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 يقديه

 

سخال محارب  مً ىضر السابيت بلغىا ىىدما ؤصقاء وكَر

دة مىهبت لديهم مهرث ىمرهم  حُاتهم ظيلذ هىىها مً فٍر

... الخ والجً ألاصباح رئٍت ىىل القدرة لديهم فهم مرخلفت

 مما اإلاضاكل في للىقىو منهم كل ًخيرؼ اإلاىهبت جلك بسبب

 ؤو ألاصباح احد حُاه بلى للدذىل  ألاحُان بيؿ في ًدفيهم

بت ألاماكً بيؿ سخال محارب حُاه واإلارىبت الغٍر  وكَر

بت اإلارىبت بالقغػ ملُئت ؤعبحذ  بغدد آلان وهحً والغٍر

رويها ىاصىها التي قغغهم احدد قراءه  وحضاركه محارب لىا ٍو

سخال ؤذخه ميه  . كَر
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ستتتتتخال  مختتتتت:مرة ي ؤهعتتتتتي اصتتتتتير بالغشُتتتتتان لقتتتتتد ؤعتتتتتِبذ بتتتتتدوار قالتتتتتذ كَر

 ألاجىبِس

 دفيذ صقُقتي بلى ظىار الىاف:ة وقلذي 

 . وصك الىعىل ال جفكري في دوار ألاجىبِس ىاهخنري قلُال هحً ىل -

تتتت  الؾتتتتُ  حيلقتتتتذ فتتتتي اإلاقيتتتتد  ارججتتتتذ بىتتتتا اليربتتتتت واهيتتتتضث فتتتتى  القٍر

ألاشتتتتجار  التتتت:ي ؤمتتتتامت .. هنتتتترث متتتتً الىافتتتت:ة لتتتتم ؤري  تتتتىي كتتتتخال متتتتً

الخؾتتتتراء التتتتتي همتتتتر  بجىارهتتتتا .. بِىمتتتتا اذيتتتت   ؽتتتتىء الضتتتتمس  ظتتتتاط 

تتتت  لتتىالىافتت:ة اإلاغقتتت بتتتالي اب وفكتترث لقتتتد ؤوصتتكىا ى الىعتتتىل بلتتى قٍر

)جلتتتتها محافنتتتتت اإلاىُتتتتا وكىتتتتذ مخلهفتتتتا لرئٍتتتتت ذتتتتالي ىاعتتتتم فإهتتتتا اىضتتتت  

تتت جلتته وال قتتىل الخؾتتراء والهتتدوء وىىتتدما اهوهتتذ الدرا تتت وبتتدؤث  قٍر

ستتخال قؾتتاء ألاظتتا ة هىتتا  ألاظتتا ة الغتتُف ُت قتتررث ؤهتتا وصتتقُقتي كَر

ستخال لتم  حتى بداًت اليام الدراس ي الجدًد ولتم ٌييت ؼ ؤ تت لكتً كَر

جرغتتتتتتب فتتتتتتي مغتتتتتتادرة القتتتتتتاهرة حتتتتتتتى هيخ تتتتتتي متتتتتتً كخابتتتتتتت الرغبتتتتتتاث إلاكختتتتتتب 

الخيسُ  حتى هلخح  بكلُت وىىدما حؾر لىا ظىاب الخيستُ  وىرفىتا 

 .في رحلخىا بلى ذاليؤهىا الخحقىا بكلُت الزراىت اهقلقىا 
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كىتتتتذ ؤهتتتتا وصتتتتقُقتي فقتتتتك الراكبتتتتان الىحُتتتتدان فتتتتي ألاجتتتتىبِس ..  تتتت يء 

ن مرخفتتتت وراء  تتتخار اذؾتتتر .. امرُتتتل ؤلتتتِس كتتت:لك حتتتتى الستتتا   كتتت

رة  إلاحختتتته فقتتتتك ىىتتتتدما عتتتتيدها بلتتتتى ألاجتتتتىبِس .. ابدستتتتم ابدستتتتامت صتتتتٍر

 وقالي

 آهال بالؾُىف -

لتتتت لتتتم هتتتراه ؤو وستتت مً عتتتىجه متتترة لكتتتً بمجتتترد ؤن بتتتدؤث الرحلتتتت القٍى

ب ..   ؤذري و ؤمً ؤهه   يء مٍر

ومتتتً حستتتً ال تتته ؤهعتتتي وصتتتقُقتي مخفاهمتتتان ذاعتتتت بيتتتد ؤن ؤجممىتتتا 

 بهىتا وستخقًُ رئٍتت ألاصتباح و يتتد 
ك
 واكدضتفىا

ك
الستابيت ىضتر متً ىمرهتا

اإلاغتتتامرة التتتتي حتتتتدزذ لىتتتا متتتتً ىتتتدة صتتتهىر ىىتتتتدما ؤعتتتابىا بليىتتتتت درب 

 اإلاالح اقي بىا مً بيؾىا ؤكث 

سخال   حضكى مرة ؤذريي ىادث كَر

 ؤهعي اصير بالغشُان ًا محارب-

 ن وظهها جحىل بلى اللىن ألاعفر فقلذاهنرث بليها ك

 حاولي ؤن جيس ي بهىا في ألاجىبِس و دخحسً حالخك  -

قها بغيىبت وقفز ألاجىبِس في حفرة وقفزها ميه فقالذي  ابخليذ ٍر

 ؤها مٍرؾت فيال  -

 قلذ لها ي 
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 .. ارف تتتتي عتتتتىجك  اىلتتتتم .لتتتتك .. غعتتتتي ؤغىُتتتتت ؤن -
ك
.لتتتتك ٌضتتتتفُكت دا متتتتا

 بالغىاء لً ٌسميك ؤحد .. بهىا هىا وحدها

ستخال جحتب الغىتاء وجخمختً بغتىث ظمُتل .. فتي اإلادر تت كتان  كاهذ كَر

ًقتتتتتتىل متتتتتتدره اإلاى تتتتتتُقت ؤوهتتتتتتا جخمختتتتتتً بقبقتتتتتتاث عتتتتتتىث مخكاملتتتتتتت وفتتتتتتي 

 . ال قُقت ؤها ال افهم ميعي .لك لكً ؤمىه ؤهت   يء فُب

 ميتتتته وهنتتتترث هحتتتتى صتتتتقُقتي فكتتتتان 
ك
قفتتتتز ألاجتتتتىبِس متتتترة ؤذتتتتري وقفزهتتتتا

 وظهها ؤعفر مشل قضرة اإلاى  فقلذ لها مصجيا ي 

 هُا ببدائت بالغىاء .. هُا -

فتتي غىتتاء ) تتهر اللُتتاليا ؤوهتتا ؤغىُتتت   تتيلذ قلتتُال لخىقتتت حلقهتتا وبتتداءث

 ... وعتتىتها كتتان ًخيثتت  كلمتتا 
ك
اىضتتقها ؤهتتا وكتتي وكش تت ا متتا كىتتا وغىيهتتا ميتتا

قفتتز ألاجتتىبِس ولكتتً حالوهتتا ؤذتت:ث جخحستتً مىتت: بتتدؤ الغىتتاء ... هىتتإث 

هفستتتت ي ؤوهتتتتتا فكتتتترة رائيتتتتتت وؤذتتتت:ث اهنتتتتتر بلتتتتى ألاشتتتتتجار وؤهتتتتا ا تتتتتخمً بلتتتتتى 

 ...الغىاء ؤهت عىث ظمُل حقا

 ! الغ  ة ؟ ربما قلُالهل اصير ب

لكنهتتا ال حستتخقًُ ؤن جليتتب اإلاالكمتتت زتتم ؤهعتتي ؤجفتتى  ىليهتتا فتتي التتتركؿ 

 والسباحت وؤفى  ىليها .. ب.ن ال مجال للغ  ة ؤبدا

سخال ىً الغىاء وهزث رؤ ها في حزن وقالذي  جىقفذ كَر

ت  -  كم جمىِذ ؤن ا.هب بلى ظدي ال لبي في ؤلا كىدٍر
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ستتتتتتتخال بهىتتتتتتتا جحتتتتتتدزىا فتتتتتتتي   -  ؤن ظتتتتتتتد  فتتتتتتتي كَر
ك
هتتتتتتت:ا اإلاىؽتتتتتتىو كش تتتتتتت ا

 ىتتىدة ظتتدي هغتتل الغتتُل 
ك
يتتب واهخنرهتتا ؤلا تتماىُلُت ىىتتد ذتتالتي ٍ 

ت   ب جتتتت اهخنتتتار ذقتتتاب الخيستتتُ  وهتتتى لتتتً ٌيتتتىد بلتتتى ؤلا تتتكىدٍر
ك
بتتتا جقٍر

 بال بيد اهوهاء الغُل

 فقالذ وكي جخنهدي

 اىلم .لك ؤها كىذ ؤجمعي فقك  -

 ا ة ىلى ؤلافال قد جكىن ألاظا ة ىىد ذالي ىاعم كي ؤمرف بظ  -

 ؤظابذ مخ:مرةي

 ؤلافال  ىوقد ًكىن ؤ ىاها ىل  -

فجتتإة .. جىقتتل ألاجتتىبِس بيتتد فرملتتت مفاظئتتت واهتتدفيذ بلتتى ألامتتام زتتم 

تتتتت لكعتتتتي لتتتتم  بلتتتتى الخلتتتتل .. وهنتتتترث متتتتً الىفتتتتا.ة وجىقيتتتتذ ؤن ؤري القٍر

د منها وعاح السا    ؤري  ىي ألاشجار ومٍز

ت )جلها .. يهبك الجمًُ  -  قٍر

 لم ًكً هىا  ؤحد في ألاجىبِس  ىي ؤها وصقُقتيالجمًُ 

 اذرط السا   رؤ ه مً ذلل السخار وقالي

 كُل كاهذ الرحلت ًا صباب؟  -

 جىقفذ و ك ممر ألاجىبِس وقلذ ي 

 رائيت -
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ستتتخال ىلُتتتتت وقفتتتز الستتتا   متتتتً ألاجتتتىبِس وجبيىتتتاه بلتتتتى  ولتتتم ججُتتتب كَر

لت جلمً جحتذ ؽتىء ا لضتمس ظاهب ألاجىبِس وكاهذ ال ضائط القٍى

وفتتتتخخ اإلارتتتتزن الجتتتتاهبي وظتتتت:ب حقا بىتتتتا ووؽتتتتيها بجتتتتىار بيؾتتتتها فتتتتى  

سخال  ال ضائط فسإلخه كَر

ت ؟  -  ؤًً القٍر

ظبُعي احمي ىُعي مً ؽىء الضمس وبحشذ حىلي  ىوؽيذ ًدي ىل

.. رؤًذ فٍر  ؽُ  ًىحعي ب ن ألاشجار بلى ماال وهاًت ! فإصار الستا   

 بلى ممر عغ   ق:ر ب ن ألاشجار وقالي 

بت ظدا لً جرقئىا مكاوها -  مً هىا ًا صباب ؤوها قٍر

 وؤغل  مرزن ال قا ب وعيد بلى ألاجىبِس وقال ي 

 ؤجمعي لكما وقذ ممخً -

 وؤغل  الباب وابخيد

حملذ حقُبت ذلتل مهتري وؤذت:ث ألاذتري فتي ًتدي الِستري وحقُبتت 

ستتخال حقُبتتت ًتتدها الغتتغ  ة وهنرهتتا  فتتي ًتتدي ألاذتتري بِىمتتا حملتتذ كَر

سخاليبلى اإلامر   الؾُ  وقالذ كَر

ت ؟  -  إلاا.ا لم ًخىقل بىا ؤمام القٍر

 فقلذ لهاي 

بت. -  كفا ج:مرا لقد قال السا   ؤوها قٍر
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 فقالذي 

 ن ًجب ؤن ًخىقل في محقت ال افالث ؤلِس ك:لكالكً ك -

 كفا  صكىي مً كل   يء وهُا بىا مً هىا ؤن الجى صدًد ال رارة-

حيامتتل ميهتتا كتتإد اك تت  وبال لتتً فتتي بيتتؿ ألاحُتتان اصتتير ؤهعتتي ًجتتب ؤن ؤ

 ورغم ؤوها صقُقتي الخىؤم بال بهىا اك   منها بيضرة دقا  
ك
  هخحر  ؤبدا
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 تتتتترث فتتتتتي اإلاقدمتتتتتت وارجفتتتتتً عتتتتتىث ؤحتتتتت:ًدىا فتتتتتى  ال ضتتتتتائط الجافتتتتتت 

قىا و ك ألاشجار وك ن الستا   عتادقا .. لتم ًمطت ي اوهحً هإذ: فٍر

وعتتتتلىا بلتتتتى بقيتتتتت عتتتتغ  ة مكضتتتتىفت.. ؤكثتتتت  متتتتً دقُقختتتت ن ؤو زتتتتالر حتتتتتى 

ي
ك
 ورؤًىا  هم ٌض   بلى الُم ن قلذ فرحا

 اهنري لقد وعلىا  -

تت ..  ومضِىا في ممر ؽُ  عيدها فى  جل عتغ   وجماًلتذ الزهتىر ال ً 

تت  ىحمراء وعفراء ىل فىل الخل .. ىىدما وعلىا بلتى القمتت رؤًىتا القٍر

 هخفذي

ت  -  ؤوها القٍر

الغتتغ  ة بتتالقىب ألاحمتتر جمختتد ؤمتتام بح تت ة رؤًتتذ عتتفىفا متتً البُتتىث 

 رقتتتاء .. وىتتتدد كب تتت  متتتً القتتتىارب مربتتتـى بلتتتى مرستتت ي ذضتتتبي مقتتتام فتتتي 

بت مً  ت ق:رة قٍر البح  ة وفي الجاهب مبعي حجري كب   ومىققت دا ٍر

 . مد البغر حقىل ال وهاًت لها ىال قىل وىل

ت و  جىقفىا رفيذ ال قا ب الشقُلت وبدؤها وهبك الخل مخجه ن بلى القٍر

سخالي  فجإة .. في مىخغل القٍر  وهنر كل مىا بلى ألاذر وقالذ كَر

ب؟  -  هل الحنذ   يء غٍر
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ت )جلها التي ويرفها  -  ويم ؤوها لِسذ قٍر

والحنتتتذ  تتت يء ؤذتتتر صتتتدًد الغرابتتتت  تتت يء ظيتتتل حلقتتتت ًجتتتل وميتتتدحت 

ت ذالُت  ال ؤحد هىا  ..جخجمد مً الخىف كاهذ القٍر

ذر وؤها ؤحسإل ؤًً الجمًُ لم ؤري احد جىقلذ بىنراحت مً منضل بلى ؤ

تتتتت كلهتتتتا وجحىلتتتتذ اهنتتتتر بلتتتتتى البح تتتت ة ال احتتتتد ٌستتتتبخ فيهتتتتا حتتتتتتى  فتتتتي القٍر

 . مراكب الغُد الغغ  ة كاهذ ذالُت جماما

سخال  قالذ كَر

 ربما ؤذقإها  -

 كُل هرقإ وكان هىا   هم ٌض   بلى الُم ن  -

 هُا بىا ويىد بلى القٍر  اليام ليلىا هجد فٍر  آذر  -

حملذ ال قا ب وىدها مً هفس القٍر  واويقفىا ٌستارا لكىىتا ىتدها 

سخال  بلى هفس اإلاكان مرة ؤذري فقالذ كَر

 بهىا هدور حىل ؤهفسىا  -

 اىلم .لك لكً ًجب ؤن وهداء حتى وسخقًُ الخفك   بضكل  لُم -

ت ) جلها  -  هُا بىا هبحض ىً ؤي احد وسإله ىً فٍر  اليىدة بلى قٍر

تتتتت  ىىلتتتتلتتتتم ؤري ىالمتتتتاث  وظتتتتىد حُتتتتاة .. ال  تتتت يء ًخحتتتتر  ... كاهتتتتذ القٍر

 كلها مشل عىرة فىجىغرافُت قدًمت ومً .لك قلذ

 حسىا هُا بىا  -
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بتتدؤها وهتتبك الختتل ى تت  اإلامتتر التت:ي ًخى تتك ألاشتتجار ومتتا ؤن وعتتلىا بلتتى 

ؤ تتفل الختتل  تتميىا عتتىث عتترذت ظيلخىتتا هخىقتتل وهىنتتر بلتتى بيؾتتىا 

 ة اإلابعي الطخمفي .هىل وإلاحذ ذُال شخػ مً ذالل هاف:

 ؤمً ؤن هىا  احد في ه:ا اإلابعي ًقلب اإلاساىدة هُا بىا  -

ستتتخال جختتتإذر ىتتتً مستتتاىدة بي مرلتتتى  مهمتتتا كتتت ن وال ؤهتتتا التتتم جكتتتً كَر

 هحتتتتتتتى اإلابعتتتتتتتي  ىلتتتتتتت:لك وؽتتتتتتتيذ ال قا تتتتتتتب ىلتتتتتتت
ك
ألارؼ واججهىتتتتتتتا مستتتتتتترىا

 . الطخم

جىقفتتذ بمتتام البتتاب الخضتتبي اإلاوهالتتك للمبعتتي زتتم دفيختته برفتت  ودلفىتتتا 

ن اإلابعتتتتتتي م.جتتتتتتىر .. ذُتتتتتتـى اليىكبتتتتتتىث فتتتتتتي كتتتتتتل مكتتتتتتان االتتتتتتداذل كتتتتتتبلتتتتتتى 

الُمتت ن والِستتار ىمتتدان متتً الرذتتام وألابتتُؿ  ىوالجتتدران مخأكلتتت وىلتت

سخال  وفي الغدر  اللم مً الرذام فقالذ كَر

 ؤمً ؤن اإلابعي م.جىر   -

 ؤمً .لك هُا بىا هررط مً هىا  -

 وقبتتتتتل ؤن وستتتتتخدًر وهرتتتتترط  تتتتتميىا عتتتتتىث عتتتتترذت مكخىمتتتتتت ًتتتتتإحت متتتتتً

 القاب  اليلىي فقلذي

 ؤمً ؤن الغىث ًإحت مً القاب  اليلىي هُا بىا  -

عتتتيدها التتتتدرط وىىتتتتدما وعتتتتلذ بلتتتى القتتتتاب  ألاول صتتتتيرث ؤن ؤهفاستتتت ي 

مخققيتتت وبتتدؤها وستت   فتتي الدهتتى وجتتردد عتتىث ذقتتىاث بقتتدامىا فتتي الدهتتى 
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الختتتتتالي مرُفتتتتتا وبتتتتت ن عتتتتتل ألابتتتتتىاب الرمادًتتتتتت اإلاىعتتتتتدة قتتتتترؤث بيتتتتتؿ 

يهتتتا حجتتترة اإلادر تتت ن وميمتتتل الكُمُتتتاء زتتتم بيتتتؿ الالفختتتاث مكختتتىب ىل

سخال  الحجراث الخالُت فقالذ كَر

 ؤمً ؤوها مدر ت م.جىرة  -

 ؤمً .لك  -

ستخال ىىتدما وعتلذ بلتى ؤول دوران بلتى  وجىقفذ ىتً ال تدًض متً كَر

الُمً وى  ث بيتؿ الحجتراث الخالُتت وجىقفتذ ىىتد الحجترة ألاذ ت ة 

فىتتتتتىن ا و تتتتتميذ عتتتتتىث بابهتتتتتا وبرتتتتتك ًتتتتتدوي ) حجتتتتترة ال ىوقتتتتترؤث ىلتتتتت

همستتتتتا ًتتتتتإحت متتتتتتً التتتتتداذل وكتتتتتتان هىتتتتتا  صتتتتتاب وفختتتتتتاة ًخحتتتتتدزىن لكتتتتتتً 

ال دًض غ   واضح وغ   مفسر فإمسكذ مقبؿ الباب وبدؤث ؤدًترة 

وفخحتتذ البتتاب وذقتتىث بلتتى التتداذل ؤهتتا وصتتقُقتي واهدهضتتذ ىىتتدما 

تتتب  وظتتتذ الغرفتتتت ذالُتتتت ال ًىظتتتد بهتتتا احتتتد وهتتتز ث رؤستتت ي ..  تتت يء غٍر

 عي مخإكد مً .لكلقد  ميذ ؤعىاث .. ؤه

كاهتتتتذ الغرفتتتتت ذالُتتتتت جمامتتتتا بال متتتتً دوالب كب تتتت  فاججهتتتتذ بستتتترىت بلتتتتى 

 الدوالب وفخحذ الباب

ال ... ال ًىظتتتتتد ؤحتتتتتد هتتتتتل بتتتتتدؤث ؤجتتتتتىهم  تتتتتماو ؤعتتتتتىاث زتتتتتم  تتتتتميذ  -

 عىث فخاة جط ك هنرث ذلفت في الحجرة لكعي لم ؤظد احد 
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 هخفذ قا الي

سخال؟  -  هل  ميتي الغىث ًا كَر

 ًىظد ؤحد في الغرفت  ىاها ويم لكً ال   -

 ال   يء  ىي الغمذ و يد ل نت  ميذ الغىث مرة ؤذري فقلذ

 ؤهه ىمل عبُاوت  -

سخال  فقالذ كَر

 ليلهم في الغرفت اإلاجاورة  -

ذرظىا بلى الدهى ووقفذ ؤمام الغرفت اإلاجاورة ومددث رؤس ي ولم ًكتً 

 
ك
وبزىاء بها احد بالداذل وفدضذ الحجرة اإلاىاظهت وكاهذ ذالُت ؤًؾا

 ىىدجىا  ميىا ألاعىاث مرة ؤذري 

ستتخال  بتتداء قلبتتي ًتتد  بيىتتل وصتتيرث بجفتتاف حلقتتت وحضتتبصذ  تتت كَر

 و إلذ

 مً ال:ي ًليب ميىا ه:ه الليبت السخُفت ؟  -

 وؤرجفً عىحت في الدهى الىا ً ب جراجه اإلاىعدة وؤها ؤقىلي

 هل ًىظد احد هىا ؟  -

 عمذ جامي

 ؤججاهلهمؤذ:ث هفسا ىمُقا وقررث ؤن 
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واججهىتتا هحتتى الستتلم لكعتتي رؤًتتذ متتال ًنهتتر متتً احتتد ألابتتىاب اإلافخىحتتت 

 فىظئذ .. ججمدث وقلذ

 مً .. مً هىا  ؟  -
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(3) 
 

 هحتى الغرفتت التتي دذتل فيهتا متل الرظتل ومتددث رؤست ي 
ك
اججهذ مسرىا

اهنتتتتر بتتتتداذلها ولكعتتتتتي لتتتتم ؤظتتتتتد احتتتتد .. كاهتتتتذ الغرفتتتتتت ذالُتتتتت جمامتتتتتا ال 

قتتتتتت ؤهتتتتتا وصتتتتتقُقتي بلتتتتتى الستتتتتلم وظتتتتتدث ًىظتتتتتد بهتتتتتا  تتتتت  يء فاجرتتتتت:ث فٍر

الستتاللم بستتهىلت فتتي مىخغتتل اإلامتتر وبتتدؤث الهبتتـى ىليهتتا زتتم جىقفتتتذ 

ؤمتتتتتتتتتام عتتتتتتتتتىرة فىجىغرافُتتتتتتتتتت كب تتتتتتتتت ة ب جتتتتتتتتتم ال تتتتتتتتتا ك كاهتتتتتتتتتذ الغتتتتتتتتتىرة 

إلاجمىىتتت متتً الضتتباب والبىتتاث فتتي الستتابيت ىضتتر متتً ىمتترهم ًرجتتدون 

ؿ وفتتتتي  ي مىحتتتتد وكإهتتتتت  ي مدر تتتتت ًخجميتتتتىن بجتتتتىار بيؾتتتتهم التتتتبي

الخلفُتتت  تتخارة لتتم ا تتخقًُ جحدًتتد لىوهتتا نن ببستتافت كاهتتذ الغتتىرة 

 قدًمت )ابُؿ وا ىدا وقفذ ؤجإمل الغىرة وقلذ

ؤمتً ؤوهتم فتالب هت:ه اإلادر تت لكتً متا.ا حتدر لهتم وإلاتا.ا جتم  جتر   -

 ه:ا الىحى ؟ ىاإلادر ت ىل

سخال  قالذ كَر

تتتتت  الستتتتتاال نهتتتتتم آلان هتتتتتل كاهتتتتتذ هتتتتت:ه الغتتتتتىرة هىتتتتتا وهحتتتتتً فتتتتتي  - فٍر

 الغيىد

 ال ؤمً .لك  -

 السلم حا را ىورفيذ ىُعي اهنر بلى ؤىل
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 هل هزلىا مً فٍر  مرخلل ؟  -

سخال ي ؤمً .لك  فقالذ كَر

لم ًكً بمامىا  ىي ذُار واحد ؤن هىاعل النضول واهدهضذ ىىدما 

وظتتتتتدث درظتتتتتاث الستتتتتلم جيخ تتتتتي ىىتتتتتد القتتتتتاب  الشتتتتتاوت ودققتتتتتذ الىنتتتتتر   

ل بحشا ىً   اللم ؤذري جقىدها بلى ؤ تفل لىغتل فاحغا اإلامر القٍى

بلتتتتتتتتى بتتتتتتتتاب الختتتتتتتتروط ولكعتتتتتتتتي لتتتتتتتتم ؤري  تتتتتتتتىي ؤبتتتتتتتتىاب الفغتتتتتتتتىل اإلاغلقتتتتتتتتت 

لت مً الدوالُب اإلايدهُت  . وعفىفا فٍى

لتتتتتتت  بتتتتتتدؤها الستتتتتت   متتتتتترة ؤذتتتتتتري ودقتتتتتتاث حتتتتتت:ائت جرفتتتتتتً فتتتتتتي الغتتتتتتالت القٍى

 الخالُت ؤلقُذ هنرة بلى الحجراث التي ؤمر بجىارها.

ستتخال عتترذت مكخىمتتت ىىتتد ما رؤًىتتا هتتُكال ىنمُتتا ًىنتتر عتتدر ىتتً كَر

ا تخجميذ  بلُىا ىابسا مً وراء ؤحد ألابتىاب .. .هلتذ متً الختىف و

 شجاىتي

 مً اإلااكد ؤن ه:ه كي حجرة اليلىم  -

سخال رؤ ها ماكدة ىل كالمت وواعتلىا الست   فتي .لتك اإلامتر  ىهزث كَر

 ؤن جكتتتتىن اإلادر تتتتت مرُفتتتتت لهتتتت:ه 
ك
وفتتتتي ال قُقتتتتت ؤهعتتتتي لتتتتم ؤجغتتتتىر ؤبتتتتدا

 عت لى كاهذ غ   مإلىفت لي .. مشل ه:ه اإلادر تالدرظت ذا

ممرهتتتتتتا بجتتتتتتىار ذزاهتتتتتتت كب تتتتتت ة ميتتتتتتروؼ بهتتتتتتا بيتتتتتتؿ اإلاُتتتتتتدالُاث الالميتتتتتتت 

خدلي منها ألاىالم بلىن بالدها مغر اؽُت الجمُلت ٍو  والخ:كاراث الٍر
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ن مغلقتتتتا جمامتتتتا وال ًىظتتتتد اواعتتتتلىا الستتتت   ووعتتتتلذ بلتتتتى وهاًتتتتت اإلامتتتتر وكتتتت

سخاليالقٍر  وؤذ:ث ؤهادي و  ى اللم ىل  اهنر حىلي .. فقالذ كَر

 ال بد مً وظىد مررط في مكان ما  -

 البد وبهىا ؤذقإها ىىدما جقىىىا للمساىدة  -

سخال بحزن ي   فقالذ كَر

قىا -  ؤن ه:ه اإلادر ت ضخمت ووا يت ظدا واهحً ال ويرف فٍر

تتتل ورؤًتتتذ بتتتاب ؽتتتُ  ولكىتتتت  ومتتترة ؤذتتتري دققتتتذ الىنتتتر فتتتي اإلامتتتر القٍى

ب مشبختت بمستام   ضتخمت وجقتدمذ بلتى البتاب مغل  بإلىاح متً الخضت

ستتتتتتخال بلتتتتتتى  واهحىِتتتتتتذ فتتتتتتي اججاهتتتتتته ودفيختتتتتته بكخفتتتتتتت واهتتتتتتدفيذ ؤهتتتتتتا وكَر

 حجرة وا يت ؽىئها ذافذ

 وعرذذي 

 ؤًً ؤها؟ -

ستتتخال فتتتي ًتتتدي  وذرظتتتذ عتتترذتي ذافختتتت ومرحيضتتتت بِىمتتتا حضتتتبصذ كَر

 .. بكل قىة ورؤًذ مجمىىت مً ألاوالد ًحملقىن في وظ ي

جمىد .. ظمىد صدًد .. ظمىد كالخمازُل وهىا ؤدركذ هنر بلى ألاوالد ب

تتتتتتد ىتتتتتتددهم ىتتتتتتً ىضتتتتتترة وكتتتتتت ن اؤوهتتتتتتم فيتتتتتتال جمازُتتتتتتل .. جمازُتتتتتتل نوالد ًٍز

لتتتتتتت  مىنتتتتتترهم ًبتتتتتتدو وكتتتتتتإوهم ؤبقتتتتتتال ؤفتتتتتتالم  تتتتتتِىما قدًمتتتتتتت ًرجتتتتتتدون مٍر

 . باللىن الكاكت جغل بلى الركبت
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ستخال بحترظ صتدًد وكت ن منهترهم ًبتدو وكتإوهم متً اجقدمذ ؤهتا وكَر

.. كاهتتتتتذ الخمازُتتتتتل جبتتتتتدو وكإوهتتتتتا حقُقُتتتتتت جيتتتتتبؿ بال ُتتتتتاة  ظُتتتتتل قتتتتتدًم

واقي بتتذ متتً جمشتتال لىلتتد فتتي مشتتل ىمتتري وجحسستتذ مالبستتت ؤوهتتا متتً 

قماش حقُقت ولِسذ متً حجتر ؤو بال تدُك كمتا ًحتدر فتي الخمازُتل 

 . ن النالم ٌسىد الحجرة مما ظيل الرئٍت غ   واض تاك

سخالمددث ًدي بلى ظُبي وؤذرظذ والىتي ال مراء   فقالذ كَر

 إلاا.ا جحمل والىت ميك؟  -

ؤوهتتا هدًتتت متتً ظتتدي ؤبتتى ؤمتتت رحمتتت ل ىلُتتت ؤهتتداها لتتي قبتتل وفاجتته  -

 وؤها احخفه بها

ن صتتتتتكل الجلتتتتتد اؤصتتتتتيلذ الىالىتتتتتت ورفيتتتتتذ صتتتتتيلوها بلتتتتتى وظتتتتته الىلتتتتتد كتتتتت

 ذده .. وازر ظرح جحذ .قىه ىفبُيُا حتى .لك الىرم الغغ   ىل

ؤففإث الىالىت وؤىدتها بلى ظُبي زم إلاسذ وظه الغبي وظدجه هاىمتا 

وبتتاردا ال بتتد وؤهتتت مغتتىىو متتً هتتىو البال تتدُك اللتت ن ودلكتتذ بإعتتب ي 

 متً البال تدُك او الزظتاط وظت:بذ صتيرة 
ك
واحدة مً ىُيُت ؤوهتا ؤًؾتا

 البعي الداكً فة.ا به ًنضل  في ًدي

 ؤوها باروكت -
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ستتتخال ووؽتتتيوها ىلتتت رؤه الفتتتتي متتترة ؤذتتتري وبجتتتىار الفتتتتي  ىؤذتتت:تها كَر

كاهتتتتذ جقتتتتل فختتتتاة فتتتتي مشتتتتل ىمتتتترة رفُيتتتتت فىنتتتترث بلتتتتى ىُىيهتتتتا الداكىتتتتت 

 . الالميت وصيرث ؤوها جبادلعي الىنراث

سخال ىت ًبدو ىليها ألالم الضدًد .. فقلذ لكَر  ؤوها حٍز

 إلاا.ا ال ًبدسم بي واحد مً ه:ه الخمازُل ؟ -

 ممكً ؤن ًكىهىا ظزء مً مضروو فعي  -

 ومً ال:ي ؤذفاهم في ه:ه الحجرة ؟  -

لىحتتتتتت حضتتتتتبه صتتتتتىاهد القبتتتتتىر  ىذقتتتتتىث بلتتتتتى التتتتتىراء ووقتتتتتً بغتتتتتري ىلتتتتت

 الباب وؤ رىذ ىُىاي جقرؤن الكلماث اإلاكخىبت ىمشبخت ىل

 م7691الفغل الدراس ي ىام 

زتتتتتتتم جحىلتتتتتتتذ بىنراحتتتتتتتت بلتتتتتتتى الفغتتتتتتتل اإلامخلتتتتتتت  بالخمازُتتتتتتتل وب.ا بإحتتتتتتتدهم 

 ًرافبعي

 ما.ا جفيل هىا ؟  -
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(4) 
 

ستتخال عتترذت ىالُتتت وكتتاد ؤن ًخىقتتل قلبتتي متتً الفتتزو  ؤفلقتتذ ؤهتتا وكَر

ؤن الخمازُتتتل جخحتتتر  وجخحتتتدر لكتتتً الخمشتتتال كتتترر  تتتااله متتترة ؤذتتتري ي 

 ما.ا جفيل هىا ؤيها الضاب ؟

فرفذ ىُىاي بضدة وهنترث بلتى محتدست ورؤًتذ  تُدة جرجتدي ظلبتاب 

 ا ىد جقل في مدذل الباب اإلافخىح فقلذ لهاي

 جمشال ؤلِس ك:لكؤهِذ لسذ   -

 جحركذ بسرىت بلى داذل الحجرة وقالذ دون ؤن جبدسم

 ال لسذ جمشال  -

كاهتتتتتذ قغتتتتت  ة ظتتتتتدا وممخلئتتتتتت الجستتتتتم بيتتتتتؿ ال تتتتت يء وجرجتتتتتدي فرحتتتتتت 

 ىداء ؤما وظهها فهى وردي مسخدًر وجبدو وكإوها فتي اليقتد الستاده 

ستتتتخال ؤكثتتتت  حتتتتتى ؤوتتتتت  متتتتً ىمرهتتتتا ووقفتتتتذ بجتتتتىاري وجمستتتتكذ  تتتتت كَر

 ا جىغره في ًدي وؤهفا ها ىالُت وقالذ السُدةصيرث بإمافره

 ؤمً اهك ؽللذ القٍر   -

 ويم  -

 بلى ؤي مكان كىذ مخجه  -

 قلذ بإهفاه مخققيت
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ت ) جلها  -  بلى قٍر

  هنرث لي وقالذ وكي جبدسمي

 ىتتً هىتتا  .. هتت:ا هتتى متتدذل اإلادر تتت القتتدًم وبتتاب  -
ك
اهتتك بيُتتد ظتتدا

ت  الختروط الخروط مً هىا  في الاججاه ألاذر .. دى عي اعتل لتك فٍر

جحىلذ اهنر بلى الخمازُل كاهذ كلها جقل  اكىت عامخت وكإوها جخابً 

ارؼ  ىحتتدً ي متتً الستتُدة وارجفيتتذ فرقتتاث كيتتب حتت:اء الستتُدة ىلتت

ستتتخال وستتتت   بجىارهتتتا وجحىلىتتتا ىىتتتتد  اإلامتتتر وكتتتي حستتت   بستتتترىت وؤهتتتا وكَر

ل وقالذ السُدة  احد ألاركان زم بلى ركً ؤذر لىغل بلى ممر فٍى

 ه:ا هى القٍر  الص ُخ وؤمامك الساللم  -

ستتتخال بستتترىت حتتتتى وعتتتلىا بلتتتى البتتتاب  صتتتكرتها وهبقىتتتا الستتتلم ؤهتتتا وكَر

تتتتتتب ورؤًتتتتتتذ ال قا تتتتتتب وصتتتتتتاب ًرجتتتتتتدي  وذرظىتتتتتتا متتتتتتً .لتتتتتتك اإلابعتتتتتتي الغٍر

بتتا ابتتُؿ اظلبتتاب ا ر  اللتتىن ًقتتل بجتتىارهم كتت ن فتتي مشتتل ىمتتري جقٍر

 لذ لهيوله صير ؤصقر والىمط ًرفت هغل وظهت اقي بذ مىت وق

ت؟  -  هل ؤهذ مً ؤهل القٍر

سخال  .هز رؤ ه في بالهه فقالذ كَر

 فٍر  الخروط مً هىا؟ ىهل جدلىا ىل  -

ت ) جلها  فقلذ ي كُل هغل بلى قٍر

 فقال الفتي وهى ًدشاءب
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 ؤوها جبيد ىً هىا مسافت ذمست وىضرون كُلى مي   -

 ًاه ذمست وىضرون كُلى مي  ؟  -

 قال الفتي

 هىا؟ كُل وعلخم بلى  -

  ا   ال افلت ؤمً ؤهه السبب  -

 فقالي

مينتتم الستتا ق ن ًجيلتتىن الركتتاب جنتتضل هىتتا حتتتى جدستتىا لهتتم اليتتىدة  -

متتتتترة ؤذتتتتتري ذاعتتتتتت وؤن كاهتتتتتذ ال افلتتتتتت غ تتتتت  ممخلئتتتتتت.. هتتتتتل اهتتتتتخم متتتتتتً 

 القاهرة؟

سخال  فقالذ كَر

ت ) جله ىويم .. هل جدلىا ىل  -  ا فٍر  اليىدة بلى قٍر

 وكإهت مٍرؿ بالجربفقال وهى ًحك فروه رؤ ه 

 هىا  محقت لل افالث حسخقًُ ؤن جإذ: بي حافلت بلى جله  -

 فقلذ

 ؤًً ه:ه اإلاحقت؟  -

 فإصار بلى ظهت الضر  وقالي

لكتتتتتتتتتً ؤول حافلتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتدخحر  فتتتتتتتتتي الساد تتتتتتتتتت مستتتتتتتتتاء هتتتتتتتتت:ه مىاىُتتتتتتتتتد  -

 ألاجىبِساث
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 اإلاحمتتتتتتتىل متتتتتتتً ظُتتتتتتتب 
ك
ستتتتتتتخال قا لتتتتتتتت وكتتتتتتتي جرتتتتتتترط هاجفتتتتتتتا هنتتتتتترث لتتتتتتتي كَر

 البىقلىن الجُنضي

ً اإلاستتتخحُل ؤن اهخنتتتر هىتتتتا كتتتل هتتت:ا الىقتتتتذ  تتتىف اجغتتتل برتتتتالي متتت -

 
ك
 هاجفُا

 هنرث في الهاجل وحاولذ الاجغال دون ظدوي وقالذي

 ال جىظد صبكت  -

 فط ك الضاب وقالي

دىا لِسذ ىل - قت ىال جىظد صبكاث محمىل هىا ؤن قٍر  الخٍر

حاولتتتتتذ ؤهتتتتتا ألاذتتتتتر الاجغتتتتتال برتتتتتالي متتتتتً هتتتتتاجفت دون ظتتتتتدوي ال ًىظتتتتتد 

 هاجفت فقال الضابيصبكت في 

 ال جحاول .. الضبكاث هىا ميدومت  -

 جملكعي الغُه وجمىِذ ؤن ؤري  ا   ال فلت حتى اهخقم مىت

 فقلذ للفتي ي 

 هل ًىظد هاجل ؤرض ي هىا ؟ -

 فقال ي 

 ويم في محقت ال افالث ًىظد هاجل ىىد مدًر اإلاحقت -

سخال ي   فقالذ كَر

 ب.ن هُا بىا هخحر ؟ -
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تتتتتت  ؽتتتتتتُ  ًكثتتتتتت  فتتتتتتي قادهتتتتتتا الضتتتتتتاب بيتتتتتتد  ؤن حملتتتتتتذ ال قا تتتتتتب بلتتتتتتى فٍر

 ألاشجار وقالي

 ه:ا فٍر  مرخغر لكً إلاا.ا دذلخم اإلادر ت اإلا.جىرة  -

 فقلذي

  ميىا عىث ًغرد بداذلها  -

 فقال ب  ودي

بهىتتا دا متتتا وستتمً ؤعتتىاث عتتتراد ًتتإحت متتً التتتداذل كتتل ًتتىم لكىىتتتا   -

 .لك ىحيىدها ىل

 فقلذي

 هل اإلادر ت مسكىهت بانصباح ؟  -

:ه اإلادر تت رؤًتخكم واهتخم هتال اىلم هىا  اليدًد مً القغػ ىً  -

جخرلىن حاولذ ؤن ؤهادي ىلُكم ؤح:ركم مً الدذىل لكىكم دذلخم 

بالفيتتتتتتتل فتتتتتتت:هبذ بلتتتتتتتى ظتتتتتتتدحت وؤذ  تهتتتتتتتا ىتتتتتتتىكم ودذلتتتتتتتذ كتتتتتتتي اإلادر تتتتتتتت 

 لخىق:كم واهخنرث ؤها بجىار ال قا ب ذضِذ ؤن ٌسرقها احد.

سخالي  فقالذ كَر

 رظىا مً الداذل كاهذ ظدجكالسُدة التي ؤذ  -

ويم ؤها ؤىِط ميها بيد ؤن ماث ؤ تت وؤمتت فتي مى تم الحتض اإلااضت ي   -

... 
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 يفقلذ له

 البقاء هلل  -
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تتتتت  بتتتت ن ألاشتتتتتجار حتتتتتتى وعتتتتلىا بلتتتتتى  تتتتاحت كب تتتتت ة و يتتتتتؿ  ققيىتتتتا القٍر

 الجاهب ن فقلذ ىاإلاباوت ىل

ت؟  -  لكً ؤًً ؤهل القٍر

 فجاء الرد مرخغري

 في ال قل  -

سخال  فقالذ كَر

 ما قغت ه:ه اإلادر ت وإلاا.ا كي م.جىرة ؟  -

 فقال الفتي وهى ًخابً الس   وهحً ذلفه وس   في فر  مخيرظت

 والخمازُل والغىر التي بالتداذل هتم للدفيتت   -
ك
ىت ظدا ؤوها قغت حٍز

ألاولتتتي للمدر تتتت مىتتت: ؤكثتتت  متتتً ذمستتتىن ىامتتتا كتتتاهىا ؤكثتتت  متتتً ذمستتتت 

 وىضرون جلمُ: 
ك
 . وجلمُ:ة و.اث ًىم اذخفىا ظمُيا

سخال  عدمخعي الكلماث وقالذ كَر

 اه؟؟ه  -

 واعل الفتي حدًشت وقالي

اذخفىا في الهىاء في دقُقت كاهىا فتي اإلادر تت وفتي الدقُقتت الشاهُتت ..   -

 ! جالصىا في الهىاء ظمُيا وبلى ألابد ولم ًراهم احد مرة ؤذري 
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 قلذ ي 

 وبيذ في ل نت ؤًً .هبىا؟ كُل ًرخفت ذمست وىضرون ولد -

 قال الفتي ي 

ال احتتتتتتد ٌيلتتتتتتم كاهتتتتتتذ مإ تتتتتتاة مروىتتتتتتت ولغتتتتتتز ذق تتتتتت  وآلابتتتتتتاء اإلاستتتتتتاك ن  -

جحقمتتتتذ قلتتتتىبهم وؤغلقتتتتىا اإلادر تتتتت بلتتتتى ألابتتتتد وقامتتتتذ اإلاحافنتتتتت ببىتتتتاء 

 مدر ت ظدًدة وملذ اإلادر ت القدًمت ذالُت جماما مى: .لك الُىم

سخال ي   فقالذ كَر

 وه:ه الخمازُل ؟ -

 قال الفتي ي 

لقتتد عتتىيها احتتد الفىتتاه ن متتً ؤهتتل البلتتد ا تتخيان بغتتىرة للفغتتل  -

 الدراس ي وعىرة لكل منهم لُغىً جلك الخمازُل ك:كري لهم

بت  وهمسذ ي غٍر

 جىقل الفتي ىً الس   وقال وهى ٌض   بلى كضك عغ  

 ه:ه كي محقت ألاجىبِساث  -

 فقلذ له ي صكرا لك

 ز ج:اكرفقال ي  ىف اهخنر  هىا حتى ج ج

ستخال  ىوؽيذ ال قا ب ىل ألارؼ واججهذ بلتى الكضتك واجبيخعتي كَر

ووقفتتذ ؤمتتام هافتت:ة عتتغ  ة فتتي الكضتتك وهنتترث بتتداذلها وظتتدث رظتتل 
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رفُتتتً ظتتتدا وكإهتتتت مغتتتاب بالستتتل ًختتتدلي ظلتتتد وظهتتتت متتتً صتتتدة ال جتتتز 

ؾً  ُجارة في فمه وىُىاه ظاحنخا وقلذ له  ٍو

ت ) جله  -  ا ج:كرجان بلى قٍر

 ً ج:كرج ن مً دفي  الخ:اكر وقالهنر بلى زم قق

-   
ك
 ىضرون ظىيها

 ؤىقُخه اإلاال وؤذ:ث الخ:اكر وقالي 

 تتتتتتتدخحر  ال افلتتتتتتتت فتتتتتتتي الساد تتتتتتتت مستتتتتتتاء وال افلتتتتتتتت التتتتتتتتي جليهتتتتتتتا فتتتتتتتي  -

 الساد ت عباحا.

سخال  فقالذ كَر

 هل ًىظد هاجل هىا؟  -

 فقال الرظل ي 

 الهاجل ميقل -

 هنرث له في ذُبت ؤمل زم قالذ ليي

كد ؤن ذالي مضغىل ىلُىا نن كان ًجب ؤن هغتل بلُتت مىت: مً اإلاا  -

  اىت

 فقلذ ي 

 ويم اىلم لكً ال ًىظد حل ؤمامىا ًجب ىلُىا الاهخنار -

 اقي ب الفتي وقال
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 هل حجزث الخ:اكر ؟  -

 ويم و ِخحر  ألاجىبِس الساىت الساد ت  -

 فقال الفتي

 هُا بىا ب.ن  -

سخال  فقالذ كَر

 بلى ؤًً؟  -

 فقال الفتي

بلتتتتى منضلتتتي هىتتتتا  ؤكثتتت  متتتتً  تتتتبً  تتتاىاث حتتتتتى مىىتتتد ال افلتتتتت هتتتتل  -

  دىنرووها هىا في القٍر ؟

سخالي  فقالذ كَر

 كرمك لكىىا ال هىد ؤن وسبب لك ب ىاط ىصكرا لك ىل  -

 فقالي

ال ًىظتتتتد ب ىتتتتاط ؤهتتتتا ا تتتتمي ىتتتتامر وؤىتتتتِط متتتتً ظتتتتدحت وال ًىظتتتتد احتتتتد  -

 ميىا وؤمً بهكم رؤًخم ظدحت ؤلِس ك:لك؟

 فقلذ ي 

  يم ؤوها  ُدة ودودة.... فقال الفتيو -

هُتتتا بىتتتتا هجلتتتس فتتتتي اإلانتتتتضل هدىتتتاول الغتتتت:اء ميتتتتا وهخحتتتدر حتتتتتى مىىتتتتد  -

 ألاجىبِس باإلاىا بت ما ا مك؟
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سخال ال لبي  -  ؤها ا مي محارب ال لبي وه:ه ؤذتي كَر

ت الخالُت متً  قادها ىامر بلى منضل ى   ممراث ؽُقت وحىاري في القٍر

كاهتتتتتتذ ذالُتتتتتتت جمامتتتتتتا متتتتتتً البضتتتتتتر والققتتتتتتك الىتتتتتتاه حتتتتتتتى ؤن الضتتتتتتىارو 

والكتتتتالب والقُتتتتىر وكإوهتتتتا م.جتتتتىرة كتتتتي ألاذتتتتري مشتتتتل اإلادر تتتتت وجىقتتتتل 

ىىتتتدما دذلىتتتا فىتتتاء .لتتتك اإلانتتتضل القتتتدًم وكىتتتذ ا تتتخقًُ ؤن ؤري مبعتتتي 

مستتتتتتتافت ما تتتتتتتت ميتتتتتتت  ال ؤكثتتتتتتت  وألارؼ ًكشىهتتتتتتتا  ىاإلادر تتتتتتتت اإلا.جتتتتتتتىرة ىلتتتتتتت

لتتتتت وىلتتتت بلتتتتى بتتتتتاب الُمعتتتتي شتتتتجرة ىىتتتتب واججتتتته ىتتتتامر  ىؤلاىضتتتتاب القٍى

اإلانتتتتتتتضل اذتتتتتتترط متتتتتتتً ظُتتتتتتتب ظلبابتتتتتتته اإلافتتتتتتتاجُخ وفتتتتتتتخخ البتتتتتتتاب وؤصتتتتتتتار لىتتتتتتتا 

سخال بلى اإلانضل .  بالدذىل وهى ًرحب بىا ودذلذ ؤها وكَر
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ألارؼ سجادة قدًمت وموهالكت في الغدر  لم  ىن اإلانضل قدًم وىلاك

كتتتت و يتتتؿ امتتتً الخضتتتب قادهتتتا ىتتتامر بلتتتى غرفتتتت الجلتتتىه وكتتت ن بهتتتا ؤٍر

سخال وعاح ىامر مىادًاالكراس ي   ظلسذ ؤها وكَر

 ظدحت ىىدها ؽُىف  -

ل نتتتتتاث وحؾتتتتترة الستتتتتُدة التتتتتتي ؤذرظخىتتتتتا متتتتتً اإلادر تتتتتت ورحبتتتتتذ بىتتتتتا 

وظلستتتذ ميىتتتا وجبادلىتتتا بفتتتراف ال تتتدًض وىرفتتتذ ىىتتتا كتتتل  تتت يء لكتتتً 

تتتب ؤوهتتتا قالتتتذ هفتتتس ؤلاظابتتتت التتتتي قالهتتتا ىتتتامر ىىتتتدما  تتتإلنها ىتتتً  الغٍر

تي  ؤهل القٍر

 ؤوهم في ال قل  -

تتتتت واصتتتتير بهىتتتتا ىلتتتتؤمتتتتً ؤ تتتتب فتتتتي هتتتت:ه القٍر تتتتب وغٍر  ىن هىتتتتا  ؤمتتتتر مٍر

سخال وقال ىامر مرافبا ظدجهي  وصك اكدضافه ؤها وكَر

 محارب وصقُقخه  ُدىاولىن ميىا الغداء ًا ظدحت  -

سخالي  فقالذ كَر

ال داعتتتي للخيتتتب ًتتتا ظتتتدحت بهىتتتا  تتتن حل بيتتتد قلُتتتل ؤهتتتا هيخنتتتر فقتتتك   -

 مياد ال افلت

 فقالذ الجدةي
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 ىف لدًىا وبكرام الؾُل واظببهكم ؽُ  -

سخالي  اهغرفذ السُدة إلىداد القيام وظلسىا مً ىامر وقالذ كَر

 كُل جقط ي الىقذ هىا هل ًىظد  ِىما ؤو هادي؟  -

 ض ك ىامر وقالي

 تتتتتتِىما ؟! بتتتتتتالقبً ال لكتتتتتتً ًىظتتتتتتد هىتتتتتتا ؤرؼ فؾتتتتتتاء محافتتتتتتت بستتتتتتىر  -

 هليب فيها كترة القتدم وفتي بيتؿ ألاحُتان اذترط واظمتً بيتؿ الزهتىر 

ت فإها اىض  الزهىر وفي اإلاساء هجلس ؤمام اإلانضل ؤها وؤعتدقائت  ال ً 

 بيؾىا قغػ وهدسامر ىووضيل الى  ان للخدفئت وهقػ ىل

 فقالذ لهي

 هل ج:هب بلى اإلادر ت؟  -

ؤها لم ا.هب بلى اإلادر ت ؤبدا فمى: عغري وؤها اىمل في ال قل مً  -

وحتتتتتدي وؤحُاهتتتتتا ؤ تتتتتت لكىتتتتتت بيتتتتتد ؤن جتتتتتىفي ؤعتتتتتبحذ اىمتتتتتل فتتتتتي ال قتتتتتل 

 ا خإظر بيؿ اليمال لدساىدوت

  ميىا عىث الجدة مً بيُد جقىلي

سخال  -  هُا الغداء ظاهز جفؾل ًا محارب وؤهِذ وكَر

جقتتدمىا ىتتامر بلتتى غرفتتت القيتتام وظلستتىا ظمُيتتا هدىتتاول فيتتام الغتت:اء 

وقغتتتتتذ ىلُىتتتتتا الجتتتتتدة بيتتتتتؿ القغتتتتتػ متتتتتً عتتتتتباها وكُتتتتتل جزوظتتتتتذ 
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قتتت وؤهجبتتذ وكُتتل ىاصتتذ كىتتذ ؤحُاهتتا اصتتي ر باإلامتتل لكنهتتا جملتتك فٍر

فت في ال كت  . مٍر

ستتتخال وىتتتامر هدستتتامر فتتتي غرفتتتت الجلتتتىه  بيتتتد الغتتتداء ظلستتتذ ؤهتتتا وكَر

سخال وقالذي  وفجإة عاحذ كَر

 محارب حقُبت ًدي الغغ  ة اذخفذ  -

 فقلذ لها

 مً اإلااكد ؤن ال قُبت  ققذ مىك في اإلادر ت اإلا.جىرة -

  ىف ا.هب واحؾرها  -

 فقال ىامر

 حُل ؤن ج:هِب بلى هىا مسخ  -

 فقالذ

 إلاا.ا؟  -

ال ًمكً ؤن ً:هب ؤحد مىكم بلى هىا  مرة ؤذري ؤن جلك اإلادر ت  -

 مليىهت

سخال وقلذ لهي  ض كىا ؤها وكَر

 هل جقغد ؤن اإلادر ت ملُئت بانصباح  -

 فقال بغىث ذضً ومالمخ ظادةي

 ألاصباح حسكً في جلك اإلادر ت  -



 

~ 35  ~  

سخالي  فقلذ ؤها وكَر

  هر  ي ألاصباح وؤمً ؤن مينمهم لقفاءبهىا ال   -

 فقال ىامري

 اهخم حسخرون معي  -

سخال  فقالذ كَر

بتتتالقبً ال لكىىتتتا فيتتتال ال هر تتت ي ألاصتتتباح اهخنرهتتتا هىتتتا و تتتىف ويتتتىد  -

 حاال هُا بىا ًا محارب

قىتتا بلتتى اإلادر تتت اإلا.جتتىرة  ذرظىتتا متتً اإلانتتضل ويتتدو بكتتل فاقخىتتا فتتي فٍر

سخال كاهذ الضتمس فتي كبتد الستماء ىىتدما دلفىتا  لىحؾر حقُبت كَر

 . بلى الداذل
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دذتتال بلتتى اإلادر تتت وعتتيدها الستتلم حتتتى القتتاب  الشتتاوت وىىتتدها دلفىتتا 

سخال فإذ:تها وذرظىا مسرى ن  بلى غرفت الفىىن ووظدها حقُبت كَر

ا ولكىعي هادًوها قا الي سخال الدهى ظٍر  وفي فٍر  اليىدة ققيذ كَر

 ؤهت فٍر  ذقإال ج:هِب مً هىا   -

 فقالذي

تت  مرخغتتر .هبىتتا مىتتت متتً ظتتدة   - قتتت ظُتتدا ؤهتتت فٍر ؤهعتتي اىتترف فٍر

 ىامر

وىىتتتتدما وعتتتتلذ بلتتتتى وهاًتتتتت الدهتتتتى اكدضتتتتفذ ؤوهتتتتا كاهتتتتذ مرقتتتتإة جمامتتتتا .. 

 اهخ ي الدهى ىىد حا ك مغل  وعرذذ وقد جققيذ ؤهفاس ي

 هل رؤًِذ؟ ما.ا حدر لك؟ ؤن الساللم مً الجهت ألاذري  -

 فقالذ لي ي 

د ؤن ؤ رو ه:ا كل   يء -  حسىا لقد ارجكبذ ذقإ كىذ ؤٍر

 فقلذ بغؾب ي 

لتتتتم جكتتتتتىوت حيلمتتتتتي بلتتتتى ؤًتتتتتً ؤهتتتتتِذ .اهبتتتتت.. لستتتتتذ ادري كُتتتتتل مضتتتتتِذ  -

 وراء 
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كىذ غاؽبا بضدة وؤذ:ث اؽترب ال تا ك بقبؾتتي وعترذىا ميتا فتي 

ن ال ا ك مغىىىا مً ؤلىاح ذضب قدًمتت ..جحقمتذ اوقذ واحد ك

 ألارؼ ووقيذ فىقها ىجحذ قبؾتي ووقيذ ىل

سخال حساىدوت ومددث رؤ ها بلى عالت منلمت وقالذي  اهحىذ كَر

ؤمتتتً ؤن هتتت:ا مبعتتتتي قتتتدًم مغلتتتت  وى تتت ث بلتتتى الجهتتتتت ألاذتتتري اججهتتتتذ  -

 ذلفها وؤها ؤدلك ركبتي وقلذي

 لقد ظرحذ ركبتي ه:ه ألالىاح الخضبُت كي السبب ؤمً ؤوها جنضف -

ستتتتتخال ؤلاظابتتتتتت ىلتتتتت هىتتتتتا  ىىتتتتتد ال تتتتتا ك صتتتتتِئا ن اكتتتتت ىلتتتتتم حستتتتتخقً كَر

 ظ:ب هنرها وجقدمذ بلُت وقالذي

 ! محارب اهنر ؤهت مغيد  -

 ؤًه؟ما.ا؟  -

ألا رار فتتتتتتي ال تتتتتتا ك ولدهضتتتتتتتي الضتتتتتتدًدة وظتتتتتتدث البتتتتتتاب  ىؽتتتتتتغك ىلتتتتتت

ىفتتتخخ ىلتتت مغتتتراىُه متتتددث رؤه .. رؤًتتتذ مغتتتباحا مغقتتتت  ىًخحتتتر  ٍو

ر ل ؽىءا باهخا داذتل اإلاغتيد اإلايتدوت  بالغبار ًخدلي مً السقل ٍو

سخالع  احذ كَر

 ؤهه ٌيمل  -

 قلذ مصجيا لها ي 

 هُا وسخقله بلى الدور ألاول .. إلاا.ا وهبك الساللم وؤمامىا اإلاغيد -
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ستتتتخال بلتتتتى الخلتتتتل لكعتتتتي قتتتتبؿ ىلتتتت كخفهتتتتا ودفيوهتتتتا بلتتتتى  ىجراظيتتتتذ كَر

 الداذل ودذلذ ذلفها

 قالذ ي 

 مً ألافؾل ؤن ال هفيل .لك -

 !مال ال:ي ًمكً ؤن ًحدر ؟  -

ستتتتتخال وكتتتتتي جىنتتتتتر بلتتتتتى وؤذتتتتت:ث ألابتتتتتى  اب حغلتتتتت  فتتتتتي  تتتتتكىن  تتتتتإلخعي كَر

  قل اإلاغيد

 هل هحً هخحر ؟  -

  ر الدضغُل ىبالقبً ال فىحً لم هؾغك ىل  -

برتك ا تىد  7 رار الدضتغُل ًحمتل رقتم  ىومددث ًتدي  ؽتغقذ ىلت

 كب   وؤها ؤقىلي

ً بكل ه:ه اليغبُت بهىا ال وسر  بىتك ؤو  - ما.ا حدر ؟ إلاا.ا حضيٍر

 كل ما فيلىاه بهىا ركبىا اإلاغيد جىف  ا للىقذ صِئا مشل ه:ا

 قالذ ي لكً ىمر اإلاغيد ذمسىن ىاما

 وما الخقإ في .لك  -

 قالذ في عىث رقُ  ي 

 الخقإ بهىا ال هخحر  ًا ؤخي -
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ؽتتغك التتزرار متترة ؤذتتري وركتتزث  تتم ي اهخنتتار لستتماو عتتىث حركتتت 

 اإلاغيد .. عمذ جام

سخالي  قالذ كَر

 ن مً الخقإ ؤن هقىم به:ه اإلاحاولتاهُا بىا هررط مً هىا ك -

 2الزرار رقم  ىالزرار مرة ؤذري .. ال   يء .. ؽغقذ ىل ىؽغقذ ىل

سخال  قالذ كَر

تتتتا لكىتتتتا آلان فتتتتي  ىبقىتتتتا ىلتتتتهبهىتتتتا هؾتتتتًُ الىقتتتتذ لتتتتى بهىتتتتا - الستتتتاللم ظٍر

 الضارو

ولكتً ال عتىث  2ورقتم  3ألا رار مرة ؤذري رقتم  ي ؤذ:ث اؽغك ىل

وال حركت وصيرث بجفاف فتي حلقتت وؤلتم فتي ميتدحت إلاتا.ا ال هخحتر  ؟ 

ظمُتتتتً ألا رار متتتترة ؤذتتتتري زتتتتم ؽتتتتربوهم بقبؾتتتتتي فجتتتت:بذ  ىؽتتتتغك ىلتتتت

 ًدي بيُدا وقالذي

 محاولت ىنُمت ًا بقل كفت ه:ا ودىىا هررط مً هىا  -

 قلذ مىافقا وؤها غ    ُيدي

 ُكً حسىا ل -

وهنرث بلى الباب ومددث ًدي هحى الباب وقبتل ؤن اإلاتس البتاب بتداء 

اإلاغتتتتتيد فتتتتتي ال ركتتتتتت و تتتتتميذ عتتتتتىث آلاالث وارحيضتتتتتذ ألارؼ جحتتتتتذ 

سخال  ؤقدامىا وعاحذ كَر
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 هحً .. هحً هخحر   -

وهخفذ  يُدا لكً اإلاغيد اهيض بقىة ولتم ًكتً ًخحتر  بلتى ألاىلتى ؤو 

واعتتتتتتتقدمذ بجتتتتتتتدارة  ن ًخحتتتتتتتر  ظاهبتتتتتتتا هحتتتتتتتى الِستتتتتتتار األا تتتتتتتفل بتتتتتتتل كتتتتتتت

سخال واهيض اإلاغيد وجرهخ  ؤمستكذ فتي ىمتىد ذضتبي فتي  وعرذذ كَر

الجاهتتب .. ؤعتتدرث آلاالث ضتتجُجا ىالُتتا واهيتتضث ألارؼ بضتتدة جحتتذ 

 . ؤقدامىا

 .. هنرها بلى بيؾىا ؤدركىا ما حدر لىا ولم ًىق  بي مىا بكلمت

سخال الغمذ وقالذ  ققيذ كَر
ك
 وؤذ  ا

 مسخحُل ه:ا مسخحُل  -

 فقلذ

 بلى ؤًً ًإذ:ها ؟  -

 ..ه:ا مسخحُل ؤن اإلاغاىد جخحر  عاىدة ؤو  -

وجىقفذ ىً الكالم ىىدما اهيض اإلاغيد هزة ىىُفت زم جىقل فخحذ 

ستتتتتتخال متتتتتتً ًتتتتتتدها وذرظىتتتتتتا متتتتتتً اإلاغتتتتتتيد  البتتتتتتاب مستتتتتترىا وظتتتتتت:بذ كَر

 ن هىا  مالم دامساوهنرها بلى الخارط ك
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 ىي النتالم ورا حتت ىفتً جملت  اإلاكتان فقالتذ  مالم دامس .. ال  يء

سخال  كَر

 هل هحً في البدروم؟  -

 قلذ ورىضت تهز مهري 

 لم هخحر  بلى ألا فل ؤو ألاىلى كىا هخحر  بالجىب  -

 ؤمً بهىا في هفس القاب   -

 وإلاا.ا هى منلم هك:ا ؟  -

ال اعد  ما ًحدر لىا وذقتىث ذقتىاث قلُلتت واهخنترث حتتى حيختاد 

 !ن النالم دامسااالنالم .. لكعي لم ا خقًُ فقد ك ىىُىاي ىل

سخال  قالذ كَر

 البد مً وظىد مفخاح ًط يء الىىر   -

 فىل الجدار وىرؽه ال   يء ىومررث بكلخا ًدي ىل

سخال  قالذ كَر

-   ً د الىقىو في مغتُدة .. هحتً ىتاظٍز هُا بىا هررط مً هىا ... ال هٍر

 ! ىً رئٍت   يء
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فختتتتتتاح الكهربتتتتتتاء ولكىعتتتتتتي وافقتتتتتتذ كىتتتتتتذ ما لتتتتتتذ ؤحتتتتتتاول البحتتتتتتض ىتتتتتتً م

وستتت بذ ًتتتداي واججهتتتذ ىا تتتدا بلتتتتى اإلاغتتتيد و تتتميىا عتتتىث اإلاغتتتتيد 

ستتتتخال هقتتتترو البتتتتاب ..زتتتتم اججهتتتتذ بلتتتتى ال تتتتا ك  ًخحتتتتر  ؤذتتتت:ث ؤهتتتتا وكَر

 ابحض ىً ؤ رار اإلاغيد

ذفتتتتذ .. ارجبكتتتتتذ .. ارحيتتتتدث ًتتتتتداي .. وؤذتتتت:ث ابحتتتتتض بكلختتتتا ًتتتتتدي متتتتتً 

 مغيدظتهي الباب... ال ؤ رار .. ال جىظد ؤ رار لل

سخالي  قالذ كَر

ً ىتتتً الرئٍتتتت  - كُتتتل ًمكىىتتتا الختتتروط متتتً هتتت:ا اإلاكتتتان ؤن كىتتتا ىتتتاظٍز

 وا خدىاء اإلاغيد

 وقررث ؤن ؤجنتاهر بالهتدوء رغتم بهىتا كىتا ذتا ف ن 
ك
 ىمُقا

ك
ؤذ:ث هفسا

 ومرجبك ن

قت  قلذ ي  ىف هجد فٍر

تدور .. وحتدقذ فتي النتالم ىلت ؤمتل ؤن ؤظتد صتكال  ىاذ: ىقلي ًتدور ٍو

ن دامستتا اصتتد متتً لُلتتت بتتال اؤو ؤي  تت يء لكتتً النتتالم كتت لبتتاب ؤو هفتتا.ة

 هجىم

 ال ا ك البارد وقلذ ىؽغك بنهري ىل

 حيالى هلخغ  بال ا ك  -

سخالي  همسذ كَر
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 زم .. زم ما.ا هفيل ؟  -

 قلذ لها همسا ي 

 تتتتىف هخحتتتتر  بجتتتتىار ال تتتتا ك حتتتتتى هغتتتتل بلتتتتى بتتتتاب .. بتتتتاب الحجتتتترة  -

 ُهاإلاؾِئت وىىدها  ىيرف اإلاكان ال:ي هحً ف

 قالذ بدون ؤملي ربما

قلذ لها ي اجر:ي مكاهك بالقرب معي ...واعقدمذ  ت وبتدؤها هخحتر  

.. هم  ي .. ببقئ .. ببقئ صتدًد ومتددث ًتدي الُمعتي جخحستس ؤحجتار 

ال تتتتتا ك وذقىهتتتتتا فقتتتتتك ىتتتتتدة ذقتتتتتىاث قلُلتتتتتت ىىتتتتتدما  تتتتتميذ عتتتتتىجا 

 ذلفت .. عىث  يال

سخال ؤ إلها ي   جىقفذ .. وجحىلذ بلى كَر

 ؤهِذ؟هل ه:ا  -

 اعقدمذ  ت مرة ؤذري وقالذ ي ها

  إلوها مرة ؤذري ي 

 هل كىِذ ؤهِذ ال:ي  يل ؟ -

 قالذ ي ال فبيا حسبخه ؤهذ.

 و ميذ  ياال ؤذر ..زم همس مرجفً

ستتتخال جغتتتتىري هحتتتتً لستتتىا وحتتتتدها ... وقبؾتتتتذ  قلتتتذ برىتتتتب ي آه .. كَر

 كخفت ىىل
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ىىتتتدما مهتتتر الؾتتتىء ... كئِبتتتا باهختتتا ورمادًتتتا فتتتي  جنهتتتدها .. هحتتتً ؤالزىتتت ن

البداًتتتت وؤغمؾتتتذ ىُىتتتاي وفخحوهمتتتا ىتتتدة متتتراث فتتتي اهخنتتتار ؤن ًغتتتبخ 

الؾىء قىي لكً .لك لتم ًحتدر .. هنترث حتىلي كىتا فتي حجترة غرفتت 

 ىدرا تتت رمادًتتت .. جحركتتذ هنراحتتت بتت ن الستتبىرة الستتىداء اإلايلقتتت ىلتت

ىن الفحتتم الحجتتري .. بلتتى ال تتا ك .. بلتتى مكختتب اإلاتتدره والتت:ي كتتان بلتت

تتتتتت  مكختتتتتب الخالمُتتتتت: الرمادًتتتتتت الداكىتتتتتت زتتتتتم ال تتتتتىا ك الرمادًتتتتتت الحجٍر

 السجادة .اث اللىه ن ألا ىد والرمادي ىل
ك
 . ألارؼ ىوؤذ  ا

 يؤذ:ها هىنر بدقت حىلىا حتى حددها مكان باب الحجرة قلذ مقي حا

 هُا هررط مً هىا قبل ؤن جىققت ألاهىار مرة ؤذري   -

بتتا ىىتتدما  تتميذ  تتياال زتتم  كىتتا قتتد وعتتلىا بلتتى مىخغتتل الحجتترة جقٍر

 عىث فخاة ًردد قا ال ي 

 هُا -

جىقفىتتتتتا وا تتتتتخدرها ورؤًىتتتتتا فختتتتتاة فتتتتتي مشتتتتتل ىمرهتتتتتا جرتتتتترط متتتتتً وراء احتتتتتد 

بتتتا .اث صتتتير ا تتتىد مستتتخقُم وجرجتتتدي ادوالُتتتب الكختتتب كتتت ن صتتتكلها غٍر

لتتتتتت  تتتتتىداء  ي  رمتتتتتادي فتتتتتى  ظىهلتتتتته فٍى مالبتتتتتس قدًمتتتتتت القتتتتترا  ..  تتتتتٍى

 وح:اء باللىن ألابُؿ وألا ىد
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فخحذ فمي نحُيها ولكتً لتم ًغتدر ىعتي ؤي عتىث فقتد عتدمعي لتىن 

 كاهتذ رمادًتت وكت:لك 
ك
ظلدها كان رمادًا مشتل مالبستها .. ىُىاهتا ؤًؾتا

 صفخاها كاهذ مشل الحجرة ابُؿ وا ىد

ستتتتخال وؤهتتتتا هنتتتتراث حتتتتا رة زتتتتم جحىلتتتتذ بلتتتتى الفختتتتاة كاهتتتتذ  جبادلىتتتتا .. كَر

 وجىنر بلُىا في ارجُاب اهفجرث قا الجلخغ  بالدوالب 

 هل كىِذ جرخبئ ن هىا ؟  -

 هزث رؤ ها مىافقت زم قالذي

 لقد  ميىاكم جقي بىن ولم ويرف مً اهخم  -

قبتتتتتل ؤن ؤظُتتتتتب قفتتتتتز ولتتتتتدان وبيختتتتتان متتتتتً ذلتتتتتل التتتتتدوالب كلهتتتتتم بلتتتتتىن 

رمتتتادي ومتتتالل اللتتتىن الرمتتتادي وعتتترد واحتتتد متتتنهم وقفتتتزث ىُىتتتاه متتتً 

 : رؤ ه وهى ًقي ب مىا

 ! اهنروا بليهما  -

 عاح ؤذر

 ! ال اعد  .لك  -

 ! وقبل ؤن هخحر  .. اهدفيىا بلُىا

غرذىن في وقذ واحد خغاًحىن ٍو  كلهم ًخدافيىن .. ٍو

ظتتت:بىا مالبستتتىا اذتتت:وا ًجتتت:بىهىا فتتتي كتتتل  .. امستتتكىبىا ! ؤحتتتافىا بىتتتا

خقافزون غرذىن .. ٍو  ! اججاه وهم ًط كىن ٍو
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 ! صدو قمُص ي .. مزقىا ؤكمامت

سخال ..  ُمزقىهىا ققياوعر   ذذ ي كَر

 عرذذ فخاة وكي جج:ب ؤكمام قمُص ي ي اهنروا

ألارؼ  ىمتتا بقتتت متتً القمتتُػ ؤ تتققذ هفستت ي ىلتت ىو جتتم ولتتدان ىلتت

محتتتاوال الهتتتروب متتتنهم ولكتتتنهم كتتتاهىا ًحاعتتتروهىا وظتتت:بذ فختتتاة حتتت:ائت 

تتتتتت محاولتتتتتت قختتتتتالهم ولكتتتتتً ًتتتتتداها  ستتتتتخال بُتتتتتدها لكمتتتتتت قٍى ووظهتتتتتذ كَر

 بيىل فغرذذ مً ألالماعقدمذ في السبىرة 

  ميذ عىث فتي منهم ًرجفً فى  كل عراذهمي

 جىقفىا ! ابخيدوا .. جىقفىا -

جراظيتتتتتتتىا ظمُيتتتتتتتا وؤلقتتتتتتتذ الفختتتتتتتاة بحتتتتتتت:ائت وؤ تتتتتتترىذ امستتتتتتتكه بُتتتتتتتدي 

 وعاحذ فخاة ي 

 ! اللىن .. ؤوها ؤلىان كش  ة -

 وقالذ فخاة ؤذري 

 ! ولكنها ظمُلت ظدا ؤوهم مشل ال لم  -

 و إلها ولدي

 ما لذ جحلم ن بانلىان؟ ؤن كل ؤحالمت مً ألابُؿ وألا ىدهل  -

ستتتخال ًتتتدها اإلاغتتتابت وكتتتان صتتتيرها ألاصتتتقر غارقتتتا فتتتي اليتتتر   دلكتتتذ كَر

 وقد ؤصخد احمرار وظهها وهمسذ لي
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 ما ه:ا ال:ي ًحدر ؤوهم مجاه ن  -

ن لتتىوهم اهنتترث بلتتى ألاوالد والبىتتاث الخمستتت وقتتد اعتتقفىا بمامىتتا وكتت

 تتتتتتتتتىد .. مالبستتتتتتتتتهم .. ظلتتتتتتتتتدهم .. ىُتتتتتتتتتىوهم .. ظمُيتتتتتتتتتا هتتتتتتتتتى ألابتتتتتتتتتُؿ وألا 

 صيرهم .. لِسذ لها ؤلىان كلها درظاث ب ن اللىن الرمادي وألا ىد

ؤهفاست ي والحنتذ ؤوهتم ال  ىؤذ:ث افحغهم وؤها ؤحاول ؤن ؤ ُقر ىل

ٌضتتتدهىن ؤوالد ىغتتترها ال تتتدًض .. ألاوالد والبىتتتاث ًرجتتتدون مالبتتتس متتتً 

 . هراها في ألافالم القدًمت ف  ا  ىخُ  وفكرث ؤوها مشل اإلاالبس التي

وكلهتتتتا متتتتً ألابتتتتُؿ وألا تتتتىد والرمتتتتادي .. وقفىتتتتا فتتتتي مىاظهتتتتت بيؾتتتتىا .. 

 جقتتدم الفتتتي بلتتى ًبتتدو ؤهتتت  ىتتُمهم 
ك
لتتت ؤذ تت ا جبادلىتتا الىنتتراث إلاتتدة فٍى

 وقال

 ؤهعي .. بهىا ظمُيا آ فىن   -

 وقافيت فخاة كاهذ جقل بجىاره وقالذي

.. اإلاستتتإلت فقتتتك ؤهتتتا لتتتم  لتتتم هكتتتً هقغتتتد ؤن وستتتبب لكمتتتا ؤي ؽتتترر   -

لت  هري ؤلىاها مى: في ة فٍى

وقالتتتتتذ الفختتتتتاة الشاهُتتتتتت بحتتتتتزن لقتتتتتد ؤردث ؤن اإلاستتتتتها فقتتتتتك.. ؤن اإلاتتتتتس 

ل ظدا ل وقذ فٍى  ألالىان ؤهت وقذ فٍى

 هنر بلُىا الفتي القا د بيُيُت الرمادًخ ن وكإهت ًخى ل بلُىاي

 هل ظئخما لدساىدوها ؟ -
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 قلذ لهي

 ال ا مً بهىا  -

 فخاة بغؾبقالذ ال

-   
ك
 ؤهت ؤمر  يئ ظدا

 قلذ وؤها ال افهم ما ًحدر

 إلاا.ا؟  -
ك
  يئ ظدا

 
ك
 قالذ الفخاة نهكم آلان ال حسخقُيان الرحُل ؤبدا
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عتتتاح الىلتتتد بيىتتتل ي هُتتته .. كفتتتت هتتت:ا لقتتتد  تتتببخم لهتتتم متتتا ًكفتتتت متتتً 

الرىتتتتتتب ؤوهمتتتتتتا ًنىتتتتتتان بهىتتتتتتا مجمىىتتتتتتت متتتتتتً اإلاخىحضتتتتتت ن ال جحتتتتتتاولىا ؤن 

 ا ؤكث  مً .لك ذاعت ؤهِذ ًا ماري جرُفىهم

 عدرها الرماديي ىقالذ بةعرار وقد ىقدث ًدها ىل

 ؤها ال ؤذُفهم ولكعي ؤمً ؤوهما ًجب ؤن ٌيرفا ال قُقت  -

سخال مقافيت  قالذ كَر

 ؤي حقُقت .. ما ال:ي ًحدر هىا ؟  -

صتفخيها الستفلي ورؤًتذ دميته فتي  ىؽغقذ الفخاة التي جدعي متاري ىلت

 زتتتتم اوستتتتابذ ىلتتتتى ذتتتتدها وهتتتتزث رؤ تتتتها  ىُنهتتتتا
ك
الِستتتتري ججميتتتتذ قلتتتتُال

 وقالذي

 ؤوها لِسذ هكخت  -

ي
ك
 قلذ غاؽبا

 ..اهخنري قلُال .. هُا اظيلىا الؾىء ؤكث  قىة و  -

ي
ك
 قال الىلد غاؽبا

 ال فا دة مً .لك  -

 جحىلذ بلى ماري .. ومس ذ الدمىو ىً ذدها وقالذ
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 كىذ ؤمنهم قد حؾروا لىجدجىا  -

ىُعتتتي فقتتتد بتتتدؤ اللتتتىن الرمتتتادي ٌستتتبب لتتتي عتتتداىا و تتتميذ ؤغمؾتتتذ 

سخال جقىلي  كَر

 هل ًمكً ؤن ٌضرح لىا ؤحدكم ما حدر؟  -

فخحذ ىُعي وظدث الخمست .وي اللتىن الرمتادي وهتم ًخحركتىن ى ت  

خقدمىن مىا وقال الىلدي  الحجرة ٍو

ا تتتتمي  تتتتُد وهتتتت:ه متتتتاري وهتتتت:ه هتتتتىرا وهتتتت:ا فتتتتادي وبجتتتتىاره متتتتروان... -

 سىاقدمىا لهم ؤهف

قالتتتتتتذ متتتتتتاريي لتتتتتتم هقغتتتتتتد ؤن هرىبكمتتتتتتا .. لكتتتتتتً هتتتتتتل ًمكتتتتتتً ؤن هلمتتتتتتس 

ل  ألالىان بهىا لم هر ؤلىان مى:  مً فٍى

 قلذ وؤها اهنر بلى البابي 

-  
ك
 آه ... ا ميىا ًجب ىلُىا ؤن ويىد بلى منضل عدًقىا حاال

 هنر بلى  ُد وركز هنراجه ىلى وظ ي وقال لً حسخقُيا اليىدة

سخال رؤ ها   وقالذيهزث كَر

متتتا هتتتت:ا الغبتتتتاء؟ بهىتتتتا فتتتتي اإلابعتتتتي اإلا.جتتتتىر ؤلتتتتِس كتتتت:لك؟  تتتتىف وستتتت    -

 حتى وهبك الساللم وهررط مً هىا

 تتيلذ هتتىرا وىرفتتذ ؤوهتتا كتتي التتتي  تتميوها ىىتتدما كاهتتذ ألاهتتىار مقفتتإة 

 ومس ذ اهفها بمىدًل رمادي ًبدو ؤوها حياوت مً ال  د
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 قالذ برضىهتي 

 ؤهكم لسخم في اإلابعي اإلا.جىر  -

سخال إلو  ها كَر

 ؤًً هحً؟ في البدروم؟  -

 وهز الرمادًىن رؤ هم بما ٌيعي ال

 قال  ُدي 

 مً الغيب ؤن اصرح لكما -

 قلذ وؤها اهنر بلى البابي 

قىتتا لليتتىدة ؤن هتت:ا اإلابعتتي لتتِس كب تت ا لدرظتتت  - حستتىا  تتىف هجتتد فٍر

لت قىا فُه إلادة فٍى  ؤن هفقد فٍر

 قال  ُد بيىل ي اظلسا

سخال جق با بجىار الباب وىاد  ُد ًقىليكىا ؤها وكَر  ٍر

 قلذ لكما اظلسا  -

 قال مروان مح:را ي 

 مً ألافؾل ؤن حسخميا له -

صتتتيرث برىضتتتت ججختتتاح كتتتل ظستتتدي لتتتم ؤكتتتً افهتتتم متتتا ًتتتدور حتتتىلي وال 

تد فقتك ؤن اذتترط متً هت:ه الحجترة الرمادًتت وهتتاالء  تد ؤن افهتم ؤٍر ؤٍر

 ألاوالد .وي اللىن ألابُؿ وألا ىد
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ستتتتتخال .. كاهتتتتتذ لتتتتتدًىا هفتتتتتس الفكتتتتترة فتتتتتي هفتتتتتس  فجتتتتتإة جحركىتتتتتا ؤهتتتتتا وكَر

ستتتتخال بل نتتتتت ..  الىقتتتتذ اهتتتتدفيىا بجىتتتتىن بلتتتتى البتتتتاب وعتتتتلذ قبتتتتل كَر

سخال بلهفتي   ؤمسكذ مقبؿ الباب وؤدرجه زم ظ:بخه وعاحذ كَر

 هُا ؤ رو .. ؤ رو وعرذذ -

 .. ال ا خقًُ فخحت ؤهت مىعد بقىة  -

سخال وكي في قمت الخىجر واليغبُت ى قهتا واهقؾتذ دفيخعي كَر ً فٍر

كته بُتديها ؤالزىت ن زتم جحىلتذ  ىىل مقتبؿ البتاب وؤذت:ث جحتاول جحٍر

 لخدفً الباب بكخفيها محاولت فخحت بقىة... لكً الباب لم ًخحر 

 قال  ُد بهدوءي

 ال حسخقًُ ؤن جفخخ ه:ا الباب  -

 قلذ وقذ جققيذ ؤهفاس ي

 إلاا.ا؟ إلاا.ا ال ًمكىىا فخخ الباب؟  -

ً ي قالذ ماري   بغىتها ال ٍز

 ؤهه باب ال ًمكً ا خيماله فهى ًقىد بلى ىالم ألالىان -

 ص ذي ما.ا؟ مً فؾلك؟

سخال   إلذ كَر

 مً هى عاحب فكرة ه:ه الليبت السخُفت؟  -
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ستتخال ىلتت  ىوصتتك ؤن جفقتتد ؤىغتتدها وؽتتيذ ًتتدي ىلتت ىالحنتتذ ؤن كَر

ون .راىيهتتتا محتتتالىا تهتتتد وها واهختتتابعي صتتتيىر ؤن هتتتاالء ألاوالد ال ٌستتتتخر 

 مىا

سخال الباب بقبؾوها وقالذي  وؽربذ كَر

كُتتتل هرتتترط متتتً هىتتتا ؟ ال ًمكتتتىكم الاحخفتتتال بىتتتا فتتتي هتتت:ه الحجتتترة   -

بت مسخحُل  الرمادًت الغٍر

 ؤصار  ُد بلى مكاجب الخالمُ: وقال مخى ال

اظلستتتتا ؤيهتتتتا الغتتتتدًقان هحتتتتً ال هحتتتتاول الاحخفتتتتال بكمتتتتا هىتتتتا وال   -

 هرقك ال عابخكما بإي ؽرر 

تتد ؤن حقتتا ؤن  قالتتذ متتاريي هحتتً هحتتاول ؤن هىضتتح لكمتتا ب.ا كىخمتتا جٍر

 حيرفا ما ًحدر

 وؤؽاف مروان ي ذاعت وؤهكما  دبقُا ميىا دا ما

 وصيرث برىضت ججخاح كل ظسمي مرة ؤذري 
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ستتتتخال ىلتتتت مقيتتتتدًً ؤمتتتتام مكخبتتتت ن لتتتت والد وظلستتتتذ  ىظلستتتتذ ؤهتتتتا وكَر

السبىرة  ىالفخُاث بالقرب مىا وىقد  ُد ًدًه بمام عدره واجكإ ىل

 مقيد بمام مكخب اإلادره في مىاظهخىا وقالي ىبِىما ظلس مروان ىل

 لسذ ادري مً ؤًً ؤبداء؟  -

 قلذي 

 ابدؤ بةظابت  االىا .. ؤًً هحً آلان ؟ -

 قال ي 

 اهخم في الجاهب آلاذر -

سخال في وظه الفتي و إلذ بيغبُت  دارث ىُىا كَر

 ؤي ظاهب آذر؟  -

 ؤظاب  ُد

 الجاهب آلاذر مً الغىرة  -

 و يلذ هىرا وظ:بذ مىدًل مً حقُبوها وجنهدث وقالذ

ال ا تتتخقًُ التتتخرلػ متتتً هتتت:ا ال تتت د واىخقتتتد ؤن الستتتبب هتتتى ىتتتدم   -

 وظىد الضمس

 عرذذ ي 
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؟ متتتتً فؾتتتتلكم هتتتتل ال جىظتتتتد صتتتتمس؟ والجاهتتتتب آلاذتتتتر متتتتً الغتتتتىرة  -

 ًمكً ؤن جخكلمىا ببسافت بدون الغا  ؟

 وظهذ هىرا حدًثها بلى  ُد وقالذي

 ببداء مً البداًت فقد ًمكنهما الفهم  -

 قال ي حسىا .. مً البداًت

 وبداء  ُد وقالي

تتتت وقتتتد   - كىتتتا هحتتتً الخمستتتت فتتتي ؤول فغتتتل دراستتت ي فتتتي مدر تتتت القٍر

 ..فخحذ اإلادر ت ؤبىابها مى: ذمسىن ىاما و

سخال واقفت وعرذذي  قفزث كَر

ؤهتتتتا ومحتتتتارب لستتتتىا ؤحمقتتتت ن ب.ا كىتتتتخم قتتتتد الخحقتتتتخم باإلادر تتتتت مىتتتت:  -

 ألاقل ىذمسىن ىاما فال بد ؤن ًكىن ىمركم آلان  خ ن ىاما ىل

سخالي  همسذ في ؤ.ن كَر

 ؤمً ؤوهم ؤصباح  -

سخال وج نذ ىُىاها وظلسذ في عمذ  هنرث لي كَر

 قال  ُد ي 

 حالىا فىال الخمس ن ىاما ىىل لِس لىا ىمر لقد بقُىا -

سخال بلى م:هىلت وقالذ  هنرث كَر

 ؤمً ؤن اإلاغيد ؤحؾرها بلى ىالم ألاصباح  -
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 يوقال  ُد

 ؤن كل ما ؤقىله لكم هى ال قُقت لقد ججمدها .. ججمد بىا الزمً  -

 وقالذ هىراي

اىخقد ؤن اإلاغيد ًخحر  ب ن ىاإلاكم وىاإلاىتا لتم ًغتل احتد بلتى هىتا  -

قتؤبدا باإلاغ  يد حتى هحً لم هإحت به:ه القٍر

 قلذ حا را

 ؤهعي لم افهم   يء .. لكً كُل حؾرجم بلى هىا  -

قىلي سارا ٍو  وقل  ُد وؤذ: ٌس   ًمُىا َو

 وكىتتا ذمستتتت   -
ك
 ظتتدا

ك
كتتان الفغتتل الدراستتت ي ألاول فتتي اإلادر تتت عتتغ  ا

ً فقتتتتتتك كاهتتتتتتذ مدر تتتتتتت ظدًتتتتتتدة وكىتتتتتتا  تتتتتتيداء بإهىتتتتتتا ؤول متتتتتتً  وىضتتتتتتٍر

ر الخحتتتتت  بهتتتتتا و.اث ًتتتتتىم  حؾتتتتتر الىتتتتتامر بلُىتتتتتا وؤىلتتتتتً ؤهتتتتتت ًتتتتتىم الخغتتتتتٍى

لخقك لىا ىدد مً الغىر   حُض  ُحؾر احد اإلاغىرًٍ ٍو

 وواعل  ُد كالمه بيد ؤن جنهدي

 فتتتي اإلاكخبتتتت حُتتتض   -
ك
 وبيختتتا

ك
ً ولتتتدا اظخميىتتتا ظمُيتتتا .. ذمستتتت وىضتتتٍر

 هنمىا اإلاغىر في عفىف

 اهفجر مرواني

  ىلقتتتتد ىرفىتتتتا ىلتتتت  -
ك
 صتتتتُقاها

ك
ًجُتتتتد فىتتتتىن الفتتتتىر كتتتتان رظتتتتال ىغتتتتبُا

 الس ر
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 ؤؽافذ هىراي

ًتتتدعي ؤن ألارؼ التتتتي جتتتم بىتتتاء اإلادر تتتت ىليهتتتا ًملكهتتتا هتتتى وؤظتتتداده   -

 مى: قدًم الزمان

 وقال مرواني

تت كلهتا حيترف ؤهتت   - لقتد ؤحسستىا ظمُيتا بالكراهُتت هحتىه كاهتذ القٍر

تتتت وقتتترر الاهخقتتتام مىتتتا نهىتتتا   تتتاحر ولكىتتتت كتتتان اإلاغتتتىر الىحُتتتد فتتتي القٍر

 ؤرؽت. ىا خىلي ىل مً وظه هنرة مً

 

 وواعل  ُد وقالي

جم جىنُمىا في زالر عفىف ووقل وراء الكام  ا وقال لىا ابدسمىا   -

ا  زم مهر الفالش اهفجر محدزا عىجا مدٍو

 اهفجرث هىرا قا لتي

 لقد ك  -
ك
 ن ؽىءه براقا .. براقاالم ًكً فالش ىادًا

 واذخى  عىتها وؤكمل  ُدي

تت  لدرظتتت  -  .. الحجتترة واإلاكختتب  ويتتم كتتان صتتدًد ال ً 
ك
بهىتتا لتتم هتتر صتتِئا

كلها اذخفذ مً ؽىء الفالش وىىدما ا خقيىا فخخ ىُىهىا .. ىىدما 

 . ا خيدها الرئٍت زاهُت وظدها ؤهفسىا هىا

 وكرر  ُد كالمه بغىث ًرحيط مً ألالمي
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وظدها ؤهفسىا هىا لم ويد فتي اإلاكخبتت وال فتي اإلادر تت ال قُقُتت مترة   -

 :ا اليالم .و اللىه ن ألابُؿ وألا ىدؤذري ولكً هىا في ه

 وقالذ هىراي

 سجىاء داذل عىرة ..عىرة مً عىر الزمً القدًم  -

 وقال مرواني

 ا ري في ىالم ابُؿ وا ىد  -

 قالذ هىراي

لقتد ظربىتا كتل  ت يء كتل و تُلت لىيتىد بلتى ىاإلاىتا ومتا  لىتا هغترد فتي   -

إحت ؤحتتد بلُىتتا .. فلتتب اإلاستتاىد لىيتتىد بلتتى ىاإلاىتتا وما لىتتا هإمتتل فتتي ؤن ًتت

 شخػ ما ًحررها مً ه:ا السجً

 قلذ هامسا ي لقد  ميذ هدا كم في الغباح
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 ؤفلقذ عرذت رىب ها لت ي ؤعب ي ؟؟ 

ستتخال لقتتد جحىلتتذ بلتتى رمتتادي ..  ىرفيتتذ ؤعتتب ي بلتتى ؤىلتت لدضتتاهده كَر

ستتتتتخال ًتتتتتدي  ىبتتتتتل كتتتتتان اللتتتتتىن الرمتتتتتادي ًزحتتتتتل ىلتتتتت كفتتتتتاي ظتتتتت:بذ كَر

 وقربوهما مً ىُىيها لخفحغهما وؤذ:ث جخمخم

 آوه .. ال ..ال   -

 وعرذذ 

محتتتارب ؤهتتتا ؤًؾتتتا رمتتتذ ًتتتدي وفحغتتتذ ًتتتدها كتتتان ًتتتدها الُمعتتتي قتتتد   -

ؤعتتتبحذ كلهتتتا رمادًتتتتت وكتتت:لك ؤعتتتتابً ًتتتدها الِستتتري وبتتتتدؤ لتتتىن كفهتتتتا 

خال  ي ؤذ:ث تهز رؤ ها وجرددي  ًدهذ ٍو

 ال .. ال..ال -

ىُىتتتتتتتتاي بلتتتتتتتتى ألاوالد الخمستتتتتتتتت وقلتتتتتتتتذ ب.ن لتتتتتتتتم ًكتتتتتتتتً حتتتتتتتتدًشكم رفيتتتتتتتتذ 

 
ك
ت مىا وهنروا لىا بيُىن ذالُت مً اإلاضاىر جماما وفقترث واقفتا سخٍر

 وؤها اعردي

 ال .. ال .. ال ًمكً ؤن ؤجحىل بلى اللىن الرمادي .. ال ًمكً  -

ًي   قالذ هىرا بغىتها ال ٍز
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وكتتل ألالتتتىان  لتتِس ؤمتتامكم ذُتتتار بهكتتم آلان فتتتي ىتتالم ابتتُؿ وا تتتىد  -

 جخال  ي هىا بسرىت وكرر  یدي 

ؤهخمتتا آلان ظتتزء مىتتا وبمجتترد ؤن جخحتتىال بالكامتتل بلتتى اللتتىن ألابتتُؿ   -

ستتتتخال وؤهتتتتا  وألا تتتىد لتتتتً ًمكىكمتتتا اليتتتتىدة ؤبتتتتدا بلتتتى ىاإلاكمتتتتا قالتتتذ كَر

 بيىلي

 ال  ىف هررط مً هىا -

ركلذ اإلاقيد بقدمت وؤ رىذ هحى باب الحجرة وؤذ:ث ؤدًر اإلاقبؿ 

ستتتخال بجتتتىاري وؤذتتت:ث حستتتاىدوت بيىتتتل كىتتتا بكتتتل قتتت ىحت ووقفتتتذ كَر

 هزمجر غؾا حتى اصخيل وظهُىا احمرارا عرد  ُد ي 

بهكمتتتتتتا جؾتتتتتتُيان وقخكمتتتتتتا بتتتتتتال فا تتتتتتدة ؤهتتتتتتت مىعتتتتتتد متتتتتتً الختتتتتتارط قلتتتتتتذ  -

 ميي ؽا ي 

 ال  ىف هررط مً هىا  ىف هررط  -

 وبغرذت ًإه بدؤث اؽرب الباب بقبؾتي

هتتتتل حستتتتميىهىا ؟ متتتتً فؾتتتتلكم   تتتتاىدوها الىجتتتتدة .. لِستتتتاىدها احتتتتد -

 الىجدة. 

مللتتتتتذ اؽتتتتترب البتتتتتاب بيىتتتتتل واؽتتتتترب حتتتتتتى صتتتتتيرث بالخيتتتتتب وجنهتتتتتدث 

 ًإ ا وجىقفذ ىما ؤفيل

 قالذ ماريي
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 بال جنً بهىا حاولىا كل ه:ا؟ بهىا هفيل فىال الىقذ -

ىتتدث اهنتتر بلتتى ًتتدي لقتتد جحىلختتا بالكامتتل بلتتى اللتتىن الرمتتادي .. رفيتتذ 

ؤكمام قمُص ي رؤًذ لىن  اىداي وقد بدؤ ًخال ت ي ؤًؾتا اججهتذ بلتى 

ستتتخال كاهتتتذ جىنتتتر بتتتدورها بلتتتى للتتتىن ظلتتتدها وبتتتداء ىقلتتتي ًخيتتتب ..  كَر

 وصيرث بدوار قلذي

 كُل وهرب مً هىا ؟ كُل ويىد بلى ىاإلاىا. - 

 قالذ ي

ٍر  اإلاغيد ؤ رىىا وي   الحجترة بلتى مكتان اإلاغتيد قتال ربما ىً ف -

  ُد 

 وىىتتتدما  تتتميىاه  -
ك
ؤهتتته لتتتً ًخحتتتر  ولتتتم ًخحتتتر  فتتتىال ذمستتتىن ىامتتتا

 الُىم لم هغد  ؤهفسىا 

 ص ذ ي 

  ىف هجد و ُلت .... ؤذ:ث ؤجحسس ال ا ك بيىاًت ي  -

-  
ك
 البد مً وظىد  ر ذفُا

 ومللتذ ؤجفحغته حتتى 
ك
 ودافئتا

ك
كلتذ ًتداي وحاولتذ كان ال ا ك هاىمتا

سخال ؤن جده ًدها في الفخحت الرفُيت ب ن ظزئت الباب وحاولذ  كَر

ً الخضًي  ظاهده ؤن جفخحه .. ال فا دة قالذ هىرا بغىتها ال ٍز

 لقد ظربىا .لك .. ظربىا كل   يء  -
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ؤذتتت:ث ؤركتتتل البتتتاب اإلايتتتدوت بقتتتدمت بقتتتىة وؤهتتتا اصتتتير بغؾتتتب ظىتتتىوت 

د اصخد ألالم في قدمت و تايي وبالشىرة والخىف كل .لك في وقذ واح

ىتتتدث بلتتتى التتتىراء ا تتتدىدث ىلتتتى ال تتتا ك وؤهتتتا ؤجتتتىفس بغتتتيىبت رؤًتتتذ 

ن اللتتىن اؤكمتتام قمُصتت ي وقتتد ؤعتتبحذ رمادًتتت ..رفيتتذ واحتتدا منهتتا وكتت

  اىدي قالذ ماريي الرمادي قد بدؤ ًغيد بلى

اظلتتس ميىتتا ... اظلتتس ميىتتا واهخنتتر و تتخجد ؤن ال ُتتاة هىتتا لِستتذ   -

  ِئت به:ه الدرظت 

 عرذذ بجىىن .. وما لذ غ   قادر ىلى الخىفسي

ؤن  ىىتتتتتالم لتتتتتِس بتتتتته ؤي لتتتتتىن؟ ؤىختتتتتاد ىلتتتتت ىاىختتتتتاد ىلُتتتتتت؟ اىختتتتتاد ىلتتتتت -

ؤجحتتتىل جمامتتتا بلتتتى صتتتبخ متتتً اللتتتىن ألابتتتُؿ وألا تتتىد وؤعتتتبخ غ تتت  قتتتادر 

 ؤ ت وؤذىحت وؤعدقائت ؤو ؤي مكان في اليالم. اليىدة بلى بُتي و  ىىل

ؤحىذ ماري رؤ ها وهنر الباقىن بلُىا كاهذ وظىههم الرمادًت عابرة 

ىت  قلذ مي ددي...  حٍز

ستتخال متتً هىتتا رفيتتذ  ىؤهتتا لتتً اىختتاد ىلتت  - .لتتك  تتىف هرتترط ؤهتتا وكَر

ب التتتت  ىًتتتدي ودلكوهتتتا بتتتانذري ..كىتتتذ ؤجغتتتىر ؤهعتتتي قتتتد ؤكتتتىن قتتتادرا ىلتتت

دي ومتا  التذ ًتداي هاىمتت ودافئتت كاليتادة ولكتً لىوهتا قتد اللىن الرمتا

اذخفتتتتت واحختتتتل مكاهتتتتت اللتتتتىن الرمتتتتادي وكتتتتان ًيستتتتاب بستتتترىت صتتتت ذ 

سخالي  كَر
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متتا.ا  تتىفيل وذتترط عتتىتها ىالُتتا ىغتتبُا وهنراتهتتا وحضتتُت عتترذذ  -

 مض  ا بلى ال ا ك اإلاىاظه ي 

 الىاف:ة .. حيالى هررط مً الىاف:ة  -

   ىلُىا القٍر  يعاح  ُد وهى ًخحر  لُغل

 ال .. ؤهعي ؤه:ركما  -

 وعرد مروان ي 

 ال ج:هبا بلى هىا  ... حساءلذ ي -

تتتدون الاحخفتتتال بىتتتا ميهتتتم  - تتتدون مىيىتتتا متتتً الهتتترب؟ ؤوهتتتم ًٍر إلاتتتا.ا ًٍر

 لىغبخ رمادیىن مشلهم ... عرذذ ي 

 ابخيد ىعي...  -

تتتتتتتت ىلتتتتتتتى اهفتتتتتتته و تتتتتتتقك ىلتتتتتتتى ألارؼ واهتتتتتتتدفيىا ؤهتتتتتتتا  ولكمختتتتتتته لكمتتتتتتتت قٍى

ستتتتخال بلتتتتى حافتتتتت الىافتتتت:ة وهنرهتتتتا بلتتتتى الختتتتارط بلتتتتى اللُتتتتل الرمتتتتادي  وكَر

 وعيدث بلى الىاف:ة 

 احي  ىا مً ألاوالد   -

 ؤوهم مجاه ن جماما   -

  ىف ًإذ:وكم بلى ال افت   -
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 ى تتتتتميىا عتتتتترذاتهم وعتتتتتُحاتهم جتتتتتإحت متتتتتً ذلفىتتتتتا لكىىتتتتتا لتتتتتم وهتتتتتخم ىلتتتتت

جمامتتتتتتتا  ؤلافتتتتتتتال  ولتتتتتتتم جكتتتتتتتً جحمتتتتتتتل لىتتتتتتتا ؤي ميعتتتتتتتي وهكتتتتتتت:ا ججاهلىتتتتتتتاهم

سخال بلى الىاف:ة وقفزها ذارظها .  وعيدها ميا ؤها وكَر
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(13) 
 

ستتتخال ىلتتت  ىؤرؼ عتتتلبت وهبقتتتذ ؤهتتتا ىلتتت ى تتتميذ عتتتىث  تتتقـى كَر

قدمت فى  حضائط هاىمت كاهذ السماء فىقىتا كخلته  تىداء بتال قمتر 

وال هجتتتتتتتتىم ومهتتتتتتتتر  تتتتتتتتُد ومتتتتتتتتً ميتتتتتتتته متتتتتتتتً الىافتتتتتتتت:ة وهتتتتتتتتم ًخغتتتتتتتتاًحىن 

ضتتتت  ون ؤلُىتتتتا لليتتتتتىدة .. لكىىتتتتا جحىلىتتتتتا ىتتتتنهم واهقلقىتتتتتا هجتتتتري فتتتتتى   َو

ال ضتتائط اإلانلمتتت ى  هتتا صتتارىا ورؤًىتتا بُىجتتا منلمتتت .. بيُتتدة مقامتتتت 

ؤي ؽتتتتتتتىء فتتتتتتتي هىافتتتتتتت:ها ولتتتتتتتم هتتتتتتتري  فتتتتتتتى  حضتتتتتتتائط رمادًتتتتتتتت وال ًىظتتتتتتتد

  ُاراث حي   القٍر  وال بوسان واحد ًم  ي في الضارو . 

سخال وهحً ما لىا هجري ووي   صارىا ؤذر   إلخعي كَر

تتتتتت التتتتتتي كىتتتتتا فيهتتتتتا مىتتتتت: قلُتتتتتل؟ إلاتتتتتا.ا ال جبتتتتتدو كمتتتتتا  - هتتتتتل هتتتتت:ه كتتتتتي القٍر

 ويرفها ؟ 

 وقلذ لهاي

اإلابعتتي اإلا.جتتىر  وهتت:ه لِستتذ اإلاىتتا ل التتتي رؤًنهتتا قبتتل ؤن هتتدذل هتت:ا  -

.... هتتاظمخعي رىتتدة ذتتىف ظيلخعتتي ؤجىقتتل ىتتً الجتتري .. كُتتل ًمكتتتً 

ؤن جىظتتتتد مدًىتتتتت كاملتتتتت مرخلفتتتتت هىتتتتا؟ وؤًتتتتً الىتتتتاه التتتت:ًً ٌيِضتتتتىن 

فيها؟ هلي كي مدًىتت م.جتىرة؟ مشتل جلتك التتي هراهتا فتي الستِىما ؟ ؤوهتا 
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ن اال جبتدو مإهىلتتت ىلتتى ؤلافتتال  وجتتردد جحت:ًراث ألاوالد فتتي ؤ.وتتت هتتل كتت

 مً ألافؾل ؤن وسخمً لهم؟

هتتتتل ارجكبىتتتتا ذقتتتتإ متتتتا؟ جحىلتتتتذ اهنتتتتر ورائتتتتت بلتتتتى اإلابعتتتتي اإلا.جتتتتىر هبتتتتذ 

مىظتتتتت متتتتً الؾتتتتباب .. ارجفيتتتتذ متتتتً ألارؼ ومهتتتترث اإلادر تتتتت وراءهتتتتا 

 هنرث بليها م:هىال قلذ ي

 اهنري بلى اإلادر ت...   -

 كاهذ بالفيل جىنر بلى اإلادر ت قالذي

قغتتد لتتِس هفتتس اإلابعتتي اإلا.جتتىر ؤوهتتا لِستتذ اإلادر تتت التتتي دذلىاهتتا ؤ -

كىا هىنر بلى بىاء دا تري متىرفؿ لته  تقل مستقخ متً دور واحتد .. 

تتت  و تتتقك  ىًنهتتتر الؾتتتىء الرمتتتادي متتتً هافتتت:ة واحتتتدة جقتتتل ىلتتت القٍر

 ىامىد رفًُ لليلم بالقرب مً الضارو وقلذي ىالؾىء ىل

 بهىا في ىالم آذر ...  -

سخال وقالذي  ارحيط عىث كَر

  ويم ؤهت -
ك
 ىالم مرخلل جماما

 ًرفتتت 
ك
وبتتدؤث مىظتتاث الؾتتباب جخجمتتً وجرجفتتً بستترىت وجكتتىن حا قتتا

 ىىا قاو اإلاباوت قلذي 

 ًجب ؤن وسخمر في الجري ال بد ؤن هجد فٍر  مً هىا  -
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وبتتتتتدؤها الجتتتتتري متتتتترة ؤذتتتتتري هخحتتتتتر  ذتتتتتالل النتتتتتالم واإلاىتتتتتا ل الخالُتتتتتت .. 

تتت وعتتىث ؤحتت:ًدىا ًقتترو  فتتي صتتىارو هجتتري جحتتذ ظتت:وو ألاشتتجار الياٍر

 متالل ..متالل ججتري ذتالل 
ك
بال  ُاراث وال ؤؽىاء وجغىرث بهىا ؤًؾا

مالل قلذ لىفس ي كفت ًا محارب ال داعي له:ه ألافكار اإلارُفت ًجتب 

ؤن جحتتتخفه بيقلتتتك عتتتافُا وركتتتز ؤفكتتتار لخجتتتد و تتتُلت للهتتترب متتتً هتتت:ا 

د وصارىا ؤذر ذالُا وؤزىتاء  اإلاكان ى  ها ؤزىاء الجري مكخب ا ىد لل ً 

حتتُك بىتتا صتتِئا فضتتِئا فتتي البداًتتت الجتت ري كتتان الؾتتباب يهتتبك ىلُىتتا ٍو

غقتتتتت  ىن ًىدضتتتتر ىلتتتتاكتتتت ارجفتتتتاو متتتتىرفؿ فتتتتى  ال ضتتتتائط اإلانلمتتتتت َو

اح ىلت ؤلافتال  زتم اذت: الؾتباب  ىالضىارو ولم ًكً هىا  هىاء وال ٍر

ًرجفتتتتتتً فتتتتتتي كتتتتتتل مكتتتتتتان حىلىتتتتتتا وؤذفتتتتتتت اإلاىتتتتتتا ل وراءه والصتتتتتتجر اليتتتتتتادي 

ء وراء فبقتتتتت كشُفتتتتت كإوهتتتتا  تتتتخار والضتتتتىارو والقرقتتتتاث ؤذفتتتتت كتتتتل  تتتت ي

سخال وكي جزمجر وهخفذي  رمادًت داكىت وجىقفذ كَر

 إلاا.ا جىقفِذ؟  -

 هزث رؤ ها وقالذ 

 ؤهعي ال ؤري   يء الؾباب   -

 ركبخيها واهحىذ جحاول ا خيادة ؤهفسها قلذ لهاي  ىووؽيذ ًدها ىل

ىا بلى ألابد فل  - ً هغل بهىا ال هخجه بلى ظهت محددة ؤمً بهىا لى ظٍر

 بلى ؤي مكان 
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 قالذ وكي ما الذ مىحىُتي 

 ربما لى اهخنرها حتى الغباح فقد ًزول الؾباب وويرف ؤًً هحً. -

 قلذ بغ   اقخىاو ي

 ربما  -

ارحيضذ وؤها ؤفكر في حجم اإلاساحت التي جحىلذ مً ظسمي آلان بلتى 

لتىن متً التىاوت؟ رفيتذ قمُصت ي حاولتذ  اللىن الرمادي هل ما ال  تت

بلتتتتتى ظستتتتتدي ولكتتتتتً النتتتتتالم الضتتتتتدًد ظيتتتتتل كتتتتتل  تتتتت يء ًبتتتتتدو ؤن اهنتتتتتر 

سخالي  ؤ ىدا ورمادًا ولم ا خقً ؤن ؤجب ن صِئا  إلذ كَر

د ؤن هفيل؟هل ويىد بلى اإلادر ت اإلا.جىرة؟ -  ما.ا جٍر

 قالذي

 ال ؤمً ؤهىا  ىجد فٍر  اإلادر ت و ك ه:ا الؾباب   -

 وؤحسسذ بى  ة ذىف في عىتها وقالذي

 ًجب ؤن وسخمً بلى جح:ًراث ألاوالد.  نالقد جغرفىا بغباء ك -

 قلذ بحدةي 

هتتتت:ا الىتتتتدم لقتتتتد ذقتتتترث لتتتتي فكتتتترة هُتتتتا هحتتتتاول  ىالىقتتتتذ مختتتتإذر ىلتتتت  -

فٍر  و ك الؾباب ًىعتلىا بلتى احتد هت:ه اإلاىتا ل حُتض  ىاليشىر ىل

 هقط ي فُه اللُل 
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وهتتتبك الؾتتتباب ؤكثتتت  كشافتتتت وؤحتتتاـ بىتتتا جمامتتتا جحسستتتذ حتتتتى إلاستتتذ 

ستتتخال وقلتتتذ هُتتتا بىتتتا  تتتىجد مكاهتتتا هيخنتتتر فُتتته حتتتتى الغتتتباح  .راو كَر

 ؤهت ؤفؾل مً الىقىف هىا فىال اللُل .
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هتتبك الؾتتباب ؤكثتت  كشافتتت وؤحتتاـ بىتتا جمامتتا وبتتدؤها الستت   فتتى  ؤرؼ 

 لقتته متتً جتتإز   الرفىبتتت  تترها بتتبكء صتتدًد فلتتم هكتتً هتتري بال بغتتيىبت 

 صتتتتتتدًدة لتتتتتتم هققتتتتتتً  تتتتتتىي  تتتتتتذ ؤو  تتتتتتبً ذقتتتتتتىاث زتتتتتتم اهقلقتتتتتتذ معتتتتتتي

ألارؼ اهقلتتتت   ىعتتترذت ىالُتتتت ىىتتتدما دفيعتتتي شتتتخػ متتتا و تتتقك ىلتتت

لتتت واهقلبتتذ ىلتت مهتتري رؤًتتذ ققتتت  تتىداء  ىمتتً حلقتتت آهتتت ذتتىف فٍى

 جقبً بجىاري ققت ؟! 

ؤكختافي متً فتى  الصتجرة وؤذت:ث جىنتر بلتى بيت ن رمتادًخ ن  ىقفزث ىل

وقتد اهتتخفط فرائهتا الخضتتً ألا تىد ورفيتتذ .ًلهتا ىالُتتا مستخقُما زتتم 

ذ فتتتي الؾتتتباب ظتتت:بذ هفستتت ي وؤهتتتا ؤرحيتتتد حتتتتى وقفتتتذ اهتتتدفيذ واذخفتتت

سخالي ىىل  قدمت  إلخعي كَر

 ما.ا حدر ؟  -

 ألارؼ؟  ىوؤ ققخعي ىل ىهل رؤًِذ الققت لقد قفزث ىل  -

وهتتتتل ؤهتتتتذ بر تتتت  ؟ ؤهعتتتتي لتتتتم ؤراهتتتتا الؾتتتتباب كشُتتتتل ظتتتتدا لتتتتم ا تتتتمً   -

  ىي عرذخك فجإة كدث ؤمىث رىبا 



 

~ 70  ~  

ت هكت:ا هتل حضتير بالىحتدة ؤذ:ث ؤدلك رقبتي .. إلاا.ا هتاظمخعي الققت

 دون ؤحتتتتتد حىلهتتتتتتا كىتتتتتتذ ؤفكتتتتتتر فتتتتتتي .لتتتتتك ىىتتتتتتدما  تتتتتتميذ عتتتتتتىث فختتتتتتاة

 جغُخي

 هىا    -

ب ظدا ًغرد   زم عىث ولد ًإحت مً قٍر

 ال جي كىا لهما فرعت للهرب .. اهقؾىا ىليهم  -

ستتتتخال وؤهتتتتا و تتتتك الؾتتتتباب  تتتتميىا ؤعتتتتىاث  ؤذتتتت:ها هتتتتدق  الىنتتتتر كَر

ولكىىتا لتم وستخقًُ ؤن  غاؽبت زم فرقاث وقً ؤقدام ىلى ال ضتائط

 هري صِئا وىادث عرذاث الفخاة جرددي

 مً هىا .. مً ه:ا القٍر   -

 عاحذ فخاة ؤذري ي

 ؤوقفىهما   -

درهتتا حتتىل بيؾتتىا وحاولتتذ ؤن ؤعتتُخ لكتتً عتتىحت ذتترط ؽتتيُفا واهُتتا 

زتتتتتم بتتتتتدؤث جنهتتتتتر بيتتتتتؿ النتتتتتالل فتتتتتي الؾتتتتتباب اإلاخحتتتتتر  متتتتتالل رمادًتتتتتت 

 لدرظتتتتت ًمكتتتتنهم فيهتتتتا رئٍدىتتتتا متتتتً 
ك
 مىتتتتا

ك
بتتتتا  زتتتتم جىقفتتتتذ قٍر

ك
ججتتتتري هحىهتتتتا

ذتتتتالل  تتتتخا ر الؾتتتتباب الرمتتتتادي وظتتتتىه مر تتتتىم ىليهتتتتا الدهضتتتتت جىنتتتتر 

ستتتخا ل وهنتتتترث بليهمتتتتا وهتتتتم ًكىهتتتتىن بلُىتتتا ؤىقُتتتتذ مهتتتتري بلتتتتى مهتتتتر كَر

سخال   دا رة ؽُقت حىلىا وعاحذ كَر
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د مً ألاوالد   -  ؤوهم ؤوالد .. اإلاٍز

 حسإلذي 

 هل هم بقُت الفغل ال:ي اذخفت؟  -

 هنروا بلُىا في عمذ

وجحر  الؾباب لُرل قلُال زم ٌيىد بلى كشافخه ورؤًذ فختاة قغت  ة 

.اث صتتتتير ؤ تتتتىد قغتتتت   تهمتتتتس بلتتتتى ولتتتتد ضتتتتخم ًرجتتتتدي ظاكتتتتذ ا تتتتىد 

ىخُتت  القتترا  زتتم اذخفتتىا متترة ؤذتتري وقتتد غقتتاهم الؾتتباب ومهتتر بتتايي 

ً كتتررث  تتاالي  ألاوالد زتتم اذخفتتىا ًبتتدو ؤن ىتتددهم ًغتتل بلتتى اليضتتٍر

 الخىفي محاوال ؤن ؤذفل ما اصير به مً

قىتتتتتتتتا هتتتتتتتتل حستتتتتتتتخقُيىن  - متتتتتتتا.ا جفيلتتتتتتتتىن هىتتتتتتتتا؟ ؤذتتتتتتتتتي وؤهتتتتتتتا ؽتتتتتتتتللىا فٍر

 مساىدجىا ؟! 

 وهمسذ واحدة ي 

متتا ال لتتدًكم ؤلتتىان.... وجتترددث الكلمتتت بتت ن دا تترة ألاوالد .وي اللتتىن  -

 الرمادي ي

 ؤلىان -

 ؤلىان -

 ؤلىان -

سخال وقالذي  همسذ كَر
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ذخفتتذ وهتتم ألاوالد ؤمتتً ؤوهتتم بقیتتت ؤفتتراد اإلاجمىىتتت اإلادر تتُت التتتي ا -

التتت:ًً حتتتت:رها متتتتنهم  تتتُد و متتتتالئه وىتتتتاد جحتتتت:ًر  تتتُد ًيتتتت دد فتتتتي ىقلتتتتي 

 ))ؤوهم مجاه ن فقدوا ىقلهم جمامااا 

 عرذذ فيهم ي

 بهىا مفقىدًً هل ًمكىكم مساىدجىا؟   -

لم ًرد احد وملتىا ًوهامستىن متً بيؾتهم التبيؿ زتم عتاح ولتد متنهم 

 مً عىجه وقالي
ك
 فجإة ظيلعي اقفز فزىا

 ىلىا .. جحىلىا جح -

  إلخه ي 

 ما.ا جقىل؟ هل  دساىدها؟  -

 كررث فخاةي 

 جحىلىا ... جحىلىا  -

سخالي  قالذ كَر

ب ن ىً هىا ؽللىا القٍر .  -  بهىا غٍر

 الرقػ ىىد : ارجفيذ ؤعىاتهم ظمُيا حغعي وقد بد ىا في

 جحىلىا -

 جحىلىا -

 جحىلىا -
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لتتى الُمتت ن والِستتار فتتي وبتتدؤوا بيتتد ؤن صتتكلىا دا تترة مي ابقتتت ًخحركتتىن ب

 وذقتتتتتتىة بلتتتتتتى الُمعتتتتتتي زتتتتتتم ًرفؾتتتتتتىن 
ك
يت ًرفيتتتتتتىن  تتتتتتاقا ذقتتتتتتىاث  تتتتتتَر

ركلتتىن بهتتا الهتتىاء زتتم ذقتتىة ؤذتتري بلتتى الُمتت ن وهكتت:ا .. هتتىو   تتاقهم ٍو

ب وألاغىُت جخغاىد جحىلىا .. جحىلىا... جى لىا لهتم  مً الرقػ الغٍر

سخال في عىث باكت ي   ؤها وكَر

يلتىن هتت:ا؟ هتل جحتتاولىن بتض الرىتتب متً فؾتتلكم جىقفتىا.... إلاتتا.ا جف -

 فُىا؟

وؤرجفتتً الؾتتباب ل نتتاث ومهتترث التتدا رة ؤمتتامت كتتاهىا ًمستتكىن ؤًتتدي 

 بيؾهم بقىة ٌغلقىن ىلُىا الدا رة والتي جؾُ  حىلىا صِئا فضِئا 

 جحىلى ا جحىلىا.. جحىلىا   -

سخال   وقالذ لي كَر

 ؤوهم مجرد مجمىىت مً ألامىاث وألاصباح ؤلِس ك:لك  -

 ويم هم ك:لك فيال  -

 هل جخ:كر  ىرة الفجر كاملت  -

 ويم ؤج:كرها  -

بقراءها م ي ... فُجب ىلُىا ؤن هحررهم وبدؤث في القراءة بغىث   -

رقغتتتتتىن وفتتتتتي مىخغتتتتتل الغتتتتتىرة جحىلتتتتتىا بلتتتتتى  ًتتتتترحيط وهتتتتتم ٌغىتتتتتىن ٍو



 

~ 75  ~  

ذُتتـى متتً الؾتتىء ألابتتُؿ الىاعتتً وارجفتتً الؾتتىء بلتتى ىىتتان الستتماء 

 الؾباب .واذخفت الجمًُ و ك 
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(15) 
 

 مهر  ُد وبايي ألاوالد ذلفىا وقال  ُدي

 بلى اإلادر ت  -
ك
يا  لقد حؾرها بلى هىا لىجدجكم هُا بىا  َر

 قالذ هىرا وهحً هركؿ في اججاه اإلادر ت 

لقتتتتتتد جحىلتتتتتتىا بلتتتتتتى ىغتتتتتتابت متتتتتتً اإلاجتتتتتتاه ن اإلاخىحضتتتتتت ن لهتتتتتتم قتتتتتتاهىوهم   -

بتتتتت ؤوهتتتتم ٌغقتتتتىن  ؤهفستتتتهم كتتتتل لُلتتتتت بستتتتا ل الختتتتاظ وجقالُتتتتدهم الغٍر

 ا ىد وقال مرواني

ؤوهتتم ًقىمتتىن بإىمتتال ظىىهُتتت مرُفتتت لتت:لك بقُىتتا هحتتً فتتي اإلادر تتت  -

 بهىا هراف منهم.

ومهتتتتر متتتتالل اإلادر تتتتت جنهتتتتر ؤمامىتتتتا وؤ تتتترىىا هىتتتتدفً بليهتتتتا وهحتتتتً هدبتتتتً 

اقرب مكختب دراست ي ؤحتاول  ى ید وؤعدقا ه وفي الداذل ظلسذ ىل

رؤستتت ي وظتتتدث ألاعتتتدقاء الخمستتتت  ؤن التتتخقك ؤهفاستتت ي وىىتتتدما رفيتتتذ

 ًىنرون بلُىا وقد احسيذ ىُىوهم  إلوهمي 

 ما.ا حدر؟  -

ال وؤذ  ا قالذ ماريي  ملىا عامخ ن فٍى

 مً ألافؾل ؤن جىنروا بلى ؤهفسكم في اإلارؤة  -
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ال تتتتا ك جقتتتتدمذ بليهتتتتا وصتتتتيىر ها تتتتل بتتتتالخىف  ىؤ تتتترىىا بلتتتتى متتتترآة ىلتتتت

رئٍختته  ىمقتتدم ىلتت ٌيخغتتر قلبتتي التت:ي ًتتد  بيىتتل كىتتذ ؤىتترف متتا ؤهتتا

لكعتي دىتىث ل ؤن ؤكتىن مرقئتا وجىفستذ ىمُقتا وحملقتذ فتي اإلاتترؤة 

ال كىتتا هىنتتر آلان بلتتى  ىتتا فتتٍى ستتخال فمهتتا وؤعتتدرث ؤهِىتتا حٍز فخحتتذ كَر

سخالي  شخغ ن قد اكخمل لىوهما الرمادي وهمسذ كَر

 م آلانههحً من -

 فص ذ فيها

 ى اإلارآة ال اهخنري ما ال ؤمامىا القلُل مً الىقذ وؤصرث بل -

كاهتتذ ؤ.هتتاي رمادًتتت واهدضتتر الرمتتادي فتتى  .قعتتي وصتتفتي لكتتً ذتتدودي 

 ىوؤهفتتتت متتتا الىا ًحخفنتتتىن بلتتتىوهم القبُ تتتي وهفتتتس ال تتت يء ًىقبتتت  ىلتتت

سخال وكاهذ ماري جقل وراءها وقالذي  كَر

 هحً آ فىن .. آ فىن حقا  -

 فقلذ لهمي

بتتتتتل هحتتتتتً آ تتتتتفىن نهىتتتتتا لتتتتتم هفهتتتتتم متتتتتً البداًتتتتتت بهىتتتتتا هىتتتتتا متتتتتً ؤظتتتتتل  -

سخال وقلذ   مساىدجكم وهنرث بلى كَر

 ؤها وؤذتي وسخقًُ ؤن هررظكم مً هىا   -

 فقال مرواني
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قتتتتتتتتتتت لختتتتتتتتتتروظكم فكُتتتتتتتتتتل  - ؤهتتتتتتتتتتخم ؤهفستتتتتتتتتتكم مستتتتتتتتتتجىهىن هىتتتتتتتتتتا وال فٍر

  خررظىهىا؟

سخالي  فقالذ كَر

 هحً هررط مً هىا ب.ا ذرظخم اهخم  -

لتتتتتي وفهمتتتتتذ متتتتتا.ا حيعتتتتتي .. كاهتتتتتذ جقغتتتتتد ؤوهتتتتتم ؤصتتتتتتباح وؤن زتتتتتم هنتتتتترث 

جحتتررث ؤرواحهتتم  تتىف ويتتتىد ؤهتتا وكتتي بلتتى ىاإلاىتتتا نهىتتا وستتخقًُ رئٍتتتت 

ألاصتتتباح وهتتتت:ه الهبتتتتت لتتتتدًىا إلاستتتاىدة ألاصتتتتباح الؾتتتتائيت وظلستتتتذ ؤهتتتتا 

ألارؼ وقرؤهتتتتا  تتتتىرة الفجتتتتر كاملتتتتت و يتتتتد ؤن اهوهُىتتتتا وظتتتتدها  ىوكتتتتي ىلتتتت

وان و تتُد واإلاجمىىتتت كلهتتا كاهتتذ دا تترة متتً الؾتتىء فتتي عتتدر هتتىرا ومتتر 

دا رة عتغ  ة فتي عتدورهم زتم احستيذ ؤكثت  وؤكثت  حتتى جحىلتىا ظمُيتا 

بلتتتتى ذُتتتتـى متتتتً الؾتتتتىء وارجفيتتتتىا فتتتتي الهتتتتىاء واذي قتتتتىا  تتتتقل الغرفتتتتت 

واهفجتتتر الؾتتتىء بقتتتىة حتتتتى ؤهعتتتي وؽتتتيذ ًتتتدي ىلتتتى ىُعتتتي احميهتتتا متتتً 

صتتتتتتتتتدة الؾتتتتتتتتتىء و يتتتتتتتتتد ل نتتتتتتتتتاث فخحتتتتتتتتتذ ىُعتتتتتتتتتي ووظتتتتتتتتتدث هفستتتتتتتتت ي ؤهتتتتتتتتتا 

سخال ه  قل ؤمام اإلابعي اإلا.جىر وؤظسادها ىادث بلى فبُيوهاوكَر

وألالتتتىان كاهتتتذ فتتتي كتتتل مكتتتان فطتتت كذ بضتتتدة متتتً الفتتترح واحخؾتتتيذ 

 صقُقتي وهنرث بلى السماء وقد حل النالم

 لقد حل النالم -

 فخىادث وقالذي 
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 وغادرث ال افلت ولً وسخقًُ ؤن ه:هب بلى ذالي ىاعم اللُلت -

 ا وهإذ: ال افلت ألاذري  ىف هيخنر حتى الساد ت عباح -

هُتتتتتا بىتتتتتا بلتتتتتى منتتتتتتضل ىتتتتتامر هبِتتتتتذ لُلخىتتتتتا هىتتتتتتا  وهخحتتتتتر  فتتتتتي الساد تتتتتتت 

وجحركىتتتا هحتتتى منتتتضل ىتتتامر لكتتتً متتتا رؤًختتته ظيتتتل دمتتتت ًخجمتتتد فتتتي ىرويتتتي 

سخال مً صدة الفزو  وفخحذ فمي ؤها وكَر
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 (3انعدد انرعة أرضانتظروا انعدد انقادو )

 
 

ستخال بتت وىلتي لم ٌغتادر محتارب وكَر تت الغٍر م البقتاء فتىال هجلتك القٍر

اللُتتتتتتل فتتتتتتي اهخنتتتتتتار ال افلتتتتتتت القادمتتتتتتت فتتتتتتي الساد تتتتتتت عتتتتتتباحا لكتتتتتتً هتتتتتتل 

ت وؤهلها وهل  تِىجىا الضتقُقإن   خكىن لُلت ةاد ت و ك جلك القٍر

 مً ؤرؼ الرىب ه:ا ما  ىيرفت في اليدد القادم

 

 إسالم العقاد
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 عهي:يرجي انتواصم  ؤنفملسيد ين أعًال امل

 

Wattpad facebook 

 

 زيارة يوقعنا: ىملسيد ين انروايات يرج

 

site facebook 

 

 

https://www.wattpad.com/user/eslamelakkad
https://www.wattpad.com/user/eslamelakkad
https://www.facebook.com/eslamalakkadalakkad/
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http://www.secretsofstories.com/
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