فرعPت تPنأ ..نذإ كتPقو عيضتPس ..كميلعPت لمكPت نأ دPيرPت"
 ..اذه ىلإ طقف جاتحي ةايحلا هذه

 لمكPPي نأ نود ةيPPنونPPج ةPPعرPPسب عفدPPناو ةرايسPPلا كرPPح ..هعبPPصأPPب نيPPترPPم هيلPPع رقPPنو هPPغاPPمد ىلإ راPPشأ
 بPهذPن نPيأ وأ هعPم يرPيواشمPب يلاPخ فرعPي نأ ىلع ظفحتPي هلعجPي يذPلا ببPسلا اPم ..ةصقPلا يقاPب يل
 ةمPث ،لاPملاPب ينقدغيPل طبضPلاPب ينم هدPيرPي يذPلا اPم الوغشPم تنPك اضPيأ ..ينقلقي كPلذ ناPك ..طبضPلاPب
 ينرذPPPPح هPPPPنأل سيPPPPل اننيPPPPب رPPPPسلاPPPPب ظفتPPPPحا نأ يلع ناPPPPكو ..ةيقيقحPPPPلا بابPPPPسألا لPPPPهجأ ينلعجي ضومPPPPغ
 روPPمأ يف ينشقانPPي ال هنكPPل هتيPPب يف يننأ حيحص ..ةقيمPPع نكPPت مPPل يلاخPPب يتقالPPع نأل لPPب ..بPPسحف
 ..ءيجأ نيأو بهذأ نيأ ينلأسي مل ىتح وأ ةصاخ

 ةPعومPجم ىلع رمPي ..ةداعPلاPك اPيوPس جرPخن انPك ،ايPناPث اPعوبPسأ ترظتPناو ..اعPيرPس هبلطPب ينربخPي مPل
 تPيأرو اPمرواشPلا لPحمل ةرPم نPم رثPكأ انبPهذ ..ةرايسPلا يف ينكرتPي ..ةنPيدPملاPب ةPقرفتPم تاPيانPب يف تاPكرPش
 يف ..يب اPمامتPها يدبPي لPجرPلا نأPب ترعPشو ،هنPئاPبز ييحي اسPلاPج ةليمPجلا هتPماستPباPب يكرتPلا لPجرPلا
 ناPPك ..ديعPPب نPPمز ذنPPم ينفرعPPي هPPنإ لوقPPي نأ دPPيرPPي هPPنأكPPل ،يوحPPن تارظنPPلا سلتخPPي هتPPيأر ةرPPم نPPم رثPPكأ
 مPPلو ،رPPمألاPPب لفPPحأ مPPل ..ديعPPب نPPم ينلمأتيPPل دوعPPي مPPث ..لPPباقPPملا طPPئاحPPلا هاجPPتاPPب رظنPPيو ّيلع ةرظPPن يقلي
.هلاؤس ىلع ؤرجأ

:يلع ّدرف ،جرعألا لأسأ نأ يدلخب راد قيرطلا يف نحنو
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"موي تاذ هفرعت فوسف مهم وه ام ةمث ناك نإ ..اريثك متهت ال"
 يف ركفPي امPبرPل  وأ ؟اPم ارPس يفخي لPه ترتPحاو ..كحضPي داكPيو ةPماستPبا فصنPب كPلذ لوقPي ناPك

 تPكرPتو ..يب يكرتPلا مامتPها لوPح يلاؤسPب قلعتPي ببPسلا نأPب روعPش ينجلاPخو ،هرPطاخPب ةنيعPم ةPلأسPم
 يتلا ةPفرغPلا يف تسلPجو كنبPلا انبPهذو ..تيبPلا ضارPغأ اPيوPس اPنرضPحأ نأ ناPك ..عوPضوPملاPب مامتPهالا
 جرPعألا فوخPت مهPفأ نأ راظتPنا يف اPنأو ..دPيدPج ال ..ةهPباشتPم ةايحPلا ودبPت ..دالبPلا سيPئر ةروPص اهPب
 .راهنلا يف ةيمويلا اندصاقم نع يلاخ فرعي نأ نم

 اهليPPPPPصافPPPPPت نPPPPPم اضعPPPPPب نأ يل ادPPPPPب ..ةايحPPPPPلا يف هPPPPPتريPPPPPس نPPPPPع يكح ةPPPPPيراهنPPPPPلا انPPPPPتالPPPPPحر دPPPPPحأ يف
 لاPPق ..ليختPPلاو عقاوPPلا نيPPب اPPم جمدPPي ،حماجPPلا هPPلايخPPب ةريثPPملا عئاPPقوPPلا راكتPPبا ىلع ارداPPق ناPPك ..اقلتخPPم
 اركبPPPم تاPPPم هيPPPبأ نأ فالتPPPخالا ،انPPPلاPPPح لPPPثامPPPت داكPPPت ةرPPPسأ يف ةPPPبذعPPPم ةPPPلوفPPPط شاPPPع هPPPنأ راصتPPPخاPPPب يل
 يكل تPعاطتPسا اPم لعفPت ةحPفاكPمو ةروبPص تPناكPف هPمأ اPمأ ..عاPجوألاPب ةPلوسغPملا ماPيألا بPهم يف هPكرPتو
 ىوPس نجPت مPلو قوسPلا يف ءيش لPك عيبت تPناPك ..ضرألا يف اودرPشت نPيذPلا اهPئانPبأل ةداعسPلا ققحPت
 ةPيوفPش ةPلاPسرPب باوجPب وPلو اهPلاPح نPع لاؤسPلا الو اهPب لاصPتالا يف اوبPغرPي مPل ..اورPفاPس دقPف .ةPمادنPلا
 يف ةدPPPPPحتملا مPPPPPمألاPPPPPب ريبPPPPPك لوؤسPPPPPم هPPPPPتوPPPPPخأ دPPPPPحأ نإ لاPPPPPق ..ةدلبPPPPPلا ناكPPPPPس دPPPPPحأ ربPPPPPع اهPPPPPلاPPPPPسرإ نكمPPPPPي
 ..ابيPط الالPح الاPم هPمأل لPسرPي نأ ىلع اPيرPهش صرPحي يذPلا ديPحوPلاPف وPه اPمأ ..هPنأو ..هPنأو ..كروPيويPن
 لPPPPPخدPPPPPي تيبPPPPPلا انلPPPPPصو دPPPPPق نوكPPPPPن ..تاPPPPPياكحPPPPPلا الو سوردPPPPPلا يهتنت ال تظقيتPPPPPسا مPPPPPث توفPPPPPغ دPPPPPق نوPPPPPكأ
 وأ ..اديPPPPج الاPPPPق اذاPPPPم عمسا ال ..ةرPPPPملا هذPPPPه هنPPPPبا رPPPPخأPPPPت اPPPPمل هPPPPلأسPPPPي زوجعPPPPلا سراحPPPPلا ملكPPPPي ،ضارPPPPغألا
 هPPPPنأPPPPك ..ةPPPPترفعPPPPلا يف يغاPPPPمد أدبPPPPي نال جرPPPPعألا تاPPPPياكPPPPح ينتكرPPPPح دقPPPPف ينوؤPPPPش يف ريكفتPPPPلاPPPPب لغشPPPPنا
 يه هذPPPه ..ءارولPPPل ةدوPPPع الأ تررPPPق يننكل ..مهنPPPم تررPPPف نPPPيذPPPلا كئPPPلوأ ..مهPPPل اPPPقاتPPPشمو اPPPنونPPPح نوكيPPPس
 .اهب كسمتلا ىلع صرحأس يتلا يتمكح

 يتطPPPPخ يلع عطقي نأ داPPPPك راهPPPPن ءاPPPPج نيPPPPح يف ،ال مأ ديعPPPPس اPPPPنأ لPPPPه فرPPPPعأ نأ نود ماPPPPيألا رمPPPPتو
 جرPPPPعألاو اPPPPنأ اPPPPندPPPPع دPPPPق انPPPPك مويPPPPلا كPPPPلذ يف ..دPPPPيدPPPPج مPPPPلاPPPPع يف ريكفتPPPPلاPPPPب يبورPPPPه ذنPPPPم اهPPPPتركتPPPPبا يتلا
 فشPPPترأ اPPPنأ تيقPPPبو هPPPعركPPPت سراPPPم ،ةرايسPPPلا ةبيقPPPح نPPPم شعنPPPملا ريصعPPPلا يتجاPPPجز جرPPPخأو ..ةداعPPPلاPPPك
 طغضPلا نكمPي يئاPبرPهك سرPج كانPه ناPك نيPح يف ،يجراخPلا بابPلا ىلع ةPيوPق تاطبPخ انعمPس ..اليلPق
 ءاسPن رPشبلا نPم ةPعومPجم تعPفدPنا ..ةPباوبPلا حتفيل سراحPلا عرPهو ..تيبPلا لPخادPب مPه نPم مالPعإل هيلPع
 يف فقPت يروPل عوPن ةريبPك ةPبرPع تPيأرو ..يتوPخأ نPم نينPثاو مهتPمدقPم يف يمأ تPناPك ..لافPطأو لاPجرو
 حاسمPت لثPم هPنولمPحي اوPناPك ،رPيرPس ىلع نPم الPجر يحلا يف انPناريPج نPم لاPجر ةعPبرأ لزPنأو ..جراخPلا
 ..يبأ هنإ .رهنلا جراخ نودايصلا هرجي تيم

:يل تلاق ..اهملعأ نأ نود تبره يننأو اريثك يمأ ينتخبو

 ردقPي ال هPنإ نآلا هPلاPح ىلإ رظPنأ نكPلو ..كوPبأ اهبلPجي يتلا ةPساعتPلا عم قاطPي ال انتيPب نأ حيحص"
"كرحتي الو ملكتي نأ
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 عوPمدو جراخلPل دودمPم هPناسPل ..جرPخو ءاPملا يف سطPغ نمPك ودبPي ..نينيعPلا ضمغPم ناPك هيPلإ ترظPن
 مPPPل ..كهنPPPم هنكPPPل يعوPPPلا رPPPضاPPPح ناPPPك ..هPPPتاركPPPس طPPPسو ينسلتخا ةPPPعاPPPس هPPPيرPPPجحم نPPPم تقPPPفدPPPت ةPPPقارPPPقر
:اهربخأ انأو ..يتوخأو يمأ نضتحأ انأو اريثك تيكب يسفن كلامتأ

"!اذامل فرعأ ال نكلو ..كلذ لعفأ نأ بجي ناك"
 ..يلPPهأPPب ادPPج ائيPPس اهبيPPحرPPت ناPPك ..تانعلPPلا قالPPطإ يف تأدPPبو تPPجرPPخ دPPق ةريبكPPلا ةديسPPلا تPPناPPك

 نPPPم فPPPعاضPPPيو اPPPملأ رصتعPPPي يبلق لعPPPج يذPPPلا لعفPPPلا كPPPلذ ..اPPPهدPPPي ليبقتPPPل يمأ تPPPعرPPPسأ ..ادPPPج اهتPPPهرPPPك
 ..دوجولا ىلع يتانعل مجح

 ..تيبPلا نPم يلPخادPلا ءزPجلل يدؤPي يذPلا ريغصPلا بابPلا تقلPغأو ةديسPلا تلPخد نأPب تانعلPلا تPهتنا
:خرصت يهو ،يجراخلا ءزجلا يف عيمجلا كرتتل

"يهتنت ال يتلا مكلكاشم مكل لحيل لبهألا اذه ءيجم اورظتنا"

 يف طرPفأ دPق يتوPخأ دPحأ بPسحب ناPك ..هPعاPجوأ مواقPيو عجوتPي يبأ ناPك ..برغPملا ليبPق يلاPخ ءاPج
 ىراكسPPPPلاPPPPب رمعPPPPي نPPPPيذPPPPلا ةدلبPPPPلا فرPPPPط يف ديعبPPPPلا تيبPPPPلا كPPPPلذ يف ليلPPPPلا ىضق ..نيPPPPموPPPPي لبPPPPق بارPPPPشلا
 ىلع لاPPجر ةPPثالPPث كراعPPف يعوPPلا هدقPPفأ دPPيدPPشلا هPPطارPPفإ ..ايقPPيرPPفأ برPPغ نPPم تاPPمداقPPلا ىوهPPلا تاعPPئاPPبو
 يبأ فرPعأ اPنأPف يل ةبPسنلاPب ةبPيرPغ ةصقPلا تPناPك ..نPهارPلا هPلاPح نPم ناPك اPم ناكPف ءاسنPلا ءالؤPه ىدPحأ
 هذPه نكPل ..ادPبأ يمأ نوخPي هPنأ هنPع فرPعأ مPل يننكل ةرايسPلا لورتPب قرPسيو يمأ برضPيو برPشي هPنأ
 نيبPPهاذ جرPPعألا اPPهدوقPPي ةريبكPPلا يلاPPخ ةرايPPس يف نحPPنو يمأ يل تPPلاPPقو ..اهPPقدPPصأ نأ يلعو ةصقPPلا
:ةنيدملا يف ريبكلا ىفشتسملا هاجتاب

"كلذ يف ببسلا تنأ ..نيمويل يكبي لظ ..كبايغ لمتحي مل كوبأ"
 راPPPPص هPPPPنأ ىتح يلPPPPجأل يكبو يل قاتPPPPشا هPPPPنأ لوقعPPPPم لPPPPه ..ال مأ لاقPPPPي اPPPPم قدPPPPصأ لPPPPه فرPPPPعأ مPPPPل

 يسأر ناPك ..ةدلبPلا فارPطأPب يقشلا تيبPلا كPلذ يف رومPخلا ةرPقاعPم يف طرفPيو ىوهPلا تاعPئاPب دراطPي
 ىلع رطيسPPPي ناPPPك يوPPPق رارPPPقو يبأ ىلع ةقفPPPش لPPPباقPPPم يف لبقتPPPسملا نPPPم فوخPPPلا نPPPم جيزمPPPب خودPPPت دPPPق
 .ادبأ دوعأ نل ..كانه ىلإ ىرخأ ةرم دوعأ نل يننأ ينمكم

 تينPPب ةدPPحاو كانPPه ىرPPحألاPPب ..ثPPيدPPح ىفشتPPسم دPPجوPPي ال انPPتدلPPب يف ..ةزPPكرPPملا ةPPيانعPPلا يبأ اولPPخدأ
 لPظ يف سلPجأ تنPك ..اهPل اهPترواجPمل رPباقPملا حابPشأ اهPب لظتPست لالPطأ مويPلا يه زيلPجنإلا تاونPس يف
 سانPPPPلا ..دلبPPPPلا نPPPPم ىفشتPPPPسملا ىلع اودPPPPفاوPPPPت نPPPPيذPPPPلا يحلا لاPPPPجر نPPPPم ددPPPPعو يتوPPPPخأو يمأ عم ةرPPPPجش
 مPPغر يبأو ..ةاPPفو كدنPPع تPPثدPPح وأ اضPPيرPPم تنPPك اذإ ..مPPهودPPع تنPPك وPPل ىتح كيPPلإ نوPPتأPPي فوPPس اPPندنPPع
 وPPPل ىتح ،بPPPجاوPPPلا اذPPPه يف رصقPPPي ال تابPPPسانPPPملا لPPPك يف سانPPPلا ةدPPPياعPPPم ىلع صرPPPحي نأ الإ هلPPPئاعPPPف
.اناركس مهيلإ بهذ

 يف نكPل ..اريPخ اهPتدPعو ..يفش دPق يبأ نوكPي ةPعاPس مهعPم دوPعأ نأ ينتجر ،ابPناPج يمأ ينتذPخأ
 ..عوبPPسأ دعPPب ءافشلPPل يدPPلاو لPPثامPPت نأ دعبPPف ..يلاPPخ كPPلذ نPPم ينذقPPنأو ..اعنتقPPم نPPكأ مPPل يسفن ةرارPPق
:يبأو يمأ ربخأ
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 انتنPبا ..مادPملاو اPنأ انتPشحو سPنؤPي دPحأ ال نأ نوPفرعPت متPنأPف اننPبأ لثPم نوكيPس ..انعPم ىقبي هوPعد"
"دنهلا نم فيصلا لبق يتأت نل

:ناصحلاك راص يذلا يبأ در

"لجرل لجر دعو اذه ..ةزاجإلل مكتنبا ةدوع درجمب دوعي نأ طرشب ىقبيس"
 اهPل ةبPعادPملا هذPهف ةرورPسم يمأ تPناPك ..هبحPي ال هPنأ يملع مPغر هاPيإ اPحزامPم يلاPخ دPي ىلع برPض

..اهدنع ريبك ىنعم
 تPPPPPناPPPPPك ..يتلئاPPPPPع رفسPPPPPف يخأ تيبPPPPPل انPPPPPتدوPPPPPع ىلإو ىفشتPPPPPسملا يف هانمPPPPPقأ يذPPPPPلا عوبPPPPPسألا لالPPPPPخ

 عم تمPصاخPت اهPنأ ،انPه رارPسألا ةPنازPخ وهPف جرPعألا ينربPخأو ..تيبPلا نPم تفتPخا دPق ةريبكPلا ةديسPلا
 دPPPPق ءادPPPPعألا نأ ملعPPPPت نأ درPPPPجمب دوعPPPPت فوPPPPس امتPPPPحو ةنPPPPيدPPPPملا فارPPPPطأ يف اهلPPPPهأ تيبPPPPل تبPPPPهذو يلاPPPPخ
:يل لاق ..اوبهذ

"ادج اريثك كلاخ بحت يهو ..اريثك كلذ لعفت يه"
 ةقطنPPم يف عقي اتيPPب انلPPصو ىتح ةPPقزأو زيPPلاPPهد يف ءاسPPملا يف ةرايسPPلاPPب ينذPPخأو ،جرPPعألا كحPPض

 فرصPلا يراجPم فPيرصPت ناكPم نPم اهPبرقPل هنPظأ ةذبحPم ريPغ حئاور اهنPم حوفPت ،ةراPنإلPل دقتفPت ةيPئاوشPع
 ةأرPPما اPPهراوPPج ىلإو ةسPPلاPPج كانPPه ةريبكPPلا ةديسPPلا تPPناPPك ،ريصقPPلا تيبPPلا باPPب ربPPع انلPPخد ..يحصلا
 وPPPPهو ىنميلا هPPPPنذأ ىلع ةPPPPعامPPPPس عضي سأرPPPPلا علصأ ..اههبPPPPشي وهPPPPف اPPPPهوPPPPخأ هPPPPنأ ودبPPPPي باPPPPشو زوجPPPPع
 اهتبPPكر لصPPي داكPPي ال ريصPPق ناتPPسفب سلPPجت تPPناPPك دقPPف ةديسPPلا دPPسج ىرأ ةرPPم لوأل ..اصPPقر لPPيامتPPي
 تارPPPهاعPPPلا كئPPPلوأ ىدPPPحإ اهPPPنأPPPك يل تدPPPب ..ادPPPج امPPPخض ماPPPمألPPPل نمPPPيألا اهPPPيدPPPث زرPPPب ..مامPPPكأ هيPPPف تPPPسيل
 ءالؤPPPه لثPPPم ىرأ تنPPPك دقPPPف ..اهتعمPPPس يتلا ةPPPياورPPPلا يف امPPPك ةPPPثالثPPPلا لاPPPجرPPPلا اهلPPPجأل يبأ لPPPتاPPPق يئالPPPلا
 ..ليللا تارهسل نهضارغأ ءارشل نيتأي نيح اراهن ةدلبلا قوس يف ءاسنلا

 تPلوحPتو اهتبيقPح تلمPحو ..اهPبوPث سبلPل تPعرPسأو تضهPنو الإ ،اهPتدPلاو ىلع انملPسو انلPصو نأ اPم
 ةPPفاحPPب ليلPPق لبPPق سلPPجي ناPPك يذPPلا سPPئابPPلا كPPلذ ريPPغ شPPحوتPPم نPPئاPPك ىلإ تاPPمدقPPم نودو ةأجPPف يرظنPPب
 رظنPي مPلو ..ةمPعاPن ءاسلPم تدPب يتلا هفPك دPم دPق ناPك ..انPب بPحريPل هPناكPم نPم مقPي مPل اهقيقPش ..رPيرPسلا
 ودبPPPي يتلا ةPPPفرغPPPلا ءارو قاPPPقز ىلإ اPPPجراPPPخ هديPPPب ريغصPPPلا لPPPجسملا لمPPPحو هزازتPPPها يف رمتPPPسا ..اPPPنوحPPPن
 نPPم نهنPPظأ ،تاPPيراعPPلا هبPPش ءاسنPPلا روصPPب ةاطغPPم اهPPناردPPج تPPناPPك يتلا ةPPفرغPPلا كلPPت ..تيبPPلا لPPك اهPPنأ
.بناجلا اذه يف ةريبك ةفاقث يدنع سيلف ،ءانغلاو امنيسلا موجن

 الاؤPPPس حرPPPطأ نأ دوأ تنPPPكو ..اهلPPPهأ ةشيعPPPمو اهتPPPشيعم نيPPPب نراPPPقأ اPPPنأو ةشPPPهدPPPلا ينتكلمت دPPPق ناPPPك
 نPPPم يماPPPمألا دعقPPPملا يف سلPPPجت ةديسPPPلاPPPف ابPPPسانPPPم تPPPقوPPPلا سيPPPل نكPPPل ..صوصخPPPلا اذPPPهب جرPPPعألا ىلع
 لPحم دنPع انفPقوPت ..مويPلا اهتفشتPكا يتلا ةPقرافPملا عم فلتخPم هPجوPب يل تدPبو ..جرPعألا راوجPب ةرايسPلا
 ةقPPيرطPPب هصتمPPت تPPناPPك ..ةدPPحاو يل مدPPق عطق ثالPPث ىرتPPشا جرPPعألا لزPPن ..اهنPPم بلطPPب مPPيركسPPيآلا عيبل
 ةدلبPPPPلاPPPPب ءارضخPPPPلا ةرPPPPيزPPPPجلا يف جاعنPPPPلاPPPPب ينترPPPPكذ ،ضيPPPPبألا مPPPPيركPPPPلا ىلعأ اهPPPPناسPPPPل بلقPPPPت يهو ةبيجPPPPع
 اPنأو ّيلإ ءاروPلا ىلإ ترظPن ..تيبPلا نPم انPبرتPقا نأ ىلإ اقلطPم ملكتPت مPل ..ميPسربPلا ضعPب قعلPت ةPعاPس
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 اهنيعPPPب يل تزمPPPغو ..ةئPPPجافPPPمو ةبPPPيرPPPغ يل تدPPPب ةقPPPيرطPPPب يل تمستPPPبا ..دعقPPPملا ىلع ءاصPPPفرقPPPلا سلPPPجأ
 نانيPPعو نافيثPPك نابPPجاPPح اهPPل ناPPك ..ةرPPم لوأل ةغPPلاPPب ةPPقدPPب اههPPجو حمالPPم ىرأ نأ تعطتPPسا ..ىرPPسيلا
 ..ةشاشبلا هذه رس مهفأ مل ..ةيطورخم فنأو ناتظيلغ ناتفشو ناتريبك

 بلطPPلا كPPلذ ناPPك ..تيبPPلا لPPخاد ىلإ اهتبيقPPح اهPPل لمPPحأ نأ يل تPPلاPPق ..ةرايسPPلا نPPم انPPلزPPن اPPمدنPPع
 رظنPPي جرPPعألا ناPPك ..تلعPPف يننكل ..اهلمPPحل رPPخآ صخPPش ةPPنواعPPم بلطتPPت الو ةريغPPص ةبيقحPPلاPPف ..ابPPيرPPغ
 ءزPجلا لPخاد ةرPم لوألو نوPكأل ..ناكPف ..رPماوألPل لثتPمأ نأ يلع نأ هنPم ةزمغPب تمهPفو ..امستبPم يوحPن
 ،اريبPPPPكو اعستPPPPم ،جراخPPPPلا نPPPPم رغPPPPص نPPPPم هيلPPPPع ودبPPPPي اPPPPم مPPPPغر يل رPPPPهظ يذPPPPلاو ..تيبPPPPلا نPPPPم يلPPPPخادPPPPلا
 عم يلاPPخ ةروPPص اهيPPف امPPهدPPحإ ناردPPجلا ىلع ةقلعPPم تاPPحوPPلو دراPPب ءاوPPهو ناكPPم لPPك يف دورو ..ابPPترPPمو
 الإ اهنPع فرPعأ مPل يتلا ..يلاPخ ةنPبا ةروPص اهيلPع ىرPخأو ..ضيPبألاو دوPسألاPب اهPفاPفز موPي يف ةديسPلا
 اهPلوطPب ةعPئار يل تدPب ..نيتنPس ذنPم دنهPلا يف رPتويبمكPلا ةجPمرPبو بوPساحPلا مولPع سردPت اهPنأ ..ليلقPلا
 ةيPPناثPPلاو ةميقتPPسم اهيPPقاPPس ىدPPحإ ..اPPمامPPت ءاضيPPب ةيPPلاPPجر ةPPلذPPب سبلPPت تPPناPPك ..لPPيوطPPلا اPPهرعPPشو عرافPPلا
 لكشPPPPلا ثيPPPPح نPPPPم يلاPPPPخ هبPPPPشت تPPPPناPPPPك ..اPPPPهذPPPPخف ىلعأ دنPPPPع اهعضPPPPت ةPPPPسوقPPPPم ىنميلا اPPPPهدPPPPيو ةPPPPسوقPPPPم
.اهتدلاو نم برتقت اههجو حمالم نأ ريغ رثكأ يجراخلا

:ةبيقحلا عضأ انأو ينم ةهابتنا نود ةروصلا يف قدحأ ينتأر امدنع ةديسلا تلاق
"؟كتبجعأ له يتنب هذه"
 بابPPPلا هاجPPPتاPPPب تفPPPلدو ..يلاPPPخ ةنPPPباPPPب تبجPPPعأ يننأ ينم تمهPPPف ةPPPماستPPPبا اهتPPPلداPPPب طقPPPف ..قلPPPعأ مPPPل

 ..بابPPPلا حاتفPPPم قلغPPPتو ضبقPPPملاPPPب كسمPPPت ةPPPيوPPPق ديPPPب ةأجPPPف ترعPPPش ضبقPPPملاPPPب كسPPPمأ نأ لبPPPقو ..يجراخPPPلا
 ةكPPPPيرألا ىلع يب يمترتPPPPل افيفPPPPخ ينزو ناPPPPك دقPPPPف ينتلمPPPPحو يطPPPPسو نPPPPم يب تكسPPPPمأ ةديسPPPPلا تPPPPناPPPPك
 دPPق ةروصهPPلا ةديسPPلا هذPPهأ ..يتريPPحو يتPPشهد راPPثأ اتPPغابPPم رPPمألا ناPPك ...فيثكPPلا فوصPPلاPPب ةاطغPPملا
 يهو ..اهتPPمواقPPمل ةردقPPلا يدPPل نكPPي مPPل يننكل يلPPخاد نPPم اهPPترقتPPحا ..نيPPشملا كولPPسلا اذPPه ىلإ تPPلوحPPت
:يل تلاق ..لبق نم اهلثم عمسأ مل ةبيجع تاوصأب جنغتتو ،تالبقلاب ينليهت

"ةآرملا يف كهجول ةرم ترظن له ..كلذ فرعت الأ ..دلو اي ليمج تنأ"
 لاPPجرPPلا ضعPPب ةPPصاPPخ ..لبPPق نPPم كPPلذ يل لاPPق نPPم كانPPه نكPPل ..فPPصوPPلا اذPPه نPPم ادPPكأتPPم نPPكأ مPPل

 ىلإ مPهدPحأ يندراPط ةرPم ..ينس لثPم يف نايبصPلاو لافPطألا نودراطPي اوPناPك يذPلا يحلا يف عيصلا
 ترصتPPPناو ةدPPPشب هتPPPمواPPPق نأPPPب رPPPمألا ىهتناو ..فنعPPPب يلاورPPPس قزمPPPي نأ لواPPPحو اPPPنراوPPPج روجهPPPم تيPPPب
 يف عراPب وهPف ،يتخأ عم لعPف امPك هPترPخؤPم ىلإ اههPجو نيكسPب هنPم مقتPناPف ربPكألا يخأ تربPخأو ..هيلPع
 ..ماقتنالا نم ةقيرطلا هذه

 ةراجPح نPم تبPص اهPيدPيأ نأPك ..ادPج ةPيوPق ةديسPلا هذPه نكPل ..هPتوPق مPغر هتPمزPه دPق تنPك لPجرPلا كPلذ
 ..ىثنأ ةرطيPPPس تحPPPت عقأ نأ لبPPPق نPPPم ائيPPPش تPPPبرPPPج دPPPق نPPPكأ مPPPل ..يف اهقPPPمر تأفPPPطأ اريPPPخأ ..لابجPPPلا
 ركPPفأ اPPنأ تنPPك نيPPح يف لاPPع توصPPب قهشPPت يهو هوأتPPت يه تPPناPPك ..ةريغPPص وأ ..نسPPلا ةريبPPك ةأرPPما
.عضولا اذه نم يصلخي ام يف
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 يلع فرعتPت اهPنأPك ائيلPم ينلمأتPت تPناPك ..ةيPضرألا ىلع اهPبوPث عقو دPقو فقPت يهو ..ينتكرPت اريPخأ
:يل اريذحت تهجو نأب رمألا ىهتنا ..وتلل

"ادحأ ربخت نأ كايإ"
 دPPPعو امPPPك انPPPه تيقPPPب نأو ثدPPPح اذإPPPف ..تالبقPPPملا يماPPPيأ نPPPم فوخPPPلاPPPب رعPPPشأ ينتلعج ةعPPPقاوPPPلا هذPPPه

 ال الPصأ تPناPك يه ..رذPحلا يلع نوكيPس ..؟ةPمداقPلا يلايلPلا هPب يتأPت فوPس يذPلا اPم ملPعأ الPف يلاPخ
 بجتPPPسا مPPPل نإ اددPPPهم حبصأ فوسPPPف يئاقPPPب يف تبPPPغر وPPPل نآلاو ..ةديسPPPلا هذPPPه ..انPPPه يدوPPPجو دPPPيرPPPت
 لبPPPق نPPPم ينارPPPت مPPPل لPPPه ..ينم اهفPPPقوPPPم ريغPPPت ببPPPس لوPPPح ماهفتPPPسا ينلغشي ناPPPكو ..ةPPPتوبكPPPملا اهPPPتابPPPغرPPPل
.لاذرألا ةلاثح نم يننأب ينفصتو يلاخ ىلع طغضت تناك يتلا يهو

 نود بيجعPPPلا هPPPضومPPPغو مPPPلاعPPPلا تارفيPPPش نPPPم ضعPPPب كفPPPي نأ ناسPPPنإلا عيطتPPPسي ..نPPPمزPPPلا رورPPPم عم
 اPPPم اذPPPهو ..لPPPحي نأ زغPPPل لكPPPل نوكPPPي ةبPPPسانPPPملا ةظPPPحللا يفف ،دPPPجم ريPPPغ حاحPPPلإPPPب هنPPPهذ كلPPPهي نأل ةPPPجاPPPح
 .اقحال يل حضتا

 ثيPح ،اPبوPعرPم تيبلPل يلPخادPلا ءزPجلا نPم تPجرPخ دقPف ..يدPحو ةPفرغPلا يف افPئاPخ ليلPلا كPلذ تيضPق
 اوPPPPPناPPPPPك نPPPPPيذPPPPPلا زPPPPPئاجعPPPPPلا ضعPPPPPب عم تPPPPPقوPPPPPلا ءاضقPPPPPل بPPPPPهذ سراحPPPPPلا نأو .جرPPPPPخ دPPPPPق جرPPPPPعألا نأ تدPPPPPجو
 دقPف يلاPخ اPمأ ..ةايحPلا يف مهPبراجPتو مهPتاPيرPكذ يف نورPماستPي ..ةراPنإلا ةدمPعأ دPحأ تحPت نوعمPجتي
 اهPPPناتPPPسفب يلPPPخادPPPلا ءانفPPPلا يف كرPPPحتت ةديسPPPلا حابPPPشأ ىرأ تنPPPك ..هPPPتداعPPPك سيPPPل ..ءيجملا نPPPع رPPPخأPPPت
 اPPفورPPخ اهنPPم لزPPنأ دPPقو ةرايسPPلاPPب لPPخدPPي يلاPPخ اPPهدعPPب تPPيأرو ..يتفرPPغ نPPم برتقPPت مPPل اهنكPPل ..يلPPخادPPلا
 فورPPPPخلا لمPPPPحل عرPPPPسأو ابPPPPيرقPPPPت هعPPPPم لPPPPخد دPPPPق سراحPPPPلا ناPPPPك ..يفلPPPPخلا قودنصPPPPلا ىلع هلمPPPPحي ناPPPPك
 يلع عطقت يل ةPPPعومسPPPم فورPPPخلا ةأPPPمأPPPم تPPPناPPPك ..ابPPPيرقPPPت يتفرPPPغ فلPPPخ ةريغPPPص ةبPPPيرز ىلإ هPPPلاPPPخدإو
.ةريبكلا ةديسلا بعر نم ينباصأ ام ءارج يتاسجوت

 ظفتPPPحا نأ ترPPPثآ يننكل ..ةداعPPPلاPPPك اPPPيوPPPس جرPPPخن ةPPPعاPPPس يلاتPPPلا مويPPPلا يف جرPPPعألا ربPPPخأ نأ تركPPPف
 ..كهنPPم موPPي دعPPب اقيمPPع تمPPن دPPق تنPPك اريPPخأو ..دمPPحي ال امPPب يتأPPي دPPق هPPجورPPخ نأل يسفنل رPPسلا اذPPهب
 ناPPPPPك ثيPPPPPح ،دPPPPPجسملا يف رPPPPPجفلا يلصأل ارPPPPPكاPPPPPب تظقيتPPPPPسا يننأ ىوPPPPPس ءيش يأ يموPPPPPن يف رأ مPPPPPلو
 هميقيPPس لفحPPل رِّضحPُPي يلاPPخ نأ ينربPPخأ ةالصPPلا نPPم عوPPجرPPلا قPPيرPPط يفو ،يراوجPPب زوجعPPلا سراحPPلا
:يل لاق ،موقلا ةيلع ضعبل ادغ تيبلا يف

"نيترم وأ ةرم ةنسلا يف اذه ثدحي"

 نPPPPPPم ريثكPPPPPPلاPPPPPPب لمPPPPPPحم وPPPPPPهو رPPPPPPهظلا يف الإ تأPPPPPPي مPPPPPPل ..روضحPPPPPPلا نPPPPPPع جرPPPPPPعألا رPPPPPPخأPPPPPPت حابصPPPPPPلا يف
 زوجعPلا ماPق ..خبطملاPب نضPم لمPع يف اكمهنPم باشPلا خابطPلا ناPكو ..نارPخآ ناPفورPخ هعPمو ،ضارPغألا
 ةPقاشPلا ةمهPملا تأدPبو ..مPحللا عيطقتو خلPسلا ةمهPم يف جرPعألاو اPنأ هاPندPعاPسو ..ةPثالثPلا فارPخلا حبذPب
..خابطلل



   35

 تالواطPلا نPم ةPعومPجم ترضPحأ دPق ةريغPص ةنPحاPش تPناPك ،ةيPجراخPلا ةقPيدPحلا جرPعألا بPتر ارصPع
 ،نويPPPنادوPPPس مهPPPنأ مهيلPPPع ودبPPPي ال ،مهلمPPPع نوديجPPPي لامPPPع لبPPPق نPPPم ةقPPPئاPPPف ةPPPيانعPPPب اهPPPصر مPPPت يساركPPPلاو
:ينربخأف جرعألا تلأس

 ةلPماPك ءايPحأ مهPلو ..تويبPلاو تاPكرPشلا يف نولمعPي فالآلا دPجوPي مهلثPم ،ةرواجPملا ايPبويPثأ نPم مهPنأ"
."ةمصاعلا يف

 ةقمنPPPملا يساركPPPلاو ةPPPنولPPPملا تاPPPفاشكPPPلاPPPب ةرPPPهابPPPلا ةءاPPPضإلا .ازPPPهاPPPج عقوPPPملا ناPPPك ءاشعPPPلا ةالPPPص دعPPPب
 نPPPم اضPPPيأ ناتيPPPبويPPPثأ ناPPPتاتPPPف تءاPPPجو ،حزPPPق سوPPPق اهيلPPPع مPPPسر تاعمشمPPPب ةPPPشورفPPPملا تالواطPPPلاو ةريPPPثوPPPلا
 ءالؤPPه اذإ ..اعPPباتPPت اولPPصو نPPيذPPلا فويضلPPل تاPPبورPPشملا مPPيدقPPتو بيPPترPPت يف نادPPعاسPPت ،اهسفPPن ةPPكرPPشلا
 يديلقتPلا يزPلا نيPب اPم ةنPيابتPم ءاPيزأ نوسبلPي اوPناPك ..زوجعPلا سراحPلا مهنPع ثدPحتي نPيذPلا موقPلا ةيلPع
 نأ بPPPيرغPPPلا ..تاديPPPس ثالPPPث امهنيPPPب تPPPناPPPكو .ةتPPPفاركPPPلا عم ةPPPلذبPPPلا يجنرPPPفألا يزPPPلاو ةPPPمامعPPPلاو بابلPPPجلا
.جرخو ةرايسلاب جرعألا اهذخأ دقف ةعومجملا نيب رهظت مل ةريبكلا ةديسلا

 بPPPسحب روPPPمألا ضعPPPب يف دPPPعاPPPسأ اديعPPPب فPPPقأ تنPPPك ..تالواطPPPلا لوPPPح اوسلPPPج دPPPقو عيمPPPجلا تPPPيأر
 ..اPPPبابPPPش رثPPPكأ يل ادPPPبو ،العتPPPشم هPPPنويلPPPغ لمPPPحيو ةقيPPPنأ ءاPPPقرز ةPPPلذPPPب يدPPPترPPPي يلاPPPخ ناPPPك ..ينم بلطPPPلا
 ربكPPPم كانPPPه ناPPPك ..عيمPPPجلا ماPPPمأ يلاPPPخ فPPPقوو .اريثPPPك اهPPPب متPPPهي ال هنكPPPل هPPPحزامPPPت ةديPPPس كانPPPه تPPPناPPPكو

 ناPPك ..عوPPضوPPملا ينلغشي مPPل امPPبر وأ هنPPم اريثPPك مهPPفأ مPPل ..مالكPPلا يف أدPPب ..تاPPعامسPPب لصتPPم توPPص
 ثدPحتي ناPك ..ةPمداقPلا ةلPحرPملا يف لمعPلا نPم فPعاضPن نأ انيلPع نأو بزPحلا ىمسملا كPلذ نPع مهPثدPحي
 لPPكايهPPلا يف هPPجاPPمدإو يئاسنPPلا رصنعPPلاPPب مامتPPهالا ةرورPPض نPPع ..اPPهزواجPPت بجPPي ةبPPكرPPم تاPPيدPPحت نPPع
 يف ..برPPPحلا هذPPPه نPPPع عمسأ ةرPPPم لوأل ..تايPPPنازيPPPملا كلPPPهتو دلبPPPلا يف رودPPPت يتلا برPPPحلا نPPPع ..ايلعPPPلا
  ..لبق نم اهنع ثدحت دحأ ال لامشلاب انتدلب

 نسPPPلا رابكPPPل ىرPPPخأو ماتPPPيألا ةPPPياPPPعرPPPل ةPPPيريPPPخ تاPPPعورPPPشم نPPPع ثدPPPحت ةثجPPPلا ئلتمPPPم رPPPخآ لPPPجر فPPPقو
 ال ةPPPيرعPPPش ةديصPPPق تقPPPلأ ةديPPPس هتلPPPتو ..برPPPحلا لعفPPPب نPPPيدرPPPشملاو ةPPPيوهPPPلا يلوهجPPPم لافPPPطألاو لPPPمارألاو
 ناPPPك ابPPPيرقPPPت نيتPPPعاسPPPلو .."يلاغPPPلا نPPPطوPPPلا اهPPPيأ" ةرابPPPع رركPPPت تPPPناPPPك اهPPPنأ ىوPPPس ..ائيPPPش اهنPPPم رPPPكذPPPتأ
 اتPPPPعزو ةرPPPPملا هذPPPPهو تاPPPPبورPPPPشملا ناPPPPعزوPPPPت ناPPPPتاتفPPPPلا ..ناكPPPPملا يف عفترPPPPي قيفصتPPPPلا ..نوPPPPثدPPPPحتي عيمPPPPجلا
 ةبلعPPملا رPPئاصعPPلا مظعPPم ىلع تPPفرعPPت جرPPعألا عمف ..اهPPفرPPعأ يتلا كلPPت تPPسيل ةبPPيرPPغ يل تدPPب تاPPجاPPجز
 ،ينع ابPPيرPPغ اPPبورPPشم ناPPك ..Scotch whisky اهيلPPع بوتكPPم ديعPPب نPPم فورPPحلا تأجهPPت ..ةأبعPPملاو
 ةPPعاPPس فصPPن ىوPPس ضمPPت مPPل ..ةPPفافPPش ةلPPيوPPط ةيPPجاPPجز باوPPكأ يف قرعPPلاPPك اPPمامPPت هنPPم اليلPPق نوبصPPي
 ..العف ىراكس مه وأ ىراكسلاك اوتاب دقف ،مهلاح برطضا دق عيمجلا ناك ىتح

 ثيPح هتPلأPس ةPعاPس ،اهPمأل ةديسPلا لPصوأ نأ دعPب جراخPلا نPم داPع دPق ناPك يذPلا جرPعألا نPم تملPع
:ثدحي امل ابرغتسم تنك

 يف رمتPلا نPم مPكدنPع هPنوعنصPي يذPلاPك سيPل دروتPسم هنكPل قرPع هPنإ يكسيوPلا همPسا بورPشملا اذPه"
"ةدلبلا



   36

 تاكنPPPPPلا نPPPPPم اَّمPPPPPPَك قالPPPPPطإل مPPPPPهزفحPPPPPتو ىراكسPPPPPلا تاهقهPPPPPق قرتPPPPPخا دPPPPPق ناPPPPPك ..لاPPPPPع توصPPPPPب كحPPPPPضو
 يف نPPPPPكراشPPPPPي ثالثPPPPPلا تاديسPPPPPلا تPPPPPناPPPPPكو ارPPPPPجضتم يقابPPPPPلاو اعتمتPPPPPسم اهضعPPPPPب عمسأ تنPPPPPك ..ةئPPPPPيذبPPPPPلا
 نPPع باوPPثألا تطقPPس نيPPح يف ،لاPPجرPPلا هاجPPتاPPب نهPPقانPPعأPPب نلPPيامتPPي نPPهو اضPPيأ تاكنPPلا ةPPياورو كحضPPلا
 ..ةPطرفPم ةPهارPشب لPكألا يف عيمPجلا كمهPنأو ،ءاشعPلا اورضPحأ اريPخأو ..نPهروعPش تفشكPناو نهPسؤؤر
 ،دالبPلا برPغ يف ةPعاجPم نPع ليلPق لبPق هPنوPلوقPي ناPك اPم رPكذPتأو يماPمأ ةرPئادPلا برPحلا كلPت بPقارأ تنPك
 نأل اوPPPPتاPPPPم اعPPPPضر الافPPPPطأ نأ نPPPPع ،ةددPPPPحم اPPPPماPPPPقرأ رPPPPكذPPPPي وPPPPهو اهنPPPPم أرقPPPPي ةPPPPقرو يف مPPPPهدPPPPحأ هالPPPPت اPPPPمو
.بيلحلا رد ىلع تارداق نسل مهتاهمأ

 يف ..هعPم تاPجاPجزPلا كلPت نPم ةدPحاو رضPحأ دPق ناPكو ..اPيوPس لPكأPن نPكر يف جرPعألاو اPنأ انسلPج
 هينيPع اضمغPم يكسيوPلا فشPتراو ..يتفرPغ يف رPيرPسلا لفPسأ ىرPخأ ةPعومPجم هPب اPقودنPص أبPخ نيPح
:هتلأسو ..عرجتلاو لكألا لصاويل ضرألا ىلع سلج دق ناك قئاقد دعبو ،هنم عرج املك

"؟..انه مه املو ..هنع نوملكتي بزح يأ"
 لPPقاثتPPب باPPجأ هنكPPل ..ةلئPPسألPPل بPPسانPPملا تPPقوPPلا سيPPل اذPPه نأPPب يل ريشPPي نأ دPPيرPPي امPPنأPPك يوحPPن رظPPن

:مالكلا يف ءطبو
"كريصمو يريصم يف نومكحتي نيذلا ءالؤه ..دلبلا اذه يف رارقلا عانص مهنإ"

 ةريبكPPPPPلا ةPPPPPباوبPPPPPلا تحتPPPPPف نأ ىلإ ..لPPPPPكألا يف نيكمهنPPPPPملا ىراكسPPPPPلا جيجض قشPPPPPي اددPPPPPجم كحPPPPPضو
 لPساكتPملا مهيشPم مPغر ةPلوهPسو طاشنPب اهيPف نوزفقPي اوPناPك ،اهPباحPصأ عم ةمPخضلا تارايسPلا ترداPغو
 وPهو هPحزامPت نأ لواحPت لازPت ال ركبPم تPقو نPم يلاخPب تقصتPلا يتلا ةديسPلا تPناPكو ..اPهولPصو نأ ىلإ
 ةPجاPجز غرفPي ،ةPفرغPلاPب ةليلPلا كلPت يعم جرPعألا يقب نيPح يف مهعيمPج اورداPغو ..اضPيأ اهPب متPهم ريPغ
 فاحلPPPPPلا ىلع وPPPPPه ىطمتو يكيتPPPPPسالPPPPPب شرPPPPPف يف ضرألا ىلع اPPPPPنأ تمPPPPPن ..قودنصPPPPPلا نPPPPPم ىرPPPPPخأ دعPPPPPب
 نأ فوخPلاPب ترعPشو ..ظقيتPسم هPنأ وPل امPك هسفPن ملكPيو أزPهي اPنايPحأو طرضPيو اريثPك رPخشي رPيرPسلاPب
  .مالس ىلع ةليللا هذه يهتنت

 ناPPك جرPPعألا دPPجأ مPPل ،دPPجسملا يف حبصلا ةالصPPل يتداعPPك رPPكابPPلا حابصPPلا يف تظقيتPPسا اPPمدنPPع
 هيلPPPPع ودبPPPPي يذPPPPلاو بعتPPPPملا ناسPPPPنإلا اذPPPPه سيPPPPل هPPPPنأPPPPكو رداPPPPغو نPPPPظأ اPPPPم ىلع رPPPPجفلا ليبPPPPق ظقيتPPPPسا دPPPPق
 مويPPلا اذPPه يفو ..ةيPPمويPPلا انPPتالPPحر يف هعPPم ينذPPخأيPPل اPPحابPPص ةنPPماثPPلا يف ءاPPجو .تاPPعاPPس لبPPق قاPPهرإلا
 زوجعPلا لاوPمأ رادقمPب سيPل ..يل ةبPسنلاPب اريبPك اغلبPم ناPك ..لاPملا نPم ةPمزر يل مَّدPق دPق ناPك دPيدPحتلاPب
:يل لاقو ..يتايح يف هضبقأ غلبم ربكأ هنكلو ..ريبكلا طباضلا اهقرس يتلا

"انقفتا ..يعم لمعلا أدبتس مويلا"
 هPصوصخPب فرعPي الأ اPصرPح ىدPبأو لبPق نPم هرPكذ دPق ناPك يذPلا لمعPلا ةعيبPط نPع ةركPف يدنPع سيPل

 اسPلاPج ..يلPحم وPه نوكPي ،ةرايسPلاPب نوPكأ نPم الدPبو ..ةداعPلاPك فقPن ةنيعPم ةPيانPب ىلإ بPهذPن انPك ..دPحأ
 ةملظPPPملا هبPPPش مPPPلالPPPسلاPPPب ابPPPلاPPPغ ،ءانبPPPلا ةثPPPيدPPPح ىرPPPخأو ةكPPPلاهتPPPم تاPPPيانPPPب دعPPPصأ نيPPPح يف ،دوقPPPملا فلPPPخ
 ةفيخPم تPناPك اهPنأ امPك ..ةنPيدPملا يف لطعPم اهبلPغأ يتلا دPعاصPملاPب ارداPنو ..يئاPبرPهكلا رايتPلا عاطقPنال
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 مPPPقر قPPPباطPPPلا يف اذPPPك مPPPقر ليمعPPPلا ..مهنيعPPPب ساPPPنأ ىلع اهعPPPيزوتPPPب موPPPقأ ةريغPPPص فPPPيراظPPPم لمPPPحأ ..يل
 ..نPPيدPPي هدنPPع سيPPل يضرألا قPPباطPPلا يف اذPPك مPPقر ليمعPPلا ..دعجPPم هرعPPشو زنيPPج نولطنPPب سبلPPي ..اذPPك
 ..تاميلعتلا يرجت اذكه ..دحأ كاري نأ رذحأ ..لاعتو هرجح ىلع فورظملا عض ..دعقم

 تاPPPPPPيوتحPPPPPPم نPPPPPPع لاؤسPPPPPPلا قPPPPPPح يل نوكPPPPPPي نأ نود ،ةPPPPPPماPPPPPPت ةPPPPPPقدPPPPPPب يلمعب موPPPPPPقأ اPPPPPPنأو ماPPPPPPيأ ةدPPPPPPع ترPPPPPPم
 ةخستPPPملا ةلPPPيوطPPPلا يرPPPفاPPPظأ تررPPPم وPPPل ادPPPج ةPPPيرPPPط لPPPب ةنيPPPل يه ..ةبلPPPص تPPPسيل اهسسحPPPتأ ..فPPPيراظPPPملا
 ةPقدPبو يل لPكوأ امPب مازتPلالا يلع نأل كPلذ لعPفأ مPل يننكل ..هلPخادPب اPم تPيأرو فورظPملا تعطقPل اهيلPع
 الPيزPج الو اركPش نوPمدقPي الو فPيراظPملا نوملتPسي نPئاPبزPلا ناPكو ..ناقPتإPب يلمع يدؤأ نأ بPحأ ..ةPماPت
 نPPم مهPPنأPPك ..ةPPماستPPبالا كPPنوPPلدابPPي وأ نوكحضPPي الو ةدوPPم نودبPPي ال ةفيخPPم بPPلاغPPلا يف مهPPلاكPPشأ ..طقPPف
.ىرخأ ةنيط

 رPPمألا جاتحPPي نكPPي مPPلو ..يفورظPPم لPPباقPPم يف اPPفورظPPم يل مدقPPي هسفPPن نوPPبزPPلا ناPPك ..ماPPيأ ةدPPع دعPPب
 اهعمPPجن ةمPPخض ةورPPث ..ةPPيدقنPPلا قاروألاPPب أبعPPم وهPPف هملتPPسا يذPPلا فورظPPملا ىوتحPPم فرPPعأل ءاPPكذ ينم
 ةداعPلاPك بPهذPن نأ لبPق ةيPنونPج ةPعرPسب ةرايسPلا دوقPي وPهو اجهتبPم جرPعألا نوكPي ..موPي فصPن لالPخ يف
 ةعPئارPلا ةPماستPبالا اذ يكرتPلا لPجرPلا ىرPنو اPمرواشPلا لPحم ىلإ عوبPسألا يف لPقألا ىلع نيPترPم وأ ةرPم
 تPPبرPPي وPPهو ..ةوقPPب امPPهدPPشي يدPPي يف يلع ملPPسي تاPPب ..يب هPPمامتPPها دازو اديPPج ينفرعPPي راPPص يذPPلاو
 ."ىتف اي قفوم" يل لوقيو ..قفرب يفتك ىلع هفكب

 دPPق ناPPك دقPPف ..يعم لمPPع نPPم هPPب موقPPت امPPب مPPهدPPحأ فرعPPي لPPه ينلأسيPPل ةPPجاPPح يف جرPPعألا نكPPي مPPل
:ةرم يل لاق ،يندعم كردأو ،امامت يف قثو

 تاذ ..ةيPلوؤسPملا رِّدقPُت كPنأل كPلذ ..ينقدPص رPهاPب لبقتPسم كPل تPنأ ..يسفن نPم رثPكأ كيPف قPثأ اPنأ"
"دلبلا اذه يف اميظع ائيش حبصتس موي

 يل حبصأ فوPPس موPPي تاذو مهPPم يننأPPب رعPPشأ ينلعجي يلPPخاد يف لPPمألا هثعPPبو يل هدوPPعو تPPناPPك
 ركPPفأ اPPنأو تضPPم دPPق رPPهشأ ةدPPعو راطقPPلاPPب تPPبرPPه نأ ذنمPPف .يل عقوتPPي امPPك اPPمامPPت دلبPPلا اذPPه يف ةميPPق
 الو ..ائPطاPخ مويPلا كPلذ يف يرارPق ناPك الإو ةPياهنPلا يف رفPظأ نأ دPبال ،يل ةبPسنلاPب دغPلا نوكيPس فيPك
.يضاملا يف قيقد ريغ ناك يريدقت نأ بذعتأ نأ يسفنل ديرأ

 لالخPPPPPف ،لاPPPPPملا عمPPPPPج يف يسفن ىلع دمتPPPPPعا تحبPPPPPصأ هعPPPPPمو ،يل ازPPPPPفاPPPPPح لَّكPPPPPش دPPPPPق جرPPPPPعألا ناPPPPPك
 مPلو ،ةلمعPلا نPم ةدPيدPجلا قاروألاPب تألتPما دPق يتفرغPب اهPتأبPخ يتلا ةريغصPلا يتلاصPح تPناPك عيباPسأ
 ىلع هعPPPPفدPPPPت فوPPPPس اهPPPPنأ فرPPPPعأ يننكل يتدPPPPلاوPPPPل اهضعPPPPب لPPPPسرأ نأ تركPPPPفو ..اهقفPPPPنأ اميPPPPف فرPPPPعأ نPPPPكأ
 صالPPPخإلا يف تلPPPصاوو .تررPPPق .اذPPPه لعPPPفأ نPPPل .يمأ ةPPPلذو هركPPPس ىلع هقفنPPPي فوPPPس يذPPPلا يبأل روفPPPلا
 ةيPPصاPPن دنPPع جرPPعألا راظتPPنا يف ةداعPPلاPPك جرPPخأ تنPPك ،حابPPص ءاPPج نأ ىلإ ،هيلPPع تدوعPPت يذPPلا ،يلمعل
 .ببPPPسلا يل حضوPPPي نأ نود ،ةريPPPخألا ماPPPيألا يف ،تيبPPPلا يف ةرPPPشابPPPم ينلصي دعPPPي مPPPل ثيPPPح ،عراشPPPلا
 جرPPPعألا هذPPPخأ ثيPPPح ارPPPكاPPPب جرPPPخ هPPPنأ مPPPغر كنبPPPلا نPPPم داPPPع دPPPق ناPPPك اPPPم ببPPPسل ،ينحمل دPPPق يلاPPPخ ناPPPك
.ايموي لعفي امك ةرايسلاب
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 ال ناPPPك نإPPPف ،ةيPPPضاPPPملا روهشPPPلا يف هتPPPفرPPPع يذPPPلا يلاPPPخ سيPPPل حابصPPPلا كPPPلذ يف اريغتPPPم ههPPPجو ناPPPك
 ،يراوجPPPب ةرايسPPPلا فPPPقوأ .ةيبلPPPس مأ تPPPناPPPك ةيPPPباجPPPيإ رPPPعاشPPPم يأ يدبPPPي ال لPPPقألا ىلع وهPPPف رPPPشب قطنPPPي
 ةPعاPس جرPعألا اهلPخادPب نأ عقوPتأ تنPك .هPنويلPغ ناPك ىرPخألاPبو ديPب دوقPملاPب اكسمPم هدرفمPب اPهدوقPي ناPك
:ةوقب يف خرصي يلاخ هدجأل ..اههاجتاب تعرهو تفقوت

"..بكرأ ..لاعت"
 اPم ..جرPعألا لعفPي امPك نونجPب ةرايسPلا دوقPي ..هيلPع ودبPي امPك ابPضاPغ ناPكو يعم ملكتPي مPل ..تبPكر

 يتلا كلPPPPت نPPPPم ةدPPPPحاو ،يل ةPPPPفوPPPPلأPPPPملا تاPPPPيانبPPPPلا ىدPPPPحإ دنPPPPع يب فPPPPقوPPPPت نأ ىلإ ..مهPPPPفأ ال ..ىرPPPPج يذPPPPلا
 نPPم ةرامعPPلا ةPPباوPPب نPPم ابPPيرPPق سلPPجي يذPPلا زوجعPPلا لPPجرPPلا ناPPك ..لاPPملا لمPPحأو فورظPPملاPPب ايPPموPPي اهئيPPجأ
 ال هPPPنأPPPك يب متPPPهي مPPPل نيPPPح يف يلاPPPخ ىلع ملPPPس ..عطقملا يكيتPPPسالبPPPلا هدعقPPPم يف اسPPPلاPPPج ..لPPPخادPPPلا
:زوجعلا قطن ةعاس الإ يرجي يذلا ام مهفأ مل ..ينفرعي

"هعم لمعلاب موقي يذلا وه ..هسفن وه"
:ارشابم الاؤس يلاخ يلإ هَّجو

"؟جرعألا عم هلعفت يذلا ام"
 ثدPحي ..جرPعألا ةبPغرPب فPيراظPم عزوأ يننأ هPتربPخأ ..يبتار ضبPقأو ..يلمعب موPقأ اPنأPف ..كبPترا مPل
 يل لاPق ..ينلPهاجPت وPل ىتح ينئاPبز نPم دPحاو يماPمأ يذPلا لPجرPلا نأو عوبPسألا ةPياهPن ادPع ايPموPي اذPه
:يلاخ

"لاعت ..انسح"
 دPق ناPك هيPلإ ترظPنو ؟ركPنأل مرPجم اPنأ لPه ..ءيش لكPب فرتPعا يننأ ةPبارغPب يلإ رظنPي زوجعPلا ناPك

 يلاPPPPخ تعمPPPPس ..كPPPPلذ تPPPPسسحأ ..ةقيقحPPPPلا ريPPPPغ اPPPPم ائيPPPPش لوPPPPقأ نأ يندPPPPيرPPPPي ..ينم اضعتمPPPPم يل ادPPPPب
:متمتي

"امامت هفرعأ ..ببسلا نوكي نم فرعأ انأ"
 يف بابPPلا ماPPمأ اPPبوPPعرPPم اPPنرظتنPPي جرPPعألا ناPPك ..تيبPPلا اPPندPPع نأ ىلإ ..دPPيدPPج نPPم ةرايسPPلا اPPندعPPصو

 اPPPPم مهفPPPPي نأ راظتPPPPنا يف بابPPPPلا راوجPPPPب ةيPPPPجراخPPPPلا هتPPPPفرPPPPغ فلPPPPخ ىراوتPPPPي زوجعPPPPلا سراحPPPPلا ناPPPPك نيPPPPح
 خرصPPPت ةريبكPPPلا ةديسPPPلا تPPPناPPPكو ..يرPPPجي بPPPيرPPPغ رPPPمأ ةمPPPث ..حضاو لكشPPPب امغلPPPم سقطPPPلا ناPPPك .ثدPPPحي
 ..هلوقت تناك يذلا ام زيمأ نأ نود تيبلا لخادب لاع توصب

 هتPPPPPيأر يذPPPPPلا ..يلاPPPPPخ يمدPPPPPق لبقيPPPPPل لPPPPPجرPPPPPلا ىنحنأو ..ةرPPPPPم نPPPPPم رثPPPPPكأ ..ةوقPPPPPب جرPPPPPعألا يلاPPPPPخ عفص
 ءزPPPPجلا ىلإ انعيمPPPPج انلPPPPخدو ..ىرPPPPخأ دعPPPPب ةPPPPعاPPPPس كPPPPلذ يل دPPPPكأتPPPPي ثيPPPPح مويPPPPلا اذPPPPه يف اPPPPمامPPPPت افلتخPPPPم
 يهو شوكنPPم اPPهرعPPشو خارصPPلا يف ةرمتPPسم ةيلPPخادPPلا اهسPPبالمPPب ةديسPPلا تPPناPPك ..تيبPPلا نPPم يلPPخادPPلا
 ..ةيريتسه ةقيرطب لولوت

:ةمتمتب الئاق يلاخ ءارو نم اهيلإ راشأ جرعألا
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"لاملا يف بغرت اهنإ ..كلذ ءارو ببسلا يه"
:جرعألا لأسي يلاخ ملكت
"؟ةيادبلا ذنم ينربخت مل اذامل"
"ةديسلل ابلط ضفرأ نأ عيطتسا ال يننأ فرعت تنأ ..يديس ردقأ ال"

 ..عضوPPلا أدPPه قPPئاPPقد دعPPب ..هتPPجوز عم لPPخادPPلاPPب وPPه يقبو جرPPعألاو اPPنأ جرPPخن نأ يلاPPخ انPPم بلPPط
 تPPPPيأرو ..بيحنPPPPلا نPPPPع الPPPPيدPPPPب غارفPPPPلا ألمPPPPت اهPPPPتاهقهPPPPق تPPPPناPPPPك ..عفترPPPPملا اهPPPPتوPPPPصو ةديسPPPPلا لPPPPيوPPPPع ىشالPPPPت
:الئاق ،ةوقب يفتك ىلع برضو جرعألا ينيع يف ةوشنلا

"اهلعف نوعلملا زوجعلا كلذ هنأ فرعأ"
"!هب موقن اميف أطخلا امو ..!زوجع يأ"
 ينذPPخأ يلاPPخ جرPPخ ليلPPق دعPPبو ..هPPب موقPPن يذPPلا لمعPPلا يف اPPم ةلPPع كانPPه نأ تمهPPفو ينبواجPPي مPPل

 هعPPPPضوPPPPل داPPPPع دPPPPق ناPPPPك ..ءودPPPPهب يل لاPPPPق ،يراوجPPPPب سلPPPPجو ضرألا ىلع ينسلPPPPجأ ،سراحPPPPلا ةPPPPفرPPPPغ ىلإ
:يعيبطلا

"؟هلعفت يذلا ام فرعت تنك له"
"لمعلا يف دعاسأ انأ فرعأ ال"
:فطلب نكلو ارذحم يهاجتاب هعبصأب راشأ

 ..كPلذ رركPت ال ..نجسPلا ىلإ كدوقيPس ناPك هلعفPت تنPك اPم نإPف مومعPلا ىلع ..اريغPص تPلز اPم تPنأ"
"..اهب موقت نا ديرت ةوطخ يا يف ينرشتساو

 نPم ينعنميس هPنأ تننPظو ..يتاوطPخب هربPخا نا ىوPس ينم بلطPي مPل وPه ..يلاخPل يمازتPلا تنلPعأ
 ..كلذل رشي مل نكل جرعألا عم جورخلا

 دPPق زوجعPPلا سراحPPلا ناPPكو اPPهدPPحو سلPPجت ةديسPPلا تPPناPPك ءاسPPملا يف ..جرPPعألا ىفتخا مويPPلا ةيقبPPل
 نكPPPPPي مPPPPPل تلPPPPPخد ..تيبPPPPPلا نPPPPPم يلPPPPPخادPPPPPلا ءزPPPPPجلا يف اهيلPPPPPع لPPPPPخدا نأ ينتداPPPPPن ..ءاشعPPPPPلا ةالصPPPPPل بPPPPPهذ
 يأ يدبPPPت ال يهو يسفن نPPPم تلPPPجخ ..هسفPPPن قPPPباسPPPلا لعفPPPلا يعم تPPPسراPPPم ،اهPPPضراPPPعأ نأ يرودقمPPPب
 ..فافشPPلا ناتPPسفلا ءارو نالدPPهتي ناريبكPPلا اPPهادPPهنو نيPPقاسPPلا ةPPفوشكPPم صPPقرPPتو ينغت تPPناPPك ..لPPجخ
:يل تلاق ..ةذفانلا راوجب عوضوملا ريبكلا لجسملا تقلغأ

"داتعملاك جرعألا عم بهذت فوس ادغ ..كلاخ هلوقي امب متهت ال"
:تلق ..اريثك ركفأ مل ..اهل لوقأس اذام تمص
"ينرذح يلاخ نكل"

 اهتعمPPس ..يل ةبPPسنلاPPب ةريبPPك ةعPPيدPPخ ناPPك تيبPPلا اذPPه نأو فاجPPترالاPPب ترعPPش ةأجPPف ..افPPئاPPخ تنPPك
 نPPPPPPيريبكPPPPPPلا اهيPPPPPPفدر زPPPPPPهت ةرPPPPPPملا هذPPPPPPهو صPPPPPPقرPPPPPPلا دواعPPPPPPتو ءانغPPPPPPلا ليغشPPPPPPت ديعPPPPPPت يهو ةكPPPPPPحاPPPPPPض يلع درPPPPPPت
 :يتهجاومب
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"!مهفتأ ..اهتديس انأ ةكلمملا هذه ..اطيبع نكت ال دلو اي ـهههههه ..كلاخ"
 تللPح يتلا ىلوألا ماPيألا ذنPم احPضاو رPمألا ناPك دقPف ..هPلوقPت اPم كردأ يكل ءاPكذPل جاتPحأل نPكأ مPل

 يه ..اPهدPي يف ةبعPل الإ سيPل يلاPخ نأو ..يهانPلاو رPمآلا يه ..انPه ءيش لPك يه ةديسPلا نأ ..اهيPف
 ..اPPهرارPPسأ ىلع علطم وPPهو هيPPف بPPغرPPت اPPم لكPPب موقPPي ريPPخألا اذPPهو ..جرPPعألاو زوجعPPلا سراحPPلاو هPPكرPPحت
 تحPت جرPعألا ينذPخأ اPمدنPع ،ةيPلاتPلا ةريهظPلا يف رثPكأ كPلذ تمهPف ..يلاPخ فاخPي امPم رثPكأ اهPفاخPيو
:يل تلاق يتلا ،ةديسلا رهق

"تيبلا اذه يف انه لظت نل فوسف داتعملاك كلمعب موقتو هبحطصت مل نإ"
 اPم فرPعأ ال ميلPس ريPغ لمعPب موPقأ ..موهفPم ريPغ عضو يف نآلا اPنأPف ..انPه ءاقبPلاPب ةبPغر يل دعPت مPل
 هتحPئار تPناPك ..هPتديسPك اريثPك صPقرو لPجسملا لّغPش ..ةرايسPلا يف جرPعألا عم تبPكرو ..!طبضPلاPب وPه
 اهعPم يل ةبPسنلاPب ةPموهفPم ريPغ ةحPئار ،يلع تمPجه ةPعاPس ةديسPلا ةحPئارPك اPمامPت راهنPلا كPلذ يف ةبPيرPغ
 نودو ةغPPPPلابمPPPPب كحضPPPPي جرPPPPعألا ناPPPPك ..نايPPPPحألا ضعPPPPب يف افيطPPPPلو اروهتPPPPمو اPPPPنونجPPPPم ناسPPPPنإلا حبصي
:يل لاق ..هتافرصت نمو ةعرسلا نم تفخ ..يفارخ لكشب ةرايسلاب اعرسم ناك ..رربم

"انابج نكت ال ..دلو اي هلبقتسمل ائيش لعفي نل فئاخلا"
 امPPPPPحدزPPPPPم ناPPPPPك يذPPPPPلا عراشPPPPPلا غارPPPPPف ..غارفPPPPPلا يف ةديعPPPPPب ةطقPPPPPن ىلإ رظنPPPPPي هPPPPPنأPPPPPك اليلPPPPPق تمPPPPPص مPPPPPث

:ادرطتسم لاق ..ةريبكلا ةرايسلاب ةعاربب اهزواجتي يتلا تارايسلاب

 كPPلذPPب كربPPخأ ..ائيPPش لعفPPي نPPل كPPلاPPخ ..فخPPت ال ..انPPه ةريبكPPلا ةديسPPلا يه ..ءيش لPPك ملعPPت يه"
"سمألا ذنم ادج بوعرم كنأ ملعأ يننأل

"!؟يلوح ثدحي وأ ..يعم يرجي يذلا ام فرعأ ال يننكل ..فئاخ انأ حيحص اذه"

:يل لاق ..اريثك كحض

"!كلذ مهفتأ ..ةايحلا ةدعاق يه هذه ..انلوح رودي ام لك فرعن نأ امهم سيل"
 ،ةرايسPPلا ةPPعرPPس نPPم داز ..بونجPPلا ىلإ اليلPPق ةنPPيدPPملا نPPع دعتبPPي عيرPPس عراPPش ىلإ قلطPPنا دPPق ناPPك

 هيPلإ يلاPخ ينذPخأ يذPلا كPلذ دصقPي هPنأ نPظأ .."زوجعPلا اذPه هنPم مقتPنا فوPس" ..هسفPن عم ملكتPي ناPك
 دعPب ةرايسPلا كرPحم توPص نكPل ..ىرPج امPعو هنPع هPلاPسأ نأ دPيرأ .جرPعألا دPعاسPم يفصوPب يلإ راPشأو
 تPPPPناPPPPك يذPPPPلا عراشPPPPلا جيجض عم ،رPPPPخآلا عمسي يكل دPPPPحأل ةPPPPصرPPPPف كرتPPPPي ال ،هراوجPPPPب ةذPPPPفانPPPPلا حتف نأ
 نPPPم اهفPPPقوPPPي دPPPحأ ال عفدنPPPت تPPPناPPPك ةريبكPPPلا يلاPPPخ ةرايPPPس ..شيتفتPPPلا طاقPPPن دنPPPع تانPPPحاشPPPلا هيPPPف فPPPقوتPPPت
 خفنو تاPPPPماستPPPPبالاPPPPب ةيحتPPPPلا هPPPPنوPPPPلدابPPPPي ،ىلعألPPPPل هدPPPPي عفرPPPPب مهيPPPPلإ ريشPPPPي جرPPPPعألا ناPPPPك ..ةPPPPطرPPPPشلا لاPPPPجر
 برتPقا ..ةريبPك ةنPحاPش انPماPمأ تPناPك ..ادPج ةPعرPسلا داز دPق ناPك ..اPنايPحأ ،اهPنولمPحي يتلا تارافصPلا
.ثدح يذلا ام يردأ دعأ مل ناوث يف ..اهزواجتل عرسأ ..اهب قصتلي داكي اهنم

 دPق يدPلاو ناPك يذPلا هسفPن ىفشتPسملا هPنإ اروPف هتPفرPع ناكPم يف تظقيتPسا ةPعاPس ملPح يف يننأPك
 تاPPPضرمPPPمو نوPPPضرمPPPم يلوPPPح ناPPPك .ةدلبPPPلا يف تاPPPشوانPPPملا كلPPPت نPPPم هPPPب ءيج ةPPPعاPPPس اPPPماPPPيأ هيPPPف ىضق
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 يناPPعأ فوPPس مويPPلا ذنPPم يننأو يمدPPق يف ةيPPحارPPج ةيلمعPPل تعضPPخ يننأ ينوربPPخأ .ضيPPبألا نوسبلPPي
 وهPف ؟وPه نPيأ .جرPعألا ريصPم ةPفرعPم يف بPغرأ تنPك .ةPثداحPل انPضرعPت نأ دعPب ،ميقتPسم لكشPب يشملا
:مهتلأس .هيف دحأ ال نكل انه رخآ ريرس كلانه .اهيف دقرأ يتلا ةفرغلا يف سيل

"؟وه نيأ"
 اوPPPPمزتPPPPلا .ىرPPPPج اPPPPم يل اورPPPPسفي نأ نود ضعبPPPPلا مهضعPPPPب ىلإ نورظنPPPPي اوPPPPناPPPPك .دصPPPPقأ نPPPPم اوPPPPفرPPPPع

 توPPPم نPPPم ةPPPبوجPPPعأPPPب توجPPPن يننأ ينربPPPخأو فطلPPPب يلع ملPPPس .ةPPPعاPPPس دعPPPب يلاPPPخ ءاPPPج نأ ىلإ تمصPPPلا
 تنPPك نإ فرPPعأ وأ اPPهرPPسفأ نأ يرودقمPPب سيPPل اPPم ببPPسل ةقPPئاPPف ةبحمPPب يلإ ريشPPي ههPPجو ناPPك ،ققحPPم
 ديعتPPPسا اPPPنأو ،ةPPPفرغPPPلا غارPPPف يف دPPPعاصتPPPي هPPPنويلPPPغ ناPPPخدو هيPPPلإ رظPPPنأ تنPPPك .يعقاو هPPPنأ مأ كPPPلذ ليخPPPتأ
 تمطPترا مPث ءاوهPلا يف ايPلاPع ةرايسPلا تعفPترا اPمدنPع .ةيPلايPخ اهPنأPك تدPب يتلا تاظPحللا كلPت ةPبوعصPب
  .ائيش ركذتأ دعأ مل اهدعب .هوأتي وهو ةوقب خرص دق جرعألا ناك .عراشلا ةفاح ىلع اديعب انب

:يلاخ يل لاق

"اوجعزني ال ىتح كلهأ كربخن مل ..ىفشتسملا مويلا رداغت فوس"
:هتلأس

"؟وه نيأ"
 هذPه هPل تدPب وPل ىتح .ةيPضاPملا روهشPلا يف اننيPب تعمPج ةديPطو ةPقالPع نأ فرعPي ناPك .يوحPن رظPن

 لالPخ نPم كPلذ لوقPي هحPملأ داPكأ ،ةيميمPحو ةقيمPع تPناPك اهPنأ مهPملاPف .ضومPغ اPهءارو وأ ةPهوبPشم ةPقالعPلا
:يل رركيو ،يلاؤس لفاغتي نأ لبق ،ههجو ريباعت

"نآلا نم ةعاس دعب رداغتس مويلا"
 هPنومسPي يذPلا كPلذ هPنإ .ىضم دPق يب متPهي ناPك يذPلا لPجرPلاو يقيدPص نأ ..حضاو رPمألاPف تمهPف

 يف يب اومتPPها نPPيذPPلا سانPPلا رثPPكأ ناPPك دقPPف ،يل ةبPPسنلاPPب ةيPPساPPق جرPPعألا ليPPحر ةPPبرPPجت تPPناPPك .توPPملا
 قلغPي ناPك يذPلا انتيPب فالخPب ،لبقتPسمو ةميPق هPل نوكPت نأ نكمPي ناسPنإPك يتميقب ينرعPشأ لPب يابPص
 نأ لبPقو .تملPقأPت ةPياهنPلا يف يننكل لPيوPط تPقوPل ينم رPمألا جاتPحأ دقPف ،قدPصأل نPكأ مPل .لPمألا ذPفاوPن
 تررPق ثيPح .يناثPلا يبورPه اهنPع ضخمPت ،يلاPخ تيPب يف ترPج دPق ىرPخأ ثادPحأ تPناPك .كPلذ ثدPحي
!نوعلملا تيبلا كلذ رجهأ نأ

 يننكل ،ةوقPPب طبخPPت ىرPPخأو ضرألا ىلع لPPجر فصنPPب ريPPسأ ،ةزيمPPمو يل ةPPمزالPPم ةفPPص جرعPPلا تاPPب
 مPلأPتأ تنPك .يبحاPص هيلPع ناPك اPم لPثامPي اPم دPح ىلإ يجرPع ناPكو ،ةزاكPع مادختPسال ارطضPم نPكأ مPل
 عمو ،هعيPطأ نأ بجPيو هللا ءاضPق هPنأ رPكذPتأ ينأ ريPغ يابPص يف ينتمهاد يتلا ةPهاعPلا هذPهل اPنايPحأ
 .كلذ ركذتأ دعأ ملو يتيشمو ديدجلا يرهظم ىلع تدوعت تقولا رورم

 لكشPPPPلاPPPPب ثدPPPPحي مPPPPل اذPPPPه نكPPPPل جرPPPPعألا ليPPPPحر ىلع تيبPPPPلا معPPPPي فوPPPPس نزPPPPحلا نأ تليخPPPPت دPPPPق تنPPPPك
 ىفشتPPPPسملا نPPPPم يجورPPPPخ دعPPPPب نيPPPPمويPPPPل انPPPPيزPPPPح ادPPPPب يذPPPPلا يلاPPPPخ ىوPPPPس متPPPPهيل دPPPPحأ نكPPPPي مPPPPل ..حضاوPPPPلا
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 اهPPتايPPح سرامPPت تPPناPPك دقPPف ،ال مأ ةنPPيزPPح تنPPك نإ فرPPعأ الPPف ةريبكPPلا ةديسPPلا اPPمأ .هPPلاحPPل داPPع اPPهدعPPبو
 نPPم ةدPPيدPPج تاPPعومPPجم ترتPPشاو ،اليPPل ةدوعPPلا يف نارPPخأتPPي اPPتاPPبو يلاPPخ عم ءاسPPملا يف جرPPخت ةداتعPPملا
 نأ تPPPPفرPPPPعو ..ابPPPPيرقPPPPت هلPPPPك تيبPPPPلا ثاPPPPثأ تريPPPPغ كPPPPلذPPPPك ..ايPPPPموPPPPي اPPPPهريغPPPPت تPPPPناPPPPك يتلا ةPPPPيذPPPPحألاو باوPPPPثألا
 لصفPPPلا ةPPPياهPPPن ةزاPPPجإ ءاضقPPPل ماPPPيأ لالPPPخ لصPPPت فوPPPس يتلا يلاPPPخ ةنPPPبا لابقتPPPسال يرPPPجي دادعتPPPسالا
 .يساردلا

 تيبPPPPلاPPPPب يتاراهPPPPن يضقأ تحبPPPPصأو ،لبPPPPق نPPPPم عضوPPPPلا ناPPPPك امPPPPك راهنPPPPلا يف اريثPPPPك جرPPPPخأ دPPPPعأ مPPPPل
 ..ينالفPPPPلا رPPPPمألا بPPPPترأ ..اذPPPPكو اذPPPPك لعPPPPفأ نأPPPPب اPPPPهرPPPPماوأو ..رPPPPخآل تPPPPقو نPPPPم ةديسPPPPلا تاءادنPPPPل بيجتPPPPسا
 ..مامPPPPPPحلا لPPPPPPسغأ ..شرفPPPPPPلا حسمأ ..يلPPPPPPخادPPPPPPلا خبطملا يف قابPPPPPPطألا لPPPPPPسغأ ..ذPPPPPPفاونPPPPPPلا جاPPPPPPجز حسمأ
 دعPت مPل اهPنأ بPيرغPلاو ..لPخدتPي نأ نود كPلذ ىرPي يلاPخ ناPكو ..اهPل مداخPل تPلوحPت دPق تنPك راصتPخاPب
 رثPPكأ اهتPPيأرو ..تPPقوPPلا بلPPغأ ةمشتحPPمو ..اPPنايPPحأ ةفيخPPمو ةداPPجو ةPPنزاوتPPم تدPPب دقPPف ..يعم ةلعفPPلا كلتPPل
 تنPPك يتلا ةحPPئارPPلا كلPPت تفتPPخا ماPPيألا كلPPت لالPPخو ..اهتPPفرPPغ يف اهPPتاPPقوأ يف تاولصPPلا يلصت ةرPPم نPPم
 ،اهPPPPكولPPPPس نPPPPم ريغPPPPت اهلعPPPPجو اهيPPPPف رPPPPثأ جرPPPPعألا توPPPPم نأ امPPPPبر يسفنل تلPPPPق ..اهPPPPنونPPPPج ةPPPPعاPPPPس اهمتPPPPشا
.برق نع نوفرعي نمم سانلا دحأ فطتخي ةعاس توملا نوفاخي سانلا ضعبف

 ..ضارتPعالPل لاجPم الو هلبقPت يلع ناPك مPلؤPم رPمأ .."لاعPت جرPعأ اPي" ..رPخآل تPقو نPم ينيدانPت تPناPك
 يندPPPعو دقPPPف ربPPPصأ نأ ىوPPPس ليبPPPس نPPPم سيPPPل نكPPPل ينعسي دعPPPي مPPPل ناكPPPملا نأ قيضPPPلاPPPب رعPPPشأ تنPPPكو
 هذPه عم يتلكشم فصPن لPحت فوPس اذPهبو ةPساردلPل ينديعPي فوPسو باوPبألا ىلع ةPسردPملا نأPب يلاPخ
 ليلPPPلا يف اPPPمأ ،ةPPPسردPPPملاPPPب اPPPهدنPPPع نوPPPكأPPPس يتلا راهنPPPلا تاPPPعاسPPPب قلعتPPPت ةلكشPPPملا نأ ةPPPصاPPPخ ..ةديسPPPلا
.ياوس اهلغشي ام اهيدلف

 لPPPجأل لمعPPPي هلPPPك تيبPPPلا ناPPPك يتلا ..يلاPPPخ ةنPPPبا يتأPPPت نأ لبPPPقو ،سرادPPPملا حتفت نأ لبPPPق ماPPPيأ ترPPPمو
 عم يرPPيواشPPم نPPم يتورPPث اهيPPف تPPكرPPت يتلا ةPPلاصحPPلا نأ دPPجأل يتفرPPغ تلPPخد راهPPن تاذو .اهPPلابقتPPسا
 نPمو ،اهلعPف نPم .اهتلبPط ترPسك دPقو ةPغرفPم اهنكPل رPيرPسلا تحPت اهPناكPم يف تPناPك .تPقرPس دPق ،جرPعألا
 نPPPم يسيئرPPPلا شوحPPPلا ىلإ تPPPهجتا نأ امPPPف ،كPPPلذ فرPPPعأ يكل لPPPيوPPPط تPPPقوPPPل جاتPPPحأ مPPPل .؟يئاقPPPش قرPPPس
 رعPش قيلPح الPيوPط اPباPش تحPمل ىتح ،ةدPيدPجلا يتيشم دلقPي ءاغببPلا ناPك ثيPح ،ةروPفانPلا راوجPب تيبPلا
 لبPPق ،تاPPمدقPPم نود ةوقPPب يعارذ يولPPل عرPPسأو ،ينم برتقPPيو زوجعPPلا سراحPPلا ةPPفرPPغ نPPم جرPPخي سأرPPلا
:يل لوقي نأ

"؟مهفت له ..يتفرغ يف ةليللا مانت نل ..حقو اي"
 هرمPPPPع نPPPPم يناثPPPPلا دقعPPPPلا يف ناPPPPك ..وتلPPPPل هتلPPPPحر نPPPPم داPPPPع دPPPPق سراحPPPPلا نPPPPبا هPPPPنأ روفPPPPلا ىلع تPPPPفرPPPPع

 ذنPPPم هPPPب اهتقصPPPلأ ةريثPPPك تافPPPص ..يكذ هPPPنأ نظPPPي ،ةئيهPPPلا حيبق ،هسفنPPPب شوشغPPPم ،مدPPPلا ليقPPPث ،ابPPPيرقPPPت
 نPPم هدPPلاو هقPPمرPPي نأ لبPPق ،رPPسكنت داكتPPل ىتح اPPهانPPث دPPقو يديPPب اكسمPPم لPPظ ينكرتPPي مPPل ..ىلوألا ةلPPهوPPلا
 ءاروPPPPلا ىلإ يناPPPPمرو ينكف اريPPPPخأ .ودبPPPPي امPPPPك بدألا ليلPPPPق عونPPPPلا نPPPPم هPPPPنإ ..دPPPPحأPPPPب متPPPPهي ال هنكPPPPل ..ديعPPPPب
:الئاق اهعبتاو ..ةفرغلا رداغأ نأب يل هديدهت رركي وهو ..ةوقب
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"ةيضاملا ةرتفلا يف يتفرغ يف كئاقب نمث تذخأ دقل"

 يل نكPي مPلو ةPحاجبPب ينادPحتي ناPك ..لPيوطPلا هPنولطنPب بيPج نPم اهPجرPخأ ةيPلاPم قاروأ ةPمزر ينارأو
 ريPغ يل ادPبو ءودPهب يلع درPف ،رPمألاPب ءاسPم يلاPخ ربPخأ نأ تررPقو ..يكتPشا نملPف ..هتPمواقPمل ةليPح نPم
:لابم

"!ةلكشملا ام ..ايوس ةفرغلا امساقتت نأ امكنكمي"

 هتPPPجوزو يلاPPPخ رداPPPغ نأ اPPPمو ..اعيPPPط ادPPPب هPPPماPPPمأ ..رارقPPPلاPPPب يلاPPPخ هربPPPخأ ..مدPPPلا ليقPPPث ءاPPPج ،هاداPPPن
 ،اددPPPPPجم يزازفتPPPPPسا يف سراحPPPPPلا نPPPPPبا أدPPPPPبو الإ ،امهتنPPPPPبا لPPPPPجأل ةيPPPPPمويPPPPPلا قوستPPPPPلا تالPPPPPحر يف ءاسPPPPPم

 اPPم دPPهاشPPي وPPهو ،ةمPPيرPPجلا يف اPPكراشPPم هدPPلاو ناPPكو ،هيPPبأ ةPPفرPPغ نPPم اPPهرضPPحأ ةظيلPPغ اصعPPب ينبرPPض
 اءزPج ناPك .هPمدPع نPم هيPبأ دوPجوPب متPهم ريPغ نPبالا ناPك اميPف ..مالكPلا وأ قيلعتPلا ىلع رداPق ريPغ ىرPج
 ..هيلPPع ربصPPلا نكمPPي ال بعPPص عضو يف يسفن تدPPجوو ..مدPPلا هنPPم لاPPسو حرقPPت دPPق يرPPهظ نPPم اريبPPك
 ..ودبي امك يل ارض الو اعفن كلمي ال لاخلا اذهف ..تيبلا اذه رداغأ نأ ىوس ءاجر نم يل نكي مل

 ضارPPغألا ليPPصوPPت يف سراحPPلا نPPبا امPPهدPPعاPPسو ةرايسPPلا الPPخدأ ..ةريبكPPلا ةديسPPلاو لاخPPلا لPPصوو
 ..ثدPحي مPل ائيPش نأPكو امهعPم فرصتPي ناPك ..!ملPعأ هللا ..اذامPب ةأبعPملا سايPكألا نPم ةPعومPجم ،لPخادلPل
 يملأ ىوPPPPس رصPPPPبأ ال ةملظPPPPلا يف شوحPPPPلا نPPPPم يصق نPPPPكر يف ضرألا ىلع ايقلتPPPPسم تيقPPPPب نيPPPPح يف
 ..اوPPPPماPPPPن دPPPPق عيمPPPPجلا ناPPPPك تاPPPPعاPPPPس دعPPPPبو ..ينملكت مPPPPل اهنكPPPPل ،ينتحمل ةديسPPPPلا نأ ودبPPPPيو .يتاPPPPسأPPPPمو
 دPق سراحPلا نPبا ناPك .ليلPق ءوPض صيصPب اهنPم ردصPي سراحPلا ةPفرPغو ،يلPخادPلا تيبPلا ةراPنإ تأفطPنا
 جرPPPPPخأو راهنPPPPPلا ذنPPPPPم اهلتPPPPPحا نأ دعPPPPPب ةPPPPPفرغPPPPPلا وحPPPPPن هجPPPPPتاو ناركPPPPPس هPPPPPنأ ودبPPPPPي حنرتPPPPPي جراخPPPPPلا نPPPPPم داPPPPPع
 .جرفلا راظتنا يف شوحلا نم نكر يف يقلتسا نأ ىوس ناكم نم يل نكي ملو ،اهنم يضارغأ

 ةءاPPPضإ نPPPم نكPPPي مPPPل ،فرغPPPلا ىدPPPحإ يف ةيلPPPخادPPPلا تيبPPPلا ذPPPفاوPPPن ىدPPPحإ نPPPم زفقPPPي هتPPPيأر قPPPئاPPPقد دعPPPب
 ةذPPPفانPPPلا راوجPPPب ينذأ تفPPPهرأPPPف .يرPPPجي اPPPم مهPPPفأ نأPPPب لوضفPPPلا ينكلمتو .اPPPهدعPPPب ىرPPPج اPPPم ىرأل ةيPPPفاPPPك
 نكPPت مPPل يتلا ةذPPفانPPلا لالPPخ نمPPف .لPPخادPPلاPPب رودPPي اPPم مهPPفأل ليPPلدPPت ريثكPPل جاتحPPي ال رPPمألا ناPPك ،ةينعPPملا
 يهو اPمامPت ةPيراPع ةريبكPلا ةديسPلا ناPك .ينمدPص يذPلا دPهشملا يقاPب حوPضوPب تPيأر ،قالPغإلا ةمكحPم
 رظنPPملا اذPPه .اهPPقوPPف امPPئاPPن سراحPPلا نPPبا ناPPك نيPPح يف فوصPPلا نPPم ةكPPيرأ راوجPPب داجسPPلا ىلع ةددمPPم
 ،انPPل مارتPPحا وأ تPPقولPPل رPPيدقPPت الPPب روPPمألا هذPPه لثPPم لعفPPي وهPPف ،ةدلبPPلا يف يدPPلاو ةروPPص يل داPPعأ يذPPلا
 ىلع اPPPPتوربPPPPج سرامPPPPي سراحPPPPلا نPPPPبا ناPPPPك لPPPPه نكPPPPل .هPPPPتوربجPPPPل لاثتPPPPمالا ىوPPPPس يتدPPPPلاو ماPPPPمأ نكPPPPي مPPPPلو
:هل لوقت اهتعمسو ،امامت اميمح عضولا ودبي ..كلذك رمألا ودبي ال ؟ةديسلا

"؟تقولا انل رصتخا دق ..هلبألا اذه تومي نأ يغبني ناك"
:اهلأس ..ابيرقت هبحاص حضفني ال ىتح موتكم كحضب

"!؟ىرج ام ءارو تنأ كنظأ"
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 بPهت تأدPب ةليلPق حير عم يتأPي عطقتم توصPبو ..ءيشب درPت اهعمPسأ مPلو ..موتكPملا كحضPلا هتPلداPب
:اهيلع دري مدلا ليقث تعمس ،جراخلا يف

 اPنأ ..لمعPلا لPصاوPن فوPسو ..كPلذPب طابضPلا دPحأ يندPعو ..ابPيرPق ةPقايسPلا ةصPخر ىلع لصPحأPس"
"جرعألا عم ةقباسلا يتالحر نم ..مهلك نئابزلا فرعأ

 :اهلأسو
"؟كيأر ام ..انعفني نأ نكمي له يبصلا اذه"

:هيف تخرص
"جرعألا عم لمعي ناك هنا فشتكا هلاخ نأل ..هيف بغرأ ال ال"
"؟انه هئاقب ةدئاف ام اذإ"
"ةسردملل هديعي نأ ديري ..هيف بغري هلاخ"
"؟هنيبغرت له تنأو"
:لوقت اهتعمس
"..حلصي الو دعب ةايحلا يف ائيش فرعي ال وه ..ههههه ههههه ..هديرأ ال يل تدع نأ دعب"
 نأPب ترعPش نأ دعPب ةذPفانPلا دنPع نPم رداPغأ نأ يلع ناPك ..ةقPئال ريPغ ةقPيرطPب كحضPلا يف ترمتPسا

 ..قدصPي ال اPم ..يماPمأ احPضاو رPمألا ناPك ..رPخآلا وPه اPيراPع هتPيأرو ..اPهوحPن هجPتاو ماPق سراحPلا نPبا
 اPمل اشPهدنPم يسفن لءاPسأ تنPك ..؟ميحجPلا اذPه اPم ؟ظقيتPسم مأ مPئاPن وPه لPهو ؟كPلذPب يلاPخ فرعPي لPه
.يمامأ عقي

 اقPPPهرPPPم تنPPPك ..مينPPPلا ةرPPPجش تحPPPت نPPPكرPPPلا يف ماPPPنأ تنPPPك ثيPPPح ىلإ تPPPلورPPPه ثيPPPح الPPPيوPPPط ركPPPفأ مPPPلو
 ةرPمو نيكسPب ينددPهيو يماPمأ فقPي جرPعألا ىرأ تنPك ةرPم ..ينتفوPخ ةريثPك اPثاغPضأ مونPلا يف تPيأرو
 ..اريثPPPك كحضPPPي يلاPPPخو ..يردPPPص وحPPPن اهPPPبوصPPPيو نيكسPPPلا لمPPPحي يذPPPلا وPPPه سراحPPPلا نPPPبا ةرPPPمو يبأ
 كلPم ناPك يذPلا دروتPسملا ركسPملا بورPشملا نPم ةPجاPجز عركتPت يهو ةPيراPع جرفتPت تPناPك ةريبكPلا ةديسPلاو
 .اهموي ةلفحلا

 عادPPPPص ناPPPPك نيPPPPح يف ..ملPPPPح اهPPPPنأ وPPPPل امPPPPك رPPPPجفلا ناذآ عم تظقيتPPPPسا ةPPPPعاPPPPس يتايPPPPح يل تدPPPPبو
 مPPPلو يراوجPPPب ريسPPPي سراحPPPلا ناPPPك ..تدPPPعو ةالصلPPPل دPPPجسملا ىلإ تPPPهجتاو ..يحور قلقPPPيو ينرPPPصاحPPPي
 يلاPPPخ تPPPيأرو ..ةريPPPخألا هفPPPقاوPPPم دعPPPب هPPPهرPPPكأ تأدPPPب دقPPPف ينملكي نأ يف ةبPPPغرPPPب سPPPحأ مPPPلو يعم ملكتPPPي
 يتلا ةPفرغPلاPب يفاحPل يف مانPي سراحPلا نPبا ناPك ديعPب نPمو ..هPنويلPغ نPخدPي وPهو داتعPملاPك أرقPي اسPلاPج
 ةدلبPPلا ىلإ ىرPPخأ ةرPPم دوPPعأ نأ ؟لعPPفأ اذاPPم نكPPلو ..مويPPلا دعPPب ينمئاليPPل ناكPPملا نكPPي مPPل .اهنPPم تدرPPط
 عنصي يذPPPلا وPPPه ناسPPPنإلا نأPPPب يل جرPPPعألا اPPPياPPPصو ضعPPPب ترPPPكذPPPتو ..دوPPPعأ نPPPل ..هنيعPPPب ليحتPPPسملا كPPPلذ
 .تذفنو ..رجفلا اذه يف تررق اذكه ..يردق عنصأ فوس انأ اذهلو ..هردق
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 وPPه اPPم لعPPفأ يننأPPب ينمهلي يك دPPحأل ةPPجاPPح يف نPPكأ مPPل ةدلبPPلا نPPم تPPجرPPخ ةPPعاPPس ،مويPPلا كاذ يف
 نأ دعPب هنPم ملعPتأ الPجر ناPك وPل ىتح ..دPحألا كPلذPل جاتPحأ نPل هسفPن دPهشملا رركتيPس مويPلاو ..باوPص
 ريخPلا لعفPي ناPك لPه ىرPخأ ةهPجو نPم جرPعألا يف ةPيدPجب تركPف دقPف ..هسفنPب هرفPح يذPلا هربقPل بPهذ
 اPPPPم ينقلقي اPPPPم نأ ريPPPPغ ..ةتبPPPPلا ارPPPPيرPPPPش نكPPPPي مPPPPل دPPPPيدPPPPحتلاPPPPب يعم هنكPPPPل ..ةPPPPباPPPPجإ يدنPPPPع سيPPPPل ؟رPPPPشلا مأ
 لPPه ..كحضPPلاPPب لPPجرPPلا ريصPPم نPPع هPPلاؤPPس لPPباقPPت يهو ،سراحPPلا نPPباو ةديسPPلا نيPPب راوPPح نPPم هتعمPPس
 كPPلذ يف هPPباصPPعأ هPPنادقفPPل تPPقاPPس يتلا تاPPمدقملPPل لPPقألا ىلع وأ ..؟هPPتوPPم ثداحPPل تبPPتر اهPPنأ اذPPه ينعي
 يلاPPPPخ لPPPPه ؟جرPPPPعألا عم لمPPPPعأ يننأ ةقيقحPPPPب تPPPPشو يتلا يه لPPPPه ..!؟توPPPPملاPPPPف رايهPPPPنالا مPPPPث نPPPPمو مويPPPPلا
 يذPPPPلا ديPPPPحوPPPPلا رPPPPمألا نأ تركPPPPفو ..تاPPPPباPPPPجإ يدPPPPل نكPPPPي مPPPPل ؟طبضPPPPلاPPPPب جرPPPPعألا هPPPPب موقPPPPي يذPPPPلا اPPPPم فرعPPPPي
 .بسحف يصالخ نع ثحبأ نأ هيف ينهذ فزنتسا نأ ينم قحتسي

 يف يلاPPPPخ يل ادPPPPب رداPPPPغأ نأ لبPPPPقو !!ةيPPPPناثPPPPلا يتلPPPPحر يف تررPPPPف دPPPPق تنPPPPك ..دPPPPيدPPPPجلا حابصPPPPلا عم
 تنPPك ..امPPئاPPن هPPتدPPجوPPف هPPعدوأل ءاغببPPلا ىلع تررPPمو ..ةدلبPPلا لايPPل يف مPPيدPPق حبPPش لثPPم حجرأتPPملا هيPPسرPPك
 .رهشأ ةدعل يناوتحا يذلا تيبلا هاجتاب يرظانو ءارولل ريسأ
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 مPل دPهاشPم ىرأ نآلا اPنأPف ،داتعPملا ريPغ ىرPخأ ةروPص نPع ةرPم لPك يف فشكPت ةدPيدPجلا ةنPيدPملا اهPنإ
 ءايPPشألا ..بPPئاجعPPلاو تاضPPقانتلPPل اPPملاPPع ىرأ .ةرايسPPلاPPب جرPPعألا عم لوجPPتأ تنPPك ةPPعاPPس يل ةPPفوPPلأPPم نكPPت
 سيPPPلو يرPPPعاشPPPمل اPPPناونPPPع كPPPلذ ناPPPك امPPPبر ..اهتقمPPPيو ناسPPPنإلا اهPPPب قيضPPPي يتلا كلPPPتو ةشPPPهدPPPملاو ةعPPPئارPPPلا
 يسيئرPلا عراشPلا نPم دPيدPحتلاPب ..يلاPخ تيPب نPم أدبPي لPيوPط عراPش يف ريPسأ تنPك ..ةقيPقد ةPماPع ةركPف
 اهطPبرPت ندPم ثالPث يه عقاوPلا يف ةريبكPلا ةنPيدPملاPف ،نيتنPيدPم نيPب طPبرPي رPسج ىلإ دتمPيو تيبلPل رواجPملا
 ىلوألا ..لامشPPPلا ىلإ بونجPPPلا نPPPم اPPPهربعPPPت يتلا راهPPPنألا ربPPPع ةPPPناPPPسرPPPخلا نPPPم ىرPPPخأو ةPPPيدPPPيدPPPح روسPPPج
 .دلبلا نم مهجورخ دعب ةيناثلاو زيلجنإلا تاونس يف تينب

 قلغPPت ةPPطرPPشلاو نPPمألا تاوPPق تPPناPPك .تفPPقوPPت رPPسجلا دنPPع ادPPج لPPيوطPPلا عراشPPلا ةPPياهPPن لPPصأ نأ لبPPق
 فوPPس ةPPيروهمPPجلا سيPPئر ديسPPلا نأ نPPع نوPPثدPPحتي اوPPناPPك ..روبعPPلا نPPم تارايسPPلاو ةراPPملا عنمتو ناكPPملا
 بPPكوPPملا يتأPPي نأ لبPPق رثPPكأ امPPبر ةPPعاPPس ترPPمو ..هلPPجأل ةPPكرPPحلا نولطعPPي اذPPهلو ليلPPق دعPPب انPPه نPPم ربعPPي
 يماPمأ نPم ترPم ..ىرPخأ تارايسPف ةلPيوPط ءادوPس تارايPس مPث نPمو ةPعرPسم ةPيراPن تاPجارد هتPمدقPت يذPلا
 هللا ءاضPPق هنكPPل هPPتدايPPق يف المهتPPم جرPPعألا ناPPك اهPPل ةبPPسنلاPPب ..اهتPPعرPPس نPPم اPPهزييمPPت نكمPPي ال ثيحPPب
 .ءامسلا ىلإ هذخأ هردقو

 نPPع اPPمامPPت ةركفPPلا تPPحزأ مPPث يلاPPخ تيPPب ىلإ دوPPعأ نأPPب تركPPفو ..يتPPهجو فرPPعأ ال يشملا تلPPصاو
 ..انPه هPضرأ نPلو ملظPلا ضرأ مPل يننأل يبأ تيPب نPم تPجرPخ دقPل ،ناPهأ يكل انPه ِتآ مPل اPنأPف ..ينهذ
 فلتPPPPPخال ايPPPPPح جرPPPPPعألا ناPPPPPك وPPPPPل امPPPPPبر ..ببPPPPPسلا اذPPPPPهل مهعPPPPPم ىقبأ نPPPPPلوّ يف نوبPPPPPغرPPPPPي ال سانPPPPPلا ءالؤهPPPPPف
 هPPل اهتعPPفد دوقنPPلا ضعPPب يعم ..تاجلثPPم عئاPPب دنPPع تفPPقوتPPف ..اPPناشطPPعو ةداعPPلاPPك اعPPئاPPج تنPPك ..عضوPPلا
 رPPPئاصعPPPلا كلPPPت نPPPم رثPPPكأ اذPPPيذPPPلو اعPPPئار يل ادPPPب ..عنصلا يلPPPحملا يدPPPكركPPPلا ريصPPPع نPPPم اPPPبوPPPك تفشPPPتراو
 .ركسملا بارشلا كلذ عم ةصاخ تافصوب هيتأت جراخلا نم يلاخ اهدروتسي يتلا

 يذPPPPلا يبحاPPPPص هPPPPنأ هتPPPPفرPPPPع روفPPPPلا ىلع ..ةزاكPPPPع لمPPPPحي وPPPPهو يشمي ازوجPPPPع الPPPPجر تحPPPPمل ديعPPPPب نPPPPم
 اهPPكرPPتأ مPPل ..ىرPPسيلا يديPPب اهPPب كسPPمأ ،يعم ةالخPPملا هلل دمPPحلا ..راطقPPلا ةطPPحم يف هتPPكرPPت وأ ينكرPPت
 هنكPل قاPقز هبPش وPه ..رواجPملا عراشPلا ىلإ تفPلدو ..اهنPع لاPملا قرPس وPل ىتح ةPناPمأ اهPنإ اPهاسPنأ نPلو
 فPPPPقوPPPPم دPPPPجوPPPPي انPPPPه ..ثالثPPPPلا ندPPPPملا نPPPPم ةيPPPPلامشPPPPلا ةنPPPPيدPPPPملا طPPPPسو نPPPPم ةمPPPPحدزPPPPم ةقطنPPPPم يف ةراPPPPملاPPPPب جعي
 تاتPPفالPPلا أرPPقأ تنPPك ..ءانغPPلا ميلعتPPل يفاقPPث زPPكرPPمو نوجسلPPل ةرادإو ةPPطرPPشلل زPPكرPPمو ةيلPPخادPPلا تالPPفاحلPPل
 يناثPPلا عراشPPلا يف ىفتخا دPPق ناPPك هPPنأ ريPPغ ..هPPب قاحلPPل ةPPلواحPPم يف زوجعPPلا عباPPتأ اPPنأو ،نيPPع ةضPPموPPب
 نوكيPPل ..ةPPعرPPسم تارايPPس يماPPمأ تPPناPPك اPPمامPPت هلPPصأ نأ لبPPقو ..هPPكردأل اعPPيرPPس تPPلورPPهو ..نيميPPلا ىلع
 وPPل امPPك يل ادPPب لPPجرPPلا تدقPPف يننأ ةجيتنPPلا تPPناPPكو ..ترظتPPنا لعفPPلاPPبو ..اPPهروبPPع ىتح رظتPPنأ نأ يلع
 دPPكأتPPم ريPPغ يننكل ..هPPب قحPPلأل ليبPPس نPPم لPPه .رداPPغو ةPPعرPPسب ،نيميPPلا ىلع تفPPقوPPت ةلPPفاPPح يف بPPكر هPPنأ
 .ةريثكPلا ةPيراجتPلا تالحPملا دPحأ يف وأ ،ريغصPلا عراشلPل ةيPناثPلا ةيPصانPلا نPم لPخد امPبرPف هتPهجو نPم
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 اPPPPنأ لPPPPه يرPPPPمأ يف تككPPPPش ىتح .اددPPPPجم هارأ نأ نود عراوشPPPPلا نيPPPPب القنتPPPPم ةPPPPعاسPPPPلا ةPPPPبارPPPPق تيضPPPPقو
 يردأ ال ..يذقنPPPم ناكPPPل هيلPPPع ترثPPPع وPPPل امPPPبر يسفنل تلPPPق .كPPPلذ تليخPPPت مأ اقPPPح ىلوألا ةرPPPملا يف هتPPPيأر
 مPPغر ناPPك يذPPلاو زوجعPPلا ينع عاPPض نأ دعPPب اPPيدPPجم دعPPي مPPل ناPPك نإو ..ساسPPحإلا اذPPه ينرمPPغ اذاPPمل
 اهلمPPPPحي وPPPPه ..ريسPPPPلا ىلع اهPPPPب نيعتPPPPسيل ةزاكعPPPPلا لمPPPPحي هنPPPPظأ ال ،ةPPPPعرPPPPسب ريسPPPPلا ىلع ارداPPPPق هPPPPتزاكPPPPع
 .نوريثكلا لعفي املثم ةداعك

 ىلع يلثم اقلPPPق نوكPPPي داكPPPي نيتفضPPPلا ىلع رPPPهنلا دPPPهاPPPشأ رPPPسجلا تربPPPعو اددPPPجم يشملا تلPPPصاو
 يترPPكاذPPب تدPPعو .ةدلبPPلا يف ناضيفPPلاو ةريPPمدPPلا مPPسوPPم يف نوكPPي امPPك ال ءودPPهب دPPبزPPي وPPهو ..هلبقتPPسم
 ةأجPPفو .قرغPPلا فوPPخ رPPهنلل انPPباPPهذ يف يمأ عنامPPت ثيPPح ةPPقرPPس ةPPحابPPسلا ملعPPتأ اPPنأو ةركبPPملا يتاونسPPل
 تمسPPPPPترا دقPPPPPف ..رPPPPPهنلا هاجPPPPPتاPPPPPب رظPPPPPنأ اPPPPPنأو ..طبضPPPPPلاPPPPPب اPPPPPهردصPPPPPم فرPPPPPعأ ال ةركPPPPPف ينهذ ىلع ترطPPPPPخ
 لاPق ..فPقوPتأ الو ماPمألا ىلإ ريPسأ نأPب يل ريشPي وPهو ةالخPملا بPحاPص زوجعPلا لPجرPلا ةروPص يغاPمدPب
  .يصالخو يريصمو يردق نوكيس ثيح ىلإ ينادوقتس يامدق نإ يل

 تدPPPجو عوجPPPلا ينكلمتو ريسPPPلا نPPPع تزPPPجع ةPPPعاPPPس دعPPPبو تقPPPهرأو تبعPPPت ىتح ادPPPج اريثPPPك تيشPPPمو
 كانPPPه ناPPPك دقPPPف ديPPPحوPPPلا نPPPكأ مPPPل ،دلبPPPلا طPPPسوPPPب دPPPجاسPPPملا دPPPحأ راوجPPPب قPPPيرطPPPلا ةPPPفاPPPح ىلع دPPPقرأ يسفن
 ءارو نأ ودبPي ،رامPعألاو تانحسPلا ىتPش نPم رPشبلا نPم عاوPنأو لاكPشأ ..يلثم تائPملا امPبرو تارPشعلا
 ينغي مPهرظنPمو سPئاPب مهPلاPح ..ةريثكPلا صصقPلا هذPه نPم اءزPج نوPكأPس يننأ ودبPيو ..ةصPق مهنPم لPك
 نإ لاقPي يتلا برPحلا ميحPج نPم نوPمداPق اPمإ مهPنأ فرعPت يكل يفكت ةدPحاو ةرظنPف ..اريثPك مهلPمأPت نPع
 اودقPPPPف يلثم لامشPPPPلاو قرPPPPشلا نPPPPم وأ اوؤاPPPPج دPPPPق برغPPPPلا ةPPPPعاجPPPPم نPPPPم مهPPPPنأ وأ ،دالبPPPPلا بونPPPPج اهنPPPPطوPPPPم
.مهيوذ عم ةقالعلا

 ناPPPكو ،يلاثPPPمأ نيPPPهئاتPPPلاو ةراPPPملا خارPPPص تاوPPPصأو ةريبPPPك ةPPPطرPPPش ةرايPPPس توPPPص ىلع الإ ظقيتPPPسا مPPPل
 ،دPPPPجسملا فلPPPPخ ريغصPPPPلا عراشPPPPلا ناكPPPPس يف ةداوPPPPه الPPPPب نوPPPPبرضPPPPي قرزألا نوسبلPPPPي نPPPPيذPPPPلا رPPPPكاسعPPPPلا
 ءاسPPنو عضر راغPPص لPPيوPPع عمست كPPلذ ءارو نPPمو ،ةرايسPPلا يف مهPPب نوPPجزPPي لافPPطألاو رابكPPلا نولمPPحيو
 هPPPنإ .يدلPPPب هPPPنإ .يعقاو هنكPPPل .قPPPباسPPPلا ليلPPPلا سيPPPباوPPPك نPPPم لتPPPسم هPPPنأPPPك دPPPهشملا يل ودبPPPي ،نسPPPلا رابPPPك
  رPPPخآ هPPPجو انPPPه دPPPجوPPPي ةميظعPPPلا روصقPPPلاو ةPPPنولPPPملا رPPPئاتPPPسلاو كونبPPPلا ءارو .ةريبكPPPلا ةنPPPيدملPPPل رPPPخآلا هPPPجوPPPلا
 فصتنPم ىلع ضبPق دPق مPهدPحأ ناPك ..ةرايسPلا يف مهلثPم ُّجُزأ يننأ تدPجوو ..ءاكبPلاو عوPمدPلاو نزPحلل
 تاذ داسPPPPجألا نPPPPم ماوPPPPكأ طPPPPسو يعقوPPPPم يف رقتPPPPسأل نزوPPPPلا ةفيفPPPPخ ةرPPPPك لثPPPPم اديعPPPPب ينفذPPPPقو يدPPPPسج
 ةريغPص ةPباوPب ادPع تاهجPلا لPك نPم دPيدPحلاPب ةاطغPم يهف املظPم ةPبرعPلا لPخاد ناPكو .ةضيغبPلا حئاورPلا
 بابPPسلا توPPصو ماكPPحإPPب اهPPقالPPغإPPب يطرPPشلا ماPPق .ءاوهPPلا ربPPع يقيرPPط يف اهPPلالPPخ نPPم تررPPم دPPق تنPPك
.رهنلا جاومأ هذخأت امنأك ءيجيو حوري ةنعللاو

 شوPح يف انPب تفPقوPت ىتح ،ةPقزألاو عراوشPلا نPم تعطPق مPكو ،نجسPلا ةرايسPلا تراPس مPك يردأ ال
 نودو ةPPعاظPPف يف رPPخآلا ولPPت ادPPحاو نورPPجي رPPكاسعPPلا ناPPك ،مPPئاهبPPلاPPك اPPنوPPجرPPخأ ثيPPح ،ةيPPلاPPع طPPئاوحPPب
 تارPشعلا كانPه ناPك نيPح يف ..ميقتPسم طPخب طPئاحPلا لفPسأ اPنوPصرو ،قوذPلا وأ نسPلا لPماعPل ةاPعارPم
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 هPPئاذPPحب برضPPي رPPخآو ةPPعذقPPم اPPظافPPلأ قلطPPي يطرPPش تعمPPسو ..اهسفPPن ةيعPPضوPPلا اوذPPختاو اPPنوقبPPس دPPق
 :ينلأسي يدنع فقوت مث ..دبع اي ..دوسأ اي ..ةيرصنع مئاتش هجويو رركتم لكشب ضرألا ىلع

"؟ةلاثحلا هذه طسو كب ءاج يذلا ام"
 ناPPك يذPPلا ههPPجوPPب تيفتPPكا ..الPPماPPك هتبPPقارPPم بعصPPي ثيحPPب الPPيوPPط ناPPك ..هيPPلإ ترظPPن ..هيلPPع درأ مPPل

 ،يل لاؤسPلا رركPي هتعمPسو ..ةداPح ىسومPب ترPج امPنأPك هنيبPج ىلع ةيPسأر ةحPضاو تاPمالعPب اPطوخشPم
 ناPPPك ..نPPPيرPPPخآ عم هسفPPPن رودPPPلا سرامPPPي مPPPث نPPPمو ،شوحPPPلا طPPPسو يف يب يمريPPPل هديPPPب ينرPPPجي نأ لبPPPق
 ..فPPقوتPPت ال تانعلPPلا تاوPPصأو ناكPPملا يف عفترPPي نسPPلا رابPPك ريخPPشو دPPعاصتPPي عضرPPلاو لافPPطألا لPPيوPPع
 ..عئاجPPلا جاPPجدPPلا لثPPم عيمPPجلا هيلPPع قPPباسPPت هاوتحPPم فرPPعأ مPPل ..لPPكألا نPPم ريبPPك حدقPPب اوؤاPPج نأ ىلإ
 لوPPصوPPلا يف اPPعراPPب ناPPك ،يدPPي يف نسPPم لPPجر دPPي امهPPب تداPPج ةPPبوعصPPب نيتمقلPPب زوPPفأ نأ تعطتPPساو
 .ريبكلا نحصلل

 تيضPPPقو .كيلPPPع بيجPPPي يكل دPPPحأ الو ؟اضPPPيأ انPPPه نحPPPن اPPPملو ؟انPPPه ىقبنس ىتم ىلإ فرPPPعأ نPPPكأ مPPPل
 تPناPك اديPج مPنأ مPلو .ةنPكاد ءادوPس ءامPس يف موجنPلا ةPيؤر انPناكPمإPب ناPك ثيPح نجسPلا اذPه يف ليلPلا
 زوجعPPلا سراحPPلا نPPباو جرPPعألاو زوجعPPلا لPPجرPPلاو يلاPPخو يلPPهأل اروPPصو يندراطPPت تPPلاز اPPم سيPPباوكPPلا
 اPPPفوفPPPص اPPPنوفPPPقوأ ثيPPPح ..رPPPجفلا ناذآ توPPPص ىلع ةأجPPPف تظقيتPPPساو ..ةبيجعPPPلا ةيعPPPضوPPPلا كلPPPت يف وPPPهو
 ىهنأو ،ءاضيPPPب ةلPPPيوPPPط ةيحPPPل هPPPل نسPPPلا مدقتPPPم لPPPجر انPPPب ىلصو .ءوPPPضوPPPلا رPPPمأPPPب مامتPPPهالا نود ةالصلPPPل
 .دالبلا بونج يف نيدهاجملا رصني نأو نيدلا ءادعأ رمدي نأ هلل ءاعدلاب ةالصلا

 هوPPPPجو سرفPPPPتو لPPPPمأPPPPت يف تPPPPقوPPPPلا يضمي ..ةميPPPPق هPPPPل ءيش ال لاحPPPPلا اذPPPPه ىلع ماPPPPيأ ةPPPPثالPPPPث تضPPPPمو
 اهPب عمسأ مPل ةغلPب يل اPموهفPم نكPي مPل اهضعPبو مهPتالPجاسPمو مهPكارعPب يهلتلاو ،يلوPح نPيذPلا ،سانPلا
 دPPPسج ىلع ةلPPPيوطPPPلا هرPPPفاPPPظأPPPب رPPPجي نأ مPPPهدPPPحأ ىلع لPPPهس ناPPPك .ةيلPPPحم تاجهPPPل اهPPPنأ ودبPPPي .لبPPPق نPPPم
 ينعي ال اذPPه ..هوركمPPب باPPصأ نأ ةيشPPخ نPPكر يف داعتPPبالا ترPPثآ دPPقو ..هنطPPب ىلع هPPسودPPي وأ ..رPPخآلا
 ..نولPPخدتPPي ال نوPPجرفتPPي رPPكاسعPPلا ناPPكو ..برضPPلا نPPم وجPPنأ مPPل نكPPلو يب تعPPقو دPPق شرPPحت ةيلمPPع نأ
 تاوPصأPب نوهقهقPيو مهPنوطPب ىلع نوPبرضPيو ةشيشPلا نونPخدPي مPهو تارPجاشPملا ةPيؤرPب نوعتمتPسي اوPناPك
 عيمPPPPجلا هيPPPPلإ عرPPPPهي نPPPPيذPPPPلاو موهفPPPPملا ريPPPPغ لPPPPكألا نPPPPم ةريبكPPPPلا حدقPPPPلا كPPPPلذ انPPPPل اورضحPPPPي نأ لبPPPPق ةيPPPPلاPPPPع
.تادودعم قئاقد عضب يف هنوغرفيو

 اولPPجسي مPPل مهPPف ،هPPب ءاPPج نPPيأ نPPم فرPPعأ ال ..يمساPPب رPPكاسعPPلا دPPحأ يناداPPن ..عبارPPلا مويPPلا ءاسPPم
 ال اهنPظأ ةايحPلا يف مهبPئاصمPف ،اهPنوظفحPي مPه وأ ءامPسأ مهPل انPه نPيذPلا سانPلا لPك نPظأ الو ءامPسألا
 ماPPPPمأ تفPPPPقو .ناPPPPك لكPPPPش يأPPPPب ايPPPPندPPPPلا يف مهPPPPتاظPPPPحل اوشيعPPPPي نأ ىوPPPPس ائيPPPPش نورPPPPكذتPPPPي مهلعجPPPPت داكPPPPت
 يذPPلاو راطقPPلا ةطPPحم يف مPPيدقPPلا يبحاPPص دعPPب ريبPPك طPPباPPض ماPPمأ فPPقأ ىرPPخأ ةرPPم ..ريبكPPلا طPPباضPPلا
 .زوجعلا لام قرس

 :لوأ مزالملا ةبتر بحاص طباضلا يل لاق
"انه نم كجرخي نأ ديريو ..كرمأب متهم وه ..ليلق دعب يتأيس ..انه كبلطي صخش كانه"
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:تلق ..ةطرشلا زكرم راوجب ناك انتيب نأل يتلوفط ذنم ةيركسعلا بترلا تفرع انأ
"انه ينأ فرعي دحأ ال نكل"
"كنع جارفإلا بلطو لاح ةيأ ىلع مهم صخش وه"
 وأ ةرايسPلا يف جزأ اPنأو ينآر يذPلا اذPه نPم ركPفأ تPقوPلا نPم ضعبPل الوغشPم تللPظو ينهذ كبPترا

 اPPمامتPPها يدبPPي ال يلاPPخ نكPPلو ..يلPPجأل ءاPPجو رPPمألاPPب ملPPع ىرPPت اPPي يلاPPخ وPPه لPPه ..نجسPPلا اذPPه لPPخدأ
 بPحاPص زوجعPلا لPجرPلا ناPك ثيPح ،ةPباPجإلا ىلع روثعPلا ةPلواحPم يف قرغتPسا مPلو ..لاوPحألا بلPغأ يف
 فرPPPPع فيPPPPكو ؟انPPPPه ىلإ هPPPPب ءاPPPPج يذPPPPلا اPPPPم ..يرPPPPجحم نPPPPم عوPPPPمدPPPPلا تPPPPكرPPPPحت ..هتPPPPيأر ..يماPPPPمأ ةالخPPPPملا
 حصفي وأ ..اريثPPك لPPجرPPلا ملكتPPي مPPلو ..ليمPPج تPPنأ مPPك ..يردقPPلا بيPPترتPPلا اذPPه شPPهدPPم ..بر اPPي ؟يرPPمأPPب
 فيPPك ..يتالؤاسPPت راPPثأ اPPم ..دPPيدPPش مارتPPحاPPب هPPنولPPماعPPي اوPPناPPك طابضPPلا نأ فيPPك تPPيأرو ..هتPPيوPPه نPPع يل
 ..لاPPح ةPPيأ ىلعً امهPPم هنPPع طPPباضPPلا لاPPق امPPك حبصي نأ راطقPPلا رPPهظ ىلع رPPفاسPPي سPPئاPPب زوجPPع لPPجرPPل
 .يلاثمأ نايبصلل ةيلسم ةيحرسم يف ايركنت ارود يدؤي ناك له ..ملحأ يننأك

 اريثPPPك ينركPPPش ..سانPPPلاPPPب اظتكPPPم ناPPPك ثيPPPح رواجPPPملا عراشPPPلا ىرأل نجسPPPلا جراPPPخ لPPPجرPPPلا ينذPPPخأ
 نأ تPPلواPPحو ..ال مأ اهPPب ادوPPجوPPم لاز اPPم لاPPملا نأ كردأ دPPق نوكPPي نأ نود ..هPPتالخPPم رPPمأPPب تمتPPها يننأ
 لPPحم ماPPمأ فPPقوتPPن نأ لبPPق ،ةلPPخنوPPبأ ةPPكراPPم ةئPPيدرPPلا هPPتراجيPPس نPPخدPPي ناPPك ..يل عمسي مPPل هنكPPل ..هربPPخأ
 ىلع رPPPخآلا عضوو ادPPPحاو ينلواPPPن ..نمثPPPلا ددPPPسو يدPPPكركPPPلا ريصPPPع نPPPم نيPPPبوPPPك بلPPPط ..تابPPPطرPPPملا عيبل
 ىلإ هيPPلإ راPPشأ ..لPPحملاPPب اPPماّمPPPPPَح مPPهدنPPع ناPPك نإ لPPحملا بPPحاPPص لأPPس ..نيفPPقاو انPPك ..ةيPPلاعPPلا ةPPلواطPPلا
 بوPك تPغرPفأ دPق تنPك قPئاPقد تضPم ..مامPحلا لوPخدPل يننذأتPسا ،لPحملا فلPخ بPشخلا نPم ريغPص باPب
:يل لاق ،رمألاب رعش لحملا بحاص ..اريثك مامحلا يف رخأت ،لجرلا دعي مل ..يدكركلا

"؟رخأت هنأ ودبي كبحاص نيأ"
"تضم ةعاس فصن اهنظأ نكل ..ةعاس يدنع تسيل ..اريثك رخأت وه العف"

:يل لاق

..كانه لاز ام ناك نإ ..بابلا كيرحتب دكأت"
 نكPي مPل لPجرPلا رPهظي مPل ..اPتوPص ردPصأ ،لPخادPلا ىلإ هتPكرPح ..لفPق هPل نكPي مPل بابPلا تززPه تبPهذ

 ..مامPPPحلا باPPPب نPPPع اتPPPباPPPغ ينيع نأ نPPPظأ ال ..؟ةرPPPملا هذPPPه زوجعPPPلا ىفتخا نPPPيأ ..لPPPخادPPPلاPPPب دPPPحأ كانPPPه
.هرسب ينربخي ملو هتالخم ذخأي مل اضيأ وهو ..اريثك يسأر شوشت

:يل لاق ،اريبك امامتها عوضوملا رعي مل ..لحملا بحاص ربخأل تدع

"كيلإ دوعيسو الجعتسم ام رمأل بهذ امبر"
 ..ةحبPسملاو فحصPملا اهلPخادPبو ..اهسفPن ةالخPملاPب اكسمPم ضرألا ىلع اسPلاPج لPحملا راوجPب تيقPبو

 ضاPPPحرPPPم نPPPم جرPPPخي وأ زوجعPPPلا دوعPPPي نأ راظتPPPنا يف تPPPقوPPPلا باسPPPح ىوPPPس هلعPPPفأ ءيش ةمPPPث نكPPPي مPPPلو
 يسفن اPPنأ ..لPPحملا بPPحاPPص مهنPPم ..اوPPجرPPخو مامPPحلا اولPPخد دPPق صاخPPشأ ةدPPع ناPPك ..هيPPف دPPحأ ال ٍلاPPخ
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 ةراPPPPPملا نPPPPPم ولPPPPPخت عراوشPPPPPلا تأدPPPPPب ..ليلPPPPPلا فصتPPPPPنا ..ادPPPPPيدPPPPPش رPPPPPخأPPPPPت دPPPPPق ءاسPPPPPملا ناPPPPPك ..نيPPPPPترPPPPPم تبPPPPPهذ
 ..يسيئرPPPPPلا عراشPPPPPلا يف اPPPPPهددPPPPPع لPPPPPق ةريغصPPPPPلا باPPPPPكرPPPPPلا تالPPPPPفاPPPPPحو ماعPPPPPلا لقنPPPPPلا تارايPPPPPس ..ايجPPPPPيردPPPPPت
 تلفPPPPسإلا تائPPPPيزPPPPج عم رPPPPثانتPPPPملا رفPPPPصألا ءوضPPPPلا مPPPPحتلي ثيPPPPح قPPPPيرطPPPPلا ةراPPPPنإ يف الإ تفخPPPPت ةءاPPPPضإلا
 .يراجملا هايمب لوسغملا مشهملا

 هPPPPPجاوأ فيPPPPPكو ،لعPPPPPفأ نأ يلع اذاPPPPPم قيمعPPPPPلا لاؤسPPPPPلاو يتاذ ةهPPPPPجاوPPPPPم يف يسفن دPPPPPجأ دPPPPPيدPPPPPج نPPPPPم
 نPPم ينجرPPخيل ءاPPج نPPم هPPنأ نPPظأ تنPPك يذPPلا يلاPPخ تيPPب ىلإ دوPPعأ لPPه ؟ةايحPPلا نPPم ةPPمداقPPلا تاظPPحللا
 رواجPملا عراشPلا يف نPكر ىلإ تPيوزPناو هللا ىلع تلPكوPت اريPخأ .كPلذ فالخPب رPمألا نأ حضتاو ،نجسPلا
 ابPPPيرقPPPت ناكPPPم لPPPك ةنPPPيدPPPملا هذPPPه يفف ..مونPPPلا يف اوPPPعرPPPش دPPPق سانPPPلا ضعPPPب ناPPPك ثيPPPح ،تابPPPطرPPPملا لPPPحمل
 كئPPلوأل ىرPPخأ ةخسPPن كانPPه نأ يل ادPPب عراشPPلاو ليلPPلا دادتPPما ىلعف ..ةPPفرPPغو ارPPيرPPس نوكPPي نأل حلصي
 تيPمر ..مهنPم ءزPج اPنأو ءاسنPلاو لافPطألاو نسPلا رابPك ..ةPطرPشلا ةرايPس يف اهPموPي مهPب جزPلا مPت نPيذPلا
 ةرPPPPم نجسPPPPلا ىلإ ينديعPPPPت دPPPPق ةرPPPPماغPPPPم يف ..ادPPPPج ابعتPPPPم تنPPPPك دقPPPPف تمPPPPنو ..ريصPPPPملا اذPPPPه يف يسفنب
 ثيPح ..ةداعPلاPك رPجفلا ناذآ عم الإ ظقيتPسا مPلو ..اددPجم ينجرPخيل زوجعPلا لPجرPلا دوعPي ال دPقو ىرPخأ
 ةدPPPPPيدPPPPPع فوفPPPPPص كانPPPPPه تPPPPPناPPPPPكو اريبPPPPPك دPPPPPجسملا ناPPPPPك ..رPPPPPجفلا تيلPPPPPص ..رواجPPPPPم دPPPPPجسم ىلإ تPPPPPعرPPPPPسأ
 دPPق يراوجPPب مانPPي ناPPك يلثم ايبPPص تPPيأر دقPPف ..ةالصPPلا ءادأل اوؤاPPج عراشPPلا ناكPPس بلPPغأ ،نيلصملPPل
  .دعب همون لمكي مل هنأ ودبي ثيح بؤاثتلا رثكي ناك ..يمامأ فصلا يف فقو

 ال وPPه ،برPPحلا ببPPسب هتلPPئاPPع دقPPف نأ دعPPب دالبPPلا بونPPج نPPم ءاPPج هPPنأ ينربPPخأ يبصلاو اPPنأ انPPثدPPحت
 يف فقPPن نحPPنو ليلPPق دعPPبو ..ادPPكأتPPم سيPPل ..ءايPPحأ مPPه مأ اوPPتاPPم امPPبر ..طبضPPلاPPب نآلا مPPه نPPيأ فرعPPي
 ..نPPيزرابPPلا اهPPيدPPهنو ةدPPيدPPملا اهتPPماPPق نPPم احPPضاو كPPلذ ودبPPي ..انPPم ربPPكأ ةاتPPف تءاPPج ..عراشPPلا ةيPPصاPPن
 لوأ نPPPم اPPPهوحPPPن باجPPPعإلا نPPPم ءيشب ترعPPPش ..ةزيمPPPم ةنPPPكاد ةنحPPPس اهPPPل ..رفضPPPملا لPPPيوطPPPلا اPPPهرعPPPشو
:يبصلل تلاقو ،يلع ملست نأ نود اهينيع فرطب ينتقمرو يبحاص ىلع تملس ..ةرظن

"؟اذه ءاج نيأ نم"
"؟هتصق نع وه هيلأسأ ..فرعأ ال ..دجسملا يف انعم ىلص دقل"

 سكعPPPPPب تPPPPPناPPPPPك ..اديعPPPPPب كرPPPPPحتأ نأPPPPPب يل تراPPPPPشأ دقPPPPPف ..اهبجعPPPPPي مPPPPPل يبصلا عم يدوPPPPPجو نأ ودبPPPPPي
 ينتكلمت .زيمPم رطPع ةحPئار اهPلو ..ةPباذPجو ةPمدنهPمو ةقيPنأ ودبPت ،نPيدرPشتملا ،عراشPلا تايبPصو نايبPص
 ناPPPك اذإو .دعتPPPبا نأ يل اهPPPتراPPPشإ تددPPPج طقPPPف ةPPPصرفPPPلا ينحنمت مPPPل اهنكPPPل .اPPPهرPPPس ةPPPفرعPPPم يف ةبPPPغرPPPلا
 ..اعم يبصلاو يه تضم اميف ،يلاحل تيضمو اهتكرت دقف ،نيرخآلا ةقحالم يتداع نم سيل

 يفكي غلبم ريPPPPPفوPPPPPت ىلع يننيعت ةطيسPPPPPب ةركPPPPPف ىلإ تPPPPPيدتPPPPPها ىتح طبضPPPPPلاPPPPPب لعPPPPPفأ اذاPPPPPم فرPPPPPعأ ال
 يسفن يف قPPثأ اPPنأ ..اPPهدعPPب لعPPفأPPس اذاPPم فرPPعأل دغPPلا مPPث نPPمو مويPPلا يضمي نأ لPPقألا ىلع يماعطPPل
 رPPPباثPPPي نأ بجPPPي ناسPPPنإلا نأ فيPPPك ..ينذأ يف نرPPPت جرPPPعألا تاملPPPك تPPPلاز اPPPم ..اهلPPPجأل ائيPPPش لعPPPفأPPPسو
 .هببPPس كيكفPPت بعصPPي دانPPع .ءاروPPلا ىلإ دوPPعأل ينمزPPهي نأPPب نPPمزلPPل حمسأ نPPل هPPنأ تررPPق اذPPهل .ربصPPيو
.يتيوه ناك هنكل
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 ناPPPك ،حابصPPPلا لوأ يف مهيلPPPع تPPPفرعPPPت نمPPPم ،ةيبصPPPلا ءالؤPPPه دPPPحأ باحطPPPصا يف ةركفPPPلا تصخلPPPت
 لPPباقPPم هلمPPع يف هPPتدPPعاسPPم ىلع هعPPم تقفPPتا ..ةPPيذPPحألا عيملتل ةدPPع هPPب اريغPPص ايبPPشخ اPPقودنPPص لمPPحي
 مPل اPنأPف ..ةPحارلPل وPه دلPخي ةPعاPس هنPع الدPب قودنصPلا لمPحأ نأ نكمPي تارPملا ضعPب يفو ..لاPملا ماستPقا
 مهيلPع رمPي نPئاPبز هPل ناPك .لمعPلا اPنأدPب لعفPلاPبو .يقزر رPفوأ نأ بجPي ..لابPلا ةPحارو ءودPهلا فرPعأ دPعأ
 فرعPي نكPي مPل .يقيدPص اذPه مهPل هPلوقPب يلع مهPفّرعPي ناPكو .دPيدPجلاو بPيرغPلا اPنأ تنPك .اPمامPت مهظفحPي
 تارPPPPشع ىلع اPPPPنررPPPPمو .يقيدPPPPص اضPPPPيأ هِّمPPPPُسأ تنPPPPك همPPPPسا فرPPPPعأ نPPPPكأ مPPPPلو .هنPPPPع ينلأسPPPPي مPPPPلو يمسا
 ةبتكPPمو ةروجهPPم ةمPPيدPPق ءابPPطأ تادايPPعو ةلمPPع تاPPفارPPصو مPPعاطPPمو قدانPPفو ةاPPماحPPملا بPPتاكPPم يف نPPئاPPبزPPلا
 ناPPPك .هPPPفراPPPخزPPPب زيمPPPملا بيجعPPPلا ءانبPPPلا اذPPPه اهيPPPف لPPPخدأ ةرPPPم لوأ .ةسينPPPك راوجPPPب ةيحيسPPPملا بتكPPPلا عيبل

 .ةقينألا ةيبونجلا عم بهذو رجفلا يعم ىلص يذلا يبصلا فالخب ايحيسم ينربخأ امك يبحاص
 دPPحأ يف اPPيوPPس لPPكألPPل انبPPهذو .هPPب سأPPب ال الاPPم انعمPPج دPPق انPPك رصعPPلا نPPم ابPPيرPPقو مويPPلا رPPخآ يف

 ،يكرتPPلا كPPلذ دنPPع جرPPعألا عم هPPتدتPPعا يذPPلا اPPمرواشPPلا شتPPيودPPناPPس لPPكأ نأ يسفن يف ناPPك .مPPعاطPPملا
 يف تPنأو نPكاPمألا فاشتPكا نيPب قرPفو .ةرايسPلاPب يتأPن انPك اPم ابPلاغPف ،دPيدPحتلاPب ناكPملا فرPعأ ال يننكل
 ةراجيPPس يبحاPPص جرPPخأو .الوPPك يسبيبلا نPPم نيتPPجاPPجز انPPبرPPش لPPكألا ضعPPبو .ضرألا ىلعو ةرايسPPلا
 تحPPت .تضPPفر .يل اهPPمدPPق .ادPPبأ يتايPPح يف نPPخدأ مPPل اPPنأ .اهلعPPشأ .زوجعPPلا اهنPPخدPPي يتلاPPك ةلPPخنوPPبأ
 قيضPPلاPPب ترعPPش .يقلPPح ربPPع يردPPص قرتخPPي قراPPحو راPPح ءيشب ترعPPش .اهنPPم اثفPPن تPPبذPPج هرارPPصإ
:يقيدص يل لاق .تأيقت ىتح ،رركتم لكشب تيحكو .سفنتلا يف

"ىرخأ ةرم ادغ برجتس ..ةداع اذه ثدحي"
 بPغرأ مPل امPك ..هبPحأ مPلو يل ابPسانPم رPئاجسPلا نكPي مPل ..ةيPناPث ةرPم يأ يف بPيرPجتلا تضPفر يننكل

 ةريثPك يه ..نويسليسPلا وأ ةPيذPحألا ءارPغ نPم ةيبصPلا اهPعزنPي يتلا ةقPصالPلا داوPملا ضعPب مامتPشا يف
 روPمألا هذPه نPم ينذقPنأ يذPلا ببPسلا مويPلا ىتح فرPعأ الو ..اهنPم ادPيدPج فشتPكأ تنPك موPي لPك يفو
 اPPPناسPPPنإ نوPPPكأ نأ هللا يل وPPPعدPPPي وPPPهو يمانPPPم يف هروهPPPظ رركتPPPي ناPPPك يذPPPلا زوجعPPPلا لPPPجرPPPلا كPPPلذ امPPPبر

 .ادبأ اهكرتأ مل دجسملا يف ةالصلا ىلع صرحأ تنك اذهلو ،احلاص
 ناPPPPPك ..نPPPPPيدرPPPPPشتملا ةيبصPPPPPلا طPPPPPسو نكPPPPPسأ ،عراشPPPPPلا يف لاحPPPPPلا اذPPPPPه ىلع اPPPPPنأو ناPPPPPعوبPPPPPسأ ىضمو

 تPيرتPشا دPق تنPكو ..موPي لPك انلمPع ىلع موقPنو يقيدPصو اPنأ مانPن ،اPهدييشPت ٍراPج ةPيانPب تحPت يعجضم
 تاضPPPيرPPPحت مPPPغر يقيدPPPصو ينيب لPPPكاشPPPم ةPPPيأ ثدPPPحت مPPPلو ..نPPPئاPPPبزPPPلا مستقPPPن اPPPنرPPPصو يلاحPPPل اPPPقودنPPPص
 ةقيPPنألا ةاتفPPلا كلPPت نكPPل ..اPPهرثPPكأ اPPمو ..اهPPل ضرعتPPن انPPك يتلا لPPكاشPPملا مPPغرو نPPيرPPخآلا ةيبصPPلا ضعPPب
 يهاجPPت مدPPلا ةليقPPثو ةPPفاPPج يل تدPPب اPPم سكعPPبو ..ةكPPئاشPPلا اPPياضقPPلا لPPحتو رPPخآل تPPقو نPPم رPPهظت تPPناPPك
 ىلإ ريشPPت يتلا اهتقPPيرطPPب ،يعم اثPPيدPPح رPPيدPPت تراPPصو ..يفاطلتPPسا يف تأدPPب دPPق تPPناPPك ةPPيادبPPلا يف
 .ةسردملا يف اسورد ىقلتت وأ ةملعتم اهنأ

 دعPPب ةدPPقرPPل تدلPPخ دPPق نوPPكأ نأ دعPPب ،ةPPيانبPPلا تحPPت نPPم ضهPPنأ اPPنأو دPPيدPPج حابPPص ءاPPج املPPك ترPPصو
 يذPPPPلا يبصلا مهنPPPPمو ..اهعPPPPم مPPPPهذPPPPخأPPPPتو ةيبصPPPPلا ضعPPPPب عمPPPPجت ايPPPPموPPPPي يتأPPPPت ..يماPPPPمأ اPPPPهارأ ،رPPPPجفلا
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 يننأPPب ينمهتي ناPPكو .يفالخPPب .ىرPPخألا ءايPPشألا لPPك لعفPPيو نPPخدPPي هنكPPل ..رPPجفلا ةالPPص ىلع صرPPحي
 هذPPPPه قاصPPPPلإ يسن ماPPPPيألا رورPPPPم عمو .كحضPPPPلاPPPPب ةPPPPجوزمPPPPم ةغلPPPPب كPPPPلذ يل لوقPPPPي ..ةيصخشPPPPلا فيعPPPPض
:ةقينألا ةيبونجلا يتأت نأ لبق حابص تاذ يل لاق لب .يب ةفصلا

 ."انه شيعتل تئجو ةدغر ةايح تكرت تنأ ..كتعاجشب روخف انأ"
.يلاخ تيب دصقي ناكو
 نPم ةPصاPخ تاPيرPكذ لكPل ..تاPياكحPلا ىوPس ةيبصPلا ىدPل دPجوPي ال ليلPلا يفف يتصق فرPع دPق ناPك

 الإ فPقوتPي ال هتصPق صقPي لPك .يكحنو ةدPحاو ةقلPح يف يقتلن انPك .مPهرامPعأ رصPق مPغر ةدPعابتPم ماPيأ
 تاPيرPكذ اهبلPغأ تاPياكحPلا كلPت تPناPك .يناثPلا ليلPلا يف ىرPخأل اهنPم قلطPنا دPق نوكPي ةنيعPم ةطقPن دنPع
 فيPكو رPهنلا ءامPب طلتخPيو قPفدتPي مدPلا نأ فيPك ،دالبPلا بونPج يف سانPلا نحطPت يتلا برPحلا نPع ةPملؤPم
 نPPPم اهPPPقدPPPصأ نأ يل نكPPPي مPPPل صصPPPق .تاعقنتPPPسملا يف راجPPPشألا عوذPPPج اPPPياقPPPب عم طلتخPPPت ثثجPPPلا نأ
 دوPPPPعأ يكل ينكرPPPPحي اPPPPم كانPPPPه نكPPPPي مPPPPل كPPPPلذ مPPPPغرو ،اردPPPPق فPPPPخأ يه يتاPPPPسأPPPPم نأPPPPب ينرعPPPPشأ اPPPPم .لبPPPPق
 .ءارولل

 ةيبصPلا لاPق يتلا ..ةقيPنألا ةاتفPلا ةPياكPح ليلPلا نPم اءزPج لغشPت تPناPك يتلا تاPياكحPلا نمPض نPمو
 ةيPPPPبرعPPPPلا ثدPPPPحتتو تاغPPPPل ةدPPPPع ديجPPPPتو ةيليجPPPPنإلا ةPPPPسردPPPPملا يف سردPPPPت اهPPPPنأو ريبPPPPك يسايPPPPس اPPPPهدPPPPلاو نإ
 نPم رابكPلا تويPب يف اولمعيPل ةيبصPلا نPم ةPعومPجم ذPخأPت اهPنأ تPفرPعو .اهيPف نونكلPي نورPخآلاPف ،ةPقالطPب
 باستPPPPPكا يف ةيبPPPPPيردPPPPPت جمارPPPPPب ضعبلPPPPPل مظنPPPPPت يهو .لاPPPPPملا بPPPPPسك فدPPPPPهب لامPPPPPعألا لاPPPPPجرو نييPPPPPسايسPPPPPلا
 تنPPPك ،يلاتPPPلا مويPPPلا يفو .يماPPPمأ رPPPمألا حضو دPPPق اPPPهو .رPPPس اPPPهءارو نأ فرPPPعأ تنPPPك .ةايحPPPلا تاراهPPPم
 ..اهيPPPف اهتPPPيأر يتلا ةروصPPPلا كلPPPت يف فقPPPت يهو يلاPPPخ ةنPPPبا هبPPPشت يل تأدPPPب .ةفلتخPPPم ةPPPجردPPPب اهلPPPمأPPPتأ
 ديPحوPلا قرفPلا ..ءاPضو نيبPجو ..اليلPق بPبدPم فPنأPبو نيتفشPلا ةPجرفنPمو ..اهلثPم ةنPكاد يه ..تابPثو ةقثPب
 ايقيقPPح يبلط نكPPي مPPل ،المPPع يل رPPفوPPت نأ مويPPلا كPPلذ يف اهPPلأPPسأل تأرPPجتو .انPPس ربPPكأ يلاPPخ ةنPPبا نأ
 اهعPPPم اPPPعوPPPضوPPPم دPPPجوأ نأ دPPPيرأ تنPPPك يننكل .ةPPPيذPPPحألا عيملت يف يلمع لالPPPخ نPPPم اديPPPج بPPPسكأ اPPPنأPPPف
.يل اموهفم نكي مل ببسل ،لوضفلا ةسرامم ينعي ..لضفأ لكشب اهتفرعمل ينرجي

 ..ةPجردPلا هذPهب ينريثPت ىثنأ ةمPث نأPب رعPشأ ةرPم لوألو ،رثPكأ ةليمPج يل تدPب ،ةPماستPباPب يلإ ترظPن
 هارأو كPPPPPلذ فرPPPPPعأ تنPPPPPك ،يندبPPPPPلا يليكشتو ةيلPPPPPخادPPPPPلا يتيسفن يف تاريغPPPPPت دPPPPPهشت ماPPPPPيألا كلPPPPPت تPPPPPناPPPPPك
:يل تلاق .لجرك ينيوكت نم برتقا يننأ كردأو ..حوضوب

"سأب ال ..رمألا اذه بلطتس تنك كنأ فرعأ"

:يل لوقتو حابص تاذ يتأت نأ لبق مايأ ةدع تضم دقف ..يبلطل اروف بجتست مل اهنكل

 "امامت كعم عفني فوس المع كل تدجو مويلا"
 ةداPس دPحأ تيPب يف اPمداPخ نوPكأPس بPلاغPلا يف ،يل هPتدPجو يذPلا لمعPلا اذPه وPه اPم فرPعأل تفهلPت

 لPPPPPه .زيممPPPPPب دوصقPPPPPملا اPPPPPم فرPPPPPعأ مPPPPPلو .زيمPPPPPم يننأPPPPPب يل تراPPPPPشأ اهنكPPPPPل .انPPPPPه يباحPPPPPصأ امPPPPPك ،ةنPPPPPيدPPPPPملا
 تارPشعلا كانPه .انPه ةحPتافPلا ةرPشبلا يوذ نPم ديPحوPلا تPسل يننكل !؟ازيمPم يننأ ينعي ينوPل فالتPخا



   54

 اوريصيPPل ةخستPPملا اهPPنوجPPس يف مهPPب جزPPتو ةPPطرPPشلا تارايPPس مPPهداطصPPت نمPPم عراشPPلا اذPPه يف يريPPغ
 .اضيأ مهل امدخ

 تاذ ةلPيوPط ةرايPس انبPكر .اريثPك لطPت مPل ةلPحر يف اهبحPصأ نأ يلع ناPكو نذإ رPمألا يل حرPشت مPل
 هتPPفرPPع ءانPPب ةPPباوPPب دنPPع انفPPقو ،ةPPيزيلPPجنإلا ملكتPPي ،الPPيوPPط ايPPبونPPج قPPئاسPPلا ناPPك .ءاضيPPب ،ةضPPيرPPع باوPPبأ
 هPPPPنأPPPPك يمساPPPPب يلع ملPPPPس ،اPPPPنرظتنPPPPي اضيPPPPبأ اPPPPيز يدPPPPترPPPPي لPPPPجر كانPPPPه ناPPPPك .انلPPPPخدو ،ةسينكPPPPلا هPPPPنإ اروPPPPف
 ضيPبأ براPش هPلو ةرPشبلا ضيPبأ لPجرPلا ناPك .يل ةبPسنلاPب ةPموهفPم ريPغ ةغلPب ةاتفPلا عم ثدPحتو ،ينفرعPي
 الأ دلبPPلا اذPPه يف تملعPPت يننكل .احPPيرPPم يل ادPPبو ،ةليمPPج هتPPماستPPبا تPPناPPك .ءاضيPPب ةوسنلPPق هPPلو اPPمامPPت
.ةقباسلا براجتلا يف تشع امك ىلوألا ةماستبالا ىلع دمتعأ

:يل لاق ،لجرلا عم تيقبو قئاسلاو ةاتفلا تبهذ

"اديج كتصق فرعأ ..ةيحضتلاو داهتجالل لاثم كنإ ..كنع تعمس"
 ينطبرتPPPPPPس يتلا ةPPPPPPقالعPPPPPPلا لكPPPPPPش الو نآلا ىتح يرود فرPPPPPPعأ ال يننأ ةPPPPPPصاPPPPPPخ ،درأ اذامPPPPPPب ردأ مPPPPPPل

:يل لاق ةعاس قيرطلا رصتخا هنكل ..لجرلاب

"ةريثك لاغشأ ريبكلا ىنبملا اذه يف انيدل ..اريثك ملعتتسو انه يعم لمعتس"
 لوألاو مهPملا لPجرPلا ناPك يذPلاو .ءاضيبPلا ةوسنلقPلا يذ ديسPلا ةPفرPغ بيPترتPب يفيلكت مPت ةPيادبPلا يف

 يف ..دودPPPحلا دعPPPبأ ىلإ ابيPPPطو افيطPPPل ناPPPك .."اPPPنوPPPبأ" مPPPساPPPب هPPPنودانPPPي انPPPه عيمPPPجلا ناPPPكو ةسينكPPPلا يف
 نيPقوشتPم اوPناPك نPيذPلا ،عراشPلا يف يئاPقدPصأل بPهذأ ليلPلا يفو لمعلPل اراهPن ىقبأ تنPك ىلوألا ماPيألا
 وأ تمصPPPلا رPPPثآ تنPPPك يننكل ..هتPPPياكPPPح يوريPPPل يتأPPPي ةدPPPيدPPPج ةPPPبرPPPجت لPPPخدPPPي نPPPم لكPPPف ..يتصق عامسPPPل
 ىلع موPPقأ ،ةيسنكPPلا يف اليPPلو اراهPPن تللPPظ دقPPف ،يباحPPصأل يتدوPPع تلPPق ماPPيألا عمو .باضتPPقاPPب لوقPPلا
 .ينضرتعيل دحأ نكي مل ملسمك يتالص يدؤأ تنك هسفن تقولا يفو ..انوبأ ةمدخ

 ينتأر ،زوجPع يلثم ءاPجرPع ةديPسو ةليمPج ةاتPفو لاPجر ةPثالPث ..تاPجاوخPلا نPم دPفو ءاPج حابPص تاذ
 مهعPPPم ناPPPك ..اهلمPPPحت ءارقشPPPلا ةاتفPPPلا تPPPناPPPك اريPPPماكPPPب يعم ةPPPيراPPPكذPPPت اروPPPص تطقتPPPلاو يعم تفPPPطاعتPPPف
 سPPبالPPم ديسPPلا ينسبلأو .ةPPعاربPPب مهعPPم ثدPPحتيو مهتغPPل ديجPPي ناPPك اPPنوPPبأ نكPPل ..ةيPPبرعPPلا ثدPPحتي مPPجرتPPم
 ناPك ضرPغ يأل فرPعأ مPل ..اPنوPبأ راوجPب سلPجأ اPنأو اضPيأ يدPحو يرPيوصPت مPتو مويPلا كPلذ يف ةيPهاز
 دPفو ءاPج ىرPخأ ةرPمو .مويPلا ىلإ يغاPمدPب مPهارPكذ تيقPب نيPح يف ..دPفوPلا رداPغو .لأPسأ مPلو كPلذ يرPجي
 .ةرملا هذه يف جرعأ ةمث نكي ملو يل روصلا ذخأ مت اضيأو ناث

 سلPPجي ناPPك ةسينكلPPل رواجPPملا ريغصPPلا هبتكPPم هPPل بPPترأ ترPPصو ،اPPنوPPبأ ةPPمدPPخ يف يب ماPPيألا تضPPم
 تاذو .."ةيPPساPPمولPPبد ةئيPPه" اهيلPPع بوتكPPم ةPPهراPPف تارايسPPب نوPPتأPPي ساPPنأ لPPباقPPيو أرقPPي ةلPPيوPPط تاPPعاسPPل
 نPمألا لاPجر ناPكو ..اليPل يناثPلا مويPلا ىلإ اقلغPم يقبو ةسينكلPل رواجPملا يسيئرPلا عراشPلا اوقلPغأ رPهظ
 يفو .ةسينكPPPPلا روزPPPPي فوPPPPس اريبPPPPك الPPPPجر نأ تمهPPPPفو .فيثPPPPك دPPPPجاوPPPPت يف ناكPPPPملا نوPPPPسرPPPPحي ةPPPPطرPPPPشلاو
 لاPPجر اهيلPPع سلPPجي ةريبPPك ةPPيراPPن تاPPجارد اهPPمدقتPPت ةجPPعزPPم ةرايPPس تلPPصو ليلPPلا نPPم ةرPPخأتPPملا تاPPعاسPPلا
 تنPك .ايPئاهPن يلاPخ تيPب نPم تPجرPخ موPي هPتدPهاPش يذPلا هسفPن بPكوPملا هPنأ تPفرPع .ءادوPس ةريبPك قاوطPب



   55

 ةآرPملا يف يتروPص تPيأر امPك ادPج اميPسو ودPبأ ،ةيPهابPلا يتلPحو يئاهبPب تفPقوو لابقتPسالا مPقاPط نمPض
 ،رمPPPPسأ رPPPPخآ يبصو اPPPPنأ اPPPPنروPPPPمأ بيPPPPترتPPPPل ءاسنPPPPلا نPPPPم ددعPPPPب اوؤاPPPPج ثيPPPPح زيهجتPPPPلا ةPPPPفرPPPPغ ةرداغPPPPم لبPPPPق
 اPPنأ لمPPحنو ..بيPPحرPPت ةتPPفال لمPPحت يهو انPPمدقتPPت ةقيPPنألا ةاتفPPلا تPPناPPك اميPPف ،لبPPق نPPم هPPفرPPعأ مPPل ،يبونPPج
 مPجحب صقPم عضو هPقوPفو ،حاوفPلا رطعPلا تاذ ةPعونتPملا دوروPلاPب ايطغPم اريغPص اPفاحPل رمPسألا يبصلاو
.اقباس هلثم رأ مل ،ريبك

 ،ينبصتغت يهو ةرPPPPPم ةآرPPPPPملا ىلإ رظنPPPPPلاPPPPPب ينترPPPPPكذ يتلا يلاPPPPPخ ةPPPPPجوز ترPPPPPكذPPPPPت تاظPPPPPحللا كلPPPPPت يف
 وPPل ىتح يتماPPسو ببPPسب امPPبر فPPقوPPملا اذPPه يف فPPظوأ يننأ تPPقوPPلا نPPم ليلPPق ءزPPجل قيضPPلاPPب ترعPPشو
 مهيPف امPب انPه عيمPجلا هPل ىنحنأ يذPلا لPجرPلا لPخد دقPف ،رPمألا يف ريكفتPلا لPطأ مPلو .اPجرPعأ تنPك يننأ
 هPPPنأPPPب يحوPPPت يتلاو ،هتقبPPPس يتلا ةهPPPبألا سكعPPPب اPPPسرطغتPPPم نكPPPي مPPPل ..ةPPPيروهمPPPجلا سيPPPئر ديسPPPلا ..اPPPنوPPPبأ
 ةريبكPلا ةPمامعPلاو يلPحملا بابلPجلا ،ةPيدلبPلا هسPبالمPب مهعPم كحضPيو عيمPجلا حزامPي ناPك .ارتغPم نوكيPس
 ءاهPPنإل بألا اهPPب موقPPي ةPPطاPPسوPPب قلعتPPي ثدPPحلا ناPPك .ةرPPم لوأل اهسبلPPي هPPنأPPك ادPPج ءاضيPPب يل تدPPب يتلا
 اهنكPل ،"دPيدPجلا رPجفلا" اهيلPع بتPك ةتPفال هءارو اطPيرPش عطق دPق صقPملا ناPكو دالبPلا بونPج يف برPحلا
 ةرPPم دوعPPت مPPث فPPقوتPPت برPPحلا تPPناPPك ..اقPPحال تملPPع امPPك تاPPطاPPسوPPلا نPPم اPPهريغPPك ةلPPشاPPف ةPPطاPPسو تPPناPPك
 .ىرخأ

 مPل .اPم اPعوPن ريغPت دPق بألا ناPك .ةليلPق عيباPسأ دعبPف .انPه يدوPجوPل ةPياهنPلا ةPيادPب هPنأPك مويPلا كPلذ ناPك
 ءيجملا نPع تفPقوPت دPق ةيPساPمولPبدPلا تائيهPلا دوPفو تPناPكو .ءيشلا ضعPب ارPمذتPم راPص نكPل هفطPل دقفPي
 هPكرتPي اPنايPحأو .اليلPق الإ نرPي تPباثPلا هفPتاPه دعPي مPلو .امPئاد لعفPي امPك ةءارقPلا نPع فPقوPت دPق ناPك .هبتكPمل
 لاPجرPلا نPم ةPعومPجم هيPف مPحتقا ،ءاسPم ءاPج نأ ىلإ .هPب لصتPي نمPب متPهي دوعPي الPف تمصPي ىتح نرPي
 مهPPPتدPPPهاPPPشو .مهنمPPPض اPPPنأ تنPPPكو ،ناكPPPملاPPPب نيميقPPPملا ضعPPPبو بألا اوذPPPخأو ةيسنكPPPلا ىنبم يندPPPملا يزPPPلاPPPب
 ةرايPPPPس نPPPPم لمPPPPجأو ىقرأ اهنكPPPPل قلغPPPPم قودنPPPPص اهتيفلPPPPخ نأ ثيPPPPح نجسPPPPب هبPPPPشأ ةرايPPPPس دعPPPPصأ اPPPPنأو
 يجراخPPلا بابPPلا اوقلPPغأ دPPق اوPPناPPك .عيدPPب قرزأ اهPPنوPPل هذPPهو ..اقPPباPPس عراشPPلا نPPم انتلمPPح يتلا ةPPطرPPشلا
 ال نPPيأ ىلإ حيرPPلاPPك تارايسPPلا تضPPم نيPPح يف .لبPPق نPPم اهلثPPم دPPهاPPشأ مPPل ،ادPPج ةريبPPك ةلبطPPب ةيسنكلPPل
.ملعأ

 ناPPPك ،ةPPPفرPPPغ لPPPخاد ىلإ لPPPسالPPPسب داقPPPي "اPPPنوPPPبأ" تPPPيأر كانPPPهو ،رPPPهنلا راوجPPPب عقي تيPPPب ىلإ اPPPنوذPPPخأ
 اPماعPط يل اورضPحأو بPترPم رPيرPس اهPب ةPفرPغ ينولPخدأ تاPعاسPب اPهدعPبو .ملكتPي الو سأرPلا عوPفرPم ريسPي
 افيطPل ادPب باPش رضPح ةPعاPس ،يلاتPلا حابصPلا يف الإ دPحأ ينملكي مPلو ..ةيقبلPل ثدPح اذاPم فرPعأ مPلو
 يتقالPع نPع ينلأPس ..يباوجتPسا يف أدPبو .يرورPض لPهمتلا نكPل .دلبPلا اذPه ءافطPل مPهرثPكأ اPم .اضPيأ
 ينقدصPPي ناPPك نإ يردأ ال .يدنPPع اPPم هPPل تلPPق .هيلPPع بذPPكأ مPPلو .طبضPPلاPPب يلمع اPPمو ..بألاو ةسينكPPلاPPب
 .ةجذاس ةيحرسم درجم هذهو ءيش لك ينع فرعي ناك مأ .ال مأ

 ،فاجPPلا قرزألا ربحPPلاPPب اPPهأبPPع يتلا قاروألا نPPم ةدPPحاو لفPPسأ يف عيقوتPPلا ينم بلPPط ةPPياهنPPلا يف
:بوتكملا صنلا يف هجردي مل الاؤس ينلأسي نأ لبق
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"..؟سم يأب كل اوضرعت له"
 تلPق .احPضاو رPمألا يل ادPب دقPف ،ينعي اذاPم هPلأPسأ مPلو ..ادPبأ كPلذ ثدPحي مPل ..لاؤسPلا تPبرغتPسا

:هل

"..ادبأ كلذ ثدحي مل ال"
 يتردPق مدPع عم ،اريثPك اتحتPف نيتلPلا هينيPع يف شوPمرPلا رPياطPت عم ءاهلPب تدPب ةPماستPباPب الPئاPق ررPك

:راذنإ قباس نود ينتمهاد دق ةيؤرلا يف ةيبابضلا ةلاحلا كلت تناك ،ديج لكشب هتيؤر ىلع
"..ريبكلا بألا ىتح الو"
:ةرشابم هتبجأ

"مرتحم لجر اذه"
 كحPPPPض مPPPPث .ليحنPPPPلا هرPPPPهظم سكعPPPPت ال ةعيظPPPPف ةوقPPPPب نمPPPPيألا يدPPPPخ ىلع راذPPPPنإ قPPPPباPPPPس نود ينعفص

 نPم مPهأ نوكPي نأ نكمPي هPنأو يلاPخ ترPكذPت تاظPحللا كلPت يف .اPحوتفPم ةPفرغPلا باPب اPكراPت ينع بPهذو
 اروPف اهتPفرPع ..يجراخPلا ءانفPلا يف كرPحتت ةديPس تدPهاPش ثيPح يغاPمد يف ةركفPلا مدأ مPلو .ءالؤPه لPك
 تلPPPق ؟انPPPه اهPPPب ءاPPPج يذPPPلا اPPPم ،تيبPPPلاPPPب هPPPماPPPقأ يذPPPلا لفحPPPلا موPPPي يلاخPPPب قصتلPPPت تPPPناPPPك يتلا كلPPPت اهPPPنإ
 يه الPف يتبغر هذPه تPناPك .ادPبأ ينارPت الأ ىنمتأ تنPك يننكل !؟ينفرعتPس ينتأر وPل ىرPت لPه يسفنل
 يف شيPعأ تPمد اPم هنPم صلPختلا ىلع ارداPق نوPكأPس لPه نكPل ،ينمهي دعPي مPل مPلاعPلا اذPه ..يلاPخ الو
 .دلبلا اذه

:يل لاقو رخآ باش ينءاج ..نيموي دعب

"ايه ..نآلا كحارس قلطنس"
 يسفن تدPجو نأ ىلإ تراPس مPك فرPعأ ال تقلطPناو ،قودنصPلا تاذ ءاPقرزPلا ةرايسPلا ىلإ ينوذPخأ

 نPPPم ناكPPPملا اذPPPه تفشتPPPكا نأ يل قبPPPسي مPPPل ؟ملPPPعأ ال ؟وPPPه نPPPيأ ..ةنPPPيدPPPملا عراوPPPش نPPPم عراPPPش ةمتPPPع يف
 اكهنPPPم ..يجرPPPع ادPPPناعPPPم ةوقPPPب تزفPPPقو ..نيPPPعرPPPسم اوقلطPPPناو حيرPPPج بلPPPك لثPPPم ضرألا ىلع ينوPPPمر .لبPPPق
 ..يديPPب لازPPت ال ةالخPPملا تPPناPPك ..تاPPمدقPPم الPPب هيPPف يسفن تدPPجو يذPPلا فPPقوPPملا اذPPه نPPم ايسفPPن ابعتPPمو
 ىرأ فوPPPس يننأPPPب روعPPPش ينباتنPPPي ناPPPك ..اسمPPPي مPPPل امهPPPناكPPPم يف ةحبPPPسملاو فحصPPPملا نأ نPPPم تدPPPكأPPPت
 نجسPPPPPلا اذPPPPPه نPPPPPم يقيض نPPPPPم ىرPPPPPخأ ةرPPPPPم ينجرPPPPPخيل نآلا لطPPPPPي فوPPPPPس ..يبحاPPPPPص زوجعPPPPPلا لPPPPPجرPPPPPلا
 نوكسPPPلا ىوPPPس ءيش ةمPPPث تPPPسيل ..لPPPطأ دPPPحأ الPPPف ..اPPPبذاPPPك ناPPPك ةرPPPملا هذPPPه يساسPPPحإ نكPPPلو ..ريبكPPPلا
 برضPPي يبأو ىلوألا يتلوفPPط نPPم روصPPل يترPPكاذ يف ةديعPPب لايPPل ةحPPئارو راجPPشألا فيفPPح نPPم ضعPPبو
 .اقرع حوفي هقرعو ةوقب يمأ
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 يف ادPPيدPPحت تأدPPبو ..كيPPبأ ةايPPح تريPPغ يتلا ةPPياكحPPلا ..اPPمرواشPPلا ةصPPق نPPم برتقPPن يدPPلو اPPي نآلا
 يف تاPPPيرPPPكذو ةراPPPملا نPPPم لاPPPخ عراPPPشو كهنPPPم يبصو ةدPPPعابتPPPم موجPPPن طقPPPف ..رمPPPق ال ثيPPPح ..ليلPPPلا كPPPلذ
 ناكPملا ليPصافPت نيبPتأل ناتضمغPم امPهو ةPبوعصPب امهكPحأ مPث امهحتPفأو ينيع ضمPغأ ..ةتتPشم نPهذPلا
 يتلا ةيPلاعPلا تاPيانبPلا لالPخ نPم كPلذ تمهPف ..ةريبكPلا ةنPيدPملا طPسو نPع اديعPب ودبPي ال ،هيPف تيPمر يذPلا
 ..راطPPPPملا فلPPPPخ عقت يتلا كلPPPPت اهPPPPنإ ،اهنPPPPم ةدPPPPحاو ةPPPPيانPPPPب تPPPPفرPPPPع معPPPPن .عقوPPPPملا اذPPPPه يف الإ اهPPPPل دوPPPPجو ال
.نكمم ءيش لك دلبلا اذه يف .يعقاو نكل .بيرغ رمأ .تارئاطلا طبهت اهطسو ةيلاع تايانب

 غارPPPPف يف ازيPPPPح لغشPPPPي ،ةثجPPPPلا مPPPPخض .لPPPPجر بPPPPلاغPPPPلا يف وPPPPه ،يوحPPPPن مدقتPPPPي ناسPPPPنإل حبPPPPش ناPPPPك
 ةPPPPيأ يدبPPPPي نأ نود ائيلPPPPم يهجو ىلإ رظنPPPPي نأ لبPPPPق ..ةوقPPPPب يدPPPPي ىلع ضبPPPPقو يماPPPPمأ فPPPPقوPPPPت .ةمتعPPPPلا
 معطPPPPPPم يف يكرتPPPPPPلا عم لمعPPPPPPي يذPPPPPPلا ندبPPPPPPلا ئلتمPPPPPPملا كPPPPPPلذ هPPPPPPنإ ينع ابPPPPPPيرPPPPPPغ ههPPPPPPجو نكPPPPPPي مPPPPPPل .رPPPPPPعاشPPPPPPم
 نPم ءيشب ترعPش .جرPعألاو اPنأ لPخدPن ةPعاPس ةبPيرغPلا هPتارظنPب ينقمرPي اPم امPئاد ناPك هPترPكذPت .اPمرواشPلا
 ةطPيرPخ مهPف نPم نكمPتأ فوPس يننأو .هPفرPعأ يذPلا عقوPملا كPلذ نPم بPيرPق يننأ .يفوPخ ردقPب ةنيPنأمطPلا
.ديدج نم ةنيدملا

 عراشPلا يف ةيPئاجPف ةقPيرطPب يب قصتPلا دPق ناPك ،يوقPلا هدPسج لPماكPب يرPهظ ىلع لPجرPلا طغPض
:يل لاق مث ،ملظملا

"؟بهاذ تنأ نيأ ىلإ"
 فرPPعأ ال عقاوPPلا يف يننأ امPPك .ةبPPيرPPم تPPناPPك يعم لPPماعتPPلا يف هتقPPيرطPPف ،هPPل لوPPقأ اذاPPم فرPPعأ مPPل

 يقرعPلا ةحPئار متPشال ،يرPهظ ىلع هتطغPض نPم دازو ،هPلاؤPس ررPك نأ ىلإ تمPصو .بPهاذ اPنأ نPيأ ىلإ
:اريخأ هيلع درأ نأ لبق ابناج هتفحزو .نذإ اناركس ناك .همف نم حوفت

"؟يلاحو ينكرتأ ينم ديرت اذام"

 ابPPPناPPPج هتPPPكرPPPحو هPPPعارذ ىلع ةرطيسPPPلا نPPPم تنكمPPPت نأ ىلإ كPPPلذ تلمتPPPحا يننكل ..ةوقPPPب يعارذ ىوPPPل
 اعPPPيرPPPس تPPPلورPPPه مPPPث ،كPPPلذ لعPPPفأ نأ تعطتPPPسا فيPPPك فرPPPعأ الو ،ضرألا ىلع هPPPب تPPPيوPPPه يوPPPق ليPPPف لثPPPم
 افيفPPPخ هPPPنزو لقPPPث مPPPغر ناPPPك ،يتدراطPPPم يف عرPPPشو ماPPPق هنكPPPل .هPPPبدأ ةلPPPق نPPPم جراخPPPتأل هPPPماPPPمأ نPPPم اPPPبراPPPه
 دPPق دPPي تPPناPPك .اددPPجم يلع ضبقPPي نأ داPPك يتلا ةظPPحللا يفو .هرPPمأ بPPيرPPغ .ةPPعرPPسب يرPPجلا ىلع ارداPPق
 يكرتPلا كPلذ .ببحPمو يل فوPلأPم هPنإ .لبPق نPم هنPع كPتربPخأ رPخآ هPجو .ابPناPج هحPيزتPل ةمتعPلا يف تدتPما

 ،ةمتعPPPPلا هذPPPPه يف ينفرعيPPPPس هPPPPنأ نPPPPظأ نPPPPكأ مPPPPل .ةPPPPبذPPPPشملا ةريغصPPPPلا ءاضيبPPPPلا هتيحلPPPPب معطPPPPملا بPPPPحاPPPPص
 نأ قبPسي مPل وهPف ،ال مأ هظفحPي ناPك نإ لبPق نPم ادPكأتPم نPكأ مPل يذPلا ،يمساPب ينيدانPي هPنأPب تئPجوPفو
 ةريصPق ةPباوPب هPل ،ريغPص تيPب لPخاد ىلإ ابPناPج ينذPخأو ..ىتفلاPب ينبقلي ناPك طقPف ..يمساPب يناداPن
 ئلتمPملا لPجرPلا ناPك .راحPلا ليلPلا كPلذ يف ةليمPج ةحPئار ثعبPت تPناPك يتلا روPهزPلاPب ةPفوفحPم دPيدPحلا نPم
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 هPنأPك ،مالظPلا يف هPيراوتPب اليفPك هروهPظ درPجم ناPك .ادPبأ يكرتPلا هعPم ملكتPي مPلو ،راظPنألا نPع ىفتخا دPق
 .يقيقح حبش

 اعPئار انكPس يل تدPب ،اهيPف جيجض ال ةPئداPه ةPفرPغ يف تمPن ..يكرتPلا تيPب يف اهتيضPق ةليلPلا هذPه
 نكPPPي مPPPلو ،ةالصلPPPل يتداعPPPك ظقيتPPPسا اPPPنأو رPPPجفلا اذPPPه يف اهPPPب رعPPPشأ امPPPك ةيسفنPPPلا ةPPPحارPPPلاPPPب سPPPحأ مPPPل

 يكرتPلا تيPب ىلإ ادPئاPع تلفPغ مPث تيلPصو .ةيلPج ةPنذئPملا يل تدPب دقPف دPجسملا ىلع رثPعأ نأ يلع ابعPص
:حضاولا فرحلاب يل لاق لجرلاو .بهذأ نيأف

"ماري ام ىلع نوكي ءيش لك حابصلا يفو انه ينب اي ائناه من"
 فصنPل تدPقر ..ةالصPلا دعPب ةPفرغPلا تلPصوو ..امPبر ؟ةتبPلا ينلأسPي مPل وPهو يتاPسأPم كردPي ناPك لPه

 عم طPPئاحPPلا ىلع يماPPمأو ةPPيرPPهزPPم اهيلPPع ةريغPPص ةPPلواPPط راوجPPب قيPPنأو بPPترPPم رPPيرPPس يف ابPPيرقPPت ةPPعاPPس
 ىلع ةقلعPPPPم ،ضيPPPPبألاو دوPPPPسألاPPPPب ةروPPPPص ليPPPPصافPPPPت تمسPPPPترا دPPPPيدPPPPجلا حابصPPPPلا تاPPPPعاعPPPPش ىلوأ ةPPPPلالPPPPطإ
.ءاكذ ريثكل كلذ جاتحي ال .هتخأ امبر وأ .همأ اهنأ ودبي .يكرتلا هبشت ،ةنسم ةأرمال ،طئاحلا

 نPPPم ةريطPPPفو .ةنPPPخاسPPPلا ةوهقPPPلا نPPPم اPPPحدPPPق يماPPPمأ عضوو حابصPPPلا ةيحPPPت ىقلأ ،يكرتPPPلا يلع لPPPخد
:ينملك ،نبجلا عم زبخلا

"اريثك هتدقتفا كقيدص بهذ دق"
 ءيش يأ لوPPق يف لPPسرتPPسي مPPل .يلع فرعPPت اPPمل هالولPPف ،جرPPعألا نPPع ثدPPحتي هPPنأ حضاوPPلا نPPم ناPPك

 تدوعPPت امPPك ،اPPبذاPPك روعشPPلا كPPلذ نكPPي مPPل نإ كPPلذPPب تPPسسحأ ،ةقفشPPلا نPPم ءيشب يلإ رظPPن هنكPPل ،هنPPع
 امPك يفكت ةدPحاو ةراPشإ نكPل اريثPك اPمالPك لقPي مPل ..ينع ءيش لPك فرعPي هPنأ يل ادPب .ةنPيدPملا هذPه يف
:يل لاق ،لاقي

"!كلاخ تيب يف ديعس كنأ نظأ ال"
 يفف ..ليPPصافتPPلا هذPPهب هPPل رPPسأ يذPPلا وPPه جرPPعألا ريPPغ دPPجوPPي ال ..!يلاPPخو ..!يلاPPخ تيPPب فرعPPي وPPه

 عم ةرPPPPثرثPPPPلا يف قPPPPئاPPPPقد يضقيل رPPPPخأتPPPPي جرPPPPعألا ناPPPPك ،معطملPPPPل يتأPPPPن انPPPPك تاPPPPعاPPPPس تارPPPPملا نPPPPم ريثPPPPك
 مPيدPي هقPمر ةPعاPس ،ريقPح هPنإ هنPع لاPق ةرPم ..هرقتحPي ناPك ..ادPبأ ئلتمPملا كPلذPب متPهي نكPي مPل هنكPل ،يكرتPلا
 نPم اءزPج تنPك يننأ ودبPي .امهنيPب رودPي يذPلا راوحPلا ىوتحPم ةرPمل وPلو فرPعأ مPل يننكل .يوحPن يرظنPلا
 يف اPPنأPPف .هرPPكذتPPل مPPلألاPPب تPPسسحأ .يدPPحو ينكرPPتو نآلا اهبPPحاPPص حار يتلا ثPPيداPPحألا كلPPت نومضPPم
 ،قنتPPPخا داPPPكأ ينآر .كPPPلذ يكرتPPPلا ىأرو ،بابPPPسألا لPPPقأل ليسPPPتو يعوPPPمد قرPPPهت ساسPPPح تارPPPملا ضعPPPب
:يل لاقف

"يدنع لئاضف هل تناك جرعألاف ..كل همدقأس نوع يأ تدرأ اذإ ..لبقتسملا ىلع َشخت ال"
:الئاق درطتسا
..كنإ ...ريثكلا قحتستو لالح دلو اضيأ تنأ"
 ..مالكلا نع ةأجف فقوت ..يردأ ال اهكرت وأ مثعلت هنكل ةملكب قطني نأ داك
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 يلمعل دوPPعأ ثيPPح عراشPPلا كPPلذ يف يباحPPصأ ىلإ ةدوعPPلا ررPPقأل ،هPPتركPPش ،دPPيدPPجلا مويPPلا داليPPم عم
:يل لاق مث ،ةايحلا يف يتلحر يف قيفوتلاب هللا يل اعدف ،كلذب هتربخأ .ةيذحألا عيملت يف

"كنم ريغص بلط يل"
:ثيدحلا يف ةحيرملا هتقيرطب يل لاقف ،هبلط عمسأل تيخرأ
"كمع ىلع ملستو ..يئاذح يل عملتل حابص لك يلع رم"
 يلوPPح اوقلPPحت دPPق اوPPناPPك نPPيذPPلا يئاPPقدPPصأل دوPPعأ نأ لبPPق ..ةنPPيزPPح يل تدPPب تارظنPPب اتPPقؤPPم ينعدوو

 ..ماPPيأ ذنPPم تفتPPخا ةقيPPنألا ةاتفPPلا نأ ينوربPPخأو ..مهنPPع تبPPغ نأ ذنPPم يعم ىرPPج اPPم ..يتصق عامسPPل
 نPPPPع نوPPPPثدPPPPحتي ةيبصPPPPلا ناPPPPك دقPPPPف ،ةسينكPPPPلا قالPPPPغإو بألا لاقتPPPPعاPPPPب اقلعتPPPPم نوكPPPPي دPPPPق كPPPPلذ نأ تمهPPPPفو
 ناPPPك .عيظف لكشPPPب تمPPPقافPPPت نيPPPموPPPي ذنPPPمو كراعPPPملا نأو ،برPPPحلا نوPPPتأ نPPPم نيPPPحزانPPPلا نPPPم دPPPيزPPPملا لوPPPصو
 نويفحصPلاPف ،انPه ءابPنألا عامPس لالPخ نPم بونجPلا يف يرPجي اPم ليPصافPت فرعPي نأ ناسPنإلا ناكPمإPب
 عم ملكPPتأ ال نأ ينرذPPحو ،ةPPيذPPحألا عملم يقيدPPص ينربPPخأ امPPك ،رابPPخألا طاقتPPلال انPPه نورPPشتني اوPPناPPك
 ةرPPPPم يندوقPPPPت فوPPPPس مهبجعPPPPت ال ةملكPPPPب ينم هوفPPPPت يأ نأو ةبPPPPقارPPPPم انPPPPه ةPPPPحاسPPPPلا نأل ،هيPPPPف قPPPPثأ ال دPPPPحأ
 عستت ةايحPPPPلا يف يتاربPPPPخ تPPPPناPPPPك ..تمهPPPPف يننكلو "مPPPPه" ـب ينعملا نPPPPم يل لقPPPPي مPPPPلو .نجسلPPPPل ىرPPPPخأ
 راطقPلا يف زوجعPلا يبحاPص ناPك يتلا ةظPحللا كلPت ذنPم ،دلبPلا اذPه يف ةايحPلا سPيراضPت مهPفأ تأدPبو
.ناميإلا فعض نع ثدحتي

 ..هPPPPPئاذPPPPPح عيملتب موPPPPPقأ ،يمعب هبPPPPPطاPPPPPخأ ترPPPPPص يذPPPPPلا يكرتPPPPPلا ىلع حابPPPPPص لPPPPPك يف رPPPPPمأ تحبPPPPPصأ
 ..مPPPهاوPPPهو اهPPPباحPPPصأ ىلع فرعPPPتأ اهPPPلالPPPخ نPPPمو ةPPPيذPPPحألا تاPPPكراPPPم عم اهPPPب سأPPPب ال تاربPPPخ يل تراPPPص
 اقPPحال تPPفرPPع ،رPPمألا ئداPPب يف يلع ابPPيرPPغ ناPPك يكرتPPلا ديسPPلا ءاذPPح .ايلPPحم عنصملاو دروتPPسملا فرPPعأ
 ودبPي هدلPج ..ةPياغلPل فيفPخ هنكPل ،نطقPلا نPم طاPبر هPلو قرزأ هPنوPل ةيPكرتPلا ايPلاطPنأ ةنPيدPم يف عونصPم هPنأ

 ينم جاتPPحأ دPPقو .اضPPيأ دولPPجلا ةPPفرعPPم يف يتاربPPخ تعسPPتا دقPPف ،ةPPئاPPملاPPب ةPPئاPPم يعيبط هنكPPل ايPPعانPPص
 .ريغصلا عململا يقيدص تاربخب ةناعتسالا يلع ناك انه ،صاخ شينرول ءاذحلا اذه

 ىلع ايPPPPموPPPPي رPPPPمأ اPPPPنأ .ءاذPPPPح عيملتل يقيقحلا نمثPPPPلا نPPPPم رثPPPPكأ لاPPPPملا يلع قدغPPPPي يكرتPPPPلا يمع ناPPPPك
 ..صصخPملا نمثPلا يأ ،بPسحف بPجاوPلا نوعPفدPي نPيريثPك نكPلو اPمرتحPم اغلبPم عفدPي مهضعPب ،تارPشعلا
 فرعPPت نأ نود مهPPهوPPجو تPPسك دPPق ةPPشاشبPPلا نوكPPت ةنيعPPم ماPPيأ يف الإ كيلPPع نومPPحرتPPي ال ..هينPPج عبر
 .ادPPج ريثكPPلا نوPPلوقPPيو نورPPثرثPPي نPPم اضPPيأ كانPPه نكPPل ،اPPهرارPPسأ لوقPPت سانPPلا لPPك سيPPل .اعبPPط بابPPسألا
 سلPجي ناPك ..اريثPك ملكتPي ال ناPك دقPف يمع الإ .كPلذ بلطتPت يتنهمف ،رPجضتأ الو عيمPجلل عمسأ تنPك
 يف تأدPPPب دPPPق نوPPPكأ ،ضرألا ىلع عفترPPPم رPPPجح ىلع اPPPهدنسPPPي هPPPقاPPPس دمPPPيو لPPPخدPPPملا يف يسركPPPلا ىلع
 رPPPمأ مPPPهأ تPPPقوPPPلاPPPب مازتPPPلالاو ةPPPقدPPPلا نأ تمهفPPPت .ادPPPبأ دPPPعوPPPملا نPPPع رPPPخأPPPتأ ال اPPPحابPPPص ةعPPPباسPPPلا يف يلمع
 ترPPخأPPت دقPPف ،مالكPPلا يف بPPغرPPي ةPPعاPPس يمع اPPياPPصو نPPم ضعPPب تPPناPPك كلPPت .لمعPPلا يف ناسPPنإلا حاجنPPل
:يل لاق ..اريثك امبر ..اليلق ىلوألا مايألا ضعب يف

"تقولا ةقدب مزتلأف حيحص لكشب أدبت نأ تدرأ اذإ"
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 دصقتPPي ال وPPه ..هنPPم ةمكحPPل عمتPPسأ تنPPك موPPي لPPك يفو ..يبلق يف اهلمPPحأ ةتPPفالو اPPفدPPه كPPلذ راPPص
 ..هنPPع الدPPب ملكتPPت يتلا يه ةايحPPلا يف هPPتربPPخ ..ثPPيدPPحلا يف هتقPPيرPPط اهنكPPل اPPياPPصوPPلاو مكحPPلا قالPPطإ
:ةرم يل لاق ،يسفن ىلع دامتعالاب ايقيقح الجر نوكأ نأ ىلع صرحلا ديدش هنأ ترعشو

"ادبأ ءارولل تفتلت ال مامألل ريست نأ تدرأ اذإ"
 ..هدنPPPPPPع ارPPPPPPس حبصت مPPPPPPل يتصق نأ وPPPPPPل ىتح ..يلثم رPPPPPPس هPPPPPPتايPPPPPPح يف نأPPPPPPب سدPPPPPPح ينكلمتي ناPPPPPPك

 ايPPكرPPت نPPم هPPب ءاPPج يذPPلا ببPPسلا ةPPفرعPPمل اPPقوشتPPم تنPPك ..ماPPيألا عم تمهPPف امPPك ءيش لPPك لاPPق جرPPعألاPPف
 رPPPخآ دلPPPب يف لمPPPع يف عرPPPشيو رPPPجاهPPPي اPPPم ناسPPPنإ لعجPPPت يتلا بابPPPسألا يه اPPPم ..انPPPه لمعيPPPل يدلبPPPل
 ىلع بيجPPPي جرPPPعألا ناPPPك بPPPيرقPPPلا يضاPPPملا يف .اهيلPPPع بيPPPجأ نأ دوأ تنPPPك ةريثPPPك ةلئPPPسأ ..هيPPPف حجنيو
 ..ةPPعاجشPPب ةايحPPلا قارتPPخاو ةلئPPسألا نPPم دPPيزPPملا يف ةبPPغرPPلاو سامPPحلاPPب ينألمPPي ناPPك ..يتلئسأ ضعPPب
 يلوPPصو تنPPمدأو ..هPPل ةلئPPسألا هيPPجوPPت نPPع لPPجخأ يننكل ،ةيPPباجPPيإ روPPمأPPب ينرعشPPي يكرتPPلا يمع مويPPلا

 .يلمع يف ةقد رثكأ ريصأو ملعتأو عمسأ يكل ..احابص
 يقيدPص عم ةدPحاو ةPفرPغ نPع ةرابPع ريغPص تيPب يف شيعلPل تلقتPنا دPق تنPك ..ةقPباسPلا ةرتفPلا لاوPط

 لوPصوPلا نكمPي ،دلبPلا طPسوPب يسيئر عراPش يف دPجوPي ..اروجهPم ناPك ..ارPجأتPسم اتيPب نكPي مPل ..عململا
 ناPPك ..لبPPق نPPم هيPPلإ لPPصو دPPق نكPPي مPPل نإ هارPPي الو تيبPPلا اذPPه هPPب رعشPPي دPPحأ ال ..قيPPض قاPPقز ربPPع هيPPلإ
 ةPPPفرغPPPلا فقPPPس حالPPPصإPPPب انمPPPقو اديPPPج هانبPPPضو نأ دعPPPب هيPPPف انكPPPسو ..عململا يقيدPPPص تاPPPفاشتPPPكا ىدPPPحإ
 انمPسرو ..قرزألا نولPلاPب ناردPجلا ءالPط ىلع انلمPعو ،فPيرPخلا يف راطPمألا ءاPم رPيرمتPب حمسي ال ىتح
 انPPضارPPغأ هيPPف انعPPضو اريغPPص اPPبالود انPPيرتPPشاو ..مPPسرPPلا يف انPPتاردPPق انPPبرPPج ..انهبPPشت تانPPئاكPPل الاكPPشأ
 ..ةنPيدPملا يف انPه ريثPك رابغPلاPف رثPكألا ىلع نيPموPي وأ موPي لPك انسPبالPم ريغPن اريPخأ اPنرPص ..سPبالPملا نPم
 ةروPفاPن نPم ءاPملا هيPلإ بلPجن ،بيPباPنأ نود ريغPص مامPح انPل ناPكو ..انتPنوفعPب تومPن داكPن انPك يضاPملا يف
 انلPماعPت طقPف ،اPهردصPم فرعPن ال ..ءيشلا ضعPب ادراPب اPهؤاPم ناPك قاPقزPلا فصتنPم يف ةديعPب تPسيل
 .هللا نم ةمعنك اهعم

 ناPPك ..ثدPPحي امPPب بضتقPPم لكشPPب هربPPخأ تنPPكو ..يتايPPح يف تاريغتPPلا فشتكPPي يكرتPPلا يمع ناPPك
 ..اديPج هPكردPي ناPك اPم رPمأل ريPشأ نأ درPجمبف ،اريثPك رPسفأ نأ ينم بلطتPي نكPي مPلو اديPج ةايحPلا مهفPي
 كPPPلذ ..نكسPPPلا يف يقيفرو عململا يقيدPPPص ىلع ينم فرعPPPتو ..هPPPب رPPPمأ اPPPمل ةهPPPباشPPPم براجتPPPب رPPPم هPPPنأPPPك
:انل لاق ..هاصوأ امك ..اريخ هب يناصوأو ..ةديعبلا تاباغلا نم مداقلا ىتفلا

"ةبوهنملا مكدلب ةدحول اريغص اجذومن نالثمت امتنأ"
 بورPحلا نولعشPي فيPك ..انمهPي ةنPيدPملا يف ةيPلاعPلا ةينPبألا يف رودPي اPمو ةPساسPلا تاPعارPص نكPت مPل

 ،بألاو ةسينكPPPلا عم يتبرPPPجت عجرتPPPسا اPPPنايPPPحأ تنPPPك ..ءاطPPPسبلا سانPPPلا ةايPPPح نوقلقPPPي وأ اهPPPنوئفطPPPي وأ
 ابيPPPط الPPPجر اPPPنوPPPبأ ناPPPك دقPPPف ..يل ةببحPPPمو ةعPPPئار ةPPPبرPPPجت نآلا يل ودبPPPت ..ماPPPيألا كلتPPPل نينحPPPلاPPPب رعPPPشأPPPف
 بألا ةPPبرPPجت رركتPPت نأ فاPPخأ تنPPك هPPتاذ تPPقوPPلا يف ..ةPPصاخPPلا اهفPPيراصPPت اهPPل ةايحPPلا نأ ريPPغ ،اينPPطوو
 نييPPPPPسايسPPPPPلاو ةPPPPPساسPPPPPلاPPPPPب الوغشPPPPPم ودبPPPPPي ال لPPPPPجرPPPPPلا نأ مPPPPPغر ..موPPPPPي تاذ هدقتPPPPPفأ نأPPPPPب يكرتPPPPPلا يمع عم
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 )مPPه( ريمضPPلا اذPPه ..هPPلاحPPل ادPPحأ نوPPكرتPPي ال مهPPنأ ماPPيألا نPPم تملعPPت ينأ ريPPغ ..بورPPحلاو تاPPباختPPنالاو
 فرعPي ناPك عيمPجلا نكPل .ينعملا نPع نوتكسPي ىتح عراشPلا يف هPنولمعتPسي سانPلا ناPك اPم اريثPك يذPلا
 .طبضلاب دوصقملا نم

 مPPPل بألا نكPPPل اهحتفPPPل اوداPPPع يتلا ةسينكPPPلا يف ةالصلPPPل نايPPPحألا ضعPPPب يف بPPPهذPPPي يقيدPPPص ناPPPك
 ..ةينPPPPيدPPPPلا هPPPPسوقPPPPط صوصخPPPPب رPPPPخآلا عم ملكتPPPPي دPPPPحأ ال .دPPPPجسملا يف اPPPPنأ يلصأ اميPPPPف .اددPPPPجم رPPPPهظي
 بPPحأ ال يننأ فرعPPي ..ينقلقي ال يكل ةPPفرغPPلا يف نPPخدPPي ال هنكPPل نيPPخدتPPلا يف ارمتPPسم يقيدPPص ناPPكو
 عراشPلا ةيتPف مPلاPع نPع اPندعتPباو دPطوتPت انتPقالPع تPناPك عوبPسأ ءارو عوبPسأ رورPم عمو ..ناPخدPلا ةحPئار
 لاPPPملا نPPPم اهPPPيرتPPPشن يتلا اPPPيادPPPهلا ضعبPPPب مهيPPPلإ بPPPهذPPPن ىرPPPخأل ةرPPPم نPPPم انPPPك اننكPPPل ..ةيPPPمويPPPلا مهPPPتايPPPحو
 يف ،الثPPم اPPباتPPك أرPPقا نأPPك ةمPPيدقPPلا يتاPPياوPPه ضعPPب هيPPجوPPت يف ةرتفPPلا كلPPت يف تأدPPبو .اPPندنPPع ضPPئافPPلا
 نأ دعPPPب ..يلايلPPPلا يف هتPPPياوPPPه سرامPPPي أدPPPب اPPPقروو الPPPماPPPح ىرتPPPشاو ..مPPPسرPPPلا بحPPPي يقيدPPPص ناPPPك نيPPPح
  ..ةرواجملا تارامعلا ىدحإ نم سوسدم قيرطب ةفرغلل ءابرهكلا انلصوأ

 نأ دعPPPPب ..ةبحPPPPمو صالPPPPخإPPPPب انلمPPPPع ىلع موقPPPPن ..اPPPPنرPPPPهس انPPPPنأ وPPPPل ىتح رPPPPكابPPPPلا رPPPPجفلا يف ظقيتPPPPسن
 ىلإ ..رPخأPتأ ال ..يكرتPلا يمع ىلع ةداعPلاPك رPمأ ..بPئادPلا لمعPلا ريPغ ىرPخأ عتم انPتايPح يف تحبPصأ
 زPPهتنا امPPنأPPك ..يب شرPPحتيل افPPقاو نPPيدبPPلا لPPجرPPلا ناPPك ..هدPPجأ ملPPف تلPPصو يذPPلا حابصPPلا كPPلذ ءاPPج نأ
 تكحPPضو ةPPفرطPPلاPPب اعبPPشم ودبPPي ،اPPناركPPس سيPPلو حابصPPلا يف هيPPعو لPPماكPPب وPPهو هPPشرPPحت نكPPل ..ةPPصرفPPلا
 ..ةداPPع هعPPم ثدPPحتأ ال اPPنأPPف ..رPPخآ ادعPPب لPPجرلPPل نأ تفشتPPكا ..جعزPPنأ نأ نPPم الدPPب مويPPلا كPPلذ يف اريثPPك
 هديPس عم يتقالPع نأ فرPع نأ ذنPم رذPحب يعم لPماعتPي وPهو ..ينع يكرتPلا هدعPبأ يذPلا ليلPلا كPلذ ذنPم
 .ائيشف ائيش دطوتت تأدب لمعلا يف

:لاؤس ىلع بيجي نأ نم الدبو حابصلا كلذ يف

"؟يمع نيأ"

:الئاق در
"!ذيذل اي دلو اي"
 نوكيPPPPل هديPPPPس بايPPPPغ ةPPPPصرPPPPف زPPPPهتنا هPPPPنا ودبPPPPي ،الاPPPPب مهPPPPل يقلي ال سانPPPPلا ماPPPPمأ تارابعPPPPلا قلطPPPPي ناPPPPك

 نوPتأPي مهتPيأر اPم اريثPك نPيذPلا نPئاPبزPلا نPم ناPك ،اسPماPه مPهدPحأ يل لاPقو ..ايلPسمو افيطPل نكPلو ائPيرPج
 نPPPم ائيPPPش كلمPPPي ال وPPPه ..ائيPPPش لعفPPPي ال هنكPPPل مالكPPPلا ديجPPPي هPPPنإ" :حابصPPPلا يف اPPPمرواشPPPلا لوانتPPPل ايPPPموPPPي
 .."هعم هب ظفتحي اذهل رسلا اذه كردي يمع نأ ودبي" :اكحاض يسفنل تلقو ."ساسألا

 غرفPت دPق ناPك ..هنPع تاقيلعتPلا عامسPب ىلPستيو ..نPئاPبزPلا بPعادPي وPهو ةئPيذبPلا هPتاكPن عرPفأ نأ دعPب
:يلاؤس ىلع ةباجإلل

"يئاذح يل عملتل لاعت ..انه كلملا انأ ..مايأ ةدع دعب دوعيسو رفاس كمع"
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 ةPPيذPPحأ يدPPترPPي ال هPPنأ فرPPعأ اPPنأ ..لبPPق نPPم هPPئاذPPح عيملتب تمPPق نأ يل ثدPPحي مPPل ،حزمPPي هPPنأ تننPPظ
 ال اذPPهو رمنPPلا دلPPج نPPم عونصPPملا يدلبPPلا ءاذPPحلا لضفPPي وPPه ،عيملتلل جاتحPPي يذPPلا عونPPلا نPPم اPPساPPسأ
 هذPPPه يف نكPPPل ..لفPPPسأ نPPPم ءرملPPPل هبتPPPنا اPPPم لوأ ينلعجي لاجPPPملا اذPPPه يف يلمع ..شيPPPنرو يأل جاتحPPPي
 َقرزأ ءاذPPPح سبلPPPي ناPPPك هPPPنأ دPPPجأل تPPPهبتناو ..كحضPPPملا هPPPمالكPPPب نPPPيدبPPPلا ينلغش دقPPPف ..يلع تPPPتاPPPف ةرPPPملا
 ةقيPPقرو ةلPPيوPPط يكرتPPلا مدقPPف ..ساقPPملا فلتخPPم هنكPPل ..هسفPPن ديسPPلا ءاذPPح ناPPك امPPبر ..طاPPبر هPPلو هديسPPك
 أدPPبأل ،ضرألا ىلع تسلPPجو .اريثPPك لPPكأPPي هPPنأ ودبPPي ..مPPحشلاPPب ةئلتمPPمو ادPPج ةضPPيرPPع نPPيدبPPلا مدPPق امنيPPب
 ..ءاذPPPPPحلا عيملت نPPPPPم تيهتPPPPPناو ..هديجPPPPPي نأ نود هرود لثمPPPPPي ،ديسPPPPPلا يسرPPPPPك ىلع وPPPPPه سلPPPPPجو ..يلمع
 نوكحضPPPي نPPPئاPPPبزPPPلا ناPPPك ..يصيمق بيPPPج يف هرPPPشحو .ً.اهينPPPج معPPPن ..الPPPماPPPكً اهينPPPج هبيPPPج نPPPم جرPPPخأو
 ةPPعاPPس تاPPمدقPPم نود ناكملPPل داPPع ءودPPهلا نكPPل .مهPPل ةيلPPسم تدPPب يتلا ةيPPحرPPسملا نودPPهاشPPي مPPهو ةدPPشب
 ةرونPتو ةططPخم ءارضPخ ةزولPب يدPترPت تPناPك ..اPهرمPع نPم سPماخPلا دقعPلا يف ودبPت ،ةبيهPم ةديPس تلPخد
 رطعPPPب وتلPPPل لوسغPPPم ،دودPPPحلا دعPPPبأ ىلإ مراPPPص هنكPPPل ايهPPPب اههPPPجو ادPPPبو ..اPPPمامPPPت ءاضيPPPب اهيتبPPPكر ىلعأ
 يف ةليمPPج تPPناPPك اهPPنأ ودبPPي ،لوطPPلا ةطPPسوتPPم تPPناPPك .نيPPتريغPPص نيPPتوارمPPح اPPهاتفPPش تPPناPPك اميPPف حاوPPف

 رأ مPPل يننكل هتيPPب يف مويPPلا كPPلذ تPPب يننأ حيحص .هPPبراPPقأ نPPم وأ يكرتPPلا ةPPجوز اهPPنأ تنمPPخ .اPPهابPPص
 ..انPه براPقأ وأ ءانPبأ وأ ةPجوز لPجرلPل ناPك نإ فرPعأ ال ..طPئاحPلا ىلع ةقلعPملا ةروصPلا كلPت ىوPس ادPحأ
 .يقح نم سيلو لأسأ ملو فرعأ ال

 اديPج مهPفرPعأ تPب .ادPج مرتحPم ،رPخآ ناسPنإ ىلإ لوحPت دPق نPيدبPلا ناPك ةيPكرتPلا ةديسPلا لوPخد عم
 يتلا .ةيPPكرتPPلا ةمعPPلا عم بدألا ةPPياPPغ اPPبدؤPPمو انيكسPPم ودبPPي نآلا هPPنإ .ليثمتPPلا يف نوPPعراPPب انPPه سانPPلا
 تارظنPPPلا نوسلتخPPPي نPPPئاPPPبزPPPلا ناPPPك .ماPPPع لكشPPPب عضوPPPلا ىلع تPPPنأمPPPطاو لPPPحملا ىلع ةرظPPPن ءاقPPPلإPPPب تPPPماPPPق
 يذPلا ءاوهPلا فيكPم تحPت ،لPخادPلا يف ريبPك يسرPك ىلع تسلPج دPق تPناPك .اضPيأ اPبدأPت نودبPيو اPهوحPن
 تPعرPش .رPتاPفدPلا نPم ةPعومPجمب تكسPمأو معطPملا نPم ةريغصPلا ةيلPخادPلا ةPلاصPلا ىلع ةوقPب برضPي ناPك
 رداPPغأ نأ تررPPق .ةيPPمويPPلا تاPPباسحPPلا ةعPPجارمPPب موقPPت اهPPنأ ودبPPي .صاPPصر ملقPPب طيطPPختلاو اهبيلقPPت يف
.يمع رفاس نيأ ىلإ فرعأ نأ لبق

 رثPPPكأ نPPPيدبPPPلا ناPPPك .دعPPPب دعPPPي مPPPل هPPPنأ ينعي اذPPPه ،ادوPPPجوPPPم ديسPPPلا نكPPPي مPPPلو تدPPPع يلاتPPPلا مويPPPلا يف 
 اذPه يعم امPيرPك ناPكو .اقبPسم دعتPسي اذPهل تPقو يأ يف ةيPكرتPلا ةمعPلا لوPصو عقوتPي هPنأ ودبPي ابPيذPهت
 تايPPضرألا عيملت يف هPPتدPPعاسمPPب موPPقأ نأ ينم بلPPط .هءاذPPح هPPل عملأ يكل ديسPPلا رود سرامPPي مPPل مويPPلا
 بPPجاوPPلاPPب تمPPقو عناPPمأ مPPل ،معطPPملاPPب ةPPفاظنPPلا ىوتPPسم نPPع ةيPPضار ريPPغ ةديسPPلا نأل ةيلPPخادPPلا ةPPلاصPPلاPPب
 تPناPك اPهدعPبو .معPلا اPياPصو ىدPحإ هذPه ،هPب موPقأ اPم بPحأ نأو يلمع يف قPقدأ نأ بPحأ .ديPج لكشPب
 ؟ليمPPPPج كطPPPPخ لPPPPه نPPPPيدبPPPPلا ينلأPPPPس نأ دعPPPPب ..تاتPPPPفالPPPPلا ضعPPPPب طPPPPخب موPPPPقأ نأ ينرظتنPPPPت ىرPPPPخأ ةمهPPPPم
 .كPلذ تبلPط ةديسPلا نإ يل لاPق .ةيبيPحرPت تارابPعو راعPسألاPب ةمPئاPق يوتحPت ةيPقرو تاتPفال .معنPب تبPجأPف
 طPPPخبو ينبلا نولPPPلاPPPب ةرPPPهازو ةقمنPPPم تPPPناPPPك تارابعPPPلا لPPPمأPPPتأ ءارولPPPل تدPPPعو ،ديPPPج لكشPPPب ةمهPPPملاPPPب تمPPPق
.ضيرعلا ينيشلا
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 .سPPPمألا فالخPPPب حابصPPPلا اذPPPه ةPPPحاوPPPف ةحPPPئار اهPPPل تPPPناPPPك ،اءودPPPه رثPPPكأ ناكPPPملا أدPPPب ،ةديسPPPلا تلPPPصو
 يكل اقبPسم كPلذPل هبتPنا مPل يننكل .ادPج ليمPج يطPخ .اهينيPع يف حرفPلا تPيأرو ،ةPقدPب تاتPفالPلا تلPمأPت
 اذPهب ماPق نمPع نPيدبPلا تPلأPس .ةدPشب عمالPلا يلPخادPلا طالبPلا عم كPلذPك تفPقوPت .ديفPم ءيش يف هفPظوأ
:يل تلاق ،يسأر تأطأطو لجخلاب ترعش ..يوحن راشأ ،بيطلا لمعلا

"؟لمعت اذامو كمسأ نم ..دلو اي انه لاعت"
 يننأل يدPPلاو تيPPب نPPم تPPبرPPه يننإ اهPPل لوPPقأ لPPه .اهPPل اPPهراصتPPخا يناكPPمإPPب سيPPل ةلPPيوPPط ةصPPق كلPPت

 ال يبأ ىتح .كانPه شيعلPل دوPعأ نأ عيطتPسا ال يننكل يتوPخأو يمأ بPحأ يننأو ..هيPف ةايحPلا تPهرPك
 يتايPPح يف ةPPلوهجPPم ةرPPماغPPم ،رPPخآ ءيش لPPجأ نPPم بحPPلاPPب تيحPPض .هPPهرPPكأ يننأPPب مزPPجأ نأ عيطتPPسا
 هPPب يناذPPغ يذPPلا لPPمألاو روعشPPلا كPPلذ .اهPPل ةمهPPمو ةددPPحم ةجيتPPن ىلإ يأ .موPPي تاذ اهيPPلإ لPPصأ فوPPس
 عم اهتPعرتPخا يتلا ةPفرغPلا كلPت يف مونلPل دلPخأ ةPعاPس يتدPحو يفو يسفن عم رعPشأ اPنايPحأ ..جرPعألا

 نPPPم عوPPPن نايPPPحألا ضعPPPب يف ينباتنPPPي ،ةبPPPيرPPPغ ةنيPPPط نPPPم عونصPPPم ساPPPق نPPPئاPPPك يننأ ..عململا يقيدPPPص
 يف توPPPص كانPPPه ..عيطتPPPسا ال يننكل .مهيPPPلإ دوPPPعأ نأ بجPPPيو يلPPPهأ قPPPح يف ئطPPPخأ يننأPPPب روعشPPPلا
 يف نمكPPي يذPPلا ساسPPحإلا .يلPPخادPPلا يتوصPPل الإ عمتPPسأ الأ ينربخPPي .ال يل لوقPPي يندراطPPي يلPPخاد
 .رخآ دحأ ال .انأ نوكأ نأب يحور نم لوهجم عقوم

 بPPهذأ نأ لبPPقو اديPPج اعملPPم حبصأ نأ لبPPق ،عراشPPلا دالوأ نمPPض هيPPف تنPPك يذPPلا مويPPلا كPPلذ رPPكذPPتأ
 سلPPجي ناPPك ،اريبPPك ارتPPفد لمPPحي ناPPك ،هسفPPن ّمسPPي مPPل ،ءاضيPPب ةPPلذPPب يدPPترPPي لPPجر ءاPPج دPPق ناPPك ،ةسينكلPPل
 نPPع ينلأPPس .مهعPPم سلPPج نPPيذPPلا نPPم ادPPحاو تنPPك .هرتPPفد يف ءايPPشأ بتكPPيو مهعPPم ثدPPحتي ةيبصPPلا عم
:هتربخأ ،انه يب ءاج يذلا ببسلا

"ينبجعت ال انتيب يف ةايحلا ..انأ نوكأ نأ ديرأ"

:قرولا ىلع بتك ام بتكو ،يتصق عمس نأ دعب يل لاق
 كPPPيدPPPل تPPPنأ ..مهPPPل لPPPهأ ال ..رPPPسأ الPPPب مPPPه ةيبصPPPلا ضعPPPب كPPPلوPPPح رظPPPنأ ..؟يفكي كPPPلذ نأ دقتعPPPت لPPPه"

..نونح مأ بلق كيدل ..لهأ
 ىلع ردPقأ ال ..رPخآ ءيشب ضبنPي ناPك يبلق نكPل ..ةعنقPمو ةيقطنPم ودبPت تارربPم يف درPسي رمتPسا

 سلPجي يذPلا لPجرPلا اذPه رPتوPي ال نأPب ..يماPمأ لثمتPت ةالخPملا بPحاPص لPجرPلا ةروPص تPناPكو ..هPب مكحتPلا
 يف ناعجشPلا" ينربخPي وPهو جرPعألا ناسلPب ملكتPي هPتوPص ناPك .ةايحPلا يف يتلPحر شوشPي وأ ،يماPمأ
 اضPقانتPم ودبPي كPلذ ناPك ."ءيش لPك تPسيل اهنكPل ةPيرورPض ةفPطاعPلا ..فPطاوعPلا مهقلقPت ال مPلاعPلا اذPه
 ىوPPس ركفPPت ال ةاقنPPملا يحور نكPPل .حورPPلا يقنت ةالصPPلا نأ فرPPعأ .ايPPموPPي اهيلPPع يصرPPحو يتالPPص عم
 ةمPPPئاPPPغ يل ودبPPPت يمأ ةروPPPص ىتح .ريمضPPPلا يف زPPPخو يأPPPب سPPPحأ ال ،سPPPمألا ىلإ رظنPPPت ال لبقتPPPسملاPPPب
 .اهيف مكحتأ نأ نود ترطقت يعومد نأ مغر ،اهعامجتسا ىلع ردقأ ال نآلا

:عململا يقيدص يل لاق
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"..ةيسفن خورش نم يناعن اننأ نومعزي ..انجالع يوني يناسفن بيبط هنإ نولوقي"
 ايمPيداPكأ هسفPن ىمسي مهضعPب ىرPخأل ةرPم نPم انPه نوPتأPي ،نوريثPك هPلاثPمأ نأ ةيبصPلا نPم تملPعو

 ةيثحPPPPب تاPPPPسارد يرPPPPجي ةPPPPصاPPPPخ ةدايPPPPع يف رPPPPخآو يسفنلا ىفشتPPPPسملا يف اروتPPPPكد رPPPPخآو اصصختPPPPم
 سانPPلا نPPم اريثPPك نأ نوPPفرعPPي ..ءيش لPPك نوPPفرعPPي انPPه نايبصPPلا ناPPك ..ةيبنPPجأ ةمظنPPمل نمثPPلا ةPPعوPPفدPPم
 مPPPهرPPPتاPPPفدPPPب نيPPPمداقPPPلا ءالؤPPPه ضعPPPب ناPPPكو .رPPPخآ فدPPPه يأل ال لاPPPملا لPPPجأل ،ةئيPPPند ضارPPPغأل مهPPPب نومتPPPهي
 نولPPكرPPي نPPمو نوردقPPي نPPمو نوPPمرتحPPي نPPم نوPPفرعPPي ةيبصPPلاPPف ..اديعPPب يمرPPلاو برضلPPل اPPنايPPحأ نوPPضرعتPPي
 .اضيأ

 ةيPPPPحانPPPPلا نPPPPم لمتكPPPPم ريPPPPغ نPPPPئاPPPPك يننأ ةتPPPPقؤPPPPملا دقعPPPPلا ضعPPPPب يناسفنPPPPلا بيبطPPPPلا ةصPPPPق ّيف تPPPPكرPPPPح
:ةوقب يوحن رظنو هرتفد ىوط نأ دعب لجرلا يل لاق ..ام للخ نم يناعأ يننأ وأ ةيسفنلا

 ال ..ةيصخشPPPPلا يف ماصفPPPPنالا الو دPPPPحوتPPPPلا وPPPPه سيPPPPل ..يدPPPPلو اPPPPي ضPPPPماPPPPغ ضرPPPPم نPPPPم يناعPPPPت تPPPPنأ"
 يربتخPم ىلإ ادPغ يعم يتأPت لPه ..قيPقدتPلاو ليلPحتلا نPم دPيزPملا ىلإ جاتPحأ اPنأPف هرPسفأ نأ عيطتPسا
.."ايوس رمألا ىرن يكل

:ههجو يف تخرص
.."!اضيرم تسل"
 هPPنأ ودبPPي ،ةقPPيرطPPلا هذPPهب يبصلا هضPPيرPPم بPPطاخPPي اصصختPPم هسفPPن يمسي بيبPPط نPPم تPPبرغتPPسا

 دعتPبا نأ درPجمبو اضPيأ اPنأ ..ضPماغPلا ضرPملا اذPه ةهPجاوPم نPم لPجخي ..ةيسفPن ةPمزأ يناعPي يذPلا وPه
 هPPPجاوأ نأ يتعاطتPPPساPPPب سيPPPلو ايلعPPPف ضPPPيرPPPم يننأ ودبPPPي ..حضاو يريتPPPسه لكشPPPب خرPPPصأ تنPPPك ينع
 نولPم اريبPك ارتPفد لمPحي ضPيرPم .اضPيأ يسفن ضPيرمPك هسفPن ملكPي هPكرPتأل هنPع تدعتPباو ..كPلذPب يسفن
 يف رPPجح ىلع سلPPج دPPق نوكPPي نأ دعPPب ،بPPشخلا راجPPن لثPPم ،ىرPPسيلا هPPنذأ ىلع هعضPPي ملPPقو فالغPPلا
 .اقلطم ءيشاللا وأ هيضام يف امبر المأتم عراشلا

 امPك نكPل .ىلوألا ةلPهوPلا ذنPم يل تدPب امPك ةبيPط تPناPك ةيPكرتPلا يتمع ..اPهراوجPب ةديسPلا ينتسلPجأ 
 رPئامPض ال ةنPيدPملا هذPه ناكPس ..سكعPلا ثدPحي امPبرPف ..تارارقPلا ذاخPتا يف لجعتPسا الأ بجPي تدوعPت
 دقPPPف ،هلPPPسغأ وأ هصPPPقأ اPPPم اردانPPPف دعجPPPملا لPPPيوطPPPلا يرعPPPش ىلع اPPPهدPPPي تررPPPم ..نايPPPحألا بلPPPغأ يف مهPPPل
 ..لمقPPلا ىلع صصلتPPي يذPPلا ةPPسردPPملا رPPيدPPم دPPجوPPي ال انهPPف ،ةدلبPPلا ترPPجه نأ ذنPPم ايPPئاقلPPت ومنيPPل هتPPكرPPت
 دPPق ناPPك ةأجPPف ..راذPPنإ قPPباPPس نود اPPمامPPت يرعPPش نPPم برPPه لمقPPلا نأ امPPك .ابPPجاو رعشPPلا صPPق نوكيPPل
  ..ةليل تاذ ىفتخا

 ،يمأ نضحPPPل بPPPيرغPPPلا قايتPPPشالا نPPPم عونPPPب اهعPPPم ترعPPPش يدPPPخ ىلع ةلبPPPق تعبPPPط دPPPق اضPPPيأ تPPPناPPPك
 تPPناPPك ..ينلمأتPPت تفPPقو ،اليلPPق ءارولPPل ينتحازأ .يرPPجحم رداغPPت عوPPمدPPلا ىرأ ال ىتح تكPPسامPPت يننكل
 فرPعأ ال اPنأو ..وPه هPنأPك ..وPه هPنإ لوقPت اهتعمPس ..معطPملا يف نPيذPلا سانPلاPب ةلPفاPح ريPغ اهسفPن ملكPت
 ،اPPم ناسPPنإ هبPPشأ امPPبرPPل ،هنPPع ثدPPحتت يذPPلا اذPPه وPPه نPPم ..طبضPPلاPPب ةصقPPلا يه اPPم ،ىزغPPملا مهPPفأ الو

:ينتلأس .اهتايح يف ام يبص
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"؟تنأ لامشلا لئابق يأ نم"
 لوقPت ةراPت ..اهPل يمتنن ةنيعPم ةليبPق نPع ثدPحتي يدPلاو تعمPس نأ يل ثدPحي مPل ..فرPعأ ال ..ةليبPق

 نPPPيأ فرعPPPي ال يدPPPلاو ..يبأ نPPPم اPPPضايPPPب رثPPPكأ اهPPPترPPPشب يمأ ..رصPPPم فاPPPيرأ نPPPم اوؤاPPPج انلPPPهأ نأ يمأ
:اهل تلق ،باوجلا فرعأ مل .هذهك رومأ نع ثدحتي يكل تقولا هيدل سيلو هبصم الو هعبنم

"فرعأ ال ..يتديس فرعأ ال"

:يل حضوأ ،ةديسلاو ينيب راوحلل صصلتي ناك ،كلذ هنم بلطي نأ نود نيدبلا لخدت

"ايكرت ىلإ مهروذج دوعت براقأ كيدل له دصقت"
 امPPبرو ..احيحPPص كPPلذ نوكPPي امPPبر ..اهPPتايPPح يف ايPPكرPPت ايبPPص هبPPشأ ابPPيرقPPت اPPنأPPف ،رPPمألا مهPPفأ تأدPPب

 يتفرعPPPم لالPPPخ نمPPPف ..كانPPPه روذPPPج مهPPPل يبراPPPقأ نأ يعدتPPPسي هبPPPشلا اذPPPهو ..ةPPPباPPPجإ يدنPPPع سيPPPل ..ال
 اوPPجرPPخ نPPيذPPلا كارPPتألا ةطPPساوPPب ةرمعتPPسم تPPناPPك ةنPPس ةPPئاPPم لبPPقو اPPندلPPب نأ ملPPعأ ةPPسردPPملا نPPم خيراتPPلاPPب
 نPPPم اضعPPPب نأو ..سرادPPPملا يف كPPPلذ انPPPل نوPPPلوقPPPي ،يدPPPهملاPPPب بقلPُPPي رPPPئاPPPث لPPPجر مPPPهدPPPض اPPPهداPPPق برPPPح دعPPPب
 .كلذ ينعت امبر ..مويلا ىلإ تشاعو تبجنأو تجوازتو دلبلا رداغت ملو تيقب ةيكرتلا رسألا

 وPه يذPلا كPلذ نيPبو ينيب ةPقالعPلا رPسل ،يتاذ عم فاشتPكالا ةPلواحPمو ليلPحتلا يف اتPقو قرغتPسا مPل
 اهبنPPPم ،يرPPPهظ ىلع فطلPPPب نكPPPلو نPPPيدبPPPلا ينبرPPPض ةPPPعاPPPس ،ةوقPPPب جرPPPعأ ةأجPPPف تزفPPPق نأ ىلإ ..ينهبPPPشي
 ةقلعPPم ةريبPPك ةروPPص كانPPه ..اهعPPقوPPتأ مPPل يماPPمأ ةأPPجافPPم ةمPPث تPPناPPك ..طPPئاحPPلا هاجPPتاPPب رظPPنأ نأPPب ياPPيإ
 يبص اهيPPف فقPPي ..اهيPPف تمPPن يتلا ةPPفرغPPلا يف يكرتPPلا تيPPب يف اهتPPيأر يتلا كلPPت مPPجحب طPPئاحPPلا ىلع
 ءاضيPPب ةPPلذPPبو ءاضيPPب ةيPPقاPPط يدPPترPPي ،ةPPفرPPخزPPم ةركPPب اPPهالPPعأ يف ةPPقوزPPم اصPPع ىلع ادنتPPسم تابPPثو ةقثPPب
 نPPم ةروصPPلا هذPPهل هبتPPنا مPPل اذاPPمل ..اPPمامPPت ينهبPPشي لPPب ..بPPسحف ينهبPPشي ال ..اPPنأ هPPنأ ..ةليمPPج ،اضPPيأ
 اهPPتارظPPن لقنPPت تفPPقو دPPق ىرPPخألا يه ةديسPPلا تPPناPPكو ..؟ةيPPضاPPملا روهشPPلا لاوPPط انPPه تPPناPPك اذإ ..لبPPق
:يل لوقت يهو ..ادج اريثك ينضتحت نأ لبق ،اريثك اهعومد تضافو ..ةروصلاو ينيب

"يدلو ..يدلو"
 نPباو اهنPبا هPنا ..ةروصPلا يف يذPلا اPهدPلوPب قلعتPي رPمألا نأ تمهPفو ..اهعPم تيكPبو يسفن كPلامPتأ مPل

 يهابتPPنا مدPPع ببPPسب عشقنت مPPل يتريPPح نكPPل ..لPPيوPPط تPPقو ذنPPم يب متPPهي ببPPسلا اذPPهلأ ..يكرتPPلا معPPلا
 هنPظأ ال ..اهPل يهابتPنا تفلPيو الثPم جرPعألا اهPل هبتنPي مPل اذاPملو ،لبPق نPم ةدوPجوPم تPناPك نإ ةروصPلا هذPهل
:دعب اميف نيدبلا تلأس دقف ينقلقي ناك لاؤسلا نألو ..رمألا اذه توفيس ناك

"؟ليوط نمز ذنم ةدوجوم تناكأ"
:يل لاقو مستبا

"؟تام نأ ذنم ينعت مأ ..ناتنس .. ةنس ..ناموي موي ؟ليوطلا ردقي مكب ..ليوط"
 :تلقو ..يلاؤس ىلع باجأ دق نكي ملو حضاف لكشب كحضو
...يه اذهل ..هاي ..؟تام مك ذنمو ..تام وه نذإ"
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 لPحملا نأ ةPصاPخ ..هPبدأ ةلقPل داPع دPق ناPك ،تPجرPخ دPق ةديسPلاPف ،ملكPتأ ينكرتPي مPلو نPيدبPلا ينعطاPق
 نPم تPبرPهو ةوقPب هتمكPل ..اددPجم يرPهظب قصتلPي نأ داPك ،نPئاPبزPلا نPم راهنPلا فصتنPم يف ابPيرقPت ولPخي
 ةديسPPPلا رPPPعاشPPPم نأ امPPPبر ،رربPPPم ريPPPغ يسفن قPPPهرPPPب رعPPPشأ تنPPPك ثيPPPح ةPPPفرغPPPلا ىلإ لPPPحملا نPPPمو هPPPماPPPمأ
 املثPPPم ينتدقتPPPفا دPPPق نوكتPPPس يهف ..دPPPيدPPPحتلاPPPب يمأ ىلإ لPPPهألا ىلإ نينPPPح هPPPنأ وأ ..يف ترPPPثأ ةيPPPكرتPPPلا
 ببPPسب تاPPم لPPه ؟يرمPPع يف ايبPPص تاPPم لPPه ..تاPPم فيPPك ركPPفأ تPPحرPPسو ..اPPهدPPلو دقتفPPت ةديسPPلا هذPPه
 بPPPPحاPPPPص يقيدPPPPص زوجعPPPPلا ىرأ نأ يدوPPPPب ناPPPPك ..قيمPPPPع موPPPPن يف تPPPPقرغتPPPPساو ..؟تاPPPPم فيPPPPك مأ ضرPPPPم
 الإ ظقيتPPسا مPPل ..ثدPPحي مPPل كPPلذ نكPPل ..هPPل اقPPيدPPص ضيPPبألا هرعPPش ىلع ريسPPي لمقPPلا ىرأ نأ ..ةالخPPملا
 وأ ..اPPنأ يننأPPك ..ينمسر دPPق ناPPك ةرPPملا هذPPهو ..هPPتاPPحوPPل نPPم ةدPPيدPPج ةPPحوPPل لمكPPي يقيدPPص ناPPك ..ارPPجف
 يكل ةPPPحولPPPلا هنPPPم بلPPPطأ نأ ةركPPPف ينتءاPPPجو .معطPPPملا يف هPPPتروPPPص تقلPPPع يذPPPلا يكرتPPPلا يبصلا يننأPPPك
 .ثدح ام اذهو .يل اهمدقيس هنأ ملعأ تنك ،ةديسلل اهيدهأ

 ،ريبPPPك باPPPحرتPPPب ينلبقتPPPسا ،هرفPPPس نPPPم ،داPPPع دPPPق يكرتPPPلا يمع ناPPPك ،معطPPPملا ىلإ لوPPPصولPPPل تPPPعرPPPسأ
 ناPPك هPPنأو اهمPPسر يذPPلا وPPه يقيدPPص نأ هPPتربPPخأ ،ينركPPشو ،يلوفPPط حرفPPب اهيPPلإ رظPPن ،ةPPحولPPلا هPPل تPPمدPPق
:يل لاق ،سمألاب انه تناك يتلا ةديسلل اهيدهأ نأ ضرتفملا نم

"..كقيدصو كركشن نحنف يل وأ اهل تناك اذإ"
 .هفPPصو امPPك ديعسPPلا ربخPPلاPPب هتPPجوز ملكPPي ناPPك ،تيبPPلاPPب تPPباثPPلا نوفلتPPلا نPPم ايفPPتاPPه الاصPPتا ىرPPجأو

 نإ ةPPطاسبPPب يلع در .لبPPق نPPم اPPهرأ مPPل يتلا ةروصPPلاPPب يتأPPجافPPم ةصPPق هPPل تيكPPح ،اPPيوPPس اPPهدعPPب اPPنرPPثرPPث
:يل لاق ،ناسنإلا ةايح يف يداع لكشب ثدحي اذه

 ناسPPنإلا ةايPPح كPPلذPPك ..ددPPحملا تPPقوPPلا يف الإ ..الاPPب اهPPل يقلن الو انPPلوPPح نوكPPت ءايPPشألا نPPم ريثPPك"
"ملاعلا يف ماع لكشب هتاربخو

 اذPPPPه كرPPPPتأ نأ ترPPPPثآ يننكل ..ينبحي هPPPPنأل ينبحي مأ هنPPPPبا هبPPPPشأ يننأل ينبحي وPPPPه لPPPPه هPPPPلأPPPPسأ مPPPPلو
 وهPف الثPم هنPباPك ينبحي نكPي مPل اذإ هPنأ كPش نPم سيPلو ..يعم بيPط لPجرPلاPف ..هPل ٌجرPح هيPف نأل لاؤسPلا
  ..ريبك لكشب ينردقي لقألا ىلع

 تلPPطأ يتلا هنPPبا ةصPPقو ..اPPندالبPPل يتأPPي هلعPPج يذPPلا ببPPسلا ..هتصPPق عامسPPل اPPقوشتPPم لازأ اPPم تنPPك
 هPنأ وPل امPك ودبPي يتفلا اذPه نأل ،ربPكأ ةPجردPب نآلا ينمهت يهف ..يل ةبPسنلاPب ريثPم رPمأPك ةهPجاوPلا ىلع
 ..وتلPPل ومنPPي داكيPPل وأ ريغPPص هPPبراPPش ..ليلقPPب ينم لوPPطأ ناPPك ..دPPيدPPج نPPم هPPتروPPص لPPمأPPتأ تPPحرو ..اPPنأ
 هPPPل تطقتPPPلا ةPPPعاPPPس هيPPPف ركفPPPي ديعPPPب ءيش ىلإ رظنPPPي هPPPنأPPPك ..ةPPPبارPPPغ ناعشPPPت ..الامPPPج ناتPPPخراPPPص هانيPPPع
 ال اPPسوملPPم هلملمPPت ودبPPي ،ديسPPلا لوPPصو نPPم قPPياضPPت دPPق ناPPكو ،ةسلPPخ ّيلإ رظنPPي نPPيدبPPلا ناPPك .ةروصPPلا
 نPPPم بلطPPPب ءايPPPشألا ضعPPPب بPPPترأ ..معطPPPملا يف يموPPPي فصPPPن تيضPPPقو ،هتPPPيؤرPPPل نينيPPPع نPPPم رثPPPكأل جاتحPPPي
 يف دPعاPسأ نأ نكمPي يننأ فشتPكا .اهPب داPشأ لامPعأ نPم ،هPبايPغ لالPخ هPب تمPق اPم فرPع يذPلا ،يمع
 لاعPت يل لوقيPل ةبPسانPملا ةظPحللا نPع ثحبPي ناPك هنكPل كPلذ فرعPي امPبر .ىرPخأPب وأ ةقPيرطPب انPه لمعPلا
.ةئيند تناك هفادهأ نأ ول ىتح ،كلذل لصوأ يذلا طيخلا وه نيدبلا ناك .انعم لمعتل
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:يكرتلا يمع ينربخأ

"بلطلا اذه رخأت دقل ..معطملا يف انه انعم لمعتس مويلا ذنم"
 ناPPPك ..يعم لمعPPPي نأ هنPPPم بلPPPطأ يذPPPلا اPPPنأ يننأ وPPPل امPPPك يحوPPPت ةقPPPيرطPPPب ..مPPPج بدأPPPب ملكتPPPي ناPPPك

 ..هديPPس رارPPق نPPم هرPPعاشPPم ةعيبPPط دPPيدPPحت ىلع ارداPPق نوPPكأ نأ نود ..تارظنPPلا سلتخPPي لازPPي ال نPPيدبPPلا
 يننأ هPPPتربPPPخأو ..يقيدPPPص عم ةPPPكرتPPPشملا يتفرPPPغ ىلإ مويPPPلا ةPPPياهPPPن يف ترداPPPغو .!ال مأ هPPPل برPPPط وPPPه لPPPه
 اPPمل اPPحرPPف ناPPك ..هعPPم لمعPPلا يل بPPتر يمع نأو ..ةPPيذPPحألا عيملت يف لمعPPلا كرتPPل رطPPضأPPس مويPPلا ذنPPم
 هPل تدPكأ يننكل .ثدPح اميPف ارPشابPم اببPس نوكPي دPق يل هادPهأ يذPلا مPسرPلا نأ اريثPك هPتركPشو ،ققحPت
 تPPPقوPPPلا يف رذتPPPعا فوPPPس يننأ امPPPك ،عوPPPضوPPPملا اذPPPهل قرطتPPPي مPPPل يمعف هعPPPم انPPPه ينكس كرPPPتأ نPPPل يننأ
.هدحو يقيدص كرتأ نل .كلذ يلع ضرع ول نهارلا

 مPلاPع تPعدو دPق تنPك ..معطPملا يف يكرتPلا يمع عم يلمع ةPيادبPل لوألا مويPلا ..دPيدPج موPي رPجف يف
 يفو يمع ءاذPح عيملت ىلع حابPص لPك صرPحأ نأ دPحاو رPمأPب تظفتPحا يننأل ..ايPئاهPن سيPل ةPيذPحألا
 .اهPفرPعأ ال بابPسأل ديسPلا بيغPي ةPعاPس تارPملا ضعPب يف هسبلPي ناPك يذPلا نPيدبPلا ءاذPح تارPملا ضعPب
 ال روPمأ يف لPخدPتأ الأ تدوعPت دقPل ،هPلأPسأ نأ يل نكPي مPلو ..دوعPيو دلبPلا جراPخ تارPم رPفاسPي ناPك دقPف
 وPPPل امPPPك رPPPمألا ئداPPPب يف ترعPPPشو ،قPPPباسPPPلا يلمع نPPPع عبطلاPPPب افلتخPPPم دPPPيدPPPجلا لمعPPPلا ناPPPكو .يل لاقPPPت
 اهPناوPلأو اهعيملPتو ةPيذPحألا عم تلكشPت يتربPخ اPنأPف ..هيPف ةيPفاPك تاربPخ يدPل سيPل اPكرتعPم لPخدأ يننأ
 اهنPPPم حلصي يذPPPلا اPPPم ،موحلPPPلا عاوPPPنأ ىلع فرعPPPتأ نأ يلع نوكيPPPس نآلا ..تعنPPPص نPPPيأو اهPPPتاPPPساقPPPمو
 جضن يف دPPعاسPPت ةنيعPPم ةPPجردPPب نوكPPت نأ رانلPPل نوكPPي فيPPك .اهنPPم حلصي ال يذPPلا اPPمو اPPمرواشPPلا لمعPPل
 ،هسفPPPن ديسPPPلا وPPPه لوألا يملعم ناPPPك .نPPPئاPPPبزPPPلا ريشPPPي امPPPك معطPPPلا ذPPPيذPPPل هلعجPPPت يتلا ةيPPPلوقعPPPملاPPPب مPPPحللا
 صمقتPي ،اعيطPمو اPئداPه ودبPي هPماPمأ وهPف ،ادوPجوPم يمع نوكPي ةPعاPس تاPمولعPملاPب لPخبي ال نPيدبPلا ناPكو

 فرعPي .اديPج هPعابPط فرعPي ديسPلا نأ تمهPف تPقوPلا رورمPب .دودPحلا دعPبأل بذPهملاو ليبنPلا لPجرPلا ةروPص
 ،دPPيرPPف زارPPط نPPم اPPمرواPPش عناPPصو رPPهاPPم خابطPPك هPPتوPPق ةطقPPن اPPمامPPت كردPPي هPPنأ ريPPغ ،هيPPف فعضPPلا طاقPPن
 نأ مPPPهألاو .هPPPتالذو هPPPتاPPPهرPPPت ضعPPPب لمPPPحتيو هPPPب ظفتحPPPي ناPPPك اذPPPهل ةديعPPPب تاونPPPس ذنPPPم هPPPيدPPPي ىلع بردPPPت
 هزمPغو يصخشلا هPكولPسب ةقلعتPملا لPئاسPملا يف ايلمPع هPنوPك نPم رثPكأ ايPمالPك ودبPي ةظPحللا ىلإو نPيدبPلا
 نPPيذPPلاو مهPPب اPPباجPPعإ يدبPPيو لPPحملل نوPPتأPPي نPPيذPPلا بابPPشلا نPPم ضعPPب وأ يعم ءاوPPس ،هينيعPPل لPPصاوتPPملا
.ديسلا بايغ لاح يف مهل ةبسنلاب ردنتلل ةدام لكشي ناك

 رPكابPلا رPجفلا يف ضهPنأ ،اPمامPت لمعPلا عم تجPمدPنا دPق تنPك ..روهشPلاو عيباPسألاو ماPيألا رورPم عم
 مPPث نPPمو ،هحتفPPب موPPقأ ،لPPحملا حاتفPPم نPPم ةخسPPن يعم تPPناPPك ،معطPPملا ىلإ لPPصأل ةPPكرتPPشملا ةPPفرغPPلا نPPم
 نPPPيدPPPهعتملا نPPPم تاورضخPPPلاو موحلPPPلا مالتPPPساو ،حاPPPجزPPPلاو ناردPPPجلا عيملتو اهحسPPPمو تايPPPضرألا ةPPPفاظPPPن
 ليPصافPت تظفPح نأ دعPب ،يلPخادPلا نزPخملاPب ةريبكPلا ةPجالثPلا يف اهبيPترPت مPث نPمو ..ارPكاPب نولصPي نPيذPلا
 ناPPPك رPPPيرPPPس اهPPPب ،مPPPجحلا ةريبPPPك ةيلPPPخاد ةPPPفرPPPغ دPPPجوPPPت ثيPPPح ،لبPPPق نPPPم اهتPPPيؤر يل قبPPPسي مPPPل يتلا لPPPحملا
 اطPPغاPPض نوكPPي لمعPPلاPPف ،ةPPحارلPPل ةPPحاسPPم الPPف ءاسPPملا يف اPPمأ ةPPلوليقPPلا ةPPعاPPس يف نPPيدبPPلا هيPPف ىقلتPPسي
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 تايPPلاPPج نPPم مPPهريPPغو نييPPنادوسPPلا نPPم ،ةفلتخPPم لاكPPشأPPب ساPPنأ يتأPPي ثيPPح ،نوفPPقوتPPي ال رثPPك نPPئاPPبزPPلاو
 )ةيPPPساPPPمولPPPبد ةئيPPPه( اهيلPPPع بوتكPPPملا تارايسPPPلا كلPPPت نتPPPم ىلع نPPPئاPPPبز يتأPPPي اضPPPيأ ناPPPكو دلبPPPلا يف ميقPPPت
 تاPPPPجاوخPPPPلا نPPPPم يل ةPPPPفوPPPPلأPPPPم هوPPPPجوPPPPلا ضعPPPPب تPPPPناPPPPك يلاتPPPPلاPPPPبو .ةيسنكPPPPلا يف بألا روزPPPPت تPPPPناPPPPك يتلاPPPPك
 .ةيبنجألا تامظنملا لاجرو نييسامولبدلا

 هPPل تPPناPPك هPPنأ مزاPPج لكشPPب لوPPقأ نأ عيطتPPسا ال .عضوPPلا لبقتPPيو يعم حلاصتPPي أدPPب دPPق نPPيدبPPلا ناPPك
 نأ دعPب الإ برPشيل ناPك اPمو ،ليلPلا رPخآ يف ركPس اPم اذإ ةPصاPخ ..كلPت هفعPض ةطقPن الإ ..يعم ةلكشPم
 نإPPف تملعPPت امPPك نكPPل .ايصخPPش اPPنأPPش هارPPي ثيPPح ،رPPمألا اذPPهب متPPهي يمع نكPPي مPPل اذPPهل هلمPPع نPPم غرفPPي
 مPPPPسرPPPPت نأPPPPب ةليفكPPPPلا يهف  ،ماPPPPيألPPPPل هPPPPكرتPPPPي نأ ناسPPPPنإلا ىلع احPPPPضاوو اPPPPموهفPPPPم نوكPPPPي يكل ءيش لPPPPك
 نأ يمعل ناPPك اPPم ،ىرPPخأ فعPPض طاقPPن نPPيدبلPPل نأ تفشتPPكا ..ماPPيألا عمو .اهيلPPجتو ةمتعPPملا ليPPصافتPPلا
 اراPثرPث نوPكأو لPخدPتأ نأ يلع بعPص ناPكو .كPلذ نPظأ ال .اهنPع ىضاقPت اPمل فرعPي ناPك وPل هPنأل ..اهPفرعPي
 صخشPب كتPقالPع تغلPب امهPم هPنأ هسفPن يمع نPمو تملعPت دقPف .ثPيرPتأ نأ يلع بجPي ..تPيأر اPم لقPنأو
 .كPب سيPلو نPيرPخآلاPب قلعتPي لوقPلا كPلذ ناPك اذإ ةPصاPخ ،هPل ءيش لPك لوقPل عراسPت الأ كيلPع ةوقPلا نPم
 نPم قرPسي ناPك دقPف ،انيPمأ سيPل نPيدبPلا نأ راركتPلا عم هنPم تدPكأPتو هتظPحال اPم .اهيPف رPح تPنأ كسفنPف
 ىتح ىفختي ناPPكو ،كPPلذ لعPPف ىلع بأد ،هبيPPج يف اهPPسديPPل ديسPPلا بايPPغ يف ةPPصاPPخ ةPPلاصحPPلا لاوPPمأ
.لحملا يف بيقر ةمث نكي مل هنأل ةقرسلل ةصرفلا دجي ناك يضاملا يف هنأ ودبيو هارأ ال

 يف بPPتاورPPلا سيPPياقمPPب اريبPPك ابPPتار ىقلتي وهPPف ،لمعPPلا بPPحاPPص ةPPنايخPPل ةPPجاPPح يف نPPيدبPPلا نكPPي مPPل
 يف ناPك دقPف ،هعPم لمعلPل لPجرPلا اذPه نPم مرPكأ دPجوPي ال هPنأو ،ايصخPش وPه ينملعأ اPم بPسحبو دلبPلا
 نPع ةرPثانتPملا روPمألا ضعبPب يل رPثرثPي ،ةيلPخادPلا ةPفرغPلاPب مامجتPسالPل سلPجن ةPعاPس غارفPلا تاPقوأ ضعPب
 .هفعPPض ةطقنPPب قلعتPPي اPPم اهنPPم ،لبPPق نPPم اهPPلوPPق ىلع ؤرPPجيل نكPPي مPPل اروPPمأ يكحي تاPPب .هPPبراجPPتو هPPتايPPح
 اذPPه يف دوPPجوPPلا رداPPن ناسPPنإPPك ةيPPلاثPPم يكرتPPلا معPPلا نPPع هPPتروPPص .قراPPس يننإ يل لوقيPPل نكPPي مPPل هنكPPل
 وأ ةيكيتPسالPب ةPشرPف ىلع وأ ضرألا ىلع ىقلتPسي ناPك ..نيبيطPلا نPع الدPب رارPشألاPب ألتPما يذPلا مPلاعPلا
 نأ وأ جرPPPPعألا امPPPPك اميكPPPPح يرPPPPيدقPPPPت يف نكPPPPي مPPPPل .هسفPPPPن ملكPPPPي امPPPPك ينملكيو ،اPPPPنايPPPPحأ رPPPPيرPPPPسلا ىلع
 نPPم اذPPه ،هPPلوقPPي اPPم هPPيدلPPف ةPPصرفPPلا يطعأ وPPل ناسPPنإ لPPك نأ تملعPPت يننكل ،يل ةبPPسنلاPPب ةرPPسآ هتPPبرPPجت
 .هلعفي ام وأ ،يمع مكح

 لوPPPقأ تنPPPك اذPPPهل ..روعشPPPلا اذPPPه ينكلمتي ..ةPPPقرPPPسلاPPPب هيPPPف فرتعPPPي موPPPي يتأPPPي امPPPبر هPPPنأ دقتPPPعأ تنPPPك
 بPقارأ تللPظ اذكPهو .يمع اهPب ىصوأ يتلا ةدPعاقPلاPب مزتPلأ نأو ماPيألPل ءايPشألا كرPتأ نأ بجPي يسفنل
 تنPPPك دقPPPف ،اقPPPباPPPس تروصPPPت امPPPك ةريغPPPص نكPPPت مPPPل غلابPPPملا نأ يل حضتاو .رركتPPPي هارأل ،ايPPPموPPPي عضوPPPلا
 ،نPيدبPلا عم ةحيحPص ةPيرظنPلا هذPه نكPت مPلو ،قراسPلا ةئيPه ىلع قورPسملا ردPق ساكعPنا ةرورضPب مكPحأ
 نأ موPي تاذ تررPق ..ماPيألا عمو .هPب ملPع يدPل سيPل اPم رPمأ يف هفPظوPي وأ لاPملا اذPه رPخدPي هPنأ ودبPي ثيPح
 هPPPPPجاوأ نأ تررPPPPPق هربPPPPPخأ نأ لبPPPPPقو .قرPPPPPسُي بيطPPPPPلا لPPPPPجرPPPPPلا ىرأ نأ لمPPPPPحت ىلع ردPPPPPقأ مPPPPPل ،يمع ربPPPPPخأ
 .ةلوليقلا ةعاس يف ةفرغلا يف ًةيوس اندوجو ةصرف تزهتناو ،نيدبلا
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 هنPPم ابPPيرPPق تسلPPج ىتح ،هعPPباPPصأPPب حيبPPستلا ىهنأ نأ اPPمو رPPهظلا ةالPPص نPPم غرPPف دPPق نPPيدبPPلا ناPPك
 ..ابPيرقPت هPتايPح يف مهPم وPه اPم هPيدPل سيلPف ثرتكيPل هPتداعPك نكPي مPل .ماPه رPمأ يف هدPيرأ يننأ هPتربPخأو
 ضفتPنا ..هتPقرPسب قلعتPي عوPضوPملا نإ هPل تلPق نأ درPجمب يننأ ريPغ .مويPلا ىتح يل ةبPسنلاPب كPلذ ودبPي
:يل لاق .رشابملا لكشلابو ةدرفملا هذه مدختسا نأ عقوتيل نكي مل ..ةأجف

"؟معلا قرسأ يننأ فرعت له"
:هينيع يف فعضلا تيأر ثيح ..ةوقب هتهجاو
"تفرع نم مركأ هنإ لوقت تنأو ..كعم رصقي ال لجرلا نإ يحتست الأ"
:يدي لبقي نأ ديري هنأك ..ضرألا ىلع كربي وهو ..ينعطاق
 يننأ فرعPPPPي ال هنكPPPPل ..يتاءوPPPPس فرعPPPPي ..ينع ريثكPPPPلا فرعPPPPي وPPPPه ..كPPPPلذPPPPب فرعPPPPي الأ بجPPPPي كوPPPPجرأ"

"هقرسأ

:هترذحو ..اهرركي نل هنأ يل دكأ نأ ةصاخ ..هعم فطاعتلاب ترعش
"يمع رابخإ يف ددرتأ نلف ىرخأ ةرم ائيش تيأر اذإ"

 ماPPPمأ يرPPPجي امPPPم دPPPكأتPPPم اPPPنأ لPPPقألا ىلع ،اPPPمازتPPPلا ىدPPPبأ دPPPق ناPPPك راهنPPPلا كPPPلذ دعPPPب ماPPPيألا لبقPPPم يف
 نأ نPPيدبPPلا عم ةحPPيرصPPلا ةهPPجاوPPملا نPPم فPPقوPPملا كPPلذ دPPعاPPسو .هيلPPع ليPPلد يدPPل سيPPل كPPلذ ءارو اPPم ..ينيع
 لثPم روPمأ ةPياكPح يف عرPش دPق ناPك مويPلا كPلذ لبPق ناPك اذإو .ىرأ امPك لPقألا ىلع هعPم يتقالPع تPيوPق
 ضعPPPب هPPPفرعPPPي اPPPم وPPPهو ائيPPPش لعفPPPي نأ عيطتPPPسي ال هPPPنأPPPب يل هPPPفارتPPPعا مPPPغر ،ناملغPPPلا ماPPPمأ هفعPPPض ةطقPPPن
 الإ لاقPت نأ نكمPي ال عئاPقوو ثادPحأل يعم هبلPق حتفي هلعPج دPق ناPك راهنPلا كPلذ ىلت اPم نأ الإ .نPئاPبزPلا
 نPم راPف لPتاPق ماPمأ اPنأ ..موPي تاذ لتPق هPنأل ميظعPلا بPنذPلاPب رعشPي هPنأ ينربPخأ ،اPمامPت رPخآلاPب قثPي نPمل
 ةPPPPPقرPPPPPسلا فرتPPPPPحا هPPPPPنأ فيPPPPPك ..هتPPPPPياورPPPPPل اعجشPPPPPم سيPPPPPل يضاPPPPPملا يف هخPPPPPيراPPPPPت نأ يل يكح  ..ةPPPPPلادعPPPPPلا
 يف نيPPPكاPPPكدPPPلا ةPPPقرPPPسب هPPPتايPPPح أدPPPب ..لامشPPPلا ىصقأ يف اهنPPPم ءاPPPج يتلا ديعبPPPلا دلبPPPلا يف ..تاونسPPPل
 ةPPطرPPشلا تضبPPق نأ ثدPPحي مPPلو ،رPPمألا دواعPPي مPPث هعيبيPPل حورPPي اPPم ءيشب جرPPخيو ةلفPPغ لPPخدPPي ..قوسPPلا
 وPPPهو هفشتPPPكا هPPPنأل ليلPPPلا يف الPPPجر هيPPPف لتPPPق يذPPPلا مويPPPلا كPPPلذ ءاPPPج نأ ىلإ .دPPPحأ هفشتPPPكا وأ ادPPPبأ هيلPPPع
 اPPهذفPPنو اهبPPستكا ةدPPيدPPج ةراهPPم يهو .فقسPPلا شبPPنو ىلعأ نPPم زفقPPلاPPب مالظPPلا يف لPPحم ةPPقرPPس لواحPPي
 .تارم ةدع اهيف حجنو ةقدب

 هسفPPن صخشPPلا وPPه ..رPPعاشPPم ةPPيأ يدبيPPل نكPPي مPPل ..يل ةبPPسنلاPPب ..لايخPPك ودبPPت ةصPPق يكحي ناPPك
 فعضPPPي يذPPPلا ناسPPPنإلا ..يرPPPهظب قاصتPPPلالا لواحPPPي ناPPPك يذPPPلا هسفPPPن وPPPه ..نPPPئاPPPبزPPPلا عم ردنتPPPي يذPPPلا
 مشPPه فيPPك ..ليلPPلا كPPلذ يف ىرPPج اPPم ةPPياور يف يضمي ..ىرPPخألا نايPPحألا ضعPPب يف ىوقPPيو اPPنايPPحأ
 لPPقأ وأ ةنPPس نيPPثالPPث لبPPق كPPلذ ثدPPح ..ناPPكدPPلا فقPPس شبنPPل هPPمدختPPسي ناPPك يذPPلا لوعPPملاPPب لPPجرPPلا سأر
 دPPPهنتي هنكPPPل لPPPصاوPPPي مPPPث سفنتPPPي ..هسفنPPPل ردقPPPي امPPPك نيسمPPPخلاو ةسPPPماخPPPلا باتPPPعأ يف نآلا وPPPه ..ليلقPPPب
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 ينعي يل هPحوPب درPجم ناPكو .رفتغPي ال يذPلا مPيدقPلا ثدPحلا كPلذPل فعضPلا وأ مPلألاPب رعشPي هPنأPك ..اريPخأ
:يل لاق هنكل ،هملاع نم ملظملا بناجلا تفشتكا يننأ

 "يتصقب كل تضفضف امل كيف تقثوو اقح كتببحأ دق نكأ مل ول"
:لمتكت مل ةياكحل فوخلا نم ءيشب يساسحإ مغر احزام هيلإ ترظن
"؟..يننأ دكأتم تنأ له ..ينم فاخت الأ"
 ءيش لPك مPغر هلPخاد نPم اليمPج ودبPي ناسPنإل ةروPص ..اقيمPع اPملأ ناسكعPت هانيPع تPناPك ..يلإ رظPن

:ردنتلاو حازملا يف ةفولأملا هتقيرط ريغ ىلع نزح ةربنب لاق نأب انتمص رسك ..تسسحأ اذكه
"!ةلتقلا نم ءايبنألا دحأ نكي ملأ ..تلعف اذام"
 يف أدPPب هPPنأPPك ..ةPPيويPPح رثPPكأ وPPهو مويPPلا كPPلذ ةيقPPب ىضق دPPق ناPPك ..انلمPPع انلPPصاوو ..اريثPPك انتمPPص 
:الئاق هيلإ راشأف كلذ ظحال يمع نأ ىتح ..ىلوألا ةلهولل اهفاشتكا وأ ةايحلا بح

"هللا ءاش ام ..ابابش مويلا ودبت"

 نPPPPPPم ةPPPPPPعومPPPPPPجم زPPPPPPهجي وPPPPPPهو ..ايPPPPPPسأر مPPPPPPحللا اهPPPPPPب عطقي ناPPPPPPك يتلا ةريبكPPPPPPلا نيكسPPPPPPلا كرPPPPPPحو مستPPPPPPبا
 نPم دPيدعPلا بيPترPت اPندPعأ نأ دعPب ةيPضاPملا عيباPسألا يف مPهددPع فPعاضPت نPيذPلا نPئاPبزلPل تاشتPيودPناسPلا
 ناPPPك ..ثدPPPحي امPPPب اروخPPPف ودPPPبأ نأ نود كPPPلذPPPب رعPPPشأ تنPPPكو ..لPPPحملا يف اريPPPثأPPPت يدوPPPجوPPPل ناPPPك ..روPPPمألا
 الإ تنسPPPPحأ يننإ لوقPPPPي وأ يلع يرطيPPPPل يمع نكPPPPي مPPPPلو ..ريثكPPPPب كPPPPلذ نPPPPم دعPPPPبأ يصخشلا يحومPPPPط
 ءادأ ىلع بPPPPظاوPPPPت نأ ،لمعPPPPلا يف هتقPPPPيرPPPPط مهPPPPفأ تأدPPPPب دقPPPPف ..يلمع ردقPPPPي هPPPPنأ كPPPPشأل نPPPPكأ مPPPPل ..ارداPPPPن
 كروعPPPش ىدمPPPب قلعتPPPي يقيقحلا ءانثPPPلاPPPف ،دPPPحأ نPPPم اركPPPش رظتنPPPت الو كPPPتاراهPPPم روطPPPتو ةنسحPPPلا ءايPPPشألا
.ديعس كنأو هلمعت ام بحت نأو بجاولاب موقت كنأب تنأ

 ،ماPPمإلا اPPنأ تنPPكو ،نPPيدبPPلاو اPPنأ اPPيوPPس رPPهظلا انيلPPص نأ دعPPبو ..ةPPلوليقPPلا ةPPعاPPس ..يلاتPPلا راهنPPلا يف
 كانPه نأ ظPحال هPنأ فيPك ..مPيدقPلا ليلPلا كPلذ نPع اPجاPعزإ رثPكألا ليPصافتPلا يل ىور دقPف ..وPه هرارPصإPب
 فارPPPطأPPPب اثبPPPشتم ،يبوطPPPلا طPPPئاحPPPلا اPPPعارPPPس قلPPPستو  ..ابPPPناPPPج فواخPPPملا حازأ ..هلظPPPك ،هعبتتPPPي ناPPPك نPPPم
 نوكPPي نأ يغبني يذPPلا نيعPPملا عقوPPملا ددPPح ..نيPPكاPPكدPPلا ىلعأ ..فقسPPلا لPPصو نأ ىلإ ،نيPPمدقPPلا عباPPصأ
 انPيدPب تPقوPلا كPلذ يف نكPي مPل ،ةPعرPسب متPي ءيش لPك ناPك ..لفPسأ ىلإ لوPخدPلا نPم نكمتيPل ..رفحPلا هيPف
 ..مويلا وه امك

 لPشف الإو ..ندبPلا فيفPخ هPنأ قراسPلا تازيPم نPم ةدPحاو ..يتفخ ىلع دPسحأ ..ادPج افيفPخ تنPك"
"هتمهم يف

 ..هتمهPم لPصاو ..دربPلا ةوسقPب رعشPي مPل هنكPل ..ادPج ادراPب وجPلا ناPك ..ءامسPلا يف رمPق ةمPث نكPي مPل
 هPPPمواقPPPي هسفPPPن دPPPجو ..هيلPPPع ضقنPPPي نأ لواPPPح ..هنPPPم برتPPPقا ..هعبتPPPي ناPPPك يذPPPلا لPPPجرPPPلا كPPPلذ حمل نأ ىلإ
 شوربPلاو ليخنPلا ناقيسPك ةطيسPب داومPب ةPفوقسPملا ةPناPكدPلا شرPع تزتPها ..فقسPلا يف اPعرطPصا ..ةوقPب
 فصتنPPم يف اPPيوPPس اPPنوكPPي فوPPسو قلعPPملا غارفPPلا راهنPPي فوPPس ناوPPث دعPPب ،مودPPلا دPPئارPPج نPPم ةPPعونصPPملا
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 فزنPPي هPPكرPPت ..اPPمامPPت هتمشPPه لPPجرPPلا سأر يف ةداحPPلا سأرPPلا ترقتPPسا ..لوعPPملاPPب هيلPPع ىوPPه ..ةPPناPPكدPPلا
..مالظلا يف ىفتخاو ..خارصلا ىلع ارداق نكي مل ..امد

 نأ نود همPPع نPPبا لتPPق دPPق ناPPك ..همPPع نPPبا لتPPق ةمPPيرPPج نPPع يلاتPPلا مويPPلا يف ثدPPحتت ةدلبPPلا تPPناPPك
:يل لاق ..فرعي وه وأ ..يردي

 ال لتقPPلا لعPPف ىلع ناسPPنإلا مدقPPي ةPPعاPPس ..ةثيبPPخ ةPPموPPثرPPجب اPPمومسPPم تنPPك ..ائيPPش رصPPبأ تنPPك اPPم"
 ال ..ناسPنإ لتقPت نأ ادPج لPهس سكعPلا ىلع لPب ..بعPص رPمأ لتقPلا نأ ضعبPلا نظPي ..ائيPش ىرPي دعPي
 هPPPPموصPPPPخ نPPPPم صلPPPPختي يذPPPPلا هدPPPPحو نابجPPPPلا ..نولتقPPPPي ال ناعجشPPPPلا ..ةPPPPعاجشPPPPلا ىلإ ةPPPPلأسPPPPملا جاتحPPPPت
 ..ةعيبPط هعPم ةايحPلا دوعPتو طقPف ناPموPي ..اقيPقد اذPه سيPل ..هPفواخPم هPجاوPي هرمPع ةيقPب ىقبي مPث مهلتقPب
"..يعم ثدح ام اذه

 يتلا ةظPPPPحللا يف .ةPPPPطرPPPPشلا لاPPPPجر ينعأ .اهPPPPنوPPPPفرعPPPPي يتلا لPPPPئاPPPPسوPPPPلا لPPPPك اولعPPPPف .تاPPPPيرPPPPحتلا اورPPPPجأ
 يتايPPح أدPPبأل ةريبكPPلا ةنPPيدPPملا ىلإ تلPPصوو .ةدلبPPلا نPPم تررPPف دPPق تنPPك .فدPPهلا نوPPكأ امPPبر يننأ ترعPPش
:هتلأسو .ةديدجلا

"؟كوقحالي ملأ نكلو"
 ..تاونPس عست نPظأ ..ةلPيوPط تاونPس ضعPب نكPلو رPمألاPب اوملPع ةPعاPسو ..ةPياهنPلا يف براPقأ نحPن"

 هPمأ ..اPناوPس بPيرPق اذPه انمPع نPبال نكPي مPل عقاوPلا يفف اوملPع نPيذPلا ءالؤPه مPه نPمو ..ايPئاهPن فلPملا قلPغأ
 سانPPلا برPPقأ اPPنأ ينعي ..دلبلPPل ىرPPخأ ةرPPم دعPPي مPPلو جرPPخ ..هابPPص ذنPPم ىفتخا هوPPبأو هرغPPص يف تPPتاPPم
 امPPك ةصقPPلا تPPهتناو ..لاPPملا نوPPناقPPب ريسPPي هيPPف ءيش لPPك دلبPPلا اذPPه نأ فرعPPت تPPنأ ..يتوPPخأ ةيقPPبو هيPPلإ
 اثحPPب ..ىرPPخأ اPPياضPPق يف نوققحPPملا عرPPشو ققحPPملا اهيلPPع لصPPح ةريغPPص ضرأ ةPPشاوحPPب اقPPحال تملPPع
"ةديدج ىواشر نع

 ىلإ ةدPPيدPPع الاغPPشأ سراPPم ..ةريبكPPلا ةنPPيدPPملا يف تاونPPس ىضق ..ةدلبPPلا ىلإ نPPيدبPPلا اPPهدعPPب دعPPي مPPل
 نPPPPم اءزPPPPج راPPPPص ..اPPPPمرواشPPPPلا لPPPPحم يف انPPPPه لمعPPPPي ةنPPPPس نPPPPيرPPPPشع نPPPPم رثPPPPكأ ..يكرتPPPPلا عم رقتPPPPسا نأ
.ىلوألا ةرملل نوتأي نيذلل هتافيصوتو لحملا تامالع

 لاPق ..بيغPلا ءارو باPغ اPمل اريبPك اPمامتPها دبPي مPلو ،ةيPساقPلا تاPيرPكذPلا كلPت ةPياور نPم ىهتنا دPق ناPك
:يل

"يضاملا فاخأ ال انأ ..؟نوكيس اذام ملعأ هللا ..دغلا وه مهملا"

 يتلا روPمألا يف هPغارPف تاPعاPس ىضقي ..ماPيألا ةهPجاوPم يف اPسرPش ناPك ..افPئاPخ نكPي مPل كPلذ مPغر
 ..ةنPيدPملا عراوPش يف ناملغPلاو ةيبصPلا ىلع صصلتPي وأ يقرعPلا برPشي نأPك ..مPلاعPلا يف هدوPجو جهبت
 ىندأ نود كPلذ يل لوقPي ناPك ..تادودعPم ناوPث دعPب ..لاحPلا يف هكفPيو مPهدPحأ ضبقPي نأ هتعتPم ةPياPغ
 ايPPPPلايPPPPخ هارأ ..هPPPPل نئمPPPPطأل نPPPPكأ مPPPPل نايPPPPحألا ضعPPPPب يفو ينأ ريPPPPغ ..هPPPPل ةبPPPPسنلاPPPPب انيPPPPمأ ترPPPPص ..لPPPPجخ
 اصخPش لتPق هPنوPك ةصقPف ..هPل اPسوملPم اليPلد كلPمأ نأ نود ساسPحإلا اذPه ينباتنPي ..اصصPق عرتخPي
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 يريكفPPPPت نPPPPع تكPPPPسأ نأ تلضPPPPفو ..سكعPPPPلا تبثPPPPي نأ ىلإ اهPPPPقدPPPPصأ نأ يلع ..ةقفلPPPPم اهPPPPنأPPPPك يل ودبPPPPت
 هدPعاسPت ال ةديفPم ريPغ ءايPشأPب هPغاPمد ئبعPي الأ بجPي ناسPنإلا نأ يمع نPم تملعPت دقPف ،اريثPك هPنأشPب
 عيضأ فوPPPس تPPPمد اPPPم ةدPPPئاPPPف ةPPPيأ ققPPPحأ ال يننأPPPب يسفن تعنPPPقأو ..لضPPPفأ لكشPPPب هPPPتايPPPح ةPPPعانPPPص يف
 ،اضPPيأ خيراPPت هءارو جرPPعألا ناPPك يضاPPملا يف ..نPPيدبPPلا زغPPل لPPح ةPPلواحمPPب قيمعPPلا ريكفتPPلا يف تPPقوPPلا
 هذPPPهل تلPPPصو ..ةايحPPPلا يف دPPPشرPPPلا مPPPغر مدقPPPتأ اPPPنأو ةمكPPPح رثPPPكأ نوPPPكأ نأ بجPPPي ..هPPPب لغشPPPنأ مPPPل يننكل
  .يسفن عم ةجيتنلا

 ..ةيلPPخادPPلا ةPPفرغPPلا يف لPPحملاPPب مونلPPل رطPPضا اPPنايPPحأ ..اريثPPك لمعPPلا يف رPPخأPPتأ ترPPص .ماPPيأ تضPPم
 ال ترPص ..لPيوPط موPي قPهر دعPب مونلPل اببحPمو ادراPب ناكPملا لعجPي ءاPملاPب لمعPي مPيدPق ءاوPه فيكPم اهPب ناPك
 يمع نPPم ةحيصPPن ىلع ءانPPب لPPحملاPPب يئاقPPب ناPPك اعبPPط ..ارداPPن الإ ةPPكرتPPشملا ةPPفرغPPلا يف يقيدPPص ىرأ
 لضPفألا نPم نوكPي ،الPجار ينكس ناكPم ىلإ ةPفاسPملا عطق نPم الدPبو ءانعPلا دعPبو يننأPب يل راPشأ دقPف
 .يدPحو انPه يننأ ملPع اذإ اPم ةليPح يف ركPف امPبرPل ،رPمألاPب ملPع ىلع نPيدبPلا نكPي مPلو .انPه ىقبأ نأ يل
 .دبألا ىلإ سدني ملاعلا يف ءيش الف ،موي تاذ كلذ فشتكي فوس دبال هنأ ريغ

 يلع طغضPPي راPPص لمعPPلا نأPPب هPPتربPPخأو ،يلع ابPPتاPPع ناPPك ..ىرPPخأل ةنيPPف نPPم ينروزPPي يقيدPPص ناPPك
 ةقPPPPيرطPPPPب اPPPPهرركPPPPي مPPPPث تارابعPPPPلا ينم عمسي ناPPPPك ..يتدPPPPعاPPPPق هذPPPPه ..دغPPPPلا لPPPPجأ نPPPPم حافكPPPPلا نPPPPم دPPPPبالو
:هتداعك ،ةرخاس

"..دغلا لجأ نم حافكلا"
 ادPPئاPPع امهيPPف تلفPPغ ثيPPح نيPPمويPPل يمعل ترذتPPعا اذPPهلو ..هنPPع يبايPPغ ىلع بPPنذPPلاPPب ساسPPحإ ينمزال

 اPPPيدنPPPه امليPPPف اPPPندPPPهاPPPشو امنيسPPPلا ىلإ انبPPPهذ ..اPPPيوPPPس ليلPPPلا انيضPPPقو ،يقيدPPPص تلPPPصو نأ ىلإ اركبPPPم
 ناPPك ..مهPPل اPPمدPPخ اوحبصPPي يك ،ندPPملا يف ةداسلPPل مهعيPPبو ىرقPPلا نPPم مهفطPPخ متPPي لافPPطأ نPPع يكحي
 ّانPPك ..اPPيوPPس مليفPPلا ةركPPف انشPPقاPPنو ..لاPPملا لPPجأل كPPلذ نولعفPPي مهلPPهأ ناPPكو ..ةوسقPPب مهPPنولPPماعPPي ةداسPPلا
.دقنلاو مييقتلا يف سأب ال ةكلم انيدل تناك ..تاغلابملا ضعب اهيف نكلو ةيعقاو اهنأب نيعنتقم

 يدPPPكركPPPلا نPPPم اريصPPPع عركPPPتأ اPPPنأو ..الوPPPك اPPPكوكPPPلا يستحي وPPPهو ..هPPPتراجيPPPس لعشPPPي يقيدPPPص ناPPPك
 جرPPعألا فيPPط نكPPل ،بارPPشلا يف يتداPPع هذPPه تPPسيل ..اهPPب عركتPPي جرPPعألا ناPPك يتلا اهسفPPن ةقPPيرطPPلاPPب
 لامPPع ناPPك ..رPPهنلا نPPم ابPPيرPPق انلPPصو نأ ىلإ ةلPPيوPPط ةPPفاسPPمل انيشPPمو .كPPلذ لعPPفأ ينلعجف ينهذPPب ربPPع
 يدPيدPحلا رPسجلا راوجPب ..بونجPلا ىلإ لامشPلا نPم هايPملا ربعPي دPيدPج رPسج ءانPب ىلع نولمعPي بPناPجأ
 مPسوPم ناPك دقPف ..اPجاPض رPهنلا ناPك .انPه ىلإ يب ءاPجو موPي تاذ هPب ربPع دPق راطقPلا ناPك يذPلا مPيدقPلا
 يقيدPPPص يل ىكحو ..لمعPPPلا نولPPPصاوPPPي ،ءيشب نولفحPPPي ال رPPPسجلا لامPPPع نكPPPل ..برتPPPقا دPPPق ناضيفPPPلا
 اوPPناPPك اPPم ..ريبكPPلا ةPPناPPسرPPخلا دومPPع لPPخاد ايPPلاطPPيإ الPPماPPع اوبPPص مهPPنأ فيPPك نيPPموPPي لبPPق تPPثدPPح ةعPPقاو
 نPم ريثكPلا فرعPي يقيدPص ناPك .ارPخأتPم ءيسلا هردPق اوفشتPكا نأ دعPب هPجارPخإل يفاكPلا تPقوPلا اودPجيل
 ناPPPPك يتلا كلPPPPت نPPPPع ةفلتخPPPPم اPPPPمرواشPPPPلا نPPPPئاPPPPبز مومهPPPPف ..ةقPPPPباسPPPPلا ماPPPPيألا يف ينع تPPPPباPPPPغ يتلا ءابPPPPنألا
 .اهنولوادتيو الاب اهل نوقلي عراشلا يف يئاقدصأ
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 نومPمرPم رضPح دPق ناPك ..طقPف نيPمويPل لمعPلا فPقوPتو ..معطPملا يف تالPيدعPت يرPجن انPك عوبPسأ دعPب
 هPنأPك ةضPئاPف ةPيويحPب هلمعPب موقPي اطPشن نPيدبPلا ناPكو ..ةدPيدPج تالواPط انPيرتPشاو ..تايPضرألاو ناردPجلل
 ىلع ةركفPPلا تPPحرتPPقا ..ناردPPجلا ىلع تاPPموPPسر لمعPPب موقPPي يكل رضPPح دPPق يقيدPPص ناPPكو ..وتلPPل قلPPخ
 يذPPPPلا يبصلل ،طPPPPئاحPPPPلا عبر تلتPPPPحا ةزيمPPPPم ةريبPPPPك ةPPPPحوPPPPل تاPPPPموPPPPسرPPPPلا نمPPPPض نPPPPم ناPPPPكو ..قPPPPفاوPPPPف يمع
 ةنيPPPPف نPPPPم ةرظPPPPن يقلي يمع ناPPPPك ..نآلا ىلإ هرPPPPس فرPPPPعأ مPPPPلو تاPPPPم يذPPPPلا يكرتPPPPلا يبصلا ..ينهبPPPPشي
 ..ليPPصافتPPلا رPPيوصPPت يف ةPPعرابPPلا يقيدPPص لPPماPPنأPPب ةلمتكPPم حبصت يكل هجتPPت يهو ةPPحولPPلا ىلإ ىرPPخأل
 كلPPPPت تPPPPناPPPPك ،يقيدPPPPص اهPPPPب ناعتPPPPسا ةيقيقPPPPح ةروPPPPص امPPPPنإ ،اPPPPنأ مPPPPسرPPPPلاPPPPب ىحوأ نPPPPم نكPPPPي مPPPPل ةرPPPPملا هذPPPPه
 ترPPهظ ةدPPيدPPجلا ةPPحولPPلا نأ الإ ضيPPبألاو دوPPسألاPPب تPPناPPك اهPPنأ مPPغرو ..معطPPملا يف افلPPس ةقلعPPملا ةروصPPلا
:يل لوقيل يوحن ةرظن يقلي اهاري نم لك ناك .طئاحلا يف ةيهب ةنولم

"...تنأ اذه"
 لوقPPي ناPPك دقPPف ..يكرتPPلا اذPPه نPPبا يننإ نودقتعPPي اوPPتاPPب نوريثPPك ناPPكو ..معPPن وأ الPPب بيPPجأل نPPكأ مPPل

 .فيزملاو يقيقحلا هنبا نيب قرف كانه نأ حضوي نأ نود ..ينبا هنإ ..ةحوللا نع لأسي نم لكل
 دPPPهاشPPPت يكل لPPPحملل تءاPPPج دPPPق ..يتمع ..ةديسPPPلا تPPPناPPPك ينضملا لمعPPPلا نPPPم مويPPPلا كPPPلذ ءاسPPPم يف

 ةصPPق تPPناPPك مويPPلا كPPلذ ىلإ ..عوPPمدPPلا فرذPPت يهو تPPبرتPPقا مPPث ديعPPب نPPم اهيPPلإ رظنPPت تفPPقو ..اهنPPبا ةPPحوPPل
 ..ةصقPPلا لPPك سيPPل ..اهنPPم ليلقPPلا تملPPع ءاسPPملا اذPPه ..يل ةبPPسنلاPPب ةPPموهفPPم ريPPغ ينهبPPشي يذPPلا نPPبالا
 تPلاPق ..اهنكسPي يذPلا قيمعPلا نزPحلا فPقوPت نأ ..ةPمواقPملا ىلع ةرداPق ريPغ يهو مPسرPلا ىلإ ريشPت تPناPك
:اهتافرصت ةعيبط يف ركفت نأ نود يننضتحت يهو يل

"..دلو اي كتببحأ اذهل ..نامأوت امكنأك ..ةلطلا يهبو اليمج ناك"
 اهPPPPقامPPPPعأ نPPPPم جرPPPPخت اهPPPPنأ يساسPPPPحإل ..ةادانPPPPملا هذPPPPه تببPPPPحأو ..دPPPPلوPPPPب ينيدانPPPPت نأ لضفPPPPت تPPPPناPPPPك

 يهو ،مPPسرPPلا ىلإ ائيلPPم رظنPPت ..يديPPب كسمPPت يهو ،اPPهدPPسج فصنPPب ضرألا ىلإ تسلPPج ..ةPPقداصPPلا
:ينربخت

"..لعفنس ّانك اذام هللا ردق هنإ ..ربخلا لمتحا مل ..يدلو اي املؤم اموي ناك ..هولتق دقل"
 ..اPPم ضرغPPل بPPهذ امPPبر ..ىفتخا دPPق يمع ناPPك نيPPح يف ..ةPPملؤPPملا ةPPياكحPPلا يقاPPب عمسأل ترظتPPناو

 دPق ناPك رPخآلا وPه نPيدبPلا ..نزPحلا ةفPعاضPم يف هتبPغر مدعPل تاظPحللا هذPه شيعPي نأ بPغرPي ال هPنأ وأ
 دPPPPPق اضPPPPPيأ ناPPPPPك يقيدPPPPPص نأ نيPPPPPح يف ..ءايPPPPPشألا ضعPPPPPب بPPPPPترPPPPPي يلPPPPPخادPPPPPلا نزPPPPPخملا يف هنPPPPPظأ ،ىفتخا
 ..يتمعو انأ ايوس انكرتي نأ رثآ دقف ىفتخا

:اهسفن ملكت اهنأك ..يل لوقت تدرطتسا

 نومثلPملا رPكاسعPلا لPخد ..انPه نPم ابPيرPق ..عراشPلا يف ةPلوهجPم عقاوPم نPم رمهنPي صاPصرPلا ناPك"
 ..الاطPبأ مهسفPنأ نومسPي اوPناPك مPه ..ةPقزPترPم مPهومPس ..ةنPيدPملاPب اداسPف اوPثاPع راهنPلا يفو ..ليلPلا يف
"..ناك لكش يأب ماظنلا بلق نوديري اوناك مهنأ ةعاذإلا يف نلعأ سيئرلا
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 ءاPPPج دPPPق يبأ ناPPPكو ..ةدلبPPPلا يف اهتPPPقو تنPPPك ..ملPPPعأ اPPPم بPPPسحب ةديعPPPب تPPPسيل ثادPPPحألا كلPPPت تPPPناPPPك
 ملكتPي نأ لبPق ..اضPيأ ينبرPضو ..يمأ برPضو خارصPلا يف يمويPلا هسقPط سراPم ..راهنPلا يف الPفاPغ
 ىلع ةفPPPئاPPPخ يمأ تPPPناPPPك ..عراوشPPPلا تأبPPPع دPPPق ثثجPPPلا نأو ..ةمPPPصاعPPPلا يف ثدPPPحت يتلا ىضوفPPPلا نPPPع
:لوقي وهو اهيلإ رظن يبأ ..يلاخ ..اهقيقش ريصم

"ادبأ نوتومي ال ريقحلا اذه لاثمأ ..سانلا ماوع مه ةداعلا يف نوتومي نيذلا ..ةلفغم ينوكت ال"
 نPPPPPPم هريPPPPPPغو اريثPPPPPPك هعمسPPPPPPت ناPPPPPPك يذPPPPPPلا فPPPPPPصوPPPPPPلا ..ريقحPPPPPPلاPPPPPPب اهقيقPPPPPPش فPPPPPPصو ىلع يمأ تبضPPPPPPغ

 امPPب تفتPPكاو ..اهنPPبا يكبت يهو ..عاPPجوألا نPPم ادPPيزPPم فرذPPت يتمع ةديسPPلا يهاPPه مويPPلا ..فاPPصوألا
 سيPل دPيزPملا فرPعأ نأ دPيرأ تنPك ..ةصPقاPن ةعPقاوPلا ودبPت يل ةبPسنلاPب ..ليPصافتPلا ةيقPب صقPت مPل ..تPلاPق
 ةقPPPيرPPPط يف ينهبPPPشي وPPPه لPPPهو ؟طبضPPPلاPPPب ناPPPك فيPPPك ،نPPPبالا نPPPع اضPPPيأ لPPPب ؟بPPPسحف كPPPلذ ثدPPPح فيPPPك
 ..كلذ نظأ ال ..جرعأك يتيشمو يمالك

 ريسPPي نPPيدبPPلا ناPPكو يمع ديسPPلا ةدوPPع عم ،ةPPحولPPلا ىلع ةريPPخأ ةرظPPن تقPPلأ نأ دعPPب ةديسPPلا تPPماPPق
 نأ يمع ينم بلPPطو ..نزPPخملا يف نPPيدبPPلا نكPPي مPPل نذإ ..اعPPم ةدوعPPلا دPPعوPPم اPPمامPPت اتPPَّقو امPPنأكPPل ،هءارو
 يف قPPPPPPفارPPPPPPم لبPPPPPPق نPPPPPPم اهPPPPPPب مامتPPPPPPهالا بلطتPPPPPPي يذPPPPPPلا رPPPPPPمألا ةقPPPPPPهرPPPPPPم اهPPPPPPنأل تيبPPPPPPلا ىلإ يتمع بحطPPPPPPصأ
 ..تارايسPلا بحPي نكPي مPل يمع نأ امPك ..اديعPب تيبPلا نكPي مPل ..انPمادPقأ ىلع اPيوPس انيشPمو ..قPيرطPلا
 يف تيبPلا تايPجاPح ضعPب ءارPشل ةنPيدPملا طPسو قاوPسأ ىلإ ىتح ايشمتPي نأ هتPجوز كPلذPكو اPمود لضفPي
 لPPحملاPPف ..ةريهظPPلا يف لمعPPلا ىلإ يمع دوعيPPل ..ابPPلاPPغ رPPكابPPلا حابصPPلا يف نابPPهذPPي ..عوبPPسألا ةPPياهPPن
 دPPقو اعتمPPم ناPPك يل ةبPPسنلاPPب ،ادPPج قPPهرPPم رPPمأ وPPهو ..ادPPبأ ةلطPPع كانPPه نكPPت مPPلو اراهPPنو اليPPل لمعPPي ناPPك
.اريثك هتببحأو هيلع تدوعت

 ،فثكPملا لمعPلا نPم ةدPيدPج ةلPحرPمل ةPيادPب ،لضPفأ لكشPب لPحملا بيPضوPتو ةPنايصPلا دعPب اPم ةرتPف تPناPك
 ةPPصرPPف ينحنم دقPPف ،ربكPPي يمعل يبحو ،فPPعاضتPPي لمعلPPل يصالPPخإ ناPPكو ،نPPئاPPبزPPلا ةداPPيز عم ةPPصاPPخ
 ..ةايحPلا يف احPجاPن اPناسPنإ نوPكأ نأ نكمPي يننأ ررPقأ نأو ..يسفن ربتPخاو يتاردPق تبPثأ يكل ةريبPك
 امPPك ..ةPPسردملPPل ةدوعPPلا يف ركPPفأ نPPكأ مPPل اذPPهل ..ءيش لPPك تPPسيل سرادPPملا نأ جرPPعألا ةمكPPح ترPPكذPPتو
 نأ تPPكردأ دقPPف ..ءيش لPPك ليPPصافPPت ىلع فرعPPتأ تنPPك ..ادPPبأ عوPPضوPPملا اذPPه يعم شPPقانPPي مPPل يمع نأ
 شيعPPن يذPPلا مPPلاعPPلا نأو اهصيحمPPتو ةقيPPقدPPلا روPPمألا يف صوغPPلا بلطتPPت لمPPع لPPك يف حاجنPPلا ىطPPخ
 نوكPي لمPع وأ ةPفرPح نهتمPي فيPك فرعPي يقيقحلا حجانPلا نأو ..ادPج ةقيPقد تاصصخPت نPم نوكتPي هيPف
 كلPت كلتPما يكل ةيPفاPك تPناPك ةقPباسPلا ةرتفPلا نأ يعدأ الو .هريPغ نورPخآ اهPفرعPي ال رارPسأل لPصو دPق هيPف
.مايألا لبقم يف ةديفم نوكتس ةريثك ءايشأ تملعت لقألا ىلع ،رارسألا

 ينع حيزPت تPناPك لمعPلا يف اPهدPجأ تنPك يتلا ةعتPملا نأ الإ ةرركPمو ةينيPتور ةايحPلا تPناPك اPم ردقPب
:يمع ينملعو ..للملاب ساسحإ يأ

 ..اهسفPPPن ةرودلPPPل دوعPPPت مPPPث برغPPPتو راهPPPن لPPPك قرPPPشت سمشPPPلا ..نيPPPتورPPPلا ىلع موقPPPت نوكPPPلا سيPPPماوPPPن"
 داعPت مPث اPهؤاPم روغPي مPث ضيفPتو عفترPت راهPنألاو ..ىرPخأ اراجPشأ دوعتPل ..تومPتو لPبذPتو ربكPت راجPشألا
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 نأ اديعPPس ناسPPنإلا لعجPPي يذPPلا ديPPحوPPلا داجPPلا رPPسلا ..يدPPلو اPPي ةايحPPلا يه اذكPPه ..ىرPPخأ ةرPPم ةرَكPPلا
"ديعس لكشب نيتورلا هذه لخاد شيعي هلعجت ةنيعم ةكَلم ىلع ةقدب فرعتي

 دّوPPPPPُجأ نأ ..لبPPPPPق نPPPPPم اهPPPPPفرPPPPPعأ ال يتلا ءايPPPPPشألا ةPPPPPفرعPPPPPم بPPPPPحأ ..ادPPPPPيدPPPPPج موPPPPPي لPPPPPك يف ملعPPPPPتأ تنPPPPPك 
 ةPPPPيرPPPPحسلا ةطلPPPPخلا وأ اPPPPهزيهجPPPPتو اهتPPPPعانPPPPص ةقPPPPيرطPPPPب ..اPPPPمرواشPPPPلا عم انPPPPه قلعتPPPPي ال رPPPPمألا ..يتاراهPPPPم
 ءايميكPب امPنإو ..سPفانPم رPخآ لPحم يأ نPع انلPحم زيمPت يتلاو ،هسفنPب يمع اهيلPع فرPشي يتلا لPباوتلPل
:رمألا يمع رسفي امك حورلا

 يذPلا رPسلا كPلذ ..ةديPج ةقPيرطPب جرPخت نPل هPب موقPت اPمل كبPح نPم دPكأتPم تPنأو ءايPشألا لعفPت مPل نإ"
"دوجولا دعاوق ىلع زفقلا نولواحي نمم نوريثكلا هلهجي

 ةPPPساPPPح سيPPPياقPPPمو ماعطPPPلا نوPPPناقPPPل عضخت ال الثPPPم حلملا ةيمPPPك رPPPيدقPPPت نأ ماPPPيألا عم مهPPPفأ تنPPPك اذPPPهل
 ظفPحأ تنPك ..مPحللا يف ةداعسPب هقPلدPت تPنأو كPب حلملا ساسPحإ ىدPمل كPلذ لبPق امPنإو ،ناسلPلاPب قوذPلا
 نايPحألا ضعPب يف يمع يلع يرطPي امPك ايPكذ تنPك ..اهقبPطأو بلPق رPهظ نPع يمع نPم سوردPلا هذPه
:لوقي ..ءارطإلا يندسفي نأ فاخي ناك ..اريثك سيلو

"ماعطلا دسفت يتلا ةجردلل سيل نكلو حلملاك يرورض هنإ"
 ..ةيلPPPPPع تاوامPPPPPس يف نيPPPPPحانPPPPPج امPPPPPنود رPPPPPئاPPPPPط يننأ وPPPPPل امPPPPPك رعPPPPPشأ ..ةيPPPPPمويPPPPPلا يتابPPPPPجاو يدؤأ اPPPPPنأو

 لPPخاد شيPPعأل ..يضاPPملا نPPم قاتعPPنالا يف تأدPPب دPPق ابPPيرقPPت تنPPكو ،مPPلاعPPلا بحPPب ةPPيوPPق رPPعاشPPم ينباتنPPت
 مPPل هPPنأ مPPغر ..يل اقPPيدPPص راPPصو هتببPPحأ دPPق تنPPك نPPيدبPPلا ىتح ..هتPPجوزو يمع تببPPحأ ..دPPيدPPجلا يملاPPع
 ىلع تPPلز اPPم ينأ ريPPغ ..توPPملا نPPع ةفيخPPملا ةصقPPلا كلPPتو يضاPPملا يف همPPئارPPج نPPع ةدPPيدPPج ةPPياورPPل دعPPي
 يننأ يل ةبPسنلاPب مهPملا ..هنPهذ يف تاليخPتو قPئاقPح نيPب ةدPيدPع تارPم يف طلPخي امPبر لPجرPلا نأPب ييأر
 مهPPPفأ تأدPPPبو ،يمع بيغPPPي ةPPPعاPPPس نPPPئاPPPبزPPPلا ماPPPمأ ةعيلPPPخلا هPPPتاPPPكرPPPح ىتح هنPPPم هعمPPPسأ امPPPب ىلPPPستأ تنPPPك
 يتلا تاPPPقرPPPسلا كلPPPت نPPPع ،رPPPس يل فشكPPPنا موPPPي تاذو ..هPPPب ظفتحPPPيو هبحPPPي ديسPPPلا لعجPPPي يذPPPلا ببPPPسلا
 ءاطPPخأو ةايحPPلا نPPع راهنPPلا ءانPPثأ اننيPPب ثPPيدPPح راPPطإ يف يمع ينربPPخأ ةPPعاPPس ..نPPيدبPPلا اهPPب موقPPي ناPPك
:يل لاق ..سانلا

 نPع كPقرPسي نPم نيPب ..ينبا اPي قرفPلا وPه اذPهو ..ةبحPم نPع ينقرPسي هنكPل ..ينقرPسي هPنأ ملPعأ اPنأ"
"بح نع كقرسي نمو ..كرضيل وأ دسح

 عئاPPPقولPPPل تارربPPPملا نPPPع ثحبPPPي ناPPPك هPPPنأ دقتPPPعا ال ..ءيشلا ضعPPPب ةبPPPيرPPPغ ةايحPPPلا يف هتفسلPPPف تPPPناPPPك
 نود هPتاPعانPق نPع ثدPحتي طقPف ..فيPيزتPلا سرامPي اPموPي هرأ مPل ..هPلوPق يف اPقداPص ناPك دقPف ..تاPفرصتPلاو
 درطتPPPPساو ..ال مأ كPPPPلذPPPPب ةPPPPعانPPPPق مهPPPPيدPPPPل لPPPPه ،ال مأ هPPPPلاPPPPق اPPPPم نولبقتPPPPي مPPPPه لPPPPه نPPPPيرPPPPخآلا يأر رظتنPPPPي نأ
:ينربخي

 ليمPPج ساسPPحإPPب رعPPش دPPق نوكPPي ..ةريغصPPلا ةعتPPملاPPب هعPPم رعشPPي يذPPلا لعفPPلا اذPPهب موقPPي ةPPعاPPس هPPنإ"
"يلاتلا مويلا يف ةعور رثكأ لجرلا ءادأ حبصي ثيح لمعلا ىلع سكعني اذهو ةداعس رثكأ ينلعجي
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 مPPPPل يمع نأ تدPPPPجو ..نPPPPيدبPPPPلا ةداعPPPPس لوPPPPح هتPPPPيرظPPPPن يترPPPPكاذ يف عجارأو يمع ةداPPPPفإ عمسأ تنPPPPك
 نPPPم دPPPحأPPPب كتPPPحا مPPPل ..هنيPPPبو ينيب ينسلا قرافPPPلاو ..ةايحPPPلا يف ةقيمعPPPلا هتPPPبرPPPجت اهPPPنإ ..ائطPPPخم نكPPPي
 اPPPم هPPPيدPPPل نكPPPي مPPPل يلاPPPخ ،ةمكPPPح يأ هدنPPPع سيPPPل يبأ ..ةمكحPPPلا هذPPPهو قمعPPPلا اذPPPهب عتمتي يتدلPPPج ءانPPPبأ
 عم الPPيوPPط ثكمPPن مPPل اننكPPل ،ةايحPPلا يف ةPPصاخPPلا هتقPPيرPPط هPPلو افيطPPلو ايPPكذ ناPPك جرPPعألا امPPبر ..ينعنقي
 ةروصPلا ابPيرقPت يهو ..ةليمPج يرPطاPخ يف هارPكذ ىقبتPس طقPف ..هنPع ةلPماPك ةروPص نّوPُكأ يكل انضعPب
.ىرخأو ةنيف نيب هركذتي ةعاس ..هنع يمع اهلمحي يتلا اهسفن

 راد امPPبو ..هملPPعأ نأ يتيشخو نPPيدبPPلا تاPPقرPPسل يفاشتPPكا عم روهPPش لبPPق ثدPPح امPPب يمع تربPPخأ
 ..نيدبلا مازتلاو اننيب

:يل لاق ،ءاضيبلا ةريغصلا هنقذ ىلع ينميلا هيدي ررمي وهو ةماستبا فصنب يل رظن

"؟انه ىلإ يتأي نأ لبق رشبلا نم لتق مك نع كربخأ لهو"
 ديعبPPلا ءاسPPملا كPPلذ يف تPPثدPPح يتلا لتقPPلا ةصPPق فرعPPي يمع نأ ..يل ةبPPسنلاPPب ائPPجافPPم رPPمألا ناPPك

:يل لاق ..نيدبلا ةايح نع ادج ريثكلا فرعي ناك لب ..ناكدلا فقس ىلعأ

 هيPPضاPPم مهفPPت نأ ينعأ ..كPPل ةبPPسنلاPPب اPPموهفPPم كعPPم نPPم نوكPPي نأ بجPPي احPPجاPPن المPPع عنصت يكل"
 يكل مهفPPPPن نأ بجPPPPي ..اPPPPنرPPPPضاPPPPح لكشPPPPي هنكPPPPل ..هPPPPتاذ دPPPPح يف يرورPPPPض يضاPPPPملا سيPPPPل ..ديPPPPج لكشPPPPب
 دPحأ ال ..رPشبك اننكسPي يذPلا فعضPلا حيزPنو ..انيPف ةيPباجPيإلا طاقنPلاPب ةنPهارPلا تاظPحللا ىلع رطيسPن
"الماك دلوي

 لفحPPPPي الو هPPPPقرPPPPسي هPPPPنأ كردPPPPي ديسPPPPلا نأ فرعPPPPي نPPPPيدبPPPPلا نأ لPPPPه ،ينهذPPPPل ردابتPPPPي يذPPPPلا لاؤسPPPPلا ناPPPPك
 متPPها مPPلو ..ءاسنPPلاPPب مامتPPها يأ يدبPPي ال هPPنوPPك نPPم دPPكأتPPم يمع نأ اPPمامPPت نPPيدبPPلا فرعPPي املثPPم ..كPPلذPPب
 دوPPPقوPPPلا اهسفPPPن يه ..مPPPحللا اهيلPPPع جضني يتلا ةPPPئداهPPPلا رانPPPلا ..ءودPPPهلا تملعPPPت دقPPPف ..ةرPPPضاPPPح ةPPPباPPPجإPPPب
 ..ديعبPPلا اPPهاغتبPPم لصتPPل نPPمزPPلا عم ادPPيور لغلغتPPت نأ ءايPPشألPPل كرتPPت نأ ..ناسPPنإلا ةايPPح كرPPحي يذPPلا
 .يمع نع اهعمسأ مل ..صاخلا يكلم ةريخألا ةمكحلا هذه

 اهعPPPPم لPPPPظأ نأ ينم تبلPPPPط ،تيبPPPPلا ىلإ يتمع ةديسPPPPلا تبحطPPPPصا دPPPPق تنPPPPك يذPPPPلا مويPPPPلا كPPPPلذ يف
 ىرPPكذ ديعتPPست تPPناPPك اهPPنأ ىوPPس ببPPسل سيPPل اPPهراوجPPب نوPPكأ نأ ىلع ةصPPيرPPح تPPناPPك ..تPPقوPPلا ضعPPب
 اليPPل اولPPخد ..ةرواجPPم نادلPPب يف ةديعPPب نPPكاPPمأ نPPم تارPPئاطPPلاPPب اوؤاPPج نPPيذPPلا ةPPقزPPترPPملا هلتPPق يذPPلا اهنPPبا
 اولتPPPPPقو ..ينطوPPPPPلا نوPPPPPيزفلتPPPPPلا ىلع اورطيPPPPPسو يلPPPPPحملا عاPPPPPيذPPPPPملاو لاصPPPPPتالا ةمظPPPPPنأ ..ءيش لPPPPPك اوPPPPPبرPPPPPخو
 يهو ىرPPPج اPPPم يل صقPPPت يتمع تPPPناPPPك ..ىذأPPPب اوPPPباصPPPي مPPPل مPPPهوPPPفدهتPPPسا نPPPيذPPPلا ..ءاPPPيرPPPبألا نينPPPطاوPPPملا
 هسPPPبالPPPم تPPPجرPPPخأ ..تاونسPPPل ةقلغPPPم تلPPPظ اهPPPنأ اهيلPPPع ودبPPPي ..لزنPPPملاPPPب ةPPPفرPPPغ يف اPPPبالود تحتPPPفو ..يكبت
 لفPPيإ جربPPك مPPلاعPPلا يف ةروهشPPم نابPPمل تامسجPPمو ،ةPPنولPPم تارPPك اهنPPم ناPPك يتلا هPPباعPPلأو هبتPPكو هتPPيذPPحأو
 ىمسملاو ةمPPPPصاعPPPPلا يف ءانبPPPPلا ثPPPPيدPPPPح دPPPPجسملاو ،ندنPPPPل يف شتنPPPPيرPPPPج ةPPPPعاPPPPسو ةPPPPيرصPPPPملا تاPPPPمارPPPPهألاو
 اهيلPع طPخي ةPنولPم ةيPسردPم رPتاPفد هPل تPناPك كPلذPك ..لوطPم درPسو ةPياكPح ةبعPل لكPل تPناPك .نيلينPلا دPجسم
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 نأ مPPPغر ،بPPPهذأ يكل تPPPنذأتPPPساPPPف معPPPلا ءاPPPج نأ ىلإ اهعPPPم ليلPPPلا فصPPPن تيضPPPقو ،ليمPPPجو قوزPPPم طPPPخب
 .ةليللا كلت اهنضحب ،اهعم ىقبأ نأب يل ريشي ناك اهرطاخ

 تنPPك ..سPPمألا نPPع اديعPPب يل ائكتPPم اهيPPف تدPPجو يتلا ةلPPئاعPPلا هذPPهو لمعPPلا عم ريسPPت يتايPPح تPPناPPك
 لPPPPحملا ناPPPPك ..لمعPPPPلا ىوPPPPس ءيش ال ..ةPPPPحارلPPPPل تPPPPقو ةمPPPPث نكPPPPي مPPPPل ..دوPPPPجولPPPPل بPPPPحو ةريبPPPPك ةوشنPPPPب رعPPPPشأ
 انPPغرPPف نأ دعPPب ءاسPPم تاذو ..يتاربPPخو يفراعPPم يف قمعPPتأ ،لايPPلو تاراهPPن تضPPمو ..نPPئاPPبزPPلاPPب قيضPPي
 ءاضيبPلا اPمرواشPلا ملعPم ةلPيرPم سبPلأ تنPك ..لPحملا يف يماPمأ فقPي عململا يقيدPص ناPك ..لمعPلا نPم
 قيفتPPسال ..يرظPPن يف شوشتPPب ترعPPش ةلPPهوPPل ..جرعPPلا عم يجراخPPلا يرPPهظم نPPم اءزPPج تحبPPصأ يتلا
 ايPضار نكPي مPل لPقألا ىلع بPضاPغ هPنأPب يل يحوPت هPتارظPن تPناPك ..يقيدPص وPه كPلذ نإ ..ناوثPب اPهدعPب
 مPPل ..ةPPنايصPPلا انPPيرPPجأو لPPحملا انمPPمر نأ ذنPPم عيباPPسأل ايعPPقاو نPPكأل ..ماPPيأ ةدعPPل نكسPPلا نPPع يبايPPغ نPPع
 متPPPهأ نأ ،اهنPPPم ضعPPPب اذPPPهو ةايحPPPلا يف تاPPPقافPPPخإ يدPPPل نأ فرPPPعأ ..هPPPب رذتPPPعا وأ هPPPلوPPPقأ اPPPم يدPPPل نكPPPي
 .ةرم يمع يل لاق امك ..ءاقدصألاب

:يل لوقيل ..مستبا مث ..فنعب يتليرم يقيدص رج

"رفاسم انأف كعدوأ يكل تيتأ ..ماصخلا لجأ نم تآ مل"

 يناضتPPPحاPPPب اهنPPPع رَّبPPPع نأPPPب ىفتكا ..لاقPPPت نأ نكمPPPي ..ةنPPPكاPPPس ةريثPPPك ءايPPPشأ هينيPPPع يف نأ تدPPPكأPPPت
:لوقي درطتسا مث ..نيترمو ةرم ..ةوقب

 ال ..كانPPPه نيلPPPتاقPPPملا نPPPم دPPPيزPPPم ىلإ نوPPPجاتحPPPي ..دادPPPجألا ضرأ يف اددPPPجم برPPPحلا تلعتPPPشا دقPPPل"
"..ال مأ ىرخأ ةرم دوعأس تنك نإ فرعأ

 ..هءارو يتلا ةPPفرغPPلاو انPPل ظوفحPPملا قاPPقزPPلا مPPث نPPمو يسيئرPPلا عراشPPلا انPPكردأ نأ ىلإ هعPPم تيشPPمو
 ناكPملا ناPك ..لبPق نPم اPهرأ مPل ،اثPيدPح اPهارتPشا هPنأ ودبPي ةدPيدPج ةبيقPح يف هPتاPحوPلو هPقاروأ ملPمل دPق ناPك
 تعطقPPنا ماPPيأ ةدPPع ذنPPمو عراشPPلا نPPم ىرPPخألا ةيPPصانPPلاPPب ماقPPت ةدPPيدPPج ةPPيانPPب نأ ينربPPخأ ..ملظPPم هبPPش
 يناPPصوأو ..ةبيقحPPلا ينملPPس ..انPPه ىقبن نPPل انPPنأPPب ةراPPشإ يه امPPنأكPPل ..اهببPPسب ةPPفرغPPلا نPPع ءاPPبرPPهكلا
 دعPب ةPفرغPلا اPيوPس انPعدوو ..هPتايPح نPم ةعPئار ةرتفPل ىرPكذ نوكتPسف الأو ..داPع نإ ..ةPناPمألاPب ظفتPحا نأPب
 نأ لبPPPPق ةليلPPPPلا كلPPPPت يعم يقيدPPPPص تاPPPPبو ..لPPPPحملاPPPPب ةعPPPPقاوPPPPلا يتفرPPPPغ ىلإ ةPPPPمزالPPPPلا ضارPPPPغألا انلمPPPPح نأ
 .بونجلا ىلإ حابصلا عم رفاسي

 يتلا ةلPPPئاعPPPلا عم ..ديPPPحوPPPلا يقيدPPPص لمعPPPلا تاPPPب ..نيعPPPم قPPPيدPPPص نPPPم يل دعPPPي مPPPل ..مويPPPلا كPPPلذ ذنPPPم
 نPم ريثكPلا تنقPتأ دPق تنPك يننألو ،بPئاد طاشPن يف اPيوPس تPقوPلا يضقن انPك يذPلا نPيدبPلاو ..ينتبحأ
 يل حسفي ناPPPك ،هبPPPجاو نPPPع لPPPساكتPPPي ناPPPك هPPPنأ دقتPPPعا ال ..هنPPPع الدPPPب اهPPPب موPPPقأ نأ يل كرتPPPي تاPPPب روPPPمألا
 ضعبPل ءاقلتPسالاو اPيوPس ةالصPلا يف نPيرمتPسم ّانPك ةPلوليقPلا تاPعاPس يفو .يتاراهPم روPطأ يكل لاجPملا
 مPلو طبضPلاPب ميقPي ناPك نPيأ فرPعأ ال نآلا ىلإ ..نPيدبPلا بPهذPي ليلPلا يفو ..ةيلPخادPلا ةPفرغPلا يف تPقوPلا
 نPم ةPلاحPلا هذPه هعPم تأدPب ..اPشوشPم اهيPف ناPك ةليPل تءاPج نأ ىلإ ..كPلذ نPع ترسفتPسا نأ يل ثدPحي
 عم فPPPPقوPPPPملا ذاقPPPPنإل عرPPPPسأ نأPPPPب كPPPPلذ ىفالPPPPتأ تنPPPPكو ..لمعPPPPلا يف تارPPPPم ةدPPPPع أطPPPPخأ هPPPPنأ ىتح حابصPPPPلا
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 ثدPPPPPحي وأ ،مهتبPPPPPغر نود نPPPPPئاPPPPPبزPPPPPلا ضعPPPPPب تايبلPPPPPط يف رضPPPPPخألا لفلفPPPPPلا سدPPPPPي ناPPPPPك الثPPPPPم ..نPPPPPئاPPPPPبزPPPPPلا
 كPPPPلذ ءارو نأ تPPPPكردأ ..يغبني امPPPPب تاشتPPPPيودPPPPناسPPPPلا فلPPPPي ال ..ديPPPPج لكشPPPPب زبخPPPPلا نخسPPPPي ال ..سكعPPPPلا
 .ةلكاشلا هذه ىلع فرصتي هتدهاش نأ يل قبسي مل ثيح ،ام سجاه

 ..ةPPPفرغPPPلاPPPب يعم ىقبي نأ ينم بلPPPط ..ءاطPPPخأ نPPPم هيPPPف اPPPم لكPPPب مويPPPلا ربPPPع نأ دعPPPبو ةليلPPPلا كلPPPت يف
 ىقبي هتPكرPت دقPف عناPمأ مPلو ،هيكحPي نأ عيطتPسي ال رPمأ ةمPث ..هنكسPل بPهذPي نأ عيطتPسي ال هPنأ ينملعأو
 نأ ىلإ ..ليتPPPPق هPPPPنأPPPPك ماPPPPن ..دPPPPحاو رPPPPيرPPPPس ىوPPPPس يل نكPPPPي مPPPPل ..ضرألا ىلع اPPPPشرPPPPف هPPPPل تبPPPPترو ..يعم
 تاراهPPPم رPPPيوطPPPت نPPPع ثدPPPحتي باتPPPك يف أرPPPقأ اظقيتPPPسم لازأ اPPPم تنPPPك ..ابPPPيرقPPPت نيتPPPعاPPPس دعPPPب ظقيتPPPسا
 عم ةPPفرغPPلا يف اهPPتأدPPب يتلا ةءارقلPPل تدPPع دPPق تنPPك ماPPيألا كلPPت يفف ..تPPقوPPلا عم لPPماعتPPلا يف ناسPPنإلا

 نPPم اهPPيرتPPشا بتكPPلا نPPم ةليلPPق ةPPعومPPجم نمضتPPت ةعPPضاوتPPم ةبتكPPم يدPPل تPPناPPك ..رPPفاPPس يذPPلا يقيدPPص
 رودPت اهلPك ..اهعيمPج اهPب تدPعو ةدPحاو ةرPم كانPه ىلإ تبPهذ ..ةيسنكPلا راوجPب ةلمعتPسملا بتكPلا قوPس
 نأPPب قلPPع هPPنأ مPPغر ،كPPلذ لعPPفأ ينوكPPل اPPحرPPف يمع ناPPك ..تاذPPلا تاراهPPم رPPيوطPPتو حاجنPPلاو لمعPPلا لوPPح
 لكPPPل نأ كردتPPPسا هنكPPPل ،بتكPPPلا روطPPPس طPPPسو ةايحPPPلا رارPPPسأ نPPPع ثحبPPPلا نPPPم لضPPPفأ يلمعلا كاكتPPPحالا
 ..ملعتلا يف ةصاخ ةقيرط ناسنإ

 كانPPPPه ىلإ هبحطPPPPصا نأ ينم بلPPPPط هنكPPPPل ..بPPPPهذPPPPي نأ نآلا عيطتPPPPسي هPPPPنإ يل لاPPPPقو نPPPPيدبPPPPلا ضهPPPPن
 ىلع رPPPصأ طقPPPف ..حابصPPPلا ىلإ يعم لظPPPي نأPPPب يحاحPPPلإPPPب عنتقي مPPPلو ..هنPPPع يل حصفي مPPPل ..اPPPم ببPPPسل
 نPPPPع يل حصفي مPPPPلو ،اPPPPم ائيPPPPش فاخPPPPي نمPPPPك هيلPPPPع ودبPPPPي ناPPPPك ..اPPPPيوPPPPس انيشPPPPم لعفPPPPلاPPPPبو .هعPPPPم ريPPPPسأ نأ
 انلPصو ..نPيرتPموليPك نPع لقPت ال ةPفاسPم انعطPق نأ ىلإ ..عراشPلا يف ريسPن نحPنو تفلتPي ناPك ..هPفواخPم
 انPPه ..ريبكPPلا تيبPPلا نPPع ةلصفنPPم مامPPحب ةPPفرغPPل دوقPPي بابPPلا كPPلذ ناPPك ..ريغPPص باPPب هPPل يضرأ تيPPب ىلإ
 مويPلا لاوPط هPتاسPجوPت ببPسب ينربPخأو ..هعPم ىقبأ نأ يناPجرتPف ،دوPعأل هPعدوأ نأ تدرأ ..نPيدبPلا ميقPي
:قباسلا

 اPنأ اذPهل ..طبضPلاPب نولصيPس ىتم فرPعأ ال ..انPه مويPلا نولصPي فوPس يناوPخأ نأ ربPخ ينلصو"
"فئاخ

:هتلأس

"؟كيفخي يذلا ام نكلو"
:ينربخي درطتسا ..سجوتلاب هساسحإ ببس مهفأ نأ تدرأ دقف ..هل ىنعم ال يلاؤس ناك

 يكل انPPه دوPPعأ نأ اريPPخأ تررPPق يننكل ..ليلPPلا لاوPPط كعPPم ىقبأ نأPPب برPPهأ نأ تررPPق ةPPيادبPPلا يف"
...اورضح ىتم مههجاوأ

 عضو ،يبPشخلا رPيرPسلا ىلع ىقلتPسا ..حيبذ روPث هPنأPك ..ةوقPب سفنتPي ناPك ..تPقوPلا ضعبPل تمPص
 ةئيلPPم ،قرPPع ةروراPPق لوانPPت رPPيرPPسلا لفPPسأ هدPPي دPPم ..ةقطقPPط ردصPPي بPPشخلا ىلع ريبكPPلا هدPPسج لPPماPPك
 نارّمPPحت هانيPPع تPPناPPك .فاPPك نPPمز اهنيPPب لصفPPي مPPل ،ةيPPلاوتPPم تاPPعرPPج ةدPPع اهنPPم فشPPترا ..فصنPPلا ىلإ
:يل لاق ..ةفرغلاب ةحيحشلا ةءاضإلا طسو بحشي ههجوو
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..يفواخم ددبأ ىتح كنضحأل لاعت ..ادج فئاخ انأ"
 ةليPPح كلPPت تPPناPPك لPPه يسفنل تلPPق ..اعPPيرPPس هنPPم تنكمPPت دPPق ةرمPPخلا تPPناPPك ..ءطبPPب يوحPPن هPPيدPPي دPPمو

:متمتي وهو ..لاق ام رركي هتعمسو ..انه ىلإ يب يتأي يكل عقاولاب ةجوزمملا هتاليخت نمض ..هنم
 اPPPنأ ..ديPPPحو اPPPنأ ..مPPPلاعPPPلا اذPPPه يف بذعPPPمو هPPPئاPPPت اPPPنأ ..ائPPPفاد انضPPPح تدPPPجو يننأ وPPPل ىفشأ فوPPPس"

"نونجم

 بPحاشPلا ههPجو ناPك ..ادPج اليقPث هدPسج ناPك ..رPيرPسلا نPم كرPحتلا ىلع ..ءيش لعPف ىلع ردقPي مPل
 هتPكرPتو ةراPنإلا تأفPطأ ..طPسو ةPعرPسب ةPحورPملا هPل تلغPش ..ةPفرغPلا تأبPع قرعPلا ةحPئارو ادPيور تفPخ دPق
 تظقيتPسا ثيPح ،رPكابPلا رPجفلا ىلإ ليلPلا يقاPب ىضقأل لPحملاPب يتفرPغ ىلإ تدPعو ..مونPلا يف صوغPي
 اوPPPPلزPPPPنأ ،ةريبكPPPPلا ةنPPPPيدPPPPملا فارPPPPطأ يف عرازPPPPم نPPPPم نوPPPPتأPPPPي نPPPPيذPPPPلا راضخPPPPلاو موحلPPPPلا يدPPPPهعتم لابقتPPPPسال
 نأ لبPPPق فPPPفرألا يفو ةPPPجالثPPPلاPPPب اهعPPPضاوPPPم يف اهبPPPترأ تنPPPك ،ةريغصPPPلا نحشPPPلا ةرايPPPس نPPPم ضارPPPغألا
 سلPPجي نأ يمع دوعPPت يذPPلا يكيتPPسالبPPلا يسركPPلا ىلع سلPPجأ ،نPPخاسPPلا ياشPPلا نPPم اPPبوPPك يل عنصأ
 ةمPPPث تPPPناPPPك ،حابصPPPلا لوأ يف ةراPPPملا نPPPم ليلPPPق ..عراشPPPلا بPPPقارأ ..لPPPحملا لPPPخدPPPم يف مويPPPلا لاوPPPط هيلPPPع
 دPحأ يننأ ليخPتأ ،راطPملا يف طبPهت ةرPئاPط اضPيأ ىرأ نأ عيطتPسا ..عراشPلا يف قزPقزPت رطPم تارطPق
.اهباكر

 حربPي مPل هPنأPك ىداهتPي هتPيأر ..لPحملاPب لصتPملا عراشلPل بPيرقPلا قاPقزPلا لوأ دنPع رPهظ دPق نPيدبPلا ناPك
 هPنأ ريPغ ..ينيتورPلا لمعPلا يف عرPش ثيPح ،لPحملا لPخدو ةيPلآ ةقPيرطPب ينايPح ..اهيلPع ناPك يتلا ةPلاحPلا
 يننأو ..اليلPPPق حاPPPترPPPي وأ ةيلPPPخادPPPلا ةPPPفرغPPPلاPPPب سلPPPجي نأ هنPPPم تبلPPPط ..سPPPمأ نPPPم رثPPPكأ جازPPPملا ءيس ودبPPPي
 ..لPPخد ..يتحيصنب لمPPع .ديPPج لكشPPب ءادألا ىلع رداPPق هPPنأPPب رعشPPي نأ ىلإ يدPPحو لمعPPلا لPPصاوأPPس
 يمع ناPك ..ىرPخأ ةرPم حيبذPلا روثPلا كPلذPك مونPلا يف عرPش دPق ناPك ،هيلPع ةرظPن تيقPلأ ةPعاPس عبر دعPب
 ئPجافPملا ريغتPلا كPلذPل ابPسحت ةلظPم لمPحي ناPك ،رطPملا تارطPق دPيازPت عم ..ابPيرقPت ةعPباسPلا يف لPصو دPق
 مPل ثيPح ..هPتداPع هذPه سيPل ؟رPخأPت اذاPمل ،نPيدبPلا نPع ينلأPس ..راطPمألPل امPسوPم سيPل اذPهف ،سقطPلا يف
 ريPPPPغ ءيش نPPPPم سPPPPمألا ذنPPPPم يناعPPPPي هPPPPنأو ىرPPPPج اPPPPم هPPPPل تيكPPPPحو لPPPPخادPPPPلاPPPPب هPPPPنأ هPPPPتربPPPPخأ ..جراخPPPPلاPPPPب هرPPPPي
:يل لاق .يل عمسي وهو اقلق يمع أدب ..موهفم

"؟ام ضرم وأ ىمح نم يناعي له"
 "هنع يكحي ال وهو ..هديدحت يرودقمب سيل ءيش نم فئاخ وه ..كلذ سيل"
 ىلإ معPPلا لPPخدو ..هنكسPPل هتلPPصوأ يننأ هPPتربPPخأ طقPPف ..سPPمأ ةليPPل ثدPPح اPPم ليصفتPPلاPPب هPPل ّصPPقأ مPPل

:يل لاق ..حضاو لكشب انيزح ناك ..اتماص جرخي نأ لبق تقولا ضعب رخأت ،ةيلخادلا ةفرغلا

 وهPPف هPPفواخPPم مPPجح ناPPك امهPPم ..ةلPPيوPPط تاونPPس ذنPPم هPPفرPPعأ اPPنأ اذPPهك اPPفرPPظ شاPPع نأ هPPل ثدPPحي مPPل"
 اريثPPك هسفPPن بحPPي هPPنإ ..ةايحPPلاPPب هقلعPPت دقفPPي ال هنكPPل ..اليلPPق فاخPPي وأ نزPPحي لPPقألا ىلع اديعPPس لظPPي
"ملاعلا نم اءزج هنوك بحيو
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:هتلأس ،يمع لمكأ ىتح ترظتنا

"!؟هفواخمل اببس نّيب وأ ؟ءيشب كربخأ له"
"أدهي ىتح هكرتنل ..رجضتمو أزهي هنإ ..ائيش لقي مل ..ال"
 فPPPقوPPPت دقPPPف ،ضرألا ىلع دPPPيدPPPج نPPPم اهتعPPPشأ قPPPلدPPPت سمشPPPلا تPPPناPPPك ..ابPPPيرقPPPت راهنPPPلا فصتنPPPم يف

 تفPقوPت دPق )يروPل( ةريبPك ةنPحاPش تPناPك .رPكابPلا حابصPلا تامسPن تددبPتو ةيPفاPص ءامسPلا تداPعو رطPملا
 مههPPPجوأ تPPPناPPPك ..دPPPحأ عم اوPPPثدPPPحتي مPPPل ،لاPPPجرPPPلا نPPPم ةPPPعومPPPجم اهتنحPPPش ىلعأ نPPPم زPPPفاقPPPت ،لPPPحملا ماPPPمأ
 مPPهو اPPعارPPس لPPحملا نانPPثا مهنPPم لPPخد .ةعيجPPف نPPم نوPPمداPPق مهPPنأPPك .مهPPب طيحPPت ةPPبارPPغ نPPع ئبنPPت ةمهجتPPم
!؟هكرتن نل ؟وه نيأ ..نوحياصتي

 تالآلا اوأر ..يرPPجي اPPم نوبPPقارPPي نPPئاPPبزPPلا يقب نيPPح يف ،لPPخدتPPي نأ نود عضوPPلا بPPقارPPي يمع ناPPك
:ةوقب مهدحأ خرصو ..ريطاوسو ةريبك نيكاكس ةلكاش ىلع اهنولمحي لاجرلا ناك يتلا ةداحلا

"انه سيل هنإ اودكأت ..اديج ناكملا اوشتف"
:حيصي رخآ ناك

"انه ءاج دقف تيبلا يف نكي مل اذإ"
 ةPPPكرعPPPم تاوPPPصأ عيمPPPجلا عمسو ..لPPPحملا نPPPم يلPPPخادPPPلا ءزPPPجلا اومPPPحتقا ىتح قPPPئاPPPقد ىوPPPس رمPPPت مPPPل
 لPصافPلا بابPلا ربPع ءاوهPلا يف زفقPي الPجر اPندPهاPش اPهدعPب ..ةنPحاطPمو حايPصو برPضو تانعPل ..ةPيراPض
 دPPق ناPPك .هدPPي يف ريPPطاوسPPلا دPPحأ لمPPحي ناPPك ..رPPخآPPب مPPث اديعPPب هPPب ىمر دPPق نPPيدبPPلا ناPPك ،لPPخادPPلا عم
 ءاPمدPلا تPناPك ..روPطاسPلا ُهّقPش نأ دعPب ،لPجرPلا هPجو نPم مدPلا رمهPناو ناوPث ..مPهدPحأ هPجو يف هPب ىوPه
 نPم كPلذPب تPسسحأ ..سحنPلا بلPجي هPيرPك موPي ..ةPياغلPل ائيPس اPموPي ناPك ..لPحملا ةيPضرأ يف تقPفدPت دPق
 اPPمل ءايتPPسالا دPPشأ ءاتPPسم ناPPك رPPخآلا وPPه يمع ..يماPPمأ يرPPجي اPPمل بPPعوتPPسم ريPPغ اPPنأو ،ىرأ اPPم ءارPPج
 ناPك ،لاPجرPلاPب اوPطاPحأ مهPقدانPب نولمPحي لPحملا اولPصو دPق ةPطرPشلا لاPجر نPم ةPثالPث ناPك .هPماPمأ ثدPحي
 ناPك ،كPلذPك ،نPيدبPلا اوديPقو ،ةPيوقPلا لPسالPسلاPب مPهورزنPج .ةايحPلا قراPف يذPلا لPجرPلا ادPع ةعPبرأ مPهددPع
 هPPنأPPك ةدPPشب انيPPلإ رظنPPي ناPPك ،ههPPجو حمالPPم يف ىلPPجتي نزPPحب رعشPPي وPPهو يمعو يوحPPن تارظنPPلا يقلي
 تPناPك .ضPماPغو لوهجPم ببPسل ،انPل هصقيPل نكPي مPل هPتايPح يف نيعPم رPس نPع اPم لكشPب رذتعPي نأ دPيرPي
 ،تارPPPك لثPPPم زPPPفاقتPPPت لصبPPPلا تابPPPح ترPPPثانPPPت ،ةPPPطرPPPشلا لاPPPجر دPPPحأ اPPPهداPPPق تPPPكرPPPحت دPPPق ةريبكPPPلا ةنPPPحاشPPPلا
 ديعPب ناكPم نPم ةPمداPق اهPنأ ىلإ ريشPت ةنPحاشلPل ةيمPقرPلا ةPحولPلا تPناPك .اهPب ةلمPحملا تالاوجPلا نPم قPفدتPت
.ةمصاعلا جراخ

 حرPPسم ىلإ لوحPPت معطPPملا نأل ،ةPPطرPPشلا نPPم رPPمأPPب اقلغPPم لPPحملا لPPظ نيPPعوبPPسألو ةPPثداحPPلا هذPPه دعPPب
 ،ةددPحملا ةرتفPلا لاوPط لPحملاPب ءاقبPلا نPم تعنPمو ..تارPم ةدعPل لPصو يذPلا ققحPملا فPيرعتPب لتPق ةمPيرPج
 كلPPPت يف اهPPPب تمPPPن نأ يل قبPPPس يتلا ةPPPفرغPPPلا يف تيبPPPلاPPPب مهعPPPم ىقبأ نأ يمع رPPPمأPPPبو ينارطPPPضا اPPPم
 اهفPقوPم كPلذ نكPي مPل ،تيبPلاPب مهعPم يئاقPب نPع ءيشلا ضعPب ةيPضار نكPت مPل يتمع نأPب ترعPش .ةليلPلا
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 قرزأ اPبوPث سبلPت ةأرPما ملكPت اهتعمPس نأ دعPب اهفPقوPم ريغPت نكPل ،ةPيادبPلا يف يب تبPحر دقPف ..يئدبPملا
 بPهذPي ناPك يذPلا ،معPلا بايPغ يف اراهPن اPهروزPت تPناPك ،اهيPنذأ نPم نايPلدتPي ساحنPلا نPم نPيريبPك نيPطرPقو
 لالPPخ نPPم يل نيبPPت امPPك ةأرPPملا كلPPت تPPناPPك ..يموPPي هبPPش لكشPPب هPPنوبلطPPي ناPPك ثيPPح ةPPطرPPشلا رفخPPم ىلإ
 أبنتتPPPPPل نوPPPPPبزPPPPPلا ماPPPPPمأ ضرألا ىلع رPPPPPحبلا فادPPPPPصأPPPPPب يمرPPPPPت ةيPPPPPعادو وأ تخPPPPPب ةPPPPPئراPPPPPق ةيPPPPPلوأ تاظPPPPPحالPPPPPم
 ةدلبPلا يف ةمPيدقPلا يتاربPخ تحجPنو ،رPمألا يفخت نأ لواحPت ةمعPلا تPناPك .هعPلاPط هPل ددPحتو هلبقتPسمب
:رهظلا دعب ينلأسو ،هءارو نم ثدحي رمأ ةمث نأب رعشي ناك هسفن معلا .ةلوهسب كلذ فاشتكا يف

"؟كتمع ةرايزل انه دحأ ءاج له"
 ،طبضPلاPب ينيمPخت نPعو تPيأر امPب هPتربPخأ ..حيحص ريPغ اPمالPك هPل تلPق نأ ثدPحي مPل ،هيلPع بذPكأ مPل

:ّيلع در

 ريثكPPلا اهيPPف ددبPPت ..روPPمألا هذPPهب قيمعPPلا اهPPنامPPيإ فرPPعأ اPPنأ ..دPPكأPPتأ نأ دPPيرأ تنPPك طقPPف كPPلذ كردأ"
"ةديحولا اهفعض ةطقن يه هذه ..لاومألا نم

 ،يلPPPPخادPPPPلا تيبPPPPلا ذPPPPفاوPPPPنو باوPPPPبأ ةمعPPPPلا تقلPPPPغأو ..دPPPPيدPPPPج نPPPPم ةيPPPPعادوPPPPلا تءاPPPPج ،يلاتPPPPلا راهنPPPPلا يف
 نPPم جرPPخت اهPPنأPPك حورPPتو ديعPPب نPPم يتأPPت تامPPيوهPPت توPPصو ،لPPخادPPلا نPPم ثعبنPPت روخبPPلا ةحPPئار تممPPشو
 اPPPتوPPPص تعمPPPس قPPPئاPPPقد دعPPPبو ،يليخت باPPPخو ،عضوPPPلا فشتكيPPPل نآلا لصPPPي معPPPلا نأ تليخPPPتو ،رئPPPب قمPPPع
 .ةمعلا رمأب يتأ نأ ينم بلطت تناك ،ةبيرغلا ةأرملا توص هنأ ينيداني

 ىلع الPمر تPشرPف يتلا ةيPعادوPلا ماPمأ ،ضرألا ىلع ةسPلاPج ةمعPلا تPناPك ..ةPفرغPلا يف امهيلPع تلPخد
 اذPه يل تدPب يتلا ةديسPلا وحPن ترظPن ،ةPموهفPم ريPغ لاوPقأPب متمتPتو هيلPع فدصPلاPب ىمرPت يهو ،طالبPلا
 اهنكPPPل ..يرPPPيدقتPPPب رثPPPكأ ال تاونPPPس سمPPPخ وحنPPPب يمع نPPPم رغPPPصأ يه ..اهتPPPفرPPPع امPPPم انPPPس ربPPPكأ مويPPPلا
 .ينم اليخت ناك امبر ..ببسلا فرعأ ال ..ريثكب هنم ربكأ ودبت مويلا

:لوقتو يوحن ريشت ةيعادولا تناك
"..اريخ هيف نوكي نل هودعبأ"
 يف قPPPقدPPPت يهو اههPPPجو مهجتPPPي يتمع تPPPيأرو ..ةتبPPPلا يب ةيPPPلابPPPم ريPPPغ يهو يماPPPمأ ثدPPPحتت تPPPناPPPك

 تPPناPPك .اPPهدPPلوPPك ينبطاخPPت تPPناPPك ةPPعاPPس لبPPق نPPم اPPهوسكPPت تPPناPPك يتلا ةميمPPحلا كلتPPب رعPPشأ مPPل ،ينيع
 يتمع تPPPماPPPق ..اPPPم ارPPPش يونPPPت اهPPPنأ وPPPل امPPPك ترعPPPشو ةحPPPيرPPPم ريPPPغ ،ضPPPيرعPPPلا اههPPPجوPPPب ةيPPPعادوPPPلا حمالPPPم
 فارPPPPطأ لبPPPPت يهو فغشPPPPب اهPPPPتدPPPPع يتلا ةأرملPPPPل اهتPPPPمدPPPPقو ةريغPPPPص ةبيقPPPPح نPPPPم لاPPPPملا نPPPPم ةPPPPمزر جارPPPPخإPPPPب
 ةقPيرطPلاPب ،اهPماPمأ ةيPكرPت ةوهPق ناجنPف يقاPب فشPترPت نأ لبPق ،فهلPت يف دعPلا رركPتو قاصبPلاPب اهلPماPنأ
 تضهPPPPنو ..ةالابPPPPمالPPPPب ،لPPPPمرPPPPلا ىلع ناجنفPPPPلاPPPPب تPPPPمر .رPPPPئاصعPPPPلا اهPPPPب عركتPPPPي جرPPPPعألا ناPPPPك يتلا اهسفPPPPن
.ام رمأ يف ةمهاس ،ضرألا ىلع اهناكم يف ةسلاج لازت ال يتمع تناك نيح يف ..رداغتل

 وجPPPلا رPPPتوتPPPي نأ تيشPPPخو .كPPPلذ ثدPPPحي مPPPلو ،اهتيPPPب نPPPم روفPPPلا ىلع يدرطPPPب موقPPPت فوPPPس اهPPPنأ تيلPPPخت
 يف ىمادقPPلا يئاPPقدPPصأ نPPم ضعPPب ةPPيؤرPPل بPPهذأ نأ تركPPفو ،ةنPPيدPPملا يف لوجPPتأ يكل جرPPخأ نأ ترPPثآPPف
 نحPنو .تيبPلا ىلإ هعPم تدعPف ،يمع ينآر قPيرطPلا فصتنPم يف اPنأو .هPنومسPي امPك يجنرPفإلا عراشPلا
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 لاPPق دPPق ناPPك ..ءيش لPPك ةPPياورPPب ادPPهع ينم ذPPخأ هPPنأل ،مويPPلا اذPPه طبضPPلاPPب ثدPPح اPPم هPPل تيكPPح نادPPئاPPع
:يل

 ،كPPلذ يل دPPكؤPPت اPPم اريثPPكو ىولPPسلا نPPم اPPعوPPن كيPPف تدPPجو يه ..اPPهدPPلو ليPPحر ذنPPم ةرPPتوتPPم كتمPPع نإ"
 دقPل ..لPحملا يف ثدPح اPم ءارPج قلقPب رعشPت ماPيألا هذPه اهنكPل ..امPئاد تيبPلاPب انعPم نوكPت نأ ىنمتت لPب
"ينبا اي ابيرغ تسل كنكل ..يل لوقت امك ءابرغلا نم تمءاشت

:ةداعلا يف هثيدح هيلع عطقأ ال انأف ،هبتنا نأ نود ..يمع تعطاق
 نوكPPPPيو لمعلPPPPل لPPPPحملا دوعPPPPي ىتح هPPPPب ةPPPPماPPPPقإلPPPPل اPPPPناكPPPPم رPPPPبدأ فوسPPPPف مكجPPPPعزPPPPي رPPPPمألا نأ وPPPPل ..يمع"

"اددجم كانه ةفرغلا يف ةماقإلا يناكمإب
 نينحPب ينرعPشأ ،يدPخ ىلع تارPم ةدPع ينلبق ..ةديسPلا سكعPب ،يننضتحي اPم ارداPن ،هيPلإ ينذPخأ

:يل لاق ..يتايح لاوط هقوذتأ مل يذلا بألا

 عم فشتكتPPPس ..بPPPسحف ةرPPPتوتPPPم يه ..كPPPلذPPPك كتمPPPعو ..اديPPPج كيPPPف قPPPثأ اPPPنأ ..كPPPلذ لقPPPت ال ..يدPPPلو"
"كنع ىلختت نل اهنأو روصتت امم رثكأ كبحت اهنأ مايألا

 نPPم جورPPخلاPPب ةوطPPخ ذاخPPتا يف لجعتPPسا الأو رظتPPنا نأPPب انيقPPي يف تPPعرز دPPق يمع تارابPPع تPPناPPك
 ،كPPPPلذ ىلع اضPPPPيأ اصPPPPيرPPPPح يمع ناPPPPكو ..اPPPPهراوجPPPPب نوPPPPكأ وأ يتمع عم ملكPPPPتأ نأ تيPPPPشاحPPPPتو ،مPPPPهدنPPPPع
 ىضقنا ىتح ،تPPPPPPPقوPPPPPPPلا مظعPPPPPPPم تيبPPPPPPPلا جراPPPPPPPخ لPPPPPPPظأ ثيPPPPPPPح اهيPPPPPPPف ينارPPPPPPPت ال يه ..ماPPPPPPPيأ ةدPPPPPPPع تضPPPPPPPمو
 دPق ةديسPلا تPناPك ..ةرPشابPم يلاتPلا مويPلا يفو ..يتفرPغ ىلإ دوPعأل ،دPيدPج نPم لPحملا حتفو ناPعوبPسألا
:باتعب ينلأست يهو ،ينلبقتو ،اهيلإ يننضحتل نئابزلا طسو تعرسأ دق تناك ..ارهظ تلصو

"؟ةقباسلا مايألا لاوط يدلو اي تبره نيأ"

:ءاضيب ةبذكب تبجأ

"لحملا يف عاضوألا بيترتب الوغشم تنك يتمع اي ينيرذعا"
 ملعPPملا فقPPي يذPPلا ،ريبكPPلا اPPمرواشPPلا قودنصPPل ةيفلPPخلا جاPPجز لثPPم ءايPPشألا ضعPPب اPPنرPPسخ دPPق انPPك

 مدPPلا ةحPPئار نأ ةPPصاPPخ ..ةينضPPم طالبPPلا فيظنPPت ةيلمPPع تPPناPPك امPPك .هنPPم اريبPPك اءزPPج مشهPPت دقPPف ،هفلPPخ
 رPPشابPPملا ببPPسلا ينعي ال كPPلذ نكPPل ..ايPPئاهPPن اPPهداعPPبإل ةيPPئاميكPPلا داوPPملا نPPم ةريبPPك ةيمPPكو اتPPقو تPPقرغتPPسا
:تلاقو ،يل ةدوهعملا اهتقيرطب تمستباو ّيلإ ترظن دقف ..امامت كلذ فرعت يهو يتمع ةيؤر مدعل

"تيبلا يف يراوجب نوكتل يتأتسو ..ارصع مويلا رفاسيس كمع"
 يدPPPحو تنPPPك ..ةيPPPمويPPPلا ةايحPPPلا ةلPPPحر عم لPPPيوPPPط موPPPي ىضمو ..رPPPخأPPPتأ الأPPPب يل ريشPPPت يهو تPPPجرPPPخو

 رمتPس ،نآلا مييقتPلا يناكPمإPب سيPل ..يتاذ ىدPحتأو يترادPج تبPثأ نأ يسفن ماPمأ ينم بولطPم ناPكو
 .ال مأ ةهجاوملاو يقيقحلا يدحتلا ىلع رداق انأ له اديج مهفأ نأ لبق مايأ
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 نجسPPPلا ىلإ نPPPيدبPPPلا دايتPPPقا دعPPPب اPPPم ماPPPيأ تPPPناPPPك ..ةمكحPPPملا ىلإ يمع ءاPPPعدتPPPسا مPPPت ةرPPPم نPPPم رثPPPكأ
 يف .لPتاPق هPنأ اليخPت سيPلو انPماPمأ تبPثأ لPجرPلا نأ وPل ىتح ..نازPحألاPب ةرPصاحPمو ةيPساPق ..ةمPكاحPملاو
 نكPPل ..كPPلذPPك يه وأ لايخPPلا نPPم ءيش اهيPPف ةيPPهافشPPلا هPPتاPPيورPPم نأ ناسPPنإلا ليختPPي نأ نكمPPي يضاPPملا
 ةريبكPPPلا ةمكحPPPملا ةPPPباوPPPب ىلإ انيهتPPPنا نأ دعPPPب ينيدانPPPي يمع تعمPPPسو ..عضوPPPلا تدّقPPPع ةريPPPخألا ةPPPبرPPPجتلا
 ةمPPث ناPPك ..ةPPصارتPPملا ةيبPPشخلا دPPعاقPPملا تاذ ةPPلاصPPلا نPPم يئاهنPPلا فصPPلاPPب دعقPPم يف كانPPه سلPPجأ نأPPب
 نPم ةبPبدPم بPشخ ةعطقPب قرPطو عيمPجلا هPل فPقو يذPلا لPجرPلا لPخد نأ ىلإ جضي ناكPملاو نوريثPك رPشب
  ..يسارد لصف هنأ ول امك دهشملا ودبي .ةلواطلا ىلع اهسأر

 تارظنPب ديعPب نPم ينقمر ..هPنزو نPم اليلPق دقPف ..اتPماPص ..دPيدPحلا نPم صفPق ءارو فقPي نPيدبPلا ناPك
 تأدPبو ينباتPنا يذPلا فعضPلا كPلذ مواPقأ نأ عطتPسا مPل ،يعوPمد تPضاPف اميPف ،هدPهشمل تPملأPتو ،ةPنونPح
 يننأ تاذPPلاPPب ةهينهPPلا هذPPه يف رِّدPPُقأ ينلعج امPPب ..اPPيوPPس انPPل تPPناPPك ةليمPPجو ةرركتPPم تاظPPحل عجرتPPسا
 ءايPشألا نPع ثحبPن نأ انيلPعو ةريثPك انفعPض طاقPن يمع لوقPي امPكو ..ءيش لPك مPغر لPجرPلا اذPه تببPحأ
 رPخآ مPلاPع يف شيعPي هPنأPك يرPجي امPب امتPهم نكPي مPل ..رPخآلا وPه هدPي عفرو ..يديPب تPحوPلو ..ةيPباجPيإلا
 هPبراPقأ ..دالبPلا ندPم فلتخPم نPم اوؤاPج نPيذPلا هPبراPقأ نPم مهبلPغأ ،سانPلاPب ةدوشحPملا ةPعاقPلا هذPه ريPغ
 ..مدآ ءانبأ مه اذكه ..ليباه لتق ليباق ..هوخأ وه ليتقلاف ..قرف ال ..ليتقلا براقأو

 اهنPPم ىلدتPPي لPPيوPPط لسلPPسبو نيPPنذألاPPب كاسPPمإلا ةمَكحPPPُم ةراظPPنو دوPPسأ ضافضPPف بوثPPب لPPجر فPPقو
 نPPPم رثPPPكأل ةءارقPPPلا يف رمتPPPسا ،ةدPPPيدPPPع قاروأ ةءارPPPق يف أدPPPب ..ةمتعPPPم ءادوPPPس تاPPPسدPPPعو نيبPPPناجPPPلا ىلع
 ريصPPم يف ركPPفأ تنPPك ..عمسأ امPPب متPPهأ مPPل ..ىرPPخأل ةرPPم نPPم هعPPطاقPPي يضاقPPلا ناPPك ..ةPPعاPPس فصPPن
 ةPPشوPPشو نوملكتPPملا ءالؤPPه ناPPك ..مادPPعإلا نوكيPPس هبيصPPن نأ نوسPPماهتPPي مهضعPPب تعمPPس دقPPف ..نPPيدبPPلا
 مؤلPلا ودبPي ،ةقفشPب هيPلإ رظنPي نPم انPه دPجوPي ال ،ودبPي امPك مهعيمPج هيلPع اوبلقPنا نPيذPلا هؤابPحأو هلPهأ مPه
 يف نPPيدبPPلا نوكPPي نأ نكمPPملا نPPم ناPPك دقPPل ..مهتيPPهاركPPب ترعPPش ..ةرPPهفكملا ةحPPلاكPPلا مهPPهوPPجو ىلع ايلPPج
 يف اPPPPPم أطPPPPPخ ةمPPPPPث نأ دPPPPPبال ؟نذإ قرفPPPPPلا اPPPPPم ..هلتPPPPPق اودارأ ..هيلPPPPPع اومPPPPPجه نPPPPPيذPPPPPلا مPPPPPه ..ىلتقلا دادPPPPPع
 ..نوناقلا

:اهتياهن يف الإ زكرأ مل ..ةلئسأ ةدع هلأس فقو ..يمع يضاقلا ىدان
"ام أطخ هنم َرأ مل معن ..يعم لمعي ةليوط تاونس ذنم"
 نأ نود انPPPجرPPPخ ..نيPPPعوبPPPسأ دعPPPب مكحPPPلاPPPب قطنلPPPل ةسلPPPجلا تعPPPفرو ..يمع ةداهPPPش يضاقPPPلا متتPPPخا

 نPPيديPPلا يف هPPلالPPس رPPجرPPجي وPPهو نPPيدبPPلا دPPهشم ةPPيؤر لمPPحت عطتPPسا مPPل ةرPPملا هذPPهو ..رPPخآلا اPPندPPحأ ملكPPي
 ةيفلPPPخلا ةPPPباوبPPPلا اوحتPPPف ..رظنPPPملا ةحيبPPPق ءادوPPPس ةرايPPPس ..اهيPPPف ةذPPPفاPPPن ال ةرايPPPس ىلع دعصPPPيو نيPPPمدقPPPلاو
.ءيش نم فوخ يأ هيلع دبي مل اروسجو اتماص ناك ،اهوقلغأو ذرج لثم لخادلا يف هومر
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 بوثPPلا بPPحاPPص لPPجرPPلا عم فPPقو دPPق يمع ناPPك ،نPPيدبPPلا عم لصحPPي اPPم بPPقارأ اPPنأو يناوثPPلا كلPPت يف
:يمعل لوقي لجرلا تعمسو ،ةمكاحملا نع ناثدحتي اناك ،دوسألا ضافضفلا

"ةءارب جرخي نأ ادج بعص نكل ..هذاقنإل يعسوب ام تلواح"
 يقلي نأ نود اPهدPع ىلإ عراPس ..لPجرلPل اهملPس ،هPلاطنPب بيPج نPم ةيPلاPم قاروأ ةPمزPح يمع جرPخأ

 ةPPصاPPخ رظنملPPل اPPحاPPترPPم نكPPي مPPل يمع نأ تردPPقو ..هابتPPنالPPل اريثPPم هرظنPPم ناPPك ..ناكPPملا يف سانلPPل الاPPب
 ،تيبPلا ىلإ اPندPع دPق انPك ..نايعPلا ماPمأ لاPملاPب نوفتحPي نPيذPلا سانلPل هراقتPحا ىدPم اPمامPت فرPعأ يننأ
 باPPهذلPPل زPPهجتت اهPPنأ ودبPPي ،اهتPPقاPPنأ لPPماكPPب تPPناPPك ،ادPPج ةيPPهاز مويPPلا يه ..اPPنراظتPPنا يف ةمعPPلا تPPناPPكو
 ناPPك ،ةلفPPط اهPPنأPPك اPPقارPPب اههPPجو ناPPكو ،رعشPPلا ةاوكمPPب اعملPPمو الوسغPPم اPPهرعPPش ناPPك ،اPPم ةبPPسانPPم ىلإ
 يلع ناPPك ببPPسلا اذPPهلو .اهعPPم ينذPPخأPPت نأ دPPيرPPت اهPPنأ فرعPPي نكPPي مPPل هنكPPل ،اPPهدصقمPPب ملPPع ىلع يمع
 يف اهعPم تودPب ،يل ةلPماPك ةPلذPب انPيرتPشاو ةرPجأ ةرايPس اPنذPخأ ..يجنرPفإلا قوسلPل يمعو اPنأ بPهذأ نأ
 .ةقزترملا ببسب هودقف يذلا مهنبا امامت هبشأ ،ريغص ريمأ يننأ ول امك ءاسملا

 ةPيدPنألا دPحأPب ةPلاPص لPخدPن نأ لبPق ،اPهرPجحم نPم ةقPحالتPم اPعوPمد تPفرذو ،ادPيدPش ةPحرPف يتمع تPناPك
 جراخPلا نPم هيلPع رPمأ تنPك طقPف .لبPق نPم ناكPملا اذPه لثPم تلPخد نأ يل قبPسي مPل ،ةنPيدPملا يف ةريبكPلا
 اPم ردقPب ،مهنPم دPحاو اPنأ نآلا .انPه نوPتأPي نPيذPلا سانPلا ءاPيزأو ةئيPه بPقارأو ..عراوشPلاPب يعكست ءانPثأ
 يتداعPPكو .ةعPPئارPPلا ةPPلذبPPلا هذPPهب ينرPPت مPPل يمأ نأ ءيشلا ضعPPب انPPيزPPح تنPPك ..وPPهزPPلاو رPPخفلاPPب رعPPشأ
 نلبقPي نسPلا رابPك ءاسنPلا تPناPك ،يب اريبPك ءافتPحا تدPجو ..يتايPح يف ةزيمPم تاظPحل تPشعو تيPسانPت
 يتلا ةمعPلا نPم ةيPصوتPب اصيصPخ يمع يل هارتPشا يذPلا نمثPلا يلاPغ يرطPع ةحPئار نممتPشيو يدPخ
 يف ةداسPPPلا ءانPPPبأ دPPPحأل اريبPPPك اPPPسرPPPع ناPPPك ثيPPPح ،ةليلPPPلا هذPPPهل هراضPPPحإ متPPPي نأ بجPPPي امPPPب ةمPPPئاPPPق تبتPPPك
 نPم هفشتPكا مPل ..رPخآ ناكPم يف ةايحPلا لPمأPتأ تنPك ،سورعPلا وأ سPيرعPلا نوكPي نمPب متPهأ مPلو ،ةنPيدPملا
 مPل نكPل ،تابPسانPملا هذPه لثPمل ليلPلا يف امهتPهبأ لPماكPب ناPجرPخي اPناPك هتPجوزو يلاPخ نأ ترPكذPتو ..لبPق
 هراوجPبو سلPجي ديعPب نPم هتقPمر يننأ الوPل يلاPخ رPكذPتأ نأ يل ناPك اPمو ..ادPبأ اهنPم ةدPحاوPل يناذPخأPي
 ثدPPحيو ينورصبPPي امPPبرPPل ،تداPPع دPPق يلاPPخ ةنPPبا اهنPPظأ ةاتPPف امPPهراوجPPبو تالواطPPلا ىدPPحإ يف ةديسPPلا
 يلع اPPPفرعPPPت وPPPل لPPPهو ..امهلPPPهاجPPPتأ نأ لواPPPحأ مأ رPPPمألاPPPب يتمع ربPPPخأ لPPPه تركPPPفو ،هابقPPPع دمPPPحي ال رPPPمأ
 .!ادكأتم تسل ..يب نامتهيس

 هPنإ ،ةرPهاPب ءاوPضأ تحPت ،ءاPيزألاو تانحسPلاو لاكPشألاو ناوPلألا فلتخPم ،رPشبلاPب جضي ناكPملا ناPك
 مويPPPلا كPPPلذ ذنPPPم ،عراشPPPلا يف اPPPهارPPPت ال يتلا ةيقيقحPPPلا ةايحPPPلا انPPPه ،ةنPPPيدPPPملا كلPPPت نPPPم لوهجPPPملا فصنPPPلا
 يتقيرطPPب ،ماPPيألا عم هنPPم اءزPPج يسفن دPPجأ دPPق رPPخآ مPPلاPPعو ،ةدPPيدPPج ةايPPح ىلع فرعتPPلا تأدPPب دPPق تنPPك
 ناPك ،يقارPلا قروPلا نPم ةنحPصأ يف ةمعPطألا نPم ليتPكوPك نPع ةرابPع ناPك ،ماعطPلا عيزوPت مPت .ةPصاخPلا

 نيPPب تPPنراPPق .تاPPكرPPشلا ىدPPحإل نوعبتPPي مهPPنأ ودبPPي ،نPPيوPPعدPPملا ةPPمدPPخ ىلع نوPPموقPPي ينس لثمPPب نايبPPص
 لقنتPPلا يف يقارغتPPسا طPPسو عفتراو ،اPPمامPPت ةPPنراقPPم دPPجوPPت ال ،انPPه سرعPPلاو ةدلبPPلا يف سارPPعألا لكPPش
 ناPPPك ،لوألا ايقPPPيرPPPفأ نانPPPف هPPPنومسPPPي يذPPPلا فورعPPPملا نانفPPPلا كPPPلذ هPPPنإ ينغملا توPPPص ،مويPPPلاو سPPPمألا نيPPPب
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 تأدPPب ةPPنولPPم لاكPPشأل تاعPPقرPPف عم مPPجسنت ىقيسوPPملاو ،ادPPحوPPم اPPيز نوسبلPPي ةيPPلاPPع ةصنPPم يف نوPPفزاعPPلا
.ةشكرزملا راونألا نم ضيفب ةيوامسلا ةبقلا دشحتل ىلعأل ام ائيش قلطي لجر ناك ،ءامسلا يطغت

 ينفشتكا دPPق يلاPPخ ناPPك ،ءانغPPلاو ىقيسوPPملا عاقPPيإ عم نوصPPقارتPPي مPPهو نPPيوPPعدPPملا تاPPجومPPت طPPسو
 يف ةهبتنPPPم نكPPPت مPPPل هتPPPجوز ..نيPPPترPPPمو ةرPPPم يوحPPPن رظنPPPلا سلتPPPخا ..يتمع نPPPم ابPPPيرPPPق يعضوPPPم يف اPPPنأو
 طPPسوPPلا ةPPحاسPPلا تPPناPPك .ليPPلدPPل كPPلذ جاتحPPي ال ،انPPس اهنPPم ربPPكأ اPPباPPش صPPقارPPت يلاPPخ ةنPPبا تPPناPPك نيPPح
 ةيPبرغPلا ةحPئارPلا كلPتو ،ناكPملا يف رومPخلا ةحPئار تPحاPفو ،نيصPقارPلاPب تدPشتحا دPق طاسبPلاPب ةPشورفPملا
 لوحPت ..قPفألا دPسي رPئاجسPلا ناPخد عفترا امPك ،يلاPخ ةPجوزو جرPعألا دنPع اقPباPس اهمتPشا تنPك يتلا
 ءوضPPPPPلا لعفPPPPPب يدنPPPPPع ةPPPPPيؤرPPPPPلا لالتPPPPPخا عم يماPPPPPمأ لPPPPPيامتPPPPPت ةيحبPPPPPش تانPPPPPئاPPPPPك ىلإ انPPPPPه روضحPPPPPلا بلPPPPPغأ
 انPنأ ينتنأمطPف ،ءيشلا ضعPب ءاتPسم نوPكأ دPق يننأPب ةديسPلا ترعPش .ناكPملا يف ايPئاوشPع طPقاستPملا
 تفتPPكا ،صPPقرPPلا يف كراشPPت مPPل اPPهدعقPPم يف ةسPPلاPPج ةيبلPPغألا ريغPPب يه تPPناPPك ،ليلPPق دعPPب بPPهذPPن فوPPس
.اهييحيو اههاجتاب رظني نم لك عم ةقرشملا تامسبلا لدابتب

 اريبPPك اPPمامتPPها دبPPت مPPل ،يتمع ةديسPPلا ىلع ملPPس ،انPPماPPمأ يلاPPخ فPPقو ىتح قPPئاPPقد ىوPPس ضمPPت مPPل
 تفPقو لPب تايحتPلا هتPلداPبو ،اههPجو حمالPم يف ةبيPط رPعاشPم تPسكع اهPنأ حيحص ..هPفرعPت اهنPظأ ال ،هPب
 .يدPPي تددPPم ،يوحPPن هدPPي دPPمو .اهPPل هتحPPفاصPPمل ،نونظPPلا لمتحPPي ال اPPبارغتPPسا ترPPهظأ تPPناPPك اهPPنأ الإ هPPل
 نPئاPك يننأ تصمقPت ..هتPخأ نPبا ..اديPج ينفرعPي يذPلا كPلذ اPنأ يننأ رِّدPُقأ وأ ،هPب اريثPك متPهأ نأ نود
 نPPم ةPPلاPPح يف يلاPPخ ادPPب .يتمع سلPPجت نأ لبPPق ،لابPPم ريPPغ ةPPبذPPهم ةقPPيرطPPب افPPقاو يدPPي تعPPجرأو ،رPPخآ
 ال ،مPPPيدقPPPلا دPPPلوPPPلا كPPPلذ ىلع نالدPPPي ال يتلطو يئاهبPPPف ،اPPPنأ اذPPPه لPPPه كPPPش هPPPنأ نPPPظأو ..يكولPPPسل لوPPPهذPPPلا
 كلPPPPت يف هPPPPهاجPPPPتا بPPPPح ةرذ هPPPPب ررPPPPمأ يكل اذفنPPPPم يبلق يف دPPPPجأ مPPPPل ينأ ريPPPPغ يرPPPPعاشPPPPم ةعيبPPPPط يردأ
 .بابسألا يف ققدأ نأ نود هرقتحا يننأب تسسحأ ام ببسلو ،ةظحللا

:لاق اريخأ ..لأسيل ،ملكتي يكل همف حتفي نأ داكو
"؟دلو اي تنأ نيأ"
 دPلو ةملكPف ،هسفPن مرتحPي نأ هنPم بلطPت اهPنأPك ،حضاو جاPعزPناPب يلاPخ ىلإ ترظPن ..يتمع هPجو ّريغPت

 تلPPلدو .اهPPب ينيدانPPت ةPPعاPPس يلو اPPهدنPPع ةببحPPم تPPناPPك اهPPنأ مPPغر ،اهPPل ةبPPسنلاPPب زازفتPPسالPPل ةريثPPم تPPناPPك
:لوقت يهو ،سلجأ نأب يوحن تراشأ نأب هفرعت ال لجرل ثيدحلا ءاهنإ يف اهتبغر ىلع

"؟ةقيرطلا هذهب ينبا بطاخت اذامل ؟ديسلا اهيأ كانه اذام"
 ..اضPيأ قPيدصتPلاو قPيدصتPلا مدPعو ةريحPلا نيPب اPم بيجPع لPخادPت هيلPع ودبPي ..ءارولPل يلاPخ عجارPت

 طفPPش ..ضPPيرعPPلا نيبجPPلاو نPPيدPPخلا اPPيالPPخ نيPPب نPPم قPPفدPPت يذPPلا ئPPجافPPملا قرعPPلاPPب ههPPجو لPPسغ دPPق ناPPك
 مدطPPصأ نأ دعPPب اPPضرأ طقسPPي نأ داPPك هPPنأ ىتح ،هPPلوPPح اPPمل هبتنPPم ريPPغ ريسPPي وPPهو هPPنويلPPغ نPPم ناPPخدPPلا
 تللPPظو .اهنPPبا ينتلعج اهPPنأ ،بPPسحف يتمع ركPPشأ مأ كحPPضأ لPPه فرPPعأ مPPل .تالPPئاعPPلا ىدPPحإ ةPPلواطPPب

.بنذ يأب رعشأ ال ،اتماص
:يتمع ينتلأس ،ةدوعلا قيرط يف
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"؟لحملا نئابز دحأ وه له ؟لجرلا اذه نم"
:تدرطتسا مث

"ادبأ بذهم ريغ مالكلا يف هكولس"
:ددرت نود اهتبجأ
"يلاخ هنإ"

:يل تلاق ..ةشهدلاب ترعش

".كفرع وه نذإ"
:ةعاجشب يدر ءاج

"..ال مأ ينفرع ناك نإ كلذب امتهم تسل"
 ىضمو ..اقPPPحال وأ ةليلPPPلا كلPPPت يف ءاوPPPس ،ىرPPPخأ ةرPPPم عوPPPضوPPPملا ىلإ قرطتPPPت مPPPلو اPPPهدعPPPب لأسPPPت مPPPل

 مPث ،اPنايPحأ هعPم فPطاعتPلاPب رعPشأ داPكأ ..ينهذ يف موزPهملا يلاPخ يتروPص تيقPب نيPح يف .ملPح هPنأPك
 .ينمهي ال سمألاف ،ةداتعملا يتايح لصاوأل ابناج هتحازإل عرسأ

 عمسأ دPPPعأ مPPPلو بونجPPPلا ىلإ يقيدPPPص رPPPفاPPPس نأ دعPPPب ،ابPPPيرقPPPت يل ءاPPPقدPPPصأ ال ..يب ماPPPيألا تضPPPمو
 لPPPج ذPPPخأ لمعPPPلاPPPف ،عراشPPPلا يف يقاPPPفر تPPPكرPPPت نأ ذنPPPم ينع تعطقPPPنا دPPPق برPPPحلا رابPPPخأ تPPPناPPPك ..هنPPPع
 يل اوزPهج ،لزنPملاPب مهعPم شيعلPل تلقتPنا ..يتمع اذPك يب متPهي يمع راPصو ،ديPكألا يملاPع تاPب ..يتقو
 ةدPPلاو اهPPنأ تPPفرPPع يتلا ةأرPPملا كلPPت ةروPPص راوجPPب يتروPPص اهPPب اوقلPPعو ..ةليPPل تاذ اهPPب تمPPن يتلا ةPPفرغPPلا
 ،اPنايPحأ يضاPملا رPكذPت ىوPس ةجPعزPم ءايPشأ نPم ةايحPلا يف نكPي مPل ..ةديعPب تاونPس لبPق تلPحر ،يمع
 ..يلPPPهأ يف وأ ةدلبPPPلا كلPPPت يف ركPPPفأ نأ ..ءارولPPPل عوPPPجرPPPلا نPPPم ةوقPPPب ينعنمت يتاذ يف ةقلPPPق ةرذPPPب نكPPPل
 يرPجيل اPموPي ءاPج يذPلا يناسفنPلا بيبطPلا بPسحب اضPيرPم نوPكأ امPبرPل ،هيPف مكحPتأ نأ عيطتPسا ال رPمأ
.عراشلا دالوأ ىلع هتارابتخا

 رPخآ الPماPع رضحPي نأ دPيرPي يمع ناPك ..ءيش لكPب موPقأ ..يدPحو تPب ،لPحملا نPيدبPلا رداPغ نأ ذنPم
 نPم رثPكأ بلطتPت ال لمعPلا دودPح نأ اPملاPط ،يسفنب ةPياهنPلا ىلإ ريPسأ نأ ىلع تررPصأ ينأ ديPب ،يعم
 يف ةرغصPم ةروPص كلPت تPناPك ،لامعPلا تارPشع رضحPن فوسPف لاحPلا عسوPتو دغPلا ءاPج اذإ اPمأ ..كPلذ
 نأ دعPPب هنجPPس سيبPPح لPPظ دقPPف ،نPPيدبPPلا صوصخPPب .ابPPيرPPق هارأ موPPي تاذ نوكPPي نأ ضرتفPPي اPPمل يسأر
 رداغPPPPي ةPPPPعاPPPPس هنPPPPظأ ،ةنPPPPس نPPPPيرPPPPشعل نجسPPPPلاPPPPب هاسPPPPنأ نPPPPل يذPPPPلا راهنPPPPلا كPPPPلذ يف يضاقPPPPلا هيلPPPPع مكPPPPح
 انPPنأ وPPل ..نيعPPبرألا نPPم برتقPPي اPPباPPش نوPPكأPPس اPPنأو ..نيPPنامثPPلا نPPم هرمPPع برتPPقا دPPق نوكPPي فوPPس سبحPPملا
 .رامعألاو نسلا تاباسحب اههجاوت ةعاس ةايحلا عشبأ ام هاي ..اعبط انشع

:ةمكحملا رداغن نحنو يمع يل لاق
"ةجيتنل لصن ملو ليحتسملا يماحملا لعف دقل"
:هتلأس
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"؟هيفعي فوس هتوخأ لزانت ناك له"
"لتقلا دصقتي مل وهف ..امادعإ سيل مكحلا ماد ام يدجي نل لزانتلاو ..كلذ اوضفر مه"
:يل لاؤس ردابت

 لPPPه ..؟انPPPه ىلإ يتأPPPي نأ لبPPPق رPPPشبلا نPPPم لتPPPق مPPPك نPPPع كربPPPخأ لPPPه ..ةرPPPم يل تلPPPق نأ قبPPPس يمع"
"؟نيريثك لتق له ..لتاق هنأ ملعت تنك

:لاق ..يمع مستبا
 ال وهPف ادPحأ لتPق وPل ىتح ..اهتيPقادصPم ىدPم فرPعأ ال ةصPق نPع يكحي وPه ..ةغPلابPم درPجم رPمألا"

"كلذ دصقتي
 ..ينهذ نPع هارPكذ تPشالPتو ..نPيدبPلا انيسPن تPقوPلا عم ..ةدPيدPج ءايPشأ ررقPتو يضمت ةايحPلا ةداعPك

 ناPPك ،رطقتPPت يمع عوPPمد تPPيأر ثيPPح يساقPPلا عادوPPلا كPPلذ ناPPك طقPPف ..هرPPكذPPي دعPPي مPPل رPPخآلا وPPه يمع
 نPم هرأ مPل رPخآ بلPق يمعل نأ تPفرPع راهنPلا كPلذ يف ..اردPه بPهذPت ال ةرPشُعلا اهPنأPب متمPتو ،دPجب انPيزPح
 كPلذ يف كPش نPم اPم يمع بحPي نPيدبPلا ناPك ..قحPب هبحPي نPملو ،هPل صلPخي نPمل ةبحPملاPب معفPم بلPق ..لبPق
 ائيPPPش ينعت ال يهف ةريغPPPص تاPPPهرPPPت ةمPPPث ناPPPك اذإو ،ةPPPيدPPPج لكPPPب هبPPPجاو يدؤPPPي ناPPPك ..هPPPل اصلPPPخم ناPPPكو
 .ءيضملا بناجلا لباقم

 اPم اPموPي لPخدPتأ مPل ايصخPش اPنأو ..ةقيقPح هنPبا يننأ نونظPي نوريثكPلا ..يكرتPلا نPباPب فرPعأ ترPص
 اهسفPن ةركفPلا ابPيرقPت يهو ،اوءاPش اPم نوPلوقPي سانPلا عدأل يتيرظPن تPناPك ..هتبPثأ وأ رPمألا اذPه يفنأل
 وPPه اراPPص لPPب يملعمو يبأ راPPص دقPPف ،هنPPم نكPPي مPPل نإ اPPنأ اهتبPPستكا نPPيأ نPPمو .يمع اهPPب نPPمؤPPي يتلا
 بPPPPPهذأ نأPPPPPب يلع تPPPPPحرتPPPPPقا دPPPPPق يتمع تPPPPPناPPPPPك ،ةضPPPPPئافPPPPPلا ةبحPPPPPملا ىوPPPPPس امهنPPPPPم رأ مPPPPPل ..يملاPPPPPع يتمعو
 قوسPPلا مPPلاPPع يف يسفن تدPPجو دPPق تنPPك ،كPPلذ يف بPPغرأ نPPكأ مPPل ينأ ريPPغ ..يميلعت لامPPكإل ةPPسردملPPل
 نوPجرPختي فالآلا مPث نPمو تائPملا ىرأ تنPك ..امهPم ائيPش يل لثمPت سرادPملا دعPت مPل ..اPمرواشPلاو لPحملاو
 ال دPق ..لمPع نPع اثPحاPب لPحملا يف اPندنPع يتأPي ناPك مهضعPب ،فPئاPظو نودPجي ال نولطبتPم مPهو اPيونPس
 ةدارإلا وأ ردقPلا همPسا ضPماPغ ءيشب امPنإو ..يدPلو اPي هPتاذ دPح يف ميلعتPلا ةميقPب اقلعتPم رPمألا نوكPي
 هاجPPPPتا نPPPPم رثPPPPكأ يف ةريثPPPPك تارPPPPم ناسPPPPنإلا عفدنPPPPي ةايحPPPPلا يف ..رPPPPمألا كPPPPل طPPPPسبأ ينعد ..ةيPPPPناسPPPPنإلا
 هPPPنإ ،هتPPPياغPPPل ،هحPPPلاصPPPل اPPPنركتحPPPيو انPPPكرPPPحي يذPPPلا وPPPه ضPPPماPPPغ ءيش كانPPPه نأ ريPPPغ ،راسPPPم نPPPم رثPPPكأPPPبو
 نأ ناسPPنإلا لواحPPي ..ادPPبأ ئطPPخت ال يتلا ةيهPPلإلا ةPPيانعPPلا دنPPع ،ريثPPملا بيغPPلا يف انPPل كوبحPPملا ريصPPملا
.يدلو اي انأ اذهو ..ريغ ال وه ..دحاو ءيش ىوس نوكي نلو ..ءيش نم رثكأ نوكي

 ،ينديفPت نأ نكمPي يتلا لPئاضفPلاو مكحPلاPب يننحشي طقPف ناPك ..يتارارPق يف لPخدتPي نكPي مPل يمع
 ال ءاPPPPكذPPPPلا نإ لوقPPPPي ناPPPPك ..اضPPPPيأ هجهنPPPPم اذPPPPه ناPPPPك لمعPPPPلا نوؤPPPPش يف ىتح ،يكلم وهPPPPف رارقPPPPلا اPPPPمأ
 فرPPعأ ال مويPPلا ىتح يتلا ،ةPPصاخPPلا هتPPبرPPجت نPPع ثدPPحتي ناPPك امPPبر ..همصخPPت لPPب ..سرادPPملا هعنصPPت
 يتمع ..رارقPلا ذاخPتا يلع ناPكو ،ىرPخأ ةريثPك ءايPشأو كPلذ لوقPي ناPك ..اهنPع لأPسأ مPلو ..ريثكPلا اهنPع
 لاقPي امPك ةريبPك ةنهPم يأ نهتPما نأ وأ اPسدنهPم وأ ابيبPط ينارPت نأPب اPهرارPصإ نPع تPلزانPت تPقوPلا عم
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 يه ..نهPPPملا هذPPPه نPPPم ةدPPPحاو ريصPPPت نأ بجPPPي لاPPPملا ىلع لصحPPPت يكل هPPPنأPPPب داقتPPPعا كانPPPه ..دلبPPPلا يف
:موي تاذ يل تلاق اهسفن

"ةليلق تاونس ريغ ةسردملا يف قبي مل ..هصقني يذلا ام كوبأ وهاه"
 ،رادPPPPقألا اهPPPPنإ رفPPPPم نPPPPم سيPPPPل ..يتلئاPPPPع هذPPPPهو ..يمأ يهو نPPPPبالا اPPPPنأ ترPPPPصو يبأPPPPب هبقلPPPPت تراPPPPص

 ناسPPPنإلا دوعPPPي ال اPPPنايPPPحأ ..اهضعPPPب قPPPباسPPPت ..تاونسPPPلا تضPPPمو ..ساPPPق اهضعPPPبو عئارو ذPPPيذPPPل اهضعPPPب
 لاوPPPطو ..ةرPPPعوو ةPPPجرPPPح تابطPPPم يف لPPPخدPPPيو ادPPPج ئطبPPPي اPPPنايPPPحأو ..اعPPPيرPPPس يرPPPجي وPPPهو نPPPمزPPPلاPPPب رعشPPPي
 ريغPPPPPص براPPPPPش يل ..الPPPPPجر تحبPPPPPصأو ..ابPPPPPيرقPPPPPت نPPPPPيرPPPPPشعلا يرمPPPPPع غلب نأ ىلإ تضPPPPPم يتلا تاونسPPPPPلا
 ..ةايحPPلا يف ةPPصاخPPلا يتقيرPPط يل تPPنوكPPت دPPق تPPناPPك ..لمعPPلاو داهتPPجالا ىلع بPPظاوPPمو ةقيلPPح يتيحلو
 هPPنإ ،ندبPPلاPPب سرغPPت يتلا رPPبإلاPPك عذلPPلا نPPم عوPPن وأ ينرصتعPPي ىسأPPب اهيPPف رعPPشأ تاظPPحل رمPPت تPPناPPك
 ةمPPيدPPق اPPحابPPشأ ىرأ ينأكPPل ىتح ..اPPمامPPت هيلPPع يضقأو هPPمواPPقأ تPPقوPPلا رورمPPب ..لPPهألا ىلإ قايتPPشالا
 ينع دPPPPعابتPPPPت يمأ ةروPPPPص تPPPPناPPPPك .كانPPPPه اهتيسPPPPن يتلا يتلئاPPPPعو ةديعبPPPPلا ةدلبPPPPلا كلPPPPت يه يتايPPPPح يف
 طبPPPضو ةديعبPPPلا ءايPPPشألا بPPPيرقتPPPل ةيبPPPط ةراظPPPن لمعتPPPسا ترPPPص دPPPقو ،يدنPPPع ةPPPيؤرPPPلا كابPPPترا عم ةPPPصاPPPخ
 .دعابتي ناك يضاملا الإ احوضوو ابرق رثكأ ءايشألا تدب اهعم ،رظنلا

 نPع ةداعPلاPك رسفتPسا ال اPنأو .ايPكرPت مألا هدلPب يف الاغPشأ هPيدPل نأ نPظأ ،هPتداعPك رPفاسPي يمع ناPك
 ..تاونPPس رPPشعب امPPبر ينزواجتPPي اPPهرمPPع كانPPه ةنPPبا هPPل نأ دعPPب اميPPف تملPPعو .يل لاقPPت نأ الإ ءايPPشألا
 لوبنطPسا يف تيPفوPت يتلا ىلوألا هتPجوز نPم يهو ..طبضPلاPب فرPعأ ال رثPكأ وأ نيPثالثPلا يف يه امPبر
 ..يتمع لوقPت امPك يهف اهPجوز عم ميقPتو ةPجوزتPم هتنPبا نألو ..رثPكأ وأ ةنPس نPيرPشع لبPق ،نيعPل ضرمPب
 لمعPPت يه ..ايPPكرPPت يف لكشتPPي اهPPملاعPPف ..انPPه ىلإ تءاPPج نأ اهPPل قبPPسي مPPلو ،اهPPجوز عم اهPPتايحPPب متPPهت
:يتمع تلأس ..تاياورلاو صصقلاو بتكلا فلؤتو تملع امك ةفاحصلا لاجم يف

"؟امتلباقت نأ قبس له"
:يلع تدر

"يدلو اي ..ديعب نمز لبق نكلو معن"
 يف ايجPPPيردPPPت مPPPظاعتPPPت لPPPحارPPPلا هنPPPبا ةروPPPص تPPPناPPPك دقPPPف ،اضPPPيأ ينبحيو كلPPPت هتنPPPبا بحPPPي يمع ناPPPك

:يل لوقيل اريثك يوحنب رظنيو يفتك ىلع تبري ناك تربكو ماع رم املكف ..يئيه

"يدلو اي تربك"
 ءايPPشأو تامPPهوPPت عرتخPPي اPPنايPPحأ ناسPPنإلاPPف ..وPPه يننإ كPPلذ قدصPPي تاPPب هPPنأ وأ ..وPPه ينارPPي هليخPPتأ

 نأ ديPب ..ةلPئاعPلا كلPت مPهو نPم اءزPج نوPكأ امPبر اPنأ ..ةقيقحPلا ىلإ دوعPي نأ هيلPع بعصPيو ،اهPقدصPي مPث
 ..ةPPPقدPPPب يئايPPPشأ ىلع فرPPPشت يهو ..يل يتمع هPPPيدبPPPت يذPPPلاPPPك اPPPفراPPPج ابPPPح حبصي نأ نكمPPPي ال مPPPهوPPPلا
 ىلإ اهيPف اPنأ يتلا ةPلاحPلا سكعPي ليPلد نPم سيPل ..يلاوPحأ لوPح يمع شPقانPتو ..ينوؤPش ىلع فرعتPتو
 يننأ وPل كPلذ نPم لضPفأ ةايPح شيPعأل نPكأ مPل اPنأو .اهPب يناPقدغPي يتلا ةفPطاعPلا جراPخ نوPكأل اPهداضPم
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 بPPPPح ىلع نونجPPPPب ارPPPPباثPPPPمو ،اديعPPPPس ءرPPPPملا لعجPPPPت يتلا يه ةنسحPPPPلا رPPPPعاشPPPPملاPPPPف ..رPPPPخآ ناكPPPPم يف تنPPPPك
 .حومطلاو ةايحلا

 ،تاPيادبPلا يف اهلPخدأل نPكأ مPل يتلاو ،ةPصاخPلا يمع ةPفرPغ يف ناتقلعPم ناPتروPص اهPمأو ةنPبالPل ناPك
 ةروصPPPPلا يف ..جرPPPPحلاPPPPب رعPPPPشأ نأ نود ناكPPPPم يأ يف لPPPPخدأ يتكلمم هلPPPPك تيبPPPPلا راPPPPص تاونسPPPPلا عمو
 غلبت مPPل يهو بابPPشلا ناعPPير يف تيPPفوPPت اهPPنأ تملPPعو نسPPلا ةريغPPص ةلطPPلا ةيهPPب ةمPPيدقPPلا ةPPجوزPPلا ودبPPت
 عم موتحPPملا اPPهردPPق ناPPك ةPPثالPPث وأ نيPPماعPPب اPPهدعPPبو اهتنPPب تبجPPنأ لوهجPPم ببPPسل ..نPPيرPPشعلاو ةسPPماخPPلا
 تنبPPPلا ..تPPPجوزPPPتو تربPPPك نأ ىلإ اهPPPب نونتعPPPي لوبنطPPPسا يف اهPPPمأل اهلPPPهأ عم ةنPPPبالا تيقPPPبو ،ةنعلPPPلا كلPPPت
 اهPنأل اريثPك ركفPت اهنPظأ ،اديPج هلPمأتPي نPمل نPيزPحلا يهجو تامسPق لمPحت ..ينهبPشت ريبPك دPح ىلإ ودبPت
 هنPع لوقPيو ..هتنPبا ةPبرPجت لالPخ نPم كPلذ فرعPي وPهو قPهرPم لمPع ةPباتكPلا نإ يمع لاPق ..ةPباتكPلاPب لغتPشت
 ناPك اPم اذإ ةPصاPخ ،نPيرPخآلPل هPتايPح عنصي بPتاكPلا نأل ،اميظPع ايPناسPنإ اPنأPش لظPي كPلذ مPغر هPنإ اضPيأ
 يف ةقثPلاو مارتPحالاPب ارPيدPجو شيعلPل لضPفأ اPناكPم مPلاعPلا نوكPي نأ لPجأ نPم هPلاضPنو هتPبرPجتل اصلPخم
 .لبقتسملاب ايفتحم نوكي نأ

 بتكPلا كلPت ىلع زPكرأ كPتربPخأ امPكو ..ةءارقPلاPب متPهأ تنPك طقPف ،بتكPلا سانPلا فPلؤPي فيPك فرPعأ ال
 ةيPPPكرتPPPلا ةغلPPPلاPPPب بوتكPPPم هتنPPPبال اPPPباتPPPك لمPPPحي ةرPPPم يمع تPPPيأر ..لمعPPPلاو ةايحPPPلا يف يتاردPPPق روطPPPت يتلا
 وأ أرPقا نأ اPمأ ..يتمعو يمع نPم تاملكPلا وأ تارابعPلا ضعPب ظفPحأ معPن ..ائيPش اهنPع فرPعأ ال تنPكو
 يف تقفPتا ثيPح بPناجPلا اذPه يف يسفن فقPثأ نأ هيPف تررPق موPي ءاPج نأ ىلإ ادراو كPلذ نكPي مPل بتPكأ
 ايجPPيردPPتو ،بتكPPلا ةعPPلاطPPم ىلإ ةPPجاPPح نود ةيPPكذو ةفقثPPم اهPPنأ فشتPPكا فوPPس يتلا يتمع عم جماPPنرPPب
 كPفأ تأدPب دPق تنPك ،رPكابPلا رPجفلا يف يلمعل ظقيتPسا مPث ليلPلا رPخآ يف رPهسن انPك رPهشأ تPس لالPخو
 نPPPم ضعPPPبو يمع ةنPPPبا بتPPPك نPPPيوانPPPع ةPPPيادبPPPلا يف أرPPPقا نأ نPPPم يننكم اذPPPهو ..مالكPPPلاو ةءارقPPPلا ةرفيPPPش
 بPPهذPPي ناPPك ،لوبنطPPسال هPPتاراPPيز ءانPPثأ هعPPم اPPهرضحPPي يمع ناPPك ةيPPكرPPت افحPPص حفصتأ وأ ..اPPهروطPPس
 اذإ تنPPك يننأ ةPPصاPPخ ،ريخPPب ريسPPت روPPمألا تPPناPPك تPPقوPPلا عم .ةنسPPلا يف نيPPترPPم لPPقألا ىلع كانPPه ىلإ
 اهPفرPعأ تنPك يتلا يتاردPق هذPه ،تاذلPل ءارPطإ اذPه سيPل ،ديجPلا لكشPلاPبو ةPعرPسب هملعPتأ رPمأ يف تبPغر
.اهنم دكأتمو

 ةرتPPPف يف تاPPPمامتPPPها اPPPهريثPPPت يتايPPPح يف ةريثPPPك طاقPPPن لثPPPم تPPPناPPPك ،ةيPPPكرتPPPلا ةغلPPPلا ملعPPPت لثPPPم ءايPPPشأ
 اذPPهلو ..ةايحلPPل يتيرظPPنو يبيكرPPت ةقPPيرPPط نPPم ءزPPج اذPPه ..اهمهPPف وأ اهملعPPت يف ةبPPغر ينكلمتتو ،ةنيعPPم
 ضعPب اهعPم يضقأ ةببحPم روPمأ وأ تاPياوPه نPع ثحPبأ تنPك اPم ابPلاPغ ،لمعPلاPب يلاغشPنا ىلإ ةPفاPضإلاPب
 لوقPي يمع ناPك دقPف ،يمويPلاو ينيتورPلا اهلكPش يف ةايحPلا عم يهامتPلا دقPفأو سلكPتأ ال ىتح ،تPقوPلا
:يل

 "بسحف لمعلا ريغ مامتها نم هل نكي مل اذإ مايألا عم أدصي ناسنإلا نإ"
 ،اريثPك ترPخأPت اهPتءارPق نأ اPقداPص نوPكأPس يننكل ،يمع ةنPبال بتPك ةدPع يماPمأ تPناPك ةيPكرتPلا ملعتPب

 ىلإ يضم دPق ناPك يمامتPها نأPب قلعتPي ببPسلا ناPك .ادPبأ .ةغلPلا يف ةفيعPض تPناPك يتاردPق نأل سيPل



   90

 ناPPك .هتنPPبا هتبتPPك اPPم لالPPخ نPPم يمع ةايPPح مهPPفأ نأ ةريبPPك ةPPجردPPب امتPPهم تنPPك يننأ مPPغر .ىرPPخأ روPPمأ
 نPPكاPPمألا نPPم يدلPPب نأو هتنPPبا تاPPباتPPك يف ةرPPشابPPم نكPPت مPPل وPPل ىتح تاراPPشإ ةمPPث نأ ينربPPخأ دPPق يمع
 ايقيقPPPPح أكتPPPPم هلبقتPPPPسمو هPPPPتاذ نPPPPع ثحبPPPPي ناسPPPPنإ هيPPPPف دPPPPجو يذPPPPلا رPPPPجهملا اهفPPPPصوPPPPب اPPPPهرPPPPكذ درPPPPي يتلا
 ربعيPPل نكPPي مPPلو كPPلذ لوقPPي ناPPك .اهيPPف اببPPس يضاPPملا ناPPك يتلا عاPPجوألا نPPم صلPPختي نأ هيPPف عاطتPPسا
.هتاذ يف همجح وأ ملألا اذه ةعيبط نع

 ةPPPيداحPPPلا تغلPPPب نأ دعPPPب موPPPي تاذ ينتأPPPجاPPPف دPPPق ،)يمأ( يتمع نأ يلاغشPPPنال رPPPشابPPPملا ببPPPسلا ناPPPك
 اعPفاد يل نوكيPس اذPه نأ يل تPحرPشو ..هPب حوPبأ الأ يلع نأو ،ارPس يل لوقPت فوPس اهPنأPب نPيرPشعلاو
 هPPتورPPث نPPم اءزPPج كPPل صصPPخ كمPPع نإ يل تPPلاPPق ،لPPحملاPPب يماهPPم يف لضPPفأ لكشPPب زPPكرأو لمPPعأ يكل
 ينتجرو ..بPPسانPPملا تPPقوPPلا ءاPPج دPPق نوكPPي ةPPعاPPس الإ اذPPه نPPع فشكPPي نPPلو ،ةمكحPPملاPPب هلPPجس كPPص يف
:ءودهب

"كتربخأ يننأب فرعي نل هنأ يندعتس ..موتكو داج كنأ فرعأ"
:اهتلأس ،نيعم رمأ ينهذل ردب

"!؟ينم قحأ يه ةنبا هيدل نكل"

:تدر

"!كلذك تسلأ ينبا تنأ ..ينم بلطب مت رمألا اذه نأ مث ..ءيشل ةجاح يف تسيل يه"
 تPناPك امPب يردأ ال ،ددPحم ريPغ قPفأ يف ةمPهاPس تPناPك ..اهنضPح ىلإ ينتذPخأو ..درأ امPب فرPعأ مPل

 هتPPفرPPغ ىلإ هقPPيرPPط ذPPخأPPي وPPهو انجPPعزPPي نأ نود مستPPبا ،اهنضPPح يف ينآر ..انيلPPع يمع لPPخدو ..ركفPPت
 هتلPحرو هتPلوفPطو هPتاPيرPكذ ..ةمPيدقPلا هرمPع تاونPس امPبر الPمأتPم اهيPف سلPجي نأ لضفPي يتلا ..ةPصاخPلا
:يل لاقف ،مالكلا اذه لثم هل تلق ةرم ..كلذ ليختأ ..ةايحلا يف

"لايخلاو فيلأتلاب علوم امكالك ..امكنيب قرف ال يهو تنأ"
:فيضي هتعمسو ..كلذ تمهفو هتنبا ينعي ناك

"شاعملاو لمعلا يف ..عقاولا يف هفيظوت متي يذلا لايخلا لِّضُفأ انأ"

 دقتPPPعا الو ،ال مأ تPPPفرPPPع يننأ يف كPPPش دPPPق يمع ناPPPك نإ ادPPPكأتPPPم تPPPسلو ..ارPPPس لPPPظ ..يتمع رPPPس
 يتفرعPPPPم نPPPPم ةزيPPPPجو روهPPPPش لالPPPPخ يف ..ربكPPPPتو روطتPPPPت يه امPPPPك تPPPPناPPPPك لمعPPPPلا عم يتقالPPPPع نأل ،كPPPPلذ
 ..نPئاPبزPلا لابPقإ ةداPيزو قPيوستلPل اديPج امPعاد تPناPك ..لPحملا يف ةمهPم ءايPشأ تركتPبا دPق تنPك ،رPسلاPب
 ةPPكرPPش عم تقفPPتا ..هيPPف تلمPPع يذPPلا بPPناجPPلا وPPه اذPPهو ،نالPPعإلاو ةPPياPPعدPPلاPPك روPPمأPPب متPPهيل يمع نكPPي مPPل
 تPPناPPك ةدPPحاو ،ةمهPPم قPPطانPPم يف اهبيPPكرPPت مPPت لعفPPلاPPبو ..عراوشPPلا يف ةتبثPPم تاPPنالPPعإ ءارPPش ىلع ةيلPPحم
 يف عنامPي مPل يمع ..لضPفأ ناPك دPئاعPلا نكPل ..لاPملا ضعPب انعPفد ،يسيئرPلا هلPخدPم نPم ابPيرPق ،راطPملاPب
 ةرPPشابPPم راطPPملا نPPم اوؤاPPج نPPئاPPبز نأ كPPلذ ةجيتPPن ناPPك .لبPPق نPPم كPPلذ برPPج دPPق نكPPي مPPل هPPنأ مPPغر يراكPPفأ
 ةPPPPحاسPPPPلا يف اPPPPمرواشلPPPPل اريبPPPPك امسجPPPPم انبPPPPكرو ةهPPPPجاوPPPPلا يف تانيسحتPPPPل اضPPPPيأ عضخ يذPPPPلا ..انلPPPPحمل
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 هابتPPPنالا ريثPPPت يتلا راوPPPنألاPPPب اجPPPهوتPPPم ديعPPPب نPPPم رPPPهظيو ليلPPPلا يف ءيضي ناPPPك ،انPPPماPPPمأ يتلا ةريغصPPPلا
 لوقPي مهضعPب تعمPس امPك هنطPب سسحتPيو الإ كانPه نPم رمPي دPحأ الPف ،مهتيهPش حتفتل نيعPئاجPلا دPشتو
.كلذ

 يفو ءاPPخرPPلا نPPم دPPيزPPمل قزرPPلا باوPPبأ تحتPPف اهPPنأ مPPغرPPب ..اهتيمPPسأ امPPك تاراكتPPبالاو تاتPPفالPPلا هذPPه
 هPPب ينربخPPي مPPل يذPPلا هرارPPق نأPPب هPPساسPPحإ امPPبرو يتاردPPق يف يمع ةقPPث ززPPع يذPPلا رPPمألا ،زيPPجو نPPمز
 لواحPيو هPبراجPت نPم ملعتPي اPمومPع ناسPنإلاو ..ةتPقؤPملا بPئاصPملا ضعPب انيلPع تّرPج اهPنأ الإ ..اقPفوPم ناPك
 ..ابPPيرقPPت ثدPPح اPPم اذPPهو ..ةرPPسحلاو ءاكبPPلا نPPم الدPPب يباجPPيإ ءيش ىلإ ٍدPPحت وأ ةلكشPPم لPPك لّوحPPي نأ
 يتأPي لPجر ناPك ..اPندنPع لPخدPت ةبPيرPغ هوPجو تأدPب ،حضاو لكشPب لابPقإلاو لمعPلا عسوPت نPم ماPيأ لالخPف
 لPمأتPي مPث ،لPجع ىلع هلPكأPي اشتPيودPناPس بلطPي ..اريبPك ارتPفد لمPحي اديعPب سيPل اهفPقوPي ةريغPص ةرايسPب
 دعPPب بPPهذPPي مPPث ..ينيشلا عونPPلا نPPم مPPجحلا ريبPPك ملقPPب هرتPPفد ىلع امPPقر لPPجسي ،مPPهدعPPي نPPئاPPبزPPلا هوPPجو
 لPPيوPPط لPPجر مهعPPم لPPخد موPPي ءاPPج مPPث ..ةPPثالPPث مPPث نيلPPجر لPPجرPPلا راPPص نيPPموPPي دعPPب ..باسحPPلا ددPPسي نأ
 ،ملكتPPي اذامPPب ديعPPب نPPم نيبPPتأ مPPل ،هعPPم ملكتPPي يمع راوجPPب فPPقوو ..ربPPكأ ارتPPفد هعPPم لمPPحي ناPPكو ..ادPPج
:حضاو توصب لوقي وهو ..يمع هجو ىلع ادب دق جاعزنالا ناك مث نمو

"؟ديدجلا ام ..لبق نم كلذ ثدحي مل"
 دPهشملا لوحPت نيPح يف ،ببحPم ريPغ بولPسأPب ملكتPي وPهو ابضPغ طاتPشا دPق ادPج لPيوطPلا لPجرPلا ناPك

 بPPPقارأل ،رانPPPلا ماPPPمأ نPPPم مPPPحللا ّزPPPج اPPPنأ تلمPPPهأ نيPPPح يف ،لPPPكألا اوPPPكرPPPت نPPPيذPPPلا نPPPئاPPPبزلPPPل ةبPPPسنلاPPPب ةPPPجرفPPPل
 تPناPك .ىذألا ىلع هربPصو يمع قالPخأ فرPعأ اPنأPف ،دPحاو فرPط نPم ةيPمالPك ةPكرعPمل روطPت يذPلا فPقوPملا
 عامPس لمتPحأ مPلو ،اPهريPغو ...نPبا يكرPت ..قراPس ..رامPح يبنجأ :لثPم ،يمعل تPهجو دPق ةئPيذPب توعPن
 نوPPلواحPPي مهPPنإ ،اPPمامPPت مPPهدصقPPم تمهPPف دPPق تنPPك .اتPPماPPص ناPPك يذPPلا يمع ىلع قيضPPلا ةPPيؤر الو كPPلذ
 ميلPPPPس لكشPPPPب متPPPPي انPPPPه ءيش لPPPPك نأPPPPب ماتPPPPلا يملع مPPPPغر ،ةيPPPPنوPPPPناPPPPق تاءارPPPPجإل دقتفPPPPي لPPPPحملا نأPPPPب لوقPPPPلا
 ددPPPPPجي ناPPPPPكو ،ارPPPPPمأ لفغPPPPPي نكPPPPPي مPPPPPل يمعف ،ةيحصPPPPPلا طورPPPPPشلاو حئاولPPPPPلاو ةيميظنتPPPPPلا لPPPPPئاسPPPPPملا يعارPPPPPيو
 ثاPPثألا روPPمأ بيPPترPPت دPPعأو ،دPPيدPPج روكPPيدPPب لPPحملا زPPهج دPPق نوكPُPي عيباPPسأPPب كPPلذ لبPPقو اPPيونPPس صيPPخرتPPلا
 ريPPغ وPPه اPPم ةمPPث نذإ .يمع عم اPPمامPPت هنPPم دPPكأPPتأو يسفنب كPPلذ ىلع فرPPشأ تنPPكو ،ةPPمدPPخلاو ةPPفاظنPPلاو
 .نئاشلا لخدتلا اذه يف دوصقم وأ سبتلم وأ حضاو

 ىرPPPخأل ةرPPPم نPPPم نوPPPتأPPPي مPPPهارأ نPPPيذPPPلا نPPPئاPPPبزPPPلا دPPPحأ ناPPPك ..اريثPPPك تبضPPPغ ثيPPPح ،لPPPخدPPPتأ نأ لبPPPقو
 روPمألا هذPهب يتربPخ نأ ريPغ ..احيحPص سكعPلا نكPي مPل نإ ..اPمرتحPم الPجر هيلPع ودبPيو ،زيمPملا هPمادنهPب
 مهPPPف يف ةPPPفاصPPPح يل تPPPتاPPPبو ىلوألا ةلPPPهوPPPلا نPPPم عدPPPخأ دPPPعأ مPPPل ..ةريPPPخألا نينسPPPلا يف ةديPPPج تحبPPPصأ
 لPPجرPPلا هاجPPتاPPب هعبPPصإ نPPم ةراPPشإPPب لPPخدPPت دPPق نوPPبزPPلا اذPPه ناPPك ..ةPPماعPPلا مهتئيPPه نPPم سانPPلاو هوPPجوPPلا
 لاPPPجرPPPلا سمPPPه عم ..ىدامتPPPي ناPPPك وأ لPPPيوطPPPلا متPPPهي مPPPل ةPPPيادبPPPلا يف ..ابPPPناPPPج يتأPPPي نأPPPب ،ادPPPج لPPPيوطPPPلا
 ةململPPب لاPPجرPPلا ماPPق .بدأPPب هPPل عمتPPسي وPPهو .مرتحPPملا لPPجرPPلا هاجPPتاPPب ىحتنا دPPق ناPPك ،هPPنذأ يف نPPيرPPخآلا
.اهدعب ،مهارن دعن ملو اورداغو كلذ رثإ مهبدأ ءوس
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 نأ لبPق يمع عم مدنهPملا مرتحPملا لPجرPلا ملكPت نيPح يف ،لPكألا نولPصاوPي مهعPقاوPم ىلإ نPئاPبزPلا داPع
:رخآلا وه رداغي

"همساب لحم حتف نكمي ال يبنجألا نأو ..ريغت دق نوناقلا نإ نوعدي ام احيحص سيل"

:فاضأو اليلق لجرلا تمص

 "ثدح امع يديس كل رذتعا ينعد ..طبضلاب هنودصقتي يذلا ام فرعأ انأ"
 ؟وPه نPم دPكأتPن نأ نود انPع فرصPناو .هPفرPعأ ال اعبPط اPنأو ،نوكPي نPم ،لPجرPلا فرعPي يمع نكPي مPل

 ..لأسPت نأ اديPج سيPلو هسفنPب فرعPي مPل لPجرPلاPف نوكPي نPم هPلأسPي نأ لPجخ هPنإ اقPحال يمع يل لاPقو
 دPحأ ال نكPل ..دPيدPش بارغتPساPب هPب ماPق اPمو لPجرPلا ىلإ نورظنPي اوPناPك نPئاPبزPلا نPم ضعPب نأ انظPحالو
.نوكي نم فرعي هنأب لاق

 وأ ،نجسPلا نPم ينجرPخأو زوجعPلا يبحاPص هيPف ءاPج يذPلا مويPلا كPلذPب ينترPكذ ةPثداحPلا هذPه لثPم
 يعم ثدPPPحت هذPPPهك روPPPمأ تPPPناPPPك ..ةظPPPحللا هذPPPه ىلإ هPPPل لPPPح نPPPم يل نكPPPي مPPPل يذPPPلا زغلPPPلا وPPPهو ..لقتعPPPملا
 ةداعPPلاPPكو ةايحPPلا نأل ..اPPهاPPسانPPتأ وأ اPPهاسPPنأ ةPPياهنPPلا يفو تPPقوPPلا ضعبPPل اهيPPف ركPPفأو ..يتايPPح لاوPPط
 .فلتخPم رPمأ وحPن زيPكرتPلا هاجPتا ريغPي نأ هيلPع اPمزالو اهPماPمأ ءرPملا ىلع نوكPي ةدPيدPج عئاPقو وحPن عفدنPت
 يف ،اPPندوPPجو ليPPصافPPت ضعPPب تلكشPPت فيPPك مهفتPPن دPPق هللا ىقلن نأ ىلإ ..ال دPPقو مهفPPن دPPق انPPنأ ينعملا
 فشكPنا رPسلاPف ةPثداحPلا هذPهل ةبPسنلاPب نكPل .ةتبPلا ريسفتلPل ةلPباPق ربPغ ريPغ ةريثPك ضPماوPغ ةمPث لظPت نيPح
 ..اريثك رخأتي مل ..ةليلق مايأ دعب

 لبPPPق نPPPم لPPPحملا ةهPPPجاو رPPPيوصتPPPل دعتPPPسن ،يمع امPPPك يتPPPهبأ لPPPماكPPPب تنPPPكو ،ءاPPPج دPPPق رPPPخآ راهPPPن ناPPPك
 ءادألا يف ةPقدPلاو هلمPع يف صالPخإلPل لاثPم هPنإ لاPق ،نPئاPبزPلا دPحأ ةطPساوPب هيلPع اPنرثPع فرتحPم روصPم
 نPPPPم ريثكPPPPلا كانهPPPPف .دلبPPPPلا اذPPPPه يف ثودPPPPحلا رداPPPPن رPPPPمأ وPPPPهو ،لوقعPPPPملا رPPPPجألا كPPPPلذPPPPك ،ةرPPPPهابPPPPلا جئاتنPPPPلاو
 .يماPPمألا عراشPPلا يف ةديعPPب ودبPPت ةيPPصاPPن دنPPع اهتبPPثو اريPPماكPPلا لمPPحي ءاPPج لPPجرPPلا نأ مهPPملا .ءايPPعدألا
:الئاق هقفارأ تنك ثيح يل حرشو

"ةقدب ةيوازلا ديدحت نم دبال ..ينبا اي نف ريوصتلا"
 حوتفPPم تيPPكاPPج سبلPPي ناPPك ..حوPPضوPPب هيPPف بدPPت تأدPPب ةPPخوخيشPPلا نأ مPPغر بابPPشلا هيلPPع ودبPPي ناPPك

 اهPPPنإ ةدPPPحاو تPPPفرPPPع ،طبضPPPلاPPPب يه اPPPم مهPPPفأ ال تادعPPPم نيميPPPلا يف ريبكPPPلا بيجPPPلا ىلع عضيو رارزألا
 اPم راركتPل دوعPيو يجراخPلا رظنPملا هاجPتاPب ةرظPن يقلي مPث نPمو ،اريPماكPلا ءارو اهPب كسمPي ةربكPم ةPسدPع
 ..رخآ ناكمل ..اريماكلا لماح كيرحتل ىرخأ ةرم عرسيو ،ارارم هب موقي

 دعPPPPب اهنPPPPم رايتPPPPخالا متPPPPي فوPPPPس يتلا روصPPPPلا تارPPPPشع طقتPPPPلا نأ دعPPPPبو ،هلمPPPPع نPPPPم يهتني نأ لبPPPPق
 يططPPPخ نPPPم ةدPPPحاو يف ،لPPPحملل رPPPشني فوPPPس يذPPPلا يفحصلا نالPPPعإلا نمPPPض عضوPPPت يكل اهضيمPPPحت
 عفد تاذ ةرايPPس نPPم تPPلزPPن ةديPPس اPPنوحPPن تPPمدقPPت دPPق تPPناPPك .يمع اPPضر تPPلاPPن يتلا ةيجPPيورتPPلا يراكPPفأو
 يلابPPت ال ،اPPهدPPسج ليPPصافPPت فشكPPي داكPPي فافPPش ضيPPبأ بوثPPب تPPناPPك .علصأ قPPئاPPس اPPهدوقPPي ،يعاPPبر
:ينلأست نأ لبق ةتفاللا ىلإ ةرظن تقلأ ،لحملا مامأ تفقوتو .اهلوح نمب
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"؟يكرتلا ديسلا نيأ"

:يمعل اريشم اهتبجأ

"لخادلاب كانه هنإ"
 عم تPثدPحتو ،لPحملا لPخادPل تفPلد دPق تPناPك ،ةطPسوتPم ةPماPق يف اليلPق ئلتمPملا اهPماوPق سكعPت ال ةفخPب

 ىلإ رظنPPPي وPPPهو يل لاPPPقو يمع يناداPPPن ،تPPPفرصPPPنا نأ ىلإ .يتداعPPPك اديعPPPب تيقPPPبو صصلPPPتأ مPPPل .يمع
:يلعف ةدر ىلع فرعتيل يهجو

"؟كيأر ام ..ادج ريبك نمثبو لحملا ءارش ضرعتل تءاج دقو رابكلا نييسايسلا دحأ ةجوز يه"
"...ءارش"
 ةيPPفاPPك تاPPمولعPPم اهPPيدPPل ..ةعنصPPلا ديجPPت كPPنأل ..اهعPPم ىقبت نأ كدPPيرPPتو ..كPPلذ يف بPPغرPPت يه معPPن"

"انه يرجي اّمع
"؟هتجوز يه يذلا يسايسلا كلذ وه نم فرعت لهو"
"كتمعل ةقيدص يهو ..هتجوز اهنإ فرعأ طقف ..ايصخش هفرعأ ال"
 يتؤPPPPت ةرمثPPPPلا تأدPPPPب نأ دعPPPPب ةPPPPصاPPPPخ ،هرمPPPPع داصPPPPحو لPPPPحملا عيبي نأ ىضريPPPPل يمع ناPPPPك اPPPPم اعبPPPPط

 ينوكPب رPمألا قلعتPي ال ،عيبلاPب ىضرأ نPلو اكPلاPم تPسل رPخآلا اPنأو ..ربصPلا نPم ةلPيوPط ةلPحر دعPب اهلPكأ
 يملاPPع نPPم اءزPPج حبصأ ناكPPملا اذPPه نأ يف ركPPفأ تنPPك ..يتمع لوقPPت امPPك ةورثPPلا نPPم اءزPPج ثرأ فوPPس
 عتمتأ امPPك هعPPم لمعPPلا يف ارPPح نوPPكأ نأ عيطتPPسا نلPPف رPPخآ صخPPش هارتPPشا وPPل ىتح ..يمع هيPPف امPPب
 حمسأ نPل يذPلا يتلئاPع ثاريPم اذPه نأ ينلغشت يتلا ةيسيPئرPلا ةركفPلا نأ امPك ،ايPلاPح ةلPماكPلا ةPيرPحلاPب
 يه اPمو لPحملا ءارPش دPيرPي يذPلا يسايسPلا اذPه نوكPي نPم ةPفرعPمل اPقوشتPم تنPك اPم ردقPبو .ادPبأ هدPيدبتPب
 يأ ..ثدPPPحي نأ يغبني اPPPمل ةداضPPPم ةركPPPف يأ ثودPPPح عنم ةيفيكPPPب الوغشPPPم تنPPPك دقPPPف ،كPPPلذ ءارو هعPPPفاود
.عيبلا عنم

 اPPPم ينعي ،رPPPخأتPPPملا ءاسPPPملا يف دوعPPPت نأ ىلع يمع عم تقفPPPتا دPPPق يسايسPPPلا ةPPPجوز ةديسPPPلا تPPPناPPPك
 ،تيبPلاPب دPعوPملا ناPك .هPل تمPعز امPك لاجعتPسالا ةPياPغ يف تPناPك ،هPيأر فرعPت يكل ليلPلا فصتنPم براقPي
:يمع لاق امك ،اعبط ةفيطل ةقيرطب نكل ..ال فلأو ال ..رارقلا ذختا دق يمع ناكو راظتنالا يف انكو

 يف نوبPPPغرPPPي ةPPPعاPPPس ةPPPسارPPPش نودبPPPي مهPPPنإ ..حضاو لكشPPPب مهPPPتدPPPناعPPPم مدPPPع بجPPPي نوذفنتPPPملا ءالؤPPPه"
"ام ءيش

 يف ىرPPPخألا امهنPPPم لPPPك تّلبPPPق ،اديPPPج اهPPPفرعPPPت تPPPناPPPك ،اهPPPب بيPPPحرتPPPلاPPPب يتمع تPPPماPPPقو ةديسPPPلا تلPPPصو
 رPPPسألا هذPPPه ةداPPPع نكPPPل ..ارPPPخأتPPPم تPPPقوPPPلا ناPPPك ،ةيPPPكرتPPPلا ةوهقPPPلا نايستحPPPتو نارPPPماستPPPت اتسلPPPج .اPPPهدPPPخ
 تPPPهتناو ..ليلPPPلا قشPPPع نونPPPمدPPPي مهPPPنإ .يلاPPPخ لزنPPPم تاونPPPس ذنPPPم كPPPلذ ملPPPعأ ،رPPPهسلا بحPPPت اهPPPنأ ةذفنتPPPملا
:اهل تلاق ..عراب لكشبو ..يتمع نم اهتعمس ..ال ..ةباجإلا ةديسلا تعمس نأب ةرهسلا

"رخآ ناسنإل اهمدقيو هدي عطقي نأ ىضري دحأ ال"
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 ..اديPPج مهPPفرPPعأ ..ةكPPسامتPPم ودبPPت نأ تPPلواPPح وأ ..بضغPPت مPPل يه ،يسايسPPلا ةPPجوز حمالPPم تريغPPت
 عقاوPلا ..اهقPيرPط يف فقPي اPم لPك مهتلPت ىرPخأ تانPئاPك ىلإ اPهدعPب نوPلوحتPيو نازPتالاو تمصPلا نودبPي
 ..ةيسفنPPلا ةيPPحانPPلا نPPم رقتPPسم ريPPغ رPPخآلا وPPه يمع ناPPك ..ثدPPحيس اذاPPم .دغPPلا نPPم افPPئاPPخ تنPPك يننأ
 ..يلبقتPسم يف ركPفأ تنPك ..اليلPق الإ رPخآلا ملكPي اPندPحأ نكPي مPل ،رPجفلا بPيرPق ىلإ الPيوPط اتPقو انيقPبو
 ةقثPPلا يناكPPمإPPب سيPPل ..قPPيرطPPلا يف ةPPثراPPك يهاPPه لضPPفأ ةايPPح نأشPPب ةديPPج تاوطPPخ تعطPPق نأ دعبPPف
 توكPس دعPب يل لاPق ،لبPق نPم ةPلاحPلا هذPه لثPم يناعPي هرأ مPل ،اقلPق اضPيأ ناPك يمع ..رPخآ نPئاPك يأPب
:ليوط

 لاحPPلا رمتPPسا وPPل الPPيوPPط ىقبأ فوPPس يننأ نPPظأ ال ..يدPPلو اPPي ضيضحPPلا وحPPن ردPPحني دلبPPلا اذPPه"
"انعم دوعتسو ايكرت ىلإ دوعن فوس ..اذكه

 ةبPPسنلاPPب ةريPPخألا تاونسPPلا يفف ..ابPPيرقPPت ناPPمزPPلا نPPم نPPيدقPPع ذنPPم تريغPPت ةريثPPك ءايPPشأ ينعي ناPPك
 نويPPسايPPس ..راجPPت هوPPجوPPب نويPPسايPPس ساPPسألا يف مPPه ..لاوPPحألا ىلع راجتPPلا نPPم ةقبPPط تغPPط يمعل
 برغPلا يف تاPعاجPملاو بونجPلا يف ةPفراجPلا برPحلاو ةرمتPسملا يسآPملا نPم دالبPلا اوذقنPي نأ يف اولPشف
 مPهراكPفأ كلPت تPناPك امPبر ،مهلPئاوPعو مPه ..يصخشلا مPهاوPه ديعPص ىلع اوحجنPي نأ اورPثآPف ،قرPشلاو
 وأ ةPPسايسPPلاPPب متPPهي يضاPPملا يف هرأ مPPل ..ثدPPحي امPPم ءاتPPسم يمع ناPPك ..ىلوألا ةلPPهوPPلا ذنPPم ةرمضPPملا
 ..رخآ ءيش ال لمعلاب طقف الوغشم ناك ..اهنع ثيدحلا

"؟لعفنس اذام انتيب لصو دق فراجلا رهنلا نكل"

 يف ىخارتPPPت ةنPPPيدPPPملا ءاوPPPضأ تPPPناPPPك ،ردPPPب ال ثيPPPح ،ةملظPPPملا ءامسPPPلا ىلإ رظنPPPي وPPPهو ،الPPPئاPPPق درطتPPPسا
 يمع يل لاPPق .زغلPPملا بيغPPلا تاPPهدر يف كاحPPي بPPيرPPغ ارPPمأ نأكPPلو ..ةتيPPم وأ ةPPلوسPPك اهPPنأPPك رPPجفلا اذPPه
:ىرخأ ةرم

 ىلإ اPPPPPهولمكPPPPPي ىتح اوPPPPPحاPPPPPترPPPPPي نPPPPPلو ةيPPPPPحرPPPPPسملا اوؤدPPPPPب دقPPPPPل ..نولعفيPPPPPس اذاPPPPPم ليخPPPPPتأ نأ عيطتPPPPPسا"
"مهدحو مهكلم حبصيل هيلع ةرطيسلا يف نوبغري ىتح احجان المع نوري نأ ام ..ةياهنلا

 ال ..اهيPPPف رصتPPPناو ةلPPPصافPPPلا ةPPPكرعPPPملا هذPPPه دوPPPقأ نأ بجPPPي يننأ ..يوقPPPلا يدPPPحتلا نPPPم عونPPPب ترعPPPش
 يسفن فرPعأ ينأ ريPغ ..بعصPلا رودPلا كPلذPب مايقلPل ةلPماكPلا تاودألا الو ةPفاقثPلا كلتPما الو فيPك يردأ
 ..امتPPح راصتPPنالا ققPPحأ فوPPس يننأ ةجيتنPPلاPPب اعنتقPPم نوPPكأو هيPPف ريPPسأ ىتح ءيش ىلع يوPPنأ نأ اPPم
:دجسملا يف رجفلا ةالصل بهذأ نأ لبق يمعل تلق

"؟رمألا اذه لحأ يكل كتقث ينحنمت له"
 ينحنم ..اريثPك يف قثPي ناPكو ..كPلذ نPم دPكأتPم اPنأ ..ادPج ينبحي ناPك ..يوحPن ةPنونPح ةرظPن ىقلأ

 تدPPPب يتلا ههPPPجو حمالPPPم يف تPPPيأرو ..ةملكPPPب قطنPPPي مPPPل ..يتايPPPح يف رPPPخآ نPPPئاPPPك يل اهPPPمدقPPPي مPPPل اPPPصرPPPف
.فرصتلا قح يلو يب قوثوم يننأ ةيهازلا تاراشإلاب يستكت
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 ةبPPPPPيرPPPPPغو ةرPPPPPكاPPPPPم ..يسايسPPPPPلا ةPPPPPجوز ةديسPPPPPلا هذPPPPPه نأ انPPPPPتربPPPPPخأ ..ةقلPPPPPق ىرPPPPPخألا يه يتمع تPPPPPناPPPPPك
:لوقلا تررك ..اهيف قثت ال اهنكل اهتقيدص اهنأ حيحص ..راوطألا

"هجو نم رثكأب نونولتي مهنإ ةسايسلا لهأ يف ةقثلا نكمي ال"
:تفاضأ

"نيرخآلا يديأ يف ابهذ عملي هارت ام لك يف عمطت ليوط تقو ذنم اهفرعأ"
 يف لمعPPلا نPPع اPPنرPPخأPPت دPPقو ،جرPPخم داجPPيإPPب رPPمألا ككفPPن نأ لواحPPن يتمعو يمعو اPPنأ نيPPسلاPPج انPPك

:يل ريشي وهو الئاق يتمع ىلإ رظن دق يمع ناك ..اركبم كابترالا أدب دقف نذإ ..مويلا كلذ

"يفاخت ال ..ذقنملا لطبلل رمألا يكرتأ"

 اهتقPPيرPPط ريشPPت امPPك ةليحتPPسم ودبPPت ةPPلأسPPملاPPف رPPمألا اذPPه يف اPPمأ ..يف قثPPت يه ..يتمع تمستPPبا
 هاجPPPتاPPPب انمPPPقو ..ملكتPPPت مPPPلو ..انPPPم رثPPPكأ ةأرPPPملا كلPPPت نوكPPPت نPPPم فرعPPPت يهف ،حضاو لكشPPPب ةبPPPحرPPPملا ريPPPغ
 يتلا اهPتاPياوPه ىدPحإ سرامPت ،تيبPلا طPئاوPح ىدPحإ لPظ تحPت اهPناكPم يف يه تيقPب نيPح يف ،لمعPلا
 لتPقو تPقوPلا ةيPجزتPل امPنإ ،كPلذ يعدتPست ةPجاحPل ال ..ةمPيدقPلا سPبالPملا ضعPب عقرPت نأ نينPس ذنPم اهتPسن
 .اهنكسي يذلا قلقلا

 ،هPPب يفأ نأ بجPPيو ادPPعو تPPمدPPق يننأ ،ىرPPخأ ةPPحاسPPم يف يلاPPبو يلمع يف زPPكرأ تنPPك ،لPPحملا يف
 هسفنPل رPخآ نPهادPم حمسي ال ثيحPب ايPئاهPن لPحلا اذPه نوكPي نأ دPبالو ..ةPمزألا هذPه يهني لPح نPم دPبال
 نود ةركPف ينهذPل تدروو ..نورPخآ لطPي دقPف اهPجوزو ةأرPملا هذPه رPباد عطق اذإPف ..دPيدPج نPم لPخدتPلاPب
 راهنPPPلا فصتنPPPم يفو ..جئاتنPPPلا حضوPPPي يذPPPلا وPPPه بPPPيرPPPجتلا لاقPPPي امPPPكو ،ال مأ حجنتPPPس لPPPه دPPPكأPPPتأ نأ
 رPPشاPPبو ..يل حمس طقPPف ..يتطPPخ نPPع ينلأسPPي مPPل ..يتمهم أدPPبأ نأ دPPيرأ يننأPPب يمع نPPم تPPنذأتPPسا
 بPPPحرPPPي وأ تاPPPباسحPPPلا ىلع فرPPPشي ثيPPPح ،يدوPPPجو يف هلعفPPPي اPPPم ارداPPPن يذPPPلا رPPPمألا ،هسفنPPPب لمعPPPلا وPPPه
.مهرطاوخ بيطيو نئابزلاب

 ىنبم ىلإ اPمامPت تPهجتا مPث نPمو ..ترطعPتو ءاPقرز ةيPهاز ةPلذPب تPسبلو تممحتPسا تيبPلا ىلإ تبPهذ
 ريPPPPPغ لعPPPPPف ةدر يأ لعفPPPPPي وأ يندرطPPPPPي دPPPPPق هPPPPPنأPPPPPب يسفن ربPPPPPخأ اPPPPPنأو ..يلاPPPPPخ ثيPPPPPح ىلإ ..ريبكPPPPPلا كنبPPPPPلا
 ال ينأ تلثPPPم ينأ لPPPب هPPPب اPPPمامتPPPها ِدPPPبأ مPPPل ينأو ..لفحPPPلا كاذ ةليPPPل هعPPPم يفقوPPPم دعPPPب ةPPPصاPPPخ ..ةقPPPفوPPPم
 هPPPنأPPPب يلPPPخادPPPلا يروعPPPش ناPPPكو ..ىلوألا ةوطPPPخلا يه هذPPPه برPPPجأ نأ بجPPPي طقPPPف يلع ال نكPPPل ..هPPPفرPPPعأ
 ..ةبيجعPلا ةPجوزPلا كلPت الوPل ،هبلPقو هريمPض ءافPص نPم دPكأتPم اPنأ ..يحلاصPل يباجPيإ ءيشب موقPي فوPس
 نPPل ..ريبPPك دPPح ىلإ حيحص رPPمألا اذPPه امPPبر نايPPحألا بلPPغأ يف مPPهؤاسPPن مهPPبرPPخت نويPPسايسPPلا ءالؤPPه
 .يلاؤسل ةباجإ ىلع روثعلاب يسفن لغشأ

 راPPPPص مPPPPث موPPPPي تاذ ينذبPPPPن يذPPPPلا كPPPPلذ ،هPPPPناكPPPPم يف فقPPPPي سراحPPPPلا باشPPPPلا ناPPPPك ..يتياPPPPغ تلPPPPصوو
 ناPPPPك وPPPPل ىتحو ..يلاPPPPخ تيPPPPب نPPPPع تPPPPبرPPPPه يننأ نوPPPPفرعPPPPي ال مهPPPPنأ ودبPPPPي ..يب بPPPPحرو ينفرPPPPع ..يقيدPPPPص
 نونكسPPPPم مهPPPPنإ ،رPPPPشبلا نPPPPم ةيPPPPعونPPPPلا هذPPPPه مهPPPPفأ اPPPPنأ ..يب بيPPPPحرتPPPPلا ريPPPPغ لعفPPPPي نأ عيطتPPPPسي ال فرعPPPPي
 ةيPPهازPPلا يتلذPPب تPPناPPك ..يلاPPخ بتكPPم ىلإ تلPPخدو ..ءافعضPPلا ماPPمأ ربجتPPلاو ءايمعPPلا ةPPعاطPPلاو فوخPPلاPPب
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 باحPPPPصأ نوقشعPPPPي اضPPPPيأ مهPPPPنإ ..يهاجPPPPتاPPPPب تايحتPPPPلا قدغPPPPت نأPPPPب ةليفPPPPك ،عمالPPPPلا يئاذPPPPح عم اPPPPهدPPPPحو
 ..ةداعPPPلاPPPك هPPPنويلPPPغ نPPPخدPPPي اسPPPلاPPPج ناPPPك ..هيPPPلإ تفPPPلدو ،بابPPPلا بتكPPPملا رPPPيدPPPم يل حتفو ..ةيPPPقارPPPلا سPPPبالPPPملا
 ..ةPPPفاحPPPن رثPPPكأ ودبPPPي انPPPه ،فحصPPPلاو نوPPPيزفلتPPPلا يف اريثPPPك رPPPهظي يذPPPلا رPPPيزوPPPلا كPPPلذ هنPPPظأ لPPPجر هراوجPPPب
 كلPPPت ..لقتعPPPملا ةPPPحاPPPس يف لوجتPPPت يهو يلاقتPPPعا ليPPPل يف اهتPPPيأر يتلا كلPPPت اهPPPنإ اهتPPPفرPPPع ةديPPPس كانPPPهو
.هلزنمب لفحلا كلذ يف يلاخب قصتلت تناك يتلا

 اهPموPي فPقوPملا كPلذ ناPك نإ تككPش ىتح ..يننضتحي وPهو ..دPيدPش باPحرتPب يلع ملPس ،يلاPخ فPقو
 كلPPPPتو رPPPPيزوPPPPلا ديسPPPPلا نPPPPم ابيPPPPحرPPPPت تدPPPPجو دPPPPق تنPPPPك ..لعPPPPف اPPPPم رPPPPثإ ىلعو ..ال مأ ثدPPPPح دPPPPق سرعPPPPلا يف
:امهل يميدقت مت نأ دعب ةصاخ ..ةديسلا

"ريبك لامعأ لجر وه ..يتخأ نبا هنإ"
 وPPه نذإ ..لامPPعأ لPPجر يلاPPخ فرعPPب ترPPص يننأ ..بذاPPك هردصPPم نأ وPPل ىتح نطبPPم رPPخفب ترعPPش

 كرPحت ..ةيPفوصPلا كPئارألا يف ديعبPلا دعقPملا ىلع تسلPجو ..رارPسأ هيPف سيPل دلبPلا اذPه ..اPنأ نPيأ فرعPي
:اسماه يل لاق ..يراوجب سلجو هبتكم نم يلاخ

"كناكمب اهربخأ مل يننكل ..انه تناك مايأ لبق ..كنع لأست كمأ"
:لاقو ،اليلق تمص
"عضو نسحأ يف هنإ ..ريفولا لاملاب كيلإ دوعيسو ..اديعب سيل هنأ اهتنأمط"

 مPPPPPث نPPPPPمو ..ليلPPPPPق وPPPPPلو ءيشب اPPPPPهدPPPPPعاPPPPPسأ ال لPPPPPقألا ىلع يننأو يمأ رPPPPPكذPPPPPل يبلق يف زPPPPPخوPPPPPب ترعPPPPPش
:ةرشابم هل تلق ،درأ مل ..يسفن تكلامت

"يندعاستس تنك نإ ةمدخل كيلإ تيتأ"

:يل لاق ..مامتهالا ىلع لدي لكشب هسولج ةيعضو لدع

"ةمدخل تيتأ كنأ فرعأ ..ةعاطو اعمس"
 ناPPPكو ..روضحPPPلاPPPب لابPPPم ريPPPغ ملكتPPPي ناPPPك .اريبPPPك اPPPمامتPPPها ناPPPيدبPPPت هانيPPPعو ناPPPخدPPPلا نPPPم اثفPPPن بذPPPجو

:فاضأ ..امهل ةبسنلاب اعومسم انراوح

 اPي ائيPش كلمPت نكPت مPل يضاPملا يف ..نمثPلا نPم دPبال لامPعأ لPجرPبو اPم ةPمدPخب رPمألا قلعتPي ةPعاPس"
"..دلو

 لاخPPلا كPPلذ ريPPغ رPPخآ اهPPجو يل ادPPب ..لبPPق نPPم ةقPPيرطPPلا هذPPهب فرصتPPي هرأ مPPل ..لاPPع توصPPب هقهPPقو
 عقو دPقو ةذبحPم ريPغ ةقPيرطPب كحضPت ىرPخألا يه ةديسPلا تPناPك ..مPلاسPملاو بيطPلاو ..عونخPلاو ليPلذPلا
 رPيزوPلا ديسPلا ..ةPياغلPل اقيPضو اريصPق اPناتPسف يدPترPت تPناPك ،اهPيدPهن ىلعأ رPهظ اميPف اPهرعPش نPع اهPبوPث
.ناكملا يف منص هنأ ول امك ،نيعم ريبعت يأ دبي مل

 ةفلغPم ةداPشإ مأ ينم ةPيرPخس يه لPه ..يرPجي اPم ةعيبPط مهPفأ مPلو ،قيضPلاPب ترعPش يننأ ركPنأ ال
:ةمزاح ةجهلب ينربخي يلاخ عامسب ريكفتلا نع تفقوتو ..؟اذام ..مأ
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"؟طبضلاب ديرت اذام"

:هلأسي ريزولا هاجتاب رظن ..ديدش مامتهاب ينعمس ..ثدح امب هتربخأ

"؟ةصقلا هذهل تعمس له"

 ،نولطنبPلا يف وشPح نود قPلدنPملا هصيمPق فرطPب ةنPكادPلا ءادوسPلا هPتراظPن حسمي وPهو باPجأ رPيزوPلا
:انوحن تفتلي نأ نود ملكت

"ميحجلا ىلإ لجرلا اذهب عفدت اهنإ ..اهكلم تسيل تاحاسم يف لخدت نأ ديرت ةديسلا هذه"
 تدر ،نينيعPلا ةغPل تمهPف ،نيعPم ءيشب مايقPلا اهنPم بلطPي امPنأPك ،مهنيPب ةسPلاجPلا ةأرPملا هاجPتاPب رظPن

:باضتقاب

"؟بولطملا وه اذه له ..اهبدؤأ فوس"
:يلاخ در

"رابكلا عم بعللا نع فقوتت نأ اهيربخأ طقف"
:الئاق يوحن يلاخ رظن نيح يف ..تاميلعتلا ةأرملا تقلت
"ريغصلا يلامسأرلا اهيأ ىرخأ تامدخ يأ كيدل له"

 بتكPPملا باPPب ىلإ يراوجPPب راPPس ثيPPح هPPعدوأ اPPنأو هPPتركPPش ..تحجPPن دPPق يتمهم نأ ةداعسPPلاPPب ترعPPش
:يل لوقي ،هسفنب هحتفو

"ةمالسلا عم ..كمأ ىسنت ال"

 الاPم اهPل لPسرأ نأ ..اهلPجأل ائيPش لعPفأ نأPب يل ةPلاPسر تPناPك ..دPيدPج نPم يريمPض زPخويPل كPلذ لاPق
 يتداعPPك رPPمألا تيPPسانPPتو .اديPPج هPPفرPPعأ ..اهPPل هPPكرتPPي نPPل هعلتبPPي فوPPس شPPحوPPلا كPPلذ نأ ريPPغ لPPقألا ىلع
 ىلوتPي مPل لPيوPط تPقو ذنمPف ،قرعتPي اقPهرPم يمع ناPك ،لPحملا ىلإ تلPصوو ..هيPسانPت يف بPغرأ اPم لفPغأ
 ،هوحPPن اPPعرPPسم ةرPPجألا ةرايPPس نPPم لزPPنأ اPPنأو يحمالPPم نPPم أرPPق دقPPف يناضتPPحال عرPPسأ .هسفنPPب لمعPPلا
:هل تلق ..لحل تلصوت دق يننأ

"ةلكشملا تهتنا دقل"

:يلع در

"اعطق كلاخ ىلإ تبهذ"
 دPقو ..ال مأ هيPلإ بPهذأو ائPيرPج نوPكأPس لPه وPه كPلذ بلطتPي اPم ..ريكفPت ريثكPل جاتحPي رPمألا نكPي مPل

 ةديسPلا تلPصو ىتح ،ليلPلا نPم ليلPق ىضم نإ اPمو ،ربخلPل ةجهتبPم يتمع تPناPك ءاسPملا يفو ..اهتلعPف
 مPل يمع نكPل ..ةصقPلا يقاPب يتمعل كحPت مPل اعبPطو ،رPمألا نPع تعPجارPت اهPنأ اPنربختPل ،يسايسPلا ةPجوز
:ينربخأف هتلأسو ،كلذ هيلع تظحال ،ليللاب اقلق داع راهنلاب هحرف دعبف ..اضيأ احاترم نكي

."؟نمثلا وه ام فرعن نأ بجي ..اناجم تامدخلا نومدقي ال ءالؤه"
:درطتساو تمص
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 ببPPPسل الإ نييPPPسايسPPPلا هPPPقاPPPفرو هءابPPPحأ مزPPPهي نأ نكمPPPي الPPPف ..انPPPل وأ كPPPل رصتPPPنا دPPPق كPPPلاPPPخ ناPPPك نإ"
"نيعم

:ابيرقت ليصافتلا لك كحأ مل يننأل ..ديج لكشب هل اهحضوأ مل امبر ةطقن يمعل تحرش
"مهنيب اميف تاباسح ةيفصتب قلعتي رمألا"
 ركفPي هPنأ دPبال كPلاPخ نأ هينPعأ اPم ..كPلذ مهفPل ةايحPلا يف ةيPفاكPلا ةربخPلا يدPل ..يدPلو اPي كPلذ فرPعأ"

"ام رمأ يف
:يمع يل لاق ،ةنيعم ةركفل لصأ نأ نود ركفأ تقرغتسا

"سكعلا ثدحي نأ ىلإ يدايتعا لكشب شعنل ..تلح دق ةلكشملا تماد ام رمألاب كلاب لغشت ال"

 ينهذPب ردPي مPل ..مهPم ناكPم ىلإ لمعPلا لبPق رPجفلا يف بPهذPن فوPس انPنأل اركبPم مانPن نأPب يل راPشأ
 ريبكPلا يزPكرPملا نجسPلا ىلإ انقPيرPط يف انPكو ةرPجأ ةرايPس اPنذPخأPف ،دغPلا ءاPج نأ ىلإ ددPحم ناكPم يأ
 نجسPلا ةPباوPب تPناPك ..تلPخ تاونPس ذنPم لمتPكا دقPف ..يلاطPيإلا هيPف اوبPص يذPلا رPسجلا لفPسأ عقاوPلا
 نالمPPPPحي ناPPPPيدنPPPPج امهلPPPPخادPPPPب ةحلPPPPسملا ةPPPPناPPPPسرPPPPخلا نPPPPم ناPPPPقودنPPPPص نيبPPPPناجPPPPلا ىلع اPPPPهالPPPPعأ فقPPPPي ةريبPPPPك
 ةرPملا كلPت يف نجسPلا يلوPخدPف ،نجسPلا اذPه لPخدأ ةرPم لوأل .لوهجPم غارPف وحPن اهPناPبوصPي ،امهPقدانPب
 ةدPPPترPPPملا تاكيشPPPلا باحPPPصأو راجتPPPلا رابPPPكو نييPPPسايسلPPPل صصخPPPم اذPPPهف ،رPPPخآ عقوPPPم يف .انPPPه نكPPPي مPPPل
.مادعإلا مكح نورظتني نمو دبؤم وأ ةليوط نجس تاونسب مهيلع موكحملاو

 الPPPPهرتPPPPم حبصأ ..نPPPPيدبPPPPلا لPPPPصو دPPPPق ناPPPPك ليلPPPPق دعPPPPب ،ةكPPPPلاهتPPPPمو ةخPPPPسو لابقتPPPPسا ةPPPPلاPPPPص ىلإ انلPPPPخد
 هتيحPPPل تPPPلاطتPPPساو ،ةمPPPكارتPPPملا عاPPPجوألاو بعتPPPلا نPPPم ةيPPPضاPPPملا تاونسPPPلا رPPPثأ هيلPPPع ودبPPPي ،ةينبPPPلا فيعPPPض
 قرغPPPي وPPPهو ةوقPPPب اننضتPPPحا ..ءاضيبPPPلا نجسPPPلا سPPPبالPPPم سبلPPPي ناPPPك ..لبPPPق نPPPم ةيحPPPل هPPPل نكPPPت مPPPل ..ادPPPج
 ،ةايحPPPلا يف ةريثPPPك ءايPPPشأ ىلع مداPPPن هPPPنإ لاPPPق ..انكPPPف املPPPك ناضتPPPحالا لPPPصاوPPPي وPPPهو ..عوPPPمدPPPلاPPPب انPPPبايPPPث
 رادلPPPPل دادعتPPPPسالا ىوPPPPس انPPPPه لPPPPغاPPPPش هPPPPيدPPPPل دPPPPجوPPPPي الPPPPف نجسPPPPلا يف نآرقPPPPلا ظفPPPPحو هللا ىلإ باPPPPت هPPPPنإو
 يف تارPPملا ضعPPب مهPPب نوPPتأPPي نييPPسايPPس ةداPPق مهيPPف امPPب ،نجسPPلاPPب نيلصملPPل اPPماPPمإ حبصأ لPPب ..ةرPPخآلا
:ضرألا وحن رظني وهو انل لاق ،لقتعملا

"حلاص ريغ لمع يف هعيض هنأ ناسنإلا فشتكيل ةعرسب يضمي رمعلا"

:ينيصوي لاقو يسأرو يفتك ىلع تبر

 نأ ىسنت الو ..معنPPلا ىلع هللا ركPPشاو كتمPPعو كمPPع عيطت نأ ىلع صرPPحأPPف ..ةنيPPمأ دPPيأ يف تPPنأ"
"بجاو امهربف نكي امهمف ةدلبلا يف كيدلاو روزت

 ددPحأ مPل اPنأ ..ىأر امPب ارPثأتPم يمع ناPك قPيرطPلا يفو ..ةراPيزPلا تPهتنا دقPف ..هعPم اPنؤاقPب رمتPسي مPل
 نأ نود يسفنل لوPPقأ تنPPك ..ةايحPPلا ةعيبPPط هذPPه نكPPل ..تPPيأر اPPمل تPPنزPPح نوPPكأ دPPق ..يرPPعاشPPم ةعيبPPط
 يتلا ثادPPحألاو عئاPPقوPPلا ضعPPب عم فيعضPPلا يلعافPPت يف ةيبلPPسلا يرPPعاشPPم ةPPمواقPPم ىلع ارداPPق نوPPكأ
 تاذ ينع هرPطاوPخ لPجس يذPلا يناسفنPلا للPحملا كPلذ هPلاPق اPم اPنايPحأ رPكذPتأ تنPك يننأ ىتح ،اهPب رPمأ
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 مPPل اPPنأPPف كPPلذPPك رPPمألا نوكPPي امPPبر .صعتPPسم يسفن ضرمPPب باصPPم يننأPPب ينفصوو ،عراشPPلا يف موPPي
 اPم ىتح ىسنأPس اPم ناPعرPس يننإPف يساوPح قرتPسا دPق نPيدبPلا ناPك اذإ .نأشPلا اذPهب بيبطPل بPهذأ
 يمع ناPPPك .يغاPPPمد ىلع نميهPPPي لظPPPي نPPPل هنكPPPل ةPPPيادبPPPلا يف ارPPPثؤPPPم هPPPمالPPPك نوكPPPي دقPPPف ،ّيدPPPلاو نPPPع هPPPلاPPPق
.ةوق مأ افعض اهفنصي ناك نإ يردأ الو ،ّيف ةطقنلا هذه فرعي

:هتلأس ،لحملا ىلإ قيرطلا يف نحنو

"؟ةرايزلا ةركف كتءاج نيأ نم"
 اذPهف ضرألاPب هPناروPف أدPب يذPلاو ءامسPلا يف قPلاعPلا فيثكPلا رابغPلا نPم اليلPق ههPجو يطغي وPهو در

:يوامسلا بارتلاب لستغي ءيش لك ثيح ،رابغلا يرهشب نافرعي هيلي يذلاو رهشلا

 بPPهذPPن نأل يقيقحلا عفادPPلا وPPه اPPم فرPPعأ ال ..رPPخأPPت هنكPPل ..كPPلذ يف ركPPفأ تنPPك لPPيوPPط تPPقو ذنPPم"
"لصح اذه نأ مهملا ..مويلا

 لمعPلا يف داتعPملاPك انعPم ةايحPلا ترمتPساو ،نجسلPل قرطتPن مPلو نPيدبPلا عوPضوPم اPهدعPب شPقانPن مPل
 ةدلبPPلا يف يتلئاPPع ةراPPيزPPل دPPحاو مويPPل وPPلو باPPهذPPلا يف ركPPفأ اPPنايPPحأ .تيبPPلا مPPث نPPمو تPPقوPPلا لPPج ثيPPح
 ةئيهPPب لكشتPPت يتيصخش تPPناPPك دقPPف ..دPPيدPPحتلا يلع بعصPPي ..ىسانPPتأ وأ ىسنأ وأ ىضاغPPتأ يننكل
 ..هردPPق ةPPعواطPPم يف ناسPPنإلا رمتPPسي نأ ىوPPس رفPPم نPPم سيPPل ..ال نوPPكأ دPPقو ،اهعPPناPPص اPPنأ نوPPكأ دPPق
 يناPعأ يننأ وأ اريثPك لاPملا ردPقأ يننأل سيPل ..ثدPحي مPل اضPيأ ،لاPملا نPم اغلبPم يمأل لPسرأ نأ كPلذPك

 تPPPقوPPPلا ىلإ كPPPلذ رPPPخأتPPPي نأ بجPPPي يل لوقPPPت تPPPناPPPك يسفن نأل لPPPب ..ادPPPبأ ..ليخPPPب يننأ وأ ..هيPPPف اقيPPPض
 .بسانملا تقولا يتأي نأ لبق ةريثك ىرخأ تاونس تضمو .بسانملا
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6

 نPم لPقأ لالخPف .كPلذPك دعPي مPل يذPلا ،نPيدبPلا ةراPيز تيPقوPت رايتPخا يف اقPفوPم يمع سدPح ناPك امPبرPل
 ..لابPلا ىلع رطPختل نكPت مPل ةريثPك ءايPشأPب تلPجع ..دلبPلا يف تاروطPت تPثدPح ةراPيزPلا كلPت نPم نPيرPهش
 ةدPPPPحتملا تاPPPPيالوPPPPلا ىلإ رPPPPفاPPPPس دPPPPق دالبPPPPلا سيPPPPئر ناPPPPك ..راجتPPPPلاو سانPPPPلاو مالPPPPحألا نPPPPم ريثكPPPPلاPPPPب تفصPPPPع
 تفPPPقو دPPPق تنPPPك يذPPPلا سيPPPئرPPPلا .هنPPPع تاطلPPPسلا حصفت مPPPل ضPPPماPPPغ ضرPPPم نPPPم جالعPPPلا فدPPPهب ةيكPPPيرPPPمألا
 هPPنأ ءرPPملا ليختPPي ال يدPPيدPPح سرPPف لثPPم ناPPك يذPPلاو ،دروPPلا ليلPPكأ لمPPحأ اPPنأو ةسينكPPلاPPب موPPي تاذ هPPماPPمأ
 نPم ثعبنPت يتلا ةPعاذإلا نكPت مPل .هذاقPنإ بعصPيو روPهدPت هعPضو نإ نوPلوقPي .نPهوPلا ةسPيرPف عقي فوPس
 يتلا ةيقيقحPلا ءابPنألا الو سيPئرPلا ةحPص ىلإ قرطتPت مPلو ،دPيدPج ءيشب ديفPت لPحملا يف ريبكPلا وPيدارPلا
 ذنPم ةجPبدPم بطPخو ةPموهفPم ريPغ تابPسانمPب يناهتPلا نولPسرPي اوPناPك ،عراشPلا يف اهPنولPقانتPي سانPلا ناPك
 لالPPخ .بيجPPع لكشPPب روفPPي عراشPPلا ناPPكو .سرامPPت ةعPPيدPPخ ةمPPث نأ نوPPفرعPPي عيمPPجلا ناPPك ،تلPPخ تاونPPس
 برPضأو ةتPباثPلا فPتاوهPلاو تالPصاوPملا ةكبPش تلطعPت .يعامPج خارPص ىلإ ةريبكPلا ةنPيدPملا تPلوحPت نيPموPي
 .مهPب متPهي نPم نودPجي الPف نوPتومPي لPماوحPلاو ىضرPملا ناPك ..ةPلدايصPلاو نوزابخPلاو نوقPئاسPلاو ءابPطألا
 شيجPPلا نPPم دPPسجلا لPPيزPPه طPPباPPض جرPPخ نأPPب ءيش لPPك ىهتنا ماPPيأ لالPPخو .يرظنPPب ةئيطPPخ كلPPت تPPناPPك
 اذPPPPه ثدPPPPحي ،دالبPPPPلا يف ةطلPPPPسلا ىلع ىلوتPPPPسا هPPPPنأ ،نييلPPPPحملا ةPPPPعاذإلاو نوPPPPيزفلتPPPPلا يف ةPPPPياهنPPPPلا نلعيPPPPل
 .زيلجنإلا جورخو لالقتسالا ذنم يرود لكشبو اندالب يف ابيرقت

 ءارو ةدPPPيدPPPجلا تاطلPPPسلا نوكPPPت دPPPق ،بالقPPPنالا ةليPPPل اورPPPف عيمPPPجلا نأو ريبكPPPلا نجسPPPلا ءابPPPنأPPPب انعمPPPس
 اPPهوعنصPPي يكل بPPسانPPملا تPPقوPPلا اودPPجو دPPق اهPPنورظتنPPي نوPPنوجسPPملا ناPPك يتلا ةPPيرPPحلا يه امPPبرو ،كPPلذ
 ناPك ،باPحرتPب ،يمع هلبقتPسا تيبPلا باPب قرطPي نPيدبPلا ناPك ،رPكابPلا حابصPلا يفو .ردقلPل نانتPما لكPبو
 لبقPملا يف قثPي ال هPنأ ثدPحت .ةPمداقPلا هتPهجو نPع حصفي مPل .لاPق امPك ايPئاهPن اPعادو انPعدوPي يكل ءاPج دPق
 يتمع .هليبPس يف ىضمو ةوقPب هانضتPحاو .اPعادو انPل لوقPي يكل ءاPج طقPف ،ةPعرPسب فرصنPي نأ هيلPعو
:اهل حضوأ يمع نكل لحملا يف لمعلل يقب هنأ ول تنمتو ةنيزح تناك ىرخألا يه

 وPPل ىرPPخأ ةرPPم هيلPPع نوضبقPPي امPPبر ..سبحPPلا يف ةيقبتPPم ةريثPPك تاونPPس هPPيدلPPف ةرPPطاخPPم رPPمألا يف"
"انه يقب هنأ

 نPPم ابPPيرPPق اPPنأ نوPPكأPPسو ..نيPPنامثPPلا نPPم هرمPPع برتPPقا دPPقو رداغيPPس هPPنأ هيلPPع مكPPح موPPي ليخPPتأ تنPPك
 ...ةريثPPPPPPك اروPPPPPPمأ سكعPPPPPPتو ..حيرPPPPPPلا هاجPPPPPPتا ريغتPPPPPPل ةبيجعPPPPPPلا تاظPPPPPPحللا هذPPPPPPه تءاPPPPPPج ..نكPPPPPPلو ..نيعPPPPPPبرألا
 عمسن انPPPك ،مهPPPلوأ يلاPPPخ ناPPPكو مPPPهزPPPكارPPPم اودقPPPف نييPPPسايسPPPلاو مPPPيدقPPPلا دPPPهعلا تالاPPPجر نPPPم نوريثكPPPلاPPPف
 لPPه ،نآلا هعPPضو نوكيPPس فيPPك ملPPعأ ال ..ادراو يلاPPخ مPPسا دعPPي مPPلو ،عاPPيذPPملا يف ةدPPيدPPجلا تانييعتلPPل

 ربPPPPكألا ةبيصPPPPملا اPPPPمأ ..هعبPPPPط فرPPPPعأ ،كPPPPسامتPPPPلا هPPPPناكPPPPمإPPPPب نوكيPPPPس امPPPPبر ..!ال اعطPPPPق ؟ايPPPPضار نوكيPPPPس
 هزPكرPمو يعامتPجالا هعPضو ريبكPلا ديسPلا دقPف دPقو ةايحPلا لمتحتPس فيPك ذإ ،هتPجوز ةديسPلاPب لحتPسف
:اكحاض يمعل تلقو ..يلاملا
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"نمثلا ضبقي نأ نود بهذ دق وهاه"
:يل لاق .لاوحألا ىلع قيلعتلا يف يتقيرط نع ضري مل هنأ يحوي ام يمع يلإ رظن

"رشبلا نيب اهريودت متي ملاعلا يف بئاصملاف ..نيرخآلا نم ةيرخسلا مدع ملعتن نأ انيلع"

 نPPPPكأ مPPPPل لPPPPب ..يفكي امPPPPب اديعPPPPس نPPPPكأ مPPPPل بPPPPيرقPPPPلا يضاPPPPملا يف يننأ ترPPPPكذPPPPتو ..فوخPPPPلاPPPPب ترعPPPPش
 اولعPف اذاPم سانPلا يف ريكفتPلاPب تPقوPلا عيضأ الأو ةPصاخPلا يروPمأ يف زPكرأ نأ بجPي ..الPصأ اديعPس
.يمع ينهبن امك نيلشافلاو ءافعضلا ليح هذهف ،نولعفيس اذامو

 انلPPPك ناPPPك بPPPقرتPPPلا نPPPم ةرتPPPف دالبPPPلا تPPPشاPPPع ،سيPPPئرPPPلا ىلع بالقPPPنالا تلPPPت يتلا ةليلقPPPلا تاونسPPPلا يف
 ،هيPPPف رPPPثؤPPPت يهف ةPPPموكحPPPلاو ةPPPسايسPPPلاو ماعPPPلا راPPPطإلا نPPPع لوزعPPPم هPPPنأ ناسPPPنإلا نظPPPي امهPPPم ،اهنPPPم اءزPPPج
 يف هانشPPPPع يذPPPPلا شاعتPPPPنالا دعPPPPب اPPPPبذPPPPبذPPPPت دPPPPهشي أدPPPPب يذPPPPلا انلمPPPPع يف رPPPPشابPPPPم لكشPPPPب كPPPPلذ انظPPPPحالو
 نPPيذPPلا مظعPPم نأ انفشتPPكا مPPث ،ةPPيادبPPلا يف ةPPلوهجPPم تدPPب بابPPسأل نPPئاPPبزPPلا عجارPPت ..ةيPPضاPPملا تاونسPPلا
 يتلا تامPكاحPملا نPم هدلPجب ذفPن دPق ناPك مهضعPب ،نPطوPلا جراPخ مهلPئاوPعو اورPفاPس اPندنPع نوPتأPي اوPناPك
 ضعPPب تPPناPPك ،ةقPPباسPPلا ةرتفPPلا زوPPمرPPب مهفPPيرعPPت مPPت نPPم لPPك دPPض ةدPPيدPPجلا ةطلPPسلا لبPPق نPPم اهنPPع نلPPعأ
 مPPPل ،دوPPPجوPPPم ريPPPغ مهتPPPملا نأل ذفنPPPت نأ نود ةلمPPPجلاPPPبو مادPPPعإلاPPPب ٌماكPPPحأ ردصPPPتو ايPPPبايPPPغ متPPPت تامPPPكاحPPPملا
 نPPPم يقب اPPPم ةملPPPمل اورPPPثآو مPPPهزPPPكارPPPم اودقPPPف مهPPPنأل اورPPPجاPPPه دPPPق نورPPPخآ ناPPPكو .هيPPPلإ لوPPPصوPPPلا اوعيطتPPPسي
 ناPPك ..مهPPئانPPبألو مهPPل تاذالPPم نPPع اثحPPب اكPPيرPPمأو ايPPلارتPPسا هاجPPتاPPب اوفPPحزو ،جراخPPلاPPب كونPPب يف مهPPلاوPPمأ
 ماقتPنا لPب ةPثراPك ناPك دPيدPجلا دPهعلاPف ..ربصPلاPب تاملPملا هPجاوPي يمع ناPكو ..رPخآو انPعدوPيو نوPبز يتأPي
 نحPPن انلمشPPت ةبيصPPملا يهاهPPف ،يلاPPخ نأشPPب يمع ةحيصPPن ترPPكذPPتو .هاPPياحPPض نPPم انPPك يقيقح يناPPبر
 .اضيأ

 مهعPPPPقاوPPPPم نPPPPم مهعمPPPPج مPPPPت ماPPPPيأ لالخPPPPف ..عراشPPPPلا يف ىمادقPPPPلا يئاPPPPقدPPPPصأل اضPPPPيأ لPPPPصو ررضPPPPلا
 بر لاقPPPي نكPPPلو ،ةPPPعاشPPPب رثPPPكأ دPPPيدPPPجلا عضوPPPلا أدPPPبو ..ملعPPPي دPPPحأ ال ..؟مPPPهذPPPخأ مPPPت نPPPيأ ىلإو ةددعتPPPملا

 شعتنPPي قوسPPلا أدPPب رPPهشأ ةدPPع يضمب هPPنأل ..دPPيدPPج نPPم حيرPPلا هاجPPتا سكPPع اPPم اذPPهو ..ةعPPفاPPن ةراPPض
 اPPPناعPPPمل رثPPPكأ ةيجPPPنرPPPفأ ةPPPيذPPPحأ نوسبلPPPي نPPPيرPPPخآً اراجPPPتو اددPPPج نييPPPسايPPPس ءاوPPPجألا تتبPPPنأ دقPPPف ةيPPPناPPPث ةرPPPم
 لPPباقPPم ةPPساسPPلا ءانPPبأ ضعPPب ةدوPPع لوPPح رودPPت ثPPيداPPحألا تPPناPPك .ةيكPPيرPPمأ ةنكلPPب ةPPيزيلPPجنإلا نوPPثدPPحتيو
 هنPPPبا لPPPسرPPPي ناPPPك ،نPPPطولPPPل ادPPPئاPPPع مPPPيدقPPPلا يسايسPPPلا يتأPPPي نأ نPPPم الدPPPب ،دPPPيدPPPجلا ماظنPPPلا عم تاضPPPياقPPPم
 ،يلاPخ ناPك مهنPمو ،اهسفPن تاPعامPجلل "مPيركPلا شيعPلا" قPح نامPض يلاتPلاPبو ،ةPموكحPلا يف ةPكراشملPل
 هتنPPبا تداPPع ،ةيPPبرPPغ لودPPل هقPPيرPPط يف رصPPم ىلإ رPPجاPPه نأ دعPPب هPPنأ نPPئاPPبزPPلا نPPم هرابPPخأ ينتلصو دقPPف
 لوطPي نPل ةريبكPلا ةديسPلا نذإ ..اهلPك ةرPسألا ةدوعPل ةPمدقمPك تارازوPلا ىدPحإ يف اريبPك ابصنPم ىلوتتPل
 لثمPPب يمع ربPPخأ مPPلو ،كPPلذ يسفنل لوPPقأ تنPPك ..اPPمامPPت هدPPهع قPPباسPPك عضوPPلا نوكPPي نPPل امPPبر ..اهPPنزPPح
 ةPيدPجم ريPغو نPيرPخآلا صخPت نوؤPش يف ريكفتPلا نPم عونPلا اذPه لثPم قيطPي ال هPنأل ةرPباعPلا راكPفألا هذPه
  .ناسنإلل
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 ..رPPئاسPPخ نPPم تاPPف اPPم ضPPيوعPPت انPPل انكمPPم نوكيPPل ..اددPPجم نسحتPPي لاحPPلا أدPPب نأPPب اPPنربPPص ىهتنا
 بPلاطPي يتلاو انيلPع مPكارتPت تأدPب يتلا نوPيدPلا نPم نجسPلا يف انPك امPبرPل رPخأPت شاعتPنالا كPلذ نأ ولPف
 كلPPPت يف رفسPPPلا نPPPع فPPPقوPPPت دPPPق يمع ناPPPكو ..لPPPباوتPPPلاو تاورضخPPPلاو ةيPPPشاPPPملا راجPPPت نPPPم نودPPPهعتملا اهPPPب
 تPناPك يذPلا دلبPلا هركPت تأدPب دPق تPناPك يتلا يتمع نأ امPك ..كPلذPب حمسي ال يداPملا عضوPلا نأل ،ةرتفPلا
 ريPفاوكPلا ىلإ ةرركتPملا اهPتالPحرو اهPطاشPن ديعتPست مويPلا يهاPه .مألا اهنPطو نPم رثPكأ هتبPحأ اهPنإ لوقPت
  .اتقو يل كرتي ال لمعلاف اهعم نوكأ نأ نود سارعألا ضعب روضحل دعتستو ،ليمجتلا تويبو

 اوقشPع اPبابPش اوPناPك ددPجلا نPئاPبزPلاPف ،ةPضافتPنالا لبPق اPم ةرتفPلا نPم رثPكأPب لاPملا قPفدPتو ةليلPق عيباPسأ
 يف دلبPلا تابPجو نPم دادPجألاو ءاPبآلا هفPلأ اPم ريPغ ةدPيدPج تاداPع ىلع موقPي مهPجازPم ،هوبPحأو هPمدقPن اPم
 فاضPPPت ةرPPPهاPPPظ اPPPمرواشPPPلا اميPPPسال تاشتPPPيودPPPناسلPPPل يعامPPPجلا لPPPكألا كولPPPس تاPPPب .ةPPPيديلقتPPPلا مPPPعاطPPPملا
 رPPPفاPPPسو ماPPPيأل يمع ينكرPPPت اذPPPلو ،اريPPPخ انيلPPPع سكعPPPنا اذPPPهو ،دPPPيدPPPجلا دPPPهعلا يف تPPPثدPPPح يتلا تالوحتلPPPل
 رPPPيدأ يدPPPحو تيقPPPبو ،انلمعPPPب فصعPPPت تداPPPك ةPPPمزأ نPPPم انPPPب رPPPم اPPPم ببPPPسب اهنPPPع رPPPخأPPPت دقPPPف هتنPPPبا ىريPPPل
 تأدPPب ،ديهPPج دPPهج دعPPب نييPPبويPPثألا بابPPشلا نPPم نيلPPماعPPب تنعتPPسا يننأ تPPثدPPح يتلا ةPPفاPPضإلا .لPPحملا
 تاطلPPPخلاو تالبتPPPملاو تاراهبPPPلا ةPPPفاPPPضإو ةمظنPPPم ةقPPPيرطPPPب هزيهجPPPتو مPPPحللا عيطقت ىلع امPPPهدPPPحأ بPPPيردPPPت
 ،ةايحPPلا روPPمأ لPPك نأPPش اذPPهو ،اتPPقو ةرPPهابPPلا جئاتنPPلاPPب جرPPخي يذPPلا ملعتPPلا يعدتPPسي اعبPPط ،ةPPيرورضPPلا
 اPPPهذفPPPنو تاوطPPPخلا لPPPك مهPPPف لPPPماعPPPلا نأ دPPPكأPPPتأ نأ عيطتPPPسا ىتح ةديجPPPلا ةبPPPقارPPPملاو لPPPخدتPPPلا بجPPPي اذPPPهل
 ةPمدPخو لPحملاو تالواطلPل رمتPسملا فيظنتPلاPب صتخPت هتفيPظو تPناPك يناثPلا لPماعPلا .ةقPئاPف ةبحمPبو ةPقدPب
 سولPPجلاPPب حاPPترPPي هتPPكرPPت يذPPلا يمع دوPPجو لالPPخ ىتح ،ةبPPساحPPملا يسفنب تملتPPسا نيPPح يف ،نPPئاPPبزPPلا
 ،هيلPPع رPPثؤPPي أدPPب نسPPلا مدقPPت نأ ةPPصاPPخ .هPPئابPPحأ نPPم نPPئاPPبزPPلا لابقتPPساو عضوPPلا ةبPPقارPPمو يسركPPلا ىلع
 اضPيأ ناPك ،كPلذ لعPف هيلPع بعصPي نآلا ،ةلPيوPط تاPعاسPل فوPقوPلا هPناكPمإPب ناPك ليلقPب رثPكأ وأ ةنPس لبقPف
 مPPPحللا بيPPPضوPPPت لبPPPق تاريضحتPPPلا يرPPPجت ثيPPPح ةيلPPPخادPPPلا ةPPPفرغPPPلا يف ةPPPقاPPPش لامPPPعأPPPب مايقPPPلا ىلع ارداPPPق
.ةيجراخلا امرواشلا ةنيكام يف زهاجلا

 لعجPPPي لمعPPPلا عم لاغشPPPنالا نأ مPPPغر ،ينصقني اPPPم ءيش ةمPPPث نأPPPب رعPPPشأ تنPPPك ،يمع بايPPPغ لاوPPPط
 ةPPعاPPس ةيقيقPPح ةالPPص هPPنأPPب لمعPPلا يمع يل فPPصو ةرPPم .هPPتاذPPب هPPساسPPحإ ىتح ،ءيش لPPك ىسني ءرPPملا
 .ناسPPنإلا هPPب موقPPي اPPمل يقيقحلا صالPPخإلا نPPم قPPفدتPPي قزرPPلا نإ يل لاPPقو ،هيلPPع باثPPي ءرPPملا هPPل صلPPخي
 تاPPعاPPس نPPم غرPPفأ اPPم ىتمف ،يلع يصخشلا هPPساكعPPنا ثيPPح نPPم ريبPPك ىدPPم ىلإ احيحPPص كPPلذ ناPPك
 ئبعPPي رPPماPPغ حرفPPب ترعPPش دPPق اهتPPقو نوPPكأ ،هلل دمPPحلا لوPPقأو قمعPPب سفنPPتأ ،ليلPPلا يف لمعPPلا نPPم ةلPPيوPPط
 كPPلذ نأPPب يل راPPشأPPف كPPلذPPب يمع تربPPخأ .ةظقيPPلا يف ريPPطأ ينأ وPPل امPPك يسفن ىرأو يدلPPج تاPPماسPPم
 دكPPPلا برPPPجي نPPPم الإ اهمعPPPط قوذPPPي ال ةرمثPPPب ةPPPياهنPPPلا يف نايPPPتأPPPي بعتPPPلاو ةرPPPباثPPPملاPPPف ،حاجنPPPلا ىلع ةPPPمالPPPع
.داهتجالاو

 نPPم رثPPكأ اPPصالPPخإ امهيPPف ىرأ ،انPPل ةبحPPم ناPPيدبPPي اPPناPPكو ..يمع نPPمو ينم ناملعتPPي نالPPماعPPلا ناPPك
 يضقي نأ لمعPPPلا بPPPحاPPPص ىلع نأ ةربPPPخ ينبPPPسكأ اPPPم اذPPPهو الPPPهس امPPPهرايتPPPخا نكPPPي مPPPل ،انPPPتدلPPPج ينب
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 اPPPم اذPPPه .ماتPPPلا اPPPضرPPPلاPPPب رعشPPPي فوPPPس اPPPهدعPPPبو ،عدبPPPملاو عيطملاو دِّكPPPPPPمُلا لPPPماعPPPلا راظتPPPنا يف الPPPيوPPPط اتPPPقو
 تPقرغتPسا ءاقتPنالا ةيلمPع نأ لوPقأ نأ عيطتPسا ..لPخدتPي مPلو ةمهPملاPب ينفلك دPق يمع ناPك .يعم ثدPح
 ديجPلا عناصPلا" نأ يمع ثاريPم نPم اهيلPع تدنتPسا يتلا ةدPعاقPلا تPناPك ..ةقPهرPم تارابتPخاو اتPقو ينم
 يكل مPPهرودPPص ىلإ ذفPPنأ نأ نذإ يلع ناPPك .."هديPPب ال هبلقPPب هPPيدؤPPي اذPPكو ..هديPPب ال هبلقPPب لمعPPلا عنصي
 نPPPع نوثحبPPPي بابPPPشلا نPPPم ينارPPPقأ نأ ةرتفPPPلا كلPPPت لالPPPخ تفشتPPPكا .انعPPPم ةPPPيادبلPPPل ديجPPPلا وPPPه نPPPم ددPPPحأ
 عسوتPي مPث ةريغPص ةPحاسمPب أدبPي نأ نكمPي ناسPنإلا نأPب نونPمؤPي ال ..يش يأPب نوPضرPي ال نكPلو لمعPلا
 نوPPPناقPPPل نودPPPيرPPPي ،ضرألا ىلع اهPPPئاPPPم لPPPك بكسPPPتو ةدPPPحاو ةرPPPم لطPPPهت نأ ءامسلPPPل نودPPPيرPPPي ..نPPPمزPPPلا عم
 سيPماوPن نPم كPلذ اوبPستكا دPق اوPناPك ..ةايحPلا نوPناPق دPض كPلذ لPك ..لقعPلا نPع الPيدPب دوسPي نأ ةفPطاعPلا
 نPPPع رظنPPPلا ضغPPPب اPPPهاحPPPضو ةليPPPل نيPPPب بPPPتارPPPملا ىلعأل دعصPPPي نPPPم كانPPPه نورPPPي مهPPPف ،دلبPPPلا يف ىضوفPPPلا
 كPPلذ نودو ،ةريبكPPلا ةمPPيزعPPلاو ةدارإلا وPPه ماPPه رPPمأل نودقتفPPي نوريثPPك ناPPك اضPPيأ ..هPPتاردPPق وأ هPPتالPPهؤPPم
 ،هسفPPPن ناسPPPنإلا راكتPPPبا نPPPم يه يمع نPPPم تملعPPPت امPPPك صرفPPPلاPPPف ..ادPPPبأ ةPPPصرPPPف نPPPم ءرPPPملا ماPPPمأ سيPPPل
 نPيذPلا ناPك ةريPخأ ةطقPن كانPه .ةوقPبو ةرPباثPملاو داهتPجالا ىلع امPنإ تاPفداصPملا ىلع موقPت ةايحPلا تPسيل
 ءيش لPPك نايسPPنو ةيحضتPPلا ىلع ةردقPPلاPPب قلعتPPت ،مهبلPPغأ اهيPPف لPPشفي انعPPم لمعلPPل رابتPPخالPPل اوPPضرعPPت
 .ىرخأ ةايح شيعت نأ لجأل سيلو ..لمعلا لجأل لمعت نأ ..لمعلا ىوس

 نأل ،تيبPلا ىلإ لPحملا ةرداغPمل دعتPسا اPنأو ..ليPل تاذو ..ةرPملا هذPه هPبايPغ لاPط دPقو يمع ةدوPع لبPق
 ريPPغ يل ادPPب هPPجو يل لPPطأ دPPق ناPPك ،تPPقوPPلا ضعبPPل اPPيوPPس رPPماستPPن ثيPPح لPPصأ نأ لبPPق مانPPت نPPل يتمع
 ..يقرو لPPPPPيدنمPPPPPب هفشPPPPPنأ نأ لبPPPPPق يهجو لPPPPPسغأ اPPPPPنأو اهتعلPPPPPخ دPPPPPق تنPPPPPك يتراظPPPPPن نأل ديعPPPPPب نPPPPPم حضاو
 عابطPلا رذPق باشPلا كPلذ هPنإ ..ةراظنPلا عم اهعPضوPل ةPيؤرPلا ةدوPع عم ائيشPف ائيPش نPئاكPلا كPلذ لكشتPي
 هلعPلو ..امPئاد اذكPه هيقبPي وPه امPبر ،سأرPلا رعPش قيلPح لازPي ال ،يلاPخ تيPب يف زوجعPلا سراحPلا نPبا
 بدأPPب نذأتPPسي وPPهو رذPPحب يماPPمأ فPPقو ..ةيPPلاPPع ةPPيذPPحأ يضاPPملا يف سبلPPي ناPPك هPPنأ مأ ..الوPPط صقتPPنا
 ءاPPPج دPPPق ةPPPياPPPغ كانهPPPف ،هدصقPPPم نPPPع حصفي نأ راظتPPPنا يف ،هيلPPPع تملPPPسو يدPPPي تددPPPم ..ّيلع ملPPPسي نأ
 نأPب هPل ترPشأ ..يلاPخ تيبPل ينارPجه بابPسأ دPحأ ناPك يذPلا كPلذ هPنأ لاPح ةPيأPب هيلPع ودبPي ال ..اهلPجأل
 أشجتPي وPهو ،هPب ىوPترا ،درابPلا ءاPملا نPم اPبوPك يبويPثألا لPماعPلا هPل رضPحأو ،سلPج ..سولPجلاPب لضفتPي
:يل لاق .كلذ دمعتي هنأ ودبي ال ..يئاقلت لكشب

...تنك يننأ فرعأ ..كتئج يننأ ةرذعملا يل دجت نأ وجرأ"
 نأ ينم فPPPئاPPPخ هPPPنأ ودبPPPي ناPPPك ،طبضPPPلاPPPب لوقPPPي نأ دPPPيرPPPي اذاPPPم فرعPPPي ال متمتPPPي ناPPPك وهPPPف هتعPPPطاPPPق

:هدصأ

"؟نآلا هبلطت يذلا اذام ..عضولا مهفتأ"
:لفسأ ىلإ هسأرو يلع در
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 نأ دعPPPPب ةدلبلPPPPل داPPPPع يبأ نأ ةPPPPصاPPPPخ ..يتلئاعPPPPل الو يل قزر ردصPPPPم يدPPPPل سيPPPPل ..لمPPPPع نPPPPع ثحPPPPبأ"
"..كلاخ رجاه

"؟اهعم لمعت ال اذامل ..كلذك سيلأ تداع ةنبالا نكل"
"..ةريبكلا ةديسلا عم الإ لمعن نأ عيطتسن ال ..يديس ارذع"
 ةظPPPPحللا هذPPPPه يف يماPPPPمأ اPPPPيراPPPPع هتPPPPيأر ..ةذPPPPفانPPPPلا نPPPPم زفPPPPق ةPPPPعاPPPPس ةليلPPPPلا كلPPPPت يف هPPPPلاعPPPPفأ ترPPPPكذPPPPت

 الأو ثPيرPتأ نأ ترPثآو ..اPمامPت يلبق اهPفرعPي يتلا ةحيبقPلا هتقيقحPب ههPجاوأو رPجفنأ نأ تدPك ..هPترقتPحاو
 اPPPم اذPPPه ..معPPPن وأ ال اPPPمإ هربPPPخأ نأ بجPPPيو ددPPPحم نأشPPPل ءاPPPج دPPPق وهPPPف ..ىرPPPخأ تاPPPعوPPPضوPPPم يف لPPPخدأ
 ..يتاPPيادPPب يف كPPلذPPب يصوPPي يمع ناPPك .نيعPPملا رPPمألا يف زيPPكرتPPلاو راصتPPخالا .انPPه ةايحPPلا هPPل ينتملع
 .اهل ىنعم ال ةلئسأ لأسأ وأ رثرثأ تارملا ضعب يف يننأل

 عم هلمPPع مدPPع نPPع يلاؤPPس ىلع باPPجأ دPPق نوكPPي نأ نود ..يتباPPجإ راظتPPنا يف سراحPPلا نPPبا ناPPك
 يكل ةيليثمPPت اهPPنإ ..اPPبرطضPPم ناPPك هPPنأل ىسني وأ باوجPPلا لفغPPي نأ هPPنأPPشو هتPPكرPPت ..ةريغصPPلا ةديسPPلا
 ددرPتأ مPلو يدعقPم ىلع نPم فPقأ ينأ تدPجوو ..رPشبلا نPم ةئيسPلا ةيPعونPلا هذPه فرPعأ ..هدصقPمل لصPي
:ينم اهعقوتي مل ريبعتلا يف ةوقو ةمارصبو يعبصأب هيلإ ريشأ نأ يف

"كتقثل اركش ..لمع اندنع دجوي ال"
 ال لPPPحملاPPPف ،ةPPPقراPPPخ تاردPPPق بPPPحاPPPص ناPPPك هPPPنأ وPPPل ىتح هنييعPPPت يناكPPPمإPPPب سيلPPPف اPPPقداPPPص نوPPPكأ يكلو

 ضعPPب دعبتPPسا ينلعج اPPم اذPPهو ةءافكPPلا يه ةPPفورعPPم تPPتاPPب يتدPPعاPPق نأ امPPك ..نييPPفاPPضإ لامPPع بلطتPPي
 ،كPPPلذPPPب متPPPها مPPPل ..رابكPPPلا نPPPئاPPPبزPPPلا ضعPPPب لبPPPق نPPPم مهPPPل رابتPPPعا عضوPPPب تايPPPصوPPPت تءاPPPج نPPPيذPPPلا بابPPPشلا
 نأPب لفPحأ مPلو ..ءاPفوجPلا ةفPطاعPلا نPم عوPن يأPب روPمألا ىلإ رظPنأ نPل يننأ فرعPي ناPكو ،يمعل تدPكأو
 هيتفPPش ّطPPمو ،ةPPبوعصPPب هPPسأر عفر دقPPف وPPه اPPمأ ،كPPلذPPل ةPPجاPPح يف تPPسلف ،سراحPPلا نPPبال ررPPبأ وأ حرPPشأ
 روPص يل تردابPت ىرPخأ ةرPم ..لPحملل يجراخPلا بابPلا هاجPتاPب رداغPي نأ لبPق موهفPم ريPغ مالكPب متمتPي
 يلاPPم قرPPسو اPPضرأ يناPPمرو يعارذ ىوPPل موPPي يعم هفPPقوPPم عم ةلPPخادتPPم ،ةحيضفPPلا ةليلPPلا كلتPPل ةPPشوشPPم
 يذPلا وPه رصتنPي نPم نأPب هربPخأ يننأ يتارظPن ىنعم مهPف هنPظأ ةوقPب هيPلإ ترظPن ..ةPفرغPلا نPم يندرPطو
 يأPPPب رعPPPشأ مPPPل .بدألا ةلPPPق يف سيPPPلو غاPPPمدPPPلا يف يقيقحلا ءاPPPكذPPPلا نأو ،هنيبPPPج قرعPPPب بPPPسكملا ققحPPPي
 ريPغ ،هيPف ةPنوفPع ةحPئار متPشا مPل يننأ حيحص ..ةPعوPلاPب نPم جرPخ نمPك بايثPلا ّثر ناPك ..هوحPن فPطاعPت
 كPPلذ دمتعPPي ،اهPPل دوPPجو ال حئاور مامتPPشا يف هPPب حرPPست يذPPلا اهPPلايPPخ اهPPل ناPPك يدنPPع ّمشPPلا ةPPساPPح نأ
 .سانلاو ءايشألاو فقاوملا ىلع

 ..اذكPPPه يضمت روPPPمألا كرتPPPي نPPPل كولعصPPPلا اذPPPهف .لوقPPPلا جرد امPPPك ،ريPPPخ ىلع ةليلPPPلا كلPPPت ضمPPPت مPPPل
 اردصPPم ..هدPPي ةضبقPPب جاPPجزPPلا ىلع فنعPPب برPPض نأ يجراخPPلا بابPPلا لPPصو نأ درPPجمب هلعPPف ةدر نأل
 ةقPPيرطPPب يوحPPن تارظPPن يقلي وPPهو ..هعPPباPPصأ نPPم مدPPلا لاPPس نيPPح يف ،هنPPم اءزPPج امشهPPمو افينPPع اPPتوPPص
:فنعب فتهي نأ لبق ..نوفدم بضغ ىلع ةلالد ..هوأتي ..لاع توصب خرصو ..ةشحوتم

"جرعألا اهيأ ائيش كسفن نظت له"
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 نPPم لوهجPPم ناكPPم يف ليلPPق زPPخوPPب ترعPPش نوPPكأ دPPق ..هتيسPPن دPPق ُتْدPPPPِك يذPPلا يجرعPPب ينبيعي ناPPك
:هددهأ ةوقب يعبصأ تعفرو ،هتلهاجت ينأ ريغ ..يمسج

"اهعم لمعتل ةمرتحملا كتديس دوعت ىتح رظتناو انه نم جرخأ"
 تنPك .هPيدPي اتلكPب ءاروPلا ىلإ ينعفدPي ةوقPب عفدPناو ..اددPحم ارPمأ ينعأ يننأ مهPف .هسفPن كPلامتPي مPل

 نالPPPPماعPPPPلا ناPPPPك ظPPPPحلا نسحPPPPل .اPPPPضرأ طوقسPPPPلا نPPPPم وجPPPPنأو ةPPPPبوعصPPPPب كPPPPسامPPPPتأ نأ لبPPPPق تحPPPPجرأPPPPت دPPPPق
 احمسPي نPل امهPف .كPلذ ناPك دPقو ،بPسانPملا تPقوPلا يف نالPخدتيPس امهتبPسحو فPقوPملا نابPقارPي نايPبويPثألا
 مPPث ايPPلاPPع هعPPفرو هPPب كاسPPمإلا ىلع امهيPPندPPب فعPPض مPPغر نPPيرداPPق اPPناPPك امهPPنأ تPPبرغتPPساو .برPPضأ نأPPب
 ..اريثPك حنرPت دPق ناPك ..ىفك امهPل ترPشأ يننأ الوPل ةرPم نPم رثPكأ كPلذ نارركيPس اPناPكو ضرألا هPب اطبPخ
 .راظنألا نع ىراوتي عراشلا يف هقيرط سملتي وهو ..ناركسك

 ةرPملا هذPهو ءاPج دPق ناPك ..ابPيرقPت هسفPن تPقوPلا يفو ..نيتليPل دعPب نكPلو ..تPهتنا دPق ةPلأسPملا نأ تننPظ
 ىلإ رPPPشلا جاتحPPPي ال .ىلوألا ةلPPPهوPPPلا نPPPم ودبPPPي امPPPك ،اPPPهذفنPPPي نأ دPPPيرPPPي ةميئPPPل ةطPPPخ هءارو ،اPPPسرPPPش ناPPPك
 بحسPPناو لPPحملل يجراخPPلا بابPPلا قلPPغأ نأ اهيPPف يلع نوكPPي يتلا ةظPPحللا يف لPPصو .ينب اPPي فPPيرعPPت
 .موجهلPل بPسانPملا تPقوPلا نPم دPكأPت نأ ىلإ لPحملا بPقارPي ناPك هنPظأ .ارداPغ دPق نالPماعPلا ناPكو ،جراخلPل
 .ضرغلا اذهل اوقلخ دقل ،ارارشأ اونوكي نأ الإ مهنكمي ال ةلكاشلا هذه ىلع نيذلا سانلا ءالؤه

 ،ةيPPPجراخPPPلا ةراPPPنإلا تأفPPPطأ نأ دعPPPب مالظPPPلا بابPPPض لعفPPPب اديPPPج ىرأ داPPPكأ ال اPPPنأو ينم برتقPPPي وPPPهو
 عيرPPPPس لكشPPPPب يلع مPPPPجه دPPPPق ناPPPPك .جسفنبلا اهPPPPنولPPPPب حابصPPPPلا ىلإ ةءاضPPPPم لظPPPPت ةريغPPPPص ةبPPPPمل تPPPPكرPPPPتو
 مPPل ،داPPح رPPجنخب ليحنPPلا يدPPسج ىلع ىوPPه .ةلبقPPملا ةظPPحللا يف رثPPكأ ركPPفأ نأ يل كرتPPي مPPل .تPPغابPPمو
.رركتم لكشب هآ تخرص ينأ ريغ ركذتأ

 ناPك موPي هتلPخد يذPلا هسفPن ناكPملا يف تنPك اPهددPع فرPعأ ال ..ماPيأ دعPب ىفشتPسملا يف تظقيتPسا
 يف ترPس يننأ رPكذPتأ ..ملPح يف نمPك تنPك ىرPخأ ةرPمو ..جرPعألا هيPف تاPم يذPلا نيعلPلا ثداحPلا كPلذ
 زPPفاقتPPلا ىوPPس ائيPPش نولعفPPي ال مازPPقأ اهيPPف دPPجوPPي ةديعPPب ةنPPيدPPم تلPPخد ىتح رPPهنلا تحPPت ةلPPيوPPط قافPPنأ
 اهعبتPت يلع يغبني ناPك فزعPت ىقيسوPم ةمPث تPناPكو ..ةيجPش تاوPصأPب ءانغPلاو دورقPلاPك راجPشألا قوPف
 ةنPPPحاPPPش تPPPناPPPكو ،رمعPPPلا هPPPب مدقPPPت دPPPقو ةكلPPPهملا ةيPPPموكحPPPلا هPPPترايPPPس دوقPPPي يبأ ناPPPكو ..يندوقتPPPس نPPPيأ ىلإ
 مهيلPPع ليهPPتو ةقيمPPع ةرفPPح يف اعيمPPج مهPPب يمرPPتو لPPهألا نPPم ريثPPكو ناريجPPلاو ةدلبPPلا يف انتلPPئاPPع لمPPحت
 مالPحأ اهPنأ مهPملا ..ةريPخألا رPظانPملا هذPهب مازPقألاو ىقيسوPملا ةPقالPع رزPفأ نأ يلع بعPص ناPك ..بارتPلا
..نايحألا بلغأ يف دراو ريغ اهنأشب قطنملاو

:يل لوقي وهو ،اريثك لاطتسا يذلا دعجملا يسأر رعش سسحتي يراوجب فقي ناك يمع تيأرو

"هللا فطل الول تومت نأ تدك دقل ..كتمالس ىلع هلل ادمح"

 ..مالكPPلا ىلع رداPPق ريPPغ ..ينهذPPلا بايغPPلا نPPم ةPPلاPPح يف تنPPكو ..حرفPPلا عوPPمد فرذPPت يتمع تPPناPPك
 تلPPPPخدو .هتPPPPقو يف اديPPPPج نوكيPPPPس ءيش لكPPPPف حاPPPPترأ نأPPPPب يمع يل راPPPPشأ ..تاملكPPPPلا قطPPPPنأ ةPPPPبوعصPPPPب
 يف عيباPسأ تضPمو .اددPجم ةPبوبيPغ يف تلPخدPف يترPخؤPم يف اهPب ينتنقح ةلPيوPط ةرPبإ لمPحت ةPضرمPم
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 هذPه اPنأو ..يمأو يبأو ..يناوPخأو ةدلبلPل ةمPيدقPلا روصPلا كلPت يمالPحأ يف ترركPت اهعPمو ..ىفشتPسملا
 يننأ فشتPPكاو ..ةيPPئامنيPPس تاPPشاPPش اهPPنأPPك ادPPج ةيPPلاPPعو ةلPPيوPPط طPPئاوPPح يف مهPPحابPPشأ يف دراPPطأ ةرPPملا
:امهل تلق ..يتمعو يراوجب يمع نأ دجأل ظقيتساو ..انأ ىوس اهيف دحأ ال ءارحص يف فقأ

"ةجعزم سيباوك يندراطت ..برطضمو فئاخ انأ"
:يمع يل لاق

"كعم ىرج ام دعب يعيبط اذه ..ريخب حبصت فوس"
"؟....ـلا كلذ وه نيأو"
"هيلع رثعت مل ةطرشلاو هآر دحأ ال بره دقل"
 ىوPس ائيPش لعPفأ ال ،تيبPلا يف ماPيأل تيقPبو ،ءافشلPل تلPثامPت نأ دعPب تPجرPخ دPق تنPك ةريهPظ تاذ 

 ناPك ..حاجنPلاو لمعPلا عم ةايحPلا يف هPتريPسو ناسPنإلا ةيمنPت نPع اهقشPعأ يتلا بتكPلا كلPت يف ةءارقPلا
 لوبPPPPتأ تنPPPPك يننأ ىتح ..ةداPPPPح مالآو رPPPPهظلا يف سوقPPPPت ببPPPPسب ىلوألا ماPPPPيألا يف يلع بعPPPPص يشملا
 ينطب لّوPPح نأ دعPPب يرPPهظ بيصPPي هرPPجنخ لعPPج ىتح نوعلPPملا اذPPه لعPPف اذاPPم فرPPعأ ال ..ةPPفرغPPلا يف
 تPPPPناPPPPك ..ىرPPPPخأ ةPPPPهاPPPPعّ يلإ فاضتPPPPل ..لاحPPPPلا اذPPPPه ىلع رمتPPPPسا نأ تفPPPPخو ..لكشPPPPلا ةبPPPPيرPPPPغ ةطPPPPيرPPPPخل
 ..ةوطPPخلا هذPPه دنPPع فPPقأ نPPل يننأو رمتPPست نأ بجPPي ةايحPPلا نأPPب يساسPPحإ دعPPب تفPPقوPPت دPPق سيPPباوكPPلا
 ةقPPيرطPPب هيPPضاPPم يف اPPنايPPحأ ركفPPي ناسPPنإلا نأ يعم يتلا بتكPPلا دPPحأ يف تأرPPق دقPPف ..ءارولPPل دوPPعأ نPPل
 نأو ..اهنPPPPم صلPPPPختي نأ هيلPPPPع ةPPPPبذاPPPPك ةفPPPPطاPPPPع نايPPPPحألا نPPPPم ريثPPPPك يف نوكPPPPي كPPPPلذ نكPPPPل ،اببحPPPPم هلعجPPPPت
 نوكPPPPن نأ ىلع اPPPPندPPPPناسPPPPي نأ هنكمPPPPي دPPPPحأ ال ..لبقتPPPPسملا يفو ةرPPPPضاحPPPPلا تاظPPPPحللا يف نمكPPPPت ةقيقحPPPPلا
.ةبحملا وأ ةبارقلا ةجرد تناك امهم ..انسفنأ ىوس ءايوقأ

 قحتPست ىربPك ةئيطPخ تبكPترا نوPكأ دPق يننأPب روعشPلا ينمزالPي لPظ اديPج همهPفأ ال لوهجPم ببPسل
 ال ..ديPج لكشPب يسفن عم ركPفأ نأ يلع بعPص ناPك ..تأPي مPل بPسانPملا تPقوPلا نكPل ..موPي تاذ ريفكتPلا
 كPPPPلذ ،يقنلا ءافصPPPPلاو تاذPPPPلا عم ولPPPPخلا اPPPPهردصPPPPم اPPPPهدقتPPPPفا ةيPPPPساسحPPPPب نكPPPPلو ..تPPPPقوPPPPلاPPPPب رPPPPمألا قلعتPPPPي
 ثدPحي ..ةحيحصPلا اهتPهجوPب روPمألا ضعPب ىرPت ةنيعPم ةظPحل يف كلعجPي يذPلا ريثPملاو ضPماغPلا ءيشلا
 ةشPقانPم يف ركPفأ مPلو ..اPهرايتPخا ىلإ دمعPن نأPب دPيأ اهيPف انPل سيPل تاPقوأ يفو ةنيعPم فورPظ يف كPلذ
 يضاPملا نPع افلتPسم اصخPش ال ..اPنأ نوPكأ نأ يف رارمتPسالPل اPعاجPش نوPكأ نأ ترPثآ ..يمع عم كPلذ
 انسفPPنأ دPPجنل ةمPPيدPPق ةطقPPن ىلإ ةرPPباPPع تاظPPحل يف اPPنذPPخأPPت دPPق يتلا ةPPفراجPPلا تابPPغرPPلا وأ تاPPيرPPكذPPلا وأ
.ةياهنلا ىلإ امواقم لظي نأ يف ناسنإلا ةقيقح نإ .اهنم جورخلا بعصي ةطرو يف

 ةريPتوPلا نأ ريPغ ،نييPبويPثألا نيلPماعPلاو يمع ةطPساوPب لمعPي لPحملا ناPك ،لمعPلا نPع يبايPغ ةرتPف لاوPط
 يأPب ضهPنأ فوPس يننأ ناPكردPي امهPف كPلذ نايفخPي يتمعو يمع ناPك دPقو ..اقPحال تملPع امPك فعضPت
 لاPق ..ءانحPنالا نPم ليلPق يرPهظ يفو ..تدPع نأ ناPكو ..تملPع يننأ وPل ،لPحملا ىلإ هاجPتالPل ناPك لكPش
 دPPق نPPئاPPبزPPلا ناPPك ..يعيبطلا جالعPPلاو نPPيرامتPPلا نPPم ليلPPق عم ..نPPمزPPلا عم يهتني فوPPس هPPنإ بيبطPPلا يل
 ينع لأPPPس وأ تيبPPPلا وأ ىفشتPPPسملا يف ينراز نPPPم كانPPPه نأ عقاوPPPلاو ..ةيPPPضاPPPملا ةرتفPPPلا يف ينودقتPPPفا
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 دPق ةنعPط تPناPك اذإPف ..لضPفأ نوPكأ نأ بجPي يننأ فPعاضPملا يدPحتلاPب رعPشأو اطPشن تنPك .لPقألا ىلع
 يف يب بPPPPحرPPPPي وPPPPهو يمع يل لاPPPPق ..رثPPPPكأ رPPPPباPPPPثأو يضمأ نأ يلع نوكيPPPPس انPPPPه فPPPPقأ نلPPPPف ينتباPPPPصأ
:لحملا

"يدلو اي ابحرم ..كئاقلل قوش يف لكلا"
 ..هيPPPف اPPPم لكPPPب ناكPPPملا اذPPPه قشPPPعأ مPPPك تPPPسسحأ ..ليPPPصافتPPPلا يف تقPPPقد ..لPPPحملا ىلع ةرظPPPن تيقPPPلأ

 ..اPحرPف أدPبو ..هPب رعPشأ امPب رعشPيو ينبقارPي يمع ناPك ..ريبكPلاو رغصPملا يملاPع هPنإ ..اPمامPت هظفPحأو
 تلمPPPPع لوألا مويPPPPلا يفو ،اديPPPPع هرابتPPPPعاPPPPب مويPPPPلا اذPPPPه دPPPPهشت يهو ةرPPPPضاPPPPح تPPPPناPPPPك ىرPPPPخألا يه يتمع
 يتلا راكPPPPفألاPPPPب مPPPPحدزPPPPي يسأر نأ دPPPPجأو يطاشPPPPن فPPPPعاضتيPPPPل ماPPPPيألا ترPPPPمو .يعيبط اذPPPPهو لPPPPقأ لكشPPPPب
 بتكPلا يف تأرPق امPم كPلذPب طلتPخا اPمو ينهذ يف ةPهاقنPلا ةرتPف اهتبPسر يتلا كلPت نPم اهقبPطأ نأ بجPي
 ..اروPPPف متPPPت نأ بجPPPي روPPPمأو ططPPPخ لكPPPش يف يسأرPPPب كPPPلذ لPPPك لPPPعافPPPت ..ةدراشPPPلا مالPPPحألا نPPPم ضعPPPبو
.اهنم مهملا لقألا ىلع

 ببPPسب هروضPPح لPPق يمع نكPPل ..ارPPهدزPPم لPPحملا داPPع ..نارPPهش ..رPPهش ..ناPPعوبPPسأ ..عوبPPسأ ىضم
 لPPPحملل اPPPنأ تدPPPع نأ اPPPم هPPPنأ ريPPPغ ..ايPPPندPPPلا هذPPPه يف رادPPPقألا ريسPPPت فيPPPك يردأ ال ..بعتPPPلاPPPب ساسPPPحإلا
 نكPPPPPل ،عاPPPPPجوألPPPPPل هتPPPPPمواقPPPPPم يف اروسPPPPPج ناPPPPPك ..يمع دراطPPPPPت تأدPPPPPب دPPPPPق قاPPPPPهرإلا ةPPPPPمزالتPPPPPم تPPPPPناPPPPPك ىتح
 نPPPع نلعPPPت ىتح لPPPغوتPPPت لظPPPت ..ندبPPPلا بPPPحاPPPص اهكلمPPPي يتلا ةPPPعاجشPPPلا الو حاورألا مرتحPPPت ال ضارPPPمألا
 عاPPجوأ نPPم يناعPPي ،تيبPPلا يف رPPيرPPسلا ىلع دPPقرPPي وPPهو يمع ةمكPPح نPPم ضعPPب كلPPت تPPناPPك ..اPPهراصتPPنا
 اهعطPPق يتلا ةايحPPلا ةلPPحر ..قاشPPلاو لPPيوطPPلا لمعPPلا تاونPPس يه امPPبر ،ماظعPPلاو لPPصافPPملا يف ةرركتPPم
:وتلل لحملا نم دئاع انأو ليل تاذ ينلأسي ناك ،ةظحللا هذه كردأ نأ ىلإ دوجولا يف

"!؟ائيش رن مل ،ةديدجلا كراكفأ نأشب اذام"

 الPPPPماPPPPك ىطغملا هدPPPPسج نيPPPPب فوشكPPPPملا ههPPPPجو ىلع هسفPPPPن تPPPPقوPPPPلا يف ةقيPPPPقدو ةفPPPPطاPPPPخ ةرظPPPPن تيقPPPPلأ
 نأ لواحPPPي ناPPPك ،ينلأسPPPي عقاوPPPلا يف نكPPPي مPPPل .اريثPPPك ادراPPPب نكPPPي مPPPل سقطPPPلا نأ مPPPغر ةيPPPفوPPPص ةيPPPناطبPPPب
 حاPترPي نأ هدعPب بجPي ايPضارتPفا ارمPع ندبPلا اذPهل نأPب ساسPحإلاو مPلألاو عجولPل ةPمواقPملا نPم اPعوPن يدبPي
 لPPPهرPPPت يذPPPلا ههPPPجو لPPPمأPPPتأ اPPPنأو يندراطPPPت ةجPPPعزPPPملا راكPPPفألا هذPPPه تPPPناPPPك اذاPPPمل فرPPPعأ ال .ةPPPيدPPPبأ ةPPPموPPPن يف
 نزPح نPع ،يسفنلا قاPهرالا طPسو ةPبوعصPب ةللPستملا ةريغصPلا هتPماستPبا فشكPت نيPح يف اريثPك دعجPتو
 ضعPPPب يف رثعتPPPت حارPPPفألاو تارPPPماغPPPملاPPPب ةئيلPPPمو ةليمPPPج نوكPPPت اPPPم ردقPPPب ةايحPPPلا نأPPPب روعPPPش امPPPبرPPPل ،قيمPPPع
 بلPPPPPغأ يف رارقPPPPPلا كPPPPPلذ ذPPPPPختن ال نحPPPPPن .اريPPPPPخ اهنPPPPPم بورPPPPPهلا حبصيل ةيPPPPPساPPPPPقو ةPPPPPملؤPPPPPم حبصتو قPPPPPطانPPPPPملا
.ةيلزألا اهتدارإل رصتنتو انب ررقت يتلا يه امئاد اهنأل ،تالاحلا

 لPمأPب كسمتPي هلعجPي امPع ثحبPي هPنأ قمPعأ ةPجردPب يل حضتاو ..ةرPملا هذPه ةPبوعصPب هPلاؤPس يمع ررPك
 يراكPPفأ ىلع هغبPPسأو هتمكPPح بوثPPب سبلPPتأ تنPPك ..هلعشPPم لمPPحي نPPم هءارو نوكPPي نأPPب مPPلاعPPلا اذPPه يف
:هتبجأ .يلوح نم عئاقولا مييقتو ءايشألل يتيؤر ةقيرطو

"ادج ابيرقو ..يمع كحرفي ام لك عنصأس"
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:ةقبسم ةطخ نود لوقأ يسفن تدجوو

"ابيرق رخآ اديدج الحم حتفنس"
 يف حجنأ نأ بجPPPPي اPPPPيدPPPPحت راPPPPصو هتظPPPPحل يف جرPPPPخ هPPPPنأ ىوPPPPس ساPPPPسأ نPPPPم لوقPPPPلا اذPPPPهل نكPPPPي مPPPPل

 عاPPPPPPPجوألا مواقPPPPPPPي تيبPPPPPPPلا يف يمعو روهPPPPPPPش ةPPPPPPPثالPPPPPPPث تضPPPPPPPم لعفPPPPPPPلاPPPPPPPبو ..يمع دعسPPPPPPPي نأ لPPPPPPPجأل هقيقحPPPPPPPت
 تاPPPقوألا ضعPPPب يف ءابPPPطألاPPPف ..دوعPPPنو ..ةينيPPPتور تاءارPPPجإPPPب موقPPPي بيبطPPPلا ىلإ هذPPPخأPPPن ةراPPPت ..ةدPPPيازتPPPملا
 ءوPPPس نPPPع تاراذتPPPعا مPPPيدقPPPت نوPPPلواحPPPي مهPPPنأ ىوPPPس ائيPPPش كPPPل نوPPPمدقPPPي ال .رثPPPكأ ال ايلكPPPش مPPPهرود نوكPPPي
 اPPندالPPب ىلع ةPPمدقتPPملا لودPPلا اهPPضرفPPت يتلا ةعPPطاقPPملا ببPPسب ،دلبPPلا يف يتلا ةPPيودألا فعPPض وأ سقطPPلا
 يف اوPPعرPPعرPPتو اوPPسرد دPPق اوPPناPPك وPPل ىتح ،ةيPPلودPPلا باPPهرإلا ةكبPPش نPPم ءزPPج ددPPجلا ماكحPPلا نأ اهمPPعزPPب
.مهدالب

 يذPلا عقوPملا رايتPخاPب تأدPب ..ازPهاPج دPيدPجلا لPحملا ناPك ..ملPحلا ققحPت ..ةPثالثPلا رPهشألا هذPه لالPخ
 نPPPم دPPPيزPPPملا اوPPPماPPPقأ دPPPق اوPPPناPPPك ،دPPPيدPPPجلا رPPPسجلا لفPPPسأ دنPPPع نPPPيرPPPهنلا يقتلم نPPPم ةبPPPيرPPPق ةقطنPPPم يف ناPPPك
 ،ةنPPيدPPملا زPPكرPPم ىلإ لوPPصولPPل ةPPماعPPلا تالPPصاوPPملا نوPPمدختPPسي نPPيذPPلا نيPPحزانPPلا ددPPع فPPعاضتPPل روسجPPلا
 ةريثPك تاPيريتPفاPكو بPناPجأ اPهدرPي قدانPف ةمPث تPناPك ةقطنPملا كلPت يف .قزر ردصPم نPع ثحبPي لكPلا ثيPح
 يف سيPPPلو تاPPPبوعصPPPلا طPPPسو يتأPPPي حاجنPPPلا نأPPPب نPPPمؤأ تنPPPك ينكل ..ةبعPPPص اهنيPPPب ةسPPPفانPPPملا نوكPPPت دPPPق
 ىلعأ دPئاوPع قيقحPت يف حجنن فوPس انPنأ يتبPسح نأ ريPغ ،افلكPم لPحملا راجPيإ ناPك .ةلPهسلا نPكاPمألا
 تPناPكو ةPنولPم تاءاPضإو ةيPهاز ناوPلأو ثPيدPح روكPيدPب لPحملا تزPهجو ..ةيPحايPس اهPنأPب فPصوPت ةقطنPم يف
 ةPPPمالعPPPك تPPPتاPPPب ثيحPPPب ،انPPPه اددPPPجم تمPPPسر دPPPق ..يكرتPPPلا ..لPPPحارPPPلا يمع نPPPبال وأ يل ةريبكPPPلا ةروصPPPلا
 مPPسر انPPه فالتPPخالا ،ةريهشPPلا ةيكPPيرPPمألا يكاتنكPPلا تالوPPكأPPم يف رPPهظي امPPك اPPمامPPت ،اراعPPشو انPPل ةزيمPPم
 .نسلا مدقتم لجر كانهو دعجم رعشب ريغص باشل

 نيPPح يف ..لمعPPلا اداPPجأ دPPقو ،مألا لPPحملا يف نالمعPPي نييPPبويPPثألا نيلPPماعPPلا تPPكرPPت ةرتفPPلا هذPPه لاوPPط
 ذنPم ينهذ يف هPل تططPخ اPم قPفو ءيش لPك ىضمو ..هزيهجPتو ..دPيدPجلا لPحملا رPمأل غرفتPم هبPش تنPك
 ةطPPPPخلا تمPPPPسر ثيPPPPح مPPPPنأ مPPPPل رPPPPجفلا ىلإو ليلPPPPلا كPPPPلذ يفف ..كPPPPلذ يمعل اهيPPPPف تنلPPPPعأ يتلا ةليلPPPPلا كلPPPPت
 مهنمPPض نPPمو هلPPخاد نوPPكرPPحتي مPPهو نPPئاPPبزPPلا يتيؤر ىلإ يئاهنPPلا هلكPPش ىلإ لPPحملا رايتPPخا نPPم ..اهلPPك
 ثادPحأ لثمPك ..ةريبكPلا ةنPيدPملا يف اميظPع اPثدPح ناPك ،حاتتPفالPل الفPح انمPقأ انPك دقPف ..يلاPخ ةنPبا تPناPك
 ردPPق ال هوركPPم ثدPPحي نأ لبPPق ةيPPئاهنPPلا ةطقنPPلا ىلإ لPPصأ نأ ينلغشي اPPم ناPPكو ..ةذفنتPPملا ةقبطلPPل ةريثPPك
 نPPم ناPPك يذPPلا رPPمألا اذPPه ..ةلPPحرPPلا رPPخاوأ يف يمع نأPPب يندراطPPي ضPPماPPغ ءيش ةمPPث ناPPك دقPPف ..هللا
 يناطيPPPشو رPPPيرPPPش نPPPئاPPPك اPPPنأ لPPPه ..يتاذ ةعيبPPPط يف كPPPشأ تأدPPPب يننأ ةPPPجردPPPل ،هنPPPم صلPPPختلا بعصPPPلا
 ثيحPPPب انPPPل سوPPPسوPPPت نيPPPطايPPPش كانPPPه نأ ةقيقPPPح لPPPه ..ةراسPPPلا ريPPPغ تاليختPPPلا هذPPPه لثPPPم يغاPPPمد جسنيل
 لكPب اPندPض نولمعPي نارPقأ انPل اPنأ مأ ؟ريPخ نPم انPسوفPن يف كرPحتي اPمو ةيقيقحPلا انفPطاوPع نPع انلصفPت
 تاPPPPم دPPPPق يمع نأ ليخPPPPتأ اPPPPنايPPPPحأ يننأ ةPPPPجردPPPPل يتحاPPPPقوو يسفن رورPPPPش مواPPPPقأ تنPPPPك ..؟توربPPPPجو ةوPPPPق
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 يف يندواعPPPت اهنكPPPل اPPPهدرPPPطأو ،ينرPPPستل نكPPPت مPPPل يتلا تاليختPPPلا يف حرPPPسأو ..ءيش لPPPك تPPPثرو يننأو
.انايحأ ةفاثكبو ةديدع تاقوأ

 يكل يفاكPPPلا تPPPقوPPPلا دPPPجت ال يه ..تازيهجتPPPلا يف يرارمتPPPساو يتطPPPخ ىلع ةعلطPPPم تPPPناPPPك يتمع
 ينلأسPPPت لPPPقألا ىلع اهPPPنأ الإ ،يمعب اهتPPPيانعPPPب ةPPPلوغشPPPم تPPPناPPPك دقPPPف ،ايPPPموPPPي مدقPPPت نPPPم أرطPPPي اPPPم ظPPPحالPPPت
 هبPPPش لPPPحملا حبصأ فيPPPك دPPPهاشتPPPل يعم تبPPPهذ ةرPPPمو ..يمعل اPPPهرضPPPحأ يتلا يتأPPPجافPPPم ىلع نئمطPPPتو
 اهتجسPن يتلا اهسفPن ةقPيرطPلاPب ،يل ةبPسنلاPب مهPملا ثدPحلا اذPهل دPعوPملا اPنددPح نأ ناPك لعفPلاPبو ..زPهاPج
 ةبPسانPملا دPهشيل يمع مدقPتو ..حاتتPفالا موPي ءاPج دقPف نذإ .ةلPماPك ةطPخلا تعPضو ةPعاPس ةليلPلا كلPت يف
 ماPمأ ةPحاسPلا تألتPماو ،اPباPشو اPيوPق ةايحلPل دوعPي هPنأPك ..عاPجوألاو مPلألا مواقPي وPهو اPحرPف ناPك ،ةديعسPلا
 ضعPPب كPPلذPPك ،نيPPموادPPملا لPPحملا نPPئاPPبز ىلع زيPPكرتPPلاPPب مهتمPPئاPPق تددPPعأ نPPيذPPلا نPPيوPPعدPPملاPPب دPPيدPPجلا لPPحملا
 اهتمPPسر امPPك ةعPPئار ةليلPPلا كلPPت تضPPمو .رPPخأPPت دPPحأ ال ابPPيرقPPت .عمتجملا نPPم تايصخPPشو ةمهPPملا تاهجPPلا
.تليخت امك ةرضاح نكت مل يتلاخ ةنبا نأ دحاو قراف عم ..يلايخ يف

:تيبلا يف يمع يل لاق ..ءيش لك نم انيهتنا نأ دعبو ليللا رخآ يف
 رPسب كربPخأPس ..يل يقيقح رPخف تPنأ ..ةرPماPغ ةداعسPب رعPشأ ..يدPلو اPي اعPئار ائيPش تعنPص دقPل"

"هب حوبأ يكل بسانملا ناوألا نآ دقو كنع هتيفخأ املاط
:يل لاق لعفلاب ،ةيصولا صوصخب ميدقلا ربخلا كلذ نع ..انيعم ائيش عقوتأ تنك

 لاوPPPPPط يعم كداهتPPPPPجاو يدPPPPPلو اPPPPPي كليمPPPPPجل اPPPPPناPPPPPفرPPPPPع ..ةمكحPPPPPملا يف كمPPPPPساPPPPPب اكPPPPPص تصصPPPPPخ دقPPPPPل"
"يقيقح نبا تنأ .كلذ نم رثكأ تنأ عقاولا يف نكل ..يعم اهتلمع يتلا تاونسلا

 لعسPPي ناPPك ..فاحلPPلا ىلع رطقتPPت هPPعوPPمد تPPضاPPفو .ادPPبأ لبPPق نPPم كPPلذ ثدPPحي مPPل امPPك يكبي هتPPيأر
 ةPساPح تتكPس دقPف ،مالPك نPم يدنPع سيPل ،هPلوPقأPس يذPلا اPم ،هPب درأ اPم دPجأ نأ نود هيلPع تفPخو ..ةوقPب
 اPPنايPPحأPPف ..ةلPPيوPPط تاونPPس ىضم دعPPب مويPPلا هرPPيوصPPت بعصPPي ساسPPحإ ناPPك ..ثرثعPPت مأ يدنPPع قطنPPلا
 اPPPPنأو تاظPPPPحللو ..يعم ثدPPPPح اذPPPPه ..عقوتPPPPي اPPPPم ريPPPPغ رPPPPخآ ناكPPPPم يف عنصت هPPPPتايPPPPح نأ ناسPPPPنإلا دPPPPجي
 لPPه ؟نPPمزPPلا نPPم ةظPPحللا هذPPهب ةيقيقحPPلا يتقالPPع لكPPش اPPمو ؟اPPنأ نوPPكأ نPPم ركPPفأ تنPPك ..يمع نضتPPحا
 دPPPPلوPPPPلا كPPPPلذ يننأ مأ ؟اPPPPنأ اذPPPPهو تربPPPPك اPPPPنأ لPPPPه ؟تاليختPPPPلا نPPPPم جيسن اهPPPPنأ مأ ةرPPPPضاPPPPحو ةدوPPPPجوPPPPم يه
 ىلإ برPPPPهي يكل ةظقيPPPPلا ةركPPPPف ءاPPPPيربكPPPPب دPPPPناعPPPPي وPPPPهو اليPPPPل برضPPPPت هPPPPمأ ىرPPPPي نأ فاخPPPPي يذPPPPلا ريغصPPPPلا
 هنPم جرPخأ مPل مالPحألا كلPت نPم دPحاو لPخاد نوPكأ امPبرو ؟هPماPمأ عقاوPلا ةرارPم نPع اهPب ىلPستي مالPحألا
 ةليلPPPPPلا هذPPPPPه يف ثدPPPPPح اPPPPPم ىتح ..انPPPPPه اPPPPPنأ ىتح ..رثPPPPPكأ ال ملPPPPPح درPPPPPجم يدوPPPPPجو ةقيقPPPPPح نوكتPPPPPل ..دعPPPPPب
 .ديدجلا لحملا حاتتفاو

 ال يضاPPملا نإPPف جئاتنPPلا تPPناPPك امهPPمو ..نوكPPت نأ ةايحلPPل يغبني امPPك ةايPPح كلPPت تPPناPPك ،املPPح سيPPل
 نPPPPPم ينبطاخPPPPPي توPPPPPص امPPPPPنأPPPPPك .لبقتPPPPPسملا ىلإ ،ماPPPPPمألا ىلإ ناسPPPPPنإلا يضمي نأ يف ةربعPPPPPلاو بطPPPPPشي
 تاPPعاسPPل تمPPن ينأ مPPغرو رPPكابPPلا حابصPPلا يف .اهPPب كسمPPتأ نأ بجPPي يتلا يتقيقح هذPPه نأPPب يلPPخاد
 بجPPي يذPPلا لوطPPملا لمعPPلا نPPم ةمPPئاقPPل عرPPسأ نأ يلع ناPPكو ..نPPهذPPلا رPPضاPPحو اPPيوPPقو اطPPشن تنPPك ،ةليلPPق
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 دPPق راطPPملا ةPPحاPPس تPPناPPك يقيرPPط يف اPPنأو ،دPPيدPPجلا لPPحملا حاتتPPفاPPب تابPPجاوPPلا تفPPعاضPPت نأ دعPPب هزاجPPنإ
 ةيPPPجراخPPPلا ثادPPPحألا عباPPPتأ ال اPPPنأ عقاوPPPلا يف .يرPPPجي اريبPPPك اPPPثدPPPح كانPPPه نأ ودبPPPي ،رPPPشبلاPPPب تدPPPشتحا
 ةيشPخ نPئاPبزPلا نPم هعمPسأ اPمو يل هسفPن رذنPي اPم عباPتأ .يتلئاPعو لمعPلاPب لوغشPم ينأ اPم ردقPب ،اريثPك
 مهPPنأ رPPمألا تمهPPف ..شاPPع ..شاPPع حيصت ةعفPPترPPم تاوPPصأو جيجض ةمPPث ناPPك .ايبلPPس اPPنروPPمأ رPPثأتPPت نأ
 دوعيPPس هPPنأ تPPفرPPع ..اكPPيرPPمأ يف موPPي تاذ جالعلPPل بPPهذ دPPق ناPPك يذPPلا قPPباسPPلا سيPPئرPPلا ةايحPPب نوفتPPهي
 ةبPPPلاطPPPم موPPPي تاذ تPPPجرPPPخ نأ دعPPPب ،هلبقتPPPست يكل ةPPPيرPPPشبلا هذPPPه تقPPPباسPPPت دPPPقو ،دالبPPPلا ىلإ مويPPPلا رPPPهظ
.ايبعش ابلطم هسأرب

 اPم مهفPت الو فرعPت ال ،ماPهوألاPب ةكسمتPم دلبPلا اذPه يف لظPت سانPلا نأ ينملكي ةرPجألا قPئاPس ناPك
 ال لاوPحألا لPك يفو ،اددPجم هPلابقتPسال نودوعPي مPث ،هPنودرطPي اPم ائيPش نوPهركPي ،دغPلا يف يرPجي يذPلا
 عراوشPلا ةيبPص ىتح .ةراPملا نPم ةيPلاPخ هبPش اهطPسو يف ةيلPخادPلا ةنPيدPملا عراوPش تPناPك .ثدPحي دPيدPج
 قرغتPPسا تنPPك .حابصPPلا فحPPص هيلPPع تقلPPطأ امPPك ةزPPجعملا لPPجرPPلا اوريPPل راطPPملا ىلإ اوقPPباسPPت دPPق اوPPناPPك
 نوكتPPPPس فيPPPPك ،لمعPPPPلا نأشPPPPب يرPPPPجيس اPPPPم لبقتPPPPسمو يمع ةحPPPPص صوصخPPPPب ةيلPPPPخادPPPPلا يتالPPPPمأPPPPت يف
 هذPهو دالبPلا ىلإ قPباسPلا سيPئرPلا ةدوPع رPثؤتPس لPه ينلغشي يذPلا ديPحوPلا لاؤسPلا ناPك ،ةلبقPملا فورظPلا
 هPل ةميPق ال هاوPس ،ةصقPلا لPك نPم ينمهي اPم وPه اذPه .يلمع ىلع اهPب لبقتPسي يتلا ةPفراجPلا ةيميمPحلا
 نPPPع اصصPPPق جسني وPPPهو ،قPPPئاسPPPلا تاملPPPك نPPPم بPPPهذPPPيو ءيجي اPPPم طPPPسو رPPPتاوتPPPت يراكPPPفأ تPPPناPPPك .يدنPPPع
:تاعقوتلا

"يسايس نزاوت ثادحإل هعارتخا يرجي ديدج بصنم ،ءارزولا ةسائر ىلوتي فوس هنإ نولوقي"

:فيضي

 ..اهحستكPPي فوPPس هPPنأ نظPPت لPPه ..ةPPمداقPPلا تاPPباختPPنالا يف حشرتPPي فوPPس هPPنأ ىرPPخأ ةPPياور كانPPه"
 طغضPت تأدPب ةايحPلا ..؟نيPموPي دعPب نوسنPي فوPس مأ ،العPف هPل توصتPس تPجرPخ يتلا عومPجلا هذPه لPه
"..ينعمست له ..اهمعطي نم ديرت سانلاو ينبا اي دلبلا اذه يف

 ..دPPيدPPجلا لPPحملا ىلإ عرPPهأ تPPلزPPنو ..ةرPPجألا ةرايPPس يب تفPPقوPPتو ،ةPPصاخPPلا يروPPمأ يف امPPهاPPس تنPPك
 ثدPحي يذPلا عضوPلا ىلع نيطPخاPس اوPناPك نPيذPلا نPم مهضعPب ىوPس تأPي مPل ،نPئاPبزPلا ّلPق مويPلا اذPه يف
 ناPPPPك ،دPPPPيدPPPPج نPPPPم هميPPPPمرتPPPPل نوهجتPPPPيو ةأجPPPPف يضاPPPPملا لPPPPك نولPPPPكرPPPPي مهPPPPنأ فيPPPPك ،دلبPPPPلا يف حابصPPPPلا اذPPPPه
.مالكلا ىلع رداق هنظأ ال ،ىرخأ ةرم انمكحيل زوجعلا اذه دوعيس له ،ثدحتي مهدحأ

 نأ لبPPPق يمع ةPPPيؤرPPPل تيبPPPلا ىلإ بPPPهذأل راهنPPPلا يهنأ نأ يلع ناPPPكو ،ادPPPج اليقPPPث مويPPPلا كPPPلذ ىضم
 تنPك اPم ردقPب .ينقلقي حبصأ يحصلا يمع عضوPف يمويPلا يجماPنرPب تاPب اذPه .رPخآلا لPحملل بPهذأ
 يف رPPPهظي مPPPل اريبPPPك انسحPPPت نأ الإ هيلPPPع ايPPPباجPPPيإ ادعPPPب ققحPPPي فوPPPس دPPPيدPPPجلا لPPPحملا حاتتPPPفا نأ دقتPPPعا
 نPPPPيوكتPPPPل ايPPPPفاPPPPك ودبPPPPي ال كPPPPلذ نأ ريPPPPغ اكPPPPسامتPPPPم ودبPPPPيو ارورPPPPسم ناPPPPك هPPPPنأ حيحص .ةرPPPPشابPPPPملا يحاونPPPPلا
 ةPPPيانعPPPلا نوكتPPPس امPPPبرPPPف ايPPPكرPPPت ىلإ يمع بPPPهذPPPي نأ ةركPPPف يل ترطPPPخو .دغPPPلا هئبخPPPي امPPPع ةديPPPج ةراPPPشإ
 بPتاورPلاPف ،جراخPلا ىلإ اورPفاPسو اPهوPكرPت دلبPلا يف نPيديجPلا ءابPطألا نأ ةPصاPخ .لضPفأ كانPه ةيحصPلا
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 .ناكPملا اذPهل هتبحPم فرPعأ يننأل قPياضتيPف رPمألا اذPهب هحPتاPفأ نأ تفPخ .رثعتPي عضوPلاو ةيPفاPك دعPت مPل
:اهل تلق ،ايئدبم عوضوملا يتمع عم شقانأ نأ تررق اريخأو

"ماري ام ىلع تسيل انه عاضوألا ..؟انه لاحلا اذه ىلع يبأ كرتنس له"
:نزحب يلع تدر
"؟حرتقت اذام ..لمعلا ام ..كلذ ىرأ انأ"
"جراخلا ىلإ رفسلا"
 اذPPPPهو ..ةرمتPPPPسم ةPPPPيانPPPPع ىلإ جاتحPPPPي وPPPPه ..يتقو جالعPPPPب قلعتPPPPت ال ةلكشPPPPملا نأ ريPPPPغ كPPPPلذ يل رطPPPPخ"

"..رمتسيس مك فرعن ال ادج اليوط اتقو ينعي
:تفاضأ مث اليلق تتمص

"اديج كلذ فرعأ انأ ..انه نم رثكأ ملاعلا يف ناكم يأ يف احاترم نوكي نل لاوحألا لك يف"
 تاونPPPس مPPPكارPPPت امPPPنإ ،ددPPPحم نPPPمز يف جلاعيPPPس هنيعPPPب اPPPضرPPPم سيPPPل يمع هيPPPناعPPPي اPPPم نأ كردأ تنPPPك

 اهPل ةPيانعPلا نأ ريPغ ،كPلذ يف كPش نPم اPم روبPص وPه ..عاPجوألا هذPه لPك ةأجPف هنPع تدPلوPت يذPلا رمعPلا
 يتمع تPناPك ابPيرقPتو ..ينهذPب رودPي كPلذ ناPك ..لضPفأ هPجوPب شيعPي ءرPملا لعPجو مPلألا فيفخPت يف رود
 نوكيPPPPس فيPPPPكو ،بPPPPهذنPPPPس نPPPPيأ ىلإ نكPPPPل ..ايPPPPئدبPPPPم انقفPPPPتاو ..ةقPPPPباطتPPPPم اPPPPناؤر .اهسفPPPPن راكPPPPفألا لمPPPPحت
 نPم ينهذPب اPم تPحرتPقا انPهو ،انPه روPمألا كرتنPس فيPكو ،تPقوPلا نPم رمتPسي فوPس مPكو ،لبقPملا جماPنربPلا
:ساسألا

"؟بسانملا ناكملا يه ايكرت نوكت نأ نكمي له"

 ةيPPPباجعتPPPسا اهPPPترظPPPن تدPPPب ..تلPPPق اPPPم هاجPPPتا اهلعPPPف ةدرPPPب نهكتPPPلا عيطتPPPسا مPPPل ..يوحPPPن يتمع ترظPPPن
:ينتلأسو ،ةقوبسم ريغو

"؟طبضلاب دصقت اذام"

"هتنبا راوجب نوكي نأ ينعأ"
:تلاق ..راودب تبيصأ اهنأك ..ةوقب اهسأر تزه
"كانه لضفأ نوكي نل وه ..كلذ ثدحي نأ نكمي ال"
 حضوPت مPلو كPلذ يه تلفPغأ اPملاPط تييحتPسا ..ببPسلا صوصخPب الاؤPس اهPل هPجوأ نأ يناكPمإPب لPه

 اهبحPPPي هPPPنأ فرPPPعأ ،هتنPPPبا راوجPPPب ناPPPكو هدلPPPب ىلإ بPPPهذ هPPPنأ وPPPل اديعPPPس نوكPPPي نPPPل اذاPPPمل ..رPPPمألا ةيقPPPب يل
 اPPم نذإ ..اهعPPم هPPب سأPPب ال اتPPقو ىضق ةريPPخألا ةرPPملا يفو اهPPل رPPخآل تPPقو نPPم رPPفاسPPي ناPPك دقPPل ..اريثPPك
 ،يحمالPم ىلع سوملPملا دورPشلا تأرPق دPق يتمع تPناPك ..كPلذ نود لوحPت يتلا ةيصعتPسملا ةPمزألا يه
:ةلئاق يتالؤاست تتكسأ

 كPلذ نأل ..نآلا لاقPي نأ ةرورضPلاPب سيPل ،مPيدPق خيراتPب طبPترPت ..ينبا اPي اهPفرعPت ال دPق روPمأ كانPه"
"كل ةبسنلاب امهم سيل



   113

 مPه ،ةلPئاعPلا هذPه خيراPت صوصخPب يل ةبPسنلاPب لوهجPم وPه اPم كانPه نأ تمهPفو ..يتريPح كPلذ داز
 ..لPPPقألا ىلع مهPPPلاوPPPمأ فصPPPن اضPPPيأ ..ابPPPيرقPPPت ءيش لPPPكو ةدوPPPملاو فطعPPPلا ينوحنPPPم دPPPقو انPPPبا ينوربتعPPPي
 يتلا هدلبPPPب هتPPPقالPPPع ..يمع خيراPPPت ..يل كردPPPم ريPPPغ بPPPيرقPPPلا امPPPبرو ديعبPPPلا سPPPمألا نPPPم ريثكPPPلا نأ ريPPPغ
 نوكPPPي نأ لضفPPPي ىرPPPحألاPPPب وأ اريثPPPك اهبحPPPي ال هPPPنأ ةرPPPثانتPPPملا يتمع تاراPPPشإ نPPPم ةرPPPم لوألو يعأ تأدPPPب
 وأ نPيد ةPباثمPب يه ..ىرPخأ ةيلPئاPع روPمأ بيPترPتو هتنPبا لPجأل ضضPم ىلع كانPه ىلإ بPهذPي وPه ..انPه
 ابPناPج يل فشكPت ةدPيدPج ةPفاPضإ يتمع نPم موPي لPك عمسأ تنPك ..ديعPب موPي تاذ تعPقو ءايPشأل ةرافPك
 نأ حضاو حيملت ةمPث ناPكو .ايPكرPت يف هتنPبا عم ءاقبلPل يمع رفPس عنمي اPمل اPفاضPم اببPس وأ ايحيPضوPت
.يحصلا هعضو دقعتي ال ىتح ،عوضوملا اذه صوصخب ءيش يأ هل يكحأ ال

 ،انPPتايPPح لكشPPت تراPPص وأ اهنPPم اءزPPج انحبPPصأ انPPنأل ءايPPشألا ضعPPب مهفPPن انPPنأ نظPPن ةريثPPك اPPنايPPحأ
 ةبPPPPئاPPPPغ اروPPPPمأ ةمPPPPث نأ فشتكPPPPن نأ انيلPPPPع نوكPPPPي نPPPPمزPPPPلا عم .اPPPPمامPPPPت كPPPPلذ سكPPPPع يه ةقيقحPPPPلا نأ ريPPPPغ
 يضاPملا يف يمع ناPك .ناPك عقوPم يأ يفو نايPحألا بلPغأ يف ةايحPلا يه هذPه .انPل ةبPسنلاPب ةPلوهجPمو
 تPناPك دPقو ..ادPكأتPم تPسل ..اددPحم ارPمأ ينعي ناPك لPه ،مويPلاّ يلع قبطنPي يذPلا لوقPلا اذPه لثPم ددرPي
 ..لاوPحألا لPك يف ةحيحPص ةرورضPلاPب نوكPت ال دPق اهPنأPب هقيلعPت ،مكحPلا ضعPب قالPطإ يف هتقPيرPط كلPت
 يف ائPPPPطاPPPPخ هسفPPPPن رPPPPمألا كPPPPلذ نوكPPPPي دPPPPقو ..صاPPPPخ فرPPPPظ يفو نيعPPPPم عضو يف حيحص وPPPPه اPPPPم ةمثPPPPف
 .ىرخأ فورظ

 اPPPم ردقPPPبو ..ءاPPPش اPPPم جسني ردقPPPلا كرتPPPن نأ ،يمع عضو نأشPPPب تمصPPPلا اPPPنررPPPق يتمعو اPPPنأ انPPPنأPPPكو
 .قيضPلاPب ساسPحإلPل فPقوتPي نPمزPلا نأ اPنايPحأ رعشPت ثيPح ةينيPتورPلا ةايحPلا ليPصافPت يف اكمهنPم تنPك
 رPPيرPPسلا ةرداغPPم مدPPعو ضرPPملا مPPغر يذPPلا يمعل ليلPPلا يف اميPPسال يتقو نPPم اءزPPج تصصPPخ يننأ الإ
 تافPPلؤPPم عضي ..ةءارقPPلا يف هPPتولPPس دPPجي ناPPكو .راهنPPلا تاPPعاسPPل مانPPيو رPPخأتPPم تPPقوPPل رPPهسي ناPPك ،اريثPPك
 ،اهمهPفأ وأ اPهارأ نأ يناكPمإPب سيPل ةPصاPخ مPلاوPع اهPلالPخ نPم ىرPي ناPك هPنأPب ينرعشPي اPم هراوجPب هتنPبا
 بلطPيو ..ةنيعPم ةحفPص حتفي اPنايPحأ ..ضPماPغ ،لوهجPمل هنينPح وأ ةدوقفPملا هPقاوPشأ نPم ضعPب نوكPت دPق
 ينعملا مهPPفأ يننكل اقطPPن تاملكPPلا ضعPPب دنPPع فPPقوPPتأ ..ةيPPكرتPPلاPPب ةءارقPPلا يف أدPPبأو ..هPPل أرPPقأ نأ ينم
 اهPخانPم فرPعأ ينأ الإ ..اPمامPت اهلمPكأ وأ بتكPلا هذPه لPك أرPقا مPل ينأ مPغرو .تارثPع نود ،ايلPج اPفافPش
 نPPPع ،برغPPPلاو قرPPPشلا نيPPPب هPPPبذاجPPPت نPPPع ،ةPPPعرPPPسب ريغتPPPي دلPPPب لوPPPح رودPPPت يهف ،يمع ثPPPيداPPPحأ نPPPم ماعPPPلا
 نأ ريPPغ ،ةPPثراوتPPملا كلPPت ريPPغ ىرPPخأ مالPPحأPPب لبقتPPسملا لبقتPPستو يضاPPملا لPPكرPPت نأ لواحPPت ةدPPيدPPج لايPPجأ
 ةصPPPق نPPPع يكحت يتلاو اهنPPPم هPPPل أرPPPقا نأ ،اهلضفPPPي يمع ناPPPك يتلا ةPPPياورPPPلا كلPPPت ينفقوتPPPسا اPPPم رثPPPكأ
 هعPPم ثدPPحتو لضPPفأ ةايPPح دPPشني نأ لPPجأ نPPم ةريبكPPلا ةنPPيدPPملا ىلإ يكرتPPلا فPPيرPPلا نPPم يتأPPي بأ حافPPك
 هPPPPتايPPPPحو هسفPPPPن بPPPPسكيل رPPPPخآ دلPPPPب ىلإ رPPPPجاهPPPPي نأ ىلإ ،هدلPPPPب بحPPPPي ال هلعجPPPPت ةريثPPPPك تاPPPPياكPPPPحو صصPPPPق
 نأ دعPب هتPلأPس ةرPمو ،يمع ةايPح ةPبرPجت نPع ثدPحتت امPنأPك ..دPيدPجلا دلبPلا اذPه ىمست ال يه ..ىرPخألا
 اديعPPPPس ناسPPPPنإلا لعجPPPPت ءاPPPPبرغPPPPلا طPPPPسو ةايحPPPPلا نأ فيPPPPك نPPPPع ثدPPPPحتي لصPPPPف ةPPPPياهPPPPن نPPPPم اعطقPPPPم تأرPPPPق
:انايحأ
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"؟كل ةروص ةصقلا هذه يف ىرت له"
 ليمPPجلا ههPPجو نPPع فشكPPي نأ هPPل كرتيPPل ضرPPملا نكPPي مPPل ..ةيضتقPPم ةPPماستPPباPPب ةوسكPPم ةرظPPن ينلداPPب

:جرشحتمو عطقتم توصب لاق .بيرقلا يضاملا يف ةربعمو ةيوق هريراسأ تناك يذلا

"..احيحص كلذ نوكي امبر ..امبر"
 يتوPPص عفرأ اPPنأو ..لاقPPي امPPم ريثكPPلا هPPيدPPل نأ دقتPPعا تنPPك اميPPف ..كPPلذ نPPم رثPPكأ رPPسفي وأ ..دزPPي مPPل

   :باتكلا نم لوألا لصفلا علطم أرقا
 يف يتلئاPع نPم تPبرPه يتلوفPط تاونPس يف ..اديPج كعPضو مهPفأ اذPهل ..كPب ةهيبPش ةصPق تPشع.." 

 يتايPPPPح ةPPPPعانPPPPص يف ادPPPPبأل ،ةينضPPPPم ةلPPPPحر دعPPPPب لوبنطPPPPسا ىلإ تلPPPPصوو ،يدالPPPPب برPPPPغ بونPPPPج ايPPPPلاطPPPPنأ
"..رخآ دلب يف نكلو ..يسفنب

 ةصPPق شاPPع هPPنإ لوقPPي يوارPPلا كPPلذ ناPPكو ،لوهجPPم رPPخآ صخشPPل هتصPPق يكحيل ملكتPPي نPPم انPPه ناPPك
 هذPPه نأ مPPكو ..هPPباشتPPت ةيPPناسPPنإلا براجتPPلا نأ مPPك يف ركPPفأ ..اهPPب هPPفرعPPي ال هنكPPل ،هPPل يكحملاPPب ةهيبPPش
 ال ىتح هادافPتأ نأ لواPحأPف ..ينقهرPي ناPك ريكفتPلا هذPه لثPمو ..لاPح نPم هيPف اPنأ اPم هبPشت دPق ةصقPلا
 اPنأPف ..يمع دنPع تPناPك امPبر اهسفPن رPعاشPملا ..يحور نPم ةPحاسPم لغشPي يذPلا قيمعPلا حرPجلا يف عقأ
 نPPPPم بPPPPيرPPPPغ عوPPPPن اهPPPPنإ ..هبلPPPPص نPPPPم ،هPPPPل يقيقح نPPPPبا يننأكPPPPل ،هPPPPل ةرغصPPPPم ةروPPPPص يسفن ىرأ اPPPPم ريثPPPPك
 ..- يدلو اي - هبرجت مل ام قدصت نأ سانلا ىلع بعص ..اهشيعي نمل الإ رسفت ال يتلا ةقالعلا

 ةPPPPلاPPPPح ءاصعتPPPPساو يرPPPPجي امPPPPب اPPPPهرابPPPPخإ نPPPPم دPPPPبال ناPPPPك ،انيPPPPلإ ةنPPPPبالا تلPPPPصو روهPPPPش ةدPPPPع لالPPPPخ   
 ةPPPفرغPPPلا يف هتPPPجاPPPح يضقي راPPPصو ةPPPكرPPPحلا هيلPPPع تبعPPPص ثيPPPح ..ةريPPPخألا ةرتفPPPلا يف ةPPPصاPPPخ ،اPPPهدPPPلاو
 هبPش لكشPب يتأPي مPهدPحأ ناPك ..امهPم ائيPش نولعفPي ال ءابPطألاو ..مويPلا بلPغأل مونPم هبPش راPصو ابPيرقPت
 ..ةرركPPملا حئاصنPPلا ءاطPPعإ ..نقحPPلا ..طغضPPلا سايPPق ..ينيتورPPلا هلمPPع سرامPPيو هPPتادعPPم جرPPخي ،يموPPي
:يل لاق ،اهجوز ةبحصب ةنبالا لصت نأ لبق موي تاذو ..هيلع وه ام ىلع لاحلاو

"...كدلاو صوصخب رمأب كربخأ نأ ديرأ"
 نأ دPPPPيرPPPPي امPPPPب ينربخPPPPيو هرPPPPعاشPPPPم رصتخPPPPي نأ هنPPPPم تبلPPPPطو ،لوقPPPPلا يف ددرتPPPPم هPPPPنأ هيلPPPPع ودبPPPPي ناPPPPك

:لاقف ،هنع حصفي
"..ءافشلا هيلع بعصي ..صعتسم ضرمب باصم كوبأ"
"..ينعتأ"
 اPم لعPفأPس ..ةيهPلإلا ةدارإلا ماPمأ ءرPملا لعفيPس اذاPم هردPقو هللا ءاضPق هPنإ ..فPسألPل ..يدPلو اPي معPن"

"..يعسوب
 دPPق ةPPموتحPPملا ةPPياهنPPلا نأ ينعي ..لبPPق نPPم فPPخأ مPPل امPPك تفPPخ ..يدPPسج يف ةفPPجرPPب ترعPPش قPPئاPPقدPPل

 مPPPلو ..ال مأ اPPPهربPPPخأ دPPPق بيبطPPPلا ناPPPك نإ ملPPPعأ الو ،كPPPلذPPPب رعشPPPت ىرPPPخألا يه يتمع تPPPناPPPكو ..تPPPبرتPPPقا
 .اعبط اهربخأ نأ يناكمإب نكي
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 ةقلعPPPPملا كلPPPPت اهPPPPتروPPPPص يف امPPPPك ،اPPPPم دPPPPحل ينهبPPPPشت تPPPPناPPPPك يتلا هتنPPPPبا لوPPPPصوPPPPل اديعPPPPس يمع ناPPPPك
 ،ةايحPPPلا بحPPPت يهف ..عقاوPPPلا يف اهPPPل ناكPPPم ال ةروصPPPلا يف ودبPPPت يتلا اهPPPنزPPPح حمالPPPم تPPPناPPPك ..تيبPPPلاPPPب
 نأ ريPغ ..افلكPت كPلذ لعفPت اهنPظأ ال مستبPت تPناPك ،ةريسعPلا اPهدPلاو فورPظ مPغرو ..لظPلا ةفيفPخو ةقيPشر
 تPPPناPPPك يه ،هنضتحPPPت هراوجPPPب دPPPقرPPPت يهو يكبت اPPPهارأ تنPPPك تارمPPPف ..ةيفPPPطاPPPع ريPPPغ اهPPPنأ ينعي ال كPPPلذ
 امPPPك اهقحتPPPسي ال ناPPPك يذPPPلا اهPPPجوز كPPPلذPPPك ..يتمعو اPPPنأ انPPPماPPPمأ رPPPعاشPPPملا هذPPPه لثPPPم يفخت نأ لواحPPPت
 ..تارPهوجPم غئاPص لمعPي هPنأ تPفرPع ..اليلPق ائلتمPم ..ةPماقPلا ريصPق ،هPجوPلا روكPم ودبPي ..ايPئدبPم تمكPح
 مPل .لPقألا ىلع تارتميتنPس سمPخ ةPفاسمPب ىلدتPي ىرPسيلا هPنذأ يف بPهذPلا نPم اريبPك اPطرPق يدPترPي ناPك
 يف بPهذPي نPيأ ادPحأ ربخPي ال ،ليلPلا رPخآ يف الإ دوعPي الو اPحابPص جرPخي ،الPيوPط تيبPلا يف ىقبيل نكPي
 يف ماودPPPلا ىلع اذكPPPه امهPPPتايPPPح يه لPPPه ..اتPPPقو هعPPPم يضقتل يه نكPPPت مPPPلو ..ائيPPPش هنPPPع فرعPPPي ال دلPPPب
 ةيPكرتPلاPب ينحزامPي ..يعم افيطPل ناPك هPنأ الإ ..هPل حترأ مPل ينأ مPغرو ..نهكتPلا يناكPمإPب سيPل ..امPهدلPب
 .جاوزلا ررقأ ةعاس يتكيرشل ةيده ةيقارلا تارهوجملا نم ةعومجم يل عنصي نأب يندعوو

 نكPPPي مPPPلو ةيهيPPPفرPPPت ةلPPPحر يف ،انPPPه ىلإ ىتأ امPPPنأPPPك ،ةايحPPPلا بحPPPي تارPPPهوجPPPملا عناPPPص طرقPPPلا وذ ناPPPك
 ىرPPن نحPPنو اريبPPك اPPملأ شيعPPن انعيمPPج انPPك ،اريثPPك تدرPPت يتلا معPPلا ةPPلاPPحو ةلPPئاعPPلا يف رودPPي امPPب لفحPPي
 ةنPبالPل ةبPسنلاPب .ةدPحاو ةملكPب وPلو مالكPلا ىلع رداPق ريPغ هبPحاPصو ارفصPم تاPب دPقو شوشبPلا هPجوPلا كPلذ
 قلغPPPت ةمعPPPلا تPPPناPPPكو ،اهيلPPPع احPPPضاو كPPPلذ ناPPPك اهPPPنزو نPPPم ضعPPPب تدقPPPفو اهعPPPضو ريغPPPت عوبPPPسأ لالPPPخو
 ءاسPPPن ةقPPPيرPPPط ىلع تافصPPPلا لمPPPجأPPPب هفصPPPتو ،معلPPPل ةروPPPص نضتحPPPت يهو ةديPPPحو يكبتو اهيلPPPع ةPPPفرغPPPلا
 ىلع كPلذ سكعPناو ءوسPي عضوPلا ناPك .ةلPئاعPلا نPم بPيرPق وأ ،خأ مأ ناPك جوز ،لPجر تومPي ةPعاPس يدالPب
 لاPPق امPPك ةيصعتPPسملا ةPPلاحPPلا ةبPPقارPPمل يئاقPPبو رركتPPملا يبايPPغ لPPظ يف رPPثأPPت هنكPPل فPPقوتPPي مPPل يذPPلا لمعPPلا
 دPPPق ةليلPPPق تاPPPعاPPPس نأ يل لوقPPPي هPPPنأPPPك يهاجPPPتاPPPب ةرظPPPن ىقلأ ،جرPPPخو انيلPPPع لPPPخد املPPPك يذPPPلا ،بيبطPPPلا
.تقبت

 ،المPPPث نوكPPPي نايPPPحألا بلPPPغأ يفو ليلPPPلا رPPPخآ يف الإ دوعPPPي ال ،هPPPتاPPPهافPPPت يف ارمتPPPسم طرقPPPلا وذ ناPPPك
 نوكPPي نأ لبPPق ،ةPPهارPPشب رPPئاجسPPلا نPPخدPPي ،ةكPPيرألا ىلع يقلتPPسي تيبPPلا يف ةريبكPPلا ةPPلاصPPلا ىلإ لPPخدPPي
 هPPجويPPل ملPPحي هPPنأPPكو تارPPملا ضعPPب ظقيتPPسي ،هيتبPPكر ىلإ هPPسأرو هرداغPPي مPPل ناكPPملا يف رPPجفلا ىلإ ماPPن دPPق
:هسفنل الاؤس

"؟ريخب وه له ..ريخب معلا له"
 هذPPه هتPPلاPPح يهني مPPث ،الوهجPPم انPPئاPPك ملكيPPل ةيPPناPPث ظقيتPPسيو ..مونPPلا يف رمتPPسي مPPث لوقPPلا كPPلذ رركPPي

:يمع متشي نأب

"انتقو عيضي هنإ ..زوجعلا اذه ميحجلا ىلإ بهذيل"
 يفينصت كPلذ ناPك ..مرتحPم ناسPنإ نPم ردصPي ال بPيرPغ كولPس ..يل ةبPسنلاPب اPبرغتPسم كPلذ ناPك 

 اهتPقالPع لكPش نPع اهPلأPسأ نأ ةرPم تاذ يل رطPخو ..كPلذPل الاPب ىقلت وأ متPهتل ةنPبالا نكPت مPلو ..هارأ اPمل
 .ايلاح ةبسانم ريغ فورظلا نأل عوضوملا تيسانت مث ..راوطألا بيرغ لجرلا اذهب
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 ةرظPPPPPPن يقلي وأ يمع ةPPPPPPفرPPPPPPغ لPPPPPPخدPPPPPPي ال هنكPPPPPPل ،داتعPPPPPPم لكشPPPPPPب هPPPPPPتايPPPPPPح لPPPPPPجرPPPPPPلا سرامPPPPPPي حابصPPPPPPلا يف
 مPPل ..همPPه لPPك اذPPه برPPشيو لPPكأPPي نأ دPPيرPPي ..ماعطPPلاو رPPئاصعPPلاو ةوهقPPلاو ياشPPلا نPPع لأسPPي ..هPPهاجPPتاPPب
 ةينيPPPص لمPPPحي دوعPPPيو هسفنPPPب خبطملا لPPPخدPPPي ةPPPياهنPPPلا يفو اريثPPPك حيصي ..هتPPPمدPPPخب متPPPهيل دPPPحأ نPPPم نكPPPي
 تمPPسر يتلاو ،ةPPلوتفPPملا هPPتالضPPع رPPهظي ،ريصقPPلا يلPPخادPPلا سابلPPلاPPب جرPPخيو .هسفPPن يهتPPشت امPPب ةريبPPك
 يف اPPPPم ىلع يضقي .يعاPPPPفألاPPPPك تاPPPPناويحPPPPلا ضعPPPPبو ةلPPPPخادتPPPPم تاثلثPPPPمو تاعPPPPبرPPPPم اهيPPPPف لاكPPPPشأ اهيلPPPPع
 يف اPعومسPم هPطارPض توPص نوكPي مامPحلا لPخدPي .اهPناكPم يف يناوألا كرتPي ،هPيدPي ضفنPي مPث ةينيصPلا
 نولطنبPلا وشحPي نأ نود هسPبالPم ءادPترال عرPسي مPث ،يجمهلا كولPسلا اذPه سرامPي .ةيPجراخPلا ةPلاصPلا
 .رخأتملا ليللا يف الإ ةيناث ةرم هارن ال جرخيو قنأتي وأ

 اركبPPPPم ءاسPPPPم تاذ ءاPPPPج ةPPPPعاPPPPس هلPPPPبألا لPPPPجرPPPPلا كPPPPلذ عضو امPPPPنإ ..يمع عضو سيPPPPل عضوPPPPلا دقعPPPPتو 
 ..ناذآلا ىلع عضوPت يتلا طارPقألاو لكشPلاو مPجحلا يف هPنوهبPشي نPيذPلا بابPشلا نPم ةلPش هعPمو ..اليلPق
 ،دPPPPحاو بPPPPلاPPPPق يف اوبPPPPص مهPPPPنأPPPPك ،ةPPPPيانعPPPPب ةاقتنPPPPملا ةPPPPعومPPPPجملا هذPPPPه ىلع فرعPPPPت ىتم هرPPPPمأ يف ترتPPPPحاو
 يدلبPPلا قرعPPلا نوPPبرPPشي مPPهو ةعفPPترPPم تاوPPصأPPب نوكحضPPيو نونغPPي ةيPPجراخPPلا تيبPPلا ةPPحاPPس يف اورPPهسو
 ةغلPPPلا نوPPPفرعPPPي ال ضرتفPPPملا نPPPم مهPPPنأل مهنيPPPب مPPPهافتPPPلا متPPPي نأ ابPPPيرPPPغ ناPPPكو .ليخنPPPلا رمPPPت نPPPم عونصPPPملا
 ينربخيPPل ،حضاوPPلا يمربPPت مPPغر ينيدانPPي هPPب تئPPجوPPفو .فرPPعأ امPPك اPPهاوPPس فرعPPي ال طرقPPلا وذو .ةيPPكرتPPلا
:الئاق

 ىرPPكذPPب اعPPم لفتحنPPل انPPه مويPPلا مهتعمPPج دقPPل ..لوبنطPPسا يف يعم اوPPسرد ىمادPPق ءاPPقدPPصأ ءالؤPPه"
"..موي تاذ يقتلن فوس اننأ نظأل نكأ مل ..ةميدق تاونس

:درطتسا ،هيلع حضاولا ركسلا مغر انزتم ودبي وهو اليلق تمص

"..رمعلا قافر تيأر امل هالول ..انه يتأن يكل .ادج تضرم نأ كل اركش زوجعلا اذهل لق"
 مهPPPPنأ يلوألا مPPPPهرPPPPهظم ئبنPPPPي اPPPPم سكعPPPPب ،ةPPPPشاشPPPPب اودPPPPبأو ةPPPPيوPPPPق ٍداPPPPيأPPPPب يلع اوملPPPPس بابPPPPشلا ماPPPPق

:مهدحأ يل لاقو ..ناك لكش يأب رارشأ وأ ..نوفيخم
"اريثك لحملا انرز دقل ..انركذت ال دق وأ انفرعت ال كنكل كفرعن نحن"
 هوPجوPلا هذPه نأ ريPغ ،نPيريثكPلا فرPعأ ..انيPلإ نودرPي نPيذPلا نPئاPبزPلا لPك رPكذPتأ نأ يلع بعPص ناPك

 يف تنPPك دقPPف ،قلPPعأ مPPلو ..نوPPبذكPPي امPPبر يسفنل تلPPق ..رPPكذتPPلا ةريسPPي نكPPت مPPل ،ةزيمPPملا اهحPPمالPPم مPPغر
 ..ىرأ امPPPب يتمع تربPPPخأو تيبPPPلا ىلإ تلPPPخدو ..يمع صوصخPPPب طرقPPPلا يذ تارابPPPع نPPPم قيضPPPلا دPPPشأ
:اهل تلق

"انمتشي نأ يحتسي ال هنإ ..لمتحم ريغ عضولا اذه"

 اديPPج يتمع فرPPعأ .عضوPPلا ىلع ادPPبأ قلعPPت مPPل اهPPنأ ريPPغ ،ةPPيادبPPلا نPPم ءيش لPPك ظPPحالPPت يه تPPناPPك
 عضو عم ةPPPصاPPPخ ،روPPPمألا ديقعPPPت يف بPPPغرPPPت ال نذإ يه ،كPPPلذ تلعفPPPل ةلكشPPPم ريثPPPت نأ تبPPPحأ وPPPل اهPPPنأ
:ءودهب يل تلاقو ،يحصلا يمع
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"نآلا رمألا عد ..مهعم فرصتلا نكمي فيك ءالؤه لاثمأ فرعأ"
 بحPPس هيPPف ،داتعPPملا ريغPPب ادراPPب يل ادPPب يذPPلا ءاسPPملا كPPلذ يف ،يلمع ىلإ تبPPهذو ،اPPهرPPمأل تلثتPPما

 روPPPPمأل ةPPPPمالPPPPع ءامسPPPPلا ةبPPPPق يل ودبPPPPت رغصPPPPلا ذنPPPPم .ةضPPPPماPPPPغ تالامتPPPPحا ىلإ ريشPPPPت ،ءامسPPPPلا يف ةنPPPPكاد
 وPPPPهو طرقPPPPلا يذ لPPPPجرPPPPلا ةروصPPPPل ةبPPPPيرPPPPغ دPPPPهاشPPPPم ينهذ يف تلPPPPخادPPPPت .ةريثPPPPك اPPPPنايPPPPحأ ثدPPPPحتو اهنهكPPPPتأ
 .ادPPبأ عقوPPتأ مPPل امPPك اPPسرPPش هتPPيأرو ،زوجعPPلا سراحPPلا نPPبا لعPPف اPPم ةلPPكاPPش ىلع داPPح رPPجنخب يننعطي
 تيقPبو ،ابPناPج رPطاوخPلا هذPه تPحزأو .ةبPعرPم ىرPخأ ةغPل ىلإ تPلوحPت دPق يل هPتاPباPعدو هPتاPماستPبا تPناPك
 ىوPPس ءيشل ال تاPPباسحPPلاو رPPتاPPفدPPلا ضعPPب عجارأ ،مPPيدقPPلا لPPحملا يف داتعPPملا نPPم رثPPكأ ليلPPلا رPPخآ ىلإ
 ةPجاPح وأ ..ليلPق لبPق ينتءاPج يتلا رPطاوخPلا يه امPبر ،هردصPم دPيدPحت يلع بعPص ينباتنPي ناPك قلPق
 دPPPيدPPPحت نPPPع ءرPPPملا زPPPجعي تارPPPملا ضعPPPب يفف ..اهPPPب كاسPPPمإلا ىلع ةردقPPPلا يل سيPPPل يلPPPخاود يف ةنيعPPPم
.هرتوتو ةيسفنلا هعاجوأ ءارو ةيقيقحلا بابسألا

 طرقPPPPلا وذ ناPPPPك ،يجراخPPPPلا بابPPPPلا قلPPPPغأ نأ ضرتفPPPPملا نPPPPم يذPPPPلا تيPPPPقوتPPPPلا يفف يسدPPPPح بخPPPPي مPPPPلو
 ءاوPPضألا ناصتمPPت هانيPPعو امهجتPPم ناPPك ،هتPPفرPPع يذPPلا داتعPPملا ههPPجوPPب نكPPي مPPل .ىنثتي وPPهو ،المPPث يماPPمأ
:الئاق ينددهو ،هب ءاج نيأ نم يردأ ال اسدسم لمحي ناك ،عراشلا يف ةرثانتملا

 تلPخدتPل ةPيادبPلا نPم لPخدتPت نأ دPيرPت تPناPك وPل ..مهPفأ ال يننأ دقتعPت لPه ..اهPل تيكتPشاو تبPهذ اPمل"
"عضولا تججأ نم تنأ نكل

:اجاعزنا يدبأ نأ نود ءودهبو فطلب هتبجأ
"!؟سدسملا اذهل كتجاح ام نكل ..يعم مهافتت نأ نكمي ..كلذ مهفتأ"

:يل لاق ،ايلقع افلختم هتبسحو ،هلبب هسأر جّومي وهو كحض

 تعمPس لPه ايPكرPت فرعPت لPه ..ريقحPلا دبعPلا اهPيأ ..ايPكرPت يف تارPهوجPملا عانPص رPهشأ ديفPح اPنأ"
 ال كPPنأ ودبPPي نكPPل ..خيراتPPلا يف كPPلذ تأرPPق لPPه ..موPPي تاذ انPPه كدادPPجأ مكحPPي ناPPك يدPPج ..حقو اPPي اهPPب
"سرادملا ىلإ بهذت مل رامحلا زوجعلا اذهك كنأل ..فرعت

 يدPهملا ماPمإلا فرعPتأ هPل لوPقأ نأ يناكPمإPب ناPكو ..يمع كPلذPكو ينمتPشي ناPك ،ادقعPم عضوPلا ناPك
 يف درطتPPPسي هتعمPPPسو ،هلPPPهجت يذPPPلا خيراتPPPلا وPPPه هذPPPه ،ةدرPPPط رPPPش انPPPه نPPPم هPPPشويPPPجو كدPPPج درPPPط يذPPPلا
:لوقلا

"ريقح اي كنمث ىوست يتالحم يف ةدحاو ةشيوغ انأ"
 امPPPPبرو داPPPPنزPPPPلا ىلع طغضPPPPي نأ دPPPPيرPPPPي هPPPPنأPPPPك حجرأتPPPPي وPPPPهو سدPPPPسملا كرPPPPحي ناPPPPك يتلا ةظPPPPحللا يفو

 تددPPترا نأ ىلإ ،اليبPPس تعطتPPسا اPPم ادPPج ايPPلاPPع ..ىلعأل ةميلPPسلا يلPPجر ىلع تزفPPق دPPق تنPPك ..اهلعPPف
 نيPPPPح يف ضرألا ىلع اPPPPهرPPPPثإ ىلع عقو دPPPPق ناPPPPك ةPPPPيوPPPPق ةعفPPPPص نمPPPPيألا هدPPPPخ ىلع هتعفPPPPصو اليلPPPPق ءارولPPPPل

 ىلإ يقيرPPPط تذPPPختاو .لPPPحملا تقلPPPغأ ،يبيج يف هتعPPPضو سدPPPسملا تذPPPخأ .هنPPPع اديعPPPب سدPPPسملا طقPPPس
.هيمدق رجرجي لقاثتب ماق دق ناك ،ةدحاو ةرم تفتلا نيح ديعب نم هتيأرو ،هب متهأ نأ نود تيبلا
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 نPPPPPم دPPPPPحاو يف يجراخPPPPPلا ءانفPPPPPلا يف سلPPPPPجأ اPPPPPنأو تيبلPPPPPل يتدوPPPPPع نPPPPPم ابPPPPPيرقPPPPPت ةPPPPPعاPPPPPس فصPPPPPن دعPPPPPب
 ةPPPPPباوبPPPPPلا نPPPPPم لPPPPPخد دPPPPPق ناPPPPPك ،ةرPPPPPهسلا يف هؤاPPPPPقدPPPPPصأ لPPPPPحر ثيPPPPPح اهPPPPPناكPPPPPم يف تPPPPPناPPPPPك يتلا يساركPPPPPلا
 ..اPنأ ّيفو يتمعو يمع يف نعلPيو بPسيو عومسPم توصPب خرصPي ناPك .اهطبPخ تعمPس دقPف ةيPجراخPلا
 تPPناPPك نيPPح يف ،يقيضو يرPPمذPPت تأر اPPملو ،رودPPي امPPب ةمتPPهم ريPPغ يهو هارPPتو هعمسPPت يمع ةنPPبا تPPناPPك
:ءودهب يل تلاق ..يه نيأ يردأ ال ةيفتخم يتمع

"ليلق دعب هباوص ىلإ دوعيس ..امود ةلكاشلا هذه ىلع هنإ هعد"
 اPPعوPPن ينحنمتل ةيPPفاPPك اهتPPماستPPبا تPPناPPك دقPPف ..كPPلذPPب اPPهربPPخأ مPPل ..ينلتقي يكل ءاPPج هPPنإ اهPPل لPPقأ مPPل

 هدPPPي نPPPم هPPPتذPPPخأ ..جازPPPملا بPPPيرPPPغ اهPPPجوز هاجPPPتا ةرPPPيرPPPش راكPPPفأ يأ مPPPجلأ يذPPPلا يسفنلا رارقتPPPسالا نPPPم
 تPناPك ،يصق نPكر يف ،تيبPلاPب ةيلPخاد ةPفرPغ يف هتلPخدأ ،ضارتPعا يأ نود اهPل داقPناو ةPسالPسب هPترPجو
:ةلئاق يل رذتعتل تجرخ قئاقد دعبو .بابلا تقلغأو ..امدق نأ ذنم اهنامدختسي امهل

"هملت ال ..ةليوط تاونس ذنم ةيسفن ةمزأ نم يناعي ..اذكه وه"
 هفلغPت راذتPعاPب ثدPح اPم يطغت نأ لواحPت اهPنأ مأ ..ةنيعPم ةلكشPم هPل ،ايسفPن ضPيرPم هPنأ ينعت لPه

 .سيعتPPPPلا جوزPPPPلا اذPPPPه رازوأ لمPPPPحتت نأ ،اهPPPPل بPPPPنذ ال اهPPPPنأ ةPPPPصاPPPPخ اPPPPهراذتPPPPعا تلبPPPPق .وحنPPPPلا اذPPPPه ىلع
 رظنPت تPناPك .ئPجافPم ىسأ حمالمPب اههPجو زرطPت دPقو ةمPهاPس تدPب ،ةراجيPس تلعPشأ يراوجPب تسلPجو
 نمPPك ،ةوقPPب اهثفنPPت يهو ،ضرألا ىلع ةراجيسPPلا ضفنPPت ،انPPماPPمأ ملظPPملا غارفPPلا نPPم ةديعPPب ةPPحاسPPم يف
 ..هذPPه اهتPPلاPPح شيعPPت اهتPPكرPPتو ،اهملPPكأ نأ يف بPPغرأ مPPل .هدPPحو هPPكردPPي ءيش نPPم ماقتPPنالا ةبPPغر يناعPPي
 يرطفPPPلا اهPPPلويPPPم نPPPم حضتي امPPPك ةPPPساسPPPح ةPPPناسPPPنإ اهPPPنأ ةPPPصاPPPخ ،اريثPPPك اهجPPPعزPPPي لPPPجرPPPلا اذPPPه نأ ودبPPPي
 اPPPهدPPPلاو اPPPهروصPPPي امPPPكو ،اهPPPتاPPPياورو اهبتPPPك يف يه امPPPكو ،ةنسحPPPلا رPPPعاشPPPملاو رعشPPPلاو نونفPPPلاو بدألPPPل
 ةحملPب وسكPملا ريغصPلا اههPجو تPيأرPف ،ميخPملا نزPحلا اذPه طPسو ديعPب نPم اهتلPمأPت .اهنPع يكحيو ،اريثPك
 ةيقيقPح تPخأ اهPنأ تليخPت ..ةريPخألا تاونسPلا يف تقمعPت يتلا هسPيراضPتو يمع عيطاقPت نPم ةحPضاو
 مPل اهPنأ مPغر ،ةايحPلا يف هتقPيرPط نPم ذPخأو بألا اذPه نPم عبطت اPنالPك امPبر ..يلثم ودبPي اهPجازPم ..يل
 اهنضتPحا يننأPب ضPماPغ روعPش ينرPماPغ ةظPحل يفو .هعPم اPنأ هتيضPق يذPلاPك الPيوPط اتPقو هراوجPب ضقPت
 يدنPPع نكPPي مPPل ،لمعPPلا عم اراهPPنو اليPPل ،مويPPلا تاPPعاPPس لالPPخ لغشPPنا اPPنأو ةيPPضاPPملا نينسPPلا لاوPPط ،يلإ
 ةظPPPPPPحللا هذPPPPPPه يف كPPPPPPلذ ثدPPPPPPحي اذاPPPPPPمل ،يغبني امPPPPPPك ىثنأل رظPPPPPPنأ نأPPPPPPب لفPPPPPPحأ مPPPPPPل امPPPPPPبر يفاكPPPPPPلا تPPPPPPقوPPPPPPلا
 ضعPب نأ ريPغ .ةنPس ةرPشع سمPخب لPقألا ىلع ينم ربPكأو يتخأ اهPنأ ضرتفPملا نPم ةأرPمالو ،دPيدPحتلاPب
.ادبأ اهنم صلختي نأ ءرملا عيطتسي ال ةيرشبلا سيساحألا

 ةدر نPم ادPكأتPم تPسل اPنأPف ،ةوقPب اهنضتPحأو ضهPنأ نأPب يغاPمد تطPغ يتلا ةبPيرغPلا ةركفPلا تPمواPقو
 كPPلذ نكمPPي اPPم ىصقأPPب تPPمواPPقو .ابPPسانPPم سيPPل فرظPPلا نأ امPPك ،ةميلPPس بPPقاوعPPلا نوكPPت نPPل امPPبر ،اهلعPPف
 تPPهاPPب رمPPحأ نولPPب نيتليمPPج نيتPPبولPPسملا اهيتفPPشو ،ذاPPخألا اهPPلامPPج هاجPPتاPPب ينكرPPحي ناPPك يذPPلا ءيشلا
 ،يجراخPPPلا بابPPPلا ىلإ اعPPPيرPPPس يناكPPPم نPPPم تمPPPقو .ناPPPك لكPPPش يأPPPب اهلبPPPقأ نأ يف يتبغرو ،ةمتعPPPلا عم
 اهشPعأ مPل يتلا ةيPناطيشPلا ةPعزنPلا هذPه ىسنأ ىتح ،تيبPلا راوجPب عراشPلا يف تيشمPت مPث اليلPق تفPقو
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 .حقوPلا اهPجوزPل ماقتPناو لعPف ةدر يه لPه ،طبضPلاPب يعم ثدPحي يذPلا اPم ،يسفن لأPسأ تنPكو .لبPق نPم
 ،مدو يقيقح مPPحل نPPم ةPPعونصPPم يه ،رPPيزنخPPلا اذPPه هبPPشت ال فلتخPPم نPPئاPPك يهف ،كPPلذPPك رPPمألا ودبPPي ال
 تيبPPPPلا تلPPPPخدو .ماPPPPنأ نأ بجPPPPي يننأ بعتPPPPلاPPPPب ترعPPPPشو تكهPPPPنأ نأ دعPPPPب الإ دPPPPعأ مPPPPلو ..ةراذPPPPق نPPPPم كPPPPلذو
:ينتلأس ،هحربت مل هسفن هناكم يف اهدجأل

"؟انه تسيل مويلا يتمعف ..هعم ملكتأ نمل ةجاح يف تنك ..تبهذ نيأ"
"؟تبهذ نيأ ..يه نيأ ..ةبسانملاب"
"يلاتلا مويلا يف امبرو ادج ةرخأتم يتأت فوس اهنأ تلاق طقف ..ينربخت مل ..ملعأ ال"

 نPم يتمعف ..ةيPهاركPب اPهوحPن رعشPت الو اPهرقتحPت ال اهPنأ ريPغ ،اريثPك اهفطلتPست ال يتمع نأ فرPعأ
 لPPPخدPPPت اPPPم اردانPPPف ةيPPPهاركPPPلا اPPPمأ ،الPPPصأ هيPPPف ركPPPف اPPPمل الإو ،هبPPPحأ نيعPPPم ناسPPPنإ بPPPحأ اذإ يذPPPلا عونPPPلا
 .هدنع ردق هل نوكي نم بحي نأ فرعي ال هركي يذلا نأ كلذ يف ةفسلف اهلو ..اهبلق

 ىطغم هتPPPPفرPPPPغ يف امPPPPئاPPPPن ناPPPPك ..ابPPPPيرقPPPPت ةريهظPPPPلا ذنPPPPم هيلPPPPع رPPPPمأ مPPPPل ..يمع ىرأل اهنPPPPم تPPPPنذأتPPPPسا
 ةPPحورPPم ءاوPPه ناPPك ..ةديعPPب حير سيسPPه لثPPم فيعPPض توصPPب رPPخشي ..يدPPبأ مانPPم يف نمPPك ..دPPسجلا
 ناPPPك سقطPPPلا نأ وPPPل ىتح ليلPPPلا لاوPPPط هراوجPPPب كرPPPحتت نأ اهبحPPPي ،هنPPPم برقPPPلاPPPب برضPPPي ةريغPPPص ةPPPلواPPPط
 يسأر تعPPPفرو ،هنيبPPPج ىلع ةلبPPPق تعبPPPط ،ةدPPPشب اPPPقرعتPPPم هارأل اليلPPPق ههPPPجو نPPPع ءاطغPPPلا تPPPحزأو ..ادراPPPب
 ةلPPPق مPPPغر حوPPPضوPPPب ىرأ نأ تعطتPPPساو ،هPPPب موPPPقأ اPPPم بPPPقارPPPت ةرPPPشابPPPم يئارو فقPPPت تPPPناPPPك ةنPPPبالا نأ هبتPPPنال
 هPPPPحورو بألا ىلإ قاPPPPفدPPPPلا نينحPPPPلا كPPPPلذ وPPPPه امPPPPبرPPPPل اهيتلقPPPPم نPPPPم تردPPPPحنا اPPPPعوPPPPمد نأ ةPPPPفرغPPPPلاPPPPب ةءاPPPPضإلا
.اريثك هدسج فحن نيح يف ..ةبوعصب الإ ملكتي دعي مل هنأ ةصاخ ،ةليمجلا

 اهPPنإ ثيPPح ىرPPج يذPPلا اPPم طبضPPلاPPب ردأ مPPل ،انسفPPنأ كPPلامتPPن مPPلو ،ةظPPحللا كلPPت يف يكبي ناPPك اPPنالPPك
 نPم عوPن وأ اقبPش كPلذ نكPي مPل .ةوقPب اهيPلإ ينتمض ،ردابPملا اPنأ نوPكأ اPنأ نPم الدPب يناضتPحال تPعرPسأ
 نوكPي ةPعاPس اهسحPت يتلا ةزPيرغPلا كلPت ىلإ كديعPي ،دوقفPم ٍءفدPب َرPخآً اPساسPحإ ناPك ،ةتPقؤPملا ةيلPستلا
 نأو يتلئاPع هذPه نأ ةوقPب ترعPشو .اهبحPت ةلPئاPعو دPلاو كPل نوكPي ةPعاPسو ،ةقيقPحو قحPب خأ وأ تPخأ كPل
 ينلدابPت ىرPخألا يه تPناPكو .ادPبأ يرPعاشPم ىلع بذPكأ نPكأ مPلو ،ةوقPب برضPي يبلق ناPك ،يتخأ هذPه
 ريPغ ضPماPغ ءيش لPجأل دPسجلا ىلإ دPسجلا جاتحPي ةPعاPس ،اهسفPن ةبيجعPلا ةيPناسPنإلا ةيPصاخPلا كلPت
 ةPحاسPلا يف اPيوPس انسلPجو ،يتفك ىلع ةدPشب طغضPت تPناPك ،يدPي نPم ينتذPخأ .ةرPباعPلا تاظPحللا كلPت
:يل تلاق ،ىرخأ ةرم تيبلل ةيجراخلا

"ليبن باش تنأ ..يدلاول كبح ىلع كركشأ فيك فرعأ ال"
 دPجت نPل كPنأل ،يرابPجإلا تمصلPل ةاPعدPم ءارPطإلا نوكPي اPنايPحأPف ،قلPعأ وأ ،اهيلPع درأ فيPك فرPعأ مPل

:اضيأ لوقت اهتعمسو ..ليق امم لضفأ

 يف اPنروزPي ناPك ةPعاPس ةريثPك تارPم ..يل هبPح قوفPي كPل هبPح ناPك نإ غلاPبأ ال ..ادPج كبحPي يدPلاو"
"..ةنجلا نم تطبه ةمعنك كنع ثدحتي ،كيلع يرطيو كركذتي ناك ايكرت
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:لوقت ،نانحب يدخ ىلع تبرض ،ةقفدتم تلاز ام يتلا اهعومد طسو تمستباو
 يكذ كنكPPPل ،ةايحPPPلا يف ةلPPPيوPPPط تاونPPPس كPPPماPPPمأ ..نسPPPلا ريغPPPص تPPPنأ العPPPف ..كيPPPف يذPPPلا رPPPسلا اPPPم"

"تنأ نوكت نأ بحتو طيشنو
 نأ دPيرPت تPناPك ،ةلPئاعPلا دنPع ثراوتPم ءيشلا كPلذ نأ ودبPي ،اPهدPلاو لثPم ةمكPح ضيفPت اهPنأPب ترعPش

 نأ ذنPPPم تاPPPعاسPPPلا بلPPPغأ ةتPPPماPPPص يهو اهPPPل عمسي نمPPPع ثحبPPPت تPPPناPPPك لPPPه ..ادPPPج ريثكPPPلا يعم يكحت
 يرورضPPلا نPPم نوكPPي ال دPPق ليPPصافتPPب يل ضفضفتPPل قحPPب ينتبحأ دPPق تPPناPPك اهPPنأ مأ ؟انPPه ىلإ تPPمدPPق
 سمPPPخب اهنPPPم ربPPPكأ وPPPه ،العPPPف هتبPPPحأ اهPPPنأل طرقPPPلا اذ تPPPجوزPPPت اهPPPنإ يل تPPPلاPPPق .ىلوألا ةلPPPهوPPPلا نPPPم اهPPPلوPPPق
 هعPPم ةرايسPPلاPPب اPPهذPPخأPPي ناPPك ..نيPPترواجتPPم نيتPPيانPPب يف ..اهPPمأ لPPهأل راPPج نكسPPي ناPPك ..ابPPيرقPPت تاونPPس
 ةPPياكحPPلا ..امهتPPقالPPع تروطPPت نأ دعPPب كPPلذ ثدPPح ..اهPPب لمعPPت يتلا ةفيحصPPلاPPب اهبتكPPم ىلإ قPPيرطPPلا يف
 حرPجلا قمPع تفشتPكا تاونسPلاو ماPيألا عم نكPل ..ةPقالعPلا تقمعPتو ..اتPفراعPت نيتلPئاعPلا نأ مهPملا ..ةلPيوPط
 ،هتلPPPPئاPPPPع دنPPPPع ثراوتPPPPمو صعتPPPPسم يباصPPPPع ضرPPPPم نPPPPم يناعPPPPي هPPPPنإ ناوألا تاوPPPPف دعPPPPب هيPPPPف تعPPPPقو يذPPPPلا
 نأ نود عوPمدPلا نPم دPيزPملا فرذPت يهو يل تPلاPق .ةPلاحPلا هذPه نPم نوPناعPي مهلPك هPتوPخأو هدPلاوو هPتدPلاوPف
:يتفك نع اهدي عفرت

 ال ترPص ..ثدPحي نأ اذPهل سيPل ..تاونسPلا هذPه لPك دعPب عجارتPلا بعPص ناPكو ..قحPب هتببPحأ دقPل"
 ..هعPم ريبكPلا يفطاعتPل ةاPعدPم ..ىرPخأل ةرPم نPم هPباتنPي يذPلا هPضرPم راPصو ..هPنود شيPعأ نأ عيطتPسا
 نPم نوجPعزنPي ال اذPهلو ..كPلذ نوPفرعPي هنPم نوPبرقPملا هؤاPقدPصأ ..ادPج ليمPجو ساسPحو قيPقر ناسPنإ وPه
"هتافرصت

:اهتلأس

"؟كلذ يتمع فرعت له"
:تلاق

"هنم ةجعزنم نوكت دق اذهل ..وه الو انأ ال ..ائيش انع فرعت ال يه ..ال"
:اهتلأس

"؟يعم لعف اذام نيفرعتأ ..هنم بضغأ الأ كلذ ينعي"

 ..كمتPPPPش لPPPPه ..كهPPPPجو يف قصPPPPب لPPPPه ..ثدPPPPح اذاPPPPم ..ءيش يأ لعفPPPPي نأ نكمPPPPي هنكPPPPل ..فرPPPPعأ ال"
"..الثم

"لحملا رداغأ انأو اسدسم لمحي ءاج ..لتقلاب يندده دقل ..ال"
:ةحضوم يل تلاق ،لبق نم كلذ ثدحي مل امك كحضت اهتيأر ،كحض ةبون يف تلخد

 ..دارأ نPPPم هPPPب ددPPPهيو تPPPقوPPPلا بلPPPغأ هعPPPم هلمPPPحي وPPPه ..ةدPPPحاو ةPPPصاPPPصر الو هيPPPف سيPPPل سدPPPسملا اذPPPه"
"اهيناعي يتلا ةلاحلا اهنإ ..هنم غراف ءاعدإ اذه ..ةضوعب لتق ىلع ردقي ال وه ينقدص
"؟ادحأ لتقي نلأ ؟دانزلا ىلع طغضي نلأ ..ةصاصر كانه نأ ول اذام نكل"
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:تدر ،اليلق تقرطأ
 اذاPPPم دPPPهاPPPش ..ريخPPPب نآلا تPPPنأ مهPPPملا ..افلتخPPPم عضوPPPلا نوكيPPPس اهتPPPعاPPPس ..كPPPلذ ثدPPPحي نأ نكمPPPم"
"..كل يبأ بحو كتصق فرعيو ..ادج كبحي وه ينقدص ..دغلا يف كعم لعفيس

"اريثك يمع متشي هنكل"
 هPيدPل ..اPمامPت عضوPلا مهفتPي يدPلاو نأ ريPغ ..كPلذ لعفPي وPه ..يبأ اPنروزPي اPمدنPع ىتح ..هتPلاPح هذPه"

"هنم ينعلتقيل يتأي يبأ نأ فوخت
:لمكت

 لعجPت ،هللا ردPق ال ةذبحPم ريPغ ةجيتPن يأ يف اببPس نوكPي دPق اذPه نأو ضPيرPم هPنأ اديPج فرعPي وPه"
"ثدحت نل ارومأ مهوتي اعبط وه ..هدض ام ءيشب كرحتي يبأ

"..؟ةيسفن ةدايع ..ام اجالع ابرجت ملأ نكلو"
 لوقPPPPي امPPPPك يئاهنPPPPلا ءافشPPPPلا نأ ريPPPPغ ..يضاPPPPملا نPPPPع اريثPPPPك تلPPPPق ةPPPPلاحPPPPلا ..نينPPPPس ذنPPPPم جلاعتPPPPي وPPPPه"

 نأ هPPPلاعPPPفأ الو هتPPPكرPPPح ديقPPPن ال نأPPPب يصوPPPي وPPPه ..تPPPقوPPPلا نPPPم دPPPيزPPPملا ىلإ جاتحPPPي هيلPPPع فرPPPشملا بيبطPPPلا
"لفط لثم فرصتي هكرتن

"؟هرومأ يف نيلخدتت الو بهذ نيأ الو ءاج نيأ هنيلأست ال تنأ اذهلأ"
"ادج هيف ركفأ ..اريثك هيف ركفأ ينأ ريغ ..كلذ ابيرقت"
 كلPت يف ،يبغ فرصPت يأPب تمPق اPم اذإ ائطPخم نوPكأPس تنPك يننإ يسفنل تلPق تاظPحللا كلPت يف

 ةأرPملاPف ..ةPبوجPعأPب تربPع يننأ هللا دمPحأ ..يلع بلقنPت ةPثراPك نوكتPس ةجيتنPلا تPناPك ،ةيPناوهشPلا ةظPحللا
 خأPPPك اهPPPل ةلمكPPPم ةروPPPص يف ىرPPPت يه ..ةفلتخPPPم ةقPPPيرطPPPب نكPPPلو اضPPPيأ ينبحت يهو ،ادPPPج اهPPPجوز بحPPPت
 نPع يلاPخ ةPجوز ينتملك يذPلا مويPلا كPلذ ذنPم يتماPسوPب بجعPم يننأ وPل ىتح ،يناوهPش نPئاكPك سيPلو
 اPPPPنأ ..ءاسنPPPPلا نتPPPPفأ نأ نكمPPPPي يننأ ريPPPPغ ،اليلPPPPق رPPPPهظلا سوقPPPPمو جرPPPPعأ يننأ حيحص ..ليمPPPPجلا يهجو
.يسفن نع كلذ فرعأ

 يه تPPPناPPPك ،حابصPPPلا يف ينرظتنPPPي ريثPPPك لمPPPعو تPPPقوPPPلا رPPPخأPPPت دقPPPف ،مونPPPلا ىلإ باPPPهذلPPPل اهتPPPنذأتPPPسأ
 تPعرPسأو ..رPخآ ءيش يأ يف ركPفأ نأ نود ،ريثPملا اهسملمPب تPسسحأ ..يدPخ ىلع ةلبPق تعبPط يتلا
 نأ وPPPل تينمPPPت ..يمالPPPحأو يتظقي نيPPPب اPPPم ليلPPPلا لاوPPPط اهيPPPف ركPPPفأ اPPPنأو ،لابPPPلا ئداPPPه ماPPPنأ يتفرPPPغ ىلإ
 اههPPجو عيطاقPPت نPPم ذPPخأPPتو ،اPPم لكشPPب اههبPPشت ،اهتلPPكاPPش ىلع نوكPPت بيغPPلا ملPPع يف ةPPمداقPPلا يتجوز
 يف تظقيتPPسا نأ ىلإ ينقرافPPت ال اهPPتروPPص تPPناPPك .يلاPPصوأ يف ترPPس يتلا اهPPحور نPPمو اهينيPPع نPPمو
 مPPل ائيPPش نأPPك ينايPPحو يوحPPن رظPPن ،بءاثتPPي وPPهو ةPPلاصPPلا فصتنPPم يف افPPقاو طرقPPلا اذ دPPجأل حابصPPلا
 اهPPPفرعPPPت يه ،ةنيعPPPم ةيسفPPPن ةلكشPPPم نPPPم يناعPPPي وPPPه العPPPف ،قPPPح ىلع هتPPPجوز نإ تلPPPق ،سPPPمأ ليPPPل ثدPPPحي
.اهنوع يف هللا ناك ،اهتقالع ريدتو هعم لماعتت نأ ىلع ةرداق اذهل ،اديج
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 كPPPPPPPلذ يفو ..نينيعPPPPPPPلا ضمغPPPPPPPم هبPPPPPPPش ناPPPPPPPك ،لمعPPPPPPPلا ىلإ يقيرPPPPPPPط ذPPPPPPPختا نأ لبPPPPPPPق ،يمع ىلع تررPPPPPPPم
 ،دلبPPلا يف ثدPPحي ادPPيدPPج اضPPماPPغ ائيPPش نأ ودبPPي ،مارPPي اPPم ىلع تPPسيل لاوPPحألا تPPناPPك رPPكابPPلا حابصPPلا
 ةبيتPPك نأو ةريبكPPلا ةنPPيدPPملا يف عاPPضوألا ىلع شيجPPلا نPPم ليصPPف ةرطيPPس نPPع نوسPPماهتPPي سانPPلا ناPPك
 لPك يف نPيرPشتنم ركسعPلا ناPك ،اقPباPس هيلPع ناPك اPم ىلإ عضوPلا ديعPت يكل ةديعبPلا ميPلاPقألا نPم ةPمداPق
 دعPPب اليPPل تيبلPPل يتدوPPع دنعPPف ،لكشPPلا اذPPهبو اوعمPPجت ىتم ،عراوشPPلا تأبPPع دPPق تاPPباPPبدو ،ابPPيرقPPت ناكPPم
 ىلع ةرPPثانتPPملا ءاوPPضألا ىوسPPل رPPثأ الو ةPPئداPPه عراوشPPلا تPPناPPك ،ضرألا ىلع ايPPمرPPم طرقPPلا اذ تPPكرPPت نأ
 روPPPPمألا ىلع رطيسPPPPي يكل ةظPPPPحل يأ يف زفقPPPPي نأ شيجلPPPPل دPPPPبال ،انPPPPه ةايحPPPPلا ةعيبPPPPط اهنكPPPPل .تلفPPPPسألا
 .ملظم قفن يف تلخد دق دالبلا نأو مع دق داسفلا نأ ةجحب

 يشمأ الPPPPجار تيبPPPPلا ىلإ تدPPPPعو ،نPPPPيرPPPPهنلا نرقPPPPم راوجPPPPب يناثPPPPلا انلPPPPحم ىلإ لPPPPصأ نأ عطتPPPPسا مPPPPل
 ،راتPPPمأ ىوPPPس اهنيPPPب لصفPPPي ال ،اهPPPل دPPPع ال ةريثPPPك شيتفتPPPلا طاقPPPن تPPPناPPPك ،تكهPPPنأ ىتح ةلPPPيوPPPط تاPPPفاسPPPمل
 رPPPPماوألا نوردصPPPPي يذPPPPلا شيجPPPPلا طابضPPPPل لاثتPPPPمالا مرتحPPPPي ال نPPPPم لPPPPك هاجPPPPتا ةPPPPبوصPPPPم قدانبPPPPلا تPPPPناPPPPكو
 تلPصو اPمدنPعو .رمPن دلPج ةلPكاPش ىلع ةطقنPملاو رضPخألا نولPلا تاذ ةيPلاعPلا مهPتارايPس ىلع نPم دونجلPل
:ينربخي وهو ايلاع زفقو ،ةلاصلا يف ةريغصلا نويزفلتلا ةشاش مامأ سلجي طرقلا وذ ناك تيبلا

"كوربم فلأ ..مكدالب يف ةطلسلا ىلع ىلوتسي ديدج لارنج"
 ىلإ لارنPج ةPطرو نPم جرPخن نحPنو لالقتPسالا ذنPم ،اPندالPب هPتدوعPت اPم اذPه ةPبارPغ ال هPل لوPقأ نأ تدPك

:هتلأس ..رخآ

"؟همسا نم"

 تاركPن نوPنوكPي ةPشاشPلاو ةصنPملا ىلع ةأجPف نورPهظي نPيذPلا نأل ،امهPم سيPل مPسالا نأ كردأ تنPكو
 طرقPPPPلا يذ توPPPPص يل ىعادPPPPتو ..ملعPPPPي دPPPPحأ ال نوPPPPتأPPPPي نPPPPيأ نPPPPم ،اقلطPPPPم مهPPPPفرعPPPPي دPPPPحأ ال ،يضاPPPPملا يف
 ،طبضPPلاPPب نوPPلوقPPي اذاPPم زييمPPت بعصPPي ،رواجPPملا عراشPPلا يف تاPPفاتPPهو جيجض توPPص اPPقرتخPPم ينربخPPي
:ىهتنا دق عراوشلل ركسعلا راصح نأ ودبي

"مسالا اذهب نويزفلتلا يف هومدق دقل ..حراجلا رقصلاب هنوبقلي"

"يقيقحلا همسا اوركذي مل ينعت"

"حراجلا رقصلا ةظفل رركت تناك ةعيذملا نكل ..زكرأ مل هوركذ امبر"
 اPPPصاخPPPشأ ىرPPPن وأ ءامPPPسأPPPب عمسن اPPPنايPPPحأ ..لبPPPق نPPPم هPPPب تعمPPPس امPPPنأPPPك ..مPPPسالا اذPPPه يل ىعادPPPت

 نPئاPبزPلا دPحأ وPه لPه ..مPسالا اذPهل يعامPس نPم دPكأتPم اPنأ لPه ..لبPق نPم هPب اPنررPم دPق كPلذ نأ دقتعPنو
 تايمPك نوذPخأPيو ،ءاسPملا نPم يناثPلا فصنPلا يف انلPحم ىلإ نوPتأPي يذPلا شيجPلا طابPض نPم نيPقوPمرPملا
 ةجيتPن ىلإ لوPصوPلا عطتPسا مPل .ىرPخأ لايPل دعPب نودوعPي مPث ةمتعPلا يف نووطنPي مPث ،ماعطPلا نPم ةريبPك
 سانPPلا نPPم دPPيدعلPPل نكميPPف ..هPPل ساPPسأ ال ،ينهذ يف مPPهو درPPجم اهPPنأ ىلع ةPPلأسPPملا تمسPPحو ،ةددPPحم
 .حراجلا رقصلا بقل مهيلع قلطي نأ
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 ةPموكحPلا يف اكPيرPش نوكيPس هPنأ وأ هدلPب يف ثدPح يركسعPلا بالقPنالا نأPك اجهتبPم طرقPلا وذ ناPك
 اPPPياقPPPب نPPPم اصPPPع لمPPPحي هانPPPيأر مPPPث ،ةيPPPجراخPPPلا ةPPPحاسPPPلا ىلإ هتPPPجوزو اPPPنأ انPPPماPPPمأ نPPPم برPPPهو ،ةدPPPيدPPPجلا
 برتقPPPي هPPPتوPPPص عمسنل عراشPPPلا ىلإ اهPPPب عرPPPسيو ،تيبPPPلا ةPPPباوPPPب راوPPPج ةطPPPقاستPPPملا مينPPPلا راجPPPشأ ناقيPPPس
 ذPفاونPلا جاPجز لالPخ نPم نيحPضاو اوPناPك ،انPماPمأ نPم ربعPت تPناPك يتلا ريPهامPجلا عم فتPهي وPهو ىأنPيو
 ةنPPPبا ترظPPPن .هابجPPPلا ىلع تاراPPPش نوطPPPبرPPPيو ةPPPنولPPPم اPPPمالPPPعأ نولمPPPحيو ،مهضعPPPب نوقPPPباسPPPي ،ةPPPلاصPPPلا يف
:يل تلاق ،جاهتبالاب فلغملا بجعتلا ىلع ةلالد اهسأر كرحت يهو يهاجتاب يمع

"ريغتي نلو ريغتي ال اذكه وه"
:يل تلاق اليلق تتمص

"يبتك دحأ يف موي تاذ اهنع بتكأس ..مكدالب يف ةيخيرات ةظحل هذه مهملا"

:ةذفانلا دنع يراوج فقتل ينم برتقت يهو ينتلأسو
"؟كتصق يوري كنع اباتك بتكأ نأ بحت له"

 اذPPه تببPPحأ ،اهنPPم ثعبنPPت ليمPPج حاوPPف رطPPع ةحPPئار تPPناPPك ..يب قصتلPPت داكPPت اهتPPيأر ،ءارولPPل ترظPPن
 اهPPPل تربPPPعو ..يه هتمPPPسأ امPPPك يخيراتPPPلا مويPPPلا اذPPPهل زPPPمرPPPك يترPPPكاذ يف ،يدنPPPع قلعتPPPم راPPPص ،رطعPPPلا
 .اريثPPPك صصقPPPلا ىورPPPت يتلا بتكPPPلا يف مهPPPفأ ال يننأ وPPPل ىتح اهPPPتركفPPPب يباجPPPعإ نPPPع يهجو حمالمPPPب
 ،طرقPPPلا يذ ةدوPPPع ترPPPخأPPPتو ءاسPPPملا ىتح ةرمتPPPسم حارPPPفألا تPPPناPPPك ..لمPPPع نود اعبPPPط مويPPPلا كPPPلذ ىضمو
 يف اديPPحو يمع ناPPك .ببPPس نود بيغتPPت اPPم رداPPن يه ،تبPPهذ نPPيأ فرعPPن مPPل يتلا يتمع ترPPخأPPت امPPك
.اديور ضفخني مث هتحك توص عفتري هتفرغ

 رظPPPPح تنلPPPPعأ ةدPPPPيدPPPPجلا ةطلPPPPسلا نأل ،تدمPPPPخ دPPPPق عراوشPPPPلا تPPPPناPPPPك ..يناثPPPPلا مويPPPPلا رPPPPجف لولPPPPح لبPPPPق
 ةكPPPيرألا ىلع قيمPPPع مونPPPل ملستPPPساو اكهنPPPم داPPPع دPPPق طرقPPPلا وذ ناPPPك لPPPقأ وأ ةPPPعاسPPPب كPPPلذ لبPPPقو .لاوجتPPPلا
 نPPPPم اجPPPPن دPPPPق يمع ناPPPPك ةرPPPPملا هذPPPPه ،دPPPPيدPPPPجلا لارنجPPPPلا ىلع ةلPPPPصاوتPPPPملا تانعلPPPPلاPPPPب يقلي وPPPPهو ةPPPPلاصPPPPلاPPPPب
 ملكتPPت نأ نود ،اهيلPPع اهتقلPPغأو ،اهتPPفرPPغ لوPPخدPPل تPPعرPPسأو ةكهنPPم تPPناPPك ،يتمع ترPPهظ هدعPPبو .همPPئاتPPش
 رادو ،رظتنPن نأ انيلPع ناPكو .طبضPلاPب يرPجي اPم ةنPبالاو اPنأ مهفPن مPل .ةيحتPلا ءاقPلإPب طقPف تفتPكا ،انعPم
 نPPPم خياشPPPملا ءالؤPPPه دPPPحأ دنPPPع ءاود نPPPع ثحبPPPت امPPPبر ،يمع ضرمPPPب طبPPPترPPPم دPPPبال اذPPPه اهPPPبايPPPغ نأ يلابPPPب
 يئالPPلا ءاسنPPلا كلPPت نPPم ةدPPحاوPPب نيعتPPست يه امPPبر وأ ،ءافشPPلا ىلع مهPPتاردقPPب نPPمؤPPت يه ،نPPيدPPلا لاPPجر
 ضرPPم نأشPPب تاPPجالعPPلا هذPPه ىودPPجل تحَّمPـPل نأ قبPPس دقPPف ،ةيبيغPPلا روPPمألا نأشPPب نهPPتاربPPخ يف دقتعPPت
.يمع

 ،ةPPغرفتPPم روPPمأ يف رPPماستPPن ةPPلاصPPلا يف ةنPPبالاو اPPنأ نيPPسلاPPج ،دعPPب منPPن مPPل انPPكو ،ليلPPلا فصتنPPم لبPPق
 ،سلPPجأ نأ ينم تبلPPط .بابPPلا قلغPPتو ينلPPخدتPPل اهيPPلإ تبPPهذو .اهتPPفرPPغ يف اهيPPتآ نأPPب ةمعPPلا ّيلع تداPPن
:يل تلاقو

"كوبأ هيناعي ام لهجت كنظأ ال"
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:اهتبجأ ،اهيلع بذكأل نكأ مل
"ينربخأ بيبطلا ..فرعأ انأ"

:تلاق ،ركفت امب نهكتلا يننكمي ال ،اليلق تتمص
 ةديPPس ىلإ ترPPفاPPس دقPPل ..هديفPPي نأ نكمPPي ءاود نPPع ثحبPPلا يف نيPPموPPي تقفPPنأ اPPنأ ..لاPPح ةPPيأ ىلع"

"توملا نم نيريثكلا تذقنأ اهنإ نولوقي ..لامشلا يف كانه
"؟ءاودلاب تدع لهو"
"؟هيلع لصحتنس نيأ نم فرعأ ال ..اريثك الام بلطت يه ..ادبأ ال"
"لاملا انيدل ..؟طبضلاب ديرت مك"
 ىلع نوشيعتPPي نPPيذPPلا سانPPلا ءالؤهPPب يتقث مدPPعو ..يتمع ةركفPPب يتعانPPق مدPPع مPPغر كPPلذ لوPPقأ تنPPك

 هؤافPPPش بعصPPPي ءابPPPطألا ريPPPياعمPPPبو يمع نأ اهPPPل لوPPPقأ نأ يناكPPPمإPPPب ناPPPك ..اديPPPج كPPPلذ ملPPPعأ ..عادPPPخلا
 نPل اهPنأ ريPغ ..لاPملاو تPقولPل دPيدبPتو لPطاPب الإ سيPل كPلذ ىوPس اPم ،هللا هPل وPعدPنو ربصPن نأ طقPف انيلPعو
 نأ نظPPPPPت امPPPPPبر ..يمع ءافPPPPPش يف بPPPPPغرأ ال يننأ يف كشPPPPPلا اهلPPPPPخدPPPPPي دPPPPPقو ..هيPPPPPف ركفPPPPPت اPPPPPم ريغPPPPPب عنتقت
 ..يبلق لخد عمطلا

"يدلو اي ..ادج ريثك ..ريثك"
 لPPحملاPPب لمعPPلا نPPم لPPماPPك ماPPع يف هلصحPPن اPPم مPPجح قوفPPي داكPPي ادPPج اريبPPك امPPقر ناPPك غلبملاPPب تقطPPن

 تظPPPحال دPPPقو ..يسفن تكPPPلامPPPتو ..بذPPPكو عشج هPPPنإ ،يقطنم ريPPPغ اذPPPه ال اهPPPل لوPPPقأ نأ تدPPPكو ..مPPPيدقPPPلا
:تلاقف ،يهجو ريباعت ريغت يه

"كابأ وأ لاملا رسخن امإ نكلو ..غلبملاب أجافتتس تنك كنأ فرعأ"
 عانPPPقإلPPPل ةPPPلواحPPPم ةPPPيأ يف اهعPPPم يضملل لاجPPPم الو ،لوقPPPت امPPPب حضاوو ريبPPPك دPPPح ىلإ ةنPPPمؤPPPم تPPPناPPPك

:لاؤس يل ردب ..ةلوهسب ينثنت ال رومألا هذه يف يهف ،اساسأ هب موقت ام ىودج مدعب

"؟انل همدقت فوس يذلا ءاودلا ةعيبط نع ةديسلا كلت كتثدح له"
 اهسفنPPب يه يتأPPت فوPPس اPPهدعPPبو ..الوأ لاPPملا رضحPPي نأ ىوPPس مالPPك يأPPب ءالدإلا تضPPفر يه ال"

 كPل لوقPي امPك ةPعداخPم اهPنأ وPل رظPنأ ..ءافشPلا ققحتPي نأ ىلإ ماPيأ ةدعPل ىقبتPس ..جالعPلا ىلع فرPشتل
 كتيلقPع فرPعأ ..اهسفنPب رضحتPس اهPنإ تPلاPق اPملو هPمادختPسا ةقPيرPط تPحرPشو ءاودPلا انPل تPمدقPل كنPهذ
"رومألا هذهب فرتعت ال كيبأ لثم كنأ

 هذPPهب نPPمؤPPي ال وهPPف هتPPمرPPب عوPPضوPPملا ضPPفرPPل ريشتPPسا وPPلو يغبني امPPك يمع ناPPك وPPل العPPفو ..قلPPعأ مPPل
:اهتبجأو ..ادبأ رومألا

"..نكل ..هلعفن فوس هتيفاعل يبأ ديعي ام لك ..ليصافتلا هذهب قلعتي ال رمألا"
:ءودهب ينتعطاق



   125

 انPPل ىقبي لPPقألا ىلع ..نيلPPحملا دPPحأ انعPPب انPPنأ وPPل ىتح ..غلبملا اذPPه انPPيدPPل سيPPل هPPنأ فرPPعأ ..لاPPملا"
"..دحاو

:ةريغص ةلهول ريكفت دعب اهتبجأ

 انPPل مدقPPيو نييPPسايسPPلا دPPحأل نيلPPحملا نPPهرأ نأ يننكمي ناPPك ..نآلا حلصي نPPل هنكPPل ..هآ لPPح يدPPل"
 ..كPPلذ دقتPPعا ..نوعPPلا انPPل نوPPمدقيPPس اوPPناPPك نPPم ضعPPب فرPPعأ ..ددPPحم نPPمز يف هديعPPن نأ لPPباقPPم لاPPملا
 نPPمو ىقبيس نPPم ..عيمPPجلا عاPPضوأ نPPم نPPيدPPكأتPPم انسPPل ..ءيش لPPك كPPبرأ نآلا دلبPPلا يف عضوPPلا نكPPل

"فورظلا هذه لثم يف نوعلا مدقي دحأ ال ؟لوزيس

 يه كونبPPلا نأل ..ةبعPPص لولPPحلا ةPPفاPPك حبصت فورظPPلا هذPPه لثPPم يفو ..اPPجرPPح تيPPقوتPPلا ناPPك العPPف
 لPك ةصPح دPيدPحتو ةلمعلPل رييغPت ضرPف عم ..لوألا مويPلا ذنPم اهPنأشPب ةددPشم اPماكPحأ تردPص ىرPخألا
 عيبن نأ ىوPPPس هيPPPف ركفPPPن ريPPPخأ لPPPح نPPPم نكPPPي مPPPلو ..كنبPPPلا نPPPم هPPPجرPPPخي نأ نكمPPPي يذPPPلا لاPPPملا نPPPم درPPPف
 ةقشPPل لقتنPPنو تPPقو عرPPسأPPبو رتPPشم نPPع ثحبPPن نأ ..هاوPPس لPPح ال ..يتمع هPPب تءاPPج يذPPلا لPPحلا ،تيبPPلا

 لPPPPPPحلا وPPPPPPه اذPPPPPPه نأ يتمعو اPPPPPPنأ انقفPPPPPPتاو ..الوعفPPPPPPم ناPPPPPPك ارPPPPPPمأ هللا يضقي نأ ىلإ ،راجPPPPPPيإلاPPPPPPب ةريغPPPPPPص
:يتمعل تلق ،عرسأ لح ينهذل ردبو ،يرتشملا كلذ نع ثحبلاب اعيرس ادبأ نأب ينتجرو ..ريخألا

"؟ةرشابم تيبلا ذخأت نأب يه لبقت له"

:تدر ،بقرتلاو قيضلا نم اهيلع ودبي ام مغر تمستبا
 دPPPيرPPPت ال يهف ،تضPPPفر اهنكPPPل ،افلPPPس اهيلPPPع هتPPPضرPPPعو يدنPPPع حرتقPPPملا اذPPPه ناPPPك ..يكذ كPPPنأ فرPPPعأ"
"طقف لاملا ىوس

"..عيبلا يف ركفأ نأ ّيلع نذإ"
 غلبم هPيدPل دPحأ الPف ،لPشفلاPب تءاPب يتالواحPم نكPل ..تيبPلا عيبأ يكل يعسوPب اPم تلعPف نيPموPي لاوطPل

 نأ امPك ،كونبPلا نPم ةلمعPلا جورPخ ىلع دييقتPلاو ةدPيدPجلا ةطلPسلا اهتPضرPف يتلا فورظPلا لPظ يف فاPك
 ..لمعPلا أدبتPل اهنPم دPكأتPتو اهبPسحت اPقاروأ دPيرPت ،اكيPش لبقPت نPل اهPنأ اضPيأ ةديسPلا طورPش نمPض نPم
 نPPPPPئاPPPPPبزPPPPPلا نPPPPPم نينPPPPPثا نأ حيحص ..لعفPPPPPلاPPPPPب نPPPPPيرتPPPPPشم تدPPPPPجو يننأ ينعت يفاكPPPPPلا لاPPPPPملا هPPPPPيدPPPPPل دPPPPPحأ ال
 امPبر مهPنأل ،عيبلا ةركPف ءارو ببPسلا اوPفرعPي نأ نود اعبPط ءارPشلا يف اوبPغر معPلا ءاPقدPصأو نيPمرتحPملا
 اذPه اولبقPي نPلو هتقPيرطPب نوركفPي مهPنأ فرPعأ .نوريPخ ساPنأ دPجوPي كانPه لازPي الPف ،اوPضرتPعال اوملPع وPل
 .اهعانقإل ليبس نم سيل ،يتمع عم لعفأ اذام نكل ،حضاولا زازتبالا

 يه ،ةمعPPلا ةيPPصوPPت ىلع ءانPPب اPPهربPPخأل نPPكأ مPPلو ،ثدPPحي اPPم ةمPPث نأ رPPمألاPPب تPPسحأ دPPق ةنPPبالا تPPناPPك
 رظPPح تاPPعاPPس ببPPسب ماPPيألا هذPPه يف فPPقوتPPم هبPPش لمعPPلا نأ مPPغر تيبPPلا نPPع لPPيوطPPلا يبايغPPب ترعPPش
 وPPPل امPPPك ،مارPPPي اPPPم ىلع تPPPسيل يعيطاقPPPتو يهجو ريPPPباعPPPت نأ تظPPPحال دPPPبال اهPPPنأ امPPPك ،ةلPPPيوطPPPلا لاوجتPPPلا
 اPPم يعزانPPتو يتلاPPح صوصخPPب يقيقح اذPPه ناPPكو .كPPسامPPتأ نأ لواPPحأو ،اسPPئاPPي وأ انPPيزPPح ودPPبأ يننأ
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 عيب يف يتمعل ةيPنونجPلا ةبPغرPلا هذPه نيPبو ،دPجب الPح كانPه نأ وPل ،ناPك لكPش يأPب يمع ىفشي نأ نيPب
 .تيبلا

:يتمعل تلق يناثلا ءاسملا يف

"لعفأ اذام فرعأ ال ..قفألا يف حولي لح دجوي ال"
:ةبضاغ ةجهلب يل تلاق ،ةقياضتم يوحن ترظن

"؟يرقبع كنأو كنأشب هحدم نيأ ..هجالعل لاملا رفوت فيك فرعت ال تنأو تومي كوبأ"
 رPخآلا اPنأو ،زPجعو مPلأ نPم هشيعPت اPم لPخاد نPم ملكتPتو فرصتPت اهPنأ فرPعأ ،اهنPم بضPغأل نPكأ مPل

 نأ تازPPجعملل نكمPPي ..لاقPPي امPPك ةPPيوامPPس ةزPPجعم ثدPPحت نأ الإ يدنPPع لPPح نPPم سيPPل ..زPPجعلاPPب رعPPشأ
 رعشPPPPPيو تالكشPPPPPملا لPPPPPك لPPPPPحنت اهتPPPPPعاPPPPPسو ..تارPPPPPم يمع لوقPPPPPي امPPPPPك ،رمعPPPPPلا يف ةدPPPPPحاو ةرPPPPPمل وPPPPPلو نوكPPPPPت
 قرطPPب لولPPحلا نPPع مهثحPPبو سانPPلا مPPئازPPعو يرPPشبلا ريكفتPPلا لPPك نPPم ىوPPقأ ردقPPلا نوPPناPPق نأPPب ناسPPنإلا
  .ةلوجع ةيقطنم

 هذPPPه نكPPPلو .ىفتخا مPPPث ،نجسPPPلا نPPPم ينجرPPPخأو زوجعPPPلا يبحاPPPص ءاPPPج ةPPPعاPPPس ةزPPPجعم تPPPثدPPPح ةرPPPم
 ثودPح نPم دPبال .مداPق لPحلا نأPب يل شوPشوPي يبلق ناPك كPلذ مPغر .قPفألا ءارو حولPي اPم ةمPث ودبPي ال ةرPملا
 كPPPلذ نأ وPPPل ىتح ،يل لوقيPPPل ،غاPPPمدPPPلا ىلع اPPPنايPPPحأ لطPPPي يذPPPلا بيجعPPPلا ناطيشPPPلا كPPPلذ زفPPPقو .اPPPم رPPPمأ
 ،ينقحالPPت يتلا ةئيسPPلا ةداعPPلا هذPPه اPPم ،يسفنل تلPPقو .يبر ترفغتPPسا .معPPلا ةPPياهPPن ،توPPملا ناPPك لPPحلا
 لPPPه ىرPPPت .ةجPPPعزPPPملا راكPPPفألا ضعPPPب كرPPPحي يذPPPلا يلPPPخاد لوهجPPPملا ناكPPPملا كPPPلذ يف مكحPPPتأ نأ يل فيPPPك
 وأ تاPمدقPم نودو ةأجPف رارPشأ ىلإ رايPخألا ضعPب لوحPت اPمل الإو .كPلذ دقتPعا .سانPلا لكPل كPلذ ثدPحي
 .ةيقطنم تارربم

 تاعPPPكر عضب يلصأ نأ تررPPPقو .اهلعPPPفأ ينهذ يف ةركPPPف نPPPم ةمPPPث نكPPPي مPPPلو ،قيضPPPلاPPPب ترعPPPش تنPPPك
 ،تيبPلا نPم بPيرقPلا دPجسملا ىلإ تبPهذ لعفPلاPبو ،رPمألا هذPه عم ةجيتنPل لPصأ نأ يف يندPعاسPي هللا َّلPع
 اعPPPPترPPPPم نوريثكPPPPلا هيPPPPف دPPPPجي ثيPPPPح ،قلغPPPPت ال دPPPPجسملا باوPPPPبأ نكPPPPل ،ةنيعPPPPم ةالصPPPPل تيPPPPقوتPPPPلا كPPPPلذ نكPPPPي مPPPPل
 ةالPص يف تلPخدو الإ تأPضوPت نأ اPمو .يلاعPلا فقسPلا نPم ةيPلدتPملا حوارPملا تحPت مونPلاو ليلPلا ةيضقتPل
 يذPPPلا قارغتPPPسالا اذPPPه يسفن يف تدPPPجوأ هللا نوعPPPل يتجاPPPح ،هبتPPPنا مPPPلو اريثPPPك تيلPPPص يننظأ .ةقيمPPPع
 نPPم دPPجسملاPPب روضحPPلا دPPحأ مايPPق عمو ،يدوجPPسو يعوPPكر نيPPبو .طبضPPلاPPب هPPب موPPقأ يذPPلا اPPم هعPPم لPPهجأ
 ةذPفانPلا نPم ابPيرPق يماPمأ كرPحتي انPئاPك تPيأر يننأ يل لاخPي ،تابملPلا نPم ددPع ءافPطإPب ةءاPضإلا ضفPخ
 ةعPكرPلا تيهPنأ نأ اPمو ،يتالPص عطقأ مPل اعبPط .اPمامPت ادPكأتPم تPسل .ال مأ هتPيأر .اPهراوجPب يلصأ يتلا
 ىشالPPتو ،عراشPPلا يف دعتPPبا دPPق ناPPك لPPجر حبPPش دعبPPلا ىلع نPPم سملPPتأل جراخلPPل تPPعرPPه ىتح ،ةيPPناثPPلا
 تأدPبو .ىرPخأ ةرPم رPهظي زوجعPلا ،هسفPن يبحاPص هPنإ ،هPب قاحلPلا ابعPص نوكيPس ثيPح ،مالظPلا طPسو
 .يلPPجأل اهPPب ءاPPج لاPPملاPPب ةأبعPPم ةالخPPم وأ ةبيقPPح كانPPه امPPبرPPل ،انيعPPم ائيPPش يل كرPPت لPPه ،يلوPPح ثحPPبأ
 ةروصPPPلا نأ نيPPPح يف تيبPPPلا ىلإ تدPPPعو .لاPPPم الو ةالخPPPم الو انPPPه ةبيقPPPح الPPPف ،ماPPPهوأ درPPPجم هذPPPه تPPPناPPPك
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 روهظPPPPPب اريPPPPPخ ترشبتPPPPPسا ثيPPPPPح بPPPPPيرPPPPPق جرفPPPPPلا نأPPPPPب ينرمغPPPPPي ليمPPPPPج روعPPPPPش ناPPPPPكو ،ينهذ يف ةخPPPPPسار
.يبحاص

 اسPPلاPPج ناPPك ،طرقPPلا وذ ينآر ،ضفخنPPم توصPPب حكيو هتPPموPPن يف ناPPك يذPPلا ،يمع ىلع لPPطأ اPPنأو
 تبPPهذ اهPPنأ ودبPPي يتلا ،هتPPجوز بتPPك ىدPPحإ تPPناPPك ..باتكPPب اكسمPPم هارأ ةرPPم لوأل ..أرقPPي ةPPلاصPPلا يف
 مPل .لاPع توصPب باتكPلا نPم تارقPف يل أرقPي راPصو ،تPقوPلا ضعبPل هعPم سلPجأ نأPب يناداPن .اركبPم مونلPل
 ضرتفPملا نPم يذPلا ليختPملا لاPملاو زوجعPلا لPجرPلا ةصPقو يرPمأPب الوغشPم تنPك دقPف متPهأ مPلو ،هعPم زPكرأ
 نود اPبولقPم ابPناPج باتكPلا عضوPف ،متPهم ريPغو هعPم تPسل يننأ كPلذ ظPحال دPق ناPك .هيلPع تلصحPت يننأ
:ينلأس ،هقلغي نأ

"؟ينم ابضاغ تلز ام له ..كب ام"

"اهلح لواحأ ةريغص ةلكشم ..ينلغشي رمأ ةمث طقف ..ابضاغ تسل ادبأ ال"
 تمPص دعPب لاPقو ةوقPب يوحPن رظPن هنكPل .ينقلقي اPم ةعيبPط حضوأ وأ هPل حرPشأ نأ يل ناPك اPم اعبPط

:ام رمأ يف ركف هنأك ،ريصق
"؟لاملاب ةقلعتم كتلكشم له ..لاملا اهببس ايندلا لكاشم مظعم"
 هيPPPف تPPPناPPPك يذPPPلا تPPPقوPPPلا يف ،دPPPيدPPPج نPPPم لاؤسPPPلا رركPPPي هتعمPPPسو .يتوكPPPس ىلع تظPPPفاPPPح ،هبPPPجأ مPPPل

 نPم اءزPج ابPلاPغ تعمPس دPقو ،انPماPمأ فقPت تPناPك دقPف .زPكرأ مPل ،تPناPك نPيأو ،نPيأ نPم ،تءاPج دPق يتمع
 ماPيألا كلتPب ينترPكذ ،اPهرPعاشمPب مكحتPلا ىلع ةرداPق ريPغو ،ةبPضاPغو ةرPتوتPم لازPت ال تPناPك ..اننيPب مالكPلا
 ببPPسب كاذتPPقو ينم اهقPPياضPPتو ،نPPيدبPPلا اهيلPPع مدPPقأ يتلا لتقPPلا ةمPPيرPPج ببPPسب لPPحملا قالPPغإ تلPPت يتلا
 .بيرغ يننإ

:ةلئاق ،لفسألا هكفب كسمت داكت يهو طرقلا اذ تهجاو
"..رخآ ءيش ال معن ..لاملاب قلعتي رمألا ..ثنخملا اهيأ لح كيدلأ"
 نPPم حضتي امPPك كPPلذ عقوتPPي مPPل .هPPل اهفPPصو اذPPك ،هPPماPPمأ ةديسPPلا دوPPجوPPب أPPجافPPت دPPقو ،طرقPPلا وذ فPPقو

:ةمعلا ىلع ادر بدأب لاق .هتداع سكعب ةلوجخ تناك يتلا هحمالم
"؟طبضلاب بلطي مك ..رمألا يف دعاسأ نأ يننكمي"

:اهبضغ يف ةدح تداز دقو يتمع تدر

"..وه سيلو بلطأ يذلا انأ ..دعاست"
:انناهذأ يف ةميدقلا هتروص ريغب هب قوثولا نكمي كسامتم لجرك ادب دقو اهل لاق
"؟حيحص ريغ اذه له ..ةلئاعلا نم ءزج انأ ..يدنع قرف ال"

:هيلع تدر ..ءارولل تعجارت ..اليلق جرحلاب يتمع ترعش
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 ةلكشPملا يه اذPه ..ائيPش هلPجأل لمعPن نأ دPبال كمعPب قلعتPي رPمألاو ..ةبعPتو ةكهنPم اPنأ ..ينبا ارذPع"
 دعPPPت مPPPل ..ماPPPيألا هذPPPه يف هيلPPPع لوصحPPPلا بعصPPPي لاPPPملا نأ فرعPPPن ..مكقلقPPPن نأ دPPPيرPPPن نكPPPن مPPPل ..اهتPPPمرPPPب
"يضاملا يف امك ةلهس ةايحلا

:يتمعل لاق ،اهل هبتنأ ةرم لوأل ةيبهذ ةنس اهعم تناب ةماستبا نع فشك

"قالطإلا ىلع اذكه يه ..يتمع اي موي تاذ ةلهس ةايحلا نكت مل"
 بولطPPPPPPملا اPPPPPPم هPPPPPPل حضوأ نأ ينم بلPPPPPPطو ..يتمع نذأتPPPPPPسأ نأ دعPPPPPPب ،ابPPPPPPناPPPPPPج ينذPPPPPPخأ ،يوحPPPPPPن مدقPPPPPPت

 مPل ةصقPلا لPك ةPحارصPب هPل تلPقو .هنPع افلPس يتمع تفشPك دقPف ،هرابPخإ نPم رفPم ةمPث نكPي مPلو .طبضPلاPب
 اهPPPPPحرتقPPPPPت يتلا جالعPPPPPلا نPPPPPم ةقPPPPPيرطPPPPPلا هذPPPPPه ةعPPPPPنامPPPPPم نوكتPPPPPس هلعPPPPPف ةدر نأ عقوPPPPPتأ تنPPPPPك ،ائيPPPPPش بجPPPPPحأ
:يل لاق ،امامت سكعلا ىدبأ هنأ ريغ ..حضاولا لايتحالاب اهفصيس هنأو ..يتمع

 ةطيسPPب قرطPPب اوجPPلوPPع ايPPكرPPت خيراPPت يف رابPPك نيPPطالPPس فرPPعأ ..لضPPفأ لولPPحلا هذPPه نوكPPت اPPنايPPحأ"
"لابلا ىلع رطخت مل

:ةيدجب افيضم رمألا ارصتخم ينعطاقف ،افلس يدارم مهف دقو ،هل حضوأ نأ تدرأ
"؟طبضلاب نوجاتحت مك يل لق"

 ىرأ امPPPك ادPPPج يداPPPع هPPPل ةبPPPسنلاPPPب مPPPقرPPPلاPPPف ..يل ةئPPPجافPPPم هلعPPPف ةدر تPPPناPPPك اضPPPيأو ..مPPPقرPPPلاPPPب هPPPتربPPPخأ
:يل لاق ..يمامأ

"دوعأو ايكرت ىلإ رفاسأس ..غلبملا مكل بترأو ناموي"
 فرصتPPPل بارغتPPPسالا دPPPشأ يف تPPPناPPPك اهPPPنأ الإ ،نجPPPت داكPPPت ةPPPحرPPPف تPPPناPPPك اPPPم ردقPPPب ..يتمع تربPPPخأ

:يل تلاق .لجرلا

"ائطخم هنأشب يريدقت ناك ..ةميق اذ هنظأ تنك ام"
 نPمو ةPلاصPلا يف لورPهت يهو ..اPحرPف يكبت اهتPيأرو ..اPهدPخ ىلع ةلبPق تعبPط نأPب تيفتPكا ،قلPعأ مPل

:لوقت يهو ..اعومسم اليوع ردصت يهو ةوقب اهيلإ هنضتحتل ،طرقلا يذ نع اثحب ةحاسلا ىلإ مث
"ادبأ كتناهإ دصقأ نكأ مل ..يدلو اي ارذع ..يدلو"
 ،ساعنPلا مواقPي وPهو ةPلاصPلا يف ةكPيرألا ىلع طرقPلا وذ دPقرو ..رPجفلا هاجPتاPب اعPيرPس ليلPلا ىضم

 فيPPكو ،هيPPف ريكفتPPلا ديPPعأ اPPنأو هبPPقارأ تنPPك ..مونلPPل ملستPPسا نأ ىلإ اذكPPهو هعPPفرPPي مPPث هنPPم باتكPPلا عقي
 هتعمPس اPم دعPب اميPسال هتPلاحPل ىسأPب رعPشأ تنPك هسفPن تPقوPلا يفو ،ةPيادبPلا يف اديPج هردPقأ مPل يننأ
 ةداتعPPملا همPPئاتPPش ليكPPي أدPPبو الإ مانPPملا يف قرغتPPسا نأ اPPمو .يباصعPPلا هPPضرPPم صوصخPPب هتPPجوز نPPم
 لاقPPي اPPم ديعPPب نPPم عمست تPPناPPك .متPPشلا ةمPPئاقPPل يتمع فاPPضأ ةرPPملا هذPPهو ..يمعل تPPقوPPلا اذPPه لثPPم يف
 مPPل ءاسPPملا اذPPه يف هPPنأ بPPيرغPPلا .ابيPPط نوكيPPس اظقيتPPسم نوكPPي ةPPعاPPس لPPجرPPلا نأ مهPPملاPPف ،كحضPPت يهو
.لمث ريغ هنأل امبرل هتداع هذه نكت مل ،ادبأ نخدي هرأ
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 الو .ادPغ الو مويPلا يرPجي يذPلا اPم مهفPي نأ نكمPي يدPلو اPي دPحأ ال ..ةضPماغPلا ةيهPلإلا رادPقألا يه
 ىلإ ةريهظPPPلا يف رPPPفاPPPسو هدPPPعوPPPب ىفوأ دPPPق طرقPPPلا وذ ناPPPك .انعPPPم فرصتPPPت نأ ةايحلPPPل فيPPPك مهفPPPي دPPPحأ
 وPل ىتح ،ءادعPس نوكPن نأ يف مPهاسيPس هPنأ ةPحرPف تدPبو ،هنPم رPمألاPب تملPع دPق هتPجوز تPناPكو ..ايPكرPت
 هPنأ ىرPت تPناPك اهPنأ ريPغ ،لايتPحا هPنأ ىلع عوPضوPملا يف ينتPشقاPنو ،يتمع ةركفPب ةعنتقPم نكPت مPل اهPنأ
 ريPغ ودبPت دPق يتلا ءايPشألا ىتح برPجي نأ هيلPع ناسPنإلا نأل ،هيلPع مادPقإلا نPم دPبالPف لPمأ ةمPث ماد اPم
 .انل هئبخي ردقلا ناك ام ثدحيل .رخآو .موي ىضم ام ناعرسو .ىودج تاذ

 دقPPPف ،طرقPPPلا يذ ةورPPPث نوكPPPت مPPPك يف ركPPPفأ ،دPPPيدPPPجلا لPPPحملل تPPPجرPPPخ دPPPق تنPPPك ،يلاتPPPلا حابصPPPلا يف
 مPجحب كPلذ يف ركPفأ .بارتPلا لثPم مPهدنPع بPهذPلاPف نيPيالPملاو نيPيالPملا كلمPت ةلPئاPع نPم هPنإ هتPجوز هنPع تPلاPق
 ،ءاPPيرPPثأ انPPنأ نظPPنو ةلPPيوPPط تاونPPس ذنPPم لمعPPن يمعو اPPنأPPف ،ةايحPPلا يف حاجنPPلاو دكPPلا سايقPPمو ةPPقرافPPملا
 يرثPPPPلاPPPPف ..يرPPPPشبلا عشجلا ..ماPPPPقرألا ةهPPPPجاوPPPPم نPPPPع ءافعPPPPض انPPPPنأ هيPPPPف فشتكPPPPن طيسPPPPب فPPPPقوPPPPم رPPPPهظيل
 ؟ءارثPلا اذPه سانPلا ءالؤPه عنصي فيPك ..ءيش لPك لعPف ىلع ..ةهPجاوPملا كلPت ىلع ارداPق نوكPي يقيقحلا
 ةرPPم جرPPعألا نأ ترPPكذPPت نكPPل ..لمعPPلا مPPث لمعPPلا ريPPغ هولعفPPي نأ نكمPPي يذPPلا اPPم ؟ينلغشي لاؤسPPلا ناPPك
 سانPPلا بلPPغأ ردقPPي ال ،ىرPPخأ لPPئاPPسوPPب امPPنإو ،يمويPPلا حافكPPلاPPب يتأPPي ال ادPPج ريثكPPلا لاPPملا نإ يل لاPPق
 لاPملا عمPج هبلطتPي يذPلا ديPحوPلا ءيشلاPف ..ريمضPلا نوكلتمPي مهPنأل وأ اPفوPخ اPمإ اهيPف رارمتPسالا ىلع
.كسفن ىوس ءيش لك ىسنأ .هنودب ريستو كبلق لتقت نأ

 يتأPPPي يكل ،هلبPPPق مPPPهدPPPحأ ثعPPPب دقPPPف ..رPPPخأتPPPي مPPPل وPPPه ..دوعPPPيو ناPPPموPPPي اهPPPنأ تننPPPظ ..طرقPPPلا وذ باPPPغ
 ناPك ..تارالودPلاPب ةPسدكPم ةبيقPح لمPحي ،اقPحال انملPع امPك اليPل راطPملا ىلإ لPصو دPق لPجرPلا ناPك .لاPملاPب
 ناPكو ..ةرPم لوأل نادوسPلا ىلإ يتأPي يذPلا بPيرغPلا اذPه قحPب ،ردقPلا اهبكPترPي ةعPيدPخ وأ ..اPم أطPخ ةمPث
 داطصPيو ،كرPشلا يف عقي ال يكل طرقPلا وذ رPخأتPي نأ ال مأ ادوصقPم ناPك نإ مهPفأ ال رPخآ بيPترPت ةمPث
 ةدPPPيدPPPجلا ةPPPموكحPPPلاPPPف ،ةريPPPخألا ماPPPيألا يف نورPPPثاكتPPPي اورPPPشتنا يذPPPلا ،يداصتPPPقالا نPPPمألا لاPPPجر لبPPPق نPPPم
 ،ءاPPيرPPبأل تاPPمادPPعإلا ىلإ رPPمألا لصPPي نأ عقوتPPي دPPحأ نكPPي مPPلو ،لاPPملا ةPPكرPPح ىلع ةدPPيدPPع ادويPPق تPPضرPPف
 سيPPPئرPPPلا دPPPعاسPPPم ىعدPPPي لPPPجر نPPPم ردPPPص ارارPPPق نأ درPPPجمل ةيبنPPPجأ تالمPPPع باحPPPصأ وأ ءاطPPPسو اPPPنايPPPحأو
 نوPناقPلا وPه كPلذ ناPك ..لتقPلاPب اهلPماPح بPقاعPيو ينطوPلا داصتPقالاPب رضPت ةينPطو ريPغ ةلمPع ةPيأ نإ لوقPي
 رارPPPPف ال ناPPPPك اPPPPهدعPPPPبو ،اهلPPPPباقPPPPم مهسفPPPPنأ نوجسPPPPلا يف مهPPPPب جز نمPPPPم نوريثكPPPPلا دPPPPجو يتلا ةعPPPPيرPPPPشلاو
 .ةعيدخلا تعقو نأ دعب صلخم نم سيل .ةتبلا

 لاPPملا ةميقPPب ملPPع كانPPهو هدلPPب ىلإ لPPصو امPPبر ،رPPخأPPت اذPPهلو عداخPPم طرقPPلا اذ نأ نظPPت يتمع تPPناPPك
:تلاق ،ادبأ هيف كشت نكت مل هتجوز نكل ،رمألا ىسانت وأ ةدوعلا مدع ررقو بهذلاو

"ام رمأ وأ نيعم لمع ىلع دهاعي ةعاس بذكي هفرعأ مل"
:انل لوقتو لاع توصب ملكتت تناكو ،لاحلا اهب قاض دقو ،اسؤب اهتالاح دشأ يف يتمع تناك



   130

"..برهي نأ دارأ ..عداخم هنإ فرعأ تنك"
 ماكPPPحألا قلطPPPت نأ اهيلPPPع طقPPPف ،دPPPحأل حضوPPPت وأ ،اريسفPPPت لمPPPحتل نكPPPت مPPPل ؟اذاPPPملو ءيش يألو برPPPهي

 كلPت ربPع الإ يتأPي نPل جرفPلا نأPب ريبكPلا ةمعPلا نامPيإو ،يمع ةPلاPح رثعPت لPظ يف اهقطنPم تدقPف نأ دعPب
 رظتPنأ تنPكو ،عادPخ هPنأ فرPعأ اPنأ .يمع جلاعPتو ضهنPت يكل لاPملا راظتPنا يف كانPه ةسPلاجPلا ةPلاPجدPلا
 .بذكPPPPي ال لPPPPجرPPPPلا نأ ببPPPPسلا لوهجPPPPم روعPPPPش ينرمغPPPPي ناPPPPك دقPPPPف ،ةلكشPPPPملا لPPPPحت يكل طرقPPPPلا يذ ةدوPPPPع
 يف ،يندPPPم يزPPPب ققحPPPم لPPPصو ةPPPعاPPPس ماPPPيأ ةرPPPشع دعPPPب ربخPPPلا اPPPنءاPPPج ىلإ راظتPPPنالا يف اذكPPPه انللPPPظو
 اPPPم هتPPPلأPPPسو ..يعم قيقحتPPPلاPPPب فلكPPPم نأو ،يداصتPPPقا نPPPمأ لPPPجر هPPPنأ ىلع هتPPPقاطPPPب مدPPPق ،دPPPيدPPPجلا لPPPحملا
:ينباجأ ،ببسلا

"ءيش لك فرعت فوس انبتكم ىلإ لصت ةعاس"

 ةPPثالPPثو ةمPPيدPPق ةيبPPشخ ةPPلواPPطو ،دPPحاو يسرPPك ىوPPس هيPPف دPPجوPPي ال ريغPPص بتكPPم يف تسلPPج كانPPهو
 يل لّيخPي ةنPكاد ءادوPس ةراظنPب مPهدPحأ ،ةيPندPم سPبالPم نودPترPي مPهو ضرألا ىلع اريثPك نوقصبPي لاPجر
 مPPلو ،ةسينكPPلا اومPPجاPPه موPPي لقتعPPملا تلPPخد ةPPعاPPس ةمPPيدقPPلا تارPPملا كلPPت ىدPPحإ يف ،لبPPق نPPم هتPPيأر يننأ
:لجرلا ينملك دقف ،ةرملا هذه بيخيل ينظ نكي

 ..كPPPنوPPPمرPPPي مPPPث كPPPنوPPPمدختPPPسي مهPPPنإ ..اريPPPخ كPPPل نولعفPPPي فوPPPس مهPPPنأ نظPPPت تنPPPك لPPPه ..يحيسملا اهPPPيأ"
"رودلا اذه نوسرامي مهلك

:يل لاق مث ،لبق نم اننيب ناك اثيدح نأكو ،ةرشابم عوضوملا يف لخد طقف ،ةمدقم يأ دبي مل

 ..امهم تحبصأ نآلا كنأل ..ينركذتت وأ ينفرعت نأ امهم سيل"
 لPPجر ىداPPن مPPث ،هيلPPع طبPPخ ةPPفرغPPلا باPPب ىلإ هجPPتا مPPث ..ةقPPئال ريPPغ ةقPPيرطPPبو ..لاPPع توصPPب كحPPضو

:هل لاقو ،رخآ
"سوقملا رهظلا يذ جرعألا اذه عم فرصتتل لاعت"

 دقPف ملكPتأ مPل تمPصو ..يردPق اذPه ..نيتPهاPع اتحبPصأ ..يتPهاPع ةهPجاوPم يف يسفن دPجأ دPيدPج نPم
 دقحPPPلاPPPب نوئيلPPPم مPPPه ،رPPPشبلا نPPPم ةيPPPعونPPPلا هذPPPه ماPPPمأ توكسPPPلاPPPب ةهPPPجاوPPPملاو ربصPPPلا ىلع ةردPPPق تبPPPستكا
 يتمع تPPناPPك ..دPPساPPف نPPمز اPPيارPPمل تاPPساكعPPنا مPPه ..ايPPندPPلا بPPئاصPPم نPPم ةحيبقPPلا ماروألا ةPPفاPPكو دPPسحلاو
 ..اقحال ةصقلا ينم تعمس ةعاس ةفصلا هذهب مهتتعن دق

:ققحملا يل لاق
"؟نييالملا هذه نومدختست فوس ضرغ يأل"

"؟نييالم يأ"

"؟مهفن نحنف ..مهفت ال كنأ يعدت ال"
"..الف انأ امأ نومهفت متنأ"
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 ىلع كPPعدPPلاو كحضPPلاPPب ىلPPستي ءادوسPPلا ةراظنPPلا وذ ناPPك نيPPح يف ..ينعفصيل ينم لPPجرPPلا برتPPقا
 تPفرصPنا دقPف ..ةيPئزPجلا هذPه يتمعل كPحأ مPل اعبPط ..مهPل ءايPح ال موPق ءالؤPه ..ارPئاPف ناPك يذPلا هبيضPق
..يعم ىرج ام ةيقب ةياورل

 وPه ..ةيحPض راPص يذPلا نيكسPملا لPجرPلاPب ادPيدPحتو ..طرقPلا يذPب قلعتPي رPمألا نأ تملPع يننأ مهPملا
 دPPPق لاوPPPمألا نأ ينوربPPPخأ ..مهيلPPPع اوقلPPPطأ امPPPك ..رالودPPPلا ايPPPفاPPPمل صصPPPخ ديعPPPب نجPPPس يف لقتعPPPم نآلا

 لPخاد ةصتخPم ةمكحPم لالPخ نPم نيPموPي لالPخ ردصPي فوPس مكحPلا نأو ..كPلذ نPع عجارPت الو تردوPص
 ..ريبكلا دعاسملا تاميلعت هذه ..مدقتل لقأ ةبوقع كانه سيل ..مادعإلاب نوكي فوس ابلاغو ..نجسلا

"هل بنذ ال لجرلا اذه نكل"
:لوقي وهو هءوس لصاوي ءادوسلا ةراظنلا وذ عمسأل ،تلق
"ءايربأ مهنإ ..كلذ نولوقي مهلك"
:هتعطاق

"انطاوم سيل اذه ..رخآ دلب عم ةلكشم يف دلبلا لخدي فوس اذه نكل"
:دري وهو ةراظنلا وذ كحض
 نورداPق اPندPحو ..سPمألاPب هPباطPخ عمست مPلأ ..دPحأ ىلع دمتعPت نأ اPندالبPل دPيرPي ال حراجPلا رقصPلا"

" ــهه... ههههه هههه ...رفصلا نمو دلبلا اذه ءانب ىلع
 عرذPPPPت يتمع تPPPPناPPPPك نيPPPPح يف مونPPPPلا نPPPPع زPPPPجاPPPPع اPPPPنأو ليلPPPPلا يف يندراطPPPPت تاهقهقPPPPلا كلPPPPت تPPPPلاز اPPPPم

 ذPPPفاونPPPلا برضPPPت تPPPناPPPك يتلا حيرPPPلا مPPPيزPPPه عم ةيPPPجراخPPPلا ةPPPباوبPPPلا ىلإ لصPPPت مPPPث ائيجPPPمو اPPPباPPPهذ ةPPPلاصPPPلا
 ةPPلزPPع يف ماPPيأ ةPPثالPPث ذنPPم تلPPخد دPPق ةنPPبالا تPPناPPك .باوPPبألا ىلع مداPPق ةPPمايقPPلا موPPي نأPPكو ،فنعPPب باوPPبألاو
 ..مالPقألا يرPب نPم رثكPت اهتPيأر دقPف ..ائيPش بتكPت امPنأPكو ارداPن الإ جرPخت ال تيبPلا نPم ةيصPق ةPفرPغ يف
.هتلزع يف ناك دقف يمع امأ .ةرم ينتربخأ امك صاصرلاب الإ بتكت ال يه

 ةيPPPPPلاتPPPPPلا ةليلPPPPPلا يف لPPPPPصو ..داPPPPPع دPPPPPق طرقPPPPPلا وذ ناPPPPPك ..هاوحفPPPPPب فرعPPPPPن وأ ..مكحPPPPPلا ردصPPPPPي نأ لبPPPPPق
 ةمPPيزPPه نPPع زPPجاPPع رPPثانتPPم رطPPم زازرو ..يوقPPلا يليللا رابغPPلا كPPلذ ..ائيPPس سقطPPلا ناPPكو ،يباوجتPPسال
 افPPPقاو هدPPPجتل ،يجراخPPPلا بابPPPلا تلPPPصو دPPPقو اهسفPPPن اهتيشPPPم يف يتمع تPPPناPPPكو ..ةيPPPبارتPPPلا فPPPصاوعPPPلا
 همضPPPت يهو ،هPPPب هتلPPPباPPPق يذPPPلا فPPPقوPPPملا ةعيبPPPط ددPPPحأ مPPPل ..ديعPPPب نPPPم امهبPPPقارأ ..هيلPPPع تضبPPPقو ..اهPPPماPPPمأ
 روPPPمألا تPPPناPPPك ..عاPPPض دPPPق لاPPPملا نأل ماقتPPPنالا نPPPم اPPPعوPPPن سرامPPPت لPPPه ..هPPPتدوعPPPب ةديعPPPس يه لPPPه ..اهيPPPلإ
 اPPPنايPPPحأPPPف ..فورظPPPلا هذPPPه لPPPظ يف ،سانPPPلا عئابطPPPل تاريسفPPPت ىلع روثعPPPلا بعصPPPلا نPPPمو ةPPPياغلPPPل ةئيPPPس
 مهنيPPب شيعPPن انPPك انPPنأ وPPل ىتح ،نPPيرPPخآلا نPPم تاPPفرصPPت نPPم ردصPPي اPPمو انPPلوPPح رودPPي اPPم مهPPف نPPع زPPجعن
.يمع ثاريم نم تسيلو ةايحلا يف يتمكح هذه .ادج ةدقعم ةيرشبلا سفنلاف .نينسلا تارشعل

 ليثمتPPPلا نPPPم تمهPPPف ينأ ريPPPغ ..ةPPPقدPPPب تارابعPPPلا الو تاملكPPPلا نيبPPPتأ مPPPل ..ىرPPPج امPPPب هربخPPPت اهتعمPPPس
 ..نايPPPحألا لPPPك يف سيPPPلو ..اPPPنايPPPحأ ينزيمPPPت تPPPناPPPك ةيPPPصاPPPخ كلPPPتو ..ليPPPق يذPPPلا اPPPم فPPPقاوملPPPل يجراخPPPلا
 سرامPي وأ يكبي هPنأPكو ..اعPيرPص يتمع فتPك ىلع عقوو اPمومهPم ادPب دPقو هتPيأرو ..يغاPمد دلبتPي تارمPف
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 يف ةبPغرPب نيPجوزمPملا نزPحلاو ةريحPلاPب ساسPحإلا نPم برتقPي هPنأ الإ هازغPم ديPكأPت نPم يل سيPل اPم العPف
 ةوقPب يجراخPلا بابPلا برPض دPق ناPك ..هتPجوز ىرPي وأ يلع ملPسيل ،تيبPلا لPخاد ىلإ مدقPي مPلو .ماقتPنالا
:ينربختل ،لخادلل يتمع تداعو .باغ مث

"توملا هجاوي هقيقش نأ نآلا فرعي وه"
"!!..هقيقش"
 تاPPمولعPPم نوPPمدقPPي الو تاداPPفإ نوذPPخأPPي نوققحPPملاPPف ،فرPPعأ نأ يل نكPPي مPPلو لبPPق نPPم كPPلذ فرPPعأ مPPل
 تPسحأ ..اهتPفرPغ نPم تPجرPخ دPق ةنPبالا تPناPك ..تاPمادPعإلاو توPملاPب ةقلعتPملا ةجPعزPملا رابPخألا كلPت ىوPس
 ..اهPPجوز قيقPPش وPPه نآلا لقتعPPملا صخشPPلا نأو ..داPPع دPPق اهPPجوز نأ تمهPPفو ..يرPPجي ابPPيرPPغ ارPPمأ نأPPب
 ببPPPسلا فرPPPعأ ال ..اهملPPPكأ نأ يل نكPPPي مPPPلو ..اهمهPPPي ال رPPPمألا نأPPPكو ..ةصقPPPلا يقابPPPب ..اريثPPPك متPPPهت مPPPلو
 هPنأ مأ ؟كPلذ لPك اهيPف لعفPي نأ نكمPي طرقPلا يذ بايPغ وPه لPه ..ةقPباسPلا ماPيألا يف اهPجازPم ريPغ يذPلا
.اهلهجأ يتلا ةضماغلا ةفرحلا كلت ،ةباتكلل عاطقنالا

 نارمغPPي ةPPعوPPلو مPPلأPPب مويPPلا هرPPكذPPتأ اPPنأو ..هيمPPسأ نأ يل زاPPج نإ ..يساقPPلاو نيعلPPلا ءاسPPملا كPPلذ يف
 ةحنPPPPجأ درPPPPف دPPPPق بيغPPPPلا لابPPPPح يف جوسنPPPPملا ردقPPPPلا ناPPPPك ليلPPPPلا كPPPPلذ يف ..يمع ةروPPPPص رPPPPكذPPPPتأو ،يبلق
 انعمPس ..ةPياهنPلا اهPنإ انPل لوقيPل ةيلعPلا تاوامسPلا نPم طبPه ميظPع كالPم نأPك ،ةريبكPلا ةنPيدPملا يف بPعرPلا

 دPPقرPPي يتلا ةPPفرغPPلا كلPPت نPPم ءاPPج دPPق ناPPك ..اPPنأ هتعمPPس ينعأ ..يصق ناكPPم نPPم قلطنPPي قPPهاPPش توPPص
 كلPPت هيPPف سيPPل ..ةلصPPب ضرملPPل تمPPي ال روهPPج توصPPب ..عاطتPPسا اPPم ىصقأPPب يدانPPي ناPPك ..يمع اهيPPف
 يئارو نPمو ..هPماPمأ تفPقوو ..هدPسج تنPهوأ يتلا ةريسعPلا ماPيألا هذPهل ةلقثPملا حارPجلا الو ةردانPلا ةحبPلا
 لبPPPPPق ةريPPPPPخألا هتبطPPPPPخ يقلي نأ دPPPPPيرPPPPPي ةPPPPPكرعPPPPPملا يف مزPPPPPه ناصPPPPPح لثPPPPPم فPPPPPقو دPPPPPق ناPPPPPك ..هتنPPPPPباPPPPPف يتمع
 ناPPPك ..لبPPPق نPPPم هرأ مPPPل امPPPك ال اPPPيوPPPق هتPPPيأر ،ليحنPPPلا هدPPPسج ىلإ ينمض ،ةوقPPPب هيPPPلإ ينذPPPخأو ..ليPPPحرPPPلا
:انل لاق ،هيلإ اهمضو هتنباب كسمأ ىرخألا هدي ةفكبو ..يروصتب لبج لمح ىلع ارداق

"..ةدحاو ادي انوك"
 تتفPPخ دPPق هيPPف تPPضاPPف يتلا ةعPPطاسPPلا ةوقPPلا كلPPت تPPناPPك ..بPPيرغPPلا بيغPPلا هاوPPط ..انPPع باPPغ مPPث نPPمو

 أفطPPناو هينعPPي ناPPك يذPPلا اPPم مهفPPت يه ،نويعPPلا ةغلPPب اهPPثدPPحي ةقPPئاPPف ةبحمPPب يتمع قPPمرPPي وPPهو ،ايجPPيردPPت
 اهPب رعPشأ داPكأ ..يدPلو اPي مويPلا ىلإ اPهدوPجو تعبPط ةمسPب ناكPملا يف تPكرPت نيPح يف ،حورPلا كلPت جهو
 يملاPع لّكPش يذPلا تيبPلا هPنإ ..كدPج تيPب اذPه ..هيPف نحPن يذPلا تيبPلا اذPه نPم عضوPم لPك يف ىشمتت
 نPع انPتاPيرPكذ هعPم تPعاضPلو ..هانعPب انPنأ وPل عيضي نأ نكمPملا نPم ناPك يذPلا تيبPلا ..يدPلو اPي ..يايPندو
 رPPمألا ةPPياهPPن يف انPPل كرتPPت نPPل عئاPPقوو ثادPPحأ نPPم اهيPPف اPPم لكPPب يضمت ةايحPPلاPPف ..تاونسPPلاو ماPPيألا كلPPت
 يف ةيقشPPلا انPPحاورأ رمغPPي ةداعسPPلا نPPم ضعبPPب رعشنPPل اهسملتPPن نأ انيلPPع يتلا تالايخPPلا صيصPPب الإ
 ..ناكPPملا يف تاPPيرPPكذلPPل دقتفPPت كPPنأو ةPPبرغPPلاPPب رعشPPت كPPنأ ىوPPس ..يدPPلو اPPي ءاقشPPلا وPPه اPPم .دوPPجوPPلا اذPPه
.انه تنكس ةميدق ىركذل يلايللا يف حبش نع ثحبلاب هتبرغ جلاعي بيرغ
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 ةريبكPلا ةPنازPخلا نPم اهPجرPخت نأ يتمعل تPقوPلا ناPح دPقو تاونPس ذنPم اهبتPك يتلا يمع ةيPصو تPناPك
 كلمPPي يمع نأ دعPPب اميPPف تفشتPPكاو ..اذالPPم هPPل راPPصو ،هبPPحأ يذPPلا دلبPPلا يف انPPه نPPفدPPي نأ ،تيبPPلا يف
 ..ةبPتاPك حبصت يتخأ لعPج يذPلا رPسلا هPنإ تلPقو .كPلذ لPهجأ تنPك ،ةرPسآلا تارابعPلاPب ةPقوزPم ةليمPج ةغPل
 لاPPPجرPPPلاو اPPPنأ يتمع انPPPتربPPPخأو ،ريمPPPضو ةبحمPPPب ةPPPبوتكPPPملا ةعPPPئارPPPلا تاملكPPPلا زرPPPف ىلع ةردقPPPلا يدPPPل تPPPناPPPك
 يتأPي نأ لبقPف ..انتيPب نPع اديعPب عقت ال يتلا ةريبكPلا رPباقPملا يف نPفدPملا زPهجن نأPب يلوPح اوPناPك نPيذPلا
 مالظPPPلا اوPPPمزPPPه فيPPPكو ،ربخPPPلاPPPب اوPPPفرPPPع نPPPيأ نPPPم ،نPPPيزعPPPملاPPPب دPPPشتحا دPPPق تيبPPPلا ناPPPك ،دPPPيدPPPجلا مويPPPلا رPPPجف
 سيPل .ليلPلا يف ةيPساقPلا فPصاوعPلا تعشقPنا نأ دعPب ..انPه ىلإ اولPصوو ،لطPهت تأدPب يتلا راطPمألاو
 مPغرو دالبPلا يف ةدPيدPجلا ةطلPسلا ةوسPق مPغر ..ءيش لPك مPغر سانPلا ناPك ..تاPباPجإ نPع ثحبلPل تPقوPلا
 اوPماPق دPق ،كPلذ لPك مPغر ..ةعPيدPخلاو فنعPلا مPغر ،روسجPلاو عراوشPلا يف لازPت ال يتلا شيجPلا تاPعردPم
 لتبPملا بارتPلا ةحPئار عم حوفPي ضرألا يف رطعPلا اورثPنو ةزانجPلا اوزPهجو ربقPلا اورفPح ..اPمامPت بPجاوPلاPب
 برPPض يف أدبPPيو اPPناركPPس تيبPPلا لPPخديPPل ةرطمPPم ةليPPل يف رPPماغPPي وPPهو يبأ ةروPPص ينرPPكذ يذPPلاو رطPPملاPPب
 قحتPPPPPسي انPPPPPئاPPPPPك يل ودبPPPPPي مPPPPPيدقPPPPPلا يبأ ةروPPPPPص يف زPPPPPكرأل ينهذ نPPPPPم ةريPPPPPخألا ةروصPPPPPلا تPPPPPفذPPPPPح ..يمأ
 تPPPPفرذو ..ينع ةبPPPPئاPPPPغ وأ اهمهPPPPفأ ال تاظPPPPحل يف امPPPPبر ،هتPPPPلوفPPPPط يف ةمPPPPيدPPPPق عاPPPPجوأل اPPPPمواقPPPPم ،ةقفشPPPPلا
 تضPم يتلا تاونسلPل ..دPيدPجلا يبأ مأ مPيدقPلا يبأل يمتنت نPمل طبضPلاPب ملPعأ ال ،ةراردPم ينم عوPمدPلا
 ينتنضتحا دPPPق ةنPPPبالا تPPPناPPPك ..ينتبحأ يتلا ةلPPPئاعPPPلا عم ،ةظقيPPPلاو ملPPPحلا نيPPPب اهشيPPPعأ اPPPنأو يرمPPPع نPPPم
.بهذ نيأ يردن ال طرقلا وذ وه دهشملا اذه نع بئاغلا ديحولا صخشلا ناكو ،يكبت يهو اريثك

 هريPPماسPPم قدPPي أدPPب يذPPلا مPPلألاو ةاPPسأPPملا قمPPع نPPم هيPPف مPPغر بعشPPلا اذPPه نإ لوقPPي )يمع( يبأ ناPPك
 هذPPPPPه بحPPPPPي وPPPPPه اذPPPPPهل ،هPPPPPعاPPPPPجوأ ىلع راصتPPPPPنالا ىلع ارداPPPPPق موPPPPPي تاذ نوكPPPPPي فوPPPPPس هPPPPPنأ الإ ،هرPPPPPهظ يف
 يذPPلا كصPPلا ةصPPق اهنPPم ىرPPخأ روPPمأ ىلع لمتPPشت يتلا ةPPلوطPPملا ةيPPصوPPلا نPPم اءزPPج كPPلذ ناPPك ..ضرألا
 ..ةيقيقPح مأPك اPهاPعرأ نأ بجPي يننأو يتمعب ءانتPعالا ةPلأسPمو ..ابPيرقPت هتPكرPت فصنPل يثاريPمو يمساPب
 ةيPصوPلا يف ةكPحاPض اPهوPجو مPسرPي وPهو قلPع دPق يمع ناPكو ..كانPه مأ انPه شيعPلا ةPيرPح اهPل كرPتأ نأو
 دPجت فوPس اليلPق تركPف وPل نكPل ..دادPجألا ضرأ ىلإ دوعPتو ينكرتPت فوPس اهPنأ نPظأ ال ..هقيلعPت راوجPب
 طبضPPلاPPب ينعي ناPPك .ناPPمزPPلا نPPم نرPPق لبPPق ضرألا هذPPه تحPPت اونPPفد دPPق دادPPجألا نPPم ريثكPPلا كانPPه نأ
  .يداليملا رشع عساتلا نرقلا يف نادوسلا اومكح نيذلا كارتألا

 ..ادPPبأ اهPPجوز توPPم ماPPمأ مزPPهنت اPPهرأ مPPل ..ادPPج ةPPيوPPقو ةدPPماPPص يتمع تPPناPPك ،نPPفدPPلا مPPسارPPم تPPهتنا
 اهيPPPلإ نرظنPPPي نPPPك ءاسنPPPلا ضعPPPب نأ نPPPم مPPPغرPPPلا ىلع ،عيمPPPجلا مارتPPPحا لانتPPPل يفكي امPPPب ةPPPعاجPPPش تPPPناPPPك
 دPPبال ،لكشPPلا اذPPهب نركفPPي ءاسنPPلا ضعPPب انPPه .ديPPج لكشPPب اهPPبرد قيPPفر يكبت فيPPك فرعPPت مPPل ةبPPئاخPPك
 تنPPPك اPPPنأ .هبحPPPت تPPPناPPPك اهPPPنإ لاقPPPي يكل عفترPPPم لPPPيوعPPPب يكبت نأو عوPPPمدPPPلا نPPPم ريثكPPPلا فرذPPPت نأ ةأرملPPPل
 اPPهدPPيرPPت امPPك ةايحPPلا شيعPPت ةPPناسPPنإ يتمع نأ فرPPعأ تنPPكو اهبلPPق نكسPPت يتلا ةبحPPملا كلPPت نPPم ادPPكأتPPم
 ريPPPغو ةيPPPفارPPPخ اروPPPمأ يراجPPPت تارPPPملا ضعPPPب يف اهPPPنأ وPPPل ىتح اهPPPب ودبPPPت نأ يف بPPPغرPPPت يتلا ةفصPPPلاPPPبو
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 .مPلاعPلا يف لPماPك ناسPنإ دPجوPي ال هPتارثPعو هءاطPخأو هبPلاثPم هPيدPل انPم لPك نإ لوPقأ تنPك يننكل .ةيقطنPم
.يمع ةمكح اضيأ تناك كلت

 ةPصاPخ ايصخPش يل ةبPسنلاPب الPغاPش كPلذ تاPب ثيحPب ،طرقPلا وذ رPهظي مPلو ،يمع ةاPفو ىلع ناPموPي
:يل لوقت يهو ائيش لعفأ نأب ينكرحت يتخأ تناك امدنع

"ائيش هب اولعف امبر ..تقولا اذه لك بيغي نأ نكمي ال"

 ةوطPPPPخب موPPPPقأ نأ لبPPPPق نكPPPPل ..مPPPPهريPPPPغ سيPPPPل ..هيPPPPف يعم قيقحتPPPPلا مPPPPت يذPPPPلا ناكPPPPملا كPPPPلذ نPPPPم ةPPPPيادبPPPPلا
 دPقو ،نPيدبPلا لPصو دPق ناPك ..اوعطقنPي مPل نPيزعPملا نأل ةبPسن يفاكPلا تPقوPلا دPجأ مPل يننإ ثيPح ،ةيلمPع
 ،لاؤسلPPPPل ابPPPPسانPPPPم تPPPPقوPPPPلا نكPPPPي مPPPPل ..ناPPPPك نPPPPيأو أبنPPPPلاPPPPب فرPPPPع فيPPPPك ..هنPPPPس مدقPPPPت مPPPPغر هتحPPPPص داعتPPPPسا
 هPتوPص عفرPي ناPكو ،مPلأو ةPقرPحب يكبي ناPك ..اPيوPس يكبن انPنأ اPندPجو انPنأل ،يسفن كPلامPتأ مPلو هتلبقتPسا
 لPصاوPيو هيPلإ ينمضيل رPخآو ءادPن لPك نيPب موقPي ناPكو ،معPلا ثاريPم ظفحPت نأ ةPلوهجPم تانPئاكPل تاءادنPب
 لPPك يف اPPقداPPص ناPPك ،اهPPماPPمأ بارتPPلا يف قرمPPتو ..ناPPك دPPقو .اهPPيزعيPPل ةمعPPلا لPPباقPPي نأ بلPPطو ..لPPيوعPPلا
 نأ يل ناPPPPك ماPPPPيألا عمو .هPPPPنأشPPPPب يزاغPPPPلأ لPPPPحي نأ نود ىضمو يننذأتPPPPسا مPPPPث ..هPPPPب ماPPPPق اPPPPم ليPPPPصافPPPPت
.اريثك ليصافتلاب ظفتحا لظأ ال يتداعك ىسنأ

 دPPPPحأ كانPPPPه ناPPPPك ،طرقPPPPلا يذ نأشPPPPب ائيPPPPش لعPPPPفأ نأ يلع ناPPPPك ،ةريهظPPPPلا فصتنPPPPم يفو ،هPPPPجورPPPPخب
 هPنأ فرPعأ ،ارPفاسPم ناPك هPنأل رPخأPت هPنأPب رذتPعاو ،ءازعلPل ءاPج دPق ،انعPم نولPماعتPي نPيذPلا رابكPلا نPئاPبزPلا
 نيعتPPسا نأ دPPبال ناPPك ..ادPPكأتPPم تPPسل ؟نPPيأ نكPPل ،ةينPPمألا تاهجPPلا نPPم ةPPيرPPسلا قPPطانPPملا كلPPت يف لمعPPي
:يل لاق ،رمألا هل تصصقو ابناج هتذخأ ،دحأب

"ءيش لك اولعفي نأ نكمي مارح دالوأ مهنإ"

"؟تومي دق هقيقش نأ ..ينعت اذام"
"فرصتلا لواحأس ينعد نكلو ..اديج انتعامج فرعأ انأ ..ريصم يأ ناهجاوي دق امهالك"

 ..ناPPك لكPPش يأPPب كرPPحتأ نأ ىوPPس لعPPفأ نأ يلع اذاPPم نكPPلو ،هPPبواجPPتو هلعPPف ةدر يف قPPثأل نPPكأ مPPل
 رظتPPنا نأPPب يناPPجر يذPPلاو ..نيتليPPل لبPPق ىلإ ليPPصافتPPلا يقاPPبو يعم قيقحتPPلا ةصقPPب لPPجرPPلا ربPPخأ نأو
 دPيزPملا لبقتPسا نيقيPلاو كشPلا نيPب ارظتنPم تيقPبو .رPخآ صخPش يأل ادPبأ كرPحتأ الأو ،ءاسPملا ىتح طقPف
 ةبطPخ ىقلأ يذPلا ريفسPلا هعPمو ةيPكرتPلا ةيPلاجلPل لثمPم رضPحو ،معPلا ءاPقدPصأ نPم مهبلPغأو ،نPيزعPملا نPم
 ،وPPيديPPفو رPPيوصPPت تاريPPماPPك نولمPPحي بابPPشلا نPPم ةPPعومPPجم هعPPم ناPPكو ،نPPيدلبPPلا نيPPب ةنيتPPملا تاPPقالعPPلا نPPع
 نأ يل رطPخ ،هPلاPجرو ريفسPلا عدوأ اPنأو .اهلبPقو .يلاتPلا مويPلا يف ةPفاحصPلا ىلإ روصPلا هذPه تPهتناو
 بوسحPPPم ريPPPغ ءارPPPجإ يأل نوكيPPPسو ،يسايPPPس نأPPPش ىلإ لوحتيPPPس انPPPه عوPPPضوPPPملاPPPف ،ىرPPPج امPPPب هربPPPخأ
 نPم هيPف ناPك يذPلا تPقوPلا يفو .يساPمولPبدPلا اهنPع ثدPحتي يتلا ةديPطوPلا تاPقالعPلا ىلع ائيPس اPساكعPنا
 بحطصPي وPهو ديعPب نPم رPهظ دPق طرقPلا وذ ناPك ،لPجرPلا كPلذ تدPهاPع يننأ وPل ىتح ،ملكPتأ نأ ضرتفPملا
 قيقحتPPلا مPPت دقPPف ،كPPش نود هقيقPPش هPPنإ ،يلدتPPملا طرقPPلا ىتح ءيش لPPك يف هPPل اهيبPPش ودبPPي هعPPم الPPجر
.هتيؤرب يل حمسي مل نكل يعم
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 .لاوPمألا در نود ينكلو تجPلوPع ةPلأسPملا نأ ينربPخأ دPقو ،هيPلإ تدر هPلاوPمأ نأ وPل امPك امستبPم ناPك
:لاق

 يكل ءيش يأ لعفPي نأ نكمPي حراجPلا رقصPلا اذPه ..ةلصقPملا لبPح نPم اجPن دPق يقيقش نأ مهPملا"
"مكحلا يف رمتسيو لاملا عمجي

:الئاق قلعأل ،تفشكت يريراسأ نأ الإ ،كحضلا تامالع ءادبإل ابسانم نكي مل تقولا نأ مغر
"هريزو كنأكو نويزفلتلا يف لجرلا رهظ موي اجهتبم تنك"
:الئاق لمكأ ،تلق امب امامتها دبي مل
 يأ ..ةلكشPPPPملا تلPPPPح اPPPPمل هالوPPPPل ..ءيش لكPPPPب لفكPPPPت يذPPPPلا وPPPPه ..بصنPPPPملا عيفر لPPPPجر اذPPPPه كبPPPPحاPPPPص"

"؟هالوتي بصنم
:هتربخأ ،نييرسلا ةطلسلا لاجر نم هنأ هفرعأ ام طقف ،ةركف ىندأ يدل نكت مل
"..ائيش هنع ملعأ ال"
:لاق ،هقيقش عوضوم صوصخب تادافإ يقاب عامسب متهم ريغ وهو طرقلا وذ ينلأس
"؟انه ريفسلا اذه لعفي ناك اذام"
"؟ريفسلا هنأ فرعت له"

 دعPب زاPفو ..ايPكرPت يف كانPه ةدلبPلاPب انPترPئاد يف احPشرPم ناPك دقPل ..ريبPك يزاهتPنا هPنإ اديPج هPفرPعأ"
"ةلوجلا بسكيل هدنع ام لك خض نأ

 ،هPتايPح لاوPط ،طاPسوألا هذPهب ةPقالPع هPل نكPت مPل يمعف ريفسPلا دوPجو نPم اPبرغتPسم تنPك يسفن اPنأ
 لPه .مألا هدلPب نPم ساPنأ بPحاصPي اPم ارداPنو .يمويPلا هلمPع طيحPم يف تاPقالPع ىلع طقPف ظPفاحPي ناPك
 وPPهو طرقPPلا اذ ريفسPPلا ىأر دنPPع هPPنأ تليخPPت .احيحPPص كPPلذ ناPPك امPPبرPPل ؟طرقPPلا يذ ببPPسب ريفسPPلا ىتأ
 يف هادافPPPت هPPPنأ وأ هبنجPPPت لواPPPح طرقPPPلا اذ نكPPPل ،هيلPPPع ملPPPسيل مدقتPPPي نأ لواPPPحو ،هPPPفرPPPع انPPPهاجPPPتاPPPب مدقتPPPي
 يغاPمد يف تالايPخ درPجم اهPنإ تلPقو ..ةرداغملPل ريفسPلا رطPضا نأ ىلإ هPهاجPتاPب مدقتPي مPلو ساPسألا
.ةايحلا يف ةيداعلا نوؤشلا بيترتل تفرصناو .هيف ركفأ ال رمألا نع تيضاقتو

 اهيPPف ترPPهظو يكرتPPلا ريفسلPPل اروPPص ترPPشن ،اهPPتداعPPك نPPجدPPت فحصPPلا تPPناPPك يلاتPPلا حابصPPلا يف
 نأ ثدPPحي مPPل ،حوتفPPم يصيمقو ،ةلPPيوPPط ةيPPقاPPط سبPPلأ تنPPكو ،ةبPPترPPملا ريPPغ ةيPPلدتPPملا يرعPPش تالصخPPب اPPنأ
 ةلPPPئاPPPع ..ضPPPيرPPPع طPPPخب اضPPPيأ بتPPPكو ..موPPPحرPPPملا نPPPبا يتحت بتPPPكو ،نيPPPيديلقتPPPلا ةPPPمامعPPPلاو بابلPPPجلا تPPPسبل
 ..هيف اهدجم عنصتو ..هلهأو دلبلا اذه قشعت ةيكرت

 ال اPنأو ..نيPبرقPملا يئاPقدPصأ ىتح وأ ..يبراPقأ نPم ناPك نإ ةPلوهسPب يلع فرعتPي نأ هنكمPي دPحأ ال
 اذPPPه يف دPPPجملا يعناPPPص نPPPم اءزPPPج تحبPPPصأ اPPPهاحPPPضو ةليPPPل نيPPPب ..يلمعو يتلئاPPPع ىوPPPس يل ءاPPPقدPPPصأ
 يكرتPPPلا باشPPPلا كPPPلذ تPPPنأ لPPPه ،رذPPPحب ينوPPPلأسPPPي اوPPPناPPPك ،اPPPهدعPPPب ينولPPPباPPPق نوريثPPPك ..ةروPPPص ببPPPسب دلبPPPلا
 نأ الإ ضرPي مPلو ؟اPندالPب بPحأ يذPلا يكرتPلا ريPنويلPملا نPبا تPنأ لPه ،فحصPلا يف هروPص اورPشن يذPلا



   136

 كوPبأ ،انPه ىلإ تيPباوتPلاPب نولمPحيو جراخPلاPب نوPتومPي انPم تائPملا نأ ملعPتأ :مPهدPحأ يل لاPقو ؟هيPف نPفدPي
 نأ دPPيرPPي هPPنإ لاPPق ماPPيأ دعPPب لPPحملا يف رPPخآ يفحص ءاPPجو ..هPPل اركPPش ،اقPPح ضرألا هذPPه بPPحأ دPPق اذPPه
 اذPه نأل جراخPلا ىلإ ةرPجهلا فPقو ىلع بابPشلا ثحPي نأ هاوحPف ،اقبPس هPب عنصيل يعم اراوPح يرPجي
 ركفPي نيPح يف ،انPه مهPتايPح ةPعانPص يف نوحجنPي كارPتألا مPهاهPف ،دارأ نPمل تايPناكPمإو صرPف هيPف دلبPلا
 ركفPPي دPPحأ يأ ماPPمأ بابPPلا تعطPPق ،اPPمامPPت راوحPPلا ةركPPف تضPPفرو .جراخPPلاPPب هPPصالPPخ نأ يف باPPش لPPك
 مهPفأ تأدPب دPق تنPك ،مالPعإلا لPئاPسو يف اهPل جورPي ةPبذاPك ةينPطو ىلع نPهاريPل يمع ةصPق لالغتPسا يف
 ضمPت مPلو .هبPهاوPم لتPقو هريPمدPت ىلع نولمعPي نPيذPلا رثPكأ مPه هPئامPنو دلبPلا اذPه نPع نوملكتPي نPيذPلا نأ
 ناPكو ،اراPن لعتPشت بونجPلا تاPباPغ تPناPك ،اددPجم برPحلا يف دالبPلا تلPخد دPقو اذPه يريكفPت ىلع ماPيأ
 لوPسرPلا مPساو هللا مPساPب ةداوPه الPب نوPتوميPل كانPه ةرPئاثPلا هنيPكارPب ىلإ بابPشلاPب لPسرPي حراجPلا رقصPلا
.ةينطولا ،ةبذكلا كلتو

 ناPPك هPPنأو ..يتايPPح يف ايقيقPPح اPPغارPPف دPPجوأ هPPنأ تدPPجو دقPPف ..يمع ةاPPفو دعPPب ةريسPPع ةايحPPلا تPPناPPك
 نمPPPم رثPPPكأ ..رPPPخآ دPPPحأ يأ نPPPم رثPPPكأ قدصPPPب هتببPPPحأ يذPPPلا مPPPلاعPPPلا اذPPPه يف ديPPPحوPPPلا ناسPPPنإلا لعفPPPلاPPPب
 ،يتاPفرصPت يف مكحPتأ الو ءاكبPلا يف عرPشأPف هرPكذPتأ تنPك ..يمPحرو يلPهأ فارPعألاو نيPناوقPلا مهيمسPت
 تالامتPPPPPحاو اهPPPPPتوPPPPPق لPPPPPك تبPPPPPهذ دقPPPPPل ،قPPPPPيدصتPPPPPلا ىلع ةرداPPPPPق ريPPPPPغ ىرPPPPPخألا يه يتمع تPPPPPناPPPPPك نيPPPPPح يف

 يضاPPPPPملا ىوPPPPPس ةهPPPPPجاوPPPPPم نPPPPPم اهPPPPPل سيPPPPPل ةدPPPPPحوPPPPPلا ماPPPPPمأو نآلا ،نPPPPPيزعPPPPPملا ماPPPPPمأ اهPPPPPتدPPPPPبأ يتلا اPPPPPهدومPPPPPص
 لPPخدPPتو ةيPPجراخPPلا ةPPحاسPPلا يفو تيبPPلا تارمPPم يف هبPPطاخPPت ،تمPPي مPPل هPPنأ ليختPPت ،نينحPPلاو تاPPيرPPكذPPلاو
 دصقPPت تPPناPPك ..تمPPي مPPل وPPه ،مداPPق اننPPبا نأ هربخPPت يهو ،الPPيوPPط اثPPيدPPح هعPPم رPPيدPPت اهعمPPسأل هتPPفرPPغ ىلإ
 وPهاPه ..اننPبا وPهاPه ..اهPماPمأ هليختPت يذPلا يمعل لوقPتو يب كسمتPل ،اPنايPحأ طلPخت اهنكPل ،مPيدقPلا اهنPبا
 غارفPPPPPلا عم كPPPPPلذ لعPPPPPفأو ،هنيبPPPPPج ىلع هلبPPPPPقأ نأو هيلPPPPPع ملPPPPPسأ نأ ينم بلطPPPPPتو ..هعمسPPPPPت لPPPPPه ..ءاPPPPPج دPPPPPق
 الإ تيبPPلا غرPPف يذPPلا تPPقوPPلا يف ،كPPلذ ثدPPحي ناPPكو .ثدPPحي اPPمل ةرورPPسم يه نوكPPت نيPPح يف ،لوهجPPملا
 ةنPبالا تPناPك ،ةاPفوPلا دعPب دPحاو عوبPسأ ىوPس ايقبPي مPل ،طرقPلا وذ اهعPمو ةنPبالا ترداPغ دقPف .اهنPمو ينم
 وذ اPمأ .ةهPجاوPملا ىلع ةPيوPقو ةنPمؤPم اهتPيأر ..ءاضقPلا هPنإ لعفنPس اذاPم ءودPهب لوقPت تPناPك اهنكPل ،ةنPيزPح
 وهPف ،اليحتPسم ناPك كPلذ نأ الإ ةيصخشPلا هذPه تمهPف يننأ تPقوPلا نPم ضعبPل يداقتPعا مPغرPف ،طرقPلا
 امPPPPهو ةوقPPPPب اPPPPهدPPPPشي ،هقيقPPPPش سأر يف ةلPPPPيوPPPPط ةرعشPPPPب كسمPPPPي ناPPPPك .ىرPPPPخأ ةرPPPPم راوPPPPطألا بPPPPيرPPPPغ ودبPPPPي
 انPقراPس وPه ،يوالبPلا اذPه ببPس هPنإ هPل لوقيPل يوحPن رظنPي مPث ..امهPلاPم عاPضأ هPنأ ىلع هنعليPل نارداغPي
.لاح ةيأ ىلع نارفاسيس امهف ،عمسأ امب لفحأل نكأ ملو .يقيقحلا

 اPPساPPنأ دقفPPن ةPPعاPPسو اPPنايPPحأ ةايحPPلا نأ تليخPPتو .ريغPPت دPPق هPPنوPPناPPق نأPPك ،الPPقاثتPPم يضمي تPPقوPPلا ناPPك
 يتلا ةيPلوألا تاPعانقPلاPب شيعPن وأ ،مهفPن نأ انعPسوPب سيPل ،ءيش لPك داصPق نيمPهاو انلعجPت دPجب مهبحPن
 لPخدPي هPنأ ناسPنإلا دPجيل ،دPيدPج نPم ةايحPلا جهو قPفدتPي ماPيألا رورPم عمو .العPف كPلذ ثدPحي .اهيلPع نحPن
 ةفPPئازPPلا هPPتاذ ةPPعانPPصو هدوPPجو ةروريPPص يف رمتPPسي نأ هيلPPعو دPPلاPPخ يح هPPنأ ،رPPخآ مPPهو يف ىرPPخأ ةراPPت
 بتPPك أرقPPي يذPPلا رPPباثPPملا باشPPلا كPPلذ دوPPعأ نأ رPPهشأ ةدPPع يضُم دعPPب يلع ناPPك اذPPهلو .مPPلاعPPلا اذPPه يف
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 ،مPPيدقPPلاو دPPيدPPجلا لPPحملا نيPPب القنتPPم هدنPPع اPPم ىصقأPPب دPPهتجيو دكPPي مPPث ،حاجنPPلا تاراهPPمو تاذPPلا رPPيوطPPت
 يذPPلا حافكلPPل ازPPمر ،نيلPPحملا يف ،لPPخدPPملا دنPPع يمع ةروPPص تقلPPعو ليPPصافتPPلا نPPم ريثكPPلا تّريPPغ نأ دعPPب
.هبرد يف ريسأ نأ يلع

 ىلع ةPPPلوهPPPم بPPPئارPPPض تPPPضرPPPف ةPPPلودPPPلا نأل ،ماعPPPلا يلاوPPPح دعPPPب ،لمعPPPلا يف ،ةمPPPج تاPPPبوعصPPPب تررPPPم
 يف دPPPيدPPPشلا رPPPحلا نPPPم نPPPيوتكملPPPل ماعPPPلا عراشPPPلا يف تابPPPطرPPPملا عيب وPPPل ىتح ،اهPPPلاكPPPشأ ةPPPفاكPPPب ةراجتPPPلا
 وPPه ،دPPحاو فدPPهل عمPPجي يذPPلا لاPPملا عفدPPي نأ لPPجأل ةطلPPسلا لاPPجر لبPPق نPPم دراطPPم لكPPلا ناPPك .راهنPPلا
 نكPي مPل قPئاقحPلا نكPل ،مهيPبأ ةركPب نPع اوديPبأ دPق دونجPلا تارPشع نأ رPخآ دعPب اPموPي عمسن انPكو ،لاتقPلا
 نأ فرPPPPPعأ .كPPPPPلذPPPPPب متPPPPPهأل نPPPPPكأ مPPPPPلو .اعPPPPPقاو يرPPPPPجي اPPPPPم مهفPPPPPت نأ بعصPPPPPلا نPPPPPم .ضرألا ىلع ناكPPPPPم اهPPPPPل
 نأPPPPب ،دقعPPPPملا بPPPPناجPPPPلا اذPPPPهب ةقلعتPPPPملا يلكاشPPPPم لPPPPحأ يكل ارطضPPPPم تنPPPPكو ،يلمع يف رPPPPثؤPPPPت ةPPPPسايسPPPPلا
 يدPPPهعتملو بPPPئارضPPPلا لاPPPجرPPPل ىواPPPشرPPPلا عفدأ ..موPPPي تاذ هيلPPPع مدPPPقأ نPPPل يننأ دقتPPPعا تللPPPظ اPPPم سراPPPمأ
 نأ بجPي رمتPست يكل هPنأ ةPعانقPل تلPصو دقPف ،ةPفاظنPلاو ةحصPلاو صيPخارتPلا لاPجرو ةPيدلبPلا تاطلPسلا
 تنPك يننأ مأ كPلذPك سPمألا ناPك لPه ،ميقPلا يف نيلPفاPس لفPسأ ىلإ ردPحنت دلبPلا تPناPك دقPف ،كPلذ لعفPت

 ..ريغتPPPت ال ..يه امPPPك ..يه ةايحPPPلا نإ :ةرPPPم تاذ يل لاPPPق يمع نأ رPPPكذPPPتأ .باعيتPPPسالا ىلع اريغPPPص
 دPPPق نوكPPPي ةPPPعاPPPس الإ ةPPPقدPPPب ءايPPPشألا مهفPPPي ال ناسPPPنإلا نكPPPل ..رPPPهدPPPلا لاوPPPط هسفPPPن مهPPPكولPPPس ىلع سانPPPلاو
.اقح ربكو هيعو لمتكا

 يضاPPPPملا نايسPPPPن ىلع دانPPPPعو تاPPPPعانPPPPقو ةريثPPPPك ءايPPPPشأ يعم تربPPPPكو .اقPPPPح مويPPPPلا اPPPPنأ تربPPPPك دقPPPPف نذإ
 امPPك ال اهبحPPي امPPك هسفPPن بحPPي يذPPلا كPPلذ اPPنأ ..رPPخآ اصخPPش تPPسل ..اPPنأ ..اPPنأPPف ،قلطPPم لكشPPب ديعبPPلا
 ضPPPماPPPغ ءيشل يتمعو يسفن ىوسPPPب متPPPهأ ال تنPPPك ..اPPPهريPPPغ ال هPPPتاذ وPPPه ناسPPPنإلاPPPف ..نورPPPخآلا هدPPPيرPPPي
 ينجلاخPPPPي ناPPPPك يذPPPPلا ساسPPPPحإلا تاذ ،ينم بوهنPPPPملا ةPPPPموPPPPمألاPPPPب ساسPPPPحإلا كPPPPلذ امPPPPبر ،اهيPPPPلإ يندPPPPشي
 يذPPلا ديPPحوPPلا يننأ ةقيقPPح عم ملPPقأتتPPل تPPقوPPلا عم ترطPPضا تPPناPPك ىرPPخألا يهو .يمع موPPحرPPملا هاجPPتاPPب
 يف مPPه لPPهأل ةريPPس نPPم سيPPلو ..بPPيرPPق الو قPPيدPPص الو بيبPPح نPPم اهPPل سيلPPف .مPPلاعPPلا اذPPه يف اهPPب متPPهي
 ةايحPPPPPPلا ةنعPPPPPPل يه امPPPPPPبر وأ هابتPPPPPPنالا ببPPPPPPسب ءاوPPPPPPس اضPPPPPPيأ ترطPPPPPPضا دPPPPPPق تPPPPPPناPPPPPPكو ..نايسنPPPPPPلاو لوهجPPPPPPملا
 ىلإ ءاسPPPم تاذ ينتذPPPخأ ..تاPPPم دPPPق يمع نأ كردPPPت نأ ،اهPPPئايPPPشأ ديPPPكأPPPت ىلع ُّرصPPPت ةPPPعاPPPس اهPPPتوسPPPقو
 اPندلPب يف دPحأ ال ..اPندنPع ثدPحي اPم رداPن سقPط وPهو ،ربقPلا ىلع روPهزPلا نPم َليPلاPكأ تعPضوو ،رPباقPملا
 اPمل ةريحPلا دPشأ يف مPهو اPنودPهاPش نPيذلPل اPبرغتPسم ةربقPملا يف اPنرظنPم ناPك اذPهلو ،ىتوملPل دروPلا لمPحي
.ثدحي

 ءزPجك ،يسفنب اPهدوPقأو عيباPسأ لبPق اهتPيرتPشا دPق تنPك يتلا ةرايسPلاPب ،تيبPلا ىلإ نادPئاPع نحPنو
 نPPع ؟اهخPPيراPPت نPPع ؟مPPه نPPيأ ،اهلPPهأ نPPع يتمع لأPPسأ نأ ينهذPPل رطPPخ ..ةدPPيدPPجلا يتايPPح نيPPناوPPق نPPم
:اهل تلق ..؟يمع خيرات

"..نكلو تومي نأ لبق يل يمع اهيوري نأ ضرتفملا نم ناك ةريثك صصق كانه"
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 رمقPPلا ناPPك نإ سملتPPت نأ لواحPPت اهنPPظأ ،ليلPPلا يف انPPب طيحPPملا غارفPPلا يف نPPياعPPت يهو ينتعطاPPق
:تلاق ،ال مأ ءامسلا يف ادوجوم

"..انرضاح ىلع رثأ هل نكي مل نإ ىنعم هدنع سيل خيراتلا"
 يف ناسPنإلا لقصPت ةايحPلا يه ..ةرداPن ةمكحPب ةعبPشم ودبPت مويPلا اهنكPل يمعك ةميكPح اهPفرPعأ مPل

 ثPيدPحلا يف بPغرPت ال اهPنأ تمهPفو  ..ادPج بPيرقPلا ..سPمألا يف هPكردPي مPل اPم ىرPي هلعجPتو ةدPيدPع تارPم
 بحPت ال يه ..ساPسألا نPم تPناPك وأ تروطPتو تأشPن فيPك يمعب اهتPقالPع نPع الو اهتPلوفPط تاPيرPكذ نPع
 نأ لPPPPجخأ ..ملظPPPPم ضاPPPPمو كانPPPPه ةئيPPPPس تاPPPPيرPPPPكذ اهPPPPيدPPPPل لPPPPه ..رPPPPشب وأ ريخPPPPب ءاوPPPPس ايPPPPكرPPPPت رPPPPكذتPPPPت نأ
 ةرPPPم هPPPتداPPPعإ جاتحPPPيو امهPPPم لاؤسPPPلا ناPPPك نإ ،بPPPسانPPPملا مويPPPلا تأPPPي امPPPبر نكPPPل ..بPPPغرPPPت ال يهو اهPPPلأPPPسأ
.يه تراشأ امك ىرخأ

 دعPب يتخأ جوزPتأو ايPكرPت ىلإ رPفاPسأ يننأ ليلPلاPب مانPملا يف ىرأ ةربقPملا ةراPيز دعPب ماPيأ يب ترPمو
 صلPPختأ نأ دPPبال ناPPكو اPPسرPPش ارPPيرPPش يل ادPPب دقPPل .ىرPPحألاPPب هتلتPPق يننأ وأ ،طرقPPلا وذ اهPPجوز تاPPم نأ
 لكPPPش يأPPPب اهPPPجوزPPPتأ نأ بجPPPي يننأو .ادPPPج يتخأ بPPPحأ يننأ مونPPPلا يف تPPPيأر دقPPPف .يبحب زوPPPفأل هنPPPم
 يفو .هيPPف بPPغرأ اPPم ناPPك تلعPPفو اPPفراPPج يبح ناPPك دقPPف ،مالPPحألا يف قطنPPم دPPجوPPي ال ثيPPح اعبPPطو .ناPPك
 اPPنأ لPPه ..يتخأ اهيمPPسأ يتلا يمع ةنPPباPPب ينطبرPPت تPPناPPك يتلا ةPPقالعPPلا لكPPش نPPم راPPحأ تنPPك ةظقيPPلا
 ةPعاPس يدPسجب ناكPم لPك يف برضPي يوPق ناقفخPب رعPشأو يبلق ألمPت اهلعجPي يذPلا اPم ؟اقPح اهتببPحأ
 يعم لامعPPPلا دPPPحأ نأ ةPPPجردPPPل لمعPPPلا ءانPPPثأ تارPPPملا ضعPPPب كPPPلذ ثدPPPحيو ،يلايPPPخ يف اهPPPتروPPPص ديعتPPPسا
 ليلPPق رPPمأ وPPهو ،اPPحزامPPم يل لاPPقو ،ثدPPحي ابPPيرPPغ ائيPPش ةمPPث نأ ينهبنف ةرPPم نPPم رثPPكأ يلع كPPلذ ظPPحال
:لمعلا يف يدنع

"؟يديس اي ةيلخادلا كتاماسم ئبعي ام تدجو له"

 مهفPPي وPPهو ،هبPPجاوPPل صلPPخي نأو ،ةفيخسPPلا تاPPحزامPPملا هذPPه رركPPي ال نأ ةPPيرPPيذPPحت ةقPPيرطPPب هPPل ُمستPPبا
 مPث تاظPحللا هذPه لثPم يضمتو .هيلPع لPخبأ الو يعم اصلPخم لمعPي نPم بPحأ يننأو ،كPلذ دمعPتأ يننأ
 تPPب مالPPحألا كلPPت تعطقPPنا نأ دعPPبو .ىسنأ مPPث اPPهرPPكذتPPل دوPPعأ مPPث ،يتخأ يأ اPPمامPPت اPPهاسPPنأو ماPPيأ رمPPت
 اهيلPPPختأ ..يمانPPPم لبPPPق ،ليلPPPلا يف يدPPPحو اهيPPPف اسPPPلاPPPج نوPPPكأ تاPPPعاPPPس يف الإ اPPPهرPPPكذPPPتأ نأ ردانPPPلا نPPPم
 يهو ةروPPPPص اهPPPPل مPPPPسرأ مPPPPث ،انعPPPPم تيبPPPPلاPPPPب اهتضPPPPق يتلا ماPPPPيألا كلPPPPت يف ةPPPPلاصPPPPلا يف يتلابPPPPق سلPPPPجت
.يتظقي يف ةيراع اهلمأتأ انايحأو ينلبقتو يننضتحت

 تفPPقو ةPPعاPPس ،امPPيدPPق راPPص يذPPلا ،دPPيدPPجلا لPPحملاPPب سلPPجأ اPPنأو راهPPن ءاPPج نأ ىلإ يلاPPح لPPظ اذكPPه
 ناوPPPلألاPPPب موPPPسرPPPملا اهPPPيزو رمPPPسألا اهPPPنولPPPب وتلPPPل اهتPPPفرPPPع ..ةروسPPPجو ةPPPيوPPPق ةPPPباPPPش ..ةجPPPضاPPPن ةأرPPPما يماPPPمأ
 ةPPعاPPس ةأجPPف الإ رPPكذتPPن الو انPPب مدقتPPت ةايحPPلا يه وأ ..ءيشلا ضعPPب تربPPك دPPق تPPناPPك ،ةيPPهازPPلا ةزرطPPملا
 انيمPPPي اهPPPسأر كرPPPحت يهو ،طPPPئاحPPPلا نPPPم ابPPPيرPPPق لاPPPع دعقPPPم ىلع تسلPPPجو ،اهتحPPPفاصPPPمل تPPPعرPPPسأو ،هبتنPPPن
:ينتلأسو ،لحملا لمأتت ،اراسيو

"..كل اذهأ"
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"..يل وه معن"
:ةيدجب تلاق
"موي تاذ امهم حبصت فوس كنأ ةدكأتم تنكو ..اريثك كيف ركفأ تنك"
:ةبضتقم ةقيرطب ارخاس اهل تلق

"لجر يف اهنيرت يتلا ةيمهألا هذه له ..امرواش لحم درجم"
:ةيدجب تدر
"ةيدجب رمأ يأ ذخأت ال كنأ كتلكشم نإ كنع لوقي ناك ابابلا كوبأ"
 داPج يننأPب دقتPعا اPنأ ..يل ةPعانPق لكشPت ال دPق وأ ..مضهPلا ةريسPع يل ةبPسنلاPب ةجيتنPلا كلPت تPناPك

 ىضوفPPPPPلا نPPPPPم جيزمPPPPPب ءايPPPPPشألا عم لPPPPPماعتPPPPPت نأ ةPPPPPيدPPPPPجلا ينعت لPPPPPه ..سكعPPPPPلا لوقPPPPPت نآلا يهو ..ادPPPPPج
 وأ ،ةلPش عم رPهسأ وأ الثPم كحPضأ نأ ..يتايPح يف ىضوفPلا دPجوأ نأ ينصقني اPم اذPهو ،ةPمارصPلاو
..ةراجيس نخدأ لقألا ىلع وأ ..رمخلا رقاعأ

 ةقيPPقد ءادوPPس طاقPPن كانPPه ..ابPPيرPPغ احملPPم اههPPجو عيطاقPPت يف تPPيأر نيPPح يف ،ينبقارPPت تPPناPPك يه
 يف تبPPPغرو ،لبPPPق نPPPم ةدوPPPجوPPPم نكPPPت مPPPل طاقنPPPلا هذPPPه ..ةداPPPح ةPPPلآPPPب ةPPPقدPPPب ةPPPموPPPسرPPPم اهPPPنأPPPك ..اهنيبPPPج يف
 نPPع الدPPبو ..نآلا ةمهPPملا ءايPPشألPPل هابتPPنالا يلعف ،ةPPيدPPجلا مدPPع ينعي لاؤسPPلا نأ يل ادPPب نكPPل .اهPPلأPPسأ
:اهتلأس كلذ

"؟تاونسلا هذه لاوط تنك نيأ"

 شيPPPPج دPPPPئاPPPPق نPPPPم رPPPPشابPPPPم مPPPPعدPPPPب ةيPPPPسايسPPPPلا مولعPPPPلا يف كانPPPPه يتPPPPسارد تلمPPPPكأ اكPPPPيرPPPPمأل ترPPPPفاPPPPس"
"ريرحتلا

 حولPPPPPت تراPPPPPشأو ،ةمهPPPPPم ىرPPPPPخألا يه تحبPPPPPصأ اهPPPPPنأ ىلع تاملكPPPPPلا هذPPPPPه دعPPPPPب دPPPPPكؤتPPPPPل يوحPPPPPن ترظPPPPPن
 ،ةرPPم لوأل اهتPPمارPPص رPPسكت يهو يل تPPلاPPق ،ةبطPPخلا ىلع لدPPي اعPPئار ايبPPهذ امPPتاPPخ ينيرتPPل ،اهعبPPصأPPب
:لحملا تلخد نأ ذنم

 كلPPPPت ذنPPPPم كيPPPPلإ ينبذPPPPجي ائيPPPPش نأPPPPب سPPPPحأ تنPPPPك ..انPPPPه ىلإ تلPPPPصو ىتح اريثPPPPك كنPPPPع تPPPPلأPPPPس دقPPPPل"
".ءرملا ةدارإ قفو ريست ال ةايحلا نكل ..مايألا

 ناهPPباشتPPت امPPبر ..اPPنايPPحأ ةيPPكرتPPلا يتخأ هPPجو وسكPPي يذPPلا كPPلذ هبPPشي ،نزPPحلا نPPم ءيش اهيPPف ناPPك
 طلتخPPيو قفخPPي يبلقب ترعPPش ..يريPPغ نورPPخآلا هدPPجي ال دPPق هPPباشPPت ..يجازPPمو ينهذ هPPنِّوكPُPي اPPم لكشPPب
 ىلإ هيPPف تلPPخد يذPPلا مويPPلا كPPلذ ذنPPم اهيPPف ركPPفأ مPPل يننأ احيحPPص نوكPPي دPPق ..فوخPPلاPPب يدنPPع ناقفخPPلا
 تضهPPن نأ دعPPب يماPPمأ فقPPت يهو مويPPلا اهنكPPل ..هPPل ينتلصوأ يتلا يهو ،اPPبابPPلا عم تلمPPعو ةيسنكPPلا
 ناكPPم يف عرزPPت ؛ريغPPص بيلصPPب يهتنملا اهلسلPPس لدعPPتو ..اهPPترونPPت ضفنPPت يهو ،لPPيوطPPلا دعقPPملا نPPم
 يهأ ..ملPح اهPنأ وPل امPك ودبPت يتلا ةظPحللا هذPهو ..ةايحPلا هذPهك ،ةضPماPغ ةرذPب يسفن نPم ددPحم ريPغ
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 تPPPPسل .ادرPPPPشمو اعكستPPPPم تنPPPPك موPPPPي ةديعبPPPPلا تاPPPPحابصPPPPلا يف يهابتPPPPنا ريثPPPPت تPPPPناPPPPك يتلا ةيبصPPPPلا كلPPPPت
.!العف سمألاب ثدح اذام لهجن فقاوملا ضعب يفف .ادكأتم

 ؟ينم دPPيرPPت اذاPPمو ؟يلع رثعPPت يكل اتPPقو تPPلذPPب اذاPPمل وأ ؟انPPه تلPPصو فيPPك مهPPفأ نأ يف بPPغرأ تنPPك
 نآلا اPPPPPنأو ..رPPPPPمألا يف مهPPPPPملا وPPPPPه اذPPPPPهو يب متPPPPPهت يه ..ةمهPPPPPم ريPPPPPغو ةيPPPPPناPPPPPنأ ةلئPPPPPسألا هذPPPPPه يل تدPPPPPبو
:اهل تلق ..اهعم ةداعسب رعشأ لقألا ىلع يننأ فشتكا

"ينع نيعطقنت الأ وجرأ رمألا نكي امهم"

:تلاق ،اههجو ريباعت نم كلذ ودبي ةفسآ يهو تدر
 ارPPجف ادPPغ رPPفاPPسأPPس ..ىرPPخأ ةرPPم يقتلن نPPل امPPبر ..ةدPPحاو ةرPPم الإ اهلعفPPن ال ءايPPشأ كانPPه اPPنايPPحأ"

 ىتم فرPPPعأ ال ..ةرمتPPPسم ةلPPPيوPPPط كراعPPPم انPPPيدPPPل ..ينرظتنPPPت ةريثPPPك ءايPPPشأ كانPPPه يبوريPPPن ىلإ ةرPPPئاطPPPلاPPPب
"..يسفن عم تقولا نم اليلق ولو ركفأ نأ يل نوكيل برحلا يهتنت فوس

:اهل تلق
"انه كنأ اوفرع ول ..كيلع اوضبقي نأ نيشخت الأ"
:ينبيجت يهو ،يندعم كلس ةطساوب ةدودشمو ةقدب ةكوبسم ءاضيب نانسأ نع تفشك

"تنأ كنأ ينعي اذهف ..ءيش ثدح ول ..لامشلا يف انه يننأ فرعي كاوس دحأ ال"
 ينرعPPشأ اPPم ..يدPPخ ىلع ةلبPPق تعبPPط دPPق تPPناPPك فPPطاPPخ لكشPPبو تضهPPن ..عقوتPPملا ريغPPب تكحPPضو

 علPPPخأ اPPPنأو ائيPPPش ىرأ دPPPعأ مPPPل ..عراشPPPلا يف ماPPPحزPPPلا ءارو ةPPPيراوتPPPم تPPPبرPPPهو ..نPPPئاPPPبزPPPلا ماPPPمأ لPPPجخلاPPPب
 نPPPPم ماPPPPحز ىوPPPPس دPPPPهاPPPPشأ ملPPPPف اهPPPPناكPPPPم ةراظنPPPPلا تدعتPPPPساو ..يماPPPPمأ ءايPPPPشألا تلPPPPخادPPPPت دقPPPPف ةراظنPPPPلا
 يجراخPلا قانخPلاو ..لكPلا ىلع ةريسPع عاPضوألا تPناPك ..مPهرPئاصPم هاجPتاPب نوPبرPهي ساPنأو تارايسPلا
 دPPPحأ نأPPPب ديفPPPت ةلPPPقانتPPPم تاعPPPئاPPPش تPPPناPPPكو ..ةيPPPلودPPPلا باPPPهرإلا ةمPPPئاPPPق يف اهفينصPPPت عم عستي دلبPPPلا ىلع
 امPك عضوPلا دقعPي كPشالPب اذPهو ..ناتPسناغPفأ كرPت نأ دعPب انPه رارقتPسالPل لPصو دPق رابكPلا نPيدPلا خويPش
 نأ نوشخPPPPي ..نولPPPPكأPPPPي مPPPPهو ةسPPPPماPPPPه تاوPPPPصأPPPPب نوPPPPشدردPPPPي لPPPPحملا يف نيPPPPسلاجPPPPلا لاPPPPجرPPPPلا ضعPPPPب ناPPPPك
 يف ةPPجارفPPنا ثادPPحإ ىلع خيشلا اذPPه لاوPPمأ تلمPPع امPPبر نكPPل :نيPPفدرPPم نوPPلوقPPي مهنكPPلو .دPPحأ مهعمسPPي
 .ادج ريثك هلام نإ نولوقي ..لاوحألا

 برPحلا عم تلغشPنا اهPنأ ودبPي ..ىرPخأ ةرPم بونجPلا ةنPبا ءارمسPلا ةاتفPلا دعPت مPلو ،تاونسPلا تضPم 
 لوقحPPلا يف طفنPPلا خض نأ دعPPب ةPPصاPPخ اهنPPع ثدPPحتي عيمPPجلا ناPPك يتلا مالPPسلا تاPPضوافPPمل بيPPترتPPلاو
 لاعتPشا مPغرو هتنPي مPل ماعPلا قيضPلا نأ مPغر ةPيداصتPقالا عاPضوألا ىلع اليلPق سكعPنا اذPهو ،ةيPبونجPلا
 ةPPعانPPص ىلإ ريPPسأ نأPPب يتاذ عم يدPPهاعPPتو هسفPPن يطPPخ يف تنPPك اPPنأ ،دالبPPلا برPPغ يف ةدPPيدPPج برPPح
 نأ ةPعانقPل تلPصوPت نأ دعPب اريثPك ينرزاؤPت تراPص يتمعو ..لمعPلا يف ىنفأ نأPب يمع ةيPصو ..يدPجم
 رPPيدPPتو تPPقوPPلا مظعPPم يضقت ،تيبPPلا نPPم هPPبرقPPل مPPيدقPPلا لPPحملا ىلإ يتأPPت تPPناPPك .رمتPPست نأ بجPPي ةايحPPلا
 شعتPنا نأ دعPب لامعPلا ددPع انفPعاPضو .دPيدPجلا لPحملا ىلع يزيPكرPت بصPنأ نيPح يف ،كانPه تاPباسحPلا
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 نPPPم اPPPقاشPPPع اوPPPناPPPك نPPPيذPPPلا برPPPحلا دونPPPج ةدوPPPع دعPPPب ،اضPPPيأ اوفPPPعاضPPPت دPPPق نPPPئاPPPبزPPPلا ناPPPكو ،اليلPPPق لاحPPPلا
.امرواشلل ىلوألا ةجردلا

 سلPPجن ليلPPلا يفو لمعPPلا عم ماPPيألا تضPPم دقPPف ،هاوPPس اPPم ىسنأ ءيش يف جمدPPنأ ةPPعاPPس يتداعPPكو
 ىلع دPPيدPPجلا مويPPلا أدبPPي حابصPPلا يفو ،مانPPنو تاPPباسحPPلا ديعPPنو دغPPلا روPPمأ بPPترPPن ..يتمعو اPPنأ ةPPعاسPPل

 موPPPي تاذ تررPPPق نأ ىلإ ..يتكرPPPحو يروPPPمأ ليPPPلذPPPت يف اريثPPPك ةرايسPPPلا ينتدPPPعاPPPس دPPPقو ..هقPPPباPPPس ةلPPPكاPPPش
 ريبPك ءاطعPب تزPف نأ دعPب شيجPلا ةنكPس لPخاد ادPهعت امPهدPحأ ،نPيرPخآ نيلPحم حتفن نأ يتمع ةقPفاومPب
 دPيدPش تنPك ينأ ريPغ ةلPهس ةمهPم نكPت مPل ،هPب زوPفأل لاPملاو تPقوPلا نPم اريثPك تPلذPبو ،هPب تPمدقPت دPق تنPك
 ةقطنPملا يف ثPيدPح ينكس يح يف ناPك يناثPلا لPحملا .يبيصن نPم نوكيPس ءاطعPلا نأ ،يسفنب ةقثPلا
 كPPPلذPPPب ةينكسPPPلا ءايPPPحألا تعPPPسوPPPتو ادPPPيدPPPج ارPPPسج ةPPPلودPPPلا تأشPPPنأ ثيPPPح ،قرزألا رPPPهنلا قرPPPش ةدPPPيدPPPجلا
 روPPPPPمألا ضعPPPPPب يف تنPPPPPك يننكل ةقطنPPPPPملا كلPPPPPت رايتPPPPPخال ينعفد يذPPPPPلا رارقPPPPPلا ةعيبPPPPPط فرPPPPPعأ ال ،هاجPPPPPتالا
 ةPPPPعاPPPPس يل تراPPPPشأ دPPPPق يتمع ناPPPPكو ،بPPPPسانPPPPملا باوجPPPPلا ىلع فرعPPPPتأل ،يبلق لالPPPPخ نPPPPم فPPPPقوPPPPملا جلاPPPPعأ
.دحأ لاب ىلع رطخي ال عقوملا اذه نأب ةركفلاب اهتربخأ

 ،تاونسPلا ربPع اهتملعPت ةمPكارتPم تاربPخ ذفPنأو سراPمأ لPب ،بPسحف ملعPتأ دPعأ مPل يننأPب رعPشأ تنPك
 ضعPب دPجأ ةPعاPس راتPحأ تنPكو ..ةايحPلاو سانPلا عم ةيPمويPلا يتاPكراعPمو ،يدPهج نPم وأ يمع نPم ءاوPس
 ال ،نولمعPPPPPي ال اذاPPPPPمل ..هPPPPPب نوPPPPPموقPPPPPي ةميPPPPPق هPPPPPل ءيش الو فPPPPPئاPPPPPظو الPPPPPب عراوشPPPPPلا يف نوعكستPPPPPي بابPPPPPشلا
 يل ةبPPسنلاPPب ..هارPPي دPPحأ ال نكPPلو بPPهذ هيPPف دلبPPلا اذPPه نإ لوقPPي يمع ناPPك ..!؟دغPPلا لPPجأ نPPم نوحPPفاكPPي
 تPPجرPPختو ،ةمPPيدقPPلا يفورPPظ يف اليحتPPسم كPPلذ ناPPك امPPبرو يميلعت تلمPPكأ الثPPم هPPنأ وPPل يننأ ىرأ تنPPك
 ةزPجعم ..؟عراشPلا يف فدPه الPب نيعكستPملا ءالؤPه دPحأ نوPكأPس لPه ،نوPكأPس تنPك اذاPم ،ةعPماجPلا نPم
   ..ءيش لك ىلع مهنيعب سانأ ةنميهو ةريسعلا عاضوألا لظ يف ناكملا اذه يف ةميق كل حبصت نأ

 يف رPئاPس اPنأ وأ ،هيPف ريPسأ نأ يلعو افلPس ططPخم راسمPك تحبPصأ دPق يل ةبPسنلاPب ةايحPلا تPناPك
 نPPPPم نيلPPPPتاقPPPPملا ةدوPPPPعو مالPPPPسلا ةيPPPPقافPPPPتا عيقوPPPPت دعPPPPب ةليلPPPPق روهPPPPش تضPPPPمو ،كPPPPلذPPPPل هبتPPPPنا نأ نود لPPPPصألا
 يتلا شيجPلا ةنكPس يف ةPصاPخ يهتني ال بPئاد لمPع عم يتقو لPج يف الوغشPم يسفن دPجأل ،بونجPلا
 ةلPPPيوطPPPلا تاراهنPPPلا طPPPسو يلاPPPب يلع رطPPPخي ناPPPكو ،ىلعألا لوPPPخدPPPملا ردPPPتو تاPPPفورصPPPملا لPPPج ذPPPخأPPPت تPPPتاPPPب
 مPPلو اهنPPع عمسأ مPPل يننكل ،اوداPPع دPPق عيمPPجلا نأل دوعPPت فوPPس ءارمسPPلا ةقيPPنألا ةاتفPPلا نأ يتالاغشPPناو
 ةPفرغPلا كلPت يف يننكاسPي ناPك يذPلا عململا مPيدقPلا يقيدPص نPع ةئيPس ارابPخأ تعمPس اهنPع الدPبو .اPهرأ
 ابPPPيرقPPPت راPPPص ءيش لكPPPف ،شيجPPPلا طابPPPض دPPPحأ هكلتمPPPي قPPPباوPPPط ةعبPPPسل عفترPPPم ىنبم اهلPPPحم ماPPPق يتلا
 هنPPPع عمسأ دPPPعأ مPPPل ثيPPPحو ،اPPPمامPPPت يلاPPPخ لاثPPPمأ نييPPPندPPPملا اوPPPحازأ نأ دعPPPب ةريPPPخألا ماPPPيألا يف رPPPكاسعلPPPل
 دعPPب نPPيدPPئاعPPلا نيلPPتاقPPملا نPPم باPPش سلPPج ةPPعاPPس ائيPPس راهنPPلا كPPلذ ناPPك .هPPترPPسأ وأ هتنPPبا نPPع الو ،اربPPخ
 نيPيالPملاو برPحلا لاوPهأ نPع هءالPمز ثدPحي حارو ،ةرواجPملا ةيقPيرPفألا نادلبPلا ىدPحإ يف ةيPقافPتالا عيقوPت
 نPPPم هتPPPفرPPPع يقيدPPPص رPPPكذ ءاPPPجو ،توPPPملا ىوسPPPب ركفPPPت ال تPPPناPPPك شويجPPPلا نأ فيPPPكو ،كانPPPه اوضPPPق نPPPيذPPPلا
 نأو يكبأ نأ ضرتفPPملا نPPم ناPPك .مهPPلالPPخ نPPم اهتقPPقد يتلا فاPPصوألا لالPPخ نPPم العPPف تدPPكأPPتو ،مPPسالا
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 كPلذ ناPك ،بلPق الPب ايPساPق تPب لPه ،كPلذ نPم ءيش يأ ثدPحي مPلو ،ريبPك نزPحب رعPشأ وأ يعوPمد رمهنPت
 قتلPن مPلو ىضم دPق الPيوPط انPمز نأل الإ ةPلاحPلا كلPت رPسفأ مPلو ،رPعاشPم الPب حبصأو رPجحتأ نأ ،ينريحPي
 متPPPيو ايجPPPيردPPPت حازنPPPي فوPPPس بولقPPPلا يف تاPPPحاسPPPملا نPPPم ىقبت اPPPم نأ دPPPبال ناPPPك اذPPPهلو ماPPPيألا كلPPPت ذنPPPم
 ىرPPPخأ ةفPPPص يأPPPب يسفن فPPPصأ ال ىتح نوPPPهألا ريسفتPPPلا وPPPه اذPPPه .يعم ثدPPPح اPPPم امPPPبر اذPPPهو هوحPPPم
.يناسنإلا بناجلا نم يندرجت

 صانتPPPPقاو ىواPPPPشرPPPPلا يف اريبPPPPخ تحبPPPPصأو ،يعم لاPPPPملا فPPPPعاضPPPPت نأ دعPPPPبو ..ىرPPPPخأ روهPPPPش لالPPPPخ
 ىلع صرPPPحلا اهمPPPسا يتلا ىضوفPPPلا هذPPPهو رPPPكاسعPPPلاو ةPPPسايسPPPلا لاPPPجرو قوسPPPلا راجPPPت طPPPسو صرفPPPلا
 لاقنPPPلا فPPPتاهPPPلاPPPب رادPPPي ءيش لPPPك حبصأ نأ دعPPPبو ..نوPPPيزفلتPPPلا جمارPPPب يف لاقPPPي امPPPك ،ايلعPPPلا حلاصPPPملا
 يتاPباسPح تحبPصأو ..يلمع يف ةدPيدPجلا تاينقتPلا هذPه نPم تدفتPسا دPق تنPك ،تPنرتPنإلاو رPتويبمكPلاو
 نPPكأ مPPلو ..يكرPPت نPPبا يكرPPت يننأ مهنPPم ريثكPPلا دقتعPPي نPPيذPPلا ،ينئاPPبز لوقPPي امPPك يرصPPع بولPPسأPPب رادPPت
 عنقأ يكل ةPجاPح يف نPكأ مPل ،قPباسPلا يف امPك اPمامPت لPماعPتأ ،اPتابPثإ مأ ايفPن ،حيضوتPلا ىلع اصPيرPح
 راPص دقPف تازايتPما ىلع لصPحأل ايبنPجأ ينوPك ،ةيعPضوPلا هذPه لغتPسا اPنايPحأ تنPكو ..سكعPلاPب ادPحأ
 امنPPيأ ةددعتPPمو ةدتمPPم عيراشPPم مهPPل تراPPصو ،اPPندلPPب يف تازيمPPم باحPPصأ دPPيدPPجلا نرقPPلا يف ءاPPبرغPPلا
 ماوشPPPلا ةمPPPئاقPPPل يننوفيضPPPي ثيPPPح ،ةريPPPخألا ةPPPعرصPPPلا هذPPPهل يحاجPPPن بPPPسني مهضعPPPب ناPPPك اذPPPهل ،تبPPPهذ
 بPPساكPPم اوققPPحو ةريPPخألا تاونسPPلا يف دلبPPلا اولPPخد نPPيذPPلا ،مPPهريPPغو ةPPبراغPPملاو نييPPنارPPيإلاو نييجيلPPخلاو
 .ةصاخلا سرادملا ىتح ،معاطملاو تاعانصلاو ةعارزلاك ةفلتخم لامعأ يف

 ،ةضPPPماPPPغ ةنيعPPPم ةPPPلداعPPPم تققحPPPت اPPPم اذإ ،ناسPPPنإلا ةايPPPح نPPPم ةظPPPحل يفو لاPPPملا نأ تفشتPPPكا ةأجPPPف
 لاوPمألا نPم راهPنألا هذPه رمهنPت تPناPك فيPك فرPعأ نPكأ مPل .يعم ثدPح اPم اذPهو ،بوPص لPك نPم قPفدتPي
 كPPلذPPب رPPخآو شيجPPلا ةنكسPPب لPPحمو نيمPPيدPPق نيلPPحم نPPم الدPPبو .كنبPPلاPPب يباسPPح ىلإ ايPPموPPي بPPهذPPت يتلا
 ةPحولPلا كلPت اPهراعPش لمPحت ةنPيدPملاPب تالحPم ةرPشع نPم رثPكأل يتراجPت تعسPتا .دPيدPجلا يقرPشلا يحلا
 ..اPPPمرواPPPش لPPPحم يف ةايحلPPPل هقPPPيرPPPط دPPPجو يذPPPلا درPPPشملا دPPPلوPPPلا كPPPلذPPPل ..يقيدPPPص اهمPPPسر يتلا ةمPPPيدقPPPلا
 يتالPPPمأPPPت موPPPي تاذ دPPPهش يذPPPلا ريبكPPPلا كنبPPPلا نPPPم ابPPPيرPPPق ةريبكPPPلا ةنPPPيدPPPملا طPPPسوPPPب ضرأ ةعطPPPق تPPPيرتPPPشاو
 ،ايPPلاPPع ءانبPPلا عفتراو الإ ةليلPPق روهPPش ىوPPس ضمPPت مPPلو ،دPPيرPPف زارPPط يذ لوهPPم ىنبمك هتPPبارغPPل ةبيجعPPلا
 تاPPPPيانبPPPPلا ينيوهتPPPPست تأدPPPPب ،يتايPPPPح بذتجPPPPي أدPPPPب دPPPPيدPPPPج عوPPPPن نPPPPم ارPPPPحس ةحلPPPPسملا ةPPPPناPPPPسرPPPPخلا تPPPPناPPPPك
 امPPPPPخف اتيPPPPPب ينبأ نأ ىلع ةريبPPPPPك ةPPPPPكرPPPPPش عم تقفPPPPPتاو ،روصقPPPPPلا زارPPPPPط ىلع ةينبPPPPPملا تويبPPPPPلاو تارامعPPPPPلاو
 هPPPلامPPPعأو هPPPنوؤPPPش رPPPيدPPPت تPPPناPPPك ،فورعPPPم رPPPيزو ةPPPجوز نPPPم ضرألا تPPPيرتPPPشا نأ دعPPPب ،قرزألا رPPPهنلا راوجPPPب
 نيPPلوتPPي نPPم نPPه ءاسنPPلا ،هسفPPن جهنملا ناPPك ةقPPباسPPلا تاPPموكحPPلا لPPك يفف ،ةPPعدPPب تPPسيل هذPPهو ،ةPPصاخPPلا
 عيقوتPل هتيPب يف انيقتPلا ةPعاPس ،اكPحاPض ةرPم هسفPن رPيزوPلا لاPق امPك داسفPلاو لاPملا نوؤPش ةرادإPب مايقPلا
 يتلا ةدPPPPيدPPPPجلا ةيPPPPلاعPPPPلا ةرايسPPPPلاPPPPب انPPPPجرPPPPخو .ادPPPPج ةPPPPحرPPPPف تPPPPناPPPPك يتلا يتمعو اPPPPنأ ،ضرألا ءارPPPPش دقPPPPع
 عقوPPPم ةPPPيؤرPPPل بPPPهذPPPن نأ ينم تبلPPPطو ،اPPPنونPPPج ريطPPPت داكPPPت يتمعو ،عيباPPPسأ لبPPPق ةمPPPيدقPPPلا اهPPPب تPPPلدبتPPPسا
 فرعPPن ال مامPPحلا نPPم ريثPPكو ناكPPملا يف قلPPحت رPPيزارزPPلاو يرامقPPلا رويPPطو ادPPج بPPيرPPق رPPهنلا ناPPك ،ءانبPPلا
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 .نادPبألا شعنPت ةفيفPط ةدورPب ةمPثو الدتعPم سقطPلا ناPك .انPه نPم ابPيرPق نكسPي نوكPي دPق ،ءاPج نPيأ نPم
 .يمامأ ليحتسم نم نكي مل ،ةيفاص يمامأ ءامسلا تلمأتو

 تاذو ،ةنPPيدPPملا طPPسوPPب قPPباوطPPلا ددعتPPم يراجتPPلا ىنبملا لمتPPكأ نأ دعPPب اليفPPلا يف ءانبPPلا عباPPتأ اPPنأو
 ىلع نPPPم هحPPPمالPPPم نيبPPPتأ دPPPكأ مPPPل لPPPجر اهنPPPم لزPPPن ،ءانبPPPلا عقوPPPم نPPPم برقPPPلاPPPب ةمPPPيدPPPق ةرايPPPس تفPPPقوPPPت راهPPPن
 يف ةاتPف هراوجPبو ينم لPجرPلا بارتPقا عمو ،وجPلا يف رابغPلا لعفPب ةPشوشPم يتارظPن تPناPك دقPف ،دعبPلا
 يذPلا اPم ،يلاPخ هPنإ روفPلا ىلع تPفرPع ،هPجوPلا ةبPحاPش ودبPت لامPجلا ةطPسوتPم ،ابPيرقPت تانيPثالثPلا ةPياهPن
 نكPPPي مPPPل هPPPتداPPPع ريغPPPك ،يناضتPPPحال عرPPPسأو .انPPPه نوPPPكأ نأ نكمPPPي يننأ فرPPPع فيPPPكو انPPPه ىلإ هPPPب ءاPPPج
 يناكPمإPب سيPل ،تروصPت امPم عرPسأ اريثPك ربPك دPقو قيمعPلا نزPحلا نPم اPعوPن هيPف تPسملتو ،هPنويلPغ لمPحي
:ملأب يل لاقو ،هتصق هنم عمسأ نأ ىلإ ،هبوحش ببس رسفأ نأ

 اذPPPPه ببPPPPسب اريثPPPPك لاحPPPPلا ءاPPPPسو عاPPPPضوألا تريغPPPPت دقPPPPل ..يندرPPPPت الأ لPPPPمآو ةPPPPمدPPPPخ يف كتيPPPPتأ دقPPPPل"
"حراجلا رقصلا

 سلPجت تPناPك يتلا كلPت تPسيل اهنكPل ،يلاPخ ةنPبا يهف اهتPفرPع يتلاو ،هقPفارPت يتلا ةاتفPلا ىلإ راPشأ
 نأ كPPشالو تPPمدقPPت تاونسPPلا يه ..ةمPPيدقPPلا ةروصPPلا ةبPPحاPPص كلPPت تPPسيلو ،ءاسPPم تاذ لفحPPلا كPPلذ يف
 اهيPف رPخآ ءيش كانPه نكPل ..بPير الPب تربPك يه ..ماPيألا عم دPسفيو بطعPي ةايحPلا اذPه يف ءيش لPك
.الوجع نوكأ الأ يلع ،كلذ مهفأس ..يلاخ يفو

:هتنبال يلاخ لاق
"لبق نم امتلباقت امكنأ نظأ ال ..كتمع نبا ىلع يملس"

 قيPنأ ضيPبأ صيمPقو زنيPج نولطنPب سبلPت ىثنأ رPهظم سكعPي ال ،يوPق اPهدPي سملPم ناPك اهتحPفاPص
:يوحن ثيدحلا اهجوم اهحزامي يلاخ تعمسو ..فارطألا قورحم

"..فيطل باش نم سيلأ"
 يرابPPخأو يروPPمأ فرعPPي هPPنأ ودبPPي ..يلاحPPب ارتغPPم وأ ائطPPخم نPPكأ مPPل نإ ،هدصقPPي يذPPلا اPPم تنمPPخ

 تءاPPج ةنPPبالا نإ ليPPق يتلا ماPPيألا كلPPت ذنPPم ..لPPيوPPط تPPقو نPPم ائيPPش مهنPPع ملPPعأ ال يننأ وPPل ىتح ،اديPPج
 هتنPPPبا ضرعيPPPل ءاPPPج لPPPه ،جاوزPPPلا نPPPع ثدPPPحتي وPPPه ..تارازوPPPلا ىدPPPحإ يف اريبPPPك اPPPيرادإ ابصنPPPم تPPPلوPPPتو
:لوقت اهتعمسو ..يلع

"يبأ اي ةماسولا هذهب هليختأ مل ..العف فيطل وه"

:يل لاق ،ابناج ينذخأو ،ةبوعصب كحض

 دPPPPPيرأ ..يشاوPPPPPملا ةراجPPPPPت يف ةريبPPPPPك ةقفصPPPPPل دعتPPPPPسا اPPPPPنأ ..يندPPPPPعاسPPPPPت نأ ىوPPPPPس ليبPPPPPس نPPPPPم سيPPPPPل"
  نPPPم يئاPPPقدPPPصأ دPPPحأ ..كاوPPPس ايPPPلاPPPم اPPPضرPPPق يل مدقPPPي نأ هنكمPPPي دPPPحأ الو ..جيلPPPخلا لودPPPل ةيمPPPك رPPPيدصPPPت
 نيعPي هPنإ ..اديعPب بPهذPت نأ دPيرPتو كتPخأ نPبا كPيدPل يل لاPق ..كيPلإ باPهذPلاPب ينحصن ىمادقPلا ءارزوPلا
"فورعملاب ىلوأ ءابرقألاو نيريثكلا
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 احيحPPص يرارPPق ناPPك نإ ملPPعأ الو ..اديPPج ينفرعPPي يذPPلا رPPيزوPPلا اذPPه نPPم هPPلأPPسأ مPPلو اريثPPك ركPPفأ مPPل
 نود ،بولطPPملا غلبملا هPPل تلPPجس مPPث نPPمو دPPيرPPت مPPك هPPلاؤسPPل تPPعرPPسأ دقPPف ،اقPPحال ينكبرأ اPPم اذPPهو ،ال مأ
 دPPPجو لفطPPPك كيشPPPلا ذPPPخأ .يل ةيلPPPسم ةبعPPPل حبصأ دPPPق لاPPPملا ناPPPك ،ليلPPPق مأ ريثPPPك هPPPنأPPPب يلاPPPب لغPPPشأ نأ
 ىرPخألا يه هتنPبا تPناPكو رPهنلا راوجPب نيطPلا قوPف زPفاقتPي ناPك ،يهالPم ةنPيدPم يف عايPض دعPب هتلPئاPع
:جعزملا كرحملا تاذ هترايس كرحي نأ لبق يل لاقو ،هلثم زفاقتت

...يف نكسن ..انم ةموكحلا هتذخأ دقف ميدقلا تيبلا يف سيل ..انروزت نأ ىسنت ال"
:يل لاق ،اليلق تمص ..لمكي مل

..هللا اهمحر ..انع اهذخأ نيعل ضرم ..ابيرقت ةنس ذنم تيفوت كتمع نأ كربخأ نأ تيسن"
 ةرPم اهعيمPجت بعصPي ةفلتخPم فPقاوPم يف اهPل يماPمأ لاهنPي تاPيرPكذPلا نPم طPيرPشو ..اهيلPع تمPحرPت

:هل تلق ..سراحلا نبا ريقحلا دلولا كلذ عم ةبيجعلا ةليللا كلت ةصاخ ،ةدحاو
"؟توملا عم ناسنإلا لعفي اذام ايندلا لاح وه اذه"
:هبيج يف كيشلا عضو هنأ ةرم نم رثكأ دكأتي نأ لبق الوجع در
"..انريصم هنإ ..انلك انريصم"
 رابغلPPPل اPPPفاضPPPم هءارو رابغPPPلا نPPPم ادPPPيزPPPم افلPPPخم راظPPPنألا نPPPع ىراوتPPPي ..اPPPعرPPPسم ةرايسPPPلاPPPب قلطPPPنأو

 وPهاهPف ،اهPلاوPحأ بلقنPت نأ نكمPي ايPندPلا نأ فيPك ماPيألا كلPت يف ركPفأ تيقPب نيPح يف .وجPلا يف فيثكPلا
 تPPسراPPم يتلا هتPPجوز يهاPPهو ،هتيPPب يف هيلPPع اليقPPث افيPPض نوPPكأ نأ نPPم الدPPب ينم لوستPPي نآلا يلاPPخ
 نكPل انPيزPح نوكPي دPق ..متPهي ال وPه ةPطاسبPبو ،تومPت عيمPجلا دPض رPهقلاو يرPسألا فنعPلا عاوPنأ ىتPش
 نأ يلع امهملPظأ ال يكلف ..تPقوPلا لPماPع وPه امPبر ..اديPج اهPنارPكذتPي امهPنأ هتنPبا ىلع الو هيلPع ودبPي ال
 ،هذPه يتاPحاجPن لPك ءارو يقيقحلا ببPسلا وPهو هرPكذأ تدPع لPه ،يمع قحPب تلعPف اذاPم ،يسفن رPكذPتأ
 .ةايحلا يف

 نPيأ نPم فرPعأ ال ..ةأجPف يتايPح يف ىمادPق ساPنأ رPهظي تاPب ،ثدPحت ةريثPك ءايPشأو مويPلا كPلذ ذنPم
 نPPم سيPPل ..هاجPPلاو ةرPPهشلا ةبPPيرPPض اهPPنأPPب رPPمألا للPPعأ نأ تPPلواPPح .يناكPPم ىلع نوPPلدتPPسي فيPPكو نولطPPي
 يتلا اPPهذPPيواعPPت أرقPPتو روخبPPلا يل لعشPPت نأ ىلع ترPPصأ يتلا ،يتمع يل هتPPلاPPق اPPم اذPPهو ..رPPخآ ببPPس
:يل تلاق ،نيعلا نم يتيامح يف اريبك ارود اهل نأب نمؤت

"لقألا ىلع ايعوبسأ سقطلا اذه لعف نم دبال ..يدلو اي هتيامح متت مل نإ بهذي لاملا"
 عرPPهأ نأ لبPPق ،بPPجاوPPلاPPب يتمع موقPPت حابPPص لPPك يف .ضPPفرلPPل ليبPPس نPPم سيPPلو ،اهPPل لوPPقأPPس اذاPPمو

 نPم عباسPلا قPباطPلا يف ابتكPم تPسسأ نأ دعPب ةددعتPملا ينوؤPشو يتاراقPعو عسوPت يذPلا يلمع ةقPباسPمل
 باحPPصأ نPPم ددPPجلا يئاPPقدPPصأو كانPPه يل نوPPتأPPي يئالمPPع ناPPك .ةنPPيدPPملا طPPسو يف يل ةثPPيدPPحلا ةPPيانبPPلا
 مدقPلا ةرPك قاشPع نPم نورPخآو نويPسايPس مهضعPب ،ةيPضاPملا تاونسPلا يف مهيلPع تPفرعPت نPيذPلا عفانPملا
 ةPيدPنألا ىدPحإ يف ةPساPئرPلا بصنPم يلوتPل ينوحPشر دPقو ةريبكPلا مهتPيدPنأل يلاPم مPعد نPع نوثحبPي نPيذPلا
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 نأ يلع ناPPك نكPPلو ،روهظPPلا بPPحأ ال نأPPف مهPPل ترذتPPعا .يدانلPPلو ،مهPPل رPPخف كPPلذ نأ نPPيددPPشم ،ةPPفورعPPملا
 ةيPPنوPPيزفلPPتو ةيفحPPص تاءاقPPل ضPPفرأ نأ يلع ناPPك ةقPPيرطPPلا هذPPهبو .لوألا ةركPPلا قPPيرفPPل اPPيداPPم مهPPل عربPPتأ
 ىلع لطPPPي نأPPPب الوغشPPPم نوكPPPي ةيقيقPPPح تاPPPحاجPPPن ققحPPPي يذPPPلاو يكذPPPلا ناسPPPنإلا نأ دقتPPPعا ال .اPPPهريPPPغو
 يتلا ةنPPيدPPملا يف ةراجتPPلا ةPPفرPPغ نPPم رPPخآ ضرPPع ينءاPPج اضPPيأ .هنPPع نوثحبPPي مPPه سكعPPلا ىلع ،سانPPلا
 ةPPفرغPPلا يف وضعPPك يدوPPجوPPف .يلمعل ةحلصPPم اهيPPف تPPيأر يننأل اهتلبPPق هذPPه .مهPPل مامضPPنالاPPب ينوبPPلاPPط
 يتلا نPكاPمألا يف كPفارPطأ دمPت نأ بجPي انخPيراPت نPم تيPقوتPلا اذPه يفف ،ةريثPك اروPمأ يل لPهسي فوPس
.ديج لكشب كلمع يف رمتست نأ كيلع نوكيل كديفت

 تأدPPPPPب نأ دعPPPPPب اميPPPPPسال ،مPPPPPكاحPPPPPلا ماظنPPPPPلا رارمتPPPPPسا يف نوككشتPPPPPي ماPPPPPيألا كلPPPPPت يف نوريثكPPPPPلا ناPPPPPك
 ةيPPسايPPس ةPPكارPPش يف اولPPخد نأ دعPPب ،ةPPموكحPPلاو برPPحلا نPPم نPPيدPPئاعPPلا نيPPب بذPPجلاو دPPشلا نPPم تالواحPPم
 هارPPPي ناPPPك يذPPPلا ربPPPكألا لامتPPPحالا نأ ريPPPغ ،برPPPحلا ةدوPPPع ةيPPPناكPPPمإ نPPPع مهضعPPPب ثدPPPحتي .ةطلPPPسلا ىلع
 نأ ينمهي اPPم .دPPيدPPج دلبPPك لاصفPPنالPPل هقPPيرPPط يف مألا نPPطوPPلا نPPم يبونجPPلا ءزPPجلا نأ ابPPيرقPPت عيمPPجلا
 لود كPلذ يف امPب جراخPلا نPم ةPلودPلا ىلع مPظاعتPملا راصحPلا مPغر ،ريخPب دلبPلا يف ريسPت تPناPك يروPمأ
 نPPPم اPPPهريPPPغو عفتنم يننأو دPPPيدPPPجلا عضوPPPلا نPPPم تدفتPPPسا يننأ ينع لاقPPPي امPPPب متPPPهأل نPPPكأ مPPPلو ،راوجPPPلا
 ناPPPPكو .رPPPPخآلا ضعبPPPPلا لPPPPهجأو اهضعPPPPب ملPPPPعأ يتلا هPPPPفادPPPPهأل اهPPPPل جورPPPPي نPPPPم كانPPPPه ناPPPPك يتلا لPPPPيواPPPPقألا
 يننأ يأ ،هسفPن سيPئرPلا لاوPمأ رPيدأ يننأPب ينفصو نPم كانPهو ،لPلدPملا ماظنPلا نPبا يننإ لوقPي مهضعPب
 ماPمأ اهبPحاPص هPنأ رPهظي نأ دPيرPي ال يتلا ةPيراجتPلا هPتايلمPع يف حراجPلا رقصلPل ليPكو رPشابPملا ىنعملاPب
 تحتتPPفا موPPي يننأ يروPPمأ دقPPع اPPمو .لاقPPي امPPع عفادأ وأ دPPحأ ىلع درأ نأPPب موPPي تاذ لغشPPنا مPPل .لكPPلا
 نPPع اديعPPب سيPPل ،راطPPملا نPPم بPPيرقPPلا ،ةنPPيدPPملا طPPسوPPب يسيئرPPلا عراشPPلا يف ةرPPهش رثPPكألا يتالحPPم دPPحأ
 ةيطغتPل تPعرPه دPق ماPيألا كلPت يف ترثPك يتلا تايPئاضفPلاو فحصPلا نPم تارPشعلا تPناPك .مPيدقPلا لPحملا
 تابPPسانPPمل يتأPPي ناPPك حراجPPلا رقصPPلاPPف .روضحPPلا مدقتPPي هسفPPن ةPPيروهمPPجلا سيPPئر نأPPب تئPPجوPPفو ثدPPحلا
 نأ دPPPكأتPPPم اPPPنأ .ريPPPغ ال ةيلPPPستلا ضرغPPPل امPPPبر ،راذPPPنإ قPPPباPPPس نود اPPPنايPPPحأ اPPPهريPPPغو ةPPPيراجPPPتو ةيPPPعامتPPPجا
 ادPPحاو حتتفيل ءاPPج هPPنإ دلبPPلا اهتلPPقانPPتو تاعPPئاشPPلا اهتجسPPن يتلا كلPPت نPPم ببPPس يأل سيPPل ءاPPج لPPجرPPلا
   .معاطملا يف ةيصخشلا هتارامثتسا نم

 طPPPيرPPPش صقPPPيو مدقتPPPي حراجPPPلا رقصPPPلا ىرPPPت يهو مويPPPلا كPPPلذ يف ةجهPPPب سانPPPلا رثPPPكأ يتمع تPPPناPPPك
 .ةPيرانPلا باعPلألا ناوPلأ اهبحصPت ةPيوPق قلطنPت يوامسPلا غارفPلا يف ةPيودPم صاPصر تاقلPطو ،حاتتPفالا
 رضPPح يمع نأ وPPل ىنمتأ تنPPك يننأ مPPلألاPPب فيفPPط ساسPPحإ عم ينايPPك ئبعPPي ميظPPع رورPPسب ترعPPشو
 نوPكأ فوPس يننأ هPتايPح يف يلع نPهار اPملاطPف ،حجن دPق هPسرPغ نأ دPكأPت دPق ناكPل ،ديعسPلا مويPلا كPلذ
 لاثPم ينأ ىلإ راPشأ ،ةريصPق ةبطPخ ىقلأ يذPلا سيPئرPلا نأ يندعPسأ اPم رثPكأو .موPي تاذ اميظPع ائيPش
 ةبPPير لPPجرPPلا داز دقPPف ،هPPمالPPك نPPم ادPPج مهPPملا اPPمأ .نPPطوPPلا بحPPل ايقيقPPح اPPجذومPPن مدPPقأو رPPباثPPملا بابPPشلل
:لاق ةعاس ،اينادوس تسلو يكرت يننأ نونظي نم كوكشو
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 كPنأ مهPملا ..تPنأ نPيأ نPم امهPم سيPل لوPقأ نكPل ،ةقPيدصPلا ايPكرPت نPم اننPبا نإ لوقPي ضعبPلا عمسأ"
"هل مدقتو همدخت ةعاس دلبلا اذه نبا

:ينلأست يتمع تلاق .ءيش لك ضفنا نأ دعبو رخأتملا ءاسملا يف

"هسفن سيئرلل تلصو دق دلو اي الهس تسل تنأ "

:اهل تلق ،رمألا يف ركفأ اقرطم تنك
"سجوتم ينأ الإ رورسم انأ ام ردقب ..انه ىلإ يتأي نأ هل رطخ فيك فرعأ ال"

:يل تلاق

 كانPه نأ ىسنت ال ،هلغشPت فوPس ىرPخأ روPمأ هPيدPل سيPئرPلاPف ..ثدPح دPق ماد اPم رPمألا يف ركفPت ال"
 املكPف ربPكأ تاPيدPحت كPيدPل ،كمهPت يتلا روPمألاPب لغشنPت نأ بجPي تPنأو ..دالبPلا برPغ يف ءاوعPش برPح
 هPنأ سانPلا روصتPي امPك سكعPلا سيPلو بعPصأو قيPضأ قPيرطPلا نوكPي ماPمألPل ةايحPلا يف ناسPنإلا مدقPت
"درولاب اشورفمو الهس نوكي

 يف لمعPPPت ةدقعPPPم ةPPPلآ عقاوPPPلا يف وهPPPف ..رثPPPكأ هلغشPPPي اPPPم هPPPيدPPPل سيPPPئرPPPلا نأ قPPPح ىلع يتمع نكPPPت مPPPل
 يف ينلصوو ،اهبPPPPسحأ مPPPPل ..ةليلPPPPق ماPPPPيأ ىوPPPPس رمPPPPت مPPPPل ثيPPPPح ..تاPPPPهاجPPPPتالا لPPPPك يفو فورظPPPPلا ةPPPPفاPPPPك
 لPسرPي هPنأو ،حراجPلا رقصPلا بتكPم نPم امهPنأ ىلع امهيسفPن اPفرPع ةأرPماو لPجر عباسPلا قPباطPلاPب يبتكم
 ..ةPPPيروهمPPPجلا ةPPPساPPPئر اهيلPPPع بوتكPPPملا ةسPPPيورتPPPلا أرPPPقأل هحتفPPPل تPPPعرPPPسأ افلغPPPم ناPPPك ..ةيPPPتآلا ةPPPلاPPPسرPPPلا يل
 نيعPPم غلبم لPPيوحتPPب نPPطوPPلا ءادنPPل ةPPباجتPPسالPPل عرPPسأ نأPPب ينم بلPPط ..مPPث نPPمو ..حراجPPلا رقصPPلا بتكPPم
 ىلع نأو اهPب يفت نأ دالبPلا ىلع تاPمازتPلا كانPه نأل رPخأPتأ الأ بجPي يننأو ..هدPيدPحت مPت باسPح ىلإ
 ةغيصPPلا نأ تممتPPشا طقPPف ..حيرPPص دPPيدPPهت ةمPPث نكPPي مPPلو ..اركبPPم مهبPPجاوPPب اوPPموقPPي نأ يلاثPPمأ سانPPلا
 موPPقأ نأPPب فلغPPملا رPPيذPPحتلاPPب يحوPPت ةجهPPل تاذ تPPناPPك ،سيPPئرPPلا مPPساPPب ةعPPقوPPملاو ةPPلاPPسرPPلا اهPPب تبتPPك يتلا
 يف روPمألا ودبPت اذكPه ،ّمPج بدأPب يعيدوتPل اPعرPسأ ..اليلPق الو اريثPك املكتPي مPل نافيضPلا ..ةمهPملاPب اروPف
.ادج هتظفحو هتملعت سرد كلذ ..دلبلا اذه يف ةليوط تاونس ذنمو ةيادبلا

 دوصقPPملا وPPه اذPPه لPPه نكPPلو ..اPPنابPPج الو ..اليخPPب تPPسل ..رPPمألا يف ركPPفأ ةPPعاسPPل يبتكم يف تيقPPبو
 غلبملا نأ مPPPث ..فدPPPهلا اذPPPه لPPPجأل يليثمتلا رودPPPلا اذPPPهب موقPPPيو لPPPجرPPPلا يتأPPPي نأ .ةPPPياكحPPPلا كلPPPت لPPPك نPPPم
 نوPناPق نPم سيPل ؟لعPفأPس اذاPم ..دلبPلا يف ةطلPس ىلعأ نPمو حيرPصو رPشابPم زازتPبا هPنإ ..اطيسPب سيPل
 فرPPعأ .اهقلقيPPس اPPم ،اPPهربPPخأل يتمعب لصPPتا مPPلو .رPPمألا نPPم دPPكأPPتأ نأ الوأ يلع نكPPلو ..؟هيPPلإ بPPهذأل
 ،ةيPPPPضاPPPPملا تاونسPPPPلا لاوPPPPط روPPPPمألا هذPPPPه لثPPPPم يف اهلPPPPخدأ اPPPPم ارداPPPPن يننأ امPPPPك .اريثPPPPك لغشنتPPPPس اهPPPPنأ
   .تامدقملا ال جئاتنلا مامأ طقف اهعضأ

 بلطPلا اذPه هيPف ينلصو يذPلا مويPلا يفف تPثدPح يرPتاPفد يف ةPبوسحPم ريPغ روPمأو ةعPيرPس تاروطPت
 نPPPم عستم يماPPPمأ سيPPPلو لعPPPفأPPPس اذاPPPم ركPPPفأ ةداعPPPلا ريPPPغ ىلع اركبPPPم تيبلPPPل تدPPPع دPPPق تنPPPك ،يساPPPئرPPPلا
 دPكأPتأل جاتPحأل نPكأ مPلو ..ددPحم تPقو ىلإ اراPشأ نيفيضPلا الو ةPلاPسرPلا ال هPنأ مPغر ..كPلذ ملPعأ ..تPقوPلا
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 لPPPصاPPPح زازتPPPبالاPPPف ،ةPPPلاPPPسرPPPلا لPPPسرأ نPPPم وPPPه حراجPPPلا رقصPPPلا نكPPPي مPPPل وPPPل ىتح هPPPنأل ..زازتPPPبالا ةصPPPق نPPPم
 يتورPPPثو يلامPPPعأ ..يلبقتPPPسمب قلعتPPPي رPPPمأ ..ةPPPيدPPPجب هعPPPم لPPPماعتPPPلا بجPPPي دPPPيدPPPهت ةمPPPثو ..رPPPخآPPPب وأ لكشPPPب
 تيحPPض نأ دعPPبو لPPئاوألا يلPPهأ تPPقراPPف نأ دعPPب ةايحPPلا يف دPPكأ اPPنأو اهتقفPPنأ يتلا نينسPPلاو يحاجPPنو
 .رخآ املاع تينبو يقاوشأو يرعاشمب ىتح

 ،قهشPتو لاPع توصPب سفنتPت تPناPك .يداPع ريPغ فرPظ يف يتمع دPجأل تيبPلا تلPصو يننأ ثدPح اPم
 نطبPPلا ةقطنPPم الو ردصPPلا الو بلقPPلا يف عاPPجوأ نPPم تPPناPPع نأ ادPPبأ ثدPPحي مPPل .اهبلPPق ىلع ضبقPPت يهو
 تلPق قPئاPقدPلو .طبضPلاPب يعم ثدPح اPم اذPه ..ىدارPف يتأPت ال بPئاصPملا نإ نوPلوقPي .كPلذ ثدPحي مPل ادPبأ
 ىلع اهمPPPPيونتPPPPل تPPPPعرPPPPسأو ..هللا ناحبPPPPس ..هملPPPPعأل نPPPPكأ مPPPPل رPPPPخآ ببPPPPسل نذإ تPPPPناPPPPك ةركبPPPPملا يتدوPPPPع نإ
 ىوPس ضمPت مPلو ،ىفشتPسملا ىلإ لPجع ىلع اهPتذPخأ مPث ،مالكPلا نPع ةزPجاPع يهو ةPلاصPلا يف ةكPيرألا
:نزحملا رمألاب بيبطلا ينربخأ ىتح تاظحل

"ءامسلا ىلإ تدعص اهحور ..كتايح يف ءاقبلا"

 اPنرPهقت يكل انPب يتأPت .ةPهافتPلا نPم ةلPكاشPلا اذPه ىلع ةايحPلا يهأ .يكحأ وأ .لوPقأ اذاPم فرPعأ مPل
 مPPث نPPمو ةايحPPلا تالاغشPPنا رPPكذPPتأو هللا رفغتPPسا مPPث يسفنل لوPPقأ تنPPك ؟ناذئتPPسا يأ نود اPPندرطPPت مPPث
 يمالPPPهلا ءيشلا اذPPPه .نPPPطوPPPلا ةبPPPيرPPPض دPPPيدPPPستب ينم هبلPPPطو حراجPPPلا رقصPPPلا ةروPPPص ينهذ ىلإ زفقPPPت
 تاPPPPياكPPPPح يف ةمPPPPيدقPPPPلا صصقPPPPلاو ةPPPPقزمPPPPملا سرادPPPPملا بتPPPPك يف ىوPPPPس ساPPPPسألا يف هPPPPل دوPPPPجو ال يذPPPPلا
 نأ يلع نوكيPPس .مزالPPلا ءارPPجإو يتمع مارPPكإل عرPPسأ نأ بجPPي ،رقصPPلا اذPPه هتPPقو اذPPه لPPهو .تادPPجلا
 نPPPPPيذPPPPPلا سانPPPPPلا نPPPPPم يل ىقبت يذPPPPPلا ديPPPPPحوPPPPPلا صخشPPPPPلا يه ابPPPPPيرقتPPPPPف يعاPPPPPجوأو يملأو يعوPPPPPمد مواPPPPPقأ
 ةPPلوجPPع يتأتPPس اهتPPياهPPن نأ نPPظأ تنPPك اPPم .فPPصوPPلا يف اقيPPقد تنPPك وPPل مهتفPPلأ نPPيذPPلا وأ قحPPب مهتببPPحأ
 .ءامسPPلا ىلإ دوعصPPلاPPب تPPعراPPس دقPPف يه اPPمأ ،ضرPPملا نPPم ةلPPيوPPط ةرتPPف دعPPب تاPPم يمعف .لكشPPلا اذPPهب
 الPPب يرPPجحم نPPم تزPPفاقPPت يتلا عوPPمدPPلاو يتريPPح لPPمأتPPي امPPبر يماPPمأ فقPPي ناPPك يذPPلا بيبطPPلا تPPلأPPسو
:فقوت

"؟ثدح يذلا ام ؟ببس نم له"
:ىرج امب ثرتكم ريغ هنأك هتعامس كرحي وهو يلع در
"هفقوي نج الو بيبط ال يتأي ةعاس ردقلا هنإ .ءيش ال"
 ةايحPPPلاPPPب ضبنPPPت اهPPPب تئPPPج نأ دعPPPب ةثPPPج يتمع مالتPPPسال تPPPعرPPPسأو ..ىفشتPPPسملا فPPPيراصPPPم تددPPPس

 مPPلو ىتوPPملاPPب قلعتPPملا نيPPتورPPلا ليPPصافPPت يف تكمهPPنا مPPث .مالكPPلا ىلع ردقPPت ال وأ مPPلأتPPي اهبلPPق نأ وPPل ىتح
 ينورزآو ،ينوءاPPPج نPPPم تائPPPملا امPPPبرو تارPPPشعلا كانPPPه نأ حيحص .يعم فقيPPPل يقيقح دPPPحأ ةمPPPث نكPPPي
 يذPلا بيطPلا هPجوPلاPب يتدPعاسPم نPع ثحبPي يل ةبPسنلاPب رPمألا عقاو يف ناPك دPحأ ال نكPل .ةPياهنPلا ىلإ
 .ةليخملا يف الإ ساسألا يف هل دوجو ال امبر يذلاو ،لوألا نامزلا ريطاسأ هجسنت

 حراجPلا رقصPلا .رPهظي مPل لPجرPلا نكPل .يمأ .يتمع ةاPفو يف اPيزعPم نوكPي فوPس سيPئرPلا نأ تليخPت
 يذPلا هPباطPخ نPع نوPثدPحتي نوزعPملا ناPك ،نPفدPلا موPي ءاسPم يف ناPملربPلا يف ثدPحتي ناPك كPلذ نPع الدPب
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 صاPخ دلPب مهPل نوكPي نأPب اوءاPش نإ ،دالبPلا ميسقPت ىلع ءاتفتPسا ءارPجإPب نييPبونجلPل حمس هPنأ هيPف نلPعأ
 لPك تيسPن مPث .ةيPكرتPلا يتخأ ترPكذPتو .يتPشحوPب ترعPشو .ءارمسPلا ةاتفPلا ةروPص ينهذPل تربPعو .مهPب
 نودPPسي اوPPناPPك نPPيذPPلا سانPPلا ايPPسانتPPم .حراجPPلا رقصPPلا بلPPط مPPث .يتمع ىوسPPب ركPPفأ دPPعأ مPPلو .ءيش
 نPم اPهريPغو ..مكيPلإ هللا نسPحأ .هللا اهلبقPت .هللا اهمPحر ..ءازعPلا تاملPك ينوPلدابPي مPهو يماPمأ ةPحاسPملا
.ردقلا عقو نأ دعب ،يدجت ال يتلا تابييطتلا

 ينم بيPPPترPPPت نودو ،افيPPPض موPPPي تاذ هتلPPPخد يذPPPلا تيبPPPلا يف ماPPPنأ يدPPPحو تنPPPك ،رPPPخأتPPPملا ليلPPPلا يف
 ةراPPPPنإلا تPPPPناPPPPك ..ةرPPPPم لوأل يتيبم تدPPPPهش يتلا ةPPPPفرغPPPPلا يف دPPPPقرأ يننأ تدPPPPجو دقPPPPف ادPPPPج بعتPPPPم ينألو
 ةظقيPPلا نيPPبو ،مهPPل نينحPPلا ينألمPPي .يلPPهأ دنPPع نPPم ةدلبPPلا نPPم يتأPPت اهPPنأPPك ةديعPPب تاوPPصأ ةمPPثو ةتPPفاPPخ
 ليمPج ناكPم يف ديعPب نPم يل حولPت يتمع ىرأ .ينزPح مPغر ةليمPج مPلاوPع يف تPحرPس دPق نوPكأ مانPملاو
 دعPب اPهرPكذPتأ دوPعأ ال ينكل اديPج اهمهPفأ تارابعPب ينملكي يمع تPيأر مPث نPمو ،رضPخألا نولPلاPب زرطPم
 نPم يفواخPم لPك مPغر .ةليمPج نازPحألاو عاPجوألاو قPهرPلا مPغر ةايحPلا تPناPك .حابصPلا يف ظقيتPسا نأ
.دغلا يف ثدحيس امب ؤبنتلا ىلع يتردق مدعو حراجلا رقصلا تاديدهت
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 نPم ناسPنإلPل اPجرPخم لكشPي نأ نكمPي اPم دPجوPي اPم امPئادو ،لولPحلا حولPت اPم امPئاد ديعبPلا قPفألا يف
 نأPPPب هPPPتربPPPخأ .لPPPيوPPPط تPPPقو ذنPPPم هملPPPكأ مPPPل ،ايPPPكرPPPت يف طرقPPPلا يذPPPب تلصPPPتا رPPPكابPPPلا حابصPPPلا يف .هPPPقزأPPPم
:هل تلق ،اعاستاو اقيض يتايح يتاظحل دشأ يف يننأو تيفوت يتمع

"انه دحأ نم يل سيلف ..مداقلاب نهكتلا يننكمي الو ..اهرسفأ نأ يلع بعصي ةلاح شيعأ"
:ركبملا رجفلا ةرغ ينءاج يذلا رارقلا كلذ ،العف يوتنأ تنك امب هتربخأو اليلق تفقوت
"ينلمتحي دوعي نل ناكملا اذه ..اريثك انه ىقبأس يننأ دقتعأ ال"

 نوكPPي دPPق روPPمأ بPPيرPPست ينعي فPPتاهPPلا يف اريثPPك مالكPPلا ناPPكو ..هدصPPقأ يذPPلا اPPم مهفيPPل ايPPكذ ناPPك
:لوقلاب ةملاكملا ىهنأ ..هتيوتنا ام نأش يف ةيبلس جئاتنل ةاعدم اهلوق

"تررق امب مق ءيش لك كل بترنس ..يبناج نم"
 رقصPPPPلا عوPPPPضومPPPPب لفPPPPحأ مPPPPل .ةمPPPPكارتPPPPملا لاغPPPPشألا نPPPPم ريثكPPPPلا تيهPPPPنأو الإ ،راهPPPPن ىوPPPPس ضمPPPPي مPPPPلو

 تاونPPس لعPPجأ نPPل يننأ تررPPق اذكPPه ،رصنPPلا نPPم نكمPPي اPPم ربPPكأPPب ذافنPPلا يلع نوكيPPس ،هبلPPطو حراجPPلا
 هيPف قPثأ دPحأ نPم نكPي مPل .يتاكلتمPمو كونبPلا يف يتدPصرأ رصحPب تمPق .ىدPس عيضت ةيPضاPملا يرمPع
 ةPPPPصالPPPPخ هذPPPPه ،يئايPPPPشأ نPPPPم ىقبت اPPPPم بيPPPPترPPPPت يف ادنPPPPس يل نوكيPPPPل هيلPPPPع دمتPPPPعاو دلبPPPPلا اذPPPPه يف ادPPPPج
 نأ نكمPPPي نPPPيذPPPلا سانPPPلاPPPب يتفرعمPPPبو .ينزتبPPPت ةطلPPPس ىلعأ نأ ثدPPPح اPPPم دعPPPب ناكPPPملا اذPPPه عم يتبرPPPجت
 طرقPلا وذ ماPق ثيPح ،جراخPلاPب تاPباسPح يف يلاوPمأ تPبرPه دPق تنPك ىواPشرPلاو لاPملا لPباقPم ينوPمدPخي
 ذنPم اPمامPت بPجاوPلاPب موقيPس هPنأ يف كPش ينكلمتي مPلو هيPف اقPثاو تنPك .رPخآلا فرطPلا يف مزلPي اPم لكPب
 ةرادإPPب نوPPموقيPPس ساPPنأل ةراعتPPسم ءامPPسأPPب تاليPPكوPPت تيهPPنأ .يعم فقيPPس يذPPلا يفدPPه هPPنأ تررPPق نأ
 تللPظو ..مارPي اPم ىلع متيPس ءيش لكPف عفدPت تPماد اPم ،تاراقعPلا عيبو اهتيفصPت ىلإ ةيقبتPملا يلامPعأ
 رPPجأتPPسأ تنPPك عقاوPPلا يف .طبضPPلاPPب اPPنأ نPPيأ الو يناكPPم فرعPPي دPPحأ ال ،نيPPعألا نPPع ايفتخPPم ماPPيأ رPPشعل
 يتفرPPPغ لPPPخاد نPPPمو .قPPPباوطPPPلا تاذ يتيانPPPب نPPPم ابPPPيرPPPق ،ةريبكPPPلا ةنPPPيدPPPملا طPPPسوPPPب مPPPيدPPPق قدنPPPف يف ةPPPفرPPPغ
 فقPPت اهلعPPجأ يكل لاPPملاو تPPقوPPلا نPPم تقفPPنأ مPPك رPPكذPPتأ اPPنأو ةPPيانبPPلا لPPمأPPتأ تنPPك ةذPPفانPPلا ربPPعو قدنفPPلاPPب
 لعPPPفأPPPس اذامPPPف ،كPPPلذ ثدPPPحي نأ دPPPبال ناPPPك .ةريثPPPك ءايPPPشأ عم اهPPPكرتPPPل رطضPPPم مويPPPلا اPPPنأ .ةدPPPماPPPص اذكPPPه
 يف .فPPقوتPPي نPPل هPPنأ ينعي زازتPPبالا ءدبPPف .لاPPح ةPPيأPPب رارمتPPسا هعPPم نوكPPي نPPل يذPPلا عضوPPلا اذPPه داصPPق
 ةPPPلودPPPلا ةهPPPجاومPPPب فPPPقأ مويPPPلا ،مهنيعPPPب ساPPPنأل ىواPPPشر وأ ةددPPPحم اPPPموPPPسر عفدأ نأ يلع ناPPPك يضاPPPملا
 هيPف تركPف اPم ناPك ديPحوPلا لPحلا ،ةPياهنPلا ىلإ مواPقأ نأ يننكمي ال .حراجPلا رقصPلا .نوPناقPلاو ةطلPسلاو
 .ريغ ال

 لوأ يف ،لوبنطPPسا ىلإ ةرPPئاطPPلا ربPPع مPPث نPPمو ةرواجPPم ةPPلود ىلإ ةPPيربPPلا دودPPحلا ربPPع يبورPPه ناPPك
 لوغشPPPم طرقPPPلا اذ نأPPPب يل ترذتPPPعاو يمع ةنPPPبا ،ةيPPPكرتPPPلا يتخأ ينتلبقتPPPساو ،نPPPطوPPPلا جراPPPخ يل ةلPPPحر
:يل تلاق ،ةديدش ةوافحب اهلابقتسا ناك .دعب اميف ينيقتلي فوسو
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."ىسوم اصع هعم نوكي نأ الإ رارمتسالا هنكمي دحأ ال ..كانه يرجي ام عباتأ"
 اهPPباتPPك يل مدقتPPل تPPعرPPسأ ،دلبPPلا كPPلذ ابPPحأ امهPPنأ فيPPك نPPعو ،يتمع نPPعو يمع نPPع اPPيوPPس انملكPPتو

 ادقعPPم هبPPناPPج ناPPك دقPPف اريثPPك ينلغشيل عوPPضوPPملا نكPPي مPPل ،رPPهش نPPم لPPقأ لبPPق هPPتردPPصأ يذPPلا دPPيدPPجلا
 ظافحPلاو اPبوروأل ءامتPنالا نيPب اPم عزانتPت يهو ةدPيدPج ةلPحرPم يف اهتPيوPهو ايPكرPت يف تاPعارصPب قلعتPي
 تPPPعرPPPسأPPPف ،يرمPPPع ةيقبPPPل امPPPبرPPPل انPPPه انPPPطاوPPPم حبصأ فوPPPس يننأ تيسPPPن يننكل ،ةيPPPقرPPPشلا ةPPPيوهPPPلا ىلع
:لوقلل

 "تقو عرسأبو الماك هأرقأس"
 ةPPصاخPPلا هتPPيوPPه دPPجوأ يذPPلا يمع .اPPهدPPلاو حورPPل هPPتدPPهأ دPPق تPPناPPك .اهعيPPقوتPPب ةخسPPن اهنPPم تملتPPساو

:اهل تلقو .هتمسأ امك رخآ ناكم يف
"لبقتسملا نم ادكأتم تسل ..انه يتيوه دجأس امبر مويلا انأ"

:يلع تدر

"كعم كتخأ نأ دكأت ..ريخب نوكيس ءيش لك ..نونظلا شياعت الو فخت ال"
 نأ دPكؤPي هPنأPكو ،صصلتPب ديعPب نPم انبPقارPي مدPخلا دPحأ ناPك ،ةريبكPلا اليفPلا ةPلاPص يف ينتنضتحاو

 اهتلبPق .لبPق نPم هرPي مPل يذPلاو ليلPق لبPق ءاPج يذPلا بPيرغPلا اذPه مPساPب ريبكPلا ديسPلا دPض بكPترPت ةPنايPخ
 يه وأ يديPPب اهPPتذPPخأو .يسفن كPPلامPPتأ مPPل يننكل .كPPلذ لعPPفأل ينعفد يذPPلا ببPPسلا اPPم فرPPعأ ال ،ةوقPPب
 انسلPج .يل ةبPسنلاPب ببحPملا نولPلا جسفنبلاPب ةPنولPم ةPشرPفأ تاذ ةPفرPغ انلPخد دPق انPك .يردأ ال ينتذPخأ
 يل تPPPلاPPPق .ةقPPPهرPPPم يه وأ لPPPيوPPPط تPPPقو ذنPPPم منPPPت مPPPل اهPPPنأPPPك ،يفتك ىلإ تPPPماPPPن دPPPق تPPPناPPPك .انضعPPPب راوجPPPب
:ضيفخ سمهب

"كلثم خأ يل نوكيل قاتشا مك"
:اهل تلق
"دوجوم ريغ رخآ دحأ يف يركفت ال ..كوخأ انه انأ"
:يل تلاق

"اريثك كنع ملكتي يدلاو تعمس نأ ذنمو ةرم لوأ كتيأر ذنم كتببحأ املاطل"
:يحور تاماسم غدغدي بيرغ ءيشب رعشأ انأو اهتبجأ

"هل دلب الو لهأ ال دراش ناسنإ درجم كلذ قحتسا ال انأ"
:تلاق ،اهينيع قلغت يهو تمستبا
 اPPPPPملاطPPPPPلو ..يبأ كبPPPPPحأ اPPPPPملاطPPPPPل ..اPPPPPم اPPPPPموPPPPPي كاسPPPPPنأ نأ يل انكمPPPPPم نوكPPPPPي نPPPPPل ..احيحPPPPPص سيPPPPPل اذPPPPPه"
"يراوجب نوكت فوس كنا ام اموي ةدكأتم تنك ..كبحأس

 نانPPPح ةسPPPمل اهPPPنأPPPب مهPPPفأ نأPPPب ةليفPPPك ةريغصPPPلا ةرPPPيرمتPPPلا كلPPPت تPPPناPPPك ..ءودPPPهب يدPPPخ ىلع اPPPهدPPPي تررPPPم
 ..رPPخآ ءيش ال ..ةPPقداصPPلا ةيPPناسPPنإلا رPPعاشPPملاPPب ءيلملا قPPفادPPلا بحلPPل ةPPجاحPPلاو ةوPPخألا اPPهانعPPم ةPPصاPPخ
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 رعPPشأ ..ءوسPPت يتانيمPPخت تPPناPPك اPPنايPPحأو قPPئاPPقدPPل ..ادPPبأ ..ةPPلذتبPPملا تاوهشPPلا نPPم عوPPن يأ اPPهءارو سيPPل
 نPPم ةبPPيرPPغ ةPPيدوPPجو ةPPلاPPح مواقPPت وأ ىركPPس اهPPنأPPك ..ةوقPPب اPPهوحPPن ينمضت نأ ىلع ُّرصPPت يهو جاPPعزPPناPPب
 ..ناكملا زيح يف ةدوجوم ريغ اهنأ ..يمدعلا ساسحإلا

:اهتلأسو ،يلوح رظنأ تنك
"؟ءيجملا نع طرقلا وذ رخأت اذامل"

"نمز ذنم انلصفنا اننأ مغر ينردقي هنأل بجاولاب ماق ..كجرحي مل كعم افيطل ناك دقل"
 يرPPPعاشPPPم ةعيبPPPط نيبPPPتأ مPPPل ..بابPPPسألا ةPPPفرعمPPPب متPPPهأ مPPPلو يل ةبPPPسنلاPPPب اPPPحرفPPPمو اPPPنزPPPحم ربخPPPلا ناPPPك

 ةPPPPPPبوذعPPPPPPب نيتخمضPPPPPPملا اهيتفPPPPPPش قيPPPPPPحر فشPPPPPPترا ..ينمضت يه امPPPPPPك يوحPPPPPPن اهمPPPPPPضأ اPPPPPPنأو ..طبضPPPPPPلاPPPPPPب
 ال ..اPهراوجPب تمPن دPق نوPكأ ..يسفن ىسنأ ،ديعPب ءاضPف يف حرPسأ ..يكرتPلا قرPشلا قبPعو ةPناتPسالا
.طبضلاب اهدعب ثدح اذام ملعأ

..يدلو اي مهملا..
..موي تاذ اهبحاص دوعي امبرف ..اهيف طرفت نأ كايإ ..ةالخملا هذه هذخ ..ائيش كيرأل لاعت

ةـــــــــياهن
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