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 إهداء

 إليَك أهدي روايتي... 

 وأقول كلمتي...

إلىىىل  لىىىك األلىىىم الُمسىىىتحكم بتالبيىىىب أ  ىىىدتنا       

 بأس وإن حللت اليوم بوادينا الُمفعم باألمل.

   بأس وإن جردتنا من كا ة وُعودنا. 

  بىىىىىأس وإن بىىىىىدوت بيننىىىىىا  و سىىىىىل ان ومجىىىىىد  

ثُىىىم ألىىىيس  راحىىىل   بُىىىد  -حتًمىىىا-ُمخلىىىدف  فىىىي الغىىىد 

 من العهد.. ما  غل شيٌء إ  وانجلل.

  أعىىىىرف كيىىىىف أ علهىىىىا  أبكلمىىىىات   ىىىى  يكىىىىون    

الثنىىاء والشىىكر أم بَ ََسىىم  أنىىي لىىن أحيىىد يوًمىىا عىىن 

أم بىىىىىو ء  َلَمىىىىىن علمنىىىىىي كيىىىىىف أكتُبهىىىىىا  الحىىىىى  

 أجهلها دوًما بحروف ُكنت 
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 ُشكًرا أستا ي/ أحمد أبو زيد.

 ُشكًرا ُمعلمتي وُمرشدتي/ أبد الحاج.

وإن ملكىىىىُت مجىىىىامم الَكَلىىىىَم  لىىىىن أُو يكمىىىىا ح كمىىىىا 

 بصدق..  َُشكًرا لكما.   
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 الم دمة

قىىىد نُىىىالم.. قىىىد نَجلىىىد  واتنىىىا علىىىل شىىىيء لىىىيس    

ر لنىىىا. الخيىىىر والشىىىر  بأيىىىدينا تغييىىىرِ إ  بَ َىىىَدر  قُىىىديَ

بكينونتهمىىىا وَماَهيَّتهمىىىا الَجىىىُد ُمبهمىىىة  مىىىا همىىىا إ  

ن ىىيم مىىا يىىراِ ابخىىرون بنىىاف  رؤيتنىىا للشىىر  ىىي 

ح ي ىىة األمىىر نىىابٌم مىىن نمرتنىىا المحىىدودة نحىىو مىىا 

ننىىىا دا ًمىىىا مىىىا ننمىىىر نمىىىر بىىىع بربىىىوع حياتنىىىا  إ  أ

لألشىىىىياء مىىىىن منمىىىىور  واحىىىىد  ليتبىىىىين لنىىىىا بنهايىىىىة 

َدربنىىىا زيىىىف مىىىا نحيىىىاِ ب مىىىس ع ولنىىىا بسىىىراديب  

ُمملمىىىة منناهىىىا دوًمىىىا ملجأنىىىا بلحمىىىات  ىىىعفنا.. 

أمىىىىىا وإن صىىىىىارت الح ي ىىىىىة با نىىىىىة مىىىىىن جميىىىىىم 

جوانبهىىىا  لتبىىىدو َجليَّىىىةً دون انت ىىىا  ح هىىىاف  ىىىال 

ا هىىىو شىىىك إ ًا أن مىىىا م ىىىل ومىىىا سىىىوف يىىىأتي مىىى

ر لنا.   إ  خيٌر قُديَ

 نورا الزهيري  



 

 7 

 )الفصل األول( 

 رحيل

إنمىىا الحيىىاة ُخ ىىوة تتبعهىىا ُخ ىىل نحىىو الف ىىاء    

الرحىىىب لتح يىىى  انتصىىىار وسىىى  َصىىىراعات جسىىىام. 

 كونك المنتصر أم المهزوم  األمر َسيَّان. 

ون اءهىىىىىا  بصىىىىىفا هانسىىىىىمات الصىىىىىبا  األولىىىىىل    

أسىىىىىرعت تعان ىىىىىع بينمىىىىىا يخ ىىىىىو بجىىىىىوار والدتىىىىىع 

ممسىىىًكا يىىىدها  حىىىاماًل ح يبتىىىع التىىىي تكىىىاد تخلىىىو إ  

مىىىىن بعىىىىم ال عىىىىام  قلمىىىىع  وكراسىىىىتع  سىىىىا رين 

نحىىىىو الرو ىىىىة بىىىىلخر شىىىىارعهم الىىىى ي يسىىىىكنون 

  يع...

أمىىىىىىىام بوابتهىىىىىىىا وقفىىىىىىىت ُمعلمتىىىىىىىع الثالثينيىىىىىىىة    

 سىىىت بالهما متهللىىىة الوجىىىع  ب وامهىىىا الممشىىىوق 

بسىىىها المتناسىىى ة األلىىىوان مىىىن بن ىىىال أسىىىود ومال

  ىىىفام يجعلىىىك للوهلىىىة األولىىىل تمنىىىع  جيىىىب  
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وبلىىىىىىوزة بلىىىىىىون السىىىىىىماء  ات ُكمىىىىىىين  ىىىىىىويلين  

وحجىىىاب  مميىىىز يجمىىىم بىىىين اللىىىونينف قىىىد أ ىىىفت 

مالمحهىىىىىا الهاد ىىىىىة شىىىىىي ًا مىىىىىن الوقىىىىىار عليهىىىىىا  

صىىىىا حت والدتىىىىع بحىىىىرارة وأثنىىىىت علىىىىل صىىىىنيعها 

قىىىىد بىىىىدأت بإلحاقىىىىع برو ىىىىتها الخاصىىىىة  والتىىىىي 

عملهىىا منىى  سىىنتين   ىى   ثىىم مالىىت لألمىىام تُرحىىب 

 بع قا لة: 

أخبرتنىىىىىىي  أهىىىىىىاًل يىىىىىىا صىىىىىىغيري  هىىىىىىال -         

 باسمك  

 ُتنىىت هىىي بَخصىىالت َشىىعرِ الحريىىري التىىي قىىد    

أخفىىىت جىىىزًءا مىىىن وجهىىىع المال كىىىي بدرجىىىة كىىىادت 

تُعي ىىىىىع عىىىىىن الرؤيىىىىىة بصىىىىىورة وا ىىىىىحة  وكلمىىىىىا 

الصىىىىغيرة أعىىىىاد تلىىىىك الخصىىىىالت للخلىىىىف بأناملىىىىع 

تعىىىىىىود وتنفىىىىىىر مجىىىىىىدًدا  لتسىىىىىىت ر أمىىىىىىام عينيىىىىىىع 

 السوداوين.. وكأنما تُعاندِ.
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ت لىىىم لوالدتىىىع  يمىىىا   يىىىزال متشىىىبثًا بهىىىا  تعل ىىىت 

ِ بنمراتهىىىىا الحانيىىىىة  يترقىىىىب مىىىىا ستفصىىىى  اعينىىىى

ن تُنا سىىىان السىىىماء ان اللتىىىاهىىىا السىىىاحرتاعنىىىع عين

 ىىىي ُزرقتهىىىا واتسىىىاعها  ُمتىىىردٌد هىىىو.. م ىىى رٌب  

يفعىىىىل  أمىىىىام هىىىى ا و اك أَبىىىىت  يىىىىود سىىىىؤالها هىىىىل

شىىفتاِ اص صىىىا  عمىىىا يخىىىتلأ  ىىىي صىىىدرِ  أدركىىىت 

مىىا يريىىد  أومىىأت لىىع باسىىمة أن أجىىلف عىىاد يت لىىم 

لُمعلمتىىىع مىىىرة أخىىىرد  وقىىىد عىىىاد الهىىىدوء يتخىىى ِ 

 مست ًرا لعف ليُجيبها: 

 كريم. -         

وأنىىىىىىىىىا حنىىىىىىىىىين. أتمنىىىىىىىىىل ان نُصىىىىىىىىىب   -         

 أصدقاء.

 ثم عادت تُحدث والدتع م م نة إياها: 

  ت ل ىىىىىىىي أسىىىىىىىتا ة مىىىىىىىريم  سىىىىىىىيكون  -         

 بخير    تشغلي بالك م ل ًا.
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ىىىىىىىدت وجنتيىىىىىىىع      ىىىىىىىدنت والدتىىىىىىىع تُعان ىىىىىىىع  َمسَّ

براحتيهىىىا مىىىرات  متتاليىىىة  ناصىىىحة إيىىىاِ أن يكىىىون 

ُم يعًىىىىىا لُمعلمتىىىىىع  وأ  يُره هىىىىىا  قَبَّلىىىىىت راحتيىىىىىع 

قبىىىىىل أن تىىىىىنهم  الصىىىىىغيرتين كسىىىىىنواتع األربىىىىىم

 لت هب مسرعة لعملها.

لبُرهىىىة  مىىىن الىىىزمن أخىىى  يَرقبُهىىىا  بينمىىىا تحىىىث    

الُخ ىىىىىل نحىىىىىو ناصىىىىىية الشىىىىىارع. يراهىىىىىا ملكىىىىىةً 

بثوبهىىىىا الرمىىىىادي وحجابهىىىىا البنىىىىي الىىىى ي أ ىىىىفل 

عليهىىىا شىىىي ًا مىىىن الجمىىىال ب امتهىىىا المتوسىىى ة  لىىىم 

يىىىزل يتبعهىىىا بنمراتىىىع إلىىىل أن شىىىعر بيىىىد ُمعلمتىىىع 

 علل الُخ ل معها قا لة: تتشبُث بيدِ  تحثع 

 هيا لندخل   لدينا الكثير من اللعيب. -          

ن َدَلفىىىا للىىىداخل حتىىىل تىىىنفس َمىىىلء ر تيىىىع  إمىىىا    

 مىىىن الوهلىىىة األولىىىل بىىىدا المكىىىان را عًىىىاف الكثيىىىر 

مىىىىن الىىىىورود بمختلىىىىف أنواعهىىىىا وألوانهىىىىا تَزخىىىىر 
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بهىىا حدي ىىة رو ىىتع هىى ِ  األ فىىال  ىىي كىىل مكىىان 

ويلهىىىىون بسىىىىعادة بىىىىامرة  مىىىىن حولىىىىع  يلعبىىىىون 

زيهىىىم الموحىىىد قىىىد أ ىىىفل بري ًىىىا مميىىىًزا بعيىىىونهم  

ىىىىىىعون حيويىىىىىىة وبهجىىىىىىة بكىىىىىىل مىىىىىىا يفعلونىىىىىىع   يَشيَ

تىىىىىىرا  هم معلمىىىىىىاتهم للحىىىىىىر  علىىىىىىل سىىىىىىالمتهم 

داخىىىىىل وخىىىىىارج رو ىىىىىتهم الُمكونىىىىىة مىىىىىن  ىىىىىاب   

ىىىىٌم لىىىىثالث حجىىىىرات  دراسىىىىية متجىىىىاورة  واحىىىد ُم َسَّ

باص ىىىىىا ة لمكتىىىىىب المىىىىىديرة  تُحىىىىىي  بىىىىىع حدي ىىىىىة 

نَّىىىىاء تتوسىىىى ع اسىىىىتراحة واسىىىىعة قىىىىد ان سىىىىمت بَ 

ن ان خشىىىىىبيتاجىىىىىز ين  ُو ىىىىىم بأحىىىىىدهما من ىىىىىدت

ن لتناسىىىىب عىىىىددهم عنىىىىد تنىىىىاولهم ال عىىىىام اكبيرتىىىى

معًىىىا بينمىىىا الجىىىزء ابخىىىر قىىىد ُو ىىىعيت بىىىع بعىىىم 

التىىىىي يسىىىىتخدمونها عنىىىىد  اصسىىىىفنجيةالوسىىىىادات 

ممارسىىىة ريا ىىىتهم الصىىىباحية بر  ىىىة ُمعلمىىىاتهم  
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يىىىىىاِ قَسىىىىىٌم ُمنفصىىىىىل بينمىىىىىا الم ىىىىىبل ودورات الم

 ليس بال ريب أو البعيد  بل بين بين.

دخىىىىىل كىىىىىريم لصىىىىىفع ر  ىىىىىة أقرانىىىىىع  وللوهلىىىىىة    

األولىىل بَُهىىَر كحىىالهم بمىىا وجىىدِ   جدرانىىع األربىىم 

تزخىىىىر بكثيىىىىر مىىىىن األلىىىىوان الزاهيىىىىة  تبعىىىىث  ىىىىي 

وتفىىىىىيم باألمىىىىىل  عىىىىىن يمينىىىىىع  اً الىىىىىنفس هىىىىىدوء

ُعل ىىىىىىت صىىىىىىور لشخصىىىىىىيات كرتونيىىىىىىة يعشىىىىىى ها 

تىىىىويتي  يُ ابلهىىىىا علىىىىل الحىىىىا   كميكىىىىي مىىىىاوس و

ابخىىىىىر ورود مختلفىىىىىة األشىىىىىكال واأللىىىىىوان   ىىىىىي 

حىىىىين كىىىىان هنىىىىاك جانىىىىب خىىىىا  يحىىىىوي مكتبىىىىة 

بأجمىىىىىل ال صىىىىى  والرسىىىىىومات الملونىىىىىة التىىىىىي 

ق ىىىىىىل بينهىىىىىىىا يومىىىىىىىع األول ُمفعًمىىىىىىىا بالحيويىىىىىىىة 

والنشىىىا  وكثيىىىر مىىىن ال ىىىحكاتف لكنهىىىا لىىىم تَىىىدم 

ن انتصىىىىىىىف النهىىىىىىىار وتجهىىىىىىىزوا لتنىىىىىىىاول إ مىىىىىىىا 

وسىىىىى هم معلمىىىىىاتهم حتىىىىىل بفىىىىىا  ىىىىىي اءهم تت بىىىىى
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مجلسىىىىىع  لىىىىىم ينتبىىىىىع لحالىىىىىع إ  حينمىىىىىا مسىىىىىحت 

ُمعلمتىىىىع بيىىىىدها علىىىىىل رأسىىىىع  تُىىىىداعب خصىىىىىالت 

شىىعرِ البنىىي الُمنسىىدل علىىل جبهتىىع  عىىاجزة عىىن 

 إخفاء ما بدا عليها من قل   متسا لة:  

 كريم  أأنَت بخير  -        

 فىىىت  عينيىىىع رويىىىًدا  رويىىىًدا لينفىىى   ىىىوء النهىىىار 

حياء إليهمىىا  يمىىا يميىىل برأسىىع نحوهىىا  علىىل اسىىت

ت لىىىىم إليهىىىىا بعينىىىىين ُمىىىىره تين كحالىىىىع ثىىىىم عىىىىاد 

ليُغل همىىا  ىىي وداعىىة   كىىم كىىان شىىديد الىىوهن  لىىم 

 يملك من أمرِ شيٌء حينها...

)...( 

بَُخ ىىىىىوات مهرولىىىىىة وأنفىىىىىاس   هثىىىىىة  ووجىىىىىع    

يتصىىىىبب عرقًىىىىا وصىىىىلت مىىىىريم لعملهىىىىا ُمتىىىىأخرة  

نصىىف سىىاعة و  بُىىد أن المىىدير قىىد  حىىم بيابهىىا 

ويَعُىىىىىىد العىىىىىىدة كىىىىىىي تُىىىىىىالم بالت صىىىىىىير كأقرانهىىىىىىا  
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صىىىارت متي نىىىة أن مىىىا جىىىال بخا رهىىىا بىىىات واقعًىىىا 

مىىىىىا إن رأت زميلتهىىىىىا نجىىىىىاة ب امتهىىىىىا المتوسىىىىى ة 

 ربة تسىىىىألها عىىىىىن سىىىىىبب تُهىىىىرول نحوهىىىىىا م ىىىىى

وقفىىىىت هنيهىىىىةً تلىىىىت   أنفاسىىىىها  يمىىىىا  !تأخرهىىىىا 

صىىىىىاحبة العيىىىىىون األربىىىىىم كمىىىىىا يىىىىىدعونها تُ بىىىىىل 

إليهىىىىاف  نمارتهىىىىا ال بيىىىىة   تكىىىىاد تُفىىىىارق عينيهىىىىا 

البُنيتىىىىىين لتُعينهىىىىىىا علىىىىىىل الرؤيىىىىىىة منىىىىىى  نعومىىىىىىة 

أمفارهىىىا  أخبرتهىىىا أن المىىىدير قىىىد اكتشىىىف أمرهىىىا 

و لىىىىىىىب رؤيتهىىىىىىىا بمجىىىىىىىرد وصىىىىىىىولها  أومىىىىىىىأت 

برأسىىىىىىها أن أجىىىىىىل  أسىىىىىىرعت مهرولىىىىىىة  تحىىىىىىث 

 الُخ ل لمكتبها بداية.

و ىىىىىىعت ح يبتهىىىىىىا علىىىىىىل كرسىىىىىىيها الخشىىىىىىبي   

تناولىىىت ملفًىىىا مىىىن كومىىىة ملفاتهىىىا المتراصىىىة علىىىل 

مكتبهىىىىىا ثىىىىىم  هبىىىىىت مسىىىىىرعة  ب لىىىىىب م ىىىىى رب 

 كا  رابها.
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 رقىىىىت البىىىىاب ثىىىىالث ثىىىىم دلفىىىىت إليىىىىع  رأتىىىىع    

جالًسىىا خلىىف مكتبىىع الىى ي يتوسىى  الغر ىىة ُمرتىىديًا 

ب لىىىة سىىىوداء قاتمىىىة اللىىىون تتوا ىىى  مىىىم خصىىىالت 

شىىىىعرِ التىىىىي قىىىىد تسىىىىلل الشىىىىيب إليهىىىىا كسىىىىنواتع 

السىىىتونف لتبىىىدو خ ىىىو  الىىىزمن جليىىىةً  ىىىي ثنيىىىات 

وجهىىىىىع ومنحنياتهىىىىىا لتُفصىىىىى  عىىىىىن كثيىىىىىر مىىىىىن 

األزمىىىات والصىىىفعات التىىىي تل اهىىىا ليب ىىىل عزيىىىًزا  

شىىىىامًخا. اقتربىىىىىت لت ىىىىم الملىىىىىف علىىىىل المكتىىىىىب 

اءِ ل ىىىب  مسىىىتود أمامىىىع بينمىىىا يتنىىىاول حبىىىة دو

 السكر لديع قا لة: 

رزقىىىىىك ح الصىىىىىحة والعا يىىىىىة سىىىىىيدي   -         

هىىى ا ملىىىف الحسىىىابات الخىىىا  بىىىلخر شىىىحنة دواء 

 وصلت إلينا مؤخًرا.

 رم هىىىىا بنمىىىىرة َعتىىىىاب قاسىىىىية  يمىىىىا يهىىىىم بفىىىىت  

 الملف لي َّلم علل ما بداخلع  اعت رت: 
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 آسفةٌ لتأخري... -        

ل معت ىىدة أنىىع سىىيُوبخها سىىألها بعىىد صىىمت  قىىد  ىىا

 مثلما يفعل مم كل ُم صر  بعملع: 

 ما ال ي حدث   -       

   الت مستفهمة: 

 بشأن ما ا سيدي  -      

َلىىىىَم تىىىىأخرتي    أعىىىىرف َعنىىىىَك الت صىىىىير  -       

 ُم ل ًا.

كىىىريم  هىىى ا يومىىىع األول بالرو ىىىة وكىىىان  -       

 عليي مرا  تعف ل ا كان ما حدث.

تهلىىىل وجههىىىا  ربًىىىا وعىىىاد إليىىىع هىىىدوءِ  خيىىىر    

بُرهىىان  علىىل تجىىاوز مىىا حىىدث ابتسىىامتع تلىىك التىىي 

تُنيىىر وجهىىع الخمىىري ربىىم عىىدم اهتمامىىع للت لىىم 

بوجههىىىىىا  عاهدتىىىىىع أ  يتكىىىىىرر هىىىىى ا ثانيىىىىىة  ثىىىىىم 
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خرجىىىىت م م نىىىىة الفىىىىؤاد لتواصىىىىل عملهىىىىا الىىىى ي 

 ينتمرها أكواًما عالية.

تربىىىىت مىىىىا إن جلسىىىىت خلىىىىف مكتبهىىىىا حتىىىىل اق    

نجىىىاة منهىىىا  يعلىىىو وجههىىىا الف ىىىول لتعىىىرف مىىىا 

 لحمة عن سؤالها:  حدث  لم تتوانَ 

 ما ا حدث   -       

   شيء. -       

 !كيف   شيء  -       

إجابىىة اتخىى ت الُكرسىىي الم ابىىل  عنىىدما لىىم تلىى َ    

مسىىت ًرا لهىىا  تُمعىىن النمىىر إليهىىا  ترقىىُب حركاتهىىا 

وجههىىىىا وسىىىىكناتها لعلهىىىىا تسىىىىتنب  مىىىىن مالمىىىى  

الهاد ىىىىىة ولىىىىىو النىىىىى ر ال ليىىىىىل ممىىىىىا حىىىىىدث  لىىىىىف 

الصىىىىمت أركىىىىان المكتىىىىب لحمىىىىات مىىىىرت علىىىىيهن 

كىىىىدهر  كامىىىىل مىىىىريم كعهىىىىدها ُمنكبىىىىة علىىىىل أحىىىىد 



 

 18 

الملفىىىات تُىىىدق  حسىىىاباتع لعىىىل خ ىىىأ مىىىا قىىىد نفىىىر 

بلحمىىىىىات شىىىىىرودهاف ُمسىىىىىببةً أزمىىىىىة حىىىىىادة لىىىىىن 

يتىىىوانل السىىىيد/ كمىىىال عىىىن انتهازهىىىا  بينمىىىا نجىىىاة 

تىىود لىىو تنفىى  ألعمىىاق مىىا ترم هىىا بنمىىرات ثاقبىىة  

مىىىريم إليهىىىا  يىىىدور بَُخلىىىدها بوقىىىت  كهىىى ا   ت لعىىىت  

باسىىىىمة وقىىىىد عاهىىىىدت نفسىىىىها أ  تُجيبهىىىىا. قالىىىىت 

 لها وقد نزعت البسمة عن وجهها: 

   شيء  يعني   شيء.  -      

يُىىى كر  بىىىدا هىىى ا جليًىىىا  الىىىم تلىىى  إجابتهىىىا ترحيبَىىى   

 بامتعىىىام وجههىىىا الىىى ي اسىىىتحال بيا ىىىع لُحمىىىرة  

ديدة  لحمىىىىىات صىىىىىمت سىىىىىرعان مىىىىىا ان شىىىىىم شىىىىى

هىىىىىدو ها بسىىىىىيل جىىىىىارف مىىىىىن التسىىىىىاؤ ت إ  أن 

 مريم استوقفتها قا لة: 
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أ  تىىىىرين مىىىىا أنىىىىا  يىىىىع  وأكىىىىوام الملفىىىىات  -      

هىىىىى ِ تنىىىىىاديني ألُنهيهىىىىىا خىىىىىالل سىىىىىاعة واحىىىىىدة  

 يُمكننا التحدث حينما أنتهي منها جميعها.

 نه ىىىت ومىىىا تىىىزال ممتع ىىىة لتعىىىود إلىىىل مكتبهىىىا 

 صل عملها  يما تت مر قا لة: لتوا

أنىىىىىَت دا ًمىىىىىا هكىىىىى ا    تىىىىىرببين بالتحىىىىىدث  -      

 معي وتتحججين بالعمل.

  حدجتها بنمرة با بة  تُجيبها: 

نجىىىىىاة  كفىىىىىل ثرثىىىىىرة وابىىىىى لي مزيىىىىىًدا مىىىىىن  -     

 العمل.

  عل. أحسنًا  حسنًا.. ها أنا  ا  -     

ثىىىم  ىىىحكتا سىىىويًا لحىىىديثهن الىىى ي لىىىم يخلىىىو يوًمىىىا 

مىىىىن التمىىىىاهر بىىىىاللوم والعتىىىىاب وادعىىىىاء ال ىىىىي  

 لكلماتهما التي تكون ألغاًزا  ي أوقات عديدة. 
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بىىدأ هىى ا قبىىل ثىىالث سىىنوات حينمىىا ج ىىت للعمىىل    

 فهىىىا هنىىىا  كمحاسىىىبة بىىىأكبر شىىىركة أدويىىىة بىىىالبالد

حينهىىىا كىىىان كىىىريم قىىىد تجىىىاوز عامىىىع األول بأيىىىام  

ة ويخ ىىىىو خ واتىىىىع األولىىىىل بالحيىىىىاة  َ فىىىىٌل قليلىىىى

ُمفعىىىىىٌم بال اقىىىىىىة والنشىىىىىا   كتلىىىىىىة  ىىىىى يلة مىىىىىىن 

الجمىىىىال وال ىىىىحكات التىىىىي أنىىىىارت دربىىىىي ألسىىىىير 

 دون تردد أو خوف  مما هو آت. 

أمىىا ابن  أمنىىع قىىد حىىىاز العديىىد مىىن الصىىىداقات    

وأبهىىىر الر ىىىاق  كىىىىل الر ىىىاق بعفويتىىىع  تل ا يتىىىىع  

عىىىىن الحيىىىىاة وأن  ان القىىىىع الىىىىدا م لىىىىتعلم المزيىىىىد

نمىىىرت إليىىىع  ُمعت ىىىدة أنىىىع  إنحنىىىين قىىىد أحبتىىىع مىىىا 

ب ىىىىع لهىىىىا هىىىىادٌل علىىىىل الىىىىدوام  ىىىىال تىىىىدري مىىىىا يُخَ 

بح يبتىىىع ولىىىن ي ىىىعها جانبًىىىا مهمىىىا كىىىان  أجىىىل  

أعنىىي دميتىىع المف ىىلة  تلىىك الدميىىةً البشىىعة التىىي 
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يراهىىىىا هىىىىو  ا  ىىىىة الجمىىىىال  ليتنىىىىي أراهىىىىا مثلىىىىع 

 بعينيع الجميلتين.

تنتبىىىىىىع لمىىىىىىديرها    ولىىىىىىميرهىىىىىىااسىىىىىىتغرقت بتفك   

المباشىىىىر الواقىىىىف أمامهىىىىا ابن ممىىىىتعم الوجىىىىع  

    ا نمىىىرات  ا  أقىىىرب مىىىا يكىىىون لملمىىىة الليىىىلأسىىودً 

حىىىىادة تكىىىىاد تصىىىىفم وجههىىىىا  ي لىىىىب َمنهىىىىا أحىىىىد 

منهىىىا بعىىىد. أعىىىاد سىىىؤالع  الملفىىىات التىىىي لىىىم تنتىىىعَ 

مىىرات  متتاليىىة بينمىىا مىىا تىىزال  ىىي شىىرودها  إلىىل 

 أن انتبهت لصيحات نجاة بها:  

 مريم  ما ا بَك  -     

 ت لعىىىىىت نحوهىىىىىا منزعجىىىىىة  رتفىىىىىاع صىىىىىوتهاف 

لتفاجىىىىأ أنهىىىىا تُشىىىىير صىىىىىوب شىىىىيء مىىىىا أمامهىىىىىا 

تودهىىىىىىا رؤيتىىىىىىع ومىىىىىىا إن  علىىىىىىت حتىىىىىىل وقفىىىىىىت 

كهىىى ِ   لمفاجىىىأة   أن يتوقىىىفم ىىى ربة. كىىىاد قلبهىىىا 

منىى  متىىل ت ىىف هنىىا  ودونمىىا  سىىؤالع تعجىىز عىىن 
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ىىىىا يريىىىىد   ين ىىىى  بحىىىىرف واحىىىىد بحىىىىث ب اتىىىىع عمَّ

تناولىىىىىىع  ىىىىىىي بيىىىىىىر صىىىىىىبر  وانصىىىىىىرف با ىىىىىىبًا 

  استوقفتع قا لةً: 

 لكني لم أُنهيع بعد... -     

 ت لىىىم إليهىىىا دونمىىىا يُىىىدير كامىىىل جسىىىمع ليُجيبهىىىا 

 ب ري ة ألزمتها الصمت  ي مكانها: 

 ل ا سأُنهيع بنفسي. أعلم ه اف -     

ثىىىىم واصىىىىل سىىىىيرِ حتىىىىل تىىىىوارد عنهمىىىىا ُمتجًهىىىىا 

نجىىىىاة عىىىىن بيىىىىر قصىىىىد لحالىىىىَة     ىىىىحكتلمكتبىىىىع

بهىىىىا ُمتصىىىىنعةً  حىىىىدقتمىىىىريم التىىىىي سىىىىرعان مىىىىا 

 الغ ب  أشارت إليها و  تزال  احكة: 

 هيا  واصلي عمَلك   لديك الكثير اليوم. -     

 ا...هك ا إ ً  -     
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د بالغر ىىىىىة والىىىىى ي عنىىىىىدها رن الهىىىىىاتف الوحيىىىىى   

كجثىىىىة هامىىىىدة  ىىىىوق مكتىىىىب نجىىىىاة إ   قبىىىىم المىىىىا 

بأوقىىىات  كهىىى ِ  تناولىىىت سىىىماعة الهىىىاتف بيمناهىىىا 

ألصىىىى تها بأُ نهىىىىا لتُجيىىىىب المتصىىىىل حتىىىىل  إنومىىىىا 

تنىىىىىامل لسىىىىىمعها  اك الصىىىىىوت الجهىىىىىوري الىىىىى ي 

يُصىىىيبها بىىىالتوتر دا ًمىىىا  هبىىىت واقفىىىة  ُم ىىى ربةً  

 تُجيبع متلعثمة: 

     -  ُ  خبرها  ي الحال.أجل سيدي  سأ

ثىىىم َرنىىىت بنمرهىىىا نحىىىو مىىىريم وقىىىد بىىىدت منهمكىىىة 

بالعمىىىىل علىىىىل أحىىىىد الملفىىىىات التىىىىي أمامهىىىىا بيىىىىر 

ف عاب ىىىىة بمىىىىا يىىىىدور مىىىىن حولهىىىىا  أشىىىىف ت عليهىىىىا

  بُىىىىىد  لكنهىىىىىاكثيىىىىىًرا  كيىىىىىف سىىىىىتُخبرها   تىىىىىرددت

 قالت مترددة:   اعلة 

مىىىىىىريم  األسىىىىىىتا  كمىىىىىىال ي لىىىىىىب ح ىىىىىىورك  -    

 لمكتبع  ي الحال.
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)...( 

 ىىىىىىي دروب العمىىىىىىر نم ىىىىىىي  أيهمىىىىىىا الخيىىىىىىر    

وأيهمىىىىىا العسىىىىىيرف وإن تعثىىىىىر النىىىىىبم واسىىىىىتمات 

بُىىىد   ف  ىىىالال لىىىب رببىىىةً ورهبىىىةف لتح يىىى  المصىىىير

 .حتًما سنجد السبيل

هنىىىىىىاك بأقصىىىىىىل الصىىىىىىعيد نهىىىىىىم باسىىىىىىل  و    

التسىىىىىعة أعىىىىىوام ُمبكىىىىىًرا  صىىىىىلل الصىىىىىب   بَىىىىىدَّل 

مالبسىىىىع  تىىىىي ن مىىىىن جىىىىدول دروسىىىىع ثىىىىم و ىىىىم 

ُكتبىىىىىع بح يبتىىىىىىع. قَبيىىىىىىل والدتىىىىىىع  ََرًحىىىىىىا وان لىىىىىى  

ُمهىىىىىروً   دون أن يتنىىىىىاول   ىىىىىورِ كعادتىىىىىع  لىىىىىم 

يشىىىأ انتمىىىار نبيىىىل ككىىىل يىىىومف لىىى ال ينكشىىىف أمىىىرِ 

حىىىديث والىىىدِ إليىىىع  ويعىىىرف مىىىا يُخب ىىىع متجىىىاهالً 

ليلتىىىع الما ىىىية  بينمىىىا كىىىان بغر تىىىع يُ ىىىالم إحىىىدد 

موسىىىىوعاتع الفرعونيىىىىة  يمىىىىا هىىىىو جىىىىالٌس خلىىىىف 

مكتبىىىىع إ   ىىىىوجف بىىىىع يىىىىدلف إليىىىىع تمىىىىام الثامنىىىىة  
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جىىى ب كرسىىىيًا آخىىىر كىىىان بزاويىىىة الغر ىىىة بجىىىوار 

جلىىس  ف ثىىمنا  تىىع الُم لىىة علىىل الشىىارع الر يسىىي

ىىىىى بىىىىىع  ب صىىىىىفحات كتابجانبىىىىىع باسىىىىىًما وأخىىىىى  يُ ليَ

يُخبىىىىىىرِ بمعلوماتىىىىىىع التىىىىىىي   تنتهىىىىىىي عىىىىىىن إرث 

يكىىىاد   اتىىىعفأجىىىدادهما   والىىىدِ موسىىىوعة  ىىىي حىىىد 

وأي شىىىىيء   يعىىىىرف كىىىىل شىىىىيء عىىىىن كىىىىل شىىىىيء

 يسأل عنع.

 حبك أبي.أُ  -      

هكىىى ا أخبىىىرِ  ىىىي ثنايىىىا حىىىديثهما الىىى ي لىىىم ولىىىن 

لىىع بجبهتىىع وقىىال  يمىىا يُغىىادر   بَّ  م ل ًىىا يَمىىل منىىع 

 ا: بير ناسيً 

مىىىَت حىىىدث اليىىىوم   أُريىىىدِ أن يُعىىىاد  أ هَ مىىىا  -      

   أعنيما 

  أومأ برأسع أن أجل. 
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انتبىىىىىع مىىىىىن شىىىىىرودِ أمىىىىىام بوابىىىىىة مدرسىىىىىتهم     

ر الوقىىىت بحىىىث عنىىىع بىىىين أقرانىىىع  لىىىم يجىىىدِ  تىىىأخَّ 

ن ل هابىىىىع دونىىىع وقىىىىرر زَ ا صىىىدي ع  لُربمىىىىا َحىىىمىىىك

الب ىىىىىىاء بالبيىىىىىىت ُمغا ىىىىىىبًا.. َحىىىىىىدَّث  اتىىىىىىع بتلىىىىىىك 

الصىىىىىف بىىىىىين  الكلمىىىىىات  يمىىىىىا هىىىىىو واقىىىىىٌف  ىىىىىي

زمال ىىىىع  متراصىىىىين ب ىىىىابور الصىىىىبا  وقىىىىد عىىىىال 

 صوتع شي ًا حينها: 

ر عليىىىىع لعلىىىىع لىىىىن يىىىىأتي    بىىىىأس سىىىىأمُ  -       

 .عند عودتي

دحت حنىىىاجرهم بتحيىىىة العلىىىم  أبصىىىر عنىىىدما َصىىى   

ف رأسىىع آسىىفًاف لتىىأخرِ  اعتىى ر  ىىأ َ نبيىىل قادًمىىا مُ 

ألسىىىتا هم عىىىن  علىىىع الىىى ي كىىىان وأقسىىىم أ  يُعىىىاد 

 ثم هرول لي ف  ي الصف صامتًا.مجدًدا  

   واحىىىىىًدابالسىىىىىير بَُخ ىىىىىل ثابتىىىىىة  صىىىىىفًا  بىىىىىدأوا

اعوجىىىاج  يىىىع إ  أن صىىىدي ع هىىى ِ المىىىرة تخ ىىىل 
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ال اعىىىدة  تجىىىاوز زميلىىىين اثنىىىين كانىىىا يفصىىىالنهما  

 : أحدهما عن ابخر  ليسير بجوارِ متسا الً 

 ! شي ًا أب بك  أ علتُ تنتمرني   لم  َلَم  -     

فرمقهههههر ٍ جهههههر ث  عاد هههههأث مههههه   هههههع    جهههههر  معمهههههر 

بىىىربم كونهمىىىا يجلسىىىان  صىىىامتًا مواصهههسي هههه ر  

كلمىىىا َهىىىمَّ نبيىىىل  يتحىىىدثافمتجىىىاورين إ  أنهمىىىا لىىىم 

لسىىىؤالع عىىىن السىىىبب ادََّعىىىل انشىىىغالع بشىىىيء مىىىا  

كىىىي   تتهىىىاود قسىىىمات وجهىىىع الحىىىادة وتنكشىىىف 

 حيلتع.

 دقا   ودخل معلمهم  لتبدأ حصتهم األولل  َخ َّ    

ب باشيرتع الملونة تاريل اليوم علل جانبيَّ 

سبورتهم السوداء التي نال منها الزمن  تالها 

)تعبير(  ي المنتصف  ثم استدار إليهم وبصوتع 

 اهم قا اًل: هوري حيَّ الجَ 
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 صبا  الخير يا أو دي.  -      

 وبصوت واحد: 

 صبا  الخير أستا  صادق.  -     

 ا العىىام لصىىفهم قىىد أتىىل ُمعلىىم اللغىىة العربيىىة هىى   

اليىىىىوم متوسىىىىًما الخيىىىىر بغىىىىد  ُمشىىىىرق بانتمىىىىارهم  

كىىىي ينىىىال  صىىىامتًافوقىىىف أمىىىامهم لىىىبعم الوقىىىت 

انتبىىىاههم ب ىىىول قامتىىىع وجسىىىمع النحيىىىل  ببشىىىرتع 

ال محيىىىىة وعينيىىىىع البنيتىىىىين الواسىىىىعتين قىىىىد جعىىىىل 

 العيون واأل هان ُمعل ة بع.

مىىىا إن تىىىي ن أن الجميىىىم بىىىات ُمنتبًهىىىا لىىىع حتىىىل    

لىىىيس مىىىن المىىىنهأ  درس خىىى  يُحىىىدثهم عىىىن أول أ

ف لك مىىىن ال ىىىيم وال واعىىىد التىىىي عليىىىع نىىىع بىىىأي حىىىال 

اتجىىىع نحىىىو السىىىبورة ثانيىىىة  بأ هىىىانهم ترسىىىيخها 

وب باشىىىىيرتع التىىىىي لىىىىم يىىىىزل ممسىىىىًكا بهىىىىا  خىىىى  

: أسىىىىىىىىفل العنىىىىىىىىوان الر يسىىىىىىىىي عنىىىىىىىىواٌن آخىىىىىىىىر
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)صــدي ــىىىىـي( ثىىىىم اسىىىىتدار إلىىىىيهم وا ىىىىعًا إياهىىىىا 

 اًل:علل المكتب أمامع متسا 

 َمن منكم سيُخبرني بمعنل ه ِ الكلمة  -      

 ُمشيًرا بسبابتع نحوها...

لىىىىم يُبىىىىد أحىىىىًدا تجاوبًىىىىا  كىىىىاد باسىىىىل أن يُفصىىىى     

عمىىىا بداخلىىىع لىىىو  أنىىىع تىىى كر  يعىىىرف اصجابىىىة و  

يمكنىىىع َ كرهىىىا  يجىىىب أ  يُفصىىى  عىىىن َسىىىرِ لليىىىوم 

  ىىىىىىى   سىىىىىىىيُخبر نبيىىىىىىىل  األسىىىىىىىتا   سىىىىىىىيُخبرهم 

 .للغدمروا جميعهمف لكن  لينت

بعىىىىىد صىىىىىمت  سىىىىىاد أرجىىىىىاء الفصىىىىىل هىىىىىا هىىىىىي    

 الكلمات تخترق آ انهم: 

 صدي ي  هو أنا.  -         

التفىىىىىت الجميىىىىىم نحىىىىىىو نبيىىىىىل سىىىىىاخرين مىىىىىىن    

إجابتىىىىع    يُىىىىدركون مىىىىا تحملىىىىع كلماتىىىىع ال ليلىىىىة 
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هىىى ِ مىىىن بىىىالس األثىىىر عكىىىس أسىىىتا هم الىىى ي  ََهىىىم 

مىىىا خلىىىف كلماتىىىع وخ ىىىل باسىىىًما نحىىىو نبيىىىل الىىى ي 

ف  ىىىي الحىىىال احتراًمىىىا لُمعَلمىىىع  لينشىىىأ بينهمىىىا وقىىى

 ه ا الحوار  إ  قال الُمعلم:

أيُمكنىىىك تو ىىىي  األمىىىر لىىىي   أعت ىىىد أنىىىي  -      

 لم أ همك جيًدا.

 وبأنفاس  تختن  أجابع واجًما:  

عنىىىدما أكىىىون صىىىادقًا  ُمخلًصىىىا  ىىىي كىىىل مىىىا  -      

  أ علىىىع  سىىىىيكون صىىىىدي ي كىىىى لك   أنىىىىا مىىىىرآةٌ لىىىىع

 لي ك لك. وهو

لىىىىم يتوقىىىىم أن  !ح ي ىىىىةً  بُهىىىىر الجميىىىىم بكلماتىىىىع   

ف تكىىىون إجابتىىىع بهىىى ِ السالسىىىة التىىىي كانىىىت عليهىىىا

صىىىىف  زمال ىىىىع  يسىىىىب هم أسىىىىتا هم الىىىى ي  عنىىىىدها

 عاد يسألهم: 
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 ألدد أحدكم بير ما قال نبيل  -    

كىىىىىان يوًمىىىىىا رتيبًىىىىىا دون حىىىىىديثهما  بىىىىىدا نبيىىىىىل    

 ف لكنع أبًدا لن يُخبرِ.اواجمً 

بانتهىىىاء يومهمىىىا الدراسىىىي حمىىىل باسىىىل ح يبتىىىع  

صىىىىدي ع    حىىىىاول ىىىىوق مهىىىىرِ وان لىىىى  مهىىىىرو ً 

مجاراتىىىىىع واللحىىىىىاق بىىىىىع دون  ا ىىىىىدة  نىىىىىاداِ  لىىىىىم 

 ينتبع    د كان هو كل ما يُشغل بالع.

وقىىىىف نبيىىىىل حىىىىا ًرا مىىىىن حالىىىىع وقىىىىد مىىىىن أنىىىىع    

سىىىىىىىيفعلها ويىىىىىىى هب بمفىىىىىىىردِ متجىىىىىىىاهاًل وعىىىىىىىدِ 

رتكىىىىاب لوالىىىىدِف حىىىىث الُخ ىىىىي كىىىىي يمنعىىىىع مىىىىن ا

وصىىىل لحا ىىىة بًىىىا  حماقىىىة أُخىىىرد قىىىد تجعلىىىع ُمعاق

النهىىىىر وقىىىىد بىىىىدت )المعديىىىىة( راحلىىىىة.. ودونمىىىىا 

 تفكير قفز...

بهىىى ِ األثنىىىاء كىىىان باسىىىل يتن ىىىل بىىىين المحىىىالت    

 ختيىىىىار هديىىىىة مناسىىىىبة لصىىىىاحبع  يُىىىىدرك تمامىىىىا 
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مىىىىىىدد عشىىىىىى ع لُكىىىىىىرة ال ىىىىىىدم وللنىىىىىىادي األهلىىىىىىي 

خاصىىىىىىةًف لىىىىىى ا قىىىىىىرر مفاجأتىىىىىىع بىىىىىى كرد مىىىىىىيالدِ 

ح ىىىار شىىىي ًا مميىىىًزا  َحىىىدَّث  اتىىىع  يمىىىا يبحىىىث وإ

ا يُناسبع:   َعمَّ

 آسٌف يا صدي ي  أرجوك سامحني... -       

م ىىىىل الوقىىىىت سىىىىريعًا  كانىىىىت السىىىىاعة تىىىىدق    

الثالثىىىة عصىىىًرا  يمىىىا يُهىىىرول عا ىىىًدا  بيمنىىىاِ ُكىىىرة 

 قبلىىىع قىىىدم   ىىىي جرابهىىىا  لىىىم ولىىىن يلمسىىىها أحىىىد 

قىىىىد وبيىىىىدِ األخىىىىرد تىىىىي شىىىىيرت  عبىىىىع الُمف ىىىىل 

 ف واثىى ٌ سيسىىعد جىىًدا وسينسىىل مىىا حىىدث لىىع بىىدا 

 من ه ا  دا ما ما يغفر ز تع التي   تنتهي...

عىىىاد لبيتىىىع  لىىىم يجىىىد أحىىىًدا علىىىل بيىىىر عادتىىىع     

بانتمىىارِ  لىىم تكىىن  والدتىىع التىىي نىىادًرا مىىا تخىىرج 

لعلهىىىا سىىىب تني لبيىىىت نبيىىىل كمىىىا  :قىىىال  ىىىي  اتىىىع

 بهىىىىافحىىىىدث بىىىىالمرة السىىىىاب ة    بىىىىأس سىىىىألح  
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مالبسىىىع  حمىىىل هديتىىىع  هىىىرول مسىىىرًعا كىىىي  بىىىدل

 يُفاج ع  لي حكا سويًا ويمرحا معًا. 

أمىىىىام منزلىىىىع وقىىىىف بُرهىىىىة يلىىىىت   أنفاسىىىىع ثىىىىم    

 ىىىىرق بىىىىابهم   علهىىىىا ثىىىىالث دون إجابىىىىةً  انتمىىىىر 

بىىىىر  مكانىىىىع  إ  بينمىىىىا هىىىىو كىىىى لك لىىىىم يَ و كثيىىىىًرا

عىىىىدد مىىىىن الجيىىىىران  ت نيىىىىع همسىىىىاأُ  إلىىىىل تنىىىىامل

تبشىىىىرين لرؤيتىىىىع  يمىىىىا هىىىىم ُم  بَلىىىىون عليىىىىع  مس

بيىىنهم وقىىد كىىانوا قبىىل قليىىل ي فىىون أمىىام بيىىت جىىار  

لهىىىم  ت لىىىم إلىىىيهم بيىىىر آبًهىىىا ثىىىم عىىىاد يىىىدق بىىىاب 

 صدي ع ب وة ...

 نحمد ح أنَك بخير. -       

   جىىىىىالقىىىىىال أحىىىىىدهم   ت لىىىىىم إليىىىىىع بيىىىىىر ُمىىىىىدرك

ببصىىىىىىرِ بُرهىىىىىىة بيىىىىىىنهم ثىىىىىىم بىىىىىىادرهم بأنفىىىىىىاس  

 م  ربةً كفؤادِ:  

 !أين نبيل  أين  هبوا  أما من أحد  هنا  -    



 

 34 

َهىىىة     يعىىىرف مىىىن أيىىىن     هىىىرول باكيًىىىا دون َوج 

يحىىىدث هىىى ا بىىى كرد  وَلىىىمَ  أيىىىن عسىىىاِ يجىىىدِ  يبىىىدأ 

 مولدِ 

 ىىى كرد مىىىا حىىىدث أمىىىس مىىىا زالىىىت  فشىىىارًدا سىىىار

تُىىىىداعب ُمخيلتىىىىع إلىىىىل أن قادتىىىىع قىىىىدماِ لمكانهمىىىىا 

الَسىىىىىىري  حيىىىىىىث يُمارسىىىىىىان   وسىىىىىىهما بىىىىىىال فز 

 ركب  دا م التحرك دونهما.لم

 عنىىىىىد  لىىىىىك المو ىىىىىم بالىىىىى ات رأد أُشخاًصىىىىىا    

ُكثىىىىىىىر  قسىىىىىىىٌم مىىىىىىىنهم يبكىىىىىىىي بينمىىىىىىىا ابخىىىىىىىرون 

لىىىم يُمعىىىن النمىىىر كثيىىىًرا  مىىىا لبىىىث أن  يواسىىىونهم 

لََمىىىىىَ  أحىىىىىدهم  وقىىىىىف مشىىىىىدوًها  عىىىىىاجًزا عىىىىىن 

التفكيىىىر   ىىى اك والىىىدِ لىىىيس ببعيىىىد عنىىىع  يترقىىىب 

    وتلىىىىىكالنهىىىىىر  ىىىىىي ا ىىىىى راب  وقلىىىىى   شىىىىىديدين

والدتىىىىع واقفىىىىة بجىىىىوارِ    تنفىىىىك باكيىىىىة. اقتىىىىرب 

 منهما  كاد قلبع أن ي ف لرؤيتهم ها هنا: 
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 ما ا يجري  -       

ان لىىىىىى  سىىىىىىؤالع دون إرادتىىىىىىع  التفىىىىىىت الجميىىىىىىم 

 نحوِ وهرولت والدتع َجزعةً تُعان ع: 

 الحمد هلل أنك بخير. -       

لىىىم يفهىىىم  عىىىاد خ ىىىوات  للخلىىىف ب لىىىب  تتسىىىارع    

بأنفىىىاس   نمىىىراتهم ا ً ىىىا مىىىا تبىىىو  بىىىع خف اتىىىع  ر

ُب َعينىىىيَّ والىىىدِ الىىى ي بىىىدا م ىىى ربة هىىىا هىىىو يَرقُىىى

ىىىىة  قىىىىد بىىىىدا  بداخلىىىىع سىىىىاكنًا ربىىىىم َصىىىىراعات  َجمَّ

 .  بصرِ ُمعل ًا بصغيرِ بير ُمصدق 

الُخ ىىىىل إليىىىىع  حىىىىثَّ ن إسىىىاد الصىىىىمت بيىىىىنهم ومىىىىا 

حتىىل انتبىىع لوالىىدا نبيىىل مىىن خلفىىع  جالسىىين علىىل 

فىىىارق أعيىىىنهم سىىىل    تُ  ىىىفة النهىىىر يىىىتملكهم األ

أول ىىك الغواصىىون الىى ين يبحثىىون  ىىي الميىىاِ بَجىىد  

لوالدتىىىع التىىىي عىىىادت تُعان ىىىع    التفىىىتعىىىن أحىىىدهم
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َربَتىىىت علىىىل   عىىىل ويىىىا ليتىىىع مىىىا   هىىىا تُ م نىىىععلَّ 

 الدمم  منتحبة  تواسيع..    ت رفكتفع

 حبيبي  أنا ح ًا آسفع... -       

لىىىىىم يفهىىىىىىم  ت لىىىىىم إليهىىىىىىا بعينىىىىىين شىىىىىىاردتين    

تغزوهمىىىىا العبىىىىرات دون رحمىىىىة  لىىىىم يُىىىىدرك أنىىىىع 

 فَمىىىن كانىىىت تعنيىىىع بكلماتهىىىا حتىىىل لحمىىىتهم هىىى ِ

رآهىىىىم يُخرجىىىىون ر يىىىى  دربىىىىع وقىىىىد بىىىىدا مفارقًىىىىا 

  َمن يصل لتلك الن  ة   يعود ُم ل ًا. 

انىىىىد م  جىىىىزعفتحملىىىىع  ىىىىي  األيىىىىاديتسىىىىارعت    

  ت هديتىىىع لتسىىىت ر باسىىىل نحىىىوِ  ََزًعىىىا  قىىىد سىىى

بىىىالنهر وكأنمىىىىا تُودعىىىع  ليسىىىى  ا معًىىىا ولىىىىم يىىىىزل 

متشىىبثًا بىىع  لىىم ولىىن يُصىىدق أنىىع وبتلىىك البسىىا ة 

قىىىىىد رحىىىىىل  قبلمىىىىىا يمنحىىىىىع  رصىىىىىة ليُخبىىىىىرِ أن 

 صداقتهما لن تندثر.
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لىىىىم تلىىىىدِ أمىىىىك  صىىىىدي ك.. نىىىىبم  لىىىىك ُربَّ أخ     

 ىىىىىؤادك  قىىىىىد يمىىىىىن ابخىىىىىرون أنكمىىىىىا شخصىىىىىين  

 ىىىي قُىىىدما واجتمعىىىا للمُ جسىىىدين  روحىىىين تللفتىىىا 

متشىىىىىىابكي األيىىىىىىدي دون خىىىىىىوف  ممىىىىىىا هىىىىىىو آتف 

لكىىىىىنهم لىىىىىم يُىىىىىدركوا ولىىىىىن يف هىىىىىوا أنكمىىىىىا رو  

واحىىىدة قىىىد وزعىىىت علىىىل جسىىىدين اثنىىىينف ليفترقىىىا 

ب ىىىدر مىىىا تفتىىىرق الىىىدروب وتبتعىىىد األزمىىىان  حتىىىل 

مىىىىىا إن تعىىىىىودا وتجتمعىىىىىا مىىىىىن جديىىىىىد   ىىىىىي ثنايىىىىىا 

الزمىىىىىىىان والمكىىىىىىىان    تفترقىىىىىىىان.. إ  باجتمىىىىىىىاع 

 كما بوداع أحدكما يوًما ما. روح

نحيىىىىب والدتىىىىع   ين  ىىىىم  عىىىىاجزة هىىىىي عىىىىن    

  مع لُمصابها  را  ة ما بدا ح ي ة: 

 .   نبيل لم يَُمت  أعيدوا إليَّ ابني -        

أُجهىىىىىم الجميىىىىىم بالبكىىىىىاء عىىىىىدا باسىىىىىل الىىىىى ي    

 ىىمع إلىىىل صىىىدرِ وقىىىد بىىدا متشىىىبثًا بيديىىىع  يُريىىىد 
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إليهمىىىا  يُهدهىىىدِ  تىىىد  تهما بعىىىدما تسىىىللت البىىىرودة

تىىىىىىارة.. وتىىىىىىارة أُخىىىىىىرد يُمسىىىىىىد رأسىىىىىىع بيىىىىىىدين 

راتىىىع علىىىل بَ اف لتسىىىت ر عَ تىىىرتجفين  صىىىارًخا وباكيًىىى

 أن إ َّ   وجنتىىىىىيي صىىىىىدي ع  هىىىىىي األخىىىىىرد تُودعىىىىىع

لحمىىىات بُكىىىاءِ لىىىم تَُ ىىىل  بعىىىدما لمىىى   لىىىك الُجىىىر  

الغىىىىىىا ر بجبينىىىىىىع إثىىىىىىر ارت ىىىىىىام رأسىىىىىىع بحا ىىىىىىة 

ع مو ىىىىىم ُجرحىىىىى  قَبَّىىىىىل )المعديىىىىىة( لحمىىىىىة قفىىىىىزِ

َصىىىىَدق حينمىىىىا  حىىىىدثفب لىىىىب  يرتجىىىىف ُمىىىىدرًكا مىىىىا 

قىىىال أنىىىع سىىىيكون يوًمىىىا مىىىا قَاتَلىىىع   هىىىا هىىىو اليىىىوم 

َمىىىال عليىىىع  همىىىس  يحتمىىىلفا  لىىىم قىىىد أتىىىل مسىىىرعً 

 ُ  رخ  ي ندم: نع  صَ  ُ بأ

 .أنا آسف -        

بتلىىىىك اللحمىىىىة جىىىىاء والىىىىديهما  كىىىىل منهمىىىىا يهىىىىم 

 بحمل صغيرِ  صرخ آسفًا: 

 أنا السبب. -       
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نىىىا اصثنىىىان منىىىع  بىىىادر والىىىدِ بتهد تىىىع ريثمىىىا د   

 ا: يتمكن والد نبيل من حملع  أَبَل وصا  باكيً 

 ابتعدا.  -       

مت لعًىىىىىا لصىىىىىدي ع  يكىىىىىاد   يىىىىىراِ لعبراتىىىىىع التىىىىىي 

 تنهمر  مست رًدا ما بدأ: 

أرجىىىىىوك أبىىىىىي  لىىىىىن أ علهىىىىىا ثانيىىىىىة    ىىىىى   -      

.  أعدِ إليَّ

 ا:  أجابع باكيً 

 ..يكفي. -      

ُحمىىىىل نبيىىىىل بعيىىىىًدا  وسىىىى  صىىىىرخات صىىىىدي ع    

التىىىىىي لىىىىىم تن  ىىىىىم  ربىىىىىم محاو تىىىىىع المسىىىىىتمرة 

 للتنصل من والدِ ال ي قال آسفًا: 

 حل. أرجوك بُنَيي  ه ا لن يُعيدِ  ل د رَ  -     
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 )الفصل الثاني( 

 نبم  

بانتهىىىىىىاء دوامهىىىىىىا  ىىىىىىي تمىىىىىىام الرابعىىىىىىة عصىىىىىىًرا 

 للخىىىىىىىىروجفنه ىىىىىىىىت مىىىىىىىىريم تحىىىىىىىىث الُخ ىىىىىىىىي 

لىىىىم تنتمىىىىر  الرو ىىىىة  صىىىى حاب صىىىىغيرها مىىىىن 

نجىىىاة كعهىىىدها  اعتىىى رت منهىىىا    يُمكنهىىىا اليىىىوم 

 تُجيبها:   أشارت بيدها باسمة

   عليَك  هيا ا هبي. -      

لىىم يكىىن هىى ا سىىببها الوحيىىد للىى هاب دونهىىا  لىىم    

تشىىأ التحىىدث عمىىا  قتىىع مىىن مىىديرها اليىىوم  تعلىىم 

هىىىىا حتىىىىل جيىىىىًدا أن صىىىىدي تها الوحيىىىىدة لىىىىن تترك

ف تُفصىىىىى  عمىىىىىا يُىىىىىؤرق بالهىىىىىا ويُ ىىىىىي  صىىىىىدرها

الَفىىىرار َمىىىن َجىىىدال لىىىن تكىىىون الىىىراب  بىىىعف  قىىىررت

لكىىىن مىىىا لىىىم تعلمىىىع هىىىي أن صىىىدي تها تُىىىدرك كىىىل 

شىىىيء  قىىىرأت  ىىىي عينيهىىىا مىىىا عجىىىز لسىىىانها عىىىن 
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اص صىىىىىىىا  بىىىىىىىع  رأت دموعهىىىىىىىا الم يىىىىىىىدة وقىىىىىىىد 

أربمتهىىىىا صىىىىاحبتها علىىىىل الب ىىىىاء حبيسىىىىةً داخىىىىل 

م كعادتهىىا تىىأبي اص صىىىا  حىىدود م لتيهىىا   ـىىـ مىىري

 ب عفها...

حاملىىىىةً ح يبتهىىىىا السىىىىوداء بمىىىىا تحويىىىىع َمىىىىن       

ملفىىىىىاَت عملهىىىىىا  هىىىىىا هىىىىىي تحىىىىىث الُخ ىىىىىل نحىىىىىو 

تىىى وب  ىىىي ثنايىىا ازدحامىىىع الىىى ي تشىىىتهر  الشىىارع 

بىىىىع مىىىىدينتها ال ىىىىاهرة  لعلهىىىىا تتناسىىىىل  ىىىىغو ات  

تُث ىىىل كاهلهىىىا يوًمىىىا بعىىىد آخىىىر  آملىىىة بغىىىد  ُمشىىىرق  

 لوحيدها...  

ت السىىىاعة الخامسىىىة والنصىىىف مسىىىاًء بينمىىىا دقىىى   

تخ ىىىىو نحىىىىو الرو ىىىىة بُخ ىىىىل واث ىىىىة  ح يبتهىىىىا 

بيمناهىىىىا وبيىىىىدها األخىىىىرد تحمىىىىل أبىىىىرام  قليلىىىىة 

 قد اشترتها ب ري ها.
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م ىىىىىىت بىىىىىىالممر الر يسىىىىىىي للرو ىىىىىىة تُ ىىىىىىالم    

جانبيىىىع بديعىىىة األشىىىكال واأللىىىوان    ا علىىىلأزهىىىارً 

ُمحدثىىىةً  اتهىىىا هىىىا قىىىد وصىىىلت بينمىىىا تعتلىىىي ثىىىالث 

و  يفصىىىىلها  جديىىىىد رجىىىىات لتىىىىدلف إلىىىىل ممىىىىر د

شىىىىيٌء عىىىىن صىىىىغيرها الىىىى ي وصىىىىلع نسىىىىيٌم را ىىىىٌم 

ُمحمىىٌل بىىأريأ زهورهىىا مىىن خىىالل البىىاب المفتىىو  

لمكتىىىىىب حنىىىىىين  و الجىىىىىدران الورديىىىىىة الُمزينىىىىىة 

ىىىىن تخرجىىىىوا بالعىىىىام الما ىىىىي  بصىىىىور الصىىىىغار َممَّ

مىىىىن رو ىىىىتهم هىىىى ِ  علىىىىل أريكتهىىىىا كالسىىىىيكية 

بصىىىىىىرت حنىىىىىىين ركشىىىىىىة أزال ىىىىىىراز بألوانهىىىىىىا الم

جالسىىة بجىىوار مكتبتهىىا الصىىغيرة بمىىا تحويىىع مىىن 

ُكتبهىىىا المميىىىزة  تُ ىىىالم كتابًىىىا بينمىىىا كىىىريم جىىىالٌس 

ا قىىد َمىىلَّ بر  تهىىا  هىىادٌل علىىل بيىىر عادتىىع  شىىاردً 

نتمىىىىار  مىىىىا بيىىىىدِ َحيلىىىىةً  رحىىىىل الجميىىىىم مىىىىن ا 
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سىىىواهما.  اقتربىىىت تُصىىىا   ُمعلمتَىىىع  آسىىىفةً علىىىل 

 ا: تجاوبً تأخرها بينما لم يُبدي صغيرها 

   بأس  ُم ل ًا. -      

 أرجو أ  يكون أزعجك. -      

       قد كان هاد ًا. -      

ت لعىىىىت إليىىىىع بيىىىىر ُمصىىىىدقةً  أتتحىىىىدث عنىىىىع أم    

 !عىىىن  فىىىل  آخىىىر بيىىىر الجىىىالس هىىىا هنىىىا  أمامهىىىا 

ترقبتىىىىع  ىىىىي َحنىىىىو ودنىىىىت منىىىىع  أمسىىىىكت بيديىىىىع 

بىىىالس   وا ىىىعةً رأسىىىع بىىىين كفيهىىىا  تُمعىىىن النمىىىر 

 بعينيع قا لة: 

ف كي   نتأخر. -         هيا بُنَيي

انتبىىىع مىىىن َشىىىرودِ  ليجىىىدها أمامىىىع  تُحىىىدق بىىىع    

والبسىىىمةُ تعلىىىىو وجههىىىىا ليىىىىزداد إشىىىىراقًا  عان هىىىىا 

 ب وة  شتياقع لها  هك ا أخبرها: 
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  كثيًرا.اشت ُت إليكَ  !َلَم تأخرتَ  -     

 احتوتع ب راعيها  هامسة: 

 هيا إ ا.  -      

ن َدلىىىىىَف إعىىىىىاد ر  ىىىىىة والدتىىىىىع للبيىىىىىت ومىىىىىا     

لغر تىىىىع حتىىىىل أود لفراشىىىىع وقىىىىد بلىىىىس اصرهىىىىاق 

جىىىىىاءت تسىىىىىألع بعىىىىىدما  حمىىىىىت ف  َمنىىىىىع منىىىىىز ً 

 شحوب وجهع:

 أأنَت بخير  -       

إ  أنهىىىا لىىىم تل ىىىل إجابىىىةً  تحسسىىىت جبينىىىع  قىىىد    

 حرارتىىىىىعفا ربىىىىىم ارتفىىىىىاع كىىىىىان يتصىىىىىبب عرقًىىىىى

أصىىىىابها اص ىىىى راب حينمىىىىا أدركىىىىت السىىىىبب َلَمىىىىا 

بىىىدا عليىىىع مىىىن شىىىحوب وجهىىىع  هرولىىىت تُح ىىىر 

دواء خا ً ىىىىىا لحرارتىىىىىع  اعتىىىىىاد تناولىىىىىع بأوقىىىىىات  

لىىىم تم ىىىي بيىىىر لحمىىىات  وعىىىادت لتمنحىىىع  كهىىى ِ 
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بعىىىم السىىىكينةف علهىىىا تُخفىىىف مىىىا بىىىع مىىىن ألىىىم  

تنىىىىىىىاول دواءِ دون جىىىىىىىدال  ثىىىىىىىم عىىىىىىىاد يسىىىىىىىتل ي 

َمىىىىىال برأسىىىىىع يُخبىىىىىف وجهىىىىىع  مجىىىىىدًدا اَشىىىىىع بََفرَ 

ىىىَن آ مىىىع تُىىىأبل اصنصىىىياع  بالوسىىىادة  يَىىىود النىىىوم لكَّ

 لربباتع.

 ىىمتع إليهىىا إلىىل أن بفىىا بىىين أح ىىانها بعىىدما    

جفىىىاِ النىىىوم  ىىىي  راشىىىع  قَبَّلىىىت رأسىىىع  و ىىىعتع 

رتىىىىع جيىىىىىًدا ثىىىىم م ىىىىت ُمتألمىىىىىة  ىىىىي  َراشىىىىع  دثَّ 

 لتألمع. 

أنهىىىا السىىىبب  ةف معت ىىىدفتىىىك بهىىىاإحسىىىاس بالىىى نب يَ 

  ىىىىىىىي أيامهىىىىىىىا يمىىىىىىا أصىىىىىىىابع  نشىىىىىىىغالها عنىىىىىىىع 

 الما ية. 

خرجىىىت علىىىل أ ىىىراف أصىىىابعها لىىى ال تُوقمىىىع     

حىىىىىث الُخ ىىىىىل نحىىىىىو من ىىىىىدة خشىىىىىبية تتوسىىىىى  تَ 

بر ىىة معيشىىتهم  ملفاتهىىا لىىم تىىزل أكواًمىىا  وقهىىا  
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تأملتهىىىىا شىىىىاردة بأحىىىىداث يومهىىىىا انتهىىىىاًء بل ا هىىىىا 

رهىىىا واألسىىىتا / كمىىىال بمكتبىىىع   لىىىدد دخولهىىىا باد

 شىىىىىفتيعفبابتسىىىىىامة   ىىىىىاترة لىىىىىم تتجىىىىىاوز حىىىىىدود 

أدركىىىت مىىىىا يجىىىىول بخىىىا رِ  ربىىىىم  لىىىىك اقتربىىىىت 

بخ ىىل واث ىىة تنمىىر لىى لك الملىىف الىى ي قىىد و ىىعع 

مىىىىن يىىىىىدِ للتىىىىو علىىىىىل المكتىىىىب الفاصىىىىىل بينهمىىىىىا 

قبلمىىىىا ين ىىىى  بحىىىىرف هىىىىا هىىىىي  با ىىىىبة بحركىىىىة 

 تو   ما كان يجهلع:

دكتىىىور حسىىىين  َمىىىن  لىىىب َمنىىىي  لىىىك  مىىىا  -       

 باست اعتي ُمخالفة أوامرِ.كان 

 ىىىىىنهم با ىىىىىبًا ي ىىىىىرب سىىىىى   مكتبىىىىىع بكفىىىىىع 

 قا اًل:  

أُخبىىىرك  ألىىىم وَلىىىَم لىىىم تُخبرينىىىي بىىى لك آنفًىىىا  -      

  .  أ  تفعلي شيء  أيَّ شيء دون الرجوع إليَّ
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 علىىىىىت  لىىىىىكف لكنىىىىىك لىىىىىم تكىىىىىن بالمكتىىىىىب  -      

 حينها. 

  أشار إليها و  يزال ب مة ب بع: 

أتعلمىىىىين أنىىىىَك بفعلتىىىىك هىىىى ِ قىىىىد تجىىىىاوزَت  -     

 .حدود وميفتك

   الت  ي إباء: 

  سىىيدي  لىىىم أ عىىىل  لىىك بىىىإرادتي  بىىىل كىىىان  -     

أبىىىًدا  لىىىم ف بَنَىىىاًء علىىىل  لىىىب صىىىاحب هىىى ِ الشىىىركة

 .جاوز حدود وميفتيأتولن 

انتبهىىىىت مىىىىن شىىىىرودها وتلىىىىك البسىىىىمة تُىىىىداعب    

نهىىىىىا شىىىىىفتيها  م هولىىىىىة لكلماتهىىىىىا التىىىىىي نبعىىىىىت م

 دون تردد  متجاهلة نتيجة  علها. 

سىىىىىاعات مىىىىىن العمىىىىىل الىىىىىدؤوب إلىىىىىل ان تملكهىىىىىا 

اصرهىىىىىىاق والتعىىىىىىىب الشىىىىىىديد  نكفا هىىىىىىىا عليهىىىىىىىا 
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رببىىىىىىىت وبشىىىىىىىدة بإنها هىىىىىىىاف   ىىىىىىىوالفسىىىىىىىاعات  

 زوجهىىىىا   يربىىىىب برؤيىىىىىة مثىىىىل هىىىى ِ الملفىىىىىات 

 بمنزلع  يَم ُت ه ا وبشدة.

 المىىىىا أخبرهىىىىا.. أن البيىىىىت للىىىىدفء و  شىىىىيء    

يىىىىىًدا عىىىىىن  ىىىىىغو ات الحيىىىىىاة برتمهىىىىىا بيىىىىىرِ  بع

الك يىىىىب وروتينهىىىىا الُممىىىىل الىىىى ي   مفىىىىر منىىىىع إ  

نبىىىىىم الهىىىىىدوء  ال مأنينىىىىىة   ف  ىىىىىالمنزلهىىىىىا هنىىىىىا

 الَسكين...

شىىىرعت بجمىىىم ملفاتهىىىا الواحىىىد تلىىىو ابخىىىر  ىىىي    

تمىىىام الثامنىىىة لىىىياًلف لت ىىىعها جانبًىىىا كىىىي   ينتبىىىع 

لوجودهىىىىا ثىىىىم أسىىىىرعت لم بخهىىىىا َلتُعىىىىد  عامىىىىع 

د مىىن عملىىع ُمره ًىىا كعادتىىع  كانىىت بىىين قبلمىىا يعىىو

الحىىىين وابخىىىر تىىىدلف لـىىىـ كىىىريم  تب ىىىل للحمىىىات 

مسىىىتندة علىىىل بىىىاب بر تىىىع  تترقىىىب أنفاسىىىع بينمىىىا 

يغُىىىُ   ىىىي نىىىوم  عميىىى   تُسىىىاورها الشىىىكوكف لكىىىن 
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سىىىىىرعان مىىىىىا ت ردهىىىىىا خىىىىىارج ع لهىىىىىاف لتىىىىى هب 

 ُمسرعة. 

 )...( 

ب لىىىب  م ىىى رب ووجىىىع قلىىى   عىىىادت لتُوقمىىىع     

 ا   ما ا تفعل ع وتأبل تركع نا مً زعاجإتخشل 

لىىىىدها بينمىىىىا تخ ىىىىو نحىىىىوِ دار هىىىى ا الحىىىىوار بخُ    

ن وقفىىىت عنىىىد رأسىىىع تتأملىىىع أثنىىىاء أمتىىىرددةً إلىىىل 

نومىىىىع شىىىىاردة  تكىىىىاد دموعهىىىىا أن تنهمىىىىر أنهىىىىاًرا 

 م لتيهىىىىا ُمحملىىىىةٌ بسىىىىيل جىىىىارف مىىىىن الىىىى كريات 

التىىىي تىىىأبل مفارقتهىىىا  قىىىد عىىىادت لما ىىىيها الىىى ي 

 وتل   يعودون...رحل ولن يعود   الم

لىىىو  نىىىداء زوجهىىىا الىىى ي عىىىاد لتىىىوِ مىىىن العمىىىل    

  لملىىىىت حبيسىىىىة  كريىىىىات منىىىىت عبثًىىىىا انىىىىدثارها

ح يبتىىىع علىىىل المن ىىىدة الُرخاميىىىة بجىىىوار  و ىىىم
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البىىىىاب وأخىىىى  يبحىىىىث عنهىىىىا  ىىىىي جنبىىىىات المنىىىىزل 

 مناديًا: 

 أين أنَت حبيبتي  -       

 .هنا  بغر ة كريم -       

الثغىىىىرف ليلت يىىىىا عنىىىىد  خرجىىىىت تسىىىىت بلع باسىىىىمة   

ربىىم مىىا ب لىىع مىىن ُجهىىد  ىىوال يومىىع مىىن  البىىاب 

الثامنىىة صىىباًحا حتىىل العاشىىرة لىىياًل  مىىا زاُل أني ًىىا 

بعىىىث  ىىىي قلبهىىىا قىىىدًرا كعادتىىىع  قامتىىىع المتوسىىى ة تَ 

ن بىىىأمور  اعميًمىىىا مىىىن الر ىىىل  كىىىم همىىىا متوا  ىىى

شىىىىتل  عينيىىىىع ال ىىىىي تين  جسىىىىمع النحيىىىىل نوًعىىىىا 

اقتنتهىىىا هىىىي لىىىع منىىى  مىىىا  ب لتىىىع الرصاصىىىية التىىىي 

يىىىىىومين   ىىىىى  أ ىىىىىفت عليىىىىىع اتسىىىىىاقًا وا ىىىىىًحا  

ُخصىىىالت شىىىعرِ ال صىىىيرة تنىىىا س الليىىىل بلونهىىىا  

 ىىىىىىع قسىىىىىىمات وجهىىىىىىع الصىىىىىىغيرة وإن بىىىىىىدت ُمرهَ 

َسىىىَعَد لرؤيتهىىىا  قَبَّىىىَل جبهتهىىىا  تن  ىىىم  بسىىىمتع   



 

 51 

ثُىىىم عىىىاد ينمىىىر بعينيهىىىا ليكىىىون أسىىىيرهما دقا  ىىىع 

ما الىىى ي التاليىىىة   ىىىدا ًما مىىىا ي ىىىم َصىىىريعًا لسىىىحره

و ىىىىعت كفهىىىىا مو ىىىىم قلبىىىىع  تُبىىىىادرِ  ينتهىىىىيف  

 مستبشرة: 

 كيف كان يومك  -      

دونمىىا ير ىىم بصىىرِ عنهىىا هىىا قىىد و ىىم يىىدِ علىىل 

راحتهىىىىا  كأنمىىىىا يرجوهىىىىا أن تب ىىىىل هنىىىىا  يشىىىىعر 

 بال مأنينة ب ربها:

 بخير  وأنَت  -        

أومىىىىأت برأسىىىىها عالمىىىىة اصيجىىىىاب دونمىىىىا تن ىىىى  

بحىىىىرفف حينهىىىىا انتبىىىىع لهىىىىدوء منىىىىزلهم وصىىىىمتع 

 ال اتمف  سألها: 

َلىىىَم لىىىم يسىىىت بلني اختبىىىأ  أيىىىن  !مىىىا األمىىىر  -       

 كعادتع 
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مىىىل يَرقبهىىىا بعينىىىين م ىىى ربتين وقلىىىب كىىىاد أن    

يُصىىىرعف للحمىىىات صىىىمتها التىىىي تجىىىاوزت المىىىدد  

  ت    قسىىىىىىمات وجههىىىىىىا   تخلىىىىىىو مىىىىىىن ال لىىىىىى

لت ىىىىىت بنمراتىىىىىع اعينيهىىىىىا بىىىىىالَفرار بعيىىىىىًدا كلمىىىىىا 

َت علىىل كتفهىىا م م نًىىا  بادرتىىع و ىىي الحىىا رة  َربَىى

 م لتيها سيٌل جارٌف َمن العبرات  كاد ينهمر:

حرارتىىىىىىع مرتفعىىىىىىة  منحتىىىىىىع دواءِف لكىىىىىىن  -      

 بال جدود.

   بأس سيكون بخير    ت ل ي. -      

كىىىان هىىى ا آخىىىر مىىىا ينتمىىىرِ بليلتىىىع هىىى ِ  سىىىار     

ىىىى إليىىىىع د جلىىىىس بجانبىىىىع علىىىىل حا ىىىىة  راشىىىىع  مسَّ

بيىىدِ علىىل رأسىىع  يمىىا هىىو نىىا ٌم  قَبَّىىل يديىىع   بىىم 

قُبَّلىىىىة بىىىىين عينيىىىىع ثىىىىم  مأنهىىىىا باسىىىىًما ربىىىىم مىىىىا 

 يُكابدِ من آ م لحال صغيرِ:

 سيغدو بأ  ل حال   ي الصبا . -     
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لكىىىن كيىىىف وحالتىىىع  ت لعىىىت إليىىىع تىىىود تصىىىدي عف   

هىىىى ِ التىىىىي تراهىىىىا بىىىىأُم عينيهىىىىا   ََهىىىىم مىىىىا يجىىىىول 

بخا رهىىىا    ىىىال متصىىىنعًا بسىىىمة علهىىىا تُىىى هب مىىىا 

 يؤرق بالها: 

 إنع بخير  صدقيني سيغدو ك لك.  -     

ثىىىىىم نهىىىىىم إليهىىىىىا يحثهىىىىىا علىىىىىل الخىىىىىروج آخىىىىى ًا 

 بيدها: 

هيىىىىىا حبيبتىىىىىي    تنزعجىىىىىي بهىىىىى ا ال ىىىىىدر   -    

وسىىىىىيتجاوز أزمتىىىىىع تعلمىىىىىين أنىىىىىع قىىىىىوٌي كوالىىىىىدِ 

 .ه ِ

 أ فأ نور بر تع وخرجا معًا...و

 ثوان  وسيكون  عامك جاهًزا -     
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هكىىى ا أخبرتىىىىع  يمىىىىا تم ىىىىي ُمسىىىىرعة لتُح ىىىىر    

ال عىىىىام بينمىىىىا دخىىىىل هىىىىو لغر تىىىىع  يُبىىىىدل مالبسىىىىع 

 بأخرد ُمريحةً عن تلك التي دا ًما ما ت يدِ.

*..*..*..* 

 جا اهىىىا النىىىوم  جلسىىىت بجىىىوارِ  يمىىىا هىىىو  ىىىي   

نومىىىع تمىىىدِ بكمىىىادات ميىىىاِ بىىىاردة لعَلَّهىىىا تُخفىىىم 

مىىىن حرارتىىىع وتُىىى هب آ ًمىىىا تفتىىىك بىىىع  تىىىدعو ح 

 أن يحفمع.

الفجىىىر  ََزًعىىىا  يكىىىاد  عنىىىد بىىىزو اسىىىتي م كىىىريم    

يغىىىىىرق عرقًىىىىىا  يرتجىىىىىفف لشىىىىىدة مىىىىىا  قىىىىىاِ مىىىىىن 

إحسىىىىىىاس بىىىىىىالبرودة أصىىىىىىابت جميىىىىىىم أوصىىىىىىالع  

ليُفاجىىىىأ بهىىىىا بجانبىىىىع ت ىىىىاوم آ م مهرهىىىىا لب ا هىىىىا 

ارتعىىىىىدت حىىىىىد  بجىىىىىوارِف ىىىىىوال ليلتهىىىىىا جالسىىىىىة 

المىىىىوت  يمىىىىا يىىىى ن ألًمىىىىا َلُمصىىىىابع إلىىىىل أن بلبىىىىع 

 النوم من جديد بين أح انهاف لشدة إعيا ع.



 

 55 

ل ايىىىىز  اسىىىىتي م عنىىىىد السىىىىابعة ليُفاجىىىىأ ب اتىىىىع   

بىىىين أح ىىىانها  يمىىىا هىىىي نا مىىىة بجىىىوارِ قريىىىرة 

   قَبَّلهىىىاالعىىىين والفىىىؤاد بعىىىدما انخف ىىىت حرارتىىىع

ن رآهىىىا تفىىىت  عينيهىىىا إاحًكا مىىىا  ىىىي وجنتيهىىىا  ىىى

لينفىىىىىى   ىىىىىىوء النهىىىىىىار إليهمىىىىىىاف  ت لعىىىىىىت إليىىىىىىع 

 شة  تسألع: هَ دَ 

 !ما ا تفعل هنا  !كريم -      

قَبَّلهىىىىا مجىىىىدًدا ثىىىىم هىىىىرول خارًجىىىىا و ىىىىحكاتع    

 ابسرة تمأل   اء بيتهم. 

اعتىىىىدلت بجلسىىىىتها متثا بىىىىة  لتت ىىىى  لهىىىىا مالمىىىى  

بر ىىىىىة كىىىىىريم مىىىىىن سىىىىىرير  ىىىىى يل   يتسىىىىىم إ  

أُرجىىىىواني   بلىىىىونلصىىىىغيرها ودو ب مىىىىن جىىىىز ين 

لُصىىىىى ت بىىىىىع مكتبىىىىىىة صىىىىىغيرة تحىىىىىوي قصصىىىىىىع 

الُمصىىىىورة وجميىىىىم ألعابىىىىع  مىىىىن خلفهمىىىىا جىىىىدران 

عنىىىدها تىىى كرت مىىىا كىىىان  لونهىىىاف يروزيىىىة تعشىىى  
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ل بالليلىىىىىىة الما ىىىىىىية  بدايىىىىىىة مىىىىىىن مر ىىىىىىع حتىىىىىى

 لحمتها ه ِ.
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 )الفصل الثالث(

 ثنايا ال كريات 

ليسىىىت واث ىىىة إ ا كىىىان مىىىا  علتىىىع صىىىا بًا أم       

كىىىىان     بُىىىىد مىىىىن  هابهىىىىا للعمىىىىل  مىىىىا ا سىىىىتفعل

عليهىىىا اصىىى حابع للرو ىىىة بىىىربم مىىىا بىىىدا عليىىىع 

ىىىىن  أوصىىىىت حنىىىىين عليىىىىع  أخبرتهىىىىا بمىىىىا  مىىىىن َوهَّ

 ىىىي ِ  لتمنحىىىع إيىىىاِ ءأصىىىابع أمىىىس وناولتهىىىا دوا

 بادرتهىىىىا حنىىىىين ببسىىىىمة حانيىىىىة اعتلىىىىت  عىىىىدِفمو

 وجنتيها َعلَّها تُ م نها قا لة: 

  بىىىىأس أسىىىىتا ة مىىىىريم  سىىىىيكون بخيىىىىر   -       

   تشغلي بالك ُم ل ًا.

صىىىا حتها مودعىىىةً ثىىىم أخىىى ت بيىىىد كىىىريم ودلفىىىا    

لصىىىىفع معًىىىىا ليكىىىىون بىىىىين أقرانىىىىع  يمىىىىر  ويىىىىتعلم 

 .معهم أشياء جديدة سيسعد بها
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العاشىىىىىرة صىىىىىباًحا قالىىىىىت المعلمىىىىىة بوجىىىىىع  تمىىىىىام 

 بشوم:

هيىىىىىا يىىىىىا َصىىىىىغاري  قىىىىىد حىىىىىان موعىىىىىد  -        

 الحكاية. 

بينمىىىا حنىىىين جالسىىىة بحىىىدي تها تستنشىىى  عبيىىىر    

زهورهىىىىا إ  بالَصىىىىغار يصىىىى فون بصىىىىفوف  ثىىىىالث 

ويُ بلىىىىىون نحوهىىىىىا  ىىىىىي تنىىىىىابم مىىىىىاهر  تُىىىىىرا  هم 

 معلماتهم لسماع قصتهم من البداية.

 ىىىرحين  شىىىاركتهم بهجىىىتهم  التفىىىوا مىىىن حولهىىىا   

 ىىىاحكة مستبشىىىرة وجلسىىىت بيىىىنهم  حاملىىىةً بىىىين 

راحتيهىىىا كتىىىاب الحكايىىىا بمىىىا يحويىىىع مىىىن قصىىى  

جميلىىىىة  ات مغىىىىزد وبايىىىىة  رسىىىىوماتها الملونىىىىة 

 تأخ  ع ولهم ليسبحوا  ي دنيا األماني. 

 قالت باسمة: 
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وابن يىىىىىا َصىىىىىغاري سىىىىىأحكي لكىىىىىم قَصىىىىىة  -       

 . ب(جميلة  عنوانها )الصدي  الكا

كىىىان يىىىا مىىىا كىىىان  ىىىي سىىىالف العصىىىر واألوان     

 كان  ي صدي ين اثنين هما )ماهر  باهر(.

مىىىىاهر يىىىىا َصىىىىغاري كىىىىان دا ًمىىىىا مشىىىىابب  يُثيىىىىر 

المتاعىىىب والخىىىوف ب لىىىوب ر اقىىىع  منًىىىا منىىىع أنىىىع 

كىىان يملىىك كىىل   بىى لك سىىينال ُوَدهىىم ويكىىون ال ا ىىد

 والديىىىع يحرصىىىان دا ًمىىىا علىىىل  فشىىىيء يربىىىب بىىىع

اَدِف لكىىىن أتعلمىىىون مىىىا حىىىدث بعىىىد  لىىىك  تلبيىىىة ُمىىىرَ 

الجميىىىم  لىىىم    ىىىد نبىىى ِ الىىىم يملىىىك صىىىدي ًا واحىىىدً 

أوتعلمىىىون  دقىىىا   يرببىىىوا بمرا  تىىىع يوًمىىىا ولىىىو 

 السبب  

 قالوا جميعًا بصوت واحد: 

 ألنع مشابب. -       
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لىىىىيس هىىىى ا وحسىىىىب يىىىىا أحبىىىىابي   هنىىىىاك  -       

 .المزيد عن باهر

   ال أحدهم: 

 ماهر. -       

  !ما ا  -       

 ماهر وليس باهر. -       

ت لعىىىت حنىىىين نحىىىو صىىىاحب الصىىىوت وإ ا بهىىىا    

تُفاجىىىأ بىىىـ كىىىريم بوجهىىىع الباسىىىم وعينىىىين حىىىا رتين 

 تبحث عن جواب    أرد ت قا لة: 

أجىىىىل يىىىىا صىىىىغيريف لكنىىىىي سىىىىأُحدثكم ابن   -     

 عن باهر.  

كىىىىىان بىىىىىاهر محبوبًىىىىىا مىىىىىن الجميىىىىىم  الصىىىىىغير    

 السبب  لمون  أوتعوالكبير
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برؤوسىىىىىىهم عالمىىىىىىة السىىىىىىلب ليكىىىىىىون   أومىىىىىىأوا

 جوابهم:  

      -  . 

الجميىىىىم دون م ابىىىىل  كىىىىان َمرًحىىىىا   أحىىىىبَّ  -      

صىىىىادقًا  بشىىىىوم الوجىىىىع  يسىىىىاعد الجميىىىىم عىىىىن 

 َملَك قلوبهم دون منازع.   يب خا ر

وهىىىى ا مىىىىا أثىىىىار ب ىىىىب مىىىىاهر  لىىىىم يشىىىىأ بىىىىأن    

يكىىىون الخاسىىىر  لىىى ا خ ىىى  لشىىىيء سىىىيء ليكىىىون 

ادَّعىىىل يوًمىىىا أن تلىىىك الُدميىىىة التىىىي يملكهىىىا  الفىىىا زف

صىىىىىدي نا بىىىىىىاهر هىىىىىىي باألسىىىىىاس َملىىىىىىٌك لىىىىىىع وأن 

صىىىدي هم هىىى ا قىىىد سىىىرقها منىىىع بعىىىدما ألىىى  عليىىىع 

ىىب  عديىىدة قىىد خبأهىىا أياًمىىا    وأنىىعبمشىىاركتع باللعيَ

 ولم يُبدها إ  اليوم  اليوم    .

 ت لىىم الجميىىم بيىىر مصىىدقين نحىىو بىىاهر الواقىىف 

    يملىىىك مىىىن الكلمىىىات مىىىا يُىىىدا م أمىىىامهم هىىىا هنىىىا
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ا ليغىىىىدو باكيًىىىى الصىىىىغيرةفبىىىىع عىىىىن  اتىىىىع وُدميتىىىىع 

  ابتعد الجميم ُمصدقين حديث ماهر.

 كا ب. -        

التفىىىىىت الجميىىىىىم نحىىىىىو بىىىىىاهر مىىىىىن بيىىىىىنهم  اك    

الُمخىىىادع  منًىىىا مىىىنهم أنىىىع تحىىىدث أخيىىىًراف لكىىىن مىىىا 

لىىم يعلمىىع الجميىىم بمىىا  ىىيهم بىىاهر أن هنىىاك شىىي ًا 

ا هنىىىىىا سىىىىىيكون حىىىىىديث ال اصىىىىىي مىىىىىا يحىىىىىدث هىىىىى

  ُدميتع تلك قد قالت لتوها:  دانيفوال

كىىىىىا ب  لىىىىىم أكىىىىىن يوًمىىىىىا ملًكىىىىىا لىىىىىك  بىىىىىل  -       

 لصدي ي باهر. 

 !وهل تتحدث الُدمل  -       

 كان كريم َمن سألها ُمندهًشا  أجابتع باسمة: 

  يىىىىا صىىىىغيري  الىىىىُدمل   تتحىىىىدثف لكىىىىن  -       

قىىىد  كىىىا ب حىىىدهم  ىىىي قصىىىتنا هىىى ِ عنىىىدما يكىىىون أ
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خىىىىىدع الجميىىىىىم بحديثىىىىىع وصىىىىىار المملىىىىىوم بيىىىىىر 

سىىىىتتحدث وت ىىىىف بوجىىىىع المىىىىالم  ف  دميتىىىىعُمىىىىدا م

كأسىىد  كاسىىر  لتحمىىي صىىاحبها مىىن إنسىىان  بىىادر  

 ارت ل الك ب كي   يكون الخاسر.

انتهىىىىىت الحكايىىىىىة وعىىىىىادوا جميعًىىىىىا لصىىىىىفو هم    

جلسىىىىىوا بم اعىىىىىدهم بينمىىىىىا   ىىىىىحكاتهم تسىىىىىاب هم 

أخىىىرج ر ي ىىىىع الىىىى ي مىىىىا هىىىرول كىىىىريم لح يبتىىىىع و

كىىان بيىىر ُدميىىة سىىوداء اللىىون كثيفىىة الشىىعر تُثيىىر 

شىىىىىعر  األولىىىىىلفالرعىىىىىب بَمىىىىىن يُبصىىىىىرها للوهلىىىىىة 

بهىىىىدوء شىىىىديد بىىىىين أح ىىىىانها  لىىىىيُغمم عينيىىىىع 

 قا ال: 

 .َعنيأح ًا ستدا م  -      

عنىىىىد المهيىىىىرة  كىىىىادت حنىىىىين أن تنسىىىىل لىىىىو     

 اك اصتصىىىىال الهىىىىىاتفي الىىىىى ي تل تىىىىىع مىىىىىن مىىىىىريم 

نه ىىىىىىت  ىىىىىىي الحىىىىىىال  دواءِفرها بموعىىىىىىد لتُىىىىىى ك
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حاملىىة قنينىىة دواءِ و هبىىت إليىىع بصىىفع  مىىا كىىان 

 بين أقرانع  سألت ُمعلمتع حا رة:

 !أين كريم  -        

 ت لعىىىىىت حولهىىىىىا بيىىىىىر ُمدركىىىىىة  لت ىىىىىول حينهىىىىىا 

 ُمشيرة بيدها نحو ُكرسيع الشابر: 

.!  أدري -            كان هنا من  ثوان 

عىىىادت حنىىىين للبحىىىث عنىىىع خىىىارج صىىىفع   علىىىت    

بالصىىىفين ابخىىىرين قبىىىل حىىىدي تها تُرا  هىىىا إحىىىدد 

باكيًىىىا لىىىيس ببعيىىىد عىىىن  أن وجدتىىىعُمعلماتىىىع إلىىىل 

مكتبهىىىا  هرولىىىت إليىىىع جزعىىىة  تخشىىىل أن يكىىىون 

سىىىىألتع بينمىىىىا وُمصىىىىابًا ب ىىىىرر  بىىىىالس  دنىىىىت منىىىىع 

 تُمسد بيدها علل رأسع مستفهمع: 

 ما ا حدث حبيبي  أبَك شيء  أخبرني. -      
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ت لىىم إليهىىا  ىىي بىىراءة ودموعىىع مىىا تىىزال تنهمىىر  

يُمعىىن النمىىر بعينيهىىا وكأنمىىا يراهىىا للمىىرة األولىىل 

 لي ول  ي ألم: 

 حل. ا ل  رَ  -     

وَمىىىىن يكىىىىون  ا ىىىىل هىىىى ا  أهىىىىو شىىىىىخٌ   -     

 أعر ع 

ثىىىم عىىىاد لبكىىىاءِ الىىى ي كىىىان     أومىىىأ برأسىىىع أن 

 أسع بين راحتيها لت ول حازمة:  و عت ر

َمىىىىن يكىىىىون    وأخبرنىىىىيتوقىىىىف عىىىىن البكىىىىاء -    

  ا ل ه ا 

 أعت د أنع يبحث عن ه ِ. -    

جاءهىىىا الصىىىوت مىىىن خلفهىىىا  نه ىىىت لتىىىرد َمىىىن 

تكىىىون صىىىاحبتعف َلتُبصىىىر ُمعلمتىىىع والتىىىي را  تهىىىا 



 

 66 

للبحىىىث عنىىىع منىىى  دقىىىا    تخ ىىىو نحوهىىىا حاملىىىةً 

 ها بالفزع.بين راحتيها ُدميةً صغيرة أصابت

)...( 

لىىىىم يكىىىىن يومهىىىىا جيىىىىًدا علىىىىل اص ىىىىالق  ابتىىىىداًء    

مىىىىىىن مىىىىىىرم كىىىىىىريم ووصىىىىىىولها مىىىىىىرةً أخىىىىىىرد 

متىىىأخرة  إلىىىل تن التهىىىا بىىىين مكاتىىىب الشىىىركة كىىىي 

تُنهىىىىىي عملهىىىىىا الىىىىى ي   ينتهىىىىىي  انتهىىىىىاًء بتىىىىى مر 

 .ر يسها المباشر دونما سبب

أ كىىىىار عديىىىىىدة تزاحمىىىىت بع لهىىىىىا ُمسىىىىببة لهىىىىىا    

ة خلىىىف مكتبهىىىا تىىىىؤدي ال ىىىي   يمىىىا هىىىي جالسىىىى

مهىىىىىىام وميفتهىىىىىىا  لىىىىىىم تكىىىىىىن بشوشىىىىىىة الوجىىىىىىع 

بىىىىىىل  زمتهىىىىىىا  ىىىىىىوال اليىىىىىىوم نمىىىىىىرة  كعهىىىىىىدها 

مة جعلتهىىىىىىا بلحمىىىىىىة مىىىىىىا عىىىىىىاجزة عىىىىىىن  متشىىىىىىا

بينمىىىىىا نجىىىىىاة بىىىىىين الفينىىىىىة واألخىىىىىرد  التىىىىىنفس 

ترم هىىىا بنمىىىرات  حىىىا رة  تىىىود سىىىؤالها والتخفيىىىف 
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عىىىىىن كاهلهىىىىىا وبىىىىى ات الوقىىىىىت تخشىىىىىل جوابهىىىىىا  

دي تها عمىىىا يىىىؤرُق واث ىىىةٌ هىىىي بعىىىدم إ صىىىا  صىىى

بالهىىاف لكنهىىا مىىا إن رأتهىىا شىىاحبة الوجىىع عىىىاجزة 

عىىىىىىن التىىىىىىنفس حتىىىىىىل هرولىىىىىىت إليهىىىىىىا  ََزَعىىىىىىة  

 لمساعدتها: 

 مريم  ما بَك   -       

إ  أنهىىىىا لىىىىم تُجىىىىب  بلحمىىىىة  مىىىىا كىىىىادت تف ىىىىد    

 استسىىىىىىالمها وعيهىىىىىىا لىىىىىىو  نجىىىىىىاة التىىىىىىي أبىىىىىىت 

لهىىىا إلىىىل ث  لحمىىىات  ان  ىىىت علىىىيهن كىىىدهر  ب ىىىدر

الىىىدماء لتتىىىد   بعروقهىىىا  ُمعلنىىىة زوال أن عىىىادت 

 ما بها  لتعاودها أنفاسها وينتمم نب ها. 

جلسىىىىت نجىىىىاة علىىىىل ُكرسىىىىيي بجوارهىىىىا تلىىىىت      

هىىىي األخىىىرد أنفاسىىىها بعىىىدما رأتهىىىا باسىىىمة ربىىىم 

ف ُمصىىىىابها  ليحىىىىل الهىىىىدوء  ىىىىيفهما دقىىىىا     ىىىى 

مىىىريم أعلىىىن عصىىىىيانع وعىىىال رنينىىىع بمىىىىا   هىىىاتف
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ولتىىىع بيمناهىىىا تنا  ىىىجر يثيىىىرِ  ىىىي الىىىنفس مىىىن 

مىىىىن  ىىىىوق مكتبهىىىىا بينمىىىىا ترمىىىى  صىىىىدي تها  ىىىىي 

 تردد قا لة: 

  !َمن يا تُرد  -      

 أجابت: 

 مساء الخير  َمن معي  -      

تنىىىامل إلىىىل سىىىمعها  و ىىىاء شىىىديدة  لىىىم تتبىىىين 

مىىىن صىىىوت ُمحىىىدثتها التىىىي عىىىادت تُكىىىرر جملتهىىىا 

 سود: 

لح ىىىىي بىىىىي  ـىىىىـ أسىىىىتا ة مىىىىريم  أرجىىىىو أن تَ  -     

 بخير م ل ًا. كريم  ليس

بعيىىىىىًدا.. بأنفىىىىىاس   انزواءهىىىىىاربىىىىىم انهيارهىىىىىا و   

متىىىىىرددة ودوار كىىىىىاد يصىىىىىرعها مو ىىىىىم قىىىىىدميها 
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ا كليلىىىىة  لخفىىىىوت نب ىىىىها  ليُحىىىىال وجههىىىىا أسىىىىودً 

 .ُمملمة  ها قد نه ت

صىىىرع  قىىىد نُىىىالم علىىىل أحىىىداث   ليسىىىت مىىىن نُ قىىىد    

ُصىىىنم أيىىىديناف لكننىىىا نل ىىىل كىىىل ال ىىىجر مىىىن أُنىىىاس  

 نا إن حل األلم.أمنناهم يوًما ملج

ل نتهىىىىىىا العنىىىىىىوان  يمىىىىىىا هىىىىىىي شىىىىىىاردة بحىىىىىىال    

صىىىغيرها  لىىىم تمنحهىىىا  رصىىىة لتسىىىألها  َُمحىىىدثتها 

تصىىىال أعىىىادت ا  تىىىردد قىىىد أبل ىىىت هاتفهىىىا دون 

بيىىدين ترتجفىىان  لىىم تُجيبهىىا   علىىت مىىرات  عديىىدة 

 ُزعىىىىت نجىىىىاة لحالتهىىىىا التىىىىي بىىىىدت   ا ىىىىدةفدون 

عليهىىىىىىىا  م ىىىىىىى ربةً هىىىىىىىي  جزعىىىىىىىةً  خا فىىىىىىىة  

 ة. سألتها: متردد

 مريم  ما األمر  ما ا بَك  -       

نَىىىىة  ومىىىىريم مىىىىا تىىىىزال  ىىىىي ا ىىىى رابها تسىىىىير يُم 

ويسىىىىرة بيىىىىر ُمدركىىىىة ُخ وتهىىىىا التاليىىىىة  أخىىىى ت 
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لتفىىىىىىىىات ح يبتهىىىىىىىىا وهرولىىىىىىىىت مسىىىىىىىىرعة دون ا 

لنىىىىداءات نجىىىىاة  تُىىىى َكُرها أنهىىىىا مىىىىا تىىىىزال الثانيىىىىة 

 عشر والنصف.

وصىىىىلت للمستشىىىىفل بيىىىىر متي نىىىىة إ ا مىىىىا كىىىىان    

لعنىىىىىوان صىىىىىا با  بحثىىىىىت كثيىىىىىًرا  هرولىىىىىت هنىىىىىا ا

وهنىىىىىاك بغيىىىىىر وجهىىىىىة إلىىىىىل أن قادتهىىىىىا قىىىىىدماها 

صحىىىدد بىىىرف الكشىىىفف لتُفاجىىىأ بىىىع ممىىىدًدا علىىىل 

لىىىىوعي  يمىىىىا أحىىىىد األ بىىىىاء لأحىىىىد األَسىىىىَرةَ  اقىىىىًدا 

قا ًمىىىىا يفحصىىىىع  شىىىىرع ب يىىىىاس نب ىىىىع ومىىىىن ثىىىىم 

حرارتىىىع آمىىىىًرا الممر ىىىىة بمنحىىىىع المغىىىى ي لتفعىىىىل 

قىىىد بىىىدأت تصىىىل   هىىىا هىىىي ق راتىىىع  ورهىىىا مىىىن 

هىىىىا تن ىىىى ِ بينمىىىىا حنىىىىين جالسىىىىة علىىىىل لوريىىىىدِ علَّ 

ُكرسىىىىي بجىىىىوارِ  ممسىىىىكة يىىىىدِ  شىىىىاردة الىىىى هن  

واجمىىىةً  باكيىىىة  يمىىىا ممر ىىىةٌ أخىىىرد قىىىد خرجىىىت 

 لتوها حاملة عينة من دمع إلل المختبر.
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عىىىىىادت ببصىىىىىرها نحىىىىىو نا ىىىىى تهاف َلتُفاجىىىىىأ بـىىىىىـ    

حنىىىين قىىىد نه ىىىت  زعىىىة بينمىىىا ال بيىىىب يُحىىىدثها 

 قلىىىى     هرولىىىىت نحىىىىو البىىىىاب يسىىىىب ها بوجىىىىع َجىىىىدُ 

تمىىىىزق  ؤادهىىىىا لحىىىىال صىىىىغيرها  تجاوزتىىىىع بىىىى ات 

اللحمىىىة التىىىي ت لىىىم  يهىىىا للممر ىىىة آمىىىًرا إياهىىىا 

 د/ مراد   هرولت ُملبية: ءباستدعا

 ما ال ي يجري    -         

كىىىان سىىىؤالها بىىى ات اللحمىىىة التىىىي  ىىىمت  يهىىىا   

كىىىريم لصىىىدرها  يمىىىا هىىىو  ىىىي ُسىىىبات  بيىىىر ُمىىىدرك 

ومىىىىا كىىىىاد   قاسىىىىية يىىىىدور مىىىىن أحىىىىداث  َجىىىىدُ  َلَمىىىىا

 :ال بيب يسألها

 َمن أنَت   -         

 نحىىىو الصىىىغير حتىىىل أقبىىىل الىىىدكتور/ مىىىراد مهىىىرو ً 

ا تتبعىىىىىىع  ات بيىىىىىىر آبًهىىىىىىا بَمىىىىىىن كىىىىىىان حا ىىىىىىرً 

 حىىى   آنفىىىا الممر ىىىة التىىىي هرولىىىت  سىىىتدعا ع 
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عينيىىىع برهىىىة ثىىىم  دنب ىىىع  حرارتىىىع  ت لَّىىىم لبؤبىىىؤ

وتسىىىىترخي ُمخفيىىىىةً أبعىىىىد أناملىىىىع لتعىىىىود جفونىىىىع 

   شىىىىىىىرع يىىىىىىف  ىىىىىىحكات  كانىىىىىىىت تسىىىىىىتو نهما

بفحىىىىى   راعيىىىىىع  سىىىىىاقيع  جسىىىىىمعف ليُصىىىىىع وا 

جميعًىىىىىا بتلىىىىىك األثىىىىىار الداميىىىىىة التىىىىىي لىىىىىم تتىىىىىرك 

 ا.مو عًا بجسمع النحيل إ  وجعلتع مو نً 

ت لىىىم نحىىىو السىىىيدتين الىىىواقفتين بجانبىىىع  بينمىىىا    

كانتىىىا تت لعىىىان للصىىىغير عىىىاجزتين عىىىن اسىىىتيعاب 

 أُم أعينهن:ما يرونع ب

 أيكما والدتع  -         

تعل ىىىت األبصىىىىار بىىىىـ مىىىريم علهىىىىا تملىىىىك إجابىىىىة    

حىىىول مىىىا أصىىىاب صىىىغيرها  بعينىىىين زا غتىىىين قىىىد 

سىىىىال دمعهىىىىا ت لعىىىىت نحىىىىو ال بيىىىىب بعىىىىدما أعىىىىاد 

سىىىىؤالع عليهىىىىاف لتتبعثىىىىر حىىىىروف سىىىىؤالها لشىىىىدة 

 ا  رابها: 
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 ما ه ا  ما ا أصاب صغيري  -         

 سيدتي  لعلع أمًرا عابًرا.هد ي ا -         

  تعل ت بكلماتع  ُمتمنية صدق حديثع: 

 أح ًا.  -         

  است رد مو ًحا: 

  ىىىى  لنتأكىىىىدف  كىىىى لك بحىىىىول ح سىىىىيغدو  -        

 علينا إخ اعع لعدة  حوصات. 

قىىىال كلمتىىىع  يمىىىا يحثهمىىىا علىىىل مرا  تىىىع  ت لَّعىىىت 

لىىىىىـ حنىىىىىين التىىىىىي بادرتهىىىىىا بالشىىىىىد علىىىىىل يىىىىىديها 

إياهىىىىا بينمىىىىا أسىىىىرعت الممر ىىىىة بىىىىد م  ُم م نىىىىة

الصىىىىغير علىىىىل سىىىىريرِ الن ىىىىال لغر ىىىىة الفحىىىى   

أن يكىىىىون إنىىىى اًرا  -عىىىىز وجىىىىل  -راجىىىىين المىىىىولل 

 ا. كا بً 
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أُجريىىت  حوصىىات  َجىىُد قاسىىية لـىىـ كىىريم  جعلىىت    

مىىىريم بَحالىىىة يُرثىىىل لهىىىا  مىىىن البكىىىاء والىىى ُعر  بىىىل 

كىىىىادت أن تُجىىىىن  يمىىىىا تت لىىىىم إليىىىىع عبىىىىر النا ىىىى ة 

ة لغر ىىىىة الفحىىىى   آلمهىىىىا بحىىىى   كيىىىىف الزجاجيىىىى

 !لصغيرها أن يحتمل
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 )الفصل الرابم(

 وإن بدوت راحالً 

 ستم ي الحياة. -

كلمىىىاٌت َجىىىُد مؤلمىىىة نبعىىىىت مىىىن والديىىىع ليغىىىىدو    

سىىىىيفعل وصىىىىدي ع ر يىىىى  دربىىىىع قىىىىد  ف كيىىىىفاباكيًىىىى

كيىىىف يفعىىىل وقىىىد  !أ  يملكىىىان قلبًىىىا نابً ىىىا !رحىىىل 

هههأ!  َاَههل  ههر و هها قفهه  ا ق هه  رحىىل َمىىن رحىىل  ُغصَّ

    تزل!

أَبَىىىىل وداعىىىىع  لىىىىم يىىىى هب بخىىىىر ل ىىىىاء بينهمىىىىا    

 علل أر هم ال يبة  قال متألًما: 

كيىىىف لىىىي أن أ عىىىل وأنىىىا قاتلىىىع  أنىىىا الُمىىىالم  -      

 وإن قالوا بير قولي  لن يعود بينهم...

بىى هاب والديىىع لىىوداع صىىاحبع  عىىاد مىىن جديىىد    

ا  شىىىىارًدا ًدا  وحيىىىىًدا  باكيًىىىىلينىىىىزوي بغر تىىىىع  بعيىىىى
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إ  بانتهىىىىىاء يومهمىىىىىا  م ىىىىىل بأحىىىىىداث يىىىىىوم  قىىىىىد 

الدراسىىىىي األول عنىىىىد الواحىىىىدة كعهىىىىدهما منىىىى  أن 

التح ىىىىا بهىىىى ِ المدرسىىىىة قبىىىىل أربىىىىم سىىىىنوات قىىىىد 

خلىىىىىت هىىىىىا همىىىىىا يُهىىىىىرو ن لل ىىىىىاء والىىىىىدِ بىىىىىالبر 

كمىىىىىىا يُحىىىىىىب أن  محبوبتىىىىىىع الغربىىىىىىي لمدينتىىىىىىع  

مهىىىىىا بمعال محبىىىىىوبتي األقصىىىىىر  دا ًمىىىىىا:يىىىىىدعوها 

وتراثهىىىا الىىى ي   مثيىىىل لىىىع بيىىىر هىىىا هنىىىا  بالت ىىىاء 

عىىىىىالمين مختلفىىىىىين علىىىىىل هىىىىى ِ األرم ال يبىىىىىة  

بشىىىىعبها وعب هىىىىا البىىىىاقين هنىىىىا منىىىى  قىىىىديم األزل  

 بنيلها الفيام بالخير دا ًما.

متشىىىابكة كىىىي يصىىىال قبىىىل  أسىىىرعا الُخ ىىىل بأيىىىاد     

قفىىىىىزا  أجىىىىىدادهمافرحيىىىىىل )المعديىىىىىة( نحىىىىىو آثىىىىىار 

إليهىىىا وقىىىد ان ل ىىىت دونهمىىىا كعهىىىدها  نجحىىىا بىىى لك 

 ـىىىـ نبيىىىل بىىىدا  ََزًعىىىا   متىىىردًدا وإن بىىىدا أحىىىدهما 

م ىىىى ربًا مىىىىا إن  مسىىىىت قىىىىدماِ أرم المعديىىىىة  
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قىىىىىىىىىد تسىىىىىىىىىارعت أنفاسىىىىىىىىىع دون إرادتىىىىىىىىىع  ىىىىىىىىىـ 

رينىىىالين( لديىىىع بىىىأعلل مسىىىتوياتع  لىىىم يملىىىك د)األ

حينهىىىىا  جلىىىىس أرً ىىىىا يلىىىىت   ي ا مىىىىن أمىىىىرِ شىىىى

ح يبتىىىىع بجىىىوارِ محىىىاوً  تهد ىىىىة  أنفاسىىىع وا ىىىعًا

أعصىىىىىىابع  عابثًىىىىىىا بَُخصىىىىىىالت شىىىىىىعرِ األشىىىىىىعث  

ُمت لعًىىىىا نحىىىىو الىىىىال شىىىىيء بعينيىىىىع ال ىىىىي تين قىىىىد 

 هبىىىىت ابتسىىىىامتع ماحيىىىىة بريىىىى  بشىىىىرتع الداكنىىىىة  

مالمحىىع الهاد ىىة بىىدت أكثىىر ُرعبًىىا وكأنمىىا قىىد رأد 

شىىىبًحا يُ ىىىاردِ ن ىىىيم باسىىىل الىىى ي أ ىىىحل ب مىىىة 

ا بنجاحهمىىىا  ليغىىىدو سىىىعادتع ليىىىزداد وجهىىىع اشىىىراقً 

 صا ًحا:

  علناها... -    

 ست تلني يوًما بفعلتك ه ِ.  -    

 حىىىىا رة  ىىىىوجف باسىىىىل ب ولىىىىع  رم ىىىىع بنمىىىىرة     

ليتىىع يعلىىم مىىا الىى ي يعنيىىع  بىىدا لىىع حينهىىا با ىىبًا  
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يعتصىىىىر  ىىىىؤادِ ألًمىىىىا لكلماتىىىىع هىىىى ِ  سىىىىار إليىىىىع 

 وقف أمامع مستفهًما: و

 !ما ا  -      

 ىىىىنهم ُمغا ىىىىبًا عاقىىىىًدا  راعيىىىىع أمىىىىام صىىىىدرِ   

 ُمعرً ا بوجهع قا اًل:      

تعلىىىىم أنىىىىي   أجيىىىىد السىىىىباحة مثلىىىىك  و ىىىىي  -     

كىىىل َمىىىرة  تُربمنىىىي علىىىل ال فىىىز مىىىن هىىى ِ المسىىىا ة 

البعيىىىىىىدة  أمىىىىىىا كىىىىىىان بإمكاننىىىىىىا انتمىىىىىىار معديىىىىىىة 

 ! أخرد 

 !وتفوتنا متعتنا ه ِ -      

  ت لم إليع ُمستنكًرا:

صىىىى .. أسىىىىتكون سىىىىعيًدا إ ا مىىىىا ح ًىىىىا    يَ  -      

سىىىىىى  ت بالميىىىىىىاِ وبرقىىىىىىت حينهىىىىىىا  أخبرنىىىىىىي  

 !أستكون ك لك 
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بىىىل كلماتىىىع النابيىىىة بمرارتهىىىا وابتعىىىد  ريثمىىىا ت َ    

يهىىىىدأ  ىىىىال يُمكنىىىىع مجادلتىىىىع بحالتىىىىع تلىىىىك. يعر ىىىىع 

ن منىى  سىىت سىىنوات  خلىىت  مىىن اجيىىًدا  همىىا صىىدي 

وإن بىىىىدت  معًىىىىا يومهمىىىىا األول بالرو ىىىىة وهمىىىىا 

حمىىىىىتهم تلىىىىىك نىىىىى ير خ ىىىىىر إ  أن  ىىىىىي  ياتهىىىىىا ل

 الحب والود ال ي لن ين  م.

ىىى    ل بمفىىىىردِ بىىىىين جنباتهىىىا لين  ىىىىي الوقىىىىت ترجَّ

سىىىريعًا  كانىىىت تعىىىأ بالمسىىىا رين بمختلىىىف   ىىىاتهم 

وأعمىىىارهم  بدايىىىة مىىىن هىىى ا الشىىىيل الكبيىىىر الىىى ي 

يتكىىىىف علىىىىل أحىىىىد أبنا ىىىىع ل ىىىىول ُعمىىىىرِ وانحنىىىىاء 

مىىىىىومفين مهىىىىىرِ مىىىىىروًرا بعىىىىىدد مىىىىىن العمىىىىىال وال

الىى ين ينتمىىون لىى ات العمىىل لتوحىىد زيهىىم  ألول ىىك 

التالميىىىىىى  الجالسىىىىىىين بأحىىىىىىد األركىىىىىىان يتحىىىىىىدثون 

ويتسىىىىىامرون  ىىىىىي مىىىىىر  بيىىىىىر عىىىىىاب ين ب ىىىىىول 
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انتهىىىاًء بىىى اك الر ىىىيم علىىىل يىىىد والدتىىىع   ىىىري هم 

 وكأنما تحول لكتلة من نور يشم  ياءها.

مىىىل نبيىىىل  ىىىوال رحلتهمىىىا النيليىىىة هىىى ِ متجنبًىىىا    

عًا الغ ىىىىب  يُىىىىدرك هىىىى ا جيىىىىًدا  لىىىىن إيىىىىاِ  ُمتصىىىىن

ير ىىل نصىىفع ابخىىر بإيالمىىع وان كىىان مح ًىىا  ىىي 

كىىىىل مىىىىا يفعلىىىىع  بىىىىاقترابهم مىىىىن اليابسىىىىة  هىىىىرول 

 لي ف أمامع ُمبشًرا:

 كدنا نصل.   -     

ليىىىدب الىىى ُعر  ىىىي قلبىىىع وت ىىى رب أنفاسىىىع مىىىا إن 

تفاجىىىأ بىىىع يت َّلىىىم إليىىىع بعينىىىين ُمغىىىرقتين بىىىدموع  

ىىىا بىىىدر  توشىىك أن تنهمىىىر  عان ىىىع ب ىىوة معتىىى ًرا َعمَّ

منىىىىع آنفًىىىىا.. ومىىىىا إن بىىىىادر باسىىىىل بحديثىىىىع حتىىىىل 

اف لتنىىىىدثر حىىىىروف كلماتىىىىع  عىىىىاجًزا أُجهىىىىم باكيًىىىى

ن تحىىىدث نبيىىىل أومىىا  صىىىدرِ عىىن البىىىو  بمكنىىون 

ليزيىىىىل عنىىىىع ولىىىىو قىىىىدًرا  ىىىى ياًل مىىىىن ا ىىىى راب 
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 ىىىؤادِ حتىىىل ازداد تشىىىبثًا بىىىع وكأنمىىىا يخشىىىل وقىىىم 

 كلمات  عن  َراق  بينهما.

وصىىىىال لىىىىوادي الملكىىىىات تُسىىىىاب هم  ىىىىىحكاتهم    

َمنهمىىىا يحمىىىل ح يبتىىىع علىىىل مهىىىرِ  يسىىىيران  ُكىىىل

بىىىىدا نبيىىىىل أكثىىىىر  وحبىىىىور متجىىىىاورين  ىىىىي  خىىىىر 

 ىىىو ً مىىىن صىىىدي ع الُمفعىىىم بالحمىىىاس والث ىىىة  يمىىىا 

للوهلىىىىىة األولىىىىىل تمنىىىىىع سىىىىىا ًحا  بجىىىىىوارِ يسىىىىير 

لعينيىىىع األخىىىا تين  كأنمىىىا تنىىىا س السىىىماء بلونهىىىا 

بشىىىىىىىرتع التىىىىىىىي   تتفىىىىىىى   وصىىىىىىىفا ها  لبيىىىىىىىام

تجىىىىو  معًىىىىا بىىىىين  ال يبىىىىة وخصىىىىال هىىىى ِ األرم 

جنبىىىىات تاريخهمىىىىا الىىىى ي  المىىىىا أبهرهمىىىىا بجديىىىىد 

عىىن والىىد باسىىل الىى ي جىىاء إلىىل  ف يبحثىىانأسىىرارِ

هنىىىىىىا منىىىىىى  سىىىىىىاعات الصىىىىىىبا  األولىىىىىىل كمرشىىىىىىد  

سىىىىىياحيي صحىىىىىدد األ ىىىىىواج ال ادمىىىىىة مىىىىىن دولىىىىىة 
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بيىىىىىىىىىة   يىىىىىىىىى كرا اسىىىىىىىىىمها   ىىىىىىىىى اكرتهما   وأور

 ا م ل ًا.تستوعبه

بحثىىىا  ىىىوياًل حىىىد اصرهىىىاق. التجىىىول هىىىا هنىىىا     

بىىىىين جنبىىىىات هىىىى ا الجمىىىىال ابسىىىىر يىىىىد عك د عًىىىىا 

بعىىد سىىاعات  مىىن البحىىث  ألىىم لتجاهىىل مىىا بَىىَك مىىن 

الم ىىىىني كىىىىاد اليىىىىأس أن يتسىىىىلل ل لبيهمىىىىا لىىىىو  

 أنهما سمعا َمن يُناديهما ُمتعجبًا: 

 !باسل  نبيل  ما ا تفعالن هنا  -     

نحىىىو مصىىىدر الصىىىوت   ىىىإ ا بوالىىىد باسىىىل ت لعىىىا    

للوهلىىىة األولىىىل قىىىد تمنىىىع  !يُ بىىىل نحوهمىىىا متعجبىىىا

ب ىىىىاًل أللعىىىىاب ال ىىىىود   كىىىىم بىىىىدا  ويىىىىل ال امىىىىة  

مفتىىىىىول الع ىىىىىالت  عىىىىىريم المنكبىىىىىين. أ ىىىىىفت 

مالمحىىىىع الداكنىىىىة وقسىىىىمات وجهىىىىع الحىىىىادة شىىىىي ًا 

بىىدا كالهمىىا م ىى ربًا  يمىىا هىىو  عليىىع مىىن الوقىىار 

 ا: ُم  بَل نحوهما ُمست ردً 
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ألىىىىىم  !مىىىىىا الىىىىى ي جىىىىىاء بكمىىىىىا إلىىىىىل هنىىىىىا  -       

مركمىىىا بعىىىدم  عىىىل هىىى ا بعىىىدما حىىىدث  ىىىي المىىىرة آ

 الساب ة !

لىىىم يملىىىك باسىىىل مىىىن أمىىىرِ شىىىيٌء حينهىىىا  خفىىىم 

 رأسع بينما يُجيبع آسفًا: 

 أجل.  -       

ثُىىىىىم سىىىىىرعان مىىىىىا ر ىىىىىم رأسىىىىىع بعىىىىىم الشىىىىىيء 

 ليُ العع َخلسة ُمرَد ًا: 

منىىىىك   هىىىى ا المكىىىىان  لكننىىىىا أردنىىىىا الىىىىتعلم -      

يحىىىىىىوي الكثيىىىىىىر مىىىىىىن األسىىىىىىرار التىىىىىىي نربىىىىىىب 

والعديىىىىىىد مىىىىىىن اللغىىىىىىات التىىىىىىي نىىىىىىَودي  بمعر تهىىىىىىا 

 .التحدث بها

  ىىىحك والىىىدِ لكلماتىىىع هىىى ِ وبىىىدا نبيىىىل قََل ًىىىا ممىىىا 

 ا: هو آت  لفعلهما بعدما بدا ُمستفهمً 
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 هل والدتك تعلم بمجي ك إلل هنا  -     

ث  جىىأة كىىان الصىىمت جوابىىع لىىو  نبيىىل الىى ي تحىىد

 لين   ما ب ل  هك ا من حينها:

   سيدي  لم يخبرهـــــ... -      

مىىا كىىان ليصىىمت لىىو  أن باسىىل وكىىزِ  ىىي يىىدِ    

ُمحىىى ًرا  يعىىىرف والىىىدِ جيىىىًدا  لىىىن يهىىىدأ لىىىع بىىىال 

حتىىىل ي ىىىىمن عودتهمىىىا سىىىىالمين وان كلفىىىع  لىىىىك 

َحىىىىىدَّث نفسىىىىىع   المزيىىىىىد مىىىىىن الجىىىىىزاءات بعملىىىىىع

يكفيىىىىع مىىىىا حىىىىدث بسىىىىببنا وهىىىىرول  إياهىىىىا ُمعاتبًىىىىا 

 عا ًدا ُمعت ًرا  آسفا ونبيل  ي أثرِ: 

آسىىىٌف أبىىىي  أعىىىدك أ  يحىىىدث هىىى ا ثانيىىىةً   -      

 ت ل  علينا.    سنعود للبيت

)...( 
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عىىىادت بىىىع تحملىىىع للبيىىىت  يلفهىىىا صىىىمت يىىىؤرق    

قلبهىىىا  هاد ىىىة هىىىي  صىىىامتة علىىىل بيىىىر عادتهىىىا  

بنىىىوم   و ىىىعتع  ىىىي  َراشىىىع  دثرتىىىع جيىىىًداف ليىىىنعم

ن همىىىىت إومىىىىا  أجهدتىىىىع هىىىىانف بعىىىىد  حوصىىىىات  

معها كلمىىىىىات  لخروج حتىىىىىل تنىىىىىامل إلىىىىىل َسىىىىىبىىىىىا

حىىىررت دموعهىىىا لتجىىىد  ري هىىىا خىىىارج م لتيهىىىاف 

لعَّىىىل جمىىىر  ؤادهىىىا أن ين فىىىف  ب ىىىول كىىىريم الىىى ي 

 استي م لتوِ وأبصرها لدد الباب:

 أُحبَك أمي. -        

أسىىىرعت عا ىىىدة  قَبَّلتىىىع بىىىين عينيىىىع   عان هىىىا  ىىىي 

شىىىىوق لتحتويىىىىع هىىىىي بىىىى راعيها هامسىىىىةً بأُ نىىىىع 

 بينما تُجفف دمعها: 

         - ...  وأنا ك لك بُنَيي
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بحلىىىىىىىول المسىىىىىىىاء  جلسىىىىىىىا معًىىىىىىىا يتنىىىىىىىاو ن    

 مىىىىا مىىىىرا بىىىىع اليىىىىوم كفيىىىىل  شىىىىاردينف عامهمىىىىا 

بجعلهمىىىىىىا مسىىىىىىتكينين و  ر يىىىىىى  لهمىىىىىىا سىىىىىىود 

تمىىىام التاسىىىعة َخلَىىىَد كىىىريم للنىىىوم بينمىىىا  الصىىىمت 

وأُخىىرد  انبىىع تترقبىىع  تبكىىي تىىارةً ملىىت والدتىىع بج

.  شاردة وكأنها ليست بَحيي

   

يجىىىىىول ع لهىىىىىا بعيىىىىىًدا بحىىىىىديث ال بيىىىىىب الىىىىى ي    

عكىىىىىف عىىىىىن إخبارهىىىىىا بشىىىىىيء اللهىىىىىم إ  كلمىىىىىات  

 م ت بة  زادتها توجًسا مما يُخب ع الغد: 

شىىىىىرع سىىىىىننتمر نتىىىىىا أ الفحوصىىىىىات ثىىىىىم نَ  -      

 بالعالج و  ًا َلَما تُحددِ.

جاعة ليُفصىى  عىىن شىىيء   كلمىىة لىىم يملىىك الشىى   

واحىىىدةً  ىىىي بيىىىر محلهىىىا كا يىىىة بىىىأن تعصىىىف بهىىىا 

لكونهىىىا بمفردهىىىا أمىىىام ح ي ىىىةً باتىىىت وشىىىيكة وإن 
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ا سىىىىتهوي لغيىىىىاب َسىىىىنَدها  حتًمىىىى صىىىىغيرةفبىىىىدت 

 زوجها بهك ا مرف. 

 

 منىىى  الصىىىبا  البىىىاكر سىىىا ر ليسىىىكندرية لل يىىىام    

بمهىىىىىام عملىىىىىع كمهنىىىىىدس مىىىىىدني  يُشىىىىىرف علىىىىىل 

هنىىىاك  ولىىىن يعىىىود قبىىىل يىىىومين   إنشىىىاء مبنىىىل مىىىا

كىىىان هىىى ا أشىىىد مىىىا آلمهىىىا  أن تغىىىدو وحيىىىدة  ىىىي 

والىىى ي مىىىا زالىىىت  كىىىان مواجهىىىة مصىىىابها الىىى ي 

مىىىىا بيىىىىدها حيلىىىىةً..  هىىىى ِ تجهلىىىىع حتىىىىل لحمتهىىىىا 

 ستنتمرف لَعَلَّ هناك من خير.

أحا ىىىىىىىع المىىىىىىىالم دقىىىىىىىا     يعلىىىىىىىم قىىىىىىىدرها     

 و ىىىىاء صىىىىاخبةً تفتىىىىك برأسىىىىع  تكىىىىاد تصىىىىرعع 

بُكىىىاٌء وعويىىٌل يجهىىىل مصىىىدرِف لكنىىىع  بيىىر مباليىىىة 

حتًمىىىا بجانبىىىع  يتسىىىلل الخىىىدر إلىىىل أوصىىىالع ليب ىىىل 

ُمكىىىىبال  شىىىىىتداد آ مىىىىىع  يمىىىىا هىىىىىو ممىىىىىدٌد وسىىىىى  
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و لىىك ال ىىوء الخا ىىت المنبعىىث مىىن تلىىك   الُح ىىام

السىىىيارة التىىىي اسىىىت رت أمامىىىع رأًسىىىا علىىىل ع ىىىب 

يُىىىىداعب عينيىىىىعف لىىىى ال يسىىىى    ىىىىي ب ىىىىر مملىىىىم    

هىىىىىًدا  بىىىىىين الىىىىىوعي عىىىىىودة منىىىىىع وإن حىىىىىاول جا

و  دانىىىىىىع ب ىىىىىىل زمنًىىىىىىا يتهىىىىىىاود بىىىىىىين خيا تىىىىىىع 

المتتابعىىىىة إلىىىىل أن أبصىىىىر زوجتىىىىع تسىىىىير نحىىىىوِ 

بَُخ ىىىىىل و يىىىىىدة  ربىىىىىم ت بىىىىى ب رؤيتىىىىىع اسىىىىىت اع 

رؤيتهىىىاف لتلىىىك الهالىىىة التىىىي تُحىىىي  بهىىىاف تزيىىىدها 

إشىىىراقًا  ىىىوق إشىىىراقها  تحملهىىىا سىىىنتيمترات عىىىن 

األرم لىىىىىى ال ت أهىىىىىىا بأقىىىىىىدامهاف لكنهىىىىىىا مىىىىىىا إن 

 صَب عينيع حتل تالشل  يفها. نُ صارت 

اسىىىتي م ياسىىىين  زًعىىىا   هثًىىىا  يتصىىىبب العىىىرق    

مىىن جبينىىعف ليُفاجىىأ بزوجتىىع جالسىىةً بجانبىىع علىىىل 

حا ىىىة  َراشىىىع تُ العىىىع بعينىىىين م ىىى ربتين ووجىىىع 
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شىىىاحب لحالتىىىع التىىىي بىىىدا عليهىىىا  تُمسىىىد رأسىىىع 

 بيُسراها ليهدأ قا لة: 

   بىىىىىىىأس حبيبىىىىىىىي  مجىىىىىىىرد كىىىىىىىابوس.. -         

 وانتهل. 

انتممىىىت أنفاسىىىع   عىىىاد يُغمىىىم عينيىىىع مىىىا إن    

أدرك أنىىىع مىىىا كىىىان بيىىىر سىىىراب  يُ ىىىاردِ  ليُحىىىال 

األمىىىىىر ح ي ىىىىىة ب ىىىىىحكات صىىىىىاخبة عجىىىىىز عىىىىىن 

احتمالهىىىا أو تصىىىدي  مىىىا تُبصىىىر عينىىىاِ التىىىي مىىىا 

 تحهمىىىىىا حتىىىىىىل رآهىىىىىىا ُممىىىىىىددةً علىىىىىىل األرم  إن

ت بري هىىىا   يمىىىا فُىىىوخَ  نب ىىىها أمامىىىع  قىىىد تالشىىىل 

عينىىىىين بعنىىىىد قدميىىىىع ُمت لعًىىىىا إليىىىىع  كىىىىريم جىىىىالسٌ 

 داميتين وكدمات شتل تُخفي معالم وجهع.

اسىىىىتي م  زًعىىىىا  اعتىىىىدل جالًسىىىىا  وا ىىىىعًا يىىىىدِ    

مو ىىىىىم قلبىىىىىع ليسىىىىىتكين خف انىىىىىعف لىىىىى ال يُصىىىىىاب 

بنوبىىىىىة  مفاج ىىىىىة  نهىىىىىم عىىىىىن  َراشىىىىىع وبَُخ ىىىىىل 
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متثاقلىىىىىىة اتجىىىىىىع نحىىىىىىو نا ىىىىىى ة بر تىىىىىىع بال ىىىىىىاب  

السىىىىىىادس مىىىىىىن  نىىىىىىدق إقامتىىىىىىع   تحهىىىىىىا علىىىىىىل 

صىىىىىراعيها ليستنشىىىىى  نسىىىىىيم البحىىىىىر الممىىىىىزوج م

 باليود علَّع يستعيد شي ًا من توازنع.   

 

مىىل مسىىتي ًما  عىىاجًزا عىىن إسىىكات ع لىىع دا ىىم    

 التفكير   ما رآِ بحلمع لم يُفارقع لحمة. 
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 )الفصل الخامس(

 حنين

اف   يىىىف صىىىدي  أليىىىام  بىىىدا شىىىرود  هنىىىع دا ًمىىى   

ربىىىم محىىىاو ت  حا ىىىرِ راحىىىل  لىىىم يىىىزل ر يىىى  

 والديىىىىىع لمواسىىىىىاتع دون  ا ىىىىىدةف  ال لىىىىىب ُمنف ىىىىىر

وكأنمىىىىا توقىىىىف الىىىىزمن عنىىىىد تلىىىىك اللحمىىىىة التىىىىي 

رأد  يهىىىا نبيىىىل ميتًىىىا  تنهمىىىر الميىىىاِ مىىىن مفىىىرق 

رأسىىىىع حتىىىىل أخمىىىى  قدميىىىىع   ىىىىلثر المىىىىوت حي ىىىىا 

علىىىىىىل الحيىىىىىىاة دونىىىىىىع  عىىىىىىزف عىىىىىىن ال عىىىىىىام  

بىىىىىىات سىىىىىىجين  لمدرسىىىىىىتع ا بتسىىىىىىام  الىىىىىى هاب 

 بر تع.

جىىىىاوز الحىىىىد المىىىىدد لىىىىم يُ ىىىى  والىىىىدِ عنىىىىدما ت   

صىىىبًرا أن يىىىراِ مستسىىىلًما للمىىىوت يوًمىىىا بعىىىد آخىىىر 

 دون المحاولىىىىةف   بُىىىىد مىىىىن المجاز ىىىىة وهىىىىا قىىىىد

 ىىىى ات صىىىىبا   حملىىىىع حمىىىىاًل ربىىىىم صىىىىراخع  عىىىىلف 
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و ىىىىرباتع المتتاليىىىىة  أخرجىىىىع مىىىىن بر تىىىىع  ثىىىىم 

سىىىىار بىىىىع حتىىىىل وصىىىىال لتلىىىىك الن  ىىىىة المنىىىىزل و

 قية.الفاصلة  حيث النهر وَ كَراِ البا

أجلسىىىىىع أرً ىىىىىا ُربًمىىىىىا عنىىىىىع متجىىىىىاهاًل بُكا ىىىىىع    

الىىىى ي لىىىىم ين  ىىىىم  ُمحىىىىدثًا إيىىىىاِ بح ىىىىا     يىىىىود 

 باسىىل مىىا إن تنامىىت أل نيىىع مىىا َسىىَمَم  مواجهتهىىاف

 من كلمات  حتل بدا صارًخا: 

 كفل. -        

وا ىىعًا يديىىىع  ىىىوق أُ نيىىىعف كىىي يصىىىمت  مىىىا  عىىىل  

اوعتىىىع َهىىىمَّ ليُغىىىادر إ  أن جسىىىدِ الهزيىىىل أبىىىل م 

بأوقاتىىىع العصىىىيبة وتهىىىاود بأح ىىىان والىىىدِ الىىى ي 

احتىىىواِ بيديىىىع  ىىىي شىىىجن  َعلَّىىىع يسىىىتكين ويهىىىدأ 

بكلمىىىات  نبعىىىت مىىىن صىىىميم  ىىىؤادِ إ  ت لىىىم بعينيىىىع 

 قا اًل: 
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بُنَىىىىيَّ  لَسىىىىَت مسىىىى وً  عمىىىىا حىىىىدث  لسىىىىَت  -      

 ُمالم لموت نبيل.

 ثَ  أننا نُحبك. -      

ا ليُفاجىىىأ جىىىاء الصىىىوت مىىىن خلفهمىىىا  اسىىىتدار  زًعىىى

بوالىىىىد صىىىىدي ع يخ ىىىىو إليهمىىىىا باسىىىىًما ُمسىىىىت رًدا 

 حديثع: 

 لىىىىتعلم أننىىىىا كمىىىىا نحىىىىن  لىىىىم ولىىىىن نتخلىىىىل  -     

ولىىىو كىىىان نبيىىىل هىىىا هنىىىا  ألخبىىىرك بهىىى ا   عنىىىك 

  أنَت الصاحب والر ي   وال دربع. 

 عىىىاد لي ىىىم كفيىىىع  ىىىوق أُ نيىىىع لىىى ال تنفىىى  كلماتىىىع 

 إليهما  صارًخا: 

 .توقف -     
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 عىىىل بىىل دنىىىا منىىع يُمعىىىن النمىىر بعينيىىىع  إ  أنىىع مىىا

الىىىى ابلتين ووجهىىىىع الشىىىىاحب لكثىىىىرة بُكا ىىىىع ومىىىىا 

 بدا عليع من َوهَّن  ُمرد ًا: 

ثُىىىم.. ألىىىيس هىىى ا ب سىىىمكم الىىى ي أقسىىىمتموِ  -    

 ات يىىىىىوم  أن تمىىىىىال مخلصىىىىىين  و يىىىىىين مهمىىىىىىا 

أنىىىىىىىَك قىىىىىىىد  أم  قيىىىىىىىتم مىىىىىىىن صىىىىىىىعوبات الحيىىىىىىىاة

 !استسلمت...

)...( 

لىىىم تخلىىىو أيامهىىىا مىىىن المشىىىاكل التىىىي  زمتهىىىا    

لتغيبهىىا المتكىىرر بسىىبب مىىا  يىىع صىىغيرها مىىن ألىىم 

سىىبوع المنصىىرم  لىىم يتبىىدل حالىىع كثيىىًرا  خىىالل األ

 هىىىو كمىىىا هىىىو بىىىربم تناولىىىع لدوا ىىىع الىىى ي منحىىىع 

ال بيىىىب إيىىىاِ  لىىىك اليىىىوم  انتمىىىرت علىىىل م ىىىم 

لتتبىىىين نتىىىا أ الفحوصىىىات  ىىىي حىىىين بىىىدا مىىىديرها 

  يتىى مر ألتفىىع األسىىباب وإن لىىم تكىىن دا ىىم الغ ىىب
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لهىىىا يىىىد بكثيىىىر  مىىىن المغال ىىىات والمهىىىاترات التىىىي 

ونجىىىىاة كعهىىىىدها تحىىىىاول معر ىىىىة  بالعمىىىىلفأُثيىىىىرت 

كىىىىل شىىىىيء  تبغىىىىي مسىىىىاعدتها وإن كانىىىىت تجهىىىىل 

ح ي ىىىة و ىىىعها  سىىىألتها مىىىراًرا وتكىىىراًرا  كانىىىت 

 إجابتها الدا مة والم ت بة  وال الوقت: 

 .  شيء -      

 

تُخبىىىىر زوجهىىىا بمىىىىا حىىىدث ولىىىىم ينتبىىىع هىىىىو لىىىم    

للتغيىىىىىر الىىىىى ي  ىىىىىرأ علىىىىىل كىىىىىريم مىىىىىن  ُشىىىىىحوب 

    بالكىىىاد فجسىىىمع عىىىن  ي قبىىىل ونُُحىىىولوجهىىىع 

يىىىراِ  يخىىىرج وبىىىزو   ىىىوء النهىىىار  يمىىىا   يىىىزال 

ا و  يعىىىىىود إ  ومنتصىىىىىف الليىىىىىل  صىىىىىغيرِ نا ًمىىىىى

تَىىى ُكر أنهىىىا حاولىىىت  ات يىىىوم  مىىىا أنصىىىت بحىىىرفف 

لعلىىىىىىع  : اتهىىىىىىا َلتىىىىىىؤثر الصىىىىىىمت بعىىىىىىدها ُمحدثىىىىىىةً 
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مهموًمىىا بشىىيء  لُربمىىا يملىىك مىىن المشىىاكل مىىا   

 يُحتمل.

 

عنىىىدما حىىىان الوقىىىت الىىى ي حىىىددِ ال بيىىىب آنفًىىىا     

حملىىىت صىىىغيرها وان ل ىىىت للمستشىىىفي مستبشىىىرة 

ُم م نىىىة ال لىىىب  لَعَىىىلَّ هنىىىاك مىىىن خيىىىر  بانتمىىىارهمف 

لكىىن سىىرعان مىىا عىىادت تُحىىدث  اتهىىا  يمىىا ترت ىىي 

 ةً: درجات سلم المستشفل قا ل

 لَعَلَّع الهدوء ال ي يسب  العاصفة... -       

 لتعود بعدها ُم م نة: 

 ولَعَلَّها ما كانت بعاصفة.  -      

جلسىىىت صىىىامتة  ت ىىىم صىىىغيرها إليهىىىا تنتمىىىر    

بينمىىىىا هىىىىي كىىىى لك إ  أبصىىىىرت الىىىىدكتور/  دورهىىىىا 

  ربىىم مىىراد  يُ  بَىىُل إليهىىا ب امتىىع ال ويلىىة مهىىرو ً 
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د تتجىىىىاوز التاسىىىىعة سىىىىنوات عمىىىىرِ التىىىىي لىىىىم تكىىىى

والثالثىىىىون   ىىىى  تسىىىىلل الشىىىىيب لخصىىىىالت شىىىىعرِ 

ماديًىىىاف ليُ ىىىفي رهبىىىةً  ريىىىدة بىىىنفس َمىىىن ليُحىىىال رَ 

يُبصىىىرِف ومىىىا إن بىىىدا أمامهىىىا  يىىىدعوها لمرا  تىىىع 

 بصوتع الهادل:

 أستا ة مريم  تف لي معي. -         

حتىىىىل نه ىىىىت مىىىىن  ورهىىىىا وا ىىىى راب  ؤادهىىىىا  

بَُخ ىىىل و يىىىدةً  يُىىىزداد تَىىىواتُرا  بىىىل كىىىادت تختنىىى  

را  تىىىىع لمكتبىىىىع  حاملىىىىة صىىىىغيرها علىىىىل كتفهىىىىا 

تىىىىىرددت كثيىىىىىًرا  عميىىىىى   يمىىىىىا يغىىىىى   ىىىىىي نىىىىىوم 

بىىىىالولوج مىىىىن  ات البىىىىاب الىىىى ي دخىىىىل منىىىىع آنفًىىىىا 

ليسىىىىىت ر بم عىىىىىدِ خلىىىىىف مكتبىىىىىع مشىىىىىيًرا إليهىىىىىا 

 بالجلوس  بادرتع متسا لة:

 ما األمر  -          
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  يُمكننىىىىىىا التحىىىىىىدث هكىىىىىى ا  أرجىىىىىىوَك  -          

 جلسي.إ

 فعلىىىىت علىىىىل م ىىىىم  لعىىىىل  ىىىىي هىىىى ا انتهىىىىاء    

 دوامتها التي تأبل الثبات بغير تح يمها. 

لحمىىىات عاصىىىىفة تفتىىىىك بنىىىا  أجىىىىل أعنىىىىي تلىىىىك    

اللحمىىىات التىىىي يتحىىىتم علينىىىا أن نصىىىد  بالح ي ىىىة 

كاملىىىىةف  تتلعىىىىثم حىىىىروف كلماتهىىىىا بىىىىين شىىىىفتينا  

تىىىىىأبل إخبارنىىىىىا  أح ي ىىىىىي مىىىىىا نحيىىىىىاِ أم مجىىىىىرد 

َهىىىىات  مىىىىن ن سىىىىأ خيالنىىىىا ومىىىىا حلمنىىىىا بىىىىع بعىىىىد تُّرَّ

سىىىنوات  َعجىىىىاف صىىىىار أثىىىًرا بعىىىىد عىىىىين   يُغادرنىىىىا 

 بير آسف.

     

 قال آسفًا:
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أسىىىىىىتا ة مىىىىىىىريم  أود ُمحادثتىىىىىىىك اليىىىىىىىوم  -        

كىىىىوني أخ  لىىىىَك ولىىىىيس ك بيىىىىب  مىىىىا أود قولىىىىع أن 

ف لكىىىن   بُىىىد مىىىن مواجهتىىىع  هىىى ا األمىىىر َجىىىُد قىىىاس 

 بشكل حازم...

تسىىىتمد قوتهىىىا منىىىع  تشىىىبثت بصىىىغيرها وكأنمىىىا    

قَبَّلتىىىع  ىىىي مفىىىرق رأسىىىع ثىىىم عىىىادت تت لىىىم إليىىىع 

نعكىىىاس وجههىىىا بعينيىىىع الزرقىىىاوين لشىىىدة التىىىرد 

صىىىىىفا ها. هاد ىىىىىة هىىىىىي  صىىىىىامتةً كحجىىىىىر أصىىىىىم  

تتلعىىىىىثم حىىىىىروف كلماتهىىىىىا بىىىىىين شىىىىىفتيها بينمىىىىىا 

 يست رد حديثع ب لب منف ر: 

كىىىىريم  ُمصىىىىاب بـــىىىىـ )لوكيميىىىىا(  سىىىىر ان  -      

 .الدم

مىىىىىىن أنهىىىىىىا سىىىىىىتنهار أو سىىىىىىتبكي لهىىىىىىول مىىىىىىا    

سىىمعتعف لكىىن شىىي ًا مىىن هىى ا لىىم يكىىن    ىى  اكتفىىت 

 بكلمات أصابتع بالصمت: 
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ومتىىىىل سىىىىنبدأ العىىىىالج  أرجىىىىو أ  يكىىىىون  -       

 اليوم.

 !أأنَت بخير سيدتي  -       

إ  أنهىىىىا وبىىىىربم عىىىىدم انتباههىىىىا أومىىىىأت برأسىىىىها 

شىىاردةً أجىىل ثىىم خرجىىت حاملىىة صىىغيرها الىى ي قىىد 

اسىىىىتي م للتىىىىو مىىىىن نومىىىىعف لتُ بيَلىىىىع بىىىىين عينيىىىىع 

 هامسة إليع:  

هيىىىىىا بنىىىىىا حبيبىىىىىي  سىىىىىيكون كىىىىىل شىىىىىيء  -       

 بخير.
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 )الفصل السادس(

 َرحيُل نبم

عىىىىاد باسىىىىل لمدرسىىىىتع صر ىىىىاء والديىىىىع  جاهىىىىد   

مىىىىىلء ر تيىىىىىع والسىىىىىير بَُخ ىىىىىل واث ىىىىىة ليتىىىىىنفس 

 متماهًرا بأن كل شيء عاد بخير.

م ىىىىىل يومىىىىىع األول ث ىىىىىياًل ب ىىىىىدر مىىىىىا تحملىىىىىع    

مدرسىىىىتع مىىىىن  كريىىىىات كانىىىىت بىىىىاألمس ال ريىىىىب 

سىىىىعيدة   مىىىىن الوهلىىىىة األولىىىىل لتخ يىىىىع البوابىىىىة 

 بىىىىع الحديديىىىىة لمدرسىىىىتع باتىىىىت العيىىىىون ُمعل ىىىىةً 

تهىىىىىامس األقىىىىىران وبيىىىىىرهم مىىىىىن خلفىىىىىع وأمىىىىىام 

 ع:  نامري

 !ل د عاد -        
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مىىىن عبثًىىىا أنهىىىم سيسىىىعدون بعودتىىىع  مىىىا وجىىىد     

بيىىىر النفىىىور والهجىىىر عىىىدا اثنىىىين أو ثىىىالث   ىىى  

أقبلىىىوا إليىىىع  ىىىرحين بعودتىىىع  عىىىان وِ  ىىىي شىىىوق   

مسىىىىرورين بوجىىىىودِ بيىىىىنهم ربىىىىم مىىىىا أصىىىىابع إ  

 قال أحدهم: 

 اشت نا إليَك كثيًرا. -        

 وقال الثاني:  

 د ح أنَك بخير.نحم -        

بينمىىىىا َربَىىىىَت الثالىىىىث علىىىىل كتفىىىىع واكتفىىىىل بعناقىىىىع 

 مرة ثانية هامًسا بأُ نع: 

 أهاًل بَك... -        

تين بالىىىىدمم  يُجاهىىىىد ق ت لىىىىم إلىىىىيهم بعينىىىىين ُمغىىىىر

آ مىىىىع كىىىىي   تنجىىىىرف عبراتىىىىع كالسىىىىيل  حىىىىاول 
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عبثًىىىا رسىىىم ابتسىىىامة زا فىىىة علىىىل وجنتيىىىع  ُمىىىدَّعيًا 

 قلبع.السرور ربم انف ار 

 ىىي  ىىابور الصىىبا  وقىىف شىىارًدا وكأنمىىا لىىيس    

بعىىىىىالمهم يَىىىىىنعُم بىىىىىالنبم  حتىىىىىل عنىىىىىدما نهىىىىىرِ 

المعُلىىىىم ليُىىىىردد تحيىىىىة العلىىىىم ت لىىىىم لأل ىىىى  حيىىىىث 

يُر ىىىىرف عاليًىىىىا وقىىىىد  حىىىىت علىىىىل وجهىىىىع بَسىىىىمةً 

خجولىىىىىة ربىىىىىم الُحىىىىىزن الىىىىىد ين بُم لتيىىىىىع إ  رأد 

صىىدي ع ملتحفًىىىا علمهىىىم باسىىم الثغىىىر  مشىىىيًرا إليىىىع 

يبتسىىىىىم وا ىىىىىعًا تلىىىىىك اصشىىىىىارة علىىىىىل  بيىىىىىدِ كىىىىىي

وجنتيىىىع  هكىىى ا ُخيَّىىىل إليىىىع  لتنهىىىال دموعىىىىع دون 

ىىىن بىىىاتوا يت لعىىىون إليىىىع بعيىىىون  خجىىىلرادع أو  َممَّ

 ها الحزن.مأل

 

داخىىىىل َصىىىىفع  جلىىىىس بم عىىىىدِ وحيىىىىًدا بعىىىىدما     

كانىىىىىا يتشىىىىىاركان كىىىىىل شىىىىىيء  ان  ىىىىىت الحصىىىىىة 
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األولىىىىل  الثانيىىىىة  الثالثىىىىة  يكىىىىاد ينتصىىىىف النهىىىىار 

هىىىو صىىىامٌت  سىىىاكٌن  لىىىم ينتبىىىع ولىىىو وهىىىو كمىىىا 

لحىىىرف  واحىىىد  ممىىىا قيىىىل اليىىىوم  كىىىان بىىىين الفينىىىة 

واألخىىىىرد يت لىىىىم جانبىىىىع األيسىىىىر  علىىىىل م عىىىىدِ 

الخىىىاوي لعلىىىع يلمىىى   يفىىىع ليشىىىعر بالىىىدفءف لكنىىىع 

و ىىىىي كىىىىل مىىىىرة  يفعىىىىل  لىىىىك يجىىىىدِ خاويًىىىىا  بىىىىارًدا 

 دون نبم.

  

والحىىىال كمىىىا  سىىىبوعأيىىىومين  ثىىىالث  ان  ىىىل     

 فىىي كىىل يىىوم يفشىىل  بىىالخيرفوحي هىىو    جديىىد يُىى

عىىىن اليىىىوم الىىى ي قبلىىىع بىىىربم مىىىا أُتىىىي  لىىىع مىىىن 

 ىىىىالُحزن يسىىىىتو ن  والبيىىىىتفتيسىىىىيرات بمدرسىىىىتع 

ف ليغىىىدو ُمتجىىىرًدا مىىىن كىىىل شىىىيء  لىىىم  قلبىىىع الغَىىىمَّ

عىىىاء الحيىىىاة وقىىىد رحىىىل ر يىىى   يَعُىىىد لىىىع رببىىىة باديَ

الىىدرب  َمىىن أخبىىرِ دوًمىىا أنىىع لىىن يتىىرك يىىدِ   لىىن 
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 لىىىىك نَكىىىىَث وعىىىىودِ يدعىىىىع يسىىىى   قىىىى ف وربىىىىم 

 تلك...

 ات مسىىىىىىاء  أصىىىىىىابتع ُحمىىىىىىل شىىىىىىديدة جعلتىىىىىىع   

ع ىىىاقيرِ  ولىىىم تُبىىىدَ  عديىىىدة حبىىىيس  راشىىىع أياًمىىىا 

ال بيىىىىة جىىىىدود  ىىىىي َشىىىىفا ع  عجىىىىز والىىىىداِ عىىىىن 

مواسىىىاتع أو التخفيىىىف عنىىىع ربىىىم مىىىا بىىى  ِ مىىىن 

جهىىىىىد  ليسىىىىىتكين قلبىىىىىع وتنىىىىىدثر آ مىىىىىع  قالهىىىىىا 

 ال بيب َصراحة: 

بًا بمىىىىرم  ع ىىىىوي  ابنكمىىىىا لىىىىيس ُمصىىىىا -       

إنمىىا هنىىاك مىىا يمزقىىع ويعجىىز عىىن تجىىاوزِ مهمىىا 

 ب لتما من جهد.

نىىىىىامًرا  ُمشىىىىىيًرا بيىىىىىدِ مو ىىىىىم قلبىىىىىع  ليسىىىىىت رد

 إليهما: 
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  تُربمىىىىاِ علىىىىل  عىىىىل مىىىىا يكىىىىرِ   هىىىى ا  -       

ولىىىن يكىىىون تصىىىر ًا رشىىىيًدا إن  يؤ يىىىع أشىىىد مىىىا 

  . علتما

سىىىا ر باسىىىل ر  ىىىة والديىىىع ليسىىىكندرية  للبعىىىد    

تلىىىىك ال غو ىىىىات و كىىىىراِ الباقيىىىىة بب ا ىىىىع عىىىىن 

 ب ات األرم  قال ال بيب: 

 .يحتاج للنسيان -     

 كانىىىىىت خ تهمىىىىىا السىىىىىفر  منًىىىىىا منهمىىىىىا أنهمىىىىىا 

سىىىىينجحان بىىىى لك  لتنىىىىدثر  كريىىىىات  َجىىىىُد مؤلمىىىىة  

كانىىىت بىىىاألمس  بسىىىمات لتحىىىل محلهىىىا  ىىىحكات  

 ا.ال ريب تمأل حياتع  وً  وعر ً 

عىىىىىىاجًزا عىىىىىىن ان  ىىىىىىت األيىىىىىىام دون نتيجىىىىىىة     

البىىىىو  بمكنىىىىون قلبىىىىع  الصىىىىمت أ ىىىىحل ر يىىىى   

بىىىىات يَلفُىىىىع دون َهىىىىَواَدة  لتتهىىىىاود أنفاسىىىىع  تىىىىود 
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مىىىن  بُىىىًدا لىىىم يجىىىدا  بىىىالر مفقتلىىىع و  رببىىىة لىىىع 

 .العودة بع للبيت

)...( 

لىىىم يعىىىد ياسىىىين للبيىىىت منىىى  أن أخبرتىىىع بمىىىرم    

بىىىدا م ىىى ربًا   الىىىدمفابنهمىىىا وإصىىىابتع بسىىىر ان 

ع  حاولىىىىت مواسىىىىاتع  لىىىىم حزينًىىىىا  عىىىىابس الوجىىىى

 يت بل كلماتها ود عها با بًا  صا ًحا: 

 أخبرتَك أنع سيعود. -       

ياسىىىىىىين  أرجىىىىىىوك.. هىىىىىى ا لىىىىىىيس وقتًىىىىىىا  -       

للتىىىى مر  ثىىىىم مىىىىا بيىىىىدنا حيلىىىىة   لنتحلىىىىل بالصىىىىبر 

 ليمر بسالم.

 ليُجيبها ب ات النبرة:

عىىىىن أي صىىىىىبر تتحىىىىىدثين  آِ  أخبرينىىىىىي   -       

 !لي بالبدء من جديد كيف كيف لي بفعل  لك 
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حاولىىىت  قبىىىلفثىىىم انفجىىىر باكيًىىىا كمىىىا لىىىم يبكىىىي مىىىن 

مواسىىاتع  اقتربىىت منىىع تربىىت علىىل كتفىىع  تُجفىىف 

 عبراتع  تُخبرِ بخير  قادم: 

سىىىىىىيكون بخيىىىىىىر  سىىىىىىنتجاوز هىىىىىى ا أيً ىىىىىىا   -    

 أُعدك ب لك.

مىىىىر بعينيهىىىىا با ىىىىبًا و  يىىىىزال ا لينيىىىىديه أبعىىىىد 

 ممسًكا يدها ب وة   لي ول بير ناسيًا:  

    يكفيني ما حدث. -    

 !ما ا تعني  -    

  ترقرقىىىىت الىىىىدموع بم لتيهىىىىا  يمىىىىا تىىىىراِ راحىىىىالً   

بصىىىىىغيرِ الىىىىى ي مىىىىىا كىىىىىاد يخ ىىىىىو  عىىىىىابفبيىىىىىر 

خ واتىىىع األولىىىل بالحيىىىاة إ  وتوقىىىف كىىىل شىىىيء  

صىىىىىار حبىىىىىيس  ََراَشىىىىىع والبيىىىىىت   رو ىىىىىتع مىىىىىا 

عىىىادت مىىىن أولوياتىىىع بهكىىى ا مىىىرف  بىىىات األمىىىر 
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 ل مىىىع تعصىىىف بىىىع ألقصىىىل حىىىد  فشىىىبع مسىىىتحيالً 

ليخ ىىىم لجلسىىىات عىىىالج كيمىىىاوي مىىىا يزيىىىد عىىىن 

إسىىىىىىىبوعين متتىىىىىىىاليينف ليتهىىىىىىىاود كىىىىىىىل شىىىىىىىيء 

رِ الحريىىىري التىىىي تسىىىاق ت بىىىين كُخصىىىالت شىىىع

راحتيىىىىىىة ك  ىىىىىىرات الم ىىىىىىر ُمودعىىىىىىة  ىىىىىىحكات 

 عينيع. 

يىى ن ألًمىىىا  ُحزنًىىىا   فسىىاءت حالتىىىع  بكىىل بَُحرقىىىة   

ا ت ىىىىىاًدا  شىىىىىوقًا و  يُمكنهىىىىىا مواسىىىىىاتع أو رسىىىىىم 

بسىىىىمة علىىىىل شىىىىفتيع  ا ت ىىىىاًدا ليىىىىد  حانيىىىىةً ليسىىىىت 

بيىىىدهاف تَربَىىىُت علىىىي كتفىىىع  اشىىىتياقًا ل لىىىب  نىىىابم  

  َعلَّىىىع يمحىىىو صىىى يعًا يختىىىرق أوصىىىالع  يمىىىدِ د  ًىىىا

يُميىىىت قلبًىىىا تهىىىاوت د اعاتىىىع  يمىىىا لىىىم يىىىزل بعيىىىًدا 

 عنع. 

 هبىىىىىت إليىىىىىع بَُخ ىىىىىل و يىىىىىدة  ُمربمىىىىىةٌ هىىىىىي    

وكأنمىىىا بىىىدت ُمكبلىىىة باألصىىىفادف  أمىىىام هىىى ا و اك 
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وعواصىىىىىف  كريىىىىىات لىىىىىم تىىىىىزل تُىىىىىداعب بريىىىىى  

بيىىر آبًهىىا ممىىا هىىو  راحىىلعينيهىىا وخف ىىان نىىبم 

ي هىىىىا نحىىىىو مكتبىىىىع بينمىىىىا آت  هىىىىا هىىىىي تشىىىى   ر

يُهرولىىىون مىىىن هىىى ا  بأعمىىىالهم الجميىىىم منهمكىىىون 

المكتىىىىىب إلىىىىىل  اك  ُكىىىىىىٌل مىىىىىنهم يسىىىىىعل جاهىىىىىىًدا 

لتح يىىى  مىىىا يربىىىىو إليىىىع  يمىىىا عىىىىداِ  كىىىان قابعًىىىىا 

خلىىىىىف مكتبىىىىىع   يبىىىىى ل ُجهىىىىىًدا سىىىىىود نمراتىىىىىىع 

خ ىىىىت إليىىىىع بَُخ ىىىىل  شىىىىيء الحىىىىا رة نحىىىىو الىىىىال 

ع َصىىىب عينيىىىع تترقبىىىع َعلَّىىىثابتىىىة إلىىىل أن صىىىارت نُ 

ينتبىىىع مىىىن شىىىرودِ وينمىىىر إليهىىىا  يُبادلهىىىا بسىىىمةً 

عىىىىابرةً  نف ىىىىار قلىىىىب  يتىىىىداعل بىىىىأنين الىىىى كريات  

إجابىىىىىة بب ا هىىىىىا بهىىىىى ا المكىىىىىان  عنىىىىىدما لىىىىىم تلىىىىى َ 

ا لديها من كلمات:  أ صحت َعمَّ

ياسىىىىىىىين  علينىىىىىىىا التحىىىىىىىدث    يمكنىىىىىىىك  -        

 لَك......  تجاهلنا هك ا وكأننا لم نعنَ 
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بمجىىىىرد عودتىىىىع لحا ىىىىرِ    رصىىىىة  مىىىىا أمهلهىىىىا 

ًعىىىا مىىىا كىىىان مىىىن ُسىىىبات حتىىىل  الىىى ي يخشىىىاِ موديَ

بىىىادر م ىىىر عملىىىع  ىىىي الحىىىال  تارًكىىىا إياهىىىا وسىىى  

نمىىىىىرات زمىىىىىالءِ ابسىىىىىفة لحالتهىىىىىا التىىىىىي بَىىىىىدت 

ومىىىىن يومهىىىىا أقسىىىىمت أنهىىىىا لىىىىن تعىىىىود   عليهىىىىا 

 ستم ي وحدها بالحياة.

 

عىىىىىادت بحىىىىى رف  بعىىىىىد ان  اعهىىىىىا صسىىىىىبوعين    

لهىىىىا مكىىىىان بيىىىىنهم    كىىىىاملين توقعىىىىت أ  يكىىىىون 

شىىىىك لىىىىديها أنهىىىىا قىىىىد  ُصىىىىلت منىىىى  زمىىىىن  أرادت 

 بالىىىى هاب التأكىىىد بنفسىىىهاف لىىىى ا لىىىم تتىىىىردد لحمىىىة 

رأتهىىىم يت لعىىىون إليهىىىا ب لىىى  مىىىا إن و ىىىأت م ىىىر 

الشىىىىىركة ب ىىىىىدميها  شىىىىىعرت بىىىىىأعينهم تاُلح هىىىىىا 

نحىىىو مكتبهىىىا الىىى ي  الُخ ىىىل حثىىىت  ترجلىىىتفأينمىىىا 
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كىىىانف لتُفاجىىىأ بــىىىـ نجىىىاة تسىىىت بلها  رحىىىة  تُعان هىىىا 

  احكة لت ول بير ُمصدقة: 

 !مىىىريم  أيىىىىن اختفيىىىىت الفتىىىىرة الما ىىىىية  -        

 اتصلت بَك كثيًراف لكن دون  ا دة. 

 آسفة  لم أقصد... -      

 بعودتىىىىك  علىىىىل أيي حىىىىال   بىىىىأس.. أهىىىىالً  -      

 اشت ُت إليَك كثيًرا...

 .لكوأنا ك  -      

 إجلسي   لديَّ الكثير ألخبرك بع. -      

اتخىى ت مجلسىىىها بىىى لك الكرسىىىي عىىىن يمينهىىىا  يمىىىا 

 بمىىىىىا متسىىىىىا لة تت لىىىىىم إليهىىىىىا دهشىىىىىةً  حىىىىىا رةً  

سىىىتُخبرها  ب ىىىرار  صىىىلها  أم بشىىىيء آخىىىر يفىىىوق 

احتمالهىىىىا  جلسىىىىت نجىىىىاة علىىىىل ُكرسىىىىي بم ابلهىىىىا 

 تست رد حديثها:  
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 لن تُصدقي ما حدث. -       

العامىىىل  رأت مىىىا تتل ىىىل صىىىدمتها األولىىىللكىىىنف وقبل

ا  يىىىىدعوها  ىىىىي الحىىىىال  المىىىىدير قىىىىد جىىىىاء مسىىىىرعً 

أومىىىىأت برأسىىىىها أن أجىىىىل  يمىىىىا  ح ىىىىورهافيىىىىود 

تىىىىىنهم ُمربمىىىىىةف   منىىىىىا   األمىىىىىر   يحتمىىىىىل 

لــىىىـ نجىىىاة    ت لعىىىتالمىىىزا  و  بُىىىد مىىىن المواجهىىىة

 قل ة  يما ت ول آسفع: 

لنىىىىرد مىىىىا سيُفصىىىى  عنىىىىع األسىىىىتا  كمىىىىال   -      

 جو أ  يكون با بًا.أر

  عليىىىىَك حبيبتىىىىي    ىىىىد رحىىىىل. د/ حسىىىىين  -      

 .َمن  لب رؤيتك

   الت بير ُمدركة: 

 !كيف  ومتل كان  لك  !ما ا  -      



 

 114 

ههههركدرح ًاقيهههعي اويدههه ي ي هههع   ً ت    هههر  -       

   تجر  كثر 

 

بَُخ ىىىىل متىىىىرددة سىىىىارت نحىىىىو مكتبىىىىع   رقىىىىت    

سىىىمعت صىىىوتع البىىىاب ثىىىالث ووقفىىىت تنتمىىىر حتىىىل 

يىىىىدعو ال ىىىىارق للىىىىدخول   فعلىىىىت علىىىىل م ىىىىم  

رأتىىىىع جالًسىىىىا خلىىىىف مكتبىىىىع يُمعىىىىن النمىىىىر بملىىىىف 

أمامىىىع يعتلىىىي وجهىىىع ال ىىىي  واأللىىىم   الىىىت وقىىىد 

 َجفَّ َحل  ُها:

 صبا  الخير سيدي  أ لبت رؤيتي   -    

   ال بير نامًرا إليها: 

 أجل  اقتربي   هيا اجلسي. -    

الىىى ي أمامىىىع  حىىىا رة مشىىىيًرا بيىىىدِ نحىىىو الُكرسىىىي 

تُريىىىىد اخبىىىىارِف لكىىىىن تعجىىىىز عىىىىن البىىىىو    هىىىىي 
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ىىىت بىىى لك   تتلعىىىثم كلماتهىىىا بىىىين شىىىفتيها كلمىىىا همَّ

  ت لم إليها با بًا:

 !َلىىىَم ت فىىىين هكىىى ا !مىىىريم  مىىىا ا أصىىىابك  -       

 هيا اجلسي...

أنىىىىىىىىىا ح ًىىىىىىىىىا آسىىىىىىىىىفع  لتغيبىىىىىىىىىي عىىىىىىىىىن  -       

 العمـــــــ......... 

  صا  با بًا: 

ىىىي عىىىن  لىىىك واجلسىىىي  لنىىىرد  -        مىىىريم  ُكفيَ

 كيف سنتصرف  ي ُمصيبتُنا ه ِ.

 اقتربىىىىىىت ُمسىىىىىىرعة    تفهىىىىىىم عىىىىىىن أي شىىىىىىيء 

تناولىىىت الملىىىف مىىىن أمامىىىع تُمعىىىن النمىىىر  !يتحىىىدث

بىىىىع  تُ لىىىىب أوراقىىىىع  دقىىىىا   م ىىىىت ومىىىىا تىىىىزال 

  تبحىىىىث بىىىىين ثنايىىىىاِ إلىىىىل أن اسىىىىتوقفها عىىىىدد مىىىىا

  ت لعت إليع دهشة لت ول بير ُمصدقة:
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 !كيف ه ا  َمن  عل  لك  -      

أتىىىىى كرين  لىىىىىك الملىىىىىف الىىىىى ي أح ىىىىىرتيع  -      

َ وقىىىىىىد بَ  ب كمىىىىىىال  بشىىىىىدة لفعلىىىىىىك دون َ ىىىىىإلىىىىىيي

إخبىىىىارِ  هىىىىو  اتىىىىعف لكىىىىن هىىىى ِ هىىىىي المعلومىىىىات 

 .الح ي ية وليس ما حواِ ابخر

جلسىىىىىىىت  ىىىىىىىي  هىىىىىىىول   يتملكهىىىىىىىا الصىىىىىىىمت     

كيىىىف لىىىع أن  دمعًىىىافبا ىىىبةً  تكىىىاد عيناهىىىا تىىى رف 

ربَّ عملىىىىع  َمىىىىن كىىىىان دوًمىىىىا عونًىىىىا لىىىىع يسىىىىرق 

 بكثير من أزماتع: 

ومىىىىا ا سىىىىنفعل سىىىىيدي  كيىىىىف سىىىىنتجاوز  -       

  لك  واألستا  كمال  ما ا بشأنع 

إنىىىىىىع قيىىىىىىد التح ي ىىىىىىات ابن  مىىىىىىا بيىىىىىىدنا  -       

حيلىىىىىة.. سىىىىىننتمر مىىىىىا سىىىىىتنتأ عنىىىىىع تح ي ىىىىىات 

 النيابة.       
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 مىىىا  ربهىىىا قىىىد رحىىىل  بىىىدا  ىىىعيفًا حينهىىىا  أجىىىل   

لعجىىزِ عىىن مواسىىاتها ومىىد يىىُد العىىون لصىىغيرهما 

لىىىىىيس بم ىىىىىدورِ أن يُعىىىىىاد هىىىىى ا أمىىىىىام   عىىىىىلفقىىىىىد 

َعينيىىىع  لىىىيس قويًىىىا كمىىىا يمنىىىون  لي ىىىف شىىىامًخا  

  يسىىىىىىت يم  لحىىىىىىالهمفآسىىىىىىٌف لحالىىىىىىع  لحالهىىىىىىا  

 مداواة آ مع  الُجر  با ر.

ويرحىىىىُل الراحلىىىىونف  الهمىىىىوم عنىىىىدما تأسىىىىرنا    

ون  حينمىىا يلىىو  ليب ىىل َمىىن ب ىىل  ىىي جحىىيم السىىك

المىىىدا م إلىىىل سىىىراديب الشىىىجن و كريىىىات  لىىىم تىىىزل 

 حا رةً ربم اندثار الزمن.

عنىىىدما يشىىىيب الوليىىىد ويُبصىىىر َمىىىن َسىىىكَّن  ربىىىم    

بىىىدا منىىىدثًرا  نىىىبمانىىىزود وتهالىىىك  قلىىىبخف ىىىان 

 أما من سبيل  َلنَعُد.  َعبثًا يَصيُ   لفعلهم 
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عىىىاد لمنزلىىىع ال ىىىديم يَُجىىىر خيباتىىىع وكثيىىىر مىىىن    

وإن ان  ىىىت سىىىنوات مىىىن عبثًىىىا انىىىدثارهاف  دم النىىى

 ها هي تعود َجليَّةًف لتُبابتع ب رباتها ُجملةً.

علىىىىىىىىل مىىىىىىىىدار أيامىىىىىىىىع المتشىىىىىىىىابهة تمىىىىىىىىاهر    

  شىىىىيء يشىىىىغل  بخيىىىر بالالمبىىىا ة أمىىىىامهم  أنىىىىع 

 ىىىىن  عىىىىل تبالىىىىع  حياتىىىىع تسىىىىير َو ىىىى  مخ  ىىىىع  أ

وإن مىىىات َكمىىىًدا لىىىن   َصىىىدقواف لىىىك عىىىن جىىىدارة 

 يعود ُمجدًدا.

واصىىىىىل الليىىىىىل بالنهىىىىىار  عمىىىىىل جاهىىىىىًدا  لَعَلَّىىىىىع    

ليلىىىىىع    ف  كىىىىىوابيسيتناسىىىىىل مىىىىىا عىىىىىاد يُ ىىىىىاردِ

 ف ومىىىىىىنرؤد عديىىىىىىدة أصىىىىىىابتع بىىىىىىالهلم تن  ىىىىىىم 

 حينها ما عاد شي ًا كما كان م ل ًا.
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 )الفصل السابم(

 مو ني

 َرَسَب...

إخفىىىاق تلىىىو آخىىىر  للعىىىام الثىىىاني علىىىل التىىىوالي     

ربًىىىا  يعىىود خا بًىىىا  الر ىىىاق مىىىن حولىىىع يت ىىىا زون  َ 

ي ىىىىىىىىىحكون ويمرحىىىىىىىىىون  يُهن ىىىىىىىىىون أنفسىىىىىىىىىهم 

وزمال هىىىىىم بنجىىىىىا   بىىىىىات بيميىىىىىنهم  يمىىىىىا باسىىىىىل 

يُحىىىىىدق بنتيجتىىىىىع عىىىىىابس الوجىىىىىع  حزينًىىىىىا  بيىىىىىر 

ُمصىىىدق  كيىىىف هىىى ا وقىىىد بىىى ل كىىىل ُجهىىىدِ  ىىىوال 

ال  مىىىىىا وجىىىىىد بيىىىىىر العىىىىىام لينىىىىىال الىىىىىدرجات العُىىىىى

الرسىىىوب ُمجىىىدًدا  إحسىىىاس م يىىىت يد عىىىع للبكىىىاء 

  ي حسرة ف وربم  لك ما  عل.

ترجىىىل بىىىين زمىىىالءِ م ىىىأ ف الىىىرأس  خجىىىىاًل     

بىىىرات  ىىىي ُم لتيىىىع تُوشىىىك أن تنهمىىىرف تتىىىراق  العَ 

خىىىرج مىىىن مدرسىىىتع دون  بنمىىىرهم ليبىىىدو  ىىىعيفًا 
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َوجهىىىة  ال رقىىىات  ىىىي ة ربىىىم اتسىىىاعها  يكىىىاد   

وجىىىوِ المىىىارة حولىىىع تتالشىىىل شىىىي ًا يىىىرد أمامىىىع  

بمىىىىىا ا سىىىىىيُخبر  :مىىىىا يشىىىىىغل بالىىىىع   وكىىىىىل شىىىىي ا

هىىىل سىىىيث ون بىىىع وقىىىد  شىىىل  اسىىىتفاق  !والديىىىع 

مىىىىىن شىىىىىرودِ ليفاجىىىىىأ ب اتىىىىىع واقفًىىىىىا أمىىىىىام قبىىىىىر 

صىىىدي ع  لعلىىىع يجىىىد  ىىىي ر  تىىىع مىىىا يَر ُىىى  ب لبىىىع 

 الُمث ل باأللم.

 

ان  ىىىىىل النهىىىىىار ب ولىىىىىع دون انتباهىىىىىع   فىىىىىي    

هىىىا  يشىىىعر ءان يُعيىىىد للىىىنفس بهاب ىىىاءِ بهىىى ا المكىىى

بىىىىىىىى لك   صىىىىىىىىدي ع الغا ىىىىىىىىب مىىىىىىىىا زال حا ىىىىىىىىًرا 

رحىىىىىل جسىىىىىدِ  روحىىىىىع   يفىىىىىع     وإنبوجدانىىىىىع

همسىىىاتع   ىىىحكاتع باقيىىىة  تلحىىى  بىىىع أينمىىىا َحىىىلَّ 

همىىىىس إليىىىىع وعلىىىىل يعلىىىىل قبىىىىرِ  ف مىىىىالو هىىىىب

 وجنتيع بسمة مترددة: 
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صىىىىىىدي ي  وإن َصىىىىىىرت تحىىىىىىت الثىىىىىىرد  -         

  أنَت  ي قلبي  ستب ل أسير.

 

دقىىىت السىىىاعة لتُعلنهىىىا تمىىىام السىىىابعة لىىىياًل ولىىىم    

يَعُىىىىد  والدتىىىىع قل ىىىىة  م ىىىى ربةً  حزينىىىىة لتىىىىأخرِ  

 يىىىب لهىىىا مجلىىىس وصىىىغيرها مف ىىىود للحمتهىىىا   يَ 

هىىىىى ِ  دمىىىىىوع عينيهىىىىىا أبىىىىىت السىىىىىكون بم لتيهىىىىىا 

علىىىىل الب ىىىىاء  انىىىىد عت مسىىىىرعة  ُمربمىىىىة هىىىىي 

بمنزلهىىىا لُربمىىىا يعىىىود و  يجىىىدهما  هكىىى ا أخبرهىىىا 

زوجهىىىىا الىىىى ي خىىىىرج للبحىىىىث عنىىىىع منىىىى  الثانيىىىىة 

مهىىىىىىًرا وإلىىىىىىل ابن لىىىىىىم يعُىىىىىىد أو يُهاتفهىىىىىىاف كىىىىىىي 

 يُ م نها ويُثلأ صدرها.

 

سىىىىىىاعات  مىىىىىىن البحىىىىىىث الُم ىىىىىىني دون بريىىىىىى     

أمىىىل  را  ىىىع خاللهىىىا والىىىد نبيىىىل واألسىىىتا  صىىىادق  
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وبحثىىىىىىوا  يىىىىىىع راجىىىىىىين لىىىىىىم يتركىىىىىىوا مو  ًىىىىىىا إ  

 سىىىىالًمافدِ إلىىىىيهم رُ أن يَىىىى -عىىىىز وجىىىىل  -المىىىىولل 

مح ىىىىتهم األخيىىىىرة   بُىىىىد منهىىىىا إ  أن والىىىىدِ لىىىىم 

يسىىت م  مىىا كىىان ليُصىىدق أنىىع قىىد يمىىر ولىىو ُصىىد ة 

  ىىىد كىىىانوا حينهىىىا أمىىىام مركىىىز الشىىىر ة  هنىىىافمىىىن 

التىىىىابعين لىىىىع يتجىىىىا بون أ ىىىىراف الحىىىىديث  يمىىىىا 

هىىىىىم يجدونىىىىىع يُحىىىىىاو ن إقناعىىىىىع بمرا  تهمىىىىىا  علَّ 

بىىىىىين جنبىىىىىات هىىىىى ا المبنىىىىىل الماثىىىىىل أمىىىىىامهم ألي 

سىىىبب كىىىان  لىىىم يكىىىن اعت ىىىادهم مىىىن  ىىىرا   فىىىي 

الفتىىىىرة األخيىىىىرة أثىىىىار الكثيىىىىر مىىىىن ال القىىىىل التىىىىي 

اسىىىىتوجبت ب ىىىىاءِ خلىىىىف ال  ىىىىبان لسىىىىاعات  إ  

  :أنهما عندما لم يجدا بير اصعرام

بني تمىىىىىام اوعىىىىىدني أ  يفعىىىىىل  أثىىىىى  بىىىىى -          

  لني.الث ة  لن يخ
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حتىىىل عىىىادا بر  تىىىع للبحىىىث بمكىىىان آخىىىر يىىىرا  هم 

وتىىىىىارة أخىىىىىرد يتحىىىىىدثون دون  تىىىىىارة الصىىىىىمت 

ملىىىل  كىىىادوا ي تربىىىون مىىىن نهايىىىة الشىىىارع حينمىىىا 

 قال والد نبيل آسفًا: 

 لو نبيل  بينناف لَعََلم مكانع  ي الحال.   -        

واصىىىىىىىال سىىىىىىىيرهما بيىىىىىىىر منتبهىىىىىىىين لعىىىىىىىدوِ    

مىىىىا  عىىىىل إ  حينمىىىىا لىىىىم يُىىىىدركا  ابخىىىىر با تجىىىىاِ 

 حمىىىا صىىىمتع الىىى ي  ىىىالف  ت لعىىىا إليىىىع معت ىىىدين 

أنىىىىع مىىىىا زال يسىىىىير بيىىىىنهم  لمحىىىىاِ يعىىىىدو دونهىىىىم 

 ىىىا بىىىع  حىىىاو  مجاراتىىىع بيىىىر مىىىدركين سىىىبب حَ  لَ 

 ََهىىَم والىىدِ أخيىىًرا أنىىع َمىىن كىىان يلجىىأ إليىىع  !مىىا  عىىل

ن إكر كىىىل شىىىيء مىىىا عنىىىد أول ع بىىىة تواجهىىىع  تىىى َّ 

حالىىع وبشىىدة بينمىىا قىىال والىىد نبيىىل كلمتىىع  عاتىىب 

يعىىىدو لمكىىىان صىىىغيرِ  كىىىان عليىىىع إدراك  لىىىك منىىى  

 زمن.
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اختفىىىىىل  ىىىىىىي ثىىىىىوب المىىىىىىالم   ىىىىى لك ال ىىىىىىوء    

الخا ىىىىت المنبعىىىىث مىىىىن عىىىىامود اصنىىىىارة الم ىىىىاء 

بالشىىىىارع   يُمهىىىىر معىىىىالم ال ريىىىى  جيىىىىًدا  ت لعىىىىا 

حولهمىىىا  هىىىرو  هنىىىا وهنىىىاك دون نتيجىىىة وكأنمىىىا 

 ا.  قد ُش ت األرم نصفين ليكون بين  ياته

دقىىا   قليلىىة م ىىت عليهمىىا كالىىدهر ث يلىىةً إلىىل    

أن رأوِ يُ بىىىىل نحوهمىىىىا حىىىىاماًل باسىىىىل بىىىىين يديىىىىع 

 هىىرو  إليىىىع  ىىىي لهفىىىة لحالتىىىع التىىىي كىىىان عليهىىىا  

لىىوعي إ  أن والىىدِ بادرهمىىا ل  ىىد بىىدا لهمىىا  اقىىًدا 

 م م نًا: 

   عليكما  إنع بخير... -      

يد روحهىىىا م ىىىل بىىىع للبيىىىت لعَىىىلَّ والدتىىىع تسىىىتع   

 ىىىال شىىك لديىىىع  الىىزمن التىىي  ارقتهىىا بغيابىىىع لهىى ا 

بىىات متي نىىا  عيناهىىا أنهىىا ملىىت تبكىىي حتىىل أدمىىت 

برؤيتهمىىىىىىا وقىىىىىىد اسىىىىىىتحالتا حمىىىىىىراوين لحمىىىىىىة 
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زعىىىىة مىىىىا إن سىىىىمعت وقىىىىم هرولتهىىىىا نحوهمىىىىا جَ 

خ واتىىىىع تسىىىىت بلهماف ليتملكهىىىىا  ُعىىىىر شىىىىديد كىىىىاد 

راك  بىىىىين َحىىىىيعصىىىىف بهىىىىا لرؤيتهىىىىا لوليىىىىدها دون 

 ن زاد نحيبها حتل قال م م نا:إوما  يديع 

  ىىىىىى ف يحتىىىىىىاج  بخيىىىىىىر   بىىىىىىأس  إنىىىىىىع  -        

 للنوم.

 َبيىىىل تُ  ىىىمتع إليهىىىا بيىىىر مصىىىدقة ثىىىم شىىىرعت    

جنتيىىىع  تُمسىىىد رأسىىىع بيىىىدين تىىىرتجفين  ويديىىىع  و

بأح ىىىانها زمنًىىىا  ب ىىىي عينيىىىع لتعىىىود وتُ َبيلىىىع بىىىين 

خىىىرج دثرِ جيىىىًداف لتَ قبلمىىىا ت ىىىعع  ىىىي  راشىىىع وتُىىى

 الفؤاد بعودتع...  م م نة

ن َدلفىىىت لغر تهىىىا ورأتىىىع إإ  أنهىىىا  وج ىىىت مىىىا    

يجمىىم بعً ىىا مىىن مالبسىىع بح يبىىة سىىفرِ  قىىد بىىدا 

قل ًىىىىا  م ىىىى ربًا  اقتربىىىىت منىىىىع لعلهىىىىا تملىىىىك مىىىىن 

األمىىان مىىا تمىىدِ بىىعف لكنىىع أبىىًدا مىىا كىىان ليُنصىىت  
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بىىىىل بادرهىىىىا ب ىىىىرارِ الىىىى ي   رجعىىىىة  يىىىىع  عليىىىىع 

ًمىىىىىا  قىىىىىال بيىىىىىر المجاز ىىىىىة وإن كىىىىىان الىىىىىثمن باه

 ُمداعبًا: 

 سنغادر  ما عاد يُمكننا الب اء هنا. -     

 ولكن. -     

)...( 

لىىىىم تىىىىنم مىىىىن ليلتهىىىىا بيىىىىر سىىىىاعةف لتسىىىىتي م    

ا بمنامهىىىا  أَبَىىىت  زعىىىة بعىىىدما رأت كابوًسىىىا مزعًجىىى

نهىىىىا وملىىىىت ي مىىىىة  مىىىىا ا نصىىىىياع لوهَ عيناهىىىىا ا 

كيىىىىىىف سىىىىىىتُ نعع بالعىىىىىىدول عىىىىىىن قىىىىىىرار  !تفعىىىىىىل 

رحىىىىيلهم  عىىىىن ما ىىىىيهم وحا ىىىىرهم ومىىىىا كانىىىىا 

يأمالنىىىع معًىىىا علىىىل أر ىىىهم  تململىىىت  ىىىي  راشىىىها 

َ ىىَجرة  بينمىىا زوجهىىا يَغُىى   ىىي نىىوم  عميىى  بيىىر 

لحالهىىا  انسىىحبت مىىن جىىوارِ بهىىدوء وحىى ر   آبىىع
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لىىىى ال توقمىىىىع  تُشىىىىف  عليىىىىع بعىىىىدما  قىىىىاِ بيومىىىىع 

 خالل بحثع عن صغيرهم...

رجىىىىت مىىىىن بر تهىىىىا بأنفىىىىاس   هثىىىىة  وقلىىىىب  خ   

من ىىىىىبم  حىىىىىا رةٌ هىىىىىي  تىىىىىدعو ح أن يلهمهمىىىىىا 

الصىىىىىواب  ىىىىىي كىىىىىل أ عىىىىىالهم  ي ىىىىىي  صىىىىىدرها 

 ا   ما ا هي صانعة برحيل بات ُمحتمً 

تجولىىىىت بأنحىىىىاء منىىىىزلهم تتحسىىىىس كىىىىل شىىىىبر     

منىىىىع باكيىىىىة  كأنمىىىىا تسىىىىتمد قوتهىىىىا مىىىىن جدرانىىىىع 

ف الصىىىماء بمىىىا تحفمىىىع مىىىن  كريىىىات  َجىىىُد سىىىعيدة

تلىىىك األريكىىىة قُىىىرب النا ىىى ة والتىىىي   تتسىىىم   علىىىل

سىىىود  ثنىىىين   ىىى   كانىىىا يجلسىىىان حينمىىىا أخبرهىىىا 

وبهىىىىى ِ الغر ىىىىىة مىىىىىن خلفهىىىىىا  بالعمىىىىىل بترقيتىىىىىع 

صىىىىىب عينيهىىىىىا الب عىىىىىة نُ    وبتلىىىىىكأنبأتىىىىىع بحملهىىىىىا

َخ ىىىل باسىىىل أُولىىىل خ واتىىىع بالحيىىىاة علىىىل هىىىى ِ 

السىىىىىجادة التىىىىىي نُسىىىىىجت خيو هىىىىىا بَُحىىىىىب   لىىىىىك 
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الىىى ي يُىىىزين مىىىدخل بيتهمىىىا بمىىىا  التىىىابلوِ الخشىىىبي

 شىىىىت بمىىىىاء الىىىى هب يحويىىىىع مىىىىن آيىىىىات قرآنيىىىىة نُ 

بخىىى  عربىىىي را ىىىم علىىىل خلفيىىىة سىىىوداء لتمهىىىر 

متناسىىىى ة األلىىىىوان كىىىىان أول شىىىىيء   نيىىىىةكلوحىىىىة 

 بيتهما الدا ف.  أثاثاشتروِ سويًا من 

 

نتمىىىىار ليىىىىىوم وليلىىىىةف كىىىىىي ينىىىىىال كىىىىان عليىىىىىع ا  

 ت كرتىىىىىع للسىىىىىفر بال  ىىىىىار إلىىىىىل ال ىىىىىاهرة  ألحىىىىىت

 زوجتع عليع كي يب ل  قالت  ي أسل:

عىىىادل  أرجىىىوك   تفعىىىل  يُمكننىىىا معالجىىىة  -       

 باسل سينسل. األمر 

 

مىىل يُحىىىدق بوجههىىىا الم ىىىف كالبىىىدر ليلىىىة اكتمالىىىع 

بينمىىىا يتحىىىدثان بشىىىر ة منىىىزلهم يترقبىىىون شىىىروق 
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الشىىىمس كعهىىىدهما منىىى  أن كانىىىا  فلىىىين صىىىغيرين 

 هم بىىىين ت أنهىىىا قىىىادرة علىىىل إقناعىىىع بب ىىىاوقىىىد منَّىىى

 األهل واألصدقاء بكلماتها  ما  عل.

 

تَىىى ُكر جيىىىًدا  لىىىك اليىىىوم الىىى ي رأتىىىع  يىىىع يحتىىىل    

مكانهىىىا الخىىىا  بالشىىىر ة يَرقَىىىُب شىىىروق الشىىىمس 

لت يىىىا للمىىىرة اقبلهىىىا  كانىىىا بَعُمىىىر العاشىىىرة حينمىىىا 

 منىىىى  نعومىىىىة  لوالىىىىديهمافاألولىىىىل ببيىىىىت جىىىىدهما 

أمفىىىىىارِ رحىىىىىل والىىىىىدِ لمىىىىىروف عملىىىىىع لل ىىىىىاهرة 

اقتربىىىىىت منىىىىىع عاقىىىىىدة  را  ىىىىىع وب بيعىىىىىة الحىىىىىال 

  راعيها أمام صدرها با بة  قا لة: 

 هىىىى ا مكىىىىاني  انهىىىىمفمىىىىا ا تفعىىىىل هنىىىىا   -       

 الخا .

 لي ول باسًما:  مبالي ت لم إليها بير  
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 ل د َج ُت قَبلَكَ  -      

 لمميز.ولكن ه ا مكاني ا -      

 عىىىىىاد يت لىىىىىم للشىىىىىمس وقىىىىىد أوشىىىىىكت لتتجلىىىىىل 

 أمامهما  قا اًل: 

 .  يَُهمني -      

لىىىم تُ ىىى  صىىىبًرا وبىىىدت حان ىىىة ل ولىىىع  بىىىل تىىىأزم 

جىىىىدالهما لت ىىىىف أمامىىىىع لحمىىىىة شىىىىروق الشىىىىمس 

 يمىىىا يت ىىىاير الشىىىرر مىىىن عينيهىىىا  تحجىىىب عينيىىىع 

عىىىن  لىىىك المنمىىىر البىىىديم وتلىىىك األشىىىعة ال هبيىىىة 

 لىىىىىم إليهىىىىىا با ىىىىىبًا تغمىىىىىر الكىىىىىون بنورهىىىىىاف  ت

 لفعلها وربم ه ا قال  ي هدوء بالس: 

 وإن يكن  لن أتخلل عن مكاني لَك.  -     

 مىىىىىىا كىىىىىىان منهىىىىىىا سىىىىىىود الجلىىىىىىوس بالكرسىىىىىىي 

المجىىىاور لىىىىع  صىىىىامتة  با ىىىىبة  بينمىىىىا عالمىىىىات 
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النصىىىىىىر تبىىىىىىدو جليىىىىىىةً علىىىىىىل وجهىىىىىىع بابتسىىىىىىامة 

رأتىىىع َجىىىُد عنيىىىد حينهىىىا.. واليىىىوم تحىىىاول  سىىىاحرة 

 عبثًا: 

رحىىىىل  تثىىىىم مىىىىا ا بشىىىىأن َعمَلىىىىك  أتتركىىىىع و -     

 ما ا ستعمل حينها  آِ  أخبرني... 

 ىىىىىنهم مىىىىىن مجلسىىىىىع لحمىىىىىة شىىىىىروق الشىىىىىمس 

وأشىىىىعتها ال هبيىىىىة تنثىىىىر  ىىىىياءها بىىىىين الُربىىىىوع 

تعمىىىىىد  لىىىىىك وقىىىىىف  جديىىىىىد  رحىىىىىة بمىىىىىيالد يىىىىىوم 

بوجههىىىا كحىىىا   سىىىد يُعي هىىىا عىىىن تح يىىى  هىىىد ها  

ها  ىىىي يُمعىىىن النمىىىر بعينيهىىىا السىىىوداوين باتسىىىاع

صىىىمت  صىىىارخ  ربىىىم مىىىا يجابهىىىع مىىىن عواصىىىف 

هوجىىاء تفتىىُك بىىع  تكىىاد ت تلعىىع مىىن جىى ورِ   كىىر 

َمليًىىا بإجابتىىع التىىي لىىم تتجىىاوز حىىدود شىىفتيع ولىىن 

 :اكتفل بحديث  اتع يوًما يفعل 
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لىىىن أ عىىىل  لىىىن أتركىىىع يمىىىوت كمىىىًدا وحزنًىىىا         

كىىىىل مكىىىىان يُىىىى كرِ بىىىىع    لىىىىك يُمكننىىىىي احتمىىىىال 

الشىىىىىارع  الجميىىىىىم يلومونىىىىىع  البيىىىىىت  المدرسىىىىىة 

علىىىىل شىىىىيء لىىىىم يرتكبىىىىع  يعجىىىىز عىىىىن مسىىىىامحة 

يصىىىنم  ولصىىىمتع الىىى ي  ىىىال  عىىىادت  ف  مىىىا ا اتىىىع

 متوسلة:

 أرجوك   تفعل.  -      

 أومىىىأ برأسىىىع را ً ىىىاف لتنهىىىار  ىىىي حينهىىىا باكيىىىة. 

و ىىىم رأسىىىها بىىىين راحتيىىىع يُهىىىدل مىىىن روعهىىىىا 

بعىىىدما رآهىىىا َجىىىُد م ىىى ربةًف  عينيهىىىا   تسىىىت ران 

عهما وكىىىل مىىىا  يهىىىا يرتجىىىف  أشىىىف  عليهىىىا مو ىىى

 وقال آسفًا: 

حبيبتىىىىيف لكنىىىىي   أسىىىىت يم الب ىىىىاء  آسىىىىف -      

 مكتوف اليدين  أعجز عن احتمال   دانع.
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سىىاد الصىىمت للحمىىات  ريثمىىا تسىىتعيد أنفاسىىها ثىىم 

َر  عَىىىت رأسىىىها  تُ ىىىالم عينيىىىع لَعَىىىلَّ األمىىىان يعىىىود 

 ر ي ها. 

 

جىىىىىد نفسىىىىىع اسىىىىىتي م باسىىىىىل عنىىىىىد الثامنىىىىىة لي   

بغر تىىىع وبََفَراَشىىىع  حىىىاول جاهىىىًدا تىىى كر مىىىا حىىىدث 

نصىىىىفتع  اكرتىىىىعف  كىىىىل مىىىىا أالليلىىىىة الما ىىىىية  مىىىىا 

يىىى كرِ جلوسىىىع عنىىىد قبىىىر صىىىدي ع  بكىىىاؤِ الىىى ي 

 ىىىىىال  همسىىىىىىع إليىىىىىع بكلمىىىىىىات    يعىىىىىرف كيىىىىىىف 

 كانت...

نهىىىم مىىىن  ََراَشىىىع وبُخ ىىىل متثاقلىىىع سىىىار نحىىىو   

الخىىىارج  تجىىىاوز بىىىاب بر تىىىع الىىى ي كىىىان مفتوًحىىىا 

بعىىىىم الشىىىىيء ليجىىىىد والدتىىىىع قىىىىد أعىىىىدت  عىىىىام 

اص  ىىىىار وو ىىىىعتع علىىىىل الما ىىىىدة دون أن ت ىىىىم 
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ل مىىىة بجو هىىىا  تنتمىىىر اسىىىتي امع  تىىىود مشىىىاركتع 

  ي ال عام لتسعد ب ُربع ولو دقا  : 

 

 صبا  الخير أمي. -      

صىىىىبا  الخيىىىىىر يىىىىا ولىىىىىدي  هيىىىىا.. ا هىىىىىب  -      

 وتو أف كي   تتأخر عن  لك.

موعىىىد ان القىىىع  اتخىىى  عىىىادل  السادسىىىة مسىىىاءً    

( بجىىىوار النا ىىى ة بم صىىىورة 101مجلسىىىع بم عىىىد )

الدرجىىىىة األولىىىىل بال  ىىىىار المتجىىىىع مىىىىن األقصىىىىر 

لل ىىاهرة  لعَلَّىىع يجىىد  ىىي  لىىك  رصىىة لنجاتىىع. بىىين 

الفينىىىة واألخىىىرد يرمىىى  َمىىىن بجانبىىىع بنمىىىرات َجىىىُد 

آسىىىىىفة  هىىىىى ا الشىىىىىاب العشىىىىىريني   يبىىىىىدو مىىىىىن 

َ حىىىىىال   مالبسىىىىىع ال كىىىىىاجوال مىىىىىن األقصىىىىىر بىىىىىأيي

بن ىىىال  جينىىىىز وتىىىىي شىىىيرت رمىىىىادي ُكتبىىىىت عليىىىىع 
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    شىىىىىك أنىىىىىع يجهىىىىىل ةبعىىىىىم كلمىىىىىات إنجليزيىىىىى

مغزاهىىا   لىىو َعىىَرَف مىىا ت لىىم إليهىىا بُرهىىة  شىىعرِ 

الُمصىىىفف كمىىىا لىىىو كىىىان نجًمىىىا سىىىينما يًا يثيىىىر  ىىىي 

 النفس اشم زازها. 

عىىىاد مىىىن جديىىىد يت لىىىم عبىىىر نا  تىىىع الزجاجيىىىة     

لم ال ريىىىى  قبلمىىىىا ينتابىىىىع السىىىىرور بمراقبىىىىة معىىىىا

تصىىىىير خلفىىىىع لسىىىىرعة ال  ىىىىار الىىىى ي بىىىىدا يشىىىى  

 ري ىىع شىى ًا ليصىىل  ىىي موعىىدِف ليشىىرع كىىل َمىىن 

عليىىىع بتح يىىى   اتىىىع بىىىين جنبىىىات العاصىىىمة كمىىىا 

يحلُىىىم كثيىىىرون  يىىىأملون بغىىىد  مشىىىرق تتح ىىى   يىىىع 

 األماني.
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 )الفصل الثامن(

 حتًما حياة

كعادتهىىىا  وصىىىلت مىىىريم لم ىىىر عملهىىىا تمىىىام       

العاشىىىرة  الكىىىل سىىىعيد بوجودهىىىا بيىىىنهم ربىىىم مىىىا 

أصىىىىابها   خىىىىورون بهىىىىا وبصىىىىغيرها الىىىى ي بىىىىدا 

 ومجابهتهىىا  يُحتىى د بىىع  ىىي تحمىىل الَصىىعاب مىىثالً 

َدلفَىىىىت لمكتىىىىب مىىىىدير الحسىىىىابات بَُخ ىىىىل واث ىىىىة  

جلسىىىت خلىىىف مكتبهىىىا   ىىىد ت لىىىدت هىىى ا المنصىىىب 

مىىا تشىىعر بىىع مىىن الوحىىدة  ربىىم خلىىت منىى  شىىهور 

بىىىىىين جنبىىىىىات هىىىىى ا المكتىىىىىب شىىىىىرعت بممارسىىىىىة 

عملهىىىا  ىىىي َجىىىد  ونشىىىا   تشىىىتاق لثرثرتهىىىا ونجىىىاة 

بىىىين الفينىىىة واألخىىىرد لتجىىىاوز حىىىاجز الملىىىل الىىى ي 

 يُصيبها أحيانا كثيرة.
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سىىىعيدةً بزمال هىىىا  تحمىىىل لهىىىم جزيىىىل العر ىىىان    

مىىىا زالىىىت  ت صىىىيرها لصىىىنيعهمف لمسىىىاندتهم ربىىىم 

يىىىوم الىىى ي اجتمعىىىوا  يىىىع جمىىىيعهم   تىىى كر  اك ال

مىىىىؤازرتهم لهىىىىا علىىىىل مىىىىدار  لىىىىدعمهافلشىىىىيء إ  

العىىىامين الما ىىىيين حتىىىل لحمتهىىىا هىىى ِ لهىىىو خيىىىر 

 بُرهان علل ت ميد ُجرحها. 

 

دين خاصىىىة نجىىىاة  صىىىدي تها الوحيىىىدة والتىىىي تَىىى   

 فىىي العاشىىر  أمورهىىا لهىىا بالف ىىل  ىىي كثيىىر مىىن 

هىىىا م  كانىىىت مىىىريم بم بخ2000مىىىن اكتىىىوبر عىىىام 

تُعىىىد ال عىىىام لصىىىغيرها عنىىىدما سىىىمعت َمىىىن يَىىىُدق 

بابهىىىىا   هبىىىىت لتىىىىرد َمىىىىن بالبىىىىاب مىىىىن  ورهىىىىا 

َلتُفاجىىىىأ بصىىىىدي تها التىىىىي ُصىىىىع ت لرؤيتهىىىىا وقىىىىد 

اسىىىتحال وجههىىىا شىىىاحبا وكأنمىىىا   يحىىىوي ن  ىىىة 

ت عليهىىىىا  َىىىىلَ حتمىىىىا قَ  أمامهىىىىا دم  واحىىىىدة واقفىىىىةً 
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لتغيبهىىىىىا أياًمىىىىىا عديىىىىىدة للمىىىىىرة الثانيىىىىىةف  جىىىىىاءت 

 مستفسرة:

 مريم  أأنَت بخير  -        

اسىىىت بلتها باسىىىمة  أخىىى ت بيىىىدها تحثهىىىا علىىىل    

 الدخول بعدما تعان تا  ي شوق قا لة: 

 أجل    ت ل ي به ا ال در.  -        

َدلفتىىىىا معًىىىىا يلفهمىىىىا الىىىىود والشىىىىوق لثرثراتهمىىىىا    

دون حىىىىىد  اصىىىىى حبتها لم بخهىىىىىا ريثمىىىىىا تنتهىىىىىي 

ن لغر ىىىة مىىىن إعىىىداد ال عىىىام لصىىىغيرها ثىىىم ينىىىت ال

 المعيشة ويُكمال حديثهما.

بىىىدا المنىىىزل ُمرتبًىىىا  هاد ًىىىا ألقصىىىل حىىىد عكىىىس     

عيىىع مىىريم  ىىوال الوقىىت  لحمىىات مىىن مىىا كانىىت تدَّ 

 التردد سادها الصمت إلل أن سألتها: 
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أيىىىن كىىىريم  أهىىىو بخيىىىر  َلىىىَم لىىىم يسىىىت بلني  -       

 !كعادتع 

مىىىىا كىىىىادت نجىىىىاة تُنهىىىىي حىىىىديثها حتىىىىل رأتهىىىىا    

مترنحىىة تكىىىاد تسىى   أرً ىىىا بعىىدما انتابتهىىىا وخىىىزة 

مفاَج ىىىة مو ىىىم قلبهىىىا لىىىو  أنهىىىا أمسىىىكت بيىىىدها  

َ الخشىىىىبي  سىىىىاعدتها لىىىىتجلس علىىىىل  اك الُكرسىىىىيي

بزاويىىىة م بخهىىىا  ثىىىم دنىىىت منهىىىا  َزعىىىة لحالهىىىا  

حاولىىىىىت المحا مىىىىىة علىىىىىل ربا ىىىىىة جأشىىىىىها  مىىىىىا 

رات مىىىىىن ُم لتيهىىىىىا  يمىىىىىا نجحىىىىىت وانهالىىىىىت العبىىىىى

جاهىىىىىدة  ف تحىىىىىاولتراهىىىىىا عىىىىىاجزةً عىىىىىن التىىىىىنفس

لتستنشىىىىى  بعً ىىىىىا مىىىىىن األكسىىىىىجين لتُب ىىىىىي علىىىىىل 

 حياتها.

  م ىىىت الىىىدقا   التاليىىىة ب ي ىىىة لشىىىدة مىىىا بهىىىا   

سىىىىىاعدتها لتىىىىىنهم  جعلىىىىىت مىىىىىن  اتهىىىىىا عكىىىىىاًزا 

تسىىىىىىتند عليىىىىىىع ريثمىىىىىىا تصىىىىىىل لغر تهىىىىىىا وتىىىىىىأوي 
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لفراشىىىىهاف َعلَّهىىىىا تُصىىىىب  بخيىىىىر  مىىىىا كىىىىان بيىىىىر 

عليىىىىع   لال م نىىىىانصىىىىرارها بالىىىىدخول لـىىىىـ كىىىىريم إ

  بادرتها: 

 سأ عل أنا. -         

 أومأت برأسها أن  . هامسة إليها: 

   تفعلي. -        

 

لهىىىىىا مىىىىىا أرادت   ا كىىىىىانبعىىىىىد جىىىىىدال أره همىىىىى   

دخلىىىىت دونهىىىىا  يمىىىىا انتمىىىىرت نجىىىىاة  بىىىىل عىىىىادت 

للم ىىىىىبل  لتُنهىىىىىي إعىىىىىداد ال عىىىىىام عوً ىىىىىا عىىىىىن 

ك ثىىىم شىىىرعت بو ىىىم ال عىىىام  لىىى    علىىىتصىىىاحبتها

بأ باقهىىىىا المزخر ىىىىة  ـىىىىـ كىىىىريم منىىىى  عودتىىىىع لىىىىم 

ي ىىىىىم ل مىىىىىة بجو ىىىىىع  علمىىىىىت بىىىىى لك  ىىىىىي ثنايىىىىىا 

 حديثهما من  دقا   خلت.
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أيىىىن ت ىىىعع  علىىىل الما ىىىدة  أم  كثيىىىًرا تىىىرددت     

بدايىىىىىةً و ىىىىىعت صىىىىىينية  بر تىىىىىع تحملىىىىىع إلىىىىىل 

ال عىىىام بمىىىا تحويىىىع علىىىىل الما ىىىدة وعنىىىدما  ىىىىال 

خرجىىىىىا حملىىىىىت ال عىىىىىام مىىىىىن انتمارهىىىىىا دون أن ي

جديىىىد لغر تىىىع   رقىىىت البىىىاب ثىىىالث ودخلىىىت قبلمىىىا 

تل ىىىل اجابىىىة  رأتهىىىا جالسىىىة علىىىل حا ىىىة  ََراَشىىىع 

تُمسىىىىد رأسىىىىع متمتمىىىىة بكلمىىىىات   تكىىىىاد تسىىىىمعها 

ا   ىىي حىىىين بينمىىا كىىريم  ىىىي  راشىىع لىىم يىىىزل نا ًمىى

بىىىدت مىىىريم بيىىىر منتبهىىىة لىىىدخولها  بىىىدت وكأنهىىىا 

عفويتهىىىىا برحلىىىىة بعيىىىىدة عبىىىىر الىىىىزمن  اقتربىىىىت ب

 باسمةً  قا لة: 

  ال انتماري   أح رت ال عـــ...   -       

 

تلعثمىىىىىت كلماتهىىىىىا بىىىىىين شىىىىىفتيها وا ىىىىى ربت    

ن وقىىىىم بصىىىىرها عليىىىىع  إيىىىىديها بمىىىىا تحملىىىىع مىىىىا 



 

 142 

أ اقىىىت  روحهىىىافشىىىه ت  ىىىي  ُعىىىر وكأنهىىىا تُنىىىازع 

مىىىىريم ليىىىىزداد ألمهىىىىا برؤيتهىىىىا لصىىىىدي تها باكيىىىىة  

نه ىىىت  ىىىي  ُعىىىر تُحىىىدق بهىىىا   عينيهىىىا تبوحىىىان 

بمكنىىىىىون صىىىىىدرها  حاولىىىىىت تىىىىىدارك مىىىىىا حىىىىىدث  

حملىىت صىىينية ال عىىام وو ىىعتها جانبًىىا علىىل تلىىك 

المن ىىىىدة قىىىىرب البىىىىاب ثىىىىم عىىىىادت تأخىىىى  بيىىىىدهاف 

َلتُجلسىىىىها إ  أنهىىىىا عىىىىادت للخلىىىىف آبيىىىىةً  ت لعىىىىت 

 تبكيان متسا لة:  إليها بعينين

َلىىىىَم لىىىىم تُخبرينىىىىي  كيىىىىف يكىىىىون كىىىىريم   -        

  !به ا الحال و  تفعلي 

مشىىىيرة بيىىىدها نحىىىوِ  يمىىىا هىىىو نىىىا ٌم  يمزقهىىىا أن 

تىىىىراِ بصىىىىورتع هىىىى ِ  حليىىىى  الىىىىرأس   خصىىىىالت 

شىىىعرِ الحريىىىري قىىىد تهىىىاوت بعىىىدما كانىىىت تُنىىىا س 

أشىىعة الشىىمس  ىىي بري هىىا  كىى ا أهدابىىع تسىىاق ت 

 ُمودعة.
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مىىا اليىىوم    ىىد     ىىي األ ىى  بريىى  أمىىل ربىىم أ   

خفوتىىىىع  ربىىىىم ألمىىىىع الىىىى ي  ىىىىاق الحىىىىد  رحلىىىىة 

عالجىىىىع التىىىىي امتىىىىدت لعىىىىامين متتىىىىاليين ومىىىىا زال 

 ىىىي َجلَىىىد  يشىىىد بيديىىىع علىىىل  لىىىك ال ىىىوء ليُنيىىىر 

 دربع. 

 )...( 

 هيا حبيبي  كفاك كساًل وانهم. -        

بهىىىى ِ الكلمىىىىات  أخىىىى ت مىىىىريم تىىىىوقم صىىىىغيرها    

تملمىىىىل  ىىىىي  راشىىىىع  يربىىىىب بمزيىىىىد مىىىىن  يمىىىىا ي

 النوم  عادت تُخبرِ: 

هيىىىىا حبيبىىىىي  سىىىىأتأخر علىىىىل عملىىىىي     -        

 تر ل لي بأن أكون ُم صرة  أليس ك لك...
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أمىىىام كلماتهىىىا لىىىم يملىىىك إ  أن يىىىنهم باسىىىًما     

رهاقىىع ورببتىىع  ىىي أن يغفىىو مجىىدًدا هىىا قىىد إربىىم 

 عىىىىل  وقىىىىف أمامهىىىىا بمنامتىىىىع البي ىىىىاء كبيىىىىام 

 يتثا ب قا اًل: وُك عينيع الثلأ يَُدَلي 

 أر ل.    أمي   -       

حسىىىنًا  سىىىنتناول الف ىىىور بدايىىىة ثىىىم نُعىىىد  -       

 أنفسنا سريعًاف كي   نتأخر  اتف نا.

لىىىىم تمىىىىَم بيىىىىر دقىىىىا    أجىىىىل  أومىىىىأ برأسىىىىع أن 

معىىدودة حتىىل كانىىا يجلسىىان إلىىل الما ىىدة يتنىىاو ن 

حليىىىىب لكىىىىل  عامهمىىىىا الُمكىىىىون مىىىىن كىىىىوب مىىىىن ال

منهمىىىىا وق عىىىىة ُجىىىىبن مىىىىم بي ىىىىتين مسىىىىلوقتين 

وخبىىز باص ىىا ة للعسىىل الخىىا  بـىىـ كىىريم والىىى ي 

   يُحب ِ.
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  ىىىىىىي ارتىىىىىىىداءبانتها همىىىىىىا  قامىىىىىىت تُسىىىىىىىاعدِ    

مالبسىىىع  ىىىي جىىىو مىىىن المىىىر   تىىىدعو لىىىع بىىىالخير  

تُحصىىىىىنع  ثىىىىىم ل تتلىىىىىو آيىىىىىات  مىىىىىن الىىىىى كر الحكىىىىىيم

شىىىىرعت هىىىىي األخىىىىرد بتبىىىىديل مالبسىىىىها بىىىىرداء 

ن جيىىىىب جينىىىىز كلىىىىون سىىىىماء  صىىىىا ية مكىىىىون مىىىى

وبلىىىىوزة بي ىىىىاء علىىىىل جانبيهىىىىا زخر ىىىىة نُسىىىىجت 

بخيىىىىو  حريريىىىىة  وا ىىىىعة حجابًىىىىا أزرق اللىىىىون  

كىىىادت  جمالهىىىا حاجبىىىة أعىىىين الجميىىىم عىىىن بعىىىم 

 أن تنسل لو  كريم ال ي قال متعجبًا: 

أمىىىىىىىىىي  كيىىىىىىىىىف سىىىىىىىىىتخرجين حا يىىىىىىىىىة  -        

 !ال دمين

 نمىىىىىرت مو ىىىىىم قىىىىىدميها وانفجىىىىىرت  ىىىىىاحكة  

أخىىىى ا يبحثىىىىان سىىىىويًا  ىىىىي جنبىىىىات  ثانيىىىىةفلتهىىىىا  ع

المنىىىىزل دون  ا ىىىىدة  انتهىىىىز كىىىىريم  رصىىىىتع هىىىى ِ  
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 يَىىدَّعي لىىن يُ ىىيعها مىىن يىىدِ  وقىىف أمامهىىا  يمىىا 

 أسفع لحالها قا اًل: 

آسىىىٌف أمىىىي  اعت ىىىد أننىىىا لىىىن نىىىتمكن مىىىن  -        

 ال هاب اليوم.

مىىىىا كىىىىاد ليخ ىىىىو خ وتىىىىع األولىىىىل لغر تىىىىع حتىىىىل 

 صاحت باسمة: 

 ت كرت  أعرف أين أجدِ. -        

 قناعها عكس  لك: إ استدار إليها محاوً  

   أمي  ليس بالم بل  يستحـــ.....   -     

تلعثمىىىىىىت كلماتىىىىىىع وا ىىىىىى ربت  يمىىىىىىا والدتىىىىىىع    

تُمعىىىن النمىىىر بعينيىىىع  حان ىىىة عليىىىع  بعىىىدما   هىىىت 

 أنع المس ول عن اختفاء ح ا ها: 

 ِ ءكيف عَلمت  َلَم تُحاول إخفا -      
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تملمىىىىىىل كىىىىىىريم  ىىىىىىي مكانىىىىىىع  عىىىىىىاجًزا عىىىىىىىن    

مصىىىارحتها  ىىىدنت منىىىع   ىىىمتع إليهىىىا  ىىىي َحنىىىان 

ثىىىىم عىىىىادت لت ىىىىم رأسىىىىع بىىىىين راحتيهىىىىا  تُمعىىىىن 

 النمر بعينيع متسا لة: 

مىىىا  شىىىيءكىىىريم  مىىىا ا بَىىىَك حبيبىىىي  أهنىىىاك  -      

 تخشل إخباري بع 

  أبمم عينيع با بًاف ليبو  بمكنون  ؤادِ: 

   أريد ال هاب  أود الب اء معك. -      

  أجابتع باسمة: 

تعلىىىم أنىىىي أود  لىىىك أيً ىىىاف لكىىىن مىىىا بيىىىدي  -      

حيلىىىة  علىىىيَّ العمىىىل لتىىىو ير الىىىدواء لمر ىىىل ُكثىىىر  

 ليزول ألمهم. 

 ا: عندها  ت  عينيع وت لم إليها باسمً 

 حسنًا...  -      
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قبلتىىىىع بىىىىين عينيىىىىع قبلمىىىىا تىىىىنهم  قالىىىىت بينمىىىىا 

 نحو الباب:  تخ و

 .  تنسل قُبعتَك -      

  صا  بها  احًكا: 

 أمي. -      

نبىىىرة صىىىوتع هىىى ِ تعر هىىىا جيىىىًدا  وقفىىىت عنىىىد    

    :البىىىىاب  أسىىىىندت رأسىىىىها إليىىىىع  تُعاتىىىىب  اتهىىىىا

  لم تزل حا ية ال دمين.  ليس ُمجدًدا

)...( 

 ب دميىىىىىعتمىىىىىام الثامنىىىىىة مسىىىىىاًء  و ىىىىىأ عىىىىىادل    

حمىىىىل ح يبتىىىىع مح ىىىىة مصىىىىر بميىىىىدان رمسىىىىيس  

   ري ىىع بىىين المىىارة بيمنىىاِ ثىىم خ ىىل واث ًىىا  يُشىى

مىىىن حولىىىع علىىىل اخىىىتالف أ يىىىا هم  المكىىىان مكىىىتم 
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 بأحىىىدهممىىىن حولىىىع و  يكىىىاد يتحىىىرك إ  ويىىىرت م 

 ليبادر معت ًرا بين الفينة واألخرد: 

 آسف.  -       

 ليُجيب ابخر: 

   عليك... -       

رع بىىىىىدا الشىىىىىا الخىىىىىروج تمكىىىىىن أخيىىىىىًرا مىىىىىن    

مزدحًمىىىىا  تكىىىىاد   تجىىىىد مو ىىىىم قىىىىدم لىىىىك وربىىىىم 

و ىىي  ليلتىىع هىى ا  عىىل   هىىب ألقىىرب  نىىدق ليبيىىت 

 الصبا  سيرد ما هو بفاعل.

مىىىن أربىىىم  وابىىى   كالسىىىيكي  ُمكىىىونالمبنىىىل  كىىىان

ال ىىىىىراز  نوا ىىىىى ِ الكبيىىىىىرة شىىىىىاهدة علىىىىىل عبىىىىى  

زمىىان قىىد ولىىل مىىن هنىىا  بألوانهىىا الزاهيىىة تُخبرنىىا 

 ال. عن لمسة   نية  باية  ي الجم
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خلىىىىف مكتىىىىب اصسىىىىت بال بال ىىىىاب  األول جلىىىىس    

شىىاب يبىىدو مىىن مالمحىىع أنىىع مىىا يىىزال  ىىي الثامنىىة 

عشىىىىرة مىىىىن ُعمىىىىرِ ببشىىىىرتع البي ىىىىاء المشىىىىبعة 

عينيىىىع ال ىىىي تين مىىل يترقبىىىع  يمىىىا هىىىو وبحمىىرة  

 مىىىىىرادِفُم بىىىىىل نحىىىىىوِ  للوهلىىىىىة األولىىىىىل عىىىىىرف 

  ح يبتىىىع الصىىىغيرة نوًعىىىا مىىىا عنىىىوان كىىىل مسىىىا ر

بشىىىىرتع الداكنىىىىة  بُنيانىىىىع ال ىىىىوي  . جىىىىاء بريبًىىىىا

قسىىىىىىىمات وجهىىىىىىىع الهاد ىىىىىىىة  هندامىىىىىىىع الُمرتىىىىىىىب 

المكىىىىون مىىىىن ب لىىىىة سىىىىوداء ورب ىىىىة ُعنىىىى  بُنيىىىىة 

اللىىىون  جعلتىىىع يف ىىىن أنىىىع قىىىادٌم مىىىن إحىىىدد مىىىدن 

الصىىىىىىىعيدف لي  ىىىىىىىي ليلىىىىىىىة أو ليلتىىىىىىىين بفنىىىىىىىدقهم 

 المتوا م  إ  أقبل قا اًل: 

 .مساء الخير -       

 عدك أهال سيدي  بََم أسا -       

 أود است جار بر ة لليلتين أو ثالث. -       
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قالهىىىىا بينمىىىىا يمىىىىدِ بب اقتىىىىع الشخصىىىىية ليُسىىىىجل 

أسىىىىاريرِ  يمىىىىا يت لىىىىم    انفرجىىىىتبياناتىىىىع بىىىىد ترِ

إليهىىا وي ىىرأ مىىا بهىىا  أصىىاب منىىع مجىىدًداف نهىىم 

 من مجلسع باسًما: 

مرحبًىىىا بىىىك أسىىىتا  عىىىادل  يُسىىىعدنا وجىىىودك  -      

 بيننا 

يتنىىىاول مفتىىىا  الغر ىىىة سىىىتة وثمىىىانين قالهىىىا بينمىىىا 

مىىىىن الجىىىىدار الرخىىىىامي خلفىىىىع  حيىىىىث يحتف ىىىىون 

بكا ىىىىىىة المفىىىىىىاتي  بصىىىىىىنادي  ُزجاجيىىىىىىة مختلفىىىىىىة 

 األلوان قد ثُبتت علل جدارهم.

بعىىىىدما ُسىىىىجلت بياناتىىىىع  تنىىىىاول عىىىىادل مفتىىىىا     

بر تىىىىىع وب اقتىىىىىع باسىىىىىًماف ليشىىىىى   ري ىىىىىع نحىىىىىو 

سىىىىىت بال بر تىىىىىع كمىىىىىا وصىىىىىفها لىىىىىع مومىىىىىف ا 

لثىىىاني  ُمت لعًىىىا لألبىىىواب الخشىىىبية بُنيىىىة بال ىىىاب  ا

اللىىىىىىىىىىون  المزخر ىىىىىىىىىىة بىىىىىىىىىىبعم الرسىىىىىىىىىىومات 
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أخىىىىى  يبحىىىىىث عىىىىىن رقمىىىىىع المنشىىىىىود  الهندسىىىىىية 

ليجىىىدِ أخيىىىًرا عىىىن يسىىىارِ بنهايىىىة الممىىىر األيمىىىن 

 ال ي َدلف إليع من  قليل.

بىىىىات ليلتىىىىع قريىىىىر العىىىىين  هان ًىىىىا بعىىىىد مشىىىى ة    

  ىىىىىىي تمىىىىىىام سىىىىىىفرِف ليسىىىىىىتي م بىىىىىىاكًرا  نشىىىىىىيً ا

سىىىىىت بال  صىىىىباًحا كىىىىان عنىىىىد مكتىىىىب ا السىىىىابعة 

يبحىىىث عىىىن الشىىىاب الىىى ي تحىىىدث معىىىع أمىىىس  مىىىا 

 ُهىىىىل للصىىىىمت الُمَ بَّىىىى  بأركىىىىان  حا ىىىىًرافكىىىىان 

 نىىىدقهمف الُكىىىل نَيىىىام   الوقىىىت مىىىا زال بىىىاكًرا جىىىًدا 

م مفتىىا  َ ىىبنمىىرهم  لىىم يجىىد بُىىد بيىىر مىىا  عىىل  وَ 

بر تىىىع بمو ىىىعع علىىىل الجىىىدار الرخىىىامي وان لىىى  

 خارًجا.

 

 نسىىىيوجتىىىع مىىىن هىىىاتف عمىىىومي   ىىىد اتصىىىل بز   

هاتفىىىىع بالغر ىىىىة أو بالكىىىىاد   يىىىىدري أيىىىىن و ىىىىعع 
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رن هاتفهىىىىىا  يمىىىىىا هىىىىىو بيىىىىىدها  الما ىىىىىية ليلتىىىىىع 

ُممسىىىىكةً بىىىىع  لىىىىم تىىىىزل جالسىىىىة بشىىىىر تها وكأنمىىىىا 

 تنتمر  أجابت  ي الحال  بادرها: 

 صبا  الخير  كيف حاَلك حبيبتي   -       

أنىىىت   صىىىبا  الخيىىىر حبيبىىىي  كيىىىف حالُىىىكَ  -       

  ت لىىى  علينىىىا   جميعنىىىا بأحسىىىن حىىىال  المهىىىم أن 

 ل د اشت نا إليك.  سريعًافتعود 

كعهىىىدها   تمنحىىىىع  رصىىىىة ليُعبىىىىر عمىىىىا يَخىىىىتلأ    

 ىىىؤادِ نحوهىىىا  لشىىىىدة اشىىىتياقها إليىىىىع تفعىىىل هىىىى ا 

دا ًمىىىا  ليبادرهىىىا ب ىىىحكات  صىىىاخبة  تمىىىأل الكىىىون 

 بهجة ك لبها.
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 )الفصل التاسم(

 وهٌم ثُم وهم

  عىىىادل م عىىىدِ خلىىىف نا ىىى ة زجاجيىىىة كانىىىت اتخىىى   

الواجهىىىة لل ىىىاب  الثىىىاني مىىىن م عىىىم قريىىىب لفنىىىدق 

ن انتهىىىل مىىن تنىىىاول   ىىورِ المكىىىون إإقامتىىع  مىىا 

مىىىن كىىىوب مىىىن ال هىىىوة وشىىىريحتي توسىىىت مغ ىىىاة 

بمربىىىىىل التىىىىىين التىىىىىي يعشىىىىى ها مىىىىىم ثمىىىىىرة مىىىىىوز  

واحىىىدة حتىىىل د ىىىم م ابىىىل  لىىىك وخىىىرج مسىىىرًعا  

 سب لهم.يحث الُخ ل للبحث عن منزل منا

  ةكىىىان يومىىىع صىىىحًوا مىىىن أيىىىام الصىىىيف الحارقىىى   

حىىىىىاق الجميىىىىىم يهرولىىىىىون باتجاهىىىىىات مختلفىىىىىة لليَ 

بأعمىىىىالهم  هىىىى ا شىىىىاب عشىىىىريني علىىىىل دراجتىىىىع 

يسىىىير بخىىى  متعىىىرجف كىىىي يتجىىىاوز تلىىىك  البخاريىىىة

السىىىىىيارات التىىىىىي انتصىىىىىبت بالشىىىىىارع بصىىىىىفوف  

ينتمىىىرون إشىىىارة مىىىرورهم وتلىىىك  بع ىىىهافخلىىىف 
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سىىىىيدة شىىىىىابة تحمىىىىىل ر ىىىىيعها  تعتلىىىىىي درجىىىىىات 

سىىىىيارة أجىىىىرة لتسىىىىت ر بالم عىىىىد الثىىىىاني م م نىىىىة 

البىىال لنجاتهىىا مىىن ازدحىىام الشىىارع الىى ي يعصىىىف 

بهىىا وبوليىىدها كىىل يىىوم  ىىي  هابهىىا وإيابهىىا  علىىل 

تلىىىىىك الناصىىىىىية بمرمىىىىىل بصىىىىىرِ  أبصىىىىىر رجىىىىىاً  

 با تجىىىىىاِونسىىىىىاَء تختلىىىىىف أعمىىىىىارهم يت لعىىىىىون 

وصىىىول أُتىىىوبيس عىىىام ابخىىىر ينتمىىىرون  يترقبىىىون 

 يُ لهم لمحل عملهم.

يم ُىىىىىت ازدحىىىىىام العاصىىىىىمة ويُبغ ىىىىىهاف لشىىىىىدة    

ك الغبىىىىىار الُمحمىىىىىل بسىىىىىيل  لها بىىىىى ءتلىىىىىوث سىىىىىما

جىىىىىارف  مىىىىىن األمىىىىىرام التىىىىىي تفتُىىىىىك بهىىىىىم دون 

هىىىىىوادة   يَم ُتهىىىىىا م تًىىىىىا  هىىىىىي السىىىىىبب الر يسىىىىىي 

لو ىىىىاة والىىىىدِف لكنىىىىع ُمجبىىىىٌر علىىىىل العىىىىودة إليهىىىىا 

 ُمجدًدا.
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بسمسىىىار ع ىىىارات يُىىىدعل حىىىازم كىىىان قىىىد لت ىىىل ا   

لنومىىىعف كىىىي يخلىىىد  َهاتفىىىع الليلىىىة الما ىىىية قبلمىىىا

يسىىىاعدِ برحلىىىة بحثىىىع عىىىن منىىىزل  يناسىىىبع   هىىىب 

لل ا ىىىىىىع تمىىىىىىام العاشىىىىىىرة بمكتبىىىىىىعف ليجىىىىىىدِ  ىىىىىىي 

وان ل ىىىىىا سىىىىىويًا  قهىىىىىوة كىىىىىوبيانتمىىىىىارِ  تنىىىىىاو  

صل ىىىىاء نمىىىىرة علىىىىل عىىىىدد مىىىىن الشىىىى   السىىىىكنية 

 لينت ي أ  لها.

صىىىىىابا باليىىىىىأس بعىىىىىد سىىىىىاعات مىىىىىن كىىىىىادا أن يُ    

البحىىىىث الُم ىىىىني دون  ا ىىىىدةف لكىىىىن عىىىىادل عىىىىازٌم 

 علل تح ي  ُمرادِ  قال لع مشجعًا: 

 بىىىىىىىىىًدا   عليىىىىىىىىىك  سنواصىىىىىىىىىل بحثنىىىىىىىىىا  -      

  .وسنح   بايتنا

 ن شاء ح سنفعل  لك.إ -      
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كانىىىىىت السىىىىىاعة ت تىىىىىرب مىىىىىن منتصىىىىىف الليىىىىىل    

منهمىىىىا  ىىىىي  ري ىىىىع  ُكىىىىلعنىىىىدما تصىىىىا حا و هىىىىب 

 ا.لل أمل الل اء بدً ع

*..*..*..* 

عنىىىد عودتىىىع  ىىىوجف بشىىىخ  أشىىىيب الىىىرأس     

قىىىد تجىىىاوز الخمسىىىين مىىىن ُعمىىىرِ بسىىىنوات قليلىىىة  

قصىىىىىىىير ال امىىىىىىىة  عىىىىىىىريم المنكبىىىىىىىين  مكتنىىىىىىىز 

الجسىىىىم  مالمىىىى  وجهىىىىع الحىىىىادة أصىىىىابتع بىىىىالفزع 

سىىىت بال لت صىىىيرِ بعملىىىع يَسىىىب ويلعىىىن مومىىىف ا 

أس   يمىىىا  لىىىك الشىىىاب واقفًىىىا أمامىىىع م ىىىأ ف الىىىر

مسىىىتكين    ينىىىبس ببنىىىت شىىىفة  ىىىاقترب با ىىىبًا  

 ا: صا حً 

كيىىىىىف لىىىىىَك أن  !مىىىىىا الىىىىى ي يجىىىىىري هنىىىىىا  -       

 تُحدثع هك ا 
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 التفتىىا إليىىع بىى ات اللحمىىة مندهشىىين  العجىىوز لىىم 

يىىىزل  ىىىي ب ىىىبع  يسىىىأل  اتىىىع َمىىىن هىىى ا الُمت فىىىل 

بينمىىا بىىدا  !الىى ي يتىىدخل بعملىىي  ومىىن أيىىن أتىىل 

 قىىىىل مىىىىا  قىىىىاِ الشىىىىاب مسىىىىروًرا لرؤيتىىىىع   ىىىىد 

بسىىىىببع هىىىىو  ل هابىىىىع قبلمىىىىا يىىىىد م ل ىىىىاء مبيىىىىت 

ليلتىىىىع  مىىىىن للحمىىىىة أنىىىىع خىىىىدعهما و   بىىىىالفرار 

مسىىىىىتتًرا منهمىىىىىا. أقبىىىىىل الشىىىىىاب نحىىىىىوِ م مىىىىى ن 

 الفؤاد   رًحا بعودتع قا اًل: 

أهىىاًل أسىىتا  عىىادل  أيىىن كنىىت  بحثنىىا عنىىَك  -      

  وياًل دون جدود.

 لىىىم يُنصىىىت لحىىىرف  ممىىىا قالىىىع    ىىىد كىىىان مشىىىغوً  

بىىىى لك العجىىىىوز الىىىى ي بىىىىدا يم تىىىىع مىىىىن الوهلىىىىة 

األولىىل لرؤيتىىع  بىىأي حىى   يُهىىين ابخىىرين هكىى ا.. 

اقتىىىىىىرب منىىىىىىع بَُخ ىىىىىىل واث ىىىىىىة  وقىىىىىىف أمامىىىىىىع 

 متسا اًل: 



 

 159 

 ما ه ا البُغم  ما ا  عل ليُهان هك ا  -     

  شىىىىأن لىىىىك  َمىىىىن تكىىىىون لتتىىىىدخل  يمىىىىا    -     

 نيك  هيا ا هب من هنا. يع

إ  أن عىىىىادل لىىىىم يبىىىىر  مكانىىىىع  بىىىىل مىىىىل سىىىىاكنًا  

عاقىىىًدا  راعيىىىع أمىىىام صىىىدرِ يترقبىىىع  يمىىىا أسىىىرع 

الشىىىاب لي ىىىف بينهمىىىا  لىىىوأد جىىىدالهما قبلمىىىا يبىىىدأ  

بعىىىىدما رأد الشىىىىرر يت ىىىىاير مىىىىن أعينهمىىىىا علىىىىل 

 شيء   يستح  ح ًا  قال معت ًرا: 

 .آسف سيدي  إنع لم ي صد حتًما -     

 ثم التفت لآلخر قا اًل: 

أرجىىوك أبىىي  يكفىىي مىىا حىىدث  هىىا قىىد عىىاد  -     

 و  داعي لل ل .

 ت لعىىىا إليىىىع  ىىىي  ُهىىىول  عىىىادل   يُصىىىدق أن هىىى ا 

العجىىىىوز  َمىىىىن أهانىىىىع بهىىىى ِ الشراسىىىىة هىىىىو  اتىىىىع 
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بينمىىىا  ُهىىىل  !كيىىىف يفعىىىل  لىىىك بفلىىى ة كبىىىدِ والىىىدِف

َمىىىع بفىىىرارِف كىىىي    !ابخىىىر أبعىىىد سىىىوء منىىىع وَجز 

قامتىىع يعىىود هكىى ا  أخ ىىأ ثانيىىة  يمىىا إابىىل يىىد م م 

 أصاب ولدِ مجدًدا بكل كلمة قالها.

كىىىىىاد الو ىىىىىم أن يهىىىىىدأ ويم ىىىىىي كىىىىىل منهمىىىىىا    

لحىىال سىىبيلع لىىو  أنىىع  ىىوجف بح يبتىىع ُمل ىىاة علىىل 

سىىىىىت بال األرم بتلىىىىىك الزاويىىىىىة قىىىىىرب مكتىىىىىب ا 

ومىىىىىىا تحويىىىىىىع ُمبعثىىىىىىر حولهىىىىىىا  أسىىىىىىرع بجمىىىىىىم 

عىىىىىىن أبرا ىىىىىع  يُعيىىىىىىدها لح يبتىىىىىع ثىىىىىىم حملهىىىىىا 

 األرم  يما يصي  با بًا: 

 َلَم تُل ون أشيا ي هك ا  !ما ه ا  -      

 : آبعليرد العجوز بير 

هىىى ا مىىىا حىىىدث  عنىىىدما لىىىم نجىىىدك اعت ىىىدنا  -      

أنىىىك مجىىىرد وبىىىد  قىىىد جىىىاء ليبيىىىت ليلتىىىع مسىىىتغاًل 
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رحابىىىىة صىىىىدرنا وع ىىىىف ابنىىىىي هىىىى ا الىىىى ي كىىىىاد 

 يوردنا المهالك

    ما ا  كيف لَك أن تمن.... -     

إ  أن العجىىىىىىوز لىىىىىىم يمنحىىىىىىع  رصىىىىىىةً صنهىىىىىىاء    

حديثىىىع وم ىىىل  ىىىي سىىىبيلع كىىىأن شىىىي ًا لىىىم يكىىىن  

عتىىىىىراف بالخ ىىىىىأ   .. لىىىىىن يمع ا لىىىىىيس مىىىىىن َشىىىىى

عنىىىدها تىىىد   الىىىدم بعىىىروق  مثلىىىعفيعتىىى ر لشىىىخ   

عىىىادل حتىىىل اسىىىت ر بوجهىىىع لشىىىدة ب ىىىبعف ليُحىىىال 

 دًما بعد َرويَّة. 

)...( 

كعادتهىىىىىىا   هبىىىىىىت لتُوقمىىىىىىع تمىىىىىىام السىىىىىىابعة     

والنصىىىف صىىىباًحا  مىىىا أجابهىىىا  لىىىم يُبىىىدي اسىىىتياءِ 

كمىىىا عهدتىىىع  ولىىىم يفىىىت  عينيىىىع ليمنحهىىىا ابتسىىىامة 

صىىىباحية تبعىىىث السىىىرور ب لبهىىىا  بىىىل بىىىدا سىىىاكنًا 

للحىىىىد الىىىى ي أصىىىىابها بىىىىالهلم  أخىىىى ت تهىىىىزِ هىىىىًزا 
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ب لىىب  يرتجىىف  لمسىىت يديىىع وقىىد اسىىتحالتا جمىىىًرا 

  يكىىىاد يغىىىرق عرقًىىىا  حاولىىىت اي امىىىع  بعىىىد د  هىىىا

 نادت  ي جزع  يما ت مع  ًما إلل صدرها:

كىىىىىىىريم  انهىىىىىىىم حبيبىىىىىىىي  أرجىىىىىىىوك    -        

 تفعلها بي مجدًدا... 

انهالىىىىت الىىىىدموع مىىىىن عينيهىىىىا لتسىىىىت ر علىىىىل    

وجنتيىىىع وقىىىد تحىىىول لونهمىىىا الىىىوردي للىىىون  قىىىاتم  

يُنىىىى ر بىىىىالخ ر  هرولىىىىت بىىىىع لغر تهىىىىا  و ىىىىعتع 

ارتىىىىىىدت أول رداء وا  بىىىىىىدلت مالبسىىىىىىها بََفَراشىىىىىىه

قابلهىىا بىىدُّو بها ثىىم عىىادت تحملىىع بأيىىاد  مرتعشىىة  

كىىىادت أن تسىىى   مىىىرةً  تن لىىى  ت ىىمع إليهىىىا قبلمىىىا 

أو مىىىىىىرتين لشىىىىىىدة ا ىىىىىى رابها   أنفاسىىىىىىع َجىىىىىىُد 

ب ي ىىىة  نىىىبم قلبىىىع بيىىىر منىىىتمم  حىىىرارة جسىىىمع 

 و ىىىىىعًاف ُمرتفعىىىىىة وكأنمىىىىىا ُو ىىىىىم علىىىىىل الجمىىىىىر 

مىىىن عبثًىىىا أنهىىىا تعىىىود كانىىىت كلمىىىا ت ىىىدمت خ ىىىوة ت
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أدراجهىىىا   ىىىوال ال ريىىى  لىىىم يَجىىىف دمعهىىىا وقىىىد 

اسىىىتثار هىىى ا شىىىف ة جميىىىم مىىىن قابلهىىىا ب ري هىىىا  

حىىىىاولوا مواسىىىىاتها ولىىىىو بكلمىىىىة  اكتفىىىىت بىىىىالنمر 

إلىىىيهم زا غىىىة العينىىىين  شىىىاردة البىىىال  يمىىىا ينتمىىىر 

 صغيرها.

وصىىىلت بىىىىع لمعهىىىىد األورام بأنفىىىىاس م ىىىى ربة    

بىىىع لغر ىىىة الفحىىى  راجيىىىةً أن يُن ىىى وِ   أسىىىرعوا 

وا بت يىىىىىىيم حالتىىىىىىع ومنحىىىىىىع الىىىىىىدواء أكىىىىىىي يبىىىىىىد

المناسىىىب لو ىىىعع  يمىىىا انتمىىىرت والدتىىىع خارًجىىىا 

تىىىدعو ح أن يل ىىىف بىىىع. بحثىىىت عىىىن  بيبىىىع  مىىىا 

ا   الوقىىىت مىىىا زال ُمبكىىىر ولىىىن يصىىىل كىىىان حا ىىىرً 

 إ  عند العاشرةف هك ا أخبرتها الممر ة.

ُو ىىىىىىىم كىىىىىىىريم بالعنايىىىىىىىة الفا  ىىىىىىىة لخ ىىىىىىىورة    

ارتىىىع تخ ىىىت األربعىىىين  تكىىىاد تصىىىل و ىىىعع   حر

 لما  وقها.
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علىىىىىل الجانىىىىىب ابخىىىىىر كىىىىىان ر يسىىىىىها جالًسىىىىىا    

عىىىىىىدد مىىىىىىن رؤسىىىىىىاء أقسىىىىىىام شىىىىىىركتع   ر  ىىىىىىة

وا اجتمىىىىاعهم الشىىىىهري أينتمىىىىرون قىىىىدومها ليبىىىىد

للوقىىىىوف علىىىىل و ىىىىم الشىىىىركة وت يىىىىيم أدا هىىىىاف 

لكنهىىىا وب بيعىىىة الحىىىال لىىىم تصىىىل   ىىىال انتمىىىارهم 

  اقتر  أحدهم: 

 نا نبدأ    د تأخر الوقُت كثيًرا.دعو -          

وا  ىىىوا جميعًىىىا  َعبَّىىىر بع ىىىهم عىىىن  لىىىك بكلمىىىة    

 يمىىىىىىا آخىىىىىىرون اكتفىىىىىىوا بإيمىىىىىىاءة تىىىىىىوحي  أجىىىىىىل

بمىىوا  تهم   ىىي حىىين بىىدا د/ حسىىين شىىارًدا  بيىىر 

 هىىىىا هىىىىو بىىىىدا ناهً ىىىىا دون أن  لحىىىىديثهمفمنتبىىىىع 

ا  خىىىىرج مىىىىن مكتبىىىىع ين ىىىى  ببنىىىىت شىىىىفة واجًمىىىى

بىىىىىالممر  وسىىىىى  حيىىىىىرة الجميىىىىىم لتصىىىىىر ع  سىىىىىار

 هىىب  خاويىىا المىىؤدي لمكتبهىىا   ىىت  بابهىىا ليجىىدِ 

 لــ نجاة بمكتبها قل ًا يسألها: 
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مىىىريم  هىىىل اتصىىىلت بىىىَك اليىىىوم  أأخبرتىىىَك  -        

 بعدم مجي ها 

   ال حازًما:    أومأت برأسها  ي حيرة  أن  

إ ا  لتفعلىىىىي  لىىىىك  اعثىىىىىري عليهىىىىا بىىىىىأي  -       

 صورة  كانت  أ همتي..

.*..*..**. 

تمىىىام العاشىىىرة والنصىىىف  و ىىىأ د/ مىىىراد معهىىىد    

األورام ب دميىىىعف ليُباشىىىر عملىىىع  فىىىوجف بـىىىـ مىىىريم 

جالسىىىة بنهايىىىة الممىىىىر المىىىؤدي لمكتبىىىع بال ىىىىاب  

الثىىىىاني  ُمسىىىىندة رأسىىىىها إلىىىىل راحتيهىىىىا  واجمىىىىة  

سىىبب وجودهىىا هىىا هنىىىا   ُمىىىدركخ ىىل إليهىىا بيىىر 

 ــىىىىـ كىىىىريم سىىىىيجري  حوصىىىىاتع النها يىىىىة للتأكىىىىد 

 ِ بعد يومين    .من شفاؤ
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صىىىَب عينيهىىىا  يمىىىا يعلىىىو نحيبهىىىا  يىىىود وقىىىف نُ    

سىىىؤالها ويخشىىىل جوابهىىىا  بيىىىر مسىىىتعد لسىىىماع 

عىىىدة  لىىىم يسىىىت م إلىىىل أن  مىىىراتكلماتهىىىا  حىىىاول 

انتبهىىىت لوجىىىودِف  ت لعىىىت إليىىىع بعينىىىين  ابلتىىىين 

 لكثرة بُكا هاف لت ول  ي حسرة : 

 ل د عاد. -        
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 )الفصل العاشر(

 األمس  َرار

لىىىم يتمالىىىك نفسىىىع وهىىىرول مسىىىرًعا  مىىىن خلىىىف    

نا  تىىىىع الزجاجيىىىىة رآِ مسىىىىجل  ىىىىي َسىىىىَريرِ  لىىىىم 

يىىىىزل بغيبوبتىىىىع  تحىىىىي  بىىىىع العديىىىىد مىىىىن األجهىىىىزة 

ال بيىىىىة قىىىىد بىىىىدت متصىىىىلة بىىىىع إمىىىىا مىىىىن وريىىىىدِ 

دِ بالمغىىى ي أو آخىىىر ملتصىىى ًا بصىىىدرِ لي ىىىيس لتُمىىى

و اك ال نىىىاع  َصىىىراعع لىىىم يىىىزل  ىىىي  قلىىىبنىىىبم 

يُسىىىاعدِ علىىىل التىىىنفس بلحمىىىات  ُمثبىىىٌت علىىىل  مىىىع

 وهنع.

دخىىىل إليىىىع بوجىىىع  يكسىىىوِ األسىىىل لحالىىىع  يمىىىا    

الممر ىىىىىىة الُمكلفىىىىىىة بمتابعتىىىىىىع قا مىىىىىىة بجىىىىىىوارِ 

تُسىىىىىجل مؤشىىىىىراتع الحيويىىىىىة بىىىىىد تر مالحماتهىىىىىا 

 تناولىىىىع مىىىىن يىىىىدها يُمعىىىىن النمىىىىر بىىىىع لعَلَّىىىىع يجىىىىد 

بريىى  أمىىل  ي ىىرب  ىىؤادِ و ىىؤاد أُم  مكلومىىة لحىىال 
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واألخىىىىىري ير ىىىىىم بصىىىىىرِ  بىىىىىين الفينىىىىىة وحيىىىىدها 

ليُ العىىىع ثىىىم يعىىىود يُمعىىىن النمىىىر بت ريىىىرِ عابًسىىىا 

 ىىىىىي حىىىىىين ملىىىىىت الممر ىىىىىة بجىىىىىوارِ سىىىىىاكنة  

صىىىىىىىىامتة  متأهبىىىىىىىىةف لتعليماتىىىىىىىىع التىىىىىىىىي حتًمىىىىىىىىا 

 سيصدرها  ح ًا.

ىىىا هىىىا اًل    بىىىدت نجىىىاة َجىىىُد م ىىى ربة   لىىىديها كم 

مىىىىىن الملفىىىىىات  ىىىىىوق مكتبهىىىىىا يشىىىىىتاق ل لمهىىىىىا  

جىىىد ث عىىىن مىىىريم تكليفهىىىا مىىىن قَبىىىل المىىىدير بالبحىىى

مىىىا ا  ايجادهىىىا ُمرهىىى   تعجىىىُز عىىىن العمىىىل وكىىى ا 

تفعىىىىىل  وبَىىىىىَم سىىىىىتُخبرِ  بىىىىى لت ُجهىىىىىدها للعثىىىىىور 

 إجابىىىةفا دون ا وتكىىىرارً عليهىىىا  اتصىىىلت بهىىىا مىىىرارً 

لىىىىم تملىىىىك مىىىىىن أمرهىىىىا شىىىىىيءف  هبىىىىت مكتو ىىىىىة 

اليىىىىىدين وكأنمىىىىىا تُسىىىىىاق ُربمىىىىىا عنهىىىىىا لجالدهىىىىىا  

ت لعىىىىىت حولهىىىىىا بينمىىىىىا تسىىىىىير بىىىىىالممر المىىىىىؤدي 

الجميىىىىىىم منهمكىىىىىىون بأعمىىىىىىالهم بيىىىىىىر  لمكتبىىىىىىع 
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مبىىىالين بمىىىا ينتمرهىىىا  يت لعىىىون إليهىىىا يُبادلونهىىىا 

ابتسىىىىامتها الفىىىىاترة بابتسىىىىامات  تشىىىىبهها   رقىىىىت 

ن سىىىىمعت صىىىىوتع يىىىىدعوها للىىىىدخول إالبىىىىاب ومىىىىا 

حتىىىىل  علىىىىت متىىىىرددة  وقفىىىىت أمامىىىىع  يمىىىىا كىىىىان 

جالًسىىىىا علىىىىل أريكتىىىىع يُ ىىىىالم إحىىىىدد موسىىىىوعاتع 

لمن ىىىىىىىدة ال بيىىىىىىىة   يفصىىىىىىىلهما سىىىىىىىود تلىىىىىىىك ا

الخشىىىبية  ىىىي المنتصىىىف   ىىىال صىىىمتها وتململىىىت 

بوقفتهىىىىا  رم هىىىىا بنمىىىىرة حىىىىادة بعينيىىىىع البنيتىىىىين 

مىىىىىن خلىىىىىف نمارتىىىىىع ال بيىىىىىة  وجههىىىىىا الشىىىىىاحب 

يتصىىىىبب عرقًىىىىا  يىىىىديها بىىىىاردتين كىىىىالثلأ  قالىىىىت 

 بصوت  يرتعد تأهبًا لثورة ب بع ال ادمة: 

 .آسفةٌ سيدي  أعجز عن إيجادها -     

 ا: نهم من مجلسع با بً 

 !أ  يمكنك إنجاز شيء م ل ًا -      

 ولكني حاولت سيدي... -      
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عىىىادت إلىىىل مكتبهىىىىا باكيىىىة  تلىىىىوم  اتهىىىا علىىىىل    

بىىىى لت كىىىىل جهىىىىدها ومىىىىا بيىىىىدها  العىىىىاثر حمهىىىىا 

 ! ََلَم يلومها حيلة 

جلسىىىىت مىىىىريم علىىىىل م عىىىىدها بغر ىىىىة ا نتمىىىىار    

المكىىان  لهىىا لعلهىىا تجىىد  ىىي همىىوم ابخىىرين رثىىاًء 

أ فىىىىىىال َصىىىىىىغار بَعُمىىىىىىر  اتسىىىىىىاعع كىىىىىىتم ربىىىىىىم مُ 

البىىىىراعم ك فلهىىىىا  رجىىىىاً  كىىىىانوا بىىىىاألمس أشىىىىداء 

يسىىىىعون ل ىىىىوت يىىىىومهم ب ىىىىوة سىىىىواعدهم واليىىىىوم 

بىىىىىىدوا أشىىىىىىباًحا لشىىىىىىدة وهىىىىىىنهم   تيىىىىىىاٌت بَعُمىىىىىىر 

الزهىىىىىىور قىىىىىىد نىىىىىىال المىىىىىىرم مىىىىىىن ن ىىىىىىارتهن  

 حيويتهنف لتستكين أجسادهن لشدة األلم.

 لك صىىىرخت  مالىىىت لألمىىىام ممسىىىكة رأسىىىها  ىىى   

 بهىىا مىىا إناأللىىم عاودهىىا مىىن جديىىد  كىىاد يعصىىف 

لمحىىت  لىىك الوجىىع الىى ي يترقبهىىا مىىن خلىىف نا ىى ة 
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زجاجيىىىىىىة بمنتصىىىىىىف البىىىىىىاب الفاصىىىىىىل بينهمىىىىىىا  

 .لح  بصاحبع بعدما بدا مهرو ً  نه ت لتَ 

خرجىىت للممىىر  مىىا وجىىدت مىىن أحىىد  بىىدا خاليًىىا    

إ  مىىىىن بعىىىىم المر ىىىىل و ويهىىىىم كهىىىى ِ السىىىىيدة 

لىىىىزمن مىىىىن جمالهىىىىا وقوتهىىىىا العجىىىىوز التىىىىي نىىىىال ا

لتغىىىىدو بىىىىأوهن صىىىىورة كسىىىىنوات عمرهىىىىا التىىىىي 

ا بعىىىىىىامين أو ثىىىىىىالث  ن خريفًىىىىىيتجىىىىىاوزت السىىىىىىبع

جىىىاءت مىىىن أقصىىىل الصىىىعيد بسىىىجيتها  بجلبابهىىىىا 

األسىىىود وَشىىىال  بلىىىون جلبابهىىىا أو أشىىىد قتامىىىة منىىىع 

ر  ىىىة حفيىىىدتيها وأصىىىغر أبنا هىىىا الىىى ي يرقىىىد بتلىىىك 

بي اللحمىىىة ك فىىىل صىىىغير علىىىل  ات الم عىىىد الخشىىى

التىىىي تجلىىىس بأحىىىد  ر يىىىع  وا ىىىعًا رأسىىىع علىىىل 

مسىىىد بيىىىدها مىىىا  خىىى ها  مغمىىىم العينىىىين   يمىىىا تُ 

ب ىىىىىل مىىىىىن خصىىىىىالت شىىىىىعرِ البي ىىىىىاء كسىىىىىنوات 

 ن  تدعو ح أن يحفمع.يعمرِ الخمس
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تجىىىاِ ابخىىىر بعيىىىًدا تناسىىىت مىىىا بهىىىا وم ىىىت با    

عىىىىنهم بعينىىىىىين مغىىىىىرقتين بالىىىىدمم وقلىىىىىب نىىىىىازف 

بيىىىر منتبهىىىة  ا كبىىىدهلمصىىىاب تلىىىك العجىىىوز بفلىىى ة 

لىىىىىدموعها التىىىىىىي تنهىىىىىىال كالسىىىىىىيل إ  بوصىىىىىىولها 

رأتهىىىىا  إنسىىىىت بال بال ىىىىاب  األول  مىىىىا لمكتىىىىب ا 

إحىىىىدد الممر ىىىىات حتىىىىل أقبلىىىىت تُشىىىىف  عليهىىىىا  

 تسألها ب لب  منف ر: 

أسىىىىىتا ة مىىىىىريم  مىىىىىا بىىىىىَك  أكىىىىىل شىىىىىيء  -        

 بخير 

 ! معوا ي عح؟  كر   ٍخ ر؟ما ا  -        

اهههههت عن  مهههه  غ  تنههههع  ت هههه  ا  ههههنع ٍ و هههه     

ت لعىىىت لتلىىىك  ثىىىوان مغهههع ر   هههت  كعاههه  ف هههر م هههت 

الممر ىىىة التىىىي بىىىدت تترقبهىىىا  ىىىي أسىىىل لحالهىىىا  

لحمىىىىات صىىىىمت  قاتلىىىىة كانىىىىت عيونهمىىىىا المتحىىىىدث 

 َعينيي مريم بسؤالها:    بادرتبها
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أح ًىىىىا سىىىىيموت  أسىىىىيرحل نىىىىبم  ىىىىؤادي  -       

وينىىىىدثر   ىىىىحكاتع أستتالشىىىىل وشىىىىمس  ىىىىيا ي 

 صداها ب لبي.

)...( 

لليىىوم التىىالي  لىىم يُو ىى   ىىي مهمتىىع التىىي جىىاء    

مىىىن أجلهىىىا  ب ىىىدمين مىىىره تين وجسىىىد منهىىىك  هىىىا 

هىىىىىو يعىىىىىود للفنىىىىىدق عنىىىىىد منتصىىىىىف الليىىىىىل لعلىىىىىع 

يحصىىىىل علىىىىل قسىىىى  مىىىىن النىىىىوم  ارت ىىىىل درجىىىىات 

الفنىىىدق  سىىىار  ىىىي البهىىىو حتىىىل مكتىىىب ا سىىىت بال 

دون أن ين ىىىىىى  بحىىىىىىرف  اسىىىىىىتل مفتاحىىىىىىع مىىىىىىن 

لغر تىىىىع  صىىىىندوقع بالجىىىىدار الرخىىىىامي ثىىىىم صىىىىعد

 عابًسا  صامتًا.

دخىىىىل لغر تىىىىع معانىىىىًدا ألىىىىم قدميىىىىع  سىىىىار إلىىىىل   

 ََراَشىىىع ناسىىىيًا إ ىىىاءة نىىىور بر تىىىعف    لىىىن يعىىىود 
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آود إليىىىىع  المرهىىىى   بالكىىىىاد قىىىىد وصىىىىل بجسىىىىدِ 

 ها.لُ ُد يأمَ لينعم براحة جَ 

 

اسىىتي م كعادتىىىع مبكىىىًراف لكنىىىع أبىىىًدا لىىىن يخىىىرج      

ن الراحىىة يومىىع هىى اف قىىرر آنفًىىا أن يأخىى  قسىىً ا مىى

نهىىم متثىىاقاًل   ونشىىا  ثىىم يُعىىاود بحثىىع  ىىي َجىىد  

مىىىا زال يتثا ىىىب لعىىىدم اكتفىىىاءِ مىىىن النىىىوم  تو ىىىأ 

 ال ىىىىىحل بركعتىىىىىي  وصىىىىىلل الصىىىىىب  ثىىىىىم أع بىىىىىع

تنىىىىىاول المصىىىىىحف بيمنىىىىىاِ مىىىىىن  ىىىىىوق المن ىىىىىدة 

بجىىوارِ بينمىىا   يىىىزال جالًسىىا علىىىل سىىجادتع  تىىىال 

مىىا تيسىىر لىىع مىىن الىى كر الحكىىيم ُزهىىاء سىىاعة إلىىل 

( بسىىىىىورة التكىىىىىوير قىىىىىد 29وقفتع األيىىىىىة )ان اسىىىىىت

 َوَمىىىا تََشىىىلُءوَن إَبَّ أَن يََشىىىلَء حُ َربُّ  :جىىىاء  يهىىىا

 العَالََميَن .
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انتصىىىىىف النهىىىىىار ولىىىىىم يغىىىىىادر بر تىىىىىع   ىىىىىال    

العجىىوز ُمحىىدثًا ابنىىع  ىىي ث ىىة  بينمىىا كانىىا يجلسىىان 

  :بالردهة يتناو ن كوبًا من الشاي

 شي ًا مــــ... ألم أقل لك أنع يُخفي  -        

لىىىم يمنحىىىع  رصىىىة ليُكمىىىل حديثىىىع  تنىىىاول كوبىىىع    

 ثم نهم راحاًل  صا  بع ُمتعجبًا: 

نبيىىىل  أيىىىن تىىى هب  مىىىا السىىىوء بحىىىديثي  -        

 !لتغ ب هك ا 

 اسىىتدار إليىىع والغ ىىب يشىىم مىىن عينيىىع  ليخ ىىو 

 إليع مجدًدا  ليميل نحوِ صا ًحا: 

كىىىىىىل شىىىىىىيء  كىىىىىىل كلمىىىىىىة تلفمهىىىىىىا تُثيىىىىىىر  -      

 .اشم زازي

 ىىىنهم راجيًىىىا إيىىىاِ أن يُنصىىىت  تشىىىبث بىىىع بكلتىىىا 

 يديع هامًسا إليع: 
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صىىىىىدقني بُنَىىىىىيي  عىىىىىادل  اك يُخفىىىىىي شىىىىىي ًا  -      

 مريــ...    

ن رآِ يُ بىىىل نحوهمىىىا  لوهلىىىة إلينع ىىىد لسىىىانع مىىىا 

مىىن أنىىع قىىد سىىمم همسىىاتع عنىىع وقىىد جىىاء ليُل نىىع 

مىىىن حياتىىىع البا سىىىةف  ب ىىىيدرًسىىىا لىىىن ينسىىىاِ مىىىا 

كسىىىاب  عهىىىدِ أخ ىىىأ بح ىىىع   ــىىىـ عىىىادل لىىىم لكنىىىع و

ينتبىىىع لوجىىىودِ بدايىىىة ثىىىم هىىىا هىىىو يىىىدخل للم ىىىبل 

صعىىىداد   ىىىور  خىىىا  بىىىع وحىىىدِ  ََمىىىن أساسىىىيات 

اصقامىىىة بهىىى ا الفنىىىدق دون بيىىىرِ أن تكىىىون بارًعىىىا 

 بإعداد ال عام  لن تجد َمن يُعدِ لك ها هنا.

بينمىىىىا هىىىىو منىىىىدمٌأ بإعىىىىداد قهوتىىىىع الصىىىىباحية    

تجهيىىىىىز  بىىىىى   مىىىىىن البىىىىىيم  انتهىىىىىاءِ مىىىىىنبعىىىىىد 

 بع يُفاجأ ب لك الصوت من خلفع:  إ الم لي 

اسىىىىىمم  أنىىىىىا لىىىىىم أ علهىىىىىا سىىىىىاب ًا ولىىىىىن  -          

 أ علها  ح ًاف ل ا إياك ان تعتاد علل ه ا.
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اسىىىتدار  ََزًعىىىا لكلمىىىات    يعىىىرف صىىىاحبهاف لكنىىىع 

سىىىرعان مىىىا اسىىىتكان مىىىا إن أبصىىىر  لىىىك العجىىىوز 

ن ابنىىىىع أوكىىىى .وا ىىىى .ُم ىىىىباًل نحىىىىوِ  ىىىىي تملمىىىىل 

الىى ي يتبعىىع  ىىي هىىدوء  باسىىم الثغىىر قىىد د عىىع د عًىىا 

لفعىىىىل  لىىىىك  ليسىىىىت رد مىىىىا قىىىىال ُمعرً ىىىىا بوجهىىىىع 

 عنع:

ىىىىا بىىىىدر منىىىىيي آنفًىىىىاف لكىىىىن  -          أنىىىىا آسىىىىف َعمَّ

 أخبرني َلَم لم تخرج اليوم كعادتك  أ عــ... 

 شىىىدَّ نبيىىىل علىىىل يىىىدِ بر ىىى  ف كىىىي يصىىىمت  حدجىىىع 

بيىىىر ُمباليًىىىا  بنمىىىرة عتىىىاب ثىىىم أعىىىرم بوجهىىىع 

 مست رًدا ما بدأ:

أ علىىىىىىت شىىىىىىي ًا مىىىىىىا تخشىىىىىىل انكشىىىىىىا ع   -       

 أخبرني لُربما أُساعدك.

بحديثىىىىع كثيىىىىًرا َوَصىىىىب قهوتىىىىع بكىىىىوب   يُبىىىىاللىىىىم 

زجىىاجي كمىىا يُحىىب دا ًمىىا  ثىىم جلىىس علىىل ُكرَسىىييَع  
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الخشىىىىبي وا ىىىىعًا كوبىىىىع علىىىىل المن ىىىىدة أمامىىىىع 

   يتنىىىىىاولصىىىىىامتًا  هاد ًىىىىىا بجىىىىىوار  بىىىىى  البىىىىىيم

 ىىاقترب العجىىوز خ ىىوة  بىىالسف ُ ىىورِ  ىىي صىىمت  

 ثم أشار بيدِ ُمح ًرا: 

اسىىىىىىمم أيهىىىىىىا الغريىىىىىىب  إ ا كنىىىىىىت تفكىىىىىىر  -     

بإيىىىىى ا نا  أنىىىىىت واهىىىىىم  الجميىىىىىم يعلمىىىىىون قىىىىىدرنا 

جيىىىًداف لىىى ا إيىىىاك أن تُحىىىاول اسىىىتثارة ب ىىىبي  مىىىن 

األ  ىىىىىىل لىىىىىىك أن تُغىىىىىىادر وإ  سىىىىىىأبلس الشىىىىىىر ة 

 بمكانك.

ب ب ىىىىتع سىىىى    ىىىىنهم عىىىىادل با ىىىىبًا   ىىىىاربًا 

 المن دة صا ًحا: 

اسىىىمم أيهىىىا العجىىىوز  إ ا  !وَلىىىَم كىىىل هىىى ا  -      

كنىىىت تمىىىن أنىىىيي سأصىىىمت وسىىىأبم بصىىىري عىىىن 

 ا ك لولىىدك هىى ا  أنىىت واهىىم  اببىىاء   يفعلىىون إيىى

 مثلما تفعل أنت.
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 )الفصل الحادي عشر(

 ح ي ةٌ زا فة

 وأخيًرا... -        

ع قالهىىىىا ياسىىىىين وهىىىىىو يخ ىىىىو أُولىىىىل خ واتىىىىى    

نحىىىو شىىىركتع الهندسىىىية لينشىىىاء والتعميىىىر  بعىىىد 

هىىىا هىىىو ُحلمىىىع الىىى ي  لشىىىهور  وسىىىعيُجهىىىد جىىىاد 

 المىىىىا ت لىىىىم إليىىىىع صىىىىار ح ي ىىىىة ملموسىىىىةً بىىىىين 

عنىىىد المىىىدخل الر يسىىىي وقىىىف يخ ىىىب  ىىىي  يديىىىعف

جمىىىم  مىىىن المىىىومفين والمهندسىىىين َمَمىىىن شىىىاركوِ 

  ات الُحلم ومازالوا إلل يومهم: 

ىىىت  -        أو  علىىىت  لىىىن أُو ىىىيكم ح ي ىىىة  مهمىىىا قُل 

ح كىىىم مىىىن الثنىىىاء والشىىىكر    ىىىد كنىىىتم لىىىي بمثابىىىة 

  السىىىىندف لتح يىىىى  الُحلىىىىم  ُحلمنىىىىا جميعًىىىىا وةخىىىىاص

لىىىن ن ىىىف عنىىىد تلىىىك الن  ىىىة  مىىىا  للتىىىو الىىى ي بىىىدأ 

زال وليىىىىدنا بحاجىىىىة للكثيىىىىر مىىىىن الرعايىىىىة لنصىىىىير 
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واث ىىىىين أننىىىىا أنجزنىىىىا شىىىىي اف لنثبىىىىت للجميىىىىم أننىىىىا 

اء هىىىى ا البلىىىىد هنىىىىا عىىىىازمون علىىىىل الوصىىىىول لبنىىىى

وبسىىىىواعدنا سىىىىيكون التعميىىىىر والخيىىىىرف لىىىى ا هيىىىىا 

 بنا لنب ل أقصل ُجهدنا  ي نشا  َوَجد. 

 

ان لىىىىى  تصىىىىىفي  حىىىىىار مىىىىىن الجمىىىىىم كموا  ىىىىىة    

 ىىىمنية علىىىل كىىىل كلمىىىة نبعىىىت منىىىع  كتحفيىىىز لهىىىم 

ثبىىىات إببىىى ل مزيىىىد مىىىن الُجهىىىد لترسىىىيل أقىىىدامهم و

 المجىىىىىال بهىىىىى ا   ىىىىىي العمىىىىىلتفىىىىىوقهم وجىىىىىدارتهم 

 يُشىىىىجعهموِ باسىىىىم الثغىىىىر يُحىىىىييَهم   صىىىىف  بىىىىدور

بكلتىىىا يديىىىعف لينصىىىرف كىىىل مىىىنهم  أشىىىار وانتهىىىاءً 

 إلل عملع الُمكلف بع.

 

َدَلىىىىىَف قىىىىىبلهم يُمعىىىىىن النمىىىىىر ألركىىىىىان شىىىىىركتع    

الُمكونىىىىىة مىىىىىن  ىىىىىاب ين اثنىىىىىين   ثالىىىىىث لهمىىىىىا  
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يحىىىىىىىىوي األول مكاتىىىىىىىىب المحاسىىىىىىىىبة والشىىىىىىىى ون 

ال انونيىىىىىىىة  كىىىىىىى لك بعىىىىىىىم األعمىىىىىىىال اصداريىىىىىىىة 

كن وبىىىىىرُ  المىىىىىومفين األخىىىىىرد المعنيىىىىىة بح ىىىىىوق 

تلبيىىىىة احتياجىىىىاتهم مىىىىن لخىىىىا  ُشىىىىيدت كا يتريىىىىا 

ال عىىام والشىىىراب بسىىىاعات عملهىىم التىىىي قىىىد تمتىىىد 

 الليىىىىلف ىىىىا ية  قىىىىد تصىىىىل لمنتصىىىىف إلسىىىىاعات 

ب  الثىىىىىاني ُم ُرخىىىىىامي يصىىىىىل لل ىىىىىايتوسىىىىى ع َسىىىىىلَّ 

حيىىىىىىىث مكاتىىىىىىىب المهندسىىىىىىىين  مىىىىىىىدير الشىىىىىىى ون 

ال انونيىىىىىة  باص ىىىىىا ة لمكتبىىىىىع واسىىىىىم األركىىىىىان 

الىىىى ي َدلىىىىف إليىىىىع للتىىىىو  ُجدرانىىىىع الثالثىىىىة زيتيىىىىة 

اللىىىىىون ُمُزينىىىىىة بالعديىىىىىد مىىىىىن مؤهالتىىىىىع العلميىىىىىة 

وشىىىىهادات ت ىىىىدير ُمنحىىىىت لىىىىع مىىىىن العديىىىىد مىىىىن 

مؤسسىىىىات المجتمىىىىم المىىىىدني  أمىىىىا عىىىىن الىىىىركن 

يغىىىدو كنا ىىى ة زجاجيىىىة عمالقىىىة الرابىىم   ىىىد ُصىىىمم ل

ىىىالع علىىىل مىىىا يجىىىري  ىىىي الخىىىارج  تُتىىىي  لىىىع ا  َّ
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وتىىىارة يجعلهىىىا منفىىى ًا لىىىع ليستنشىىى   أحىىىداث مىىىن 

هىىىىىواًء ن يىىىىىا  نتشىىىىىار ب عىىىىىة خ ىىىىىراء متراميىىىىىة 

بجعلهىىىا قُىىىرب  ف أوصىىىاهماأل ىىىراف حىىىول شىىىركتع

المىىىدخل ليستنشىىى  عبيىىىر زهورهىىىا كلمىىىا سىىىنحت 

 مل.لع  رصة  لت ا  أنفاسع بعد عناء الع

   ببصىىىىىىىرِ نحىىىىىىىو مكتبىىىىىىىع الىىىىىىى ي يتوسىىىىىىى     

الغر ىىىة  سىىىار إليىىىع  تلمىىىس سىىى حع بأناملىىىع علىىىل 

اسىىىتحياء  كىىىم يعشىىى  خشىىىب الىىىزان الىىى ي ُصىىىنم 

منىىىىعف ليبىىىىدو كتُحفىىىىةً  نيىىىىة صىىىىنعها  نىىىىان بأنامىىىىل 

سىىىنًدا مهىىىرِ علىىىل ُكرسىىىيع  هبيىىىة  جلىىىس خلفىىىع مُ 

الىىىىىوثيرالُمب ن بجلىىىىىد   بيعىىىىىي  نىىىىىاعم كىىىىىالحرير  

 أسود كالليل.

عت  اولىىىىىة اجتماعىىىىىات  َ ىىىىىانىىىىىب نا  تىىىىىع وُ بج   

ن شخًصىىىا بعىىىدد يبي ىىىاوية الشىىىكل  تتسىىىم لعشىىىر

 م اعدها التي ُصفت حولها بنمام  تام.
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 وأخيًرا... -     

قالهىىا ُمجىىدًدا  يمىىا يُمسىىىك سىىماعة الهىىاتف بيمنىىىاِ 

ليُهىىىىاتف سىىىىكرتيرتع آمىىىىًرا إياهىىىىا بإح ىىىىار َملىىىىف  

 .ما

)...( 

حزينىىىىةً   صىىىىبا  اليىىىىوم التىىىىالي  هرولىىىىت نجىىىىاة   

م ىىىى ربةً بينمىىىىا تعتلىىىىي درجىىىىات معهىىىىد األورامف 

بمىىا أصىىابها وكىىريم إ  قبىىل ُزهىىاء سىىاعة   لىىم تىىدرَ 

مىىىىن ابن  عنىىىىدما هاتفتهىىىىا لت لىىىىب منهىىىىا منحهىىىىا 

إجىىىىازة ليىىىىومين اثنىىىىين  حىىىىدثتها بصىىىىوت  َمُشىىىىوب 

 بالبكاء: 

نجىىىىىىىاة  أود أن تُسىىىىىىىاعديني للحصىىىىىىىول  -         

 علل إجازة ليومين  يومين    .
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كانىىىت نجىىىاة حتىىىل تلىىىك اللحمىىىة التىىىي أخبرتهىىىا    

 يهىىىىىا بح ي ىىىىىة الو ىىىىىم بيىىىىىر مدركىىىىىة  تريىىىىىد أن 

 تفهمف لكن كيف  سألتها دون مبا ة: 

وَلىىىىىىَم تحتىىىىىىاجين ليجىىىىىىازة بىىىىىىأي  !مىىىىىىا ا -        

 حال 

   يُمكنني ترك كريم ابن.  -        

هرولىىىىت هنىىىىا وهنىىىىاك  بحثىىىىت عنهىىىىا بممىىىىرات    

جالسىىىة بنهايىىىة الممىىىر المستشىىىفل إلىىىل أن رأتهىىىا 

وحيىىىىىىدة  صىىىىىىامتة   للتىىىىىىو الىىىىىى ي دخلىىىىىىت إليىىىىىىع 

سىىىاكنة  ك يىىىف   ينتمىىىي لهىىى ا العىىىالم   هرولىىىت 

 إليها تُعان ها  تسألها  ي خوف: 

كىىىريم  ومىىىا ا  أيىىىن مىىىا ا حىىىدث حبيبتىىىي  -         

 أصابع  
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 الحىىىىىت بنمرهىىىىىا نحىىىىىو البىىىىىاب خلفهىىىىىا  العنايىىىىىة 

الفا  ىىىىىة م صىىىىىدهاف لنىىىىىبم  ؤادهىىىىىا الىىىىى ي بىىىىىدا 

حبيسىىىها   فعلىىىت مثلهىىىا وت لعىىىت إلىىىل مىىىا تنمىىىر 

إليىىىىع بُرهىىىىة ثىىىىم قامىىىىت مىىىىن  ورهىىىىا تنمىىىىر عبىىىىر 

علىىىل نا ىىى تها الزجاجيىىىة لتُفاجىىىأ بـىىىـ كىىىريم ُمسىىىجل 

 ََراَشىىىىع   اقىىىىًدا الىىىىوعي  جسىىىىمع ال ىىىى يل ُمغ ىىىىل 

ة ال بيىىىىة المتصىىىىلة بىىىىعف بكىىىىم  ها ىىىىل مىىىىن األجهىىىىز

 صىىىىىغيًرا بكىىىىىت دون ان  ىىىىىاع  بيىىىىىر ُمصىىىىىدقةً أن 

لىىىىم تشىىىىأ الىىىى هاب   العىىىى ابفكهىىىى ا يحتمىىىىل هىىىى ا 

 من روعها بع ب حديثها:  تهدل  امت مريم 

حبيبتىىىىىىي  علينىىىىىىا التحلىىىىىىي بالشىىىىىىجاعة  -         

ليكىىىىون بخيىىىىر  هيىىىىا ا هبىىىىي لعملىىىىك  ىىىىال يمكنىىىىك 

لىىىك التغيىىىب مثلمىىىا  علىىىت   المىىىدير لىىىن يغفىىىر لنىىىا  

 ق .
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جففىىىىت دموعهىىىىا نىىىىامرة إليهىىىىا تُجاهىىىىد ُحزنهىىىىا    

 :لرسم بسمة علل شفتيها قا لة

 حسنًا. -        

جيىىىىد  هيىىىىا ا هبىىىىي و  تنسىىىىي  عىىىىل مىىىىا  -        

 أ همتي !أخبرتُك بع  يومين      

رحلىىىت  أجىىىل  أومىىىأت برأسىىىها ُمودعىىىة إياهىىىا أن 

 ها ت ر ان مجدًدا. ادون أن تنمر خلفها  عين

لعاشىىىىىرة  وقفىىىىىت أمىىىىىام مىىىىىدير الشىىىىى ون عنىىىىىد ا   

دِ ب لىىىىب اصجىىىىازة كمىىىىا أوصىىىىتها مىىىىريم هىىىى ا َمىىىىتُ 

الصىىىبا    تناولهىىىا مىىىن يىىىدها وأخىىى  ي ىىىرأ مىىىا بهىىىا 

ن وصىىىىل لىىىى لك المو ىىىىم بالىىىى ات حتىىىىل إثىىىىم مىىىىا 

 ت لم إليها عابس الوجع قا اًل: 

 !سبوع  كاملأ -         

 أجل سيدي. -         
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  أعاد  لبها إليها حان ًا: 

   أُوا    هيا عودي لعملك. -      

بيىىىر أنهىىىا لىىىم تبىىىر  مكانهىىىا وتسىىىاءلت  ىىىي تحىىىد  

 با ن: 

 وما ال رر  ي  لك  -      

  أسند مهرِ للخلف ثم عاد يسألها: 

 و يما تحتاجين تلك اصجازة  -      

ليسىىىىىت لىىىىىي  بىىىىىل لـىىىىىـ مىىىىىريم  كمىىىىىا هىىىىىو  -      

 مو   هنا.

 إجازتهىىىىىا ُمشىىىىىيرة بيىىىىىدها نحىىىىىو إسىىىىىمها ب لىىىىىب 

 ت لم حيث تُشير ثم عاد ينمر إليها مو ًحا:  

لىىىىىيس بيىىىىىدي حيلىىىىىة  ممنىىىىىوع اصجىىىىىازات  -      

حتىىل إشىىعار  آخىىر  كمىىا جىىاء ببيىىان د/ حسىىين منىى  

 يومين.
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إ ا كىىىان األمىىىر  ف خرجىىىت حان ىىىة  تُعاتىىىب  اتهىىىا   

  َلىىَم لىىم !كىى لك   ََلىىَم يُ ىىيم وقتىىي عبثًىىا بهىى ا ال ىىدر

 ي ل  لك من  البداية 

 هبىىىت للمىىىدير بَُخ ىىىل واث ىىىة  حاملىىىة بيُمناهىىىا    

 إجابتىىىع  ات ال لىىىب   رقىىىت البىىىاب ثىىىم انتمىىىرت 

عنىىىىدما لىىىىم يفعىىىىل  رقىىىىت مجىىىىدًدا ومجىىىىدًدا حتىىىىل 

 أجابها با بًا: 

 ما ا ابن  -        

بىىىدروب حياتنىىىا  قىىىد تُغىىىادر أو تُسىىىاند أو تب ىىىل    

وإن رحلىىىت يوًمىىىىا سىىىىتب ل   بيننىىىاف لتكىىىىون  ا أثىىىىر

 م نَبُ َك  ات يوم  انتفم.  هنا  ما دا

دخلىىىىت دون تىىىىردد   وقفىىىىت أمامىىىىع بينمىىىىا كىىىىان    

يتحىىىىدث وأحىىىىدهم عبىىىىر الهىىىىاتف  انتمىىىىرت حتىىىىل 

أنهىىىىل مكالمتىىىىع الهاتفيىىىىة ومدتىىىىع بال لىىىىب لت ىىىىول 

  ي حزم: 



 

 189 

 أرجو أن توا   علل ه ا سيدي. -       

 تناولىىىع مىىىن يىىىدها وقىىىرأ مىىىا بىىىع  لىىىم يكىىىن ال لىىىب 

 ُمسببًا   ال مستنكًرا: 

 بدون سبب جاد  مر وم. -       

 لىىىم تملىىىك مىىىن أمرهىىىا شىىىيء وقالىىىت بنبىىىرة  هىىىي 

 أقرب للبُكاء: 

كىىىىىىريم  يحت ىىىىىىر و  ف أرجىىىىىىوك سىىىىىىيدي -       

 يُمكنها ُمفارقتع بهك ا حال.

ا ىىىى ربت أنفاسىىىىع وتهىىىىاود  ىىىىي ب ىىىىر سىىىىحي     

مىىىن األلىىىم  كمىىىًدا وُحزنًىىىا لكلمىىىات    تُبشىىىر بخيىىىر  

 .ُم ل ًا
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 ني عشر()الفصل الثا

 همساٌت دا  ة

بعىىىد يىىىومين أو ثىىىالث بىىىدا كىىىريم أ  ىىىل ممىىىا      

كىىىان   ىىىت  عينيىىىع مىىىن جديىىىدف ليهىىىدأ نىىىبم َمىىىن 

كانىىت تحيىىا بىىع وألجلىىع بعىىدما بىىدأ يسىىترد عا يتىىع 

للحمتهىىىىا هىىىى ِ مىىىىا تىىىىزال بيىىىىر  آخىىىىر يوًمىىىىا بعىىىىد 

ُمصىىىىدقة أن الىىىىُدكتور/ حسىىىىين  هىىىىو ب اتىىىىع َمىىىىىن 

جىىاء لفعىىل  لىىك   بينمىىا هىىي جالسىىةٌ أمىىام العنايىىة 

المركىىىىىزة تنتمىىىىىر بريىىىىى  أمىىىىىل يبعىىىىىث ال مأنينىىىىىة 

ب لبهىىا إ ا بهىىا تىىراِ ُم بىىل نحوهىىا بوجىىع قلىى   بعىىد 

دقىىىىا   مىىىىن مغىىىىادرة صىىىىدي تها  يسىىىىألها بأنفىىىىاس  

  هثة: 

حىىىىىدث بُنَيَتىىىىىي  مىىىىىا بىىىىىاُل كىىىىىريم  مىىىىىا ا  -         

 عسل أن يكون بخير...

  نه ت بوجع  م  رب  تست بلع قا لة: 
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  عليىىىىىىىك سىىىىىىىيدي    ت لىىىىىىى   سىىىىىىىيغدو  -        

 بخير.

وبينمىىىىىا همىىىىىا يتحىىىىىدثان إ ا بهىىىىىا تُبصىىىىىر تلىىىىىك    

الورقىىىىىة التىىىىىي ي ىىىىىبم عليهىىىىىا وكأنمىىىىىا يخشىىىىىل 

  ََرارها من بين أناملع  لت ول مستفهمة: 

 تلك بيمينك  ما -         

 ت لىىىىم ل ب ىىىىتع وإ ا بىىىىع يُفاجىىىىأ ب لىىىىب اصجىىىىازة 

الخىىىا  بهىىىا مىىىا يىىىزال بيىىىدِ. ودون تىىىردد أخىىىرج 

قلمىىىىع مىىىىن جيىىىىب ُسىىىىت َرتع لي ىىىىم موا  تىىىىع علىىىىل 

  لبها  ي الحال  لي ول  ي ث ة: 

  عليىىىَك  يمكنىىىك الحصىىىول علىىىل إجىىىازة  -        

 كيفما ووقتما تشا ين.

 ات صىىىىىىبا   بينمىىىىىىا هىىىىىىي جالسىىىىىىة بجىىىىىىوارِ    

تت لىىىم إليىىىع أثنىىىاء نومىىىع شىىىاردةً  تُفكىىىر بحالهمىىىا 
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هىىا هىىىي تُفاجىىىأ بىىىع يسىىىتي م  زًعىىىا لرؤيىىىة مزعجىىىة 

روعىىىىىع   ل مىىىىىنبمنامىىىىىعف   ىىىىىمتع إليهىىىىىاف تُهىىىىىد

لنب ىىات قلبىىع المتسىىارعة للحىىد الىى ي يعجىىز معىىع 

 لة:   عن الت ا  أنفاسع  احتوتع ب راعيها متسا

هىىىىىدأ    داعىىىىىي ابىىىىىَك يىىىىىا ُعمىىىىىري  مىىىىىا ا  -       

 لل عر  أنا هنا بجانبك.

 تشىىىىبث بهىىىىا ب ىىىىوة َعلَّىىىىع يستشىىىىعر األمىىىىانف لكىىىىن 

كيىىىف السىىىبيل لىىى لك  ومىىىا ينتمىىىرِ مىىىؤلم بال ىىىدر 

الىىى ي يتمنىىىل  يىىىع لىىىو يُغمىىىم عينيىىىع و  يفتحهمىىىا 

مىىىىىىرة ثانيىىىىىىة   ىىىىىىد جىىىىىىاءت الممر ىىىىىىة لتوهىىىىىىا  

تُىىى كرهما بموعىىىد جلسىىىتع الكيماويىىىة التىىىي سىىىتبدأ 

ا    أجابتهىىىا مىىىريم  ابعىىىة علىىىل وجنتيهىىىا بعىىىد دقىىى

 بسمةً مترددة: 

 حسنًا  سنأتي  ي الحال.  -        
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حملتىىىع بىىىين  راعيهىىىا  يمىىىا كىىىان يبكىىىي م ىىى ربًا  

يتىىىألم كثيىىىًرا والجميىىىم   يُبىىىالي  مىىىل   لىىىكف  يىىىود 

 يُردد وصدي بُكاءِ يشا رِ ُجل آ مع: 

   أُريد  أمي    تدعيهم يأخ وني.  -       

اسىىىىىت بلهما الىىىىىدكتور/ مىىىىىراد بغر ىىىىىة العىىىىىالج      

رآِ باكيًىىىا حتىىىل تبىىىدل حالىىىع  إن باسىىىَماف لكىىىن مىىىا 

 حملع عن والدتع وهمس إليع  ي َع  ف: 

للخىىىىوف   داعمىىىىا ا بىىىىَك يىىىىا صىىىىغيري     -        

 لن تتألم أَعُدك ب لك.

قالهىىا بينمىىا يخ ىىو بىىع لبىىدء جلسىىة عالجىىع وكىىريم 

 بين ه ا و اك يزداد صراًخا: 

   أُريد  أمي    تتركيني. -        

مىىىىىددِ علىىىىىل الُكرسىىىىىي  يمىىىىىا كانىىىىىت والدتىىىىىع     

تعتصىىىىىر ألًمىىىىىا لصىىىىىرخاتع المتتاليىىىىىة و  يُمكنهىىىىىا 
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 عىىىل شىىىيء  تىىىود محىىىو آ مىىىع و  سىىىبيل أمامهىىىا 

بيىىىر  لىىىك  تعىىىرف تمىىىام المعر ىىىة مىىىا يشىىىعر بىىىع 

بىىىىىين الفينىىىىىة  ق وريىىىىىدِ وتلىىىىىك ال  ىىىىىرات تختىىىىىر

هنىىىىىا  أ رقىىىىىت واألخىىىىرد يرجوهىىىىىا لتُبعىىىىىدِ عىىىىىن 

رأسىىىها  ىىىي ُحىىىزن  وال بيىىىب يم ىىىل قىىىدما للبىىىدء 

بجلسىىىىة عالجىىىىع   هىىىىا هىىىىو يشىىىىرع بو ىىىىم إبىىىىرة 

دواءِ بوريىىىىىدِ األيسىىىىىر تمهيىىىىىًدا لتد  ىىىىىعف َعلَّهىىىىىا 

 تُنجيعف لصرخاتع التي   تتوقف: 

أُمىىىي  أعىىىدك لىىىن أتىىىألم بعىىىد  لىىىك  لىىىن  -          

 أبكي     أمي.

 أراك كيىىىىف لىىىىي أن أراَك و  :باتىىىىت تُحىىىىدث  اتهىىىىا

يىىا نىىبم قلبىىي ونىىور  ىىؤادي  كيىىف لىىي أ  أبىىالي 

برجىىىىىاء  يُمىىىىىزق أحشىىىىىا ي  كيىىىىىف لىىىىىي أن أبىىىىىدو 

شىىىىامخة لحمىىىىات انهيىىىىاري  اعىىىى رني  ىىىىإني وح 

ُمربمىىىة  كبلىىىوني  جىىىردوا بسىىىماتي  يىىىا صىىىغيري 
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  تُبىىىىالي  ىىىىإني وح مىىىىا  علىىىىت إ  لمحىىىىو آهىىىىات  

 تُزلزل وجداني.

ن نىىىىىىزع يىىىىىىدِ متألمىىىىىىاف لتنفصىىىىىىل اصبىىىىىىرة عىىىىىى    

وريىىىىىدِف لتتىىىىىد   دما ىىىىىع بغىىىىىزارة.  يمىىىىىا والدتىىىىىع 

كىىىادت أن تسىىى    همسىىىات    بهواجسىىىها وت بىىى بها

صىىىرخات  نمىىىرات َعتىىىاب عىىىادت تُ اردهىىىا  وهىىىي 

كمىىىا هىىىي تَىىىدَّعي التجلىىىد عبثًىىىا حتىىىل تلىىىك اللحمىىىة 

 التي صاحت بها وا عةً كفيها علل أُ نيها: 

 كفل... -          

لهىىىىاف لكىىىىن أحىىىىًدا لىىىىم يسىىىىمعها  ت لعىىىىت مىىىىن حو 

لتُفاجىىىأ بحالهىىىا جالسىىىة بتلىىىك الزاويىىىة قُىىىرب البىىىاب 

وكىىىل شىىىيء يم ىىىي حيىىىُث قُىىىدر لىىىع   ال بيىىىب لىىىم 

وكىىىىريم علىىىىل حالىىىىع    عملىىىىع   مىىىىام   ىىىىي يُبىىىىالَ 

 ينفك صارًخا.
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تحجىىىرت الىىىدموع بم لتيهىىىا  يمىىىا   تىىىزال تنمىىىر    

إليىىىىع  كىىىىان مشىىىىهًدا  ىىىىبابيًا  لىىىىم تتبىىىىين مالمحىىىىع 

حتىىىل تلىىىك اللحمىىىة التىىىي رأتىىىع  يهىىىا باسىىىً ا يديىىىع 

نحوهىىىىاف يرجوهىىىىا ليرحىىىىل عىىىىن هنىىىىا  يىىىى ن ألًمىىىىا  

 يصرخ  ي يأس: 

 أبي. -          

هرولىىىت إليىىىع تُسىىىاب ها عبراتهىىىا   ىىىمتع إليهىىىا     

 بيبىىىع أن يتوقىىىف  صىىىغيرها  ىىىي خىىىوف  راجيىىىةً 

 يرتجف  ي  ُعر: 

آسىىىىىفة ُدكتىىىىىورف لكىىىىىن أيُمكننىىىىىا تأجيىىىىىل  -          

  لك للغد 

أخشىىىىل أن يعتىىىىاد علىىىىل هىىىى ا و  يُمكننىىىىا  -        

 مساعدتع بشيء. 
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أرجىىىىىىوك  سىىىىىىنؤجل  لىىىىىىك للغىىىىىىد   ىىىىىى    -        

 أَعُدك. 

 كما تشا ين...  -        

هىىا هىىم   ىىي جىىو مىىن النشىىا  والعمىىل الىىدءوب    

ا بعىىىد آخىىىر. ياسىىىين سىىىعيد بفري ىىىع يُح  ىىىون نجاًحىىى

الىىىى ي   يتىىىىوانل عىىىىن و ىىىىم بصىىىىمتع لترسىىىىىيل 

ربىىىم حداثىىىة عهىىىدهم  مىىىاهر أقىىىدامهم  ىىىي ثبىىىات  

بهىىى ا المجىىىالف  ُجليهىىىم قىىىد تخىىىرج بالعىىىام الما ىىىي  

هىىا هىىم ينجحىىون  ىىي الفىىوز بعىىدد مىىن المناقصىىات 

الحكوميىىىىىىىىة بمجىىىىىىىىال التعميىىىىىىىىر لتميىىىىىىىىزهم دون 

 بيرهم. 

 

 يهنىىىىىىى هماجتمىىىىىىىم بهىىىىىىىم جمىىىىىىىيعهم بمكتبىىىىىىىع     

ويُهن ونىىىع علىىىل مىىىا ح  ىىىوِ. جلىىىس إلىىىيهم يحىىىثهم 

علىىىل بىىى ل المزيىىىد  حلمهىىىم بىىىين أيىىىديهم و  سىىىبيل 
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للعىىىودة عىىىن مسىىىارهم الىىى ي حىىىددوِ  بىىىدأ ب ىىىر  

خ تىىع للعمىىىل علىىل تلىىىك المشىىروعات التىىىي  ىىىازوا 

كىىىل  ريىىى   عمىىىلبهىىىا  بدايىىىة مىىىن ت سىىىيمهم لفىىىرَق 

اها بالميىىىىىىىىىدان سين سىىىىىىىىىم لمجمىىىىىىىىىوعتين  إحىىىىىىىىىد

والثانيىىىىة بالشىىىىركةف كىىىىي يكونىىىىوا متىىىىاحين للعمىىىىل 

جديت  أمىىىور  إلىىىل ربىىىم مىىىا يعتر ىىىهم إ ا مىىىا اسىىىتَ 

تحديىىىد أجىىىود الخامىىىات واألدوات التىىىي سىىىيعملون 

بهىىىىا ليغىىىىدو الو ىىىىم النهىىىىا ي أجمىىىىل مىىىىا يكىىىىون  

لتىىىزام انتهىىىاًء بعىىىدد سىىىاعات العمىىىل التىىىي يجىىىب ا 

 بها.

اك دوًمىىىا  ىىىوق كىىىل انتصىىىار ببري ىىىع الخىىىادع هنىىى   

ن  ىىىىىة رجىىىىىوع تىىىىىأبل مفارقىىىىىة وجدانىىىىىع و يفًىىىىىا 

ع و ًىىىا يىىىأبل نسىىىيانع   هىىىل مىىىن سىىىبيل لتح يىىى  

ىىىىة سىىىى   صىىىىريعُها  األمىىىىاني ربىىىىم َصىىىىراعات  َجمَّ



 

 199 

  ت ىىىاد نىىىبم  ىىىؤادِ وبوصىىىلة حياتىىىع. هىىىل مىىىن 

 ! سبيل للنجاة من بياهب ُملماتع

 )...( 

لىىم يَىىنعم باألمىىان إ  بوجىىودِ   بعودتىىع منىى  مىىا    

سىىىىاعتين لىىىىم يىىىىزل جالًسىىىىا علىىىىل تلىىىىك يُ ىىىىارب ال

األريكىىىىىىة قىىىىىىرب النا ىىىىىى ة ي ىىىىىىم صىىىىىىغيرِ الىىىىىى ي 

اسىىىىىتكان بىىىىىىين أح ىىىىىىانع   ت ىىىىىادِ إليىىىىىىع أيامىىىىىىع 

الما ىىىىية  مىىىىل عىىىىادل علىىىىل هي تىىىىع هىىىى ِ حتىىىىل 

بلبهمىىىا النىىىىوم  جىىىىاءت زوجتىىىع توقمهمىىىىا لينامىىىىا 

بغر تيهمىىىىىا  أشىىىىىار إليهىىىىىا أن تصىىىىىمت    يريىىىىىد 

 زعاج صغيرهما ال ي نام لتوِ  قال لها:  إ

   بأس  سننام هنا.  -          

 لكن...   -          

  أشار إليها قا اًل: 
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  تشىىىغلي بالىىىىك  سىىىنتدبر أُمرنىىىىا جيىىىىًدا   -         

 .هيا ا هبي ونامي

 

اسىىىىتي م باسىىىىل وال يىىىىور تشىىىىدو وتُغىىىىرد بأجمىىىىل 

األلحىىىىان  ليُفاجىىىىأ بىىىىع وبوالىىىىدِ علىىىىل و ىىىىعيتهما 

ة أبصىىىىر والدتىىىىع ُم بلىىىى عليهىىىىا أمىىىىس التىىىىي كانىىىىا 

 ا  دنت منع باسمة: ن رأتع مستي مً إنحوِ ما 

 صبا  الخير بُنَيَّ  هل نَمَت جيًدا  -        

 ت لىىىىم لوالىىىىدِ  يمىىىىا هىىىىو نىىىىا ٌم بجىىىىوارِ  يُجيبهىىىىا 

 آسفًا: 

 أمي. آسف -       

 بشأن ما ا  -       

  ت لم إليها والُحزن يشم من عينيع ُمرد ًا:
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َلىىىىَم لىىىىم تىىىىوقميني  مىىىىا كىىىىان علىىىىيي  عىىىىل  -       

 ُد آســ.....   لك  أنا جَ 

  ىىىىمتع إليهىىىىا  َربَتىىىىت علىىىىل كتفىىىىع ُمداعبىىىىة إيىىىىاِ 

 قا لة: 

ح ي ىىىىىة  ل ىىىىىد انتهزهىىىىىا والىىىىىدكف لينىىىىىام  -          

 بين أح انك  يحتاج لد  ك لينام قرير العين.

اسىىىىتي م والىىىىدِ بىىىى ات اللحمىىىىة علىىىىل صىىىىوتهما    

  يُىىىىىىداعب تثىىىىىىاؤبعينيىىىىىىع  ىىىىىىي العىىىىىى ب  يُىىىىىىدلك 

 ُخصالت شعرِ قا الً: 

 صبا  الخير  كم الساعة ابن   -          

لىىىم ينتمىىىىر جوابهمىىىىا ونهىىىم  ىىىىي الحىىىىالف  لديىىىىع 

الكثيىىىر مىىىن األعمىىىال عليىىىع انهاؤهىىىا قبىىىل رحىىىيلهم  

ام:   إ  قال  يما يم ي للَحمَّ

 استعدا  سنرحل بعد يومين. -         
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تفاجىىىىأ باسىىىىل ل ولىىىىع  نهىىىىم  ََزًعىىىىا..   يكىىىىاد    

 يُصدق ما َسمعت أُ ناِ لي ول م  ربًا: 

 !وَلَم  !ما ا  -         

نمىىىىىر لوالدتىىىىىع لعلهىىىىىا تُ م نىىىىىع  مىىىىىا وجىىىىىد بيىىىىىر 

 عينين تلو ان بالفرار  اند م لغر تع  صا ًحا:

         - .  

ىىىة بحل هىىىاف لتب ىىىل بمكانهىىىا سىىىاكنةً     انتابتهىىىا ُبصَّ

ُد ح ي ىىىي و  َمنَىىىا  الصىىىخر  بىىىات األمىىىر َجىىىكمىىىا 

إن وا  ىىىت بدايىىىةً  ىىىاألمر مىىىا زال يُربكهىىىا  للَفىىىَرارف

نه ىىىىىت ب لىىىىىب  يرتجىىىىىف  بىىىىىع لمجىىىىىرد التفكيىىىىىر 

وأوصىىىىال متثاقلىىىىة كمىىىىًدا وُحزنًىىىىا لىىىىرحيلهم عىىىىن 

بَُخ ىىىىل واهنىىىىة سىىىارت لصىىىىغيرهاف لعلهىىىىا  الىىىديار 

تُىىىى  َهب مىىىىا بىىىىع مىىىىن آ م  وتُ ىىىىمد جىىىىرا  تىىىىىأبل 
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جىىىىأت ببابىىىىع موصىىىىًدا مىىىىن الىىىىداخل تفا اصنىىىىدمال 

ويىىىىىأبل ا نصىىىىىياع لكلماتهىىىىىا   مىىىىىا زال با ىىىىىبًا  

 ا: صارخً 

     أُريىىىد  أخبريىىىع أنىىىي لىىىن أرحىىىل  لىىىن  -        

 أترك يدِ ُمجدًدا  لن أ عل.

 باسل  أرجوك.. ا ت  الباب لنتحدث. -       

ن سىىىىىاد الصىىىىىمت بينهمىىىىىا حتىىىىىل شىىىىىعرت إمىىىىىا    

ب البىىىىرودة ب شىىىىعريرة تسىىىىري بأوصىىىىالها لتتسىىىىر

إليهىىىىا وتُصىىىىاب بىىىىالجزعف مستسىىىىلمة لهواجسىىىىها 

بابىىىىع  ف  رقىىىىتالشىىىىي انية التىىىىي تعصىىىىف بع لهىىىىا

ب ىىىوة ف لُربمىىىا يخشىىىل ع ابهىىىا ويخنىىىم ألمرهىىىا  مىىىا 

نب ىىىىىات قلبهىىىىىا بيىىىىىر  عنوانىىىىىع  عىىىىىلف  الصىىىىىمت 

منتممىىىىىة  أنفاسىىىىىها تتسىىىىىارع  تخشىىىىىل أن يكىىىىىون 

أصىىىابع مكىىىروِ مىىىا  تعىىىود وتهىىىدأ  قلبهىىىا يُخبرهىىىا 

 تصىىىىىدي ع   تىىىىىأبلأنىىىىىع بخيىىىىىر  ع لهىىىىىا يصىىىىىرخ  
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وتىىىىىأبل  ىىىىىرد هواجسىىىىىها إلىىىىىل أن خىىىىىرج عىىىىىادل 

َجَزًعىىىا لصىىىوتها  يمىىىا لىىىم تىىىزل منشىىىفتع الخاصىىىة 

 بيدِ يجفف وجهع وَساعديع متسا اًل:

   ما األمر  ما ه ِ الَجلَبَة سلمل -        

 ت لعىىت إليىىىع ودموعهىىىا تنهىىالف لتُجيىىىب  ىىىي  ُعىىىر 

 متشبثةً ب راعيع: 

أبلىىىى  بابىىىىع مىىىىن الىىىىداخل    أدري  إنىىىىع  -       

   يُجيبني. عادل  أرجوك ا عل شي ًا.

بَُهىىىَت ل ولهىىىا   ىىىرق بابىىىع  تحىىىدث إليىىىع محىىىاوً  

 ثناءِ عما يفعل  قال معت ًرا: إ

بُنَىىىىىيي  نفعىىىىىل هىىىىى ا ألجلىىىىىك أنىىىىىت   آسىىىىىفٌ  -       

 نعجز عن رؤيتك تتألم بغير  نب.

عنىىىدما لىىىم يُجىىىب بىىىدأ ال لىىى  يتسىىىلل إلىىىل قلبىىىع     

كأشىىىعة الشىىىمس الحارقىىىة  ت لىىىم لزوجتىىىع  يمىىىا   
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تىىىىىزال باكيىىىىىة لحىىىىىال صىىىىىغيرهما  يُفكىىىىىر.. يُمعىىىىىن 

النمىىىىر مىىىىن حولىىىىعف لعلىىىىع يعثىىىىر علىىىىل شىىىىيء مىىىىا 

يُسىىىىىاعدِ بفىىىىىت  البىىىىىاب  لىىىىىم يجىىىىىد  أخىىىىى  يد عىىىىىع 

بجسىىىمع  منًىىىا منىىىع أنىىىع قىىىادر علىىىل تحريكىىىع  مىىىا 

 است اع قدر أنملة. 

ا بمكىىان مىىا هىىا   يىى كر أيىىن و ىىععف لكنىىع حتًمىى   

هنىىىىا  هىىىىرول يُمنىىىىة ويسىىىىرة  بحىىىىث بكىىىىل شىىىىبر  

وزوجتىىىىع مىىىىن خلفىىىىع َكَملىىىىع إلىىىىل أن عثىىىىر عليىىىىع 

أخيىىىىىىىًرا  كىىىىىىىان يُخب ىىىىىىىع  ىىىىىىىوق دو ب خشىىىىىىىبي 

بىىىالم بل  أح ىىىىر ُكرسىىىيي صىىىىغير وصىىىعد عليىىىىع  

وقع بصىىىعوبة بالغىىىة َلثُ ىىىل مىىىا يحويىىىع سىىىحب ُصىىىند

مىىىىىن أدوات ُجليهىىىىىا مىىىىىن الحديىىىىىد  و ىىىىىعع علىىىىىل 

األرم أمامىىىىع  بحىىىىث بىىىىين محتوياتىىىىع  ىىىىي بيىىىىر 

 صبر  عن َعتَلة يستخدمها:

 ها هي... -          
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عىىىىاد مهىىىىروً  وزوجتىىىىع مىىىىا تىىىىزال  ىىىىي أثىىىىرِ      

الحديىىىدي مو ىىىم لسىىىان البىىىاب ثىىىم  الىىى راعو ىىىم 

مىىىرةً  مىىىرتين  ثىىىالث بىىىدأ يد عىىىع باصتجىىىاِ ابخىىىر. 

 مرات  حتل  ُت ...

 

لىىىىىم يُصىىىىىدقا أعينهمىىىىىا  أصىىىىىابهما اص ىىىىى راب    

والىىىى عر لرؤيتىىىىع بمو ىىىىعع وهي تىىىىع التىىىىي كىىىىان 

عليهىىا   ـىىىـ باسىىل جالًسىىىا ال ر صىىاء بنا  تىىىع التىىىي 

 ُتحىىىىت علىىىىىل مصىىىىراعيها  وا ىىىىىعًا رأسىىىىع بىىىىىين 

ُركبتيىىىىىع يىىىىى رف الىىىىىدمم ُمنتحبًىىىىىا  بىىىىىين راحتيىىىىىع 

نىىىا ي ىىىحكان لحمىىىة صىىىورة وحيىىىدة تجمعهمىىىا  كا

 .الت ا ها

يسىىت بلع نسىىىيم الصىىبا  بيىىىر آبًهىىاف ليكىىىون  ىىىي    

 مهب الري   إن اشتدت يس    ي الحال...
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شىىىىه ت  ىىىىي جىىىىزع  كىىىىادت والدتىىىىع أن تسىىىى      

بينمىىىا  الىىى ي كىىىان مو ىىىعها مىىىا إن رأتىىىع بحالىىىع 

اقتىىرب والىىدِ رويىىًدا  ُمحىىدثًا  اتىىع لعلىىع لىىم ينتبىىعف 

خ وتىىىىىع  ن خ ىىىىىلإلكىىىىىن هيهىىىىىات  هيهىىىىىات  مىىىىىا 

األولىىل حتىىل ت لىىم إليىىع با ىىبًا بعينىىين قىىد بىىاب 

بري هىىا لكثىىرة بكىىاءِ ثىىم عىىاد يت لىىم إلىىل مىىا بىىين 

لىىىىم يىىىىتمكن مىىىىن الت ىىىىدم عىىىىن مو ىىىىعع  راحتيىىىىع 

الىىى ي بىىىع  يَخشىىىل األسىىىوأ  ــىىىـ باسىىىل لىىىن يب ىىىل 

مكانىىىىىع إن َشىىىىىعر بىىىىىالخ رف تحىىىىىدث إليىىىىىع  أربىىىىىم 

  اتع ليبدو هاد ًا: 

جىىىوك بُنَىىىيي ابتعىىىد باسىىىل  انمىىىر إلىىىيي  أر -         

 عن النا  ة...

  أجاب آسفًا مت لعًا لصورتع:

أتخشىىىىل مىىىىوتي  أهىىىى ا ح ًىىىىا مىىىىا تشىىىىعر  -         

 بع 
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  اقترب خ وة قا اًل:

باسىىىىل  صىىىىدقني.. نشىىىىعر بألمىىىىك    ىىىى   -         

 امنحنا  رصةف لنساعدك.

  صا  بع  اربًا ب ب تع مو م قلبع: 

   أبي.  -         

ثىىىىىم مىىىىىال برأسىىىىىع مسىىىىىنًدا إياهىىىىىا علىىىىىل ُركبتيىىىىىع  

 يست رد ما بدأ: 

 .لن أترك يدِ ُمجدًدا -         

لجوابىىىع الىىى ي   يبعىىىث ال مأنينىىىة م ل ًىىىا هىىىا هىىىو 

يتخىىىى  قىىىىرارِ  هىىىىرول إليىىىىع بيىىىىر آبهىىىىا بصىىىىراخع 

 الهستيري ال ي امتزج بصرخات سلمل: 

         - ...  

سىىىى   ثالثىىىىتهم  تمكىىىىن عىىىىادل مىىىىن احت ىىىىانع    

ليسىىىى  ا سىىىىويًا بأر ىىىىية بر تىىىىع  بينمىىىىا سىىىى  ت 
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سىىىىلمل بيىىىىر بعيىىىىد عنهمىىىىا لىىىى ُعرها وهىىىىي تىىىىراِ 

ىىىأ  علىىىل حا ىىىة الهاويىىىة  عىىىاجزة عىىىن ردعىىىع وثَل 

  ؤادِ... 

بأنفىىىىىاس  م ىىىىى ربة ووجىىىىىع شىىىىىاحب  اسىىىىىت ر    

باسىىىل بىىىين يىىىديي والىىىدِ الىىى ي احتىىىواِ  ىىىي حنىىىان  

 هامًسا بأُ نع:   

هىىى ا  عىىىل انبيىىىل  لىىىن ير ىىىل بحالىىىك هىىى ا   -      

ألجلىىىىع  اجعلىىىىع يفتخىىىىر بىىىىك  ىىىىي كىىىىل مىىىىا تُنجىىىىزِ  

سيسىىىعُد بىىىك وسىىىتجدِ دوًمىىىا يَُشىىىد َعُ ىىىدك لتكىىىون 

بالم دمىىة  أرجىىوَك بنىىي  توقىىف عىىن َعنىىادك وُعىىد 

 إلينا  ما عادت ت يب لنا الحياة دونك.

 

لمسىىىت كلماتىىىع َشىىىغاف قلبىىىعف  هىىىا هىىىو يُغمىىىم    

عينيىىىع يستشىىىعر دفء همسىىىاتع  مستسىىىلًما  بيىىىر 
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ي حياتىىىىع  مىىىىن والىىىداِ أنىىىىع قىىىىد آبىىىع بمىىىىا ستم ىىى

 بفل نتيجة ما أصابعف لكن الح ي ة بير  لك.
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 )الفصل الثالث عشر( 

 ل اء

 وهمىىىىىا يُحىىىىىاو ن هىىىىىد منهمىىىىىا منىىىىىز ً بلىىىىىس الجَ    

إثنىىىاءِ عىىىن بُكىىىاءِف ليبىىىدأ جلسىىىة عالجىىىع  حاولىىىت 

والدتىىع جاهىىدة تح يىى   لىىك تىىارة با ىىبة  أخىىرد 

ِ وهىىىىىو حازمىىىىة   ىىىىىحكت بوجهىىىىع لىىىىىتلَجَم َعنىىىىاد

علىىل حالىىع   ت لعىىت للىىُدكتور/ مىىراد حىىا رة  تهىىز 

 ف حملتىىىعكتفيهىىىا ُمدَّعيىىىة أن مىىىا بيىىىدها حيلىىىة أمامىىىع

علىىىىىل كتفىىىىىع    َربَتىىىىىت ىىىىىي ر ىىىىى    ىىىىىمتع إليهىىىىىا

هامسىىىىة بأُ نىىىىع تُ م نىىىىع  ُمشىىىىيرةً بيىىىىدها ل بيبىىىىع 

انتمىىىر ليسىىتكين  ومىىىا  نفسىىها الىى ي  ََهىىىم مىىا  ىىىي 

  لىىىك ل إن بىىدأ يغفىىىو َلىىىَوهَّن  أصىىىابع حتىىىل قىىىام يفعىىى

دقىىىىىىا   وبىىىىىىدا كىىىىىىريم ُمهيي ًىىىىىىا ليتىىىىىىد   الىىىىىىدواء 

 بوريدِ.
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ملىىىىت تحملىىىىع أثنىىىىاء جلسىىىىتع التىىىىي امتىىىىدت مىىىىا    

يزيىىىد عىىىن سىىىاعتين  لىىىم تهنىىىأ ولىىىو دقىىىا    تىىى ن 

أللمىىىىع بىىىىين الفينىىىىة واألخىىىىرد تت لىىىىم إليىىىىع ب لىىىىب 

تتهىىىاود أركانىىىع  ترتعىىىد َكمىىىًدا وُحزنىىىا  صىىىغيرها 

عىىىىىاجزة عىىىىىن التفكيىىىىىرف  روحىىىىىع وكأنمىىىىىا يُنىىىىىازع 

 صىىىىىدد صىىىىىوتع يفتىىىىىك بع لهىىىىىا  يُحاصىىىىىرها وإن 

 : ألعوامباب 

مىىىا كىىىان علينىىىا  عىىىل  لىىىك  أخبرتىىىك أنىىىع  -        

 للب اء بجوارِ.  ُمربمةسيعود  لَسَت 

ا كانىىىىىت كلمىىىىىا  ىىىىىعفت وانهالىىىىىت عبراتهىىىىىا ربًمىىىىى

عنهىىىىا تتشىىىىبث بىىىىع  تسىىىىتمد قوتهىىىىا بىىىىدفء قلبىىىىع 

النىىىىىىابم  ربىىىىىىم عواصىىىىىىفع الهوجىىىىىىاء  مىىىىىىا زال 

 يُ اوم.

الممر ىىىات بىىىين الفينىىىة واألخىىىرد يُ ىىىبَلن إليىىىع     

يتي نىىىون إ ا مىىىا كانىىىت جلسىىىتع تسىىىير علىىىل خيىىىر 
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يسىىىىألنها إ ا مىىىىا تحتىىىىاج لشىىىىيء    مىىىىا يُىىىىرام أم 

تُغمىىىىم عينيهىىىىا     تكتفىىىىي بإيمىىىىاءة رأسىىىىها أن 

كإشىىىارة  ىىىمنية  لشىىىكرهم علىىىل مىىىا يب لونىىىع مىىىن 

 ُجهد.

خىىا ر  عنىىد المهيىىرة  عىىادت بىىع تحملىىع لغر تىىع   

ال ىىىىىىود  عىىىىىىاجز عىىىىىىن الت ىىىىىىا  أَن فاَسىىىىىىع  نبىىىىىىرة 

صىىىىىىوتع  عزيمتىىىىىىع.. انبىىىىىىروا جميعًىىىىىىا للوقىىىىىىوف 

بوجهىىىىعف  اسىىىىتكان بََفراشىىىىع  ت لىىىىم إليهىىىىا  يمىىىىا 

هىىىي جالسىىىة بجىىىوارِ  تُربَىىىُت علىىىل يديىىىع باسىىىمة  

تُ م نىىىىىىع أن الغىىىىىىىد سىىىىىىيغدو أ  ىىىىىىىل   ىىىىىىىأبمم 

   يستشىىىعرعينيىىىع  يحىىىتفم بصىىىورتها بىىىين جفونىىىع

صىىىىىىدرِف كىىىىىىي    دفء يىىىىىىديها  ي ىىىىىىمهما إلىىىىىىل

 تُفارقع.

مىىىىىرت األيىىىىىام بىىىىىين جنبىىىىىات معهىىىىىد األورام       

َرتَيبىىىىة   ــىىىىـ كىىىىريم حبىىىىيس  ََراشىىىىع    يهنىىىىأ لىىىىع 
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يَم ىىىت  هنىىىاف لب ا ىىىعبىىىال  يتملمىىىل  ىىىي بيىىىر صىىىبر 

آ مىىىع ويُىىىبغم دواءِ الىىى ي أصىىىابع بَىىىَوهين   ىىىاق 

يىىىىىود الخىىىىىروج  ا ن ىىىىىالق كمىىىىىا كىىىىىان  احتمالىىىىىع 

  يعىىىىود أللعابىىىىع  أقالمىىىىع  د تىىىىر رسىىىىوماتع  ىىىىاعالً 

وألوانىىىع. لتغىىىدو والدتىىىع الشىىىفاء والبلسىىىم بَُحسىىىن 

 حديثها ربم كثير أحزانع   تارة تُخبرِ: 

بُنَىىىىىيَّ  ثَىىىىى  دا ًمىىىىىا أن مىىىىىا أصىىىىىابك إ   -          

 ا. خيرً 

 وأخرد تُبشرِ:

  بىىىىأس حبيبىىىىي  لىىىىم يعىىىىد إ  اليسىىىىير  -          

 ويتم شفاؤك.

ري   تُبىىىىالي  الليىىىىل حتًمىىىىا سىىىىينجليف يىىىىا صىىىىغي   

لتنثىىىىىر شىىىىىمس ال ىىىىىحل  ىىىىىياؤهاف لىىىىىيَعُم ربىىىىىوع 

ُمسىىبًحا  حىىيالكىىون بهجىىة وسىىروراف ليىىنهم كىىل 

 ا.وحامدً 
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 ات صبا  وبينما تُناولع  عامع بيديها  يما هو   

 ا إ ا بها تخبرِ مستبشرة:جالس بسريرِ عابسً 

 اليوم  سنغادر.   -          

برقىىىىىان   َرًحىىىىا  يُعان هىىىىىا  ت لىىىىم إليهىىىىىا بعينىىىىين تُ 

 ىىىاحًكا بيىىىر آبًهىىىا ب عامىىىع الىىى ي تبعثىىىر بينهمىىىا  

   الت باسمة: 

تمهىىىىلف  !ألهىىىى ا الحىىىىد تشىىىىتاق للخىىىىروج -         

  لدينا النهار بَ ولع. 

تمىىىىام الخامسىىىىة مسىىىىاًء  ترجلىىىىت وكىىىىريم مىىىىن    

سىىىىيارة أُجىىىىرة أقلىىىىتهم لمنىىىىزلهم الكىىىىا ن بـىىىىـ..)عبد 

دتع ليىىىنهم الحىىىي حجىىىازي( بمدينىىىة نصىىىر  سىىىاع

عىىىن م عىىىدِ الخلفىىىي ثىىىم شىىىرعت بحمىىىل ح يبتيىىىع  

ت ىىىعهما علىىىل الرصىىىيف بجانبهىىىا  حينمىىىا انتبهىىىت 

لتلىىىىىك الشىىىىىاحنة وأول ىىىىىك األ ىىىىىراد مىىىىىن حولهىىىىىا 

وقفىىىىىت  لهىىىىىا ين لىىىىىون أثىىىىىاثهم للمبنىىىىىل الُم ابىىىىىل 
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تتىىىىىرقبهم إلىىىىىل أن    أمامهىىىىىا َ فىىىىىٌل صىىىىىغير لىىىىىم 

يتجىىىىاوز الحاديىىىىةَ عشىىىىر مىىىىن ُعمىىىىرِ  لىىىىم تتبىىىىين 

  ىىىد كىىىان دا ىىىم التحىىىرك  لىىىم تنتبىىىع  مالمحىىىع جيىىىًدا

لتىىىى مر صىىىىغيرها بوقفتىىىىع إ  حينمىىىىا جىىىى ب يىىىىدها 

 قا اًل: 

 !هيا أمي  َلَم ن ُف هنا  -        

 رأتع عابس الوجع  همست إليع باسمة: 

 آسفة حبيبي  هيا بنا.   -        

تناولىىىىت يىىىىدِ تُحكىىىىم قب ىىىىتها عليهىىىىا وبيىىىىدها     

األخىىىرد ح يبتيىىىعف ليسىىىيرا معًىىىا وقىىىد  حىىىت منهىىىا 

التفاتىىىىىة سىىىىىريعة نحىىىىىو  اك ال فىىىىىل الىىىىى ي ت لىىىىىم 

إليهىىىا بىىى ات اللحمىىىة وكأنمىىىا يعىىىرف أنهىىىا تترقبىىىع 

 دونهم.

)...( 
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بىىىىدا عىىىىادل ُمنهمًكىىىىا بن ىىىىل أثىىىىاث بيتىىىىع لمنزلىىىىع    

الجديىىد بشىىارع )عبىىد الحىىي حجىىازي( حينمىىا جىىاء 

نبيىىىىل ووالىىىىدِ ليُسىىىىاعداِ  ىىىىي ترتيىىىىب بيتىىىىع قبىىىىل 

 حلول الليل. تصا   ثالثتهم  ي حبور بالس: 

 مرحبًا أيها العجوز. -          

قالهىىىا عىىىادل ُمىىىداعبًا إيىىىاِ  ىىىأدرك ابخىىىر م صىىىدِ 

 وري: وأجابع بصوتع الجه

لىىىىو أنىىىىَك قلتهىىىىا المىىىىرة السىىىىاب ةف لكىىىىان  -         

 لي تَصرٌف آخر.

 مرحبًا بَك أستا  عاصم. -         

 ىىىىىىحكا معًىىىىىىىا.. وان لىىىىىىى  نبيىىىىىىل إلىىىىىىىل العُمىىىىىىىال 

 يُساعدهم بحمل األثاث للداخل... 

*..*..*..* 
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أ ىىىراد  6بعىىىد يىىىومين وحىىىول ما ىىىدة تتسىىىم لــىىىـ   

ن جلىىىىس عىىىىادل  نبيىىىىل  والسىىىىيد/ عاصىىىىم يتنىىىىاولو

اءهم  ىىىىي جىىىىو مىىىىن السىىىىرور والمىىىىر   يمىىىىا  بىىىى

سىىىىلمل بم بخهىىىىا الىىىى ي لىىىىىم تألفىىىىع بعىىىىد  ت ىىىىىوم 

بتىىىىو ير مزيىىىىد مىىىىن ال عىىىىام قبلمىىىىا تىىىىدعو زوجهىىىىا 

ليحملىىىع إلىىىل ما ىىىدتهم  مسىىىرورةً بو ىىىعها الجديىىىد 

ومتوجسىىىة  تخشىىىل األسىىىوأ دا ًمىىىا  هكىىى ا  بعَُهىىىا  

 ىىىىيي قُىىىىدًما  ترثىىىىي حالهىىىىا وحىىىىال تعجىىىىز عىىىىن المُ 

 ايتع من األلم.وحيدها ال ي نال كف

بانتهىىىا هم  جىىىاء إليهىىىا  ي لىىىب  ىىىي ُود أن تَعُىىىد     

 نجىىانين مىىن ال هىىوة وكوبىىع الخىىا  ثىىم انصىىرف 

سىىىريعًا إ  أنىىىع عىىىاد ُمجىىىدًدا بعىىىدما كىىىاد أن ينسىىىل  

 يسألها: 

 أين باسل  -         
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كىىىىان بغر تىىىىع  يُرتىىىىب أشىىىىياءِ  ىىىىي مو ىىىىعها     

كمىىىىا يجىىىىبف لكنىىىىع عنىىىىدما  ىىىىت   لىىىىك الصىىىىندوق 

ي بىىىين يديىىىع ابن ولىىىم يجىىىد مىىىا يبحىىىث عنىىىع الىىى 

حتىىىىىىل قامىىىىىىت ثورتىىىىىىع وأخىىىىىى  ينثىىىىىىر محتويىىىىىىات 

صىىىىىنادي ع الورقيىىىىىة جميعهىىىىىا بأر ىىىىىية بر تىىىىىع  

يبحىىىث عنهىىىا  ىىىي جىىىزع  وا ىىى راب  بىىىا ن بىىىى ات 

اللحمىىىىة التىىىىي دخىىىىل  يهىىىىا والىىىىدِ يىىىىدعوِ للمجىىىىف 

ن  ُىىىىوجف بىىىىع جاثيًىىىىا علىىىىل ُركبتيىىىىع إ .. ومىىىىامعىىىىع

رة مىىن يبحىىث عىىن شىىيء مىىا بىىين أبرا ىىع الُمبعثىى

 حولع  صارًخا: 

 أين هي  -         

 حتل دنا منع  جثل بجوارِ مستفهًما: 

ىىىىىىىىا تبحىىىىىىىىث  ومىىىىىىىىا هىىىىىىىى ِ  -         باسىىىىىىىىل  َعمَّ

 الفو ل 

  ت لم إليع باكيًا: 
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مىىىىن َ كىىىىراِ أيً ىىىىا  ب ىىىىي  أجىىىىدها  مىىىىا  -        

 رحل.

َرقَّ قلىىىىب والىىىىدِ لحالىىىىع وهىىىىم ليُىىىىداعب ُخصىىىىالت 

يلىىىىة كمحاولىىىىة شىىىىعرِ التىىىىي  الىىىىت سىىىىنتيمترات قل

 لمواسىىاتع إ  أنىىىع لىىىم يت بىىىل  لىىىك ونهىىىم مسىىىرًعا

منًىىا منىىع أنىىع   يعتبىىر لحالىىع  أسىىند جبهتىىع لبىىاب 

 بر تع يلت   أنفاسع قبلما يستدير قا اًل: 

 لََست م  ًرا لفعل  لك. -       

ىىىَب عينيىىىع بينمىىىا باسىىىل  نهىىىم حىىىا ًرا  وقىىىف نَصَّ

 ا:يست رد با بً 

 عاء ُحبيك لي.لََست ُمرَبًما  ديَ  -       

 سىىىىار إليىىىىع بَُخ ىىىىل واث ىىىىة  يُمعىىىىن النمىىىىر ليديىىىىع 

 المتشابكتينف لي ول آسفًا: 
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عىىىىىاء بُغ ىىىىىك  -        ىىىىىَت م ىىىىى ًرا  ديَ وأنىىىىىت لَس 

لىىىىي  مهمىىىىا حاولىىىىت جاهىىىىًدا   أنىىىىَت  ىىىىي قلبىىىىي  

   وأنىىىاجميىىىم أوصىىىالي تصىىىد  بىىى لك  أنىىىَت بع ىىىي

 جزٌء راسٌل من كيانَك.

ترقىىرت الىىدموع بُم لتيىىعف لكنىىع أبىىًدا لىىن يسىىم     

باقترابىىىىىع   ىىىىىت  بىىىىىاب بر تىىىىىع وهىىىىىرول ُمسىىىىىرًعا 

ووالىىدِ مىىن خلفىىعف ليىىرد أيىىن سيصىىل  لىىك العنيىىد 

 بأ عالع. 

كىىىاد نبيىىىل أن يخىىىرج صح ىىىار شىىىيء مىىىا لوالىىىدِ    

حينمىىا اصىى دم باسىىل بىىع مىىن الخلىىفف لعجىىزِ عىىن 

 رؤيىىىة مىىىا أمامىىىع َلشىىىدة بُكىىىاءِ  سىىى  ا معًىىىا بىىى ات

وقىىىف عىىىادل بيىىىر بعيىىىد  يتىىىألم المكىىىان وكالهمىىىا 

يُراقبهمىىىىىا   مىىىىىا  هىىىىىب إليىىىىىع بغر تىىىىىع إ  لىىىىى لك  

تحىىىدث بشىىىىأنع كثيىىىًرا أمىىىىام نبيىىىل الىىىى ي مىىىا جىىىىاء 
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اليىىىىىىىوم إ  لرؤيتىىىىىىىع والتحىىىىىىىدث معىىىىىىىع  لُربمىىىىىىىىا 

 يصبحان صدي ين  يما بعد.   

جلىىس نبيىىل معتىىدً  بيىىر ُمىىدرك مىىا أصىىابع ومىىا    

ن أبصىىر  لىىك ال فىىل الواقىىف أمامىىع  يت لىىم إليىىع إ

عابًسىىىا  شىىىارًدا حتىىىل نهىىىم  ىىىي الحىىىال ومىىىد يىىىدِ 

 ليُصا حع باسم الثغر قا اًل: 

 أنا نبيل    شك أنَك باسل. -         

 مىىىىىا كىىىىىان منىىىىىع إ  أن خبىىىىىأ يىىىىىدِ خلىىىىىف مهىىىىىرِ 

 ساخًرا:  

 !وكيف  لك -         

ل كىىاد الو ىىىم أن يتىىىأزم لىىو  عىىىادل الىىى ي هىىىرو   

مىىىن هىىىدوء  كىىىان يسىىىكن  ب ىىىيإليهمىىىا  لتىىىدارك مىىىا 

أركىىان بيىىتهم منىى  دقىىا   خلىىتف كىىي   يثىىور مىىىن 

عىىان  صىىغيرِ   ِابىى جديىىد ويحىىدث مىىا   يُحمىىد ع
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عليىىىع مشىىىيًرا بيىىىدِ  با تكىىىاءمىىىن الخلىىىف وتمىىىاهر 

 قا اًل: 

باسىىىىل  هىىىى ا نبيىىىىل  هىىىىو ووالىىىىدِ َمىىىىىن  -         

 ساعدانا للحصول علل منزلنا ه ا.

مسىىىىىىىىاء  جلىىىىىىىىس ثالثىىىىىىىىتهم بغر ىىىىىىىىة  ىىىىىىىىي ال    

باسىىىىىل جىىىىىالس علىىىىىل كرسىىىىىيع الىىىىى ي  معيشىىىىىتهم 

و ىىىىىعع مباشىىىىىرة أمىىىىىام التلفىىىىىاز  يشىىىىىاهد أحىىىىىد 

األ ىىىىالم الوثا  يىىىىة عىىىىن عىىىىالم الحيىىىىوان بعنىىىىوان 

ِ ا)الحيىىىىاة  ىىىىي البريىىىىة ومخا رهىىىىا( بينمىىىىا والىىىىد

مىىىىن خلفىىىىع  يجلسىىىىان بىىىىأريكتهم يتسىىىىامران  بىىىىين 

الفينىىىىىىة واألخىىىىىىرد يت لىىىىىىم أحىىىىىىدهما لىىىىىىـ باسىىىىىىل 

 ا: صا حً 

  تلتصىىى  بالتلفىىىاز هكىىى ا  ُعىىىد بَُكرسىىىيك  -        

 .قلياًل للخلف
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 مىىىىا انتبىىىىع لهمىىىىا قىىىى   حتىىىىل تلىىىىك اللحمىىىىة التىىىىي 

جىىىىىاءت  يهىىىىىا والدتىىىىىع تُعان ىىىىىع  تُ بيلىىىىىع بإحىىىىىدد 

 وجنتيع قا لة: 

هيىىىىا لتَُخلىىىىد للنىىىىىومف لتُرا  نىىىىي للتسىىىىىوق  -        

 .بًدا

 أومأ برأسع أن   ثم أع بها ب ولع: 

 .  أود الخروج -        

 ت لعىىىت لزوجهىىىا الىىى ي لىىىم يىىىزل جالًسىىىا بىىىالخلف 

 يُنصت لهما  قا لة: 

و  مجىىىىىىىال للىىىىىىىر م   الجمعىىىىىىىة بىىىىىىىًدا  -       

 سن هب ثالثتنا  ه ا أمر.

تمىىىام التاسىىىعة صىىىباًحا  َدَلىىىف ثالثىىىتهم متجىىىًرا     

كبيىىىىىىىًرا ي ىىىىىىىم عىىىىىىىدد مىىىىىىىن المحىىىىىىىال واألقسىىىىىىىام 

تعلىىىىىىل زوجهىىىىىىا بىىىىىىبعم  للتسىىىىىىوق المتجىىىىىىاورة 
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ر التىىىي عليىىىع انجازهىىىا ورحىىىل مسىىىرًعا  يمىىىا األمىىىو

 سىىىاعةلىىىم تمىىىَم بيىىىر  احتياجىىىاتهم مىىىال لتلبيىىىة 

حتىىىىل بىىىىدا باسىىىىل َ ىىىىَجًرا    يىىىىود الب ىىىىاء بهىىىى ا 

 المكان الشاسم  ُمردًدا: 

 أود ال هاب  هيا لنعود للبيت. -       

بينمىىىا همىىىا  هاد ًىىىا تُحىىىاول عبثًىىىا ليب ىىىل  ووالدتىىىع

الوجىىىع تكىىىاد  كىىى لك إ ا بهىىىا تُبصىىىر سىىىيدةً بشوشىىىة

تُجىىىىزم أنهىىىىىا بعُمرهىىىىىا  ُم بلىىىىةً نحوهمىىىىىا ب امتهىىىىىا 

  دا عىىىىة عربىىىىة التسىىىىوق بمىىىىا تحويىىىىع ةالمتوسىىىى 

أمامهىىىىىا  تت لىىىىىم لــىىىىىـ باسىىىىىل بعينىىىىىين زرقىىىىىاوين 

 باهتمام  قا لة: 

 .صبا  الخير    شك أنَك   تعر يني -      

 عىىىىىىىىىادت األخىىىىىىىىىرد     أومىىىىىىىىىأت برأسىىىىىىىىىها أن 

تسىىىت رد حىىىديثها بينمىىىا تُمسىىىد بيىىىدها علىىىل رأس 

 باسل ال ي  جر لفعلها: 
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أعىىىىىىرف هىىىىىى ا الصىىىىىىغير  رأيتىىىىىىع سىىىىىىاب ًا   -      

 حينما كنتم تن لون أثاثكم من  يومين أو ثالث.

 ثم أرسلت يدها لتصا حها مست ردةً: 

 أنا مريم  أُقيم بالمبنل الم ابل لكم. -       

 ل وه ا باسل  ابني.أنا سلم -       

 ىىىىازداد وجههىىىىا اشىىىىراقًا مشىىىىيرة بيىىىىدها جانبهىىىىا 

 قا لة: 

 وه ا كريم ابـــــ.......   -     

لتتلعىىىىىثم كلماتهىىىىىا وت ىىىىى رب أنفاسىىىىىها. اسىىىىىتحال 

  وجههىىىا  زًعىىىا بعىىىد ا م نىىىانف  ختفىىىاء صىىىغيرها

مىىىن حولهىىىا  لىىىم تجىىىدِ  تركىىىت مىىىا بيىىىدها  ت لعىىىت

وهرولىىت تبحىىث عنىىع جزعىىة وسىىلمل مىىن خلفهىىا 

تُحىىىاول عبثًىىىا اللحىىىاق بهىىىا ومعر ىىىة مىىىا أصىىىابها  

تاركىىىة باسىىىل لىىىيحفم أبرا ىىىهما ريثمىىىا تعىىىودان  
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و هىىىىب  ا نتمىىىىاركمىىىىا أوصىىىىتع إ  أنىىىىع َمىىىىلَّ مىىىىن 

بتلىىىىك األثنىىىىاء كانىىىىت  وجهىىىىة يبحىىىىث عنهمىىىىا دون 

والفىىزع تبحىىث  ابا  ىى رمىىريم علىىل حالهىىا مىىن 

بكىىىىل مكىىىىان عىىىىن صىىىىغيرها باكيىىىىة  تُناديىىىىع  ىىىىي 

وسىىىىىلمل مىىىىىن خلفهىىىىىا تحىىىىىاول تهىىىىىد تها  جىىىىىزع 

ليتصىىىر ا بع النيىىىةف كىىىي يجىىىداِ ويهىىىدأ بالهىىىا. بىىىين 

 التفتىىىىتهىىىى ا و اك وسىىىىؤال المىىىىارة عىىىىن وحيىىىىدها 

 إليها مستفسرة: 

 أين ابنك  -       

 تركتع عنــــ...  -       

ثها بىىىىل د عتهىىىىا لىىىىم تمنحهىىىىا  رصىىىىة َلتُكمىىىىل حىىىىدي

 ابخر صارخة بها:  با تجاِ

وأح ىىىىريع   ييىىىىا لىىىىَك مىىىىن بلهىىىىاء  ا هبىىىى -      

 !كيف تتركيع وحدِ
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َدبَّ الىىى ُعر ب لبهىىىا وهرولىىىت عا ىىىدة  يمىىىا كىىىان     

صىىىىىغيرها يسىىىىىىير حيىىىىىىث ت ىىىىىىودِ قىىىىىىدماِ  يحىىىىىىث 

الُخ ىىىل مهىىىروً  بىىىين جنبىىىات المتجىىىر  باحثًىىىا بىىىين 

ًسىىىىىىىا األر ىىىىىىىف إلىىىىىىىل أن لََمىىىىىىىَ   اك الصىىىىىىىغير جال

ال ر صىىىىاء بزاويىىىىة مىىىىن المتجىىىىر  وا ىىىىعًا رأسىىىىع 

الُمخبىىىأة أسىىىفل قُبعىىىىة  زيتيىىىة اللىىىىون بىىىين ُركبتيىىىىع 

 ا...باكيً 

ا  تتسىىارع أنفاسىىع كلمىىا ت ىىىدم سىىار إليىىع ُمتىىرددً    

ُخ ىىوة  يتصىىبب عرقًىىىا ربىىم ُمكيىىىف الهىىواء الىىى ي 

عىىىىن العمىىىىل  وقىىىىف أمامىىىىع  جثىىىىل علىىىىل  يََكىىىىل  

غير ُركبتيىىىىىىع وا ىىىىىىعًا يُمنىىىىىىاِ علىىىىىىل كتىىىىىىف الصىىىىىى

 متسا اًل:  

 أأنَت بخير   -         



 

 229 

 ت لىىىىم إليىىىىع بعينىىىىين شاخصىىىىتين ليىىىىومف برأسىىىىع 

 تبسىىىىم باسىىىىل  ىىىىاحًكا ثىىىىم    ليُرد هىىىىا بىىىىـ  أجىىىىل 

 قال: 

 َلَم تَجلُس هك ا  أأنت وحدك هنا  -        

 رأسي تؤلمني ُمجدًدا. -        

 ثم ت لم من حولع ُمرد ًا: 

 رحلت. ف لكنها!أمي كانت هنا -        

َشىىىرد باسىىىل لحمىىىات  بتفكيىىىرِ ثىىىم نهىىىم آخىىى ًا    

 بيد الصغير يُساعدِ علل النهوم متسا اًل: 

 ما اسمك  -         

 كريم. -         

 واسم والدك  -         

 ياسين  ياسين النادي.  -         
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 تشىىىىبث بيىىىىدِ جيىىىىًدا  يحثىىىىع علىىىىل الُخ ىىىىل معىىىىع 

 قا اًل: 

 ع.هيا ف ألُعيدك إلي -        

  تهلل وجهع  رًحا  قا ال: 

 أح ًا. -        

 أجل.  -        

سىىىىار كىىىىريم ر  تىىىىع دون أن يىىىىدري وجهتهمىىىىا    

 ىىىي حىىىين وصىىىلت سىىىلمل لتجىىىد المكىىىان خاويًىىىا إ  

مىىىىىن عربتيهمىىىىىا وبعىىىىىم المىىىىىارة يبحثىىىىىون بىىىىىين 

األر ىىىىىفف  عىىىىىادت مهرولىىىىىة وا ىىىىى راب  ؤادهىىىىىا 

يكىىىىىاد يَصىىىىىرُعها  ُمحدثىىىىىة نفسىىىىىها  تجلىىىىىد  اتهىىىىىا 

 لسوء  علها.
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بتلىىىىىىك اللحمىىىىىىة ان لىىىىىى  صىىىىىىوٌت مىىىىىىن ُمكبىىىىىىر    

اسىىىىين النىىىىادي  لل ىىىىدوم الصىىىىوت  يحىىىىث السىىىىيد/ ي

( ألمىىىر  هىىىامف  انتبىىىع 6نحىىىو مكتىىىب الكاشىىىير رقىىىم )

جميىىىىم َمىىىىن بالمكىىىىان وسىىىىارت همهمىىىىات بيىىىىنهم 

يتسىىىاءلون حىىىول مىىىا حىىىدث  ىىىي حىىىين بىىىدت مىىىريم 

 ىىىىي َ هىىىىول لىىىىدد سىىىىماعها اسىىىىم زوجهىىىىا الىىىى ي 

تصىىىىادف وجىىىىودِ بهىىىى ا الوقىىىىت وبىىىى ات المكىىىىان  

أخىىى ت تتلفىىىت حولهىىىا  ىىىي ترقىىىبف لَعَلَّىىىع قىىىد عىىىادف 

ا. إلىىىل أن رأتىىىع ُم ىىىباًل نحوهىىىا  حىىىاماًل باقىىىة ُمعتىىى رً 

أزهارهىىىىا المف ىىىىلة  شىىىى ا ع رهىىىىا يحىىىىي  بهمىىىىا  

لينىىىىىدثر مىىىىىا بينهمىىىىىا مىىىىىن خىىىىىالف  ىىىىىي سىىىىىراديب 

الىىىزمن  و ىىىم باقتىىىع بىىىين كفيهىىىا  ىىىي ود  هامًسىىىا 

 إليها بصوتع الع ب: 

 آسٌف حبيبتي  لن أ علها ثانيةً. -      
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  أبم ىىىت عينيهىىىا بُرهىىىة تُىىىداعب وجنتيهىىىا بسىىىمةٌ 

 فىىىي أعماقهىىىا تتمنىىىل ب ا هىىىا إ  أنَّ واقعهىىىا  خجلىىىةٌ 

ا وُسىىرعان مىىا عىىادت لُرشىىدها وا ت ىىاد بىىدا ُم بىى بً 

هرولىىىىت مىىىىن جديىىىىد مكلومىىىىة الفىىىىؤاد   صىىىىغيرهاف

 ب لب  ي  ر دما.

 

لىىىىم ينتبىىىىع ياسىىىىين للصىىىىوت المنبعىىىىث مىىىىن تلىىىىك    

السىىىماعة الُمعل ىىىة عاليًىىىا بأحىىىد األر ىىىف بيىىىر بعيىىىد 

ع كىىىىان يُرا  ىىىىع عنىىىىع إ  حينمىىىىا وكىىىىزِ صىىىىدي  لىىىى

 لشراء بعم حاجياتع للبيت  قال ُمنبًها: 

أنصىىىىىىىىىت  ي لبىىىىىىىىىون ح ىىىىىىىىىورك عنىىىىىىىىىد  -       

 .(6الكاشير )

  أجابع بير ُمباليًا: 

 . با سم  شك أنهم ُمخ  ون  -      
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ثىىىم عىىىاد يبحىىىث بىىىين المنتجىىىات عىىىن مىىىرادِف  لىىىم 

يهنىىىىأ صىىىىدي ع بىىىىالجواب وأخىىىى ِ مىىىىن يىىىىدِ يجىىىىرِ 

لىىىىدد وصىىىىولهما   اجىىىىًرا   سىىىىار بجىىىىوارِ ُمربًمىىىى

كىىىىىىان المكىىىىىىان ُمكتًمىىىىىىا بعىىىىىىدد مىىىىىىن األشىىىىىىخا  

يتجمعىىىون حىىىول شىىىيء مىىىا  سىىىار بيىىىنهم إلىىىل أن 

 ىىىىىوجف ب فلىىىىىين  أحىىىىىدهما  ىىىىىي الحاديىىىىىة عشىىىىىر 

وابخىىىر لىىىم يىىىزل  ىىىي السادسىىىة مىىىن عمىىىرِ  بينمىىىا 

أحىىىىد رجىىىىال األمىىىىن يتحىىىىدث ألصىىىىغرهم  سىىىىتبيان 

معلومىىىات منىىىع   ىىىاقترب بيىىىر ُمىىىدرك َمىىىا يحىىىدث 

: هنا  تساءل  ي بير ا  هتمام 

 !ما األمر   وَلَم ترببون بح وري  -       

 ت لىىىىم رجىىىىل األمىىىىن نحىىىىوِ يُمعىىىىن النمىىىىر إليىىىىع 

 قا اًل: 

 أأنت السيد/ ياسين النادي   -       

  أومأ برأسع أجل  قا اًل: 
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سىىىيدي  إ ا لىىىم يكىىىن هنىىىاك داع  لوجىىىودي  -       

  أخبرنيف  لديَّ الكثير من األعمال اليوم.

يم مخترقًىىىا جمعهىىىم الىىى ي بىىىات ليىىىأتي صىىىوت كىىىر

 ي ل شي ًا  شي ا  ُمناديًا إياِ ُمتشبثًا بع: 

 أبي  اشت ُت إليك كثيًرا. -      

ا ىىى رب ياسىىىين  زًعىىىا لتصىىىر ع المبابىىىت وعىىىاد 

 للخلف ملوًحا بيدِف ُمستنكًرا:

    بالتأكيد تمن خ  ًا. -       

ثُىىىم َهىىىمَّ ليرحىىىل وسىىى   هىىىول الجميىىىم  يمىىىا كىىىريم  

  لىىىم يىىىزل متشىىىبثًا ب دمىىىع بيىىىر ُمىىىدرك  علىىىل حالىىىع

لكلماتىىىىع ومىىىىا أُثيىىىىر حولىىىىع مىىىىن همسىىىىات  جانبيىىىىة 

حىىىىاول ياسىىىىين إ ىىىىالت قدمىىىىع  حا ىىىىًرا َلَمىىىن كىىىىان 

عنىىىدما لىىىم يجىىىد  وهنيَىىىع مىىىن قب ىىىتع ال ويىىىة ربىىىم 
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بُىىىد  أمسىىىك بيديىىىع  تىىىنفس حان ًىىىا  تىىىردد بُرهىىىة ثُىىىم 

 جثل علل إحدد ُركبتيعف ليُخبرِ آسفًا: 

 شك أن هناك خ أ ما. أنَصت    -       

  عاد مست رًدا:     أومأ برأسع باكيًا أن 

ح ًىىا كىىىان لىىىي ابىىىٌنف لكنىىىع مىىىات منىىى ُ زمىىىن   -      

  عُ ًرا.

هىىىو كمىىىا هىىىو  را ً ىىىا  أرً ىىىا كىىىادت أن تسىىى      

 وجودِ لشيء ليس بيديع. 

أن تتىىىىىىىىألم  هىىىىىىىى ا شىىىىىىىىأنك    داع ألن أشىىىىىىىىاركك 

هىىىىىىىا  ك   لتتركنىىىىىىىي ألنعىىىىىىىم بحيىىىىىىىاتي ببهاالتىىىىىىىوي

ها  كىىىان ومىىىا زال بىىىال نىىىبم. آسىىىفة هىىىي  وهىىىدو

لحىىىىال صىىىىغيرها  كيىىىىف لىىىىع أن يحتمىىىىل ووالىىىىدِ   

لَعَىىلَّ ال لىىب مىىا عىىاد يرنىىو إلىىل ب ىىاء   لَُربمىىا   يُبىىالي

انىىىزوي  بعيىىىىًدا  وحيىىىىًدا  مشىىىتتًا بىىىىين هىىىى ا و اك  
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 ىىىالهجر دوًمىىىا ُمبىىىا  بىىىين قلىىىوب  كانىىىت بىىىاألمس 

.  شجن ال ريب  ي   واليوم تم ي  بتعاد 

سىىىاد الصىىىمت أركىىىان المكىىىان لحىىىديث  َجىىىُد مىىىؤلم    

إلىىىىل أن هرولىىىىت سىىىىلمل نحىىىىو الولىىىىدين ت ىىىىمهما 

إليهىىىىا  ىىىىي  ُعىىىىر  يمىىىىا كىىىىان مغىىىىادًرا  تعاتبهمىىىىا 

ص ىىىالت يىىىدها  معتىىى رة لــىىىـ ياسىىىين الىىى ي توقىىىف 

عنىىىد وصىىىولها  يَرقَىىىُب مىىىا يحىىىدث  قالىىىت لىىىع  يمىىىا 

 تعان  صغيريها:

 آسفةٌ سيدي. -       

  أجابها ُمعاتبًا: 

 ما كان عليَك ترك أيديهما -      

 وبعينين تتيََ د ب بًا قالت حازمة: 

 وأنَت ك لك سيدي. -     
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 )الفصل الرابم عشر(

 أسير ال كريات

ودَّعىىت سىىلمل وباسىىل آخىى ةً بيىىد كىىريم  ارت ىىت    

سىىىىلم منزلهىىىىا مهرولىىىىة  تكىىىىاد تتعثىىىىر بخ واتهىىىىا  

  كىىىىى ا صىىىىىغيرها الىىىىى ي يبىىىىى ل جهىىىىىدِ لمجاراتهىىىىىا

ع  آ م رأسىىىىىىها تُف ىىىىىىدها صىىىىىىوابها  ل ولىىىىىى بُهتىىىىىىت

ك هههه  هههر  !كيىىىف لىىىع أن يتجىىىرد مىىىن أُبوتىىىع باسىىىما

 ن  هههههه َّ   موتههههههر ق مههههههع    هههههه   ا    هههههه   قن 

 ك ل   

 

بكىىىىىىىىي كىىىىىىىىريم دون ان  ىىىىىىىىاع  تعلىىىىىىىى  بيىىىىىىىىديها 

 مستفهًما: 

 أريد أبي  َلَم تركني ورحل  -       

 وأخرد متوسال: 
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أرجىىىىىوَك أمىىىىىىي  أعىىىىىىدك أ  أتىىىىىىألم    ىىىىىى   -       

 ع إليَّ  اشت ت إليع كثيًرا.أعيدي

 

َسىىىىىىكنت مو ىىىىىىعها َلَعَمىىىىىىم كلماتىىىىىىع المؤلمىىىىىىة     

جابتىىىىع  تُحىىىىدق بعينيىىىىع الغىىىىارقتين إعىىىىاجزة عىىىىن 

ىىىىىة تعصىىىىىف بهىىىىىا  ألُمهىىىىىا   بالىىىىىدمم   كريىىىىىات َجمَّ

بكاؤهىىا  آخىىر شىىجار بينهمىىا وكثيىىر مىىن النىىدم مىىا 

 أُتُفصىىى  زال يالح هىىىا إلىىىل يومهىىىا  بمىىىا ا تُخبىىىرِ 

ىىىىىىىا تُخ تصىىىىىىىمت وتَىىىىىىىدَّعي السىىىىىىىعادة ع  أم فيىىىىىىىَعمَّ

 كعهدها.

ترنحىىىىىت  كىىىىىادت أن تسىىىىى   إ  أنهىىىىىا تحملىىىىىت     

سىىىىىارت بُخ ىىىىىي واهنىىىىىةف َعلَّهىىىىىا تصىىىىىل ألريكتهىىىىىا 

التىىىي   تبعُىىىد سىىىود خ ىىىوات معىىىدودة  حسىىىبتها 

 .ل عفها أنها بعيدة
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هىىىىىوت كعبراتهىىىىىا التىىىىىي تسىىىىىاق ت  ىىىىىي بيىىىىىر    

تىىى رف  الحىىىا   صىىىبر   ىىىاربة بتجلىىىدها عىىىرم 

سىىرعان مىىا عىىادت تُجفىىف  الىىدمم وتنتحىىبف لكنهىىا

دمعهىىىىىىا  تسىىىىىىتجمم قواهىىىىىىا  تخشىىىىىىل انهيارهىىىىىىا 

أمامىىىىع  يجىىىىب أ  يُصىىىىاب بىىىىالهلم  يكفيىىىىع مىىىىا بىىىىع 

مىىن ألىىىم. سىىىار إليهىىىا  زًعىىا لرؤيتهىىىا باكيىىىة  وقىىىف 

صىىىىىَب عينيهىىىىىا باكيًىىىىىا  يُجفىىىىىف دمعهىىىىىا بأناملىىىىىع نُ 

 الصغيرة  قا اًل: 

 أمي    تبكي. -     

ر  عنىىىىىدما تأسىىىىىرنا الىىىىى كريات  نهىىىىىوي  ىىىىىي ب ىىىىى   

مىىىن العبىىىرات   سىىىيالً  رفسىىىحي  مىىىن األسىىىلف لنىىىز

نجلىىىىد  واتنىىىىا بىىىىدعود أننىىىىا مالمىىىىون علىىىىل مىىىىا  

 ىىىىات  ُمىىىىدانون ب تىىىىل مشىىىىاعرناف َلتُسىىىىح  قلوبنىىىىا 

 الممزقة لشدة الصفعات.
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تمىىىام الثامنىىىة صىىىباًحا  كانىىىت سىىىلمل بم بخهىىىا    

ف  تغسىىىىل أ باقهىىىىا  تُنهىىىىي مىىىىا لىىىىديها مىىىىن أعمىىىىال 

 ليتسىىىىنل لهىىىىا الوقىىىىت لتبىىىىدأ بإعىىىىداد  عىىىىام الغىىىىداء

 فحينمىىىىا تنىىىىامل إلىىىىل سىىىىمعها جىىىىرس البىىىىاب يُىىىىدق

بىىىدت دَهشىىىةً    تكىىىاد تعىىىرف أحىىىد هنىىىا  ََمىىىن قىىىد 

! مضههه  ٍطُخمهههل متثعن هههأ يزورهىىىا وبهىىى ا الوقىىىت 

عٍنههعل  تُ ع ههر ٍهه  مههر     هه  ٍعٍنههعي ر ث ههع تضهه  ا 

  ممسىىىىىكةً يىىىىىد تتم ههههه     نهههههع ٍو ننهههههع ا د هههههو 

 صغيرها  ت ول  ي ُودي: 

 صبا  الخير سلمل. -      

 صبا  الخير. -      

أرجىىىىو أ  أكىىىىون قىىىىد أزعجتىىىىك بمثىىىىل هىىىى ا  -      

 الوقت.
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  أشارت بيدها باسمة  قا لة: 

 !   حبيبتىىىىي  كيىىىىف لىىىىَك أن ت ىىىىولي  لىىىىك -      

مرحبًىىىىىا بىىىىىَك وقتمىىىىىا تشىىىىىا ين  تُسىىىىىعدني رؤيتىىىىىك 

 دوًما  تف لي. 

شىىىىكًرا لىىىىَك  أنىىىىا   ىىىى .. ح ي ىىىىة   أعىىىىرف  -      

 ما ا أقول... 

 ما األمر  ُكلي آ اٌن صابية.  -      

أيمكنىىىك ا عتنىىىاء بـىىىـ كىىىريم لىىىبعم الوقىىىت  -      

 ريثما أعود 

 بال بم  يَُسرني  لك. -      

ؤكىىىدة عليهىىىا منحىىىع إيىىىاِ  ناولتهىىىا ح يبىىىة دواءِ مُ 

برحيلهىىىىا   تمىىىىام الحاديىىىىة عشىىىىر إن هىىىىي تىىىىأخرت

 ت لعت إليع لت ول  ي حماس: 
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هيىىىا يىىىا صىىىغيري  باسىىىل  سيسىىىعد بر  تىىىك  -      

 اليوم.

سىىىىىىار بجوارهىىىىىىا  صىىىىىىامتًا  م ىىىىىى ربًا  يكىىىىىىاد    

يبكىىىىىيف  ىىىىىال يَىىىىىَودي الب ىىىىىاء هىىىىىا هنىىىىىا.. و  يُمكنىىىىىع 

 الرحيىىىىل وحىىىىىدِ    يُىىىىىدرك  سىىىىىببًا لوجىىىىىودِ بهىىىىى ا

لىىىى ا جلىىىىس ُمربًمىىىىا علىىىىل تلىىىىك األريكىىىىة  !المكىىىىان

قُىىىىىىرب التلفىىىىىىاز وأخىىىىىىرج د تىىىىىىر رسىىىىىىوماتع مىىىىىىن 

ح يبتىىع التىىي كىىان يحملهىىا  ىىوق مهىىرِ ثىىم تنىىاول 

قلمىىىىع وبىىىىدأ بالرسىىىىم لُربمىىىىا يشىىىىعر بىىىىاألمن  يمىىىىا 

عىىىىادت سىىىىلمل لم بخهىىىىا تُنهىىىىي مىىىىا لىىىىديها مىىىىن 

أعمىىىىىال بعىىىىىدما تي نىىىىىت أنىىىىىع   يحتىىىىىاج لشىىىىىيء  

 . وا عة دواءِ بإحدد خزا نها

حتىىىل عىىىادت مىىىن جديىىىد  دقىىىا     لىىىم تمىىىَم بيىىىرُ    

ً حاملىىىة كوبًىىىا مىىىن الحليىىىب وقَ عىىى مىىىن البسىىىكويت  ا

إليىىىع  و ىىىعتهما علىىىل المن ىىىدة أمامىىىع ثىىىم  حىىىت 
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منهىىىىا إلتفاتىىىىة نحىىىىو مىىىىا يرسىىىىمع  يُوَشىىىىُك علىىىىل 

ا نتهىىاء  هىىا هىىىو يختىىار مىىن بىىىين ألوانىىع العديىىىدة 

مىىىىىىا يُناسىىىىىىب لوحتىىىىىىع  دنىىىىىىت منىىىىىىع  ىىىىىىي حيىىىىىىرة 

 متساءلة: 

 َمن هؤ ء  -      

مشىىىىيرةً بيىىىىدها نحىىىىو شىىىىخو  لوحتىىىىع   ت لىىىىم 

إليهىىىىا وعلىىىىل وجنتيىىىىع بسىىىىمة متىىىىرددة  ليُجيبهىىىىا 

 بعد بُرهة: 

 ه ِ أمي  وأنا أُمسك يدها. -      

 ت لعىىىت للشىىىخ  الثالىىىث بزاويىىىة لوحتىىىع والىىى ي 

 لم يت لم نحوِ ق ف لتشير بيدها مستفهمة: 

 و اك   -      

 أبي. -      
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مبىىىىىا ة  بيىىىىىر آبىىىىىع  بحيرتهىىىىىا التىىىىىي  قالهىىىىىا دون

تملكتهىىىا بُرهىىىة قبلمىىىا تسىىىتعيد  اكرتهىىىا مىىىا حىىىدث 

 البارحة...

نَىىىىةً ويسىىىىرة     ت لعىىىىت مىىىىن حولهىىىىا  هرولىىىىت يَم 

لعلهىىىىا تجىىىىدِ  بعىىىىد بحىىىىث  م ىىىىني دون  ا ىىىىدة إ ا 

تجىىىاِ ابخىىىر نحىىىو بهىىىا تلمىىى  مىىىريم ُمهرولىىىة با 

 خبىىر مكتىىب الكاشىىير   لح ىىت بهىىا لعىىلَّ هنىىاك مىىن 

 دمان إ  وقفىىىىت  جىىىىأة  وقفىىىىت نَصىىىىَب كادتىىىىا تصىىىى

إ   !عينيهىىىا  سىىىألتها   حاولىىىت أن تفهىىىم مىىىا بهىىىا

أنهىىا لىىم تنتبىىع   كىىم بىىدت شىىاردةً  صىىامتة  تنحىىدر 

الىىىىىىدموع مىىىىىىن عينيهىىىىىىا الشاخصىىىىىىتين نحىىىىىىو  اك 

بيىىىر هىىىا  الجمىىىم الىىى ي خلفهىىىا وكأنهىىىا بعىىىالم آخىىىر

 هنا  سألتها  ي حيرة: 

 مريم  ما ا بَك   َيَم بُكاؤك  -        
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أشىىىىىاحت بوجههىىىىىا بعيىىىىىًداف كىىىىىي   تىىىىىرد مىىىىىدد 

بؤسىىها إ  أن سىىلمل لىىم ت ىىف عنىىد هىى ا الحىىد  بىىل 

 عادت ت ف أمامها لت ول حازمةً:

مىىىىىريم  أخبرينىىىىىي مىىىىىا األمىىىىىر  إ ا كنىىىىىَت  -        

ستصىىىىىمتين ابن  لتفعلىىىىىي لألبىىىىىد وإ   لتتحىىىىىدثي  

   تَدََّعين ال عف وبيدك حلول مشاكلك.

 

هىىىىا بىىىىالَفرارف كىىىىي   اعنىىىىدها  بعىىىىدما   ت عين   

يُكشىىىف َسىىىُرها  هىىىا هىىىي تر عهمىىىا  ىىىي ث ىىىة  تُمعىىىن 

 النمر بعينيها  وياًلف لت ول آسفة: 

 ل د عاد. -       

 !َمن  -       

 ياسين... -       

 تشبثت بيديها  يما تست رد مو حة: 
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أرجىىىىىىوَك    تدعيىىىىىىع يأخىىىىىى ِ    يُمكننىىىىىىي  -      

 الحياة دونع.

 مكتىىىىىىىب الكاشىىىىىىىير  ت لعىىىىىىىت خلفهىىىىىىىا  نحىىىىىىىو   

السىىىىادس حيىىىىث َجمىىىىٌم مىىىىن النىىىىاس   يفصىىىىلهما 

. بىىات كىىل شىىيء يت ىى  رويىىًدا  بيىىر متىىرين   ىى 

ىىىا يخىىىتلأ صىىىدرها  رويىىىدا   ـىىىـ مىىىريم أ صىىىحت عمَّ

مىىن  ىىزع  أخىى ت ت ىى  عليهىىا أنهمىىا علىىل خىىالف 

  َوَلىىىَم هىىىي لالنفصىىىالمنىىى  أمىىىد  بعيىىىد وب ري همىىىا 

 َجُد م  ربةً ابن. 

 لكنها أبًدا لن تبو  بأسرارها... 

 

أمىىىىي تبكىىىىي كثيىىىىًرا  لىىىىم تُخبرنىىىىيف لكنىىىىي  -       

 أعلم.
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ا  لتنتبىىىع سىىىلمل مىىىن شىىىرودها قالهىىىا كىىىريم آسىىىفً 

بعينىىىين تُبرقىىىان  تُحىىىاول عبثًىىىا رسىىىم بسىىىمة علىىىل 

شىىفتيهاف كىىي   ينتبىىع الصىىغير  يكفيىىع مىىا بىىع مىىن 

 ألم.

عنىىىىدها أقبىىىىل باسىىىىل  َرًحىىىىا ومندهًشىىىىا لوجىىىىود    

يم ببيىىىىتهم  قىىىىال باسىىىىًما بعىىىىدما أبصىىىىر د تىىىىر كىىىىر

 من ألوانع:  ارسوماتع وكثير

 .مرحل  أيمكننا الرسم معًا -      

 ىىىىأومف برأسىىىىع مىىىىرات  متتاليىىىىة عالمىىىىة اصيجىىىىاب 

 نامًرا إليع بعينين  احكتين.

 مرحل  سأكون الفا ز. -       

قالهىىىىا اصثنىىىىان بىىىى ات اللحمىىىىة لتعلىىىىو  ىىىىحكاتهم 

ما سىىىىىىلمل بحىىىىىىديثهما أركىىىىىىان البيىىىىىىتف لتشىىىىىىاركه

 مستبشرة بصداقتهما التي بدأت لتوها: 
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حسىىىىىنًا يُمكنكمىىىىىا البىىىىىدء وسىىىىىأكون حكًمىىىىىا  -      

 منصفًا  أعدكما ب لك. 

)...( 

عنىىد العاشىىرة كىىان حىىازم بمكتبىىع  يُنهىىي بعىىم    

أعمالىىىىع المكتبيىىىىة حينمىىىىا تفاجىىىىأ بـىىىىـ مىىىىريم تىىىىدخل 

إليىىىع ُعنىىىوةً   ىىىاربةً بتحىىى يرات سىىىكرتيرتع التىىىي 

نهم  ىىىىىتُهىىىىىرول مىىىىىن خلفهىىىىىا عىىىىىرم الحىىىىىا   

 يسألها:   مشدوًها

  مىىىىىىا ا تفعلىىىىىىين هنىىىىىىا  أحىىىىىىدث !مىىىىىىريم -         

 شيٌء ما لــ كريم 

يىىىىر مىىىىا حىىىىدث ُمعتىىىى رةً حاولىىىىت سىىىىكرتيرتع تبر   

لىىىع   أشىىىار إليهىىىا بىىىالخروج بينمىىىا جلسىىىت مىىىريم 

علىىىىل الكرسىىىىي أمامىىىىع    يفصىىىىل بينهمىىىىا سىىىىود 

المكتىىىىىىىب بالمنتصىىىىىىىف  لت ىىىىىىىول دون أن تت لىىىىىىىم 

 إليع: 
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 َلَم لم تُخبرني. -         

 !بما ا  -         

 ياسين  متل عاد  -         

   أمن أنع قد  عل.  اقيع! أعاد -        

  عت بصرها تَُحدجع ُمستنكرة:  ر

يىىىا لىىىَك مىىىن ُمخىىىادع  كيىىىف تُنكىىىر وجىىىودِ  -        

 وقد رأيتع أمس. 

 بُهىىىىت ل ولهىىىىا وَخىىىىر جالًسىىىىا  مىىىىا عىىىىاد بإمكانىىىىع 

َّىىار و  مفىىىر مىىىن َصىىىدقع     إنكىىار  لىىىك  السىىىيف بَت

 قال لها:  فشيء بير الح ي ة سيشفم لع

ومىىىا ا تريىىىىدين منىىىىع  يكفىىىي مىىىىا أصىىىىابَك  -        

 بسببع.

نه ىىىىت مىىىىن  ورهىىىىا  ىىىىال تحتمىىىىل رؤيتىىىىع كا بًىىىىا  

 ا  صاحت بوجهع با بة: ُمخادعً 
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  مىىىا  نبىىىع أن يحيىىىا !وكىىىريم  مىىىا ا بشىىىأنع -       

 يُرزق. حيٌ ووالدِ  !هك ا

مىىىىريم   لتجلسىىىىي وتُخبرينىىىىي بمىىىىا حىىىىدث   -       

أبعىىىىد تلىىىىك  ! ابنَلىىىىمَ  !أنىىىىا   أ هىىىىم سىىىىببًا لغ ىىىىبك

 الَسنُون ت كرَت أنع والدِ.

 

كىىىان حىىىازم صىىىدي ًا مشىىىترًكا بينهمىىىا منىىى  زمىىىن     

بىىىىىىىل وشىىىىىىىاهًدا علىىىىىىىل كثيىىىىىىىر مىىىىىىىن أ راحهمىىىىىىىا  

هفواتهمىىىىا  أحزانهمىىىىا.. ليكىىىىون الناصىىىى  األمىىىىين 

 أما اليوم   د تفرقت دروبهم. بينهم 

 عندما لم تبر  مكانها  قال آسفًا: 

 تبت سىىىىيفاتع   ىىىال إ ا كىىىان ب ىىىبك لتصىىىىر  -     

سىىىىىوف أُحدثىىىىىع    ىىىىى  اهىىىىىد يف لنتجىىىىىاوز هىىىىى ِ 

 األزمة.
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 مالىىىت لألمىىىام سىىىنتيمترات  قليلىىىة  مسىىىتندة بيىىىدها 

 علل س   مكتبع  تُمعن النمر بعينيع  قا لة:

أخبىىىرِ  أن كىىىريم  بخيىىىر لىىىيس بميىىىت  كمىىىا  -     

نىىىيَّ لىىىن أقبىىىل بىىىأن يسىىىتمر هىىى ا ادَّعىىىل  قىىىل لىىىع أَ 

 َعد إليَّ رسا لي.الُهراء ألكثر من  لك  وليُ 

 

 ىىىىي سىىىىاعة متىىىىأخرة مىىىىن الليىىىىل بينمىىىىا ياسىىىىين    

بمكتبىىع لىىم يىىزل يعمىىل  ىىي َجىىد إ  أقبىىل حىىازم إليىىع  

 مىىزركمحىىاماًل بىىين يديىىع صىىندوق ورقىىي صىىغير 

األلىىىىوان إ  أنىىىىع لىىىىم ينتبىىىىع لوجىىىىودِ إ  بو ىىىىعع 

صىىىىَب عينيىىىىع واجًمىىىىاف   ىىىىام ياسىىىىين للصىىىىندوق نُ 

حالىىع    ىىد  يسىىت بلع  ىىي حفىىاوة  بيىىر منتبىىع لتغيىىر

اشىىىىىتاق إليىىىىىع كثيىىىىىًرا بعىىىىىد ان  ىىىىىاع بينهمىىىىىا دام 

 قال معت ًرا بينما يُعان ع:  عامين 
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آسىىىٌف يىىىا صىىىدي ي  أرجىىىو أن تغفىىىر لىىىي  -        

 ما  علت.

كىىىىىان هىىىىى ا مىىىىىم أول رسىىىىىالة  أرسىىىىىلتها مىىىىىريم    

تُخبىىىىرِ  ىىىىي  ياتهىىىىا أنَّ كىىىىريم يشىىىىتاق لرؤيتىىىىع  

بحاجىىىة لدعمىىىعف ليتجىىىاوز مىىىا بىىىع وألنىىىع قىىىال    

  انتهىىىىل بعىىىىدة كىىىىدمات عنيفٌ نشىىىىأ بينهمىىىىا َشىىىىَجارٌ 

بوجهيهمىىىا علىىىل أثىىىر لكمىىىات تباد هىىىاف َلُجىىىر     

واليىىىوم جىىىاء حىىىاماًل  لىىىك الصىىىندوق بمىىىا  ينىىىدمل 

رسىىا ل قىىد أرسىىلتها مىىريم بَكثيىىر مىىن يحويىىع مىىن 

الىىىىَودي  منًىىىىا منهىىىىا أنهىىىىا تصىىىىل إليىىىىع.. لىىىىم يحتمىىىىل 

التمىىادي بزيىىف مشىىاعرِ  ابتعىىد حىىازم بعىىدما كىىاد 

 يختن  بين أح انعف لي ول با بًا: 

  لتُعيدها إليها. -     

 راحىىالً آسىىفة ومىىا كىىاد يخ ىىو  رام ًىىا إيىىاِ بنمىىرات  

 حتل أمسك ياسين بيدِ مستفهًما: 
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 !َوَلَمن  ما بالَُك أنت  !أُعيد ما ا  -    

مىىىىىىىىريم  تنتمىىىىىىىىر منىىىىىىىىك أن تُعيىىىىىىىىد إليهىىىىىىىىا  -    

 رسا لها   لتفعل  لك وحسب. 

 

بلحمىىىىات ا ىىىى رابنا تأسىىىىرنا الهمىىىىوم ويىىىىزداد    

الشىىىىجنف ل لىىىىىب  ُمغىىىىادر  يُعانىىىىىد  يُكىىىىابر     لىىىىىن 

أمىىىوت والمىىىوت لحمىىىة ب لىىىب الحيىىىاة   هىىىل مىىىىن 

ىىي يوًمىىا   ىىي أتىىوب عىىن تلىىك العيىىوب  لعليَ سىىبيل لعليَ

 يوًما أعود. 

 

ترجىىىىىل مىىىىىن سىىىىىيارتع  ىىىىىجًرا  ىىىىى لك ال ىىىىىباب    

 كثيىىىىف ب ىىىىدر  أعىىىىاق رؤيتىىىىع  سىىىىار مبتعىىىىًدا لعلىىىىع

يتبىىىين معىىىالم ال ريىىى ف إ  أنىىىع ُكلمىىىا ت ىىىدم ُخ ىىىوة 

ا وا ىىىىىى ربت أنفاسىىىىىىعف لكنىىىىىىع زاد األمىىىىىىر تأزًمىىىىىى
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وربىىم  لىىك مسىىتمٌر  ىىي  ري ىىع حتىىل نهايتىىع  كىىاد 

يفعلهىىىىىا وينجىىىىىو بحالىىىىىع إ  أنىىىىىع أبصىىىىىر زوجتىىىىىع 

تهىىىرول ألعمىىىاق المىىىالم  عا ىىىدة  تصىىىرخ  تُنىىىادي 

 وحيدها.
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 )الفصل الخامس عشر( 

 بداية 

بىىىىىىدأ العىىىىىىام الدراسىىىىىىي بكثيىىىىىىر مىىىىىىن األمىىىىىىاني    

لتحىىىىى  كالهمىىىىىا بالمدرسىىىىىة  اتهىىىىىا اوالت لعىىىىىات  

كىىىريم بصىىىفع األول بينمىىىا باسىىىل لىىىم يىىىزل بصىىىفع 

 الرابم.

يومهمىىىىا األول كىىىىان مفعًمىىىىا بالنشىىىىا  واألمىىىىل     

كىىىريم مرتىىىديًا زيىىىع المدرسىىىي  يخ ىىىو  ىىىي مىىىر   

تعتلىىىي مهىىىرِ ح يبىىىةً تكىىىاد تكىىىون خاليىىىة إ  مىىىن 

اتع وألوانىىىىىىع  يحىىىىىىث والدتىىىىىىع أن د تىىىىىىر رسىىىىىىوم

تُسىىىرع ممسىىىًكا يىىىدها بينمىىىا باسىىىل يسىىىير بجىىىوارِ 

هاد ًىىىىىا  بىىىىىين الفينىىىىىة واألخىىىىىرد يت لىىىىىم يسىىىىىارِ 

ليسىىىىىىىت بلع الف ىىىىىىىاء الرحىىىىىىىب وعلىىىىىىىل وجنتيىىىىىىىع 

ابتسىىىىامة خجلىىىىة تىىىىأبل أن تكتمىىىىل  سىىىىرعان مىىىىا 

تغىىىىىزو الىىىىىدموع م لتيىىىىىعف ليعىىىىىود وينمىىىىىر أمامىىىىىع 
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يواصىىىىل سىىىىيرِ شىىىىارًدا   علهىىىىا مجىىىىدًدا وهمىىىىس 

 ًما: واج

   عليك يا صدي ي  أنا بخير.  -      

 

 والدة باسل لم تُرا  ع إ  ر م صا ًحا: 

 لم أعد صغيًرا. -     

   الت مريم: 

   بأس  سأُرا  ع. -      

 

ن و ىىىىىىىأت أقىىىىىىىدامهما  نىىىىىىىاء المدرسىىىىىىىة إمىىىىىىىا    

 األمىىىىامي حتىىىىل تملكتهمىىىىا رهبىىىىة شىىىىديدة ورببىىىىةٌ 

ىىىىىة للمغىىىىىادرة   ـىىىىىـ كىىىىىريم قىىىىىد  لتصىىىىى  ب ىىىىىدم اُمَلحَّ

والدتىىىىع منىىىى  زمىىىىن    يبغىىىىي مفارقتهىىىىا  األ فىىىىال 

بكىىىىىىل مكىىىىىىان  حولىىىىىىع  يُهرولىىىىىىون  يصىىىىىىرخون.. 
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والمعلمىىىىون مىىىىن بيىىىىنهم يصىىىىيحون  ىىىىي ب ىىىىبف 

بصىىىفوف  لالصىىى فافيحثىىىونهم  الصىىىخبفليىىىزداد 

ب ىىوة  صىىدي عمتوازيىىة   يمىىا باسىىل يشىىد علىىل يىىد 

ا  لىىىىو  آلمتىىىىع ثىىىىم اسىىىىتدار ُموليًىىىىا مهىىىىرِ مغىىىىادرً 

هىىىىت  ىىىىي حينهىىىىا وتناولىىىىت يىىىىدِ مىىىىريم التىىىىي انتب

دًما لبنىىاء مسىىت بلع  مشىىجعة إيىىاِ علىىل الم ىىي قُىى

 دنت منع تُمعن النمر بعينيع متسا لة: 

مىىىا بىىىَك يىىىا صىىىغيري  أ  يكفىىىي مىىىا كىىىان   -       

 َدعك مما م ل ولنبدأ من جديد معًا.

سىىلمل جالسىىتين سىىويًا و بينمىىا مىىريم مسىىاء ىى ات 

 ا إ بمنىىىىىزل األولىىىىىل يتحىىىىىدثان ويتسىىىىىامران سىىىىىويً 

ىىىا أصىىىاب صىىىغيرها لسىىىنواتف  بالثانيىىىة تُفصىىى  َعمَّ

 لل ىىىاهرة وأن هىىى ا سىىىبب انت ىىىالهم  لو ىىىاة صىىىدي ع

ومىىىريم تُنصىىىت إليهىىىا  ىىىي تىىىأثر مىىىاهر بىىىين الفينىىىة 
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واألخىىىىىرد تت لىىىىىم نحىىىىىو الصىىىىىغيرين  يمىىىىىا كىىىىىان 

 أكبرهما يحكي لآلخر قصة.

انتبهىىىىت مىىىىن شىىىىرودها و كىىىىريم يُمسىىىىك يىىىىدها     

ت تنمىىىر لـىىىـ باسىىىل  ت لعىىىت إليىىىع بُرهىىىةً ثىىىم عىىىاد

 مست ردة:

 كريم  بحاجة إليك  أ ال تساعدِ  -       

أبمىىىىىم عينيىىىىىع عالمىىىىىة اصيجىىىىىاب أجىىىىىل ثىىىىىم    

 تحهمىىىىىا باسىىىىىًما ليعىىىىىود ويُمسىىىىىك بيىىىىىدِف ليُبادلىىىىىع 

وبَُخ ىىىىل  فكىىىىريم ابتسىىىىامتع بىىىىأُخرد تشىىىىم نىىىىوًرا

 واث ة سارا بين أقرانهما يت دمان  ي مر .

 

علهىىىىا ن  ىىىىة حىىىىدود بىىىىين مىىىىام  تخلىىىىل وَبىىىىد     

يشىىىىىم نىىىىىور  قىىىىىد تسىىىىىل  باألمىىىىىاني  قا عًىىىىىا كىىىىىل 
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السىىىدود  عاقىىىًدا كىىىل العهىىىودف َعلَّىىىع يل ىىىل ال بىىىول  

 حاماًل بُشريات ُحلم قد داعب ه ي الع ول.

َدَلفىىىت مىىىريم بهمىىىا لمكتىىىب المىىىدير لتتىىىي ن مىىىن    

بعىىىىىىم األمىىىىىىور الخاصىىىىىىة بصىىىىىىغيرها الجىىىىىىالس 

 ىىىىى  بانتمىىىىىار  بيىىىىىب بجوارهىىىىىا  ىىىىىي تملمىىىىىل وا

مدرسىىىتهم الىىى ي أتىىىل بعىىىد دقىىىا   للوقىىىوف علىىىل 

حالتىىىىع  تحىىىىدث إليهىىىىا  ىىىىوياًل ثىىىىم اختىىىىتم حديثىىىىع 

 مؤكًدا: 

   ت ل ي سيدتي  سنعتني بع جيًدا.  -       

حتىىىل لحمىىىتهم هىىى ِ لىىىم يكىىىن باسىىىل يََعىىىيي جيىىىًدا    

َلىىَم  !مىىا بىىاُل صىىدي ع  َلىىَم هىىو حليىى  الىىرأس دا ًمىىا 

أتسىىىاق ت  !أيىىىن أهدابىىىع !   يملىىىك حىىىاجبين مثلىىىع

 جميعها  ابن     أدرك كل شيء.
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بيومهمىىىىا األول صىىىىار لكليهمىىىىا أصىىىىدقاء ُجىىىىدد     

 ـىىىىـ كىىىىريم ببراءتىىىىع وعفويتىىىىع قىىىىد حىىىىاز اهتمىىىىام 

جميىىم أقرانىىع  كىى ا معلمتىىع التىىي بىىدت مهتمىىة بىىع 

دون الجميىىىىىمف  ََمىىىىىن الوهلىىىىىة األولىىىىىل لىىىىىدخولها 

قامىىىىىت بإجالسىىىىىع بالصىىىىىف األول بجىىىىىوار النا ىىىىى ة 

رببتىىىع بىىى لك  لىىىم تشىىىأ إرهاقىىىع بيومىىىع األولف لىىى ا ل

دعتىىىىع يرسىىىىم بىىىىد تر رسىىىىوماتع كمىىىىا يشىىىىاء ولىىىىم 

تفىىرم علىىيهم واجبىىات تُىىى كرف كىىي   يتىىأخر عىىىن 

وقىىىىد نىىىىال مىىىىنهم: نىىىىور  إيىىىىاد   األصىىىىدقاء درب 

 ا مىىة  إسىىراء.  ىىي حىىين لىىم ينىىل باسىىل إ  علىىل 

صىىىىىدي  واحىىىىىد وهىىىىىو  ىىىىىياء   عىىىىىل هىىىىى ا علىىىىىل 

 بين الر اق.م مف كي   يكون منبو ًا 

مىىىىر بسىىىىالم  خرجىىىىا سىىىىويا متشىىىىابكي األيىىىىدي    

ليُفاج ىىىىىا بوالىىىىىدة باسىىىىىل تنتمرهمىىىىىا لمرا  تهمىىىىىا 

للبيىىىىت  كىىىىان هىىىى ا اتفاقًىىىىا َسىىىىريًا بىىىىين اصثنتىىىىين  
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إحىىىىىىىىىىداهما ترا  همىىىىىىىىىىا بالصىىىىىىىىىىبا  واألخىىىىىىىىىىرد 

تصىىى حبهما بانتهىىىاء دوامهمىىىا للبيىىىت  بىىىدا باسىىىل 

مت ىىىىىاي ًا  أخبرهىىىىىا أنىىىىىع لىىىىىم يعىىىىىد صىىىىىغيًرا هىىىىى ا 

 ََلىىَم تُصىىر علىىل إهانتىىع بهىى ا ال ىىدر  مىىل  الصىىبا ف

سىىاكنًا لىىم يخ ىىو إليهىىا خ ىىوة بينمىىا هىىرول كىىريم 

 نحوها يسألها  ي حيرة  وشوق: 

 أين أمي  -       

بَُت علل كتفع م م نة:    دنت منع  تَر 

عنىىىىىىىدما تنتهىىىىىىىي مىىىىىىىن عملهىىىىىىىا سىىىىىىىتأتي  -      

 لتص حبك.

أخىىى ت بيىىىدِ وسىىىارت بىىىع نحىىىو صىىىغيرها الىىى ي    

 أ ىىىأ رأسىىىع مىىىا إن رآهىىىا ُم بلىىىة نحىىىوِ  تُخبىىىرِ 

 بصوتها الهادل: 

 هيا حبيبيف لنعود للبيت. -      
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سىىىىىار كالهمىىىىىا بجوارهىىىىىا  كىىىىىريم بالمنتصىىىىىف    

يُمسىىىىك أيىىىىديهما  ََرًحىىىىا بعىىىىالم جديىىىىد صىىىىار جىىىىزًءا 

منىىىع بعيىىىًدا عىىىن عالمىىىع الىىى ي ي بىىىم بىىىع منىىى  مىىىا 

امين وأصىىىدقاء ُكثىىىر يسىىىعد ب ىىىربهمف يزيىىىد عىىىن عىىى

 لكن باسل سيب ل أ  لهم. 

لىىىىم   ربىىىىم عنىىىىادِ  بىىىىدا كىىىىريم مره ًىىىىا  جا عًىىىىا    

يشىىىأ تنىىىاول  عامىىىع الىىى ي أعدتىىىع لىىىع ولـىىىـ باسىىىل  

 قال  ي براءة : 

لسىىىىىُت جا عًىىىىىا  سىىىىىأُنهي واجبىىىىىاتي ريثمىىىىىا  -      

 تعود أمي ونأكل سويًا.

بىىىىىىدا باسىىىىىىل متفاج ًىىىىىىا كمىىىىىىا والدتىىىىىىع وهمىىىىىىا    

يُبصىىىرانع مبتعىىىًدا ليفتىىىرم األرم أمىىىام تلفىىىازهم 

ويُخىىىىرج د تىىىىر رسىىىىوماتع الىىىى ي   يكىىىىاد يُفارقىىىىع 

ليواصىىىل تلىىىوين مىىىا رسىىىمع آنفًىىىا  لىىىم تمىىىَم بيىىىر 
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دقىىىا   حتىىىل بفىىىل  ىىىي مكانىىىع   ابتسىىىمت سىىىلمل 

 لحالع وحملتع لسرير باسل لينام قرير العين.

ملىىىىت بجىىىىوارِ لىىىىبعم الوقىىىىت أثنىىىىاء نومىىىىع     

تالح ىىىع وقىىىد شىىىردت بتفكيرهىىىا تُرقىىىب أنفاسىىىع الم

لحىىديث مىىريم عىىن إصىىابتع بسىىر ان الىىدم منىى  أن 

كىىان  ىىي الرابعىىة مىىن ُعمىىرِ ومىىا يُكابىىدِ مىىن آ م  

بينمىىىىىا هىىىىىي علىىىىىل حالتهىىىىىا هىىىىى ِ  يىىىىىومهم إلىىىىىل 

لصىىىىىىغيرها  ف أمصىىىىىىاحبتعتسىىىىىىاءلت  ىىىىىىي حيىىىىىىرة  

 ا أثىىىىر أم لىىىىيس إ  نىىىى ير شىىىىؤم  سىىىىي م    سىىىىيغدو

ا تخشىىىىل أن يُعىىىىاد مىىىىا رحىىىىلف ليكىىىىون كىىىىريم وجًهىىىى

 آخر لصدي  باق  لم يزل  ي قلب  يحت ر.

ىىة لىىم     لىىم تهنىىأ بنىىوم  مىىن يومهىىا  فىىي ال لىىب بص 

تىىزل تىىدنو بهىىا  ىىي ب ىىر سىىحي   ُمملىىم  تُحاصىىرها  

ىىى م  هىىىل  تُ يىىىدها هىىىواجس سىىىوداء  أصىىىابتها بالسَّ

يهنىىىىأ لهىىىىا بىىىىال وصىىىىغيرها  ىىىىي خ ىىىىر  تحىىىىدثت 
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ىىىىا يىىىىؤرق بالهىىىىا  يحرمهىىىىا  وزوجهىىىىا  ات ليلىىىىة َعمَّ

انف بليىىال  أقصىىل مىىا يُ ىىال عنهىىا أنهىىا مىىن نىىوم  هىى

بح ىىىورهاف  ََربَىىىت علىىىل يىىىديها حانيًىىىا   لىىىم تمىىىَم 

 يُ العها ببسمة  باقية  لم تزل بحديثع: 

َدَعىىىىَك مىىىىن أ كىىىىىارك هىىىى ِ    تتىىىىىوهميف  -        

 لىىىىىىن يُ ىىىىىىيرِ سىىىىىىوء مىىىىىىا دام بَ ُربىىىىىىع  إتركىىىىىىي 

الولىىىىىدين وحالهمىىىىىا و  تنزعجىىىىىي لشىىىىىيء بىىىىىات 

 ا.  ُم درً 

)...( 

شىىىىهور ان  ىىىىت  أيىىىىام ٌم  يىىىىومين  ثالثىىىىة يىىىىو    

بمىىىىىىا تحملىىىىىىع بىىىىىىين ثناياهىىىىىىا مىىىىىىن آ م  وأمىىىىىىل  

ا ويىىىزدادان تعل ًىىى دراسىىىتيهماالصىىىدي ان يت ىىىدمان ب

بجلسىىىىات عالجىىىىع  كىىىىان باسىىىىل  بىىىىابخرفأحىىىىدهما 

أول َمىىىن يُرا  ىىىع بعىىىد انتهىىىاء دوامهمىىىا ثىىىم تىىىأتي 
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والدتىىىع  ىىىي أثىىىرِ  تىىىارة هىىىي وتىىىارة سىىىلمل التىىىي 

 بدت متحمسة ل لك. 

ل بىىىىىدأ األمىىىىىر وكيىىىىىف سىىىىىينتهي    يعنيهمىىىىىا متىىىىى

 كثيًرا  يكفيهما يومهما الحا ر.

علىىىىل الجانىىىىب ابخىىىىر.. مىىىىريم تت ىىىىدم بعملهىىىىا     

اعتمىىىد الىىىدكتور/ حسىىىين عليهىىىا بشىىىكل ُكلىىىي  ىىىي 

جميىىىم أعمالىىىع أيامىىىع الما ىىىيةف مىىىا عىىىاد بإمكانىىىع 

مباشىىىىرة عملىىىىع بكفىىىىاءة  كسىىىىاب  عهىىىىدِف لشىىىىىدة 

ىىىىا  بتعىىىىادمر ىىىىع ولتعليمىىىىات  بيبىىىىع با  تماًمىىىىا عمَّ

يُجهىىىىدِف لتصىىىىير هىىىىي مسىىىى ولة أمامىىىىع عىىىىن كىىىىل 

شىىىىىيء وأيَّ شىىىىىيء وإن بىىىىىدا صىىىىىغيًراف ليُ ىىىىىاف 

َعب  ًىىىا جديىىىًدا ل ا مىىىة أعبا هىىىا التىىىي تحملهىىىا علىىىل 

 كاهلها من  زمن.

 ىىى   عىىاٌم م ىىل ونجاحىىىات  شىىتل  حىىىت  ىىي األُ    

تفىىىوق الصىىىغيران ليَ ىىىرب ال لىىىب  ََرًحىىىا َلشىىىدة مىىىا 
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  بىىل إسىىبوع  واحىىد مىىن  الما ىىيةف قىىوِ أيامهمىىا 

دخىىىىىىل كىىىىىىريم للمستشىىىىىىفل وأَبَىىىىىىي امتحاناتهمىىىىىىا أُ 

 صدي ع أن يتركع  قال باكيًا: 

    سأب ل معع.  -      

خ ىىىىىم كىىىىىريم لفحوصىىىىىات  وجلسىىىىىات عىىىىىالج      

شىىىىىتل  جعلتىىىىىع أبلىىىىىب الوقىىىىىت ولشىىىىىدة إعيا ىىىىىع 

َمىىىن كىىىان بجانبىىىع أيامىىىع تلىىىك  حتىىىل  ا  لىىىم يَىىىمَ نا ًمىىى

تلىىىك الليلىىىة التىىىي  ىىىت   يهىىىا عينيىىىع ورأد والدتىىىع 

بىىىىدا  بجىىىىوارِ سىىىىلمل جمىىىىيعهم  والخالىىىىةوباسىىىىل 

حينهىىىىا متألًمىىىىا  اقتربىىىىت والدتىىىىع جزعىىىىة تُسىىىىاب ها 

 :  عبراتها  تسألع  ي لَوَعة 

 ما بَك حبيبي  بََم تشعر  -      

 لجىىأ إلىىل أح ىىانها َعلَّىىع يسىىتكين وتنىىزوي مىىا بىىع 

مىىىن آ م    تُحتمىىىل  ىىىي حىىىين وقىىىف باسىىىل  ََزًعىىىا 

لرؤيتىىىىع خىىىىا ر ال ىىىىود    تكىىىىاد أنفاسىىىىع تهىىىىدأ إ  
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وت ىىىىى رب ثانيىىىىىة  ََربَتىىىىىت والدتىىىىىع علىىىىىل يديىىىىىع 

 هامسةً إليع أن يهدأ: 

 كفل حبيبي  أنَت تُفزعع هك ا. -      

 حىىىال صىىىدي ع  بىىىدت كلمتُهىىىا كجىىىرس إنىىى ار لىىىعف   

خ ىىىل إليىىىع  دنىىىا منىىىع  جلىىىس أمامىىىع   يحتمىىىلف  

 نمر إليع بعينين تحجر الدمم  يهما  يسألع:  

 كيف حالك ابن  -      

     أومىىىىأ برأسىىىىع لشىىىىدة وَهنيَىىىىع وكأنمىىىىا يُخبىىىىرِ

جاهىىىد كثيىىىًرا  بخيىىىر عليىىىك يىىىا صىىىاحبي  سىىىأبدو 

لي بىىىىم بسىىىىمةً علىىىىل وجنتيىىىىع سىىىىرعان مىىىىا َخفىىىىَت 

اجًزا عىىىن ردع عبراتىىىع التىىىي بري هىىىا بعىىىدما رآِ عىىى

 انهمرت كالسيل وبش  األنفس همس إليع: 

 هل انتهيت  أأجبت جيًدا  -     
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ومىىىا عىىىاد   مىىىن كىىىريم أن امتحاناتىىىع قىىىد انتهىىىت   

بإمكانىىىع  عىىىل شىىىيء  بعىىىدما ولىىىل الىىىزمن.  أ ىىىأ 

 رأسع  مست رًدا: 

 .ا حتمالآسٌف  لم است م  -     

   بأس  سن هب معًا. -     

باسىىىىل ُمجففًىىىىا دموعىىىىعف باسىىىىًما ومتفىىىىا ال قالهىىىىا 

 يمىىىا يت لىىىم صىىىدي ع إليىىىع حىىىا ًرا   ـىىىـإلل ابن لىىىم 

يخبىىىىىىرِ أحىىىىىىدهم أن ليلىىىىىىتهم هىىىىىى ِ هىىىىىىي عشىىىىىىية 

 امتحاناتهماف ليعود متسا ال: 

 ما ا  -     

 سن هُب معًا.  -     

 واليوم يحتفالن معًا...
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 )الفصل السادس عشر(

 ُدروب العُمر

بأيامهىىىىىا المتشىىىىىابهة  م ىىىىىت السىىىىىنون رتيبىىىىىةً    

عىىىىاٌم تىىىىالِ آخىىىىر لتم ىىىىي الحيىىىىاة بهىىىىم بل مهىىىىا  

أ راحهىىىا  أحزانهىىىا     ىىىرق  الكىىىل يم ىىىي ويب ىىىل 

 األثر  أثَُرك أنت.  

أن تَىىىىدَّعي جهلىىىىك  أن ت ىىىىول   بىىىىأس وتم ىىىىي    

ب ري ىىىىك الممهىىىىىد بىىىىالجمر  أن تتحجىىىىىر العبىىىىىرات 

بم لتيىىىىىىىىك وتبتسىىىىىىىىم  ىىىىىىىىي  خىىىىىىىىر  أن تتمىىىىىىىىادد 

ب ىىىحكاتك ُمخفيًىىىا عىىىنهم كىىىم تمىىىزق ال لىىىب َلشىىىدة 

مىىىىا  قيىىىىت  أن تصىىىىد  عاليًىىىىا أنىىىىا بخيىىىىر بىىىىربم 

وكىىىىل مىىىىا قيىىىىل   علمهىىىىم أنىىىىك ن ىىىىيم مىىىىا ادَّعيىىىىت

أو  مجىىىىىىىرد زيىىىىىىىف ثىىىىىىىم يم ىىىىىىىون دون خىىىىىىىوف

للخلىىف  هىى ا أشىىد مىىا يىىؤلم  بىىل ويُميىىت  نيت لعىىو

 قلبًا قد تهاود من  أعوام   ي ثنايا الصمت.
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ومىىا أبكىىل مىىريم أنهىىا لىىم تكىىن يوًمىىا مر يىىةً إليىىع    

ولىىىن تُصىىىب  مىىىا دامىىىت بخيىىىر   ــىىىـ ياسىىىين يعىىىيم 

بعالمهىىىىا وصىىىىغيرها  عىىىىابفبعالمىىىىع الخىىىىا  بيىىىىر 

 ال ي ي بل يوًما بعد آخر: 

  بىىىىىأس  لُربمىىىىىا تبىىىىىدل الحىىىىىال  سىىىىىأ عل  -        

 نَدُم عليع.أوي م ما ي م  ال أملك ما 

ن وقفىىىت أمىىىام منزلىىىع واسىىىم الجنبىىىات إلكنهىىىا مىىىا 

و ُىىىىت  بابىىىىع بعىىىىد  رقهىىىىا علىىىىل اسىىىىتحياء حتىىىىل 

تجىىىىىىر خيباتهىىىىىىاف  م ىىىىىى ربةً عىىىىىىادت ُخ واتهىىىىىىا 

لتُهىىىرول عا ىىىدةً  جزعىىىةً  بيىىىر ُمصىىىدقة مىىىا رأتىىىع 

 رأيي العين.

 

صىىىدق عينيىىىع  بينمىىىا هىىىو بفراشىىىع مسىىىتل يًا لىىم يُ    

علىىىل مهىىىرِ  ُمت لعًىىىا لسىىى ف بر تىىىع  شىىىارًدا  ىىىي 

الىىىال شىىىيء حتىىىل رأد والىىىدِ ُم ىىىباًل نحىىىوِ بوجىىىع 
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مشىىىرق  معتىىى ًرا عمىىىا سىىىببع لىىىع مىىىن ويىىىالت إلىىىل 

ب لىىىب  يت ىىىا ز  ربًىىىا هىىىرول إليىىىع  ىىىاحًكا  اليىىىوم 

تسىىىىىىىب ع عبراتىىىىىىىعف تعان ىىىىىىىا وصىىىىىىىوت نحيبهمىىىىىىىا 

تياقهماف لكىىىن هيهىىىات  يشىىى هما نصىىىفين َلشىىىدة اشىىى

  ىىىد اسىىىتحال الىىىدفء جمىىىًرا يتََّ ىىىد ُمحىىىَدثًا  هيهىىىاتف

  و اء شديدة زلزلت أركان البيت.

كىىىىىريم  زًعىىىىىاف لصىىىىىوت ارت ىىىىىام أشىىىىىياء  اسىىىىىتي م

بىىىىىاألرم ومىىىىىا تالهىىىىىا مىىىىىن صىىىىىرخات أصىىىىىابتع 

بالىىىى ُعر  نهىىىىم مترنًحىىىىا وخىىىىرج خا فًىىىىا  يتخىىىىب  

بىىىىين هىىىى ا و اكف َليُصىىىىع  بمىىىىا رآِ  والدتىىىىع قىىىىد 

اًدا بمحتويىىىىىات منىىىىىزلهم ومىىىىىا تىىىىىزاُل عاثىىىىىت  سىىىىى

 اعلىىىة  تُح ىىىم هىىى ا وتُمىىىزق تلىىىك  تلفىىىازهم ُمل ىىىل 

أرً ىىىىىا بتلىىىىىك الزاويىىىىىة وقىىىىىد ُهَشىىىىىمت شاشىىىىىتع  

مىىرآتهم المالصىى ة للبىىاب صىىارت أثىىًرا بعىىد عىىين  

م تنيىىىىىاتهم الخز يىىىىىة تنىىىىىاثرت أجزاؤهىىىىىا بأرجىىىىىاء 
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منىىىزلهم وكىىىأن َزلىىىَزاً  ُمىىىدمًرا مىىىر مىىىن هنىىىا  كىىىل 

ىىىىب جىىىىام شىىىىيء وأي شىىىىيء تُبصىىىىرِ  أمامهىىىىا تَصُّ

ب ىىىبها عليىىىع   هىىىرول إليهىىىا ب لىىىب  يكىىىاد ينخلىىىم  

أمسىىىك براحتيهىىىا الىىىداميتين باكيًىىىاف  ختىىىراق ق ىىىم 

 خز ية لها  صا ًحا: 

 أمي  أنَت تنز ين.  -      

 ت لعىىىت إليهمىىىا دهشىىىةً   حتىىىل تلىىىك اللحمىىىَة التىىىي 

 بىىىىاأللم أبصىىىىرت  يهىىىىا دماؤهىىىىا مىىىىا كانىىىىت تشىىىىعر 

ىىىىى َب  ََمىىىىىَع لينزعهىىىىىا حىىىىىاول نزعهىىىىىا  ر عهمىىىىىا نَصَّ

بأسىىىىنانع  د عتىىىىع عنهىىىىا ليسىىىى   أرً ىىىىا  صىىىىارخة 

 بع: 

لىىىم أ عىىىل شىىىيء  َلىىىَم يُعىىىاقبني علىىىل شىىىيء  -      

 ما  نبي أنا  !لم أرتكبع 
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 ىىنهم بيىىر مباليًىىا لتألمىىع  ىىل م قلبىىع وهىىو يراهىىا 

بحالتهىىىا هىىى ِ تفىىىوق مىىىا مىىىر بىىىع مىىىن آ م ُجملىىىة 

 واحدة  سار إليها.. عاد يسألها: 

 أمي  ما بَك  -      

 أعر ىىىىىت عنىىىىىع باكيىىىىىة  يا سىىىىىة  تجىىىىىر سىىىىىاقيها 

المث لتىىىىين   لبهىىىىا الُمحمىىىىٌل بكثيىىىىر مىىىىن الخيبىىىىات 

وسىىيل جىىارف مىىن النىىدم مىىا عىىاد يحتمىىل  أبعىىد مىىا 

تناسىىيت كىىل شىىيء ألجلىىَك  !ب لتىىع   شىىيء م ل ًىىا

      ألجل ه ا الصغير ال ي يجهل ح ي تك:

  علُت كل شيء. -     

ت  وقىىىد عىىىال نشىىىيأ بكاؤهىىىا صىىىدحت بهىىىا  ثُىىىم َهىىىوَّ

 هىىىىرول إليهىىىىا بيىىىىر مباليًىىىىا ب  ىىىىم الخىىىىزف التىىىىي 

تكىىىىاد تختىىىىرق قدميىىىىع  وقىىىىف خلفهىىىىا يَربَىىىىُت بيىىىىدِ 

 علل كتفها  ُمناديًا: 
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 أمي...  -    

  صاحت با بة: 

 لَسُت ك لك. -   

لتتوقىىىف أناملىىىع الصىىىغيرة عىىىن مواسىىىاتها ويىىىأبل 

 لسانع إ  أن يعود مناديا  بنحيب  يكاد يخن ع:

 أمي... -     

بىىىىى ات اللحمىىىىىة التىىىىىي نه ىىىىىت  يهىىىىىا ُمترنحىىىىىةً  

وا ىىىىعة راحتيهىىىىا  ىىىىوق أُ نيهىىىىاف كىىىىي   تسىىىىتمم 

 وما تزال ُمرددة: 

ُت هــــ...  -       كفل  توقف  لَس 

ومىىىن ثَىىىم هرولىىىت لغر تهىىىا  ُموصىىىدةً بابهىىىا خلفهىىىا 

 ىىىىىي حىىىىىين بىىىىىدا كىىىىىريم َهَلعًىىىىىا وم ىىىىى ربا  مىىىىىا ا 

هىىىىىرول  يصىىىىىنم  كيىىىىىف يُواسىىىىىيها ويُىىىىىثلأ قلبهىىىىىا 
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خلفهىىىىىا   ىىىىىرق بابهىىىىىا وبصىىىىىوت  يَشىىىىىوبع األلىىىىىم  

 راجيًا: 

 أرجوَك أمي  ما ا حدث  -     

 عندما لم يل ل إجابةً  هود عند بابها باكيًا: 

 أمي... -     

مىىىرت الىىىدقا   كسىىىنوات  وهمىىىا علىىىل حالهمىىىا     

مىىىىىىريم جالسىىىىىىةً علىىىىىىل حا ىىىىىىة  ََراشىىىىىىها  نىىىىىىامرة 

يمىىىىا لراحتيهىىىىا الىىىىداميتين وكىىىىأن شىىىىي ًا لىىىىم يكىىىىن  

 كريم متشبٌث ببابها َعلَّع ينفرج.

دق جىىىىرس بىىىىابهم دون ان  ىىىىاع  هىىىىرول  ىىىىوق    

الُح ىىىامف ليفتحىىىع  ىىىي بيىىىر صىىىبر   َلتَ ىىىل سىىىلمل 

ن هاتفهىىىىىا إمىىىىىن خلفىىىىىع بوجىىىىىع م ىىىىى رب  مىىىىىا 

وأخبرهىىىا بمىىىا صىىىار حتىىىل أتىىىت ُمسىىىرعة يتبعهىىىا 
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باسىىىل الىىى ي لىىىم يبىىىدو بحىىىال أ  ىىىل مىىىن حالهىىىا  

 سألتع  ي جزع: 

 كريم  ما ا حدث  مريم  ما بها  -       

   أ أ رأسع لتنهمر عبراتع قا اًل: 

   تُجيبني  يديها تنز ان و.....  -       

 !ما ا  -       

قالتهىىىا بينمىىىىا تخ ىىىىو داخىىىل بيىىىىتهمف َلتُصىىىىع  بمىىىىا 

رأتىىىع مىىىن  و ىىىل عارمىىىة  متسىىىا لة  يمىىىا تنمىىىر 

 حولها: 

 يا ح. َمن  عل ه ا  -       

مل  حتىىىل تلىىىك اللحمىىىة التىىىي أ صىىى   يهىىىا  ـىىىـ سىىىل

كىىىريم عىىىن كىىىل شىىىيء مىىىا كانىىىت تُىىىدرك أن مىىىريم 

هىىىي  اتهىىىا مىىىن تسىىىببت بهىىى ِ الفو ىىىل  سىىىارت 
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 وقىىىىىع حىىىىى رةً  تَُحثهمىىىىىا أن ينتبهىىىىىا لخ واتهمىىىىىا 

  الزجاج بكل مو ف حولهم.   

ىىىىة هىىىىا هىىىىو البىىىىاب يُفىىىىت ف     بعىىىىد محىىىىاو ت َجمَّ

لتىىىدخل سىىىلمل إليهىىىا ب لىىىب  يرتجىىىف وهىىىي تراهىىىا 

اميىىىىىىة اليىىىىىىدين  عان تهىىىىىىا  ىىىىىىي أسىىىىىىلف َعلَّهىىىىىىا د

 تواسيها  هامسةً إليها: 

  عليىىىىىىَك  سىىىىىىيغدو كىىىىىىل شىىىىىىيء بخيىىىىىىر   -      

 سيعود ما م ل. 

بكىىت وكأنمىىا لىىم تبكىىي  يلىىة حياتهىىا لكلمىىات  كانىىت 

 يمىىا تهىى ي بكلمىىىات   فَجىىُد تأملهىىا قبىىل يومهىىا هىى ا

 : وعيلم يفهمها بيرها إ  قالت بغير 

ءف ألجلىىىىع  ألجلهمىىىا   ىىىى  تركىىىُت كىىىىل شىىىي -      

رؤوف  أبىىىىي. مىىىىا  نبىىىىي أنىىىىا  ليلفمنىىىىي كمىىىىا لىىىىو 

 ُكنت ل ي ة. 
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)...( 

ملىىىىىىت سىىىىىىلمل بجانبهىىىىىىا  تُنمىىىىىىف جروحهىىىىىىا    

وت ىىىىمدها بمىىىىا أُتىىىىي  لهىىىىا مىىىىن إسىىىىعا ات أوليىىىىة 

ثُىىىىم أعىىىىدت كوبًىىىىا مىىىىن  بهىىىىا كانىىىىت مىىىىريم تحىىىىتفم 

ومنحتهىىىىا إيىىىىاِف كىىىىي تهىىىىدأ بيىىىىر أنهىىىىا  الليمىىىىون

ديدة الحىىىر  تناولتىىىع علىىىل م ىىىم  ىىىـ سىىىلمل شىىى

دثرتهىىىىىا جيىىىىىًدا ثُىىىىىم  ق ىىىىىرة  علىىىىىل إنها ىىىىىع بخىىىىىر 

نىىىور بر تهىىىا وتركتهىىىا لتأخىىى  قسىىىً ا مىىىن  أ فىىىأت

الراحىىىىة م م نىىىىة البىىىىال لنومهىىىىاف لكىىىىن هيهىىىىات  

 كيىىىىف َلُجرحهىىىىا أن ينىىىىدمل ويوًمىىىىا بعىىىىد  هيهىىىىاتف

 ا. آخر يزداد ت رحً 

كبلتنىىىىىىي قيىىىىىىودك  مزقتنىىىىىىي آثامىىىىىىك   رقتنىىىىىىي    

ُدروبىىك عىىن نب ىىي الوليىىد.. واليىىوم تُغىىادر  كيىىف 

 أَنَل لي باحتمال الرحيل. !ياسين
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أَنَىىىىل لىىىىك والحيىىىىاة بعيىىىىد  أمىىىىا  !كيىىىىف ياسىىىىين   

وعىىىىىدتنا يوًمىىىىىا أن تغىىىىىدو حبيىىىىىب.. عىىىىىن حياتنىىىىىا  

   ىىىحكاتنا  همسىىىاتنا  آ منىىىا  آمالنىىىا.. لىىىن تحيىىىد

أجبنىىي ياسىىين  سىىحي   كىىان وعىىُدك مىىن مىىام   أم

 و  تكن للصمت ر ي .

شىىىرعت سىىىلمل بتنميىىىف المكىىىان   لىىىن تتركىىىع    

يعىىأ بهىى ِ الفو ىىلف  َُكىىل مىىا حولهىىا نىى ير خ ىىر  

سىىاعدها باسىىل  ىىي حمىىاس يتََّ ىىد بينمىىا مىىل كىىريم 

قريىىىب منهمىىىا  يَرقبهمىىىا  يمىىىا ي ومىىىان بىىى لك  َودي 

مسىىىىىاعدتهماف لكىىىىىن الخالىىىىىة سىىىىىلمل ر  ىىىىىت أن 

 باتًا  قالت ُمح رة: يفعل  لك ر ً ا 

   تفعل  ستؤ ي حالك. -        

وبينمىىىىىا همىىىىىا منهمكىىىىىان بعملهمىىىىىا مىىىىىن هىىىىى ا    

المكىىىىىىان لتلىىىىىىك الزاويىىىىىىة إ ا بىىىىىىع يُبصىىىىىىر ورقىىىىىىة 

صىىىغيرة م ويىىىةً بغيىىىر ترتيىىىب  ُمل ىىىاة بىىىين كىىىومتين 
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مىىىىىن الزجىىىىىاج المبعثىىىىىر بجىىىىىوار بىىىىىابهم  تناولهىىىىىا 

بحركىىىىة خا فىىىىةف لىىىى ال ينتبهىىىىا لىىىىع  خبأهىىىىا بىىىىين 

 انشىىىىغالهما ت لعًىىىىا إليهمىىىىا  يتأكىىىىد مىىىىن راحتيىىىىع م

ُمبتعىىىًدا عنهمىىىا  اتًحىىىا راحتيىىىع لي ىىىرأ مىىىا بهىىىا مىىىن 

ف لىىىىىتجحم عينيىىىىىع دون إرادتىىىىىع  كلمىىىىىات  م ت ىىىىىبة 

لحمىىىىىة معر تىىىىىع مىىىىىا حوتىىىىىع سىىىىى ورها   واهىىىىىا 

ُمجىىىىدًداف ليعىىىىود ويُخب هىىىىا مىىىىن جديىىىىد  يمىىىىا يسىىىىير 

لغر تىىىىىع  ىىىىىي بيىىىىىر انتبىىىىىاِ أنهمىىىىىا مىىىىىا زا  هنىىىىىا 

حمىىىىة  ىىىىي َحيىىىىرة  مىىىىن ويت لعىىىىان إليىىىىع بتلىىىىك الل

أمىىىرِ   ـىىىـ كىىىريم لىىىم يُجىىىب نىىىداءاتهما المتتاليىىىىة  

 ُمغل ًا بابع من خلفع وكأن شي ًا لم يكن. 

صىىىبيحة اليىىىوم التىىىالي  اسىىىتي م مبكىىىًرا  تو ىىىأ     

وصىىىىىلل الصىىىىىب   تنىىىىىاول رشىىىىىفات مىىىىىاء  حمىىىىىل 

ح يبتىىىع  ىىىوق مهىىىرِ بعىىىدما تىىىي ن مىىىن اسىىىت رار 
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ورقتىىىىع تلىىىىك داخلهىىىىا ثىىىىم م ىىىىل مسىىىىرًعا قبلمىىىىا 

 تبع والدتع من نومها.تن

تمىىىىام التاسىىىىعة اسىىىىتي مت مىىىىريم  ََزعىىىىة علىىىىل    

ىىىد عرقًىىىا  صىىىدرها  مىىىزعأ كىىىابوس  جبينهىىىا يتفَصَّ

يعلىىو ويهىىب   ىىي بيىىىر انتمىىامف لرؤيتهىىا لـىىـ كىىىريم 

يهىىوي  ىىي ب ىىر  سىىحي  شىىديد الُملمىىة  بينمىىا هىىي 

 مسىىىاعدتع تُ العىىىع مكتو ىىىة اليىىىدين  عىىىاجزةً عىىىن 

ة َدَلفَىىت إليىىع نه ىىت مىىن  راشىىها وبَُخ ىىل مترنحىى

 دون أن ت رق بابع منادية إياِ: 

 هيا حبيبي  انهم. -      

َسىىىىىىَكنت مو ىىىىىىعها بوجىىىىىىع  م ىىىىىى رب  وعينىىىىىىين 

حىىىين شاخصىىىتين وكأنمىىىا قىىىد رأت شىىىبًحا يُ العهىىىا 

 است بلها الفرا  والصمت دون صغيرها.

قبىىل المهيىىرة ب ليىىل وأمىىام مبنىىل سىىكني ُمكىىون    

وسىىىحرِ  مىىىن عشىىىر  وابىىى   يَرقَىىىُب شىىىموخ النيىىىل
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عىىن قُىىرب  وقىىف كىىريم بُرهىىة يتىىي ن مىىن العنىىوان 

الىىى ي ُخىىى  بورقتىىىع ثىىىم هىىىم الُخ ىىىل إليهىىىا واث ًىىىا  

دق بابىىىع دقىىىات  متتاليىىىة   ىىىي بيىىىر صىىىبر إلىىىل أن 

 ُىىىت  عىىىن آخىىىرِ لت ىىىل مىىىن خلفىىىع سىىىيدة بشوشىىىة 

الوجىىىىىع  ممشىىىىىوقة ال ىىىىىوام  تاُلح هىىىىىا صىىىىىغيرتها 

التىىىىىي لىىىىىم تتجىىىىىاوز عامهىىىىىا الثالىىىىىث بعىىىىىد. مىىىىىال 

 ىىىىىىهما  تىىىىىىرةً مىىىىىىن الىىىىىىزمن يعلىىىىىىو يت لعىىىىىىان لبع

وجهيهمىىىىىىا الحيىىىىىىرة وتسىىىىىىاؤ ت عىىىىىىدة تىىىىىىر م 

 ا نصياع لربباتهما إلل أن قالت: 

 َمن أنَت يا صغيري  وما ا تريد  -      

إجابىىىة   ـىىىـ كىىىريم يُمعىىىن النمىىىر  إ  أنهىىىا لىىىم تلىىى َ 

إليهىىىىىىىا وصىىىىىىىورة والدتىىىىىىىع البارحىىىىىىىة   تُفىىىىىىىارق 

ُمخيلتىىىىىىع  كلمىىىىىىا َهىىىىىىمَّ بإجابتهىىىىىىا تتلعىىىىىىثم شىىىىىىفتاِ 

بكلمىىىات مىىىن أنىىىع يألفهىىىا  عىىىدل مىىىن و ىىىم قُبعتىىىع 

 ا: ثم قال متلعثمً 
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 أيُمكنني رؤيتع  -     

 َمن  -     

 أبي  أهو هنا  -     

   الت آسفة: 

ف يىىىىىا صىىىىىغيري   هىىىىى ا   شىىىىىك أنىىىىىَك ُمخ ىىىىى -    

 منزل ياسين النادي.     

 أجل  إنع أبي. -    

ُصىىىَع ت لكلماتىىىع وكىىىادت أن تسىىى   أرً ىىىا لىىىو     

: أنهىىىا اسىىىتندت إلىىىل بابهىىىا  يمىىىا   تىىىزال تُ العىىىع

َمىىىىىن   كيىىىىىف   لمىىىىىا ا   تسىىىىىاؤ ت  عىىىىىدة ت عىىىىىُن 

 كبريا ها. 

ا   كىىىل مىىا نبىىىم منىىىع  لىىك اليىىىوم عنىىىد خىىدعها إ ً    

ل اءهمىىىا األول بمكتىىىب حىىىازم عنىىىدما  هبىىىت إليىىىع 

تستشىىىىىيرِ ببيىىىىىم منزلهىىىىىا  كىىىىىان كىىىىى بًا   يمىىىىىت 
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للح ي ىىة بَصىىليَة  إ  قىىال يومهىىا عنىىدما سىىألتع عىىن 

زوجتىىىع أنهىىىا قىىىد تُو يىىىت منىىى  سىىىنوات  خلىىىت  كىىى ا 

وليىىىًدا  لحىىى  بهىىىاف ليغىىىدو   تىىىفصىىىغيرِ الىىى ي مىىىا 

 وحيًدا من يومها.  

بعىىىىىد لحمىىىىىات  كىىىىىىان الصىىىىىمُت سىىىىىيدها أتاهىىىىىىا    

 الصوت من خلفها: 

 َمن ال ارق.. حبيبتي  -      

تنحىىىىىت جانبًىىىىىاف ليغىىىىىدو ياسىىىىىين وجًهىىىىىا لوجىىىىىع    

 معع  يُحدق أحدهما  ي ابخر. 

حىىىا ٌر هىىىو  يتسىىىاءُل  ىىىي صىىىمت َمىىىن هىىى ا الفتىىىل 

 !الواقىىىىىف أمىىىىىامي بعينىىىىىين تغزوهمىىىىىا العبىىىىىرات 

 قبىىل نىىع قىىد رآِ مىىن يُجاهىىد ليبتسىىم  يكىىاد يُجىىزم أ

َلَعناقىىىع  يشىىىتاق لىىىىدفء  يت ىىىد شىىىىوقًا بينمىىىا كىىىريم

تهىىىز أركىىىان  الصىىىاخبةهمسىىىاتع  لصىىىدد  ىىىحكاتع 
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بيىىىىىىتهم  لىىىىىىم يُ ىىىىىى  صىىىىىىبًرا وارتمىىىىىىل بأح ىىىىىىانع 

 ُمناديًا: 

 أبي  اشت ُت إليك.  -       

ُمتشىىىىىبٌث هىىىىىو بمىىىىىا وصىىىىىلت يىىىىىداِ إليىىىىىع  بالكىىىىىاد 

اسىىىىىىت اع أن يصىىىىىىل لنصىىىىىىف ُ ولىىىىىىع بسىىىىىىنواتع 

زوجتىىىع تَرقَىىىُب كىىىل صىىىغيرة وكبيىىىرة  العشىىىر   يمىىىا

 تصدر عنهما. 

عىىاد خ ىىوات  م ىى ربة بعىىدما تىى كر مىىا م ىىل    

إنىىىع  عينيىىىع مىىىن أحىىىداث وكأنهىىىا واقىىىٌم حىىىيَّ أمىىىام 

هىىىىو  ات الفتىىىىل الىىىى ي ادَّعىىىىي زيفًىىىىا نسىىىىبع إليىىىىع 

وكلمىىىىات والدتىىىىع    خلىىىىت بىىىىالمتجر منىىىى  أعىىىىوام  

د عىىىع عنىىىع  ىىىي بيىىىر  و هىىىب تُفارقىىىع أينمىىىا َحىىىلَّ 

 ىىىى راب  بىىىىا ن بعىىىىدما تىىىىي ن مىىىىن سىىىىبب صىىىىبر وا

مجي ىىىع ثُىىىم عىىىاد مسىىىرًعا للىىىداخل  عىىىابس الوجىىىع  

حىىىىىاماًل صىىىىىغيرتع التىىىىىي تشىىىىىبثت هىىىىىي األخىىىىىرد 
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ب دميىىىع لحمىىىة عناقهمىىىا الىىى ي لىىىم يىىىدم بيىىىر ثىىىوان  

  أن األمىىىىر لىىىىم يىىىىرق لزوجتىىىىع كثيىىىىًرا  إ وحسىىىىب

رببىىىىىىت وبشىىىىىىدة بىىىىىىأن تكشىىىىىىف جميىىىىىىم أوراقىىىىىىع 

اكنًا وعنىىىدما لىىىم يُحىىىرك سىىى واليىىىومف دعتىىىع ليىىىدخل

لجفىىىىىاء والىىىىىدِ أمسىىىىىكت بيىىىىىدِ وج بتىىىىىع للىىىىىداخل 

 باسمة الثغر قا لة:  

   ت ف هك ا. !هيا  ما بالُك أنتَ  -      

 فعىىىىل بغيىىىىر إرادتىىىىعف ل لبىىىىع الىىىى ي يتمىىىىزق كمىىىىًدا  

وُحزنًىىىا لحالىىىع وحىىىال والدتىىىع التىىىي لىىىم تفتىىىأُ تبكىىىي 

  وال ليلها. 

رآِ يت لىىىىىىم عبىىىىىىر نا  تىىىىىىع الزجاجيىىىىىىة عاقىىىىىىًدا    

صىىىىىىدرِ  شىىىىىىارد الىىىىىى هن بينمىىىىىىا   راعيىىىىىىع أمىىىىىىام

الصىىىغيرة علىىىل بُعىىىد خ ىىىوات  منىىىع  تلهىىىو بىىىدميتها 

التىىىىي انجىىىى ب إليهىىىىا وكأنمىىىىا بينهمىىىىا قىىىىديم َصىىىىلَّة   

ن أبصىىىىىرها بىىىىىين يىىىىىديها  إمىىىىىل يُحىىىىىدق بهىىىىىا مىىىىىا 
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تُ ليَبهىىىىا يُمنىىىىة ويسىىىىرة  تُحىىىىدثها وكأنمىىىىا تسىىىىتمم  

 دنا منها  همس باسًما: وسار إليها 

 ا تفعلىىىىين  كيىىىىف حالىىىىك يىىىىا صىىىىغيرة  مىىىىا -      

 أيُمكنني مشاركتك اللعَّب  

 أوجسىىىىت منىىىىع َخيفىىىىةً و ىىىىمتها إليهىىىىا صىىىىارخة 

 بعدما منت أنع سيسلبها منها: 

      - .  

ُمهرولىىىىةً نحىىىىو والىىىىدها الىىىى ي لىىىىم يُحىىىىرك سىىىىاكنًا 

لتختبىىىىف عنىىىىد قدميىىىىع  مىىىىا إن َهىىىىمَّ ليرحىىىىل آسىىىىفًا 

لىىى لك الصىىىمت الىىى ي اسىىىتحكم منىىىع وأورثىىىع شىىىديد 

 ِ ُمح ًرا:األلم حتل سمم والد

  تعىىىىد إلىىىىل هنىىىىا مجىىىىدًدا    تحىىىىاو   لىىىىن  -      

 الزا فة.   دعاءاتكماأر ل 



 

 288 

 اسىىىىتدار إليىىىىع وقىىىىد صىىىىار وجهىىىىع أشىىىىد ُحمىىىىرة 

 ليُجيب ب لب  منف ر: 

 كما تود أبي. -      

 كفاك ك بًا  لسُت بوالدك. -      

صىىىب عينيىىىعف ليصىىىي   خ ىىىل إليىىىع حتىىىل وقىىىف نُ 

 با بًا: 

 أمي   تك ب م ل ًا.  -     

 أنت ُمخ ف  ابني مات من  زمن. -    

 ليأتي سؤالع داحً ا ادَّعاءاتع الزا فة: 

وهىىىل واريتىىىع الثىىىرد  سىىىيدي  أ علىىىت  لىىىك  -    

 بيديك  
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 )الفصل السابم عشر( 

 سجين ال كريات

عىىىىاد بُخفىىىىي ُحنىىىىين يجىىىىر خيباتىىىىع التىىىىي تكىىىىاد    

الىىىىىة سىىىىىلمل تعصىىىىىف بىىىىىعف ليُفاجىىىىىأ بوالدتىىىىىع والخ

ينتمرانىىىىع  ىىىىي ا ىىىى راب وقلىىىى   شىىىىديدين إ  أنىىىىع 

 لىىىىم يُعيرهمىىىىا أيَّ اهتمىىىىام ودخىىىىل بر تىىىىع مهىىىىرو ً 

 يمىىىا والدتىىىع   تنفىىىك باكيىىىة بيىىىر منتبهىىىة لدخولىىىع 

 .. إ  بسىىىىماعها لبىىىىاب بر تىىىىع يُوصىىىىد بعنىىىىف  َجىىىىمَّ

ىىىىت    امىىىىت إليىىىىع جزعىىىىةً مهرولىىىىة.. ومىىىىا إن همَّ

خل بفىىىت  بابىىىع حتىىىل تفاجىىىأت بىىىع ُموَصىىىد مىىىن الىىىدا

  نادت بصوت  مشوب بالخوف: 

 كريم  حبيبي.. ما بك  -      

  صرخ بها با بًا  وا عًا يديع  وق أُ نيع:  

 ابتعدي    أَودي سماع شيء. -     
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بتلىىىىك اللحمىىىىة وبعىىىىد جىىىىدال  حىىىىاد دار بينهمىىىىا      

هىىىرول ياسىىىين لغر ىىىة مكتبىىىع جزًعىىىا يبحىىىث بىىىين 

محتوياتهىىىا عىىىن شىىىيء مىىىا  تنىىىاول  ات الصىىىندوق 

لىىى ي جىىىاء بىىىع حىىىازم  البًىىىا منىىىع إعادتىىىع لمىىىريم ا

 لىىىىك اليىىىىوم  منىىىى  أن و ىىىىعع علىىىىل هىىىى ا الىىىىرف 

ا تىىىىرم األرم وا ىىىىعًا  قىىىى  العلىىىىوي لىىىىم ي ربىىىىع 

صىىندوقع أمامىىع ثُىىم شىىرع بفتحىىع بيىىدين تىىرتجفين 

إلىىىل أن  ىىىوجف بكىىىم ها ىىىل مىىىن الرسىىىا ل وعديىىىد 

مىىىن الصىىىور لىىى ات الفتىىىي الىىى ي ادَّعىىىل أنىىىع ابنىىىع  

ىىىىىة لىىىىىم يكىىىىىن صىىىىىور عىىىىىدة تصىىىىىد  بىىىىى كريات    َجمَّ

لحمىىىىات  رحىىىىع  أحزانىىىىع   بإرادتىىىىع حا ىىىىًرا بهىىىىا 

آ مىىىىىىع  جلسىىىىىىات عالجىىىىىىع الممزوجىىىىىىة باليىىىىىىأس 

وإن  يىىىىوم والخىىىىوف وبريىىىى  أمىىىىل    لهمىىىىا  ات 

كىىىىان متألًمىىىىا  ىىىىوال دربىىىىع  مىىىىا تىىىىزال ابتسىىىىامتع 

 تأسر ال لب. 
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بعىىىد سىىىاعات مىىىن الصىىىمت مىىىل خاللهىىىا عاكفًىىىا    

علىىىىل قىىىىراءة مىىىىا تحويىىىىع رسىىىىا لها مىىىىن  ىىىىيم 

شىىىىىوقها وصىىىىىغيرهما إليىىىىىع  هىىىىىا هىىىىىي صىىىىىرخاتع 

تُزلىىىىىزل أركىىىىىان البيىىىىىتف لتهىىىىىرول زوجتىىىىىع إليىىىىىع 

 زعىىىةف  هىىى ا مىىىا لىىىم تعهىىىدِ عليىىىع  رأتىىىع جاثيًىىىا 

علىىل ُركبتيىىع باكيًىىا  صىىارخا  بىىين راحتيىىع صىىوًرا 

لَّىىىم إليهىىىا صىىىا ًحا بصىىىوت     تُعىىىد و  تُحصىىىل  يتَ َّ

 ي غي بُكاؤِ عليع: 

  َمىىا َزال حي ىىا  لىىم تكىى ب  مىىا كانىىت لتفعىىل -       

 كريم  َما زال بخير. 

 ىىدنت منىىع ب لىىب  ينف ىىر لحالتىىع التىىي بىىدا عليهىىا  

مسىىىدت بيىىىدها علىىىل رأسىىىع بينمىىىا تنهىىىال العبىىىرات 

 من عينيها  قا لةً: 

  عليىىىَك حبيبىىىي  كىىىل شىىىيء سىىىيعود كمىىىا  -      

 كان  أَعُدك. 
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 ىىىنهم  زًعىىىا يت لىىىم إليهىىىا بعينىىىين جىىىاحمتين     

مشىىدوًها ل ولهىىا الىى ي كىىان  قىىد تسىىاق ت الصىىور 

مىىىىىن بىىىىىين يديىىىىىع لي أهىىىىىا ب دميىىىىىع  يمىىىىىا يُهىىىىىرول 

يألفُهىىىا وأصىىىوات شىىىتل يعصىىىفان  مسىىىرًعا  وجىىىوٌِ 

  تفعىىىل  نحىىىن هنىىىا   يصىىىرعانع برأسىىىع  يكىىىادان 

   عليىىىك  ياسىىىين  أرجىىىوك.. ُعىىىد سىىىالًما  صىىىوتُ 

َ.. ثُم صمت.  اص دام  ونزيف  دم   آسٌف بُنَيي

مىىىىا كىىىىاد يصىىىىل لبىىىىاب منزلىىىىع حتىىىىل هىىىىود راكعًىىىىا 

ونشىىىيأ بُكىىىاءِ يعلىىىو شىىىي ًا  شىىىي اف لتهىىىرول حنىىىين 

راكعىىىىةً أمامىىىىع ب لىىىىب  تهىىىىاود َلَمىىىىا بىىىىدا عليىىىىع  

 ىىىمت كفيىىىع إلىىىل صىىىدرها  هامسىىىة إليىىىع بكلمىىىات  

حانيىىىىة علهىىىىا تمحىىىىو بعىىىىم آ مىىىىع  ت لَّىىىىم إليهىىىىا 

عثمىىىت الكلمىىىات بىىىين بعينىىىين تىىى ر ان آسىىىفا وقىىىد تل

ُعىىىى ًرا  ىىىىإني وح بريىىىى    فىىىىي ال لىىىىب  شىىىىفتيع 

ة  قد أ حل شريد  . اً َبصَّ
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ن إوصىىىىل باسىىىىل ووالىىىىدِ لمنىىىىزل صىىىىدي ع مىىىىا    

أخبرتهمىىا سىىىلمل بعودتىىع سىىىالًما    ىىد خرجىىىا منىىى  

ت لىىىم حولىىىع  ىىىي  عنىىىع سىىىاعات الصىىىبا  للبحىىىث 

َحيىىىىىرة  تبحىىىىىث عينيىىىىىع دون صىىىىىبر بىىىىىين جنبىىىىىات 

حىىىىدثان بشىىىىيء مىىىىا    البيىىىىت  أبصىىىىر والديىىىىع يت

يكىىىىاد يسىىىىمعهما  همسىىىىاتهما   تصىىىىل إليىىىىع بينمىىىىا 

والىىىدة صىىىدي ع مىىىا تىىىزال ملتصىىى ة ببىىىاب بر تىىىع  

ت ىىىىرق بابىىىىع بىىىىين الفينىىىىة واألخىىىىرد  تُنىىىىادي  ىىىىي 

  ُعر: 

كىىىىىىريم  حبيبىىىىىىي  أرجىىىىىىوك ا ىىىىىىت  البىىىىىىاب  -     

 لنتحدث   لتُخبرني ما ا حدث .

 ليُجيبها صارًخا: 

   أريد  ابتعدي. -    

ل باسىىىل إليهىىىا ب لىىىب يكىىىاد ينخلىىىم لصىىىرخاتع  هىىىرو

 التي رجت أركانع  متسا ال: 
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 ما األمر  ما ا أصابع   -    

  أومأت برأسها باكية: 

   أدري    أعلُم شيء.  -   

 تىىىىنفس الصىىىىعداء والتصىىىى  ببابىىىىع  ىىىىي محاولىىىىةً 

 عن عنادِ   رق بابع قا اًل:  صثنا عمنع 

ا ىىىىىت  كىىىىىريم  هىىىىى ا أنىىىىىا باسىىىىىل  أرجىىىىىوك..  -    

 البابف لنتحدث... 

 ا هب. -    

    لن أ عل.  -    

 ارحل من هنا  أرجوك. -    

ن تنىىىامل إلىىىل سىىىمعع إ عىىىاد ي ىىىرق بابىىىع ب ىىىوة مىىىا 

صىىىىوت بُكىىىىاءِف ليسىىىىود الصىىىىمت بينهمىىىىا لحمىىىىات  

 قبلما يستدرجع قا اًل: 
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  بىىىىأس يىىىىا صىىىىدي ي  معىىىىَك حىىىىٌ  بكىىىىل مىىىىا  -    

دتك ولىىىىىو تفعلىىىىىعف لكىىىىىن أ  يُمكنىىىىىك التفكيىىىىىر بوالىىىىى

 دقا    أ  تتساءل كيف صارت لحالتك ه ِ 

 ارحل.. و  تعد بعد اليوم   أنا ميٌت....  -    

مىىىريم أن  ف كىىىادتكمىىىا قىىىال أبىىىي  هامًسىىىا  ىىىي  اتىىىع

تسىىى   أرً ىىىىا لكلماتىىىىعف لكنهىىىىا عوً ىىىىا عىىىىن  لىىىىك 

 صاحت بع با بة: 

َمىىىىن قىىىىال هىىىى ا  أخبرنىىىىي َمىىىىن  اك األبلىىىىع  -     

 ياتع الباقية.ألل نع درًسا لن ينساِ ح

ليسىىىىود الصىىىىىمت بعىىىىدها لحمىىىىىات  قبلمىىىىا يتنىىىىىامل 

إلىىىىيهم صىىىىوت  ىىىىحكاتع السىىىىاخرة  يمىىىىا ينفىىىىرج 

بابىىىع سىىىنتيمترات  قليلىىىةف ليُ ىىىلَّ برأسىىىع مىىىن خلفىىىع 

 وي ول بير آبًها:

 أبي.  -     
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سىىىى  ت أرً ىىىىا لهىىىىول مىىىىا سىىىىمعت    ىىىىىدماها    

هىىىىرول   عاجزتىىىىان عىىىىن حمىىىىل مزيىىىىد  مىىىىن األلىىىىم

الجميىىىم إليهىىىا يسىىىب هم كىىىريم  ََزًعىىىا لحالهىىىا  جثىىىل 

علىىىل ُركبتيىىىع مثلهىىىا  سىىىاكناف َعلَّهىىىا تر ىىىم رأسىىىها 

ن  علىىت حتىىل صىىىفعتع إوتُبصىىرِ آسىىفًاف لكنهىىا مىىىا 

 صارخة: 

وصىىىىدقتع  ألهىىىى ا لىىىىم   أأخبىىىىرك أنىىىىي كا بىىىىة -    

مىىا ب لتىىع ألجلىىك وألجلىىع  أأنكىىرت تشىىأ بمحىىادثتي 

 !من قبلك

 ست رد آسفة: ثم  حكت ساخرةً لت

   شك أنك ابنع    باعكما واحدة. -    

 ا:  نهم مبتعًدا  با بًا  حا ًرا  متألًما  باكيً 

 أيدَّعي موتي لـــ...   !ا  َلَم يفعل  لك إ ً  -    

 : آسفة بادرتع بير 
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 لم يشأ بأن تكون عب ًا عليع.  -    

)...( 

صىىىىىبيحة اليىىىىىوم التىىىىىالي  أقبلىىىىىت مىىىىىريم تفىىىىىت     

وحىىىىىىين بابهىىىىىىا مستبشىىىىىىرة بََمىىىىىىن يدقىىىىىىع بىىىىىىاكًراف 

تركىىت مىىا بيىىدها لتعىىود أدراجهىىا  أبصىىرت ال ىىارق

وخف ىىان قلبهىىا يشىىتد  يمىىا  لىىك الزا ىىر والىى ي مىىا 

كىىىان بيىىىر حنىىىين التىىىىي ُسىىىرعان مىىىا لح ىىىت بهىىىىا 

حاملىىىىة صىىىىغيرتها التىىىىي   تكىىىىاد ُدميتهىىىىا تُفىىىىارق 

 كية:  يديها  معت رة با

أنىىىىا آسىىىىفة  لىىىىم يُخبرنىىىىي  لىىىىم يىىىىب  لىىىىي  -         

 بأسرارِ حتل البارحة.

  استدارت إليها با بة: 

اخرجىىىىي مىىىىن منزلىىىىي    أُ يىىىى  ب ىىىىاؤك  -         

 هنا.
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إ  أنهىىىىىا لىىىىىم تبىىىىىر  مكانهىىىىىىا  هىىىىىا هىىىىىي ت ىىىىىىم 

صىىىىغيرتها أرً ىىىىا وعىىىىادت ترجوهىىىىا لتغفىىىىر لهىىىىا  

 أعر ىىىىت بوجههىىىىاف كىىىىي   تىىىىرد مىىىىدد قُبحهىىىىا  

ىىىا م ىىىل   مىىىا تىىى زال تُكىىىن لهىىىا بعىىىم العر ىىىان َعمَّ

 قالت بير آسفع: 

مىىىىىا حىىىىىدث لىىىىىن يُعيىىىىىد بسىىىىىمات صىىىىىغيري  -      

و ىىىحكاتع التىىىي سىىىلبها زوجىىىك إيىىىاِ منىىى  هجىىىرِ 

لنىىا  لىىن يُخفىىف عنىىع شىىي ًا ممىىا  قىىاِ بسىىببعف لىى ا 

  لتخرجا  كالكما من حياتنا.

   الت متحدية: 

  يحىىىىى  لىىىىىَك  لىىىىىك  مهمىىىىىا  علىىىىىَت سىىىىىيب ل  -     

 لدِ. وا

ولعىىىىىدم رببتهىىىىىا بالمزيىىىىىد  َدَلفىىىىىت إلىىىىىل بر تهىىىىىا 

وأوصىىىدتها بإحكىىىىام  خلفهىىىا  تاركىىىىة إياهىىىا سىىىىاكنةً 

مو ىىىىعها  مشىىىىدوهة لفعلهىىىىا    تىىىىدري كىىىىم مىىىىن 
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أ اقىىىت  هنىىىا وقىىىت مىىىر عليهىىىا وهىىىي علىىىل حالتهىىىا 

مىىىن َشىىىرودها لبُكىىىاء صىىىغيرتهاف  ان ل ىىىت تبحىىىث 

عنهىىىا ب لىىىب  م ىىى رب إلىىىل أن  وج ىىىت بىىىع ي ىىىل 

حىىىىىاماًل إياهىىىىىا وقىىىىىد عىىىىىادت  عليهىىىىىا مىىىىىن بر تىىىىىع

 بسماتها تنثر نورها  جاهدت لتبتسم قا لة:  

 شكًرا لك.  -      

 أومىىىأ برأسىىىع أن   بىىىأس ثىىىم ناولهىىىا إياهىىىا ربىىىم 

ر  ىىىها بعىىىدما اسىىىتكانت ب ربىىىع. كىىىادت أن ترحىىىل 

 عندما سألها: 

 ما اسمها    -     

  ت لعت إليع باسمةً  تُجيبع: 

 ر يدة.  -     

عىىىاد لغر تىىىع   والدتىىىع َجىىىُد با ىىىبةً ابن ولىىىن    

  يَىىَودي التىىأخر   البيَّىىان تُنصىىت لىىع مهمىىا بلىىس مىىن 
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عليىىىع مالقىىىاة صىىىدي ع اليىىىوم لممارسىىىة ريا ىىىتهما 

المف ىىىلة بأحىىىد األحيىىىاء ال ريبىىىة مىىىن  نىىىدق نبيىىىل 

الىى ي ورثىىع عىىن والىىدِ الىى ي تىىو ي قبىىل عىىامين  

جىىىو ت وصىىىو ت مىىىن مباريىىىات ُكىىىرة ال ىىىدم التىىىي 

كىىىىان يُبىىىىدل  البىىىىدء يعشىىىى انها كثيىىىىًرا علىىىىل وشىىىىك 

مالبسىىىىىع حينمىىىىىا  حىىىىىت أمامىىىىىع ُدميىىىىىة شىىىىى ي تع 

وكأنمىىىىىىا تُ العىىىىىىع علىىىىىىل اسىىىىىىتحياء مىىىىىىن أسىىىىىىفل 

سىىىىىىىريرِ   تناولهىىىىىىىا بيىىىىىىىدِ آسىىىىىىىفًا    شىىىىىىىك أن 

الصىىىغيرةُ َجىىىُد حزينىىىة لف ىىىدها  لعلهىىىا ابن   تنفىىىُك 

 باكية صارخة: 

 أريدها  أريدها    أُريد بير  ا ل. -     

ن   ىىىىى  تىىىىى كر  حىىىىىدثها وكأنهىىىىىا كىىىىىا ٌن حىىىىىيي اب

 أمامع: 

ابن   ىىىىىى   علمىىىىىىُت أيىىىىىىن تواريىىىىىىَت تلىىىىىىك  -     

 السنين.



 

 301 

 

 ىىىىىىمها إليىىىىىىع  ىىىىىىي شىىىىىىوق   دميتىىىىىىع ودميىىىىىىة    

ا توارثىىىىاِ دون شىىىى ي تع مىىىىا هىىىىي إ  شىىىىي ًا واحىىىىدً 

 معًىىىىىىا علمهمىىىىىىا وكأنمىىىىىىا قُىىىىىىدر لهمىىىىىىاف ليجتمعىىىىىىا 

و ىىىىعها بح يبتىىىىع وخىىىىرج مسىىىىرًعا  عىىىىرج علىىىىل 

والدتىىع  يمىىا   تىىزال قابعىىة بغر تهىىا   ىىرق بابهىىا 

 قا اًل: 

أمىىىي  سىىىأخرج لمالقىىىاة باسىىىل  سىىىنمر علىىىل  -     

 نبيل    ت ل ي إن تأخرت. 

بىىىىدا قل ًىىىىىا   والدتىىىىىع   شىىىىىك با ىىىىىبةً لتىىىىىأخرِ    

لهىىىىى ا الوقىىىىىت  لىىىىىم يكىىىىىن اتفاقهمىىىىىا قا ًمىىىىىا علىىىىىل 

 ليل  كانت دوًما تُخبرِ: التسكم حتل حلول ال

كىىىىريم  حبيبىىىىي  تعلىىىىم أنىىىىي لىىىىن أر ىىىىل  -        

بت ييىىىىدك مهمىىىىا  قيىىىىتف لكنىىىىي بىىىى ات الوقىىىىت لىىىىن 
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أر ىىىل بىىىأن تخسىىىر كىىىل شىىىيء   لتُنفىىى  مىىىا أُمليىىىع 

 عليك دون ن ام   ه ا لمصلحتك  أ همت.

أبىىًدا  لىىن يفعىىل  سىىيحتمل ولىىن يبىىو  بمىىا د عىىع    

بىىىل بأ  ىىىل  للتىىىأخر لهىىى ا الوقىىىت  سىىىيبدو شىىىامًخا 

حا تىىىعف كىىىي   تف ىىىع شىىىيء    يربىىىب بإخا تهىىىا 

لىىىىن  اليىىىىوم بسىىىىبب مىىىىا أصىىىىابع أثنىىىىاء مبىىىىاراتهم 

يُفشىىىىي سىىىىرِ  بىىىىل سىىىىيب ل د ىىىىين ال لىىىىب   حتًمىىىىا 

سىىىتثور ويتملكهىىىا الىىى ُعر إن هىىىي علمىىىت بف دانىىىع 

أثنىىىاء لعبىىىع لمجىىىرد د عىىىة جانبيىىىة ليسىىىت  الىىىوعي

قويىىىة بحىىىال وب ىىىاءِ مىىىا يزيىىىد عىىىن سىىىاعة ونيىىىف 

. وكأنما ل  يس بحيي

عليىىىع  ألىىى صىىىعد لمنزلىىىع مودًعىىىا صىىىدي ع الىىى ي    

أن يُرا  ىىىىع للبيىىىىت لحالتىىىىع التىىىىي بىىىىدا عليهىىىىا مىىىىن 

الىىىىىوهَّن وال ىىىىىعف  إ  أنىىىىىع أبىىىىىل كىىىىىي   تتفىىىىىاقم 

األمىىىور وينكشىىىىف السىىىىر  والدتىىىع لىىىىن تىىىىرأف بىىىىع 
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وسىىىىتعيد علىىىىل مسىىىىامعع مىىىىا قالتىىىىعف لىىىى ال يُصىىىىاب 

 ىىىىحك عاليًىىىىا  يمىىىىا يؤكىىىىد لىىىىع  لىىىىك  مىىىىا  بسىىىىوءف

  خو ًا وا  رابًا عليع.  زادِ إ 

شىىىىىىعر بشىىىىىىيء مريىىىىىىب  السىىىىىىكون والصىىىىىىمت    

يسىىىىودان البيىىىىت  هىىىىرول يبحىىىىث عنهىىىىا  ىىىىي بيىىىىر 

صىىىىبر إلىىىىل أن وجىىىىدها بغر تهىىىىا  تغُىىىى   ىىىىي نىىىىوم  

عميىى  بيىىر عاب ىىةً بمىىا ينتمرهىىا  ىىي ثنايىىا العمىىر  

اقتىىىىرب منهىىىىا بخ ىىىىوات  حىىىى رة  كىىىىي   يُوقمهىىىىا  

لىىىة حانيىىىة   قبَّىىىل يُمناهىىىا   بىىىم قُبَّ بغ ا هىىىادثرهىىىا 

علىىىل وجنتيهىىىا ُمتمنيًىىىا لهىىىا نوًمىىىا هان ًىىىا ثىىىم اعتىىىدل 

واقفًىىىا  كىىىاد أن يخىىىرج لىىىو  رؤيتىىىع لهىىى ا الىىىد تر 

الىىى ي ت ىىىمع إليهىىىا  ىىىًما وكأنمىىىا تخشىىىل  َراقىىىع  

 ىىىدنا منهىىىا ُمجىىىدًدا  ُمحىىىاوً  نزعىىىع مىىىن قب ىىىتها  

 ب ل ُجهدِ إلل أن استسلم قا اًل:
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ي   بىىىىأس  ربمىىىىا صىىىىاحبة ا بتسىىىىامة  تىىىىأب -     

 معر تي ألسرارها اليوم.

ومىىىىىىا كانىىىىىىت )صىىىىىىاحبة ا بتسىىىىىىامة( إ  عنىىىىىىوان 

د ترهىىىىىىا  نُ ىىىىىىم عليىىىىىىع بخىىىىىى  عربىىىىىىي مبىىىىىىين  

 مزخرف بألوان زاهية. 
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 )الفصل الثامن عشر( 

 ألم

اههههت قج  مهههر   فز هههأ قنههه  ت ههه   ن مهههع ر تهههر    

اق قهههأي ف ههه  كهههر    ُبههه ه ٍنهههع قٍههه فتريع ا هههت  مهههع 

 :  زال نعٍ يع ٍ      نع   غ ق مت عئسي

 .!ه ِ  ا بتسامةَمن تكون صاحبة  -         

ت لعىىىىىىىت مىىىىىىىن حولهىىىىىىىا  ىىىىىىىي ريبىىىىىىىة وقلىىىىىىى ف    

ليسىىىىت بلها السىىىىكون  الوقىىىىت مىىىىا زال مبكىىىىًرا  قىىىىد 

لثىىىىة  جىىىىًرا ب ليىىىىل  تنفسىىىىت تجىىىىاوزت سىىىىاعتها الثا

الصىىىىىعداء بَُجهىىىىىد  بىىىىىالس  و ىىىىىعت يىىىىىدها مو ىىىىىم 

 قلبها تُحدث  اتها بصوت مسموع: 

 مر بسالم. -        

جا اهىىىا النىىىوم  ملىىىت مسىىىتي مة  تىىى رع أركىىىان    

ا  عىىىىىاجزة عىىىىىن التفكيىىىىىر منزلهىىىىىا جي ىىىىىة وإيابًىىىىى
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ىىىة والب ىىىاء  ىىىي صىىىمت  كانىىىت كلمىىىا هاجمتهىىىا بُ  صَّ

نىىىا م تُمسىىىد رأسىىىع  ب لبهىىىا تىىىدخل إليىىىع  يمىىىا هىىىو 

تُ بلىىىىع بىىىىين عينيىىىىع  تَرقَىىىىُب أنفاسىىىىع لتتىىىىي ن أنىىىىع 

ثىىىم تعىىىود لغر تهىىىا تت لىىىم لىىىد ترها ال ىىىابم  بخيىىىر

 ىىىىوق سىىىىريرها بالمنتصىىىىف تماًمىىىىا  تُمعىىىىن النمىىىىر 

إليىىىىىىع  هامسىىىىىىةً إليىىىىىىع بكلمىىىىىىات بيىىىىىىر مفهومىىىىىىة 

لسىىىواها  يمىىىا هىىىي جالسىىىة بجىىىوارِ تمسىىىد سىىى حع 

لىىىىىىتالمس أناملهىىىىىىا حىىىىىىروف عنوانىىىىىىع المحفىىىىىىور 

لىىىىىب   ابعىىىىىة علىىىىىل وجنتيهىىىىىا بسىىىىىمة خا تىىىىىة بال 

وكأنمىىىىا تخشىىىىل الجهىىىىر بهىىىىاف لىىىى ال تىىىىزول مثىىىىل 

لتصىىىمت  جىىىأةً كىىىي تُنصىىىت.. وكأنمىىىا  صىىىاحباتهاف

بىىىىلخرف لتهىىىىدأ أنفاسىىىىها المتالح ىىىىة  ايُبادلهىىىىا حىىىىديث

 وي م ن قلبها.  

تمىىىام التاسىىىعة صىىىباًحا وبينمىىىا هىىىي ب ري هىىىا      

 رت ىىىىاء درجىىىىات م ىىىىر عملهىىىىا إ ا بهىىىىا تستشىىىىعر 
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هنىىىاك َمىىىن يترصىىىد خ واتهىىىا  ت لعىىىت خلفهىىىا أن 

 لىىىىم تلحىىىىم وجًهىىىىا مألو ًىىىىا لهىىىىا   وجىىىىوِ المىىىىارة 

تفاجىىىىىأت بـىىىىىـ نجىىىىىاة تسىىىىىت بلها  ميعهىىىىىا ُمبهمىىىىىة ج

بشوشىىىىىة الوجىىىىىع علىىىىىل بيىىىىىر عادتهىىىىىاف لت ىىىىىول 

  احكة: 

 لن تُصدقي َمن عاد  -     

 َمن  -     

 لن أُخبرك  ستعلمين عما قريب. -     

تيرة  تُنىىى ر بىىىالخ ر ثىىىم تسىىىارعت أنفاسىىىها بىىىو      

مىىىىىا لبثىىىىىت أن هىىىىىدأت دون م ىىىىىدمات   ليعاودهىىىىىا 

شىىىىعور كىىىىان ياُلزمهىىىىا منىىىى  سىىىىنين علىىىىل  تىىىىرات  

 مت  عة. 

كىىىىىادت تختنىىىىى   اسىىىىىتحال وجههىىىىىا شىىىىىاحبًا بعىىىىىد 

  تُحىىىىىب المفاجىىىىىلت وإن كانىىىىىت مىىىىىن  ن ىىىىىارتع 
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ن رأتهىىىىا إصىىىىدي تها المف ىىىىلة التىىىىي ُصىىىىع ت مىىىىا 

 وقد تبدل حالها بلحمة  سألتها  زعة:

 مريم  ما بَك  -         

 يمىىىا تسىىىيران نحىىىو مكتبهىىىاف لكىىىن دون  سىىىألتها   

إجابىىىىىىىة  تجىىىىىىىاوزت مكتبهىىىىىىىا السىىىىىىىاب  كمىىىىىىىديرة 

للحسىىىىىابات ب ري هىىىىىا لمكتىىىىىب المىىىىىدير حيىىىىىث مىىىىىا 

تىىىىىزال تشىىىىىغل منصىىىىىب المىىىىىدير التنفيىىىىى ي لحىىىىىين 

عودتىىىىع  ابتسىىىىمت نجىىىىاة علىىىىل اسىىىىتحياء  تُحىىىىدُث 

  اتها: 

 كنت أعلم أنَك ستدركين. -         

 أنهىىىا كانىىىت َجىىىُد ُمخ  ىىىة  ـىىىـ مىىىريم حتىىىل تلىىىك إ 

اللحمىىىة التىىىي دخلىىىت  يهىىىا مىىىا كانىىىت تَعىىىيَّ تماًمىىىا 

مغىىىزد حىىىديثها إ   وج ىىىت بعديىىىد مىىىن المىىىومفين 

َمَمىىىىن جىىىىاءوا يهن ونىىىىع بعودتىىىىع يُعي ىىىىون مجىىىىال 

رؤيتهىىاف  ت لعىىت لألمىىام بينمىىا تخ ىىو صىىوب َمىىن 
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يتجمعىىىىون حولىىىىع  يمىىىىا تتها ىىىىت عليىىىىع عبىىىىارات 

تُصىىىدق عينيهىىىا   ىىىد كىىىان  لىىىم  السىىىرور والفىىىر 

جالًسىىىا خلىىىىف مكتبىىىىع بكامىىىىل أناقتىىىىع يبتسىىىىم تىىىىارةً 

وي ىىىىىىىحك أخىىىىىىىرد َلُحسىىىىىىىن اسىىىىىىىت بالهم  َسىىىىىىىَعَد 

الجميىىىم دونهىىىا  وجههىىىا العىىىابس   يُىىىوحي بخيىىىر  

 قادم   قالت ُمعاتبة: 

 وَلَم سيدي  -       

صىىىمت الجميىىىم ل ولهىىىا  تبىىىادل الىىىبعم نمىىىرات    

ينمىىىىىا اكتفىىىىىل حىىىىىا رة يتخللهىىىىىا ال ىىىىىي  وال لىىىىى  ب

البىىىىىاقون بىىىىىالت لم إليهىىىىىا يَرقَبُىىىىىون قولهىىىىىا  يمىىىىىا 

 عادت مست ردة وقد خفتت ابتسامتع: 

تعلىىىىىىم أنىىىىىىَك بحاجىىىىىىة للراحىىىىىىةف لتسىىىىىىتعيد  -       

إن  !عا يتىىىك   ََلىىىَم تُصىىىر علىىىل إيىىى اء حالىىىك هكىىى ا

ىىىرة بعملىىىي  لتىىىأتي بَمىىىن هىىىو أهىىىاًل لهىىىا   كنىىىت ُم صيَ

   أن تُجهد  اتك بأعباء  تُره  كاهلك...
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 أومىىىىأ برأسىىىىع را ً ىىىىا ثىىىىم نهىىىىم مىىىىن مجلسىىىىع 

وسىىار نحوهىىا  يعلىىىو وجهىىع هىىدوء لىىىم يعىىرف لىىىع 

 نمير قبل لحمتع ه ِف ليُجيبها باسًما: 

 !ألسَت سعيدةً بعودتي -      

بلىىىىل سىىىىيديف ولكىىىىن أخشىىىىل أن يُعىىىىاد مىىىىا  -      

 حدث. 

  بىىىل شىىىهرين مىىىن يىىىومهم هىىى ا كىىىان الىىىدكتور/    

مىىىىا تعىىىىرم حسىىىىين  بمكتبىىىىع يُهىىىىاتف أحىىىىدهم حين

ألزمىىىة  قلبيىىىة مفاج ىىىة كىىىادت تىىىودي بحياتىىىعف لىىىو  

 اك ا تصىىىىال الىىىى ي وردهىىىىا يحثهىىىىا علىىىىل إدراكىىىىع 

وحتىىىل يىىىومهم هىىى ا مىىىا تىىىزال شخصىىىية المتصىىىل 

ُمبهمىىىة لهىىىا   الىىىدكتور/ حسىىىين    يىىى ُكر قىىى  أنىىىع 

 َمن  عل.

َشىىىُرَدت  ىىىوياًل بتفكيرهىىىا لىىى كرد  لىىىك اليىىىوم إلىىىل 

 أن أعادتها كلماتع لصوابها:    
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الوحىىىىىىدةُ يىىىىىىا بُنيتىىىىىىي  ت تلنىىىىىىي.. وبهىىىىىى ا  -      

 المكان     أستعيد روحي. 

 ثم صمت بُرهة يست رُد ما بدأ: 

 أتبخلين عليي ب ليل من الحيـــــــــ....   -      

 العفو سيديف ولكن... -      

 أنا بخير هنا  بينكم.  -     

  أومأت برأسها باسمة الثغر تُجيبع: 

 نًا  كما تود سيدي.   بأس  حس -     

وبينمىىىىىا  للحسىىىىىابات عىىىىىادت لمكتبهىىىىىا كمىىىىىديرة    

هىىىىي تُ ىىىىالم عىىىىدد مىىىىن الملفىىىىات التىىىىي جاءتهىىىىا 

مىىؤخًرا إ ا بهىىىا تتل ىىل إتصىىىاً  هاتفيًىىا هىىىز كيانهىىىا  

 صرخت جزعة وقد تهاود هاتفها: 

    ك ب. -     
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هرولىىىىت دون وجهىىىىة  اسىىىىت بلتها نجىىىىاة باكيىىىىة    

  يُصىىىىدقون وعىىىىدد مىىىىن المىىىىومفين  ىىىىي صىىىىدمة  

مىىىىا حىىىىدث. عجىىىىزت قىىىىدماها عىىىىن السىىىىير  هىىىىوت 

 مو عها بمزيد من األسل صارخة: 

   هىىىىىى ا كىىىىىى ب  سىىىىىىينهم    تصىىىىىىدقوِ   -     

  علها دا ًما. 

اقتربىىىىىىت نجىىىىىىاة تُواسىىىىىىيها َلُمصىىىىىىابهما الَجلَّىىىىىىل    

 أعر ىىىىت عنهىىىىا تهىىىىز رأسىىىىها آبيىىىىة تصىىىىدي ها  

تسىىىىعل جاهىىىىدة لت ىىىىف صىىىىا حة بصىىىىوت َمُشىىىىوب 

 بالبكاء: 

 أنَت كا بة.   -      

سىىىىارت إليىىىىع بَُخ ىىىىل متىىىىرددة  تت ىىىىدم خ ىىىىوة    

ىىىىن  وتُعىىىىرم عىىىىن مثيلتهىىىىا  تُ ىىىىالم هىىىى ا و اك َممَّ

جىىىاءوا مهىىىرولين  جىىىزعين ممىىىا حىىىدث  كأشىىىبا   

ت ىىىوف مىىىن حولهىىىاف ل ىىىبابية عينيهىىىا الغىىىارقتين 
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ن صىىىىىارت أمىىىىىام إبالىىىىىدمم لفجيعتهىىىىىا بىىىىىع. ومىىىىىا 

مكتبىىىىىع الُمكىىىىىتم بكثيىىىىىر مىىىىىن زمال هىىىىىا. ودون أن 

  ل إجابة نادت  ي جزع: تل

 أبي.  -      

أجىىىىل    ىىىىد كىىىىان كوالىىىىدها الحنىىىىون  الناصىىىى     

األمىىىين بىىىدروب حياتهىىىاف علَّهىىىا تىىىنعم بال مأنينىىىةف 

أتُىىىراِ بعىىد اليىىىوم باقيىىىا    وألىىىف    ألمهىىىا ليىىزول 

بىىىىل اسىىىىتكان راحىىىىال   ىىىىدروب العمىىىىر مىىىىا عىىىىادت 

جثىىىىىت علىىىىىل ُركبتيهىىىىىا تُ ىىىىىالم وجهىىىىىع  ممهىىىىىدةف

ُمسىىىىجل علىىىىل أريكتىىىىع أمامهىىىىا  األنىىىىور  يمىىىىا هىىىىو

وقىىىد كشىىىفت عىىىن وجهىىىع  علهىىىا تحفىىىم صىىىورتع 

بىىىىىين جفونهىىىىىاف ليب ىىىىىل ر يىىىىى  وحىىىىىدتها بأيامهىىىىىا 

انهالىىىت الىىىدموع مىىىن ُم لتيهىىىا دون رادع  التاليىىىة 

  يما تُناديع مكلومة الفؤاد  ممزقة: 
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أبىىىي    تتركنىىىي مىىىثلهمف  لتب ىىىل أنىىىت  مىىىا  -      

 لي احتمال دونك.

 )...( 

لعُمىىر نم ىىي ب لىىب َبىىر  صىىغير  قىىد  ىىي ربىىوع ا  

 أنَّىىىاتمىىىادد  ىىىي سىىى م  َعلَّىىىع يل ىىىل السىىىبيل  ربىىىم 

ن نسىىىىىتمر  ىىىىىي المسىىىىىير  ربىىىىىم عبىىىىىرات  وُمكبلىىىىى

 تخلت لن نب ل للحنين.

بعىىىىد يىىىىوم  حىىىىزين يلفىىىىع األلىىىىم  عىىىىادت لمنزلهىىىىا    

تنتابهىىىىا ابهىىىىات والحسىىىىرات َلفىىىىراق عزيىىىىز كىىىىان 

أوت لفراشىىىها بيىىىر آبهىىىة بمىىىا يىىىدور  بيىىىنهم يوًمىىىا 

بكىىىت  ىىىىي  النىىىىدم  ىىىي الخفىىىاء   مىىىىا عىىىاد يُجىىىدي 

 حسرة ف  هرول كريم يسألُها  ي جزع: 

 أمي  أأنَت بخير  -      
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علىىىل البىىىو  و ىىىمتع إليهىىىا خا فىىىة أن  لىىىم ت ىىىوَ    

 يل ل مصير َمن م وا يوًما لتب ل وحيدةً.

قىىررت الب ىىاء  ستسىىعل ُمجىىدًداف لكىىن  ىىي بيىىىر    

مو ىىىم   و ىىىي  اتهىىىا تىىىربَُ  علىىىل قلبهىىىا هامسىىىة 

 ل اتها: 

  بىىىىأس   المصىىىىا ب وإن جىىىىاءت  ىىىىرادد  -       

 أم ُزمًرا     رق   األمر سيَّان عندها. 

 هىىىىىىىب  كىىىىىىىريم ووالدتىىىىىىىع  سىىىىىىىتبيان نتيجىىىىىىىة    

 حوصىىىاتع التىىىي أجراهىىىا آنفًىىىاف  الشىىىفاء وإن بىىىدا 

   جلىىىىساسىىىىتحياء   لعَلَّىىىىع يوًمىىىىا أن يصىىىىلعلىىىىل 

ووالدتىىىىع أمىىىىام الىىىىدكتور/ مىىىىراد  يرقبىىىىان حديثىىىىع 

ن بىىدأِ حتىىل أنصىىتا إليىىع  ىىي َوَجىىَل ثىىىم إالىى ي مىىا 

مىىىىىىىا لبثىىىىىىىا ان انبسىىىىىىى ت أسىىىىىىىاريرهماف ليتبىىىىىىىاد  

نمىىىىىرات وقُىىىىىبَّالت سىىىىىرور   بعتهىىىىىا علىىىىىل خىىىىىدِ 

 األيسر ومفرق رأسع َلشدة  رحها. 
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 ىىىي  ريىىى  عودتهمىىىا بىىىىدا م ىىى ربًا  لىىىم يكىىىىد    

يهىىىدأ حتىىىل تت ىىىا ز إلىىىل ع لىىىع تسىىىاؤ ت ومنىىىون 

 عدة تأبل هجرِ لحمة  بادرها مرات  عديدة: 

 أمي..  أح ًا قد رحل. -     

 وتارة أخرد: 

أمىىىىىي  لعَىىىىىلَّ هنىىىىىاك مىىىىىن خ ىىىىىأ   لنعيىىىىىدها  -     

 ُمجدًدا.

 ثُم ثالثة: 

  أمىىىىىىىىىي  أُصىىىىىىىىىدقيني ال ىىىىىىىىىول    لبىىىىىىىىىي  -     

 يكــــ... 

لتبىىىىادرِ بلمسىىىىة  حانيىىىىة تَُشىىىىد علىىىىل يديىىىىع  تَربَىىىىُت 

علىىىل قلبىىىع  تُمسىىىد وجهىىىع بر ىىى   مؤكىىىدة بوجههىىىا 

 الباسم: 

 بُنَيَّ  انتهل  لن يعود.. صدقني.  -    
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ليُحىىىدجها بنمىىىرة شىىىك  تىىىأبل مفارقتىىىع مىىىا إن علىىىم 

 بما ينتمرِ من  أََمد.      

اة بعىىىد ان  اعهىىىا أليىىىام متواصىىىلة هىىىا هىىىي نجىىى   

تىىىأتي لزيارتهىىىا بمىىىزيأ مىىىن لَىىىوم   عتىىىاب   اشىىىتياق  

 لها: 

وكأننىىىا يوًمىىىا مىىىا كنىىىا صىىىدي تين م ىىىربتينف  -       

 لترحلين دون ندم. 

و ل ولهىىىىا الىىىى ي لىىىىم تستسىىىىيغع حىىىىدجتها باسىىىىمة 

  يما ت ول: 

َمىىىن أقنعىىىىَك بهىىىى ا الزيىىىىف   !أَنَىىىل لىىىىَك هىىىى ا -      

ل ُكنىىىَت ومىىىا َزلىىىَت ر ي تىىىي  صىىىدي تي التىىىي   َبنَىىى

 عنها. 

 أح ًا  -      

 !ألديَك شٌك ب لك  -      
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  أومأت برأسها أن   لتست رد ثانية: 

أرجىىىىىىوَك  لتعىىىىىىودي  ! َراقُىىىىىىك   ََفىىىىىىيمإ ًا   -      

 .دونكإلينا  العمل   يُ اق 

 نه ىىىت مىىىن  ورهىىىا م ىىى ربة  ثُىىىم  هبىىىت بيىىىر 

بعيىىىىد لغر تهىىىىاف لتعىىىىود حاملىىىىة م ويىىىىةً بيمينهىىىىا  

 : مشيرة إليها قا لة

أرجىىىىىو أن تحملىىىىىي هىىىىى ا للمىىىىىدير الحىىىىىالي   -      

 أكون ممنونةً إن  علَت.

 ت لعىىىىىىت إليهىىىىىىا  ىىىىىىي حيىىىىىىرة  بينمىىىىىىا تتناولىىىىىىع  

 متسا لة: 

 !ما ه ا  -      

 است التي. -      
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حىىىىدقت بهىىىىا  ! نه ىىىىت  ََزعىىىىة    تكىىىىاد تُصىىىىدق

تىىىىارة ومىىىىا بيىىىىديها تىىىىارة أُخىىىىردف لت ىىىىول بصىىىىوت  

 م  رب: 

 !وَلَم  -      

مىىىا عىىىاد يمكننىىىي الب ىىىاء بىىى اك المكىىىان بعىىىد  -      

 د/ حسين. 

 ولكن...  -      

  عادت تجلس مو عهاف لت ول حازمة:

 نجاة  ه ا قراري ولن أحيد عنع. -     

 مىىىا كىىىان مىىىن نجىىىاة بيىىىر أنهىىىا جلسىىىت بم ابلهىىىا 

 تُمعن النمر بعينيهاف لت ول واث ة:

 بل ستفعلين. -     

 حىىىىىىدجتها مىىىىىىريم  ىىىىىىي حيىىىىىىرة  يمىىىىىىا تسىىىىىىت رد 

 مو حة: 
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  أنَت الوصيَّة علل الشركة.  -     

 !ما ا  -     

األمىىىىر ي ىىىىول شىىىىرحع  المهىىىىم أن تعىىىىودي  -     

 قبلما ينهار ما بنيناِ  يلة سنين ما ية. 

 لكنف أنا   أ هم.  -     

كمىىىا َسىىىمعَت  هىىى ا مىىىا أ صىىى  بىىىع محىىىامي  -     

 اليوم. باجتماعنا الدكتور/ حسين رحمع ح

 لكني    أملك الح  ب لك  بل... .  -     

لتتلعىىىىىىثم شىىىىىىفتاها وت ىىىىىى رب أنفاسىىىىىىها   لبهىىىىىىا 

ُمحمىىىىٌل بىىىى كريات  بعيىىىىدة   تىىىىأبل نسىىىىيانهاف ليكىىىىون 

 صمتُها أبلُس بَيَّان...  

 ست يم.أآسفةٌ     -        

قالتهىىىىا بينمىىىىا ت ىىىىىف كإشىىىىارة   ىىىىىمنية أنهىىىىا مىىىىىا 

د  فهمىىىت صىىىدي تها عىىىادت تربىىىب بسىىىماع المزيىىى
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مىىىىىا ترمىىىىىي إليىىىىىع ونه ىىىىىت  ىىىىىي الحىىىىىالف لكىىىىىن 

ىىىىىا تنىىىىىوي  علىىىىىع  وكمحاولىىىىىة أخيىىىىىرة لردعهىىىىىا عمَّ

 همست إليها قا لة:

حبيبتىىىي  الما ىىىي لىىىن يعىىىود.. وَمىىىن مىىىات  -     

 لن يُبعث ُمجدًدا.

عليىىىع بيىىىر دقىىىا    برحيلهىىىا الىىى ي لىىىم يمىىىَم     

  ىى   هىىا هىىو البىىاب يُ ىىرق مجىىدًدا   أقبلىىت لتىىرد 

ا ب لىىب م ىى رب  تكىىاد تُجىىزم أن هنىىاك َمىىن ببابهىى

 من المصا ب ما زال بانتمارها.

 

 

 

 

 



 

 322 

 )الفصل التاسم عشر( 

 ص يم الزمن

م ىىىىىىىىىت مثىىىىىىىىىابرة  أدت  ر ىىىىىىىىىها  أي مىىىىىىىىىت    

صىىىىغيرها  أعىىىىدت   ورهمىىىىا وتنىىىىاو ِ معًىىىىا  ىىىىي 

دفء    يتخللىىىىىىىىىىع صىىىىىىىىىى يم الىىىىىىىىىىزمنف ليىىىىىىىىىىديها 

الحىىىانيتين  ل لبهىىىا الع ىىىوف الىىى ي كىىىان ومىىىا زال 

قىىىىال لهىىىىا مودًعىىىىا  يمىىىىا تحىىىىث  كلىىىىلفيَىىىىدَّعُم دون 

الُخ ىىىل نحىىىو بىىىاب منىىىزلهم لتأديىىىة مهىىىام عملهىىىا 

 : ُمحملة بأعباء  تفوق احتمالها

 أُحبَك أمي. -      

  بعىىىت قُبلىىىةً علىىىل جبينىىىع تُعيىىىد نىىىبم وجدانىىىع  

 هامسة إليع: 

 . بُنَيوأنا ك لك  -     
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لتعىىىىود وتنمىىىىر بعينيىىىىع ابخىىىىا تين تحثىىىىع أ  يُثيىىىىر 

 المتاعب لحين عودتها مست ردة قولها:  

ىىىىدم علىىىىل  عىىىىل أي شىىىىيء   -      تمهىىىىل قبلمىىىىا تُ  

  ََكر جيًدا. 

همىىىىا يبتسىىىىمف لتن لىىىى   ىىىىي وكال أجىىىىل  أومىىىىأ أن 

سىىىىبيلها الىىىى ي خ تىىىىع ليلتهىىىىا الما ىىىىية ُم م نىىىىة 

 البال والفؤاد معًا.

بخروجهىىىىىىىا هىىىىىىىرول لغر تىىىىىىىع  َرًحىىىىىىىا  بىىىىىىىدل    

مالبسىىىع  حمىىىل ح يبتىىىع ثىىىم ان لىىى  ُمسىىىرًعا حتىىىل 

قبلمىىا يتأكىىد أن  ري ىىع بىىات خاليًىىا  هىىا هىىو يجتىىاز 

ال ريىىىىىىى   حىىىىىىىارة تلىىىىىىىو أخىىىىىىىرد دون اعتبىىىىىىىار 

شىىىُ   ري هىىىا شىىى ًا للسىىىيارات مىىىن حولىىىع وهىىىي ت

 وكأنما تُساب  قدرها...

 ىىرق البىىىاب ثىىىالث وانتمىىىر  تنىىىامل إلىىىل سىىىمعع    

صىىىىوت  ىىىىحكات   فوليىىىىة باتىىىىت تأسىىىىرِ ليعىىىىيم 
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بعالمهىىىىا لحمىىىىات  َجىىىىُد ن يىىىىة  بعيىىىىًدا عىىىىن الزيىىىىف 

الىىىىى ي يُحاصىىىىىرِ.  ُىىىىىت  البىىىىىابف لتكىىىىىون ر يىىىىىدة 

باسىىىت بالع قبىىىل والىىىدتها كمىىىا اعتىىىاد منهىىىا بأيامىىىع 

مرحىىىىان سىىىىويًا  يت ىىىىاحكان  ان ل ىىىىا ي الما ىىىىية 

يلعبىىىىان بَىىىىُدميتهما المف ىىىىلة   ا ىىىىل ومىىىىا يُخب ىىىىع 

مىىن  كريىىات  تجمعهمىىا وأخىىرد منفىىردة لىىن يبىىو  

بهىىىا  يمىىىا انشىىىغلت حنىىىين بأعمالهىىىا المنزليىىىة إلىىىل 

 أن  وج ت بع مودًعا: 

 إلل الل اء.   -      

 سىىىاعة حىىىا  هم تجىىىاوزت السادسىىىة مسىىىاًء منىىى  

نمىىىا ت ىىىم  عىىىام زمىىىنف  أجابتىىىع بصىىىوت  عىىى ب  بي

 الغداء علل ما دتهم:  

ألىىىىىىن تنتمىىىىىىر والىىىىىىدكف ليُرا  ىىىىىىك  ريثمىىىىىىا  -      

 تتناول بداءك ور يدة  يكون قد عاد.

  أومأ برأسع را ً ا: 
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    حتًما أمي قل ةً. -     

وأُبىىىىىيَّن    تنىىىىىزعأ  سىىىىىأُهاتفها  ىىىىىي الحىىىىىال -     

 لها ح ي ة ما حدث.

بىىىىىع  لىىىىىم ينتمرهىىىىىا وهىىىىىرول مسىىىىىرًعا بيىىىىىر منت   

لوالىىدِ الىى ي كىىاد يصىى دم بىىع لحمىىة دخولىىع لىىىو  

أنىىىىع تفىىىىاداِ برشىىىىاقة    مثيىىىىل لهىىىىا وقفىىىىا وجًهىىىىا 

ىىىىدم  لوجىىىىع يعتريهمىىىىا ال لىىىى    ـىىىىـ كىىىىريم حىىىىا ٌر  يُ  

ُخ ىىىوةً ويُعىىىرم عىىىن أُخىىىرد.. أيُخبىىىرِ   والدتىىىع 

قالىىت.. أنىىع مىىا اهىىتم قُىىباًل  هىىل يفعىىل  ح ًىىا..  ىىي 

   كىىىر حىىىين بىىىدا ياسىىىين با ىىىبًا مىىىا إن رآِ بيىىىنهم

مليًىىىىىا أيُخبىىىىىرِ أم يب ىىىىىل صىىىىىامتًا.. ومىىىىىا إن أقىىىىىدم 

ليصىىىىىىد  بكلمىىىىىىات  لىىىىىىو قالهىىىىىىا ستعصىىىىىىف بهىىىىىىم 

 جميعهم حتل  ُوجف بع يشدو  َرًحا: 

قىىىال ال بيىىىب أنىىىي بخيىىىر  ل ىىىد بر ىىىُت تماًمىىىا  -     

 يا أبي. 
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 أشىىىا  بوجهىىىع عابًسىىىىا ثُىىىم سىىىىار مبتعىىىًدا باتجىىىىاِ 

صىىىىغيرتع بينمىىىىا تلهىىىىو بألعابهىىىىا بيىىىىر آبهىىىىةً بمىىىىا 

سىىىىىىاخًرا   بىىىىىىدا كىىىىىىريم     ىىىىىىحكر حولهىىىىىىايىىىىىىدو

مشىىدوًها  لىىم يُحىىرك سىىاكنًاف لفعلىىع الىى ي مىىا كىىان 

ينتمىىىىىر وكلمىىىىىات والدتىىىىىع تعصىىىىىف برأسىىىىىع تكىىىىىاد 

تصىىىىىىرعع  بعينىىىىىىين شاخصىىىىىىتين اسىىىىىىتدار نحىىىىىىوِ 

والصىىىىمت يُ بىىىىى  بتالبيىىىىب  ىىىىىؤادِ الىىىى ي ينىىىىىزف 

كمىىىىىًدا لجفىىىىىاء قلىىىىىب  منىىىىىع يوًمىىىىىا يفىىىىىيم ُحبًىىىىىا 

مىىىىن  واشىىىىتياقًا لىىىىع. همىىىىت حنىىىىين لتفىىىىادي مزيىىىىًدا

األلىىىىم  هرولىىىىت إليىىىىع  َربتَىىىىت علىىىىل كتفىىىىع  قَبَّلىىىىت 

 رأسع  قا لة: 

 الحمد هلل ال ي عا اك بعد  ول َس َم. -      

بكلماتهىىىاف  هىىىو   ىىى  َمىىىن يرجىىىو منىىىع  لىىىم يُبىىىالَ    

  كلمىىىات  كهىىى ِ  هىىىو   ىىى  َمىىىن بيىىىدِ دحىىىر آ مىىىع

يملىىىك الحىىى  ليشىىىدو بصىىىوتع العىىى ب لحىىىىن  وَمىىىن
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 ىىىىؤادِ   كىىىىم يشىىىىتاُق إلىىىىل عناقىىىىع. أمىىىىام عبىىىىرات  

 الصىىىىىىمت  راحىىىىىىالً تنهمىىىىىىر وجفىىىىىىاء والىىىىىىد  َهىىىىىىمَّ 

واصعىىىىىىرام ي تالنىىىىىىع إ  أنهىىىىىىا وقفىىىىىىت أمامىىىىىىع  

 تشبثت بيديع  قا لة: 

تمهىىىىل  والىىىىدك سىىىىيرا  ك   لتنتمىىىىر حتىىىىل  -     

 يُبدل ثيابع.

لكىىنَّ والىىدِ الىى ي كىىان ومىىا زال  لىىم يُحىىرك سىىاكنًا 

َمىىىىا هىىىىو متىىىىي ٌن أنىىىىع قىىىىد َصىىىىمَّ أو يُبىىىىدي تجاوبًىىىىا لَ 

آ انىىع. سىىارت إليىىع ب لىىب  م ىى رب  هامسىىةً إليىىع 

ليفعىىىىلف  حىىىىدجها بنمىىىىرة ب ىىىىب  أربمتهىىىىا لتلىىىىزم 

 صمتهاف ليُجيبع  ي  تور  بالس: 

  يُمكنَك الرحيل.  -     

)...( 



 

 328 

ن م ىىىىىأ ف يتم ىىىىىي الحيىىىىىاة   م ىىىىىل كالبىىىىىاق   

الىىرأس خجىىىاًل ممىىىا واجهىىىع  عىىىاد َلَمىىىن بيىىىدها رأب 

ليحىىىىل السىىىىالم ب لبىىىىع ولعلهىىىىا   تفعىىىىل  الصىىىىدعف 

ارت ىىىىل درجىىىىات منىىىىزلهم شىىىىارد الىىىى هن  عابًسىىىىا 

 مىىىا  قىىىاِ اليىىىوم مىىىزق شىىىغاف قلبىىىع واسىىىتو نتع 

آ ٌم تُمزقىىىع  مىىىا كىىىاد ي ىىىرق بابهىىىا  رقىىىات واهنىىىة 

كحالىىىىع حتىىىىل هرولىىىىت تسىىىىت بلع  زعىىىىة لتىىىىأخرِف 

َلتُصىىىع  مىىىن هي تىىىع التىىىي كىىىان عليهىىىا مىىىن شىىىرود 

بكثيىىىىىر مىىىىىن  ع لىىىىىع وشىىىىىحوب وجهىىىىىع الُمحمىىىىىل

الصىىىفعات لجفىىىاء والىىىدِ  لىىىوميم عينيىىىع بعبىىىرات 

 ا  ت اد والندم: 

مىىا ا حىىدث  أيىىن ُكنىىت  وَلىىَم تىىأخرت كىىىل  -        

 ه ا الوقت 
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 لجىىىىىأ إلىىىىىل أح ىىىىىانها م ىىىىىأ ف الىىىىىرأس خجىىىىىاًل 

وباكيىىىاف لت ىىىمع إليهىىىا  ىىىي  عىىىر   تنفىىىك لحمىىىة 

 عن سؤالع: 

 ما ا حدث حبيبي   أخبرني. -       

ا بهىىىىىىا وكأنمىىىىىىا يخشىىىىىىل  َراقهىىىىىىا ليىىىىىىزداد تشىىىىىىبثً 

 صارًخا:

   شيء.  -       

 إ ًا  قل لي ما يُحزنك . -       

لىىىم تبىىىر  كلماتهىىىا حىىىدود ع لىىىع الىىى ي مىىىا زال    

. بشىىفا عيتخىىب  لجفىىاء انسىىان  منىىع يوًمىىا سيسىىعُد 

ولصىىىىىىمتع الىىىىىى ي  ىىىىىىال احتوتىىىىىىع بيىىىىىىديها ب لىىىىىىب  

ُمنكسىىىىىىر  هامسىىىىىىةً إليىىىىىىع بكلمىىىىىىات  لىىىىىىم يفهمهىىىىىىا 

 ها تُنسيع آ مع...سواهماف َعلَّ 
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صىىىىبيحة اليىىىىوم التىىىىالي تمىىىىام الثامنىىىىة  ان ل ىىىىت    

مىىىىىىريم بَُخ ىىىىىىل واث ىىىىىىة لم ىىىىىىر عملهىىىىىىا كمىىىىىىديرة 

للشىىىركةف لتيسىىىير األعمىىىال كوصىىىية عليهىىىا لحىىىين  

آخىىر ترت ىىيع هىىىي  كمىىا أبلغهىىىا محىىامي الىىىدكتور/ 

حسىىىىين  باجتماعهمىىىىا أمىىىىس. ومىىىىن ثَىىىىم اجتمعىىىىت 

بىىىىالمومفين جمىىىىيعهم  أخبىىىىرتهم بمىىىىا  ىىىىرأ مىىىىن 

تغيىىىىىرات   بُىىىىىد مىىىىىن مواكبتهىىىىىا ليسىىىىىتمر العمىىىىىل. 

انىىىدهم الجميىىىم ممىىىا أبدتىىىع مىىىن ُجىىىرأة  ىىىي  ىىىر  

أ كارهىىىىىىىا دون مراعىىىىىىىاة للمعتر ىىىىىىىين بيىىىىىىىنهم إ  

 :  قالت  ي ث ة 

يىىىا سىىىادة  األمىىىر لىىىيس بيىىىدي  أنىىىا مىىىثلكم   -      

د/ حسىىىين رحمىىىع ح أوصىىىاني بىىى لك قبىىىل و اتىىىع.. 

 و  يُمكننىىىىي أن أحيىىىىد عىىىىن وصىىىىيتعف لىىىى ا أرجىىىىو

مىىىىىنكم أن نتكىىىىىاتف سىىىىىويًا لتح يىىىىى  ُحلىىىىىٌم  المىىىىىا 

 راودِ ألعوام. 
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منىىى  مىىىا حىىىدث و كىىىريم حبىىىيس منزلىىىع   والدتىىىع    

ىىىىَدقُها ال ىىىىول ويُفصىىىى   لىىىىن تعفىىىىو عنىىىىع إن لىىىىم يُص 

ىىىىىا يىىىىىؤرق وجدانىىىىىعف وألنىىىىىع   يُبىىىىىالي مكىىىىىث  َعمَّ

صىىىامتًا  األمىىىر َسىىىيَّاٌن عنىىىدِ  إن  عىىىل أو لىىىم يفعىىىل 

يبىىىىر  بر تىىىىع  َلَمىىىىن سىىىىيلجأ بلحمىىىىاَت ألمىىىىع  لىىىىم 

أياًمىىىا عىىىىدة  كلمىىىا دخلىىىىت والدتىىىع حاملىىىىة  عامىىىىع 

إليىىىع أو ألمىىىر آخىىىر تمىىىاهر بىىىالنوم وأبىىىدد ر  ىىىع 

لكىىىل مىىىا تُبديىىىع هىىىي وإن كانىىىت قُبلىىىةً حانيىىىةً تىىىود 

لىىم تفهىىم مىىريم سىىبب جفىىاءِ  جبينىىع  بعهىىا علىىل 

وانىىىىىىزواءِ وحيىىىىىىًدا إ  حينمىىىىىىا  وج ىىىىىىت بجميىىىىىىم 

مىىىىن اصشىىىىارة لوالىىىىدِ  رسىىىىوماتع والتىىىىي لىىىىم تخىىىىلُ 

 مزقة ومبعثرة بأرجاء بر تع.م

أدركىىىت أن لىىىع يىىىد بىىى لك  كيىىىف لىىىم تف ىىىع هىىى ا    

 جميىىىىىىىم أ عالىىىىىىىع  همسىىىىىىىاتع  سىىىىىىىكناتع  !سىىىىىىىاب ًا

 صدحت عاليًا: 
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أخبرينىىىىىىىي يىىىىىىىا أمىىىىىىىي  مىىىىىىىا ا جنيىىىىىىىت   -         

 ليمحوني من حياتع.

لكىىىن متىىىل  عىىىل  وَلىىىىَم لىىىم يُخبرهىىىا أم مىىىا عىىىىادت 

ا دعن ههأ  انههع ا بق قههأ  !   ههلتملىىك مىىا تواسىىيع بىىع 

قمههههع  هههه ايع ز هههههم مُهههه  ز ههههه   مهههه  ا فضههههل  ن 

ت ضههه  قتَههه َّ ط  ز  يهههع  ن نهههعي  ن ً  ههه   مث  هههع 

 ف ل 

  ههع م ركههر ااقضههل قا ُ ههرت  ههز ا  تقراههعي مههر     

يُرا  ىىىع  أينمىىىا َحىىىلَّ ف الىىى ي مىىىا  تىىى  صههه تر ن قهههأم 

 لديىىع مىىن األسىىرار مىىا يعجىىز عىىن  فوكىىان ياُلح ىىع

  شا ها.    إ

 ىى ات ليلىىة وبينمىىا كىىان يت لىىب  ىىي سىىريرِ إ ا بىىع 

يراهىىىا عنىىىد رأسىىىع  تُحىىىدق بىىىع بعينىىىين سىىىوداوين 

شىىىىىراقًا عنىىىىىد ابتسىىىىىامها  إووجىىىىىع  أنىىىىىور يىىىىىزداد 

 هامسةً: 
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 َكدَت أن تصل.  -         

بىىىدا سىىىعيًدا عصىىىيَّا عىىىن البىىىو  بكلمىىىة  واحىىىدةف    

ل ىىىىىىحكاتها  همسىىىىىىاتها  لبريىىىىىى  عينيهىىىىىىا عنىىىىىىد 

بىىىث أن عىىىاد لدراسىىىتع التىىىي ثُىىىم مىىىا ل ابتسىىىامتها 

ان  ىىىم عنهىىىا دون سىىىبب  يمىىىا بىىىدا لهىىىم جمىىىيعهم 

بينمىىىىا كىىىىان  ىىىىي صىىىىميمع عليىىىىل  ىىىىؤادِ  تُمزقىىىىع 

نمىىىىىراتهمف ليغىىىىىدو إربًىىىىىا متنىىىىىاثرةً كونىىىىىع دون أب 

مىىىثلهم  مىىىا ا يفعىىىل  َوبَىىىَم يُخبىىىرهم  الصىىىمت خيىىىر 

ر يىىىى   بيىىىىنهم  اليىىىىوم وكىىىىل يىىىىوم يىىىىزداد ي ينىىىىعف 

ما أو كالهمىىا  اليتىىيم لىىيس َمىىن رحىىل أبىىواِ  أحىىده

 بل َمن تعهداِ باصهمال دا ًما.  

)...( 

 بيعيًىىىىا أيامىىىىع  باسىىىىل حىىىىا ر  صىىىىدي ع لىىىىم يبىىىىدُ    

الما ىىىية  أربمىىىع علىىىل كىىىتم أسىىىرار  سىىىتوردهما 

المهالىىىىك   ـىىىىىـ كىىىىىريم وإن ادَّعىىىىل زيفًىىىىىا انتمامىىىىىع 
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بدراسىىىىىىتع  هىىىىىىو لىىىىىىم يتجىىىىىىاوز بوابىىىىىىة مدرسىىىىىىتع 

الحديديىىىىىة منىىىىى  زمىىىىىن  بىىىىىل سىىىىىرعان مىىىىىا يعىىىىىود 

نفىىىاس   هثىىىة  يم ىىىي زمنًىىىا ثىىىم يعىىىود أدراجىىىع بأ

وأن   بانتهىىىىاء دوامهىىىىم  ُمىىىىدعيًا أنىىىىع كىىىىان بيىىىىنهم

اصرهىىىاق قىىىد بلىىىس منىىىع منىىىزً  بعىىىد معىىىارف شىىىتل 

ودراسىىىىات قىىىىام بهىىىىاف لكنىىىىع و ىىىىي كىىىىل مىىىىرة كىىىىان 

يبىىىىدو حزينًىىىىا  عىىىىابس الوجىىىىع  تكىىىىاد عبراتىىىىع أن 

بىىىىل بكىىىىل يوًمىىىىا حتىىىىل ان  عىىىىت أنفاسىىىىع   تنهمىىىىر

 ىىىؤادِ  أَنَّىىىل لىىىع وصىىىدي ع عىىىاجز تماًمىىىا عىىىن ثلىىىأ 

سىىىىألع  ات مىىىىرة بينمىىىىا  بىىىىا ر بالنجىىىىا  والُجىىىىر  

 كانا عا دين لمنزليهما: 

 أين ت هب كل يوم  -     

 ليُجيبع مازًحا: 

 ه ا سر. -    
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بيىىىر أن باسىىىل لىىىم يحتمىىىل مزاحىىىع وتخلىىىف عىىىن 

 السير عاقًدا  راعيع أمام صدرِ  متسا اًل: 

 ألسُت بصاحبك   -    

ليسىىىىىتدير كىىىىىريم إليىىىىىع لحمىىىىىة سىىىىىؤالع  محىىىىىاوً  

 تدارك ما حدث: 

 بلل  أنت صدي ي ح ًاف لكن.  -   

لكىىىىىىىن مىىىىىىىا ا  كىىىىىىىريم   لتخبرنىىىىىىىي.. لَعَلَّىىىىىىىي  -   

 أُساعدك.

 أح ًا.  -   

 تشىىىىبث بيديىىىىع  يُمعىىىىن    أومىىىىأ برأسىىىىع أن أجىىىىل

 النمر بعينيع ُمح ًرا: 

 َعدني أنك لن تخبر أحًدا بحديثي ه ا. -   

برأسىىىع مؤكىىىىًدا حفىىىم َسىىىىرِ الىىى ي مىىىىا زال  أ أومىىى

 يجهلع  ليبدأ كريم بالبو   يما ي حك  رًحا: 
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 أُ ارد أبي. -      

وقىىىىف باسىىىىل مشىىىىدوًها  عىىىىاجًزا عىىىىن  هىىىىم مىىىىا    

 خلف كلماتع من أثرف ليعود متسا ال: 

 !ما ا تعني بأنك تُ اردِ  -      

 هىىىىز كتفيىىىىع   مباليًىىىىا بسىىىىؤالع ثىىىىم هىىىىرول عا ىىىىًدا 

لىىىىىم يملىىىىىك مىىىىىن أمىىىىىرِ شىىىىىىيء إ  أن للمنىىىىىزل   

وصىىىوت  ىىىحكاتهما تعلىىىو   ايُجاريىىىع ليكىىىون  ىىىا زً 

  ي األ  .

عىىىىاد ياسىىىىين لمنزلىىىىع مىىىىرة أخىىىىرد با ىىىىبًا       

يكىىىاد يىىىنعم بلحمىىىة هىىىدوء إ  ويُفاجىىىأ بىىى اك الفتىىىل 

كيىىىىف  !ياُلح ىىىىع    يعىىىىرف مىىىىن أيىىىىن لىىىىع بمكانىىىىع

! فكهههر م  يهههع   هههل  ن   قههه   ن  نهههع  َههه م يجىىىدِ دا ًمىىىا 

ههع مههع تكههون فهه  صهه ري ويهه     نههع ٍههت ا فنهه    قمي

ف  هههع كعاههه  تضههه  رف ههه   ٍ هههر ريعل  تههه    ٍ   هههأث 
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يع ئههههههأي هههههههعر    نههههههع ٍو ههههههرث  ك ههههههو  ا غضهههههه  

 :  مت عئسي

 َم  زارح ا  و ؟ -        

فتم  هههههه     ههههههر م تد ههههههر  ٍ و تههههههر قمت ع  ههههههأ 

ف  ههت متههل ٍَهه َّل  ع تههر ٍتقد ههل  كههعنلٍ ههلا ر ا ههت  

كت نههههع  قن ااتدعينههههعل  صهههه تنع ا ههههت   ههههعل ف  ههههع 

تُ  ههه  ا  جهههر ٍ    هههر ا  ضهههمرٍت   ههههر نع ُم ههه  ياي 

 فعاتدن  م   رق يع ق  عن اع نع  ُ  در: 

 ً  ا   -        

  قامقأ؟ -        

فهههه ا  م ههههر اههههعئر يي مضههههمرٍأي  بع تههههر ا تهههه  ٍهههه ا 

ّ :    نع م  ا ب ق قا غض ي ت   ر ر ف  قط

 عهههههه  ي مهههههع ٍطهههههَا اد دههههه ؟  ي هههههعح  ههههه  يع  -       

  لرنا؟
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فرقمهههر ٍر ههههر  ن ً مههه  ااصهههرع م هههر يعي  ُ عتههه  

فزق تهههر ً  ههها ت نهههل مهههع  اع هههر  ج هههر ٍنهههع ههههو ي 

 رمههههههه     هههههههر ف جراتنهههههههعي ي  هههههههعتنعي  ن تنهههههههع 

قا ههههمراٍنع  بع ههههر  لكهههه   انههههع    هههه  ا     ههههأي 

 ً  انههع مههع  فهه ن ٍهه ا اكههتسع رألايهه   ًمههور    يههع

 كعا   تتبع ه قكر        

رقى   هههل فرا هههر    هههر  ن هههر ٍع رااهههأ ق غههه  فههه     

اههههو ث    ههههقل  ك ههههر مههههع  ن  غ هههه      ههههر اتههههل 

رريههههع تساقههههري يرق هههه  قههههه  ا ضههههدع  ا كث ههههه 

  قن ق نأي اع تر ف   زع: 

هههَ  را ههه    -          كهههر  ي   ههه   اهههَ   هههع ادضههه ؟  ط

 قتركت  ؟

ع ا  ههههه    قيهههههرقل ف ههههه    هههههتم  ا دقهههههع  مكتهههههو

هههع   هههل ق نهههر   هههل  ك  نهههعي تهههل  مههه يا  هههو سي يعئ ي

عث يههههههعرث  كههههههع    ن  ٍصههههههري ع   ههههههل  هههههه ع ُ ههههههر 
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ههههعي   مو ن هههع ٍ  ههه يال   دقههههل قا ههه يا ك ههههع كهههعن  ائ ي

 اع ايع: 

 اد دت ي  ر وحط ً ت      -        

هههههع  عت هههههأي  صههههه   ٍك  عتهههههر   را نهههههع   ً  ن ر عاي

ت ههههت     ق هههههك تنع فهههه  هههههرا    ا ههههزم ل كهههه  ً

 ههه    تدنهههع    ا اتهههر ا  تكهههرر  قتهههس  تبههه معن  مههه يا 

عي   هههههو سي ف  هههههع كهههههعن ك  ن هههههع  ههههه   هههههزل صهههههعركي

 ر ويهههع  ً ت  هههلي فهههس  ُ ك هههر ا ب هههع   قانهههع اتهههل 

ت هههها ا  بجههههأ ا تهههه  يههههوى ف نههههع  عم يههههع ًرت ههههعع 

هههع   قصهههع ر ا تههه  تخ ههه    هههر مث نهههع  ههههق  مترقيي

 فتم       ر ٍعه أ ا ثغري نعئ أ:

  مع رن  ن ت و ؟ -          

 اهت قظ فز يعي ٍو رث َاع طام كع   ل  ُ ع  نع:

 اد دت ي ً ت      -          



 

 340 

 

ًي ف  ههع ا هه   تبههت ا ُخمههل  ت بههق     كههرم ُمنههرق

ٍههرل  تهه    ٍههع  و  ٍ هه  ُ نهه ث   هه عيع  ههوال  ومنههعل 

هههع تتخهههد  نههه مع    ك نهههع مهههع  ن ر تهههر  ُنهههرقل كعر ي

 معمنههههعي اتههههل    ت ثههههر مههههر  ت ههههو  ُكههههرى ق  ههههق 

ٍطههه  مو ههه  ن دهههر تهههعر  ق ُكهههرى تُ ههه    اههه  م هههر تُر 

  ههههل    ههههر ٍ هههه    ترت  ههههعن رههههه أي  بع ههههر ا ههههت  

 ي    ٍصوتث َم وُ  ٍع ق ق:  غ ا    ر

 ي  ي ً ٍرسي مر ٍ س ي ي ع   نُ  م   ا -      

ٍ   هههههر تبثهههههر  ن    هههههلل    صهههههعع  مريهههههع  ركهههههت 

ا   هه    ههر   ههريٍقوقكرا ههع  ههع   ط ههسي ً  ُ ههع ل كد ههري

ههههه  ا ههههه    تُرافقهههههر  ا  هههههو    غرفتهههههرل ف  ههههه مع َي َّ

    نعي صعت غع ديع ٍصوتث  رت ه: 

 ًي ً   هرٍقل ي ع   -      
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ت ههه  تُ  ههه  ر ههههر  هههوال    نهههع ف  هههع تت هههو مهههع    

ت  هههر مههه  ا هههتكر ا بكههه      هههتك   فهههلا   ق    ههه  

ا ههههمراٍر   ههههل  ن يهههه   ا ق هههه  قغهههه  فهههه  اههههو ث 

ٍغرفههأ م   ههتن  ُمتخههتيا     ههق فههوه ت هها ا ر كههأ

فخهههتيع قههههع    هههري را  يهههع   عيهههع  ً تُ عرنهههرل َ  َّهههر 

 هههه    ٍع  ههههك  أ ٍقرٍنههههعي قامقيههههع  انههههع  هههه  تتركههههرل 

    قل مص ر  ا  بتو  قا  يا ُ قانع 
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 )ا  صل ا   رقن( 

  واصه وكر عت

َمهههر ا ونههه  ٍم  يهههع ٍ   هههع   تجهههر  مهههع  ا  هههركأل    

عي   ُرٍ هههع    هههو   ههههه قا ههه   ف نههههرقل    هههر ٍعههههه ي

  ُخدر  مث  ع ف ل   عمر ا  ع  أ: 

  ُادا  ٍ    -          

قوكهههرى  هههو  اهههز   مضهههل مهههع زا ههه  تُمهههعر  ي    

هههع ف  هههع كهههعن  توهههه   فهههتات  هههو ث ويههه    قهههع   فَراي

ع ٍتاتههههر  هههه   مهههه  ا   ههههعل قا  ن  ههههه  ي  ُ ههههر

     ههههل ههههه ر ا   ههههل ٍ د ههههل هههههك   مهههه    ههههر

 بهههثن    هههل ٍهههتل  اإلا هههع ي عٍقيهههع  ههه   هههزل تبههه  

ا  ز هههه  مهههه  ا  نهههه     تنههههوا فهههه  قنهههه  ن عههههه ل 
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  ُضهههههعع مهههههع اققهههههو   قعئ هههههأ  ا هههههعزاتن ي اهههههع ا  

ع:  ٍعه ي

  ٍ ي ُك         ا  هرُ  ح  -         

ٍع غضهههه  ٍهههه ا  ي ق هههه ور   ههههو  ا صهههه   ٍ هههه ن 

   مهههههع  ن غههههه ا كهههههر    معمهههههري    يهههههع   هههههل قا ههههه

 : مت عئسي 

   ُ ك    مرافقتا؟ -             

    قل  واٍيع ُم ر يا: 

 ٍع مد  ً  -             

  ك    ؟ -              

ههع ٍههل هههر عن مههع  ف هه   ُ ن ههر  بجههأ   ُدهه   ا ترا ي

ي ههههعر ٍهههر ٍ  ههه يا قهههه   ي هههأ   م ههها  ههه   ٍغ جهههأث

ع ٍر  قن   ر فأي:قا ر  م  رر  صعركي
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يهههتا  ههه ً مكعايههههع   نهههوي ي هههع اويهههه ي  -             

 ً تُض   قنت  يدع ي م ا 

نع نهههع غ هههر  عٍ يهههع ٍتر  هههري  اف يهههع   هههع  ٍ  ههه يال كههه  

 ُغههههع ر  ً  اههههر  هههه   دههههرت مكعاههههر ٍههههل تههههل هههههعك يع 

 ُبهه ه ٍههر ف  ههع يههو  عئهه م غ ههر ُمهه رحث هههد  ٍغضههر 

ا ههههه ائ ي ً  ُ قهههههل  ن  كهههههون ٍ هههههد  مر هههههر ك هههههع 

:  ا َّ    قا  ترل    و  مت عئسي

هههَ  تُدغضههه    نهههتا ا بههه ؟! مهههع وادههه   ن  -              ط

ع؟   كون مر ضي

 ي قمهههعف ههه   ُ  هههر    َّ  يت هههع  قمضهههل فههه   ر قهههر

  ن غ ا َصو  ُ  ع ر اتل ص ت ٍنع  ع  يع: 

 وا كعاههههه    هههههعٍت  هتُ ههههه   صههههه رحي  -           

قً  ٍغههههه  نرٍههههها  يسكهههههايمر ههههها يهههههو  فر هههههلي

    مع  ب   و ا  
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ااتصهههههههه ا  نهههههههعر  قن  ن  دهههههههرت مكعاهههههههري ً    

 بت هههههل ا  هههههو   كهههههع   ا وفهههههع  ُم ههههه  ياي ف ههههه  

ا ق ههه  ٍصههه ل  مهههل  ههه   هههزلل  كههه   قن  ههه قى 

   هه     ههل  ومههر ق ُرٍ ههع   عمههر ا تع  ههأ ٍ هه مع وفههرٍ

هههههر    صهههههعٍتر ُا هههههل  ههههه        تهههههر  هههههر و فطَرا ط

هههأ  صهههعٍ  ن دهههر تبهههت    صَّ تههه  ً  فط  نهههعي  هههر ق غط

ا صهههه  ا  قهههههعر قامقيههههعل ف  ههههت هههههع عت ا صههههدعت 

قنهههه   تجهههري  ندهههل    نهههع ٍطُخمهههل قامقهههأ   هههر نع 

 :   قن تر  ث

      ٍ ؟ي  ََقّ   طقَع    -          

   هههر  ي هههأل   كهههون  اًههههتقدعلفتم  ههه  موت هههأ 

  واٍنعي هلا نع: 

مهههههعوا؟! َمههههه  ت  ههههه ؟ي  نصههههه  مهههههع اهههههه   -         

 قا  ح؟ 

  عه   ا  ع    -         
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ق   قو ههههري فرئ  ههههن  ً    هههها مهههه  ا ٍ ههههع   ُصهههه ط

ههههوى رف ههه  ي فََ ههه   كهههون يهههتا ا  تهههل؟! قمهههع يههه  

اعق هههههههه   ن ت ههههههههت ن  م ههههههههر ٍقهههههههه ر  نصههههههههتر؟!

ع ف هههه     بنههههع اهههههتمع تنعل  ههههت     ن كههههعن كعوٍيهههه

ع ٍ   :  اي  فرصأ قٍع ريع ُم وط

 ً ٍرسي                 -         

قيههههههو ً  كههههههع     هههههه  كموتههههههر  مضههههههل قامقيههههههع   

ا تع  هههههأي كهههههعن كم يهههههع  ن   هههههر نع ق ههههه   ههههه رح  ً 

؟  اي مكهههت غ هههر ٍ  ههه ي   كهههر مهههع يهههو ٍ ع هههلث متهههركري

هههههأ فههههه  ن دهههههر  صَّ ٍنهههههت  ا م هههههع   ههههه ر ٍعههههههل ٍطغط

فصهههه  قر  هههه   بضههههر فهههه  مو هههه      ههههو ا م يههههعي 

 هههه   ي ك ههههه   ههههو  قا هههه يا؟ قٍ ههههعوا  ااتعٍههههر ن ههههقم 

هههههري ع  ههههه ُخدر قا  تههههر؟ يههههل  ُ صههههو  نههههع  هههه 

ا ههه ف  ؟     صههه   ُمههه   يع  ن هههري  ُههه رح   ههه يا  ن 

ك  عتهههر ا ُ د ثهههر  ا   هههع  كهههت   ههه  ت م ههه     نهههعي 
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ً  هها ت  هها مهه  ا وهههعئل مههع     ههر  ُ صههو  هه  

ههههه   كثهههههر   كهههههل مهههههع  َضههههه ر ؟ كهههههع   ق هههههر  ن  َ َّ

ت ك هههر  ق  هههز   ههه  ا  هههع  َمخهههرمث  زمهههتن  ا تههه  

تر ااتجهههر   مهههع  ٍواٍهههأ م رهههه غههه ا كهههر   ُم هههددنع

 هع عتث  والل    ر   و  ٍر   بجأ 

 

كهههع ت ا  ههه ً تههه او مههه  ا  غ ههه  ا   هههع نع تهههر    

نههه مع   دهههع  م ز هههري  هههره ا دهههع  قااتجهههري ف  نهههع 

 مسث  قن   قى فب ث واتر يعم يع: 

    ن ع    ع ٍع  اكل  -          

يههد   ر ههعت ههه  ن  ٍق هه ث  رت هههي فك  ههع  اههع    

  رح ا  هههد   قاكت هههقي صههه ر  هههعه  اًٍت هههع مههه  

ع قا  هههههد     هههههلمي  فك هههههه  كهههههون ا ق ههههه  صهههههب بي

 بتضهههر  و   هههو قا ههه    تكهههف   هههل زق تهههر ف  هههع 
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ههههأث ٍههههري يههههرقل    هههه ران ابههههو مهههه كل هههههك ن   ط ط ّط

 ابوي ع َ زط يع   ر ر: 

  ٍ ي معوا ٍا؟ي  كدرا    -         

تونهههه كسي هههع  بجهههأ رأل هههتن    هههع ي ٍههه ا  عهههه      

عي  صههه  يا  معمهههري اٍت ههه   ههه  زق تهههر   قهههه  هههعمخي

 ٍو هههه ث كنههههتا  معمههههري فههههس  دغهههه   ن  كههههون و هههه سي 

 ٍ   ع ٍع رتر ا    ُمم   أ:  

ً تق هههق اد دههه ي  ههه ً ي هههعح  ههه  ي  انهههع  -       

 فق     ؟

  ُقع  نههع زق نههع م  ههكيع  هه يع ٍقههو ثل كهه  تصهه   

 ترههههههل ٍبههههه  ثنع م هههههري مُههههه  كمهههههل    هههههر ق ً ت

 :  ٍخ س  ُم َّ  يع ٍرا تر م  كل هو  مت عئسي

مههع ا ههت   ههع  ٍهها؟  ً تههرى  اههر  هه ً  ههَا  -        

 مكعنم ٍ   ع     اَا معزط     ل  ط ع ح ا  عٍق  
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فر عٍههههر ٍق هههه ث مضههههمر  رغهههه   ط  ههههر ٍههههع  وا  

 ُم دقيع:

  ٍ    ؟ -       

هههههَ  تُ  مهههههعوا؟! -        صهههههر   هههههل مساقتههههه  قنههههه   ط

  كدرتُا هعٍقيع  ا  ً  َق َّ رأل تا        

  طَ ؟! -       

 فصعت ٍو نر غع ديع: 

   كرُيا -     

 ت نههههعل ا  دههههرات مهههه  ُمق ت ههههر ك ههههسلث  ههههعرع مههههع 

كهههههع    تنههههه  اتهههههل  صهههههعٍتر اوٍهههههأ ُهههههه علث اهههههع   

ع قاز ا  ق نههههههر ُا ههههههر ل    ب ههههههل  ًمههههههع  ًيثيهههههه

 رئت هههههريفرا عهههههر ً تكههههع  تُمعق هههههر ٍع   ههههعو   ههههل 

اهههههههعقل ا تبهههههههه ث  ً  ن اوٍتههههههههر يههههههههت     هههههههه  

ك هههعٍقعتنع فنهههع يهههو   ثهههو   هههل ُركدت هههر متر  هههعي 
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ههه  ا ههه      هههع  تر  ً  ن  عهههه    هههع   ههه ُبك   َي َّ

ع:  ندضتر   ل   يع ق  نريع صعئبي

 ً تت ك  ي   عحط  ن تُبعق     -         

ههههع ٍ ا ههههأنهههه  تكههههون ا  نع هههه       هههه  أل  ك نههههع ات ي

هههع ُمهههس   ههه  ُ هههر ث  ههه ً  ا هههعت  ههههراك ي فراهههع  قمي

ٍطُ هههر ث ا   هههع ك ههه    ههه  ي  ههه  واههه ث  ههه   نترفهههر 

ق ن  ع ههههه  هههههه   ي  ههههه  اهههههد ث  ههههه ً ٍ هههههد ث 

ههع تتههو ي  هه  ا ههع ث  فههع ن ر   مههل ن وٍيههع   نههع  ومي

   ههه  ا هههع  ق اهههَ   هههع ادضههه  ٍ  ههه ي  ههه  ن ههه ث نههه  

 ت زه قا  و   صدو  ر    

ه  معمههههر  ُمع  ههههر  قن  ن  ُبههههرح هههههعك يع  ق قنهههه  

ا   هههر ع  بع تهههر ا تههه  غههه ا    نهههعي   دهههع ر  ههههعكري

 :  ٍ   ص  ث هع   بجأث

  ر     -        
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اههههعقل  عيهههه ياي نههههعق  رًمههههري رفهههه  ر هههههر ٍ هههه مع 

يهههه  ت  ا عهههههر متم  يههههع ٍ    ههههري  ههههو  اكترانن ههههع 

    هههعو   هههل  ق هههر  ُرٍ هههع    ههه  مهههع  ُخد هههر فدعغتهههر 

ّ ث ٍ  ن ع ٍ لال معا   يع مع ٍقل م  قط

 كدراههه ي كههه  مهههر ي  ط ههه  تُد هههرا ؟ قكههه   -        

 مر ي  ع     ا؟

 معوا ت   ؟ -        

ههههرتي  اههههَ  ً ٍُهههه   -         ههههَاي ك ههههه صط ااجههههر  َبع ط

 يع ا  

 

اانهههعر كهههر   ٍعك يهههعي فهههس    ههها مههه  ا ك  هههعت مهههع    

 ههههه ف  ا ُضهههههر   هههههري ف  هههههع يرق ههههه  ا ههههه      هههههر 

 ههه ر يي نههه  فهههع  ك  ُنهههع  بههه  ت تضههه ر رهههه أي 
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زق نههههع ا ههههت   هههه   ُ  ريههههع    ايت ههههع   صههههراكنع 

 ٍو نر غع دأ: 

 ك ل  -         

قمضههههل غ ههههر رٍههههر  تههههرت  ك  ههههعت كههههر   صههههعركأ 

  َُرٍ ع تُ    مع مضل م  اد :   

ي َمعزط ُ  ا َّع   -         ك  َّ

)   ( 

 م هههههع  و ههههها  هههههع  ٍعههههههل مضهههههمرٍيعي ً  ههههه ر     

غرفتهههر ف بقههه    كهههل عوا  صهههعٍر؟ ٍخ هههر يهههو    مههه

قا  تهههر ٍهههر تم ههه      هههر ٍ ههه مع ااتدنههه    هههبو  

ههههع   َّهههه  ٍههههري هههههر تر فهههه  غ ههههر  ق نههههر قكههههرن َمر ي

 ن قأ:صدر ٍ   ع تتب ً  دنتر 

 ٍعهههههلي   اهههههَ  ٍخ ههههر؟   صهههههعٍَا مكهههههرق م  -          

 مع؟
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    ههعت ٍو نههر مدت هه يال كهه  مهه فرقمههر ٍر هههر  ن ً

هههر   هههل م رفهههأ ا بق قهههأ قً  ههه     غ ريهههعلً تُصط

  هههه  ا  غ هههه  قمههههع  ن  ههههع  قا هههه   اتههههل يههههرقل 

   ههههري  َقُهههههل    ههههر مهههههع اهههه ث فههههه ن  غع هههههديع 

  تصرفن ع ا يوم م  غ ا مت عئس: 

يههههل  كدههههرت قا  تههههر؟  ف  هههه     معز هههه   -         

 ت تجر؟

 ههههو  فط  ههههر   ٍههههع  رار رههههه يعل  عمههههع  ن ًوت    هههه

هههع   نهههر    رافقتهههر ف  هههل  اتهههل انههه  قا ههه   َ ز ي

قمهههع كهههع ا  ت هههعقزان ا  هههعرع ا  عصهههل  مضهههمرٍيعي

ٍ  ن ههههههع قم ههههههزل كههههههر   اتههههههل   بههههههع   ُنههههههرقل 

ا ا  ههههعر  مهههه  او ههههر غ ههههر   رٍههههرابوي ههههع مت ههههعقزي

ًرتمعمههههههر ٍراهههههه ي ل   رت هههههه  ٍراضههههههعن قا هههههه  

 ص  قر ٍق  ث  رت ه ق ر و  ٍعك ع: 

 ح  ُك   ٍ ي  ر و -      
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ُصههههه ق  ر عئهههههر ا هههههت  كهههههعني تدهههههع ل قٍعههههههل     

اجههراتث اههعئر ي ف هه  كههر   مضههمر ي تكههع   ا عهههر 

اهههههعقل   ههههههو ايتو  هههههر قنههههه  اههههههتبعل ق نهههههر 

هههَ    دههه ق ٍبع تهههر يهههت ؟ ف هههع كهههعن  م رفهههأ مهههع ٍهههر َق ط

م ههههر  ً  ن از ا  ت ههههدثيع ٍههههر را  يههههع   ههههع   ن  دقههههل 

 م ر 

 ههه    هههر ا  هههو  ي فوا  تهههر ً ر ههه  اعن هههأ    هههري    

ر ههع   ً    ههلي توهههل    ههر  ً  اههر  هه   ُ صهه ي ٍههل 

فههق  ههع فهه    نهه   هه ر    ههر فهه  رط مهه  رق ههر يعم ي

  ُوار: 

 ً ٍرسي قا  تا هتت ن ي ا ت      َّ  -       

فت هههدت ٍهههر ٍق ههه ث  رت هههه ٍ   هههع  رتق هههعن  ر هههعت 

از  يههع  بههعل م ز ههر  تههد ن  ٍعهههل ُممههر ف ا ههر س 

فُهههههتو ا دهههههع  مههههه   ق هههههل     هههههريرف قهههههر ا هههههت  رل 
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ي  ًث  رنهههعتن ل  تمهههل مهههر   مههه  ك  هههر ٍو هههرث  هههعٍ

 :  اع ام كع   لل   دع ريع  ع ل نعئسي

م هههههع  ا خ هههههر  ههههههتعو  مهههههر  ي  ر هههههو  ً  -        

  كون ن   ز  تا ٍنتا ا ون  

  هههههههل  ي اتهههههههلقمهههههههع  ن  قمهههههههرت ٍر ههههههههنع  ن ً

عك ههع     ههر ا ههت  كههعن صههغ ريع مهه  ك  ههر رههه يع قٍ

 :  نعئسي

 رههم  م ي     ف  نع معا أ  -         

وُ ههرت  بع تههر ا تهه  ٍهه ا    نههعل  ك نههع  هه  تغ ههر    

 ٍههههه يا تهههههركر    ثهههههل يهههههتا ا ونههههه ي انترٍههههه  م هههههر 

 ُم َّ  أ  انع ً تُدع  : 

  طَ  تركرت؟ -        

ا  ههه  ا دهههوت ٍ   هههع اههههت رت  ر ر ههههرفمر ههه  هههع زي

  ٍتوٍ خنع غع دأي:
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ً تُخدراهههه  ٍع كعو هههه ي   ههههعح قف ههههل و هههها  -        

 مرت   

  م   رهه -        

 فصعا  ٍو نر:  

قٍ ههههههههههههع ههههههههههههه ُ     ههههههههههههه ا ا ني ر ي  -           

 كدراهه ي  ههه     ت هها ا  هههع  ا تهه  نضهه تنع قن دههه  

 بتههههره    ههههاي  ههههه ُ     رقههههها ا تهههه   ي  تنههههع 

هههههع  هههههه    تت هههههك  ٍع مرنههههههعت  هههههوال ا  ههههههو     عمي

  عي أي ً  ُ رح      قتج   

 

مل  ههههأيي    ههههل   هههه يع   ههههع  ٍك  ههههعتث   هههه   قههههوَ    

ارت ههههل ٍراضههههعانع ٍعك ههههعل   هههه   مههههع ًنههههع  مهههه  

 ا نوان  قن وا : 

ُ ح  ً  را  ٍ   ا  و   -           رههي   ط
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ٍُنتههههه   قو هههههر قتم  ههههه     ههههه    هههههع ل ا هههههت     

اهههعقل  دثيهههع تنههه ئتنع  م هههع  مورتنهههعل  ت ههه   م هههر 

 ت ع    ٍ      مضمرٍت  : ق

 يل   ؟  -        

 تصهههه   كق دنههههع ا ههههت   ٍََههههل  ً صهههه تنعل   ههههومف 

 ٍر هر  ن   ل 

تههه   اهههر هههه  قل ا وفهههع  قا هههُو َّي ف هههع كهههعن غ هههر    

َرنههه   بع هههر ٍ ههه مع ٍهههعت مرت  يهههع  قا ن هههرلا   هههع  

قكهههرن ُا هههل  صهههعٍتري ااتوتهههر ٍهههترا  نع يعم هههأ 

    ر ٍصوتث َمُ و  ٍع ُبزن: 

 ً ٍرس اد د ي ً    ا  -        

صههههدعت ا  ههههو  ا تههههع   اهههههت قج  مههههر   فز ههههأ    

  هههههل  رنهههههعتث تههههه ه ٍهههههع  م ز نهههههع  قن يهههههوا   

قكرا ههههع تر هههه  تبم  ههههري ارتهههه ت موٍنههههعي ق هههه   
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ا عٍنهههههع قاام قههههه   تهههههرى َمههههه  ا مهههههعره ٍق ههههه ث 

ههه ا نع مي  ك نههههع  ع رت ههههي تههه  و ك  ن  كههههون ك هههري

معمنهههع ٍعك هههأي قمهههع  ن ر ت ا ههه   قٍت ههها ا  هههع أ  

تر ههههو م ههههع  تنع اتههههل اهههههتو   ا ق هههه  ُازايههههعي 

   كهههتت ٍ ههه يع تبثنهههع   هههل ا ههه كولي تُنههه  مزنهههري

رق نهههع  ت هههت ن  م نهههعل فهههس تكهههع  ت قهههر  ههه  يع  مههه 

 ك  عتنهههع ا  د ثهههر ل ً هههمراٍنع ق   ههه   ٍُكع يهههع 

  و نع   ره أ: 

ي ً  -        ههههههههههع        ي ا    ههههههههه    ي  ر هههههههههوحط

  اات ل   ي  قان    

مُههه   اههه  تُقدَّهههل  ههه  نع ق ههه  تهههزل را  هههأي ف ز تن هههع 

مهههه  ندضههههتنع َ ز ههههأ     نههههعي ً تكههههع  ت نهههه  مههههع 

ترمهههه     ههههر ٍبهههه  ثنعل فك ههههه  نههههع ٍ  ههههع  تنع! 

 ف ع ت ا    متوه أ: 

ي هرف ل       ي فق       ؟ -          ر وحط
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 فقع  تنع مر   مت عئ أ: 

هههههههع  -        ُههههههههع  حط ٍ هههههههعوا؟!ي  اهههههههع ً  فنههههههه  َ  َّ

 تتب م     

فو هههه    هههه  نع مو هههه  ن دنههههع   َههههلَّ  ا عهههههنع  ن 

 تن   ق  تق   ا  ثنع: 

 عههههه  ي ترك هههه  قا هههه  ي ت ع   ههههع ا دعراههههأي  -     

      ر ا را ل    ق    فَ َر ٍنع  

ا  نهههع   قا  نهههع فقههه    ركههه  مهههع ترمههه     هههرل    

ف  نههههع مهههه     هههه ل ٍك  عتنههههع  فصههههغ رتنع ا     ههههأ 

ع اا معريع      طتُ ع  وكر عتث ت    ومي

َنهههههأي  قن اكتهههههراهث     ههههههع  ا صههههه   ٍ  ن هههههع ُي َ  

هههُ  از  هههأ اتهههل ت ههها ا  بجهههأ  تدهههع ً ن اجهههراتث  ط

ا تهه  ت ههعمل   ههل ههه  ن ع صههوت ارتمههع    هه ث مههع 

ٍههع ر ي فقهه  كههعن كههر   نر ديههع   بهه  ا ههت  اهههت   
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ن ههههعل    ههههق  فعنهههه يا ف ههههر  كههههل ي  ههههأث ٍَههههَ رت   

 ا و  ي   و  واتر  طَ ع  صع   ق قتر  

كههههر     ههههت    ق  ههههرل   ُ  ههههر  ر  ا عتنههههع رغهههه   

ُصهههه وٍعت ت تههههر ي فههههتات صههههدعتث قٍ   ههههع يهههه  

ٍ هههوار  ٍغرفتهههر ٍع َ  ههه لي تُرانههه   ا عههههر ٍق ههه  

ُم  مههههر  وا ٍههههر   ههههتو     ههههر رق هههه يا رق هههه ا     ههههت 

 ههه   ههه  تُصههه ه     نهههع قت    ن هههعي هههو  ا  نهههعر 

تترندهههر فههه  صههه    ُن هههر    نهههع  ن يهههتا مههه  ا ههه  

ك ع نهههههع   هههههل  ن ي هههههً    نهههههع ٍصهههههوتر ا  هههههت  

 م ع  ع: 

  م     -        

فعاكدههه     هههر تُقد هههر ٍو نهههر تهههعر  ق   هههر  ُكهههرىل 

 ت ههو  قتُقَدههل  دنتههر قم ههره ر هههر غ ههر ُمصهه نأ 

 اههههر نهههه   ههههع     نههههعي  ك  نههههع  ن ت هههه   صههههوتر 

ُبههههزن  ُرافقههههر ا  فتههههف  م هههه   فلا يههههع ا ههههت  مههههع 
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ههههراه  ز ههههزث  هههه  ُ ا ههههعي  ا  عا ههههأ  ي ق  ههههرق يعٍط ط

ا:   ت ع ل اعئري

  م ي     ٍعهل؟!      رت   ز عرت ؟ -      

 ههه  تتونههه   ن  هههرت  ههههلا ر َههههر  يع يكهههتاي ت  ث ههه  

ارقفنهههههههع قا هههههههمرٍ   ا عههههههههنعل ك هههههههه  نهههههههع 

ههههع  صههههعٍر قٍبع تههههر يههههت ؟  ٍ كدههههعر ؟  تُ صههههو َ  َّ

ك ههههه  ُمعق نههههع ن دنههههع  ت  ههههل ٍههههر و هههها؟ي ك ههههه؟ 

 صههههههه تنع ا هههههههت   هههههههعل ق     نهههههههع ا بهههههههعئرت   

 ا  غرنت   ٍع  م ي هر نع  ز يع: 

ي   صهههههعٍر  مههههه ي مهههههعوا اههههه ث؟  كدر  ههههه  -        

 مع؟  هو

مهههعوا  نهههول  ههه  اهههد ث غههه ا م عرنهههعل    هههتو ط َّع    

ُازايههههع م  ههههكيع ٍتسٍ هههه   ف هههه ت عي مههههعوا  نههههول  ههههع 

ُ  هههر ي   ُكدهههرح ٍهههرن ا م دهههون را هههوا ند  هههعي فههه  

  نهه  مضههوا غ ههر مههو      ادههعئن   َركهه  ا ههراا 
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ٍرمههل ا  ق ههع فهه  ا ههع ث ٍعن ههأي ٍ ههعوا  ٍههوت  ههع ادضهه  

 قا ب ع  فعا أ  
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 )ا  صل ا بع   قا   رقن(

 ك قعن اد 

 َ َّهههههَو    نهههههعي ف دراتنهههههع ا تههههه  تنهههههعقت  بجهههههأ    

تسنههههه      ن هههههع فههههه  م ع هههههع صههههه تن ع ً تُهههههوا  

ٍهههع خ ر قمهههع زال   هههر نع اتهههل  نهههرت ٍكهههل  ههه   

 قصوت اب دنع   قر اص   : 

 ٍعهلي معت قا      -        

 ٍو ر  ك و  ا  زع صعت ٍعك يع: 

        -  ً 

ٍههههتات ا  بجههههأ ا تهههه   ند هههه  ف نههههع مواههههه أ   ههههع  

  صهههههههعٍن عل فهههههههر ر  ٍو نهههههههر  اف يهههههههع  ههههههه  نع 

ا بهههعا ت   ٍ  هههرا  ٍ   هههع  تكهههف   هههل مرفهههق  ُ  هههع  

هههع   هههراه اد ههه ث  ًي ا  نهههو  ٍق ههه ث  قمهههر    ي ُمبهههعق

ا  هههع ٍ ههه ن ي  تخهههد  ٍههه   يهههتا قواحي ُمد ثهههري كهههعن  ومي
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او ههههر مههههع فهههه   ر قههههر ٍرر ههههع  غرفتههههر فكههههل مههههع 

هههع  نهههول مهههع  ي  كهههع   مراهههر  ر ي  ههه قر  قن تونههههث

 ه  ري  نت  مضمرٍيع ٍ دراتث تبرنر: 

 ًي  ٍ  ً   وت  -         

فنرق هههه  تركههههت ٍ هههه  ل  تُ  هههه     ههههل فرا ههههر مهههه  

هههع   ههه   مهههع  ُكعٍههه  ي     ههه  ٍ ههه مع كهههع    هههق   ر ي

فهههههرٍل  ً ا خهههههرقم  ُم ههههه  يا   ههههه ر   هههههل يهههههتا 

ا  هههه ار ا  ههههل     دههههع ي   ههههق  ر قههههر   خههههرقم 

ع ٍنههههع ف  ههههع تُبههههعقل  دثيههههع  ٍطُخمههههل قئ هههه   صههههعركي

  م ع     ع     ر: 

 اٍت     -         

 ي ٍههههل  بقهههه  ٍههههر مك ومههههأ  ً  انههههع مههههع اهههههتمع 

ا  هههههلا  فَز هههههأيي تُ ع  هههههر تهههههعر  قتُ هههههر   ُكهههههرىي 

تر ههههو   ن   ههههو ي ف ههههع زال فهههه  َقّيهههه   غ دوٍتههههر 

   ههههههر  ي يرق هههههه هههههههدوعث قا ههههههه ا تهههههه  امتهههههه ت 
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صهههههههههعركأي  رأل تهههههههههر  هههههههههر و ا ر ي  ُبهههههههههعقل 

 اههه  م هههري  ههه تر   هههل صههه ريع   دثيهههعيا  نهههو  

تر ههههو   ن  نهههه   ق  ههههو  م نههههع فهههه ف نع غع ههههديع 

ع   مواهعتنع: رافضي

 ك ه؟! -       

ههه  روااهههر  ههه  ا  ههه   قانههه       هههع ت تُب مهههر فَصَّ

رغههههههه  رً  ر ههههههههر قٍصهههههههر  ا هههههههت  ً  ُ صههههههه ر 

َ ههه   هههع غ هههر ُمههه رحث  ط ٍ بجعتهههر يهههت ي مضهههل ُمترابي

او هههر ف   ههه  اواههههر نههه   زفههه   ههه  م هههع  تر 

ٍنكههههههههتا تههههههههرعل      ههههههههر ا دههههههههعك ت     قن دههههههههر 

 ا ُ رت هههه مههه  ا خهههوعي   هههعن ر ا  هههع زت    ههه 

يههوى مههر ي  ق مههرت   ٍهه ر  كرق ههر مههه   يا  هه ر

كههل  ي قمهه يههتا ا  هه   ا  غ ههور ٍههقً ث ت ههوه ا َبهه ّ 

ا   ههت     ثههر ث   ههق  َصههرط  نع كعاهه  قا  تههر ُ كههعزي



 

 366 

   ههههر قهههههتدقل  كههههر  ا عهههههنع ٍهههه ر ث  هههه  تتدهههه   

  تامسمبر ٍ 

قصههههس   هههه  ا جن ههههر  قاا مههههعر فلا ي ههههع  هههه ه    

   دهههر كهههر    نيهههعل   ُ هههتو ا دهههع    هههل مصهههرا  ري 

ٍرا ههههعسث ُمضههههمرٍأث ق   هههه   تهههه قران ٍهههه   يههههتا 

هههههههه  ا ت  ههههههههوا ٍع د هههههههه  مهههههههه  ا يههههههههل  قواح مط َّ

قا صهههههه نع ي  ُواهههههههوان  ٍطُ صههههههعٍن  ا ههههههت   هههههه  

ٍبهههت  ههه  صههه  قر ف هههع  ا  هههو ي تون هههوا  اهههر قانطههه م 

مضههههه  ا ههههه نعئق قكرا هههههع تقهههههتُع     هههههري هههههع   ً 

ا  بهههره  ف ههه تن    هههل  ن ت هههعمل   هههل هههه  ن     هههري

تَ هههق ا ق ههه   هههقيع فنهههرقل ابهههو غرفتهههر صهههركعتث 

 ُ هههعٍق  نهههعت ن ههه ث تقهههعفزت فههه  كهههل صهههو ي فهههتو 

ٍعٍهههر ٍق ههه ث تنهههعقى  صهههركعتري قمهههع  ن رر  ٍطهههرك ث 

ٍ  ههههه  ققا  تهههههر م تب هههههأ ا  هههههوا ي تبهههههعقل  دثيهههههع 

هههع مهههع  مواههههعتر ٍ صهههعٍن ع اتهههل يهههرقل    هههر  ز ي
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 ن تسنههههه      ن هههههع ا هههههتاٍ ت    كثهههههر  ٍُكعئن هههههعل 

  هههههههه  قااهههههههه  ً  ُ كهههههههه    ت عاقههههههههع ق  تب ههههههههع ك

ااتزا ن هههههع ق ن اهههههعق وال  ههههه ن ً ٍعههههههل    هههههر 

 ملك يا: 

 ًي  ٍ          -        

ٍهههتات ا  بجهههأ ا تههه  اكترنههه  ف نهههع ك  هههعت صههه  قر 

  َُ  فلا  ل تُ زنر: 

      ٍ  َم  معت  -      

ههههع   ط ُم قههههر مهههه  ٍهههه      ههههر ق رههههه ر ٍ  هههه ياي ُم ر ي

 ههه ر  مهههع   هههر ُمغع هههدع فنهههرقل كهههر    عئههه ياي ً 

 ٍع ر ف ر يي ي ً    ر ُمضمرٍيع: 

 ٍعهلي مع ٍا؟ي  ن ُ     يع  غض      ؟ -     
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ي   تتنهههعقى  َهههُ  صهههعادر ت صهههه ٍو نهههر  قن اهههت رث

  قدنهههع ٍصهههركعتث ق تهههع ث  ههه    نههه  ُمدرريهههع   هههل 

ا:    ن نعل معئري

ا معا ههههههأي ق ن  هههههه  ههههههعح قت  هههههه  مههههههوت  ٍَ  -        

  ب ح فس تك  َ صط َّ ا ق    

ههعي تهه  ا   ادضههعت ن دههر  مههع  ك  عتههر قيههوى  ع  ي

:  ٍ      تترفعن مت عئسي

هههَ   ت  هههل مهههوت  ٍكهههل  بجهههأ؟  -         هههَ  يهههو؟  ط َق ط

ههههَ   ههههَ    دُههههتا  قكرا ههههع انترفههههُ  واديههههع ٍ و هههه  ؟  ط  ط

ع؟!   ُيعن  ائ ي

صهههه  م اهههههتبك  تسٍ دههههر ف  ههههع  ُمههههع   صهههه  قر    

ا هههت   هههترع ا ههه م  م تبديهههعل  ك  عتهههري   ههه   ا تههه  

ك ههه هههه ُخدر  ي تَ  ههل ٍَتُريههع ند  ههع ت تههه  قتصهه  ر

 اهههر ق ن مهههعت هههه   ل ا ق ههه  ق  ههه مر كبع هههر ا هههت  

ٍههههعت    ههههر   ههههوت قا هههه  ي ك ههههه ههههه دوت ٍ ههههر 
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 اهههر قٍهههرغ  افتهههراه  رقٍن هههع هههه دقل  هههر  ٍقهههع  ل

ا  ُهههه  ن    ههههل  ههههوً ٍُكههههع  كههههر    ي كههههع لازر ههههه  ي

 م تمر يا: 

ًي  هه  مههر ث  -            هه   اههع م ههر!  َ ههُ  م هه و

   َ  ٍ   قن  را ت ل    دتا  مث  ع ف ل 

فمر هههر ٍعههههل ر ههههر صهههعمتيعي ك هههسي  قو هههر ٍ   هههع 

 :  ان  كر    عًٍ ا و ري نعئسي

 ن ك ههههه  ً ت  ههههها   عٍهههههأيل فهههههس تهههههرمرا   -         

 ٍع ص  ي فع  ك    قمع ُ  ت  ات ل  

رهههه يعي   س تههتارم ههع  و هها ا  ههو  ويههه  ٍعهههل     

ااقهههههد   م هههههر أي ه ٍهههههعٍن   ت هههههت    مهههههر   

هههر  ن دنهههع  بجهههأ رأل تهههر  تم ههه     نهههع ٍو هههرث ُمك  نط

  ك و  ا    فدع رتر نعئ أ: 

 ت ضل  ٍعهل! مراديع ٍطاي -       
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   ُ ك    رأل أ كر  ؟ -       

   لي ت ضلي هر  و  ف  ا بعل  -       

مههههههع  ن اهههههههتقر ٍعهههههههل   ههههههل مق هههههه   ٍغرفههههههأ    

م   ههههتن  اتههههل َ   هههه    ههههل كههههر  ي هههههعرت    ههههر 

هههعي  ضههه  ههههعن ر  ا هههت كهههعن  توهههه  ههههر ر   ع  ي

  هههل صههه ر  ٍقهههو  ُمتم  يهههع  معمهههر ٍ جهههراتث تعئنهههأ 

ثههههر   ههههل ابههههو ا ههههس  هههه  ي    هههه  ٍ عادههههر تب

ا  نهههو  ف ههه  ٍعههههل   تجهههر  ً  اهههر ٍقهههل صهههعمتيعي 

  عر ياي رٍطت    ل       را  أ: 

ي هههههع اد دههههه ي ً  ُ ك ههههها ا ت هههههع   فههههه   -         

ا   كصعما  ر قن   ع ح ُم تتري

:  فن ً  قن َق  َّ

 ً  ر    -        
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 ههع ت تر ههو   ٍ ههتل ا ُمههره   خههرم م نههعي فغهه ا 

ع  قن  ن  تم   ٍو ننع:   صعئبي

 ً  ُر   رأل تري ً  ُر     -        

هههعي   صهههركعت صههه  قر ٍهههع رف  انههه  ٍعههههل فَز ي

مضهههمرٍيعل  ٍخ ههههرث يهههو    مهههه  ههههو ث  صههههعٍر؟  هههه  

غ هههر  نهههعئق اتهههل كر ههه  مهههر   از  هههأي  ت ههه 

رهههه أل  تُ ع هههر ٍهههر قان يهههعي  تم ههه     نهههع ُمضهههمرٍيع 

كع هههههههههمراٍنعي ٍ   ههههههههه   تغزقي هههههههههع ا  دهههههههههرات 

 ُدع ريهههع   رفههه  ا بهههرم قٍك  هههعتث ُمت  ث هههأث يهههع يهههو 

 :    نع نعئسي

ً ٍهههههههههرسي ك ههههههههه  فقههههههههه   ََقّ  رأل تهههههههههر  -          

  تتار    ر ند  ع اُغع ر قاً

 ٍُنت   قو ر ق ند   ت ر ر ٍق  ث مضمر : 

    ؟! َق طَ ؟!   ل تُغع را! -         
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مهههههع  هههههع   ُ ك  هههههع ا دقهههههع  ي هههههعي هههههه  و   -        

  ًن      ؟ 

  معا هههأ مهههع  ن ًاههه  اهههرقع  تت  هههث  ك  عتهههر مهههر

ههههع  اههههر  ههه   مههههر  ٍق م ههههر    ههههر   َمهههو  ث تهههه   ومي

هههههع مههههه  اههههههتمر  مهههههع ٍههههه    ٍق ههههه ث  يا ثعا هههههأ ُمو  ي

  رت ه: 

مهههع  هههع ت ا ك  هههعت تُ ههه  ي  ق ا  ههه  ي فقههه   -       

ع ا ث  مط   نرئ ر   ا  س  قا تتار  َ  َّ

 ره أي ً   رع معوا  صعٍر ف ر     اع -      

ا صهههههدعت ا ق هههههل  ند ههههه  مهههههر   مههههه  ههههههع عت    

 طتُهههههونظ صهههههغ ريع ف و  ههههه  ٍهههههر  ههههه   هههههزل   ههههه  

ق هه ر ا ههت  كههعن    ههر غ ههر  اههر  ههه   ر هههر   ههل 

ُركدت هههر ُمخ  يهههع ق نهههر كههه  ً تهههرى كههه  يهههو فههه  

 ههه   َههه  ي فصههه  أ صههه  قر قمهههع اوتهههر مههه   قيَّههه ي

مههع كههعن  ك  ههعتقصهه ى  تههزلي مههر امهه  فههلا    هه  
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هههع مههه  ن هه ث واه ا  ههه  مهههع    ُصهه ه  انهههع هههت د   ومي

 واصههههه يو ههههع   صهههه   ٍههههر  يزا هههه  تُمههههعر  

افدقهههه  هههه  تبت ههههلي يرق هههه     ههههر    تجههههري   صههههبوي

فز ههههأيي  هههه تر    نههههع ٍق هههه  ُم  مههههري ت ههههر ر فهههه  

 َ زع:  

 كر  ي مع ٍطا؟   ا  ٍخ ر؟ -          

عي   ق  م   ادن :    فدكل ٍ    اضعانع م ت   ي

 ًي  َ ُ  ٍخ ر  -           

مُههههه  رفههههه  ر ههههههر  ههههه ُ    ا  جهههههر    نهههههع ٍ   ههههه   

ع:   مريقت   مو بي

ع  -             َم  نعل  ا  ُك   كت ا  ومي

 صههه ه ك  هههعت اد ههه  مههه   اك هههري  هههع ت تضههه ر 

َ هههع ر ههه     هههر اع تهههرل   غههه ق     نهههع ٍق ههه ث مك هههو   ط

م هههتك  يع ف  هههع تُ  ههه  ر ههههري تُرٍههه    هههل كت هههري 
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   هههر ٍك  هههعتث    نهههع تهههر   صههه ق يع  هههتلي يعم هههأ 

غ ههههر  انههههع ُهههههر عن مههههع   اهههه منع صههههق   ا ههههزم 

صههههه ت  ف ههههه  نع مههههه  ا كدهههههعر مهههههع  ههههه ً   ههههه يا 

 قٍصوتث  رت ه  ع ت تُخدر : 

 كر  ي ي عح مع  ََقّ   كدعرح ٍر  -          

ٍنههههههت  ا م ههههههع  كههههههعن ٍعهههههههل  بههههههز  اقههههههعئدن     

ع  ن ا وااهه   ت ههو ا كههرى ق ضهه ن   عاديههع اتههل مهه

ااتنهههل مههه ن    ههه  ن  ٍههه    ب  نههه  ام ههه   ام ههه   

هههههع ابهههههو هههههه عرات ت تجهههههر  هههههه ل  ق ُ هههههرع كعر ي

ههههتُق ن   ههههو نتن  ا تع  ههههأ ا ههههت ا يههههل  م ههههز ن   ط

قا ادهههع    تجهههرقان ي ٍ   هههع كعاههه  قا  تهههر تُبكههه  

 غهههههسه    ههههه  اوافهههههت ق ٍهههههوا  م هههههز ن   تدقهههههل 

 مبتو عتنع ف  مرم  ق ن  عل ا م َّ  

هههعي مهههع  ن   ههه  كهههر       ٍهههرا  ن  اتهههل انههه  فَز ي

يهههرقل م هههر يع غ هههر ُمصههه ه   هههل  ن رر  قانط يهههعي 
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فرمههههع  م ههههز ن   ٍصههههر ههههه عراتث مههههسث ت تجههههري ي 

كعاههه   اههه اي ع   قهههل  ث هههعن ا  ههه    ع لي ا هههت  

 هههه   تركههههوا م ههههز ن  يههههع ي ههههع  ً   ُههههوارق  ا ثههههرى 

ٍ ههههوار مهههه  را ههههوا مهههه  رٍههههعئن ي  مههههع ا  هههه عرت   

  مهههههه   نرٍههههههعئن   ا دههههههعن ت   ف هههههه   اهههههه ايع  هههههه 

قا ثعا ههههأ ه  ههههتق نع ٍعهههههل ققا  تههههر رفقههههأ   ههههر 

ا كدهههر ا هههت  رر   هههترع ا ر     هههأ قويعٍهههع فههه  

ي ٍعاتجعري      غ ر صدرث

ٍوهههه  هههه ل مههه  ا  دهههرات كهههع    ن هههر يهههع نههه     

ي اههههعمسي اق دتهههه   كد ههههرت      ههههو صهههه  قر ُمقههههدسي

ت ونههعن ن رتههري  ُ ههعا  ا مههر   ٍب  ن ههع ف هه  كههل 

تت ثههههر ن مههههر ق كههههع    ههههق   ههههوً كمههههو   مريههههع 

هههههع  ُ عاقهههههري صهههههعئبع  ي يهههههرقلتَ  ههههه      هههههر َ زط ي

 ع: قٍعك ي 
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ً ت  ههههههلي ً تهههههههتي ي ٍعههههههههلي  ر هههههههوح  -         

 اٍقل م   

هههههع   ت هههههق  ا بق دتههههه   ق بتو هههههر ٍترا  هههههر يعم ي

 ع: قٍعك ي 

   ت    هتم    -        

ع:   فت دت ٍر ٍكل نوتر رافضي

 ك   مث ن  ًي  ر وحي ً تتر -        

 ع: فمر ر ر هر ره يعل   س  رى ك  غ ا متر  ي 

     ا مر ٍ     -       

ٍ   هههع ي هههع كهههت ا  و ٍط َههه  ٍعههههل  َرنطهههُ  مهههع  ههه قر 

ٍ  ن ههع  هه  نُههر  قمههع  ن ت ههعم    ههل ههه  ر ٍُكههع  

ههع  هه قر ا اهه ي ع اتههل  نتههر  م ن ههع   ههلا ن ع َ  َّ

ٍ  ن هههعل  ك هههر مهههع  ن كمهههل ُكموتهههر ا ق هههل اتهههل 
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ع فهههههو  ف ٍ  ههههه  كهههههر    ههههه ف  ٍعههههههل   هههههر صهههههعركي

ًي   : قمنرق

 ًي    ت و    -        

مكتبهىىا ُمنكبىىة علىىل ملىىف  بىىين يىىديها تىىؤدي مهىىام 

 عملها إ ا بها تسمم َمن يُناديها  مازًحا: 

مرحبًىىىا بىىى ات العيىىىون األربىىىم  أَمىىىا َزلىىىت  -        

 ها هنا 

  نه ت با بةً  صا حة: 

َمىىىىن أنىىىىَت  وكيىىىىف تجىىىىرؤ علىىىىل ُمنىىىىاداتي  -       

 ب ا... 

لتتلعىىىىىثم كلماتهىىىىىا بىىىىىين شىىىىىفتيها مىىىىىا إن أبصىىىىىرتع 

 : أمامها  يُ العها باسًما وقا الً 

 ألنَك ك لك.  -       

 : عادت لتلعثُمها
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أعنىىىىىىي.. متىىىىىىل  !  كيىىىىىىف !رؤوف  أنىىىىىىت -       

 !ُعدت 

ليُجيبهىىىىا بينمىىىىا يخ ىىىىو خارًجىىىىا وهىىىىي  ىىىىي أثىىىىرِ  

تَحركىىىع عىىىن النفىىىا    ىىىي إعاقىىىة آملىىىة تلحىىى  بىىىع 

 إلل ما يرنو إليع:

 !ألسَت سعيدة بعودتي  !ما ا بَك  -       

 لتُجيبع ُم  ربةً: 

   بلىىىىىىىىل  أعنىىىىىىىىي.. بىىىىىىىىال بم سىىىىىىىىعيدةًف  -       

 ولكن... 

ٍ ههههه  ُزيهههههع  ههههههع أ قٍ   هههههع مهههههر   ٍمر قنهههههع    

 و هههوم مكتدنهههع  وا ٍ اههه ى ا  وت هههعت تُقدهههل    نهههع 

ٍهههرن ي هههعح َمههه    دهههت ٍ بتو هههعت  فَزط هههأي تُخدريهههع

مكتدنههههع ق انهههه   ههههع ز    هههه  ر  ههههر فبهههه  تنع 

ههههع  وا اههههعق وا ٍبههههقث  ن     ههههو ل  ٍ جههههر   ههههاث َ  َّ
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 تضههههمر  ا  وت ههههأ   جراتنههههع قتُدههههع ر ٍع  غههههع ر  

ف  هههههع  ك  ههههه   ر قنهههههع ٍطُخمهههههل رز  هههههأ   هههههل  ن 

فو  هه  ٍ ههه  ث مههه  ا  هههوت     ت   هههون  مهههع  ٍهههع  

اكههههع ي  ههههع ز   مكتدنههههع ا ُ غ ههههق مهههه  ا هههه اكل ٍ 

 ههه  فتبهههر قصهههوت  و هههع  ت د هههت م هههري فههه ا  

 م ن  ُم ت ن أ: 

مههههع ا ههههت    ههههر  يههههع ي ههههع؟ قمههههع يههههت   -         

 ا   دأ؟

 :  فتم  وا    نع فز      ُدع ريع  ا ي  نعئسي

  ق   ع    ؟ -         

 َم ؟ي َم  ت   ؟ -         

ت  ث ههههه  ا ك  هههههعت ٍههههه    ههههه ت ر   صههههه   ك هههههع    

ترٍههه   تُ  ههها ٍ قهههد  ا دهههع   تتركههه  ا    ههه ل فعن

مهههه   ههههع ت تتم هههه   ي ن كههههعن ٍبههههق موصهههه يا    ً
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  ههه ن  تبهههثن    هههل  ٍهههسأ ا مههه  ا هههت   تهههل فههه  

 ا بعلل قفُتو ا دع  ُ  و    

َ  ط هههه    ههههل مكتدنههههع ٍق هههه ث مضههههمر  فههههس تكههههع     

ت  هههه  مههههع   تجريههههعل  تُ ع ههههر  ٍ بتو عتههههر     نههههع 

و هههههها ُمد ثههههههر    ههههههل ا ر   قن يههههههوا   ف  ههههههع 

ا  عئههه   ههه   هههزل   ههه  ا خز  هههأ  عٍثيهههع ٍ بتو عتنهههعي 

 ُمو  نع تنر  

 

 

 ا  صل ا ثعا  قا   رقن()

 م  موت

 ههههع م مضههههل  قن ٍصهههه ل  مههههلي ا هههه   تُكعٍهههه     

اهههعلث      ٍخ هههر ك هههه يههه  ا ن؟ صهههغ رتنعيفطهههراه 

تتههههر     ز نههههع مط ههههّ ط؟  ت ههههتعه  هههه     مههههع  ههههع ت 
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تهههتكرا ؟  تختدههههف ٍ كههههعنث مهههعل  تُ ههههع     ٍصههههوتنع 

 ا  ت         اع  ع  م ؟

مههه   ٍقهههلانضههه  مههه  م   هههنع مترابهههأ قمهههع    

وكر هههههعتث ت صهههههه ٍر ههههههنع ف  هههههع ت ههههه ر  غرفهههههأ 

 قم ههههك نعيرف هههه   ف  ههههت را  نههههع قيهههه  هههههك نع 

 تههه  تُ ههه    هههل  قت   را هههنع ا صهههغ ر ك ههه واتنع ا

 صههههههعٍ  ا  هههههه  ا وااهههههه      نههههههع تهههههه    ٍع رااههههههأ 

 قتموع ٍ   يا    قان ث  قت نع 

غ ههههر  نههههعئق اتههههل ههههه    صههههوت  ت هههه  هههه     

هههع نههه   هههع ت  تم ههه    ا دهههع   ُ هههتو ف ههه  مهههر   ات ي

   نههههعي ٍعتهههه  مون ههههأ فونهههه   نهههه امنع ٍههههعت نر ديههههع 

ق ز هههز م عت بنهههع  ختهههره  ُوا نهههعل ف  هههت مهههع اههه ث 

قيهههه  ت ههههر مهههه  اهههه    كههههر م ههههتخ مأ ا ههههخأ 

 كهههرى مههه  م عت بنهههع م بتنهههع   عيهههع  طتَههه  ه   هههل 

 ا   زل قنت ع ت ع   
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فقدههههل مسمههههأ   ههههنر  ههههع ت تمههههره ٍعٍنههههع ت  هههه     

عئق قيهه    هه يا  انههع ٍع هه اكل فقهه  يعت تنههع م ههت  نهه

ٍمر قنههههع     ههههلل  تم هههه      نههههع ف ههههع كههههعن مهههه  

 ا    غ ر ك  عت تو    ق غ ق  يعت نع: 

 مع ُ  ت  ات ل   -            

  ههه   ا خهههوع ٍق دنهههع ق  هههتبك  م نهههعي يرق ههه   

   نههههع  ز ههههأ تهههه  و ك  ن تكههههون غ ههههر صههههعئدأ  

  عٍههأ   صههق   ُوانههع ٍع دههع     نههع    هه مع  هه  ت ههقَ 

ك  ههههري ً  هههه  ل  ك نههههع  تُ صهههه    ههههل مههههع  هههه قر

 ُمون أي  انع ٍع  اكلي اع ت    نع: 

 ا   ي افتب  ا دع    تب ث   -            

 ق طص  ث غ ا ُم  دنعي صعا  معا أي:

ا ههه  ي    ههه   اهههاط ٍع ههه اكلي فهههس تراقغههه   -         

 قافتب  يتا ا دع  ا      
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 ههههعرٍأي   ههههع  ٍك تههههع  هههه  نع  غضههههدنعل  ً  انههههع  هههه  

  ههههت   يرق هههه  مههههر    عئهههه    قٍق هههه ث ي ت ههههت  

ت هههت    اهههعرس ا  قهههعر ا هههت   تهههل ُمنهههرقًي ٍ ههه  

مبهههعقًت  هههتل ت كههه  ٍرفقهههأ  ههه   مههه  ا   هههران 

مههه  فهههتو ٍعٍنهههعل  طتُ ع هههر ك هههع ا    ههه   انهههع ق  ههه   

 رههههنع نههه  نم ههه   هههرا     ههه  نع ُمو  هههأي ا عتنهههع 

كضهههه     ههههسم مكثههههه   زمنههههع فطرا ههههنع  ا دعئ ههههأ

ا كهههعمسل  تههه يور اع تنهههع ا صهههب أ  ٍع   ههه ل َ هههنري

ع       ٍ  مع امت       ا م ع    عمي

قا  ههههو  يههههع يهههه  تههههرت     نههههع ك ع تنههههعي ت كههههت    

م نهههع ههههع عت  هههوال تُبههه منع ٍر ههه ع ث  هههتل    نهههع 

هههع مههه  رًمنهههعل  كههه  ك هههه  ب هههع ا ق ههه   تُهههتي  ٍ ضي

 زفهههه   هههه  ا كههههس  فد ههههعوا  قا  ههههد  م عرنههههر؟!

هههههراه ق و هههههأ فلا  يهههههع ههههههتدوت؟!  ٍغ هههههر رً  ا  ط
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ههههههع   دغههههههون تبهههههه منع قاٍت ههههههعمعتنع ا  ز  ههههههأ ات ي

 ُ  ره أ  تُ زننعي  انع  َ 

ق بع تنههع ا تهه  ً تُ  دههف ٍهههع خ ري  هه  تدههرت مهههر      

مكعانههههههع  ً ق ا هههههه   ٍرفقتنههههههعي اام قتههههههع هههههههو يع 

ههههرات  مغههههع رت   م ز نههههع ا ههههت  ً  ههههرق  غ ههههر ا  ط

ا  قا  هه ل  ت كههت م نههع ق كههر   ا ههت  ه  هه   كث ههري

 ٍو و يع  

مههههه  ُمبهههههع ي  ثهههههعا ي  ثع هههههتث   اهههههعقل رألقع     

ي ااتههزاع مههع يههو مط ههام  ههر ك ههع  َهه َّ  ي   ههل   قن ك ههلث

 ن نههههههعل ركههههههري  ٍ   ههههههع كعاههههههع     ههههههعن هههههههو يع 

 ٍ كتدر: 

ي مهههههههه  كههههههههسل ا قراه رألقع هههههههههتعو  -          

ا تههه  نههه متنع  ههه  قا تههه  تُثدههه   كهههً مهههع ت َّ  هههر 

 فهههس  ُ ك  ههه  غ هههر تقههه    ا  ُصهههو  ههها ٍهههرً ت هههت ر

ح ا ههههت  نهههه    هههه دا ا كث ههههري فوا هههه ح  فهههه    ههههع ط
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 ا   هه يرا ههر ك نهه  ٍههتل كههل مههع    هها فهه  هههد ل 

هههع قااههه يا ك هههع تَههه َّ  ي  ا هههع  ق ههه    ههه و  اههه يا فط  ي

ا  ههههههه     مهههههههر   ق   ههههههه  ا  هههههههعم    ٍع  هههههههركأ 

كهههأ ق  ههه     بصهههر  قريههه    هههل ر ع هههأ ت ههها ا تَّرط

ا دبههههت ا    هههه  ٍههههتات ا   ههههعل ك ههههع يههههو مههههتكور 

مههههع  ك تههههر  ي قيههههتاا ههههت  ٍهههه    ههه  اٍنهههتا ا   ههههه 

 تقعئن هههع ٍ كتههه  قا ههه   فد   هههع    هههت امهههر    هههو  

 ٍع  كت  ف ع يا  و  ك      ر نعئ أ: 

    ت   مع تدبت   ر  -         

نههههعقى ا قراه مهههه  ٍهههه      ههههرل قت ههههتقر   هههه  ت ت

ن م ههههر  بجههههأ ههههه ع ر صههههوتنع ا  ههههت ل    ههههت  ر 

عي  ُ  دنع:   ٍعه ي

 تُا  ك   ق   -           
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بيىىىر ُمصىىىدقة أنىىىع هىىىا هنىىىا ابن  يهههعي ع بجههه     

يههههو ك ههههع يههههوي  هههه   ههههزل ٍقعمتههههر    معمنههههع مههههعمس

ي ٍ ههه ر  ا    ههه ي ٍصههه ع  ٍ هههرتر   ههه   ا مو  هههأ

ٍ ع ههههههنع ا ُ  ههههههد  ٍطُب ههههههر ي ٍري اٍههههههر ا ُ د ثههههههر  

ع قكرا هههع   ق تنههع ق    هههر ا دُ  تهه    ُبههه م ٍنههع ٍعهههه ي

 نأ: ٍ يا     ُ عرننع  بجأل  طتُب مر غ ر ُمص 

رألقع! مهههههع ا هههههت   هههههع  ٍههههها؟ مههههه  مهههههعوا  -        

 ت  ل ٍ كتد ؟

تههه   طدُريهههأ  انهههع ههههت نعر قتتنهههعقى ٍههه      هههر    

هههههع مضهههههلل  كههههه  ي نهههههعتي ي نهههههعتي  ُم تهههههتر  َ  َّ

هههههفم ٍ هههههرقت  ههههه  ت ههههه مل ًَ  يفع ق ههههه  َم ط   ههههه  تههههه 

ههع  هه  تُدههعلط  ٍ هه   ادههر  نههعي  هه   اتنعمعتههري  انههع  ومي

 ًَ  ٍهههههه يا  ههههههو   ن نههههههتع كههههههعت  كموٍتن ههههههع  تهههههه 

هههع  ااتدهههر مهههه   ههههرق    ي دكعئنههههعٍو ننهههع غ ههههر رٍني

 ف  ع ت تمر  نعئ أ: 
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رألقعي  ههه     هههه  كسمهههه  يههههتا مههههرت  ل  -          

مههه  يهههتا ا  كتههه  قمههه   ي ههههتخرمفراصههه    ههه يا

 ا  ركأ ٍرك  نع ق   ت و     نع ُم   يا  

فجهههل  ُبههه ه ٍنهههع غ هههر ُمههه رحث مههه    ههه   نهههع ٍنهههت  

   ههههل قيههههو   نك ههههه  ههههر  ُ ههههر    تُب مههههر يكههههتا!ا 

ا  ع هها ا    هه   نههت  ا  ههركأ قكههل مههع   ههت    نههعل 

ت ا وا هههه   وا هههه  ي    هههه  مههههع فهههه   ههههفنههههو ا ور

 ص ر   تغ ق ملك  : 

ً  بههههق  هههها ا توا هههه  ي ههههع ٍههههر  صههههور   -          

 كعا ي مع      ر  اع ٍت اي  فن      

ا:      مع     بت ل ز ه ك  عتنع  با هعكري

         -  !  اقيهههههههعي مهههههههعوا  صهههههههع   ق ههههههها  اههههههه ط

 كدر  هههه ي  هههه     مكتهههه ث ق    ههههركأث تتبهههه م  ؟ 

     يت ؟!
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ف   هههه    ههههل ُكرههههه نع ا ههههوم ر ك ههههه مكتدنههههعي 

 نعئ أ:

 هههههه  ت نههههههل ا بق قههههههأ ز  تقهههههه   اههههههَا مع -        

 كعم أ 

ا:   ف ع  هعكري

 قمع ي ؟ -          

 اّطههههه   صهههههدب  ا وصههههه َّأ ا     هههههأ   هههههل  -          

يهههت  ا  هههركأ ق   ههه  م ت كهههعت قا ههه ح را هههر كي 

ك هههههع ً  ُك ههههه     ههههها  اهههههر نههههه  قيههههه  كهههههل و ههههها 

 ٍع دبت ا      ف  م عل ا  قا     سرتقع 

 فصعت غع ديع: 

 ُيرا ي يتا مب  افترا   -         

 ههههعرٍأي هههههمو ا  كتهههه  ٍ   عيههههع قُم هههه ر ي ٍ هههه يع 

 رى نع   ُمبتر : ا ك
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  هههههعح قا ت هههههك ا ٍ صههههه ان ت  مُههههه  م هههههت  -          

  ههه   اههه  َمههه  ت هههر ت   متهههل ت تهههرع ٍرٍُوتهههر؟!

م ههههههر  يوائهههههها ا  غر ههههههأ قنع  تههههههر ههههههه واتر 

  ا دعن أ

فههههررا   ن  ُقع  نههههع فرر فهههه  غ ههههر رٍنههههأ  تههههر    

 ا ت  ٍ ا ف  ت  ث ر: 

مُههههههه  ٍهههههههر  اهههههههقث تهههههههرت  ا ن قتُمع ههههههه   -         

ٍثرقتههر ق اهه   هه  توار ههر ا ثههرى  ق تت قههل  ههزا   

ر ي  تبههه   ههههع تريمث  هههع  ت  هههل كهههل قا ههه ث   ههه مع 

  كدرا ي ٍر  ق ر ت  ل و ا 

 فعهت    نوا  قصعت غع ديع: 

 ك ل  -        

 ٍل  اَ  ك ل  -        
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م ههههه ر  ٍ ههههه يع صهههههو  ا دهههههع  ا   تهههههوت   هههههل 

   ر ت تمر  مع ٍ  تر: مصرا

قا ن اكههههرم مهههه  مكتدهههه ي   ههههعح مهههه    ههههعح  -       

 قا ت ك ر ٍع  و   ُم   يا 

 مههههع  ا  ههههرر ا  تمههههع ر مهههه      نههههع قا  غهههه       

ا هههت  ٍهههعت   هههر  مههه  او هههر   هههل    ههه    ههه ث 

مههه  ا  هههوت    م ههه  ا ت  هههوا    هههن قا   هههل مهههع 

عي كههههرم  كههههعن ٍ  ن ههههع مهههه   هههه ال مههههع زال ُمبتهههه مي

ع: اعاقيعي   متو  يا   عيع صعئبي

هههه رىي  َ ههه  ا  صهههر فههه  ا  نع هههأي هههه رى  -      

  ع مر    

ع:      و   بع ر  م ت ن ي

  مع م  مخرم  نتا ا  رزه؟  -        
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مُهه  َ قَّهه  ٍ هه   ههول  ًيفرقمههر ا  بههعم  ٍر هههر  ن 

 :  ت ك رث

ا  -          ي هههعح اهههلم  ك هههرل  ك هههر  ههه   ُ  ههه  كث هههري

 ٍبع ت       ؟

: فقع    ر نعئسي

 قمع يتا ا  خرم؟ -         

فههه ن  مههه  م   هههر ك هههه مكتدهههر قههههعر ابهههو  

ُم  ههكيع كتههع ث مههع ٍ   ههع   هه   ً مقعٍ ههر قنهه  غهه ا 

 م تمر يا: 

 اههههههههر مههههههههع اُ هههههههه  ر   ههههههههوى ٍُمههههههههسن  -         

هههههل ف ههه   ندهههل ٍرفههه  َ  هههوى ر  ك ههه تصهههرفعتل 

ندههل قفعتههر ٍههر وا  قيههو  يههتالفوا هه ح  نههر  كنههت ي

 ق  راكر    يا  ٍكعمل ق  ر

  يكتا  وا   -        
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مههههع     ههههر ٍك  عتههههر يههههت   ً ا   ههههع رر    هههه ط  هههه     

ال   ص و ٍر غع ديع:     ن  معئري

 ن  هههههه  تُقهههههه   هههههه  يههههههت  ا هههههه  و  غهههههه يال  -        

 ف ري وح ٍ ص ان تا ف  ا  قعٍأ ق مع  ا  ً 

هههع  قو هههري غ هههر ُمصههه ه مهههع  فههه ن  ا  بهههعم  فَزط ي

ا بهههه  ٍ هههه  ا  بههههو  م ههههر  ههههه     ُواههههع ي   نههههتا

ًي  : م ز  ل  ط ُدع ر   قن تر  ث

ي اكهههرم مههه  مكتدههه  مهههعوا تم  ههه  فهههع سي  -          

 ف  ا بعل قً ت     ل ي ع ُم   ياي   عح مُ    عح   

 )   ( 

 ا  يعي  وا ُك   تو  و ا فس ٍرس  ٍ   -       

ٍنهههت  ا ك  هههعت اههه ث كهههر   واتهههر  ت هههعقز   عمهههر    

ف  ههت را ههل صهه  قر مههع  ههع    ههعٍنألا  تا رت دههأي 

قااهه  ي قا هه يا فهه  واتههر   بجههأ   هها َمهه   ُرافقههر 
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ق ن غههه قا     يهههع ٍ عادهههري قا  تهههر تهههز ا   صهههد أي 

  هههع توا نهههر  هههوال  ومنهههع ٍ  هههل   هههوه نههه رتنع 

قمهههع  هههع  ٍ مكعانهههع هههه عع ا  ز ههه    ههه   و تنهههع 

متهههههههركر  قا ههههههه   ٍصههههههه تنع ا ههههههه ائ  ققاههههههه تنع 

نعمههههأ م ن ههههع قيهههه  ا قعت ههههأي ف  ههههت  ن  ههههع ت  إ

ت ههههز  غرفتنههههعي ً تُ عرننههههع  ً ا  ههههتر ا ق  ههههلي  مههههع 

 قضهههع  اع تنهههع  ق ارت هههعع ٍ ههه  نمهههرات ا  هههع  

ت ضههه     نهههع ههههع   ي ٍعك هههأ  ا عتنهههعي طتُدقهه    هههل 

ي تُ ههع   رٍنههع  ن  ُ  هه     تنههعي ف ههع  ههع ت تم ههق 

 ا ب ع   قانع  

 مهههع  يهههت  قت ههها ا هههت صهههدر ي نهههرر ا را هههل  قن    

ٍ   هههههع قا  تهههههر ٍ   نهههههع ق  ات صهههههدعت هههههو  ل فهههههت

ا هههه   ك ههههع يهههه  م زق ههههأ ٍغرفتنههههع  وا ٍههههر    هههه  

ههههع مهههه  مسٍ ههههري  ضهههه نع فهههه  اق دتههههر ند  ههههع  ٍ ضي
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هههههع   عيهههههع ٍرههههههع أث مقتضهههههدأث تركنهههههع   خههههرُم ُمو  ي

   ل هر ريعي  ع  ف    عتنع: 

ا ك هههههع  -         رهههههههم  مههههه ل  ك ههههه    هههههُ  ا هههههري

   ً تج هههوا  ي  ر هههوحط ً تدبثههه    ههه َّ ف ههه    هههو

 قن  اعن       

 ت صهههه رههههع تر يهههت  ٍنهههع ُك  هههأيل  ت نهههعر ٍعك هههأي    

قكهههل مهههع ف نهههع  رت هههه ٍ   هههع تُ  ههه  نهههرا   ك  عتهههر 

ا تهه  كمنههع ٍراعم ههر ا صههغ ر  قن دههر ا غهه َّ ا هههت  

 هه  يع  هه  غهه ر ا د ههري   هه  تههتي ؟ قٍطَ هه       هه ً

 صعركأ:  يوت ت ت    ٍُ ص دتنع يت ؟

 !ف    ٍبع طا؟  ع صغ ر ي معوا -       

يرق ههههه  ا ههههه      نهههههع َ زط هههههأيي مترابهههههأي مهههههع  ن 

هههههه    َصهههههركعتنعل  هههههت  ً  معمنهههههعي تُمع  نهههههع 

ٍ   هههه   مضههههمرٍت  ي تُرٍطههههُ    ههههل ن دنههههع ٍ هههه    
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تهههههرت    ي ت هههههر نع فههههه  غ هههههر صهههههدرث ٍبهههههرقعث 

 ُمد ثر : 

 مر  ي َمع ٍا؟ي  كدر   ي معوا ا ث؟ -      

فتم  ههههه     نهههههع ٍ   ههههه   تهههههترفعني تُ  ههههها  ههههه يع 

يعي يعم ههههأي  ٍقههههو ثي َ  َّنههههع ت ههههت    هههه  يع مهههه  َ  َهههه ط

    نع ٍطق  ث  رت ه كعرت عع ارقفنع: 

ٍ هههعوا ههههركدريعي  اههه َّ  ههه   ههههتم ي ا مهههر  -       

 فعه اات ع  ي ره أ 

مُهههه  صهههه ت  ٍُريههههأ تُمع  نههههع فهههه   ههههزعل  ت ههههو  

  قو نع:   ٍ  يع تُب ث واتنع قه  ويول ا   

ي ً  -        رهههههه أمي  ههههه   ُ  ههههه يعي    ههههه  ن ع   ههههه َّ

  ات ل ا ب ع  ُ قان ع 

َ  ط هههه    ركههههز ا  ههههر أ ٍق هههه  مضههههمر    ههههل    

ي هههههعح َمههههه    هههههع  يع ق ُ  ههههه  صهههههغ ريعل  ط ُهههههث   



 

 396 

ا قا ههه   مههه  ك  نهههع ت بهههق ٍنهههع  ا  تَّقههه    هههري صههه ري

كج نهههعي تتم ههه  مههه  او نهههع فههه  ا هههمرا  قكرا هههع 

ٍ هههع ً تهههو  ُا قمهههري قن تهههع  تخ هههل مههه   ُدعغتنهههع

 مههههههع  و هههههها ا ضههههههعٍ  ا   ههههههر    ا قههههههعٍ  ك ههههههه 

نههه  غههه ت مهههر   ٍعك هههأي ف  هههع تقهههل    هههر  يمكتدهههر

 :  مرهعتنعل   ُ  دنع غ ر رههث

ً  ُ ك  ههه  ف هههل  ههه   ندهههل ااقضهههع   رٍههه ث  -       

   هع أي ه  ت   ق  ر

  م  ون  ا    -       

ههههع  تقهههه  غضههههديعي كمههههل  فهههه ن  مهههه  م   ههههر فَزط ي

ع ٍ هه مع كههعن  هه   ههزل ك ههه مكتدهههري     نههع م ههت ن ي

 ههههه   ُبهههههرح ههههههعك يع  بجهههههعت  ههههه  نعي ٍُكع يهههههعل 

 ًفتقع   ز زيع:

؟! -         معوا نُ  ط



 

 397 

قن ههه   هههعمخأي تُ  ههه  ا  جهههر ٍ    هههر ا ز هههع  ت  ي 

 ً رقت ف ن عل  تقول غ ر ره أ: 

 مع ه     -         

كهههع   صههه  نع  هههوً ا ههه   ا تههه   اك ههه  ندضهههتنع    

ا  ن ً     نهههعي اهههعقل اهههزع    هههل  ههه  ي ت نهههر  انهههري

 ههه   مههه  ندضهههتنع فكههه  يههه  مل  هههأي ٍ ههه  صههه  ث 

ا:    عل ٍ  ن  ازع     رمري

اٍت ههههههههه اي اكر هههههههههع فههههههههه  ا بهههههههههعل ق ً  -         

 ق  تك ع ٍ   َّ يعت   ف  ا      

اعق ههههه  ا ههههه     ع هههههأ  مهههههر  را  هههههأ مهههههر    ن 

ت  هههلي ف ههه  تدهههرت مكعانهههعي تم  ههه  ابويهههع ٍ   ههه   

 تدك عن  ت و  قت جر    رل  تقول ُمتب  أ: 

   ههههَا ٍدهههه   ا دبههههت   ههههر ق ً  هههه   ٍههههرت  -        

 مكعا  يتا   
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ف هههع   ههه   ً ك هههه مكتدهههر قكهههرن  ههه  يع  ههه   كههه ي 

متم  يهههع  ت ههها ا رههههع أ ا تههه  م بتنهههع   هههع  ٍ ههه  نع 

اجهههههراتث  بجهههههأ  كو نهههههعل    هههههو  ق  جهههههر    نهههههع 

 : ا    نع ٍت ا ا رهع أي نعئسي  كد ثأي م  ري

 قت   ههههههه    ن رههههههههع أث كنهههههههت  ت  ب ههههههه   -        

 ً  يا بهههق  زم ٍهههاط فههه  ا  ههه  ي ٍتن هههأ اإلي هههعل

 ا هههه  هههههرر ع  بع هههها  وا مههههع كر هههه ط مهههه  يههههتا 

 ا دع   قن ا  و  ط ُم   يا 

ف ههع كههعن مهه  مههر   غ ههر  انههع از هه  رهههع تنع مهه  

 أ  َُ  ا   ل  طتُغع را ٍ   مخع دري ُم  ك

  هههه عي ع ا دبههههت   عمن ههههع ا تع  ههههأي ٍبثههههع   ههههر    

ٍكهههههل َمكهههههعنث ُك هههههل    ن هههههع  اهههههر نههههه    هههههر    هههههري 

 صهههه نع   ٍههههرغ  اٍت ههههع    هههه ن    عمههههر ا ك ههههر ي 

كههههههعاوا مهههههه   ق ههههههل  ق و ههههههعتن ي رفقههههههع    دتههههههر 

 ا ُ  ض أل  ً  ان  نع وا     يع: 
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 ًي    ار  ُمم قيع  -          

 ع تهههع تَُ هههران  ن هههو ث ُمبم هههأقوفهههع ث كهههعلي ٍ    

مههه  ا  ههه  ل  ت نهههعر مهههر   ٍعك هههأل  قكث هههرك دعتن هههع 

   تد ل اع ن  قتص ر ا    مواه أ: 

ك هههههل اد دتههههه ي ٍُكهههههعألح  ههههه   ُ ههههه    ق  -          

 ا     

  ههههههههه    هههههههههع   كهههههههههون؟  كدر  ههههههههه ي  -          

            ؟

رق ههه   ههه  تكههه  تُ نههه  ك  تنهههع  ً قا دهههع   ُههه ه فن   

ل    هههر نههه   هههع  َك ههه  ر عأليهههع مهههع  ن ل فههه   ن هههأث

ف  ههه  ق ٍصهههرت اد هههل  معمنهههعي ت هههعرع ادضهههنعي ً 

ههههَ   تههههل! تههههل  َرنَدنههههع ٍ بجههههعت صهههه تنع  تهههه ر   ط

هههع ٍنهههع مههه  ا هههمرا ل ع تدهههوت     يهههع ُم صهههبأ َ  َّ

   ُخدريع ٍبرقعث ُمد ثر : 
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 ههههتعو  مهههر  ي ي هههعح مهههع  ََقّ  اكدهههعرح ٍهههري  -        

 ٍ رن كر   

 ا بهههههعليفت هههههدث  ٍ   هههههر تر هههههو   ن  بكههههه  فههههه  

تهههه  ً ا ُصهههه  ا  ق كههههت  ُبهههه منع قكههههل مههههع ف نههههع 

  رت ه  نول ك  عتر: 

 ههههع ا  ندههههل  ههههوم   ٍعك يههههعي  ر ههههوا   ن  -        

 دقهههل م هههه ي فهههس  ُر هههه  ا  ههههو      هههاط ٍههههر  اههههعلي 

 كدراههه   اهههر مهههع  هههع   بت هههل ت ههها ا صههه  عتي  اهههر 

  هههه   ق ً  ههههع زم  هههه  ا دقههههع  م ههههاي ر ههههعا   ً  ُ 

هههههه ُغع را  ق ههههه    هههههرع  هههههر  ر قهههههعل فهههههقمرُت 

ٍت ههع ل  ك هه   هه  اهههتم   قيههع  اههع ا صهه     ههل اً

راار    وا  معمال  َ َلَّ ي عح مع  ُض    ط

 ههه  ت تجهههر قيرق ههه  ت هههدقري  كهههع  ن دنهههع  ن  قههههي 

ً تههه ر     ههه  ط فرانهههع     طُبزانهههع؟ ٍ   هههع اد هههلي 

 ا   ي   بقعن ٍنع  ع ز      ُم عراتنع 
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هههَه مسمهههتن    هههل      ا   ههه هي  ههه  م تصهههه ا   هههل َ  ط

اد ههههل  قواحيمههههر   مههههع تههههزال ُمنرق ههههأي ٍهههه   يههههتا 

 تد نهههع مههه  غرفهههأث  كهههرى  دبثهههعن  ههه  صهههغ ريع 

ههههع ٍزاق ههههأ  اهههه ى  ا ههههت  مههههع  ن ر تههههر ُم قههههل  ر ي

ي  ز هههأي  هههع اتهههل  هههنق  فههه   و هههأث ا غُهههرع مترقيي

قٍعك هههأي رف ههه  ر ههههر  ههه  ا ر ي  ههه تر    نهههع 

ر فقههه  ق  هههر ٍههه    ههه  نع  بجهههأ تسنههه  رهههه أ  ً  اههه

عل     ن ههههعي تونهههههه ن دهههههر  ههههه    هههههع   م ت ههههه  ي 

 فت دث  ٍري   تر   ل ص ريع صعركأ:

            -  ً 

 ههه  تر هههل ٍهههرن  راهههل  قن ُم هههعمبتنعي اع تهههر     

ا كههه    هههتو     هههر ف هههع ف هههلل  َ ز هههأيي يزتهههر يهههزي

ههههع  صههههركعتنع قمههههع  ن رر    ههههل  فرندههههل اد ههههل فَز ي

   نهههعل ًاقمهههعع  ا عههههر اتهههل ا  هههر  اع تهههر ا تههه 
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ًي ٍهههر ابهههو ا خهههعرم   َهههلَّ ي هههعح َمههه   ا هههسي منهههرق

  ُ ع    

اُقهههل كهههر       ههه ل فههه  اع هههأث  ُرمهههل  نهههع ٍ ههه     

هههههوال مههههه  فُبوصهههههعتث ُمريقهههههأ ُق ههههه   ههههههع عتث  ط

ٍع   ع هههأ ا  عئقهههأ اتهههل ت هههتقر اع تهههر فهههع  د   ههه  

 هههزل مضهههمرٍيع فههه  تهههر   ي ً  كهههع    هههتر  ق  هههر 

ههههَ عل  ً ق   قهههه  ل  تههههرت  ا  ت  ههههأ ُم   ههههأ  هههه  هط

 ً ق بتههه  ي  هههع  مههه     ههه    َخ  ههه    ههه   ههه    تهههر 

 قركر  ُرافقر 
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 الفصل الثالث والعشرون()

 ثُم حياة

ي ٍ   هههههع قا  تهههههر قا ههههه كتور  مهههههرا ي     وات م ههههع ث

 ق ههههعن   هههه  ر هههههري  ت عن ههههعن ٍهههه  را ت  ههههسم 

   ههه     هههو  اتدع نهههع م هههر  وا ٍهههر   هههت    ق  هههر 

ا فكههه  ٍهههعت قاي يهههعي مهههع ق  هههتو     هههر رق ههه يا رق ههه ي 

 ن  ٍصههههري ع ٍ عادههههر اتههههل تم هههه     ن ههههع فتههههر ي 

 را   اههههههههه  ثن عي   ههههههههه  ٍع قصههههههههه ر  ً   قهههههههههر 
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اهههر  ههه    هههتم  قغههه ا متر  هههعل فههه ا  ا  نهههو   ً  

قا  تههر تضهه ر    نههع فهه   ههوه ٍ   ههع  ندههل  د دههر 

ع:   ٍعه  ا ثغر    بل ادضر ف زع     صعركي

 ً  ر  ي  طَ  ً  ُ عرن  ؟ -          

ٍ   ههه   مضهههمرٍت   تم  ههه  قا  تهههر ابهههو  د دههههر 

ا هههت  تونهههه  ههه  كهههل  ههه    ً مدع  تنهههع اجراتنهههع 

عل    هههههو   ههههه  ي ٍهههههركرى   ههههه  ا هههههمراٍيع ق كثهههههر 

ع:   ق  جر    ر م ت ن ي

 كر  ! مع ا مر؟ فط ّط  غضدا؟ -          

 قٍرا عسث ًيثأي   عٍن ع غع ديع:

 مع ُ  ت  ات ل  يً  ر   -          

  ههههً ٍ ههههوار ي ي ههههً    ههههر ٍك  ههههعتث   هههه  مههههع 

 بتع نههع ٍ بجههعت ا ههمراٍري   َههلَّ ي ههعح مهه  ك ههرث 
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ههههههع قا هههههه يع ر هههههههر ٍهههههه    ٍعاتجههههههعر ي نههههههعل اعزمي

 راات ر: 

ٍههههل هههههتبت لي هههههت  ل و هههها قهههههت  وي  -         

    ا فق   

 مهههع  يهههتا قواح  ههه  ت ههه  ٍُههه ي قافقههه  ُمرغ هههأي    

  دههههه   صهههههغ ريع را هههههأ  هههههسم    ههههه  ي  و  هههههأ 

ا مهههه ي ه  ع ههههل   ههههل  دنتهههه   مخت  تهههه   رغهههه  

تواههه   ههه ق ي قا ههه أ كعمهههل مقتنهههع ٍمد دهههر ا هههت  

و ههههها ٍهههههعت ههههههد  نع ا وا ههههه   ًكهههههت ٍ ههههه   ابهههههو 

 ا ضو  رم    ف    ع   

 ً ٍرس  -         

ا  ههههه  موافقتنهههههعي فتن  ههههه      يكهههههتا نع ههههه  ت د هههههري

ا   عيههههع   هههههعر ر  قٍهههه   ا  ههههسم فهههه  ا بههههعل  ههههعكري

   ل ُا   ص   نع  



 

 406 

هههههههع م ههههههه ق ات كضههههههه  كس نهههههههع    هههههههسم       عمي

ا ك   هههعئ  قاإل ههه ع   فههه  رني   هههع ث ٍههه ا قاي يهههعي 

 ائهههه  ا ههههُ قاري ٍهههه   ف  ههههأث ق كههههرى ت تعٍههههر اوٍههههعت 

ع    ريعه غث عن تُريقر   َ َّ

اهههأ       هههل  ن  هههع ت قا  تهههر    هههر وات صهههدعتث فَرط

تُ عاقهههههري تُد هههههر   اهههههر ٍهههههعت   هههههت      س هههههري 

ع ل  ت نهههعر  فع هههعت مر هههر  هههعرٍيع ٍق م هههر راههههخي

 هههعر ياي   ُصههه ننع      تجهههر   نهههعل  ي   غههه ق معمهههر

فهههه  ا  ههههري ي ههههعح مهههه  ا هههه فع عت ا تهههه  ههههه   ر 

صههه  ق  ًتدع نهههع   عمهههر ا تع  هههأل  تهههتي  فهههراتن  

  ههههههل  ّ ط اههههههعلث  عرايههههههع فهههههه  ٍن تنههههههع  يُههههههه ى

قهههههرقريع  عٍ يههههع نُدَّ ههههأ اعا ههههأ   ههههل ق  ت نههههعي 

 فنتا ُ ل مع   تم  ر 

مهههع  ههه قر فههه  ُك ههه   قتم  ههه  ٍ    هههر   ركههه      

 قا  أ ر هر ٍ   راات نع نعئ أ: 
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ههههههع نر هههههه   -            ااتنههههههل  ههههههع صههههههغ ر ي َ  َّ

 ه   ل و ا 

فههههعرت ل ٍراضههههعانع  ُخدههههف ر هههههرل كهههه  ً تههههرى 

  ُخع   ك  عتر:  ي قاب در دراتر

   تر    ل  -           

اي ه غع ر ا  و   -             ُك   عيزي

 ههههههعر ر  قتم ههههه     نهههههع ٍو هههههر ُم  هههههرث فتن  ههههه  

:  كع   ً  بجأ  رقننعي نعئسي

  اقيع   -           

  هههه  ا هههه     خههههرقم م ن ههههع فَ َدَّهههه    وتنههههع    

اههههههأي   ههههههً مسمههههههتن  اههههههول معئهههههه    ائر ههههههأ  فَرط

ي  ٍراههه  ا َ مهههع   ا ُكدهههرى ٍوهههه   ا  ت هههعق ون غههه

ا قهههههعير ي    نههههه  ا  هههههرقري تصههههه ت  هههههبكعتن  

  تدهههر   ههه ن  ُ هههل َمههه  ٍع  كهههعن ق  عٍهههعتن   ع  يهههع  
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 ً و هههههها ا  ههههههخل ا  هههههههع ً نر ديههههههع مههههههه ن ل ً 

 زٍعئ نههعت صهه ر  هه ن  غ ههر معئهه   قااهه   نهه  راههل 

 تههوي ل  تتضههو ا صههور   هههر مههع  ن   ههعت ٍو نهههر 

 و ر ى مهههههر    هههههعاكأي ٍعهههههه أ ف  هههههع  ابهههههوي ي

تت هههههعقل غههههه ا يع ٍرفقهههههأ هههههه   ث  ُكهههههرى  َ ن نهههههع 

 ُ  ههههر قفتههههل  هههه    تههههر فهههه  ا ثعا ههههأ   ههههر  مهههه  

رغههه  ٍ ههه   فههه  ا هههتيع     نهههع قز ريهههعي  قاي يهههعي

مت   يههع صههه  نع  تنههه   رقاهههر قت هههتقر رم هههأل  ك هههر 

مهههع  ن انههه      هههل و ههها اتهههل ت هههعمل   هههل هههه  ر 

     تر مكعاري  و ه   ا  تلي  ُ ع  نع:  َك  عتم 

 مهههههه ي كههههههوا  اههههههتر يي فنههههههتا ا م ههههههع  ً  -        

  ُ عهدا  

  تُ  در ٍعه أ: 

قهههههرت عقل م ههههر  اد دهههه يلي  ُ عهههههد   ٍ هههه -        

 ا  ز  ل  ترى 
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 هه    ههتم  ا دقههع  ٍ كههعنث قااهه   ضهه ن ع ٍ هه مع    

 ههههرع مهههه  ا هههههرار ا دعن ههههأ ٍ ههههرا  دنعي كههههرم 

ي  ُب ث واتر  ُ عتدنع ف   زع:  ًي  ُمنرق

 يكتا  واي يتا يو   -         

  هههه مع   هههه د ع ا ُ بدهههه   ٍر ههههق ن وٍ ههههع قاههههد     

  ا بكع ههههههأ ندههههههل اٍتهههههه ائنعي فلا اعي  هههههه مع ت تنهههههه

ههههه ع   ههههه مع ت تهههههره ا ههههه رق  ندهههههل ا تقعئنهههههعل فبت ي

هههههع ههههههتدقل صهههههر   ن هههههو ث اُهههههزع ا عأليهههههعل  ق قمي

  تدقل قا  يا  ر  يا ف  مبراٍن   

ٍرا هههعسث ًيثهههأي قصهههل رألقع   ههه عرتر ا قعٍ هههأ    

 مههع  ا  م هه  ت تجههر ل  ت م ههق ٍههر م ههر أيي ت ههق 

 ر قنههههع قكث ههههر مهههه  ا ههههتكر عت ت صههههه ٍر هههههري 

ُم عتديههع واتههر  مترقيههعيمهه  ندههل    دكهه  مث  ههع  هه   دههاط 

ا  ن  جل  قانع:   ف   و أي ً  ُم ق َصدري
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ههه    هههل يهههتا ا  تهههل  -           هههَ ي  َمط هههَ   هههع مهههر  ؟  ط  ط

ققا هههههه   تهههههههرا    اعهههههههه أي  تمهههههههو   وكر عت هههههههع 

؟   ههههه   اهههههع؟  رٍنهههههأيقتبرن  نهههههع غ هههههر    ههههه   اههههه ط

  ي  هههع مهههر ر    تهههره نههه راع ٍنهههت  ا ب هههع  يكهههتا؟ 

 ر  

)   ( 

ا  ههههه          ههههر  ا ثعا هههههأ  ههههع  ا قنقهههههر ي  ههههع زي

  هههههً  عهههههه   وات    هههههأ  لا  هههههو    ق ا ُ غهههههع ر 

ٍ ههههرفأ غرفتههههر ٍههههت ا ا  ُ هههه ه ا  ت ههههق ٍ ههههرقس 

ا  توهههههههه ي  ُ عٍهههههههر ا دبهههههههري  ُرانههههههه   موا هههههههر 

ا كهههههههعس  هههههههو  ا ق هههههههر  ُ هههههههعاق اا  تس  هههههههأ ق

صههههه بتر قت ههههها ا   هههههو  ا  ت هههههعمر  تدههههه ق   هههههل 

اههههههتب ع ث ٍ عادهههههر ك، هههههف تُز  هههههري تبههههه   م هههههر 

ا ت عتههههأي ٍهههه   ف  ههههأ ق كههههرى ابههههو هههههر ر  ا ههههت 
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ًي  اعئ هههههأيرف ههههه     َهههههتكر  هههههو   ن ا  نهههههع ُمبهههههعق

 ا  رار ٍنع   رال    ا   عر قمع ث  ُمعر   

ههه    ع كمط هههلث ٍههه     دهههعت ممهههعر ا قهههعير  قنهههه فَزط ي

ا  ههه  فقههه  قا ههه  ل   غههه ق ٍ ههه  ف  هههأث ٍعك يههه عي  هههع زي

 ههههههعك أي   هههههاهههههزع رقاهههههر ف ههههه  يهههههت  ا ر  ٍق

مهههههع  ههههه قر م ن هههههعي  تَ ههههه قصههههغ رتر تُمع  هههههري ً 

 هههههع ز ي  ههههه  كهههههل  ههههه    ً ت   هههههه  مو هههههر 

ٍراعم نهههع ا صهههغ ر ي تُقدهههل ر ههههر ٍعهههه أل   َ تنههه  

ٍن هههههع ا  قُهههههع  ٍهههههتات ا  ُ ههههه ه ا هههههت   قا  ههههههعٍقيعي 

ا قكرن ا   زم   ُ    واتري ُمبتري

هههع مضهههل قركهههر  ُو ههها   هههل     ق ههه   اًاتنهههع  عمي

ي ت عههههههل  مهههههري    َههههه    ٍع ب هههههع   هههههزل ُمت هههههعيسي 

اههههعقل  ٍعك ههههأيقصههههغ رتر ا تهههه   هههه  ت تههههر   ههههومن  

فع صهههغ ر   اههههتمععلُ نههه    ت هههت    ٍن تنهههع ف هههع 

ههههُ     هههه    ت ههههعألًت  هههه   قرً  ن دههههر  ك  ههههع  ل ط
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هههه عي ُم  ههههكيع ر هههههر ٍعتهههه  تصههههر رل  تههههراو متر  ي

ٍك تهههههع    هههههري   دههههه   ٍ وٍهههههعت صهههههرا  ً تنههههه    ً 

هههههع فعنههههه يا ا هههههَو  َّ   راهههههل ٍ  ههههه ياي  ٍ هههههقو ر  ر ي

 تدههه   صهههغ رتر ٍع دكهههع  كهههل  ههههرا  درلقا ههه يا فههه  

صههههدعت   هههه   فَز نههههع مههههع  ن تههههرا    ههههل ا ر  

عل تُنههههرقل    ههههر اي فهههه  ُهههههدعتر غهههه ا غعرنيههههُم هههه  ي 

ع   ههههل كعئ ههههأي ترت هههه  ٍراضههههعاري تضهههه  ر هههههن

صههه ر     َّنهههع ت هههتك   ق  هههزق  ارت عفنهههعل    هههتو 

    هههر ٍ ههه   هههول زمههه    هههل  هههنقعتنع ا  تتع  هههأ 

 قاب دنع ا ت  ً   قم   

ٍنهههت  ا م هههع   هههع ت ا ههه    رق هههتنع تواههههه     

هههع نههعتس ٍ ههه مع  اع نههع ٍ  هههل  ُد هه   ههه  كعي نههع فَراغي

كعاههههههه  رف ههههههه     تنهههههههع قم  ليهههههههع ٍهههههههرر  ك 

 هههها ا دههههرا   ا  عم هههههأ ا واههههه أ  ق و يههههع ٍهههه   ت

  م   ص ريع ق و ي  نأل  ت ت ر مع  أ  
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ٍبههه  قتنع ٍههه    وات صهههدعتث قٍ   هههع يههه   ع  هههأم     

زيوريههههع ت ت  ههههق  ههههتا  د ريههههعي ر ث ههههع  ههههرت  

ههههههغَعر  ههههههتقل   هههههه ن  اكع ههههههأي    هههههه   مهههههه   ا صط

اكع عيهههههع ا تههههه  ً ت تنههههه   وا ٍنهههههع ت ههههه   مههههه  

  ُ ع  نع ٍصوتث  ت  مع زا   تَتكر : 

  م   -         

 ت ههت  ر َق ط ههأ قكههل مههع ف نههع   ههت  ي تخ ههل  ن 

 كهههههون مههههه  ا ههههه  ك ع نهههههعل  كههههه  مهههههع  ن ر تنهههههع 

ي   معمنهههههع ٍ  هههههتعانع ا زيهههههر ي ٍ ههههه واتنع ا ث هههههعنط

ٍخصهههههههست  ههههههه ريع ا ك هههههههت عئ أ نههههههه  اا ههههههه    

قمسمبنههههع ا و   ههههأ ا تهههه   هههه   كت  نههههعي ههههتسمً 

ع  اي اتهههل يرق ههه     نهههع تضههه نع  ههه ي تتغ هههر كث هههري

ل  تب  نهههع ٍههه   ورا  نهههع مههه  فهههر  تُبكههه  ااتوائنهههع

هههههههه ع تنع قتههههههه قر ٍنهههههههع  قر  كعم هههههههأ ٍعك هههههههأي 

  عاكأ: 
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ي  -          اجههههههر  ار ي  ههههههع ُ  ههههههر ي كهههههه  َكدطههههههرتط

دَب ط  ي ك ه بع ا   َص 

ااتدنهه  ٍ هه  ي  نههأ  انهههع ٍ  ر يههعي تم  هه  مههه     

او نهههههع ٍق ههههه ث مضهههههمر ل    َّهههههر ي هههههعي  ُراندن هههههع 

    ههههل  و كط  ههههأي ٍ بجههههتن  يههههت   ً  اههههر مههههع كههههعن 

 نع   رف    ٍصوتنع ا نع  : 

 وي   ع  ُم   -       

  ت ت ر نع م ت ن أ: 

 َم ؟  -      

 ً  ن ا صهههههغ ر   ههههه  تُ  دنهههههع ق هههههع ت ترت ههههه     

كههعن    ههر ا دقههع    هه     ههوننع ٍراضههعانعل   هه   

  هههههع ل كههههه   ُ نههههه  ٍ ههههه  ا   هههههعمست ا ورن هههههأ 

ٍ هههركتر ند  هههع  ُغهههع ر  قن ر  هههأي يكهههتا  هههع  ٍ ههه  

هههه وات    ههه  ٍع ق   هههأي ٍقهههرار راهههه   ههه   ب ههه  
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  هههر من هههع ٍههه ا  ههه   يع ا  نهههع  اتخهههت مكتدهههر ت ههها 

ا  هههع  ههههك ر قم هههك ري  ههه   ُ عرنهههري   هههتقدل  ههه  يا 

هههههه   رغدههههههون ٍ ههههههرا   مهههههه  ر ههههههعل ا   ههههههعل مط َّ

 هههركتر ا و  ههه   ٍ هههه مع صهههعرت راههههخأ ا قهههه م   

ل  تهههرت  فرصهههأ ٍ  هههعلث ً   هههرع   ضههه  ه ههههد سي 

  هههههل  دهههههقث مههههه  ويههههه ث ك هههههع ههههههعابأ ُمق مهههههأ 

 قو ههههوني  ت نههههعل    ههههر ا نهههه ا ع مهههه  ُكههههل اهههه  ث 

قصهههههو  ٍ ههههه مع غههههه ا موافقيهههههع  قن ت ك هههههر فههههه  

 ع  وان  نرارث اتخت  ُمرغ ي 

إلت هههع   قههه ي  ٍ كتههه   عهههه      هههً ا مرفهههعن    

 ُرافقهههر مبعم هههر ف  هههع ا   هههتر  ا خ   ههه  ٍُصهههبدأ 

َقنَّههَ   عههه   رغهه  تههر    قمههع  ين مهه  ُمبههعمو عام هه

اهههعن  قر ا   هههتر  اتهههل انهههتب  اهههعز    ههه ن    ن

ع ٍ ههههه   مههههه  ا  هههههوت    م ههههه   م   هههههن  صهههههعئبي

تد هههههو    ههههه اكل مبهههههعق     كرا هههههر  دثيهههههع قيههههه  
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ههههع ا ههههخت  ا  قههه  مهههه  ٍهههه     ههههع  ن ي   رقاهههر اعز ي

 ُ هههههزنن   رٍيهههههعي متم  يهههههع  و هههههوين  ا ُ ك نهههههر ي 

:  نعئسي

  ت عع  ع هع   قا ني ااتنل اً -         

قا   هههههههتر  فَهههههههزط   ي كهههههههتا  انههههههه   عهههههههه     

ا  بهههههعمونل ًنتبعمهههههر م   هههههن  قف  هههههر ا غ هههههر 

ق  ههً ُمم هه   ا  ههلا    ههل   ُدههعلًئههق  ً  اههر  هه  

وات ا ُكرههههه  ا ههههت  انهههه    ههههر ا خ   هههه  م ههههت 

:  موانل    و  ق تم      ن ي نعئسي

 ق ن  ك ي ااتنل كل     ا ن  -       

ي مُههه  صههه   ٍُريهههأ ر ث هههع  ضههه  نههه م فهههوه  ُكهههرىي  ع

ا ٍع ههه  زاز     هههتر  ا هههت   ُدع  هههر اجراتهههر اههه عتري

 واتنعل    و  ُم تمر يا: 
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ُ ههههه    هههههل ق  هههههاي َ  َّههههها تج هههههر ٍغ   هههههأ  -       

 ُكهههرىي فصههه  ق  ك هههع تهههرى  ههه   ُغهههع ري  اهههر ٍهههعهث 

 يع ي ع  

اي  تد هههر ُمبهههعمو      مهههع  ن راهههل ا خ   ههه  مزم هههري

ٍخمههههههههواتن  ا  ضههههههههمرٍأ كع ههههههههمراٍن ي كههههههههتا 

مههه ن    هههل    هههر اتهههل ا  وت هههون ااصهههرع كهههل 

اام هههههق  عهههههه   م عتديهههههع صههههه  قر   هههههل   هههههع أ 

تههل اههعز  صههعمتيع اتههل  وا   هه  يفُرصههأث كنههت  مهه  

اي نهههه   ههههس صههههوتر    هههه  ر  انهههه ي انهههه  مههههعئري

 ا  وت ون ٍع خعرم:

مهههعوا تجههه ؟  اههه َّ ههههرنه مكتهههوع ا  ههه     -        

ً  هههع صههه  ق ي  ٍ   هههع تُههه مر ا عتههها ٍ ههه  ا معا هههأ!

 ق ل ق     و  ٍ   ع زم  ا ُ د ع  ن  

   اَ  قاي  -        

 ٍل  اَ  ا واي  ف  ع  -        
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َيههه َّ   ُ عر هههر  ً  ن صههه  قر  ههه     بهههر فرصهههأ  و 

 تل ُم عتديع:

ق اههههَ     قضهههه يا ههههزم    ضهههه  قا   ههههر  -        

ك ههههع  اهههه  معزط ههههَ  قان يههههع   هههه  ت هههها ا  قمههههأي  هههه  

 تدرانع مم قيع 

قيههههههوى   ههههه   بت هههههل  عهههههه   صههههه ه ك  عتهههههر   

هههعي  ُكعٍههه    هههوانيع تكهههع  تصهههر رل فههه اع اهههعز    ع  ي

ع اتههل صهه      ههر   ههرا  ٍعك يههقمههع  ن صههعر اُ  م ههر

 نعل ره يع ف  ع  ُ  ا ٍر هرل ك   ُمع  ر: 

 ههههع صهههه  ق ي يرقٍهههها  هههه   ُ هههه  ي مههههق  -           

ههههع  ا ههههع ٍ عادههههاي مههههر  ي  اههههعي ا هههه  ي اتههههل  ت عمي

 كر  ي اب      يع   ؟

ا  ههه     هههر   ُك هههل ا  ثهههر  و  قمهههر ٍر ههههر مهههراري    

فونهههههه اههههههعز   ههههههعًٍ ا و ههههههري   ُغههههههع ر   ًل ن 

كهههع   ا وفهههع  رهههه يعي فصههه  قر   هههل   هههع    ههه  
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مهههههع  ن  م ههههها   هههههزلل  ك هههههر ُههههههر عن مهههههع ر ههههه 

ٍ قهههد  ٍعٍهههر ف هههع  هههع   ً   ُخدهههر ي اههههت ار    هههر 

معا هههأ ٍ   هههع يهههو   هههل اع هههر ا هههت  كهههعنل   ُ صهههو 

ع  خت   ف    ص ر  ٍصوتث م و  ٍع بزن:َ  َّ

ك ههههههع ت ههههههع ل  كهههههه  ف ههههههت     ن كههههههر  ي  -          

 راالم مث نع 

 )   ( 

 ُ ك  ههههه   ٍخ هههههريً ٍهههههرس  هههههع  مههههه ي  اهههههع  -        

  ت ع  ٍنع  اً

كهههعن يهههتا كتهههع  اهههوار كهههعن ٍ  هههر قٍههه   قا  تهههري    

كهههتا قا ههه   رف ههه   ا تههه  ٍههه ت مضهههمرٍأيي كعئ هههأي 

كههههر    هههه   ههههزل فك ههههه  ن ههههع ا ههههتيع  قاهههه ي ع ق 

ر  س ههههر     هههه  مههههر   مههههع  هههه قر  هههههعئرايٍطَمههههو 

 ٍطُخ  يع ف  ت   ل    نع ٍعه أيي ُمم   أ: 
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ً ٍهههههههههههرسي هههههههههههه كواعن ٍخ هههههههههههري ً  -            

 ت ز    يكتا 

  ك    ؟ -            

 ا   ي اي ئ ي  ار ٍخ ر   -           

اام هههق اإلم هههعن   نهههوان ٍهههت ا ا  ت هههز  ا قر ههه     

 قن مرافههههق  ن ههههعل  تدهههه ق ا  رصههههأ  مهههه  م ز ههههر

ههههعابأ  مهههع  رألقع ا هههت   كهههه   هههل ُمساقتهههر 

هههع   هههل  م هههت  ن رر  ققا  تهههر ٍهههت ا ا  م ههه ي  عزمي

انتههههر  م ههههر ققنههههه ٍ عادههههر  بجههههأ  يُمصههههعراتر

رك هههر   كهههر  ٍ  ههه يا  تُنهههرقل رف ههه   ك  نهههع فَراهههأي 

 ههههعاكأي  عنهههه يا ورا  ههههر ك ههههه تنههههر    ُدههههع ر  

 :  نعئسي

 عي ً  ا  اَا كر   مرادي  -         
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هههههعي   هههههرل واتهههههر ك هههههه   ههههه   فتم ههههه     هههههر فَزط ي

ًي صهههو   ٍ هههه  ؟!   مراهههر كهههعرم  ق هههر ُمنهههرق

 ههههق قتر ف  ههههع يهههه  ُمقد ههههأي    ههههر قا كههههر  ٍ هههه  نع 

 رم أي فصعت ٍر: 

 ً تَههههههَوّ  ُمبههههههع مت ؟  تخ ههههههل ا غرٍههههههع   -         

 كوا  ح؟

هههههعي نههههه  اههههههتر ل ايت عمهههههر ٍقو هههههري  تونهههههه َ ي ي

ههههههعي   ههههههل  ن  ر ع  م هههههه  ا  جهههههه ر    ههههههر متو  ي

 :  رألقع نعئسي

هههههرت ٍخ هههههر  -          ك هههههه اع ههههها ا ن؟    ههههها صط

فقههه  ر  تههها م هههت  هههوم    هههعا  ا و هههري ا هههترا  

فَ َهه  اهههتم  ُمصههعفبتا ا  نههعي فقهه  كههعن ي ههعح مههع 

   غ        ؟ 

ٍُتهههر ا  ثهههر مهههع  ن اصهههم م  ا كهههر  ٍق م هههر كم يهههع 

ً  قاٍت ههه   ركهههل ا صهههغ ر   نهههعل فتجهههعير ٍع سمدهههع
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ًي ابوي ههههههع مههههههع  ن رريههههههع ُم  ههههههكأ ٍ هههههه   ُمنههههههرق

 ههههق قنعي را  ههههأي   ههههع   ن  ههههراسي اههههعقل تهههه ارح 

ا مهههر  إٍقهههع     هههر مهههع  ن رر   نههه  ٍب هههل ُكرتهههري 

 صعئبع: 

 ًي ً   ك ك ع ا را ل  -        

   هههههر ٍ جهههههراتث اهههههعئر ل    هههههو   اًم هههههعنفتم ههههه  

 م تمر يا: 

   هههه ي اٍق هههههع م هههه ي ف ههههه ً ي ههههعح َمههههه   -        

  لاً قا ت   

 :  فخمل مدت  يا م  كيع     ق قتري نعئسي

   ً ا ن  ع ه    -       

 :     يع        ٍُ  قصعت مت عئسي

 ك ه اعل قا  تا؟ي   عيع تكون ٍخ ر  -      
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تونههههه كههههر   ف ههههر  فتون هههه   ههههق قترل   دت هههه     

ااتصهههههعر  ٍ ههههه مع  رألقع فههههه   ههههههعر ر ي    هههههو 

 ٍصهههههر   عئههههه ياي ملكههههه يا   هههههل رف ههههه    ن ت هههههز  

مكعانهههعي قنهههه  معمهههر ٍُريهههأي  ُمع  هههر صهههعمتيع ند  هههع 

   ر ر: 

 ا  ت رع  ُم   وي  -       

فساهههه   مههههع      ههههر ت هههها ا ههههتكرى  ثسمههههأ   ههههر 

موٍتن هههعل  هههع  نههه  ك ههه ي  هههو   ن از  ههه  كهههعت  كط

  تض ر ٍ   راات ر غ ر ره أيي نعئ أ: 

 ههه ً ي هههعح م هههعلم   ههه الث  قههه   هههه ُورم ع  -       

 ا  ق   

رق     ل هلال كر  :      تدر م   ط

  طَ  ً تُ  د  ؟ -       
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قت هههها ا د هههه أ ً تُدههههعرت    ههههلي قمههههر ٍر هههههر  ن 

 :  ق نري نعئسي

 َقَم  ً   رفنع  -      

 قت رع  ٍ   -      

 ٍع مد   -      

هههههعي مضهههههمرٍيع غ هههههر م تدهههههرث     يهههههرقل كهههههر   فَزط ي

  هههق قتر ف  هههع تُنهههرقل مههه  ك  هههر فَز هههأي تر هههو  

قٍ هههههق  فعئههههه  يٍعك هههههأي  ن   تجريهههههعل  كههههه   قن 

ا ا ههههههً ت ك هههههه  مهههههه  ا و ههههههوم ند ههههههرل  ت نههههههعر 

صهههعركأي ٍعك هههأ ٍههه    َههه  َّ قا ههه تنع ٍ  هههزل مهههر  ي 

ا هههههه تنع ف نضهههههه  ق  و تن ههههههعيا ههههههت ت تجههههههران 

عي تَرٍطهههُ    هههل كت نهههع ٍق ههه ث  رت ههههي  تضههه نع  ههه ي

اههعتر ي   ههل مههر   غع ههدأي قكرا ههع تُ عتدنههع   ههل مههع 

 ا ث ند  ع ت رع  ا اث اُزيتن ع   
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ف نضهه  مههر   مههه  فوريههع تتم ههه  او نههع َ ز هههأل 

 وا هههه يع ا ههههت   هههه    هههه ي  ت ههههو  قتتم هههه  صههههو  

 رف    ٍ      تدرن  ي ت ر نع ٍصوتث  رت ه: 

     كر  ؟  طَ        ؟ -          

  غهههه ق مهههه  ك  نههههع ُم  دنههههعي ٍ ههههلالث مههههع كعاهههه  

  تُ كر ٍر ف  ا عتنع: 

؟ -           َم   اع؟ َم   ا ط

اانههعرت  ع  ههأ قكههل مههع ف نههع ٍصهه هث  رت هههي    

 ههع ز   هه  ُممع  ههأ ق نههر ف ههع زال  تههرٍل ٍنههع 

ٍ ههعوا تُ صههو؟  تُخدههر     نههعر كههل  ل  تجههر   عٍتنههع

ع هههه وات ُ  هههر  مهههع اعق ههه   ع يههه     دقهههل  هههعمخي

ا خ  هههههأ   هههههر    مهههههعوا يههههه  صهههههعا أ؟ رمهههههرت 

ا صهه     ههل اههدا وكر ههعت صههعرت  هه  ا كت ههعن 

 م ت زم  
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 صههه تنع ا هههت   هههعلي  ت ههها ا   هههون ا  ترٍصهههأ     

مترابههأ  ي قن هه ٍنههعي ت تجههر ا تههع   مهه   هههراريع

فونهههه  معمنهههعي  ههه   قدهههل ٍرا  نهههع ند  هههع   هههرع 

    ر از  أ: اق قتنع ا غعئدأي فن    

   ً ا ن  -        

ع:   فصعت م تر ي

ٍهههههههههل ا ني ههههههههههتُخدر    ٍع بق قهههههههههأ   قً  -      

     غ ريع 

      َّ اق قأ تتب ث؟! -      

فهههرم   ا  جهههر ٍ    نهههعل     ههه  ههههلا ر ُم ههه  يا   هههل 

 كل ارعث    ظ ٍر: 

 َم   اع؟ -      

 كر    عه   ا  ع     -      

 فصعت غع ديع:
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   ً يتا مع       -      

فنرق هههه  ا هههه   ٍق هههه ث   ههههت   ابوي ههههع   َّنههههع    

تهههههر   صههههه  يع  ت ههههه ي ٍ ههههه مع كعاههههه  ٍ و ههههه  

ا:  ا  ت رم   نعئقث ك   فر عر    نع ُمبتري

 اٍت   ي ً تت ك   ف  ع ٍ   ع  -        

  هه يع تدهه ل كههل  هه  ي ف هه  مههر   ٍهه ت مغههع ر ي    

يههه  ت  ا عههههنعي َ هههه  م ُنهههعي قن ههه   هههعمخأ مُههه  

ا صههو  غرفتنههع قههه  وُيو ههر ق ا هه    َ رتُههر  ههري

فتبهههه   يا تههه  ت ههه  ٍ و ههه نع  هههه  تُبهههرح ههههعك يع

ُ قًٍنههههههع   ههههههل مصههههههرا  رل  طتُخههههههرم صهههههه  قنيع 

ك ههههد يع كعاههههه  تُخد ههههر ك هههههه مسٍ ههههنع   ههههه واتث 

     هههري ُم   هههأ مهههع اَ َهههَر مههه  مع ههه أي ق ههه تر ٍههه 

  دراتنع ٍ  ث معَزا   ترت اي نعئ أ: 

 يتا ه خدرح  -       
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تعركهههأ   هههع  قصههه  قنر ٍغرفتنهههعي   َهههلَّ ن دهههر  ن    

  هههتك   ٍ هههع   تجهههر  فههه  م ع هههع  زم هههأث نههه  َق ههه ل 

 تهههتي  قت  هههً قا ههه   ٍطُ هههرفتنع ٍ ههه مع غهههع رت 

 ا    ُمضمرٍأيي اعم أي صغ رتنع  

نهههه  رت ديههههع ٍ   ههههع ت تجههههر اتههههل ت هههها مضههههل ا و   

ا  بجهههههأ ا تههههه  ت هههههعمل    نهههههع صههههه ى صهههههركعتر 

قاب دهههر ا هههت  ً   قمههه ل فرههههرار صههه  قنر قمهههع 

   نهههههع ٍرا هههههعسث  ي  هههههع عهههههه أن  بو هههههر  فتريهههههع

ي  قنهههههه ك  نهههههع  ُكعٍههههه  رًمهههههري  ٍعك يهههههعيمت هههههعر أث

ا    نهههع ٍهههت ا ا ههه فتر قصهههور  ههه    نهههعي ٍهههل  م ههه ري

اههههوري م هههه   ي   ههههد نتنعي  صههههعادأ وات ا و ههههر ا 

فههههه  فرا هههههنع ٍع   ههههه ل تب هههههل صهههههغ ريع ٍ ههههه  

ههههو  عت مههه  مو ههه  ي  عٍ هههأ نُد هههأي قا ههه   مهههع زال 

  مريعي هر نع ٍعك يع: 

؟ -            َم  يت ؟ َم  يتا؟ َم   ا ط
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 قا  تاي  اَ ي  ا ع   -          

 

 

 

 

 ا  صل ا راٍ  قا   رقن()

 هرا    ا    

ا  هههه    راح       ههههً   هههه  نهههه م نع ٍعك ههههعي  ههههع زي

مههع ك ههه ك  عتنههعي ك  ههع َيهه َّ ٍرفهه  ٍصههر  قا تم َّهه  

ت ثههرت ا ك  ههعت ٍهه    هه ت ر  ت ههو      نههع   ههلا نع

  را نههههههعي مضهههههه  ا هههههه نعئق ك هههههه واتث ا صهههههه ُ  

هههه  يع ف  هههع ي هههع   هههل اع ن هههع ا هههت  كهههعن مههه  

ا ترنههه ي كسي هههع    هههر ا كث هههر مههه  ا ت هههعألًت  هههو  
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  قا ق هه  فهه    ههع     رٍ ههعل  تدههع ر  مههر    رانههع 

 ٍصوتث متب رم قكرا ع تُ عزع رقانع: 

رهههههه أي مهههههع ُك ههههه   ََق َّ  كدهههههعرح ٍو ههههه ث  -         

كنههتال  كهه  مههع ٍ هه   ا  ههأي مههع ُ مهه  هههت رع فههس 

 ٍرسي ُكل ُ رت ً ٍَُ     مل 

هههع  كهههل َاهههرعث ادههه  مههه  ن دنهههع      ٍههه ا كهههر   م تدني

ُمغ  يهههع ٍقيهههعت تُ زنهههري  َرنطهههُ  اركعتنهههع قههههك عتنعي 

  و نع  :

كىىىىىان  لىىىىىك بمنتصىىىىىف أبسىىىىى س مىىىىىن العىىىىىام    

  إ  كانىىىىت والىىىىدتك حينهىىىىا بَعُىىىىرس إحىىىىدد 1995

لىىىم تنتمىىىر حتىىىل الصىىىبا  ربىىىم إلحىىىا   صىىىدي اتها 

رؤوف عليهىىىىىا إ  كىىىىىان يومهىىىىىا زميىىىىىل دراسىىىىىتها 

. ن معىىا  تحىىتم عليهىىا اصن ىىالق بيىىر آبهىىةويعمىىال

مىىىىىن جديىىىىىىد هنىىىىىأت صىىىىىىدي تها بز ا هىىىىىا  قبلىىىىىىت 

وجنتيهىىىا  عان تهىىىا ب ىىىوة   كىىىم ستشىىىتاق لىىىدعاباتها 
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ومشاكسىىىىاتها المزيفىىىىة  قبىىىىل ُمغادرتهىىىىا همسىىىىت 

إليهىىىا باسىىىمة  قىىىد  حىىىت منهىىىا إلتفاتىىىة نحىىىو زوج 

صىىىىىىدي تها الجىىىىىىالس بجوارهىىىىىىا  مزهىىىىىىًوا بحالىىىىىىع 

 للفوز ب لبها:

ر  ًىىىىا بزوجىىىىكف  لىىىىن يحتمىىىىل ُدعاباتىىىىك  -          

 مثلما احتملتُها.

لتُ العهىىىىا العىىىىروس بنمىىىىرة َعتىىىىاب سىىىىرعان مىىىىا 

تبىىىىدلت ل ىىىىحكات صىىىىاخبة ُمزجىىىىت بسىىىىيمفونيات 

موسىىىىي ية هاد ىىىىة معلنىىىىة عىىىىن حبىىىىور الحا ىىىىرين 

 بز اف حبيبين. 

بَُخ ىىىىىل ُمهرولىىىىىة اسىىىىىت لت سىىىىىيارتها ال ابعىىىىىة     

منىىىىىى  الصىىىىىىبا  البىىىىىىىاكر أمىىىىىىام قاعىىىىىىة الز ىىىىىىىاف 

ان ل ىىىىت تشىىىى   ري هىىىىا بىىىىين جنبىىىىات  بانتمارهىىىىا 

شىىىوارع تلىىىىك المدينىىىىة الشىىىامخة بتصىىىىديها لكثيىىىىر 

مىىىن األهىىىوال  يمىىىا م ىىىلف ُمعلنىىىة أنهىىىا أبىىىًدا لىىىن 
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تنهىىىزم أمىىىام عبىىىث ُمحتىىىل  باصىىىب   ودَّعىىىت العبىىى  

البىىىىاقي هىىىىىا هنىىىىىا بمىىىىدينتها السىىىىىويس  بهىىىىىدو ها 

و يبىىىة أهلهىىىاف لتعىىىود للعاصىىىمة برتمهىىىا السىىىريم 

جىىىاً  للحىىىالمين كىىىي يتنفسىىىوا مىىىلء الىىى ي   يىىىدع م

ر تىىىىىيهم لحمىىىىىاتهم  دقىىىىىا  هم بمىىىىىا تحويىىىىىع مىىىىىن 

سىىىىعادة تخ ىىىىت ثنايىىىىا صىىىىخب  كىىىىاد يُف ىىىىدهم لىىىى ة 

حيىىىاتهمف لكىىىن مىىىا إن أعلىىىن الليىىىل انتصىىىا ع وقىىىم 

مىىىىا لىىىىم يكىىىىن ببالهىىىىا  إ   حىىىىت أمامهىىىىا سىىىىيارة 

مسىىىىرعة مىىىىن شىىىىارع جىىىىانبي لتصىىىى دم بسىىىىيارة 

ن أو أُجىىىرة كانىىىت أمامهىىىا   يفصىىىلهما بيىىىر متىىىري

 ول عر تملكها صرخت  ي وجل:    فثالث  

 يا ح  ساعدنا. -           

حاولىىىت قىىىدر اسىىىت اعتها إي ىىىاف سىىىيارتها قبلمىىىا   

بىىىل كىىىادت  نجحىىىت  تأزًمىىا يسىىوء الو ىىىم ويىىىزداد 

لتفعىىل لىىو  تلىىك السىىيارة التىىي انىىد عت مىىن خلفهىىا 
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علىىىىىل حىىىىىين َبىىىىىرة  بعىىىىىدما عجىىىىىز صىىىىىاحبها عىىىىىن 

مىىىىن الخلىىىىف ب ىىىىوة  تىىىىدارك المفاجىىىىأةف لتصىىىىدمها 

دا عىىة بهىىىا لألمىىام  ليُحىىىال كىىىل شىىيء إلىىىل  و ىىىل 

عارمىىىىىىة  تكدسىىىىىىت السىىىىىىيارات  الواحىىىىىىدة تلىىىىىىو 

األخىىىىرد  ىىىىوق بع ىىىىهاف ليختىىىىرق سىىىىكون الليىىىىل 

واسىىىىتغاثات أُنىىىىاس  بىىىىاتوا  ىىىىي   صىىىىرخات  ُمدويىىىىة

 هلم.

مىىىرت الىىىدقا   ث يلىىىة  ىىىي رحىىىاب ليىىىل  حالىىىك       

  تحىىىىت التاليىىىىةفيُعلىىىىم مىىىىا يُخفيىىىىع مىىىىن األحىىىىداث 

لينفىىى  إليهىىىا  ىىىوء خا ىىىت  رويىىىًدافعينيهىىىا رويىىىًدا 

صىىىىادر مىىىىن تلىىىىك السىىىىيارة التىىىىي اسىىىىت رت رأًسىىىىا 

علىىىىل ع ىىىىب أمامهىىىىاف لت العهىىىىا بنمىىىىرات  ُم ب بىىىىة 

 يمىىىا لىىىم تىىىزل بم عىىىدها خلىىىف عجلىىىة ال يىىىادة التىىىي 

اصىىى دمت بهىىىا لحمىىىة ارت امهىىىاف لتسىىىت ر  وقىىىىع 

ر عىىىت رأسىىىها بىىىب ء  هىىى ِ سىىىاكنة حتىىىل لحمتهىىىا 
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الىىى ي بىىىدا جليًىىىا علىىىل وجههىىىا   ب مهىىىا  لىىى عرها

قىىىد اسىىىتعادت حاسىىىة السىىىمم لىىىديها بعىىىدما   ىىىدتها 

ت آ انهىىاف لىى ال تسىىمم إمنىى    اقتهىىا وكأنمىىا قىىد ُصىىمَّ

 أنَّات المصابين حولها.

ت لعىىىىت حولهىىىىىا  عىىىىىاجزةً عىىىىن اسىىىىىتيعاب مىىىىىا    

حىىىىدث  بيىىىىر منتبهىىىىة لجبهتهىىىىا  يمىىىىا ت  ىىىىر دًمىىىىا 

وقىىد اسىىىتحال كىىىل شىىىيء حولهىىىا بلىىىون  أحمىىىر قىىىان  

دما تخلىىىىل الىىىىدم مجىىىىال رؤيتهىىىىا  يكىىىىاد يصىىىىل بعىىىى

لعينهىىىىىىا اليسىىىىىىرد  يىىىىىىود اختراقهىىىىىىاف  مسىىىىىىحت 

 دماءها بغير اهتمام وم ت ُمحاولة.

بأنفىىىاس   هثىىىة ومحىىىاو ت شىىىتل  تمكنىىىت مىىىن   

 ىىىىىىت  بىىىىىىاب سىىىىىىيارتها الخلفىىىىىىيف ليكىىىىىىون ن  ىىىىىىة 

عبورهىىىا نحىىىو   ىىىاء  مىىىزدحم بسىىىيل  مىىىن األلىىىم.. 

َ وسىى  سىىيارات كانىىت تَ   ونزيىىف دم  لىىم ين  ىىم َعىىأي

منىىى  ثىىىوان ب ىىىحكات  همسىىىات أصىىىحابها  سىىىارت 
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مترنحىىىىىة  ىىىىىل م مهرهىىىىىا وثُ ىىىىىل رأسىىىىىها يكىىىىىادان 

ي رحانهىىىىىا أرً ىىىىىا لتسىىىىىت ر سىىىىىاكنة  ىىىىىوق  لىىىىىك 

 الزجاج المتناثر حولها.

م ىىىىىىت بيىىىىىىر أبهىىىىىىةً  علَّهىىىىىىا تكىىىىىىون بلسىىىىىىم    

مىىىىن رحىىىىل مىىىىودعين أحبىىىىا همف    رحىىىىلشىىىىفا هم

 هىى ِ زوجىىة تُرثىىي زوجهىىا الراحىىل  ت ىىمع إليهىىا 

 ين  ىىىىم وباكيىىىىة  يمىىىىا نزيىىىىف رأسىىىىها    صىىىىارخة

وتلىىىىىك أٌُم ثكلىىىىىل  تبكىىىىىي صىىىىىغيرتها  يمىىىىىا تلفىىىىىم 

أنفاسىىىىها األخيىىىىرة بينمىىىىا زوجهىىىىا لىىىىم يىىىىزل  ىىىىي 

صىىىىدمة  ممىىىىا يىىىىراِ واقعًىىىىا  عىىىىاجًزا عىىىىن تخفيىىىىف 

هرولىىىت إليهىىىا  سىىىاب ًا ُجرحهىىىا ن ىىىيم مىىىا ادَّعىىىاِ 

علَّهىىا تملىىك مىىا يُن ىى ها ويعيىىد نىىبم  ؤادهىىاف لكىىن 

عىىىادت أدراجهىىىا  ألجلهىىىا  األوان قىىىد  ىىىات وم ىىىت

وكىىىىل مىىىىا  يهىىىىا يرتجىىىىف  بحثىىىىت عىىىىن هاتفهىىىىا  

 ن ا هم.إلتستدعي َمن بيدِ 
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بىىىىىىدا رؤوف م ىىىىىى ربًا  لىىىىىىم يسىىىىىىت م الب ىىىىىىاء    

بالحفىىىىل لحمىىىىةً بعىىىىدها   ىىىىوجف ب ىىىىي  يسىىىىتحكم 

تالبيىىىىب  ىىىىؤادِف  خىىىىرج مسىىىىرًعا لُربمىىىىا يسىىىىتعيد 

اتزانىىىع ويتىىىنفس مىىىلء ر تيىىىع زا ىىىًرا مىىىا يؤرقىىىعف 

مىىىرادِ ليلتىىىع هىىى ِ إ  هاتفتىىىع لكىىىن أبىىىًدا لىىىن ينىىىال 

 ل اء تُخبرِ بمصابهم.

عىىىىادت مهرولىىىىة بمىىىىا تحملىىىىع بىىىىين يىىىىديها مىىىىن    

 بمصىىىىابهم إسىىىىعا ات  أوليىىىىة  لُربمىىىىا تُجىىىىدي نفعًىىىىا 

كىىىىىادت أن تسىىىىى   أرً ىىىىىا مىىىىىا إن أبصىىىىىرتع علىىىىىل 

حالىىع  لىىم يىىزل  اقىىًدا الىىوعي  ُمعل ًىىا بم عىىدِ رأًسىىا 

علىىىل ع ىىىب  كسىىىيارتع  يحىىىول حىىىزام أمانىىىع بينىىىع 

سىىىىىى و ع  سىىىىىىارت إليىىىىىىع ب لىىىىىىب  يىىىىىىزداد  وبىىىىىىين

ا ىىىىىىىىى رابًا كا ىىىىىىىىى راب خ واتهىىىىىىىىىاف لرؤيتىىىىىىىىىع 

ُم ىىىىرًجا بدما ىىىىع. بأيىىىىاد ترتعىىىىد حاولىىىىت ا اقتىىىىع  

حاولىىىىت مىىىىرات  عديىىىىدةف  لىىىىم يسىىىىتجب  كىىىىادت أن 
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تبكىىىي لىىىو   لىىىك ال ىىىوء الخا ىىىت الىىى ي    مىىىن 

بعيىىىد لسىىىيارات إسىىىعاف جىىىاءت تُ ىىىمد جىىىراحهم  

مسىىىىىحت الىىىىىدماء عىىىىىن سىىىىىكون وجهىىىىىع  هامسىىىىىةً 

 ع:إلي

ل  ها قد جاءوا    تستسلم.  -           تحمَّ

بمسىىىاعدة أحىىىد المسىىىعفين تمكنىىىت مىىىن و ىىىعع    

أرً ىىىىا لتبىىىىدأ بإنعىىىىام قلبىىىىع الىىىى ي توقىىىىف لحمىىىىة 

وصىىىىىىىولهم  بىىىىىىىين هىىىىىىى ا و اك بىىىىىىىدأت بإرشىىىىىىىاد 

المسىىىىىعفين بأو ىىىىىاع الجرحىىىىىل حولهىىىىىاف  تخىىىىىا  

قىىرار عالجهىىم  أمىىا عىىن  لىىك المىىريم الىى ي بىىين 

ال لىىىىبف  بشىىىى  األنفىىىىس  عصىىىىييىىىىديها  كىىىىم كىىىىان 

اسىىىتجاب لمحاو تهىىىا وتىىىد   نىىىبم  ىىىؤادِ ُمعلنًىىىا 

 ب اءِ.

 و ىىىىىاء وصىىىىىخب يعصىىىىىفان برأسىىىىىع الُمث ىىىىىل    

بىىىاأللم  مىىىا هىىى ا المىىىالم الىىى ي يُحاصىىىرِ ومىىىا بىىىال 
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أيىىىىن عسىىىاِ يسىىىىير وكيىىىىف  !تلىىىك األيىىىىادي تحملىىىع

يُبصىىىىىر دربىىىىىع وسىىىىى  ربىىىىىوع  يجهلهىىىىىا  ُمغمىىىىىم 

ألصىىىوات ومىىىا تلىىىك ا !  أيىىىن هىىىو العينىىىين  ُمكىىىبالً 

تُناديىىىع  ىىىي جىىىزع  أتُىىىراِ يسىىىت يم  أتىىىراِ قىىىادًرا 

علىىل النهىىىوم بعىىىد سىىى و ع  أتُىىىراِ يُبصىىىر النىىىور 

  هىىىىا قىىىىد دامىىىىسٌ  بعينيىىىىع بعىىىىدما سىىىىادهما مىىىىالمٌ 

 عىىىل..  ىىىت  عينيىىىع علىىىل اسىىىتحياء لشىىىدة مىىىا بىىىعف 

ليتسىىىلل نىىىور وجههىىىا مخترقًىىىا بريىىى  عينيىىىع قبلمىىىا 

يغل همىىىىىىا ُمجىىىىىىدًدا  حاولىىىىىىت مىىىىىىرات  ومىىىىىىرات أن 

 ع صحًواف لكن   أمل. تُب ي

مىىم بىىزو   ىىوء النهىىار اسىىت رت آخىىر سىىيارة    

إسىىىىعاف أمىىىىام مستشىىىىفل السىىىىويس العىىىىام حاملىىىىةً 

لىىم تىىتمكن ل ىىاء مىىن   مصىىابهم األخيىىر ليىىتم إن ىىا ِ

إ ىىىالت يىىىدها بعىىىدما أحكىىىم قب ىىىتع عليهىىىاف مسىىىتمًدا 

 قوتع منها   كم يخشل مالًما يُحاصرِ. 
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رت أن لىىىىىم تكىىىىىن إصىىىىىابتها َجىىىىىُد خ يىىىىىرةف  ىىىىىلث   

تُرا  ىىىىىىع علىىىىىىىل أن تتل ىىىىىىل عالًجىىىىىىىا   بىىىىىىىأس إن 

ر  ىىىىوا بدايىىىىةف لكنهىىىىا مىىىىا إن أ صىىىىحت  انتمىىىىر 

عىىىن كونهىىىا  بيبىىىة امتيىىىاز وبم ىىىدورها المسىىىاعدة 

إصىىىابتع خ يىىىرة  اسىىىتغرقوا    بىىىدتحتىىىل وا  ىىىوا

زمنًىىىىىا  ىىىىىىوياًل صي ىىىىىىاف نزيىىىىىىف داخلىىىىىىي أصىىىىىىاب 

أع ىىىاءِ  كىىى ا إصىىىابتع بارتجىىىاج حىىىاد بىىىالمل زاد 

 ا.حالتع تأزمً 

  هههه يع ا ههههمر  كههههر   ق ههههس ا هههه   ٍُكههههع  ي    

متم  يههع    نهههع ي  يهههع قكهههل مههع ف هههر  رت ههههي فَرٍطتههه  

   ل كت ر ف   هلي تُخ ه   ر ن  سي ٍقو نع: 

 ً    ا  ع صغ ر   -        

فت  ههههق ٍ هههه  نعي متم  يههههع ٍ    نههههعي را  يههههع   عيههههع  

 اهترهعل ا  ثنع فرر ف :
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دهههههعت ٍب هههههول ا صهههههدعت ك ههههه   ُيهههههرقل ٍههههه        

ا   هه لي  كهههع   ت ثهههر ٍخمههوات  مهههر  ت هههو ا كهههرى 

ف  ههع  ٍبهههت  هه   هههق قت  ٍق هه ث  كهههع     مههر ك ههه يا 

قُازاهههع   صهههعٍنع   قنههه  ك ههه   بجتنهههع   نهههل مهههع 

 ٍنع  

مههههع  ن  ٍصههههرتُنع  ع  ههههأ ٍههههتاح ا   ههههر ا قر هههه     

  َرٍههههه مههههه  ا   ع هههههأ ا  عئقهههههأ قرألقع ٍ واريهههههع 

ههه ت  ُصهههرعل    هههل ن دنهههع ٍك  هههعت تُم   نهههع اتهههل كط

ر أ ٍهههه معئنع مهههه  م ههههره ر هههههنع ضهههه رأل تنههههع مُ 

اتهههل  ك هههل نههه م نعل  ك ههه  ههههر عن مهههع ااتدنههه  

 انهههع ٍخ هههر   ههه مع انضههه   رأل تههه   تم ههه     نهههع 

ت ههها  ي قمهههعٍ   هه    عكصهههت   قق هههر  هههُبَ   واهههر

ا ههه مع   ً  ق  ههها ا  صهههعٍ   ا هههت      ههه    هههل 

هههراان لتضههه       اات هههل قَ   هههُ  َمو ههه نع  ههه  ط

ط  ٍعك هههأي  هههع ز ي  ههه  ا تقهههع   ا عهههه  فههه ا  م هههّ 
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ههههههعل فههههههرغ   مواههههههه أ ٍ   ههههههع انهههههه  رألقع  ي ي

هههه وات  ههه   رافهههق  هههق قت  كس نهههعي  ههه  تُخدهههر  

قنهههه  معم هههع تُههه ا   ق  ت هههر  تو مهههعينههه   ن  نهههع 

ع:  ٍ  أم    عٍر ل   قول معزاي

 مهههع كهههعن مههه  م عههههدأث  فضهههل مههه  يهههت ل  -        

 صب      ق قتا  تُ 

 ً  ن ك  عتهههههر  ههههه  تُضهههههبك ع ٍهههههرّ ط اهههههعل ف هههههع  ن 

ااتنهههل اتهههل ر   هههع ا  دهههع   ُنرق هههون مههه  او  هههع 

صههههو  ا   ع ههههأ ا  عئقههههأ ا ههههت  عههههه    هههه   ههههزل 

ٍغ دوٍتههههري  هههه  ااتدههههر  ً ق قههههع  تتههههد ن  منرق ههههأ 

 ههه   م ههها مههه   مهههر   ههه    ك  نهههعيقرألقع مههه  

 قتد تن هههع ُمرغ هههأيي مهههه  ك هههه اعفتتهههر ا ُز ع  ههههأ

ع  را هههههلث ٍهههههعت ق ههههه كع ف  هههههع   ٍصهههههرتر م ت ههههه  ي

 ا  دع   دت ون ُ ن ي    دقل ٍ   ع    
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م ههت مههع كههعن  هه  اههر ي  و  ههع  مسمت ههع ٍههتات ا  ههو     

 ٍب عت هههعي  قهههعير ي  هههع ت  هههق قت   تد هههت ا دن هههأ 

مهههههرت ا  هههههع  يع ئهههههأ   هههههل  ن تنهههههر ُم ههههه  ياي ً 

  ههرع ك ههه اهههتمعع ف ههل و هها!  ك ههر ٍصهه هث نهه  

   نههع ٍع   هه ل ا ههت  ت  ههل ٍههري كعاهه  ف ههلي ويهه  

تنههههه  ٍهههههع خرقم ُمو  هههههأ زم ستنهههههع ٍ ههههه  ااتنهههههع  

 قامنههههع   هههه مع قنههههه  معمنههههع غ ههههر ُمدع  يههههع ٍت هههها 

هههه   ت خههههر  ا  هههه   ا  ترٍصههههأ ٍن ههههع قت ههههعألًت  ط

 قههو ن   و  هه      ههر غ ريههعي ٍههل تكههع   نههعت ن دههر 

ههههع ٍبضههههوريعي  هههه  تَهههه ط هههههدديع      ههههر  تتقههههعفز فراي

 ع:   ل  ن نعل ٍعه ي 

 تزق       -         

ي  ههههه  ت مهههههق ٍد ههههه   ههههه أث قاام قههههه   ههههه  تدهههههعلط    

ا  هههه   هههه  نعي يههههرقل ك  نههههعي منرق ههههأل  ك ههههر  ٍهههه ي 

تبهههه ث    نههههعي اهههههت  ايع  تههههر ع ٍبع ههههر   ههههل  ن 
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قن هههههه  ُمرغ ههههههأي ف  ههههههع ا  ههههههعر    هههههه رقن مهههههه  

 او ن ع  تقول ك  تنع: 

 اه     نع ا       ؟ -       

  عه    -       

اي    ههه  يهههو  -        من هههع تكههه ي ً تتهههوي  كث هههري

 اقههههههعو ا  ر ههههههلي  مههههههع  ن ت  هههههه  غ ههههههر و هههههها 

ٍ  ههههع  ت   ههههاي فههههس  هههها  ن  ق هههها نهههه  تضههههرر 

 ٍ    قتبتعم  مد    

 موافقي ف تكوا   د دت  ك   ع ت عئ     -      

َ ههههُرَ ت مههههر    ههههو سي ٍههههتكر عتنع ق هههه  ت ههههق  ً    

ا   ههههع ت ههههدت كههههر   ٍ هههه  نعي   ههههت   نع  ك ههههعل 

زفهههرت قٍ ههه  ل ف ههه ً ي  يهههع  ن تُ  ههه  مهههع    ثنعلاههه

 مضل م  رًمنع: 
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 هه   كهه  ا مههر ي  يههع    ن ههعي   ههز  عههه    هه     

مواصههه أ ا عتهههر ك هههع كعاههه  ند  هههع   تقههه  ٍوا ههه تاي 

 هههه     هههها  قا ي  هههه ا ث   خههههر  اك ههههري  كههههع   ُن كههههر 

ٍ   هههع قا ههه تا ً ترٍهههر مم قيهههع  ق يكهههتا ا َّ ههه ل  ههه س 

عر  تبق هههق و ههها   هههل  ن ا تدهههري اههههتمع   قٍ نههه

 يمر ههه  وات  هههو  قٍههه  ت تنهههت ي كرا هههع تُبع مهههر

قاّ ط هههع   كهههً مهههع تضههه ر      عئنهههع ههه   عط ههههدديع 

ك ههه  قنتنهههع  ههه   ي  و ً ٍ ههه مع تزق هههع ٍ هههع ث قااههه 

 تزل     يع    و ٍرا عئنع 

 انع ههه  ا  دهههرات مههه  ُمق ت نهههع تبهههره كدههه يع مههه     

  مهههع  دثههه   ن  هههع ت تواصهههل ههههر يع قكهههر    تهههر 

    نع: 

ههههع قايَّ ههههأيي ٍخ ههههرث ُمم قيهههه  هههه  تدهههه ُ     عي  و كعاهههه   ائ ي

َ ههب  ق ننههعي نههل قزانههعي ٍهه   ا    ههأ قا كههرى 

ف ً   قمهههه ي ت  ههههع ٍ ا ههههأي  ن  ههههتُصههههع  ٍ وٍههههعت ن
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يهههتا  ب  نهههع ٍههها   هههل  ن ت هههع ى ا مهههر إلغ عئنهههع 

قا هههه ح  ي   ههههزهههههع عتث  ههههوال  قن هههههد ث تههههعير

تنعي  ههههه  رأل تنهههههع ت ههههه ر  نسكنهههههع  قن م هههههع  

ا  تخضهههه    بوصههههعتث  تبهههه ث    نههههعي توهههههل كث ههههري

 ن قهههأ كههه      هههون مهههع ٍنهههعل فرٍههه  ملكههه  ي  انهههع 

 ٍخ ري   ص و غع ديع: 

ك هههههه؟! ق اههههه ط ٍبع تههههها يهههههت ي ك هههههه  -           

 !ك ه تكوا   ٍخ ر؟

فعنترٍهه  م ههر تر ههو   ن  نهه    ً  اههر  هه     ههل ٍههل 

ا ف  ع  ُخدريع:   غ ا معئري

هتخضهههههه       بههههههل غهههههه ياي  هههههه  ط     -          

  ٍ  ط 

 ً  ُ ك َا  رغعم    -          
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ي  -            ن  هههههههههز  ا مهههههههههر ههههههههههرا  اط ا هههههههههسي

   ت ن   

  ههه يع  ههه  ت هههتم  ا دقهههع    هههل نههه م نعي فكهههل مهههع 

 او نع   قر قت قر م ر:  

  عه       -           

ق  هههه   غضههههدر  هههه    تدههههر ًهههههتغعمتنع  ً   هههه مع 

ٍههع ر  فههه  اع هههأث  ُرمههل  نهههع مهههع  ارتمعمنهههعههه   

 هه    ههر تصهه  ق مههع ههه  تر  قفق ااههريٍهه   ا ههو   

  ُواع   و نعل ا مد   ٍ   فبوصعتث  تل ره يع: 

رههههم ههه   ل  كهه  مههع ٍهه    َهه  َّ مههه   -             

 ُمصهههههعٍأتبع  هههههل قفبوصهههههعت  لكههههه   ن زق تههههها 

 عن ا  معأ   ٍ ر 

هههع كت ههها ا  ت هههعت ا ُ    هههأي رغههه       مهههع كعاههه   ومي

 ن يهههتا كهههعن ٍعههههتمع ت ع قنتنهههعي ٍهههل  ٍَههه   ً  ن 
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ف  ههت ا ومههأ  ت عريههع  اع نههعلتكههون م هه و أي  هه  

قيهههه  كههههت اي اههههعقل  ٍهههه  ان ع نههههع  ف ههههع كعاهههه  

َ هههههع  ت هههههت  ي ا  ط  ههههه   تدههههه    ن يهههههتا كهههههعن ت ن ههههه ي

ع ر  تنههههع هههههت عٍنر فهههه  ا عتنههههع ا تع  ههههأ  ً ا   هههه

 تقه َك  ث م     تب ظ ا عتا م       ؟ 

 تب ظ ا عت ! مط َّ ؟! -        

 قٍ      ت ووان ٍع  راري   عٍتر مت  ث أ: 

 م  قا  ح  -        

ههههههههع ٍرا ههههههههعس     ٍُنهههههههه   قو نههههههههع َقانهههههههه  فَزط ي

هههههع ك  عتنهههههعي ً  مضهههههمرٍأيي  هههههومف ٍر ههههههر رافضي

  ُص ه  ار ن  ف لي ف ع ت م تمر  : 

 هههههه    ههههههتم  رأل تنههههههع متر  ههههههأي ت ههههههع ً  -        

ههُ  نعههه أي  و كعاهه  تصههر نع ٍكههل  ا فقًمنههع  ط كث ههري
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ي تب  هههه     هههه   هههه قائنع بجههههأث ت ههههر  قن ت عق نههههع 

 ت ر ا ت ر   ٍا رغ  مع تُ عٍنر 

يههه  ت  ا عههههر رغههه   هههبو  ق نهههر ق هههخو     

    ههههر ا دههههعك ت  ل    ههههو  ق   ههههً   هههه  نهههه م نع 

 هههلي  ُر ههه  م رفهههأ مت هههدثيع ٍ ههه  نعي  ر ويهههع  ن تُك

 ُ مو ر ٍ     ترت  عني نعئ أ:  ي     ا  ز  

 زق تههههرل ادنههههع ك ههههع  هههه   ُبهههه   اهههه يا  -            

  هههز  عهههه  ي  ههه  تقدهههل قان هههر   و  َصهههرت يههه  

  هههل اإلٍقهههع     ههها اتهههل  بههه   مو ههه ح قمههه  مَههه  

تدههه   را هههأ  هههسمث ت  ههه    ههه يا  انهههع ههههتغ ق َ رٍيهههع 

 م  ا خ عل  ن تركرت  

ٍُريههههأ تُ  هههه  ا  جههههر ٍ    ههههري تدبههههت  صهههه ت     

ٍهههه   م ع عي ههههع  هههه  ٍقع ههههع  ههههق قأ راا ههههأل  ت ههههو  

 م تمر  ي يعت ت   وات  و ث ٍعك أ: 
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ً اههههههتم  ي ك هههههه  ههههه  ٍ هههههزع رقاهههههر  -          

 ٍ   َّ يعت   قن  ُك     ع ي  كث ر م  ا   ل 

توههههههه     هههههه َّ كهههههه   ُا مههههههرل  ك ههههههر  ٍَههههههل  ً     

ههههع  اإل ههههرا  رااههههسي   ههههل ق نههههر   و هههههأ ي يعئ ي

كههعن يههتا  قفعتنههعيفههلا   ا تهه     هه عيع ٍبههق  ههو  

ًي    نهههع  ٍ ههه   هههوم   مههه  مو ههه ح  و ر   هههع  ُمنهههرق

ف  ههههههع يهههههه  ُم هههههه ع  فهههههه  فطرا ههههههنع  قن ااتدههههههع  

 و و اهههع  ُقدهههل ق ننهههع ا زاكههه ي  ههه  نع ا بهههعا ت  ي 

 ٍعك يع  ر ويع ا دقع  فس  ُ ك ر ا ب ع   قانع 

  هههههرق يع فههههه  وكر هههههعتث تُب هههههل ن دنهههههع رمهههههع ي    

 ي   بع هههرفو  ههه  ٍهههر  ُ عاقنهههع فههه   ههههلي ً ت هههرع

     بعل قا   ؟ 

 ههه  ت هههر اإلفصهههعت  ههه  ا  ز ههه ي  ك  هههر  ن    ههه     

ههههع  هههه ا و هههها ف هههه ً مهههه    انههههع    هههه  ٍوا  تههههر  مَّ

 ري قمههعاقنههع ا دههوت ٍههر فوا هه   نههع رم   ههل ا ت  هه 
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ٍعغتنههههع  ن انضهههه  قق تههههر تنريههههع راا ههههأي اتههههل 

 ٍ لال   زمنع مكعانع  عص يع ٍنع: 

 قرألقعي معوا ٍ رار؟ -         

اانع ههه  ا  دهههرات مههه  مق ت نهههع اعرنهههأ فلا يهههعل    

 ت هههت  ر    هههر تُ  ههه  ا  جهههر ٍ    هههر ا  ضهههمرٍت  ي 

 نعئ أ: 

 يتا  را   اع   -         

 هههه   ُغ هههه   ن ههههع  ط هههه     ههههتن  يههههت ي مههههر       

ً تكههههع  تُد هههه      نههههع ٍغرفتنههههعي ُم هههه   ي ٍ را ههههنع 

ا  عكصهههت    ههه  ههههقه غرفتنهههع قكهههرن ي هههعح مهههع 

تُراندههري  ههعر  ي ٍراهه اث  ومنههعي ٍ   ههع كههر     ههل 

هههههع ا قرفصهههههع   اع ههههر ا هههههت  كههههعن  ههههه   ههههزلي  ع  ي

ٍ ههههرفتن  ُم  ههههكيع  فتريههههعي  ُ  هههه  ا  جههههر ٍصههههور 

قا  تههههري  ُسمههههً ق ننههههع ٍراعم ههههر    ههههر   ت هههه ر 

  طع ث ٍعهث ف  صوريع  
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)   ( 

  ا  ههههعٍ أي كر هههه  مهههه  غرفتنههههع ٍ   هههه     هههه   

مههههريقت   تتنههههعقى  ط وانههههعي مترابههههأ ٍ هههه     ههههأث 

 غرفتههر تم هه      ههر  ي َ   هه  و  ههأ راههل ُهههدعتنع

 بجهههأ رأل تنهههع  اً هههمرا ف هههع ق  تهههري  صهههعٍنع 

  هههههر  ي ٍبثههههه   را هههههر كع  يهههههعي  ههههه   هههههزل ُمرتدهههههع

ٍرر هههههع  م هههههز ن ل    هههههر ٍنهههههت  ا غرفهههههأ  ق ت هههههاي 

ٍبثهه  ف ههري   َ َّههر مث نههع  كعاهه   ههرفتن  ركههر مكههعنث 

ههع  قن   هه   َهه    ٍ   ههأث يعا ههأ قرمههر ا دقههع  ٍنههع ق  ضي

  مر   

  هه  ا جن ههر ي قٍ   ههع كههعن  عههه   م ت  يههع مهه     

 ههه   مههه  رألههههع   ن هههع   هههركتر  وا ٍ هههكرت رتر 

تُقدههل    ههر اعم ههأي    ههر ي  ههأي ُمغ  ههأ قمز  ههأ ٍ ههونث 

ُ يههها قٍ ههه   كبهههع ن ل فَ ههه    هههرأل ل  ههههو  نهههعت 

ف هههلث كنهههتا؟! قمهههع  رمههه     هههر و ههها ا يهههوم    هههل
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مههه  فهههور  ُمهههت ّنط   ي انههه ٍ رههههعل ي  هههأث ههههو ا 

 ا و ري   ر نع: 

 مع يتا ا  دت؟ َم   رهل يت ؟   -         

  طتُ  در اعئر : 

ً    ههههه  هههههه   ي ويدههههه     ههههه  ٍ ههههه   -         

ا    هههعت ا ورن هههأ   ق  ههه مع ُ ههه ت ق ههه تنع فهههوه 

مكتدهههه  قاههههه ا مكتههههو  ٍت هههها ا دمعنههههأ ا ُ ثدتههههأ 

    نع  

ا قههههه  ترنهههه  ا    هههه ي  تم  ههههون  فت عق نهههع زافههههري

 ن ق ههه نع  ي مهههع   رفهههأ مهههع تبو هههر ي  هههأث كنهههت 

فههههوه  عق ههههأ ا ت ع عتههههر قٍهههه   ٍ ههههزع  ههههر منع 

اكههههع  او نههههع اتههههل ٍهههه  ت ا ق هههه ر ر  ا   قههههو  ٍ 

ت ههههر  م ههههر م ههههرى ا ههههَ  ط قتصههههد  ا  ههههره مهههه  

 د  ههرل  ك هههر مهههع ث ف  هههع     هههر   هههل  ن صهههعر كهههل 

ع     ث اُ   صَّ      ر قا بي
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ا  هههه  ا تهههه  ً     ههههعي  ههههع زي يههههوى ٍ ق هههه    ع  ي

قت ههها ا   هههون ُم  قهههأ ٍ هههع تبو هههر ي  تهههر  و كهههعن 

ٍههههه اك نع وات ا ههههه فتر قمهههههع  بو هههههر مههههه  كدع هههههع 

ا  ههههههتلي مههههههع زا هههههه  صههههههعادتنع ا ههههه زم  قصههههههوري

قمهههع  ن َيههه َّ  اههه ي    ومهههريتُمهههعر   ٍراسمهههر   هههل 

 :    ُخر ر م  مخد ر نعئسي

قٍ هههههه    وم ههههههعت اهههههر م ههههههر   فتههههههر  -           

 ا صور 

اتهههههل ااقههههه     هههههري   ههههه در مههههه  ٍههههه    اعم هههههر 

ع ٍن :   صعئبي

اكر ههههواي اكر ههههوا     يههههعي ي ههههعي فطهههه ّط   -           

 ت تجرقن  

 هههعرت ٍ ههه ن  ي ن هههعتي  ت هههع  ون فههه  ا هههر ثي ف

ً     هههون مهههع  صهههعٍر ف هههر !   ق  جراتهههر ا بهههع   

ا هههر سي  اههه ي  ت هههو  ُممهههر   يهههع يههه   خر هههون 
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ا كههههري  ههههعرٍ    ُك نهههه  ك يههههع ٍكهههههي م  ي هههه   

  بع ر  

تههل  عههه   نعٍ يههع ك هههه مكتدههر   ههع عتث  هههوال     

ا  ههه   ٍ هههع      هههر  ههه  ت ههها ا معق هههأ قمهههع   هههع زي

كر ههعتث    ههُ    هه يا مقهه ار    نههعي فت هها    نههع  مهه  وط

ههههأ نهههه   ههههع ت مهههه     هههه ل  تُنع  ههههري تُ ههههتر   ّصط ا غط

ٍكههههل اههههرع ُكهههه  ٍنههههتا ا هههه فتري قٍر ههههق     نههههع 

ٍصههههوريع  ُههههتكر    هههه يا ٍو  هههه يع  ههههر  مههههر   ا دههههعنط 

هههه الث اههههع  كههههعن ٍ  ن ههههع ندههههل  َههههو ث قااهههه  مهههه    ط

هههههع  ق ههههه نعي  انهههههع ههههههت و   ت هههههتق   ن اهههههعقل  ومي

   تا  صغ ريعي ف ت  كد يع 

 هههه    هههه   ً قم تصههههه ا   ههههلل فقعمهههه  ت ههههتقد ر    

هه  ن ههأيفهه   عي غههعئر  طتُ ع ههر ٍههر  ههعا  ا و ههر نعت ي

ههه عي ً ا    ههه  ي ُم نههها ا قهههوىي  خمهههو    نهههع ُمترابي

 قهههوى   هههل ا تقهههع   ا عههههرل    هههتقر  معمنهههع  قن 
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ن هههع قكرا هههع  ر ويهههع  ن  تقههه      ااهههراحث مهههع  ن 

 تُ ع     

يهههوت   ههه  ر ههههري  ههه تر    نهههع  ز هههأي تنهههز     

اي اع تههر فهه  َقَ ههلي را  ههأي   ههع     ههتو     ههري  يههزي

ُم تهههتر يي رهههه أ  اعق ههه   دثيهههع ف ههه  كهههر    ههه   هههزل 

 فعن يا ا و  ي ً  ُ رح    يع م ع   قر او ر 

يرق ههه  ابهههو يعت نهههعي فهههس ت  ههها َمههه    هههع  يع    

ا غ ههههههر ي ٍر ههههههع ث مرت هههههه   قصههههههوتث ٍونهههههه ث كنههههههت

مدبهههوتي يهههع يههه  تُب مهههري را  هههأي   هههع   ن  ُ  ههه يع 

 ف     كر     ً ٍخ رث ُمم قيع  

)   ( 

   تك  ت  ط غ ر هع أ  ً قرألقع  معمنعي    

 :    ر نع ف  غ ر َصدرث

  صعٍر؟ معوا مع ٍعل كر  ؟ -          
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ٍهههه ا مضههههمرٍيع مههههع  ن رر  ُم قههههل   ههههل ا ر      

ٍ  ههههه    ن هههههعي تكهههههع  مسمبهههههر  ن تخت ههههه ل غ هههههر 

  نهههعز اإلهت  هههعه ا  ثدههه    هههل ق نهههر  ا عههههر 

ههع ف  هههع  ا واي ههأل فنههرقل    هههر   بههل ادضهههر َ ز ي

  و  ي  تهههههعٍ  اركهههههأ ٍلٍهههههل ههههه هههه   هههههزل فعنههههه يا  

ًي      هههههههري ند  هههههههع  ب  هههههههر ٍههههههه      هههههههر منهههههههرق

 : قمت عئسي 

 يت ؟ اع ترم ت متل قيو   ل  -         

  عٍتر نعئ أ:  ق     ا مراٍنع  

 ً   ر ي ً   ر   -         

ٍ هههههه  ههههههه واتث   ههههههعع امت هههههه  كس نههههههع  هههههه     

م عرههههههأ من تهههههر ا تههههه   ع  هههههع  ادنهههههع ق تق نهههههع 

ال   هههخل  ههه   ُخ هههل    ههه ياي يهههع يهههو   هههو  ُم دهههري

ع  ار ه غ ق  د در ٍ  مع كع   قت ر      ر  ومي
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اُقههههل كههههر     مههههوار  فهههه  اع ههههأث  ُرمههههل  نههههعل     

ا فههههه     ُهههه كل   هههههل ا     هههههعت   ههههه  ا ثعا هههههأ ف هههههري

مبعق ههههأث مهههه ن  إلاقههههعو ي  ُههههرافقن  رألقع ٍ هههه مع 

ٍَهه َّ   نهه  يو تههر كمد هه   ههرات ف  ههع ت ههدث  مههر   

ٍهههت ا ا دهههع ي تُمهههع   صهههغ ريع مههه  ك هههه اعفتتهههر 

ا ز ع  ههههههأ ف  ههههههع يههههههو ُم هههههه ل   ههههههل  عق ههههههأ 

دههههع  مهههه  او ههههر  دههههت ون ُ نهههه ي  ا     ههههعت قا  

    قتق ي ت  و ك  ن  َُ      ر ٍع   ع  

مههه  ٍهههزقأ  هههو  ا  نهههعري يهههع يههه   ُخر واهههرل    

 ت بههههق مههههر   مهههه  ك  ههههر ٍ   هههه   تههههترفعن ف  ههههع 

  ق واهههر   هههل ههههر ر اقهههعل   كهههون ُم هههتقر    عمهههر 

ُق ههههه    هههههل  نهههههعز  ا  عئقهههههأيا تع  هههههأ ٍع   ع هههههأ 

قتعئ نهههههع   تههههه  ًل  قصهههههور رئت هههههر  ههههه  تر  هههههأ 

ت ههههههرل مهههههه   ُرافق ههههههر مهههههه   ٍع هههههه مع ي ت ههههههد نع 
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ي ا   ر هههههعت  ههههه  اع هههههري   َّهههههل ن دنهههههع  ن  نههههه  

را عتر ٍ    ول  ط ع   قت تك    صط

كهههههرم رألقع مههههه  غرفهههههأ ا     هههههعت ُممهههههر ف    

ا هههر سي رهههه يع   هههل اهههعل صهههغ رث  ههه    قهههر  ههه  يع 

واتهههر فنهههو ا  هههد  ف  هههع ر ههه     هههر  ي  ُ عتههه ٍع ب هههع 

ر  ن  صهههل  هههت ا ا   هههتوى اع تهههر ا  هههو ي ك هههه  ههه

مهههه  ا هههه اع      ههههو  ق  ههههتق  مهههه    ههههلث  هههه   ههههزل 

ههههع مهههه     هههه  ا  دنههههعتل   ههههرت  يههههو ق هههه ه  متر  ي

ك هههه  هههر  ن  هههر     هههل  ٍ   هههريا   ههه عر ا ك هههر 

هههع   هههتا   قهههع  ٍهههتل  ي ق نم هههر ٍ  هههتا  صهههغ ريع   َ َّ

 مع ٍق  م    ر    ُغ ر  ر مع ف ل  

كر ههههه  مههههه    ههههه   ً تكهههههع  تُدصهههههر  معمنهههههعل     

كههههعن  ي مههههع     تنههههع ٍههههري مترابههههأي تُ عتهههه  واتنههههع

   نهههع  كدهههعر  قيهههو   هههل اع تهههر  ههه   هههزل ٍمهههور 

عل  كههه  مهههع ٍ ههه يع ا  هههأي نههه  ههههدق  س هههر مع ههه ي 
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ههههعرت غ هههر ٍ  ههه   كعا هههأيل ف ضههه  تهههه  ُنع ا  ههه

 ههههت  ً ٍههههت ا ا  ق هههه  ا  وا ههههر  غرفتههههري تواههههه  

 ن  ُ ن نههههههع ا َصههههههدر  تدقههههههل اع نههههههعي تهههههه  و ك 

 ههههعمخأ   مههههع  يههههتا قواح اانههههعرت ٍعك ههههأي غ ههههر 

نهههع ر    هههل اات هههعل  و هههأ فلا يهههعي صهههعا  فههه  

 غ ر صدرث راف أ ٍصريع    لي ت ر ر: 

  طَ ؟ -            

 ت هههههو   صههههه تنعي تُخدهههههف ق ننهههههع ٍههههه   راات نهههههع 

ٍهههههتات ا  بجههههأ ا تهههه    هههههً  م ترههههه أ ٍدكعئنههههع

عي ههههههعك يعي  ُكعٍههههه  ف نهههههع رألقع ٍ عادنهههههعي صهههههعمتي 

 مو هههرل كههه  ً ت تدهههر   و هههأ فهههلا  ي تهههس َزم يهههع 

  هههل اع ن هههع ا هههت  كهههعن   هههل  ن يههه  تل   ُدع ريهههع 

 ُم عتديع: 

  طَ     تُخدر   ؟ -               
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فتم  هه     ههر ٍ   هه    عكصههت   نهه  َ ههَه  م ُنههعي 

  ت م ق ُم عتدأ: 

ق  هههههه  ُك هههههه     ههههههأ ت هههههها ا  هههههه     -              

 رحي ر ي  كدرا    ؟ كد

صههههههه ت  ٍُريهههههههأ  ت هههههههو  م ترهههههههه أي قان هههههههأي 

 غع دأ: 

را ههه  مث  هههع ف هههل ا    ههه ي تركت هههوا    -          

قا ههه  ي قواح ا ر ههه   اُ عٍهههر نههه راع غ هههر رهههه    

  بع  ع 

ههههتُ نا ٍعك ههههأ ف  ههههع   ههههر نع ق سمههههعت ا  ي ههههأ   ط

 تد ق    أ   ل مب ع : 

 ق عه       ؟! -         

دكههههههع  غهههههه ت نعئ ههههههأ ُمتم  ههههههأي ٍصههههههوت  غ دههههههر ا 

 ٍ    ر: 
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هههع ٍ   هههعي مهههع زال قان يهههع   ههه   -           مهههع كهههعن  ومي

ت ههها ا  قمهههأي  هههو  را  نهههعي  ُرمههه  اع هههر قكهههرن مهههع 

 ف  ا كون م   ا ث  ُكعٍ  مث ر  

 كههتت تقههل    ههر كههل  هه   م ههت مههع كههعن مهه     

 صهههعٍأ كهههر   ٍ هههر عن ا ههه     هههل   هههرا  قا ههه   

ي اتهههل  بجهههتن  يهههت    هههر هههه وات   هههر  ا تع  هههأ

 ره أ:  نع  

 تُصههه ه  اهههر ا َّ هههل موتهههر ٍ   هههع  ههه   هههزل  -         

 ا ًّعي وا ن  ث اعٍ ث   

فههه ن  غع هههديعي نههه  ااهههت   ق نهههر قا هههت  ُا هههر ي 

 قو نههع ا ههت  َصهه َّ روااههري غ ههر ُمصهه ه  اههر قٍت هها 

ههأ نهه  ف ههل ف  تههر ا  ا  ههأ غ ههر رههههث  بع ن ههع  ا خط َّ

  هههتم   ي  ههه ا  ع ههه أا هههت  كعاهههع    هههري هههه واتن  

هههع  ا دقهههع   ن قهههأ  ُكهههرى قويههه  ُم هههر يع غ هههر رٍني

    ائنعي ف ع تخ ع    ً ٍن  ث    
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كهههعن  عهههه     هههل ق ههها ا خهههرقم مههه   هههركتر    

ٍرفقههههأ ُمبعم ههههر ا   ههههع ٍعغتههههر رألقع ا ههههت  تههههل 

 َرنطدهههههر   هههههع عتث  هههههوال   هههههل  ن رتتهههههر ا  رصهههههأي 

ع ٍهههري  هههعي صهههعئبي ههههعابأ    ك هههر ٍقهههو ث  ر تهههر  ر ي

 ديع: غع 

  نهههههع ا  هههههتلي مهههههعوا ف  ههههه  ٍن هههههع؟  يهههههتا  -        

  ن ح ا ت   ن  تر    و ا ا  و   

انهههه   عههههه   م ههههو  ا  قههههلي م  ههههكيع فكههههر    

هههُ  مل  هههأي فههه  اههه   يهههرقل  ههه   مههه   فع ضهههرٍأُ  ط

ههه   هههن قا ا وان هههأ   كواهههوا اههههعئسي  ا  هههوت    مط َّ

ٍ  هههر قٍههه   رئ  هههن  ا هههت  ٍههه ا م ههه قييع  رأل تهههر 

ٍن  تهههر ا   نههههو  ي  ههه   ههههزل هههههر   مهههعمسي  معمههههر 

ا ٍعتخعو نرار     ا غض ي متنوري

كهههههع   ن  ُ  ههههه  ا كهههههرَّ  مهههههر  معا هههههأ مهههههع  ن رر     

ا مههه  اع هههر  ً  انههه  تكهههع دوا    هههر ق  قهههو   ههههعكري
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هههع    هههر رئ  هههن  رم يهههع ُمم   يهههع ابهههو هههه عرتر   ر ي

ا تهه  مههع  ن فههتو ٍعٍنههع اتههل غهه ا رألقع فهه   مههر  

 اف يهههع   هههع  ٍقهههو ث   صههه مر ُم  هههكيع ٍتسٍ ههه  ر ائهههري 

ا ٍ   ههههههع ا  وت ههههههون ا قتكههههههراري ٍ هههههه عرتر مههههههراري 

 ُبهههعق ون  دثيهههع تخ  صهههر مههه  ٍههه      هههرل   ُ  ههها 

هههع ٍكهههل مهههع  ُقتههه  مههه   ر ههههر انع هههأ   مراهههر  ر ي

ع ٍر:   نو ثي صعركي

يههههتا   ههههل مههههر  ي  مههههع كههههر  ي  قههههع ي  -           

 فتاح اط ع م ركر 

)   ( 

هههع     ندههل ا غ هههق ٍق  ههل يهههرقل ا هه كتور  مهههرا  فَزط ي

مهههع  ن   ههه  ٍهههع خدري ههههرل يهههت  قت هههاي ٍبهههت ٍههه   

  دههعت ا   هه ل   ههل  ن قنههه هههعك يع مههع  ن ًاهه  

 مهههع      هههر ٍهههت ا ا   هههر ا  هههل       ع هههأ ا  عئقهههأ 

ف  هههع تدههه ق مت هههدثأي ٍوا نهههأ غرفتهههري تُمع  هههر مههه  
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هههههعر  صههههدريك ههههه اعفتتههههر ا ز ع  ههههأ فهههه  غ ههههر 

ع  ُقههه   كمهههو  ق ُ هههر   ههه   ُكهههرى اتهههل مهههع    نههه

  ن غ ا  معمنعل هر نع: 

ا ههههت   مههههع  هههههتعو  مههههر  ي مههههعوا اهههه ث؟ -         

 اهت    تت عن  اع تر يكتا؟

هههع مهههع     مههع كهههع   ُهههت  ههههلا ر اتهههل يهههرقل    هههر فَزط ي

ههههع فهههه  هههههر ر ي  نهههه  ٍههههع  نو   قن   ن رر   ع  ي

َ ههع يههو متصههل ٍههر مهه   كعمههل ق  ههري غ ههر م تدههر  ط

  ههههل  ي ا  ههههرنههههز ث  د ههههأ تُدقهههه    ههههل ا عتههههر  

ا:   ا  و   ُمبتري

   عح  ن ت  ل يتا م   ياي  فن     -        

 ً  اهههر  ههه   ُ صههه ي اهههعقل  ُكهههرى قمع ثهههأ غ هههر  ن 

 د دههر كههعن  ههر ٍع  رصههع    دقههل هههعك يعي اههزل  هه  

رغدتههر قنهه  ا ههت  ُههه ع ري  كههع    تُهها ٍههر قٍطُ راههر 

ا هههت   ههه    ههه مل ٍ   هههع يرق ههه  مهههر      هههر َق ط هههأيي 
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تُقد هههر ٍههه       هههر ٍق ههه ث مضهههمر  فت هههدت ٍ ههه  نع 

ي هههع  را  يهههع   عيهههع ٍصهههوتث  رت هههه  ن تُخر هههر مههه 

فََرٍطتَهههه    ههههل كت ههههري تُ  هههه  ا  جههههر    ههههر ٍ   هههه   

 : تم   رمضمرٍت  ي 

 ه   لي ر ث ع تتب   اع تا  -        

 ًي ا ن  ع  م   -        

فضههههه تر    نهههههعي تُ  ههههه  ر ههههههر ٍ ههههه    ترت  هههههعن 

ق دههراتث ت ن ههري مههر    ك  تههر قنهه  ت هه   اههر مههع 

 ههع  هههه   ويع ٍنههع مهههع ٍق ههه   نههع ا ب هههع ل  ق هههو  

 ق    مع 

ههههع مدراههههأي    هههه      ٍههههعت  عههههه      تههههر  ُكعٍهههه  رًمي

 تهههههههه ا  رألقع    ههههههههر  قن ٍكت ههههههههر ا   ههههههههر ً

يههوا  ي  هه   غ ههو  ههر  ط هه   ك  عتههر ا  عٍ ههأ ا تهه  مههع 

هه   وا ههر ق  ههه  قههع ي رف ههق    ههري ك  هههع  تههزال تَص 

ل ق نههههر قط نههههأ كعاهههه   ههههر ٍع  رصههههع ل  كهههه  ق َّهههه
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 ا ثغههههرل  فههههَ  َّ  ٍعههههه أ كعاهههه    ههههل غ ههههر  ع تنههههع

ا ههههتُ ر فهههه  ن دههههر قااَكهههه َّ   ههههل  فتريههههع  قههههر  مههههع 

ا قااتبهههه   كمتههههر ٍراعم نههههع ا بعا ههههأي ٍكهههه  كث ههههري

     زل   غصأ ق تع  ون  ك  عتنع ف   ا ق   

ٍههرغ  كوا ههع كعئ هههعتث ي ههأ ت ههه مر كعاهه معر ا ههه      

ا ب هههع ي يهههع ابههه  اُكهههعٍري اُ هههعكر  ا هههع ا   تصهههرقن 

ر    هههل ن ههه ث نههه  مهههعت ٍ  هههل   ع   هههع ابههه ل  تت ههه

ن وٍ ههههع ا خعق ههههأ مهههه  اههههد   د ههههت   ههههل ا ب ههههع ل 

   ههزق  غ ههر رٍنهه   ٍ ههع  عمتههر  ا  هه ع مهه  ف ههع  

ههههع فهههه   ط  مههههل  ومي   مههههل ن وٍ ههههعل   بههههره كههههل اههههّ 

 ا   ع   

  ههه  ا صهههدعتي ٍههه ا كهههر   مضهههمرٍيع   هههل غ هههر    

 ع تهههري  ههه   ت هههعقل  قا      ٍََهههل كهههل  ههه    بههه   

رق رل ع:  كط  ن  غ ا صعئبي

 ر  ي  كر وا  م  ي ع ً   -          
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فهههع ت    ههه   مههه  ا  دهههع ي  ُبهههعق ون  م هههع    ههه  

  ههههع   مهههه  ٍ هههه ن     مههههرا  ا ههههت   ٍََههههل ا  غههههع ر  

 بهههه   اهههههتقرار اع تههههر  ً  اههههر فع ههههري  ٍرا ههههعس 

 :  مضمرٍأي نعئسي

 ًي  كر وا ي مع ُ  ت  ات ل   -          

فنرق هه  مههر   تضهه ر    نهههع فَز ههأي اعق هه   دثيهههع 

 ههر ف ههع كههعن   ههت  ي ق هه  ك  ههر فههوه ا تبهه ث   

 ُوا ههههرل كهههه  ً    ههههلي نهههه   ريقههههر كث ههههر اهههه  ثن ل 

    و  را  يع: 

  كر     م  ي ع  -         

   ك ل ُ راا       مل ٍ   -         

 فرقمر ٍر هر: 

 ً  ن    -          
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هههههَه رألقع   ههههه ن        صهههههعٍر ا صههههه   مهههههع  ن َ  ط

ُ هههل اههه  ثن  ف  هههع    هههل  يهههو ُمتكهههفٍ هه مع اههههت    ط

غهه ا  م ههريا دههع  ك  نهه ي  ُ صهه   كههل اههرعث اههعٍ ث 

 م هه قييعي  تم َّهه     ههر تههعر ي ف  ههع يههو ُمقدههل ابههو 

ق ُكهههرى  ههه  مهههر   ف  هههع  ههه  تهههزل  ع  هههأي ٍ هههوار ي 

مع هههه أي ٍبهههه  ثنع    هههههر غ ههههر م تدنههههأ ًنتراٍهههههري 

ع فهه  رئت ههر مههع  ن ت  ههز  ا عهههر  هه  ا  ضهه  نُهه  مَّ

ع    هههرل   ُصهههع  ٍ وٍهههأ رر    هههتقر ٍ عادنهههعي ُمتم  يههه

ُههه علث  هه    ثل   تدهه ل اع ههر مهه  ههه     ههل  هههو ي 

 كهههع     هههظ  ا عههههر ا ك هههر  ف  هههع ا  دهههع   دهههت ون 

  ن ههه يُ نههه ي ل  ت هههتقر  ا عههههر قتنههه   ٍ ههه  ُ نههه  

ع        ُغ       ر م ت   ي

 َهههو م ركهههر مضهههل  قن    ههه   مهههلي كهههر     هههل    

اع هههر مههه  اإل  هههع  قا  ههه ي ا  دهههع   هههع زقن  ههه  

م ههههع  تر  قن اهههههتقرار اع تههههري فههههعنترت رألقع 
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اق ههههر    ت هههه ل كههههع    ت قههههل ا ر ع ههههأ ا سئقههههأ 

  ً  ن مر    ٍََ  نعئ أ: 

 ٍل ه  تجر   -         

   ل متل؟ -         

 ٍعاقضهههع   هههوم  ي يهههع نههه  ٍههه     هههت    ق  هههري    

 هههه  تتدهههه   صههههوتر ف  ههههع يهههه   ع  ههههأي ٍ ههههوار ي 

  ن ه  تر يعم يع:  ي   ل ر ويع ف  غ ر م ل

  م   -        

 اههه  م هههر  عٍ هههأي   هههل ق  ت نهههع ٍ ههه أ ك  هههأي  

 م  ت ر هر ٍق  ث م قد ي تر و   ن  ن  :

   ي اي  ً ٍرس -        

 يع:فرٍََل  ً  ن  ُخدر

  كر     م  ي ع  -        
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ق مههههع    بعاههههر ا ههههت   هههه    تههههر  نهههه    ً ق  ههههو  

ي ُم ههههه  يا اانع ههههه  ا  دهههههرات مههههه  ُمق ت نهههههع فَزط هههههأ

هههع ٍهههت ا ا   هههر  يرق ههه     هههر ا هههت  ههه   هههزل  ع  ي

 قن    معمر نعئ أ:  ا قر   م  غرفتري   تجر

 ف  خر ر    -        

ن يههعي اهه  ثنع اتههل َيهه َّ قا   هه   هه   كهه  رألقع    

رافقنههههع  غرفههههأ كههههر   ا ههههت  مههههع  ن رري ههههع هههههو يع 

ًي   قعئن ههههعل فنههههرقل  اتههههل  عيهههه   هههه   ً ُم تهههه 

 ُكرههههه     ههههر   ههههل  ي  ركههههت ٍ هههه   كهههه   ُ ههههع   

هههع تتهههد ن  مهههر   ٍق ههه   مهه ق   مُههه  ٍههه     ف هههر كعر ي

 مضمر  

    هههههر ا  هههههل     كتههههه   نمهههههع كهههههع قا  صههههه و   

 ههههتقدعل اتهههل ااتدهههر  ههه   مههه  ا  دهههع      نههه لاً

    ههههر  هههه ال اههههع  ٍ هههه ن  قرألقعي ا ههههت  اههههعقل 

  دثيع   راتن  
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ٍههه   يهههتا قواح انههه  كهههر    ههه  ُكرهههه ر  قن     

ههع ااتدههعين ي هههعر ابههو ٍواٍهههأ ا خههرقم قمهههع  مترابي

 ن غههه ا نر ديهههع   بههه  ا هههت      هههر كهههعرم  ههههوار 

يههههتا ا  كههههعن اتههههل فُههههو ف ٍوا هههه   ُمقههههدسي ابههههو  

 هههه  ٍطُخمههههل مضههههمرٍأ ق   هههه   اهههههتبع تع ُا ههههر  ٍ

 ع ص ع ي ع قكرا ع ٍعت    تر ٍعك ي 

َيهههه َّ    ههههو    را ههههر  ً  اههههر كههههعن نر ديههههع   بهههه     

ههههع  ا َ  َّ ا ههههت  َمكَّ َههههرُ مهههه  ا ونههههوع  معمههههر ُم تههههتري

 :مضل

طي     -               هتم    رههم ٍُ َّ 

ا كههههر  ٍعًت ههههع  هههه   ُ  ههههر    َّ ايت ههههع  قمضههههل    

ٍطُخمهههل مضهههمرٍأ كع هههمرا  فهههلا  ي ف هههع    بهههق 

 ٍري را  يع   ع : 

 كر  ي  ر وح   -           
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ع:  فصر  غ ر رٍني

 اٍت     -           

ااتدنههه  مهههر    صهههركعتري تم  ههه  مههه  او نهههع    

فههه  غ هههر صهههدر   هههل  ن ر تهههر ُمقهههدسي ابويهههع ٍو هههر 

مضهههمر  ق ا هههعسث ًيثهههأث ف  هههع  عهههه     بهههق ٍهههري 

 دثيهههههع  ر هههههع  ل فنرق ههههه     هههههر ٍ   هههههع   ُبهههههعقل

 رألقع     زل ف    ا ر  

هههههتقدعلي كههههر   توا ههههر مسمههههتن    هههه  مكتهههه  اً   

فههه  ا   تصهههه مو  يهههع تنهههر   وا ههه   ا هههت   ههه    تهههر 

رهههههه يعي  توههههههل    هههههر  ن  غ هههههر وًتهههههرل   ُ  دهههههر 

ا:   هعكري

 ً ت  ل    -          

ههههع مهههه   يمُهههه  صهههه   ٍُريههههأي  قكرا ههههع   ههههت    ٍ ضي

  عترل    ت  ر    ر ُم تمر يا:وكر
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ت   ههه  مهههوت ي ر هههوت    ٍت ههه ي ُمب هههسي  -         

  َّههههع  كههههل هههههو ث  صههههعٍا قيههههع  اههههَ  ا  ههههو  ت ههههو  

 ره يعي ٍرّ  ق ر ت  ل و اي  كدرا ؟!

ا عٍههههأيي صههههعت غع ههههديعي ٍصههههوت    هههه مع  هههه    ههههقَ 

 ز زل ك عار: 

ر   كدراهههه ي ٍههههر َّ اههههقث را هههه    قٍههههر َّ  -         

  ت  ق ر  ُ 

ٍ   هههههه   تههههههترفعن قن هههههه   رت هههههههي انتههههههر      

 عهههه      هههتقر  معمهههر رهههه يع   هههل مهههع مضهههل مههه  

رً ث  ههه   هههزل  هههه ريعل فع هههمر  كهههر   مهههع  ن رر  

 ههههترع ا هههه م  م تبديههههع   قاهت هههه      ههههعهث ت  ههههع  

مهههه  صهههه    فههههلا   ٍ و هههه ث غ ههههر يههههتال ف ههههع  ن 

 اهههههً ٍهههههعنترا     هههههر قااقمهههههعع  ا عههههههر اتهههههل 

ت ههه ر  طع  فهههلا   ٍ ههه  ت هههدت ٍهههر ٍقهههو ل َ  َّهههر   

 ُ ولط غ ع طي يعم يع    ر ٍق  ث   تب : 
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ا كبُغ ىىىىي  -          أوتعلم أبي  لم أُبغم شىىىىخصىىىىً

أربىىب بىىأن يحملني علي األعنىىاق حينمىىا    ولملىىك

 تحين ساعتي  َسواَك.

كىىادت أنفىىاسىىىىىىىىع أن ت ف مىىا إن َدبَّ ب لبىىع وقم    

اف لكن هيهات   كلماتع  تشىىىبث بع ل ال يسىىى   أر ىىىً

ت آ انهمف ليتوقفوا   صىىىىرخات هيهات مَّ متتالية صىىىىَ

ا بوقتهم  هرول الجميم  دال    يُجىىدي نفعىىً عن جىىَ

رؤوف ال ي ما إن رآِ ممدًدا علل  ين يسىىىب هم زع

األرم  ىىاقىىًدا الوعي  دون حراك  بين يىىديَّ والىىدِ 

ال ي بدا هلًعا َلَما أصىىىىىىىابع  يما مريم جاثيةً علل 

حالع حتل دن ها باكيةً ل ا منع  حملع  ي بير ُركبتي

 َصبر   صارًخا  يمن حولع  ُمهروً  صن ا ِ: 

 لعل هناك من نبم... -           

 

  !   نع ا د ا أي َم    ر                             
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 ت   ٍب   ك

 

 

 


