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  ^_^ر�زوا اوووي �� ا�� ھ
	رأوه ھــ�ه 

  

�ون إ�ـــ�وب ���ة  ���
�ون #"رد روا�  ، ��وز� ���  ♥#ش ��وز�

  
�)دأ )�م & (:  
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  ^_^#	د#  )��ط  
  

�� و#-ر�ش إ�  ،، و�� ا0/ر .وت �/�� ا)��ط أ�#دي .-دت أ��ر �
�ر �� ا
#	د#  و�1��� و��#�
  .وھ	و�م ��� ا�� "وا�� و)س 

  
 ، ���ت .��ده �� أ#�ن & و�"4ة ���ت إ�� "وا�� ��"�ت �
�ر ��)  أ
��م ��� ��  #)دأ�� �ده ا

  
 :���Dت إن ##�ن �د ��ون #�
�ج ا�� ھ	و  ده ، #ش ##�ن ده أ��ــد 

 
��7� أ/د6ھم )	� إ�� وا ��  ♥ :واب �
�ـــر اوووي �	وت أ"رب أ�
ب و)9ذن & ر)�� ھ�و�	

  
��7  "واھ� ، �.;� �#4� #�7ش 1/ص ھ�	رأھ� إ> ��
# ، ���� ��

��م �ن ���
  اروا�  )

  
�� �ل وا�د ���م ھ�;.� �د 1)�  �� اروا�  ، ھ�;.� #وا.ف ھو �-; )�-�1�� ، ھ�;.� از.  ا

  �7� ���
@��ر �� #ن ز#�ن ���1ن �)دأ �#�A ا"�
  ��ن #�
  

��7  و�)دأ �-�1�� BC )	� ھ�-رف إزاي #ن اروا�   ���)9ذن & )9ذن & �ل �د ��)ب �-#ل :وره 
  ^_^دي 

  
  " ���ة �;ل " ا#وEوع ھ��ون " �ب �;ل " ا#وEوع #ش ھ��ون #"رد 

  
��وزه  ��  أ.و  �ـــــ�رب أ.در أوCل �ل ا

  

�4ده إ��م ھ
��وا �ل ��#A �� اروا�  )9ذن &#  

  
  ..�A��7 �ده )	� و#-�ش و طوت ����م 

  

/�Cوھ� إد�و� ھ�ه  �#^_^  

  
 G# ــــدأ(�  :و

  

   �� ا�;ل

  
 �  ^_^روا�
� ا6و



 ٣

 
 

�د�  �"�س إ�;م�#G   ��ن ا#ظ�رة ذك ا�1ب طو�ل ا	�#  /#ري ا)1ر�� ����
ر�� ���A ا
C#�#د  	ون  د���
و�ط واو"  ا)��م داJ#� وا	�ب ا#�م واطول ا�� . ذو ا1-ر ا
 

 :  إ�;م )�دوء.�ل 
 
�ت - �� #ن ع ا
�ر�  

 
 : و.�ل ز�ر #�#د )�Eق 

 
��س دي )رEو �� إ�;م ؟!! �-ــــــم  -   !! وھو إ��� #ن ا
 

�B )�9راج و.�ل #�7را ��
: 
 
 - ( ��
��م #-�ھ� ��دي /�ص و& و#ش )�	ول ��"  �رام ، ��  �;م ��م �ـ ��)�� إC)ر ھ7�#ك ، ا

��
-�رف �- 
 

 �#J< ط4ط4 رأ�  )�زن و.�ل : 
 
��س �� إ�;م - ��-ب ))��ت ا �� !!  )س #ش إ��� ا

 
 ("�� Gب  ر�"-
( ;J�.: 

 
����ب �� #�#د أ/وك را"ل )رEو  - ، �� إ�� >زم ا
-رف ، �ل ا����A )سوھو �د .�ك إ�� )�-ب )�

���� �و�س .)ل #� أ
	د#����  
 

 :  #�#د )
-"ب
  

	د#��� ؟ - 
!! 

  
  :أ"�)  ��� ا7ور 

 
�� #�ل ا�� )	ول إ�  #ن اB(C وأ�ووه ��)�� ا - O�#رف د���ت ا�� ھ
"وزھ� >زم أ�ون (، ا

��� ا6ول ����� )-د��و
��7رھ� �و�س ، ���1ن �ده .�ت ا
-رف O�#م د��ت وأ��ن أروح ا
	د#���  ا
  إن �1ء &

 



 ٤

�ك ؟ -   (��� !!ط�ب وإ�ت �ر�ت إزاي )	� إن دي ##�ن 
�ون #
 

;J�. م إ�;م�
 :  إ)
   
�� ��وه و�#�ن )��ن ) �	��1ت �ره ( )Cرا�  �ده ھ� ���ت #-��� �ـ "روب  - O�#د �����و)��ن 


ر# �# �����  
 

  ��ظر إ;J�. ب"-
( :   
  
�� ا###م - ���
��م #-�ك �ده ؟)��ن 
 �Eر
 !! طب وھ� و ���ت #�
ر#  ���ت ھ

 

7ض إ�;م #ن #���  وEرب اط�وA )	وه � : و.�ل E�O)� إ

 
�دل ��#4 
��ت ، �ــــــــ�ھم -  ����
��م 
  #�ــــــــــــ#د ا�� #�#���ش ، �� 

 
 :  #�#د )�Eق

 
 . /;ص �� �م إ�ت �ر ، ��ـ� ���1ن ا#��Eره .ر)ت 
)دأ - 

________________________ 
 

  ��� ا#	�)ل أ#�م .�(#
ر)�  
"�س ��#�٢٣و�� ا  ذات ا	�#  ا	�Cره واو"  ا)رئ #A���( G ا
 ���
 ،ھ�د و��ط#  Cد�	�

 
�� )�Eق �
 : و.�ت �ظرت ��#� إ� Cد�	�

  
7�م 1-ر �ر)� #� ھ7�م 1-ر - ( �� إ�"��زي ، �� "د��ن ا�� #ش ��ھ#  ��"  #ن ا)و
ري ده ھو ا

�� و/;ص
�ت د/��  ���
  ا�� ��ن #�� و#�ل .�م إ�"��زي )س ��ر)� ، #���ن .دا#� أ.��م 
 

�  و.�ت�� A��E د� :  ��Eت ھ
 

ش )�)�� �ـ  - �
� �ل #� 
ط�-� #ن ا#��Eره دي )�ذات 
-#�� �ده ، ا�� )Cرا�  #��
� ھو إ�(��

���� ��  ا>ول )س اد�
ور �))
 

�E(  �ظرت   ("-
 : ق و.�ت #
 
 -  ���� �1/  �رام ����� ده ��طول �1
م و��زأ ���� و�رھ�� �� ا#�ده و�� !! اد�
ور �))ك ��

��� /�����ر ���# ���� ، ر)�� �-د���  -#�" ا



 ٥

 �J�. G�دت ��ط#  )د�
  : 
  

� د ، )س 1و�� را"ل إزاي - �
ــــــل آ/ر ��"  ، �� )�ي )��ت �C/1  و.وه و���1  )"د "

 ����� ھ�#و
وا ��  -#�" . ا
 

��7ذ C)ر( �#�� : 
 

وا ���1ن 
در�وا و> - �
ــــــ� وھ� إ#1وا #ن .دااااااااا#� ��> وإ> ھ7"ر�م ، "���ن إ� )ت إ


7ر"وا ��� اد��
ره���1ن
  !! 
 
 :  :م أرد�ت )9)
��#  �)�ره - 
  
���ل ��وزة اEرب-  

 
 ��
7�� )/7  وھ�دEر)
� ����زاء.�ت 
�9(   : 

 
��.�  �� )ت -  6  

 
�    :/�ف��Eت ��#� )#رح و.�ت وھ� 
د�G ھ�د 

 
 -  ، A��# رش����1ن ھ �����1وا�� �#�ن ھروحھ11ش �; #ن ھ �	(  ��ن و إ
4/رت )�)� ھ�ظ)ط

  #G ا�;# ، ، ��ـــ� أ1و��م )�ره )9ذن & 
_____________________ 

 
���ز# ���دت ��#� إ ��.;Oو�ور إ  Aو���:�� و>ء اط�)  �� ا#ر��  ا
�زل و"دت أ/#)�ب ا

Cرخ )�#�س و
	ول : 

 
 - �-
��7ك� )�ر�  ا#���ل �  )�دئ أھو ،��#ـــ�  �
	�   �و�س 

 
�دت �
 :  و.�ت ��#� )�-�ده

 
  .1111ط  "دااااااااا ، ھروح أد/ل 1�ط
� ا>وE  وآ"� �ــــ�> - 

 
��ء �ودأو: ��
�� و>ء )Cوت ھ�دئ
ت >/�.  : 
 
�� !! و& �� )ت �� و>ء اوا�د ��وز �)طل ا#���;ت دي  - �O6طل ا(�و�� �;ااااام )	� و 

�د� إ���س ��و و���7 & )"د  ،�#�اااااان� �� دي � )	� اذ�وب ا
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 :  ر�-ت و>ء ��")�� و.�ت )��ق
 
�� �ت ا�1/ �� �ت - �� ��#-

� ھ����� !!  إ  	�����1ن #
)وظ�ش ا �1#

7ر"� �� 
 ��  !! 

 
 �� :  و.�ت ��#� )�Eق�ظرت 

 
  /;ص ھ
7رج - 
  

�� و.�ت 
#��
 : :م إ�
-�دت إ)
 
  .و��� )	� �Cل إ�  #ن ا6ول - 

_______________ 
 

�ت 
�Xرض  و�ظر ه )�د أ#�م إ�;م وأ#�ك #�#دو.ف،  و#�#د �ل #ن إ�;م  و/رج#��Eرةاإ
 :و.�ل #-
ذرا 

 
�ت ا�� ن، #��ش .Cدي أ
��م �إ��ـــ�م #-�ش ا�� ا�ف  - (�� ا��� دي �ده ، و�-; #��ش )
	ول 

 ��ت أو �� أظ�#�� إ��ق �G )"واز ا
�� ��"  و�1  #ن وراھ� ، )س ا�� )Cرا�  #ش #	���أ.ول 
-
�دھم ���1ن �ل ده و��1ف ا�� >زم #� آ"� ا/طب وا�ده ا/دھ� #ن )�ت أھ��� وأ� �����رف 

���ور ، )س �#و#� دي أراء )رEو #-�ش #
ز��ش #
)	� �ـ ا  "��  
 

 : إ)
�م إ�;م و.�ل 
  
�دي ، :� - � )	� ا�� ھور��ك إن ���او> ا�ت ��رف إ�� #ش )-رف أز�ل #�ك 6�ك أ�O� Cد�ق 

�ظرك دي O�ط A���  و"�  .1ط  ؟ ،�� #�#د وا��6م )�
 

 :  #�#د )�-�ده
 
 ^^  .1ط  "داااااا - 

 
م �-")  �	�ل )�Eق �J�1 ظر إ�;م أ#�#  �9ذا )  �ري�  : 

  
 - �����  ������������ 1وف #�ن "�ي 

 
 7�7/  #��
 :  ��روق )9)

 
  ا�;م ����م - 
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 -� :  إ�;م )9)
��#  #Cط
 
  و����م ا�;م - 

 
 :  #�#د )�-�ده

 
 -  
  و����م ا�;م ور�#A & و)ر��

 
#�  : .�J;   ��روق ��ظ�ت :م )دأ �د�: ��ظر 

 

-#ل  ، از��م �� 1)�ب ��#��ن إ�  ؟ �و�س إ�� 1و�
�م و& - 
�دوه ا�� ھ�ت ��وز أ.و�م ��� ا�

��  )�ره �ـ ا"�#-  �#�ن 
�)وا 
�"وا �-
 

�ظر   #�#د )�#�س و.�ل  : 
 
   #ـــ�1� .ول - 

 
#�����7  ��دثذ .��; وأ/�1رد إ�;م    : 

 
�� اواد ده  - 
�� )	� ھ
�ون �1وخ ھھو �ل #� �1وف /�	��  
�دوه د���  ، وأ��د �دوا ��� ���	و

��م زي �ل #ره� !  �)�ر وھ�	-دوا �
��#وا ��-�ده وإ��� #ش ��ھ#�ن ��"  و�� ا0/ر 
 
 :  و.�ل #
��J;.طG ��روق إ�;م #ن 1روده  

 

��ش- �دوه ؟، 
 ھ�ه �� إ�;م وإ�ت #	و �ب 
-رف أ�
ر �ن ا

 
 -� :  إ�;م )9)
��#  #Cط

 
  إ
E7ل - 

 
;J�. دوه� :  )�)�.  )دأ ��روق �د�:  �ن ا

 
�دوه  - 
��م �ن) �)ك و�ن ن أ�Cر�ك أ( إ�م ا
 ..  و)

 
�("-
  :  .�ط-  إ�;م #

 
 !!إ�#�� إ�  ؟ - 



 ٨

 
  �J�	�
 : .�ل ��روق )

  
  �)ك و�ن ن أ�Cر�كأ - 

 
 :  �;م ��")  و.�ل )Cوت ��/رر�G إ

 
�رج BC ؟إ!! د���  وإ�#�� �ده إزاي �-�� ؟�دوه  - 
�ت )  

 
 Jھ�د  #��
 :  ��روق )9)

  
 -  ����
1وف )��7ك ��G7 و> 6 ، ط�ب )ص ا�� #ش ھ
��م  �"�
�  ، إ�ت ھ�����م )�ره ا
�#

���)�ت ، �; )	� ھ��)�م ���1ن أ�ق ا)�\ )�١١:٣٠#��س �� .��  ا  .� ا
 

 �#��ظر إ�;م �Oدر ��روق )� �
-"ب و.�ل #ؤ�دا#�#د إ(  : 
  
�م  -  �� ������� أي ��"  و/;ص ���1ن �"ر ر"���� و�روح ، )س !! ��C)ك )��Eك )�	و

��س ا�  �1طر )	� و)�-رف ا�ر��ت دي #ش )
/�ل ���� ، ھو أ��د )�-#ل �ده ���1ن �)�ن .دام ا
��س )��Eور و !! ��"�ت �ده�	�G ا

 
 : ز�ر #�#د )�Eق و.�ل 

 
��ر�  �و�س ، �#و#� �روح )�ره د��روق #ش )�� -  ��ب ا)دااااا �� إ�;م ، ھو ��C)� #ن ز#�ن وا

 و�1وف ، 
#�م ؟
 

 :  أو#4 )رأ�  #وا�	� و.�ل
 
�#1� ھ �روح و/;ص وو ط�-ت ##�  #�1� #ش ھ�/�ر ��"  ، - ;Cروق زي �ل #ره ، أ�� 


  ##� ��C)ك ده ���� !! ا�� #ش )ط�	  )Cرا�  و)�س إن أي ��"  #ن 
 

�ظر   )@Eب و.�ل )Cراخ  : 
 
������  �رام ���ك  -  ��(�� !!! ��� ، )"د ��ر�ت �ل ا1)�ب ز�  ده #�
رم "دااااا #� �1ء & 

 
 :  إ�;م )A��E ��/ره

 
�م 
�س إ�  واد #�زق �ده و#-	د وOر�ب - �� 



 ٩

 C# م أردف ))راءة: -� :  ط
 
��رده #ن )�ره، /;ص )	� ا�� #ش ��وز أ
��م ��� �د  - � !  ، ھ�1وف #ش �
�ر وا

______________ 
 

�ز  وظل# ��ذا ا^�م ؟ ام ان ��د إ�;م إ(  �� ��Jرا طوال ا�وم ، ھل �#�ن أن 
�ون ھ��ك �دوه د�
#����ذ�ر �"4ة ان ا/
  ھ�د #-  ��  ��7ر .��; :م 
ذأ/!!  ��� ا�Eور ؟� �")رھ#���روق ��ذب 

��4���دوه #ن .)ل ، �	رر أن �ذھب  ..  ا"�#-  و#ن ا##�ن ان 
�ون .د �#-ت )�ذه ا
 
 :  )#رح  وھو �	ول)طر�	  #و��	� /
  أ إ�;م ��	ر ��� )�ب Oر�A ذأ/
 
  )ت ��ھ�د إ�
�� ا)�ب - 

 
A��E#  	ت )طر��.  : 

 
 س از)�A و"��  �ــــــ�>، ھ"�ب ��� �م �)ده �ــــ�Eر � - 

 
  ("�� Gن #� ر����  �ر�
دل �� و.7
  و.�ل )Cرا#  �Eك )1ده و� : وإ

 
ك إن �1ء & ، )س #ش و.
  دو.
� ، ا�� "�ي ف ��"  أھم- �� .. از)�  دي ھ�4�

 
 :   وھ� #�زات 
�Eك )7
B ا)�ب و.�تھ�د.�#ت 

 
  إ�"زززززز و.
� :#�ن - 

 
 :  إ�;م )"د� 

 
 -  �
-#� �
��د�� �ـ ھ�د�  إ�#�� إإ�
-#ل )�ره 
 ؟) أ�)ك و�ن ن ا�Cر�ك ( ن �� �دوه ھ

 
;J�. م أردف: :   

 
�� وا�� )Cرا�  #ش #Cدق إن �� �دوه د���  إ�#�� �ده - ��� � !! أCل �� وا�د .�

 
 : أو#4ت ھ�د )رأ��� إ�"�)� و.�ت 

 
�� إ#)�رح - ��� ��
��Eرھ� إ��� �#�نأ�وه ���ت ��#� .� �"��   ، �#�ن 

 



 ١٠

  �J�	�
 :.�ل إ�;م )
 
 ��#� #�ن ؟ - 

 
ت ))راءة�.  : 

 
�م ا�� #-��� �ـ ا	�م -  �� ��
  ��#� "�ر

 
 ��� A��E( إ�;م  : 

 
�ت )
�-ب #-��� �اااه اا - �� ��  ؟ BC ا�1رع ز#�ن�	�Cره دي ا

 
 #��
 :  ھ�د )9)

 
  أ�وه ھ� دي - 

 
:م �ظرت � �J�1 ذ�رت
 ����ظرھ� وھ� 
	ول )
-"ب#� "��ب ا0/ر و�4(  � :  و��دت إ

 
��  ، إ�ت #�ك أC; ؟ - �:  ���دوه و#��ت �ـ ��#�!! :� !!؟ إ�ت ��)ت ا

 
�دردش- ( ����دي ��ھ�ود أد�  

 
 :"��ت ��� طرف �را1�� ووE-ت ��.� �وق ا0/ري و.�ت )@رور

 

E7ل - 
�� و> �
  �Jدك أ����دش #ن �Oر #طرود ھ�ه � ؟�� )�#1

 
 #��
 :  إ�;م )9)

 
  /;ص �� �
� �1را- 

 
�/�ف و�	ول )#رح و�ر��ن #� 
�وت ھذه ا^)
��#  إ� A��E 1ر�ره  �� : وھو �د�-

 
���ش 
1ر)� ا�)ن و
@��� إ - 
���1ن ا�و�  او�1  ا
/#دي )	� ، و#�  �#��
�ك .)ل #� ���


"�ش �ـ )ؤك#   
 


7  و.�تEر)
  ھ�د � ��� #��
(9(   : 
 



 ١١

���شا�ـــــــ  �ر�#ك �� )�)�  -   �و ��ن  ،�
�	ك دو./  ���ل ظر�ف ��ن ز#� ،   
 

�دوءإ�
دار �-ود إ� Oر�
  وھو �	ول(  : 
 
��� �و�  -  ��(C
  & �ر�#  ، �; 

 
�ت أ�رع �Cر/ت��وت ا^#��ك )  ��  
 :   .�J� و�ن �)دو أن .7زا

 
�ـــــــــ� �� واد ھ��إ� - 
  

 
�� و���را وھ� 
	ول )9)
��#  �)�ره�#� �� :  :م أ/دت 
�رك رأ�

 
  "رررري ا/واف - 

___________________________ 
 

�ظر إ�;م Cد�	  #�#د  ��
 :و.�ل ��� ا7ور و�� ا�وم ا
 
�  )	ت  - ���دوه� ��دوب ���ق ��"ز #��ن � أھ��١١:١٥�ــ� �� �م ا دي .)ل #� �ل ا�را��  ا

��#

  
 

 :  �-�ده##زوج )�#�#د )
-"ب 
 
��!! Oر�)   - -�  ���دوه د� ��� !  #ش إ�;م ا�� ��ون #�
-"ل �ده 

 
 : �Eك إ�;م ):	  و.�ل 

 
���1ن )س أأ�دك - �����  !!  إن ��C)ك ده )��Eك 

 
 :  ):	  أ�)ر #�#د

 
   ھ�� )��اااااھ�1وووووووف ، - 

 
�دوهو)دأت ا  : 

 

�دث �ن ا�ب ا�;ل 
�ظ�ف و/�� #ن ���ت   (�. ���، و��ف �"ب ��� ا^���ن أن �ظل #���ظ� 
، و6ن ا	�وب ��ت )�4د��� و#ن  �وف �-وE  /�را ��� ھذا اC)ر أي "رح وھو ��� �	�ن ان &

ن �@ض )Cره �"ب ��� ا^���ن ا ا0/ر �� أي و.ت ، طرف��دث 
-�ق )�4د أ�راد اا##�ن ان 
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. ���
ط�ع ان �)
-د �ن أي #��ن )  إ/
;ط ��7ظ� �#�د اذي ا/ده داJ#� و���ول )	در ا-�)  وا
��7  ، و�
� إذا  ����1#�ر 1-ر�  ، �;)د أن �و"  ھذه ا� �#Oطرف ا0/ر ر )4ي �1#�ر 
"�ه ا


	دم �ر�	�� ا1ر�� ،�� ط او �ل #ن اطر��ن ،/ط)  إذا ���ت اظروف #���)   إ#� �ن طر�ق ا
 و)�ط)G >)د أن 
ظل ھذه ،ر إذا ��ن ا/�ر �� ھذه از�"  �ن طر�ق اد��ء )4ن ���ر & ا6#و

7#
رض أن �طرف ا0/ر ، ��و #ن ا ����1#�ر �� .�)  �	ط و> ���ول أ)دااا إظ��ر أي 1` #ا

� #ن ��7  و��ون ��� �	�ن إ�  إذا ��ن )�� ا/�ر� ������� & #ن ��C)  ����ظ �-"��    ،

   واE�6ل ان �د�و & داJ#� أن �:)
  و��7ظ   .�)  و> �-�	  )�4د �واه
 

�دوه �ت ا
� :   )A��E وا:	 �ظر #�#د إ� إ�;م و.�ل، و/رج ا"#�G وإ
 
  إ�  رأ�ك )	� �� �م ؟ ط�G #ش �ذاب أھو- 

 
 : أو#4 )رأ�  إ�"�)� و.�ل #ؤ�دا 

 
�دوه و��"  & ��ور ، �;م "ـــ�#د آ/ر ��"  C( 6را�   - �� ا�7ره )
�ع ا
("��� )Cرا�  -� ،


#�#� ،"د�ده �د G.و
��س #� ��ت أ ��� أي �-م ا�� #ش ھ	در أ�7ذ ��"  #ن ا�� إ
	�ل )س ه و
  )رEو ��وه

 
�Eر A#��
 :  #�#د )9)

 
 - ، a د#��وز 
E7ل .��د 
�#-  طول �/��ك � C( 6را�  ادا��  ده إ��و)  ��و �ده وط�ب ا

�� ا�;م و.ررت أ�7ذه )	�، و)Cرا� ا�وم ("�   ا�� /;ص 
 

 :  إ�;م )
-"ب
 
  ھ
-#ل إ�  �-�� ؟ - 

 
�د �
 �� :  و.�ل )�-�ده #�#د وھو �
ذ�ر �;م ادا

 

)	� اول �ب �ـ ���
� و)9ذن & ھE7ل -  �
�د #� أ�)�ت ��رة ان زو" �(�. ����� #���ظ �(�. 

���  ، #ش ��)ب ا�� ا�� ا
-رف ��� دي ودي و�� 
�� ھ
�ون ط�زة و#ش #�
�1#�ر و.6ن ا
��  /ـــــ�ص�
 !!  ا0/ر اروح أ
"وز وا�ده 

 
 :  �#ل )9)
��#  �)�رهأو
 
�� �ده #ؤدب و#�
رم ���1ن ر)�� �رز.�� )وا�ده #ؤد)  ز�� - ��/  

 



 ١٣

 :  إ�;م #ؤ�دا
 
��س ���� زي ادا��  ده ��ن اوا�د �Eر ��طول ،  ، �� #-�ك#ــــ�1� �� )��1 ر) - و�ـ�ر�ت )"د ا


ز#�ن دول �#��س ا�م #ش ����1ن أC; و#ش )���Eوا و##��ن ، ا�� )Cرا�  )/�ف #ن ا�)�س إ
�ظ�م ھ�ون أول ا#و"ود�ن إن �1ء &، زي ��روق �ده �7س ا �����  �ده �
  )س و �� ��"  

 
�E( د#�#   : ق و.�ل �ظر 

 
 -   �ن .رب ھ
�)  "داااااا!! �ـــــ�ض �رام ���ك )	� ��ب ��روق �ـ ��  
  و& و �ر�

 
 :   و.�ل )Cوت #�/7ض#�ل ��ظر إ� #�#د ) #رة آ/ري�ظر إ�;م أ#�#  �9ذا )  �ري ��روق

 
 - ���
   ������ أھو "  

 
#��

�ده   
��روق )9)-#  :ا

 
 - & A#م ور�����   و)ر��
 ا�;م 

 
��� ا7ور  �أ"�) : 

  
 -  
 و����م ا�;م ور�#A & و)ر��

 
 :  ��روق )
��ؤل

 
�دوه -   ھ�ه .وو� )	� رأ��م �ـ ا

 
 :   إ�;م #)
�#�أ"�ب

 
  ��وه "#�� - 

 

-"ب:م ( ;J�. أردف  : 
 

وا )"د )
-ر�وا 
�)وا ز��� �ده ؟ - �
وا )
	ووا إن!! )س ھو إ� !! ا�ب ده �رام ؟�-�� #ش إ

 
  ��ـــ� A��E ك ��روق�E ��Eو.�ل #و : 

 
�� .�ب ،و ا�!! 6 ط)-� #�ن .�ل �ده ؟ - �	�/ �� !! BC و> إ�  ؟ب �رام #���ش ر)



 ١٤

 : أو#4 )رأ�  إ�"�)� و.�ل )-دم ��م 
 

	ووا �ده ؟ - ( ��
وا ا� !!BC ، )س إ

 
 : إ.
رب #�  ��روق و.�ل #�7را 

 
�#ره #���م ،�� إ�;م إ -   �7�، ا�� )��Cل ا��6م دي )�9م ا�ب ھو ده ا��  ��ن �رام  ا�ب 


�ر 


�7�م �-#�وا ��"�ت ����س ا�� )�	ووا إ��� #ر
)ط�ن و)��ب )-ض و)��#�وا �رام ، ا
���� ا"#�ل ده #ش إ�-# !!  �رام و�ل ده )�9م ا�ب ھو ده ا�� �رام ،، �-�� ھ#� ا�� 1وھوا ا

 
 :  ;م )
-"بإ�
 
 ! ا###م "��ز - 

 
 :  ��روق

 
 -،  �	(  ���1ن #��Eر
� ھ
)دأ ، ��#ل �#و#� �� ��دي ا�د�ث  �
 )س #-�ش #Eطر أ#1� دو.

  )-د�ن إن �1ء &
 
 -  �1�# ، #;� #G ا

 
  :�Oدر ��روق و�ظر #�#د ^�;م )
ر.ب و.�ل 

 
�ظ�م ؟ - �-ت و> إ�  ا
 ھ�ه إ.

 
 :  �رهإ�;م )A��E 1ر

 
ن ��7  �و�س و#ش #-	د �)�)�س إ�  )���ول ، #ش ��رف �  #ش )Cد.  اواد ده ، 6 )رEو  - 

����1ن ��دي  ���� أ��ن #ن ��س أو> ��"  وإن ا��� ا�� O�ط ، #G إن ا���س و��ھو زي �ل ا
���د�� ��
�ر ا�#د a وھو ا�� #�)ر ا#وEوع ، �; ر)� .. 

______________________ 
 

 ��
�د�د ��� #و.G ا�7س )وك، و�� ا#��ء ���ت ��#� 
"�س ��� ا���ب ا/�ص )�د#�  و)��
���7� :  إ)
�#ت �"4ة و.�ت 

 
 -   C7� ك �� �ت

� #ش )
زھ	� و> إ�  ؟إ�  �����و�#�ن !! ، �ل 1و�  
د/���� "رو)�ت �ده ، ا

��ش .)ل#��
# ;Cأ ���ذات �-�� رOم إ�( ���� ���E  !!  �ده /�ااص ؟إ#1-�� ا�.;
  ��������ھ
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�دھ�� ����س ا
د/ل �ل ا A�#�  و
  

  :E@طت ��� زر ا47ره ); #)�>ه و.�ت 
 
��رده �#�ن - ��1وف #د/;�� �� إ�  ا �#1�� BC "رو ، �-��د/ل ا##م ��و ا^�م // ب ھ �# ،


7رج )	��   
 

@ر�  �	�ت ��#��	رت و>ء ��� )�ب ا و)-د #رور ���A أو أ�:ر  : 
 

� ا)�ب 7#
وح - �  إد/�� �� )

 
 - A"� ��  إ� ��#-
(  

 
 �� :   )�-�ده و.�ت��#��ظرت 

 
 - -
�� �� "روب "د�د ، وا��� )C� �ده 
  ، )س )"د ��"  �/�#  �-��ده #-ر���ش د/�

 
 �J�. �#�� ��ظر إ :  )-دم ��م �ظرت و>ء إ� A1�1 ا���وب :م أ��دت ا

 
 !!�/�#  إزاي �-�� ؟ - 

 
ت )�#�س �. : 

 
�م ��Eف  - �	�
��� إن  �
��دف #-�ن و)����دوا )-ض #��1ء &��س �ده �� ) و����1ن 

�ده #ن �. ���7�ل ، ده ا
�� ا"و )Cرا�  ، و�#�ن ا"روب �)�ر "داااا و��  ("� ، ���	ر)وا #ن ر)
   إ�  و> إ�  ؟أ)دري و#ش #;�	  أ.ر

 
 :  ء )E7ولو>.�ت 

 
 .. ور��� �ده - 

 
�� رأت #�> ��رھ� ، �	�ت )�ظرت إ� 1�1  ا���وب ، و�ن �)دو � : #�ل أ

 
�������� 6 �� �ت �1را ، ا�� ھروح أ�#ل ا�� ورا�� ، );ش 
	-دي #-�ھم �
�ر )دل #� �4:روا  - 

�����  ! 
 

 A��E( �#�� -7
 :  #ر
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�� ده إ
Cدم ، /;ص إ1#� )	� - ��   #ن ھ�� و/دي ا)�ب �ـ إ�دك��
 

�ت و>ء #و)-د #� �	رب #ن ا:;ث ����ت 
���مإ
 ��
�� و��دت @ر��#��� و"دت ��#� ن أ�� و
 �J�. دت��
� ����� ا���ب ا/�ص )  � :  #�زات "�

 
��مـ� �� ��#� ا�� /�Cت ا�� ورا�� ��ــ - ��ور ���1ن �-رف  ، إ.7�� ا�#)�و
ر )	� وإط7� ا

 
�� و�
ر)ت #.9� ��
م 
"د "وا)� #ن أ/ 1�1 ��ظرت اAت )
-"ب  )دھ1  :م ���ب ا�. : 

 

� أ�ده ده ��  ع ا"روب ده ؟ - � !! >>>>> #ش #-	و  إ

 
7
ت 
�� و.�ت ��#� إ�
-") إ# A��E(  : 

 
�� O�ــــــط ، �4#� ھ# - �� �

Cد.� )�a ؟ ا�� ���  ان ������ !  � 1و�  )	� ا�� #زود�

 
�دت �
 :  و.�ت و>ء )-دم إھ
#�م

 
��س دي - 
�ك ��)ك #ن ا1
ك ، و�; )� ھ�-	دو�� � )	��� �
� .و���دي "د ����1ن >زم ا��م  

B(C  #در�  ا
 

 �J�. �#�� ت#�
 :  إ)
 
�� ا6ول - �#��#  >زم أ#  "�� �� ��
 .  ��Eر ��Eر ، )س إ�

 
 A
�1رھ� .ررت ��#� أن 
ر�ل ر��  C7� ـ A�J�6ض ا-( ��4�
��� ا"روب و، 

 

"#G أ���رھ� ��ظ�ت :م �
)ت �
 : أ/ذت 

 
 
 ا�;م و����م ور�#A & و)ر��

�و�� ده�

� د/��1�� BC ا�� ا�-�و#-�ش ��ت  او> ��ت ��وزة أ�1رك ��� ا"روب )
�ع ھ
  "�� �����وزة أ��ك : 

��س ا�� �� ا"روب دول �	�ھ#
@ر)�ھم 1و� إ#ش ��ر�  ���  !! �	��ن ز��� ؟ ا�# ��  ! 
����م #-	د�ن اد��م إ��و)�� ��و "دااا و)
1دك و�� �7س او.ت )�س ا
�
�� );.� )و�-�!!  

�م #�)ر�ن ا#واG�E ز��ده �ن ا�زوم ،��م BC و�-�ت أ�س ا� �-�ت أ�س ا
 

��ت(�� و)��ك �ده )�ت ��د�  �-�� زي �ل ا�( �� ،، #ش ��ر�  اذا ���ت ���
� �ده BC ھو )C� ا



 ١٧

  إ� دا�#� )�س ان �� دور �� ا���ة ، )س #ش ��ر�  �ن 6ن �ل ا�� �وا�� ز�� �ده ، و> O�ط
 !! ھو 

# ���� )�س ا-�، ������� �ـ اد ���د �ـ ���
� ا�� ) رOم ا�� )��ول ش )-#ل �ل ا
	در ا^#��ن ا"
�دف ا���6� ف ��� ا�(��
� ،ھ� )�� 

 
 ����� دور �: )	� ��وزا�� 
	و ���� ؟ #G ا-�م ا�� �� �ھل ا�� �
��  ا���ة �Oر درا��
 A��� 

�درا�  )س 
ر)�  O7ر
# ��، �ـ ھل ده ���� ؟ و> ��   ا�"�ش و#ش #/طو)  و> أي ��"  ، �-

-#ل ؟
��  >زم �
 ��"�ت 

 
�� ���ت ا��م ��س  #ن ���A #� د/�ت ا"روب وا، )س ا��طوت ����� #-�ش ا�� أ�7  "داااااا و 

�� ، و���ت )ـ را�  #� .-دت أ.رأ ����
�م دي BC ، 1و�    #/
��7ن �
، )س و �;#�م و)و�
�دي أي ھدف ���� O�ط )	� و#-�� �ده )رEو إ�� #ش �� �
 ا���ه �Oر �#-�� �ده ان ���ااا

 !!درا�
� وإن ده O�ط ؟
 


�ره و��ن >زم ا��#ك ،	� ا�� #�)C� #ش ��ر�  )���ش .)ل �ده ، ا#��
# ��� )س � ��ر�  ا
 �#�� ار��
  �ـــــ�ر�ت );ش 

 
�د�م إ���ن ز��� ؟: أ/ر �ؤال )	� �
وا #-	د�ن و> �   ھو إ

 

-#�� )�وك ،، ا�� .وت أھو ���  او����  ^_^ھ

 
�� ارد 
  ، #G ا�;# �; ھ�

 
�وم � وأO�	ت ��#� ا���ب وذھ)ت 

____________________ 
 

�و���
-�ده ا�وم ا��  -#�"�د إ�;م )�9راج و.�ل  ��ن إ�;م "��� #G #�#د �� ����
ر�� ا�
 ، :   
 
  ، #ــــ�1� ؟�� ھ	وك ��� ��"  )س /��ك ھ�دي #�#د ا - 

 
�ظر  ��#�	  و.�ل )
ر.بة �ظرإ   :  

 
�� #-�ك!!ط�#� .وت /��ك ھ�دي �)	� إ�ت ��#ل #�C)  ؟ - 
�1وف أ/ر �#   .ول 

 
�ت و"  إ�;م ( ;J�.  	ر� G�
 : وإ)

 
  ا�� ��#ت ��ره إ#)�رح - 



 ١٨


دل �� "��
  و�ظر إ�  )-دم ��م و.�ل � : إ
 
  ط�ب وإ�  ا"د�د ؟ - 

 
�ظر إ�  )�زن وظل �7رك �ده )�0/ري )
و
ر وھو �	ول )�دم : 

 
 - ، ��
�� وھ� وا�	ت و1و�
�� Cور�
�ر ##� ��ت أ
/�ل ا�� ط�)ت #

 و)Cرا�  ط�-ت أ��� )�


	�ل� G7��� �;م #���ش ��� )	و��� COب 
  و>.�
 

��ه إ�#ر و"  #�#د ��  ر�	  و.�ل �;م)
�G إإ و�ظر إ� إ�;م )@Eب 1د�د وم �
�دث ،وإ
�-ت 
�دJ  ا#و.ف
 :  #��و> 

 
 -  ��	( ��1�ور و�د ��٦ #�#د #�ھو #��ش ��G7 أ)	� )��# �� !!  دو.
� #-ر�ش �1�

 
 � : )�Eق  )@Eب 1د�د و.�ل �ظر إ

 
�� #ن !!! �ــــــــــــ��;م  - #��
 !!وإ�  �#�ن ؟!! & & !!  1�ور ٦و�#�ن )

 
�رب #ن �ظرا
  ا��ده ��ظر Xرض و.�ل )Cوت /�7ض  : ��ول ا

 
 -��وز أ.و ��، )س 
-ود أ/)� ���ك ��"  ك 6�� #ش #)ص ھو ا�� #ن ���A #� )دأت أ��#�� وا

�ت ��رف ا�ك ھ
دا�ق و �ر�ت� ... 
 

��7ذ C)ر و.�ل .�ط-  #�#د(  : 
 
���1ن أ1و��ك �ل  -  �
"ر"ر �� ا�رام .�ت 
	و
	�ت ا�ك )دأت  �#  و& ��ك ا/�ر!! اه و

  
�ض إ�;م #ن #���  و"�س )"وار و#�#د و.�ل )�دوء �: 

  
�� إ، ا�� #ش و�ش �ده و�� #�#د /;ص )	� إھدي ط�ب  - ��ت ��رف )س )	وك COب  ��، وا

���1ن �ده )	وك 
1و��� �ل ���
  #ش ��وز ا�� �Cل ده �
�رر 
 

 (E�O ظره� :  #�#د )
 
��� ا/
ك �ده ؟ -  �Eر
!! 

 
 : .�ل إ�;م )E"ر
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 !! �� #�#د /;ص )	� ھو �ل 1و�  
	و� ا/
ك ا/
ك - 
 

 : .�ل )�7س اCرا#  
 

رE� �د �-#ل #G ا/
ك �ده ؟ال ،)�4ل �ؤ -  !! 

 
�9
�;م و.�ل (  ��ظر إ: 

 
  ا�� �-; ھ
"وز ��ره)Cرا�  6 ، )س ا#وEوع #/
�ف ، - 

 
 :�Eك #�#د )�/ر�  و.�ل 

 

"وزھ� إ#
� )	� ؟ - 
 وھ

 

  وھو �	ول )�#�س #��
 :إ
�-ت إ)

 

/رج وأ1
@ل إن �1ء &أ)-د #�  -   

 
 :ذرا��  أ#�م Cدره و.�ل �	د ��د �/�ف .��; و

 
��� ا6.ل )-د ��  و�ص  -  ��	�ت 1@ل ده و !! اااه �-;Cر"تأ/
  )-د #� ا

 
�ظر   )-دم ��م و.�ل  : 

 
  ؟�-��ب ا�#ل إ�  ط - 

 
 #;�
م #�#د � : و.�ل #�#; �د�:   م �

 
 -  ��
	دم 
 �"�

��م #-�ھ� �د #� 
  وط)-� ھ
E7ل 

  
 :و.�ل )
�	��J  أو#4 )رأ�  إ�"�)� 

 
  أ����د ط)-� - 

 
 :  �Eك A��E ��/ره و.�ل

 
�م #ش �Oر #� ��Cل 
"�وزات ؟- 
�ن )���� ��#��
��7ك �� إ�;م ،! ��وز  ���
�Eك ( �	(
 �# 



 ٢٠


�ن دول ؟او 1�ور و�#�ت إ�  ، 1٦وف #ن �� !!#�ل ھ��Cل إ�  )	� )-د ا
 

�ظر #�#د )�Eق  �(E�O و.�ل : 
 
   ا�� )��#ك ���1ن 
1و��� �ل و> ���1ن 
-	دھ�� ز��ده�� #�#د ھو - 

 
�د #�#د )-#ق و.�ل�

��7ر(   : 

 
 وأ.رب #ن ر)�� ، ا�� اه )-#ل ذ�وب �
�ر )س �#�ن ��"� ���� �وم#�� #ش ��رف أ.وك إ�  و&  - 

 ��دي ا/وات )��ت ���م واوأ
وب ور)�� �@7ر� ��6 ���#�/�ف ، إ�#� ��"  زي �ده #�
��ل أ
�دي �ل و� ���م ، �#و#� ھو ا������ب #ن  و��رف ا�  #ش ھ�-")ك ،ا�د
 ا�ت ـ�زم 
��ول 

و �Cل إ�   �

"وزھ� �
�� /�ااااص و
�4د إن و �ك ��Cب ���� ھ��ا#وEوع ده )�دوء و
)-د 

/رج زي #� )
	ول
�د #�  ��#��
و .-دت  �

"وزھ� �
 .. ، وو #ش �ك ��Cب )رEو #ش ھ

 
 :  �G إ�;م ��")  و.�ل )
-"بر
 

	و  ده ؟- ( �
��� ده ��  ؟د#ش ھ��G7 ط)-� ، ��وزھ� 
	ول ���� )�!! اااا�  ��)�� ا�� ا���!! ب 

 ..  /;ص )	� ا�� ھ��ول ا/د )�� #ن �;#� #-�ھ� و/;ص
 

7�م
 :  #�#د )
 
ك �� أي و.ت ھ
	ول أي  وو 	�ت ��7	�ل �;#ك #-�ھ� 1و�  ،، )س ��ول )رEو 
ط�ب /;ص  - 

 �	(� ���
�ت �Cل .7لإ��"  �رام ، ا###م رOم ان �;#�م ��  
	ر�)�  ا�#)�و
ر )�ر�  و�4ن ا
  �رام

 
 ;J�.  ( رخC : 

 
و �;م ��دي ؟!! �;#�� ��  �رام !! �� رااااااا"ل  -  �
� !!�	( �
7�  ھ

 
��د �/�ف .��; و.�ل )9����ب  : 

 
  ، )س )رEو إ)	� إ�4ل d�1 وإ
�4د�� )	ول 
	ر�)� �� �م #-ر�ش ، ا - 

 
 ا�ــــــ  أ�)ر ا�ـــــــــ  أ�)ر.. ا�ــــــــــــ  أ�)ر ا�ــــــــــ  أ�)ر 

 
�د#� �#C Gوت ا6ذان ، �	����� ھذا ا�وار و.�ل �� ھدوءمأ�س #�#د )�^ر
��ح �#   : 
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 - ��C�� اظ�ر و�د�� ر) �� � �-دي ا#وEوع ده ��� /�ر)	وك إ�  #� 
	وم )�
 

�ض إ�;م #ن #���  و.�ل #ؤ�دا � : 
 

ش أي ��"  #ن اB(C و)-دھ� �روح  - ��# ��< �������"�ب أي ��"    �#�1� )س �; )�ر

��C� . 
 

���� C;ة اظ�ر  G(ط�� و)���  وذھ)� إ�
�#� إ�ط�ره و"�ء #و�د ا#��Eره ا���ول �ل #
و)�7-ل 
!  

______________________ 
 


ر)�  �ب ا0/ر )���A ا�"�� ھ�د و��ط#  ،���ت و��� ا�

"�س ��#� وCد�	� 
 

���ظ�ت و.�ت )
ر.ب#��ظرت  �#��   : 
 
���ل ا�� ھ�4�م �ؤال وردوا )ـ "د�  #ره وا�ده �� ���
�م )	� #�اااا1� ؟ -  �� 

 
�#� )رأ��� #وا�	  �	�ت ��#� )�دوء� :  أو#4ت �ل #

 
�� دي ؟إ� - ��1��� ��    رأ��م �� ا���ه ا�� إ�

 
�� ھ�د ��� ا7ور 
 :أ"�)

 
 -  �##  ! 

 
 :وأرد�ت ��ط#  

 
  "داااااااااا - 

 
��ظ�ت و.�ت )
��4د  �#�� �#��ظرت  : 

 

وا ��وز��  ؟ - �
وا #ش #)�وط�ن #ن ���
�م دي ؟ رOم ا��م )
-#�وا �ل ا�� ا��� ا-�!! 

 
  :و.�ت إ)
�#ت ھ�د )�/ر�  

 
��� �دك أھو  -  ���
��م ���م 1و�  و�	وم �	-د ع ا�7س و��د ا-Cر و�روح   -#�"�	-د �� ا( ،

���1ن ا"�#-  ، إ�  ا"د�د �-�� ؟!! 
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7�� و.�ت )#رح 
� ����� ��ط#  ووE-ت �دھ� ��#� إ.
ر)ت #�(: 
 

� ا#�ل ده )	� Cد�	�� اCدوق �� ) - ���س، ��اادي �-�� ده ��ل �ل   ا

 
 :  1-رت ��#� )��-�ده ##� �#-
  و.�ت )�#�س

 
�د�� أھداف "د�ده - � ��/� ���� 1و�  ، �-
�ظم �و#��  ،ط�ب #� 
�"وا ���ر ارو
�ن ده و�@�ر ���� 

�-#ل اااااي ��"  )	� ،1و�    . 
 

 :   و.�تھ�دإ)
�#ت 
 

7ك  - � ��� ���دك أ���ر ؟إ�د�� ،  

 
���7 و. ��ت )
�7ؤل أو#4ت )رأ�� : 

 
 -  6 ���وا ���� �وم و> �ـــ�
��نإ، )س إ�
 �O�#ـ د� ��، )س أھم ��"  ان  �ده وھ	و�م ��� ا

�� BC ؟���
وا #وا�	�ن �
@��ر دي ا ��رة ا
 

��4د �1-رت   
�Cر و.�ت )�#�س 1د�دأ"�)�ھ� )��^�(  : 

 
  ، )�)�م �� ���ل ور)�� ��Cب ا�� )"د دول ا111.�6ط  "دا ، أ�ون �ده ھ# - 

__________________ 
  

�ظر 
�زل ، وأ:��ء "�و��� أ/ذت #
-ود إ� ا ���Oدرت ��#� ا"�#-  وإ�
�	ت أول ���رة أ#�#

��Jل )��ره 
��1رع )1رود و
�7ر أ/ذت �� �ل #� �دث و:  

 

� �ده �  ؟ #-	ولإ�  �� �ت �� - �#�
  �ده ؟ ��م )و�ت �4:روا ���� اوي #� #�ك إ

  
�� و.�ت )4ر���  �
71 ���  �J�	�
  #��
�ب ا0/ر وإر
�#ت إ)�"��ظرت :  

  
 - ��;	� )�	ووا ���  ده )��ن ���  ��و � وإ���س ارا�  ا�� ھ#اووي 6 )س )Cرا�  �;#�م 

��وزه أ"ر)  ��  وا
 


ت .��; :م #C ت�دت )�#�س و.��
 : 
 
 - �7�� وأ�ون أ��ن #ن �ده ؟ #ش ا�� دا�#� )	ول ا�� >زم أ�ون ط�ب و���� إ�  #� أ)دأ أ�Oر #ن 

��س ���1  و/;ص ��ت وا�� #ش ��وزة أ�ون ���1  زي #� �ل ا(أ�������د ا�� !! ##�زه �ن �ل ا
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��س��  زي �ل ا�

�ون رو �
��7� ان ��� B#�1ن �ده و#ش ھ��� .  #ش #/�و.  
 

 �، و#ن إ��و)�� ھ-رف اذا ���وا ھ#�� و> �   ھ1وف �C7  دي ردت ��ا####م �#و#� #� أروح
 BC ���م، �-; ا�� G#�( �#د�ن زي #� دا�	و> #-  
________________ 

  
�� ذھ)ت �ز# �7
B ا���ب ا/�ص )�� ،A#�ر�و�ور وCول ��#� إ

ذ�ر أن�
� و  
م 	�
 � 

#
�� او 
��� ا/  ��
-�دهرا�� ����� ا7ر،  ح #- ��
��أ	ت �	�)(��� B
��� #و.G  اش و.�#ت )7
�د#� و"دت ر��A إزدادت Eر)�ت .�)�� )1دها�7س )وك �
�ت ار��A و� ، C7� ن#  �
  ا0

����
�G أ�:ر وأ�:ر �
� ��دت 
Cل إ� اذ
 ��
#��
 :��ن #�
وي ار��A �	د ،  و)دأت 
	رأ ���� وإ)
 
 - ���������� #ن ا�Eك ور)�� ،ھ�
�  �ط������د��  اه �� � �
��Eك ���ن و)�-رف أ�

، �
��زر و�-#ل �ل ��"  ، إ��� "�#د�ن اووووي �� )�4ش و����ب و#�� ا� )س �ل ��"  �� #��

ك "دااااا 6�ك و#ش ھ-#ل )�وك #
/���ش،  )
�ون أ����� )ر���
   أC; �ر�

 

� #ش ���� ��ره ا "�
��ر�  ا^"�)  �و�س#� �
�� ادرا�  ھدف #�م ط)- ،  إ"�)  �ؤاك 6ن ا

 ا���ه ، )س #� ��7-ش ��ون ھو ھد��� او��د ، #� ��7-ش ��ون ����1ن )س ���1ن �ذا�ر �"دااا �
1
@ل و/;ص�
/رج و��"B و)-د�ن �وإ��� و& #ش #�)ر�ن ا#واG�E و> ��"  ، إ��� )س ..  و

�Eرا ����س ا�� ر)�� BC و)���ول دا�#� ��ون #ن ا
���ول �-�ش ���(  #��	�م وار�ول �وم ا�� 
  ھ��ون �/ور )��م

� ���
�ن و"����.ض )�ن ا

زام �ره #�7ش أي 
ز#�ن ��ھ#�ن ا^�#�#�ذج  �
�(�. �
�، .د 
�و�� ا
�م ، �ن إ��� �� �ر�ق �# �

��#� #-�ھم  ���1ن �ده /و�
 �(�
O�ط و��طول #�1ر�ن �ده و#ش 

����س #-7�م ا� ���1�� BC ھد��� إ�-�
زم ده ##�ن �-#ل �ـــــــــــــــــل ھ�#
زام اBC وإن ا ا^
����ھ� �ن )دون #� �@Eب ر)#
�(  "��  

 
 ���� زي #� إ�
�د )-ض و��ون #�
ز#�ن )"د و)رEو ھ�-�ش ������ �����1ن �ده �� �
� .رر

�G7 اـ  ��وز�ن�  �   #G )-ض ، "ر)� و1و�� ھ��G7 و> ٢6وو #ش #Cد.  إ
 

  ك ؟إ�  رأ�
 

�ت �-�ده را و
�رارا وھ� �� A��O ا�-�ده .رأت ��#� ار��A #را�� ����  �	طو، > 
-رف #�ذا و
�ت .�#ت )�رد ��� ار��A و�
)ت 
� : )-د#� إ

 

�ر ووي ، �1��� �ده �  ا�ــــــ  �;#ك #ر�B ا - 


�� �;م ��، ھ��#ك )�ره إن �1ء & ���1ن )�

���#ش ھ��G7 أ�
B ا�
�� ھ،  ��رده ��
  ، �; ا�;م ����م هـــ�إ�
 

��أO�	ت :م 
��� و.�#ت )7
B /زا(�����
)دل #;)��� و
ذھب 
��ول ا@داء #G ا�ر
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______________ 
 

)-ض او.ت و�4�  �)�ث �ن 1` #� :مو�� ا#��ء   
 أ#�ك ھ�
7  ظل إ�;م �دور �� Oر�
  : #�#د و.�ل )�4س )�9
�;م و.�م )�^
�Cل ��� Cد�	 

  
���ت 
	ر�)�  إ�ت #-�ك ا#ذ�ره )
�ع د�
ور �)د ار�#ن ؟ أC�� )	وك إ� إز�ك �� #�#د ؟ - 

�� ا^�)وع ده Eروري أCورھ�"�
 و#�
 

 :إ)
�م )ط�)  و.�ل 
 
ك إن �1ء &اه #-���  - ��  ، /;ص )�ره ھ"�)

 
�وم و> � -   �" #�اا1� �1رااااا ، #-�ش و .�	
ك #ن ا

 
�  و.�ل � �#Oك #�#د ر�E : 

 
 - ��� ھ� "�ت ��� ا-� ، ��	�	

ش ،���م #� ا�ت ��طول )#�#  � ���د ��رده ، )س أC; ا�. 


7رج ��� )ر��#e و)-د�ن ھ��م إن �1ء &(  
 

 : "�س ��� طرف �را1  و.�ل )E7ول 
 
  )ر��#e إ�  ده ؟ �#�ن آ"� ا
7رج #-�ك - 

 
  �J�	�
 :أ"�)  )

 
  )ر��#e د��� �ده - 

 
 :�Eك إ�;م )�/ر�  و.�ل 

 
�د�ك ��)�� #� �1ء & #� �1ء &- � ��  ر)

 
 : .�J; ر�G ��")  ز�ر )�Eق و

  
 -  ����ل ر/م ور)� ��(��
�د��� وأ
@�ر )	��، #� � ���م �#�ن ر)�� ���   

 
 -  ��
@رب �-�� إ#1-�# ����رده ؟/;ص �� d�1 #�#د �#ل ��/و�� �#ل ، )س ا� ا

 



 ٢٥

 ;J�. م�

��7ز وإ)�ظر إ� ا: 
 
 - ���وز  ���م ط�ر إ�ت )	� ���1ن اC�7ل .رب �/�ص وا#
  وا�;م 1د�� ، ا�	�دي ��ت )	�ب و

  أ
7رج
 

 :�Eك إ�;م و.�ل #�ز�� 
 
 ، �;م )	� #�1� �� )ط  ا
7ر"� - 

 
�  و.�ل )��ره � �#Oم ر�
  :إ)

 
 - ����رف إ�  ا ��
ك دو.
� ، إ#1� و& #�	�/ �����ك ده ��  ، و> إ�� )�)ك ��ن ز#� �� #C)ر

ووول ���1ن #��Eره ووووح ��م ��طا1� ؟ رر��#e ، و#ـــــــ�
��#ش ��ااره #�ا)	� ورا�� )
  ���
رو�ش ���ك٨ا#   . 

 

دل �� "��
  و.�ل )
��7ر ��ظرت إ�;م �#رآه )
-"ب وإ : 

 
 ، ���7  ا�� �Cل إ#)�رح )	� ، �; #G ا�;#  ، /;ص #ش ھ��#�� زي #� 
�ون )
	رأ أ���ري - 

_________________________  
 

��
�Cف #ن C)�ح ا�وم ا :  .�)ل إ�;م #�#د )ـ و"  ��Eك ��-�ده و.�ل #�ز�� و�� ا��)-  وا
 

7رج ��� )ر��#e د��� "�ت �� ��ااااس - 
�ت )�� ��  )ط
� ا��وه ا

 
� ��� :  .�ل )�-�دهو
ذ�ر ا)ر��#e �)/7  وأ/ذ 
E  7ر)  

  

�ــــــ7  -  e#��  )س ��ااااض ، و& )ر

 
 ;J��

-"ب :م .�ل #(  �����ظر إ�;م �#-�ن : 

 
  ��ن )�
��م �ن إ�  )	� ؟ - 

 
 : �Eك #�#د )�/ر�  و.�ل )�4س 

 

@�ر و> ��"  ؟ - 
 إ#1-�� ؟ )
�7ر 

 
�(-
 :ر أ"�)  )و"  /�� #ن أي 



 ٢٦

 !  �#�ن - 
 

�ظر   )ذھول و��د @ :   أن �	7ز #ن #���  و.�ل )�-�ده )�
 
 !)"ــــد و& ؟ - 

 
�د إ�;م �
 : .�J; )#�ل 

 
 - ��C�/م .ووووول و���  

 
�A و.�ل ��J#ظر ^�;م )ط��7س )-#ق و
 : 

 
 - ��)  ، وأد إ�  ��Cن �� ��دي )���� #وا.ف �C�ت �� ���ة ار�ول ���  اC;ة وا�;م وا

ي �	)�ل #� �1ر اد�ن ا^�;#� ، وإن ا1)�ب دو.
� ���)�ن اد�ن ده و�ـــــل ار�ول 
-ب اوو
��  و)�"روا ور�#1�( ���م او
�C�7ل ا���ة ا("�� ��  �وي ا��ل ا�� ھ#ا 1و�A #و�Eت #
/�7  و

 !!  ر"-� و#-	دده ، وو �د ��ر �
#�ك )�د�ن ده ا�ل )��Eك ���  و�7
�ره .د�م و
 

  :)�زن  Cوب �ظره 
"�ھ  و.�ل
 

 ��
��� اوووي ، رOم ا�� ���ت ��("�� وإ�� #ش ھ��G7 )"د�� و�ش إ)س ��رف ؟ �;#�م ��ن 

�ر
  أ��ش �ده �

  

4:ر ( ;J�. ظ�ت �4ردف #�#د� GE( : C#ت إ�;م 

 
�� 1و�  - �7�م د���د�� �� إ�;م و�G"1 )-ض و�)دأ )	� ��
 ��7� 

 
 :  ر إ�  إ�;م )9)
��#  /7�7  و.�ل�ظ
 
 - a د#��1رب �"��ر و> #/درات و> )�-��س )��ت  ، ��)�� #� إ��� ��و�ن اوي اھو وا( < ��-�

a د#�
�ر ا

  و> )�روح أ#��ن #ش �و��  و> �ــــ�"  ، إ��� ا��ن #ن ��س �
 

��ع و.�ل 
 : أ/ذ ��رك رأ�  �#��� و���را )-دم إ.
  
1�� ، اه إ��� #ش إ #-
	دش ااااا)دا )س ده #ش ���7  �� إ�;م ، - �-�ن دي ا���ة ا�� ا#7روض 

��ش ��و�نو��1ن�	(#  �)"د وا�ـــــــ  ��7� ،   اوي �ده زي #� ا�ت )
	ول ، )س )رEو 
�م ،  �� ��7��� ، #ره وااا�ده #ن -"1
   #-�ك ��� ا��وه وا#ره#�� طول �#ري
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7
ور و.�ل  ��#�ت Cد�	 �
#G إ� /ذ إ�;م �أ( : 
 
 -  ;Cأ G�
�� ، و)-د�ن ���م ر)�� �طول !! #�ھ� ا#�1�  ا�� #ش #	�( �Eده ورا� �
)�ب ���

�#ر�� و�)	� أ��ن #G او.ت  
 

�د #�#د )7	دان أ#ل وم �
�دث�

� أ�ب أن ��Eف "وا #ن ا#رح)�719ق و�ظر إ�  إ�;م � � 
 ��  �ز� :  	�ل� �ز�ل 

  
  ط�ب )	وك إ�  ؟ #� 
/�� ا�ـــــم اواد ��روق �1"-ك - 

 
 :  :م .�ل #�ز��

 
 #ش ��رف إزاي ھط�	ك و )	�ت ز�  - 

 
�ب ا0/ر و.�ل )�زن�"��ظر #�#د   : 

 
 - #"�ري و��C)� و)�)  )رEو ، )س اه ھو  �1�  ان ��روق #ش .ر�ب #�� ز�ك ،#�ھ� ا

�-# �E.ت أ.وي و)�ب أ�
� )�ك ا.;�  ك ا�ت و.ت أ�
ر
  :إ)
�م إ�;م و.�ل )�ب 

 
  �)�)� ��)و C;ح - 

 

�ديو�ظر ^�;م و.�ل  �"4ة��") .��; :م ر�G  #�#د C#ت(   : 

 

@�ر، 
	ر�)� ا)ر��#e ا��  �� إ�;م)ص - 

@�ر �-�� ھ
 �� أ�� �� إ�ت ، وأ�����د �� �وم ھ	�-ك ، وھ

�  دي "�ي ا6ر)-�ء ا"�ي ، ھ)	�� أ��#ك )	� �� #�-�ده وأ/��ك 
1وف ��	  #�  و)-د�ن )��#ك 

	رر 

 
  ::م �ظر   )��م و.�ل 

  
 - ��(���( ��
� ! ا#وEوع �ده #
 ____________________________ 

 

�ت ��#� ���ب ا�7س )وك ا/�ص )�� و�ظرت �ظره �ر�-  ��� .�A#J  و�� #��ء ھذا ا�وم�

 C7� و"دت� ��
C��ن ��#�� ر��AاC6د.�ء ا�م �ـ �رت �:�را ، و)-:ت � :   #ن )�
 

� #و"وده ؟- �  ا�;م ����م ، إ



 ٢٨

#�
  : �C7  )�ب و�
)ت تإ)
  
 -  ،  
����� أ:�ــــــ�و����م ا�;م ور�#A & و)ر��
�ت #��  

 

-"ب و�
)ت (  1�1��ظرت ��#� : 

 
  )"د ؟ �  ؟ - 

  

�	��J  و�
)ت ))راءة ( ���7
  :ر�-ت �

 
��ر�  #ش -   !!�
��رده زي #� .و��� ا�#��
� طول ا�وم و.�ت أ��د ھ�( ���  ��" �
�� 

 
�دت ��#� )�-�ده و�
)ت �
:  

 
�� O�ط �-; ؟^^ �)�)
� ر)�� �/��ــــ��  - �� �
��� �� .و��� )	� ھو ا

 
  ا�ــــــم أ�ون - 

 
��ھ� )1ده ��
)تو�ظرت ��#� �1�1  )ذھول و.د إ
�-ت �   ("-
# : 

 
 -    !! #-	وووووووو

 
  :��Eت )#رح و�
)ت 

  
 -  �	(

� )س ��وزه 
ظ)ط� 1و�  ��"�ت وھ��  6 #ش اوي �ده ، إ������������ %١٠٠ھ

 
�دت ��#� )��رة و�
)ت  �
:  
  

زام ده �-��  إن اة�� /��7  و)رEو #��طره ���� ��رإط�ب أ)دأ #��ن ؟ و�#�ن �-�ت )�س  - <

 �  اوووي )Cرا�  
-	�د و)/�ف #
 
 - ( ، �������7ك ، �-�� C�ط)�-� 
��� )�ده 6ن ا#وEوع "د�د  ���
� );ش 
E@ط� � إ
(�� را�  ����
-#�� �ل ��"  �� �7س او.ت  �
ص ، إ)دأي �Oري ��"  ��"  ، 6�ك و ��و�/


-	�د �( ���
���  وھ��ون C-ب �����ا�� ھ �
	و(  .. 
 

��
7� ��� ��� :  و�
)ت )
��ؤل أ��دت و"
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  ط�ب أ)دأ #��ن )رEو #ش ��ر�  ؟ - 
 
 -  ��
@�رت )��� )س #
���Eش ھ�ااااااااإ)C� ا�� ھ	وك ��� اطر�	  ا�� ا  

 
 - �1�#  ����������������  ھ

 

ر
ب 
ت .��; #C��
  : و�
)ت ��#�

  
�م )C� ا�� ا)و�
�ت )
�ع ا7ر�ق ھ� ���ت ا�)ب �� 
@��ري )Cرا�  ، � - ��ت )	رأ ا)و�ت #

��  دي �  ؟ ;7��7� ط�ب وا�� #-#�ش ا��"  اط�ب وھ#� ا�� )�-#�وھ� أ��ن #�� �� وأ.ول 

رة ���ت )	� إ�ــ� #ش .�دره /;ص و>زم أ
@�ر ���ت ا6ول )/
�ر ا��"�ت � ����إ�  ؟ "�ت 

��  ا�� أ.در أ�Oرھ� �� ��7� وأ)دأ )��� ووا�ده وا�ده )	� )دأ�ت أ/�� ھد�� أ�)ر وأ�Oر �� ا
��7� أ�
ر وأد��� #��1  �� طر�	� أھو .. 

 

ش #-��� �1وف �Oرھ� ،-7��� إ.رأي �� ا"روب  ���1ن �ده ##�ن 
"ر)� اطر�	  دي وو #-�


-")ك وإ)دأي )��� وا�� #-��� أھو )9ذن &  ��
�ر و1و�� ا/طوه ا�..   
  

�� ا�7رة 
("��دت ��#� )�#�س و.د أ�
 :و�
)ت 
 
  #�1� ھ��ول - 

 

	و��� )س ��� 1رط ، -  �"�
و ���ت )��ط   �
 �ــــل #� 
�7ري 
@�ري ��"  �� ��7ك �


زا#ك /طوه )ـ /طوه ، وا�� وا:	  ا�ك ھ
	دري )9ذن & #ــــ�1� ، ��)  أ�ون #
�)-  إ
 

 : #ؤ�ده :	  �C7  "-�ت ��#� �� A��O ا�-�ده و.�ت 
 
 - 
   ا"روب )	���ر ، ھروح ��ــــــــ�

________________ 
 

C�
	ر�)�  ��� فو)-د  A : و��ن #�
واھ�   ـ �C7 أر��ت ��#� ر��
 
 -   CCCCC7أ/دت أول .رار� �ــــ�ر���( 

 
   ، .رر
� إ�  )	� ؟ )را�و �����#� �1ء &! أوام ؟ - 

 
 :  ��#� )�#�س
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 -  ���
�ت )1-رھ�أ�� .ررت ا�� #ش ھ�ط Cورة )رو���ل ( ������� ��"  C@�ره اووي � ، ���  إ
��	7
���� )س �)�ت أ.وك ��� �ل /طوا
� زي #� إ ���E
  و�)�ط  وإ�ك ##�ن 

  
 :إ)
�#ت �C7  )	)ول و�
)ت 

  
6 )�-�س و& ، ا�� #)�وووط  "دااا إ�ك )دأ
� ، و)-د�ن #�7ش ��"  إ�#�� ��"  C@�ره  - 

��#-��ن اذ�ب ده و�)�ط  ، أي ��"  O�ط ) ��O �� ���� ذ�ب وإ���1
( ��و ���ت C@�ره � �
� �

C@ري أي ��"  ، ���1ن �ده  BC ؟ و�ل #� ذ�و)ك 
	ل �ل #� ھ
	ر)� #ن ر)�� أ�
ر�
 ��ووو

  و��� ��ره >زم 
)دأي ا6ول )���"�ت ا)��ط  /�ص دي و وا�ده وا�ده إ)دأي �)ر��� 1و� 
 

)رو���ل �-�� ؟)س .و��� )	� إ#1-�� Cوره ا  
 
	�ت  -  �
�� ، طب و��� إ�  إ�� �(��� وا�� ا/د ذ����ت ا##:�  دي ##�ن ود �)ص (ن Cورة ا

��.C  ؟ ��#� اCور ا��وه �
�ر و)-د�ن ا#وEوع )��ط و#ش C-ب �-�� و�� �7س او.ت !! ھو ا
  )�/7ف #ن ذ�و)� 1و� 

 
   دم 
م )�"�ح �� ��ـــــــــــــ١.راااااار ر.م 

 
 C7�  : 

 
��  .رار ر.م  - 
�# �1�( �� ;� ،  ���س إ
� �� ��#� ، ر)�� �"-�ك #ن أ.رب ا(�(�  ��������ھ

   )	� ، وو ا�� #ش #و"وده إ)-
��� ار��A و#� أ�
B ھ��#ك او�1ن ؟٢
 

  /#�  �ده )9ذن &- ;
   او�1��ن 

_______________________________ 
 


�د�  ، ��ن #�#د و�� ا�وم ا�
ر�� ���A ا���� �� �����د و�ر
1ف ا-�Cر "��	#��� أ�د ا 
�ظر )��#� ظل إ�;ما/�ص )  �� ھدوء �7
رة إ�  �� C#ت ��
   طو��  و��"1 G#"
   أ/�را إ�

 �	� :   )�9راج ��#س .�J;و.رر أن �/)ر Cد�	  )#� �دور �� 
 
 ا�� ��#ت ��ره إ#)�رح. ..#�#د  - 

 
�)  #�#د 
�ظر إ�  وھو را�-Cوت Cد�	  �إ�  :  ��")  و.�ل

 
�� ؟ 1-ره ،��#�#د ��وز �1د  - �
�#�ت اااااا�   !! 

 
 :  ط4ط4 رأ�  و.�ل )/"ل
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 - 
��زر و���Eك و( ����دي و#�7ش ��"  ، و� ���ت )��#� ���� و�ده )ص ھو ا����� و�(	
/�ل #�
 ���، )س #� .7�ت #-�ھ� و)دأت أ.رأ �-�
�� اوووي 6�� )رEو �ا#��د:  (��ص �� E#�ري أ 


	�ل
 G7�   ا�;م .�ت ��"�ت #��ش �
 

�� #�#د و.�ل )�Eق �� :إ
�-ت 
 
   ��"�ت إزاي �-�� ؟ - 

 
 : إ)
�G إ�;م ر�	  و.�ل وھو #�زال ��ظر Xرض 

 
�  �� اد��� و - ���
� إزاي �ــــــده ، وا�� ھ/���� أ�-د إ��� ا�� )	� و��"�ت �ده.-دت أ.و(�(   

 
��  و.�ل �� : ز�ر #�#د )@Eب 1د�د و�ظر إ�  وا1رر �
ط��ر #ن 

 
��وز أ#د إ�دي )س ، �ـــــ�رب ـــ�رب C)ر�� ، و& #� ��رف أ.وك إ�  �ـــــــــــ -  ��، ���س ا

 ا�
رھ� ��� ا/وا
� وا/وات ا#��#�ن "#�-�ااا
 

�دC AJد�	 
 :  إ�;م #��و> 
 
�� )	� ؟ط - (�( ���� ا
  �ب )ص ط�ب ، #ش ھ� ھ
)	� #را
� ؟ ���� إ�  و �ر�

 
 :  #�#د )��7ذ C)ر

 
�� ؟ ھو ا�ت 
-رف ��م ا@�ب ؟ - #���  #ن !!! #راااااا
ك #��ن ��

)�ك وا�ده �� ��#ش �#�ن ر)

�� )	� ھ�ااااااااه
���C)ك ؟ ھ��ون إ�  #و.7ك �� 
 

��ع و.�لأ/ذ ��رك رأ�  �#��� و���را )-دم
 :  إ.
  
�م 6 إن �1ء & #ش ھ
"وز �Oرھ� - �� 

 
 -  ��
"وزھ� #ــــــ�1� ده �;#ك ��
، )س )رEو و ر)�� #ش را�د دي 
�ون #را
ك �)	� #ش ھ

و �#�ت ا�   �
و ھ� ھ
�ون #را
ك زي #� )
	ول ! � �
�� ا�;م د،و)-د�ن �ه  #ش #ن �	ك 
	و
�� )ساز /�اااااااااص إ> )-د ا"و�
 !!  ، أ.وك إ�  

 
�ظر   إ�;م )�Eق و.�ل : 

 
 !!�� #�#د طب )�دوء ط�ب ، ا�� #ش ��رف ا#وEوع ده )�ذات )�-C)ك �ده �  ؟ - 



 ٣٢

 ;��.  ���� :  ا^�
ر/�ء :م �ظر ^�;م )�دوء و.�ل #��و>أO#ض 
 
�دي  - � ���م "داااااااا/وات )�إ���1ن ا��� #ن "دااا إن �#� 
د�ن 
دان ، و#ؤ�ت �� إ�;م و)/�ف 

�����ن 
�1�وھ� دي �#�ن C-)�ن �#� ����رف ان ا^���ن ##�ن �E-ف ���1ن  اذ�وب ا ��، وا
�

�م #-�ھ� /�اااااص أ��ن ،�ده )	وك )طــــــــل  ��
/رج ���1ن 
�/د ر.م  و���م أ)	� ��#� �#

 )	� ، إ�#� �ده 6 )"د �رااام ���كوادھ� 
 

(   :  ��ره و.�ل�ظر 
 
�م - �� ��
��( ���
رھ� ��� ھ�د و�� �� #ش ��رف )	� ر)

 

7  و.�ل )� �����نر)ت �  : 

 
�� إ�;م ا�� و& )	ول �ده #ن /و�� ���ك ، ا�ت ��رف ا�� )�)ك ااااد إ�  ؟ �#�ن )�)ك أ�
ر #ن  - 

( �
  س ؟��7� اC; ، و#ش ��)ب أ1و�ك �ده ، ��7اااا�  )	� ��)�� ، ھ�7وق إ#
 

 :  إ)
�م إ�;م )/7  و.�ل
 
 - ���د�� ��  ر)

 
 :  Cوب #�#د �ظره 
"�ھ  ور�G ��")  و.�ل #�ذرا

 

�� �Cل ��"   - �� ا�� ھEر)ك ، ا�� .وت أھو ،)ص ���1ن 
�ون ��اااااھم ، و "�ت .و�
 

(��C أ��ب ���ت )	� ، أ�وه #�ھو #ش ا�� ا�� ##�ن أCOب ���ك وأ/��ك 
C7ل ا
�� �@رق و��
  وا�� #و"ود

 
 : )�ب و.�ل إ
�-ت إ)
��#  إ�;م وھو ��ظر إ� Cد�	  

 
  #ش ��رف #ن �Oرك ��ت ھ-#ل إ�  ؟ر)�� �/��ك �� �� #�#د ، - 

 
G� :  ر�G ��")  و.�ل )@رور #Cط

 
م #ن �Oري ،  - �-
/�ل ا# ��  ط�)  .�)� دي ا�� #ود����)"د ھ� )	� ، �ـــ�ر)�و& ��)�� و> ا
   داھ� ��
  


� ��د أن �-
Cره و.�ل )�-�ده �  �  :أ��ط  إ�;م )ذرا
 



 ٣٣

 -  �"�� �وا �ـ ا-#"� ���� )�)ك ور)�� ، �)�)� ��)و C;ح ، ر)��/
( ��  #�ھ� ط�)  .�)ك دي ا
 


1ل ��7  #ن ذراع إ�;م )C-و)  وCرخ )  .�J; )#رح � : إ
 
 -   ���� ، و)-د�ن :�C-7
�م �رام ���ك ��ت ھ��  ���: !!BC ده  
-#� �� ؟ �رر �ده ا�� ھو ا�� ا

���
  
  .و
 

�ظر   إ�;م ))راءة #Cط�-  و.�ل : 
 
  �)�)� ��)و C;ح - 

 
 :  و.�ل)ر�ض أو#4 )رأ�  �#��� و���را 

 
 -  ���
��وز ا ���م 6 دي ��ر��� ، ا��  

 
 :   #�ز���Eك إ�;م و.�ل

 
 -  ��
ر )	��1�ك )دأت 
4:ر ���� ��ض ، ر)��  

 
  �ظر  �
�Cر �;#�ت#�#د و.د ظ�ر ��� و"� : و.�ل  ا^

 
 ورا�� ، ھو ا��ااااا�#دك �ــــــ�رب ، و����  ھG ھG وأ/������را )دأ 
4:�ري ���ك �)�ن ، اااا - 


	)ل ھ��ون ��#ل إزاي ؟���"  ، ا�� ھور�ك إ�;م ��#   ا
 

��د إ�;م �/�ف .��; و.�ل )#رح : 
 
 - �  OرقأOرق أ	ذ�� #ن اواد ده �� "د��ن ، ا�� أOرق �د �

 
��� :    و.�ل��ظر إ�  #�#د )طرف 

 
 -  ���ز ���م /���� ��
  ھدي أ��C)�أ:����������Jل ، .وم ھ�

 
��وز ��م وا�ده ؟ -  

 
 !!  وا�ده أ�����د - 

 
 : �Eك إ�;م )1ده :م �ظر   )�719ق و.�ل #�ز�� 



 ٣٤

  )و "�ل ، ���ز دي "#G �� )ط �)	� إ�#�� ��ااااان �� - 
 

�ظر   #�#د )#�ل و.�ل : 
  
�� ، اد�
ور #ش )�د/ل �د  - C�/و  (�"
 ��  !)-ده �� �م إ�ت ور)�� ر/ـــــــم ، ھ�ت ا

____________________ 
 

�� و.�ت )�#�س ##زوج )�^Cرار �

ر)�  و.7ت ��#� أ#�م Cد�	��ب ا0/ر )���A ا�" :و��� ا
 
 - ���7� وأ
@�ر��  ���  ��اااااال ، ا�� .ررت أ�#ل :وره 

 
�� و.�تھ�د��Eت �� �#Oزاء ر�
�9(   : 

 
�� و#�و ��/
� #ش ��ب - ��������  ھ�

 
  �J�.  #أرد�ت ��ط �#��(: 

 
 - � �1#
  ا#��  ؟��وھ
-#�� إ�  )	� ؟ ھ
ط�ري و> ھ

 
 :  )�Eق  و.�ت ��#�ظ�رت #;#B ا@Eب ��� و" 

 

وا - ��ر"وا ؟ا

ش #
و.-  #��م رد ا7-ل ده /�ص!!!  )��#  

 
 :  أ#�#�� و.�ت )9)
��#  ھ�دو.7ت 

 
 -  �
��زر �� )��� .رر
� إ�  ؟)�� ، .و

 
�"ت ��#� #رة آ/ري و.�ت )�#�س
 :  إ)

 
�� #ن ا0/ر ھ��ول أ�ون أ.ررت أ��ول أظ)ط ���
� و - -� ، �	( BــــC ش���� وأ(�
��د 
ر

A#ز
�#   
 

 �� :   و.�ت��ط#  )-دم ��م�ظرت 
 
�� ؟إ! #�
ز#A ؟ - -#1 

 
����#� و.د ظ�رت .�ت � : #;#B ا�-�ده ��� و"
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زام اووي و���ت �ده ا�� )ط�� وا�د - �� �� ا^
((� ��
�� ، ه �ر�
��
�ر وا�� )	رأ ار���ل )

@��ر ���ت ا�� �ر���  اوووي وإ�#�ن #� أ/دت .رار ا �	( �
�� ن ���-# �� ، )Cوا ھو )"د�


وCف ، ھو )س )�
�س� G7� ا^���س ا�� ا�� ���  )�  دو.
� ده #ش ھ�
 

�� ھ�د )9�"�ب و.�ت �ظرت  : 
 
  �ـــ  ���م ا�;م ا�)�ر دهإ - 

 
 �#�� �#��ظرت   #��
  :و.�ت )
ر.ب )9)

  

@�روا #-��� ، BC و> ااا�  ؟ - 

وا و�د
و�� ا��م ھ���� ��ره إ  

 
�دت ��ط#  )#�ل و.�ت �
 : 

  

و.-�ن ا#وEوع �Oر �ده /�ااااااص - # ��� ��  )س إ�

 
 -  �J�. م ارد�ت:  : 

 
�� أ�
ر - �#� ^^ )س #ش �1#�  �

 
�� و.�ت )�#�س 

دت ��#� �� و.7� : إ

 
 - �
وا 
1و�وا )���7م ، )س �#و#� ا�� اول .رار أ/د
  ا�� #ش )Cوا ا�� ھ)	� أد/��م ا"روب وا

 دااااـــھ�ط Cورة )�ت )1-رھ� )رو���ل ا)
 

�زاءأن 
�	ط #ن ��� #	-دھ� ��دت ھ�د 
 :  #ن �:ره ا�Eك و.�ت )�9
 

زام )	� ؟ !! �� را"ل - �#  �ده إ�#  
-	�د وھ���  �!! ھو ده ا^#� Eر
ك ، ���)�ن ا��"�ت ا

 !!ا���ه و#����ن �� .1ور ؟
 

 :   )�Eق  ��#� و.�تظ�رت #;#A(�/ B ا6#ل ��� و"
 
#� أ)دأ وا�ده وا�ده ، أي /طوه ھ�/دھ�  -   ��1#�)�ط  وC@�ره ، )س إ�  ا  "�� �����ر�  ا ��ا

 ���م E7#�ش وا.7  #��#و ���ت .1ور ، ا �
و ���ت C@�ره ، ھ)ـــــدأ )4ي ��"  � �
� ��-7�
ھ

7	�ن �وا ��� ��ر! �ده # ��
وا #-��� و> إ�  ؟ �� !!  ه#ش إ

 
�Eت )-دم ر�ب ا0/ر و.��"��ظرت ھ�د   : 



 ٣٦

�����ت دي - 6 �� �
� �1رااا ، اوا�د #� ��ب �
@�ر )�
@�ر #ن "وه #ش )�#�ك �� ا  !! 
 

�ظرت ��#� �7ط#  و.�ت )�4س :  
  

� �� ��ط#  ؟ - � وإ

 
��7ك �� ��#� -  ��� ���E

� �ده )� !  ا�� #G ھ�د )رEو ، ا

 
����#� و.د زاد("�� Gر�
�#� إCرارا �	�ت وھ� Eھ� ر�  : 

 
ا#####م ط�ب 
#�م ، ھ�1وف ��#� دي ھ
�ون ��#�  إزاي �� �وم #ن ا��6م ، وھل �-; ا	1ور  - 

و )دأت #ن  ;Cأ ��دي ھ
�ون )دا�  �و��  وا�ده ز�� و> ا#7روض أ)دأ #ن اC-ب ا>ول ، #G إ
�دو�� ��������4د ر)�� اC-ب ھ/�ف و#ش ھ�#ل ، �#و#� #ش �1#� ��

وا #ش ھ�و ا �
 و�

 ھ����د�� و�	و��� ، ��ـــ� ا�� #��1  ، �;م
_________________ 

 
�زل #� ��

��ءل ،وأ:��ء �ود
   ھل ھ� ��� �ق أم ھ#� ؟أ/دت 
�7ر �� �ل #��دث و

 
 رOم ان �;#�#� ��ن )  )-ض ا�/ر�  إ> ا�  زادھ� :	  و
#�ك )#)دأھ�

 

	ول )�ل :	  وو"دت  ���7�و ا�ل إ
ر�ق ، إأ�ــــ� ھ:)
��م :  �
ن �;#� BC ، وھ)دأ �� طر�	� �

 �Cــــــ�  )9ذن & ھوCدي ھدف ، وھو�� �#�� �د طــــــ�#�  #ش ھ�
___________________ 

 

�د�د /رج #�#د #ن #��Eر
  وو.ف أ#�م إ�;م �( ���(C 1رة�-�  ا��و.�ل و�� �وم ا6ر)-�ء ا

 :)�#�س 1د�د 
 
��رده ا6ر)-ــــ�ء ، #ش )��7رك ا�وم ده )ـ ��"  ؟ - � أ)و��م ، ا

 
 :  إ�;م #��و> إ�
7زاز #�#د

 
 - ����������  اه ان )�ره ا/#�س و)-ده ا"#-  ھ�

 
���ر و.�ل 
�9(  ��	د ذرا��  أ#�م Cدره و�ظر إ : 

 
 - ����رده6 �� ظر�ف #ش �ده ، ا)ر��#e اد��� ا��ت )	وك ���  ھ��"� ا�  

 



 ٣٧

 : أ�1ح )�ده "��)� و.�ل ); #)�>ه 
 
  ���������� ھو إ�ت �  ���ر ؟ - 

 
 :  �Eك #�#د ):	  و.�ل

 

@�ر - 

@�ر �-�� ھ
  ھ�ھ�اااي ط)-� �� ��و ، ا�� /;ص أ/دت ا	رار ، وھ

 
�ظر   إ�;م )
-"ب و.�ل  : 

 !!ُده ا�ت #Cر )	� ؟ - 
 

 :  إ�"�)� و.�ل )
�دي أو#4 )رأ�
 
 ط)-�اااااا - 

 
�د إ�;م )-دم ��م و.�ل �
 : 

 
�دك إCرار Oر�ب )"د ��)�� ا�� #ش .� - ��� ھ
-)ك "داااا ، )را�
ك إ)س أ�ب أ.وك  ،در أ��#ك ، 

�	(  
 

 : Cوب �ظره 
"�ھ  و.�ل )C9رار 
 
�� �ُ ا�� #Cر ، وهأ�و - �
����  ،�ھ�1وف #�ن ا�� ھ��
��م �ن أ�� ا�� ھ��ب ، 6ن إو�دك أ و ا

BC ��  ا�� ا
 
 ھ�1ووووووف، ھ�ھ�ھ�ھ�ھ�ھ�ھ�ع - 

 
�ظر   #�#د و.�ل #ؤ�دا  : 

 
 -  ، ����.ش ��
��  ، و)-د #� �1وف ا��	  ھ�
  ؟
#�مھ
Cل )�ك )	� �� ا#�-�د )

 
 :�Eك )#�ل و.�ل 

 
�م /;ص #ش ھرد ���ك!! �#�اااااااان  -  �� 6  

 
 :  و.�ل #�ذرا إ)
�م )/7 

 



 ٣٨

�� "���ك )�ره و���Eك �ن #ردإ�ــــــ�رف  - �.;

ش ھ� ���م إ�ك �ر.ت #�� ، ھ	و�� A��� ا
  ا#ذ�رات )
�ع د �)د ار�#ن

 
 :  إ)
�G إ�;م ر�	  )�9راج #Cط�G و.�ل )�9
�;م

 
�م �-ر�وا ��"  زي �دهإ )ر�
�"� #��#���ش /;ص /;ص ھرد ، - �  

 
 - �����������  #�1�ھ����  

______________________ 
 

�� #��دث ا�وم  و�� ا#��ء���
�دث #C7� G  و
	ص 
"��ت ��#� ��� #و.G ا�7س )وك 
 :�4ر��ت )�زن 

 

� #و"وده ؟ - � �C7  إ

 

ظر ارد #��	رب #ن �
� اظ�ت �� G(ق ر�E( م أر��ت #ره آ/ري:  : 

 
 -   C7روريإ�E �وزا���
� ������ن ؟ �  

 
(  C7� ن#  �
 : -د .��ل و"دت ر��A آ

 
  ؟إن �1ء & .و�#-�ش �� ��#� .و#ت أ�#ل ��"  و��)ت ا#و)��ل 7#
وح ، /�����ر  - 

 

�ط  /#�1#�ر ا
)ت ��#� )#ز�e #ن ا� : 

 
�دي إ�)�ط دا/ل "واه 
�دي - �  

 
 1�1� :  و�
)ت  )-دم ��م�ظرت 

 
�� ؟ - -#(!! 

 

�ك  - 
@��ر دي وھ#� .�وا �إ���ره #� .و��� ��رة ا �
�(�C #ت�� �م إ�
�م #وا�	�ن و�ده ؟ ��#�

��رده وا)دا�  #ش � ! #)1ره )�/�ر ا
 

�دت �C7  )�زن و�
)ت�
  : 
 
���  �Cل إ�  ؟ -   



 ٣٩

7�م و�
)ت 
(  C7� ت#�
�� #� �دث �9)��� :أ/ذت ��#� 
	ص 
 
و�دك ا###م /;ص #ش #�1�  ، ا�� #-��� أھو و#ش ھ� -  �
��)ك ا)دا إن �1ء & ، إ)دأي ا

  و��و� #-�ھم وا�ده وا�ده
 

 :  ز�رت ��#� )�Eق و�
)ت
 
 - 

ش ��وزة �ده ، �#�ن ا��#E �#�� #ش إ�� �ده )�رج #-�ھم وإ
ر�	وا ���� و��وا إ��	ت "دااا 


�4ده إ ا#وEوع ، رOم �"�ده �# ���� اأن إ/  �J�7
#G او.ت ا��"�ت �ر وإن أ����د �� BC ، و#
 ا)��ط  دي ھ
�)ر ، BC و> إ�  ؟

 
  :أو#4ت )رأ��� إ�"�)� و�
)ت ):	  

  

@�ر أو ��
زم )#-�� أBC ، ط)�-� "دااااا ھ�;.� C-و)�ت  - �  �BC ط)-ـــــــ� ، أي إ���ن )��7ر إ

 �����
@��ر ده �)�ن 
/ف )��� ھو )�-#�  ، )س ��ر�  ؟ #� �)دأ ا�
��س �
�ر و��س )ھ
;.� ا
 ���
�� )س ھ
��م ، ���
ك و���
ك )�
/ذو�� .دوه ���
� BC وإن إن إ)-د �ده �� �� �
�


ز#A )"د وھ#�#�م �  وا�	�ن �ا��"�ت ا)��ط  دي �)رت و�)رت �د #� )	ت ��#� ا�.;
�م ھ�� 
�م���#  

 
�دت )4ر���  و�

)ت � : 

 
��� ��ره ، �#�ن ا�� #ن  -  ����;#ك )�ر�� �O�#د ���وع اي �� ا�ق ، وو أ/دت .رار 71  او�ا


ر )	��� ��و ا�ل و.ف Eدي ، ر) �
�7ذه �(  
 

 :  إ)
�#ت �C7  و�
)ت
  
��� ا	رار ر.م  -  ���  إ#
� ؟٢ر)�� �ر�B .�)ك ، �; )	� ھ
	و

 
�دت �
  :و�
)ت  ��#� )�#�س

 
 )9ذن & ول #� أ/ده ھ	وكأ - 

____________________________ 
 

�و�� #�:�  ا��
�د�د ،Aا�د#� رن ھ�
7  ا#�#ول #��ءا )�� �#J���9
�	ظ )C-و)   ��ن إ�;م � 
  :وز�ر )�Eق و.�ل 

 
 ! #ش .�در )	� #ش #�م!  إ�  ا	�ق ده )س - 



 ٤٠

 ;J�. رخC� ت#C� م
ف �� :و)-دھ� )��ظ�ت و"د Cوت ا
 
  دـ�اااااااااھ�ـاووووف )	� ، � - 
 

�د#� �#-ت Cر/�
  و.�ت ھروت ھ�د�  
9
"�ه Oر�( :  
  
   أ�وه ��وز إ�  ؟- 
  

�-�س   :وGE او��ده �وق رأ�  و.�ل )�Eق #�Cوب )�
 

�ع ده ���1ن #ش ��رف أ��م - (
� ا��   

 

Cل �و"د
  #�#د �4/)رت إ�;م )ذك �	�ل )
-ب #�
ف و�ظرت �� :أ#��ت ھ�د )�

 
��وز إ�  �� #�#د دو.
� )س ؟ - !! 

 

ف و.�ت ��
-ط�  ا :إ.
ر)ت #�  أ�:ر وأ�1رت )�دھ� 

 
 !  ط�ب /د رد و1وف ��وز إ�  - 

 

	7ل و�دھ�#ش .ـــ�در )"د ، - ( �����   

 
��ن ��ون ��وزك � -  ��(��� #�#  "��   ! 

 

4#ل و.�ل ( ��
)  إ�;م �"4ة و�ظر � :إ

 
�� �ده  - 
��رده ا6ر)-�ء BC ؟إ�� ، ھو ا

 
�د .�J; أو#4ت )�
 :رأ��� إ�"�)� �

 
 - ����� ا)ر��#e اد� � !  ااااااه �)	� )�
Cل ���1ن �	و

 
�ظرت   ھ�د )E7ول و.�ت : 

 
 إ#1-�� ؟!! )ر��#e د��� ؟ - 

 
 :ز�ر )#�ل و.�ل 



 ٤١

 #1�إ /;ص /;ص ��)� ا#و)��ل و�� �
� #ش #�م )	� ، - 
 

�� و��
ف و��دت أن 
/رج #ن ا@ر�  و��  :"د
  �Cرخ #ره آ/ري و�	ول 
ر�ت ا
 
 - ، ���
   إ�دك��� ا#و)��ل واط�-� و/دي ا)�ب �)	وك إ�  إ.7 ������� ده )�رن 
��ب �ده ، ��ن �ز�ل -  ��(��  ! 

 
�� )@Eب و.�ل :�Jرا �ظر : 

 
 ، #ش و.ت  او إ�#�� أي ��"  )	�و /د�  #-��� )رهاإ�#�� ا#و)��ل �C#ت ��ھ�د /;ص  - 

��7� أC;)را#e د ������م  ��و.
� ا  
 


ف )�Eق و.�ت ��  :أ#��ت ا
  

Cل و> ��"  ، ��م ��/و�� !!  /;ص �� �م )�دوء ط�ب - � ��ا�� ھ�/ده #-��� �#�ن �د #ن أھ�

 !)را�
ك 
________________________ 

 
1�� BC و
)�ث�-�
�)G "روب ھ
  �
@��ر ،#�زات ��#� "��ت 
1-ر   �ن ا/طوه ا	�د#  �� ا��

�	� ، راق و)  رو�����ت )را�  1د�ده وھ� وا�ده #ن أ�را G#
"# ، G#
"#ـــ��  ، �	ــــ� �د ھذا ا
�� أC)�ت وا�ده #ن أ)��ء ھذا ا"روب ،��ت �-�ده أ��  

 

�د�د ، ھل #ن ا##�ن أن ��ون & .د 
1-ر )�دھ1 �ــ��ت  #ن ھذه ا�ر�  �� إ
/�ذ ھذا ا	رار )�

���ت )-ث �� �
�� ھ� ا�
	رب #�  ؟ ام ا
 ����� ھذا ا"روب �ـ ر��A #ن &  ��
د  C7� 

#G ارا.� ؟"#�� �� ھذا ا

@��ر وو"دت را� )��"  #��  إ� ا

 
�7�� �	ط أــ� 
-�م 1` �وي �( �	

ر�د أن 
ر ���و وا"�ت ا�:�ر #ن اC-�ب ، �ـ ھ� ،  �
و�

 ��/

�7ره ون �(  ��#� �دث#ؤ## ���� .. 
 

 �#J4ل & دا�
��� اطر�ق اCواب ، وأ�ـــــ��ت  ��7-�  ���� )دا�A "�ده �� أن �د
ن ��ون #� 
�  .دوة����  �ـ �ل ا)1ر إ� ا����� #ن إJ�	
  طر�ق إر

________________ 
 

��
م �" و�� C)�ح ا�وم ا  ��ده ��Eت أ/ذ إ�;م �)�ث �ن #�#د �� .��A ا#��Eرات و

-"ب و.�ل (: 

 
�  !! و�#�ن .��ل #و)���  !! ده اواد #�#د �#ره #� �وت #��Eره ! Oر�)  ؟ - ����
;.�  ھ



 ٤٢

#� )�ون ���م ))	� #�ت ،  ��
  ��  إ#)�رح ، )س ھو ��رف ا�#� ��ز�;ن #�� )�)ب ا#و.ف ا
�ك زي �ل #ره�ـ�رب 
رد �� �م #�#د وا�� ھ!! و�#�ن ده #ش �)ب �/��  �@�ب �-�� ؟�Cرف أ- 

 
 : و.�ل )9)
��#  إ.
رب #�  Cد�	  �1دي 

 
 و��ن 
وأ#ك ؟ وا.ف و�دك �  �� إ�;م ؟ - 

 
 : إ)
�م إ�;م )/7  و.�ل 

 
�و#  
وأ#� �  #"�ش �� �م-   ���   ، )��ن ���  ��ن ��ران ورا�ت 
 
� أ.ف #-��� )دل #� ا�ت  - �-
�  �#�ن ، ط�ب ����و�دك �دهوا.ف ھ 

 
 وأ#�ك )ـ �
7  #ن ا/�ف ، 1/�ص�د ا6أ�
�ه �ح #-�م ر�
�دث و�#وظل  #G أCد.�J  و.ف إ�;م

�("-
    : إ�
دار إ�;م �ري #ن ھذا وإذا )  �ري ��روق �	�ل #
 
 !!  �ـــــ�روق - 

 
�ظر إ�  ��روق )@Eب 1د�د و.�ل  : 

 
���ن 1و�
  �إ
Cدق )�a ؟ إ�ت أ�	ر  -  ��
���   
 

�"A ��روق ا@ر�) �;م #ن 
-"ب إ�� اول وذك � :  )-دم ��م  �	�لاطر�	  #ره ��د:  )�ذه 6
 
 !!!!إ�ت )
	و� ا�� �ده ؟!! �-ــــــم  - 

 
  :ز�ر ��روق )-C)�  و.�ل 

 
��  و�ت �ده ، إاه )	وك  - �
�� ��ن ز#��� .�ت ��"�ت ��و> )س ا�� )/�ف #ن ر)�� و#��ك 


�ر�  
 


-"ب(   : ور��E( ;J�.  ("�� Gق �ظر 
 
 ! �ــــــ  �� �م إ�ت �د ��#ك ؟إ - 

 
�ظر Xرض )�زن و.�ل  : 

 



 ٤٣

�دك �ق  - � �� !!  )-د إذ�ك ��#�
رم!! #�دش ��#
 

 :  �ده �و.7  و.�ل )Cرا# )أ#�ك إ�;م 
 

	ول �ده �ـــــ  ؟ - ( ��#�7
�� ھ�� #ش 
��س و/;ص��و> ا�ت "�ي 
ر#� );ك �!! إ�  !!  ا

 
�	� أ��ت �ده #ن إ�;م )-C)�  و.�ل �� : 

 
  !إ���ن #	رف ��ــــب إ�دي واو�� #ن و1� ،  - 

 

ر�A ��روق و�Oدر ��� ا7ور )��#� ظل إ�;م �("-
   : .�J; ��دث ��7 ذ وأ/#

  
  ده ؟ #�1� �� ��روق ا�� ھور�ك - �. ��  ھواواد ده #"�ون ؟ و)-د�ن إزاي أ��)  �#1� �ده )-د ا

_________________ 
 

  @�� ��6ط�7ل و
	ول )�-�ده )��

ر)�  ���ت ��#� 
	7ز أ#�م Cد�	��ب ا0/ر )���A ا�" : و��� ا
 
�� طــــ��ره )"دإأ�� #)�ووووط  اوووي �� ���ل ، ���   -   

 
 :إ)
�#ت ��ط#  و.�ت 

 

7ر���� #-��� �ـــ��ت -  �#  

 
�ت ذراع ��ط#  E
 :  )�#�س )�د��� و.�ت"��ت )"وارھ#� وإ�

 
�ر�ت ا"روب ده  -  �# A�
� #ن ����د #� �ز�	و� وا�� �ل �ـــوم أد/ل وأ�� )  ����Eل >ز.  
 ا)�ت ، )"د ))	� �ر�ــ��  اوووي وا�� )	رأ �;#�م ، ��ر��ن إ���س ا�� ا)	� #ر
��  وأ�س ��
	�ت ��7� ؟أ �� /���را إ

 
 :  :م �ظرت إ� ا�#�ء و.�ت

 
�ك أ�
ر - # ��  �ــــــ�رب .و��� و.ر)

 
  ("-
�� ھ�د و.�ت #7
ت 
 : إ

 
  �ــــــل ده ���1ن �Oر
� Cورة ا)رو���ل ؟ - 

 



 ٤٤

�� وأو#4ت )رأ��� إ�"�)� و.�ت �� �#Oر �ت ��#��E : 
 
 - ( ���
���
ش أ�� ، #ش ��ر�  إ�  ا�� )��C�� ، )س �ل ا�	(# ��  6 ط)-� #ش �ده ، ا�� ���  ا

  أ�ر�  ا�� )	�ت #)�وووووط  و)س
 : إ)
�#ت ھ�د و.�ت )�ب 

 
  #ـــ�1� �� �
� ر)�� �7ر�ك دا�#� - 

__________________ 
 

1�� BC و
�دث �-�
�)G "د�د "روب ھ
و�-�دة �ل #��ء "��ت ��#� ��� #و.G ا�7س )وك 
�� ا	�د#  ، 
�� )�ل 
�7ؤل و�-�ده �C7  )/طوا : أر��ت 

 
 - C7�  C7� CCCCCC7�    ،ص)C� ا�� أ/دت  )	� ، ا�� �ر�ــ��  اوووي "داااااا /�ااااا

  :، 1و�� �� �
�  ھ����B ٤ و ٣ و ٢.رار 
 

 ا"�#-  /ــــ�ص إ> �Eروره ا	Cوي ، و
	ر�)� أC; #ش ��� #ش ھ��م و>د �إ : ٢.رار ر.م 
���ون �� Eروره )��� و)�ن أي ود ھ���ت ، �)	� #ش ھ��#�م /�ص ھ� ���  ، وأC; ا����


� إ
@�رت��
(  ��  )-#ل �ده ��طول )س دو.
� ا
 


� �)	� ھ��م و>د �  ؟ إ�#� دو.
� ا/دت �(�C دي�� ��ا6ول ��ت #ش )��#�م ���1ن ��دي �-
��Aو��"�ت �ده �	1)�ب )   ا��7ظ ��� .�)� و�دم ا^/
;ط و#���ده ا/وا
� ا
 

�� ، ا####م )C� ھو �-�� #ش ھ-رف دو.
� ، )س �#و#� ھ�#ل ھ��ول أ)طل ا6 : ٣.رار ر.م �O

Aو�1��س ا�� .و��م زي #�#د �)�س و#�ھر ز�ن وأ�#د �-�د و�ده ، و#G � أ���1د �ده ��� 

�� /ـــ�صأ��ول ھاو.ت �O�1د وأ)طل أ��
-ود ��� ا^  
 

 ھو )س ا#���ل ا�� 1@�ل �ص )9ذن & ھ)طل #���;ت /ــــ�ص ،إ�� /�ـ�ص /�ـ : ٤.رار ر.م 
 ��7�دو.
� ��Eل ��  ��	
�ن و�/�ص ، ھ1و��م اااا/ر ��"  )	� #-�ش ، و)-د �ده #ش ھ-�ق 

�� "د�د)4ي وا�د �
 
 

 ؟ إ� ھـــــ�ه إ�  رأ�ك )	� ؟ أ�G7 أ)	� 
�#�ذة �1طره و> > ؟ وھل ا#-دل ا�� #��1  )�  ده ��و و> 
��#�� ت�;و#-�ش ا�� #ش .�دره أ)طل ا�O6ظ  وا�ده وا� ، )س ا/
ك )رEو .و�  و)9ذن & �� 

�#�#
�م 
�� ردك )	� �;#وز  )�ر�  "دااااا ھ�"� أ.وك )ط�
 ، �; ھ�
 

�ت ��#� #ن �
�)A ار��A و��دت #"ددا إ� ا"روب �و"دت 
��� و
	ول )
��ؤل وإ� :>ء آ
�  إ
 

-#�� إ�  ؟ - ( 



 ٤٥

 
  :إ)
�#ت ��#� )�-�ده و.�ت

 
 -  A�ت ))-ت ر��� C7�  

 
�� و>ء ��ظ�ت :م .�ت )
��7ر �ظرت : 

 
�A ا"روب ؟ - �
 �C7  دي ا�� ھ� )

 
  �J�	�
 :أو#4ت )رأ��� إ�"�)� �	�ت و>ء )

 
�  )	� ؟ -   

 
 ���  :م ر�-ت ��")�� A��E �#�� ت	وأ"�)ت)#رح أط�  : 

 

� ؟ - ��  ؟ و)-د�ن ده ا�� ا/
ك ا�)�ره ، �-�� ا#7روض ا�� ا�� ھو 
�	�ق و> إ!! #�ك �� إ�  �� )

�
� !! أ�#ل �ده #ش إ
 

 �� :  و.�ت و>ء )-دم إھ
#�م�ظرت 
 
 -  ���
 ، /;ص #ش #�م ��دي #ش 
�	�ق و> ��"  �

  
  :إ)
�#ت ��#� و.�ت 

 
��دي ��  - �
�( ��-�  � ������� آ/ر /طوات ا!! ھ	وك ، وا�� ھ/)� 
@��ر و ��ت )	و�� .ررت إ

�� و#���;ت وأي 
-�#ل #G ا1)�ب إ> و �� Eروره�Oأ)طل أ ��  و�ده �-
 

 :  ز�رت و>ء )#�ل و.�ت
 

� #��1  ��  ده ؟ - �
�4ده #ن اطر�ق ا�� ا# �
�
-#�ك ��Oل #d !! إ( ���ھ
)	� !! ا�� ���  ا

 !!#-	ده ز��م و> إ�  ؟
 

�� و�
#��
�ظرھ� .�J� #�زات ��#� #�
7ظ  )9) A��دوء �وت إ.��ع و>ء )و"(  : 
 
 -  ��و@C �� �
�ظره وـــ�ء �� �)�) A�
-ر�� و" �#
� ، )�ــ�ش 
Cدري ��م ��� �د �Oر � إ

 �	(� ���� ، و)-د�ن .و� .رارك )را�
ك ، وط�#� ا�� ا�� )-#�  ده ھ�	ر)�� #ن ر)�#�7
�و�س و
�  و#ش ##�ن ��ون �-( BC�#و#� و
-	�د زي #� )
	و� ، ھــــــو ده ا �
�� إ
@�رت �� ��
و >.�



 ٤٦

�� ، .11و)	�ت #-	ده ���
�� ھ��ون ��� �;م 
�  1ط  ؟
 

7
ور و.�ت ( ���ظرت : 
 

� �ره  - ��د���إ� ��  ، ر)

 
�� و.�ت #�ز� ������ ��#� )طرف �ظرت   : 

 
  إد�� #ن .�)ك )س ھـــ�ه ، #ش 
ر�	  - 

 
 :ت )�9
�;م إ)
�#ت و>ء و.�

 
�د��� "#�-� #�1� ر) - � ��  ، ھروح ا�� )	� أ�#ل ا#���ل

 
  �J�. ���7�
#�#� و�د:ت  ���ظرھ� �
� إ/
7ت #ن أ#�#( �#�� ��
-(�
 : �Oدرت و>ء و

 
 - B#ي #-��� �� و>ء ، #ش ھ��"  �!!  إن ا/
� او��ده 
�ون ���1  �ده و/�ـــ�ص  أ)دادورك 

��7� ا6 G# ـــــره )س أ)دأ�(�  �ول و)-د�ن أ��ول #-��� ر)�� �	در�� ، ���  ا�� دا/�  ��� #�Jو

ر�� ��  ، ر)

_________________ 
 

��� ا/
 #��ءا و��دي إ�
�	ظ إ�;م #ن �و#    ;J��
 :��Eرت ��� ا7ور �	�ل #
 
�  ��م دو.
� ؟ - ��  ھ� ا

 
  �J�. ت#�
 :إ)

 
  و�ص 
	ر�)�٧ - 
 

���
ر��ز أ�:ر و.�ل أ/ذ �7رك �� 
ط�G ا��  �: 
 
  ده )��ل و> اB(C ؟ - 

 
 :��Eت )�719ق و.�ت 

 
  ر�ز ��)�� ، )��ل ط)-� - 

 



 ٤٧

 �#J< ق و.�ل�E( ز�ر:  
 
���م ده ��  ؟ -  ���
(�  �  ط�ب 

 
  ("-
�7�� و�ظرت   )-دم ��م و.�ت #
 :ر�-ت �

 

�� أ��Cك أC; ؟ -  !!ھو إ�ت .و

 
��� "�ده وھم )�"�وس و.�ل #)
�#� أزاح ا@ط�ء #ن : 

 
  /�ـــ�ص #ش �1#�  - 

 

)A �"4ة و�
ذ�ر �J�1 :م إ  ��� و�4�
��J;  .�ل#� و�ظر إ# : 

 
  B��C ھو #�#د #
C�ش ؟ - 

 
���7 �	�ل ��� ا7ور  �� : أو#4ت )رأ�

 
 -    /;ص )	� ا�� ھ/طف ر"�� �د )�
  أ1وف #�

 

-")�ردفوأ#   : 
 

ش  - � !!  أ�رف ا�  ھ�ز�ل اوي �ده#�

_________________  
 

�د#� وCل إ� )دا�A ا�1رع إ�
�	� أول ���رة ذاھ)A إر
دي إ�;م #;)�  و��زل #�#د ، # �إ
وأ/ذ ��دث   �9ذا )  �ري O �J�1ر�)� "-�  ��7ر #�ذا ��7-ل ا0ن أ#�#  )  #�#د ، �ظــر	طناذي �

 ;J�.  �7�: 
 
��  و/;ص)	� ، ط�ب ده ا�� �ده #ش ھ-رف أ�دي  إ  إ> & > - �
����  ا  ، /;ص أف #ن ا

 
  � :  ز�ر )�Eق و.�لو.)ل أن �
�رك #ن #��

 
�د )�ت ��روق ، ااااوف )	� - ���  دي �
����  ا � ، )س ھو أC; إ�  ا�� ھ�و.7  ������� دي ا

��ا�1رع-�  !! �C G# رفC
#� أ.�)ل #�#د ھ/��  � ���)  ده و�1وف ااا�  ا�� ھو �#�  #-��� وا
 !!!  اB(C ده

 



 ٤٨

�  ا#	�)�  #ن �1رع #�#د ، 
�رك "
"  إ� ا�1رع ا#"�ور و#�  �ذھب إ� ا�إ�
دار إ�;م 
�د#� إ.
رب #ن #�زل #�#د و"د ��روق ا#�# ��ظر إ�  )�Eق و.�ل � )/طوات �ر�-  و �7�:   

 
��.C  ھ� ����� ده ��1�� ، اوووف )	� -  !  

 
 :  �رك رأ�  C-ودا وھ)وط� و.�ل )�Eقإ.
رب #�  ��روق وأ/ذ �

  
  ا�ت "�ت أ/���را �� أ�
�ذ ، و& ��ك ا/�ر - 

 
 ;J�. رخCر و"E( ز�ر إ�;م: 

 

	ر���!!  إ�  �� �م �� -  �

��م #-��� !!  ھو إ�ت �ل #� 
1وف /�	
و)-د�ن إ�ت �#رك #� ��ت )

 �ده إ�  ا�� �C�ك ؟
 

��ن 7#
و�
�ن و.�ل )@Eب�-(  ��ظر إ  : 
  
 - ��#�ت ��"  
ز��ك� ��ـــــ�1ن ا�� #ش ط��	ك ، وو> إ ��  #��ك ��7� ��ن ز#�

 

7زة �#  #��
 : �Eك إ�;م )�/ر�  و.�ل )9)

 
�� )س ، ھو إ�ت "راك ��"  ؟ #�
�ج د�
ور ��7� ط�ب ؟ - #��!! 

 
 : Cرخ ��روق )-C)�  و.�ل 

  
   ر)� وأ
وب إ���������������كإ�
@7رك - 

 
��ء ا�وار � : أزا�  إ�;م )�ده و.�ل #��و> إ

 
 -  ���وش #��#�#د وھ/��  �1وف 
Cر�  #-�ك ، ا�� ده ��  ���
�ك ���1ن #ز G�#و#� أ�� ط�

��رف إ�  )�-زك ��6  !! 
 

  � :  و.�ل  ومة��روق �ظر�ظر إ
 
  ��ن #ن ا>ول �� ا�
�ذ#�!! دو.
� إ�
�رت #�#د !! #�#د  - 

 
 :  إ�;م و.د إر
C G7و
  #ن �:ره ا@Eب



 ٤٩

  
�� !! �ـــــ��م �� إ�ــــ  ؟ - -� ��
-وض إ�ــــــ  ا#�1�  ؟!! �ل ده ���1ن )ر��#e د�
 !!/;ص 

 
��#ل ��7ك #ش ��ھم ھـــ�ه!! )ر��#e د��� ؟ -   !! 

 
 :�Eك إ�;م )�/ر�  و.�ل 

 
�� �� ���ك - #�  !! /�ــ�ص �

___________ 
 

�  #��ءا#�:�  ا���-ود �وم ا6ر)-�ء ، ا ��
�د�دھ�� )   و�ن ھذه ا#ره �� #�زل #�#د )�
 

�7س )C-و)  وCرخ )
-ب .�J;  #ن �و#  #�#دإ�
�	ظ 
 :وأ/ذ �
 
 - ��� ااااااااااااه ن ن 

 
��� ا7ور ��� :   و.�ت )7زع�Eرت 

 
  #�#د #�ااااااااك - 

 
���� :   وإ)
�G ر�	  و.�ل )E-ف أO#ض 

 
 م م #ش .�در ا ا ا/د ��7� ، ھ�
� م #��  ب )س )�ر�  ااااااااه - 

 
 ���م �
��ن ���دت   
�Oدرت ا@ر�  ��� ا7ور وأ�Eرت �و)� #ن ا#��ه وأ�ط
�  إ��ه �و"د

  ��� #�ر
 :واد
 
�� �� #ــــــــــــ�#ـــــــــــ�إ - �	� 

 
��� وھروت )9
"�ه ا@ر.  و.�ل )/وف �ز�ت ا6م #ن Cوت إ)
:  

  

� �� إ�  ؟ - � ا����  �� )

 
�� )ر�ب و.�ت �ظرت  : 

 
 !!#�#د #ش .�در ��/د ��7  �� #�#� ، ا�� /�ااا�7  اووووي ، أ�#ل إ�  دو.
� ؟ - 

 



 ٥٠

 ;J�. ���� )9رھ�ق وأ"�)�ظر  : 
 
 ات ات ا
C�� ب ب )9 س �;م - 

 

7  و)�:ت �ن ر��م �"ب ���دت أن أ#��ت )  ��.م Cد�	  إ�;م وإ
C�ت ���  #ره 
�و ا0/ري و

  �(C-( ت
ف #ن �د��� و.���
	ذف ا: 
 

��������7ر!!  ؟إ�ـ  دو.
ـ�ووف #ش راE� �رد ، ا�#ل اووو -    !!ا�� ���  ان �	�� إ
1ل �ن ا

 
  (-
#  #��
 : .�ل #�#د )9)

 
، خ خ /ل /;ص ��1ن ا)ر )ر )ر��#e اد دي ��� #  ع ع �ت ت 
�	�ه ف �ك ���ر�� )ك )��م )�� - 

���

��و�ش ت ت # B
 #ت #
 

  7��(  �J�. ���  :Cر/ت ا6م )
  
  إ
C�� )4)و�� ط�������ب - 

 
�ظرت إ� ا�#�ء  :م G7
 : و.�ت )Cوت #ر
 
 �ــــــــــ�رب �ـــــــــ�رب - 

 
 :أو#4ت )رأ��� ر��E و.�ت )�Eق 

 
 - �
�����ن ��1ن)�)� �، ا�#ـــــــــل إ�  و> أ
Cل )#��������ن ؟ ا�� #ش ��ر�   ��"� #ش أ.ل #ن ��

   أي ��" أ��ر ��
 

�7س #�#د )C-و)  و.�ل #رھ	� 
:  
  
 ف �ر ��روق ط �ب ات ت 
ص � ب - 

 

ف أ/��� #ره آ/ري و)�:ت �ن ر.م ��روق وإ
C�ت )  ��� ا7ور و.�ت ��( ���7-ل أ#��ت �(

  7��(: 
 
� �ـــ�> - �-
 ا�;م ����م ، أ�ـــــوه �� ا�
�ذ ��روق ، ا�� ا/ت #�#د ، )-د إذن �Eر
ك 

 

-"ب و.�ل (  �ظر �و : 



 ٥١

 
 ؟�� ��دم /����ر �� ��"   - 

 
 ��(
�� ��دت أن ��
#��ك و : و.�ت ��وت ا

  
� ) ھ�ت ا^�-�ف  �Eر
كوي و#ش .�در ��/د ��7  ، )-د إذنووا#�#د 
-)�ن  - �-
 �ر� و

 
��ه و.�ل )/وف �� : إ
�-ت 

 
  �ــــــ�Eر "ــــ�ي �ــــ�> - 

 
�"ل وإ
Cل )�^�-�ف أ:��ء ��ره  ���و��� ا7ور ھرول ��روق )9
"�ه )�ب #�ز  وھ)ط ادرج 

�� و�
�ت #)�1رة و.�ت )�زن (�"� ����د#� وCل طرق ا)�ب )1ده �9ر
دت �9
"�ه #�زل #�#د و(
O � : ر�A أ/��� وھ� 
�1ر إ

 

E7ل ھو "ـــوهإ -   

 
 ���د#� رآه ��� ھذه ا� وذك 6�  داJ#� �راه #1رق او"  وا�G إ.
رب ��روق #�  و
-"ب 

 :  /وف)ا^)
��#  �	�ل 
  
 #ـــــ�ك �� #�#د ����ك إ�  ؟- - 

 
 : إ)
�G ر�	  )E-ف و.�ل 

 
�7س - 
 قي �� ف �ر ��رو م #ش #ش ق ق .د .�در ات ات ات ا

 
 : #�B ��روق ��� رأ�  )���ن و.�ل 

 

��#ش ، أ�� /;ص إط�ب /;ص  - 
�> ، #-�ش �ـــ
C�ت )�^�-�ف وھ#� "���ن إر
�ح دو.
� و#

  إ�
�#ل
 

 ���
�#ل 
�ذا ا�1ل أ�:ر #ن
�1ھدن أم ( ���#ر )�د#وع أ/��
��ھ� ����  ذك �4/ذت ��ظر إ� 
 : )�زن و.�ل #�#د 

 
 - �-
# �-
# G
�� ، ان #� 	� ك ك �و�س إن ش �1ء &ھ)�� ھب اط�ش ي ن 

 

��#  #Cط�-  و.�ت(9(  ��ظرت إ  : 



 ٥٢

 

��#ش - 
 �ــ�Eر �ـــ�Eر ، إر
�ح إ�ت )س دو.
� و#

 
 : وCرخ .�J;  اط�وE�  �(C-( Aرب ��روق ذأ/
  إ
4/روا �ده �ـــ  دول �#ـــ�ن ، �ـــــ�رب )	ــــ�- 

 

4/ر ا^�-�ف أ�:ر #ن ذك  ��ظر إ� ��روق وھ#س .�J;أ�س #�#د ا�  #ن ا
 :  ##�ن أن 

 
�� ه ه ھ	وك ��"  م #  #�# ا��روق اس اس ر �ط ط ط�ب � - -# 

 

7ت إ�  ��روق وإ)
�م )/7  و.�ل   :إ

 

��م )-د�ن - � إن �1ء & #-�ش �� #�#د #ش و.
  ، إر
�ح إ�ت دو.
� و

 

م #�#د �;#  و.�ل )�  :C9رار ##زوج )�ر"�ء م �

  
 - - G# G#-# ش ح ح ��"  م م�#  #���� و و �، ع �ش �
��ش  Gرف ه ھ���1ن #ش ع ع ��ر 

 ول > ا ا ا� 
 

 :E@ط ��� �ده )ر�ق و.�ل )�زن 
  
   �� #�#د ، ھ#� "���ن �ــ�> #
/7ش #�
	وش �ده- 
 

�7س و.�ل )و
��ظ�ت ووGE �ده ��� أ�7  #��و> ا  ����  :"G أO#ض 
  
 ب ب )�a ع ���ك �� ف ت ت 
�/د )�ك م #ن إس إس �;م ،ب ب )ص ا�� ه ه ھو�Cك إ�ك  - 


@�ر س ���روق #� 
��)  إ> ـم م #� ي ي ��ون ق .ر�ب #ن ر)�� ، ا ا ا�� ك ك �ن ��ن ��7� ن 
� #ري ك ك ��  وا� ق ق .و  ان ا�� ض ض �E-ت �وا ب ب )س �#�ن ر)�� م #ش را�د ،�و �

، .و .و  �د���� و/د )�ك م م #�   ھو ك ك �#�ن �G� G �-#ل �ده ه #ش ��وز���ش غ غ O�ط ،
�ت )�)  ا ا اوووي و��ن � �� ق  ق��7� ��ون ا�س ا�س ا��ن #ن �ده ،#ــ #ـــــ�1� ؟ .و  إ

 �)	� /ل /��  ي ي�/�� ب ب )�  م م #ن �ف ��7  و d ق ق .و  �، .و  �B� B اااااااااااااااه 
���ش �� ��روق ، دي )�ك #ن )� ز�ك م م #�1� ؟ و/د 
�� و����ء و ا#� ، م م #�أ)و�� وم م #ن 

�ك )	� ، � � �
�Cوي و����وا 
دع ع �و� و
	و و ووا ل ر)�� ا�� ك ك ��ت 
 و و و او�وا 
  أ)	� ك �و�س ب ب )س #ل #ل #��	
ش

 
 : ر)ت ��� �ده )ر�ق و.�ل #وا�	� 



 ٥٣

  
�	)�ل #� ا^�-�ف ر �ـــــ�Eر و& ، �ل ا�� ا�تــ��Eـــ -  �
��وزه ھ-#�  ، )س إر
�ح ا�ت دو. 


�"� ، ا�� #ش �ــــــ�رف أ
4/روا �  ھ#� �#ـــــــــــ�ن  
 

 :  .�ل #�#د ھ�#�� 
  ا ا ا اش ا1�د ا ان > إ  ا ا إ> & وا1�د ا ان م م #�#د ر ر�ول ا ال & - 

 
��تقد.�J#رت ا�� ���4
� ا^�-�ف ذ وأ/ )ل ���ن و�4
�ظر إ� ا�#�ء و�د�و & ان � G�#" ا

 � :  و.�ل  #�#دةا�1رع ��ظر إ� واد ��روق Cو
� �� �#Gو)-د �ظ�ت  )C.4� �ر
  
و>   ا�1رع ، )-د إذن �Eر
ك ھ)ص #ن ا)��و�  �#�ن ا^�-�ف 
�ون "�ت�ا�� ��#C Gوت � - 

 "�� 
 

���1رع �9ذا )  �ري �ر)  ا^�-�ف .د وC�ت � #وا�	  ��4رع ��روق ا/ط� و�ظر أو#4ت )رأ� 
   :و.�ل)
�م إ)
��#  C@�ره إأ/�ـــــرا ، 

  
   ا�ـــ#د �ــــــ  - 
 

�� ا�#�س
� : إ
�-ت إ)
��#A ��روق وھو �-ود إ� #�#د و�	ول )#
 
 د.��ق و��ون �� ٥إ�
�#ل ،  ا�#د a ، #-�ش "�ت ا^�-�ف A/�ــــ�ص �� #�#د �ر)� - 


71� إن �1ء &�#  ا
 

�  ا@ط�ء و�م �أزاح   �� :  )7زع��روق  �	�ل ��
"ب�ول أن �ر�-  #ن #���  و
  
  �ــــ� #�#د!! ��ــ� �� #�#د #-��ـــــ� ، #�#د  - 

  
  :أ/ذ ��رك �ده )/وف وھو �	ول 

 
 #د رد ���ــــــــ� ، #�#ـــــــد #�#ـــــــد#�، #�#د رد ���ــــــ� ، #�#د ا^�-�ف "ـــــ�ت  - 
 

 �� :.�J;  وأ/ذ ��رك "�ده )1ده وھو �Cرخ أ#�ك )ذرا
 
 -  ����������
71� ، إ�ت #ش )
رد �# #�#د ��ـــــ� /;ص ھ�روح ا

 
  /;ص و& "�ت )را أھ� ، �� #�#د رررررررررررد ���ــــــ� )	�

 



 ٥٤

ااااااه ، رد ���� �� #�#د ار"وووووووووووووووك ، �� #�#د إ�ت #ش )
رد ���������  ھ�ااااا
 رررررررررررد

 
م ��	� أي "واب �4/ذ   �� ��رك رأ�  �#��� و���را ظل �Cرخ #رات �د�ده و���دي ��� #�#د و

 :  و.�ل #��و> 
�ذ�ب #� �راه
���ك #� 
	ول إ�ك #و
ت ، >>>>> إ�ت �و�س أھو -  a�( ،	( ـــ����#�#د ، � أر"ووووووووكرد 

 ط�ب )ص .وووم وا�� او�دك ھ�@�ر إ�;م �واااا، ���1ن /�طري رد ���ـــــــ� 
 

���ك!! إ�ت #ش )
رد ����  ؟ �#O؟ أ�ووووه أ�ووووه أ��د ا BC ك��� �#Oت ا� إ
 

���ك ھ�اااااااه ، �#Oا  
 

 ���)ض و.ف ، �- !!  �ـــــــــــ  و.ف ؟ �-�� /;ص �دهإ)س ا
 

���ك ررررررررردد رد ���ـــــ� )	� ،#�# a�(  
 

 ;J�. رخCء و�#�����A و�ظر ��  إ�
��م �� ا� : ظل ��ر�  )	وه رھ�)  و
  
 �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�رب - 
 

��� ودھ� او��د�	طت ا>م ��� ا>رض #ن أ:ر اCد#  وأ/دت 
Cرخ )1111ده  ،��� أ#� �ن 

�دث�ـ
1#�د �	ط و> ��ظر 
�� إ� ا0ن �Oر #�
و�)  #� �دث و  
 

�#� ��روق )7زع :م ھرول )9
"�ه �ظر  
�زل وأ/ذ �Cرخ )4��� Cو# :  .�J; )�ب ا
 
�)ض و.ف وا�� #ش ��رف  - �#ل إ�ـــــــــــــ إ�ــــــــد ���	�� )�رررر�  ، ا  

 
�71� ، أ/)ر ��روق وادة #�#د أن ھ)وا )  إ� ا#  و�#�وا #�#د وذC-د ر"�ل ا^�-�ف )�ر


Cل
�71#�م �� ا�4
� إ�   ا^�-�فA وذھب ھو #-�م �� �ر) )واده 
________________ 

 
 ����� : )�ل �#�س إ�
�#ت �C7  ر��A ��#� و.�#ت )�رد 

 
 ، و��� ��ره );ش ھو ده ا�;م و> �)�)
� �� ��#� ر)�� �)�رك ���� ، أ�ـــوه �ده )	� ���م - 

ط�#� �ط�
� ر"�ك ��� اول اطر�ق ھ
;.��� #G او.ت )
	ر)� #ن ر)�� أ�
ر و
��)� ��"�ت �
�ر 
�����1ن ر�E ر) ����#-
 . �  ، ا�� و:	ت ���� و��ر�  إ�ك أدھO�ط )

___________ 



 ٥٥

 
/�رج �د�و &�#ـل ر"�ل ا^�-�ف #�#د وأد/�وه إ� Oر�A ا-#���ت و"�س ��روق�(  �"� ان �

(��C   .A���و Oر�A #�)-د#� �	رب #ن اـ�Cف ��  ��� ��روق  /ر"ت ا##رE  #�ر�����دي � 
;J�.  ر

و( : 

 
 -  ��� ���� �� ا�
�ذة و �#�
� ط#

 

7� #ن أ#�م �ظره /
 :   )�زنأ"�)
 و.)ل ان 

 
  د��� إ - 

 
ا-#���ت #ره ا/ري و�ن �ر��ن  ا��)	  ود/�ت إ� Oر�A ة��دت ا##رE  )�ر�  أ�)ر #ن ا#ر

�� ��ر ��  #�/رج اط)�ب و
)دو ��� و"�B#;# A ا�زن وا@Eب #-� ، م ��
7ت إ� ��روق و
 7� :  طر�	  �4#�ك ��روق )�ده #ن ا/�ف و.�ل )�

 
�  ؟ -   "�� � !!�� د�
ور )-د إذ�ك ط#�� ، ھو #�دش ��وز �	و

 
  ��قأ��ت �ده )@Eب و�ظر إ�( ;J�.  : 

 
 !!"���ن 
"�)وه دو.
� )-د إ�  ؟ - 

 
�ظر   )-دم ��م و.�ل  : 

 
 !  #ش ��ھم �� د�
ور - 

 
 �(E�O و.�ل  ��ظر �7روق و#;#B ا)@ض 
ظ�ر ��� و" : 

 
�7س و#�دش ��7ر �
� إ�  �ود�   - 
�� #ن �Eق ا�-�( ��7
ره دي ��إزاي 
��ب أ/وك ا

 
71� �1وف #��# !!  ا
 


-"ب #ن �;�J�1 و > �-�م��ن ھذا ا6#لم اط)�ب �  7� :   �	�ل )�
 
�� ا�� #ش ��ھم ��"  ، و�#�ن ا�� ��C)  #ش ا/وه وھو واده را"ل  - #��� د�
ور & �/��ك �

�م )��ت وا�� #-ر�ش ��"  �ن ا�� �Eر
ك )
	و  ده��)�ر ���  
  ا�ن وا/وا
 

�ظر اط)�ب Xرض و.�ل )�4�  : 
 



 ٥٦


  ��C)ك "� - �� 6ن ����C�7س ا

�ت "��ز ا  ��7س #�7"` و��ن >زم �
�ط )�ر
  �Eق 
���	در ���  )س دي إرادة ر) ���� �ل ا�#� ��
4/ر وإ�# ���ت #
4/ره ، )س �Xف وCل ھ�� 

 
 :   #� �#-  �	�ل )-دم إ�
�-�ب
Cد�قم ��ن �ر�د 

 
�� إ�  ؟ - -� 

 
 7
� ��� :   و.�ل )�دوءر)ت 

 
 - 	( �ء aا

 
��� اول �ر�� )"واره وھو > �Cدق #� �#-  �#
�	  ، ار�C��� #�#G ��روق �� A#�� و.-ت ا

7�Xل ود�ن و"�  )�ن ��7  وظل �
4وه �:�را و�د�و & و�/)ره  ، )��#� �Oدر اط)�ب ا#��ن ����إ
�ض #ن #���  )�ل #� �1-ر )  �/7  و�
�  و�ظر طرق ا)�ب )، ذاھ)� إ� Oر�A اط)�ب �"4ة :م 

�ط)�ب .�J; )"د�   : 
 
���1ن �/ر"  #ن ھ�� ؟ -  ���#-� ##�ن �Eر
ك 
	و� إ�  ا>"راءات ا�� ا#7روض 

 
���ر�ظر إ�  اط)�ب )دھ1  ، �#ن د.�Jق ��ن � و�ن #�ذا �دث   ا0ن و#ن أ�ن ا
� )�ل �1-ر )�^


1�  ��روق #ن 1روده .�J; !!؟ ھذه ا	وه� :  )Cرا#  ا
 

@ر)ش �� د�
ور  - �
�)�ر �� ا�ن وا�� را"ل  #�#د واده ، ا�� >زم أ)	� أ.وي #ن �ده �#�ن ،#

ظ)ط ؟،>زم أ.ف "�)  �� او.ت ده �( �
�� إ�  دو.�  ##�ن )	� �Eر
ك 
	و� #ط�وب #
_________________ 

 
��� و"  إ�;م و.�ل )Cوت �ــ�دوا7زع ظ�رت #;#B ار�ب   : 

 

��م )"د ؟إ�ت ) - 

	ول إ�  ؟ إ�ت )!! 

 
م ��
طG �	�ل )Cراخ  ����  و�� ��  � :  ��ول ��روق ا^�
�7ظ )د#و

 
 -  ������ ؟ ��رف �-�� إ�  .. )	وك #�#د #�ت .دام ��/ر ��"  آ�ـــ�رف �-�� إ�  #�ت .دام 

�ك #ن إ�;م و/��  �	رب #ن ر)�� ؟ ��رف �-�� إ�  ��ن �( ��/ �	(
 ����7  ��ون أ��ن �	و

ر�ق ���  و��ت ا�)ب �� ا�  �Eل وا.ف #���  و#
 	درش �
	دم#ن �ده )س ا�ت ��ت دا�#� )

�ر�ك ؟ �# A�
���ب ھـــ�ه ؟ ��رف  /طوه #ن ���( ��ط�ب ��رف �-�� إ�  ھو دو.
� #�ت ؟ �-
�� )-د � �-�� إ�  )�
���ب ؟�
ل ا�� �Cل ده )"د ا�� #ش #
/�ل إ�ت إزاي �"��ك ��ن 
�"� ھ�ــ� 

 !! ؟



 ٥٧

 
�ب ا0/ر و.�ل ھ�#��:م �"��ظر   : 
 
��ن ��7� أ�ون .ر�ب #�  .)ل #� �#وت �#�ن ��ت أ.در ا���ده �	رب #ن ر)�� 1و�  ، �#�ن ��ت  - 


  1و�  ، ��ن ��7� �� ��"�ت �
�ر اووووي )س �C( م
�أ�
1ف #رE  وا.�-  �روح �د�
ور و�
 G7��� ور)�� �ر�#  )ر�#
 ھو )س دو.
� . /;ص #)	�ش �J��
�ج د�# 

 
 �(C-( ظر ^�;م و.�ل� :  :م ��ود ا

 
##�ن )	� #1و�ش و1ك .دا#� 
ــــ��� ؟ و> دي �#�ن C-)  ؟ و��� ��ره �#ري #� ھ��#�ك  - 

 A�ك ؟ .. و> ھ-�7ك #ن ا#�Jو�# A4�
6�ك أ��د ��ت )
1و�  
-)�ن .دا#ك و�#رك #� ��رت 
  ��ده ��Cب ز�ك و�#ري #� ھ��� ا�  �إ
E7ل #ن .دا#� �� ا�
�ذ .. ��ن ##�ن ��ون أ�Eل و> إ

���
 ��  #ش ��وز�ن �1و�ك �� ا�1رع ھ
 

�ق #ن �:رة ا)��ء 
�ظر   إ�;م )4م و.�ل )Cوت #/ : 
 
���ك .و� ا�ك )
�دب  -  a�( ده ؟  �� ��روق ا�� و& ا-ظ�م #� ا�رف أي �ــ�"  #ن ا�� ا�ت )
	و

 .. وان ده #�C�ش وا�� او�دك و& ھ-#ل �ل ��"  ھو ��وزھ�
 

 : �Eك )و"G و.�ل 
 

-)ت و#)	�
ش .�در ا�
�#ل .. �� ر�ت ��ت )-رف ا�دب �� إ�;م  -  ���; إ
E7ل #ن ھ�� )-د إذ�ك >

�ــك# �CوC/ت  و> ��#  ز��ده و� !إ
 

�ظر إ� ��روق .�C( ;Jوت #
	ط
7ت إ�;م /�7  و��ود ا :  Gإ
 
�ــــ� ؟!!! �-�� إ�  ؟ - �
�� ا�Cوان ا�� ورا ده )
�ع #�#د ؟ �-�� /;ص �ده #ش ھ1و�  -�!! 

 
 : د�-  )��7ذ C)ر و.�ل 

 

�4د )��7ك  - 
  )-د إذ�ك �� ا�
�ذ.. و& إ�ت ##�ن 
روح 

 
 .  :م 
ر�  وذھب )-�دا

 
# ��ذھب إ  �;#�

Cف ا�1رع ��ث �	ف واد #�#د ، و.ف إ�;م )GE د.�Jق �
ر"� .د#�ه ان �

��ت )ل ���ن ���ول ���� إ�;م �� ����زل #�#د و�4# �#رت ا��ظ�ت #ن )�ن #�زل ��روق إ
 Aول #-ر���� ، A��ن �راه :�  ���ع )4ن #�#د .د #�ت )�7-ل وإ
إ�
�-�ب �ل #� �دث ، ���ول ا^.



 ٥٨

 ،  	
�� ����  > ��ف ��-�ش )#رارة اذ�ب اذي وE-  ��روق ����ول إ�
�-�ب �ل #� �دث و
Gط�
��  . 

 
أ�س �"4ة )�4د ��#س �7  وإذا )  �ري واد #�#د �Oر.� �� ا)��ء و���م ���  )�راره و�4/ذه �� 

  �E� ..;J�. 7ض
��ظ�ت و#ن :م ا GE(  �E� �� ظل  :  
�#� ھو #�#د #�ت �-; ؟ -  

 
	
 :  طGإر
#� ا6ب ��� ا�ر�� /�7  وھو �	ول )Cوت #

 
�د ا�� أ��ن #�� و#�ك - ���  راح (�� 

 
��ه )�د#وع و��ول ا��
�دثإ#
Xت  Gط
م ��  ��ظل "��� )"وار واد #�#د )-ض او.ت .د .  و

��ون د.�	  او ���  او �دة ����ت ، > �-�م �J�1 ، �ل #� �-�#  ھو أ�  > �1-ر )1` �وي 

J�.  7;� #ظل ھ�ذا طو�; �
� و"د �C/1،  ا#راره� ���
4:ره   �ر)ت #  #��
(9(:  

 

ر
�ح ���1ن ھ��1ل ا�را�� -  G�ط

4ذن �Eر
ك �� ا)	�ء a �� ا�
�ذ ، #-�ش )

 
A#�� 7وه )4ي
�ظر �و  �9ذا )  >�ري ا�دا �واه �	�م �� ھدوء وذھب )دون ان �  .  �ز# ��ــ�د إ


Cف ا��ل و�
B ا)�ب )�دوء �9ذا )  �ري و�
ظ�ره ،)-د #�ھروت ھ�د )9
"�ھ  اد
  وا/
  �� إ
ت )��7 و�.  : 
 
�زر ؟ - 
�ران ده ��  )ره )
-#ل إ�  ؟!! إ�ـــــ  �� إ�;م ا�ت )�!! 

 
7
ور و.�ل ( ���ظر  : 

 
  /;ص "�ت أھو - 

 
ن 
-رف #�ذا 
4/ر �ل ھذا او.ت أزات 
ر�د #� ، و�ن ھ�د /�7 :م ذھب إ� Oر�
  وأO�ق ا)�ب 

ذك >�"ب ان و ����6�  �Oر #-
�د ��� ذك >�  �-رف ا�  ا#�Jول او��د �ن واد
  و �CوC/

�ت،  �
ر��#� و�دھ#�� ، B
م �7  �� :   و.�ت )-C)�  ا)�بذھ)ت إ� Oر�
  وطر.ت ا)�ب و

 
 - C� در & ��ون.< �����ك "دا �� إ�;م /و� ��	�. ���ك ��"  ؟ �-�� إ�  /;ص "�ت أھو ؟ إ�

 و.��ل #و)���ك �  �#�ن ؟
 

 :  وO GEط�ء ا�ر�ر �وق رأ�  و.�ل )�ده
 
  إ#1� �� ھ�د - 



 ٥٩

 
 :  أزا�ت ا@ط�ء �ن و"�  و.�ت )@Eب

 
�� ); #)�>ه  - #��

	و� إ
4/رت ��  �ده ؟ و)-د�ن ا�ت ) �# �ده ؟ �Cل إزاي6 #ش ھ#1� إ> 


�ك ��"  ؟�#� �� إ�  �-�� ؟ ھو ا
�ض #�  :   �Cرخ .�J;ذوأ/
#�#� ن #���  وھو :�Jر 

 
 -  �
�ت ا�)ب �� .. ��وزه 
-ر�� �Cل إ�  ؟ ھــــــ�ه ؟ أ.وك �� �� ��#�#د ��C)� #ـــــ�ت وا

  �Cل )�  ، أC
�� ��ن )�#وت وا�ــ� اول وا�د إ
�#و
  ، ���ره #� رن ���� وا�� #-)ر
وش ؟ ��
 !!  ��ن ���ر�� ��Cب )"د وھ��	 

 
�Eن "ـــ�#د )�)�هط�ب ��ر�  ان �( �� أC�  ���ر�� زي ا)�  و)�	و� ا�ت #ن ؟ اول ��1�#�� ا/د

 ��@#���ن ارا"ل #�-ر�ش ان ا)�  ��ن ##�ن ��ون أ��ن #ن �ده )�
�ــــر و #��ش .. ر��A ا

���ب و& أ��م ھو دو.
� #ر
�ح و>�( �
�ده ��Cب �دل ز�� ، #�-ر�ش ان ا)�  دو.� 6 ؟ 

�ش ��# �
ك وأ"�)�  #��  و��Cر ، ��#  �ت )1وف #�#د 
-)�ن ��ن ا/ري أ.و� �# ��#�-ر�ش ا
�روح د�
ور �1وف #�ك  �ت ��رف ا�  طـــول �#ره )��ره اد��
ره !!  ���� أE@ط ���  وأ.و�

�#ري #� ��رت ان Cد�ق �#ــــري �روح  ،  Eن �#وت )�)ب #ر�##  ��� )س �#ري #� ��رت ا#
�ت !!  )�ر�  �ده و�� #B ا)Cر� ����وز�ن ���ق �	رب #ن ر)�� .)ل #� �#وت وا ���ن دا�#� �	و


ش ا�رف ا�  ��ن .دا#  �وم وا�د ��  .دا#�� ا-#ر طو�ل ، #� ���م إ���  )�Eك ���  وأ.و
 ..  و�#وت

 
 �J�. د�قC
�� ھ�د وأ/ذت 
�رك رأ��� )-دم �� :  إ
�-ت 

 
 .. �ــإ�ت )
	ـول إ- 

 
;J�. إ�;م )�ده وأردف �� :  .�ط-

 
���1ن  -  ���م /�وا )��م #ن إ�;م و/�وه �	رب #ن ر)�� إ�  .)ل #� �#وت ؟ .���ر�  أ/ر ��"  .�

�م ��� أھ�  ؟ دو.
� )س �Cل #� �و(. �����م �Cإ�  �و ��#ش ��وزه �#وت ز�� ؟ ��ر�  �-
�(��(  ��ر�ت .�#A ا�  ��ن دا�#� �	و� ا �7� � أ�
ر #ن 

 
Gط	
�7س )C-و)  وھو �	ول )Cوت #
 :  ا/ذ �

 
 �� �ـ�� و#�دش �د/ل ���ــــ� ���طـــ�-� �� ھ�د دو.
� و��)إااااااااااااه أ.ول إ�  و> إ�  )س ؟  - 

7#�وووووووم ��
ـــــ�  
 

�
طG �ذھ)ت �/�رج وأO�	ت ا)�ب /�7�� واد#وع �� �
م  ����
  وJد�
����وت ھ�د ���  
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_____________ 
 

��.ط ����ل ، أ
  ���ت )دون أن �
7وه )4ي �رف ، ���ت د#و��/ذ إ�;م ��ظر إ� �	ف ا@ر�  

�/�ف وأ/  
� ذر"G )ذا�ر�#
ذ�ر و��ة واده و��ف ���ده #�#د ��� إ"
��ز ھذه ا�  
 

��م إ�;م )و��ة وا.. �ـ�ن �ري ا#و.ف أ#�#  و�4�  �دث )�6#س  ���د� ���:ده ��ن )�Cف ا
�وي ، م ��ن �-�م #�ذا�: إ> ا�  ا
Cل #�  �7-ل وھو �� #:ل ھذا ا�ن اC@�ر �#� ��ن  �"ب أنا

 :   ا)�ـــ�ءةو.�ل )Cوت #
	طG #ن �:ر إ� )4.رب Cد�ق 
 
�ــ� �� #�#د أ)و�� #ــــ�ت #ــــ�ت - 	� #�#د ا

 

7ض � : 7زع #ن #���  و.�ل )#�#د إ

 
 !إ�ـــ  �� إ�;م ؟)
	ول  - 

 
 :   �Cرخ )1دهذأ/
 
 -  ��� )�ـــر	� #�#د ا�� ���س إ�� ھ#وووت إ

 
 : �رك رأ�  )
و
ر و.�ل ��� ا7ور 

 
  > أھو ، /�� )�ك #ن ��7كـــ�Eر "�ي ��� - 

 
�د#� أ/��  وأ/ذ
ذ�ر E� �� ول )"د� ذه #�#د	7  وھو �
� ��� :   �ر)ت 

 
�)ك أھو و�#ري #� ھ��)كإ��ــ�م إ�ت را"ل ا)�ت د - " ��و.
� و>زم 
�ون أ.وي #ن �ده ، وا  

 
 :  :م أو#4 )رأ�  #ؤ�دا

 
�� إ> وھ
�ون #و"وده  - "�
�
ا�� #ن دو.
� را"ل ا)�ت #-�ك ، و#�7ش ��"  ا/
ك و> #�#
ك ھ

�م ظ�ر و��د� )9ذن & ، ��ــ� إ#�B د#و�ك وروح ھدي #�#
ك وأ/
ك و����م إن 
 

  �� إ�;م �ظر �� :  و.�ل )
-ب واد#وع )�ن 
 
���ــ� ، ھ-#ل إ�  )س و> ھ�1ل أ�� #�#د  -   (-C و�دھ���#  و#�Jو�A ادرا�   Aو���: ��

�م إزاي ؟
���!! #�Jو�
 G"رت و#ش ھر��
 ا�� ���س إ�� ا
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�ظر إ�  )Cرا#  و.�ل )Cوت .وي  : 
 
ل ھ�د�  زي #� )���م دا�#� و)رEو ھ��ون ر"�A و��1ل ھ�-#ل اـ9:��ن �� إ�;م )9ذن & ، ھ�د/ - 

 ����� را� ���)ك أھو #
	�	ش#ن �وقأھ�" ��  ، ا
 

  �د#� ��ن �
Cل )  �و#�� و��4��د#� ��ن : 
ذ�ر �
�"ون �J�1 ؟ 
ذ�ر �
 �/)ره داJ#� أ�  .�دمھل 
�د#� و.ف )"��)  وم �
ر�  ��زن وا^�)�ط  أ�Eر #-� ؟#�ذاو�	ول � �ذا�ر   �ل #� ذ وأ/
ذ�ر 

#�
  و�ذ�ره دو#� )��#�����#
�د�  �#� �
�ق )���A ا
ذ�ر .   و)9ن واده ���ون �/ورا )  إذا إ

-ب و��ر �د#� 1-ر #�#د )���ظA ، و�� #	�)ل ذك  Aر�
م �  �  وإ ���:��ف ��ن #�#د ا>ب ا


4/�ر ھم ��ق #�  ردا و��ن ا    و ا�)ب �� و��
 �� ا^
�Cل )4.رب Cد�ق 
 

أ/ذ �Eرب ا7راش )	ــوه رھ�)  وھو :�Jر 
#�#� ، أ/ذ ��وم ��7  )	وه ��� ��Eع Cد�	  #�  ، أ/ذ 

-ب وذھب �#� و��ن )�ن ا@Eب وا�Eك وا)��ء وا6م �
� 1-ر )��
ذ�ر #وا.ف �:�ره �د:ت )��

�وم  �� ا
________________  

 
.  �7�د ��م وھو "�س و)�7-ل م �د/ل ���  أ�د �#� ط�ب ، �
B )�ب إ�
�	ظ إ�;م #ن �و#  �و"د 


��#  /7�7  ���4ت (9( ��
"�س و
	رأ ا	رآن ، �ظر   
Oر�
  وذھب إ� ا/�رج �و"د واد
 :  #��ت ��� 1-ره )���ن و.�ت )�دوءو  #�ر� �Eرت)و"وده �

 
 ا)	�ء a �� إ�;م ، ��#ل إ�  دو.
� ؟ - 

 
��
��# أ"�)(7�7  )9/   : 

 
  ا�#د a �� أ#� - 

 
 : إ)
�#ت )�#�س و.�ت 

 
��رف ��ت )-#ل إ�  دو.
� ؟ -  

 
�ظر إ� ا#�Cف  �("-
�ظر إ� واد
  و.�ل # : :م ��ود ا

 
   !!اه )
	رأي .رآن - 

 
ت )�-�دهأو#4ت )رأ��� إ�"�)� و�.  : 

 
 -  ��#�#د ��C)ك .�أ�وه # ��
�ــــر اوووي )9ذن &�ده )	رأ .رآن دو.
� وھد�  
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 :  إ�1رح Cدره و1-ر )�-�ده )�@  و.�ل )9ھ
#�م

 
  ر)�� �/���� �ــ� أ#� - 

 

��J;:م أردف #  : 

 
�7-  دو.
� )-د #� #�ت ؟ - 
  "��  �#��G7 أ� �� ھو ا

 
 #��

7  و.�ت )9)� ��� :  ر)
ت 

 
���  و��م )�	ول � ، ��ن �� �د�ث �ن ار�ول Cأ�ــــوه ط)-� �� �)�) -  & �� :  

  
�#�  إ> #ن :;ث"  Gط	�B �د�و   :  إذا #�ت ا)ن آدم ا�C د
G7 )  أو و�" Cد.A "�ر�A أو ��م �

 رواة #��م
 

��س و�#�ن �  ، او و ��ن )�	وك أي #-�و#  #�7ده �7ذھ� و��د )��� ا��� إ�ت ##�ن 
ط�C Gد.  -�
 دا�#� /��ك ���ره )د��Jك

 
( ����ن و.�ل�ظر 
#9  : 

 
  #�1� �� ا#� �1را - 

 

ر��� وذھب إ� Oر�
  ، "�س ��� :م  A��� 7"ر �-�دةم �C�� ا  ��  �ر��ن #� 
ذ�ر إ��را1  و


�د�د �ل �وم ، أ�س )رO)  #��  �� أداء اC;ة �ذھب و
و4E وC�� :م "�س ��� ذك ا�وم )�
 :  �را1  #ره آ/ري �ردد

 
 ��
ط�C Gد.   

  #�7ده �7ذھ�#-�و# 
 /��ك ���ره )د��Jك

_______________________ 
 

G7
�� )Cوت #ر@
7�� و�ظرت إ�  )7ر�  :م ذھ)ت وأO�	ت )�ب ا@ر�  وأ/دت 
�� : أ#��ت ��#� )
 

��ن ا@�ر.. ا����ك #� ا�د�ك )
#د /�ر  k� A7ر�  اول #� 
1وف ا
�ك راkE و�ر��ااانو�A��7 ��.. و�4�ك �k ا�#� ط��ر �وق ا��k #ن اط�ر � �� ون ر)
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�� "وا�� ا/�ر �(�. k� ���#رھ� #� 
�ون )-����د. .ز�د و��# �#��"وم و �k ا
k ا� 
 

���زك �;.�ك  ��و 
�-د �Oرك ��)ر ��  ا�ب و��ك../��ك زى #� ر)   
��)ر . .ن �وق زى �"وم ا�#� اه و�-��ك و
�و �� "#ل 1` "وا ا>���نأ/��

 
�� و>ء و.�ت )Cراخت 
ردد )�ذأ/����� �د/�ت 
 :  #�س 1د�د �
� إر
C G7و
 

Cووو
� �ده �ــــــ  ؟ Cو
ك واCل 0/ر ا�1رعإ - ( �
�  �ـــــــ  �� )

 
�ت ��#� و.�ت )�9راج(
� :  إ

 
�� اوي - 
("��ز>ھ� "د�د و#  � ��Cأ ، � #-�ش #4/د
ش )�

 
�� )-دم ��م  : و.�ت �ظرت 

 
 ؟ھ� إ�  دي  - 

 

ف وE@طت ��� زر ا^O;ق���ت )�-�ده )�@  :م �ظرت �.  : 

 
���  ، )س  -  ��
�.  C7� ت��1د إ�#  #�#د �)�س ��#�ت ��� ا ��
�	دي ا�1وده "د�ده �ده 


 و
�7  اوووي �� )ت �� ��
  >ء )9ذن & ھ�زل �ل ا6���1د )
 

 :  :م أرد�ت )9)
��#  �)�ره
 
�� #ن  - 
  �Oر #و��	�و�#�ن �ز

 
 :  1-رت و>ء )�@Eب و.�ت )Cوت ��/ر

 
�� و
�#-� أ���1د و�	ول 1�#� ، �ن 
	و��� �#�ن #ن �Oر #و��	� و)
�ع  - �Oأ �ط�(
 ��-� !!

�� ھو �رام ؟-�  � !! ����ر �-��  د���  و���� #و��	� ھ
د/�ك اOو ا �
� ��
��7ر !! �-إ�  ا
 ا@ر�ب ده

 
�دت ��#� )-#ق و�
ت )�دوء�.  : 

 
 -  ��C ر�ول��ر و> ا�;م ده ، �ل ا����A إ�� �#-ت �د�ث �ن ا
ش ھ
د/�وا ا
� ا�� #	و�( ��

���  و��م )�	ول  &:  
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  رواة ا)/�ري "  ��و�ن #ن أ#
� أ.وام ��
��ون ا�ر وا�ر�ر وا/#ر وا#-�زف "
  

��س دول �	ررت أ�ون ��   ا���مو)Cرا�  /و�ت )	� أ�ون #ن ا
 

 �J�. 4ر���  :م أرد�ت(  : 
 -  ���د�� ��و)-د�ن �� �
� ا�� �ده #ر
��  "داااا و���  ا�� #ش )-#ل ��"  O�ط ، إد���� )	� ر)

�  أ�
ر ، )"د ���  ا��6م دي )را�  �O  ��7ر�ــ) # ��  و�	ر)
 

 �#�� ��
ت و>ء ��ظرت #C ظ�ت��ت )
��ؤل:م �.  : 
 
7
�ري �� )ت ��  - 
���1ن �ده ا�� #ر
��  ؟ BC�طر�ق ا ���� وھدا� �Eرا ��  و>ء ��ون ر)

 
  �J�. ت#�
 : إ)

 
  !! #ش ��ر�  ؟ �#�ن - 

 
�دت�

7زة)�#�س  ��#� �# A��E( ت :  و.�

 
�� ، ھ�ه )	� 
�)� أ�زك ��م  - �
 ���Oا �-#�

� و/;ص #ش ھ-�
��ر�  إ�ك ا. ��)ت �� و>ء ا

��1د #-��� ؟!! 
 

  :�ت )�دھ� و�Oدرت ا@ر�  وھ� 
	ول أ�1
 
 !!  دي �-ت )��ن - 

 

و.G :م #�1د �#� ���ت 
7-ل ، و�ن إ)
�#ت ��#� 7-ل و>ء ا
ھذه أO�	ت )�ب ا@ر�  وأ/ذت 

 )Cوت أ.لا#ره 
_____________________ 

 
�7��� #و.G ا ��س )وك ، م .�#ت ��#� )
�#�ل )-ض ا6���1د اد���  :م �
�ت ا���ب ا/�ص )
AJ"�7# A�� ر��
�Cو �
� ��

B7C �-�د

�ن �C7  #و"وده �� ذك او.ت �4/ذت   : 

 

-#�� إ�  )	� #ن �Oري ؟ - (  

 
�  و�
)ت�� A��E �#�� ت	أط�  : 

 

� ؟ - �( �� �

� إ#�" �
�  إ
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 :��Eت �C7  ):	  و�
)ت 

 

� إ��� #و"ود�ن �� �ل و.ت و�ل #��ن - �( ��  
 
�� �و)ر #�ن #:; ؟�ـــ - -�    

 
�  أ��ن ط)-� ، - ���
واE-� ،إ�م إھ ���م زد��م أ/)�رك إ�  ؟�م ا#  ا

 
�� ،  "دا ا�#د a ،أ/)�ري ��وه  - �
#)دأ�� �ده ا#���ل /�ص ا�#د a وھ��ول #1و�ش �Oره 

�م دول وأھ� �1�#  ��� ���
��س ا�� .و�  )E7ل ر)�� و�#�ت 1و�A أ���1د �ده 
 
�  )�))كأ��  ، طب ��ر�  ؟  ھو ده ا�;م و> );شأ�ــوه )	� )	� )	� - "  ���  إ�� ھد/ل ا

 
�ظ�ت و�
)ت )
ردد GE( .��; و��رت �ت ��#("-
  : 

 
 إزاي ؟!! )�))� أ�� ؟ - 

  
  :إ)
�#ت �C7  )�-�ده )�@  و�
)ت 

 
 - �C��دي و)� ����ت ا(�  ���م )و�
�ت و�ده ، �ن أCل ا�� دا�#� ))-ت "رو)�ت د��(
�م و)�

�7�ل #-��� ، �-�ت �
�ر ��ن )�"��� إ�)�ط وأ.ول /;ص )	� #�ھ#

ش );.� أي � #ش را��Eن �#�
���  و��م ا�� )�	ول  & ��C ر�ول�	رأوا ھ-#ل إ�  �-�� ، )س ��ت )ر"G أ�
�ر ا�د�ث �ن ا

 ��  : 
 
6ًن ��دي & )ك ر"; وا�دا /�ر ك #ن   " �-م ً
7ق ��� " �#ر ا#  
 
"   ���	ص ذك #ن أ"ورھم �J�1 و#ن د� <  -(
ً#ن د�� إk ھدى ��ن   #ن ا6"ر #:ل أ"ور #ن 

 �J�1 م��	ص ذك #ن آ:�#� <  -(
A ��ن ���  #ن ا^:م #:ل آ:�م #ن ;E k ا/ر"  #��م" إ
 

nو#ن أ��ن .و> ##ن " ا�ر�# و�#�ن أ�
�ر ا�0   o ْ َ ْ َ ًَ َ ُ �� ِ#ن ا#��ِِ#�نَِْ�ِ�� و.�ل إ�C ل#ِ�َ د�� إk & و َ َْ ُ َ َ َ َ َْ َn ًِ َِ ََ ِ n 
" 
 

 ��
�ك ���# A#�� ك و)�)ب
��C�  "�

��4� ، #ش �#�ن )�ت 
�ون #� ����7� اووأ.-د أ.ول 
 �"وا�ده ���م 
�ون �)ب �� د/وك ا ����ك 
	و# A#�� ر ، #ش �#�ن�@

 ����  

 
�# �
�د )	� �� �  " �(-

@�ري و�ده �7ر�ت اوووووي )	� إن ا/�را 
� إ�ك ��وزة �

ك )-�	 
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���� ط� ����� �� اد-#"

"#A G)��7ده و)9ذن & زي #� إ� ���  �#�ن�وا �� ر)"   ا
 

� )"د "#��  اوووي - �  ر)�� �"�ز��� /�ر ، �ــــ�ه �� �C7  إ

 

� أ"#ل ، - � وإ���� �ـــــ�رب إ
 - �C( ط�ب #�#  "�� ����ت ��وزة أ�4ك � B��C   
  
 إ
E7ل أ)��1 - 

 
�دت )��ره و�
)ت �
: 

 
 ھو ا�� دا�#� #ش )C�� اظ�ر �� ا���A )س #� )روح )C��  ، ھو �ده ��دي ؟ - 

 
  ("-
 :ظ�رت #;#B ا�زن ��� و"  �C7  و.�ت #

 
�  ؟ -   ��C
 !!ط�ب و#ش )

 
  �J�	�
 :أ"�)ت )

 
�ط�ون#�ھو ا�� #ش - (( ��Cأ G7�  ھ�

 

� 7��1  إ�  ؟>)�طـ�وون �#ـــــــ�ن ، >> - �  أ�� �ده ھEرب ور)�ــــ� ، ط�ب .و��� ھو إ

 
�ظرت �1�1  )-دم ��م و�
)ت : 

 
�� إ�  ؟ - -� 

 
 :إ)
�#ت و�
)ت )C9رار 

 
 - � �C(���
���  ،  ا�ؤال ا�� �وق ده و"�و)� إ-� �
��دإ�
رو��  �# ر)�� ھ
	دري 7��1  إ�ك 

 -�7
�ري دي ھ
)	� إ"�)  #	
�ت )G�E اظ�ر ��طول ���1ن >)�  )�ط�ون ؟ � �� ؟ 
	و��  ��رب ا
  

�دت ��#� )��ره و�
)ت �
 :  
 
  #ش ��ر�  )	� - 

 
��د�
)ت-(   : 



 ٦٧

 
��ر�  -  6  

 

رددإ)
�-ت ر�	�� )�9راج و�
)ت(   : 

 
 !ط�ب أ�#ل إ�  ؟ - 

 
�دك "�ب ؟ - � 

 
 :أ��� إ�"�)� و�
)ت )7
ور أو#4ت )ر

 
�دي  - ��م )��/#و��٢اه ��ط�و��ت ، )س )Cرا�  #ش )�)�م و)�س إ( �.�(   )س وا

 
 :إ)
�#ت )�#�س و�
)ت 

 
�  ^�)وع وا�د )س ؟ - �@C  (ر"
�-#ل  ���� �Eر� �� ط�ب ##�ن ���1ن ر)

 

"ر)  ؟ -  1و ھ�ي ا

 
�� و�
)ت )7ر�  �� �#Oر  C7� ت��E: 

 
 - 

� ا^�)وع ا"�ي � ، )	� #وا�	 �ده �
� إ� �� �C(� ��( ا"�#-  إ�ز� #ن )�
ك #
و�E  وإ


ك إ�ك ھ
رE� ر)�� وإ�ك #ش ٢ط	م وا�G �ده و"�)  وا�-  #ن اـ �� �� �
��دك ، إ�ز� وإ� �� ا

ك و��))ك �� ا�)س ده و#
ر"-�ش (:�  ��ك وإد�� إ���وزه ��"  #ن اد��� �Oر ر�Eه 

�ط�و(����
��ت  . 
 


-"ب :م �
)ت (  C7� ت�#���ظرت ��#� : 
 
�� ھر#�- -� ، �
��دي وھروح ا"�#-  �و#�� إ�  ده �� )� ��
�ن دول �ل ا�)س ا(�" !! ؟ )س)�

 
 :��Eت ):	  و�
)ت 

 
  ؟#�1�؟ ���م إ�#�� ا�� )	وك ���  و)-د�ن ھ�1وف ھ�-#ل إ�   ، �� �
� وھو �د .�ك إر#��م - 

 
 - �#�1 

 
 و�د ھ�ه ؟ - 
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 :أو#4ت )رأ��� إ�"�)� و�
)ت #ؤ�ده 

 
�� أ)ــــــدا - 
#�� �� G"ر
�"رب إ�)وع #ش ھ�/�ر ��"  ، �����ب ، ��#� #ش )  

 
��وز ��"  �� ��ج ؟ -  ، �	( ��  #ــ�1� ��)و C;ح ھ#1� ا

 
 - �   ا-��ل���1ـــرا �� ر#�Eن ، إ)	� ��#�� 

 

ف ا/�ص )���� أO�	ت �C7  ا �#��دت )-#ق و.�ت )��
 ، �#��"��ت ��#� 
�7ر ��#� دار )�

�ـــ�د-(  : 
 
�دي ده.. �"ــــرب - � ��4��ب اE#�ر ا
   وإ��� ھ�/�ر إ�  �-�� ، #ش �#�ن أر
�ح و�روح 

____________________ 
 

�"ل وھرول )9
"�ه )�ب ا1	  و.�م )7
�  و��د �� ا#��ء إر
دي إ�;م #;)�  ���ن �/رج و>  أ
 

	ول )
-"ب �#��  Cوت واد  : 

 
 !!إ��ــ�م را�B ��ن ؟ - 

 
;J�. ���
7ت إ
�	��J  إ( : 

 
�د #�#د - � Bرا�  

 
 �J�.  7
� �����ھ� )�د#وع ور)
ت �� :  )�زن #-ت 

 
 !  )س #�#د #�ت �� إ�;م - 

 
 :)�Eق و.�ل ز�ر 

 
 - �"
#  �
ش �ـــ�رف �� أ#� �ــــ�رف #
/���ش ��ده ا)�ت أ1وف و #�
�"�ن !! � Bرا� ��ا

���ش ھو و.ف #-��� أد إ�  �وم و��ة )�)�
  & �ر�# ��"  �-�� ، و#� 
 

 �J�. ت#�
 :  إ)
 
 -  
�� ، ر)�� �ر�#  )ر�#�-#  �#� ��  وھو �د ���� )رEو ا
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�� #-��� ؟أ#�1� �� أ#� ���زه ��"   - (�" 
 
 - �(�(� ��  #;��( �"�
  

_____________ 
 

�#�ق  وCل إ� ا�1رع اذي �	طن )  #�#د و�ظر إ�  )�زن،  �
ذ�ر ��ف ��ن �4
� #-  داJ#� إ

ذ�ر  ،  ����د#� �#G )/)ر او��ه ، 
ذ�ر �ظرات ��روق ا@�E)  وا��/ط  �  

ذ�ر Cد# ، ��ھ

6�  أ�ز Cد�ق وده ، 
ذ�ر "�و�  و.ت طو�ل "  �E� ده وھو �4/ذه )ـدا وھو �Oر #�
و�ب وا
����  ا�
�7ق #ن 1روده � C `1@�ر �#�ك  #�#س#��دث ، أ/ذ �
ذ�ر ا�:�ر #ن ا��16ء و

�ط�ل(�ظر �9ذا )  �ري طC ;7@�ره �"ذ)  #ن ا�  
)�م اط7ل  ، ))�ط�� ، �("-
�ظر إ�  إ�;م #
;J�.  : 

 
7
��� دي ؟ - 
  �#و ##�ن 

 
�ظر إ�  إ�;م )9)
��#  وأ#�ك �;J�.  �
  :  �س ا#	ر#�1ت و.�م )7

 
 إ
E7ل �� �)�)� - 

 
�واء وذھب #�ر�� وھو �	ول��ن وأط�ق .)�  �� ا
�ظر   اط7ل )#9  : 

 
 :��ن �� �#و - 

 

)�م إ�;م وأ�#ل طر�	   .. )C-و)  1د�ده وو.ف أ#�م ا)�ب ��ظ�ت :م وGE درجC-د در"�ت ا


B،  ء�ده ��� ا)�ب وأ/ذ ��	ر )�دو� Jھ�د  #��
 :   ا6ب ا)�ب و.�ل )9)
 
 - �� إ
E7ل �� إ�;م ��)

 
�د �
 ;J�. إ�;م : 

 

وا #�
�"�ن ��"  ا�� إر)�� �/��ك �� �#� ، أ�ف  - ��� "�ت #ن �Oر #�-�د )س �)�ت أ�4�م إذا �

� إ�  وط)-� ا�� زي إ)�ك )رEو�(��  #و"ود ، �Eر
ك ��رف #�#د ��ن )�
 

 #��
 :  :م أردف )9)
 
 BC و> إ�  ؟ - 
 

;J�. م ا>ب�
 :  إ)
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�ج ��"  ودا�#� #-��� ا�#د a ط)-� �� - �# ���� ر)�� �)�رك ��ك ، )س ا�	�	  ��روق #ش #/��(

  و)�"���� �� ا�وم أ�
ر #ن #ره ر)�� �)�رك ���م "#�-ــ�
 

 :إ)
�G إ�;م ر�	  )�9راج و.�ل 
 - ��و إ�
"ت أي ��"  ��# �#�
)ر�� )رد أي ��"  #ن ھ� وا�� ط�ب �� ��Eر
ك �ورااا ، وإ �"

����  "#��ل #�#د 
 
 )9ذن & �� )�� ، إ
E7ل اد/ل ط�ب - 

 
  ر)�� �)�رك �� �#ر �Eر
ك ، )-د إذ�ك - 

_____________ 
 

�زل وھو �	ول )�Eقأ وو.ف وا�زن �#X .�)  درج در"�ت اھ)ط# :  #�م ا
 
 - �� �� ��
�#�
� دي �#�ن � ���� ��  >.وك إ�ت )دا� ، �	�	� ا�"�
روق ، أ�
ر و.ت ���وا #�

  أC ";Cد�ق " #�
�	ش ا�� أ�ون 
 

�ب ا0/ر �ر�-� وأ/ذ ��7ر #�ذا �7-ل ؟ ھل �ذھب إ�ظر أ#�#  �9ذا )  �راه #ره آ/ري ، �"�
7ت 
�د#� 
ذ�ر ��#�ت ��روق ا و��د:  ام �ر�ل )�دوء ؟��  �ر��ن #� 1-ر )��زن � :  0/�رهو

 
##�ن )	� #1و�ش و1ك .دا#� 
ــــ��� ؟ و> دي �#�ن C-)  ؟ و��� ��ره �#ري #� ھ��#�ك  -

A�  و> ھ-�7ك #ن ا#�Jو
 

��� ��روق �ظره آ/�ره .)ل ار��ل و#ن �وء �ظ  ان ��روق �1ھده  �	�د )�زن وأ�
7-ل �(
  �� وأ�رع ا/ط� �� �/
7� #ن ھذا 1-ر إ�;م )�^�راج..  إھ
#�م وذھب )-�دا م �-ره أيو

 �� ..  ا�1رع �
� > �راه :�
 

��� �را1  و�ظر ��	ف �ــ�-�ده وأ/ذ �
ذ�ر  �	�
�ز  �� C#ت ود/ل Oر�
  وإ�# ��ـــ�د إ
 أ��#  #G #�#د

_____________ 
 

����ت �� �Eوأ�  C7� دت�� ذھ)ت ��#� �"�#-  وھ� 
ر
دي ا"�ب �#� و�
 �� C)�ح ا�وم ا
�	7

C�� اظ�ر ھ��ك �#� ا ���� و.�ت )7ر�  ، وEوء �

	د#ت ��#� #ن Cد�	�  : 

 
  اط	م ده ��و ؟��� ��ــ�ل إ�  رأ��م � - 
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 #��
 :  او#4ت ھ�د )رأ��� #وا�	  و.�ت )9)
 
 - �����  �ـ�و �� ��#� اف #)روووك 

 
 :  :م 
�)-ت ��ط# 

1���ك ��و أ��#�  - 
 !!؟، )س ا"�)  دي #ش )
 

�#� ��#� )�-�ده و.�ت��ظرت إ  : 
 

ش )�)�  �-��ده #ش ط	م "د�د  - ��دي )س #�� ، ھو ��ن 

 
 :  :م �ظرت �7ط#  و.�ت )#زاح

 
 - �
/�� �����1
 6 #ش )

 
و>  ������� �� ا"�#-  و#ن ا##�ن أن ���ظ�� أ�د
ذ�رھ�و��دت أن 
/رج �"��ن �
�د:ن ،   ا

�� و.�ت )�#�س.��; �
� أذن اظ�ر ��Eت ��#� #ن #��� ،  : 
 
��ت أ�� را��  أC�� ، ھ
�"وا #-��� ؟ - ( �� 

 
ت ھ�د )�9راج و
ردد�.  : 

 
#� أروح )	� إن �1ء & -   ��Cھ ،  �Eو
���1ن #ش # G7� #ش ھ�

 
�ت م�� ����ظر ��#� ـ ��ط#  6
 G.و

��

م وذھ)ت )#7ردھ� 6داء اC;ة و.) إ"�)�
ل أن  ��م 


@�در .�ت )�-�ده  : 
 
 - �
�ر�وا #ن ھ��واھC�� وأ"� ��طووول �� ��ـــ�ل ، او
  

 

�دث �	�ت ��ط#  )
-"بھ#� "��� )��#� ذھ)ت ��#� � أ"�)�ھ� )�#وا�	 �  : 

 
 -  �
�  !!؟#ش ���  إن ��#� #
@�ره 1و�  ا�و#�ن دول إ

 
�� )-دم إھ
#�م و.�ت�ظرت   : 

 
��دي -   
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ت )@Eبو��ط#  )�^�ز��ج #ن ارد ا@�ر #)�� 1-رت �.  : 
 

#� 6#ورھ�!! �-�� إ�  ��دي �� ھ�د ؟ - �

ك )رEو و> إ�  ؟ �-�� >زم (�C #ش �ھ 

 
�� و�ظرت �7ط#  )
-"ب و.�ت 

دت ھ�د �� "��� : إ

�� ؟ - �(  #
��#�ت إ�  �دل ��� إ�� #ش # ���7��! ط�ب وھو ا��ت �)ت 
��ن #ن ( 1و�  إ�  ا
���د�� �� ا#�1�  ؟ ر)

 
��7ت ��ط#  #رارا و.�ت )�Eق
  : 

 
�� زي ا>ول ؟ - ��� )	ت Oر�)  ا�و#�ن دول و#ش .ر�)  #�
� #ش ���  ا��� إ-� 

 
 �Eت #و���7 و.� �� :  أو#4ت رأ�

 
 - � �� A������ �ل ا�
�� إھ
#�#�ت � �	( ���
� إ��
��
�� �� ا��"�ت )#��
��/د  و�ل #�  �� دي إ�

و إ��� #ش #وا�	�ن �
  ا#وEوع )�زار و
ر�	  ، �)	ت 
-#ل ا�� ھ� ��وزاه �
 

��ع و.�ت
�� ��ط#  )-دم إ.�ظرت   : 
 
 -   7��1 �
� ن ده ��دي ؟إ�-�� إ

 
��� ا7ور  ��
 : أ"�)

 
��وز� -  ���-#ل ا�� إ�( ���� وھ� �ره ���� ، زي #� إ�
�  ھ� �#�ن #ن اه ط)-ــ� ��دي ، دي ���

 ��

@��ر ده او 6 )رEو #��	��ش ا�� ا
د/ل �� ����� ، و�واء ا�� #G ا
�� )را�

-�ش ��� ��	�
 �C/1 ا

 
�� ھ�د و
�)-تأ��دت ��ط#  

�دث و> ان .�ط-
 :  ن 

 
 - �����
@�ر 
�� "ـــدا و#�
��ل (�

	�	�ش ��#� )# �
  �#�ن �� �

 
�دت ��ط#  )-دم ر�E و.�ت�
 :  

 
 !  "ــ��ز - 

 
�� #;#B ا�-�ده �1رةو)-د ��#� )�#�سو د.�Jق 
	ر�)� ��دت ��#� و��� و"ت �.  : 
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  "�ـــت - 
 

�  و.�ت ��/ره�� A��E د� :  أط�	ت ھ
 

� و& ؟ #ش #-	ووو ! أرا"ـــــل  - �"  

 
7�� و.�ت )#زاح
� ��� �#�� ��
 :  Eر)

 
 )س �� )  - 

 
#�1إ)
�#ت ��ط#   ��
1#�د و.�تھد   :)E7ول ھذا ا

 
 -���-# �� إ�  �ر ا�-�ده دي ���� �� �"  ��#� ، �ر��

 
�دت ��#� )ـ را�  و.�ت )�-�ده�
  : 

 
���� �أ�  و�� #ر
�إ���   -  ���� #C��  ا7رض ا�  
� )	� ھ-#ل �ل ا�� ا�� ، دو.
�ده  و.

4��ب E#�ر���وزاه �
   ا"�#-  #ن �Oر 
 


�دث و�ذك ��ط# ا)
�#ت ھ
�د وم   
__________________________ 

 
�زل #  ، > �/رج #ن Oر�
  إ> إذا ذھب 1راء ط�)�ت ا���7س ا ���#ر إ�)وع �ـــ�#ل وإ�;م 
 Gط�
�� <  ��ذ و��ة Cد�	  #�#د >#  -#�"و�د/ل #ره آ/ري و�@�ق ا)�ب /�7  ، م �ذھب إ� ا


�#ل #�1ھدة �ل ا6#��ن اذي ��ن �"�س )�� #�#د #-  ، >  ھ��ك )دو�  ، > �اذھ�ب Gط�
�
�� #�#د #�ذ أول �وم �� ا"�#-  و��ن �"�س )�� �ل �وم ); �E7� ن�� �

ط�G رؤ�A اط�وA ا��

/�ل أي 1` )دون  Gط�
��ء ، > ��
ط�G رؤ�C Aد�ق آ/ر �"�س )"واره �� ا#درج ، > ��:
إ�

 �7
�زل #G أ�;# � �)و"وده#�#د ذك إ�#  ا
 

  
�� أ��دت واد���ذ و��ة Cد�	  و# �����
راه  �
  ا����� ودھ� او��د و��� ا ��ن ��7طر .�)

�دث 
طG ا�
م 
�ن  -#�
-�م #�� ���6 A .�)  ، .ررت �وطر.ت أ #�#د � ��
��"1 G#"
�
ن 

���  ا)�ب )/7  ��#-
  �	ول )Cوت /�7ض  : 
 
 ه ��"  �� ھ�د ؟�-م ، ��وز - 

 

�#  و.�ت �
�ت )�ب ا@ر�  وأط�ت(# �� :  )رأ�
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�G7 اد/ل - � ، �(�(� �� ��  دي ا
 

 #��
�G ا^)C

  و.�ل #��و> ��� ����ض إ�;م #ن �را1  و"�س �  : 
 

E7��إط)-� �� أ#�  -   

��ن >#-
�ن�-(   :   و.�ت"��ت )"واره ��� ���A ا7راش و#��ت ��� 1-ره )���ن و�ظرت 
 
 ھ
E7ل ��� ا��ل ده �
�ر �� إ�;م ؟ - 

 
�د )�زن و.�ل �

4:ر)  : 

 

ش أ�رف إ�� )�)  اووووي �ده �� ا#� ، �#ري #� ��ت ا
/�ل  - ��  ##�ن �/
7� #ن ���
� إ#�

�ت ���س ا�  �ل �ــ�"  �ـــ� �� اد��� ، ��ن ا6ب وا>خ واCد�ق و�ل �ــ�"  ، � ���"4ة �ده ، ده ا
�� و)	�ت -# ��� �
�� ، /;ص #)	�
ش ���س إن ����
�د دو.
� #ش #Cدق ا�� #ش ھ1و�  

 ��ره �ـــل �ـــــــ�" 
 

;J�. د #ره آ/ري��
 :  :م 
 
 - a د#� ا

 
 �J�.  7
� ����� ور)
ت �
ز�د #ن أم ا) < �� ���� ��وت ا^�
�7ظ )���� و���
�ر�ت د#-  ��   : 

 
�� ھ�ر"G ا�� راح ��ت ھ	وك ا�زن و��ط و��ر اد��ــــ� ���ـــ� ، )س /;ص و ا�زن ده  - (��

 �( �Eر�  ده .در ر)�� وإ��� >زم 
 


��#  ر�E و.�ت(9(  � :  :م �ظرت إ
 
 -  �� ��
�٣ :��وي وھ�د �� ���٢ر �� إ�;م #� أ)وك #�ت ؟ ��ت إ�ت �� ���� ا
� إ�دادي ، ��

��#A و#)	�ش �� ظ�ر و> ��د /;ص ، ���ت ا�� /��7  #ن ���ت ا�� ا
��رت )#-�� ا
و�دي ��
�م وا�� #ش ھ	در أ�1�� ..  /;ص #�Jو

 
	�ت  ��7� G# دت أ��ر-. �#�� إ)س ��� �Oر #� ��ون �C�
ن ر)�� ر��م اوووي و#�7ش ��"  )


ب ا��"  دي �)	� إ��� >زم �رE� و�C)ر ، � ���  #ش ا/�ر ���� و�#�ن ط�#� ر)"#�ھ� ا
  ));ش )رEو

 
 :  :م #��ت ��� 1-ره #ره آ/ري و.�ت )�-�ده
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�دس اد اد��ـــ� وأ/
ك ا�#د a د/�ت 
ر)�  إ�"��زي و�ر�ت  - �ر)��م أوأد�ك أھو �)رت و)	�ت #
�د�� وا�ط��� ا	وه واC)ر وا
�#�ت �ل ��"  ���1ن أ1و��م �ده أو�دي �� ��ھو ، .Cدي ر)

 ا�� ا)وك ��ن )���م )�  دا�#�و���1ن أ�	ق 
 

�� �-�ــ� �)	� �-#ل ا�� ��7ده �ـ ��� ��O ت ده�#���1ن �ده ��)�� ا���ه #)
	7ش ��� �د ، وو ا
  .)ره #ش �	-د �ز�ل و�-�ط و/;ص

 

��7ر �� �ل #�.�ل وإ��ده 
ر
�ب �  ا#"�ل  B�7
 ���� وھ#ت )�/روج ��Eت ا6م #ن #���


ردد ��� اذ��  #ره 
�و  ، ي���
  #ره آ/ر
�� ا6/�ره 
"�س إ�;م ��7ر �� �;م واد
  و��#�
 : ا0/ري

 
�� �-�ــ� �)	� �-#ل ا�� ��7ده �ـ .)ره #ش �	-د �ز�ل و�-�ط و/;ص "��� ��O ت ده�#و ا " 
 

�7راغ ;J�. د��
��� 1-ره �ده #رات و B#�� ق وھو�#� :  أ/ذ �7س 
 
ن #�
�"�� دو.
� �� #�#د ؟ ��Eر �� #�#د ھ��ول أ�#ل �ل ا�� ا�ت ��7ك �-�� إ�ت ##�ن 
�و - 

���� ��  )س إ�ت إد
 

#� �	ول ��Eك )�/ر�    (
� : و.�ل ا
 
 !  .Cدي ا�� ا�� ھد���ك - 

____________________ 
 

 C7� G#  ����� #ر ا^�)وع ��� ��#� و.د �7ذت �ل #� إ
7	ت �
ظر ، 
	ر�ر �#�A و��ن او.ت ا
�C7 .. ا^�)وع  A�� و)-:ت )ر��(��� ��� :  "��ت 

 

� #و"وده ؟ - � إ

 
  أ�ــون )س ��#�  اوف >�ن ��-�ده - 

 

	ر�ر )
�ع ا^�)وع - �م "�)�ك ا#�  اه #�� إ
-ودت ��� �ده ، ا�����  ھ

 
 - ��  #�1� .و������������ ھ

 
-(�

  )��#أر��ت ��#� و"  ��Eك )�4��ن ��C-  ا)��ض و A : 

 
)�ت وC��ت -   



 ٧٦

 

-"ب و�
)ت (  1�1��ظرت  : 

 
 !ده ا�� ھو إزاي �-�� ؟- 

 

� و> إ�  ؟ - ��� �
�
� إ� إ�ــــ  �� )

 
 :إ)
�#ت �C7  )�9راج و�
)ت 

 
 -  �
��� و#)	�
ش #ر�زه �� ��"  #-�ش �� )�� G�ل #ط��-  أ)و ا

 
�� ��#� و��
-"ب�
)تإ
�-ت (   : 

 
�دك ���ل �#�ن ؟ B��C ا�� إزاي #
-ر�
ش ����� ده �� إ�ــــ - �
"وزة و# �
�   ده ھو إ

 
�ــ  و��  ��E  C7� ت	ت أط�(
� : 

 
)�ت وC��ت دي ؟ #-�ش ���ت  -  A����  إ� �	م )�#�  #/طو)  ، ا ��
� ، ا��زر #-��� �� )(

  ا�� ا�7 
 

 :   )�وم�
)ت و X#�م#طت ��#� 71
�ھ�
 
 - . �
�
��� #ن إ�)#ش إ�� أ)س "�)�ت وأC�� اظ�ر �إوع و� �� #�"د ا���A وا�� و�د
ك ا


� )	�ھ��ول أ�#ل �ده ؟ اھو "�ت أ.وك ا6/)�ر��� �����   )س )��ن 
 

 :   #��و  إ#
�Cص �زن ��#��
)تأ��ت �C7  )�^�راج �
 

� إ�  ؟ #-�ش و& #1@و  1و�  ا�و# - �#� �	( ����ن دول ����ت ، #-�ث اااه B��C ، .و

�	(  
 

ز#ت )�C;ة ���ت )	وك �� �
� إ - �� طول ا^�)وع ا�� �ت #�"د ا���A و�#�ن #�)�
ش )�ط�و

 /ــ�ص ، أ.وك �#�ن ��� �ر /ط�ــــر ؟
 

 :   �C7  )�#�س�
)ت
 
 - � .و� .و
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�دت ��#� )�-�ده و�

)ت � : 
 
�� و�#�ن .ررت أ)طل )�ط�و��ت /ـــ�ص )	� �� #ش ھ��ب أي C;ة �� ا"�#-إ�� .ررت أ - �
  

��ت .ر)ت و)-د�ن .. وا�� ��Cل ��Cل ، و)9ذن & أ�ون أد ا	رار ده ��
�#و#� ھو �ده �ده ا^#
"�  ا��  ھ
/�ص و��� ا����ول )	� أ.E� ا��م إ�)وع د�ده ھ"�ب )س "د�د إن �1ء & ا� ،

�دي �د #� ا"�ب� ��
�ن ا(�"    "د�د )9ذن &دول )�
 

7#
و�  و.�ت )�#�س�� ا
 :  :م �ظرت ��#�ء �)ر ���ذة Oر�
 
�� �� ر)� - � �Eر
�م إ�ك #  #ش #�م أي �ـــ�"  ، ا

 
  C7� 7ز أ��دت	
�� ن �
)ت#ن ا7ر�  و#ن #��� @ :   )�-�ده )�

 
���ب  - #�� وا، اف #)رووووك �� ��#� ، .رار �� #��  و�� و.
  ا�
�� �ر�� ��
�ــــ  و�1�

�ك� �Eو�ر �

ك �� �)�)(:� ��  1و�  #ن ھ#و#� ، ر)
 

�� ��#� و1�	ت )/وف و�
)ت �� :إ
�-ت 
 

Cوري ؟ -  �

� أد إ�  �د دو.�
-ر�
ش ����� �-; و#-ر�ش إ# ��  ھ#وم إ�  /�ر ؟ و�#�ن ا

 
�  )س   - ����������ر�  أھ ��
� إ��� أ�#و#� �� �
�  ، د إ�  )	�أ  ���� A���  -(را  �� ��

��ت ��طول ، ھـــــ��ت��
 ^^  وإ.
�Cد و#/طو)  و)9ذن & �ر�� )-د ا^#
  

 a د#��� ھ� #ن �
�ون ا-روس )-د 1�ر و��ت �C7  ، رددت ا��ظر ���#�ت )�-�ده و�4
ظ�ت 
  "��7�� :م �
)ت ))� ��:  

 
  ل #�#و#  �  )س ؟و#�أ#��1ء & واف اف #)روووووك ر)�� ��-دك ،  - 

 
�دت )�Eق و�
)ت �

ذ�رت �C7  #��دث �: 

 
1
@ل )را وإُ#�7ش �� �
� /ط�)� #Cر  - �����ر  ����� #ش ���زه و�� 1و�  #��1ل �ده ، ر)�� أ


� و/دي )�ك #ن ��7ك )س�
1@��ش )�ك إ# ، B�C�� ا�� اCواب و�7-ل #���  
 
 - �  �� /�ر )9ذن &�ـــ�رب �7ك �ر)ك �� �C7  و�
##�ك 

 
  آ#�ن �ـــ�رب - 

___________________ 
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�ت ��#� ا#��د:  #C7� G  وأO�	ت ���)�� ، ذھ)ت ���أ
��/زا�

	�ء )-ض � و.�#ت )7� وإ

 ��(�
�� �4#��ت )4ول )�ط�ل و وإ/راج ا@�ر #���ب#ن "د�د ا#;)س ^��ده 
ر�
�د:  أ/ذت #
 :   #ر
C(G7وت

 
��� ا###م إ�ت #ش ھ -  �Eرم �ر
�� ، أ/رك �� ا)�ت ���ــ�و ، �� )�ط�ون #��

�)س )را 
 G7��

��7  إ�  ��ون �Eق �ده ؟ ھــــــــ�ه ؟!! 
 

9�"�ب و.�ت  وأ/ر"
 /زا� وأ	ت )  ��� ا7راش و�ظرت 6/�  ا	�)G �� ا(  � :  و�ظرت إ
 
�G7 )رEوأ#� إ�ت )	� )Cرا�  /��ره أ)وظك �� ا)�ت ، /��ك )	� #� ا - 

"وز أھو   

 
ت و.�ت�:�  وھ� 
/رج ا��  ��E ت	م أط�:  : 

 
��ي - �������#ط)d أC; ، ا��  )سھ  1�#. �	(
 إ�ت )	� ����
ك ����A ، )	وك إ�  إ�ت ا/رك 

� ")ت ا/وا
ك �� ��ــــو!! أ�رف �� ا/و�� ��ت )�)�ك إزاي ؟�-
  
 

��7
�ت �ظر إ� )-ض ا)د���ت وا
�م ��� ا7راش أ��E ، :م �ظرت �دو>ب �"4ة وأ/ذت ( �	�
و
 : و.�ت )ذھول ##زوج )��Eك 

 
   !! �� �;وه ، ده ادو>ب )	� أ)�ض - 

 
�� و�����دت )-#ق أE#Oت �
 �J�. (م��  : 

 
 -  ���� ر�E ر)�� أھم �-�� ر�E ر)�دي و�رE� أ��#� و)-د�ــــن ، إ��� .و� G7�ھم ، ھ�)س ا�� ھ�


� �� أ�� ؟ر)�� و#���ت أ"�ب "د�د إن �1ء & ، ���
 )-د ا^#
 

C� ر�  �"4ة@ت )Cراخود#ت #ن ھذه ا7وE� ُد/�ت و>ء ا�.  : 
 

� ا>وE  وإ- �د( ������� )	� أ�ـــــــ  �� ��#� ده �رام ��  #ر
)�ھ� ، ر"-� �ل ��"  #�� ��

 اوووف
 

 :  إ)
�#ت ��#� )�دوء و.�ت
 
 -  A"� �� �1�#س( ����  �ـــ�Eر ، إC)ري 

 
�:ورة ��� ا7راش #رة آ/ري و.�ت )
-"ب #�ظر �#;)س ا
 :أ/ذت 
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�  �ده ؟ -  ���دوم دي �� ط�-
� ا

 
  -��� ��#� ):	  و.�ت ))راءة #Cط��ظرت إ : 

 
  ھر#��م - 

 
�	  ر�-ت و>ء ��")�� و.�ت �� : 

 
 !!إزاي �-�� ؟ھ
ر#��م - 

  
�م ��#� �ظرة  : وداع و.�ت )را�  �ظرت 

 

ر�Eش ر)�� و - # ���دوم دي ���� ، وا�
�� #ش ھ�)��� أ�-�� /;ص .ررت #ش ھ�)س �Eق 

���
 
 

  : أ#��ت و>ء )�#;)س وأ�1رت )�م ��#� و.�ت )
�4ف 
 
�دوم دي - �� إ�ك 
ر#� ا-� ��   وإ��� دا�-�ن ���� ��وس ����وھو ا�� �رE� ر)

 
�� ا#;)س و��  إ��ھ� أ#��ت #J#ت #ط��� ا7راش #رة آ/ري و.� ��
-Eو: 

 
���ب و)-د�ن !! #
/���ش �� و>ء #ش ھر#��م �� از)�  أ��د  - #�م ا�أ�� )س ھ�)��م �� #��


ر�Eش ��� ا��"�ت اBC ا�� ھ ي�� ا/دت .رارأ /;ص-
# �#4� ���د���
 �#4� ،  �� G"ر
���#-(  

 
 :  :م ار
#ت ��� ا7راش و.�ت )E"ر

 

	-دوا -  BC  "�� ل#�
ر�	وا ���ــــ� ،#ش �ل #� أ
4�)وا ��� و
�� زھ	ــــــــــــــتأ    

 
ت وھ� 
@�در ا@ر� �	� ��
 :  1-رت و>ء )�@Eب #ن ��#�

 

� �ره- � !  إ

 
�دت ��#� )�زن و.�ت �
 : ھ�#�  

 

� �� و>ء  - ��ــــ� �� �C7  و
E7�� #ري a ھ�#ل طر�	� و�دي ، ر)�� أ��ــ� ! �
� إ ����/�
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1"-��� دا�#�
  
_____________________ 

 
��ت �
� أ/ذ .رار #ـــ� ، )دل #;)�  و��  
�� ھ)ط"�س إ�;م ��7ر �� �;م واد"
#   #ن #�ز

�زل ��روق ، # �
� أ�س )�/وف إ.
رب #ن )�ب �ور وCو  C-د ادرج )
و
ر و#� إن إ�  	1ا

-د #ره آ/ري و
�رر ھذا اوGE أ/ذت �ده،  أ�:ر(

رب #ن ا)�ب و	
�:ر #ن #ره �
� إ�
"#G أ 


  و.�م )طرق ا)�ب طر.�ت /G#� ،  7�7 ��روق �	
رب #ن ا)�ب �J�1� �J�1 وھو �	ول��"1  : 
 
 #�ــــن ؟ - 

 
�B إ�;م وإ�
"#G .واه و.�ل )Cوت /�7ض��
  : 

 
  أ�� إ�;م �� ��روق - 

 
  )GE در"�ت ، .�م ��روق )7
B )�ب #�ز  و�ظر ^�;م #
-")� وم �
�دثرجد #ن ��� اھ)ط:م 

 �#��(Gط	
 :  إ)
�G إ�;م ر�	  و.�ل )Cوت #
 
 إز�ك �� ��روق ؟ - 

م ��
7ت   ��روق   � : وأ"�ب )�ر
 
 - a د#�  ا

 
 :و.�ل )�9راج  ��د اC#ت ��ظ�ت �
� .ط-  إ�;م #ره آ/ري

 
  �� ��روق��ت ��وز #�ك ط�ب  - 

 
م ��ظر   ��روق وم �
�دث ��4#ل إ�;م )
و
ر  : 

 
�د�� أ�ون زي #� #�#د ��ن ��وز ؟ ��وز  - ��
.رب #ن ر)�� وأ)	� ���ش BC زي أ��روق ##�ن 

  #� ��ن دا�#� )�	و� )س #ش ��رف أ�#ل إ�  وأ)دأ #��ن ؟
 

م �
4:ر ��روق 
 :   )C;) وأ"�)   )��#�
 
�� ؟�� أإ�;م ھو  - �

�ك إ�� #ش ��وز أ1و�ك  #ش ھ	و

 
 ��� ��  "�:#Cُدم إ�;م #ن ھذا ارد ا	��� و1-ر و�4ن 1/ص #� ��ب ���  أ�وا)� #ن ا#��ه ا

1
�ء ا)�رده �#� ��ن #�  إ> �س ��روق )C-و)  ��#�
  أ،  دث و> �
�ذھولن ��ظر إ� ��روق )أا
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 :  �	�ل #�7را
 
�ظر ا�� أ .�در  ا�� #ش ،)ص �� إ�;م - #�� 1و�
  �وم و��ة #�#د و#ش .�در أ��#�ك و> أ��� ا
  دي ���1ن �ده #ش ���ز إ��� أ����� ا  
�ك ��ت ا�)ب ا���6� �� )-ده �ن ر)�� و#و

�� وده أ�Eل �� و�ك�
  أ1و�ك 
��/�ف )GE /طوات #�
-دا  G"ل إ�;م �ر-" �##  ��@�وھو �	ول  �)وط���ت ��#�ت ��روق ��ده 

 :  )�زن �#�ق
 
  #�1� �� ��روق �1را - 

 
��  )-#ق و.�ل #
4:را �- : :م �ظر 

 
���ش  - 
�  وإ�� "�ت �� �وم وط�)ت #�ك إ)س #� "��� إ�ك 
�/د )�9دي -� ، ���د��
�ت ر�Eت 

�#�ت زي #�  �
�#�ت #G #�#د )�ظ)ط ، #ش ��ر.  �
�رأإ�ت دو. ��  
 


ف )و"�  إ� در"�ت ا :   ))طء وھو �	ول�)ط�� وأ/ذ �رجدأ
 
 - �(��C ب��C �� ك�  )-د إذ

 
 G.و
�زA وأO�ق ا)�ب وراءأ�ــــ�ن �# ��  و"ده د/ل إ� و�4ن �J�1 هن �-ود إ�  ��روق و�-
ذر و

م ��ن  ! 
__________________  

 
�ز  وا�زن �#X .�)  ، د/ل Oر�
  و"�س ��� ���A ا7راش# �)-ض او.ت ، م �ـــ�د إ�;م إ 

�ده ، ��ن �
و.G أ��ن �
و.G ھذا ارد ا	��� #ن ��روق ، ��ن �-
	د �ن ��
ط�G أ�  ��"د ا�ل 

;�	  و�ن �دث ا-�س 
#�#� ، أ��روق  �

/�ص #ن #رارة اذ�ب ان �ر�B .�)  و����ده ��� ا

 .  اد أ�:ر وأ�:رز ��ز�  .د
 


  ، ذ�ض #ن �را1  #��و> 
@��ر ��� G.و# ���  (��� B
ھب إ� ا���ب ا/�ص )  و.�م )7
 �Eز�  ، وو"د أ�-
 #ن   ر���)-A و:;:ونا�7س )وك ، و"د ا-د�د #ن ر��Jل و#�1ورات ا


ط#Jن ��� ،  �ـــ�ره A�� ر��م 
�ن 
�#B )ذك ، و�ن )-ث   
م ��
طG أن �	رأھم 6ن ��  : 
 
 - 

ش )7���7
� از�ك �� ��ره ؟ #-�ش #��
ت دي ���1ن Cد�ق �#ري 
و�� و�� ��B ا��6م ا

  ��(-
  و#ش .�در أ��م �د ، ا�� .وت أط#�ك )س ، #
	�	�ش ���� وإد����1و�  
 

�د#� و"دت ر��A #ن إ�;م ��دت ��� �� ھذا او.ت و(��� ���ن 
	7ز #ن أ�ـ��ت ��رة 
"�س 
�� #ن �7 �
)تا7ر�  و#����(   : 



 ٨٢

 
���كأ/���را �� إ -  �����ك اوووي ، ر)�� �ر�م ��C)ك ، 1د ���ك وط# ��
  �;م رد�ت ، .�	

 
�د�ث #G أ�د و�
ب )
-ب �( B#�
م 
�ن   
�� وذك 6ن ��
�د#� �1ھد ر����د )�Eق �
: 

 
 ..  ا�� ا�#د a �و�س - 

 
 ط�ب ��C)ك ده #�ت إزاي و�Cل إ�  ط#�� ؟ - 

 
 ��
�د#� �1ھد "#����ق 
1#�د ��دث أ#�#  #رة آ/ري ��
ب )�Eق 1-ر )�^/ا6/�ره وأ�س و�4ن ا

: 
ص - �/ �
  ، ا�� .وت )س أط#�ك ���� ، #G ا�;#  �� ��ره#-�ش #ش .�در أ
��م دو.

 

�دث #ره آ/ري و"د
  .د أO�ق ا#و.Gأو.)ل 
7-لن �( �Eأ� ���دت )@Eب وأO�	ت ���)�
 ،   

_______________ 
 


طر.ت وادة إ�;م )�ب Oر�
  ��م �"�)�� �	�#ت )7
B ا)�ب )/7  ود/�ت �� �� C)�ح ا�وم ا
�� )و"  /�� #ن أي 
-)�ر �
)�#ت )���ن و.�ت 
�	ظ� )�7-ل و��ظر �#  

و.ظ  �و"د :  

 
 #ش ��وي 
روح ا"�#-  )رEو �� إ�;م ؟ - 

 
 : وGE او��ده �وق رأ�  و.�ل )-دم إھ
#�م 

 
  ! #ش #�م - 

 
�  وأزا�ت�  : "ذ)
  #ن .#�C  )1ده و.�ت )�زم او��ده 

 
  6 ھ
روح - 

 
 �J�.  � :  :م أ/ذت 
Cرخ �� و"

 
��7ك )�9د�ك و�� ا0/ر  -  G�E
��ت .ر)ت ، ھ��
��7ك �ده و.وم ��ـــ� 1وف #�
	)�ك ا^#�ــوق 

  ��C)ك #ش ھ��
�7د ��"  )رEو
 

  : �Eك إ�;م )�/ر�  و.�ل
 
 -  ��(	
 !#�#د #�
	)�  �Eع ؟�#�ن #�ھو ط�ب !! #�



 ٨٣

 
��ھ� #ن ا@Eب�� :   و.�ت )Cوت ��دإ
�-ت 

 
�د ر)�� ، و - ��ش و> ��"  ، ده .در و#�
وب �E#  �(	

�ك .)ل �ده و ���ز أ��C)ك #��� .و

��#�� �� ا�ر�ر 
�ده )"د 
-#ل إ�  وا�ت #�#-
ش ا�;م ، �)	� );ش )	� 
-�ش دور ا�ز�ن و��

 زي او>��)�^��م 

 
�  ��ول �
	�ء ��#�
  6إ1-ر إ�;م )�@Eب ا1د�د و�  

�دث #G واد�  � :)�Eق  .�لو

 
 -   7��1 �
� �ر��ن �� #و
  و��#ل ��7� ز�;ن �-�� ؟ ��إ�� )-�ش ادور ؟ 7��1  إ�-�� إ

 #� �1راأ1�#� �� 
 

��7ت )-#ق 
 : و"��ت ��� طرف ا7راش و.�ت )�دوء 
 
��ر�أ -  ��#�#د ��ن أ/وك و��ن إ)�� ا�� أي ��Cب ، زي ن #�#د #���ش إ�ك ز�;ن ���  �-; وإ  

 !�� إ�;م  ��7ك ده #ش ھ�ر"G ��" �  ، )س ا�� ا�ت )
-#�  ��#�ن
 


��#  و.�ت(9(   :  :م �ظرت 
 
�د��ن أد اد��ــ� BC ؟ ��C)ك #�ت )س  - ��وا 
�و�وا ##


وا )����ش إطول �#ر�م �  ��ت 

 �	(

وا إ�)	� ا#7روض 
�		�  ��#  و�1
@ل )E#�ر و�/دم )�ده �-; زي #� ��( ���دس ا�#�ت ا
�وا#

( !!  

 
 :  ظ�رت #;#B ا�زن ��� و"�  و.�ل )
4:ر

 
 -  ��#
�� إو��C)� )رEو ��ن )�#
��ون أ��ن #ن �ده ، ��ن )� ����	رب #ن ر)�� 1و�  إ ���

� ��
�ر ا�
�� ��  ده ، و#�ت .)ل #� ���ق �-#ل ��" و�-�ش �دل )دل ا^�  
 

��را .�ل �Eك )�/ر�  و:م 
�# : 
 
 !!أ�		�  ��#  ده �#�ن إزاي )	� ؟ - 

 
�� أ#�م Cدرھ� وإ)
�#ت ):	  و.�ت ���	دت ذرا : 

 
ك ���1ن إ
�		�  ��#  إ�ك 
�ون  - ��
-#ل )����C  ا�� ��ن دا�#� )�	و ، �����ن )"د )�
	� ر)

�7-  وھو #�ت ا:واب �و

-#�  أي ��"   ،  ��
ط�C Gد.   ،  ���
د ،  �C ،ت ؟#�� 
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 :   #ن ��7  و.�ت )�#�سأو#4 )رأ�  إ�"�)� ���#4
 
 ط�ب ��ـــ� - 

 

-")� و.�ل# �#�ظر   : 

 !!�; ��ن ؟ - 
 

 : ر .�ت )C9را
 
 - �
  ھ
روح ا"�#-  دو.

 
�دوء و.�ل( ��� :  ); #)�>ه أ��ت �د�  #

 
 -  �
   )-د�ن..#ش دو.

 
 :.�J�   إزداد إCرارھ� وCر/ت ) 

 
��ن ديأ - �
-)� و
-ب أ)وك ا G�E
�� ھ
روح دو.
� ، #ش ھ�#��ك -� �
�� .وت ھ
روح دو. 

��
�ن و
G�E ؟ 6 �� )�)� إ��ـــــ� ، ��ـــ� .وم �ز������ أ/ر � �"�
  ، ھ
 

  :ز�ر )�Eق و.�ل 
  
 -   �� ��  إن �1ء & ھروح ا^�)وع ا"�ي، ھ)	���� دو.
� ط�ب �� أ#� /;ص ��)�
 

�/�رج )1ده و.�ت )Cرا#    
 :أ#��
  #ن ذرا��  و"ذ)
 
 6 دو.
� ، إ/�ص - 

 
 -  �� ، a�( <ط�ب )�ره ط�ب ، أ> �ول و> .وة إ �و&أ# ��7��� #ش ط��ق  

 
 - �
 !ك �-�� ھ
	وم دو.
� ، إ/�ــص )	و .وت ھ
	وم دو.

 

  و.�م )9ر
داء #� رأه أ#�#  �
��#� و�
B /زا�#  ��ض #ن #���  ����ت ا�� ،  -#�"وذھب إ� ا

�ت �� ذك ا�وم ، أ/ذ �
"ول إم أاوا�ده ظ�را وم ��ن �-رف ھل #�زات ا#��Eرات #�
#ره 
�
  
4
ون إ�  ); ھدف �� ����  J�.دCو"د )-ض #ن أ �
 )��E�6ن و�4/ذو� #ن �ل �دب وCوب �

(  �7� : �ره و�	و#ون )#وا��
  ، أ/ذ ��دث 
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�ھل 
�ون ��Cب أC;!! ل و���ر��ك أ�ز Cد�ق �  و"���ن �وا�وك �#�ن ؟آ - �
  و& إ�ت #� 
 

7  )���ن و�	ولCد�	  أ/ذ �1دي 
� ����� إ��ه �ر)ت J#ط#  : 
 
��ت .ر)ت ، وا^�)وع ا�� ��ت ده إط)-� إ�ت ��رف  - ��
4�� )9ذن & ن ا^#� ، �@�#أ/د�� ا#	رر وا

��ت ، و1د ���ك �� )طل ��
ھ	-د #-�ك �� او.ت ا�� �-")ك و�-�م �وا ��� ا�� ھ��"� �� ا^#
  و/��ك .وي �ده ، ر)�� �ر�B .�)ك

 
��ن و.�ل
#9(  �ظر   : 

 
���1ن دو.
� #ش .�در )	�ر)�� �/��ك �� �1دي ، #�1� )9ذن & )س )-د�ن -    

 
7�م و.�ل 
 :إ)
�م )

 
�� #و"ود و�� ا/د#  دا�#�أا�� �ر��ك ،  -   

 
 ;J��
 :C#ت ��ظ�ت :م �ظر   و.�ل #

 
�� ؟ - �
��رده � ھو �� #��Eرات ا

 
  :أو#4 )رأ�  ���7 و.�ل 

  
� )�ره )	� ��� ا��1ن )
�ع   - �-
�� �ـــ�> ، ����1ن 6٩ أ/ر #��Eره �  /�ر"�ن # B(C ا

��� 1و�  #ذ�رات #�#�ن �ده)-ده ھ��"�ب #  (
�#��� ا G�ط 
 
 #�1� �� �1دي )9ذن & ، )-د إذ�ك - 

 

ر�  إ�;م و��ر )9
"�ه )�ب ا"�#-  )�ر�  �)�ره ، /رج #ن ا)�ب وإ
/ذ أول و���A #واC;ت 

�زل ��� ا7ور #�� #د/ل #�ز  �، و"دھ� أ#�#  و��د إ� ا����#� �-ل �	ص   

  واد��دث �4
��م �  
 #رة آ/ريوذھب @ر�

______________ 
 

�ب ا0/ر )�"�ن �� ذك ا�وم ، و��� ا�� #ن أ/ر #��Eرة �

ر)�  /ر"ت ��#� #C Gد�	����A ا
  "�
��/روج )E�4ل   �
�دث #-�#� .��; )/Cوص #��دث ھذا ا^�)وع و#��"ب أن �7-�و
"��ت 

��ت آ/ر ا-�م��
�دت .�J�   #ن إ#�
�:  
 

� وھ� �ر��� �ل ا#	رر  - ��� وا#7روض )	� �ذا�ر ، ا�ؤال ھ�� )	� ا�� و)�ده �� ��وه إ��� :



 ٨٦

 ھ�ذا�ر ا��"�ت ا@ر�)  دي إزاي ؟
 

  : إ)
�#ت ھ�د )#رح و.�ت
 

ت )�ظ)ط ، ھ�	-د �	رأ � - �� ���  ا��� ا�#� ا��"�ت ا@ر�)  دي و��7ظ�م Cم و�روح �زي #� 

�م �(��
��ن و/;ص ا^#�  
 

�� و���را )-دم ر�E و.�ت �#� �� : أ/ذت 
�رك رأ�
 
��/ده ده - ( ��
�7د ��"  #ن �ل ا������  دي �� ھ�د ، �-�� إ��� �ده #ش )�(  -�
  )س ا�� #ش #	

 
�� ھ�د ); #)�>ه و.�ت �ظرت  : 

 
 - ���
�د�� �ل �
-��م �� )�د�� �� ��#� و#�7ش  ھو ده �ظ�م ا

 

��7ر#� ��")�� و.�ت )ر�-ت ��  : 

 
�� )9ذن & ھوC� أ6 أ���د �� �ل ، و -   

 
�#� و.����#� #ن ذرا
 :)�#�س  ت:م "ذ)


4/ر- ��روح )	� �� ���ل �ده ھ ;�  
______________ 

 
��ت )�;م ، ��ن ��0  �ذھب و�-ود ��

�ز �
رة ا^#"� ��  -#�".رر إ�;م #واC�  ادرا�  �� ا

�Eور ا#��Eرات و�"�س#ن �و#   ، ��
�	ظ ); روح  -#�" �� �� اC)�ح ا)��ر و�ذھب إ� ا

�دث #G أ�د و> �ر�د �
رةن �راه أ�د ، �"�س �� #��ن م أ #�)�ن ا#��Eرات و��دا > �ر�د ا

�وم��زA ��ذھب #و�ظل "��� أ#�م #ن �و#  ��
�	ظ ..   �"#-  )#�#د �� > 
ز�د "را�  ، �-ود 
)-ض�
)  و#ذ�را
  �ذا�ر )-ض او.ت و�
ذ�ر #�#د وذ�ر��
  �� ا A���� �
 ا0/ر وظل ھ�ذا �

��ت��

رة ا^#� .. 
 

 �#�E-( G# �:د�
�� و�C7  أ��E وم �
����
�� وإ#
أ#� �ن ��#� ��� أ��E .د إ�1@�ت )#ذا�ر
  ا)-ض إ> .��;

____________ 
 

  
��� ���ت و��د �ل إ��
�ت ا^#
�
@��ر ، )��#� إ�;م إ�� ا	�د#  �� ا

-د /طو�
، أ/ذت ��#� 
 �#Jدا  	�;
 �
�وم ھرو)� #ن وا.-  ا#ؤم وذ�ر��
  #G #�#د ا��ن �	E� #-ظم �و#  �� ا

 �"��ت ��#�  ، و
"-�  ��ره ذا
  و��ره �ل �وم ��ن �	�)ل ��  إ���ن #�#د )��9ءة �
� �Eع #



 ٨٧


���ت �
�دث �C7  6ول #ره )-د إ��
 :   )�#�س و�-�ده�
)ت��ء ا^#
 
 -  ���@1

�ك �� �"  ، /;ص #)	�ش �� أي ��"  �Eت و�����
�نھ�����( B	� C�/ت إ# 

�Cوا#A�	طر�  
 

 :  إ)
�#ت �C7  وأ"�)ت )�7س اطر�	 
 
��ت و�#�ن �� أھ����B )	� و - ��

�كإ/�Cت إ#�@1
  

 
 : ��Eت )
-"ب و�
)ت 

 
�� إ�  ؟ - -� 

 
�

�	��J  و�
)ت إ)(  C7� ت#: 

 
��ت ؟ - ��

� إن �ر�� )-د ا^#�
�ك �� ) #ش ا�� .و

 
1�	ت )ذھول ##زوج )��-�ده و�
)ت �  C7� G# ق(��
ذ�رت ��#� �وارھ� ا: 

 

وا ^� إھو إ
�دد /;ص ؟ ط�ب  - �Cو ����ت )
	و� �Cل #��1ل #G /ط�)ك ، .و� �
�B��C   
 -  �
   أ��)�G إن �1ء &٣
�دد ، )-د إاه �� �

 

ت .��; :م �
)ت )�زن #C : 

 

ش ��وزه أ.وك ���1ن #
ز���ش و.أا^#�رات ، إ���ب �� أ���ر #G إوا�ق أإEطر�ت  - ��# ��ت و

��ت )	���

/�C� إ# �# ��
 أ�
 


)ت1-رت ��#� )�-�ده )�@  و�( �� ا
� :  �#�س#
 
�ت اوووووي و& ، و)-د�ن ��دي �� �
� ھ)	� اف #��ووووون #)رووووووك �� �C7  ، �ر - 


� ھ��ك ، ر)�� ��-دك� أ��#ك وإ
 

�� أم 
�ن 
ر�د 

�د�د ن 
��ر �ر�ن 
/)رھ� و> �و"د �ل آ/ر ، 
رددت أو�ن >)د �� ھذا او.ت )�
��ظ�ت :م �
)ت :  

 
 -  �#�� ..� ھ��G7 أ
واCل #-��� وأ�� ھ��ك � #ش أ

 



 ٨٨


E7ت ��#� #ن ���ا���ھ� و�
)ت )/وف#����  :  وإ
�-ت 
 
�ـــ  �� �C7  ؟ �-�� إ�  ؟ - !!  ���� ؟��G7 أ�� �ده #ش ھأ�-�
 ��#ك 

 
 :إ)
�-ت ر�	�� )�9راج و�
)ت 

�ت �� ا6 -  ���د��د /ط�)� ، )س �Xف �� ��#� #ش ھ��G7 ��ون ��� )رEو أول �ده ظروف #� 
 )9ذن & �دك�ك ھ
-ر�� 
�#�� طر�	ك وإوا:	  ���� و��ر�  

 
4م  )�
)تن 
�	ط د#-  #ن ��ن ��#� وأ��دت  : 

 
 -   C7� ص ، وأ��;/ �����
� إ�� إ
-ودت � �
�� ���� دي أ�� أ�)ب �� �ل ا/طوات ا
 ،/د

  )س ؟)-د �ده أ�#ل إ�  #ن �Oرك 
 

��ن و�
)ت J#ت )9ط#�
��7ت )-#ق وإ)
�� و����  C7� تE#Oأ: 
 
 -  �#�� �� �C( ..�-#إ��  	م ����و#�ك دول و�ط�
�ن ا�� ھ	و#���م أ ود�ك و� ا���
 ��و

 أ)دا
 
ا�� #-�ه ا	رآن واد��ء #ش ھ��ون #�
�ج 6ي إ���ن ، ھ#� دول �;�ك ا�� ھ
	وي )��م   "

��7ك  " 
 

�دت ��#� )�زن و�
)ت�
  : 
 
 #ش ��ھ#  ؟ - 

 
�� و"  )رئ و�
)ت ھ�#�  )���ن  :أر��ت 

 
7
ره #ن /;ل #-ر - 
ت دي�
� )��� ا�� ��
ك ا�	�  )�م & #� �1ء & .و�  و.�دره ��� إ ���

 ��
�"  �د �1"-ك 
�و�# �
�7-ل )دأ
� � �Eلأ��7ك ، )س ��( �
� اطر�ق ده ، #�#� �Cل �وإ

	7� او 
و.7� 
	د#ك ده ��� 1/ص ، �-�� ا�� ھروح  ���ت ا-وا.ب او�� �#��ن ��#� .. و#

  ..  وده و>زم 
�#ل طر�	��ھ
E7ل #و"
 

 ���
 �#
� و#ش .�دره 
�#�� إإ)دأي إ.رأي �� ا"روب #ن "د�د و�ددي /طوا
ك )��7ك ، (-
�ك 
 #-��� اد��ء وا	رآن.. طر�	ك إ�
/د#� �;�ك 

 
ـ ر)�� �ـــ�رب إ)-
�� ر��A ، إ)دأي دوري �ل �وم ��� ر��A #ن  �
	و( �
�إ�
�� ا#�Cف وا

 ��� ��
��#� ر)�
 �#�� �� ��
�ر اوووي ر)�� �	و��� و�:)
ك ، او� ���� ، إد���Cو
�د #� 



 ٨٩

 .. او�� �د ���E	ك )��#
�ن و�/���� 
ر"-� �ن ھد�كن و��1ط�
 

��� J#-��� .رآ�ك ود� ��/

 ��  . ك �� ��#� ��ھ#��� ؟ #-��� �;�ك �� ��#� او
 

�� ��#� دون �� :  )ت ��#�ت اوداع ـ �C7 ن 
1-ر )�م ، �
أ
���ت اد#وع #ن 
 - ��  �ــ�Eر �� �C7  ھ��ول ، ھ
و��1

 
 :إ)
�#ت �C7  )ر.  و�
)ت 

 
 -  �
�
	�	�ش ٣�� #-��� أھو ، �  ��Eل أ�� )# G�(أ��  ، �� و���ر�� B�C� ��إد���� )س ر)


ظ)ط ھ7
B ا�7س وأ��#ك )س & أ��م ده ھ��ون )أأ#وري و)9ذن & 
 !  !-د أد إ� ول #� اظروف 
 
 - �  )د���ك دا�#� و& #ن �Oر #� 
	و

 

��� �ل /طوا
ك و ، آ/ر ��"  )	� �� )طـــــل - -(
( �
��� #و"وده ، إ�E�� إ�#�� �ده أزي #� �

 ##�ن ؟.. �� #ش #و"وده أ)رEو �
� و
 
و  -  �
�1#
� رو�ك ھ
E7ل #-��إ��ت ھ-#ل �ده أC; #ن �Oر #� 
	و� ، 6ن � �
� � .. ��ر)

 �� أ��� أ/ت �� اد���  ��-دك
 
  ھ
Eر)�.. إ#��� د#و�ك �� )ت  - 

 
�� �و"دت �
���وE-ت ��#� �دھ� ��� و"��� .د أOر�ت و"�
-")  د#و# ���7-ل ، #��ت د#و�( 


)ت )ذھول و� : 
 
��ن ؟ - # �
�ر� �
� !!إ

 
 ((:  ���ت - 

 
�ــ� �ـــ�رب -  ����/� ��  ر)

 
�م آ#�ن ��  أ�
ر و�"#-�� �ر)�� �	ر)ك # - ����1ن .  ا7ردوس ا6��� ا �
#-�ش )	� ھ	وم دو.

�ز 1و�  ��"�ت �ده "( ^^ -Jودا G�E
 أ�
ود�ك & اذي > 
 
 -  C7� ��  #;�  #G ا

______________________ 
 



 ٩٠

��م #ره آ/ري ، > �-��وم 
@�ر ، ��
�	ظ #ن ا
 < �
  ا��رف #�ذا �7-ل ، > ظل إ�;م ��� ھذه ا
م �ز�ن ؟ أ�"د ط-م ����ه )دون ر��ق در)  ، > �-رف #�ذا �7-ل #�#د ا0ن �� .)ره ، ھل ھو �-�د 

Eھل .)ره روA  �"��س ���ون ةم �7رأ #ن ر��ض ا��ر ؟ ھل ط�)A .�)  و�)  �ل ا #ن �7ر ا
�  ؟ ام "�  أ�دت >��س �/��ون & )�ق و�أ�))� �� د/و  ا"
  ؟ن ا� -�1ون و�#و
ون ��� ط�

 
�7"ر #ن �:ر
م آ/ر > ة
��د رأ�  �� �6م إ�( `�#م ا�-�وم �/رج #ن ھذا ا�
��7ر ��Eطر  ا


ر� .  �1-ر ��  )1`
 < ���  

Cر أ#� أ)دا ، أ#� �ن واد-� ��
د/ل ���  )�ن ا��ن وا0/ر و.�) 
�وم > �ر�د أن �7-ل ��و ���  و�ن #�ذا 
7-ل ؟ ن 
��ول #-  #ره آ/ري أ.ررت .. �J�1 �وي ا

���  د/�ت ��م �7
B �-�د
  �طر.ت ا)�ب طر.�ت /7�7   ، ن ��
"�ب ھذه ا#رهأوھ� 
د�و & 
��ن و.�ت، #� �7-ل �ل �وم#�
�	ظ� و��ظر إ� �	ف ا@ر�  �#�زال و"د
  و�(  ��ظرت إ  :  
 
 إ�ت ��C� �� إ�;م ؟ - 

 
�ض #ن #���  و�
دل �� "��
  و.�ل )9)
��#  /7�7 إ�  : 

 
 - ���C اه 

 
��ن و.�ت�(  �  :  #��ت ��� و"

 
��#ل إ�  �� �)�)� -   

 
���7س ا^)
��# أ"�)(   : 

 
 - a د#� ا

 
��  )-#ق و.�ت �� : ر�-ت ��")�� )#�ر و�ظرت �� 

 
 ط�ب و#�#د ��#ل إ�  ؟ - 

 
�د�� �#G إ�م���  و�ظر #�#دإزدادت Eر)�ت .�)  أ��دت ���  ا�ؤال #ره ،    وم �
�د)ذھول 

 :  )C9رار آ/ري و.�ت
 
 )	وك #�#د ��#ل إ�  ؟ - 

 
�7س ادھ1 ( �� :  أ"�)

 
��#ل إ�  إزاي �-�� ؟ -  



 ٩١

 

��ؤل (  �J�. ت#�
  :إ)

 
7
�ر ھو ��#ل إ�  دو.
� ؟ - 
  

 
X#�م و.�ل )�Eق #ط 71
�ه  : 

 
  ! #ش ��رف - 

 
-Eت أ#��ت ��7  وو�#� )1ده و.������ وE@طت �
�#� )�ن را�
 : 

 
�ده )"د �)	� ��ول 
@�ر #ن ��7ك .. ھو ##�ن ��ون #�
�"�ك دو.
� �� إ�;م  - ��
و ���ز 

  و
�ون ا^���ن ا�� #�#د ��ن ��وزه
  

��� ا7ور  ��  :أ"�)
 
�ـ� رو�ت 7ــ - # ... 

 
4"�  #;� G)4ر���  و.�ل :م .ط  	ر� G�
 :ه وإ)

 -  ���د#ت أ.. #�� #ش ��رف أ�#ل إ�  و> أ)دأ #��ن و�#�ن #ش >.� �د ����د ;-� ���� إ
  دي أووي ��ت أ#وت وأ#�#-
ش �;#  #ن ا6ول ، و/و�ت ����� ا ���#�ن /��ف ��ون .. 


-ذب و#ش >.� �د ����ده و> �-#ل   ��"  ، �ل 1و�  أ
/�ل و ��ت �( �
 أ�� ا�� #و
تدو.

/�ل ��7  !! #ل إ�  ؟��ت ھ-  #ر�ب #"رد ا

  
 #��

7  و.�ت )9)� ��� :  ر)
ت 

 
 -  �

ش أOرس ���م اد�ن #ن وإ�#�ن ���ت O�ط
وا C@�ر�ن ، ��ن �ل ھ#� 
�و�وا إ�� #��و�

��س �ت �#�ن 
�رر إ�� O�طت ��)�� )س #ش >زم أ�#�ن ، #)�وط�ن و#
7و.�ن وأ�
/ر )��م .دام ا
�ك و1وف طر�	ك وO�ط� ، دور ��� ا�-
 ���  ا�C���ش إ�C)  ا �	(
1#� ��  BC ، );ش 


"�ھ  .�ت >زم أ"� أ��#ك أ.. �ده و/;ص   �#� 1و�ت /و�ك ��� ��C)ك وإ����ك )�#�Jو ��
�د ��7ك )����#�ن �ت إو>زم ��
�ده و��

-#ل أي ��"    

 
�� )�-�ده و.�ل )7/ر �ظر  : 

 

��#أ - 
  � �ده �� ا#�ول #ره أ1و�ك )

 
��ن و.�ت�(  � :  ھ�#�  
���ت و"



 ٩٢

 
�ك ، >زم 
��ق ��7ك إ#� 1و�ت #وت #�#د /7ت  - � �Eش را��� ور)�� #��و# G�E
�ت �#�ن 

�� �� إ�;م #�دش �E#ن �#ره ��)
 
ر
�ت و)دأت أ�	ق و�C  إ�� إط�ب أ)دأ #��ن �� أ#� ؟ "��ز #� أ)دأ أ��ن #ن ��7� 1و�  أ�س  - 

 #�#د
 
��J�1 ذ�رت
 ���
-"ب و�4(  � :#� و.�ت )
��7ر  �دت �/�ف و�ظرت إ
 
�ده وا�د ��C)  �ده #
د�ن ؟ #�
1و�  ��)�� إB��C �� إ�;م #ش إ�ت ��ت )
	ول  - �ن #�#د 

 �#�ن ��/د )�9د�ك
 

م �-ره أ  ���زل ��روق و#�د#� ذھب � �Eذ�ر أ�
 ،  ي 1رد إ�;م .��; وھو �
ذ�ر 
و)�d ��روق 

  #ن 1روده وھ� 
�رر �;#�� �	�ل.. إھ
#�م �1
�  :إ

 
��.. 6 #ش ھ��G7 �� أ#�  - �
  .و��� �ل 

 
�� )�#�س � :و.�ت ا/ذت 
�7ر :وان و#ن :م .7زت #ن #��

 
�م #واظ)�ن ��� اC;ة �� إ�� أ - �.;
زاااي #"
ش �� )�� ا�7ره دي ، ��)�� ا1)�ب ا�و���ن ھ

��  ا"�#G ، ��ول إ�Cت �#�ن 
C�� �ل اC�وات �� ا"�#G و)9ذن & أ����د ھ
;.� ا�C)  ا
 ھ��ك

 
 :  :م �ظرت إ�  )-#ق و.�ت )Cرا# 

 
�ت >زم 
-#ل �دهإ6 #ش �ــ�ول ، ده  -   

 
�"ب إ�;م )��7ره و.�ل )�#�سُأ  : 

 
�دك �ق  - � أ���د ھ;.� �د زي ��روق ھ��ك.. 

__________________ 
 

��Oد�  رت واد
  ا@ر�  و.د اط#Jن .�)  .��; )-د �واره #-�� وأ/ذ ��7ر �� /طو
  ا	�د#  و
 ���  (��� B
��� ا7راش ، �  -Eص )  وو�/�ر��ن #� أ�س )�#�ل �ذھب ^��Eر ا���ب ا

��� .�J#  أCد.�ءه �و"د ��ره #
A�C �ر�-ة#و.G ا�7س )وك و�ظر �ظر Aا0ن  .. 
 

�� ؟ و"د ��7  �ر�-� (�� < B(Cذا ؟ ھل أ�#م إ�  > �رOب أ�@�ق ا���ب #ره آ/ري ، > �-رف 



 ٩٣

 ���:م > و�ن أأ/ذ ��7ر .��; ھل ��7
�  #ره آ/ري .. �� #ز�د #ن اذ�وب ؟ وا6ر"B ھو ا�ل ا

��7ره Cوت طر.�ت ا)�ب Gدي .ط��7
B إ�داھ#� ��� ھ�د �دة #رات��� واد
  و ، ظل �
 �� 

7
B ھو ا)�ب و�م ��#-��  �	رر أن �ذھب  �#��
�ده و�ن �ر��ن #� 
�وت .. �-#
  ا#��
(9( B
�
�ق
  #ن اذھول و.�ل )Cوت #/�� �  : ھذه ا^)
��#  إ

 
 !! #ــــ�ـــــ#ــــــــد - 

  
  ��Eأ� �� �#
�ر  �
�ده وو"�  ا#1رق ، إ.
رب #-#
  ا#��
(9(  رأي #�#د أ#�#  ��ظر 

��ه ط��  ���
  و�-
ذ#
�ن �ل #��دث ، �ط�ب #�  ا�#�ح و�-ده )4ن ��ون ا1/ص اذي    . ر 
 

م �"ده   ��
/�ل !! إ.
رب #�  أ�:ر ��#�  و�  

��7ر �� #�#د "-��-م إ�  ��ن �
/�ل ، �:رة ا

� ��ن �7-��� #�#د ، "-�
  �راه )�7س �7س �	رة ا)�ب ا G#��  
و"�  و"وده #-  ا0ن ، "-�

4م
�  
 ..  ا#1رق ا)��م ، "-�
  �1-ر )رو�  اط�)  ، "-�
 

4م 
���ف ^���ن أن ��ون   Cد�ق #:ل ھذا و�ذھب #�  ھ�ذا دون ��)ق إ�ذار ، ھل #ن .. �-م �
ب > ، �@ا##�ن أن �"د Cد�	� آ/ر ��)  ��ب #�#د   ؟ Cد�ق ��)  أ�:ر #ن ��7  ؟ �� ا

 ..  �:�را �1/ص #:ل #�#د > �
�رر
 

-�ده ، و�ن ھذه ا#ره ن �"�س و�
ذ�ر ذ�ر��
  #C Gد�ق �#ره �� A
أO�ق ا)�ب /�7  وذھب @ر�
4م و�1-ر )�#راره ، > 
 ..  )ل ��-#ل.. و�

 
�B(C أ�Eل ، ���
:#ر ھذه ا6"�زه أ�Eل إ�
:#�ر ، ن 
�ون أ"�زة #:ل   �7� ����-م ��-#ل 

�� إ�;#� "د�دا)ل .. > .. )�.� ا6"�زات � .. ��/رج #
 

�ظر إ� و"�  �� ا#رآه و.�ل )Cرا#   : 
 
  �ــــ�Eر �� #�#د ، ھ�ون زي #� إ�ت ���ز )9ذن & - 

_______________________ 
 

�� �#�تأ/ذت ��#� 
�7ر �:�را �� ����
�دت ��� )-د أن إ�
-رف ��ف �
-�ش )دو < ،  C7� 

�#�� �#Jذ�ر دا

�ت �� ������ ا0/�رهو  : 

 
"   �� ��/

 �� " #-��� .رآ�ك ود��Jك �� ��#� ��ھ#��� ؟ #-��� �;�ك �� ��#� او
 

 : وأ/دت 
ردد 
 
   #-��� �;�� BC ، ا�� #-�ه ر)�� #ش ھ��
�ج #���ده #ن �د- 



 ٩٤

 
�7�� �� ا#رآه و.�ت )	وه � : :م �ظرت 

 
��7ك ، ھ
وا"�� ا -  ���
� .و�  �� ��#� وھ
	دري ���س ���� و#ش ھ��#ك �;م �د ط�#� ا�� إ

 ��Cده ووا� �7-ك ، �و.�و�دك �� ��#� و#�دش ھ� �(���


� ا�� ھ�
-#��  ده �رE� ر)�� ، ا(
�� )9ذن &��#-

� .و�  وھ�  طر�	ك )��7ك ، ا

 
 :  :م �ظرت إ� ا>رض و.�ت ھ�#� 

 
 ويأ)س �ل 1و�  �
ر�	وا وا#وEوع �ده )	� #
-ب  - 

 
 : �-ت رأ��� #ره آ/ري و.�ت )�#�س ر
 
��ــــــش ،  - #��� ا�� BC وھ#� ا�� O�ط ، �)	� ا#7روض #�ن �
��ف #ن #�ن )	� ؟أ#��!! 

 
�ظرت ��#�ء و.�ت )ر"�ء : 

 
 - �Eر وإر
�ك أ�# ��
ك ، �ـــــ�رب .ر)���� ط� ��
�م ، �ـــ�رب :)
���� #وا" �� �ــــــ�رب .در

�� وإ"-��� #ن أ��ــ  وأ�1ر�� #G ا6�)��ء وا��C)  �ــــ�رب" ھل ا
  #�
(# ���7� : :م �ظرت �#رآه #ره أ/ري و�د:ت 

 
 - �
�� ا0�#� :  �ده )	� �� �ت ��#� 

 
  )ط��� #���;ت وأ�;م- 
�� و/����ھ� أ���1د - �O6ا �� )د
���م  -  �� و>د إ> �Eرورهأ)ط�
��� اC;ة �� ا)�ت و)ر -  �� ا ا)�تواظ)
�ط�و��ت ا�ـــG دي - ( !  )ط��� ا
�ت - �1ر Cور )��ت ع ا� ��  )ط�

 

  /#�  �ده ، و�#�ن أ)طل ;

	د )	� ا/طوه ا"��  ا#7روض أطول اطر�  1و�
�ن �ا###م أ

   ھ����B )	� ، �ــــــ�رب .در�� و#�دش ���7�� و/Cو� �C� ����A ا�;م دي،  أ��م ��� ر"�
 

�� و>ء #
��J�  و�� و�ط #����� ، إذ 
د/ل 
�ت ��#� �Oر.  �� أ�;#�� وط#و���� � : 
 
�� ##�ن أ�4ك �ؤال ؟أ��#� ھو  -  

 



 ٩٥


�ده و.�ت -#�� ا
#��
(9( �#�� ���ظرت  : 
 
  .ــــول ���م أ)و ��Cم - 

 
��ت و>ء )�رج و.�ت��
  : 

�� ؟ - -� ��� !#ش ھ
ز
 

 :  ز�رت ��#� )	وه و.�ت
 
��ر�  ا�ك ھ
	و� ��"  ر/#  ��-�ده��  -  ��# ، �C�/إ �
�(  

 
 :��Eت و>ء )�9
7زاز و.�ت 

 

� ؟- -� �
� !! ھو إ

 
�  و.�ت )
-"ب�� A��E �#�� ت	أط� :  

 
 إ#1-�� ؟ - 
 -   C7� �
�ر� �# A�
�  #G ا#را�  ده ، ���  إ�ك #ن ���#� �
�
�)-  ا�وار ا-"�ب ا�� إ# ��أ

< �
�  �-  1و�
�ن �ده ، #� 
	و��� إ�  ا#وEوع �#�ن أ.در أ.دم أي #���دهدي وإ
 

7�� .��E(  �Jق 
� ��� ��
 : 1-رت ��#� )��رج وEر)ت أ/
 

ك��)و�� ��� ار/�#  - ��
(  �
��ــــ�دي �-�� إ�  !!  ، #ش 
	و� #ن )دري إ�ك ��#-  �� )

#� اوا�د ���م ��7  1و�  و�ر
ب أ���ره   ��1# ؟ �رام و> إ�  ؟ا
 
 > #ش �رام و> ��"  ، )را�
ك - 

 
  �J�. ���� أ#�م Cدرھ� ور�-ت ��")���	دت ذرا: 

 
 -  �O�#ب د
و�دي ���1ن أر �
�� )��م ��7� 1و�  ��)��.;
 �# �	(� �
ط�ب #� ھو )را�

��� ا�� )�7ر ��  ���4�
�ط��� �ده و
	-دي 
  وأ���ري ، #ش �ل 1و�  
 

 :  )�Eق و.�ت )-C)�  ز�رت و>ء
 

� أ�� �#�ن و> إ�  ؟- Eدي #ش أو �وھ !! 

 



 ٩٦

  �Eت #و#�
 : أو#4ت )رأ��� إ�"�)� وإ)
 
 - �� ����ر�  إ ��
ر#� �ر�
� ، >زم 
�و�

� �#�ن ، )س >زم �� و>ء �
ك إEإو �����ر�  إ

��
� ا/�C  و#ش )�ب �د �
د/ل �����# 
 

� : م و�-ت و>ء ��")�� و.�ت )-دم �
 
�� إ�  ؟ #ش ��ھ#  ��"  - -�  !! 

 
��ن و.�ت �( ��7
� ��� : ر)
ت 

 
��7  #ن �Oر دو1  ، #�
�ج ��7ر  -  G# -د	ج ��
)C� �� و>ء ، �ل إ���ن ���� )��ون �-�ت #�


�ج�# ، BC ��(
�� �ظ)ط د#�O  و�ظ)ط  �ـ
�ر �� ���
  و�ر�
����1ن �ده #� أ#ن و.ت  ،  
وو��

��7ري ده��7-ش �ل #� ���
ر�	� 

رE� و-

1و���� �ر���  #:; أو )�7ر ا>.��� "��    ..  

 
 �J�. م ارد�ت:  : 

 
�� أو  - -�أ�� #ن �	� أ�#ل أي �ـــ�"  �� اد��� ط�#� #ش )@Eب ر)�� ، و#�دش #ن �	  �#


Cر��
� دي ، ��ھ#��� ؟ ���
ر�ق � 
 

 ���� أ#�م Cدرھ� ور�-ت ��")����� و.�ت )�Eق �	دت و>ء ذراX : 
 

-#��ش �ذا ���1ن �رام ، ��ب ، #��Cش ؟أو -  �# ���#ش !! #�ل إ#1-�� )	� �ل 1و�  
	و

 

	و� �ل وا�د �ر �� 
Cر��( �
�  إ
 

�� و.�ت �� �#Oت ر��E: 
 

� ، �ل وا�د �ر �� - ��د�  �ده �د إ#
� �� و>ء ؟ �#�� ا�;م t/ر �� )� ھ
E7�� ط7�  و



Cر�� ������ن #� أ1و�ك )
-#�� ��"  �رام #� ��7-ش أ��ت  ، ��
#�م ..   ط�#� #ش )�@Eب ر)
 �� )��1 ؟

 
 ��
�� و�Oدرت �-�د
  ..أو#4ت )رأ��� إ�"�)� و
ر�

____________________ 
 

�  و�-ود #ره آ/ري �C��7ذ ا/ط  ، �ذھب إ� ا#�"د #��و> ا)�ث �ن ا�C)  ا
)دأ إ�;م �� 
 ;(��
� ��ن �
و.-م �1-ر )�را�  ا ،  ��1�ر وھو ��� ھذه ا � !!  ��Jده ، #ر �وا
 



 ٩٧

�ض �"4ة �
��7ر :م )-ض او.ت #��و> ا  
ھل ا/ط4 #�  أم #ن اظروف ، ظل �دور �� Oر�
 : وذھب @ر�A ھ�د وطرق ا)�ب )#رح و.�ل 

 
 - ��
 ا)�ب )ــت �� ھ�د إ�

 
��ه ھ�د #ن ادھ1 ����� ا7ور و.�ت )�-�ده إ
�-ت   �
�� و.�#ت )7
 :  وھروت )9
"�ه )�ب Oر�

 
ط)�-
ك ، #ن ز#ـــ�ن اووي #1و�
�ش )
	و� �ده -  G"ر
  أ/���را �� إ�;م )دأت 

 
�ظ�ت  GE( �� :"ذ)�� #ن �دھ� وأ"���� )"واره ��� ا7راش و.�ل )9)
��#  /7�7  :م أ/ذ ��ظر 

 

"ر)  ا�� )دأت ����  )�ــ�ول و& �� ھ�د )- 
� ا� ، ����ش #-�# �
س #ش .�در ، ���س إن ���

�� �1�ت ���  .وت أ"� أ
��م #-��� 1و�  �#�ن أر
�ح! )��ن 
 

�دت )4ر���  و.�ت )���ن�
 :  
 

ش )
وا�ق ، ھ�ه .و� إ�ـــــ�ه �� إ�;م أ/���را ، #�� ��#� ��وت #-�ك  - ��ك 
E7E7�� )س إ�ت #�

�� دي ؟ و�  �1�ت ؟�� ��دي إ����ت )
	ول � �� �  ا/ط  ا
�� )��#ل "�ده و.�ل )"د�  
ف  : إ

 
�م أ"-�  /�ر - ��ت �� �
� .ررت �ده /�ر ا���-�  BC �

�ر 1و�  وأ��ش ����
 إ�� أ)طل ا�

�� ، �#�ن �ر�ت 
�
ش )وا�	  ����# �����1ن أ�	ق ��م #�#د ا�� ��ن طول �#ره )���م )�  وأ
�  �� ا#�"د و��ت ���ر !  )س #
4/ر 1و�  O�ط��C���1ن �ده )	� .وت أ��د ھ;.� ا�C)  ا

1�ر أھو #واظب ��� اC;ة �� ا"�#G )س �Xف #�	�
ش  �ا#وEوع ��ل �ده ، و)	�� �وا
�  )رEو �C��ر�  �  ؟.. ا�C)  ا 

 
�7  و.�ت �
#  �ظرت  : 

 
�ـــ  ؟ - !! 

 
�� وا�زن ��ظر X# 7ض/� :  و"�  و.�ل )Cوت #

 
�ت )1و��م  - � ��ر"�  �)�ر و)Cرا�  ��ت )
��ف أروح أ
��م #-�ھم ، ��ت ھ��ك 6ن 
	ر�)� �ل ا

 ��-�  
�ر ھ��ك )س �Xف 1و�ت �Oر �ده /ـــ�ص ، #-	ــو� ��
و.G إ�� إ>.� 1)�ب �� �#
 !!ا�1رع ��  �7#�وش �1ب #واظب ��� اC;ة �� ا"�#G ؟

 
  �J�. د� : ا)
�#ت ھ



 ٩٨

 
 !!ط�ب #� إ�ت ز��م �� إ�;م ، #�
@رب �  )	� ؟ - 

�� و.�ل 
 : ھ�#�� 1-ر )��رج #ن ��#�
 
�دك �ق ، )س /;ص  - ��� واظ)ت ��� اC;ة �� ا"�#G أھو و)رEو #ش ���س )��"  ، أ

��#ل �-�� #ش ���س )ط-م اC;ة و#ش ���س إ�� )دأت أ.رب #ن ر)�� 1و�  و> أي �� ،  "
 !!زي ا0  )روح و)�"� و/;ص ، #ش ��رف �  ؟

 
  �J�. ت#�
��ظ�ت :م إ)   : ر)
ت ��� �7  )/7  و�ظرت 

 
�� و/;ص �)	� �#رك إ)ص �� إ�;م ، و  - #

@�ر ���1ن ��وز 
)	� زي #� #�#د )�
�ت .ررت 

Eر

@�ر ���1ن 
� ر)�� )"د و���1ن ��7ك #� ھ
�س )�;وة ا	رب #ن ر)�� ، أ#� )	� و ��وز 
�� )س ھ
�س )�;وه ا^�#�ن 
�
@�ر ���1ن .. ورو�ك 
�ون #
-�	  )�a و�ده ، ��
�� إ�ت )-�

 ��ھ#�� ؟.. ��7ك أو> وأ/�را 
 

�� )�-�ده و.�ل #�ز��  : إ)
�م 
 
 #� أ�ونزي إ�ــــ  ا�;م ا�)�ر ده ���م ، و& اوا�د �#�ل ��
1ف ��"�ت Oر�)  �� ا)�ت ده ،  - 


ش ���ش #-��م .)ل �ده ��# ! 
 

 ;J�. م أردف: : 
 
7
�ري �� ھ�د ھو ده ا�ل �-; ؟- 
 

 
�� )7ر�  ��6ط�7ل و.�ل�ظرت   ):	  وأو#4ت )رأ��� إ�"�)� ��ظر   : 

 
�د��� ؟ - ��
 ط�ب ھ

 
 :  "��ت 
�7ر ��ظ�ت :م .�ت )
ردد

 
 ز�ك )ص ا�� ھ1"-ك ، �ن #� أو�د�ش ا�� ھ-#ل - 

 
�� )�وم و.�ل )�زن �ظر  : 

 
�ـــ  ؟ -  

 
 -  ، �
��� را� ���� ھ��ول )9ذن & أ�#ل �ل ا�� أ.در ���  #-�ك ���1ن أ#-�ش �� إ�;م /��



 ٩٩

��7� �ده  (�� ��
ر
�ح و
ر"G زي ز#�ن ، �ن أ   
 
  #�1� �� ھ�ود )را�
ك ، و)9ذن & ھر"G أ�Eل #ن ا>ول - 

______________ 
 


�"ظ�رت� A   �	(��زل )��#� ا�زن وا)��ء �-م ا#���A ا-ــ�م ، ���ت ا7ر�  
-م )-ض ا���ت ��
 إ#
��م درا�� آ/رإو�ن )E7ل &  ��7�م #ن ��م درا�� إ��� ا7رار )
ط�ع أ)ط��  

 

	د�ر  ��� "�د: �C�ت ��#� وھ�د 

	د�ر  ��� #	)ول: )��#� �C�ت ��ط#  

 

�د �Cول -#
	د�ر "�د "دا ��ل ��م ، و�ن �� ھذا ا-�م �Cل إ�;م ��ن #ن ا ���إ�;م و#�#د 


	د�ر "�د �	ط ���   �#��( �Eد�ر "�د "دا أ�	
 ���
-د ا0ن�Cل ��روق �
 �� أ#� �ن و>ء �
  ���# " ار�ب " ^�
	)�ل � Aو���: �����
� �ط�ق �ظر اط;ب وا A�  �� و"

 
A���(  -(را: C-د إ�;م �7ر.  ا�:�د�  ، )��#� C-دت �ل #ن ��#� و��ط#  وھ�د �7ر.  ا� .   ا

__________ 
 

�و �"ب � ،  	�# ���
  ھ�د ، �-م إ��7  أ)دأ إ�;م �-�د 
ر
�ب أ���ره و��7ر �� �ل #� .�ن �
@�ر 
"د ن �ذھب �#�أ�  �ر�د أو�س �6د آ/ر ، أ/ذ .راره )4ن �ذھب �C;ة )ـ .�)  ، ���ول إ�
1-�ر 

�7س � Bر�#
رب /#س�� �	�)ل ر)  ، �� �"�س �� ھذا ا#��ن ا	� �� #رات �� ا�وم اوا�د ، 
�د#� �-�م �
ظر ��#-  ، ��ن أ#ن & أ�:ر و�-رف �ن د��  أ�:ر ، ��ن �ن ھ��ك در�� )-د اC;ة �

 � .  �1-ر )9�1راح .�)  و1-ر أ/�ـــرا )�ذة �#�ع �;م & و#-ر�A د�
 

B(Cأ ��
� ��ن �
ر�#د#ن �C;ة �� ا#�"د ، م �-د �
رك C;ة وا�ده �
� C;ة ا7"ر ا�� 
#�"د دو#� ، م ��ن �-رف #�ھ� ا/طوه ا	�د#  و�ن �ل #� �رص �( ����C� ا0ن B(Cأ �#Jدا

���  ھو ا#واظ)  ��� اC;ة �� ا#�"د و�	ــــط  . 
 

�#�ع درس ا#@رب ، ��ن �ن �Eل ا	رآن ا�ر�م و�� و�� �وم #ن ا��6م "�س )-د C;ة ا#@رب 

� ��رت ^�;م �ل 1` :  و�ط ا�;م .�ل ا^#�م ھذه ا�0  ا

 
"  ﴾���E A1�-ِ#  ً﴿ و#ن أ�رض �ن ِذ�ري �9ن  ْ َ َْ َ َ َ َ ْ َ ًَ ُ َ n ْ ِْ َ ِ َ" 
 

;J�.  �7� :  ھ
ف 
 
�� )-�>.� ااااه ���1ن �ده )	� ، #ش >.� ���
� و>  - < ��7� ��د �ن ذ�ر & ، ��ن ا	رآن ا

�� ا�� دا�#� )�ردد ا6ذ��ر ��و �أا#7روض أ�ون ���ظ  �� ا6.ل ��ھ#  و)-#ل )�  ، ��ن 



 ١٠٠

�
	�Cر #�� أ�� أC;إ ، إزاي ز�;ن �)� ا��وا^�
@�7ر واC;ة �� #ش ���س )��"  وھو ا  .  
 

��ده .و�  و�ظر �7راغ �ظره ��ده و.�ل ):	  �
�د �
 : 
 - ��7�  )س اوGE ده #ش ھ��
#ر �
�ــــر ، ا�� >زم أ>.� 

____________ 
 

�ز# ��ذ ز#ن ، )دأ �	رأ ��  و�ن ھذه  �ـــ�د إ# B

7�C# B  اذي م �7� ،  
�رو> ود/ل Oر�# ُ
 ��� ..  ا#ره �	رأ )	�)  )د> #ن 

 
#

م )-دد ا��7Cت و�ن إھ��� )د�  ، �ــ�ن �	رأ ))طء 1د�د ، م �
	1-ر  �
�#  ��ن )-دد ا��0ت ا


��7رھ� �د#� ��ظر �ظل �	رأ )�دوء و���ول ��م وإ�
1-�ر #-�� �ل آ�  ، م �
رك آ�  وا�ده إ> 
�� "�دا#� .  و�7

 
�� #ن ا	راءة 
�
1-�ره )��#�ت �و"د ��7  .د .رأ :;ث ��7Cت �	طإ�^  ��@��  ��ن �-�دا � و

��� ا7راش وأ/ا	رآن 
#س .�)  ،  �	�
 ا#�Cف ووE-  �وق Cدره وE#  )	ـــوه وأO#ض ذإ�
��  و���وم  . ذھب �� ا

____________ 
 

��J�-
"#G ا/و
  ، و"د
  ��#� إن وادھ� أ�)ر �� #�زل ��#� وذك 6 ��ن �وم ا"#-  �وم ا
��
��7ذ /ط
���ب # ..  ا�وم ا

 

�د -#�زل )��#� �"�س ا6و>/إن �"�س واد ��#� وأ��ن #ن ا#A ا�C ��  
�#� دوE-( G# 

 �C7#
و�  ��� ا ..  ا)-ض �� ا@ر�  ا
 

�م )#:�)  �� ا��)ق ���ت ��#� 
#زح و
#رح #-�م )1ده 6��� ��وت )	در إ/وه وإ���� ، و/وات 

	��ل #ن ھذا ا#رح ا#7رط �� و��#�م ���م أي راا^#��ن ا���م أ"��ب �4( ��#�-  "ل آ/ر

 

)�ر �
� د/�وا "#�-� و"��وا )9� ��

ظرت ��#� �� Oر���� #�زات 
ر
دي #;)��� ، /ر"ت أإ�

��� وادھ� و  ��

� �"�س ���� A/و
  و#ن :م ذھ)ت وو.7ت ��� ���إوأ	ت ا )�ب ا@ر�  ا

�ده-#�� ا
#��
(9(  �J�. ا6و>د  : 

 
��#��ن إ�  ؟ -   �  از��م �� "#ـ�

 

�� ردد ا
-"ب  أ.رب �ر�� �)�ب و"��ت ���  ھ�إ/
�رت)��#�  "#�G ا( ��#�  ��� إ)�ظرت  ، 

  �J�. 7ت
 :وھ
 

� #ش 
��#� ؟ - � إ�  �� )



 ١٠١

 
�� :  )#رح �ر��ن #� و"دت �; �#و.ف �	�ت��أ��ت ��#� )�^�راج و

 
 -  ��  أ"�ب ا-�Cر ؟ ا-�Cر أھم ط)-ـــ�أروح ��م دو.
� و> أ�-

 
��7ذ ا/ط  )�"�ح وم :م 
��7ت اC-داء �	د 
م 
 ، d(ط#�� وذھ)ت #�ر�  إ� ا�.7زت #ن #��

�واب ا-�Cر و.�#ت )
	د�#�� و"��ت أأ�Eرت  ، 
B��C أي �1ب )��د �#� ���ت 
7-ل �� ا��)ق

دمو.د 1-رت )�را�  ا1د�ده ، و�ن ھذه ارا�  م  ����� طو�; ، �	د رن "رس ا)�ب و��دي 

7
B ا)�بو
�ظره �ر�-  ��� ا�Eور �
ذ�رت ،  ادھ�  �	�
�Eت وھ� �م إن ���ر أ ��#�)ن 

و
ر( ���7���ق و.�ت 
4
� )-د ���4ت )�^/�  : 

 
���  ، طب و - �� أ�#ل إ�  دو.
� )	� ؟أ�ــــ�دي ا!! 

 

ط�ع �� ���7  ا/روج #ن ھذا ا�#
��7ر )	در ا
��ول ا  �#��� �1#
#و.ف ، �
�ت ا)�ب أ/ذت 

;J�. �����C�
��#  /7�7  و)�7-ل ��ن ���ر اط�رق ، #د �ده (9(  : 
 
 إز�ك �� ��#� - 

 
�� ا"#�  )�ل )راءة�
و
ر ا1د�د وم 
�ن 
-رف #�ذا 
7-ل �/ر"ت # :  أ��ت )�

 
 !  إ�دي #ش )
��م - 

 
 #� B

-")� و.�ل.طب ��")�  و�# �� :   و�ظر 

 
 إ�ــــ  ؟ - 

 
��ت .�J�  )�9راج��
  : 

 
 -  ، A  �ـــم .Cدي �-�� )ط�ت أ��م ��� ر"� إإ�دي #ش )
��م ��� ر"�

 
A وھو ��Eك أو.)ل �C�ت .د إ/
7ت #ن أ#�#  ، �)ر ا##ر ود/ل إ� ا�� �����ن ��
ط�G ارد 

;J�. ب �4"�ب(��ن ا G�#"4A ا��  : 
 

ش 
��م ���� و)
	و� إ�دي  - �Eر# �#��A !! #ش )
��م ��� ر"�

 
�� وإذا )  ��/ن �
���ت و" ، ��
�  إ/
ر.ت اذن ��#� وھ� �� Oر���أط�ق ا"#����E Gت 


��.ط #�  �)�ت ا-رق ، "��ت ��� طرف ا7راش وھ� 
	ول )
و
ر
 :  "ـدا و



 ١٠٢

 
 !!طب وا�� ا/رج إزاي دو.
� )	� ؟ - 

 
ت )��ـم�ظرت �#رآه و:م �.  : 
 
 - -��رده )	�/;ص #ش ط��    ، #ش #�م ا

 
�� وادھ� #ره آ/ري .�J;أو.)ل ��� :  )Cوت #ر
G7 ن 
�#ل .رارھ� ��دي 

 
� �ــــ���#�  - �-
��Cر ^)ن �#ك ،  �
  ھ�

 
�7�� ) ا^�راج �ةن 
Cرخ #ن �:رأ�ــــ�دت � :  �Eق	�ت 

 
ــ�زم  -  ��
/�� و>ء 
"�ب ط�با�- �# ، �(�( �� ��  

 
�دت .�
 :  �J� :م 

 
��أ - 
�1وف أ/ر �# G�ھط a ري#  . 

 
 �
و"�  إ� ا#ط)d ، أ�Eرت �وب ا-�Cر وذھ)ت )  إ# ��
�� و.د#
  إ/ر"ت #ن Oر�#�)ن 

  ��ظر Xرض )�رجإ

-ود إ� ا�ر�� ا/�ص )�� .�ل ���رأ و.)ل وھ�  :  )ط�)  ن 
@�در ا#��ن 
 
��� ��ره -   �
� "د� )س إ

 

-")ت ��#� ;J�. دث �4ردف�


��#  وم (9(  �ظرت  ���� :  و

 
 -  ���#ك أي �دإإ�#�� ا� ���-  )�  )س واو
	# �
�  

 
����E و.�ل G�#"� :  :م �ظر 

 
�� ھ	ط-�  إ�ده - �
 �������ر��ن ا�� ھ��7ر ���م   

 
�ت �� A��O ا�-�ده ، ����ر .د ���دھأ��دت �� ������ #ن ا^�راج و��� �� .رارھ� � �:�ران �@1� 

�� ا6#ر )1د���
7-ل ا#ز�د �/ر"ت وادھ� وا/و
  ه ، و��ل 
�#س أ�:ر 
 ��ھذا ا#و.ف "-�
 :  وو.7ت أ#�#�م .�J�  )�-�ده

 
  ##�ن 
�"وا 
	-دوا #-��� )	� ؟ �-�� #ش #-	ول �ده �ل #ره �	-د و�د�� و#�1)-ش #��م - 



 ١٠٣

 
 �J�. ��#-��ن :م �ظرت �(  : 

 
  إ�  �� �#و ؟و>  - 

 
;J�. ��#�
)�م   : 

 
 - Gن او���#
وا )	� ���1ن ھ�� ا�وا ا�-

� ، )س ��دك �ق و& �� )�  

 
و> /و��� #ن أ�ــ�دت  ���ن �راھ� ا�د ، �	د �"�ت ھذه ا/ط  أ��E ، د/�ت أن 
	7ز #ن #��

�� �� #��ن  )��7ره و/ر"وا �"�وس #G ا�)ـــ�ر �"#�-� واو>د ور�)وأ/)رت ا6��  �J�-
#G ا"
 �
 ♥ وا�د

_____________ 
 

�� ا#��ء "�س إ�;م أ#�م �
�ب ��رة ار�ول �d�1 #�#ود ا#Cري اذي أ�Eرة �	ب C;ة 

B ا�7C  ا>و� و)دأ �	رأ ةا"#-  #)�1ر� ،  �(��ظر إ�  )�-�ده �4/�را �وف �-رف أ�:ر �ن  ، 


� وCل ��7C  ا-�1ره ، 
ر�� ����Eر ز"�"A ا#��ه و�-ود #ره آ/ري �� d(ط#  وذھب إ� ا

م �� ا)دا�  وأ�س  و�ن ��#ل ا	راءة�
/�ل ��#ره أأ:��ء �ود
  �#G طر.�ت ا)�ب ، م ��  �

7
B ا)�ب��� #ره آ/ري ##� "-�  �ذھب -#�  �� .  ا��)	  و
 


�ده و�ن -#
  ا#��
��ه إ
�-ت�
B ا)�ب )9)����د� !!  � رأي اطـ�رق )1ده 
 

�  �ر��ن ��ظر ��م �
�رك و#
-"ب #ن ا ،    ����ن و�#د ذرا�(  �	ط رأي ��روق وا.�7 �)
�م 
�  و�	ول )�9راجE� �� وه و�4/ذه�� :  #� 1-ر )�7روق وھو �"ذ)  

 
�� ��ن C-ب اووي .. أ�ـــــ� أ�ـــف ، و& #� ��ن .Cدي  - ��)س �1ل #�#د وھو )�#وت .دام 

 و#	در
ش أ>.� �د أط�G ��  ا�� "وا�� �Oرك
 

 :  :م E#  )	وه أ�)ر و.�ل
 
�ش ا#7روض أ�#ل �ده إ�ـ�رف  - ��# �� .. ��
ك "��� ا)�ت وأو)"د .�)� و"-�	 �#�� أووي 

 �

ش .�در أ��#�ك ، ودو.�
ذر اھو وأO B�C�ط� ��ل ھ
	)ل أ�1#
ك ز�;ن �ده )س #���� "�ت أ

ذاري ؟�  إ

 
 :  )#رح  إ�;م )��-�ده 
@#ر .�)  ��ظر �7روق .�J;1-ر

 
�� O�ط�ده ط�ب إ)-د  - #��م ، �د �1و��� و�7 ��  
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 :  إر
7-ت A��E ��روق و.�ل )�-�ده

 
�� BC ؟ - 
�#�� ��-� 

 
;J�.  7
� ���
��#   ر)ت إ�;م (9(: 

 

ت دي وأ��#�
ك ط)-ــ� ،  - �� ��7
رة ا
ش ���ش ا�
	ر�)� #� �� ;Cأ  Cدي �ر���� إ#��ش 
��� #�#د ، )س #ن ��م �وم �ده )دأت أ.رب #ن ر)�� وا�#د a ز�ل #�ك 6أ ��ن .�)� ��ن وا"-

�� ز��ده
  .�)� )دأ �ر
�ح ، وأد�ك دو.
� "�ت أھو و�ر�
 

��� و"  ��روق وھم   "�(�أظ�رت #;#B ا�-�ده وا�  �ر��ن #� ن �Eم إ�;م #ره آ/ري و
 : و�	ول #�ز��   �)
-دو"د إ�;م

 
��ـــب & -  ��  /;ص ���م إ�ت #Cد.ت ، .و

 
�"�ح �	�ل ^�;مأ وأ�س ��روق )را�A اE#�ر أ/�ـــرا( ��
��دف #ن از��ره .د إ
��#  ن ا(9(  : 

 

�ــر )9ذن & و#-�ش و "�ت �� و.ت  - � ���

	�)ل �ط�ب �� إ�;م ا�� ھ#1� دو.
� )	� ، ھ

�كأ)س #���ش ��G7 > ��"  و#
4/ر �Cأ �#��رده �Oر ���م ا  
 

 ��د )9ر���  و�	ول
)�م إ�;م و���C  وود�
 :   و#ن :م د/ل إ� Oر�
  وأO�ق ا)�ب /�7  وھو �
 
�م ك ا�#د ، �ـــ�رب ر�B .�)� �#�ن و�#�ن - �  ا

 
   ا	راءة1رع ��:م أ#�ك �
�ب ��رة ار�ول #ره آ/ري و

_______________ 
 

�	  �� إ
Cل إ�;م )�7روق وط�ب #�
��د:  �� أ#ر ھ�م ، و)�7ءه�� ا�وم ا  ;� B��Cو ;(�	
-ل 
�#� ا0/ر� : و.�ل  و)دأ إ�;م �� ا#وEوع #)�1ره #

 
���1ن ھو #�
�ر -  ���ده #�1�  �ده و��ت ���ز أ/د رأ�ك ��� )ص �� ��دي ��ن �� وا�د أ�ر�  

 

�ت أ#رك -   

 
7�م ��روق و.�ل #)
�#� ��ول إ� < ��  �
��م �� 
-)�رات و" :�;م ا
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�ت وإ
��م #-�ھ� �
ره �ده وا#وEوع  - 
طور �ب و)-د�ن 1و�إھو �رف )�ت #ن ��� اA 

"�وزات �ده �� ا�;م ، �-�� #ش �
�ر اوي )س ھو )رEو #ش #ر
�ح ، ھو ط)-ــ� ��وي �
"وزھ� 

��
/رج و�1
@ل ، ھو �ده � �# دي و> إ�  ؟)س 
 

ره �)�ره #ش ھ�	در ؟ و> ھ��ون  - � ����و )-د  ���� زي #� )
	ول ؟ �--� ��(��(  �إ�ت #
�4د إ

  #ر
�ح أ�
ر ؟
 


ردد إ�;م .��; :م .�ل  : 
 
 -  �� و��ن ���ش ��دي �-�� ، )س ھو )رEو �
�ر)ص ھو �Cل #-�ه ظروف �ده و#)	�ش ���#

��إ���س (��(  � 
 

م �رد ان ��ر"  ��4#ل
�	ن ��روق   �� :  .�J; ان إ�;م ھو ��Cب ا#�1�  و
 
�ن �;#�م ده إ)ص �� ��دي #)دأ�� �ده > �"وز  -  �Eأ��د #ش ھ��ون را ��
��م #-�ھ� 6ن ر)�  �


	د ��م أ"��ب �ن )-ض ، �#ـ�ن أ��ت )
	ولإن ھو #ش )��)�� و> ��"  زي #� إ> 
 

 : )�ر�  رھ�)  أ"�ب إ�;م 
 
 - ;-� �� > و& ھو #ش )��-ب )��� ، ھو )��)

 

���E م
��ء وأ�#ل  �ـــ�ول ��روق ���دوء  )دا/�  وأ/�ــرا إ�
ط�ع )-د ( : 

 

�ن ا��و�ن أ)ص �� إ�;م ، ھو ##�ن ا^���س ا�� ���س )�  ده #"رد �ر�  )�^ھ
#�م  - #��و ا

وا �	
�( ��  أا��1��و ا�-�( ���ن �ـــب )"د #-
	دش ، 6ن ا�� )��ب  او �ده ارو#����  ا ،
;C�7  أ� �د )"د )����ظ ���  #ن 

 
�د )�-�ده و.�ل�
 :  :م 

 
�دك  - � ���� #:; )ـأ�-  .. 

 
 � :  و.�ل )ذھول .�ط-  إ�;م )�ر

 

�ون )
�ب وا�;م ده ؟-    !!إ�ت إ�  ؟ #-	و

 
�د#� 
ذ�رھ� و��و�م ��
طG �	�ل.7زت ا�-�ده ��� و"  ��روق   �� : )�-�ده ل إ/�7ؤھ� و
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�وك أ�� #ش ��رف ا�� أ)ص ھو  - �� #ش إ�� ���س )�  ده �ب و> 6 ، �ن �ل ا�� أ.در أ.و
�� )�7رغ اC)ر ا�وم ا�� أ
/رج ��  وأ1
@ل ���1ن أروح 

�ون وا�ده �Oرھ� و#� �

/�ل #را#

��  ا
	د#�
�� �	�ل )#رحظل إ�;م ��ظر �7روق وھو �
�دث )
� :  /"ل ھ�ذا �
� إ

 
 !!ز�دي �� ز�دي ، إ�ـــ  ���م #��ت ط�-ت رو#���� أھـــو ، أ#�ل �#�ل 
	و� �رام و>�"وز �  ؟ - 

 
�A و.�ل�� A��E أط�ق ��روق  : 

 

�ر اوووي 
�ون  - � ���ھ� )	ــ�#
�� )س #� أ�#ل �;#� ، )ص �� ��دي ، ا�� اه )
�م ط�ب إ���

(�C�
)�ھ�� )4ي �1ل #ن ا��16ل ، #ن ��� )��"  و> ��وت أ7ت ا
� )س و& �#ري #� ���
 ��7��� #ن ������1ن أ���ظ  ����Cد�  دا�#� )@ض )Cري �( ��
�� )��ول .. �#�ن و 1و�-�

�� و#-#�ش أي ذ�ب �/�� ر)�� �@Eب ���ــ��� & �	
   ..دا�#� أ
 

وا�د #�-�	ش .�)  )�د و�د�� )س ر)�� دا�#� �رز.  )�زو"  أ.وك اCرا�  ؟ ھو أC; ا#7روض ا
�  وأ> �-�ق .�)  )�4د �وي & ، و�C�� �-�ـ� ��وت �
�ر )س #-ر�
ش ، �	وت )	� /;ص أا

���1ن أ"�ب 
	د�ر وأ1
@ل )�ر�  و)-دھ� أروح  �
�د �� درا�
أ/د /طوه إ�"�)�  وأ��ول أ"
�  ���Aا
	د#��� ، )س �� ��دي دي �ل ا

 
��ن إ�;م ��ظر �7روق وھو �
�دث و�4�  �راه 6ول #ره ، ���ت ا�-�ده 
	7ز #ن و"�  و
��ط )�ل 

 :  #��و  ��م ��
طG اC)ر أ�:ر #ن ذك ��4ل )1@ف
 
 ط�ب وھ� ��ر�  ؟ - 

 
  �
7ض ��روق #ن #����ظر   )/وف و.�ل وإ : 

 
 - ����
�ك )���ظ 
-ر�ش ، #�� .و# ��
� #ن .)ل #� 
�ون 6 ط)-� ��)� ���� ��� #ن ��7� و)
	� ر)

�ــ� ��
)�ھ�
��ــل أC; أ��ول أ7ت إ�# ��-� ، �(�C�  #ن 
 

�ظر   إ�;م #
-")� و.�ل  : 
 
��ك ؟  - 
�
و ��� ا6.ل ���1ن 
-رف ھ� )
)�دك �7س ا1-ور ده أط�ب #�ھ� >زم 
-رف ���1ن 

 BC و> إ�  ؟.. و> > 
 

 :  .�ل ��روق ):	 
 
�� ��ف ��1ء ، �-�� O 6�ط ط)-ــ� ، 6 - (�	� ���� أن .�و)�� )�ن إ�د�ن ر)�� ���� دو.
� ھ
	� ر)
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��أو
�4د إن ر)�� #ش ھ�/ذ# ���� أ
��;ل و���( ���C�1ن أو��  ����#ل �ل ا�� أ.در  
 

�7��
�ظر   إ�;م )9�"�ب و.�ل #  : 
��� �ده ##�ن أ�ون إ�ت )
	ول إ�ك �-�ت )
1و��� )س )
@ض ) -  ���� �#�ن أ�ر��� أCرك ، �-

 BC ؟
 : أو#4 )رأ�  إ�"�)� و.�ل 

 
 إ�ت �-; 
-ر��� ، )س #ن )-�د 1و�  - 

 
 :  .�ل )��7  أ�)ر

 
  طب ھ� #�ن )	� ھـــ�ه ھــــ�ه ھـــ�ه ؟ - 

 

7  )/7  و.�ل )#رح� ��� :  Eر)  

 
�� ؟أإ�ت ��)ت #وEوع ��C)ك و#��ت ��� � �1ري B��C ، و)-د�ن ھو #أوإ�ت #�ك ���م ،  - !! 

 
�  و.�ل�� A��E أط�ق إ�;م  : 

 
 اه B��C و& ���ت ، ط�ب �-�� أ.ول ��Cب ا#�1�  ده �-#ل إ�  ؟ - 

 
�ظر   )"د�  و.�ل  : 

 

ــ��� أ)ــدا ���1ن ر�E ر)�� ، و�7
�ر دا�#� إن إ)ص �� ��دي ھو ھ��/د .رار  -  ���  #ش ھ���#  

�وE  & /�را #�  #ن"  a �J�1 رك
��Cب ���� ھ�	در "    ��� ھو �
ر��� a وو �-; -�
 ����7  اذ�وب ا ���
و)�  �)	� و�ر �# ���� �� ا�;ل )9ذن & ، وو #ش ھ� دي #را
  ا�Cو�

  ��ن ھ��/دھ� )دون �)ب
 

�ظر   إ�;م )��ره و.�ل  : 
 
��ط�ب #�ھ� �ده ھ
	ول ���  �دا - ��� !!  ب و)��Eك 

 
 #��

7  و.�ل )9)� ��� :  ر)ت 

 
 -   O�#د �ل ، )س ھو >زم ��ط �C�� ن ده�## B��Cأھم #ن أي ��"  ، و�#�ن إ ��ن ر�E ر)

�� �#�ن �-رف 
��  و> ��ن )��)�� و> إو& )-د #� �)طل ���#�� ھ��س )را�  �)�ـــره و�#�ن ��
ھ
#�م و/;ص ، �#و#� .و  �"رب و�د�� ر)�� �	و�  و�	دره ��"  ، ھو )س ��ن ��")  ا"و وا^



 ١٠٨

��� إ"
��ز ا#وEوع ده )�;م  
 

�د إ�;م )��ره و.�ل�
  : 
 
 -    #ـــ�1� ھ	و

__________________ 
 

 ����زل وھو ��7ر �� ��#�ت ��روق ، أ�"ب �:�را )-7  ��روق و��رة ��7ظ  #�ــ�د إ�;م إ� ا
�7�7
�ة �
� #ن ��7ذ ، 
رك ا#وEوع a أ  ، 	د ��م اطر�ق اذي �"ب ھذه ا
ن ���ر ��  و)دأ )�

م �رد أن �@Eب & 6 ، ��	�
�� ��ون ر"; )�ق و��  �7��ده و)دأ ھو �� إ�داد � & �Eن ر
�� )-د#� أEOب &أ ��لن .�)�� )�د & و#أ�  �-�م أ��E أھم #ن أي 1` آ/ر و6(�. ��� . ن ��Cل 

 

� #ن � ����� .  و�ــ�ن ��� �	�ن )9ن & ن �/ذ  أ)ـــدا" ��#A " و أ" �ظره " 	د /�ف 

 
  �� A�(�
�ة أ"� G# دث�
�د�� .)ل )�� �#�#
أ/ذ إ�;م �	�رن ��  )��ل ��روق ، و"د ا�  أ/ط4 


ر�ت ؟أو ازواج ، �4ي �ب أ)�"A ا�ب ����ن ��� وھل �ظ�ر ا^!! و زواج ھذا اذي �4
� #ن ا>

ط�G �ل�	�� �

ر�ت ����� ا>  
�#� #-ر�A ا0/ر )د.  ؟ �	�#!! 
 

�وف !! أ/ذ .رارة )9ن ���ول �ــل ھذه ا#�1�  �� أ.رب و.ت ##�ن ، و�ن #�ذا �� أ.رب و.ت ؟

ظر او.ت اذي �-رف  ، �)دأ #ن ا0ن�
�ده ��� ا"�وس ��  و�
B ���)  و.�م )�د/ول أإ-# ���
�د#� و"دھ� #و"وده )�7-ل ، "�س ��7ر )GE د.�Jق و#ن :م ��� #و.G ا��د )-#ق �
�7س )وك ، 

�� .�J;. ��م أ#ره و.رر /وض ا#-ر�   :  أر�ل 
 
 إز�ك �� ��ره ؟ - 

 

 :   )7ر�  أ"�)

 
 - ��#��

#ــ�م "ـــدا ، أ/�ــرا )	� ��رت  a د#�  إ��ـــ�م از�ك ؟ ا�� ا

 
 :)"د�   �
بٌ، ھل ��#ل ام > و�ن ��م أ#ره وإ)
�G ر�	  و
ردد �:�را 

 
 - a د#�  ا

 

ب :م ��ت .��; و� : 

 
�� O�ط أر"و�� - �#�7
�� ؟ و#ش ���زك �-#�
 ��رة ��ت ���ز أ.وك ��� #وEوع #�م ، ھل ھ

 



 ١٠٩

 �
و
ر وا	�ق �4"�)ت #�ر :  1-رت )�
 
  .ول - 

 
�د )-#ق و��ول 
"#�G أ���ره و
ر
�ب ��#�
  �� رأ�  .)ل إ�
 ، ����� ��J�	
ب � : 

��#ل #G )-ض -  G7� ..  )C� إ��� #ش ھ�
 

��ھ� )1ده و�
)ت )@Eب�� :  إ
�-ت 
 
 !!!ھ�ه وإ�  �#�ن ؟!!! > و&  - 

 
 :  أ)
�G ر�	  و
��س �رارة و"�  ا��/ن و �
ب )
و
ر

 
�� ھ7�#ك ،  - 
�7أإ���# ���ر�ت إن �;#�� #G )-ض > �"وز وإن إ� ��
��م أ�
ر #ن �-ش �E7ل 

�د #�  �

��م #G )-ض /ــــ�ص دو.�4�� .وت أ.وك �)طل � ، ���� إر
)�ط 1ر��ده إ> #� ��ون )�
 أ
/رج )9ذن & وأ"� ا
	د#�ك ، إ�  رأ�ك ؟

 

ف وأز�رت )�Eق و��دت ��
)ت ن 
�طم ا� : 

 

Cدق ��ره ��وه ، )"د و& ، 
	-د 
	و� �رام و#ش �رام - G�/
 !   و#-ر�ش إ�  و)-د�ن 

 

ب .طب ��")�  و�ظر �E@(  1�1ب و� : 

 
�� ؟!! أ/ــ�G ؟ - �
-ر��   �
� ھو ده ا�� إ

 
�ك ده ؟ - �
�)�ط !! وإ�ت )	� ���ز�� أCدق ا�;م ا�7رغ ) ��7��1 ��(��  �  !! 

 
�ظر �1�1  )ذھول و�
ب : 

 

�أ�ــــ�ره #ــ�ك ؟  - 
�� )	وك ا�� ��رت ��  و)1وف رأ�ك إ�  ؟أ!! �#� �ده �� اول #ره أ1و�ك ) 

 
��  )-د #� زھ	ت #�� ، )س 
Cدق ��ره !! رأ�� ؟ - �
�ك زاOت ��� وا�ده ��اااه و#�  ، �1�ك 

�ــ��( G�
 ��وه )رEو و##�ن �د �	
 

 :  ز�ر )�Eق و��د أن ��طم ���)  ھو ا0/ر وأ�#ل
 
 -  ��
	و�  ده ؟إإ�  ا( �
��  #�ت ووا�د!!  �(��C ھ��ون ����  إ�  و)
�ع إ�  ؟ �-�
روح أ�� أه 



 ١١٠

��ت �#ــ�ن ؟أ( ���
-رف  !!BC �"ر�
( �
�
� أC; أول )�ت أ��#�� وط)-� #ش !!  إ�و)-د�ن إ
 )�-ب )���

 

ش )Cدق أي �د أC;أ�� #Cد.  ������C A)ك ا�� #�ت ده �#ـــ�ن ، إوھو إ�ت ���ر  - �	(# ��  

 

@�� )دا/�  و14-ر إ�;م )  J�#أن دو�A ن �	�  �وف ��7"ر #ن �:رة ا ���@Eب �E@ط )1ده 

�
�7# :  B و�
با
 
و ���ز أ/�G زي #� )
	و� ��ن !! �ـــــ���ـــــ�م  -  ���  )	� إن �1ء & ؟ # �����وھو ا�� ھ�دب 

��-� �(��C ش ھ#وت
��)�ط  ، #�و A"� ك أي !!  ##�ن أ.و
 
�  اذ��ء )	� ، ���1ن 
)	� ا�"6 #�ھو ده  - 	
#  

 

� ��ن ��أ/ذ ��رك رأ�  �#��� و���را �Oر #Cد.� #��ري ، #ن ھذه7
�ة اد:��  ؟ ھل ھذه ھ� ا

 ���-
 ���#�ذا م �-رف #ن .)ل أ ، ��
�C/1 ن# `�1�ور ؟ و�ن #�ذا م ��
1ف ھذا ا"زء ا
1�� ھل 6� !!  )ل �دم ا:	  �� أي إ���ن ؟A#ن .��	�و أ ��ن داJ#� �#زح و�#رح #-�� وم ���ول 

�� ذات #رة (�EOأا  �;Cن إ�#��# B�C� ��  �7�  Jد�
 :  .�ل )�دوءوم #�ذا ؟ ��ول 
 
 -   -�
	# �
��� �-; #ش إ:)
�ك )��� أ�� �داب BC ؟ ط�ب )C� ##�ن 
1و���� أي طر�	  إ�-�� إ

   وا�� ھ-#���)�Eك ����� و)رEو #@E)ش ر)�� ؟ .و� أي ��" 
 

�� )1ده �
� ��دت ��� :  ن 
�ط#�� و�
)ت )@EبأE@طت ��� إ�
 
��ع رھ�� ا#7روض أ�	7�ك ، )"أ
Cدق  - .x�دك طر�	  �ـــ)  ، )س /;ص #)	�ش ��G7 �د و& ، 

 ��
  #-��م و.�)� ا-�E ��
"رح �ذا #رهإ، ���م ط�-
وا 1)  )-ض و/��ره ���م او.ت ا  
 

م ��
طG إ�;J��

�-�ب #�.�ل ��
ب #  : 
 
�� #ش ��ھم ��" أ���م ؟ .�)ك إ
"رح �ذا #ره ؟  -   

 

�ن ���1ن 
ر
�ح /ـــ�ص - #7�م ، �; �� أ�
�ذ روح 1وف �ـ�ك ، وأدي ا)�وك ا
  #ش #�م 

 
7-ل ، ظل ��7ر �� �ل #��دث و�
��و.)ل أن ��
ط�(  
ل ، ھل ھو ظ�#�� ءG ارد ���ت .د �ظر


�دث و#ن اذي "رح .�)�� أ )�7-ل
�7�� ؟ #ن ��� �ق و#ن ��� )�طل ؟ �ن #�ذا �م ھ� ظ�#ت 
�� ؟ ��ف )-د #��د:�ت دا#ت أ�:ر #ن �� و"د �
A أ1�رأ�:ر #ن #ره ؟ ��ف   أ> �-رف �ل ھذا 


-�ش و�ط ��J�  #ن  �
7
�ة ا#ر�  ا
�ك ا ����� أ���� 1` .ط ؟ �ل #� �-ر�  ��م �-رف   �7�

�دث ا�:�ر #ن ا��#�ت ارو#����  أ�)

#G و> 
�#ل �د��� ھ#� ، 
#رح و
�Eك و"#ر ��J;ت ا



 ١١١


ب و�	ـــط� .  و
	رأ ا�:�ر #ن ا

� ��ن ��.. ظل �
��ءل 
� �-ر��� ؟ أم ��رة آ/ري #ن ھذه اد:�� .)ل .��ل ؟ ھل ھذه ��ره ا

-(�� 1` �وي ا�#�� ؟ وھل ا�ظر ���ون �))� ���� ؟ > )ل >)د >�-رف ���� �ل أده ��ن �-رف 
7�م .Cده 
� أو> 
ظ�#  و> �1-ر ھو ا0/ر 1` و���ول #-�� #ره آ/ري �� �� .   ظ�#

 
�"ل /رو"  )���)  ��� #و.G ا�7س )وك و)دأ �� إ��1ء ���ب آ/ر )�7س ا^�م ، د/ل )���)  

�
�� ا�C/1  وھم )�
�7C B
��ا"د�د و��)A ر��A آ/ري ��� #ن أ  
و.ف �"4ة و
ذ�ر  و�
�دأ .��; �
� أن 
7-ل )�ذا ا���ب �#� �-�ت )�0/ر ، ��ر .��; و.رر أا##�ن 
�@د ��  ��ن �
ر�

��
�دث #-7#
و�  ، ر�G �ده ��#�ء  ،��
ط�G ا���ذ
  ا � : و.�ل أO�ق ���)  وذھب إ
 

د)�ر - 9�� > أ��ن ا� �#ش ���ز أظ�#�� و�#�ن #ش ���ز أEO)ك �� أ�ــــ�رب ،  �ــــ�رب د)ر 

�� #ش ��ھم ��"  و#ش ��رف ھ� �#�ت �ده �  و#ش أ�ـــ�رب  !!؟ )س #ش ��رف أ�#ل إ� 
�� و> أ��رف ھو 
�� �ده 1�#� BC و> إ�  ؟ #)	�
ش ��ھم #�ن اBC و#�ن ا@�طأ�� �ده ظ�#  

 
��رف أ�ـــــ�رب  ���� #��ش �Oرك ��#-�� أ وووي )سأ�� O�طت �
�ر و#��وف #ن ��7� إ

�� )  �إ�ــــ�رب  ، و�د)ر� أ#وريEــر ��:#� ��ن ور�/�� و��#��� -�� ا� �Eــــ�رب إر� ،
����ـــك ،  وا�7و # ��م )��� "وا�� #ن �Oر #� أ
��م ، ر���� .�)� و.ر)����7� .. �ـــ�رب إ�ت 

  أر
ــــ�ح
__________________ 

 
  )ـــت �� وءة - 

 
��
�. ،  ���7�� )7ر�  و
E@ط 
�� �Eرت ��#� وھ� 
#�ك ھ�

)ر#  ��-�ده ، "ذ)# ��� و>ء إ

��� ا7راش )"وارھ�  ��
 :و.�ت ��#� #ن #;)��� وأ"��
 
  ا.-دي ھ�� ھ�#-ك ��"  
�ـــ7  - 

 
 : و.�ت  ز�رت و>ء )�Eق

 
�مأ����ت  - �
ك دي ، )زھق #��
(  7�
 � #ش )�ب ا��"�ت ا

 
�� و.�ت ):	 ر�-ت �("�� �#�  : 

 
 - �-#�
�� ، )س )رEو ھ�(�
  #�1� #ش #�م 

 
�1د #- " ��7� أ
وب " �1وده أو.�#ت )
1@�ل 
ـ #�#د �)�س وأ/ذت   .. 

 



 ١١٢

 �ون .ر�ب م &أ�� م اذ�وب و أ�k�7 ا
وب 
  �� �ون )	�)k #-ــ�هأ�ل �ظ  و�ــل :�

 
�k �وم #�	ــ�هأو� kEوھو را kEرا k	( 
 

�
 وى �ـــ�	k و و"�ــ  ا�ر�مأق 1#
 

��ر�  ر�#ن ر��موى �k اد��ء #�أ�1#�ن  �� 
 

�k ا	)ول )�ل /�ر د��ك )�  ار�ول#
 )د��ك و )
 
�#-�kC ھE7ل )رEو ��رب و ���د �#�  .ولأ#
 

�k�7 أ
وب أ�� #ن اذ�وب وأ�ون .ر�ب #ن &  
 

 �ـل �ظA و�ل :���A أ�ون )	�)ـk #-�ه
 

�k �وم #� ا	�هوأ)	k راkE و� kEھو را 
 

�دت ��#� )7ر�  و.�ت�
  : 
 
 -   7�
��7ك 
1و�� ر)�� أوا�ــــ   ����/
( ، ���
م ���� وا/دا�� �� �ووي و
��� �ده إ
�ك 6أ# ���� و.ر)�#��  ��وووووي و#ش ���زه �Oر رEــ�ك ، �-; و& أ�� )�)ك ووووي و
	و

� #-��� و)
��"داااا6���1د )
7رق  ��  ا:)�ت���د
 

�� و>ء #
-")  و.�ت�ظرت   : 
 
�� )رEو #ش )�ب ا��"�ت دي ، و�#�ن #�����ش #و��	� و> أي ��"  �ده أ)س ! "��ـز  -  !

 !  #"رد �د )�
��م و/;ص
 

 �J�. �#�� ت#�
 :  إ)
 
 -  ���
����� #ش  a�( س .�)ك ؟إطب#  ن ا�;م 

 

)�#ت و>ء و.�ت  : 

 
!!  ا��#�ت ��وه وا^��وب �#�ن ، )س )رEو #ش >زم أ�ون ز�ك ���1ن أ)	� ��وه )Cرا�  - 



 ١١٣


� .)ل �ده 
� .و��� �#�ن �� �ر�
� BC و> إ�  ؟أ�ك ��� �ر�
ك إوزي #� 
��ن و.�ت�( ��7
� ��� :  ر)
ت ��#� 

 
 -  ،  "�� �����
ش E7ر# ��
� �ره �� ��7ك )س إ�ــ�و>ء ا�	�ت ��"�ت ��وهأ �� ��
1�� و

�� ، )س �(�

� )را�
ك )رEو >ن �ل وا�د إإ���س )"د ا	رب #ن ر)�� �	�ت 
�#-� #-��� "��ز �
  �7� ���
���ب �( 

 
  #ــ�1� �� �
� ا�� ھ	وم أذا�ر )	� - 

 
 A��� A��E �#�� ت	تأط� :  و.�

 
 - ����#ــ�1� �� و�ش ر)�� �	و�ك �����و�A ا-��#  ، ا�#د a اذي �:� ، #ش ��ر�  إزاي ��ت  ا

������# ;� ، ;Cا6"�زة أ �ط�ق أروح دروس �( 
________________________ 

 
� )-د#� ��د �"ب أن �7-لظل إ�;م ��7ر طوال ا��ل �� #وEوع ��رة و#�ذا �
�� ، �� ا�وم ا-# 

�� #ره آ/ري ، �
B ���)  ا"د�د ��� #و.G ا�7س )وك
 و.�م )9ر��ل #ن C;ة ا-Cر .رر #��د:
�� و Aم 
إر�� ����
ظر طوال ا�وم و�#�ذا م 
رد ؟ ��و ���ت E�O)  ..  ، أ/ذ ��7ر .��; رد

 �Eب أ������� أ.ل 
	د�ر و 
رد )-C)� أ��6#س ���ت �وف 
�ظر ھذا ا  !! 
 

��� ، ��و �����
رد ��4س )�/وف  < ������ ار��Jل و�ت �ظر
  #ر �وم 
�و ا0/ر وھو �ر�ل إ
�� إ��ن ����  ا0ن �1-ر )�	�ق ، ��و ��ن �رOب أ�:ر #ن ذك ط#Jن �ن �
ر��� إ)
@�ء #ر�Eة أو

�� أ)ــداُ& و�ن م �
 ..  رد أذ�
 

�� B
��و)-د#� �	رب #ن إ�)وع ����م ��ن �
و.-�� �)  ا"د�د ��-�ده �ط#Jن  A�  و"د ر��� و
 ��ن  و.د ��ره ، أ/ذ �	رأھ� )ذھــول 
�م وھو >�دري #�ذا �7-ل/تأ�	د ���ت ار��A #ن  !! أ)ـدا

A
وي ار���#  : 
 
 -  �����1ن أط�ب #�ك 
/رج أ/ت �ـ�رة ا�)�ره ، أاز�ك �� إ�;م ، أ �

�ك ار��A دي دو.-(( ��


��ر �� �ل ��"    �#�#ن ���ة ��رة 
#ــ�#� و)�ل ھدوء ، ھ� #ن �وا� إ�)وع �ده >.���ھ� 
�دي 
 ����� #-�ھ� �
�ر إ��ره 
#ـ�#� و��و��� و#��� ر�Eت وإEطر��� أ�وا���� و�# ���� إو 
	و�

��16�ر د�
ور ��7� �� ا)�د ���1ن �1وف #� �����1ن ،  �ود�  �C#ھ� دو.
� #�"وزه �� ا
�  "ــــدا و�د و.ت .ر�ب "دا #���ش �-رف ھ� 
-)ت �ده #ن إ�  �د #��(-
 ��
��7� B
 ��رت أ�


��
�ا�6و�ت ) ���� ، ا�7س و71ت ا�� �Cل����ك و)��(   ���ـ�ره �� إ�;م )�ت ر.�	  "ــدا و.�)
�� )�ر� ط�ب اوو��� وإ
-ر�ت ��� �ذا وا�د .)ل �ده و���وا )���Eوا وي ���1ن �ده )�
�Eك 


ك ��ت #�� �#�� و��-)وا )��� 1و�  و���)وھ� ، �ن ھ� ����مإ�� و���ت #�
-ده �ك #/
�ف 
�1�ك ، ط)-ــ� ���ت ��رف ا7رق اواBE )�ن #�
وا�� و#�
وا�م �ن #G ذك إ
�E� )�ل �ـ�"  



 ١١٤

��  )س ھ� ���ت #�
-ده 
-#ل أي ��"  ���1ن 
ر
)ط )�ك�
�� إإ�ت #� "�ت .و(��
�ك ��وز 
�� وا��م ���م زي )-ض ، �	�	� ���#-ر�ش إذا ��ت �� أ���1ن ر�E ر)�� ط)-ـــ� �ر�ت إ�ك )
�دب 

��ش �� ��" #�
#ـ�#� واو�� أ�� )س "�ت،  ا�ت �Cدق و> 6 ، وأC; ده #� ���� أ.وك 
)-د 
�� /;ل 1�ر�ن 
ـــ��� أ)ــــدا ، ھ� دو.
� )دأت �ورس ا-;ج و)9ذن & اد�
ور .� ��#��

��ول 

�� ��ون إ�ده و> ��"  ھ
ر"G أ��ن #ن ا>ول و�#�ن ھ���ول #-�ھ� ��7�� أ�
ر #ن ��دھ� :	  )�
�� BC )	�ده و
)طل اط�)  از
 .. ���ده دي و
)دأ 
-�ش ���

 
  �	�ــر ، إو���1ن أر��ك /ــ�ص ���زه أ.وك �(���� #ش أن #�
��ل )�)� �وا�ق ���ك 6�ك )�
ھ� �� )	وك �ده ���1ن 
7وق و
)طل 
-�ش �� ا�6;م ا�ت وأ)	ول �ده ���1ن أ�ر"ك او أ��E	ك ، 

G.وا
Cد#وا )�
�ك  �-�� �ده 
	ر�)� �ل ��"  أ ، و�� ا0/ر �
�#�ت )�وك �Xو�ت ) ����ر�ت إ ��
 ���� #ش ��.C  و����� )4ي �1ل #ن ا��16ل 6#��
�ت ، و)	ول 
ـــ��� أھو #ش ���زاك 
��ول 
�إ


�4ده # ���7�#�� ، وا ��
�"  #-�ھ� )س )-د �
رة �دهإا� ..  �1ء الإن  ن ا-;ج ھ�"�ب 
 

�� و)ــس ، وروح ����دھ� )"د إد��
�ت إ�#ل ا�� إ�ت ��)�� 1وف طر�	ك و���B وإو �ـ��ز 
�������زه )-�د   

 
�� #ش ���زه رد ��� ار��A دي 6�� #ش ���E  �ل 1و�  أد/ل ا
��م أآ/ر ��"  )-د إذ�ك ،  !!

�� إ��� ##�ن �-#ل�
 ��#��
  �; ��ــ�م!  ��"  
ز��ك و)	وك 0/ر #ره أھو و ��وت 
_____________________ 

 
م أأ/ذ إ�;م �	رأ ار��A #رارا و
�رارا وھو �� ذھول 
ـــ�م ، #�ذا ھذا اذي �راه ؟ ھل ھو ���م 
 ���#� ���-�ش �� اوا.G ؟ أ/ذ �E@ط ��� رأ�  )1ده #ن �:رة ا>م اذي �ل )�� ، أ/ذ ��ر�

7
إ�ن !! �.  ، #� اذي ��دث   و#�ذا 
�وت �ل ���
  إ� أم �	ط و���را �ده #رات #��و> ا^�
<�(#;
�ر وا�

� ��ن �-�1�� ، �	د ��ن �-�دا )���
  ه���ة ا#رح وا^� وم �ط�ب أن �-�ش ھ�ذا ا

�� ، و)-دھ� 
�
�� ھذا اوا.G ا#ؤم ، 	د 
و�� واده :م 
و�� #�#د و
رك �� .�)  أم و#رارة م 
�7
/

رك �� .�)  أ�Eـ� #راره و/وف ور�ب وإ���س )�ذ�ب ، #� ھذا اذي ��دث ، ظل 
 ��رة و

�
�ره أ & و��ظر إ� ا�#�ء و�د�

�"  إ��ن ��ون �ل ھذا ��#� ���J و�ن �Xف ھذا وا.G ، ھذا 
��C)  #ن ا6م ، ��دت رأ�  آو�دم إ����  )�#�Jو�A ، ��ل �-ل /ط4 �-�  ( �
�7"ر أ
#ن �رط ن 


��7ر��7  ،  ا  Jد�

��7ر ، "�س )-ض او.ت #��و> 7
ره طو��  #��و> إ�	�ف ا �����ظل �E@ط 
�روب ��ل #رهم ��
طG �ذھب إ� �را1  �� ���م #��و> ا  �� .  و

_________________________ 
 

�� و.�#ت )7(��� ���
B #و.G ا�7س )وك وھ#ت أن 
)-ث "��ت ��#� � A�� ر����C7  و

طن �C7  أ
ذ�رت �
�� إ� ا0ن �Oر #و"وده ون ����� أ��E أن �1ـــ�ء & ، 
ذ�رت أG ارد �

  C7� دت�
1-ر داJ#� أو
� )-د#� ذھ)ت � ���� )"وارھ�أن 
ظل 
را���
ب  �
 :، إ)
�#ت وھ� 
 
�� اووووي ��� ��ره ،  - �
��ر�  أ�C7  و�1 ��س )رEو ��ن �ك #ش ھ
	رأي ار��A دي )إ
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�"� ��  و
ردي ��� �ل ار��Jل >زم أ��#ك 6 ����  ا�وم ا
�� )ر
�ح #� )7E7ض #-���  و#�
ك��
-(( ��
� �و��  ا�#د a و#��1  �� اطر�ق و��  
#�م ، �#�ن )�/د 1و�  
ر�	    ،،ا� �� ��أ


� إن ا6���1د ا�� �#� ،  اوGE ا"د�د��  �ل �وم )س #ش #�1�  )	� )��ول أ
4.�م ��ده
� .و�
 ���د��
�� دي )����� أووووي ، )�س وأ-#�( ���� إ .�)� طـــ��ر �ـــــوق �� ا�#�ء ، )�س نإ

  �د ر)�� )	� وأ1و�  وأ.و��� أ)ـــدا و> إ��وزه أروح �
�� ھ-#ل �ل ا�� �ر�E  و#ش ھ@�ط 
 (E@ت إ��ــــوب ��ــ  ، ھ	( ��(��   ♥ـ�ه)"د )"د ا6���1د )�

 
�
�� ، �1را 6�ك #و"وده �� ������ ���

�� )�))ك�1ـ ، �1را 6�ك �ر��C� ل ��"  ��وه�  ـرا 

 
  ��ـ� �;م )	� ، ر)�� ��-دك

_____________________________ 
 

 `�#م ا�-��  �و"د ��  �7� Oر�
  ، و"د ��7  .د ��د إ� ھذا ا�� B
إ�
�	ط إ�;م #ن �و#  و�
 ، G"و��  #رة آ/ري #�)���م ��
طأO#ض   ���وم و���ه أ ، �Gو> ا-وده ��
دور/ذت  �� 


دل �� "��
  )-دم إھ
#�م و)دون أن �
7وه )4ي ��# ا@ر�  )-ض او.ت ��ض �"4ة وإ� ، )-دھ� 
;J�.  �7� :  وأ/ذ ��دث 

 

��م �ت را"ـإو)-د�ن )	� ���م إ�;م ؟ ھ
E7ل ��� ا��ل ده �
�ر و> إ�  ؟  - �
ــل و#���7-ش 

���7ك �ده  دول  ا6.ل ���1ن ھ�د و#�#
ك إ�� #�Jو�ن #�ك��و"-ك و�ز�ك أ�
ر #ن �ده ، �وق 
 

�ب ا0/ر و.�ل )�زن�"��ظر   : 
 
�ت )دأت أ.رب #ن ر)�� و - � ��ر
�ح 1و�  )-د #وت #�#د ، دو.
� "  #وEوع ��رة ده و.طم أ�-

��ن و> #��ن ؟و�ط� ، و& #� )	�
ش ��رف ا6# ���.  
 

أ/ذ �
ذ�ر أ��#  و#��د:�
  #G ��رة و�
-"ب ، ھل ھو ��ن �#زح �ل ھذا او.ت ام ��ن "�د ؟ ھل ھو 
 ��ن اوGE أ�")  .��; �	رر ا)	�ء #-�� ؟ و�ن ��ف ��)�� ؟ ھل �ل �1ب �ري �
�ة أم أ�-; ��)

�� ؟ ھل 
�  أھذا ھو ا�ب ؟ "#��  ود��� إ��وب #رح ورو#���� �	ول 	د أ�))�م ا�ب �#� .�ل 
�� #ن أ��روق ؟ �-ــم ��7روق #�ق ، ��و ��ن ��)�� �	� #� أ�
ط�ع ���ن �@Eب & ���� و/�ف 

 �7��� ..  ��4ل ��7  /ذأ،  ( ���

�ره "-�  >�ري ھذا أھل ��ن �	� ��
م أ�)�� )Cدق ؟ ام إ�

� ��ر .�)�� �@�ره ؟ � �   ؟ م #ظ�و#أھل ھ� ظ�#  4ل ��7  أ��E ؟ �/ط4 وأ�#ل وھو �Oر #)�

 

�ة ر/����Cره�-م � ���7��� "-�ت #ن �6  #�7�� A ظ�#  و#ظ�و#  #-� ، ظ�� ���ن أ ور�Eت 


��دث ھذا وذاك )�:� �ن ا�ب وا^ھ
#�م ، و�ن #ن أ�ن 
�Cل ��� ھذا ا�ب وھ� 
@Eب & ؟ 
ن �	�)  ��ف ��1ء ، 	د )�:ت أ)�د & و& .�در ��� و��ف �4
� ھذا ا�ب و.�)�� أو> وأ/�را #-�ق 

 A#رھ� ، و#ظ�و�O ت��
7�:�ر #ن ا�� ��� ��ر .�)�
�ن ا�ب �� #���  ا/ط4 و�� ا�رام و)�ٌ
 ���:# �Eظ�وم أ�#�م ا��م اظ�م و#��� و.-ت 
�ت �د 1)�ب >�/��ون & ، �#���و ���ت C)رت . 6
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 ����ت �
�Cل �� ;��.Eن )ر���� C)رھ� �زو"ل  & �ھذا ا�ب و ��J���� و��ن & �وف
&  �
-�ش ذه ا�ب �� ط� �� .  )�ب �;ل �"-�

 
�� )Cدق �#� 
Cور ، ھو �	ط أ�ب ��رة أأ/ذ إ�;م ��7ر �� �ل ھذا ، ��	� ھو �1-ر (�� <  �

��دJ  ، أ�ب و"ودھ� �� ���
  �	ط ��و7
�ة ا#ر�  ارو#����  ا�1#�ر ا#�)و
  اع #ن 
7ر�\ ا
�س إ>  . 

 
  �ل 1` ؟  BEو��� #ره آ/ري 
�� أوا0ن #�ذا )-د ؟ #�ذا ��7-ل ؟ ھل ���ول #��د:�� ��م �
ر�

�� ؟

ذ�ر  �#� ط�)ت #�  أ/ ، ���وE  & /�را " ن أأ/ذ ��7ر �:�را �
� .رر 
ر� a �J�1 رك
#ن 
  ��� > �-ذ)�� و�-ذب " # ���� #ره آ/ري 
ر�
��7  أ�:ر #ن ذك ، 
ر��� وھو ��وي �دم #��د:


ر��� a و6�  �ر�د ر�Eه ، ��)�د��ء  �7
 .  �	ط ���
 


��4د ھذا ا6م اذي �1-ر )  ��7  ، �ـ )�  
�� و�ل ذ�ب ا.
ر��� ���دم ��� �ل �ظ  ��د:1-ر )�
 أ> �@Eب & #ره ن أ�Eل وأن ���ول��ون أن �-�ش a ، .رر أ �	د .رر إ�;م ،  ��  )�)ب ذ�و)


و)  #ن ھذا اذ�ب .  آ/ري ، .رر ا
 


� د/��� #G #�#د #ن .)ل و
ذ�ر ��#�ت #�#د )-دھ��دوه اد���  ا
ذ�ر ا  : 
 

)	� إ�)�ت ��رة   " �
�د #� أ.�)���  �ول �ب �أن زو" �(�. ���
� و)9ذن & ھE7ل #���ظ ��� 


�� ھ
�1#�ر و.���  ، #ش ��)ب 6ن ا

-رف ��� دي ودي و�� إ�� إ�� أ�ون ط�زة و#ش #�
��  /ـــــ�صأا0/ر �
 " !! روح أ
"وز وا�ده 

 

�	  ، و�ن .)��� ��7-ل �ل �

� �رز.  & )#ن �  (�. ���.رر أن �7-ل #:�  ، �-م �وف ����ظ 

 ��C  "ق �-; زو�
�  و��� & �Eر� �
� Gط�
�� �#  . 
___________________ 

 
7
ره .د 
وطدت ا-;.A )�ن �  ادرا��  ا"د�ده ، ���ت �� ھذه ا�#ــر �وم 
�و ا0/ر وإ.
ر)ت ا

  (�C�دة #��"د و�-ر�  ��� ا-د�د #ن ا�1وخ وا �إ�;م و��روق وأ/ذ �Cط�)  #-  إ
  ��C
@�ر إ�;م �:�را )-د #-ر�،،ا A6ھؤ>ء ا �� ا-#�	رب #ن & 1/�ص ، �	د �رف ا �	�	�

�را�  ، أ�س )	�)  وھو �1
�ق �#�ع �;م & وأ��د�ث  �	�	��� ا-#�رف ا ،  �
زام )د�وا^
 Aأن ���ول #-ر� �

ز#�ن #ن دون ��#�رف ��ف ��ن داC� �#Jدر أ���#� #@�وط  ��� ا ،  �(�

 	�	�  ..ا
 

 "  ا�ـــــ " )9/
�Cر ، �	ط �رف 
 


-�#ت ��#� �#�
ب د���  #)�ط  و#�1ھدة )��  ��� أ�:ر وأ�:ر �ن طر�ق .راءة #"#و��ن د� 
 ���
�ب د� ��
�-" �

زم #)�دJ  أ�:رأا-د�د #ن ا)را#e اد���  ا�
 .  و )#-�� آ/ر 
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____________  
 

�ت ا6
�د/ول ا-�م ادرا�� ا"د�د ، ���ت ��#� .د أ�Eرت #�7"4ة إ G�#""�زة وإ�
-د ا
 ���
�� #ن .)ل ، �	د ���ت 
ر�د Cد�	������ ھذه ا#�7"أوم 
/)رھ#�  �#�ة ، رOم 4ن 
ري رد �-�


و.G #� ���دث ، �ن ���ت 
ر�د أ
�ت �� �����أ���
�Cل � �

	�دات ا� ن 
B(C أ.وي )-د �#�A ا^
�د#� �و�� أول �وم ��
ظ�ر ��#� ��#� أ�دي اإ
ت أ ادرا�  ، ���ت ��ط#  
"�س #G ھ�د )9�7
��ت 


)�ث �ن 1` #� ���4� ��
(�	� �� �� :  و.�ت وھ� 
GE رأ�
 
  ��ن ؟��٤ )��ت )-د إذ��م #
-ر�وش #درج  - 

 
�� ، ر�-ت ��#� رأ��� #ن ا�	�)  و.�ت )#رح�� ھ�د و.�#ت )وCف ا#��ن  :  إ)
�#ت 

 
  #ــــ�1� ��/
� �1را - 

 
"-
�� ��ط#  )�ظرت  �#��(  ��� A��E د� :  ب و.�تأط�	ت ھ

 

� >)��ه ده ؟ - �
� ا�� إ� !!إ�ـــ  �� )

 
�� ��#� و.�ت ) : 7ر�  �ظرت 

 
  >)�  /#�ر ��/
� ، �1�� ��وت #ش �ده ؟ - 

 
 ���� :  #�م Cدرھ� ور�-ت ��")�� .�J� أ�	دت ��ط#  ذرا

 
��7ك ده و& -  ��  ��#-
( ��  ��وت إ�  )س �� �1/  ، �رام ����� ا

 
 :  ��#� و.�تإ)
�#ت 

 

� ر/#  طول �#رك ، إ��
� )	� )دل #� أ�Eك - � و& إ

 
 :  :م �ظرت ـ ھ�د و.�ت

 

� إ�  رأ�ك �� ھ�ووود ؟ - �  وإ

 
��ظ�ت و.�ت ���ظر 

��#  أ/ذت ھ�د (9(  : 

 
  و& �� ��#� �1�ك ��و ��  ، اف #)روووك - 
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 �J�.  #�7ط�دت ��#� )�-�ده و�ظرت �
  :  

 
���  ر/#  )"د�أ�ـــوه �ده 1و-  ، �
�
7رح اوا�د ، #ش إ ����س ا � ا

 
 :  ز�رت ��ط#  )�Eق و.�ت

 
 - ��-� �����  �
د�# ���� ��#-

ش �")��� ھ�ه ؟ ھ�	( �# �
 !!  دو.

 
��ن و.�ت�( ���� ��#� و�ظرت � :  إ.
ر)ت #

 
 - ;C؟ و)-د�ن أ  �
ش )�س ، 
	ر�)� �ده أ/دت أ �� )ت )�زر #-��� #�ك .17
� �ده �	(# ��

 ��-� ،  ���
ر�	� )را�
ك /ــــ�صإ#  
 

�#� )"د�  و.�ت :  :م �ظرت 
 
�م  - # ول #��Eره ھ
�ون �� #درج ��م و#�دة إ�  ؟أ، #
-ر�وش ا

 
�� و��رت X#�م .��; وھ� 
	ول ��Eت ھ�د #ن #��� : 

 
 - ��
� �ل ��"  ، �; )�� �� ���ر�  

_________________ 
 

�  �-�م �ذھب إ�;م إ� ا"�#-  6ول #ره #ن دون #�#د ، أ/ذ �	�ب �� و"وه ا1)�ب �
� �راه و
ن �راه :���  إ> �� أ�;#  ، م �رد أ  �ن �	Cر ا1ر وذھب أن �ؤم ��7  ھذا ا�وم أ��E ��4ب أ

�ري ا"دول ، �ظر أ#�#  �9ذا )  �ري �1دي Cد�	   -#�"
)�م   .�J;إ� ##ر ا�   : 
 
 از�ك �� �1دي ��#ل إ�  ؟ - 

 
 :  Cــ�ح �1دي )7ر�  و.�ل

 
  إ�  ��)�� #�دش )�1و�ك �ــــ  ؟.. إ��ــــ�م  - 

 
  #و"ود أھو �� )��1 - 

 
��#ل إ�  دو.
� ؟ -  
�ر�
وا ا"دول ؟ -  �
#ـــ�م "ــدا ، ھ�ه .و a د#� ا
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�زش ، )�	ووا ا^�)وع - #  �-ب و�)دأ #ن ا^�)وع ا"�ي 6   �E	�  إن �1ء & ده ھ
  

 :   و.�ل إ�;مظ�رت #;#B ا�-�ده ��� و" 
 
 ^^  أ��ن )رEو - 

 

��ؤل و.�ل(  � :  :م �ظر إ

 
 )	وك إ�  ؟ #1و�
ش ��روق ؟ - 

 

)  �"4ة و.�ل� :  أ/ذ �1دي ��7ر .��; :م ا

 
  ؟ ��BCروق ده ا�� ھو )
�ع ��ر)�ء - 

 
  ه ھوا - 

 
�د #درج  - �  ٤ و> ٣اه 1و�
  ھ�� #ن 1و�  ، ##�ن 
;.�  �وق 

 
  #�1� ���1دي �1ـــرا - 

 
 - �1�( �� a �1ر ا

 

�د:�� C-د إ�;م #��ن ا#در"�ت و)�7-ل و"د ��روق ھ�ــ�ك ، ��دي ���  و���C  و"�س #-  

;��. �;J��
 :  	�ل إ�;م #
 
��رده إ)#�  - ���وزك 
	و� )	� ھل �� طر�	  ول �ومأن ا ، a د#��� ا�  � درا�  ودي أ/ر �

�  دي ؟�  أ/د )��� :واب طول ا
 

;J�. م أردف:  : 
 
 -  �#( ����� ا6إ�- �	(� ، ������ G�ط

-ب وھ��� �ده �ده ھ�
-ب ده  .ل اوا�د ��/د :واب ��� ا

 
;J�. م ��روق�(
  : 

 
 - 

ك ، �-�� ا#وEوع ده )	� �� ��دي #�� ����  #ن �Oر #� إو.ف �
-ب طـــول ا
�ت ##�ن 


�7د ��"  �Oر �
�  )س 
�/د :واب ��� إ�
-ب طــول ا
�ك �د�ت ��  و/;ص ، و##�ن )رEو 
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-ب ده ��   ا
 

��Eم .�ل #و:  :  
 

ك إ�-�� �� ��دي  - ���دس ��"B إ�ت ا#7روض ھ
�ط �� �# �	(

-�م ���1ن 
�7د )�دك و
�ك )


-ب 
�ده E#�ر )"د ، �ل #� �
ك و
�#س ��7ك و
	ول ـ4 #ش ھ�4س ، أو��
"دد  A���و 
زھق #ن ا
   ♥)س �ده �� ��دي،  �� ھ�#ل طر�	� ���1ن أرE� ر)�� وأ�ون #ن �#�ر ا>رضأ

 
7�#أو#4 )رأ�  
 :  � و.�ل#

 

� ؟ - �� ��� ااه �-�� ا#وEوع ��  #
و.ف 

 
  أ�ـــوه )�ظ)ط �ده - 

 
��ت �E7ل 1@�ل طول #� # - ���� #ط�ون �أــ�1� 
#�م "ــدا ، ھ-#ل �ده )9ذن & وأھو �داد ا� 

   ا���A ا-�ل دي
_______________________ 

 
�ن �و#  و
�د:  ھ� ا0 ����د:  
�زل و"�س #G ا/#/ري ، �	ــ�ل #
��J; )#رح �ــ�د إ�;م إ� ا


  : �-�د
 
��رد - �
� إ�  ا�#� ه �� )ط  ؟ھــ�ه 

 
 :  أ"�)ت )�7س اطر�	 

 
 رو�ت ا���A و"�ت ھ�ھ�ھ�ھ� - 

 
7�� )/7  و.�ل
� ��� �� :  Eر)

 
��� ��ره ر/#  "ــــدا -  

 
��� وCو)ت �ظرھ� ا
"�ھ  و.�ت ):	 X �� :  ر�-ت رأ�

 
�دز - �
-�م #�ك �� )#1�( 

 
6��� .�J;ه��ر و#ط 71
�ر�G ��")  ا6   G����ر #Cط
�9(: 

�دز  - � لآل ودا/�  .�م إ�"��زي آ�� �1/  & �	ر�ك ، !! )#1



 ١٢١

 
 :  �	طت ��� ا6رض #ن �:رة ا�Eك و.�ت

 
 -  e��� در"�ت ��� ورق ، وي �-��أ#ش ھ
7رق  % ٨٥#ن % ٩٦/;ص ���م ا�� 

 

دل �� "��
  وأ/ذ �"ذب طرف .#�C  )@رور و.�ل� :  إ

 
  ھG ھG 6 ط)-� ھ
7رق �
�ــر - 

 

�دثر�-ت 
�� و�ظرت   وم ("��  �#�
ف )��� )"د�  ھو إ : و.�ل )��#ل "�ده و�ظر 

 
 -   ���  دي "د �ده و�"دد ا���وز�ن �)دأ ا ، �
� �� �	( �C(واب إ: �������/د  ��ن �ل �ظ  ��

�	ول   -#�"���ول �ده وإ��� را���ن ا ��#�إ، �- ، ��
-�م زي #� ر)�� أ#ر��� را���ن ���1ن �
-ب � 

-ب �ده  Aول #-�ش >زم 1و�	��زھق أ �#وووي )	� #ن ا#واد أو#�ل ھ��/د :واب ��� إ�  ؟ 

�G7 ا)ــ�د دي )"د ��د�� دي �	ول #-�ش إ��� ھ��ون )9ذن & #ن �#�ر ا6رض وھ� ��ا��وت ا
�� و��#ل و�د�

�#س � G"ر� #ــــ�1� و> #ــــ�1� ؟،  هو

 
(Cطرف ا( ���� أ/ذت 
�ك رأ�("��   Gر�
 : و
	ول -�� وھ� 

 

�ن دول ��ـن )س �ـــــ�ر)�أ - #���ــ� �#-ت ا 

 
�ت �"4ة و.�ت(
� :  :ــم ا

 
��رده ، ھو أ�ـ - ��م ا��� ���
�. �#�� ��
�ن ا#���� و> إ�  ؟إون إ�
�رت ، دول �7س ا
�ت �#-!! 

 
�  و.�ل�� A��E أط�ق  : 

 

	�	�إ> ده >>!! أ�#G #�ن �� #�#� ؟ -  <  ����# �
و ���زه �;م #ن ده �ل �وم ھ	وك ، "-) �
�  

 
�� )/)ث و.�ل :  :م �ظر 

 
  )س #�ن ��#� دي B��C ؟ - 

 
 :  ن 
#ز.  وھ� 
	ول )-C)� أأ#��ت )4طراف 1-رھ� و��دت 

 

	و� ��#� #�ن -  ���� ��� �� !!  �ـــــ�)�� إر�#�� )	ـــ� ، #ش �ل #� أ.ول إ�#


�دث )طر�	  "�و��  و
	ول
 :  :م أ/ذت 



 ١٢٢

 
�ت #-��� �� :��وي ��  - �� ��
� �� ا	�م �� �)�)� ، ��#� ا(��C �#�� ، إ�;م �� ��
��#� "�ر

 ���ت )
�-ب #-��� �� ا�1رع �� )ط  ، ��#� ا�� ��
-)ط �� إ�;مإ�#��  ، ��#� ا�
�ت ��ر��� و) 
 

  7
� ���  
 : )�Eق و.�ت :م Eر)
�و)ك ��ــ� :واب )دل #� أ�#ل "ر�#  ، #ش ��ر�  أ)	وك إ�  �� إ�;م ؟ #� 
روح  - � �

ك دو.Eو

;Cدي أ�� إ�  ا�� "�)ك 
 

 ��(  
 :و.�ت :م أ/ذت او��ده و.ذ�
 
  ��ــ� #ن ھ�� �� �ــ�ج ، 1ط)�� /�ــ�ص - 

 
�� وأ/ذ ��رك رأ�  �#��� و���را وھو �Eرب ��7 )�ف و���
�ق #ن �:رة ا�Eك /رج #ن Oر�
د �/

 :  و�	ول
 
�� و���ت )
�-ب #-�ھ� �� ا1ــ�رع ، طب و - 
(�Cو ��
� أC; ؟أ��#� "�ر�# ��!!  ��#��
ھ� )

�  ؟ ��
�(�C ن� !!  )ـــت Oر�)  اوووي )Cرا� !! 
 

�و�  �ده #�ن ؟"#  -���ــ�� ،  �ـــم 6 ��رفإ!! #ش �ـ�رف ط� ��  �ـــم و���ـــ�إر)�� �	و�
________________  

 
 ���
/رج )
	د�ر �"-�  ��Cل 
ط�G ا�� ��  -#�"  �� ا  ��د �:�را �� أ/ر �
أ/ذ إ�;م �"

G.و
 !!  وظ�7  �� #��ن #ر#وق �#� ��ن �
 

�7�� أن 
�ون � ����دا �
ر)�  وأ/ذت ���A ا ���� وأ/�ــرا 1-رت )�)
���#� "ددت ��#� �(
��ھ� �ل ط�#
� �
��� ا#-�#  ا ��
-��م �� )�دب ، �
�ون #ن �#�ر ا6رض و���ون 
-د�ل ��ل ا

��ن و�ن أ�د��� ، ھذا �وت وھ�ذا د�ت & ���� /�ر �@�رھ� #ن ا  ��ن �و�	�� و
#ر ھذه ا
��ت�� .  )ر�Cد أ�)ر #ن ا

 
�د#� �-ود ��زل �ــ�ن إ�;م �	E� #-ظم �و#  �� ا"�#-  و#��
�وم .��; :م ���	ظ �	رأ �ذھب 

  ��
ب اد��
�#س ��ون أ�Eل ، أ)-ض ا�  �-"
 �
��� #و.G ا�و
�وب ا e#را(و ��1ھد )-ض ا
�� ، ��ر #رارا و
�رارا �ـ ا>(  	�-
�� و�/رج أن > 
و"د ��رة و> 
و"د ذ�وب ���ن �د/ل �ط#Jن 

��ده #G & �ـــ�ن أ.وي ، ��ن �
ذ�رھ� �:�را )د��J  وھو ������ �	�ن )4ن & .�در�ر�-� و�ن   
ن �@7ر & أ   دو#� و و��ن �د� .طن �ردھ� إ�  ردا "#�-ـ� ، ��ن �
ذ�ر #�#د داJ#� ، )ل م ���ـ�هأ

����#� �� اد-#" �#� ����  و�"#-�#� �و�� �� ا7ردوس ا6"  و�"-�  #ن أھل ا   

4:ر �:�را ،أ)�رOم #ن #�7ر.  ��#� ـ �C7  إ> 
م  ��� ��ت �. �#� ��
/دم �;��
�ت �� �#Jدا� 

�� أ�:ر ، ��وت أن " ا	رآن واد��ء " �C7  #ن .)ل �
رب #ن & أ�:ر و
-رف �ن د�	
أ/ذت 



 ١٢٣

�م ، أ�)ت �م ��� �ل #�ھو /�ر :�
 �#Jودا ��J�.دCدوه )�ن أ. B(C
�ن أ  7�
ن 
�ون �
�ة #/
�� وE#�رھ� وJ���(  7�
7
��ت ، �
�ة #/  أ/;.�� و.ر)�� #ن &"#�G ا

_______________ 
 

�ن ا��)ق �#�#

�7ون /# ��-�م ا��)ق ، و�ن أ)ط��� �E)/�ر أ� �درا� :  #ــر ھذا ا-�م ا
"د ، أB(C �1-ر )�را�  �ن .�)  #-�ق )�#�أ ا�ــ  وأB(C �1-ر داJ#� #ن�ـ إ�;م .د 
	رب �:�را 

. G(ط��ھ� #ن .)ل ، )�#

� ��ن ��Cوح و���ده �� ذك ا A(و
�  ا0ن .د 
�ب �د 
-ذب �:�را و
 .  ر��	  ا0/ر ��روق

 
 �Eأ� �واد أ��##�ت ھذا ا-�م ادرا�� )�ل /�ــر ، ��وت )	در ا^#��ن ا^�
�7ده #ن ھذه ا�

 ��� ���7�
در��� وأ��E در)ت  �
ن 
�#Aن 
�ون #-�#أادرا��  ا ��� ،  �"�� B أ)ـدا ���7� 
7-ل و��ت #-�#  �@  ا^�"��زي ���ب )ل >..  
�ون #-�#  )�^�م �	ط أن�(  #�-# B(C
 )ل �

X A#�-# ب"� �
 .  ن �-ر��� اطـ�ب )�قأ/;ق وا	�م وا#)�دئ وا�:�ر #ن ا>��1ء ا
______________ 

 

	7ز #ن  ���د#� و"دت أ#�#�� /)را "-���� ، ذھ)ت ���ت ��#� 
"�س ��� #و.G ا�7س )وك ���#

��
�� وأ/ذت 
Cرخ )4��� Cو
 :  #�ر�  إ� واد
 
�و�A ا-�#  )ــــ��ت - �:
�"A ا� �	�  #ـــــ�#ــــــ� إ

 
�� ھ� ا0/ري �� ا���ب و�دھ� 
ر
-ش )1ده ��م إذھ)ت ، �#-ت و>ء ھذه ا��#A و.7زت #ن #��

G.و#�� و"��ت ��� ا
Jد�

طG �-ل أي 1` ، ��وت ��#� �
��

�"  ا/�
ري #رت �ظ�ت  ،  

ظ�ر ���� ا^��� ا-د�د #ن او��وس �� 4��ت و.�ب و>ء ��)ض )1ده و/وف ور�ب ، "�ءت ��

�� �ر��ن #� إ�
�7.ت ��� Cوت ��#� وھ� 
Cرخ��
�ك ا��ظ�ت ا	���  و  : 
 
�� إزاي دي %97  - �
�#�وءه �ـــ� )�ت ا^�ـــ  ،  �� 

 
 ��� A��E ت	ت  :م أط� : و.�

 

� �ده �� )ت �� و>ء دا/�  ھ�د�  وش )9ذن & ، �� #ش )��د ، ا�� )	ر )سأ��� ��ره  - �  ده ا

�)ط و
"�س ��� ا6ر��  

	7ز ��� ا7راش و ، ��
4��� Cو( B�C
أ/ذت و>ء 
	7ز �� �ل #��ن و
�Cفأو
"ري و
4/ذ �� و
Cرخ وظ�ت ھ�ذا #� �	رب #ن ا�E� �� ��
�� وواد

-)ت / �
�  ��� 

 ��
#��

رب #نوھدأت 
#�#� و�ن #�زات إ)	
�����د#� ��م  ،  اذ�  �#��ــ�د ا6ب #�ر�� #ن 
�زل )��7  �)�ره و�
B ا)�ب )�ر�  وو"د و>ء أ#�#  ��ظر #�و�A ا-�#  ، د/ل ا�:
�"  ا�)ظ�ور 

�� و.)ل � :  ن �
�دث .�ط-
  .�J� أإ
 
  ھ�د�  �� ��ج )9ذن & - 



 ١٢٤

 
�ظر و>ء 1-ر ا6�ظرة ذات #-�� و��ود ا �#�� : و.�ل ب )��-�ده و�ظر 

 
 -  a د#��� ، ا�

� �ر��.دام �ده �ك #/�)
�ش /�)A ا/
ك ، /�� اوا�د �7
/ر )��� إأ�وه �ده �� )

��س  ا
�ظرت إ� وادھ� )�زن و.�ت� �� :  أ��ت ��#� و�4ن /�"را #زق .�)

 
 - 
7
  /ر )�� �� )�)��-�� إ�ت #ش )

 
�� )و"  /�� #ن أي 
-)�ر و.�ل�ظر   : 

 
��س  - 
� /�)ت ود/�ت 
ر)�  �-�� إأ��د #ش ھ7
/ر .دام ا�)س ھ�د�  �)	� >زم ا�
/ر !! ن )

 ط)-ــ�
 


��م �� ھذا ا@Eب �� ��وت ا��
�دث وادھ� 6أ��ت ��#� )�@Eب ا1د�د و ���تو�.  : 
 
 -  ���ــ�ر ؟�-�� �� )�)� ا�و�A )س أاه !! �� 
ر)�  ھ�د/�وا ا�:
ش )"�ب ا7ول #�رك �� ا��# ��

  ن ا�� �� ھ�د�  أ��ن #��إ�� و�1  �-�� وإ#ش #-�� �ده 
 

�� و.�ل )@Eب
� :  Eرب اط�وA )	وة أ�ز
 

@�ري #ن ا/
ك و> إ�ـــــــ  ؟ - ( �
� !! "ري إ�ــــ  �� ��#� ؟ ھو ا

 
 :   )�زن.�تو
را"-ت �/�ف .��; 

 
���1ن 
"�ب #"#وع أ�)ر أ�� )�)� و& أ)ـــدا ، ده  -  ���ت دا�#� )	ول و>ء 
ذا�ر و
1د ���� �
� ��

�و�A ده ، و�Eر
ك ��رف �:�� ا^�
�Jب )
�ع ا�� ، و��ت )���دھ� ��� �ده و)ذا�ر #-�ھ� و "�#
�� إ�
� و�#ري #� ھ@�رإ��� أ)ـــدا ، )س #ش �ل 1و�  /
� اC@�ره و�-�ت �#�ن )-
)رھ� )�# 


-)ت ��  �Eر
ك 
	و� �ده 6
;J�. ��
)�م � ��� :  أ�س )�ز

 

ك و - Eاو �رو� �7رح ، و);ش إ/;ص �� ��#
�ر�� �ده #G ا/
ك ، دي ��"�  )رEو و>زم 

�
 ا�;م ده دو.
 ... �� )�)� و& أ�ـــ� - 

 
 :  .�ط-�� )�ده

 



 ١٢٥

 - 
���.وت /;ص ، ا#وEوع ا  
__________ 

 
�� و��دت 

ذ�رت أد/�ت ��#� Oر� ����د#وع و�( ��ن اد#وع ن 
�7د )1` ، أن 
#طر ا@ر�  ��


�دت ���  ون �
@�ر #�#� �دث ، �7� )-ض ا6و.�ت 
1-ر )��م �4�ذا ط)G وادھ� اذي ا(��  �
�� .ررت �:�را و)�.� ا6��
-رف #�ذا و < ، �����  
�� أ�"4ة و.�ت 
1-ر )	�و
ٌن 
7رح و
7رح ا/
�7�� "�دا و
-�م أ#-�� ، .ررت �
-�م  ��� ، ������"�ح و> 
-�ره �ذا ا( ��
7ل #-�
�� #ن أن �


��ل �#��أا  ��� )#:�)A ا)��� اC@ري >
 .  ن 
@�ر #ن ا/
_________ 

 
��ت "#�G ا����ت��

�"A إ#�ن ��روق وإ�;م  #وأ/�را 	د 
/رج �ل و)-د إ�)وع 
	ر�)� ظ�رت 


	د�ر "�د "ـدا ��� �#�� ارا)-  A #ن ��#� وھ�د و��ط#  إ� ا7ر.)��#� C-دت �ل و�Cل �ل #
�"�
ر)�  و.د �نن)���A ا�
	د�ر "�د �ل #(  

______________ 
 


� أ"�س ��روق ��7ر #ن إ�ن �)دأ ، ��و .د 
/رج ا0ن و�ر�د �  �ن ��Cل ��� وظ�C.4(  7� �ر
	

ط�G ا��  A"زو ��ط�#� ��م ) �
7
�ة ا�.رر اذھ�ب إ� �ل #��ن #ن ا##�ن أن ��Cل  ، دم 

��� وظ�7  ، أ/ذ �
"ول �� #���ظ
  1)را 1)را )�:� �ن أي وظ�7  ، أ/ذ ��4ل �ل #ن �-ر�    ��
�د��ن �
)�ث �ن # Aن 1ر���G أC# و أي 1` ��م �"دأو  !! 

 
ن �رز.  )وظ�7  ��"; �Oر آ"ل �
� أل ، أ/ذ �د�و & �:�را "�س �� �و#  ��Jرا > �-رف #�ذا �7-

7
�ة
�ك�
	دم /ط)  �/)ره �ن 1ر�A ،   ا  J�.دCل )  أ�د أC
)-دھ� )-دة أ��م و"د ھ�
7  �رن و�

واCل#�-#  وھذا ا-ط�ء ا�د��ن "دد ، أ/ذ ��1ر & �:�را ��� ھذه ا� "د�ده 
م إ��1ؤھ� و
ر�د #

7-ل 
	دم )و� Gط

ظر أ�:ر #ن ذك وذھب واد
  أ�وظ�7  و
م .)و  �� ا1ر�  ، م ���ن �
�� �� ا6#ر ، �
�7�
��#  #ر�  و.�لو.ف ��� )�ب(9( �� :   ا#ط)d و�ظر 

 
  �ـــ"ــ  - 

 
��ن�(  �J�.  7
ت 
 :  إ

 
  أ�وه �� �)�)� - 

 

  وھو �	ول#��
 :  إ
�-ت إ)

  أ�ــ� ���ز أ
"وز - 
 


  .7زت (��� ��وت #دا���� و� : و.�ت ا7ر�  ��� و"
 



 ١٢٦

��رده )رEو  - ����ز ا
"وز ا ���رده ، 
	و�
	)ل �� اوظ�7  ا
�ت ��ت #"�ز إھو !! �-�� �� واد 
 �ل ��"  و> إ�  ؟

 
�J�. B; )�9راج��
  : 

 
 )Cرا�  اه - 

 
 :  ر�-ت ��")�� )دھ1  و.�ت

 
 -  d�1 ���� ��#����ت أھوإ�  واو#�ل ��/و�� (�ت �#�ل 
)ص ��� ا 

 
��� و"      ����  #ن اذھول ، ��و م ��ن �
و.G ھذه ا��#�ت #ن واد
  وھ� أ.رب إ��  
(�
�إ

 :  ا6رض و
-ر�  أ�:ر #ن أي 1/ص آ/ر ، �	�ل )�Eق
 

	و� �ده �� #�#� ؟ - ( ��
� ا�
� #ش ��ر�  إوھو !! )	� إ��� إ-�����ت ا( �����س  )/�ف 

�م����رف أ/;.�� �و�س  دا�#�و)@ض )Cري  ��ووي و�)�ت أر
)ط )��� �� أ ا�#د a ، دي )�ت أ
  ا�;ل ، ���� ��"  دي ؟

 
  (� :و.�ت إ)
�#ت   #دا

 

"وزھ� ؟ - 
���ز  ���� ا���  �� �� واد )�زر #-�ك #�ك �ده ، ط�ب .و� )	� #�ن دي ا�� ا#�� دا

 
�J�. رح  :م أرد�ت#(:  

 
 - �����  .Cدي �-�� دا

 
 �J�.  �� و�/)رھ� �ن #ن �
�دث ، ��ظرت ��  :  إ)
�م وھو �	
رب #ن اذ

 

ك �)	� أ��د �و�� أو& �� )�� ھو - ("� �#�ت دي ، )س ط�(�� #-ر���ش اوي ا 

 
�د )�#�س �
 :و.�ل 

 
��رده ؟ - �  ط�ب ھ�روح إ#
� )	� ھ�ه ؟ ��G7 ا


7  )#رح � ���  
 :  و.�تEر)
 

7ق ��� #�-�د �رو���م  - ��م و#��

	ل 1و�  ، /;ص ��ول 
1وف أھ��� و
#ــ�ك �� واد �ده #� 

 �� 



 ١٢٧

 
 : #ن #���  و.�ل .7ز )�-�ده 

 
  #ــ�1� �� �"  - 

___________________ 
 Gط�
�

#��ل �#��� و���را و> 
#  ن 
	ف #�
	�أ"�ءت و>ء إ� ا@ر�  وھ� �Oر.  �� ا�Eك ، 

�� اE7ول وأرادت أ(�
�9�  ����� ھذه ا �#�� ��

-"ب ن 
-رف #�ذا �دث �	�تأ)دا ، رأ(  : 
 
 - �
� �� ���-# �����E ؟ طب  �
� ھ
#و
� #ن ا�Eك �ده �ك �� )�#  

 
�7س )C-و)  
�Eك وإر
#ت و>ء ��� ا7راش وھ� >زات 

�� ، أ/ذت 
���E ن�#
� Gط�
�
 <

�( �#���ظر 
�دأ )-ض ا1` و.�تأن ا��ن وا0/ر �
� إ�
ط��ت أ/�را و
 :  ن 
 
 أ)و�� )�
��م ����� )را - 

 
�� ��#� )ذھول و.�ت�ظرت   : 

 
�� إ�  ؟#ن ا�Eك طب ودي ��"  
/���� ھ
#و
� !! �ــ��;م ؟ - �� �� !!أوي �ده ، ��دي �-

 

ذ�ر #��دث و
�Eك أ�:ر وأ�:ر �
� 1-رت ��#� )
 :   و.�ت�Eقأ/ذت و>ء 

 
 - �� �
	و �# �
�   إ�  ، )�)� )�	ول ���� إ�  )را�ـــ�)

 
�دوء #ره آ/ري و.�ت :  ��وت ا

 
�رو�  -  �
��ي ، و& إ��و�
� و�)ر
� و)	���  أ)و�� "��)�ك �ر�س ھ

 
 ..  )�)و�  )�)و�  ، )ت �� �و�  �� �و�  ��1�  ا)�)و� 

 

� ��� ��
�د#� Eر)� �#�� ��
 : و.�ت 7�� .�ط-

 

وا ��ر��ن رأ�� �� ا#وEوع ده #ن ز#�ن!! )ط�� إ�
-)�ط �� و>ء ، �ر�س إ�  و)
�ع إ�  ؟ - � إ

 ��#� ���
#�� وE-ت و>ء �دھ� � ���# A�� و.�ت�ن#��و
���E   : 
 

� ده )�)� ھو ا�� )�	ولأو - � �� ��# ��  

 
 :  ز�رت ��#� )�Eق و.�ت
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�  #ش أ�� .وت .)ل �ده #ش ھر
)ط إ> #� إ طب #�ھو )�)� ��رف -  ;Cأ ��
/رج ، و)-د�ن أ


زم أ�
ر #ن �ده ���1ن أ)	� زو"  و
�"  أ�# ��-� ، �
�  و#�
�"  أ.رأ �ن أ#�
-ده دو.�C م

-�#ل #G ار"�ل و��"�ت �ده #�#  .)ل #� أ��ر ا
"وز  ا"واز ده #�Jو�  #ش ،
ر)�  ا6ط�7ل وا

 (-  ! 
�� و>ء )"د�  و.�ت�ظرت   : 

 
��دي و إ#�ھو )�	ول  -  ��
/رجإ�ك /;ص دا/�  را)-  �-
"وزي )-د ا
 �	(
�  دي و�
/ط)
� ا 

 
 : و.�ت Eر)ت ا7راش )	وه 

 
 - �
 اووووف )	� 6 ط)-� #ش ���زه دو.

 
 :  :م .�ت )��ره

 
�� ھ��G7 أ
��م #-�ه و>أط�ب ھو  - -� �
و ط�-
�  دو. ��  ھ�
-Cب ���� و> إ�  ؟

 

7ز�# A��E( ت و>ء : ه .�

 
 - �

	�	�ش ��/
� ھو "���ك دو.#  

 
�� و.�ت ��#�أو.)ل 
��" �� �#��
دت �ل #� :  ن 
�#ل �د�:�� �#-ت طر.�ت ا)�ب ، إ

 
 إ
E7ل �� )�)� - 

 

�#� و(# ������ ���  ا7راش و.�لإ.
رب ا6ب #  
� :  "�س )"وار ا)

 
 -   ك إ�  �� ��#� ، �� �ر�س ��وز �
	د#�ك)	و

 
�دت ��#� )�Eق�
 :  و.�ت 

 

7	�ن  - # ��� ���� #ش ھ
"وز إ> #� ا
/رجإ�� )�)� )س إ�  

 
;J�. م�(
  : 

 
�  دي  - �
/ط)وا ا

/ر"� �-; ، و وا�	
وا ��� )-ض ھ
 �#
"وزي إ> 

� #ش ھ�#�ھو ا


/رج إن �1ء & وا7رح )-د ا
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 : ت )#�ل و.�ت ز�ر

 
 - �	( �
 �� )�)� )س ا�� #ش ���زه دو.

 
�� ، و.�ل )@Eب
�ظرة أ/�� ���ظر   : 

 

� #ش C@�ره دو.
� ، 1و��  وو #�C�ش ��Cب /;ص  - �#�7ش ��"  إ�#�� #ش ���زه ، إ

 ���- !!  ، ھو �د .�ك ا
"وزي )�
 

�ظرت   ��#� )�زن و.�ت  : 
 
�� >زم �� )�)� ؟ - -�! 

 
�� )و"  /�� #ن أي 
-)�ر وأو#4 إ�"�)� �#-ر�  ا^�
�7ده #ن او.ت و#7ر �	ررت  �  >أو"دت �ظر 

�ن ھذا ا1/ص �	�تأ�:ر #-�و#�ت   : 
 
 ط�ب ھو #�
زم ؟ - 

 
 :  أ"�)�� #ؤ�دا

 
 - ��C�(رم و
 أ�وه #�

 

-رف  ����� �1ب �C��ن أ1-رت )��Eق >-
�د وادھ� �
زم �# A#�� وم� �A�م 
رد #��.1 و�	ط 7#


�Cل ��� EOب وادھ� #ره آ/ري ،  < �
توھذا ا6#ر ��.  : 
 
�� �� )�)� ؟ - �
�  إ�  � ط�ب �Eر
ك 
-رف 

 
�#�
(# �� :  أ"�)

 

� �#�ن 
وا�	�إن �1ء & إ�� #وا�ق ���  وأھو 1@�ل �� 1ر�  �و��  وأھ�  ��س ط�)�ن و - � 

تو��وت ا^�
��7ر أ�:ر �.  : 
 
�� ؟ ��رف ھو ���ش �  و>  - � �-��( ;:#  
�ده أي اھداف �� ����ط�ب �� )�)� ھو ط#وح ؟ 

��س ؟ �#�ن #-�#�
  6ھ�  ��#�  إزاي ؟ و)�C�� �� ا"�#G و> > ؟ ���ش �ده و/;ص زي �ل ا
��#�  إ ��
  )ر).;���  ؟ .ر�ب و> )-�د ؟ و)��#G � و)�-�#ل ز#�;
  �� ا1@ل إزاي ؟ و�Oأ

 ....... و��"�ت �ده و> إ�  ؟ و
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 : وCرخ .�J; .�ط-�� وادھ� )�ده 

 
-  راد�و ؟  إ- �( �
�
� ده ��  ؟ ھو ا��ن ا�� أ�ـــــــ  �� )  �
� إ#� 
1و��  �� �
� إ)	� إ�4�

#� ��"� ھ��إ�� ���س أ���زاه ،  ;C�7  أ��  ھ��ره   
 :  1-رت ��#� )�^�راج و.�ت )
و
ر

 
���ك #�1  و.و  أي ��" أ�� )�)�  -  a�( ، زه )"د����� زھ	��  و#ش  

 
 :  إ�
-د #@�درة ا@ر�  وھو �	ول )Cرا# 

 
�7ذ و#-�د�ش �;م �Oره ،  - 

  ھ��� ھ
7ق #-�ه ��� ا#�-�د وھ	وكأا�;م ا�� .و  

 
 �J�. ر�س-�ذا ا
و�د 
 :  Eر)ت ا7راش )	وه وھ� 

 
�� ھور�ك ط�ـــــب ، أ - !  

___________________ 
 

�� 6أظ�ت 
�7ر �� ا6#ر طوال ا��ل ، ��دت 
�ق #ن ا�7ره �� �د ذا
/

-رف ن  ����� �Oر أ�

-رف  ���زل ); �وده ، �#�� أ#�
-ده )�#ره ، ظ�ت 
�7ر ��ف �
"-�  ��رھ�� و�@�در ا�ذا إ

�	�ش #ر���Aة��وت ا� إ> ��� ��ل #ن اد#وع وھ� و��ده ��  ا/ري #G وادھ� ن 
�Cل �� ا
��
�7�� .�O  ، �Jر�� :  أ/ذت 
�دث 

 
 -   	��Eل إ�  ؟ أ#�طب وا�� أط17  إزاي ده )	� ؟ أ�#ل ��7� O)�  و> #ش )7�م و> ��ذ"  و> أ

���1ن �#1� ؟ و> أ�ون ��د�  #-�ه و�� ا0/ر   
1�� ر�E  )دون �)ب ؟أوأ�رھ  �� 
 

�ب ا0�"� : و.�ت /ر :م �ظرت 
 
�� #ش ھ��G7)س �ده  - (.�-� �� أظ�# �� أ، ##�ن �-; ��ون �و�س و و##�ن ر)

 
��وزاھ� دي أ����� )س  -  ���� #ش ���زه )	� دو.
� /ــــ�ص ، �-�� ھ��ق أ�#ل �ل ا��"�ت ا

 إ#
� )س ؟
 
#� أ1و�  #ش "��ز �ط�G �و�س و�-; ����د�� أ.رب #ن -  ��  ر)�� ؟ط�ب و���� إ�  �-

 
 >>> #ش ھ��G7 ، #ش ھ��ق #ش ھ��ق - 
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��� ��"�ت �
�ـــر و##�ن �#�ن أ�ق أ/�ص ھ�� ھ7رح وأط�ب #�ھو )رEو و ط�G �و�س  -  G"1

 ��
ب ا��ــ�أ�ل ا  
�د��#  ��E^�( ــدا"  ���وزاھ� )�ر �� 

 
�� اCواب و - #��B-�� ا�Cإ����� )	� #ش ��ر�  ، �ــــــــ�رب إ  

 
�� أ1و�  و/;ص وأ�4أ/;ص )	�  -   ����وزاھأ �ل ا ��� �� "��ز �-; �)	� #�
زم )	� و�7ر�

  �ده
 

7#
و�  و:م ���ذة ا��� )  نن �رز.�� ا/�ر ��:#� ��أ 
د�و & ظ�ت�ظرت Eم �ر:  .. 
____________________ 

 
7
B )�ر� )-د :;:A أ��م�  
  �9ذا )  �ري ��روق وا.�7 وا^)
��#  �#G إ�;م طر.�ت ��� )�ب 1	

 �

-�و 71;J�. ب"-
�   : 
 
 -   ���  !!  )��ل ؟ Oر�) ��١١روق ؟ وا

 
�ظر   ��روق )�-�ده )�@  و�#�س �)�ر و.�ل  : 

 
�دھ� دو.
� �� إ�;مأ - ��  "�ي #ن  ��  

 
;J�.  ("�� إ�;م Gر�  : 

 
�د #�ن ؟ - ��  "�ي #ن  

 
 :  ن #���  وھو �	ول��د أن �	7ز #

 
�دھ� دو.
� ، إ�� أ - ��� أ/�ــــرا �� إ�;م ، و�  "�ي #ن �
�� طــــ��ر ، و#ش إ�� ���س أ
	د#

�د )�ب )�
ك� ��
�	�� ھ�� دو.
� )س �"4ة �ده (�" ����رف أC; إ�  ا 
 


� .�ل 7
�ة ا�� �	�ل �  �رOب �� اأ
ذ�ر إ�;م �واره ا��)ق #G ��روق و
ذ�ر أ��E ا�زواج #
 :  )�#�س

 
�د/ل و -  ��-
  ����� �Cل إ� إأ�ــوه )	� ���م ، ط�ب 

 
;J�. م ��روق�(
  : 

 
�زل 
�ت و - � ��-
�دك )��ت �� ا)�ت ، ����1ن  G7��� ھ����ك �ـــل ��" أ6 #ش ھ�  
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________________ 
 


�ن ر.�ق ووE-ت �و.  /#�رھ� إ�
-دت ��#� ^�
	)�ل ا-ر�س �#�ن أ#رھ� وادھ� ، إر
دت ��
�	طأور�Eت  GE
�� �	د ة وا�دAن ���
� �C�ت 
"#�ل رOم اE@وط�ت ا�:�ره ا #ن #����ق ا

�� )دون أ���ت 
ر�د 
ن 
/د�  وھذا )�ط)G )-د#� .�#ت )-#ل ا-د�د #ن أن �راھ� ھذا ا�1ب ��� ط)�-

"��ت،   )1ره و�Oرھ� #ن ا��16ء اط)�-�#����ت 
"#�ل ا \ و
�7ظ "�دا �� "�ز �� 
و
ر )�


ر�د ازواج ا0ن و�ن ���ت < ��
�7ؤل ���ق وا
�� #�)�ن ا^/
�ت ���� ،  ��� ���	�
� �
اJ�6�  ا
�� أ�:ر وأ�:رأ��� أ#ل �
زام )4#ور د���� ا^ ����  و�-�"� �� .  ن ��ون �1)� #�
ز#� �4/ذ )�د�

 
�دأ .��;
 ��
� �#-ت Cور ا)�ب ، �-م �	ط "�ء #-دودة ، ظ�ت ھ�ذا د.�Jق "��ت 
ردد ا6ذ��ر � 

�  ��ن )-�دا ��م 
ري �J�1 ، "�س �
�ر و�ا-ر�س #G واد
  ، ��وت #�1ھدة أي 1` #ن وراء ا
;J�. رھ�E�� :  وادھ� �
�دث #-  و.ت .�Cر :م د/ل 

 
 - �#�� �� ;� 

 
�ظرت إ�  )E-ف و.�ت )
و
ر  : 

 
   ا
�رك #ن #���� �� )�)� #��و�  "ــــدا#ش ��ر� - 

 
 :  "ذ)�� #ن �دھ� )�ر�  و.�ل

 
��س )را - 
� �; ا�( �� 

 
 :  )/وف ا��
ت �دھ� ور"-ت �/�ف و.�ت

 
 ط�ب �� )�)� ھو �1�  ��#ل إزاي و> .��د ��ن ؟ - 

 
 :  "ذ)�� #ره آ/ري )-C)�  و.�ل

 

ط�- -  �# ���ـ� )	� وإ)	� 1و�� ا�� �-")ك 

 ، ������#��ن اذي �
"�س ��  رأ
  )طرف  ���	
�/ر"ت أ/�را و���Cت وادة ا-ر�س وأ:��ء إ
�طرا ##�زا وأ��E ��ن ذو  GEو�  ��@�  	��1-رت )��-�ده 
@#ر .�)�� ، �	د ��ن �ر
دي #;)س أ

���7��� ، "��ت )/"ل وھ� 
	ول ("� :  و"  ��ن أ
 
  /�ـــر)دا�ــ  #و�	  ، ھ��B �ــ�رب  - 

 

  وأ��1ء #ن ھذا ا	)�ل ، ��د اC#ت �J��
  و���"�س �
�دث #G وادھ� .��; �ن �#�  وإ#��
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-رأ)-ض او.ت �
� 1-ر )��Eق �ط�ب #ن واد ��#� ��#� ا)-ضن �"��� #-� E-( ��� �� ، 

Cط�) ن أر�ب اواد )��7ره وط�ب #ن ��#�  
ط�� �
�  �C7#
و�  ��� ا
�دث �@ر�  ا�-� ا

��J�- ��رت )9
"�ه ا#��ن �ظرت ��#� وادھ� )
ردد و#ن :م وا�	ت ��� ا6#ر ، ، )-�دا �ن ا�;م ا
، ��
"�س ��  و��ر ا-ر�س /�7� �
وإ/
��ر #���� )-�دا �ن ا6�ظ�ر و�ن ��#� "��ت د/ل  ا

 .   ارادنإ��� أ.رب �ر�� #ن ا)�ب �
� �راھ� وادھ� )وEوح و��#G )-ض ا��#�ت 
;J�. ��
)�م   : 

 
 إز�ك �� أ��  ��#� ؟ - 

 
�ظرت Xرض )/"ل و.�ت  : 

 
 - a د#�  ا

 
;J�.   :  ��د اC#ت ��ظ�ت �
� .ط-  #ره آ/ري وھو ��1ر ��� أ.رب �ر�� 

 
��� ا�ر�� ده ���1ن #ش ��رف أ�#C Gو
ك ؟ -  �"�
 ط�ب )-د إذ�ك ##�ن 

 
�7�
و
ر و.�ت �� ��1-رت )�  : 

 
 #ش ��وزه أ"� �� �
  أ�� ، أ.و  ا�  ده )س �ــ�ر)� - 

 
 :  إ)
�-ت ر�	�� و.�ت )9)
��#  #�ر" 

 
 - ��-� ����  ��و�وا �7��1�#"�)  ا�� .دام ا)�ب دي ���1ن ا���� ا �"�
  �Eر
ك ##�ن 

 
 �7�م �ظ�ره و.�ل   ���د )@Eب و�
:   

 
�!! إ�ــ  ا)ت دي  - ��� �# ;�� 

 
A #)�1ره�C�  �(�	#
	ل #ن #���  إ� ا6ر��  ا�  �ري �لإ�C�#� ���ن �ل #ن �"�س )��#  ، 


  و)دأ �� ا�د�ث �ن ��7  ، أ��ت #ن �;#  #��
�  �1ب ��دي �#-ظم 1)�ب أ��ول إ�
-�دة إ)
` آ/ر ، ھذه ا��6م �-#ل و���م و�/رج #G أCد.�J  و���م #ره آ/ري وھ�ذا ، > �و"د �� �و#  1

�� #ن �;#  وأ�)ت 
�� �

ظرت ���#� �"ول )/�طرھ� و�ن )ذ��ء �	�ت )9)
��#  أ�9 A4�
ن 
 Jر�(  : 

 
�  ��م - �� �ده ؟ و�Eر
ك )	� )
	-د �� 1@�ك �د ا
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��� ا7ور �� :  أ"�)
 
�د  -  ��  �ده٦ او �٥-

 
�ظرت   )/)ث و.�ت�  : 

 - 
�ك ، وط)-� �Eر
ك )�-� ��
ر"G ا)�ت )	� ���1ن #ش اااه ر) �#Eطر 
C�� اظ�ر وا-Cر 
�E�� دك و.ت��  )��ون 

 
  اه �Xف )	� ھ-#ل إ�  - 

 

4:ره )#� �	ول# ��� :  وأ�#�ت �ظرت   و�4

 
 -  ���ك�-; 1@;�  �Eر
ك C-)  ر)�-� �#��م و

-)�ن #ن ا1@ل و G"ر
 ، �#�ن أ��د �� أ��م )

�� ��
C�� �ل ا( �	( ��C
(���م �رو�وا #�ك �-(��

ك ، أ��د #ش ) 
 
�م ���م )��ل ط)-� - ��C( ،  م إ��  >>> أ��)

 
�ظرت Xرض  ���7� : )�Eق و.�ت 

 
  وأدي أول إ/
)�ر �	طت ��  ، �Xف �1�ك ا��و ��ت �ر���  )�  )س )رEو د��ك وأ/;.ك أھم - 

 
�د��� و����ت   وھو ���دي (
�  :  ;ھ � �ظرت   و.�ت ))ھإ

 
  ھ�ه - 

 
  إ�ــ  رو�
� ��ن - 

 
  >> #�7ش ��"  ، #و"وده أھو - 

 ;J�. م�
  :إ)
  
�� ؟  - �
4� �� إ�  �
 ط�ب �; ��وزه 
 

 :��رت ��ظ�ت :م .�ت 
 
 -  ��(	
�#��وزھ� 
�ون #و"وده �� زو"
ك ا �� �Eر
ك إ�  ا#وا�7Cت ا

 
��� ا7ور  �� : أ"�)
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�ت �-�� ط)-� 
�ون �� - �
م )�� و)4و>دھ� و#
)	�ش ��د�  زي #-ظم ا�
وه و
-�#ل أھ�� �و�س و

  �ده
 
 ط�ب و�Eر
ك )
-رف 
ر)� أو>د ؟ - 


-"ب ##زوج )�دھ1  و.�ل( ���ظر   : 
 
 -  �# !! ؟إ� ر)��م ھ� ھ
-#ل أ�� أو

 
��ت )�9راج ��
 : و.�ت 

 
�م - 
�دھ� �� 
ر)���
  C. 6دي �-�� �Eر
ك 

 
�� ا)�.�6 ط - ������� ا1@ل وا#�Cر�ف وھ�  �� )-� #ش ھ��G7 /ــ�ص ، ا

 
  ط�ب �-�� #:; #�ن ھ��/دھم #-�ه ا#�"د ���1ن �
-ودوا ��� اC;ة و�ده - 

 
�  ��ول ا^)
��م � : و.�ل 1-ر )�#�ل و

 
  اه ط)-� ھ)	� أ/دھم إن �1ء & - 

 

ت .��; :م .�ت #C: 

 
 - E� ، �	(  "�� م )�9  أ/ر��
 و إ�  أھدا�ك �� ا���ه ؟أر
ك )

 

ر.� �� 1@�� �د #� أوCل أ)��م أ��ش ���ة #�
	ره وھ�د�  و#ن �Oر #��1ل ، وأ�Eل  - 

xدارة   
 
  )س ؟ - 

 
�� �Oر �ده - �
  !!؟ وھو ا^���ن ھ��
�ج إ�  

 

و
روأ/ذت 
7رك �دھ� )�0/ري(   ���7� : و
	ول 

 
�ك إأ�� إ
1��ت ، ���  - ;Cأ ��
�ــ�رب )�)� ���دي ���� )	� ، �ـــ�رب #�و�ش )ظ�#  )س  ، �رھ

 ھ
1ل #ش .�دره أ.-د)"د 
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 #��
�� )و"  /�� #ن أي 
-)�ر �	�ت )9)�ظر �  
��دت #ن 1رودھ� �و"د  : 
 
�� أي ��"  ؟ - 4�
 ط�ب و�Eر
ك #ش ���ز 

 
 #وا�7Cت ��رس أ�;#ك ؟ھ� اه .و��� B��C إ�   - 

ت )�ـر�  رھ�) أ��ت ���	� �� :  #� )ط�.  �)�ره "ـــدا )دا/��� وا0ن ��ن او.ت ^/را"
 
 - � اC�وات ���� �� ا"�#G و��رف �ن ����7� ��ون ���ظ ا	رآن و��7ظ�� و��ون #واظب 

 ازو"  و
ر)�  ا>و>د ، �#�ن ��وزاه ��ون �د ���ش /د#  Aد��  ��"�ت �
�ر "داااا و�ن #-�#�
��س )4/;.  ، د��  وھد�  ��  ر�E ر)�� و)س ، �د ��ون #ن �#ـ�ر ا6رض �ده و#-روف )�ن ا

��7  و.�)  #ش ��  �Oر �ب ر)�� و)ـس ، �د )�
/ذ  �����ون )�@ض )Cره ط)-ـــ� ودا�#� #���ظ 
���A اC;ة وا�;م .دوه و����د�� �� 1@ل ا)�ت و�-�#��� أ��ن #-�#�  و���ن إ� أھ��  �(�ا

�دوء �ده و����د�� زي #�( BCو �#�ت ��"  �رام و�-ر��� ا ���(� ا�� ھ-#ل #G أھ�  ، دا�#� �
  �"��� . و��/د )�9دي 
C/ ���� ھ� �ـ�"�ت �
�ــر )س ا-��	( 

 

��#  و.�ل(9( ����ظر إ  �� :  1-ر )�^�راج و

 
 - �	( ��  ر)�� �رز.ك )�  ، أ�
�ذن ا

 
�� و
و"�ت إ� ا��Eت #ن #����زل أ/�ــرا )-د �#�A >)4س )�� #ن #A وھو #-�� ، �Oدر ا�C

�ن رأ�  رد .�J; )�/ر�   

  واد�د#� �4��ظرات ا^�
	�ن وا^�راج ،   : 
 

"وز �و)ر #�ن - 
  دي ���زة 

 

-")ت ا6م و.�ت  : 

 
�� إ�  ؟ - -� 

 
��ده .و�  أ/ر"ت �ل #� )دا/�  و.�ل�
�د �
 :)#�ل  

 
�� إ�)وع ��7ر ��  ، رOم ��دي �7# - �-#  � ���� #ش ط��	�ن )-ض إ�� ���س إش ، �#و#� أد��

;Cأ !!  
___________________ 

 
���ذة �� ا���Eت ، �ظرت ��#�ء �)ر ا��� وأO�	ت ا)�ب /�7�� وإ�7"رت #
د/�ت ��#� Oر�

7#
و�  و.�ت :  ا
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 -   
و ��ت أ�ر" ��
  و أ�ـــ�رب ��#�	��E ،وأ ��
1��ت إ�� إ.Cدي أ��E	  )س ���ت #� & 
��ر�   ، أو��ن >زم أ�رف )��7ر إزاي ���� أن #-ظم ا1)�ب دو.
� )��7روا )�7س اطر�	  ، )س إ

�ن #)�دJ� دي إأ/دت .راري  ��/
��س و)9ذ�ك �ـــ�رب #ش ھ�� #ش ھ-�ش ���ة ��د�A زي �ل ا
و ھ-�س �
�  .. 

 
ت و>ء )�#�س )7
�  و"��ت ��� ا7راش ، و.�#ت �#-ت ��#� طر.�ت ا)�ب �ذھ)ت�.  : 

 
 ھــــ�ه إ�  رأ�ك ؟ - 

 
 -  Eب ھر��@  ھC�� إ�
/�ره وھ1وف ، )س �� ا

 
�� و>ء )ذھول و.�ت�ظرت   : 

 

� ھو �� �د �ر�ض وا�د زي ده ؟ - ��و�ــــــــــ  ؟إ!! �� )"# �
�!! 

 

-"ب و.�ت( �#�� ���ظرت   : 

 

� 1و�
�  أC;إ�  #� - �  #ش ��ھ#  ؟ و)-د�ن ھو إ 

 
�� وا�د ز� - #

��ت (
� ده �ل ا���#��ن  أ�ــــوه 1و�
  وھو دا/ل ، ��)  �( ، 1و�
� �1�  و> 


ر#  �# A1ر� �ن 1@�ل ��#� ، ;C7ز�ون أ�
��س ا�� )�ط�-وا �� ا
� ده أ��� #ن ا�إزاي ؟ �� )
  و�)�ره "ــــدا وھ�-�1ك #�� 

 
�دي #ن �ل ده - ��ده د�ن �� و>ء ، ود��  أھم �  )س #ش 

 
�ده د�ن إزاي �-�� ؟ - � !!  #�ھو #��م أھو!! #ش 

 
 -  ،  �"� ��
� #ش .Cدي ، )س #ش ده ا^���ن ا�� ھ��ون �ل ھد�  ��/د���رش أ�� )# ��ن إ

�� )رEوEھ�ر� ;Cو#� ھو أ#��� )س )رEو #ش ھ��G7 ، و("�  ��1  
 

�E-�  #ن إ�دك و& ، و)-د�ن ���
� إ)	� �Oر�  )را�
ك �� ��#� -  ������� �رام �
 ��ري 

  )-د�ن
 ، ھ�)دأ �� #وEوع )�ره �
@�ر و)-د ا"واز ##�ن �
-دل و#-ر�ش إ�   )	� .و� �دهأ�ــوهأ�ــــوه - 

�� ھ
"وز وھ-�ش ���ن طو��  "ـدأ#� 
/��ش ا#ظ�ھر 
/د�ك ، .. �� و>ء إ��#� �و�س !!  G# ا

� ؟#�� ، G�Eھ ���  ��"  ، ��و ��ن ا�د ده #ش ذو /�ق ود�ن �)	� �ده أ� وا�د Oر�ب #-ر�ش 

 

� �ره - �  إ
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 -  A#��( ��
��  �ل �	�ش )��� و)��ك ��������
� �ره " ھ�
�ك " ا�#و#� �� �
� زي #� .و ،

��ن أ/د ذ�وب  �	(  ���، ر)�� �رز.  )�زو"  ھC�� إ�
/�ره وھ1وف ، �#�ن #ش ��وزه أ
��م 
 ���  و�رز.�C�ــــ�هأا#
( ���� �#�ن )�  

_________________________ 
�#�ت إ�  ؟ -  �	( ��ــ� أھو �� ��دي ، .و�ز �� وأد�

 
�د#� ھ)ط #ن #�ز  )�C)  ��روق اذي ��د ��� إ�;م �ظر   ��روق )-���ن أ.� ،  �ن �ط�ر #ن #��


�ن و.�ل-#<  : 
 

��م )�د أ ھو )ص - ( �	(
 �#7
�ك إ����� �ــ#ري #� ھ-رف أ�)ر )رEو ، ��رف Cو �#�# ��

 �
� ����7ك 
1و� �	(
��ھ� #ن ر)�ــ� و�-�ت #

�� �ده )س 
ر�ض أ)	ـ�ك �
�ـــر اوووي و)#��
و 

��#وا �#ــــ�ن و�ل وا�د
���1ن /و�ك #ن ر)�� )��ون أ.وي ، و�"4ة �ده 
;.�ك .��د .دا#�� و) 

 ، ��
ــ��و�ده #ش ���7 إ#��م )�	ول ا�� "ـواه  B�����  ���س ا
 

 :  أ/ذ إ�;م ��ظر �7روق و
-)�رات و"�  و�ر��ت �ده �� �-�ده )�@  ، و.�ل )�#�س
 

"وزھ� #ن ز#�ن و�ده ؟ - 
�� )	� إ�ك ��7ك �
�� .و-� 

 

7  )1ده و.�ل� ��� : )ذھول  Eر)  

 
 -  ��
ــ�ب ، !! ذ�� ؟ ��)�� إ�ت إ� أ.و��� أ6 ط)-ـــ� #�
��ل أ.ول ��"  زي �ده �Oر )-د �
ب ا


	)��  و�#�� #وا�7Cت زو"
� ا�ت )	و� ����وزھإ.Cدي �- ���� أC; #ن أ 
�ون إزاي و�ده ، و�
�� ده 
�بأ"وا�� �#�ل أ.و�
ب ا��
وا�	� )	� و �#�� #/)��ك #Cـ��ب )س   

 

�أ�س إ�;م )��-�ده وھو �� G#روق ، ����#�ت��  
�#��� �  #ذاق آ/ر �Oر ا )راءة و��ـــ�ء و

�7��
7
�ة �	�ل #
ظ�ر أ�:ر #ن ذك �-رف #ن 
�ون 
�ك ا� :  �ل #�ھو �رام ، م ��
طG ا^
 
�ت دي ؟ - (�م #�ن ا�� �	( � #ش ھ
	و

 
 : و.�ل أ/ذ ��ك ذ.�  )@رور 

�� أ��ر 1و�  - (��  
 

 :   #Cط�G.طب ��")�  و.�ل )�Eق
 
�دھ� ؟ - � ھ
ــ	ول و> أروح أ��Eك 
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واC�  و.�ل#  ��� :  أط�ق ���Eت 
 
�� إزاي )	� �� ذ�� وإ�ت #
-ر���ش أC; ؟ -   وھ
	و

 
 :  �ـــ�د أن ��	ط ��� ا6رض #ن ا�Eك وا^�راج #-� و.�ل

  إ/�ــص �� �ـــ�روق و.ـــول - 
 

� و.�ل�-
(  �ظر   : 
 
 - ��� ا/ت #�#د & �ر�# #�1� ھ	وك � �	(
�ت دي (  ��1ن C-)ت ���� ، ا

 
 G#� �#د��  � :  �م #�#د و.�لاإ.1-ر )د

 
  & �ر�#  - 

 
 :  :م �ظر �7روق و.�ل #�ذرا

 
 -  ����� وأ/د )�ك #
��و ز ، ��� ا�� ھ�"� أ.7�ك #��ن #�#د ��ھمأوي �� ��روق دي أ/ت ا@ـ�  

 
 ���
7  )/7  و.�لإ)
�م ��روق ور)ت �  : 

 
��� و& ، )س �ـــ�رب ھ� 
وا�ق - ��
	�	ش �� إ�;م دي ��  �#  

 
�د إ�;م )�#�س و.�ل�
  : 

 
�� ؟ - �

وا إ�  �#�  ط�ب �#ل )	� 

 

�G أ�:ر وأ�:ر وھو �	ولأأ/ذ �
ذ�ر ��روق #��دث و
  
#��
 :  /ذت إ)

 

��م �
�ر )س #�7#�7ش �� ��دي د/�ت و�ــ��ت ھ
ــ#وت #ن ا��وف  - 
 ،  ���دهـشو��وت #-�ھ� 

��� �ده ، �1�� �ده ھط#G وأط�ب رؤ�A )	��� ا0/ر  a د#�
�ن )�-���  وا#�� ��� أ/دت #
���
  ����ش   1ر
و #1و� �
� ;Cس أ( ���
����� ..  ا�� #وا�ق 

 

7  )�ب و.�ل� ��� :  ر)ت إ�;م 

 

�ھل �ل /�ر وھ� ط�#� )9ذن & ھ
وا�ق �ــ���روق ، إ�ت  - �
 ;Cت أأ�/ت #�#د 
)	� ا��د )

 �و�� 



 ١٤٠

 
 :  ر�G ��روق ��")  وأ�1ر )C9)-  ^�;م #�ذرا

 
و �#�ت ،  -   ��(	
�#
��م �ن #را
� ا
  و #�#�
ش ��دي )رEوأ�� أ�
�ذ )طل 

 
 :  �Eك إ�;م )#رح و.�ل

 
  �7روا ز�ك �دهو& ا�� �ر����ك �ــ���روق ، �ـــ�ر�ت �ل ا1)�ب � - 

 

)�م ��روق و.�ل ^�;م ��#�
  ا6/�ره .)ل ار��ل  : 

 
�� "�ت ھ�� أ�	)ــ�ك �� إ�;م ، �; )	� ھ1#� ���1ن او.ت #
4/ر ، #-�ش و .�	
ك )س  - 
�	 ��

و�دي �ده #ش ��رف �  ؟!! 
 
��� /�ـــر -  B(C
  و> ��#ك �� )��1 ، �; 

 
  ن &وإ�ت #ن أھ�  ، �� أ#� - 

______________________ 
 

�
7ق #ت ��#� وا-ر�س و" ��  #ن .)ل واد#ر ا^�)وع ا�	� ���ن رأ� ��4��
و
ر �ء وادھ� ( : 
 
  )�)� ا�� C��ت إ�
/�ره و#ش #وا�	  - 

 
 : و.�ل  )1ده ھ��Eك واد

 
 !!  �� �)��ن & - 

 
 G.و

�ت �� ��-�ده ن �Cرخأ
-")ت ��#� #ن رد �-�  ، ��� ��
طG ا��طره و �و)/��أ )�
 ��م 

 �� :  و.�تأ�:ر #ن ذك ��� �Eو
 
 !!�� ��"  �� )�)� ؟ �Eر
ك )
�Eك �  ؟ - 

 
 : و.�ل �Eك #ره آ/ري 

 
 - �
�� دو.#��#  �  أCل ا-ر�س 

 
�7  و.�ت�(  �ظرت   : 
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 ب و.�ل إ�ـــ  ؟ط - 

 
��ظ�ت :م .�ل ���ظر   : 

 
��Cب.��� �ل 1 -  `  

 
  #�
 :   )7ر� و.�تإر
#ت ��� ا7ــراش )را�  

 
 - ���E-( د��  �)�ــــ�ن & ا	�وب 

_____________________ 
 

�  أ�J�/ �Eف #ن �دم �
ف )/وف ، ��و �ر�د ا^
�Cل �-رف رأ��� و��ظل ��روق �دور �ول ا

  وإ
Cل )وادھ� و��ن ��� ، .رر أ/�ــرا إ�
"#�ع 1"�
 :  ا�وار ��0
�#وا�	

 
  ا�;م ����م - 

 
 - �� و����م ا�;م ور�#A & و)ر��
  ، إز�ك �� ��روق ��)

 
�#� )/�ر طول #� �Eر
ك )/�ر -  �� a د#�  ا

 
 - �� ر)�� �)�رك ��ك ��)

 
�� �� ا#وEوع - �  ���ت ��وز أ�رف #ن �Eر
ك رأي ا6�  

 
�� وادھ� )9)
��#  ط�)  و.�ل :  O#ز 

 
 - �� ...  وا�ــــ  �ــــ�)

 

  ، أ/ذ Eون ر��
وC#ت .��; ، أ/ذت Eر)�ت .�ب ��روق 
ر
G7 أ�:ر وأ�:ر وھو �ر"و & أ> 

#��  �# G#� �
�� ا)-ض )/وف و.�ق �E-((  -(�C7رك أ�A  : 
 
 وا�	ت ��)�� ، اف #)روووووك - 

 
��ه و�ظر 6�� :  #  �Oر #Cدق #� ��#G و�4ل )��7 إ
�-ت 

 
 - �#�  )"د �� 
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��� .�A;Jأ)-د ا6ب �#��  و�ظر �
ف �� :   ا

 
  اواد �1�  ھ�#وت!! ده )�	و� )"د �� �#� ؟ - 

 
  ��� )C-و)  وأ�1رت إ
���E ت#
 :  ن ��#ل �د�: أ�

 
�� ھ�زر #-�ك �� ��روق ؟أأ�وه )"د ط)-� ھو  - !! 

 
�ــ�أ�ف �� �#� #ش .Cدي و& ، "زاك & /�ــرا و- � ر)�� �/��ك 

 
  وإ���م ��)�� ، �; �;م ����م - 

 
 -  
  و����م ا�;م ور�#A & و)ر��

_____________________ 
 

 "��ـ�
ف وأ/ذ ��رول إ� ا#  و�#�ك �دھ� و�	ول )) :  أO�ق ا
 
ي وا�� ووووأ�� #ش #Cدق ��7� و& ، ر)�� )��ر#�� أوا�	ت �� #ـــــ�#ــــ� وا�	ــــــت ،  - 


�ھ�ش أي ��"  #ن ده ��  أC�ــــ��#  
 

;J�. ده� Gء ور��#�� :  :م �ظر 
 
�ــ� و -   ��C  "زو �����1ن أر)��م أ��ن إ�ــــ�رب إ"� ���  و.و��Cذر�A ا�( ���# ��رز.

�م ك ا�#د � .�)�ك ، 
ر)�  أ�/ر )��� �وم ا	��#  ،أ
ر)�  ، 
ر)�  
ر�Eك �ـــ�رب �وم #� ��)@� ا� �#
";ل و"�ك و�ظ�م ��ط��ك  . 

 
7  )���ن 
� ��� : و.�ت ر)
ت ا6م 

 
 -  ��
�ھل �ل /�ــر ، و���7  إو& �� ��روق ��)�
���ك �ــوم اد�نإ�ت   �Eرا ��  

 : و.�ل أ#�ك �7�� و.)�  )�-�ده 
 
��� )رك -  ���ـــ� �� أ#� و�	در ����/� ��  ر)

_____________  
 

"�
��د�  �#�ن ���ت 
��م ، 1-ر �ل #ن �� ظ�رت ����ق و)�7-ل 
م .)ول و>ء �� ���A ا
A ا
7
ر
�ك ا �� ���-
�زل )��-�ده و�ن �-�دة ��#� ���ت ظ�ھر�A �	ط ، �	د ���ت # )ـ �
ور �� ها
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���  و.ت و�1-ر  �
ن ��
ط�G #واC�أ.�)�� ، ��ل إ���ن �4  � #��ر
  و/CوA �Cن إ�#��  .ل وأ

�	ظ �	ط 6داء و�
��م طوال ا�وم و
�ن ا"#�G و�ــ��ت  A�� ��ن و�ده ، ��وت إ/�7ء ھذه ا

��م
���ق ا>ء ، ��   ،#ره آ/ري اC;ة و
�7س 
و.�ت  �� ���A أ
ت إ��#ن �وء �ظ�� أن ھذه ا

@��ر و
/)ر 
;�ظ ھذا ا ��
م ���ظ أ�د ا6#ر و�ن #G #رور او.ت أ/ذت ا/ Aدا�( .  )  واد���ا

 
 ���
� "�ءت إ� A��
/)رھ� ان وادھ� أ#ر �وا� إ�)وع و�Cف ��� ھذه ا�� ذات �وم 
/

�Eت وو.7ت أ#�م )�ب Oر�
  وطر.ت ا)�ب ��ظ�ت و�ر��ن #� �#-ت ���Eور ،  ����
د��
د/ول�( ��
�ده و.�ت،  Cو
  #ن وراء ا)�ب �4ذن -#�� ا
#��
(9(  �ظرت   : 

 
 - E؟� �(�( ��  "�� �� �� ر
ك ��ت ��وز

 
 :   و.�ل )9)
��# هأ"���� )"وار

 
ك ا�و#�ن دول �� ��#� ؟ - �# 

 
��ن و.�ت�(   :  إ)
�#ت 

 
 - a د#� #�7ش �� )�)� ا�� �و��  ا

 
 :  إ/
7ت ا^)
��#  #ن ��� و"�  و.�ل )"د� 

 
 - # �
����ق )
�ع ا/
ك وا

�"A ا�ش #)�وط  ؟ /�ر �� ��"  و> إ�  )س #ن ���A #� ظ�رت 
 !!؟
 


-"ب و.�ت(  �ظرت   : 
 
  ط�ب وإ�  د/ل و>ء �� ا#وEوع �� )�)� ؟ - 

 
�ق
�ت �"4ة و.�ت )Cوت #/(
� :  :م ا

 

/�ل  - #  ���إ)�)� ھو #-	ول �Eر
ك 
�ون ��� )@�ر #  !!! 

 
 :  )�Eقو.�ل �	د ذرا��  أ#�م Cدره 

 
 !  �#�ن - 

 

E7ت #ن #��� )ذھول و.�تإ���  : 
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�� ھ
!! إزاااي �Eر
ك 
ظن ��� �ده  - ��ت #
�4ده أC; إ� ���� 	)ل �� ھ�د�  6
ط�ب #� أ�ن #"#و

�� #ش ��ھ#  إ�� أا�#د a �و�س ، و)-د�ن �
� "ــدا أ!! �  ا�� ھ�/���� أ�Oر #���(  -�
	# ��

� و)	�ت )�)�� و�)�ت ���� أ)	� #در�إوا�#د a "ددت ، A؟ �	(  � ��� !! ھ@�ر #

 
�� )و"  /�� #ن أي 
-)�ر و.�ل�ظر   : 

 
���#  �� ا�ر�ر و#ش ط��	  
-#�� إط�ب وإ�  
��7رك  -  �
�
�"A ا/
ك )��ت وا� �# A��ك #ن ��

 أي ��"  ؟
 


�دث وادھ� و.�ت ���< ���� )دا/�(EO م
 :  ��وت �
 
� أ�-�� �Eر
ك ��وز 
-رف  -   	��E
# ����  ؟)�)�  -� ���
 ��و �ر�ت #ش ھ
ظ�#!! 

 

-ب أو#4 )رأ�  إ�"�)ــ� ، �	�ت ( : 

 
���1ن ���  ان .�)� #�ت �� )�)� ، > )	�ت ��ر�  أ.رأ .ران و> أC�� زي ز#�ن ، #)	�
ش  - 

�و.  ��طول ، #)	�
ش ���  إ��ر�  أ�Eك و���  /# ���� �-�ده �� ���
� زي ا>ول ، إ

ر�	  ا�� )�/دھ� دي و#�دش ���س )�ــ� ، )	�ت ���  أ#)	�
ش .�دره ن اد��� إ�
�#ل �#�A ا
 !!  ن ر)�� #ش #
	)ل #�� ا-)�ده ، #ن ا0/ر #)	�
ش ���  )رو��إ�وده .دا#� و

 
�� #ط�)
ش #ن �د ����د�� ، و�#ري #� ��#�ت �د و�ش زي #� )
-�#�و�� ، �رام أ�ن #G ذك 

 ��� وأ)طل �Eك ؟�
Jب 1و�  وأ/��أ�� إ�-�� �� ���� �� )ـــ�)ـ�
� دي !! �� �� !!  ـ��#�ن ھ
ظ�#
 
��7� "ــدا ا�#د a و�#ري #� �	دت إ�� .�ت �Eر
ك .)ل �ده أ(  -�
�� و#	��#ــري #� ھ@�ر # ��

��� �د أو )�Cت ��"  �� إ�د�ن �د ، و�Eر
ك #ر)��� #ن ز#�ن و��رف �ده ، �ن و �Eر
ك 
�� أC; #��ش �Oره ��س إ)	� /;ص #ش �1#�  ، ���7  �� و�1  �إٌ#Cر < �
��م )�� ��ن ر)
  )�ـــ�

 
�� ؟�
  "�� �  ##�ن أ#1� �� )�)� و> �Eر
ك ��وز 
	و

 :  "ذ)�� #ن �دھ� وأ"���� )"واره #ره آ/ري وظل ##��� )�دھ� وھو �	ول )���ن
 
 -  ��
� ا�
� ��1;ه "وا�� ده ��  ؟إإ�ـــ  �� )� 

 
�
�دت )#رارة و.�ت  : 
 
���1ن �ده إ�Eر
ك ��رف #ن ز#�ن  -  ،  
و#  و#ش )ط�G ا�� "وا�� )��و� ��ر"ــو�م /دوا أ
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وا )رEو #ش ھ-رف �#� �#�رد ����م وھ�1ل "وا�� و)س ، ##�ن أ)��م #ن �;#�م 6��م #
 �Eر
ك )س 
د���� وا�� ھ)	� �و��  ؟

 
�د )�زن و.�ل�
  : 

 

ك و ��) أ ��� �ــ�Eر ، رو�� - Eو  

 
-�ده ، ھل وادھ� .��� �� �J�1 دري
�� أ�Oدرت ��#� ا@ر�  وھ� > (E@� �#Jذا دا�#م ��ون ؟ 

�7�� ھذا ا�ؤال #�Jت )ل ��� ؟ �4ت ����� و�/�ف (��  �
1-ر أ����� ا �Eوأ� ��و�و)/�� و�ظ�#
-�ده ، �#ن ا##�ن �� A(�"د إ"
م  ������ و�ن ن ��أا>ف ا#رات و(��  �< A"�
�ون رد �-�  ھذا 


��7ر �� ھذا ا6#ر ا0ن ، ����7�� ام .�)�� اذي 
�#� !! )طر�	
  ؟
-�م �J�1 �	ررت �دم ا <  . 
 

�C7  ا@�J)  و�
)ت  A��� #و.G ا�7س )وك وأر��ت ر�� ��(��� B
�� و.�#ت )7(��� �ذھ)ت إ
�ــ���  : 

 
ك  - �"�
�# ���7س أ�#ل إ�� ���  أي ا�و#�ن دول ، ووووأ�C7  أ ���� ��رھ  ��7� و#)	�ش 


	دم /ــ�ص ، #�7ش أي �د ��ن )����د�� �Oرك أأي ��"  زي ز#�ن ، وا.7  #���� و#ش ��ر�  
;Cد ا� ���� ، ر)�� ��-دك،  ودو.
� #)	�ش ��� �# ;� 

 
�� و)�ن �C7  و
و.7�
� �د:ت )��د ھذه ار��A ا#و"وده �� أ/ذت 
-�د .راءة ا#��د:�ت ا�ت 

�#�� :  آ/ر #��د:  )�
 
"   ���
 �#
� و#ش .�دره 
�#�� طر�	ك إ�
/د#� �;�ك إ(-
 "  #-��� اد��ء وا	رآن.. �ك 
 
ـ ر)�� �ـــ�رب إ)-
�� ر��A ، إ)دأي دوري �ل �وم ��� ر��A #ن   " �
	و( �
�إ�
�� ا#�Cف وا

، �����Cو
�د #�  ��� ��
��#� ر)�
 �#�� �� ��
�ر اوووي ر)�� �	و��� و�:)
ك ، او� �� إد
��1ط�ن اوو�� �د ���E	ك )��#
�ن و�/���� 
ر"-� �ن ھد�ك  " 

 
"  ��� J#-��� .رآ�ك ود� ��/

 �� "  ك �� ��#� ��ھ#��� ؟ #-��� �;�ك �� ��#� او
 

�دت )4ر���  �
  :و.�ت أ/ذت ��#� 
	رأ ا��#�ت #رة 
�و ا0/ري و
 
�� �� �وم #ن ا>��م - �
 زي #� 
�و�� ���  )�ـــ� �� �C7  ، �ـــ�رب أ.در أ��#ك 

 
 :  :م أ/ذت 
ردد

 
 -A �ــــ�رب إ)-
�� ر��A ، �ــــ�رب إ)-
�� ر��A ، �ــــ�رب إ)-
�� ر��
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 A�#" ردد

ر�ت ار��Jل وھ� #�زات  " A" �ــــ�رب إ)-
�� ر�� A���Jر�� ا
�7C
�)-  وذھ)ت #


ري #�1ور #�
وب ��  �� :  آ/ر ا6/)�ر ، �ظرت أ#�#�� �9ذا )
 

 �
#G ا0ن إ�
 "  إ1
	ت إ�ك" زھرة ا�و
س 
 ���ظرت ��#�ء و.�ت، 1-رت )��زن )دا/�  : 

 
�� و�-�ق .�)ك )�	رآن - �O<ن ا��د��� �� زھرة ، ر)�� �)-دك � ���� ، ر)����  ا�#د a اذي 

 
�)أو.)ل 
��  ن O6ب ا��C ت إ�م�#
ري #�1ور آ/ر  "  أ�#د �-�د" ط 

 
 �J�. ���7� :  أ/ذت 
�دث 

 
 أ�� 1و�ت ا^�م ده .)ل �ده ، ��ن �ــــ�ر)� ��ــــن - 

 
 :  :م 
ذ�رت �"4ة و.�ت

 
�م - ��� ��
�.  C7� ���1د�ن ا"داد ا#  أ�ـــوه BC ده وا�د #ن ا

 
�� ))طء و
�7ر .��;� :   :م إ)
�#ت .�J� أ/ذت 
�ك ذ.

 
�ــ� ، أ�#��� وأ1وف -  ��  #ش �#�ن دي 
�ون ر��A #ن ر)

 
��
�#�� �
#G إ�
�� و)دأت ��#�
 :  .�#ت )

 
 ����k ا���ن Oر�ب.. �E.ت )�� اد
�	 

 A���
 A"�� �� )"د ا���ن �"�ب.. و)	�ت ا
 A���: k� دت-( k�
�	 )-د أ#� ��ت .ر�ب.. 
 kآ� k	( k(�. ت�	��ش د#وع..���# �����  

 k����k )"د 
�	�/1وع..  k�  أى #-
 kا���� k(�. ر"وع.. /;ص�وا ا#
�(  

 
�ك  G"را ���د#�ن )1دة ا�� )�ن ا�د�ك.. و/;ص ��رب ا  

ش �ك ���# Aظ����Cك و����ك.. ��k �ل  ��  و��ت ��


واب.. ��رب را"G ادق ا)�ب  )�ب ار��م )�ب ا
  /;ص ��رب ا1
	ت ا�ك..  ا-ذاب دا #� )-دت 1و�ت
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 k
1�� �رام.. ا�� .وت ھ���ش ������ �� )س ا
 k
1�وا kE�1ن ار�� وا)	k #)�وط و
#�م.. 


 و�ل دا اوھ�م.. ر��k ھ�ز�د آھ�
k �ا
 k	�	� ر�ت� )"د ا��k ���ة.. و/;ص 

 k	ور طر��� �#  )ر�E و�ب &.. 
 k	د�C ران	 ط�هور�وk ا(� ../ k� k1#	k ا

 
�ك  G"را ���د#�ن )1دة ا�� )�ن ا�د�ك.. و/;ص ��رب ا  

ش �ك ���# Aظ����Cك و����ك.. ��k �ل  ��  و��ت ��


واب.. ��رب را"G ادق ا)�ب  )�ب ار��م )�ب ا
  /;ص ��رب ا1
	ت ا�ك.. دا #� )-دت 1و�ت ا-ذاب 

 
�� )ذھول 
�#�� G#�

#ـ�#� !! أ/ذت  ��

وCف �� ����� #ره 
�و ا0/ري �
� ��دت ان ��4
-#� ،
#�9�� وأ/ذت 
ردد� ��
�7ظ  : 

 
�ك  G"را ���د#�ن )1دة ا�� )�ن ا�د�ك.. و/;ص ��رب ا  

ش �ك ���# Aظ����Cك و����ك.. ��k �ل  ��  و��ت ��


واب.. ��رب را"G ادق ا)�ب  )�ب ار��م )�ب ا
 ا�ك/;ص ��رب ا1
	ت .. دا #� )-دت 1و�ت ا-ذاب 

 
�دت )4ر���  وھ� 
	ول #ؤ�ده�
  : 

 
�ت  - ��  C7� ، �#ك #-��� دا���ده #ن �د ^��# ��
�� �ــد ، #ش ھ�#�را"-�ك �ــــ�رب و#ش ھ�

دا�#� 
	و� ا�� #-�ه ر)�� #ش ھ��
�ج #���ده #ن �د ، وا�� #-��� ر)�� و#ش ���زه أي ��"  #ن 
��7� �ده وأر"G أ��ن #ن ا6ول #��ـــون #ره وأ)دأ أ/د /طوه "د�ده �� ���
� )9ذن �د ، ھ7وق 

�� .  & ، �ـــــ�رب .در�� و.و�
 

7�� و�ن )	�ب آ/ر ، ��� .د �#-ت إ�1وده وا�ده �	ط و�ن �Oرت �C#أO�	ت ���)�� وذھ)ت 
 ��
� أرا�ت .�)��� ھذه ا�0  ا �����19
��ق و�ظرت إ�  �و.-ت ( ��7�C# ر ، أ#��ت�:��� ا��

 :  :ر وأ�:را�
 
ِو��ن أ.رب إ�ِ  ِ#ن �)ل اور�ِد " َ ْ َ ْ ُ َ ْ َْ َِ ْ ُِ ْ َ َ " 
 

t�ظر 

	ول )�-�ده و�Aأ/ذت  : 
 
 وھ�7ذھ� )9ذن &  ��#ت ار��A �ــــ�رب - 
 _________________________ 
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�د#� �#G ر��ن ھ�
7  ا#�#ول ، 
ر��� ود/ل Oر�
  �و"د ��ر�وق ��ن إ�;م �
�دث #G ا/
  ھ�د 

��
Cل �4"�ب #�ر# :  ا
 
 اـــو - 
 -  ���� #ش .�
�ك إ�#�� ا�;م ����مأ��)  

 
#� أ.7ل و-  ��
�� )	�أأ�وه أ�وه BC ، إ��

Cل   

 
 �ـــ�)ـــ�ي ���ك #ش ھ
)طل ر/�#  )	� ، ا�;م ����م أو> )س - 

 
 و����م ا�;م ور�#A & و)ر��
  ، ھ�ه #
Cل �ـ  ؟ - 

 

�	ش ا6/)�ر ا��وه ا�� إ.7ل �� - �
# ;Cت أ�ك ديأض ، إ��(��" ��  

 
  أ/)�ر ��وه ، �ـــ�ر�ت ��/و�� �د >.� - 

 
�دي /)ر�ن ��و�ن ووا�د و�ش ، 
�ب �)دأ )�9  ؟ - � )ص 

 

��م )س - 
�م #  .ول أي �ـــ�"  ، ا

 
�د ��روق )�-�ده و.�ل�
  : 

 
�� وا�	ت ���ـــ� - �   ا�#د aأوــ� �ده �� ��دي 

 
�د )دC# Gط�G و.�ل �
: 

 
  ھ����B وإ�  �#ــ�ن - 

�  و.�ل � �#Oك ��روق ر�E: 
 

�ك 1@ل - �	  �ـــ�واد )طل )	� ، :���� �� ��دي 

 
��ه و.�ل��
7ض إ�;م #ن #���  وا
�-ت � :  إ

 

�� أ�ــ� ؟ - �	 !!��  .ول ور)

 
7#
و�  #ن ��م -   C�/ A1ر� �ت ، )ص ھ�	 ���د��ن و#د�ر ور)��  �ده ، ���وا ط�)�ن #� 
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� )	� )�ره وھ�ت #-�ك �-
�م ، إ)	� �و 
-ر�وا �د #�
�ج وظ�7  و�ده وا�� ر�1
ك  ���. ��
1ر�
 اورا.ك ور)�� �	دم ا�� ��  ا/�ر إن �1ء &

 
 )"د �� �ـ�روق ا�� #ش ��رف أ.وك إ�ـــ  ، ر)�� �)�رك ��ك - 

 
��ب #�
	وش  -  ��  �ده ده ا�ت أ/ـــو����)

 
 ط�ب وإ�  ا/)ر او�ش )	� ؟ - 

 
 - ���� #ش ���ز أظ�#  أن #�دش )��)  ، )ص إ�ر�  أ)ص ھو #د�ر ا1ر�A دي C-ب �)
�ن وا

 ���#و#� روح و1وف )��7كأ)س ده ا ،  ��  
-#� ��  
 
� و#�ل ا#د�ر ، ھو �د >.� 1@ل دو.
� ، ھ�Eر اورا.� وأ�� �م - �# �� "��ك )�ره )9ذن & وا

 
 - � ��-
��  ���  اB(C �ده #ــ�1� ؟٩ ا

 
 )9ذن & 1�#� - 

 
  �; إ.7ل )	� - 

 
�د�

7ز و.�ل�# G :   إ�;م )د

 
�� �و��ن إزاايأ�ت ��رف إ�ت ا6ول ، ھ/�ف أ.7ل ��� ود�ك و
و"-ك وإ> إ.7ل  -   

 
��ك )�ره )9ذن & ، �; � - 
  ;م ����م#ـ�1� �� ظر�ف ، #�

 
 - 
  و����م ا�;م ور�#A & و)ر��

 
_____________________ 

 
 أ#ــــ�#ـــــ� أ#ـــــ�#ــــــ� - 

 
�ظرت   )�-�ده و.�ت ،  
�� إ�;م وھو ��رول ��6ط�7ل ��و Oر�A واد�.  : 

 
ك �� واد �� إ�  ؟ - �# 

 
 :  أ/ذ �	7ز ��6ط�7ل وھو �	ول
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	�ت 1@ـــل	�ت 1@ل �ـــ�# -  �#� 

 

  واد
  )	وه #E ت : و.�

 
�� اف #)رووووك - (�� a د#��ت �ر�م �ــــ�رب ، ا�# ��  

 

��ؤل و.�ت(   :  :م �ظرت 

 

  إ#
� ده ؟ #�  - �	
ش ��" إ)س �د #ن 1و�  و#	و�.  ��ت ��ت   

 
  6 #�ھو ��روق ��#�� دو.
� و"�)�� 1@ل - 

 
�ر�
  وا�ت ��ك ا
B�Cو& ��)�� ��ر -  �# A� وق ��C)ك ده ��  ا/�ــر و#ن ��

 
 :  أ"�)�� #ؤ�دا

 
 - a د#��ت دا�#� )ظ�#  ، �; ا� ��  و& �-; �� #�#� ، ط�G "دع ورا"ل )"د ، وا�� ا

 

	دم ؟ -  �
 ط�ب ��)�� ھ
روح إ#

 
 )�ره إن �1ء & - 

 
 ن �-�� ؟)9ذن & ھ
	)ل ، ھ#� ھ�;.وا ز�ك �� - 

 
  .و� �ـــــ�رب - 

______________________ 
 

  ( �Eر  ��
	دم إ�;م �وظ�7  و)�7-ل 
م .)وE7( Aل & ، 	د ��ن ا#ر
ب C@�ر )-ض ا1` و
���)  ا�-�ده .رر أ��E أن ��7
B ��روق أوأ/ذ �د�و & #ن �رز.  #ن ��ث > ��
�ب ، و)-د ھذه ا


�#��� ا#وEوع اذي ��7ر (#   :  ��  #ن �دة أ��م ، �	�ل 
 
���ز أ�7ظ .رآنأ��روق  -   ��  

 
�ظر   ��روق )دھ1  ##زو"  )��-�ده و.�ل  : 

 
 !  )"د و& - 
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 :  إ
�-ت إ)
��#A إ�;م وھو �و#4 )رأ�  إ�"�)� و�	ول

 

�7أ  ،)"د و& ��7� أ�7ظ ، )س #ش #"رد �7ظ 6 - 
��7ر ، وا���ز أ�7ظ )� ���دي �#�ن ��ر 


�7ظ�� ؟ G7�� ، ���� وأ�س )� أھم #ن ا�7ظ ���1ن أ�ون ��ھم �ل ��#A )	و
�  ��روق )�-�ده E
 : و.�ل إ�

 
�#و#� إ�Eل ��G7 ط)-ــ� ، )س ا6 -  ، ��-� ���� ھظ)ط�ك أ�ك 
روح d�1 ��7ظك ، ھ��ون أ��ن #

�ده وأ.وك ، 
#ــ�م��ت )�7ظ � ��  #�-�د #G اd�1 ا
 
 - 
  #ــ�م "ــــدا ، )س #� ��و�ش )�ز�ق و> )�Eرب ھ�ه

 

	�	ش ده �و�س اوووي و& - # 6  ����  ھ

________________ 
 

 �
�� ا

@��ر ، ط)�-��ده ا#Cره ��� ا-�� ا	و�  ا
�� #رة آ/ري ، ط)�-
ُ)دأت ��#� 
-ود ط)�-
��
�-" �
�� ا

	رب ر�Eت أن 
-�ش ); ھدف �)�.� ا)1ر ، ط)�-
 �
��� إ�
-داد 7-ل أي 1` � 

 .  #ن & �زو"ل
____________ 

 
�1
	ر�)� )-د #رور 1�ر �د#� رأي ��#� ��ن إ�;م وا.�7 �� ا1ر�  ��ظر إ� ا�
-)ر ھ� رع 

��
�� و�	ول  #ن أ#�م #�زوواد� :   ، و"د ��7  )�ل )راءة ��1ر إ
 
  إ�  ده ��#� A(��C ھ�د أھ� - 

 
���  �ر��)� و.�ل )Cرا# و�"  � :  ن #� أ�1ح )و"

 
 !!  إ�ــ  ���م #� 
@ض )Cرك ، و)-د�ن إ�  �ر��ت ا6ط�7ل دي - 

 
 وذھب 6.رب #��ن �)�ع ��  ورد  /طرت �� )�  ��ره ��)ط #ن #�زأ�س )O `1ر�ب )دا/�  و

�زل ، طرق )�/#سوإ1
ري #ب Oر�A ھ�د  وردات C@�رات )��ون ا>�#ر واوردي و��د )�#� إ� ا

-�و و"�  و.�ل A#��
 :  ود/ل وا^)

 

ھ�د ")
�ك ور -    

 
�ن )�ل 1وق و#ن :م 
�Jم را
1
�� وأ#��ت )�وردات )�-�ده ��6ط�7ل وأ/ذت �.7زت #ن #��

 ("-
ت #�	� ���ت   وھو وا.ف ��ظر (
� :  إ



 ١٥٢

 
�� ؟ - -� �� !!ر)�� �/��ك �� إ�;م ، )س إ#1-

 
�د )/)ث و.�ل�
  : 

 

-رف ��� )-ض )	� و�ده@�رهــ  �-�� �رام أدG ا/
� اCإ� - �   1و�  ، .�ت أ"�)�ك ورد و�	-د 

 
 �J�. �� :  ر�-ت ��")

 

-)ط �� إ�;م ؟ - ���� �ل ��" !! ھ��ت ��رف �# ��
-رف إزاي �-�  

 
 GE7راش وو :   �وق ا0/ري و.�ل ):	 ��.�"�س ��� ا

 
�ك �ل - �
ش 6 ط)-� أ��د #ش ��رف #��

�ر #� ��	( �� ��"  ، إ����� �ن ��7ك >�� ���س ا

���-#  
 

�ت �	�ل
�7
رة طو��  �
� إ ���7� :  "��ت )"وارة و.د �ر�ت )�ذا ا^ھ
#�م وإ/ذت 
�د:  �ن 
 
�دك إ��Cب )	� ؟ - � ط�ب و

 
�دي- � أ��د 

 
�ظر #� )#�ر و.�ل  : 

 
�م - ��  ط�ب إ����� 

 
�ظرة E�O)  و.�   :  ت�ظرت 

 - ;Cم أ��م �  ؟ وإ�ت #�ك )��� !!  إ����ك 
 

 :   و.�له�Eك ))راء
 

� #ش >زم  - �
��م #G #�ن و�ده ؟ا�� )

ط#ن ��� ا/
� #��C)  #�ن و) 

 

@��ر �ن أ/;.�� و
��7رھ� ، �ن ا  
أو#4ت )را��� #وا�	  وأ/ذت 
�د:  �ن ��#� أو> ، �د:

�� وإ.
ر
�C/1( ذي �دث��#ل ، �ن �)�� ا#�7"` ا�( ���(	
�# Aر /ط��@
ا)�� #ن & �زو"ل و
�ن �ل 1` "#�ل 
1-ر )  
"�ه ��#� ، ���ن إCرارھ� و�دم ��4 ، �#���� ������#� و� 

 



 ١٥٣

 G#�� وھو ��
أ/ذ إ�;م ��
#G إ� ا��#�ت وھو �� A��O ا�-�ده ، > �-رف #�ذا 1-ر )��-�ده و.
#�ذا ا0 �Eو> �-�م أ� ������ ا�  �ر�د 
�� ، �ل #� ��ن �دور )دا/�  و.��ن �	ط ��ر �� ا�ؤال 
�� و�	ــط��
�دث �ن ��ط#  ، م ،   #-ر�A �ــل 1` �ن ��#� و)دأت �� ا ���ت ھ�د #ن �;#
�إ

 :  لو.��رد �#�ع 1` آ/ر )-د #� �#-  �ن ��#� ، ��ول ا/روج #ن ا#و.ف )طر�	  #ر�  
 
 - Oر �
� ��  �ده �  ؟إ�ــــ  �� �ت إ

 

-"ب و.�ت(  �ظرت   : 

 
�� أ�
ر ؟ - ��� #ش إ�ت ا�� .�ت ��وز 
-رف (��!! 

 
 :  إ)
�م ))راءة و.�ل

 
 - ��
ك أ�(�C( وه��ك /;ص ، )س #��ش د��ر�ت  �� #ــ�1� #

 
   : وا�	
  ارأي و.�ت

 
�دك �ق - � BC  

 
@ر�
  وھو �	ول )#رح ��"
#  ��ض #ن #���  : 

 
  � إد�-� 
#ن اورد ده )	� ھـــ�هإ)	 - 

 
�ظره ��/ره و.�ت( ��
-(
�  و�� A��E ت	أط�  : 

 
 - ���د�ك ��)� ��  /د ا)�ب �� إ�دك �� إ�;م ، ر)

 
__________________ 

 
 :  و.ف ا#�م 1ر�O Aر�
  وأ/د ��ظر إ� ا�#�ء و�	ول

 
�� #-	و  أ�
�ھأط�ب وھو !! �ــ�ر)� ھو �� )��ت �ده ؟ -  ��ل وا�ده زي دي )-د �ل ا#��Cب ا


� دي ؟��� �� ��
�#� 
 

�ب ا0/ر و.�ل ھ�#���"��ظر   : 
 
و ا�� أ)س  -   �� و7Oر
�� ذ�و)� ، ھو #-	و

و)ت و& ، و)9ذن & �ــ�ر)� 
�ون ��#� ��



 ١٥٤

�� ##�ن 
وا�ق ؟�
 ا
	د#
 

�ـ�د )�ظره إ� ا1ر�  و.�ل  : 
 
�  أC; دأط�ب ھو  -  ���� أ�رف #�ذات )�7ر ���� ؟ #�ھ� "�ر
� #ن ز#�ن و#��ش )��( �
و.

 ���� ��"  .)ل �ده ، #-	و  ��ون �;م ��روق �ن ا�;ل وا	رب #ن ر)�� أ:ر ��� و/;���� �#�ن أ
�ن �ل #ره �ز�ت و
-)ت  ��E�1ن �-و�� ���(
�� ���ت ا�� ر)(
�ون دي ا  أ��ر ز�  ؟ #-	و

�� ؟���� ؟ #-	و  �ـــ
�� و��#�(�
( �� �رب 
�و
 
�� #ن أي �د ؟ ودا�#� ��ن  - ���ط�ب و�  6 ؟ #ش دا�#� #�#د & �ر�#  ��ن )�	و� ان ر)�� أ�ن 

 �(�)�	و� #�دش ھ��س )�ك �Oر ر)�� ، �� �)�)� �� #�#د ��ن ��7� اوووي 
�ون #و"ود "
�� و���� ا>#ور �� ا�;ل ، وو �ــــ�رب و ھ� #ن ��C)� .ر)�  ،دو.
� و
1و��� وا�� �ده� �

��#

 �# ��B ا�� ��-دھ� و��	ق �Cزوج ا�( ����Cب ���� ارز. �� .  #ش 
 

 !!ھ�/�ر إ�  �-�� ؟.. )س ا�� )رEو #ش ھ��ت ، ھ�ــ�ول 
 

��د إ� Oر�A ا/
  وطر.�� ود/ل #�ر�� و.�ل )�ر�  ا)رق  : 
 
���ز أ
"وز ��#�أھ�ــد  -  ��  

 
�� و.�ت #
-") ر�-ت �("�  : 

 
�-م ��/و�� -  !! 

 
�B )�رج و.�ل #ؤ�دا��
 : 

 
��وز أ
	د#���أو& )
��م )"د ،  -  ��   

 
�ظرت   )-دم إھ
#�م و.�ت  : 

 
�دك 1@ل اB(C ، إ�ت �1�ك �-�ت و/ر�ت - � !!  روح ��م �� إ�;م ���1ن 

 
 :  .7ز #ن #���  و"�س #
ر)-� �� و�ط �را1�� و.�ل

 

	و��� أ
	د#��� إزاي -  �#  #ش ھ�ـــ�م ، و#ش #�1� #ن ھ�� �Oر 

 
�J�.  ( ر/تC   : 



 ١٥٥

 
 !!�� إ�;م إ�ت #"�ون ؟ - 

 

واC�  و.�ل#  ��� :  أط�ق ���Eت 

 
 - ��  اه اه #"�ون ، و)رEو ھ
"وزھ� #��ش د�وة ، و ر)�� أذن �-

 
 :  #طت 71
�ھ� X#�م و.�ت )@Eب

 
 - 
�����ز أ
"وزھ� ؟!! -)ط �� إ�;م إ��� ھ �
�ن 
	وم 
	و#�� �����
�ك ���1ن .و ��طب و !! �-

 ���

	د#��� ھ� ا
�ت ��#
ك �ن ��ط#  �#�ن ��ت ھ
روح �  !! 
 

� :  أ/ذ ��رك رأ�  �#��� و���را وھو �	ول )Cوت ط7و
 

ؤ 
ؤ ��#� )س -   

 
�دت )@Eب و.�ت ھ�#� �
  : 

 
 -  a�( <ول و> .وة إ� <���د�ك )�)� �� ، ر)

 
 :  .7ز #ن ��� ا7راش وو.ف أ#�#�� #)�1رة و.�ل #ؤ�دا

 
�د���أ�� ھ�د و& )
��م "د ،  - ��

� >زم ���وز أ
	د#��� وإ ;-� ��  

 
���ر
�� ا#�م Cدرھ� و.�ت )�9���	دت ذرا  : 

 

	د#��� ؟ - 
���1ن  �	( �� !!ط�ب وإ�ت �	ت 
-ر�

 
�� ):	  و.�ل�ظر   : 

 
�� ا��وه و - 
-#� �
�� دو.��� )Cرا�  �1ر��� أ�6 #� أ�� ھ-ر��� �� )�ت أھ��� ، �ل ا�� أ�ر�  

 ���� دا�#� ��ن )�)�ن أد إ�  ھ� )�ت #�
ر#  �-; و.��ل ا���ت زي دي ، �#�ن �;#ك ( �

�ون #را
 ��
م ا�و#�ن دولز��
ش )�
�أ ، �#�ن ز#�ن #�( �
�� )س دو.��  �م )"د و&وي )�;#ك 

 
�دة #رات وھ� 
�7ر :م �ظرت   )"د�  و.�ت ��� :  أ/ذت 
�ك ذ.

 

	د#��� ؟ - 
�� أ��د أ��د ��وز -� 



 ١٥٦

 
 ور)�� اه - 

 
�دت .�J�  )	�ق�
  : 

 

/رج ، ھ� ���ت دا�#� )
	ول �ده ، �#�ن إ)س ا�� أ�ر�   - 

/طب .)ل #� 
ن ھ� #ش ھ
وا�ق 


ك و> 6)�)�ھ� 1د�د 1و�A �#ش ��ر�  ���  ھ�وا�ق ��� إ#��
 


و
ر و.�ل( ���ظر   : 
 
�� ؟ - -� ��O وا�د ھو ���ز �"وزھ� 

 
�� �ده وأ.وك - E(�  )ص #ش ��ر�  )�ظ)ط ، �ن )رEو ##�ن أ"س 

 
�� )�-�ده و�ب و.�ل�ظر   : 

 
�د��� )"د ؟ - ��
�� ھ-� 

 
 #��
ت )9)�.  : 

 
  ھ���دك ���1ن أ/�ص #�ك )س - 

 

� )س 1و�� ا6ول ھ
وا�ق �ط� - ����� ھ�ه ، إ  "�� ����
	و �� ا#)دأ و> 6 ، ��ب )C� او


"وزه ، �#�ن 
���زه  ��
"وز وا�د ظرو�  ز�� �ده ؟ �#�ن إ�  #وا�7Cت اود ا
 �Eر
�� ھ-�
�7
  �ذا و�ذا ھ
وا�	� و> 6 ، �ده Cك وا�د #واو "� ����
� ��ھ#  أ�
ر #�.و��� ا��د إ-�� �� 

 . ا��"�ت دي
 
 -  ���م ارو#���� ، أ
�ر� ���� ��#��#ـــ�1� أ#ري a ، وا�� أ.ول )رEو اواد "��)�� ورد و

  ط�-ت ر1وة
 
 - �
� دا�#� أھ�  دوھG ھG ��ھ#��� إ

______________ 
 
 ه�ر���  �� إ�  �� وء - 

 
 ��
�د#� د/�ت Oر�� �#�� ��

�Eر.� ���ت و>ء  ، ء م 
��ظ��ض ا��16ء و�ن و> )-(
�إ

تو�.  : 



 ١٥٧

 
  ھ�ه - 

 

� ؟- � )	وك �ر���  �� إ�  �� )

 
�� و.�ت )�زن
7� ��� ��� :  أ��دت و"

 
 -  �
�  ده ، )"د و ��ن "�Eر� �
�
�7  ا�� إ�ت وا�	ت �ـــوراأإ�
�رت ا-ر�س ا� ��  ! 

 
 : و
	ول أ/ذت ��#� 
�Eك )1ده 

 
�  ���راه ؟ ده -  �
�
� ، و& ده إ��� إ�� )�#د ر)�� أ #ن أ�
ر #ن 1�ر �� )Eن ھو �#�ن ر�

���-#  
���1ن #�و�ش ظ�# 
 

���ر
ت و>ء )�9�.  : 
 
�)�ط  ، وده ھ
;.� ز�  ��ن )	� إن �1ء & -  �
� و& إ

 
�� ):	  و.�ت�ظرت   : 

 
 -  �  ھ�"��� أ��ن #

 
���ر
 :  #طت 71
�ھ� X#�م و.�ت )�9

 
 !! و> )
-ر�� �� ��م ا@�ب!! �� #-ر�ش ؟أ�  )	� إن �1ء & 
�و��ش اوز�رة و - 

 
�� )"د�  و.�ت :  "��ت ��� ���  ا7راش و�ظرت 

 
 -  ���دي :	  �� ر)� ��م )��� "وا�� وإ6 #ش �ده ، �ن ���1ن أ�� ���� ، ر)�� إ�  #ش ھ�/ذ


ر)�A )"د #ش ���زه ��"  #ن اد��� �Oر وا�د ��و ��� ���  و�1د�� #-�ه و����د"ن �ل ھد�  ا
 ����� ا	رآن وا �� . أو>د

 
.ل )�
�ر #ن إ�� أ�
�ھل وا�د زي ده ، )س )رEو :	
� �� ر)�� أ�)ر #ن �ده ، و�#�ن أ�� إ��ر�  

�����  و��م .�ل Jا�� )�د�� )�	�ن )9ذن & ر)�� ھ��
"�ب د & ��C ر�ول اد�وا &: "  >ن ا

م #و.�ون )�^"�)A وا��#وا أن & > ��
"�ب د��ء #ن .�ٍب ��Oل >ه�
ر#ذي ، و�#�ن ". ًوأرواه ا

�د ظن �)دي )�" ر)�� .�ل �� ا�د�ث ا	د�� � �� " oأ
 



 ١٥٨


�4ده # �����ن ا�� إ���1ن �ده �� �
� أ^�( ����ه ، #�ھو #ش #-	ول ھ��ون أن ر)�� ھ�رز.#
( ��


� 6ن �ل ھد�� أ��ش ����
��ــل �� )�# ، ���� و#ش ھ����د� BC وأرE� ر)�� ور)�� ھ�/ذ

�� وا:	  �� �ر# أر)�� �ر�م و  .  
__________________ 

  
 - ;� ;� ;� ;�  �  �; إ
C�� إ
C�� /���� "د

 
�� إ�;م وھو �	7ز �� #���  ��6ط�7ل و�ط�ب #ن ھ�د )9��ح 
Cل أ.�

/)رھ� ��#� ��� ن 

�
(Oر( �Eأ�  

�	ق ��#  و�-رف رأ��� �� ا6#ر وذك )-د #وا�	A واد� �� ���� �� اذھ�ب إ
#وEوع ، �( ��
ر.ب و.�تو
ر��)( �� :  إ�
"�)ت ھ�د �;#  وإ
C�ت )��#� وھو ��ظر 

 
 او ��#� از�ك - 

 
 -  �#�� �
�
#�م "دااا إ a د#�
� ، ا/��  
  إ�  �� ھ�ود ؟و����م ا�;م ور�#A & و)ر��

 
��رده ؟ - �
� ���E  ا� �و��  ا�#د a ، )	وك إ

 
 -  ��  ؟هإ1#-ز!! اه ���E  ھروح ��ن �-

 
�ت ��وزه أ"��ك أ1و�ك ��G7 ؟ - � 

 
 - ����
� ھ��-
  �ـــ��;م إ�  ارE� ده ��  ، �; 1دي ا-)��A )�ر�  و

 
�دك )9ذن &١٠#ــ�1�  - �   د.��ق وأ)	� 

 

ف وO#زت ^�;م أO�	ت����) ھ�د ا :  �-�ده �	�ل 

 

"�)� ��ر
� �� ا#وEوع ھ�ه -  �� ھ�د او

 

	�	ش �� )��1 ��ب ���ك -  �#  

 
�� #�1� ؟ - ��� ��	7
�� �ل اJ�6�  ا�� ا�  ط�ب �; رو�� )�ر�  )	� وإ�4

 

ر
دي :��)�� و
ر�
 أو#4ت )رأ��� إ�"�)� وھ� #)
�#  و ��

ذھب )��#� إ
Cل ھو  وذھ)ت @ر� ���


  ا0ن ام > ، أ"�ب ��روق )�#وا�	  ��)ط إ�;م ادرج �(�	# Gط�
��روق �-رف #� إذا ��ن ��
�زل ��روق ، �Eر إ�  ��روق �	�ل إ�;م )�-�ده# � :  )�ر�  وإ�
�	� اول ���رة أ#�#  وذھب إ
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 �ـــــــــــــــــــــــ�رووووووووووووق - 
 

  :  .�ل #
-")�ر�G ��")  و
 
�� .دا#ك أھو - #  �
Cوت ( ��  !!  إ�  ��)

 
�د إ�;م )4ر���  و.�ل�
  : 

 
���ز أ)	� ز�كأ -  �� �� ��روق 

 

-"ب أ�:ر و.�ل  : 

 
�� إ�  ؟!! ز�� أ�� ؟ - -� 

 
 :إ)
�م )�-�ده و.�ل 

 
��7� أ)	� �و�س ز�ك �ده و.ر�ب #ن ر)�� و#-#�ش ذ�وب /�صأ)ص  -  ��  

 
 :)�  و.�ل )دھ1  .طب ��"

 
 و#�ن .�ك )	� إ�� #ش )-#ل ذ�وب /�ص ؟ - 

  
 :�Eك )#�ل #Cط�G و�ظر �7روق #)
�#� و.�ل 

 
 -  �����ز أ�ون �و�س و/;صإ��)�� #ش .Cدي ، .Cدي �- �� 

 
�	د ذرا��  أ#�م Cدره وإ)
�م ^�;م و.�ل )�-�ده : 

 
 - �� اC;ة وا�;م و)س ، #� 
)Cش   #�#د ���#ـ�1� �� ��دي #)دأ�� �ده >زم ��ون .دو
ك ��د

���ز أ)	� ز�  6أ6ي إ���ن و
	ول  ��  #����ن ذ�وب ر)�� �ر�#�� ، �#�ن )	� �� ��"  #���# ��ن ��

1-ر #را.)�
�كA"ـــدا وھ� إ�ك  &  

 

-")� و.�ل #  �ظر : 

 
�� إ�  ؟ - -� 

 
 �� د#�Oك إن ر)�� دو.
� 7��1ك ، و
	-د �-�� وإ�ت )
-#ل أي �ــ�"  �� ���
ك 
)	� ��طط - 



 ١٦٠

�� و> 6 ؟ �� 
ري � �Eرا �
�� دو.
� )�/د ����ت و> ���Jت ؟ و أ
�4ل ��7ك �� 
ري ر)�� دو.
��#

�ر�ت 
�س )�ده �-; �)	� إ�ت ھ
)	� �و�س زي #� )  

 
���1ن أ)	� .ر�ب #ن ر)�� ؟  -  ���
�� ا�#د a واظ)ت ��� اأط�ب أ�#ل إ�   G#�"C;ة �� ا

ھو و�#�ن .رأت ��رة ��د�� #�#د و)�.� ا6�)��ء ، و���� )	رأ �� ��رة أ�7ظ .رآن أو)دأت 
�� )	� ؟�
 ا��C)  ، أ�#ل إ�  

��7ك "دول C@�ر �ده و
�ط  - و �)�دات #:; ##�ن 
-#ل  ، ���#-
�� ��"�ت �
�ر اووي ##�ن 
�� �و#�����
�)�B ��  ا��"�ت ا�� ھ
	در 
واظب  زي #:; أذ��ر اC)�ح وا#��ء ، �دد #-�ن #ن ا

��وم ، ورد ��واC;ة �ن وC;ة ا�E� ، .راءة �ورة ا#�ك .)ل ا��)� وا^�
@�7ر ، C;ة ا ا
��و ر�-
�ن #G او
ر ، �ده �- �
  .رآن #:; وورد 
��7ر �و#� ، .��م ا��ل �

 
�#-�#;ت أ#�  (����س �و�س وإ)
�م �� و1�م ��ول دا�#� 
/��ك � )�.دوة )4/;.ك ، ��#ل �ل ا


ز#�ن ، وط)-� ط)-� )ر اواد�ن �7#��ش �;م دي ، �#�� وو�))�م �� ا�/د )�ك #ن أ/
ك اووي 6
�ك# Aإ�
Jذن دا�#� #ن 1@�ك وروح C�� و#G او.ت ھ
;.� ��C)ك �#�وا ز�ك ، Oض ،  #�Jو

7���س #ن ��ت ا( ����  وإ.رأ )Cرك ط)-� و���ظ ��ك ، ��ول دا�#� و "  �ؤال �� )�ك إ)�ث 
��  وزود #-�و#�
ك ، إ
7رج ��� )را#e د���  )	در ا^#��ن و/�� #-�ك دا�#� ور.A و.�م و�"ل 

��7ذ ، ا###م 
�� وإ)دأ �� ا�#  ا�� اd�1 )�	و#�� ا��"�ت ا�� ��( �� ��  ده ا
  

 : .�ل إ�;م )#رح
 
�م �� ور. #-�ش �� ��روق . - (
���1ن أ� �	( ���
�م  و

 
G� :  و�زة �� �ده )1ده وھو �	ول )�Eق #Cط

 
 إ#1� �� إ��ـــ�م #ن .دا#ــــــ� - 

 
 :  �Eك إ�;م )Cوت #ر
G7 و.�ل

 
 - 
#���7ذ ، ــ�زم أ�ون #ن �#�ر ا6رض و>زم أ�ون �/;ص /;ص و& �
م و)9ذن & ھ)دأ �� ا

  #��م )"د
 
 - :� ��
ك و�	ر)ك #�  أ�
رر)(  

 

#-ن و.�ل(   :  :م �ظر 

 
 -  �)س .و� إ�  �)ب ا	رار ا#�7"` ده )	� ؟ �-�� إ�  ا�� ��رك )�� دو.
� و"�ي �"4ة 
	و

���ز أ)	� ز�ك �� ��روق ؟!! 
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��ظ�ت :م �ظر   )�-�ده و.�ل  ���� :  أO#ض 

 
 - 
 دوز���1ن .ررت ا

 
 :  �Eك ��روق )#رح و.�ل

 - 

ش إ�  �;.A ا	رار ده )�"واز ، و#�  �� /و�� #ش ��ب! 
دوز #�  )س )رEو 7#
 

;J�. د إ�;م��
 :  )4#ل 
 
 -  ��
�	�� و�"4ة �ده 
#�# G# ��
��
(  ���رده )�ت �1�#  
�ت ا)��و�#�7ش �� ��دي 1و�ت ا

 ��
�C/1 و �)�تEل ��"  و�"4ة �ده )ر� ������ و��وز أ�رف ���و�7س ذات ا7"4ة وي أ)�4ل 
��وز أ)	� أ�Eل ���1ن أ�
�ھ��� )"د و ��7���رف أ	�ت  ، �	( ���ون )س ھو ده إ
	د#�"# ��

 ا�� �Cل و&
 

  �Cوا
#  ��� : و.�ل أط�ق ��روق ���Eت 
 
 -  A����  ديإطب �ل ده "#�ل )س إ�  �
�ت ا)��و ��
	�ت )�ت �1�#  ��  )	��ك 1و� �� ؟ �-

�� �ده .�ت 
"وزھ���
 !  و�#�ن ��ن Oض ا)Cر �� ا�
�ذ !!؟ 
 

1�ق إ�;م )/وف #Cط�G و.�ل #�ز�� : 
 
��ر��� #ن ز#�ن ،  -  ���� وA(��C ھ�د ا/
� وا
�ت دي أC; "�ر(�� BC ، ا#�7
 ��>>> او

�� )س ،�#�ن و& �EOت )Cري
�# ��  ا
 

 :  E@ط ��� �ده )	وه و.�ل )�-�ده
 
  م و�"-��� #ن ��C)ك و ���� ا/�ر �كر)�� �و�	ك �� إ�; - 

 
;J�.  (
� :  :م ا

 
�ت ھ
)	� �و�س ���1ن 
رE� ر)�� و
)	� #��م BC #ش ���1ن ھ� إ /د )�ك #ن ��"  ، sب - 


وا�ق ���ك ، ��ھم ا7رق �� إ�;م ؟  
 

 :  أو#4 )رأ�  إ�"�)� و.�ل
 
  6ي �)ب #ن ا�6)�ب )9ذن & ، �ل �� )دأت �� اطر�ق ده و#ش ھ��)أ#�
	�	ش �� ��روق ،  - 
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 A����
�ھل �ل /�ر �-��1ن �ده #ش ���ز أظ�#�� #-��� و)9ذن & و إا�
�  )"د ����� إ��� ���ت ا
��Cب ���� )رEو ھE7ل #�#ل ��  ����ه ، وو #ش #

��Cب ���� ھ�ون �-; ازوج ا�� ھ� ) ��

 طر�	� إن �1ء &
 
  ر)�� �7-�ك ا/�ــــرأ�ــون 
#�م �ده ،  - 

 

ذ�ر #وEوع A��O �� ا6ھ#�A �-�د #ره آ/ري و.�ل )
و
ر  �� :  ��د إ�;م أن �ذھب و

 
��وز أ�4ك �� ��"  -  B��C روق��  

 
  إ�4ل - 

 

  و.�ل�#�� G�#"
 :  C#ت ��ظ�ت #��و> 

 

�ك  - �ت و���وا إ���ر #� .و  )��)وا )-ض و�دهن �� وا�د أ�ر�  ��ن �-رف )�ت #ن ��� ا

 
 :  إ)
�م ��روق )#�ر و.�ل

 

�ن ��)�� ، )س اه ���ر #�  ؟ - ��  و�ص او �� � �ــــــ�ه ده #ن �وا

 
��ري �( ��#�
و
ر و.�ل)أ/ذ �7رك �ده ا  : 

 
و �ب �
	د -  �	( �
�#�  و��)�� و
�ب ا�#د a ، دو. ���دم "ــدا ��� ا ��
�م ھو #ن ��

 
�ن #��E  و�ده ،وا�ده و�4  ���� ؟د�  ��ن �-رف وا�ده ز#�ن و> ��إھل ا#7روض �	و��� ب 
 

 :  أ"�ب ��روق ):	 
 
  6 ط)-� #�	وش - 

 

-"ب إ�;م و.�ل  : 

 
�� ؟ - � ط�ب #ش ھو �ده ��ون )�/د

 

)�م ��روق و.�ل )���ن  : 

 
 - 6 ����7-6 �� ��دي #ش )�/د�#�  ���
ر � ����7  ن ھو 
�ب )"د ور) BE7� �	( ش �روح ھو

��7  و#�-ر�ش �د  و�"�ھر )�#-�C  دي ���
ر ��  �، وا"ب ��� أي �د ���� �� إ�;م إ
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#-�C� ا�� ھو )�-#��� و�
وب ر)�� #ن ���ت �( 
 

�4د �� ��روق ؟ - #  

 
 :  أو#4 )رأ�  إ�"�)� و.�ل #ؤ�دا

 
ن �
�وي �ن ا#وEوع ده ھ
;.� )�ث �إ#
�4د و& ��)�� ، وو #ش #Cدق روح )��7ك و - 

 ، BC �#;شأ�	�	
�� .ر�ت �� ا#وEوع ده �
�ر # 
 

��ده .و�  أ/ر"ت �ل #� ��ن ��#�  #ن /وف و.�ل�
�د �
 :  )7ر�  
 
  ر)�� �ر�B .�)ك �� ��روق - 

 
�ظر   ��روق )/)ث و.�ل  : 

 
  ;موي �ده ؟ و& ��ك ا/�ر �� إ�أ�ـــ�ه ھو ��C)ك ده �ز�ز ���ك  - 

 
(
�
  �	�ل )Cوت #
ردد ا�#�� G�#"
 Gط
 :   إ�;م �"4ة وم ��
 
 ھ�ه ؟ اه ط)-� ط)-� - 

 
�واء ، �4/�را .د 1-ر )�را�  4إ�
Jذن #�  إ�;م و�Oدر ا#��ن ، 1-ر ))-د .��ل ن .�)  �ط�ر �� ا

ن ��  �
ط�G ا�ذب ��� #ن ھذا ا#وEوع اذي آ#  �:�را و��ن �1-ره دو#� )�ذ�ب ، ��ن �-رف ا
��
� )-د  /ط�)
  �� �وم #ن ا��6م 6ن إ�;م وا�ذب أ�داء و� �� أ��E ��ن داJ#� �/�ف #ن رد �-�

( ��#��د�A ر/C  1ر��  أ�س 4 B(Cن ا0ن و)-د أن أ�
�ب إ� & و�دم ��� �ل 1` ،   �
�ــــ��Jــــن ھذه ا�7C  #ن أ)�را�  أ/�را و� ��	�O م

  .د ����  ، �
4
�زل �و"د ھ�د م #��د إ� ا

�ون وا#�ل ، م �-رف "
ظ�رھ� وھو #�)�ن ا/وف وا7رح وا�Eك وا�زن وا�)-د �"�س �� إ
��� Cوت 7#
�ح ا)�ب وھو   �
7ض #ن #����د#� إ�م �1-ر )��7  إ>   ����ف #ر او.ت و

�7  �
�رك �� #���  ، د/�ت ھ�د وأO�	ت ا)�ب /�7�� �و"د
  أ#�#��( ��� : و�	ول � ��ظر إ
 

� إ�  ؟ - �#�  � ھ�ه .و��� )�ر

 
�7س )C-و)  ���وت ارا�  .��; 

 :   )E"رو.�ت���ت 

 
 -  ��7��� أ/د 

� ط�ب ��)�� إ�� ! 

 
�("-
# �� :  أ"�)
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� �� دوبإ
�/دي ��7ك #ن إ�  �� ھ�د ده  - � ! "��  #ن آ/ر ا�1رع 

�" ، ��
��7�� ، د/ل 
ر�
  ود/�ت Oر��
	�ط ا7���ت ��� ���A ا7راش #��و  إ�/ ��� و"�س 

ر
�ح .��; و
)دأ �� ا�;م �

ظر ��7
ت ،  ا7راش )"وارھ� وإ
إإ�    )��#ل "�دھ� و�ظرت 

 :  )�زن و.�ت
 
  ..  #-�ش �� إ�;م - 

 

ت#Cول...  و	و�  �(C-( �#��� )/وف وأ#�ك �د��� وھو ��ر��ظر   : 

 
 ــــ�ه .و� )�ر�  �Cل إ�  ؟ھ - 

 
���� ط�ب -  ��
�� إ�(��  

 
 - �(�. �
 �� ھ�د إ/�C� )	� و.-

 

و
ر أ�:ر وأ�:ر :م .�ت� �

ظرت .��; �� :  إ

 
�� �ده و& أ��م ھ
وا�ق ���ك �� إ�;م ، ھ�ص �� �م - ��1  

 

#-ن و�	ول( �� :  .7ز #ن #���  و��د �/�ف .��; وھو ��ظر 

 
 د و& ؟)" - 

 

-�)�ر و"�  و.�ت�ظر 
 :  أ/ذت 
�7ر ��ظ�ت وھ� 

 
 - ��
  #ن �;#�� ده�-"
�
   ا�� إ�

 
�� #�ذرا و.�ل�ظر   : 

 
 -  "�� ���� ����

�و�� .و ��  ھ�د او

 
���7 و.�ت �� :  أو#4ت )را�

 

ش ��ر
ك /�ص #
	�	ش - (�"# ��(��  

 
�� .��; وھو ��ظر �إ.
رب #-�( �� :  �ده و.�ل
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�C7ل -   ط�ب .و��� )	� ا�� �Cل )�
�� ، #�7ش �� ��دي  - 
�
"وز را"ل )"د ��1ل #�Jو
 ���
��م )�  إ( ���� �ل ا�
�� إھ� .�

�� �و#�Jو�A و>دھ��  ، ��ون .دوة "� �� ، �د ��ون ���ش )س ���1ن �رE� ر)�� و��/د )�9د�
�� و��7ظ�� .رآن�
	رب #ن & �زو"ل أ�
ر و@�ره و�-�#�� د��7�� �1"-وا )-ض دا�#� ��� ا� ، 

�دھ� ��ده ��وس إو��ون ھو ده ھد��م �� ا���ة أC; ، #ش #�م �و ���A أو 1	  #�ك أ�  ��ون 
 �
�ده #ر
ب �-رف �-�1�م ���م ��ون #ت أي ���A #ش ھ
7رق واي وظ�7  ا�. ��.#  او �ده ، �-


�#ل ��دي�
 ، ط)-� ��ون )��)�� اووي و)��ب رو��� أ�
ر #ن �1��� و#ش و C@�ر ھ� ##�ن 

�Cر �� إ�;م /9( ، ���و �� ��"  #��E	�ه # ��1.���� و)��( �Eرھ� أ)ـدا ورا�O وا�ده)�)ص 

��وزاه #��م )"د ، ھو ده �� ���� ا16رط
 

��#� أ�:ر أ/ذ إ�;م ��
#G إ� ��#�ت ا/
  وھو �� A��O ا�-�ده و#G �ل ��#A �زداد إ�
را  #
��ه ��#� )�ق ، أ/ذ .راره )4ن �-دل #ن #

وأ�:ر ، 1"-
  ھذه ا��#�ت ��� ان ��ون ار"ل اذي 


ظر #ن & ا/�ـــر��� و�  .��; و#ن :م �
	دم �� ،  �J�.  �����دي 
��� Cوت ھ�د وھ�   (
� :  إ
 
 إ�ـــ  ���م رو�ت ��ن ؟ - 

 
 ھ�ه ؟ #-��� اھو - 

 
 - 

	د#��� و> إ�  ؟ط�ب ھ 

 
 - ����7� ا6ول و)-د�ن أرو�� �� ��  اه )9ذن & ، )س �� ��"�ت �ده ھظ)ط

 
 �J�1 د�ت )�رجھ�#�
ذ�رت ھ�	�   : 

 
 - ���#  >زم 
-ر�#  "�� �� B��C  

 

و
ر و.�ل( ���ظر   : 

 
 /�ـــر ؟ - 

 
ص ، - �/ �
�� #ش )
�7ر �� #وEوع ا"واز ده دو.�
�� إ
/رج ا>ولھ� .�
 �#   

 
�� )�زن و.�ل�ظر   : 

 
��دي ؟ - � ا�;م ده أ��د �-�� و> إ�  ؟ �-�� /;ص �ده #�7ش أ#ل ا
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�9
7زاز و.�ت(  �ظرت   :  
 
 - �������
�ره ھ�� أ#ل #�
ت #

 
�� )	وه � :   )@Eبو.�لو�زھ� �� ذرا

 
  #ش و.ت إ�
ظراف دو.
� �� ھ�د و& - 

 

  أ�:ر :م ھدأت .��; ���Eت ھ�د أط�	ت (EOأ  ��� : و.�ت 

 
  )س ��� ��ره �� �ل - 

 
  �
7ض #ن #����7 و.�لإ�(   : 

 
 - � إ�ــــ  .و

 
4� ا#)دأ #
�ح  - ��
# ،  
�� و/;ھ� ��1�����ن �� �ر�س #
	د#��� #ن �
رة �ده و)�)�ھ� E@ط 

  (��و ) �
� ��-�٥ % 
 

 :  :م أ"�)ت ):	 
 
و  -  ����أ�- ���
�7
  إ .وC1/ص �و�س و#وا �ن ���(�
   ##�ن 
وا�ق 
1و� ا�� ھ� )

 
��� ا7راش )را�   �#
 : و.�ل إر

 
�� ، )9ذن & ھ��ول ا
	د#��� .ر�ب "دااااا - �
 أ�ــــوه �ده ر��

 
 �Jھ�  ��ظرت   ھ�د و.�ت )�ر  : 

 
 ط�ب و.ر�ب �ـــ  ؟ - 

 
7�� )�ر�  أ�)ر وE@طت 
����� ا>زرار و�� /;ل �ظ�ت و"دھ� 
	ول:م أ#��ت )  : 

 
 !  ��#� إ�;م ا/و�� ��وز �
	د#�ك - 

 
 ���  )1ده �
� ��د أن ��ط#�� وأ#���� #ن �دھ� ، ذھول )�ظر ����ه وE@ط ��� أ���إ
�-ت 

�#��  -#�
 < �
 :  )-C)�  و.�ل )Cوت /�7ض �
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 -   ��و"# �
�  �" إ.7�� )�ر�  و> إ�#�� أي �!! �� )ت إ

�� أ�:ر وھ� 
	ول
 :  إر
C G7و
 

� إ�;م أ/و�� ��1ك و��وز �
	د#�ك - � أ�ــوه و& �� )

 
�� أE@ط ��� �دھ� أ�:ر �
� ��د ��
ف ����  ، أ)-دت ا���� وا1رر �
ط��ر #ن ن �-
Cرھ� و�ظر 

 :  .��; و.�ت ھ�#� 
 
��ن - "
�ذ، 
�#�ذ
ك )	� �� أ �� ��"�ت #���7-ش ���� �Oر ا� 

 
�� و.�ل )@Eب
�ظرة أ/�� ���ظر   : 

 
 ..  إ
Cر�� )�ر�  �ــ� ھ�د وإ> - 

 
�#س(  �J�.  
 :  .�ط-

 
  �� واد إC)ر )س - 

 
�� )�ده و.�ل
ف #ن �دھ� )�ر�  وھم أن �@�	  و> #� رآه ، �ظر ��
1ل ا� :  إ

 
�� إ�  ده )	� إن �1ء & ؟ - -�!! 

 

ف #ن �ده و�ظرت �� :    ))راءة و.�تأ/ذت ا

 
 - ����������
Cدق �  #دو�
ش ��� زرار ا^
�Cل ھ� 

 
��� ا7راش )	وه  �#
 : وز�ر E�O)� أر

 

� BC A�(O ؟ - � !!إ

 
7  )�9
7زاز و.�ت
� ��� :  "��ت )"واره ور)
ت 

 

-�م #�ك �� )��1 - �( 

 
���ذ�ن اهأ/ذ ��ول �ظرة #� )�ن ا  
�ت ذك و�4(
�9� ����)ب �4"�ب و)�  : 
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Cوت 
�ت -   �#��� دو.
� ��#-�ن ��س � !  ��ن ز#�
 


-")  و.�ت# ���ظرت   : 
 
 !!إ#1-�� ؟ - 

 
 :  ر�G ��")  و.�ل )#�ر

 
 - ���7��	ت  a د#����1ن ��ن ھ�)	� �� ":  #ر#�  
�ت ا1)�ك دو.
� ، )س ا  

 
��دت �/�ف .��; و�ظرت   )/وف #Cط�G و.�ت  : 

 
�� ر/م و#"�ون و�#�ن .
�ل .
�  ؟ - -� !! 

 
 :  :م أرد�ت .�J�  )#رح

 
 - �
��ك �� ��#� �� )�-� &  

 

  وھو �	ول#��
 :  إ
�-ت إ)

 
 - ;-� ����-� &  ! 

____________________ 
 


-"ب و.�ت( ���� و>ء و�ظرت 

�د#� أ�دا��A �1ب   ���ت ��#� 
�1ھد أ�د ا)را#e اد���  : 
 

� ا�� إ�ت ��#;ه ده ؟ - � !!إ�  �� )

 
�� )�ل )راء
  : ه أ"�)

 
 !  )@ض )Cري - 

 
���ر
 :  #طت 71
�ھ� X#�م و.�ت )�9

 
�د ودا�  وز.�ھ� ��� وش  -   
��E ون
�� ود �ر��� �
�ع و�  ور�#�( A.ور ��� �ط�-�

 !! ده ا�� ھو إزاي �-�� ؟!! ارا"ل و
	و��� )@ض )Cري ؟
 

�� ا@�E)  و�ر��ت �دھ� ا�ر�-  و.�ت��ظر و>ء )
-)�رات و"
 :  إر
7-ت ���Eت ��#� وھ� 
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��طول )
7رج ��� اد��ور  -  ���مأ��دي �� و>ء أھو 
@��ر ، )دل #� أ
��

�1ر
�ت ) و ��� ا

 :  ز�رت )�Eق و.�ت
 
�را"ل وھو )�
��م ؟ ھو ھ����ك ؟ -  �C(
 �#�� إ�  �� �� !!و�-

 
�� )��#ل "�دھ� و.�ت )"د� 
7ت  :  إ

 
� .�ل  - �-
�  و��(� ���� >ن ر)���ُو.ل " > �� و>ء #ش ھ������ ، )س Oض ا)Cر �رض  َ

�#ؤِ#��ِت �@EEن ِ#ن أ)�Cرِھن n ْ َِ َ ْ ْ ُ َ َُ ْ ْ oَ ��ر�  إو" ْ �
��وع ا�� #ش )-رف أر�ز �Oر و )�Cت إ�� #ن ا

��م ���1ن �ده�( ����� Oض ا)Cر ، و)9ذن & #G �� وش ا ���د��
 )��ول أ�#ل أي ��"  

�
ر��ز و��او.ت أ
-ود 
� )سأ ا��� )�C  �� ا6رض ، إد���� إ  
 

ت و>ء )
-"ب�.  : 
 
�7#��ش ��"  -  ��-� d�1 ط�ب )س ده  !! 

 
�دوء(  �J�. ت#�(
  : 

 
�� �� و>ء ھو اd�1 ده #ش را"ل ؟ - -� !!��� �#�و در"  .ر)  #ن ر)�� >زم أت وظ�7
  أي را"ل #

��ت �ن رأ��م �� اد��ه و/Cو�C اد��ه ا1)�ب (��7ك ا( ��  ، و�
� رو�� إ�4� ���@ض )Cر
�ن �	ووك �ظـ�G وھ����B وو��م و#-ر�ش إ�  �#��م �.;
�  d�1 أھو �ن )رEو �� إرOم !! ھ

  ا6ول و�� ا0/ر ھو را"ل و#���7-ش �E7ل �)ص ���  �ده
 

� �ده #ش )
زھ	� �-�� ؟ - � #�1� �� ��#� )را�
ك ، )س إ

 
���7 و.�ت �� :  أو#4ت )رأ�

 
�� )�ون #ر
��  "ـــدا ، و�#�ن #� أ�ون #ش ))ص ��� 1)�ب /�ص أ��ـد أ6 )�-�س و& ده  - 

و ھو �1�  �ـــ�دي ،  �
� ��(	
�#�� زو"� ا��	  �� وا:أ/
ط ر)�� ھ�"�ز��� /�ـر و���� �� 
  �ر#  )	�

 
 �J�. & و��� و>ء و�Oدرت )��#� د��ت ھ� رأ��� )�ن ��7�� وأ/ذت 
د

ر�  : 

 
��� Oض ا)Cر  -  ���ك أ�
ر ، �ــ�رب .و��� و���د# ���� و.ر)� �Eوإر ���ــــ�رب إ�7ظ

�� و#� )طن ، �ــــ�رب �7
ن #�ظ�ر #�� ا(��  ، �ـــ�رب "
�� أي ���� وإ�7ظ�� .�)� وإ)-د Eو�
�� و� �Eوإر ��
1��� إ�ن �ل �ظ  �زن "��د�� و��/د )�9دي ��� ���( �� .  رز.
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___________________ 
 

G�(ود/�ت  و)-د :;ث أ�� �� :   )��رهو.�تطر.ت ھ�د )�ب Oر�A أ/�
 

	دم ��#� )	� و> إ�  ؟ ��)�� ده ادرا�  /;ص .ر)ت "ـدا ، ��#4  - 
�� إ�;م إ�ت #ش ھ
روح 


/رج و��ون ����Eن� �# ��
�
  روح ا�و#�ن دول ��#4 )	� 

 
�ض #ن ��� ا7راش )
:�.ل و.�ل )��ره أ�)ر�  : 

 
  ھ�د ��ت �  )�7ر �� ا#وEوع ده دو.
� و& �� - 

 

-"ب و.�ت(  �ظرت   : 

 
�� إ�  ؟ - 
 ط�ب و#�

 
�د )
و
ر و.�ل�
  : 

 
�م إ�  �� ھ�د و> ا
	دم )9 - 
��� ھروح أ.و
� #ن ���A #� .و�ن )�)�ھ� ��وز �"وزھ� وا�د إ�  ؟ إ

� #ش ھ
�7� إ�� .�	�ن ، وزي #� أ#-�ه ��وس و����ر�  ا7�وس ا�� )�)� & �ر�#  ���) �
�
�� )رEو C@�ر و#ش ھ�-#ل ��" �
��زي ��  وا#ر
ب )"  

 
 - �� ط�ب �� إ�;م #� 
روح و
1وف وا�� ��  ا/�ر �	د#  ر)

 

��ؤل و.�لC#ت( �� :   .��; :م �ظر 

 
��زل �ن  - 

�� ط�)�
  1و�  ؟ وھل ھ� اC; ھ
وا�ق �7
�ري ##�ن )�)�ھ� �وا�ق ���� و�/7ف 


 1)�  �)�ره و�رح #ش ��رف ��ن وا�;م ده ؟
 

J#7  #ط
� ����ر)
ت Aت   : إ��ه و.�
 
 - �#�� ����ك إ ھ
وا�ق ���ك و 	ت  #
	�	ش ھ� #ش )
�7ر �� ا��"�ت دي /�ص وأ��دو 

��ه#

  �-; ا�1ب ا�� ھ� )
 

 :  :م �ظرت   )��ره و.�ت
 
  أ#� )	� )�)�ھ� �)Cرا�  #-ر�ش ، )س إ����� )�	و� إ�  ھ�-Cرك - 
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�� )/7  و.�ل���� ذرا �� :  Eر)
 
  ، #ش ��رف #ن �Oرك ��ت ھ-#ل إ�  )س ؟ )Cرا� �� �ده إ
ط#�تأ6  - 

 
 7�ت )��. :   

 
�� �� ا#وEوع )	� و> إ�  ؟ - �
 ھ�ه أروح أ��

 
 :  أو#4 )رأ�  ���7 و.�ل

 
�� وأ/د رأي وا�د ��C)� �� ا#وEوع وأ1وف - �
�� 1و�  ھ�7ر 
 6 إ�

 
  ��7ر �� ا0#ر #رة آ/ريذ�Oدرت ا@ر�  وإ�
�	� ھو ��� ا7راش وأ/

_______________ 
 

�  داJ#� ��ب �#�ع أراء ��روق ذ رأ�  �� ا6#ر وذك �6� ا#��ء إ
Cل إ�;م )�7روق �	�)�  و�4/
���ن أ�وا  �	�ل
	�); و ،  و�:ق )   :  ���C  ��روق و�4

 

�ر "ـــدا  - � ��ا�#د a أد��� #ط�ون أھو �� ا1ر�  دي ر)�� �	در�� ، )س إ�ت ��رف ؟ رOم إ

���#��نأن إ)�س  �.�(�� أ�ل وھزار و�1ي �� او��د ا�� )را�� ر)�� �� 1@�� وا��E	#و 
  	�
و#-ر�ش إ�  ، �ن )رEو ))	� #ر
ــ�ح "ـــدا #� )�/د ا#ر
ب و)�س إن ھو �;ل وإ�� أ�

;-�  
 

�د )��ره ة�ظر   ��روق �ظر�
  : و.�ل  إ�"�ب :م 
 
 -  ���
��م )س اوا�د �را�� ر)�� �� 1@�  و#�)Cش #ھو ده ا��ل �� #-ظم اوظ��ف �Xف ، ا

��7  و)سو�	 ��� ول إ#1-�� 6ن �ل وا�د ���� �وم ا	��#  ھ�
���ب 
 

 : و.�ل أو#4 )رأ�  #ؤ�دا :م 
ذ�ر �"4ة #و.ف #� "-�  �	7ز �� �-�ده ��6ط�7ل 
 
 -   7�
  وووي �� 1@�� ا^�)وع دهأ��رف �� ��روق ؟ �C�ت ��"  

 
�ظر   ��روق )��7  و.�ل  : 

 
 /�ــــر ؟ - 

 
�د )4ر���  و.�ل�
  : 
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� أ)	� أ��ب ا1@ل و.ت اC;ة وأروح أC�� وأر"G ؟ رOم  - ن �-�ت ا#د�ر ��ن إ���ر #� .و

�� و#ش )�وا�ق إ> 	��E�(ن إ��
�� )رEو ��ت )Cر ��� رأ�� وأروح ، ا^�)وع ده )	� 	�ت ا
 ��7�م �-#�وا �ده #ن ز#�إ��C)� �� ا1@ل )	وا ��"وا �C�وا #-��� و)�	وو��م ��ن � G# ن

  ا#د�ر )س #���وش )�	دروا
 

 :  أ#�ك ��روق �7  ور)ت ���  )/7  و.�ل
 

/�ل�� �/ور )�ك �� إ�;مأو&  - 
   �وق #� 

 
 :  إ�
#G إ�;م إ� ھذه ا��#�ت وھو �� �-�ده )�@  و.�ل #�ز��

 
��رف )�	وو - C.����� �ق ، رOم �� إ�  �#�ن ؟ )�	وو� إ�ت  d�1 �	(
�� #)-#�ش إك ��  و

�م )#� �رE� & و)C�� و)
	� ر)�� �� 1@�� ، �)��ن & #�-ر�وش إ��"  �Oر �#�-( ���ت أ� ��
�م ك ا�#د� .  إ�  �� ا6ول ، ا

 
�ظر   ��روق )دھ1  و.�ل  : 

 
�ت �  )�7ر �� #وEوع ا���  ده ، #ن ز#�ن اوووي وأ
Cدق )�a ؟  - � ��
� أ�� �7���7� أ ��

�	رأ أ�
ر �ن ا���  )س #ش  ����� إ	7
�� وإ��ن #ن �و#�ن �ده ��#ت  ����رف إ�  ا�� ��ن #4/ر
�	�ب و)-د�ن �	رر ، )س �;#ك ده �#��� ، )1رة /�ر إن �1ء &  وا

 
 : و.�ل 
)�م   إ�;م 

 
  ر)�� �و�	ك �ـــ���روق - 

 
�ظر   ��روق )�#�س و.�ل  : 

 
�د )-ض ��� ر�E ب )	وك إ�  �� إ�;م ؟ #� ط - ����� إ��� ا^:��ن وأھو ��ون )
�� �7-� �"�


  ر)�� و��/د ا:واب �وا
 

�� )دھ1  و.�ل �ظر  : 
 
 - ;Cش أدھ� أ# ����A إ�  دو.
� ، C-ب اوووي وا ��(�� 6 

 
�� )رEو و1وف  ط�ب ��ر -  ���� �� ا#وEوع وإ.رأ �
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 إن �1ء & - 
 

 :  ���� اذي أ�Eر ��روق 6"�  �	�ل ا6و�"4ة 
ذ�ر إ�;م ا#وEوع
 
��وز أ
	د#��� دي ، إ�  رأ�ك أروح دو.
� و -  ��
�ك إ�ت ا�� .و(�� أ)	وك إ�  �� ��روق ، ���ر ا

�� و> أ�#ل إ�  ؟ 
�� /��ف 
روح #��أ#ش "�ھز و> إ�  
 


ر.ب و.�ل(  �ظر   : 
 
 إ�ت #ش "�ھز /�ص �-�� و> إ�  �ظ�#ك ؟ - 

 
�7� J�.;أ"��(  (  : 
 
ن وادھ� إ6 ا�#د a )�)� & �ر�#  ���)�� #)�\ �و�س )س #ش ھ��7� )رEو ، و�#�ن �#-ت  - 

� ��-� ��O وز �د��  	�	ت )Cرا� 
 

 : .�ل �ظر   ��روق )�#�س ##زوج )��-�ده و
 
 -��
ك  روح ط)-ــ� و)9ذن & ر)�� �	دم ا�� ��  ا/�ر ، �-�� ##�ن أ�وه ��)��� �وا�	وا ��� إ#��

��ز "��� #ر
)ك ��  ھ�
�وش 
��ز ��7ك وط)-� ��"
و##�ن إ�ت 
طول ا/طو)  1و�  �د #� 
 AJ���#( رز.ك� �� .  و أي ��"  
زودك ا#ر
ب 1و�  #
	�	شأو 
:)�ت أو##�ن ر)

 
  � :  �-�ده و.�ل)ر"G إ�;م )ذا�ر
  .��; :م .7ز #ن #��

 
1�ر 
Cدق �-; ���وا ) -  ��  ��م �ل ��1@��ن "داد ، وده ط)-� �٩	ووا إ ��
وا وا�د #ن ا(:�( 

�� أ�
ر أ�� ا�� ا�� ھ
:)ت ���1ن إ واE#�ر و�ده ، وإ����� )�	و� ه)��ون ��� ��ب ا��7ء
 وا�د )1
@ل �� ا#وظ�7ن ا"داد ، ا�م ا�م ده )E7ل ر)�� ط)-ـــ�

 
�دة #رات و.�ل  7
� ����� إ�ر)ت J#ه  #ط� : 

 

	دم �ـــورا ور)�� ���رك ا6#ور - 
  /;ص �)	� إ�ت 
روح 

 
  :  :م .�ل #ؤ�دا

 
و)-د�ن �� �م و �ك ��Cب ���� #�دش ھ�	در �#�-�م �ن )-ض ، �ل دي �"e ا)1ر )�-#�وھ�  - 


)  ھ��Cل #�#� ��ن ، إ
ط#ن )	��� ���ن ا�� ر)  
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 :  إ)
�م إ�;م )�-�ده و.�ل
 
�� ، ھروح )	� 
Cدق و& - � ��-��� ، ھ� �-; و #ن ��C)� #�دش ھ�	در �#
 أ��ن ��"  .و

   ، إد���� ھ�هإن �1ء & ور)�� ���ر ا6#ور
 
  �ـــ�Eر - 

____________________ 
 

�زل وذھب #)�1ر# :   إ� Oر�A ھ�د و.�ل )�#�سة��د إ�;م إ� ا
 
��وز ا
"وزھ� )	� -  ���� إ��  �; رو�� .و

 

  �	�ل(EOأ  �Cوا
 :  أ/ذت ھ�د 
�Eك ���Eت #

 
�� .وت ��"  
�Eك �در"�ديأوھو  - �� !! ؟ �-

 
��� ا��Jط و.�ت )
-"ب  	�-#�  ا�� :  أ�1رت إ� ا

 
�  ��م ؟ - �� إ�ت ��1ف ا

 
�  و.�ل )-دم ��م����ظر   : 

 
�� إ�  �-�� ؟١٠اه  - ��  

 
 :  أ/ذت 
�Eك #رة آ/ري وھ� 
	ول

 
�� و> أ�#ل إ�  ؟ - -� �
�دھ� دو.� وأ�� اروح أ)�ت 

 

  )�ده ��  #ره آ/ري �و"دھ� ا-�1رة #��ءا )�7-ل �Eرب ")��� : و.�ل #�ر"� �ظر 

 
  أو)ـــس ، #-�ش #ش #ر�ز- 

 
�ظرت   )#�ر و.�ت  : 

 
  ا�� وا/د �	�ك )	� - 

 
 �� :   ا7راش و.�ل #�ز�����أزا�
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��#� �� ھ�د ��  -  ��
�د ط�ط ��#� "�ر�
� 1طــوره ، و)�ره إن �1ء & إ)	� رو�� (�(�!  
  #�1� ھ-د��� #زا"� ، )�ره )9ذن & أرو���� و�1وف - 

___________________ 
 


�دث ا0/ري �ن ا�:�ر #ن  �#���زل ��#� ، "��ت �ل ## �� إ�
7-ل ذھ)ت ھ�د �� ا�وم ا�(
�

�� أ#ور ا���ة ، ���ت ��#� 
��� �� ا0#ر وأ/�را إ�
"#-ت 1"��
�7
دث )��#� ھ�د 
�7ر ��ف 

 :  و.�ت
 

/ط)� دو.
� ؟ - 

� ##�ن � ��#� ھو إ

 

-")  و.�ت# �#�� ���ظرت   : 

 
��ر�  رأ�� #ن ز#�ن -  �
� !!  �� ا#وEوع ده إ�  �� ھ�د #�

 
��ت .�J�  )�رج��
  : 

 
 - �( ��#

ظ)ط 
وا�	� ؟ط�ب و "�ك وا�د زي #� ) 

 

و
ر و.�ت( ���ظرت   : 

 
 - ���
�دك ��طول .�	� ��  وده ھ�"��� #��ن ده ؟ .و� �� ھ�د ا

 
�� و.�ت
��ده .و�  و��وت 
ر
�ب ��#��
�دت �
  : 

 
��وزاھ� ، ھ��G7 ��"� دو.
� و> ا#)دأ أ -  �
�ك �ر�س و��  
	ر�)� �ل ا#وا�7Cت ا�� إ�(��" ��

 ;C؟#ر�وض أ 
 

 Aدا/ل را�( �� :   و.�ت )	�ق�7��أ��دت رأ�
 
 ط�ب وھو #�ن ا-ر�س ده )	� ؟ - 

 
��� ا7ور ��
 :  أ"�)

 
  إ�;م أ/و�� - 

 
�� ��#� و.�ت )
-"ب�� :  إ
�-ت 
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 !!إ�;م أ/و�� ؟ - 


و
ر و.�ت )Cوت ھ�#س�� ھ�د �1-رت )��ظرت   : 
 
 اه و�ش و> إ�  ؟ - 

 
��ت ��#� )�9راج و��

-ذره .�ت#  : 

 
��ر�  
��7ري �و�س  -  �
��� و��� را�� ط)-ـــ� ، )س �-�� إ�� ���6 و& #ش .Cدي ، 

ص�/ ��( �� ��4� إ�;م أ/و�� #ش زي ا1/ص ا��
 !!  و#
 

�دت ھ�د )4ر���  و.�ت�
  : 
 
 - �
�( �� �
 ....  6 �� ��#� ده إ�;م إ
@�ر /ــــ�ص ، ده �

 
��
#G إ� وأ/ذت 
	ص �

� طرأت ��� أ/��� ، 1-رت ��#� )��-�ده وھ� 
@��رات ا�� ا�

�د#� 
-�م �
7رح  �# �#Jدا ����
�دث �ن إ�;م )�د ذا
  و
 ���ن ھ��ك �C/1 أ��#�ت ھ�د ، �س 6
م ،  آ/ر �رف & وإ.
رب #�  أ�:ر ����
�دث و
�� و��دت ان 
�ت #ن ��#�
�
� إ� �#�� ��

ظر�إ

�� ھ�د
"د #
ت ، .�ت #C�  
	و �  �J��
#  : 
 
 ھ�ه إ�  رأ�ك ؟ - 

 
�� )	�ق
 :  أ"�)

 
  #ش ��ر�  )Cرا�  - 

 

�  او أي ��" أط�ب �
� .و��� رأ�ك #:; �� �1�   - -#� ��  و �� ا�;م ا

 
 :  1-رت )�^�راج �	�ت )Cوت /�7ض

 
 -  ��
  "#�ل ط)-ـ� و�7رح أي �أ)C� ا�;م ا-#� ���وش #ن 
�1�  �4�� #1و�  (��د ، و)�

�دي ا�1ل ، أھم ��"  #ن "واه ��#ل أز#�ن �#ش #ر�زة �� #;#�  �-�� ، )س �C; #ش #�م 
  إ� 
 

 :  أ/ذت 
�رك �دھ� )�#�س وھ� 
	ول
 
 - ;� ;� ;� �	( � طب .و
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 : و.�ت ��Eت )1ده 

 أ.ول إ�  )س ؟ - 
 
��ر�  إ�أ.و� إ�ك #وا�	  ،  -  ��رو)  )س #��و�  ، و�#و#� �� �
� ا.-دوا #G )-ض أك #وا�	  �� 


7	وا و> 6
  و1و�وا ھ
 

�� ��#� )"د�  و.�ت�ظرت   : 
 
���  ده ؟ -   �

�4ده #ن ا�;م ا�� .و# �
�  ط�ب إ

 
 :  :م .�ت )#رح

 
  #ش ���1ن أ/و�� )	� و�ده ھـــ�ه )دل #� أ�رف ا�	�	  وأ�ورك - 

 
 : و.�ت ��Eت #ؤ�ده 

 
 -  ;Cوأ ، �	�	�  ���  

وا 1)  )-ض "ـــدا إ6 و& �ل ا�� .و�
ز#وا وإ�

وا #ن )-د #� )دأ
وا �

وا ا^:��ن وار
�حأو��� )Cرا�  ��وزه أ/�ص #��م إ�	(  
 

�� )	�ق و.�ت�ظرت   : 
 
  ط�ب )C� ھ�7ر وأ.وك - 

 
�  إ� )�ب ا@ر�  و"
�Eت ھ�د #ن ��� ا7راش #� :  ھ� 
	ول )"د� 

 
  /;ص .1ط  ھ	و  إ�ك وا�	
� ، إ)	� �ر�� )�)��� )	� ���1ن #�
J"�7ش #� إ�;م �
Cل )�  - 

 
�� �� �زع و.�ت� :  .7زت ��#� #ن #��

 
�زري ؟ - 
( �
� !!�� ھ�د إ

 
  �Cوا
 : و.�ت أط�	ت ���Eت #

 

وا #� ��7-ش #-��م إ> �ده ، �; أ�� ھ1#� )	� 1�#� - �   ، �;م ����مإ

 
�� .د إ/
7ت #ن أ#�#�� �	7زت ��� ا7راش )/7  و�-�ده 

ط�G ا�;م و"د�
 : و.�ت و.)ل ان 



 ١٧٨

 
 -  � ! و& #"�ـــو

_________________ 
 

�7  ��م 
-ره أي إھ
#�م �	�ل )�زن�( ��
ظ�رھ� ، �ظر ��زل �و"دت إ�;م �� إ#��دت ھ�د إ� ا  : 
 
�تأر�Eت BC ؟  - � ��  ���س ، �; �ل 1` ��Cب

 
�� إ� Oر�
  ، أ�ر�ت ا/ط� "
 :   و.�ت )
-"ب ##زوج )�#رح/�7 و�Oدر ا#��ن #

 

و�� #-ـ��م وأ���م ھو  - ���� ، )ط�وا "��ن )	� "��ك و> ## ���  أC;أ�� ھ;.��(�O ���  و�� ��

 
�� )�4س و.�ل :  "�س ��� ���A �را1  و�ظر 

 
��طول ، /;ص )	� �Cل /�ر#�ھ� و ���ت وا -  �
� ھ
	و� �	ت �

 
  
 :  وأو.7
  أ#�#�� #)�1ره و.�ت#ن �ده "ذ)

 
 ر�ز #-��� �ده و);ش 1@ل ا�6;م ده ھ�ه ، وإ�#-�� �و�س - 

 

ر.ب و.�ق وم �
�دث( ���ظر  �  ���� :   )Cوت #ر
G7و.�ت��#4
  #ن ذرا��  و�ظرت �� 

 
 ـ� وا�ــــ	ــــــتإ��ـــــــ�م �ــــ�#ـــــ - 

 
�� )	وه (�. ������ ا6رض �Eر)ت  ���د#� �	ط أ#�#�
)  إ> �
م   �J�. ر/تCو : 

 
 إ�ـ�ــــــــــ�م - 

 
�روت إ� ا/�رج � Gط
�
م  ������د�  وCر/ت��وت 
�ر��  �#��� و���را و# ��
4��� Cو( 

��
�� .)لواد��
  �	ول و-#� ��
 :   )#رح أن 
Cل إ� Oر�A واد
 
  )ـت �� ھ�د - 

 
��� ا6رض و.�ت )/وف ��	�
��دت �@ر�A و�ظرت إ�  )7زع وھو #�زال #�  : 

 
 إ�;م #�ك ؟ - 
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-"ب #Cط�G و.�ل( ���ظر   : 
 
�#رك #� 1و�
� وا�د #�ت #ن ا7ر�  و> إ�  ؟ -  �
 !!إ�  ��/

 
9�دھ�ش و.�ت(  �ظرت   : 

 
�زر ؟ و> إ�ت 
-)�ن - 
 !! )"د ؟ و> #
�7"` و> إ�  ؟إ�ت )

 
 ;Cر #و"وده أ�@�	  ا�
-د�ل #ن ھ�AJ را)ط  �ض #ن #���  و"�س ��� ���A ا7راش #��و> ا�

�� )@رور و.�ل :  و�ظر 
 
�� ھ
وا�ق أC; ، ھو  - ���رف إ ��
� أ
�7"` #ن إ�  ؟ #���أ�� )Eر�
�� �� وا�ده 
	در   

 
�� أ#�م Cدرھ� و.�ت ���	دت ذرا �(C-(  : 

 

-)ط  - �
�� #وا�	  اوي �-��!! �� إ�;م إ�ت )�
��ش إ ھو ده و.ت ھزار أC; ؟ و)-د�ن ھ� #	�

 
�� )/وف 
7ض #ن #���  وھو ��ظر � : ور�J�.  ("�� G; إ

 

	و� وا�	ت إزاي ؟ - ( �
� او#�ل إ

 
�و.�ت"��ت )"واره ووE-ت ��.� �وق ا0/ري �-
(   : 

 
��ي 1وف - �����ور�A ودو.
� أ/ره �ر/  #1�و ھ#"�� ر�Jس ا�� ��#��   #ن 1و�A ��ن 

 
�� )1ده � :   )Cرا# و.�لو�زھ� �� ذرا

 
 !!ھ�د إ/�C� وا�	ت و> > ؟ - 

 
 ���9
7زو�ظرتر�-ت ��")(  
�دث ، و�زھ� #ره آ/ري )-C)�  و.�لاز 
 :   وم 

 
 - �C�/ت إ( �� 

 

��#  و.�ت #�ز� (9(  �ظرت  :   

 

��ش ��"   - /;ص �رام C-)ت ���� ھ	وك وأ#ري a ، )ص ھ� ط)-� ���ت #��و�  و�ده و#	�

�� ھ	ول ^�;م إ�ك #وا�	  وط�-ت �
�� �� دو�A و.و
4�� )	� أ/د�  Eش را�
���# ��، )س �-
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  أ"ري ، )س �� ��دي
 

G"1# ب و.�ل�"�9( �� : ا �ظر 
 
 را"ل"د�  �� ھ�ود ، ط�-  را"ل #ن ظ�ر  - 

 
�زاء و.�ت
�9(  �ظرت   : 

 
�#و )�)�ھ� ���#ك -  �#  ھ�1وف ��/و�� ارا"ل ده ھ��ون �1�  ��#ل إزاي 

 
�� ):	  و.�ل�ظر   : 

 

�ت ا�ر�ر )س -  �(/

	�	�ش ، ھ�#  

_______________________ 
 

�7رة أ/ذت ��#� 
�7ر �� ا>#ر �� ��رة ، ��;م ھ�د �ن إ�;م أ�-دھ� )��#� ھ� را �#�#
  E�
��ه ؟ #

ا/طو)  أ:��ء ادرا�  ، و�ن #�ذا إذا ��ن إ�;م ر"; )�ق ؟ #�ذا و ��ن ھو ا�1ب اذي 

درا�  ؟ �( ���@1��دت أھل 
ر�E  )�)ب إ�
�  أ�:ر و)-دھ� 
	رر ؟ �
-رف م 
	)ل )  و
"�س #-  

�� �وف �7-ل ، �طردت  إ�;م ان ��#� وا�/)ر)-#ق :م 
ذ�رت ��#�ت ھ�د وإ�(  
	ت ��� رؤ�


��7ر �� أ#ر آ/را6 . ���ر �ن رأ��� و��وت ا
 

  ����� .)ل ان أ��ف �
/)ر وادھ� ؟ ھل ��وا�ق 
�ظر ��#� ون �
د/ل �� ��� A��G )و"
م ا�  ا.
�� و.ررت اذھ�ب ^/)�ر وادھ� )�6#ر �� ��ون 
�
/رج ؟ أ/ذت 
�7ر �:�را �
� إ�
"#-ت 1"�


��م ����د#� �
Cل )  إ�;م� :  ھ�#�  ت )�)�� )/7  و.�ت.رطذھ)ت إ� Oر�
  و،  
 
 )�)� �Eر
ك ��C� ؟ - 

 
 :  أ"�)�� #ن ادا/ل ��� ا7ور

 
 - �#�� �� ��-
 

 
 :  د/�ت و"��ت )"وارة و.�ت )�دوء

 
�� #ش ��ر�  أ�#ل إ�  ؟ �Eر
ك رأ�ك إ�  ؟أ)�)� �� �ر�س ��وز �
	د#�� و -  

 
( ��
-"ب و.�ل�ظر   : 
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و �Oر
� رأ�ك  -  ��
/رج ؟ )س �#و#� �-
� #ش ھوا�ق ��� �د .)ل ا
� .و��د�ش أ#ش إ-# ��
 #�1�  ط)-� ، )س ھو #�ن ا-ر�س ده ؟

��� ا7ور  
 :  أ"�)
 
 - �
(��C د�  إ�;م أ/و ھ

 

��7ر و.�ل( ���ظر   : 

 
�7
  إ�  ؟ - Cط�ب وده #وا 

 

ذ�ر ��#�ت ھ�د و.�
ت #)
�# أ/ذت   : 

 
 -���دس و#�
رم و��1ل #�Jو�A ھ�د و#�#
  #ن ز#�ن و1@�ل �� 1ر�A �ده )س ���ت إ�#� ھو #

 
9�"�ب و.�ل( ���ظر   : 

 
�دس ، ط�ب ��و "ــدا �-�� ھ�-�1ك �� #�
وي �و�س - �# 

 
 :  إ)
�-ت ر�	�� و.�ت )
و
ر

 
 اه ط)-� إن �1ء & - 

 
;J�. ��  :  إ)
�م 

 
�1و�  وا�� ��  ا/�ر �	د#  ر)��/;ص  -  �1�#  

 
�ظرت   )�-�ده و.�ت  : 

 

Cل )�Eر
ك - �  ��/
�د )	� ���1ن � ھ	ول 

 
 - �1�#  

_____________________ 
 


"  #�ر�  إ� Oر�A أ/��� و)-د :;:A أ��م
ت ھ�د وھ� �.  : 
 
 -  ��� )�@ت )�)�ھ� )�#وEوع إإ�;م ��#� إ
C�ت )�� و)
	و�/;ص ، دو.
� )	� ا#7روض 


Cل )�  إ�ت و
�دد #-�ه #�-�د
  



 ١٨٢

 
�� )�-�ده و.�ل�ظر   : 

  .1ــط  )	� - 
 

 : .�ل )��ره :م 
 
 -  �#���  ��س )�	ووا إ�  �� ا��"�ت ا�� زي دي ؟ �-�� أ
Cل )�  أ.و��وز أ
"وز أھ#� ا ��


ك ؟�(!! 
 

  �Cوا
 : و.�ت أط�	ت ھ�د ���Eت #
 

��م )سأ���م  - 
�م #� .ول ا�� إ�ت ��وزه ، ا�# �� 

 
 ��
�
ف ��� ا7ور ، 
�7"` #ن �ر��7�� و.�#ت )�^
�Cل )واد ��#� وأ�ط
  ا
��:م أ#��ت )


�دث �#C Gو
� �	ول�� )7زع و.)ل أن ��
ط�G ا :  و�ظر 
 
 ا�;م ����م - 

 
 :  إ)
�G ر�	  .�J; )�رج

 
 -  & A#م ور�;� و)ر��
 و����م ا

 
 ��
:�@
�د )	�ق و���ول إ��م �"د ، أ/ذ ��ظر   ��C#ت ��ظ�ت #��و> ا�Cول ��� أي ��#A و

م 
7-ل ��#G اCوت #ره آ/ري �	ول ����
/)ره )4ي 1` �	و  و  : 
 
 #�ن #-��� ؟ - 

 
 :  .�ل )
و
ر

 
�ت �Eر
ك أ- ( �#��  ���� إ�;م �� �#� أ/و ھ�د A(��C ا6  

 
  �� إ�;م إز�ك ؟أھ; - 

 
�#� )/�ر -  �� a د#�  ا

 
;J�. B���
 :  :م 
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�ت ��)ب أ�دد #�-�د #E� Gر
ك ���1ن أ"�  - � ��X   ��#�أ
	دم 
 

 :  .�ل )"د� 
 
 ط�ب ��)�� إ��� ����Eن )�ره او ا^�)وع ا"�ي ا�� �ر��ك - 

 
 -   ��� ؟ �ده �و�س ٧/;ص )9ذن & ��"� )�ره ، ##�ن ��� ا

 

#�م �و�س -   

 
�#� )9ذن & .)ل ا#�-�د ھ
Cل )�Eر
ك ، �;م ����م -  �� �1�# 

 
 -  
 و����م ا�;م ور�#A & و)ر��

 

�4د #ن ���� ا7راش أأ/ذ ��رر اE@ط ��� زر ا^O;ق  �#
ن وادھ� ن ��#-  )-د ا0ن ، إر

�د� ;J�. د��"9(  : 
 

ش أ�رف  - ��رإ�� ���س أوي �ده ، أن ا#وEوع C-ب إ#�C��� .ر)ت أ 

 
�9
-;ء و.�ت(  �ظرت   : 

 

�� )	� إ�� را"ل #ن ظ�ر را"ل ھ�ه ؟ - ��ي وأ/�ـــرا )	� ھ-رف أ�رح ��ك ، .و��  ھ

 
و��ده )#رح �( �� : :م إ)
�م )ر"�ء و.�ل .ذ�

 
 - � ��
  ا��دك  ا�)ل )	� و#-��� ا"ذ��ط�ب & �/���� �� ھ�د ھ�
��� ا�#  و�ده �-�� ، وو 

  1و�  )ر��وم #ن أي �وع #�Eرش )رEو
 

 :  ر�-ت ��")�� .�E@(  �Jب
 
�� �#�ن  - 
�� /;ص دوري /�ص �د �ده ، .�)ل )	� �� #-�مأ!! أ#-�ك ا"ذ#  ؟ أھ� دي أ/ر   

_________________ 
  
��وزك -  ��-
 �#�� �� 

 
�� وادھ� )-د#� 
�دث #G إ�;م و�دد #-��� ا7ور و.�ت �Eرت ارؤ�A ا1ر��  ، #و�د  .� 


�ده-#�� ا
#��
(9(  : 
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�-م �� )�)� -  

 
�� )"د�  و.�ل�ظر   : 

 
 ا-ر�س ھ��"� )�ره )-د ا#@رب إن �1ء & - 

 �ظرت �(
� :   و.�ته )9
 
 !!)�ره )�ره �-�� ؟ ا�وم ا�� ط�G ده ؟ - 

 
����E ��
 :  أ"�)

 
 - �  وم ا�� ط�G دهأ�وه )�ره ا

 
��دت �/�ف .��; و.�ت )���ء  : 

 

1و�  -  ��  #�1� �� )�)� ا

 

-"ب(  �J�. G7
�7�� )Cوت #ر��� وھ� 
�دث 

ر�
  و��دت إ� Oر�  : 

 
  إ�
ر �ـــــ�رب!! )�ره ؟ طب )�ره إزاي ؟ أوام �ده ؟ - 

 
�� و>ء 
�� و.�ت )دھ1  �#-�
ر)ت #.9� : 

 
 -  �� )�ره ؟ھو إ�  ا

 
�دت )�-�ده �
 : و.�ت 

 
  إ�;م أ/و ھ�د "�ي �
	د#�� )�ره - 

 
 ��� :   )7ر� و.�ت.7زت و>ء #ن #��

 
  آ/ر ��"  إ��ـــــ�م ؟ �و�س "دااااا ، ده ود �1ك وروش  - 

 
���ر و.�ت��:م �ظرت 
�9(   : 

 
 - ;Cأ  ���
� ا��د #ش ھ
وا�	� � !!  )س إ
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 : و.�ت 
)�#ت ��#� 

 

زم - �# A#�� �	( م���� �7�E�1ك وروش ؟ طب و& �و�س ، و 

 

-"ب و.�ت( ���ظرت   : 


زم إزاي ؟ - �#!! 
 

 :  ��وت إ�
7زازھ� و.�ت )�-�ده
 
�� دو.
� �1ك و#-	د ��  - -� ، a د#�
� #�ھو #ن ��  و1و�A �ده )	� #-	د ز�� ا�أ�ــوه �� )

�7س ذات ا��ظ  ، و& ��"  
7رح  
 

 �� :   و.�ت)-دم ��م:م �ظرت 
 
 -  �

� إزاي �ر����7� A(��C ا/
  اھو أ�  �1ك وروش زي #� )
	و� ؟ ده إ)س B��C إ ��

 "��  ��  )س #-ر�ش 
 

��� ا7ور ��
�.  : 
 
�م أ6 #�  - #�� ا����ت دا�#� )1و�  #G ا��C)  �� ا�1رع ، �; #� � ��
وا�	� )سإ �
� 

 
�دت )��ره و.��
ت  : 

 
  .ــــو� �ـــ�رب - 

_______________________ 
 

��
إر
دت ��#� #;)��� و"��ت ��� ا7راش )
و
ر �-�ده �ل �
�ة �� ذك او.ت ،  �� ا�وم ا
�� و�
�ت #�  "زء C@�ر �9#-ت "رس ا)�ب �
زادت Eر)�ت .�)�� )1ده ، إ.
ر)ت #ن )�ب Oر�

�� #G ا�6ف ��
ط�G رؤ�A أي 1` و�
��م 
ري �J�1 ، و��
  وھو �
�دث #G وادھ� و#ن -#� 

و�� #
  وواده ا�J��
� #-  ، أ/ذ ��دث وادھ� �ن �#�  وأ/;.  واواBE ان واد
  �	ط ھ� ا

�ت ،  و���
  وأ��1ء #ن ھذا ا	)�ل�(
� ��

رب #ن Oر�	
)-د �دة د.�Jق �#-ت أCوات أ.دام وادھ� 
�� �ا�  ات �4/ذھ� ، 
و
رت أ
��ُ�:ر �
� و"دت )�ب Oر�7
B #ن .)ل وادھ� وھو �	ول   : 

 
 - �#�� �� ;�  

 

  ��رت���� إ�
���ء و"��ت �� ا#��ن اذي أ�1ر إ�  وادھ� ، ظل ا>ب �
�دث �ن إ)  7�/ 
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�م و�	ط(

�دث ، 
 < �#�#
  
#�C �م وھ� ��
�� وأ/;.�� و#-�#�
��  ،  ودرا�
�ظرت واد
�ظرة ذات #-�� ، .�م ا6ب وط�ب #ن ��#� ا"�وس #���  وإ�
Jذن ھو �ذھ�ب �دا/ل .��; وادھ� 

��Eر 1` #� ���7#
و�  �Eت وادة ��#� )A(�C وادة إ�;م و"��� �� ا@ر�A ا� �#��( ، 
A �� #وا"�A إ�;م و��#� #)�1ره�C
�#� و.�ل ،  ا(# ���ظر   : 

 
 از�ك ؟ - 

 :  أ"�)ت )/"ل
 
 - a د#�  ا

 
 :   �7رك �ده )�0/ري �� 
و
ر و��دث �J�.  �7;أ/ذC#ت .��; و

 
�ت #�Eرھ� - � �� !!  ��ــــــن ا^�A�J ا

 

راه ��4س )�^�راج و�دث ��7  #ره � ���
ذ�ر ا  ��
ذ�ر أي 1` و���د أن �Eرب رأ�  )�ده 

;J�. آ/ري  : 
 
 - ��ك طو�ل ��طــــول ، إ#1-��  � دو.
� ، �ــــ�رب أي ��"  �1�� )	� و�ش��ض #��ت 

 
 :  :م و"د ��7  ��د:�� )دون 
��7ر

 

�)� ارO� ؟ - ( 

 

-"ب ##زوح )�/"ل و.�ت(  �ظرت   : 

 
 !!رO� ؟ - 

 
;J�. �9راج( B���
#� .�ل �  (
� :  إ


�)� أ/
Cر و> أ.وك �ل ��"  ؟ -  ، ��-� ��7� ھ��#ك �ن 
 

�7��ظ�ت 
�7ر ��ظ�ت وھ��
	ول    : 
 
��وزه  -  ��
�  �	ول �ل ��"  �ن ��7  ##�ن �	ول #دو.  ، و�� �7س او.ت )رEو اط�ب و .و

;Cأ �	ده � �4��
 !  ا�رف �ل ��"  ، #
 

��� ا7ور  
 :  إ"�)
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��.ول �ل ��"  
�)�Eر
ك > إ
E7ل  -   
 

;J�.  :و)دأ �د� �#�
(# ���ظر   : 
 
 -  ���د� �� ..  م ، إ�;م )
�ع ز#�ن وإ�;م )
�ع دو.
� إ�;٢إ�

 
��1ت أ�
ر #ن أ ���  #ن ���
� �ده )دون ھدف ، ��ن ھد�� او��د أ�ون ���ش #)�وط ٢٠� 


ش �
� �� اد��� دي إ�  و> أي ��"  ، ��ت أ�رف أو#
7وق و)س ، #�#��� #/�وق �  و> #
 ��
ر و#ش )-#ل ��"  #�7ده ، �#�ن ا��أ)#-�
�# BC ���� ھ� ا
�#� ��"  ا#�7ده او��ده ا

#� )�)� & �ر�#  #�ت ��� . ا
�#�ت #�Jو�A #�#� وھ�د و�#�ن ده #��ش )#زا"� ده ��ن EOب 
 

 �أ#� )	� دو.
� ا#وEوع #/
�ف ، �#�ن إ
4/رت 1و�  )س ا�#د a ر)�� ھدا�� ، #ن �وا
(�C ب��Cوأ ��
�ن إ> 1و�  �ده )دأت أ.رب #ن ر)��  ، )دأت أ�رف ��C A؟ أ  ����ش  ��

�  ، إ�ر�ت "� ���Cو

� دي ا#7روض ���  ، وإن �ل ��"  )-#��� �� د"ن ھد�� ا���6� ھو ا
 ���#�
� >زم أ��� �� ��#ذا�ر
� و1@�� و�و#� وأ��� و"وازي وأو>دي وأھ�� و�ــــل ��"  )-#�

�ر�ت �-�� إ�  )"د إ���س  ، ���ك ، 
�س )"د �إ)س ���1ن أرE� ر)# ��
1-ر .رب ر)�
ك 
)��#�ت ا	رآن )
�#س .�)ك ، 
�س إ�ك #ش ���ز ��"  #ن اد��� دي �Oر ر�E ر)�� و)س ، أي �-م 

�  �� )دا�A اطر�ق �ن )�#د ر)�� �� �ل و.ت أ ���  ھدا�� .)ل #� أ#وت وا�� )-�دإ  . 
 

  �)� وCد�ق �#ري #�#د & �ر�#  ھو �)٢ ^�;م ر.م ١ا�)ب )	� �� 
@��ري #ن إ�;م ر.م 
 

�طر�ق اBC ودا�#�  ���#�#د ده ��ن �
�  /�ـر و���ن #���1ن ��� ا>رض ، ��ن دا�#� )�و"
�� >زم �
�ــر اوووي ا� ��� ، ��ن )��)�� أ�
ر #ن ��7  و��ن )�	و�(�	
وا.ف "�)� �� �ل �1#�  


ر اوي ��
�ت #�� ��
ش #
/�ل أ)دا ا�  ##�ن �روح �	رب #ن ر)�� .)ل #� �#وت )س أ��� و#�
��
 ���� �ده )�ن �وم و#  ،��
���7� وأ�رف و#ن �����ش �  وأ.رب #ن ر)�� أ )	� )دأت أ�وق  ��

ن ھو #ش #-��� دو.
� )س رو�  ���1  "وا�� أC; و)9ذن & إوأ��م أ�
ر �ن د��� و�ده ، رOم 

�ون �� #�زان � �

 أي ��"  ��وه )-#��� دو.���  . 

 
�د )-#ق و.�ل�
�� د#-J�� Aره ، �
/رج # < �
��  ))طء ��� ��� B�#� وھو  #��
(9( ���ظر   : 

 
  ھو ده )	� إ�;م - 

 

4:ر وا7/ر ، أ��ت )�1#�رھ� 
  وھ� #� )�ن ا�-�ده وا�زن وا�#�� �
#G إ�
أ/ذت ��#� 

ت )Cوت /�7ض�. �
� ��
�
�ط  
#�#� و#� إن إ/#  : 
 
  ر)�� �ر�#  - 

 



 ١٨٨


)�م وھو �	ول )4دب  : 
 
 ##�ن ا�� )	� أ�4ك ؟ - 

 
  إ
E7ل - 

 
 :  Cوب �ظرة 
"�ھ�� و.�ل

 
 #�ن ھ� ��#� ؟ - 

 
�� وھ� 
	ول
#��
 :  إ
�-ت إ)

 
 أرO� )رEو ؟ - 

 
 : أو#4 )رأ�  إ�"�)� و.�ل )#رح 

 
 - �Oاه إر  

 
 �J�. ���ظر ;رض و)دأت �د�:
�دت )-#ق وھ� �
  : 

 
�� �ده و/;ص ، ���ت دا�#�  - �� ��
���  1����ت �� ����#� )رEو �7س �ظ�م �Eر
ك �ده ، �-

�� دور �� ا���ة )س ھ� #ش ��ر�  إ�  ھو ، )
�س ��  )س إ)
�س إن �-#  "��  C.�� ��
ن ���
 ����و
  #ن (( ��ھ� #ش ��ر��ھ� ، #ن ا6/ر ��ت ���1  و/;ص زي ��س �
�ر �د #� ر)�� رز.

�� ، إ
-�#ت #�  ��"�ت �
�ر "ـــدا ، ا�� �
��� "روب �ده 1	�ب ��� ��
�ر�  C7� ���7س إ�#
�  وإ�  ھد�� �� ا���ة ، )دأت أ�Oر #ن ��7� وا�#د a )ط�ت ��"�ت �
�ر ��ت أ�ر�ت   1��� ��

	( �
�ت )-#��� O�ط و�  )��ول أ�#ل طر�	� أھو ، �#�ن �Oرت 
��7ري 
#�#� وأھدا�� ، دو.
�  و)	�ت )-#ل أي ��"  ���1ن أرE� ر)�� و)س ، #ش ھ��ر ان �-�ت "�(  	�-
# ��أھدا�� ��

���� و.ت E-ف �ده و#ش )�ون ��ر�  أ�#ل أي ��"  ، و�#�ن �#�ن ا#وEوع ده زاد )-د  �"��(

	�م�#�طر�ق ا ���
 ���� وا
"وزت ، )س )رEو ا�#د a ر)�� #	و��� و)�ر"-
(��  C7� �# . 

 
�7�� ، راوده ��  ھو و�س �ن �
�دث 
 ���4�� ، ��
�#�� �أ�س إ�;م )��-�ده وھو ��
#G إ

 7� :  �ؤال ��ن >)د #�  �	�ل )�
 
و ر)�� رز.ك )زوج �و�س )س �	�ر ھ
وا�	� ؟ -   

 
�  .�ط-�� #�ر�� و.�ل�
�دث و :  ھ#ت )�
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7ق ��� ��"  ا - �6��وز�ن ���� ھ�-�ن )��� ول ، �ل ��#A ھ�	و
�� % ١٠٠ ھ��ون #	-� ، �1�#
�#� ��ن �و�س )رEو "واه ��"�ت # ��#ش ���ز�ن �زوق ا�;م وا��"�ت دي ، أ��د �ل إ���ن ��

و ھ�)�ن ا�  و�ش ��  �
و�1  ، ���1ن �ده �ل وا�د ���� ھ�	ول ا�� )��7ر ��  )�ل Cدق �
�� إ�  ���ن ا�
�	ط  دي #�1� ؟ وط)-� ��� اطرف ا ظن 
#�م ؟ا

 
   : و.�ت إ)
�#ت 

 -  �
  C; ا�ذاب وا�� )�/�ف و�دهأ��� ��ره أ�� أ�
ر 1/ص )�رھ  �� ���
 

 �J�. م أرد�ت:  : 
 
�� ھ
��م )�ل Cدق ، #)دأ�� �ده ��� ��ب در"  ا7	ر ده ، إ�� او�د �Eر
ك أ���1ن �ده )	�  - 

1  �وق ا�طوح #:; ، �ن و 1	  �� ھ	در أ��ش �� �إو���1ن أ�ون �Cد.  #ش ھ	در أ"زم 
 ��و إ�"�ر وا#ر
ب C@�ر 1و�  #�7ش #�1�  ، وط)-� ا1)�  وا��"�ت دي �� �
�و�  �ده �@C

 �"� .  #ش ��ر.  #-��� ط�#� ا^���ن )�/�ف ر)�� �-; وھ��/د )�9دي 
 

�� ، ���ن #ن ا##�ن 

	)ل زو"�� �	�را و�	ط ،أأ�ب إ�;م Cرا� ����� أرادت ان ن 
	ول ا�� و
�ور ���
�C7ل �� ��ون �( ��  رأ� BEو
 ، ;J�. ره آ/ري# ��4�  : 

 

	)�� �� "#�  وا�ده و)-د�ن ��ر��� �� "#�  )رEو  - �#
�ك .و��� �7Cت زو"ك او .و

 ھ
	و� إ�  ؟
 

 :  أ/ذت 
�7ر .��; :م .�ت
 
�  و)س��ون �د )�/�ف ر)�� )"د وھد�  ا"" إ"�)
� ھ
�ون  -   " 

 

��7ر )	� �� )�-#ل 0/ر
  أ��د ھ��ون إ���ن �و�س " وا��  
و /�ف ر)�� �-; و��ش ���  �إ

 "  );1ك
A���: ��4�  : 

 

  ؟ - �C/1 �� ون�
 ط�ب وا�7Cت ا�� �)�ھ� 

 
�ظرت   �� ��رة و.�ت  : 

 
 - 
�� ��ون را"ل )"د ، #�Jول ، �Cدق ، /�وق ،��رف �	ول إ�  وإ#-�  
#�� �� G"ش )�ر# ، �

 
���  اC;ة وا�;م ، ���ول دا�#� �1وف ن# ،  ، )����د أھل )� �(� ا0/ر ��ون �د .دو
  ا
  ��د�� #�#د ��ن )�
Cرف إزاي و�-#ل ز� 
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�ض #ن #���  و.�ل ��  �#G أذان ا-�1ء ���� #رة آ/ري و : )��#� ھم أن ��4
 
���1ن  -  ���
��#لأ�� ھروح أC�� وآ"�   

 
 :  :م Cوب �ظره 
"�ھ�� و.�ل

 
 و> #"�ش ؟ - 

 

�دث ، �	�ل 
 :  )#رح�ظرت إ� ا>رض )/"ل وم 

 
�� )	� ؟ - 
�( ����� و> أروح �
 أ"� 

 
�7�� أ�:ر و��دت ��ر #ن ا^�راج ��4س )�� و.�لأإ��#1ت �� C�
 :  )ط�)  ن 

 
��  )9ذن & ، �; ا�;م ����م - �
  /;ص ��#ل #ره 

 
 �#��
ظ�ر واد ��#� �ود�  .)ل ا#@�دره ، B��C �ل #��د ا)�ب �� إ���دي ��� واد
  وو.ف 

 :  ا0/ر وھ)ط در"�ت ا��م ��6ط�7ل وھو �	ول واد
  )�-�ده
 
�-#ل �ده �ل �وم -  �"�
  و& ��وه ����A ارؤ�A ا1ر��  دي �� �"  ، #� 

 

7  )#رح و.�ت� ���  
 :  Eر)

 
 - BE7
�  إ#1� �� واد )دل #� �د ��#-�� و

 
 ���Cأو;C�زل وذھب ھو 6داء ا#
ظره )��7  �د/ل Oر�
  وم هإ� ا�
�د#� ��د و"د ھ�د � و

 :  �-رھ� أي إھ
#�م �	�ت )@Eب
��� �ده ؟ -  ��
1�
ك #�� وط��C# أ/دت ���#�ت إ�  �� �م !! �� �;م �- �  !.و

 
��-
( ;J�.  ("�� Gر�  : 

 
��وزه ��"  �� أ��  ؟ -  

 
 : و.�ت )�Eق و�ز
  �� ذرا�  )1ده 

 
 !  إ�;م /�ص )"د - 
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�� )�-�ده و�ظر"�س ��� ���A ا7راش  : و.�ل  
 

ش ��رف ا�طق و>  �� #-�قإھ����B #�1� ، #)دأ�� �ده �� �
� أول #� .-دت .دا#�� ���ت  - ��#

�ت �� د#�O� ط�رت �� ���ن ��7� وھ� ��#A و�ل ا>�J�  ا ��وا�#د a ، رو�ت )	� .-دت أ����
�7�� و�ده و)س��ن  ��
  �#�ن ��

 
���ر
�9(  �J�. �� :  ر�-ت ��")

 
  ھو ده )س ا�� �Cل!! �ـــ�را"ل  - 

 
G�7�� )طرف �ده و.�ل )/"ل #Cط
� ��� �� :  Eر)

 
�7��ش )	� �� ھ�د & - ��
 �#  

 
 �J�. ت��E  : 

 
 - �#��� إ�ك #"�ون ؟أھم ��"  )س 
 ت ���� #ؤدب و> �ر�

 
�#و#� #
	�	�ش  -  ، �	( G(ط  �� ��
� أ�� ��وت أ�#ل #ؤدب ��� .د #� ا.در )س ا��� أو& �� )

 ��
�ن إھ-ر�(� G�< ���أ ��	7
�� ، إ��� أ�� .   �ل ��" � اCرا�  ���و ھ/���� 
	و
 

��را و.�ل
�# �� :  :م �ظر 
 
 .� وا�د ��وت ز�� �ده ا�و#�ن دول ؟و)-د�ن ھو �د > - 

 

ذ�رت �J�1 ھ�#� �"4ة و.�ت ���� :  ��دت ان 
�Eك و

 
 B��C إ
7	ت #G )�)�ھ� إ�ك ھ
)�@  )رأ�ك إ#
� ؟ - 

 
 :   )دھ1 و.�لEرب رأ�  )1ده 

 
 !  أو)ــــس ، 
Cد.� ���ت- 

_________________  
 

�� وھ� �� A��O ا�-�ده ، ��

1-ر و�4�  ا1/ص اذي ��دت ��#� إ� Oر� ��
�#�ت إ�;م "-�
7
رة 
زا#  �� �7س ا�� وأ��E )دأ إ��7
  .ر�)  #Cوأھدا�  و ���� ، ��7ر #:�
��� A�ط�  ��
)�ث 
 ���7�� و�س ا#�م 1/ص آ/ر ، �ل ھذا "-��
"�س أ#�م  ���
� )دأت ���� ھ� ، ���ت 
1-ر و�4ا
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�� و

"�ھ  ، .ط- A�Jد(#�� .�J�  )#رح
1-ر )�را�  ا����د#� د/�ت � :  >ء #ن 
��7رھ� 
 

� إ�  ��  - �#��رو� ھ�ه   

 
�� و.�ت )�-�ده :  إر
#ت ��#� ��� ا�ر�� ا#"�ور 

 
�#�ت �ل /�ــر -  

 
�7  و.�ت�( ���ظرت   : 

 
  ھ�ه �-�� وا�	
� و> 6 - 

 

-"ب(  �J�. �� :  ر�-ت ��")

 
 - �
� ؟ ھو أ�  �ده #ش #� أC�� إ�
/�ره ا6ول وا��ر!! � �	ت ؟أوا�ق ��� إ�  �� )

 
�#س(  �J�. ت )"وارھ���"  : 

 
�م )رأ�ك إ#
� ؟ - �@�(
 ط�ب ھ

 
�ت ��#� �"4ة و.�ت(
� :  إ

 

Cد.� )�)� #	�ش ��"  �ن ا#وEوع ده ، و> إ�;م �#�ن -   ! 

 
  �Cوا
 : و.�ت أط�	ت ���Eت #

 
 -  �# ;� ، ���� �� d(�
�م �-�� ھ
-ر�وا رأي )-ض إزاي ؟اواد إ#�� ، ا��� 


�ده-#�� ا
#��
(9( �#�� A(�"أ  : 
 

Cل )�� �� أي و.ت و
	و� رأ�   - 
��دي أ��د ھ�د ھ ���أو> #
	و�ش واد ���1ن �ده ��ب ، :�

 و)-دھ� )	� أ�� أ.ول رأ��
 

 :  ��Eت و>ء )#رح و.�ت
 
��ب ؟ -  !!   و#�

 

)�ه �9( ��
7ت  :  و.�ت:م إ



 ١٩٣

 
�� إ
Cدم #� ��1ك و�4�ك �  ���C  #ن  - ���� ؟ 
�	�ه �� -�  �
("�
� إ�ك ��� ���ط�ب .و

�وم �ده  ا
 

 :  ز�رت ��#� )�Eق و.�ت
 
 -  ،  �(  ��#
�� رأ�� وھE7ل #
�
�ك ���� �� ا#وEوع ده .)ل �ده ؟ و.و#��
و>ء إ��� #ش إ

1� وھط�G )ط)�-
� "ــــدا ، و �")  �ده 
#�م و)رEو #ش ھ�ط �	ط  #�ك اب وا�ده ��� و
�وش �)	� /;ص ده ��Cب ، أ��د �-�� #ش ھ7رح #� أ�ب و1� �� "ردل #�ك اب واود �� ("-#

��� اط)�-  و�
Cدم ���� �-")  ا�1ل و)-د ا"واز �1و���  !! 
 

�� ��
و)�� ھ�
"وز�# ��� �1�� ده و#ن �Oر ا�� )�ب �1�� �ده ووا:	  �� ��7� ا�#د a ، وا

"وز ھ�)	� �1وف �1�� � �# �
� �� ��
�#� أEطر إ�� أ/د�  او اظ�ر )�1ل �Oر �1�� ، و��

 
#�ك اب )را��(  . 
 

�دت و>ء )#�ل و.�ت�
:   
 
 - ��
� )را�
ك ، )س ده اط)�-� �-� �� �1�#  !! 

 
���7 و.�ت �� :  أو#4ت )رأ�

 
��� ط) -  ��
"وز �1وف ا�6�� #ش ا6و�ش ، اط)�-� �-; إ�ك 
�و� �#���1ن  ، �#�#

ك -�

��رف �1�ك ا�	�	� ، BC و> إ�  ؟ �	(�  ��� ؟ و)-د�ن أ)�ط �	و.  �-�� إ�#�� 
 
 - �1�#  

_____________________ 
 

��

�دث #G ��#� إ> .��; وم  �� ا�وم اظل إ�;م �دور �� Oر�
  �� ��رة ، ��و م ��
طG ا
�� �وي ا	��ل ، ذھب @ر�A واد
  وطرق ا)�ب )/7  �-رف �� : و.�ل )�دوء 

 

� ���C  ؟ - � #�#� إ

 

:�.ل و.�#ت )7
B ا)�ب و.�ت )���ن( ���Eت #ن �را1�  : 

 
 - ��-
 A���C أ�وه 

 
 :  د/ل ا@ر�  و"�س )"وارھ� و.�ل )"د� 
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�� ؟ ���1ن إ#)�رح # - �
 �#���روح  G7�� ��
ش أ
��م #-��� �
�ر �-�� و�  #�#� ھو إ�	��

�� )رEو�� . #-ر�ش ��"  
 

��ن�(  �J�. ت#�
 :  إ)
 
 - � ؟�رف 
�دد إذا ��ت #وا�ق و> را�ض�-�� إ�ت �  #ش 

 
�د .�J; )�-�ده�
  : 

 
�روح #ره �#�ن و> أھو  -  G7��� أ�
ر و�ده ، ����� #وا�ق ، )س )رEو ��)ب أ�رف -� �(�O ��

  م أ.ول رأ�� ؟/;ص �ده و>ز
 

 #��
(9(  �J�.  7
� ��� :  ر)
ت 
 

"س  -  ���� و
1وف رأ��� إ�  �� ا#وEوع ده ، )س /د )�ك /��#��
��دي ، /�� ا/
ك  G7�اه �

�� ا>ول و
1وف #���  �	)ول و> �ر�ض ، ���1ن و ھ� ر�Eت ھ��ون �1�ك و�ش و �ر�ت E(�
���
 �� ..  إ�ك ��وز 
روح 
1و�

 
�ض #ن�  � :   )�#�سو.�ل #��

 

	�	�ش �� �)�ره ، ھروح )	� أ1وف ا)ت ھ�د - #  

 

ظ�ره وھ� 
	ول )#رحأو.)ل � :  ن �@�در ا@ر�  و"د ھ�د )9

 
�� إ�ك #وا�ق  - 
م �#�ع �ل 1` )�"�ح ، وا0ن �وف �Cل ھذا ا�;م إ� ا6/ت ��#� و�	�ل 

��ھ�ھ�ھ�ھ�ھ���
-)ط �
 و)
 ��
 :   ��")  .�J; )#رحر�Gوأ#���� #ن 1-را

 
�� �ده و - ��#��ت ھ
�ون 
�ت ا1)�ك ھ�ه ؟أإ)	� إ�� ���� ھور��� ، ���رة ا":  ا  

 
G� :  أ��
ت 1-رھ� #ن �ده وإ)
�-ت ر�	�� .�J�  )/وف #Cط

 

م ����ن �ل #�.�ل و"�ري ا^
�Cل )��#� 
#�م �� ��دم  -   

 
7�� و
���� وإ�;م /�7�� وأ#��ت )
 : و.�ت .�#ت )�^
�Cل )��#� ��دت @ر�
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  ا�;م ����م - 
 
  و����م ا�;م ور�#A & و)ر��
  ، أ/�ـــرا )ط�
� أــو دي - 

 
�م ��وزه أ�رف رأ�ك �� ا#وEوع - # )ط�ت ��/
� )ط�ت ، ا

 
�ظرت ��#� �#رآه وھ� #
-")  و.�ت  : 

 

� ھو  - ��	ت ؟ ده أرأ�� �� إ�  �� ) ��
ش إ�
/�ره و&�� �#�ن �أ��C#   

 
 :   )Cوت #ر
G7و.�ت�ظرت ھ�د ^�;م )�-�ده 

 
��ر #)روك - ���ر أ)�ض �� أف �  إ�ــــ  ؟ )
	و� #وا�	  ، �� أف 

 
  #ن اذھول و.�ت )Cراخ�� ��
(�
� :  إ

 

-)ط� ؟ - �
( �
�  #وا�	  إ�  �� ھ�د إ

 
�ب ا0/ر و.�ت )
��ؤل�"� :  :م �ظرت 

 
 !  #�ن )
-�� Cور
ك �ده �  ؟ او�� ��ون �� �د "�)ك �� ھ�دو� - 

 
 : ه  ))راءو.�تO#زت ھ�د ^�;م 

 
  6 #�7ش �د "�)� ده إ�;م )س - 

 
 :  ز�رت ��#� )�Eق و.�ت )Cوت ھ�#س

�ر"� ؟ - 
( �
�
�  ده )	� ���1ن /��
� !! �� �د �-#ل �ده ؟!! ھ�ــــــد إ�#� ��إ
�E7� C��� ا
  ش �رام ������1�� و�

 
�  و.�ت�� :  أط�	ت ھ�د ���Eت 

 

� #ش )�رج و> ��"  - � ��  

 
 :  :م �ظرت ^�;م و.�ت

 
�� #وا�	  ���م ،  - �
ش إ
-)طأ#� .��( ���� ا  



 ١٩٦

 
 : و.�ت :م ��دت ��#� #رة آ/ري 

 
��وز�ن ��"� #ره �#�ن ��G7 و> إ�  ؟ -  ���م �# ا

 
�دت )��ره و.�ت�
  : 

 #ش ��ر�  ، .ووا )�)� و1و�وا رأ�  إ�  ؟ - 
 

 �Jھ�  �ت )�ر�.  : 
 
�� ، #�1� ھ	ول ^�;م ���م )�)��� ، �; �;م - �
 �"�� ���  .1ـط  ، �-�� #وا�	  إ

 
 �
ف )�ر���� إ�;م )
-"ب و.�ل،  وأO�	ت ا�ظر   : 

 
��وز��  و/; -  ��
� ا�� إ�
� .و� !!  ص�  ا�7  دي ���� ؟ #� �

 
 :   )"د� و.�تCو)ت �ظرھ� 
"�ھ  

 
 -  ����� إذا ���ت #وا�	  و> 6 ، و#� ���ت ا#;� A	�1ن أ�س #ن طر����� 1و�  ����ن >زم أ"


�ر"ش
���1ن #  ��� "���ن و.7�ت )�ر��� إ�
  ##�ن 
�ون #وا�	  .و
 

 :  :م �ظرت   ):	  و.�ت
 

/دم - �

-)ط �� )-ض ا#وا.ف �� ��"�ت �ده �� إ�;م >زم �
�� ذ��Jك ، و#ن اذ��ء إ�ك �� 

���1ن #
�ر"ش ا�� .دا#ك و)رEو 
وCل �� إ�ت ��وزه  . 
 

�� إ�;م )7/ر و.�ل )#رح�ظر   : 
 
 -  C�
� )ر�
Cد.� إ  

 
� و.�ت�-
(  �ظرت   : 

 
��ر�  ��ر�  -   

_____________________ 
 

��  .)ل إ/)�رھم )	راره ، وا�ق إ
Cل إ�;م )واد ��#� وط�ب #�  ا�:  ���Eور -#ل رؤ�A 1ر
م #و�دا>ب ��� ذك و
م 
�د�د ا �� �� ا^�)وع ا	�دم ، ���ت ��#� أ��E �-�ده )�ذا ا	رار ، �



 ١٩٧


زا#� �س إ> 
�ول #ن 1/ص �Oر #�
زم إ� 1/ص أ�:ر "د�  وإ  ��ن إ�;م �وي ا �J�1 رف-



  و> أراءه �� )-ض ا6#ور و> ، > 
-رف �J�1 �ذ�ر �ن �����  و> �#�  و> .رارا
  و> #�Jو

 ��
  ھ�د �� أ/�را و"�ء  ،  أي 1` آ/ر �وي #� .�  ھو و#� .�
��  إ�#ر ا^�)وع ))طء 1د�د و
��د إ�;م #ن C;ة ا-Cر و#�  ،  �(�	#
� �#G ر��ن ھ�
7  ا#�#ول ، أ"�ب #�ز ن د/ل أ�وم ا� 

 :  وق �	�ل #)
�#��9ذا )  ��ر
 

Cل )�ك طول ا^�)وع وإ�ت #ش )
رد ����أ �#�ل!! �� راااا"ل إ�ت �  ���ر�� ؟ -   ! 

 
 :  �Eك .��; و.�ل ��� ا7ور

 

�ت ا)�تأ -  ��  

 
�("-
�� ��م �ري �J�1 �	�ل #� :  أ�رع إ�;م ا/ط� ��و ا1ر�  وأطل #

 
 إ�ت ��ن ؟ - 

 
 :  .�ل ��روق #�ز��

 
 - � ���� م إ�زل )س وھ
1و�

 
درجھ)ط در"�ت ا ، �J�1 ب ��م �ري�(�"ل وو.ف أ#�م ا ���  ���
7  و��د أن �
Cل ��أ#�ك )

���روق #رة آ/ري � :   �ر��ن #� ظ�ر أ#�#  .�J; )#رح و
 
   BC ؟��و
ـ�
ـ�
ـ�
ـــــــ�ه ، إ�  رأ�ك )	� �� اJ"�7#  دي ؟ �1��  - 

 
�ول :م .�ل #دا�)� إ��ه)  ذ��د إ�;م �/�ف وھو ��ظر   : 

�� )رEو �� #"�ون ، �-�� #ش طوت د.�ك )س ، > �#�ن "�)�  )��E و�ر��ت - 
�#�  
 


واC�  و.�ل#  ��� :  أط�ق ��روق ���Eت 
 
 -  ���م ا��ج ، ھE7ل أ��م ��ك �د إ#
� )س ؟!! طوت د. �� �
�� !!إ�#�� أ��7ت 

 

  و.�ل )#رح��  : "ذ)  إ�;م #ن 

 
�� )رEو - �  و& ��وه ، أھو اوا�د �;.� ��"  �1دك #

 

7زه و.�ل�� :  :م أ/ذ ��-ب �� 1-ره 



 ١٩٨

 
�� )ر�س وا1-ر ا��و ده )	� #ش ھ�
@ط� و> إ�  ؟ 6 و#�رح و��طط �ر�م و - �� ��#��، #ش 

  >�ق ��� ��رة
 

 #��
(9( ;J�.  ("�� Gأ)-د �ده )/7  ور�  : 
 
ك )	� �� أخ6 ��و �ده و - �(	� ، ��("��  

 
 :  أ/ذ ��رك رأ�  �#��� و���را �دة #رات وھو �	ول )ر�ض

 
�� )-�ده اووي وC-)  �#�ن ، /���� #�1� وا�ده وا�ده �ده6 - (��  

 
�د ��روق )�-�ده و.�ل�
  : 

 
�� و���ت �ده إ�� #�Jول و.دوه و)��ول  - 
�7�#� أ �
)س ��رف ؟ )	�ت #ر
�ح اووووي دو.


ر)�ك #ش إ�ت ( ��
زم ا�� )"د #ن ادا/ل وا/�رج ، �#�ن و& ا���  ھ� ا�#�دا�#� أ�ون #:�ل 
�7-ش � �# ��
�# ��
	ول أ( �J�	�
��7ك  �.;
�ك و ��رت 
-#ل أي ��"  �رام )^ ، ��
ر)�( ��ا

�دك )	� ��� إ�ك 
�ون أ�Eل��
�ول C�� & �#�ن )Cرا�  #� .ر�ت �د�ث ار،  أ�#ل �ذا ، �)
���  و��م  : 

 
7وا ا#1ر��ن  "�/ ، k�� رواه ا)/�ري و#��م"  .Cوا ا1وارب وأ�7وا ا
 
�� إو	�� A#و�ر  ����7�� ن "#�ور ا-�#�ء إ
7	وا ��� و"وب إ��7ء ا�أ/دت .راري )	� إ�� أ


  زي #� ر���1ن أ
1)  )�)�)� و.دو
� ��د�� #�#د ���  اC;ة وا�;م �� G(
�� .�ل �� وأ(
 :ا	رآن 

 
�وا  "
���  �����م �ُو#� آ
��م ار�ول �/ذوه و#�  َ َ َ َ ُ ُ n َ ََ ْ ْ ُ َ ُ ُ ََ ُ َُ ْ ُ ُ َ  "  
 
"  A�	د ��ن �م ِ�� ر�ول & أ�وة ��َ ُ ََ َ َ ْ ُ ٌَ َ َُ ِ n ِ ْ َ ْ َ ٌ " 
 


/�ل �� إ�;م و)	�ت )�دم ��� �ل �ظ  ��1ت ���� #ن �Oر 
 )"د دو.
� أ�� #)�وط �ــوق #� 
  ��
��Eق #ن ��7� اوووي و#ش ��رف إزاي ��ن )�"��� .�ب أ��ق د.�� ، )س ا�#د a إن # ،

���ب و.ر�ت �� ا#وEوع ده )	� ���1ن E7#�ش "�ھل �ده طول �#ري #ر)�� ھدا�� �� او.ت ا
��� ارا�   a د#���  و�	�ب ھ���B )	� ، ا ���	�ب 1"-�� اووي و)	��� )9ر
داء ا�، �#�ن .رار 

�� دو.
�  ا�� ���� أ 
 

�ظر   إ�;م )
-"ب و.�ل  : 



 ١٩٩

 
�	�ب ؟ -  ھ� �#�ن )�ت ا

 
�#�
 :  أ"�)  #)

 
�� )س )رEو  - �
 ���� #)�وط #ن ا	رار ده ، و)9ذن & أاه ا�#د a ، رOم إ�� #ش ھ��G7 أ1و�


�ب 1و�  )	�����ول �ظ)ط ا^
�7.�ت )
�ع ا"واز ��طول و�	رب �
ب ا  
 

 Gزنر��( ;J�.  ("��  : 
 

1و��� �#�ن ؟ -  G7��  ؟! #ش ھ� 

 
�د )4ر���  و.�ل�
  : 

 
�� را"ل Oر�ب وا��م ا�� أ�-�� " ا/طو)  #�ھ� إ> و�د )�زواج " )ص �� ��دي  -   (���( ��

 �����دھم وأھ�1#� ��� أي را"ل Oر�ب >زم �1#� �
��م أ�� �#�ن ، ا7رق )س إ�  �"وز �� أروح 
 ���
7ق ��� و�ده ، �ن ط)-� ��ون ا�;م ده )دون /�وه أ�����ت #-�ھ� ���1ن �	رب أ���ر�� و
���

 ��   و& أ��م ط)-�و��� .در ا��" و�� و"ود #�رم �-
 

   :   و.�ل)�Eق�ظر 
 
 -  �	( �CوC/د�ن و& ، و
	ر�)� �ده و& أ��م إاوا�د ���س إ�  #ش ��رف أي ��"  �� ا ��

  /ل ��� /طو)  و>زم أ.رأ �� اEوا)ط )
�ع ا/طو)  و�دهدا
 

  � :  -�ده و.�ل)�.7ز ��روق #ن #��
 
 إ#
� ده و�Cل إزاي ؟!! /طـــو)  ؟ - 

 
� و.�ل�-
(  �ظر   : 

 
�� دي  - ���
�ك �ت ا�� .و(�
��7ون ��ت �ر�ت إ�� ا
	د#ت #�ھو �� ا�
�ذ و ��ت )
رد ��� ا

�� #ره و)9ذ�
��ورو�/�1 �� ������ ر)�� ���ر )	� ، إد�
 Bرده را����  ن & ا
 

7  )���ن و.�ل
� ��� :  ر)ت 
 
 - ##
� ��ك ر)���#��ت ��وز أ� ����م ��� /�ـــر �� إ�;م و ���م ا/�ر )-ض ، و)-د�ن ���م #

 J"�7#  



 ٢٠٠

 
 :  :م �ظر   ����E و.�ل

 
�د # -  ��

ش أ��#�
�# ��
طول ع ا0/ر و"�ت أ.وك ��طول أھو#ش ���7  ��/و�� إ  ���  � ا

 
 :  إ)
�م .�J; )#رح

�م �
ر /�رك -  �� �1�# 
 


�ده-#
  ا#��
 :  أ#��  #ن �ده و.�ل )9)
 
�ر�س ���1ن 
��ق 
�Eر ��7ك ، ر)�� �و�	ك و�
##�ك ��� /�ــر -  �� �	( ��  ھروح ا

 
��#�1� �� ��روق - 
   ، �; ا�;م ����م �ور

 
 -  
  و����م ا�;م ور�#A & و)ر��

__________________________ 
 

  
��  ، إر
دي أ�Eل #�د�  ھو وواد�:ز��رة ��#� �#ره ا  �7�)-د C;ة ا#@رب أ�د إ�;م 
 ، ����زلد/ل طرق ا)�ب )/7  ووذھب إ#�� اJ)/#�رھ� و��� �دھ� .��; :م /ر"ت ھ و"�س #G وا


�د-# :  #  و)دأ �د�:  #-�� .�J;"��ت أ#� ، ا
 

ت �-��أ - �� ��
��م ا#ره ا��� .وت )	� أ"� #ره �#�ن ���1ن #��	��ش   

 

�دث �إ)
�#ت )/"ل 
�� )"د�  و.�لوم �ظر   : 

 
4�� أ�ب أ�رف  - �  ���
��م )�ل Cرا�  BC ؟ و)��ء ��� ھ��� إ	7
�نإ��� إ ��
ك أ�
ر ، �-�C/1 

�E
( ��
�#��  ؟ ط)��ك وإ�"�)��
ك و��)��
ك و�ده �-�� ، إ�  ا��"�ت ا�
�	ك ؟ إ�  ا�� ##�ن 
�� و> 6
��C/1و �� وط)-� ده )س ���1ن أ��#ك أ�
ر وأ�رف ھل ##�ن ��ون �� 
وا�ق �� 
��7ر

 
�J�. B; )�رج��
 :  :م 

 
��ن �� Cر�B 1و�  ، )س )Cرا�  )1وف إن ا��"�ت دي #�#  "ــدا ، 6ن ##�ن ا
أ#-�ش  - 

�م ��م �Oر )-ض و#�-ر�وش �
�7ھ#وا و��Cل )�
��C/1 ز#�ن "ــدا و�و���ن )س
��و�وا #�
  #��1ل �
�ر )�)ب ا#وEوع ده

 
;J�. م�
 :  :م إ)

 



 ٢٠١

 �; #-��� ا#��ك - 
 

�ظرت ;رض )/"ل و.�ت  : 
 

�أ#)دأ�� �ده  - �# ���دي ��"  إ�#�
J�7�  "ــدا و.و�  إ� �د #� ، �-�� #ش # ���ل و)��ول 

 �#�� �د ط�#����1ن أ�#ل اBC ، #ش )� ��7� ���
�ر أدا�#� أدوس � ، ���� )-#ل ا�� �رE� ر)
�ق #G �د و أ�/
��� ھدوJ� و#ش ) Aظ���# a د#���س )س دا�#� ا��.ش و)/
�ف #G ا
ووي )

�د ر)�� إن ط)�-أا�وار إ1
د ��  �Eل #ن ��دي و�
� #ش )-رف و �ده ، ده ط)-� #ش ��"  #ن 
�ق أC; أ�/
ب �-�� ھ�د� )س ده، �@�-ش إ�� ##�ن أ�7"ر �ده ��م #ره )س �� ا#�#   . 

 
 ��
��� ������� ھ�
و.ف �6 ��
	)�� �)	� ��ھ#�#
� >زم زو"� ا�C/1 �� �	(  #�#  "�� ��

 ���#أ ، 
	ر�)���# ���< ��  "دا �� #ش ��ر�  ھ� ��"  ��وه و> و�1  )س )رEو >زم أ.و
��(���( ���ق  ، أ�/
�وع ا�� #ش )�-رف ��أ #ن ا� )��1ل "واه ، �-�� دا�#� #� �د �
��م  وي 


  و�1ره إ�� أو �ط�-�� O�ط��  �� ��"  أو �ظ�#�� أ���� و�ش ;
��ن و
و �ده )��ول #ره وا

#�م ، وو 	�ت ا^��وب )رEو �Eل � �	(�  (�"
�ظري ، و 	�ت إ� A��د �4�� #ش أوBE و"

 .  )-رف أ
��م و)���ب �� ھدوء
 

�� )	ول ا�;م ده �  دو.
� ؟أط�ب   
 


�رر �� �ل 
)� ا#�1�  دي )�O ن< ،  (�C# �	(
 ��(	
�#6ن ا#وEوع ده و �Cل #ن زو"� ا
���1ن �ده ��ن >زم أا)�وت و)Cرا�   �
��أ�� #ش ھ�#B إن ��Cل �ده �� )�����#ل زووم   . 

 
ت #�7ره:م .�  : 

 
��7  ھو  -  G�وا "�#د و�ل وا�د )���ول �ط	��/
��ن #/
��7ن �� �	ط  #-��  و)�

;.� ا> ��-�

�� و#G او.ت �)دأوا �)-دوا �ن )-ض �
ا�� BC و#� #�;.وش �ل �ل وا�د ���م ��1ل "واه #ن ا
 .. و#�#� ��ووا �ر"-وا زي ا>ول #ش )�	دروا

 
�� و)�	رأھ� #-�ش و إ
��#ت �
�ر ��� G#��( وا�د� ا#وEوع ده ، )س #ن �
ر ا#��1ل ا�� ا

�� أC; و> >
�	ط  دي "ـــدا ، و#ش ��ر�  )	� ده و. .  ��ن >زم أوBE ا
 

7�م و.�ل
( ���ظر   : 
 
 -  ، ���#  �	ط  دي #�#  "ــدا و>زم اوا�د ��ون وا/د )��دك �ق وا� �
��� #)�وط أ6 ط)-� إ

�� ذإ�ك �
 . �ر
 

�� )"د�  و.�ل :  :م �ظر 



 ٢٠٢

 
�طط و#ش )�	-د ��  - 

  /#�  �ده ، �-�� �د ��طول )�;
�ون 1و�
�ن "# ��4� �	( ��(���(

�زار ا/�7ف ��س ا�� أ�ر��م �ن �� ا1@ل و�ده ))	� "د و��� اد ا#��ن أ)دا ، وده ط)-� #G ا
�
�ت وط)-� #ش ھ��G7 أ
��م #-�ھم و��Eك #G ز#���� ار"�  و/;ص >ن �-�ت )��ون #-�� �

 !  وا��"�ت دي
 

 :C#ت .��; :م .�ل )�9راج 
 

� وھ� إ�� �-�ت )
-Cب 1و��A� ��"  )	� و�1  �� - �C/1  ش )�ون ط��ق �د# ��
� و��


ذر و�ده���.ش وأ
�� أ�
 G"دأ )ر�( �#�ن  ، ;Cأ ��1�� �� ��"  و> ���#.���  . 
 

7
رة دي أ.�ل ا#وEوع ده )ل إ�� و��رف إن دي #ش #
زم و���1ن �ده )��ول ا�#ن �7Cت ا
 ��
�4د إن ر)# ��
زم و)9ذن & أ�#���1ن أ�ون #:�ل �و�س ��1ب ا �#�#
  ��� �E.ول أ��(

�	ط  دي .  ھ�	در�� و�	و��� وأ
@�ب ��� ا
 

�ظرت   )�زن و.�ت )Cوت /�7ض  : 
 

-Cب )	� ##�ن 
Eرب �د - 
( �#1
م أ و
 !و �ده ؟أو 

 
 � :  و.)ل أن �"�ب .�ت )�ر

 
 -  ��	7
7��1�� و#ش ھ�	ول �Oر ا�ق ھ�هإإ��� إ �� ن ر)

 
��� ا7ور �� :  أ"�)

 
4� أ ، #-
	دش - ��
�� أ/ري /�ص Cو
� �-�� 1و�  و)-د�ن أ�زل ��� #7ــ�ش ، )س و& #

��.ش و)�ب أ
�7ھم 
���دا�#� )�	��زر  أ، �-�� �� ا-�دي�1ت ��ده  �ل ��"  و#د/�ش �� ( ��
4� ھ�د )��7ك �
�ن و.ت ا-C)�  #ش )�ب �د ��#��� /ــ4صو)�Eك و�ده و##�ن  ،�� �)�ت أ

�Eطولأو���	ط  دي ���1ن #�و�ش )�Eك ����� وأ)�ن إ�� �و�س  .  �ك ا
 

ت )�Eق�.  : 
 
�� ا-#ر �� )س و.ت ا-C)�  ده ##�ن ا^���ن �	ول �;م "�رح و�E7ل #�7و - �
  ر "وا اطرف ا

 
   : أو#4 )رأ�  ���7 و.�ل

 

�ك وو> )-رف أ.ول �;م "�رح �#�ن ،  - ��7� �� ا#وEوع أزي #� .و ����� ا��6م دي )1
@ل 



 ٢٠٣

 ��"7
رة اص ، أو�دك ا�� ھ��ول أ.��  "دا �� ا�/ ��
�� �#  ده و)9ذن & #ش ھ�
ر�B إ> 
�� ):	  و.�ل :  :م �ظر 

 
  وإ�;م #� )�و�د #ش )�/�ف و�ده أ)ــــــــدا - 

 
 #�
 :  أ"�)ت #)

 

#�م -   

 
 �J�.  
 :  :م �4

 
�  6و>دك ؟��1ف إ�ك ##�ن 
-رف - �C ون .دوة�

ر)� أو>د ؟ �-�� ھ  

 
�د )��ره و.�ل�
  : 

 
 - ��� ��
ش �ده �ن ا�� 7��1  إ�� >زم أ�ون .دوه و>زم أ�ون )-رف أر)� �و�س ، �-�	(#  � �

�ن �7
رة دي و)��ول أ�رف �ن د��� أ�
ر وأواظب ��� �روE� و��� )-ض ا��7� ا ���1@�ل 
�� .دا#�م #:�ل Xب ا�� )"د ، وط)-� ھ�	�دو�� �� �ل ��"  �;زم أ�ون ����1ن و>دي �)	وا �7��1

���  و��م .�ل "�ھز �#ر��  دي & ��C ر�ول :  و/Cو�C 6ن ا
 
"    
�� رواة ا)/�ري" ���م راع و���م #�Jول �ن ر
 


��7ر ، �4#� أ)	� أب )"د وأد ا#�Jو�A �4#� );ش #ن ا"واز /�ص ، �#وEوع #ش ��  #"�ل ��
  )س �ده. 6�� ھ
���ب ��� و>دي وا#وEوع #ش ��ل 

9�"�ب و.�ت( �#��  �ظرت   : 
 
 - ( �#4�  �  ;شBC �ده ، ��#4 �)	� أد ا#�Jو

 
�  �#G آذان ا-�1ء #ره آ/ري �	�ل��� ھو ا0/ر و :  ھم أن ��4

 
   ، ھروح أC��أذ�تا-�1ء  - 

 
�� و.�ل )#رح :  و.)ل أن �@�در �ظر 

 
���1ن ��#ل ، �; ا�;م ����م -  ���
 G"رادي را#  )س ا

 
�ظرت Xرض )/"ل و.�ت  : 
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 -  
 و����م ا�;م ور�#A & و)ر��

 
�� و�ذھب ھو �C;ة �Oدر�ز#�� ھ� �Cو�  
�زل ھو وواد#�زل و)-دھ�  ا#�-ود #رة آ/ري 

 �#�� �#��Eت )����  ا-�1ء ھ� 6داء C;ة��ور اوEوء 6( �����ر و"
�� �
�ت ��� وEوء ���

"#�ل ا�� و"��ت ��� �را1�� �� ��ره و�د:ت ز)د> #ن �ور #�
�Eرات ا
;C ت #ن�
�اJف ، إ

��7� �J�. �  : 
 

ش أ�رف  - �وووي أن ا#وEوع C-ب �ده ، �-�� ھو �;#  #ر�B إإ�ـــ  اC-و)  دي )	� ، #�

 �CوC/دي و  
�(C�
��7ره أC; ، )س �� �7س او.ت /��7  #ن (  ��� #ش )-رف إوا�� �ر��
�ق #G �د و#ش ھ�
�#ل �د �
-Cب ���� �ل 1و� �/
 .  أ

 
�ب ا0/ر و.�ت�"� :   ھ�#� �ظرت 

 

ش ھ-رف ��"  وھ
Cدم  - ����1ن �)�ن �و�س و)رEو #� ����)س ھو )رEو ��ن ##�ن �/)� 

��7  إ�  �)	� أ��ن ، و�#�ن #� أ�� )رEو ���  G# ھو أ��د �و�س و)���ول أھو << ،  ������ ا
��وب �-�� #�7ش �د ��#ل  . 

 
�� أ#�م Cدرھ� �� ��ره و.�ت���	دت ذرا  : 

 
ن ر)�� وا�ده ھو ا�� #ش ��ر�  ، �#و#� C;ة ا^�
/�ره ھ� ا�� ھ
��م ا6#ر �6ــــوه )	�  - 

��
�4ده #ن �ده & �)	� ر)�� ھ�7-�� �ل ا/� و)9ذن & ط�#� أ�� إ
و��ت ���م ا/�ر ��ن# ��  ـر ، أ
 

 B
�� و.�#ت )7��Eت #ن #�����
��/زا�
�� وأ/ر"ت # �
�� #ن .)ل وا
(
� �

وي ���  اور.  ا

ذ�ر إ> ا	��ل 
ن  ���
-�م إ ����  ، ورOم أ� ��
ر�د أن 
-ر� �

ذ�ر �J�1 أ�ل اA�J�6 ا
و ر)#� > 

�� )دا�A "�ده

)دأ ��� �� Gط�
�
�� ��وت أن 
7-ل �ل #� �� .  أC; و
 

�#�
��د إ�;م #ن اC;ة �/ر"ت و"��ت أ#�#  ��#; ا�د�ث �و�� �	�ل #)  : 
 
  .)ل اC;ة )س ���ت ، ھو إ��� و.7�� ��ن ؟ �� �ؤال ��ت ��وز أ�4��ن  - 

 
 :  أ"�)ت )/"ل

 
�م و�ده - 
�
��م �ن 
ر)�  ا>و>د و#�Jو�( ��� 

 
�� و.�ل )"د�   ��� ا7ور و��د �/�ف .��; 
ذ�ر : وھو ��ظر 
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� 7��1  إ�ك ا#7روض 
ر)� و>دك إزاي ؟ و���  إ�ك ھ
-ر�� 
ر) - ��  و> ط�ب إ�C  �(ر
 �
 ا#وEوع C-ب ؟

 

��7ر :م .�ت( ��� :  أ/ذت 
�ك ذ.

 
��س ��ھ#�ن  - ��م إ>1ك إن ا#وEوع #ش ��ل أ)دا ، �
�ر #ن ا

�4ل و
1رب و ��ن ا6م �-

�� )9ذن & #ش ھ-#ل �دهأو
ودي ا#در�  و
ذا�ر و/;ص ، )س   . 
 

 :  :م �ظرت   )"د�  و.�تإ)
�#ت )�#�س 
 
�� أ�ون أ - -� ��7��� >زم أر)� ��7� ا>ول ���1ن أ�رف أر)� أو>د ، و#ش .Cدي إ�� أر)� 


ر)�  ا���#أ#ؤد)  و�ده ، 6 �� .Cدي إ�� أ�ون ��ر�  د��� �و�س "ــدا و�#�ن ��ر�  �ن ا  
�7س و �ده ، وده )رEو د���� �� ا/ط  )9ذن & ، ���� )دأت Xط�7ل وا#راھ	�ن و.�ر�  �� ��م ا

��  إن �1ء &�
  و1و�A �ده ھ)دأ )	� �� ا-�وم ا
 


Cوب �ظرھ� 
"�ھ  )"د�  :م ط4ط4ت رأ��� /"; و.�ت ���7� :  و"دت 
 
�م ، >زم ��ون .دو - 

ر)� �� �� ه)س أ�� #ش ھ��G7 أ�#ل �ده و�دي ، >زم "وزي �#�ن ��1ر�

�م و��/دھم #-�ه ا#�"د ��طول ، >زم ��-� دا�#��م اد�ن و#�-�  ��م ھ#� ����1ن �� �� إ#�7
�م ا	رآن ، #ش ھ�#B أ)دا إن #��  ، >زم �1و���م d�1 �و�س ��7ظ�م و�7 ;Cة دي أ���ا

  و>دي ��)روا ز�� �ده وھ#� #ش ���ظ�ن ��" أ
 

�دت ):	  و.�ت:م �
  : 
 
 - ��
�/د .رار #ش )
ر"G ��  أ)ـــــدا ، ر)( �# و�	و���  �	در��وده .رار ، و��#� 

 
��� )�-�ده و.�ل :  ظر 

 

��7ر أ - �� �#�ن ز�ك �ده ، و)رEو #ش ���ظ �
�ر ;�ف ، )س ���� )دأت أ�7ظ ا�#د a و)�

 ، ����� 1و�  )س )رEو �/ور إ�� ��ھم �ل ��#A )�7ظ# ��� �1�# ��
"و�د و��  ، ورOم إوا
a د#�  ا

 
 :  إ)
�#ت ��#� )4ر���  و.�ت

 

ك )#�#
ك وھ�د ، �-�� )ر اواد�ن إ�  أ/)�ره ؟ Cرا�  ھ�ه - .;��ن  ��#��  

 
��� ا7ور �� :  أ"�)
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 -  �#�# �#��� �ل �وم #�7ش #�1�  ، إ�
� ر)�� أ ��"  �)�ره 
)	�6 ھ�د دي ��دي )	�(��وووي )�

���/���م ���� ، �-�ت )�س إ���م 6إو>دي وأ #	درش أC; از���7-ش أز�# ���م #��#ش �د �
�م )�-�#��م و�ش ھ�رو�وا ��ن ؟�#� �)	� أ.رب �د  ��-� ، ��و/Cو�C إن )�)� !! �Oري )-د ر)

�م وأ& �ر�#  #�ت )رEو وإ��� C@�ر�ن إ� �د #� ، �)	�ت ���وي ، واھ� أ�� ا#�Jول �: �� ��
a د#� #��1  ا

 
�� و.�ت�� �#Oت ر��E  : 

 
�� إزاي �-�� ؟ - �
	
( 

 

ذ�ر ھ�د ;J�. م�
(9�  : 

 
�� 1و�  وأط�G ، أEر)�� )4ي ��"  وأ"ري ، و #:; ا�وار  - ���� وأ"����� #:; اد/ل أر/م -�

�ق 1و�  و�Eرب �/
��� و��� �(EO ل� G�د وأط�إ1
د 1و�  )��� و)�ن #�#� )روح ��� اوE  ھ
�"#  ���
�/د�ش �� )�ك)-ض )4ي ��"  .دا#�� و)-د�ن ��Eك و��"�ت Oر�)  �ده ، #  �  و

 
�7�� )#رح�
�رج أ#�#  و.�ت ��  < �� ��
���E م
 :  ُ��وت �

 

"�ش أو - # ���ت #"�و�  �ده #ن إ�  ؟ أ
�ر�(��ن % ١٠�� أ.ول ا"�ك ، )س ��دي ا���ك و#ن "#

  ��و )رEو #�7ش �;م
 

�ت ��� �د�:  وھو �	ول(
� :  إ
 
ك و##�ن 
وا�	� و> - �(��  إ�  ؟�-�دي )�

 

-"ب و.�ت(  �ظرت   : 

 
 أوا�ق ��� إ�  ؟ - 

 
   �("-
�  و.�ل #� �#Oك ر�E : 
 
 - ���
�� ھ-�د ���
  ده ط�-
� #ش وا/ده )�ك ؟ 1�#� #�   ..)-د �ل ا�� .و

 
�دي 1	  ��#7روض إ�� ھ4"ر 1	  �د ���ت )��#ك �ن ظرو��
� ، )	وك �-�� إ�� #ش ��� وإ#��

 ����ز �)�)� & �ر�#  ���)�� #)�\ �ده ##�ن �	E� #� ر)�� �رز."�  (��وأ.در أ"�ب وا�ده ، )�

	د �)-د ا"واز �4  (���( ، �(
ا1)�  و1و�  #ن ا-7ش وا)�.� إن �1ء & ھ
Cرف ��  #ن #ر



 ٢٠٧

 ��
�4د إن ر)�� ھ�رز.�� و�د�# ���� )رEو ، �#�ن أO ر و#ش	ش �# ��ھ��ون ا��ل #��ور �-
��� أد�(-
��ر�  6ن ##�ن ا#وEوع ده �،    �� ، ك:ر ��� .رار�4)�ت أ.وك )رEو ���1ن 
�و

و �� ��Cب �-�� ، )س  �#-�� .وت أ�ر�ك #ن دو.
� 6ن ده أوط)-� ا�;م ده ا#7روض ھ�
	�ل 
 .  �	ك

 
 ����� #وا�	  ��� ���ب و> 
ر�د �J�1 �وي ر"ل �
	� & ا^#�����ت 
�ك���ت 
ر�د أن 
/)ره )4�� 

ت�	� ��-�# �� :  و�ن /"�
 

#�م -   

 
 :  C#ت .��; :م .�ل )
��ؤل

 
�� ؟ ���1ن )س ���ت إ�� طوت و>زم أ�
Jذن - �
�ن ��"   �4�
  (�� 

 
� ��7� ���� #ن إ)
�#ت وھ� 
و#4 )رأ�-#�  ��
��  وھم )�/روج  و�� ا��� �	�ض #ن #���  وأ�


	ول  7�/  : 
 
   �#�ن�� ��" - 

 
�� #�ذا 
ر�د و.�ل� :  إ�
دار �راھ� و�-رف #

 
 - ��E7
 إ

 
��� ا7ور  
  :  أ"�)

 
�  ؟"� ھ
�/د )�9دي 

 
��ت .�J�  )�رج��
 :  :م 

 
�  ؟ - "�
�/د )�9د�ن زو"
ك  �	(
 .Cدي �-�� ھ

 
 :  أ)
�م )�-�ده و.�ل

 
 - ��  أو�دك إ�� ھ-#ل �ده ، و �� ��Cب �-

 
�� �/7ق )1ده ، > 
-رف )#�ذا 
1-ر ؟ ھل ھ� �-�ده ام .�ق ام /وف ام 
و
ر 
ر��� و�Oدر و:م (�.

�� #�ر�  و)دت #;)��� وإ�
�	ت ��� ا7راش وأ/ذت 
�7ر �� �ـــل 
ام �ل ھذا ؟ د/�ت إ� Oر�
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�وم .  #� �دث �
� ذھ)ت �� ا
_______________________  

  
�
	ر�)�و.)ل ا7"ر )�� A4تEو

C��  إ�
�	ظت ��#� و  �� وC�ت ر�-
�ن .��م �ل ، :م �	دت ا

�7
�A )�ورة �  أن 
	رأ )�ر�-A ا6وk )-د ا�َ.ل �� أ���  (C;ة ا^�
/�ره ، ���ت 
-�م أ�  #ن ا { ََ ْ ُ
َا���ِرون ُ َ �7
�A )�ورة ) ْ��A )-د ا�:َل ھو & أ�دُ. (، و�� ار�-A ا ََ ُ n ُ ْ ( 

 
�ت #ن اC;ة ور�-ت �دھ� #
�
Eر�  إ� & وھ� #�
�Eرة �ظ#
  و.در
  ، )دأت 
�#د & إ

�����  و��م :م )دأت د & ��C �(����  :م .�#ت )�C;ة ��� ا ��:
�زو"ل وJ �J�. ��  : 
 

�م إ�� أ�
/�رك )-�#ك ، وا�
	درك )	در
ك ، وأ�4ك #ن �E�ك ا-ظ�م ، �9�ك 
	در و> أ.در ، �ا
��م إن ��ت 
-�م أن زوا"� #ن إ�;م )ن #�#ود /�ر � �� . ;م ا@�وب و
-�م و> أ��م ، وأ�ت �ا

  �� �وإن ��ت 
-�م أن زوا"� #�  . د��� و#-�1� و��.)A أ#ري ��.دره � ، و��ره � ، :م )�رك 
�  ، وا.در � ا/�ر � ���� واCر��1ر � �� د��� و#-�1� و��.)A أ#ري ��"�  وآ"�  ��Cر�  

�� ) ��ث ��ن :م أرE  . 
 

و��� )-د )GE أ#
�ر ��ن �"�س إ�;م ��7  ا"��  وھو �ر�G �ده إ� & )�ل 
Eرع و/�1  
 :  و�	ول

 
�م إ�� أ�
/�رك )-�#ك ، وا�
	درك )	در
ك ، وأ�4ك #ن �E�ك ا-ظ�م ، �9�ك 
	در و> أ.در ، �ا

�م إن ��ت 
-�م أن زوا"� . و
-�م و> أ��م ، وأ�ت �;م ا@�وب �#ن ��#� )�ت #Cط7� /�ر � ا
  �� �وإن ��ت 
-�م أن زوا"� . �� د��� و#-�1� و��.)A أ#ري ��.دره � ، و��ره � ، :م )�رك 

 ��  ، وا.در � ���� واCر���� 1ر � �� د��� و#-�1� و��.)A أ#ري ��"�  وآ"�  ��Cر�  �#
 ( ��Eر ��ث ��ن :م أر�/ .  ا

__________________ 
 

�ت ��#���#�

ظرت   
1-ر )�را�  ا��7�� ، إ�
�4د #ن أ#ر #� �� �ت 
ر�د ا�� ����
"�ه إ�;م و 

� أذ�ت C;ة ا#@رب وC�ت )-دھ� #)�1رة ، و)-د#� �	رب #ن ا/#س د.�Jق إ
C�ت ��� ھ�د �

�د�
�دث #-�� �� أي 1` و�� و�ط ا�;م .�ت  :  و��وت ا
 
 - �#� 


� �ده ��/
� و���#� )را�
ك و> �4�ك ##�ن 
�ر"��� و> ��"  ، او�� �� )ت  
��E� إ

 �� ھ�د ��ون أ/و�� "�)ك ، ھ
Eر)� و&
 

 : ه .�ت ھ�د ��� ا7ور )�ل )راء
 
 6 إ�;م �  #ر"-ش #ن اC;ة - 
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��7ت )را�  
�#  وھ� 
�#د & 
�� و(�. ��� أ/ذت 
�د:�� �� أ��1ء آ/ري  ،��� ھذاوE-ت �دھ� 
C. و.ت
ف���ذه ا#ره �	ط�ر :م أO�	ت ا( �7
�
م  ����
-�ود  ،  و A	أي طر� ���7ر �
��وت ا

�د و.ت C;ة ا-�1ء �
ط#Jن أ�:ر )�� ا^
�Cل ) ��
ظرت أ�C �E;ة ا-�1ء ��� ، إ
وأ/�ـــرا و"د
�د و.�ت��� :م إ
C�ت )
�Cو  : 

 
 ھ�ود �)�)
� إز�ك ؟ - 

 

-"ب و.�ت( �� :  ر�-ت ھ�د ��")

 

��#�ن #ن 1و�  - #  � ��ك ؟ #� إ��# �
�  إ�  �� )

 
 :  ��Eت .�J�  )#رح

 
 - ���-# �1-

 �"�
�ت ھ
-1� �	وت أ.وك � �
� ��  

 
 :  ��Eت )
-"ب و.�ل

 
�� وا�71 ، !! �� �;م ؟ - ��( �
�
��7ون و> إ�  )	� ؟ و)-د�ن �� �
� ��� إ
��� ا�6ل �� ا-(
وھ

�� إ�
��ا�� ھ��� �1-
� ;م #� ��"� و
 

�ظرت �#رآه )/)ث و.�ت  : 
 
 إ�  ده ھو �  #ر"-ش #ن ا1@ل �د دو.
� ؟ - 

 
 - �

� ا�� ھ�	-د ��  �د دو.����C  ؟1@ل إ�  �� ) �
�  و)-د�ن #�ھو ��ن ھ�� ا#@رب أC; !! إ

  ، ھو �زل �-�1ء وھ�"�ب ا�6ل #-�ه و��"�
 


�ظر �#رأه )C9رار أ/ذت ��#� ا#-�و#A ا

ف وھ� ��
ر�دھ� و
�د:ت .��; #G ھ�د وأO�	ت ا �
 :  و
	ول

 
 !!  وووي ، ��Eل )	� آ/ر ��" أ�ده 
#�م -  

 

-د �C;ة ، �#-ت أذان ا7"ر �4دت اC;ة و.�#ت �
إ�
�	ظت #ن �و#�� .)ل ا7"ر ��-�ده 

 ������ �� ا#رة ا0و� و(�"

�Cل ��� ھ�د ، م ^�(��ت ا^
�Cل #رة آ/ري �4"�)ت )Cوت ود
 : م 1)  ��ئ

 
 - �
�
ــــ�ت ، �-م �� ) �#�� 
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ت )#رح�.  : 
 
�7"ر �� �"  ،  -  ����C(أ��-�  ��� ا@�ط� 

 
�دت ھ�د )
-ب و.�ت�
  : 

 
�� ، ھو  - ��C#  �
� #�ھو ��ك و> #�  )ــــسأ�� )# ���� ھ;.� 

 
�� )1@ف
4�  : 

 
 - � ��   #���C� ؟#�ن ا

 
 :  أ"�)ت ��� ا7ور

 
� )	� �� "د��ن ھ#ھ��ون #�ن �-�� ؟ ھو �� - �� �� ���-سوو  �Oره �� إ�;م ، ��)و ت #ن ا

 
 :  إ)
�#ت .�J�  )#رح

 
 -�����
� >زم 
	و#� 
C�� �رام �( �� 

 
�دت )�Eق و.�ت�
  : 

 
.)ل #� ��"� #ن ا"�#G و���ر)�� زي �� �
� .��#  و& .��#  ، ��وزه أ�ق أ��#�� 1و�  )س  - 

-���  ، إ#1� )	� �� ��#� وھ��#ك )�ره و&�( �� �ل �وم و�	و#
 


واC�  :م .�ت#  ��� : أط�	ت ���Eت 
 
 - ����� /�ر )-د اC;ة �- ��(C
��� /�ر ، .Cدي  ��(C
 ;� ، �
  #ـ�1� �� �

 
#��ظر 
�� )�-�ده وھ� �
ف و.7زت #ن #���� :  رآه )�ل �/ر و
	ــولأO�	ت ا

 
 yeeeeeeeeeeeees- 

 
�د )7رح �

  :و
	ول إر
#ت ��� ا7راش وھ� 

 
 - � اC;ة �� ا"�#G ، #-�ش )	� #�ھو اوا�د >زم �
�4د ���ده )	� أ�� و:	ت �-; إ�ك #واظب 

;C �7  ، دي�   #ش ھزاره)
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___________________ 
 

�� و.�ل )Cوت "�وري��د إ�;م #ن ا#�"د �و"د ھ�د #�زات��� :   �� ا7راش ، د/ل 
 
 ھ�ــــــــد إـــــ�ـــــــ	ــــــ� أ��ااااااااااااااااااااااااااا - 

 
�د )�ب ا@ر���� )7زع وو.7ت �
E7ت #ن #��� :   و.�ت )/وف إ

 
 إ�  �� إ�ـــــــــ  ؟ - 

 
   :.�ل ��� ا7ور

 
  إ�	� اC;ة ���ت ھ
روح #�ك - 

 
(  
و��ده وھ� :�Jره 
#�#� و.�ت.ذ��:   

 

-)ط �� إ�;م ؟ - �
 �C) ُأ�� إ�
�رت �Cل #!! إ�ت )

 
�� )@Eب و.�ل�ظر   : 

 
 !!وھو �وات اC;ة #ش #�C)  ؟ - 

 
 :  "��ت ��� ���A ا7راش و.�ت )�9راج

 
 - ���� �ده �-��C
 G7�  6 ط)-� �رام ، )س #���ش �

 
�"
# �� :  � إ� ا�#�م و.�لأ#���� #ن �دھ� وذھب )

 
#� آ"� #ن هإ
E7�� إ
وE� �� أ�
�ذ -  ��
�

	و#� ��طول #ش >زم  ����Cأ �#�� #ره �
 و

  ا"�#G ھ�ه
 

 :  ز�رت )�Eق #/
�ط� )��زن و.�ت
 
  ط�ب - 

 
�ت #ن اC;ة ، �ظرت إ�  و.�ت
�
� إ� ;��. ��7
�� ��-ب �� ھ�
 :  "�س �� Oر�
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�رو�
ك �� �م � - �
�� دو.�#��#  ��ت �  
 

�� )�-�ده و.�ل�ظر   : 
 
 إ#1-�� ؟ - 

 
ت ��� ا7ور�.  : 

 
�7"ر )رEو -  ����C
�ت )��  

 
��� و7�Xل و.�ل )#رحX :  �رك رأ�  

 
�� و& - �  أ��رم أ

 
 :  ��Eت وھ� 
	ول

 

Cل )�� وإ�ت 
�ون #ش #و - 
 Aرده ؟ �ل 1و������ ا
"ود ، �ظ�� ��و #ش ��ر�  ا�  ����


�ر"ش ، )س #ش ��ر�  )رEو إ
C�ت �
�ر �ده �  ؟
���1ن #!! 
 

;J�. م�
 :  إ)
 
�� )روح ��ن �-�� ؟ #�� #و"ود ��طول أھوأو -  

 
���7 و.�ت �� :  أو#4ت )رأ�

 
  6 #� إ�ت )
�ون �� اC;ة - 

 

-")� و.�ل# ���ظر   : 

 

Cل )�ون  - 
�� �� اC;ة ؟أوھ� �ل #� )!! 

 
 :  أو#4ت )رأ��� إ�"�)� و.�ت

 
 - G#�"  أ�وه إ
C�ت ���A ا#@رب وا-�1 و#ن 1و�  ، و�ل #ره 
)	� إ�ت 
�ت �� ا

 
�� )9ھ
#�م و.�ل�ظر   : 

 



 ٢١٣


�"� �� ا#وEوع ؟ - ( �
 ط�ب و��ر
 

 �J�. ��4د
�(  
 :  أ"�)
 

��م 1و� - ��� إ�ك �� ا"�#G و)-دھ�    و�	7لأه �-�ت )
�"� ��ر
ك و)	و

 

-"ب و.�تأ �
� ��د �Eك )1ده )ل و�	ط ��� ا6رض #ن �:رة ا�Eك(  �ق ��ظرت 
 :  ن �/

 
 إ�  #�ك ؟ - 

 

  و.�ل���E ت #ن )�ن�#�� : )/)ث  /ر"ت ا

 

ك دي أرو)   - (�Cرأ�� �����أ ، هوووي ��� ،  )Cرا�  ، �� �ده /و�ت #���)س و& )را�و 

����ت ز�(�م�ـــ�ر�ت �ل ا����ش �د �رف ��Eك �#   . 
 


-")ت أ�:ر و.�ت  : 
 
�� ؟ - #�7
 !إ�  �� �م #� 

 
 :  ر�J�.  ("�� G; )#رح

 
 - �
�4د إ�� #واظب 
 ��#-	و  ده ��  #ش ��ھ#  ، ا6/ت ��#� �� ا/ت ھ�د )
-#ل ده ��  ���1ن 

 � اC;ة �� ا"�#G ، و& "د
 

�(
� : ه Eر)ت ھ�د رأ��� و.�ت )9
 
 -  ���رده ، اه �� )�ت ا^�  �� ذ��   ااااااه وا�� أ.ول )رEو إ#1-�� إ
C�ت )�� �
�ر �ده ا

___________________ 
 

 :  د/ل إ�;م Oر�A واد
  و.�ل )��ره 
	ر�)� و)-د #رور إ�)وع
 
��وز أ.ول واد ��#� إ�� #وا�ق ، )س /��ف ھ� 
ر�ض وأ
�رج -  ��  #�#� أ

 
��(  7
� ��� :  �ن و.�تر)
ت 

 
�� ���  )�ده ، و)-د�ن #�ھو >زم ارا"ل ھو ا�� �	ول رأ�  ا6ول أ6 #ش ھ
ر�ض إن �1ء & ،  - 


��7ون و1وف رأ�  ورأ��� إ�  ؟��رده �� ا� ، ��#  ا
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;J�. م�(
  : 
 

ر - �� �� ھ��#  ور)

 
(
� :   �"4ة و.�ل :م إ

 
 - ���ز وا��"�ت  	-د )	� #G ار"�ھو إ��� ا#7روض �-#ل إ�  )-د �ده ؟ ھ"
7ق ��� ا����1ن  

 دي BC ؟
 

 :  أو#4ت )رأ��� إ�"�)� و.�ت
 

7	وا )	� ھ
"�)وا إ�   - 

ك و����� و�-ر�وا إ#��#�أ�وه ا#7روض ھ
�/د �#ك و
	-دوا #G أ)وھ� و

  و�ده
 

 :   و.�لهأ/ذ �#رر أ�C)-  )�ن /C;ت 1-ره �� ��ر
 
ا6�ده دي ، �-�� �رام �)	� #وا�	�ن ��� )-ض وا#وEوع ��  �)وظ ���1ن �� /��ف #ن أو&  - 

 !!  ا7�وس
 

 #�
 :  وE-ت �ده )�ن ��7�� و.�ت #)
 
و #ر�
وا )1و�C A-و)�ت )س  -  �

وا #ن ��Cب )-ض #�دش ھ�	در �#�G ا"وازه ، ��و إ

��� & �� إ�;م ����/ ،  ����
"وزوا �� ا
 )رEو ھ
 

;J�. م�(
  : 
 
 - & ��� ���دك �ق �� #�#� ، /���  

___________________________ 
 

إ
Cل إ�;م )واد ��#� وأ/)ره )#وا�	
  ، ���ن رد وادھ� ان ��#� ھ� ا0/ري #وا�	  ، .�م إ�;م 
��ز وا7رح و#� "�#� �ول 
�C�7ل ا���.ش �ل #
�#  و� G# �
4� �
)4/ذ #و�د #ن واد ��#� �


ف وذھب #�ر�� إ� Oر�A ھ�د و.�ل )#رح،  إ� ذك�� :  أO�ق ا
 

ك وا�	ت ���� ، و& دي  - (��C د���ط�)  إ�ــ	� �� ھ���������  ھ��(�O 

 
�� و.�ت )�-�ده� :  .7زت ھ�د #ن #��
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  أ�ــوه )	� �� �م ا-ر�س ، و& و ��ت )-رف أزOرط ��ت زOرطت - 
 

�	( ����� ا7راش و�ظر  �#
 :  ق و.�لإر
 
7
�ري  - 
 ، �
�d7 ؟أ��)ك #ن از�Oر�ط دو.
�� ##�ن أ 

 

-"ب و.�ت(  �ظرت   : 

 
�d7 ؟ - 

�� إ�  -� 

 
�د )�زن و.�ل�
  : 

 

#م ا#وEوع ��� /�ــر - � ��
ر )	� ، إد���� ر)�� ���� ، ر)/7�  ���س إن وادھ� ھ�

 
 �J�.  7
� ��� :  "��ت )"وارة وھ� 
ر)ت 

 

�ون /7�7  �� إ�;مإن  -   /7�  �1ء & ا

 
���ر و.�ل )�Eق
�9( ���ظر   : 

 
  �� �1/  �رام ����� ، ده )دل #� 
	و� ر)�� �-دي ا#وEوع ��� /�ــر - 

 
�دت ):	  و.�ت�
  : 

 

ز��  )دل #� أ-  ����ر�  واد ��#� أ�
ر #�ك ، /��ك )س #�
-د �ده و���ظ ��� ھدوJك واو ��

"�� ، >زم 
�ط ده �� �)وظ�ك ا
��C# وز��
  و�وازه ���� ، و)رEو ھو #�#� ��ن أب و)��ب )

)�رك� إ

 
��� ا7ور �� :  أ"�)

 
�دك �ق- �  ! 

_____________________ 
 

�� ، "�س إ�;م �
�دث   أ��مA)-د :;:#��#  او��د و"��� #G واد ��#� و A(�C( ر إ�;مE�
��.1  �� �ل 1وواد ��#� ��#G و�ن ��7  )�رج �`  ، ��رول إ
)-د �دة د.�Jق "�ءت و>ء 

 :  Oر�A ��#� و.�ت )7زع
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�م )ـــرا - �	�  إ�	ـــ� �� ��#� أ)و�� )�ز
 

�� و.�ت )ر�ب�
E7ت ��#� #ن #��� :  إ
 
 !!)�ز�ق إزاي �-�� ؟!! �ـــ  �Cل إ�  ؟ - 

 
��7�� وھ� 
"�س ��� ���A ا7راش و.�ت�
	ط-ت و>ء أ :  إ

 
 )C� ھو #ش )�ز�ق اوي �-�� ، )س )��ن ���  �ده #
��Eق "ــدا و#ش #
�7ھم #-�ھم - 

 
 :  ز�رت )�Eق و.�ت

 
�  )س ؟ -  

 
�� )-دم ��م وھ#�ت�ظرت   : 

 
��ز وا��"�ت دي - "  #ش ��ر�  ، )س أ��د �-�� #ش #
7	�ن ��� ا

 
�دت ��#� )�زن و.�ت�
  : 

 
��� /�ـــر -  �� �ــــ�رب �د�

 
 ، Bر�
��  
�Cف �Oدر إ�;م و�#  و�م ��#� أ��E ود/ل ا6ب Oر��  وا��و)-د#� �	رب #ن ا

 7� :  ھروت ��#� إ�  و.�ت )�
 

وا إ�  ؟ - �#� ھ� �� )�)� 

 
 :  ز�ر )�Eق و.�ل

 

� #وا�	  ��� اود ده �-; ؟ - � إ

 

�دث �4ردف .

-"ب وم (  �ظر 
 :  �J;أو#4ت )رأ��� إ�"�)� وھ� 

 

� ��ن #
	د#�ك وا - �
� #� إ�( ��،  ��� إ#1-�� #وا�	  ��� ده �-��  �د ھ�-�1ك #��  و#وا�	
�ش 

 
�ظرت   )-دم ��م و.�ت  : 
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�� أ�
ر!! �� #ش ��ھ#  ��"  أ)�)� )-د إذ�ك  - #��  
 

�د )��ره و.�ل�
  : 
 

-)� #-�ه ، #ش ��رفاود #�
واه #ش أد  - 

� ھ���� إ�  )س #و�ده وإ  ��� !!  ا�	  

 
  �J�. ت#�
��ن إ)�(: 

 
�دي - �  �� )�)� إ�;م �1ب �و�س و)�/�ف ر)�� وھ� دي أھم ��"  

 
 :  �Eق و.�ل)أ/ذ ��رك رأ�  �#��� و���را 

 

�ر "ـــدا ���1ن  - � ��
�� �� أول ���(-

� ط�)  �� ��#� و#
-ر��ش ��"  ، ا�� وأ#ك �و& إ


وي ده �#�
#ر#ط #G وا�د Oر�ب و& أ��م ھ�	در ده �� �وCل 
 �
�، و#ش ھ�#C( Bرا�  ان )
�� أھ�ك )��و�� )�ر/�ص�� و�	و .  ا0/ر و> ھ�ذ

 
   :  دھ1  و.�ت)�ظرت 

 
6 �� )�)� #�
��ل إ�;م �-#ل �ده >�  �-; �1ب )�
	� ر)�� ، و�#�ن #�
واه #ش ��ب ���1ن  - 

أ��ش #-�ه ��� أد #�
واه ده �د #� ر)�� �رز.�� ، �#�ن ھو #ش �	�ر �ر�E  وا�� )Cرا�  #وا�	  
  اوي �-�� زي #� �Eر
ك #
/�ل

 
�د )#�ل و.�ل�
  : 

 

-��#ك و�#�ن "وازك -  �� ����ن دي ���� و�� ا0/ر 
/�)� ظ��� أ
-ب ����� ا-�  !! 

 
��ن و.�ت�(  �ظرت   : 

 
�� C��ت إ�
/�ره وا�#د a #ر
��  أ9ذن & ، و�#�ن #
	�	ش �� )�)� #ش ھ/�ب ظ�ك ا#رادي ) - 

���ب ��إو���  #B ا�C  ن ده ازوج ا
 

 :  إ)
�م .��; و.�ل
 
�� ، )س )رEو  - �� ������� أ�#و#� �� ��#� ا"واز ده ا��"  او��ده ا�� #ش ھ	در أCOب 

��
��زل �ن ا��"�ت ا�� ط�)
  #ش ھ
 

ت )	�ق�.  : 
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�م إ�  �� )�)� ؟ك �Eر
ط�ب  - � ط�)ت #
 

;J�. ك�E  : 
 
 -  �
��� ا�� أ)و�� #ش ھوأ1وف ا)ت /��7  ��� اواد إزاي ، �� )  

 
 :  إ)
-دت .��; و.�ت )/"ل

 
 اه ط)-� �� )�)� - 

 

-�و و"�  و.�ل  #��
�� وا^)�ظر   : 

 
�� ، رOم  - ��� ا��"�ت )�#�. ��ض �)	� ���  �ل ��"  )س ن ارا"ل ا#7روإ�#و#� �� �
� إ�

��ر��ن اظروف وإن #�7ش �1ب )�	در ��1ل �ل ��"  و�ده دو.
� ، �ـ ھ��ون ھو  ��)رEو إ�
ون وا#ط)d ، وط)-� )	� ���  �#�ن ا1)�  وا7رح وا��"�ت �C�� ا��� ���وم وا�7ره وإ����  ا

 وووي إ�� وا�	ت إ�ك 
	-دي �� 1	  إ�"�رأدي ، و���7  
 

�دت �
 :  ��#� )4ر���  و.�ت
 
  ط�ب �ده 
#�م "ــدا - 

 

��ؤل و.�ت(   :  :م �ظرت 

 
 ط�ب ھ#� ��ن رأ��م إ�  ؟ - 

 
 :  #ط 71
�ه X#�م )-دم ��م و.�ل

 
�م #��  إ�)وع ��7روا و�ردوا ����أ#-ر�ش  - 
�ط� ��  وھ#� �ر�ن )	� 

 
 �J�. ت#�(
  : 

 

ر - �
  �B 1و� #�1� �� )�)� �1را ، ھ��)ك )	� 

______________________ 
 

�زل وا�زن �#X .�)  ، �ط�)�ت واد ��#� ���ت أ�:ر ##� �ط�ق ، ��#)�\ اذي #��د إ�;م إ� ا
ن �7� )�@رض  �#��  �د/ل Oر�
  �� ھدوء وأO�ق ،  
ر�    واده ن ��7� وأ��E #ر
ب �

�� �#-ت ھ�د Cوت )�ب Oر�
  �/ر"ت #�ر��  ود/�ت ���  و.�ت )�-�دها)�ب /�7  ��  : 
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 أ�ـــوه )	� ���م ا-ر�س ، �ده ا#وEوع )	� ر�#� - 
 

�د )�زن و.�ل�
  : 
 
�  #)	�ش ر�#� و> ��"  -   ! 

 
 7�
-")  و.�ت )�#  �ظرت   : 

 
�  �Cل إ�ـــ  ؟ -  

 
��� ا7راش و�ظر إ� �	ف ا@ر�  )�Eق و.�ل �#
 :  إر

 
�  اوووي  - �O  
  و#ش ��رف أ
Cرف إزايط�)�

 
 :  "��ت )"واره و.�ت )/وف

 
��ز ���1ن ظروف  - "�  ھو ط�ب إ�  ؟ #ش ا-�دي دو.
� إن ا-ر�س وا-رو�  )�1
ر�وا �� ا

  ا1)�ب و�ده
 

�� )��ره و.�ل�ظر   : 
 
 -  ��	7
ون وا#ط)d ، )سأن إأ�وه ا�#د a إ�C�وم وا�7ره وھ#� ھ�"�)وا ا #ش دي �� ھ"�ب ا

 ��1#و�دھ� ھ
/ـــ�ص �ل ا7�وس ا�� #-��� و�ده #ش  ، ا ��(ا#�1�  إن ا1)�  ا�� وادھ� ط�
��  ھ;.� أي ��"  أ"�ز )�

 
��ھ� و�ظرت   )ذھول و.�ت �� : إ
�-ت 

 

��م )"د - 
 !!  إ�ت )

 
 :  أو#4 )رأ�  #ؤ�دا و.�ل

 
�ت 1و�  )س ھو #ش راE� أ)ـــدا و�#�ل �	و� اه �Xف ، ��وت #-�ه إ�  �	�ل �دد ا"را# - 

 ��#�#�� ، وھ� #ش أ.ل #ن )��ت إ�@�  و�"���� ا�O �
�  و#-ر�ش إ�  )
 

 :  :م أ/ذ �#رر أ�C)-  )�ن /C;ت 1-ره �� 
و
ر و.�ل
 
و ���� أ"�)��� اد��� ��ــ�� ، )س أ�#ل إ�  )	� ظرو�� �ده -  ��  و& أ
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7  )���ن و.
� ���تر)
ت �  : 
 
 ط�ب وإ�ت ھ
-#ل إ�  دو.
� �� إ�;م ؟ - 

 
�م �#X .�)  و.�ل�� وا�ظر   : 

 
 -  �"�
��  إ�)وع ���1ن ��7ر وط)-� أ�� #Eطر أوا�ق ، )س # ��#ش ��رف و& ، ھو �ط�


	و��� ھ
"�ب )	�A ا7�وس #��ن أ.وك #-ر�ش  !! 
 

�ظرت   )��ره و.�ت  : 
 

وا�ق ��� ��"  و)-د�ن #
)	�ش .دھ�6 #� إ�ت >زم 
-ر -  G7� ف �� إ�;م ، #ش ھ�

 
 :  ��ول ا^)
��م .��; و.�ل

 
�طول  -   �أ��د #ش ھوا�ق ��� ��"  وأ�� #ش أدھ� �� ھ�د ، )س �ده #ش .دا#� �Oر إ�� أط�ب #

��ز ، و�#�ن )	"
�ن �ده و> ��"  �د #� أ�ق أ�وش #ن #ر
)� وأ"�ب ا�� ����/�� ا/طو)  و
1�ر  ��  ��دي �� ا1@ل )�:)
وا #وظف �ل ��ھEطر أ1وف 1@ل )��ل أھو ����د )4ي ��"  ، و

��دي ##�ن ��ون #ن ��C)� و#ر
)� �ز�د 1و�  ، إد���� )س ر)�� ���ر ٩�
:)�ت ا و���س إن ا
   .رب أھو وھ�1وف٩ا6#ور وأھو 1�ر 

 
 : ز�رت )�Eق ##زوج )��زن و.�ت 

 
��7ك �� إ�;م)س إ�ت �ده ھ
#وت -    

 
 :   و.�لإ)
��#A #��وره إ)
�م

 

� )س - ��� �� ھ�د ، إد���� إ�
�د�ش �ل -#  

____________________________ 
 

 :  إ
C�ت ��#� ��� ھ�د و.�ت #�ز�  )-د :;:A أ��م
 
 -  ����4�ش �
�م٣ا�;م ����م �� �ت ھ�ود ، )	� �ده #  أ��م )��

 
 :   #ن أي �1#�ر)ت ھ�د )��#�ت /��أ"�
 
 و����م ا�;م ور�#A & و)ر��
  ، #-�ش �� ��#� - 
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 :  ��Eت .�J�  )#رح
 
 !إن �1ء &  ودي أCر��� #ن أي )�ك )	�! #-�ش �� ��#� ؟ - 

 
 :  ز�رت )�Eق و.�ت

 

�ك #-�ش ، /;ص )	� -  ��#� .و

 
 :  دھ1 ).ط)ت ��")��� و.�ت 

 
�� �ده  - �#��
�  ؟#�ك �� ھ�د )!! 

 
��ت .�J�  )�9راج��
  : 

 
  #-�ش �� ��#� #ش .Cدي و& ، )س #
��E	  1و�  )�)ب ا�� �Cل ده - 

 
 7��ظرت �#رآه )
-"ب و.�ت )�  : 

 
 �Cل إ�  /�ــر ؟ #�#
ك ���� ��"  ؟ - 

 
�� )�Eق
 :  أ"�)

 
�� �ل 1و�   - ��
� #ش ��ر�  ا�� �Cل �� ��#� ؟ ده اواد �� ��	و� أ"�)�  )ر�1م و�-�� إ

O�#داع ودC ��7ر

-)ت #ن �
ر ا  
 

ت ��� ا7ور�.  : 
 
�� ا�� �Cل & �)�ر��ك ، أ�� #ش ��ھ#  ��"  و& ، واد #�ن و�Cل إ�  ؟ - �#�� �
�( �� 

 
  ��7	�ت ، �9
�#ل �ل ھذه ا Gط�
�
 < �
�ن ط�)�ت وادھ� وإ#�����ت إ�;م ا ��أ/ذت ھ�د 
�د:

7-ل �( 
��  أ��E أ�:ر ���  �� ط�ب A�(1 إ)��زل و#1�	ت ،  �وف �	��#  �� 1راء أ:�ث ا
�ظر �#رآه )-���ن 

��#� �"4ة وھ� #Gط	

�ن و.�ت )Cوت #-�  : 

 
 ھو )�)� ط�ب ا1)�  دي ���� �-; ؟ - 

 
 ("-
ت #�.  : 
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-ر��ش و> إ�  ؟ - # �
� أ�وه ، ھو إ
 

 :  أ"�)ت ��� ا7ور
 

� #-رف6  - ��  وا�ق ��� #وEوع ا1	  ا^�"�ر دي وھ�	�م إ ��"  ، ھو )س .�� و& �� )


ش �
�  �ده 
#�م اووي ، )س #���ز وط)-� ا1)�  وا7رح وا��"�ت دي ����م �4�� .و"#-��م ا
�� ، )س �#و#� إ.7�� دو.
� وأ�� ھ��ول أ
Cرف وھ
Cل )��� -�  ��O ط�ب ��"�ت  �أ�رف ا

���
 .  
_________________________ 

 

ر
�ب أ���رھ� وإ.��ع وادھ� )
/�7ف ط�)�
  .��; ، ذھ)ت  Gط�
�
 �
�دوء .��; ���وت ��#� ا

�#�
�� و.�ل #) B
@ر�
  وطر.ت ا)�ب �7  : 
 
  أ�وه �� ��#� - 

 
 :  "��ت ��� أول �ر�� أ#�#�� و�ظرت وادھ� )"د�  و.�ت

 
 )ت 1)�  �)�ره �ده ؟)�)� �  �Eر
ك ط� - 

 

-"ب و.�ل( ���ظر   : 

 
 - �
  #ش �)�ره و> ��"  ، ھو ده ا-�دي دو.

 
���7 و.�ت �� :  أو#4ت )رأ�

 
��/د �ل ا7�وس ا�� #-�ه ���1ن ��ط�� �� 1)�  و�� ا0/ر #�;.�ش  -  ����� �� )�)� ا-�دي إ-�

 ���ز )�"�  "�� !!
ب ادھب ده ��  #ش )��@�ظرهو�� ا#�ظره وا�� #ش )�ب ا#� �)س أ�O ;Cر 
 

 :  ز�ر )�Eق و.�ل
 

�1ل �� ادو>ب  - 
و ھ �
�دك ��
� �ره ، ده �	ك و>زم 1)�
ك 
�ون ��وش إ��(�
 �#  ��(�


���1ن أ"وزك )���ھل �ده ، و�#�ن #� ھو #ش .د ا"واز ��ن   C�/ش ر# �
���ن ، و)-د�ن إ�
��س �  ؟��ت ا(
	دم �(!! 

 
�دت )�زن و.�ت�
  : 

 
و ده ا-�دي ا�و#�ن  -  �
� ، ���� )�)� #�ھو ھ�"�ب 1)�  )رEو )س #ش >زم 
�ون �)�ره �ده �-
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�� #ش ھ�)س ده ��  �وق أدول /���� إ��� #	در�ن ظرو�  و�)	� أ.ل #ن ا-�دي )1و�  ، �ده �ده 
��-�  E-(  . 

 
 �(C-( ق و.�ل�E( ���ظر   : 


� /;ص �� �� - ��� #ن �	ك و�#�ن إ���زل �ن 1)�
ك 6
�� ، #ش ھ
�# ��(��#� ا#وEوع )�
 .  #ش أ.ل #ن )��ت �#�#ك

 

ت .��; :م ��وت �-ل #��وA أ/�ره #C ، 7-ل

و
ر )�\ وھ� 
�7ر #�ذا  �� ��أ/ذت 
7رك ��7

ت�	�  : 
 
 �ق �
Cرف �-�� ؟ط�ب �Eر
ك �� )�)� ##�ن 
وا�ق �#د �
رة ا/طو)  1و�  ���1ن �� - 

 
 : أو#4 )رأ�  إ�"�)� و.�ل

 

/ر"
�ش أC; ، )س ا#وEوع #�طوش أوي �-�� و�#�ن - #  �#�1� #�7ش �1#�  >�ك 


طورات أول )4ول�( ��@�(�  
 

 :  إ)
�#ت .��; وھ� 
	ول
 
  ��Eر �� )�)� ، )-د إذ�ك - 

 

/)رھ� )#� ��د ��� و.�#ت )�^
�Cل )
�� ذھ)ت ��#� إ� Oر���
و.G �ل ھذا و
دث ، ���ت ھ�د 

 \�(#�-دت )/)ر #وا�	A واد ��#� ��� #د �
رة ا/طو)  .��; �� ��
ط�G إ�;م 
��Cل )�.� ا
 .  ا#ط�وب

_________________________ 
 


دل �� "��
  و�ظر ���J� ، إ�و�� ا�وم ا#�دد �Eر إ�;م )#7رده �/)ر واد ��#� )	راره ا

��#  و.�لواد ��#�(9(   : 

 
 �Eر
ك #�7ش #"�ل إن ا^
�7ق �
@�ر 1و�A و�	ل �)
�ن BC ؟ - 

 
�ظر   )�Eق و.�ل  : 

 

@�رش ط)-�و�;م ار"�  ده �;م ر"�A �� إ�;م  - �(�# 

 
�J�. B; )�9راج��
  : 


#�م �� �#� وا�� #وا�ق -  
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�Cر و.�ل� :  ظ�رت ��� و"�  #;#B ا^

 
 #)روك �	ول��ث �ده )	�  - 


  وھو �	ول#��
 :  إ
�-ت إ)
 
 - �#� & �)�رك ��ك �� 

 
 :  :م �ظر Xرض )/"ل و.�ل

 
 #-�ش �� �#� ��ن �� ط�ب �ده - 

 
7�م و.�ل
(  �ظر   : 

 
  إ
E7ل - 

 
 :  ��ول ا^)
��م وھو ��ظر   )	�ق و.�ل

 
�طول �
رة ا/طو)  1و�  ���1ن أ�ق  -  ����ت )ط�ب #ن �Eر
ك إ���-� ��7� أ"�ز 

 
��ن��ظره م �رھ� #ن .)ل ، �ظرة ا   :   و.�ل ا6)وي�ظر 

 
�ت  - � ��
�ن ���1ن 
�ون ��#� إ
/ر"ت وإ�
ر��ت 1و�  ، ا�#�1� #�7ش #�1�  ، )س أ/رك �


�ھل�
��ن ^�ك �1ب #�
رم و
�� إ��/��  وا�ده /طو)  )س #�7ش #��1ل � �����وي أ.وك  
 

�د )�-�ده و.�ل�
  : 
 

#م  - �)9ذن & �� �#� #ش ھ
�ون أ�
ر #ن �ده ، وو ر)�� أذن و�	ت أ"�ز ا#ط�وب .)ل �ده ھ


�ن )9ذن &��  ا#وEوع .)ل ا
 
  إن �1ء & - 

 
�ض ا6ب #ن #���  وذھب ^��Eر ��#� ، و.)ل أن 
د/ل ��#� ط�)ت #ن وادھ� أن �"�س �� �

�� #��ن  �#��
ط�G.ر�ب #�� �#�
�� إ�;م إ� )وEوح وھذا ���ون ا��ل رؤ��� �
  �� �ل #رة �4

��  و"��ت ��� )-د #���ب و.�ت )���ء،   :  د/�ت وأ	ت ا

ش أ�رف ا��"�ت ا�� )�)� ط�)�� دي ، ��وت أ�#ل ا�� أ.در ���  )س  - ��# ��#-�ش و& أ

  #-ر�
ش



 ٢٢٥

 
;J�. م�(
  : 

 
 - �#� G# ت	7
��� �ل ��"  ، )س ھل �� 
ري ھ
وا�	� إن ا/طو)  
طول ��دي و> ��#ك ، أ�� إ 


�ن #:; ؟ ���1ن )س أ�ق أ"�ز� 1و�  �د �
 

�ظرت Xرض )/"ل و.�ت  : 
 
  ھوا�ق إن �1ء & - 

 
�د )�-�ده و.�ل )�#�س�
  : 

 
�م ، .ر�
� ��"  .)ل �ده �ن Eوا)ط ا/طو)  ؟ - #
��م �� ا� ��ت �ده )	� 

 
��ت )�9راج و��
ت�.  : 

 
 - ��  )Cرا�  6 )س ��ت ��و�A أ.رأ �-

 
 :  أ/ذ �ر
ب أ���ره ��ظ�ت :م .�ل )"د� 

 
  )س أ�� )	� .ر�ت ، ر�زي #-��� اووي ���1ن �1وف ھ�#1� ا#ر��  دي إزاي - 

 

� #ن ��7�أ" #)دأ�� �ده � ������� .ررت أ���ظ   " 

 
�����
 ��4�� .ر�ت �ل اEوا)ط ا�� : و)��ء ���   ، وإ�#�� زوووم اوووي ��� ا"#�  دي واو�

��
-#ل �� �
رة ا/طو)  ���1ن #�@E)ش ر)
 ا#7روض 
 

ك دو.
� أ"�)� وا��م ا�� ھ�#1� أ�)	� " ا/طو)  #�ھ� إ> و�د )�زواج " و)#� إن �(���( ��
�� #�#وح إ��� أي را"ل Oر�ب ھ�1#� ���� ، #G ا7رق )س  ���
�ج أزورك و �� ��"�ت ھ�

��-� ��
��م ���  ، ����� �1#�7
رة دي ھ
�ون واEوا)ط ا�� ھ6
�ا��  : 
 

و �;م )1�وه ، �#�ن ط)-� #��و�ش �� أط)-� ��ون ا�;م ��� .در ا��"  و#ن �Oر /Eوع )�	ول 
 ����رده دا�#� زي /�وه ، �-�� >زم ))��� ��ون .��د و7��1�
زا#ك )��#ل �"�)�دهاك  ، وط)-� #G إ

  و�#�ن Oض ا)Cر #ن اطر��ن
 

��"�ت دي �)	� �( ��
ز#�� أو إ�
�� ھ��G7 أ"� و#ش ھ�@Eب ر)�� إن �1ء & ، و#ش �� �ل 

#�م ؟  �"�� إن ھد��� ا	7

زم )��;م ده ���1ن إ��� إ�� ���  �Oر إ
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	�ل �)	�
و �� ��"  >زم  ��
��7ون ����ون �Eرورة )س ، �-� �	(  (���د )��( ��C

 �#4� 

  و/�� Cو
ك �C�� إ�
Jذ�� )�)��� ا6ول وأ.7� �ده �� �ص ا
�
C�� )�� )س ��
 �#4� ����و
	و
���1ن ا)�ت ��  ��#G ا�;م  Gر��#  ��� )�ر�  )�ر�  ا�� ھ
	و، و�	ول ا��"  ا�� ھ�	و

�  و�	7ل ، وآ/ر ��"  ��
#�م ؟ )بل #�#� ��ن ا� )��٩)	� #�7ش إ
�Cل )-د ا 
 

 ��
���E م
 : و.�ت )�دوء ��وت �
 
 -  Gر!! #�ر�E�� 

 
 #��
(9( ;J�. B���
  : 

 
 -  ���-#ل ��"  
@Eب ر)�� ، ا( �����س ���1ن #���ش إ�� و
)	� .دام �ل ا-� ���.Cدي �)	� 

�  ##�ن �-#ل أي ��"  BC ؟إ��رف " ن ا#وEوع ##�ن ��ون C-ب 1و�  ، )س ا�� ھد�  ا
 

	ول و(  ���و.ب )�ر#�� " �#�ن �� .��ده �	  �وا�� )Cرا�  )	� #ش "  #ن إ�
-"ل �J�1 .)ل أوا

���ز أ
-�.ب )�ر#��� #ن ��"  )-د "وازي )�)ب ذ�وب ا/طو)   
 

 ��ز�د �� �ظرھ� �ل �وم �ن ا�وم اذي ��)	  ، 
ر�د أن 
	ول   �م ھ�  ���ت 
ر�د أن 
	ول   إ
��
�7  ، ���ت 
ر�د�/وره )  و�م ���ت �
� #ن � ����� م داJ#� أن 
ر
)ط )�1ب �/�ف & و����ظ 

��#

�ت �� ، �#�#
�ت أن �رز.�� & )�1ب #:�  #
 أن 
	ول ا�:�ر وا�:�ر و�ن أن 
	ول   �م 
�9
7ت )	ول� ��
�دث ا0ن )#� �� دا/�
 :  >�"ب أن 

 
 -  ���� و�	در��-� ��
 #وا�	  ��� �ــل ��"  ، ر)���� ط� 

 

ذ�ر �J�1 �"4ة �	�ل )"د�   : 

 
أ/ر ��"  )	� #-�ش #-�ش ، و ���
� �� �وم إ�� ##�ن أ/�ف و�دي ده إ.7�� )�ب ا�1ط�ن  - 

�د�م ھ�� و��ت ھ	ول ��"  ##�ن 
@Eب ر)�� إطرد��� و> ��#ك أي �و "�ت  ���� و1� ، �-

��7ون و�م ر�E ر)�� ، وو )رEو ��#
ك �� ا#�)�ت أ�
-)ط إ.7�� ا��  �� و1� ��طول ��"  ا

�م ر�E ر)�� ، ھ
و�د��� )�ده �� #و ز��ت 1و�  أ
7�ق #ش #�م ، ا �
وا�� #ش ھز�ل ، و�
�د��� ��#� #�1� ؟��

� >زم � أ�� #ش ���ز أEOب ر)�� ���� و��وز أ���ظ ����� وإ

 
 :  أو#4ت )رأ��� إ�"�)�� و.�ت )���ء

 
  ��Eر - 
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 :   و.�ل )#رح /�7ف��ول Oض )Cره
 

� .ر�
� �� ا��ره .)ل �ده ؟ - ��@�ر ا#وEوع )	� ، إ ، ��	7
  #�1� �ده إ

 
�دت )�9راج و.�ت�
  : 

 
��� /�7ف �ده -   

 
 : �Eك )�-�ده و.�ل 

 

ب �ده �ن ��رة ار�ول وا6�)��ء وا��C)  أ.1ط  �)	� ھ�/د ا:واب ،  - � A��ت "��ب #"#و� ��


ب دول ، /�Cت ��رة ا�و �ده ھ"�)�ك ا ،  (��C���ن و���� 1@�ل �� ��ر ا�
ر�ول وا6�)��ء ا
���م ���1ن ھ��7دو�� اووي و ��)  �-�� ���

 

 
 :  إ)
�#ت )7ر�  و.�ت

 
 اه �ــــــ�ر�ت - 

 
 -  ��"  /;ص )9ذن & ھ"�)�م #-��� ا#ره ا

 
�دي �
�ب �ووق ارا - �
ك �d�1 ا-ر�7� ، ھ)	� 
#�م "ـــدا ، ا�� �#�ن ���( G
#
GJ إ�#  إ�

 أ�ط�  �Eر
ك 
	رأه >�  )"د ��و اوووي و��  إ.
)���ت �
�ر #�7ده
 

�  و.�ل� �#Oر  
���E 7زت.  : 
 
 -  �
  و#�  ا^�
رام ��و )رEو!! �Eر

 

طG ارد ���ول 
@��ر ا#وEوع و.�ل�
 :  1-رت )�^�راج وم 

 
7
رة دي ، وط�ب �#و#� إ��� �ده إ - �� ا��� �1#���� أھم ��"  وھ� ا#)�دئ ا�� ھ ��	7
�� )9ذن أ


7ق ��� �ل ��"  & )�7ر أ"� �ل إ�)وع �د #� �-رف )-ض �و�س �و)-د�ن ##�ن �	�ل و
ص ط�#� #�7ش Eروره ا#وEوع 1و�  �/  -�#��م ، أو #���ب #-��� ؟ھ��ون �وم ا"#-  ا# 

 
�دت )��ره و.�ت�
  : 

 

-ر�وا ��� )-ض )س  - 
�� ، )س ��دي )رEو ##�ن 
�"� و
��
(  ��-�وم ا"#-  )��ون إ"
#�ع ا

��  ھ��ون دو1  1و�  �-
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 ؟ ا###م ط�ب ا�)ت �و�س - 

 
  اه 
#�م "ـــدا - 
 -  �#���وزه ��"  ؟أ ا#�-�د ده ، �; ھ�
4ذن وأ/د رأ�  ��/;ص )9ذن & ھ��م  �	( �� 

 
تإ)
�#ت )���ء و.�  : 

 
  �1را - 

 
��د #رة آ/ري و.�ل  �� :  ھم أن �@�در و

 
B��C إ)	� أي �ؤال ��"� �� )�ك /;ل ا^�)وع ده إ�
)  �� ور.A و#� أ"� )C� �� اور.   - 

 �1#����1ن أ"�و)ك ��� �ل ��"  )
دور �� د#�Oك ، وا�� �#�ن ھ-#ل �ده ، وھ �����دي وإ�4
�ظ�م ده ��طول )9ذن & ��� �ل ��" )��( ��  ^ن اوا�د #� )��"� ھ

 
  أ�وه �ــــ�ر�ت - 

 
�@�در Eرب رأ�  )�ده وھو �	ول )
-"ب   	1ھم )�ذھ�ب #رة آ/ري و.)ل ان �Cل إ� )�ب ا

 :  #�Eك
 
 و)ـــــس ، ���ت اھم ��" أ - 

 
 7�ت )��.  : 

 
 إ�ـــ  ؟ - 

 
�ظر Xرض #)
�#� و.�ل  : 

 
��ش ھ�-#ل �7� - 	7
#��  A ا/طو)  إزاي ���1ن �7رح أھ��� و)رEو #�@E)ش ر)

 
 #��
 :  أ/ذت 
�7ر .��; :م .�ت )9)

 
��� ا�Eق �ده ��� أد ا6ھل وا>Cد.�ء ا#	ر)�ن و�دور ��� أ���1د أ�راح  -   "�� ���#-�##�ن 


�ت �� ا6رج #:; و ا-دد �)��A وا�C�� و�/�� ار"�A �� ا�@1� .  ر)دون #و��	� و
 

�دت .��; و.�ت )
��ؤل�
 :  :م 
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 !!)س #ش ��ر�  )	� ھ�"�ب ا6���1د دي #��ن ؟ - 

 
;J�. م�
 :  إ)

�ده أ���1د أھ
Cرف  - ��دي وا�د ��C)� أ��د ھ��ون ��� �� ا#وEوع ده إن �1ء & #
	�	�ش ، 
�و#�ك #G ھ�د #� أ"�)�م ، �#�ن 
/طو)  ا^�)وع ا"�ي �� )	ول �-#ل اأ#ن دي و)9ذن & ھ)-

���1ن �)	� ا#وEوع ر�#� �-�� و���ق .)ل ادرا�A )رEو  . 
 

#�م -  

 
1
ري اد)ل- �
7ق ��� �وم /;ل ا^�)وع ده ���1ن �روح � ط�ب /;ص )9ذن & ھ��م �#� و

 

)  .�J; )"د� � :  :م إ

 
 -  ، ���و )�ت اد)�  دي ھ
�ون ��� ا��س أاه B��C .)ل #� أ ��
م �/
م #ش أ�
ر >ن ا�/ ���إ

�م #وده وا��"�ت ��( ��/
اE7  �"وز �ر"ل ، )س #ش ���1ن دي ��"  )
ر)ط )�ن ازو"�ن و)

	�دات #�ر#  ��� إ�� ���
#�م ؟. دي 6  

 

#�م "ـــدا -  

 
�ز وB��C وادھ� )�رارة  وأ#�ك )	)AE ا)�ب# �  �Oدر ��Jدا إ

_____________________ 
 

�ز  ود/ل Oر�
  )�ر�  وأO�ق ا)�ب /�7  ، �ظر إ� ا�#�ء وأ/ذ ��دث ر)  )�ل #� ��د # �إ
��ه �	�ل#
 :  �1-ر )  و#� �

 
�� ، ���7  اوووي ا - �
�� و#ش ��وز أEO)ك �

�ر �ـــــ�رب ا�� #ش ��وز أ/د ذ�وب �ذ�وب ا

�� ز#�ن د
�#� ���  دي و/��ف #�و�ش أدھ� ، وووي #ن ا#�Jوأ�� /ــــ��ف أ�ــــ�رب ،  يا
 ،   �ــــ�رب أ�� #��ش �Oرك و��7� )"د أ��ش ���
� BC و#@E)�ش �� /طو)
� وأ
	�ك �� ��#�

��� /�ــر ،  ����رف أ�ـــ�رب .و��� و.وي ��#� و
#م  ��ن �
رة ا/طو)  �)�ره اووي و��رف ان إ
�د�� و#ش أ�� وا،  ا/طو)�ت دي )��Cل ���� #��Cب )س ا�� #ش ھ)	� �ده��
:ق �ـــ�رب إ�ك ھ

7
� و��� /ط�)
� و)9ذ�ك � ���ھ�وا"  أي ��"  �د #� �-�ش #G �ــ�رب ھ	G وھE7ل #���ظ 
 )-ض �� ا�;ل

��دة .و�  أ/ر"ت �ل #� )دا/�  و.�ل )�ل "د� :م �
�د �
  : 
 
و وC�ت إ�� #رو����ش /�ص )أ -  �
��زل �ن ھد�� ، �
�� أدھ� )9ذن & ، و#ش ھ�	  !! 

 



 ٢٣٠

 :  :م أ/ذ �ردد )�ل �#�س
 
 ر�E ر)�� أھم.. ر�E ر)�� أھم .. ر�E ر)�� أھم  - 

 
�ده #ن ھذه ا6���1د �4  #� إذا ��ن ��م > ، أ	� أأ/رج ھ�
7  #ن "�)  و.�م )�^
�Cل ��� ��روق 

;J�. 4"�)  ��روق�  ���  ��
 :  ا
 
 � )��1و����م ا�;م ور�#A & و)ر��
  ، از�ك � - 

 
 ا�#د a �� ��روق ، إ�ت ��#ل إ�  ؟ - 

 
 ا�#د a �و�س - 

 
�دك ا���1د #ن ا�� ھ� )
�ع ا�6راح دي )س #ن �Oر #و��	� - � )	وك �� ��روق ، 

 
�دي #"#و�  �ده - �  اه 

 
 ط�ب ��وزھم #�ك Eروري ، أ�دي ���ك أ/دھم إ#
� ؟ - 

 
���ك أد��و#�ك و�1#� G# )-ض ، )س /�ر ��ت ��وزھم /;ص )9ذن & )�ره .)ل ا1@ل ھ-دي  - 

�  ؟ 
 

 :  و.�ل  )�9راجو�EكEرب إ�;م رأ�  )�7  
 

Cدق ���ت أ.وك ، #ش أ�� /;ص 
	ر�)� ھ-#ل /طو)
� ا^�)وع ا"�ي -  �����  

 
 :  أ/ذ ��روق ��Eك )1ده و.�ل )�-�ده

 
��� ا-#وم � -  ، �
 � ��دي اف #)رووووك�ـــ�را"ل ، و�  ���ر 
	ول دو.

 
 :  إ)
�م )�9راج و.�ل

 
 -   �����ك )�ره )	� ��� ا
 ٨#-�ش )	� اوا�د د#�O  #	�و)  و& ، & �)�رك ��ك ، �; ھ�


4/رش ��� ا1@ل�  و�ص �ده ���1ن #
 
 #�1� )9ذن & - 

____________________ 



 ٢٣١

 
��
.�م )�^
�Cل )  ��)ط إ�;م ��� ا7ور �Eر ��روق أ�7ل 1ر�A إ�;م و و�� C)�ح ا�وم ا

�د#� رأي ��روق .�ل )#رح� :  و
 
  �ـــروقــــ�رووق ، ��ن ا"�)�  �� �ـــ� - 

 
����E 7  )/7  و.�ل
� ��� A(رE  : 

 
 -   �(�"�( A1ر��� ھو أ�� #ش ھ/�ص #ن ر/�#
ك دي )	� ، أ��د �-�� �� ظر�ف #ش ھروح ا(��

  ، 1و�  �ده و1و�  �ده
 
�� و���را و�	ول )#رحأ/�#� �� : ذ إ�;م �"ذ)  #ن ذ.�  وھو ��ر�
 

ر)� �� �زك �� ��ـروق - 
��س ا���  طوت 1و�  أھ� ،  �� �:;/  

 
(
� :   �"4ة �و.ت و.�ل إ)
-د ��روق .��; وھو #�زال �Oر.� �� ا�Eك :م إ

 
�� ھـــ�ه�� �م ا�e إ�"ز ���1ن ھ
4/ر ��� ا1@ل ، /د ا7;1  أھ� و# - �����#ش 
  

 
�  )1ده و.�ل #�ز��# ���
ز� :  إ

 
�دك إن �1ء &)��ط)-� ط)-� �� - �   ، أ.ل #ن ��  وھ
�ون 

 
 :  "ذ)  #ن �ده ;#�م و.�ل

 
 - ;C1@ل أ ���	 ��
ر�د وإ��� #� Cد.� #�1� ��/و�� إن �1ء & ، �; )�ر�  )	� )دل #� 

 
  )"د�  ##زو"  )�#رح و.�لأ�رع ا/ط� و�)ق ��روق وھو ��ظر   : 

 
�دك �ق و& ، اوا�د دا/ل ��� "واز و#�
�ج �ل .رش��روقأ�وه ��- �  

__________________ 
  

�7
��ت و#ن أھ#��ز ا-رو�  ، ���ت ��#� .د نو�� �وم ا/طو)  �Eرت ا"
 ھ�د و��ط#  وو>ء 

را "#�G "�دھ� و��7Eض أ�G# �E إCر�� ���
ارھ� ��� إر
داء /#�رھ� �و.  �#� إ/
�رت ��


�دت� :  أ#�م ا#رآة و.�ت )�ل �#�سا)��ر "��ت �� اC)�ح ،  إ
 
  ھ�ه ورو�� )	� ھ
-#�وا ��ـ� إ�  - 



 ٢٣٢

 
 :  ��Eت ھ�د و.�ت

 
�وره ول )	� و ھ�-#ل #����تا6 - # �	(
  �ده و> ��"  ���1ن )1ر
ك 

 �J�.  #ط�� ��
-(�
 :  :م 
 

� ھ�-#ل �وا")ك و)-دھ� )	� �1وف ھ��ط #��ب إ�  و�دهو)-د�ن �� � -   

 
���ر
 :  ر�-ت ��#� ��")�� و.�ت )�9

 
  إ#1� �� )ت #ن ھ�� )دل #� أ�و�ك!! �وا")�  - 

 

-"ب و.�ت( ���ظرت  :   

 
���C  �� ��#� ؟ -  �
��� دي /طو)A �� #�#� #ش �وم ��دي �-��ط)-�  أ��د !!إ��#-
 >زم 

 
 :  و.�ت #�ز�  ��Eت )�/ر�

 
 �د �	
ل ا)ت دي ، آل /طو)  آل - 

 
 ����   : #�م Cدرھ� و.�ت )-دم 
Cد�قأ�	دت ذرا

 
�� �-; ؟ - ��#-

� #ش ھ�
��#� )"د ؟ إ
( �
� !!إ

 
 :  أو#4ت )رأ��� إ�"�)� و.�ت #ؤ�ده

 
 ط)-�  أ�وه )
��م )"د - 

 
  :  ز�رت )�Eق و.�ت #
)ر# 

 
 !! ؟�  )	� إن �1ء & - 

 

�د وإ��و)�� ارا.� إ)
�#ت ��#� -#�� ا��� : و.�ت )�

 
���  و��م .�ل  -  & ��C ر�ول��#�Cت " ���1ن �� �
� ا
و1#�ت وا�#-ن & اوا1#�ت وا


7�"�ت ���ن ا#@�رات /�ق & #�#�Cت وا
# رواه ا)/�ري و#��م" وا
 



 ٢٣٣

���زا�� ا�#�  ده  �
��#ص ، وا�-ن ده #-��ه اطرد #ن ر�#A ر)��إ��� أ�
�ذه وا�� إ  #  
 

�� )�ل :	  و.�ت :  :م �ظرت 
 
���1ن ��م 1-را�  أو -  ���ن ر�#A ر) ��/

��ل أ�# �	( ���� �� أ��ن !! 	�/ ��و)-د�ن ر)

�� �1�� و��وزه أ�Oره("�� !!  Cورة �ـ #��7-ش )	� أ"� أ�� وأ.ول 6 #ش 
 

�� و���ر�#� �� :  ور�-ت ��")�� .�J� ا )�Eق أ/ذت 
�رك رأ�
 
��س 
	ول ����� إ�  )س ؟ و/ط�)ك ��7  ھ�
��Eق - �رو�  ، ا �
�
� #ش ھ��G7 ، ده إ�( ��  

 
 #�
�دت )-#ق و.�ت #)�
  : 

 
و ا
طردت #ن ر�#A ر)�� ، و/ط�)� و ھ�
��Eق  -   "��( ����س #ش ھ��7-و)C� �� ��ط#  ، ا

"
��رأC; ، أوزه #ن 1رع ر)�� �)	� أ�� #ش ھ��  #ش "���وزه وا�د ��/د )�9دي  ��  !! 
 

�د و.�ت #ؤ�ده� :  :م �ظرت 
 
  و> إ�  �� ھ�د - 

 
 :   و.�ت)ط�) إ)
�#ت ھ�د 

 

� �ده - �  إ�#�� ا�� �ر��ك �� ��#� ، وأC; إ�;م )��)ك زي #�

 
�ظرت �7ط#  )#رح و.�ت  : 

 
 - �	(  ��	
  طب /دي ا

 
 :  ; و.�ت
-")ك .��

 
 !!  وھو �� 
	��  �#�ن ؟ /�ــــر - 

 
 : و.�ت )�9
7زاز #Cط���E Gت .��; 

 
 أ�� #ش ھ�ط #��ب - 

 
 :  Eر/ت ��ط#  )�� و.�ت



 ٢٣٤

 

� ر�#� - ��"

� إ� !!!  >ااااااا )	� ده إ

 

�دي و.�ت )�ل :	 ( ���ظرت   : 

�� �ر� - ��و�  ، )س أ�� أدھ� )رEو )9ذن  ��ر�  إ"# &  
 

 :  :م .�ت #�ز� 
 
)�دھ���ت ديو.#ر و)-د�ن ��/
� ا�� أC; و1� )رئ  -  ��7�   ! ، �ـــG )"د ، ��وزا�� أ)وظ 

 
���ر �	�ت ��#� )#رح
�� ��ط#  )@Eب #�Cوب )�^��ظرت   : 

 
  /;ص /;ص #
ز���ش ، ھ)	� أ�ط �ر�م وز)ده ����و - 

__________________ 
 

�J�-�� ا0/�ره �Eر أ�راد ا
��# GEو
-د �

�ن واC6د.�ء ا#	ر)�ن )�/�رج و���ت ��#� 
��ن > وأ�"ب ا)-ض ا0/ر )�� ، و�ن م ��
�d ا)-ض ھذه ا6���1د اد���  ،  و�
/رج ��>

 ��#�ن ��7-  ھذا �وم � ����زو"ل ، �ـ ا^���ن #�#� �-ل #ن أ��1ء 
�-ده �� اد & �E1` �وي ر
7#
و�  ��� ،   إذا �Cل ��� :واب #ن ھذه ا��16ءا���ب إ>/ر"ت ��#� أ/�را ود/�ت �@ر�A ا

A ��ث �C���ء ، 
ا)-د د.�Jق ،  �Eك
 و#رح
 و
�دث
 و"��ت #-�نO�	ت ا@ر�  )�
�ر أ
وا"د ا

�ر /وا
م�� �ر
دي ھو و��#� ا إ�
4ذن إ�;م �� اد/ول#-دوده ����ء و�
�ت ا
ت ا#C� ، 

� د/ل و"�� وأ�Eرت و>ء ا-�)  اC@�ره ا
و"د�س )��ر�� ا#"�ور  ، Cوب /وا
م )دا/��� ا

�#� أ#�ك إ�;م )�( �#��ظره 
"�ھ G�#"��ا#
�/ #��
 :   و.�ل )9)
 
 ھ�
� إ�دك ���1ن أ)�ك - 

 
��ره��دت �/�ف .��;
   :  )دھ1  و.�ت #�

 
  #ش ھ��G7 ط)-� - 

 
;J�. م�
 :  إ)

 
 - ���/
 ش #ش ھ�#س إ�دك#

 
��� ا7ور  
 :  أ"�)

 
 #ش ھ��G7 #-�ش - 



 ٢٣٥

 
 :  .�ل )C9رار أ�:ر

 
 - ��
� د/��� )	وك #ش ھ�#س إ�دك ، أ�� ھ�ط�� #ن )-�د وإ


و
ر )�\ و.�ت )�Eق �� �� :  أ/ذت 
�رك ��7
 
 �� إ�;م 6 ، #ش ھ��G7 و&- 

 

�7  #�)�ن/#�#� و�ل �رد �ظر
  ا�ظر � G�#"���ر ، 
رك أ/ذ ا
�#1
  و�/ر و�زن وEOب وإ� 


ما�/  ��ض #ن #���
ظر ��Jرا إ� ا/�رج  #ن �ده و��م ��
)�ه و�ل #��ظرت إ�  �ل ا6��ن )9 ،
��� و.�ل  ،  ا�ـــــ�ر: X :و.ف ��� ا)�ب و�ظر �7راغ وھو را�-� رأ�  

 
 - �#4
�ت ا�� أ�(
ھ� دي )	� #را
� ، ھ� دي ا �
�( ��� ��ت �. ���ت ا(وأو>دي ، ھ� دي ا

 ���ت ا�� ھE7ل �/ور )��� طــــــول �#ري وھ-#ل �ل ا(�#� �Cل ، ھ� دي ا# ��#ش ھ@Eب ر)
���1ن أ�-دھ�  ��� .  ا.در 

 
�د )/7  و.�ل )�#�س أ�)ر�
  : 

 
 -  �"��ت ا�� ھ
�/د )�9دي (  ھ� دي )	� ا

 
�ظ  :م Oض )Cره�ظر  ��  :  و.�ل )�ل �/ر

 
�� ، �	�	� �� ��#� أ�� �/ور )��� - �و�#��"�ت �� أول إ/
)�ر أ ���ت ا(  وھ� دي )رEو ا

 
أ/ذ ا"#�7C� Gق )�راره ��� ھذا ا#و.ف اذي م �روه #ن .)ل ، )��#� إ��#1ت ھ� �� ا�ر�� 

�� #ن إ�;م .)ل :وان إ> أ�وا^�راج
)�� #ن �رط ا�-�ده أن أ�:ر و��دت 	�E مOا0ن أ�-د  ، �ر ��
��� و"  ا6رض  ������ وأ#��ت ، �ظر واد
  .)ل ا#@�دره � إ��Eت #ن #���7�#ت #��ر�د ، 


م �/�� ا��(�
�#� "�س إ�;م )�/�رج #G  و"��ت #ره آ/ري)�-�)  وأ#��ت )�د ��#� و.�#ت )�( 
�م �ردا �ردا�����A�J ��#� و
-رف   . 

__________________ 
 

�� ا�وم و
��� وإر
#ت ��� �را1�� و�ظرت إ� إ

  ، أ�ر�ت ��#� ا/ط� ��و Oر��( ���د �ل إ
�7س )C-و)  ، ��9;

���ه أ)د�	ف ا@ر�  وھ� 
�� �� #و.ف ن -Eدر #� 1-رت ،  ام .د و	(�
�� ا��(�
 ���
B��C ار"�ل ، )	در #� أ�  �-�م أ )رOم /�
م)�@Eب #�  )�)ب إCراره  < ���

�����1-رت و�4��  
�د#� �#-ت ��#��7-ل ھذا ھو ازوج اذي ،   
ط�ر �وق ا���ب �( 
�#
 A�ط� 

زام و
�#د & ��� #�ھ� 
ر"G ذ�ر��ت #�.)ل ا^�
�� ، أ/ذت 
��� ��� ا0ن ، ��و ���ت #�زات 


زوج )#:ل ھذا ار"ل
�� ��ن #ن ا##�ن أ> �� ���
م )
ط)�ق  ،��زل > �# �� ��
 اد�ن �)رOم 
ر)�



 ٢٣٦

 ����� أCرت �
�كن 
�ون أ�Eل وإ.
ر)ت #ن & �زو"ل أ�:ر �
� أھداھ� & أإ> ا ،  ��@�د�  ا ا
�#� روح وا�ده �� "�د�ن�
#�#� �� �ل 1` ، و�4 �� .  �1ب #:�

_________________ 
 

�زل وإ�7"ر �� ا�Eك ، ��Eت ھ�د #
  �� ا�1رع �
� وCل إ� ا���E م
��ول إ�;م �

  :م و�ز
  ھ�د ���E أ:ر ��� �Eأ�  
 :  )#رح و.�ت�� �ده وواد

 
�� G�"1 ا��#� ھ�ه ، 6 )
-رف 
#:ل �� واد - �� ��#��  

 
��� ا�ر�� وھو #�زال ��Eك و.�ل �#
 :  إر

 

)C�ك )9�"�ب �ده ، ��ن �1�� ��وت BC ؟إإ���س ط�1ف  -  ����س ��  ن ا

 
��ن و.�ت�(  
 :  ��Eت واد

 
  أ
)�ھ� - �#�
�ت )�ك��ت �/وره )�ك ��� ��ره و�   .دام ا

 
G��	  و.�ل )@رور #Cط� :  أ/ذ �-دل #ن وGE را)ط  

 
  ا�م ا�م 
)�ھ� �� أ#�ه 
)�ھ� - 

 
 :  و�ز
  ھ�د #ره آ/ري و.�ت )"د� 

 
�#�ت �ده �� إ�;م ؟ -  �# )س �	�	� إ�ت ��ت #)�وط 

 
 :   أو#4ت )رأ�  إ�"�)�� و.�ل )�ل :	

 
�� ھ
-#ل �ده - ��ت #
�4د إ� �� أ

 
 :  :م �Eك .��; وھو �	ول

 
�د�ن درس #�م - �. ����س ا�� 1و�  ، و�#�ن ��ت ��)ب أ��م ا��  )س ��ت ���ز أ"

 
 7�ت )��. :   

 
 درس إ�  ؟ - 
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 :  ر)ت ��� �دھ� و.�ل )���ن
 
 -   �و .�وا ����� #-	ده أإ�ك >زم 
)	� Oـ� �
#ش #�م ، أ��د ھ
;.� )رEو ا�� وووي و�


� �ده�  ��)ك زي #�
  ھ����B وإ�  �#�ن - 

 
 : و.�ل أ/ذ ��
ر"G اذ�ر��ت 

 
�ت )	-د أ�
-)ط وأ
ر�ق ��� �;م #�#د و�ده ، ��ن "وا�� ��"  )
	و� إن  - � �#��ر�  �� ھ�د ؟ 

��� ��
ش ���ز أCدق ، �ن #� "ر)ت )"د ا���ة ا�� �;ل دي �ر�ت أد إ�  ھو ا�� BC )س #�
�ده �ق� ��ن 

 
 :  إ)
�#ت ھ�د و.�ت

 
  & �ر�#  - 

 
  7
��� �را1  وأ/ذ �	�ب �� ھ� �#
�#� ود/ل إ� Oر�
  ، أO�ق ا)�ب /�7  وإر�إ�
Jذن إ�;م #

��� Cورة #�#د �	�ل )	�ب #�
رق  ���
� و.-ت �  : 
 

�"�ك  - �# ���� �وق # !! وووووويأ#�#د ا

/�ل)"د و�1
 �  

 

دل �� "��
  و�ظر �Cورة )�ل 1وق و.�ل��ض #ن #���  وإ�  : 

 
��ردهأ��رف �� #�#د ؟  - ��ت ا�� �
وي ؟ �ن )رEو ��ن �� و"G أ ��ت �ر��ن )"د ، �� /طو)

�� /ط)ت وا�ده #ن إ�#ري #� 
/��ت إ�� أ/طب وإ�ت #
�و�ش "�)� �� #�#د ، طب ��رف ،  "وا��
��ت ا�� إ�ت ��ت(�ما����7�م   ؟ دول دا�#� )
	ول � �����ت ا�� #���ظ�ن (وووي و)��)وا ر)�� أا


�ون #-��� اووي �� �وم زي ده ��7�  .  �� #�#د و)�ط�-وه دا�#� ، ��ن 
 

ووي دو.
� و���س إ�ك أ��د ��ت ھ
�ون #)�وط وإ�ت أ�� ���س إ�ك #�
ر�B أ��رف �#�ن ؟ 
7��1�� �ده  ، ;Cوأ�	أ )C( طول�� ���� #ش ���ز ��"  #ن اد��� أ�� )��ل و)د���ك ، )C�� )"د و

 �"
	�)ل �وا �� ا�
/�ل  ، إ> ان ر)�� �@7رك و
�دم ��� �ل �ظA و)�)ك اوووي �� #�#د �وق #� (

ش ��#���
ر�ق 
�� �;#ك و��ت )�� G#�(ك  ،���
 و#ش )س /;ص أ/وك دو.
� )	� �د 

��زل أ)ـدا �ن ھد�  ا6ول وا6
� ھ�"�� )	�ت �و�س أإ
ط#ن ����  ، /�ر وھو إ�  ��ون �  #��ن �� ا
�و .Cرت �� �	ك �� �وم  ،  دو.
� ، وھ-�ش ���
� BC زي #� ا�ت ��ت دا�#� )
	و ���#��

���ش ھد���ك "��ز أ.در أ��دك )ـ ��"  �� .. )س )9ذن & طول #� أ
 

   ♥إ)
��# )�)ـــــك �� ��Cب أ�ن .�ب �� اد��ـــــ� وأ�ذب 
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______________________ 
 

�#�  و�ن �)دو أن ا�وم #/
�ف �ن �ل �وم  �و
#ر ا��6م �ر�-� و��
�	ط إ�;م #ن �و#  �ذھب إ
�د#� رأي 
�ر�d ا�وم و.�ل�  ��  .7ز #ن #���
�ر�d �-�د
  �ل �وم ، و
�4د #ن ا�وم وا� :  ، ذھب 

��رده اول �وم �� 1�ر  - ���رده ���م  ، �٩ده ا�
:)ت �� 1@�ك ا
� �;وه �� و>د ، �-�� ##�ن 

:)�ت 
�ج �ل .رش دو.
� وا�# ��إ�;م ، �ـــــ�رب �ــــــ�رب ��ون ا:)�ت #ن ��C)� ، �ــــ�رب أ

��ز"�د�� �ـ ا��
 .  ده و ��ن #ن ��C)� ##�ن #�
"ش أ1وف وظ�7  )��ل ���1ن 
 


��A وأ/أ/ذ ��رول إ� Oر�A واد
  ��6ط�� ا��� �	�� أن 
�B �� اد��ء ذ�7ل وأ��� �ط�ب # 
 �Eر�;#�ت ا  ��#�  و��� و" ���ون ا:)�ت #ن ��C)  ، إر
دي #;)�  )�ر�  وذھب إ

7  ��-�ده #�)�ن �ب و
�7ؤل ، او �  #�
) د/ل ،  وا�-�ده�
�ظرات #/  �ظرون �  J;#و"د ز
���ر إ�
	�ن 
� ..وإ�# :  ��� ��ن دا/ل ا

 
  �-#ل #�ذ 1�ر�ن.. إ�;م #�#ود  - 

 
 �-#ل #�ذ /#�A أ1�ر.. ذ�� #�ھر  - 

 
�د  - � ��(
-#ل #�ذ ��  و:;:A أ1�ر..  

 
 �-#ل #�ذ ��  و
�-A أ1�ر.. وأ/�را #روان ��ري  - 

 

م إ/
��ره ��� أ��س ا��7ءأ��ن إ�;م �-�م �  
�(:
�دس اذي �
م �#ل  واE#�ر و�ب ا-#هن ا

�-#ل �#� �
	ن ھو  J;#ن ز�	
#� �ري #ن �دم إ  (�C�
:)�ت ���ون #ن ذك ��ن ��� �	�ن ان ا 

و
ر ،  ،  #ن ا�� �� G�#"
� اظ��رة وذھب 6داء اC;ة :م ��د �و"د ا�  (
"�س �-#ل �� #�

�م �ن ا�)ب �-�م أن
:)�ت �وف 
/رج )-د .���4
�"A ا�ن �رز.  #ن أا "�س �د�و & �:�ر،  ل 
 :)"د�   )-د .��ل /رج ر��J  �� ا-#ل و.�ل.. ��ث > ��
�ب 

 

�ر��ت وا^�
�1رات # - 
م إ/
��ر ا)-د ا�:�ر #ن ا A1ر��دسن .)ل أ��Eء ا�#  ... 

 
 G#ر)�ت .�)  )1ده و�E وإزدادت  �(C-( ده� �و�7رك �  ��7س )�ر
/�ـــرا ر��J  أأ/ذ إ�;م �

 :  �� ا-#ل �	ول
 
 - 
:)�ت ھذا ا-�م و�ظ #و�ق �)	�  �� ا6�وام ا	�د#  )9ذن &
م إ/
��ر ا��دس ذ�� #�ھر �#  

 

:)�ت #ن ��Cب أي 1/ص أ/ر #���ن �  ، ��و ��ن ا� �#O1ده ر( Aو"د �E�  �7رب اط�و

G أCد.�J  ذ�� اذي �#E� #-ظم و.
  �� ا#زاح #!! �@Eب ھ�ذا ، وــ�ــن ذ�ـ� ؟ �ــــــ�ــف ؟

4/را �-#ل �� أO�ب ا���6ن ؟ ام ذ�� اذي > ��#ل # �
�وه ؟ أم ذ�� اذي �4	وإ�
��ء ا�1ي وا
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:)�ت 6�  �د�ث !! #�ھذا اذي ��دث ؟ !! 1` ؟ه#ن ا"د�  و ا/)ره و ا��7ء��و ��ن ن ���ل ا
�  �د�ث #:�  و���ت #ن �ق #روان< �Eأ� �ذ� ����1ر�  ���ن ن ��(��
   !!  و.

 
�د#� "ذب ا�ر�� ووE-  )"واره و"�س �
1�  #روان #ن 1روده �1رد .��; �� ھ#و#  �
� إ

���  وھو �	ول )�Eق  : 
 
���1ن أ)وه ��Cب  -  ��
�ذ 1و.� �)	� �
-#ل ���� �ده ؟أوھو �-�!! 

 
�ظر   إ�;م )
-"ب و.�ل  : 

 
 أ)و #�ن ؟ - 

 
�ظر   وا@Eب �-�و و"�  و.�ل  : 

 

�ذ 1و.� #د�ر ا1ر�Aأ�)	� ��Cب )��1 ا��ج #�ھر أ)و ذ��  - �  

 
��ه �� :و.�ل )ذھول إ
�-ت 

 
 !! واE#�ر و#-ر�ش إ�  ؟هو#�ل ��ن )	� ��� أ��س ا��7ءأ!! و�ط  �-�� !! �ـــــ���ـــــــ�م ؟ - 

 
 :   )@Eبو.�ل )�ده "��)� حأ�1
 
�م إ�ت )
Cدق ا�;م ده ؟ -  ��!! 

 
 :  �  )�ده �دة #رات وھو �	ول )�Eقأ/ذ �#�B رأ

 
 أ�
@7رك ر)� وأ
وب إ�ـــــك ، ط�ب و)-د�ن ھ�-#ل إ�  ؟ - 

  (
�# ��� إ"
#  ��ض #روان #ن #����9
�;مو.�ل(   : 
 
�  ا"��  ، �; 1وف 1@�ك )دل #� ��"وا  - �� ��
�� ����دس �Oر إ�#ش ھ�-#ل ��"  �� )#1


�ز.وا ��� أي ��" �  
 

 :  رك رأ�  �#��� و���را )�Eق و.�لأ/ذ ��
 

Cرف - ����ت ، إ��� >زم  G7�  #ش ھ�

 
 :)#�ل  �ظر   )و"  /�� #ن أي 
-)�ر و.�ل



 ٢٤٠

 

ر�د ،  - 

�ن و��ھم اد��� #��1  إزاي أ�
ر #�كأو ��رت 
-#ل ��"  ھ�� ��	( ���� ھ  

 
 ���X  ("�� Gبو.�لر�"-
(   : 

 !!! أ
ر�د - 
 

 :  �"�)� و.�ل #ؤ�داأو#4 )رأ�  إ
 

ت ��#ل �#ش ز�ك �ده و.�ل ھ@�ر ا��7د و#-ر�ش إ�   - �� ���  ا�
ر�د ، ��ن #-��� وا�د ا
أ�وه 

�د #� )س #�C)  وإ
ر�د  
 

 ���ر�ظر 
�9(  ("�� Gه ور����� :   و.�ل )ذھول وإ
�-ت 
 

��م "د ؟ - 
 !!إ�ت )

 
 :  ز�ر )#�ل و.�ل

 
�دس وھو إ�ت  - �
ر#  �� )#1�# A1وف 1ر�
#ش ��رف �-�� إن ا)�د #����  ���د ؟ و �ر�ت 

�ن دي �)	� إ�	ل ��7ك وو #-ر�
ش �)	� إ1
@ل وإ�ت ���ت  
 

�د )�Eق و.�ل�
  : 
 
�� ؟ - �
�� #�7ش �ل -�!! 

 
 :  .�ل #ؤ�دا

 

�د و�	ف .دام اظ�م ، �Oر �ده 6 - � ���  ا�ل إ

 
 ;J��
�ظر   )-دم ��م و.�ل # : 

 

�دش ؟ - �#  � !!ط�ب و

 

ب �#�دة طر.�ت ��� ا  -(�C4( ظر ^�;مأ/ذ �طرق� :و.�ل   )�Eق

 

�د #�ن )س- ��دس ، �  ا1ر�  ���� وا�ط  �� )�#1

 
;J�. ك�E م:  : 
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�	�ك إ�ت �#�ن "�ي )وا�ط  -   

 
  �
7ض #ن #���
-"بو.�لإ(   : 

 !!  أ�ــــــــــــــ� - 
 

 :  ذك و.�ل�Eك أ�:ر وھو �ؤ�د 
 
 ط�ب .و�� إ�ت "�ت ھ�� إزاي ؟ - 

 
�� )�ل )راء :  ه.�

 
 -  ���د��ن ھ��م ط�)�ن #��م )�	ول إ
وا�د ��C)� 1@�ل �� 1ر�A )رEو .�� إن #د�ر 1ر�

a د#�  �"�ت أ.دم و.)�ت ا
 

�زاء و.�ل
�9(  �ظر   : 
 
وش ظ�ر �
ر#� �� ط�ب �-�� ا#وEوع ��  #-�رف أھو ، ھو ده ��ل ا)�د ��) - �# ���� ، ا

�ـــ� &   ♥ا�1رع ، 
 

�ظر   إ�;م )/وف و.�ل  : 
 
 -  ���� 1@�� �ده �رام و> إ�  ؟أإ�  ده �-  

 
  :  أو#4 )رأ�  ���7 و.�ل

 
�دك ��7ء أ- �
ش �رام ، إ�ت وا�د #�
�ج 1@ل و�  دي �-; ، ادور ه�� #	و;@1
�ھل ا�
 �	(� 

 ��� �	( �.�(��س وھو #��
�ھ�ش أC;وا ا�� ��/د �	وق ا
 


)  و.�ل�# ��� :  :م أ�1ح )�ده #رة آ/ري وھو ��ظر Xوراق ا#�	�ه 
 
�� )رEو ھ�;.وا أ���م  - ����� ر)�� ا�� أ��ن #ن ا�ل ، و� ���دس إ1
@ل ، إ��إ1
@ل �� )�#1


	�	ش# 
 

  ز�ر )�9
�;م وأ#�ك .�#  و)دأ �� ا-#ل #رة آ/ري
_______________________ 
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:)�ت �
� �زداد #و�دو��  ا^�Cراف /رج إ�;م وھو >�دري #�ذا �7-ل ، �	د ��ن ���م )�ذا ا
��ء@

	دم 6ي وظ�7  ���  ، #ر
)  .��; و�#��  ا^�
�ح   ا7رC  أن .رر �ن ا
 �
 ا-وده ��1# �

��7ره ظل ��7ر �:�را ); "دوي ،  ��7ر و�/طط #�ذا ��7-ل ا0ن Gن .ط�"رس ھ�
7  ا#�#ول و

 :  �4/ر"  #ن "�)  )�Eق وھو �	ول
 -   �"-

شأإ�ـــــ  �� ھ�د �ل 1و�  رن رن رن ، #�
(:
# �����1ن 
-ر�� إ �� !! وي �-

 

ف و�ظر ��
Cل ، �	د ���ت ��#���  أ/رج ا#�د#� رأي ا�
Cل )  #�ذ !!  
-"ب 
ھذه أول #ره 


ري #�ذ��� ، �#�

�د�د ؟/طو)
Cل �� ھذا او.ت )�
��ول ا/روج #ن ��A  ا 
ر�د ؟ و#�ذا 

��طر ���  وإ)
�م وھو �E@ط ��� زر ا^"�)  و.�ل �
 :  ا�Eق ا

 
  ا�;م ����م - 

 
 و����م ا�;م ور�#A & و)ر��
  ، إز�ك �� إ�;م - 

 

#�م -  a د#�  ا

 
 : و.�ل :م إ)
�م أ�:ر 

 

�د�د )�ـــــر� �دد��� #و.-ك - �(  	1   �� ا

 
�� و.�ت )
��4د
���E م
 :  ��وت �

 
أ#�
/��ش  - �C   و)�)� .��د .دا#� أھو �� �� ا

 
  : و.�ل )�دوء �Eك إ�;م ،  :م O#زت وادھ� اذي ��ن �)
�م

 

�ة 
�د:� ، #�ذا 
ر�دي ؟ - � �� ���� 

 
  @�دت )�-�ده )��
 :و.�ت 

 
#� ر)�� �رز.ك �� أي و.ت إن �1ء &)�)� وا�ق إ�ك  -  �.�(
"�ب �ص ا1)�  )س ، وا 

 
 :  .7ز #ن #���  وھو �	ول )-دم 
Cد�ق

 

	ـــو� إ�ـــــ  ؟ - (!! 

 
�ظرت ودھ� A���E و.�ت  : 



 ٢٤٣

 
  )	وك )�)� وا�ق إ�ك 
"�ب �ص ا1)�  دو.
� وا)�.� )-د�ن #� ر)�� �رز.ك - 

 
 :  ل1�ق )1ده وھو �	ول )ذھو


��#� )"د ؟ - 
( �
� !!إ
 

 :  أ"�)ت #ؤ�ده
 
  اه و& - 

 
 7��( ��4�  : 

 

� إ�  #-�ه ؟ - �#� �
� !!وا�ق إزاي ؟ إ

 
ت )�ل :	 �.  : 

 
  إ�
/د#ت �;�� - 

 
�� وادھ� )ذھول و��ن رد �-ل إ�;م �7س ا1` و.�ل )-دم ��م�ظر   : 

 
 �;ح إ�  ؟ - 

 

	ول #ؤ�دهإ)
�#ت وادھ� أ�:ر وھ�   : 

 
��� ر)�� �� اد��ء إ�  �/�� )�)� �وا�ق و��ت )د�� )�	�ن  -  B�( ت��;�� ا�� ھو اد��ء ، �

  اوووي إن ر)�� .�در ��� �ده ، وا�#د a )�)� وا�ق أھو
 


Cد�ق و.�ل ��� ا7ور�7س )�:ره وھو #�زال > ��
ط�G ا
 :  أ/ذ إ�;م �
 
  ط�ب إ.7�� �� ��#� إ.7�� - 

 

ف #)�1رة�� :  ��Eت ��#� )1ده وھ� 
	ول وادھ�،  :م أO�ق ا

 
�� ده أ
Cدم - �� ��  

 
 :  :م �ظرت وادھ� )���ن و.�ت
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���1ن ��ت ��)  أ�رف رد �-�  -  ��7��� أ��#  وأ.و  ا/)ر )
 �1را �� )�)� 6�ك /��
 

;J�. م�
 :  إ)
 
 -  �#��
 �#��دي  ��  �� ��#� ده /ط�)ك �-

 
�ظرت   )�-�ده و.�ت  : 

 
  #ش ��دي أوي �-�� ، )س ط�#� ا�;م .دام �Eر
ك �)	� /;ص - 

_______________________ 
 


ف )ذھول و�� :  ��دث �J�.  �7;ھو أ/ذ إ�;م ��ظر إ� ا
 
 -  ��
  ده BC ؟ >>> )"د ده �Cلأھو ا-#� ���#� وا�ق /;ص ؟ �-�� #�7ش 1@ل  !!؟  ��-�
 �ل ؟)�
 

 :  أ/ذ �-د ��� أ�C)-  .��; :م .�ل
 

"وز /;ل ��  )س ؟!! إ�ــــ  ده إ�ــــ  ده ؟ - �1�ور �١٠�  إ�ـــ  ؟ دول  �-�� �ده �#�ن ##�ن  

�ــــــ�ر)� #-	و  ا�� �Cل ده ؟ #-	ول ���1ن ��ت /��ف #ن طول �
رة ا/طو)  ر)��  !! �#ــــــ�ن
�ده و.Cرت ؟و>��� ؟ و> �ل ا#�1�  #ن J�����1ن ��#� دي )�ت �	�  أC; �ـ ر)�� إ�
"�ب د 

�م ��طول ؟�ر�ت ، ���1ن ر)�� اه اه ، و> ���1ن إ�ـــــــــــ   ���1ن E7#�ش #E@وط و��1ل ا 
�� #ن أي �د وھو )س ا�� )��س )���أ�ـــــــن���
� و،   ��م )�� ���� #ش ��وز إ���1ن ر)

��� أ#وري ، ��  (EO1ــأ��  
  �ن ر)�� �ر�م اووووي ودا�#� )�ر�#�� )ر�
  

�ظر ��#�ء وظل �ردد : 
 

��ـ� ذ�ـرك و1ـ�ـرك و�ـ�ـن �ـ)ـ�د
ـــــك �� ا�ـ�ـم أ�ـ
 

��ـ� ذ�ـرك و1ـ�ـرك و�ـ�ـن �ـ)ـ�د
ـــــك �� ا�ـ�ـم أ�ـ
 

��ـ� ذ�ـرك و1ـ�ـرك و�ـ�ـن �ـ)ـ�د
ـــــك �� ا�ـ�ـم أ�ـ
 

�7وGE �ده ��� .�)  وھو 
�ظر س )C-و)  وظل ����#�ء )-دم 
Cد�ق ، ظل ��
7ت �#��� و���را 
��� ا7ور  �ز#�د#� د/ل ،  �
� و"د ���ره ور�)�� و��د � ، �Eأ�  

ظ�ره وواد��ت ھ�د �� إ��

�;#�ت ا7ر�  ��� و"�  إ.
ر)ت #�  ھ�د و.�ت )�-�ده �
 :  و�1ھد
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�� �)ر و#�دش - (
�� و#ر
(:
  )	� .د�� أ�ــــوه �� �م إ

 
7  )���ن و.�ت
� ���  
 :  :م ر)
ت واد

 
 اف #)روووووك �� �)�)� - 

 
�#� )@رور و.�ل�ظر   : 

 

شأ)س  - 
(:
# ��  !! 

 
 ("-
 :  ر�-ت ھ�د ��")�� و.�ت #

 
 !!و#�ل #�ك �� /و�� #�B�1 �ده �ــ  ؟أ - 

 
� و.�ل�-
( ���ظر   : 

 
 -  �
�
:)�ت�� �C�� ا�� أ��ن #أ�� )  ن ا

 
 7��
ت #�.  : 

 
 إ�  ؟ - 

 
   : .7ز #ن #���  وھو �	ول )�-�ده

 
 -   �(1�ص ا ����ـــــ�سأ)ـــو ��#� وا�ق  ��  

 
�� و�ظرت   )ذھول و.�ت#� ��� :  وE-ت �دھ� 

 
 !!إزاي ده ؟ - 

 
�#� إ)
�#ت واد
  )�-�ده و.�ت �(:  

  

��م )"د ؟- 
 !! إ�ت )
 

�د )�راره و.�ل )#�
�� ا�-�ده
�  : 
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 اه و& �� #�#� ا�#د a ، 1و�� ر)�� �ر�م أد إ�   - 
 

 :  :م أ/ذ ��Eك )1ده وھو �	ول
 
 -  ���  ول #� .�ت �ده .7�ت ا��  �� و1��أوا"د�ر )�ذ�ر إ

�  و.�تھ�د أط�	ت �

 :  ���Eت #
 
�رج ، �#�ت �ده إزاي �� #"�ون - 
  إ�ت )

 
;J�. م�
   : إ)

 
 -  ���� و#
���  �ده و> �دهو ��ت إ
��#ت ��ن ##�ن ا.ول ��" ��ت ط��ر #ن ا7ر�  ����/ ، 

 ��7�7
�ت #�دش ھ�-رف �	7��� ، و���ت أ��ن #��ك 
���1ن و إ ;��	( ��  ر)�� �	و�
 


-")ت ھ�د و.�ت  : 
 
 !! إزاي �-�� ؟�ده و> �ده��"   - 

 
 :  إ)
�م وھو �	ول #�7را

 
��ر�  -  ��-� ���� ��
	� أ #� ر)�� �رز.�� )وا�ده .�)
���1ن   ���
	در  ��وووي و)
-#ل �ل ا

 ��7� ���د��� �وا ، ده أ��د ھ�/���� #ش ��#ل ھم أي ��"  ���1ن �-رف �وCل ��/
ر)�� ��� و
 ���� �ل ا��رده .)ل )�ره ���1ن أ�رف أ.و���وزه وأد إ�  أأ
"وزھ� ا ���� #أ#
�� �-; و)(�( ��ن 

 ���� /�ر زو" إر) ���-"�  ��#�ن #� اوا�د )��ون #)�وط ##�ن #�-ر�ش �
��م �� �1#�ره  ، 
���1ن �ده  ،  ���  EOب # G�ط
�� .7�ت )�ر�  /و�� #ن إ�� أ.ول أي ��"  أو##�ن أي ��"  

��
@Eب ر)  
 


-")ت ھ�د و.�ت :  
  
�� ..  ط�ب #� إ�ت )
رو���� ا)�ت - 
@Eب ر)�� ھ��ك ؟إ#1-�� #ش )
/�ف 
	و  "��!!  
  

7�م و.�ل 
( ��  :"�س ��� ا�ر�� و�ظر 
  

��م �� ��"  #-��  وھ#1� )-دھ� ، �-�� ا�#د a #ش - ��� ا)�ت �ده )��ون ���1ن �
و رو� 


��م �� #واG�E #ش Eرور�  /و�� #ن او.وع �� أي #�ذور� ���7
B أي #"�ل إ� و�#�ن )�)�ھ� )
�� �#�ن ، )��ون .��د و7��1�� و#;� G#��( �(ر�	
��� /�ر و#ن  �

#م /طو)� ���� �� ھ�د ر)���إد

  �Oر أي ذ�وب و�"#-�� �وا �� ا�;ل



 ٢٤٧

__________________ 
 


�دث #-�� و#G وادھ� .��; ،  #ر �وم 
�و ا0/ر و"�ء �وم ا�)ت� ���زل ��#� # �ذھب إ�;م إ
 :)�-�ده  م )�راره و"�س #-  ��د:  �	�ل، طرق ا)�ب )/7  �7
B وادھ� و���C  إ�;

 
�ص ا1)�  )سأو&  -  ����� #ش ��رف أ�1ر �Eر
ك إزاي �� �#� إ�ك وا�	ت  

 
;J�. م ا6ب�
 :  إ)

 
 - �#��  اووي و��
	و� #ش ��وزه ا/طو)  
طول و#-ر�ش إ�  ، و#ن  ا)ت ��#� دي ز 

6 ���ت )
C�� )��ل و
د�� ���
4/ر�� �اواBE �ده إ#  ���C ���ت دا�#� )1و�  
 

 :  :م �ظر   )"د�  و.�ل
 
�� ا)�.� ، وده  - �(�"
 �	(
�ص دو.
� و)9ذن & #� ر)�� �رز.ك �م �-�� إ�� وا�	ت ��� ا#ا

�
  و�د ھ�/ده #�ك دو.
 

��ن و.�ل
#9(  �ظر   : 
 

�ح �� ا7رC  إ�� أ�أ�� أو�د �Eر
ك إ�� )9ذن & أو - 
�� ا1)�  #ش ھ
4/رول #� �#ٌ  

 
  )9ذن & - 

 
��� إ�;م و"��ت )"وار وادھ� ، .�م ا6ب #ن #���  و"�س أ#�م   ��
�Eرت ��#� وأ	ت ا


��7ز 
�)G ا6/)�ر و��ون #و"ود #-�##)�1رة ا� ���ظرت ��#� Xرض   �� �7س او.ت� ،
�� و.�ت 
 :�-�د

 
 - ���وزه أ
��م ��  #��)دأ )	���ن �� ��"�ت # ، ��	7
�� �� ور.  زي #� إ
(
  � و�

 
;J�. م�
  : إ)

 
 - ��E7
 )�ب أ�� ا1@ل ار�#� ده ، �; إ

 
�دت )/7  و.�ت�
  : 

 

�7ز�ون  - �  (����أ��.. أول ��"  ، )�
���1ن )�س ا�  #)	�ش ��   )�7ر #�"�)ش 
�7ز�ون �� )� 

�ت أ��لأي ��"  #�7ده دو.
� أC; ، و�#�ن �ل ��"  ��� ا ��  )�ب أ1و��� )1و�



 ٢٤٨

 
7�م 

ت .��; :م .�ل )#C: 

 
�وات ا6 - .  ���
	د ط�ب #� إ��� ##�ن �"�ب 
�7ز�ون و�#�B #ن ��� وا>�;م وا��"�ت دي ، أ�O

 �ده ھ��ون أ�Eل
�� أ��د �-�� ؟ - ��#� ھ

 
�7س اطر�	 ( �� :  أ"�)

 
 - 
�#�� أ��د �-�� ، و�#�ن �� ا��#��د�� أو>د ھ��)وا �
7ر"وا أ�وه ھ�	)ل إن �1ء & #� ��ون 


�7ز�ون ���د���� �ر
ون و�ده �;زم ��ون  
 

 �J�. ت#�
 :  إ)
 

�ك ���  ده ؟ >زم .. �ده 
#�م 1�#� - 
�ب ا�� .و��� ��"  ، .ر�ت ا�
�رف رأ�ك ��  Eروريأ  

 
�B )�9راج و.�ل��
  : 

 

  )Cرا�  �  ، )س #
	�	�ش ھو �� - C�/ ي أ�ون�" ا/ط  ، إن �1ء & #� أ"� ا^�)وع ا

 وأ.وك رأ��
 
�� ا^�)وع ا"�ي أ - 
C�/ و أ�ونE9ذن & )ر( ، ���

ب ا�� إد��
ش اC�/#  �و أ�� �#�ن 

  ا�� )-ده
 

�� و.�ت )"د� 

دت �� "��� :  :م إ
 
 - ��� O�طأ��ت ، و)-د إذ�ك �� ��"  #�#  )	� ��ن >زم أ
��م ���� #ن ز#�ن )س #�7
 ��  و

 
 :  .�ل )	�ق

 
 /�ــر ؟ - 

 

و
ر(  �J�. ت����
  : 

 
�� ��)  أ1
@ل )-د #� أ
/رج أ-   

 
��د �/�ف .��;  
7� ���  � :  رض )�Eق و.�ل�ظر Xو وأ��د ذ.



 ٢٤٩

 

� ؟أ؟ وھو )	� �ـــــ   - �( ����د�!! �� #ش ھ-رف أCرف ��
 �
�� ؟و> C-)ت ����� و.و!!! 

 
   : إ)
�-ت ر�	�� و.�ت )�#س

 
 -  ���� ھو�E�ك �ل �ـــ�" أو& #� .Cدي �ده /ـــ�ص ، :وا 

 
 :  أ/ذت �7س �#�ق و.�ت ��� ا7ور

 
�� و/;صأ - (�" ��
ش )�)�� ، .�ت ��دي �-�� أھ� أي ��"  #"#و�#� د/�ت ا���A دي #� �� 

 �#
�ن ، )س �
-��م و�#�ن .-دت ��� ا��ل ده �د/�ت :�:  )دأت أ��ر �� ا#وEوع و	�ت إن ا

واه #
د�� "ــــدا وده )�)ب .�A ا#در��ن ا�� ھد��م ا6�# ��ول وا���6� �ط�-وا "�ل �� )�د

 ��1
@ل دا�#� )�1
@�وا ���1ن )س ا#ر
ب و�� 1@��م ، #-ظم ا#در��نوا�� و�رEوا ر)� �	ووا ھ
��� أد #ر
ب ا��و#   !! ��
�
-��م�� !!!  )س أ/دت .رار ���م إ�� أ�� ا�� ھ@�ر ا

  
 �
-��م ؟: و�#�ن 
�Eك و
	و
� )	� ا�� ھ
@�ري ا�  !!وھو إ

 
ھ	وك اه )9ذن & ، 1وف ��م ط�ب ھ�ط�G #ن 
�ت إ�دي ��و�� ، 1وف و اط;ب دول �)وا 

�م �	ووا 6ھ��مإا#در�A )�))� و�)وا ا^�"��زي )�))� ، 
/�ل �ده �
��ل �@�ب �� �وم �# �� إ�
  �� ���د��#وEوع  ،� �AC إ�"��زي و�ل ده ���1ن )��)و�� �Jدا
�#�ن )#� إ�� ھ)	� #در�A إ)

�ت 6�� و)9ذن & أ�� ا�� ھ/رج ا"�ل ا�� ھ�E7ل ���ر�� دا�#� و)�د���� #ؤ:ر أ�
رھ��ون � 
 Aدر�#�
��ل و> ��"  ، ا6ط�7ل دول وأ.�م )�a ا#وEوع #�  ،  �"��زيو�x)ب �� �)  �#

  Jده أ��"  )ر��  C� م )4د#�  1و�  ، و�ل��م و�-�#�����م #�
�"�ن �د ��ن �وي و�ل ا����A إ

در�س و1و�  ��و��ت وھدا�� وا#وEوع ھ�1#� )9ذن &  1و�A �#�س وإ��وب #/
�ف �� ا

 
�� و.�ت )"د� 

دت �� "��� :  :م إ

 - � ���د��

�	�	� ��#� ده �� إ�;م ، ـــ�زم 
وا�ق ��� 1@�� ، و#G ذك و 	�ت وإ�ت >زم  ��
  �� �وم #ن ا>��م إن ا1@ل وا/د�� #ن )�
� )�1ل #��وظ �)	� أ�� ھ��)  �ورا

 
 �J�. ت#�
 :  :م إ)

 
ُ)س ده #ش #-��ه إ�ك 
��ول دا�#� 
ط�-�� #	Cره ���1ن أ��ب ا1@ل ، 6 >زم 
�ط �� )�ك إن  - 

���	( ����-� ���#�ن  ،  أط�7ل �
�ر #�
�"�ن #در��ن �
	وا & ���م و�-�#�وھم )4د#�  1و�  ، ور)
#وEوع ا^/
;ط �4�� )9ذن & ھ�ون �� ��� و#��ش د�وه )�ر"�  ، وو 	�ت   (���( �	(

�@��طول ، وأC; �� ا ���� ��ون �

�ت اوAE ا#در��ن ���� ر"�  ھ��)�� وأ1وف #��ن �ب ا
و�دھ�  
�ون و�دھ� وار"�(  . 
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�دت )4ر���  و.�ت�
  : 
 

#�م �ده ؟ #وا�ق و> إ�  ؟ -  

 
 :  أ/ذ ��7ر .��; :م .�ل

  ط�ب ��)��� أ��ر �� ا#وEوع وأ.وك .راري )-د�ن - 
 

 �J�. ت#�
 :  إ)
 
 إن �1ء & #�1� ھ��)ك 
�7ر ، )س )رEو ھ
وا�ق - 

 
ت ��� ا7ورو.)ل أن �
�دث .�  : 

 
�� ##�ن 
-#ل #��1ل ، )س #ش ��ر�   - ��� ، رOم إ�����ن �� ��"  #�#  )رEو ��وزه أ.وك 

�� !!  )	� >زم أ.و
 
 /�ر إ�  �#�ن ؟ - 

 
�دت )�ل �#ـ�س و.�ت�
  : 

 
�� #ش ��وزه أوAE �7ره و> ��وزه ��شأ -  

 
X :  رض )
-"ب و.�ل�ظر 

 
 - 

@�ر�  ؟ و)-د�ن إ��� إ
�� /;ص ودي إ
�7.�ت ر"�A و#ش )	7  

ت ��� ا7ور�.  : 
 
 - 
-د�ل )��ط إ��� #ش ھ�@�ر إ
�7.�ت ار"� �����   ، إ��� )س ھ�-#ل 

 
��ده طو��  :م �
�دت �
ت )�#�سو�.  : 
 
�دھم 1	  و >�ظت - �
"وز�ن و#��س ا�م C@�ره �ل ا��دھم )�)� �4#� )ول #� أ ھ
;.� إ���ون 
�ب ا��ط  )�" ��
�� أوAE أط�7ل �4#� )��ز.وا ا�7ره و��"�و�"�)وا �ر�ر )�-وا ا�7ره و�"�)وا #��

E7س ا6و���وزه أ"�ب )�7س 
#ن أ���1ن �ده ،   ��طوه ��  ��وAE أط�7ل ، أوE  ا�7ره أ
�ت دي ، و�ده �ده �� ��� ا ���� و�1��� ��ون زي ا��"�ت ا��وت اE-( ���ھ
�ون ��#�  

ب #�دش )��
/دم ا�@��)   وAE ا�7ره إ> �� ا-زو#�ت )سأ��ش �4�� )�س إ�  ، أ#� )��
���1ن �ده ##�ن  �
��
إ/
راع #�وش أي >ز#  ، و�ن #G ذك /��7  ا#ط)d #���7ش ا��"�ت )



 ٢٥١

�7س او.ت ��  (
�-#ل ��ش و#�  . 
 


	�م ��Cن � ���ص ا�� �وق ��ون إزاز ���1ن ا��"�ت: �-
�ت ا ���ص ا ا�� "واه 
)�ن ، وا
 (
�#  ��/� .  ��ون /1ب وده و

 
�دت )
-ب و.�ت�
  : 

 
  )س �ده - 

 
م  ��� ، ���	�
��7رھ� ور"��   A	ب إ�;م )طر�"�7
��تُأ�� وإ�
ط��ت 
	�د )�.� ا�	� )ل ��#ت 

�ظر �#� �7-ل ا)-ض#�� #ن ��ث ا^�
/دام > ا�ز#��� ا7ور�4"�)� إ/
��ر اE�6ل  �  : 
 
��� ا#وEوع ده و�1وف )9ذن &أ -  �#-�� #وا�ق "ـــــدا ، و�ده أ��ن و& ، �#و#� ھ	ول  

 

�دث إ�;م #G وادھ� �� ا6#ر و)�7-ل  A�
��7ر و#واز�  �� #ن و"�A ا#وEوع�ط�ب ا6ب #

�ظره ��    � و"�  ا	)ولوارأي ا>/�ر ���ون ا#ره ا	�د#  )9ذن & و�ن ��ن �@�ب 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 �� ��#� .و#� إ)�� )	ـــــ� - 

 

-د �
�� و��#� 1راء #;)س ا"�#-  ، �و>ء 

-د �/روج ھ� وواد�
�د#� ���ت ��� و>ء 
�.

�د�  و)�ط)G �"ب ��� ا6ول �� ���A ا#�- :  Cورة ، أ"�)ت ��#� ��� ا7ورن 
ظ�ر �� أ�Eل أ
 

�ك  - �� .و# �
��7
�ن وا/#�ر ��� طول و#ش )�/د و.ت ، ادور ��١٠٠ ) #ره إ�� )�)س ا

�� "�ھزة إن �1ء & أول �.;

� )س وھ�
ك إ��� �1�� ،  �
	-د 
�)س �( ����س ا��� ا �.�(وا
�C�/
 �# 

 
�ن #;)��� وھ)��ت ا#;)س ��-�ده و)�7-ل إر
دت �ل وا�ده #�� ،  �طن "#�-� إ� و�ط ا#د�

���"�ب ا1ر�( A.;�  
�ز )��Eق وا^�7ت وإ�
	�د أي 1` #

�ر ،  /
 ��

�ر وواد/
ظ�ت و>ء 
 ��
�#"  �J�. ���
	ف �� 
ز#ر ، �-�د#� 
)دي رأ��� �� أي 1` 
Cرخ و>ء )و" �#�� �#��( ��-#

1#�وره :  ا
 
 -  Eو# !!  ھ� دي ا

 
�د#� ��� و1-رت )�@Eب 
"�ه ا)	�  وE-(( �#�� ت("�
� أ�ت و>ء #ن إ/
��ر #;)��� ا
�إ

 �J�. �#�� ��

�#�A �ل ا>ط	م أو.7�ت 1راء ا�"�ب و#� �1)  "
 :  )"د�  إ



 ٢٥٢

 
1
ري طرح طو��  1و�  و#�7ش )�د���ت ��ر��� #�1� ؟ - � )C� �� و>ء ���1ن ��ون #
7	�ن ، ھ

 
E( تز�رت :  �ق و.�

 
�  )	� إن �1ء & ؟ -  

 
 :  إ)
�#ت و.�ت )���ن

 
�"�ب و �� �
� ا)�دي ا��ر��� ده إ/
راع ��1ل أC; 6ن - �( A.;�ظ)ط زي ، #�وش أي �( ��-�

�� إ�دي ، #ن ا0/ر )��1ف أ�
ر #� )��
ر وده #ش �"�ب �� �( �
���)  دھ�ن ودھ �
(" ��
�و �#

@ط���واطرح اط،  و>ء �	(
 .  و��  ���1ن و �� ��"  �E	  و> ��"  

 
�دت )#�ل و.�ت�
  : 

 

�ت ا)�وزات ؟أ -   �(���1ن أ �� !!و#�ل أ"�ب إ�  �-

 
7�� )�ب و.�ت
� ��� :  ر)
ت 

 
�� �ده إ�#   - �
ده ##�ن ��ون �Eق 1و�  #ن �وق )س اطر�  و " )�دي إ�;#� " �� إ/
راع 

�  وا�G و��و و#ش >زق ��� ا^�د و> ��" طو��  )
@ط�  و#ن�

�ت )	� )��ون ا�م )   
 

�� #ن �دھ� و.�ت )�#�س
 :  :م "ذ)
 
 -  ��-
�� ھور���أ  

________________________ 
 

�� ووE-ت 
��#�م أو)دأ ا-�م ادرا�� ا"د�د وا0/�ر �ل #ن ��#� وھ�د و��ط#  ، "ددت ��#� 
�� ھد��� ا6ول وا6�����زو"ل وإ
	�ءه �� ط;)�� و)ذل .�Cري "�دھ� �� أن  & �Eر وھو ر�/

��ھ� �ل ط�ب#
� �

�ون ا#-�#  ا  ��
�� �و"دت �#ر Cد�	

�دت #G ھ�د و��ط#  �-�د
، و.7ت 
  7��� و
	ول )��
رب #	
:  

 
  ��#� 1و�
� ا�� �Cل - 

 

-"ب و.�ت( �#�� ���ظرت   : 

 
 /�ر �� �#ر ؟ - 



 ٢٥٣

 

	ط��7�� إ� :  و.�ت ��� ا7ور)C-و)  ت أ

 

ر)� - 
@��رات و#ش ھ��ون ���� #G )-ض ��  اد�
ور ا�� #��ك ا Aل 1و�#���دي � ا-#�� ا

 ��7س ا#"#و  
�� ��#� )-دم ��م و.�ت ); #)�>ه�ظرت   : 

 

� �� ا0/ر ھ��ون ���� )�رف ا��ن - ���دي �� ) ! 

 
 :  ز�رت )�Eق و.�ت

 
 - �#�� !!  1� )س �#�ر ھ��ون #-�

 
��ھ� و.�ت )-دم 
Cد�ق)ذھول 1�	ت ��#� �� :  وإ
�-ت 

 
  !!�#�ر #�ن ؟ إزاي �-�� ؟ - 

 
 :  ��Eت )�/ر�  و.�ت

 
�م !! وھو �� �Oره �-�� ؟ - #�� �� ا�C  أا�-#  �
�	 �
��� "�ت أ.وك ���1ن ��ر�  إ�ك و �

�	��E

� ھ�  �"4ة �ده �
 

�� ��#� #ن �دھ� و.�تو.)ل أن 
@�د
 :  )/وف  ر أ#��
 

� #ش ھ��G7 )"د ، ده  - ��� )1رح .دام اد�
ور )�-���  ، دو.
� �#�ن ھ��ون #-��� وا�د أ�� )


"د�د طر�	A ا1رح أ ، و�#�ن ده ط)-�#ش ھ��G7 !! ورا�B "�ي #-��� �ده ؟��#�  /ط  ��#�   ��
��دي ، �ده )	� #ش ھ-رف أ�7ذ اااااي �  ��" ا

 
���ت وھ� 
@�در #���.  : 

 
 -  ، ;Cرم أ
��دي )	� �#�ر ده #� �
��� .وت أ.وك و/;ص ، �; �;مأ�� )  

 
�7��وز�رت )�EقEر)ت ��#� �دھ� )�0/ري � :   و.�ت �� 

 
#�
رم ، )س )رEو #ش ھ��G7 )	� اووووووف -  �1�# 

_______________________ 
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�زل وھ� :�Jر#
��ول )	در ا^#��ن �دم ا^/
;ط ��دت إ� ا ��
-رف #�ذا 
7-ل ، �< �#�#
ه 
  1
  و�ؤا.��
�دث #-  و#�وأ��1ء #ن �ن ادرس )�1)�ب و�ن ا0ن #�ذا ���دث ؟ �
Eطر 

�� و�"ب ھذا ا	)�ل 6
�
وا�ق ، م 
رد أن ��دث ھذا أ�  أB(C وا�دا #ن #"#و ���ن ��و�وا "#�-� 

ر)�،  ن �/ر"�� #ن ھذا ا6#ر ��� /�ــرأرا �ظ�ت 
د�و & �:�ـ�� �� ا  و)�7-ل #G أول �وم 

 ����� و�4
�ذا ا-�م ���ت 
	ف #G ز#�; ��#-�ا
 �J�. ر #ن �دھ�#� ��
�د#� "ذ)� �# �J�1 ظر
  : 
�� و> إ�  ؟ - 
C� روح�
� #ش ھ�( �� ;�!! 

 
�� و.�ت�ت (
� :  إ

 
 - ��  و> إ�  ؟ھ�ه ، ھو إ��� �ده �#�

 
 :  ��Eت .��; :م .�ت )"د� 

 
 -  ��
� #ش )
-ر�� 
-دي و> إ�  ؟ )	���� /;ص ، ھو إ�#� �
�   أھو .دا#ك٥أ�وه �� )

 

طG ا��وت �
�م �#� .�ت �#ر ��م 
�� وأ/ذت 
-دھم و)�7-ل و"د�:ر #ن ذك و.�ت أ�ظرت �و

 7��( :   
 
  إ�  ؟ھو �#�ر ز#���� ده #ش "�ي #-��� و> - 

 
 :  أط�	ت �#ر ���Eت #
واC�  و.�ت

 
 -   �� راح �د�
ور و.-د �زن ���  و�	و
��� دي ا)ت ھ
#وت ، �#و#� �� �
� �#�ر #ن ���� ��


� واد ���ت �د #� اد�
ور �	�  و"�ب )دا  ��#�  ، #ش )	وك �� )(#ش ���ز أ)	� �� #"#و�A ا

رم�# 

 
�� )�-�ده و�ت.7زت ��#� #ن #���.  : 

 
 - yeeeeees ، 
  أ�وه �ده )	� اوا�د �-رف �1
@ل )را�

 
�� )/7  و.�ت��� �� ذرا
 :  :م و�ز

 
�� �� ر/#  ده  - 
�
�ش �  #ن ���ت #
@�ظ  اووويأط�ب #� .و� ��  

 
 :  ��Eت )�9
7زار و.�ت

 

�ش - 4�# �
� !!  #� إ
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_________________________ 
 

C� �#�� 7-ل )دأت�� ا0و� و�ن ھذه ا#ره )طر�	و)�
A7�
/# A  	د�C ون�
 ، �	د .ررت أن 
�� #-�#  ، د/�ت )�ل �#�س و.�ت��ؤ>ء اط;ب أ�:ر #ن �و  : 

 
  ا�;م ����م ور�#A & و)ر��
  �� ��و�ن - 

 
�م ��-�ده و.�وا )7
ور��ض اط;ب #ن #���  : 

 
 -  
 و����م ا�;م ور�#A & و)ر��

 
�م )�ل �ب و.�ت�ظ :  رت 
 

ر)�  ا-#�� ، #)دأ�� �ده ��وزه أ - .و�م إ�� )�)�م اووي و)9ذن & أ�� )	� #�س ��#� ا


� دا�#���
(  C�
-وا )�#
�
 .  ھ
 

�م )"د�  و.�ت :  :م �ظرت 
 
��وز�ن )س ��ط 1و�A .وا��ن �ده #G )-ض ���1ن ا�Cص 
�ون �1�#  ��� #��رام -  :  

 

�م ، �-�� أي �د ��)ب ��4ل �ن ��"  او أو> ��

)رو�� أ/
�م ا�)�ره .)ل #� أ�ون ا#�س )�إ

�� �� #وEوع #-�ن او �ده ھ
;.و�� #-��م ��طول )9ذن & ، و#ش )ز�ق و> ��"  #
	�	وش#��� 
 

���دي ��"  إ�#�� �د )��د و�د �1طر ، ���� 1ط�ر )9ذن & و���� ھ�"�وب و�
� ا� �#�ن #ش 
�� ھE7ل #-�ه �د #� �"�وب BCأ#ش ھ�-رف   

 
�م )�ل �#�س و.�ت :  :م �ظرت 

 
 -  G#"
أ.و�م ��� �ر )	� ؟ اط�ب ا�� #ش ھ��ون )�"�وب /�ص ده و��"� �� #ره �ده و��

و "�وب O�ط �

  و�	رر �	وم �"�وب ھ��/د ھد�  ، ���"1  
 

�� اط;ب )
-"ب �4"�)ت #ؤ�ده�ظر   : 
 

��م )"د ، وھ
1و�وا ا�;م ده )���7مهـوأ�ـ - (   

 
�م #�ز�  و.�ت :  :م �ظرت 
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�� .وت أھوأأ#� )	� ا�� ھ�
��م �� أ:��ء ا�C  ھ1-�	  ،  -   
 

�دت )�راره و.�ت�
  : 
 
  )�م & ار�#ن ار��ــم: �; �)دأ  - 

�� ھ�
ب ��� �#�ن ا�)ورهأأو> �ده  Queen ��
����  ا King  � و��� ا
 

 e��� A#�� ت�

ب إ�#  �

ب 
�ت �و�ن �د #� ��#ل أي ود ھ�"�وب ھ��

 ٥وأي )�ت ھ
"�وب ھ
�م وا�� ھ���ب ھ��ون �  "��زه)-دھ� ھ�-#ل �� �ل Cف و��(  ����ط�ب ا"��زه دي �)�ره  ، #

 إ�  ؟ �ن
 

�� وھ� 
	ول
���E م
 :  ��وت �
 
1�ط  "واه ��" - �ت #/
�7  ، ��و��ت )	� "وا�ز ورق أ.;م ، ��دي )رEو أ�� ��ط  ��س �� ا

 ھ�ط إ�دي وا�� ھ�ط�G ھ��ون #ن �ظ ا��7ز ، 
#�م ؟،  ##�ن 
;.وا 1و�  
راب �ده
 ���-�ط;ب ا�� #ش )�"�و)وا �4�� ھ	و#�م )� �	(  (����م ���م و#
/��وش #ش ھ�رج �د 6 و)�

O�1ن ر���)دأ 1رح  �	( ;� ، ;Cأ �

�رإ/وا� ���  
 


ط�G ��ب .�وب ھؤ>ء اأ���ت 
-�م �
 �����ن وا"واJز��م أ ذك .ررت C@�ر )�	��ل #ن ا�-"
ن 
 ���
�Cل  ��
ط�G ا-#ل #-�م وھ� �-�ده و�س #"رد إEطرار �
 �
�� #ن أول �وم ����)و

��#-
ر)�A ا
	د�ر �� #�دة ا  !! 
 

Cف �� ��طق ��#A #� ، و.ف اط�ب #Eطرب .�ق وم �� أ:��ء ا�C  أ�1رت إ� ط�ب �� آ/ر ا
�� �4/ذ �
�رك ))طء 1د�د��� ��Eر إ  �
�دث ��14رت إ
طG ا����Eر ،  ب وھو �� ��O  ار

��ن وأ/ذ
  �� زاو�A اC7ل و.�ت�( ����ر ���4ط
  )ذراC� :  أ#�#�� وھو ���د �
 
 إ�ت إ�#ك إ�  )	� ؟ - 

 
   : .�ل )/وف

 
  #�#د - 

 
��ن و.�ت ھ�#� �ظ�(   :  رت 
 
�� ھ
7ق #-�ك ��� ��"  )س #
	وش �دأط�ب �� #�#د  -  

 

)�ه و.�ل�9( ���ظر   : 
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 - �1�# 

 
ت )�ب�.  : 

 
 - ���� ، أ Apple ا��#A دي إ�#�ك ٣�� .و��# ��� G"ر
�� ورا�� ، و)-د�ن  #رات وإ�ت 
	و

�� وإ�ت �#�ل 
رددھ� �د #� أ�� أ.ول #�ن �-رف �طق ا��#A دي 
روح إ�ت را�G إ�دك و
	وم 
	و�
  #�1� ؟

 
   : أو#4 )رأ�  إ�"�)� و.�ل

 
�ك �� #�س- # ��
�1O �� #�1� ، )س �ده ھ�-ر�وا إ

 
��ن و.�ت�(   :  إ)
�#ت 

 
�� ھ
Cرفأ6 #
	�	ش ،  -   

 
�م ��#� )"د�  و.�ت :  وأ:��ء �ود
  إ� #	-ده �ظرت 

 
 -  ���
�ب �ده وأز�	�  �� ود�  "ـــــ�#د #�1� ؟أوا�� ھ��
ب " ����� )1رح ھ"�)    

 
 �J�. ت��E م:  : 

 

وا �ر�ن ، �ل وا�د �/�� )�  #ن ود�  أ��ن و���ب ا	�م وا�� )1رح - �  ھ/��  �
�رع )	� ، إ

 
�#� 1-ر #�#د )��-�ده 6�( ،  ���م 
�ر"  أ#�م أCد.�Jإ)
�م ا"#�G و.د Cد.وا 
�ك ا ���وھذا  ،  

�دھ� �واء ، )ل ��ط;ب ، ���ل  ��
در�� �� �#��  
"�
��e اذي إ�#ن اE-�7ء أ.رب أ��ن ا
G�#"
�ز�ن �� �ل 1` ، �	د ���ت ر��#  )�م إ� أ.رب �د ذك أ�)�� ا##�� #ن ھؤ>ء ا(�	  

__________________________ 
 

	�
��ت اC7ل ادرا�� ا6ول )	��ل إ���

-د �C;ة و.)ل إ#��ظ إ�;م #ن �و#  .)ل ا7"ر ��-�ده 
�د#� و"د Oر�A ھ�د #�Eء�
-"ب   �� :   �د/ل وھو �	ول )�#�سةو

 
�7"ر دي ، أ/�ــرا )	� #ش ھ	-د أ"ر"رك �� ا6رض ���1ن  -   ���C ����س اأ�ــوه ���م ا


	و#�  
 

 :  إ)
�#ت ھ�د )�9راج و.�ت
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 - ��دي ده ا����1ن   ���C د��#��رده ، ر)�� �-د�  ��� /�ــر )	�إ#
��ن ا�
�رم )
�ع ا)و
ري ا 

 
 :  "�س )"وارھ� وأ/د �-)ث �� أورا.�� وھو �	ول

 
��#�  إ�  �� ا1-ر ده ؟ -  �
�  ط�ب وإ

 
 �J�. ت#�
 :  إ)

 
 - a د#� 6 �و�س #-��� ا

 
 : و.�ت )#رح :م ��Eت 

 
 - 
 ���#�
�	�ھ�  ���� ا�����1ن )
�رھ  ��#� ��  �
  ووويأ1د �� 1-رھ� دو.

 
 :  �Eك .��; :م .�ل

 
��م ،  - �-� ���� ھ	وم )	� ���1ن أ�
-د �C;ةأر)  

_______________ 
 

 ��(
��و)-د C;ة ا7"ر "��ت ��#� #G أورا.�� و��# A �� #��و ����ت (
�7�م أي 1` ، إ
�� وCول ر��A "د�ده ، أ#7�� وھو �-�ن 
-�ده أ��
  و.د ظ�ت "رس ھ��� A1ر��� ر��A #ن ا�


ف ���ر )�9م إ�;م ، 1-رت )�	�ق 6���د#� و"دت ا�
-")ت  ������ أن ھذه وول #ره �ر�ل 

و.�ت اذي 
و
ر أ�:ر ھو ار��ت ��  ار��  ، E@طت ��� ا6زرار ُأإ�;م ر��  واذي أ1-رھ� )�

  :  )/وف �و"دت #�
وي ار��
 
 - � ������� .دام ا)�ب إط�-� /د�  "�  

 

/)رھ� )�6#ر �	�ت و>ء )E"ر
و.ظ و>ء �ظر �ر��  )/وف ، :م ذھ)ت 
��ھ� وظ�ت �� : إ
�-ت 

 
  /;ص �� �
� .وت ھ	وم أC�ـــــــ� ، )ط�� زن )	ـــــــــ� - 

 
�� ��#� )�ل )راء
 : ه أ"�)

 
 -  ، ��C
���1ن  ����C( ش# ���� ھ	وكأ6 ا #�#  "��   

 
�ت #� .�ل �4��دت AO��E ا"#�  و.�ت(
� :  )�9راج :م إ
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�� #ش ��ر�  أ�#ل إ�  ؟أ.Cدي �-�� .و#� ���1ن 
C�� و)رEو �� ��"  #�#  �C�ت و -  

 
�-�سو.�ت�
�ت و>ء ��ن وا�ده (   : 

 
 ھ�ااااا ���زه إ�  ؟ - 

 
 :  أ"�)ت )/وف

 
 -  ��� #ش ��ر�  أ�#ل إ�  ؟أ��)�� ��"  )ره و�  �إإ�;م )-
�� ر��A و)�	و 

 
�� و.�ت )�#�س�
E7ت و>ء #ن #��� :  إ

 
��ن ديأا�ــ  ، )�ب  - �"#�� �ر��ت ا  

 
�دت )	�ق و.�ت�
  : 

 
���1ن ��ر�  أ#�و  -  ���ون /��7  ��ون �  وا.ف )راإ"#  � 

 
7�� #ره آ/ري �/)رھ� )أو.)ل 

�دث و>ء �#-ت ��#� ر��ن ھ�
��ن 
�
 وCول ر��A "د�ده ، �
 :   و��ن #�
واھ�)
و
ر

 
�� دو.
� �� ا)�ت #
	�	�شأ�� #�1ت ��� ��رة ، �-�� أ -  

 
 :  ز�رت ��#� )4ر���  و.�ت

 
  �ـــــــ�ر)� ده زي #� ��ون ���س )�� - 

 
 :  :م �ظرت و>ء )
��ؤل و.�ت

 
 -  �	( �
�� دي أدو.����� ھ"�ب ا��"  ا�� )�	ول   �إزاي ؟ /��7  اواد �)د ار�#ن ��/دھ� >

  دا�#� )��زل ��C� G# )�)�ه
 


-"ب و.�ت( ���ظرت   : 
 

� إ�
�� ا)�ب و/د��� )�ر�  و/;ص - � ��  
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7
B دو.
�أ �� و>ء 6 - 
��س ھ�	ووا إ�  #� ��#-وا Cوت ا)�ب إ�� /��7  ، و)-د�ن ا  
 

�� )و"  /�� #ن أي 
-)�ر  :  و.�ت�ظرت 
 
 !! ھ�	ووا )�)� ر"G #ن C;ة ا7"ر - 

 
�ت .د �
�ت ا)�ب وأ/ذت ا��س ا#إ��  ���:��� ُر
دت ��#� إ�دال اC;ة و�� أ.ل #ن ا �	�


  )�ر�  ا)رق	�O7زت #ن  ،  ا6رض وأ. ،  C�7

د/�ت ووE-ت ا��س ��� ا7راش وھ� 

�د#� رأت #� ��  و.�ت وھ� ��� ��6ط�7ل � :  Cرخ )7ر� #��

 

�ــر �)��اــ�ـــ	ــ� �� و>اااااء 1و�� "��)�� إ�  ، ا�ــــــــ  )	� 1 - �  
 و�#�ن ��)  و��1و>

)�ن  "�
�ــ� ، و�#�ن �� أ�
ر و.ت ��ت #�(�( �� ، �ــ�/را1� �� "د��ن ده "�ب �ل ا��"�ت ا
 .  أ�رح ��ــــ  ، ر)�� �/��ك �� إ�;م و��-دك

 
 :  >ء )
��ؤل و.�ت:م �ظرت و

��رده �-�� ؟ )�ذات دي�واع)س ھو إزاي �رف إ�� )�ب ا6 - �  ؟ و�#�ن إ#1-�� ا
 

 :  ��Eت و>ء )�/ر�  و.�ت
 
��رده أ��/
� #� أ��د  - ��دك إ#
��ن 1-ر ا�
�  إ�ك ��� �ل ��"  ، و
�	�ھ� �#�ن .�  �
�.  
/


�ري #ن ا#�ده دي�
 �
 و.ر)
 

 :  اش وھ� 
	�ب �� ا��16ء )�-�ده و.�ت"��ت ��� ا7ر
 
 ھو ا�� ا#7روض أ�1ره BC ؟ - 

 
 :  أو#4ت )رأ��� إ�"�)� و.�ت

 
  أ�وه ط)-� - 

 
 :  ھ#�ت )	�ق

 
�#ل إ�  ؟أط�ب ھ��#  إزاي دو.
� ؟ و>  -  

 
ت )�Eق�.  : 

 

��#�  و
	و��  �1را  -  �# ��
� ##�  اووووي ، ���� ا�  �-� و/;ص��� ��ره إ
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�� و.�ت
��دت ��#� )	�ق :م إ�
"#-ت 1"��
  : 

 

� /���� #-��� �� و>ء 1�#� - � /;ص ھ��#  وأ.و  �1را وأ.7ل ��طول ، وإ

 
 - �1�#  

 
 ���
ف ��م �"بأ.�#ت )�^
�Cل )  ووE-ت �#��A ا  ��
ظرت .��; و�
و
ر وإ( ���1-رت   ،ذ

 :  ھ�#�   و>ء و.�تت)�^�راج و�ظر
 
  #ش )�رد- 

 
 -���
  �#�� 

 
ت ��� ا7ور�.  : 

 -  a د#�4��ب اE#�رإ6 ط)-� /;ص )	� ، ا
���1ن #��ش ) ;Cردش أ#  � 
 

:  �/)رھ� )	دوم ر��A "د�ده ، أ#��ت �:�#ره ا ��7

�دث و>ء �#-ت ��#� ر��ن ھ�
و.)ل أن 

ف )�د #ر
-1  و�
�ت ار��A و��ن #�
واھ��� :  ا

 
�� �� او.ت ده #ـــــــــ�1� ؟ - �� ��C

 ا�1ر a ، #�7ش 
-ب و> ��"  ، دي أول وآ/ر #ره 

 
�� #ن �رط إ�را"�� ، ظ�ت ��� أ��دت ��ر �� #��C�
 ����د#� رأت ار��A و1-رت و�4� ��(
ن 

�� �"4ة و.�ت��Eت #ن #���  .��; :م �� :  ھذه ا
 
��� ا�� أ -  �(�(  �Cل ده�� >زم أ.ول 

 
�� و>ء )ذھول و.�ت�ظرت   : 

 
�و�  ؟ ده ##�ن �#و
ك - "# �
� !!!  �� )ت أ

 
�دت )/وف و.�ت�
  : 

 
��ر�  ، )س )رEو >زم أ.و  وا�� ��Cل ��Cل )	� -   

______________________ 
 

 : و��دث �J�.  �7; ظل إ�;م ��ظر إ� ھ�
�E(  7ق 
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   أ�#ل �ده#-�ش )	� �� ��#� ��ن >زم - 

 
 :  :م �ظر �#رآه )@Eب و.�ل

 
 !!و)-د�ن #� 
)طل "��ن )	� �� �م إ�ت �#�ن ، إ�ت ���� إ�ك �  /�طب و> إ�  ؟ - 

 
 :  و.�ل ھ�#��ط�)  )�ظر Xرض 

 
�ت ��وز أ�ر��� #ش أ�
ر ، #ش ��رف )	� ده O�ط و> إ� أ)س و&  - � ��  

 
 :  :م �ظر �#رآة #ره آ/ري و.�ل

 
�ت �C#ده  - �� ���� ��#� ا-� ،  (�C# �	(
�	ت ��7� و#رد�
ش وإ> ���ت  ��ا�#د a إ

��طول دو.
� )دأت 
E-ف  . 

)-وا /طوات ا�1ط�ن" :م 
ذ�ر ا�0  ا�ر�#  
 "  و> 

 
�-��  �� ا#رآه )@Eب# :  و.�ل Cور
  ا

 
���1ن �و.-�� ، وط)-� ھو  -   
�� وا�ده ودي ##�ن 
�ون /طوه #ن /طوا�����BC و)��ب �1
@ل 

���7� !!  وا�ده ���1ن #���ش )
 

�ض #ن #���  �"4ة و.�ل� :  )Cرا#  :م 
 
 !! أ�رف )�)�ھ� ���1ن #��ش )�ذ�ب �� #ش ھ��G7 أ��ت ، ا�� >زم أ)س  - 

_________________  
 

�� �
� ��

ر��ز �� #ذا�ر
ط�G ا�
 < ��
و
ر ، �( ��

�	ظ وادھ� ظ�ت ��#� 
دور �� Oر�
�� و�زداد ا6#ر �وءا ، ز�رت �# �(E�O ون�� < �

ط�G أ��E إ�	�ظ  ��
و
/)ره )#� �دث ، و> 

  و.�ت���� وھ� ��� ھذه ا�ظر 
 :  و>ء )�Eق وھ� 
 
 - ���
��/ �	(  

	-دي �� � �# �
�( ��  !! 

 
�� ��#� )/وف و.�ت�ظرت :   

 
�دي إ#
��ن أ�ص ، و/��7  ا#وEوع �
	�ب �وق د#�O� و#ش ��ر�  أ
و.G رد �-�  /ـــ - � ��

;Cو"��)  أ/ري أ  



 ٢٦٣

 
�دت و>ء )#�ل و.�ت�
  : 

 
�� ، ا#وEوع ��دي "ـــدا #ش #�
�ھل و"G اد#�غ ده  - -�  ��
�ك /;ص #ش #�م 
	و#� .و

 ��  !! 
 :  "��ت ��#� ��� ���A ا7راش و�ظرت و>ء )�Eق و.�ت

 

-ود
ش أ/)� ����م ��"  أء >زم �-رف ، 6 �� و> - # ��و ���ت C@�ره  �
� �و)�ب �ــــل أ�-�

�ور ���1ن أ)	� #�
ر�� 
�ون �� ا  
 

 �J�. م أرد�ت:  : 
 
 -  ��و��� ��رة ا@�ط ��ن #�� أ�� #ش #ن إ�;م ، �ون إ�� أ
Cل �� و.ت #
4/ر زي ده وإ�

وا�1ط�ن �رف .G أ)�)� #ش #و"ود �)	� أ�� )دأت  )��ل و�#�ن ٩#
7	�ن إن #�7ش إ
�C>ت )-د 
 ���� )9ذن &�د/�� إزاي وا�
��7� أ)ــدا )�ده ، �ــــــ��ت O�ط  و#ش ھ�ررھ�  B#ش ھ�#  

 
�دت )
-ب و.�ت:م �
  : 
 

� ا#وEوع �-دي ��� /�ــر - �  إد���� )س إ

 

و4E أو.)ل �
  ، ظ�ت ��#� 
د�و & ن 
"�ب و>ء إ�
�	ظ اواد ذاھ)� إ� ا�#�م ;C ن أو�ؤدي

 ���#�	� و)دأت �د�: ��7�
  �ذھ)ت ��#� إ�  وأ/ذت ;C ن# ��
��#ر ھذا ا#و.ف ��� /�ـر ، إ
 �J�.  : 

 
 - ��  )�)� �� ��"  �C�ت و�Eر
ك >زم 
-ر�

 

-"ب و.�ل( ���ظر   : 

 
 ��"  إ�  ؟ /�ــــر ؟ - 

 
�دت )/وف و.�ت�
  : 

 
 - 
)�ت ا^�دال إ�;م )- ���� ر��A #ن 1و�A و.�� �� ��"  .دام ا)�ب إط�-� /د��� ، وا

�� وط�G "��)�� ��1و>
  و)�ن و��"�ت �ده�
�� )�ر�  و.7�ت 
  وأ/د
 

;J�. ك ا6ب�E  : 
 



 ٢٦٤

 ط�ب و)-د�ن ؟ - 
 


-"ب وأ"�)ت(  ��ظرت إ  : 
 
�� O�طت و��ت ھ
Cل )�  ���1ن أ�1ره )س ھو #ردأو)-د�ن  -  �ش ���� و)-
�� ر��A و.�

���

C��ش �� او.ت ده 
#  
 

 �Jھ�  � :  :م .�ت )�ر
 
�ش ا#7روض أ
Cل �� او.ت ده )س ا�� �Cل )	� ، وأو& �� )�)�  - �# ����ر�  إ ���ر�ت أ ��

;Cدي أ��� أ)ـــدا >�� #ش #
-وده أ/�ف و�
  O�ط� و)9ذن & ا#وEوع ده #ش ھ�
�رر 
 

 :  J;إ)
�م .�
 
 - �1�# 

 
  � :  ذھول و.�ت)�ظرت إ

 
 !!#�1� إ�  ؟ - 

 

  وھو �	ول#��
 :  إ
�-ت إ)

 
��رده )رEو ؟ - ��دك إ#
��ن ا� �
� /;ص رو�� 1و�� #ذا�ر
ك ، #ش إ

 

طG إدراك #� ��دث �	�ت )-دم ��م�
م   : 

 
��دي و> إ�  ؟ -  ��-� 

 
�� )"د�  و.�ل��ظر إ  : 

 
�ش ھ�)	 - �# �
���دي و ��ت �ر�ت إن �� ��"  �C�ت �� ا)�ت ده #ن ورا�� ، )س ط�#� إ �

��� ا�	�	  /;ص �
  .و
 

 :  ��Eت )
-"ب و.�ت
 
�� أ#1� /;ص �ده ؟ - -� 

 



 ٢٦٥

��وزا�� أز�ق �-�� ؟ -   
 
  ھ�ه ؟ 6 ط)-� - 

 

  و#�دو.
�/;ص رو�� ذا�ري  - ��� �
�
	و� أ/د
� ا��س وا( �#�� �)	�  ، وط��
دش ��م ا

��ن دي و/Cو�C إن او.ت #
4/ر"�� #ره );ش �ر��ت ا�
  /;ص ، )س 
 

 :  أو#4ت )رأ��� إ�"�)� و.�ت )�-�ده
 
 �ـ�Eر و& - 

 
 @�� و.�ت و>ء )�-�ده )�
 :  :م أ/ذت 
	7ز ��6ط�7ل �
� وC�ت )�ب Oر�

 
 - �/ ���ــــر ا�#د a ، �ـــــــ�ر)� ك ا�#د �#� ��)@� أ)ـــو�� ط�G ��وت �� و>ء وا#وEوع �دي 

";ل و"�ك و�ظ�م ��ط��ك  
 

 :  :م .7زت )�#�س و"��ت �� و�ط �را1�� وأ#��ت أورا.�� .�J�  )�-�ده
 
  أ�ـــوه �ده اوا�د �-رف �ذا�ر وھو #ر
�ح - 

 
��نJ#ت )9ط :  :م �ظرت و>ء و.�

 
 -  ���و ن E#�رك �)	�إأ��ن ��"  �� اد �
 #ر
�ح دا�#� و#ش )
-#�� ��"  #ن ورا أھ�ك ، �

�  إ)�)� ��ن ز�ق 1و�  )رEو ز��	  ھ�)	� أھون ���� #ن إ�� أ�س دا�#� ��� /��7  و#/)�  
 "��  

 
�دت .�J�  )4ر��� �
 :  :م 

 
�م ك ا�#د�  را�A اE#�ـــر دي �-#  أC; ، ا

__________________________ 
 

�/)ره )4#ر و�� ا#��ء .)ل   
�(�	#  �
�د�د إ
Cل إ�;م ��� واد ��#� �ط�ب #C;ة ا-�1ء )�

ذر )�"A ا�  >�ر�د ��  إ��م �� أھ�م ، وا�ق ا6ب ��� ذك وط�ب #ن إ�;م ا�Eور و"�ن �ز

�زل وط�ب 	�ءه �� ا#�"د �	ب اC;ة #)�1رة#�ت اC;ة و)�7-ل 
	�)ل �ل #ن إ�;م ،  ا
�إ
 :  �#� و)دأ إ�;م �د�:  .�J; )�9راجوواد �

 
 -  �#��د )�ت �Eر
ك و��)ت ��"  ��#� �ده �#ش ��ر�  )	� ده أ���رده ا7"ر ��� "�ت ا



 ٢٦٦

�دھ� إ#
��ن أ##�ن ���Eق �Eر
ك #�� و> إ�  ؟ � ����ر�ت إ �#�� و& #��ش .Cدي ��"  )س 

�� أي ��"  
7ر��� و�#���رده وا#�ده C-)  .�ت أ��دھ� ��� ا#ذا�ره �-��ا��  

 
7�م و.�ل
(  �ظر   : 

 

�� �#�ن  - ��� ا#وEوع ، و.� ��
#� إ
C�ت #
4/ر وإ��#� .� ������� أ�ك #رد�
ش 
رد 

 �(��O �� ������� وو ��وز 
-#ل ��"  �)	� . إ�
ر#ت ��ك ��7ظك �
)س ا#وEوع #�
�ررش 

	و� ا6ول  

 
��ده .و�  أ/ر"ت �ل #�
�د �
 :  � )دا/�  #ن /وف و.�ل )�-�ده

 
 - �#�  ��Eر �� 

 

��ؤل و.�ل(  � :  :م �ظر إ

 B��C ھ� �#�ت إ�  �� ا^#
��ن ؟ - 
 

;J�. م�(
  : 
 
 - a د#�
	ول أول #ره 
�ل ��و أوي �ده �� ا#�ده دي ، ا(  

 
 :  :م �Eك وھو �	ول

 
  �1ل ا��1و>
  وا�)�ن �#�وا #-�ھ� #7-ول - 

 
��ظ�ت وھو ��#د & ��� ھذا اE7ل :م .�ل )�9راجأO#ض  ����   : 

 
�ت ��وز أط�ب #ن �Eر
ك ط�ب - � �#�  

 
 إ
E7ل - 

 
 ;J�. م�
 : إ)

 
�  �ده - ��  إن �1ء & ، وا7رح ��ون ��� آ/ر ا�
�ب �� أ"�زة �ص ا��ت ��وز أ�
ب ا� 

 
 :  أ"�)  ��� ا7ور

 
 6 ط)-� - 



 ٢٦٧

 

-"ب (  � :  ##زوج )��Eق و.�ل�ظر إ

 
�  )س ؟ - !! 

 
 :  .�ل )"د� 

 

�ر  - �
  �ده ، )�;
�� إ> .)ل ا7رح )�و#�ن (�

)ش ��
� �# �
���ن �ن أ�
ر #ن أ)
وي إ�)وع و> إ

  �ده 6
 

 :   و.�ل )
��ؤل)�Eقأ/ذ �7رك ��7  
 
 ط�ب إ�  ا�)ب ؟ - 

 
�7س ا"د� ( ;J�. م�
 :  إ)

 
 - �م #��1ل وا#وEوع #�دش ��رف ا�
�ب �Cل )����Cب ��ن �� إ�;م و��#� ��س )-د �
ب ا

�ت )	ت إ�#�� #ط�	  و/;ص ، و(
� ��Cل #-�ھ� �دهأ)�ظ وا��� ط)-� #ش ھ�#B إن ) 
 

�د )�زن و.�ل�
  : 
 

��7ر�� زي )-ض ، �-�� )9ذن & #�7ش  -  a د#�)س �� �#� ا�� و��#� #
7	�ن �� �ل ��"  وا

  �ل و> ��" �1#
 

�ب و
-#�وا �ر��م )-دھ�  - �
)وا ا�
�	�ش �� إ�;م ، �� ا6"�زة ا�)�ره �ا#وEوع �Oر .�)ل 

��طول  . 
 


  وھو �	ول )�7س ا"د� ���C# <أ#�ك )�ده #��و  : 
 
�� ؟أ - �
��وز ��"   ، �	( �1�# �� 

 
;J�. م�(
 :)�9راج  

 
 وح ؟ط�ب ��G7 أ��م ��#� #� �Eر
ك 
ر - 

 
 :  أو#4 )رأ�  إ�"�)� و.�ل

 



 ٢٦٨


Cل )�ك #� أروح ، �; �;م ����م - 
 �� #�1� ھ/��
 
 -  
  و����م ا�;م ور�#A & و)ر��

 
______________________________ 

�ز  وھو �ردد )�ل "د� # �
�رك إ�;م #ن ا#�"د ��Jدا إ  : 
 
�� .ررت أ���ظ ����� #ن ��7� �� ��#� ، و�أ -  ،  ���
�ب )�)��� #وا�	ش �
ب ا� �
�ذر��� أ

�� #ش ھ	)ل )	� #ش .دا#� �Oر �ده 6 �� .  أEOب ر)�� ���ـــــــ� أ)ـــــــداإ
 


�د�د �(  
�ت 
-�م #و�د �ود�� ���7  ���ر )�9م ��#� و�4
�ز  و"د ھ�# �و ر)#� أ�ور �ود
  إ
���ذة ، أ"�)�� وھو �	ول )�#�س��Jدا �)ر ا  
 :  رأ

 
 -  
 ا�;م ����م ور�#A & و)ر��

 
 -  ��. �(�( ،  
�ك ��ت ��وز�� �� ��" إو����م ا�;م ور�#A & و)ر��  

 
;J�. م�
 :  إ)

 
  إ�
�� ا^�)��ر �� ��#� - 

 
 �J�. ب"-
  : 

 
 إ#1-�� ؟ - 

 

  وھو �	ول #��
 : إ
�-ت إ)

 
 أھو �ده ر/�#  )	� - 

 
/�  ا�#��� و.�ت ��� ا7ور.�#ت )7
B ا� :  �ر"�  �#� ط�ب #

 
 -  
�
� 

 
 �#�
��ع و.�ل #)
.9(  ���� : أO#ض 

 
7
ره دي /ــــ�ص �د #�  - 
ك .ر)ت "ــــدا �4�� #ش ھ�"� ا����

� )#� إن إ#� �� �C( ، �1�#

��ت )9ذن &��

/�C� إ# 



 ٢٦٩

 
;J�. م أردف:  : 

 
  ك 
ر�زي �� #ذا�ر
ك و)س ، ��وز�ن 
	د�ر ��و ھ�ه�� #ش ��وز أ1@�ك ا�و#�ن دول و��وزأ - 

 
 :  إ)
�#ت ��#� و.د ��#ت #��ر#� إ�  �وا�	ت ��� ا7ور و.�ت

 
  ��Eر ھذا�ر �و�س و& - 

 
  #�1� 1دي ���ك )	� ، �; ا�;م ����م - 

 
 -  
  و����م ا�;م ور�#A & و)ر��

 
�� وھ
���ھ� .طإ)
�#ت وادھ� وذھ)ت #�رو  إ� Oر�
م  �

ذ�ر "#�A إ�;م ا
 �  : 

 
"  ���د���

� >زم � "  ا�� .ررت أ���ظ ����� #ن ��7� �� ��#� ، وإ
 

�� ا�-�ده وھ� 
	ول )�ل �#ـــــ�س
�
ف )#����ظر 
 :  ظ�ت 
 
�  و#ش ��Eر �� إ�;م ھ���دك ، 6 - "�� #ش ��ر�  أ
/��ك �Oر زو"� �� اد��� و�#�ن �� ا

��زل
�ن ا��م ده أ)ــداھ   
________________________ 

 
��� ��رة �� إ�;م إ�ت #�)ر ا#وEوع ز��ده �ن ا�زوم -   

 
 �J�. ��
  #G ��#� وأ�#�ت �د�:#�� Oر�A إ�;م )-د#� �#-ت #���� ھ�د إ:��ء د/و
�.  : 

 
� أ- ���ش .Cدي أ�#G �;#ك #-�ھ� )س Cو
ك ��ن �# ��  

 
�#�
(# �� :   و.�ل�ظر 

 
 - BC #ش #�)ر ا#وEوع و> ��"  ، ھو ده ا

 
���ر و.�ت
�9(  �ظرت   : 

 
�� دي /ط�)
ك �-�� #ش وا�ده Oر�)  - ( ��  

 



 ٢٧٠

 : و.�ل #�7را "ذ)�� #ن �دھ� وأ"���� )"واره 
 

�ب - �
)	� وا�ده Oر�)  ط�#� #ش ��
)�ن ا �� /ط�)
� دي �� ھ�د .دام ر)

 
�د )�زن و.�ل�
 :  :م 

��رده ط�)ت #ن وادھ� أده  - �
� ا� ��
�ب )س ھو #ر�Eش .وت /;ص )	� أ
Cرف إ�
ب ا�� ���
�� أ
 


-"ب و.�ت(  ��ظرت إ  : 
 

Cرف أزاي �-�� ؟ - 
 ھ

 
 :  .�ل )�ل "د� 

 
7
ره�� /;ص إ
��#ت #-�ھ� �
�ر اأھ��ول أ.�ل از��رات /�ص وأروح �Eرورة )س ، �ده �ده  -  


�� ����� ��"�ت �
�ر ا�#د a ، دو.
� )	� #روا�� ا ��	7
�� �ـــل ��"  وإ��ت دي و�ر�ت 
G���# #�وش >ز#  و##�ن �
ر
ب ���  #��7د أ�
ر #ن ا

 
�� و���را )-دم ر�E و.�ت�#� �� :  أ/ذت 
�رك رأ�

 
�� #ش #-�ك �� ا#وEوع ده )س )را�
ك )رEوأ -   

 

��ؤل و.�ت(   :  :م �ظرت 

 
7
ره دي ���� ؟ -  )س ھ
)رر )(  �9	� ��O)ك ا

 
�� )/)ث و.�ل�ظر   : 

 
 - �	�	
  ا�ؤال ده #�
�J�ش ^�;م �� #�#� ، ��  
�ت ا��طره > 

 
�دت )�9
�;م و.�ت�
  : 

 

وا �ر�ن ���� ، ر)�� ��-د�م - �  #�1� �� ��دي )را�
ك ، �� ا0/ر دي ���
�م وإ

______________________________ 
 


7وق ، ��� ھذا ا ���زل ��#� �)�رك #
�"A و�Eر إ�;م ���ت �Cف ا-�م وظ�رت ا��
�ت إ#
�إ

	د�ر "�د "دا وھذا "-��� �� A��O ا�-�ده وا7/ر ��� .  ���#� 6ول #ره 
�Cل 



 ٢٧١

 
ھ� ن �"-��� أن ��Eر ط�ب #ن وادھ� أواذي زادھ� �-�ده أ�:ر ھ� ز��رة إ�;م ا##�زة ، �	)ل 

�� �ر��ن #� ��7
B ا)�ب و
�� ، إ�
"�)ت ��#� وادھ� وذھ)ت ھ� 
7
B ا)�ب ��� �Oر ��د
#ن 
 ���� )ذھول و#ن :م رأت أ#�#
ط��ر �� �ل #��ن ��ظرت �#��ن �و
و"دت �#�A ھ�J�  #ن اورود 

 :  ھ�د وھ� �Oر.  �� ا�Eك و
	ول )�-�ده
 - ������ا)و��  إ
�ب �� و1ك )	� #-�ش ھ������ 

 
�� ��6ط�7ل و.�ت��� ��#� )	وه وھ� 
	7ز �� #��
�E
 :  إ�

 

� ؟ - �
�  ده �� )�#� إ�  ا�� إ�ت 

 
 :  ��Eت ھ�د و.�ت

 

� إ�� أ)	� أ/ت وا�د #"�ون أ�#ل إ�  )س ؟ - /�� �(�C� �ظ� و

 
��ظ�ت :م ھدأت .��; و.�ت ���ظر �و
�� و� :  ظ�ت ��#� 
	7ز �� #��

 
  ھو ��ن B��C ؟و#�لأ - 

 
 :  إ)
�#ت .�J�  )#رح

 
���� و -  ���دوا 1و�  ر
 �# �
� ، و.�/�� ��
��
�� ھ�"�أوا.ف 
�ت ا-#�ره ) 

 
��ر)  #ن أ:ر اJ"�7#  و.�ت��7�� ا�
	�ط أ :  إر
#ت ��#� ��� ا6ر��  #��و  إ

 
  /;ص ھد�ت أھو /��  ��"� )	� - 

 
�� )/)ث و.�ت�ظرت   : 

 
 ـــ�)�ـــــ�ش#ـ - 

 
 :  أو#4ت )رأ��� #ؤ�ده و.�ت

 
  6 /;ص و& ھد�ت أھو - 

 
 :  :م �ظرت �وردات ا#�	�ه ��� ا6رض و.�ت
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  و/���م �ده )	� ���1ن أ�رح )��م 1و�  - 
 

��#9��E� Aوره ا0ن و)�7-ل �Eر و"�س ��� إ�
���ء و.دم ھد�  (  
إ
C�ت ھ�د )�9;م وأ/)ر
 �#�� : ل و.�)��ط  

 

رم ا"�ي إن �1ء & -  اف #)ـرووووك و�	)�ل ا

 
�  .�ل ��� ا7ور��� و�
7
�� )�-�ده وھ#ت أن 
 :  أ#��

 
#� أ1#� )	� -  ، �
�� دو.��
7
 6 );ش 

 
;J�. م�
  : :م إ)

 
�# أ - #  "�� ����� )س ��ت "�ي أ)�ر��ك وأ.وك   

 

)�ه�ت )9�.  : 

 
 إ
E7ل& �)�رك ��ك ،  - 

 
 

	�ء ��#��
�#� )"د�  �� �#ر ا#و.ف ��� /�ـــر و.�ل��ول إ(#   : 

 
7
ره ا"��  دي ھ
)دأي �ور��ت و)-دھ� أ - ��رف إ�ك ا ��ن �1ء & ھ��ون آ/ر 
رم ��� �� إ

6 �CوC/وط و@E# وا�د )��ون)� آ/ر 
رم ده ا�Oو ،  ����  )��ون /��ف ��1ل #�ده و> ��"  ا
��و�Eطر -� �����  �� �-�د ا

 
 �J�. ت#�
 :  إ)

 
���" أ�ده �� و1� و -   � ��  

 
�B )�9راج وأ�#ل �د�: ��
  : 

 

	)ل أ���1ن �ده  - �#�� #ش ���ز أ1@�ك #-��� و��وزك 
�/دي )�ك اووي #ن #ذا�ر
ك ، #در�A ا

 	1��زات ا"
 ���
7ق � ا��6م A و�ده ، �ن )	�>زم 
�ون .دوه ھ�ه ، )9ذن & ھ)	� آ"� ���1ن 
����1���ت "�ي � ��  ��)ب أ��E�ك ا"و ���1ن 
ر�زي �� #ذا�ر
ك ، )س دي ا��"  ا

 

)�#ت )�-�ده و.د ��#ت ھذه ا#ره أ�� �# �E	Cده و.�ت  : 
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 - �1�#  
 


�ح   ا7رC  أن
 �
�� .)ل #و�د اC;ة #)�1ره ���-  ��ن إ�;م .د �Eر إ	#  "�( ����رب #� 
�  إ> �� ا�;ل ذك �7-ل ا�:�ر #ن �� ���� ا�:�ر #ن ا��#�ت و> �ر�د أن ��ط	�و ��#ل � ،

�  ھذه ا#ره ،  ا��ل �
� �Cل إ� ھد� �و)�7-ل أذ�ت C;ة ا-�1ء وإ�
Jذن إ�;م �� ا#@�دره و
�� و�
ذ�رت ��#� �"4ة ا�وار اذي دار )� ،  )�ن ھ�د .)ل 1�ور ��� ھ�
7  ا#�#ول ��� اط�و

 : و
	ول واذي ���ت 
�Eك ��  ھ�د 
 
�ده ، اواد ���ش ادور أووي - �و 
1و�� #�#��� إ�  ��� ا#و)��ل  �
�  ده إ

 
 7��7�� و.�ت )�ل �ك ��#� �#

 �# ��
  :  و.

 
�� إ�  .و��� ؟ - �#�# 

 
 :  و
	ولأ/ذت ھ�د 
�Eك )1ده 

 
و �رف ھ�ز�ل -  �
� �� 6  

 
�7�� أ�:ر #ن ذك و.�#ت 
ذ�ك �#
 Gط
�

ف )
ردد ، م ����ظر 
�رت ��#� ا�وار وأ/ذت 


ف����ر ا� ��
�Cل )  �رأت إ�#^�(  
 
"   �" "  ر��	
� إ� ا
 

 �����7�� ، Cدرھ� �ظرت إ�  )ذھول وھ� 
GE �دھ� �
	�ط أ�� ا�وم �Cل ��� �#�A �	#��و  إ(�
 �����
طG اC)ر أ�:ر #ن ذك �	�#ت )�زع O;ف #ن ا�-�ده م ��Cل �
.)ل ذك .ط ، و#ن :م م 


و.G ان 
م 
�ن  ����ط�#� ��#ت )  أ��م و��ل و `1 ���د#� رأ
  .د أ�Eر ��د�  وC-	ت ا

�Cل ���  �-��ــ�  ، ����رول .7زت #ن #��
و>ء )Cراخوظ�ت   �J�. ��
9
"�ه Oر�(  : 

 
 - 1 �	�  و�� إ�;م "��)�� إ�ــــــــــــــــ وــــــــ�ء إ

 
�� )�#�س و.�ت� :  .7زت و>ء #ن #��

 
 !!إ�ـ  إ�  ؟ - 

 
�� ا�-�ده
�
  ��#� وھ� 
	ول )#�E
 :  إ�

 
�ت دا�#� ده ها#�Cف ا�� )1وف Cور - �دي وا�د ز�  ��� ا�   و��ت طول �#ري )��م ��ون 
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�� ��6ط�7ل و.�ت� :  أ/ذت 
	7ز #ن #��

 
�� ، ده  - ���  ��
��7� �� وا�د زي أ�� �)�)
� �� ھ�د �
� دي �#�ن .و ��م �ــــ�  إ�-��� .وت 
� أھو هد�" a د#� وا

�ظرت �#رآه و.�ت )-ز�#  .و�   : 
 
��7� أ)ـــــدا إ�� أEOب ر)�� ��ك ، دو.
� )س  -  B#إ�;م #� ھ� �� a�( ر�ت إ�  �)ب أأ.�م� ��

@�� )	� أدھ� )9ذن &أر�)  دي ، و.رارا
ك ا  
__________________________ 

 
�� ا�-�ده 
�
�"A إ�
�	ظ إ�;م #ن �و#  وھو �	7ز )#��� ا-�م ادرا�� ��� /�ر و.)ل ظ�ور ا
�إ

 
4��� Cـــــــو( B�Cو�  : 
 
�ــــــــ�رده �
ب �
ــــ�)� �ــــــــــــــــ� )1ـــــــــــــــــــ - �   ــرا

 
 :  ھروت ھ�د إ�  وھ� 
	ول )#رح

 
  و�د�ـــ� �ـــــــــ�ربإ، ه )	� �� �م #�ن أدك أ�ـــــــو - 

 
��� 1-رھ� )���ن و B�#� ك وھو�E ول	� : 

 
�	)�ل #� أ�رح )��� �� ھ�ود -   

 
 :  أزا�ت ا7راش #ن أ#�#  و.�ت )�#�س

 
-د�ن روح ��وا��ر )	� ���	�ك و> �ظ)ط�ك �; )	� �� �م ا�e روح /د دش )�ر�  �ده ، و) - 

  1-رك و> #-ر�ش )�-#�وا إ�  دول
 

�B وأ/ذ ��Eك .��; :م ��
 -� :  .�ل )"د�  #Cط
 
 - ���رده ���م إ�;م ، روح ظ)ط ��7ك �ده ���1ن >زم 
)	� ��وت وأ�ل #ن �#ش و.ت �Eك ا

- ل ��7  أC;�ا
 

�ظرت   )J#19زاز #Cط�G و.�ت  : 
 
 - �
�!! ل ���دك �� ��#� �� )��� & ،    و#�
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_________________ 
 

"�س إ�;م #G ار"�ل �� ا#�"د )��#� و.7ت ��#� .�	  ��  و�� ا#��ء .)ل C;ة ا-�1ء )	��ل
���ء )�6��� ، أ.�#ت اC;ة و.�م ا"#�G )4داء C;ة ا-�1ء :م 
	دم �ل #ن واد ��#� ُ#C�� ا

�ظر )�ن و�م إ�;م وإ�;م 
وإ.
ر)وا #ن ا#4ذون �� �	وم )�
ب �
�ب ��#� وإ�;م ، أ/ذت ��#� 

�ر ��� ار"�ل ا	�)-�ن )�7�6ل وEر)�ت .��
زداد #ره 
�و ا0/ري ،ا��ن وا0/ر #ن وراء ا ��( 


��د#;#B ا�-�ده �ظرت ^�;م �رأت  ���� �#Oت ر#�

	7ز #ن و"�  و
��ط )�ل #��و  ، إ) 
�د#� و� :  "دت ا#4ذون �	ول

 
��#� �� /�ـــــر - �( G#"و �#���� )ــــ�رك & �#� و)�رك 

 
�� وھ� 
	ول )�ل Cـــدق���� :  أE#Oت 

 
  آ#�ـــــــن - 

 
7
�� > تإ���� وا#)�ر��ت و��
�� ا	);ت وا����� وا�ل �4/ذھ� )��E�6ن و��:ر ���ء �و ا


ذ�ر أي 1` �و
7�� ،  ي و"  إ�;م و�	ــط
1-ر )1` .ط و> 
إ�
�7.ت #ن 1رودھ� ��� ر��ن ھ�
  1�1�� وCول ر��A "د�ده ، �ظرت ��� إ�م إ�;م اذي ���ر ا
�#ت )�-�ده اذي �-�ن (9�

 :  و�
�ت ار��  )�#�س و��ن #�
واھـــ�
 

� )�)ك  - �  ♥)	� �� اوز�  إ

 
�� وھ� #�#� �����ھ� #ن ا7ر�  ووE-ت �دھ� ��
ف ، أ/ذت د#-ت ��
زال #Cو)  �ظرھ� 
"�ه ا


)ت��  �� و.ررت ارد ��� ار��
�
	رأھ� ا�:�ر وا�:�ر :م إ�
"#-ت 1"�  : 
 

ك إ�ك )
	و� �;م ��ب - #�#  ھروح أ.ول 

 
4
ون إ�  #ن �ل �دب �  J�.دCوو"د أ A�د#� .رأ ار���  �� �#Oت إ�;م ر���E وتC G7
إر

 :  وCوب .�J��ن )#رح
 
 أ�ــــــــوه )	� ���م #�ن أدك - 

 
�1& ����وا ��  - �( 

 

�ك إ�  ھـــ�ه ھـــــ�ه - 
-( 

 
�ت )
�Eك ��� إ�  �� إ�;م ؟ .ول و#
/��ش #ش ھ	ول �د و& - �  
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�  ��روق )1ده E
 : و.�ل )�-�ده :م إ�

 
 ر)�� ��-دك �� إ�;م و�#
-ك )��;ل - 

 
�د )�-�ده و.�ل �
 : #�ز�� 

 
��/�ر�م د/�ت "وا ا#و)��ل �� "د��ن ، ��ب �ده )	� & - #  

 
�  )/7  و�	ول� :  )#رح :م أ/ذ �)-دھم 

 
�"���و#ش �� ��"  و�1   - �# ،  
، 1ط)�� إن �1ء & �; �� �)�)� إ�ت وھو �ل وا�د �روح )�

 #;�  /;ص #G ا
 

�م ��Eك�
ر��م ھو وذھب إ� زاو�A ا#�"دظل �ل # �#��( A�� ر����  وأر�ل �� ;J�.  : 
 
 - �
�ز� "ــــري دو.
���د �1وف #�1�  و#ن �Oر #���وزك " ،  ����� )�ر
ن )"��ن )	� ، ھ�


ز�م ھ�ه
 ���  .)ل #� اد
 

م 
"ده ،  ����
Cف و�#و)�7-ل إ�
"�)ت ��#� ط�)  وھروت )9
"�ه ���A ا#�"د وو.7ت �� ا

Cل ) 
 �� ��7
���� )أ#��ت )�����دي �  
-#� ������� Cو
 4 و  : 

 
 �ــــــــــــ�ــــــــــــــــ#ــــــــــــــــ� - 

 
  ����ھ� .ط �ظرت أ#�#�� �9ذا )  ��رول 
"�ھ�� )C.4� �ر
�ظره م   �، وE-ت �د��� و��� و"

�� و�ظرت إ�  )ذھول �
�
�دث��� و"
��  ، إ.
#�Cوب )��-�ده و��دت �/�ف .��; وم �رب #
   :وأ�1ر )�ده 
"�ھ�� وھو �	ول )�ب 

 
 -  ��� �#��
 وزك )	� ؟"#ش ھ

 
�ظر Xرض و.�ت
��ت )�9راج وھ� ��
  : 

 
 اه - 

 
( ������� أأ��ت )�^�راج و��دت 
را"-ت �/�ف .��; و �	وهأ#�ك )�دھ� وE@ط ��ن 
7�ت �دھ� و

�� أ�:ر وھو �	ول )#رح��� :  و"د
  �E@ط 
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   إ�دك C-7#  �ده �  ؟إ�  ده - 
 

�� و.�ت )
-"ب�� �#Oت ر��E  : 
 
 C-7#  إزاي �-�� ؟ - 


رك �دھ� و�	د ذرا��  أ#�م Cدره  G� : و.�ل )�Eق #Cط
 
�� #�1� ، �#�ن )�9د C-7#  ؟ - �� اوز�  و.و-�!! 

 

4:ر #Cط�G و.�ل( ���  :  :م �ظر إ

 
 -  �	(

ط�-� .ر�  �#�ن ، وا�ـــــ   �#�ت�� /و�� 

 
 :  ��Eت وھ� 
	ول

 
 -  �	( �

	�	ش ، و)-د�ن #��ت ��1ف إ�دي دي #ن ز#�ن ، إ#1-�� دو.#  �6 �� /و�� #ش .ر

  #ش ��")�ك
 

�� و.�ل )#رح������� أ#�م X�� و"ذ)�م -(�Cأ#�ك أطراف أ  : 
 
�ت )
	ول #ش - (�� إزاي )	� ؟ وا�� أ.ول ��/
� ا�( ���� ���#
 )�ب أEرب دي إ�د دي ؟ طب ھ

;Cأ ���C-  ا-��ل �� ا#در�  �  أ
�ر��� #ش )
-رف 
#�ك ا
 

 :  :م أ/ذ �Eرب ��7 )�ف و �	ول #�ز��
 
���� ��/و�� ، #را
ك اوز�  وإ�دھ�  - E �� 7�7وري
ك ا��اه �� )/
ك ا)�#)  �� إ�;م ��)�� ، اه �� 

�#�� ����  � C-7#  و�#�ن �1��� .ر
 

 :)�زن  ت�ظرت   )�9راج و.�
 

ش ��")�ك  - �
��م )"د ؟ طب #� إ�ت ��ت 7��1�� #ن ز#�ن �ده وو #�
�رج و> )
إ�;م إ�ت )


ش 
وا�ق ���� و/;ص��#  
 

 :   )�-�دهر�G ��")  )#رح وھو ��ظر �د��� و.�ل
 

�ون اوز�  و-  �
���� ، أ�� #وا�ق �� �
� إن #را �
(-C و  /;ص /;ص �
�و�  و�@C ��إ�د�


� .ر��  )رEو #وا�ق ، �ــــــد >.� "واز ا�و#�ن دول ، ھ����B )	� �م أ�� �و��ن ، و& �� )
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  �"�م ا� ار"�  دول 
 

�ظرت   )-دم ��م و.�ت : 
 
 -  ���زر�-
  ؟إ�ت ��ت )


  و.�ل #�ز�� ���E 7-ت
 : إر
 
 -   "�� �
�  1و� �
��زر ، و)-د�ن ھو إ( ��
	�ل "�ي ورا �� زو"
� ا، ����#� )�زر ، ور)

 ا-ز�زه ، إC)ري ��� رز.ك )س
 

  ::م أ#�ك �دھ� و.�ل )#رح 
  
��ت ط�)�ن اوووي �� /�ل - ( ! 
 

�ن ا�)ب A"ذ)�� #ن �دھ� وأ/ذ ��رول )9
"�ه )�ب ��� ����7�
	�ط أ
  وھ� 
��ول إ ا#�"د ��4
 :  �	�ل #�ز��

 
  ھ�وھرب �� واد �#� ، ھـــــ�ــــــوھـــــرب - 

 
 7�ت )��.  : 

 
 ط�ب #ش ھ�	ول )�)� ؟ - 

 
G #ش ھ�	ول ـ�د -   

 
�� )/)ث و.�ل :  :م �ظر 

 
�وك �� ار��  ده ��ب  - 
-( ��4  إذا ��ن ا�;م ا���	ول )�)� ؟ وأھو )�#ره  G"ر� �(�
و> 

�دي إط;.��  و> > ؟ و)رEو ##�ن ��4ل #�#� و��4ل )�.� ا1-ب #�7ش �1#�  
 

��ت .�J; )#رح��
  : 
 
 -  ���/رج #ن �Oر #� �	ول �د ، ھ�� ) �#��دي  ��-� �
6 و��� إ�  ؟ أC; أC; إ�ت "وزي دو.

  �� أخ ا-رب
 

�� أو.7
  #ره آ/ري و.�ت�� :  ھم أن �ذھب #-�� و
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�� "وه - ����ن �دوروا �#� �
�� �� إ�;م ، و
�	�ھم دو.���  )س �ده ھ�	�	وا 
 

�� )�ب و.�ل�ظر � :  إ
 
 - �	( ��
	�	�ش ھ��م )�)��� دو.
� ، )س �; ���ق �وCل 0/ر ا�1رع ���1ن #�دش ���	#  

  : وCل إ�;م إ� آ/ر ا�1رع و.�م )�^
�Cل ��� واد ��#� اذي أ"�ب )��7  و)�7-ل 
 
����م -  ����� اد(�. ��
وا ��ن ؟ إ��  �� إ�;م إ

 
 - �#� �� ��   ھر)

 
 : و.�ل )
-"ب ا6ب �Eك 

 
  ھر)
وا إزاي �-�� ؟ - 

 
��ن و.�ل�( �#���ظر   : 

 
 ھر)ت أ�� و��#� - 

 
�� و.�ل :م  :  )Cوت ھ�#سO#ز 
 
 -  C-7# ام إ�د  

 
 :  وإر
C G7و
  #ره آ/ري وھو �	ول

 

4/ر - ���دي ، )9ذن & #ش ھ  ورا���ن ا

 
��س ا>ول - 
وا ��#
وا ��� ا�  و)-د�ن �1#
وا ؟ط�ب ��)�� #ش �

 
�وا و> أي ��"  )	� - �"
�م ا-��ل إ�� و.و��  (����م )�
ذر �  #-�ش �� �#� إ

 
 #�1� �� إ�;م ، ر)�� ��-د�م - 

_________________________ 
 

��دي ا#طل ��� ا)�ر��ن و.�ل�/�ف"ذب إ�;م ا�ر�� ،  و�� ا�( �� :   .��; وھو ��ظر 
 

E7�� �� أ#� - �
  ر
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  ::م �Eك �-�د
  داJ#� و.�ل 

  
  إ�  رأ�ك )	� �� 1@ل ا�6;م ده ؟ أ�BC G7 ؟- 
 

 :  "��ت ��#� )�-�ده و.�ت
 
�G7 إ�  ؟ �1را - 
 ، )س 

  
  -�  :أ"�)�� ))راءه #Cط

  
   #طرب 1-)� - 
  

�� و.�ت �� �#Oت ر��E�  ��E#  	ر�وع )طر�#
-)�رات و"�  و��")  ا�ظرت :  
  
  إ�ت #�ن �� إ�;م ؟ !! "  #��ن و�#ل إ�  ؟ #�ن راح ��ن - 
  

�� )ـ 1ر و.�ل �ظر :  
  
 - ��	( ، �
�� و��#ل ��7� #ؤدب ١٠ وا0ن ��ن او.ت �ظ�ور ��� ط)�-
1�ور �� �1/  #� 

��ھ�ھ�ھ�ھ�����ن "���1ن #-#�ش ��"  �رام ودو.
� )	� ��ن و.ت ا  
  


C	ت )��ر�� اذي 
"�س ���  و�ظرت   )�-�ده وت #�ز�  إ�.:  
  
   ا�� �ده )دأت أ/�ف ��� ��ره ، إ�ت إ
�وت و> إ�  ؟- 
  

  :"ذب �ر��  و"�س ���  وCوب �ظره 
"�ھ�� و.�ل ):	  
  
���� )س ، وأ#ري a ھ�دي ا�-ب 1و�  ���1ن -   ��
 ا	�دم أ"#ل �� زو"
� ا-ز�زه ، إ�

�	

/�Eش ، �دي ا"#��ل )	� ، وأو�دك إن ��#� ا��وت دي ھ
# �
�ب #
و�1  )-د 1و�  ، إ
  ھ
-�1� G# إ�;م �� #�#� ھ�ھ�ھ�ھ�ھ�ھ� 

  

�دث #ن 
ط�G ا�
�ظر   )ذھول #�Cوب )�#رح و>
�� #ن "#�
  و�ظر و"  ��#� �و"دھ� 
�إ

�� #-���ر("-
�� و
   Jر�(
  اJدة ھ��-
�ذا ا	در ا0ن و��ول إ�( �7
 :و.�ل )ط�)  ��9
  
 - � �ر ؟Cأ"�)�ك 
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�� ا#1روب اذي 
E� ،  �E7ر ا"ر�ون ووGE أ#�#�� #1رو)�� أو#4ت )رأ��� إ�"�)� �ط�ب 
ت ��� ا7ور�	�  : 

 
 ##�ن �1�#وه ؟ - 

 
���ر و.�ل #�ز��
�� إ�;م )�9��ظر إ �#��� ط�)�� وذھب �ر�-� )� :  أ�Eر 

 
  & �ر�م!! �1�#وه ؟ - 

 
��� �7  )/7  و.�ت  
 :  Eر)

 
 )	� &إ�;م )س  - 

 
 :  �Eك وھو �	ول

 
  /;ص /;ص و& - 

 
�� )"د�  و.�ل :  :م �ظر 

 

�ـــــر  - � ���أ��وز أ����ك �دو
  ##�ن ؟ )	��� ا�وم ده ���1ن أ.و
  وووووي #�

 
 �J�. ت#�
 :  إ)

 
  ##�ن ط)-� - 

 
�د )�-�ده و.�ل�
  : 

 
ز#  �� ا���ه ، ا�1ب ده �Eل ��� ��ن �� #ره �1ب ���ش �ده )دون ھدف و#�وش أي > - 

 ����  �(	
ا��ل ده �
�ر اووي �د #� �C�  ظرف #-�ن �ده /;ه �-�د 
ر
�ب ���
  و�@�ر /طط #�
��  ، )دأ �	رب #ن ر)�� و�)	� ���ش BC 1و�  �-

 
�� )�ل �ب و.�ل :  :م �ظر 

 
 -  �	-د�  #ن 
�ت ا)��و�  ھ� أوز�  �ده #)�ت و�� #ره ا�1ب ده ��ن وا.ف �� ا)��و�  و

 ���( ���� و��ن �  ھ�#�ك طو)  ���1ن ��د�
�  إ)س �"4ة �ده إ�
�ر زي #� ��ن )�-#ل ز#�ن و#�#
ورا ��طول G"ره وراC( ضE�O ر /;ص �راح(�  

 



 ٢٨٢

 :  .�ط-
  ��#� )#رح و.�ت
 
 !!طو)  �� إ�;م طـــــو)  ؟ - 

 
;J�.  ("�� Gر�  : 

 - �م )ط�� 
	�ط-��� زي ا#
� #�1� ؟ ا�ن ا�1ب ده )	� �س إ-��ل اC@�ر�ن �ده �� اوز�  إ
�ت دي �راح 6/
  و.-د �د��)�� �� ا�;م �د #� �رف �ل ��"  �ن (�"4ة )��"  Oر�)  
"�ه ا


��ر � ���ت دي و�Eل �د�� ر)(�  ���ر  ا6#ور و�"-��� #ن ��C) إا  . 
وي و��س أد ووأ
��م #-�ھ� #ره ��)�� أ�
ر وأ�
ر و��
ر#�� )-د �ده )	� راح إ
	د#��� و��ن �ل #� �

��7  )دأ �
-�ق )��� )	�إ�  ر)�� �ر�م ���1ن رز.  )�-#  زي دي ، )س ا�1ب ده #G او.ت  �	 

�ر إووي و/�ف أ� ���ظA �1ط�ن ��"  
@Eب ر)�� �	-د �د�� ر) �� ���  ��7ظ�  .�)  إ�  �	و

�  �ل �1ط�ن��� ه راح )-د �د،  و�)-د �� و�دهإ.�
7�#ت �  #ش ھ�زورھ� �
�ر ���1ن درا�
 وھ� 
 �� ��ت )��� ھو ��وز �	و���ن )�)	� ��7  #� ، و��� أد ده "داا ووا�	ت و#-#�
ش أي #��1ل 6

 ���  )�)ب ذ�و) أ�1و�� .  ووي ��� أد #���ن )�)	� /��ف �@Eب ر)�� �ر)�� �)-دھ� 
 

�م )	� �� �
� إن ا�1ب ده#��رده وھو ���س إ�  طــــ��ر أC; ، #ش ا��� ا���  (�

ب �� 
�C�  �7رخ )4��� Cإ#Cدق  ، ���ـــ�س ���ت دي )	ت #را
  /�ـ�ص .دام ا(�� ن او
  و�	و

��7  )ـــ�ــ)ــك اووي �ــ��ــ�ــ#ـ ، ���C�1ن �و��
-ـــرف ھو 
-ب أد إ�   ����س ��ـ� و��7  ا
�#ل   ���س ���� إ��ن  ،
/�ل إن ر)�� ھ�رز.  )�د�  زي دي�ذ�وب �
�ـــر �� ���
  و#��ش �	ول  

4���1ن ر)�� �ر�م رز.  )���7م و��� 1)�ب��ن )�ت �� اد��ـــ� ، ��7  �	ول �ـــل ا ��� ���ظوا 
 ��ول ��#A )�)ك وإ���س أ�� ���  دو.
� ، إ���س أ/ط�)
�م اووي ���1ن 
��وا ا^���س ا

�اول #���A إ�د � .   ط-م 
ــــ������ ا�ــــ;ل أ���د 
 
7��� زي #� )�)ك �ــ���#� ،�(�
 �� �"   .Cدي �� ر��	
� إ� ا
 

�� )�ل �ب و.�ل��ظر إ  : 
 
ك  - ���� ا�وم ا�� أ.در أ.و
��� #و)���� و��ت #� ��ا��#A ا�� #ن أول �وم /طو)  �#�
ك )�

 	�	���� أد #� 
-)ت "ــ،  ��  ��� ا ، �
ـدا وC)رت �
�ـــــر ، ��� أد #� ر)�� رز.�� �ر�  دــو.
�� و& ، �ــــــــــ�رب �	در�� وأ�-دك زي #� )
�-د���أ�
 ����� ���س إ�� #ش ���ز ��"  #ن اد . 

 
;J�. ���� و.د أOر.ت /#�رھ� )�د#وع �
)�م #� ����� #ن �;#  �رأي ��#� .د وE-ت �دھ� 
� : إ

 
�م ـك ا�#د )"د #ش #Cدق �١٠ه �� ��#� و 
-ر�� اـ  �ــــــ- �1�ور دول �دوا ���� إزاي ؟ ا 

��	7
�  زي #� إ"���� أي ��"   إ�ك )	�
� #را
� /;ص ، ر)�� �	در�� وأ/د )�9د���  ��، و��#��
�� .)ل #� أ�ر�ك 
�#�♥ 

 



 ٢٨٣

�دت �
)-ض او.ت :م   
#�C ب �ل #� ��دث وظ�ت�-�
تو)���ن ��وت إ��.   #�
(#: 
 

	ول ���  ده ؟ و& ا-ظ�م ���ت ��1;  "واھ�  - ( ���ت /ط�)A ا�1ب ا(��رف )	� �7س ا


-�ش إ> �� ا�;ل ��"�ت �ـــده أ�)ر #ن ا�ب )�
�ـر ، ��"�ت )ر�J  اووووي و"#��
  و#���7-ش 
 ���� #ن �;#�� #-�ه و
�ون "د اوووي و�;#.��ل ���1ن #��و�ش ��  ، ���ت دا�#� )
�/د )�

7
/ر )�  �ده 
���1ن   

�ون ��  #را ���� ا�وم ا#

/Eوع )�	ول و
	G ھ� وھو ، ���ت دا�#� )
��
��س و
	ول )4��� Cو :  .دام �ـــــل ا

 
 ا�� إ
"وزت را"ـــــــــل - 

 
�  ��7ظ  و����  ا#وره و)�)�ھ� �	�ل طإ���ت )
	-د دا�#� 
د�� ر)�� �� ا	��م  �#
  1و�  ، ���ت �(�

�� )�ر�رت (�.  �� A#�� أي  
و�ده)
�#G #ن أ/ �E�1ن ر�� ���7� G�#

��#  )س ) ���7� �	(
 و
��� #و)���   ���#�#  ��ت ��ر�  إ�� ، ���  " ر)"�7�� إ" ر��	
� إ� ا� ����د ��وأ/دت � �

��وويأ  طو�� رOم إن �
رة ا/طو)  ���ت
��ول )	در ا^#��ن 
�	ق ا��م ده ، ����� أ/�ـــرا  � إ> إ
4��ب E#�ر ، ھ
	و  �ل ��#A وھ� 
إ
"وز
  )	� وھ
	و  �ــل ا�� "واھ� #ن �Oر /ــــوف و> 

���1ن 
�-ده   ���
	در  ���� ، ھ
-#ل �ل ا���
رE� ر)�� )ر�E "وزھ�  ����� إ
����ط  �� 
�وش ��1ل ھم أ)ـدا وھ
E7ل وا.7  #-�ه �د #� ��/
 .  �	ف ��� ر"��  و#�
واه �
��ن 1و� و#

 
   وووي وا7ر�  #ش ��-�ھ� أC;أوھ� )	� دو.
� #)�ـــوط  

  

4:ر و.�ل (  �ظر :  

  

� �	�	�  ؟ - �   ��#� إ
  


�دث �	�ل )C9رار 
  :أو#4ت )رأ��� إ�"�)� وم 
  
 -�
 �
����1ن أ�-دك ، )"د إ  ���
�	� أ�
ر #ن �ده  )9ذن & �� ��#� ھ��ول أ�#ل �ل ا�� أ.در 

و O�طت �� �	ك #ن  ���
 ���	�وه دي ، ��#��
�ر و�#ري #� 
/��ت إن ر)�� �رز.�� )وا�ده )��(
 !ورا�� 

________________________ 
 

 ��
�ز  ، #ر إ�)وع و�� C)�ح ا^�)وع ا# ��� ا�وم ��� /�ر و��د �ل إ
�إ
C�ت ��#� ��� إ

/)ره )4#ر ھ�م ، )دأت  :  �د�:�� .�J� إ�;م 

 

�J�ش - (# ����س ا C)ـــ�ح ا/�ـــر ��� ا

 
 :  أ"�)�� )#رح



 ٢٨٤

 
 C)�ح ا/�ر �� )ط
� ، إز�ك ��#�  إ�  ؟ - 

 
 -  #�
#�م ، ��ت ��وزه ا.وك ��"  # a د#�  ا

 
 -  ��� ا6وز

E7�� أ�  

 
 - 7��رده �"�ب ا���ز�ن ا ���م ، إ�#���1ن إ��ـــ�م )طل )	� & ، ا ���-# �"�

�ن وإ�ت >زم �


�ر ا�� �-")ك/
 
 

 :  إ)
�G ر�	  )
و
ر و.�ل
 
 - ��
�4د إ�  ھ�-")# ��
� إ/
�ر�  وا� #ش ھ��G7 �� ��#� ، رو�� إ

 
 :  ز�رت )�Eق و.�ت

 

�رهأ�ــــــ  )س �� إ�;م ؟  - /
 ����وزاك ا�ت ا ��  

 
�� ��وه - �(�"
  و& أي ��"  

 
C-( ت�. �(  : 

 

ش ��ھ#  �ــ�"  ؟أإ��ــــ�م  - �	(# ��
�ب و!! �
ب ا� A��� #1و�
�ش /ــــ�ص و�ل 1و�  أ#ن ��

��
1و� �"�

�"e و#ش ��وز 
�� ط�ب و ز�;ن #�� �� ��"  ؟!!  #�� 
 
 و& #� ز�;ن #�ك �� ��"  ، )س ھ	وك )-د�ن - 

 

�ب .�ت /;ص ده ھ�E7ل ده إ�ت #ن )-د ا�;م ا��!! ھ
	و� إ�  )س  - ��و� �وم �
ب ا
 .و

�دك و#ش ھ��7ر.ك أ)ــــدا ، إ�  ا�� �Cل ط�ب ؟ و �
ك �� ��"  .و� وأ	��E ���� ھ-
ذر و&أ  
 

� و& #� #
��Eق #�ك �� ��"  ، إC)ري )س وا�� ھ-ر�ك )-د�ن و&  - �  �� اوز

 
�دت )�Eق و.�ت�
  : 

 
 - 
  ك#�1� �� إ�;م )را�

 

ف )�Eق )��#� "�س ھو ��� ���A �را1  و�ظر �#رآه و.�ل�� :  :م أO�	ت ا



 ٢٨٥

 
 !! #-�ش �� ��#� إ�
�#�� ، )س >زم أ�#ل �ده - 

_____________________ 
 

 ������  إ
Cل ��7
�ن )دون إ�;م و�� �)دأ �د�:  .�J;ذھ)ت ��#� وأ�Eرت ا����ط#Jن  ��  : 
 - & A#م ور�����  و)ر��
 ا�;م 

 
 و����م ا�;م ور�#A & و)ر��
  �� ��دي - 

 
 - ;Cأ  

�ن 
�ـــ7  و�1�ك ��  ��و�� �
  آل ��/
� )�	ووا �ده و& أ��م إ�ك ")

 
  اه )�	ووا ، �
ر /�رك �� إ�;م - 

 
 - �

)	�ش ر/#  )	� ، و& ھ	وك )س #ش دو.# �
�( ��  

 
 - a ل وأ#ري#�
 #�1� ھ�

 

7ق ھ�-#ل إ�  �� ا7رح ؟ - �  .و��� )	� #ش ھ

 
�رج ؟ - 

��7ون �� إ�;م ؟ إ�ت )
7ق �� ا�
�"� )	� ھ
7ق #-�ك و�#�ن ���1ن �� .رار !! ھ �# 6

 ����م ��وزه أ.وك #  
 

 7� :  .�ل )�
 
 .رار إ�  /�ـــــر ؟ - 

 
��� ا7ور  
 :  أ"�)

 

�"� ھ	وك6  -  �#  

 
 -  � و.
�د6 .و

 

��7ون - ���1ن ا#وEوع ##�ن �طول و#ش ھ��G7 �� ا �"�
 �# ��(�� 

 
Gط	

و
ر و.�ل )Cوت #(  � :  أ/ذ �
��س ذ.

 
 !!  #�ھو أ�� #ش ھ��G7 أ"� ا^�)وع ده �#�ن - 



 ٢٨٦

 
 �J�.  ( ر/تE  : 

 
 � >زم أ�رف �ــــ�>أ�>ااا )	� ده ا#وEوع )��ن ���  �)�ر ،  - 

 

ؤ 
ؤ #ش دو - �
.  

 
ت )/وف�.  : 

 

� )	ف �� ا)��و�  �� و.ت اC;ة و#ش أ�� #-ر�ش ؟ ده أإ�;م او�� ��ون "راك ��"  و - � ��

 !!);.�ك ��زل زي ا6ول ، �� ��"  و> إ�  ؟
 
 6 و& �و�س #
	�	�ش - 

 

-Cب وا#وEوع �ده  - 
�#رھ� #� إ
-C)ت )دأت  ���ن ، ��#� ا"
#ش ط�ف إ��ــ�م ا�� )دأت ا

  وا�� دا/�  ��� �رح �رام ���ك
 
��7ك ا^�)وع ده  أ-  ��� ��-
ك �
�ر )س #-�ش �	(  �#�
��رف و& إ�ك #� �� و)-د�ن �#�ن

  ھ	وك ��� �ل ��" 
 

7ق ���  إ#
� ؟ - ���وزه أ��#ك وأ/د رأ�ك ��  وا7رح ھ �� ط�ب وا#وEوع ا

 
 - ��
7ق �  � �ـــــــل ��" )C� /;ل ا^�)وع ده ھ��#ك و

 
  #�1� �� إ�;م ، �; �;م ����م - 

 
�ظر �	ف ا@ر�  )/وف وظ�تإر
#ت ��#� ��� �را1�� و

	ول   : 

 
�� #ش ��ر�  إ�  ا�� �Cل )س و�  #ش ��وز �1و��� �ده ؟أ�ــــــــــ�رب  -  !! ��#-	و  �رھ

�ب و> إ�  ؟ طب أ�
ش ��" )س وي �ده )-د �
ب ا�#-# ���ــــ�رب C)ر�� و�دي !!!  أC�ـــــ� ا

 .  ا#وEوع ��� /�ـــر
___________________ 

  
   أ��م �� ��#
� )	ـــــــ��٣ر��� )-د  - 

 
  
�د#� إ
Cل ��� ��#� �� اC)�ح ا)��ر �#رح #-�� .��; .)ل ذھ�)  �-#ل ، أ"�)��� إ�;م �.

��� ا7ور  : 



 ٢٨٧

 
 -  ���	(  �;�
7� �ده �١٠�#
ك .��ده ز/

�ب و�
ب ا�
 أ��م ���1ن #ش )
1و�ك �� أ�
�ذ ؟ 

�� ؟ #�1� #�1� و& #� أ1و�ك-�  
 

 :  أ/ذ ��Eك .��; :م .�ل
 -  ��( ���� �ده .�)��1 �
1و�ك �وم ا7رح أو إ�ود �  #ش #�دد )Cرا�  ، )س أو�دك #� أ��#

��م �� �
� )	� أ#
ك )9ذن & ، ا	��E  "�� ل� ��������1ن أ/ذ #�ك �1�A ھ �
� إ
C�ت دو.
��7� أ�"رھ� دي ���  ا�@  �-�ده و
�7ؤل �ده .)ل #� أروح 1ر�
� ا

 
�دت )�-�ده و.�ت�
  : 

 
 ر)�� ��ر#ك �� إ�;م و�ر�G .درك و��-دك دا�#ـــ� �ــــــ�رب - 

 
 :  إ)
�م �#رآه .�J; )4ر��� 

 

�ـــر  - � ����  وي �� ��#� & �/����أإد

 
  )د���ك #ن �Oر #�
	ول و& - 

 
��س  - �� وأ"��ك ا7رح #
��وع وا�.1ط  )	ـــــــ� ، �; ھ#1� )دل #� أ
�/ر وا#د�ر ���و

�ـ�س
�Eك ���� و��ب �ده أC�ـــ� وھ��ون �1�� و�ش وا  ... 
 

��� ا7ور  
 :و.�ت )#رح  .�ط-
 
��ش  !! �و�س ؟ إ�تإ�ـــــــ  #�ك ��)�� ؟.. إ��ــــــــ�م  - 
	و# ;Cأ �
�� دي ��#�و)-د�ن ���و

 �	( ���
^^  
 

�د )
-ب و�
G�
4:ر #Cط( �� :  أ"�)
 
 - B(C��� �� ��#� ، ا1ر�ط �ف )��ن و��ت ھE7ل �ده �
	��م ك ا�#د ا�#د a إ�ك � ، ا


  و.�ل ��� ا7ور:م ��ظر �� ��  : 
 
 -   ���    إ> ر)G )	� ��دوب أ�ق أ#1�٩ا

  
  �J�. ت#�
  :إ)

  
   #�1� �� إ�;م /د )�ك #ن ��7ك ، ر)�� ��7ظك - 



 ٢٨٨

  
   �ـــــــ�رب �� ��#� ، #ش ��وزه ��"  ؟- 
  
   6 �1را ر)�� �/��ك - 
  
�� ؟- �
  "�� �   طب #ش ��وزه 
	و
  
 - 6   
  

�4ده ؟- #   
  
   اه - 
  

 ����E و.�ل G�  :ز�ر )�Eق #Cط
  
   �د .�ك .)ل �ده إ�ك ر/#  ؟- 
  

  :ث و.�ت ��Eت )/)
  

ر�د وھ�	-د �� ا�1رع ، �; ���م ا��ج �� أ#�ن & - 

�ــــــــــر ، إ1#� )	� ���1ن �ده ھ� Gھ ♥ 

__________________________ 
 
  �ده )	� ظ)ط�� �ـــل ��"  - 

 
�د#� إ
Cل � ���
�� إ�;م �� ا�وم ا�.�#���زات �ر�"
��� ا7ور)��#� �/طط� #-�   
(�"4�  :  

 

� ؟ - �  �� #�1� �� إ�;م ��و �ده ، )س )رEو #ش ھ
�"� �وم ا

 
;J�. م�
 :  إ)

 
 -  a�( ، �"أ G7��� �ده �ده #ش ھ�-� �
�( ��  
�ت �� )�
ك وار"���  أC; )��و�وا ا�ا


ز��� )	� ھ�ه �# �����  
 
 - �-# ��
�1وف أ/ر �#�وم ا7رح  ��
 ك��Eر #ش ھز�ل ، أ#ري a ھ�

 
�ك ؟ - �
 ط�ب #ش ھ
	و� )رEو ا	رار )

 



 ٢٨٩


ؤ #ش ھ	ول ��"  ، �� ا7رح )	� ��/و�� أ)	� أ.وك -   
 

-#�� ز�� �-�� ؟ - (  

 
  أ�ــــــون وا)�دي أظ�م )	� - 
 - a ن وأ#ري�#� ���� أ
  ھ���B #�1� ھ�

 
�7�� �� ا#رآه و.�ت� :  إ)
�#ت 

 
 - @# رب ھ�4ذن ، وو 1و�
ك �� ا�1رع ھرش ���ك #�� �; )	� إ�ق إ"�ز ���1ن ا

 
 :  �Eك )@رور و.�ل

 

� ط�)  ، او#�ل ا�1رع ا�� ورا�� )�-#ل إ�  �� #�#� - �
1و���� ؟ ھG ھG و& إ  

 
 إ#ــ1ــ� �� إ�ــ;م #ن .دا#ــــــــــ� - 

 
 �;م ����م/;ص �� �ت #
زو.�ش �ده ، �;  - 

 
 - A#م ور�;� & و)ر��
   و����م ا

______________________ 
 


ظر ، ا�وم اذي ط�#� ��م )  �ل #ن ��#� وإ�;م ، ا�وم اذي ���رق ��  �#و"ـــ�ء ا�وم ا
�ذ 1�ور وا0ن �	ط .د #  �ز  ، ا�وم اذي ظل ��
-د # ��� إ�	�ا�7رس أ#�ر
  #ن #�زل أھ��� و�


�	ق ا��م   ،�#��-م إ�  �وم �ر� .. 
 

�ذا ا�وم ، )��#� C�� إ�;م ا7"ر و"�س 
-دھ� 
"#�ل ذھ)ت ��#� �� اC)�ح ا)��ر إ� /)�رة ا
��� /�ر و�#
-  )زو"
  �� ا�;ل :م أدي C;ة ا�E� وذھب أ�	رأ .رآن و�د�و &   �� ن �
#م 

�وم .��;ا
� �ظ�ر �� إ�
�	ظ #ن �و#  وذھب #7Cف ا1-ر ھو ا0/ر �� �-دل   #ن ھ� ،  �  
J
��زا
  وإ
Cل إ�;م ��� ��#� ،  أ)�� Cورة أ#�م زو"
  وا��Eر�ن"
�#� #ن ��� �ل #
�إ


"#�ل )-د .��ل ، �	�ل وھو ���د �	7ز #ن #���  #ن ا�-�دهون /)�رة ا�C�/)رھ� )�Eوره   : 
 
�رو - ��
 

 
 :  إ)
�#ت ��#� )�9راج و.�ت

 
�-م -  



 ٢٩٠

 
�د )�راره و.�ل�
  : 

 
�ز
� و> �  �� )ط
� ؟ - " 

 
�7�� �� ا#رآه و.�ت )�-�ده��ظرت   : 

 
 - �	( ��
/ط7 �"�
���ك 
 أ�ون /�Cت ، �; #�

 

ف )1ده وھو �	ول )
4:ر )�\ E@ط����� ا  : 

 
 ھ���( B	� E�� ،ر "�ي ��> )9ذن & - 

 

"#�ل ، و.فون ا�C � �� ا7�6ل و.�م )�^
�Cل و��� ا7ور .�م )ر�وب ���رة Cد�	  و�Eر إ

�/)رھ� )4�  ��C-د ��> �وا�	ت ��� ا7ور ��(  ،  ��
-�و 71
�  و  #��
C-د )�#�س 1د�د وا^)
�د#� رأي �
�ة )�7
�ن �  �
7ض #ن #����7س �Eق و1-ر ��ر إ
، ھ)ط 7�Xل )�ر�  وأ/ذ �

�� ا@Eب وا/وف
� :  )C-و)  وھو �	ول )#
 
1و��� ، و& #� ��ن .Cدي أ1و��� ، أ�
@7ر & ا-ظ�م وأ
وب إ�ـــــــ  ، أو& #� ��ن .Cدي  - 

  �ـــــ�رب ��#��� و& #� ��ن .Cدي
 

�� ا@Eب وأ��E ا/وف #ن & �زو"ل ، ھدأ .��; و.�م )�^
�Cل 
�ظل ��
@7ر د.�Jق وھو �� #
م 
"ب ، E@ط ��� ا6زر ����ار )-C)�  وھو �
Cل #ره آ/ري )��#� �4#رھ� )�/روج ��> و


  )�Eق(�"4�  : 
 
 !!  أ�وه �� إ�;م - 

 
 :  .�ل )@Eب

 

�ك ؟ - ��� ا)�ب أول #� .و  � !!#و.7
�ش 

 
 :  ز�رت )�Eق و.�ت

 
��طول ؟ -   � !!إ�ت ا�� #ط�-
ش 

 
 �(C-( م أرد�ت:  : 

 



 ٢٩١

)�-���  )س �� و& ا-ظ�م .��ده ھأ�� وا�د ��1�� دو.
� �� إ�;م و -  ��7�#وووت و#���  
#7
�ت �� ا-��ط�ك اب���1ن ا
   #�)وظش ، و> �ده ��ن ز#��� إ

 
�ب ا0/ر )
-"ب و.�ل�"��ظر   : 

 
 �� وا�د دو.
� ��1ك ؟ - 

 
 �(C- :  أ"�)ت )�7س ا

 
 -  ���
�� إ�ك ط�G دو.
� ��> و�د �� و.7ت ��� ا)�ب )س �� أ ھذا ا��6س#�ھو �Eر
ك .و

�ظر دهأط�G .)�ك و��1�� و#�( ��  
 

;J�. م�
 :  إ)
 

� >)�  إ�  ؟ - � ھو إ

 
 :  أ"�)ت )�Eق

 
ص >�� )"د  - �/ �

�ن �� إ�;م ھ�ون >)�  إ�  �-�� ، و& #� و.ت ھزارك ده دو.��  �(<

 ھ#وووت
 


  وھو �	ول#��
 :  إ
�-ت إ)
 
 ط�ب ھو ا�� ��1ك ده �1�  إ�  ؟ - 

 
 :   )@Eب و.�تز�رت

 
1����ش ، #ش و.
ك دو.
� و& - 
 !!!  �� إ�;م #

 
 :  .�ل )C9رار

 
 .و� �; �1�  إ�  ؟ - 

 
�دت )#�ل و.�ت�
  : 

 
��دي وا�د #�
�� �ده و>)س )د  ، #1و�
ش �Oر �ده ، و)-د�ن ھ
7رق إ�  �-�� #�ھو �� ا6ول  - 

;Cده أ� ��    ، & ���#�ك )"د إ�ت ا�)بو�� ا0/ر را"ل و#��ش ��G7 �1و�



 ٢٩٢

 
 �J�.  ( ر/تC� �(EO �1طت
 :  أ/ذ ��Eك �:�را �
� إ�

 
�ظر ده ؟أ)	وك وا�د Oر�ب ��1�� و!! إ�ت )
�Eك ��� إ�  ؟ - #�( ��إ�ت إزاي ا#وEوع #ش !! 

 !!��رق #-�ك �ده ؟
 :  أ"�)�� وھو #�زال ��Eك

 
 - � ��
�ده أ/�  

 
��دت �/�ف .��; و.�ت # ("-
  : 

 
 !!إ�ت إ�  ؟ - 

 
��� ا7ور �� :  أ"�)

 

�� ا-�ل ا�� ��ن وا.ف ده - �#  أ�� اوا�د ا

 
�� ا�-�ده
��� ��6ط�7ل و.�ت )#� :  .7زت #ن #��

 

ك ھ�ه ؟ إ��ف ط�ب - ��
��م "د �� إ�;م ؟ أ��7ت 
  إ�ت )

 
 :  �Eك وھو �	ول )#رح

 
�� أ/�ـــرا ا�#د ه أ�ـــو - 
�7�
ت دي ، �; أ�� ��7
ره ا
ش )�"��ك ا��# �
���1ن �ده �� � ، a

��وز أ1و�ك �	(  �  إط�-� )�ر
 

ت ��� ا7ور�.  : 
 

ر ��
ر - �� 

 
�ظر إ�  )دھ1  

"#�ل ، و"د
  وا.�7 أ#�#�� �ظ�ت ون ا�C ه )�ب�"
  �رو# ���.7زت #ن #��

��� ا
��� ھو )#��ظر إ �#� :  ب و.�ل##زو"  )��-�ده )�
 

� ��وه أوي إزاي �ده ؟ - � إ

 
��� وھو X ���� ور�-�
�دث ، أ#���� #ن طرف ذ.
ط4ط4ت رأ��� /"; و��دت �/�ف .��; وم 


4#; :م .�ل# ����ظر إ�  : 



 ٢٩٣

 
  ا/#�ر ��ن #داري �
�ـــر اووووي - 

 
�#� �Eك ھو و.�ل�( ���7�� #ن �رط إ�را"� :  إ��#1ت �� 

 
  ا )	� إ
�4دت إ�ك #ش .ر�  ، أ�#دك �ـــــــ�ربوأ/�ــــر - 

 
 :  ��Eت ��� آ:ر ��#�
  و.�ت

 
 - a د#��� أ�� 1-ري أطول #�� ا�� ��C/1 ، ا(��  

 
�� ا�-�ده و.�ت
�#(  � :  :م �ظرت إ

 
 �1�ك ��و اووووي �� ا���  �� إ�;م ، أ�� �ده �)�
ك أ�
ر و& - 

 
� Aرا)ط AJرور و.�لأ/ذ �-دل #ن ھ�@( ���	  وھو ��ظر   : 

 
 - ;Cأ ���

� ده ا-�دي )�( �� 

 
 :  :م أ#���� #ن طرف �دھ� و.�ل )�#ـــ�س

 
�رو -  �� �	( ���روح �ر� ;���
 

 

و.7ت �"4ة وأ/دت 
�Eك و
	ول ���� :  ��دت أن 
ذھب #-  و

 
�� ھ�زل �ده إزاي ، أC)ر ھد/ل ا)س ا��ب وآ"� - 
�م إ��� 

 
�� )�9راج و.�ل�ظر إ�  : 

 - ����
�#  � أ�ــوه BC إ�  ا-)ط ا�� إ��� ��  ده ، ��ــ� )�ر
 

;#�� �� :   :م /ر"ت إ�  .�J�  )�#�س
ر�
  و�Oدرت وظ�ت )�دا/ل .��; �
� إر
دت �"�)
 
�ر��� -  �� ���( ;�  

 

-"ب و.�ل( ����ظر إ  : 

 

� #�ن �� �"  ؟ - � !!إ



 ٢٩٤

 
/(  7
� ���  
 :  J�.  7�  )#رحEر)

 
 !!ا�� ��#� �� إ�;م #�ك ؟ - 

 
;J�.  ("�� Gر�  : 

 
 !!��#� إزاي �-�� ؟ - 

 
 :  ��Eت وھ� 
	ول

 
 - �������������	�ب )	� #ن �Oر #� أ.وك ھ�)�ت ا ��# 

 

  وھو �	ول )#رح���E 7-ت
 :  أر

 
 -  �
��
�� دي )������  )	� ھ�أأو> ھ� ����� وھ�د )س )
	و ���	�ب إزاي �-
� ا�( ���ه ؟ ، :�

 #-�ش #ش ��ھم ؟
 

�� �ول ذرا�  و.�ت )�ب�7ت ذرا  : 
 
� و - �-

4/ر ��� ا7رح ، ��� ھ����ك �ل �ــ�"  �� اطر�قأ���م �; ھ 

 
�د )�#�س و.�ل�
  : 

 
�� �ر��ن )	ـــــــ� �1�ك ��و ��  اوووي ، وأ/����را )	��أ.1ط  ھ�� )�ـــ� ، )س  -  ��

	)  و#��# �

Bھ�����  . 
___________________________ 

 
�  ، /رج إ�;م #ن #���  و.�م )7
B )�ب ا���ره زو"
  و���دھ� �	وC�ت ���رة ا-رو��ن إ� ا

 ، G�#"�)وط ، و.�7 .��; أ#�م ا�م #� ��#ل إ�م ُأ��� ا�
�A7 ا�1ل ، �#/#��ر�A اط�	ت ا6-�ب ا
�م ��م و�ط 
�7Cق ا-رو��ن و#��:رت اورود #ن �و
7  ��	�وب و�Oرھ� و�
#� ��#ل أ��1> #/


	�م ���� ا�7ل� �
�  ا�	� .  ��ر #ن ا"#�G ، )-د .��ل C-دا 
 

  ��	���ء ، د/ل إ�;م ا
�ر �C7ل ار"�ل �ن ا� ��7C
��ت .��  �)�رة ا�"م �و"د �� #��
�� )A(�C زو"
  #�را ��� ار"�ل :م 
"�وز ا�� Gر� ������ء ، ��
�ر �
� وCل إ� #��ن ا�

 
��. ��� )�-�ده :م 
ر��� و�Oدر ��Jدا إ .  ا��ب وإ)
�م 
 



 ٢٩٥

���ء �� #ن .)ل ا
���ء ، 
م إCط��)�� إ� أر���� ا#�م ا�� ظ�رت ��#� )4)�� Cورة 
و.
�� اورود ا�#راء وا7Cراء ، ����� #ن �ل "��ب و��	ون �#��  وا6ط�7ل ��7و�� ���"��ت �� #��

�� و�ط �ر�  ��ر#  وأ��Eن و.);ت
)�ر�ن ���ء �#� �� ا/�رج و�� �7س ،  و�Eرت ا�(

-ب  �
6��� #رات �د�ده �  �
رك ���� إ�;م زو"
  و"د أCد.�J  ��#�و�  و�	ذ�و �
ا��ظ  ا

�م )#رح :  ا"#�G وھ)ط إ�;م وھو �	ول 
�دت  - (
  & ���#��م ، �ده )وظ
و� ا���1  ، أ.�)ل �رو�
� )-د �ده إزاي )	��� "د��ن ا)د  إ

 
 ،  J�.دCإ�;م وأ G# رج�/7
��ت و�7س ا��ل )��و #G ا�
�� وظ�ت 
#رح و�ھ)طت ��#� #ن #��

���1د .��; �
-"ب ا"#�G و)-د ا�:�ر #ن ا#رح ھدأت ا6 ، �
�رة �#ر�ون و
�رة آ/ري ��
ر��ون
�ض إ�� �#� :  ;م #ن #���  وأ/ذ ا#��رو�ون و.�ل )�-�ده)�

 
 -  
  ا�;م ����م ور�#A & و)ر��

 
�� #ش ��رف أ.ول أي ��"  و#ش ���ر أي ��"  )س ھ	و�م ��� ا�� �� أ�م ، #)دأ�� �ده إ�م إ

 .�)� وا�� ���س )�  و)س
 

�د #� أ1وف ا�وم ده أ: أو>  ���#ري #� ��ت �� )�#د ر)�� و)�1ره ��� إ�  أ��� ��، ا�وم ا
 ����ت ��� و"  ا6رض وا(أ
/�ل إ�� ھ-�1  أC; ، ا�وم ا�� ر)�� رز.�� ��  )وا�ده #ن أ��ن ا
�#ري #� 
/��ت إ�� ##�ن أ
"وز وا�ده �� إ�
را#�� و> /و��� #ن ر)�� و> أد)�� ، وا�� )9ذن & 

�C ر�ول��� وھ�1��� �وق را�� زي #� ا�� �� ����ھ�ط�Cو��م و  ��� & �  . 
 

 ����: : ��� ��##
� ��� ر)��)�1ر �ل �د )� اد�وه و�Eر ا7رح و�ر��� #-�ه ، )�1ر �ل �د د
�� .    ا�
"�بJ/�ر ود

 
 :  :م �ظر واد ��#� )�ب و.�ل

 
 -  ���

  ، وأو�ده )9ذن & إ�� ھ-#إو)�1ر �#��� أو أ)و�� ا�(  �ل �ل �  وا�ق ��� إ�� أ/طف #

��
�  زي #� و�د"� ���� و��ون ھد�� إ�� أ/د )�9د��� �����1ن أ�-دھ� وا
	� ر)  ��� ا�� أ.در 
 

 �:)�1ر Cد�ق �#ري #�#د & �ر�#  ���1ن ھو ا�)ب )-د ر)�� �� �ل ا�� أ�� ��  ده و�#�ن : :�

وا �7��1�  دهن ھو ا�� أ/د )�9دي �د #� )	�ت إ�;م ا�� )�1ر �)�)� وأ/و�� ��روق 6� إ

 
 ��C�� و�رز.�� اذر�  ا
��� �� ��
�ـــر ر)�� ��-د� �� وأ/�ـــرا )	� �ــــ�رب ا7رح �-")�م وإد�و

 

وا ��ر��ن )	� ا7ر�  )
-#ل أ�
ر #ن �ده�  #-�ش �;#� #�/)ط )س إ

 
�  �ر��ن #� أ#��  #ره آ/ري و.�ل #�ز���
رك ا#��رو�ون وھم أن �@�در و  : 



 ٢٩٦

 
 -  �(1���ت أ.ول ��"  ، ��ن ا0ن #و�د 
�)�س ا B��C س  ، اه(�

� ھ� ا�� ھ(�(� �
و#�#

 ،  �(1�رو�
� ا�� ھ�
��Eق �1رب ��"  ��.-  وھو ھ�)	� �و�س ا�� ھ�
ر�ق ھ�"� أظ)ط  وا
  �; �;م ����م.. 
 


	د#ت وادة إ�;م ��و ��#� وأ#��ت  �#�-�)  و.�#ت �Eك ا"#�G )�)ب إ��و)  ا#رح )��(
���ء
�7Cق #ن "#�G ا�� ا1)�  و�ط �ظرات ا�-�ده وا��(�
(  . 

____________________________ 
 

�7
�ن اذھ)� �7
�ن اوردي وو>ء ذات ا1)�  �
	د#ت ھ�د ذات ا�ت وادة إ�;م #ن 
�)�س ا
�إ
�� أو> و.�

�#ل ��)A ھدا�� ، .د#ت ھ�د ھد� �#�� :  ت )#رح��و ��#� و�ل #

 
 - �������  �ــــ�رب 
-")ك ھ�

 
�� �و"Jت ):#رة )ط�طس و���ن�� !!  1-رت ��#� )��-�ده و.�#ت )7
B ا-�)  و

  

-"ب و.�ت( ���ظرت   : 

 
 !!إ�  ده �� ھ�د ؟ )ط�طس �� ا7رح إزاي �-�� ؟ - 

 
 ��
�� #ن .)ل /�ف أر��  ا-روس ور�-
9
"�ه ��Eت ھ�د )/)ث وأ/ر"ت و�  .د /)4( ���6

���ء و��ن #�
وب �� ا��� : 
 
�G7 �ت )�ت �1طره و>  - 
�� ھ-� ، �	( �����
وا إ��#وا ���#� دو.
� ھ
	1ر ا)ط�طس دي وإ

  ارا"ل ا@�)�ن ا�� )را ده ھ��)س �� ا��ط
 

 �J�. ت��Eب و"-
( ���ظرت ��#� �و  : 
�ر"� ؟ ھ�د - 
( �
� !!إ

 
 :  ر�-ت ��")�� .�J�  )ـ 1ر

 
  .1ري �� �رو�ـــــ  - 

 
�ت و.د 
�
	�1ر ، إ�ن و)دأت �� ا�� )�#�س ��9
"�)ت �ظرت ��#� أ#�#�� �و"دت ا"#�G ��وح 

�ظ�ف �دھ� واط�وA #ن 
��د�ل ا#-طره #
ر�� ھ� و�ل ا��Eرات :م إ�
/د#ت ا�����Eت )
��
ر�B #ن ھذا ا#و.ف ا#�رج ، إر
#ت ��� ا6،   أ#�#�
�� و>ء و.�#ت )
	د�م ر��  �
	د#ت #

�Eت ��#� )�-�ده و.�ت�� ��
 :  ھد�



 ٢٩٧

 
وء -  �� �
 ه�)�)

 
�� )�ل �#�س و�ن �ر��ن #� 
�ول �#���� إ� Cراخ وھ� 
	ول
�
�د�  و� :  أ#��ت )�

 
�ر"وا �-ــــــ;!! )�#)رز !! إ�ـــــــــ  ده ؟ - 

وا )� !!  6 )	� إ

 
. �
�� )�#�س و��ن #�
وب أ/ر"ت و>ء ا�و�  ا
�� #ن .)ل ھ� ا0/ري ور�-
�� د أ�د��� : 

 
 -  ���
	� ������"م �
	)���ن ، وو ر�Eت ���� ھ�#��� أو>دھ� ا ��#��

� ھ(�(� �
دو.
� )	� ا/

  ���-
��م )�
��. و)رEو ھ�
	�  وو ط�-ت ھ
ر)��م O�ط )رEو ھ
 

�ظر  ، �
� ��#G ا"#�G #� ��	�ل:م ط�)ت #ن �
�ة ادي "� 
	��ل اCوت .��; 
أ/ذت ��#� 

�دث�"#�G )�9راج ##زوج )��-�ده و�ر��ن #� ا�
��#ت و)دأت �� ا  

___________________ 
 

�م )	رار #� ، و�ر��ن #� ��ب ا0/ر أ/ذ ��روق �
�رك ��و ا1)�ب و��#س �ل وا�د #�"و��� ا
�"وم ��� إ�;م ود��م )
-"ب و.�لإ�
"�)وا "#�-� و.�#وا )� :  -وه )
"�ه ا#��رو�ون ، �ظر 

 
���ز�ن إ�  ؟ - !! 

 
وا �� �7س وا�د�.  : 

 
-رو�
ك -  ��@
  ھ

 
 :  إ�1ح )�ده را��E وھم )�ذھ�ب وھو �	ول

 
�� #�ن ؟ - Oت وھو ، أ� !!)س ���م ا��ج إ

 
 :  أ��طوه "#�-� و.�وا )C9رار

 
�ــــــــــ� - @
�� ھ-� ��@
 ھ

 
 :  �E;Jك .�

 
�� Cو
� #ش ��و أC;أ!! �� "د��ن )ط�وا إ�
-)�ط  -  

 



 ٢٩٨

�م
 :  د�-وه )	وه أ�)ر ��و ا#��رو�ون وھ
7وا )4��� Cو
 
�ــــ� ھ����  - @
�ــــــ� ھ����  ، ھ@
�ـــ� ھ���  ، ھ@
 ھ

 
�#� إ�
��م إ�;م وأ#�ك )�#��رو�و�( G�#"�م �C#ت ا
Cو ��7
��ت #ن �و�ت ��#� وا(
�ن إ

 :  و.�ل )#رح
 
 - ;Cب أ�����1ن �ده  �
��� #�دش �
ر�ق ��� Cو�: ، ��@
�1د #ش ھ
 أو> إ�#�� ھ

 
�د )-#ق و.�ل�
  : 

 
�� )�a ، ھ	و�م ا�1وده  - -
��ظ�ت وھو �
ذ�ر " أ"#ل �ر�  " �; إ�  ����ـ #�ھر ز�ن ، أO#ض 

;J�. و)دأ �#��  : 
 

 أ"#ل �ر�  ھ�
 د�وم �ر��� دا 1` أ��

 ذ�ر��ت ا���  د��
 ��Eرة #ش ##�ن 
@�ب

 
 ا���س ا�وم دا
���ه� �� #�ن ��

�� ا��k ���ه-#"
��k طول  
 

 ����� ا
 ا"#ل �ر�  ف ���
 ��و�ن و&

& & 
 #� �1ء &،، #� �1ء & 

 �� �;م �� �;م #� 
)�ر�وا �� اھل &
 

���(� A�� k�� �� إ�

�ب��� ا(
�� و��" 

�� طإو��� ��ره ا7ر�  )�
 وا��;دي ا	�ب داب

 
 ا���س ا�وم دا
���ه� �� #�ن ��

�� ا��k ���ه-#"
��k طول  



 ٢٩٩

 
 ����� ا
 ا"#ل �ر�  ف ���

 ��و�ن و&
& & 

 #� �1ء &،، #� �1ء & 
 �� �;م �� �;م #� 
)�ر�وا �� اھل &

 
��ن� k�1وا أ��-
 .ووا #� �1ء & و��رب 

��ن.ووا �C �1ء & و�� #�; زو"�ن �# 
 �"�� و�� )-ض �� ا-#"� �� ر)

�� طول ا-#ر #
�7ھ#�ن�-"� �� ر)
 
�� ا��� أ
 "#ل �ر�  ف ���

 ��و�ن و&
& & 

 #� �1ء &،، #� �1ء & 
 �� �;م �� �;م #� 
)�ر�وا �� اھل &

 
;J�. م�
 :  :م إ)

 

-)ت ، #�دش �
ر�ق  -  Bت أھوھ������1ن Cو
� #ش ��و ھ�ه ، أ�� .و  

 
 �
� e�:
�7C	� �ـ�را وأ/ذوا ��:رون ���  �)راي ا G�#"�ق #ن أOر.وه7Cق ا

#�#� و��د أن �/ 

�م ��#� ، ��ذه ���ء )�دا/ل وأو�� )-ض ا��
ول #ره 
�أ�:رة ا�Eك ، )��#� د#-ت  ���� G#
م ��نـCوت إ�;م �� ا^��1د ، ورOم   
�� أ�)
  أ�:ر #ن أي Cوت آ/رن Cو��7-ل و�( ;�#"  

 
 "  زو"ــــ�ــــــ�" �	ـــــــط 6�  Cوت 

_____________________ 
 

�� ا
��و وا�Eك �ل -رسإ� �ر�-� )-د#� �Cل �ل #ن ��#� وإ�;م ��� .در �)�ر #ن ا#رح وا

�ر )��#� وCل إ�;�
  ، إر
دت ��#� ��)�� وإ.
ر)ت #ن ا��� وھم �� .���  أم إ�ن �/رج )�� و

 �J�1 ظ�توأ#�#  �>�ظ��     : -")ت ��#� #ن و.و�  و.�ت، 
 .ف ��ظر 
 
 إ�  �� إ�;م #ش ھ�#1� ؟ - 

 
�ظر )�� )�ب و.�ل  : 

 



 ٣٠٠

 -  ��("���  ؟أ �� وي ا��1ول ده ، ھو #�طوط ھ
 

 :  ��Eت �:�را :م .�ت
 
 - �
)ز��  و��ط  ده "��ت )وك �� إ�;م ، ��1ول �ده )�
��س ���1ن ا  ��	��� )�ب ا  �� ���

����ن �-�  #)�ر��ت و
�ون ذ�ري ��وه #-��� #G #رور ا
 

 :  :م �ظرت   )7/ر و.�ت
 
��#;هأو��� ��رة  -  ���� ا  

 

  و.�ت )�#�س	�Oوأ �� :  أ#��ت اد�
ر )�ن �د�

 
 - ��� ا@;ف )دA و��
�ن و�	�ب ���1ن )ص ")ت 
ل و7�1ون وورد و��"�ت �ده و�#�ت )��م 

�ت �#�ت ا-ر�س #�
�� و&� ��
�# �	(
و ��ت أ�رف إ�ك ھ ، ���  �)	وا 1)
 

 :  وGE �ده ��� اد�
ر #-�� و.�ل )#رح
 

� ؟أ6 وا-رو�   - �  وز�  وا-ر�س طو�ل وا/ده )�ك إ

 
 : .�J�  ))راءه ��Eت 

 
 أ�وه وا/ده )�� �� ا/و�� - 

 
��
زع #���� ا7ور و.�تإ  
��� اط�و  وأ#�ك )�	�م �4و.7  -Eر وو
 :  � اد�

 

-#ل إ�  �� إ�;م ؟ - ( 

( �� :   و.�لط�) �ظر 
 
  ھ�
ب ��  - 

 
 ("-
ت #�.  : 

 
 - ���  )س ده ��Eوف #ش 

 
 :  أ"�)�� )C9رار

 



 ٣٠١

 - �	( �
�ن و)را�"
 ط�#� #ش �رام إ�� أ�
ب ��  �)	� ھ�
ب وھ
 

ت )�9
�;م��Eت و.�  : 
 
 #�1� )را�
ك - 

 :  أ#�ك )�	�م و�
ب )�#�س
 
 -  ، ��
##�� أ�)�)� �� أ� ����رده ، واف اف #)روووووك ور)��� �ر��ن اوووي �� إ�� إ
"وزت ا

 ��Cذر�  ا�( ���رو�
� و�رز. G# ����� /�ـــر ، و�ـــــ�رب ��-د  . 
 

��� �ــــو�س  أ/دت وا�ده زي ا#�)�	ووا �� أ�� إ��� ھ�ه ، ��وي )	� #ش ھو�Cأ;ك ، ���ظ 
��
��� �� ��
1���� �ل �ظ  �زن ��� .  و�ــ�رب �	در�� وأ�ر��� وأ

 
 ���.;
�� ھ��
ز ���� و
O B�C�طك ، أو ��رت �� �وم �� أ��C
�� "���ك )رEو و)-�
)ك �د #� 

��� /�ــــرا�;  ��##
� ���� ور)�
ف #)رووك   . 
 

�E#ءإ  : 
 

 إ�;م #�#ود
 

�د#� رأت #� �
ب و�ظرت إ�  )�ل �ب و.�ت� :  د#-ت ��ن ��#� 
 
���1ن أ�-دك ، و��#� )	� �#رھ� #� )
��ف �ذب  -   ���أ.�م )�a �� إ�;م -#ل �ل ا�� أ.در 

 أ)ـــــدا
 

�� )ذرا�  و.�ل )�#�س�  :  أ��ط ذرا
 

�4د #ن �دهأو - # ��  

 
�� )�-�ده و.� :  ل:م �ظر 

 
��أ�; )	� ��  - 
���1ن �روح )� �
� وز

 
�م 6ول #ره
�ر�ت )�م ��و #�ز �
 ..  ھ)ط� #-� إ� ا�1رع ور�)� ا���رة ا

_____________________  
  



 ٣٠٢

ث و.�م إ�;م )7
B ا)�ب ، و.)ل أن �:�#� ا"د�د ، C-دا إ� اط�)ق ا�ز# �وCل إ�;م و��#� إ
  :�د/ل .�ل )#رح 

  
 -�
رك  .و�� & �
�   ورا�� �� )
  

�� ��Eت 
�	���J و.
#� �#-ت #�.�ل و.�ت ���ت ��#� 
1-ر )�/وف و��:  
  
   أ.ول إ�  ؟- 
  

 ;J�. م�
  : إ)
  
���  و��م .�ل -  & ��C ر�ول
�#�ت #ن 1ر #� : #ن �زل #�ز> :م .�ل "  اأ�وذ )��#�ت & ا

  رواه #��م. /�ق ، م �Eره 1` �
� �ر
�ل #ن #�ز  ذك 
  

��و #�زل "د�د �- ��  وإ��� )	� ھ�	ول �ده ، وط)-� ا#	Cود ھ
  


�#�ت #ن 1ر #� /�ق: .�> #-�   أ�وذ )��#�ت & ا
  

  ::م �Eك #ره آ/ري وھو �	ول 
  
�زل ، رددي #-� �� C@�ر
� )�رك & ��ِك- #   وا0ن #G د��ء د/ول ا
  

 Aظ���7س ا �� <�.:  
  
�م إ�� أ�4ك /- ��� ، و)��م & /ر"�� ، و��� & ر)��  ا"�ر ا#وe و/�ر ا#/رج ، )��م & و

��
و��  
  

�زل �و  )�-�ده و.�ل )#رح #�  ::م أ#���� #ن �دھ� ود/; #-� ، أ/ذ ��ظر 
   ا�ــــ  ��و ا)�ت ده ، #
-ر��ش )
�ع #�ن ؟ - 
  


ر�ت �ده و��دت �/�ف )-ض ا1` و.�ت ھ�#�  :  
  
   �ده  )
�ع ��س- 
  

�� )�#�س و.�ل �ظر :  
  

7رج ���  ؟� ط- � �"�
  ب .1ط  #�



 ٣٠٣

  
 ;J�. م�
(9� ��
(Oإ�س )-دم ر:  

  
1)�1ب - �( ��   و> أ.وك );ش ��ن ��Cب ا)�ت �1و�و�� و�"روا ورا
  


ــ� )-ض او.ت #Cو  �  و"��ت ھ��ك ، )��#� "�س إ�;م #���C
�دث وذھ)ت إ� آ/ر ا
م  ،
Gت #رة.ط#C  : آ/ري .�J; )#رح  ا

   ��#� )	وك إ�  ؟ إ)-
� را�ك - 
  

  �J�. ت("-
:  
  
  !! أ)-ت إ�  ؟- 
  

  :�Eك وھو �	ول 
  
   إ)-
� را�ك �� �"  - 
  

 ;J�. دث �4ردف�

�ظرت   )-دم ��م وم :  
  
�  إ�� أ�ط إ�دي ��� را�ك - �
� #)دأ�� �ده #ن ا� �� �ت #
)�Cش �ده ط�ب & ، )C� �� اوز

�  �ء #-�ن �ده و)-د�ن �C�� ر�-
�ن #G )-ض وا�� أ�ون ا^#�م ط)-� وأ.ول د
  

  �J�. ت#�
  :إ)
  
  !! إ�ت ا�� ھ
�ون ا^#�م ؟ )"د و& ؟- 
  

  :�Eك وھو �	ول 
  
 - �7
�ه ا6وز�� ا
�ك /�ـر أ�� ���� #-�و#  /ط�ـره )س .وت أ��دك )	� ، ر)�� �"�ز����رف إ ��   ا
  

  �J�. ت#�
  :إ)
  
  ـ�رب  آ#�ن �ـــ- 
  


ت #ره آ/ري #Cرض وX
�7ر.  و.�ل #�ز�� ، :م �ظرت  <  #��
  :أ/ذ �
��س و"�  وا^)
  



 ٣٠٤

 - ��
  ور"-ت . �� ��#� ، طب را�ك ؟ طب واد��ء ا��� ��-دت أ�7ظ ��  ؟ طب ا#��ون #ره ا
�� ؟ طب اC;ه ؟ طب #ش ھ�ون إ#�م ؟ �
  
  �7ظ

  
X�ظر 

�دث �	�ل و"دھ� 
  :)#رح رض )/وف و> 

  
ك و�دي وأ)	� /�� أ طب /;ص ��/
� #ش ���ز #�ك ��"  ، - ��
(" ���د�  ا�� ھروح أ�رح )�

�7-ك )	� 
  را�ك 
  

  7��� و.�ت )��  :.7زت #ن #��
  
   ھد�  - 
  

  :�Eك )@رور و.�ل 
  
�ت ، أول #� �#-ت إن �� ھد�  �طت ��� طول - (   1وف ا
  

  ::م �Eك وھو �	ول )���ن 
  
ك )	� ، أ�#ل إ�  �� ط�)
� ازا�ده دي  أ#ري a ھ- ��  �ــــ�ر)�)س روح أ"�)
  

�ظر 
�� �و"دھ� ��دوق �)�ر ا�"م ��ن .د أ�ده #ن .)ل ، /رج إC ���د/ل @ر�A ا6ط�7ل وأ/رج #
 ����E زل و.�ل�#�د )�ب ا��7  �و.ف �(  �  :إ

  
 - �(�
 و#� ص
	-دي �ــــ��
  /ــــ�ر#��وك وو زق �� و1ك #��ش د�وه ؟ و> أ"� اد��وك وأ 


�ر��ش #ن #���ك ؟
  
  

  �J�. ت#�
  :إ)
  
 -��-
 �1�#   

  ("-
�7  و.�ت #�(  

4#; رد �-��� ، أ#��# ����دوق وو.ف ��ظر إC  :أ�ط�ھ� ا
  
�  #�ت �ده �  ؟ - �
   #-�ش �ؤال )س ، ھو ا@;ف )
  

 ;J�. ك�E:  
  
   و> > ھ	وك �ل �ــ�"  )س 1و�� ھ
-")ك ا6ول- 
  



 ٣٠٥

 �������ظرت إ�  وا�-�ده 
طل #ن  ، ���د#� رأت #� )دا/�� ����7  و.7زت #ن #���( ��
�
�
  :��6ط�7ل و.�ت 

  
 -1  �و�دي ھ�����B )	��)�� ا�ـــــــ  �ر
و ��   ، �ــــــل ده 
  

��ن و.�ل �( ���  :"�س )"وارھ� وھو ��ظر إ
  

ش أ�رف إ�ك ھ
7ر�� أوي �ده ، )�ب )- ��#  �
�  راء
ك اووووي �� اوز�  إ

�دت )�-�ده ط7و�  وأ#��ت )4ول ��س و.�#ت )7
�  و)دأت �� �
 ��و
  
#��
(9( ���ظر  �#��( 

�ده و.�ل -#  :ا

  
   وا0ن ��ن #و�د 
��7ر �ـــــل 1` - 
  

  :�Eك وھو �
ذ�ر #��دث و.�ل 
  
 -1
�ع ا(  �
� ا�� �Cل إ�� رو�ت ��دي أ1
ري ا�ر
و� �� ��(� ،  �#"�د )
�ع ا� G# دي 

7�� و�ده �-�� �	�ت �را"ل )�ل )راءة �O�1ن أ��  (
�#�  :)-دھ� رو�ت 
  
و �#�ت ��وز أف دي A7 ھد�  -    
  

 �
  )�)C�� وھو #�
@رب �ده و)�	و�	:  
  
�زر �� أ�
�ذ - 
   إ�ت ھ
  

  �
  :�	و
  
��دي ���� إ�  ؟-  ��7�Oوز أ��  !! #ش )�زر �Eر
ك ، 
  

 �  
�	 ��	�ت ا  ���
  (
�# ���
�  /;ص �1را و#�1ت ، رو�ت 
��Eق و#�
@رب �ده �	و# 
6 �CوC/#�ن و� �ر�ق ھ


  )س .)ل وا.7  )�ت �	�ت أ��د ھ�
  (

�� )	� و�ده �رو�ت #��# ��

 �	( ���� ا�#��� �ده وإ1
ر�ت O;ف ھدا�� ��دي و��وت أ(���� ا6رض "  �  #� أوCل �زت ا�ر
و
  
  : إ)
�م .�J; :م
  
 - ���   #-�ش )	� #ش )-رف أ�#�  �و�س �-�� ، ھو ده ا�� .درت 
  

��ھ� و.�ت )-دم 
Cد�ق ��  :إ
�-ت 



 ٣٠٦

  
�1�� �� إ�;م ؟- ��   إ�ت �#�ت �ل ده 
  

 ;J�. م�
  :إ)
  
�دي - ��  و��/د #را
  #-�ه )	� ، و)-د�ن �ر�
ك " أ�#ل إ�  )س �� ��7� ، وا�د ��وز �د/ل ا

;Cأ ���د�(  
  


�دث و"د
  وGE �ده ��� رأ��� و.�ل )#رح 
  :و.)ل أن 
  
��ر�  إن إ
�ر�
� ھ
Eر)� ، أ�� .وت أھو -    
  

  :وإ)
�م وھو �	ول 
  
 - ����م إ�� أ�4ك #ن /�رھ� و/�ر #� ")�ت ���  ، وأ�وذ )ك #ن 1رھ� و1ر #� ")�ت �   ا
  

  ::م د�-�� #�ز�� و.�ل 
  
��ھ�ھ�ھ�ھ� /;ص رو�� )	� #ش ���ز #�ك ��"  ، - ��  و��Eت ����� و.�ت اد��ء )رEو 
  

  .�ل )�-�ده �C�  
  :وأ:��ء #@�در
  
�	)�ل #� 
/�C� ا��س ا�� �� إ�دك ھ�ه أ -  �Eو
�� ھروح أ  
  

�� و.�ل #�ز�� �
ف إ  ::م إ
  

ش ھ-�	ك �� ا#رو�  دي ، - C�/#  �
ك �	�� .وت أھو أ ��ر�  إن "�ت و  
  

�ظر #ره آ/ري�دا/ل وھو �	ول :م ��ود ا :  
  
   ھ���B )	� وأ/�ــــرا ھ)	� إ#�#ك �� اC;ة - 

__________________________  
  
   #ش #
/��  ا)�ت #ن �Oر إ�;م �� #�#�- 
  

�دت ا6م )�زن و.�ت �
�د#� ��دت #ن �رح أ/��� و�ظرت @ر�
  ا�7رAO 6ول #ره ، ��� ھ�د 
�.:  
  



 ٣٠٧

 -
� ، د�
�  ھ� دي ��A ا���ة �� )�
"وزي إ
و.
� و> أ)و�� #و"ود و> إ�;م ، و1و�  �ده ھ
�� ھE7ل و�دي ، ا�#د a أ�#�ن و  

  
�� ھ�د )�ب و.�ت 
�E
  :إ�

  
�� #ش ھ��)ك أ)ــــدا �� #�#�أ -   
  

  :��Eت )���ن و.�ت 

� �#�ن وأ�Eل - �
� �"��ك وا�د ا)ن �;ل �ده �/ط7ك إ/�� �
و�دي )	أ )س �� �دا)  ، دو. �� ، �

و�دي �
�ر 6أ)س  ����ر�  إ��م ھ
�و�وا #-��� ��طول و#ش ھ
��)و ����ر�  �و�س ا�� ر)�ت  ��
  .و>دي إزاي 

  
�� ھ�د أ�:ر و.�ت 
#E:  

  
�ــ� �� #�#�- � ����/� ��   ر)

__________________  
  
   C)�ح ا/�ر �� �ر�س- 
  


 ���(C 1ره�-�  ا���د#� إ
C�ت )�9;م �� ا��� ھ�د 
��� زوا"  و
/)ره )4#ر #� ، .�  )�رك 
��� ا7ور  ��(�"4�:  

  
�� و&  C)�ح ا/�ــ- �

Cد.� ـر �� ھ�وود ، و�1!   
  

  :��Eت وھ� 
	ول 
  
   أ�ــوه ���م #�ھو اوا�د �
"وز و���� أ/
  �ده #ــــــ�1�- 

�  )"واره و.�ل �"  :إ)
�م ��#� ا
  
�ده أ/ت #"�و�  ز�ك �د- �  ه و����ھ� )رEو وھو �� �د �)	� 
  
ك - �	( �	(
 ���� #ره و
	ول #ش ���� ، روح �� �دااااب٣ �-#��
   أ��م #
"وز و#�7ر
ش 
  

  :أ/ذ ��Eك )1ده وO#ز ��#� وھو �	ول )#�ر 
  
� �� ھ�وود ، ده ا#و)��ل ھو ا�� ��ن #	7ول أ و- �# ��  
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�دت )�-�ده و.�ت �
:  
  
 -�# ���� #��ك ، �� ��"  )� #ـــ�1� ���م وا����ت ��وزه أ.وك � �	  
  

  :أ"�)�� )"د�  
  
   /�ـــر - 
  

ت ��� ا7ور �.:  
  

و و/�و وأو>دھم #ــ�1� - ��رده ، /���زور�م ا �"��   إ��� ھ
  

7	�ن - # ���وروا ، �#�ن إ�
4�� �ده �ده ��ت ��رفإ 1�#� � ��ت �وم �-�
��م ھ
�"وا   
  

و أ -   �1ر�  "��  #-��� ھ�ه ، ��م ��#� )	� �� .وت أ.وك ��ن 
�ون ���� ، و/�
  

( �#��  : و.�ل �719ق�ظر 
  
 - �	( �
��� ، �; ط�ري إ   #�1� ھ	و
  

  �J�. ت��E:  
  
   #ـــ�1� ���م ا-ر�س ، �; �;م ����م - 
  
 -  
   و����م ا�;م ور�#A & و)ر��

_______________________  
  

��ن و.�ل �( �#���ظر إ�;م :  
  
وا�د #����1ش #ن ���C A;ة ا7"ر  �ــــ�ه ا-   
  

  :إ)
�#ت .�J�  )/"ل 
  
   إ�;م )طـــــل- 
  

  :�Eك )/)ث و.�ل 
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   /;ص أ�ف أ�ف - 
  

�� )"د�  و.�ل 
دل �� "��
  وھو ��ظر �  :إ
  
 - �������وز أ.وك  �	(  #�#  "�� ��   
  

�ظرت   )	�ق وھ#�ت :  
  
   .ول - 
  
��رده- �   أھ�� ھ��"وا �زورو�� ا
  

  : )�-�ده و.�ت إ)
�#ت
  
�ورو�� ط)-ـ�- �   
  

و �1ر�  "��  #-�ھم - 
� #ش ��ھ#  ، أCل /��ـــ4 #�ھو إ   
  

�ظرت   )-دم ��م و.�ت :  
  
�� ، #ش ��ھ#  )رEو إ�ت ��وز 
	ول إ�  ؟- �( ;�  !! #�1� أھ; و�
  

�د )	�ق و.�ل �
:  
  
 -�/ ����رده ، �-�
�#�� أي ��"  ھ
�Cل ا�

و �1ر�  دي ط�)  #ن "واھ�  )C� #-�ش ��وزك 

ت ��"  
��E	ك او إ
د/�ت �� ��"  �ده و> �ده �-�� ، �#-�ش )	� �. ���.;
�ده )س ##�ن 
���1ن  ������� �4:ر #;� ����ر�ك ����  #�1� أإ�
�#�� واو ��  

  
7�#ت ا#و.ف و.�ت 
  :أو#4ت )رأ��� إ�"�)� و.د 

  
��س ا	ر�)�ن #�� ، إ�#� أي  ����  اه )س .و�  )رEو #
	�	ش ، �-�� ا- �� )�4:ر ��� Eر)�ت ا

��دي )-رف أ
Cرف و#ش )ز�ل ���
  �د 
  

  : و.�ت ه:م �ظرت   ))راء
  
   1و�ت )	� أ�� ط�و)  إزاي ؟ - 
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  :��Eت وھو �	ول 

#G اط�)  #G ا6رو)  �� آن وا�د !!  ط�ــــو)  ؟- "
�د#� � ، ���
� ھ
	و�  وإ
  

���E ت
-"ب و.�(  �ظرت   :  
  
   وإ�ت �	ت 
-رف إ�� أرو)  ؟- 
  

� و.�ل �-
( ���ظر :  
  

�4دي إذا ��ت - 
���1ن   ��(�@��� ا)ت ھ�د ا ���E
 �
71
ك #ن ���A #� .-د� ��
� أ�( �� 


�ك و> > ، �-�� ��ھ#ك و���ظك #ن ز#�ن   ھ�ھ�ھ�ھ�وووي �� #�#� أ)C�� �� ا"�#G زي #� .و
  

�� )�9راج و.�ت �
���ت و":  
  
   6 �� إ�;م ده إ�ت ط�-ت ِ/طر واوا�د �ده �/�ف #�ك - 
  

  :�Eك )#�ر و.�ل 
  
 -  "�� �
�  1و� �
�
/�Eش )س ، إ
   ده ا�� ِ/طر و�ص ، )س ��#ل ��7� ��وت ���1ن #
  

�ض #ن #���  و.�ل )"د�  �  ::م 
  
��س ا�� "���ن دول - ��ز إ�  "��	وم �1وف ھ �
� �� ;�   

______________________  
  


  �1ر�  وأو>دھ#� ، د/ل ، و�� ا#��ء ��Cم و/�  �Eرت وادة إ�;م وھ�د )A(�C �ل #ن /�
��ظر 

  �1ر�  
�ده )��#� أ/ذت /�-#�ظر �� �ل #��ن و�ل #�ظلا"#�G )ط�)
  ا
4#�  و
د.ق ا# 

��� ا"#�G و�Eن واد
  )1ده و��م ��� ھ�د )�ر، 1`   ��
��� /رج إ�;م وأ	� ا �Eاره وأ�
  
  و/��/ �#��( ،���  ��
�� وأ	ت ا(�	��� و
J�(-( م������ و/ر"ت 
J#ن ھ� �ت ��#�د 

G�#"�� ا��"  �1ر�  و.�ت ا���ء )�راره ، �ظرت   : و��#ت ��� ا
  

�  إ#
� ده �� ��#� ؟- �(   وده 
  

  :إ)
�#ت ��#� )�-�ده و.�ت 
  

  �وم ا7رح �� ط�ط- �(   
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�� )و"  /�� #ن أي 
-)�ر و.�ت �ظرت :  
  

� ؟- �( ��  �  �( ���-  ده #�7ش �د Oر�ب وا��ج ��Cم زي أ)و�� �-�� !!  طب وط�
  

�� )"د�  و.�ت   ::م �ظرت 
  

� وإ.-دي )را�
ك ، و& - �
�ع ا�� .�ر��ن ���7م )�  ده أ إ/�-�  �� )(��ر�  ز#
  إ�  ا �# ��  
  

�  :ظرت ^�;م )�9راج �	�ل ��� ا7ور إ)
�-ت ��#� ر�	�� و
  

و ، و)-د�ن - �/ �� ���د ر)��	�ب ده �-#  #ن 
�ون >)�  �ده و#�دش �1و��� أ ا �
�� ��)ب #را

 �	( ��
��  �Oري ور)�� �"-�  �� #�زان ��
  

  :��Eت )�/ر�  و.�ت 
  
 -� ��
�(
��م ، إ�ت ر)
�� د.�ك وھ� 

وا �ر�ن  �)رت �� واد �� إ�;م و)	�ت 
-رف �	�ب ، /;ص إ

 ;Cأ ��# ��  !!ا
  

  :إ)
�م )���ن و.�ل 
  

و ، إ�  رأ�ك �� ا1	  ؟- �/ �� ���ورا#   
  

   :.�J�  )#�ل��Eت 
�� 1و�ت ��"  ���1ن أ.ول رأ�� أ ��/و�� وھو -   
  


�ده -#
  ا#��
�ض #ن #���  و.�ل )9)�:  
  
 -  	1وا إ
7ر"وا ��� ا�-
   ط�ب 
  


-"ب( �#��    : و.�ت �ظرت 
  

7رج ؟- �  !! ط�ب #ش ھ�1رب ��"  ا6ول و)-د�ن 
  

�� ا��"  �1ر�  )و"  /�� #ن أي 
-)�ر و.�ت �ظرت :  
  
 - ���1رب ، وإ��� ھ�روح ��ن �- �	(�
7رج و)-د�ن �   
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�م ور�ض اد/ول #-�م ، 
�ر�ت ��#� �دا ا��ج ��Cم اذي إ)
�م   ��ض ا"#�G #ن #���
�� ا"زء ا-�وي و/�7�� ا"#�G ، و.7("�
ري #� )دا/�  ، أ  
�
��ش و�ت ا��"  �1ر�  أ#�م ا

�ظرت �"زء ا�7�� و.�ت  �#�  :)#� ��و�  #ن أ�واب وأط)�ق ##�زة )�
  
   وده )	� "واه إ�  ؟- 
  

 ���  �

�دث )��#� .�#ت ا��"  �1ر�  )7

و
ر وم �� ا���� ����ظرت ��#� ^�;م وظ�ر 
���ر ا7ور و.�ت )�9
:  

  
��ش �رو�  ��ون ��E� �ده ؟!!  إ�ـــ  ده ؟-  ��!!  
  

  :إ)
�-ت ��#� ر�	�� و.�ت )�9راج 
  

ب - � ��#

�ز ���� ، إن �1ء & #G او.ت "�(  �   دي #�
)  �� ط�ط و
  

�� ); #)�>ه و.�ت 
	�Oأ:  
  
��#ل -  ;� ،     ط�ب و#�
  

�� :م ��دوا و"��-# G�#"�زل ��  وا#
�Eر ا-�Cر )��#� وا #رة آ/ري ط��ت )�ذھ)ت ��#� 
�� وادة إ�;م و.�ت ،وا��و��ت 
ت ا��"  �1ر�  ��� اذن ا/�# :  

  
ص �ده - �/  �E�� ��
��

�ر��  )�ت �رو�A إ)�ك دي ا(  !!؟�   ا


-")ت وادة إ�;م و.�ت :  
  
 -�����   ���E  ��ن �� �1ر�  �رام 
  

ت )�/ر�  �.:  
  

� ا-را- /��  �.�( ����� ا0/ر �ده و#ش >.��ن �
  ��طوا ��  ��م #���
��

�ر��  )�س )
�ون ا

�ص �ده و/;ص �م ، إ�#� #رات إ)�ك ��دوب �ط�� 1و�  ��"�ت �� ا
"��  
  

��ع و.�ت 
�� )-دم إ.�ظرت :  
  
�م دول #ش )���	وا �/�Cوا �ل ا��"�ت دي و�� ا0/ر #د- �� �#��

( ��ة  #�ھ� ا-را�س ا

�� ذ��  و��ر�  
"�ب ���
/�ص و)�Eطروا �ر#وھ� ، إ�#� ��#� #رات إ)�� #��1ء & (  ��;Cا
 �
  إ�  وإ#
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  :#طت 71
�ھ� X#�م و.�ت )�Eق 

  
  !! #ـ�1� )را�
�م ، ھ� #را
� و> #رات إ)�ك �-�� ؟- 
  

��C)  و"��وا .��; G�#"��ول ا
 )-دھ� :م �Eرت ��#� وأ�Eرت #-�� ا-J�Cر وا��و��ت و
  �J�. ��(�	��� ور�-ت   :�Oدروا ، �ور إO;ق ا)�ب /�7�م إر
#ت ��#� ��� أ.رب �ر�� 

  
�ر �� إ�;م ، )أ - C��ت .ر)ت أ� ��  ووويأ إ
��7ت "د
  

��ن و.�ل �( ��7
� ���  :ر)ت 
  

و �1ر�  #ر)���� #G #�#� وأ #-�ش �� ��#� - �ت #
و.G �ده ، /�� ���� "داا )س ھ� أ(�( ��
  ��و)�� �ده )	� #
ز���شإ

  
  �J�. ت#�
  :إ)

  

ك - ����
ش و& ��دي ، أي ��"  #ن ���� ووا")� أC; أ�ون �و��  #G أھل "وزي أ 6 #ز(�( ��

  )س �-; إ
�ر"ت اوووي
  

�� )�ب و.�ل �ظر :  
  
 - ����� )ر أھ� ���ـــ� �� ��#� و����د ����/� ��   ر)

______________________________  
  

	ر�)� -د إ�)وع و)-�ده ���#� و"دت ر���� ��(��� ����دوق  ���ت ھ�د 
"�س C ��  د�C�( 


�	��J  ار��Jل ا0/ري ( ��
�
  :��ن #�
واھ� .د و�7
  
�ك �� ھ�د ، - �
�ت )1و�ك �� ا���A ز#�ن و)Cرا�  ��)ب أ وأ/�ــرا �ر�ت أ"�ب ا�6و�ت )� ��

�� ���ت ا�ك )�ت #�
ر#  و#ن ���  �و��  ، ##�ن أول #� أ
-رف ����� اووي و)-د�ن أ
	د#�ك >
 A
ردي ���ـــ� ��طوول ؟دي 
1و�� ار��  

  
  : ��Eت ھ�د )�/ر�  وھ� 
	رأ ��#�
  و.�ت

  
��ت #ر�E  !! ب "رب ��"  "د�ده ط�ب ؟ ط- J��  
  

 �-7
�ت ���# G(�

  :م أO�	ت ار��A ); #)�>ه و��دت 
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____________________________  
  

إ�
�	ظت ��#� #ن �و#�� .)ل C;ة ا7"ر )	��ل ��م 
"د إ�;م )�@ر�  ، ھ)طت #ن ��� ا7راش 
 ��(�
��ظرت أ#�#�� �رأت )�ب Oر�A ا6ط�7ل #@�ق �9 ،  ��
�رك ))طء 1د�د )�:� 

:�.ل وأ/ذت (

  ��� و"دت إ�;م "��� �اE7ول و
�ر�ت )9
"�ه ا@ر�A و�
�ت "زء C@�ر #ن ا)�ب وأط�ت #
�Cت "�دا #� �	ول 
ن �راھ� وأ/ذت   �  :إ
"�ه ا	)�  و�-ط��� ظ�ره �1-رت )�را�  >

  
��� ذ�رك و�1رك و��ن �)�د
ك ، �ـــــــ�رب -  ����#ري #� أ��ت أ
/�ل أ)دا إ�� أ �ــــــ�رب أ ��


�ھ�ش أي ��"  #ن �# ��
� ده ، ��رف إ��� ��  
�#� ��ا�� ##�ن أ��ش ا���ه دي )-د �ل ا
��ر�  أ�
ر  ��
�C�� دي وإ�� أ.ل )�
�ر #ن إ�� أ
"وز وا�ده �� �	�ء و> )راءة ��#� ، )س ا(

 ��� ��(���
��� ا	�وب و) G�ط# ���� #ن أي �د وإ�ت )س ا���إ�ك �ر�م �ــــ�ر)� وإ�ك أ�ن 
  ���
  "�� ����وا���� #ش .  

  
�� وإ"-��� #ن أ� �Eك وإر
���� ط� ���  ا�� و��#� وأ#� وھ�د و�ل 1)�ب �ـــــ�رب .در"ھل ا

�1ر 

�7د ا6#  دي )"د و ���  ا�Cذر�  ا�( ���# ��و)��ت ا#��#�ن �ـــ�رب ، �ــــ�رب إرز.

�#ل  ��� ��
�)ك ا�ر�م ، �ـــ�رب .در� Aل #��ن ، �ـــ�رب إ"-ل او>دي #ن �7ظ� �د�ن �ا

�م وإ"-��� .دوة 6و>دي وزو"
� و�ل ���#� إ
��#ت #ش ھ-رف ، د �1و��� #�Jو# ���ــــ�رب ا
�ك أ�
ر وإ7Oر � ذ�و)� # ��م )��� "وا�� ، �ـــ�رب .ر)��أ�)ر �ن ا�� ���س )�  )س إ�ت 

��ن ، �ـــــ�رب �C  ...وذ>
� وإ"-��� #ن �)�دك ا
  

�� و"دت���� و

م Cو�  �� )�ر�  #��و#� ����� :م وE-ت �دھ� �� �#Oر �ت ��#	� إ�;م 1
�و�  و�	ول �
  ا#��
(9( ��
7ت ��:  

  

� إ#
� ؟- �" �
�   إ
  

 Gط	
�� #ن أ:ر اد#وع و.�ت )Cوت #�  :أ/ذت 
"7ف و"
  
 "�ت #ن ���A #� ���ت إ�� )�)ك اووي و)�#د ر)�� #��ـــون #ره إ�  رز.�� )وا�د ز�ك ، "�ت - 

�ر�ت إ�� )"د أ.ل )�
�ـــر #ن إ�� أ�
�ھ�ك �� إ��# A��ر�ت أد إ�  #ن ���# A�;م ، "�ت #ن ��
 �# A��  )9ذن & زي #� ��ت )��م ، "�ت #ن ��"�زوج ا�� ھ��/د )�9دي �( ��ر)�� �ر�م إ�  رز.

.-دت أ�#G �;م طـــول �#ري )��م إ�� أ�#-  #ن "وزي و��ت ���  إن ده #"رد /��ل و#ش 
 ��  )�  )�د���� �� إ�;مھ�
�	ق ، "�ت #ن ���A #� 1و�ت ا#;ك ا�� ر)�� رز.

  
��ن و�( ����ض #ن #���  وأ/ذ ��ظر إ�   :�	ول

  

/����� ��#� ،  ا^���ن ا�� .دا#ك ده ��ن و�ش اووووي ز#�ن - 
  )"د أ�� أ.ل )�
�ر ##� 
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��ھ� #ره آ/ري ��   :و.�تد#-ت 
  
�  ا�� .دا#ك دي ���ت أو�ش اوووي ز#�ن - ����-#  و�رم #ن  دو.
�ده )س �ل ا�� ا�� ��   وا^

 ���د ر)�  
  

  :أو#4 )رأ�  ���7 و.�ل 
  
 -Jط�)  و)ر� �
�
-ر��ش ��"  ، �	�	� إ# �
� اووي و)�#د ر)�� �ل �وم إ�    إ��
� �� ��#� إ

  رز.�� )وا�ده ز�ك
  

�� وE@طت ���  )1ده �

  )�ن را�-Eأ#��ت �7  ووB#��
   :و.�ت )
  
��وزه إ�;م )
�ع دو.
� و)س ، ��7� أ #ش >زم أي ��"  و#ش ��وزه أ�رف أي ��"  ، -  ��

�E7ل �ده ��ــــــطول �� إ�;م   
  

 ;J�. م�
  :إ)
  
��طــول -  ���� ��   أو�دك إ�� ھ��ول أ
	� ر)
  

  ::م �Eك وھو �	ول 
  
�ق 1و�  �-�� ، أھو 
@��ر )رEو - �/
��ر/م ��� )-ض و ���   )س ده #� �#�-ش إ
  

�� و.�ت �� �#Oر  ���  ��E ت	أط�:  
  
   #ـــ�1� )س #ش "�#د ھ�ه ، وإ> ھ
;.� #	�1ت و1)�1ب و��ل و ��)ب - 
  

  ::م �ظرت   )#�ر و.�ت )�7س اطر�	  
  
   أھو 
@��ر )رEو - 
  

  :ر�J�.  ("�� G; )#رح 
  
��� ��ره -  ��  !! #	�1ت و��ل #�1� ، إ�#� 1)�1ب ��ب ، دي #ش أ/;.
  

  :O#زت   )�-�ده و.�ت 
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�ـــ� - "7
   .1ط  إ
  
�� .�J; و  :.)ل أن �
�دث �#G أذان ا7"ر �9)
�م 
  
 - ���

وE� ، و)-د �ده و را�ت ����� C;ة ا	��م 

� إ
E7�� .دا#� ��� ا�#�م ���1ن /�� ;� 

�� .وت أھو أھ1-�	ك ،   
  

   :.���E �Jت 
  
   �ـــ�Eر و& - 
  

  :و.)ل أن 
@�در أ#���� #ن �دھ� و.�ل )"د�  
  
   ؟ ##�ن أط�ب #�ك ط�ب- 
  

  :أو#4ت )رأ��� إ�"�)� و.�ت 
  
   أ��د إ
E7ل - 
  

  :إ)
�م وھو �	ول 
  
 - �-#�

-#دي 
��7� ا>وE  و)��م ر)�� );ش  ����� .��ل �.;
 �#�� )	ول إ�  ، )�ب أ�7Eض أ 

  )را�
� وأ.ول ا�� "وا�� ر)�� و)س #ــ�1� ؟
�ظرت Xرض )�9راج و.�ت :  

  
   #�1� أ�7  - 
  

��( ��7
� ���  :�ن و.�ل ر)ت 
  
���1ن �ر
�ح ، و�-�ت �#�ن -  ����ر�  )	� اوا�د )��ب دا�#� �	ول �ل ا�� "واه ر) �
� #-�ش إ


�ون ��"�ت 
/C  ھو ( ���و ��ن #
"وز و#را
  دي و#ش )��ب �د ��#G �;#  ده > �
)س ، �
< ���� �Oر ر)
)ر رو�  ، )س )رEو دا�#� )
�ون "وا�� ��"�ت #ش )��ب �	و-
 ��ن ھو )س ا

  ھ��س )��ــ�
  

�د#� �#-ت ��#�
  و.�ت )�-�ده �  :1-رت )�را�  
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�� �Oر ـ - �دك �ق �� ��"�ت �ده اوا�د #ش )��ب �	و��� )9ذن & ، و�
 ��Eر #ش ھ-#ل �ده 
 ��  ر)

  
  :أ#���� #ن �دھ� #ره آ/ري و.�ل )�#�س 

  

4/ر ��� اC�ــ�ه ، ھ�- �
� #�Cد.
� ، ھ�
/�C� وEوء و)-د�ن أ�زل  �; ��/
� إ �# ����


  ا#�"د ، )�ر�  ھ�ه
_______________________  

  
�� وھ� 
	ول )�/ر�  
�
�� �و"دت ر��A #ن �7س ا1/ص �7(��� ���  :و�� ا#��ء "��ت ھ�د 

  
�ـ�س دي #ش )
زھق ، �)���ك �ـــ�ر)� -   ھ� ا

  
 A  :أ/ذت 
	رأ ار��A و
�Eك )1ده ، �	د ��ن #�
وي ار��

  
�ر�ت إ�ك .ر�
� ار��  ، )-د إذ�ك ردي ���� أ �� ھ�د -  ���� )	وك أ�� #ش .Cدي ��"  و�1  ، أ


-رف ا6ول �-�� .)ل #� آ"� ا)�ت�  1و�
ك و��وز أ
	د#�ك �-; )س )	ول 
  

�ده #رات وھ� 
�Eك )�/ر�  و
	ول  A  :أ/ذت 
	رأ ار��
  
 -��� و)-د�ن ��وز أ
	د#�ك و)-د�ن �
("�
-رف ا>ول و)-د�ن )�)ك و)-د�ن ط�-�� #ش  1و�
ك و

ك وا�د أ��ن #�� و)-د�ن إ)�� �� ھ�د �� ا��ط ، ـــ4 ��وت ��#
���)�ن )-ض و)-د�ن ا�� أ#
  !!!��ض 
Cدق 

  
��� ا7ور  ��
�Cو  �#  �� و"دت ر����
7-ل و �#أO�	ت ار��A );#)�>ه ��#ره ا��)	  و��دت 

  :و��ن #�
واھ� 
  

��� أن إ 1و�
� ار��  و#ش ��وزه 
ردي ؟ ط�ب ���1ن 
-ر��  )رEو- -(

��م )"د ##�ن ( ��

�� #ش )�دبأ�� )	� ھ
Cل )�  ���1ن 
Cد.� إن ـر.م وادك ؟   
  

�دت )-دم ��م و.�ت �
:  
  

��م )"د و> !!  إ�  ����
ك �� �م /�د ا1ر�ف إ�ت ؟- 
ودي )	� -)  "د�ده #ن ا>��ب ا1)�ب و> )

�ظ�م  إ�   !! ؟ا
  


��7ر و.�ت ( ���  :أ/ذت 
7رك و"
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  !!  ط�ب وھو و )��زر ھ�)-
�� �	و� ھ�
� ر.م وادك ؟- 
  

�  أ�:ر ، رأت Cور
  ا"ذا)  �9)
�#ت �
-رف   �C/1�7
  اC ����� اE7ول �د/�ت (�
�إ
�� و.�ت �� �#Oر:  

  
��ت �-�� ؟- (  !!  وإ�ت )	� ���1ن �1�ك ��و )
�-ب ��� ا
  
  :م ز�رت )#�ل و.�ت :

  
�� #ـ�� ھو �ر #ش ��.C  و"G د#�غ ، و> ھو ���ر �-�� إ�� #� ھCدق ا>.� �ر�س وأروح أ - 

  !! ؟ــ  إن �1ء & #ش >.�  �ر��ن�ـ!! #د��  ر.م إ�;م ��طول �ده ؟
  

�ظرت �#رآه )Cرا#  و.�ت :  
  
�� ، و)رEو  و )�
��م "د �-; �)	� ھ�-رف �وCل ر.م إ�;م زي #� - �
�رف �وCل �Xو�ت )

  ���  ..#ش ھرد 
  

  ..:م أO�	ت ���)�� و�Oدرت ا@ر�  
___________________________  

  

�"  )ــــــــ��ت - �   إ�	ـــــ� �� ��#� ا
  

����د#� إ
C�ت ��� ھ�د 
��� زوا"�� ، .7زت ��#�  ��#� )-د #رور #��	رب #ن ا:;ث.� G�(أ�� 
�� و.�ت�   :#ن #��

�ـــــ� إ�ــــــــــ  ، إ
/ر"�� و> �1��� ��"  و> إ�ـــــــــــــ  ؟- �#�  �   .ووو� )�ــــــر
  

  :��Eت ھ�د )�9
7زار و.�ت 
  
�� ��و - �#�   
  

  :Cر/ت ��#� )�� و.�ت 
  
�� إ�  ؟- �#�   �� )ــــت إ�ط	� )	� 
  

ت ھ�د )�دوء #�
7ز �.:  
  
   ��ط#  �"�ت - 
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ت #C) ..و �ر/ت ��#C ���  :Cوت أ

  
 - Gو.ــــــــ �(�.  �   ھ�اااا �#�� )�ر
  

�7س ا^�
7زاز ( ��
  :أ"�)
  
   وھ�د �"�ت - 
  

  :��Cت )�-�ده ط7و�  و.�ت 
  
�#�ت إ�ــــــ  ط�ــــــــــب ؟ـ أ�ــــــوه )	� ا�#د a ، و-  ��  
  

�-ت ھ�د ا�زن و.�ت C
:  
  

ز���ش ھ�ه -  �# �C(   
  

  :ز�رت )�Eق و.�ت 
  
 - ��  ، �����  أ
ر�ش و#ش ھ-رف أ�
B ا�#)�و
رأھ�د /�C� �رام �#���C)� ���)  و  
  

ت )Cوت "�وري �.:  
  

� �ــــــــــ� )�ت ا^�ـــــــــــ  و")
� أ��ـــــــ� 
	د�ر �� �ظك- �"�   

�� وCر/ت وھ� 
	ول �  :.7زت ��#� #ن #�ـــــ�
  
 -#�  د ، ")ت 
	د�ر إ�  �� ھ�د ؟ �ـــــــــــ�ر)� ك ا�#د �ـــــــ�ر)� ك ا
  

�� )�-�ده 
  :أ"�)
  
 -a د#�   "�د "ــدا �� �
� ، وا�� و��ط#  ")�� "�د ا
  

��7�� وھ� 
	ول )4ر���  �
	ط أ�
  :أ/ذت 
  
�م ك ا�#دأ و- �  /�ــــــرا )	� إ
/ر"ت ا�#د a ، و)
	د�ر �#ــــ�ن ، ا
  

�د )�#�س 1د�د �  ::م .�ت 



 ٣٢٠

  
 -  ���  ط�ب إ.7�� )�ر�
  �� ھ�د ھ
Cل )�9;م أ.و  وأ��#ك 
  

  :��Eت ھ�د )#�ر و.�ت 
  
�1-ب )	� -  ����/� ��   إ�;م �رف #ن )دري �� #�#� ، ر)
  

ت )
-"ب �.:  
  
  !!او#�ل #	��ش �  ؟ - 
  

�دت )7ر�  و.�ت )#رح �
:  
  
ك J"�7#  و> ��"  - ��
� "وزك وھو �ر ���� ، )س أ��د ��ن ��وز �-#�/�� ��# ����  ا
وا�� �ر.

���������������  )	� ھ�
  

�� )�-�ده و.�ت �
��س و"
  :أ/ذت 
  
�� �� ھ�د- � ����/� ��   ر)
  

  :إ)
�#ت )���ن و.�ت 
  
�� )	� �;م ����م أ و�/���� �� ام #�#د ، �; ھروح -   
  
   و����م ا�;م ور�#A & و)ر��
  �� ھ�ود- 

__________________________  
  

�/�  ا��
�د�د #�  #��ءا و�� ام ��ن )� ،  �#�
ظر زو"�� ا-�Jد #ن �
 ��
"��ت ��#� �-�د

ظر
  #� �	رب #ن أ�
4/ر �ن #و�ده .ط و�ن �)دو �
4/�ر ، إ�ن �#�  ا�وم 1@�  .��; وإEطر 

  
��� ا)�ب ، أ�ر�ت ا/ط� و�ظرت #ن ا-�ن ا��ر�  �و"د  

� �#-ت طر.��  ��Cف ��ا
�� )طر��ظر إ�  ��� و.�#ت )7
B ا)�ب )�ر�� �#Oت ر��E ،  ��E#  	� ،��
 ����� �	 Aد/ل وأ


-"ب و.�ت (  �  :��ره و"�س �� #���  �� C#ت ، �ظرت إ
  
ك �� إ�;م ؟- �#   
  

  :إ)
�م )�/ر�  و.�ل 
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  !! )�7ر - 
  


-")ت أ�:ر و.�ت :  
  

�7ر �� إ�  ؟- (   
  

  :ر�J�.  ("�� G; )/)ث 
  
�"�ت و"��-  �

��ر �#ش ��رف أ�#ل إ�  )	�  #را
و�دي إ�دي  ���� ھد�  )ره )س /��ف أ�1��(

�دك �ل �� #دام & ��
رك ؟ � ،  
  

�� ا�-�ده 
���ھ� و.�ت )#���� وإ
�-ت �� �#Oت ر	�1:  
  
  !! إ��ــــــــ�م إ�ت "�
�� ھد�  ؟ و
	��  اوووي �ده �#�ن ؟- 
  

  :أ/ذ ��ك رأ�  و�4�  ��7ر و.�ل )#رح 
  
 - ��   
;E� �����اوا.G إ�ــم إ�ـــم ھ� #ش 
	��  /ـ�ص ، )س )رEو اوا�د >زم �/�ف -�   
  

  :"ذ)
  #ن �ده )�#�س و.�ت 
  
� ھ���دك- �-
   ط�ب 
  

�ق )�� .�J; )#رح  ،  �
7
  :وھروت )9
"�ه ا)�ب 
�ــ�س ؟- �!!  �ـــ� #"�و�  ھ
ط�-� �ده .دام ا�-
�	�ب و  رو�� ��/
� إ)�� ا
  

�� )ذھول :م ��Eت 
�	���J و.�ت �(;#�ظرت :  
  
 - ���� :وا
   �ــ�Eر إ�
  

�#� أو.7�� إ�;م #ره آ/ري و.�ل ))راء�( ��(�	�
ر
دي   : #Cط�-  هوھ#ت )�د/ول )�7-ل 
  
 - a ك وأ#ري���� ا�� ھ"�)
�� إ�
   /;ص إ�
  

  ::م ر�G �ده ��#�ء و.�ل 
  
�و�  دي- "#��� ا ��   )	�  �ــــــ�رب C)ر
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�)G #��7-ل ، ��د 
 ������و)�7-ل .�م )7
B ا)�ب )��#� إ/
)4ت ھ� وراء ا)�ب و�ظرت   )طرف 

�� )�زن و.�ل �  :إ
  
  !! إ�ـــ  ده ھ� ��ن ؟- 
  


-"ب و.�ت (  �ظرت :  
  
  6 �� إ�;م #�����ش #ن �ده!!  ��ـــــن إ�ـــــــ  ؟- 
  


  و.�ل )"د�  ���E م
  :��ول �
  
7
�ري- 
�� ؟ �
  
�د #�#�   اواد )�دق ا�� ���ن �� أ�وان "  أ/دھ� وراح 
  

  :Eر)
  )�Eق و.�ت 
  
�م )�دق #�ن دو.
� ، ��ـ� �� إ�;م )"د )طل ر/�#  - ��   
  


  )-ض او.ت �
� إ�
�1طت �E� �(EOك ��   :.�J;أ/ذ ��-ب �� 
  

أ 
Cد.� - �� اوا�د �  را"G #ن ا1@ل �� ط�-ت #/)��� �� ادور ا�� �وق ، #-�ش )	� �� )

  و#ر�ز 
  

  �J�	�
ت )�.:  
   #ش #ر�ز .Cدك ؟- 
  

  :أو#4 )رأ�  ���7 و.�ت 
  
   6 #ر�ز ، ھ�دب �-�� ؟ - 
  

 ����د�  �� و"�زل )�#�س وأ	� ا#��د�  و��د �ر�-� ، د/ل :م C-د �ط�)ق ا-�وي وأ�Eر ا
�� ��6ط�7ل و)#رح ��  :ذھــول Cر/ت )  .ــــ�J�  )	7زت #ن #��

  
 إ�ـــــــ  ده ��ـــــــ  ، ا�ــــــــ  )	� ��وووو�ن اوووي ، )س �رام ���ك �� إ�;م ھ�م ده ��  إزاي - 

  )س ؟ 
  

  :�Eك )�/ر�  و.�ل 
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 - ��
� ورا�� إ�  �-��م �� ��#
� )را�
ك وإ�#   
  

�و#  و�	ول  Aر�O �  ::م أ/ذ �-)ر ا##ر اذي ��وC�  إ
  
��طول ، و "�ت و#�	�
ش ا�6ل ��� ا�7ره ھ�/د ھد�
� وأ1#� �� را�B أ�Oر ھدو#�أ -  G"ورا 

  #��ش د�وه 
  

  :��Eت )
�	��J  و.�ت 
  
 -�����������د�� �7ره ا6ول ھ��   #ش #� ��ون 
  

 ;J�. م�
  :إ)
  
�7�� �� اوز�  #ـــ�1� ، ھروح )رEو أ�Oر ھدو#� وو "�ت و#�	�
ش ا�6ل ��� ا6رض - ��
 �ده 

  د�
� )رEو وھ#1� )رEو ھ  )رEو )رEو ھ�/د ھ
  

  -��� و.�ل )"د�  #Cط  ::م �ظر 
  
1�ر �ده - #� اوا�د ��ون �  .�)ض #ش �� آ/ر ا ��"��"�� إ)	� إ
 �"�
 �#  . و)-د �ده 
  

  ::م إ)
�م .�J; )�9راج 
  
�د�  )��ط  )س )9ذن & ھد�
ك ا�	�	�  ھ
�ون )-د ا	)ض ، دأ #-�ش )	� - ��رف إن ا ��ي 


C)�ره )س �ده   
  

�� ا�-�ده 
��� و.�ت )#�ظر �#��ن �و
  :أ/ذت 
  
�7�� )س - �� ، ���#
�د�  �#رھ� #� )
�ون ) وا�ــ  ا-ظ�م �� إ�;م أي ��"  #�ك )
7ر��� ، .�#A ا

و ) �
� ��  .)�ط ا��16ء 4إ�ك دا�#� ��وز 
7ر�
  

  ::م �ظرت إ�  و.�ت #�ذره 
  
 -� �	( ���
�  ھ�ه  #
	وش �ده "�  � ر��	� 
  

�ظر �#��ن 
�� )�-�ده وأو#4 )رأ�  إ�"�)� و�Oدر )��#� إر
#ت ھ� ��� ا6ر��  وأ/ذت إ)
�م 
�ظره ط7و�  و
	ــــول ( ��  :�و
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 ا�ـــــــ  )	� );�ن ھ���وم �
�ــــره ھ�����B ، & ���#�ك �� إ�;م دول ط�روا �� �ل #��ن ھ�#�م - 

  إزاي )س 
________________________  

  

	ر�)� )-د إ�)وع 
ري #�)�� ، �	د  وC�ت ھ�د ر���� اE7ول 6ول #ره (�
� #ن �7س ا1/ص �9

�� )�#�س ، ���ت .د ���ت ا#وEوع )�7-ل و�ن �)دو أن ھذا ا1/ص > �ر�د 
ر��� أ)ــــدا 
�
�
  :و��ن #�
واھ� 

  
�ر�ت أن وادك #
و�� & �ر�#  ، و�#�ن �أ -  ����رده )��ل ، �ر�ت أ"�ب ر.م أ/و�� وھ
Cل )�  ا

 �	( ����
  إ�
  
ادت �ر�E Aر)�ت .�)�� و1-رت )�/وف ، �ن #�ذا ��وي ھذا ا1/ص ؟ ھل ھو "�د �	� ؟ ام دزإ

��

-ر�  ام ���ول 
1و�  �#- < ���
/دم ذ��J  ���ب ؟ )#�ذا ��/)ر أ/��� إذا ؟ ھل ��/)ره )4�� 
���� �#Oر  (�"

/ف أ�:ر طردت ا6 ظ�ت 
�7ر .��; :م ــ� #�ذا ��وي ؟ ؟ �	ــ < �� �����ر #ن رأ�

ت )�#س و�.:  
  
��� /�ــر -  ���� #ش ��.C  أ �ـــــــ�رب �د�!  

_____________________________  
  

  :�#G إ�;م ر��ن ھ�
7  ا#�#ول �4"�ب ��� ا7ور ، و�� ا#��ء 
  
 - 
    ا�;م ����م ور�#A & و)ر��
   و����م ا�;م �� ��دم ، �Eر
ك أ�
�ذ إ�;م #�#ود ؟- 
  
�� ، #�ن �Eر
ك ؟أ أ�ــوه -   
  
 -  �#�
   #-�ك /�د ا1ر�ف #���ب �� )�ك ا
  
  !! أھ; و��; ، أي /د#  ؟- 
  

�م اط�)  و��ت أ )Cرا�  �� أ�
�ذ إ�;م - ��� A-#� ن��� �#-ت �ن أ/;ق وأدب ا/ت �Eر
ك و

 ��  ��)ب أ"� أ
	د#�
  
��7ك أ�
ر و)-د�ن ��4ل A(��C ا41ن و�1وف - ( ��   ط�ب �� أ�
�ذ /�د �Eر
ك ##�ن 
-ر�
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�دي أ - � ��
1ط�ب ٢٦�دي 1	
� ا/�C  و��� ا��  و)1
@ل #���ب زي #� .�ت �Eر
ك ، � 
 a د#�  )س ، و#ر
)� �و�س ا

  

	�)ل ا6ول  ط�ب �� أ�
�ذ /�د ھ�4ل A(��C ا41ن وأ)�\ �Eر
ك )�ره )9ذن & - �و وا�	ت ھ ،


-رف أ�
ر ����1ن   
  
ص ���1ن #���ر ، )9ذن & #� أر"G #ن ا�7ر ھ��م �Eر
ك #ش  >>> - �/ �

	�)ل دو.� G7�ھ�

  �(�	#�  و��دد #�-�د 
  
�� #ش ھ	در أو�دك )��"  �د #� 
�"� #ن ا�7ر ور)�� �	دم ا�� أ ط�ب �� أ�
�ذ /�د �)	� �ده - 

  إن �1ء & ��  ا/�ر
  

-رف ��� �Eر
ك -   ! )9ذن & �� أ�
�ذ إ�;م ، �-دت )�
  
   ا�� أ�-د ، ا�;م ����م - 

___________________________  
  

 ;J�. ك�Eم و�
ف وھو ��ظر   )-دم ���  :أO�ق إ�;م ا
  
�  أC; ؟أ -  �
  !!و#�ل ھو )���#�� دو.
  

#  ��Eرت و.�ت��#��ء ا
�  : )E7ول >�ظت ��#� إ
  
�ر�س ده و> إ�  ؟-    

 ;J�. م�
  :إ)
  
 -�
   اه �� �
  

 ���  : و.�ت )�-�ده.7زت #ن #��
  
 - ��� )�ر
##�ك )/�ـر �� ھ�د ، ط�ب �; �	و� ��   .1ــــط  )	� ، ر)
  

  و.�ل ���د#� �1ھدھ� ��� ھذه ا�  :�Eك 
  
�م �ر��ن )�-#�وا �ده ؟ - ��"�( ��
� إ�  ؟ و#�ل )	� #� إ�;م )ذأ ھ#� ا�#���7
  إ
	د#�ك �ات 

  ��ط�
� #ن ا)��و  
  



 ٣٢٦

���ر و.�ت 
��� �ده )�9  
  :Eر)
  
 -  ��� )�ر   )س �� ر/م ، �; �; �	و
  

7�� )#رح و.�ل �  :"ذ)�� #ن أ
  
ص ط)-�أ )ط�� زن �� - �/  "�� �
�� دو.  وز�  ، #ش ھ	و
  

  �J�. ت("-
:  
  
�ـــ  )س ؟-  !!  
  

�� )"د�  و.�ل �ظر :  
  
 - �#
	�)ل .�� #���ر ، /;ص )	� �  �
��7  و�ط�ب إ�د أ/
� وأول #� .و( �� وا�د )�
Cل �-ر�

�1وف  �	(�  �)	� �ر"G #ن ا�7ر 
  

�ظرت   )-دم ��م و.�ت :  
  
  !! ط�ب �� إ�;م #�ھو �#�ن #���ر �-; ، )
ظ�#  �  )س ؟- 
  

 ;J�. م�
  :إ)
  
#� ھو #ش  أ�
@7ر & #ش .Cدي أظ�#  /ـ�ص و&-   � ، )س )رEو #ش ��رف ھو #
Cل 

�د #� �ر"G #ن ا�7ر !! "�ھز ؟ �
�� أ��د #ش ھ�"ز  أ/-�  
  

  ::م أ"�)�� #ؤ�دا 
  
#  دي م 
�ن أ - ��#�د ��"  �� ھ-
)ر إن ا�
1@�ش )�#وEوع ، و و#ش ھ	ول 
# ��O�#�1ن د��

�� /�ر و)ر�  #��#��ش �)	� /;ص �
 ��#��!  
  

1و�   1�#� ��-  ��   إ�;م ا

______________________________  
  

�� وC�و�� #�زل ھ�د (��� ��� ���� ر��A #ن �7س ا1/ص و��ن #�
واھ� 
وأ:��ء "�و�:  
  
�� ��#ت أ/و�� وط�)
ك #�  /;ص ، ##�ن 
ردي ���ـ� )	� ؟أ -   



 ٣٢٧

  

-رف #�ذا ؟ ھل >�  �Cدق ؟  < ، A�د#� رأت ار����� وا0ن #;أم أإ)
�#ت 
("�ن 
�4دت #�  أ

�ذا ا1/ص او��م ؟�� زو"  ��� أ�)ت ��رة �و�
ت .��; :م أ��E ا�  �ر�دھ� )�7-ل ؟ أم ا#C 
 ���7�#�ذا م �/)رھ� إ�;م )�6#ر ؟ ھل .�م )ر�E  ؟ ام �د:  ��� ا7ور وم ���ق إ/)�رھ� ؟ �4ت   

  
�دت )�Eق و.�ت �
:  

  
�م /�د ا1ر�ف ده �#�ن و#ش ���ز ���)�� ��  و)-د�ــن )	� �� و"G اد#�غ-   
 ده ، إ�  ����

�  )س ؟ ���!!  
  

�ب ا0/ر و.�ت )
��7ر �"�  ::م �ظرت 
  
 ط�ب #�ھو ##�ن ��ون ��وزك �-; �� ھ�د ، و)-د�ن #�ھو ارا"ل د/ل ا)�ت #ن )�)  أھو �)	� إ�  - 

  !ا#�1�  ؟
  

�دت )-دم ��م و.�ت �
:  
  
�� أ��ن ��"  أ -   أروح أ
Cل )�9;م وأ�رف ��#  �-; و> 6 ���1ن أر
�ح ، �وووه )	� )س ھ	و

  !!إ�  �-�� ؟
  

  ::م �ظرت �#رآه وإ)
�#ت )�/ر�  و.�ت 
  
  !! او#�ل ذ��ء ھ�د راح ��ن )	� ؟- 

_________________  
  

  :و)�7-ل .�#ت )�^
�Cل ��� إ�;م و.�ت )�ؤم 
  
   اــو- 
  

   :.��E;Jك 
  
 -( �� �
� �� إ�#�� ا�;م ����م ، �#و#� �� �
� و����م ا�;م ور�#A & و)ر��
  ، ھ�ه #�.و

��وزه إ�  ؟  
  

 Gت )د�.:  
  
 -  ����7-ش أ
Cل )4/و�� �)�)� ���1ن أ
ط#ن ��# ��  ؟ �ده �� إ�;م �-



 ٣٢٨

  
 ;J�. م�
  :إ)

  
�� #ر)��� ��� إ�دي و��ھ#ك �و�س ، إ�"زي ��وزه إ�  ؟أ ھ�ــــد ، -   
  
�. G�  :ت )�9راج #Cط
  
 - �
� #ن أ��م :��وي )
	و(��C وا�ده �طول ، � ���ن وا�د إ )#� إ�ك دا�#� ��.��� �ده ھ	وك 

��وز �
	د#�� و �
��1�� �� ا"�#-  ودو. ��و> ��"  )�ك �� .وت أ.وك ���1ن و إ
Cل أ.ر�)
 ���دك ��م )�#وEوع �-�  ��ون 

  
  �J�	�

-")� و.�ل )#  ("�� Gر�:  

  
  !!و#�ل ھو #	��ش �ده �  ؟أ ��1ك �� ا"�#-  ؟ - 
  

  :إ)
�#ت )/)ث و.�ت 
  
   ھو #�ن ده �� إ�;م ؟- 
  

 �#��

و و.�ل #��د�:  ��� ا  (
�  :إ
  
 - ���وز �
	د#�ك ، �#و#� ھو #���رإ ھو �-; إ
Cل )�� #ن 1و�  و.�  �����  �	(� G"ر� �# و

�1وف ا#وEوع ده   
  ::م .�ل #ؤ�دا 

  
 - ���  #ش ��ر��ن ھو "�د و> إ�  ، ر)�� �	دم ا ���
1@��ش )�ك )�#وEوع ده دو.
� �� ھ�د ># 

  ��  ا/�ر إن �1ء & 
  

  �J�. ت#�
  :إ)
  
�� ، أ > و- -�  � ��� .وت أ.وك و/;ص ، ��ــ� ��وز ��"  �� �ر�س ؟أ�� أ1@ل )�  
  
 - ����/� ��
��#� �� ھ�د ر)   
  


ف و��
�Cر و.�ت أO�	ت ا��ظرت �#رآة �ظرة إ:  
  
  ! �ده )	� أ�� إر
�ت - 



 ٣٢٩

  
7�� )�زن و.�ت 
��  ::م �ظرت 

  
���1ن أ�رف إ�  ����
  ارا"ل ده -  �	( �E�(  (ك )س دي �د��� #-�ش �� إ�;م #ش )�ب أ�دب 

  ، دو.
� )س �ر�ت إ�  �Cدق وإر
�ت 
_____________________________  

  

-��م  ��#� إ�	� )�	ووا- 
ر)�  وا
	د�#�ت �� #د�ر�  ا ��   
  

�د#� ��ن �	رأ "ر��� إ�;م ��� ا7ور و.�ت )��7  �د
  اC)���  .)ل ذھ�)  �-#ل ،.�  �  �Eرت إ
  
�روح ���ق )�ر�  �#�ن أ�رف أ1
@ل -  ��-
   )"د �� 
	د�#�ت ؟ ط�ب 
  

  :"ذ)�� #ن �دھ� وأ"���� )"واره و.�ل )���ن 
  
�زي ور.ك و)�ره إن �1ء & �روح �	دم  ��Eر #ن �و��ـ- " ، �  
  

�دت )�-�ده و.�ت �
:  
  
   �ـــــ�رب �� إ�;م أ>.� 1@ل - 
  

 ;J�. م�
  :إ)
  
  !! ؟�-�� )9ذن & ھ
;.� ، ھ#� ھ�;.وا ز�ك ��ن - 
  

�د )�زن و.�ل �
  ::م 
  
�دي  رOم إ�� )رEو #ش #)�وط #ن ����A ا1@ل دي )س #ش ھ��G7 أ#�-ك ط�#� ھد�ك- ��
 

  ا>ط�7ل دول 
  

 �  :إ)
�#ت )�-�ده و.�ت )Cوت ط7و
  

�زق ���� ھ�ه - 
�د�� و#
	-دش ��
   و& �� إ�;م ھ��ول أو�ق )�ن ا1@ل وا)�ت ، )س إ�ت 
  

  :�Eك )�/ر�  و.�ل 
  

�زق - 
  �/رم )�ت أ�7ظك �� �1/  !!  



 ٣٣٠

  
�� اC@�ره و.�ت )"�ون 
E(	(  7
� ���  
  :Eر)

  
�دك  أ�ــوه ��- � �	�
را)  ھ�� ، �� ��#� إ �� �	�
�زق ، �-�� �ل 1و�  
	و� �� ��#� إ
/و�� 

 ��1-را�  #��و1  ، �� ��#� إ�	� �� �و)��  ��� ا�وض ، �� ��#� إ�	� �� ��"  و.-ت #
�ط�1ن وھ#وت ،  ���	�  ـدا�ــــــــــ  ـــــــــــ4 #ش ھ�#B )�ده أ)ــــــــإ��� ا6رض ، �� ��#� إ

  
  :�	ط ��� ا6رض #ن �:رة ا�Eك و.�ل 

  
 -  "�� ���� أC; أ /�ــ�ص و& #� 
Cو
�ش �ده ، #ش ھ	وك �# ��  
  

�� )"د�  و.�ل   ::م �ظر 
  
 -  ��� & ��C �(� )"د )"د )9ذن & ھ��ول أ���دك )	در ا^#��ن �� 1@ل ا)�ت زي #� ��ن ا

  
  .و��م )�-#ل #G أھل )�
  

��   : )�-�ده .�J;:م O#ز 
  
�  )	� و�- "� �
  ه د ر��	

___________________________  
  

��� #و.G ا�7س )وك و�ن ھذه ا#ره )��و�� ا#��ء  ��
�ت ھ�د ���)�A7�
/# A ظر
�
 ، �	د ���ت 
 ���
�دت ��� إ��� �/وره )  )-د#� إ
Cل ذك#�  ر��A آ/ري و�4�إ�;م ���  ، )�^��E  إ� �و

7-ل و"دت #�  ر��A و��ن #�
واھ� و ، �#� .�ل�(:  
  
 -  ���وز أ
	د#�ك ، �-�� ��#ت أ/و�� وط�)
ك # ;-� �����1ن أ:)
�ك إ ���
 ط�ب .و��� أ�#ل إ�  


ردي ���ـــــ� ، .و��� أي ��"  و  �Eو #ش راEر( �
��� أ�� ھ-#��� Cد.��� ، و��� ��ره أوإ
  .ك ھE7ل ورا�� �د #� 
ردي و)رEو #ش ھ��)

  
  !#ن ا0/ر �� ھ�د ا�� �ط�
ك �� د#�O� و#ش ھ�
��م 

  
�� وا/وف وا	�ق #ن (  ��#
�1#�ر #/
�ط  ، ��� #�)�ن ا�-�ده (  �ظر �ر��
�ت ھ�د ��

�ول ، ھ#ت أن 
رد ��� ار��A و)�7-ل �
)ت "#
را"-ت )/وف و#��
  أا ����   .ول �رف و
  

  :ظ�ت 
�7ر .��; :م .�ت 
  



 ٣٣١

#� أرد ���  وأ1وف ��وز إ�  ؟ #�ھو ط�G "د أھو و#ش )��-ب )�� و> ��"  ،  ط�ب وإ-  ��-�  �
  !!و)-د�ن ھو ھ�-#�� إ�  �-�� ؟

  
�ظرت �1�1  )	وه و�
)ت :  

  
   �Eر
ك ��وز إ�  #�� ؟- 
  

�� أ/�ـــــرا ، ��د#� رأي ارد #���ه ��4
� ة��/طوإ
�-ت 

�ون اC6-ب و#ن :م  �# �#Jدا � ا6و

�د )�-�ده و�
ب  ��ز>تا�
��زت ھ�د )�7-ل و)دأت �� أول اطر�ق ، 
  :، و.د 
  
�� #-��� و& ، )س )رEو ��ت ��رف إ�ك أ��د - �
(-
���� �� �ت ھ�د ،  �
 أ/�ــــرا )	� رد�

  ھ
��� )�� و#ش ھ
E7�� �ده �
�ـــر 
  

ت )C9رار �.:  
  
  !! �Eر
ك ��وز إ�  )رEو ؟- 
  
�� ��م #ره و1	�)ت �����  #-	و  ده ��  #ش - 
�ت ا�� 1و�(��ر�  �� ھ�د ؟ ��وز أ
-رف ��� ا

  �ده 
  

�� اE7ول ��
)ت (�
�  :إزدادت Eر)�ت .�)�� وإEطر)ت وإ
  
�� ��ن ؟- 
   1و�
  
�� و- 
����1ن أ/�ص ورق 6/
� و1و�
ك ��م #ره �ده و#ن ��  -#�"�� )دور ورا�� أ ��ت )روح ا


�ك ، وأ/�ـــرا )	� إ
��#ت #-����د #� �ر�ت أوCل �Xو�ت )�  
  
  !! )رEو �Eر
ك ��وز إ�  ؟- 
  

� و> إ�  ، )C� /;ص - 	�� �
��  إ�  �� ھ�د إ���������� #ش ��وز #�ك ��"  ���7  )س أ ھ

���ــ� ،  �

� ھ��#ك �ن ��7� و#ش ��وزك 
	و� ��"  #�1� ؟أإ�ك رد�� �� ��  
  

م 
")  �)دأ  ������ و�� �#Oت ر#�

�م و�	ــــط إ)(
�ن ��7  طــــو��ــ� وھ� 
	رأ و ��  ��د:
__________________________  

  
7
�ر ھ�	)�و�� �� إ�;م ؟- 
   
  



 ٣٣٢

��� ا7ور  ��
-��م ، أ"�)
ر)�  وا
	د�#�ت )وزاره ا�د#� ��دت #ن #�
ب ا� �#�� ��
�.:  
  
 - ��(	


� و)9ذن & ھ���  )س إ   "ددي ا
  

�-�( ������  :ده و.�ت أE#Oت 
  
   �ـــ�Eر - 
  

  �J�.    ::م إ)
�#ت 
  
�� ھروح أ �; إر"G إ�ت ��� 1@�ك )	� و-   
  

  :أو#4 )رأ�  ���7 و.�ل 
  
   6 ھوC�ك ا6ول و)-د�ن أروح - 
  

ت ):	  �.:  
  
�ك ھ�/�ص وا#د�ر ##�ن �-#ل #-�ك ١٠٠ #
/��ش ���� ده ا�� )ـ - �
 را"ل ، �; ���1ن ا)ر�ك )

  ��1#  
  


  )��ره و.�ل �ظر �� ���:  
 - �C( ؟أ /;ص �1�# ��Cو
���ــ� اول #�  ���� ھر�)ك و)-د�ن أ#1� ، إ)	� ر  
  
   �ــ�Eر - 

____________________________  
  

 ����7�� إ> أ�م 
�د:  �:�را �ن  ���#ر �وا� إ�)وع و
وطدت ا-;.  .��; )�ن ھ�د و/�د ، رOم أ
�ذ زواج ا�)ت ��#�
  �	� ، أ�)ت �د�:  �ن#  
�� ، أ�)ت ا^ھ
#�م اذي �	د(  (�"���7  ، أ�)ت إ 

��ه �ل �
�ه #

�ذا ار"ل او��م اذي �� زو"  �  .إ�;م ، أ�)ت �و
  


ظر ر��J�  ا�و#�  ، > 
-رف أ��ن #� 
C  �-7وا)� ام /ط4 ، �ل #� 
1-ر )  �

-رف #�ذا ���ت  <
�� و�	ــط 
�� ��وت �:�را 
��1� ھذا ���ت 
1-ر داJ#� )�، ھو �-�د��4��ب اE#�ر و
ذ�ب و

1#�وره �� ا
  :ا1-ور �ن طر�ق 
رد�دھ� �و#�� "#�
  



 ٣٣٣

#� أ
-رف ���  ؟ ط�#� ھ
/ط)�  #� �ر"G #ن ا�7ر �)	� >زم أ�ون أ�ر�  �و�س -  �� و���� إ�  �-
�� ؟أط)-ــ� ، -�  "��  ���� و�7#�وش O�ط  و)-د�ن ارا"ل �1ر!! و#�ل ھ
/طب وا�د #-ر�ش �

  Cزم أد��  �ر< �	(�!!  
____________________  

  
 �
ــ��و#�� )�ر�  رھ�)  وأ/ذت 
�رك ذراع إ�;م و�� C)�ح ا�وم ا Aر�O ه�"
ھروت ��#� )9

  �J�.  ( ر/تCظ و	�

� إ��:  
  
 - (�C# ��  ��� )�ــــــر	�   إ��ــــــ�م إ
  

��  ))طء و.�ل �� B
�:  
  
   /ـ�ــر  ھ�ه ؟ إ� - 
  


  أ#�م و"�  و.�ت -Eأ#��ت )1` #� وو:  
  
  !! )ص )�ـــر�  ، ھو ده �	�	� و> إ�ــ  ؟- 
  

��ظ�ت و.�ل )�-�س   ����  :ظل �7رك 
  
   إ�  ده ؟- 
  

ت ��� ا7ور �.:  
  
  !! ده 
���ل #�ز� �� إ�;م ، ��ت )"رب ��دي وط�G إ�"�)� ، ھو ده �	�	� و> �ر
ون و> إ�  ؟- 
  

 ��  :); و�� و.�ل �ظر 
  

���ل ده )��م ؟- 
� ا("   
  

و��ده و.�ت �(  
�� وEر)�� �#Oت ر��E:  
  

���ل ط�G إ�"�)� �-�� �ده - �� ��#ل BC و> إ�  ، أ )��م إ�  �� إ�;م �رام ���ك ، )	وك ا

    ��/را1� �� "د��ن #-	ــو
  

  :وGE او��ده �وق رأ�  و.�ل 
  



 ٣٣٤

   إن �1ء & ھ
)	� �و�� - 
  
�وم O�) ن 
�د:  #ره آ/ري و�ن �)دو أدت ����� ���A ا7راش و�ظرت �#رآه ھ�  �"��ت أن ا

  :)/وف و.�ت 
  
 ��#ل )"د و& و> ده ��م ؟ �-�� ھ"�ب !!؟طب إزاي وإ#
� و��ن و#�ن و���1ن إ�  !!  �ـــ�#ل ؟- 

�ن أ"�ن ��  @C ل���ن أ  ؟ �ـــ�ر)� #-	ــو )"د ده و> إ�  ؟ >> �ل 1و� @C و��� "وا�� �و  
  

�� ��6ط�7ل وCر/ت ��� :م .7زت #ن #��
4��� Cو(  �J�.:  
  
�ن �� ھ"�ب �ــــو�ــــو أ ھ����������������  - @C و�)	ــــــــــ� ، ھ"�ب �و�و ھ"�ب �و�و ھ"�ب �و


�رارارار 
�رارارار ھ"�ب �و�و ھ"�ب �و�و ھ"�ب �و�و ھ��������������������������    
  

7
���� Cوت Cرا/�� و.�ل إ  �  :ض إ�;م #ن #��
  
�  ؟-  �
ك )
Cو�# �#��   
  

  :إ)
�#ت )�-�ده و.�ت 
  
�� ���  إ�� )��م �ــــ��ــــ�سأ ھ"�ب �ـــو�ـــــو )	ــــ� �� إ�;م ، �� /را1� -   
  


ر��ز .��; و.�ل )�#س   :��ول ا
  
��ن ؟- #  �(�"
   ھ

�� و"��ت أ#�#  و.�ت )�#��  :س .7زت #ن #��
  
 -Bھ������ �	ور )�1 G�
   ھ"�ب �و�و )-د 
  

  ::م Eر)
  )/7  و.�ت 
  
   وإ�ت �� ر/م �ر�ت و#ش �ر��ن ز�� أ/ص ���ك - 
  

�� )ذھول و.�ل �
دل �� "��
  وھو ��ظر إ�  :إ
  

� ��#ل و> إ�  ؟- �   ��#� إ
  

  :أو#4ت )رأ��� إ�"�)� و.�ت )�-�ده 
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   أ�ــــــون )	ـــــــ�- 
  

��ه ��  :أ�:ر وھو �	ول )-دم 
Cد�ق إ
�-ت 
  
��ن - # �

� ��#ل و& ؟ طب �ر��
��#� )"د ؟ إ
( �
�   إ
  

��  و.�ت ))راء��
  أ#�م -Eل وو���
   :هأ#��ت )�
  
�ر�ت #ن ده ، )س )رEو ھروح ا#-#ل أ
�4د إن �1ء &-    
  

�ظ�ت �
� ا�
و�ب ا6#ر :م .7ز #ن #���  و GE( ذھول(  �رول �� "#�G أر��ن أ/ذ ��أ/ذ ��ظر إ
�زل #  :�Cرخ )4��� Cو
  و�	ول و�C-د و��)ط ��� �ل 1` أ#�#  وا

  
  ب �ـــــ� �ـــــــــ�س ھ�ــــــــون ابأ وھ�ـــــــون - 
  

  ا�ـــــ�م ك ا�ـــــــــ#د.. ا�ـــــ�م ك ا�ـــــــــ#د 
__________________________  

  
 �(;# �#���ل ، د/; )�ل )�#�س و.�); و��� ا7ور إر
دي �ل #��
 وھ)ط� �ر�-� 6.رب #-#ل 

  �J�. ت#�
�A ادم ا#ط�و)  :م إ)��
� أ/ذت #ن ��#� 
/CC  ا#  :اط)�)  ا
  
 -  ���
�"  ھ
ظ�ر ��� ا�   )��ل إن �1ء &٨ ا
  

ت ��#� ��� ا7ور �.:  
  
 -<< <  �"-
�# �����وز� ��   إ�
  

7�م و.�ت 
( ���ظرت :  
  

ر��وا ھ�� و)9ذن & أ.ل #ن ���  وھ
�ون "�ھزة - �

E7�وا 
   ط�ب �Eرا
�م ##�ن 
  

  �J�. ت#�
  :إ)
  
 - �1�#   
  

  :�Oدرت اط)�)  و�ظرت ��#� ^�;م و.�ت )�-�ده 
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�� ھ�� وأول #� 
ظ�ر ھ
Cل أ.وك ا6/)�ر )9ذن & أ روح إ�ت )	� ا1@ل و- 
�� ھ�  
  

��� ا7ور  ��  :أ"�)
  
�د #-��� أ-�  6 ط)- �. ��  
  
   �� إ�;م #
/��ش ھ	وك و& أول #� 
ظ�ر - 
  

  :أو#4 )رأ�  ���7 و.�ل 
  

ش ، و)-د�ن �-�� أ #
�ـــ�و�ـــش ، - C�/#  � �
��
��رده و#
/���ش ا6"�زات )��� #ش را�B ا


ش ���1ن ��"  زي دي ھ@�ب إ#
� )س ؟(�@# ��و ا  
  

�د )�-�ده و.�ل �
  ::م 
  

ــــ���  إد�� إ- 
���ل ده �ط�G زي ا
� )س ا�  
  
   �ـــــــــــ�رب - 
  

�� وأ�ر�ت ��Eت #ن #���
���ل ��� و#-�� ا�و)-د أ.ل #ن ���  و"دت ��#� اط)�)  آ
�  إ
  :ا/ط� )9
"�ھ�� و.�ت )�#�س 

  
  ھ�ه إ�  ا6/)�ر  - 
  

  �J�. ت#�
  :إ)
  

� ��#ل - �   #)روووك �� #دام إ
  

�7�� إ> و�م 
1-ر )����� )1ده وأE#Oت 
#E ،  (�(ط�� )7ر�  و.�ت )�#س �ھ� �� �Eن ا:  
  
   ا�ـــ#ـــد �ــــ  - 
  

 ،  �����ه .)ل أن �
�دث ���� إ�;م و
�د:ت �ظر  �#��� اط)�)  و�Oدرت ا@ر�  )�إ)
�#ت 
�� )1ده وھ� 
	ول ���
���ل �� �ده وE@طت   :إ.
ر)ت #�  ��#� ووE-ت ا

  
  �س )��� ا�� ���  )�  ؟ إ�;م إ�ت ��- 
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��ن وا�ب و.�ل ��(  J�
�� )-�ن ##�ظر :  

  
�  ، �ــــــ�رب - # ��C� م "#�ــل و/��ف�� ��  � إ�;م #ش ���س )��7  أC; ، إ�;م ���س إ

��� /�ــــر ���#� ���-#  و
#م  ����� ��  د�#
__________________________  

  
�� إ�
�	ظت ھ�د #ن �و#�� و��� ا7ور�� �#Oده ر�-��( ��

� أ1-ر
ذ�رت ��#�ت /�د ا6/�ره ا :  

  

� ، ھ
ردي �
�ر ھ
ردي .��ل #ش " �#� �#�
ك و#ش ��وي أ��)ك #�	
�ك إ�� #� Cد.ت ا�� .و


��#� و
	و��� ا�� "وا�� 
ھ
ردي /ــــ�ص )را�
ك ، )رEو ورا�� ورا�� �� ھ�د �د #� 
	رري 
"  
  

��
���م و.�ت أ/ذت 
�-ب �� 1-را( :  
  
   و)-دھ�ك )	� �� �م /�د إ�ت ، #ش ��وي 
)طل �;#ك ده )	� ؟- 
  

  ::م �ظرت �#رآه )��ره و.�ت 
  

� )�  و> إ�ــــ  ؟- 	�-

� �#�ن ؟ إ�
� إ�  ����
ك �� ھ�د إ�   وإ
  

ت )�-�ده �	�  

ذ�رت ��#�:  
  
  �ون ھ�#وت ���ـ� و#ش #)طل #دح ��� وھو )-د �;#  ده ��  #ش ھ
-�ق )�  ، ده ارا"ل زي #� �- 
  

�ت �"4ة و.�ت )/وف (
�  :إ
  

� >زم - �
-#��  ده O�ط �� ھ�د ، #ش أي وا�د �	وك إ�  )��)ك �)	� )��)ك �-; ، إ( �
� )س ا�� إ


� #ش ر/�C  ��ھ�د وھو و )��)ك �-; ھ�"��ك �د ا)�ت��د �ده ، إ�
و.7� ا1/ص ده   
  

�ب ا0/ر �"�  :و.�ت ھ�#�  :م �ظرت 
  

�ر و#G ذك ھو #Cر ���#�� أ�� )	رأ �;#  ، �#�ن أ�� ))	� #)�وط  وأ )س - �  ����� #ش )رد ٌ

  )رEو ، �)	� أ��د )��)�� �-; BC ؟
  

�� و.�ت )Cرا#  

دت �� "���  :إ
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Cر�� - 

� #ش �#ل أي /)ط  �� .�)ك �� ھ�د ، ــــ�زم �ـــ�زم  )رEــو #� ��7-ش ، إ!  
_____________________________  
  
 -
�ر��ش /ــــــ�
  ص ا.-دي ھ�� و#�
  

 ��د#� ��د إ��� إ�;م �. �دت #�ز�
 �#��� )�ل ���ن )�� وأ"�س ��#� �� Oر�A ا6ط�7ل و�ظر إ
  :ھ� و.�ت 

�� #ن ا#-#ل وا�� �لأ #ش #Cد.  ��7� �� إ�;م ، ���  إ�� )��م و& ، ده - �ز �# A��� #ن �� 

���ل 
وب ��� ا�# ��  1و�  أ
�4د إن إ�#� ھو ا

  
  :إ#�ك ��7�� )�ن را�
�  و.�ل )�#ــ�س 

  
1�� أ 6 #ش ��م �� ��#� دي �	�	  ، ��ر�  �  ؟ 6ن ر)�� �ر�ــــم - ��وووي ، وزي #� �ر#�� و

@C�� ا
�د�� أو�رأ��� /طو)  �� ط��A & ، �#�ن ھ�-�ش أ��� ���ه �� )��>د  ده وھ��ون 
��ن�C �#;�^7-وا ا6#  ا��   �"�� ا�	�	�  �ــوا �� ا
   ، و)9ذن & )رEو ھ�-�ش ���

  
  �J�. ت#�
  :إ)

  
   �ــــــــ�رب �� إ�;م- 
  

�� )"د�  و.�ل �
دل �� "��
  و�ظر إ�  :إ
  
7
ره ا	�د#  -    وا0ن �� ��د
� إ��� #� �وف �7-�  �� ا
  

  :��Eت ��#� و.�ت 
  
   أخ ا-رب  
E7ل ��- 
  

��� �دھ� )#رح و.�ل  ��  :Eر)
  
 - e�
   �� ر/#  )وظ
� ا)ر�
  

  ::م ��ول إ�
-�ده "د�
  #ره آ/ري و.�ل 
  
1
ري - �
� ا#7روض دو.
� ھ�1وف د�
ور �و�س ���1ن 
رو���  ، و�#�ن ��وز�ن � �� �C( 

�� �� ا/طو)  	7

ب و��"�ت �ده �ن 
ر)�  ا6ط�7ل زي #� إ�  
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ت )#رح �.:  
  
�� �� إ�;م )ك ، إ�-ل #� 
7-ل و- �� �  � ��4-ل #-�ك ��طـــول إن �1ء & أ
  

�ن ا�� "واه و)-د�ن �-رف  �/رم )�ت ر/�#
ك �� �1/  ، إ��
� )	� /�� اوا�د - #���	ول ا

  ر/#� )را�
ك 
  

E7ل �� ��دي-  ���� ����   
  

  :إ)
�م )"د�  و.�ل 
  
  د�
ور را"ل �� #ش ��وزك 
رو�� أ )C� #)دأ�� �ده - 
  

��� ا7ور و.�ت )@Eب   
  :.�ط-
  
�ـــ  )	� إن �1ء & ؟-  !!  
  

�دوء و.�ل �  ��ول ا��� ا#�7"` و
"�
-"ب #ن 
@��ر :  
  
���1ن ا#7روض أي #��#  
روح ط)�)  #��#  ز��� ، وو #�7ش �� ا#"�ل ده �)	� ط)�)  -  

وو #�7ش /ـ�ص )	� �)	� ط)�ب �1ب ، ھو #����  وو #�7ش �)	� ط)�ب #��م �)�ر �� ا�ن 

  #ن اd��1# �� ��#� ، وط)-ــ� �� ط)�)�ت �
�ر )
�ع و>ده �)	� #� -#� ��
درج اBC اده ا


�1ف ��� ر"�  إ> و 
-)ت أ��7-ش أ/���� 
رو�� را"ل ، و)Cرا�  )	� 
 �
�� #	)�ش #را
 ���
�د�� ا�!! /ـ�ص و#�7ش �ـل � �
�روح را"ل �  ل وإ��� دو. �	(�!!  

  
  :��Eت )#رح و.�ت 

  
��ب وأ
�:ف -  ;Cرا"ل ، أ�ت ��و�  أروح � ����� وإ�ت #�ن .�ك أC; إ���������   ھ�
  

�� )-دم ��م و.�ل �ظر :  
  
�  #ن 1و�  ؟-   Eر
-# �
�   او#�ل �
  

  :��Eت )ط7و�  و.�ت 
  
�:ل أ:; و)�ب أر/م ��� دوزي اطو�ل د-  ��  ه ، �� ���  �� او:
�ث ؟  ��:�ن أ
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و��ده و.�ل #�ز�� �( ��  :Eر)
  
 #ــ�1� �� �ت ار/#  ، و& و> إ�ك ��#ل ��ت ور�
ك ار/�#  ��� �ق ، ��ـــ� اط�ب أ��ن - 

 �	(  
___________________________  

  
�-م ���ونو�� ا#��ء  ، ����C راه
�� و�1#�رھ� و
7-ل #� (�. ��� اوGE .ررت ھ�د أن 
E@ط 

ن 
�#B 6ي �1ب #�#� ��ن أن ��-ب )�1#�رھ� ،  ������ و  (���� C-ب )�(��� B
.�#ت )7
  : و"وده ��ل �وم وو"دت #�  ر��A و��ن #�
واھ� و�د�� #��� #و.G ا�7س )وك 

���� أھو ، �ـ�ر�ت أ ھ�ـود - 
�# ��
-ر���� أ ��
7
  ول #� 
  

��7ت )C-و)  و�
)ت )Cرا#  
:  
  
�ت #ن إ��ھم 
)	� O�ط�ن ،  1ــوف - ( ���ت #�
ر#  و#ن أ�� أ�
�ذ /�د ، و �Eر
ك ��ھم إ( ��

  "�� ��
-(
��7� أ)ـدا أ
��م أ�
ر #ن �ده ، و�ـــ�ر�ت �Eر
ك 
)طل  B#ر#  و#ش ھ�
�#  ���
�� #ــــ�1� ؟�
�ك �  

  

-"ب و�
ب (    :.رأ ار��

  
�� ��و�ن ؟ �- � ��
ك #�� ط�ب ؟ إ�ـــ  �� ھ�د #�ك ؟ #� إ���  � ��"  ز
  
�دي ، و�-; ���ت O�ط  إ�� رد�ت ��� �Eر
ك #ن ا>ول وأد��� )O B�C�ط� أھو - � ده أ/ر �;م 

���1ن #Eطرش أ�#ل )�وك ، �ن إذ�ك  ���
  ، )-د إذ�ك );ش 
)-ت ��"  
  
�� �� ھ�د ھ7�#ك - 
  .. طـــب إ�
  

�ظر ������� ا7ور وھ� #Eطر)  
#�#� و ��  :ت �#رآه و.�ت )Cرا#  أO�	ت ���)
  
�� وو ھرب �)	� - (��(  ��� ھCدق إ
��#�ت أ ھ�ــ1وف )	� ھ�-#ل إ�  ، و إ
	دم �	�	� �� ��

  اBC .)ل #� أ
-�ق )�  أ�
ر #ن �ده 
_____________________________  

  
�� أ )س دي ط�-ت "�#ده - 
("�  �� واد �� ��دل و& وووي و
  

د �/ ��ر��	  او��د ��دل ، �Eك ��دل )�/ر�  و.�ل :��ء #	�)�
أ.�  :  
  
��ت و.ر��م و/��ك ���ش )ر�س �ده - (�م إ�ت #ش )
زھق )	� ، #� 
��)ك #ن ا ��   
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  :Eر)  )#رح و.�ل 

  
 - ���("��ت �-; (�� ، ا���م 6 /;ص �و�ت أ�
	ر )	� ، ا1	�وة دي ���ت أ��م ا���  ورا�ت �� 

�� ا6وھ
	د#��� إن �1ء & )���ول وأ1وف ھ-رف ا
4.�م #-�ھ� و> 6 ، )س )�ت س .وت أ
-رف 

��م /ـ�ص 
  �Eط�-ت "�#ده و#ش را  �  ا�ذ�

  
�ظر إ�  )/)ث و.�ل :  

  
 - �
 ااااه .ول �ده )	� ، إ�ت #�1� )#)دأ طول #� ا�)ن ));ش �#ري #� ھ1
ري ا"�#و�  ، دو.

 ��1
ر�

ك #-�ھ� �	ررت (�O ت�(  )	� ا
  

  :و�زه �� �ده )�Eق و.�ل 
  
�� او 6 ، �ده - 
�� وھ
"وزھ� �-; �واء )	� ��#�("�
ر��ك �� )-�د ، ��ض )	وك  �# "�#و�  

 ���� �� د#�O� و#ش ھ��)
  �ده �ط�
  

  :�Eك )�/ر�  و.�ل 
  

ر#  ���1ن 
-�#ك ا6- �# G�ط
  دب 1و�   #ـ�1� ��/و�� إ
"وزھ� ، �ــــ�رب �-; 
  
 -/

ر#  �-;  6 ��/و�� #�# ��
ر#  ��# ���  ��ش و 
  
�م /�د ؟-  �� �	( �

	د#��� إ#
   ط�ب وھ
روح 
  

  :أ/ذ �
��س 1-ره )
��7ر و.�ل 
  
�� ا6ول .)ل #� أ وا�ـ  �� ��دل �  #ش ��رف ، - ����م إ�� #���ر ���1ن أ�ق أ
-رف �
�� .و

  ص أ
	دم ر�#� �-�� ، )س و �E�ت #-��ده �ده )	� ھرو���م و/;
  
��ك ا6#ور- �� ��   #�1� ر)

_____________________  
  

�� أ#�م ��#�  أ��م Aو)-د :;:-E1` #� ، و ���Eر إ�;م #ن �#�  وھو ��#ل �	�)  �)�ره )دا/�
  :و.�ل )�#�س 
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��ھم ھ�"�ب - C�/ و
� دول 1و�  �
ب ��و�ن �ده �ن 
ر)�A ا6ط�7ل ، )9ذن & � �� ��E7
 إ
   ا�ـــــ  إن �1ءا"�ي )	� �Oرھم )س �� ا	)ض 

  

�ت ا� (�	��   : )�-�ده وھ� 
	ول� )�#�س وأ/ذت 
	�ب ��

  
  ووووووي ، ھ
	رأھم #-��� )	� ھ�ه أ #ـــ�1� �� إ�;م �1را - 
  

  :�Eك )�9
7زاز و.�ل 
  
   إ)	� إ.ر��م و)-د�ن إ����� )	� 1�#� - 


7  )/7  و.�ت � ���  
  :Eر)
  
 -���� #ش ھر)� و�دي ��/و�� أ ھ
	راھــــــم ،  إ��ــــــ�م ھ
	راھم �-  
  
�م )9ذن & - �� ���
���ن �ده و
�/Cص �ل �وم ���  و> إ �	(�   /;ص �� �ت #
زو.�ش �ده ، 
  

�� )�#�س و.�ل   ::م �ظر 
  
�م ��و�وا ز�� ز#�ن ، - � أ�� .ررت إ�� أر)� و>دي أ��ن 
ر)�  و )9ذن & �#ري #� ھ�#B أ)ــــدا إ

�ــ  �� ��#� إن �1ء"�� ا   & دول ا�� ھ��و�وا ا�)ب �� د/و
  

�د )�-�ده و.�ت �
:  
  
�و�   �ــــــــ�رب �� إ�;م - @C�� ا
(
�# ��  �  ، و)�ده )	� ھ��و�وا دول أول #"#و

_______________________  
  
 - ��و "�ت إ
	د#
�ك ھ
Cد.� �-; إ�� #ش )�Eك ����� ؟ ھو ده ا�� ھ�رأ �- ��  ��ك �-�� �� ھ�د 
  

د �#��و�/ ��(
�� �#� �ز�م ، ز�رت )�Eق و��رت  ��ز#
-رف ��� ھ�د .)ل ذھ�)  �  � أ/�ره #
  :.��; :م .ررت أن 
رد ���  0/ر #ره ��
)ت 

  
   أ�ــوه - 
  

 ;J�. م�
  :إ)
  
�أ�� را�B أ
	دم #�ن ؟ �-�� أ�� #ش #ن �	� إ�� أ�رف أ ط�ب ھو - �ك إ�ك �� �ل ا�� أ�ر�  

�� �ل ��"  ��G7 �ده )	� ؟���ر�   �
�  /ر�"  
ر)�  إ�"�ش وإ�#ك ھ�د و)س ، وإ



 ٣٤٣

  
�� ھ
-رف - 
�� �� أ�
�ذ /�د ، د/�ت #ن ا)�ب ھ-رف إ�ك �Cدق و���(���( ��
� ا#وEوع #

�� �1ت �)	� ا)�وك ھو ا�ل
�E. ،  "�� ل� ���  
  
 -�C( ن ، ط�ب�(�O ��   ھ
7ق #-��� إ
�7ق ��و  )�ــوك #�ن �رام ����� ده ا
  
   إ
E7ل - 
  
 - �� ا�� ھر"G #ن ا�7ر �وم ا�)ت اB(C إن �1ء & ، �وم ا�)ت )��ل ھ
;.� أ/و�� )�	وك إ


  ، #�1� ؟ #��  
   #ـ�1� - 
  
�� ، وھ
1ــو�� - �� G"ول ��#  #ش )�ر	�( �#�دي �� ھ�د ، وإن /�د ����1ن 
-ر�� O;و
ك  

��7ك (  
  

�7�� )�ل :	  أ/ذت 
	رأ ��#��
  ا6/�ره )�-�ده و
�دث :  
  
��رده #ن �وم - ��  .دا#  ، وا�O �7ك� �

� �ده BC �� ھ�د ، إ
�4د
� إ�  #ش �داب و)رEو /��� إ

  ا�)ت #ش )-�د 
________________  

  

�د�د و�ن أ�ــ�د إ�;م #ن �#�  وھو ��#ل ��#� /)ر .د ��-دھ� �� ، �	�	A > �-رف )��و ��ز

<

-�و 71  #��
  :  و.�ل �)د أن �/)رھ� )  ، د/ل #�ز  وا^)
  

� "��)�ك /)ر ، ا##م ھ#� /)ر�ن )Cرا�  وا�د ��و ووا�د و�ش ، 
�)� أ)دأ #��ن ؟- #��   
  

  �J�. ت#�
  :إ)
  

ر #ن او�ش ده )	�- �� ��   .ول ا��و ا>ول ط�ب ، ور)
  

�� )�-�ده و.�ل �ظر :  
  
   #)روووووووكل �ـــــــ� ��ــــــ#� )	ــــــــ� .)�
ـــــ� �� ا1@ـــــ- 
  

�� وھ� 
	ول )-دم 
Cد�ق #� ����ظرت   )ذھول ووE-ت �دھ� :  
  

��م )"د �� إ�;م ؟- 
   إ�ت )



 ٣٤٤

  
  :أو#4 )رأ�  إ�"�)� و.�ل 

  
  ه و& أ�ــــو- 
  

�� )�-�ده و.�ت �  :.7زت #ن #��
  
 - a د#�   أ�ــــوه )	� أ/�ـــــرا ا
  

��ت ھ� )
��ؤل إ)
�م �. �#�  : وC#ت )�
   ط�ب وإ�  ا/)ر او�ش ؟- 
  

�د )�زن و.�ل �
:  
  
�ز#� �ؤاد -  A#در� �ك "  ����-
   
  

�ظرت   )-دم ��م و.�ت :  
  
   دي ��ن دي ؟ )-�ده �-�� و> إ�  ؟- 
  


��س و"�  )�Eق و.�ل ھ�#�� :  
  
   �� .ر�A ازھري - 
  


-"ب و.�ت (  �ظرت :  
  
  !!  ؟  .ر�- 
  

  : )رأ�  إ�"�)� و.�ل أو4#
  
ب أي 
-��ن )��ون �� أر��ف ��م ��  �ده �� ا6ول - �@�ظ�م ���ــ� ، �� ا أ�ــوه �Xف ، ھو ده ا

�� ، )س ط)-� و #-��� و)-د�ن ##�ن 
�"� ھ�� >ن ا#دارس ھ��ك )
�ون #�
�"  #در��ن-� 
  ا#وEوع ##�ن �/
�ف وا�ط  

ت ��� ا7ور �.:  
  
   ؟و .Cدي �-�� ا#���  أد إ� أط�ب ھ� ��ن ا#در�A دي ؟ !! �ط  إ�  و)
�ع إ�   6 �� �م وا- 
  



 ٣٤٥

 ;J�. م�
  :إ)
  
 - ���ص ���  ، و& أ�� )�#د ر) ���ك �وا� ���ك #رو�
�ش أ)-د #ن �ده و�#�ن إ ا#���  #ن ھ

�ن �Oرھ�  7�E�  ا	ر�  دي 
  

�ظرت   )-�ن >#-  و.�ت ):	  :  
  
�� #واأ /�ــ�ص و-  ��
-��م ، و)9ذن & ر)�� �	در�	  ، أ��د ا6ط�7ل ھ��ك #�
�"�ن �د ��))�م �� ا

��� ا#واC;ت أ:��ء ا�#ـل   
  

�� )7/ر و.�ل �ظر :  
  

/د#ك و)9ذن - �� ����  وإد�� ر)�ت #
�4د إ�ك ھ
-#�� �ده ، رOم إ�� /��ف ����� )س "ددي ا� 

  & /�ــر 
____________________  

  
�د#� ���ت ����ظ�ف أط)�ق ا@داء 
 ���
 d(ط#�� اE7ول #� �� ا(�
��#-ت إ�;م ��Eك )1ده �9

  :و�Eرت ��� ا7ور و.�ت )
��ؤل 
  
�� #-�ك ط�ب - ��E ن ، طب
�(�
�Eك ��� إ�  ��)و ا(   
  


  و.�ل ���E ط-  #ن )�ن	
  :/ر"ت ا��#�ت #
  
�ر�ت إ�ك ��#ل أ)	� ھ-  �# A�7طس #ن ا�Eك ، )ت �ظ�ـــــ-  )"د ، آل  �ل أ#� أ�
�ر �1ل ھ�د ��

  ��7�� ا

ر)� ��
ور� �	(
�� ھ�ط�G اواد #-	د وھ� ا�� >زم 
ر)�  ، �  وإ�  
	ول إ
  

  :��Eت ھ� ا0/ري و.�ت 
  
�ر�ت ، 
	ـو� #و
� ا-�ل ده #��ش د�وه #ش ��وزه أ�)ر أ�� ، #ش ��وزه أ)	� -  �# و> و>ء 

�

و دو.
� #و
�  #و�/    
  

�دت )�-�ده و.�ت �
  ::م 
  
  أ�
ر #و.ف أ:ر ��� ؟ إ�   )س ��رف - 
  
   إ�  ؟- 
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7رح -  ���
ش #
/��  أ)ــدا إ���طت ، #� �#�# �# A�
4:ر �ده ، و> )�)� و�ر�
  ، رOم إ�� أ ��
و 

�ف ، ھو B��C �� إ�;م أ�ز اود ود اود زيدا�#� ��ت /#  
 )�س إ�  1د�د )س ا�وم ده ���

  #� )�	ووا ؟
  

  :إ)
�م )���ن و.�ل 
  

-)� �� و>دك - 
 �#وووي و
�)ر��م و)-د�ن �#�ن 
1و�� و>دھم ، أ أ��ــد �� ��#� ، 
/��� �ده 

7ر�  �( ���
�دھم #�Jو�  ، أ��ـد ط)-� ھ��م )	وا ھ#� �#�ن أ)��ت وأ#��ت و�� �
(-
 ��
1و�� ا  
  

  ::م 
ذ�ر واد
  و.�ل )1وق 
 -�
7رح  ا�Eن ا ���7��� ��ن ��� #ش ##�ن أ��ــ�ه ، ���ت إ
�وووي #ن أ� أ/د
  #ن #�#� ��

�ـ��ب #�� �� و.
  ا  ز#�ن وا#وEوع ده "�
  

  ::م أ#�ك )�دھ� و.�ل )�ب 
  
 -  #;��ـ� �ر�  �� ��#� و�	و#ك )���� ��   ر)�� �د�#
  

���   :)ر"�ء�� و.�ت �أE#Oت 
  
   �ـــــــ�رب �� إ�;م - 
  


ذ�رت 1` #� و.�ت ��� ا7ور :م .7زت  ����� و�4�  :#ن #��
  
 - �	( ���� و> �  )س ھروح أ
Cل )��

Cدق ���ت أ.ول �7ط#  �د دو.
� ، #ش ��ر�  ھ�د .� 

#وEوع ���1ن 
7رح #-��� �( ��  وأ)�@
  


)  �"4ة ھو ا0/ر و.�ل �  :إ
  

Cد.� -  �
ش �7روق ، �ـــ�رب )س �رد ����أ أرو��  ا)�ت  )	� وإ> ھEطر� �#�ن �  #	و

  
  أ1وف إ�  ����
  


-"ب و.�ت ( ���ظرت :  
�� ؟���ك  ط�ب وھو #ش ھ�رد - -�  �  
  

�د )�زن و.�ل �
:  
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�� #1و�
وش #ن ���A �ر�� و�ل أ#� أ
Cل )�  #�ردش /��ف ��ون أ #ش ��رف و& �� ��#� ، - 
  �C�  ��"  > .در & 

  
�ظرت   )�Eق و.�ت :  

  
 -6 1
 رو��  ا)�ت وف #�  ، �; إ
Cل )�  وو #ردش �� إ�;م #��ش �ق ، ��ن >زم 
روح ط)-� 

  )�ر�  وإن �1ء & #��و�ش �Cل ��"  
  

�د )�9راج و.�ل �
:  
  

ت دي - �� ��7
ره ا�� )	� ، #ش ��رف ا��� ���دك �ق ���ت O�ط  #�� و�ـــ�رب ���#�� 

�  -#وم ھ
Cل دو.
� وأ1وف  ا��إ
1@�ت "داا و#-ر�
ش أروح ، 
  

�#� إ
Cل إ�;م ��� Cد�	  و#ن ��ن �ظ  �( ��

�دث Cد�	�  أ"�ب أو)�7-ل ذھ)ت ��#� 
  :أ/�ــرا و.�ل 

  
 -  
   ا�;م ����م ور�#A & و)ر��
  
 أ/�ـــرا �� ��روق ، و����م ا�;م ور�#A & و)ر��
  �� ��دي ، ���ك �� ��روق �رام ���ك - 

���ك ��
E/  
  

 ;J�. م�
  :إ)
  
   #و"ود أھو �� إ�;م - 
  

  :ز�ر )�Eق و.�ل 
  
�م ده ��  ، �رام ���ك و&-  ��  �   ط�ب و#ش )
رد 
  

  :.�ل #-
ذرا 
  
�� �وم - �
   #-�ش �� إ�;م و& )ر"G #ن ا1@ل #�ت و)��م 
  


-"ب ( ;J�.  ("�� Gر�:  
  
 -  ���  أھو > ��"   ز�ك و#ش #�ت ٥ إ�  �� �م #�� )ر"G #ن ا1@ل ا
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-ب - # ��
/�ل ، أ 6 �� إ�;م ا1@ل ھ
و أ ٨ �#�ن �-�ت )E7ل �� ا1ر�  ـ ده ا��وووي �وق #� 
   )��ل ���1ن اE@ط ، �; ر)�� �	و��ـ� ١٠
  

 ;J��
�ظر إ�;م �7راغ )-دم ��م و.�ل #:  
  
  !! ھ�� ��ن ؟- 
  

 ����E ده :م .�ل�(  
�  :Eرب ")
  
�د��ن ��ر)�ء �� �رع أك ،  ������� 
Cدق ���ت أ.و- ��� �� إ���در�A �� إ�;م ، ���وا #�
�"�ن #

���1ن �� #���AJ ��وه �� ا#وEوع ده و a وأ#ري �	و"�ت ) ���� أا1ر�  ا�� ھ"�
�# ��
7
ره دي ��� /�ر ���1ن )"د 
-)ت
� ، إد���� )	� ر)�� �-دي ا��
(  	1  )Cرا�  ���1ن أ/�ص ا

  

ش �  ورو�ت إ#
� و�ده ؟!!روق ؟ إ���ـدر�  �� ��-    ط�ب #� .و
  
 - ، �	( ���
 إ
C�ت )�ك و& )-د �ر�ك )��م �وم �ده �ن إ�ت #رد
ش �)Cرا�  إ
�ر"ت أ
Cل 

 و)�7ر)�
��ر و)-دھ� اوGE زي #� إ�ت ��1ف �ده ، )س ��رف ؟ ا#ر
)�ت ھ�� أ��ن #ن ھ��ك 
;Cرأ��� ��    أ�	ل ��7� ھ�� ، #ش �ــ�رف )	� ر)

  

��ش إ�  أ/)�ر /ط�)
ك و�ر��م .رب و> �  ؟- �ك �ـــ��ـ�روق ، ط�ب B��C #	و�-� ��   ر)
  

  :�Eك ��روق )
4:ر و.�ل 
  

4:ر )�ر�  #ن ا��"�ت دي  #
�7ر��ش �� إ�;م - ( �����1ن إ�ت ��ر� �	(   
  

  :.�ل )�#ـ�س 
  
   #ــ�ك �� و�ش ؟ إ"#د �ده او#ـــ�ل - 
  

 ;J�. م�
  :إ)
  
�� إ
��#ت ، ا1	  �� ��دي .ر)ت 
/�ص ووا.7  ��� ��م أف �ده ھ
Cرف أ#�� "�#د أھو  �� �م - 

�� �و��  ا�#د a رOم إ�� #ش )��#�� إ> .��ل /ــــ�ص ، )س � ���  (���م إن �1ء & ، و)���
���� دا�#� �-��� ��  )�)�ھ� )�ط#

  
 ;J�. ب"-
:  
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�� ط�#� )�)�ھ� )�- #��
  �ون #و"ود �-��  ط�ب و�  #ش )
  

��  و.�ل )�ل Cدق ��  :أO#ض 
  
�� #ن ��7� �� إ�;م ، وھ� ��ر�  �ده و#ش )
ز�ل ا�#د - ������1ن أ�� أ/دت .راري إ�� ھ���ظ  

 a  
  

  ::م �Eك وھو �	ول 
  
   و)-د�ن ���م أ/وك �1#�ره ���E  ا�و#�ن دول �/���� ���ت أ��ن- 
  

J��
   :; �Eك إ�;م #ن طر�	A �د�:  :م .�ل #
  
��7ك ��)�� ؟-  Bر�

�ب و�
)ش ا�
 �#  �   ط�ب و
  

�ب و)-د�ن �1وف - �
ب ا��
�ون "�زت ھ  	1 ھ�
)  .ر�ب "ــدا إن �1ء & ، أول #� أر"G وا

�#ره و> إ�  ، ر)�� ���ــــر G�ط�  )	� ھ�-#ل �رح و> ھ
  

�ھل �ــل /�ـــر- �

�4د إن ر)�� ھ��ر#ك ��� ا0/ر  #ــــ�1� �� ��روق ر)�� �و�	ك ، و& إ�ت # �� وأ

  )�)ب C)رك ده 
  
�ـــك - � �Eر� ��   �)�)� �� إ�;م ر)
  
��� /�ر-  B(C
   #-�ش )	� �ط�
ك )س ��ن >زم أ
Cل ���1ن أ.وك ��� ا/)ر ده ، ��ـ� 
  

 �("-
  :.�ل #
  
   /)ر إ�  ؟- 
  


و و�Eك )1ده :م .�ل 
)  إ�;م ��� ا�  :إ
  
�أ ���ت أ.وك 
Cدق -   �
Cل # � ;Cور إن �1ء &٩، أ/وك �� ��دي ھ��ون أب )-د أ�1   
  

  :.7ز ��روق #ن #���  و.�ل )�-�ده 
  
   )"د و& �� إ�;م ؟- 
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   ا�#د a ه أ�ـــو- 
  

#م #را
ك ��� /�ــر �� إ�;م ، "�ز ��7ك �#�Jو�  )	� �� .دوه- � ��   ر)
  

  :ردد ��ظ�ت 
  
   .دوه - 
  

 ;J�. م�
  ::م إ)
   �ـــــ�Eر - 

______________________  
  


	ر�)� رن ھ�
ف إ�;م )ر.م #"�ول �4"�ب ��� و�� �وم ا�)ت  A�.)ل C;ة ا#@رب )�Cف ��
  :ا7ور 

  
   ا�;م ����م - 
  
د ا1ر�ف ا�� ��#ت �Eر
ك .)ل �ده أ و����م ا�;م �� أ�
�ذ إ�;م ، - �/ ��  
  
   أھ; أھ; �� أ�
�ذ /�د- 
  
 -C
ل )�Eر
ك ���1ن أ.وك إ�� ر"-ت #ن ا�7ر /;ص و��ت ��)ب أ"� أزور�م �� ا)�ت  ��ت )

 G�و #�7ش #�  
  
��رده ��� ا#وEوع وو �� ��Cب ھ��#ك ���1ن - �4�س و
1رف ، )9ذن & ھ	ول 6/
� ا
 ط)-� 


-رف ��� )-ض أ�
ر �
	�)ل )�ره و�  
  

��7ون �Eر
ك )-  ��
�# ��  9ذن &  #�1� �� أ�
�ذ إ�;م وا
  
   )9ذن & ، �; �;م ����م - 
   و����م ا�;م - 
  

�و#  و)دل #;)�  وذھب ��#� �� ا#ط)d و.�ل Aر�@
�7ؤلو��� ا7ور ذھب إ�;م ( :   
  
��وزه ��"  وأ ��#� -  ، �#�# Bرا� ���� را"G ؟أ  
  

  �J�. ت#�
  :إ)



 ٣٥١

  
�;#  إن �1ء & ، )س /�ر �� ��"  و> إ�  - �( G"ر
  ؟ 
  

�د )�-�ده و.�ل �
:  
  
�� أھو و��وز ��"� �
	دم ، - �
�� .)ل �ده إ
Cل #�� ���� ھروح دو.
� )	� أ ا-ر�س �� �
� ا

��
-رف ��� )-ض �-�
	�)ل )�ره و��د و)-د�ن أ��#  ���1ن �  أ.ول 
  
   ھ
	�)�  إ�ت ؟ و> إ�ت وھ�د .Cدك ؟- 

��� ا7ور  ��  :أ"�)
  
6ول ، #�ھو #ش �ل وا�د ھ�	ول ��وز أ
	دم ھد/�  )�
� وأ/��  �
7رج �� اأ 6 ط)-� >زم أ.�)�  - 

 ��
����ب ��#  
�	و  ، �
  .أد/�  )�
� أ)	� ��� أ/
  

�ظرت   )�ل �/ر و.�ت :  
  
�م �ده أ �	�	� - 
�� �/وره )�ك �� إ�;م ، �ـ�رب �ل ا1)�ب �)	وا ز�ك و����ظوا ��� إ/وا  
  

  ::م د�-
  )�#�س و.�ت 
  

ط#��  ��ـ-  �"�
���1ن   �  � ��ـــ� )�ر

_______________________  
  

أدي إ�;م C;ة ا#@رب �� ا#�"د ا	ر�ب #ن #�زل واد
  وC-د ��� ا7ور ، أ/ذ �طرق ا)�ب 
�� ا)ر�J  و.�ت 
#��
  :)طر�	
  ا#A��E �-ر�ت واد
  أ�  ھو ، �
�ت )9)

  

وا  وإ�ت إ�  ����
ك )	� �� إ�;م ؟ �ل 1و�  - �
��ب #را
ك وأ>.�ك ��طط�� �ده ، ��ب ��)�� ده ا

و�دھ� �ده  ��(��

"وز�ن و#���7-ش #  �  
  

  :د/ل )�ر�  و.7ز ��� ا6ر��  )�#�س و.�ل 
  
   #-�ش )	� �� �"  إ)�ك ر/م و#ش )�رE� ���)�م و�د�م - 
  

  �J�. ت#�
  :إ)
  
�� ھ�د #-��� ھ�� و)�و�س )-ض �ن #را
ك و�دھ� - (��   
  



 ٣٥٢

7�م و.�ل �ظ
( ��  :ر 
  
�م - #�ت "�ي �� #وEوع �ده أ ��Eر و& 1و�  و#�1� ، ا� ��  
  

  7�ت )��.:  
  
 - ��   /�ــــر ��)
  

 ;J�. م�
  :إ)
   �ل /�ـــر إن �1ء & ، )س ھ� ھ�د ��ن ؟- 
  


�د و.�ت -#�� �/ر"ت ھ�د )#ر��� ا
�� واد�����دت :  
  
 -��م إر�#�� )	� �ل 1و�  أ>.�ك ھ��  �  
  

  :"ذ)�� #ن �دھ� وأ"���� )"واره و.�ل )�-�ده 
  
���1ن ��وزك �� #وEوع #�م -   E#   أ.-دي �� 
  

ت )�#�س �.:  
  
 - �Oإر   
  

�د )ط�)  و.�ل �
:  
  
��وز �
	د#�ك ، ھ�ه أ/��  -   ��� #ن 1و�  و.�� إ�
 ���� .)ل �ده ده ��##�� �� ا-ر�س �� �
� ا

(��C ���ظ�م ؟ �-�ن ��"� و> إ�  ا �4�
�7
  و> إ�  ؟ و�#�ن و ��)  Cوا# ���
�ك 
ك دي .�
  ���1ن #� أ.�)�  أ�4 ���  ��"  .و

  :إEطر)ت .��; �;�ظ إ�;م ذك و.�ل )#رح 
  
�� #��و�  ، إ�"زي �� ھ�د - �� ��#-

� ھ�
� إ� ��   
  

  �J�. ت#�
  :إ)
  
 - �"��  ��/ �1�#   
  

�)� إ#
� ؟-    
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��دي ا�� �ر��ك -    
  

�� )�#�س و.�ل �ظر :  
  
  � )�ره ھ	�)�  وو ط�G �و�س �ده ھ	و  ��"� �وم ا/#�س ا"�ي ، .1ط  ؟أ� /;ص - 
  

  :إ)
�#ت )�9راج و.�ت 
  
   #ـــ�1� - 

__________________________  
  


-ر�� أ�:ر ، �Eر إ�;م )-د C;ة � �
ـ�
  �� ا�وم ا�(�	# ���د �/ G# 7ق إ�;م
و)�7-ل إ
#
7ق ���  ، و.ف أ#�م ط�وA ا#  : وإ
Cل )/�د .�J; ٢٥@رب #)�1رة إ� ا#��ن ا
  
�� وC�ت أھو إ�ت "�ت و> إ�  ؟أ ا�;م ����م �� أ�
�ذ /�د ، -   
  
��دي /;ص أھو أ - �� دا/ل ا  
  
�� .دام 
را)�ز- �.;
   و>)س 
��1رت أ/Eر و)�ط�ون "��ز ٢٥ ه ط�ب 
#�م ھ
  

#�م "�ي ��> أھو -    
  


�4ف و.�ل (  ��7  #�د:�وCل /�د �#��ن اذي �	ف ��  إ�;م و�ظر  :  
  
 - d�1 G�إ�  ده ؟ ده ط !!  
  


ر��ب ( ;J�.  �
  و�Eر إ#��
  :��ول إ�
-�ده إ)
  ز�ك �� أ�
�ذ إ�;م ؟إ - 
  


�زه و.�ل )�#�س ##
  اJد#� رأي ھ���  :إ)
�م إ�;م 
  

#�م ، إ�ت ��#ل إ�  ؟-  a د#�   ا
  
  �و�س ا�#د a ، إ
E7ل إ
E7ل  - 
  

   :ه"�س إ�;م ��� اط�و  و.�ل ))راء
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 - ����� ، )س #-ر�
ش #���
�ك �. ���وي وھ� ا�: �� ��

�� إن .ر�)E� Aر
ك ���ت ز#�� ھ�د .�

 ��
�C�7ل أ�
ر �ن ا#وEوع �-  
  

  :إ)
�م /�د )/)ث و.�ل 
  
�Eر
ك دي إ��� #ن �ن )-ض 
	ر�)� ،-  �� و�-; )�ت )�ت �م )�)� 
)	� ز#��A ا�6
�ذة  #�7ش دا

��� أ/;ق ا�6
�ذ ��
�� أ ھ�د وأد)�� وهھ�د #ن أ��م :��وي )س ھ#� دو.
� �� ا�-ود�  ، وھ� .�
�� #ره �� ا"�#-  و)-د�ن �)�ت أد/ل
   ا)�ت #ن )�)  ���1ن دي اC6ول )Cرا�  71

  
  :إ)
�م إ�;م )رE� و.�ل 

  
�7-ش �
د/��م إ> #ن )�ب ا)�ت  "زاك & /�را ��- � �# ��
��( ��د ، �-; ھ� دي اC6ول وإ��/   
  


"�ه  �Eر:م )دأ إ�;م ��د:  �ن ��7  وواده واد
  وھ�د ، و�ذك �-ل /�د ، 1-ر إ�;م )�
م �ذ�ر أي 1` �ن د��  ، ��ول إ�;م   ��#وا�7Cت /�د ���#9���ت و#ظ�ر وھ�ذا أ��1ء و

; و�ن �)دو أن /�د �7�م "�دا #�ذا �7-ل و#
� �	ول ا��#  و#ن ، ظل إ�;م ���ول إ�
درا"  .��
م �/رج #�  )4ي 1` ، ��;#  ��  �-)ر �ن 1/ص ذ�� ، د)�و#��� ،   ���� و���را و�#�  -#

  .�-رف "�دا #�ذا �	ول ، ظل إ�;م ��د:  �
� أذ�ت ا-�1ء ���ول أ�
/دام ���
  ا6/�ره 
  


�ض /�د �C;ة ��ل �� �  م ��ظل "��� ؟ أري ��
  

أذ�ت ا-�1ء وإ.
ر)ت ا^.�#  و/�د #�زال #�
#را �� �د�:  ، "�س إ�;م #-  0/ر �ظ  .)ل 
 �#�
�ض #ن #���  و.�ل #)�  :ا^.�#  :م 

  
��#ل إن �1ء & -  G"ر�   اC;ة �� /�د ، �C�� و
  

  :إ)
�م /�د )ذ��ء و.�ل 
  
 - ، ���ت ھ	وك �ـ�> �� أ ��ـ� )�� ;-�  

__________________________________  
  


  ، إ
Cل إ�;م ��� ھ�د وأ/)رھ� �( ��#� ا)-ض :م ��د �ل إE-( G# ;��. ���"ة و;C�ت ا
�إ
(4  �ز# ���د /�د إ �#��� #��دث )�����	ص  ��
�� �ور �ود
  #ن ا-#ل �� ا�وم ا �
4��  �

��� #و  (��� B
�د و��ن #�
واھ� و�� A  :.G ا�7س )وك وأر�ل ر��
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 - �
�� أ )	ــ� �ده �� ھ�د #ــ�1� ، ��#ل ��7ك 
	�ل �� )��1 أ
�ر�ك #ظ)ط �ل �ــ�"  ، �#و#� �� �
 ���
�  �#�ن إ�ت )�ت �م )�)� ، و.و( �	(
�� دي ���  ��

� .و��ت ا�� ا(.وت 6/و�� إن ا

�� و> ��"  ، إ�7ظ� �و�س )	� #���ره ا�-ود�  ���1ن #��C�ش ��#��1ل �� أي و.ت و��4ل 
���1ن و �4ك ھ�ه   

  

	�)ل /;ل ا^�)وع ده )	� إن �
� /;ص ، ��ـ� �� ھ�د ھ�	7
���1ن إ  ��	
و)-د �ده #
-#��ش ��7ك 

�� ا#�-�د )�7رغ اC)ــر �� ��#A أ/و�� ا��# ��
  �1ء & ، #�
  


�Cر و.�ل :م أO�ق ���)  و�ظر �#رآه )�9:  
  
�� أ)ـدا- (�@
�ت ( ��   وھ
"وزك )رEو �� ھ�د ، #ش أ�� ا

________________________  
  

 ��
�#� )�ل و�� ا�وم ا����زل واد
  �#� و�د ھ�د )�6#س ، د/ل # ���  �#���د إ�;م �ن 
�#� #� �دث �	�ل )����
Cف ا6ر��  )"وار ھ�د وواد
  وأ/د �	ص �  :#�س �#�س و"�س �� #

  
�� و��م و�1ك وذوق �#�ن ، �ـ - -� ، a د#� )C� �� �ت ھ�ود ، اود �#ظ�ر ��و "داااا ا

�ده 1	  و�ده ، �ـ د�ن )	� #ش ��رف ، �
  �و��  و�;@1 ��#وا�7Cت )رEو �و�س "داا �-
 ���(  �# G�ش أط
���زه أ�-�� ھو )��ن ���  �و�س )س )رEو #-ر� ��  

  
 ;J�. م أردف::  

  
�  #ش #�
رم ، )Cرا�  O�)ت إوي �-�� ، )س )رEو #���
ش أ����� )�	و� إ�  #ش #�
زم  إ- 

��س دول   #-�ه )س ا�� إ
�4دت #�  إ�  ذ�� و#ش )�	G )�ر�  وا�� )	�ق #ن ا
  


)  �"4ة و.�ل ��� ا7ور �  ::م إ
  
 - ، �����ت أ.و  #�#  "�� �� B��C ـأ اه�
� ��
�C A;ة ا-�1ء �E�ت #��� ��ــر �د #� 

 ، ���� أا^.�#  
	ر�)� ���ت ھ
)دأ وھو )رEو #	��ش �; �C�� و)Cرا�  ا#وEوع ده #ش #ط#
 Eرو� ���  >زم أ"وزك �� ھ�د وا�د )�-رف ر)�� و��� ا6.ل #���ظ 

  
  �J�. ت#�
  :إ)

  
   ط�ب #�ھو �#�ن ��ن #��وف �	وك و> ��"  ، ���1ن �-�� إ�ت #�
�� و�ده - 
  

�د �
��7
  : و.�ل ر)
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�C�� .�م ��طول -  ;�  �
 #ش ��رف ، )س )رEو ده #ش #)رر ، �ن ا�ق �
	�ل ھو أول #� .و
�ت �  ھ	وك ، � �4�� #ش ��رف )	� ا�� �ده ظ�#  و> إ�  و.��  

  
��ن و.�ل �( ��  ::م �ظر 

  
�-#ل إ�  ؟ �/��  ��"� و
1و�وا )-ض و
C�� إ�
/�ره و�ده ���1ن #�ظ�#وش -  �(�
  و> );ش ؟ 
  

�ظرت Xرض )�9راج و.�ت :  
  
   #�1� /��  ��"� و�1وف- 

 ;J�. م�
  :إ)
  
   �وم ا/#�س �و�س ؟- 
  


ت )��#� �Eك ھو و.�ل #Cإ�"�)� و ��  :أو#4ت )رأ�
  
��وز -  �� /;ص �� �م #
-#�ش ��7ك #��وف �ده ، ھ	و  ��"� �وم ا/#�س وو #ط�-ش زي #

  ���  #ش ھوا�ق 
  

��( ��  :�ن و.�ل :م �ظر 
  
7
�ري إ�� �ده )
د/ل �� ���
ك - 
�ك و>زم أ"وزك وا�د ��1�ك أ!!  او�� �� ھ�د ��� )س #�Jول 

��  ، و)-د�ن و ���� #4/د
ش )�� #ن أ/
� اC@�ره �-�� #�ن ھ��/د )�  ؟أ�� !!  
  

  :إ)
�#ت )�-�ده و.�ت 
  
�ـــ� - ���ر�  و& �� إ�;م ، ر)�� �/��ك    
  

د
  )ذرا�  و.�ل )#رح أ��ط�� ووا:  
  
�� و�7رح ���ـ� ھ����  - (��و�و )	� �	-دوا "   و�/���م �ـــ� �� ��و�ن ، و�"�ب ��#� وا

___________________  
  


�ون �وم ا/#�س ا	�دم )-د C;ة ا#@رب و�� ا#��ء �  �(�	#د وأ/)ره )4ن ا�/ ���إ
Cل إ�;م 

و�� #)�1رة ، )��#� "��ت ھ�د �� �7س ا���� ورأت ر��A آ
�  #ن /�د )�6#س و(��� ���.�ت 

 G# ����� )-د ، أ/ذت 
	رأ ��#�ت ار��A و�;#�ت اذھول وا@Eب 
زداد ��� و"
م 
�ن .د .رأ
  :#رور او.ت 
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 " ��)	ــ� �ده �� ھ�د #ــ�1� ، ��#ل ��7ك 
	�ل �� )��1 أ
�ر�ك #ظ)ط �ل �ــ�"  ، �#و#� �� �
� ا

�� .وت 6/و�
�  �#�ن إ�ت )�ت �م )�)� ، و.و( �	(
�� دي ���  ��

� .و��ت ا�� ا(�� إن ا
�� و> ��"  ، إ�7ظ� �و�س )	� ��#���ره ا�-ود�  ���1ن #��C�ش #��1ل �� أي و.ت و��4ل 

���1ن و �4ك ھ�ه   
  


	�)ل /;ل �
� /;ص ، ��ـ� �� ھ�د ھ�	7
���1ن إ  ��	
ا^�)وع ده )	� إن و)-د �ده #
-#��ش ��7ك 
�� ا#�-�د )�7رغ اC)ــر �� ��#A أ/و�� ا��# ��
  "�1ء & ، #�

  

طG اC#ت أ�:ر #ن ذك وأ"�)ت �
م  ، ������Eر)ت ھ�د اط�وA )	وه و.د ��ن ا1رر �
ط��ر #ن 

�� ا@Eب 
�#(:  
  

� د- (�C Aش ، و�����	
��ش �� ��"  ���1ن أ
	ل و> ##�
��� ��رة إ�ت #  ���ي "�ت COب 


-وده أ�دب ��� أھ�� 
)	� O�ط�ن �� أ�
�ذ ، #ش # ��و#	در
ش أ��ر ^�;م )-دھ� ، وو ���ر إ
���1ن ��"  زي دي )س ھ� ا��#A ط�-ت و�دھ� �ده و/;ص ، و)-د  ��
�دب ��� أھ� ��ھ�د ا

��� �� ���� و��)�  إذ�ك )	� إ)-د 
  

�د#� رأي ار��A :م ��
ب )�ؤم �Eك /�د )�/ر�  :  
  
�� وي �ده ، و)-د�ن #���7-ش أ��)ك /;ص 6أ�� أ�ف #
ز���ش أ ���ك ���ك �� �
� ، /;ص - 


ش أ.Cد �� ���#ت أ/و�� دو.
� أC; وھ�"���م �وم ا/#�س ا"�ي ، رو.� )	� و#
ز���ش #�
  ھ�ود

  
�ظر ھو �#رآه و.�ل )/)ث  �#��(  ("
  :ز�رت )�Eق وأO�	ت ار��A وم 

  
�� و#ش ھ��)ك ��وه- �("�   #ش )�دب ��� أھ�� دي �� �ت ھ�د ، #ــــ�1ــ� ، )ــس )رEو 

______________________  
  

-#�� إ�  �� ��#
� ؟- (   
  

�د#� �Eر إ� ا#ط)d اذي 
	ف ��  ��#� ، ��Eت )�/ر�  و.�ت ��� إ�;م �.:  
  

@��ك ط)	�ن �ده و> �-  �"�

ك )
-#ل ا#وا��ن ��/و�� ، #�#��  ���  ا�(�@�د ا��
�"  وأھو 

  وا.7  دي 
  

  :�Eك )�9
7زاز و.�ل 
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   أ�ــ� أ�Oل #وا��ــن �ـــ�ي .رف - 
  


)	� �� �دھ� و.�ت )#رح #  :أ	ت ���  )-ض #ن ا#�ء ا
  
  طب إ#1� #ن .دا#� �� إ�;م )دل #� أ�#ل "ر�#  دو.
� !!  �ـــ�ي .رف - 
  

  :�Eك .��; :م .�ل )"د�  
  
 -(-
�م #���ك ��دي  )"د و �#��  أ�� ##�ن أ�  

  :إ)
�#ت )ط7و  و.�ت )�#�س 
  
   )"د �� إ�;م ؟ )
-رف �-�� ؟- 
  

��را 
  :ر�G ��")  و.�ل #�
  

� ؟- /��  ��دي Cوا)G ز�ك وأ�)ر �#�ن أھ�!!  و#-ر�ش �  ده �
� 1و�� 
  

�دت )�-�ده و.�ت �
:  
  
�� � ھ-�7ك #ن ا#وا��ن أ� /;ص )#� إ�ك ط�-ت "دع �ده - ��@
�d7 إ�ت ا�� ھ
��رده ، )س #� أ�ا

 �1�# ����#  
  
�ــ� ، ھل 
ر�د�ن �J�1 آ/ر �� ��د
� ؟ - "7
   .1ط  إ
  

و�1ر �� ��ج -    

��Jدا #ره آ/ري �	�ت )
-"ب   

ر��� إ�;م و�Oدر و�� /;ل �ظ�ت و"د:  
  
   إ�  �� �م ا�e ؟ إ1
	ت �#وا��ن و> إ�  ؟- 
  

  :أو#4 )رأ�  ���7 و.�ل 
  
   6 )س ا-Cر أذن - 
  

�ظرت   )-دم ��م و.�ت :  
  
��وز إ�  )	� ؟-  ، a د#��� /;ص ا��Cر�  ، و�� ��# �1�#   
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�� )�وم و.�ل �ظر :  
  
   ا6ذ��ر �� �ت ��#� - 
  
��طول )9ذن & -  ��   او)ــــس 
Cدق ���ت ، /;ص ھ/�ص ا#وا��ن وھ	وم أ.و
  

  :إ)
�م )ر�E و.�ل 
  
�� ھ"- 
�� �وا  6 إ�  �ب ور.A ا6ذ��ر و�	و

��� ���A ا)�ب و.�ل   7

�#ل أذ��ر ا#��ء وأ��د � �
و�� /;ل �ظ�ت ��د و#-  اور.A ا
  :)�#�س 

  
   ��ــ� .و� ورا�� - 

____________________________  
  

�م ض�Eر /�د وأ/�  ا�6)ر و"��� #G إ�;م و�#  )-و�� �وم ا/#�س �
-رف �ل #� او.ت 
���� إ�;م و�#  و1	�ق 
 �#�د )��/�� ا0/ر ، )-د .��ل /ر"ت ھ�د و"��ت �� ا#	-د ا#	�)ل 


�دث 
�#� ا)-ض ، �ظرت ھ�د Xرض وم E-( G# دث�

ط�-� ا�� �
� `1د "��)� )-ض ا�/
�#� إ)
�م /�د و.�ل ھ�#�� �(:  

  
 - �
�   وأ/�ــرا 1و�
ك �� #@�)��� إ
  

�#� �Eك ھو و.�ل 1-رت )�^�راج و/��ت أ�(  ("
  :ن ��#-�� أ�د ��م 
  
��#�  إ�  ؟  /;ص /;ص ھ/���� #ؤدب أھو-  �
��م )	� إ#
-ودي ���ــ� ، ا
�	)�ل #�   
  

ت )/7وت �.:  
  
 - a د#�   ا
  

  :.�ل )�#�س 
  
�� �ل ��"  �4�� �#�ن أ�ب أ�ر�ك أ�
ر )	� ، �; - � ھ�ه �� �
� إد��� "�ت أھو ، و)#� إ�ك ��ر�  

  �
ر�� )�ر�  إ
  

  :إ)
�#ت .��; و.�ت 
  



 ٣٦٠


رف )�9  ؟- �   أ
  
�ن ��7ك )
�)� إ�  و)
�رھ� إ�  و)
-#�� إ�  �� ���
ك -  ���#�� ،  �
ر�� )�ـــل ��"  )�ر� إ

 �	( ���(�
  وأي ��"  
  

 ��1�� �� )-ض ا6#ور )-ض او.ت وأ:��ء �د�:�� ر�-ت رأ��	��7�� وھو ��أ/ذت ھ�د 
�د:  �ن 
�� و1"-�� ذك ��� #واA�C ا�د�ث )9
"�ھ  �� �#Oده ر�-��ن .رب 6ول #ره ���4ت )�  
و�1ھد

 �#�
�ض ��� ا7ور و.�ل #)�  :، )-د .��ل �#G أذان ا-�1ء �
  
 -���
   )-د إذ��م �� "#��  ھ�زل أC�� وأ"� 
  

  : #Cط�-  و.�ل ه:م �ظر ^�;م ))راء
  
   ده و #�7ش #��G ط)-ــ� �� أ�
�ذ إ�;م - 
  
�
-"ب )��#� إ)
�م إ�;م )�-�ده و.�ل (  	�	1    :ظر 

  
 - ���
 G"ر� �	(��زل ���� إن �1ء & و�   ��ـ� ھ
  

�ض 1	�ق /�د وإ�
4ذن �� ��زل ، "��وا .��; :م #
  و��دوا #-� إ� ا;C م #ن���� �ل #
�إ
�د .)ل �  .ن ���ظ  أ�د وذھب ��� ا7ور أاذھ�ب �@#ز /�د 

  
  :ل 1	�ق /�د )
-"ب و�� اطر�ق .�

  
�م /�د -  ��  E7رض )7ر   و#ن إ#
� )	� وإ�ت )
C�� ا
  

  :�Eك )�/ر�  و.�ل 
  
�� #ش ��.ص و"G د#�غ أ �� �م #� إ�ت ��1ف أ/وھ� d�1 و##�ن �)وظ�� ا"وازه ، و)-د�ن - 

�� أ/ده ��� أد �	�  و/;ص ��/�  
  

  :ز�ر )�Eق و.�ل 
  
�م �رام ���ك - �   )س إ�ت �ده )
/د
  
  :�ح )�ده E�O)� و.�ل أ1
  



 ٣٦١

 - ���� �ل ��"  �ن أ/وھ� #�وش أ ��)��ت #ش ھ
"وز أ/وھ� ، وھ� ھ
�ون ��ر�  (�� ھ
"وز ا
 �	( �
  د�وه )
Cر��

  
  :.�ل )
�4ف 

  
�ك �ل ��"  �-;- � ��   وإ�ت )	� ھ
-ر�
  

  :إ)
�م ):	  و.�ل 
  
�� وھ
1وف �� ���ن ، و)-د�ن ده ـ أ�- (�
إ�ت #ر)��� �� أ/� و��رف وه ھ
-ر��� �و�س و)رEو ھ

 ��-� �O�#د!!  
_______________________  

  

وا إ�  ؟- �#�   ھ�ه �� إ�;م 
  

�وم �	�ل )�-�ده �� ��#� أ:��ء 
)دل إ�;م #;)�  �ر
دي #;)س ا
�.:  
  
 - a د#��� �ل /�ـر �� ��#� ا�#�   
  

ت )�#�س �.:  
  
�ت "�ت #-�ك ط�ب إ����� )�ر�  �ل ��"  �C�ت ، و#-�ش و&- �  ��(-
 ��و> إ   
  

� ���
�#���A ا7راش وأ"���� )"واره و.�ل "�س (#:   
  دي - �C
را)�زه ا�� �� ا�د ا�
��م 1و�  و)-د�ن ھو .-د #G ھ�د � ��
� ھو وأ/وه و.-د� ��  " 


��م #G أ/وه و�ده أو.-دت � �	( �#��� و  
  

�� )4ر���  و.�ل   ::م �ظر 
  
 -�� "داااا )Cرا�   )س ��ر�  ؟ /�("�  د ده �#ل �
A #و.ف 
  

  :إ)
�#ت )�#�س و.�ت 
  
�#ل إ�  /�ر ؟-    
  

�د )7ر�  و.�ل �
:  
  



 ٣٦٢


رم - �#  ����� ھو �ده 
	ر�)� )��ن -� ، ��C� ھ�روح  ��� ا أول #� ا-�1ء أذ�ت .�م )�ر�  و.�
�  أ�
ر �   9ذن &)و#واظب ��� اC;ة ودي أھم ��"  ، 1و�  1و�  )	� ھ��ول أ�رف 

  
  : و.�ت هإ)
�#ت ))راء

  
   ط�ب وھ�د رأ��� إ�  ؟- 
  
 -  �� ���� ، ور)�� �	دم ا
ت ھ
�7ر و
	و� ، #-�ھ� إ�)وع )	� 
C�� إ�
/�ره و
�7ر )را��. 

  إن �1ء &ا/�ــر 
___________________  
  
�� #وا�ق )	� ، #ش ھ
	و� رأ�ك و
ر����� أ ��� ��رة -   
  

د )-د :�/ ��  :;:A أ��م #ن #	�)�A ھ�د �4"�)ت )9)
��#  أر��
  
�� أ - �

�ك );ش 
)-ت ��"  �� #ش .و ..�   ا6.ل .)ل #� ��ون �� ��"  ر�#���
  
���1ن 
Cد.� -  ���
 ��7���وز أ
"وزك )"د ، 
	دإ ط�ب �-�� أ�#ل إ�  ��  ��رؤ�  م وا
	د#ت ، �

�� )	� �1ر��  و�#�ت ، �
  � �ت ھ�د ؟ #وا�	  ووا�	ت ، أ�#�ك إ�  
  

 �#��(  ("
  :ھو �
ب إ)
�#ت وم 
  
 - �� ٢٦ /;ص )را�
ك �� �
� )س �#و#� �-�� #�7ش �د ھ��ون )��-ب و�-#ل ده ��  ، و)-د�ن ده ا

�� #ش ��ل ���1ن أ�Eك ����� وا�وارات دي ، و�#�ن #ش ھ
;.� �د #
#�ك )��� -�  ��
�
�# ��  ��ن 0/ر ا^�)وع و)��)ك أدي ، )س )رEو )را�
ك �� )��1 أد�

  
 ���7��ظر �ر��A )�-�ده :م .�ت �� 
  :ظ�ت 

  

�ج - �
�� وا�د )��)ك و#
#�ك )��� و�#�ن و��م و"�ھز #ن ��  و�#�ن )�C�� ، ھ� اوا�ده ھ-� 

  إ�  أ�
ر #ن �ده )	� 
  

�ب ا0/ر و.�ت )��ره �"�  ::م �ظرت 
  
   )س ده �دب ��� إ�;م �� #وEوع .ر�)
  ده - 
  

�دت �
  :)�Eق و.�ت 
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وا اـ - �
� �#�ن �د)
� �� �ت ھ�د ، �-�� إ�
وا �7س ا@�ط  ٢ طب #� إ�#�   
  

�ب ا0/ر #ره آ/ري و.�ت )
�4ف �"�  ::م �ظرت 
  

� و��"�ت �ده- �	7

	��  وإ ��#-
   )س ده .�ك )ط�� 
  

  :د��ت رأ��� )�ن ��7�� و.�ت )��ره 
  
�  )	�  �ـــــ�ر)� )	� #ش ��ر�  ، )س �#و#� -   Eأر� �	(� ���� ھو )��ن ���  �و�س و�1ر�-�
  !!؟

______________________  
  

�/)ره ) ���  :/ر أ/)�ره �	�ل )�-�ده |إ
Cل ��روق ��� واد 
  
 - �#�   ا�;م ����م �� 
  
   و����م ا�;م ور�#A & و)ر��
  ، إز�ك �� ��روق - 
  
�#� )/�ر و& ، �Eر
ك ��#ل -  �� a د#��� أ/)�رھ� إ�  ؟ ا�  إ�  و
  
�� �� أ��ن �ــ�ل - (�� a د#�   ا
  
�Eر
ك  ��ت ��وز أ.ول-   ��إ�� را"G )-د إ�)و��ن إن �1ء & ، وا�#د a ر)�� �ر#�� ورز.

  )#���AJ ��وه �ده وھ��ول أ
Cرف �� ��م أف #-�ھ� وأ/�ص ا1	  اول #� أ"� ��طول )9ذن & 
  
  & #�1� �� ��روق أن �1ء - 
  

)�ر إن ا1	  .ر)ت 
/�ص أھ� - ���طول #�1� ؟ )9 G"ب أول #� أر�
�
ب ا��   ط�ب )9ذن & 
  
 - ���د�ش #�1�  ، /د ��م /ط�)
ك و1وف رأ��� إ�  أ 1�#� ��)-# ��  
  

  :إ)
�م ��روق )�-�ده و.�ل 
  
 -�1�#   
  


ف و.)ل أن 
"�ب �#-�� ��روق 
	ول )�#س ���� وأ#��ت )��  :�Eرت 
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�� �� )�)� /��ك ھ�� إ�- 
  
  

��7  )�ل Cدق ��  و.�ل ��  :أO#ض 
  
و 
-ر�� C)رت أد إ�  ���1ن أ1وف ا�وم ده ، �	�	� أ�� �/ور -  ��� ھ� دي �ور�
� ، �ــ�ه �� 

 ���(  
  


  #ن 
��7ره وھ� 
	ول )�دوء �1
�  :إ
   ا�;م ����م - 
  

��� ا7ور  ��  :أ"�)
  
 -   
  و����م ا�;م ور�#A & و)ر��
  

  ::م .�ل )�#�س 
  
 -  ����1ن #ش ��رف )س )رEو >زم أ.7ل ، �
ب �ده  )C� )�ر�  )�ر �
���1ن >زم أ.7ل دو.

�� ھ��ون )-د إ�)و��ن ھ�ه ؟ #وا�	  BC ؟ ط�ب 
#�م "�زي ��7ك )	� ، ��ــ� �;م (�
�  
  


ف وھو ��Eك و�	ول ���  ::م أ/ذ ��ظر 
  
و .7�ت �� و1ك )س ا�ذر�-  �
�� ا�و#�ن دول #-�ش �� )���دي � B����� )	� إ���س ا  
  

���ذ  : و.�ل ه:م �ظر ��#�ء �)ر ا
  
��� /ــــ�ر -  ���##
   ھـــ��ت ، ���� إ�)و��ن ، �ـــــ�رب 

_______________________________  
  
   ��ــ� �ـــ� إ:�ــــــ�م - 
  

�� ��#� �� اC)�ح ا)��ر 

ذھب #درأ.� ��(�	� ��Jدا
�� 6ول #ره ، �Eك إ�;م )#رح :��ء إر
�
  :و.�ل 

  

ك ا	دا#��  را�ت ��ن ���)�)
� �7� & ا1ر- �� �
   �ـــ�Eر �� �ت ام إ��ـــــ�م ، إ> ��/
  

���ر و.�ت 
�9(  �ظر :  
  



 ٣٦٥

 -  ��  طب و& #�� راده !!  .دا#
  

  :"ذ)�� #ن �دھ� و.�ل )�#�س 
  
 -# ���
4/ري 
�� �#�ن ��� ا1ر�  أدر�
ك وھ
4/ر  ط�ب �; ��#و ا-��ل ���1ن ھ  
  

  ::م .�ل )
��ؤل 
  
�ظ�م - 
� ھ
رو�� �ل �وم و> إ�  ا�   ھو B��C إ
  

���7 و.�ت  ��  :أو#4ت )رأ�
  
��ن )س �� ا^�)وع ، و#ن أول 1�ر أا�� أ�ر�  إن ا#در��ن �� ا6"�زة )�رو�وا �وم  - 
و إ


ظ�م �
�-  )	� )�رو�وا )9  
  

�د )9)
��#  و.�ل �
:  
  
   #ـــ�1� ، �ـــ� #��ل - 
  

�� ا"د�ده ، إ�
@رق اطر�ق #�)�ن اـ 
�� ٤٠ : ٣٠و)�7-ل ذھب #-�� 6ول #ره #در�
� د.�	  وإ
  7��� إ�;م )�  :أ/�ـرا ��� /�ــر ، ھ)طت ��#� #ن ا����  و.�ل 


� و> ��"  ؟- (-
   ھ�ه 
  

  :إ)
�#ت )ر�E و.�ت 
  
�� اطر�- -� ، a د#��ت #
/��  ا�#د a  6 �و�س ا� ��  ق #�
وي و#ش #
-ب زي #� إ
  

�#�  )-د#� أ/)رھ� أن  ��� وذھب ھو ا0/ر إ���أ#���� #ن �دھ� ود/ل )�� إ� ا#در�  ، إط#Jن 
�زل #ره آ/ري #�� إ� ا�Cو� ���#��� #ن J��
�
Cل ���  �ور إ
.  

____________________  
  

��� /�ر  ���
7ق #�� ا^�)وع ا
� ، )دأ �د�:  )ط�)  #ر و�Eر إ�;م �-رف رأي ھ�د �� ا6إ
  :و.�ل 

  

� إ�  �� #وEوع ا-ر�س ده -    ھ�ه �� ھ�د .و
  


��ؤل و.�ت (  �ظرت :  
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   إ�ت إ�  رأ�ك ��  �� إ�;م ؟- 
  

�� )"د�  و.�ل 
دل �� "��
  و�ظر �  :إ
  
4ت ���  أ )C� C(را�  - � �#
رم و�و�س و�#�ن �#  �	�ت ��C)  )��1روا �� ��1ف ا  �@1 ��

�  أ�Eل �ك و6/
ك �� إ)-د �. ��  .��  و#�7ش )س إ> وا�د ا
  

�ن )رEو 	�ت إ"#�ع ��� إن ھو �و�س وا�ل )��)  �	�ت �#�ن ده  ��رOم إن �;م ارا"ل ده .�	
�� أ)��رھ  �
�4د
ش ##  �
زم �-; دي �#  ��ن ا�� و ��#ل #-�ه #�1�  و> ��"  ، �#�ن �
A إ

�د دو.
� �و�س   �  ..دا#� إ
  

�� و.�ل #ؤ�دا   ::م �ظر 
  
���1ن �ده )	� .وت ا^�
/�ره ھ� ا�� ھ
�ل ا#وEوع ، و)9ذن & )رEو و �� ��Cب ھE7ل -  

  وراه �� ا/طو)  وأ��ول أ�
71  أ�
ر وأ�رف ط)��  و#�
وي .ر)  #ن ر)�� و�ده 
  

  :C#ت .��; :م .�ل 
  

زم #��ون �� ا#�  #ظ�ر و"وھر ، أ )C� C(را�  - �#  ��ت ��)ب أ"وزك وا�د أ�ون #
�4د إ� ��

�ن )رEو إ�
�رت إ�� #�1ت /طوا
� وا�ده وا�ده �	وت );ش أظ�#  "��ز ھو �#�ن ز�� ز#�ن   
  :إ)
�#ت .��; :م .�ت )�#�س 

  
�� #وا�	  أ /�ــ�ص -   
  

��ن و.�ل �( ���ظر :  
  
 -�
��C أ��د ؟ ��   إ�
/�ره و��ر
� �و�س ؟ /;ص �-
  

  :أو#4ت )رأ��� إ�"�)� و.�ت 
  
   أ�ـوه- 
  

�ت �"4ة و.�ت (
�  ::م إ
  

ش إ�
/�ره )س - ��C# 6 ـ ��-�  ����� ��رت �و�س و#وا�	    
  



 ٣٦٧

�� )�وم و.�ل �ظر :  
  

�ش إ�
/�ره �� ھ�د - ��C#  �
� !!  إ�)ــوع ��#ل و��  �ده �� )  
  
   أھو ، وو C��ت إ�
/�ره ��ت ھوا�ق )رEو  #�� ��رت �و�س /;ص و#وا�	 - 
  

�د )�زن و.�ل �
:  
  

� ��ن و
و��ت - ��C# ر�ش-# ��ر)�� أ �
	و( �
�
C�� وإ( �	(
 �# 6 ط)-ــ� �� ھ�د ، ��ر�  

 �	(
B ، و�C��� �	�ن إن ر)�� ھ�/
�رك ا �	(
م )�/�ر ��ن ، �� �����ك �ـ�رب 6�ك او��د ا
 ، a ك أ)ـدا #��#  أ#رك
ط#�  6ن ر)�� #ش ھ�/ذ# ���� )س 
�و
���.  

  
�� #�ذرا و.�ل   ::م �ظر 

  
 -�#�
ظ�رك ��   وط)-ــ� #� 
د/��ش ھوا�� �� ا#وEوع ، �-�� #ش 
;.� ��"�ت و�1   

 ���
���1ن ��� #زا"ك أاطرف ا ��#�

� )رEو 
)	� #Cره �ُو ا#وEوع #ش #
��ر و
	و#� إ
�� )س �)	� 
��� ،  �
� ا�� O�ط��  .إ

  
  :C#ت .��; :م .�ل )"د�  

  
د وھ	و  إ�ك #�
�"  �و#�ن �#�ن 
�7ري ، C�� إ�
/�ره وإد�� #ن .�)ك ھــ�ه أ - �/�� ھ-
ذر   

_______________________  
  

�� ، و)�7-ل C�ت ود�ت & إ�
#-ت ھ�د ��#�ت أ/��� و.ررت أن 
ؤدي C;ة ا^�
/�ره �#� .�ل 
�7�� أن �/
�ر�
ـ�� "��ت 
�7ر �� ا0#ر )��ره و.�ت B ، و�� ا�وم ا�C�� ا :  

  
  !! .�)ك #	)وض �  �� �ت ھ�د ، ھو ##�ن ��ون #ش �و�س �-; ؟- 
  

�دت )�Eق و.�ت �
:  
  
�� ؟- -�  �  #�ھو )�C�� و��و أھو !!  طب وھو #ش ھ��ون �و�س 
  

�ب ا0/ر و.�ت )�زن �"��ظرت :  
  
�س #���ش أC; ھ���#ك �ده ، ��ن ا#7روض �-#ل #-��� زي #� إ�;م �#ل #G  )س ھو و �و- 

  �7�  ��#� و����ظ ����� #ن 
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راض �  :و��� ا7ور ر�-ت ��")�� و.�ت )9
  
 - �#�� G# أ )س إ�;م زودھ� ��
� /ط�)
  و#���ش ��وز ���#�� و> �رو��� ��وي )رEو ، �-

  ���
  !!ودا�#� #ر�وب �ده زي #� 
�ون ھ
  

  :ز�رت )#�ل و.�ت 
  
  وي وزي #� أ�ون ا/
  #ش وا�ده Oر�) أ ط�ب و)-د�ن )	ـــــ� ، �#�ن �;#  #-��� #
��ھل - 


ذ�ر ��#�
  :م .�ت )�-�ده 

ت .��; وھ� #C:  
  
 ط�ب #�ھو )��)ك �� ھ�د و��وز �
	د#�ك ود/ل ا)�ت #ن )�)  أھو ، /;ص )	� #
�)ر�ش - 

�
�
� )�  ا#وEوع و)-د�ن #�ھو إ	�-
   �#�ن إ
  

�� و�ظرت �#رآه ):	  و.�ت 

دت �� "���  :إ
  
  ! /�ـــــ�ص ا�� #وا�	  - 
  

 ��
1-ر ) �
�دم ا^ر
��ح ا Aم 
/)ره )�� G(ط�( ، ��
و)�7-ل إ
C�ت ��� إ�;م وأ/)ر
  )#وا�	
�
(Oأن ر BEوا�� ، �#ن ا-# �7/� �� ازواج #�  وم 
/)ره أ��E )#وا.ف /�د ا��AJ و�د�:  ا

د ا1ر�ف �/ A"ب زو	 �����زل �ن �ل 1` �� �)�ل ا�Cول 

 ��
�ت أ.وي و"-���.  
______________________  

  
�م 
�#�  �� �رع 1ر� ��� AJ���#�  ( 4س( < \�(# �����د ��روق #ن �7ره )-د#� �Cل 

 \�(#�در�A ، و��� ا7ور ذھب �6د أ.ر)�J  و.�م )9.
راض ا��^�( ���
)	� وذھب )  إ� واد #ا
��ز ا1	  ا0ن "
��ء #ن 
��/)ره )��#9��A ا^.  

  
 G# 4/ر أ�د ، "�س ��روق

ـــ�ب ، �Eر ا"#�G وم ��
ظ�ر 
م 
�د�د #و�د �
ب ا�و)-د طول إ

 ������ء )�6���ء �� #C�� ا�� #G ا�  .ار"�ل �� ا#�"د )�7�6ل )��#� "��ت 
  

7�م �1-ر ��روق )  
�د#� �#G ا#4ذون �	ول )4��� Cو�  :�  إ> 
  
��#ـــ� �� /�ــــــر - �( G#"ـــ#� و����   )ـــــ�رك & �#� و)�رك 
  

7-ل )-د C)ر �ل ھذه �(  
�� أC)�ت زو"�ظل ��ظر �و  )دھ1  ، ھل ھذا ��م أم �	�	  ؟ ھل 
��#9�  ا0ن ( B(Cن ؟ ھل أ���ل ��وات ؟ ھل ���
ط�G أن ��ظر ن �/)رھ� )�ل #� ��ن ��
#  طواأا

 ;�# ;��� و.
#� �1ء و��د:�� ��7#� �1ء ؟ #�7-ل ؟.. إ�( G.ھل ھذا وا!!  
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�  )1ده E

  #ن 
��7ره ھذه اC6وات وا#)�ر��ت ا0
�  #ن �ل #��ن ، 1-ر )�9;م وھو ���1
�إ
��� ھذا ازواج ا#)ـــ�رك ، �ظر ^�;م )
-"ب و.�ل     :و�)�رك 

  

� أ�� و)س ؟ �-�� /;ص أ�;م ھو ده �	�	� ؟  إ- ��
( �
�� /;ص ؟ �-�� ھ� دو.��� إ
"وزت 

��طــــول ؟  ���-# �	(
  �ده ھ
  

  ::م أ#��  #ن ذرا��  وأ/ذ ��ر��#� )1ده وھو �	ول 
  
 إ��ـــ�م )"د )"د .و� إن ده �	�	  /�ــ�ص ، .و� إ�ت C)رت و�وت �� ��روق ، .و� إن 
-ب - 

�� و�رم ، .و� أي ��"  �� وC)ر ا��� ����ن /;ص راح ودو.
� "�ت #���  �-�ده ور�E #ن ر)�
  إ�;م 

  
�ــــ�ن ��� ا
��  إ�;م #ره آ/ري و.�ل )#E
  :إ�

  
�� �ـــــل ا�� إ�ت -  ھ	وك ��� ��"  أ��ن ، أط�G �; /د �رو�
ك وإھرب )��� �4ي �
  و.و

��وزه   
  

  ::م د�-  )#رح و.�ل 
  
�م إ�ت �  وا.ف ��- ��  �  ـــــ� )�ر

 �� �#
�� )�-�ده �9ر� )دأ ��روق )�9
�-�ب ا#و.ف وو"د واده ��ظر �Eد�ق أ�C
  : و.�ل )-دم 
  
�� إ
"وزت /�ـــ�ص ـ )ــ�)ـــ� -   
  

  :E#  واده )1ده و.�ل )�ب 
  
روق �-ز ���� �را.ك  اف #)رووووك �� �)�)� ، اف #)روووك �� أ��ن إ)ن �� اد��ـــ� ، و& �� ��- 

�ن دي ��A ا���ة )	�  
  

��  و.�ل ��  :إ)
�م ��روق واد#وع �� 
  
�#ري #� ھ��)�م أ)ـدا �� )�)� ، �ل ا�� أ�� ��  ده )�)ب د��أ و-  ��Jـــ��  �م �ـ� أC; ، ر)�� �/���م 
  

��ن و.�ل �(  �E
�� وأ��  ::م 
رك واده وذھب واد 
  
�� ھ
�ون - ���� أو�دك �� �#� إ�� ��  
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7  )�ب و.�ل � ���  :ر)ت 
  

�4د #ن �ده �� ��روق أ و- # ��  
  

  ::م د�-  )/7  و.�ل 
  
   ��ــ� ��)�� إط�G /د #را
ك #ن �وق - 
  

��ـ�ء ، /رج #ن ا#�"د :م 
و.ف �"4ة و.�ل )#رح   :و��� ا7ور 
ر�  ��روق ذاھ)� إ� #C�� ا
  
 -�  !!��ء إزاي �-�� ؟ إ�ت را�B ��ن ���م إ�ت �#�ن ، ھ
ط�C# G�� ا
  

�� )�7�6ل ، أ"�)ت )/"ل و.�ت 
ظ�ره ��/)رھ� )� ���  :و.ف ��7ر ��ظ�ت :م .رر ا^
�Cل )
  
   ا�;م ����م - 
  

��� ا7ور  ��  :أ"�)
  
 -  
   و����م ا�;م ور�#A & و)ر��
  

  ::م C#ت �ظA و.�ل )#رح 
  
 -
#� أظ)ط ا6داء ، ��1ل اCوت ار/م ) ��
�� إ�
�زل )�Cوت ا�و��ن )	� ،  إ���ع �ل #ره و

 �;� ��  
  و����م ا�;م ور�#A & و)ر��
  


�دث )��#� �Eك ھو و.�ل 
  :إ)
�#ت وم 
  
�  1و�
� ��"  أC�ـــ� ، ده -  �
�7
� ، ھو إ��

� إ�
�ـــــر ودو.
� أ �� ���� إ� ��	( �(-# ��

  ھ�7"ر )	� ، إ�ز� )�ر�  ��ـــ� 
  

ت )/"ل �.:  
  
�	�ب ؟- 
1و��� .)ل #� أ)س ا �"�
   أ�زل ؟ ط�ب #ش ھ
  

�د )���ن و.�ل �
:  
  
   إ�  ده ھو ��G7 ؟- 
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  �J�. ت#�
  :إ)

  

  و�زت #ش ھ
-رف 
1و�أ و #ش ���ز )�ـ�ش ، )س - �(و  ����� /ـ�ص �
��رده �� ا

4� أC; إ�ت ���ت �1�� ��
  و#
  

��� ا7ور  ��  :أ"�)
  

�ت ا�� �وق دول أ ده  6 ���ز ط)-ــــ�- ����1ن ا G�أط G7��� #Cد.ت ، )س �-�� #ش ھ�  
  

  :إ)
�#ت )�9راج و.�ت 
  
�	�ب وأ�زل #-�ك -    6 #�ھ#� ھ��زوا ���م وھ�E7ل #�#
� و#�#
ك )س ، و)-دھ� )	� ھ�)س ا
  

�د )�#�س و.�ل �
:  
  
�م ��زوا "ــــري - ��   ھ���B .1ط  )	ــــ� ، �; .و
  

�� و)�7-ل ھ)ط��� ووادة ��روق ، C-د ��روق ادرج )�#ــ�س وو"د �ن "#�-ــ� و
)	� �	ط وادة 
 ��
"#�ل ، �ظر �� ازھري و�"�)�� ا	�Cر و
GE ا	��ل #ن #�
�Eرات ا��
وا.7  أ#�#  )�7

  :��روق )
-"ب ##زوج )��-�ده و.�ل 
  

� إزاي ؟ او أي ��"  - �
� #�ن ؟ أو �-�� إ�  !! إ
  

  :ل و.�ت إ)
�#ت )/"
  
   ��و �ده ؟- 
  

��ظ�ت و.�ل )�-�ده  ��  :ظل ��ظر 
  
   ط�-
� ��وه أ�
ر ##� ��ت أ
/�ــــل ، �	�	� �#ـــري #� 1و�ت وا�ده )�"#�ل ده - 
  

  �J�. ���� أ#�م Cدرھ� ور�-ت ��")���	دت ذرا:  
  
 - �	( ��   ھ�)دأ �1ر #ن أو
  

  :أو#4 )رأ�  ��7ـ� و.�ل 
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   �	�	� و& - 
  

�� ):	  و.�ل :م �ظ  :ر 
  
 -  ���� �� �����# ��  وووي و)"د 7��1ك أ��� وا�ده �� اد��ــــ� أ)س ��ر�  �  ؟ ���1ن ر)
  

 ;J�. م�
7�م �9)

-"ب وم (  �ظرت :  
�م - ����ـ�س /و�� #ن ر)  :م ��7ظ� ��ر�  #� �)	� إ���ن طــول �#ره )�@ض )Cره �ن )��ت ا 

�� )	� >زم ��
��� ،  �7�وووي وھ�/�� #را
  دي أ��ن أون ��� �	�ن إن ر)�� ھ����J  #ن 
��دي  ��و �1� �
�  ����  .وا�ده �� 

  
��ن و.�ل �( ��  ::م �ظر 

  
��رده ، �	�	� ���س إ�� أول #ره أ1و�ك- �   وده )�ظ)ط ا�� �Cل #-��� ا
  

  ::م أ#���� #ن �دھ� و.�ل )�#�س 

-ــ�� ده -  �
� ده ك ��"�ت ااا��� ھ���أ 
-ـ��
/طب أد �ده ، �� )��� #ر
)ط )��� أC; #ن .)ل #�   
  


-"ب و.�ت (  �ظرت :  
  
�� إ�  ؟- -� !!  
  

  :إ)
�م .�J; )�#�س 
  
�� ھ����ك �ـــــل �ــــ�" أ 
-ـــ�� و-   
  

  ���E ت�� و
و.7ت �"4ة و.��  :أ��
ت ذرا
  
 - ���� ھ�)س ط�ب ، أ��د #ش ھ��G7 أ�زل �ده �-
   ����روق طب إ�
  


)  ھو ا0/ر و.�ل )
-"ب �  :إ
  

� ھ�� إزاي )��)س ده ؟ - �" �
�   أ�ــوه B��C إ
  

  :��Eت ):	  و.�ت 
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�7
�ن واطر�  - �	�ب "وا أھم وط)-� ��ت >)��ھم �وق ا��ــب ���ك ، ا#��7  وا   
  

�� و.�ل )�Eق ����  :أ�1ر )�ده )9
"�ه 
  
   ط�ب وا6وان دي إ�  #و.-�� #ن ا^�راب ؟ - 
  

�#� .�ل ھو )�زن �(  (�. G.و
�ظرت Xرض )/"ل :  
  
 - ��� ��  ���� #�و�  �ده ؟ #-	و��	�ب و
� >)�  ا�� !!  
  

�9
7زاز و.�ت (  �ظرت :  
  
   �� ��روق ، ھو �د ��1ف ��"  ؟ #�� >)�  ��  إ�ود �� إ�ود أھو  �-��ب و���� إ�  ط- 
  

  :ز�ر )@Eب و.�ل 
  
��� ��"  زي �ده  أ�ــوه ط)-� ##�ن �د �1و- 

ش #
/�ل أ)ـدا إ�ك ����� وھ� )��1ل ده ، #��ف 

 ��� ��!!  
  

  :أ#��ت �ده وأ�1رت )�� إ
"�ھ�� و.�ت )���ن 
  
�� أ - �� ���
�#�ذ
ك �� ��روق و#ش ##�ن أ)ــدا أ��� ��"  زي �ده ، ا)�1  ا�ودا ���ت  ��

�1�� ���
  ن �ده ��ب أC; ط)-ــ� �� أ�
�ذي ، ##�ن )-د �ده )	� #
ز�	ش 
  

  ::م ��Eت )#رح و.�ت 
  
��� #را
  ؟ و�#�ن أول �وم "واز ، -   
�� �ده �1�� ھ@�ر رأ�� )	� أ �� را"ل #�
رم �-�� Cو  
  

�د )4ر���  و.�ل #�ز�� �
:  
  
���ت Cو
� ��ن )س ، #� أ �� �
� وھو -  ���� ��وت أھو أ  
  

  �J�. ت#�
  :إ)
  

�ت و #ـ�1� �� �م ا��وت إ�زل )	� إ�-  ����
�� ھ�)س ا#��7  وآ"� أ  
  

�� )�#�س و.�ل   :إ)
�م 
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4/ر�ش ، و��� ��ره - 
�د�م أ #ـ�1� )س #��روح  �	( �
�ت ��وي �/رج )ره )س ##�ن دو.� ��

�7
�ن �-�� ، أCل )Cرا�  �1�ك ��و ��    أووويا)�ت و ��)  ���1ن 
	-دي )�
  

  :إ)
�#ت )/"ل و.�ت 
  
   ��ـ� إ�زل )	�  1�#� �روح ا)�ت ،- 

________________________  
 �#����� أول أر��  أ#�#  و�ظر  �#

B ا)�ب وإر� ،  (�. X#
�ز  وا�-�ده # ���د إ�;م إ

  :)�#�س و.�ل 
  
 - �(�

ب ��  ���رده ، �	�	� ��روق ده ��
�ھل �ــــل /�ــــر ، و 
1و�� �� أ ��ت ���س إ��� ا

4#   ط�رذون /�ص ، 
��� إ�  ��ن ط��ر #ن ��� ا6رض ��#� �1�  )-د #� ا
  

�دت ��#� )�-�ده و.�ت �
:  
 - ��
�(� ���� #را
  دي أ��� ، ر)�� ��-دھم  ووووي ، )"د ط�)  و)ر�Jأ و��� �ده #��1ء & 

  ��C  و�رز.�م )�ذر�  ا
  

;J�. م�
   :إ)
  
  ^^ آ#�ن �ــــــ�رب  - 
  

�� و.�ت )#رح ��Eت #ن #���:  
  
��م )دري �; - ��م ا��ج ���1ن  �� �1-
� �	(   
  

 �  :�Eك و.�ل )Cوت ط7و
  
 -���د�� #در1 أ�وه �    اB(C ��ن 
  

  :Eر)
  )#رح و.�ت 
  
�د�� .��م �ــل - �   6 �� ظر�ف ���1ن 
  

  ::م "ذ)
  #ن �ده .�J�  )�#�س 
  
���ك أھو أ ��ــ� )	� "ـــــري ع ا#ط)d و- 
�# ��  
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_____________________  
  

�� و�دت #ن 
�� و#��7(�	�
ز�ت ��� وإ
�� و��روق ، د/�ت Oر�
�� #G أ�ر�ز# ��� إ���دت 
�� و�"�)�� و/ر"ت ��� ا7ور ��
�� AJدھ� 6ول #ره و�دھ#� ، "��ت أ#�م ��روق . ھ�
ر��#� وا

��� إ�
���ء و.�ت :  
  
   ھ�ه )	� ��ت ��وز 
����� إ�  ؟ - 
  

�د )�-�ده و.�ل �
:  
  

/طب ، #ن �#�ن أ�
ر #ن /#س ���ن �ده ، 6  ��ت )	و- �ك �� �
� إ�� #ر
)ط )��� #ن .)ل #� 


	ر�)� �1ره ، >> ده #ن .)ل #� أ
ود �#ـ�ن   
  

��ن و.�ل :م �( ���ظر :  
  
�� )1و�ك و���ت أوي وأ #ن ز#�ن - �
�إ��� .-دت أ��ر  )�ذات� ��وز أ�#ل ���
� #-��� إ
��� ، 

ھ��G7 أ
	د#�ك إ> #� أ�#ل درا�
� وأ�ون را"ل وأد ا#�Jو�  ، إ
�#�ت �
�ــر و	�ت إ�� #ش 
���1ن أ"�ب 
	د�ر وأ.در أ1
أ A���  @ل وأ�رف أ"��ك وأ1ر�ك .دام أھ�كوووي و
-)ت "ــ�#د �� ا

  
�� )�ب و.�ل   :C#ت .��; :م �ظر 

  
 -���� أ�
ر ھو إزاي أ���ظ (-
�� ، ا�� ��ن )�(-
 ��، ��ت دا�#�  �#�ن #ش ده )س ا ��7���� #ن 

 �����1ن ا�1ط�ن #�-ر�ش �و.- �
)1و�ك .دا#� و)�ر�  أروح )�Cص �� ا6رض وأ#د �� �1#
 ��
-"1 ����� و�	ول �
��� أي ذ�ب ، ��ت دا�#� )�#G #�#د & �ر�#  )��1ر ���� #ن و.ت 

�� ��ن
�
�� �ذا و�ده ، �#�ن #���ش )��ون .Cده ��"  )س ���#���� �ذا و  ��7� أ.و �	(�( 
 ��7� ������ أد #� ھ�7ظ .�)� وھ���ظ  ���دي �	�ن إ��� .دا#� )	� ، ��ن دا�#� ��
��م 
)طــل 

  ��Cزو"  ا�( ���� /�ـــر ، ��ت #
�4د إن ر)�� ھ�رز.Eھ�-و ���ــ�س ر)��ت ا( ���  .و
  

�� و.�ل   :إ)
�م 
  
�  و�ن ���1ن أ�
�ھل ز��"  ��وه )	� و�� ��1ف ��7� أ #ش 6ن - �C  "أو ��
�4د إن ر)# ��

�� أ�ر�م � �� �	�	� ،  �"��� �/ــور إ�� أووي و#ش ھ��ر#�� أ)ــدا #ن ��#� �� زو"A ور��	  
  إ
"وز
ك

  
��ھ� )�د#وع و.�ت ��  :إ#
Xت 

  
�� ا�� �/وره )�ــك أ �	�	� �� ��روق -   
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  ::م إ)
�#ت .�J�  )#رح 

  
 -���� �ل ا��"�ت ا#�-
   ؟ھ�ه ، وھ
�7ظ�� .رآن �#�ن #ـــ�1�)	�  
-ر���  ھ
  

�د )�-�ده و.�ل �
:  
  
�ـ�� ، ھ-�#ك وأ -  ����� ����دي )�4�ـــ� 
	د�ر ھ�7ظك وھ�
/ر"� ا
  ذا�رك �#�ن و)9ذن & 

  :C#ت .��; :م .�ل )�ل Cدق 
  
   أC; أ�� #Cد.ت - 
  


�دث )��#� .�ل ھو )�#�س 
  :إ)
�#ت )/"ل وم 
  
 -	( ;�  �
��� ا�� "وا�� دو. ����ن ��7ك و.و ��
� �#�ن ��#��  �ـــ�>� إ
  

Jر�(  #��
(9(    : و.�ت  �ظرت 
  
 - ����� ا7طره ، �-  1���
ش #�
ز#  ز�ك �ده �-�� ، )س ��ت دا�#� ��# �� �#�ن إ�ت ��رف إ


ش )	در أ#��� و> ا#���;ت و> ا��"�ت دي ، �#�ن #��O6ري #ش )�ب ا#�1� )�)س طول 
#� د/�ت ا���  ا�#د E� a�ت ��  �
�Eق أ)ـــدا و> �� �� �;م او>د وا��"�ت دي /�ص ، �

�ت � ، ��#��� �"�� ;Cرأ أ"
��Cب اوووي و)�G"1 )-ض & �ر�#  أ�� و#�#د أ��� و#�دش إ
�7�� دا�#� و�� �����ون #�
ر#�ن ��طول و����ظ  ���ده ، �#�ن ��� ��"�ت /7�7  �ده زي إ


7رج ��� )را#e �وا� ���
�ر و�-�ت ��ت )	ول #�#د إ� ���
-�م و�ده �ن #���ش �-رف �ن د�� و
  ...Cر �)دأ #G إ�;م ��C)  و#ش ��وز ���)  أ)ــدا �د #� #�ت ُھو دا�#� ��ن #

  

ت .��; :م .�ت )�زن #C:  

  
 - ���� �#�ن وأ��ول أ�رف �ن د�أ )-دھ� )	� )دأت أ.رب #ن ر) ��  ��� أ�
ر ، �#�ن )رEو 

�� و#ش ��ر��ھ� �C.��  ..��"�ت �
�ر 
  


��#  و.�ت (9(    ::م �ظرت 
  
�� )�ــك ، )	�ت )��ول أ
	� ر)�� ��ك ��� أد #� - Eو-�( �� )س #� إ�ت "�ت وإ
	د#
�� ���ت إن ر)

�ت دا�#� ��ر�  إ�ك ��وز 
���ظ ���� وإ�ك� ، ��
/�ف #ن ر)�� أ.در و)وا�ق ��� �ل ��"  )
	و( 
  ...)ل أي ��"  ���1ن �ده ��ت ))	� #)�وط  دا�#� )	رارا
ك 
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ت �ظ�ت :م ��Eت �"4ة و.�ت #C:  
  

�ب )رEو �ر�ت و& ، ���ت أد إ�  إ�ت - �
ب ا� ��� ��
#� .7�ت �� و1� ���A #� .و �
� 

�أ�-#  �)�ـــره  ����7ك ���1ن 
-#ل اCـــB ووووي #ن ر)�� و�-; )
/�ف #�  و)
/�1ه و)
دوس 
�� #-�ك أھو و)9ذن & �#ري #� ھ��)ك وھ�E7ل �أدو.
� �� ��روق .  �� ��
وا �د #� ��#ل ���

  �"�� ؟ا	7
  ، إ
  

�دوء :م .�ت )دھ1  (  
ت )��#� C#ت ھو ا0/ر ، �ظرت #C�7ت )-#ق و�
:  
  !! إ�ــ  ده �� ��روق إ�ت د#-ت ؟- 
  

  :إ)
�م )#رح و.�ل 
  
 -
�د�ل )	� )دل #� أOرق ا)د  دو.
� ، �	�	� )	�ت ���س ا�  ھ�@#� ���� #ن ا7ر�   ھ�# �

";ل و"�ك و�ظ�م ��ط��ك �@(�  أC; ، �ـــــــــــــ�ر)� ك ا�#د �#� �
  

  :إ)
�#ت ھ� ا0/ري و.�ت 
  
 - a د#�   ا
  

  :C#ت .��; :م 
ذ�ر �"4ة و.�ل 
  
 -
��ش �ن ا7رح ، #��
# B��C �-��  ؟ و> �روح �#ره أ�Eل ، )Cرا�  )� �. ����� أ#�  �� أ

 ���#ره �وا )س و ��وزه �رح #�7ش �1#�  �-#ل �رح و�ط�G ا-#ره #� ر) G�ط� ��7���ن 
��  �رز.

  
�دت )�#�س و.�ت �
:  

  
�#ـــــره-  Gط�ــ�   
  

�� )دھ1  ##زو"  )��-�ده و.�ل �ظر :  
  

��#� )"د ؟- 
(   
  

  :و.�ت أو#4ت )رأ��� إ�"�)� 
  
   أ�ـوه - 
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�د )�-�ده و.�ل �
:  
  
   ا�ــــ  )	� ، /;ص �)	� �-#ل ز�  /7�7  �ده و�ط�G ا-#ره )-د ا"واز )1�ر #:; ، 
#�م ؟ - 
  

#�م "ـــــدا -    

_____________________________  
  

 ��
د وأ/)ره )#وا�	A و�� ا�وم ا�/ ���
�7ق د #	�)�A و�ھ�د و
م 
�د�د #إ
Cل إ�;م xار"�ل 
�ر وا1)�  وأ��1ء #ن ھذا ا	)�ل #�Eر /�د #G أھ�  و"��وا #G إ�;م و�#  وإ
7	وا ، ��� ا


-�و 71
�  و.�ل   #��
��� �ل �O ، `1در ا"#�G ود/ل إ�;م ��� واد
  وھ�د وا^):  
  
 - a د#��� اC�/   

  7�ت ھ�د )��.:  
  

وا ��� إ�  ؟- 	7
   ھ�ه إ
  

  :ه و.�ل إ)
�م )�-�د
  
 - ��� ��	7
�� 6 و�� ا0/ر إ ھو .�ل إ�  ھ�"�ب �ل ��"  و��وزك )1�طA ھدو#ك )س �ن إ��� .و
��إ��  �J�(ر���  ھ�"�ب ا>وض وإ��� ھ�"�ب ا#ط)d وا6"�زة ا  

  
�ظرت   ھ�د )
-"ب و.�ت :  

  
 - ��-� ��  !! ط�ب و���� إ�  و "�ب ا��"�ت ���� ؟ ده �
� ھ�و�ر
  

  :�J; إ)
�م .
  
�� #ش ���زه ��س �� أي و.ت أ )C� ھو اBC أC; إن ارا"ل �"�ب �ل ��"  ط�#� .�در ، �ن - 


� أي "
ك وو إ���(�� �(�( ���� ا7�وس ا-� ���-# a د#����1ن ��و�  ، وإ��� ا  �( ���� �ر��إ
 ���
�� ھ
Cرف )9ذن & أ��"    

  
   ط�ب و�دد
وا #�-�د ا/طو)  ؟- 
  

  : )رأ�  إ�"�)� و.�ل أو4#
  
ب ھ
�ون ا^�)وع ا"�ي إن �1ء & - �@   �� ا
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   إن �1ء & - 
_____________________________  

  
  �ز# ��دوء ��د إ�;م إ(  
�و"د ��#� �1رده 
#�#� وم 
1-ر )�Eوره ، 
	دم )/7  ود/ل Oر�

  :و.�ل )���ن 
  
ك �� ��#� ؟- �#   

  :و.�ت ه إ)
�#ت ))راء
  
�� �و��  أھوأ #�7ش ، -   
  

  :أو#4 )رأ�  ���7 و.�ل 
  
   6 �1�ك #ش �و��  و> ��"  ، #�ك )"د ؟- 
  

�دت )
-ب و.�ت �
:  
  
�و.  1و�  ، - /# ���  ، �#�ن و أ ���  إ�(-
1�ور ا�#ل ا>و� دي #ش ��ر�  )س �#�ن 6ن 

  (-C ون�
  �ده 1و�  )
  

  :"�س ��� ���A ا7راش و.�ل 
  
�روح �د -  �(�

وره ؟�  
  

���7 و.�ت  ��  :أو#4ت )رأ�
  
   6 #ش �در"�دي- 
  

  :C#ت ��ظ�ت :م .�ل 
  
ك .رآن ؟ ا 
�)� أ.ر-   
  

�� و.�ت )�#�س ���� و"  "�(  :ظ�رت �;#�ت ا
  
   أ�ـــوه �ــــــ�ر�ت - 
  

 ;J�. م�
  :إ)
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   ط�ب ھ@�ر ھدو#� وأ"��ك - 
  


)د�ل #;)�  و��د ��� ا7ور و�� �ده #��ن و.�ل و)�7-ل ذھب �( ���ظر  ،  7�C:  
  
 -� d�1�1@ل ا �(�
   ا#و)��ل و��#G �وا و> أ.راك أ�� ؟�� 
  

ت ��� ا7ور �.:  
  
   6 إ.را� إ�ت - 
  
 -��-� d�1   )س Cو
� #ش ھ��ون ��و زي ا
  

  :إ)
�#ت )�-�ده و.�ت 
  
�� )�ب ا	رآن )Cوت "وزيأ )س - �	(  ���
   و#ش ��وزه أ�#-  )Cوت �د 
  

���ن و.�ل �ظر �( �:  
  
   ط�ب 
�)� أ.راك �وره إ�  ؟- 
  
   #ر�م - 
  
  #ــــ�1�  - 
  


�G أ�:ر 
 ��
#��
�ظر   وھو �	رأ وإ)

ر
�ل )Cو
  اذي 
-1	  ��#� ، ظ�ت و)دأ إ�;م �� ا
ت ��� ا7ور �	� ��
�  :وأ�:ر �
� إ

  
   و�و�ف �#�ن - 
  

  :�Eك )#رح و.�ل 
  
   �ـــــ�Eر - 
  

�  )-د#� و)دأ �� .راءة �ورة �و���ف وھو ��ظر ��#� )�ن ا��ن وا0/ر ، 1-رت )�را�  واط4#
�� #ن ا	راء
�
��#  و.�ل ة�#-ت 
�ك ا��0ت ، إ(9(    : و�ظر 

  

� 1و�  �ده ؟- �
   إر
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  :أو#4ت )رأ��� إ�"�)� و.�ت )�#�س 
  
�ف )	� �#�ن - �   ا
  

 ;J�. م�
  :إ)
  
 -�
   �ـــ�Eر �� �
  

ت ��#� ��� ا7ور و)دأ �	رأ آ��ت �ورة ا�	� ���# ��
��ف �
� إ�:  
  
   ا)	ره )	� - 
  

  :ر�G ��")  )#رح و.�ل 
  
   ا)	ره ؟- 
  

   :هأ"�)ت ))راء
  
   أ�ــوه - 
  

�� ا#�Cف و.�لEأ#�ك �دھ� وو�� Gــ�س#�( :   
  

� )	�  أ.ر��� - ����1ن �-�ت و��)ب أ��م ��� Cو
ك ، ا)	ره ھـــــ�ه إ  

_____________________  
  


�د:  #رة 1-��دت  ،  	:رت ھ�د )�را�  )-د#� ��#ت )"د�  /�د ذك Cد.
  وو:	ت )  
#�م ا
�� ھو )ذك ، أ�)ت ��#�
  و
-�	ت )  أ�:ر وأ/ذت -�
-رف ���  أ�:ر �#� أ.
آ/ري ��� ا�7س )وك 


�د ���
�د:  �ل �وم #ن دون أن �-�م أ�د )
�ك ا#��د:�ت ، �	د ���ت 
1-ر )�را�  6 ��ث /ط�)

-رف  < ����  �J�1 ، أو�س 1/ص آ/ر ، ��)دو أ�ن ھذا ا1/ص أ#�م & �4ي ر"ل آ/ر > �7رق 

�� و> �"ب أن 
�د:  ھ�ذا �� �(��و #�زال أ"�.  
  

�زل واد إ�;م ، ���ت #  
�J�� G# د�� و"�ء �وم /طو)A ھ�د ، �Eر /����
7ق #7
رة ا#ــرت ا
��J��  "ـدا ��Eر  ��"�د ا�ھ� ا	��ل #ن اC6د.�ء ا#	ر)�ن ، "�س /�د ��� ا�ر�� ا#"�ور 

  و"�س ا"#�G )"وارھ#� #ن ا�#�ن وا��ـ�ر ، 1-ر /�د )�^�
��ء #ن ا6"واء �C
Cف ا�# ��
 <  �7��و #��ط )�"#�G وا�ل ��ظر   وو"د � ، �#�#
ا#��ط  )  �	د ��ن �
و.G ا0#ر #/
�ف 


�دث�د و.�ل ھ�#�� ��
ط�G ا�  : )�ر�  �#� ��ن �
و.C ، G#ت .��; :م �ظر 
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�د �� #�
م أ!!  إ�ــ  ا��"�ت ا@ر�)  ا�� أ/و�� 1#@��� دي ؟- �. ���� ���س إ!  
  

  :إ)
�-ت ھ�د ر�	�� و.�ت )�9راج 
  
��/د-  ���� BC #ن ا6ول و#ش ��وز
�)دأ ��� ���1@ل ا6���1د دي ���1ن ��وز ���  إ�;م أCر إ

��  ذ�وب �-
  

  :ز�ر )#�ل و.�ل 
  
�� )	و�م ھ�
وا �د �ر.ص و> �1رب /#ره ؟أ ذ�وب إ�  و)
�ع إ�  ھو -  !! ����دي �- ���Oدي أ

�7#��ش ��"    
  
�� ھ
-")ك ��� ��ره - 
   /;ص #-�ش �� /�د #ش �1#�  �-�� ، و)-د�ن و ر�زت �� ��#�
  


-"ب و.�ل )�Eق ( ���ظر :  
  
 -#� ��
��.ص �ن ، و#�  #� أر�ز �� ��#� ��  ھو ده ا
  


ت ھ�د )��#� ظل ھو ��ظر �و  )#�ل وم �
�دث ، )-د .��ل �Eرت واد
  و�� �دھ� ��)A اذھب #C
�  و"د إ�;م ��� إ��ه و�(���� أ#�#  )
�	�A�J وأ#�ك ھو )4ول /�
م وھم أن �#�ك �د ھ�د 
�
� ،

  :أ#�#  �#�-  وھو �	ول )�Eق 
  
�� )داك إ�ت )
-#ل إ�  - �(�
��ت (د ، 1وف وا�ده #ن ا�/ �� ���(�
 G7�  ؟ #ش ھ�
  


-"ب و.�ل (  �ظر :  
  
�� ؟ ھ� #ش /ط�)
� و> إ�  ؟- -�  �   ط�ب و#�)���ش 
  

  :��ول ا^)
��م و.�ل 
  
�ك و#� ��7-ش 
#�ك إ�د��� أ- �  �(���ش ��"  ، )س )رEو �  أ"  C; اه /ط�)
ك #	و
  

��E  �7ك /�د )�/ر�  و.�ل �� :  
  
�  ده �#�ن - �
�� ؟ إ�  ا#�ل )�  �(�  !! أ"
  

  ::م إCط�G ا^)
��#  و.�ل 
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��واد
� #�1� ھ/�� - �(�
   
  

�د وظل /�د ��ظر )�ن �إ)
-د إ�;م و"�س #���  �� �Eق )��#� �Eرت ا6م و.�#ت )
�)�س اذھب 
���ر وEOب 
�  ��، ا��ن وا0/ر ^�;م )�9�� G(ر
  )-د#� �	رب #ن ا#��
ول /�د إ�
-�دة إ)


4.�م #G ا"و ا#��ط )  ، 
م 
وز�G ا-J�Cر�ن ��ظر /�د  وا��و��ت ��� ا-رو��ن وا#د�ووا
�د )�#�س و.�ل �:  

  
   ��ـ� .و#� - 
  

  �J�. ت("-
:  
  
   أ.وم ��ن ؟- 
  

  �J�	�
  :.�ل )
  

Cور و�ده - �   إ�  #ش ھ��4ل )-ض و
  

�� ھ�د و.�ت ��� ا7ور ��  :إ
�-ت 
  
�رج ؟- 
�د�� ا�;م ده ، ��4ل )-ض إ�  إ�ت )�ـ4 ط)-� #�7ش    
  

  :ر��E( ;J�.  ("�� Gق 
  
��س )
-#ل �ده �� ھ�د ��دي �-�� ؟- 
� �#�ن #-	ده زي أ/و�� و> إ�  ؟ �ل ا�   إ�  ده ھو إ
  

���7 و.�ت  ��  :أو#4ت )رأ�
  
 - ��
   6 ط)-� #� ��7-ش ، ده إ�;م �#و
  

  :ز�ر )#�ل و.�ل 
  
�ده 6 �ده ؟أ - � و#�ل ھو )�-#ل إ�  �� ���
 أ!! �� زھ	ت #ن أ/و�� ده ��� ��ره ، ھو �ل ��"  

��  !! ؟#ش ��ھم �-
  

  �J�. ت#�
  :إ)
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 و& إ�;م ده #�7ش #�  أC; ، رOم إ�  �-�ت )�-	دھ� �ده )س )رEو و& أ"دع را"ل �� اد��ـ� - 
  "��  "�
�# ��  /ـ�ص ا�#د aو)�)  "دااااااا و#ش )�/��

  
���ر و.�ل 
�9( ���ظر :  

  
 -  �(�
  ! #�1� )را�
ك ، أ/و�� ط)-� و>زم 
  

�ر #G /ط�)
  �-�دة �� �	(
�ز  إ> /�د ، �	د # ��� ا�7ل اC@�ر و��د ا"#�G إ
�و)-د ���  إ
�  �و"` )�9;م �"�س��� ھذا ، "�س )
�7ؤل ورا�  )-دھ� �Oدر ا"#�G و���س �� ز#���� ا 

�  و"ده ��م )	��ل و��-ب �� ھ�
C ،  7#ت .��; �
� �@�در إ�;م ھو ا0/ر و��
)-د  �
ا6ر��  ا
�د )Cوت /�7ض �م �
�رك ، ظل ��ظر إ�  )�ن ا��ن وا0/ر )-دم ��م :م .�ل :  

  
�� �ده �
�ر ؟ -    ھو أ/و�� ھ�E7ل .��د
  

   :ه.�ت ))راء
  
   أ�وه ھ�E7ل .��د ط)-�- 
  

"�� Gق ر��E( ;J�.  (:  
  
   ھ�E7ل �د إ#
� )	� ؟- 
  

  �J�. ت#�
  :إ)
  
��طول -    
  


-"ب و.�ل ( ���ظر :  
  
��وز أ
��م #-��� -  ��   ط�ب #� أ
  

  :أ"�)ت ��� ا7ور 
  

��م - 
  !! طب #� 
  

  :ز�ر )#�ل و.�ل 
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��م أده !! و#�ل أ�� /ط)
ك �  �� ھ�د ؟أ!!  #ش ھ��G7 أ
��م )را�
� وھو .��د طول او.ت �ده - ( ��
��� ا�7س )را�
� أ�
ر #ن �ده  ���-#!!  

  
�ظرت   )@Eب و.�ت ھ�#�  :  

  
 - ��و�د ��(��� G7��  6 وط� Cو
ك ط�ب ، إ�;م .�� إ�  >زم ��ون .��د ��طول �ده و#ش ھ�


ش #G إ�;م �� #��
#  �
ك ��� ا�7س ���1ن #
ز��ش )س #�� ��.�ري �ده �� اد�ن ، و)-د�ن أ
#
/طب ���1ن أ.و  ا� �#��ت 
  .وEوع ده ، إ�
  

�د )�Eق و.�ل �
:  
  
 - ���� ھ
Cرف أدي د#�غ أ/و�� ؟ ط�ب /;ص ھ�  �-  
  

 G7
  ::م إ)
�م �"4ة و.�ل )Cوت #ر
  
�ن 1ر�
ك و1@�ك و�ده ���1ن أ�� )�ب -  ��#�� �� إ> B��C �� إ�;م #
-ر���ش �و�س )	� ، �-

  وووي أ )�ز�سا�;م �� ا
  

 إ�;م )�-�ده وإ.
رب #ن /�د وأ/ذ ��د:  �ن ��7  و�ن 1@�  و���
  وھ�ذا ، و�� و�ط إ)
�م
  : #Cط�-  ها�;م .�ل /�د ))راء

  
 - & �	( ��و

ش ھ#�ك إ�د إ/
ك ط)-� ، ده ��ن #"رد إ/
)�ر )س إ�ت )وظ��# ����� ��ره أ 

  ���#�ك 
  

�e و"  إ�;م و.�ل )�-�ده 
  :إ)
  
 - ��
E/ ك ، و �ــ�را"ل����� )رEو إ�
@ر)ت إ�ك إزاي #�
رم �-�� و��رف ر)�� و#ش أ�رام 


�ب ���رف إ�ك #� ��7-ش 
#�ك إ�د��� .)ل �
ب ا  
  

  :إ)
�م /�د )#�ر و.�ل 
  
��رف -  ��# d�1 �� �-(أ�وه ط   
  

  :�Eك إ�;م )-د#� 1-ر )�را�  و.�ل 
  
��� ��ره�� �#�ن �#�ت �ده �وم /طو)
�أ -    
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� أ/ذھ� و��ف ��ن أ/ذ �	ص ��:م �� #ن �ر� � /�د ��ف 
#ت /ط)
  واEوا)ط ا
� وھ�ذا ، إ

  :إر
#� إ�;م ��� ا6ر��  و.�ل )�-�ده ، ذن /�د و�Oدر ��� ا7ور �4د�:  ��9

  
 - ���Eو �##� ��ن ھ�#�ك إ�دك ��ت ھ
1ــــل و)"د ��ت ھ-�د ���)�
� �� ا#وEوع ده ، )س  

 a د#�  .إر
�ت ا
�د )"د�  و.�ل :م �ظ�  :ر 

  
�� #ش ��")��� .و��� أ )C� �� ھ�د ��وزك 
ر�زي - �ووي �� 
Cر��
  وأي ��"  
��� إ


ش )�  أ��طول ، -�
	#  � ��
� إ�
/�ره و#ر
��  ا�#د % ١٠٠��C ك�
��� إ�� )س #� .و-�
م ا/�ر ��ن �� ��
#م ا#وEوع )	� 6ن ر)�� و�ده ھو ا�  a .�ت /;ص 

  


و
ر و.�ت إ)( ��  :�-ت ھ�د ر�	
  
   اه ط)-�- 
  

��ن و.�ل �( ���ظر :  
  
��#� )را�
ك 6أ ��ــ� )	� ھ��)�م - 

� و��#� �#�ن ���� وأروح ���1ن (-

-)ت  �ك أ��د  ����

"دااااا ، و)9ذن & )�ره ھ"��ك وأ��#ك �ن Eوا)ط ا/طو)  )	� وأ.وك 
-#�� إ�  و#
-#��ش إ�  
�#� �
��ــــك و��7ظك #ن �ل و�ده ، وإ� �Eر� ��ن إ)	� إ.رأي �� ا#وEوع ��ھ�د #�1� ؟ ر)

  �وء
  

  :إ)
�#ت ھ�د )و"G و.�ت 
  
   �ــــــ�رب - 

_____________________________  
  


ـ�� و�� ا�وم ا�� )�راره و.�ل )�-�ده ���C ، زل�#�ده �� ا���د إ�;م #ن �#�  �و"د ھ�د :  
  
  &  ھ�ــود #�وره ا1	  و- 
  

  �J�. ت��E:  
  

روح #ش )
ر"G إ> ��� آ/ر ا�وم �	وت /;ص - ( �#
و وإ�ت ��رف )	� �د /�� #�#� را�ت 

��رده �	وت أ"��ك أ�� أ��ل ��� وأ"� أ.-د #-��م 1و�  )	� ، و)-د�ن أC; إ�ت ��ت "�ي ا�Cأو  
  

  :إ)
�م )4ر���  و.�ل 
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��رده �ي �� �-; "أ و& ���� ا/�ـر �� ھ�د ، - ��دي #C��  ھ-#��� ا�
-)�ن #ن ا1@ل و�#�ن 

��وزھم وأوC�ك  ��
�ن ا#�����1ن أ.وك ا �
وا�د ��C)� �ده )-د ا#@رب ، �و�س إ�ك "�
���
 G"وأر  

ت )�#�س �.:  
  
 - �O�C أذان �ـــول �� )��1 ، ��.   
  


1ل و��ده #ن ��� ا6ر��  وEر)�� )#رح و.�ل �  :إ
  
 - �	
�	-د �رO� ، )ت �ظ�ــــ-  B��C  �� �1/  إ �	(�  & ، طب #� أ�ل ا6ول وأ�
ر�B �ده 
  

���ر و.�ت 
�9(  �ظرت :  
  

��م - 
�م #ش إ�ت ا�� .وت ��وز �� !!  
  

�دا/ل )#رح و.�ت   
  ::م د�-
  
  ُ روح �ــــل �� إ�;م رووووح- 
  

��ول OداJ  و"�س ��� ا6ر��  )"وار
�� إ�;م #ن 
�  : ��#� وھ�د و.�ل )�#�س و)�7-ل إ
  
��7ك -  ���وووي �� أ )C� �� ھ�ود ا#وEوع )��ط "ـــدا ، �ل ا����A إ�ك #ط�وب #�ك 
���ظ� 


رة ا/طو)  دي �  
  

�� )�زن و.�ل   ::م �ظر 
  
�م - ����Xف �� ��س �
�ر )��و�وا �و���ن "داااا )س أول #� )�
/ط)وا ا�1ط�ن )�-رف ��Eك  

�7�� و�و.-�م �� ا�رام� ������ اEوا)ط )
�ع ا/طو)  دي أ ���1ن �ده >زم �دوس  �1#�وي و
�� )دون ذ�وب ����1ن �/رج #  

  
 ;J�. م�
  :C#ت .��; :م إ)

  
 - ��
� >زم 
�ط� �� د#�Oك إن /�د ده ز�  زي أي را"ل Oر�ب ، �-�
� #)دأ�� �ده إ� �� �C( 

�)ك اه )س )رEو �� ا0ول و�� ا0/ر را"ل 6 ھو /ط!! #�7ش ��"  إ�#�� /ط�)� و#-ر�ش إ�  ؟
�د�� >زم أ�� أ�ون .��د #-��م ��طول >ن ا/�وه > 
"وز ، � �"�� �#Oر�ب ، ���1ن �ده ط)-� 
  ��ن ��"  #-� �4�
و ��)   ;:# ��
��7ون ��ون ��� .در ا��"  )س ، �-و أ�#�ن ا�;م �� ا
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/�C� �;#ك 
-ر�� ��"  و�ده و��ون .دا#� وو أ�� #ش  � #و"ود �)	� .دام #�#� و)�ر�  )�ر
  و
	7�� #ش ��وز�ن رO� ھ�ه

  

-"ب و.�ت (  �ظرت :  

  

��7ون �#�ن ##�وع �� إ�;م ؟ ط �
� ا�;م �� ا-   !!ب �  ؟
  

�د )���ن و.�ل �
:  
  
 -"�� ���   ��7ظ� ����� و& �� ھ�د ، أي �;م #G /ط�)ك و زاد �ن اEروره ##�ن �
طرق إ�
�ت 

و #�طوش  ��� C-ب �
��#وا ���
�م �1#�ر و)����ن #/طو)�ن )��ون )�
)� أي إ�O رام >ن�

ر#�ن )رEو و �#
ر#�ن و#-ر�ش إ�  ، �
� ا�# ��اEوا)ط دي ، و��� ��ره #
	و�ش #� إ�
��)وا ا#وEوع 7#
وح �ده و#ن �Oر Eوا)ط ا�1ط�ن )�-رف �د/��م ��دي "داا و�و.-�م �� 

  ا�رام 
  

�� و.�ل   ::م إ)
�م 
  

��ھل و)-د �ده وC�وا - �م )�
 و��� ��ره ا�;م ده �ن 
"ر)  ، �ـــ�س �
�ر "دا )دأوا �� /طو)

�م و�-�ت �
�ر #ش ����م و����ن دا�#� إن ر)�� EO)�ن 
�م )"د )	وا )��رھوا ����#ر��  إ
4��ب اE#�ر ، ���1ن �ده �� 
ووي و#� أھ�د /دي )�ك #ن ��7ك )�-ر�وا ���#وا أC; )�)ب 

�� ، #�1� �� ھ�د ؟ �
  ��7	
��7ك )�ب #ش ھ
-ر��  ���7
��ش 
  
  

��ع و.�ت 
�ظرت   )-دم إ.:  
  
   طب وا�7س ؟- 
  

  �J�	�
  :أ"�ب )
  

��7ون )رEو ، �Eـروره )س �� ھ�ود- �7س �ظ�م ا   
  

ت )
��7ر �.:  
  
  ط�ب - 
  

��ض ��� ا7ور و.�ل :م أ/ذ �
)�دل #-�� و#G ��#� أطراف ا�  :د�ث �
� �#G آذان ا#@رب �
   ھروح أC�� �� ھ�د و#� أر"G ھوC�ك #�1� ؟- 
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  �J�. ت#�
  :إ)
  
   ط�ب 
#�م - 


و4E ، أ/ذت ھ�د 
�7ر �� ا6#ر )��ره 
�� ھ� ا0/ري وذھ)ت ��Eت ��#� #ن #����Oدر إ�;م و

-رف �7ن إ�;م )�\ �� ا6أ، ��	د 1-رت  ���� "�دا و
:ق )/�د أ��E ��#�ذا > #ر )1ده ، ��

�#� �-رف �دوده "�دا ؟�
)�د> #-� أطراف ا�د�ث ط�#� �ل #�!!  
  

�� و.�ت )�#�س ����د#� ��دت ��� #ن 
��7رھ� ��#� 
�1
�  :إ
  
   ��ــ� أ�� /�Cت �� ھ�د - 
  

�� ھ�د )
-"ب و.�ت �ظرت :  
  
   أ�; ��ن ؟- 
  

  :إ)
�#ت )
�	��J  و.�ت 
  
 -( �� ;�  ��C�
� ھ�  
  
#� أروح )	� �� ��#� ���1ن #ش �  ھ	�G اطر�  و)
�ع -  ��Cھ   
  

�� #ن �دھ� )�#�س و.�ت )#رح 
  :"ذ)
  

وE� و�C�� �وا �4#� ھ��و�ك ، - 
�� .وت أھو أ ��#4 
	�-� اطر�  و  
  

  :إ)
�#ت )�9
�;م و.�ت 
  
 - ���( ;� �
� �� �1�#   
  

�� #G ھ�د وھ#ت
;C #ن �ت ��#�
��� ھ�د )/وف إ
�� ��دت أن 
�	ط �"4ة ��4�د���وض و��( 
�#� ��Eت ��#� و.�ت �(:  

  

ر) ��ت ھ
دق دو.
� واواد إ- � ��  ن أ/و�� ھ�
7-ص ، ا�#د a ر)
  

�� و.�ت �� �#Oد ر�  :��Eت ھ
  
 -  ��"
� �رام ����� .Cري د�ل ا^�دال 1و�  )دل #� 
#و
� اواد ا#ره ا�( ��   
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�� و.�ت )#رح إر
#ت ��#��� ا�ر�� ا#"�ور  �:  

�� "��)  ا^�دال طو�ل )#زا"� أ �� ذ��  -   
  

  �J�. �#�� أرد�ت �#��� ھ�د )-دم ��م )��ظرت :  
  
�ت ا#7روض 
@ط� ر"��� �� اC;ة و- (�ر�ت إن "#�ور ا-�#�ء .�وا إن ا �# A�� )	� أ� #ن ��


@ط� و�� �7س او.ت #�
�"ش أ)س �� وا.7  ���1أ)دوس ��� طرف ا^�دال �ده و
ن ر"�� 
  ا1راب �-�� �ل 1و�  

  
�� و.�ت )�#�س   ::م O#زت 

  
   �� أ���رك �� �"  ��#� - 
  

  :��Eت ھ�د و.�ت 
  
�� �� ��#� و& أ Cدق ا�� .�ل ����� أرو)  )"د ، �)��� -   
  

�� ��#� )�-�ده و.�ت 
�E
  :إ�
  
  ووويأوووي أأ/و�� اطو�ل ده ووووي )	� ، و�ب أ�� �#�ن �)��� أ و- 

________________________  
  

��� �ل C/( `1وص از��ف  ��� G# 7ق

  وإ	1 ���
  ا6/�ره ��# GEروق #ن و�� ��
�إ
 �#�  .وأ��E .�م )�"ز 
ذا�ر ا�7ر �-#ره ��� أن 
�ون )-د 1�ر #ن زوا"

  
�-ت )4�  ا)��#� "��ت ھ�د 
�7ر �:�ــرا �� �;م إ�;م و
�� أ�:ر #ن ا;زم ذك .ررت أن .���E@ط 

د و�ن )�;م �/ G# �#Jدث دا�

  ...�#� �	�ل " ��دي " 
______________________  

  
�   أ��م Aو)-د :;:��دوء و(  ��د إ�;م #ن ا#�"د )-د أداء C;ة ا-�1ء #)�1ره ، د/ل #�ز

��� ا7ور و.�ل ���  : )/وف �ر��ن #C G#� Gوت 1�	�ت ��#� ��Eر إ
  
  !! ��#ــ� �� إ�  ؟- 
  

4م (  �J�. �7ز�
��ھ� #ن �:رة اد#وع وأ�1رت إ� ا���ظرت إ�  و.د إ�#رت :  
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   1وف �� إ�;م - 
�)� وCرخ )4م �"  ��  �ر��ن #� أ�1ح )و"�
��7ز و
7ت إ� ا  :و��� ا7ور إ

  
�� �ده ؟خ ااااااا- �C� إزاي !!  
  

������أE#Oت 
�
4:ر �� )و"G و.�ت )#  : ا
  
 -  �� ��
�ن �� إ�;م ؟ ��رف �-�� إ�  "�#��دھ� ��  ��� �ده وھ� �C��  �7إ�  ط ����رف �- 

طر�	  ا)1-  دي وھ� �( d��
4م و"�دھ� �


�رق )�طر�	  دي ؟ ��رف �-�� إ�  � ��و�
� و1
-���  ؟�( �#�# A#�� طق�
(  �  

  
  طب ��رف اC6-ب إ�  ؟ 

  
1
�� ��"  ؟ �ـــــل ده ���1ن إ�  ھ�ه ؟ اC6-ب إن ا6م �#-
�1ل ده و#ش .�دره �( ��
�وف )

��س ���1ن �د ١٥���1ن �ل ا ���7�
��71ت و�ل ا)را#e و
ذل �# أف "��  ؟ 
�ف ��� �ل ا
�� ؟ �ــ  �ده �� إ�;م ؟ �  #�دش )��س )�د �ده ؟
�( �� e�� و�-�  �رأف )��

  
   أف "��  ؟ ��م وا�د )�G�E أ>ف ��� �;م ��E� ؟ ١٥ــــون ��م وا�د �� #Cر #-�ه #��ـ

  
  ::م �ظرت   )�Eق و.�ت 

  
��  )س - �
�� ؟ اه #ش #-��� ��وس �
�ر زي ��س ����ــ�س دي 
� إ��� �� إ�;م ، ��ن �ق ا� 

�� �ل 1�ر #)�\ #-�ن CC/ و ���د )4ي ��"  ، أ��د #ش ھ�#وت #ن ا"وع �-���)رEو ##�ن 

�#��� �� ��و��� و)رEو ھ
�7� )9ذن &   �"�ن ، )�-�س ده ر)�� ھ�)�رك 

  
��7ت )-#ق و.�ت 

ت .��; :م #C:  

  

� وإ��� �� ا"�#-  �� إ�;م ، ��ن ##�ن ��دي "دااا �"�ب ��1و>
  و�1)���ت و��"�ت - � 

�/Cص وو  �
��١٠.-  �
�ر "دااااا و���Cر و)
�ع ، �ن �  #�7ر��ش �  ��"  ��#ن #Cرو�

�"�ن �#�  !!؟

  
����� #ره آ/ري )4م و.�ت )�ل Cدق �أE#Oت :  

�  و��1ن اووي �ده ؟...  إ�;م -  ��  !!!ھو إ�
  

�� و.�ت )�ل إCرار ��Eت ھ� #ن #��� �#���� ا6ر��  وم �
�دث )� �#
�� إ�;م )4م وإر�ظر :  
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�� )4ول #ر
ب �ــ� ��  و#ش ھ�/أ..  إ�;م - ����  وا�د و)-د إذ�ك #
-�رEش ا	رار �� ھ
)ر"  �د #
 �
ده ، #ش ��وزه ��Cل أي ��"  
/�� ا�1ط�ن ��-ب �� د#�O� و�/���� أ
را"G ، أ�� .وت ��#
�دي أ��ن #��ـــــون #ره #ن أي ��"  ��وه ��ت ��� )9ذن & و:واب ا7�وس دي �� G"و#ش ھر

#ر
ب �( ��  ..ھ"�)
  

 ;J�. م إ�;م�
  :إ)
  
 -�
��#� )"د ؟ إ
( �
  
  

  :أو#4ت )رأ��� إ�"�)� و.�ت )Cرا#  
  
 -  ��� �� أو #-ر�ش إ�  ، )س أو �دا)  أ أ�ــــــــوه )"د ، ��ر�  إن و �د �#G ا�;م ده ھ�	ول #"�و

  �C�� وEر( ��إ�;م ھ)	� أم و##�ن �� أي و.ت >.در & ��Cل #�س ��ر)�J� �� ا)�ت وا)
�� ھ��ون إ�
���س �وا�ــ� )�Cر�وا ��و��م �� �;م ��E� وا�� �ده ، ��  1-وري وا�� 7��1  �ل ا

 ���	( ���ظر ده و#�دش ��وز ����د�� ؟ �	�	� �� إ�;م إ�#�( ��)#ــــوت �ل �ظ  وا�� 7��1  إ)
�	�  ا�� ر)�� أو��1ن اوووي و#ش )��س ))-ض ، )س 7طر
� ا G"ده وھر�( B#ش ھ�# �	( ��

، ����� ��	�/ ��7� ����م و#ش �1#�  و E@طت ���# ��7��ـ�س دا�#� وأ�ط  ھر"G أ�س )�
�د ��� �# ��
7�وس �#رھ� #� ھ
�ون أد �ر��( ��
1و�  ���1ن �-�دة ا�� �وا�ـ� ، 6ن أC; �ر�

 �����  ..�د و�1وف �د )�د
  

�� إ�;م )7/ر و.�ل �ظر :  
  
 - �#�� �� ���-# ��   وأ
  

��ھ� و.�ت )ذھ��  :ول إ
�-ت 
  
�� ؟ - �
)رع )#ر
)ك ��  
   ھ
  

  : و.�ل هإ)
�م ))راء
  
 - ���ن أو�دك إ ،  ���

زا#�ت �دي إ�"�ر و#�Cر�ف )�ت وإ� #ش ھ	در أ
)رع )�  ��  ���1ن 
�ك أ(�� ، و�#�ن ##�ن �روح #G )-ض �ل 1�ر ا�ول #� أ.)ض )-د ��م �وم ھد��� #)�\ #-�ن 

��  �-"� ��
)رع �#ؤ��  دي ور)��� )9ذن & و
��   #�زان ��
���  و��م  & ��C ر�ول�� �;م ارواه " #� �	ص #�ل �)د #ن Cد.A " و�#�ن >زم ��ط �� )�

 ���E	�و ھ �
��� & ، و� ����7ر ��  �
�ــر ، /�� ���
ر#ذي ، �-�� ا#وEوع #ش #�
�ج إا
� ��1�ر )رEو ھ��س )�ر�E وا7ر�  )���ه )��"�ت )��ط  طول ا�#.  
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�� )�#�س و.�ل   ::م �ظر 
  
 -  �"�ـــك ، إ�ـــم .Cدي �� ر��	
� إ� ا� �Eر� & �#�� �� ���
-"1   

______________________________  
  


رب #�  و�� ا#�ــ�ء 	

-رف ���  و
�� وأO�	ت ا)�ب و)دأت 
�دث /�د ��-�ده 
د/�ت ھ�د Oر�
�
(  
  :	��J  أ�:ر ، و�� و�ط ا�وار �4

  

��ش إ�ت )
�ب أوان إ�  ؟ - د إ�ت #	و�/ �� B��C   
  

  :إ)
�م )#�ر و.�ل 
  
�  )	� ؟ -    
  

   :ه.�ت ))راء
  
��وزه أ�رف -  ����دي �- !!  
  

  :�Eك )/)ث و.�ل 
  
   )	� ھ�ه ؟ ��ھ#��� ط)-� �ودا، ��وزك 
"�)� �ل ��"  �� ا)�ت  "دااااا �ود )�ب ا^- 
  


  ا@�ر #ر��  )��#� �Eك ھو )1ده و.�ل .ط)ت ��")��� و1-رت )�"�  :�Eق #ن 
  

��7ش - 
  وي �ده ، أ�� أ�ف �� �
�أ /;ص �� �)�)� #� 
  

  �J�.  ( ر/تCر و��� )ز�
E7ت #ن #���  :إ
  
 - �

-رف )س ، �)�)��� ��  ��ون #�
رم ���1ن #;� ��	7
 /ــــ�د إ�  ا�� إ�ت )
	و  ده ؟ إ��� إ

�� وا��"�ت دي�
   6 ط)-ــــ�و�1
  

  : #Cط�-  ه
��س 1-ره )�/ر�  :م .�ل ))راء
  

ش /ط�)
� ا�� "وا�� ھ	ول أ�� /ط�)ك ، ھو أ �� ھ�ود ده - �� �د Oر�ب �-�� ؟ و)-د�ن و أ�� #	و

#�ن )س ؟  
  

  :ز�رت )�Eق و.�ت 
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ا أھ�� � #ش ��وزه أ�#ل ��"  O�ط و#ن ورأ� و)ــــرEو #
	وش ھ�ود دي ، �رام ���ك �� /�د - 
�� ��ون #�
رم �4#� )�ــ�ش #;� ��  ، .و

  
�ظر �#رآه )#�ر و.�ل :  

  
 - �����#و#� #
	�	�ش 1و�  �ده وھ
�/دي  ، �� /;ص ��Eر ھ��ول ، إ�ـــم )س #و�د��ش �-

 ���
 ��# �7��

  و#ش ھ
  

�� ا@Eب 
�  :Eر)ت ا6رض )	وه و.�ت )#
  
   /ـــ�د و& ا-ظ�م ھ	7ل- 
  

 ;J�. م�
  :إ)
  
  !! /;ص )	� �� ھ�ود #
ز���ش �ده - 
  

  :E@طت ��� زر ا^O;ق )-C)�  و.�ت 
  
�� ا�� أ أ�
@7ر & ا-ظ�ـــم �ـــــــ�رب ، و)-د�ن )	� ��ك إ�ت �#�ن ، و�;#ك ده #ن �	ك �-; و> - 

  !!!#-	داھ� و> إ�;م ا�� BC و> إ�ـــــــــــــــــــ  )	ـــــــــــــــــــ� 
  

�أ	ت�� G(ر
ف ��� ا7راش وظ�ت #� �	رب #ن ا��
7رك �� �دھ� )-C)�  و�دور �� دا/���   ا 
�� #/طو)  �
ذ�رت ��ط#  �"4ة و
ذ�رت أ ، �#���
�ف /#Cراع )�ن �;م /�د و�;م إ�;م ورأ��� ا

C
�#� ، إ��� #G /ط�)�� و��ف 
دور ا6#ور )�
�4ل �ن أ�وا ���ت ھ� ا0/ري �	ررت ا^
�Cل )
  :)�Eق و.�ت 

  
   اــو ، .Cدي ا�;م ����م - 
  

  :��Eت ��ط#  و.�ت 
  
   و����م ا�;م �� �
� ، و& وإ
-د�
� #ن ��#� �� �ت ھ�د - 
  
 - ، �
�زار دو.��#  أ� ��ط#  #-�ش #ش ���	  #  "�� ���  � )س ��وزه أ�4ك 
  
   .ول �ـــ� )��1 - 
  

�دت ھ�د )��ره و.�ت �
:  
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 -#  � �د �	ول /ط�)
  )�)ك و�ده  ھو ��دي 
  

  :��Eت )�/ر�  و.�ت 
  
�� إ�  �-�� ؟ أ!!  �-م �ــ�/
� ؟-   و#�ل ��وزاه �	و
  

ت )
�4ف �.:  
  
��رده و- �� ا��
� إ/�C� ، ده ��دي و> O�ط و> إ�  ؟ ���1ن /ط�)� .���� .7�ت �� و1 أ �� )  
  

��ره 
1�	ت ��ط#  )ذھول و.�ت #�:  
  
�� ؟ .7�
� �� و1  - 
�ت ده #ن أو���د )
�ع ا1
@�� �� ا

� ھ����1ن .�ك إ�  )��)ك ؟ إ!!  
  

  :Cر/ت ھ�د )@Eب و.�ت 
  
��دي و> إ�  ���1ن -  �����ش ز��ده �ن �ده ، .و�(C-

� أ �� ��ط#  #��� إ
��E	ت )"د ، �-�� إ

  و/ط�)ك ##�ن 
	ووا ا��"�ت دي ؟
  

7
ره طو��  �
� أEO)ت ھ�د أ�:ر   ::م .�ت ��Eت 
  
��ي ��"�ت دي ؟- �����
� ده اط)�-� �� ا/طو)  أC; ، !!  ھ�و#�ل و اوا�د #/ر"ش أ�� )

�� ؟-� �
  وإ
B�7 وط�G ا�� "واه ��  �� ا/طو)  ھ�ط�-  إ#
  

   :هأ"�)ت ))راء
  
   )-د ا"واز- 
  

���ر 
ت )�9�.:  
  

� �1�ك ���1  �� ا-Cر ا"�ھ�� ، #�7ش !!  )-د ا"واز ؟- �ا�;م ده دو.
� ��#� ، ا/طو)  دي إ

��� /ــ�ص ا�-�ده وا�J"�7#ت وا��"�ت دي
�� أ"#ل أ��م ���
ك ��#4 �� �1�-
 �#4�  Cر�  
  


ت �ظ  :م .�ت #C:  
  

� )/Cوص ا#وEوع ده ؟- (�C وا�ده   ط�ب أ����ك ��� ��"  �C�ت 
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   �ت �ـــــــ�ر- 
  

  �J�. ت#�
  :إ)
  
�دي- �
� ��ن � �� �C(   �� ��ت دي �E�ت #/طو)  �وا(�دس ، ا� ��
� إ�#(�C وا�ده 

� )�)ك و> ا�;م ده �. �# �

�� #ره )
	و� ده /ط�)� #�
رم و#
د�ن و�#ره ��" �
  .و�ص و��/
  

�� )�)ك ، )س ھ� #� أ�رو�ت �  و�ص و�#ره #� .�� ����ش ، إزاي �-
�� ط)-� #Cد.
��� �
 �	( ��
�  و ���� و�E�ت وراھ� �د #� ��/ت #ن اواد ده ، آل ن ده �	�	  C-)تإ��7;�دو.
� ز

�ــــ�ت آ/ر ز#ن ( ، ���
���  و)
	ول �#رھ� #� ھ
;.� ز�  !!  
  
C در/ت�   : و.�ت )ز�رھ
  
�ــــــ  ؟-   �# B�7
 ���
  !! �رام ����� �� ��ط#  /��
  

  :أ"�)ت ):	  
  
 -	

� ده وا�د )/�ـــــــل ، دي ���ت )�( ��  �
�م �#رھم #� /ر"وا �وا �)	� )/�ـــل ط)-� ، ��و� إ

�1/  !! �1#�ره �#�ن )/�ل ���ـــ� ؟ �� a�( وذ�  أ
  

ت ھ�د )
-"ب �.:  
  
  !! )/�ل �� �1#�ره ؟ ھو �� ��"  إ�#�� �ده ؟- 
  

ت #ؤ�ده �. :  
  
 -��� ��
�4د #ن �ب /ط�)
 ���
ش اوا�ده #�
� ، إذا #���� دو.
� ھ
-رف إ#
�  أ�ــــوه ط)-ــ� �� )

  ��� ؟ و)-د�ن و ط�G .7ل �ده و#ش )�
��م /ــ�ص �)	� وا�د #-	د و#ش )��طق و);ش #-�
  ط)-ـــ�

  
�دت )��ره و.�ت �
:  

  
�ــ� ؟ )س )رEو -   (� ���7
�ري ؟ �-�� �-; �;م /�د ده د�ل 
�� /��7  �� ��ط#  وE#�ري أ 

�� ��"  زي �ده أ)ــــدا و> �#ره #ش #ر
�ح ، و�#�ن إ�;م ��ن )��ب ��#���دي �ن �#ره #� .� 
 a د#�  ./رج #-�ھ� ودو.
� #)�وط�ن أھو وا

�دت )#�ل و.�ت �
:  



 ٣٩٧

  

� �ره )	� و ��وزه 
ط17� /ط�)ك #�ك - ���دره ، �#�ن إ  
� أ/و�� و��#� دول ���( �� 

���� و/;ص  ���#�ت ا ��  ط�17  ، ا
  

  :رددت )
و
ر 
  

#�ك )�� �� )دأت أ
-�ق )�  أC; و)�ذات 6أ؟ > #ش �در"�دي إن �1ء & ، �#�ن  أط17  - #  �

ك أ"��� ، #-�ش و از�
  ووي �ده ، �#و#� �� ��ط#  ھ�7ر �� ا#وEوع 

  
   و> ��#ك �� )ـ�1ــ� - 

_______________________________  
  


��ون �� و"�ء ا�وم اذي ط�#� ��م )  ��روق #�ذ ��وات ، إ�  �7��	ظ �� اC)�ح ا)��ر وأ�د 

  ا0/�ره ��# GEن و# ��
�  : و.�ل )�#�سو�ظر 6/�  ا�6)ر أ)�� Cورة أ#�م زو"
  ، إ

  
   �ده 
#�م �� أ�رم )��1 ؟- 
  

  :إ)
�م أ�رم )ط�)  و.�ل 
  

#ــ�م "داااا �� ��روق ، ر)�� ��-دك إ�ت و�رو�
ك -    
  

�د ��روق )�ب و.�ل �
:  
  
  �/���ك و>دك و
1و��م �ر��ن أد اد��ــــ� �ــــــــــ�ربدك و��- - 
  

  : :م أ#��  #ن �ده )�#�س وأ/ذ �
�رك )9
"�ه )�ب ا@ر�  وھو �	ول 
  
 - �   ��ـ� )	� �1وف ا��ج "�ز و> 
  

  :/رج #G أ/�  وطرق )�ب Oر�A واده و.�ل )�دوء 
  

4/رش - �   ��ـــ� �� )��1 ���1ن #
  

  :.�ل إ)
�م ا6ب )و.�ر و
  
�ز�� أھو - " ��   ��ــ� ��)�� إ�

��ج و.�ل 
�ظر ��روق �-ر)  )9) �#�  :ھ)طوا "#�-� 7�Xل )�



 ٣٩٨

  
�� �ظ�ــ-  #��1ء & ؟ا-ر)�  ا"�#ده دي إ�ــــ  �� أ�رم - 
��
(  �   و> از�
  
   دي ��"  )��ط  �� ��روق ، �ـــ�رب 
-"ب #را
ك )س ، #ش ���7  إ��م #ش ھ
-#�وا �رح- 
  
�
�د ��روق )�#�س و.�ل :  
  

�4د - # ���� ، أ�   ا-#ره أ��ن #ن #��ــــون �رح ، و�#�ن إن �1ء & از�  ھ
-"ب 
  

  
�ظره �ر�-  ��� زو" �	��� وأX�� ، C-د ��روق ��زل # �ر�)وا "#�-� ا-ر)  ووC�وا إ
�زل #�زل ، و.�7 .��; أ#�م ا#�	�ب :م ھ)ط )�� 7�6ل اورود .)ل إر
داء ا�( �#�وا"#�G �ز�

�وا #ن �ل 1` �4#�ك ��روق )�د زو"
  و��ر )�� �� إ
"�ه 
���ر�  وا6���1د ، )-د .��ل إوا6-�ب ا
  ..ا���ره 

  
�  �"4ة أو.7�� و�ظر ��ر�� ا6��� ا)�ب ا/�7� وھ#ت أن 
ر�ب و B
  :#�#� و.�ل )�#�س �

  
   إ�زل �� أ�رم - 
  


-"ب و.�ل (  �ظر :  
  
�زل ��ن ؟ #ش أ�� ا�� ھ�وق ��)�� ؟ أ-   
  

�ظر �6رم و.�ل �� )�-�ده :م أ��د ا��ظر ��روق :  
  
   6 ھ�وق أ�ـــ�- 
  


م )��#� .�ل ��روق ��� ا7ور ��)� وھو ��Eك وم ��"  �  :أ�1ح )و"
  
�� إ�زل ��ــــــ� - (��   
  
�ر"ش ، إر�)وا ��ــــ�- 
   �� ��روق #
  
  زل )	� �� ، إ�أ �� �م و& �وق - 
  

 �  ::م .�ل )
4:ر ط7و
   �رام ���ك �� أ�رم #ش ھ	در أCوم- 
  



 ٣٩٩

�� وا"���� )"واره �� ا6#�م ، "�س ھو ا0/ر �
  اط�)  )��#� أ#�ك ��روق )�د #��
ھ)ط أ�رم )9)

�رك /�7  
  ..وأدار #�رك ا���ره وطـــ�ر )�ــ� )-�ــدا وا-ر)�ت 

  
�� )�ب و.�ل �ظر :  

  
  � ؟  إ�ـــ  رأ�ك )	- 
  

  :إ)
�#ت )�-�ده و.�ت 
  
�و�  دي ��ـوه ا�7ره - "#  ا
  

�د )�#�س و.�ل �
:  
  
�� #ن �Oر #� �د ��#-�� أ� ده - 

��م )را���د #� 
دو/� ، و�#�ن ���1ن  ��  � ھ�77ك اد��ــ� ��
  

  :إ)
�#ت )/"ل و.�ت 
  
 -�1�#   
  

�� دورظل ��روق �( �ن �ل #� �1-ر )  وھ� 7
ره طو��  ��
�م  و��د:(

1-ر ��#�
  و�

�#G و
�

و.ف �"4ة �	�ت )
-"ب و�	ط �  
  : و"د

  
�  ؟-  ��   و.7ت ھ
  

  :و.�ل ه إ)
�م ))راء
  
��  وا�ده - �:   
  

�� وھ#ت ��دوق �)�ر ا�"م و�Eر ��� ا7ور ، أ�ط�ه C رEف وأ��/�ھ)ط #ن ا���ره وذھب 
�  أو.7�� و.�ل �7
�  و
  :)C9رار أن 

  
#� أر�ب-  ��
   وإ.7�� ا1)�ك �#�ن  إ�
  

�ظرت   )	�ق و.�ت :  
  �  ؟ طب - 
  

 ;J�. م�
  :إ)



 ٤٠٠

  
 -  ���   إ�#-� )س ا�� )	وك 
  

�دوق و�و"Jت )��:�ر وا�:�ر #ن C�� ا�
�ت � �#�ر�ب ا���ره وأ/ذ �
�رك )�� �#�ن ��ن �7-ل )�
�� و.�ت �� �#Oت ر��E ، ����ط�ق �� و"
  -#;  :ا	�C�Cت ا#�و�  وا

  
�7
�ن )�ظ ، 6 و�#�ن .���  ا1)�ك ���1ن ��  �ط�ر �� و1� ، #ـــــ�1� -  �� ��روق �رام ���ك ا

  )	�& ���#�ك ���م ��روق #ــــ�1� 
  

  :�Eك ��روق )#رح و.�ل 
  
�7
�ن �; )4س - �ظ��  ا�1رع �� ��د
� ، أ#� ا ���  ن �)وظ .��;أ �"ب أن ����ظ 
  

  :ر�-ت ��")�� .�J�  )#رح 
  
  و� إ)
داJ� #ن أول و"د�دأواBE �� أ�
�ذ ��روق إ�ك #�
�ج 
ر"G !!  أن �)وظ .��; - 
  

�7س اطر�	  ( ��  :أ"�)
  
�� أ:��ء ا	��ده �
� > أ/)ط �� أي - ��-ود #-� إن �1ء & و�ن أر"و�� > 
�د:��� �
�� �� ��د�� 

�#ود �ور  
  

��� �ده )  
  :���E  و.�ت /E  7ر)
  
اBE �ده إ�ك #�
�ج 
	-د #-��� أ�ده طو��  أظ)ط�ك ا�@  ا�� ��E-  دي ، )س  و!! )رEـــو - 

�/)ط �� أي �#ود �ور  < �
� �	( �
  �ـوق دو.
  

 �
	د ���ت از�  C@�ره )�7-ل ظل �دور )�� �� �ل #��ن � ،  
�ز  وC-د ھو وزو"# �وCل إ
�� �:�را��� أ�-دت ���ـو�  �#� ��ن �
وو. ����� ��روق 
#ـــ�#ـــــ�  وذك �و-.  

______________________________  
  

ز��رو)-د إ�)وع  �#�� A(�C( إ�;م ��روق )�راره ةذھب إ�;م B��C ،  
 ��روق وزو"
�� ا�-�ده 
��  )1ده وھو �	ول )#E
  :وإ�

   #)ـروك �� �ر�س - 
  

  :إ)
�م ��روق )�ب و.�ل 
  



 ٤٠١

   & �)�رك ��ك �� إ�;م ، إ
E7ل - 
  

�� و��#� إ� ا@ر�د/��#� د/�ت �ل #ن �(  �C
�د:� #-� ���  ل إ�;م و"�س #C Gد�	  �� ا� 
�#� ، .�ل إ�;م )�#�س 
  :را�

  
   ھــ�ه �� ��دي #)�ـــوط - 
  

�د ��روق )	وه و.�ل )�-�ده �
:  
  
�د دو.
� أ ھ���B )	� ا�#د a ، أ/�ــــرا �� إ�;م أ/�ــــرا ، -  ��7�أC; ، ا�#د �� #ش #Cدق 

 a د#�  a ا
  


7  )�ب و.�ل � ���  :ر)ت 
  
   إ�ت C)رت �
�ر �� ��روق و>زم 
�/د "زاء C)رك ده- 
  

  :إ)
�م ��روق :م .�ل )�#�س 
  
 إ�;م .و� أ
-�#ل #G #را
� إزاي ؟ )#� إ�ك #
"وز .)�� �-�� �	و� إزاي أ/���� أ�-د وا�ده �� - 

  اد��� وإزاي ��ل ��1#��� و�ده 
  

�  و.�ل � �#Oك إ�;م ر�E:  
  

-�م #�ـــــك أC;أ أ�� ا�� ھ	وك )رEو ، ��)�� ده - ( ��  
  

  ::م �ظر   )7/ر و.�ل 
  

�4د إ�ك ھ
��ول )	در ا^#��ن 
-�#ل #را
ك زي #� ��ن أ إ�ت ��رف اد�ن �و�س �ــ���روق و- # ��

 �(����  اC;ة وا�;ما( �� �#��م �ب �)	� )9ذن & ھ
	دروا  )�-�#ل زو"�
  ، و)-د�ن ط��

@�)وا ��� أي ��"  
  

  
�ظر   ��روق )
��7ر و.�ل :  

  
�� ��"  أ�)ر #ن �ده )�
�ــــر- �
	د إ��� ده �)	� �ب �� إ�;م ، أ�( ��   #ش ���س إن ا
  

�ظر   إ�;م )
-"ب و.�ل :  
  



 ٤٠٢

   ��"  زي إ�  ؟- 
  

�د )��ره و.�ل �
:  
  
 - ��  ... #ش �ـ�رف ، )س أ��د ھ-ر�

__________________________________  
  

�� إ�;م �ن ا�)ب �4"�)ت )�-�ده �� وھ� #ر�  )1ده ، �4�ز# ���دت ��#� إ:  
  
�� دي )"د - ��� أ 
�(� ��
�ــر ووأ� G�E#وا �م ���
� �� وأ�
رھ� "داااي و/;ص )	��� أ��Cب ، .-د

�ك إ�ت وأ�
�ذ ��روق �  
  

 ;J�. م إ�;م�
  :إ)
  
 -�
�� )	� ؟ إ��
وا �� إ�  #�  
  

ت )�#�س �.:  
  
�� إن ازو"  #� ��7-ش 
�ون ��د� - �

"وزه .)��� و�ده ، .و# ���� )	� )#� إ�C�  أو .-دت أ

�7-ش �ل #� 
1وف و1  
	-د 
��1�  #ن �ل �)�ره � �# ��
E@ط ��� "وزھ� أ�
ر #ن ا;زم ، �-
7
�ـــــ�س وC@�ره ، و�ل #� 
;.� ظرو�  #ش أد �ده 
	-د   ..�E  .دام أھ��� و.دام �ل ا

  
و #�
واه #ش أد �ده  �
� ، ������ ��  ��1

;.� "وزھ� )�-�#��� )#� �رE� & >زم  ��ا�ت ا

 �Eر�
�#ل و
-�ش ��� أدھ� ، );ش )	� #�ظره و��"�ت #���ش أي >ز#  ���1ن �
>زم 
�ـــ�س ،  ا

  
�� �#�ن 
�� و)�ن "وزھ� ن أ�رار ا)�ت #���7-ش �إ.و�و �Cل )� ;:# ��د �-ر��� أ)ــــدا ، �-

�وا )س ا6ھل )�E7�وا ��1��ن "واھم و#ش  
	ول �د ��#6�7-ش�1#�  �C
�م �� ا0/ر ھ��
��وا �( ، ��
��م )	� �ن 
ر)�  أو>د�� و.و� ��ن أو>د�� إن �1ء & ھ��و�وا أ��Cب إ�#�ن .-د

�م��م �
-�#وا و��)وا د�-"1�   .. �وا و��"�ت �ده �-��وھ
  

�� إ�;م )7/ر و.�ل )#رح �ظر :  
  

#G زو"- "
�د#� ��ــ�
e أ�دة �#�#  ، إ�ـــــم A ��روق #G زو"A ز�دي �� ز�دي ،  إ�;م ��ون ا

  .Cدي د#�#  ، إ�ـــــم .Cدي �-�� ��"  "#��  /ـــ�ص #��1ء & ����م 
  

�دت ��#� )�#�س و.�ت �
:  



 ٤٠٣

  
�� �� إ�;م إن �1ء &  و& ���ت - �
  أ�ده "#��  �-�ـــــ� ، ��وز�ن ��ررھ� 
  

  :أو#4 )رأ�  إ�"�)� و.�ل 
  
   اه ط)-ـ� )9ذن & - 
  

�د )�#�س و.�ل �
  ::م 
  
��م )	� ���1ن #
4/رش ��� ا1@ل اB(C ، �ــــ�رب ا:)�ت )�ره ��ون #ن ��C)� )	� ده - � ��ــ� 
�دت ��� /�ــــأ  ��  ر �� #Cد.ت ا

  
  :إ)
�#ت ��#� )�#�س و.�ت 

  
�و�و ا�� "�ي- 
:)�ت ده رزق ا
:)ت �� إ�;م و��ون ا
   )9ذن & 

____________________________________  
  

  (
��� ا7ور ، د/ل #�  
و)�7-ل إ�
�	ظ إ�;م #ن �و#  )�#�س وإر
دي #;)�  وذھب 1ر�
E  :�ق ��� و"�  �	�ل )
و
ر )�ر�  �و"د #روان Cد�	  "��� و�;#�ت ا

  

:)�ت ط�-ت و> إ�ــــ  ؟- 
�"A ا�   �� إ�  �� #روان ؟ 
  


X#�م و�ظر   )�زن وم �
�دث )��#� أ#��  إ�;م #ن ذرا��  و.�ل ��� ا7ور �#ط 71  :  
  
 - ��
	�.  ��دس .ول )�ر�#1�( ��   
  

  :ز�ر #روان )�Eق و.�ل 
  
 -1���دي إ
4"ل �
:)�ت ا�ر ا"�ي  )�	ووا ا!!  
  

�ظر   إ�;م )-دم ��م و.�ل :  
  
 - �� إزاي �-�� ؟ ا�� أ�ر�  ان ا1ر�  )
:)ت ا#وظ�7ن طول �#رھ� �� 1�ر 
�-  ، إ#1-

��دي )	� ھ��ون 1�ر �1ره �-�� ؟�  !!ا
  

�	د ذرا��  أ#�م Cدره و.�ل )�Eق :  
  



 ٤٠٤

�� #-�ھم - 
�1وف أ/ر �#�د & )	� ، �  !! ا-�م 
  

��� ا�ر�� و.�ل )#�ل إر
#� إ�;م :  
  
�� ط�ب و)-د�ن - -� !! �	(�  
;
�� إ��� ا�
:)�ت �ر�� ��� وا�د # #�ھو �ده �ده ا#7روض ا

  !! إ
4/روا �  )	� ؟
  

�د )	وه و.�ل �
  ::م 
  
�دس - �   )9ذن & /�ــر �� )�#1

_________________________  
  


)	� �� #ط�و.
و�� �7س ا �# ���
�� #ن أط)�ق ت ���ت ��#� /(��J��
�  ا"�وس.ررت و�ور إ

-رف آ/ر ا6/)�ر .��; ��(��� ������ #و.G ا�7س )وك وأ	ت �ظره �ر�-  ،   ��
�ت ���)�

 ����� �ر��ن #� 1�	ت )1ده و�ظرت �1�1  )ذھول -ده �ظ�ت :م .7زت #ن #������� ار��Jل و
  :)�-�ده و.�ت 

  
  !!ــــــــرا )	�  �ـــــ7ــCـــــــــ  ؟ أ/�ـ- 

  
  :و��� ا7ور .�#ت )7
B ار��A و��ن #�
واھ� 

  
 -  
   ا�;م ����م ور�#A & و)ر��
  

��وزه أ.وك إ�� أ/�ـــرا �ر�ت أ.-د  ، ���/

�� �ـــــوق #� �
�� و�1�
�� و�1�
��ـــ#� و�1
�� طـــو�
(
� �
�7
ره دي ���� و.ر�ت �ل ار���ل ا�� إ�ت )-د ا
	ر�)� ��� ا ��ل ا#ده دي ، ا

�ت ��#ت ��� �"ري و(
ك طـول ا��ل وا��
�رت ��� ار���ل )��Cره أ.-د �د #� ُ� )رEو #أ
�م ���م .)ل #� أ��م C�/ك ، ، أ���ت أ.و B��C ص و #-��� أاه��ده ��  و��� #-��� دو.
� #��م 

�دھ� � ��
� �)ر�� إزاي و)	٣رود�/�� �
1�ور ا�#د a ، 1و�  ���
� .و��� أ#�ـــ�ت ، ھ�ه إ�
 ��  ��"  "�� �� ����� إ�ك إ
"وز
� و)-دھ� )	� #)-
�ش ��"  ، .و
أ/)�رك إ�  ؟ آ/ر ��"  �ر�

  اطر�ق و> 1و ؟ 
  

 �
�Cك و�
ك ، �	�	� #ش #
/��  إ��
�ت )-�ط طول #��� )	رأ ار���ل )� ���#�ن ��وزه أ.وك إ
/


�ك �ده ، #)�وووط  �ـــــوق #� �  )�))ك زي #� .و"��� ، ���  )"د إ�� ##�ن أد/ل ا

����� �� ��#� و.و��� أ/)�رك إ�  ؟ #)�ــوط  �� "وازك و> اد��� #��1  ، ز#ـــ�ن  ����ط#
�  و> > ؟#-��� �
��م ��� دا�#� )� ��B ا�C  إزاي ؟ ر)�� رز.ك )�زوج ا

  



 ٤٠٥

�أ�� �� ��� ا�#د a "وزي ��1��(���( ���  ، ط)-ــ� ا#وEوع #�/;ش #ن 1و�  #��1ل �ده 
�ن ا�#د a �ل ��"  )
-دي ط�#� إ��� ا^:��ن أو�#�ن ھ�� اظروف و�1    (-C  (ر@ووي وا


	� & �� )-ض �(..  
  

 G"ر�
ك .)ل #� أ��م ، )9ذن & ��
#-�ش و طوت ����� )س .وت )	� >زم أرد ��� ار���ل )
�� )س �

��م �
�ر زي ا6ول ، �; �;م )	� �� � B
�� و#ش ھ-رف أ���#-�ش )	� ا-��ل #ط�-�ن 

 �����1ن و .-دت أ�وح أ�
ر #ن �ده ارا"ل ھ�ط�	 �
  �� �7ظ & .. �)�)
  

�د�� .رأت ار��A وإ)
�#ت )���ن و.�ت �  :د#-ت ��ن ��#� 
  
�� ر����ك و�;#ك - 
�أو �ــــ�ه �� �C7  ، و�1 ��
���1ن وي ، و�1 ���د��
�ت )�� �����Cك ا

 �����  أوا"  أي ��"  ، �	�	� إر
�ت #� إ
ط#�ت 
  

  C7�
ب ر��  "د�ده �
��:م )دأت ��#� ����� و
	ص ��C�7
�� ا"د�ده )�ل 
��� ..  
______________________________  

  
��ن و.�ل �( ���� ��روق #ن OداJ  و"�س )"وار زو"
  و
)�م 
�  :إ

  
 -�
7
�� ده إ�#  إ�  ؟ �( ���� ا�  ري �� 
  

  :أ"�)ت ��� ا7ور 
  
  ووي �#ــــ�ن أ �ب ط)-ــ� ، �ب "ــ�#د - 
  

 ;J�. م�
�ظ�ت :م إ) GE( ;#4
# ����د �/�ف .��; و�ظر :  
  
�� #ش #"رد �ب �
�ــر  .-دت أ��ر - �( ��  �� ا�ؤال ده �د #� 	�ت إن ا


-"ب (  
  :.�ط-
  
  و#�ل إ�  ؟أ - 
  

�م ):	  و.�ل إ):  
 - A#ـ� ده #ودة ور���( ��   ا
  

�ظرت   )-دم ��م و.�ت :  
  



 ٤٠٦

 ط�ب وإ�  ا7رق ؟ #� ط)�-� و )��ب )-ض ھ��ون )��� #وده ور�#  ، ا#وده دي ا�� ھ� ا�ب - 
  !!وا�� )��ب �د أ��د ھ��ون ر��م )�  

  
 ��Eم #و�
  :أو#4 )رأ�  ���7 وإ)

  

�ــــر #ن ا�ب ، ��ر�  #� إ#رأة ا-ز�ز �)ت ��د�� �و�ف �Cل  ا#ودة وار�#A أ�م وأ1#ل )- �

  إ�  ؟ 
  

�راھ� " )C� ا�0  دي  ��َو.�ل ِ��وة ِ�� ا#ِد��Aِ ا#رأة ا-ز�ز 
راود �
�ھ� �ن �7ِ�ِ  .د 1@7�� �)� إ ْ ْ َ َُ ّ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ n َ َ َ ُ ََ َ ْ ُ ْ ٌِ ًِ َ َ ْ َ َِ ِ َ َ
ٍ�ِ� E;ل #)�ن  ِ ُ ٍَ َ"  

  
�ف 1و�
� .د 1@7�� �)ـــ�-
�ول �)�� ده  ����
-7ف ��د�� �و�ف و��ول �)-د  �# و#G ذك 

ت #� "زاء #ن أراد )4ھ�ِك �وءا إ> أن ��"ن أو �ذاب " 1و�� .�ت )-دھ� إ�  .. و.�وه و�"ن �.ٌ َ ْ َ ْ ُ ً َ ُ َ َ َ ََ ََ َ َ ََ ْ َ ْn ِ َِ َْ َ
ٌأِ�م  َ"  

  
 ��
ِ.�ل رب ا�"ن أ�ب إ" و)�7-ل ��د�� �و�ف .�ل و. { َ ْ o o ََ ُ َ َ  ِ��ِ� إ�� ِ##� �د�وْ ُ َ n nَ َِ َ �  �د/ل إو�Eل " ْ

����� إ�  �-#ل أي ��"  
@Eب ر) ��
  ا�"ن و.
  

�� )��#ل "�ده و.�ل 
7ت   ::م إ
  
�� ده #"رد �ب �ـ ##�ن #G أ.ل �1#�  �
�ول ا�ب ده ـ �ره- �( ��و ��ن ا ���  أو ���1ن �ده �� 

#� ذ�ر ازواج ذ�ر ا��ن و #� �1)  ، �ن #ن �ظ#A ا	رآنأ.�وه  �� ا�ر�م وإ�"�زه إن ر)
�وا " 1و�� ا�0  ا#ر��  دي .. وا#ودة وار�#  ��
ُوِ#ن آ��
ِِ  أن /�ق �م #ن أ�7ِ��م أزوا"�  ُ َ ْ ُ ُ َْ ً َ o َ َo َ ََ َ َْ ُ ْ ْ َْ

 A#م #ودة ور����� و"-ل )��ًإ َ ْ َ َ َ n ْ َ َ َ َ َ ًْ َn ُ َ َ ِ"  
  

  �#� /�ق ��د�� آدم #/�	ش  ��و ا/ت و�ن /�ق زو"  ، /�	�� #ن E�-  �#�ن ، ���1ن أأخ ر)
"وزھ� و)�;.� #-�ھ� ���  ورا�
  وإ�
	راره  ���  ..ازو"  دي )
�ون أ.رب وا�ده �� اد

�� #ودة ��( ;:# �
��ر�  ؟ إ��� دو. ����ن #G )-ض ، �-
�� ا#ودة وار�#  ، ا^��#�ن ر)�� "-ل )�
 ���ن ھا  (�#
� ول #�أ� ا(-
7
� 1و�  ھ��"� دور ار�#  أ أ�س إ�ك -E و .. ��ار�#A ا


��#B وا-طف وا�رم 
��E  وإ���ر اذات وا
�#ل "واھ� ��"�ت �
�ر "دااا زي ا(..  
  

�� ؟ 1و�
� أد إ�  ا	رآن ��  إ�"�ر ؟ �)�ــــ��ك �ـــــ�ر)� ، �	�	� و ��ن )�ن أي � �� �	( �
�ر�
�� إ�  زو"�ن #"رد �ب ���ت ���� ���� #G أول /��.  �)�ره 1و�  ، �ن #ن �رم ر)
�
ل ا-;.�ت ھ

 ����� #�1;ت �ـ ��� ا6.ل ھ
�ون )���� �وا #�#� وا"
���1ن �	در ��#ل ��� A#ودة ور�# ���"-ل )�
 ����ن )-ض و��ل �ل ��1#� ���
 G"ر� ����/
 ��  ..ار�#A ا

  
�� )7/ر و.�ت �  :إ)
�#ت 



 ٤٠٧

  
�ن ��"�ت #ن دي ���1ن أ��م  �	�	� �� -  ��#��
��روق إ�ــت "#�ـل اوووي ، ��7� �ل 1و�  

  د��� أ�
ــر 
  

  :�Eك )#رح و.�ل 
  
#� أ�ون ��.ل و��و �ده -  ����   أ�ــ� "ــ#�ــل ؟ �� /ــ;:ــ� 
  

��� �ده )/7  و.�ت #�ز�    
  :Eر)
  

وا 
�ز.وا �� #.. �ي ��� ار"�  دوول ـــ�)ـ إ�ت #� Cد.ت و> إ�  ؟ �ــ- �ي ��"  �ده أ� )
Cد.وا إ
  !! ؟
  

 ;J�.  ("�� Gدره ور�C أ#�م  ���	د ذرا:  
  
   ر"�  ؟ ر"�A #�ن دول �� أ�
�ذه ؟ - 
  

  :��Eت )�9
7زاز و.�ت 
  

@�ري �� ��روء- ( �
�   ؟ ه إ
  

 ����E و.�ل  
�� ھو )�#1�ظر  �#�  :د�-�� #ن ��� ا6ر��  ��	طت ��� ا6رض )�
  

	و� �� ��روء ���1ن-  �	(
�ــ� ه �
   
  

�� )J#19زاز و.�ل   ::م �ظر 
  

��ب #ن ه �ــــــG ��روء- 
 إزاي �-�� ، ده �
� ط-#  و�ش ، و)-د�ن /دي )�ك �� �"  )دل #� 

 �	( ��-�

���ء و�(  (1
  ا
  

�دت )�9
�;م و.�ت �
:  
��ه��روء�م  /;ص �� - �
 ، و)-د�ن & ���#�ك )	�  إ�ــــم .Cدي �� ��روق #ش ھ	ول �ده 

 ��
  او.-  و"-
  

  :.7ز #ن #���  )#رح و"�س )"وارھ� ��� ا6رض و.�ل #�ز�� 
  



 ٤٠٨

��أ - 
�� �#�ن ��ت .و�C�( ��و إ�ر� ���� أ�ف �� �
� ، ا��م �وري ، "و �وي د�زو� ، ور)  
   

و��ده )/7  و.�ت �(  
  :Eر)
  
�ر��ك @�ت "د�ده )	� ا��"�ت دي .د#ت /;ص #��ك ، )س )-د �ده إ)	� أ��� #�أ #ــ�1� و-   
  

���ر و.�ل 
�9( ���ظر :  
  
 - ��
� أ طب ور)���  آل ، �� )�
�� #-��� ا-ر)� و��م ��#A إ�"��زي ��� ��م أ�� ا�� O�ط�ن ، آل @�ت 

��� �ده ، إ��� #1@و�ن دا�#� �� ��د
� و> �و"د د��� و.ت #:ل ھذه a د#� ��#A �ر���وي وا

�7ھ�ت   ا

  

ش ���  أ�
ر #ن �ده - ��

ـ� ا-ر)� �#�ن /ر)�ن �� ��روق ، >> ا#وEوع ده #��   
  

�د )�#�س و.�ل �
:  
  
  ... #ـ�1� �ـــــ� - 
  

�� )��ره و.�ل   ::م �ظر 
  
   أ�وه B��C ھ#� )�د-و�� �	ووك إ�  ؟ - 
  

  : و.�ت هإ)
�#ت ))راء
  
�و- �����   
  
�و ��وزك - �����
� #ـ�1� �� ��G7 )��� ا#6  �� )� ���� )	� ، ر)�

ظ)ط��� ا-ر)� )  

 �("-

)  �"4ة و.�ل #�  ::م إ
  
�و إزاي �-�� ؟ !!  �-م ��/
� ؟- �����  
  
   ��ــــو #ش �ده ؟ - 
  

���ر و.�ل 
�9( ���ظر :  
  
�� ، )	وك إ�  #� 
�"أ �ـــ�و ؟ طب 
Cد.� )�a ؟ - �� ���( G�� ���س إ�� �رھت أ�#�ء اد �

��ب  ;Cأ ;Cص ، أ�� #ن أ�#�ء ادG دي /ـــ�(����� و���#ل #وEو  



 ٤٠٩

  
 -;Cب أ��   أ�ــوه ��/و�� ��� رأ�ك ، ا��"�ت دي 
  

 ;J�. ف�4
�� ��روق :م C#ت ��ظ�ت وإ�  :إ)
�م 
  
�دي - � ����� ؟ إ���س ار�#  ده �  ووي ا�و#�ن دول أ ��ر�  �� 
  

�� )�ب و.�ل   ::م O#ز 
  
�دي ار�#   ��ن ز#�- � �	( �
����B )س دو.�دي إ���س ا�  ن 
  

  :ر�-ت ��")�� .�J�  )#رح 
  
�	ول إ�  ؟ ��ــب ��ــب ��ــــــــــب- (  � ��� ��   �ــــــ�روق إ�
  


X#�م و.�ل )/وف ط7و� �#ط 71  :  
  
 - ;Cط و�1  و1ر�ره أ�   /;ص �� ط�ط #
ز�	�ش �ده ���1ن )/�ف & ، ط
  
  ـ�روووووووق �ــــــــــ- 
  

� ر/#  ، /;ص ھ�#ل أھو ��� ��ره - �   إ
  


دل �� "��
  و.�ل )�-�ده �  ::م إ
  
 - G#أي ��"  و ���
-ر��ش # �
� �ل #� )
/�ل إ�� أ/د
ك #ن )�ت أھ�ك �ده ���1ن 
-�1� #-��� وإ


ك ������أذك وا.7
� )�س )�ر�#  #ن �
� وإ�� >زم أد��� ا�ن وووي ، )�س إ�ك أ�
ر #ن )

-ودي ��� ا"و و#
���ش �� أي و.ت إ�ك /��7  
�� أوا6#�ن ���1ن #  �  و .�	�

  
�� )�زن و.�ل   ::م �ظر 

  
 -  
�;م ، اه ##�ن أي أ #ش ��رف إزاي ##�ن را"ل �"��  .�ب �#د إ�ده ��� #را�( ��و �
� �"ر�

��.ش 
�ق #G #را
  أرا"ل ��/
 اووووي ، ده ار�ول ده 1` ط)�-� إ�#� ا�  �Eر)�� دي C-) وو �
���  و��م .�ل  & ��C " ء /�را���  B��C #��م " ا�
وCوا )�

  
����م و��"� وا�د �Eر)�م  ���Cر�ول #وو �"ر��م )�طر�	  دي أ�	�	� #ش ��ھم ؟ إزاي �)	� ا

  !! ؟



 ٤١٠

  
�� ؟ ���ر�  ��  �
��  #�#�أ�� �-�ت )�C-ب ���ـ� أطب إ �
�
�ش وي إ�� أ/د
ك #ن )�ت أھ�ك وإ

� ھ���دك ��� أد أ�درا�  ، )	ول إزاي ھ
�د ��� ادرا�  وا)�ت #G )-ض ، ���1ن �ده )9ذن & 
�وع أC; ا�� )���ل أي أ#� أ.در �� درا�
ك و�#�ن #ش ھ�#�ك �وق ط�.
ك ، �-�� )"د �� #ن ا

6 ��
)ر ا�6ل ده #"رد و���  ���1ن �-�ش ��#وEوع #ش #�
�ھل ��"  و��#د ر)-( �� ���� إ-�

� �� �وم و#-#�
�ش أ�ل (-
 �
��ق ���1ن إ�/
�ف وا��"�ت دي أأC ذا� ��#-
و #-ر�
�ش 

#���7� �#ش ھ�
�ج أ
-)ك ���� و�#�ن )�� و��"�
� )-رف أ ��� ��، )9ذن & ھ�ون ازوج ا

��#� )�  وأ�
ر �#�ن ( �
�  إ

  
  :إ)
�#ت )�-�ده و.�ت 

  
   )"د �� ��روق ؟ - 
  

  :  إ�"�)� و.�ل أو#4 )رأ�
  
 - ���   )"د �� 
  

 ;J�. ك�E م::  
  

�٥ل ده إ
�رر أ�
ر #ن  )س و #وEوع ا6- ���7� د�7ري وإ1�ر ھروح أ"�ب � ا��  #رات �� ا


ر #ن )-
ر )	� ھ
د�-� ا���ب #��ش د�وه �  ، و.د ز
_______________________________  

  
	
�ظر ��ط#  و/��ت أن �- A��-ت ھ�د )و"
ذك وا�	ت ��� ا^��Cح �ن إ.  (�
 < ���د /�د أ

�1#�رھ�   و�ن �� �دود ا6دب �#� .�ت ، )��#� �-د /�د )ذك 6"
�
�� )دأت �  
�(Oرب   و

�Cر وا7/ر �  ..و1-ر )�^

  
�#� وذا.� #-� ذة ا	رب ا�	�	� #ن & �زو"ل ، 	د (  C�/�� إ� ر��A ا-#ره ا��ـ��ر ��روق و

� ���
� 1-را )�� �� ھذا ا#��ن ا#)ــ�رك أ�Eل )�:�ر #ن #"رد �رح #ؤ.ت ، 1-رت �ت ارا�  ا�

  ز��رة )�ت & ا�رام . .)دا  )#� ھو أ�Eل )�:�ــــــر )��-�ده #ن .رار ��روق )/Cوص ا7رح وإ�
___________________________  

�
�� 6ول �وم �#-�#  �	�	�  )دأ ا-�م ادرا�� ا"د�د ��� /�ر وذھ)ت #-�#

#�زة إ� #در�#� ا
��7ذ �ل 
�� و)دأت �� 
���ت 
1-ر )��#��  ا1د�ده ذك "ددت �� ،  ��#� A�(ر
و�س #"رد 


�eJ أ�)ــر �
-��م أ�Eل و ���7
رة ��Cول �� �� ھذه ا
-Eو �
  ا/طط ا
  



 ٤١١

�1�ر اذي إ
ظره إ�;م طو�; ، ��ل ��
ري ���Cل #ــر إ�)وع :م ا:ـ��� و)دأ 1�ر �1رة ، ھذا ا

:)�ت أ/�ــرا   م #�زال ا��م )-�دا ؟ أ��� ا

  
  
 ، #ن اواBE أن ��#� ��� ا7ورإ�
�	ظ #ن �و#  )�#�س ��-�ده وإر
دي #;)�  وذھ)ت 1ر�


:)�ت ا"د�د وإ�
@ل إ�;م ھذه ا7رC  وم
ذ�ر #و�د ا

طم �

	�ق )41�  و < �
G  �/)رھ� �

ر�ز �� 1ر��� و�	ــط ا�� ا^"
#�ع اذي �	د )41ن إ/
��ر ، 
�� �
�  �#�وCل إ� 1ر�
  و)دأ 


:)�ت �دس اذي ��
�ق ا�#  .ا
  

 ،  "�
��/)رھم )� �
��ء ا^"
#�ع و�ن أ�د م �4
�
�د�د ��م إ�;م )9 و�� اوا�ده #��ءا )�

ب #روان و.�ل �#
-"ب إ�;م #ن ذك وذھب :  

  
�1وف �#�وا إ�   )	-  �"�
  وك إ�  �� #روان ، ا^"
#�ع /�ص )��ن ، #� 
  


ب )�-�ده �#�#� و"دا را#� �د/ل إ� ا��
ب #G إ�;م و�#�ض #روان )
:�.ل وھم )�/روج #ن ا�
  7�  :��4>ه )�

  

ش ��"  �ده و> �ده �� را#� وإ�ت "�ي #ن )ره ؟ - -#� �#   
  

  :إ)
�م ):	  و.�ل 
  
�� ا�� أأ -  
  /د
  

�زاء 
  :أ#�ك إ�;م )�د #روان وھم )�/روج وھو �	ول )�9
  
1#
@ل #ن إ�)و��ن و��وز �
:)ت .)��� ، و& -   � ، �
��  دو.�E�� ش# ���م ده )��رج وإ� �� 

��.ص �#�ن  ��  ده ا
  

  :�Eك را#� )�/ر�  و.�ل 
  

�4د )��7ك روح - 
�دس ، وو ��)ب �#1�( ��  
  !! )	وك أ�� ا�� ا/د
  

�ظر   إ�;م )@Eب و.�ل :  
  !! إ�ت )
	ــول إ�ــ  ؟- 
  

�د )#�ل و.�ل �
:  
  

:)�ت أ )	وك -   !!إ�ــــــ  #ش 7#�و#  دي �#ــــــ�ن ؟!! �� ا�� أ/دت ا



 ٤١٢

  
 ;J�.  ( رخC:  

  
��ن ؟ و)-د�ن 
�/ده إزاي �-�� وإ�ت �  !!  أ/د
  إزاي �-�� ؟- � ���	( �	( ���-#ل إ�  ھ( ��وإ�

1
@ل��دو
�� .)ل #� إ�ت -�  -�

:)�ت )��ون �� 1�ر   ب 1#
@ل "د�د ؟ وأC; أC; ا
  

��ه �"4ة و.�ل )دھ1  ��  :إ
�-ت 
  
 -  ���:  ����دي )�ذات ���1ن 
�ون إ1
@�ت #-��� /;ص  :��
:)�ت إ
4/ر ا، إ�ت ��وز 
	و� إن ا

  و
�/ده �ك ؟
  

  :أو#4ت )رأ�  إ�"�)� و.�ل )�/ر�  
  
�دس )�ظــ)ط- �و�دك ، ذ�� #ن �و#ك �� )�#1 ��
   �ده ، أد�ك �ر�
  

  :ن �1
)ك #-  )�)ب إ��و)  ا�` و�ن #روان ��ول إ�	��  و.�ل را#� )@Eب أھم إ�;م 
  
�م - �� ��#�7
�� ؟ #� ��� و�#�ن أC@ر #-� ��
:)ت ؟ إ�ت ز�ك ز�
 �� ط�ب وإ#1-�� إ�ت )	� ا


:)ت #  ا
  

  :إ)
�م را#� ))رود و.�ل 
  
�  را"G #ن ا�7ر #ن إ�)و��ن  -  ��))��ط  �ده ��وي )�ت ا�6
�ذ 1و.� 
)	� /ط�)
� وا


:)�ت )	� �د #� آ"� ، )س #�
ز��وش أوي �ده ، ا1ر�  دي �� �وم �م �4"�وا ا
���1ن �ده /��
�د��ن #ن ا6�
� وھ)	� أ:)
�م �� )�#1��
  ��م ھ
�ون )

  

�#ل أ�:ر #ن ذك ��رول )9
"�ه Oر�A أ�
�ذ 1و.� ود/ل #ن دول إ�
Jذان و.�ل م ��
طG إ�;م ا

:  
  
��-ب - ( ���� إ�ــــــــ  �� أ�
�ذ 1و.� وا�د �  1@�ل #ن إ�)و��ن و�
:)ت .)��� ھــــــ�ه ، ھو إ�-� 

���� G� �� ا1@ل ورا��Eن )�#ر
ب اC@�ر ده و�� ا0/ر �ھ�� و> إ�ــ  ؟ #� �Eر
ك 7��1�� ط�
  !!؟�#�ن #�7ش 
:)�ت 

  
�ظر   1و.� )�ده و.�ل :  

  
��� دي 1ر�
� وا�� أ�
ر وا�د # أوــ� �� )�1- �: ، ���

Cرف  ���دش Cو
ك �وط� وإ> ھ��ون �

�دس ##
�ز و#
-�م )را �
:)�ت و#�ن 6 ، :�:� را#� #��م��رف #�ن ��
�ق ا�   ط)-ــــــ�و��
�ق 



 ٤١٣

  
  :�Eك إ�;م )�/ر�  و.�ل 

  
�� ط)-�  .Cدك را#� �)	� /ط�ب - ��ت �Eر
ك وأ�Eل #(  
  

�ظر   )و"  /�� #ن أي 
-)�ر و.�ل :  
  
 - �����دس 1وف 1@�ك و#�
د/�ش ��� ، إ
E7ل )	� �� )�#1
�ر�ت 
)	� ر��ت ��7ك ور�� �# ط�

  ��
:)�ت #ن ��C)ك ا���1ن #
�/ذش إ"راء �ز��ك ، وو �ك ��Cب ھ��ون ا ���
طر�	  دي �(
  ا"��  إن �1ء &

  
  :ر   )ذھول و.ــــــ�ل �ظ
  

ـــــوا )"د #ش )
/��وا #ن ر)�� إزاي �ده ؟ أ ��  "��  ؟ و- ��  ا"��  �#�ن ؟ إ�� ��
�  ھ� ��

  �#� �)	� وا�د #ط�ون �� ا1ر�  و)�1
@ل )#� �رE� & و�#�ن "���  ��ل �� اطر�ق و
  ؟���  & و�-م واو��ــــــــــــل �� �ل ظ�م )"د ��)ـــــ� !! )�#ر
ب ده ھ�-�ش #��ن �-�� ھو و

  

7ض�  : 1و.� #ن #���  وEرب اط�و  )	وه وھو ��ظر ^�;م )@Eب و.�ل إ

  
�� ده ��  أ إط�ـــG )را #�
)� �� إ�;م ، و#ش ��وز ��#  ز��ده وإ> ھ
;.� "واب ر�دك �� إ�دك ، - 

���1ن )�-")�� 1@�ك و#ش ��وز  ���ن �د �ده و�7ـ#�
�#�ك و)-�#�ك زي إ) ��  ــ��  أ#�1ك #ن ھ
  

�ظر   )ذھول و.�ل :  
  

وا �#ر�م #� ھ
��وا )�د ، #�1� �� أ�
�ذ 1و.�  - ��# B��C أ"واب ر�دي ؟ �#ـــــــ�ن ؟ ��

��رده�  #ـــ�1� /�ص ���1ن أر���م #�� ا
  

  :.�ل )Cرا#  
  
��رده ھ/C#�ك ا�وم - �
ش ا1@ل ا�� �� إ�دك اC�/# و !!  
  

�E ك إ�;م )�/ر�  و.�ل:  
  
 - ;Cش ��ر.  أ
   #�1� �� أ�
�ذ 1و.� أ/C#  ، ھ� #)�.�
  

�7س )C-و)  ، .�)�  #روان )�/�رج و��ول إ�	��  و�ن إ�;م 

ب ��� ا7ور وھو ��#:م �Oدر ا
 ;J�.  ( رخC:  



 ٤١٤

  
 -��� �����1ن و .-دت ھ�� أ�
ر #ن �ده ھ��ر ا1ر�  )� ��� أ.�م أـــــ� ،  ��)�� �� #روان �� ��

���1ن ارا"ل أد أ)و�� & �ر�#  )س )"د .ر�ت #ن �
ر اظ�م .ـــــر�ـــت   ���-�( ��7�  )�a #��ك 
  

 �#��(  ���د#� �1ھده ��� ھذه ا�ظل �
"ول ھرول إ�;م )9
"�ه ا�1رع و
ر�  #روان ��� ا7ور 

  �ـ ز�ر )�Eق و.�ل �� 1وارع ا#د��  ); ھدف ، )-د .��ل 
و.ف #���  و�ظر��� �� :  

  
 اووف )	� ��#� �  #ر"-
ش #ن ا#در�  وو رو�ت #�#� دو.
� ھ
	�ق #ن �1�� وو - 

  !!ر"-ت ا)�ت و.-دت و�دي & أ��م ##�ن أ�#ل إ�  )	ــــــ� 
  


  #ره آ/ري و.�ل ��� ا7ور �  ::م �ظر �� ��
  

�ون ھ� /ر"-  Aدر�#�  ت و�روح �ـــــوا /;ص )	� �	)�ل #� أوCل 
  

�دأ .��; إ� ول ���رة أ#�#  ذاھ)A أ:م إ�
	ل � �
  ....ر�A ازھري وظل ��
@7ر طـــوال اطر�ق �
  

  �ث �#� .�ل   ا-�#ل و)�7-ل و"د ��#� أ#�#  ، و�ن �)دو أ�:وCل إ� ا#در�A وC-د �ط�)ق ا
 ��م �-")  #� و"دھ� ���ـ  �و.ف ��ظر  ;��.
�  وا1رر ���� و��  وھم أن �ذھب ��ط��ر #ن 
  �ز# �  .. !!�Oر #��ره �"4ة و��د �ر�-ـــ� إ

______________________________  
  

�� و
��دت ��#� #ن #در�B
�� .�#ت )7
(�	� GE

7ت �دوء ود/�ت ��ل �وم ، إ( �� )�ب #�ز
� ���� و"دت إ�;م أ#�#��
ر�B .��; و�
��ھ� و9��� ا6ر��  و
"�س ��ت )�-�ده 
�-ت �.:  

  
  /�ـــرا )	� 1و�
ك "�ي )دري �� را"لأ إ��ـــ�م إ�ت "�ت إ#
ــــ� ؟ - 
  

�� إ�;م )�ده ت �.:  
  
���1ن ��وزك �� #وEوع -  ��-
   رو�� �Oري ھدو#ك و
  

  �J�. ت#�
  :إ)
  
�� ، .ول �� )��1 ا#وEوع و)-د�ن أ�Oر #ش �1#�  - 
E/ دوء�   طب �� �م )
  

�د )�
  :@Eب و.�ل 

��م �)	� 
�#-� ا�;م - �   )	وك �Oـــــــــري ھدو#ك و)-د�ن 
  



 ٤١٥

�ظرت   )	�ق و.�ت :  
  
�� ؟- #�   إ�;م طب �� إ�  �
  
 - �C�/إ �#�� �� �ك إ#1   أ�
@7ر ا�ـــــ  ا-ظ�م �ـــــ�رب ، )	و
  
  !! ��Eر �� إ�;م )�دوء ���� ط�ب - 
  

�  :�دت ���  #ن ادا/ل .�J�  :م ذھ)ت و)دت :��)�� )�ر�  1د�ده و
  
 - ��-
�� :وا�� وأ /;ص �� إ�;م 
�� )-�ق ھدو#� أھو ، او إ��كأ��" �  
  

   : )Cرا# �Eر إ�;م ��� ا7ور وو.ف أ#�#�� #)�1ره و.�ل
  
��رده �� ا#در�  �� ��#� ؟- �
-#�� إ�  ا( �
��   
  

�� و.�ت �� �#Oت ر��E:  
  
  !!)-#ل إ�  �-�� ؟ھ�ون !!  )1رح �-��ل �� إ�;م - 
  

  :Eرب ا�و#ود )�ده E�O)� و.�ل )�ده 
  
 - �
�� #�7ش 
-�#ل #G ر"�  BC و> 6 !!  #ش و.ت إ�
ظراف دو.��� ا1@ل .و ��#� .د# ��إ�

�دي ؟�  ؟ وو ھ��ون ��  �)	� �Eروره ا	Cوي وأ/رك ��#
�ن و
1#� BC و> )	ول �;م #ن 
  

�م أو#4ت )رأ��� إ�"�)� و.�ت )-دم� :  
  
 - BC أ�وه !!  
  

 ;J�. ��  :Cرخ )
  
�ك �� أ - �

زام )�  �� أ�
�ذه ؟ ھو ده ا^  �زري #G ار"�

��E� و  �#���رده �و#ـ�ل 1و�
ك ا

  !!��#� ھ��م ر#ز ا-7  وا���ء ؟
  

�� و�ظرت   )ذھول و.�ت (�. ���  :Eر)ت 
  



 ٤١٦


	و  ده �� إ�;م ؟- ( �
� �;#ك )-د إذ�ك ، و)-د�ن ر"�A إ�  دول ا�� /د )�ك #ن!!  إ�ــ  ا�� إ
  !!ھ�زر #-�ھم إن �1ء & 

  
�� �#�ن و> إ�  ؟ه )	وك 71
ك )-��� �� أ�
�ذ- ��   ، ھ�ه ھ�دب 
  
   1و�ت إ�  �� إ�;م ؟ - 
  

  :ز�ر )�Eق و.�ل 
  
�ن 
��Eوا ھ�ه ؟- �#�
� وا.7  )
-#�� إ�  #G ارا"ل ده .)ل ا#رواح )1و�  و��   
  

  :  .�C  �Jر/ت )
  
 - ����ق )
�ع ا�7�  ا#
� �ده )
ظ�#�� ، ارا"ل ده �)	� ا�
	وش )�Eك �� إ�;م �رام ���ك إ# 

�ت )-#ل ��1ط�ت و�ده �� � ��
ت و�رف )�Cد�  إ�� ���  ا��ط;ب ا6واJل )
�ع ا ���#-�ھ
��� ��"  و ��
ر)�  ا-#�� و��ن "�ي )��4ص ، )س ھو )	� �� .وت ھرد ���  وأ#1� و/;أا


ت و.-د ��Eك و�� ����ن ا��A �7;ت ا�
�ت ھ
1ل أC; أ.-د �
��م �
�ر و�	ول #وا.ف #ن )� ��
  )س #-ر�
ش أھرب إزاي 

  
  :�Eك )�/ر�  و.�ل 

  
�  و& - ���ر)� ؟ > �
   #-ر�
�ش 
  

  :)�زن Eر)ت �دھ� )�0/ري و.�ت 
  

��م ���� �ده ، إ�ت- 
���ك #�  a�( ش )-رف أ�رج �د ،  �� إ�;م# ���� أ ��ر��� �و�س و��رف إ

��رده )�
@7ر ���1ن ا#و.ف ده ���ر�  إ�� O�طت وأ.�م )�E� a�ت طول او.ت �� ا-ر)�  ا
 ���
  و)9ذن & #ش ھ�
�رر 

  
  �(C-( ;J�.  ("�� Gر�:  

  
   �ــــ� �;م ؟ 6 �1طره و& - 
  

  :"��ت ��� ���A ا7راش )
-ب و.�ت 
  



 ٤١٧

���1ن #ش أ�� أ إ�;م  ��-  ��ول #ره أ
�ط �� #و.ف زي ده و�-; ��ن ��7� أي �د ��"� ��/د
  #�
�� و)-د �ده و إEطر�ت أ
��م ھ
��م )"د�  �

�رر 
.�دره أ.و  ��"  ، )س )"د /;ص #ش ھ

  وأ1#� ��طول 
  

�� ا	�وه 
��� )@Eب و.�ل )#�ظر :  
  
�� )-د ا�� 1و�
  ده ��- �
   ��#�  #ش ھ:ق ���� 
  

�� و.�ت )ذھول #� ����� ووE-ت �دھ� �
E7ت #ن #���  :إ
  
 - ��
�ك ��ر�  إ��� O�ط  ؟ .و ����#
�� إ�ت )
	و  ده ؟ �در"�دي #Cد.ت  �� إ��ـ�م إ�ت وا


�رج �
�رج )	� #ش � ���� وا�
��� و.و�� #-�ه و)9ذن & �#ري #� ھ�ررھ�   �O�طت و�د#�
   ده �� إ�;م ؟ #�م ، �ن #ش در"A �;#ك

  
  �J�.  ( ر/تC م::  

  
� وا.7  ھ
1ل �ده و��7� �د أ� و)-د�ن #ش إ�ت دا�#� )
	و� إ�ك )
�س )�� ؟ #���
ش )�� �  و- 

و ��ت ر�زت �ظ  وا�ده ��ت أ��	ذ�� ھ�ه ؟ #���
ش إ�� #ش )�Eك إزاي ھ�ه ؟ رOم إ�ك  ;C
�  و)�C  �� ا6رض وھو )���م��� وا.7  )-�د �.;
�د  ��7  ، إ�ت ��رف إ�� #ش )	در أ�رج ھ

ك �#ره ا��م �� إ�;م ؟����ر�  إ�� O�طت و#��و�  #ن ر)�� )س !! ھ	و ��ھ	وك �#ره ا��م إ
��ن إ�ك 
1ك ��ـــــ� دي ا�� #ش ھ�#B �7� أ.ف وھو �#�ل ��Eك �ده ��دي ���1ن �#�ت  ،


ط�	�� أ�Eل )��� ا)ـــــدا ، أ.وك ��"  أ��ن ؟ و #ش ھ
:ق  �	(� ;-� ���...  
  

�� و.�ت )�Eق ��Eت #ن #���  ::م 
  
�ق أ�
ر #ن �ده اء )-د إذ�ك �� إ�;م ���1ن ھروح أ"�ز ا@د- �/

-)ت و#ش .�دره أ ��6   
  

�/�ف وھو �	ول )@Eب  ���� و�"ذ)��� و"د
  �#�ك )ذرا��  :ھ#ت )�ذھ�ب و
  
�� و- �(��
�� )��#ك �ده أ #� ��7-ش 
#1� و  
  

�� )�Eق و.�ت �  :أ��
ت ذرا
  
� دو.
� �� إ�;م ، )-د إذ�ك - �� �� ��(��   
  



 ٤١٨

�/�ف )1ده و�)دو  ���� و"د
  �د�-���ت أ.وي ##� �
/�ل أوھ#ت )�ذھ�ب #ره آ/ري و��  
ن د�-

Cطدم )���A ا ��
�-"� ��� إ�;م )ذھول و��� ا7ور أ#�ك )�� وأ"����  ،  و
�	ط أر�E/زا�ظر 

� ���  :��A ا7راش و.�ل )/وف 
  

� �و��  ؟ - �   ��#� إ
  

�� ھو و.�ل ��� ا�6#ن )4م )��#� إ.
رب #�
��س ذرا

4وه وھ� 
�� )@Eب وظ�ت ��  
  :أ)-د
  
  ... ��ـــ - 
  

��� ا7ور   
  :.�ط-
  
   إ#1ــ� �� إ�;م - 
  

�� د�-ت �ده )-C)�  و.�ت )Cراخ ��  :��ول أن ��#��� و
  
  ن و1� )	وك ، إ#1� )	ــــــــ� �7ــــــ��  �7ـــــــــ��  إ��ـــــ�م إ1#� #- 
  

�Oا6ط�7ل وأ Aر�@
ر��� وذھب �  ��� أ�:ر #ن ذك و�)دو أن EO)  ��ن أ.وي #
 قم ��
#ل Cر/�
  ا)�ب /�7  )1ده 

  
 ���� ا-)ور ��� /د��4م �إر
#ت ��#� ��� ا7راش و�#�ت د#و( ���
��س ذرا
��ر وظ�ت �6�

  :و
	ول 
  
 - ���م ��"  ، �ـ�رب أ �ــــــ�رب ���د���� #��ش �Oرك ، �
� إ�;م ط�G ز��م ���م و#�7ر.ش 

��� اظ�م ده  ��  ر�B .�)� وC)ر
  

م �� ا)دا�.. �

� �#-ت "رس ا)ـ�ب ، م �  ��Cف ��  #� �	رب #ن ا��  ظ�ت ��� ھذه ا


  #رة آ/ري و�)دو -#� �����Eت )
:�.ل وإ.
ر)ت #ن ا)�ب ن إ�;م > ��#�J�1 G �أو�..  
  

�� �ز�رت )�Eق و.�ت  �ظرت ��� اط�رق �)ر ا-�ن ا��ر�
  : �و"د
  واد
  
�� ، �ـــــــ�ر)- -� �
   )	� � �ـــرام ����� �� #�#� ، ��ن >زم 
�"� دو.

  
#��
�� و��وت إCط��ع ا^)��� رأت أ:�ر اد#و و��� ا7ور "77ت د#و��7
B و
ع ���  وھ#ت أن 


و4E :م .�#ت )7
B ا)ــــ�ب ، 
�ت �� ����� �ذھ)ت ��� ا7ور ��#�م وأOر.ت #;)��� أ�:ر و�4�(;#
�� )1ده و.�ت 
�E
�� ا6م )�-�ده وإ�  :إ)
�#ت 



 ٤١٩

��#�  إ�  ؟ #-�ش "�ت �� و.ت #ش #���ب )س ھ	وك ��� ��"  و�1�#  -  �
 از�ك �� �)�)
��طول  

  
 -  �
	و( �
�ده �� #�#� ؟ 
�"� �� أي و.ت ط)-ــ� ، ا)�ت ده )�
ك .)ل #� ��ون )�
� ،  إ�  ا�� إ

 ��E7
  إ
  

"��ت ا6م ���  ، �#G إ�;م اC6وات )�/�رج �	�م )7
B )�ب Oر�A ا6ط�7ل .��; �-رف #� ���دث
�� )�ب
�� "ذ)���� و��� ذرا

ري واد < �
�ب ا0/ر ��" ا6ر��  و��وت ��#� ا"�وس ��� ا

�� و�ظر ��#� )1وق و.�ت 

دت �� "����� )"وارھ� ، إ
  :وأ"��
  
  ... و�1ــــ��� �ــــ� - 
  

�� و1�	ت )/وف و.�ت 
  :و��� ا7ور .ط-ت ��#
  

� ؟ - �   إ�ــ  ا�� �� إ�دك ده ��  �� )
  


و
ر )��#� إ)
�-ت ��#� ر�	�� و��وت ا^)
��م .�J�  )#رح   :1-ر إ�;م )�
  
 -#�# �� �
  � ده إ��ـ�م ده ���  ھزار ر/م اوووي أ�وذ )�a  إ��
  


-"ب و.�ت ( ���ظرت :  
  

� ا�� �-#ل ���� �ده ؟ - �   ھزار إ�  ده �� )
  


��ب �ذ)  و.�ت  < �
� ��

	�ء ��#����ت )�9راج و��وت إ��
:  
  
�زر )�#	�1ت وا��ل - ���ن و�-�ت �
�ر )�"# ����ر�� �
� ، ده �
� ديوا��"�ت  #-�ش �� #�#� إ

���    ھ-#�  �#ن ��م �وم �ده ��ت ھد/ل ا#/ده �� 
  

  :ز�رت ا6م )�Eق و.�ت 
  

	�ل ده �
-)ك - �زار ا
� دو.
� ��#ل و##�ن ا����7م �� ��#� )س إ �����ن �"#   
  

  ::م .�ت ��� ا7ور 
  
 - �
�   .و#� ��د��� "وزك �� )

 Gط	

و
ر و.�ت )Cوت #  :1-رت )�



 ٤٢٠

  
   أ��د�  ؟ اه 1�#� ��Eر ھ�ه ، أ.وم- 
  

6 �#�#
  (E�O �وھ Aر�@
�رك )
"�ه ا

:�.ل وأ/ذت ( ����Eت #ن #��� ، �
�  

ر�د #��د: < ���
�� ��1را ��� #� �-�ت �	�ت )و"  /�� #ن أي 
-)�ر  �#�
  :وC�ت �@ر�A �و"د
  وا.�7 #)

  
��وزاك -  �#�# ��-
   
  


�رك ���دوء  /�7( B��Cو ��
�ظرت   )�زن و.�ت ور�واد� ��  :ب )
  
 -  
�#ل ھزار ار"��
�ت إ�دھ� �ده ؟ �رام ���ك ��)�� دي ��#ل و#ش ھ(� �ده �� إ�;م 
زرق 


	�ل ده   ا
  

 �#��  : و.�ل ار#-
ذ�ظر 
  
 -���
   ��Eر �� #�#� #ش ھ-#ل �ده 
  

�#� إ)
�#ت ا6م )ط�)  و.�ت �( �(��" ���  :أ��1ت ��#� )و"
  
��  ر)�� ��-د�م- (��   
  

�#� )"د�  و.�ت   ::م �ظرت 
  
A أ
Cل )��م و#و)��;
�م #	7و  أ #-�ش - �#� ����ر�  إ�� "�ت �� و.ت #ش #���ب )س ا ��

�م #
� ، ا��� "�ت ���1ن أ.و�م إن �رح ����ء )�ت ، أ�	وت )	� أ"� أ.و�م و)�#ره أ1وف )
��رده و���ر�  إن ��#� )
�)أا��ج �وزي "�ر�� ا ���� )س �� ��4�
���ت أ�� و���ت دا�#� ) ��

��� ����A ا7رح  ���د��أ.و��ت �� �#�  ��م إ�
�رت )	� إ�� دي �� و#� و>ء )
	و� ھ�روح ا

ش ��#� وھ
ز�ل و رو��� #ن �Oرھ��  #	و  

  
  ::م إ)
�#ت ��#� و.�ت 

  

� و"وزك و�د�م ؟ - �   ھ
رو�� #-��� و> ھ
�"� إ
  


ت �ظ�ت #C ت  ::م .�
  



 ٤٢١

��ر�  إ�� )ر"G #ن ا1@ل -  �
�
وا ���1ن #ش ��ر�  ھ	در أ"� و> > ، إ� 6 �� #�#� رو�وا إ
 ����رده ھ)	� أروح أ)�ر����  و�#�ن #G ا�#ل �#ش )	در أ�زل �
�ر )	� ، )9ذن & و #"�
ش ا�(-


 ��
�( ��  
  

  : و.�ت هإ)
�#ت ا6م ))راء
  

� )را�
ك ، أ- �( �� �1�# �	( ��
4ذن ا�  
  

  7��� ��#� #ن �دھ� و.�ت )�
  :أ#��
  

�ش 
	-دي ، �#�ن �  #1ر)
�ش ��"  ، ھ	وم ��طول أ"�ب - 	��#  � �
��� إ
 6 �� #�#� إ�

  ا-�Cر وأ"�
  

�� وإ)
�#ت )���ن و.�ت ��Eت #ن #���:  
  
�� ، ��ـ� �;م ����م - �
   #-�ش �� ��#� و.ت 
  

�� ��#� و�ذك إ�;م وأ
�
و.ف إ�;م ود �#��( ��
�ت ��#� @ر�"
��� ا7ور إ ،  	1O�	� )�ب ا
�� )�4ف و.�ل �� اطر�ق و�ظر ����@�ق  ��  :أ#�#

  
   ��#� �1را- 

�ظرت   )�ده و.�ت :  
  
�� و)
Cدق �ل ��"  ، - 
��� ���و �#�ن �#�ن #Cد.
ش )س �دت أ إ�#د ر)�� إن #�#
� ط�)  و

 ��  ا#وEوع )#زا"
  

�"  
�  و.ف أ#�#�� #رة آ/ري و.�ل :م د�-��)� وھ#ت )�د/ول و:  
  
   طب ور��� إ�دك ���1ن /�طري ، .و��� ا/)ط  ���ت "�#ده و> إ�  ؟- 
  

د�-
  #رة آ/ري ود/�ت وأO�	ت ا)�ب /�7�� ، "��ت ��� ا6رض وأ��دت ظ�رھ� ��� ا)�ب 
�#� و.ف إ�;م ��� ا)�ب >��ت رأ��� )�ن ��7�� وظ�ت 
)�� ود�( ���-رف #�ذا �7-ل ؟ ھل ���ول #-

�دأ ؟ ھل ��ن #�	� )/Cوص #� �-ل أم أ�  أ�ط� ا#و.ف أ�:ر ##� ��
�ق ؟ أ#ره آ/ري 
 ��  م �
ر�
  

�ب ا0/ر �"
�#ل أ�:ر #ن ذك �"�س ��� ا6رض وأ��د ظ�ره ��� ا)�ب #ن ا
طG .د#�ه ا�
م 
  �� ھ� ��#� �دث �� ا1ر�A ؟ ن ��ون )�ل ھذه ا	�وه #G ��#�أوظل ��7ر ، ��ف (� ؟ و#� ذ



 ٤٢٢

7�م ا6#ر و> 
-ود #:ل 

 �
�� /ط4ھ� )�ل ھدوء � BEت .د أ/ط4ت ���ن >)د أن �و�و�
� وإن ��
  !!ھذا ا/ط4 #ره آ/ري 

  
    أ��ف  A"رھ� زو�

� إ/7
�ة او��ده ا
� أ�)�� )Cدق ؟ ا7
�ة او��ده ان �#د �ده ��� ا

��  و��ھدھ� أ#�م &�� �� ��-E�7  و��   أن ��7ظ�� #ن 
  

  :Eرب ا6رض )�ده )-C)�  و.�ل 
  
���ز إ�  إ�ت -  ، ���ك .دام أھ�� Oــــــــ)ـــــ� ، �-�� 1وف إ�ت �#�ت ���� إ�  وھ� را�ت دا�-ت 


  �� ��ره و#�#د ؟ �#�ن �#� ���� #ن إ�دك دي �#�ن ؟ #ش ���7  ا-�E
ھ�ه ���ز إ�  ؟ ���ز 

روح #�ك )�)ب J�(Oك ده ؟�ب �#رك  ����/
  !!ھ

  
 ;J�.  �7�4م وأ/ذ ��دث (  ����  :أO#ض 

  
��7ك #�
زم أووي -  ��#��7  )��1ل ده !!  6 و�-E وا�ده ���
زام إ�  ده ا�� �/��ك 
#د إ�دك   إ
  

�د )�زن و.�ل �
:  
  

أ )س - ��� ##د
ش إ�دي ����� �� ��#� ، و& #� ��ن .Cدي أ/)طك �ده ، إ �� ���
(C� ��� ا

  ��#� )س و& #� ��ن .Cدي 
  


�ر� ،  �  �6:ر #ن ������7  ة �ؤ�ب ��7  و
�رةظل ��� ھذه ا BEد أ آ/ري �وC	� م ��ن  �
 ���"  

رددت .��; :م ��وت ا-)ور أ، �#-ت ��#� أذان ا-Cر �	�#ت )7
B ا)�ب �و"د ، ��#�#


)  إ�;م�
ذھب �وEوء ، إ�ض )�ر�  وأ#�ك )�دھ� .�J; �ر�-� �و"ودھ� � :  
  
�� ھ7�#ك- 
   ��#� طب إ�
  

  :أ��
ت �دھ� )-C)�  و.�ت 
  
   أو�ـــــ�- 
  

;C   ه:م د/�ت ا�#�م ��� ا7ور وأO�	ت ا)ـ�ب ، 
�رك إ�;م )�9
�;م )�ب ا1	  و/رج 6داء ا
______________________________________  

  
�  > �-رف #�ذا �7-ل ، ظل ��
ر"G #� �دث و��7ر ��ظ�ت �
� �#G أدي C;ة ا-Cر و"�س #��

  :ا^#�م وھو �	ول 
  



 ٤٢٣


)�ن وا0- �   �� أ/وا�� ه #G #و�د درس ا-Cر ، ار"�ء ا6
  

�  �-ل #:�#� �-ل �
ر��ز �� 1` �وي #� �دث وم ��ن ��
ط�G ا ،  �J�	�
( d�1��ظر إ�;م 
 G�#"
��)دأ ا^#�م .�J;، ا(9(  #:   

  
 -a د#��7�� و#ن ���Jِت   إن ا��د�  و�-وذ )�a #ن 1رور أ
��
@7ره و���  و�-
����#ده و ،ِ ُ ُ

���#�n، #ن ��ِد & �; #Eِل   و#ن �E�ل �; ھ�دي   أ ُ ْ  .  ُوأ1�د أن > إ  إ> & و�ده > 1ر�ك  ْ
-� A#ر� &  :-( ،  ًوأ1�د أن #�#دا �)ده ور�و ُ ُ ُ nً ذ�را�ً�#�ن ھ�د�� و#)1را و ً ّ)�\ ار��A وأدى  .ً ّ

 J��(�ًا>#��A و�BC اA#6 �"زاه & /�ر #� "زى �)�� #ن أ َ ُ ّ َُ َ . G�#" k��Cِ�وات & و�;#  ���  و ُ

  وآل )�
  ، و��k #ن أ�)�م إk �وم اد�ن ا6�)��ء وا#ر���ن(��C k��  . ، و

  
�وان -( ��وادرس ده �� A��O ا6ھ#�  ، )9ذن & ھ��ول " > 
ــ@ــEــــــب " در��� ا�وم �� إ/وا

  #طوش ����م )س ر�زوا #-��� وا6ط�7ل ا��و�ن �#�ن �ر�زوا ���1ن ھ��
�7دوا إن �1ء &
  

7-ل ، �(  "�
ن & أر��  ��	� ھذه ا#��Eرة �� أو أ�ظر   إ�;م )ذھول ، ��4ن اd�1 �-�م #� ��
�
#�م ا^��Cت ھذا او.ت و  
دل �� "��
  وأ�Cت �  ن ھذا ا#وEوع 
�د�دا #ن أ"ل إ�;م ، إ

  
 d�1  :.�ل ا

  
��رده )#و.ف - ����  و��م )/Cوص أ ھ)دأ ادرس ا & ��C �(��د ا�و #و.�7ن �د:وا �� 

  ..#وEوع ا@Eب ده 
���  و��م و��ن: "�ن ���#�ن )ن Cرد .�ل  & k�C �(��د ا��ده "�وس ، ا�
ب ر";ن � 

���  و��م  & k�C �(�6��م ��#A : " وأ�دھ#� ��ب E@#  (��C)� .د ا�#ر و"�  ، �	�ل ا ��إ
�  #� �"د ، و .�ل �ذھب  ، ��  رواه ا)/�ري و#��م " أ�وذ )�a #ن ا�1ط�ن ار"�م : و .�

  
  :و#و.ف آ/ر "#�ل "ــــــدا 

  
�  أن ر"; ." � & �Eھر�رة ر �ن أ)��� ، .�ل Cو��م أو  ��� & k�C �(��
@Eب : �ل  <

  رواه ا)/�ري" > 
@Eب : �ردد #رارا .�ل 
  

  ��  و�ن .��

@Eب " �-�� #و�Cھوش )4ي ��"   < "  
  

�@E)ش ؟#  �  ط�ب 
  

 ���  إ���6�  )�/رج ا^���ن #ن ط)�-
  ا^  J��))��ط  6ن ا@Eب ده #ن أ.)B ا6/;ق ا
  �#��(1
م واEرب ا
�ر "دا زي ا�ب وا�-ن وا� AJ�� ر��تC
و)����ده ��� إر
��ب 



 ٤٢٤


داء وا^
;ف واط;ق )ل ر)#� وا-��ذ )�a ��7ظ ا^���ن )4�7ظ 
و"ب اردة ، و�#�ن ا@Eب �وا>
6 G#
"#�  أ:�ره ا��AJ "دا ��k ا7رد وا A�J#ت #ط��  )�7رق )�ن ا�6)�ب و)�1
ت أ�ر ��.  

  
1��
Cرف 
Cرف ا��)  و"
��ن �ده �� إ/وا�� >زم �-رف إ�  ھو �;ج ا@Eب ���1ن ���ول 

�� �� أي و.ت (EO و BC  ..ا
  


-وذ )�a #ن ا�1ط�ن ار"�م : اول ��"    ول #� ��س )�@Eب أا
  

  "�� ���
 :��و وا�	�ن �	-د وو .��د�ن �Eط"G ، �ده ا^ ��-� ����� ��  ا�� إ����ن �@�ر ا
  (EO و.ت �م ##�ن �-#�  ��	
�  ھ��دأ أ�
ر و�)-د �ن أي إ

  
ت ��"  �
 :��
@7ر و�ذ�ر ر)�����ت �ن ا�;م و)دل #� �	ول أي ��"  �	-د   

  
  "�� G(را :���� و��د�(�. Bر�� ��
و4E و##�ن �C�� ر�-
�ن و�د�� ر)�  

  
�� #ن ��"  وھ� إن ا@Eب )��ون #ذ#وم و EOب ا^��7 و>زم ��/د )� �#�	
�أ#� إذا . ���ن ا

��ك #��ر#  أو د�-� Xذى �ن ��7  و�Oره �� ذات & ��ذا EOب #�#ود 
�< a رة�O بEO
  .1ر�� و����  �:�ب ��k ذك 

  
���� & �Eر A1J����7  �� 1�ء .ط إ> أن : ( �	د .�ت ���  و��م  & k�C & م ر�ول	
�#� ا


	م ��� & A#ك �ر�
�
��( a(  .ري�/(  رواه ا
  
��k و"وھ�م وا�-�دة �� )�وِ
�م وا�C  أ A#��
�A �� .�و)�م وا>)���k أن 
دوم ا�-
��ل & 

�ور �� و"وھ�م وأن �@7ر�م و واد��م و�ل 
و��ق �� ���
�م وا6#�ن �� درو)�م واْ�� أ)دا��م وا
�ز�ز د��م ..  

  
�� ����م و��م �أ�)�م �� & وا�;م .. د�� #�#د و��� آ  و�C)  أ"#-�ن آ#�ن �ـ�رب وCل ا

  
����م ور�#A & و)ر��..  
________________________________  

  
  ��ض #ن #���  وھم أن �ذھب إ� ، d�17
ره و1-ر )�را�  )-د#� �#G �;م اظل إ�;م �)
�م 

�  �ر��ن #� �ظ����C  و
  و1-ر )�^�راج �4:ر ا/روج �	ص ���  #��دث و�ط�ب #�  ا���ر 

��ن )�))  �#�  .. #ن ا#�"د و#وا"�  ا6#ر و�ده )د> #ن إ�راج ��7  وا^��ءه 

  
�  وا"  ��دوء 
�م ، ��	د أ/ط4ت ھ� و( ��
ذار ��#� و#��.1  ا6#ر #-��ز  و.د .رر ا^#��د 

�� �و"ده #@�	� 
ھذه ا#ره أ��E ، طرق ا)�ب )/7  )��#� ھذا ا/ط4 )/ط4 أ�)ر ، إ.
رب #ن )�ب Oر�



 ٤٢٥


Cد�ق #ن أن إ�;م �-ل )�� ھذا ا7-ل ، 
م ھ� وظ�ت #�	�ه ��� ا7راش #�)�ن ا)��ء و�دم ا�
م 
  :ظل �طرق ا)�ب -ده #رات وھو �	ول 

  
 - �
� ����رف إ�� O�ط�ن )س إ�#-� ������� ، �� ��#� ھ7�#ك ط�ب ، و& ا a�( ��
 ��#� إ�

��وزاه و)-د �
�  �ن إ�#�� ا�� إ
  

�� ��#-  إ�;م و.�ل ��� ا7ور �� �#Oإزداد )��ؤھ� ر:  
  
�� ، و)-د�ن - �#��ون وأ"# ����ر�  )	� إ �
�
�ش ھ��ر ا)�ب وإ�
�� #ش أ ��#� و& و 7#

 ��7��ن  Gأدا�  Cر� ��و O�ط�ن )س �
� إد� �
  #�1� #ن ھ�� إ> #� أ.وك ��� ا�� �Cل ، �
  
4م و.�ت د�( ���ت رأ��� )�ن ��7:  
  
�ت ���ره - � ����  زي #� إ �ـــــــ�ر)� )	� ، �
� إ�;م �#�ن ؟ �
� ا^���ن ا�� �� ���  ھ��ط

�  ؟ #-	ــــو  �ل ده ��ن �;م �� إ�;م ؟ ا^���ن و�د�� ؟ "��ت ���ره إ�  ھ��/د )�9دي � ��ا
�ش �Oرك �ــــــ�ربأ�	�	� �# ��  

  
#  
�� اCرا#  )ن ا/�رج �	ول �#-
�#:  

  
   ��ــ#� ط�ب و وا.7  ورا ا)�ب إ)-دي ���1ن ھ��ره ، )را�
ك )	� - 
  

��� ا7ور و.�ت )�ده أو)�7-ل و"د
  �Eر)   ����Eت #ن #���  :ول Eر)  �
  
 -��
   /�ــ�ص إ�
  

�
�دث ، "�س )"وارھ� و��ول ا^.
راب #
�� .�#ت )7
B ا)�ب و"��ت ��� ا7راش وم ���� و
�  )/وف و�Eق �	�ل ��� ا7ور �  :إ)
-دت 

  
�� )س ؟ - �-#�
   ط�ب /;ص /;ص /���� ، ##�ن 
  

�� و.�ت �� �#Oر ������
4:ر �	طت د#-  #ن (:  
  
�� ؟ و> أ�#G �ذ)ك ���� �#�ن و�#�ن ؟ و> - 
 أ�#G إ�  �� إ�;م ؟ أ�#-ك )
)رر� إزاي Eر)

�� ز�
�� ؟ أ�#-ك وإ�ت )
	ول #ش ھEر)ك 
�#��� و�#-
ي #� .وت �� ا/طو)  إ�ك �#رك #� ھ
 ��
�� زي #� .وت �� ا/طو)  و)رEو .و�
�#ري #� ھ	وك �;م �ز��ك  �و> أ�#-ك وإ�ت )
	و

  ؟ 
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  : :م �ظرت   )�زن و.�ت 
  

ر�ق ���� �� إ�;م و)
	ول ر#ز ا-7  وا���ء ؟ )	� ��دي �ده 
ط-ن ��� ھ�ه ؟ اه O�طت )س- 
(  

7
� و���J� ؟��� .وت �� را"ل أ#ش در"  إ�ك 
1ك ��� �� إ�;م ؟ ده !! #ش در"  إ�ك 
ط-ن �� 
7
رة دي و)	�ت أ�
ر وا�د �� اد��� ��ھ#�� ؟ /;ص �ده #ن أ.ل O�ط  �� طول ا
إ�ك /;ص �ر�

  !! )	�ت و�1  وأ�
�ھل اEرب �#�ن ؟ �ـــــــ�/��ره �� إ�;م �� /��ره 
  

�� )�Eق و.�ت :م أ#��ت )�

  و"ذ)��:  
  
7
ش 
�ون )��1ل ده و
Eرب #را
ك ا��#ل �ده ؟ #� - ��
7
ش #ن دي �� إ�;م ؟ #� إ��
 #� إ


� O�ط��  وو ��� و.و� إ#�7
ش 
�ون ا#7روض #�
زم و
-#ل �ده ھ�ه ؟ طب �
� �� را"ل ���
إ
�� إ)	� إEرب �ن #ش أول #ره �ده 
�
ش ا�;م ��-#�# ..�
Eرب �  أC; ؟ !! �  :���  )س :�

  !!ھو �� را"ل )�/�ف ر)�� #��Cدق �#�ك ��� #را
  O�ط  و�-#ل ���� �ده ؟
  

  ::م �ظرت   )�ده و.�ت 
  
�دك ، .ول )را�
ك /ـ�ص - � ���� #ش أ�� #ش ھ#��-ك ، .ول �ل ا�� "واك وأ .ول �� إ�;م ا


ك #��ش د�وه )� ����   ھظ�#ك ، )س ا�� "وا�� )	� #ن 
  


و
ر و.�ل (  �  :)�زن أ/ذ �
��س و"
  
�� دي 6- 
��  ط�ب )C� �� ��#� ، أ.�م )�a #� ��ن .Cدي أ#د إ�دي ����� و#
	و�ش Eر)

 ، ;Cأ ���
	
�� أ#�
��ل أ�#ل �ده ، ��#
ك دي )�(��

� ھ
#1� و�� �#�� )س ��ت )��ول أو.7ك 

ك وا.-  ��� ا�	�� و
#1� )��م ��7� و#-ر�ش إ�  ا�� �Cل و(��
 G7�6رض )-دھ� ، #���ش �

#� أ/�ص �;#� و)-د�ن إ1#�  ��

� إ�� �
�� ، �#�� ��  
  

��� ا7ور   
  :.�ط-
  
�� ؟أ )	�ت - -� �
�� ا�� O�ط��  دو.!!  
  

  :أو#4 )رأ�  ���7 و.�ل 
  

� ا�� O�ط��  و> ��"  ، - ��� )سأ� #ش إ�
(C� �#��ش ��G7 أ�#ل �ده #��# ���� أ � ��رف إ

�� ):ق ���� أ�
ر #� ):ق �� ��7� أC; )س )"د #ش ��رف أ�� .وت أ)	وك ا�� �Cل ، و�#�ن 
ه وھو �#�ل ��Eك و��ت ا�� أC; #1و�
ش ��"  �Oر ارا"ل أ�
@7ر & ا-ظ�م د!! �ده إزاي ؟

�ق #-�ه )س .Cرت ا1ر و#�1ت و#� "��ب أ/ري �/
6�ك ��ر�  أ وھ�"� أ ��@( ���� )@�رأ ����� 
 �C( ، ��
��� �	( ��7�
ذرك إزاي )س و& أي ��"  أإزاي �#-ر�
ش أ#�ك ��� #ش ��رف أ
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 ����� �
ز��� أھ
	و �# ����� a�( س( ����رف إ�� )ط�ب #�ك ��"  C-)  و�#�ن أ.. �� ھ-#� ��
�� #وا�ق وو ��وزه أي ��" أ#�
���  )س و ��وزا�� أ�#ل �� ��7� زي #� �#�ت ����  ���
 

�� و��� ����� )رEو ھ-#��� أ.و  
  

�ظرت   )Cرا#  و.�ت :  
  
�� ؟- -� �����   ھ
-#ل أي ��"  ھ	وك 
  

  :أو#4 )رأ�  #ؤ�دا و.�ل 
  
   أ�وه - 
  

ت ��� ا7ور �.:  
  
   إ#1ـــ� - 
  
   إ�ـــ  ؟- 
  
  ! )	ــوك إ1#� - 
  

  :ز�ر )و"G و.�ل 
  

-#�� �ده -  �� ����� a�( �#�� ��   

  :و.�ت )�#س �ظرت Xرض 
  
�دك ؟ إ
E7ل )	� - � ��   إ�ت #ش .وت ا
  

  :.�ل ��� ا7ور 
  
�دك ، - � ��
� �#�ن ا�
� ، Cو
� وز�	� أ طب .و� إ������ #ش ���زك 
�1�� "وا�� ��"  #ن 


	و� �� أ��م ( �
���7ك و)-د�ن 
�رھ��� زي #� � �� ���1
وط�-� �ل ا�� "وا�� )س );ش 
  ا/طو)  

  
م و.�ت إ)
�#ت )4:  

  
�� أھو )س #و�د�ش إن ده !!  #ن أول #ره 1د�ت #-�ك ���� إ
Eر)ت - �
�ن #G ذك إ
��#ت 


��م /�ص وھ�1ل "وا�� و)س ، ( ���.;

�ك أھ��Cل ��طول ، #ره �� #ره �� إ�;م و#ش ھ�� .و
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�	ط  دي �� ا/طو)  6��طوا  ���C �	(( ��
�ك إ�� أ�
ر وا�ده ��ر�  ��7� ، .و G# ل )س
� ا^���ن ا	��� ده �#ره #� ھ��س )�د �)�1ل ا	�وه )/�ف و#ش )-رف أ
��م )-دھ� 6�(��ن )�

  "وا�� أ��ن 
  
�ت ���  إن ا�� وا.ف )�ز�	�� ده أو� ���� /و�ت #�ك �� إ�;م ، ��رف �-�� إ�  /و�ت #�ك ؟ �-

 �����  )��ن �(-
 ��#� )�1و� ��و�	را� .رآن ، ���ت إن ا�� �1ط�ن ، #ش ھو أ)دا إ�;م ا
�#�ت  ���  ، #ش إ�ت ا"��� �Oرك ، #ش ده ا^���ن ا�� إ/
ر
  ��/د )�9دي �
)�Eر)�� ده وا�د 


�ون إ�ت     .�ده �� إ�;م ، #ش #-	و
  

�� و.�ل )�زن ��� ووGE �ده ��� ا)	-  ازر.�ء ا#و"وده �� أ��� ذرا�  :إ.
رب #
  
�#�ت دي �� -  ����رف إن ا�1ط�ن )��
@ل ا6و.�ت دي أ��#� ، و& #� ��ن .Cدي ،  #ش أ�� ا ��

�� و#)	�
ش ���س أ�� )-#ل إ�  �#�  
  و�1-���� و)@)�J� #�1ت وراه و/��
  

  ::م ��ول ا^)
��م و.�ل 
  
��� ا�ل و)-د �ده و -  ���رده .���ر�ت ھ-#ل إ�  و EO)ت ، اd�1 ا �� )س /;ص و& أ

�ك /�ص وأ.-د ا�
-�ذ )�a #ن ا�1ط�ن وأ�
@7ر �د #� أھدي و)-د�ن ��#ل إ
��E	ت ھ)-د �
�د��� �� ا����A دي �#�ن ��
��وزه  �#�� �� ���د���

� زي #� طول �#رك )�1�� ، وإ�	�

�د��� #ش 
ز�	� ز��ده و���ول )	در 
 �
��� إ�� ھ)دأ أ
-Cب ��و �#ص ، �/ �����1ن أ)ط�
�	�ش�� ا���� ، #�1� �� ��#� ؟ أ ا^#��ن �
و.ت   �"4�  و 

  



ت وم #C ھو )�4ف و.�ل ���ظر  �#�  :�دث )�


زام - �  �� )دا�A طر�ق ا^ ����ر�  إ �
��  وإ"��� إ�ك 
�/دي )�9دي �

� و�د� ��#� إ
����� أو�#ري #� ھ	در أ�Oر �ل ��"  "وا�� �� �وم وا�د ���1ن �ده  a�( ��# ���
ز ��و أو

��
�ت .��� أ.. � إ�ك #ش ھ
	دري 
�#�� #-��� اطر�ق � ����رف إن ا/)ط  ���ت �)�ره وا ��
ووي و)
��#�� أي �د ، و��رف �#�ن إ�ك أ)ز��ده )س �#�ن ��رف إ�ك .�)ك #ن "وه أ)�ـض 

��ھ� �وا و> ��� ��1��ھ� #G )-ض و> ذة ا	رب #ن ر)�� ا�� ����� ا��6م ا��وه ا
�#رك #� ھ
�� )س �;##  ��� #G )-ض و�ن و>د�� ، و��رف �#�ن إ�ك #و"و�(	
�ن #� ���� ھE7ل ورا�� أ

�ذري ، و)-د إذ�ك #
	و�ش  ������� أي �ظ  و
��� إن ��ن  �"�
�� و�#�ن ��#��
�د #�  �	(

1ل .)ل #� أ��ر أEر)ك ، #ــــ�1� �� ��#� ؟ و
���1ن أ�� إ�دي  ���
�� دي 
�� )رEو أ��#E Aر)

�� ھ�
��� ا�� �Cل ده و�ر�B .�)ك و��	� #�)
� �� .�)ك #ن  ���#��� ��
�ر وأد�� ر)� ��C
  ..و#
�4د إن ر)�� ھ�ر"-�� أ��ن #ن ا6ول )9ذن & 

  
 �����ن:م أ.
رب #�( ���ض ��� ا7ور وھو �	ول و�ظر �  : و

  



 ٤٢٩

�� ا#@رب ھ��ك وھ)	� أ"� )-د اC;ة ���1ن أرأ - 
�� ھروح ا"�#G وھ� a�( ،  1و� ����ك #
��ھ� �وا و);ش 
/�� ا�1ط�ن �#�7
�ري �ل ��"  ��وه 
 ��� و��و�
����� ��ري �� �;#� 
 ���
�-#ل ا�� �Cل ده ، )س )"د #ش ھ�#��   ���� و/;����� ، ���7  )	� إ�  �Eك 
�)وظ ���

  ��#� �;م ����م �; �� .. �� وا:ق أ ر)�� ھ�	و��� وھ
�#ل )9ذن & ،�و.-�� �� )-ض و
_________________________________  

  
��� ��ره -  ���
   و�1
  

�د#� إ
Cل ��� ھ�د )-د �ود
  #ن �#�  #)�1رة �4"�)ت )/"ل �د �/ ���.:  
  
   ر)�� �/��ك �� /�د - 
  

 ;J�. ك�E:  
  

� ده - �
��7� ؟ ��)
�  )رEو ) �
ك �-�� و�أ��� �1���� �ده � ھ)	� "وزك )-د ��م 1�ر ، ��  
  

  �J�. ت#�
  :إ)
  
�� ���ھ� أھو - #   
  

  : .�ل ��� ا7ور 
  
   ط�ب ��وز�ن �/رج �وا - 
  

ت )�ر�  ا)رق �.:  
  
   >>> /روج إ�  ؟ إ��ــــ� ا�;م ده /�ص - 
  

 G�  :أ"�)�� )�زن #Cط
  
�� و> إ�  ؟ - # ���/
( �
��  )س �� ھ�ود ؟ إ   
  

ش إ
/ط)
�ك ، )س إ�;م #ش  #
ز��ش �� /�د #ش .Cدي و& ، وط- �)-� ):ق ��ك وإ> #�

  ھ�وا�ق ��� �ده 
  
   ط�ب و#�ن .�ك إن إ��� ھ�	ول ^�;م ؟ ھو #�  )��� أC; ؟ - 
  



 ٤٣٠

  �J�. ت("-
:  
  
 -���   إ�ت )
	ول إ�  �� /�د ؟ إ�;م أ/و�� ا�)�ر وھو ا�� #�Jول 
  

  :إ)
�م )#�ر و.�ل 
  
�ن-   
� )س ا�� #�Jو�
�"� �د �	وك  
ؤ 
ؤ 
ؤ إ�

� #ش C@�ره ���1ن ���7ك �� ھ�ود ، إ 

 ;Cأ  �
�ن �-�� أ�� ا�)ر #�
-#�� إ�  و#
-#��ش إ�  ، و)-د�ن إ�;م أ/و�� ده ��دوب أ�)ر #�ك )�
  !!و�#�ن ھ)	� "وزك �)	� ا#7روض 
�#-� �;#� أ�� #ش �;#  ھو 

  
�دت )��ره و.�ت �
:  

  
�� اه )�)ك )س #ش در"  إ�� أ�#ل ��"  أن وراھم �� /�د ،  6 )رEو #ش ھ��G7 أ�#ل ��"  #- 

 ��  #ن ورا أھ�� �-
  
�� #ن وراھم �� ھ�ود ، إ�  ا7رق )	� ؟- �#��
( �
�   ط�ب #� إ
  
ذ�ب ، - �( �����

-رف ���� وإ�;م #ش أ /ــــ�د و)-د�ن ؟ #� 
��وش 

ك ���1ن �	ك #�� ��

�ن �Oر �ده 6  �Eرا  
  
�د�م )�زھ	�� #ــــ�1� /;- � ���� ده وا  ص �� �
� )را�
ك ، )س �#�ن أ/و�� ا�� )�E7ل .��د
  
�  )س �� /�د ؟ وھو )�-#�ك إ�  �-�� ؟-    
  
 - ��7� ���
� #ش ))	� ��رف أ
��م و> أ�Eك �
� ، )�س إ�  ط�)ق �( ��   
  

�دت )�زن و.�ت �
:  
  
 -
ب ا�� �#
	-د )را�
ك #-��� و#�دش  #-�ش )	� �� /�د إ�
�#ل 1و�  ، و)-د�ن  �	(

�ب ھ�

  ھ���#ك 
  
   اه اه ط)-� - 
  

  :أ/ذت 
�-ب �� /C;ت 1-رھ� )د>ل و.�ت 
  

�ب ده ���1ن 
�"� )را�
ك و�#�ن #��ش - ���رع #وEوع �
ب ا �"�
 )	وك إ�  �� /�د ؟ #� 

�� )��#ك #ن وراھم �ده أ)�ذ�ب و  
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-رف ��� )-ض ا6و- � �#  ل إ�ــ  �� ھ�ود #ش 
  

���ر 
ت )�9�.:  
  

��7ون طول - �ر ��� ا��
-ر���ش �� /�د ؟ ده إ��� �ل �وم )#  ��-م �� /و�� ؟ وإ��� ده ��   

  !!ا��ل 
  
 -  
�ب و#��
ب ا���-ر�ش ، 1�#� �� �م ا��ج # �� إ�  �� �م ده ، #� إ�ت ط�-ت 1رس أھو وإ�


-ود ��� )-ض ا6ول � �#  )س )رEو 
  
�� ؟- -� �
   إ#
  

  :إ)
�م )/)ث و.�ل 
  
 - �	( �
�  !! دي ��"  �� إ�دك إ

__________________________________  
  

 ��7
�� )-د C;ة ا#@رب و"دت ��#� ھ���ر �-�ن 
  1�1وCول ر��A "د�ده ، أ#��ت )  ورأت ا

� " )�9م ��� و��ن #�
واھ� " "�
  :���Eت )�/ر�  و.�#ت )7

  
 "
�د #�#� ���1ن أ� Bرا� ��
� ا"
�� ھ� وھ�د و�#�ن ���1ن أر��ك #�� 1و�  ، و إ����ط#ن 

��طول  ���#��  "��.. ��  " و�ــــ�#��
  

��ده .و�  أ/ر"ت �ل #� )دا/��� و.�ت ھ�#�  �
�دت �
:  
  
   ر)�� ���#�ك �� إ�;م - 
  


ر
�ح .��; ، أ7�� أ#�#�� و"��ت ��� ���A ا7راش و)دأت 
	رأ �� �
�ب & 
ذ�ت :م أ	ت ھ�
 ��
;C #ت )4داء�	�1ء �-�� ر���C. Aره :م ا
�دث #C7� G  ، أر��ت 
 ;��. ��
�ت ���)�

  :و��ن #�
واھ� 
  
 -  C7� ك أ�"�
�� )�ر�  "داااا & �/���� #�1� ؟ #��#�� �"�
  وووي أول #� 
  

  :و��� ا7ور و"دت ارد 
  
ك /�ــــر ؟ ھروح )أ - �# �����وز ��C� أ/
  ده �� #و"وده �� ��#� ، .و ��س أEرب اواد ا

 �(
�
  ..وأ"��ك ��طول �	)�ل #� 



 ٤٣٢

  
  ووي و#ش ��ر�  أ�#ل إ�  أ�� #و"و�  أ "وزي Eر)�� �� �C7  و- 
  

  :و)-د د.�Jق و"دت ارد 
  

� #ش )
	و� إن "وزك را"ل �و�س و)�/�ف ر)�� ؟!!  �-ــــم ؟- �  Eر)ك إزاي �-�� إن �1ء & ؟ إ
  
�ن  )C� ھو #ش Eر-  ، ���� Eرب �--#( ����.ش ���� وھو أ)
�( ���#�ت ��"  O�ط �� ��


  1د�� و)�ر"-�� ورا "�#د وإ
/)طت �� ادو>ب وإ�دي �	�ت ھ��)  وأ1#� � ��4� ��	�زر.ت إز

	ر�)� ،  ���
/�G #ن #��
�� دو.
� #Cدو#  و#ش ��ر�  ھو �#ل �ده إزاي ؟ )"د /و�ت أو���ت ھ

  ��  وووي و���ت إأ##  ��� )رEو �  )�)  )س #و"و
�	�� )�رھ  )س دو.
� ھد�ت 1و�  و
  و/��7 

  

�ھل - �
وي �ده ؟ و�#�ن ھو ��ن .�Cد و> أ �)�)
� �� ��#� أف �;#  ����� ، ط�ب ا��"  دي 

#� أإ�  ؟ �-�� ##�ن 
�ون �ظA �1ط�ن و�دت ،  �
�و ##�ن ��ون ھو #
��Eق أC; #ن ��"  وإ

�#� �

��م و
#1� �ده O6�ط�(  �(��
 G7��  ط)-� ##�ن �@Eب أ�
ر زي � ���  ، �#�ن #���ش �

  #� �Cل �ده 
  

�ر و- � �
ذر��ش �	Cد /�ص و�-; أ� )C� C(را�  ھو إ��#  ��ت أ� ���  إ� �#�� O�طت 

��#ل )-د�ن 6أ�ھ#1� وأ��)  )س و& #��ش .Cدي ��"  ،   �

-)ت ، و�#�ن ا�� )س .و ��  "�
 ���� و)�
@7ر أا����د#ت  ��
�  إ6�� .و ��-� ����� ��
�ھل إ�  �Eر)�
 ���
	دش إ-# ��
�#� ��

  ر)�� و�ده 
  

ذار ده ؟ و�#�ن #ش �#�ن �� ��"  أC; #ز�;ه �� 1@�  - � ط�ب إ�ت ���  إ�  �Cدق �� ا^

  #:; او #G أھ�  
  
��#�  و> أ��� �1�  وھو )�-#ل ��� �ده ، � #Cد.�ه )س )رEو #ش .�دره أأ� أ�وه �Cدق "داا و- 

 a د#�  .�#�ن #�7ش #�1�  �� 1@�  و> #G أھ�  و> ��"  ا
  


ت .��; :م �
)ت #C:  
  


�)� �د ( ��
�و �#  C7� ��  ر����وEك )�  �ن �ل ��"  و�1  أ ��وووي و
��� إن أ/�را ر)
���

ك و�"4ة 
;.�  )	� .��� اووي �ده ��� �� ���
   )"د إ�ك �رھ
� �ل ��"  )#� ���م ھو1و�

  
 - ،  �
� ���ره إ�ك ھ
-�1� ���ة ورد�  ��� طول 
)	� O�ط���دي )�a �ده ، و �
 6 �� ��#� إ�

  �
� �و��  و"وزك �#�ن �و�س >زم �� أي و.ت ��Cل )���م #��1ل 6ن ا���ة #����� �#�#
EO G�ل �)�ط#�
��س �  ا�� ھ� E@وط و�-�ت �
�ر اوا�د #ش )�	در ����� أ.رب ا  ��  (



 ٤٣٣

  "���� و�#�ن �-
ذر )Cدق و��دم ��� ا�
#را
  ، )س أھم ��"  ا�  �-رف O�ط  ده و#��ررھوش 
  دي 

  

� �� �C��(  C7ل )��ك و)�ن "وزك #��1ل ؟ - ��� إ-�   
  
 -6 �CوC/ر و�
� ������ -
)�ن ن ھ�� اظروف C-)  اووي و�-�ت �
�ر إ���ب )�ر"G #ن ا1@ل 

 ���دي /�ص و�روق و���#�� �� ا�  ��/
و#ش ط��ق أي ��"  �ن ا�� )	� )-#ل ��"  ��وه 
  #��E	  )-د�ن )-د #� ��دي 

  
 - ����/� &  �   .و� )�ر
  
 - ����ر )ردا و�;#�  ا��� )ردا و�;#� �#� "-ل ا  
#	�
�ــر إن ر)�� �"-ل �  ����� أد
�)	-د ��

�
��� إ)راھ�م و��	� #�) ،  ���س إ   �� .�)  و���ن .�)  ���� و�"-��� #ن أ.رب ا
  

�ق #-��� �/
�(  �.;
 �#�9
#رار( ��
�و�� ھ�د�  و);ش 
-C)�  و)9ذن & إ�E�� إد � و��و
�  �� إ�  و�ده #  �;�
� ز�
)�  و.و��  إ��وو ھو �-; .. ��طول ھ
;.�  ھدي ، )-دھ� )	� 

	
�ظره 1/ص )�/�ف ر)�� زي #� ) �� ��-

ذر و�#�ن ھ���طول ر"-�ك وإ  �.;
ووي أو� ھ
  ..و)9ذن & ر)�� �	ر)�م #ن )-ض أ�
ر و
ر"-وا أ��ن #ن ا>ول 

  
�ــ� �ـــــ�رب ، إد���� أ�رف أ�#ل زي #� )
	و� �ده -  ����/� �� ��Eر �� �C7  ھ��ول ، ر)

  �#  ��د دو.
� إن دأ���1ن )"د #و"و  ��/
ه �Cل )��� و)�ن ا1/ص او��د ووي و#ش #
 a د#�
� ، ��ـ� ا��� ��  
�(� ��  ا

  
   ر)�� �ر�B .�)ك �ـــ���#� - 
  
�� ، و��� ��ره إ�م - �
  
 �ــــ�رب �� �)�)
� ، �; )	� رو�� 1و�� اواد إ)�ك )دل #� ��C� أ/

�وك ��/� ��  #��م ده ��و اووي ر)
  
   آ#�ن �ـ�رب - 
  

7�� ا#�#ول �4"�)ت أO�	ت ��#� ا���ب و"�
�ت 
�7ر �� �;م �C7  ، )-د .��ل �#-ت ر��ن ھ�
��� ا7ور :  

  
   ا�;م ����م - 
��#�  إ�  ؟-  �
   و����م ا�;م ور�#A & و)ر��
  ، إز�ك �� ��#� �� �)�)
  

#�م ، #�ن #-��� ؟-  a د#�   ا



 ٤٣٤

  

� Cو
� و> إ�  ؟ - ��� �
�( �� ��� ��   أ
  
�ـــــــــــــ- �1#
�.  �� .�)� ــ� ، إز�ك ��#�  إ�    ، ����د ا�-)  .و� �
�وووي أو���  )�9  وإ

  ا �#�نأأزورھ� 
  
 - �"�
 ا�#د a �� ��#� #)�ووط�ـــــن "داااااا و& وا^���س ھ�� > �وCف أC; ، �ــــ�رب 


� وأ�
�ذ إ�;م )	� �  .ر�ب إ
  
   إن �1ء & - 
  
��وز�ن �-رف  #-�ش �� ��#� ���1ن ��رو-  ��ق �#�ل �
Cل ��� "وزك �
�ر )س ھو #ش )�رد و�


:)�ت ؟�#ل إ�  �� ا  
  


:)�ت إ�  ؟ -    
  

��� ا7ور  ��
  :أ"�)
  
�ر"� ؟- 

� وا#7روض إن "وزك ��ن ھ�
:)ت !!  إ�  �� ��#� )���رده وا�د �1ره �� )�!! ا


-ر��ش ؟#    #-	و
  

�� ��#� و.�ت )ذھول ��  :إ
�-ت 
  
  !!ـس 
Cد.� ���ت /�ص  أو)ـــ- 
  

�دت )�زن و.�ت �
:  
  
 - ���   أ/ص ����� �� ��#� �� �د ���� ��"  زي �ده )رEو ، ط�ب �; إ�4� "وزك )�ر�  و.و
  

��ت )�9راج و.�ت ��
:  
  
�� ، )9ذن & ھ
Cل )��� )�ره وأ.وك ا�� �Cل )�ظ)ط - � �� �
   إ�;م #ش #و"ود دو.
  
 -
 ��
  ��7و�ك ، ا�;م ����م  #�1� �� ��#� ھ�
 -  
   و����م ا�;م ور�#A & و)ر��

_________________________________  
  



 ٤٣٥


ف )ذھول ، 1ردت .��; :م .�ت ھ�#�  ����ظر 
  :إر
#ت ��#� ��� ا7راش وظ�ت 
  
��رده !!  #-	و  أ��� ��"  زي �ده ؟- �طب �� 
ري �Cل إ�  ؟ طب ھو ##�ن ا�� إ�;م �#�  ا
�ق #-��� ���1ن ����A أ�
�ذ ��د دد�/
   يه ��ن )/Cوص ا#وEوع ده ؟ طب )س ھو إ
  

�ب ا0/ر و.�ت )	�ق �"��ظرت :  
  
��رده )�ذات ؟ - ��دي ؟ وإ�  ا�� ر"-  #ن ا1@ل )دري ا� طب ھو أC; إ�  ا�� "�)  ا#در�  


ش(:
و # �

ش و���1ن �ده /رج )دري ؟ طب )س �(:
 إ�  ا�� ھ�ر"-  )دري ھو ##�ن ��ون #
  ؟ 
  

�� و.�ت )
و
ر �
���ت و":  
  
�ق #-�ھم 6- �/
�ق #-�ھم )�)ب ا#وEوع ده ؟ أ�ـــــوه أ��د إ�/
�  ��ن )�	و� #ش  #-	و  ��ون إ

  "��  �7�ھ�
�#ل اظ�م أ�
ر #ن �ده ، و##�ن �#�ن ��ون /�ف ��"� ا)�ت و�ده �-#ل �� 
1 ��  ..��  )	� �	رر ��"� ��/د�� و�1ف ا

  
�دت )-#ق و�ظرت �#رآه .�C(  �Jرا#  �
:  

  
�	ش #-��� )�)ب #وEوع أ�
�ذ ��د ده 6- �/
�  )�	ول  أ�ــوه أ��د ده ا�� �Cل ، �-�� ھو #

 ����1 �#  �7����  #	درش �#�ك  ���� �#�ن أ#���ش ��1ف �و�س أC; ، أ��ــــــد #ن اE@ط ا

��ش �  ؟ �� )	�أ)-#ل �ده �راح #ط�-  ���    ، �ـــــــــ�ه �� إ�;م �1�ت ده ��  "واك و#	و

�� )�زن و.�ت �  ::م �ظرت ذرا
  
�ك )�طر�	  دي ؟- # ��  !! ھ�ن ���ك 
-#ل ��� �ده �� إ�;م ؟ ھ�ن ���ك 
/و�
  


ت .��; :م .�ت ھ�#�  #C:  
  
�ت ھ��)  وأ1#� - � �#وھو #���ش .Cده ،  طب وھو ��ن ھ�-#ل إ�  �-�� ؟ #� أ�� )رEو O�طت 


ذر و.�ل #���ش �	Cد و)Cرا�  أ�ــــوه )	� )س ده .�� �;م C-ب ��� أوووي ، )س )رEو ھو إ
  #Cد.�ه 

  
�� و.�ت )C9رار ��Eت #ن #���:  

�� وأ1وف أ - �
�� ھروح أC�� دو.
� وأد�� ر)�� �B�C ا��ل و#� إ�;م ��"� ھ��#    
_________________________________  

  



 ٤٣٦

�  �ز# ���� ا7راش ، إ.
رب #ن ا7راش �و"دھ� ود/ل Oر�
  �د إ�;م إ  ��و"د ��#� "�
�� �	�ل ��� ا7ور ��ض #ن #���
:  

  

ط�-� أ�� #ش ھ-#�ك ��"  ، أ /���� /���� -  ���� ھ��م ��طول #�7ش دا  
  

������ ا7ور وإ�
�	� )"وار ا��Jط و"ذب ا@ط�ء ��� و"�  وأO#ض   �  وھو �	ول �.7ز #ن #��
�#س (:  

  
   �ــــــــــ�رب 
-)ت - 
  

�ت 
1-ر )�و"G ���4ت �� �Eأ� �����#� �دث و  4�
�ت ��#� �
��ول �
B ا�د�ث #-  ��
را�  ##� �-ل و��#ت ھ� ا0/ري �(  

__________________________  
  

7
�  إ�
�	ظ إ�;م #ن �و#  وإر
دي #;)�  �� ھدوء 
�م وأ#�ك )#	)ضو�� اC)�ح � ا)�ب 
�رول )9
"�ھ  �
و.ف ��ظ  ، و.7ت أ#�#  وإ)
�#ت 
و�ذھب -#�  ، �#G أCوات أ.دام ��#� وھ� 


-"ب و.�ل ( ��
-ط�  إ��ه ، �ظر   :وھ� 
#د �دھ� )1` #� 
  
�  دي ؟ -    
  

  �J�. ت#�
�ظرت Xرض وإ):  
  

ك #��و1  - ��
(  ���  �ر��� ..  ا
  

�� ا#1ط وأ/ذ �#1ط���ن و�	ول أ#�ك #�( ��
  وھو ��ظر �� :  
  
�ـــ� -  ����/� ��   ر)
  

�#� أ#�ك ھو )�#	)ض #ره آ/ري و�Oدر ��� ا7ور �( ��
  ..إ)
�#ت و
ر�
  وذھ)ت @ر�
  

م 
�4ل �و"د
  �	ول  ������ اE7ول و(�
���Jدا #ره آ/ري �9  
)-د#� �	رب #ن ا-1ر د.�Jق و"د
  :)#رح 

  
���ت ��"  )س -   ..	
  �	�ش #
  



 ٤٣٧

�� 1` #� وذھب #ره آ/ري ، إر
#ت ��#� ��� ا7راش وظ�ت �
  وأ/رج #�وGE �ده �� /زا
 ��E�Eت 6داء C;ة ا�
  ، )-د .��ل �#��# ���# A
ذ�ر �ل #و.ف أ�)
  #ن إ�;م �#��و


��س 	�ب زو"�ــ� أوظ�ت 
د�و & �� و�زل #� ��  #ن )@ض و�"-��� #ن أ.رب ا(�. Bن �ر�..  
______________________________  
  


	ر  ��� و"د
  �	ف �)� و)-د ������د إ�;م #ره آ/ري �1-رت ��#� )�	�ق واE7ول #-� و
�e ، أ#��ت )�� )-دم ��م و.�ت 
  :أ#�#�� #)�1رة و�-ط��� ور.A #� وھو #)

  
   إ�  دي ؟ - 
  

 ;J�. م�
  :إ)
  
 - ��   1و��
  

(  �� و�ظرت �
  :ذھول ##زوج )��-�ده و.�ت و��� ا7ور .�#ت )7
  
   إ�ـــــــــ  ده ؟ إ�ت �#�ت Cد.  )�9#� ؟ - 
  

  :أو#4 )رأ�  إ�"�)� و.�ل ھ�#�� 
  
��رده وھ	-د #-��� - �ك ھ� ا:واب ، و�#�ن �O)ت #ن ا1@ل ا�� ���ت إن أ��ن ��"  ##�ن أھد�


��م /�ص ، #
ز���ش )	� ���1ن )"د #)	�
ش ��رف أ�
�#ل�و #ش ھ �
   إ�  و> إ�  ؟ �
  

�� )�ب و.�ل   ::م �ظر 
 - ����#��
 ����/
�د�  دي ھ
7ر�ك وھ
�4د إن ا# ��   أ
  

  :أ#��
  #ن �ده وأ"��
  )"وارھ� وأ�1رت إ� �دھ� ازر.�ء و.�ت 
  
   ھ-#�ك وا�ده زي دي و)-د�ن أ��#�ك - 
  

  �   : )�-�دهو.�ل)7ر�  .7ز #ن #��
  
 - ���

� �ده �)	� ��#�  BC ؟  ط�#� .و
  

��ن و.�ت �(  �ظرت :  
 - ���� �1;ھوك "وا�� �� إ�;م #ش #/���� أ�رف أ�#ل ��"  �Oر إ�� أ��#�ك ، رOم أ ا�ب ا

 ��إ�� /و�ت "دا #�ك إ#)�رح )س )رEو #ش ��ر�  أ�س )��"  �Oر إ�� �)�ك و#Cد.  �ل ��#



 ٤٣٨

�
ش 
	Cد ، ��� ط�-  #ن "واك اوووي وإ�ك )"د #���� و���  إ
�  أ��1ن �ده .و;��� #ش ز

ك أ�
ر #� إ�ت #
��Eق 	��Eك و
(C� ��  و�#�ن أ�6  7

  
  ::م إ)
�#ت وھ� 
	ول 

  
 - ���
���ك �� إ�;م #� 
-#ل �ده  a�( و#ش ھ��)ك أ)ـــدا )9ذن & ، )س  �"� #��#�ك �� ر��	� 

�ك )-د �ده �  #�1� ؟ .. ���1ن #ش ��وزه أ/�ف او أ)-د 
  
�   #ــ�1� �� ر�- "� �
	�  
  


ت .��; :م �ظرت   )�زن و.�ت #C:  
  

ش ؟ ��� ا6.ل ��ت أ�ذرك - 
(:

��ش إ�ك #�  #� .و   
  

  :ز�ر )�Eق و.�ل 
  

ش ��وز أز��ك - ��#   
  


)  �"4ة و.�ل ��� ا7ور �  ::م إ
  
��ن B��C ؟ - # �
�ر� �
�   )س إ
  

  �J�. ت#�
  :إ)

ك - �(:
 ����� إ
C�ت )�� و���ت )
�4ل �
ش ���1ن �ده ��ت #
-Cب أ�و 
(:

"ت )	� إ�ك #�
� إ�

طر�	  دي �(  
  

  :.�ل )�-�ده 
  
 - ��   �)�)� �� ��روق ، �
� وإ�ت ھ��ك ���ر
  

��ت )�9راج و.�ت ��
:  
  
���ت -  ��   أ�� أ�7  إ
  

  ::م .�ت ��� ا7ور 
  

:)�ت #ش )�))� - �� BC ؟ أ �-�� �ل ا�� �Cل ده )�)ب #وEوع ا  



 ٤٣٩

  
  : إ�"�)� و.�ل أو#4 )رأ� 

  
�	ط  دي �و�س - ووي وا�� )@)�J� #�1ت وراه ، )س #ش أ أ�وه �Xف ا�1ط�ن �رف ��
@ل ا

�� )9ذن & �
  ھ�#��  �-#ل �ده #-��� 
  

�دت )4ر���  و.�ت �
:  
  

:ق ��� BC ؟ - (  ��� إ�ت -�   
  

��ن و.�ل �( ����� رأ� B�#:  
  
 -�6 ;Cأ �ش ���	درش #:	# ��
� أ�
� أد إ�  )
/��� #ن ر)�� و#
�4د إن ا�� �Cل  �� )���رف إ �

 �
�� و�#�ن #
�4د إ�ك �د#
� )"د وإ�
@7ر�
 ��  ده O�ط  و#ش ھ
�رر�
  

;J�.  ("�� Gم ر�: :  
  
�� #�1� ؟ - �
   و)-د �ده #
	�7ش #G ارا"ل ده 
  

  �J�. ت#�
  :إ)
  
   ��Eر و& ، ا�� أC; �ر#ت - 
  

  ::م ��Eت وھ� 
	ول 
  
 -
�� أC; #ش ھ
�ون #"رد /)ط   إ��
	
 ���
  #�ل و ا#وEوع ده إ
�رر 
  

�� وھو ��1ر �#رو�  و.�ل #�ذرا ��ظر إ:  
  

� وإ)�ك - ��� إ���  	�-
# ���.;
   7��1  دي ؟ ھ
  

 G���دت �/�ف .��; و.�ت )/وف #Cط:  
  

�رر )9ذن & أ ��Eر �� ��ض ظ�)ط ، - 
�� أ�ف أ)�O ، �1�ط  ون   

�  :� )ذرا�  وھو �	ول )�ل �-�ده أ��ط
  
�م ك ا�#د - �   ا



 ٤٤٠

  
�� )-د#� أ��ت )�را�  و.�ت �����#� أE#Oت ھ� �(:  

  
��ه - 
�
� �)�\ ا�#د #� a د#�   ا
  

��� /�ر ، )-دھ� )	��ل   ��1#��ء ھذه ا
�  )GE د.�Jق و�;ھ#� ��#د & ��� إ��ظ; ��� ھذه ا

�د-#�� ا
#��
  :ه .�ت ��#� )9)

  

�C7ل إ�  ا�� �Cل �� ا1ر�  -    إ����� )	� )�
  

 ����� #ن �;#  �و"دھ� 
ر)ت 
��� #� �دث ، إ����د )4م و)دأ �	ص �

دل إ�;م �� "��
  و�إ

7  و
	ول )#وا��ه �:  

  
 #-�ش �� إ�;م ، .در & و#� �1ء �-ل ، و �ك ��Cب ��  ��ت ھ
�/ده وإ��� را��Eن )4ي #ر
ب - 

  �ن ر)�� و��1ر��  و��#د
  

�د )و"G و.�ل �
:  
  
��� �ل 1` ، )س )رEو اظ�م و�ش -  a د#��ت )	ول ا�#د a أووي �� ��#� ، �-�� أ ا� ��

 ���#ر
)� ھ�ز�د 1و�  ���1ن أ�رف أCرف ��� اط7ل ا�� "�ي �� اطر�ق ده و��ت #
ط#ن 
��ر�  #ش ده )س ا ، �(�C��� ���Eق ، و�ن �#�ن #� �"��ك ا0/ر �ن ا�#د a #ط�-ش #ن 

� وOرور �ده ���1ن ھو �-
وا�د �  #�-ر�ش ��"  �� ا1@ل أC; و��/د �	ك و�#�ن �)C�ك )

�4د إن را#� ده #ش ھ�-رف �1
@ل زي #روان و> # ��#-�ه وا�ط  �-�� ده ا�� )�و"G اوووي ، ا

  ز�� )س ھ�	ول إ�  )	� ��)� & و�-م او��ل 
  

  :ذرا��  و�ظرت   )Cرا#  و.�ت أ#��
  #ن 
  
 إ�;م .دو
� إ�#��  راح ��ن ؟ ا#ؤ#ن )"د )�
-رف �� ا>و.�ت دي �� إ�;م وإ�ت إن �1ء & - 

�� )س أ��د إ��� #ش ��� ا/�ر �� ���C�
�#� �Cل و
-رف إن أي ��"  )# ��#ؤ#ن و>زم 
�#د ر)
��ر��ن ا��#A ��ن ؟ �#�ن ر)�� .�در �رز.�� )#�Cر� ��ف اط7ل ده 6ن ا�� /�	  .�در ��7ظ  و�	و�


ر)�
  و�رز.�� )رز.  ، دي  ���  ول ��"  أ
  
 - �	(  "�� ���

1ر "داا �� )�د�� )طر�	  �Oر ط)�-�  :  ��ظ�م ده �ـ �Xف ا#وEوع #  (���(

و  �
وإ��� ا#7روض �وا"�  )س �	�	� #)	�
ش ��ر�  ھل ا^���ن ا#7روض �وا"  و�ده �
 ���� #ش ھ�	در �-#ل ��"  و�د�
)�ر إ�
)�ر إن ده #��ر و>زم �@�ره ؟ و> ���ت )9�ھ�#وت )9

��ر ده )	�)�� )س ؟ #��را�  و
  



 ٤٤١

  ::م �ظرت   )�زن و.�ت 
  
   إ�ت ��1ف إ�  �� إ�;م ؟ ھ
-#ل إ�  �� ا#وEوع ده ؟- 
  

  :أ/ذ �#رر أ�C)-  )�ن /C;ت 1-ره �� ��ره :م .�ل 
  
 -
4� #ش ھ	در أ��ت أ�
ر #ن �ده ، و 	�ت )د�ل ھ��ب  �	�	� #)	���
ش ��رف ��"  ، )س #

ا1ر�A دي �ـــورا وو #�	�
ش �)	� ھE7ل .��د ���� وأ��ول )	در ا^#��ن أ��م اد��� #��1  إزاي 
وأ
��م #G ز#���� و�ده �#�ن �	در �-#ل ��"  ، أ��د ھ�	در �� ��#� �
� وو ط�ل از#ن ، )س 

# �

زم )#�Cر�ف و#ش ھ��G7 ش .دا#� ��"  �Oر إ�� أروح )�ره وأ�#ل 1@�� ��دي 6دو.�# ��
 A1ر�  أ��ب ا

  
  �J�. ت#�
  :إ)

  
�دك �ق #�#� ط�ل اظ�م ھ�"��  �وم وھ��	ط - �   ر)�� #-�ك �� إ�;م ، و
  
   �ــــ�رب �� ��#� - 
  

  :C#ت .��; :م .�ل 
  
 - ��   �� ��"  �#�ن )�7ر ��
  
   إ�  ھ� ؟ - 
  
�� #-�ه  - 

ذر �#د�ر ، ���س إ�� زود��  أد أ)و�� & �ر�#  ، �
� إووي و/Cو�C أ)�7ر أروح أ

�� )س )رEو �� ا#6و ��ن ظ� ��
  ده �#ره #� ��ن #ن أ/;ق ا#��#�ن أ�ول و�� ا0/ر ا�#� �
�ش ��G7 أ
��م #-�ه �ده أC; أو��# ��  
  

  :إ)
�#ت )7/ر و.�ت 
  
�  #ش  ��ت ھ	وك 
-#ل �ده- "�� #ن C-و)�ت ، ا��#� وا"# ��
-�#ل )4/;.� أC; ، إ��� >زم 

  ));ش )	� 

ذر  )�ره )9ذن & - ��  #ش ));ش ، ھروح أ"�دك �ق ، ا�   
  

�د )�9راج و.�ل �
  ::م 
  



 ٤٤٢


ش أ - ��# ���ت #
و�ش إ#)�رح ، ���س إ� ���� أC; ، )"د #��وف #ن ��7� أ�� ���س إ
�� وووي 6ن دي �#رھ�أ��ت أ/;ق ا#��#�ن ، أ�4ل & أن �@7ر � و�ر�#�� و�-7و �� �#   

___________________________________  
  

  :و)-د 1�ر�ن 
  

�زل )	در #
و��ق )�ن ا"�#-  وا�� و��وت ا
-#�" ���د ��روق #ن ر��A ا-#ره وذھ)ت زو"
  إ

ط�ع و��ن ��روق ����دھ� �� ذك �#  ..ا

  
�� أ�ط)�)  و��#ت ذھ)ت ��#� �#�

� " ���ء " ن ا#ووده �
�ون �
�ة )9ذن & �	ررت أن �


�ون إ�م ��� #�#� ووا�	�� إ�;م ��� ذك ..  
  

��1ط�ن أ)ـــدا أن  B#�� <ل )4/;ق #�#د�  و#�-

ذر إ�;م #د�ره �� ا-#ل وإ
/ذ .راره )4ن ��إ

@ل أي #و.ف 1ده و�و.-  �� ا/ط4 ��..  

  
�ون 6
-�	ت "(  
��م "�دا ا#د/ل اذي ��
ط�G #ن /;  �ر.  .�)�� ھ�د )/�د أ�
ر وأ�)  �

 �#�#

��7رھ�  ���  ...وا��طره ���  و
  


#ره #-�#� و�#
ط�G 6إ#
X .�ب /�د �	د وEOب ��� إ�;م )�)ب "���
  ا�� <  �ن �"�س أ
  )4ر���  �#� ��ب و�ن ھل ��
ري ���
#ر اوGE طو�; ؟ 

________________________________  
  
 -  ��� )�ـــــر	�   إ��ــــ�م إ
  


7ض إ�;م #ن #���  و.�ل )/وف ��و#�� و
Cرخ )7زع ، إ Aر�O ه�"
�رول )9
�� ��#� وھ� 
�.:  
  
   �� إ�  �� ��#� ؟ - 
  

�7س )C-و)  و.�ت )
و
ر 

  :أ/ذت 
  

-)�ن -  �(�( �
71�أ و>ء )
	و�#  ووي �� إ�;م أ�� /��7  أ ��> ، ووي و>زم �روح ا
  

  :.7ز إ�;م #ن #���  وھرول )9
"�ه ا)�ب و.�ل 
  
   ��Eر ھروح أ1و�  ��> - 
  

  :أ#��
  #ن �ده )	وه و.�ت 



 ٤٤٣

  
 - ��
�� >زم أ"� #-�ك أ إ�  
  

  :.�ل )�دوء 
  
�� )�ر�  وأ)	� أ
Cل )��� أط#�ك إن �1ء & أ ھروح -   
  
  ح #-�ك �� >زم أروأ 6 �� إ��ـــ�م - 
  

  :"�س #���  و.�ل )�9
�;م 
  
د - �/
ذر ��	)�ل #� أ �	(  �   طب �; إ)�� )�ر
  

د و.�ل )
و
ر �/ ���  :و)�7-ل .�م إ�;م )�^
�Cل 
  
   ا�;م ����م �� /�د- 
  
   و����م ا�;م �� إ�;م ، إز�ك ؟- 
  

ذرك )س �#��� 
-)�ن - -( ��
#�م ، #-�ش �� /�د أ a د#�
71� وي أ ا�#و>زم أروح #-�ه ا

��رده ، )9ذن & �
�"� ا G7�ول #� أر"G ھ
Cل )�ك و��دد �وم )د�ل #�1� أدو.
� �#-�ش #ش ھ�
  ؟ 
 - �����  ، #�1� #�7ش #�1�  ، إ)	� ط# A#;� ف   ا
  
   )9ذن & ، ��ـ� �;م ����م - 
  

�د وأ/)رھ� )4ن /�د ن �4
� ا�و�م )�)ب #رض واد ��#� و�دم و��� ا7ور .�م )�^
�Cل )
 �#�ط�ب إ�;م ا^�-�ف واد ��#� وأ/ذوه �#71� و"��وا ، إ#����  �Eور إ�;م �"�وس #-


ظ�ر 
	ر�ر اط)�ب ��  إ
Cل /�د ��� ھ�د و.�ل )�#�س .. "#�-� ھ��ك )9��  :)-د#� �	رب #ن ا
  
   ھ�ود )ــــ�1ـــــ�- 
  

  �J�. ت#�
  :إ)
  
��رده ، ر)�� �	وم )�)� ��#� )��;#   أ�ـــون ، #-�ش )	�- �   #ش ھ�1وف )-ض ا
  

  :�Eك )#�ر و.�ل 



 ٤٤٤

  
�� وا.ف 
�ت أ إ�
B ا)�ب �� )��1 ���1ن -   
  

��ھ� و.�ت )دھ1  ��  :إ
�-ت 
  

�ت ��ن �� /�د ؟ -    
  

�د )�-�ده و.�ل �
:  
  
 - ����

ك �� �
� ، �; إ)�� )�ر�  )	� وإ��
�ت )��و   
  

1�	ت )/وف و.�ت :  
  
   #ش ھ��G7 ط)-� �� /�د ، #� إ�ت ��رف إن إ�;م #ش #و"ود- 
  

  :ز�ر )#�ل و.�ل 
  
��رف ، )س �#�ن ��رف إن #�#
ك #و"وده �)	� .1ط  )	� ، #�7ش /�وه و> -  �
��رف �� � 

  #ش ��رف إ�  زي #� )
	ووا �ده 
  

�� و.�ت )
��7ر �  :"��ت #��
  
4� >زم را"ل �� /�د ، و)-- ��
  د�ن إ�;م و �رف ھ
)	� #�C)   #�#� ؟ #
  

 G�  :.�ل )�زن #Cط
  
�� ھ-#�ك إ�  �-�� ؟ #�ھو ا�� أ �ده �-�� �� ھ�د ؟ ھ
طرد��� #ن )�
ك )-د #� "�ت ؟ و�#�ن ھو - 

�� و#ش وا:	  ��� ؟ �(�

� )	� #ش )�  ��ن )��Cل .دام أ/و�� ھ��Cل .دام #�#
ك ؟ و> إ
  
د و& #� .Cدي - �/ ��   
  
  �� ھ�د �1را  #ــ�1� - 
   �ــــــوه )	� �� /�د #ش .Cدي )"د ، )س /��7  إ�;م �ز�ل - 
  
�� و#ش ��وز #�ك ��"  - �
ك وأط�-� ��(��" ���د�  ا /;ص �� ھ�د )را�
ك ، إ�ز� ط�ب /دي ا

 �
� ��  
  



 ٤٤٥

  :إ)
�#ت )�-�ده و.�ت 
  
 - �#�#�� ھ	ول 
   ھد�  �#�ن ؟ ر)�� �/��ك �ـ� /�د ، ط�ب )ص إ�
  
�� و.�ت )��ره إ

�Cر )��#� ذھ)ت ھ�د واد�
�م /�د )9(:  

  
د "  
�ت وإ�;م �  #"�ش أ�#ل إ�  ؟ أ/��  �ط�G و> �#1� ؟ - �/ �#�#   
  

�� ا6م )
-"ب و.�ت �ظرت :  
  
���1ن /ط�)ك E7�#�ش وا.ف �� -   �
� ، أ
C�� )4/و�� وإ�
-"��  )�ر� وده �ؤال )رEو �� )

  ا�1رع �
�ر
  

����
  :ت )�9راج و.�ت 
  

71�أ #�ھو إ�;م إ�
#�ل �
4/ر "�#د - �#���1ن �#�ه 
-)�ن وھو راح #-�ه ا ;Cو #�"�ش أ  
  

1�	ت ا6م )/وف و.�ت :  
  

���ش �  ؟- 
� ؟ و#�.و�( �� �

-ب إ#   
  

C�� و)-دھ� ���ت أ.وك - ( �
�� �
�
-ب #ن 1و�  وإ�;م ��#�� و.�� وإ   
  
��  > �ول و> .وة إ>- �

ذري /ط�)ك )	� و.و��  ��"� �وم �
� إ�   )�a ، ط�ب #-�ش �� )
  

 ;J�. م�
(9� ��
ت واد�. �#(  
�� )#�ل وإ
C�ت )/�د وأ/)ر
��دت ھ�د @ر�:  
  

� و- ��� ھ
Cرف أ ط�ب إ)�� إ  
  



  وC-د ادرج وطرق ا)�ب )/7  ، إر
دت ا6م �"�)�� و�
�ت ا)�ب �و"د��"1 G#"
  :م إ�
��ن و�	ول �( ��
�م (�:  


ك أ ا�;م ����م �� ط�ط ، #-�ش - "��� أ�ف و أز  
  

  :إ)
�#ت )�9راج و.�ت 
  
 - ����رده ���1ن �	�)�ك �-�   و> ��#ك ��)�� ، )س #-�ش إ�;م #ش ھ��G7 ��"� ا
  



 ٤٤٦

 �Eأو#4 )رأ�  إ�"�)� و.�ل )ر:  
  
��رف �� ط�ط ، أ -  ���� ھ�د أ
���1ن 
�/د #�� ده و)-د�ن �� )س )�
4ذن �Eر
ك ھ� G�ط
�د #� 

 �	��E
��ھ� 
�ت ��دي أھ1#� ��طول ، وو �Eر
ك ھ
�� ##�ن أ�  
  

ت )
و
ر �.:  
  
  ... أC�ــ - 
  

��� ا7ور  ��  :.�ط-
  
 -�(�
7#
وح و   	1   �Eر
ك )رEو ##�ن 
��)� )�ب ا
  

�دت )�9
�;م و.�ت �
:  
  
 - ��   ط�ب إ
E7ل ��)
  

�#� د/�ت ا6م ��� ھ�د و.�ت )@Eب د/ل /�د )�-�ده و"�س �(  �C���A ا� ��:  
  
 - B��E� ن�C.��   إ/�C� )�ر�  رو�� 1و�� /ط�)ك "��)�ك إ�  ���1ن �#1� #ش 

ت ھ�د )7ر�  �.:  
  
   ھو د/ل ؟ - 
  

  :ز�رت )�Eق و.�ت 
  
��طول #��Cش �ده -  �1#�  ��/ �C�/س إ(  
   أ�ر"�� و#-ر��ش أ.و  إ�  �د/�
  

7  :ور .�ت ��� ا
  
   ��Eر �� #�#� - 
  

�� �ده ))�.A اورد و.�ل �� ھو )�ب و#د �ظر  �#�
�زة و"��ت )"واره )�##�� ا
J��  :/ر"ت )
  

� ط�)  - �   إ
E7�� ، �ل ��  وإ
  

  :إ)
�#ت .�J�  )-دم ��م 



 ٤٤٧

  
   وإ�ت ط�ب )س )#���)  إ�  ؟- 
  
�ك )را�
� ، �1را ���ج أ)و  #ن �Oر #���)  ، و> أ.وك ؟ )#���)  إ�� أ/�ــــرا ھ-رف أ1و- 

 �#��!!  
________________  

  
  7�9
"�ھ  و�4وه )�( G�#"  :/رج اط)�ب #ن Oر�A واد ��#� وھرول ا

  
   /�ــر �� د�
ور ط#�� ؟ - 
  

 ;J�. م�
  :إ)
  
���  1و�  ودو.
� ھ�	وم �روح #-��م ��طول إن �1ء & -  ���
	�	وش �� "#��  اE@ط #   
  

�دت ا6م )�
4ر���  وأ/ذت ��#� 
�#د & ��� �;#A وادھ� )��#� إCط�ب إ�;م اط)�ب وذھب 
�� ا��ـ�ب #- �� �71#  .. ^دارة ا

_____________________  
  
 - ���/

   #)�ــــوط �وق #� 

�� وأ/ذ �وب ا-�Cر ا/�ص )  و"�س �
�� ھد�د أ:��ء "�و�  #G ھ�د )-د#� .دم �/ ���.71
  ر
�� ، إ)
�#ت ھ�د )ط�)  و.�ت وھو ��د::  

  
د  دا�ــ#� �ـــ�رب أ1و�ك #)�وط- �/ ��   
  

�  )�ن ا��ن وا0/ر ، "�س /�د ��Eك ����ظر 
�Eده )
و
ر و#��� ا ��-(�C4( طرق
ظ�ت ا6م 
�Cف :م إ�
Jذن �� اذھ�ب و�Oدر �  وا��  ..و�#رح #G ھ�د #��	رب #ن ا

  
�د وا1رر �
ط��ر #ن��� و.�ت )�ده �ظرت ا6م ���� :  

  
 إ�ـــ  ا�� .-ده ده ��  وھو ��رف إن أ/و�� #ش #و"ود ھ�ه ؟ #Cدق زق #���  و#-ر�ش - 


�رك و> إ�  ؟ �  
  

  :ز�رت ھ�د )�Eق و.�ت 
  

��#�ش ���  �ده �� #�#� )-د إذ�ك ، و)-د�ن ھو �#ل إ�  �-�� #�ھو .-د زي #� )�	-د #G إ�;م - 
 �# 

��دي  



 ٤٤٨

  
J�. ��  :�  Cر/ت )

  
���زاه �-#ل إ�  �#�ن �� �ت ھ�د ؟ #�ھو أ��د ھ�	-د ��دي )س )رEو #��Cش �/ش ا)�ت -  �
� وإ

  و#�7ش را"ل �ده 
  

ت وھ� 
@�در ا#��ن �.:  
  
 - ��  !! /;ص �� #�#� �Cل /�ـر )	� ، و)-د�ن دي #ره و�دت �-
  

�� )Cرا#  و.�ت �����دت :  
  
  و"ود ���1ن #�-#�ش #��1ل #�1� ؟  #
	و�ش 6/و�� إن /ط�)ك "  وھو #ش #- 
  

 ���� أو#4 )رأ�
  ..#وا�	  ود/�ت Oر�
_____________________________  

  

ك �� )�)�- #;� ��� a دا#�   
  

 ;J�. م ا6ب�
7  )���ن ، إ)
� ����� إ�;م وھو �GE واد ��#� ��� ا7راش و�ر)ت �.:  

ك #-��� - (-
   & ���#ك �� إ�;م ، #-�ش 
  

�د )�زن و.�ل �
:  
  
  و> إ�  ؟ )رEو  ده �;م �� )�)� ؟ ھو #ش أ�� زي إ)�ك - 
  

��ن و.�ل 
#9(  �ظر  :  
  
�دي إ)ن #��ش ھ�-#ل #-��� زي #� إ�ت )
-#ل �ده - �و ��ن    
  

  ::م �ظر ��#� )7/ر و.�ل 
  

�ر - /
�ر�ت  �
�( �	�	�   
  

  :� وھ� 
	ول إ)
�#ت ��#� وأ#��ت )�@ط�ء وأ/ذت 
��ط )  "�د وادھ
  

ر�B )	� و�	-د )را- �

ك �� )�)� ، ھ���ب �Eر
ك #;� ��� a دا#�   



 ٤٤٩

  :أو#4 )رأ�  ���7 و.�ل )
-ب 
  
 -�د�م 1@ل ا�
وا ���1ن �
� رو�وا إ�( �� 6  ، B(Cو�س إن �1ء &أ� �	ھ) ��  

____________________________  
  
�ز )	/�د  /;ص �� - "�  � ا7"ر .رب ، �; �	وم 
  

د �4"�ب ��� ا7ور �/ G# ���� ھ�د أ:��ء �د�:
�.:  
  
�	7ل-  �	(�#� �4ذن  )��1 �� �1�#   
  

�دت )�-�ده و.�ت �
:  
  
   �ــــ�Eر - 
  

�ظر �#رآه )7ر�  و.�ل :  
  
 - ��

��م )را�� ����رده ؟ #ش ��ن ��و #ن �Oر أ/و�� و�ر��   )س إ�  رأ�ك �� ا�وم ا
  
��  ��ن ��و اه )س إ��ــــ� - �
  إن ده �
�رر 
  

�د )�زن و.�ل �
:  
  
�� )رEو ؟- # ���/
(  � �
��  )س �� ھ�ود ؟ إ   
  

���7 و.�ت #ؤ�ده  ��  :أو#4ت )رأ�
  
�ك ، )س )رEو #��Cش 
�"� و#�7ش را"ل �� ا)�ت أ �� /�د و- # ���� إ�  ا�� ھ�/و�  
  
   ط�ب #� أ�� را"�ك �� ھ�د - 
  
  �ون #و"ود  #-�ش �� /�د )رEو >زم إ�;م �- 
  

 ;J�. م�
  :إ)
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��ب )-ض و�#�ن #�#
ك )
�ون - ( ��
:	� ��� و�#�ن إ�( �
���7ر )�-	ل ، دو.
� إ ��-
 �C( ط�ب 
#� أ"� #ن �Oر #� أ1وف أ/و�� �-�� ؟ �	(  ��1#ھ��Cل إ�  !! #و"وده #-��� �)	� إ�  ا

6 ��#���س وا��"�ت دي #ش ھ��� ؟ و)-د�ن �;م ا�#��� #ش���-#ل ��"  O�ط (   
  

  ::م .�ل )�زن 
  
�د�م ؟ - ���وزا�� أ�Eل زھ	�ن �ده �ل أ#� أ"�  �
�   و> إ
  

�دت )��ره و.�ت �
:  
  
-	ل ھ�;.� إن #�����ش ��"  )س )رEو دي اC6ول �� /�د - �( ��و ��ر   
  

  :ر�C( ;J�.  ("�� Gرا#  
  

�#�ك �
�ر و)Cرا�  زھ	ت ، أ  /;ص �)	� �/رج �وا ، #ش .دا#ك �Oر �ده �� ھ�د ���1ن- �# ��

  ���
  "��  7��1 �
�4� دي أ)�ط �	و.� �-�� إ�� أ
��م #G /ط�)
� وأ1و��� )را�
� ، و> إ��
#
  ؟ 
  

  :ز�رت )�Eق و.�ت 
  
��ر�  إن ده #ن �	ك )س )رEو #ش ��وزه أ�#ل ��"  #ن ورا أھ��-    
  

  :C#ت .��; :م .�ل ھ�#�� 
  
���1ن )-  �
�)ك �� ھ�د ؟ 
-ذ)��� �ده ���1ن )س ��وز أ1و�ك ؟ #�1� �� ھ�د  �-�� ده "زا

  )را�
ك ، ��ـــ� �;م 
  
�ــ - 
  .. �ــ� /�د إ�
  

�� �#-ت آذان ا7"ر ��
Cل )  #ره آ/ري و

�#ل ا"#�  وأO�ق ھ�
7  ، ھ#ت أن  �

ظر ��م �
�� وھو 
	ول )4م ��Eت #ن #����:  

  
  !!ر�  أرE� #�ن و> #�ن ؟	�
ش �� �ــــ�ر)� )	� ، )"د #�)- 

________________________________  
  
   #�ـــس ��#� - 
  



 ٤٥١

7
ت   وإ)
�#ت 
�)ط ، إ

Cل إ� ادرج و��#� وھ� 
-)ر ا##ر   
�� أ�د أ6ط�7ل أ:��ء رؤ��.
  �J�.:  

  
   أ�وه �� أ�س - 
  

�� ))راء  : و.�ل ه�ظر 
  
�G7 أ.وك )�)ك �� #�س ؟- �   
  

��ھ� ����ن و.�ت إ
�-ت �( ��
�#  و
���ت و"�  )�د�(#:  
  
�� �#�ن )�)ك اوووي ��� ��رة ���1ن إ�ت 1طور /ــ�ص و)
ذا�ر أ ��G7 ط)-ــ� �� �)�)� ، و- 

  �و�س 
  

�e و"�  و
�#س أ�:ر و.�ل 
  :إ)
  
�G7 أ.وك ��"  �#�ن ؟- �   
  
�G7 ط)-ـــ�- �   
  

�	�  و.�ل 
  ا)ر�J  ا#��
(9( ���ظر :  
  
ك �� #�#� ؟  ��G7 أ.و-   
  

��دت �/�ف .��; و�ظرت   )ذھول و.�ت :  
  
   #�#� ؟- 
  


  )1ده و.�ت �E

  ��در�ت ��#� ا#و.ف وإ�#��
  :أو#4 )رأ�  إ�"�)� وھو > �زال #�
7ظ� )9)
  
   �)�)� �� أ�س ، .ول ط)-ـ� ا�� إ�ت ���زه - 
  


��ؤل و.�ت (    ::م �ظرت 
  
�س ؟  ھو إ�ت ���س إ�� زي #�#� �� أ-   
  


  و.�ل )�#س #��
  :إ/
7ت إ)
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� �� #�س )
-#�� ز��� و- �ص )س إ�/ ���� )�)ك و#ش ھ	ول �د �� #�#� أ #�#� #��ش �� �د ز�
  �Oرك 

  

وي رأ�  و.�ت )/وف �#
Cل �ت ��  :إ

  
   #�#� ��ن �� أ�س ؟ - 
  

�د#� 
ذ�رھ� و.�ل )�-�ده �  
#��
��دت   إ):  
  
 -���د ر)�� وا�#� أ)	� �و�س ھرو���� إن �1ء &  #�#� را�ت    
  


���ت 1-ره )�زن و.�ت :  
  
ك �ده �� أ�س ؟ - �. ��   #�ن ا
  

�� ))راءه و.�ل �ظر :  
  
��س ا��و�ن أ - 
  را�ت �)	� �ل ا�
�� را�ت و�#�ن (�( ����7� �ده ، ���1ن #�#� ا�� .وت 

�د ر)�� و�#� أ)	� ��و ز��م ھروح أ)�رو�وا  ��  ن �� �#�أ
  

  ::م أ#���� #ن �ده و.�ل )��#� 
  

� �#�ن ھ
رو�� #-��� �� #�س- �   وإ
  


��س 1-ره و.�ت 
�� وھ� �� �#Oت ر#�
  :إ)
  
ووي و1طور ���1ن ا#6��ت )��)وا أ إن �1ء & �� أ�س ، إ�ت دو.
� )	� >زم 
�ون �و�س - 

  �ده زي أ�س دا�#� و>دھم ��و�وا ��و�ن و�1طر�ن �� ا#در�A و)��#-وا ا�;م 
  


�7  و.�ت #ؤ�ده � ���  : :م E@طت 
  

و�د�� �� أ�س إ�ك ھ
)	� �و�س ��طول و
�#G �;م ا�)�ر ؟ -    
  

  :أو#4 )رأ�  إ�"�)� و.�ل 
  
   #�1� �� #�س - 
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�  )1وق و.�ت ھ�#�  �
��س و"
  :أ/ذت 
  
 -1

�)ر  ��رف �� أ�س ؟ أ�� 1و�A �ده وھ"�ب �و�  C@�ره وھ)	� أCورھ�ك وأ/��ك  �#و��� و

���1ن 
�-ب #-�ھ� إن �1ء & ��  1و�A �#�ن ھ)	� أ"�)
  

  :.7ز #ن #���  )�-�ده و.�ل 
  
�� �ل �وم �� #�س ؟ - �(�"
   ھ
  

  #�
���7 و.�ت #) ��  :أو#4ت )رأ�
  
ك #ره وا�ده )س - ��و #ر
�ن ���1ن �#و ا#د�ر #�ز��ش #ن أ 6 ط)-� �� أ�س #ش �ل �وم ، ھ"�)


1وف ��C)ك #�س ��#� ،  �#��ن 
-�ط  �����و)-د�ن #ش ھ� ھ
)	� أ/
ك وإ�ت ھ
/�ف 
�م ؟�  و
/�ف #

  
ت )Cوت ط7و� ##زوج )��-�ده �.:  

  
   وھ� #ش ھ
/�ف #�� �� #�س ؟- 
  

���7 و.�ت  ��  :أو#�ت )رأ�
  
   6 #ش ھ
/�ف #�ك ، #ش إ�ت ھ
)	� أ/وھ� ؟ - 
  

�د )�#�س و.�ل �
:  
  
   أ�وه BC ھ)	� أ/وھ� - 
  
C ذھول( ����Eت #ن #���
� إ/
7� #ن أ#�م ��#� ، �  �C� ه�"
#ت .��; :م أ/ذ �	7ز و��رول )9

�� ا��Jره وھ)طت ��� ادرج )/7  
  ..و"77ت د#-
___________________________  

  
 - surpriseeeeee  
  


7ض #ن ��� وإ
7ت )�ب ا1	  ، إ  	�O ء���زل وأ:#��� ��#� �ور وCول إ�;م 
�  وھو .���#
�� )ذھول و�	ول 
Cق )�)�ب و��ظر ��:  

  

� #�ن �� �"  ؟- �  !! إ
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  ::م أ�1ح )�ده �دة #رات وھو �	ول )#رح 
  
  !! إ�Cر�� إ�Cر�� - 
  

���E ت�� )ط7و  و.���   : إ.
ر)ت #�  ��#� وأ/ذت 
ر#ش )-�
  
��ووك ده )	� ؟ -    أ�� :�#� �� إ:;م #�ك ؟ إ�  رأ�ك �� ا
  

�
  ؟��د �/�ف ���E م
�� )J#19زاز و.�ل وھو ���ول �  دة /طوات ور�G ��")  وھو ��ظر 
  
�7
�ن ا-"�ب ده #��ن ؟ - 
� #�ن ا�� �رق 1-رك �ده ؟ وإ�  ا�� �� و1ك ده ؟ و"��)  ا�   إ
  


�م )"�ون و
	ول (

ر#ش #رة آ/ري وھ� ��دت :  
  
  ��� ��وت BC ؟  �ط�ت #�	ب و)�ت ��
�ن #-7ن "#�ل و�#�ت .ط
�ن )	� ، 1- 
  

�  و.�ل � �#Oك ر�Eزاء�
�9(:   
  

� �ط��� ا�6ل !! و#�   #�	ب و��
�ن #-7ن "#�ل ؟ - ��كرو�� �� ��#� �� )� �Eر� &   
  

�دت )ط7و  و.�ت �
:  
  
�� �� ��دي - ��   
  

�� #ن 
)د�ل 
�ذھ)ت �#ط)d وأ�Eرت اط-�م )��#� ظل ھو ��Eك طوال �
رة 
)د�ل #;)�  ، إ
��4ل ط-�#  ، "��ت ��#� أ#�#  و.�ت )�-�ده #;) A�C�  :�  �ذھب 

  
  ل �ر/  "#�ـــ�  ُ �- 
  


-"ب ( ;J�.  ("�� Gر�:  
  
�رب 1-رك �ده ؟ و�  �ط  
و�
�ن �Oر )-ض ؟ و#�ن �رق - � ��
��#� �ده �  ؟ و#�ن ا
( �
� إ


� إ�  ا�� "�)ك ھ�� أC; ؟ �  ر"ل ا7ر/  �ده ؟ وإ
  

  :	ول :م �Eك وھو �
  
   ردي )�ــر�  )دل #� أط�)�ك ا�ر�� ا7Cرا - 
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 G�ت )/وف #Cط�.:  
  
  ..  ��Eر ��Eر أ��دم - 
  

��ن ���1ن 
���1ن أ�ؤال ر.م وا�د ���1ن أ�� #)�وط  ، �ؤال ر.م إ  
;
�  ، �ؤال ر.م ��-� ��
ي .دا#� �� ��ن ��7� أ�وع �د و#�	�
ش �Oر دأ�1�� �ده ��و أ�
ر ، �ؤال ر.م أر)-  ���1ن 

��ن "
� إ
"وزت وا�د #"�ون �ده وإ
-�#ت #�  ا��� )	� ، �ؤال ر.م /#�  )�	ووا )��ن إ
����و
  ..)	� و"�ت أ��ش #-�ه ھ�� )	� و)س �ده أ��دي )	� ، �ـــول �ــــول �ــــــول 

  
  :�Eك )#رح و.�ل 

  
   إ�� أ�#-ك "�دا �� ��دي ، �م �دد ا����E #-ك ؟ - 
  
 -J�#�#/  
�م �)-
�1ر �#�ن  �)-  و���
  و�1ر�ن و�ط ;

�1ر و/#��ن �#�ن زاJد �
�-ون و

  �ده 
  

  �J�.    ::م O#زت 
  
   �ل )	� �� ھ�د�  - 
  

   :#��و> 
@��ر ا#وEوعو.�ل )�9راج #�ك ا#�-	  �Eك وھو �
  
   ا�ـــــ  ا�6ل ده "#�ـــــل اوووي ، 
��م إ�دك �� ��#� - 
  
�د )	ـــــ� �ده ؟ #ـــ�1� �� - �#1�(�� وا�71س�م ا�ُ ، �ـل �� أ/و�� �ــل )� ُ  
  

  :C#ت .��; وظل ��4ل #� �	رب #ن ا-1ر د.�Jق �
� و"دھ� 
	ول )�-�ده 
  
��رده - �   إ�;م ��وزه أ.وك ��� #و.ف �Cل #-��� ا
  

�� و.�ل   (
�  :إ
  

�7  ده )رEو ؟- �;.A )�1�ك ا  �   
  

���7 و.�ت  ��  :أو#4ت )رأ�
  
 -�� 6  �	( ��   إ�;م و& )
��م )"د ، إ�#-



 ٤٥٦

  
  :ر�G ��")  #��و> إ�
7زازھ� و.�ل 

  
�ظر ده )	� ؟ #ش #�م #ش #�م - #�( �
�
��#� "د إزاي وإ
   ط�ب ھ

��  و.�ت )C9رار �C��� ا ��
  :أ	ت #�-	
  
��رده ده - �
ش ھ-#ل ا�� أ 6 ھ
�#G )	� #��ش د�وه ، وأC; )�)ب ا#و.ف )
�ع ا��# ��إ�ت 

 ���#��و�ت أ�#ل ��"  #ن إ#)�رح �)	� أ �#  7��1  ده )س �Oرت رأ�� �� آ/ر �ظ  و.وت ط�
  

�� )-دم ��م و.�ل �ظر :  
  
 - �
� �� ���رده و#�ن راح ��ن ؟ .و�   ��"  و#ش ��"  وإ#)�رح وا
  

�C�9( �� G#
��ده .و�  وأ/ذت 
	ص ���  #��دث #G اط�ب أ�س ، ظل إ�;م ���
�دت �
ت و#� 
ت �. �
�ت �
�  :إن إ

  
� �� #�#� أ 1و�ت )	� �� إ�;م ؟ - �.  ��د دو.
� #ش #Cد.  أC; إ ��#-	و  أ�ون .ر�)  !! 

  (�	  ووي �ده ؟أ
  

 ;J�. م�
  :أو#4 )رأ�  إ�"�)� وإ)
  
 -  ���� �
�
ك دي ، �ــــ�ر�ت �ل ا#در��ن )�-�#�وأ إ��ھم ووي �� ��#� وا6ط�7ل أ��د )���وا )�

��ن ���م ا�� أھ�  #ش ���م ا�� أھ�  #�
�ن و#�
-#�� �ده ، أ��د #( �
�)#� �رE� & زي #� إ
�م أC; ا�� )��ره ادرا�  وا#در�����  و#  ��
�ره ا� )�)ب ا#در��ن واEرب واوا")�ت ا

 ��  !!)�-�.)وھم )دل #� �-�#وھم )�
  

��� �ل ط7ل .دا#  وإ�  ##�ن ))��ط  "داا ��
@ل �	�	� و �ل #درس �ط �� )�  إ�  ھ�
���ب 
و  �
�  أ�
ر ، ���م و�-ر��م �و"وده #G ا6ط�7ل دول و�@رس ���م ا	�م وا#)�دئ و��))�م �� د�

�م ���� �دو
  او �1"-�م ��� ��"  او �-#ل ٥ھ�/Cص �����  C� ل� A���� د.��ق )س �� 
	( ���م #��)	  او �ده ، )"د ��ن ز#�ن )�د���  /ــــ�ص ، �	�	� ا�� �/ور )��� �� )��
ت ��"  

��#� و�/ور )�ل #درس )�-#ل ز�ك �ده رOم .�
�م إ> إ��م #و"ود�ن ا�#د a و)9ذن & #G او.ت 
 ��
/�ف ا�� إ��ل وا"
	دم 1و�  )	� )دل ا�
1ر �� �ل #��ن و�

روا اووي وأھدا��م وأ���ر�م �


����1ن ��  ده !!  
  

�دت )4�
  :م و.�ت 
  



 ٤٥٧


-��م ��ون ��  إھ
#�م أ�
ر #ن �ده ، ��7� �ل #درس - ��7� اوووي �� �ده �� إ�;م ، ��7� ا 

G "داااا )دل #�ھو #

در�س و�"ر)�� #ن ط;)  ، و& ھ���
-ب 1و�  و�1وف أ���ب "د�ده �

  )�)	� #;ن #ن ا�C  ھو واط;ب ، )ــــــ"د �7ـــــــ�� �� �ده اوووي 
  

��7ر و.�ل �ظ( ��  :ر 

ك دي ؟ - ��
��C)ك ��� ا���6ر ) �   ط�ب �  #"ر)
�ش 
	و
  

  :��Eت )�/ر�  ##زو"  )��زن و.�ت 
  
1
@ل - ( ���م ا�� )�	ول );ش و"G د#�غ ا��م ا�� ��ن )�
ر�ق ���� و#� "ر�ت �
�ـــر �� إ�;م ، #

���1ن #ش  �
��م ا�� )�	ول إ��دك ���ل ورا�	  و��"�ت �
�ر )	ــ� ��� أد #ر
ب ا��و#  و#�
��ن )دأوا �"ر)وا ا�� ا�� )	و  و)9ذن & #ش ھ�
��م وھ��ول أ�1ر 
#ن دي ، )س )رEو �� إ

 ���� Aدر�#  ��روس ا^�"�)�  �� ا
  
   )9ذن & �� ��#� - 
  

�ض #ن #���  وھو �	ول )9رھ�ق ��� #ن ط-�#  و
�  :إ
  
 -��رده  #-�ش �� ��#� ھ	وم أر�B 1و�  ����1ن "�#� ��  #��ر ا ����C �	(رب وإ@#  �د ا
  

  �J�. ت#�
  :إ)
  

ك ، #�1� روح )س /د ط)	�ن �� إ�دك د/��م "وا - #;�   
  

� ھ�
� ، ��م ا	وي ��� اE-�ف )	�- � �� �1�#   
  

�� ا6ط)�ق وأد/��� ا#ط)d وأ:��ء د/و  Oر�
  �Eك و.�ل �  :أ#�ك #
  
 -  ��و"# ��#-
���  �� )ط   #
��و�ش   ���ن ده "���1ن #ش ھ
-ر�� ھ�ه ، ا ���
  
  

  �J�. ت#�
  :إ)
  

ش #ن ز#�ن .وت أ"رب �ظ� وأ1وف - ��"

ك )	� #�	 ��#   
  


4#ل و.�ل ( ���ظر :  
  



 ٤٥٨

�� )Cرا�  و)�7ر #رو�ش - 	7
ره دي وا#وEوع ده .��	�ت "�#د ا ���د �ق أ�� ���س إ� 
�� ، #-�ش )	� �
 ���
� E@وط ا���ة )س و> ��#ك ھر"G أ"�ن #ن ا6ول )9ذن & د�
ور �"�( ��  

  
�� و�ظرت �#رآه و.�ت )ز�ر 
�ت ��#� #ن #ط)/�� ود/�ت Oر�
�:م د/ل Oر�
  و�ـــ�م )��#� إ

  :##زوج )��Eك 
  
  #�ن دي !!  �ـــ� #�#� ؟- 
  

�وم و.�ت ��ن :م �ظرت ^�;م ا@�رق �� ا�(:  
  
  رك �� إ�;م ، ر)�� �ر�B .�)ك و�روق )ــــ�ك  ��  ��ون ���1ن /�ط- 

_________________________________  
  

  :إ
Cل /�د ��� ھ�د و.�ل )�#�س 
	ر�)� و)-د :;:A أ��م 
  
��رده أ ھ�ـــــود ، - ��� "����م ا  
  

1�	ت )/وف و.�ت :  
  
�د �#�ه �وم ا�)ت - �  !! "�ي ��ن �� /�د ؟ #� إ�ت ��رف إن إ�;م )�روح 
  

 ;J�. ك�E:  
  
   #�ھو ���1ن �ده ھ�"� - 
  

ت )
و
ر �.:  
  
 - �Eر
د #�#� #ش ھ�/ �� G7�   #ش ھ�
  

��ت )�9راج و.�ت ��
  ::م 
  
   .Cدي �-�� ھ
ز�ل و�ده - 
  

�د ):	  و.�ل �
:  
  

� أي 1�طA ھدا�� و�ط� ���� أي ورق و- ��دك ��"  #�#  أ ھ�
� )س إ����ت  ���� إ�� ھ	و

�1@ل  



 ٤٥٩

  
ت )Cو�. Gط	
  :ت #

  
��رده )�ذات �-�� ؟ - ���وز 
�"� ا  �د و�#�ن �/ �� G7�   طب )س #ش ھ�
  
 - ���
��رده أ و�1�  !!ووي �� ھ�د و>زم أ1و�ك ا

ت )�9
�;م �.:  
  
� و- �-

-ودش ��� �ده أ ط�ب 
�� ھ
Cرف ، ���1ن /�طرك إ�ت )س ، �ن #!  
  


ف و��وت ا^)
��م وذھ)ت وا���� و.�ت أO�	ت ھ�د ا
  :د
  
��رده - �د "�ي ا�/ �#�#   
  

  �J�. ��  :Cر/ت )
  
��رده �#�ن إن �1ء & ؟- ��-م ��/
� ؟ وده إ�  ا�� ھ�"�)  ا   
  

��ت )�9راج و.�ت ��
:  
  
 - �#�# ��  �@1 �� ��"�
�#  "�� ��   أC�  ھ��/د #
  

  :ز�رت )�Eق و.�ت 
  
��م ده ؟ - �
   )	� أ/و�� "  ھ��Cل إ�  ؟�رE�إ و)-د�ن )	� �� و"G اد#�غ )
  

��� ا7ور  ��
  :أ"�)
  
�د �#�ه - ���رده �  ! 6 #�ھو إ�;م ا
  

�� .�J�  )#�ل ("�� Gر�:  
  

وا #ر
)�ن �ل ��"  )	� - �  !! > و& ؟ ده إ
  

��دت �/�ف .��; و.�ت )
و
ر :  
  
   #-�ش �� #�#� ھ��/د #�� اورق و�	-د 1و�  و�1#� ��طول - 



 ٤٦٠

  
�دت )�Eق و.�
ت �:  

  
�� #-��م - 
�1وف أ/ر �#   #�1� �� ھ�د ، ا#رادي )س 
  

 ��
د وأ/)ر
  )#وا�	A واد�/ ����� وإ
C�ت 
�� وھروت )9
"�ه Oر��  ...7زت ھ�د #ن #��
________________________________  

  

	ر�)�  A�)-د ���C�#� "��ت ا6م �� أول ا�(  �C���A ا� أ#�م  �Eر /�د و"�س #G ھ�د �� 

�Eت ا6م #ن �
��7ز ، ظل �
�دث #-�� )�;#  ا#-�ول ��-�ده و�ن )Cوت /��ت ، )-د .��ل ا
�� #ن "د�د ، م 

/رج واد �
�� ھ� ا0/ري �

د/ل Oر��د �
ذھب دورة ا#��ه وO#زت  �����#

���
E7ت #ن #������ ا7ور إ ����
م ھ�د و.ررت ا"�وس ^�#�ل ا�د�ث #-  و�
 وCر/ت )  
  :.�C(  �Jوت /�7ض 

  
  !!!إ�ت #"�ـــــــون ؟!!!  /ـــ�د إ�ت )
-#ل إ�  ؟- 
  

�د �

4:ر و.�ل(:   
  
 - ���  !! #-�ش �� ھ�د COب 
  

�� و.�ت )@Eب ����  :"�ظت 
  
�� ا@�ط��  أC; أ .وم روح �� /�د ، -   
  

�� أ���ت �دھ� )�Eق و.�ت ��  :أ#�ك )�دھ� و��ول إ";��� و
  
  ـب إ�دي وإ#1� ��ــــ�  ��ـــ- 
  

  �J�.  ( ر/تC ������ و
Jد�
�ض #ن #���  وو.ف أ#�#�� #��و> �:  
  
  ... )	ـــ - 
  

�ظر #ن ا-�ن 
�� وھروت )9
"�ه ا)�ب �
E7ت #ن #���و.)ل أن 
�#ل �د�:�� �#-ت "رس ا)�ب ، إ
د )ر�ب و.�ت �/  :ا��ر�  ، 1�	ت �"4ة وEر)ت .�)�� )�دھ� و�ظرت 

  
�وي ده إ�;م  -   !�ـــــــــ�

  



 ٤٦١

 ����ظر   )/وف و�4
ز�ر /�د )�Eق )��#� ظ�ت ھ� 
7رك �� �دھ� )-C)�  )�ر�  رھ�)  ، ظ�ت 

@�ث و��� ا7ور "ذ)
  #ن #;)�  و�
�� وأO�	ت ا)�ب ، إ.
ر)ت #ن )�ب ا1	  أ

  �� Oر�	

�� و
	ول )/وف �
��س و"
  :وھ� 
  
  ش ھ��Cل ��"  #ش ھ��Cل ��"  إن �1ء &  إھدي �� ھ�د إھدي �� ھ�د #- 
  

�� ا6م
-"ب��وت أن 
#�ك #	)ض ا)�ب و�ن �دھ� ظ�ت 
ر
-ش ، �Eرت ( �� و.�ت  و�ظرت 
  :)-دم ��م 

  
   �� إ�  �� ھ�د #�ن ا�� )�/)ط ؟- 
  

��7ت )C-و)  و.�ت )Cوت /�7ض 
:  
  
�� #ش ��ر�  أ�#ل إ�  ؟أ ده إ�;م �� #�#� ، -   
  

�� ا
  :6م ��� �دھ� )�Eق و.�ت Eر)
  
 -��� د#�Oك و���� !!  إ�  )س ؟  ا�ــــ  ���#�ك �� �1/  ھ	و ���  !!دو.
� �	�ب اد
  

د ��م 
"ده �/��ھ� و.�ت )ذھول �وأ:��ء إ.
را)�� #ن ا)�ب �ظرت ��9
�-ت :  
  
  !!و#�ل ��ن /ط�)ك ؟أ - 
  

ت ��� ا7ور �.:  
  
 - ��  

� أ /)�Eو  
  

�� و.�ت )@Eب  و
طر�ب1�	ت )����  :��ر ا1رر #ن 
  
�و�  ؟- "# �
��� !! �� �د �-#ل �ده ؟!!  �ـــ�)ت إ��(�

� ھ�أ/و�� ��ن ھ�ز�ق و/;ص دو.
� إ

  !!#�C)  ، أ.ـــــول إ�ــ  )س و> أ�#ل إ�  �ــــ�ر)� ؟
  

  :ظ�ت 
Eرب ا6رض )
و
ر و.�ت 
  
  ص  #ش ��ر�  )	� �� #�#� #ش ��ر�  ، ده ا�� �Cل و/;- 
  

�� ا6م )	وه و.�ت 
  :د�-



 ٤٦٢

  
�� ھ
Cرفأ طب أد/�� دو.
� و-   
  

ت )ذھول �.:  
  
  !! أد/ل ��ن ؟- 

�#س (  �J�. ��  :Cر/ت )
  

� /�C� ، أ إد/�� - /�� �
Eأو ��  و#�ل ھ
رو�� ��ن �-
  

  ::م ز�رت )�Eق و.�ت 
  
   ��ــــ�)� #-��� )-د�ن �� ھ�د - 
  

 ��
�� �#� أ#رھروت ھ�د )9
"�ه Oر�A واد
 ��  وأO�	ت ا)�ب /�7
_________________________________  

  
�� وھو �	ول )�/ر�  
  :"�س /�د ��� �راش ھ�د وظل �
4#ل �� Oر�

  
�ت #
و.G إن ده ھ��Cل �� - � �� دو.
� أ/و�� ��"� �وG ��� �� �ت ھ�د ، ��ــ� )	� #ش �1#�  #

  أي و.ت 
  

  ::م �Eك )#�ر و.�ل 
  

Cر�� و& ، اوا�د �ده #�	�	ش ����� أ)ــــدا  6 )س ط�-
� �1طر- 
  ه و)
-ر�� 
  


و
ر و
Eرب ا6رض )	د#��� )�ر�  رھ�)  وھ� 
��ول إ
	�ط ( ���#� ظ�ت ھ�د 
7رك �� �د��(
��7�� و> 
ردد �وي �  :أ

  
 - ، �� �ـــــ�رب إ�
رھ� #-��� ، �ـــــ�رب إ�;م #�-رف ��"  ، �ــ�رب /;ص #ش ھ-#ل �ده 
ـــ�

��ش .دام أھ�� و�E7
�� ، �ـــــ�رب أ�ـــــ�رب #�
 ���� #��ش �Oرك ��#��� ـ�� #ش ھ"�)  ھ
 ��
ر�

ك )س إ�ت ھ�C� ���� ���  )�ده ، أوإ�	ذ�� و�دي ا#و.ف ده ��� /�ـــر ، �ـــــ�رب أ

  �ـــــ�رب إ�;م #�-رف ��"  ، �ــــــ�رب إ�;م #�-رف ��"  
__________________________  

  
  :إ)
�-ت ا6م ر�	�� و��وت ا^)
��م و�
�ت ا)�ب وھ� 
	ول 

  



 ٤٦٣

   إ�;م - 
  

  :إ)
�م )���ن و.�ل 
  

�ع ��#� ھ�� إ#)�رح - (  ����ت ا^�1 ��Cوم و> ��"  ، )س أ�
ك #ن ا��C و #-�ش �� #�#� 

���1ن ھ�روح �د�
وره )�ره  ��"�
  و#�
��دت �/�ف .��; و.�ت :  

  
�� ��ن  ط�ب ��)�� أد/ل 1- 
���  وف 
  

  ::م .�ت ��� ا7ور 
  
ك - ���� ��ن وأ�� ھ"�)
��� �   .Cدي �-�� .و
  


�رك )9
"�ه Oر�A ھ�د و.�ل :  
  

-)�ش ��7ك - 
�دھ� ��� ا�و#ود��وأ /���� #� ��
����د و� ��
	ر�)� ��ت )ور� ، ������� ھدور   
  

   : )ز�رھروت )9
"�ھ  وأ#��ت �ده و.�ت
  
�� ط�ب - 
ك ���1ن ھ�د ���#  � أ� إ���  ھ"�)
  

  :أو#4 )رأ�  إ�"�)� و.�ل 
  

� �� اوAE ھ�د و- �
كأ ط�ب 
#�م 1و���� إEاو �� ������� ھدور   
  

  �J�.  ( ر/تC:  
  
��� إ�  �ده ؟-  G(ر�
�	)�ل #� !!  #/;ص �� إ�;م #�ك # �
ك أ.-د )	� �� أي ���
�ك ھ"�).و

  أ"�
  


-"ب و.�ل ( ���ظر :  
  

ك ھو أ #�#� ؟  #�ك ��- �����1ن ��#� وا.7  
�ت أ؟ �� ��"  �� ز  ��� )س ��وزھ� )�ر

�7س او.ت �� ���
�زل 
  و#	در
ش 
ط�G ا��م و
  



 ٤٦٤

 ;J�. م أردف::  
  
�� ا��6م دي - (-

ذرك و)
	وك و ��وزاھ� 
ط�G ھ
ط�G )س ���1ن ا��م )�-
   #-�ش ھ� )
  

���7 و.�ت  ��  :أو#4ت )رأ�
  
 -( ����/ 6  ��
�دي إ#)�رح �-�� ، ا.-د )	� أرا��  �
وا �
وا ���� و�#�ن إ(-
��ر�  إن ا��م )� ��
�وم وأو�� #ن ا��C� �1ن #)�)ش �د��ك و#-�ش ���  أ�� ھ"�)�(-
 ��  
  

 ;J�. م�
  :أ)
  
   #-�ش أ�ف و& )س ظروف )	� - 
  

�C�)ر ا##ر و"�س �� ا  
� أ�Eرت �  �����7ت ا6، ا7ور  واد
  ا16-  وذھب 
م 
�� و.�ت )@Eب ������ وا1رر �
ط��ر #ن 
  :اC-داء وذھ)ت @ر�

  
�� وإ�;م - �

ب ا)�ت ده � .و#� ��/
� /;ص أ/و�� #1� ، /�� /ط�)ك �#1� #ن ھ�� وو 

#ش #و"ود ھ�د ا)�ت ��� د#�Oك ود#�O  ، أ�� .وت أھو ���1ن دي أول #ره أ�دب �
�ر �ده 
  م ، ا�ـــــ  ��د��� و���#�ك �� �1/  ، أ�
@7ر & ا-ظ�ــــــم �ــــــــــ�رب و�#�ن ��� إ�;

  
  7��� ھ�د #ن �دھ� و.�ت )�
  :أ#��

  
   #1� /;ص و& ؟ - 
  

  �(C-( ت  :أو#4ت )رأ��� إ�"�)� و.�
  
/ط�)ك �1#� (	� A�. ;( ��ــ� -  ��� #1� /;ص ، .و   أ�ــــــوه .و
  

�وض�ت )
-ب ��وت ھ�د ا�	� Gط
�
م  ������ و�  : #ن #��
  
 -�
�
� ، )"د ر"��� #ش ��1;�� ، & �/���� #�1  إ�   ط�ب #-�ش �� #�#� #�1  إ
  

  :ز�رت )�Eق و.�ت 
  
 - �
   ط�ب ��/
  



 ٤٦٥

�
  :  و.�ت )و"  /�� #ن أي 
-)�ر 
:م ذھ)ت @ر�A ھ�د وطر.ت ا)�ب )/7  و�
  
 - ���
و ��ت #�
�ج ��"   إ
E7ل روح �� /�د و#
"�ش  �
)-د �ده وإ�;م #ش #و"ود �

  �A��7 )	� ا�� �Cل !! Eروري زي #� .وت 
  

�B )�9راج و.�ت ��
:  
  
 -  #;�   #�1� �� ط�ط ، #G ا

______________________________  
  

�� #ره آ/ري وأ#��
��ق ، ذھ)ت @ر�
�زل /�7  وھ� 
ز�ر )#�ل و
1-ر )�^/#ع  )ذراتأO�	ت )�ب ا
  :ھ�د و.�ت )�Eق 

  

ك ھــــــ�ه ؟- Eأو  �
#�ھو ��ن .��د )�9
را#  و/;ص وو إ�;م !!  ��7� أ��م إ�  ا�� /;�� د/�

و ��ن د/ل  �	( ���/
 �#�
ك أ��ن ��1  ��ن ھ�-#ل #�1�  و)-د�ن ##�ن ا#وEوع �-دي إEو
  !!  ؟هو	�ه ��ن ھ��Cل إ�  �� أ�
�ذ

  
(C-( ����  :�  و
Cرخ )�� .�J�  :م أ/ذت 
�رك ذرا

  

د/��  "وا ھـــ إ�طـــــــ	�-  ��;/ ��
�  ده  إ�  ا�#� �
�  �ه ، ده و �د #"�ون #���ش ھ�-#ل ا�� إ
  


-ب و.�ت ( ��  ::م "��ت ��� �را1
  

� ، > �ول و> أ - �( G#رھ� #-��� و
�� ا@�ط��  إ�� #�1ت ورا ���ل ز��م ، ��#��� �ــــ�رب وإ�

  a ، > �ول و> .وة إ> )�a .وة إ> )�
  

ت ھ�د )�دم �.:  
  
�� أ �� #�#� و& #� ��ن .Cدي ، ھو ده ا�� �Cل )	� ، - �
و أ�� /و�ت إ�;م �1و��� و##�ن �	

  �-#ل أي ��"  ��� و�� /�د 
  

  �J�. ��  :Cر/ت )
  
���1ن �	
�ك!!  وھ�	
�ك �  إن �1ء & ؟-  ;Cإ�  أ ��#-
( �
�� �
��ت ھ	و  أ!!  ؟وھو إ� ��ن إ

��ر�  إ�� O�طت #� د/�  أ/ط�)ك ��� ورق #�م و"  ���1ن ��/ده و ���� د/�
  ، و��ت ھ	و  إ
�د�  و/;ص )س #ش �-#ل إ��� #�C)  أ�)ر �و �#ل #�1�  ھ���ول  �
  !!وھ7�#  ا#وEوع و�

  



 ٤٦٦


و
ر و.�ت ( ��  :إ)
�-ت ر�	
  
   #�7ش �� #�#� #�7ش ، )-ــــــد إذ�ك - 
  

 ���� وأO�	ت ا)�ب /�7

"�ه Oر�( A�رو# ����Eت #ن #���  !و
___________________________  

  
#ر �وم 
�و ا0/ر و/�د �
Cل ��� ھ�د وھ� > 
"�)  ، و�� ا�وم ارا)G .رر أ> �
ر��� إ> )-د#� 


"�ب و)�7-ل إ
Cل �ده #رات �4"�)ت )@Eب :  
  

���ز إ�  ؟-  !!  
  

�د )�زن و.�ل �
:  
  
 - �
� #ش ���زه 
ردي٤ )	� �ده �� ھ�ود ؟ )	��   أ��م )
Cل ����� وإ
  

  �J�.  ( ر/تC:  
  
��دي �ده !!  #�
ــ	وش ھ�ود -  ��#��

  ده ؟ )�#� ��و)-د�ن ھو إ�ت #ش #��وف #ن ��7ك )-د ا

  !!و> �4ن �� ��"  �C�ت إزاي ھ�ه ؟
  

  :ز�ر )#�ل و.�ل 
  

�ك #-�ش )	� ���ت - �� ، و)-د�ن � �� ھ�د #� .و���ظE A-ف ورا�ت ���#�ت �ده - ���# 

���1ن )�)ك و#���ش .Cدي أ��E	ك !!  
  

  :��Eت )�/ر�  و.�ت 
  
�� ؟- (�
و�#�ن #ش ��1ف ��7ك !! �ب إ�  ده )	� إن �1ء & ا�� �د��ك ا�ق 
-#ل �ده ؟!!  )


-#ل ��"  O�ط و�4ن ده اط)�-� (!!  
  

  :إر
C G7و
  وھو �	ول 
  
 -/ �# �# ���� ��م 1� ;ص �� ھ�د )	� ا�� �Cل �Cل ، و)-د�ن �-�� ��
"وز �)	� .1ط  رإ�� وھ

�	(  
  

  :C#ت .��; :م .�ل 



 ٤٦٧

  
 - ��
��و�ش 
ط�-�# ��
� �#�ن )
E-7� ز�� ، �-�
� ا)ر�Jأ و)-د�ن #� إ� ا�� #ش  �� ا�1ط�ن وإ


-#ل ��"  O�ط (!!  
  

�� )	وه و.������ وE@طت ��� أ�����  :)@Eب ت أE#Oت 
  
��ن - 
�� إ��� ا^����دم �   إ#1ـ� �� /�د ط�ب )دل #� أ�#ل ��"  

  :.�ل #-
ذرا 
  
 - ���
   ط�ب /;ص �� �
� )"د أ�� أ�ف و#ش ھ-#ل �ده 
  


-"ب (  �J�. ��  :ر�-ت ��")
  
�� ؟- �
�� و> �#رك ھ
د/ل ا)�ت أC; !!  #ش ھ
-#ل �ده �
طب #�ھو ط)-� �#رك #� ھ
-#ل �ده 

  #ش #و"ود وإ�;م 
  

 ;J�. م�
  :إ)
  
 - ������#
)ن #�1� ؟ #�ھو #ش #-	ول �-�� �� ھ�د #ن أول O�ط  �ده  �� ���C �	( ص;/ !!  
  

  :ز�رت )�Eق و.�ت 
  
  ! دي #ش #"رد O�ط  �� /�د - 
  

 ;J�. ك�E:  
  
 ،  /;ص )	� .�)ك أ)�ض �� �م ، �#�ح ا#رادي و)-د �ده #ش ھ�"� إ> #� أ/و�� ��ون #و"ود- 

  .1ط  ؟
  

�دت )�Eق و.�ت �
:  
  
 - ��7�/�د )س إ.7ل )	� )"د ���1ن #ش ط��	   �� �1�#   
  
   ��Eر �� �
� ، �; �;م - 

____________________________________  
  



 ٤٦٨

��د إ�;م #ن C;ة ا#@رب ��#G ر��ن ھ�
7  ا#�#ول أ:��ء C-وده )-د #رور 1�ر 
	ر�)� �درج ، 

Cل ��روق �4#  :"�ب )�-�ده ��ن ا

  
   �ـــ�روق )��1 ا�;م ����م - 
  
   و����م ا�;م ور�#A & و)ر��
  �� إ�;م ، أز�ك ��#ل إ�  �� )طل ؟- 
  


�ده و.�ل #�ز��-#   :�Eك )طر�	
  ا
   ا�#د a )/�ر و& ، إ�ت أ/)�رك إ�  ؟ و#
Cل �  ھ�ه ؟- 
  

   :إ)
�م .�J; )#رح
  
 -���� وش أ)وه  �ـــ�)�� إ�)ر )	� ده إ�ت  ��  �� وش و>ده ، إ�ـــــم .Cدي �-
  

���ر 
�9( ;J�.  ("�� Gر�:  
  
�� إ> �ول و> .وة إ> )�a ، !!  و>ده ؟- �

C�ش )�� 
  #1ـــ� �� ��روق و#� 

  

Cل )�ك ���1ن أ.وك إن - # ���� #�1� أC; أ #  
  

 �("-
  :.�ل #
  
   #�1� را�B ��ن ؟ - 
  

�د )��ره و.�ل �
:  
  
�� ��  و)Cرا�  ا#���J را�- �"�
 ا�� )�دوھ� ھ��ك  B إ���در�A �� إ�;م ، �� #1روع ھ��ك و#�

 ��
-ب ا�� )1و�  )س )رEو اوا�د >زم ��-� )	� ور)�� �رز.�� ا�#د a ، رOم ا

�"� �� و.(
 �����  )رزق 

  
  :�Eك )�/ر�  و.�ل 

  
ك دول ��/و�� ؟- ���  !! وھ#� ��ن 
  

�د )�-�ده و.�ل�
:   
  



 ٤٦٩

 ھ���B )	� #ش أ�� �#�ن ھ)	� أب ، �1�� ���ت أ.وك ا#وEوع ده �#�ن ، اوا�د �)ر �� ا�ن - 

ز��ش # ��  )��ن واذا�ره )	ت ��� أدھ� ، #-�ش ��)

  
�e و"  إ�;م و.�ل #)�ر�� 
  :إ)

  
 -د ھ��ون  اف #��ــــون #)ــــروك �� ��روق ، ر)�� �	وم #را
ك )��;#  إن �1ء & ، و ط�G و

 ��
� ھ�ه ؟ إن �1ء & �-�  #�"وز �)ت ���ء )
  
�� ھ
�ون أ�)ر #ن اواد أ�� #وا�ق ، وأ #ـــ�1� ��)و ��ب و- �
ك ��ن �-�� ، رOم إ��� ھ;.� زي )

�م �� إ�;م و��و�وا /�ر ذر�A )9ذن & 

ر)� ��� ��  إ)�� )س #ش #�1�  )رEو ، ر)�� �	در
  
   آ#�ن �ـــــــ�رب - 
  

�د�
  : )1وق و.�ل 
  
 - �
�م دو.#���ز أ1و�ك .)ل #� أ���ر ���1ن ��رف إ�ك ھ
و�1�� )ر/�#
ك دي أ ا ��  
  

  :إ)
�م )�-�ده و.�ل 
  

	�)ل )�ره )9ذن & )-د ا-�1ء �ده ، #���ب #-�ك و> إ�  ؟ - �   وإ�ت �#�ن و& �� ��روق ، /;ص 
  
   ا�;م ����م  1�#� 
#�م �ده ، �; أ1و�ك )�ره إن �1ء & ،- 
  
 -  
   و����م ا�;م ور�#A & و)ر��
  


ذ�ر �J�1 #� و.�ل ��� ا7ور   �
)A �"4ة و�4�  :و.)ل أن �@�ق إ
  
 - ��
  ! ��روق إ�
  
   إ�  �� �م ا�e ؟ �	ت و�1
ك �ده ؟ - 
  

 ;J�. ك�E:  
  
�� إ�  إ�ت #� Cد.ت ، - 
�م و�1�� �اي ھ
��ب � )س ��ت ��وز أ�رف ھ
	-د أد إ�  ھ��ك وإزأ

  !!#را
ك و�دھ� �ده و إ
4/رت أ��)�G #:; ؟
  



 ٤٧٠

 ��Eل #و�.:  
  

  �ده )9ذن & ، و#را
� ط)-� ھ�/دھ� #-��� - ;
 #ش ��رف ا#ده )�ظ)ط )س #ش أ.ل #ن 1�ر�ن 

 ���� 1	  C@�ره �ده ھ�	-د ���زا"# A1ر�  ھ��ك ، ا
  

�ب ا0/ر )
-"ب و.�ل �"��ظر :  
  
 - ��(�� ��
  ؟  ط�ب و���
  

  :�Eك )#رح و.�ل 
  
و إ�
�"ت أي ��"  و�ده -  ���زل ھ�
/��ش إ��� #ظ)ط�ن �ل ��"  وھ� ھ
ذا�ر ھ��ك و# ��(�� 

�� ، و)-د�ن ���م إ�ت #ش ھ
/�ف ��� #را
� أ�
ر #�� ، ��ــــ� )	� روح 1وف ��ك -�  
  

  :أ)
�G ر�	  )�9راج و.�ل 
  
   #ش .Cدي و& �� ��روق ، ��ت )
ط#ن )س - 
  

  :�م )���ن و.�ل إ)
  
�زر #-�ك ده إ�ت - ( ����� ، أ ��)�� �� ��
)	� أ/ت #�#د & �ر�#  �-�� >زم أ�ط �
/و�� و#را

�� إ�ت )س ھ�ه ���  إد
  
   �ــ�Eر )9ذن & ، �; ا�;م ����م - 
  
 -  
   و����م ا�;م ور�#A & و)ر��

__________________________________________  
  
�ري ���� ��#� ظه �� آ -   
  

  �ز#  �� إ�;م أ:��ء د/و�.  	1)�ب ا  	�Oت و  :، ��Eت ��#� #ن طر�	A �د�:  و.�
  
   إ�  �� إ�;م #�ك ؟ - 
  

��� أول �ر�� أ#�#  و.�ل ))راء �#
   :هإر
  



 ٤٧١

�ت )��م ��روق - �   
  


-"ب (  �J�. ��  :ر�-ت ��")
  
 -  !دول و> إ�  ؟�ر ا�و#�ن ظ وھو ا�;م #��C G)ك )	� )�و"G ا
  

(
��د�:  �	�ل ����E  إ :  
  
�ت .��د ��� ا��م و- � ��
� #ش ھ
-#�� ظ�� )��#  �أ C. 6دي �-��� ، إ����ري إ
��ر ، �; #� 

  أ�ل )�ره BC ؟ 
  :أو#4ت )رأ��� إ�"�)� و.�ت 

  
��رده - �   أ�وه ھ���ل �7س أ�ل ا
  

 ;J�. م�
  :إ)
  
   .1ط  - 
  

  :	�ه ��#� و.�ل )#رح :م أ/رج ���� #ن "�)  وأ
  
�7/� �� دول �د #� أر"G #�1� ؟ أ )�ره - 
  ول #� 
�"� #ن ا1@ل 
	-دي 
  

  :أ#��ت )���س )
-"ب و.�ت 
  
�ن دي ���� ؟ و)"د إ�ت ��وز�� أ�d7 ده ��  و�دي ؟ - ;(�  ا   
  

�د )�#�س و.�ل �
:  
  

	دري ���  و-  ���ن دي ھ	وك )�ره ، وإ�7/� ا;(#� أر"G #ن ا1@ل ھ�#ل #-��� أ �  ا ��  
  

 ;J�. م أردف::  
  

�/د�  #-��� ا#در�A ده ، #-�ش )	� ��  ):وا)  - ( �� و�#�ن ��وز أ�
�ف #�ك ��س ا��و��ت ا

 �
  أ��#
__________________________________  

  

-#�� إ�  �� #�#
� ؟ - (   



 ٤٧٢

  
�د#� د/�ت ا@ر���� ھ�د 
�.  �
�� ا
��ن  ��� واد�( ��
  :أ"�)

  
 -�#�# A(�(� �� رأ .رآن	(   
  

�� ا#�Cف و.�ت )�-�ده �  :أ#��ت #
  
   ور��� �� �ت #�#� )
	رأي �� �ورة إ�  - 
  

��ھ� ���د#� و.-ت ��� وإر
-1ت �داھ� �
E7ت #ن #����� �ر��ن #� إ���ظرت �#�Cف )
�	��J  و
 A�0ا ���:  

  
��س و> ��" ْ��
/7ون ِ#ن ا َ َ ْ ََ ِ n ْ ََ َ 
/7ون ِ#ن & وھو #-�م ُْ ُ َ َ َ َُ َ َِ n ُ ْ َ"  
  

  7�  :أ#��ت ا6م ا#�Cف )/وف و.�ت )�
  

� ھ
و.-� ا#�Cف #ن إ�دك - �( �� �(���   
  

7�� )/وف و.�ت 
� ���  ::م ر)
ت 
  

� دو/
� و> إ�  ؟ - �   إ
  

�� وھ� 
	ول #ؤ�ده 
�� و��رت )9
"�ه Oر���Eت #ن #���:  
  

ر�B 1و�  �� ھروح أأ اظ�ھر �ده ، - �  
  


-ب وظ�ت 
ردد ( ���� وإر
#ت ��� �ر��
  :وC�ت @ر�
  
��س و> ��
/7ون ِ#ن & وھو #-�م " ْ��
/7ون ِ#ن ا ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َُ َ َ َ َِ n ُ ُْ َ n ْ ََ ِ"  
  
��س و> ��
/7ون ِ#ن & وھو #-�م " ْ��
/7ون ِ#ن ا ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َُ َ َ َ َِ n ُ ُْ َ n ْ ََ ِ"  
  
��س " ِ��
/7ون ِ#ن ا n ْ ََ َ ُ ْ ْو> ��
/7ون ِ#ن & وھو #-�م َ ُ َ َ َ َ ْ َ َُ َ َِ n ُ ْ َ َ"  
  

  ::م �ظرت Xرض و.�ت )4م 
  



 ٤٧٣


/��� #ن إ�;م و)
/��� #ن #�#
ك )س �  #ش )
/��� #ن - ( �
�
-#�� �ده ، إ( �
� أ�وه �� ھ�د إ
  !!ر)�� ؟

  
�ب ا0/ر و.�ت )/وف �"�  ::م �ظرت 

  
�� ، و�� أــ� �� ھ�د !!  #ش )
/��� #ن ر)�� ؟- �
��7ك �#ر��  أ
	و� �ده  ��Cو
و�� �� ھ�د 

��� إن ر)�� 7��1ك و#را.)ك دا�#� ، أدي ، 
��� �وم ا���ب ، أو�� �� ھ�د 
و�� أو�� �� ھ�د 

���)� و#ش ��ر�  
	و� إ�  
( ����� ا��ظ  ا�� ھ
�و�� وا.7  ���� .دام ر)
!!  

  
�ظرت �#رآه )@Eب و.�ت :  

 -� ��
	و�  ده ؟ �ب إ�  ده ا( ��
وط� �� !! /���� 
	و� ا�;م ا  �#� ����/� ���ب إ�  ا

�وا �

��#� #G /ط�)ك �;م 
 ����/� ��Cو
ك و/��7  �د ��#-ك زي ا�را#�  ، �ب إ�  ده ا

 ����ن دي ���
/و�� أ#ك )-د #� 
-)ت ���� ا ����/� ��
	ووه .دام ��ل C@�ر ، �ب إ�  ده ا �
�
  !!/و�� ا�� وا:ق ���� دا�#� و���رك �1�#  ��� و���Cه و
/و�� أ

  
�� و���را و.�ت )/وف �#� ��  :ظ�ت 
�رك رأ�

  

�و�� �ده ، �A��7 )	� �� ھ�د ���7  ، ���7-  G7�
� �ده ، و> ھ���#رك #� � �
�   6 �� ھ�د 6 ، إ

�ن إ ���ز


ر#  �� ھ�د و#���7-ش �# �
�
� >زم ذ�وب و�A��7 .رف �د �ده ، إ�
را#ك ده ، إ�

-#�وه ده ، ـــــــــ�زم ( ��د و
)ط�وا ا�/ G# �#��

  

  
د و.�ت �/ ���7�� )�#�س وإ
C�ت 
�� وأ#��ت ھ��  :.7زت #ن #��

  

وب ..  /ـــــ�د - �  !إ��� >زم 

  
�  و.�ل � �#Oك ر�E:  

  
 -/�)� �ده و)-د�ن #�7ش #��ء ا��� ا ��C

وب #ن إ�  �� �"  #� �  !!�ر �
� ؟ 
  

ت ��� ا7ور �.:  
  
ذات ���1ن أ /�د - �( �
�� دو.
� 1و�ت آ�  و/و�ت "دااا و���ت إن ر)�� أراد إ�� أ1و��� دو.

�-#�  ده ( ���)طل ا  
  



-"ب �#ط 71( ;J�.  ("�� Gم ور��#X  :  
  

وب #�  )�ر�  �ده - ��-#�  ده )	� إن �1ء & و>زم ( ��  !! ھو إ�  ا�� إ�



 ٤٧٤

  
  :ز�رت )#�ل و.�ت 

  
�-#ل إ�  ؟- ( ��د )طل )	� ، إ�ت #ش ��رف �-�� إ��/ �� !!  
  

  �(C-( ل�.:  
  

� �� �ت ھ�د )�-#ل إ�  ؟!!  اه #ش ��رف )�-#ل إ�  ؟- ��� #ش �A��7 #ش )�/رج !! .و��� إ-�


@�ري و"��ز #��و�  و"��ز #
��رف أ1و�ك )را�
� و#�
�#ل ده ��  و)	ول "��ز  �
-ر�ش و> �
�� ھــــــ�ه ؟!! إ�  �
��وزه إ�  !!  

�دت )/وف و.�ت �
:  
  
�	و  ده ، - ( ��ص )"د أ �� /�د >زم �)طل ا�;م ا�/  ��
�� ���  إن �ل ده �رام و#ش #ر

�  و)	�ت أ
��ف �(-
�د إ�;م او أ)ص �� و1  �
� ـو�  روح 
  

��  و.�ل )"�ون ��
ط��ر ا1رر #ن :  
  

� وأ/و�� ؟ إ��ــــ�م إ��ـــ- ��� )�9;م �� ھ�د ، #ش ��رف إ�  ����
ك إ�
!! ــ�م إ��ـــــ�م ، .ر�

�� ز#ن )�ظ)ط ؟�
وا ����1ن �� أ���س ���م #/طو)�ن وزي ا7ل أھو !! و#ش ��رف إ#� ا
�� ؟-� ���دي �ل وا�د #ن ��C)� )�د/ل و�/رج #G /ط�)
  و�#�ن )����روا أده !! إ#1-�� إ�� ��


� �ل #� أ"� أ.وك �وا و�رو�وا ��م و)�-#�وا �ل ا�� ھ#� ��وز��  و#�دش )�	در ���#�م وإ
	1
���1ن إ�;م ؟ 6 �
	و  "�� ����� #ش ��ھم أ!! �
� و> ھ
"وز إ�;م ؟أ�و#G ذك !! � ھ
"وزك إ

�ن �#�ن 
	-دي  �O�#ك دا/�  د�
-ودي ���� و#
#�ك )��� 6
)رEو #�
�#�ك /ــــ�ص �د #� 
�
��#ش ؟
	و���.ص و& !! �� # ��  !!!أھو ده ا

  
�ب ا0/ر و.�ت )-دم ��م �"��ظرت :  

  
�م ؟- 
�� إ�  دا/�  د#�Oك ؟ و�-�� إ�  )����روا �وا و�رو�وا 1	-� !!  
  

  :ز�ر )�Eق و.�ل 
  
�� و> أ.7ل ؟- �
  !! #ش �-�� �ـ�"  �� ھ�د #ش �-�� �ــ�"  ، ��وزه ��"  
  

�دت )�زن و.�ت �
:  
  



 ٤٧٥

�� & �/��ك ،  �- 
�-#�  أ� /�د طب إ�( ���� و& #ش ��وزه أز��ك )س �#�ن /��7  ��ون ا�� إ�
ده �رام ، #�ھو ط�#� )/�ف أ�#�  .دام �د و�#�ن دا�#� )-د #� )��#ك )�س إ�� #و"و�  ���4د 

�� ده #��Cش #;�  
  

��  و.�ل )#�ل ��  :أO#ض 
  
 ��ھ#  �-�� إ�  /ط�)ك ؟ �-�� ��م 1�ر وھ
�و�� #را
� � /ط�)كأ� ھو إ�  ا�� #��Cش �� ھ�د ؟ - 

�� )	� ؟ �
��وزه إ�   ، �
��
( �
��ر�  إ�ك /;ص )	� ����س ���� ا-� ،  
  

  :إر
#ت ��� ا�ر�� و.�ت )
-ب 
  
��رده #� #��ت ا#�Cف /و�ت أ�
ر و���ت إ�� أ �� /�د - ��  و/��7  و�#�ن ا�(-
�� /��7  ، )"د 

��7�
وب و�)	� �و���ن زي إ�;م و��#� �ده ، ھ#� �#�ن أ #�
�	ره � �����ك ���د a�( ، ووي
�م 
  )��)وا )-ض )س #���وش )�-#�وا ا��"�ت دي �� /طو)

  
  :�Eك )�/ر�  و.�ل 

  
�م #���وش )�-#�وا �ده �� /طو- ���ن )	� إ# �
�ر� �
��م  وإ�دا�. �
��م ؟ �
(٢٤ ��-�  �  ؟ ��
  

ت �ظرت �#رآه )ذھول و.�:  
  
�ت )1وف �ده أ �ر�ت #��ن �-�� إ�  �� /�د ؟ #�ھو إ�;م .�� �ده و- � ��!!  
  

��ع و.�ل 
  :إ)
�م )-دم إ.
  
��س ا�� )�	-دوا �	ووا .�ل & و.�ل ار�ول دول - �  و#ش ��ھ#  ��"  ، ا�(�O �
� �� ھ�د إ

�7�م ��ھ#�ن �� اد�ن ���س ھ#� أ�
ر �أو��#��ن �س )�-#�وا ا@�ط أC; ، وووي و)���Cوا ا
 ;Cأ ���E	# ه ��ن�	�

��#�ش /�ص ده 

/�� ا#ظ�ھر 
/د�ك ، أ/و�� ا�� )�	وك #�  ��او

 ،  
�� )س )-ر�ك ا�	�	 أ�� #ش )	وك �ده ���1ن 
�رھ�  ، أو���ش ���  
  

  �J�.  ( ر/تC:  
  
  !! /ــــــ�د إ�ت )
	ول إ�ـــــــــ  ؟- 
  

  :أ"�)�� #ؤ�دا 
  



 ٤٧٦

� �� ھ�د 1و�� ��م وا�د #ر)��� د.�  و)�Eرب #را
  و#)�دل أھل )�
  و��7ر ده و�
��م ���  رو�- 

�Eك �� ا�1رع  A�#��	�ب و �
د�ن ، و> 1و�� ��م وا�ده >)��#  �7�ده و�� ا0/ر ��#ل 
 �
�( �� ،  �
د�# ���1
م ��� دي و�� ا0/ر 
	وك إ
� ده وده و
"�ب �� ��رة دي و�(�C#و

��م #;��  وھ#� أC; )�-#�وا );وي )س #ن )�س دي #-	د�ن أC; وا���س �4�	-دوا ���Cوا �� ا

�ت 
�ت   

  
�� و���را )-دم 
Cد�ق و.�ت �#� ��  :أ/ذت 
�رك رأ�

  
�� ، إ�;م و��#� �#رھم #� أ #�
��ـــل ا�� إ�ت )
	و  ده �� /�د ، - �
�م �ده ���
	ول  ��و

��#وذج #ش �و�س �)	� �-#م ��� ا�ـــل ، ��#� �� ��س �-#�وا �ده و�#�ن #ش  ����1ن 1و�
 �.;
�م دول ، وط)-� أ��د ھ���
	)�ت وزي ا7ل و#ش )�-#�وا ��"  #ن ا�� إ�ت )
	ول �
��ن و#�#
�#وذج �` و�ن اO6�ب )��و�وا �و���ن ا�#د a ، �#�ن ا�� أ�ر��م ��C/1 زي إ�;م و��#� 

�� ووا�د ��Cب إ�;� إ�#  ط�رق ���م دول �و���ن "داااا و#ش زي #� إ�ت )
	ول �م 
	ر�)و
J7ص ، �رام 
ظ�م ا�/  ;Cم أ���� وإ�ت #
-ر�ش �د #�� !!  

  
�ظر �#رآه )#�ل و.�ل :  

  

� �ره �� رأ�ك و- ��� ، إ���س أ� /;ص �� ھ�د #ش #وEو�م �-�� إن ا#�G )رأ�� ، ا
� )رEو #	

� #ش ��وزھم �� ���
� ، و)#� إ�ك ھ
)	� #را
� أ�وا ��ر#وا �ل ��"  ودول #-	د�ن اد��� و)�	-د
 �#;� �-#�
  !!#ـــــ�1� ؟ھ#� �� #ش �;#�م أ�)	� 

  

��م أ 1�#� �� /�د - � ��
��م �� ا��"�ت دي ���1ن 
-)ت و/����� ھ�#G �;#ك و& )س );ش 

��دي و/;ص   
  
�� �� ھ�د - �(�

� �ده #ش )�   �)	� إ
  

  : )�Eق و.�ت ز�رت
  
�� ؟أ �ـــوه �� /�د ھو - �(�
�1�ك �  أو#�ل أ!! �� �ل #� أ.وك ��"  
	و� #ش )���� )-#ل ده ��  

  )س ؟ 
  

  :.�ل )C9رار 
  

� /ط�)
� ودي أ)�ط �	و.� ، و)-د�ن - ��� #�1� ؟ إ�

��#�ش �� ا#وEوع ده 
 /;ص �)	� #� 
�� #ش /�ط)ك ���1ن �	-د زي ا^/وات �ده ؟أ!!  

  
   �	و.ك ؟ �ــ�Eر �� /ـــــ�د �ــ�Eر- 



 ٤٧٧

______________________________  
  
 -   ص �ـــــ� /;:� �� ��#� ��� �1�ك ، )طوط  /ـــ�
  

  و#��ط  �C
Cف ا�� و�ظر ��#� وھ� 
"�س )#�
�� إ�;م )-د#� ��د #ن �#�  �� ا�وم ا�.
و��ت #ن �ل "��ب ، ��Eت ��#� و.�ت �(�(:  

  
�7/ت �� إ�;م ، .Cدي ���ت ،  - 
� �#ل )	� أأ�� إ�-
 ، Gط	
�� #)	�ش ��� ��ل أC; و��7� إ

���1ن 
-)ت   
  

و��ت �(�� وظل �-د �� ا��زع �ذاJ  #ن .د#  وأ	� ا��س اذي أ�Eره #-  ��� ا6ر��  وإ.
رب #
  :وھو �	ول )#رح 

   )راوه ���ك �� واد �� )��  ، ط�-ت أ1طر ##� 
و.-ت - 
  

  :��Eت )7/ر و.�ت 
  
 - �	(  ��"  1�   إ��ـ� )��ب �/ـــدم �� �)�ـــر ، ھ�ت 
  

�ت �� �ده و.�ل #�ز�� �� �
و��ت ا�(�� ا��� �	  :أ
  
 - ��E7
��7ك رو1  �� ��#� ؟ )ـــــــــــ�رEو #ش >�	  ، وھ  �#����  ؟ "  1�وز�  و��وت أ 

 �
�#� �#�  �ده #
  

�دت )�زن ��6ط�7ل و.�ت �
:  
  
   ھE7ل ��وت ؟ #�7ش أ#ل �-�� ؟ .1ط  ا��و
  ��وه )رEو - 
  

  :ر�J�.  ("�� G; )#رح 
  
 -J"�7# �� �1ن���� ؟ #�1� �� �)�ــره �; ���ل )	� -�  �   ��و
  ؟ دي ا�� ھ� ��� وزن رو1

  .)ل ا#@رب 
  

��ھ� و.�ت )�#�س ��  :إ
�-ت 
  
�)  ده "واه- ���� ا ��   إ�  ؟ ھــــ�ه ھــــــــ�ه ھــــــ�ه  J"�7#  إ�  دي ؟ وا��س ا
  
   )ط�� زن )	� )ط�� زن ، ھ	وك ��� �ــل ��"  )س )-د ا�6ل إن �1ء & - 



 ٤٧٨

_______________________________  
  

 �#��
	ر�)ـ� ، إ)
�م  A�
  �9ذا )  �ري ا#@رب )-د �Cف ����� إ�;م #ن OداJ  و�ظر �� ��
�إ
  :و.�ل )�#�س 

  
 -�Eو
�	�)ك و/���� "�ھزه #�1� ؟ )C� إ ��(   )	� وإ
  

�ظرت   )-دم ��م و.�ت :  
  
   أ)س �  وھ�روح ��ن ؟- 
  

�د )�#�س و.�ل �
:  
�� ، :م أ#�ك - 
  :وإ
Cل ��� "�ره ا��ج أ)و أ�#د و .�ل ھ�
7   ھ
-ر�� �ل ��"  �� و.
  
   ا�;م ����م - 
  

  :إ)
�م )ط�)  و.�ل 
  
�دس  و����م ا�;م ور�#A & و)ر- �
  ، إز�ك �� )�#1��  
  
 - ��-� G�
�� أ�#د و #�7ش #�-(
   ا�#د a �� ��ج �و�س ، ��ت ��وز �Eر
ك 
  

  :ز�ر )�Eق و.�ل 
  
�� ؟ أ�
@7ر & - �
  !!دا�#� ���7�� #G ا"�ران �ده ا-ظ�م  �#ـــل إ�  اواد ده 
  

  :أو#4 )رأ�  ���7 و.�ل ��� ا7ور 
  
 -/
��وزه �� #وEوع �ده �-�� أ��ش ،  6 �� ��ج #-#�ش ��"  # ��  
  

 ;J�. م�
  :إ)
  
�وك ��> إن �1ء & - 
�دس ھ)-�   #ـ�1� �� #1�(
  

  :و��� ا7ور �Eر أ�#د وطرق )�ب #�زل إ�;م ، �
B إ�;م )#رح و.�ل 
  
   أ�#د )��1 ا�� #@�ب ا�1رع ��  ، أز�ك ��#ل إ�  ؟ - 



 ٤٧٩

  
�#و ، ��ت ��وز�� �� إ�  -  �� a د#�  ؟ و)�ر�  #-�ش ���1ن ��وز أ#1� ا
  

  :Eر)  ��� رأ�  )/7  و.�ل 
  
�م ��ت ��وزك �� #C��  �ده و�ك #ن وراھ� ھد�  - #   ��ض #ش ھ
)طل #�E  )	� ، ا
  

  :أو#4 )رأ�  #وا�	� و.�ل 
  
�� ھدا�� - �� �#�� #-�ك ، .ول أ #�1� ط�  
  

 �("-
�  و.�ل #� �#Oك ر�E:  
�!!  .ـول ؟- ����م �� ��دي 
-رف 
"#-�� ��C)ك ���م ؟ وو 	�ت أي �د )��-ب إ�ـم �; #� #� ، ا

�� �� ا�1رع ھ�
  #-�ك�
  
  

 ;J�.  ("�� Gر�:  
  
   أ"#-�و#�ك �  ؟ - 
  

 ;J�. م�
  :إ)
  
�م ھدا�� ��وه - ����ر"G ھوزع  �#   ھ�روح #1وار �وا �د آ/ر ا�1رع و
  

�ظر   )-دم ��م و.�ل :  
  
�م إ�;م ؟ ھ�روح 0/ر ا�1رع و-  �� ����  )-د�ن ��/د ھدا�� ؟ وده إزاي )	� و> إ�ت )
�Eك 
  
� )�ر�  #�1� ؟- �-
�� #ش )�Eك ���ك و> ��"  ، روح )س إ�#ل ا�� )	وك ���  و(��   
  

ظر ھ)وط  أ�، و#4 )رأ�  #وا�	� وذھب ��� ا7ور ، أ�Eر "#�G أCد.�J  وو.ف أ#�م #�زل إ�;م �

�م )�ب و.�ل �� /;ل �ظ�ت ھ)ط إ�;  :م وو.ف أ#�م ا6ط�7ل و�ظر 
  
�ر"G ھوزع ھدا�� ����م -  �#�C�� ا#@رب �وا #�1� ؟ و �
 ھ
7ق #-��م إ
�7ق ، إ��� ھ�روح دو.

  ���م إ�  رأ��م ؟ 
  

�م ��ظر t/ر )-دم 
Cد�ق )��#� .�ل أ�دھم �  :أ/ذ �ل #
  



 ٤٨٠

�� ھدا�� �-; و> )
	ول �ده ���1ن �C�� ؟ - ���   ھ
وزع 
  

  :إ)
�م إ�;م ):	  و.�ل 
  
  ! ھ
1وف )��7ك - 
  

 �و)�7-ل إCط�)�م إ�;م �#�"د وھو �� A��O ا�-�ده ، أدوا "#�-� C;ة ا#@رب و��دوا #-  إ
�زل ، و.ف إ�;م أ#�#�م و.�ل )�#�س #  :ا

  
�و�� ھ�ـــــ� - 
   إ�
  

  :C-د ادرج )�ر�  و.�ل ��#� )�-�ده 
   "ــــ�ھزه ؟ - 
  

�  :� إ�"�)� و.�ت )-دم ��م أو#4ت )رأ�
  
)�ت أھو )س #ش ��ھ#  ��"  ؟ -    
  

�د )�#�س و.�ل �
:  
  
 -  ��ن دي ���� �� ا)��و;( )C� إ�#�� ا�� ھ	وك ���  و)-د�ن ھ7�#ك �ـــل ��"  ، أو> �ط� ا

 ���
�ط��م ، :�( �
��� ھط�G أ�ط ا�-ب دي �� أ)س #
/��ش �د �1و�ك ھ�ه ؟ �-�� وط� را�ك وإ
�� و"�ي ��> 
  ادور ا�� �وق و)-د�ن أ�زل أرص ا��و��ت دي .دام )�

  
1�	ت )/وف :  

  
 -�  و)-د�ن �  ده ��  ؟ !!  ا6رض �� إ�;م ؟�� ھ
ر#� ا��و��ت 
  
 - ، �����
� ھر#��م إ�  �رام � �� �  ��"  �� د#�O� ،� ھ�ط�م )�1ل #-�ن �ده ���1نأ

  وھ
1و�� �#�ت �ده �ـــ  
  

-C 7-ل�دد ا6ط�7ل :م ھ)ط إ� ط�)	  وأ/ذ �GE و)� ���د إ�;م اط�)ق ا-�وي ووGE ا6-�ب 
 ����ز  )-ض ا��و��ت #  :ز�ر أ�د ا6ط�7ل )�Eق و.�ل ، ا6رض )�1ل ##�ز :م د/ل 

  
�� أھو وط�G و��)�� وا�	�ن �ده - ���   1و�ت �� أ�#د أھو "�رك �Eك 
  

�د أ�#د )#�ل و.�ل �
:  



 ٤٨١

  
�ت ���س - � ���1وف ، /���� وا�	�ن 1و�  �#ـــ  أ �# ��  ...)رEو ، )س ھو و�د
  


ط��ر ���  و��� ز#;J  #ن �ل #��ن ، �ظر 

  و"د ا�:�ر #ن ا)ـــ�و��ت �#" ���و.)ل أن �
�م ���ول إ#��ك ���� )ذھول �و"د إ�;م �@#ز   )�-�ده ، أ/ذ ا6ط�7ل �	7زون و�Cر/ون و�ل #X


�ر )�-�ده )��#� /رج "#�G .در #� ��
ط�G #ن ا)ـ��م #ن وراء ا�ظر 
ـ�و�ـــ�ت ، ظ�ت ��#� 

�#س �دد �)�ر #ن  ،  ��وا�ذھم �روا �)ب 
�ك اCر/�ت اط7و ��م إا"�ران و#-�م أط�7


 ا6ط�7ل وھ)طوا �ر�-� إ� ا�1رع �#��و�م ^���� أCد.�ء  إ�;م 	�ط أي 1` ، )-د .��ل ��دي #

G7 و.�ل )Cوت #رأ�#د :  

  
   إط�-وا )�ـــر�  �� ��"  �#�ن ��� ا��م - 
  

�م ا)-ض #ن �:رة ا^Cطدام ، �ظروا أ#�#�م �9ذا E-( وا	و��دوا أن ��� G�#"��� ا7ور C-د ا
 �
�  �(;# �� GEو� Gط�
�م �"#G .در #� ����م �روا �دد �)�ــر "ــدا #ن ا��و��ت �4/د �ل #(

، �#�#
�م إ�;م #رة آ/ري أC)�ت ا6رض )��Eء �م )
-ب و�-�ده #-� �
� .�ل ��د �ل #�
 :  
  
�د�  ا�6)ر )	� �ــــوق -    ا
  

م �"د أ�د أ#�#  ، �Eك ھو و��#�   
��J  #ن "#�
��)ط ا"#�G �ور إ� �

ظر ��إ�;م و.ف ، وإ
�)وط
ط�-وا ا�� < �
  :)�#�س  و.�ل  ��1رعأ#�#�م �

  
   #)�وط�ن ؟ - 
  

  :�  إ�"�)� و�ذك أCد.�J  و.�ل )7ر�  أو#4 أ�#د )رأ
  
  وووي و& وإ��� �ر����ن )��� أ 1ــ�را �� �م إ�;م ، ا��"�ت دي "#��  - 
  

  :إ)
�م إ�;م و.�ل 
  
�� ؟ - 	7
�دي ، إ�   ا�1ر a �� ��دي ، أي �د ���م ھ1و�  �� ا"�#G )-د �ده ھ��ون �  ھد�  
  

 Gـــــ�#"  :.�ل ا
  
�ـــــــــ- 	7
  ـ�  إ
  


�ره آ/ري و���ر �دد   
�
�ره و)�و  
(-��م وھو ��ظر ��� ھذا :م ھ)ط �ل #-#" �
ا��و��ت ا
��� �ر��  )�-�ده و.�ل  أO�ق إ�;م )�ب #�ز، ا�وم  �#
  : وإر



 ٤٨٢

  
�ن و��-)وا )��� �� ا�1رع �ده - ;(�ن �"روا ورا ا�#��م وا�ـــــ  ، �1��م وھ#� 
 �ر�ت )7ر�

   ��وه اووي
  

  ::م �Eك وھو �	ول 
  
�وا ھ�	
�وا )-ض ���1ن ��/دوا ا��و�ـــ�ت ، و& أ��م �#�وا إ�  �وق �#�ن )	� - �� �#   و> 
  

  	:  :C#ت .��; :م .�ل )�#�س ##زوج )�
  
   ! )9ذن & و�ــــ  ا�� "�ي أ�
ر دي أول /طــوه ،- 
  

�ظرت   ��#� )�-�ده و.�ت :  
  
 -� ���
�#ري #�  ��وي ��� إ�   �4��
� إ�;م ؟ )Cرا�  �-�ـــــ� ا#و.ف ده ��ن ��و اوووي و#

  ھ���ه 
  

 ;J�. م�
  :إ)
  
 - G#�"��وي أ�))�م �� اC;ة �� ا   
  

  ::م �Eك وھو �	ول 
  
1�ر ، ��  ):وا)  )	ـــــ� - �� �ول 0/ر ا�E	�   #-�ش )	� �� ��#� �1��� �ده ھ
  

�ظرت   )7/ر و.�ت :  
  
  � إ�;م ، )س .و� ھ
-#ل �ده دا�#� و> إ�  ؟  و> ��#ك �- 
  

  :أو#4 )رأ�  ���7 و.�ل 
  
�م أ��د ھ�	ووا ��1رع ��  إن �1ء & ، )س )رEو - � #ش ھ	در أ�#ل �ده دا�#� و/Cو�C إ

�م ا�� ھ;.�  �� �ل ھ
Cرف #
	�	�ش ، �-�� #ره ��و��ت )س ، #ره )�و��ت )س ، #رة أ.و
��  ا�� ھ�واظب ��� �و#�ن ورا )-ض ، �ده �-�� أ��#
� اC�وات �� �7س ا�وم�
 ھ��/د ، #ره 

�م �
-ودوا )س #  ..ا
  

  �J�. ت#�
  :إ)



 ٤٨٣

  

ك- ��   ر)�� �)ـــ�رك ��ك �� إ�;م و�"-�  �� #�زان ��
  
   آ#�ن �ــــــــ�رب - 

______________________________________  
  


"�وز
�7  )�ن ھ�د و/�د )�1ل �)�ــر ، و#G ز��ده #ــــر إ�)وع 
�و ا0/ر وإزدادت ا��ات ا
#E4��ب ا
�� #ن #"رد 1-ور )

"�وزات إزدادت أ��E آ>م ھ�د ، �	د 
�وت ���ر إ� 1-ور داJم ا

��ق وا^
/^�(�
 ;( ��(
 ���7�
"د  �Eوا)�س وأ��
�	ظ �� ا��ل ��� ا-د�د #ن ا�
	�ر ، ���ت 
��ر #ن ا)�ــ��
�� )�ق وم 
-د 
ري أ�دا �)ب )ل و

�ره ذا ����� إ> أء ، 1-رت أ
و 
/رج #ن Oر�

�Eرورة ..  
  

�� ��/را و��#ل #� ��ن �7-�  �د و
/)ره )#� 
1-ر )  #ن ذ�ب ��ن ��Eك #�/ G# دث�

�ت �� �#��
  
�#��ء #��
�
1-ر )�و"G �ور إ�# �#Jدا ���7�� أ����� إ> أ-E مOر ،..  

  

طG رؤ�A إ�#  ��� ظــ�ت ��� ھذه ا�
م 
-د  ،  
�#
� وC�ت إ� �ره #��� G�(دة أ��� A��

 ��7
�د �Eوره أھ���وم �G اC

 �# �#Jت دا�
طG أ��E رؤ�A إ�;م و���
م 
-د  ،  J�	 �
  ..و �
  

 ����A ا1-ور )�ذ�ب 
�ك و�� �1��

 �Eد وأ�
��ول )�� ا^�
�7ظ )/� A	طر� ��7ر �:�را �
ظ�ت 

1-ر )1` �وي  < ����7
ره ); روح ، 
�د:  �	د �
� > �@Eب وم 
"د ، أC)�ت 
�د:  
�ك ا

  ���
@Eب    ��
�#�ت �� )-ض #���� ، G"و
ف �� و"�  أو ر)#� 
Cرخ أا#راره وا��و 
@�ق ا
�وات #� ����� ا��0م و�4���
ذر و
�#ل #� ���ت 
7-�  ، #رت -

-ود #رة آ/ري و ����ن ا6م و

  ..وا^�
�	�ر وا��Eع 
  

�� E@طت �
�#ل أ�:ر #ن ذك 6
طG اC#ت وا�
م    ��
�� �� �وم #ن ا��6م وأ:��ء #��د:��و
  �J�. ـــــ��
�� �:�را وھو #�زال #�
ر�; �� �د�:  ا-7ن ، Cر/ت )  )4��� Cو
��� ذا:  

  

-)ت و�رھتأ /ـــــ�د ���7  )	� �7ـــــــ��  ، -  ��  �#� ، ����7� و�رھ
ك و�رھت اد��ـــــ� �� 

��ر وإن /;ص ر)�� #ش   أ.وك ���  إ�� ھد/ل ا�#�أ.وك ھ#ـــوت وإ�ت #ش ���س )��"  ، 

� و> أ�ط و1� �� Eن او# G�ر�  أط��A أ.وك #ش �#�ھ�@7ر� وإ�ت )رEو و> ھ�#ك ��"  ، 

  �رام ���ك �ـــــــــرام وش أھ�� وإ�ت )رEو و> ���س ، إ�ـــــــ  )	� 
  

  :إر
#ت ��� �را1�� و.�ت )
-ب 
  
�� ، �ـــرام ���ك )"د - �
��7ــــ� أر"G ھ�د )
�ع ز#�ن )	� ، ��7� أر"G )-رف أ�Eك وأھزر  

�� وأ�;م )��"� �ز�	�� ، دو.
� )	�ت أإر�#�� و���د�� ، ده �Oأ G#�( ���ت أ�)ر #��1�� إ�� ��
وووي و#)	
�ش ��ر�  أ)ص �� ا#را�  أC; ، أ;زم ، �رھت ��7� وووووي أ�
ر #ن اأ#	ر�  



 ٤٨٤


ك �� /�د و#)	�
ش ط��	�ك ، )"د 
-)ت �#
�ك #��ـــون #ره  )	�وووووي إر�#��أ�رھت #�� ، .و

�ك �رھت �  و#ش #ر
��  وإ�ت )رEو 
	ول ��دي ، .و�(-

�ك 
��م �دل وإ�ت #�7ش ���ده ، .و�

 ���س )��"  ، �ـــــــرام ���ك �� أ/� إ�ت إزاي #� )
��ش أوووي �ده ��7ـــ� وإ�ت )رEو #ش
���ت 
�ت �ر�
ك و> إ� �# ��

-)ت و#)	
�ش .�دره أ�
�#ل ��#  �#�ن #�ـــــــك ، �ــــــ�ر� ��، ا

�ت �#-ت �;م إ�;م ور��ت ��7� ور��
ك ، � ��
��زت ���1ن أي ��"  ، �ــــ�ر�

ك و> إ�(�
  ، )"ـــــد ������ �روح ��� أد#�ن �4#� �ل وا�د #(
��م �دل زي ا��دي ، ��#4 �د وده آ/ر �;م �/ 

��ر )س )رEو /و�ت ، ا�� /;ص 1و�  �ده و��ت ھ#وت ��7� أC; )#� إ�� �ده �ده دا/�  ا
  �ــــــــــــــــــــ�رب )	� 
-)ت

  
  :C#ت /�د .��; :م .�ل 

  

� �;#ك ؟ - C�/   

��ھ��  :� وCر/ت .�J�  إ
�-ت 
  

� �;#ك ؟- C�/  إ� �ـــ�-�  !! ��#�ت ��� �ده و>زم 
1و��� �ل 
	و ��)	وك ھ#وووت وإ�ت ا


� �;#ك ؟C�/ !! ��	���� أد  ����وز إ�  �� /�د ھ�ه ؟ ھ
�Eك ���� زي �ل #ره )رEو ؟ ھ
�/د
�-#�  ده ��دي ؟ طب و ھو ��دي ( ��
�� إن ا(:
�� و
��ول �
"و�  �ده �  ھ�ه ؟ و ھو �� #وأ

��دي ا�� ))	� #��و�  �
� أ.ف .دام ر)�� �� اC;ة �  ھ�ه ؟ و ھو ��دي ))	� /��7  أ#�ك 
�� ؟#���ر �ــــــ  �إ�ت ا�)ب �� �ل ده !! ا#�Cف �  ھ�ه ؟ و ھو ��دي ا�� ���  إ�� ھد/ل ا

�م و>زم 
1و��� �ل �4#� و& أ.ول ^�;م وا�� ��Cل ��Cل#�� #ش #�م ا�
و ھ�	 �
� �	( 
  !أر
�ح 

  
  :ز�ر )#�ل و.�ل 

  
 - �#���1ن #ش ��وز أ.وك ��"  
ز��ك ؟  �
 ا��ده اE/  �E�7را ا1ر�7  ##�ن 
	7�� دو.


ك �
�ر �� ھ�د )س )"د .ر�ت �#�
���1ن .ر�ت #ن ��دك وز�ك ا��6م دي ، إ� ���دي إ)	� ��#�

;� ����ك ، وھ���)ك )-د�ن # �
� ده #-��� ، ��ـــ� إ#1� دو.�-  !#ك وCو
ك ا

  
�� )@Eب �
� ��دت أن 
�ط#�� و.�ت ���  :E@طت ��� أ�

  
د ؟ اه �� أ�
�ذ /�د ا1ر�ف !!  /Eرا ا1ر�7  ؟- �/ �� ���� �#�ن ��ت #�
ر#  و1ر�7  .)ل أ)
-��ر

��أ#� أ�ر�ك و�ل ا�� �Cل ده ��ن )�))ك وو �E�ت )�9�و)ك ده �
�ر  ���   ھروح ^�;م وأ.و
�ــــــــك # ��  �ل ��"  وأ/��  �
Cرف )	� و�ر��

  
  :�Eك )�/ر�  و.�ل 

  



 ٤٨٥


A ا-�ل ا�� ھ/�ف #�  ده ؟ !! �;م ؟ 
رو�� ^- � �
�
Cد.� /و�ت و��1ت �� ��7� ؟ إ�  �� )
و ھ/�ف �#ش ھ/�ف #ن ��ل أC@ر  �
�� و��ا�� #ش )-#ل ��"  O�ط و#-�د�ش ��"  أ/�ف #

# �� !! �
���ش ز��ده �ن �ده ���1ن )"د #ش ��وز أز��ك ، إ�(C-
رو�� �� ھ�د #ن .دا#� و#
�	ت #�ك /
  ..ا��6م دي ز�ك �
ر و��دك )	� أ�
ر وا�� إ

  
  :ز�رت )�Eق و.�ت 

  

�#G �ل ��#  و
#1� وراك ، - ( ��
ش ھ�د اط�)  ا�	(# ���ق #�� ، #�ھو أ/

 اه ط)-� >زم 

�#و#� �� /�د دو.
� )	�ت و�1  ، BC �1#دل 1و�  وأ-
�� /;ص أ/دت .راري أ ���1ن ��رت أ
�ك ���1ن )"د .ر�ت # ��  !وھ	ول ^�;م إ�� #ش ���زاك وأ/��  �d�7 ا/طو)  دي و�ر��

  
  :إ)
�م ��/را و.�ل 

  
��� �ل ��"  ���1ن �-رف �و�س أ/
  ا)ر�Jأ� و#�  �� �ت ھ�د ، و-     � �#�ن )رEو ھ	و


ر)#��� ا6/;ق وا	�م ا  �!!  
  

1�	ت )/وف ##زوج )�ذھول و.�ت :  
  
��� إ�  ؟-     !! ھ
	و
  

  :إ)
�م )#�ر و.�ل 
  
�و� و#�7ش #��G )رEو و �1ف ��م #��د:  #ن - �
	و( �
�� ����� �;#ك ا"#�ل ده ا   ھ	و

�
� �� ھ�ود و�و �#G ��م #��#  �C�ت )��أ ا�7س ��)
و�ك (�(� �
��� )�ب أ��)�ك ذ�ري أــ� ، إ
  ! #-��� دا�#� 

  
�� و.�ت )ر�ب #� �����ھ� ووE-ت �دھ� ��  :إ
�-ت 

  
و)-د�ن إ�ت إزاي 
-#ل ��"  !! #�
��ل إ�;م �1وف ��"  زي �ده ؟!!  /ــــ�د إ�ت )
	ول إ�  ؟- 

�م �� /�د ؟!! زي �ده أC; ؟�  !!#-	ول إ�ـــــت #
  

  :�ل �ظر �#رآه )و"  /�� #ن أي 
-)�ر و.
  
�م )	� #
-��1ش ادور �
�ر ، - ��م و> #ش #�# �
�ك .)ل �ده إ�ك دا/�  د#�O� وھ
"وزك أ� .و

�� و
-#�� ��"  �Oر �ده �)	� ���� و��� أوو زھ	ت #�ك )رEو �"

 �
�� ا�� ھ��)ك ، وو ��و
  !أ�داJ� )	� وإ)	� /�� أ/و�� اd�1 �	�م ����� ا�د 

  



 ٤٨٦

  ::م �Eك ��/را و.�ل 
  
�� ؟ - �

� �� ھ�ود ؟ و> أ.ول #��  
  

��7ت )-#ق و.�ت 
�� )/وف و����  :أE#Oت 
  
�� إ�  ؟ �-�� �4#� أوا�ق ��� �ل ا�� إ�ت ��وزه ��#4 
	ول ^�;م ��� ا�� �Cل )��� ؟ - -� 


�رھ�� اوي �ده ؟(    #-	و
  
 - ، �
(�(� �
�� و�ش ، /���� �ده �� )س #ش ��وز أز�ل #�ك ���1ن ز��أ أ�رھك إ�  �� ھ�ود ده إ

�ك ھ�ه ، و# ������ او�دك �� �
� إ�� ھ��ول أ
#م ا"وازه )�ر�  أ���و�ن #G )-ض و);ش 
ز
  !"ـــدا )س /���� ��وه �ده او#�ل 

  
  :ز�رت )@Eب و.�ت 

  
�� )�^��وب ده ، إ�ت إزاي #	ـــرف و#�)
��ش - #��
وإزاي ا�� !! وي �ده ؟أ )طــل .رف )	� و)طل 

7
ره دي ���� ؟#1و�
ش اوش�� ده ا�
� )	� ـإ�ت �!!  ا�� �� ��(��
  !!ـ�وز #�� إ�  �� /�د #� 
  

�د )#�ل و.�ل �
:  
  

زھ	�ش #ن ا�ؤال ده ؟- (# �
��� ودا/�  د#�O� وھ
"وزك ، !!  �ـــوه )	� �� ھ�ود إ�("� ��.و

��
��� ، #G )س �� �
� ا#وEوع )��ط ، ��ـــ� )	� رو�� إر
��� �ده ورو.� د#ك و�
م )�ره 
  #;�  ا

  
  �J�. ر/تC:  

  
���1ن أ #�7ــــــش )�ره �� /ــــ�د #�7ــــش )�ره ، -  �	(  �#-
 ���� أ�� /;ص .ر�ت #�ك وإ�#ل ا

  ��� ���دي #ن ا^���س ا�� ا��� ھ��ون أھون 
/;ص �رھت ��7� أC; و)رEو و إ�;م #و
� ��
	م #�ك )�  ده ، و#�7ــــش #G ا�;#  ، ر)�!  

  

-)ت  �
4م �

�7س )C-و)  و

:م E@طت ��� زر ا^O;ق )-C)�  وإر
#ت ��� �را1�� وھ� 

  ..و�ـــــ�#ت 
____________________________________  

  
 ����� �4"�)ت 
�ظرت ��  )�-�س �و"دت إ�م ��ط#  Cد�	 ، ��7
��� Cوت ھ� ��إ�
�	ظت #ن �و#

  :ا7ور 
  



 ٤٨٧

   ا�;م ����م - 
  

�#ت .�J�  إ(:  

  
   و����م ا�;م �� ھ�د ، إز�ك ��#�  إ�  ؟ - 
  

�دت )�زن و.�ت �
:  
  

� أ/)�رك إ�  ؟ - �   ا�#د a ، إ
  
�م - #ذات )س �� ��"  "وا�� ��وزه أ �و��  ا�#د a ، ا�( �
�� #ش ��ر�  إ
C�ت )��� �  دو.

���1ن أر
�ح  ��  أ.و
  

  7�ت )��.:  
  
 -�   .و
  

�E( دت��
  :ق و.�ت 
  
��7ك و-  �	���/� ا/طو)  )�ر�  ورو�� إ
/ط)� وا�د إ ��وزه أ.وك و /ط�)ك #ش #�
رم إ

�م #-	د�ن دول ��� ا6.ل ھ����ظ ����� و#ش ھ��/د #�ك ا�� ھو ��وزه ����ت )	ول � ��#ن ا
  و�ر#��� ر#�A ا�;ب زي #� �Cل #-��� 

  
��ھ� و.�ت )ذھول ��  :إ
�-ت 

  

� إ�  ا�� �Cل #-��� �� ��ط#  إ�ط	ــــ� )�ــر�   ر#�A �;ب- �   إ�  ؟ إ
  

  :ز�رت )#�ل و.�ت 
  
�م - #�دس أ� #�C�ش ��"  �� ھ�د ، ا� ��
� �ره ، و�#�ن ھ��ول دا�#� أد�
ك و/;ص وإ�C� �

 �	( ��C� �����1ن ��ون E#�ري #ر
�ح و���7  ا ��/ط�) G"ر
  
  

ت )/وف �.:  
  

� �C�ك إ�  .- �  !!و� ؟ �� )
  

 ;J�. ت#�
  :إ)



 ٤٨٨

  
�� "�ت ��� أد �ده ، �; #-�ش ھ	7ل )	� - �
رھ� #-��� ا#رادي وا�#د a إ� ��
/���ش �� ھ�د ر)# 

  #;����1ن ھ��م ، #G ا  
  


-"ب و
	ول ( ��7
���ظر 

ف ��� ا7ور )��#� ظ�ت ھ�د ��  :أO�	ت ��ط#  ا
  
 - ��  �� �وم وا�د ؟ ھ#� �ل ا#/طو)�ن )��Cل #-�ھم �ده و> �� و��ط#أ ھــــو إ�  ا����  )	� ؟ �-

  !!إ�  ؟ طب إ#1-�� إ�;م و��#� ؟
  

7�� و�ظرت �	ف ا@ر�A و.�ت 
  :أ	ت ھ�
  
���1ن إ
-C)ت 1و�  أ أ�#ــل إ�  )س ��ر)� ؟ -   د .�  ده أC; ؟ #-	و�/ ���� #ش #Cد.  ا

ا�	د وا	رف ده ؟ #-	و  ھو و�ش اووي �ده ؟ �� #ش در���  �ط�G ��1ل "واه �ل أو.وت �;م و
J���رف ��Eك ���� )�;#  و�/)� �وا��ه ا  
ش وا/ده )�� #ن ده ��  ؟ #-	و��# ��  طب إزاي ا
 ���� وا�� زي ا@)�  Cد.
  ؟ �ـــــــــ�ر)� ھ	ول ^�;م إ�  و> ھ-#ل إ�ـــــ  )س ؟ �ــــــ�رب د)ر�

  ا�� #��ـــش �Oرك 
_________________________________  

  
�� )	� ؟- �
  "�� �� ، ����دوم #���� �ل ا�Cر �	و)�ده �) �
   )س �� �
  

��ر اد��� )-د �دة أ��م )9ذن 
� �

  ���ء ا�� أ:��ء 
ر
�ب #;)س إ)�
�� إ�;م �� C)�ح ا�وم ا�.
  :& ، إ)
�#ت ��#� )�-�ده و.�ت 

  
���ھ�  ــــ4 
#�م اووي �ده ، )"د- 
�# ��
� ا� #ش #Cد.  إ�� /;ص ��م �وم وھود )	� وأ1وف )

  #ن ز#�ن ، ر)�� �/��ك �ــ� �� إ�;م )"د #ش ��ر�  ��ت ھظ)ط ده ��  و�دي إزاي 
  

  :"�س ��� طرف ا7راش و.�ل )�-�ده 
  
�  و"��)  أ/رك أC; وده وا")� ، �ـــــ�رب )	� - �(-
 �
���  و�/���� �� ��#� ، و)-د�ن إ(1 G�ط


  �ده 
  

��� �ده )#رح و.�ت   
  :Eر)
  
 - ��(��س "-
�ك إ�  �� إ�;م �رام ���ك ، إ�ت ��وزھ� (1   
  

���ر 
�9( ;J�.  ("�� Gر�:  
  



 ٤٨٩

�م دول �� ��#� ؟- �

�ن ا�� .و#��
� أد ا�  !! إ
  

��Eت ت  : )/وف #Cط�G و.�
  
  !#�ن ا�و#�ن دول  6 �� )��1 و& #� أ.Cد ، و)-د�ن ھو �د >.� ���ل ر/- 
  
   �ــــــــــــــ�#ـــــــــ�- 
  
�� ا7ط�ر )	� - �
   /;ص ور)�� #� أ.Cد ، روح ھ�
  


-"ب و.�ل ( ���ظر :  
  
�  وا���ن ؟-  ��  !!  �ط�ر إ�  #� إ�

  �J�. ت��E:  
  
 -  ��-" ��
ك #ش �ــــ� ، �#و#� /;ص #ش #�م /���(�م ده ��   
  

  :إ)
�م #ؤ�دا 
  
�  ، #ش ��وزھ� 
	�)ظ أ��  أ�ـــوه /�- �-" ���  
  
 - ��   #�1� �1را ، روح )	� 1وف ��ك ���1ن 1ط)
  

 ����E و.�ل  ��ض #ن #���:  
  
�� ھ�ه - �
��وزه #���ده  �
� �;م ، #
"�ش 
	و/�� �1�#   

__________________________________  
  

  و�C
C; )�7روق و./رج إ� ا#  7
  :�ل )1وق "�س ��� ا6ر��  وأ#�ك ھ�
  
 - ��O �� م����   ا�;م 
  

 ;J�. م ��روق�
  :إ)
  
   و����م ا�;م ور�#A & و)ر��
  ، إز�ك �� إ�;م ��#ل إ�  ؟ وا�1�� و& - 
  

  :إ)
�م )�9راج و.�ل 



 ٤٩٠

  
�� و.- 
ت أ
Cل أ1وف أ/)�رك إ�  و #-�ش �� ��روق و إ
C�ت ���ك )دري �ده )س )Cرا�  و�1  
  

  :.�ل ��� ا7ور 
  
 -  ��� اB(C و)-د�ن #��ت ��رف إ�� )�C� )دري أC; و)E7ل .��د ١٠ ��)�� )دري إ�  ا

� d
���رده )	� أ"�زه واوا�د 4#� ا0/ر ، ��دوب ھ�زل �� ا"#-  وأو.�ت اC;ة وأ"� أ�#ل ��وا
 ��-� a د#���� ا1@ل ده )	� ��ن اوا�د /�ــ�ص ا ��  را�  ، ر)�� �	و�

  
 - B��C ت  أ�ون�(�دك إ�  ؟ �-�� ا1@ل ��#ل إ�  و��رف 
و�ق )��  و)�ن ا�.و� ا6/)�ر 

  وط�)�ت #را
ك و�ده و> إ�  ؟ 
  

  :أو#4 )رأ�  إ�"�)� و.�ل 
 - �# ���
ت ا�#د a و�� �� أ�وه ا�#د a ر)�� )�	وي ، ا1@ل ا#رادي #ش #رھق زي ا�7ر�  ا

"
�ج �
ب و> ��"  )�زل أ"�)�� #ن ا�
��طول وأد��� )��ول )	در ا^#��ن ) ���
�#-  وأ"� 
 ، a د#��  و#
��E	  و�ده ، و& �� إ�;م ر)�� )�	وي ا�(-

�ون  �# ��
ش أأ���دھ� وأذا�ر��# ��

  ���ر إ�� ھ	در أ�د ��� ده ��  )س ر)�� �ر#�� )	� و)�-��ر أھو 
  

  :إ)
�م )4ر���  و.�ل 
  

1رف �د��� أ�� #-ــ�ك و�و�	ك )9ذن & ،  ا�#ـــد a �� ��روق ، ر)-  �
��� �#�ن ���� ��م �وم و)

��� اد�ن وا6/;ق و)9ذن & 
�ون /�ر ذر�   ��

ر)� ��� ��)9ذن & وھ�ون أب )	� ، ر)�� �	در
  �"�� و��#� أو
�ون �)ب �� د/و� ا  

  
�;#  وأ�ون أب - �( ���  ـــ�ن )	��� �#ـأ �ــــــ�رب �� إ�;م و�	وم 
  
�  �ــــــ�رب أ إن �1ء & �� ��روق ، - "�� �وا �� ا-#"� ��
�4د إ�ك ھ
�ون .دوه 6و>دك ، ر)# ��  
  
   آ#�ن �ــــ�رب- 

____________________________  
  

 ��� إ�;م #ن #��د:  ��روق وذھب ��� ا7ور إ� ا#ط)d وأ�Eر )-ض اط-�م ود/ل )  إ
�إ
#����ن و.�ل Oر�
  ، إ)
�م �( �:  

  
���ـــ� -  �
(-Cط�ب و �(�. a ا�6ل أھو ، أ#ري �
� �� ��E7
   إ
  

  �J�.  ( ر/تCو �������  وأ/دت 
	�ب �� ا6ط)�ق ا#و"وده �C  :أ#��ت #�  ا



 ٤٩١

  
  !! ��ـــــــن ا-�ــــش �� إ�;م ؟- 
  

 ;J�.  ("�� Gر�:  
  
 -� �

Cو( �
���7)	� طب .و#� !! #ــــ�ن ؟ إ �
  � ا@�ط�ن أ�ك ھ�
  


و�ل ��6ط�7ل و.�ت (  ��ظرت إ:  
  
  .. ا�ـــ  �/��ك �� إ�;م ��وزه ��ش ��وزه ��ش ��وزه ��ش ��وزه - 
  

  :.�ط-�� )Cراخ 
  
 /�ــــ�ص ، إ�ـــــ  )�-
� راد�و ، ھ"�)�ك ��ش و��� )را�
ك وOذي ���ء �و�س ھـــ�ه ، ��  - 

  ):وا)  �� إ�;م ��)�� #-�ش 
  

�د )-#ق و.�ل #)
�#� :م أ�Eر �
�� ا/)ز و"�س )"وارھ� و:  
  
�� اوووي - 
   إ�
�رت ��"  دو.
� �ر�
  

�7  و.�ت �(  �ظرت :  
  
   إ�  ؟ - 
  

�د ))�"  و.�ل �
:  
  
#� .-دت أد�� ر)�� أ ���ره -  ��
����1ن �C�وا #-��� ؟ ���ره �� G#�"ول #ره أ/دت او>د ���� ا


� ؟ �
�ر �-�ق .�)�م )�#��"د و����  ون ده �� #�زان ��
  

  :أو#4ت )رأ��� إ�"�)� و.�ت 
  
 - ���

  ! ���ره ط)-ــ� ، وھ� دي ��"  
  


  وھو �	ول #��
  :إ
�-ت إ)
  
���1ن أد��م );�ن ؟ و> ���ره �وم -  G#�"�� �� ا���
�م #�
�	�� �وم و�
 ط�ب ���ره #� رو�ت 

����ت أ"�ب #-��� ��"  و���وا ��.�Cن �#و
و �# ����م إن ا"وا�ز )	ت �
� ، و> ���ره #� .و



 ٤٩٢

�م إ
1@ل و#)	�ش ��"� ؟ و> (�Oإن أ G# م )دأوا �واظ)وا��C�وات ا�وم ���� و)رEو 	�ت 1و�  #
  (��C6 ول	�( �����ره #� أ�#د )ذات ��7  )	� ��"� �ل �وم و�ب اC;ة �� ا"�#G و)	� ھو ا

  و�1"-�م ���1ن �رو�وا ؟ 
  

�د )�-�
  :�ده و.�ت 
  
 - ���(�" �# و���ره �#�ن #� ا��ج أ)و أ�#د إ
Cل )�ك و.�ك إ�ت �#�ت إ�  �� إ)�� ، و���ره �#�ن 

 �#���1ن اود )	� )�-�#�  أ��ن #ن ا6ول و)طل #�E  1و�  ، و���ره  ����)A ا��و��ت و�1ر
C��� ا ��!! ;ة وإ�ت #)
C��ش ؟إ�ت #رو�
ش #ره ا"�#G وأ�#د "  ز�ل ���ك و.�ك )
	و

�رف إ�ك ��ت �� #1وار وC��ت ھ��ك  ��
�  و��
  


ت .��; :م .�ت )�#�س #C:  
  
�د ر)�� ھ��ون �
�ـر "ــدا )9ذن & ، وإن �1ء & أ�#د أ أ�
ــر ��"  ���راھ� - �ووي )	� إ�ك :وا)ك 


  اC;ة و�))
  �� ا#�� ��#�"د ، و�#�ن ##�ن 
د/ل ده #� ��)ر �7
�رك و�د���ك ���1ن إ�ت ا
�  )�)ب ا#وEوع ده �� إ�;م "  ا

  
��ن و.�ل �( �����  :أ#�ك �دھ� ور)ت 

  
��� أي ��"  ���� :واب ، أ و-  ���-"1

ك وا.7  "�)� و)�	 �#�� أ�
ر ��"  ���رھ� اووي )	� 

��  �Oرك ���ت ھ
	-د 
	و� #ر
)ك C@�ر أC; و#ش #�
�#ل وھ
روح 
ر#�  1و�
���ل وا�ده   �
�  و)
-#ل !! "
� وا�ده ��وزه 
د/ل ا���ت �� ��#� ، إ(
� �Oر �ل ا�
	در ���  �ل �ــن إ ��ا

 ���/

�ول ر�E ر)�� و)"د أ�ـــ� �/ــور )��� �ــــوق #� 
���1ن   
  

  :إ)
�#ت )
4:ر و.�ت 
  
�   ا6- "� و> ا�)س ا#�ر��ت �� إ�;م #ش ھ�د/��� ا�@�ن ا��!! �ل ا ���#-�( ��"�ت اC@�ره ا

�� ��ون C@�ر دي أ��ــد :وا)�� �)�ر (
#� #ر �CوC/رف زي وا�د أدي و�� ��-� ، ���د ر)�ووي 
�� أ�ق )�7�وس أ�  ##�ن �	ول #:; ��ون �	�ر و�ط�C Gد.  ، ده أ��ــــد :وا)  �)�ر "داااا )9ذن & 6

���O6ا �د.وا ءدي و/�C
� ��
-ب 1و�  ���1ن أ  "#�ــ�  ا"ــــ�..  ھ#� ا�
�ھل �
ووي �� إ�;م و
  �"� ���� ود/و��� ���-م ر)  (���� ھ��ون .��ل "ـــدا )��#� �#��� ، و�� ا0/ر )رEو #�و�

 ���#��� #ش #ن �( ��  ..ھ��ون #ن ر�#A ر)
  
�� �ـــــ� ��#� �ــــــــ�رب - �و�   �ـــــــ�رب 
  

�ظر  �#��( ��#
�� إ)
�#ت ��#� )���ظ�ت :م .�ل #)
�#� وھو ��1ر إ  
  :ھو د)�
  



 ٤٩٣

��وز أ.�G اد)�  ، ھ
ز��� ؟-  ��   )	وك إ�  �� ��#� ؟ أ
  


-"ب و.�ت (  �ظرت :  
  
�  ؟-    
  

�د )ط�)  و.�ل �
:  
  

م ا�� ھ�ر)ط�� ))-ض )	� - �/ A
��ت ���1ن أ�ون #ر
�ح ، و)-د�ن #ش �(1   ��)ب أ
	� ا
  

  : )�#�س :م أ#�ك )�د��� و.�ل
  
�-ر�ش ، وا�	� - # �����1ن #��/دش أي ذ�ب وإ� ��
��� ��  ��C7
�د.ق �� �ل  ��	7
 #ش إ��� إ

  ��  و/���� "د"� �
  ..)	� �� ر��	
  

 �Eت )ر�� وأ�ط
  إ��ھ� و.�
  :أ��
ت �دھ� )�دوء و.�#ت )/�G د)�
  
��ت- (1 �� �ل ��"  ���1ن أ)	�  إ
E7ل �� )��1 ، و> ��#ك /ـــ�ص ، أ�� �#�ن )�ب أ
	� ا

 �	( ��
��
ط#�  ، ر)�� �"-�  �� #�زان ��#^^  
___________________________________  

  
��

د إن ��#ل )دا/�  �ل ھذا ءإ�
�	ظت ھ�د #ن �و#�� وظ�ت 
�7ر �� �ل #��دث و�/ل ، ��ف 


� �ر�د7
�ة ا��� ا�وء ؟ وھل ھو ��)�� �	� ام ان Oروره "-�  �-
	د ان ا �����ھ� ���Cل 
 ��(�C�
"ب �
�ون ا��E7  #ن �
�� أ> 
درك ذك #)�را ؟ و#�ذا !! ا7ور وإن م 
7-ل وو��ف 

��ن ��#�ت ��ط#  ؟ ھل ھ� �	� �Cد.  ؟ 
�� �Cد.  وأ/�ــرا إ���7.ت #ن 
��7رھ� ا/�ط` -م �)دو أ
م )�6#ر ؟ و#�ذا ���دث )-د#� وذھ�)�� وراء ھواھ� ، و�ن #�ذا �
7-ل ھ�د ا0ن ؟ ھل 
/)ر إ�;


�#ل �#�ع 1` ��ذا ؟ و��ف �
-�ش #-�#� )-د ذك ؟ ظ�ت 
�7ر  ��

طG واد�
�-رف ؟ وھل �
��. �
��#ت #رة آ/ري :م إ�
�	ظت �"4ة ��� ��#A إ�;م ا ، �#�#
� �� ا0#ر �:�ـــرا �
� ارھ	ت 

��  : #ن �دة 1�ور 
  
7
ره دي إزاي .رأي )رEو �ن Eوا)ط ا/طو)إإ)	� " ���1ن 
-ر�� ھ
-�1� ا  "  
  

�ت �"4ة و.�ت ))ر�ق أ#ل (
�  :إ
  
#� ##�ن أ��ول -  ��7� BCم وأ��
� دي #ن أ طب و�  أ�ر���
(  (�C#��� أدور ��� أي �ل 

�� دي 
�#� ��
"�وزات ا�ت أھو ##�ن أ.رأ �ن أي ��"  �
� ا�Oر #� �د �-رف ، .دا#� ا
  !�ن ، �ــــــــ�رب ��ون �� �ل ���1ن 
-)ت و�1وف ���� إ�  �� اد



 ٤٩٤

  
��� ا7ور و"��ت أ#�م ���)�� و�
)ت �� #�رك ا)�ث  ����Eت #ن #���:  

  
 " ���
و)  #  "��م 
"�وزات ا/ــــطو)  و��A�7 ا
  

�م وظ�ت 
	رأ �ده �
�وي �
� وC�ت E-( ت�
� ، eJ�
�E@طت ��� ازر �ظ�ر أ#�#�� ا-د�د #ن ا
 ��
وي )� ����  و��م إ & ��C �(�  :�د�ث ا

  
�ل أ#
� #-��k إ> ا#"�ھر�ن، وإن #ن ا#"�ھرة أن �-#ل ار"ل )���ل �#;، :م �B(C و.د �
ره " 

��� ، ��	ول & :  ����� �;ن �#�ت ا)�ر�A �ذا و�ذا، و.د )�ت ��
ره ر) ، و�B(C ��1ف �
ر & 
  رواه ا)/�ري و#��م " 
  

ت )
��7ر �.:  
  
 - ، ��7� BE7-ش أ����# ��
ر�� وا� ���� ا�� �ده ا#7روض #	وش ��� ا�� �Cل )	� >ن ر)-� 

  #��	وش �د و�
وب �. d�1
�ر ا�( ��
ت و�#ل أ�
ر #�� ��7
وي ا�#�ن اود ا�� �4ل �� ا
��7  ، ا�� �#�ن ا#7روض أ�#ل �ده و> إ�  ؟ ���  و��دم )"د #ن ا�� �Cل ده و��
ر 

  
7
وي ا��)	  ، .رأت )Cوت ظ�ت
و)  #ن "د�د �� ا
�7ر ��ظ�ت :م .ررت ا-وده و.راءة ���7  ا 

  : ھ�#س 
  

�ك "  G# أ)دا �واء ���
�ك ا#-A�C و
-زم أن > 
-ود إ k���دم 

و)A إk & )4ن ً��وا"ب ���ك ا

-
7
�ة أو #�O Gرھ�، �9ذا �-�ت ذك �Cت 
و)
ك و.)�ت إن �1ء & �)� k�C & اk، و.د .�ل ا�
���  و��م : 
�Jب #ن اذ�ب �#ن > ذ�ب   . "رواه ا)ن #�" . ا

  

ر و�دم " ��دم ا-ود إ� ، #G ا k���دم ��k �-�  وا-زم 
�ون )�^.;ع �ن اذ�ب وا A(و
ا

  "ا#"�ھرة )�ذ�ب 
  

و)"  & kَ�� أ��� اِذ�ن آ#�وا 
و)وا إ ْ ُ َ َ { ََ ُ ُِ n َ nِ َ 
�م و�دِ/��م "��ٍت َِ�J�� م����Cو�� ��k ر)�م أن ��7ر  An ُ ُ َ ُ ْ َ ُ ََ ُ َ o َ َ َ ُ { َ َ َ ً ُْ ْ ْ َْ ْ ْo َ ً

��ر ��� ا6
ِ�

"ري ِ#ن ُ َ َ ْ ْْ َ ََ ْ ْ ِ"  
  
�طوا ِ#ن ر�#Aِ & إن & �@7ِر اذ" 	
7ِ��م > �}.ل �� ِ�)�ِدي اِذ�ن أ�ر�وا ��k أ ُ ْ ُ ُ ُُ َ َ ْ n َ َ ْ َ َ َْ َ َ nَ n nn َِ ِ َ َ ْ ِْ َ �وب "ِ#�-� إ�  ھو ََ ً َ َُ ُ n ُِ

ُا@7ور ارِ��م  n ُ ُ َ ْ"  
  
1�واِت أن 
ِ#��وا #�; �ِظ�#� " ًو& �ر�د أن �
وب ����م و�ر�د اِذ�ن �
)-ون ا َ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ًَ ُ n ََ n n ُ ُْ َ َ ُ ْ َُ َِ ِ ِْ ُ n"  
  
�م و" ���َاِذ�ن 
�)وا وأC��وا و)��وا �4وJِك أ
وب  ْ َ ُ n َ َ ُ ْ َ ُْ ِ َ َ َ nُ ُ ََ ُ ََ َ 
واب ارِ��م َُأ�� ا n ُ n n َ َ"  



 ٤٩٥

  
ِ�� :م اھ
دى " �C ل#ِ�@�7ر ِ#ن 
�ب وآ#ن و ��َوإ ْ َ َْ َ on َُ nً َ َ َ َ َ َ َ ٌ ََ َ ِ"  
  
�م ����ٍت و��ن & 7Oورا رِ��#� " ِ
�J�� & ك �)دلJِِ�� �4و�C ;#�ًإ> #ن 
�ب وآ#ن و�ِ#ل  ً َ َ َ ً ََ َ َ َ o َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ََ َ nُ ُn nَ o َ ْْ ُ َِ َ ُ ً ِ"  
  

�� و.�ت )
4:ر �� �#Oطت ر	� ��
  :و"دت ھ�د د#-
  

  ده و�  )رEو .دا#� �رC  أ
وب ؟ �  )رEو - �#� �� �ـــــ�ه �ــــــ�ر)� ��� �ر#ك ، )-د �ل ا

��ت ؟ �� �
�J�� �##�ن أر"G زي ا>ول و�#�ن أ��ن ؟ �  )رEو ##�ن 
@7ر� و�#�ن 
)د
ت أر"-�ك �ــــــ�رب >�� #��ش �Oرك ، .ررت أ��ب /ــ�د �ــــــــ�رب /;ص ا�� .ررت أ
وب ، .رر

��  وأ.رب #�ك وأ�رف �ن �
  �����  ، .ررت أ)	� إ"���ر #ش �ده /�ص >�  ��ن ھ��/د )�9دي 
��7� #ن "ـــد�ــــد  G# ل ��"  #ش ��ھ#�ھ� وأ)دا� ��� G�ط
  ..د��� أ�
ر ، .ررت أ.رأ وأ��م وأ

  
 	:�دت )�زن ##زوج )��
  : و.�ت 

  
�#�ت ��"�ت �رام �
�ر �ن )رEو ��ر�  إن �ر#ك ور�#
ك او�G ، ا�ـــ� -  ����ر�  �ــــ�رب إ �� ا


ر�� ، وا:	  �� �ر#ك و�ط7ك ���ــ� وإ�ك زي #� �
/;ص ھ��ب /ـ�د �ـــ�رب ووا:	  إ�ك ھ

ر�� و.ت 
و)
� ، ا�� /�ـ�ص أ/�ـــرا ���ت ))ر�ق أ#ل �

� ھ�C-# و.ت ��
#� .ر�ت �
ر

�د�� �ـــ�رب ���1ن أ.در أ.ول ^�;م �� ، ����زل 
ــــ�
��7� أ)ــدا إ�� أ B#وي دي و#ش ھ��
7ا
��زل 
ـــ��� )9ذن 
�� ، �ــــــــ�رب ر"-ـــ�ك و#ش ھ�E7
�� #ن ا#وEوع ده وإ�
ر�� و> C�/�

 &  
  



و4E و
C�� ر�-
 ����Eت #ن #������ ا7ور و ���ن 
و)  a �#� .رأت �� :م أO�	ت ���)
  :ا�د�ث ا1ر�ف 

  
#� #ن �)د �ذ�ب ذ�)� ����ن اط�ور :م �	وم ��C�� ر�-
�ن :م ��
@7ر & إ> 7Oر  ، :م .رأ ھذه " 

A�0م و#: ا��7�م ذ�روا & ���
@7روا ِذ�و)�َواِذ�ن إذا �-�وا ��A1�ِ أو ظ�#وا أ َ ُ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ َْ ِْ ِ ُِ َ َ ْ َُ َ َ َ ُ َ َ َ َْ َ ُ nَ n َ َ ً nن �@7ِر اذ�وب إ> َ ِْ َ ُ َُ { ْ
َ& وم �Cِروا ��k #� �-�وا وھم �-�#ون  ُُ ْ َ َ َ َ َ { ُ ََ ُ َ َْ َْ ُ n " ر#ذي وأ)و داود وأ�#د
  رواه ا

  
 `1
@7ر & )�ل Cدق �
� أ��ت )�را�  )-ض ا�
�� وظ�ت 
;C ت #ن�
�  إ

__________________________________  
  

�� #ن /�د �
� .ررت ھ�د أ)-د :;:A أ��م 
�� �� ��d /طو)
(Oإ�;م وإ/)�ره )ر ���/�ـرا ا^
�Cل 

ر
�ح ���A �# �#Jت دا��� ����
-"ب إ�;م �� )دا�A ا6#ر #ن ط�)�� و��ول ا^�
��7ر أ�:ر و ، 

 ��C
�� أن �م �Cل 1` �ط�ب #  ��
  و
"�ب )9"�)�ت #)�#  ، ظل ���ول #-�� و�Jرب #ن أ��

��J� C;ة ا^�
/�ر�  ..ه #ره آ/ري و)-د ذك 
/)ره )رأ��� ا

  



 ٤٩٦


�ك إ�
"�)ت ھ�د ط�)  و)�7-ل أدت C;ة ا^�
/�ره وأ/)ر
  �� ا�وم ا B�� ���� )C9رارھ� �

/�� طا���د�د /�د و
د ، ���ت 
1-ر )�/وف .��; #ن �/ A����
1-ر )�را�  أ)ـدا #ن < ���6  (

 ��

ذ�ر :	
��� ا7ور ���ت  ��  ..)�a ��ط#Jن .�)
  

  :و�� �7س ا�وم 
  

�د ���.1  أ#ر ھ�م ، أ�س /�د )�@Eب و
و�د #  
�(�	# ��  
(Oد وأ/)ره )ر�/ ���إ
Cل إ�;م 
6 �
�دا�� ا�زل أ/��� وأ�Eرت �ل ا#�دم ، و)�7-ل �Eرت ھ�د 

7-ل )#:�  ھ�ذا وإ> � < ��ن #:�

1)�
  و� �Eد وأ�  :ل 1` و.�ت ^�;م )�ل إCرار أھداھ� إ��ھ� /�
  
�  )�ر�  �� إ�;م & �/��ك - # ��C�/   
  

�د )-دم ��م و.�ل �
:  
و )س 
	و��� �Cل إ�  ���1ن أ�رف أ
Cرف -    
  

ت ��� ا7ور �.:  
  
�� �� إ�;م ، و�#�ن -  B�C
�ك إ�� C��ت إ�
/�ره و#ش #ر
��  أ ���ت إن #ش ده ازوج ا�� .و

�� ؟ و)�رھ  ، ھـــ��
  ه ��Eل إ�  
  


-"ب و.�ل ( ���ظر :  
  
�#�ك إ�  ارا"ل ده )س ؟-  ���
�رھ�  ؟ �در"�دي ؟ ط�ب .و(   
  

  :"��ت ��� ا6ر��  )
-ب و.�ت 
  
� و/;ص- �� �� ��   #ش ��وزه أ
��م �� ��"  �� إ�;م ، )-د إذ�ك /��  �#1� و���)
  

�د )�9
�;م و.�ل �
:  
  
 -
� إ�
/�ره و#ش #ر
��  �)	� أ ��Eر �� ھ�د ھر��ك وط���C �
�� #	درش أ
��م ، و)9ذن �#� إ


زا#�ك وا�د أ�
ر #ن �ده إ��#
�ت أ� ��6  �  & ر)�� �رز.ك )��� أ��ن #
  

  �J�. ت#�
  :إ)
  
   إن �1ء & �� إ�;م - 

___________________________________  
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�دث #G ھ�د ��
�زل وظ�ت ��#� #
#�O Gدر إ�;م ا�
م  �#��� وھ�ذا )�(-
�� ھذه ا��6م و
�� 


و
ر .��; ��9
 ،  �� #��#�ن �دو: طھ�د 6ي 1` وظ�ت 
�7ر �	ذ�ت #ن ��#� وذھ)ت 4أ��ت )�
�@ر�  ا0/ري وظ�ت 
د�و & أن �#ر ا#و.ف �ـ�� /�ــر ..  

  
�#���Cف �#-� "رس ا)�ب #-ــــ� ، ذھ)ت �ل #�  وا�� إ� ا)�ب و�
�ت ��#� )-د#� �	رب #ن ا

�� �ر��ن #� Cر/ت )ز�ر و.ـــــ�ت ��
�ده و-#�� ا
#��
(9(:  
  
�#ل ��ــــــــك �ده ؟-  ��  !! إ��ـــــ�م إ�  ا

  
�7س )�ر�  1د�ده وا1رر 
��� أول �ر�� أ#�#  وظل � �#
أزاح ا)�ب )-C)�  ود/ل #�ر�� وإر

�J�. ر/تCد و���ظرت ��#�  ،  ����
ط��ر #ن �  :  
  
��)A ا^�-���ت ا6و�  #ن "وه -   �   ھ�ـــد ھ�
� )�ر
  

�� )/وف و.�ت ���

  ::م �ظرت ^�;م )ر�ب وأ#��ت �ده وظ�ت 
  
�دك �ده ؟ - ( ���� ط�ب �Cل إ�  وإ�  ا#�   إ�;م إ�ت �و�س ؟ �
  

�7س )C-و)  وھو 
�  )@Eب وظل �	)ض ��� �د�  �
� ��د أن �-
Cرھ� وأ/ذ ���E@ط ��� أ�
�ظر 6/��� )ذھول و��وت أن #
�دوق ا^�-���ت ا6و�  وھ� C د���ن )��#� أ�Eرت ھ�-@#ض ا

 ;J�. �#��  أ�1ح )�ده E�O)ــــــ� وCرخ )�
ط�ر   ا"روح و:  
  
  !! ��)و�ــــــ� �� �ـــــــ�� دو.
� و#�دش �	رب #�� /ـــــ�ص �ــ�ھ#�ــــــن ؟- 
  

�" �#�
-�ذ )�a #ن ا�1ط�ن ��دت ھ�د �/�ف )/وف )��

@7ر & و�
�ت ��#� )"واره وظ�ت 
  
E(	( �ر��
7ض #ن #���  �"4ة وأ/ذ �Eرب ا��7س )�:ره -دة د.�Jق :م إ
�دأ .��; ، ظل �� �
�

  
�ده #رات وھو �Cرخ )4��� Cــــو:  
  
  ـــل ��  و�� أ#:�   �ـــ	ــــ�ــــر �ـــ	ــــ�ــــر �ـــ	ــــ�ــــر ��)� & و�-م او��ـــ- 
  

  �J�. ر/تCوأ#��ت )�ده و  ��	إ� �ت ��#  :��و
  
�زف إ��ت )	ـــــ� ، إ�
-�ذ )�a #ن ا�1ط�ن �� إ�;م إ�
-�ذ - 
 �ـــ� إ�;م �رام ���ك إ�ـــــدك )

�ـــــــ�رب ، )�a ، أ�
@7ر & ا-ظ�م �ـــــــ�رب ، أ�
@7ر & ا-ظ�م �ـــــــ�رب ، أ�
@7ر & ا-ظ�م 
  أ�وذ )�a #ن ا�1ط�ن ار"�م ، أ�وذ )�a #ن ا�1ط�ن ار"�م ، أ�وذ )�a #ن ا�1ط�ن ار"�م 
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�دة #رات وھو �	ول )
-ب   ���  #رة آ/ري وظل �
��س و"��  :أO#ض 
  
��ت � #ش #
/�ل إن �  أ� أ�
@7ر & ا-ظ�م �ـــــــ�رب ، أ�
@7ر & ا-ظ�م �ـــــــ�رب ، - J�� ��

	ذاره دي ؟�( !! ���� أ)"د #ش #
/�ـــــل ، #ش #
/�ل إن ا/
� ا������ إ�دي �
	�ل  ���� #ر)�
أ�
@7ر & ا-ظ�ــــــــم �ــــــ�رب و��)� & !! #ــــــن ��Jن زي ده ؟!! ا�;م ده و#ن #�ـــــــــن ؟

  و�-م او��ل
  


7  )/7  و
	ول � ���  :ظ�ت 
ر)ت 
  
   �/��ك إھدي و#� 
-#�ش �� ��7ك �ده  طب &- 
  

�/�ف )/7  و.�ت   
  ::م د�-
  
 - �
�  دو.�C.���� إ��� #ش ����ك وإ�
-�ذ )�a #ن ا�1ط�ن ���1ن �)-د ��   إ�
ر/� وO#ض 
  

7
ره طو��  وھو ��
-�ذ )�a #ن  ����د �/�ف �#� أ#ر
  ��#� وCوب �ظره 
"�ه ھ�د وظل ��ظر 
-1 �
�ض ھو #ن #���  ا�1ط�ن �� �#��� )-د .��ل ، ظ�ت 
7رك �� �د��� )/وف )�#�
���  �رت أ

�� و.�ل )@Eب ���� ا7ور وأ#���� #ن ذرا:  
  
7
ره دي ���� إ�  .ذر اوي �ده ؟- 
ــــ� إزاي #4/د
�ش )�ك ا�  !! إ
  


�ظر   )/وف و
��د 
)�� و> 
-رف #�ذا �"ب أن"ف
را"-ت �/�ف .��; وظ�ت 
ر

	ول ،  وھ�  
��� �ر��  وھو �	ول )
-ب  �#
�د )�Eق وإ�
@7ر ر)  #ره آ/ري وإر�
:  

  

� �#�ن #�ھو �ل �;#�م ��ن .دا#� - �
� ھ
-ر�� #��ن إ�   وإ
  

�� )�ده و.�ل �ض #ن #���  #ره آ/ري و�ظر �
)  �"4ة و�  ::م إ
  
  !! و##�ن )رEو #
�و�ش �ل ��"  ���ت .دا#� - 
  


��7ر :م(  ��� وھو را�-� ��")  و.�ل )Cرا#  أ/ذ �
��س ذ.�ظر  :  
  
 - ��
��)�  ؟ و> إ�  ا �
 .و��� )�ر�  اواد ده ��ول .)ل �ده �	وك ��"  و�1  ���1ن �ده .رر

  !!�Cل )�ظ)ط ؟ #�ھو أ��د #	�ش �ده #ن �راغ 
  

�#� Cرخ )�� ھو �( ���  :و.�ل 
و
رت ھ�د أ�:ر وأ/ذت �)�ت ا-رق 
4/ذ #��رھ� اط)�-� ��� و"
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 إ�ط	ـــــــ� �� ھ�د ، اواد ده ��ن ��وز #�ك إ�  ���1ن �ده �رھ
�  �"4ة �ده ؟ وإ�  ا�� ھ�/��  - 
  ..�	ول ����� �;م زي ده إ> و ��ن ھو �-; إ���ن 

  
��  و.�ل )-#ق ��  ::م .طG �د�:  �"4ة وأ�#ق 

  
�ك �� إ�;م- ��   #ش ��وز�ن ��/د ذ�وب ��� وا�د زي ده  أ�
@7ر & ا-ظ�ــــم �ــــــــ�رب ، إ#�ك 
  



  و��رت )  )9
"�ه ا6ر��  و.�ت "فظ�ت ھ�د 
رJد�
  : أ�:ر )��#� أ#��
  ��#� و��وت 
  
 أ.-د ط�ب �� إ�;م وإھدي �ده وھ�-رف �ل ��"  إن �1ء & ، و)-د�ن إ�ت ��رف ھ�د �و�س - 

�� ��"  و������� إ�دك وأ��د �#رك #� ھ
Cدق  ���� )س إ�  ا�� �Cل ؟ و#ر)�#�� ،  1  
  

  :ز�ر )�Eق و.�ل 
 -6  "�� ������� إن اواد � ط)-� �#ري #� ھCدق �"# ��ول #� �#G أ� ��رف أ/
� �و�س )س ا

�#�ل �/)ط �� ا�;م و�	ول �;م أ�� ��C/1 أ�
�� أ.و  .دام   
�	��وزه 
d�7 ا/طو)   ���إ
��س��� ا6رض و)��زف #ن )وءه ��7� و#����
ش )��7� )-دھ� إ> وا G.ورا وھو وا �� )�"رو

�#ل ��ـ� �ده  ����ت .. وا�� )	� #-ر�ش إ�  ا( ���)س أ��ن ��
�ھل ���1ن �)	� �
��م �و�س 
 ��
���  و#ن أ#:�  و�)-دھم �ن )# ����س ، ر)�� �ر��  !ا

  
ت ��#� )/وف �.:  

  
   Eر)
  �� إ�;م ؟- 
  

 ;J�. رخCده و�( ���ظر :  
  
و#ـــ�ل ��وزا�� أ�#ل إ�  �-�� إن �1ء & ؟ ��وزاه �
��م �ن �رE� وأ��ت ؟ و> أ.و  �� أ - 

4� دي أ)�ط ��"  ��
���1ن ھ� ��وت و#ؤد)  ؟ # �
د �� و�ش #
	وش �;م زي ده ��� أ/�/
����  
  وو ��ن زود �#�ن ��ت ##�ن أ#و

  
  �(C-( و.�ل  
  ::م أ#��ت )���

  
�� )س و#رد�
ش أ�#ل ��  أ�
ر #ن �ده ، وا�د ز�  ��ن أ�م )�a  �7��1ن دي ؟ أ.- ���#ل إ�
رام  ��

��س )�;م زي ده ���1ن �)	� ��7ر #��ــــــون #ره .)ل #� �	ذف )��ت ا ;Cل أ
	
  ا#7روض �
  

�ظرت   ��#� )�زن و.�ت :  
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�رام ���ك )	�  طب /;ص �� إ�;م & �/��ك إھدي و#ش �ل 1و�  
	ول ��#  .
ل دي - 

/و���ش #  

  
�ض #ن #���  #ره آ/ري وو.ف أ#�م ھ�د و.�ل )Cراخ �:  

  

�4د إن ا#وEوع أ�)ر #ن #"رد إ�  أ!!  إ�طــ	� دو.
� ��> و.و� .�ل ����� �ده �ــــ  ؟- # ��

  و �ده أو ��
7ز�� أز�ل ���1ن ھ
��)�  ��ب �1وه �#-
ك 
  

�� وظل ��ر�  )-C)�  و.�  :�ل أ#���� #ن ذرا
  
 �ـــــ�ھ�د إ�ط	� و#ش ھ-#�ك ��"  #�#� ��ن ا�� ھ
	و�  )ــــس >زم أ��م ، ــــ�زم أ�رف إزاي - 

  ��
�ط� ��و> ا-�	  ا ���
.ـــــو� !! إ
"رأ �
��م ����� �ده و�#�ن & أ��م ��ن ��وي �	ول إ�  
  ��ــــ� 

  
1�ق وھ� 
	ول 
  :إر
C G7وت )��ء ھ�د وظ�ت 

  

ـــ��� و��وزاه �/رج #ن ��ــ�
� أـــ�م ���7  )	� �ــرام ���ك ،  إ��-   
�� #ش ��وزه أ�#G ��ر

���1ن �رھ
  و�رھت ��7� و
-)ت ، إ��ـــت )	� �� إ�;م & �/��ك �7ــــ��  .رف )	ـــــ�  �#�#

  �7ـــــ��  

  
�د وو.7ت أ#�#  و.�ت )"د�  �(  ��##
ز�ت ��#� �ده ا�  :إ

  
�� ��"  #ش #�
ر#  و���1ن �ده ھ� �رھ
  و.ررت  /;ص ��-  إ�;م ��)�� )	� ، أ��د ھو .�

�� إ�  ، /;ص )	� ا�� �Cل �Cل وا�#د a إن 
��)  وط)-� �-�� #ش ھ
	در 
	وك .�
  ا#وEوع /�ص �د �ده 

  
�د #رة آ/ري و.�ل )�دوء ��ظر :  

  
 - �71
� إ

	و  ده BC ؟ �-�� �-; إ�( �#�� �� #ش �و�س ؟ .و� اه او 6 و#ش ��وز أ�#G  ا

 �#��


�C�7ل ط�#� #ش ھ
	دري   
  

�ظرت   )/وف وأو#4ت )رأ��� إ�"�)� )��#� .�ل ھو )E7ول :  
  
   #ن إ#
� ا�;م ده ؟ - 
  

 ;J�. رخC� دث�

�ظرت Xرض وم :  
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 - �
   )	ـــوك .ــو� #ن إ#
  


طG ھ�د �
�� أ�:ر #ن ذك 
�#ل م ����� اE@ط ���  ..و�	طت ��� ا6رض #@��1 
___________________________  

  

	ر�)ــــ�   �  ..)-د �Cف ��

  
�ب ا0/ر �"�ت ھ�د #�	�ه ��� ا7راش و.د إ�
�7.ت )��#� "�س إ�;م ��� طرف ا7راش #ن ا��

  :وو.7ت ��#� أ#�#�#� و.�ت )#رح 
  
 -

وا )��ر"وا  ��ــ� ��ره إ ���� /;ص .ر)أ)	� ، �- ��
وا ا�� ا#7روض 
/د#و�ت أود وإ


-)طوا �� "د��ن �

ــوا )��� ، إ��� �#@#  ���
e ��  وا��  أ�#�ودو.
� وا�د "���� #
/ر1م و
�ر�  دي ���� أC;أو> إ�  ؟ ��� #ش ��� ��ل   

  
�  و.�ل � �#Oك إ�;م ر�E:  

  

� را�	  �� ��#� & ���#�ك ا#وEوع #ش #�- �
�#�ك أC;  وا�ــــ  إ  
  

  :��Eت )#رح و.�ت 
  
 �� را"ل ���� �ده و/��ك ��و ، وإ��� ھ��/د إ�  #ن از�ل �-�� ، و)-د�ن ��ت ھ
#وت ا)ت )را - 

��#ل /�ــ�ق  �	(�
ر�B 1و�  و)-د�ن ����/د ر�ت و �	( ��
�� ، إ���� �#Oأ �#
ش إ> �
  و#ر
  

�ظرت ھ�د ^�;م )�زن و.�ت :  
  
�ت ا�)ب �� ده ��  �� أ�7  �� إ�;أ - � ��  م إ
  

��ن و.�ل �( ���� و�ظر �  :إ.
رب #
  
 - ������ن #ن اواد أ أ�� ا�� أ�ف إ�� E@طت "
����� ، )"د �� ھ�د ��ت ھ �#Oد #� أ�وي �ده 

  �
���ش 
� #�.و�  ده و�� �7س او.ت #ش ��رف إ
  


��4د و.�ت ( �#��  �ظرت :  
  

	ول إ�  و�ش �ده و.�ل �;م #ش #�
رم ، إ.7�وا ا#وEوع  أ��د إ
��7ت 
	وك �� إ�;م ط- ( �#�


  دو.
� )دل #� ���ت ا�7س 	�	� ���ر� ����� و)"د ا�#د a إ(-
����م ���7  �ده ���1ن  a�( �	(
�دم �
	G �� اراس و)-د�ن   
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  :أو#4 )رأ�  إ�"�)� و.�ل 
  
�دك �ق وھ� ���ت ھ
	و� إ�  �-�� ؟- ���7أده !!   ��  ده ، �; ا�#د �. ��� أ
��ف أ.ول ا�;م ا

 ��
����س ا�� زي دي و��7ظ )�� ا��  a ر)�� �)-د 
  

�د )�ب و.�ل �  ::م �ظر 
  
 - ، �
�� ا�� O�ط�ن #ن ا>ول إ�� و:	ت �أ )9ذن & �� ھ�د ا#ره ا"��  ھ�/د )�� #ن إ/
��را �


� ، 6 و�#�ن ��ن )��ن �(  
��س وا�د زي ده ود/�أC; )س )�ذا"
� Cد.
  و��ت ���ر إن �ل ا

  )�C�� �� ا"�#G و.�ت أ��د �و�س و#�
رمأز�� �	 �#�� و��روق و�ر�ت   

  
  ::م �Eك )�/ر�  و.�ل 

  
 - �#
#:�ل ، #ش ��رف إزاي ��ت ��ذج �ده و G�ر�)� ده ��  ط	
 C;ة �� ا"�#G إ�  )	� #�ھو 

 ���C� Cد.
  رOم إ ;� ��.  
�	�� #�7رش �	وم �(. ��و> �وم ا/طو)  #� !!  أC; ا#ره ا
�#ل ز��   ��ت )/
)رھ� )رEو )@)�J� Cد.
  وإ�
�رت إ� �4ت ���  �ـ ا1@ل !! .�� �#و> 

�  #�7ر
ش �
ـــ� أ�رف #�  ا�)ب و#�1ت ��طول ���1ن��� أ)-د �C� ووا�د #ن ز#���  
�م �1روا ��  و#�ط�
ش ���  (��Cـ��( ���م )��1روا ��  ��  ��و و)�-رف �ذوق �;#  إ��  �1ن 

  
  :C#ت .��; :م .�ل )�دم 

  
�د )�
  ؟- � ����C)  أإزاي #�7ر
ش أ1وف أ/;ق !!  إزاي #�7ر
ش أروح أ�4ل ���  �� ا"�#G ا


  ؟!! ا#	ر)�ن ؟	�	� ������1ن أ1و�    ��� G�ره �و�س وأط(
إزاي ��ت !! إزاي #�7ر
ش أ/

� ���C  و��ت )Cد.  �� �ل ��"  ؟)رئ �ده��
ك ��"  زي �ده !!  وEر� ���	�	� أ�ـــ� أ�ف إ


� �#�ن أ�� ھ�د )س /;ص ���زل )-د �ده �ن �د #�
زم )ـ"د ، وإ
�#ت ادرس �ـــو�س و#ش ھ� ��

�ھ�� )"د وا�د �و�س�

@�ري و
�و�� أ.وي #ن �ده ���1ن 
  �� ھ�د >زم 
)دأي 

  
  �J�. ت#�
  :إ)

  
�� إ�ت أ - ��� �و ��#� ھ-#��� �ورا ، أ�� )دأت )�7-ل �� إ�;م و)9ذن & أي ��"  )-د �ده ھ
	و

  /;ص #)	�ش �� و.ت أ�E-  أ�
ر #ن �ده 
  

�� )7/ر و.�ل �ظر :  
  
 - B�C�ك �� ھ�د و�رز.ك )�زوج ا� �Eر� ��   ر)
  

�� أ#�م Cدرھ� و.�ت #�ز�  ��  :أ.
ر)ت #�  ��#� �"4ة و�	دت ذرا
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�� )	� ��/و�� #��ش د�و
�ن ��و�ن �ده زي ھ�د ؟ أ و-   
  

  :أو#4 )رأ�  ��7ــ� و.�ل )#رح 
  
   6 #�7ـــش- 
  


ز#ر (  �J�. ��  :ر�-ت ��")
  
�م ، -  �� ���
�� ا@�ط��  أC;أ /;ص )	� ر"-�� ا�1ش وا	طن )  
  

 G��د و.�ت )@Eب #Cط�  ::م أ�1رت 
  
 -�
� .و#� #ن �
  إ�#
� �� �ت ا�
�  ده  وإC�/ ��  �� �ر�ري �; ورو�� ھ�
��� )ر��وم )دل ا
  

  :��Eت ھ�د )#رح و.�ت 
  
�د #�#� - �
�ن #ن �C( أ"�)�ك �	ل ، ھ)C(( ���

� �و./�� ���.;
 ، �
� )ر��وم #�ن �� �ت إ

  ��Eر 
  


X#�م �#طت 71 ��  :وأ/ذت 
�ول �ظرھ� )�ن إ�;م وھ�د وھ� 
	ول )#رح 
  

� #ش ھ
"�)�� )ر��وم "د�د ؟ و#�دش ���م ھ�د���� أ.وم  #ش ھ
ر"-�� 1�1� �- ��� ؟ وإ-

و�دي )	� �� ر/#�ن أ)��;#  �#�ن ؟ ���ــ�  ���  و��)و;��� �ز��  وز  
  

�د و.�ل ��/را �  :O#ز إ�;م 
  
� إزاي )	� ؟ و> أ�� ھر)��م - ��� دي #�ظر وا�ده ھ
�ون أم )-د ��م �وم إن �1ء & ؟ طب ھ
ر)� 

��ن و> إ�ـــــــ  ھ#� 
  ا^
  

  :ر�-ت ��")�� .�J�  )#رح 
  

ك دي !!  
ر)� #�ــــن ���م ا��ج إ�ت ؟- �
ود ، إن #� 1-�	
ش ) �#أC)ر )س ��� ��#� دي 

 ���� #)	�ش أ�� ��#� ، و& ور���  
(-
 ��
-ب ا��� ا  
  

�ب �"ا0/ر وأ��ط�#� )ذرا��  و.�ل أ#���� #ن �دھ� وأ"���� )"واره وإ.
ر)ت #�  ھ�د أ��E #ن ا
  :)4ر���  

  



 ٥٠٤

�م وإ�7ظ�� وإ)-د - 
���� #�Jو ��B و.در�C �ــــ�رب .وم ��#� )��;#  وأرزق ھ�د )�زوج ا
�� �ل 1ر ��..  

______________________________  
  
�  إن �1ء & - "
"#-�ن �� ا#   
  

�د#� د/ل #�
)  وو"د #روان و�وزي �"������ إ�;م �#� و.�ل .�� #-� و����E )1ده ، إ.
رب #
  :)#رح 

  

-#�وا إ�ـــ  �� )1وات ؟ - (   
  

  ::م �ظر �د #روان و.�ل )7ر�  
  
�� )	� ، 6 و"��ب #ن أ�دث �وع #��1ء & ���ك - �(	�   �ــ� #و)��;
ك ���م ، اـــف #)رووك و
  

  : و.�ل هإ)
�م #روان ))راء
  
 -�  �	�م 1و�ت ا�ظ 6 ده )
�ع �وزي ، و�#�ن  �  
  

�ظر   إ�;م )
-"ب و.�ل  �#�  :و�زه �وزي )�Eق )�
  
 -�	    إزاي ؟  
  

 �#��
�ظر #روان 7وزي )�9راج و.�ل #�:  
  
	�  �� ا�1رع وھو "�ي -    
  

�#� إ�;م )�زن و.�ل �ظر :  
  
 -6 �CوC/و  ����� ده 
�	�ه ��C)  ھ�#وت ��� ، ط�ب ��ـ� )�ر�  دور �� ا�#�6 ���O  �ء 

    و1وف �د #ن .را�)  و��#  ���1ن 
د��و
  

�ظر   إ�;م  �#�
ف "�دا وم �
�دث )���  : و.�ل )
-"بأ#�ك �وزي ا
  

�ون #ش ��وي 
ر"-  ؟ -      إ�ــ  ؟ #-	و
  

�د )
و
ر و.�ل �
:  



 ٥٠٥

�� وھ�/ده )	� - ��   )Cرا�  ��ت ��وي )س ا#و)��ل ��� �� 
  

�ظر   إ�;م )ذھول و.�ل :  
  
�رج و> إ�  ؟ 6 �� �- 
  !!وزي #� ��7-ش �رام ���ــــك ، إ�ت )
  

�د )�Eق و.�ل �
:  
  
 -  "�� �	��ش )�ذ�ب و
ط7� �ر�
� ، و)-د�ن ��دي �-�� وا�د و���
 /;ص �� إ�;م )	� #

  !!وأ/دھ� إ�  ا#�1�  ؟
  

  :"�س إ�;م أ#�#  و.�ل #�7را 
  
��� ��ره إ�ت و أ/د
  ھ
4:م �� �وزي و�#�ن > �"و-  �	(
�ـــك ،  ��رف ��C)  و
�/دهز إ�ك  

  ا#وEوع #ش ��ل زي #� إ�ت #
/�ل 
  

  :أ�1ح )�ده E�O)� و.�ل 
  
   /;ص )	� �� إ�;م #
�)رش ا#وEوع - 
  

�د )�زن و.�ل �
:  
  
���  و��م )/Cوص -  & ��C �(� و& ��)و #ر�م )��#ك )"د ، )ص ��ن �� �د�ث �ده �ن ا

ن ا�� �;.� ��"  وھو #��-ر�ش إوي ، ھو ��#� #-��ه �-�� أ�ره �� #ش ��أا#وEوع ده )س 
�� زي ا>�واق وا#��"د �� ��(��C �.;� ن�##  �
و.G إ# ���� >زم ��ف ��� �ل ا6#��ن ا(��C
��طول ،   ���� �د�(��C �"�� �# وأول ��
�7C ����م وا#دارس وا�Cف وا��"�ت دي و�	و

�(��Cو  �� ������� وأول #� وو �دت 
�7C رف����دي ��� إ�  ��ون  ���( G7
�� #"�ش ##�ن �
و )-د ���ن ، و1وف ا�;م ده ��  و #
-ر�ش  �
� ;:# ��
  او �د��  .�#���� �د�(��C ر��ظ

��7ك ھ��ون وE-ك إ�  ؟ ��
�� زي ����
ك �ده وأ/د(��C رف���� أ#� )	� و (��C!!  
  

  :ز�ر �وزي )#�ل و.�ل 
  
  ..�� إ�;م #ش �در"�دي �-��  /;ص - 
  

  :أو#4 )رأ�  ���7 و.�ل #ؤ�دا 
  
 -��� ط�ب أ�� ھد/ل 
�در"�دي ، إ� 6 �� ��7��ت وأ"�)�ك ا�د�ث )   ا



 ٥٠٦

  ::م أ#�ك ھ�
7  و)�ث �ر�-� �ن ا�د�ث و.�ل 
  
�k .�ل"  )C� �� ��دي ا�د�ث أھو - �"���  و��م: روى ز�د )ن /�د ا & k�C & ل ر�ولJ� 

�ن 	طA اذھب واورق واAE7 �	�ل :A�� ���� :م �ر�C�7��� وJرف و����9ن م 
-رف ، ا
�دك� A-ن ود��
�� و	7�
��� ،  ��� �و#� #ن ادھر ��د�-�� إ(
7ق ��� " �9ن "�ء ط�#  

  
 ;J�. م أردف::  

  
 -:4
�7-ش 
�/ده �ك �ده 6�ك ھ��# ��م ، و)-د�ن ��  وا�;م ده )رEو ��ط)ق ��� ا#و)��ل ، �-

�م و1وف 1-ورك ھ��ون إ�ـــ  ؟ )�^��E  ا� ان �ر�
ك  ��  (��C �7ك #��ن��وزي 
/�ل 
4��ب اE#�ر طــول �#رك �)	� ��� إ�ـــ  )	� ؟
#و)��ل دا�#� ھ
�ون #��وره و#�Cو)  )�(!!  

  
�ظر   )/وف ##زوج )��زن و.�ل :  

  
 -;C؟ أ ���� إ�ت ��1ف إ�� أر"-  أ��ن �--�  ���("�
ش أ )Cرا�  ا-ده "�#ده و�ووي و#�

 ;Cأ  �	�	� ���  #Cدق إ
  

  :أو#4 )رأ�  إ�"�)� و.�ل 
  
�د ر)�� ، و)-د�ن �ر�
ك )را�E A#�رك و- ��� ) أ�ـوه ط)-ـ� >زم 
ر"-�� وإ�
�ب ا6"ر (��C A7ر�

�م �رز.ك )��;ل و
-رف 
"�ب وا�ده ز��� إن �1ء & �� ���� ور)�  ھ
�ون أ��ن #
  
 - ���� ط-م 
ــ����  دي �"#��ن )س �� إ�;م #� إ�ت ��رف #�Cر�ف ا-��ل ، و)-د�ن ا��"  ا#   
  

 ;J�. م�
  :إ)
  
 - #���   #-�ش )	� ��  ):وا)  ، ��ـــ� ھ�ت ا#و)��ل �دور ��� �د #ن .را�ب ��C)  و
  

  :أ�ط�ه �وزي ^�;م وھو ��Eك و�	ول 
  
  )	� �ده #ن �(�C� (	� BC ؟ �� ر#�ت ا1ر��  /;ص ، �أ /د ، )س - 
  

  :ز�ر )�Eق و.�ل 
  
 - ������� ��ن و�دور 
�  )س �� �وزي ، ط�ب .ول ر#� ��
   ر#�
  

  :.�ل )�زن 



 ٥٠٧

 - �	( ������ �� ا�1رع �� إ�;م ، �-�� �;ل 
   ر#�
  

  :أ#��  إ�;م #ن �ده و.�ل )�#�س 
  
 - ������دور  ��-
   ط�ب 
  
   �� إ�;م طب وا1@ل ؟- 
  

  :م و.�ل �Eك إ�;
  
 -  ������ق )�ر�  )	ــــ�٩ ا ;� ، �
�  #�7ش 1@ل دو. ��   إ> ر)G ��)و #ر�م )��1 ، �-
  

  :و)�7-ل ھ)طـ� #-� وأ/ذا �)�:� �� ا#��ن اذي أ	�ھ� ��  �وزي �
� و"دھ� إ�;م �	�ل )�-�ده 
  
�� �� �وزي 
-ــ�� /�ـــ�ص - 
�	   
  

  :أ.
رب #�  �وزي و.�ل )�زن 
  
�� /;ص �ده #�7ش أ#ل ؟  �--   
  

 �#�

7  و.�ل #)� ���  :ر)ت إ�;م 
  
 - ��(��C ب�. ���
ك ھ�ه و�ط �� )�ك إ�ك �ده )
ر"G ا�#6�  و)
د/ل ا�رور �� أو> �ده "دد 


ز��ش #ن �# ��-� ، �����  اC;ة وا�;م و)
دوس ��� ھواك ���1ن ر�E ر) �(�
)G �;م ا
و)

�4دأ��"  زي �ده ، # ���ك 1و�  �� ��  � إ�ك "واك �و�س و)رEو ��وز 
ر"-�� )س ھ� ����

�دك �ق )س ��رف �� �وزي ؟�  و)Cرا�  
  


)�ھ  و.�ل ):	  �  :C#ت .��; �"ذب إ
  
 �)ك ر)�� وإ�#��ك �� #وا.ف ا1ده A ا#ؤ#ن ا�� )"د )�)�ن �� ا#وا.ف ا�� زي دي ، )�)�ن در"- 

��� ھواك دوس ��� أزم 
�/د )�ك وا��"�ت ا�� زي �ده ���1ن �ده >  "��و ا �
ووي و�
BC��7ك 1و�  ���1ن 
-#ل ا  

  
  ::م Eر)  )#رح و.�ل 

  
 - A�7ك �ر�� إ�رح )	� �� �م وإ�Eك �ده & ، ده إ�ت دو.
� ھ
�ون 1/ص آ#�ن وھ
1وف )

�� )�ك(��C  



 ٥٠٨

 ;J�. م�
  :إ)
  
�دك �ق )رEو ر�E ر)�� أھم ،- �و ر)�� أ و)-د�ن  #�1� �� إ�;م ��Eر ، و ���� #ش ھ7رح �-

  "��  �C� و�د #ن و>دي ;:# ��(.���م )��;لأ

ر)� ��� ��  و �ده ، ر)�� ��7ظ�و#�� و�	در
  

�د )�-�ده و.�ل �
:  
  
 - ��(��C م���   �ـــــــ�رب ��)و #ر�م ، �; )	� ھ�ت ا1ر��  ���1ن ��ط�� و
  


ف وأ/ذ �	�ب �� ���( ��-E1ر��  وو
Cل )��#� أ#��  �وزي �"4ة أ#�ك )�#
�ر ا/�ا�6#�ء 
  :و.�ل )��ره 

  
ص و#� �-رف ا#وEوع - �/ ���
��ھ� دي 
�ون )
�ع �د �	 �� ط�ب B��C #� ##�ن ا1ر��  ا

  �  ��/د ھو ا#و)��ل 
  

 ;J�. م�
  :إ)
  
 -���ھ� �� �	 ���� ا1ر��  او��ده ا�ب #ش ھ��Cل �ده إن �1ء & >�@7س ا#��ن �ن  �� ا

7�� �و�س و�ده ���1ن أ
�4دCو� �#  إ> ��  #G ذك )رEو ا�� #ش ھد�
  


�م 7وزي و.�ل My sister)دأ إ�;م �)�ث �� ا�6#�ء #رة آ/ري �
� و"د إ�م (9� :  
  
�� أھ� ، /د ��#�� )	� و1وف - 
	�ت ر.م ا/
  او ا/   
  

�  �ر��ن #� أ��ده إ� إ�;م�
ف و��  : و.�ل #�ز�� أ#�ك �وزي )�
  

�#�ش أ�#ل ��"  زي �ده - �
   6 /د ���م ��#�� إ�ت ، )Cرا�  �1#�ري #� 
  

 ;J�. ك�E:  
  
��  )	� ��)و #ر�م أ C-)�ن ���ك - �� "دد ا  وي إ�ك ھ
ر"G ا#و)��ل �-�� ، .و
  


ف وإ
Cل ��� ار.م و.�ل )"د�  ��  ::م أ#�ك )�
  
   ا�;م ����م �� ��دم - 
  

�7 أ"�)ت �(:   



 ٥٠٩

��ر�ت �Eر
ك ـ و�Eع #�  #ن ���  �و&  و����م ا�;م ، و �#�ت ا#و)��ل ده )
�ع أ/و�� - 
 ���و �#�ت );ش 
	7ل )"د ور"-  ور)�� ھ�"�ز�ك /�ر  ،  (-C �

  دو.���1ن ��  
ر"-�و

  �ده إن �1ء & 
  

 ;J�. م�
  :إ)
  

Cل أ - # ��  ��Cب ا#و)��ل )-د إذ�ك ؟ �� ��دم ���1ن أر"-  ، ##�ن أ��م )�Eر
ك 
  

  7��� و��� ا7ور �Eر �ر�م و.�ل )�
��دي ��� أ/��� �ر�م )4��� Cو
 ��-#�:  
  
  �ك �ـ�> �� ھ"�أ-د إذ�ك إ�ت ��ن دو.
� و أ�وه )- 
  

  :إ)
�م )را�  و.�ل 
  
�� �� �1رع �)د ا-ز�ز �1ري )س ##�ن 
	و� #وا�7Cت #و)���ك ا6ول ؟ أ -   
  

  :.�ل )�ر�  ا)رق 
  
  ... �و�س "داااا ده "�)� و#و)���� - 
  

 ;J�. م إ�;م�

ف اذي و"ده �وزي �9)���� #ن 1رح #وا�7Cت ھ�
7  و���ت 
ط�)ق 
#�#� ا
�  :إ
  
�� وا.�7ن ، )س )�ر�  ھ�ه - �.;
� )�ر�  )	� .دام ا1ر�A ا�� �� أول ا�1رع ھ�-
 ط�ب 

C-)-د ا ��
�
  ر )	� ���1ن #�-�د ا1@ل ھ�)دأ ��#4 
  
   >>>>>> "�ي �ـــ�>- 
  

ھ)ط �ر�م #ن #�ز  وأ/ذ ��رول )9
"�ه �1رع �)د ا-ز�ز وھو #�)�ن ا/وف وا6#ل ، وCل أ#�م 

�م   و�	ول �)ا1ر�  �و"د إ�;م :  

  
   إ�ت �ر�م ؟ - 
  

  :أو#4 )رأ�  إ�"�)� و.�ل 
  
   أ�وه - 
  

  :���C  إ�;م و.�ل #�ز�� 
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ش #-��� �ص ا-ده دي ، �; ���م �� )طو� ده ��  و#أي ، 1وف أھو  ده إ�ت ط�-ت C@�ر اووو- 
���
	ول )��د و>  < ���� )-د �ده ، و#ـ��1ء & �-��� وإ)	� /د )�ك #� ا-#وم أف #)روك ر"و

  "��  
  

�  و.�لE
��  �   : )�-�دهإ#�ك �ر�م ھ�
7  و�4
  
�ت ##�ن أ#وت و ا#و)�أوووي �� d�1 ، أ �1ــرا - � ����  �ل ده �Eع #
  

 �("-
�#� .�ل �وزي #�(  �J�	�
  :إ)
�م إ�;م )
  
�در"�دي �-�� ؟-  !!  
  

  :أو#4 )رأ�  إ�"�)� و.�ل 
  
���1ن اظروف و�ده أ -  ����ن ��7� �� #و)��ل "د�د و#���ش �� إ#����  إ�� أ"�ب �-� ��� )	ـــ�

���ت و�#�ت ا-#��  )�)� Cرف �ل ا�� #-�ه ���� )س �# ا�#د a )	� ر)�� رز.�� )وا�د و�#�ن 
 ��
��و� و��ت ھط�ر #ن ا7ر�  ��
-(  ��#-�#�ت ا ���رف إ �##ن .را�)� ا�� �� ا�-ود�  و

 ���ت �#�ت ا-#��  #ن ز#�ن ، �#و#� �1ـــرا اوووي )"د ر)� ��
�� �� ر�
در"  إ�� .وت و.
��#  و#ز�وق Aو��   �"�ز��م /�ـــر واد�و 6/و�م )	� :�

  
  7�  :إ)
�م إ�;م و.�ل )�

  
 -  #�-�و�  ا�:�#��  إ�  /�ر ؟ و�#�ن �1�ك C@�ر اووي ��� ا   
  

�د )ر�E و.�ل �
:  
  
��� �ل 1` ، ر)�� �"�ز��م /�ــر �ــــــ�رب و�"-ل �ر�
� �� #�زان -  a د#� #ش #�م )	� ، ��ــ� ا

�دي درس �
�م ، )-د إذ��م ھروح )	� ���1ن ����١٠ B(C   ا
  

�ظر t/ر و.�ل إ�;م )را�  � �#��  :���C  �ل #ن إ�;م و�وزي و�Oدر �ر�م )��#� ظل �ل #
  
 - ���ت ��#�  إزاي ؟ و> 
/��ت و ��ن �Eع #�  أ� إ�ت ���س )���  
� ���س )�  ؟ 1و�ت �ر�

  
�� ر"-��ه �� و.���ن دي ���� ��ن ##�ن ��C�  إ�  ؟ )"د ا�#د a إ�  �-; )-د C)ر ا
  

�ظر �وزي ^�;م )�ب و.�ل :  
  
��� �ل 1`-  a د#�   �1را �� إ�;م ��� �ل ��"  ، �	�	� �ر�ت #ن ا�� �Cل ده ، ا



 ٥١١

  ..:م أ/ذ )�ده وC-دا �1ر�A #رة آ/ري 
___________________________________  

  
�ز  إ
C�ت )  ��#� �4"�ب ��� ا7ور # ��� إ�;م #ن �#�  وأ:��ء �ود
  إ
�  :إ

  
   ا�;م ����م - 
  

ت )
-ب �.:  
  
�ـــــــــ� اااااااه- 	��ــــ� )�ـر�  �� إ��ــ�م ھ#ـــــوت و#ش .�دره �ـــــ�إ�;م إ	�   و����م ا�;م ، إ
  

  7�  :.�ل )�
  
   إ�ــ  �� ��#� ھ
ودي و> إ�  ؟ - 
  

  �J�. ر/تC:  
  
��ر�  أ.ف-  < ،  ��� )�ــــر	� و> أ.-د و> ا��م و> أ�#ل أي ��"   ھ#ــوت �� إ�;م #ش .�دره إ

  ، )�ر�  �� إ�;م ا�� �/��ك إ�#ل أي �ـــــــ�"  �1�� ھود دو.
� �-�ـــــ� 
  

  :1-ر )�/وف و.�ل أ:��ء �)وره �طر�ق 
  
��� اول ا�1رع أھو و"�ي �ـ�> #-�ش إ�
�#ــ أ /�ــ�ص -  ��..  
  

  �ــــــــ� أ�
�ذ �ــــــ��ب 
  

   /د )�ك ا-ر)�ــــــ�ت �ـــــــ� أ�
�ذ
  

  �ـــــــ� أ�
�ذ 
  

  �ـــــــ��ب
  

  بـــ�ــــــــ��
  

  �ــــــــــــــــــ��ب 
  

  !!طــــــــراخ ، )ــــــــــوف 
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________________________________  
  
   اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه- 
  

#�
7ض إ�;م #ن #���  وھو �Cرخ )/وف )����دت ھ�د �وراء )7زع و.�ت إ �:  
  

-)ط - �
�� إ�ــــ  ده !!  �� إ�;م إ�ت )
�E/!!  
  

  :أ/ذ ��ظر �و  )ذھول و.�ل 
  
  !! ھو �� إ�  ؟ وإ�  ا�� "�)ك ھ�� ؟- 
  

�ظرت   )@Eب و.�ت :  
  
�)�ل #ش ��.�Cك دو.
� ، و/د #و)���ك أھو ���1ن - 
�� ")ت أ/ري /;ص أ )طل إ�  
  


ف أ��  :#�#  و��دت أن 
@�در )��#� .�ل ھو )-دم ��م أ	ت ا
  
 - ��
�� #ش ��ھم ��"  ؟أھو �� إ�  ؟ و#و)��ل إ�  ده ؟ !!  ھ�ــد إ�!!  
  

  :ز�رت )#�ل و.�ت 
  

�ــر - �  �  وإ�ت أ ��C)ك �#�ل �
Cل )	�� �  أ�C� ��ك )	��#�وووي �د #� �رھت ��7� و


ش ، /د )	� رد#����1ن #�ت إ�  ده )	�ك ���ن #  ����� زھ	تأ   
  

��ه وھو �	ول ��
B �#  ور�G ��")  وإ
�-ت �:  
  
  !! ��C)� #�ن ؟ ھو �� إ�  ؟- 
  

�ظرت   )�Eق و.�ت )
�4ف :  
  
/د ��#  )	� ���1ن إ
Cل �
�ر )-د #� إ�ت �#ت !!  ��C)ك #�#د �� إ�;م ھ��ون #�ن �-�� ؟- 


�  إ�ك ���م و#ن ���A �ده 
�ـــــر -د .و#�#� ردت ���  و.�� ���
وووي وا�� زھ	ت )س أ�
Cل 
  إ
��7ت أ.7ل ا#و)��ل و�ل 1و�  أد/ل أ��Cك ���1ن 
رد وإ�ت #�7ش ���ده 

  
�� ا6/�ره وذھ)ت ��� ا7ور وEر)ت ا)�ب /�7�� )1ده 
ت "#��...  
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7  )ذھول و.�ل ���ظر إ�;م :  
  
  !!إ�  ا�� )��Cل ؟  #�#د إزاي �-�� ؟ ھو- 
  

7

Cل ا0/�ر �د�� :م أ#�ك ھ�#
7ض " أ)و 1-ر #�)�ب "   وE@ط ��� زر ا^
�Cل �و"د ا�9�

ف )/وف و.�ل ����� ا7ور وأ	� ا  �  :#ن #��

  
�� �Oرت إ�#  #ن ز#�ن أ إ�ــ  ده �� إ�  ؟ #�#د & �ر�#  -   
  

 �("-
  : :م �ظر @ر�
  و.�ل #
  
�� ھ�� ؟ أ ھو - (�" ���� إ�  ا  
  

�ظر )"واره و.�ل :  
  
   و��ن ��#� ؟ - 
  

��ه �"4ة و1�ق )/وف و.�ل ��
-ب :م إ
�-ت (  �
��س و":  
  
   و��ن ا���  ؟ - 
  

�ض #ن #���  و�ظر �#رآه و.�ل �  :أزاح ا@ط�ء �ن ��7  و
  

-وره ؟- #  !! #�ن ده ؟ وإ�  ا�� )��Cل ھ�� ؟ و��ن إ�دي ا
  

C

ذ�ر ��#�ت ھ�د �-�د 7را1  #ره آ/ري وأ#�ك ھ�
7  )/وف وإ ���" أ)و 1-ر #�)�ب " ل 

و
ر و�#�C/1 G �	ول (  �
ف ��� اذ��  :ووGE ا

  

-)ط و- �
�#و#� ا)ر��#e إ�� O�ط�ن أC; أ ��� ��ره �� إ�;م إ�ت ) ،  "�� ����� ��رت أ.وك 

  ���
7رج إ
7رج وو #ش ��وز )را�
ك و)رEو �1را ��� ا^ھ
#�م ، �; ٢ھ�
-�د ا
 )��ل و ��وز 
  �;م 

  
��إ��
ط�G إ�
�-�ب #� ��دث و.�ل )Cوت ه 
�-ت �� �
)1ده وأ/ذ ��رك رأ�  �#��� و���را �

�ق 
/#:  
  
  !! #�#د إ�ت ���ش ؟- 
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  :ز�ر )�Eق و.�ل 
  
�� ا@�ط�ن إ�� ��رت أ.وك أو)"د  و#ش ��.Cك ،  إ�;م )طل إ�
-)�ط ���1ن و& ا-ظ�م #
��Eق - 


�
@�ر �وا ، �; روح �#ل �وم وإ)	� إ��� و#ش ��وز #�ك ��"  )-د �ده 
	��E ت�
ك و �#�#  ذر 
  


4:ر �� ا
��7س )C-و)  و.�ل )#
:  
  
   #�#د إ�ت ���ش )"د ؟- 
  

�د )#�ل و.�ل�
  
  
���ز إ�  �� إ�;م ؟ -    
  

1�ق )-دم 
Cد�ق و.�ل :  
  

ش أ�رف إ�� )�)كأ #�#د .و� إن إ�ت ���ش & �/��ك ، )"د - �
-)ت اووي #ن �Oرك و#� �� 

  اوووي �ده 
  

��� �ر��  و.�ل )�Eق  �#
  :إر
  

�ـــــر !!  أ�وه ���ش ھروح ��ن �-�� ؟- �  ����ز إ�  إ/�ص و);ش إ�
-)�طك ده ���1ن أ��ت #  
  


�ن و.�ل )1وق -�
#  ����  :ظ�ت ��ظر �7راغ )ذھول و
  
�� او ھزر او Cوت اوأ #�#د - #
��وز أ�#C Gو
ك ، .و� أي ��"  ، ز�	�� او إ1 �� إ�#ل أي 


-)ت  ��
/�ل ، #�#د ا
��"  ، )"د وا�1�� Cو
ك اووي ، #�#د ا�� )�)ك اووووي �وق #� 
�� ، .و� إن �
���ش وإ�� ##�ن أ1و�ك   ����ك .و� إ�ك  a�( رك و& ، #�#د�O اووووي #ن

���ك ، .ــول أي ��" ان ده )"د و a�( د#�# �� �(�
-")ك )س ا�� #ش )��م ، .و� إ�ك ھ
E7ل " 
�� اوووي 
  �� #�#د ، �; ��#�� & �/��ك إ�Eل ��#�� �ده ھ�ه ، )"د و�1

  
  :1-ر #�#د )�/وف و.�ل 

  
   إ�;م إ�ت �و�س ؟ - 
  

  :أو#4 )رأ�  إ�"�)� و.�ل 
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 - ���
�ك زي ز#�ن ، ��وز أ
��م #-�ك Eوز أ��� �و�س و& �و�س ، )س ��وز أ1و�ك �� #�#د ، 
�� اووي 

�ــــر ���1ن و�1� �  وووي #� 1و�
�ش �� #�#د أ، )	�

  
�  و.�ل � �#Oك ر�E:  

  
 - �	( �
��رده �� ا"�#-  ، و�1
ك إ#��� #G )-ض ا� ���� #� إ�(�� ، �	( ���
 ھ�)دأ �� ا^�
-)�ط 


ذار زي #� )
-#ل دا�#� )-د �ل #�  �C)  ؟ُ؟ و> ده �وع #ن أ�واع ا^
  

�ظر �#رآه )-دم ��م و.�ل :  
  
�  ��م و> إ�  ؟ أ#-  ؟ "�#-  إ�  ؟ #ش أ�� إ
/ر"ت /;ص ؟ و>  "�- � �� ��  
  

  :�Eك )�/ر�  و.�ل 
  
 - ���� و�� ���A ھ�د�  �#�ن ور)(��  
�
  �� �� ��  ! إ�ــــــــــ  �� �م إ�ت �	دت اذا�ره و> إ�  ؟ إ�
  

  :ردد ھ�#�� 
  
 - BC ؟ أ�وه  
�
  �
  أ ��
  ��ت �� �� ��!!  
  

  :ل )
��ؤل :م .�
  
  و#�ل #و
ت إ#
� ؟ أ طب إ�ت ط�-ت ���ش BC ؟ - 
  
  !! وده أ"�وب ���  إزاي )	� إن �1ء & ؟- 
  


ر��ز و.�ل   :أ/ذ ���ول ا
  

-)ت أ #�#د #ش إ�ت #و
ت و)-د�ن -  ��  وإ
"وزت و��ت ھ/�ف و��"�ت �ده ؟ و)-دھ� /ط)ت 
  


واC�  و.�ل #  ���  :أط�ق ���Eت 
  
�-ر�ش ؟ وده �� ا�6;م )- # ��  !!	� و> إ�  ؟ و> 
�و�ش /�رق ���م إ�;م وإ�
  

  �J�	�
  :ردد )
  
  !! أ�;م ؟- 
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�ر�d �و"ده )�7-ل �7س 
�ر�d و��ة #�#د �	�ل #�#د ��� ا7ور �ض #ن #���  وذھب �ري ا�:م 
:  
  
�ت ���م BC ؟ - � ��   #�#د ھو ا
  
  اااا #ن ا�ر�  دي �� إ
��E	ت "داأ ���م ده إ�ت ��ت #�ت #ش ���م و)"د - 
  

  :�Eك )ذھول و.�ل 
  
�ك ���1ن أ�وق )	� 
�ون  #-	ـــــــول ده ��  ��ن ��ـــم ؟ �ـــــــــ�ه ��ر)� #-	ــــو  دي - #  ر��

 BC ��1��
زام )"د وأ  ؟ وأ�رف �-�� إ�  إ
  

�  و�	ول �#�  :�#C Gو
� ��Eك #ن وراء ا
  
 -�� إزاي �-�� ؟ �ر�ت ا#Cط�G ده #��ن �� إ�;م ؟  ��م إ�  ��ض إ�طق ، و)-د�ن ر��A #ن ر)

  ط�-ت ��رف �� اد�ن #ن ورا�� و> إ�  ؟ ده ��روق .���� ��� ا����A دي #ن 1�ر )س 
	ر�)� 
  

  :إ)
�م �#رآه و.�ل 
  
  وووي أ�� ط�-ت )�ب ��روق ده أ ��روق ؟ - 
  

���ر و.�ل 
  :�Eك )�9
  
  !! ھ�)دأ �� ا�دب )	� - 
  

 ��7�  :و.�ل أو#4 )رأ�  
  
  ووووي أ >>> و& )�)  - 
  

  ::م .�ل ��� ا7ور 
  
��وز أ1و�ك دو.
� �ــــ�> �� #�#د وھ����ك �ـــل ��"  -  ��   ا
  
�  ا>ول - ��
1و��� #�ن �� �م #� 
)ص �� ا !!  
  


�	��J  �و"د(  ���  :� اوا�ده C)��� �	�ل )9)
��#  #1ر.  ھ�ظر �� ا
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 -  "�#-  #�1� وھ����ك ��� �ــل ��"   /;ص )�ره ھ	�)�ك �� ا
  

�د )�#�س و.�ل �
  ::م 
  
�� .)ل #� أ��� )	� ، أ�� �� #�#د �ر�ت ��"�ت �
�ــــــر أ ده - �� �����وووي �� اد�ن وھ	وك 


@�ر �وا #�1� ؟ أو�#�ن /;ص ��� ھ)	� زي #� إ�ت ���ز وھ  
  

��ج و.�ل 
  :إ)
�م #�#د )9)
  

��م )"د �� إ�;م ؟ و>- 
   زي �ل #ره ؟ )
  

  :أو#4 )رأ�  إ�"�)� و.�ل 
  
، ا�� /;ص �� #�#د #�
��ل أ��ش  و& و& )
��م )"د ا#رادي و)�ره ھ	وك ھ�)دأ #��ن - 

 ��7��ر�ت إ�� #و"ود �� اد��� دي ���1ن أ�)د ر)�� وأ�"ز  ��طر�	  دي أ�
ر #ن �ده ، ا�(
�ر�ت إن #�7ش أي ��"  �� اد ،  �"�ر�ت إن #��ن �� ا ، ����1�� ��
�ھل إ�� أEOب ر)�
 ���


زام ده #ش ��"  C-)  )ل )�-�س ده ��"  إ������ ��و اووووي ، �ر�ت إ�� >زم أ�ون ا^
 ��
�ر�ت إن ر)�� �ر�م اووي ���1ن )- ، ��#��م )"د وأ�ون .دوه وأ���د �Oري إ�  �	رب #ن ر)

�1ل ده ، )"د �( ��ا�� /;ص ��#ت ار��  �و�س وھ)دأ #ن دو.
� ، ار��  دي .)ل #� أ#وت وا
��ك )�ره �� #�#د ��� أ�ر #ن ا"#ر 
  ھ�

  
 -   �����ك اB(C ا
 ، ��ــ� �;م �� �م إ�;م ،  #�1� ؟�٨;#ك )��7ر�� )�;م ��روق و& ، ھ�

��ة . ���  ��ديوإ)	� إ
7رج ��� ا)ر��#e ھ��"� )-د ��   #�1� ؟ ا
  

 ;J�. م�
  :إ)
  
�� اووووي 1�#� - 

4/رش )�ره �� #�#د & �/��ك ���1ن و�1
 ��Eر ھ
7رج ���  )9ذن & ، #� 

  ؟ 
  :�Eك )�/ر�  و.�ل 

  
 - a د#��م إ�ت Oر.ت �� أ�;#ك و���ت اوا.G و> إ�  ؟ #�#د �#ره #� )�
4/ر ��� #��Eره ا��   
  
��ك ، �;م ����م - 
   #�1� ھ�
  

1�ق )�-�ده و.�ل :  
  
�� �ده )دا�A #)1ره )�/�ـــر  و�#ـ- ���  ـــ�ن )
	ول �;م ����م ؟ > )��ن 
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________________________________________  
  

�� إ�;م #ن #��د:
� Cد�	  و"�س ��� طرف �را1  وظل ��7ر طــــــو��ــــ� �� �ل #��دث Aإ
  :و���ول إ�
�-�ب �ل 1` ، )-د .��ل ��دي ��� ھ�د و�Eرت إ�  و.�ت 

  
��وز إ�  ���م إ�;م ؟-    
  

��� 1-رھ� )���ن و.�ل  B�#واره و"( ��  :أ#���� #ن �دھ� وأ"��
  
 - �
��م �
�ــر اوووي #�1� ؟ أ��ــ� .��ده طو��  #G )-ض وھ�  � )�)ك اوووي ��ھ�د و)�ره 
  


-"ب (  �J�. ��  :ر�-ت ��")
  
 -  �زت ���ك دي ، �	-د ��/و�� و#� ����  ا�   إ�  ���م ا
  
  :زا��� #ن ��� �را1  )#رح و.�ل أ

  
   �; إ#1� )	� /�ــ�ص - 
  

 ��

دت �� و.7���و ا)�ب و��دت )@رور إ  
�� إ�;م #رة أو#1ت )/طوات :�)���ن 
/رج ���دي 
  :آ/ري و.�ل 

  

ك #/طو)  ؟- (��C �#�� �د ؟ ھ�   )	وك إ�  �� ھ
  

   : هأ"�)ت ))راء
  
�  ؟  6 -  ،  
  

�د )�#�س و.�ل �
:  
  
� )	� ھ�ه  ط- ��  ب إ�"ز�
  


-"ب و.�ت (    :.ط)ت ��")��� و�ظرت 
  
�-م ��/و�� -  !!  
  

  :إ)
�م ))راءه و.�ل 
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��م )"د و& - (   
  

�ظره ��/ره #  
  :ذھ)ت ��� ا7ور )��#� �Eك إ�;م )�-�ده و.�ل و
ر�
  و
-")  ر#	
  
#ره أ�BE ��روق وأ.ول #�#د �� �#�ن ��#� ، و)�أ ور)�� �� ھ�د "وزك �واد #�#د ، وھ
"وز - 

���������������� �-ل ا/�ــر )	� ھ� ���� ، إن �1ء & �-�� ور)�� �	در�  
  إ�  )��ب إ/
  

���ذة و.�ل )�ل Cدق �ض #ن #���  و�ظر ��#�ء �)ر ا�  ::م 
  
  أ�ــــــ� .ررت أ
ــــ@�ـــر ...  /�ــ�ص �ـــ�رب - 
  

 ���� �
  � ا�;ل�ــــــ... .ـــررت أ��ش ���
  


ـــــ#ت )�#د &  
  

٢٠١٤ / ٩/ ١٨  
���   #��ءاA ا��)-A ا

  
__________  

  
  ��  !!:ـــــ�
  

�م و)-د�ن �#�وا Cد#  )را�
�م  D:#�دش �
Cدم ��وزه أ.و ��
�ن ا#�� ☺☺☺☺ إ�#-وا ا
  

4� أ)�ط �	و.�م ��
���� أو> �ده >زم أ�رف رأي �ل �د .رأ اروا�  ، #�	د�م إ�� أ�#G رأ��م و
��ت إ�  ؟ �وأ)�ط �	و.� إ�� �(-
 A"�
�  ^_^ أ�رف 

  
  ^^ھ��ون ��� را�� ط)-ـ� ؟ و�	د�م ، )ــ�ل Cرا�  )"د ��وزه أ�رف رأ��م 

  

و�Cل ا#-�و#   A	طر� �ا^��وب ، � �روا�  ��ل ، �  ^^.وو� رأ��م �� ا

  

وھ� ؟ ط�ب ���ت إ�  ؟ �(�  �  ھل �� #�1ھد #-�

  
   ا�م )"د ؟ ھل .رر
وا 
-#�وا ��"  #-��  )-د #� .رأ
وا اروا�  ؟ھل �� ��"  �Oرت "و

  
�� اظ�ھري ؟-#�� ؟ و> أ/د
وا ا��ـ��  )
�ع اروا�  ؟ ھل وC��م ا#@زي #�  ط�ب إ�  رأ��م �� ا
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�� ر)�� ؟�-# �#  !!ھل �7��1ن إن أ�داث اروا�  /���  ؟ و> إ��� .�در�ن ��� �ل ��"  ط�

  
  ♥ )	ـــــ� ، ھل ���
وا �ل ��#A �� اروا�  دي ؟ أھـــــم ��" 

  
��7� أوCل ��"  #-��  و���  إن �;#� ھ�وC��م )9ذن &  ��  ^^)"د ��ت )�
ب �ل 1#�د وأ

  
  �#�� #��ون �� ا�(  -�
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