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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

إ��رة:

ــل 	��
��( 	��) ا���وى ر&�
�ً ودوا�% وإ#�دة �!ره �����ً دون أي �ُ

��دي �5 ا�4زام 	�2!�رة إ�1 ا�م ا��ؤ�ف و #دم إ�راء أي -ــد
,ت

ــداول وا�4ــ�دام��	 )
>; ا��ص ا���!ــور، 4 
!ــ�ل ھــذا ا�6ــر

ا�ط	�#� ا�ور&
� أو ا�ــ�دام ا��ص ا�ــر&�; �<�
ــ�ٍت ��ر
ــ� أو ر	�
ــ�

���� �Aن �و#��.

ھــذه ھ; ا���ــ�� اBو�1 �ن ا�روا
ــ� (أ��ــ�) و �ــ
	-�� ا���ــ�� (	
ــ�)


ــ�، أر�ب 	ــCي 6ــو
	�ت �<و
ــ� أوEم إ6دار ا����� ا����
و	-دھ� �

ا2!�رة ���&�Gت >; أ�دا��F، أ�Fن #��
�ً أي ��د أو 6ــو
ب ��ــ� ورد

.��
<
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

��رى


ق و�
ــداً أ��ــل�طر Kز
ر و &6ُف ر#ٍد، و أ�ــ� >; ذاك ا�ــ	
ت ا�-ــ

�ــ5 ا�-�LEــ� و� ،;�دوم ��ٍ� �د
دة، �ّرت ��وات ا�ط�و�� >; ذاAــر	

�Lون، �	ب ���ول �� 
د>-�م 2#ــداد�
 ;LF� ر ���وم �ط�ل
K ب	��

; أ�ــرى  ��Gــ; 	ــدورھ�،Cا�وE4م و ا4	�ــ�ج، �ــ�� �Gــت و �ــ

;
ـ�د 	�ـ� >
�ــ� #
ـد �
,دي ا�ــذي Aــ��ت وا�ـد#Bـل اA :ً��
ABن 6ر

6ّر #1L أ�% 
وم #ظ
م 4 ���;، ا�
وم و >; ھذا ا�ط�س ا�-�6ف وُ

>; �ــ�ز�; ا�وا&ــ5 >; 	�ــ�ن A	ــ
ر #1L أطــراف &ر
ــ� 6ــ<
ر أ��ــل

�و�دي 	�ز
ف ا�ذاAرة، أ�Gّر #!�E; و أ�Lس �ــ5 أط
ــ�ف �ن Aــ��وا


<�ون و 
ر&6ــون، �م 
<ــ
ر !ــ;ء أ	ــداً >; ا��!ــ�د �ــوى أ�ــ�; اRن

�
ــر ــ� 
�6ــ�; دون أ6ــوات &� ــ�Cر � ــر 	 A<B ــف ــط
5 أن أو& أ�
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ــ�ن ــق ا�-� Lأُط ;ــر A< ن� ;�ــد�� أ� ــ�ل، و #� ��6ــ��	� �ط�س ا�4


ن �ــرة أ�ــرى، أر!ــف �ــزءاً �ن AــCس ا��	
ــذ��6Bــوات ا��	

ــ�، 
و��ً �� ��Cوت #1L ھذه ا�ط�و� ،)
ا��وGوع أ���;، و أ6�ُت �Lر

�L; أ�ــد و �
6ــ	( د�; �Fــل ا��	
ــذ >; ا�AــCس، !ــ��>�ً و�
أو ر	�� �


ــ�ً ... 4L�# ،ــ�ن ا��ــو�شAــ� >; ھــذا ا��	رھ��	ــ�ً أ!ــ-ر ��
Kر
	ــ�ً، أ�

�6ــ�م ط
	ــ� ا�ر
ــف و ��	ــ��
ــزور�; أ�ــد، �
س Bن أھــل ا��ر
ــ� 

ا�وا6ل ا4��ــ�#;، 	ــل أ�ــ� ھـو ا��ــ	ب، ا�6ـوت ا�	!ــري �ـوع �ن

رة &6
رة، Fم 
	دو �Fــل �طــ�رق�� %L��
V 	����	� �;، أ�Gأ�واع ا�

ــ% ; ودودة �5 ا���س إ4 أ��
-�ل >; رأ�; دون ���
�، و رKم أن 	دا

�; ھــذا ا���
م�

ر �	��;، أر
د >�ــط أن K ول �!�ٍص��ر#�ن �� أ

>; رأ�ــ;، و أن أ#ــود ��ــدوء ا��ــ�ء، ا��ــ�ء ا��و�ــود >; ا�	�ــ
رة

.;���	� ��ا��,6
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

Lــ5��Aــر ا�-�6ــ�� ا�
ــوم ��ــ�ً 	-ض أ6Kــ�ن اB!ــ��ر أو ر	�ــ� �

�ـ�ً 
�ـول >;
Lط ً,!�رة 	��L�AC، ا��	�; !-ور Kـ
ر �ط
ـف 	ـCن &ـ�

ا�	�ـ�ن &ر
	ـ�ً �ن 	
ـ;، و أن ا�
ـوم �ـ
Aون آ�ـر 
ـوم �; >; ا��
ـ�ة،


Aن، 4 
���; ا�Bر ��ــ�ً، ر	�ــ� أ�ــط
5 رؤ
ــ% وL< ،آ�ر ً��CA ت	ر!


ري، �ن 
��5 	�و% أ�د،K ًؤذي أ�دا
L%، و �Cد>�% ھ�� و �ن 
-ود �&


ــد !ــ�ص Kــ
ر �	ــ��; �LF;، أ!ــ-ر أن 1L# %ــ�� ;�ــٌل �<�ــور ��&

ــزداد �ــوءاً و 	-ــداً #ن ا�وا&ــ5، ر	�ــ� ھ; �ــ�وات ا�و�ــدة  ;
ــ�4�

ــدع 
ل و4�6ً ��د
�ً، أ�� �	�B ،�-ا�طو
A<B ،�Lر إذاً >; أ�ٍر أFAَر �

�6
5 ا��6ص ا�<ر
	� و ا��!و&�، Fم ��Cـ��; �Aـ� أ>-ـل #ـ�دة، ;<

; ا���د
� ��درة و��6ورة 	-دة ��ــ�و4ت �ــ5 ز�
,ت �; >;�&,#

Eــ�ب أ�ــ�A4ن ا�	ن أ6ــ�C	 5 ھذه ا�-,&�ت
#�L; ا���	ق، و ا��ت ��

ــل G<ــ�ھرة، أ ــر أي # ــ� >�ــد ا�<��ــت >; ا�و�ــدة أAــFر، �م أ#�! أ�


ن دون Gـ�
V >; أ�,�;، أ��ـ5Cـ
5 	���2ث �ا�4���ء أFAر، أ�

٥



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


ن �-; أ�
��ــ�ً أو أ&ــوم 	ط�س #ر	ــدة �ـ5 ���و#ـ�، و >; ا�<ــ��ب�Fا


ر �و&-ــ� و أ#
ش ا���س ��Aــ��C و�ود
ــ� Kــ
رK �
زور�; !�6


و�ـد ذاك ،VEـ���Lو��، أ&	��L دون 	رھــ�ن!، 4 و�ــد ��ــد��ت و 4 �


ن �6َف �زن	 5�
�ٍب K �ُ�ا��6ت ا�Lذ
ذ و 	-ض ا������ت، و ��ط

و �6َف ذھول.


Lــ� وLــك ا�L
�L-أ�دث #ن ذاAرة #!ر أ#وام �Gــت-، >; Lك ا�L ;<

�ـــ�ل #ـــ�
ف، و ا�ـــ	رق 4 
Aـــف #ن إ#�ـــ�ءAث #ن ا�	ا�-�6ـــ�� 

طــل #1L �ــد�ل ا�ــ	
ت و ا�طر
ــق ا���ــ%ُ ;اB	�6ر و �ن ا���>ذة ا�


ر ��و �ــد�ل�
رة  �Aن ھ��ك !	( ا�رأة ردي #	�ءًة 	
�Gء و �	L�

ــ�ك �ن ــذ، أو ر	�ــ� ھ� 
ــ� ظ��ت أ�; أAــFرت �ن ا��	 
ا��ــ�زل، >; ا�	دا

���% و أ�� أھـذي &	ــل ا��ـوت، 	ـدد Aــل ھـذا �ن رأ�ـ; �ـ5 طر&ـ�ٍت


Lت Aل ا�Bــور��L;؟، �� ;�� �L	�ب، ھل وراءھ� ا�-�6	� ا��,�

ــد أت 
�Aن أن �ــدث �; إ4 أ�ــراً وا�ــداً: "أن Aــون & ;ــ ا��ــ
�E ا�

٦



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


�L �-;" رKم ���; ا����� �6ور ھذا ا�Bــر. >�تLھذه ا� ;G��

���L	 راض، و�	ل �6
ري ا���وم دون ا#ا�	�ب 	���&� و �CA; أ�


Aم"، �ظرُت إ�
�� �	F 5Gواٍن &	ل أنL# ت �; "ا��,م��& �
<�6 �
	دو

ــذي أ&ول ��� ���A ،;LGت �	 �L	����Aل و 
	رز �ن طرف ا�و!ــ�ح ا�

،�
Lف 	% رأ��� �6,ت �ن !-ر أ�ود >��م، ��راء، ا�-
ون  !ــر&


�Aن أن أ%�6، �
س >
�� !;ء ��ـ
ز، ;E��F
و�د  >
��  أي أ�ٍر ا� 4

&Lت ��� أ�; و�
د ھ��، و أ��� ر	�� &د أ�طCت ا�-�وان، أ��	�; 	�L�ــ�


ت، ا�
وم أ�� �-	ـ� و أر
ــد أن أ�ـ�م، و Kـداَ�6ر��، أ#رف إ�1 أ
ن أ


Aون 	
��� �د
ث طو
ــل، &Lت >; &Lــ	;: "إن ��ــدراً �; رؤ
ــ� Gــوء�

ا�6ــ	�ح"، أر!ــد�� إ�K 1ر>ــ� �ـوم ��ــ�ورة �<ر>ــ;، أ#ط
�ـ� 	-ض


� >; ھـذا ا��ـ�زل"، Kـ�درت إ�1Eس ��ـ�	و�ــد �,
ـ�	;، "آ�ـف 4 F


ر ا��	
ذ 	�ــر >; ا�ــد&�EقFC 1
ل 	, �وم، �Lت طوال ا�
�Kر>; و 	


رK ًط�	F� ُت�A ،�

ت 	, �	
ذ و4 أ�,م ����; ���، و 	L	��اBو�1 ��

٧



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

V

ل أي !;ء، ��Lرة اBو�1 أ#ــرف ا�Gــ��&�در #1L >-ل !;ء أو 

�ـوم 	�رAـ� �ـ�ا��ز#V >; ا��6ت، >; Kر>�� �6ت ا��	ور، �
�ـ� 

B!-ر أ
ن ھ; اRن أو �� ھ; �طط��. 

�ــرب �ن ��>ــذ; و>�ــCة �Kــرت رو�;	دأت �
وط ا�!�س اBو�1 


�� Kر
	� وا���Lت ��Lــوم Aط�ــل 6ــ<
ر Kــ
ر آ	ــ% �ــذاAرة و�ــودA�

 .;�
�ضC�< eة �
د�ر Aل ��
!;ء �� >; ا�<ر>� ا����ورة �; &د 

�ظت 	-ـد ��6ـف

ف ا�ـ<ر&ُت >; �ـوم #�
ـق �Aـذا، ا�ـA مL#4 أ

�ُت #
�; 	6-و	� 	��<�، 	دا �; ��< ،��
ا�ظ�
رة #1L و�5 ذاAرٍة &د

�6ــل ا�	�ر�ــ� L�Aم 	-
ــد، أردت ا���ــوض >Lم أ&ــوى #1L >-ــل ذ�ــك

�	�!رة، ھل �Aت أ�Lم ا�	�ر��؟ �م ���L; ا6Bوات ا���د�� �ن ��رج


راً KBوص >; ھذا ا�وھم، ��ــت و�
ــداً >; ا��ــ�زل، >�تFA ;Kر>

ــ�ٍم �; را��E ط-L	�	�ب Kر>; و �ز�ت ا�درج إ�1 ا�ط�	ق ا���L;، ا�


ض �ــرة أ�ــرى، �Aن ا�
ــوم >; ا�Gــوء و	,	Bــ�� ا��	L	 ;ھ ،�
!ــ�

٨



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


ن و �ــ�وزه، Aــ�ن ��ــ�ء�A1 ا�L# 1 رأ�ــ��، ا��ــدل ا��ــوادL# طــ�ءK

1L# ــت�L� ،;1 ��ــو �ــ�، ��ن، أ�ــ� و ھL# ���	ــ!

ض 	��Bــود 	Bا

�-دي >; ا�<ر>ــ� ا�ــ; &Gــ
ت >
�ــ� �-ظم أ
ــ��; أ&ــرأ أو أ��ــز >
�ــ��

#�L; ا���د�ــ; �Lــف !�!ــ� ���ــ	; ا����ــول، �ــ�ذا أ&ــول ��ــ�، ھــل


ف وL6ت إ�1 ھ�ــ� و ��ــ� ا�ــ�ر�; أ�ــ�،A ;� ول�� ��Aرأ����C، أم أ

�ـــ� �ـــ�
ـــد	ر طر ;L# و�ودھـــ� ھ�ـــ� أم	ل 	&Cھم ھـــل �ـــBا��ـــؤال ا

�2را���، أ!ك >; &در; #1L ا���ل GوGــ�ء !ــ�ص آ�ــر �-;،

ا�!;ء ا�Rر ا�ذي ا�<ر	%، أن �ــو#; ا����ــ; ا��1، �م أ>Aــر 	�ــ�

�AوGوع ��دي 
�Aن أن 
Aون �و>راً رKم ���; ا����� �ذ�ك، ��د

ــ� �
س �Gت ���ن �م أ��س >
��� أي ا�رأة، #دم اھ���; ا���دي 	�

أ6
,ً >; ���; أو ���ٌم #ن ا�-دام ا�رK	�، 	ل ��ور �ن Lك ا��Lظ�ت

ا�; أ�6و >
�� 	-د �رور ا�ر#!� B�ــد ��س و�
ــداً >; �ــوار Aــ�Eٌن


ل #ن أ�ٍر 4 أ>��%، ���; ا���د
� �ر�ــ� �Aن �ظــرةL& -د	ر FرF
�

٩



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

�ــ�ً، 4 !ــ;ء >
�ــ�Lر >; ھذا �طA<4 أ ;�L-�وا�دة ��ذه ا��
دة أ���; 

ــFر �ن Aل ��ــ��� أ
ــك، ��6ــ ــدي، #1L ا�-Aس �ن ذ� ــول � 	�Kــ
ر �

�	و�� 	ل �<و
�، ر	�� >; ظروف أ�رى �Aت �6-ت ���� أ�ف �
�ل�


�ـ�، !ـ;ء Kـ
ر�
وا	Aرُت أ�ف ���و�� إKواء، �Aن ھ��ك !ــ;ء >; #

ر&ب �د
��F أو4ً، 
6	( ا���د -��دھ�-���وم 
�-Lك ُ�6ت ��� و 

ر
د أن ��ر ا���دم و ا�ُ���ــل �ن أ�ــل 4 ،��ّL� ر
K دة و
-	 �
G&


ف �زم أن Aـل ھـذا >
�ــ�؟ أ�ت 4 -ر>�ـ�، و4A ،ء���� �	Kرد ر��

Vل ا��Aذا ا�!ــ�	ك �
� �����-رف ط	�#�� وأ>�Aرھ�، ھل &دو��� وا&

;&ــد �-Lــك !ــ-ر 	��رھ	ــ�؟ �م ُ��Lــ�; FAــ
راً �ن ا�ــو&ت &	ــل ��ــ�دا

ــد أن ��ول ا�ط-�م �-��، �Cد	ٌ� 	�
ط� �ن ا��و>ر >; 	راد ا���زل 	-B

�� 	����ر وھ� K�

��: أ�� أ��ول و�	� ا�<ذاء �5أ#�دت ھ; 6ھ; ا��

6رف ��6A	� ا���زل وأ-��ُل أ�� �-�� Aزو�� أ#ر>�� ��ــذ �ٍ	
Kر

!���
أFAر �ن ر	5 &رن و��زال ا�و�Eم ��Eداً 	

١٠



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


ن �ن ا��	
ــذ و	-ض ا���Aــرات، 4�CA 5� د ا�<ذاء أ��م ا���ر-	 ���L�

أظن أ��ــ� ��ــط
5 ا��ــروب أAــFر �ن 6ــ
<� ا��ــؤال >; و��;،


ر ا���ر وا��	
ذ و	دأت ا��د
ث:FCا��رت و���ھ� 	�-ل 

ذAر"أ#ر>ك ��ذ ��س ��وات أو أFAر، أ�ت 4 -ر>�;، �Aن ر	�� �ــ

;-Lــق دا�Eــ�ً #1L ا��6ــص ا�ــ ;ا�ــم "�ــ��م"، ھــل ــذAر �ــ��م ا�ــ


ــد ھــذا �
سAC�!رھ� >; �وا&5 ا���د
�ت #1L ا�4ر�ت، أ�ــ� ھ;، 	��

�;، 4 أ�ب ا���; �Lــف ا�ــم ��ــ-�ر �Aن �GLــرورة
�ا�ــ�; ا��

أ��Aم، ��س ا�4م ا��د�% >; �وا&5 ا�وا6ل ا4��ــ�#; و أ#ــرف


رة،�B5 �رات >; ا���� اG	 ��Fد� ،ً�-
أ�ك ر	طت 	
ن ا��4
ن �ر

�;، و رى و�ــ% �ن Aــ�ن 
�ــ�ورك، أ�م
�اRن أ6	�ت -Lم !LA; ا��

أ&ل �ك أ�; أ#ر>ك، آ��� �B% �م ��( �; ظــرو>; �ن &	ــل ا4>6ــ�ح

ــ�ج �!ــرح طو
ــل، �Aن اRن و�
��، ھــذا ا��وGــوع 
�#ن ھو
; ا��
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

	6ــرا�� ��ــ� أ�ــ� ھ�ر	ــ� �ن �
ــ�; و ���-; و �
س �ن &Gــ�ٍء أو

-رGــت ;�ــLط�ت، 4 أرKب أن 
-ــرف 	و�ــودي أ�ــد ھ�ــ�، ��ط�ــ

�6ف و ھ�ـوم �ن &	ـل #ـدة أطـراف، أ�ـط
5 ا�4�ـ�ء �Aـ� ا��ت�


ش و�
داً-
دون �ن ھ��، أ#رف أ�ك -	 ;Lء، أھ���Bرات آ4ف ا!#

�	ــل
ــ� و 4 �
�	��ك �; و ��6ــ� أن ا���ط�ــ� رو 
و�د �!�LA >; ا�


ن و�و �Aن -�ر>�� >; 	
�E ر&�
�، �م أ��Cك�
أن أ#
ش �-ك ھ�� 6Aد

;< ً�G
ك، 4 و�د �; �
�رات أ�رى و �
س �دي !ك أ��ن &	ل �وا>

�	ل ��ــ�#د;، ا�ــ�5 أ�ــ� ا���د�ــ� ھ�ــ�، ��Cــ�دم ا�<ر>ــ� >;أ�ــك �ــ


ــ5 ھــذا ا�Bــر، أ#ــرف أ�ــ% �ن 
Aــون��L� ول�ا�طــ�	ق ا��ــ�L;، و �ــ

�	و�ــ� �و#ــ�ً �ــ�� �ً>
�ر
��ً ��م �Aن �5 ا�ز�ن �6	( ھــذا ا�Bــر 6ــ

Aــر
س ھــذه ا��Aــرة >; ا���ط�ــ� 1L# ل ��ھــدة�#Cو�ودي �-ــك، �ــ�

�و���، �� رأ
ك؟
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


ف ا��-ت إ�A 1ــل ھــذا ا�A,م،A ر�Bدء ا	و#ب >; �� رأ
;؟ �م أ�

ــ
ر ــو 	ز> ــواء >; 6ــدري #G� 1Lــ�و�% و � ــ�ذا �م 
-ــرض ا�� و ��


ــف، �Aت أ#ــرف �ــ��م >-,ً أو 	!ــرى �Aــ� 	ــ��ت �; 	��ــ�����

�;، "	!ــرى ا���ــد"، و أرKب >-,ً >; أن �ــ�#د�; 	و�ودھــ�
�ا��

%رف #1L اB&ل أن ���	�ً ��; ُ�ّر 	�� �ــ�-#B ،ً,-< ����&ر	;، أ�

V
Eــ�ب �Fــل ا�Bر
ــ�ت و 	ــدأ ا�Gــ�A4ا ��	ن �ــ�ذا �ــو أ6ــ�A� ،ــ����

�و�;، أ6ُ	ُ( �ز&�ً �
ن أرى ا��
	� ا�; أ�		�� ���Lس �ــو�;، 4 
	ــدو


�ــ�، >; �Fــل ھــذه ا��ــ�4ت
ر >; ھذه ا������ �ُ
�G; إ�1 �A�أن ا�

ــذي 4 #�دة �� أ��� �6و; ا�د�L; ا�-�
ق، إ�1 �د�;، إ�1 ا��واب ا�


ر و 
�رج #�و
�ً، و #�دة �ـ� 
F	ت ا�ــز�ن و ا�و&ــ�5E أنA��ج إ�1 �



ر و أھم �ن Lــك ا��درAــ�،FA	 ھ; أ&وى �Aر ا��در
K �
L�ا��درات ا�-


ـ
ر �
ـ�; 	!ـAل ��Aـل> 1�
ن ا�	�ـ�ء 	!ـرى"، ا�-
ط�" ،"ً����"

	�ــواب �ــر
5 و ���ــم، ��ــ�ذا ا�ــذت ھــذا ا��ــرار؟، 4 أدري، ذ�ــك
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ا�6وت ا�ذي ����; طوال #�ري أ�ّر �; 	ذ�ك، أ6	�ت �; ��د�ــ�،

6	( ��دة� ��
% ا��ر
� أ���< eن�و �
�G; �ن ا�و&ت 	G-� أ!�ر 


�م 	
�ر �و#�ً ��، أ�	رAم أن ا�A�A; 	����سBك اLو �F&	�، و ��ر 


ٌل �ــداً و أ�ــ� 4 أ�ــ�i� 5!ــ�#�ت >�; ACــل �-; و !ــرب و �ــ�مL&


ــ�، �ــ� ا��!ــ�LA إنL-ا�� ;�ــ� �
ــ�
&ر	; ��ــذ ز�ن 	-
ــٍد �ــداً، ھ; ر>

ــ� �LA	 !رى	رض �-
زادت إ!�#ً� وا�دة، ا���م >; ا�Bر أن أ�داً �م 


ر ا���ــ�	� �ن �ــزء �ن ��ــوة ا��ر
ــ�K -ض ا��ظرات	و�د  ،�E
�

ــذه �; ھ�ــدأت  	 ً�E
ــ !< ً�E
ــ ــ�، ! Lــذه ا��ر� ــدى ھ -
ــر �م  �Bن اA�


�ــ� >;���ا��ظــرات أ�ــ�م ا���ظــر ا��ــ�دئ و ا�و&ــور �	!ــرى، و أ�ــ�م 


و>; ا��ــ�در
ن أAــدوا ھــذا ا�BــرG لA ،ل و >; ا���زل�ا�-�ل >; ا��

�زو���م و أ�وا�م و أ����م، و 	-ــد #ــ�م أ6ــ	�ت "	!ــرى ا���ــد"


ض و Kطـ�ء ا�ـرأس	Bـ� ا�	وF	 زًة
أ�د أ>راد ھذه ا��ر
� ا�6<
رة، ��


ل ا���ن ا�ذي ��Lــ% >ــوق رأ�ــ��، ھــذاLف �زءاً ����ً �ن ا�!A
ا�ذي 
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

�� �دث ��ر��ً �	!رى أ�ــ� &6ــ; �-�ــ� >ــ�Cر آ�ــر ���ــ�ً و 4 
�Aن

1L# نAأ�ــ ;
�ـ� �ـ5 أھــل ا��ر
ـ� ا�ـ�A� 6ــ�ري��A �6ره ھ�ـ�ا�

�و���.

�ن ا�L<ــ�
ــ�، "	!رى ا���د" ���د�� ا���6�6 >; ��ــ�ل ا��-Lو��

�دث 	�� 	ط,&�، �	ر��� &د
رة، #�!�� ��ظر
� اB#داد
ز
� و LA�2ا


	دو أن ا��ــدر Aــ�ن ر�
�ــ�ً 	�ــ� و �م ،�
�-
ر و ا��!و �وارز�
�ت ا�

1�-���	 ;�
���، إ��� �Aز ���5 >; أ
دي ا��ظ
��ت ا��طر>� >; ��ط

ا��ر>; ���A ،��LALت �ــط
5 أن ــؤّ�ن ا6ــ�4ت أي �ظ
م #�ــAري

ــ�ت 
�و
ل ا��ظر 1L# ��#��ل #1L اBرض، ���ر�� ا��ر
دة >; &در


ــ� و ھــذا �و�ــده �ــ,ح�
�
ــ5 إ�1 	ر��
ــ�ت ���L� ــ���
� ا��G�
ا�ر

�; 	ــل �ــ,ٌح �طــ
ر، ا�ــط�#ت 	!ــرى ا�4ــ��دة �ن ا��وا�ــ
ب
��

ا��-ددة >; �ـ�ز�; و &ــ��ت 	!ــ	
��A و ا�ـ�دا��� ��ر	ــ� 	ر�����ـ�
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ا���ص 	��	�ث #ن اB#داد اBو�
ــ� ا�A	ــ
رة وھــذه ھ; ا��طــوة اBو�1

�ــ�دم ا���ــ�ح ا��-Lن، 	ــ��ط	5 4 
�Aن ;
ر ا��!>; �وارز�
�ت ا�

�وم ��Aن ���ــب #�,ق �ــ�د�% ا�!ــر�Aت
� أن 	A� 5 أ��زةG	�

ــط-�� ــ�ً إن ا� 
Eق �زEــ� ــذا ا�- ا���66ــ�، �Aن 
�Aن ا�<Lب #1L ھ

�
�� ا��<را>�-�ل >; ��ط ;
ورات ا�	�Aدام �زء �ن ط�&�ت ا��ا�


راً �ن ط�&��ــ� ا���ــ�	
�، 	!ــرى �Aـر�
و 4 ���دم #�دة إ4 �زءاً 

>; ھدر ا�ط�&�، ط���� ھــذه اB��ــزة -�ــل و �ــ�Lك ا�ط�&ــ� ��ــ�ذا 4

5
<��L، ا��Aرة �و�ودة و �
�ت ا�را#�ً �د
ــداً، �Aن 	!ــرى �ــط��

طو
ر ا�	ر��
�ت ا�,ز�� �ذ�ك، ھ; �وھو	� 	!Aل ا�E��F;، #ر>�ــ�

ذوق ا�!ــ-ر و اBدب و ا�
ــوم أ#ــرف Bول �ــرة ھــذا ا��ــ��ب ا��ــ�در


� ��ذا ا�	Lد ا��L;ء 	ــ�����1، �ــو 
-ر>ــون أي #�ــل ��Lــ% >ــوق ،���#


ل ا���Aب A!ــ,ل �ــ��ر >و&ــ%، �
س #�	ــ�ً و&ــُفL��	 %
��
�� و �A


ــ� �ر#	ــ� >; &و�ــ�L�إ����; ا����ــ; >; �Gــر��، �ــد
�� ط�&ــ� #
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

طو
ر ��ص 	�� �����ــل اB#ــداد اBو�
ــ� و ��
ود&� �د
د أھدا>��، �د

�� ھــل�C� ،و>رة �دي-�ل 	��Aءة #1L اB��زة ا�� �
&د �و�% �	ر��

ر
د
ن أن <�دري ��رج ا�	,د؟ ھزت رأ���

 "أ	داً"

"%L�و�ك �ن أL�
��، &د 

� ر> %

% و4 �!رL# ن
L�- "إذاً أ��; �� 

ــق، 
�� ا�	دو
� ا���		� Fم ��رط >; �زن #���L	 ;ز�����Gك و

�Aن �ز��� 
�<رس �L& ;< ً4�6	;، �م أAن ��B( - أ�ــ� ا�و�ــ% ا�	ــ�رد

;< ;Fــرا�ــدث، ھــل أ�ــون ا�ــذي 4 
	ــ��;- ��B; أن 
�ــرج وھ; 

ــ� 

ن AL�ا�6ــ�ت؟ ھــل أ�ــون �,�( ا��	ــ�ل >; رو�;؟ "أي #�ــل 


ن 
� 	!ــرى"، �م أ!ــ-ر 	Aــراري ھــذه ا���Lــ�AL�	!رى"، "أي #�ل 

�ــدث�ن �L-�ن !ــ<��ً 	�ــ� Lا� ��
�
دون و#; ��;، �Aت أ�دق >; #

#�ــ%، ھــذا ا��ــواد ا�6ــ<
ر ا��ــ��ر، و ا��م ا�ــذي ــر&ص !ــ��ه �ــ5

ا��روف، 
� ا	�� ا��6راء �د
ك 	6ـ
رة ا��ــدى و �ـدي �ـزن ا��طــر،
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


ـ� أ>�م ���ــ�ً ا�	-ــد ا�Rــر ا���Lــ�; ��ــ�،����Aت <وص >; ��6ــ
ل 

-�ً 	��و�% 
�G( 	�ور إ
�ــ�ن آ�ــر، 	!ــرى ا���Lــدة �ــد
�� إ�ــ% 4���

6د&وا أ�% 
و�ــد ��ـ�ل >; ا�Aــون LAــ% 	��ــ�ل 4 ،%Aر
ر��A و 4 

و�% ُ
!e5 �وراً، �Aت أ��Kب د�-ــ� -��ــد�; 	!را�ــ� >; زاو
ــ� #
ــ�;


ن ـــو&�ت 	!ـــرى >�ـــCة #ن �ز
ـــف ا�A,م و �ظـــرت 	��ـــ�ھ; و�

6ــ�ت، �م أ�ــط5 ��ــ5 #
�ــ�ي �ن ��6ــ�� �ن رأ�ــ�� إ�1 أ��ص

�ـم و ُطـرق 	رأ�ـ��	
ن 	رھ� �ن ا�ز�ن &	ــل أن ��6 ��
�	 ،��
&د�


ل ھــذا��ـ�ء �د
ــد، 
�ـ��ـو اBرض، Aــ��ت 	�ث >; #��Lـ� #ن ار


ن، !-رُت 	��	,ط أ���; 
�ــول �ور&ــ� 	
Gــ�ءA�
ا�-�ل أن 
�دأ أو 

ر�م >و&�� 	ر������ ا��د
د ا��	دع، �ظرت إ�; 	�رأة �ALـٍ�� ��

ن 
د	

�Lن��Lــ� و �
ر
ـ� ا�ــذAورة �A	 ــ���ــ�ح ��ط��ور
ٍ� &د
�� &	ل أن 

6
ل ا��و�ودة �ت Fو	;���-�� و &��ت: "#�Lك 
�Cل #ن !Aل Aل ا�

ــك، 
ض أ�
س Aذ�ك؟ ھذا >Gول ا�-�ل ا�ط	
-;، أ�� وأ�ت �-رف ذ�	Bا
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

و�LAــ� &�و�ـ% �ـ
زداد ھــذا ا��Gـول ��و�ـ�ً &	ــل أن ُ
6ـ	( �ــ���ً >;

ــر �
ل ا�روح وا�-�ل وا�	6
رة، أ#رف ھذا �ن �ز&; �
ن �
ا����
� و


�Eً ���� 	ــدا 6ــ<
راً #ن �وGــوٍع �ــ� �د
ــد، اــرك! %

وٌم 4 أ-Lم >

�Lك Aل �داه أ��د، ھ�% 
� أ��د ا�-ــر	; وھــذا �ــد
ٌ( 	�L�ــ� ���ــود-�

ــر	; ــد ا�- درو
ش و �
س 	�L�� ا�-�ر ا�ذي �-
ش >6و�% اRن، 
� أ��

ا���رج �ن Aل ��6ر، أ���L; د&�Eق و �C#ود".


ذ �!رو	�� ا���Gل >; ھــذا ا�!ــ�ء ا����ــ; Fم ��Lــت	� ;�CA	 دت�#

#1L ا���-د ا����	ل �; أ�ــ�م ا��ــ�ر >; �و&ــد ا��طب، 
�ــدث أ�
��ــ�ً أن

�ول 6#
ر ا�-�ب إ�1 ا����ل ��LF� ;<�6 د إ�1 ���ٍل�

�ول ا#4

ا�!ــ��ف ا���ــري ا�Lــون >; وھV ا��ــ�ر، ر�ت و!ــ�ح رأ�ــ�� وــرAت


��، >Aت أزرار Fو	��، 	رز ��ــدھ� ا�6ــ<
ر &	ــل�A ر >وقF��
ا�!-ر 


ــ�ً #��ــ�، �ــز#تE��� ــ��	وF ط�
�ً و ھ; ر>5 �ذ#�� �
�ــLA ف!A�
أن 
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


�، 	-د ا��6ــر ا���
ــل Aــ	ر ��ط�ــ� ا��ــوض وLا�دا� ���	دوء �,�	


��ــ�ً �����ــ� ھ;، وGــ-ت ر�,ً& ً�
�ر #	ر >�ذ
ن Gــ��
ن ��ــ	�

;L�# و&ــف #ن ���ر�ـ�>ـوق ر�ــل >-ــدت إ�1 أ��
ـ; ا��د
�ـ�: أن أ


ــ� ا�ــ; �6ــ�-�� ھ; أ!ــ
�ٌء�	Bــل إ�1 ��ــ�ل ا���ت، ا�ا���د�ــ; و أ�


د ھـذه ا��Lظـ� وھـذا ا�و�ـ% وL�
�ً و إ����
�ً، و أ�� ���� ��
�#د
�� ا�

;L�# ;< %ــھذا ا���د >; ���وــ� ھــو ��ــ�ً أھم �ن Aــل !ــ;ء أ��ز

:;��C� ،نR1 ا�


�	ك أ�ت أ
�Gً؟" F ;ر�"أ4 ر
د أن 

ــو&�ت #ن ا��ظــر إ�
�ــ� �ر	Aــ�ً، &ــ��ت �;: "4 	-ــد و��ــك #ــ�;....


ل و�دك، ا�ظــرL& -د	( 	66
ل #�د�� ُ��ا�ظر، �
�Cل #�Lك #ن ا�

و ا��ظ��، ار���� >; #�Lك، أ��ت ���د�ــ�ً ����ــ�ً 
ــ� أ��ــد ا�-ــر	;،
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


ــCت ا��6ــ�ر.... و أ�ــ�L< ....ــوار�Bت ا��6ــ�ر... ��ــدي ھــو اCــ
L<

،;�
Cت ا���6ر، �� 	��ــك 
ــ� أ��ــد، ا�ظــر أ
�ــ� ا�!ــL< .... دود ا���ر�

ــك ��ه، �� 	��
�	ك، ا��ظ �دن ا�!رق و �
L% و �و�A ا�ظر إ�; و ا��ظ


� أ��د ا�!ر&;، 
� أ��ـد ا�ز
ـون و �ـ�وح �	ـ�ل ا�ز#ـر"، أ�	�ــ� :

ــدى ا�2ــ�ث، ��ن 4 ��ــط
5 أن ُ���; 
�ــت �� �LAور �!ــAــذ "�ــدى ا�

��"، "و ���ذا ��; أي أ�ٍر 
� أ��د، ���ذا �-رف ��
-ـ�ً ا���ـ�Eق و���


�	ك L-< ��Aت أ��"F رھ�، ارمA��

��6ــ�ن Aـل �ـ� >ّ;،
ن 
ن �ر
Eــ�
Bول �رة أ!-ر 	�ذا ا��Lق أ��م #

��ظ �,��; و Aــل ا��-ــ�4;، �Gــت 	Gــ5 د&ــ�Eق &	ــل أن ���ــرط

1��و
�ً >; �Gك ��
ف و ���ر و ��ن ��kف �5 �!�د ��د
��، ا�

�ــ;"، "و أ�ت 
ــ� ر>
ــق
ا�Bر و ا��ت رھ	%، "�ــ� أ��ــل رو�ــك ر>

ا�روح �� أ#ذ	ك، ��ٌء 	�رٌد 
رد ا�روح، #ط!ــُت FAــ
راً 
ــ� أ��ــد �Aــ�;


�	�ــ�، ھــذا ا�!ــ�ء 4 
ــر�م، 	ــرده 
�ــرقF س	L�� ــ�
ا�
ــوم ارــو
ت، ھ
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

1
�	�ــ� و أ�L�Aــ� �	
ــذ�� Fم #ــد�� ����!ــ�� ا�-�L; �ــF ��
ا�-ظــ�م"، ارــد

�� و أ�� أ�Kدر �و���ً �<ر>; ��Lوم: �C� ،ا��-�س ��	أ�6

6	ك؟Kأن أ ;<��"أ�م 


Lت ذ�ك، و ر	�� �Aن >; دا�L; �زء �ــ�;���؟، �-م 
�"أأ&ول �ك ا��


��1 �دوث ھذا ا�Bر و �ن أAون ��د�� #ن ا��-� ا�ــ; �C!ــ-ر 	�ــ�

1�	B ت�A ن �و �دث ذ�ــك �ــ�A� ،ر ذ�كAأ��د و4 أ� �
 ;�	�-�-ك، ُ


� أ��ــد ا�-ــر	; &ــ�وْم ..... إّن ا�!ــ�	% ھ��، �Cر�ل 
� أ��د ا�-ر	; ..

)
�Lر��ل ... و أ�ت �mزرْق .... &�وْم... 
� أ��د ا�Aَْو�ّ; >; ھذا ا�6ــ�


ــ; ....و�Kُــك أ

ِق ... ا���ّزق ا����ْم .... &ــ�ِوْم ! ..اRن أ�Aــل >ّGا�

ــد �ن ; ... و أو�ـLEــ ــك أ�ـ ــل >
ـ ــ�رْك ... و اRن أ�Aـ أذھب >; �6ـ

K	ـ�رك ... >ـ�ذھب إ�L& 1ـ	; �ـد !ــ-	; ... !ـ-و	�ً >; ا���ـ�رك، �ـو

�;، و �ن Aــون
ــ� ر> 
ل ا�روح �
� أ��د �ُ�-د ا���د و  ;�	6Kا
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

أ��َد ا�ر>
ُق و &ط-ــ� ا��ـAر و �ـ�ء ا�ـروح 
ــ� #ط!ـ;، !ـAراً �ــك 
ـ�

�ــ�وم 4 ،%L
���وم �� ��;، !Aراً �ك، اذھب ��Lوم 
� أ��د و 4 
ر>

"oل���وم 
� 6د
ق ا��Lب و ا�-
� &ط-� �ن رو�; ، 4 

"أ��د ... أ��د ... ��د &Lت زو�;".

L-ــ�;، ���ــ� �6ــل �م أAن	
!-رت 	�راغ A	ــ
ر �Lــف ظ�ــري 
Aــ�د 

ز#�; أي أ�ر �ن ھذا ا��,م ا�ذي �Kر�;، �1 �و Aــ�ن�
��B( أن 

ل.& ��
ا�Bر ھو ا�	وح 	�ر

"ا�
وم ��ٌر و Kــداً أ�ــر 
ــ� 	!ــرى، ا�
ــوم ��ــٌر و Kــداً أ�ــر، أ�ــ� اRن

Vــ���	ن ا�Rن ا�َ�َ��ْم .... أ�ــ� ا� ;�
�6#ٌد ��و ا��Eم ا��Lم ... 4 �Cذ

"!%ْ�
>; &ذ
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

1 �
ر 	!رى"L# ن
�	6"


Lـ� اBو�A� ،1ن �م �Gـ;L6ـل >; ا�� ��LF� 5 ا��وم
و&-ت أ4 أ�ط

�وى 	5G د&�Eق ��A 1ت أKط >; �وم #�
ق و���ر.

�Aن ا���ء 
��6ر�; �ن Aل ا���ــ�ت و ا��طــر 
�طــل >ــو&; 	<ــزارة،


ــدق 	-�ــف >�ــد �ــ��ت ��ظــ� ا��وا��ــ�، أ�ــول 	�ظــري >; Aــل ;	L&

;L# ــو�ب
ا����ت >, أرى &�ر	�ً أو 
�	�ــ�، أ#Lم 	�Lب ا�-ــ�رف أ�ــ% 

ا��	��� طو
,ً �B�و �ن ھــذا ا��Aــ�ن، �Lــف اB>ــق و�ــد 
�	�ـ�، إ�ــ%

ــ	��� و�م إ
��ٌن آ�ر دون أي 	رھ�ن، ��ذا �و ا���ذت Aل &واي >; ا��


ر ��6ر ا���ء، و أ�Aم ���راً �ن ���;: "و �� أ�ت >�#ٌل ھ�ـ�K أ�د


ر ا�	��ء دا�ل ا���6ر!"، أ�ظر إ!ــ�رًة �ن ا�2ــ% ا����ب، ����ــٌ�K

��Lر�
رفe >وق ا���ء >C#رف ���� أن ا�
�	�� &ر
	�، �Aن 4 إ!�رات ُ
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ــ� 
ــ�ن  �
ــك #ن ا4 	L& ;< ث�	ــك أن  
L# ،;LF� ــ�ر �Aب إ�1 ا��ا���

أ��د، ھل أ&ــرر ا��ــ	���؟، >�ــCة 
6ـ	( ا��ــ�ء !ــ��>�ً �
ــذAر�; 	ـ4kف


ن �Fل ��وم >; ���ء #1L أ#��ق ����L، أ��5 6ــوت�L-ا�<ر&1 ا��

��دي: "-�ل"، أذAر أ��� و>
ت ��ذ ز�ن 	-
د و ھذا 
�!ر >; ;وا�د


د وا�د; ا��داء :-��دي ا�رھ	�، Fم أرا�; أ�طو �طو; اBو�1، و 


ــ���F %	ــرGــ� >و&ــ%، أ	
-�ل"، أGرب ا���ء 	
دي >�Cد>5 	�ر#� رھ"

ــرب و Gن، أ�A� لA ;< ر!� �LEدي أ�واٌج ھ�
�وة أA	ر >�رج �ن 	

�ـ�رب ر
�Gـ; �,��ــ�ً �ـط�% Fم أ�
ــل 		طءA %رب و أ�ــد>5 >و&ــGأ


�Aن و�% ا���ء و أّرف Aظل >و&% ��Eراً ��و &6ــدي، &Lــ	;< ً�	6��


ٌ� وا�دة 6دق �ــ� أ!ــ-ر 	ــ%L� و�دا���Eف 4 
Aف #ن ا�����ن، 4 

	ر و 
ــرى، و >�ــCة�
 1ھ��، �	دأ ا�!ك، ھذا ا�-�ل ا�ذي 4 ُ
6ّدق �

ــوي �
ــٍر ��
ب  ــ�ج، &6 ــٍر �ن ز� ر &6 ــّ �Aــد دوي  
ــ�5 �ن 	- أ�

را��Aً >وق ���% Fم 
<وص >; #�� ا���ع....�
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

أ�6و ... BذAر 	6-و	�: "��ت و�دي >; ھــذا ا��ــ�زل �Aــ� ا#ــدت

���وات"

��ــ�ً ��Lط	)، "�ــ�ذا �6ــل 
ــ� 	!ــرى"، أرى� ;Lق ا��ــ�	طــ�L� أ�ــزل

ا��Aر و &ط5 ا�ز��ج #1L اBرض..

"ھل آذ
ت ���ك"

"4 ... و&5 �ن 
دي و أ�� أ#دe ا�!�ي"

Aـ��ت را�Eـ� ا��ر>ـ� <�ــر ا��Aــ�ن، ا�!ـ�ي 	���ر>ـ�، <و
ـ�; ا���Aــ�ت

Lــط�
��و��� >ر�5 	�زا��� �
ن � ;�� ا�

�ء ا�ر&!Bك اL ،�
ا�-طر
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ا�ط-م ا�ر&
ق 	��را��E، �م ���د ا����6 	-��م ا��
ــوان، �ــ� ز��ــ� ��ــ�ج


ــ� ��!ــ-ر 	��را�ــ�، ا�!ــ�ي >; ھــذا ا�6ــ	�حEدا	رات Fر #دة �ــؤ<�G

ا�	�رد �-�ــ�، و �ــ5 ا�-طــر ا��ــد>ق ��ــ% �
6ــ	( ا��طــور أ!ــ�1، >;

،1Lــ�ة أ�
�� �م أAن أود ا#4راف أن و�ــود 	!ــرى &ــد �-ــل ا��
�ا��

�ذ�ك ا&ر>ت ذ�ب Aل ھذه ا2ط��� #ن را��E ا��ر>�.

��و��� >طوراً 	�
ط�ً 	6ــ�ت، �م �	ــ�دل ا��LAــ�ت ��LFــ� �Aــ� ��-ــل Aــل


وم، ر	�� ھو �ّ�ُب Aل �ّ�� إ�راج ا�Rر، أ�� أ&ــول ����ــ; �ن أGــ<ط

	دأ ا�A,م #ن 6ر
( ا�	�ر�ــ�، و ھ; 4 -ــرف �ن أ
ن 	ــدأ.� ��
L#


ت أ�ــ��
ت #1L ا�Aر�ــ; 6ــ��� و 	�ا��1 أطــول >طــور ��ــ� ���Aــ� 	

ــ%"، Fم #ــ�دت �ــر>5L&ر	�ــ�، و 	-ــد 	Gــ5 د&ــ�Eق، ھ��ــت : "��ــد &


� أ��د". %L6و�� أFAر " ��د &
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ــزو�ت >; ا��ــ�� ا����-
ــ� ا�����ــ�، �م 
Aن �ــدي �
ــ�ر آ�ــر، إ�ــ�

ا��روب ��رج Aل ��ط�� ��وذ ا�-��LE أو ا��	ــول 	����ــط ا4&6ــ�دي و

،�LAك ا�و#; �ول و�ود ا��!ـ
ا4���#; ا���Eد، 4 
�A; أن 
Aون �د

،;�
	ل 
�ب أن طور أدواك ��Lروج ���ــ�، 4 �A; ا�B,م 
ــ� 6ــد

ــ�ج�
��>ــ�، ���و�ــ� Kــول ا��Lــف و ا�-6ــب و ا�4<,ق Fا� ;�A 4


ــ�ت، �Aن��Bــ-�ر و ا!Bــ� اL
أدوات &و
�، أ�ــ��L، �-ر>ــ�، �ــ�ل، ��

ا��رر ��6#� و طو
ر أدوات، 
�ب أن 5�6 ا�6ــ�رك 4 أن �Lم


رة ا�; أ��	ت أ�د #!ــر ط�,ً�	%، >; ذ�ك ا�و&ت و أ�� ا	�� ا�-��LE ا��

ــدي �م 
Aن �دي �1 �ق ا�A,م، و �و �LAت ��ذا أ>-ل؟ و �و ا&�5 وا�

ط
5 ھو أ
�Gً أن 
�-ل، ذاك ھو ا��6ـ�ر 
ـ� أ��ــد ا�-ـر	;، و�
��ذا 


�ء، و 
و�د �
ــط &را	ــ��Kأ %Lرة، أھ
	A �L

س ��6رك!، �Aن �ن &	�


ن؟"، ��
ــل �ــؤال��	L; أوا>
�% و 	
ن وا�دي، "ھذا ھو زو�ك ا���	
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

;، أ�ط
5 �ظر
�ً أن أ&ول 4 ��ذا ا��ط�م أ���; ا�ــذي�أ	; �ول �وا>

;�
ــ� اB>ــواه إ�
ــ%، أ�ــط
5 �ظر
ــ�ً أن أ��
��-% �ن ا��4
�ر ���ــ� 	

;��
 4 q ،��	��!رع ا�ذي د>ــ5 وا�ــدي إ�1 �ــؤا�; &	ــل إ�ــ�م ا�6ــ�


��، 6ََ�تe 	�-ل ا���ر 
� أ��د،��

�م ھم و4 ��
 q ،أ��د �
ا���راء 

ــذا Aــؤدي إ�1 رو�ــ�، و ھــدي �ــواب و Aــل طــرق ا�-ــذاب  �م 
Aن �

زو�ت �ن ھذا ا�Fور "إ
�د"، ھل 
	ــدو �ــك أ�ــ% ا�ــ�% 
ــو�; 	6ــورة

ر�ل ��رم؟، ر	�� ���ه وا�ده 	�ــذا ا�4ــم �-�Lــ% ا�ُ��ــ	ق أن �ــ
��ل

وراه >; ا���د�� ا��د�
�، و �
�ــLق ا����6ــب ا����ــ�، أ�مAدة ا�د��!


رة، ھو �ن �راAز ا��وى ا����ـ� >; ���ط��ـ�	A رٍة
أ&ل �ك أ�% �ن #!

و ا�دو�ـــ� �ـــد
�� #!ـــٌق Kـــر
ب 6Bـــ��ب ا�1�L و &ـــ�دة ا�-!ـــ�Eر و


ــد 	ــلAC��	 1Fــت أ�ـ�
ا�-�E,ت، ھل ھو زواج �LF;!؟ ر	�ــ� >��دو�ــ� �


�; ھذا >��C �م أ�ــد� 1L# ;��L
ران، 4 Fر �ن ھؤ4ء ا�
	A 5
ھ; &ط

ــ� >;-�
ن ا�Fــ�رA ;��

و�د أي &ــ��ون  4 ،;
��� 5
ط�
&��و��ً 
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

��Aن وا�ــد: "أ�ــ1F و >�ــ
رة"، ا�Fــور إ
ــ�د أراد�; ��ر
ــ�، و�م �Gــ;

;ــزوج �ن �وظ�ــٍ� >; ا�!ــر�A ا�ــ 1ا��ــ�� اBو�1L# 1 زوا��ــ� �ــ


ـ� FAـ
راً و ر�Aــ���Fــ% ا��6	��!، #ذب زو�Kو ا �����وه �ق إدار


� #1L !ر>� ا���زل >; 	ــرد ا�!ــ�ءLا�دا� ���	,�	إ�دى ا��رات  ;<

��� >; ا�
ــوم ا�Fــ��;، >; ا��ــ�� ا�را	-ــ� �زوا��ـ� ـزوج �نLط
&	ل أن 

ط��	% >; ا����-�، �Aن 
A	رھ� 	-!ــر
ن #��ــ�ً و Aــ��ت ھ; >; ا��ــ��


� #�د�� أ6	�ت زو�%، 	-د زوا�% 	�� أ6	( 
Gر	�;، إ�1 �ن��Fا�

ً�

� أ��د، إ�1 وا�دي ا�-��ز #ن ���#د;، إ�1 &��ون 
��5 �ظر C�أ�


�ً #ن ردع �Fــل ھــؤ4ء، إ�1 �ن أ��ــC؟L-< ز��# %�A� ور�Bل ھذه اF�


� >; �����% ا����6 و ��6ــ��
إ�1 ا���G; ا�ذي 
ؤ
د ا��6وص ا�د


�ــط
5 �وا��ــ� ً�
�د أن &�Gــ--Lق 	Gرب ا�زو��، ھل  ;Lك ا�

زع�
�Lط� &	
�A� ;< �Lن ��وذھ� و &و��. �م أ��( ��ذا ا�Fور إ
�د أن 

ــ�	-ت أ�ــدث اB	�ــ�ث Gــ�ن �66ــ; ا��ــ��-;، Aــ�ن ،;L�# ;��
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


�	% ا�طو
ل #�د زو�% ا��F��F أ�راً ��
,ً و ��
ــداً �;، أ6ـ	( ا�ـ	
تK

ــ% أو4داً ــرأ، �م أ��ب �� &B م�

�	%، �دي ��#�ت و أK ;< �<وا�� �-ر

;� ;��
و ھذا أ�ر أ�-د�;، 4 أر
د أن أ#��; ا����م ا�روح 	
ن ط�ل 

ــ� ; ا�و�
دة و ھ; ز�
�L �; >; ا����-�
�; �Aرھ; �% أ
�Gً، ر>�
و 

ــ� ــراري ھ; و زو�� ــودع أ� ــ��ت �� A ط
ــ ــل 	� ــزو�ت �ن #�� 

زو�ــ% و �
سا���ب، ھ; >�ــ
رة أ
Gــ�ً ���A� ;LFــ� ا�ــ�رت إ��ــ���ً 

��رد Fور 
��ــل !ــ��دة ���-
ــ�، >; ا��ــرب ا�Bــ
رة، ا��Lب زو�;

#��L� 1Lء ا�Bس و أ#Lن �-�رGــ%، و !ــ
�Eً >!ــ
�Eً 	ــدأ 
وا6ــل �ــ5

Aون ��م >; ا����
ــ�، ھــو� �	L>د أن ا��ا��ظ
��ت ا6Bو�
�، ر	�� ا#

ــ% 
ــ� أ��ــد، �Aن �ــ� ا�ــذي�
�
د#; ا�د
ن اد#�ءاً ، أ�� ا�ذي أ#ــرف �

ــوى ــ;ء � ــ
ر أي ! >
ــ�!، �ن  
�
ــ� د ــل دو� ــ% >; ظ 
ر �ن ���>
ــ �

�; و4
ــد ــ� 6 
ــ-ده  �
ــط�#% ا��6ــول #1L ا��ــواري، وھــذا  ا�

ــ�دى � ;ــ ــ� ا� 
ــ� ا�-ر	 �Bــل ا A ط�
Aن، و ��ــL<.. ر	ــAا q ،%ز#�ــ
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ــور Fا� ;
ــؤ4ء، ا���م أن �6ــ ــ�ق ��
م ھ ــ�	��ً >; أ#� � ��ــ-�را !	

زو�; 	�
ر، و ��وذه 	�
ر، و �	�
�ه -و أ�� أو��ن- 	�
ر.

% 	!رى؟"L
ف &A و"


دي �5 أ�; �Aت أ��1 �و >-Lت، &6ــ�ت طــ�Eرات ا��زر#ــ�	 %L�م أ&

ا�ــ; �Aــ� ��ــAن >
�ــ� >�ــدم �ــزء �ن ا��ــ�زل و ھــو و&ــ5 �ر
�ــ�ً 	ن

��ض، ��A أ�� و ھو >; ا���زل >�ط، أ6ُ	ت أ�� 	�ــروح ��
�ــ�، أ�ــ��Bا

ھو >�Aن 
�زف 	<زارة، Aـ�ن #L; أن أ�ـ	ر أ�ـداً �ن أھLـ% �
ر�ـل �ن

��ذ�r	 ر
A���ض، �م أ>-ل 
� أ��د، �م أ�ط5 �1 ا��Bت ا��ذه �ن �


ھذا ا�E�Aن ا�ذي 
ــّد#ون أ�ــ% زو�;، أدرت �ــ
�ر%، �م 
Aن 
�ــ�( �;


�د��، #�ٌر إن >-Lت، �Aن ھــذه ا��ــرة �ــC&ودھ� ��ــو �ر
ــ;، ذھ	ت�	

5
�Lت 	
ن #ــدة �ــدن &	ــل أن أ�ــطأو4ً إ�1 �د
�ــ� ��ــ�ورة، Fم ا�
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

�ــ�ل ���ــ� وا�و6ــول إ�L� 1ب، و #�ــد�� م �ر
رھــ� ا�ــط-ت ا�4

ــ�ً 	
ن 
ــدوه � ــ�-ت أ��م و� ــ� أ�ت، � �طن 	� ;ــ ــ� ا� �
&6ــدت ا��د

��ض، أ�
��ــ�ً 
6ــ
	�; ا��ــدم، "أ�ــ� &�Lــ� 
ــ� أ��ــد"، ر	�ــ� Aــ�ن �ن�Bا

��; >; Aــل �Aـ�ن،�,
وا�	; ���#د% و Bھرب 	-دھ�، �A %�Aــ�ن �ـ

أ#رف ھذا و أ#ــرف ��ــدار ��ــوذه و ��ــدار �ـ� 
�-ــل ا��ــ�ل ا�ــذي 	
ن

�ــ�ه ھــذا ا�Bــر، ��L�L;، �دي �وازع ���
��; و ر	�� ��,
� ،%

د


س ��,ً أن� ،%
دي، و أ�
��� أ��1 �و أ�; أ��ذ	 %Lأ��1 أ�
���ً �و &


�، أھL; ظ�وا أ�; �ت أو ُ�ط�ت، �م 
-د أ�دG�أ#
ش �5 !	( ھذه ا�

�وى #1L ا��ؤال #ن ا�Rر، !ــردت #ــ�E,ت 	�L�ACـ� 	
ن ا��ـوت و



� أ��د ا�-ر	;، وھــذا ��&Gــ;، 	
ن ;�,ت و ا����>;، ھذه &6ا��-


�� �ــ%، ر	�ــ�A�;، و 	
ن �ــ� �Aت ��ــA وق< ���Lن أ��
ا�����
ن ا�ذ


�ــ�، �م �-ــد ��!ــ1 ا��ــوت 
ــ� أ��ــد، أ6ــ	(L# دةE��	 تھذه ا��رب أ
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

1�; �ـ�Cو �ـ ً,
L& تا��وت &ط-� ��ـ� و أ6ـ	��� &ط-ـ� ��ـ%، 6ـ�

�	���م؟
و>ك Kداً و ��ذا ر
د أن أ�Gر �ك �4G ;C
�


و>�ً ... ھم >ر
ق ا�ط,ع"G وا�

و>�ً 
� 	!رى، �G وا�
�"

">ر
ق ا�ط,ع!"

"�-م >ر
ــق ا�ــط,ع، ُ��ــ	ر !ــ
) ا��ر
ــ� 
را>�ــ% ا	ن #�; و زو�ــ%


ر
ــدون أن ،;LEط,ع ا�-ــ�ا�Fر�Fرة و ھ�� ���و	
ن #1L >ر
ــق ا�4ــ

ــ�رة أرض 

-ر>وا �ر ا���د�� ا��د
دة، �ذ�ك 
�ب أن 
��Lوا Aُرھ�ً ز

ا�-دو"

"أرض ا�-دو!"
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

"وھل ظ�; أن ���; 	G<Cل �ن ���ك 
ـ� 	!ــرى ا�-ر	
ـ�!، 
ـ� 	!ـرى

ا�-�دّ
�  ... ا�; َ�َ�ْوَت ھذا ا���رَق ا��Lظّ; 	
ن ا��6ر و ا���ح ....	
ن

ب #ن ُ	!ــرىA
ــْ% !، Aــ�ن #1L ���ــود درو
ش أن  ا�	�د&ّ
ــ� و ا�<زا�

أ
�Gً و �
س #ن أ��د ا�-ر	; ا�ذي ر�
�; 	% >; Aل �د
ث ���.

"��رى 
� 	!رى Aم �ن ا�و&ت ���6د أ��م ا�<زو ا���دم ���ء ا�<د"

�; وL� ;< ًة �ــراCــل !ــ;ء >�ــA )	ر>ــ�، أ6ــ��م 
-ــد �L!ــ�ي #طــر ا�

���، أ1 و&ت ا�<ذاء و �م 
�رج أيs ��� �ن Kر>%، و أ1 ا�-!ــ�ء وL�


�ــ� أن ��
ــق >;L# ــ�نA ــ�، و�
LA 1L# ً,
�F ًو�ــ�
�م ��رج أ
A ،ً�Gــ�ن 


ــ� �د
ــدة، Kــداً �6�ُــ	( �ــد
ث Aــل#��ا�6	�ح و ��-د �-�6ــ�� ا�

.�
ا��ر

٣٥



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

���ود

،��

�� #1L !ــ�
 ����
ن �ّرت ا	Aن �-ر
>; ا�6	�ح ا�ذي 
�6ل 	

ــق ــ�ٌء ��ر
ـ ــ�ء، #!ـ ــ�ق �L-!ـ ــداد 	-ض اBط	ـ ــرى 	r#ـ Fم ا���Aت 	!ـ

�رت >�ــCة >;ا�4ط,ع ا���دم ا�ذي 
ر
د �-ر>� �ر ا��ــ
دة ا�ــ; ا�ــ

ھذا ا���زل و �Lــك ���ــ� Kر
	ــ� و �طــ
رة >; ز�ن ا��ــرب، �م 
Aن

�� >; ا�و�ط���� ً�
�دي 6وٌر ��	ق �ول آ�
� 5�6 �!�ٍد ��	ول ��	

1L# �
LــG<ــدھ� أي أ�B نA
ا���
ط 	�ــ�، >Aــرت 	���ــ�4ت !ــ1 �م 

; و �ــر#��
ا�Rر و >; ا����
� ا���Lت و&ررت ا#4�ــ�د #1L 	ــد


رات ا�وا&5.>�� ;	��ا�

�
	-د ا�<ذاء ��Lــت أ�ــ� و 	!ــرى >; رAن ا��Lــوس #1L ط�و�ــ� �!ــ	

طــّل #1L �ــزء ا�	�ــ�ن ا���ــ�ور ���>ــ�ُ ;
ط� �,6�� ���L>ــذة ا�ــ�	
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


ــد >ــوق �ــط(#��ا�	�
رة، ا��واء 
دا#ب رؤوس اB!ــ��ر و 
ر�ــم 

ا���ء، #�6وٌر و�
د 
<رد ��	ب ���ول >; ��Aن ��، Aل !;ء ھ�دئ

��ــ	
�ً 	��ــ��Fء ذ�ــك ا��Lــق ا���
ــف ا�ــذي 
�ــ�ول Aــّل ��ــ� إ��ــ�ءه #ن

ا�Rر، "���ود"، ���ود 
ــ� 	!ــرى Aــ�ن !ــرط
�ً �Aن �
س �ن أو�Eــك

�ون�,
��ون >; ا�!�رع و 
�ظ�ون ا��
ر، 	ل �ن ھؤ4ء ا�ذ
ن 
ا�ذ
ن 

�ــر #�Lـ�ً�

ن، �Aن &��
�ً �داً >; #�Lـ%، 	ـل Aـ�ن Gرا���ر�
ن ا���

ــ% أي 

ن >; &�ــ�%، �م 
Aن �دL�	��ــ�دام أ�ــ��
ب ا�-ــذ
ب #1L ا��-

�وھ	�، و �Aن ذ�Aءه ��دوداً �داً �ذ�ك �م 
Aن أ���ــ% �ن �ــ	
ل �A!ــف


وط ا��راEم �وى أن 
���ر ا���م �ن ا�Bم >
و&ف #�L% #ن ���و���

1
ن ��Aوا 
�ر�ون �ن ا����Aم أ	ر
�ء ���
ل ا�-دا��، 	-ض ا��LG

	-د ا#4راف ا�6ــر
( أ�ــ�م ���ــود، �Aن ھــذا �م 
ــؤFر #L�# 1Lــ% و

ــد ــ�ت أ� ــ�، � ــ� >�د� E
ــ�ً �ط ــ% إ�1 أن ارAب 
و� ــ�ر ��� #1L ازدھ


ن �ت ا�-ذ
ب و ھذا أ�ــر طــ	
-; و 4 
�ــد#; #ــ�دة ا��Lــق،L�ا��-
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

�Lــ�L� ــ� و

ــ� و أ�ــراض ا��ــAري و ا�Bــراض ا�رEو	L�اBز�ــ�ت ا�

�ــ�ل و
رھــ� ُ
�Aن أن �ــدث Gــ�ن >ــرة ا#4K ــراض�Bأ�رى �ن ا


ــ� �Aــ� ز#م	L& ز�ــ�C	 ن �ن �ــ�ت ھــذه ا��ــرةA� ،م�Gــ; ��ــوٍت ��ُ

"���ود" �م 
Aن !��6ً #�د
�ً 	ل �Aن �واط��ً 6ــ����ً �ــ% #ــدة أ&ر	ــ�ء


ــ% إ4 أن ذ�ــك �مL# ــ���>; ���6ب ھ��� �داً، و 	��رKم �ن F	وت ا�


ــ�م 	�ــو
� �ر
ــرة أ>Gــت�L� ط>Gت ا��
!�5 ����ود ا�ذي اGطر 


� #�د ھذا ا��ــد Bن�
���� �ن #�L%، ا��ت �
�ة ���ود ا�وظإ�1 ا�4

أ&ر	�ء ا��ر�وم ��Aوا 
-ر>ون &وا#د ا�6رف >; �Fــل ھــذه ا��ــ�4ت،

6ــر>% �ــ5 1L# ــل	وب ���ود >; ا�-�ل L1 أ�L# م�Gرا�م 
Aن ا#

ACـد �نL� %ـ
ا��ر�وم دون ا�4���ر #ن #,&ــ�ت ا���م ا�ــذي 	
ن 
د


%، ھ�� �Aن �طCه 	��G	ط �ذ�ك د>5L# �
أ��ن ط	
ق ا2�راءات ا���ط


� و أ�,م ا�ــر&; 	�ــ�، و 	�ــ� أ�ــ%�

�ً و ا��ت أ�,�% ا�وظ��K  ن�Fا�

�ــل إ�1 ا�-�ــل ا�ــد
�; و أ6ــ	(ا#�د ا��6ول #1L ا�رام ا��ــوف ا�
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	� (أ���)

%
�� ا���ظر �%، �م 
Aن #�L% ا���	ق و ��-Lو ا�� �

) ا��ر!� ً���را>


ــ�، Aــ�ن ُ
	ــدع >;�
-ــ�رض �ــL�# 5ــ% ا��د
ــد >ــ�زدھرت أ#���ــ% ا�د

ا�د#�ء ���Lؤو�
ن 	!Aل أ>Gــل 	FAــ
ر �ن ا�!ــ
( ا�طــ�#ن >; ا��ــن و


ــل �6ــ��( ا�2ــ% >-,ً �ــذ�ك 	ــدأت�
ا�ــذي 
	ــدو أن إ
���ــ% ا�ــد
�; 	ــدأ 


�ً #ن�
-ــد ــدر	6ــر #1L ا��ــ��ب ا�ــرو�; و � %
L6وا% و أد#

ا��ــوا�ب ا���روGــ� #ــ�دة #1L ر�ــ�ل ا�ــد
ن، �م 
Aن ��ــذا ا�!ــ
) �ن


% 	Cر	5 	��ٍت و 6	;ٍ وا�ــد، �AنL# q tد َ�ن�L< ،ھذه ا����� ;< %�L�


ــذAر ا�-ــ�ق ا��ــب �Bــد ا�Bــزاب ا�!ــ
و#
� ا���ظــورة و م ھــذا ا�

ــزوج و 
�ر 	% ا��ط�ف >; "د�!ــق"  ��
���% �-دة ��وات &	ل أن ا#


ــل >;L�ا� ���

��ب و�د
ن 
!	���%، و 	ذ�ك �م 
-د ھ�ــ�ك أي أ�ــل �!ــُ

�
%، ر	�ــ� Aــ�ن ھــذا أ�ــد ا�Bــ	�ب ا���BــLE�# ;< ن��
إ	��ء !-�L ا2

ـ% >; ا��ر
ـ� إGـ�>ً� إ�1�
L� ـونA

ـ% �Aز�	و�% ا��Gن ���ود و �

ا�ــ��د% �ن #,&ــ�ت ���ــود ا��ــ�	�� و ا�ــ; ا�ــط�#ت �ــ5 �وھ	ــ%
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	� (أ���)

��ــذ
ن و ا���ــؤو�
ن �ن �Kــل �ــزٍء �ن و6ــ���L� دة >; ا�د#�ء
ا��ر


ل: ا	�% ا�ذي �م ُ
��ــن ر	
ــ%L�ا� ���
ا�-�ر ا�و�
دة >; �ر
) إ
��ن !

ــرى ا���ــ�ورة، �
�ر ا	�% >; Aل ا��ر
� و ا� )	A %	��رKم �ن ا�ط�#

��ــر #	ــ�ده دو�ــ�ً �Bــ	�ٍب Kــ
ر ���و�ــ� و 
ــرك F<ــراٍت >;
 q نA�


راً و
�ردوا، و ھAذا ا��5 �ن �ــ%FA ّروا>
 4 ;A� ��	م ر�
L# %�-�

F<رًة �و�-� �5 آ�ر �ــ% ذات ا��!ــ�AC< �LAــل A,ھ�ــ� ا�Rــر و 6ــ�ر


) ا���Gــل إ��ــ�ن، إ��ــ�ن ا�ــذي!L� ً�
#��
�� ا���	ول ا�Lود ا�����

�	ل �ــزاراً ُ
!ــ�;	�1 &	ره &	ل أن 
�وت #1L أ�ل أن 
6	( >; ا���ــ

ا���س �ن 	-ض ا�Bراض أو 
�-ل أر�ــ�م  ا���ــ�ء ��ــل 	�B��ــ�، و


�-ل 	��ده ا����;.� ��A داھ�% ا��وت
�1 ا��% ���داً و �ن 	
ھAذا �


ٌد و زو�% ���ء، ا	ن ا�-م ا�ــذي 
�!ــ1 ا4&ــراب �ــ�; �و>ــ�ً �ن-� 

زو��ــ� 	-ــد ��ــ�ش ;
� ا��-��L و زو�% ا	��  #�ــ% ا�ــ��
�وا&�; ا��

#�LE; #�	ر >; أ�د ا���رات ا�; أ&
�ت �ت Gوء ا���ــر >; �ــ���
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	� (أ���)

ــ� �ــ��ء، و >; ھــذا ــ� �ــد
ث #ــ�دي 	
ن #�; و��� ــ�، دار 
و�� 
ا��ر

!ــف اBب و ا����ــ� أن �ــ-
داً و �ــ��ء &ــد أ6ــ	�� >; �ــنAث ا
ا��د


�ب أن 
م ��ھل ا�Bر أAــFر �ن 4 ;��ا�زواج ��ذ >رة طو
�L و 	��


�م ا�د�ل ا2
�ــ�	; و ا��	�!ــرL# و�ب
ذ�ك �ن &	ل A	�ر ا�-��LE 	ل 

ــ�رض أو -

ٍد �ن ���ء، �م 
Aن �-
د �ن ا��وع ا�ذي -� V
وإ��م زو

;A� ــ��ط
5 أن 
-�رض، و أ�� ���ء >�د ا��-ت أ��� و أ�وا�
 1�

وا>ق #1L ا�زواج 	�-
د، �م Aن �	% و ��Aت �ــوى >; ���ــ�� �ــراً

ذاك ا�!�ب ا���ول >; ا���زل ا����ور ��ــ�ز��م، �Aن 4 
	ــدو أن ھــذا

1L# ��-�ــ!

ر �
�رك 
و��ً و 
و�% ��وھ� و�و 	�ــ,ٍم �ــ�ص �Bا


�ــ� طــوالL# ــدم���ع 	%، و ھAذا و >; ��ظ� 
Cس �ــظل 
���و�� ا2


ــ� 	
���ــ� وLE�-رت ا��,>ــ�ت ا�-#�رھ� &	Lت 	��زواج �ن �ــ-
د، ا�ــ

وL6ت أو��� >; ا���� ا��F��F �زوا���� ا��
�ون إ4 أ��� ھدأت �ؤ�راً

	-د أن أ6	( أو4دھ�ــ� >; ا����-ــ�، ھــدوء ا��,>ــ�ت 	
���ــ� 4 
-ـ�;

٤١
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	� (أ���)

أ��ــ� أ�	ــ% أو �ــ& 1	Lت 	و�ــوده &ر	�ــ�، >�ــد �ــ�ھ1 إ�1 �ــ�-; #ن

طر
ق ا�وار و 	�� 
!	% ا2���ع أن �ــ��ء &ــد 6ــّر�ت و >; >ــرات

�% و4 ط
ق ا��
�ة �-%، و
��ت أ��� 4 ط
	�#دة أ��م #دة 6د� �
ز��

��ت ا�و>
ـ�ت �!ــر ھــذا ا��ــر ا��ــ�ص >; Aــل 	
ــوت
&ــد ــو�ت ا�6ــد

�وم ���ء 	Lطم رأ��� و ا��ـواح �ـ1 ا�6ـ	�ح� %LA و �5 ذ�ك ،�
ا��ر


ــ�م 	ــذ�ك�#1L ر>
ق #�رھ� �و و>; �ــ-
د &	�Lــ� و �
�ــ�#دھ� #1L ا�

Lــك اKBــ��; ا��ز
�ــ� و ا��ــ�ع ��ــوة ا��ر
ــ� >; ط�س ا��ــواح، >;

��ــر ا���ــزون أن 
���ــر �ــراً دون أنL� نA�
ــط ُ ��Gــور ا��ــوت >

و
% و ھو إط�ٌر �!روع�

��Cك #ن �		% أ�د، اRن 
و�د إط�ر #�م 

;A	ــو أن Aــل وا�ــدة ���ن -; أن ا�Bــرى  ــ�ً و � 
#��ــول ا� 	�و �

&�رھ� ا��ــ�ص و 	A; ا�-�ــر ا�ــذي Gــ�ع >; �
ــ�ٍة �م Aن !ــ	% أ	ــداً

ا��
�ة!.
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	� (أ���)

ا���	-� إ4 ر	G ،5وء ا���ر 
<�ر 	�
ض �وره ا����ر أرض ا�	��ن،

ا��Aر	�ء ��زا�ت ��طو#� ���#�ٍت طو
�L >�ــذا ز�ن �ــرب، اGBــواء

ــ
زات ��ــ� أ6ــ	�ت �ن  
ــذ
�� 	ط�ر >ــ� �وز#ــ� >; ا��ــ�زل  �
ا���

ا���زل ا�Gرور
�، 6وت ھ���� ��رج ا���زل، و>�Cة 
�طLق 6ــوت

�	���م �ر�	ــ�ً���ود #��
ــ�ً ��ــCذ��ً د�ــول ا��ــ�زل، #, 6ــو; 	��ــ

وھذا �ــ��	; ا��ــ�ص �ن ط�ــوس ا���ــر، أو ABن 6ــر
��ً أAــFر.. �ن

وزع ا��F,F �ــول ا��ــ�ر و د��Lــ� >; ،ً�
#��ط�وس ا�Aذب ا�ُ�-َ�د ا�

م �	�ــ�ء ا�Rــر >;�
دوا�� ا��ؤال #ن ا��A< ��6ــ� -�Lــون Aــل �ّ�ــ� 

�ــل ا��ــد
ث إ�1 ا�زرا#ــ� و >!ــلأ>Gــل 6ــ�� و أ>Gــل �ــ�ل، Fم ا�

ــ� و ــ�ء >; أ>را�� �ا��وا�م و >!ل ا���ؤو�
ن ا�ذ
ن �د#وا ��م 	طول ا�	


( �و�ود �ؤا�رة #1L أر
�>�ــ��L>; أ�زا��� 	�و
ق �وا����، و 	-د ا�

ــ	% ! ;ــ ــ� و ا� 

دL�ــردات ا��ــد
ث ا� ــ�ء Aــل �� ��4 ً,
L& ��ــ� 6

1L# 5ط�	-Fر ا�
�ت �-	� ا�!طر�V ا���ط
� و ا��-رو>� &	ل أن ��ا>
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	� (أ���)

ا�ر&-ــ� و 
	ــدأ ا���ش 	
ن ا���ــود و ا6�Bــ�� و ا��,ع >
�ــ� ا��Lــك

ــ�س و -�ن 	�ذا ا��!�د &	ل أن 
�m ��دھم ا��!	; ا�����
ووز
ره 


�ــ� 	��6ــ�ت ا��ــذر،��
��رطــوا >; &ــ�ل ���
ــ�ت ا�L-	ــ�، ا��ت ا>

ــو ــ�  ھ �C< ــذا ا�6ــ�ت ــ� �ن ھ ــرة أ��ــو ��� A< ــذ �; أو �	�Fت #ن ��


ف و #L; أن أ	�در 	��A,م دا��Eً،  و �����A ا�طو>�ن ا�; �رتG�ُا�

،�
أ��م ا���
�� أت 	!رى و 	دأت 	و5G ا�ط-ــ�م #1L ا�ط�و�ــ� ا��!ــ	

; �ن ا��ط	) و ــرب #1L ا�ط�و�ــ� �را>�ــً� �ــ5Cــ��Aت ا�6ــ�ون 

ا����ءات 
د و ��د 	!ــرى، و Aــذ�ك �ــ5 ا���ــ�ءات #
ــ�; �ــ��ء، ھ;

ا�Bــ1F ا�Bــرى ا��و�ــودة ھ�ــ� و #!ــر ر�ــ�ٍل أُ�ــٍر �ــ
Aو�ون Kــ
ر

1Fن أ�ــ
�ــظ 	�ــ� #� ;�ــ� ا�ــ
&ــ�در
ن #1L ا�4�ــ�ظ 	����6ــ
ل ا�د&

ــوان �و���ــ� و �Bــ�رى  ر�ــٌل و ا�ــرأة >; #ــد ا 	
وا�ــدة، 
�A; أن 


ـ
ز ا���6ــ
ل و�ــ% ا��Aــراء >; �	ـ�راة �
�ــدار ھز� ً�-
�ــُ
درك �ــر

ا�Bوان �و�%، �م 
Aن �-
د و ���ود >; وارد ���>��� >; ھذا ا����ل

٤٤
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	� (أ���)

و ر	�� ھذا ھو �	ب إ��Gرھ�� ���، ھ�ــ� 
ــدر�Aن >; #���Lــ� ا�	ــ�طن

ــو �4��ً ھ ��6
ل ��-�����أن ا��	
ل ا�و�
د 4&��ص أA	ر #دد �ن ا�

�� Aون ا����ء ��&�6ت #�ل و
�و�ود ���ء �Aن ھذا 4 
-�رض �5 �

د
ن، و أ��� &د �Gطر >; �Fل ھــذه ا��ــ�4ت ��ــ�وز 	-ض &��#��ــ� و


ون ���ء أ��ــ�-� ;
ره، أ�زم �ن �ظر
>ا��	ول 	��وا&5 ا�ذي 4 
�Aن 


ــ� �	!ــرى 	ــل �ــط
5 اRنLس ا�دا�	س ا��,�

ن &�� 5
ط�ت �	

ــد�
�� دون �ري ��� ا��ذاء ا�����ــب �!أن ذھب Bي ��ر أ�ذ
� و 


ذAر، وأ�ــزم أ�ــ% �ـ
Aون �ر
�ـ�ً ��ــد�
�� #1L ا�-Aس �نُ Cو�ود �ط

�ظرات ���ء �	!رى.

وGــ-ت 	!ــرى ا�ط-ــ�م أ�ــ�م ا�Gــ
وف و وGــ-ت أ
Gــ�ً ز���ــً� �ن


�ً وھو ا��!روب ا��Aو�; ا�ر��; ا�ُ�-�ــد >;L�� ا�-رق" ا���6وع"


ت 	�ــدح �ن ا��ودAــ� ا�رو�ــ
� و ھ; و&ــوٌد�Aــ� أ�ــ� أ�ــ� >ــ��ھذه ا���ط

٤٥
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	� (أ���)

u

� ��!روب ا�-رق ا�ذي أ��ــ	Lر ا���FRرك >; ��دي ا
�ظ
ٌف 4 


u آ�Fره ا�,���، 	-ض ا��!روب �ــ
-ط
�; �ــ
زة�ط-�% �Aن 4 أ�

1�ــ% �ــ

ٌل ��% �ُ
�-ش �Aــ
ري 	
��ــ� �
!ــرب ���ــوٌد ور>L& ،����


زھ�ــ� #1L ا�Bــور ا���
طــ�Aر�دا �
ا�F� ����Fل #�د���،  أ��1 أن 

1L# ـٍ� أو�<��ــ�ل 	���ـد
ث إ�1 أ�ــوٍر 	��� �ر
-�ً و ھAذا أ�ط
5 ا�4

ــ� طL-���� ھ��
اB&ل أ�وٍر أ&ل �طورة  �ن Lك ا�; ��ءا إ�ّ; 	�		�� 

��ط Aل �ر�A و Aــل �ظــرةو ذ�ك ا�رادار ا��د
ث ا�ذي 4 
Aف #ن ا�

و ھــو أ!ــد �طــراً ����ــ� و �ــو أن ھــذ
ن ا�ــذAر
ن ا���-�
ن 	ــ��<رور

�	ل ا���#; أو د
ــ�; ��ــ� رKم�دان 	��ھ� ا1F�B و 	��-دام أي ��-



� >; Kزو��� ا�4ط,#
� ھذه.����� ��د���� ا����

ــ
زة 
� ا����L-و ا� �
G�
�Aن ا�ط-�م !�
�ً، �م Aن �	!رى ���را�� ا�ر

>��ب 	ل Aــ��ت &ــدر�� #1L ا�	�ث !ــ�ل �واGــ
5 ا�ط-ــ�م و 	-ض
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

�ــ� ا��Aــراء >; �L-ب�
اB!ــ<�ل ا�
دو
ــ� ا���ــ
زة، !ــ-رت �ــ��ء 	�ز

1L# %ــ	 uــ��	&ــ� ا2طــراء ا�����	د 
ا�ط-ــ�م و ��6ــً� 	-ــد أن &ــ�م �ــ-


ب اBط	ـ�ق #1L ا�ط�و�ـ�، ر	�ـ� >-ـل ذ�ـك�� إ#داد ا�ط-�م و ـر
طر

%AوLر�ــً� �ــ5 �ــ��
ر "�!روب ا�-ــرق" ا�ــذي �-Lــ% أAــFر 6ــد&�ً �FC	

%و&ف ���ود #ن ا�ط-�م و أ�6	 ،�

و�
�ت ا��
�ة ا�-�د ;< ;-
ا�ط	

���ــ� �ــ�دة �ن ا4ر	ــ�ك #�ــد�� طL	ت �ــ��ء  �ــ�; و 	<Gــب واGــ(

د#وة 	!رى �L�Lوس �-��، أ�	ت >وراً أ�; أ	-د #ن إز#���� ا�را��ً

ــّرت و 
��، �Aن ���ء أ6L# ر�Bل ھذا اF� 5 >رض
��� و أ�; 4 أ�ط

1L#Cــ	ــ� �
	-�ــ�د Kــر
ب و و&( #G� 1Lــور 	!ــرى و و&�ت ���د

6و��، >; �Fل ھذه ا��وا&ف 4 ��5 إرادة ا�ذAور، أ�� ��6ب ا���زل


ر ا���ط�; أن أو�% ��داً 4ذ#�ً ��Fل ھــذا ا�6ــرف ا��Bــق وK و �ن

�	ل >ر
ق ا�4ط,ع �Lو5G ا�ذي و�ــدت ���ــ;ا�ذي �
ز
د �ن #دم 

�
ــد ــ� >	 
ن ���ــرا> ــذAر
ن ا�� ــ� ا� ــ
ره اRن، و أ� 
> 5
ــ% و 4 أ�ــط 
<
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�� و 
	ــدو أن �ــ-
داً &ــد أدرك �ــ�Cراً�

ن ��ظرة ا�<Gب >; #�L��


�ــ%، أت 	!ــرى و�C�ــ	ب GKـب زو�ـ% �ــذ�ك Aــف #ن ���و�ـ� 


دة ا��ــ�زل 	�-ــل ا�<Gــب�A ��L��-� 1L# ت �-�� و &د �ر6ُت�L�

ــ�، �ــ�و�ت 
�
�ا��راAم >; ���; �ن Aل ھذه ا�ز
�رة و �ن أ�	�	�� ا��

���ء ا�ذاA; و ا�ــ�ط�ق 	!ــرى �-ــرف أAــFر Aٍم �ن ا��-Lو�ــ�ت #ن

�د-
�م ���5 ا���ــوة ا�ــذي �ــ ;6
ل ا����� و أھ��L و �A>� ا����ط

�Aــر >; ا��-Lو�ــ�ت ا����6Lــ� وL� ح ا�<ــد�	ــ� >; 6ــ�
��Lــ� ا���

ــدت �ا����و�� #ن طر
ق ���ء، أ��	ت 	!رى 	ذ�Aء و #�و
�، 	!ــرى >

)Aل أھ��L >; �-�رك �ــ5 �ظ
م دا#ش، &Lــوا ��
-ــ�ً و ھــذا ا�Bــر >


�� �Aن 	�; ا4��م ا���Aن 	����ل أن 
AونG& 5� طف�-أول �
ط 

�و�% ��رد �داع و Aذب �4راق ھذا ا����5 ا�ذي 
��ــل أ�ـرار ��

ا���ــوم و ھــذا ا��ــ�ٌل 4 
�Aن �ــ�وزه أو ا�<�Gــ; #�ــ% 	-ــد �ــ��ع

ؤAــد 	!ــAل &ط-; ا�,>�ــ� ا�ــد
�; و ا���ــ�ط�;، �Aت ;�ــ� ا�ــ���
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	� (أ���)


ف وL6ت إ�1 ھ�� 	��Fــً�A ن ا��وت و� ��	ة ھرو��C� رى ��م #ن!	


�ــ� �ن ا�!ــرد و ا�Gــ
�ع، أ�ــ�دت 	!ــرى�
#ن #�ــل و #ن �ــCوى 

ا�و6ف ���د�ً� ���را�� اBد	
� ا���
زة �1 	دأ و�ــ% �ــ��ء 
��ــل


% ا�-�طف !ـ	% ا�ــ�م،L# ;و��

ر ا����&�G &	ل أن 	�-
ر �ن ا�FAا�

��ذا ا�-�طف ذات ا��ذر ا�ــذي 
ــد>5 ا���ـوة �L	Aـ�ء >; �وا�ــم ا��ـوت

��ر ��	ٌق �mد
�ن ا��ــ�Eدة ���
ــ�ًL� م
#	ر ا�<��ء ا����Eزي، ھو ط�ٌس &د


�ح!-ر ا���وة 	و�دة ا��6
ر وو�دة ا�ظLم، �ظرُت 	-
ن ا4ر %
و >

و6ــLت ��ــ� 	!ــرى و ��6ــ� 	-ــد أن رأ
ت ا�Gــ
�ع >; ;�VE ا�ــ�L�


ون ���ود و �-
د 	�-ل �� !ر	� �ن ا�-رق �ــ5 �ــ� 6ــ�-% 	!ــرى#


ت 	��Aل و#
�� >; >ر
ق ا�4ط,ع�	 ;�ن ط
ب ا�ط-�م، ا�و�
دة ا�

ــ�ً 
#���راراً ا�ؤ�ن ��� ا�� ;ا���L; ھ; ��&�6 ا�-�ل و ا�د
ن و ا�


�ً ����ً >; ا��رة ا���د��.	��
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	� (أ���)

ا���#� ا�-�!ــرة و ا��6ـف ��ـ�ءاً، ا��1 ا�<ــزو و 	ــدأ ا��ر
ـق 
�ــ-د

; �ــ%، Kــداً 
ــوم<�G�Lر�
ل، و #1L ا�	�ب &�ل ���ود ���و4ً رد ا�

��، ا	�ــ�ت 	!ــرى و أرادت ا�ــ��AلAــدوم و �!ــ�ر�
ــد �Gــل 	��#

AمA5 �!ــ�ر

د �5 أھــل ا��ر
ــ�، �ــ�Cت: "ھــل أ�ــطL�ر ا��A و�����


ر 	!Aل �
د �1 ھذه ا��Lظ�، >�ــCة�
ا�-
د أ�� أ
�A ،"ً�Gن Aل !;ء 

#مt ا4ر	�ك و�وه ا�زاEر
ن، �م �ــط5 	!ــرى أن ��م �ــ� �ــ	ب ھــذا


رFCـ
�ـ�، 6ـ�ت �ـ��ء، 	ـدأ �

ر و ��Aت ا��ـ
رة واGــ�� >; #
>ا�

ا�-رق 
زول �ن #�ل ���ود و �ــ-
د 	�-ــل ھــذه ا�6ــد��، >Aــرُت >;

ــ�ذ ا��و&ــف �ــر
-�ً، &Lت �	!ــرى "
	ــدو أ�ــك ��ــ
ت �و#ــدك Kــداً �إ�


Aــون ھ�ــ�ك 4 ;A� ــ�ل ا2�ــراءات�Aب إ�

ل ا��ك ��Aز��" "���

�!ــ�Aل �ــ5 ا��ــLط�ت"، " آ�ــف أ�; ���ــود �ن أ�Aن �ن ا���;ء،

-Lم ھ; Kر
	ـ� و 
�ب إ�Aــ�ل ��
ــ5 ا2�ـراءات ��A< !رى	د #��C�


داًAC
ر و وG-ت ��ا����و�
�"، و ھAذا أ��ذت ���ود �ن Gرورة ا�

٥٠



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

-�Lون ���% ا���	�� &د 6	<ت ��A< ً�

ٌم &��و�L� !رى	5 Gآ�ر أن و

% 	��!ك و أ�� 4 أر
د أن 
�ــرك ذ�ــك ا�!ــرط; ا��ــد
م >; دا�Lــ%،�
�


ت �ــ5 ا��ــ
رة�ا	�م ا���
5 ��ـذه ا��ـو
� ا���	و�ــ�، و�ــدھ� 	!ــرى 	

��ــ� ا�	ــ�ب "�ــ� ا�ــذي �6ــل؟ Aــ�ن AــلLKــد�� أ�# ;��C� ،����1 وL#


ــرام �ــ1 أ	ــد
ت ا�ــ-دادي ا��!ــ�ر�A >; ا�-
ــد"، �� 1L# دو	
!;ء 


ــ� طو
Lــ� 
ــ� 	!ــرى"، "�ــّر ا�
ــوم 	�ــ,م�A� ــكLا	��ت و&Lت ��� "

6
ل.���	;"، د#
�� ���م ا�
وم و Kداً �C!رح �ك Aل !;ء 	��

	!رى �
ٌل 	, &�ر، ���ٌر �LF% ��ن 4 
�!1 ا�<وص >; #�� ا�ــذات

ا���و�� #A 1Lل ا�4��4ت، 	!رى ذ�ك ا���ر >; ا���ء ا�	�رد ا�ذي


Lـ� ا�ـ-�رة #
ـ�; �ـ��ءL5 ھـذه ا�

و&ظ �ن �L�K ا��
ـ�ة، آه �ـو ا�ـط

طــوف ��L-�B ل ھذه ا�6ورA ج�6
��L، أ�����Bظ �� ��ظ% �ن 

ــ�، و ــ� ا�<ر> 
ــدران، و 	
ن ا��,ءات، و >; زوا ــ;، #1L ا�� >; Kر>

٥١



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

�Gــ;
زوا
� ا�روح، �Aن �
س 	��
د �
Lــ�، 4 أ�Lــك �ــوى #
ـ�; ذAــٍر 


ــفA ر ا4ن	ــAB( ھ���; ا	ره، أ6�A<و أ %	A ;< ًردا�! %�-ظم و&

1L# ــق ا�-ــودة
���C>ظ #1L 	!رى ھ��، &ر	;، ھذا ا���زل �م 
-ــد ُ
ط


% &	ل &دو���.L# ن�A ��

	!رى ذاك ا�4��ل ا��طر أن أو�د �ن �د
ــد، ھ; ا��Lم ا�ــذي 
�!ــ1


ــداً-	 1��L، �ذ�ك >GــLت أن أ	�& �ٍ	
أن ُ
6	( وا&-�ً، 	!رى ا���ُل �

،��L
#��ــ�، ــ��kت �ــ5 ��ــدھ� وو�ودھــ� �-;، أ��
ت !ــ<�; 	��6ــ

�ــذ	�; Aــل ;
�ء ا�-�د
ــ� �ــداً ا�ــ!Bك اL	 ،;Eدا	دھ� ا���	-��، 	�6C	


وم أFAر >FACر، 
6-ب ا�راق ا��ظر إ�1 !;ء ��ح �ك 	����Aــل �Aن

-�د 	!ــرى إKــراE; >; أي ����ــ	�،ر
ده أن 
A!َف و�-َك 	%، �م  4

�Aن ��دھ� ����ً 	����Aــل �Lرؤ
ــ�، 6ـر>ت أ�ـ��; 	-�و
ـ� L��Aـ� و�م


Aن �دي أي �!�LA >; طLب رؤ
� أي !;ء >
��، �ــ� ��Lت ��ــ% �
س

٥٢



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ــر
ب ــوق ا�< ــك ا� ــل ذ� 	 1Fــ ــٍل و أ� ــ�دي ��Gــول ر� 
ــ��ب ا#4 ا��


�دي �-��، �Aن ��ــدھ� 
�ــ����; أ�
��ــ�ً،
ر ا#4K ;��k6
��L و ���

% �1 �ــو����	1 �	
;، �و#; إ�1 و�ود �Lٍم �	K6ر أ�,�;، ر��


د�ل أرض ا�وا&5، أ�ط
5 أن أ	�!ر أي �د
ث �5 	!رى، أ�ط
5 أن

أ	وح ��� 	Cي !ــ;ء و �ــ��م Aــل �LAــ� أ�طــق 	�ــ� دون !ــك 	ــدوا>-;

�AL,م، �����; دون إط,ق أ��Aم أ�,&
� #1L �ــ� �ــ�-% �ــ�;، ھ;

�	 ;�L	G-�; ا����2;، 	�ز&;، 	��ــ�و>;، أ�!ــ1 أن 
Aــون اھ����ــ�

1Fــل أ�ــ��ا��	�دل رK	ــ�ٍت �ؤ&ــ� &ــدرھ� أن ــذوي، �م -ــد رو�; 

ــذرع 	-!ــرات ا�Bــ	�ب �F	ت ����ــ�� أ�;-د أ���; �Lر�
ــل، أو �

�ول 	!ــرى 
و�ــ�ً �ــ� �;
رت و �م أ#د أھم 	�� ��A �ن &	ل، ھل �ــ>


ر أ��د �ُ	-ـد #ن ���ـ�� ��ـؤو�
� #	ـ�رة "�م أ#ــد>�ول ذ�ك؟ ھل �


ر >Gو�; �Aــ� Aــ�ن"، 	
ن ذ�ــكF
أھم 	% �Fل ا���	ق أو �م 
-د #���% 

ا�دفء ا�ذي 
��ر ا�-ظم و&�ً �4د��ج ��دي 	��دھ� و 	
ن ذ�ك ا��ــور

٥٣



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ــذ�ك Aــ�ن #L; أن � ،��
ــ	
ت 	6ــدا&��، ا�ــرت ا�6ــد ا�ــذي 
<�ــر ا�


��ي، >; Aــل �ــرة ا���ت �Gــ5# ;��G� 4 ;A ��
أ�رق ا��ظر إ�

ا�ط-�م #1L ا�ط�و�� وا�A!ف �زء �ن >�ذھ� Aــ��ت رو�; ر�ــل >;

ــل �;، ــ�رك &� ــ�ل �� �ــدة �Aن ا� ــداً 	! ــدِك �� 
ــق، أر L�ــك ا� ����

ــ� 
ـ�Aـــك ا��Lــد أ�ـــ��; دروب أ�ـــرى، 	!ـــرى  >6mـــ�ت، 4 و�ـ

ــل و 
ا��6راو
�، 	!رى �م -د �6راء &���L، أ6	�ت �K	�ٍت �ن ��


�� ذاب >; ا���4ت ا��Lم �در�ــ� أ��ــ� ���ــ�LA ،1 �د ا��ظرL# وا��ٍت


وم 
�ظر >
% أ�د�� إ�1 ا�Rــر ;C
�ن �<�در%، �م �Aن ��-د
ن Bن 

�1 إذاً #1L ھــذه ا��ــ�ل، آه 
ــ�	�L< ،%ــطراً �ودا#ــG� ونA
A<ر
ب، أو 

	!رى.

٥٤



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

أ��د

ــ� أرا&ب >; و&ت ا��طــور أ�ــزاء ا���ــد ا��A!ــ�� �ن >; ا�6ــ	�ح وأ�


,ً و �م أ>ــق �ــوى #1L ا	�ــ���� ا���		ــ�، �مL& ص �و��� !ردت
�&

ــ��ت و ا��ت 
-د ھ��ك ���ل �A�2ر ا�<را&; 	���ظر إ�1 6درھ�، &


ـ� ا��طـور �ن����وي و ط	-ت #1L و��ـ; &	Lـ�، Fم 	�!ـرت إزا�ـ� 	

#1L ا�ط�و��، أ�ــذ�� >��ــ�ن ا�!ــ�ي �-�ــ� إ�1 رAن ا��Lــوس ا��,6ــق

�;: "���ذا ار	ك ���ــود #�ــد�� أ#�Lت رK	ــ; 	�G�4ــ��م�C�< ذة<��L�

��م >; ا�-
د؟"

"ا�Bر 	�
ط 
� 	!رى، و �و &رأت ��6ــ
َل أAــFر #ن ھــذه ا����و#ــ�

ــ1F ھ; �ــ�رج �Bا ،�
�ــ� 6ــو>
� �ــر
ــ� ��Aت #ــر>ت أ��م طر 
�
ا�د


ــ5��L� ���ا��ظ�م ا�د
�; ا��ري #�دھم، ا�<ر
ب أن ھذه ا��-Lو��ت �

٥٥



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ــك 
ر	Aــون ب أو >; ا�4ر�ت و ا�Aل 
-ر>و��� و �5 ذ�Aض ا�-	 ;<

#�د�� 
6طد�ون 	�ؤال �Fل �ؤا�ك، ��Aوا 
�ــط
-ون ا��ــول 		�ــ�ط�


ر 
ــ� 	!ــرى، 4 و�ــد أ�ــرار>ھذا ھو �ظ���� و ا��1 ا�Bر، ا�-��م 


ــ�م 	�2	ــ�دة�ط
5 ا��
>;  ز�ن ا44�6ت و ا�4ر�ت، و4 
و�د �ن 


ر �ن ا���Gرات 	�ق ��Gراٍت أ�ــرى >;FAت ا�L-< ��LF� �
ا����#


ر
ن، �ــذ�كFAا� �L

دا#ب �� �
أز��� ��	��، ��زال �Lم ا2	�دة ا����#

�Aت ����Aم �L#Bت Aــل !ــ;ء، �ن 
ز
ــد
�ز�ون ا��L�B ا��وو
�، �و 

�ص إن أ#�Lــوا �ــ� �ــد
�م �Aن #1L اB&ــل �ــ�وت�
ا��Aــ
ر ��م و �ن 

ــ
ٌر ــرFAـ ــ��م، ا�	!ـ ــLوب �
ـ ــ
�E #��م و #ن أ�ـ ــ�#�ت ا��ـ  �ن ا2!ـ

��ل أ�راراً، #�د�� �6د>
ن ;
6ر>ون 	!Aل �;ء �5 ا���E�Aت ا�


ــ% 
6ــط�دAر
ر ��م ر	�ــ� K ن أ�% آ�ن و
#�A	و�ً >; ا���زل و-ر>


ن #�ــ% AــلL��
ــ� �ــ�ه آ�ــر Eك ذات ا�-دا
ا��!رات و �ن Aــون �ــد

�Lـ� أ�
��ـ�ً �و>ـ�ً و ��,ً 	�ـ�،�
ر �ؤذ
� �Aن �K بA��-ء، �-ظم ا�;!

٥٦



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


س �دي إط,ع A 1L# ;<�Aل �
ــ��م و ط�و�ــ�م �Aن أ#ــر>�م 	�-ــل�

ا��
ــ�ة ا�طو
Lــ� �-�م، ھم ��LFم �Fــل ا���
ــ5، ���م ا��-6ــب و ���م

1Fــ�Bم �ــ5 ا�Lــ��-
ــ�، و �
س �
,ً، ھم د
ن ذAوري �Fــل ا�	L& ور�ا��


� ا�ور
ث، و�د �ر&� �و6و>� ���و&��، و�G& ;< �ً6�� ل وG<C	


رھــ�، �ــ���&ش ھــذاK ل ��4ً �نG<م أ�

و�د وھم �د
�م أن ا1F�B �د

ر
ن 4 
و�د ا�ر�ت ��A وم
ا��وGوع �4��ً #�د�� -ود ا�4ر�ت، ا�

�B	�ب 4 
-���L أ�د، �
ن أ�	رت ���ود أ�ك �Aو�
ن �-�م ار	ك،

��L، و �!ــ�ھد
ن أن ا���ــ�ء 4 !ــ�رك >; ط�ــوس�� ��Eأ�ت �ن ط�

1�L
L6وا�م ا����6، إ�G>� أن ا�6ــ,ة ���ــ�� Kــ
ر ���ــ� ��ن �م 


ر ���� �FAــ
ر �ن ا�ر�ــ�ل ا�ــذ
ن �م 
رK	ــواK أي أ��� ،���
أ�رار ا�د

-Lم أ�رار ا�د
ن، ھل رأ
ت Aم �Aن ���وٌد ھ!�ً أ��م �ــؤا�ك، ھــذا ;<

ا���رم ا�ذي آذى ا�FAــ
ر
ن ار	ــك أ�ــ�م !ــ-وٍر 	ــريٍء و 6ــ�دٍق �Fــل

!-ورك، 4 ظ�; أن أ�داً 
�ِرم Kـ
ره �ن �ــٍق إ4 و Aـ�ن 
�!ـ�ه، ھم

٥٧



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


رھم �ن ا�ذAور ا��ر#و	
ن 
�!ون ا�Bو�F، و 
�!ون �ن �د
ــ%K لF�

و#ٌ; و 
-�ر�Gم، و �
س �ــد
�م Kــ
ر ا�-�ــف ا���ــدي أو ا��Lظ; �,ً

��م، أ�
���ً أ>���م �Aن 4 أ	ـرر ��م �ـLو�Aم، FAـ
ٌر �ن ا�2ـ�ثL�آ�راً �

،1L#Bد>5 ��ــو ا�
�; و <Bوى ا�ن أي !;ء �ّ; 
�رد #1L ا�����


ــف �
س �,ً 	-ض �ن 
ر
دون إزا��م ھم اFAر إ�را��ً ���ن �Aن ا�-�


د �
�ت �,ً، أ�وأ ا��ــروب 
ــ� 	!ــرى و أFAرھــ�ACأ	داً، و ا��رب 	��

."1F�Bر و اAس ھ; �رب ا�ذ��L� ً��
إ�را��ً و !و


ن���

� أ��د ا��Lِق #1L أوراق ا�<�ر، 
� أ��د ا����; #��G 1Lف ا�


ف Aون #�و
�ً ھAذا >; ا��ــد
ثA ،�-
%  �Lط	Aر	-د أن و�د% أ�% و


ف >; اRن ���% ر	ك أ���;، 
� أ��د ا�ر�ل ا�ذيA ن أّي !;ء و#


ر!أ��ف أن 
Aون 	-د ا�A!ِف ��LFم، �Fل زو�; و �و أن Aل اBد�� 

ــل�
ل Aل ا��ــ�4ت ا��ــ-�دة، �
 ،��L�

ض، �� ھذا ا��وف ا�ذي ��L�

٥٨



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ھو�; ا�
و�; 	Cن 4 أ�ظره و أن أ	�دره 	Aل �� أ��1 و 
��1، أ��ــد

ا�
و�; >; ���	ل أ��د ا�4��Fء، أ��د ا4ر	�ك ا���
ــل ا�ــذي 
<و
ــ�;


� أ��د ا�وق... Aل �� >;t ��و ا!-�ل، ،%LA %6,�	�-ل ا��ز
د �4

أ�6	-ك #1L >�ذي... �طوط ا���ر، أ�ــ� 	��Aــ�د أ�ــط
G 5ــم >�ــذّي

>; �Gورك، ھل ھ��ك و&��� �ــ5 ا���س أAــFر �ن ذ�ــك، �Aن 4 أر
ــد

أن أ��رك 
ـ� أ��ـد >ـ�Cت Gـوء #
ـ�ّ; ا�Bـ
ر، أ�ت ا��ـ�#د و�!ـ	�

و�ــ��� ;��، أــرُك Aــل 
ــوٍم 	ــ�ب Kر>ــ
ا��,ص و أ�� �ن 	-دَك Kر


م ذ�ــك، 4 1را�; 	-د أن أ��م، أ#ــرف ذ�ــك رKم #ــدم �-ر>ــ; �ــ�

أ�!1 أن د�ل Kر>;، �دي اط���Eن &L	ٌ; داEم أ�ك �ن �-ــل، أ�ــ� ھ�ــ�

	�Cــ�ن 
ـ� أ��ــد ا�-ــر	;، ��ن >; ذات ا���ـدق و �وا�ـ% ذات ا�-ــدو و

ذات ا��وت، #�د�� أ�ظر إ�
ك 
� أ��د أ��Gر Aل ا���ــردات ا�و&�ــ�

ــ�در�; >

�Aن أن أ&و��� �ك >; >-ل و�6ٍل ��دي، 4 أ#Lم ���ذا  ;ا�


ن ا�
ــد
ن، 
ـ�ا��ذ
ب >; �Gورك، أ�ف &	�L �6درك، أ�ف &	Lــ� ��ــ�

٥٩



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


�ــ�L# ظــ�ت ���ــدم�L5 ھــذه ا�
أ��د ا���6ر، 
� أ��ــد ا��Lم، ھــل �Gــّ

�4��ً؟

"أ��د ... أ��د"

"�-م 	!رى"

"ھل -Lم أ�; 4 أط
ق ا��ر
ر ا��!ــرك ا��ــ�ص 	!�6ــ
ن ... أ�ــ�1

; �ــ� 
�ــدثC

ن، 4 أر
د أن L6��� ن
أن أ#
ش �5 �ن أھوى 	<ر>


��� ��6د>�، 4 أر
د ���ــدي أن 
��ــ�ر 	ــ��,�س أو 	�ــ4kت ا��ظــر،	

�6
م، أر
د �LرK	� أن -ط
ــ�;م #ن ��	ق &6د و 
� أن �A�L� د
أر

ا�و&��� ا�B �L��A#	ر �ن Kر>� �Bرى 	��!ــAل ا�ــذي أ�ــ�1 و أرKب

و أطLب �� أر
د، 
�Lو �; أ�
���ً أن أ�	ر ا�Rر ��ظ�ً �� �C>-ل &	ل أن


ذ، 4 <و
�; ا�دروب ا��-	دة 	
ن ���	; �ر
ر وا�د،��أ!رع >-,ً 	��

أر
ُد ا����>َ� �K	ً� �ن ا��Lــق أ�!ـ; >
�ـ� ��>
ــً�، أر
ـد ��ــ�
ن ا��Lــق أن

1 �
ن أرKب >; &ل ا�4ظ�ر،F�Bردد ا
�Gم >; ر��;، أن أَ#ُ	َر 
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و أن ا�ظر ا�Lو#َ�  و أ�ّرَب ا�
Cس و أ�ّرب رؤ
� !ر
1L# ;A ا�	ــ�ب

ــده 
ــ�ت ا�	�ــ
ط�، أر ــ�ر 	-ض ا��,> � 1L# ــ�ء �L6ــر إرادة ا��
ن �

ا���Aراً �	�د4ً، 4 
���; أن Aــون ز
ــ�رًة 	ز
ــ�رة، أ�ــط
5 أن أذھب

;، أر
ــدC
إ�
% #!رات ا��رات �B; أر
د أ�� ذ�ك دون ا�ظ�ره ھو أن 

أن أ>-ل ذ�ك �B; أ�ب ا���ــد 
و�ــ�ً و ا�Lطــف 
و�ــ�ً آ�ــر و ا��ب >;

،;ز#�; �ن �
ــ�4�
; 	-د ز�ِن ا��ط�ٍع �C
أو&�ت أ�رى، أرKب أن 

�ن ا�ر��ل ا�ذ
ن ا��Gرھم >; ��L; إ�1 >را!;، أر
ده ھ�� 	-ــد أن

�6ـ��L #ن 	-Gــ�� ;
ــ� ا�ــ��A1 ا���ــ�>� ا��L# ًــردا�أ��Aوا �
ــ��; �

ا�	-ض، �ن أظ�ھر 	��E�� ;�C، أو أ�; �م أAن أ�ظره، �C&ول �% -�ل،

!�ر�A; أ�,�; و ��و�;، -�ل 
� ا��,ت ا�روح >ــوق ذرى اB!ــ��ر

،;Gذ�ك ا�-��م ا�� ;< ;�Aر
و ا�	راري، أر
ده أن 
ر�ل �
ن 
!�ء و


� و اB#!�ب ا�	
�Gء، #!�&; ذ�Eٌب ���ــردةGر ا����!Bت �ن ا�	�K

�رؤ #1L ا��روج و ا��وا��ـ�، �ـ�Eرةٌ ��ـو �ـر
ره �ـرة أ�ـرى، 4
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ن، 4 أ�!1 ذ�ك 
ــ� أ��ــد، #�ــد�� أ�ــ�مأ�ط
5 &ط5 ا����>� 	
ن Kر>

-د �
وم آ�ر >; ا�<�	�".�أ>Gل أن أAون �و�دي، ذE	� ��ردة 

ــ�دة و Aــ�C; أطLب ــ; #1L ا�و� 
ت رأ��ــ�ءاً، أ� ــ5 �� ــ�	-� إ4 ر	 ا��

ــك�
ا�<
�ب، أردت أن أر�ل >; ا��وم 	-
داً #ن ھذا ا�-ب ا�ذي 
Aــ�د 

ــد �ل 	���وم، �Aن 	--L� )��

ن أ&وى �ن أن �
	��دي، 	دا ا�Bم >; ا�-

ــ% 	C
ــٍ� 	, أ�,م، �م  �Lــ�ب إ�1 ظ ــل و ا�� �ــ�وى ا�- �ــ�Eق  	Gــ5 د&

وٍم �Lر#د،A� ٍو و4 إ�1 6وت دويL-
�6وت �6
ر ا�ر
�ح ا�ذي 	دأ 

;Lــك ا�ــ 1#��6ٌ� &�د�� وأ�� أر
د أن أھــرب �ن Aــل ا�-وا6ــف �ــ

�ول >; رأ�;.

ا��F��F و ا��6ف >�راً، أ��ول ا�و6ول إ�CA 1س ا���ء Bروي ظ�Cي،

�ج إ�1 &رار و Aــل �ــ� >ّ; �ــ�زال 
ــد#و إ�1 ا�4�ــ,م،�
��ظ 
ا�4
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ز#�ــ�; ��ــ�ف ا��Lــق >ــCدرك أ�; �م أ!ــرب 	-ــد، 	-ــد ،ً,
L& ب
Kأ


�ط
� و6ـوت ا�ر#ـد
��ي، ا�Gوء ا���>ت ���iرة ا�4# )6راع أ>

ا�ذي 
���ر Aل 	5G د&�Eق، ذAرت ��Lرة ا�Bف أ�; �م أ#د و�
داً >;

ــد ��ل أن Aل !;ء 
و�ّ
ھذا ا���زل، 4 أ#Lم ���ذا أز#��; ھذه ا��Aرة، ُ


G%، ا�-Lق 	��!�ص 
و�د ا�رK	� >; ا��Lص ��ــ%، و ر	�ــ� أ�
��ــ���

د>-�� ���و4ت ا4	-�د #ن أ�د �� إ�1 إد��ن و�وده أو �ــ1 ا�و&ــوع


ب ا�Gــ�
ر وأ�ــ� أ>Aــر 		!ــرى ھAــذا�Cــ>; �	ــ%، !ــ-رت 	�ــوع �ن 

وأ��1 ر�
�Lــ� >; أ#�ــ�ق ���ــ;، &�ت 	�F&ــل و�ـررت أ�ــ�م Kر>�ـ�

A-�د;، ا���Lف >وق ا��ر
ر �وGوع 	!ــAل Kــ
ر ��ظم، 4 أ�ــد >;

ا�<ر>�، ھل ر�Lت؟، ���ذا أ>Aر >; أ�ر ر�
��L 	�ذا ا�!Aل، �ـز�ت إ�1


ن أوــر !ت ��
5 ا�<رف، 4 أ�د، ��د
�� 	!رى، �< ،;Lق ا���	ا�ط�

ــ� -L& م��	( 	ــ ــ�زل أ6 ــذا ا�� ــCن ھ ــ-رت 	 ــFر، ! Aــ� أ F,ث أو ر	�

���ورة، و 	دأت أ!م را��E ا��وت و ا��وف، 6-دت �Lط�	ق ا�-Lوي
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�رة أ�رى و >!ت ا����م و Aل ا�زوا
� ا����Aــ�، >�ت 	ــ�ب ا�!ــر>�

>�6-ْت و��; �	�ت ا��طر، 4 !;ء �وى ا�ظ,م و أ!	�ح اB!ــ��ر


Lت أ�;�>; ا�	��ن، و AــCن ا��Aــ�ن LAــ% ��ــرد �Fــ�، ��ــ5 ا�ــ	رق، 

��

ض ر>ــ5 
ــد	Bــ�� ا��	L	 ب ا��ــ�زل�	ا���ر ا��ؤدي إ�1  ;< ��
رأ

ــ� #1L ھــذه ا����ــ� أم ا�ــ	رق ھــو ا��ــ	ب، �ن	�F ً������Lء، ھل ھ; �


�ـ� ا�رؤ
ـ� إ4 �ن< 5
�ّرب ا��روج >; �
ل #�6ـ�� �ظ�Lـ� 4 
�ـط

���>ٍ� &ر
	ٍ� �داً �
-رف #ن �� أ�ــدث، �ــ
رى ا��ــ
�رات و Aــل �ــ�

� >; Gوء ا�	رق، >�Cة 
�ط5 ا���Aن 	Gوء &ويٍ >; ز�ٍن	�F رك�



ن 2دراك ا��رAــ�، Aــل !ــ;ء 
	ــدو-L� �ٌو�ــد >ر6ــ&6ــ
ٍر �ــداً، 4 

���راً >; ���A% >; �و�ــ� Fــ
ر >; ا���س ا�رھ	ــ�، 4 
�ب أن 
�ــوت

ا���2ن &	ل �ر	� رؤ
� ھذا ا��!�د، ا�Gوء ُ
-�; أ�
���ً و 
��-ك �ن

 .��
�رؤ
� ا��
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ر ا��!�د، �ز�ت ا�درج 	�ر#�، �ــر�ت>
��5 ا�	رق �رًة أ�رى، �م 

�ت ا��طر �1 وL6ت إ�
��، و&�ت أ����� 	5G د&�Eق &	ل أن �رر

ــ�L;، أن �>
ــذا ا��طــر أن  ــ� �ن ا��ــ��ء و �ظــر إ�;، أردت �� 
��ھ#


ري 	�r<�ء و�ودھ�، �دْت 
دھ� و ���ت ا���ء #ن �	
�; FمA�
<�ل 


�ــ� �ت ا��طــر 4 ��ــرؤ #1L ا��رAــ�،��; و 	A 1L# ���
أ��دت �	

ا�Gوء ا�و�
د أ����� ھو ا���دم �ن 	�ب ا���زل ا���ــوح، ��ــ�ذا 4 أ�ــد

��LAٍت أ&و��� ���، ھــل �ّ�ت ��ــردا; و �<ــ;، أ
ن 	!ــرى ا�<
ــ�ُب >;

ــل ــد>ق ا��
ــ�ة�Lــ�;، �ا��
ــ�ل، >; ا��ــ�4ت ا�<ــد، ھــذه ا��ــرب 


ٍب 	, ���
ــ�، �ــ1 ا��ــوت 
	ــدو أ�ــراً �ــ-
داًEــA ــدٍث�A دو	 ،;Lدا�

ــذه ــوا �ن ھ ــوت �
�ر	 ــ�داء ا�� ــ�ر 	-ض ا�! ــل ا� ــ�، ھ ــ� 	� ��ر����	

ا��رب، ھل أ���ت 
دھم >; ا�Gــ<ط #1L ا�ز�ــ�د >; ا�ــو&ت ا�����ــب


!وا >; ھذا ا���
م أAــFر، "
ــ�را" ا�ــ; ود#ــ�;-
��Bم �م 
ر
دوا أن 

;< 5
آ�ر �رة #�د ھذا ا�	�ب و �م -ــد، ��ــ	ٍب 
-Lــق 	���ــ��ب ا�وGــ
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�Gر "
�را" أ���; اRن، 4 
	ــدو ھــذا ا��طــر ��>-ــ�ً >; �Kــل ;Lدا�

ف 	!رى و �رت 	�� 	���ه ا���زل وA 1L# دي
;، وG-ت �G&��

�ت ا�	�ب وراA ،;Eــ�ن ط
ــف 
ــ�را ��GــراًLKزة، أ��� ;< ;!�� ���CA

	��دھ� ا�-�ري ��A ��Aت �ب دا��E ا��ول >; ا��ــ�زل #�ــد�� �Aــون

-�دھ� إظ�ــ�ر أ�ــزاء ��ــدھ� 	و&��ــ� 6ــ�د�� أز#�ــ�; >; ;< ،ً�-�

1Fــ ; أ�
���ً AذAر، ��رد ذAر أ��م أ�L��-� د�-
رة، ��Aت FA وا&ف�


ن إ�1��
�ــ� و ��
ــدة، 6ــ-د�� ا�ــدرج أ�ــ� و 	!ــرى، ��F ًك &ط-ــ�L�


ــ�ب �ــومF ــ���	و � ��

�	�ــ� ا��	LLــ�، ����ــ� ��ــدF ��
ا����م ا�-Lوي، ر�

�د
ــدة، �م أ�ــ���C إذ��ــ�، د�Lت �-�ـ� إ�K 1ر>�ــ� و �ــو
ت ���>�ــ� Fم

��Lــُت #1L ا��ــر
ر و �ــذ	�� �ن 
ــدھ�، �Kــرْت رأ�ــ�� 	
ن 
ــدي و


ن أ6ــ�رع !ــ	( 
ــ�را و
ُت �ــ�#�6دري و ���ت Aط�Lــ� 6ــ<
رة، 	

!	( ��دھ� ا��V، !-رُت 	��Cــ� ھ�ـ� و أ�; أــCھب �و6ــ����، Aــ�ن Aــل

!;ء ��ر��ً #ن إراد; ا��ــرة، Aم أ�ــ� �ــ;ء 
ــ� 	!ــرى �
ن أ��ــLم
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)
6 �A
�L���ب ا��ظLم >; ���;، 	دأ ا�6	�ح >; إر��ل إ!�را%، ا�د

	ــ��رKم �ن ا��طــر و ا�ظ�Lــ� ا��را>�ــ� �ــ%، و Aــذ�ك >-ــل !ــ
) ا��ر
ــ�


�ــ�ً �Fــل Aــل 
ــوم،	& %ا�-�وز �
ن 	دأ 
-Lو 6و% 	�Bذان، �Aن 6و

�Aن ا�
وم أ�Gف إ�
% ا�ط	�ع ا�ر�
ل، �
�وت ھذا ا�-�وز ا�ذي و6ل

ــ% ا���ــ�ر-�
L�- %�; و �ــ
رك ��ـ� 	Gــ�#
��Cراً إ�1 ا4
�ــ�ن ا���

�ور >; ���; و ُ�ــرغ ��LA رهAداول ا�� ���CA و ،%
L# ر�م� 4 ;A�

6د
دھ�، �� ا�ذي 
�ري >; دا�L;؟ -	ُت و #�د ا�6داع  �رًة أ�ــرى

إ�1 رأ�;، Fم ھر	ت �ن ���; >; �وٍم �ظLٍم آ�ر 	, أ�,م.
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�ود

�; �ن �
Lــ� أ�ٍس ��ــد	�ُظ #1L ا�6داع ا��
�>�ُر �� 	-د ا�-���6، 


ر �ر
رك وأ!ــ-� ا�!ــ�س 4 ــدرُك ���ــَك ��ز
ــٍدK ٍر
���َك >; �ر

�ن ا�4��ر >; ا��وم، ��ز
ٍد �ن ھدر ا��
�ة >; ا��روب ��� أ�ت >
ــ%،

را��E أ��K 1Fدرت ا��راش &	ل د&�Eق، �� زال �����A دا>Eــ�ً و �ــ� ز�ُت

أ�ــ� #1L �ــز�; ا�ــذي �Kــر�; >�ــCة ھــذا ا�6ــ	�ح، AــCن ا�-6ــ�>
ر �م

6ـ�وا، أو أ�; �م أ�ـ�-�� �4!ــ<��; 	�ـ� أ�ـ� >
ـ%، ���ـٌك >; ا��ـراش

ا��6راء، ���ٌك �ن ا���ــد ا��ــراب، �ن ا��ــ�4ت ا�-طــر و ا��ــوت،

�Lص رو�;، �ن ا�<,ق���ــٌك �ن ا��Aــ�ش ا�-ــ��م >; 6ــدري، �ن 

	وا	�ت ا�Gــوء >; ا��ــدى أ�ــ��;، ا��ــدران �!ــ�	�� و Aــذ�ك ا�
ــCس،

�ط���� ��Lت أن أط�و >; ا��ــواء Aر
!ــٍ� 6ــ<
رة و �م أ>L( �ــوى >;
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ر ��
د، �ـ1 رو�; ا�
ـوم �مK ٍل و
�F ٍء;!A ر
ا�Aوم #1L ھذا ا��ر

ط5 أن ط�و؟�

6وت 6ر�� 	!رى...


ن 	�طــوة
�ً ھLو��; 	��ط�و >; ا��ــواء، Aــل در�ــ��� ً�
رGAت ��>

وا�دة، و>; رAن ا��Lــوس Aــ��ت 	!ــرى أ�ــ�م ا���>ــذة �ــدق >; و�ــ%

��L
ــ 6��ــر إ�1  ــوط و
�ظ L	ــ�رة ا� ــن ! 6K 1L# ــ��س ــر
ب ا�� ا�<

	و&���.

Lك..&C� ;ن ... &���ً إ�
-Lا� ��
�ود ... �ود أ

ــ% �ط
ن ا�Bس، �م 
C	% �ود ��د
دا; >�ر�ت �ن ا�	�ب ��>
�ً Kــ
ر آ	

�رر% �ن &�
6ــ% �ن #1L ا�<6ــن و �ــ�	% إ�1 ا��ــ�زل، �م �ــ�رق

،;�
ن، �ود ا�!-Lق ا���Bا����رة و��%، ��ذا أ>-ل �5 ھذا ا ����ا	
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�ود ا�	ري ا�ذي 
�Aن ا�<�	�ت !ر
داً، �ـود ا����ـون �Aـ� أو�A� 1ــل

��Aن ا���ط�� و أ�ــ� أ#Lم أ�ــ% أ#�ــل ا�-�,ء، �6ــف #	�ــري و �6ــف

Lك ا�6ــ	
� ذات ا�-
ــون ا��Lو�ـ� >; ا��ــ�زل %���رم، أ�ب >; �راھ

ا����	ل ���ز�%، �Aن 
�6و >; ا�6ــ	�ح ا�	ــ�Aر �
Aــوي &�
6ــ% 	-��
ــ�


ــ� ا�6ــ	�ح و�
�ــ� L# ;�L
>طر
ــق ا��در�ــ� 
�ــر �ن أ�ـ�م 	
�ـ�، �ــ

��>ــ� ا��	ـورةFــر ا�A6ل إ�1 و

ن �د&�ن 	% إ�1 أن �
Lك ا�-	 5��


م �ذاك ا�-ــذاب ط���ــ� ھ; �-ــ%، ظــل 
	ــ�;�
ا����1 �در��، �م 
Aن 

��
Aــ !�ت وا�د% ا�Bر و اGطرت ا���A1 اأ�,�% �دة #�م ��Aل �

% ا���
�L �ن د
ن آ�ر، و �ــ1 �ــو وا>ــق أھ�Lــ�	
!رح �% أن �	 ;A�

>ــrن ا�دو�ــ� 4 وا>ــق، ><ــر ا�6ــ<
ر >�ھــ% ��ــ�Aراً ��ــ<ر	�ً، �م Aن


�ـ� أ	ـداً 	ـل Aـ��ت ظ�ـر #ـداءھ� ��ـ�، �م -Lّم ا	��ـ��AL� ذھب %وا�د

ا�6<
ر أ�% �و�ود 	د�<� ��	�� و4 
�ق ��L	ــ% ا�6ــ<
ر أن 
��ــق �Aــ�


!ــ�ء دون رGــ� ا�!ــ-ب و ا��Aو�ــ� و ا��ظــ�م ا�-ــ�م و ر�ــ�د اB�ــداد
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،��Lــ��	ا�ــزواج  ;�
ا���	ور
ن ��ـذ أ��; #ـ�م أو أAــFر، 4 
�ــق ���ـ

)Lد��ً ا��6ــط����ت ا�وا�دة ا�Bر، ���Aــ� #Lو
ـ�! 6ــرخ �ــود ��ـ

ا�ط��CA ;�Eل أ�
ر >; و&ف ا��
ــ�ر أ�,�ــ%، 6Kــت ا�وا�ــدة 	ــد�-��،

ا����ون 4 
�ـ
ز �ـك ذ�ـك إ4 إذا أ�ـ�Lت، �ـود &Lُب ا�طـ�Eر �م 
Aن >;

�ــ�ل �ن &�ص �Rــر أو �ــ1 ا4&�ــ�ع 	�ــ� &ــ��ت �ــ%
ر 	��4A�وارد ا�

% 	�� >; 6دره، �!ت �-%	
	� )�< ;��وا�د%، و >; 6	�ح ا�
وم ا�

>; طر
ق ا��در�� �طر&� ا�ــرأس �ـ1 و6ـ, إ�1 دKـل ا��6ــب >;

�وة دا���L و ط	-ت #1L �ــده &	Lــً� طو
Lــ� و	 %6ف ا�طر
ق >د>-��

!ـ�ت �وھـ� أن �ـد
�� ��ـ��
نA-ـد أن ا	ـق 
رGAت 	�ر#� >; ا�طر


ق 	���، >; ا�
وم ا���; �م �Gر ز
�ب ��Lدر�� و4 >;L�ط
5 ا��

ا�
وم ا�ذي 	-ده، و أ�� �ود >�Aن #1L �و#د �GK 5ب أ�ــ%، �م ــدرك

ز
�ب أن ا�-�6>
ر و�ــدھ� ــد>5 أ	��ءھــ� �Lطــ
ران و أ�ــ� ا�	!ــر >ــ��rم

�6ون أ���� اBو4د، �L6ت ز
�ب #A 1Lد�� زر&�ء #1L و���� و
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ن >; �ــزارات ا��ر
ــ� ا���!ــرةL
أ�� �ود >�د ھرب �ن ا���زل، ��م �

ــذراء 
�طم ��Fل ا�-� ً,
� ��
�Aل إ�1 ا�L�
>; أFAر �ن ��Aن &	ل أن 

ــل إ�1 �ا�ذي 
ر!( ز
�ً و ا�ذي �ط���� رKب >; ا�A!�ف �ره، Fم ا�

�6ــده ��ــوة ا��ر
ــ� - ��ن 4ا��زار ا���ص 	�ــ�4ت ا�-�م و ا�ــذي 

	رك 	% وL� - رج �ن أر����ن�
�Aن أن  ;
-ر>ن �وع ا�!
�ط
ن ا�

طLب ا��6ـــول #1L ذر
ـــ�، &ـــ�م �ـــود 	ـــ�rراق ا���ـــ�م 6ـــ��ب


�د ر	�ــ� ;A� �6�6ت
� ا�4�ا�4�6ص اBھم >; ا��ر
� و رك 	


ــل، و ھAــذا أ6ــ	( ا�!ــ�ب ا�6ــ<
ر #ــدو ��
ــ5Lــ% >; ا�

�ــ�م > ً���A�


ق، �م 
6ــدقا��ؤ��
ن >; ا���ط��، �Aن 	��ــ� L-Fب و #ــزم Fــور #ــ

أ�د أن ھذا ا�!�ب ا�6<
ر و ا�ود
ــ5 و ا���
ــل 
�Aن أن 
�ــول ھAــذا

,A ــ� �ن�
إ�1 و�ش �Gري >
��م >; ا�	راري  و -�ز ا��ر
ــ� 	�ؤ��

6
ر
� و ھ;� �
G& 1L# و�دوا
ن #1L ا���2ك 	% و ھم ا�ذ
ن �
ا�د


ن >;�
ــر �L� ــ� 
ــدة ا�وط� ــذه ا�و� ــ�م ھ ــ%، و أ� ــ% و �-�&	 
L# ض	�ا�
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�ط�ردــ%  ذھب �ــود ���ــ�طق أ	-ــد، �ــ�م >; ا���ــ�	ر و >; ا��ــزارات


زورھـ� ا�FAـ
ر �ن ا��ـ�س و ��ـ� 
ـCس ا��ـوم �ن 4 ;اB&ــل أھ�
ـ� ا�ـ

ــ��وا أ�ــ% ���ــون، را&ت ا��Aــرة ��ــود و �Bــ% & ً,
ــ% ذ� 
L# ا��6ــول


�� ا�; 	ــدا ��ــ� ھــذا ا���ــرج أ&ــل إ
,�ــ�ً �ن ا��ــ�4ت &Lــ% أوAا���


د �ن 
5G &د��ً >; ا�ــد
ن 1L# %	

� و ر	�� -ذLرط� ا���!L� %
�L�

و &د��ً >; !ــ-�رات ا��
��ــ� و �ب ا�ــوطن، >; ا����
ــ� ��ـ; ا���
ــ5


�Lو ��م !�% #�ــد�� 
�ــرق د���ــ� ;�ود ا�!ر
د إ4 >; اBو&�ت ا�

أو #��ود #�ب �
�A� ،%LAC% ���ون، و ھAذا ا�ط�#ت ا��ر
ــ� ا�6ــ��(

.��L
ش 	
ن �Aو���� ا����-
� ا�L�# ل��A5 ����� و إ�

; إ�1 ��ز�;C
�ود ا���رئ ا���م، �ود ا��و� 5	������L و ا�L<�ت، �Aن 

ط
5 أLA%، و >;�
�5 >; أطرا>�� ��ر&� �� 
ا�	-
د #ن ا��ر
� و ا�ذي 


ــل �ــ1 أ1، و&ــف أ�ــ��; 	-
ــ�; ذEب 4Lــ�رت >; ا�� ;�

ــوم 6ــ
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-رف ا��Gوع &	ل أن 
,�ظ >; 
دي ��L ا�ط-ــ�م و ا�ــد
ك ا��ر	ــوط

ا��د�
ن #1L اBرض، #ــ�دت #1L و��ــ% �,�( ا	ن ا�F��Fــ� #!ــرة، و


% ھرب �
رAض ��LFــ��
# �

ن أدرك أ�; رأ
ت 	دا
� ا�د�5 >; زاو�

ــ% إ�1 L

ُت >; ا�	��ن ���راً >; ��% &	ل أ�د #!ر #���ً، 		
>-Lت �	

��LA ري ا��ريE( زا	-د ���م ���ن أ6	أن #�د، د�ل إ�1 ��ز�; و 

�دم 6و% ا�	!ري.�
أراد أن 

�ــ�

ــ�ب ا�F ــ��
< ً�

�ــ�ً &��!ــA ً��Eل �-% دا��
��ود #�دة Kر
	�، �Aن 


�	% ا���ز&� و
رديF 5L�
% >; ��ز�; �Aن ��L� ;< ،�
��-	 �
و�طو


�راــ% ا���
Lــ��ــ�، 4 أظن أن أ�ــداً 
�ــط
5 ���راــ% >; ا�
�Bك اL


�	%، �Aن 
�ول أ�
��� >; ا��د
�� أو >; &رى 	-
ــدة 	�ظ�ــره ا�Fــ��;F�

ــذورھ� �ط5 �%، أ!��ر ا�ز
ون 
6-ب أن �
-ود دا��Eً إ�1 ��ط %�A�

�� و�-�رة.
وھو !�رة ز
ون #
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	� (أ���)

�
Gن #ن أر
أد�Lُت �ود إ�1 ا����م #�وًة، Fم 	�!رت 	rزا�� أ�Fر ا�ط

5��ــ� #1L ا�ط�و�ــ� ا���ــد
رة و 	!ــرى �ــF,F ��A ل
L& -د	ت و 
ا�	


% 	�ھ��م، �م 
Aن �ود ذاك ا�و�% ا����ر ا�ذي رأ% 	!رى >وق�A��

6Kــن !ــ�رة ا�	Lــوط 	ــل Aــ�ن ا�!ــ�ب ا�ر6ــ
ن ا�ــذي 
ر!ــف ا��	
ــذ

	�دوE% ا����ر و 
�Gر ���ول ط-�م ا�<ذاء �-�� و 	-د ا�<ذاء �
Aون


ل..L6ف ا��ر �1 و&ت ��Cر 	-د ���
�د
�� �د
ث طو
ل �

ل ... !"��"�ود ا�

��، �!رب Aؤوس د��ـ�، و�	ــ�رك �	ز�ــ� ����ــ�، �ر�ــل >; ا���ــرF,F


ن و
ــ% ا��ــ��ر�
ظر ا��ــوت 	-�
6-وداً >
�A!ف ا��دى، �ود ا�ذي 

أ�� و 	!رى ��ظر �6و اB>ــ�#;، و �ــ� Aــ�ن ��Lــزن أن 
Aــون أAــFر
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&�راً �ن #
�; �ود و ��د 	!ــرى، اBول �Bــ% ط�L; ا�ــذي �م أ��	ــ% و


� ���B أ�ر�ْت و��; ا�����ــم إ�1 �ــط( ا��ــرآة،��Fو ا� ً�	
�ده &ر<C�

�6ف ظ�Lٍ� و �6ف �ور، و >
�� �Aن ا��F4ن 
6ــ-دان �ــ,�م ا�ــروح

�ــ� #1L ط�و�ــ� ��ــد
رة >;F,F ،ــ���
L# ;�L& 5 �5 �ــز�; و	ت أ&�A

ز�ِن ا�,>ر��ن، >; ز�ٍن أ6ــ	( ا���#�ــ� �طــراً #1L ا�-ــداد ا�-ــ�م،


ــلLــ5، ھــذا ا�
�!; ا�ذAر
�ت �5 ا���ــر >; د�; و Aــذ�ك ھــواء ا�ر	

�ــد ا��ــواد >; LK	ــ�ا�طو
ــل �ــواده �Aــواد !ــ-ر �ــود و أ�ــ� ا�ــذي أ>

ا�	
�ض أ�ظر ر�
ل ھذا ا�!�ب 	, وداع، �م 
�ذ��; 
و��ً �د�;، &وةٌ

�ق و 
ــوم أراھــ� �ن &	ــل و�
ن، 
وم �م ��; >C!�د ا����Cة �ر� ��

4 أ�Lك رد#��، ھ� ھ; 	!رى !ــرُب ا��ــزن و4 -Lم، �ــزن ا���ــر

;�رأ 	-�Gً �ن &6ــ�Eده ا�ــ
( �ود ھ��% و 	دأ < ،;C
و4 درك �� �


�!ــرھ� >; �وا&ــ5 ا�وا6ــل ا4��ــ�#; 	��ـم ��ــ-�ر، 4 <ــر&; 
ـ�

<ر&; 
� #�ر ا�-�ر، 4 4 ،;	
<ر&; �	 4 ،%
�
	!رى >; ��-�ن #
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�د
ــ%، �ــ<زوان أ
��ــك و�<ر&; >; �ز���� ����B �ن <�دراك �
ن 


ن وAل Aــل �ــدو��ك،Eر� ;	ك ا�A لA ك و	�
F ط-��ك و #طر )L�


ش، إ�% 	رج 	�	ل 
6ــ-د >; ا��ــ��ء،-

ٍر �ن أن FA	 ر	Aھذا ا����ل أ


ن 	-ــد >ــواتAدر�م ��ــ% و �ــ�
1 ا�2% �ن 
����% #1L ھــذا و �ــ�

اBوان أ�ـــك �ن ـــر�-; 	-ـــد �ـــود إ�1 	!ـــرى ا�ـــ; Aـــ��ت، 	-ض

ــ� و ــل رو�� �ــ�رات  ــرى، 	-ض ا��� ــ� 	! 
ــوض  -ــ�رات 4  ا���

-ط	��، آه 
� �ود.

	دا >; ا��	
ذ �Fل إ�ٍ% 6ـ<
ر، إ�ـٍ% ��
ـٍل >; �,	س ا��ــرب 
�!ـ; >;

ــ� �

!Aو إ� ;�
�
و�ط ��ٍل أ�Gر �ن ا���(، �6ُف 
و���; و �6ف >

�1 دودوك أر��
ــ� و و�ــ%

,ً ��ــ�-�ً إ�1 �و�ــL& ر، 6ــ�ت�	ؤم ا��

:ً,E�& !رى	إ�1  %
�
-	
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ت ز
�ب &	ل أ
�م"�"ا�

ــَ� 
�A� ــر �Bظ��ت ا ،�
ــ�وات ا���Gــ ــل ا�� A ــ� ــ�ء 	� �Lــ�ول ا� "�م أ�

�راھ�ٍ�، �ذ�ك �م أ��ول إز#���� 	�ــذه ا�ــذاAرة �ن &	ــل، �Aن ا�Bــر �م

ــLو#; و >; Aـــل 
ت ز
�ب �ـــ�G ;< ��Aـ�ــ	� �;، 	 ــذ�ك 	����ـ 
Aن Aـ


ــل ُ
6ــ	( طــو
,ً وL!ـرى و ا�	ــ� 
ر���; و ھـرو	;، #!ــُت و�
ــداً 


ــفA ،ــ�L

�ً #1L اBرواح ا����E، ط
ف ز
�ب �م 
��رق �
��ّ; ا�طو��&

أ6	�ْت ؟ و ھل ذAر�;؟ و ھل �C!ــ-ر 	�Lــ	; 
��ــق �
ن �Gــورھ�

�A ��Aن 
�-ل �ن &	ل؟، أ�
���ً �Aت أظن أن ھذه ا�LE�B ��ــرد �ز
ــٍف

ورة، ��رد �ـ�
ٍن ��Lظــ� �ـو ��وز�ـ� و�ـ� �ـردت	� �ٍ
�A�� ٍ;وھ�

��ــ�زل، إ�1 6ــو ــك ا�� ; و أھL;، أ�ن إ�1 ذ�LEن #ــ�

ت 	�ــ� �	 ر	�


�	; و أذھب ��Lدر��، ھل أ�� �ــ�دمF س	�B ح�	ا�6 ;< ;�
-أ�;-  
��د

#L-< �� 1Lت؟ 	��ط	5 4، و �و #�د ا�ز�ن �Lوراء �ــرًة أ�ــرى ��ط�ت

٧٨



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ذ�ـك ا��Fـ�ل و أ�ـر&ت ذات ا���ـ�م، �ـو �م أ>-ـل ذ�ـك 
ـ� 	!ـرى ��Aت

ا��Aرت أ�� و ا�ر&ت طول ا�-�ر 	����ر، 4 
�ب أن 
��ر ا�A	ـ�ر 
ـ�

	!رى �ن �Lِم 6<
ر، أ�,��� 
ـ� 	!ــرى ��ُن، و ا��ــ�ر
� ���ــ� أ!ــد

ــل أ�ــ	و#
ن ل، ر	�� �ن 6د&; 
� 	!رى ���ذا زرت ز
�ب، &	��ن ا�


,ً، ��ذ أن أ�ر&% �م أ&رب� %
ذھ	ت إ�1 ا����م ا�ذي أ�ر&% و ��ت >

��% �Aن ر	�ــ� أردت أن أ6ــ��( �ن ���ــ; #ــ	ره، 	ــ��رKم �ن أ��ــ� 
ــ�

�1 >; 4و#
�ــ�		!رى ���وز ا��را>�ت 	�ـوة و#
�ـ� ا��ــ��; إ4 أ��ـ� 


ل و 	�Gل ھــذا ا��Aــ�ن ا�ــذي 
-ــودL، >; ا���	ر �
	�-ل ا�ذاAرة ا���-

;	��ذاAرة ��دث !�6; و �ـذاAرِة أ�ــ�د
َث FAــ
رٍة �ــ�-�� >; ط�و�ــ

#�% رأ
ت >; ����; !ــ
��ً 	L	ــ�س >,ح 	�ــ
ط &ــ�ل �; "أ�ــ� !ــ
) ھــذا

;ــ 
ن أن ا�	
�E ا��L-ا����م"، أ���ت 
� 	!رى أن Aل �� >; �!Lول، 

��ص و أ�ــوٍر�ر�ُت ���� 4 ؤ�ن 	�Fــل ھــذه ا�Bــور و4 ــؤ�ن 	ــ��

Lــط 	�-ــل ا��6ــص�
 ��
أ�رى ��!رة >; ا�	
�E ا���
ط� 	�� �Aن و#
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ا�FAــ
رة ا��	�د�ــ� 	
��ــ� و 	
ن �
را��ــ� و �ــط
-; أن �ــدي >-,ً >;


� و ھو أ�ر �
س �ط�
�ً 	ل #�
ــٌق�
�� ا�د�
أ#��&�� FCراً �	�د4ُ 	�رو

ــ�م ــ�م ا��ــراك أ� ــ� 	!ــرى �م أ�ــط5 >; ا��� 
ــ�، ا���م  و Kــر
ٌب ر	�

ــ% 4 ــدا أ� 
� LKّ�ت ا���Aن �و�;، 	E��F
ف و �CA% ط�&ٌ� ا�FAوره ا�G�


راً �Aــو�; أ�ــر&ت ���Aــ% ا�ــذي ُد>ن >
ــ% و &ــ�ل �; "اذھب إ�1FA م�


ظرك"، !-رت 	�زن #�
ق �ذAر ا�ــ���، Fم 	ــدء�ز
�ب 
� �ود إ��� 


ــ%،�
��Aت �ن ا�و&ــوف و �وا��ــ� # 1ا�!Lل 
�رج �ن أطرا>; �ــ

��ــك"،�Aرر �رة أ�رى �� &��% �; "اذھب إ�1 ز
�ب 
ــ� 	ــ�;، إ��ــ� 


ــ
ر ا�6ــ�ص ھــذا ا���ــ�م و ��ــل>��د >; #�L; �ــؤال �ــ��ر #ن 

�;، ر	�� أردت �ط
م ��Fل ا�-ذراء �رًة
�ا���س ر	�� 	��6�6% ا��


�ــرج #�L; �ن ا�4�ــ,م ا�ــذي أ�ــ� >
ــ%، أو ر	�ــ� أردت ;A� أ�رى


ظ�ھر 	�� أ�ــ��;، ;ا��زاز ھذا ا�E�Aن أ���; �
�رج �ن 6ور% ا�


ن 	�-ل ا�-�ل ��و اBرض و ا�Gــنا	�م ا�!
) و ��ل 	
د
% ا��!�
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	� (أ���)

�و�ت إ�1 أزھ�ٍر �ن ز��ج �رن< �
	ذرا#
% رز�� �ن ا��!�Eش ا�	ر

!e5 �وراً، رأ
ت و��ــ% ا��ــز
ن >ــو&�ت #ن ا��ــ�ر
� ��د�ــ�ً، �ــل >;ُ

6دري !ــ-وٌر آ�ــر ��Lــف ���ــ�ً، وددت #��&ــ% أ	; ا�ــذي �م أراه و


-�ً، ھــو ا�Rــر 	��Aــ�د 	ــدا &ــ�دراً #1L إ��ــ�ء د�-ــ%Gُت ر�A ت �ذ��


��، �د 
ده 	��زھور ��وي و �Kدر �	-داً >; &Lب ا�<�	�.
ا�

أ>�ت >; ا�6	�ح ���Aــ�ً و ا�ــم ز
�ب >; Aــل �Aــ�ن، >; ا��ــ�ء ا�	ــ�رد

�ب ;ا�ذي أ!ر	% و >; ��6ء زر&ــ� ا��ــ��ء >ـو&;، >; ا���ــ��ت ا�ـ

#1L و��; و �CA; �م أ�Kدر طر
ق ا��در�� و�K 4درُت �Aــ��; �
ث


ف �6و ا�ــذاAرة 	Aــل ھــذاA ،ب�
د>-�; و ا�ز#ت رو�; 	�	�L، ز

.��

د ا�Bداث إ�1 ��ط� 	دا-ا��	روت و 

ز
�ب �زو�� 
� 	!رى.
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


ــلF���Aــر  4 ;ــزو�ت ��LFــ� �-ــل Aــل ا��E�Aــ�ت ا�����Cــ� ا�ــ

ــ� #ن ــر�ت #��ـ ــ�ت � ،;LF	�Fُت >; ا�4ـ ــرق ا�����ـ ــذراء و �ـ ا�-ـ

�� Fم وL6ت إ�1 ��6�� ا�!�6
�، �م أطLب 6ــدا&�� �Aــ�;��
6د

�6ــLُت #L-� 1Lو�ــ�ت #ن �Aــ�ن #��Lــ�، و >; 6ــ	�ح ا�
ــوم ا�ــ��;

ــوم 
ــوم  
ــCن ا� A ; و	ــ� 
F ت
ــو A ــل و ــ� �Aت أ>- �A ــر وGــ-ت ا�-ط

�
ا��در��، و�!
ت #1L ا�ر6
ف أ��م ��ر #���L، #ــ�دت �; ا��ــ�ر

�; ��ــذا ا�!ـ
)، �Aن �LAــ� ــذAرت د�-ــ% و�ـز
�ن ���; و �ن 6ـد

�; و �6#د و��L& ظ�ري  �رج
ن ��ر
; و ا�	 �� ،;	L& ٌء ��ٌد;!


ــٍ� ��ــو إ�1L��ول !ــ
�Eً >!ــ
�Eً إ��A��� 1ــٍ� # �
	دا ار��4ً >; ا�	دا

د	
ر ا��روب �ن ھذا ا���Aن، و �
ن ا�6ر &راُر ا��ــروب #1L أ�ــل

ــ�م أدرت 
!�ت &	ل أAا ��A ت >; 6دري�
ا��راھق ا�6<
ر ا�ذي �م 

��دي �A; أ#	ر ا�طر
ق �Lر6
ف ا����	ــل �	-ــداً #ن ھــذا ا��Aــ�ن و
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

#ن ھLو��; و ��و�;، و��ــ�ً �و�ــ% أ�ــ�م ھز
�ــ;، ز
�ب و Aــ�C; �م

أ�Kدرھــ� و4 ھ; أ	ــداً Kــ�در;، ز
�ب ا�ــ; #ر>�ــ� �ن !ــ��� ا��
ــ�ة


ف #ر>ــ�; و Aــل �ــ� >;A ود"، و�" ;���	 ;�
د�ل 6درھ� و ��د

<ـــ
ر إL& 4ـــ	;، "�ـــود.... أ�ت �ـــود أ�
س Aـــذ�ك"، "�-م أ�ـــ� �ـــود

ا�!ــ�; ... �ــود ا�<ــ	; ... �ــود ا�طر
ــق و ا��ــ�ر"، و AــCن ا�ــز�ن �م


ف 
FّAف ھAــذا #طــر ا�Aــون LAــ% >; ا�ــرأة، >; ��ظــ�، >;A ،ر
>


��A ُب ا���ر ا�ذي #�د�
��LA، >; ا�م، ز
�ُب ا�ر�G، ز
�ب ا��	ول، ز

( >�; 	�ــرف و ھ; &رأــ�;< 1L# راً دون أن أ�ــرؤ
FA ت�LA�Aن، 

#�ر
�ً �ن Aل �L6; و #��وا�; ا��Aذب، و ��A ا�Bس &ــ��ت �; -ـ�ل،

و ��A ا�Bس �رت وراءھ�، و 	-د أ&ل �ن #!ر د&�Eق Aّ�� و�
د
ن >;

; ا�
ـوم"، �م Aن أ�ـ��; >ر6ـ� ����&!ـ� ھــذهCـ
��ز��ـ�، "زو�; �ن 

ا��Aرة و ا�و5G ا�ذي ��ن >
%، أ�6	-�� اRن �ــك أزرار &�
6ــ; أ�ــ�

ا�ذي �م أھGم &	ل أ#واٍم &	A ،!�Lــ�ن ا��ــرح 
�ــوي #1L #ــرش &Lــ	;
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

��A �و أن ا��
�ة #�دت إ�1 رو�; >�Cة، #!ـت !ـر
داً >; ا�ـ	راري و

�م أ��س �ن &	ل ا�رأة و ا�
ــوم ��ــدھ� ��Gــر 	Aــل ازدوا�
ــ� ا��ب و

ــون Lھــذا ا� ،(
ا��ــوع أ�ــ��;، ز
�ُب ا��Rــُ� اBم �
ن ُ	-ُث �ن ا�ــ�ر

ا�ر
�; أ���;، و ��ٌد 	ط-م ا�د��ن و ا���ر �ت Gوء ا���ــر، ��ــٌد

	���A ا��ط�Eر #1L ��ر ا��طب، 	���A أ�,�; و أ�� أ�ــ�م 	
ن ا��	ــور و


ن ا�Bوات و أ	�ث #ن �
�ة، ��ٌد 
ر�ـ5 >ــو&; و �
ن 
�	ــط �ــ
ل	


5 و  VG	����E ا��Bــ�ر، ز
�ُب ��ــ�ث ا�ط	
-ــ�	��
��ر ا�ا��وا&; و 

ــراِت ــ�، �م أ�ــط5 أن أدرك #ــدد � ظــر 	��<Gــب #�6ــ�ً� ��
ن �


ــ� ذاAــرة و	�&ــ���ا�و�6ل 	
���، �Aن >; ا����
ـ� �Aُت ��ــرد �طـ�ٍم و 	


ت ��د&�ً >; ��ف Kر>��، �طر�
ل 	Lء، >; ا�;G� ورود �ن ز��ج


�طل 	<زارة >; ا���رج و أ�� أ�ــCل ���ـ; ھـل أ�ـط
5 ا�	�ـ�ء 5
ا�ر	

د	ر أ�ري و إ���ء طــو#; >; ا����و#ــ� 5
>; ھذا ا��-
م، ھل ا�ط

ا�; أ&�ل �-��، �1L# 1G ا��راط; >; ا��رب ��� و �6ف، ا��در
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

#	F;، �ن ذا ا�ذي �Aن 	��A�r% ا�6د
ق أن �ــود ا���Lــد 	Aــل اBد
ــ�ن

�د�ون ا����م ا�ذي أ�ر&% و �Fــ�ل ا�-ــذراء ا�ــذي
ل إ�1 ���ب �ن ��


ــ�ة �ــ��رة >-,ً، 
�ط�% >; ���	ل إ
��ٍن آ�ر #1L ا�طرف ا����	ل، ا��


ر، 
و�ــد

ر ا��-�>ھم 
-ر>ون �ن أ�� �Aن #�د�� أ6	( ر>
ق �,ح 

ــوت و 	
ن �ن 
!ــ-رون >-,ً أ��م ــدھم ا�� ــط Kــر
ب 	
ن �ن 
و� را	


وٌف ���#�ت أو أ
�م >; ھذا ا�-��م، 
6	A )ل !;ء >�Cة 6<
راً وG

�>��ً  و �,ُك ا��وت 
-	ر >وق  ا�رؤوس و 
�6د ���� �ــ� 
!ــ�ء، �ــ%

ــذا ��وى أ����� و �-رف أن ھ
�ر، ��ن �رى اB���د و�ده �ق ا�4

�46ــ�ر �Aــ��	1 6
ر�� ا���وم �A�� 4 ���Aر >
%، ر	�� A�� 4ر �ــ�

�د��� �Lف ا�!�!�ت، �ر
ــد >�ــط أن
ون و ا�ذ
ن 
�ر�ون ���

�-ل ا��

�; ھذا ا���
م، �ر
د >�ــط �<ــ�درة ھــذا ا��Aــ�ن �ــواٌء إ�1 	
و�ــ� أو�


أ�وات.
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	� (أ���)

�ل 	را��E ا�راب و ا��طر و و�وب ا�ر�
ل و &	ل أنFح ا���	ا�6 ;<


-�ـل زو��ــ� و �ـ� �
�� >; أي &ط-ـ� #�ـAر�Cـ�ب �ود#ـ�ً �ـ	ا� )أ>

�ٍtLَA ;، و� �	ـ����	وف �Cـ�ً و �ـو أ�ــ% �ـ
ا��%، "���ر"، 	دا ا�4ـم #�د

�ــ	ر�; أن� ��F

ــ� �ــد�6-دھ� >�A!ف أ���ك ا���ول ��LA ��ءت 	

م، �ـــ��رA�; >; ا����و#ـــ� ھـــو زو��ـــ�، �ـــ��ر ا�-�
ـــد و ا��
ر>


Eــ% 	G<Cــل �ــ�ل�
ا���6ت ا�ذي 4 
رك Gر
( و�;w إ4 و 
�ظ�ــ% و 

�زواره، ���ر زو���، �م 
����E; ا��ــدر FAــ
راً >�Cــ� >; 6ــراع �ر
ــر

&د
م �-% ��ذ أن �رق ��; وا�دي &	ل أن أراه.

�; ز
�ب 
ــ� 	!ــرى، �-م �ــC>-ل، ر	�ــ� ��Lت و أ�ــ� ھل �ــC#ود و ا�


,ً و ھ; ����E &ر	; 	ــCن أ�ط��ــ� و� ���	ل 6وت ا��طر >; Kر>أ�

أر�ل، ا�
وم 4 أ�ط
5 أن أ>-ــل ھــذا، �
س ذ�ب �ــ��ر و4 ذ�	�ــ� و 4

�; 	�� �� ا�ط-ت أ�� و �ــ� ا�ــط�#ت و رK	ت ھ;،�C� ،ً�G
ذ�	; أ
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	� (أ���)

�1 >; ا�ظــل و 
	ــدو أن ھــذا &ــدري ا�ــداEم ا�-
ش >; ا�����ــ�ت و	Cــ�

ــ� 	!ــرى، �Aت أظن ا�و6ــ�ل 
ا���ــ�	ر، �Aن 4 أ�ــط
5 ا��L; #��ــ� 

ا���دي رK	�، �م أAن أ#Lم �ن &	ــل أ�ــ% �ز
ــف روٍح #ط!ــ1 ��,&ــ�ة

�وھرھ�، �
ن 	ــدأت ز
�ب >ــك أزرار &�
6ــ; ظ��ت - أ�ـ� ا���ھــل -

أ��� رK	�، أ�م أ�ــ	رك أ�; �م أ#�!ــر أ�ــ1F �ن &	ــل، !ــ-رت 	��رK	ــ�


�Eً 	دأت أ!-ر 	���Lق �ن �6#دھ� و ا&راب ا��!وة،!< ً�E
	دا
� �Aن !

��ھــدت 
��Eــ�ً �A; أ	-ــد #ــ�; Lــك ا��Lظــ� و #�ــد�� >!ــLت �Kــر�;


ـ�	;K ــل	ُت &-�� ،;��
ا��زن، �م أAن أر
د �ر&ص اBرواح ھذا أن 

�� ورأ
ت Aَل �وٍن ���ر ��Lت 	%، 	-د ا��رة اBو�1	K1 ر�
Aَل �و�

>��ُت ز
�ب، >��ُت أ��ــ� -Lم 	�-ــل ا��ر	ــ� �ــ� 4 أ#Lم أ�ــ�، و 	ــدأت

;ــو، �ــC#ود ��ــ� 	!ــرى >; ز
ــ�رL� ــ���L-�; >; �<ــٍ� 
أ�Lس طــر

ا���د�ــ�، Kــداً أ�ــ� �<ــ�در إ�1 ا��	�ــ�، ا��ت إ�ــ�ز;، �م أ�ــ�( ��Aــ�


ل أLAم #ن ���;، �C#ود 
� 	!ــرى �Bــ�5Lت طوال ا�
�	���د
ث و 	
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ــ� ــ�ً � ــ�� ا�	-ض، 
و� G-	 ــل F� ــ�ء ــد و أ�ِت Kر	 ــ� و أ�� ــك، أ� 6&

;Lو���، أ�ت �م ــري ا�و�ــوه ا���د�ــ� ا�ــ�
!ف ا���
ط ھــذا و �ــA
�

ــل��� ;�Lــ�، أأ&ــول �ــك �ــراً آ�ــر أ
Gــ�ً: "	ت أ�!ــ1 ا�و�ــوه ا�ــ���

�ـ� ا���د�ـ�Aـون �-رA�-��"، أو ABن ����6ً أ�! 1	��G-، و ر	�ـ� 


� أ�; ا�A	ــ
ر أ��ــد، �ــذ ھــذه اBوراق أ
Gــ�ً �
F	# ة�
�-�م، ھذه ا��

�� >; ���دق ا��ــوت و ا�4ظــ�ر، أ��ــد ا�!ــرھ�	A ;إ��� اB!-�ر ا�

ــ� �Aن 
�
��; إن ر�Lت، ر	�� �م 
-ر>�; أ�د 	6ور; ا��
�	���; ا��

�ر 	-د ا��وت.�
4 أر
د ��ذا ا�Bر أن 

أ��ــد Aــ�ن ا�ــز
ت �د#ــ� �Aــ� أ�	رــك �ن &	ــل، �Aن ر	�ــ� ھ�ــ�ك �ن


5 دون ھذا ا�ــز
ت، ا��ــ�س �
ث أ&�ــلG�ج ھذا ا�Bر و رو�% ��



�وون 	�	ب ا�ــز
ت و 	�ــ	ب ا�����ــ�ت و �ن 
�ــوت ��ــ�	�Lم 
�ــوت

�B	�ب �!�	��، ر	�� Aل ھــذا ھــو �ن أ�ــ	�ب �ــو�م، ��Aــ% أ
Gــ�ً �ن
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	� (أ���)

أ�	�ب &در�م #1L ا��6ود >; ھذا ا���
م، و �ن �ــ�ر
� ا��
ــ�ة أ�ــ%

�Aن ا��	ب >; ��ــ�E; ز
�ب، 4 !ــك أ	ــداً أ�; أ6ــ	�ت �ؤ��ــ�ً أو أ�;


و��ً أ�ط
5 أن أAون Aذ�ك، �Aن ر	�� 	دأت ا�ــCل إن Aــ�ن إ��ــ��
�ً أن

ــ�#دك، أ�ت �
ــد � ــدك"، و4 أ� ــك: "أ�ت و� ــل ذ� ��
ــول ��ن 4  �

ــود، ا��ر6ــ� -ــ<�در و �ن  ــك و � �
ــ;ء >; � ــل ! A ــؤول #ن ��

�1 أFــرك >; أرواح �ن Kــ�در�م،	

,ً أو FAـ
راً أن L& ــكE��ا�و�
ــدة �	


ــد، ھــل أ�ــقACُب ر	��، ھل أ��ف ا��وت 
� أ��ــد؟ 	��Aب أ	ذا ا����


ٍر ���م، >;FA 5� ق�
د أو #1L اB&ل 4 أAC�5 �ن أ&�ل �-�م؟ 4 	��


� �Aت أ&�ل �ن أ�ل ط
ف ز
�ب، ا�
وم أر
دھ�Gا���� و ا��6ف ا���


ــ� 
ــ� أ��ــد، 4 أر
ــدھ� ����ــ;، أر
ــدھ� ��Lــواء 
-	ث 	!ــ-رھ�،�أن 

،��Aــ�G 5ــد>ق �ــ 5

�ــ�	L� ــدھ�
أر
ــدھ� �L	�ــر 
<�ــل ��ــدھ�، أر

ْب #ن Aل ھذا، أ#Lم أ�ك &�دٌر #1L ذ�ك و ��-لAأ��د،  ا �
 ;����أ

.%ذ�ك 
و��ً ��، أ�	رھم #ن �ود ا�ذي #ر>
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	� (أ���)

�; ��ف و رو�; ر�ــف، أر
ــد �را�Eــ� أ�ــ1F أنL� ،رى!	 ;�
���#

.;�L& دأ�

�Kــرت 	!ــرى اBم رأس �ــود >; 6ــدرھ�، �م أ�ــط5 �ــوى ر�ــم


ــ� ،;�L� ;< م�L-ً �ــرارة ا��	ھرو ��	1 و��; أد>5 L# رة��� ����ا	

1 ����ك 
� و�دي، أ�م أ�ــ	رِك 
ـ�L#ر
�ود ا�6<
ر Aم ھذا ا�وطن 6<

رق�ــ ــ%، � �,A 1إ� ;-�ــ �ــ% و4  
�
ــري >; # ــرى أن 4 �ظ !	

رو�ك إ�1 اB	د >; ط
�% ا�ذي �ن 
<�درك.

"ودا#�ً 
� �ود ا��	
ب"
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	� (أ���)

ــ; Aــ��ت Lك ا��	�ل ا� ���L� و �
Aر>; ا���دق ا��طل #1L ا��دود ا�

أر��G، أرض أ�; و أھ�A ،��Lن �ود 
�6رع ا�و�% ا�	!ــ5 >; ���ــ%،

�ف >; ا���دق ا����ور #�دھ� �
Aون �5 ز
�ب
�و 
ر�ل ���ر ا�ذي 


ر، ر	�� أ1 >; 6ــ���% ھــذه ا��ــرة،FA ا��رب ا��وت ;< ،%�
�Lم �

ــل �-�م و��
ز
�ب ا�; >ر&�� ا�-ذراء #�% و !
) ا���ــ�م و >Aــر �ن 

ل Gدھم، �م 
-Lم أي �!ــ�#ر Gــطرب >; 6ــدره، 	�ث��
>Aر �ن 


�� ا����ر 	دا
� &6ـ
دة و &	ـل أن 
�ـل &�Lـ% Aــ�نL# بA
#ن ور&� �

ا�ر6ــ�ص 
Gــرب أ#1L ا���ــدق و 
�ــFر ا�ــراب >ــوق رأ�ــ%، ھــو و


�ــ� ���Lم،Eت ا�ر��
�ــدم ��را�ــ� ��ـ�ط ا��6ــ
ن ��A ;< %ــ���و#


��م، -��ت 6
��ت ا�A	ــ
ر �ن A, ا��ــ��	
ن	 �LL�أ6	�ْت ا��وة ا��

أ�� ھو ا���Lد >���1 	ط
ـف ز
�ب، "�ن 6ـLوا إ�
�ـ� أ
�ـ� اBوKـ�د"،

ــ�ر 	K ــ�دم �ن & %�CA و !-ر أ!-ث و �L
ط-ن 	�ر	% ��E�Aً ذو ذ&ن طو

ا��ر
)، و>( ��ر ر!�!% >; ا���م �	�!ر و��ــ�ً �و�ــ% �ــ5 ���و#ــ�
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ن و 6ــوت�B6ــوت ا	ــط 6ــوت ا�ر6ــ�ص L�د�ــ�، ا�ا�-ــدو ا��

�ـ�ل �وGــ5ا��Gر اB��ـ�د، &�ـز إ�1 ا���ــدق ا���ـ�ور ��ــ�و4ً ا�4

�; 	�ــ�، Aــ�ن�
 ;ا�ــد>�ع، أ
ن �ــ��ر؟، �ظــر �ن �Lــف ا�6ــ�رة ا�ــ

�ــ��ر ا��6ــ�ب #1L 	-ــد 	Gــ5 أ�ــ�ر �ن ا���ــدق و ا�ــدم 
ــ�زف �ن

�ت��
ط 	%، 
ر
دون ا4���ز #1L ا��ــر
(، ھــل �
>�ذه، ا�ر�6ص 

;�1 �% ز
�ب،  ھل �
-ود إ�1 ا���� ا�	رؤ
%، ھل �
�وت ���ر و 

Lك ا��Aرة و ��		� إ�L& 1	%، #�د �ــ% �-Eم ھ; راA ،ھ���#ر>�� �
ن ا�


( �رة أ�رى، �Aن ھذه ا��رة و�ــ% �ن �Aـر �Fـ�ل ا��ـ
دة،	�و��% ا�

ذ�ك ا�	�Eس ا�-�
د دا�L%، ذ�ك ا���ــ�ر �Aــ� و6ـف ���ـ% >; �
Lـ� �ـدم،

6ــرخ >; دا�Lــ% 	ــ1L#C 6ــو% "ز
�ب"، �م 
ــرد ��ــ��ر ا��ــر
( أن


��5 ا����، و5G ا6	1L# %- ا�ز��د و أطLق ا��ــ�ر Kز
ــراً >; و�ــ%


ن أرادا ا�4�Gــ�ض #1L �ــ��ر، أرداھ�ــ� #1L ا��ــور
و�!ــ
ن 	!ــر


ن و ا�د>5 	�وة >; وGـ5 ا�ــر�; ا�<ر
ــزي �ط�ـراً ا���ط�ـ� �ـولL
&

٩٢



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

���ر، ا�-�د ر>�&% ا��	�درة و &��وا 	��وم �-�Aس �ـ��ق �Aــ� 	ـدأت


ل طوق ��ري �ول ��ط�� و�ودھم، ��Aت أ6واتA!	 �
�Lط ا����ا��

ــ�د G
ــ��ر � ــ�ه � �ــو 	� ــو��م، رAض ھ ــ�ن � Aا�� m�ــ�رات  ا��4�

�را�%، ��;  �Fوا�; - و ھو ا��ذر - &وا#د ا��رب، �ر !;ء �ــ��ن

>; ���% �واَر ا��Lب، ا�����6، ر�ــ�Eل ا��ــوت ا�	-
ــد، 	ــدا Aــل !ــ;ء


��وى، !-ر 		�5 �6راء و 	
�Gء �m ا��Aـ�ن، Aـ�ن Gـوء ا�!ـ�س

�ــLلــراب رطب، Fم 	ــدأت ا�ظ�Lــ�  ��Eراً، !م را�	و � ً��
FA ً�G
أ	


%، >; ا�-�� ��Aت ا��
دة ا�; �طم �����F &�د�ً� إ�
ــ%، �م Aن�
إ�1 #


ض، ��Aت L	س Fو	�ً	Bزق و اBن ا

ل 	��Lو�F��
6ورو��� >; ا� ��A

�!ــ��ً 	Lــون ا�ــراب، و ــر�; إ�1 ا�ــوراء !ــ-رھ� ا�Bــود ا����ــAب

Lــك ا�ر6ــ�ص، ���Aــ� �م�
ر	; &د �
��، �6ح 	�� 4 �A 1L# ل,!A

�د�ت ��وه، ا��4��رات �و��� >; Aل ��Aن، ا�راب�ذ
را% و � %	C

و ا�<	ــ�ر، و ا�ر6ــ�ص 
��ــر ا��Aــ�ن �و�ــ% ���Aــ� 4 
ــؤFر 	�ــ�، Aــ�ن
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ً 
�ب �	5 ��ء، "��ــت �ؤ��ــ����A ً��
و���� �!-�ً �Fل &�ر، و6و�� ر&


� ذاAــر;"، �م C	ــ% �A,�ــ%  و��	ك �
د;"، "أ#Lم أ�; أ�وت و ھذه 	


ل، !-ر 	د�و#�� <�ــل و��ــ% ا��<ط1 	ــ��-رق و�Fت رأ�% ا��Gا�


�-Lــون ;% اBم "Aــل أ�	ــ	��C< ،";ا�راب، "��د �ط�ُت ���Fك �
د


<�درو�; !	�	�ً أ
�� ا���
ل"، إھدأ و أ�Kض �	�Bل اA" ،";�	 �
ذ�ك 


راً 
� 	�; >; ھذه ا��
�ة و آن �ك أن <ــ�در، ��ــ�ذاFA ت	-
ك، ��د �
#


Aرر ھذا ا�Bر �-ك دو��ً، أ�� ا�; 	دأت أ�Aر 	Aـل !ــ;ء اRن، آه 
ــ�


ري.>6 �
�ور ا�-
ن، آه 

;
ــل #1L 6ــوت 6ــرا�;، رGAــْت ��ــو Kر>ــL!ــرى >; ا�	أ>�&ت 

��ر#�، �Aُت �����ً >; ا��ــر
ر أ	�ث #ن AــCس �ــ�ٍء، #طٌش &�ــٌل و

��رٌق >; ���ر;، �ظرْت 	!ــرى إ�1 و��; ا�<ــ�رق >; ا�<Gــب و

ا��زن، " ��ت �ود 
� 	!رى" ، "إ�% �A	وس 
ــ� أ��ــد" ، أ�ت ھ�ــ� >;


� أ��د �Lم، �ــ
Aون �ــود ً��E�� ت�A ،ل
L6ف ا�Kر>ك و ا�و&ت ��

٩٤



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

�Lق، "&Lت �ك ��ت 
� 	!رى �م ُ
�ِطL& x	; �ن &	ل و ���6
ر 4 �	

ر&% ھAذا، و&�ُت 	�ــوار ��>ــذة Kر>ـ; أ�ظـر�

ن أ!-ر 	��م ا���ر �

��ر ا�	در >; و�ط ا����ء، أ��ــُد ا�ــذ
ن 
-ر>ـون ا�	Aــ�ء، ھــذا ا���ــرL�

ر&د رو�ك 	�,م.L< ب
ا�ذي 4 6وت �% &�ل و �ؤ�م، �ود أ
�� ا��	
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	� (أ���)

ر�وان

;L	�رGوان، ا�4ــم ا�Lط
ــف #L& 1Lب �6ــف ا�!ــ
) أو ا�!ــ
) ا���ــ


ــل –L�ا� ���
���ــود و ھــو ا�ــذي 
�ــ�ل ا���ــط اABــ	ر �ن أد#
ــ� !ــ

ا�!رط; ا���	ق ا��Eب!- ، رGوان ا�ط	
ب ���رُة ھذه ا��ر
� ا�6<
رة

ا�ــ; أ�ــAن #G 1Lــ��>�� و #1L ھــ��ش ���-�ــ�، طــ	
ب ا���ــوس و

ــ% ا��
وب و �-�د ا�	��ء اBول >; ا���ط�� ��LA ، ��-�� أن !ر -�دا

ــذا و6ل إ�1 ا��د
�� و أ�% أ6	( &�دراً #1L ���>�� >��دي ا��د
�� و ھ

�	ب >�ر ���ود 	% و ھو أ
�Gً �	ب >�ر �زء �ن أھ��; ا��ر
� 	ــ%،

1 ��وى ا���ط�� و ا��د
�ـ�، �ـزء �نL# م �ٌص �% ا�م�
�د أ6	( �د<


�وق 	�� ;ا���س ھ�� 
�	ون ا��وق 	<ض ا��ظر #ن �وع ا����	�� ا�

ا�!ــ�ص، &Gــ1 رGــوان ا�-ظ
م >; ا����-ــ� F,Fــ� #!ــر أو أر	-ــ�


راً ��ذه ا�وا&-� ا����Cة –FA رج ���� و &د �زن�
#!ر #���ً &	ل أن 
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س ط,	; ��م �ــ% ��ــوذه و �ــطو%، وEــرA %	ــد ��6ــ�< %�B -%�ر�

�ــ% #ــ�زات��ــ% >; ا�طب أAــFر �ــ� �
	ــ��رKم �ن أن ط	
	�ــ� ا�-ظ
م 4 

%L
6�
م >
% إ4 أ�% �6ل # 1L	�F- ھ��� و ذھب ��A2ل L� ;#ا�را

ا�-�L; و #�د 	!��دة >; طب اBط��ل و 	�; و>
ــ�ً �-رو	ــ% و �<�ــ� و


رھ� 	��رKم �ن ا	-�Fـ% �Lدرا�ـ� >; 	Lـد أ��ـ	;،K مL-ط5 �
ا�; �م 

	�1 رGوان 	-د #ود% إ�1 ا�وطن 	
ــ�ً #1L رأس �	ــل 6ــ<
ر �طــل

�وم 	�ــ� �ن 
�ALــون
#1L ا��ر
� و ھذه #�دة !�E-� >; 	-ض ا����طق 

ــوان Gــ�م ر ــد & ــ�ل، و & ــوق رؤوس ا��	 ــر	5 > L� ــوب Lــوذ ا��ط ا���

�Aراً >; !ــر
�% >; ا����-ــ� و ا�ــذي أ6ــ	( اRن �ــد
�4-��� 	6ــد�	


�L ا��طLو	ــ��Fت ا��
�Rث أر�ل �% ا
� �
�و
� اBرض ا��6ر� ���#


�A; �	�ــ�ء ً�
و ھAذا أ6	�ت اBرض ا�6ــ�ر
� ا���LEــ� �ــط��ً ��ــو

وطن #1L �ر�5 و 
و��ً �� �ــ
�ول ھــذا ا�ــ	
ت ��6ــر�

ت #�دي 	

�5 	�ــذا ا�ــ	
ت�
ــ% و �ــ�
6ــ<
ر، �Aن رGــوان !ــ�ص زاھــد >; �

٩٧



ا���ر	� – ���� �ر
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�	5G ��وات &	ل أن 
�و�% ��6ر 
���ب ا����� ا��د
دة ا�; �ــ
�ول

�ــ�ً >�ر
�ــ% LAــ% ��ــ�ٌح Lــو ا�Rــر و 4 	ــد ��ن 
�ــ
ر #1L ھـذا� ���

��م 	��<,ل< ً�-
ا�درب أن 
6ل، ا��ت ا�Bوال ا�; �5 رGوان �ر


س 	Lد
ــ� ا��ر
ــ� وE( ر	ر �ــ��( آ�ــر و أ6ــ��Fآ�ر �	uL �د
% >; ا�


رة ��	
�ً إ4 أ��� أ��ت �ــ% �ــواة ��د
ــ� �
ــدة>6 ��
	��رKم �ن أ��� &ر

-�دات و �!�ر
5 أ	�
� �!ـ�رAً� �ـ5 رؤ�ـ�ء 	Lـد
�ت >; ;< �Aر�!�L�

��ــ�طق ��ــ�ورة، و ھAــذا ا�ــط�ع رGــوان ا�ط�ــوح 	�ــ�ء &6ــر إ�1

���ب 	
% ا�ذي �م 
��وز #�ره 	5G �ـ�وات، أ6ـ	( �ـ�زل ا�طــ	
ب


ر ��6ــر #ن ذ	( 	-ض اGBــ�
�ت	-�رAزاً B#��ل ا��
ر و ھو 


5 	-ض !
وخ ا�ــد
ن �6Lــ,ة و ا�-	ــد و �	�رAــ� ا��ــ�ل ا��,ل��و 

�; و ھــذا ا�ــ��Fٌر �
ــٌد آ�ــر، >��!ــ
) ا�ــذي !ــ	5 �-دــ%�رGوان ا�


ر 6ــ��بFCــ !ر �
� ;��
د ا�د#�ء أFAر ���6ب ھذا ا��
ر و	���
�

ا�د#وة >; ��ط�� �<را>
� أA	ر، إن ھــذا ا�Bــر أAــFر �ــدوى �ن �!ــر
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�ــ�ل ا��ــ�س إ�1 #6ــرإ#,��ت >; ا��Lز
ون ا�ر��; و ���6 	-د ا�

�ــق ��م ا��-ــ� أو <�ــل�ــوات  ا�6ــ�ون ا�,&طــ� و 	��Fم #ن &�

�و��م 	وا�ط� !
وخ د
ن آ�ــر
ن، -ــّرف رGــوان #1L ���ــود >;#


ـ� >; �د
�ـ��>L� ــوذ &ـوي��	ـ5 >; �
�ر�Lــٍ� Aــ�ن >
�ــ� ھـذا ا�Bـ
ر 

���ورة ھ; ���
�ً �ــ�رج �ــLط� ا�دو�ــ�، �!ــCت 6ــدا&� &و
ــ� و 6ــ�ر


-�ل >
�� ���ــود Fم ا�ــC�ر ;رGوان ُ
FAر ا�ز
�رات إ�1 ا��د
�� ا�


ب>
ب -�ــدات، و 	�ــ� أ�ــ% A� 1د إ�-	 ��

راً و �و�% >>6 ً�
	 ��
<


ر و ھ; >ــ�ة �ــ
�E ا��ــ�-�	# %
#ن ھذه ا��د
�� �-ظم ا�و&ت وظف >


ـ� >; ھـذه#��
ــذ ا�ــ��Fرا% ا4���إ4 أ��� ��Aت #و��ً ھــ�E,ً �ــ% >; 

ا��د
��، ���ود ا��!�ور 	-��% >; ا�-��ل �ــ5 ا���ــر�
ن ا���رGــ
ن

�ـ5 	
ن 
د
ـ%
أ6	( ا�ـم ا��ـوف اBول >; ا��د
�ـ� و ��
ط�ــ�، و �ن 


6ــ
ب ا	��م 4 ;A� %ــ 
ــ% #ن !ــ�ص ُ
�Aن أن 
6ــل إ� Lث أھ�	
ــ �


� وھذ وارٌد >; #6ر ���ود "أ	و >ــ�رس"	L& ط�L� أو x���� رض�
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	� (أ���)

ا�ذي أ6	( أ!�ر �ن ��ٍر #L# 1Lم >; ز�ن &
��ــ; 4 
�ــ�وز 	Gــ-�

�ــ�ل
ُ ;
% ا�L�وء إ�1 #	ـ
ر و ا�ـL# ل ھذهF� �	
6� %	
6أ!�ر، �ن 

ط
5 >ك ا��!�وق &ُ	
ل إ#دا�% #ن �	ل�
ر و 	A  أ��� ذات ��وذ ���#

ا��!ــ���، 	ــ��ط	5 ھــذه �	��<ــ� A	ــ
رة �Lد#�
ــ� وا�وا&ــ5 أن #	ــ
ر ��ــرد

�Lــ� �
ن ا����ــ� �ــد>ن& 1
�Aن ا��Lص ���� أو �ــُ �
6
� ھ��!�!

1 �و م ا�Bر� ��
Aرح ا���وع ��وت ھذه ا����ا�Bرار و #�دھ� �

��م ُ
�-د ا����ھ
ر أAــFر-�Lون 4 
و�د ا� ��A< ،%��� د ���ود
 1L#

����م �ن أ�ــ1F �ــر&ت ا���ظــور ا4��ــ�#;، و 	ــ��رKم �ن أن�ن ا�


ن إ4 أن�Eا�دا ���E�	ھم �ن ز ��
راً �ن ا�ذAور ا�ذ
ن �
�ر�ون 	�وFA

�ــد أن أAــFر ا�ــ��Fٍر��م �ن ��ــدھ� &Gــ
�، أ#ھذا 4 
��د �روح ا�4

را5ٍE >; ھذه ا�	,د ھو إ�!�ء ��رح رو���; 
م >
ــ% إ>,ت ا��
وا�ــ�ت

�ــ�5 ا���ــوع  	�!ــ�ھدة ;A� ن ھــذا ا��ــوع� �
ا���ر�ــ� #G 1Lــ�

ــ�ث �ــ
�وق 	, وا&-� ا>را���، وأ�زم أ
�Gً أن #دد ا��Gور �ن ا�2
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


ون# ;< ;�
� ;< ��
��د ا�; رأ�B�< ورAور �ن ا�ذGك #دد ا��!

!ــ;�
��دي ھذا، �ا����ء ��ه ھذه ا�!�6
�ت L� ;�A�زم 	��6 ا#

ا��!د �در�� أ��م �
��ون ���ود و أ>-��% ���	ــل ا�����ــ� و ا��ــ-�دة


�� �ن رؤ
� �!�د �Aذا، ر	�ــ� ا�-ــ�Eق اABــ	ر أ�ــ�مL# ونL6�
� ;ا�

�Fل ھذا ا��!روع �
س ا#راض #ــدٍد A	ــ
ٍر �ن  ا����1 ھ�ــ� و ھ�ــ�ك

�; ھو �رب 6ــور
�>�م �
�وا أ��6ب ��وذ >; ا����5، ا�-�Eق ا��

�Fل ھــذه ا�4�ــ�4ت إ�1 ا�-ــ��م و !ــو
% 6ــور�� ا��Gـ�ر
� أ���ــ%،

�ك ا��!�وق ھ;  ��رد E�Aن 	�Eس ;ا���م >; ا�Bر اRن أن #	
ر ا�

�	�ل ا��Gــرر
ن �ن أ�ــLوب ���ــود و إ
6ــ�ل ا��-Lو�ــ�ت% ا����

�ــوم 	درا�ــ� ھــذه ا���Lــ�ت 	-��
ــ� &	ــل أن
إ�1 ا�و�
ط رGــوان ا�ــذي 


و�ــ% إ�1 ���ــود �,�ــ�ق �-ــ% #1L ا��	ــ��u ا��طLو	ــ� �i>ــراج #ن

ــ�و
� دا�ــل �Cــ�#�م ا�� Gــف �ن أو 
��ــ1 ا� 
�م أو �L# ــوض 	�ا��

ا���ن.
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ا#�د ���ود أن 4 
د>5 !
�Eً �ن را	%، �ــذ�ك Aــ�ن 
�ــ��ر دو�ــ�ً أ�ــ�م

ــ% ا�Bــرى ���

� وا�Eل ا��واد ا�<ذاA ،د

% و 
ز�A
 %	ا���
5 أن را

ــذا أدى إ�1 6ل إ�1 أ��م ��ز�% �ن ا�ط��-
ن 	���6ول #1L وده و ھ

ط
5 وGــ-�� >; �
	ــ% و�
ظ�ور �رض Kر
ب >; 
ده ا�
��1 إذا 4 

إ�را��� دون آ4م ���
� و ��د
� ��دة،  ر	�� Aــ�ن ھــذه ا��ــرض ھــو


ــ% �ن آ4م �ر
ــك�-ُ ;
�ره ���% ا��د
ــدة و ا�ــ�4 ;�
Eب ا�ر	ا��

ــ% �وم 	-د #ودــ% ���ز�

د
%، >���ؤ��ون 
G-ون ا���ل >; �
	% و ھو 

	�rرا�% 	�دوء و دون 	ذل ��د 
�	ب �% ا�Bم، و رKم أن �ــ� 
�6ــل


% �ن أ�وال اRن 4 
�Aن ���ر�% 	ــCي �ــ�ٍل �ن ا�Bــوال 	ــ��BوالL#


ــدة و ��	و�ــ� ��ن أ6ــ�	%� 1�	
% �ــ�	��ً إ4 أ��ــ� L# 6ل�
ا�; �Aن 


ن 
د
% و �� ھ;	 ;
� ا��Gل #ن أ&�رب ا�C�
ا�ط
ش و ا�<رور و�م 
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


ـ% و6ـ��% ا���ر	ـ�L# ـق	ط
���6	�م و �� ھو ��دار ��وذھم &	ل أن 

.;�i&��ع ا�ذا

>; ا����L ا�; زار�� >
�� ���ود �ــد��F #ن �ــؤم ا��,�
ن و �ــر&��م


-�ــل >
�ــ� ;و -6	�م، >�د �Aن ����ود &ط-ــ� أرض >; ا��د
�ــ� ا�ــ


�� ��A أ�	ر�� ���	ل �د�� �ــ� أداھــ� �!ــ�ص >; ر
ــف ھــذهL# 6ل�

ــ�، ا�ــ�ر �ا��د
�� و ��LA أراد ��; ��6و��� �	�% إ�
�� >,�وا ا���ط

1L# ���� و��ً >; ا��6ول
 )L�
ھذا ا�Bر أFAر �ن #!ر ��وات و �م ُ

�	ـ� ز
ـون وا�ـدة، &ُ	
ـل طـرده �ن ا�-�ـل 	-ــدة أ!ـ�ر رأى #�ـوزاً

-ب
�Lس #1L زاو
� اBرض ا����	B �LرGــ%، >�ــ�ل �ــ% ا�-�ــوز 4 

���ــك ھــذه اBرض >�; 4 ُ-ط; أي ��6ــول، >�م ���ــود ا�ر�ــ���

��Aــ% �و�ــود >; �Aــ�ن 	-
ــد #ن &ر
ــ% و4 
�ــط
5 ھ�ــ� أن 
�ــ�دم

�د��� >; ��
ط% ا4��ــ�#;، �ــ� زال ���ــود�
 ;أدوات ا�د#�
� ا�
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ً ��Eل دا�C

�� و ھو & ,	 %�A� ،رضBوم ��د !راء ھذه ا

�Lك �1 ا�


ن ���� >ر	�� #�د

ر�A
د ا�دو�� ا��
طرة #1L ا���ط�� و طرد ا�-أن 


�Fر، �1 >; أ�Lك ا�ظروف و أ&�ــ�ھ� 4 �ــط
5 أ�,مُ� ��
ا�!�ر >

���ود ا�و&ف.


ــ�زات	ــ��رKم �ن أن رGــوان �د
ــ% أ�ــوال FAــ
رة إ4 أن ����ــود ا�

أ�رى، 
�A; أن 
�Cل 	Cدب أ�د اB!ــ��ص أن 
ــد>5 >ــ�ورة ا��Aر	ــ�ء

�ول

% أو >�ورة ا��
�ه و �
�Gن أ�% �ن 
ط��ب 	�� و إن طــ��ب �ــ	�


ــCس 6ـ��ب ا��ط��	ــ� و 
6ـ�ت، و
-�ل Kداً، Fم 	-د Kــد إ�1 أن  %�

	ــ��رKم �ن ا�Gــرر ا�ــذي أ���ــ% ���ــود 	FAــ
ر �ن أ	�ــ�ء ا��ر
ـ� 	�ـذه

�ــدون أ�ــ%-
�� إ4 أن ھذا �م 
ؤFر #1L ازدھ�ر ���%، >�� زا�وا 
ا�طر

ا�ر�ــل ا��ــوي ا�ـــذي 
�Lــك 	ــ��رKم �ن طــرده FAــ
راً �ن ا���ــوذ و

ا��-�رف، و ر	�ــ� 
�ــط
-ون Kــداً ا�طLب ��ــ% ا��6ــول #1L وظ
�ــ�
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

5
ط�
-�Lون أن ا�-�ل >; اBرض �م 
-د  ��A< م�E��	د أ�B �
�Aو�

إ#��� أ�د.

%ا���د�ــ� >�ــراً، �ــرج ���ــود �ن ��ز�ــ% ��ــر#�ً و ا�طLــق 	�ــ
�ر

%��	�ــ ــ�ن >; ا� A ،ــوانGم ر
�
ــل ا��6ــر �
ث  ــ�ه �	 �ا�	
Gــ�ء 	�

م أ�رار �
د ا��6ر و ر�ل ا�����ت�A ;L# وان وGإ�1 ر �<�G2�	

�ــ�رب #�ــره ا����ــ
ن

��ــ� ا�-ب، أ�ــدھ�� L# ــدو	
ا��ذرة !��6ن 


ن �ن #�ـره، ا�Gـم ���ـود إ�
�مF,Fا� ;< ;�L� ر !�ٌب�Rو ا ً���#


م 	!رى إ�1 أھل زو���.L�	�ر#� و 	دأت ���و�Gت 


�ــ� 	و6ــ��� ���و�ــ� ��L-�رGــ�، وL# ض
��Aت ���� ���ود ا��ر

#�د�� 
ACد ���ود �ن �
طرة ا��Aرة #1L أھل ا��ر
ــ� �ــ
م ا�ــد#�ء


�ط�ــ� 	!ــرى و� ;�
ا�!�ب و ھــو ا	ن #م زو��ــ� �ــ5 6ـ�ره ا����ـ
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

5Eــ�G	ــل ا��
ز �ــ
�رة ������ن 	���ه &6ر رGوان، ھ��ك �
م Lط�


	<ر>ــ� �ــر
� 6ــ<
رة و 	-ــد �ــد
ر 	!ــرى ووGــ-�� >
�ــ� �ــ�طLق


!�� #1L أي ���ز و ھذه ���ــ� رGــوان و 	-ــدھ��ا��
�رة، �ن 
م 

ــل ��ــ�ت �A�رج ��طLق >; ���طق ��رج �
طرة ا�دو�� و ھ��ك �

�ــد رGــوان ا�طــ	
ب ���رــ% >; إدارة�

!ــ��، �م �أ�ــرى 	-ــدم 

ــ�ك 
ت ��ر% �زدھرة �5 ��5 ا����طق، ط���� ھ��	 ،�
ا��6��ت ا����

�1 ا�ود ��Eداً 	
ن ا�	!ر.	
��6( �	�د�� ��
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

أ��د

( 	�	�ــ�، >; Aــل �ــرة أ&ــف أ�ــ�م ذاك<B ًــ��Eــراود�; داھــذه ا�<ر>ــ� 


ق ذو ا��ز4ج و أ��ول ا�راق ا��ظــر �ن 	
ن !ــ�و&% >,ا��!ب ا�-

ــ� ��ط ا��راغ، Kر>� >; 	
; ا�6<
ر أ��ل �� وراء 	�	�أ>L( إ4 >; ا�


ن �وا&ــ5 ا�4ظــ�ر،A��ــ�، أ�ظــر ��Lــز4ج  ا���ــ< 1L# ًن دو��	و أ�

�ط�

��ً أ�% �ن 
�رك إ4 	�-ل 
د د>-% و �5 ذ�ك أ�!1 أن �
أ#رف 

>�Cة و أ�د ���; أ��م Gرورة أن أ#ـرف �ــ� 	ــدا���L، !ــ-رت 	Aـ�Eن


�ر ��L; �	�!رة >��ز ا��زن و ا��وف إ�L& 1	;، "�ود"، �ــ�ذا 
�-ــل


% >; ودا#ــ%L# �-���ود ھ��، ذAرت 6وت وا�د% و ھ; 6رخ �

ــ%، 
ر، �ود ��ت 
� أ��د إ�ك �ذي، رأ
َت ���ز% و �Gــرت د>��Bا

رأ
َت أ
Gــ�ً &Lــق ا�-
ــون و ھم 
�Gــرون ��ــ�زة ا�!ــ�
د – ا����ــون

ــِ� �ــ�	��ً، رأ
ت ا�<6ــ� >; ا��Lب و 	-ض ا���س و ا���
�ــ� >; ���و�
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	� (أ���)

طرد ا��دم، #�دة 4 
��ل ��Aن ھذا ا�!ــرق �ن أ>-ــ�ل ا�Aــره و اBذى

�Aن ا�
وم ا���Fء، �م 
رك �ود �Bد >; ھذه ا���ط�� ��ر	�ً َ
-	ر ��%،

ف �ؤ��; ا��ــ
دة ا�ـ; �طم ����Fــ� وA 1إ� ً��A ود��� (
�6ف ا�!


�� و 	�ــط�ءھ�، 6ــ�ت ا���
ــ5	6-وراءھم ��ر ��Lدوا  ا��ر
� و �

��م
أ��م ھ
	� ا�د�5 >; #
ون ر��ل #ر>وا ا��وت و ��ؤوا 
ــد>�ون ر>

�ز��ً و ا#را>�ً 	�-دن ھــذا ا��2ــ�ن ا�ــذي �ــرج >; L�Kــ� ��ــ% و دون

إذن #�L% و و#
%، �-رف أ�
���ً أ����� و �-ــرف ا�Rــر
ن >; ��ظــ�ت

،;
ر Aل ا����زات ا�ــ; رأ
�ــ� >; �
ــ�K 4 #ودة ����، ھذه ا����زة

ــرأس دون ر>ــ�ق �ــ,ح 
ــد>�ون 	6ــ�ت و ��ــوع <ــ�در �طCطEــ� ا�

ا��	��<ــ� 	�ــدح ا��ــو>; أو ا���س 	���6Eــ% �ــ1 &	ــل �<ــ�درة �Aــ�ن

ا�د>ن، Aل �ن �Aن ھ�� #�د إ�1 ��ز�% و ��م 	�Aراً، ا�-�ل 
�!د ا���
�ن،


�L >ـوق ا�6ــدور�F �6رةA ً��F�� و���
ا�-�ل 
Aره ا���ل، 	�; �ود 

ً���
و >; ا�
وم ا���; Aــف ا���
ــ5 �ــ1 #ن ا��Lــظ 	��ــ�%، أرادوا ��ــ
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	� (أ���)


�ــط
-وا ا�-ــودة إ�1 �
ــ��م و 6ــرا#��م و أ��ــ�دھم ;A� ًــ�
E���

ا�
و�
ـ�، �ــود �ــ�ت و أ�ــ� أراه 
و�
ــ�ً #1L أ!ــ��ري و ھــ� ھــو 
�!ــ;

��L;، ھذا ا�!�ب ا�ذي ا�6ر% د�-� >; طــرف #
ن ز
�ب ر>Gــت


ت #���ـ� A��ـرة 4 �ط�x، �ـود ا��ـراغ�أن ��ـدر #1L و���ـ� و 	


ق أ�	ن #ن �ز4ٍج أد>-%،m، و أ�� أ��م ھذا ا�	�ب ا�-�
ا�ذي �م و�ن 

ــ;ء دار ا�	�ب 	6ر
ر ا�6دأ #L6��� 1L% و ا��( ا���Aن أ���;، 4 !

ــ
ر و 	A ھ�ت، >راغ��د >; Aل ا4��ر �Bن، #!رات ا�Aھذا ا�� ;<

��ــ� ا�
ــو�;

ر ا��زن ا�ذي 6ــ�ر ر>K ع أي !;ء,ط
5 ا	�
��وي 

>; ھذه ا��رب.


ٌل آ�ــر، ��Lــت�F ٌمL� %أ� ً����
ت 	5G د&�Eق &	ل أن أ#; �أ>�ت و 	


ت ا���طو#ــ��1 "&�
ص 
و�ف" ���
ــد ا�ظــ��;، 	�
أ��5 إ�1 �و�


رھــ�، ــذAرت أول ا�ط,&ــ� اG4ــطرا	�ت
> C!رر.. �م أAAرر و 
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	� (أ���)

>; 	Lد�� و ��وط Gـ��
� ا�-�ـف، 	-ـد ا��Aـ�ء #1L ا���س و �ـوف �ن

ــر �-ظم ا�2ـــ�ث >; ��
ط; ــ�ل 
<�ـ ــCة 	����ـ ــ-رت >�ـ �	ل !ـــ ا���ـ

ا�6<
ر، �Aت &�دراً #1L �	�!ــرة #,&ــ� ��ــد
� �ــ5 �-ظ��ن، َ	ــَدون

5
�طرن ا���ر، 	�; ھــذا ا�Bــر �Bــ�	

�، Aّن E��F
�ت 	6ورة ا��!

�و��G �ن ا�دا�ل، ��ذا �ــل 	Lــك
&	ل أن 
��ر ا��وت >; أ���د�� و 

اB���د ا�; �Aن ا�Gوء 
<��Lـ� 	ـ��-طر و ا�Bــل، ا�
ـوم و 	-ــد ��س


�د
� و ا�و�وه ��
F� �Lل �و�ــ�ت��وات �ن ا��رب 	دو اB���د ا#

LــA 5ــل	
ـف أ��; أ�ــر ھــذه ا�<ر>ــ� #ن 	!ــرى، إ��ــ� A ،ـف�� ;<

!;ء.


و�ــ�ً >; )L<ــ�د، �م أ��B�	 ظــ�A� ر>ــ� وا�ــدةK ;�ن َ&	ــُل Aــ�ن 	
ــ

ــ�ً B&طــف -
ــر
�ن �� -ــ� 	 	Kــ� ا�ر �
ــ5 >ر ــروب ���ن، �Aت أ& ا��

;ا�Gوء ا�ذي 
<Lف ����
�ت ا���ــد، ا�
ــوم �م 
-ــد ھ�ــ�ك Kــ
ر Kر>ــ

١١٠



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ــد أن ا�-�,&� ا���و
�، Kر>; ذات ا��ز4ج ا�ذي >��� �ود 	���ــ% 	-

ــ�ل �( �و% Aل ا�LE�B، ��رت �ن >Aرة �و>; #1L 	!رى �ن ا�<


ــفA 1 و���ــ�، 4 أ#ــرفL# وس ا��ــوت��وت �ود، و�% ز
�ب، ط

�ل Aل ھذا ا���د.�
ط
5 إ���ن ���LF أن �



���ــ�; ��ــ-� ا��ــّر >; ا�ط-ــ�م، ;	 1Fــ�Bــرش ا�>; ا���A ;Gــ�ن 


ر، ا�
وم 6رت أھرب �نFAب >; و�6% ا�Aأ ;�L-�

�-�L; ����ً و 

ــ�ً �ن أ!ــ��ر !ــ�ن أ�; أAــFر �ز�A
���ــ;، أ�ــ�ف ���ن، أ�ــ�ف أن 

ا�6�6ــ�ف ا����ــ
� و�
ــدًة &ــرب ��ــ�ري ا��ــوا&;، ا��Gــرت >;

ط5 ا�-�ــر أن�

��; إ
��ن، L�Cت ��دھ� اB&رب �����L و ا�ذي �م �

�ص �ن 	��E%، ھل أد#و إ
��ن و 	!رى �-�ً و أ��م �ــ5 ھــذا ا��
ــ�ل،�
ُ

ھل أ��ذ ا�Bر >-,ً؟، ا�د#
�� إ�1 ھ�� و أ&ول ��ــ� �ــ� أرKب أن أ>-ــل

>; �Gور 	!رى و �-��، أردت 	�Aر Aل ا��وا#ــد ھ�ــ� أن أ#ــود إ�1

١١١



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

LـA 5ـل ا��
ــ�4ت،	
ت �ز�ن �ـ� &	ـل ا��ـوت، �Aن ا�<ر>ـ� ا���رKـ� 	

ذھب ا�!�6
�ت >; #���� و4 -ود.


ــ�مBن ا� ;�	ذھ	ت إ�L�# 1; 6ــ	���ً و �Fــل Aــل 
ــوم �Aُت أ#ــدe ا��

��#د ا��ــزE;، أر
ــد أن أ#
ش و �ـو �	Gـ-� أ
ــ�م &	ــل أنL� 1 أ6ل�

ــق 
��، >; ا�طر�,
� أو ا���Aرات ا�-�ر ا��Eا��وت ا���� ��
; ھزC

��ــ� ��ــذ أ�ــٍد طو
ــل ــذAرت
�دْت 	ر<َ ;و أ�� أ!�ھد ا�6ور ذا�� و ا�

ــ�س ��ن �L� ول�
1 ��6% >; ا�4ر�ت L# ن
L��	% أ�د ا��A ًورا!��

ــك >-,ً، 
ط	�ــون 
رون 
�-Lون ذ�FA ،واL��
وا و ���وت �ن أ�ALم �

ا��6
��، �Aن ��ذا ��-ل ��ن ا�ذي ����� �و6ول 	���Lم، �ــ�ذا 
�-ــل

�ف #1L أ!��ره و 
5�ّ6 ا���ون،
!�ص ��A ;LFن "�ود"  ا��	
ب 


ف أ�ط
5 أن أ��( �ن ذاAر; �!�د 	�ص ا���ل ا�-�م و ا��-روفA

1L# ــل��
�ً 	��م "ا�	ــ�ص اG�Bــر" �
ن أ6ــ	( ��ــر��ً �	Aــ�ء �	-!
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ــ�ز، ا�	�6ــ�ت ا��Gــراء ر�ــز !ــ-	; ��Aــرة ا�46ــ�ر و ��ــل A#

�م، ���Aــ� 	����ــ	� �; - أ�ــ��

ن �ن ��Aن إ�A� 1ــ�ن 	-ــد ھــز
ا2رھ�	


�ــ� 	�-ــل ا�Gــرورة و ا����ــ� - ر�ــز �,&; ا��Lم ا����ــلL# ا��د�ن


ن و�Eن و ا��ــ�
ا��Aّدس >
��، ر�ز �Gــ
�ع ا��ــدود �ــ5 أ��ــ�س ا��-ــ	


ــف �ــ�دA ــرAــؤس، أذ ــ�ق �ن دورة ا�	 ــف �ــراب ا�4- L� ن
ا��ــ�#


طLب >
�� ا�!�
د ا���رض ا�ر�ــوع �
�Kق أE5 ا���Gن و
ا��6ت �


�ة �,�!ــ��د �ـرة أ�ــرى، �ـ�-ت ا��ـ�ق أ6ـوات ا�-ـ��,ت >;�L�

1 ��طــ� وھ�
ــ� >; اBرض،L# ــ�	F� ون ا�ر��ل
ا�	�ص و !�ھدت #

�� ذاك ا�ــذي 
	ــ5 ا���ــر ا�ــذي 4 >ــرار ��ــ%، و
�� أ	!5 ا��6ت 
� ر>

6ــدر �ن �-ــ�ق #A# 1Lــ�ز، "أ�م �E

�� 	ذذاك ا�ذي 
	5 6وت !

!-رون 	��"، ر	�ـ� �ن �ـ�ت ارـ�ح، و أ��ـق >; ا���ـ�ة �ن #ـ�ش 4

��

��ر > ;1 ��ر	� �ن ا����-�ت ا�L# رGص أ��	ز >; �A# 1L#


ــ%L# ض ا�ذي �6ل
ا���س و 
د>-ون >; ا�ز
�رة ا�وا�دة ��دار ا�-و

١١٣



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


ر
ن �ن &	ــل،FAء ا��A	 ورة، ��-ت 6وتل ذو ا�ر�ل ا��	��ھذا ا��

�Aن �م أ��5 6وت ا���ر ھAذا 	�ــذه ا���ــوة، >; ا�	�6ــ�ت ا��Gــراء

��ـم�

و�د ����� و 6	( ا�!ظ�
� >; أ���دھم �6در أ�م ��ـ�، �ــذ�ك 

ا����5 �و��� إ�1 راA	; ا�	��6ت ا��Gــراء و راAــ	; و�ــ�Eط ا���ــل

ا�Bرى.

; إ�1 ���	; و ���ت 	���ھ; ��د�F; #ن أ�ــرL
>; ا�-�ل ��Lْت ز�

ــر 
ص ا�ذي رد
% و ظ���
�; و 	
���، ا��( ا�	 �Aر
-Lق 	���� �!


ــو�; V�	
��دھ� ا�<�>; 	ودا#� �Aرخ ���م 6<
ر، �Aن ھذا ا��!ــ�د �ُ

ـ��kت و ;LA% �ن &	ل، &	َل �ـ�وات ا�<ـدر، Kـدر ا�ز�ـ�ن 	ـ��-
ون ا�ـ

ا��رط #�دھ� #1L ا�Aره، &	ل ��وات ا��ــرب Aــ�ن ھــذا ا��!ــ�د ُ
!ــ-ل

د>ق >;ا���ر >; ���6ل ��دي، �
س رK	ً� او ا!��ًء 	ل ھ; ا��
�ة 

اBرواح، �-ل �6L	���ت ���A ا!��ء ا�Aرار، و �-ل ���Aن ا�-�ل
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

�ون ا�راب و�ون اB!��ر و �ون اBزھ�ر، ا�
ــوم ھــو ��ـرد 6ــ�راء

&���L، 4 زرَع، و 4 أ�ْل، و ھذا ا���ــد ا�ــذي أراد �ــدا#	; 6ــ	���ً �م

Aــف #ن 4 ;L1 و��;، ا�<ر>ــ� دا�L# ــ��

�6د �ــوى �,�( ا��ز

ا4��ع و4 !;ء 
�Aن ا���4ً أن 
�mھ�، ذAرُت 	!رى، Lك ا�-
ون

�ــ�د ا�-�ــل، و ذاك ا���ــد ا��!ــ-لا���ر	�، ذاك ا�Bل ا�ذي 
�رGــ% ا

;	��1 ا��-; وراء ا��وت، �و% ا���ص و ا��ر
ــد، وراَء ا����
ــ� ا�ــ


ق 		!رى ورو���، أ��م ھذا ا���د 	دوت ا�
ــوم �Fــل �ــ�ٍج �ن �ذ	�ــ�L


ر 	
ن أ��ــ�ض طــروادة، �ن 4 
-ــرف �-�ـ� ھــذا ا�!ــرق 4 
-ــرف�


�ز�ـ%، و4 
-ـرف ��ــ�ذا ا�ـرع أ�ــدھم ا��ــ�ي �
وا�ـ% 	ـ% �ن ا�ـرع

�� ا����
ـ�<��F 1�
ا�ط	�L، و�و #رف #�ر ا&را���� �-�ً >; 	-ض �و�


��5 6و% أ�د. 4 ;A� �
��Aره و 1�K و�
داً >; ا�	ر
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ــ� و 

ن �Aن ��د ا1F�B د#وة �Lرؤ� �
�Aت >; أ>Gل ��4; ا����2

ــد أن 
د#وًة ��L,���، ا�
وم أھرب ��% و أر
د ا�4	�ء، B#ــرف.. أر

أ�ــ�رس ا���س Aط�س 	Aــ�ء، و اB��ــ�د �ــو�; إ�ــ� >ر�ــ� أAــFر �ن

ــ�ي 
% دم، 6وت ا��< ;!�
ا�,زم أو ھ; أ���ٌد 	, ذاAرة، ��رد ��م 

،ً�

راود�; �رة أ�رى: أْن اھــرْب �ن ھــذا ا��Aــ�ن و أ�ــذ ���Aــ�ً &6ــ

6	( �ؤ��� Bذ�; أFAر >ــFACر، ��>
ــ�ً >ــوق أط,ل �
ا6Bوات ا�	!ر

; و ھم 
�!ون >; ا�,��Aن، !ـ�ھدت #
ـ�; �ــود �ــرًة أ�ــرى و�
�د

ھو 
��Gل 	
ن ز
�ب و 	
ن إ���ذ زو���، أي ���&ــ� ارA	ت 
ــ� �ــود،

�� أ
�� ا�2ــ% ا�
ــ�>5 ا�6ــ<
ر، !ــ-رت 	����ــد ا�6ــ<
ر	Aأي ���&� ار

ــ� �ظــر ــراب و أ� �;، ��د �ود ��دد �ت ا�L� ;< م�L# �-( &ط	6


!ــفAـ�>% أ!A��رخ ا����م ا�6<
ر، و #�د�� راود�; ���ـ; #1L ا�

�ل إ�1 ����ت ا��-ــ�رك و �ــ��� ا���ــ�رات�دار ا��وت دا�L; و ا��

Gــر�

ث ر&ص اB���د اGطرا	�ً أ�ــ
راً و �
س ا��ــ� ;< ً4	Lــد �
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

	�-ل �ز
ف ا��وت، أ�م أ&ل �Aم أن ��Aن ا�	��6ت ا��Gراء ھم !ــ-ب


� ا�!-وب >; ��Aن 
د#و�% ظ��Lً أ�% وطن.�آ�ر ���6ل #ن 	

	!رى ا�و�5، 	!رى ا�<�6 	�#راف �ن 
و�د، 	!ــرى ا���ــد ا�ــ�ز
ف

��Lــ� ��ــدي�
>; رو�;، 	!ــرى ا��ــ�4ت ا���ــ�رة ا�ــ; �م 
-ــد 

ا���Eر ��ــو ا�-�ــد ا��ــ��س، 	!ــرى أ�ــ�د
ث ا�6ــ	�ح و #طــر ا�!ــ�ي

�ر>ــ�، 	!ــرى ا��ــ�ل ا�ر�
ــل �-ــ�ً >; �ــوت Kــ��ر و �ــر
(، ھــل��	


ن. L��
� 	!رى، ھل � ;
ن ا���AراL���


ف أ>6ل 	
ن �� �دث >; ا��
�ل و�ــ� �ــدث >;A ،ب ا�ز�ن
ف أرA

ــ� ــل ز���� Aء و��Fــ ــ% ا� �CAــرب و ــف أروي �Aم ز�ن ا�� 
A ،5ــ ا�وا&


ف أACد أن �� أرو
% �دث اRن و�
س >;A ،روب و�وف� ���
و�ر

�	ل 	ل �دث >; ز�ٍن ��
ٍق �ن ا���G;، >; ا�!رق ���ــد �-ـ�1ا���
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

�ــ�، ��ن �و�ــد ھ�ــ� ���	-ــ� 6ــراع &�;ء Kــ�	ر�
ا��
ــ�ة و �-ــ�1 ���

و��ــوت �ن أ�ــل ���&ــ�ت &د
�ــ� و 
�ــر ا�-�ــر �ــر
-�ً دون أن �-
ش

ــد ــط 	- �ــ�ة ھ; > 
ــ� أن ا�� ��و��ّL
ــ�ً،  FF� ــ�ً و ���ب ــد أ�وا ــ�، ُ�و� �ذوا


ر ا��وت ���6ل 	
ن ا��
�ة و �� 
������؟.K ��<ا��وت، >�ل #ر
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

���ء


ف أ�دA ،ح�	وء ا�6G ;< رةF-	ك ا�و�وه ا��L
ف أ�د و��; 	
ن A


ــفA ،V
�G ,	ب و	� ,	 ً���
<�در أ� ;
�� و ا�L# ��L-أ�,�; ا��

أ>6ل �� 	
ن ا��زاEم و ا�4�6رات و Aــل ا�6ــ�ٍر ��ــزرةٌ �ؤ�Lــ� و

�ر
) آ�ــر �L-ــدم، أ&ــرأ ھـذا ا�6ــ	�ح #ن ا���س 		,دة ا�طــ	
ب ا�ــذي

ــ�>
ر 6-L� ;ــذ ــر �ن ��> ــ�، و أ�ظ � �
ــ Gــ� �ر 
	�ث #ن #,ج ����

Gن 	
ض ���ــ
( 6ــ<
رة و�

راً ���� 	A ًل أن �زءا
�ا��Aررة، أ

;طــ
ر >; ���	ــل ا�ــ ;
ــوم ���ــد >
ــ% Lــك ا���Lو&ــ�ت ا�ــ ;C
أ�ـ% �ـ


ـ�ب ا�6ـ
فF ;< ـ��E!ـرى ا���	ر>ـ� K ًـ�وزا�ز�ف، أ�زل ا��ــLم �

��، أ>Aــر 	�ــرارة Aم ا��ُت ھــذا ا���ــد >; �ــ�واٍت ��Gــ
�، Aم
ا�ر&

;% &	ل أن 
داھ��� ا��وت �ت اKBط
� و 	
ن ط	��ت ا��ــ	ز ا�ــ�ا�

��وز 5
ط�� ;A� أ�رى، أو �ًL
5 ��ل ا�ز�ن إ�1 ا��Bم �
ط��� %LAC�
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

;�Cــ A و �Aة ز���� ا��ودC�< رُتAذ
ل إ�1 ظ��L 6	�ٍح آ�ر، Lواد ا��

�ــ�
�ــ� #�L; ا���د�ــ; و ر>
!ف أ�راً ذو أھ�
� &6ــوى، Aــ��ت ر>Aأ

�	ــ5 و�
ــدة >; ����Aــ� ���ــورًة; >; أ
�م �K	رة و ھ� ھ; اRن �	�A

��ذ ��وات، &ّط-ت 	-ض ا�����A و 6		ت &ـد��ً 6ـ<
راً Fم ذھ	ت >;

ــ�رق >; ــ� ا��ـ 
رھـFCــ; �ن  ــ�ذا �Aت أ�!ـ ــرف ��ـ ــر; �A; أ#ـ ذاAـ

���ر;، 6		ت &د��ً آ�ر Fم آ�ر &	ل أن ا��5 طرق ا�	ــ�ب، 6ــوت


س �Lف ا�	�ب أ�د ا�	<�ل ا�ــ; ا#ــ�دت أن� ً��� ،��
طرٍق 	���Cل ر&

ز#ـ�; ��ـ% 	�	ـط�
�ــ�م �ن ذاك ا�ــذي �ـول ھـدوE; إ�1 رK	ـ� 	��4


ـ�ً #��م،E��� ;�L6ـ�

ف #1L ا��!ـب ا�ــذي 4 ذ�ب �ـ% �ـوى أ�ـ% �#

�; 	��ل "ھــل 	!ــرى�C� ،;LG�"���ء؟" 6	�ح ا��
ر 
� ا	�� ا�-م، 

ھ��"، "�-م ����A �� زا�ت ����E"، " ھل أ�ط
5 ا��دث �-ــك >; أ�ــٍر


د .... �LG;"، د�Lت ���ء و �CA; أراھ� Bول �رة،AC��ص؟"، "	��

أ
ن و�5 ا�Aره و ا�<Gب ا�داEم #1L و����، أ
ن ذاك ا�و�ــ% ا�6ــ�رخ
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

>; و�% ا��در ا�ذي �م 
-ط�� �وى 	رودة ا�VLF و K	�ر ا���ل ا�ذي &ّ
د


و��� و �ر�A رو���، ا	��ت >; و���� ���ز�ــ�ً و &Lت ��ــ�# �Aر�

ھل أ6ب �ــك �CAـ�ً �ــ��ء؟، "أ�ت -ـرف أ�; 4 أ!ــرب أ	ــداً"، " أ#Lم

>-,ً و �Aن �ؤا�; ���ذا؟ �� ا�ــذي �!ــ
�%؟ أن Aــو�; أ�ت؟"، �ظــرُت

إ�1 و���� ا��-ب، و ��دھ� ا�ذي 
	دو ھر��ً 	�-ل 	Lد ا�ز�ن 4 	�-ل

�ـروره، ��Lـْت ��ـ�	1L# ;L ا�ط�و�ـ� ا��!ــ	
� 6ـ���، >; �Fـل ھـذه

ا��وا&ف 4 أ��ن ا�6رف، ر	�� �Aن �ن وا�	; أن أؤّ�ن ��ــ� �ــد�,ً


ت 6ــ���ً و أL�Aت �Cــل &ــدح ا��ودAــ�، &ّط-ت�	 ;�A� ،%د &و�
ر ���


د
�� اB&ــرب ��Lــ���، ً,�C% أ����� �-Gح و ا2��ص وو��	-ض ا�

uL	
�� ��Aت ُطّل �ن 	-
د #
�; ط��L �م �
و �Lف ا��َرم ا���Aن >; #

�	����L ا�ر�
ف �م A ،���	 ء��� �

ف ا��ظِت A ت >; �ريL& ،د-	

��Lـ� ا�وا�	ـ�ت ا���ز�
ـ� �ن �ظ
ــف و�
ف �م A ،و ا�زواج –ا�وا�ب

ط	) و ��س و ر#�
� ا�	�رات >; ا�زر
	ـ�، Aـ�ن ��ــدھ� ���ــ��Lً ��ــذ
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

��ــل 	
���ــ� Aــرة ���CA و ��
�A ن
أ�د 	-
د و ا����ءة ا�-ب ظ�ھرةٌ 	

;
Lــ�، �ظــرْت إ�; 	-�ــق، رأ
ُت �,�( ا�ط�Lــ� ا�6ــ<
رة ا�ــ�F �
�-د�

#ر>�� ��ذ ز�ن 	-
د ط�و >وق و���� أFAر >FACر، "	!رى 
� أ��د"،

�و�ــون #��ــ� أ��ــ� -�ــل �ــراً �ــ5
"	!ــرى أ6ــ	�ت �ــد
ث ا��ر
ــ�، 


ك"L# ن و أ��� �طٌر

ا2رھ�	

�� ا�; و�د�� >;�Eرى ا������� �ط��Bا ��Eل �5 ا�ط��-�6د
ن أ��� "

����A؟"

Lك"�
� ھ��... و &د ����ل أ��� �
ُ.. 4"


� ا	�� ا�-م .. �1 أ6	( ا��ــ�س ;�
" أ�� �
ت �ن ز��ن 
� ���ء، أ�	ر

�ون �Bري؟"�
ھ�� 

��ــس
س و�دك >; �طر 
� أ��د 	ل ر	�� ا��ر
� LA%، &د Aــون � "


�� و #1L أ�وا���"L#
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ــ�س 

Aم، &L# ًــرا ــرى �ط ــAل 	! ! ;A� ــرار ــد
Aم �ن أ� ــ�ذا � "و �


� #1L �	�ل ا�<�
ل؟"Lم ا�دا�A�	,�

"�
"أر�وك 
� أ��د 4 ��ر ..أ�� أLAم 	�د

��ـس"و �ن &�ل �ك 
ـ� �ـ��ء أ�; أ�ـ�ر ��ــك، 	���-ــل �ـ�ذا �ــد
Aم �

ــ�	-
ن �وا&ــ5�ــداAم؟، أ#Lم أ�ــك 
ــ%؟، �ــر أ#
ــ�دAم؟، �-L# ــرى!	

ــ�ب 
�ــدثA� ــط	ر�ل �ــك رواC� وم
ظ�م، ا���	 ;#��ا�وا6ل ا4�


% #�ك و أ�% 4 
�ق �ك ا4ط,ع��
6
ل #ن �� 
ظن زو�ك أ�% ���	


ٍر �ن اABــ�ذ
ب ا��ر
-ــ�، &ــد	A wمA 5� ء��� �

%، Aل !;ء ��!ور L#


راً �-���Aً، ا�	!ر أ#داء �ــ� 
��Lــون،FC
رھ� K !رى و	ون �و�ود A


	!رى #ر>ت �ن ا�	�ث >; ا�4ر�ت أ!
�ء أAــFر 	FAــ
ر ��ــ� -ر>
�ــ�

ــر	
ن !ــ� ز�ت 4  ــ��ء و أ�ت � ــ� � 
ــ
ر  >ــ��م  ــك، ا�- أ�ت #ن ��
ط


ــٌل ��ــ%L& ن أن
�L-ا��ودAــ�، ھــل �!ــ
ن �ن ا�	ــوح 	�ــ� 4 رKــ	
ن؟ 


�ــرح &Lب ا��2ــ�ن و 
�-Lــ% أAــFر !ــ��>
� و #�و
ــ�، �-ظم ا��ــ�س 4ُ
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


����ــ� ��م، 
�!ــون ;Lك ا�ر&� و ا�-�و
� ا� 1!��!1 ا���ر 	ل 

أن 
Aو�وا ذوا�م و �و ��رة وا�دة >; #�رھم، إ�% ا��وف 
� ���ء ....


ن أ�ت 
� ا	�� ا�-م؟"<�� ���

وGــC أ�,�ــ% 	AــCس �ن ا��	
ــذ،�م -رف ���ء �ن &	ل �ــ�ر ر�ــٍل 

�رب ��% ��ــوة ا��ر
ــ� 	�	�ــ��� ��# ً��L# بA
��ل، 

LAم #ن �� 4 ُ

ــ�ً -

�ود 	-دھ� ا���ر و ا�رK	� 	��	�Aء، >; ��وات ا��رب أ6	��� ��

،���
	 ;!� ;
�ء ��� و �
س ا��Fث ا��Bر #راة، أ&6د ا�k	 ل أوA!	

��Aت ���ء #1L ��>� ا��
ــ�ة و ��ــ	ب ���ــول �م 
�Aن ا��ــوت ���ــ�،

ــ5 
ش �-
�ً، إ�رأةٌ �ن ط���E أ�رى E��Fأ#رف أ��� وا�% ھ�� أ�راً ا�


ــٌل 	Frــ�رة أAــFر�A ــر�B, زواج، ھــذا ا	ٍف وا�ــد �ا	ن #��ــ� �ت �ــ

ا��
�4ت �ــوءاً >; ا���
ـط ا4��ـ�#; ا�ــذي �-
ش >
ـ%، و إذا أGـ���

�و&�; ا��
��; ا��-�رض �و����م 6ـ	( &�ـ�ة 6ـر
ف ا�<Gـب و
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


�E 	�����رة و ا�ر�Aم، �م -د >AرةL� !رى	�6-��ھ� أ�� و  ;ا����� ا�


ــفA ،ــ��ط
5 ا��6ص ا�<Gــب ا��6ــ�#د >; ھــذه ا���ط���د�� 


ــ� أنLE�# زواج ��5 !�6
� �Fل �ــ��ء Gــ�ع #�رھــ� >; 6ــ�
ط�


ــف 
<�ــر �;A ،;-� ن و�دھ�A��رأ و <�ر �!�6
� �Fل 	!رى 

د
�وا ا��ر
� 6دا&�; �5 أھل ���طق أ�ــرى و �ــ5 �ــذاھب و أد
ــ�ن�

;��; #��م و ���واة ا�<,&�م 	ــ��<,ق ا�Rــر
ن، �ن �	�A ددة و-�

�; �Aن ��ن�ھــذه ا��ــرب إن 	�; ا���
ــ5 ھAــذا، و #1L اLKBب �ن 

.��Lا�ذي ���وت 	�C	�ب ��

ب 
� أ��د"A"أ&رأُ �� 


ن؟"Eر�"و �� ھو ا�ط	�#ك #�� 
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


ـ%، ھـل -Lم أ�; أرى ���ـ;L# ــق
L-"أ��ف FAـ
راً و4 أ�ــرؤ #1L ا�

�	�; رK	� أن أ�ـرج أ�ــ�م �ـ�ز�;� ���
أ!رب و أ�Fل >; أ�,�;، أ�

�ــل >; 6ــدري، أ�ــ�ف أنFــرج ھــذا ا��
 1و أ6ــرخ 	Aــل &ــوة �ــ

أ!رب؟، �-م أ��ف 
� أ��د، ��ت �LFك، أو ر	�� �Fل 	!ــرى، Aــرھت

ــ�، 
�ــ� ھ�L# ــد ــ; �م �- ــ� ا� 	
	!ــرى >; 	دا
ــ� &ــدو���، ����ــ� ا�<ر

ــ5 ــ� >; ا�وا& ��A� ،�
�د أ��� أFAر ا�ط,&�ً و أFAر �ر6ر>���، �Aت أ#


رت 	!Aل �ــؤ�م، 4 أ#Lم إن Aــ�ن>أFAر وھ��ً، �-م أ&رأ 
� أ��د و &د 

وا�	�ً #A! ;Lرك أم #Lّ; أن أAرھك، ���ذا �6ت Aــل ھــذا ا�-�ــر 
ــ�

أ��د؟"

"��
" ھ; ا��رب 
� ���ء ُ�رج ا�Bل! >
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


� أ��د .. ، أ!-ر اRن 	را��E ا��ــوت ا��و
ــ� ھ�ــ�، ھــذا ا��ــ�زل %	"ا�

�ُ�
��Aون 	��، ر	�� أ�ت 4 -ر>�; 
� أ��ــد، 4 -ــرف �ن ھ; ا��ــ�

�
�Lف ھذا ا�و�% ا�ذي أ���ك و��ذا >-Lَت 	��، �C#ود >; و&ت &ر
ب 

أ��د، �Gّر �; ��CAً �ن اRن، أ4 ر
د�; أن أ!رب؟"

"وھل ر
د
ن أ�ت ذ�ك؟"

"أر
د أن أLAم 
� ا	ن ا�-م ... ھل أ�ط
5 أن أ6رخ ھ�ــ� 	�ر
ــ; �Aــ�

أ�Lم دو��ً"


ن أ�% 	و�-ك >-ل ذ�ك"�L-
ن .... وأ�ت -
ط�" 	��ط	5 

"ا�	% ����ك 
� أ��د ... ا�	% �ن ھــذا اB>-1 رGــوان، �ــ�% &�ــل 
ــ�

ا	ن ا�-م"
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


ُت ط
�L ا�و&ت 	-ــد �<�در�ــ�����، �م أود#��، و	
�Gت ���ء >; طر

�ــ� أم
�أ�Cل ���; #ن #دد اB&داح ا�ــ; !ــر	��، ھــل ز
ــ�رة �ــ��ء �

أ��ـــ� �
ـــ�4; ا�6ـــ	��
�، ھـــل �ـــ� زا�ت ا�-6ـــ�>
ر �Gـــن 	
ض


فA ،�

G% ا���ص >; أ��Aن &6ّ	 ;��

(، أم أن �زءاً ���� ���ا�

ا�ط-ِت 
� ���ء أن ��	; ھــذا ا�طــ�Eر ا���
ــل ا�ــذي رأ
ــ% ا�
ــوم >;


ك.�
#
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

أ�و ا�	�س

	!رى ا�; �ررُت &	ل ��#� �ن اRن أ��م Kر>�ــ�، ذ�ــك ا���ــذ ا�ــذي


�ب �
ديt أن �ــر >ــوق ا�ط
ن ;
ؤر&�; دا��Eً و أ>Aر 	-دد ا��رات ا�

ــذه ــد �� 
ــ%، أر LF� ً,
�ــ�ً و 6ــ 
ــ� �
6ــ	( &و ــ�ٍل �� F�إن أردت ��ت 

ــرة، أن A, ذا	رق >; ھذا ا���د Kد أن أ
�;، أر�ا��روب �و�; أن 


5 و ا���4ت ا�ر	
ــ5،	��

ن 
د
��، ��L�L �ن ا�<�	�ت و ا�	 ً�	�A أ#ود

َرْت 
ـ�را >; �
ــ��; و Bول �ــرة �م أ��ــل ���ــ� و �م أ��ــل �ن G�َــَ


�	�ــ� و �نF ــلA ــً� �ن
���ــ;، �!ــ
ت �-�ــ� إ�K 1ر>ــ� 	!ــرى، #�ر

6ــ�� 	ظ�ــري، ��ــدھ� ا�6ــ<
رL� ــف�أوھــ��; #ن ��ــدھ�، Aــ��ت 

ــ�>ت .. ــوت � ــ�دْت 	6 ــدري، � ــ�ن 6 ــداھ� طو& 

ــ% و L# ــ<ط G


را��، ازداد ��د 	!ــرى �ــ�راً� ��
�
# )�	!رى ... 	!رى، اRن �

��ظ��..
��ً �5 ا���ل ا�L& ت أ�� أزداد�Aو ً�Gو�Kو
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

"6	�ح ا��
ر"


ُت�Aــ�، ا���Eــٍ� #1L 	ــ�ب Kر> َ�-Eــ�G ًــدا
�م �ــ��C; ��ــ�ذا أ&ــف و�


ــ� ا�6ــ	�ح، �!ــ
ُت 	��ــ�ه Kر>ــ; و�
ــداً، ھــل� ����م و�	�د�	4�	

ا��ود�A �� أ!-ل ��دي 	Aل ھذه ا���ر أم ھو و�ــ% 	!ــرى ا���ــدق 	;

	س أ����ــ�، ھــل رأت 
ــ�را؟، Bول �ــرة أ!ــ-ر أ�;Lــوري ا��G� ;<


د #ــ�>
; ��ــذ أ�ــ�	
5، أ�ــ� أ
Gــ�ً أ�Gــن 	
ض 	-ض ا�-6ــ�>
ر-أ�

ــل ا���س أوھــ�م ا�ُط�ــر، !ــAراً�
و�
�ت ���ء >�ط �-ل ھذا، أFAر �� 

;، 	-ض ا���ر وإن أ�ــرق 
ــد
َك و	-ض رو�ــَك إ4�

�را، !Aراً ر>


د ا��
�ة ��� �طم ��ك.-
أ�% ُ
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

��Aت ا����ء >; ���� ا�ظ�ر، 	
ن ا��وت ا�ذي �دFْت #�% �ــ��ء و	
ن


ن ا�ــ-�دة �
ــ�; �ــ5 ط
ــف 
ــ�را و	 ،ً��CA ;-� رب!� ��أ�ل #ود

�	�ل 	!رى �و�ودي #��Lً أ��م Kر>��، و Bول �ــرة >��ت ذاك
ن ا�	

ا�دا>5 ا��وي ا�ذي أ�6ب �ود �2راق ا����م وــد�
ر �Fــ�ل ا��ــ
دة، و

�ط
م ا��ــد
م ;< ;
ــل �د
ــدة Aــ��ت رK	ــF���ــدر رK	ــ; >; ��ت 	

	�; 	��	� #1L ھذا ا��
�ل وو�% �ــود ا�Gــ��ك�-
����، و�% ا��
دة 

�m ا��Aــ�ن �را>�ــ� �ــ5 6ــراخ �ــ��ء %�Aــ�G 5ت أ�ــ��A ،���
را>

��ض� %�Aــ�G و ���ج �دران ��ز�; �6ــو�	1L#C 6و��، ر	�� 

#��ــ� �ــ� ــراAم �ن K	ــ�ر، أي ا�Bــداث و&-ت >-,ً و أ
�ــ� Aــ�ن و�
ــد

�Lــط ا�ــز�ن و �Lــط ;
ــ��;، 4 أ�ــط
5 ا��د
ــد، ھ; ا��ــرب ا�ــ�

،�
اBرواح، �ن ا�	-
ــد �ن �ــ�زل أ	ــو ا�
ــ�س 6ــ��5 اBوا�; ا�<Gــ�ر

��Aت را��E ا�د��ن و ا�<�Gر ا��!وي 6ــل إ�1 �ــ�ز�;، أ�ب ط
�ــ%

ا��L6ب >; أ!�Aل �د
دة، Aل اBوا�; ا�; أ�ــ�د��� >; �ــ�ز�; �ن
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


��ت أ�,�% ا�	�
ط� >; !Aل أوا�; 
�دد �ظ�رھ� ً�G
�6-%،  ھو أ

دا�Eــ�ً و 
<ر
ـ�; 	�&�ــ�ء ا��ز
ــد ���ــ�، ھــل �ــر	م ا��ــ�ء ا����ــوظ >;

�رار �GKر
�؟، �ن -ودوا 	-دھ� إ�1 أو#
Aم ا���Gر
�، �� زال أ	و

% >; ز�ن ا��
�رات و ا�ــد��ن و ا�Lــوث،�
ا�
�س 
��رب ا��وت 	طر


�Gن 	
ض ا�-6ــ�>
ر >; L�Kــ� �ن ا�ــز�ن و�ن ا��ــراس، ً�G
ھو أ


د 	-ض-
�!ــ
ُت 	���ھــ% ���,ً &�ــوة !ــ�س ا�6ــ
ف، 4 !ــ;ء �ــ

ا��
�ة إ�;t �وى ا&��ء 	-ض ا	دا#�ــ%، >; ا�طر
ــق إ�1 #�ــود ا�ــد��ن

��Aت 6ــورة 	!ــرى �G< mــ�ء ذاAــر; و ��ــ	ٍب أ��Lــ% �Aت أراھــ�

ر�ل و4 -ود. ;
�Eً �� #ن ا�-�6>
ر ا�! ;�>�Gر >طورھ� و 

،;Lت دا��
>; ا�طر
ـق ا�طو
ــل إ�1 �6ـ�5 أ	ـو ا�
ـ�س ـدا#ت ا�ــذAر

ب ا�ــ�ك 	�ــذهA
ــف A ;��Cــ�
#دت إ�1 ز�ن ا��در��، إ�1 و���ــ� 

ــ
ر >; A�و&�ُت #ن �ط
ط ا��; 	!Aل >راK; و ��و�ت ا� ،��
ا�طر
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


ــ�، Aــ��ت ھ; �ن�إ��	� ��ؤا���، �م أ>L( >; ا�و6ــول إ�1 إ��	ــ� ��ط


	ـ% 
و�ـط 6ـ�% و �
ساBواEـل >; ا��در�ــ� و أ�ـ� ا�-ــ�دي ا�ــذي ر

6ــ�وف ا��در�ــ� ��LFــ� ھ;، أردت أن أ&ــول ��ــ� أ�; أ�ــ<ل �	ــ�دئ

;��Cــ�
�ــ� ��Bــ� L# ;�A� ���G ;�-
�ط �Aن ھذا < �
Kا���د�� ا��را


ـل اB	-ــ�د ا�F,Fـ� #1L ا�ــورق،� 1L# ر &ـ�درة
	�د
� و ھ; >-, Kـ

!ــف أن ھــذه �وھ	ــٌ� �Fــل ا�!ــ-ر و �Fــل Aــل ا��ــواھبAC� -ــد	ــ� �
<

ا�Bرى �Aن و&�ــ� �م 
Aن ھــذا ا�Bــر �ــ� 
!ــ<ل #��A ،;Lت أ>Aــر >;

و���� ا�-�دي، >; أ�6	-�� ا�طو
�L، و >; أ!
�ء FAــ
رة >
�ــ�، Aــل �ــ�


ت ��دة #�م أو أAــFر أ>Aــر 	�ــ�، ھــل�
�� �م 
Aن 
�ذ	�; و&��، �Aن 	<

أ�ط
5 أن أزو���، ر	�� ��Aت ھــذه 	ــدا
�ت ا��ــذا	; إ�1 ا�-�ــل، إ�1

!e5 أ���ً و�رداً #1L �ــدود ا��-ــروف،ُ ;GوE%، إ�1 ���ل ا�-
ون ا�

ــدا�; ; ا�,��� رKم إ&�
ھذا اK2واء �
را>��; دو��ً >; Aل �را�ل �
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

;< ;�ــ
ALن ھــذا ا�و�ــ% ا�	ــ�رد �ر>�
#1L إ&���  #,&�ت �5 ���ء 4 

ALن أ
�Gً ذ�Aءھ�.�
ا��در�� و4 


ر أ���; >; ا��6راء، أ!-ر 	������ ا�و6ــول إ�1�
#�ود ا�د��ن 

ــوراء، L� ود-
أرض أ	و ا�
�س، ھ��ك ���>� !��-� زداد 	-داً، ا�ز�ن 

��� ا�!�ب >; ا��در�ــ� ا�ــذي و�ــدوه &	ــل ا�4�ــ�ن �
ــ�ً >ــوق
إ�1 ر>

ر��Aه >; ا����ء 	��6 �
دة و 	-د ��#�ت ��ت 		�ــ�ط�، �Aــ� ،%	�A


-�ً �ظن أن ا��ــوت 4 
6ــ
ب �ــوى ا�A	ــ�ر و ��ن ��ز��ــ� 6ــ<�راً��


�ر��� �ن أوھ�م ا��وة و ا��,ع ا��6ــ
�� إ�1ُ ���

%، �Aن ھ� ھو ر>L#


ــفA ــ%  و	1 �L# ��Fــد�
ــ�ب، و &	�Lــ� ��ــ�ء Aش، >ـوق ا��ھ!�!� ا�


�6ر��� >; 
وم ��، 4 أ#Lم ���ذا ���ر ا�ـذاAرة ھAــذا �Aــزان �ـ�ء�

�	ــ�ً ا���ــر آ�ــر، أذAــر و�ــوه �نF ت�LKــ� أ�LA ــوب و�Fرات ا�!# %
<

ا#	ر�م 
و��ً �-داء Fم �ّط��م ا�ز�ن، أذAــر Lــك ا�6ــ<
رة 	�ور�ــ�
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


ل و&�� و >�ري، و�ظريEGر ���; ا�Aق، و أذ
6
رة -	ر ا�طر�ا�


ن #��ــ�ًF,F -ــد	ــ� �
���� E�AAن أ#ط�ه ا��در Aل �� 
ر
ــد، �ــدث أن ا�

ر&��، ��Lت ���	L; وا��ت<�< ��
��Aت 	�ث #ن ا��ب و أ�� #ن ر>


ــ�نA	 ن و

�� Aل �ظ�ھر ا�	رود وا�,�	�4ة، 	��ــذ
�� ا��	�#ــد�
�ن #

ر
د أن -رف ا��
�ة ��Lرة اBو�1، "&ل �; أ�ــك �	ـ�;"، >Aّـرُت 1Fأ�


�ــ�ً أ�; أ�	�ــ�"، أ�	ر�ــ� أ�; أ�ــ�ج�L>; ���;: "�م أ�ّ�( ��ـ� و �ــو 

�ـً� �ز�ـ�; ا���ــزوم، وھ; أ�	رــ�; أ��ـ� ر
ـد
�ً� �A�4ـ�را;، ر>
ر>

�ً� أLAم �-�� و ��ور�;،
�	�ً، &�6 �ب رو����
�، &Lت أ��  أر
د ر>

ــل ��

راً، �Aن ھذا ا��Lب �م 
-د FA ;�
<ر ،1F�CA ك	ب Kأر ،;����


ب��ز
داً �ن اBوھ�م، أأ&ول ��� Lك ا��LAــ� ا��ــ�ر
� "أ�	ــك" و أ�ــ

1L# ـ���وع ا�ظــ�ھر	ُض ا��َب 
�ـ����Lذ
ن >; أ&6ـ1 ورھ�ـ�، ھ; 

و��;، �وُع ا���د ا���روم �ن أ�B 1F#واٍم طو
�L، أ����� ��داً و

; ا�دا��E، �م أAن أ>Aر أ��� ��ــرد�
ر	�� �Aُن رو��� إ�; >6	( ر>
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

،;#,&� #�	رة، 	ل روح !ـرب �-; �ن �CAـ; و ُـد>x 	ـرد �
ـ�4

ــ�ب ��ــوح،A وق< ً�
أرد�� إ���E�& ً���Aً �	-ض ا��رح &	ل أن أھوي �


� #1L &و���، &Lت 4 أ�ــط
5، #ــ�دْت إ�1��F رة� ;�F�< ردديرأت 


�ً �A ���Aــ��ت د#ــوة ا��ــّرة ا�وا�ــدة�وا6ل ھ�� ��
�LF��� و ر�Lْت، 	

1Aــرر >; ا�ــ�ر
) أ	ــداً، 4 >; ــ�ر
�; و 4 �ر
��ــ�، �ــ 4 ;ا�ــ

ا��وع و ا�و�دة �م 
���; �ن ���&� ا�6ــدق، ��ــذا �م أ>Aــر أن أ6ــ	(

�ــول، &ــل ��ــ� "أ�	ــك" و Kــداً 
�Lــق q �ــ� 
!ــ�ء
��ــ
�ً، ا��
��ــ� �

;L�ــك A	ــ
ر >, �ــدر ھــذه ا��ر6ــ�، وأ�ــ� #�
وا���ل أن 6ـ	( ر>

�ول �;: "إن >-Lت �ظل !-ر 	��Aذب #1L ���ــك و �ــظل
ا�	�Eس >


ــ�،��F ــ� �,ل�	��ــرب ���ــ�  	-
و�ــك إ�1 اB	ــد، ھ; -Lم أ�ــك �ن 

�,ل د#وٍة وا�دة، ھ; ر
د #�د إذ#�ن، ھ; ر
ــد ���Lــ� و �ــو وھ�ــ�ً


ش و�و ��رٍة وا�ــدة &	ــل أن �ــوي ھ;-< ��Lا���2ن دا� �
�����ر 	�

ــ�، 
F	# و �ً	
�ب، �E�6ر�� ��ن ا�	!ر Kر
	ٌ� �داً، KرA رى >وق�Bا
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ــ� �م أ���ھ� أ	داً، و �م أ��1 ا�ط��L ا�; ��Aت -	ر ا�!�رع و�Aت أ����

أ>Aر 	��ط-ــ�م ا�ــذي �
س �-; ��Fــ%، 	��ـري، 	��ــ�; ا���
ـل ا�ــذي 4


�ن�ـ�ن !ــLن ا���

�Lت ا�4	�ه، 	, #G,ت، 	, ���ل، >�ط Lك ا�-

ــك Lــدأ، و  �
ــذي 4  ــل ا� �ــرة، و ذاك ا�- ــرة &ط ــ�ة &ط 
ــ�ف ا�� !ار

ــد#وك  ��A ;	أ��د ا�-ر �
�;، �ن ُ�L( >; !;ء � 4 ;ا����&�ت ا�

وازن ا�-�ل وا�6دق �5 ا����� �mوھــ�م ;< )L�"	!رى ا���د"، �ن 

�ـد ���ــك 6ـ�د&�ً، �ــ�ذا �ــ�;-�دى ا�	!ر، أ�
س وھ�ـ�ً 
ـ� أ��ـد أن 

ذاAرك Lــك، ��ــ�ذا �م ��ــ�ھ� و ھ; ط�Lــ�، و ��ــ�ذا ــدور ذAراھــ� >;

�Lك اRن، �Aُت  �Fل >��ر أ	و ا�
�س ا��د
م، �<ط1 	��!روخ و أ&طر#


�; ا���ص، وھذه���� ��ء ا���G;، �وز#�ً 	
ن Aل ا����ء �Aن ھذا 

�6راE; ا�; أظن أن #�ود د��ن �!<ل أ	و ا�
�س �ـ
�ر��; ���ـ�،

أي ���&� أن  أر	ط 	
ن ا�Bر
ن.
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


ــ% ا��ــرار، ا!ــر
تL# ت- و6ــLت أ�ــ
راً إ�1 أرض ��	�ــط� وGــّ

ــ� >; ــ�	��، و أ� ــرات ا�� ــل ا�� A ;<  ُتL-< ــ� �LF� ــ� ���ــدة 4 أ� وا�

ا�طر
ــق أ���Lــ� #�Eــداً إ�1 �ــ�ز�; �ــ�Cت ���ــ; #ن �ــر ا�و�ــ5 	�ــذه

ــراغ >; ــواء ا�� K1؟، إFــ ــ	% 	طن أ� !ــ
�	;.. أ4  ــ��LA إ�� ــرار، ! ا��

ا��رار إKواٌء &وٌي �داً، أ��ظ 	�ن >�رKـ�ٍت دو�ــ�ً، ر	�ــ� >; 
ــوم �ن

-6ــر ا��ــزن >; 1Fــ�ً و أ�ــ	ــواً و #�	ــ�ج &
�م �ــL�Cؤھن �	
ــذاً، أ�Bا

&L	;، �ن أ&ول ھــذا ا�A,م �Bــد، �ن أ�ــوه 	�LAــ� #ن ھــذه ا�ر�Lــ� إ�1

�����; 	و5G ا��رة ا��د
دة &ــرب �ــ�	AC� ،د���أرض أ	و ا�
�س ا��

;و أ�Lد ��وم #�
ــق، أ!ــ-ر 	�2رھــ�ق ا�!ــد
د، >�ــذه ا��ــرة ا���Eــ� ا�ــ

أ>!ل >
�� >; ��5 ���; �ن !راء �رة �د
دة.


ن ا���4ت ا��Lق و ا��	
ذ ا��وھوم ا�ذي أ�!1 أن 4 أراه أ	ــداً Aــ��ت	


ــ�،<�A ــدك
	!رى 	Fو	�� ا�ر&
ــق طـوف >; ذاAــر;، Aــ��ت �LAــ� أر
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

1 ��ــر أ	ــو ا�
ــ�س �!ــريL# واء 6درت ��; أو ����، ھل أد�ّ�ــ��

�ــ� ���ــ�، �ــدي رK	ــٌ��
����ز
ن �� ً���A� ��� eد#C� ،�6رارھ� ا����

ھ��LE ا4��ع 	ك 
� 	!رى، أر
دِك #�ر
ً� �ن Aل �!�#ٍر أو وا�ٍب �ن


ـ�ً، &ــد أ�ــدع ا��ـوت >,�
�� ً��
أي �وع �Aن، أر
دٍك #��ءاً �6>
�ً و 


ــ� ا���س وا�<ر
ــزة، >; ا�4�ــ�ءEدا	ــد أ�ــدع ���ــ; >; & ،%

�د�; >

ا�ــذي 
!ــAل >; ا6�4ــ��ر، ��ــد 
�ـرق 	��ــد، 
Eن 	�-ــل ا��-ر>ــ�

ا�و�
دة ا�ط�رA� 1L# �Eون ا�ز�ن، !-رت 	��ــد 	!ــرى 
�ــزق Fو	�ــ�،

>�ذ
�� ا�Lــذان 
!ــ	��ن >�ــذي ���ر	ــٍ� &د
�ــ�،  ھAــذا و	ــدون ��ــد��ت

�ف ھAـذا، �م �ـ<رب �ـ�;و&�ُت 		�	�� أ�� و �ر;، �م ���C; ���ذا 

>-��A ،;Lت �,���ــ� �ــ�دًة و&و
ــ�، �,�( ���ر	ــٍ� أAــFر ���ــ� �,�َ(

-د ��Lظــِ� و6ــ�ل، وGــ-ُت ا��ــرة ���	ــ�ً، ر	�ــ� �م أردھــ� أن� 1Fأ�


قG��	 ب، !-رت

�	ض 	ور Kر t;< �� لA ن�A ،����
�1 �5 ر>	


% �!<ل ا����ر، >Aرت 	!ــراء>; 6دري، 	��رK	� >; ا��روب إ�1 
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

Aل ا��ــرار و �ط
��ــ� !ــظ�
� 6ــ<
رة، �Aت أر
ــد ا��ــروب �Aن Aــل

ا��وا>ذ و اB	واب ��Aت �و6دة أ���;، 	!رى �ــك أزار Fو	�ــ� 	��ــل

-رف �� أ#��
%، ھل ر
د أن ــرك �; >ر6ــً� ��Lــروب ���CA د و
!د


د ا�Bر #L;، 	ــرز ا���ــد و �ــ�ل ا�Fــوب >ــوق ا���ــد،�-��ن >; أم 


ق،�� أ!ــ	% 	�!ــب #ــ�Eت را��A ،ر�
�رج �ن أطرا>�� 
��و�� و 

;< ً�E
طو&ت �6ري 	��ذ
��، !ــ-رت 	�و��ــ�، �م أAن أ#ــ�; ��ــ� !ــ

ھذه ا��Lظ�، �م 
Aن ��4; و �ر
�; �-ـ�1 	����ــ	� ��ـ�، �Aت ��ـرد

�ــ�، Aــ�ن Bي��

���Lــ� &ــرب ر> ;ر�ل &رر أن 4 
�ـّزَن ا��ــرة ا�ــ

;��Cــ�، �ــ �Lــ�ء >; دا� 
ــوة ا�-� �ــك ا� Lــ
ر  F
ــل �LF; أن  -�
!ــ�ص 

��1 ا���س �-ــ% �ــ1 �ــو �م 
-�	ــك	و&���: أ�م 
Fرك ا�ذ�Aء 
و��ً و 

ــرأت & ،;ــ Lــ�ر ر� A<ــرأت أ ــ� & ��CA 1، وL	 تL& ،ــ�ر�;؟ ــLA% ا�� !

�م ��
-ــ�ً، �مL
��ـط أ����ــ;، و ـ�	-ت: ��ــد �B ;ـ�L��ذاAــر;، �م 


ــ�، أرد�م >; >را!ــ;، �ــدي�>L� ــ� �ــ�درةL�# ر >�م

Aو�و 	��-دد ا�A	ـ
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

رK	� !د
دة 	�م و �� ��-ــ�; #��م �ــوى �ــو>; ا4��ــ�#;، ر	�ــ� 4

1 ��وى ا�و#; ا��A>; ��ذه ا�����، و �ــ1 �ــوL# -ض ���م	ون ا�A


6ــ�ت أ�ت #نL< ت �%: "أ�ـذت أ�ــ� �ـ� أردتL�ھ����; 	A,م &��; �


ــ% و أ�ــ� أ�ــزع�
# ;< ��E�Lك ا��ظرة ا�	 ;�AB ت�A ،"ك ھذه<���


� ا�روح و ا�ذاAرة �ن ��ده و أ�و
�� >; ��ــدي، -ــ�ل 
ــ� أ��ــد��	

1L# ;ــد��	ــك، 	ــ� ELأر
د أن أ!-ر 	�زد��م ا���ر >; 	ط�;، أر
ــده ��

Aل �� >��; �ن &	ــل ���م، و �ـ� >ـ��; �ن أ
ـ�م ھ�ـ�، أر
ــد أن أ!ـرب

وأ!رب و4 أروي.

ط�رد  ظ��L ا���رب أ����ـ� و �Aت أ�ـ� أ�ـLم �ٌ
>; ا��6راء ��Aت ظ	

��&; �Lر
( وراءھــ�، >; ا�	دا
ــ� Aــ�ن ھــذا ا��!ــ�د ھــو �ــ� 
<ر
ــ�; Fم

ــ�، ا��Gــرُت ��
أ6	( �� 
<ر
�; ھو ا�وازي �-�� و F	�ت ا����>� 	

Aل 6ور ا����ء أ����� 	, ��ل، �ررُت ���ن وا�دة وا�دة &	ــل أن
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

أKــرق >; ا�!ــ-ر ا�Bــود #1L ا���ــدات ا�	
Gــ�ء و ذاك ا���ــد ا�ــذي


,�ق 6دري و >�;، >�ذ
��، أ�6	5ُ 
د
��، ذاك ا��دوء ا�ذي 
�طف

ــ�ء 
ــزج ا��
ز �ــون و ھ;  
ــق ا�- ــ�دئ، أ� ــ�س، ذاك ا�طــ
ران ا�� ��Bا


�ت 	����س،  Lك ا2	��
� ا��6د�� إ�1 �د ا����ر ا��Lق، ذ�كG�
	��ر

�; �ن Aل اBوھ�م، ا��	
ــُذ 4 �-6ــُرھ� �ن ا�-�ب 	ــل �ن
�ا�-ري ا��


طر�
% &	ل أن L# ��ّA �� 1إ� ���� #ود
�� ،��
����	 �ELاBر��م ا���


�ــ� أوھــ�م ا��د�
ــ�، 
ــوم Aــ��ت ا�ــ	راري �وط��ــ� و �ــوطن أروا��ــ�L#

�ــ�ً �-ــرف
ا��<6	� اRن 	���ــدران و اB&�ــ�ل و اB	ــواب، أد�Lــ% #�

ــ�Eك 
�ق 6رف، Aن أ�ت و ���A ً���C-ل ا!� t;ود إ�-� %Lا��دى، أد�


دو ا�و�ش، أ��Aھذا �5 أ� ;وا�داً �و�داً >; �Gر;، أ�م �-��L �د

ــذاءة 
ذھب >; ا�<
�ب، أ�Aل 	 ;L�4 أر
د �د�ك، أ�Aل #6ر ا��	
ذ >-


ن >; ا��ــدى، أ�ــ�ا��Lــظ و رّ&ــ� ا��ــوى، أ�Aــل 
ــ� ذا ا�-
ــ�
ن ا���ــ�>ر

�ــرع، أ�Aــلو&ــف، أ�Aــل 4 �ل، أ�Aل 4 A

ن � %LA ٌل �ذه��ا�

١٤٢



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


ن ا�6دى، ��Aت ا��رار >;	 5
G ��Aر	��، دو���، 4 Aك، ا
�A�


ل ���ــ� ا��	
ــذ و4 
و&ــف، و�
xL ا�وا�دة وراء ا�Bرى و � ;
أ&	

ــ�رة >; 6ــدرھ� و %��-�Aن ا�Aْ�ُُر ا�Lذ
ذ 
�Aن �ن �	
�; >Cط��ء ا!ــ

��ط ا���س، ���ــون #��ــ�ً �ن�رة 	�,��� �	
��� و �رة 	��و&ف �4


ن �LF; #ن أرٍض >
�ــ� 
ــر&ص�Eـ�
%، ���ــون #��ـ�ً �ن �ـؤال ا�ا�

�; ا�6ـ<
ر >ـوق
ا���ر، ا�
وم أL6ُِ�� أ�رُع �ن ا��وت ا�ذي �K>ل ر>

4 ;A� ُت أ��ھــد�A ُم وLـ��
�ب، أ�رع ُ�ن ��ظ� �دم، �Aن ��دھ� A

أ&�ز >; ا��راغ �ــ1 �ــ�	�; إ�1 اB#�ــ�ق ظ�Lــ� !ــد
دة >�ظــرُت >;


�� �رًة أ�ــ
رة &	ــل أن ��ــوي �-ــ�ً إ�1 �ــ� 
!ــ	% ا��ــوت و ا�ظــ�ر�
#

ا�Gوء #1L ��>� أ�ل.
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

���ء

ــCة �� ظ�رت >�
��، 6د
د �
و�
ن �6د�	!رى >; ا��د
�� >; ز
�رة 

�ــدث �-; �ــؤ�راً، 4 ا�ــم ��ــذه ;�ــ� �Fــل Aــل اB!ــ
�ء ا�ــ�
� ;<

�� و4 أ#ــرف أي �-Lو�ــ�ت #��ــ�، و4 أ#ــرف �ــ	ب  ا��ــ�ء
ا�6ــد

	!رى #�دھ� �
و�
ن أو �F,F، و 	����Fء ھذا ا��Gول ا�دا�L; ��-ر>ــ�

�� ا��د
ــدة Aــ��ت �
ــ�; �ــ5 	!ــرى ھ�دEــ�
أي !ــ;ء #ن Lــك ا�6ــد


ــ�ة ��Aــك LACــ%�L� روريG ط-�م ا��-طر��	% 	ة �-��  أ!�

�، ا���>L�


ــ�ت�A	 ــ�>�ٍتGر إ	1 #وا	L%، ذات ا�ط	ق 	���Aٍت !	 ً�G
-�ً أ���


م >; ا��Lب،�ــ�ن ا�� �Bــ� و ا ــرارة ا���ر& ــرى ا�� ــ�، 	! ــ� ��ر> L
L&

�� و >; #���L و >; ا��راش أ
Gــ�ً، ــزداد ��ــ�4ً�
� ;< ً��Eل دا�ر


�د و 	�-ل ا����ر ��وح ا�!<ف، أ	�!ــر �ــراً و ��ــذ >ــرة	�-ل ا#4

دروس ا���ت، أر
د أن أ�!; #1L ا��6L6ل 	
ــدي L�Bــق 6ــورة 4
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

!�و��� �د>و�� �ت K	�رA

ل #�ر
�، ر	�� 	-د &رون F�� ،���� 1��

�

�ن ر>5 أKطA ر>ون أي ��ٍد أّر&�; وأي-
و راب ھذه اBرض، و 

!�ف ا��د
دA4 ءات�F�ا�,و#; �دي >����ر �
ل ا��
�4ت و�
ل ا�4

!ــ�ف ��ــ�لA1 اL# ــت !ــ�وٌر ��سG� ،د ا��ز�ن�
>; أ��Aن ا#4


ــ�ن ا��ت إ�1 	ــ�ب�Bــ�، >; �-ظم ا��
ا�	ــوح 	��	�ــ
ط ا�-ــ�دي >; �


� ��Gــرة،E��F�ــدث �-;، ��ردا�ــ� ا�4ــKر>ــ; B�ــدھ� #�ر
ــ� 

�ول 	% >; ا���زل �-ظم ا�و&ت�Lب ا�-ري ا��-�د ا�ذي ط
5 أن �

�ــ-ر �,ل 	Gــ-� د&ــ�Eق >��Cــ1 �ــ� ��ظــ% ���ــ�، �م Aنإ�1 �ــ�ر 

��ل �ن طLب �� ر
د �راراً و Aراراً و ���CA �و�ودة >; ز�ن Kــ
ر


ـ�م FAـ
راً،Bھـذه ا ��
ھذا ا�ز�ن و >; 	
�E 4 �-ر>�� >; 	,د��، أ>Aر >

���؟ أ!ــ-ر 	ــو�زة �ــوف �ن ا�4�ــ��
ن، ھــذا
��،أم 6ــد�
ھــل 6ــد

G-�; ا����4; ا�	�
ط ا�ذي 4 أ	وح 	% �Bد.
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


ــ� إ�Aــ�ل �
ــ�ل ��ــدي Kــ
ر �	ــور و ��CAــ���A!ــرى إ�	أ#ــ�دت �; 


ن ا�ط	
-ــ� >; ���ــ; >ــد>�ت ا�6ــور
�ــد !ــرا ;أزا�ت ا�!واEب ا�

�رق ھذا ا��Lم ا�ذي &ــ�رب ا���ــ�ء، �Aت أ�	رھــ� 		-ض �ن ا�6ــور�


ــ�م انBــف >; أي �ن ا�
ــ�، �م �A� 6ـ�5 ���ــ��م و 	>; رأ�; >

�Gــ; >; ���ھــل ���ــ; و ���ــ�� إ�1 أAــFر اB!ــ
�ء &	�ــ�ً و إ
,�ــ�ً

�ــذاAر��، �ــد
�� �ـرأة ا�!ـ�
د ا��ـ�Eر إ�1 ��ــ% و ھـو 
-Lم ��ـ	��ً 	ـ%،

ــ; 
�	�� �ن ُ
-وض و �
رك >; ���K أن ;A2درا ً���
أ!-ر 	��-�ز أ�

;< 1�د	� 
6-ب ا�����E، د�Lت 	!ــرى >; Aــل !ـ;ء >; �
ــ�; �ـ

�ــ� أ6ــ<ر

ــ�، 	ــدت �LAــ� زو�
ــ� أو �	
	ــ� أو�ــ1 ر>�L-ا� ;�!�ط�

�ــده، ھ;��ــ�1 أن 
ر ��� أ#ر>% >; ���; #���، ھ; �� 4 FA	 ً����

ــ�، A	ت �	A ــك 
ؤ�� ;ــ ــ� ا� �
�ــ�راً، ھ; ا�� ــ% �� �L-ــ�1 أن  �ــ�  �


ن 4 �Aــ�ن #ن ا	Aــ�ر ا�ــز�ن
�ــ� ا�Lــ�
ا��Gــطر، وA	ت ا����
ــ� �-

ا����ب دا�ــل ز�ن آ�ــر، ھ; >Gــو�; ا��ــ��ر 
ــرواد�; �ن دا�ــل
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ــ� ��د أ�1F، ھ; د
��� 	��LAC إن ا��-ت �-;،أ!-ر 	�C; أ�ط
5 إ&��

طــرق 	ــ�	; اRن، Aــ�ن �Gــور �
ــ�ل 	!ــرى >; 1F5 أي أ�ــ� �&,#


�-�L; �ر	ط�ً 	�طوط ا��
�ة ا���
ــ�، 		-ــدي ا�ر�ــزي Aر�ــل، ;���


�ــ�ً >; �GــورFA نAم أ� ،;Kــوره ا�طــ�G�	 ،%�
FA�ر
د ا��-�1، 		

أ�1F �ن &	ل ��A أAون و أ�� �-��.


Lــ� ــوھ�ت أنL& ;ــوا�F� ،;ــ�ب �ــ�ز�	ھذا 6وت طرق  ;��
&�ط5 ھذ

أ�1F �ر�ت �ن �
��; و و&�ت #1L ا�	�ب، ھل ���Cذ �ــ� !ــ-رت 	ــ%،

ــ���; ــدت إ�1 إ�1 # ــ��ء" >- ــ� ا�-م "� ــ��ت ا	� A ــ�ب ــد�� >�ت ا�	 �#

 o ;-&ا�وا

";LG� o أھ,ً ���ء"

"ھل 	!رى ھ��؟"

; إK 4داً ���ءاً"C"4 ھ; >; ز
�رة >; ا��د
�� و �ن 
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	� (أ���)

�ر
	ــ% ��Lــرة اBو�1 5
"����ً .. أر
دك أ�ت >�ط، ھل �د
ك �	
ذ أ�ط

";�
� ;<

ً�
E��Fا	��ت �طLب �ـ��ء وا��ـرار و��
�ـ� و ���Aـ� �ـ�-ل أ�ـراً ا�ـ

���6ً و �
س ��ر !رب �Aٍس �ن ا��	
ذ، 	5G د&�Eق و �Aــ� >; و�ــط

�ن #طر و &Lــق وKر>� ا��Lوس #1L ا�ط�و�� ا���د
رة �!رب ��راً 

ا�ظ�ر.


ف ا��Lب و�% ���ء �ن �ظLٍم إ�1 �ور، 	
ن Kزوة ا�4ــط,ع و أولA

ــد، �م -	 %Aر 4 أدر
>
� و اRن ��Fا� ��ز
�رة ���>� دھٍر، و 	
ن ز
�ر

�6�� زواج #�LE;، 6ــ�رت ;< ���
��م ��ن �رق �-د رKب 	��4

ــذي &�دھــ� إ�1 ��م �-��� أFAر، ���ء !-ر 	-داوة ا��Aر ا��4�	 ��	Kر

ــ�
ن �ن إ�و�ــ� و ھ; Fا��رب ��رت ا ��ھذه ا���ل، ���ء ا�; ط��

5

ش و �ن �ـط�L� ���E�#د�ظر 	ـ���Lق إ�1 و�ــد
�� ا�ــذ
ن �ــ
م ا�ـ

إ	-�د ھـذا ا�Bـر #���ــ� أAـFر ��ـ� �ـ�و�ت، >; 6ـ	�ح 
ـوم #ـ�دي 	,
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	� (أ���)

ــد�Aن �!ــراء 	-ض ��ــ� إ�1 ا�
�,�( �Fــل �-ظم أ
���ــ� و ھ; >; طر

ــ� �
دور > ��ا����
�ت �Aن ا���ر ا�<�; "#�6م" و ھو ��زح �ن ��ط

اRن �روب ط���ـ� 
�ـدث �ـ5 6ـ��ب ا�ــد�Aن ا���ـ
ر ا�ــذي ـؤم �ـ%

�ــول �ــ%:
��ر% ا�	�
ط� �� 
�د ر��% و ور�ــق أو4ده، Aــ�ن #6ــ�م 

"��ن ھ�� 	�
ر، أ�وا��ــ� �-�ــ� و أ�م ــدا>-ون #�ــ�"، Aــ�ن ��د
Fــ% 	-ــد

�ــ�ر ط��Eـ� ھــذا ا�ــ��ر
ض، و !-رت �ـ��ء 	��<Gــب و ا�>	 ;�Eط�

ــ%   �ــ�وا أ
Gــ�ً�&	ل أن -���L �!�ھد ا��رب ا�
و�
ــ� أن >�ــراء ��ط

�ـــد أن�ـــواء >; طـــرف ا��ـــدا>-
ن >; ا��
ش أو >; طـــرف �ن ا#


ــ� 	
��ــ� ھــذا ا�ــ��ر 
�ــرح و�E!ــ-�رات ط�	ر ا��ــ�ل 

> %ط�#��	

5
�ت 	<�Gً �ن �د
ث #�6م &��ت 		���ً، ���ء ا�; ا�
Lرح �راً ط�


ــ�، �م 
�ر
ب و�د
�� إ�1 أ���� 5
ط� ;A� ���ھ; وزو %AL��-ظم �� 

ــ� �ن أ�ــل !ــ�ص �Fــل #6ــ�م، ا��Lب ����ــ� >�ــCة �ن ــرد أن 
�و 

ا�وط�
ــ� ا��	ــ��u 	�ــ� إ�1 رد ا��-ــل ا�طــ��E; و6ــو4ً 2دراك ا�وا&ــ5 و
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	� (أ���)

ــرة ــ%، >; > ــوى د� ــك � L�
ــك و �ن 4  L�
ــ�س ا�6ــراع 	
ن �ن  أ�

ب أ�� و ا6د&�E; >; �وا&ــ5 ا�4ــر�ت وA5 �� أ	���&��G ھذا 	دأت 

�وا&5 ا�وا6ل ا4���#;، رأت أن ا�Bور �را	طــ� �ن زوا��ـ� إ�1

ر�
ــل و�ــد
�� &�ــراً #��ــ�، و �Aن 
�ظــر �ن �,ل ز�ــ�ج 	ــ% !ــ�وق

ــدار 
ر ��ن 
6طدم �ظره 	�FA	 لG<1 أ�	
رة ا�رؤ
� �!وھ� �Aن FA

;E��F��ري 4 �وا>ذ >
%، ���ء ا�ذي 	دا و���� ا�
وم �!-�ً 	���ٍل ا�ــ

أت �!رب ��راً، أت �-6ر ا���ر ا��راAم >; ��دھ� �ــ1 >ــ�ض

ــد 4 
ــو أن �ــ1 ا�و� ــ�1 � �ــ�  �ــ�، أت �6ــرخ >; ��ط ����#ن ا�

�ر >; ا��
�ة، أرادت �6و�� أن 
�رج�
� %���

6رخ �ط��	�ً 	�� 

�� ا���دة �ن #	ٍث إ�1 أ�ر.�

�ً و 
!	��� و �و ��رة وا�دة >; ��
��

�Aن ا��	
ــذ 
�ــري >; ��ــدھ� �Fــل ا��ــم، و 	ــدل أن ُ
�ــرج ���ــ� ذاك

ا��رر ا�ــذي Aـ��ت ـراه >; اB#ـراس >
��ـرط ا��ـ�س >; ا�ـر&ص و

;
ره، أ�رج >�Eض �ز��ــ� و د�-�ــ� ا�ــFC�ع  و -زوه ����	 �A	ا�د
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	� (أ���)


ن، 	ــدأت ا�ــد�وع ���ــرL	ــ����Aت <��	�� ��ــذ ��Lــ�� #1L ا�ط�و�ــ� �

:;��C� ر ��6ءاً وFAن أ
�
&طراٍت �	�#دة، �ظرت إ�; 	-

ــ�رًة أ�ت Kــ
رت ،�	

رة �و�ك، ���&�G وKرFA ن أ�ت؟، إ!�#�ت�"

�; �Bــد�ا���Eك ا��ذھ	;، و �رًة ��Lد، Fم �-�رٌض، و 	-ــدھ� أ�ت 


�، أو �د
ك !�ص ��>ذ 
ؤ�ن �ك Kطــ�ءاً &و
ــ�ً ��!ــ�طك،��Bزة ا��Bا


� FAــ
رة، >�!ــٌل...، أو6ــ�ٌف FAــ
رة أ�ــرىEــٌق، �ــك #,&ــ�ت ��ــ���<

أ��-�� &	ل ا��رب و 	-دھ�، �ن أ�ت >-,ً 
� أ��د"

"ھل ذAر
ن �ود؟"

"�-م أذAره"

"ھل 
�دث ا���س >; ا���ط�� #�%؟"

�

�ً و ھذا أ�ر Kر
ب 	-د أن �Aن �د
ث ا��رE��� رهAون ذ	��
"4 ھم 

"%
ا�داEم و !�% وا�ب >; Aل ��Aن 
م ذAره >

١٥١



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

% ��ن &�ره، >; ا�	دا
� ظن أن Kر
�ــ% وا�ــد�
�م 	طر"�ود 
� ���ء ا�

!ف 	و#
ــ% رKم 6ــ<ر �ــ�% و&�ــ� أن ا��Gــ
� أAــ	ر �نAم اF ،ب�
ز


� ��ط�� 	��L�AC، �طم ��Fل ا��
دةG& ;ل، ھ���رد وا�د ���ر ا�-

�ـ�م ��ن آذوهو أ�رق ا����م �
و�5 ر�ز
ــ�ً داEــرة ا4�ــ�م و داEـرة ا�4

!ــف �ــودAد ا-	 ��

�ل ��L� ،%�L% ا�	ريء ا�6<
ر، >Kر ا	راً #
FA


L% ���م، �ذ�ك �ــ�ت �ــدا>-�ًLK ;�!

ر �A>; و أ�% �م ُK م��أن ھذا ا�4

#ن أرG%، #ن #
ون ز
�ب، و #ن زو���"

و&ف ا�د�5 >; #
�; ���ء و 	دأ 
�ــول و���ــ� إ�1 ا4ھ�ــ�م 	Gــ
�ٍع

آ�ر �د
ــد، �ــدت 
ــدھ� ��طــ5 ا��ــ�ح أ����ــ�، �ــ�و�ت 	-Gــ�ً ���ــ� �ــ5

ر!��ت 6<
رة �ن ا��	
ذ &	ــل أن �ــ��C; #ن ھــذا ا��ــواب ا�<ــر
ب و

.;L# %ا�ذي �م ��م ار	�ط% 	�ؤا�% ا�ذي طر�


ن و �-داء، ا�
وم 4 
�ــط
-ون���ون �ود ��Aوا �ر!

ن ��Aوا �"

!ــف أن ا�Gــ�
ر ا�	!ــري 4 
�ــوت 	�ــ�و��A� ــد أن
ا��دث #�%، �

١٥٢



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

%	
Lوھ�م، �وٌد �!; إ�1 6ــBد و ا�1 �دى �ن ��ق إ����
% >; ا���


ــ�راً و �
س
ــ� �ــ��ء، �!ــ1 >; درب ا4Rم، 6ــ-د إ�1 �!ــ	% ا�


�ً �Aن E�Fراً��

�ً و ,#	�ً، �ود �م 
Aن �AذااGطراراً، إ
����ً و �
س 

�ــوم ا��ــ�س ھ�ــ� 	6ــو
ره �Aــ�رق

ــ�ً، >; ا�	دا
ــ� �ن ا��ــ�ل أن �
��

!ر
ر، ا�
وم ھــو !ــ�
د دا>ــ5 #ن و�ــودھم، �ــ�ت �ن أ��Lم، �ن أ�ــل

-وا�أو4دھم، �ن أ�ــل أن 
ر&6ــوا >; ا���,ت، و �ن أ�ــل أن 
�ــ

�ــد # 1L	G-ــ�م ا�	-ض!، �ن أ�ــل أن 
�ــ�روا >; !ــم 	-Gــ�م���	

ــ% �ن أ�ــل �ن !ــرده و آذاه و اGــ�ده و�
ا�	-ض!، �ــود Gــ�1 	�


�ــ� و آ�رھــ� أ�ــ% ���ــون، �ــذ�ك 
6ــ�ت	�
% Aل ا�6ــ��ت ا�L# قLأط


ــ�ً و أن 4 -ــود ذAــراهLA ــوه��
ا���
ــ5، ا�Bــ�ل #G 1Lــ��Eرھم أن 

!ــ-رھم 	�ــ� ھم >
ــ% �ن Gـ��k و #�ـز، 4 
�ــ��( ا��ــ�س �ن 
-Aس�

6ور�م أو �ن 
��وزھم >; ا����>� >
�A!ــف #�ــزھم أ�ــ�م ذوا�م،

إن �م 
��Lوا >; ذ�ك �
�ول �ود إ�1 &د
س أو إ�%"

١٥٣



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

"�

�ت ا�	!ر ا�
و��A� ;< ; >-ل ا���وات	ر>�"�-م إ�% 4 

�رت
ن ��ذا 
�-ل ا���م ا�	!ري �5 !ظ
� ا�ر&ت ���% و ا�ــ�L-"أ


���ــر >
�Aن �ن إ�را��ــ�، >ــrن #�ــز� )
�
ط�� 	ــ���
�ب و L

%؟ <

�وم
�رك،  4 ;A ��	 ط
�
 ;��& ;��� V
��	 ���
L>�وم 	
#ن ذ�ك 

�ـذ 	ــ�&; أ�زاEـ%،�
ُ ;A� ــررھ�G ــ�نA ن ��دد ���ــ��A� ;< ��Eوا��	

)
ھAذا ��-ل ��ن ا�	!ر �5 !ظ
� �Fل �ود، �6�م اRن ھو ��ــ5 &

�و�ون أ�ــ% �
س 	!ــراً
��و��م، >rن �م 
��Lــون >; ��ظــ% �ن دا��Lم �ــ

�و�ون أ�ـ% �ــد#وم �ن &ـوة
��LFم، >-ل �ــ�4 
�ـط
-ون أن 
�-Lـوا، �ـ


�، �د
% ا���Fء �ن !;ء ��ر�; و �
س 	!ر
�ً ��LFم >
Aو�وا�>L� ذة<��

ــ� أ�ــ�م ��
ــ� و ھز �طــ��	
ن 	�-ــل �ــ� >-ــل، ��ــوي ��ن ا�	!ــر #�ر�


ــ� ا�ــزاء�
ر�� 	ــCن �<�Lــ% 	!ــ;ء &��ــ; و ���-ــ% �ن ا��ــدد إ�1 	�G


!ــ	��� و 4 ;A� �
�>L� دة

د إ��; 	دو >Aرة �
C�����، &د
س �د#وم 	

١٥٤



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


Aــون >-Lــ% �
س ���ــو	�ً �ــ% 	ــل �<ــ
ره ا��ــواري ا���Gــر دو�ــ�ً ;A�

"���ذ�� �ن ورط�� أ�� ذا�
�

-د #ن ���� �ــود و إن �م أ6ــل ��ــ�و و 6ــ��ء رو�ــ%،	; �م ���"

ــ% �ــود 
��ً أ�; ر	�� أد>5 ا��Fن ا�ذي د>-�
أ�دث #ن أ�را��G و أ#Lم 


�راً، �ذ�ك �ن أ6	( &د
��ً >��C �6ف ط�ھر 
� ���ء و&�راً و �
س ا�

ــردد >; 
ــ� �ــود >Lم  ــز�ن أ� ــ� ز�ت أراوغ ا� � ;�B ;ــ��
�6ــف �

ــل و �ــو أراد ���Gــ�L ا�- ــ% و إ�1 ا��ــد اB&6ــ1 و� 
ــذھ�ب إ�1 ��� ا�

ا���طق ��Aن �5 ز
�ب اRن، Aل ا4����ت �; ــد>-�� &ــوة >Gــو��م و

&وة ر>Gــ�م Bي �ــرد #1L وا&-�م و 	�ــ� أ�; �م أرا�ــ5 �ن �ــوا&�;


ــ� �6ــر>�;، أ�ــ� �Fــ�ٌل آ�ــر �ن��� �

�ب أن 
Aون �; &وة أرGــ<

�و&5 ��Lف 
�G( #�زھم، �ذ�ك أ>�م Aرھ�م �; و 4 أ#ــ	ر أن ھــذا


ــ; و ھــذا 
ز
ــد إ����ــ�م	 ;< Cــ�Aــوٌع !�6ــ;، أ�Gــره ھــو �وAا�


ش �-%"�-
% ا�L# 6-ب
	���طر، ا���2ن 
�6ف ا����ول  �Aطر 

١٥٥



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

"ا����ء 
� 	!رى >; �
ــ�; �LAــ� و #�ــري اRن &ــد �ــ�وز ا����ــ
ن

�F,F، آ�رھم 	!رى، أ#Lم أن ھــذا >Gــو�ك، 	!ــرى 	���د
ــد، 	!ــرى

ــ�ج ا�	!ــر إ�1�
زو�;، ر	�ــ� 4 و�ــد أوراق F	ت ھــذا ا�Bــر، 4 

وا زوا��م، ر	�� ا�-Aس ھو ا�6ــ�
(، دون أوراق �ــ
Aون	F
أوراق �

”..�

� و أFAر إ�����زوا��م اFAر �6ً� و أFAر ��ط


د ذ�ــك، اBوراق �
س ��ــ�AC 5
�	ر�; 
� أ��د، أ�� �
ر �ن أ�ط 4"

�-�1، أ�Aل �د
Fك 
� ا	ن #�;"


� ا���	�� �Aن 	,و
ن ���Lـ�، #�ـد�� 4 ��ـط
5 ��نG�"ھ; ذات ا�


�ــ� �Gــو#�� ��Lظم ا4��ــ�#;
ــ� ��
�ا�	!ــر أن �-
ش إ��ــ��
�� ا��

ــ� �-; 
� ا����ت إ�1 ا�4ر
ن، ا�
وم أ�ت ھ�4�� ا�ذ�

� ��ول ����ا�

�; و��6ك ا���دي 
� ���ء �واء �Aن 
-ــرف!

ر��، �ن K و4 أ�د

ــ
�ء �ول #�; و #�ك أ!
����% 	�ذا ا�Bر أو 
��ل �ن ا#4راف 	% �

ــو و 4 ���� ھ�

ل أ�وراً أ�رى �

ل �وار�� ھذا و ��

رة، �ن FA

١٥٦



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

،�
���� ��ن، ��ت أ��; أن �
���ـ� ا�	!ــري 
ـذھب إ�1 أ�ـ�Aن &6ـ��

��ھك، �Aن #	ر ا#را>; 	% أرك �-�L; >ر�6 %-�� 5
ر	�� 4 أ�ط


ل 	ل �� ��-ل 
ــ� �ــ��ء، و ا�
ــوم أرا�; أ!ــرب��را&	%، ��ن 4 �� �

��ــ� �ــز�ٍن، Aــٌل 
�ــ
ر
�; و طر
��ط5 طــر �ً�
�-ك ��راً، و أرى ر>

ــ
راً FA أو ,
L& ء، &د ��!; >; طرق وا�ــدة��� �
إ�1 �6
ره ا���ص 

; و&ت ذ�ك"C
�% ا���وم �
ن 
رق Aل ��� >; طر�
�Aن �


ن #ن Aل ھذا 
� ���ء، ھذه ا�طرق 4 #ودة ����، �م 
�ر �ن�C� ���"

&	Lك أ�د >
�� و #�د"

" و�ن &�ل �ك أ�; أر
د أن أ#ــود، ر	�ــ� �ن أ�ــرؤ #1L ا�ــذھ�ب 	-
ــداً

و#ب �و>;...”�

ر �ن أي FA	 1 �ن ا�-�ر أ6<ر�	�داً، �� 

"ھل -Lم؟"

��ص"��KCدر ھذه ا�د�
� و أ�� �م أ#رف �ن أ�� >-,oً ھل ــؤ�ن 	ــ��


� أ��د؟"

١٥٧



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ــ� �

�ل >�Bا %L&�� �
�د 	و�ود �وع �ن ا�ذاAرة ا���-"4 ..، ر	�� أ#

�ــل ھـذه ا��-Lو�ــ�ت، �Aن أFــق أن ا�-Lم �
A!ــف�
ف A مL#4 أ ،���
	

	رو�ــ% #�ــد�� !ــ�ھدون���ص 
ــ�م، ا�Bــوم �ن ا
ا���ــ�ب #��ــ� >; 

ا�د#�ء ا�زاء �ن ھذه ا�ذاAرة ا���-
ـ�، أ#Lم أن ھ�ـ�ك !ـواھد FAـ
رة

��G<ر
 ً�
�
�	Lو��� 	!Aل د
�;، ا�	-ض ا���Lف #�Aم دوارة، أ�م �

"����-�� #�د اBط��ل ا�ذ
ن 
�دFون #ن ذاAرة ��	
و 

4 ،;��ص 
ــ� أ��ــد، ا�ظــر إ�1 �ــ��"أرKب >; أن 
Aــون ھ�ــ�ك 

Lــ�; �-�و
ــ��
�ــ�; و��
أ�ط
5 &	ول أن q  &د ر�A; ��ــذا ا����ــ5 

ــ% أ�ت L-�دون أن 
Aون �دي >رص أ�رى، أ�� 4 أ�ط
5 أن أ>-ل �ــ� 

�ــدا��، أ�ــ� �ــ�ز�ت أ!ــ-ر
� أ��د، أ�ت �ــررت �ــ1 �ن إ
���ــك 	�-

��، ھل ذAر "#
�1" >; ا���زل ا���ــ�ور�L� ;Lك ا��وة ا�-ظ
�� ا�	

1L# 1�ت و �م أ�ــرؤ �ــ����ز�Aم، ھذا ا�!�ب ا�ــذي أ�		ــ% �ــ1 ا�

��ت �ظره،��ن إ�ــ�ث اBر
ــ�ف ���ــل ا��ــ�ون �ت �Lود�ــ�، �ــذ�ك 4

١٥٨



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

%L
���ن ���ر&�� و4 ھ; �-ل، >; Aل �رة ا&رب زو�; ��; �Aت أ

��ب ا��Gــ�ره >; ذاAــر;، Aــ�ن ھــذا ا�Bــر 5
�-;، �م أAن أ�ط

�ــ�A ;� 5ت أظن أ��ــ� �	
�ــ�; و 
�-Lــ�; أ!ــ-ر 	��-ــ�ر، أي �6ــ��



�� ��ــوء ���ــ; ھــذا، �Aت أ�ــ�ف #1L أو4دي أن 
6ــ
	�م �Aــروهٌ�

-ــ��; ;�ل !ــ
) ا��ر
ــ� #ن �ــ��; ا�ــ
1 �
��; ھذا، أ�م L# ;� ً�	��#


-ـ�&ب q و�ـون أن�

-�&	��، أ�
���ً Aـ��وا  q ن �رض ا��رط�ن أن�

اBو4د �
�رق &Lوب ذو
�م، 6ّد&ُت Aل ھذا 
ـ� أ��ــد، 6ــد&% &	ــل أن

أ&ــرأ FAــ
راً >; �ــ�وات ا��ــرب، >; Aــل �ــرة #�!ــر�; >
�ــ� �ــ-
د و


Lت #
��A ;-� 1ن رھــ�ب >�ــد أو4دي 
�ــول �
ــ�; إ�1 ��ــون،�

ھل -Lم &�وة ��ظ�ت ا��Lــق إ�1 أن 
-ــودوا �ــ���
ن إ�1 �ــ�ز�;، أ�ــ�م


�; و >; ��ري، ا�
وم أ�� أ��ر �ن ���ـ; �ن ذاك ا�Bـ�ن ا�زاEـف#

1
ن 
6ــ	�ون �ـو�;، و AــCن e;LA ا��ــدرة �ـ
ؤ�ل أذ
ـ� اBو4د �ــ�

ــو&ت و ــ�ء �Aت >; ذاك ا� �
�ر�وا �ن ا�	
ت 	-
داً #ن #
��ي، أي ��

١٥٩



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


ت #1L ھذه ا����� ��وات طو
Lــ��	 ،;�
ف �م أ>Aر آ�ذاك 	!Aل ��طA

�

�ــ� ا�6ــ	����L� ــ�ع ��ــوي�&	ــل أن أ-ــرف #1L زو�ــ% و >; ا�

ــ%، 
�� 	��	�Aء ��A; ��� #ن ا�و�ش ا���;ء ا�ذي زو�Aا���رت ا���

#ن �ــ��%، #ن �ظرــ% ا��ــ
��L�  �Eــ�ء #�و�ــ�ً، #ن أ���ظــ% ا���ر�ــ�

��ن، ��ذ Lك ا�ز
�رة ا�6	��
� >�رق #
�ــ1 >را!ــ;، �Aن !ــ
�Eً �ــ��	

�طم >; رو�;، �و زو�% و&�� �ظ��ت أ�; أ�-د إ����� #1L و�ــ%

;L��� �<ــ�Gـ% إ�Lت �ط�	6ـB %ـاBرض، ا�
وم أدرك أ�; �و زو�

&L	��A� ًوراً 4 
�Aن ر�
�%، ھل Aــ��ت �ــ��; ووا�ــدي ���ـ�ن 	!ــCن

زو
�; �ن �-
د؟، ر	�� �و #!ــت �ــ�ر	; 
ــ� أ��ــد، Lــك ا��ــ�رب


�� ا��<�درة و �ّ�ل 	-ض ا����Eر ���ــ� Aــ��ت �ؤ��ــ�< 5
ط� ;ا�

�1 أھــون �ن	��L و ��Aن ��� �-�1، ��ــ�رة �ر	ــ� �� ;�
���Aت �

���رة ا�-�ر LA%، �ـو #!ــت �ر	ـ; ا���ـد
� وا�رو�
ــ� �ـ5 #
�ـ1

�ل إ�1 #��م "�-
د"، �ــ-
د ط
ب ا��Lب، ھــو �Fــل
ف أ�A -ر>ت� ��	ر

١٦٠



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

1أ!��ر ا�	Lوط >; ��و���، �Fــل ھــواء &ر
�ــ�، ��; وواGــ(، �Aن �ــ

�د ا����ـَك �ــ% و 
6ـ	( ا���&ـ�ً�ا��واء �
ن ُ
�!ر &�راً >; 6درك 

�ــ�ً و��
,ً، ذھ	ت ھــذه ا��
ــ�ة و �م أ#ــرف ط-م
�ؤAــداً ���ــ� Aــ�ن ر&

ــ� 	K4 ر ;ــ� ذا 	Kــ�، ر ــ; أ� 	Kــ�، ر 	K1 رــ ــد #ن �ب أو � ا���

�ـ�ول Aـل �ن 
�ـ�ول ا��ـرار���-�ـ� ا����6ــر 	�ـ
�ٍج �ن ا��Bـ�� 

��ر�%"

"�Aت ��� ���; #ن رؤ
�� Bوِل و �Rِر >
Lٍم إ	ــ��;، رأت ھــذا ا��
Lم

Lك ھ; ا��رة ا�; ا�!رت >
�ــ� أ��ــزة ،ً�	
�ر
ن #���ً F,F ل	م &

ا�


�ر�ون �ن أ�ر ا���ــوات ا��Lز
و�
ــ� ��
ا��
د
و ا���ز�; و 	دأ ا���س >

،!�

ــ� أو ا����ــ<��Fم ا��
�رات ا��Lط�ت �و���و ��ص ا�ر&
ب و ا�

�دت زو��� &	ــل أ&ــل �ن #ــ�م،< �Lا��در�� أر� ;< ;��� �L
��Aت ز�

ــرف -�دم �زوا��� ر�ل �ن �د
�� أ�رى >�	Lت 	% >وراً رKم أ��� 4 

�ــ�، أ6ــ	�ت ھــذه ا���و�ــ��

ــ� #�ــ% و >�ــCة <ــ
رت �<�A و��تL-�
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

�ــ� ا��Aــ�ت ا�	ذ
Eــ�، و �
ن,

ــ� أAــFر �ــرأة و 	ــدأت ــروي �ز��
ا�ر


رFAظ�ر ا�ُ �L

�ب ��F	 ن�L	�ذھ	ن إ�1 ��ز��� ��L	�ر�A 	زوا��� ا�

�ن ��دھ�، ��Aت >; &�� ا��
و
� و ا�ــ�Cق 	
��ــ� ا���ــروض أن Aــون


�ــ�L# و�1 وأنBا %أFAر ر���6 و أن 4 ��1 أن زو��� �م ُ
�Aل ��


ن وازن 	
ن >ر��� 	زوا��� و 	
ن �ز��ــ� #1L زو��ــ� ا��ــو>;،�C


ر، >;
�G; #�د ھذا ا��د 	ل ��وزت �رأ�� Aــل ا��-ــ��ا�����C �م 

�ــ� إن Aّن &ــد !ــ�ھدن,

� ا�طو
Lــ� �ــ�Cت ز�Eــ�رة ا���ــ�
6ف ا�ز��


�ً �ن &	ل؟، ھــل أGــ5 وا�ــداً >; ��ــ�ز ا��
ــد
و؟ >; ا����
ــ���� ً��L
<


ـ� ا�-ظ
�ــ��
!�ھدن ��
-�ً ا��
Lم ا2	��;، و �Fــل Aــل ا��6ــص ا��ر

�ودة �م �	ر�ــ� 	�ــ� �ــ��; وھ;: ھــل ا#رGــن�� ��L� رة أو>F ت
�	

#1L #رGــ�� ھــذا؟ ھــل !ــ�ھدن ا��
Lم �ن أ��ــ% إ�1 
�Eــ% أم ا�ــدرAن

�Lب �LE1 آ�ـر �!ـ�د، ھ�ـ�ك أ�ـا�Bر و طL	ن و&
�% &	ـل إ���Aـ% �ـ


� ا�A	رى �Aن ��mف 4 أ�د 
�Lك �وا	���
دا��Eً �-�1 ا�روا
�ت ا��ر
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


�ء ا�ذ
ن #�6روھ� 
��	ون ا��د
ث #��� و
��	ــون�B1 ا
ن، ��
ا�

ــ� �,

�� ھ�� أن ���; و ز��A� ;< ود، ا���م�أ
�Gً إ��Aل ا��ص ا���

;�Cــا��زو��ت #دن و أ�	رن أزوا��ن 	�ــذه ا�وا&-ــ� و 	ــ��رKم �ن 

ــد �ن ا4
Gــ�ح 
ــد&
ق >; ��6ــ
ل ا��Gــ
� و طLب �ز اBزواج >; ا�

-Lم 
� أ��د ر��ل ��A< ر ����ز
K م
L� ذ &رار��ا��د#م 	��و6ف 4

1L# مAا�� ;< ً,-< q ــون!�
ا�!ــرق �ــد
�م �س #دا�ــ� ا�ــE��F; و 

ــل �ــوا�ب A ;< ق
ــد& ــد ا� ا�Rــر
ن و ��6ــً� إن Aّن �ن ا���ــ�ء، 	-

6
��L 6درت أ��Aم ����LF �ن Aــل ا�ــذ
ن��6
ل ��
ل �
� و G�ا�

ا��-وا إ�1 زو�ــ��م: 4 -ــودوا إ�1 ز
�ر�ــ�  وا&ط-ن #,&Aن 	�ــ�


ً� 	����	� ��ن، !�ھدن�
>وراً، أ�زم 
� أ��د أن ھذه ا�ز
�رة ��Aت �ر

�ب 	�ب >; Kر>� �ظ�Lـ�، Fم ��	ن إKـواء ا��ـور و �ـددنF ة �ن�
ا��

�ب 	�ط� &��ش وھAــذا ا�ط�ــCت #
ــو��ن و �م 
-ــدن إ�1 ا��Aــ
ر >;Fا�

ھذه ا�وا&-� �رة أ�رى ��	�ً ��mم"
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

";L�Aء ..أ��� �
"�� ا�ذي ر
د
ن &و�% 


ق ا�ــذي
ر ا��	
ذ، ذاك ا��!ــروب ا�-ــFC	دت ���ء أFAر ا�ط,&�ً �ت 


ــد-

Gــ�ھ
% �!ــروب آ�ــر >; ا��ــ�ر، �ــ�ٌر �وKــٌل >; ا��ــدم،  4

����iن  ذاAر% ا��د
�� #1L ا�-Aس �ن ا��!رو	�ت ا�رو�
� ا���6-�


ــذ ھ; اB&ــدم،	�L� ــ�
�د
�Fً 	و��Eل �د
دة ��	
�ً، ذاAــرة ا��ــرار ا����ر

ــ� >; ��Lــو ا� � 1ــ� ا��2ــ��; و �ن ط�و�ــ�� �ــ ��
ھ; �ــزء �ن �ر


ر �ررھــ� �نFCــ�ت  �
�>L� ً,
�ر
�% أو إ	��%. 	دا و�% ���ء ��

ــ�ً دون ��ــل وــردد، �ــ��ء اB&ــرب	�F ���و>�ــ� و�ــ5 ا�ط,ق 6ــو

��ــز �ن >Aــرة �Bــرى، Aــ�ن 6ــدرھ�
���A ����Lت �Fل Kزال ر!
ق 


ــد
�� وھ; �ـ�ول ا�-	ـ
ر 	Aـل ا�و�ـ�Eل ا����Aـ� #ن �A5 �ر� eV
ر


رھــ� ھــذا  Aــر&ٍص ���ــرٍد	-���L، 	دا # ;< ���� ا��د>�,ا�6ور ا��


ر �ن ا����ط-ــ�ت إ4 �
نFAد دون ا�

ن ا���LAت، أ�6ُت ��� 	!Aل �	

طLب ��; ذ�ك.��Aت 
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

"ا��ــ�رت 6ــورت #
�ــ1 أ�ــ��; و�م أ�ــد 	ــد
,ً #�ــ% 
�ــط
5 �ــAن


��;، ��ن ا��2ث ��
ل �4�دام 6ورة ا���	وب >; �
���� ا���دي�

و ��Cــ�Cك #ن ھــذه ا���طــ� >
�ــ� 	-ــد، �
ن >�دــ% >; ا��
ــ�ل أ6ــ	(

��ھــل 5
ا���س �ــ5 �ــ-
د 6ــ-	�ً #�B ;Lــ	�ب ��ــد
�، �Aت أ�ــط

6ل إ�1 أي �Aــ�ن �Aن �م 
-ـد 	A�rـ��; إ��ـ�ء 6ــ-و	� 4 ;; ا����

ــل ا����ــ; رKم و�ــود ــ� ا��	�!ــرة 	���- �	 5
و6ــو�; ���طــ� أ�ــط

�ر
ٍض طو
ل، ھل ��م �ــ� أ&6ــد؟، 	ت أ��V 	ــ���رض و ا�-ب و

;ــ 
�ر طو
,ً و���6 	-د رؤ�اBو4د �Aن ھذه اB#ذار 4 
�ب أن 


Lت��	د��ظ�ھر ا��Lق #1L و�% �ــ�،  
، أد��ُت �!�ھدة اB>,م ا2	��

;< ;�ــ� �ن Aــل !ــرٍق و �ن Aــل Gــوا	َط ��6ــر L��� م��
���ــ; 	

;، و�وٌه 4 أ#ر>�� و 4 أ��ــل ��ــ� >; ذاAــر; و6ــ��ً أو �!ــ�ھَد�
�

ز#�ــ�;، أ��ــ�ٌد ��
Lــٌ� #�ر
ــ� وأ!ــ
�ُء Fــ
ر ا��Gــول �م �-ــدھ� >;

1L# ـــرف-B س ��ـــدي�L�ـــ� ا���6ـــ�، 	ـــدأت أ�
�ـــ� و >; �<��F
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


�ــ%، �ـ�
ت أن أ�ـوض ��
ـ5 ھـذه ا��ــ�رب B>�م ��ـدي أAــFر���

;
ل ا�وا�د ا���	ــوب و	
ن رK	ــ�
ن 	 ;Lض دا�&��وأFAر، رأ
ُت ا�

ــون A� ن
�ر	� ھذا ا�-��م ا����Lت إ�1 �د ا���ون، ر	�� � ;< �
Lا�دا�


ل أن 	����A�r ا���م Aــل أ�ــواع ا�ط-ــ�م #1L ط�و�ــ� �Cد	ــ�،��و1# �

�ــ�1 أن ��ــ�ر >; ا��ــ�م Aــل ا6Bــ��ف 	, و&ــف �Aن �
ن �!ــ	5�

�ــ�-رف أ��ــ� ���Aــون 	�ــدر�� ا�	!ــر
� و	��ــد ا4ھ�ــ�م 	��ط-ــ�م 	-ــد

ا�!	5، ��ن ھ�� 4 ��دث #ن �ب و4 #ن 6دا&� 	ل #ن ���ــ� �ــوع

�ٌر و �ــؤذي، ھــو �ــوٌع 
ــ� أ��ــد، �ــوٌع�� %�A� ٌط

ط�، �وٌع 	��	

را�Aــ% ا��ــوف �ن ا�-	ــ
ر، �و>�ــ� �ن ا�-	ــ
ر 	��ــد�� وإ4 أ6ــ	���

ــ
ر 	-ــ1F ا� �Bون �ن ا	Lط
#�ھرات >; �ظر ��
ط��، أ#Lم أن ا�ر��ل 

ــف >; ذھ��م ــذا أي و6 ــ� �-�م ھ �L-< ــو ــوا	ط �Aن � Gت �ن ا�Lا����


L	�ــو���  إ
ــ�ه،ھــل ��ــط
5 >-ــل ذ�ــك و��ن 	�-ــل ا�!ــر
ط ا�ــداEم�

�وم 	�� >; ا��راش، ھــل ھ;� �ٍAل �رA ;< رA�� ھ���
�L ;وا�ر	
� ا�
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


ر ا��!�� و4 �-ل ھذا ا�ذAر ا�ذي أ���; 
�Aر
�-�	 ;�����	�؟ ھل 

�ــر�;!، �ـ�ھ; ا��Bـ�ظ ا�ـذي�

�E، ���ذا أ�ــ�#ده و ھـو � ��
	; 	طر

�د
ــد وA ;ــل ا����ــ-�L� �
�دم ا��Lظ� ا��ــو&�
م 	�� ا�ر�ل؟، أ4 !


�ــول �ر�ــل آ�ــر أ�ــ%
�6ــد �
ن 
	ره �و �دوF% إذ6�L� ً44ــم، أ4 -



�-ل 	% Aذا o و Aذا.. أ�% 
ر
د إذ�4%، ا���س >; ذھن ا�ر�ـل >-ـُل�

ــ� ��ن أن �ظ�ــر �
L#ــٍل و ا�6ــ��ر، و ھ�ــوٍم و إذ4ل 4 >-ــُل وا6


�ــ� ا���#ــل و��CAــ� �م ��ــ�5 �ن &	ــل إ�1L# ــل	ــل، -�
-�ٍت 	�� ���

;
�ــ� آ4ف ا��ــواھ; و اBوا�ــر ا�ــL# ــرأن�
أ����ــ� و �ــدا�� و آ	��Eــ� 


ف أ�ــط
5 أن أAــونA ،�

�د >; >راش ا�زو��ط	��� ا�
وم 	�-ل ا#4

ــون >; Aــ��;، أو أ ــل >; ا��
Lم ا2	 
ــ�ب ا��� ــ5 ذاك ا�! ــ��; � 
� ;<

�ــل ����ر�ـ� ا��Gــ
�L >; ا���س�ـ�رب أAـFر -دد
ــ� و ا��,ـ�ً Fم ا�


Lــ�	�ا�ر��; ا���Aوم �
س >�ط 	-
�; ا�زوج 	ل 	�ــوا�
ن ا�-!ــ
رة و ا�


� أ��د >; >را!�� 4 ا�!ر
ك، ��ن ��LA �L
	�واBد
�ن، ��ن ��G�5 ا�
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

��ــ� �� و ھ���Aر� ��	ر6د 
��G�5 و�!�ً 	ل ����ً �% آ4ف ا�-
ون 

"%
�� و !رود��، 	�ً ��ذا ا���ع ا�ذي و�د�� >��A� و ��وآھ�

ار!�ت ���ء ا��	
ذ 	وار أA	ر ر	�ـ� أرادت �ر#ـً� أ#1L �ن ا��ـرأة،

أ�م -د�; ��	��ً أ��� ر
د ا�-ودة إ�1 ھ�� �6رخ 	1L#C 6و��، ظ��ت

و&-ُت ��� 1L#C	 6رخو&�� أ��� ��-ل ھذا ا�Bر �ر>
�ً ����A اRن 

	6و�� ا���>ت ا�ذي 
	دو ���راً أFAر >FACر، �ــ�
ت ��ــذا ا��ــد
ث أن

�-�ً >; ا�ظــ�ر أن �Aــل Aــل �ــ� ر
ــد�� ً�
ت ��6�
و&ف �ذ�ك 	 4

&و�%، ��و�ْت ور&َ� �ٍس 	-د ر!�� ا��	
ذ و أL�Aت:

"	ت أ�ط
5 إ��Aل ا�و�6ل ا���دي �5 �-
د، ھذا ا�-��م ا����Lت ا�ذي

ا��Gره إ�1 >را!; 
ؤ�ن �; ا�	��ء 	-
داً #ن ا�وا&5 ا�ذي 4 أر
د أن

أراه �ـــ5 أ�ـــ% 
,��ـــ�; و �ـــزٌء ��ـــ% 
Aـــون >; دا�L;، #ـــ	ر ھـــذا

;ــد;، �ن 6ــوت �ــد �م ا
Gــ�ً �ن 6ــوت وا�ا�4�Gــ�ر �Aت أ�

ــً� و E
ــً� 	ذ A� د����	و��4;، �ن 6وت وا�دي 
��ر�� ��ن ا�	��ت إن 

١٦٨



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

��� إن ��-�� �ن أ�د أ�و; ا�ــذAور، ا��ــراش >;��
�Gك إ�1 �د ا�


ش ا��!ـرك و ا6�4ــ��ر-L� ًــ���A� س
!ر&�� ���ُ� �رٍب 
� أ��ــد و�


ن أAــFر �ــ-�دة ��ــ� �Bــ%

ن ا4	ــ��LFــ5 ا����
Lت أن ���ا��	ــ�دل، 


-رف &وا�
ن ا���د أFAر، ا����5 ا�<ر	; LA% ھو أFAر �ر
ً� ��ــ� >;

ــ�	�
ن �Aن >; !ــ	ر �,&; ا�� Aــرٌص أ ــ% > 
ــد > ــد و و� ــ�ل ا��� ��

�ــ�لA4ــداً #ن ا
-	 1Fــ�Bن ا�ر�ل و ا
��دي ��زال �وھر ا�-,&� 	ا#

و ا��VG، 	-د زوال وھVُ ��ِر ا���د ا�ذي �ّ�زت >; �
��; ا�FAــ
ر �ن


رة �داً 	دأ  ا2د�ــ�ن 
�Cــذ ��ــ�ره ا�طــ	
-;، أي إد�ــ�ن �ــ%Fا�6ور ا��


� و 
ــو�ب ز
�د�ــ�<�A ر
K �#ظن أن ا��ر �
ذات ا����ر، >; ا�	دا

�ــد� ً�E
ــ !< ً�E
ز
ــد ���ــ� و ز
ــد �Aن دون �ــدوى، و !ــ ،5�ــ��

6
ل ا�6<
رة، 	دأُت أ�	ــ%��L� ً�
�Lك وا## )	6

رھ� و FCا��ر#�ت 

-ن، �ــ�دراً �ــ� �ــد أن��و�وه ا����ء >; ا��,م ا����ــ
�، إ��ن 4 
�ــ

��ط ا��!وة >; ��ــد ا�Bــ1F ھــذا إن �ــدFت، Aــلم 	���
�6ور ا��
Lم 
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ــوة، أ
ن !�L� ــل ــول ا�ر� ــ��; اB#ظم: و6 ــدف ا�� ���	 ;��اB>,م 


�	�ن، ھن �	-�ت أ
��LF� ً�G، ھن ��رد أداة، ھذه اB>,م �Gــ( �ــ�K


�، ا��ــ
��� د#�
ـ�E���

��ول ا����ــ5 ا�<ــر	; إ��ــ�ءه >; أ>,�ــ% ا��ــ

�ــزو
ر ا���ــ�Eق، ز4ت ا��Lــ�ن ھ; أ6ــدق �ن آ4ف ا��ــ�#�ت �ن

ــ�ب ���ط�ــ� ا��ر�
�ــ; #�وا�ــ% ‘ھــل أ�مA ;< ،و��ــ�F	
 ;ا�د#�
ــ� ا�ــ

���6ون Gد ا��ــر
م؟‘ �ــCل #ن �ــر و�ــ5 ا�ر�ــ�ل ا�<ــر	
ن 	�&�ــ�ء

ــ�;�
ــ% #�ــد�� 	Kم >; ا�!ــرق، ��و�ــٌ� ھ; ر
�و�ــ�ت 6ــور ا��ــر

�ـ�
ـ% ا�-�	Kـ� >-,ً، ر
�و�ـ�ت ا��ـر
م أ�ــ� اB>,م ا2	��
ـ� >�; إ	��

�رج 	, ��ل و	, زو
ر."

ــ� >; �L�-ــ�ت ا�����L� ;��< ;#أد ;A� �
"�م أ�رج أ	داً ��رج �ور

ــد، 
� أ�� �

�� ا����ا�-��م، �Aن أ!�ھد دو��ً اB>,م ا�-���
�، ذات ا�!

ھ; >; Aل ��Aن >-ل إذ4ل و #دوان، ��ن ا���ــ�ء >; �ظــرھم ��ــرد

ــ� ــد
ل #ن #,& ــب، وا�	 G>ــر وا� ��ــu ا� 
ــ�، أدوات ��ر -�L� أدوات
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ا���6ر وا����ـور ھ; ا�-,&ــ� ا�رو����ـ
�، ذاك ا��ب ا��ـ��ر ا�ـذي

6ــو
ر	 )Lر�; ھــذا ا��6ــطAــذ

ل، 4 أ#Lم ��ــ� �
�دم �دران ا���ــ


� �L���، ا���� ھ; !;ٌء ��
ــٌل �ــداً�

� ا�دE�Gوات ا����ا�!
وخ >; ا�


ت #ن إ����
ك ا�	�ــ
ط� و �Aت ا�Aــ�Eن ا��ط
ــ5L�
% إن L# 6ل��


ت #ن Aــل ھــذاL�
� و �mوا�ر وا��ــواھ; ا����Lــ�، إن �
�وا�
ن ا�دL�


ش ا��,ــك LAــ% >; �Aــ�ن آ�ــر 	-
ــداً #ن ھــذا ا�-ــ��م اBرGــ;،-�ــ

رـوي واBھم �ن ذ�ـك أ�ـك �ن 1ACل �!	5، و �ــ�رس ا���س �ـ�

-�ل!...”

�ظر إ�; ھAذا 
� أ��د..” ���"

"�-م ا��ب ا�رو����; ھو ا����	ل �L��ــ�، أو&ــف -ــ�	
ر دھ!ــك ھــذه،

�ن &�ل أن أ���د�� �وى ا��وا#د، ا�
ــوم و�ت ــFCر ا��	
ــذ أ�Lــق �ــ5


ـل أردت طLب ��ـ
ركL& ــل	ـ; >ــوق �ـط( �ـ�ء، &!�
أ>�Aري Aظٍل 


�Lـــ� ��ن ا���ـــ�ء ��ـــو ا��ب ا�رو���ـــ; >; #,&��ـــ� ا�رو�
ـــ� و��
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ا���د
�، ا�ـ�5، �ـدي >Aـرة، &ـرأت &	ـل >ـرة #ن ���ـوم ا���ـ�ل �ن

�ــدث أن ا��ــذابو��� �ظر #Lم ا���س ا�طــوري، �,6ــ� ا���ــ�ل 


ــ�ره �L!ــAل اF�Bــل و
-Aس ا� 1F�Bن ��ؤ�رة ا
ا�ر�ل إ�A! 1ل �-

ؤ�ن ��ــل ا��ــ�
ن 	!ــAل أ>Gــل، و�ــد ;اB&وى ���ط�� ا��وض ا�

#ــدة ��ــ�4ت ���ــر ��ــ�ذا �-ــ	ر ھــذه ا�6ــ��ت ��
Lــ� أو ھــذا ا�!ــAل


,ً، ��ن ا��2ث 
�ذ	�� !Aل ا�-G,ت >; ��د ا�ر�ل، ر	�� ��Aت��


�ر-�A ��L	�� 4 ���A� �
	�
�� ا��2�
���� �
أ���م ا����ء أ��ل �ن ���

�ــ� أن �ــزج �ــ5��
��ــ��; 
�ط	ــق #1L ا�ر�ــل، ��ن �ر
ــد أ
Gــ�ً ��


�ــ�، �ــدي >Aــرة 
ــ� أ��ــدL# 5 ا����>ظــ�
ط
5 ا�	��ء و
�ــط�
�6ف 

�ــظ
��ط��،  ���; LA% >; ���� �ــدر 	��ـ��Fء #�L; >�ــو �أ��ول ا�

��، ھذا !ــ-ور ��
ــل 
ــ� ا	ن #�;، ��
ــل أن أ#
!ــ% >;E�< ��إ�1 در

ــ�&ض 6ــ�رخ >; �ــ�ث  ــد
�� ��ن ا�2 ــ�5 � ــر	;، ا� ــ�ن و�ــودك & أ�

6ــ�ب أو ا���س �ــ5K4ــو#�� اGو� ;
ن Lك ا�ــ	 �
ا��
�4ت ا����
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ــ� ا�<ــر
ب و	
ن �
�Lــ� �-,&ــ� ��ــ�رٍة دا>Eــ�، ا�ر�ــل أ&ــل اھ���ــ�ً ��

-ددي 	!Aل واG(، ر	�� ھذا 
-ـود %��
	��-,&� ا��Bد
� ا����رة، �

�ــ�،��
�رار 	-د ا�2��ب �ــ5 !ــر
ك 
��; أط����ــ�-�رة ا��� ������

1L# ونA� دون أن ���
�رة >; >راٍت �-
�� �ن �
ل �L-,&�ت ا�����


ـ� �ن ا��ــذر ا��!ـرك ا�ــذي �ر��ـ� ��
-ـ�ً ��ـ% ر�ـ�4ً وE��� �-
&ط

��ـ�ءاً، ا���س أداة وا6ــل و ا�6ــ��ر، أداة �ــوار 	
ن أ&طــ�ب ا��
ـ�ة

�ــ� Aــ�ن�Fط �ور
2#�دة ا�����، ور	�� �A ��LAن ا�<ر
ب 	-
داً #ن ��


فFــA لA!ــ	ــ% ��
ا�Bر أ>Gل ��Fرة ا���س، ا�ر�ل 
ر
د أن 
�!ــر �

ــ�ج �-دد
ــ� اAــFر، ��ن�
>; Aل ��Aن �
Aــون ھــو ا��ــ�Eد، ��ــذا ھــو 

���ھ� أ
�Gً و�ذات ا�Bــ	�ب �Aن 
�ب أن 
��LLــ� >ــرات �ن ا��ــدوء�

��و	ذور�� 	��Cن، ��ن ا����ء ��ــ�&ض 	
ن &طــ	
ن و ھــو 
�Gــ; ;A�

>; ا�!�ر و�
د، أ#Lم أ�; أھذي وأ#Lم أ
Gــ�ً أ�; ��ــت �ــ��ء �ــ� &	ــل

ا��رب و��ت ���ء �� &	ل #دة أ!ــ�ر �ن اRن، و��ــت �ــ��ء �ــ� &	ــل
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


راً ��دأ و ��Aر و�
ن �!رب ا��	
ذ ����ر >; ا�ــ�دFA رأ�ا��	
ذ، �
ن �

�5 �� &رأ��ه، �م أ&6د ھذا ا��	
ذ >; ا�CAس أ���;، �� أ��ل رو�ــك 
ـ�

"��LA ;�

رت �K ،;� %L-< �� ن ا�-م، �� أ��ل	ا

"ا��5: أ#رف أ�; �ن ا�ط
5 ا��رد أFAر �ن ھــذا، ر	�ــ� أرKب >-,ً

>; أن أ#
ش Aل ��ر	; ا��Aر
� و ا���ــد
� �Aــ�; �ــ� ز�ت أ�ــ�ف 
ــ�

ــ� أ��ــد 
أ��د و أ#رف أ�; أ
�Gً �ن أ�ط
5 >-ل ذ�ك، أ��ج ا2
��ن 

��ص 
	ــدو �Aــل و�ــط، �Aن 4�Aن 4 أ�ط
5 ا�ظ�ر ا����، �ــذ�ك ا�

أ��1 أن أAون >; ا��
ل ا��د
د �و�ودًة >; ا�<رب، أر
ــد أن أL�ُــق >;


ــ�م�
ــ% ا�< 5
ھذا ا�!رق �رًة أ�رى، �Aن >; ���5ٍ أFAر �رراً أ�ط

Aون �ــ�ر	;� ،ً�
��K ن�Fن دون د>5 ا�A� ً��L# ��-
��ر	; دون !ر	

; ا����6 ا�	-
دة #ن ا�Gـوء و#ن ا����ــ� إ�1-ا��ر
� ا�6<
رة، �

�

� أو ا4&6ـ�د��
إ#,���، >; ھذه ا�	,د ��ط
5 إن ا���AL ا��وة ا��

أن ُ�ظ�َر #��Lً ا�4زام وأن �-
ش ذا�� ا����6 أ
�Gً، أ&	ــل 	�ــذا ا��ــل
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	� (أ���)

ــد أن 
ــ%، 4 أر ا�!�ذ، �L!رق ��ره و واز�% ا�ذي 4 أرKب >; ���ر&

أرى �ــرًة أ�ــرى ھــذا ا��-ــل ا��
Aــ��
A; >; اB>,م ا2	��
ــ�، و4 ذاك

�
�ــد
س �L-,&ــ� ا�رو����ــ
� و �و
�Lــ� إ�1 د
ن، أر
ــد #,&ــً� !ــر&ا�

د>xُِ ا��Lب وا�-
ون، و�1 #ود; ا�Bــرى 	-ــد >�ــ�ء ��ــدي ا��ــ��;ُ


ــ�ً >; �
ــ��;، 4E1 �ــّرًة �ز�	Cد، �ــ

ف �ــ5 زو�; �ــ-A���Cول ا�

�و
ل أ�,�; إ�1 وا&5ٍ 
� أ��د" 5
أ�ط

"أ��د o أ�ت و 	!رى >; �طر !د
د"


� وأ�ــك وا&ــ5 �ت��� �
�ول #��� أ��� إرھ�	
"�6ف ا�!
) ���ود 

;A� ن

�ــول أ��ــ� و�ــ% 6ــوار
) ا2رھــ�	
رھــ�، إ!ــ�#�ٌت FAــ
رة FC

�ون �ن و�ودھــ� ھ�ــ�،    &	ــل 
ــو�
نL�
�ط &رب أھدا>��، 	دأ ا���س �

�Aُت >; ����L أ&طف 	-ض ا�ر��ن �ن اB!��ر ا��,6�� �Lطر
ــق، �م


�س ���ود 	و�ودي >; ھذا ا���Aن ا�	-
ــد #ن ا��ر
ــ�، Aــ�ن 
�ــدث

��ــ� وأن
�ــول �ــ% أن ا��ر
ــ� �م -ــد ط
�% ا����ول �5 رGوان و ��	
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	� (أ���)

�ــ�ٌل ��ــ� �ن &	ــل ��ــ� أ��
ــ� �ـ�ا���ءھ� �
	دو ھرو	�ً �ن &	��L أو ا#


ــ� ا��ــد
ث�وأن #1L ا�!	�ب أن 
�Gروا �Bذھ�، �م أ�ــط5 �ــ��ع 	

ــداً #ــ�; أ�Fــ�ء �ــ
ره >; ا�طر
ــق وأ�ــ� �!ــ
ت 
�ــل 	-Bن ���ــود ا�


ــك 
ــ� ا	ن ا�-م، و4 أ#ــرفL# 1و�ودي، أ�!ــ	ر -!
 4 ;A� ا��راك

"�LA!ُل ھذه ا���
ف �A


ر ا��	
ذ �ن ��دي و !-رت 	داو�� ر
د ا	,#;، ��ذ >رة وFCط�ر 


ن �ــرة أ�ــرى، رGــوان طــ	
ب-Lد، �د�ــ; ا�
أ�� أ!-ر 	���طر ا�!د


ــ%�Aا��وت، ھذه اB>-1 ا����� �طط ھذه ا��رة �Bـر 	!ـ5 �ـداً، �م 

ــ; &�ت ــ� ا� 
��Bــرع ا<m� و و���ــ� ;�	�ــ� 	�A ;ــ ــ�ر
ر ا� �Aــل ا�

	ز
�ر�� ��LA، �و �Aن ا�Bر &	ل #�د
ن أو �F,F �م أAن Bر�5 أ	داً �ن


رت >; ز�ن �� &	ل ا��ــرب أ�ــ� �,��ــ� >	ــدو>Lك، أ!
�ء  ;ر�,

ــ�ت ھــذه 	F	 ًرا
ــ FA ــق F� 4 ون
ــ� ��ن ا��ــور �A ــ� و إن �Lا�Bــور ��


رات ��ذ أ
�م ا�و�دة �5 �6ر.>ا�
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	� (أ���)

ــ% �;L& ــ��	ــ�ر أ�ــد 	�r	 ــ�ك
"���ء .. طLب أ�
ر &	ل أن <�دري .. إ

ك..،��

ن، أھLك، �-
د، 6د���
ك، 4 أ�د ..أL# ر �طر�Bون اA
�

L% �; ا�
وم #ن ���ــود و #ن ا�ــذيL& �� رف-
4 أر
د Bي إ���ن أن 


�طط% �	!رى"


ت #دة ��#�ت &	ل �و#ــد و6ــول 	!ــرى ا���ـد، !ــ-رت 	���ـ�ق�	

ــ% �ــول #��; >Lم <��ــك ا� ــFACر، أردت > ــFر > Aق أ
ــذي 
Gــ ــز�ن ا� ا�

أ�ط5، 
G<ط ھذه ا��رة 	�وة و F	ــ�ت و	, را�ــ5، ��ــق &Lــ	; 	!ــدة

�د 	!رى، ر	�� ���ت ا��Lظ� ا�ــ; �!ــ
ت ���ــ� طــول ��س< ;L
��

ــذي 
را��Bري ا
�ود �ن #�ري، ��ظ� ا��وا��� �5 ذا; و �6� 5#

��و�ت ا��روب ��% طوال #�ري.


ـ�ر�; ا�6<
ر �ود، ھ� آ�ـ� #1L ��>ــ� ا�4

�ر 
� 6دھل آ��ك ا�4

�ــُ� درٍب و

ر �Aن ��ت 6ــ��ب �ــّرٍد >; ا��ــرار �LFــك، �ــدي ر>�Bا

�ــ� ا���
Lــ�  ا��ت و �ــ�ن و&ت�

س أ�ــ��; ��ــٌر �ن إ�	�رھــ� أن ��
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	� (أ���)

ــل ا�	,د ــ�ن، دا� A� ــر إ�1 أي �ــ�  �L-�و �
ــرُت >; ا�Gــ� A< ،م�Bا


ٌل اRن 	طــرق�
L6ِون ��� >; أي ��Aن وأ�� ��ر��ــ� >ــ��Bر ��ــ�

ا��ر
ب ا��-�ودة ا�; ا	-�� ا��ور
ون >; 	دا
� ا��رب �Lو6ول إ�1

ــذھ�ب إ�1 L� �
ــ� ــرق ا�ر� ــ�، ا�ط ــ�ن و �ن Fم إ�1 أرو	 ــواطx ا�
و� !

�ــ�،�Aر�-رض 	!رى ��طــر A!ــف � ���B َ�G
ا���رج ��	-دةٌ أ


ــ� >ــrن ا�FAــ
ر
ن �ن وا	-��ــ� >;L�-ــوان >; ا�Gأن ���ــود و ر ��	

ــد
م 	-ض ا��ــد��ت �ــ� �ــ
Aو�ون ��ــ-د
ن � �Lــ� ا��� وظــ�Eف ا�دو�

ا�����
ــ� او ا��ــC�ورة ���ــ�، ھ; ا���ر	ــ� �ن أھ�Lــ� و #!ــ
ر�� وأ�ــ�

و�5 أFAر >FACر� ;�ا��-�رض وإذا أ���G ا�,>�� ا�ط��E; و ا����ط

�Lص ���.L� �
�د
م �د��ت ����داEرة ا���-د
ن �

�1 	-ــد >�ــ�E; و >��ءھــ�، 	!ــرى	
	!ــرى ا���ــد ا�ــذي ��Lت 	��ــ% �


ــ�راً، 	!ــرىا�ُ�ْ�َرةُ ا����رة وا��L�� ا�	دو
� ا�; أد���� طو#�ً و ا�

�ــ� ا�ــ; �م �ـف 	-ــد، 
�ـ	��; ا��ــدر دا�Eـ�L-ل أ�,�; ا��
�	ــل �Kــ
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ــ� 
�	-��; &	ل و&ك >�Lذه ا���#�ت ا�� ،;�
	�طوة >��ذا #�ك 
� 6د

>; ھذا ا�
وم ط-م ا	,ع ا���ر.
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

��Kن


رة ���ظ ا�ز
ت إ�1 ا��زء	A �
A
�,	 �
د�Lت ��ر#�ً �F 5,ث أو#


� ا�ر�Aب 	ــ����م ا�A	ــ
ر�	 V#4 أز ;A ر
ا���L; �	�ص ��ل #�م 6<

�-ــد ا�Bــ��; إ�1 ���	ــ%،�L� %و�ــا�ــذي أ��Lــ%، أ!ــ�ر �; ا��ــ�Eق أن أ

�-ــد إGــ�>; ��ــ��� ;أ!رت إ�1 اBو#
� ا�; أ���Lــ� وأ�	رــ% 	�ــ��

��ل �; "ھذا ا�!�ب �
�زل 	-د ��ــ�>� 	�ـ
ط� ..-ـ�ل"، ا��!ـرت >;<


ب  �� أ��ــل ارطم أ�ــد اBو#
ــ� 		طن
ق &ر	% وأ��Fء رGد ا�-�ا��

ا�!�ب ا����س إ�1 ���	; 	
�; و 	
ن ا���Eق >�	�م  وأ	-ده 	�دوء #�%

�
Fم أ�	ر�; 	Lطف أن �ر�% �م ُ
!� 1	����Aل 	-د، إ�6	ُ� �رب، !ظ

ا�ر&ت أ�-�ءه  >�Gـطر اBط	ــ�ء ��طــ5 أ�ــزاٍء ���ــ�، !ــ-رت 	��ـل

ــ� م 
� أ�; ��ن ھ��!د
د  وأ	د
ت ا#ذاري #ن إز#��% >��ل �; "4 

ــ� >; ــؤذ�;، ا���ــد } أ� ــ� أ�ت �م  
���ــ�#د 	-Gــ�� ا�	-ض و>; ا����
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

طور ا�!��ء"، ��ر ا�	ـ�ص 	Gــ5 أ�ــ�ر &	ــل أن �ــوح را�Eــ� 	<
Gــ�

��Eإ��� را ،;LE�# ض أ>راد-	� ً��#ر>�� أ��Fء 	��E; >; ا��!�>; �را>

ــدو أن 	
ــرزاٍت �ــرج �ن أ�!ــ�ء إ��ــ�ن،  
( أو را�Eــ� ����ــرح �

�واE,ً �ن 	ط�% �� زا�ت �ــرج �ن ا��ــرح، !ــ-ر �Kــ�ن 	�	��ــ� أ�ــ�


�رة ���
�ت �ــّرت 	ــ���رب ��ــ�،�� ��Eزى ھذه ا�را-< ��EراL� قEوا���


ده #1L �ــرح 5G
�زل �ن ا�	�ص 	-د �
ر�� ����>� 	�
ط� 
-رج  و

��>ــظ ;A أ��ــك ��
��ل �	ط�%، آه أ
�� ا�!�ب أ�ت �م ُ!�1 	-د و �م 

#1L �!�#ر �ن �و�ك، ��Cت ا���Eق إن �Aن 
-ر>%، &�ل: “ھذا �Kــ�ن

"��
��ط5 ا�طرق 	-د &را�ذي 
�Aن >; 	
ت 	�
ط #�د 

-ر>; #��K 1Lن A!ر
ط أ�ود 
Aرر و
Aرر 	, ,	دا ا����ر ا�ذي 


ــد>-�; 	!ــدة �-ـدم ��ــ
��% و2#ــ�دة V#ل، �د�; ا��ــزL� ,	ط�ع و�ا�

ــو ا�Bــرى، Lــرة  ــرج >; ا�!ــ�رع ا�� -
ــ��; وھــو  
� ;< %ــور 6

;��
ــ% >�ــو 4  ا�طL-ت أ�	�ره �ن 	-ض ��Aن &ر
;، �م أAن أ#ر>
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

% ا�6<
رة ا��ؤ��� �ن أٍخLE�#ل ���� #!ر ��� ھو و	1 &���Lط��، أ

;
ٍت �ن ا�طــوب ا�4ــ��	 ;<  ��
و أٍب و أٍم  �
�Aن #1L أطراف &ر

�ــ� و!ــ;ء
ا���رغ �ؤ�ٍف �ن Kر>� وا�دة ���و>� 	6ــ��E( �-د�
ــ� ر&

1L#ــ� وA���إ�1 �وارھ� 
!	% ا��ط	) >
ــٍ% 	-ض اBدوات ا���ز�
ــ� ا��

	-ـد �ــر وا�ــد �ن ھــذا ا��ـCوى 
و�ــد F,ث �ــدران را	-�ــ� 	ـ�ٌب �ن

�وب ا�6<
رة �F	ٌت 		-ض ا��ط5 ا��!ــ	
�  وھــذه ھ;Fد ا�-	 %	 )ٍ
�6

دورة ا��
�ه ا����6 	��ز��م، 	�ت ا�-��LE ��ز��ــ� ا�6ــ<
ر >ــوق &ط-ــ�

�;، ��ــ��� اBرض �LAــ�
��ط5 طــر 1L# ا�دو�� ��AL�  �L��� أرض

ر �ر	5 ا�<��L أ	و ��Kن �زرا#ــ� 	-ض ا��Gــ�ر� ;E�� وز�� 4

و ر	
� 	5G د����ت، �م 
ز#�وا أ��Fء وا�دھم ھ�ــ� أ�ــداً �ن �ــ�Aن

ــ�Eم �ا��ر
� أو ��Aن ا��رى ا����ورة  ا�ذ
ن ��Aوا 
�رون أ��م 	
�م   ا�

ــؤدي إ�1 &ــراھم،Aــ�ن 	-ض أھــ��; &ر
�ــ� ;�ــ�ط5 ا�طــرق ا�ــ 1L#

�ط-ــ�ا��رى ا����ورة ��� 
ر�Lون ا�ط-ــ�م إ�1 أم �Kــ�ن >; >ــرات �
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ــ� 2ر�ــ�ل اBو4د إ�1 ا��در�ــ� 
��Aن ھ�ــ�ك إ�Aط-م 6ــ<�رھ�، �م �

ب، و 	ــ��رKم �ن أنA ــ�ب و
F 1ــ�ج إ��>�ــ1 ا��ــدارس ا�����
ــ� 


�ــ� ا���ــر #�و�ــ�ً  إ4 أن اBو4د �م 
��Aــوا �نL# بL>
ا���ط�ــ� �LAــ� 

ــ�ك ��ــ�>� ــرا��م �ن ا�	�ــط�ء، ھ� ــ� أ& 
�ــل 	 F� م
L-ا��6ــول #1L ا�


ن ا���ر ا�-�دي و 	
ن "ا��ــد&5" وھــذه ا���ــ�>� 4 
-ر>�ــ� إ4	 ��Gوا

�ن #�!ــ% و ا�ــ	ره، و��ن 4 
-ر>�ــ�، ا���ــر ھــو ��ــ� #ــدن و أ�ــ� "

ا��د&5 ��%" >
!	% ا�-ــ��م ا��ــزري ا�ــذي �-
ش >
ــ% اRن  و�ــط ��ــون


�م Gــ�
ر 
�ــز#ون< ;�
� Aــ�ن 	-ض �ن 	�

�د ا�د#Bا��رب،  >; ا

ــ	رون �ــ�ول-

ن ا�ــذ
ن ��ا��Lم �ن أ��م !
وخ ا�ــد
ن واB&ــ�رب ا��


ر�Lو�% إ�1 أ	و ��Kن ا�ــذي� ً�		�� ً�
#��
�ً أو ا��
ھذا ا�ط-�م ط���ً د


ــرك >ر6ــً� أAــ	ر Bو4ده وBم ;A� %>
�ــ�
�5 #�% 	��� أ�% 4 �


��Kن 	��ول ا��ز
د ��%، و	��رKم �ن و�وب !ــAر أ6ـ��ب ا�Gـ�
ر

�رار ا��ظــ�م ا4��ـ�#; ا�را�ـ) >ـوق ا�-�ـولھؤ4ء #1L �ــر&�م ا�ــ
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

وا�6دور و إر��ل ا�ط-�م إ�1 ھذه ا�-�LEــ� ا���ــ
رة إ4 أن >-�Lم ھــذا �م

	-�ــ� أ
ــ�ٌم �ن ���و�ــ�
Aن 
�Lب ا��-�دة ���، ا��!ــوة ا��ؤ&ــ� �L!ــ	5 

ا�L&Cم �رًة أ�رى �5 ط-م ا��!�Eش و ا��	ز ا���ف، و ھAذا �Aن ط-م


ٌر 	وا&ــK 5ــ
ر ���ــومAــذا��Lم 
�ول إ�1 ذاAرٍة �ّرٍة و �ز#��، ھــو 


ن 6ــ<
ر
ن و Bھ��Lــ� ا�ــذ
ن 4 
-ر>ــون ��ــ�ذا �ــط
5 ا�ط
ــورLط��

وا�ــدواب أن ACــل �ن �ــ
رات اBرض وھم 4 
�ــط
-ون ذ�ــك، Aــ	ر

�Lون >; أ#�ــ�ٍل ���Lــ�، >; ا���ــول و>; �-��ــل�
اBو4د و �6روا 

ا�ز
ت ا���!رة >; ا���ط��  أ��Fء أو&�ت ��; �وا�ــم ا�ز
ــون >و�ــ5

	��ؤھم Kر>ً� أ�رى،  وھAذا ا�ط�ع أ	و ��Kن زو�ــ% #�ــ�ق زو�ــ%

دون أن 
Aون �Gطراً ��ر&� ا�Bر >; �L�K �ن أو4ده. 

رأى 	-ض أھ��; &ر
�� و ���م ا�!
) ا�!ــرط; ���ــود أن �ــ�زل أ	ــو

�Kــ�ن 
�ــ;ء ��!ــ�د ا��ر
ــ� ا��ــ
��;، و 	ــدأوا 	Frــ�رة ا��وGــوع >;
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ــ
ر �ن ا�-ــ�طف �ــ5 FA1 ا�L# واL6ــ�
ــ�را�م ���Aم �م  
��Lــ��م وز


�م، ر	�ــ� Bن ا�Gــ�
ر ا���-; Bھــل ا��ر
ــ� !ــ-ر أن �ت ھــذهG&

�ـ�ط5 ��ٌم �2!ـ�ء ��ـر
ـ� أ�ــرى، ھـذا ا��A� رو���!�
 ;
� ا��Aا��

1L# ــون 
� �6�Lط�>
ن ا�ذ
ن 	دأوا 
-ر>��

 %-L� 5	�C-�ٍر �	
�Gم 

1
�ء 	G-ف ����F �ــ!B5 ا
	
��; >�و أن � )Lوأ�� �6ط ،�����ط

ك، 	ــدأت &6ــ� �LAــ� "�ــ
��;" >; #6ــر ا��ــواد�Bھل 	Lدك و ��ط

��>ظ #1L 6ــ�� ا�!ــ-ب و#1L ا��ــد اBد�1 ;
� ا��د#و�� ا��
ا��و

!ف و&�� أنAدو أن ھ��ك �ن ا	
% ا����2
� ا�Gرور
� و���
�ن ا�


A )L6وا��� �Gــ�ر
� �L	Lــد �
�ــدث #�ــ% 4 ً�

و� %LAC� ز�� ا�ذي	�

-L; �ن !Cن ا�Gــ
فُ �

دL�
� ا�-ر	
� ا�L�
�� 	-د زواره ا�ABرم، ا�-<


ر �ن اھ����� 	Cھل ا�	
ت وھــذا �ــ� -��Lــ�ه ��
-ــ�ًFA	 رFA% أ	م �و 

>; ا�!-ر و >; اBدب ا�-ر	;، &�6 ��م ا�ط�E; و>ر�% �زرو#� >;


رھ� �ن ا��6ص ا�Bرى ا��!�	�� ���، �ذ�ك �Aن �زا�ــ�ًKھ; و ��
و#

١٨٥



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ً ــ� �E4 ًزا	وف �
GL� راث أن �ؤّ�ن
�� ��ن ا��!	-ون 	��ر�� 	�ذا ا�L#


!	% ذاك ا�ذي ���و�% ��ن، ھذا ا�6رف 
�ق �5 ا�-ــ�دات ا�-��ـ� 4


ط� وا�4��ظ  	G<Cــ��L و أK,ھــ� إ�1�	 �
>; اABل >; �6ون #�د

�	�ل; ا�Gـ
وف و
ظ�ــر أ
Gـ�ً >; ا4ھ�ــ�م ا�-ــ�م 	��ــ�ح ا�ـCـ

ن �


� Kرف ا�ــ	
ت، ھــو أ�ــٌر ��ــذر 	�ــوة دا�ــل�
وف #1L ���ب 	Gا�

;< ً�
�
ــدر <ــ
ر 
�ت 	ــدأت AوLــو أن ھــذه ا��ــ ــ�  و� ��#��و#; ��

ــ�، �
����ً #ن ���  ��L�� ;��

� ا��	ز ا���A� �
	-ض ا����طق، 	دا


ض Kــ
ر ا��ــد#وم	Bز ا	5 ا��ــ
�� �ــ	
إذ �ول ا�Bر >
�� 	-د إ�1 طر

�
ــ ��Lواط�
ن ا�ذ
ن 
!�رAون �-�� ا�م ا�	Lد #1L 	ط�&� ا��و
� ا�!�6

���Aم 
��Cون �ن ���وا�م 	��ط-�م �-�� و >
�� 	-ــد #ر>�ــ� أ��م 
ــ���ون


رًة Kـ
ر �	ز�ــ� �Aـ�ف 
و��ـ�، ا���م >; ا�Bــر أن ا�ــمFA ء أ�رى�
أ!


ض ا��
ــد ا�ــذي 4 
!ــ	% �ــ	ز	Bز ا	�L� ً�<( �راد	أ6 ;��
ا��	ز ا��


�ــ� 	-ــد �
6ــل إ�1 و6ــف Aــل أ�ــواع< )Lو�5 ھــذا ا��6ــطا�-���، 
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

�و�ت إ�K 1ول 
ر
د أن 
�ــرق ;ا���ب ا��!روع �Lط	�� ا���ر
� ا�

Aــل !ــ;ء، #�ــد�� �ــرج �ن ��ز�ــك و �!ــ; 	Gــ5 أ�ــ�ر أو 	Gــ5

�
��

% 	��م ��!ــkت �ــL# 1و�#!رات ���� 	���ه !�طx ا�	�ر ا���


ــ�ً Gــ-�
ن أو أAــFر، أ4L�� �-�6ر ا��

6	�F )ن ذات ز���� ا�-6

ــ�ل ــ�، أو أ!ــ��رھ� ا��Gــراء، أو ر� ك؟ أو �	����
ــد ــر � !ــ�ھد 	�

�ع 	�ــ�؟، إذا أ�ت �ــ�E( و 
�ب أن�6ــ��ر
��، أ�م ُ
�ــ�( �ــك 	��4ــ


�ً، ھ�ــ� �م 
-ــد ھ�ــ�ك ذاك ا��ــرق 	
ن ا��ــ	ز ا�وطــ�;��K ن ذ�ك�F 5<د

ا�-�م و 	
ن ا��	ز ا��
��; 	ل أ6	( �ذات ا���V ھ��ــٌ� أ�ــرى ���Lــ�

�د#و�ــً� 	���ــك ��Lــروج �ن �ــ�ن �ــدران ��ز�ــك و���ــك ���س


رة 	, أ�ر، �ذ�ك �ــ�د>6 �ٍ-� �
ھواء �وط�ك، 4 
�ب أن Aون أ

��1G ��ك أ�ور أي �!�ط إ��ــ��; �-Lــ% ���ــد 	-ــدھ� ا�ط
ــور
�ن 

ـر1# >, ;�Lق >; ا����ء 	, �دود و �وا�ز وا��
وا�ــ�ت ا�ــ ;ا�

.�
-
�� ا�ط	�E
	 ;< ��
L# رض�ُ ���
�
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ــر ــذا ا���ظ ور رGــوان أراد ا&,ع ھAــد ــر
ٍض �ن ا� �ــود و 	 ���


�، و Aــ�د أن��
��ط5 ا�طرق ھذا ا��ــؤدي إ�1 ا��ــرى ا��ــا��!
ن �ن 


��( >; ��-�ه ھــذا 	-ــد ا�6ــدار أ�ــٍر �ن 	Lد
ــ� ا��ر
ــ� 	rزا�ــ� ھــذا

ا�-دوان ا���>ر #1L ا�B,ك ا�-��� �ن &	ل �واط�
ن 4 
���م ا�6ــ��(

ــ	
ت ــ� ا� ــذ أ�ــر إزا� 
��ــل  ــد و &ــراه ا��ــ��رة، &	 L	ــ� ا�
ا�-ــ�م و ����

ا���ــ��ف �!ــرع ا��ــوم ا��ــ
��; 	ــدأت اG4ــطرا	�ت >; 	Lــد��، ��ــ;


فA1 و�	
�ون 	�Aرة �ن �
�وت و �ن ��
ا���س �����6م و 	دأوا 


ــ� 	��ــ�ه ا�6ــ-
د�Aن �ــ�رت ا��
طور ��ر
ــ�ت ا�Bــداث، و��ــ


�ــ� �ن�-

ر �ن اBطراف ا�����L ا�6-داء >�ــذا FA ت���ا�-�Aري 

�
�; �% �-ــ�1 
<ــ
ر ا�واز�ــ�ت ا4&6ــ�د
�� ;#��
ر ا�
>CAس أي 

ا����Eــ� ���
ــ�ً، 	ــ��رKم �ن ا�4,ف ا��ــ�د ا��ــ�Eد �ــول �ن 
�ــق �ــ%

1L# 6ـ�ديا���4ك 	ر&	� ا�Rر و ���ـ% �
ن 
!ـ�ء 	�; ا4�ـ�ق ا4&


ن ا����&Gـ
ن	 1
ـ% �ـ�ً� �!ـر�A �ـL# 1 �ـ� ھـوL# 5ـGــ�ء ا�و�إ	
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


ن، >; ھـذه ا�FBـ�ء و >; ذروة زھــد رGــوان و �	-ــ% ���ــود
ا��ذر

،�
م �وق ��Kن  أ�
% #��د إ�1 ا��د�ــ� ا�-�ــAر �
��
	���!�ر
5 ا��

طــوع �ــ5L� ــ�ل #�ــ�د� ���
�1 �5 ا��
ش ا��ظ��; 		
��Kن >Gل أن 

��ا��وات ا�رد
��، 	ــدا �ــ% أن ط-ــ�م ا��ــوات ا�رد
�ــ� أ>Gــل و-و
Gــ�

ــ% 
ACــل ا��!ــ�Eش ا�	ر
ــ� و ا��ــ	ز�

ش طــوال �-
أAــ	ر، �م 
!ــC أن 

ا��ــ�ف Fم 
�ــوت وھــو 
�LACــ� أ
Gـ�ً، Aـ�ن �ــدر�Aً أن �Gــور ا��ـوت


ٌف >; Aل ��Aن �ذ�ك �
�ت وھــو ��xL ا��-ــدة ھــذا أ>Gــل 	����ــ	�FA


س �ن ا��-�ول أن 
م ھدم "ُ�ٍم" 
�AنL< وانGت ���ود و رA� ،%�


% ���ة ا�وطن و ����م أ
�Gً و ��6ً� 	-د إر��ل ���ود ورGوان<

ــول أن �ــ�، �
س �ن ا��- ــ� ا�درا� ــ�رج ا�	,د 	�� أو4دھم ا�ــذAور �

ــ�ھر >; �ــ�رة 
ن وأو4د ا�طــ	
ب ا��
L	�ــ ــ� ا��� 

�ــوت !ــ
وخ ا��ر


� ا�!ــ-ب، ھم �ن�ا�-��رات و>; أ�واع أ�رى �ن ا���رة ��LFم �Fل 	


ت Aــ	ر�	 ;ــ ��� �!روع ا��	ز ا��
��; و ا�ا�ط	�� ا��د
دة ا�; ا>
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

�� ا���ــذرة<��F و��� ����E�& �ًLً� 	ذا�� �ً�-�ظم �1 أ6	�ت ط	و 


ــ� ��ــؤ4ء�L-ا� %�-��، أ6	( ���ود 
د#و >; Aــل 6ــLوا�� �
�	 ;<

�	ـ� ـ�ر
) ا���ط�ــ� 	ـد���Eم، و�
نA ــدون
-
ا���ــود ا��د
�ـ
ن ا�ــذ
ن 

و>ر ا�<ط
� ا#2,�
� ا�����	� �Aن رGوان 
�ــرك  إ��ــ��
�ً  ھــو و


� ا�6<�ر ا�����ــ
ن وا��
ــد
ن �ــداً �L	Aـ�ء أو ذرف���و#� �ن ا��

ــر�1 ــزورون  ا��ـ ــ�ل، 
ـ ـ�ــ�ت ا� ــ�ق 	�	�ـ ــد�وع �Aن �
س �,��ـ ا�ـ

�طـــون ا�6ـــور ا�ذ�Aر
ـــ� �-�م ��!ـــرھ� #1L 6ـــ���ت �وا&ـــ5L
و

 ذ�ــك، ھــو ��ــدأ���Aما�وا6ــل ا4��ــ�#; و>; ا2#,م ا��ــرE; إن 


ــ�د#Bره �ــ� >-ــل ��م ا
FCــ�!Aور �ن &	�Lم ���ً و �و أ�ــ% 
!ــ	% >; 

��م #�ــدL� ;< �

� >; �-دة ��Kن و أ�
% #��د، Lك ا��رارة ا�	�&�
ا�د

ــ
�ن �,وة ــ�دي و �� ــ���م ا�- ــ5 ط- ــرى � ــرة أ� ــف � 
Aــ� ا� ���و�

ا�4��Fء، >; ھذا ا��و ا�وط�; ا�-ـ�م �ـول 	
ت أم �Kــ�ن - ا�6ــ�	رة

�	�� إ#,م ا����6ت ا�!ر
�� و>��ً �و��6م أ����م - وا�; �ذرتL
 ��A
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

Vٍ�� 1ــ�ً إ�G
و�د
�� �Lد>�ع #ن ا�وطن ور	�� #ن رGوان و ���ود أ

�ــ��
��ھــد#1L طر ;�و��Eل ا2#,م وا���-
�ت ا�وط�
� ا�����L ا�ــ

�دام ھواــف ���و�ــ� 
���F ;�Aـ� 2ط-ــ�م #�LEــ� أ	ــو �Kـ�ن �-ــ�م��	

ــ�ً أ�ــ�م ط<
ــ�ن �ــد ا��!ــروع ��Aــل، و&ــف ا��!ــروع ا��ــ
��; �ؤ&


ت 6ورُة ��ٍر >��ر ا�6ــ�
م ــرواد #�ــل رGــوان�ا�وط�;، �Aن 	


� �<ر
ــٌ� �ــداً �Aن �
س ھــذا و&�ــ�، إ�ــ% و&ت��
دا�Eــ�ً، ا�Bــ-�ر ا��ــ

Gــ�;، ;
� �ن أ�ل ا�وطن، �ن &�ل أن أم �Kــ�ن و�ــدھ� ا�ــ�Gا�

ــ-ر ! ،%�
�G�ت �% �ُ
ظ�ر L
رGوان 
�G; أ
A� ً�Gن ا4#,م 4 

ــرر أن ا�Gــ�
� 	6ــ�ت ھ; ا��ــ	
ل ــ% & �A� ــذه ا��ــ�ل ــ��<	ن �ن ھ 	

.�
�>L� ا��!ط� �
اG<Bل �	��ء ھذا ا�	Lد �ر-�ً �% و�A<Bره ا���ر

#��د، ���ب ا��وات ا�رد
�ــ�، اBخ ا�6ــ<
ر �<�ــ�ن، وا�ط�ــل ا�-ز
ــز

ــ% ھ�ــوم #!ــرات ــف ھــو و 	Gــ-� ز�,ء � ــذي أو& ــ% ا� #L& 1Lب أ�


ن ھــرب� ;< %��A� ز�زح �ن
1 ��ط% ا�-�Aر
� و �م L# ا�دوا#ش
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

1 ��ــل ا��ــ�ر	ون �ن أ���ــ�م� ً,���-ظم ر>�&%، #��د ا�ذي و&ف �

ــراب 
�� �5 	-ض أ	��ء ا�L# ظ<�� ;و#�دوا �����د% وإ���ذ ا���ط� ا�

�� &�ــ�ص >; ر&	ــ%، ظ�ت أ�ــ% ا�	�ــ
ط� أن ا	��ــ�Lط %% Kدر�
�ن ط

��ظوظ ����% �ن ا��وت �Aن �
ن رأـ% 	Gـ5 أ!ـ�ر أ����ـ� �!ــLول

% ��A ��Aت �-ل,G< ده و�� )��اBطراف 5G ا�ط-�م >; >�% و

��ت أن ا��وت ر	�� �
س 	�Fل ا��وء ا�ــذي و&-ــ%، �م
% أC!� أول ;<

1ــ Aن -	� أو �ذ�رة �ن ا�-��
� 	%، ھ; ا	�� ا�راب أ
�Gً و �	ت �

�وق ا��6ر �Fل ��
5 أ!��ر ھــذه ا�	,د، ���Aــ� ���Eــ� >�ــط �ن! ;<

ا��وت، �ن �و�� ھ;، �ن #�زھ�، �ن �
ط-�% إن ��ت؟ �ن �
ز
ل

�
�ر�ــ�؟، >; ا�	دا
ــ� اھ�ت ا���-
ــ�ت ا��2ــ��ا��ذارة #ن �وا�	% ا��

	ــ%، أر�ــLت �ــ% ���Gــ�ت ا�A	ــ�ر و 6ــوروا �ــ5 ا	�ــ��%، ا	�ــ���

ــدأت ــد 	 -	 ��
ل ا�ذي �م ُ
�زم ھو وأ�% ا��6	رة إ���� 1	A� ،%ن >��ا��

�ص و 4 �A; ���ــ� ا	��ــ� و6ــ�رت ا��ــروح��-و�ــ�ت ا����Gــ�ت 
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ــ� و ــراء اBدو
ـ ــط�#�� !ـ ــدھ�، �م 
Aن 	��ـ ــوا�ب و�
ـ ــزداد >; �ـ ـ

ا�����Gت �% >�ذا >وق &در�� وط�&�� �ذ�ك �6رت ��ــل ا�ــرب �ن


ب 
��( 	-ــدم ا�6ــ�ق ا��Gــ,ت 	ــ%، Aــ�نر	 %� %-Gا���ول و

1 �
ــ�ة و�
ــدھ�، �م 
Aن ھ�ــ�كL# م �ن أ�ــل ا���ــ�ظEر ا�دا�A
�� ا4	L#

ــ%،>�ــط���

ن �ــزء �ن ا��Cــ 5
���Gه ھذا ا��ر
( و 
�ــط
راب 

��رد -ــو
ض م 6ــر>% LAــ% #1L !ــراء أدو
ـ� ا�-ــ��ز و�ــدھ� و��ب


ــده اRن >; د�ــول�

ــده �4�ــ�ً >; د�ــول ا���ــ� �Aن 4 �
"���ھــد"  

ــوق ــ�ً > ��4 %�!�1 ��ص أو ��ر �
��; ��Aذي 
�وي رGوان إ&��

.%�ر�� )
ص &�
ا�راب ا�ذي 

ــ���رب �ن �ط �6روخ Kــراد 	� ،ً�	
�رأ6
ب ��Kن ��ذ �F,F أ!�ر 

�ل��ط� ا���#�م ��	ض روا	�م، ا���ط�� آ��� و 	-
دة #ن �	��ت ا��

�Aن ا��در ا�ذي ���ه ر�6ص ا�4��م ا��	�!ر  ر6ــ�ص ا���6ــ�
ن

�>�� ا�ر&ت أ�!ــ�ءه 	!ــAل �
أ��Fء ا&���% �وا&-�م �م 
��% �ن !ظ
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


-��; ��دة !�ر
ن �ن #ــدم ;�
ل، 	L�	 %�ت �ر 5� ����Eل >; ��ط

&در% #1L اABل وأ6ـ
ب 	�ــزال !ـد
د و>; ا����
ـ� رأت ���ـ� ط	
ـ�

ــ% C<�A� ــذه ــ��ت ھ A ــ� ��#ــد
�ً، ر	�ــ�ً  	Gــرورة �ــر
�% و���ــ% را


�ره ا�ط-�م ا�	�
ط ا�ذي 
م �ــر&� �6ــ�% &	ــل أن 
6ــلا�6<
رة �4


� �د�ول ا����LG<ط�&� أ	 %
��#د ر	�� �ن -طإ�
�م، ��6 �ر
( و �


% �ن ���ــ� "�ــد&5" ا�ــ; #�!ــ�� طــوال ط�و�ــ%،��Fل أ�
% ����A &د 

�رًة أ�رى 
	رز ا��وت >; ھــذه ا�	,د ���Aــ� ر�
�ــ� �رKــوب 	�ــ� 4

ــ�ب �ــوداء و���ــٍل 
F	 ٍك,�A ــوه ــ� 
6ــوره ا2#,م ا�<ــر	; ا��- �A


�6د 	% اBرواح ا�����E و�
س اBرواح ا��!ـ�&� �Lر�
ــل و ا��,ص

.%
��� ھ; >

ــ�ً 	
ن �
�; �5 �ر�% ا�ذي 
�ز &L& ر	A
��Kن ذو ا��رح، ��Kن ا�ذي 


6ـط�د 	-ض ا�ط
ـور� ;��1 ��
ـط 	�ـL# رددرة و أ�رى، 	ـدأ 
ـ<

�ر
	ــ�ً 	��Aــل
ــط � ;6ــAm� )Lــل >; ا�<�	ــ� ا�ــ ;
رة ا���م ا�	Aا�

١٩٤



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ا���Aن �و�;، 
�Lس �Kـ�ن #ـ�دة #1L 6ــ�رة >ـوق Lـ� 
�6ـ��L #ن

رق ا�وادي �ــ�&
� 6ــ<
رة� ،ً�	
�ر�� �داٌر �6ري &�Eم �ا�وادي 

�6ــب 
�و��ــ�L� ف
FــA ــو�� ��	وا��	ط 
�
و Aون ��>ٌ� �-ظم ا�و&ت 

�-د ���#�ت
إ�1 ��ٍر 6<
ر ���; >; ��ھ� �ن �	��ت ا��6ب، �Aن 


�Cل ���ل اBرض ا�ذي �م 
�Aــر 	ــ% �ن &	ــل، ��ــ	ب ��; �ــ� �L
طو

5

!-ر أن Aل ھذه ا������ت �ــ%، 	�Lب ا�طــ
ر و	-�Lــ% ا�ــذي 4 
�ــط

1��

ن >; ا��دى �	-
% ا���

م ا����ء إ�1 �دود وأ&��
م 
�ول 	-��

�ـرأ >; �ر
ـدة 
���Lـ� #ن
��<�6ت �ر�% ا�ذي 
ـC	1 ا�!ــ��ء ا�ــ�م، 


� و ا�; أ6ــ	�ت�
6راع "ا���"، ھذه ا���دة ا���د�� �ن أ�ر
�A ا�,

;< 1
رادھ� �ــ
رة و��ن >; ���� �4ــFA طق��� ;<  ً�
�!رو	�ً !-	

ــ� �6ــ��( ر	( ��
�	  uــ�� !ــف ا�	-ض أ�ــ-�راً �	Aز�ن ا��ــرب، ا

ا���ورد، 	
��� ا���ورد 
��; �Fل ھذا ا�ر	(، و 	��رKم �ن أن ��Kن


د 	�Gــ�ل ا��Aو�ــ� �ن-� %�r< %-
ط�

ذو&�� 	�-ل Aو��� ر>�ً 4  4
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

أ�ــل ا���ــراء ا�ــذي 4 
�ــط
-ون !ــرب ا�و
�ــA; �ــ5 ا���Aــرات و

ــم �	
ــA; �ن أ�م ا��ــرح و  !
ــ% أن 4  
L# ،ــ� ــرب ا�� ــون 	! �A


ــ�ء ــرف و# ــ% 	ط ــCً �ر� ــل �-; �
ن 6ــد�ُت �ط ــ� >- �A ــ� �A�Lو�

ــوت �ت إ�1 6L
ــ� � ــرب ا�� ــروده >; � ــف  #ن ! و& ،;A
ــ �,	

�ــ�ول ا��ــروج �ن ا��) ا�ــذي �6ــ	% ��ــ�، ا�
ــوم �ــ
ACل أ	ــو %طر
د

% �ط-��� أ��م ����K��ط
5 ا�ذرع 	-دم ا��
��Kن �ن ����� و�ن 

�5 	�-ل ذات ا��L�ــ� أن �Kــ�ن 4�
ا	�% ا�-�Aر
� ا��6ر�� ا�Rرة و�


ــ�ً	K س

�ب ھذا ا��وع �ن ا�طراEد، �
ACل ا�-�ــوز 	ــذاAرة ا���ــر، �

ــ% 
L# ــرض �
ــرام  �Lب اBدوار �Aن ا�4
ــ	ر � A ــد ــ% & ــرف أن ا	� -
�

ا6�4
�ع 2رادة ��Kن ��A >-ل ��Kن ا�6<
ر ��	��ً أ���%.
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

���م

ــ% E�	>� ا�6<�ر >; ا��در�� %E,ل ز�	ن &� %	����م ا�ط	ل، و ا�ط	ل �

-د ذة و إدارة ا��در��، �ــُ��Bً �ن ا�	ر�و ا�-داده ا�داEم �Lو!�
� 	�م 

�ل�
 %L-�� %
ر>�&% ��<�در% ا��در�� و>!ل Aل ا���ود ا����LE ��در�

�طوة وا�دة إ�1 6ــف درا�ــ; أ#A� ،1Lن �ــ-�د�م �م ــدم طــو
,ً إذ


5 ا��Lو
�ت #1L #ر	� أ��م 	ـ�ب ا��در�ــ�، Aـ��ت	
5 ��ول E�	A د�#

��م وا���ر
� �ن ر>ــ�ق ا��در�ــ� ا�ــذ
ن �م 
�ــط
-وا�,� %ھذه >ر6

ــٍ� �و	# 1L# 6ــول���	م �	Kو#دم ر %F� ����G� ًا�-راك �-% �ظرا

�ن �در�
�م ا�ذ
ن ��6وھم 	�4	-�د #�ــ% و #ــدم ا�4Aــ�ك 	ــ%. 	-ــد

#دة ��وات،  ا�ط�ع ���م ا�4ـ��دة �ن �واھ	ـ% ا���ـد
� و ا��Aر
ـ�

ــ% ا�����ــ� �ــ5��
��
ن ����ــود >; �
ا��ر
ــدة وأ6ــ	( ا�ــذراع ا�


ــ% �ن ���ــود، &ــ�مC  ;
ن، �م 
Aن ���م �
�Aر >; اBوا�ر ا���ا��
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

	Aل ا�����ت ا�; أ�ــره 	�ــ� دون ــذ�ٍر أو ا#ــراض ودون أي �ــؤال

ــ% 
ن 
د
%: ھل ھ; 	ر
�E؟ أو ا�Bــر 	ر�	 5� ;
� ا��Gا� �
#ن �و#


� �ن أ�ل ا	زازھــ� ��د
ــ�ً، ھــل ا���ــد ا�ــذي�G1 ا�L# ٍط>G رد��

;< ًCر ا��ــظ و&ـ5 �طــFف #ـ��F� ھو ���رم أو ھو ��رد %

Eن 	
ن 
د

6
دة ���ود ا����
ــ� 	�ــ	ب و!ــ�
� �ن !ــ�ص 
Aــره ھـذا ا��2ــ�ن�

��	ب �� 
-Lق 	% >�ط، 	-د ��واٍت �ن ا�-�ل ا����ر �Aن ���م �ن

طو
ر أ�Lو	% �
6	( أFAر >-,ً و أ&ل إGراراً 	��ز	ــ�Eن ا�ـذ
ن 
-��ـل


� أ#1L �ن�

ر ُ
ر	ك ر	�ً وظ	A ل ��وٌذ	( ����م ا�ط	أ6 ،ً�
�-�م 
و�

�دم ا�ـوظ
�; و4 �-ـدد �ـ�وات ���ر�ـ�L� �

ر، 4 أھ�FA	 ود��� �	ر


رK �6ا��� %�

ش >
%، ��ذا ا���Aن &وا�-
ا�����  >; ھذه ا�-��م ا�ذي 


ب
د >�ط >; ر�

� �% ، و ھو L�# �ٌ�
ا��-��L، وأ�� ا��-Lن ���� >, &

ــ�ر ا�4ــرام 	
ن ــ�م و إظ� ــ�ب و >; �ظ
م أ�ــLوب ا��ــ�طب ا�- ��Bا

.ً����
� آ�رى �A�< 5&وأ�� ا�وا ��Lا�رب ا���
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

��ده أن ا��ــ
ر أ6ــ	( >; ��ــ�ا�!ق ���م ا�ط	ل >; 	دا
� اBز�� #4

�1 أ	داً �5 ا�طرف ا����ر، ا��5 إ�1 �ــ
ل ا�	
��ــ�ت	
أ�رى وھو �ن 

�ــدث #ن ��ــب ا��Aو�ــ�ت ;>; ا2#,م ا��ــرE; ا��ر
Gــ; ا�ــ


ــ� و ا�-ر&
ــ�  >; 	,ده و!ــ-ر أ�ــ% ا�ــ��د أ�ــ
راً �ن دروس�Eا�ط�

ــ�م ــ�رن اBر& ــ�، & 
Eداــ� ا4	 Lــ� >; ا��ر� �� 5�ــ; ا�ــ ا�ر
�Gــ
�ت ا�

�ــ�ل إ�1 ا�Gــ�� ا�را	�ـ�،		-��G ا�	-ض >�رر أن ا�و&ت &د �ــ�ن �,�

ــل أن دروس ا�ر
�Gــ
�ت و !ف ا�ط	Aز��، اB-د #دة ��وات �ن ا	و

��5 اB#داد وطر��� وGر	�� 4 ��ـF� ;< 5ـل ھـذه ا��ــ�4ت، Fم 	ـدأ


Aرھ�� ;
�ت ا�G�

ن ا#�د >�ط #1L ا�ر� %�Cراً �دى ���&� ;-


أAــFر �ن �ظــرة ز�,Eــ% >; ا��در�ــ� �ــ%، أدرك 	-ــد >ــوات اBوان أن

VEــ�
�ت ا����	
� و �L�-م ا�L-
ر �ن FA	 أھم �	-L� �
ا��وا#د ا4&�6د

��ــ� #1L ��ــب

�ت ا����ر�� 	-د إ!�رة أA	ر وأ6ــ<ر �
ن 
م ط	L�#

ا�طواEــف و اBد
ــ�ن، �Aن اBوان &ـد >ـ�ت اRن 62ــ,ح Aــل ا�Bطــ�ء
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

�ــٍ�
ا�; ارA	��. رKم ���&% ا�وا��G ا�ط�ع ���م ا�ط	ل إ
��د طر


� وا�ذيEدا�وار	�  ���م ا�درس ا�ذي �م 
!ر�% �% أ��ذة �در�% ا4	

-�L% �ن ا��
�ة �ظراً �4!<��% ا�داEم 	6ــراخ ا��Fث ا��
ــ� أ���ــ% %�<


���وا �ــ� 
�ــري ;A ���ول ا�را�رك >ر��6B �ً6ب ا�- 4 ;وا�

�و��م، &رر ���م >; ز�ن ا��ــرب أن 
-Lم �<ــ� ا��ــ�رة، Lــك ا�L<ــ�

;ــ 
� و ا���

رت ا�Bظ�� ا��>�رًة ���� �-ل  أ&دام ا���ر �� ;ا�

ــ5 
ن دون د>ــ �L
ن ��ــل �ــG 5ــ� ��-ــ�در
ن #1L ا� �-�Lم أ
Gــ�ً &

�	لKرا�ــ�ت 	�ھظــ� Aــ��; د>-�ــ� ھــو و&ــد 
ــد>5 أGــ-�>�� >; ا���ــ

��رة 	����ــ
ق �ــ5 ���ــود وL� م ا��ط ا��6راوي��� )ا��ر
ب، ا>

ا�ط	
ب ا���ھر رGــوان، Fم و�ـ5 �!ــ�ط ھــذا ا��ــط �
!ـ�ل أ!��6ــ�ً

ــ�ل �ــف ا� ــرة و& A< ــ� أن 
ن �در��,ً >; A, ا�Gــ�F ــ� و 
ــFر أھ� Aأ

�Eب وا�2	ـ�ط ا�!ــد
د
ن، 6ـ�رت أ�,كA4�	 ً�-
6
	�م ��أ6	�ت 

ــوذه ا4��ــ�#; و �� 5
ــ% ���
�ــ� 	و�ــ 
L# ــف أن!Aــذي ا ــل ا� ا�ط	
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ــ% و 	-ضL

ــد أھــل &	��
ن ا�ــدو4رات، 	ــدأ 	
ا��
��ــ; ��ــدرًة 	�,


ــدي ا�ــذي Aــ��تL�ا��-�	
ن ا�Rر
ن 	����ــ% ا���ــ�;، �طم ا���ــوذ ا�


� ا���	��، و�,ل �ــد
ٍث #ــ�	ٍر �ــ5 ���ــود أ�Fــ�ءLE�-دات ا��
��AL% ا�

ــ%  �ــ5 

ش >; &ر-!ــف أن 	!ــرى ا���ــد Aــ� ا 
��ر ��ــد 6ــ� �#


�م< ��	 ��
!�ص ُ
د#1 أ��د، 	!رى ا����ودة ا�; ظ��� Aل أھل &ر

أھ��L أ��� ��ت أو #1L اB&ل ا�ط�ت ظ�ر ا�
وم  أ��� ��ــرد ھ�ر	ــ�،

ــ� �ر>وGــ� E

ش >; 	-��ض وھر	ت ��Bت ا�رAت زو��� ا��
ت 

ــ�رة �-�م و	ـــ�دل ا��Fث ــ ��م، ا�E

ـــ�ً �ن &	ـــل 	ـــ#��
ـــ�ً وا��
د

وا���طو>
ن وا���درات و Aل �� 
�Aن أن 
�طـر >; #�ــل أي ��ـرم

;�
�!;ء و #دم ا�-�دة ھذه  ا���ر	� !ــ;ٌء آ�ــر، ھــذا ھــو ا�-ــ�ر ا��

ــل 4 
�Aن ��ھLــ% أو�6
ب أي ذAــٍر !ــر&;ٍ #ظ
م �LFــ% >; �
ا�ذي 


رھ� �نKزاز ول وا��ر&� وا��طف وا4	�
��%، و أ�� ا��ر
ب وا���

�ــر 	�ــ� ذوي ا��Lــوب ا��و
ــ� وھ; أ>-ــ�ل�
أ>-�ل ا2�رام >�; أ#��ل 
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

�� >; ا��ر
) أ
1L# ً�G أ��� أ>-ــ�لFل ھ; �و	5 
ر��ل 	�#راف ا���

���ــ� #ن وا�ب ا�ــ-�دL6ــرا�� �ط	ــدة، �ــّدث ���ــم ���ــود  
��

�و��ــ�

�م 	�ذه ا����طرة، 	ــدا ���ــود ����ــ�ً �Aــل �LAــ� �و�و�	�ت ا�


ــ�#��ا�ط	ل 	ــل Aــ�ن �ؤ
ــداً 6ــ�د&�ً ��ــ�، أي ا�ــد��ج >; ا��ــدود ا4�

�طٌر �ؤAٌد #1L ا���
5، ر	�� 
�رج �ن ر�م ھذا ا�4د��ج �
ٌل �د
ــد

ــذه ــر
ف وأد ھ ــل ! A ــذ�ك وا�ب ــذور � ــ�>�م �ن ا�� �F م ھم و�-L�


ــ
ر. >; 
>ــوة ا� ــ� & �A,ــ�رھ� و ا� !ــل ا� 	& ���
ــدا ــ�و4ت �ن 	 ا���

1 ��ر	ــ� �نL#ــل !ــ;ء �و���ــ� وA �
��5 رؤ ;ا�-���6 ا�<	�ر
� ا�

�طوط ا���س ا��!ـ-�L 	��ر6ــ�ص و ا��ـذاEف Aـ�ن ���ـود و ���ـم

��ر��ـ� 	��-ـدل و	6�rـ�ٍف uـ��	ــ��ن ����

�د�Fن 	�ـدوء ورو
ـ� و


ل ����، �م 
Aن �Bــد ����ــ� أن 
�Aــر >; �
��ــ� ا�Rــر أوF� 4 و#دٍل

.%1 �و &ط-وا ر&	� %�ر&
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	� (أ���)

���د


ــد ���ــد، ا	ن �د
�ــ� د
ــر ا�ــزور، �م Aن ا�ر�ــ�ل ��ــط
5 إ#�ــ�ء�ا�-


نــ% >; Kر>ــLE�# 5ن �ــAــ�

ــد ا���ــ
ر ا�ــذي �	6ــره و	6ــ
ر%، ا�-

;ــ% ا�ــ�
�5 >; أ&16 ا�<ــرب 	-
ــداً #ن �د �ٍ�
و�ط	) 6<
ر >; �د

�د "���ــد" &درــ% #1L ا�رؤ
ــ� �ن�
�ل ا�-�
ف، �م ���!�� ا���6ر وا�


ون �-ظم ز�,E%، �ط���ــ� !ــك# ;�-ُ ;�,ل ا�-وا6ف ا�<	�ر
� ا�

5� %F
�% و6را�%  ا�وا��G >; �دAز�,ؤه 	�A�rن ا�!��&% �ظراً �

ــدل ــر 	��- �Bــق ا L-
ــد��  ــل أ�ــد #� ���
ــ% أ
Gــ�ً 4  �Bن  و
ا�4ــر

�رة،!ـAل �طوط�ـ� �,�( !�6ـ
% ا���ـ ;
�ت ا�-��� ا�ـ&,�Bوا

Aــ�ن 
	ــدو >; �ظــرھم �!ــدداً �طر>ــ�ً  >; #ــ��ٍم 
�ب أن 
Aــون >
ــ%

ــ% �م�#���ا���2ن �ر��ً 	ل و>�Eق ا��رو�� �
��و 	���%، ���ــد ا��Lــزم 	

�ق �-�م، ا�ط�ع دا�Eــ�ً ا���ــ�ذ إ�1 أ#�ــ�&�م و�

Aن �!دداً �5 ا�ذ
ن 
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


ــو�ب �Kرا�ــ%؟" "أم إ�ــرام �6Cــل 
ــو�ب Cــر "ھــل ھــو �طــ
�ر

ط5 أ�د ا�!ــك 	��زا�ــ%�
%"، 	-د �رور ��واٍت �ن ا��رب �م ���-�


راً وأ	�ت Bو4ده ��-ً��< %�ا�-��; 	�طوط أ�,&
� وا��G و�-��L أ	


ن ر>ــ�&�م ا�ــذ
ن �م 
-ر>ــوا أ	ــداً �ــ� ھ; ���ــ� وا�ــدھم و�ــ� ھ;	 �	
ط

�ــٌف �ن طــرازF� ،ًرا

ــد ���ــد FAــ��ــرأ ا�-
 ،%L>ــ!
أھ�
� ا���Aن ا�ذي 

ــ�#; >; �ــ5 ا�وا6ــل ا4� ــد
�ت  و�وا& ــ� ا��� -	�ــرٌم 	� ــ5، �< 
ر>

ــ�,ص 	رھ� �Aزاً �ن ا��-Lو��ت 
�ب �-���% و ا�-
ا�4ر�ت >�و 

ــ% و ��-ــ%، �ــ�ول دا�Eــ�ً �ن �,ل �و&-ــ% أن 
!ــرح	A ــدل	ــ% 
�ــ� >

�ز�,E% !ــAل ا�-ــ��م ا��<ــ
ر ا�ــذي �ــ
وا���م 	-ــد �ــدة ز��
ـ� �
�ــت

��-�م 	و�وب طــو
ر و-ــد
ل أدوا�م ����ــب ا��ر�Lــ�
	��طو
�L وأن 

ا���د��، !-ر 	���!ل أ�
���ً ورأى >; أ�
ــ�ٍن أ�ــرى أن ا��2ــ�ن ���ــ�

ط
5 إدراك و>�م �A>ــ� ا��ــ�#,ت ا�6ــ<
رة�
�Aن د&
ق ا��,�ظ� �ن 

راAم >; 	�
� ا����-�ت وا�; �م -د -رف ا��دود ا��<را>
ــ�، ;ا�
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	� (أ���)

�ــول أن ھــذه
ــ5  ــ�ه ا�Bم ا���ــدة  	
��ــ� ا�وا& �	ا��ــدود ��ــرد وھٍم 

ا��دود &د ا���رت ��ذ أ�د 	-
د 	�-ل �Aو�و�
ـ� ا46ــ�4ت وأ6ـ	�ت

ــ�ل و��ــ�ً �و�ــ% >; �ــرب !ــوارٍع �ا����-ــ�ت �A!ــو>� و6ــ�ر ا�

�طLــق �ن ;
د
ــ� ا�ــL�Lف #ن Lك ا��وأز&�، ��ذه ا��روب &وا�
ن 


ــل ا��وا��ــ� 	ــل�C�Lف ا��وار وا����دق، 4 
��5 ھ�ــ� ا�4	ــ�ء أو 

ا�-Aس ھــو ا�6ــ�
(، ا��4ــراط ا�	ــ�Aر 	�ــ� 
���ــك ا�ــدر
ب ا�Aــ�>;


ق ا��6رات طو
�L ا�Bد.����ء و 	L� د
و>ر�6ً �زا

ط5 أ�د�

� �طوط ا��ر
ب ا��6روا
� و�م G& دوء�	5 "���د" 	� 

���ــ%A ــلG�	 %ــ��
��ا�را&% أو ا��6ــول #1L �,6ــ� &��#�ــ% و 

وا�زا�ــ% ا�B,&; ا�-�
ــق 	�	�دEــ%، "���ــود" و"���ــم" و"رGــوان"

��Aوا �A!و>
ن أ���% �1 �و ا�<Lوا ا�-وا6ف ا�<	�ر
ـ� >; 6ــ�راء

ــ� 
�ري >و&� �� �

و�% �ن رؤ# 5 ��5
ط�د
ر ا�زور ظ��ً ���م أ��� 

% 	د&� و ُ
درك �طــورة���Aرف �دود إ�-
ودا�ل K	�رھ�، ���ٌد ا�ذي 
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	� (أ���)


ـ% ���	��ـ� �م 
Aن 
�Aـر 	�ـركL# ــو�ب
 ;ا��
�ن وا�و�ـوش ا�ـ

��ف ھذا ا��ط ا���ري ا�6ــ�راوي >; ظــل >وGــ1 #�ر�ــ�
2 5
�ر

ــ� 
و>; ظل 	-ض ا�4��دة �ن و�ود ھذه ا��ط، �
س 	��ط	5 �ن ا����

ــ,�� #��6ــره 
ن ��Cــ ــ�ت و ــر
ب �6ــ�در ا��-Lو� �ــل � ــ� 	 
ا���د

!�	% >; #��م "���ــد" طــرق #�Lــ%
ن >; &Lب أرض ا�-دو، 4 ��ا��


�� ھ; اG<Bـــل�ــ% ا�6ـــ�ر��، �
�ـــت ا�طـــرق ا���ـــ ـ�
�ـــ5 أ�,&

	��Gــرورة 	ــل ا	�#�ــ� &ــد 
Aــون أ�
��ــ�ً &ــ�,ً، �طــC وا�ــد >; �-	ــ�


L-	�� �ن ُ
ط
( 	رأس ا��Lك 	ل 	رأ�% !�6
�ً، "	!رى ;ا�!طر�V ا�

�; أ�
رًة #�ــد ���ــم ا�ط	ــل أو >; ��ــرة�
ر و�	A ا���د" >; �طر

،ً�E

رة 4 
-ر>�� أ�د، 4 -�; >; #�ل ���ــد ا�Bــ��ء ا��رد
ــ� !ــ>6


� و���ة أ>رادھ� أو��Bا �
L�-راً أ��م ھدف ���ح ا�
Aل !;ٍء 
	دو 6<

ر>�ً 4 �L��Aدو ا������ت ا�	�-ظ��م #1L اB&ل، >; ظروف ا��رب 

ً�E
�ــ% دو�ــ�ً، إن �م 
Aن 	�A�2ــ�ن إ��ــ�ذ 	!ــرى >Lن 
�-ــل !ــ
��
�Aن 
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

�� >; أ�ـ�AنE�< رة���	ن زر#�م 

� ر���% ا�ذ�
A!ف ���% و
A!ف 	

�� أ�ــرى -�ــل

رة 	ل �1 >; ��د أ��زة ا��	�رات #رFA طرٍة�

ــدق 

�ً، >; ا��رب 4 &
�� ��Lرد >�و ��رد 	��� �
#1L اBرض ا��ور

 ا�-�ــAري ا�6ــ�رم#1L ر&-ــ� !ــطر�A V	ــ
رة، 4 
�ــط
5 "���ــد" -

ط
5 أن 
�-ل -�
 أن 
!ــرح ھــذه ا�Bــور �ــ1ا��درك ��� 
�-L% و��� 

Bو4ده  أو B&رب أ&ر	�E%، ر	�� �Aن ھذا ا�Bر ھو �وGــوع 6ــرا#%

ا�داEم �5 ���%، ھل 
�ــ
ر >-,ً >; طر
ـق ا��ــق؟ أم 
ـوھم ھــذا ا��ــق

ــ�ِء ا�Gــ�
ر، �م 
Aن 

ــ	رر ط�-ــ% 	���ــLط� و ا��ــوة، ا�!ــك �ــ�� أ��


A 5ل �ــ� 	�ــ�هG
 4 ;A� %��� 5�  %�6ر��ً �5 ا�Rر
ن 	�در 6را�


ر "���د" 
6ــ-ب�G لF� %� ن�A واء ا�<رور ا����2;،  �نKر إ
FC	

�وم 	��.
#1L ���% أن �دأ &	ل د&
ق Aل �طوة 

م 	-ــد أ�ــ	وع، �د
ــداً >; #6ــر 
ــوم ا���-ــ�
ــ� ا�4طــ�ف �ــL�#


م ا�ط�ف 	!رى� ،%
�ً �5 أ�د أ	��ء #�و���; ���م �C
ا���دم، �
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

و ���Lــ� 	-ــد �ــد
رھ� إ�1 >
, رGــوان، و>; ا���ــ�ء �ــ�طLق 	Gــ5

د�ر و ���ــ� 	��ــ�ه �د
�ــ� ��
�ل 	5E�G �رGوان 	���ه �د�!����ت 

د
ر ا�زور، �
Aون دا�ل 	Gــ�#� ھــذه ا�!ــ����ت �Aــ�ن ���; 	-��
ــ�

ــرور 
ن ��C
�A; ����م وا	ن #�% و 	!رى ا���د، ���� ���ود ھ; 

6ـل إ�1 ��طـ� 1
ش د&
ــق ��ــ� �ـا�!����ت #1L ا��ــوا�ز دون �ـ

،�
�	
ن ا����>� ا���Cا�	�دل ا��6راو
� و	-دھ� 
و�1 ���م ور���% 

ــدب ��ــ� Kــ
ره؟ 4 أ�ــد�

� 	���ــ% و �م L�-��	 م�
����ذا ا��ر ا�ط	ل ا�

�ــول أن ُ
ر�ــل اFــ�
ن �ن #��6ــر ���و#ــ% �
��ب

دري، ا���طــق 

; ھو وا	نC
�طر 	��E% >; أرض �-�د
� رأ�% �طLوب >
��، �Aن أن 

#�% Aــ�م أ�ــراره >�ــذا 
-ــ�; أن 	!ــرى -ــ�; �ــ% !ــ
�Eً ���ــ�ً، !ــ;ٌء

!�6; ر	�� أو &د Aــون �-Lو�ــ�ت ���ــ� ��ALــ� 	!ــرى ا���ــد،ھــل


� >; إظ�ــ�ر ���ــ% 	��ظــر 	طــل �<ـ��رL�-دة �ن ھذه ا���
�طط �,�

&وي؟ ��1 ���د ا�4��ل ا�Fــ��;، �ــ1 #�ــد ط	ــٍل �Fــل ���ــم 4 
�Aن
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

�ل أن 
��در إ�1 ھذه ا��ر��L �ن ا�<	�ء، 	!ــرى -ــ�; �ــ% أ�ــراً �ــ�-L�

6
�ً و	!ـAل �	�!ــر، ر	�ـ� �ـAون ھـذه ا���طـ� ��ـ�>� أ�ـ�ن�! %��



,ً &	ــلEــG )	6ــ

�Aن ا�<,���، #1L اB&ل ا���ل &��L ا��وري �

���L إ�1 ا���G ا�Bرى.� �
L�# م��ا


� #L; ..أ
ن أ�ت ..” .. ;L#"

"ا�را�; �
دي  ...أ�� ھ��"

"ا���-� 
� #o ;L ا���-� 	
ن ا�ظ�ر وا�-6ر �
م ا�ط�ف 	!رى،

��ن و&ت ز
�رك ��Bــد، Aن �ــذراً 
ـ� #L; ا�Bطـ�ء Kـ
ر ��ـ�و��

ھ��، ھل �� ز�ت #1L رأ
ك أ�% 
�Aن ا#4��د #1L أ��د؟"

ــ�ة �LAــ� 
ــ� و4 >; ا�� �L�# ;< ــ� E����	 ــ� E�� ــ�ونG� و�ــد أ�ــر
 4"


دي.. 4 
�ب أن 
�ر ���ٌم ھ�� و 
�ــرج �ــ����ً، �ــ
ر	�Aم ا�A!ــ�>%�

�Aن 4 
�ب أن 
!-روا أن ھ��ك أ�راً Kــ
ر طــ	
-;، ��ــ�ر و6ــرف

	��رده وو&ــ5، �ـ�را&ب �ن 
�ــ�ول إ�را�ــ% �ن ورطــ% ھــذه ��A!ــف
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	� (أ���)


نEــ

ن >; ���ــ� Kــ
ر ��

� ���ح �د���Aم �دى إ�L#د ���م، 4 أ
ا��ز

��
ــد ــل � ــر، �Aن ھ ــ� أ
Gــ�ً ا�وا6ــل �-�م 	!ــAل �	�! ��A�
ــ� و4  ��

"��LA �
L�-ف ا�!A	 رات أ�رى دون ا��<��رة�
�

"ا�طLق >وراً 
� #L; ..أFق 	ك"

ــ%، و>; ا�طر
ــق إ�1 ا��ر
ــ� Aــ�ن اB!ــ��ر��� ;< ;L# دEق ا�راLا�ط

-دة وراء �
�ر% و��	ب ���ول ظل ا�م �ــود 
ــرواد #�Lــ%،	� 1��

 .;L��ن �ود ھذا؟ و ���ذا 4 أ�ط
5 طرد ھذا ا�4م �ن #
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	� (أ���)

;L#

ــوراً، � 5!
#�دت 	!رى إ�1 ا���زل 	-د F,ث أ
�ٍم �ن ا�<
�ب، و���� ُ


�ـ� �ن &�د�ــ�تL# ;�L& ّ��ــ�LKــد، و�!ــ�
� �Aـ� 
�	<; 	ــ�rرأة LKّ��ـ� ا��


�م، ھ; إ��Aُن ا�
وم >; ���	ــل ا��ــ�ل ا�ــ���� ا�<ــد، ــذAرت �
نBا

-ر
�ــ� Bول �ــرة و 	ــ��ت 		�ــ�ء ��ــدھ� ا�Bــ�ر، 	�6ــرھ� اB&ــرب

�ط	
-� ا��
�ة و �
س إ�1 ����
�ت ا�	رود >; ��د #�ر�Gت اBز
ــ�ء،

�ــ�ل، ذاكAأي ا %

ــ� 4 
Gــ�ھ�
�ــ�ل >; ��ــد إ�ــراة أر	-A4ُل ا���


ــذ ا��ـ�وات	�	 eVـG

�ھ�، ا���ـُد ا�ــذي ��F ;< ل��Aوق ا�ا4!��ء وا�

Aر، 
و��ــ�.. 	ــ��ت Aــل ُل أ�
���ً �ن !دة ا��ــُ�
ا��-ق ُ
�Aر >-,ً 	ل و

�ـ�ٌب ��ن ھ�ـر ا��
ــ�ة#ِ ،1F, �ــ�ِء أ�ــ	ـ% �
��ٍب �م ــرك �-A ��Eأ�زا

ـ% ا��ـ�
ن �ـ%، �م 
Aن >
�ــ� �ــزٌء 4�ّ# �� �
ط�E-�ً و �م 
�-1 إ�1 رؤ


ر !�وة ا��Lس �ذ�ك 	دت ���� ُ#ري{ أ����� >���G، وAم 	ــدا �نF�
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	� (أ���)

;ــل إراد A ُتAــر ــو  ــ� � �ــ�
ت و& �ــ�،  �
ــ� �
ن 	�ــ�ْت �رؤ �����

ــ�;، أردُت ذاك �L>
ــل أن  ــ�د ا�-�& ــ�، �م أُِرْد ��! �
�
ــ�م # ــر#1 أ� 6

ا��ــ�وط ا��!ــرك، ذاك ا��ــدم ا��!ـرك، ا��ــ�ب ا��ظــر ا��!ــرك >;

�G( �� ��طــط �ــ% 	!ــAل �ــزا�ن، ھــو 4 ;A� -ض	ا� ��G-	 ون
#

�ــد �-ــ�1� 1Aرارھ� و Aرارھ� � ،�
�Lم ا�-ودة  إ�1 Aرار ا��-6

ــك 
L# ;<ر �ــو
FC��وز  5
ا��دم و�-�1 ا���ل، آٍه 
� 	!رى �و أ�ط

1 أ�ــ�م ��ــدك، ا��ــوف�
�ع #1L اB&ل 	-ر
ك أ���; و 	�ز�وا�4

��L ا�-
ش 	
ن ا��وا#ــد�
 ،��L�
��L، ا�4ظ�ر �
� 	!رى، ا��رب  ��L�


ــ% �Bــ% �<ــري، و �B ش
-
ــ� وأ�ت ا�ــ��Fٌء 4 
�ب أن  ا���ر�ــ�ت، أ�

�ــل أ�ــد�
أ
�Gً �-دي، و�B% د#وةٌ ��L-6ــ
� ود#ــوةٌ �Aرارھــ�، �ن 

ــ�ه �Lــ� د� ــ�درة � >� 1L# ن
ــ�در �ــ� و4 ��ن 	 ــ� �-� ــ�ء و�ود� �ن ا��ر&


ــفA ،%ــ
ف ا��	
ل إ�1 إ�	�رِك 	�ــ� #ر>A ،��L��ر
ن 	Cروا��� و#��
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	� (أ���)

��ــر >;A ن و��ــكRا m�
�دان ذ�ك ا��ــور ا�ــذي < ;���ا��	
ُل إ�1 ا�

.%������% و Aا

”.o رى!	"


� 	!رى" �L
"أر
دك #�ر
ً� �Fل أول �

>; Aل ���
� &ط-� �,	س �ر�
�، &	ــل أن ��Lس #ـراًة �ن Aــل !ـ;ء

% �ن ا	�� ا�-م ���ء.-�� �� ��
L# دأت أ&ص	م F ،��

ر إ����K

ــ�دَم ا�ُ��ّ�ــَل 	��Bــرار و	���ــ�ل ا���ــ�رة، "#Lٌ;" ا��ــوُت �"#Lٌ;" ا�

ــ� 
ــ�ت، "#Lٌ;" ا	ن ا��ر 
ن #1L ا��	�Lــ� �ــل ا�� A ــل F� %ــ LF� ــل ا��ؤ�

-Lـق 	�ـدا���ـ�ورة ��ر
ـ; وا�ــذي ر	طـ�; 	ـ% #,&ـ� &را	ـٍ� 	-
ـدة 

�L�K ;< و�ت� ;Lك ا���#دة ا� ";ٌL#" ،%LE�# و ;LE�# ن
رك 	!�

ا��ــرب إ�1 ا�ــ��Fء، ھــو ا�ــذي رأى ا�-ــ��َم 
�ــ
ُر 	��ظـ�ٍم وأ�ــ�ن وإن

ــدار >دا�ــ� �� 1L# ــ�ق >�ــ�ًة <C< رة
ــ% 	-ض ا�Bطــ�ء ا�6ــ< 
Aــ��ت >

ا����-�، "#Lٌ;" ا�ذي 
-رف 	C#��ق &L	% أن Aل >ظ�#�ت ھــذه ا��ــرب
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	� (أ���)


ــر>ض %L�
د ��روب &�د�� أ>ظ5 و أ!د د��راً  ��زال #���� ھ; إ4 


ــف��
ر إ�
%، ��زال 
�ــ�ول ا�!
ھذا ا�4��ل �5 أن Aل !;ء �و�% 


ــ� ا���د�ــ� و �ــول Gــرورة�ــد" �ــول ا��ــرب ا�� ــ� "��� 
�ن �ظر

ا�4-داد ���، "#Lٌ;" ا�ذي 
�ظرAــل 
ــوم إ�1 أط���ــ% را>Gــ�ً >Aــرة أن

6ــد
ق 5

ــف 
�ــطA ،ــ�ھدھ�! ;
ــ� رؤ
ــ� ا��ظ�#ــ�ت ا�ــ�
�م �L#


ر
د Aذ
	% �ن أ�ل #
ــون أط���ــ% و�ن أ�ــل Aــل %
"���د"  وAل �� >

ا�دم ا�ذي ��ل #1L ھذه اBرض وأ�ـرق &L	ـ% و رAـ% >; ���ـ� �ــزن

ــ� ���A� -ض	ــ��� ا�G-	 ــ�ن ــدان 4 
-ر> #�	ــد" � ــد و أ�� داEم، "���

��ن �ول ھذه ا������، ���د 
-ر>% 	�-ل ا�-�ل ا��!رك �-% وأ��ــد��

";L#" ــ�نA ،;#ــ��	% #1L ���6ت ا�وا6ــل ا4�A
 �� �-	�	�-ل �

ــ%، 4 !ـ;ء �طــٌر >
�ــ��

ر إ�1 أ6-ب ا�����ت ا�ــ; أداھـ� >; ��


ــد و 
م أ��
� Cون &د أ�طA
�وى �وا��� ا�ذات و �وا��� ا���ل أن 

	!رى.
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	� (أ���)


ت Aــذ�ك �	Gــ5�	 ،;�,A 1ت إ�-���Lت 	!رى ��6ً� 	-ــد أن ا�ــ

ــو أردت � ً�ــ�� 6 �
ــ ــر >-,ً ��� !�	ــوي و ــ% �� �ــل أن  ــ�Eق &	 د&

�Lت ھو "GKب"، �
ن 
Aون ا���س >-َل �ــٍد و>-ــَل� �ٍ�LA	 �6رها�

Kرس ا��ذور >; ا�ر	ــ� ���ــ�>�ت أ#�ــق  وأ#�ــق 	�
ث 
	ــدو 	-ــدھ�


ــذه، و	
��ــ� �Aت��ا�ر�
ــل 6ــورَة ا�ــ���ٍ� �ــ1 �ــ5 ــو>ر ا2رادة �

�ــول �; 	6ــوت
ن Aــ��ت -Eــ�Gــ� ا��
�

ــ�ب وأ�ظــر >; #>L� د-أ�ــ

�ــ�ً، ا>-ــل، أر
ــده �Aــ� �م 
Aن �ن
�# ;Lدا� ;< %Lزم: “ أر��� )Gوا


� أ��د، �ن أر�ل �ــوى إ�1 ا��ــوت أو أ	�1 ھ�ــ�، أ>��ت، ً��
&	ل، #�

أFAر 
ــ� ا��ــد، أAــFر، أAــFر، ھــذا 4 
�A;.. أ>��ت؟.. أAــFر"، و 	
��ــ�


ــوم ورد
ــ� �ــ� �	Fت أن ھطLتK ب >ــوق
Kت أ�A ;&ش >و-��Aت ر

;�
��� �Aُت أ5G �طط; ����و�ــ� ا�<ــزو ا���Lو>; ظ ،ً��L� ر��داً و

1L# ــٍق	6ــ�ٍر ُ�ط�A ;ــر��K ھذه ا��رة وأ�� أ��س ��دھ� ا��دي ا�ذي

�د
�ٍ� &د
�ٍ� ذات أ�وار.
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	� (أ���)

; >; ھــذا ا���ــ�ء، Aــ��ت �ــ�C
6وت طرق ��
ف #1L ا�	�ب، �ن �

ــ� �	�
F ���	� ،ط >وق 6دريK�Gدھ�  ا���	و ��
زال ��6ر�; 	��ذ

	�ر#� و �ظرُت �ن ا�-
ن ا���6ـ� >; ا�	ـ�ب، -ـر>ت #L#" 1L;" و

ــ�ً -
ا�ز#ت �ؤ&�ً >Aرة ا��طر ا���دم �	Aراً و دون أي إ�ذار، 	دو�� ��

1L# %م �-ـ,Aا� ;
ن 	!ـAل واGــ(، �ـ��C; إن Aـ�ن 	��ــط�#A	�ـر

ا��راد وأ��م ا���زل >; ا�	�ــ�ن راح ُ
�ــ	ر�; 	ــو&
ت ا���ــوم و #ــدد

ك ا����6�

ك إ
��د طرL#.. أ��د �
ا������
ن، "�ن ��ط
5 ا�د�ل 

�ــ�و��م Fم إ#,�; 	6ــ�; &ر
	ــك وأ#�ــل >; ا�Bن، 	,غ ر�ــ�;��

�Aن #	ر !�ص Fق 	%، 4 ��ول أ	داً إ	,غ ا�!ــرط� ا��د�
ــ�، ا6ــل

ــ� واطLب Fد����	ــ�; �L#م أF ;-
ــ�; 	��4ــم  	!ــAل طــ	 	Lــ���رع، اط 	

�ــ� ���Lــ�#دة �Aن
��Lــ� 4 ــردد، �ــ��د طر�د���L، إن اGــطررت �

�1 أھـون �ن ا��ـوت	
�ـ�ً �ن ��ـط
5 إ�<ـ�ء �ـ��ك ��ـرة، ا��ـ�ن �

ط
5 رد#�م؟ ا�Bــر �ــروك�
ف A وم؟ و��
ف A  أ��د؟ �
 ;����أ
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ــد أي 
ــك، 4 �ر 5 ���
ك و�ن �Aون �1 &ر	
�د
رك، �ن ��ط�ك و �


ــك أنL# ب
A!ف �-���L، أ�ٌر آ�ر: �1 �و -رGــت �Gــ<ٍط أو -ــذ

Aر 	رو
�� دون ا�طرق ��ر
	�� أ
� �-Lو��ت إ�
ك،&66ك� ; ا�

ــل أ�� &ر
	ك >�ط  وأ�ت 4 -ر>�; إ4 	�ذه ا�6ورة، 4 !;ء آ�ر... ھ

>��ت 
� أ��د؟"

ــ-رت 
ت ��6�ً، �Kدر "#L;" 	�ر#�، !�أ!رت 	رأ�; 	���وا>�� و 	


ــف أ&ــ�وم ھــؤ4ء ا�و�ــوشA ،ً�G
�; أL& ;��B ن  أ��Aن �م أA� ،%�L�	

ــل أ>-1 �م�وأ�ــ� �م أ�ــ�دم �ــ�	��ً �ــوى ا��Lم و ر	�ــ� 	�د&
ــ� ا�6ــ
د �

أ�ــط5 ا�را���ــ� �ن ا��ــ�زل إ4 ��ز&ــ� و�ــو ا�ــط-ت إ�را��ــ� �ــ�

.��L&


ــ� إن�>L� ون  >-��ــ�A
ــ� �	�د&
ــ� ا�6ــ
د، �ــ<�A ــ�ت�Lرت ط �Gــّ

،%

ر ا�ذي �C��C إ��Bن ھذا ھو ا��ل اA� ،�	
ا��د��� �ن ���>� &ر
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


�ــ�L# 1ــل أ�!ــ�4 أر
د رك 	!رى و�دھ� وا�ذھ�ب ��L�ن 	��ــ� ا�

�ــ� ھ�ــ� 
ــ� 	!ــرى >;Aون أرض �-رA
�	; �ن ھ�وٍم آ�ر. �ن K ;<

ھذا ا��ـ�زل، ��ن ا�ــذ
ن 
�ب أن ��ـ�ر ����Aـ� 4 ھم، ����Aـ� وأ
Gـ�ً


ن، ھــل -ــر>
ن ا�طر
ــق إ�1 ��ــر�Lر، ��ــ
و&
��، ھ�� ا�Fــ�ن K 4ــ

ــ�ح 
�� ��Kن �
رL# سL�
 ;
ن ا��6رة ا�-��
� ا��
 1L# .. 6ب؟�ا�


و�ــد ��ــر ــرا	; !ــد
د ا��4ــدار ھــو ا�طر
ــق ا�و�
ــد �Lو6ـول إ�1

�ر
	�ً 	�Cواع ����L �ن ا��	��ت ا�	ر
� وا���&
� ا���>�، ا���ر �<ط1 

ا�!�
رات ا��!�	�A، رطٌب و ُ
!-ر �ن >; 
�ر ��% أ�ـ% دا�ــل ��ھــ�

�ــ�،F	 ــ� و

�� 	�ر< ;Aر� ;A� %�	-!�طرة، 
�ب أن ��ظ; Aل 

��

ت �دKــ� ���ــ� �ــ
Aون �ــد�L
ف و �ــو >رGــ�ً � 4 ;#�<Bري اAذ

و&ت 	5G �ــ�#�ت �ــ1  �ــو �ــدKك  أ!ــدھ� �ــ�
�، ا���م أن �6ــط�د

ھذ
ن ا�و�!
ن و ُ��	ر #����، ا�دھ�� �طLوب أ��
ــ�ً وھــذا �
�ــ�#د��،

G�  ���Lطراً، �ن 
Aون أ���; �	
ل آ�ر.&C� د
إن !-رت 	�طٍر !د
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

-ر>ْت 	!رى #�A 1L>ــ� أ�ــزاء ا��Aــ�ن ،;��	�!ر�� ا�-�ل >; ا�
وم ا�


ــ� ا��Aــ
ر��وطرق ا��روب و���Aن ا�4	�ء، Fم 	ــدأ�� >; ا��ر�Lــ� ا�


�Aن ا��دا���، ا�طر
ــق  إ�1 ا��ــ�&
� ا���>ــ� ;>; �و#
� اB>��خ ا�


ق 	���Aد 
�5 ��رور !�ص وا�د وھـو !ـد
د ا��4ـدار و�ـو ُز�ّتG

و&ف &	ل ا�و6ول إ�1 آ�ــره، �طورــ% �Aن أن&د�ك  و��طت �ن 

�6ـب و ا��	�ـ�تL� ف
FـA ـ% ��ـو

�A!ـف #1L ���ـدر آ�ـر   > %�
�


،�L6ل إ�1 أ#1L ا� �
��& �
ا�!��AE، أ�� 
��ره >�و ���درات �6ر

�ــ�وي �Kــ�ن و 
�Lس >و&�ــ� >; �ــ�#�ت ;�د
داً إ�1 ا��6رة ا�ــ

6ف ا����در >��ً �-د�
�ً �ن &
ــ�ٍس A	ــ
ر و	-ــده�� ;<  ��-Gو ،%L�C

Aـ��ت ��ـ�>ُ� أ�ـ�ٍن 6ـ<
ر Fم Aر
ـ�ٍت ز���
ـ�  >ـوق ا��) و ا�Aر
ــ�ت


ــً� A	ـ
رة �ن أوراق اB!ــ��ر �<ط
��ــ�، >; ��ــ�ر ا��ــ�وط�A ر�ـ�F�

ا��و&5 وG-�� أ�,�L� �AE�! ً�Aو>� #1L !ــAل �Lــزون A	ــ
ر Kط
�ــ�ه

�ـل #�ـ% �ـوءاً ���Aـ� ��; �و�ـ% ا��-ــدن،Fم ��ز�ـ� 4 �AEت !ـ���	�	
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

أ�,�Aً >و4ذ
ـ� �ر	طــ� 	F,ث أAــوام A	ــ
رة �ن ا���ـ�رة وا�B!ــ�	ب

ــ� �ــ
طLق Aو�ــ� ــFر 	� -
�ــر، أي B1 6ــ�ور ا��ــ��ب اL# ــ� �L-ا��

ا�B!�ب وا���ــ�رة 	�
ث 4 
�ــط
5 �ن 
-ــFر ا�ــ-�دة واز�ــ% &	ــل


ــ�ً #�ــدE��L1 ���
ــ� ا����ــدر، Aو�ــ� وا�ــدة �طLــق ��ل ��وط% �Aا


ن >��ــ�

ن ا�	ــ�&-Fر &دم ا�����م 	��B,ك ا��ر	ط� ��� و أ�� ا�Aو�


�ن إ�A� 1ــ�ن ا�	ــ�L� ;Eــف 6ــ�رة &ر
	ــ� �ن��

ن AL�	 ن
�ر	ط

�5 و
�ــذر ا�Fــ��; ا�ــذي
6ــف طر
ــق ا����ــدر، ا���ــ��م اBول �ــ��

ــ� إط,ق ــ��; >ر6 ــ
Aون أ� ــدھ� � ــوراء #� ــر�5 إ�1 ا� ــ
��ول ا� �

;

ن �ن ا����رة وا�B!�ب >و&% &	ل أن أGطر �4ــ�دام 	�ــد&Aو�

ــ5 ــ�ء � 
ــدھ�� أ� 
ــ�، أر ��Lــد & 
ــ;، �م أAن أر ــ�ل �م ��( �ط � ;<


ــ�ت Gــ����A ــ��

( >رق ا��,ح 	
���، �Gّر�� أ
Gــ�ً أو#
ــً� >Gو

;�ن ا�	�ز
ن �2راق ا���ط�� >; ��ل ا�Gــرورة و >!ــل اB>�ــ�ح ا�ــ

�ــ�وز اB>�ــ�ح أ�Fــ�ء ھ	وط�ــ� 1L# ــدرب
ت 	!ــرى �وGــ-��ھ�، 	
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ــ�ز�ق 4 ;A� رة��� 5Gدام >; �وا&m� ت
	F��ط � ��-Gا����در، و


� 	د4ً �ن �����
��، Aل �� >-�Lــ�ه ھ�ــ��G( ھ; ا�	6&د��� 6د>� >

ــ� �
زات، 	��ھو �ن ا	�Aر��، �م �Aن �-Lم إن ��Aت ���( Aل ھذه ا�

1L# در�ـــون �طـــ� ا���ـــوم
�-ـــرف Bول �ـــرة !ـــ-ورا���ود وھم 

.%Eد	وٍم �ن 
6
��ت ا�-دو &	ل �

٢٢١



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

	!رى

;�CـAــ� و�
�
�ر��� إ�1 ا���ول >; 6	�ح 
ــوم ا���-ــ�، �ظــرُت >; #

ــ� >; �ــ; #ر> ــ� ا� �
ــ1F ا�ر& �Bــك ا Lــرة اBو�1، �م Aن  �L� ــ� أراھ�

ــ�; >;��وارا�� ا�طو
�L و>; ���ــ� ا���ــد ا�ــذي ا�ــز#ت أ�ــ��; وأ�

�;، رأ
ُت >; و���ـ� Aـل GKـب ا��ـ�وات� 4 ;دوا��ت ا�LE�B ا�


� و&د أ>رج #�% ��وي ا���4ت ا��وت وا��
�ة، �م �-د ��!1Gا���

���
��م ��ن &طA 5ل ھذه ا����>� �
ؤذي �إظ��ر GK	�� و#ط!�� �,�


�ــ�L# ــ�ن  أ�ــ�لA ا���ــد �	Kإظ��ر ر ،;�� 4 ;��ده ا��C	 ط�
ا�	�

!ــ�>�� ا��د
ــد �i�ــرام ا��ــ��5 >; ��و�ــ��، و�ــد �ــذةٌ ��
ــ� >;Aن ا�

�ـر 	�ـ�،� ;إط,ق ا�-��ن �Rر أ�واع #ر
��، ر�; آ�ر اFBـواب ا�ـ

ً�
Eــدا	ــ�ن A ــر، أ��ــُل ا���س �ــ�G�Fوب ا��ــ,م وFــوب ا��ــدن و ا�

�ـ��
وأ��ل ا����و�� �� �Aن ���� و�!
� &�دراً #1L 6د ا��طــر #ن �
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

;ــ ــود ا� ــوم 	ت أ>�م ��!ــورات ا��� 
ــ�، ا� ــ� وأط���� �E�	ــ�ة أ� 
و#ن �


!ــ% >; ھــذه ا��Lظــ� أن-� �� ;�-
و�د�� >; و&ٍت ��	ٍق �طر>�، 4 

ھذا ھو ا��Lوك ا�داEم ا��6
( 	ل ھو >ن ا�ــو�ش >; ��ظــ� ا��ــرب،

�Lـــ� >;�و>ن ا��ـــدرة #1L ا�-ـــودة إ�1 ا��ـــدن �
ن ا����Eـــ�، Aـــ�ن �

ــد4ً 
� أن �زءاً �ن ا����5 ا��دم و�!% دا�ل 	Lده 	Gا��� �Lا��ر�


ر ھذا ا�وا&5 &�م 	ذات
>�ن ا��دا�% Gد أ#دا��E، و�ن اّد#1 إرادة 

ا��-ل، 	ل >�ق �ن &�م Gدھم 	���دام ا�و�ش ا����Lت �ن #���% Gــد


ــ�،LھBن >; ھــذه ا��ــرب ا
أھل 	Lده، ا�
وم ���رط أ�� و 	!رى �Aرھ

أ���� ��طط ا�
وم �ــردع ��ــر�
ن 4 
�ـ�د>ون أ�ــراً !�6ـ
�ً 	�ــ� 	ــل

5��
ــ�ً، 
6ــ-ب #1L �ن 
�ــ
ر >; ھــذا ا���ــ�

�ً و د#��أ�راً #���ً ا�

��ت �ص د�%.  L--ض ا�	ب ا��روج ��% دون ��

ACد�� >; و&ت ا�ظ�
رة �ن �ــ,�� اB>�ــ�خ و�و
�ــ�، وز#ُت #	ــوات

ــ-�� Gو و ��
ا�و&ود >; أ��Aن ��ط
5 أ�� و 	!رى ا�و6ول 	�ر#ٍ� إ�
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

1
ن �ـ#Bــداً #ن ا

�� ��وب ا���ـول 	-�إ�1 ���	�� أدوات إ!-����، 	

ا���#� ا�را	-� 	-ــد ا�ظ�ــر #�ــدھ� و6ــ��L ا6ــ�ل �ن ا	ن ا�-م �ــ-
د:

"���ود 
�Cل #�ـك، ذھب إ�1 	
ــك و �م 
�ـدك"، أ�ـ	رُت �ـ-
داً أ�;

>; ا���ل أ&وم 		-ض اB#��ل و �ـ��Cق  		!ـرى 	-ـد �ـ�#ٍ� �ن اRن

�ـوم و�
ـدة 	��ـ5 	-ض اB#!ـ�ب ا�	ر
ـ�إ�1 ا�<�	ـ� ا���ـ�ورة �
ث 

ط
5 ���ود ز
�ر�� �ــو أراد، أLKــق �ــ-
د�
و#�د #ود�� إ�1 ا���زل 

ا���ف و&ــ�ل أ�ــ% �ــ
�	ره 	ــذ�ك، أط��Cــ� ھوا��ــ� ا�����ــ�، 4 �ر
ــد Bي

6وت أن 
�G( �وا&-�� Fم ا�ظر�� &دوم أ6د&�ء ���ود.

ــر >���ــول �Rــم #�ــد�� زار�; وأ�ــ� ا ــورة ��� 6	 ";L#" ;زود�


ــ� �-ــ�ً >��A!ــفC
; ��ــ�#ده أو4ً أو أن 4 Cــ

ت أن !� ،;� �	����	

1L# ���� رف!C�  ;أ��م �ن 4 �-ر>% �ذ�ك ا�	Cت �Lف ا��6رة ا�

ا����در 	
��� و&�ت 	!رى >; 	دا
� ا�طر
ق إ�
ــ% �رد
ــ� �ــذاءاً 
!ــ	%

ا�Bذ
� ا�-�Aر
� و 
�Gن #دم ا�ز1L# ��&4 أرض ا����ـدر ا��طـر،
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

و&-�ت "#L;" ا��ــ�ل ا�ــ�دام ا���ــ���
ن �ــ,ھم Gــد 	!ـرى� ً��و>

ــو #ــ��; إن �	�ــوا ــ�ل ا�ــ�دا�% Gــدي >� �ــ� ا� ــ� أ� 
�>L� ض����

�ــدم 	ر>�ــ�
�ــ�ً �ن ���ــ% و ھــو Fدا ���م �<روراً ووا	و�ودي �-��، �

ا	ن #�% 	���ه 	!رى، �!ت 	!رى 	!Aل ط	
-; ��و 	دا
� ا����ــدر،

�م 
Aن >; أ
ــد
��� �ــ,ح ظــ�ھر، و&ــف "���ــد" ا	ن #م ���ــم �ت

�ــ�ٍل Gــ��� 	
��ــ� ا��ــدر ���ــم وراء 	!ــرى >; ا����ــدر،!�رة 	ر


ن ا��) اBول و ��ط�ـــ� ا�Aـــرات-

ن �ـــر�ـــ�زت 	!ـــرى 	�رAـــ


ت #�د�� أ��ت 	Cن ا����>� 	
���ــ� �م	F1 ���ط ا�L# دة�-� �
ا�ز���

��ً رKم Gــ����
��وز 	G-� أ��ر، &�ز ���م وراءھ�، 	ــدا ر!ــ-د 

1L# %ــ5 &د�ــGن، وAــ��Bــذه ا�� )L6ــ
% و�ذاE% ا�-ــ�دي ا�ــذي 4 F�

طرف ا��) >!-ر أن ا�Bــر ھ�ــ� �
س �Aــ� 
	ــدو، �ــ�ب &د�ــ% 	�ــر#�

�طر&�ً رأ�% ��و اBرض �
-رف ��ذا 
و�د �ت &د�%، �م ��L% ا��دم

�ــ�ً Aو�ــ�Lط �ط�
� ا�; و1L# ��-G ا�Aر
�ت >��ــل واز�ــ% و �ــ��Fا�
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ا����رة و ا�B!�ب ا�; ا��درت >وق ا��6ر 	�ــر#� A	ــ
رة �
�ــوي

ــ�ل �Bدر إ�1 ا��
و ھ; >و&% 	
ن ا�B,ك ا�!��AE، 6رخ FAور وھو 

�1L# 5 أ�رى، 6رخ �رة
� �-�	�ر#� Fم  ��ط �ن >وق �6رة �ر

أ�رى �ن ا�Bم ا���د >; 
ده ا�
��1 ا�; ��ول ��د ��ده 	�� ، �Aُرت

و&5 	!رى أن 
�ــويو�ر�ت !ظ
� ا�-ظم ا���Aور ��رج �Lده، �م 

ھذا ا��Gم 	�Fل ھذا ا�!Aل ا�Bرق و	�Fــل ھـذه ا��ــر#� �ــذ�ك &�ــزت

!فA��دى ا64طدام 	% �  ;A ر >; !ق �6ري�
Bإ�1 ا����ب ا

�4��ً أ��� أ6	�ت >; ��6ف ا����>� 	
ن ���م و ���د ا�ــذي ظ�ــر

أ#1L ا����در #�د�� ��5 6راخ ا	ن #�%، �Aن #1L 	!ـرى ا��4ــدار

ــ� L
L�ــ�ر ا� �Bــدم "���ــد" ا �
ــد�ل 	
ن ��ــرات ا��6ــب > 	�ــر#� �


ــ% إنL# ر�6 إط,ق ا����رة >و&% أو إط,ق ا���ر< ;� )��� �
�	ا��

�م 
��( >) ا���ــ�رة، 	!ــرى ا�ــ; �ــ�>ت �ن رؤ
ــ� ا���ــدس >; 
ــد

���د و�ن 6راخ ���م أ��ل ا����در &ررت 6-ود ا�!ق ا�6ــ�ري
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��و ا1L#B، !-رُت 	ـدوار >; رأ�ــ;، �
6ـ
دك 	�ـ�و�� 
ـ� 	!ـرى،


ك أن L�A; ا���ــ�>� ��ــو ا�Bــ�ل، �ن 
�ــط
5 ���ــم أذ
ــك،L# ن�A

�ــ% �ــزو4ً
�ت 	!رى ا��6ور 	�ر#� و	دل أن 
�Aل "���ــد" طرL�

�ت Aو�ـ� ا���ـ�رةL1، أطL#Bـ� >; ا�
�Lق 	�ـ� &ـرر ا�-ــودة و �,&��

�ــ% #ن ا��ــراك و&�ــزت
-  ;A� وط�� >ــوق ���ــم�
� GBــ�ن �ــ��Fا�

��ً ا�!ــق ا�6ــ�ري، �ــدي >ر6ــ� ا6ــط
�ده إنLــ�	�ــر#� وراءھــ� �

��Aت �ن ا�و6ول &	Lــ%، و&�ت 	!ـرى #1L طـرف ا�6ـ�رة و���Lـ�

و&ف ا��دار ا��6ري ا�!�ھق وإ���� 1	�� �K"ــ�ن" 	��ــده ا���
ــل و

�دم "���د"  إ�
��� !�ھراً �,�% >; ،1�!
�ر�% ا�ذي 4 
	دو أ�% �

و��
���، أ�ر"���د" "�Kــ�ن" 	�4	-ــ�د وو#ــده 	-ــدم أذ
ـ% إذا و&ــف

ــ% أو ــ�ء 	 �ــط
-�ن ا�4 �
ــ�ن  A� ���
ــد ــد�ل، �م 
Aن � 
ــداً و�م  
-	

ا��روب �وى ا���ز �ن >وق ا��6رة وا��وت أ�ــ�ل ا����ــدر، أ6ــ	(

"���د" >; #1L 	-د 	5G أ��ر �ن ��Aن و�ودي، ھذه ا���ــ�>� &�Lـ�

٢٢٧



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

ً �-
Lــ%، 
�ب #L; أن أAــون �ــر&B ن
�Lدم ا�ط��C� ،و��
 %Aر�ن أ

�Bــ% �ــ�ل 6ــو
	; ��ــوه �ــ�ذب ا�	�ھــ% �رAــ; و�ــC	دو �A!ــو>�ً


دق 	-�ــف، �
س �ــدي �ــوى ھــذه ا��ر6ــ� و�ن 
Aــون �; ;	L& ،%أ���


رھ�، ��Gت �ن 	
ن ا��6ورأ��ول Fــ	
ت &ــد��ي >ــواق ا��ــدارھ�K

و�% ��وه �Aن ھــووي و�ا�!د
د و	
��� ��Aت �	ط��� 	�د&
� ا�6
د 


دور 	��ده إ�1 ا�
��ر ��د>-�ً إ�1 ا��Bم �
��دى 6و
ب �,�; إ�
ــ%


�Aن �ن و�
% ��ر �,�% إ��A� 1ن و�ودي، �رAت ا6	-; ;Aو�

�ــ� 	�د&
ــ�Lت ط�Lــ% ��ظــ�، ا�طAو�ر ;#1L ا�ز��د، ا��رق 	
ن �رAــ


ل �5 ��د "�Kــ�ن" &	ــل أن 
�و
ــ�ن�
ا�6
د ����A �م 6	�A %�B %ن 


ن ��و ا��6ور >; ا��Bل �
�ط�ـ� >و&�ـ�، �ـر�ت �ن �Aـ��;���

	�ر#� و�ذ	ت 	!رى 	�ــر#� 	-
ــداً #ن ��>ــ� ا�6ــ�رة، �ظــرت إ�1


ل ��ــ�ة أي !ــ�ص �ن�
ن دون �ــراك، �ن ا���ــ�F4رى اB ل��Bا

1L# ــ���A ،"ــ�ن" و�ــ% "���ــد�K" ــ�ع، #ــرف��ط� 	�Fل ھــذا ا4ر�
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ن، �ــ� ا�ــذي أ1 	�ــذا ا�Aــ�Eن إ�1
ن ���Lــ�G ;< ن
L	�����ز
ن �

�ــ� رو�ــ%، إ�1AL&ر
ــ%، إ�1 6ــ�ر%، إ�1 ھــذه ا���ــ���ت ا�ــذي ا�

���ــ% أ�ــ% و أ�
ــ% �6ــف ا��
ت، إ�1 ھــذهطراEده، إ�1 ا��واء ا�ــذي 

ً�A% �ن ظ�ــره ���ــ	ذ� ،%رA% �و�ده >; ����� 	!رى ا�; �م 
ا�ر&

ــد�ول 
�Gن #ــدم ا� ;A� وراء >; ا��راغL� ل ��ده��A	 �
�L� %6
��	


ف ا�ــذي �ن 
�ــط
5 �6ــ�ر#%، �م-Gا� )
>; #راك �-% وھو ا��ر

-ــد #�ــ%	
!-ر ���د 	���% إ4 وھو >; ا��واء و6ورة و�% 	!ــرى 

	�ر#�، �م 
Aن �د
% ا�ــو&ت �
ــدرك �ــ� �6ــل #1L ا�-Aس �ن �Kــ�ن

ا�ذي 
-رف 	د&� إ�1 أ
ن �
6ل، أ�
راً �
�Lص �ن آ4م �ر�% و�ن

�	-ث ��% 	!Aل داEم، أ�ــ
راً �ــ
��م و
رــ�ح ;Lك ا�را��E ا�Aر
�� ا�

دون �وع ودون أ�م ودون ��	-ـٍ� �2�ـ�ز ا���ـؤو�
ن ا�ـذ
ن 
�ـ�ر	ون

طوا�
ن ا��واء �ن أ�ل إ�-�ده ھو و���>ل ا���ـراء �LFـ%، ��ــد أرا��م

ط
5 �واطٌن 6ــ��ٌ( �LFــ% أن�
�ن ھ�% و ھم{ ا���ر #1L را�%، ��ذا 
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�-ل أFAر �ن ھذا  �
Aو�وا �ــ-داء و �رــ��
ن >; �
ــ��م، Bول �ــرة

رأى ا�Bم ا�ذي 
!-ر 	% �A-	ر إ�1 ا�Gوء، �
��ل 6ورة 	!رى 	
ن


% إ�1 ا�-��م ا�Rر ا�ذي 
ؤ�ن 	%، و �ـ
-ود إ�1 ھـذه ا���ـول �ــرة���

أ�رى، �ــ
�دث >; 6ــ<ره #ن �ــ
دة ا�ــ��� 	!ــرى أت �ن ��ط�ــ�


دة وزو�ت �ن !�ص ا��% "أ��د" 
�ـAن >; �ـ�زٍل #1L طـرف-	


ــل ھـذه ا�Bـداث و�
�ـCل ا�	-ض ا�Rـر�

ظن ا�	-ض أ�% � ،�	�K


ــ�. ھــل �ــ
�وع �ــرًة أ�ــرى >; ا��
ــ�ة�
�
-ر>ــوا أن ا��6ــ� �� ���#

ا���د��؟، !-ر 	���	�ض >; 6دره �ن ھذه ا��Aرة &	ل أن 
��ك 	و�%

!ر ا��ور >; 6دره >; ا����ر �ــر
5  &	ــل أن 
<ــرق #�Lــ%�
	!رى >

>; ظ,م داEم و أ	دي.
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	� (أ���)

***
*

�رت اRن #1L ���و�� ا�ط�ف 	!رى #!ر ��وات، ــو&�ت ا��ــرب


ر �ن ا��دن و ا��رى إ�1 �ــراب، �ــ�ت "#L;" 	-ــد #ــ�مFA ول�	-د 

ــ�ت، �Aن �ـ
��ــد ���ـــد >; ا� 
ـ�ــو وا�- ــ�#د�; ھـ �ن ز
�رـــ% �;، �ـ

اGطررت إ�1 ا&��م ا�ــم �ــ��ء >
�ــ�، &Lت ا�6ــدق >; Aــل �ــ� 
-Lــق

	���وا��� ا�; دارت 	
�; و	
ن ���م وا	ن #�%، ا�Aذ	� ا�و�
دة ��Aت

&و�; أن ���ء #�Lت 	�و#د ا���وم #�د�� �ــ�-ت ���ــود 
�ــدث >;


ــدھ� أ��ــ� �ــ�-ت �نACا���ف، ��#د�; ���ء >; ھذه ا���ــ��C #ــ	ر 

���ود �و#د ا���وم، م إ���ء ا��	ض #1L ���م ا�ذي Aــ�ن 
-ــ��; �ن

�Aور >; 
د
% و >; ��&%، ظل >; ا��!�1 ��دة !�ر
ن &	ل أن 
�ــوت

�رار ���ــ% ا�6ــ�
�، أ�ــ�
ــ� ����ــCة وKــ
ر �و&-ــ� 	-دا�ــ	L& ز�ــ�C	
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�د ��ت أ�Fــ�ء &
��ــ% 	���ــ� >; ر
ــف �Lب ا�!ــر&;، ا�!ــرت< ";L#"

إ!�#�ت 	
ن أھL% أن ھ�ــ�ك �ن Aــ�ن 
�ــ�ول ا��Lص ��ــ% �Aن "���ــد"


ن أAد أن �وــ% Aــ�ن >; �ــ��� �ــرب�L
ن ��	���� ;< %
�ا�ذي ا�


�ل �ن �وع ��ص.Kت �ول ا��	ر ا�!
F
و4 
و�د �� 

�% 	-ــدE1 ا��ور ھــو و�ــ�L# ر �روع، ��ت
-رض رGوان ���دث �

�ر
	ــ�ً، أ�ــ� ���ــود >�ــد �1L >�ــCة #ن��ل ���م ا�ط	ــل 	!ــ�ر
ن ا#


ت�
ش دا�ــل ��ز�ــ% �Bــ	�ب 	-
� Cــ�Aــ�، و ا�
&راره 	�,>� !
) ا��ر


5، ��ــ; ا��ــ�س "���ـوداً" 	-ـد >ـرة �ن ا�ــز�ن، �م 
-ـد��L� و�����

ــد ــ�ن أAــ	ر ��ــ� & A ــ� 
ــ
ر >; ا��ر 
>ــذAره أ�ــد و��6ــ� أن ��م ا� 



-��; رھــ�ب %L-� ��
و#	% #���A ،%L أن �وت رGوان 	�ذه ا�طر�


ا��دام و��Eط ا���ل ا����6 ورھ�ب ا��روج �ن ا���زل إ4 >; �ــ�ل

ا�Gرورة ا��6وى.

٢٣٢



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)

زو�ُت أ�� و	!رى 	-د ��س ��وات �ن ا���د�F، ھدأت أ#��ل ا�-�ف

;�ــ�
ل #,&ــ ;��A�r	 �6ر ;��و م إF	�ت و>�ة زو��� ر��
�ً و 	��


�� ھــذا ا2�ــراء ا��ــ��و�; و�Aــ� ��Gــل أ�ــ��-
	�� >; ا�����A، �م 
Aن 


ر�م >; �Fــل ھــذه ا���ــ�Eل 4 ���
وھ; ا4	-�د #�%، �Aن ��6ر &وا�


�م �رو�ً� أ��م �6وا و�م�A
إ�G>� إ�1 ا���6ر ا�!-	; ��ذه ا�����، 

ــ�را�م و ــ�را�م و ز
ـ ــ� >; �ـ 
�ـE
ــدFون #ن ا�,ف 	 ــودوا 
�ـ 
-ـ

.�
#���م >; ا�����	�ت ا4��-�ا�

ــ%�
% #1L ��ط ��	F رةA< 5� ���6ت
د، -� 5� ���
أL�Aت ���ء �

1L# ــد��
ــ�ً #L& 1Lو	�ــ� أ�ــ� و 	!ــرى، ا#��K ً��

دي وأ6	�ت GــL�ا�


ن، �ــو�ت �ــ��ء إ�1 &�رEــ� ���ــ�و�ودھ� Aل أ�	وع ���#� أو �ــ�#


�� أن -وض Aل �� >��� �ن ا��-ر>� �,ل ��وات #�رھ�.L# نCAو


�ت اBد	
� 	-ـد F,ث �ـ�وات �ن ا���ـوم��Bت ���داً >; إ�دى ا
�ا�

1L# ــو4ت ���ً �ن ا�<د و ���6 �5 	طx ا�L& رFAدا أ	د>��، �ا�ذي ا�
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أرض ا�وا&5، �� زال #1L إ6راره أن ا��رب ا���د�� �Aون أ!ــد �ن

��Lك ا�ــ; #!ــ��ھ� و ��6ــ� أ�ــ% �م 
م �-���ــ� >-��ــ� �Bــ	�ب ا��ــ�	

Aرارھ�. 5��

ث �	

ــ; Aــ�ن 
�Lس >و&�ــ� ; اBو�1 �<��ن >وق ا��6رة ا�وG-ُت ���و

�Fــل 	!ــرى، ــرAت 	-Gــ�� >; ;ــ��ت ���وــ�; ا�ــظــ�م، Fم ��	

ا���زل و د>�ت 	-Gــ�� >; أ�ــ�Aن ���Lــ� �ن ا���ــ�طق ا���
طــ� 	�ــ�،


ــلF��أردت أن أــرك أFــراً ��6ــ�ً �; و ��ــ�، #ــر>ت 	!ــرى 	ــ�Cر ا�

ــ� � 1L# ــق 
L-�� دون �
ا��د>و�� �ؤ�راً، ا	��ت وأL�Aت #���L و �

�ــ� !ــ;ء 	-ــد�

ن، �م 
<ــ
ر >; �Lن ���6ــ

�� ���م >; Kر>�أ>-ل، 	

إ#,ن ا�ــزواج، �Aت أ�
��ــ�ً أزور" أ	ـو ا�
ــ�س" 4&�ــ�ء 	-ض ا��ــرار

��دة �ن�,� %� ;�Aن ھذه ا�ز
�رات أ6	�ت �	�#دة اRن، أ�� ز
�را

�6
ف ط
ن ھذه اBرض >��Aت >; ازد
�د، �م أ�ــط5 أ	ــداً ;< %�	ر
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-�ب��ت !;ء ��ٍص 	�ــود، �م أ�ــد ط
�ــ�ً أو ��ــراً &ــ�دراً #1L ا�ــ

.%�# ;ذاAر


ر �ن أ!��ر�� ا�-��
�، FAـ
رFAد�� ا��
ر >; ھذه ا�	,د >	Aق ا�
	-د ا��ر

�ن �����ت ا�<�	�ت أ6	�ت اRن اراG; �رداء >
�� �ــذوع أ!ــ��ر


ــل"، أ�ر&ــوا ا�<�	ــ�ت �نA,د ا���م "��را	5 أھل ھذه ا�
	
 ;A� رت	ُ

��ــ�
أ�ل أن 
��Lوا >; ا����ھ; 	, #�ل، 	دأت �	��ت �د
دة !ق طر

��و ا��ور �ن 	
ن اB!��ر ا���طو#�، و�دت أ����� >ر6ـ� �د
ــدة �م

��LAــ� !ــ	�>L� ــود-
Aن ��ALــ� >; ظــل ا����ــ�ت ا��ــ�	�� ا�-��
ــ�، �ن 

-ود ���ً إ�1 اG�4رار 	!Aل �د
د.� ���A� ،ق	ا���

���ــ�زال �
ــل ا�Fــوا	ت ا��ــد
م 
ــدا>5 #ن ا���زاــ% >; ا��را�ــل ا��ــ�	


ــ� "&	ــلEــ�رن أ�ــ-�ر ا��ــواد ا�<ذا�
��Lرب، 
�ــدث #ن 	طو4ــ%، و 

و	-د"، 
�ــدث #ن ا�B,ق ا����ـودة >; #ـ��م �ــ� 	-ــد ا��ــرب و 
ــذم


ن و4

ن و>وGــو	Kــ5، �!ــ��ــذ
ن 
ظ�ــرون اRن >; ا��� ــك ا� Eأو�
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ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


�ALون Fوا	ت ��LFم، �ــ�زا�وا 
ر>Gـون ��ـؤو�
�م #ن ا��ـرب و#ن

ا�د��ر ا�ذي و&5 >; ھذه ا�	,د، و أ�� �
ل �� 	-ــد ا��ــرب >����ــم 	
ن

ــواع ا���ــ�د و 	
ن �ن 
�ــ�ر �ن ا��ــ�زات ــل ا�ــ�دام Aــل أ� L�
�ن 

ا���Gــ; ا�-ظ
�ــ� و
ر
ــد �
ــ�ة �د
ــدة #1L أ�ــس ���Lــ� �ــذر
�ً #ن

ــر �� ا�; أوL6ت ا�	,د إ�1 ا��وع وا4>,س، ا��ت �!وة ا��6��	��

ــو4ت �ــFر 		طx ا� -ــ�ء  ــ�زا�ت أ�,م ا�	� ــراب ا��-�م، � و	�; ا��

��ض ھذه ا�	,د �ن A	و�ــ�، ا�-ــ��م �م 
�ــدأ ;A� �	وLا��ط �
ا4&�6د

-د ��4��رات �د
دة �ن Aون دا�ل 	,د�ـ� ���Aــ� �ن� ���و��� وا���ط


د ��ب Aل آ�Fرھ�.AC��	 5
ط��

ا��ت أ���ء و ظ�رت أ���ء �د
دة، >رح 	-ض ا��ــ�س وأ�ــ� 	-Gــ�م


ــوا Kــ
ر �	ــ��
ن��Eب ا�!د
د، �Aن �-ظم ا���س 	A4% ا	د أ�6�ا�Rر >


راً، و��زا�تFA ر
>

رات، ��زال ا�وا&��A 5 و�م >
ن 	�ذه ا��أو ��

ا��	�G ا4&�6د
� ا������ ھ; أ��س �!�LA ا���س، ھ�ــ�ك �
	ــ� #��ــ�

٢٣٦



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


راً، Aــ��ت ھــذهFA "ق "���دL�
راAم و4 �د ��� 6ر
��ً و ھذا ا�Bر ُ


� 	, 6وت�� �ٌAر-� ،;��Fا� ��E��6
ر >; ��
� ��ور ا��وار ا�G�ا�

�-�ـ�، ھـذه ا��ـرة 4 
و�ــد د�ـ�ر ��L�ـر �Aن ھ�ـ�ك�� �
�دث >; 	�

د�ــ�ر ���ــ; !ــد
د، FAــ
ر �ن اBطــراف ��	طــ� و ���Aــ� �ن ا�-ــدام


ر، �م �-د �ر
د ا��,	�ت أو Fــورات ��Bــ� �ن 6ــل إ�1 أي
>>رص ا�


% �ن 
�ــط
5 ���ــد و�نL# ;1 �� ھL# ء ھذه ا���ل����Aن، �Aن �5 	


!	�% >; ا��Aر &�در
ن #G 1L	ط اBو�Gع وإ
��د آ�
�ت ا�وازن 	
ن

ا��وى ا����&�G، 	دا ���د >; �����E ا���F; أA	ر �ن #�ره 	-!ــر �ــ�
ن

�Lم 	-د.�
��A% �م  

��ق 	��ذ�Aء ا�ذي 4 
�دأ
ت �	 ;
�A� ��	 دات"	!رى ا���د" ا�; ا	

�د�ت 	��-�ر 	دا ��دھ� أ��ل و 	دت !�
� أAــFر، ��LA و&ف، و
و4 

�ود�; دا��Eً إ�1 �����ت �ظA ;< ،;��� ;< ��Lــل �ــوار 	
��ــ���Aت 

�Aن ��� �و#ــد �ـ5 #ـريw �د
ـد �م �-ر>ــ% �ن &	ـل، 4 !ـ;ء >; ا�-ـ��م

٢٣٧



ا���ر	� – ���� �ر
	� (أ���)


ُت #1L �ــ��;�<ــ
ر 	��ــ�رار، 	��ن 	���ــ�4ت �C
ن �
أ��ل �ن #

�ــ�ط ھــذا
ت ھ; &ــ�درة #1L ا��أ��ب إ�	�رھ� �� أ>Aر 	ــ% ��وھــ�، و	

ا�Bر >; #
و�; وا4	��م وھ; ــرى ���و�ــ� ھــرو	; و ا�	ــ�E; �ن

ا�A!�>; ھذا.

��ت � ا

٢٠١٧-١١-٣ ا����� 

ا�'ذ�	� – �ور	�

*

٢٣٨
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