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وضعت صرخة المنػػدا، ا الطوةمػػة المولولػػة الهػػ  ه ػػذو بػػوان الػػذ،  ا الني ةػػة 
غةػػر اليػػعةدل لػػذلؾ الاػػ  الضػػ رم الػػذم خضػػـر النػػ ر ذخميػػة ذةػػوت مػػف الطػػ ذوؽ 
ويذعة ب ر كوخً  مف القص  والذردم. األقداـ الميرولػػة  ػػ  الممػػر المىضػػ   لػػ  

زالوا مػػذىولةف مػػف الصػػرخة.  الردىة ذمذمت الممرضةف والمع ونةف الطذةةف الذةف م 
لـ ةهيَف ليػػـ خف ةهمهريػػوا  ػػ  مواريػػة الررػػ ؿ الهيػػعة الػػذةف اقهامػػوا الردىػػة ذ ةػػ   
ممزقػػػػة وذعةػػػػوف ممة،ػػػػة ذ لػػػػدموع.. هيػػػػعة ررػػػػ ؿ مػػػػف ذوم الذ ػػػػرل اليػػػػمران ذػػػػدرر ت 
مهى وهة  كموا امقة ذ ػػرةة غ ضػػذة اػػوؿ اليػػرةر الػػذم ةرمػػس بمةػػو المنػػدا،  الػػذم 

 مة يودان كذةرل مذقعة ذموف وردم.ةضـ  ل  صدره كه
هىػػػ قـ ال ضػػػ   ػػػ  الامقػػػة الذ ػػػرةة.. امهػػػدت منيػػػ  خذرع بدةػػػدل  لػػػ  المنػػػدا،  

ل  الكهمة اليودان:  وا 
 خةي  النرس.. دبو.-
 خلـ ةكىؾ خنؾ نريهو طواؿ اة هو اه  هنريو ذعد موهو؟-
 النرس.. اهركو. (1)خةي  الّصذ -

ـ ةخػػَش كممػػ ت ال ضػػ  ىػػذه. كػػ ف ةضػػـ ذدا المندا،  وكأنو لـ ةهأ ر خو ىو ل
 عة ذمطخ ت وردةة وىو ةيهز  وؽ اليرةر م ؿ ذندوؿ الي بة.قالكهمة اليودان المذ

ك ف  مو مىهواً  بم  يعهو وكأنػػو مػػ  زاؿ ةصػػرخ ولكػػف دونمػػ  صػػوت.  رػػألا 
 الهامت األذرع ال م نةة ب ر ذ لمندا،  وذكهمة الماـ.

 ة:ببل صوت ممرض مف وران الامقة الذ رة
 ىؤالن الواوش يةمزقوف الر ة.-

                                                           
   المندا،     العراؽ.،الَصّذ  خو الُصذ ّ لىظة  عذةة داررة هطمؽ بم  الص ذ (1)
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خذرع بدةدل اممػػت المنػػدا،  ورمهػػو بمػػ  اليػػرةر المرػػ ور ذعنػػؼ رعمػػو ةنقمػػ  
ذقول وةيقط بم  األرض مف الرية األخػػر . همػػددت الكهمػػة اليػػودان المذقعػػة ذمػػوف 
وردم بم  اليرةر مرل خخػػر .  مػػ ن  ب ػػرل بةنػػً  امػػران هيػػةؿ منيػػ  الػػدموع ههطمػػ  

 ىوؼ ذضم دات ذةض.. ههطم  ذ ض  وازف وذبلىة. ل  الرخس المم
 ىؿ م ت؟-

 ببل صوت نىس الممرض   نةة مف ورا،يـ:
  ذا لـ ةمت قذؿ دخولكـ  قد وضعهموه اآلف    رة  الموت.-
  ذا لـ ةيكت ىذا المي ف  يأقطعو مف دوف هأخةر.-
خال ةورػػد خاػػد  ػػ  ىػػذا الميه ػػى  ةخذرنػػ  خف كػػ ف اذػػف بمنػػ  مػػ ت خـ ال؟.. -
 نرم   خصً  مف ميه ى  آخر لةخذرن  ذذلؾ؟ىؿ 

 خر   خاد الممرضةف:
مػػ ت.. كػػؿ َمػػْف ةيػػهطة  النظػػر  لةػػو ةعػػرؼ بمػػ  الىػػور خنػػو مةػػت.. خخذرنػػ  -

ذلؾ الررؿ الػػذم كػػ ف معػػو طػػواؿ ةػػومةفا وذػػداًل مػػف خف ةهصػػرؼ م ػػؿ الررػػ ؿ خخػػذ 
 ةصرخ ك لني ن.

مقػػػدـ اليػػػرةر خ ػػػ ر خاػػػدىـ لػػػو خف ةصػػػمت. كػػػ ف المنػػػدا،  قػػػد زاػػػؼ ذ هرػػػ ه 
لةهكئ بم  الخزانة الادةدةة الص ةرل المورودل قرذػػو. مػػد يػػ قةو  لػػ  األرض م ممػػ  
هىعؿ النيول الن دذ تا وغط  بةنةو ذطرؼ كو ةهو وخريش ذ لذكػػ ن. بػػ دت العةػػوف 
ال م ن  ب رل هاممؽ ذػػنىس همػػؾ النظػػرل الازةنػػة الذميػػ ن  ػػ  الكهمػػة اليػػودان والػػرخس 

 الممىوؼ ذ لضم دات.
 اآلفا م ذا نىعؿ؟.. نهركو خـ نأخذه؟و -
 نأخذه طذعً .-
 كةؼ ناممو؟-
 كةؼ؟-
نعـ.. كةؼ؟..  ف لامو ةك د ةيػػقط بػػف العظػػ ـ.. خهيػػهطة  اممػػو مػػف دوف -

 خف ةيقط ذلؾ الماـ؟
 لنمىو ذ ل ر ؼ.-

ُيػػػا  طػػػرؼ ال ر ػػػؼ مػػػف هاػػػت الويػػػ دل الهػػػ  ُرمةػػػت ذعةػػػدًا. ُرػػػرت الكهمػػػة 
بلؿ ذلػػػػؾ ارهىعػػػػت ىميمػػػػة وااهرػػػػ ج الممرضػػػػةف اليػػػػودان قمػػػػةبًل  لػػػػ  األيػػػػىؿ. خػػػػ
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 ةف:ةوالمع ونةف الطذ
 لكف ىذا  ر ؼ الميه ى .. ةعن   ر ؼ الاكومة.-
 ةعن  يرقة خمواؿ الدولة    وضح الني ر.-
م ذا؟.. لو كؿ مةت ةمىونو ذ ر ؼا  مف ةذق     الميه ى   ر ػػؼ وااػػد -

 ذعد  بل ة خة ـ.
يػػػػودان ذ ل ر ػػػػؼ. انقمذػػػػوا ذامميػػػػـ انهيػػػػ  الررػػػػ ؿ الهيػػػػعة مػػػػف لػػػػؼ الكهمػػػػة ال

مهريةف  ل  ذ   الردىةا اكه ىوا خف الممرضػػةف والمعػػ ونةف الطذةػػةف قػػد وقىػػوا ليػػـ 
    منهصؼ الطرةؽ  ل  الذ  .

 م ذا؟-
 لف هخرروا مف الردىة ذ ر ؼ الميه ى .-

  ؽ خكذرىـ طرةقو مف ذةف خخوهو ال م نةة.. ق ؿ لمممرض ذميرة لةنة:
 ث مذذاة ذيذ   ر ؼ بهةؽ مم ن ذ لق ذورات.خنت لف هرض  ذادو -

 النت ليرة الممرض خةضً :
 لكف ىذا ال ر ؼ ميرؿ ذذمهن .-
لػػو خررػػت مػػف ىػػذا المكػػ ف  يػػهر  يػػة رل وه ذوهػػً  والك ةػػر مػػف الذط نةػػ ت.. -

 ينعةد  ل  ذمهكـ ىذا ال ر ؼ القذر ا لم  نصؿ  ل  الية رل.
    ىذه الا لة يأرا قكـ.-

رذعػػة الاػػ ممةف ال ر ػػؼ مػػف طر ةػػوا ةهػػذعيـ خخػػوهيـ الخميػػة هقػػدـ الررػػ ؿ األ
والممرض الذم خصػػر بمػػ  خف ال ةهخمػػ  بػػف ال ر ػػؼ. هقػػدموا  ػػ  الممػػر ذيػػةق ف 
خوىني  ازف ةومةف  قةمةف.    الذ اػػة الكذةػػرل خمػػ ـ قيػػـ الطػػوار  الهػػ  ذػػدت وكأنيػػ  

ممرات اإليػػمنهةة ك نت ادةقة كذةرل  ةم  مض ا لكف الذن ة ت الص ةرل المهق رذة وال
الهػػ  كونػػت مػػ  ة ػػذو  ػػذكة مػػف طػػرؽ اليػػ ذمة  ّممػػت ىػػذه الادةقػػة. رخ  الممػػرض 
م مم  رخ  األخول الهيعة ية رل ص ةرل ةيهقر بم  يقىي  ه ذوت واولي  ةقؼ  بل ة 
خو خرذعة مػػف الررػػ ؿ. هقػػدـ خطػػوؿ الررػػ ؿ وكػػ ف ذا ذ ػػرل يػػودان داكنػػة ناػػو األخػػول 

 الهيعة. يأؿ ذيدون:
 ت؟ىؿ م 

 ذك  ا ممو ال ر ؼ.. ىز رخيو مهمهمً :
 لةرامو اهلل.-
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همؾ الذ اة اله  م  زالت هنهص   ةي  نخبلت مهذ بدات امهؤلت  رػػأل ذررػػ ؿ 
وني ن وخطى ؿ كم  لو خنيـ يقطوا مف الىضػػ ن ممهم،ػػةف ذاػػزف يػػم وم  قةػػؿ. خػػبلؿ 

 لازان  الػػػػدق ،ؽ الػػػػ بلث خو األرذػػػػ  اله لةػػػػة لػػػػـ ةظيػػػػر مػػػػف اليػػػػة رل يػػػػو  يػػػػقىي ا  ػػػػ
خا طوى  مػػف كػػؿ ر نػػ . اػػةف ر ػػ  األخػػول الهيػػعة الهػػ ذوت مػػف األرض  لػػ  يػػقؼ 

 الية رل ظير ممرض بمبلؽ ضخـ الريـ وذو ورو ة ذو ورو النمر:
  ل  خةف؟.. خةي  المصوصا هأخذوف الر ة  ل  خةف؟-

ذعػػػد خف وضػػػ  األخػػػول الهيػػػعة الهػػػ ذوت بمػػػ  يػػػقؼ اليػػػة رل ايػػػهداروا ناػػػوها 
 ذةنو وذةف الية رل. هدخؿ ممرض الردىة مخ طذً  النمر: ووقىوا كمهراس

 لـ ةعةدوا  ر ؼ الميه ى .. لىوا الر ة ذو ووضعوه    اله ذوت.-
لػػـ ةعػػر النمػػر لممػػرض الردىػػة خم اىهمػػ ـ. نظػػر  لػػ  المهػػراس الذ ػػرم الػػذم 
هكورت قذض ت خةدةوا خةدةو اله  م  زالت ي كنة ذرغـ هوهرى . م  ك ف ذمقدور ىػػذا 

ر المهدرع ذمبلذس الميه ى  الذةض خف ةخةؼ ىؤالن األخول الهيػػعةا ومػػ  كػػ ف النم
قطة  مف النمور لةىعؿ ذلؾ. لكف ىذا النمر األذةض م  ك ف ةعرؼ ذلؾا وم  ك ف 

 لةعرؼ ذلؾ خذدًاا لذلؾ ق ؿ:
هأخػػػػذوف ر ػػػػة مػػػػف ميه ػػػػى  ذيػػػػذه الذيػػػػ طة؟.. خهعهقػػػػدوف خنكػػػػـ  ػػػػ  يػػػػوؽ -

 خضروات؟..
 خنزلوى ..
 ؿ الطوةؿ ذو الذ رل الداكنة:يألو الرر

 م ذا هرةد خف هىعؿ ذي ؟-
 ورد النمر َمْف ةورو  لةو الكبلـ:

يػػذخذى   لػػ  صػػ لة اله ػػرةح.. ال ذػػد خف نعػػرؼ خيػػذ   الو ػػ ل.. رذمػػ  ىنػػ ؾ -
   …ررةمة

 ق طعو الررؿ الطوةؿ:
 ذفا مػػػ ذا ك نػػػت هىعػػػؿ  ػػػ  ميه ػػػى كـ طػػػواؿ ةػػػومةف؟.. النػػػ ر  ػػػوهي  وخنػػػهـ -

 ػػـ هأهةنػػ  خنػػت لهقّطعيػػ  ذمن  ػػةرؾ وذمط هػػؾ؟.. لػػف خدع خاػػدًا ةمػػزؽ  يػػمخهـ رمػػدى ا
 مّموك ..

لـ ةهزازح النمر األذةضا خبلؿ ذلػػؾ ظيػػر الك ةػػر مػػف الررػػ ؿ الػػذةف ةرهػػدوف 
المبلذس الذةض والذةف خا طوا ذػػ لمهرميرةف اػػوؿ اليػػة رل مكػػونةف طوقػػً  مهم يػػكً . 
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 ػػػػة مىوضػػػػ   ػػػػرطة خرقػػػػوا خةقػػػػف الرمةػػػػ  خف معركػػػػة بمػػػػ  و ػػػػؾ الوقػػػػوع. لكػػػػف  بل
 الطوؽ:
 م ذا؟.. م  األمر؟-

يأؿ المىوض األطوؿ ق مة خبلؿ م  ك ف ةمر بذػػر المهرميػػرةف. خرػػ   خاػػد 
 اإلخول الهيعة:

كػػػدن  نقهػػػؿ نرػػػرس لنيػػػهرد ممّػػػوك ا وىػػػذا الررػػػؿ ةرةػػػد خف ةأخػػػذه  لػػػ  غر ػػػة -
 اله رةح لةقّطعو ة  ولةد.

 لف ةأخذ خاد مّموك   ل  خم مك ف.-
 النمر األذةض. ق ؿ لممىوض ولةد:يقط  ؾ 

 …خنت ررؿ ق نوف ومك نؾ مع  و-
 ق طعو المىوض ولةد:

نمػػ  خمػػ ـ  ػػ   مةػػت. ةرػػ  خف ناهػػـر المػػوه  ةػػ  - ليػػن  اآلف خمػػ ـ قػػ نوفا وا 
 ررؿ.

 كةؼ ةخرج مةت مف الميه ى  مف دوف  ي دل و  ل؟-
 :وض  المىوض ولةد ذرابو بم  كهؼ النمر ورره ذعةدًا بف المهرميرةف

 مف خةف هيهخرج ىذه ال ي دل؟-
 خر   النمر الذم  قد خنة ذو ومخ لذو:

 مف موظؼ اإلاص ن .-
 لنذى   ل  ىذا الموظؼ.-
 لكف..-
 ال هعهرض ك ةرًا.. ىة .-

اكه ؼ نمر الميه ى  خف المىوضةف اآلخػػرةف ةيػػةراف ورانىمػػ  مذ  ػػرل. خةقػػف 
قػػف خف ىػػذه الذػػدالت الخضػػر خف المىوضةف ال بل ة انهيوا مف  لق ن القذض بمةػػو. خة

الػػ بلث والنرػػـو الذػػةض الصػػ ةرل الممهصػػقة ذ لة قػػ ت ا صػػرت رواػػو الذ يػػمة الهػػ  
ايػػهمدتا خػػبلؿ  هػػرل طوةمػػة رػػدًاا بزةمهيػػ  مػػف وران غمػػوض وغراذػػة ورىذػػة بػػ لـ 
ص لة اله ػػرةح ذات المنضػػدهةف المرمػػرةهةف الذةضػػ وةف ويػػ ،ر آالت هقطةػػ  الريػػـ 

ـ هم مػػػػػً  لمقػػػػػول غةػػػػػر المر،ةػػػػػة لمذػػػػػدالت الخضػػػػػرا  نظػػػػػ ـ الذ ػػػػػرم. لكنػػػػػو لػػػػػـ ةيهيػػػػػم
الميه ى  ذدخ ةمد رواو الما صرل ذمصؿ مض د لكؿ القوانةف الي ،دل خ رج ية ج 
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 الميه ى .
ف  ق ده المىوضوف ال بلث  ل  غر ة موظػػؼ اإلاصػػ ن.  ػػ  الاقةقػػة د عػػوها وا 

ضػػػدل كػػػ ف ذر ػػػؽا خمػػػ ميـ  ػػػ  ممػػػرات ضػػػةقة مزبرػػػة.  ػػػ  غر ػػػة صػػػ ةرل وخمػػػ ـ من
ةرمس ورانى      ةض  بم  بةنةو نظ رل طذةة وقؼ األرذعة. ق ؿ المىوض ولةد 

 وىو بم  و ؾ االنىر ر.
 خنت موظؼ اإلاص ن؟.. خبن  خنت َمْف ةمنح الموه  ال ي دات؟-

ىػػػػ  ال ػػػػ   ذو النظػػػػ رات واقىػػػػػً  بمػػػػ  قدمةػػػػو اػػػػػةف ر ػػػػ  رخيػػػػو ورخ   بل ػػػػػة 
 مىوضةف خم مو:

 نعـ.
ي دل و ػػػ ل ل ػػػخص مػػػ ت  ػػػ  ميه ػػػى كـ ىػػػذا مػػػ ذا نىعػػػؿ لناصػػػؿ بمػػػ   ػػػ-

 الصذ ح؟
 اخهىت مبلمح االرهذ ؾ مف الورو الذم ةامؿ نظ رل:

 خةف هقرةر الطذة  المع لج؟-
  ذفا ناه ج  ل  ذلؾ الهقرةر.-

 الهىت المىوض ولةد  ل  زمةمةو وخ طذيم :
 انهظرا ىن  م  ىذا الررؿ.-

 وخ  ر  ل  النمر األذةض  ـ واصؿ:
 ـ الطوار  ألرد الطذة  المع لج.يأذى   ل  قي-

 خوقؼ موظؼ اإلاص ن المىوض ولةد    خطوهو ال  نةة:
 هعن  ذلؾ الذم م ت ىذا الصذ ح ذيذ  اروقو ال دةدل؟-

لـ ةنهظر رواذً . هن وؿ مف  ػػوؽ المنضػػدل ممىػػً  وذاػػث  ةػػو. قػػ ؿ وىػػو ةقػػرخ  ػػ  
 ورقة ص ةرل:

 م لؾ ي رت؟-
 ف طواؿ الوقت الذم مض :ق ؿ خاد المىوضةف المذةف ظبل ص مهة

 نعـ.. ىو.-
 ر   ال    ذو النظ رل رخيو ونظر  لةيـ:

ىذا ىو هقرةػػر الطذةػػ  المعػػ لج. وصػػؿ قذػػؿ رذػػ  يػػ بة وكنػػت ذ نهظػػ ر خاػػد -
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 ألارر  ي دل و  ل ليذا المنكود.
 الهىت المىوض ولةد  ل  النمر األذةض.

 خهاه ج ىذا الهقرةر؟.. خهرةد نيخة مف  ي دل الو  ل؟.-
 دخؿ موظؼ اإلاص ن وكأف  ى نة وريت لو:ه
 َمْف ةاه ج الهقرةر؟-

  ـ ورو كبلمو  ل  ممرض اله رةح:
 خنت؟-

 خر ذو المىوض ولةد:
 …خصّر بم  نقؿ الر ة  ل  غر ة اله رةح لةعرؼ خيذ   الو  ل-

 ضج ذو النظ رل:
 ةعرؼ م ذا؟  ذفا م  الذم ةعممو األطذ ن المع لروف؟-

 ػػػة خف ذلػػػؾ النمػػػر األذػػػةض انيػػػؿ مػػػف ال ر ػػػة ذخىػػػة اكه ػػػؼ المىوضػػػوف ال بل
   قت مبلاظهيـ:

 واآلف؟-
هيػػ نؿ موظػػؼ اإلاصػػ ن نػػ ظرًا  لػػ  المىوضػػةف ال بل ػػة ذذبلىػػة خو ذػػبلدلا ال 

  رؽ. ق ؿ المىوض ولةد:
 اآلف ارر  ي دل و  ل مّموك .-

 هي نؿ ذنىس الذبلىة خو الذبلدل:
 مّموك ؟.. َمْف ةكوف ىذا؟-
  رت.ىو نىيو م لؾ ي-

خخةػػرًا رمػػس موظػػؼ اإلاصػػ ن بمػػ  كريػػةو. هنػػ وؿ يػػربًل ذا خوراؽ مطذوبػػة 
 وخخرج هقرةر الطذة  المع لج مف الممؼ. ر   رخيو ويأؿ:

م لؾ ي رت.. المهو   ذاروؽ  دةدل.. خةف ىوةة األاواؿ المدنةة الخ صة -
 ذو؟

 يأؿ خاد المىوضةف اآلخرةف:
 
 م  ا رهؾ ليذه اليوةة؟-
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ذفا قؿ لػػ  كةػػ- ؼ خمػػؤل  قػػرات  ػػي دل الو ػػ ل ذ لمعمومػػ ت؟..  ػػـ  ننػػ  ةرػػ  وا 
 خف خمزؽ اليوةة ذعد خف خنهي  مف هارةر ال ي دل.

 ق ؿ المىوض ولةد:
 كةؼ ههمؼ و ةقة    ممؼ هاقةؽ لـ ُة مؽ ذعد؟-
 م ذا هعن ؟-

 خر   المىوض ال  لث:
ررررنػػػ  نصػػػؼ القػػػ طنةف  ػػػ  مامػػػة الم ردةػػػة  لػػػ  مركػػػز ال ػػػرطة لمهاقةػػػؽ -
 خبلؿ الةومةف الم ضةةف.. م ذا نعهقد خنن  نىعؿ    مركز ال رطة؟ معيـ

خةقف المىوضوف ال بل ة وىـ ةروف نظرات ىذا الموظػػؼ ذم النظػػ رات الطذةػػة 
خنيـ ةهاد وف م  ررؿ ذم دم غ غمػػةظا بند،ػػذ خاػػ طوه مػػف األمػػ ـ والرػػ نذةف. قػػ ؿ 

 المىوض ولةد:
ىػػو اآلف  ػػ  هػػ ذوت  ػػ  خنػػت هعػػرؼ خف النػػ ر  ػػوت صػػدةقن  قذػػؿ ةػػومةف.. -

 ي اة الميه ى ا ىو اآلفا ة و  ذ ل مسا م  األمر؟
ذػػدا  ػػعور ذ لهع يػػة ةطىػػح بمػػ  ورػػو الموظػػؼ ذم النظػػ رات. وىكػػذا امػػهؤلت 
اقوؿ  ي دل الو  ل ذ لمعموم ت اله  خخػػذت هنهقػػؿ مػػف خ ػػواه المىوضػػةف ال بل ػػة  لػػ  

ُخبةػػد الهػػ ذوت مػػرل  قمـ موظؼ اإلاص ن. وقعت وخهمػػت ذخػػهـ الميه ػػى  الريػػم .
   نةة  ل  يقؼ الية رل. خ ط  المىوض ولةد الررؿ الطوةؿ ذا الذ رل الداكنة:

اصعدا  أنت َمػػْف ةػػذى  لد نػػو  ػػ  النرػػؼ.. خنػػت بمػػو وخػػذ معػػؾ  بل ػػة خو -
وف ذر ػػػػة اذػػػػف بميػػػػـ  لػػػػ  مخرذعػػػػة مػػػػف خوالدؾ.. ىةػػػػ .. لػػػػو ذىػػػػ  خوالدؾ ذػػػػو  يػػػػةر 

ةبًل ذاػػػزنيـا ىػػػػـ اآلف هاػػػت صػػػػدمة الكػػػبل   ػػػ  منهصػػػػؼ الطرةػػػؽ.. ال ه ػػػػؽ طػػػو 
المػػوتا غةػػر خنيػػـ  ػػ  منهصػػؼ الطرةػػؽ خو قذػػؿ ذلػػؾ يػػةىةقوف مػػف ىػػذه الصػػدمةا 

 وبند،ذ يةمقونو    خوؿ هربة هص د يـ    الطرةؽ.. ىة ا اصعد ة  بـ راةؿ.
ود عو المىوضػػوف ال بل ػػة لػػةرمس  ػػ  مقدمػػة اليػػة رلا ود عػػوا  بل ػػة مػػف خوالده 

ف بم  اذف بميـ  ل  المقعد الخمى . دس المىوض ولةد    واو نالذةف م  ةزالوف ة
 ةد العـ راةؿ المصعوؽ ذدى ة غةر مهوقعة:

 
خرػػرل اليػػة رل ُد عػػت.. ىػػذه النقػػود له طةػػة هكػػ لةؼ القذػػر والػػد ف ومصػػ رةؼ -
 الطرةؽ.
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اةف ُخغمؽ ذ ذ  الية رل وض  المىوضوف ال بل ػػة خةػػدةيـ بمػػ  الهػػ ذوت وخطمقػػوا 
  خبمػػػ قيـ. هر وذػػت معيػػػـ خصػػوات العوةػػػؿ مػػف الػػػواقىةف صػػرخ ت خلػػـ ماذػػػوس  ػػ

قرذيـا وارهىعت اػػدل العوةػػؿ اػػةف هاركػػت اليػػة رل ذ هرػػ ه ذػػ   الميه ػػى . هاركػػت 
ذػػػذطن  ػػػ  خوؿ األمػػػرا وظمػػػت هيػػػةر ذػػػذطن مخهرقػػػة  ػػػوارع المدةنػػػة الر،ةيػػػة ةهذعيػػػ  

بذػػرت   ت  ػػ  موكػػ  ه ػػةة  ةػػزداد كذػػرًا. ذعػػد اػػوال  اليػػ بةذػػالررػػ ؿ والنيػػ ن الن د
الية رل وه ذوهي  الرير الممهوم م رل ذ لذةوت الخمية الماهرقػػة  ػػـ اليػػ اة اليػػودان 
الهػػ  ك نػػت قذػػؿ ةػػومةف يػػذعة ب ػػر كوخػػً . كػػ ف المىوضػػوف ال بل ػػة ةيػػةروف خمػػؼ 
الية رل مذ  رل ذعةوف خا لي  الذك ن امران ق نةةا و ػػ  ني ةػػة الموكػػ  كػػ ف المنػػدا،  

ر الموكػػ  الاػػزةف مػػ  قذػػؿ ريػػر الم ػػرح بنػػدم  ةيػػةر مهع ػػرًا. بمػػؽ صػػ ا  مقيػػ
 مف خم ـ مقي ه:

 ىذا خوؿ يكةر زنةـ ة ّة  ذيذا اإلربلؿ.-
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وبم  العكس مف قوؿ ص ا  المقي ا  مّموك  لـ ةكف يكةرًا زنةمػػً ا ذػػؿ ىػػو 
مف ضر  الع  ؽ الص دقةف اه  المػػوتا لػػذلؾ هع مػػؿ مػػ  الاػػ  ذنزاىػػة يػػمات 

ـر    قمذو الذ لغ الي   ػػة. واػػةف  ػػهح خذػػوا  الراػػةـ بمػػ  ريػػده لمنةراف خف هضط
القمػػ ن األاػػد ا لػػةخّمص قمذػػو ال ػػض مػػف بذاذ هػػو الهػػ    قػػت الاػػدا   نػػو اػػ وؿ 
خةضػػً  هىرةػػر العػػذاذ ت  ػػ  ضػػم ،ر اآلخػػرةف.. اػػةف  عػػؿ ذلػػؾ لػػـ ةكػػف  ػػ  اقةقهػػو 

همػػػ   لػػػ  ةن -كمػػػ  ةعػػػرؼ كػػػؿ قػػػ طن  الم ردةػػػة–ميػػػزوزًا خو ضػػػعةؼ اإلرادلا  يػػػو 
خرومة ا هيرت ذقول ال كةمة وال ر بة الهػػ  هنقمػػ   لػػ  هيػػور  ػػ  معظػػـ األاةػػ فا 
ومػػ  ةػػزاؿ الك ةػػر مػػف النػػ س  ػػ  الم ردةػػة ةػػذكروف بمػػو ر يػػـ وذيػػ لهو.. ةػػذكروف 
مع ركػػو المرةػػدل الهػػ  خ ضػػي  واػػدها وةعةػػدوف رواةهيػػ   ػػ  مر ليػػيـ نػػ بهةف  ةػػ ه 

رىذػػو  ػػ نا كمػػ  ةػػذكروف خبم لػػو الهػػ  ال ذ ل ػػر ع األيػػطورم الػػذم ال ةخةىػػو خو ة
ةمكف ألاد خف ةىكر ذ لقة ـ ذيػػ ا وكػػ نوا معرذػػةف ذمػػ  قػػ ـ ذػػو مػػف رنػػوف اةػػث رعػػؿ 

 نصؼ   رع الممع  ةطىو ي ذاً     نير الكابلن.
وهمؾ لـ هكف اك ةػػة مخهمىػػةا ألف خاػػدًا ميمػػ  كػػ ف خة لػػو وايػػعً ا لػػـ ةرػػد نىعػػً  

  رع. بم  العكسا لقد هضرر القػػ طنوف  خو مصماة    اإلدب ن ذقم  ق ر نصؼ
بمػػػ  رػػػ نذ  ذلػػػؾ ال ػػػ رعا  ذ هعػػػّةف بمػػػةيـ خف ةخوضػػػوا  ػػػ  الواػػػوؿ طػػػواؿ  صػػػؿ 
ال ه ن..    ذلؾ الوقتا هن قؿ الن س ىميً  خق وةؿ هؤكد خف األمر ذرمهو خػػرج مػػف 
دمػػ غ نرػػرس المنػػدا،  كخدبػػة خو  ػػج لئلةقػػ ع ذر يػػـ ذػػةف  كػػ  الاكومػػةا  نرػػرس 

ةزاؿ   ذً  اةنذاؾا ةعرؼ خنو لف ةاصػػؿ بمػػ   مػػس وااػػد مػػف ر يػػـ  الذم ك ف م 
 لق ن هقةةر ق رذوا وىكذا دلو بم  ق ر ال  رع.

وبم  الرغـ مف خف ر يـا خو خم  خص آخػػرا ةعػػرؼ همػػ ـ المعر ػػة خف قػػ ر 
ال  رع لف ةصمح لمعمػػؿ  ذا مػػ  ُخذةػػ  مػػرل   نةػػةا  قػػد قمػػ  قػػ ر نصػػؼ ال ػػ رع ونقمػػو 
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ر العرذػػ ت  ةيػػ  لك ػػرل مرػػ رم المةػػ ه القػػذرل اليػػطاةة  ةيػػ ا بذػػر خزقػػة ةصػػع  مػػرو 
ورعػػؿ منػػو هػػبًل خيػػود قػػر  كػػوخ نرػػرس. وىكػػذا ورػػد نرػػرس نىيػػو  ػػ  ويػػط الىػػج 
الذم صنعو لر يـا واضطر خف ةمض  لةمػػة اهػػ  الصػػذ ح  ػػ  نقػػؿ قػػ ر الاكومػػة 
غراقو    منهصؼ النيرا كم  اضطر خف ةعةد هقةةر ق ر  ر يـ مػػف قػػ ر  ل ذق رذو وا 

الخ ص. لـ ةصدؽ ميؤولوا ذمدةػػة العمػػ رل  ف  خصػػً  قمػػ  قػػ ر نصػػؼ  ػػ رع طولػػو 
خك ر مف كةمو مهرةف لةيهخدمو     ب دل هقةةر ق رذو  هركوا األمر مف دوف هاقةػػؽ 
خو ػػً  مػػف انىرػػ ر  ضػػةاة. غةػػر خف النػػ س  ػػ  الم ردةػػة رخوا ذعػػد مػػرور بػػدل خةػػ ـ 

ود الردةػػدا  هنيػػدوا مهايػػرةف بمػػ  قػػ ر  ر يػػـ ة ػػؽ مػػ ن نيػػر الكاػػبلن ذقػػ ره األيػػ
 نصؼ   ربيـ الع رم.

 ػػػػ  الةػػػػـو الػػػػذم هػػػػزوج  ةػػػػو خخػػػػوه يػػػػ رت ذىػػػػ   لػػػػ  الرػػػػةش لةػػػػؤدم خدمهػػػػو 
العيكرةة. هوق  كؿ َمْف ةيكف    الم ردةػػة خف ر يػػـ يػػةكوف لػػو  ػػأف  ػػ  الرػػةش 
لمػػ  ةمهمكػػو مػػف  ػػر بة ورػػرخل وهيػػور. هوقعػػوا خنػػو يػػةقـو ذمػػذ ر ةىهخػػر ذيػػ  الػػذةف 

نو  ذا م  ق مت الار    نةة مف خرؿ هارةر  ميطةفا وصػػم  الك ةػػروف لكػػ  ةعر و 
هنىرر ىذه الار . ذعد مرور  بل ة خ ير طمذت يمط ت الرػػةش  ػػ   كنػػة العمػػ رل 
مػػػػف خخةػػػػو الكذةػػػػر راةػػػػؿ خف ةاضػػػػر لةهيػػػػمـ ر ػػػػة ر يػػػػـا  ذ خف خخػػػػ ه مػػػػ ت  ػػػػ  

ذػػره مػػف دوف الميه ى  العيكرم ذيذ  النك ؼ. وىكػػذا ذىػػ  ر يػػـ ال ػػر ع  لػػ  ق
 ه ةة  مية  بم  صوت مويةق  الرةش الازةنة.

ذ خهى ن ر يـ مف الاة لا هوازنت اة ل خخوةو الكذةرةفا وبم  األخص راةؿ 
الػػػذم ابهذػػػره قػػػ طنو الم ردةػػػة مػػػف ررػػػ ؿ اهلل الذيػػػط ن الػػػذةف لػػػةس ذمقػػػدورىـ  ةػػػذان 

 ػػ   ىػػ   نممة. ريد و خريد نىيو ذمػػ  ةىػػوؽ الهامػػؿ خف ال ةولػػد ر يػػـ مػػرل خخػػر  
خاد مف خوالده. ك ف مف الممكف ردًا خف ةولد ر يـ خك ر مف مرل هات رمػػود خذنػػ ن 
خخةػػػوا غةػػػر خف راةػػػؿ كػػػ ف ا يػػػمً  وذا  ػػػكةمة ال همػػػةفا  ذ قػػػ ـ ذ ذعػػػ د خوالده منػػػذ 
صػػػػ رىـ بػػػػف النيػػػػر والقػػػػوار  و ػػػػذ ؾ صػػػػةد األيػػػػم ؾا خذعػػػػدىـ بػػػػف بػػػػ لـ بميػػػػـ 

 بم  كؿ َمْف ى  ود .وخصدق ن بميـ الذةف دخذوا بم  قص مذ ره 
خذعػػدىـ بػػف النيػػر الػػذم ال ةذعػػد بػػف كوخػػو يػػو  خمهػػ ر قمةمػػةا وزربيػػـ  ػػ  
ورش وماػػبلت هصػػمةح اليػػة رات الك ،نػػة وران مقػػ ذر المدةنػػةا وطمػػ  مػػف خصػػا   
همػػؾ الػػورشا خف ال ةضػػرذوىـ ذ لعصػػ   ذا مػػ  اػػ ولوا   ػػ رل ال ػػر رات خو اال ػػهراؾ 

نم  ةطانوف بظ ميـ ذ لمط  رؽ. ذذلؾ نرح راةؿ  ػػ  ما صػػرل ر يػػـ  ػػ   ةي ا وا 
 دـ خذن ،و ومنعو مف اإلطبلؿ بم  الاة ل   نةة.

ذعػػد مػػرور بػػ ـ بمػػ  راةػػؿ ر يػػـ ولػػد م لػػؾ يػػمةـ الريػػـا ةعنػػ  دونمػػ  ادذػػة 
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   خبم  ظيره.. ولد ذذ رل يمران داكنة ال هخهمؼ بف بمةػػو وخوالد بمػػو الهيػػعة. 
االنهي ن  قد والده.    ال ػػير األخةػػر مػػف  وبند اقهرا  الينة ال  ل ة مف بمره بم 

همػػؾ اليػػنة ذذػػؿ يػػ رت ذذػػواًل يػػرةعً  مػػف دوف هوقػػؼا وكػػأف  خصػػً  غةػػر مر،ػػ  قػػد 
قػػ ـ ذ مهصػػ ص دمػػو. واػػةف بػػ د الػػد  نوف مػػف المقذػػرل ذػػدخت والدهػػو ذ لػػذذوؿا ذػػنىس 
الذذوؿ الذم امػػهص الاةػػ ل مػػف ريػػد زوريػػ ا وىكػػذا بػػ د الػػد  نوف  لػػ  المقذػػرل مػػرل 

لاقػػو راةػػؿ ذػػأوالده خنةة. لـ ةقؼ م لؾ ذو الينوات ال بلث واةدًا خمػػ ـ الةػػهـا  ذا   
 أصػػػػذاوا ب ػػػػرل. غةػػػػر خف طىولهػػػػوا الهػػػػ  ال ةقطػػػػ  خاػػػػد مػػػػ   ذا ك نػػػػت يػػػػعةدل خو 

 هعةيةا لـ هرىؽ راةؿ ذقدر م  خرىقت نررس المندا،  وك دت هيهؾ خبص ذو.
خ  واذنو. ك ف كػػوخ نرػػرس  لكني  رذطت ذةنيم  كم  لـ هرذط ببلقة و ةقة ذةف

ةطػػؿ بمػػ  النيػػرا ال ألف دة نهػػو المندا،ةػػة قػػد  رضػػت بمةػػو ذلػػؾا ذػػؿ بممػػوا  يػػو 
صػػػ ن  قػػػوار  ومصػػػماي ا وىكػػػذا هنػػػ  رت القػػػوار  المعطوذػػػة بمػػػ  يػػػ اؿ النيػػػرا 

 وق مت كورل  ذاذة الق ر ذةف كوخو والنير.
الم ن والن ر منذ  ك نت الذداةة مرةرل ذ لنيذة لممندا،  الذم ا صره مموك  ذةف

الةػػـو األوؿ الػػذم هػػدارج  ةػػو مػػف كػػوخ بمػػو مػػف وران مخػػزف األيػػم ؾ  لػػ  ور ػػة 
هصػػمةح القػػوار  بمػػ  يػػ اؿ النيػػر. ذػػدا لنرػػرس  ػػ  األةػػ ـ األولػػ  لظيػػور ممػػوك  
ذػػةف قوارذػػو خنػػو ذػػ ت بػػ طبًل بػػف العمػػؿا  يػػو ةػػركض ورانه اػػةف ةهرػػو  لػػ  النيػػر 

ه اةف ةهرػػو  لػػ  كورهػػو المك ػػو ة اةػػث ةذقذػػؽ خو ً  بمةو مف ال رؽا وةركض وران
 الق ر مطمقً  غ زات كرةية الرا،اة.

لـ ةي بد نرػػرس خاػػد مػػف آؿ راةػػؿا  ػػ ألوالد رمػػةعيـ ةيربػػوف  لػػ  خبمػػ ليـ 
   كراج الية رات قذؿ طمػػوع ال ػػمسا واهػػ  راةػػؿ ةيػػذؽ ال ػػمس  لػػ  بممػػو  ػػ  

دان المى صؿ الذم خذطأ بمول الاذو . خم  زورهو  قد ة،س نررس مني  إلص ذهي  ذ
اركهي  ك ةرًا. ورد نررس نىيو واةدًا    موارية الاىػػ ظ بمػػ  ممػػوك  مػػف ال ػػرؽ 
 ػػ  النيػػرا خو المػػوت ااهراقػػً   ػػ  القػػ ر المذقذػػؽ  ػػ  الكػػورل. خولػػ  هػػداذةره الهػػ  قػػ ـ 
ذي ا وك ف يةقـو ذي  خم  خص آخر    مك نوا ىو رذط مموك  ذاذؿ  لػػ  قػػ ر  

  منهصػػىوا خال  نػػو اكه ػػؼ خف الصػػ ةر لدةػػو الق ذمةػػة بمػػ  غ طس    الرػػرؼ اهػػ
 ؾ خم بقدل ميم  ك نت م دودل ذ اك ـ. م  ب د نرػػرس ة ػػعر ذ لرااػػةا خو ةيػػهرد 
طمأنةنهو وىدون خبص ذو  ال ذعد خف ةيقط الظبلـ وةعود مموك  مهداررً   ل  كوخ 

ومق ىةيػػ ا  بمػػو.  كػػر نرػػرس ذػػ لىرار مػػف ور ػػة بممػػو والهيػػك   ػػ   ػػوارع المدةنػػة
لكف الصة دةف ذا رػػة  لػػ  قػػوارذيـا ومػػ  كػػ نوا لةهيػػ ماوا معػػو  ػػ  ىػػذا ال ػػأف.  ػػ  
زمةمػػػو بػػػف قػػػ ر   ضػػػا  خاػػػد األةػػػ ـا واةنمػػػ  كػػػ ف ةزةػػػؿ القػػػ ر القػػػدةـ ذمطرقهػػػو وا 
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مقمو  ذطنً   ل  ظيرا ىذطت بمةو الىكػػرل.. ىذطػػت بمةػػو  ػػ  وقػػت لػػـ ةكػػف ةىكػػر 
اإلليػػ ـ بمػػ  ال ػػعران.. هوقػػؼ بمػػ  كػػ ف  ػػ  الموضػػوع خصػػبًلا ىذطػػت م ممػػ  ةيػػذط 

 ةقـو ذو ونظر  ل  مموك  المرذوط ذاذؿ  ل  الق ر  المقمو  الذم ةعمؿ  ةو.
 ق ؿ ةخ طذو:

 ػػػػ  األقػػػػؿ ال خركػػػػض ذػػػػةف ريهػػػػةف..  ػػػػ  األقػػػػؿ خراقػػػػ  ريػػػػة وااػػػػدل خةيػػػػ  -
 اإلذمةس.

رمػػ  خدواهػػو مػػف ةدةػػو و ػػؾ ممػػوك  مػػف الاذػػؿ. اممػػو واهرػػو  لػػ  كوخػػو.. لػػـ 
 ك ةرًا    داخمو. ق ؿ لزورهو:ةهأخر 
 ال هدبةو ةخرج خذدًا.. يأبود يرةعً .-

وب د يرةعً  م مم  ق ؿ. ب د ا مبًل  ػػبلث يػػعى ت. لػػـ ةػػدخؿ الكػػوخا ذػػؿ نػػ د  
 مف خ ررو:

 هع ؿ خةي  الررو األيود.–مموك  -
 اهرو اال ن ف  ل  ال  طئ اةث الور ة.

 ارمس خم م ..  ة ؾ خف ه ة  بف بةن .-
ك  ةنظر  ل  نررسا  ل  ةدةو المهةف هعمبلف ذيربة. قطعهػػ  كعػػو  ك ف ممو 

اليػػػعى تا  ػػػـ  قذهيػػػ ا  ػػػـ مررهػػػ  اذمػػػةف مػػػف القطػػػف المذػػػرـو  ػػػ  همػػػؾ ال قػػػو . قػػػ ؿ 
 نررس ةخ طذو وخطوط ر ةعة مف العرؽ هيةؿ مهخممة لاةهو الن مةة:

 .خهر ؟.. ىذه طوا ة.. ىذه يهذقةؾ ب ،مً   وؽ الم ن خةي  الررو األيود-
 ردد مموك :

 طوا ة.. طوا ة..-
 ذيذه الطوا ة يأبممؾ اليذ اة..    األقؿ خراقذؾ ذ هر ه الكورل.-
 طوا ة.. طوا ة..-
 نعـ.. ى  طوا ة خةي  الررو األيود.-

يا  مموك   لةو ونزع مبلذيػػو.  ذػػت طوا ػػة الكػػر  بمػػ  ظيػػره  ػػ دًا اذ ليػػ  
  ل  صدره.

ة رع ذ لذك ن اةف اممو واهرو ذو  لػػ   لـ ةق ومو مموك ا ولـ ةق ومو خةضً  خو
 النير:
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 خنت ال هخ ؼ مف النير؟-
خػػوض نرػػرس  ػػ  مػػ ن النيػػر اهػػ  وصػػؿ منهصػػؼ ذطنػػو. نظػػر  لػػ  ممػػوك  
ذدى ةا  يذا الطىؿ لـ ةه ذث ذرقذهو خو ً  م مم   عؿ ولداه اػػةف بمميمػػ  اليػػ ذاة. 

ً   ةػػ ه بمػػ  غةر خف دى هو هذخرت بندم  هذكر بمو ر يـ. خنزلو مف صدره واضػػع
 ي بدةو    الم ن.

 ارؾ ةدةؾ وررمةؾ خةي  الررو األيود.-
انزلػػؽ ممػػوك  مػػف  ػػوؽ ذرابةػػو ذ هرػػ ه منهصػػؼ النيػػر. رمػػد الػػدـ  ػػ  بػػروؽ 

 نررسا  مموك  ةيذح م ؿ يمكة ى ،رة. ص ح بمةو:
 بد  ل  ىن  ة  مموك .-

س انىهؿ مموك     الم ن ذخىة يذ ح م ىر وب د ذيربة  لػػ  اةػػث ةقػػؼ نرػػر 
    النير:
 َمْف بممؾ اليذ اة؟-

 خر   مموك :
 طوا ة.. طوا ة..-

  كر نررس: ىذا الطىؿ لةس  ر بً   قطا  نم ..
هػػػػرؾ رممهػػػػو دوف خف ةكمميػػػػ  ألنػػػػو لػػػػـ ةرػػػػد الكممػػػػة المن يػػػػذة. خ ػػػػ رت ام يػػػػة 
ممػػوك  رغذػػة نرػػرس  ػػ  اليػػذ اةا  أمضػػ  معظػػـ الصػػذ ح م ػػ ركً   ةػػ ه. ك نػػ  قػػد 

 خك ر مف مرل.هر وزا منهصؼ النير 
بم  الررؼا خػػبلؿ مػػ  كػػ ف نرػػرس ةميػػث وممػػوك  ةىػػؾ بقػػد اذػػ ؿ الطوا ػػةا 
آمػػػػف نرػػػػرس خنػػػػو ايػػػػهط ع خف ةػػػػهخمص مػػػػف نصػػػػؼ ىمػػػػو. ذعػػػػد  ػػػػير مػػػػف هدرةذػػػػو 
المموك  بم  اليذ اة هاينت ارك ت ةدةو وي قةو. خصذات خك ػػر لةونػػة وىػػدونًا. 

 قرر خف ةرعؿ مموك  ةيذح مف دوف همؾ الطوا ة.
 مموك .ىة  ة  -

 لـ ةهارؾ مموك .. ق ؿ:
 والطوا ة؟-
 الةـو يهيذح مف دوني .-

اةف هقدـ نرػػرس مخوضػػً   ػػ  مةػػ ه الرػػرؼ هذعػػو ممػػوك   ػػـ ركػػض  ػػ  المػػ ن 
وانزلػػؽ م ػػؿ يػػمكة وا قػػة خنيػػ  هرةػػد العػػوـ. لػػـ ةهذعػػو نرػػرس وظػػؿ ةراقذػػو واقىػػً   ػػ  
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  لةو:مك نو. ك ف مموك  قد وصؿ منهصؼ النير  ـ ايهدار وكر ب ،دًا 
 اآلف هيهطة  اليذ اة مه   ،ت خةي  الررو األيود ال ر ع.-

بمػػ  اليػػ اؿا  لػػ  ر نػػ  الػػزورؽ المقمػػو  ذطنػػً   لػػ  ظيػػرا ارهػػد  ممػػوك  
د دا ػػهو ومػػ  زاؿ ريػػمو ةقطػػر مػػ ًن. لػػـ ةقػػدر لنرػػرس خف ةعػػرؼا ومػػ  كػػ ف مقػػدرًا 
ألم  ػػػػخص آخػػػػر خف ةعػػػػرؼ  ػػػػ  همػػػػؾ الماظػػػػ ت مػػػػ ذا دار  ػػػػ  الػػػػرخس الصػػػػ ةر 

مػػوك . ىػػو نىيػػو ممػػوك  لػػـ ةنطػػؽ ذكممػػة. مػػ  قػػ ـ ذػػو  قػػطا خنػػو يػػ ر  لػػ  اةػػث لم
الطوا ػػة هيػػهقر بمػػ  األرضا هن وليػػ  مػػف طػػرؼ خاػػد اذ ليػػ  األرذعػػة وررىػػ  ورانه 
ة ىػػػ  خمػػػؼ مخػػػزف األيػػػم ؾ. مػػػف ىػػػذه الماظػػػة واهػػػ   بمػػػ  األرض لةخهىػػػ  ىػػػو وا 

ؿ مػػػف دوف  ػػػبلث يػػػنوات خصػػػذح  ػػػ  مقػػػدور نرػػػرس خف ةهػػػنىس وةأكػػػؿ وةنػػػ ـ وةعمػػػ
 خوؼ بم  مموك .

منػػػذ همػػػؾ الماظػػػة بػػػ د ممػػػوك   لػػػ  اةػػػث األطىػػػ ؿ اليػػػ ذاةف  ػػػ  الخمةرػػػةف 
الص ةرةف الك ،نةف  ل  ةمةف مخػػزف األيػػم ؾ ذعةػػدًا بػػف ور ػػة المنػػدا، .. خمةرػػ ف 
منخىض ف ك ةرًا بف كهؼ النيػػرا ةىصػػؿ ذةنيمػػ  ليػػ ف طوةػػؿ مػػف األرض ةمهػػد  ػػ  

ميػػػػهو  كهػػػػؼ النيػػػػر  يػػػػو مرهىػػػػ  خةضػػػػً  بػػػػف  بمػػػػؽ النيػػػػر. وألف ىػػػػذا الميػػػػ ف  ػػػػ 
الخمةرػػةف. ك نػػت  ػػبلث نخػػبلت ذ يػػق ت ومهذ بػػدات ةنذػػ قف مػػف ظيػػر ىػػذا الميػػ ف. 
 ػػ  الصػػةؼا اػػةف ةػػنخىض ميػػهو  مػػ ن النيػػر ك ةػػرًا بػػف كهىػػوا هظيػػر رػػذور همػػؾ 
 النخبلت    الضونا رذور هذدو لمف ةمميي  صمذة ق يةة وكأني  ُقدت مف ارر.

ـ  لػػ  ور ػػة هصػػمةح القػػوار  خػػبلؿ األصػػة ؼ ال بل ػػة لهمػػؾ واه  اةف لـ ةقػػد
اليػػنواتا كػػ ف نرػػرس وىػػو  ػػ  الور ػػة ةػػراه م ػػؿ يػػمكة ى ،رػػة ةنيػػ   ذميػػ رل ذػػةف 
خريػػ ـ اليػػ ذاةف الصػػ  ر والكذػػ ر.  ػػ  ني ةػػة الصػػةؼ ال  لػػث ولػػدت لػػو ادذػػة  ػػ  
خبمػػػ  ظيػػػػرها اػػػةف يػػػػقط مػػػف  ػػػػوؽ  اػػػػد  الصػػػخور الخريػػػػ نةة الهػػػ  ه ػػػػكؿ مػػػػ  

ي  الردار الواق  لكهؼ النير. لـ ةرِو خاد الاك ةة الاقةقةة لوروده ممدًا بند م ةبله
اهػػ  خػػبلؿ اليػػنوات  خقػػداـ الرػػدار الصػػخرم الم ،ػػؿ  ػػ  ذلػػؾ ال ػػرو  الك،ةػػ ا وال

العدةدل اله  همت ذلؾ ال رو . اه  ىو نىيو مموك  لـ ةقؿ كةؼ يػػقط مػػف  ػػوؽ 
 لةػػو بمػػو وخوالده الهيػػعةا واػػةف كهػػؼ النيػػر بمػػ  الػػرغـ مػػف األيػػ،مة الهػػ  ورييػػ  

خىت ام ية خوالد العـ هر ه ىذه الا د ة هركوه واةػػدًا مػػ  آالـ بظ مػػو الهػػ  همػػوت 
 داخؿ ريده.

ة    الررؼ خو المقموذة ظيرًا  ل  يىكذا ب د  ل  اةث قوار  نررس ال  ط
 ذطف بم  الي اؿ.

القصػػ   بػػ د ذعػػد  ػػبلث يػػنوات ال لةػػهعمـ  ػػة،ً ا ذػػؿ لةهمػػدد بمػػ  اصػػةر مػػف
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مكورًا ريده الص ةر مف الصذ ح  ل  المي نا ك ف ةزاؼ مف مك نو ناػػو الظػػبلؿ 
اػػػةف هارقػػػو ال ػػػمسا ةزاػػػؼ مطمقػػػً  هأوىػػػ ت خ  هػػػة ةريػػػد خف ال ةيػػػمعي  نرػػػرسا 
وكأنػػو ةخ ػػ  ا هضػػ ح يػػر. مػػ  كػػ ف المنػػدا،  وال بمػػو وال خوالد بمػػو ةصػػدقوف خف 

ـا وغةرىـ ك ةروف    الروار قطةا  ييادذة يهظير    خبم  ظيره ذيذ  همؾ ال
رخوا العدةد مف األطى ؿ ةيقطوف مػػف  ػػوؽ كهػػؼ النيػػر.  ةمػػ  ذعػػدا ذػػدا ليػػـ كمػػ  ذػػدا 
لآلخػػرةف مػػف قػػ طن  الم ردةػػةا خف ممػػوك  ىػػو الواةػػد الػػذم خنذػػت لػػو اظػػو الذػػ لغ 

 ال راذة ادذة    ظيره رران يقوطو مف  وؽ كهؼ النير.
 بلث  هة ت  ػػ  يػػف ممػػوك ا ةعػػر ف مف ذةف كؿ الي كنةف    الروارا ك نت 

خف اػػظ ممػػػوك  العػػػ  ر ال دخػػػؿ لػػو ذهمػػػؾ الادذػػػة..  ػػػ  ذلػػؾ ال ػػػرو  الػػػذم اػػػ وؿ 
مموك  خبلؿ الينوات اله لةة ماػػوه مػػف ذاكرهػػو ولكػػف ذػػبل ط ،ػػؿا  ػػ  ذلػػؾ ال ػػرو  
المقذض لمنىسا ا وؿ مموك  خف ة  رؾ    لعذة ك نت هؤدةي  يػػ ىرل اذنػػة صػػ دؽ 

 طةف الكذػػ را ونعةمػػة اذنػػة طػػ رش ىخصػػذح  ةمػػ  ذعػػد مػػف الصػػ الصػػة د األبػػرج الػػذم
رنػػدم اإلطىػػ ن  ػػ  ذمػػدل العمػػ رلا ويػػمةمة اذنػػة صػػ دؽ خةػػ ط بذػػ نات الررػػ ؿ  ػػ  
اليوؽ الكذةػػر. اػػ وؿ ممػػوك  خف ةا ػػر نىيػػو  ػػ  لعذػػهيفا غةػػر خنيػػف ر ضػػف ىػػذه 

ا خال الم ػػ ركة  ػػأظير ذػػرا ف  اولهػػوا بند،ػػذ صػػىعهو يػػ ىرل   ػػ رت  ػػ ،رل الػػذكر  ةػػو
خف ي ىرل اله  ك نت خضخـ ريمً  منو دمرت  ورهو ذضػػرذ ت مهواصػػمة دا عػػة  ةػػ ه 
ذ هر ه كهؼ النيرا  ـ رعميػػ  ىة ريػػ  وانهصػػ رى  اليػػيؿ بمػػ  ىػػذا الػػذكر  ف هد عػػو 
ذقػػػول ناػػػو الرػػػدار الخريػػػ ن  الم ،ػػػؿ ذم الصػػػخور الن ه،ػػػة.. همػػػؾ اليػػػقطة خربذػػػت 

لصػػخور الريػػد الصػػ ةر مػػف صػػخرل  لػػ  الىهة ت الصػػ ةرات الػػ بلثا  قػػد هق ذ ػػت ا
خخر . لـ ههرؾ ي ىرل الريد الذم خخذ ةهمو  بم  رمؿ الي اؿ بند خقداـ الرػػدار 
الخري ن ا لـ ههركو وهير ا  نم  نزلػػت ميػػربةا قػػ  زل  ػػوؽ نهػػونات الصػػخور م ػػؿ 
م بز رذم . خميكت ذرقذة مموك  ودقت رخيو ذرمؿ اليػػ اؿ.. لػػـ هخىيػػ  ه ػػنر ت 

زذد المهد ؽ مف  ـ مموك ..  ددت مف قذضهي  بمػػ  الرقذػػة المه ػػنرة الريد وال ال
 وخ طذهو:
  ذا قمت َمْف د عؾ يأرعؿ خذ  ةذذاؾ ذ ليكةف.-

وطواؿ ينواتا واه  ذعد ا ػػهع ؿ ممػػوك  ذنةػػراف اذػػو مػػف داخػػؿ ريػػده ومػػف 
خ ررػػوا ا  ظػػت همػػؾ الىهةػػ ت بمػػ  يػػر اليػػقطةا خبل ػػً  لمػػ  قةػػؿ بػػف النيػػ ن  ػػ  

ف بمػػ  األيػػرار. غةػػر خف الػػذم ةعر ػػو نرػػرس  قػػطا  ف ممػػوك  كػػ ف بػػدـ ماػػ  ظهي
ـ آالةقػػػ وـ خػػػبلؿ  ػػػيور بدةػػػدل ذعػػػد همػػػؾ الا د ػػػةا خو ىػػػو ةاهمػػػؿ ذمق ومػػػة رىةذػػػة 

بظ مو اله  هموت م ؿ اةواف ض ٍر. لـ ةأخذه خاد  ل  طذة  خو ميه ػػى ا ةعنػػ  
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 ا هوقىوا بف خنو لـ ةهمؽ ببلرً  بم  ةد خادىـا واةف اممو نررس  ل   الميه ى
الىاص الذم ذدخوها وطمذوا مف نررس ورقة مف ال رطةا ونرػػرس ةىيػػـ رةػػدًا مػػ ذا 
هعن  ورقة مف ال رطةا وىكذا خب ده  ل  اصةر القص  لةهمدد بمةو خة مػػً  بدةػػدل 

 خخر .
بنػػدم  هم  ػػؿ ممػػوك  لم ػػى ن ك نػػت ادذػػة صػػ ةرل قػػد ايػػهقرت  ػػ  خبمػػ  ظيػػره 

وي اذة كهىةو  ل  األبمػػ  قمػػةبًل. همػػؾ الادذػػة رعمهػػو ط وةة صدره  ل  األم ـ قمةبًل 
ةها  ػػػػ  األطىػػػػ ؿا  أمضػػػػ  اليػػػػنوات الػػػػ بلث خو األرذػػػػ  اله لةػػػػة بػػػػ مبًل ذرػػػػد مػػػػ  
المنػػدا،   ػػ  ور ػػػهو. هعمػػـ الصػػنعة بمػػػ  الػػرغـ مػػػف صػػ ر يػػنوا كمػػػ  هعمػػـ كةػػػؼ 

الكذػػ را وىكػػذا  ةيػػّةر الػػزوارؽ ذمخهمػػؼ خار ميػػ   ػػ  النيػػر ذػػنىس ميػػ رل الصػػة دةف
خطمقوا بمةو لق  الصة د الص ةرا ولـ ةكف صة دًا خذدًاا  يو لػػـ ةػػرـِ  ػػذكة مػػف خم 
نوع مف النيرا ذؿ لػػـ ةػػرـِ خػػةط اليػػن رلا ومػػ  ذلػػؾ واصػػؿ قػػ طنو الم ردةػػة من داهػػو 
ذ لصػػة د الصػػ ةر. اػػةف ااه رػػو خذنػػ ن بمػػو كةػػد ب ممػػة  ذا ا هػػهح بػػدد مػػنيـ ور ػػً  

 ت والػػػركبلتا مػػػف ور ػػػة المنػػػدا،   لػػػ  خ صػػػة ذيػػػـا رػػػروه ذػػػ لقولا ةعنػػػ  ذ لصػػػىع
ور يـا    همؾ الورش همقػػؼ خيػػرار المةك نةػػؾ والكيرذػػ ن الخ صػػةف ذ ليػػة رات ذعػػد 
ينوات قمةمةا وخصذح مموك  مطمذً  بزةػػزًا ألصػػا   اليػػة رات  ػػ  ورش الهصػػمةحا 
وكػػ ف  ػػ  مضػػم ر العمػػؿ قػػد خرضػػ  الرمةػػ ا  ذ خنػػو مػػف ذلػػؾ النػػوع الػػذم ةوصػػؼ 

. خػػبلؿ يػػنوات بممػػو  ػػ  ورش هصػػمةح اليػػة راتا اكه ػػؼ خوالد بمػػو ذ ور الارا ػػة
ا م  ك ف خاد منيـ ق درًا  خف اذف بميـ ىذا  قد ذي لهو  ذ ىو مي لـ خك ر مف البلـز
بم  الهصور خف اذف العػػـ قػػد  قػػد ذيػػ لهو منػػذ ذلػػؾ ال ػػرو  الػػذم ذػػدخت  ةػػو بظػػ ـ 

الـ الهػػ  ب ن ىػػ  بمػػ  ظيػػره ذػػ اللهوانا وخف رواػػو ال ػػر بة انيػػ رت  ػػوؽ رمػػر اآل
نػػػو اآلف ال ةرةػػػد  ف الاةػػػ ل الهػػػ  رػػػرت ذػػػو خواًل ذػػػةف الػػػزوارؽ مػػػاصػػػةر القصػػػ ا وا 

ة واألخػػر  المقموذػػة ذطنػػً   لػػ  ظيػػرا وهرػػرم ذػػو اآلف ذػػةف يػػة رات ىمػػدت يػػال  ط
 مارك هي ا ال ةرةد يو  العةش ذأم ف ال خك ر.

ىظػػً  ذمقػػ  الصػػة د واه  ذةف العدةد مف الية رات وال ػػ ان ت الكذةػػرل ظػػؿ ماه
الص ةرا ال ألنو ةر  خف ُةن دم ذوا ذؿ دخ  خوالد بمو بم  الصراخ ذوا وهداولو 

 اآلخروف مف ذعدىـ.
 ػػػ  اليػػػنوات الهػػػ  همػػػػت والهػػػ  اذهعػػػد  ةيػػػ  بػػػػف خمػػػ كف طىولهػػػوا بػػػف ور ػػػػة 
المندا، ا لـ ةهخمص مف خوؼ ظؿ ةه ذ  وةنمو    قمذو مف يػػ ىرل اذنػػة الصػػة د 

  بم  خال ةمهق  ذي  خذدًا اهػػ  بنػػدم  خخػػذ ةهػػردد مػػرل خخػػر  بمػػ  األبرجا لذلؾ دخ
 ور ة المندا، .
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بنػػدم  ا ػػهعمت اػػر  ال مػػ نةف كػػ ف قػػد ذمػػغ يػػف خدان الخدمػػة العيػػكرةة. غةػػر 
خف ادذهػػو وضػػذلة ريػػمو رعػػؿ الرػػةش ةر ضػػوا  عػػ د ميػػاوؽ القمػػ  لةهمػػدد بمػػ  

ت م  ك ف يةاققي  غةره. اصةر القص     ور ة المندا،  مرل   نةةا ذ كةً  ذطوال
كمو ذقػػول آمػػرًا  ةػػ ه خف ةقػػـو ذ يػػق ط قػػ ر قػػدةـ بػػف زورؽ ر لكف المندا، ا ىذه المرلا 

مقمػػػػو  بمػػػػ  ر نذػػػػو  ػػػػوؽ اليػػػػ اؿ.  ػػػػر مػػػػف ورػػػػو المنػػػػدا،   لػػػػ  مػػػػ  وران مخػػػػزف 
األيم ؾ الكذةرا  ل  األزقة اله  هىض   ل    رع الممع .  رألا ورد نىيو وريً  

يمر    مك نو.. هيمر    مك نو لةس خو ػػً  وال ىمعػػً  مػػف الىهػػ ل لورو م  ي ىرل  ه
ًً اله  خنذهت لو ادذة وىددهػػو ذ لػػذذحا لكػػف  ػػة، آخػػر..  ػػة،ً  آخػػر هم مػػً  همػػو   ػػ   ً 

قمذو م مم  ةهمو  خةط مف الذرؽ    اليم ن.. ليث وىو واقؼ خم ميػػ .. ليػػث اهػػ  
مت لو. لـ ةصدؽ خنػػو ةػػر  ك د ةيقط مف المي ث. خم  ى   مـ هميث م موا ذؿ اذهي

 اذهي مة    ىذا الوروا لكني  اذهيمت لو وخ طذهو:
 كةؼ ا لؾ مموك ؟-

ال ةعرؼ مػػ ذا قػػ ؿا ذػػؿ ال ةعػػرؼ خف كػػ ف قػػد خر ذيػػ  خـ ال. ومػػرت مػػف ر نذػػو 
كمػػ  ةمػػػر طةػػؼ ذنػػػ ،ـ. اػػةف خ ػػػ ؽ ورػػػد نىيػػو ر ليػػػً  بمػػ  طػػػرؼ ليػػػ ف األرض.. 

 ينوات لهنذت لو ادذة.هم مً  مق ذؿ المك ف الذم يقط منو قذؿ 
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ب د الد  نوف    ضا  الةـو اله ل . ذاث راةؿ بف خوالده اليهةا وورػػدىـ 
مهنػػػ  رةف  ػػػ  مقػػػ ى  يػػػوق  الخضػػػروات والخػػػردل. رووا ألذػػػةيـ الاػػػزةف بػػػف اليمػػػ  

سا ورعميـ ةىروف مف مرمس الى هاةا ةىػػروف مػػف ذةػػهيـا مالذم بصؼ ذيـ ةـو خ
و ػق ى . ك ف راةؿ ص مهً  ةيهم   لةيـ لةاصؿ بم  المزةد. رووا للةهىرقوا    الم

كةؼ نص  المىوضوف ال بل ة خكذر يرادؽ  يدهو المدةنةا وم  ك ف راةؿ ذا رة 
 لػػػ  وصػػػؼ ىػػػذا اليػػػرادؽا  قػػػد رآه  ػػػ  الضػػػا  بنػػػدم  بػػػ د  لػػػ  ذةهػػػو مػػػ  خوالده 

ضػػةف ال بل ػػة ايػػهط بوا ال بل ػػة الػػذةف را قػػوه  لػػ  المقذػػرل. كمػػ  رووا ألذػػةيـ خف المىو 
خف ةقنعوا خو ة  وا ميؤوؿ المواد ال ذا،ةة    الما  ظػػة لةصػػرؼ لممػػوك  هعةةنػػ ت 
 يةد ار ا  رمذوا كمة ت كذةرل مف الير ،ر وال  م والقيول واليػػكر.  ػػ  الذداةػػةا 
لػػـ ةيػػػهخدموا ميػػػربلت الصػػػوتا ذػػػؿ رػػػ ؤوا ذقػػػ ر  قػػػرآفا قػػػ ر  مػػػف الصػػػعوذة خف 

لروار: ال ةج   لح  م ـ ر م  ا  الايةف.. َمْف ةصدؽ ةخطر    ذىف خاد مف ا
خف ىػػذا ال ػػةج ذا الصػػوت الػػذم ال ةضػػ ربو صػػوت خبظػػـ المطػػرذةف يػػةهمو آةػػ ت 
القػػرآف الكػػرةـ  ػػ  مرمػػس   هاػػة ممػػوك ؟..  ػػـ ذػػدؤوا.. وىػػذا ىػػو الػػذم ال ةصػػدؽا 

 بة وظننػػ  خنيػػـ قػػرروا اليػػخرةة مػػف ممػػوك  ةػػ  خذ نػػ .. ذػػدخوا مرمػػس الى هاػػة  ػػ  اليػػ
 …الواادل ظيراً 

 س؟مالواادل ظيرًا؟.. ىؿ  رذهـ العرؽ خ-
نىوا ذلؾا وك نوا ص دقةفا وىذا م  خدىػػش خذػػ ىـ وخصػػ ذو ذػػ لاةرلا  مػػوت اذػػف 
بميػػـ يػػذ  ال ةقػػ ـو ومن يػػذة ال ةمكػػف  ضػػ بهي  لكػػرع العػػرؽ . ذعػػد ب ػػر دقػػ ،ؽ 

 لػػ  راةػػؿ.. خةقػػف مف اإلص  ن  ل  خا دةث خوالده اليهةا ذدخ اليم  ةنهقؿ هػػدرةرةً  
خنػػػػو يةضػػػػطر  لػػػػ  ذةػػػػ  ذةهػػػػو لةيػػػػدد الهكػػػػ لةؼ الذ ىظػػػػة الهػػػػ  خيػػػػرؼ  ػػػػ  هذػػػػذةرى  
المىوضػػوف ال بل ػػػة. خػػبلؿ الػػػدق ،ؽ الع ػػػر الم ضػػةةا رو  األوالد ألذػػػةيـ كةػػػؼ خف 
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الررػػػ ؿ والنيػػػ ن واألطىػػػ ؿ ىربػػػوا مػػػف كػػػؿ خزقػػػة و ػػػوارع الم ردةػػػةا وغػػػص مرمػػػس 
يػػػم ؾ الكذةػػػرا وكػػػ د ةكهيػػػح ور ػػػة نرػػػرس بػػػزان النيػػػ ن الػػػذم خقػػػةـ وران مخػػػزف األ

وةمقػػػػ  ذكػػػػؿ خدواهػػػػو وزوارقػػػػو المقموذػػػػة  ػػػػ  النيػػػػر لػػػػوال وقػػػػوؼ المنػػػػدا،   ػػػػ  ورػػػػوه 
البلطم ت الن دذ ت وبص  غمةظة    ةده. خم  مرمس   هاة الرر ؿا ذلؾ اليػػرادؽ 
و ػالكذةػػرا  ػػبل خاػػد ةعمػػـ كةػػؼ امػػهؤل ذػػ لمعزةفا وكةػػؼ وقػػؼ الى ،ضػػوف خم مػػو واولػػ

ؿ ةهقػػػ  زوف ذةػػػنيـ. كػػػؿ ىػػػذا الػػػذم رواه األذنػػػ ن ألذػػػةيـ صػػػاةحا  قػػػد هن قػػػؿ واألطىػػػ 
الن س    الم ردةة خف المىوضةف ال بل ة ذذاوا خرو ً  وطذخػػوا  بل ػػة صػػن دةؽ مػػف 
الدر ج الذرازةم . ورخ  الق دموف األوا،ػػؿ قػػزانةف كذةػػرةف هضػػطـر النةػػراف هاهيػػ   ػػ  

يػػ بةا نعنػػ  اليػػ بة الوااػػدل ظيػػرًا ةػػ  األرض العران  ل  ر ن  اليرادؽ    همؾ ال
 خذ ن .

رؽ الذ ذنر ف مف الي بة مخخذ الرر ؿ والني ن واألطى ؿ ةأكموف الماـ والرز و 
ال  نةة والنصػػؼ ظيػػرًا اهػػ  منهصػػؼ المةػػؿ. ومنػػذ العصػػر بذػػر الك ةػػر مػػف الرنػػود 
 مػػف ماطػػة اليػػة رات  ػػ  الر نػػ  المق ذػػؿا خول،ػػؾ الرنػػود الػػذةف لػػـ ةرػػدوا اليػػة رات

 اله  هأخذىـ  ل  مدنيـ الذعةدلا بذروا لةأكموا وة رذوا ال  م والقيول.
ألنيػػـ  ػػروا مػػف ذػػ   اليػػرادؽ –غةػػر خف الػػذم لػػـ ةػػره خوالد بػػـ ممػػوك  اليػػهة 

الػػػػد  هر ال بل ػػػػة الهػػػػ   هايػػػػ  المىوضػػػػوف ال بل ػػػػة  -خو ػػػػً  مػػػػف مطػػػػ لذهيـ ذ لهكػػػػ لةؼ
زان. قػػػرر راةػػػؿ  ػػػ  ذلػػػؾ لهيػػػرةؿ خيػػػم ن المعػػػزةف المهذػػػربةف ذ لمػػػ ؿ لمرمػػػس العػػػ

الضا  خف ةدا   بف ذةهوا بف خي ي هو ويقىو وغر و وخذواذو و ذ ذةكو.. قػػرر خف 
 ةق هؿ دوف  قداف ىذا الذةت رران هذذةر المىوضةف ال بل ة.

زاغ ذصػػػػػػر راةػػػػػػؿ خمػػػػػػ ـ اليػػػػػػرادؽا ال ألنػػػػػػو مكػػػػػػهظ ذػػػػػػ لمعزةفا وال الك ةػػػػػػرةف 
اليػػرادؽ األوؿا  سطػػة  لػػ  قػػو المنهظػػرةف خ ررػػوا ذػػؿ ألنػػو رخ   بل ػػة خػػراؼ مرذو 

لػػ  ر نذيػػ  رك مػػً   ألنػػو رخ  رك مػػً  غةػػر مػػنظـ مػػف صػػى ،ح اليػػمف ببلمػػة الرابػػ  وا 
 آخر مف  واالت الرز زنة م ،ة كةمو غراـ.

لكف مرآه رعؿ المىوضةف ال بل ة الر ليةف    ذ   اليرادؽ ةنهاذوف ذصوت 
وةػػػؿ ولطػػػـ بمػػػ  بػػػ ٍؿ هر وذػػػت معػػػو النيػػػ ن مػػػف وران مخػػػزف األيػػػم ؾ ذصػػػراخ وب

الصػػػػدور والزنػػػػود ذام يػػػػة. ضػػػػ ع راةػػػػؿ وخوالده اليػػػػهة  ػػػػ  خاضػػػػ ف المىوضػػػػةف 
ةف الػػذةف ال ةعػػرؼ راةػػؿ  بل ػػػة اذػػال بل ػػةا  ػػـ  ػػ  خاضػػ ف ب ػػرات الررػػػ ؿ المنه

خرذػػػ بيـ. غػػػرؽ راةػػػؿ  ػػػ  ذاػػػر مػػػف الاػػػزف ةريػػػؿ خبم قػػػوا خو ىػػػو ةريػػػؿ كةػػػؼ 
خنػػػو يػػػةنها  وةذكػػػ   غػػػ ص  ةػػػو. ومػػػ  كػػػ ف قػػػ درًا خف ةصػػػدؽ وىػػػو الررػػػؿ الوقػػػور

ك ألطى ؿا لكنو ذك  وانها ا لةس مر رال لهةػػ ر الاػػزف الػػذم ال ةقػػ ـو والػػذم ىػػدر 
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مف داخؿ اليرادؽ ر ر ً   ة ها  نمػػ  انهاػػ  وذكػػ  مػػف خبمػػ ؽ قمذػػو المػػ خف ذػػ لرراح 
 لم  ب ن ه اذف خخةو الميكةف.

 ىكذا وض  كو ةهو بم  بةنةو وذك  كم  لـ ةذِؾ خذدًا.
  اػػةف لػػـ هذػػَؽ دمػػوع  ػػ  بةنةػػو لةيػػكذي ا خرميػػو المىوضػػوف اػػةف ىػػدخا ةعنػػ

ال بل ة    مدخؿ اليرادؽ بم  األرةكة األول  لةهقذؿ الهع زم. دار صذة ف الخدمة 
بمةوا يقوه قيػػول مػػرلا ووضػػعوا هاػػت خنىػػو طذقػػً  ممة،ػػً  ذ ليػػر ،را قػػدموا لػػو ايػػهك ف 

  نةةا  يو لـ ةهوقػػ  خف ال  م. خر ؿ نظره    الر ليةف خم مو واولوا وزاغ ذصره 
ةمهق  ذنصىيـ    الطرةؽا خو اه  ذأقؿ مف نصىيـ ذك ةػػر..  نيػػـ بمةػػة القػػـو  ػػ  
الم ردةة: هر ر اذو  وصى طو خيم ؾ وهر ر م  ةة وم    ذو ذلؾ.  كر ذقنوط: 
خكؿ ىؤالن ر نوا لة  ركوا    بزان ممػػوك ؟.. ممػػوك  ذ لػػذات؟.. لكنػػو  ػػ  الماظػػة 

وضةف ال بل ةا   ػػعر ذقمذػػو ة ػػوصا ومػػ  ذلػػؾ هىيػػـ الاػػ ؿ وقذمػػو اله لةةا هذكر المى
 بم  مضض.

اػػػػ وؿ خف ةماػػػػو هصػػػػوره الخػػػػ ص ذىقدانػػػػو الذةػػػػتا اػػػػ وؿ خف ال ةىكػػػػر ذيػػػػذه 
الطرةقػػػػةا خو ىػػػػو اػػػػ وؿ خف ةهوقػػػػؼ بػػػػف الهىكةػػػػر هم مػػػػً ا  يػػػػو لػػػػـ ةن صػػػػ  ىػػػػؤالن 

يػػذ  مػػف ألم  يـالمىوضةف ال بل ة العدانا ولـ ةهذكر خنو وقؼ    منهصؼ طػػرةق
األيػػذ  ا  ػػـ  نيػػـ ذم  ذػػة خوالده  ضػػ  ة  لػػ   نيػػـ لةيػػوا غرذػػ ن ذ لنيػػذة  لةػػو خو  لػػ  

 ب ،مهو.
وا مػػػف خمكنػػػة خخػػػر ا  قػػػد ولػػػػدوا دموىػػػذا صػػػاةح رػػػدًاا  يػػػؤالن ال بل ػػػة لػػػػـ ةقػػػ

ورضػػعوا امةػػ  خميػػ هيـ وهعممػػوا الم ػػ   ػػ  الم ردةػػة. كػػ ف ةعػػرؼ آذػػ نىـ وةػػرهذط 
ا  ولةػػد ىػػو اذػػف الاػػبلؽ كػػرةـ  ػػ  يػػوؽ النرػػ رةفا ذو ػػ ،ج الصػػداقة والرةػػرل معيػػـ

وبػػدن ف ىػػو اذػػف الصػػة د األبػػرج صػػ دؽا ورعىػػر ىػػو اذػػف  ػػ كر  ػػراش الماكمػػة 
ومن دةيػػ .  كػػر راةػػؿ: ىػػؿ ةمكػػف خف ةهخمػػ  بنػػ  ىػػؤالن اآلذػػ ن؟.. ىػػؤالن خصػػدق ن 
يػػن  بمػػرما ىػػؿ ةخػػذلونن ؟.. مػػ  كػػ ف ىمػػ  راةػػؿ مػػف المىوضػػةف ال بل ػػة مذ ل ػػة 

..  يػػػـ ولػػػدت مػػػف ر  ـْ ةهك،ػػػوف بمػػػ  يميػػػمة طوةمػػػػة  -كمػػػ  ةعػػػرؼ الرمةػػػ –اػػػـ وَىػػػ
وغ مضة مػػف اإلرػػرانات الق نونةػػة الم ةػػرل لاةػػرل اآلخػػرةفا اآلخػػرةف الػػذةف ةواريػػوف 
 ػػػ  منهصػػػػؼ الطرةػػػؽ خو  ػػػػ  ني ةهػػػو رخس القػػػػ نوف مػػػف خك ػػػػر الزواةػػػ  ظبلمػػػػً . ذػػػػدا 

بمػػ  االاهكػػ ؾ  لمرمةػػ ا لرمةػػ  خول،ػػؾ الػػذةف خرذػػرهيـ الظػػروؼا خو اظيػػـ العػػ  ر
ذيػػػـ خف المىوضػػػػةف ال بل ػػػػة ىػػػػؤالن ولػػػػدوا ذموىذػػػة المعػػػػ  ذ لقػػػػ نوف ذميػػػػ رل ال ةمكػػػػف 
نمػػ  ىنػػ ؾ الدى ػػة الهػػ  هػػرمةيـ  ػػ  دوامػػة  اله مػػ  بمةيػػ . وىػػذا لػػةس األمػػر كمػػوا وا 
اةػػػػرل خكذػػػػرا همػػػػؾ الدى ػػػػة الن ذعػػػػة مػػػػف هنكػػػػر المىوضػػػػةف ال بل ػػػػة ليػػػػـا ىػػػػـ الػػػػذةف 
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ا ةيػػػهطةعوف هػػػذكر طىػػػولهيـ وصػػػذ ىـ.  قػػػد ولػػػد ولةػػػد ةعر ػػػونيـ منػػػذ والدهيػػػـا وكػػػ نو 
 كمامػػةوبػػدن ف ورعىػػر  ػػ  وقػػت ك نػػت الم ردةػػة قػػد انهيػػت مػػف مخػػ ض ورودىػػ  

ن مةػػة. اػػةف  هاػػوا بةػػونيـ بمػػ  مػػ  اػػوليـ ومػػدركةف األمػػور  دراكػػً  يػػمةمً  ال لػػذس 
مدةػػة.  ةو ك نت الم ردةة ب مرل ذذةوهي  و واربي  اله  لـ ه ممي  وهيػػدى  ررا ػػ ت الذ

ولد بدن ف    ذةت ك ف مف ضمف صؼ الذةوت الطوةؿ الذم ةذدخ مف ذةت ر،ةس 
الذمدةة المهق بد وةنهي  بند مخزف األيم ؾ الكذةر. ك ف ذلؾ الصػػؼ ة ػػكؿ ر نذػػً  
مف ر نذ    رع الصة دةف القدةـ. وولد ولةد      رع الممع ا خمػػ  رعىػػر  قػػد ولػػد 

 .  بل ػػة  ػػوارع مهذ بػػدل ه ػػكؿ قة يػػ ت  ػػ  األزقػػة الذعةػػدل  ػػ  بمػػؽ  ػػ رع الرػػ م
ر را ةة ذ ل ة االهي ع ذ لنيذة لهصورات األطى ؿ. لكف النير.. نير الكابلن الػػذم 
م  ةزاؿ ةاهىظ اةنػػذاؾ ذرىذػػة نيػػر اقةقػػ ا رمعيػػـ بمػػ   ػػ ط،و القرةػػ  مػػف ريػػر 
الكابلن. لـ ةعر وا خبلؿ صةىةف خو  بل ة مف اليذ اة والعذث    الم نا م  ةمكف 

هىعمػػػو الصػػػداقة. مػػػ  ذلػػػؾ  صػػػداقهيـ لػػػـ هنذ ػػػؽ خو ههواػػػد  ػػػ  مةػػػ ه النيػػػر بمػػػ   خف
الرغـ مف لق ناهيـ المهكررل طواؿ خةػػ ـ بدةػػدل رػػدًا. لكنيػػ  ولػػدت وران يػػة ج مدريػػة 
اليػػبلـ االذهدا،ةػػة  ػػ  الر نػػ  اآلخػػر مػػف النيػػرا ولػػدت مػػف النواةػػ  اليػػة،ة والطذػػ ع 

ريػػةا ورػػدوا خنىيػػيـ ذعةػػدةف بػػف الم ردةػػة الم  كيةا  ى  الةـو األوؿ ليـ  ػػ  المد
ذمي  ة خميةف مهرًا ى  طوؿ رير الكابلن  ض  ة  ل   بل ػػةف مهػػرًا ىػػ  الميػػ  ة 
ذةف الرير والمدريةا وردوا خنىيػػيـ  ػػ  بػػ لـ ذعةػػد رػػدًا بػػف مػػوطنيـا   لم ردةػػةا 
ا    كؿ األاواؿا ك نت هو ر ليـ الطمأنةنة واألم ف. وواريوا    ذلػػؾ الةػػـو خةضػػ ً 

خطى اًل قػػدموا مػػف مامهػػ  اليػػرةة والمامودةػػةا ولػػـ ةكونػػوا خقػػؿ  رايػػة وبدوانةػػة مػػف 
خطىػػػ ؿ الم ردةػػػة. اكه ػػػىوا  ػػػ  األةػػػ ـ الهػػػ  همػػػت الةػػػوـ األوؿ ذاؾ ودابػػػة وميػػػكنة 
األطى ؿ المندا،ةةف الي كنةف    مامة اليػػرةةا كمػػ  اكه ػػىوا خف همػػؾ الودابػػة ك نػػت 

طىػػػػ ؿ اآلخػػػػرةف بمػػػػ  الػػػرغـ مػػػػف قيػػػػ ول المػػػػدةر يػػػذذً  قوةػػػػً   ػػػػ  هىرةػػػػر بدوانةػػػة األ
والمعممػػػػةف. وىكػػػػذا ذػػػػدت العبل،ػػػػـ األولػػػػ  لعصػػػػذة خ ػػػػنة و ريػػػػة مؤلىػػػػة مػػػػف ولةػػػػد 

 وبدن ف ورعىر.
 ػػقت ىػػذه العصػػذة طرةقيػػ  مهيػػمقة الصػػىوؼ ذػػةف خػػوؼ الطػػبل  منيػػ  وذػػةف 
انيةػػ ؿ بصػػ  المػػدةر والمعممػػةف بمةيػػ .  ػػـ خصػػذح ليػػذه العصػػذة يػػمعة و ػػأفا  ذ 

ةر بص  المدةر والمعممةف معهقػػدًا  نػػو خ مػػح  ػػ  االنهقػػ ـ ىْف ك ف ةموذ وران ص ف مَ 
مني ا ك ف ُةطرح خرضً  خ رج ية ج المدرية.  ـ هك ىت ىذه العصذة اةف وصمت 
الخػػ مس االذهػػدا،  بػػف قػػدرات رة ضػػةة  ػػذل  ػػ  كػػرل القػػدـ واليػػمة وخلعػػ   اليػػ اة 

دةر الػػذم خدارت رخيػػو الكػػؤوس والمةػػدافا وورػػدت َمػػْف ةػػدا   بنيػػ   ػػ  اضػػرل المػػ
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الىضػػةة البلمعػػػة مػػف مخهمػػػؼ األارػػ ـ الهػػػ  مػػؤلت اليػػػطح األبمػػ  لخزانهػػػوا دخ  
معمػػـ الرة ضػػةا المػػدا   الميػػهمةت بػػف ىػػذه العصػػذة الوار ػػة لكػػؿ الصػػى ت الخ ػػنة 
لمقػػ طنةف األوا،ػػؿ  ػػ  الم ردةػػةا بمػػ  القػػوؿ  ػػ  اضػػرل كػػؿ  نيػػ ف ولػػةس المػػدةر 

 والمعممةف  قط:
ىؤالن ال بل ة مف خلم  نرػػـو الرة ضػػة  ػػ  الميػػهقذؿا  نيػػـ يػػةرمذوف  يةكوف-

 المرد الكذةر لةس لمدرية اليبلـ  قطا ذؿ لمدةنة العم رل ذرمهي .
لكف خرخمةدس وقؼ ليذا المرد الذم م  ةزاؿ  ػػ  ذطػػف ال ةػػ  ذ لمرصػػ د. مػػ  
 كػػ ف خاػػد ذمقػػدورها يػػوان مػػف معممػػ  المدريػػة خـ مػػف طػػبل  المػػدارس المهويػػػطة
واإلبدادةػػة الػػذةف هطوبػػوا لهدرةيػػيـ خف ةا ػػر قػػ نوف خرخمةػػدس الخػػ ص ذ ألريػػ ـ 
الط  ةة    خدم ة ىؤالن ال بل ة. كذلؾ برػػزت بػػف ذلػػؾ كػػؿ األوانػػ  والقػػدور الهػػ  

ي  اآلخػػروف خمػػ ميـ  ػػ  طيػػوت ممة،ػػة ذ لمػػ ن. وىكػػذا خميػػكيـ يػػوى  خو خغطيػػخغط
نةػػػة  ػػػ  اليػػػ دس االذهػػػدا، . خرخمةػػػدس مػػػف يػػػةق نيـ وخرذػػػرىـ بمػػػ  الذقػػػ ن يػػػنة   

ا وهمنػػوا طػػواؿ  خضمروا كراىةة يودان ألرخمةػػدسا  مزقػػوا صػػورهو  ػػ  كهػػ   العمػػـو
الينة ال  نةة وقػػوع خرخمةػػدس ذػػةف خةػػدةيـ لةقمعػػوا لاةهػػو  ػػعرل  ػػعرل. غةػػر خف الاػػظ 
اقػػػػؽ ليػػػػـ خمنةػػػػهيـ ذطرةقػػػػة خخػػػػر ا بند،ػػػػذ ورػػػػدوا النرػػػػ ح ةقػػػػودىـ  لػػػػ  المدريػػػػة 

لؾ الاظ لـ ةواصؿ اليةر معيـ    طرةؽ درايهيـا  قد هخم  المهويطة.  ال خف ذ
لاةة خرخمةدس بمةيـ مرل   نةة مف كهػػ   العمػػوـ لميػػنة الدرايػػة  تبنيـ ا لم  خطم

األول  لممهويطةا وطواؿ ينهةف لـ ةىماػػوا  ػػ  الخػػبلص مػػف الهخػػذط ذػػةف األريػػ د 
ىيػػيـ بمػػ  الرصػػةؼ ال  طية والم ن المزاح. واةف  مهوا مف ذلؾ الهخذطا وردوا خن

خػػ رج المدريػػة. كػػ ف ذلػػؾ آخػػر بيػػد ليػػـ مػػ  المدريػػةا  قػػد خكػػدوا آلذػػ ،يـ خنيػػـ لػػف 
ةػػػػػذىذوا  لػػػػػ  المدريػػػػػة الميػػػػػ ،ةة لمواصػػػػػمة الدرايػػػػػة لميػػػػػنة ال  ل ػػػػػةا ألف خرخمةػػػػػدس 
ةنهظرىـ وران ذ   الصؼ. هقذؿ اآلذ ن المصةر الذم آؿ  لةو األذن ن ال بل ةا هقذمػػوا 

مػػف ربل ػػة خرخمةػػدسا ذػػؿ لقنػػ بهيـ ورضػػ ىـ ذمػػ  وصػػؿ  لةػػو ذلػػؾ ألنيػػـ مهةقنػػوف 
خذن ؤىـ مف مرااػػؿ  ػػ  الدرايػػةا  ػػبل ىػػـ وال آذػػ نىـ وال خم  ػػرد مػػف بػػوا،ميـ وصػػؿ 
 ل  نصؼ خو اه   ل  رذ  مػػ  وصػػؿ  لةػػو ىػػؤالن ال بل ػػة. كػػ ف ىػػذا الةقػػةف األذػػوم 

    يذةؿ بدـ  خى ،ي .ر ىدوا ضرذً  مف مىخرل 
مػػػػ  هػػػػزاؿ هيػػػػمح ليػػػػـ ذ ليػػػػذ اة  ػػػػ  النيػػػػر والمعػػػػ  مػػػػ  وألف خبمػػػػ رىـ ك نػػػػت 

الصػػذة فا  قػػد خمضػػوا خوق هػػً  يػػعةدل مػػف المعػػ  الصػػ خ ا ذلػػؾ المعػػ  الػػذم د ػػ  
 ذأهراذيـ  ل  ها  ةيـ وبدـ االاهك ؾ ذيـ. 

ك نوا ةنزلقوف ناو الخ ونة والعنػػؼ هػػدرةرً . وىكػػذا هوقػػ  الك ةػػروف خف ال بل ػػة 
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ـ    القرة  الع رؿ. لـ ةكف ىذا خمرًا غةر طذةعػػ ا خ قة ن يه يد الم ردةة والدهي
 يػػذه المامػػة خنرذػػت  ػػ  الم ضػػ  العدةػػد مػػف صػػنؼ ىػػؤالن الررػػ ؿ لكػػف األاػػداث 
اله  ررت  ةم  ذعدا ةعن  م رر     الينوات األخةرل مػػف العقػػد اليػػهةن ا خ لىػػت 
كػػؿ مػػ  ىػػو مهوقػػ ا خو مػػ  ىػػو مؤكػػد خنػػو يػػةق  وم ممػػ   قػػدت الم ردةػػة صػػىةف مػػف 
ذةوهي  الق ،مة ذةف رير الكابلن ومخزف األيم ؾ الكذةر  ذدت ىذه المامػػة وكأنيػػ  
ك ػػػىت بػػػف برةيػػػ  الػػػداخم  خمػػػ ـ النيػػػرا َ قَػػػَد ولةػػػد وبػػػدن ف ورعىػػػر ذلػػػؾ المصػػػةر 
المؤلـ وال  مض الػػذم اهىػػؽ الك ةػػروف بمػػ  خنيػػـ يةصػػموف  لةػػو ال ما لػػة. مػػ  كػػ ف 

يـ لؤلمػػػورا وكػػػ ف معظميػػػـ مػػػف خول،ػػػؾ المهوقعػػػوف بمػػػ  خطػػػأ  ػػػ  نظػػػرهيـ وقة يػػػ
الم يود ليـ ذ لنظر اليدةدا غةر  نيـ خىممػػوا المعرػػزات  ػػ  هػػوقعيـ لميػػهقذؿ ولةػػد 
وبدن ف ورعىرا وم  ك ف خاد لةرػػرؤ بمػػ  لػػوميـ بمػػ  ىػػذا اإلىمػػ ؿا  ذ لػػةس مػػف 
المهعػػ رؼ بمةػػوا خو لػػةس مػػف المعقػػوؿ خف ةهوقعػػوا قةػػ ـ انقػػبل  لكػػ  ة ةػػر مصػػةر 

قػػ ـا ال لة ةػػر ميػػ ر اةػػ ل  بل ػػة  هةػػ فا ذػػؿ  1968انقػػبل  همػػوز   بل ة  هة ف. لكػػف
 لة ةر مي ر  ع  ذأكممو.

ذعد مػػرور خميػػة خ ػػير بمػػ  اػػدوث االنقػػبل ا خبمنػػت مػػدارس ال ػػرطة بػػف 
ذعػػ د مػػؤخرًا والػػذم إلدورل لم ػػرطة   الممهػػ زل. لػػـ ةهػػأخر نعػػةـ الروةيػػـ الع ،ػػد مػػف ا

لعم رلا     ري ؿ كؿ الع طمةف مػػف اممػػة   ؿ مركزًا قة دةً     هنظةـ الاز     ا
ال ي دل االذهدا،ةةا الذةف هؤىميـ خبم ليـ لبلنخراط ذيذه الػػدورلا وكػػ ف ولةػػد وبػػدن ف 
ورعىر مف ضمف ىػػؤالن المهيػػكعةفا لػػـ ةصػػدؽ خم خ  مػػف اآلذػػ ن ال بل ػػةا خو  نػػو 

ن خاػػد لـ ة ؽ ذم  ق ـ ذػػو الر ةػػؽ نعػػةـ الروةيػػـا واػػةف يػػم  اآلذػػ ن ال بل ػػة  ػػ  ميػػ 
األةػػػػ ـ خيػػػػم ن خذنػػػػ ،يـ ةػػػػذكرى  المػػػػذة  مػػػػف الرادةػػػػو ضػػػػمف ق ،مػػػػة طوةمػػػػة رػػػػدًا مػػػػف 
األيػػم نا خةقنػػوا لممػػرل ال  نةػػةا خف خذنػػ نىـ اققػػوا مىخػػرل خخػػر  ُخذةعػػت بمػػ  المػػؤل.. 
مىخرل ظموا ةهاد وف ذي  طوةبًلا  ذ خف ال خاد منيـ وال مف آذ ،يـ خو خردادىـا وال 

الم ردةػػة  قػػطا ذػػؿ  ػػ  طػػوؿ المدةنػػة وبرضػػي  ُخذةػػ  اهػػ  مػػف معػػ ر يـا لػػةس  ػػ  
 ايمو مف الرادةو.

وألوؿ مػػػػػرلا منػػػػػذ بر ػػػػػوا ذعضػػػػػيـا ذػػػػػدخ اآلذػػػػػ ن ال بل ػػػػػة ةرهمعػػػػػوف  ػػػػػ  مقيػػػػػ  
الصػػػة دةف كػػػؿ لةمػػػة خو  ػػػ  دكػػػ ف ابلقػػػة كػػػرةـ بصػػػرًا. كػػػ نوا يػػػعدان  ػػػ  الذداةػػػةا 

ط ردل ال ػػرطة يعدان ألف األمور خو المص ،ر انقمذت رخيً  بم  بق ا  ذداًل مف م
ألذنػػػ ،يـ المقػػػدر بمػػػةيـ خف ةكونػػػوا مػػػف األ ػػػقة ن الخػػػ ررةف بمػػػ  القػػػ نوفا خصػػػػذح 
خذن ؤىـ مف رر ؿ ال رطة الذةف يةضعوف الادةد  ػػ  خةػػدم وخررػػؿ األ ػػقة ن خػػبلؿ 
رمي هيـ اله  ذدخت هطػػوؿ هػػذكروا مػػ   عمػػو ررػػ ؿ ال ػػرطة اليػػ ذقوفا وذػػدخوا ةػػرووف 
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قعت    الم ض ا وقعت ليـ ولذوةيـ ومع ر يـ لذعضيـ قصصً  ألاداث اقةقةة و 
   الروارا وكةؼ خف همؾ األاػػداث مػػ  ك نػػت هقػػ ا خو هاػػدث ذ ل ػػكؿ الػػذم رػػرت 

  ةو لوال رر ؿ ال رطة وذ لهدرةج ذدخو ةياذوف ال قة مف خوالدىـ.
 يةصذاوف مف رر ؿ ال رطة؟.. كةؼ وا قن  بم  ذلؾ؟-

وا  ػػػ ألوالد ال بل ػػػة الهاقػػػوا لكػػػف االاهرػػػ ج بمػػػ  ىػػػذا المصػػػةر قػػػد  ػػػ ت خوانػػػ
ذمدرية ال رطة  ػػ  ذ ػػداد منػػذ خك ػػر مػػف  يػػذوع.  ػػـ هاولػػت المقػػ نات  لػػ  مرػػ لس 
ىػػـ ونكػػدا وذػػ ألخص اػػةف دخذػػوا بمػػ  هذػػ دؿ خيػػ،مة هنهيػػ  دا،مػػً  بنػػد م  لػػ  ررػػ ؿ 
ال رطة    العيػػود الم ضػػةة. كػػ ف  ػػ كر  ػػراش وا رػػ  الماكمػػة ذاكػػـ مػػ  ةمهمػػؾ 

ذا المرػػ ؿ خك ػػرىـ ةأيػػً  وه ػػ ؤمً  مػػف المصػػةر الػػذم يةصػػؿ مف معر ة وخذرل    ىػػ
 لةػػػو األوالد ال بل ػػػة.  ػػػ  خاػػػد لقػػػ ناهيـ المةمةػػػة  ػػػ  مقيػػػ  الصػػػة دةف هيػػػ نؿ كػػػرةـ 

 الابلؽ: 
 م ذا ةعنوف ذ ل رطة الممه زل؟ …ممه زل؟-

 خر   الصة د األبرج:
خبهقػػػد خنيػػػـ ةعنػػػوف خف ىػػػذا الصػػػنؼ مػػػف ال ػػػرطة يػػػةأخذ ر ػػػول مػػػف الػػػدوؿ -

لمر ورل ذعد ىػػذا الاػػدةث كػػؼ اآلذػػ ن ال بل ػػة بػػف المقػػ نا وكىػػوا خةضػػً  بػػف من ق ػػة ا
خمور وخاداث لـ هق  ذعدا ولكف رممة: "ةأخػػذوف ر ػػول مػػف الػػدوؿ" ظمػػت ههػػردد  ػػ  

 ذم  ةق ع خ ص  هرل طوةمة مف الزمف. ةفآذانيـ ذرن
واهػػػ  ذعػػػد خف هخررػػػوا  ػػػ  مدريػػػة ال ػػػرطة الممهػػػ زلا ظػػػؿ العذػػػث الصػػػذة ن  

بلزمً  ليـ بم  الرغـ مف مبلمح الررولة األول  اله  ظيرت بمةيـ وكأف مدريػػة م
ال ػػػرطة لػػػػـ هكهػػػػؼ ذ بػػػػدادىـ كررػػػػ ؿ ةريػػػدوف مػػػػف خرػػػػؿ الما  ظػػػػة بمػػػػ  يػػػػبلمة 
نمػػػ ن لاػػػ  مػػػف  القػػ نوفا ذػػػؿ ق مػػػت ذمػػػط خريػػ ميـ ولصػػػؽ  ػػػوار  هاػػػت خنػػو يـ وا 

هػػ  ال ةمكػػف ذػػأم الوارػػ  ابلقهيػػ  ةومةػػً  كػػنمط خي يػػ  مػػف الوارذػػ ت العيػػكرةة ال
اػػ ؿ  غىػػ ؿ العػػةف بنػػو. و ةمػػ  اػػ  ظ بػػدن ف ورعىػػر بمػػ  طولةيمػػ  ايػػهط ؿ ريػػـ 
ولةد لةصػػذح خطػػوؿ ال بل ػػة. اخهػػ رهيـ مدةرةػػة األمػػف الع مػػة لةكونػػوا مػػف رر ليػػ  ذعػػد 
خف درس الميػػػؤولوف ممىػػػ هيـا ةعنػػػ  دريػػػوا يػػػموكيـ داخػػػؿ المدريػػػةا وورػػػدواا خنػػػو 

الصػػػػ ـر لممدريػػػػة والهرذةػػػػة الازذةػػػػة المهواصػػػػمة بمػػػػ  الػػػػرغـ مػػػػف النظػػػػ ـ العيػػػػكرم 
لهيذة  األ ك ر واليموؾا خف ىؤالن ال بل ة دخذوا بمػػ  العنػػؼ والهع مػػؿ الخ ػػف ذػػةف 
الخميم ،ة ط ل     المدريةا   بهذروىـ مف الىهة ف الذةف ةمهمكػػوف خروااػػً  ذ يػػمة 

يػػـ ذ لنيػػذة و ظة ال هقذؿ الهػػدرةف. غةػػر خف ىػػذا األمػػر لػػـ ةكػػف ةرػػرم و ػػؽ ىػػذا الى
لولةػػد وبػػدن ف ورعىػػرا  يػػـ واريػػوا م ػػؿ ىػػذه الهررذػػة المرةػػرل  ػػ  اليػػنة األولػػ  مػػف 
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مدرية اليبلـا وكػػ نوا قػػد اذهعػػدوا بػػف مامػػهيـ ميػػ  ة خميػػةف مهػػرًا.. خميػػوف مهػػرًا 
رعميػػـ ةهكهمػػوف  ػػ  بصػػذة بنةىػػة ضػػد ال رذػػ نا وىػػـ الةػػـو ةواريػػوف نىػػس الهررذػػة 

 م ،ػػة و مػػ نوف كةمػػو مهػػرًاا  هم يػػكوا وازدادوا  رايػػة وموطنيـ ةذعد بنيـ ذمي  ة  بل
وبنىً  خك ر مف الي ذؽا وبند،ذ اي  ليـ الطبل  الخميم ،ة القػػ دموف مػػف رمةػػ  

 مدف العراؽ اي ذً  خ ص ا وىكذا اصؿ ىؤالن ال بل ة بم  األم ف.
بػػػ دوا  لػػػ  مػػػدةنهيـ مػػػف دوف مبلذػػػس خضػػػرا وذػػػذلوا ريػػػدًا ىػػػ ،بًل  ػػػ   قنػػػ ع 

نيػػػـ انخرطػػػوا  ػػػ  يػػػمؾ األمػػػفا واهػػػ  ميديػػػ هيـ المخةىػػػة هاػػػت مبلذيػػػيـ آذػػػ ،يـ  
المدنةػػة لػػـ هيػػند ارريػػـ همػػ ـ االيػػن د. لكػػف القن بػػة ىذطػػت بمػػ  اآلذػػ ن مػػف دوف 
ا رػػػة  لػػػ  هذرةػػػرات هيػػػهند  لػػػ  و ػػػ ،ؽ خو ارػػػج اكومةػػػةا قن بػػػة مػػػ  ك نػػػت همػػػػؾ 

ل بل ة قدرل الرواه  الميدي ت ال بل ة ق درل بم  يوقي  ذ هر ه بقوؿ خول،ؾ اآلذ ن ا
ال بل ة اله  وضعت    خةدةيـ. خبلؿ ب ـ لـ ةكف خم منيـ مضػػطرًا لماػػدةث بػػف 
بممػػو وران رػػدراف مدةرةػػة خمػػف الما  ظػػةا ألف خاػػدًا مػػف قػػ طن  الم ردةػػة لػػـ ةكػػف 
مهميىػػً  لمعر ػػة مػػ  الػػذم ةقومػػوف ذػػو ىنػػ ؾ. خػػبلؿ ذلػػؾ العػػ ـ غػػ ص بػػدن ف ورعىػػر 

ةرةػػةا  ةمػػ  امهطػػ  ولةػػد يػػرج درارػػة ن رةػػةا منطمقػػً  ذيػػ   ػػ  المك هػػ  الداخمةػػة لممد
بذر  وارع المدةنة موزبً  الذرةد الريم .  ةم  ذعدا خبلؿ ال يرةف خو ال بل ة اله  
مػػػرت ط لػػػت ةػػػد األمػػػف المهبلبذػػػةف ذأيػػػع ر المػػػواد ال ذا،ةػػػة وميرذػػػ  األيػػػم ؾ مػػػف 

قوةػػػة و ػػػدةدل الصػػى طةف مػػػف الما  ظػػػة  لػػػ  ذ ػػػدادا وك نػػت همػػػؾ الةػػػد ذات قذضػػػة 
اةث ذىػػ  كػػؿ خول،ػػؾ  لػػ  الاػػذس مػػ  د ػػ  غرامػػ ت م لةػػة كذةػػرل.. هػػذكر اآلخػػروف 
الػػذةف ةخررػػوف بمػػ  القػػ نوف ذػػةف  هػػرل وخخػػر  والػػذةف مػػ  ةزالػػوف ذعةػػدةف بػػف همػػؾ 
القذضةا هذكروا ولةد وبدن ف ورعىرا  ذدخوا ةنعهونيـ اةف ةهكمموف معيـ ذػ "خوالدنػػ  

ذػػوف  ػػ  ذاػػر مػػف الػػدبوات والػػوال،ـ الهػػ  لػػـ ه ػػ  بنيػػ  الطةذػػةف". بػػ ـ األوالد الطة
الم ػػػروذ ت الميػػػكرل.  ػػػ  خوؿ األمػػػرا رػػػرت همػػػؾ الػػػوال،ـ  ػػػ  الذيػػػ هةف المه خمػػػة 
لمم ردةة كضر  مف الهكػػهـا رنػػد ليػػ  الصػػى طوف بػػددًا مػػف الويػػط ن الػػذةف ةمكػػف 

لػػ  وصىيـ ذ لدى ن. وانياذت همػػؾ الػػوال،ـ مػػف هاػػت خ ػػر ر النخةػػؿ  لػػ  الذةػػوتا  
ال رؼ الداخمةػػة العصػػةة بمػػ  ايػػهراؽ اليػػم ا  ػػـ خررػػت مػػف الذةػػوت  لػػ  النػػوادم 
المةمةػػةا  لػػ  خنظػػ ر وخيػػم ع الرمةػػ ا طػػواؿ  ػػيرةف خو  بل ػػة خ ػػير مػػف العػػوـ  ػػ  
ذار رمة  خنواع الم روذ ت الميػػكرل صػػمد ال ػػرطة الممهػػ زوف ال بل ػػة خمػػ ـ  ػػةض 

ا ومف الصى طةف خنىييـ  ةم  ذعد. ك نوا األي،مة الممهوةة المهد قة مف الويط ن خوالً 
ة ػػرذوف اهػػ  ال م لػػةا بمػػ  الػػرغـ مػػف خنيػػـ ذػػدخوا  ػػر  الخمػػرل اػػدة ً ا  ال خنيػػـ لػػـ 
ةيػػػػماوا ألذخػػػػرل الم ػػػػروذ ت خف ههػػػػوىج  ػػػػ  خدم ػػػػهيـ  هضػػػػ ن الميػػػػ لؾ والػػػػدرو  
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ال  مضػػػػة أل خػػػػ خ األمػػػػف الهػػػػ  لػػػػـ هىمػػػػت منيػػػػ  يػػػػة رل ى رذػػػػة. وىكػػػػذا ذػػػػدا ال ػػػػرطة 
وف ال بل ػػػة  ػػػ  بةػػػوف الصػػػى طةف وويػػػط ،يـ ضػػػرذً  مػػػف ررػػػ ؿ غ مضػػػةفا الممهػػػ ز 

موا  ذ  نيػػػػـ ك ػػػػىوا ليػػػػـ ذعػػػػض خيػػػػرارىـ الصػػػػ ةرل خػػػػبلؿ ماػػػػ والهيـ اصػػػػطة د نػػػػدو 
 المعموم ت.

خخةػػػػرًاا هاػػػػرروا مػػػػف كػػػػونيـ ررػػػػ ؿ خمػػػػفا ةعنػػػػ  خنيػػػػـ هاػػػػرروا مػػػػف الصػػػػمت 
نكػػػ ر ىوةػػػ هيـ الاقةقةػػػة وبمميػػػـا بمػػػ  الػػػرغـ مػػػف خف خاػػػد ًا لػػػةس  ػػػ  وال مػػػوض وا 

الم ردةػػػة  قػػػطا ذػػػؿ  ػػػ  طػػػوؿ مدةنػػػة العمػػػ رل وبرضػػػي  ال ةريػػػؿ خنيػػػـ مػػػف ررػػػ ؿ 
األمف. لكنيـ خخةػػرًا هاػػررواا والاقةقػػة خنيػػـ طُػػردوا ذعػػد خف ُضػػرذوا وُيػػرنوا  ػػـ ُرمةػػوا 
 ل  ال رطة المامةة. لـ ةعرؼ خاد خيذ   طردىـ ويرنيـ ونقميػػـ طػػواؿ اليػػنوات 

لةف الكذػػػ ر  ػػػ  خمػػػف الما  ظػػػة قػػػ ؿ  ػػػ  مرمػػػس الهػػػ  همػػػت.. قةػػػؿ  ف خاػػػد الميػػػؤو 
 خ ص ردًا:

 ك نوا ةيرقوف ذنزةف ية رات األمف-
لكػػف ىػػذا الكػػبلـ رػػ ن مهػػأخرًا رػػدًاا مهػػأخرًا  لػػ  اػػد خف النػػ س  ػػ  الم ردةػػةا 
واهػػػ  النػػػ س  ػػػ  بمػػػوـ المدةنػػػةا نيػػػوا خف ىػػػؤالن ال بل ػػػة كػػػ نوا مػػػف ررػػػ ؿ األمػػػف. 

ن المبلذس الخضرا وبند،ذ كىػػوا بػػف هيػػمةـ وألوؿ مرلا خصذح    ميهط بيـ ارهدا
رواهذيـ آلذ ،يـا ق مت ال رطة المامةة ذهوزةعيـ بمػػ  المراكػػزا ورمعػػهيـ ذعػػد ذلػػؾ 
 ػػ  المدةرةػػةا  ػػـ  ػػرقهيـ مػػرل   نةػػةا وكػػ نوا ىػػـ ةهقذمػػوف ذلػػؾ مػػف دوف ااهرػػػ ج خو 
 ابهػػراض مػػ  داـ الميػػ ن ةرػػر يػػةق نيـ  لػػ  النػػوادم المةمةػػةا  لػػ  ذلػػؾ الصػػنؼ مػػف
المعممةف والموظىةف والممرضةف الذةف ال ةردوف غض ضػػةا خو اهػػ  ظػػبلؿ  ى نػػة 
 ػػ  هقػػدةـ خرذػػ ع العػػرؽ ومماق هيػػ  ليػػؤالن ال ػػرطة المػػراةف الػػدم ةف الػػذةف ةضػػىوف 
بمػػػ  الموا،ػػػد لميػػػ ت يػػػ ارل مػػػف الىك ىػػػة واليػػػزؿ الرمةػػػؿ. وىكػػػذا ورػػػدوا ليػػػـ  ػػػ  

د بمػػ  د ػػ   مػػف مػػ  ة ػػرذونو. المةػػ ل  خصػػدق ن ومعػػ رؼ ومعرذػػةف لػػدةيـ االيػػهعدا
ك نت دم  هيـ واييـ الىكػػو  ػػ  الصػػاو ال ةخهمىػػ ف قػػدر  ػػعرل بنيمػػ   ػػ  اليػػكرا 
وكػػػ نوا ةيػػػاذوف ورانىػػػـ خذةػػػ اًل طػػػ ىرل خػػػبلؿ هأدةػػػة وارذػػػ هيـ  ػػػ  مراكػػػز ال ػػػرطة. 
صاةح خنيـ ك نوا ةهقذموف اليػػر ،ر وورذػػ ت الطعػػ ـا ال  نيػػـ لػػـ ةهورطػػوا  ػػ  ر ػػول  

ا خف هورطيـ ر ن مف مك ف آخرا مك ف هذلىوا معػػو وابهذػػروه رنػػهيـ مف خم نوع. ذد
الصػػػػ ةرل الهػػػػ  ال ةنذ ػػػػ  الهىػػػػرةط ذيػػػػ ا  يػػػػيراهيـ خخػػػػذت هطػػػػوؿ وكمةػػػػ ت العػػػػرؽ 
هصػػػ بدت ك ةػػػرًاا وبند،ػػػذ ك ػػػرت ال ة ذػػػ ت والهخمػػػؼ بػػػف الوارذػػػ تا وبند،ػػػذ ك ػػػرت 

وال العقوذػػ ت  ػػ  العقوذ ت خةضً  والارز    المراكز. لـ هنى  اإلررانات الص رمة 
ردبيـا خو ردىـ بف خذوا  النوادم المىهواة لةبًلا ألنيـ ىـ خنىييـ ال ةممكوف خةة 
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قػػػػدرلا ميمػػػػ  ك نػػػػت ضػػػػ،ةمةا لمق ومػػػػة االنرػػػػذا  الي ،ػػػػؿ الػػػػذم هقػػػػـو همػػػػؾ األذػػػػوا  
 الم ربة ذذث مور هو الم ن طةيةة.

ور الهػػ  لرأت ال رطة  لػػ  آخػػر األيػػ لة : النقػػؿ .. نقمػػهيـ  لػػ  مدةرةػػة المػػر 
اكه ػػػىت ذعػػػد مػػػرور  ػػػير ونصػػػؼا  نيػػػـ ال ةمهمكػػػوف خةػػػة اي يػػػةة هرػػػ ه المػػػرور 
وقوانةنػػوا و يػػـ مػػدةر ال ػػرطة كممػػة "اي يػػةة" ذأنيػػ  بػػدـ ااهػػراـ لقػػوانةف المػػرور. 
طّوح ذيـ   نةة ذ هر ه  رطة النردلا  أب دهيـ  رطة النردل قذػػؿ مضػػ  خيػػذوعا ال 

نيػػـ قػػ دوا طػػواقـ اليػػة رات  لػػ  اةػػث الموا،ػػد ألنيـ خخىقوا  ػػ   نرػػ د خاػػد مػػ ا ذػػؿ أل
 الع مرل ذعد خف ركنوا الية رات    األزقة المظممة المر ورل لمنوادم.

واػػػةف ضػػػر  الاػػػظ ضػػػرذهو ال  نةػػػة لػػػـ ةخطػػػئ  ػػػ  هيػػػدةدى . ابهذػػػر اآلذػػػ ن 
ال بل ة الذةف ة،يوا مف ايهق مة خوالدىـ ذعد خف كيروا ب رات العص  بمةيـا ىذه 

مػػف القػػدر المم ػػز العصػػ  بمػػ  الىيػػـا خو ىػػ  رذمػػ  نػػوع م ػػ ةر مػػف الضػػرذة نوبػػً  
المعرػػزات الخ صػػة ذػػ لكىرل والمػػ رقةف. مػػ  ذلػػؾ خةقنػػوا ذيػػ  ةقةنػػً  ه مػػً  ال ةرقػػ   لةػػو 
ال ؾا م  داموا قػػد رخوا ذػػأبةنيـ خػػبلؿ لاظػػةا لاظػػة مػػف زمػػف ابهقػػدوا  ف ال قةمػػة 

االبهةػػ دةةف  نػػة خ ػػراد ال ػػرطة لػػو ذ لنيػػذة ألوالدىػػـا كةػػؼ قىػػز ىػػؤالن األوالد مػػف خ
 ل  خ نة المىوضةف. وم  ك ف ذوي  مدةر ال رطة الذم هدل   كػػو وال اهػػ  ذويػػ  
الميؤولةف اآلخرةف األقؿ رهذة منو  عؿ   ن..  عؿ خم   ن بم  اإلطبلؽا ألف 
قرار مرمس قة دل ال ورل الذم صدر    الينوات األخةر لعقد اليذعةنة ت والخػػ ص 

ة الممه زل  ل  مىوضةفا ك ف مف الوضوح  لػػ  اػػد بػػدـ الا رػػة  لػػ  ذهر ة  ال رط
 ال رح والهىيةر.

   لةمة الولوج  ل  ب لـ المىوضةف همؾا ااهىؿ ولةد وبدن ف ورعىر ااهى ليـ 
األيػػطورم الػػذم لػػـ ه ػػيد م مػػو الم ردةػػة  ػػ  كػػؿ بيودىػػ  الم ضػػةة. صػػاةح خنيػػ  

هي  معظمي  ذم  ررات دامةةا  ال رخت العدةد مف اىبلت الزواج الص خذة اله  ةن
خني  ظمػػت اىػػبلت زواج ماػػدودل وماصػػورل  ػػ  ذةػػت خو يػػ اة صػػ ةرل خمػػ ـ ذةػػت. 
لكف اىمة المىوضةف ال بل ة    همؾ المةمػػة ك نػػت مػػف نػػوع آخػػرا نػػوع آخػػر مخهمػػؼ 
هم مػػً . اهػػ  اآلذػػ ن ال بل ػػة لػػـ ةعهذروىػػ  هاػػدةً  ليػػـ ولهػػدةنيـا ذػػؿ ابهذروىػػ  هػػد قً  ال 

 لمىرح الط غ .ةق وـ 
بنػػد العصػػرا قذػػؿ خف ةيػػقط ظػػبلـ همػػؾ المةمػػةا خػػرج المىوضػػوف ال بل ػػة مػػف 
ذةػػػوهيـا والاقةقػػػة خنيػػػـ  ػػػروا مػػػف ىػػػزةـ الطذػػػوؿ والزغ رةػػػد وهصػػػىةؽ األكػػػؼ وال نػػػ ن 

ا الهقػػوا  ػػ  يػػ اة الم ردةػػة الواةػػدل اتر صػػ ةالا د لمرموب ت كذةرل مػػف الىهةػػ ت ال
الخضػػرا غةػػر خنيػػ  ذػػدالت كػػ نوا ذمبلذيػػيـ  .الهػػ  ةنىػػهح بمةيػػ   ػػـ ريػػر الكاػػبلن
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األقػػػػػػ ر  ردةػػػػػدل الةػػػػػذكروف مػػػػػف خىػػػػػػداى  ليػػػػػـا  ذ همقػػػػػوا ب ػػػػػػرات الذػػػػػدالت ىػػػػػداة  
واألصدق ن والمع رؼ. كم  همقوا م، ت مف الوي ،د اليود الص ةرل الم ذهة بمػػ  كػػؿ 

 واادل منيف ذ اك ـ نرمة ذةض ن ص ةرل.
اضػػػػػ فا وخويػػػػػعوىـ قػػػػػذبًل ىػػػػػرع النػػػػػ س  ػػػػػ  اليػػػػػ اة  لػػػػػةيـ وخخػػػػػذوىـ  ػػػػػ  األ

وضرذ ت خىةىة ذ ألكؼ بم  خكه  يـ وظيورىـا  ػػـ ىػػزوا خةػػدةيـ ىػػزًا بنةىػػً  لةر عػػوا 
مػػف اػػرارل المصػػ  اة. ذػػدا ليػػـ خف رمةػػ  قػػ طن  الم ردةػػة يػػةأه  لهقػػدةـ الهيػػ ن ا 
بند،ػػذ  ػػروا مػػف اليػػ اة يػػ لكةف الريػػر ذ هرػػ ه اليػػرةة هوقىػػوا بنػػد رػػورج منصػػورا 

   دك نػػػو الصػػػ ةر ذذػػػدالهيـ الخضػػػر الردةػػػدل والنرػػػـو الذػػػةض خطمػػػوا بمةػػػو مػػػف ذػػػ
الص ةرل البلمعة ردًا  وؽ وي ،دى  اليود الممصقة    ة ق ت قمص نيـ. اذهيـ ليـ 

 رورج اذهي مة برةضة هطورت ذيربة  ل  ضاكة مرمرمة:
 لةكف اهلل    بونن  بمةكـ -

ليـ زر رػػة ك ممػػة همؾ ك نت نذؤل برةذة ق لي  الررؿ    وقػػت مذكػػر رػػدًا. نػػ و 
 مف العرؽا لكنيـ خريموا  لةو نظرات ماممة ذ لعه  .. ااهج:

 ىؿ ه رذوف خك ر مف زر رة؟-
 خر   ولةد:

 رذم  ةأهةن  خك ر مف صدةؽ.-
ن وليـ زر رة   نةة ور ض خف ةأخذ منيـ نقودًا.    ال يػػؽ هيػػمموا  لػػ  ليػػ ف 

رذعةف بمػػ  األرضا األرض الممهػػد  ػػ  النيػػر. وهاػػت النخمػػة الويػػط  رميػػوا مهػػ
ويػػرب ف مػػ  خريػػؿ ليػػـ خاػػد الذةػػوت المق ذمػػة ذيػػ طً   مةنػػً  مػػف الصػػوؼ ودورؽ مػػ ن 

 م مج وطذؽ  واكو وخمية خقداح ظمت همهم  اه     الظبلـ لنظ  هي .
 ق ؿ رعىر:

 خمية خقداح؟-
 خر   بدن ف:

 ةعن  يةقدـ  لةن  ضةى ف.-
اةػػث دكػػ ف رػػورج وبػػ دا   لػػ  بذػػور النيػػر اهػػأخر الضػػةى ف ك ةػػرًاا  قػػد اضػػطر 

 ػػػةف ذزر رػػػة وكةيػػػةف مػػػف المػػػذف الرا،ػػػ  والمذمذػػػ . رػػػ ن آخػػػروف لهقػػػدةـ الهين،ػػػةا ىال
لكػػنيـ خرموىػػ  رة مػػ  ةعػػودوف مػػف دكػػ ف رػػورج.  ػػـ  نضػػـ  لػػةيـ خوالد راةػػؿ الهيػػعة 
 ػػ كهظ ليػػ ف األرض مػػف ذداةهػػو اهػػ  الني ةػػة كػػ ف خذػػر ىػػذه الاىمػػة قػػد انه ػػر  ػػ  
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عػػةا  ػػـ هوغػػؿ  ػػ  األزقػػةا وخػػرج مػػف الم ردةػػة بػػ ذرًا الريػػر  ػػوارع الم ردةػػة األرذ
ناو اليرةة واليرام والمامودةة. ذدخ المين،وف ةصموف ذطواذةر ماممػػة ذ لزر رػػ ت 
واألكةػػ سا  ػػـ هوزبػػوا  ػػ  امقػػ ت مهق رذػػةا ماهمػػةف كهػػؼ النيػػر مػػف ريػػر الكاػػبلن 

الم ػػربة واهػػ  ليػػ ف األرضا  ػػـ هرػػ وزوه  لػػ  خف خوقىػػهيـ ور ػػة نرػػرس وبصػػ ه 
    وروىيـ.

وخبل ً  لم  ىو معروؼ بف ق طن  الم ردةػػة  ػػ   ػػدهيـ وبػػدـ ه  ضػػةيـ بػػف 
م ؿ ىذه الاىبلتا خغمضوا بةونيـ    همؾ المةمة بف خذنػػ ،يـ الػػذةف كربػػوا العػػرؽ 
   ال  رع بم  رؤوس األ ي دا معهذرةف م  ةادث    ىذه الاىمة ال ةمػػت ذصػػمة 

ؽا هم مً  م مم  خغمض اآلذ ن ال بل ػػة بةػػونيـ بمػػ   ل  م  ةي ن  ل  الدةف واألخبل
 عمو ويةىعمو خذن ؤىـ المىوضوف ال بل ة. وىكذا ي رت الاىمة    طرةؽ ما ةد ذةف 

 الطرةؽ اليوم والطرةؽ الرد .
ذعػػد يػػ بهةف خو  بل ػػة مػػف ازدىػػ ر الاىمػػة رػػ ن  هػػ  مػػف  ػػ رع الممعػػ ا ذػػدا 

يػػ ذقً  خ ػػذو ذىهػػ ل ذةػػت لػػـ هخػػرج  لػػ  ذيذ  خرمو لممىوضةف ال بل ػػة الػػذةف لػػـ ةػػروه 
ذػػدًاا ذعػػد الكأيػػةف األولػػةف المػػذةف كربيمػػ  ذيػػربةا  ػػرعهو خصػػوات خيػػوؽ المامػػة 

 الماةطةف ذ لمىوضةف ال بل ة:
 بموك .. ىة ..-
 ىة .. ة  بموك .-

وارهىػػػػػ  صػػػػػوت بمػػػػػوك   ػػػػػوؽ الزر رػػػػػ ت وخطذػػػػػ ؽ الى كيػػػػػة والمػػػػػذف والمذمذػػػػػ  
ةف الذم خخذ هعررو مف هعرج كهؼ النير م  ذػػةف والذ قبلنا ارهى   وؽ صؼ المين،

ريػػر الكاػػبل وور ػػة نرػػرس المنػػدا، ا ارهىػػ   ػػوؽ النيػػر مصػػطدمً  ذ لريػػر وبػػ ذرًا 
 ل  الضىة األخػػر ا كمػػ  ارهىػػ   ػػوؽ صػػؼ الذةػػوت  ػػ  الر نػػ  اآلخػػر مػػف ال ػػ رع 
الموارػػو لصػػؼ المين،ػػةف المهعػػرج. ارهىػػ  صػػوهو صػػ  ةً  مصمصػػبًلا واػػةف ةهكيػػر 

ف زواة  هكيػػراهو خازانػػً  صػػ ةرلا خازانػػً  رقةقػػة هرعػػؿ القمػػو  هخىػػؽ ذ أليػػ . هيةؿ م
 خررت النيول مف الذةوت لةرميف بم  امهداد الرصةؼا ةيمعف وةيكذف العذرات.
مضػػت الاىمػػة مػػف دوف م ػػ كؿا مػػف دوف همػػؾ الم ػػ ررات الهػػ  هنهيػػ   لةيػػ  

طرل  ػػ  مدةرةػػة بػػ دل الاىػػبلت  ػػ  الم ردةػػة  ػػ  منهصػػؼ المةػػؿ ورػػو  ػػرط  اليػػة
  رطة النردل ندان  ل  طواقـ الية رات:

خك ر مف خلؼ  ػػخص ةاهمػػوف يػػ اؿ نيػػر الكاػػبلن مػػف الريػػر  لػػ  مخػػزف -
 األيم ؾ الكذةر.. ةاهموف الي اؿ وةاد وف ضرةرً .
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اهريت ية رات  رطة النردل مف مراذضي   ػػ  مخهمػػؼ خناػػ ن مدةنػػة العمػػ رلا 
الريػػر وههػػوزع  ػػ  مواريػػة كهػػؼ النيػػرا  اهريػػت ذيػػربة مطمقػػة صػػ  راهي ا لهعذػػر

نزلوا مف ية راهيـ واأليماة    خةػػدةيـا وهقػػدموا ذاػػذر طػػ لذةف مػػف الر ليػػةف اػػوؿ 
 الزر ر ت والكؤوس بدـ األهة ف ذأةة اركة خةً  ك ف اهر ىي . وااهج صوت:

  ذفا كةؼ ن ر ؟-
رخوا اػػةف هقػػدموا خك ػػر وخيػػماهيـ م ػػربة رخوا المىوضػػةف ال بل ػػة  ػػ  الويػػطا 

النرمػػػ ت الذػػػةض الصػػػ ةرل همهمػػػ   ػػػ  الظػػػبلـ  ػػػوؽ الزر رػػػ ت والكػػػؤوسا وبػػػرؼ 
مىوضػػو يػػة رات النرػػدل مىوضػػ  الاىمػػةا واػػؿ دور األاضػػ ف والقذػػؿا  ػػـ خرػػ ذوا 

  رط  اليةطرل الذم خكمو القمؽ:
 لةس ىن ؾ خطر..  ني  اىمة هخص ال رطة.-

ة النردل  ال  ػػ  صػػذ ح لـ هرر  ية رات النردل ال  ل  مراذضي  وال  ل  مدةرة
الةـو ال  ن . مضػػت الاىمػػة ى د،ػػة مراػػة طػػواؿ المةػػؿ  ال مػػف صػػوت بمػػوك  الػػذم 
ةرهىػػػػ  ذػػػػةف  هػػػػرل وخخػػػػر  لةزةػػػػؿ النعػػػػ س مػػػػف بةػػػػوف الماهىمػػػػةف الهػػػػ  ذػػػػدخت هأخػػػػذ 
ذػػ الن بلؽ. ظػػؿ نرػػرس منػػذ مػػ  ذعػػد ال  ل ػػة مػػف ذعػػد منهصػػؼ المةػػؿا ةنه ػػؿ ذق رذػػو 

 ف ومف  وؽ الررؼ العػػ ل   لػػ  النيػػر.. ةمػػهقطيـ اليك ر  الي قطةف مف  وؽ المي
 خبلؿ م  ك ف ةواصؿ  هميـ و هـ اآلخرةف الذةف م  زالوا ر ليةف خم ـ كؤوييـ.

لػػـ ةهاػػدث خاػػد بػػف الاىمػػة  ػػ  الةػػـو الهػػ ل ا وكػػأف ال خاػػد قػػد رمػػس ميػػ ن 
س بم  كهؼ النير المهعرجا كأف خادًا لـ ة هر خةػػة زر رػػة ميمػػ  ك نػػت بذوهيػػ  مخ

ورج منصورا كأف بموك  لـ ةطمؽ صوهو العػػذ  الػػذم خخطػػأ الطرةػػؽ  هػػرؾ مف ر
اآلذاف ودخؿ القمػػو ا واهػػ  نرػػرس كأنػػو لػػـ ةيػػهمر اهػػ  غػػذش الىرػػر  ػػ  الهقػػ ط 
اليك ر  الذةف يقطوا    النير.    الصذ ح ذى  المىوضوف ال بل ػػة  لػػ  مدةرةػػة 

ذمراكػػػز  ػػػرطة  ال ػػػرطةا وبنػػػد الظيػػػر صػػػدرت خوامػػػر هعةػػػةف ردةػػػدل ليػػػـ لبللهاػػػ ؽ
خةػػ ـ بدةػػدلا بدةػػدل رػػدًا  لػػ  اػػد خنيػػـا  هردةػػدلا ومػػر الةػػـو ذيػػبلـ م ممػػ  مػػرت ذعػػد

 واه  الن س خةضً ا نيوا  نيـ ك نوا مف ال رطة األ راد.
وم مم  هصر وا بندم  ك نوا  رطة مف دوف نرم ت ذةض ص ةرل    ة ق هيـا 

ة مراػػة طةذػػة وذات هصر وا نىس الهصرؼ وىـ ةامموف همؾ النرم تا ظموا بصػػذ
يموؾ خػػ ٍؿ مػػف ال طريػػة مػػ لوا  ػػ  هنىةػػذ وارذػػ هيـ  لػػ  الر نػػ  المػػةف مػػف القػػ نوفا 
و ػػػيدت المراكػػػز الهػػػ  بممػػػوا  ةيػػػ  خػػػروج المهخ صػػػمةف والمه ػػػ ررةف الػػػذةف هيػػػةؿ 

روه خىمةة  ػػ  ذػػ د  األمػػرا ةدم ؤىـ مهص لاةف وخصدق ن. لكنيـ اكه ىوا خمرًا لـ ةع
الص ةرل الم ذهػػة  ػػ  ة قػػ هيـ قػػد د عػػهيـ  لػػ  األبمػػ ا  لػػ   وىو خف النرم ت الذةض
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 ،ػػ ت مػػػف النػػػ س مػػ  كػػػ ف  ػػػ  ايػػهط بهيـ االقهػػػرا  مػػػنيـ يػػ ذقً : القضػػػ ل ورؤيػػػ ن 
الدوا،ر والمدران الع موف ومرموبة كذةرل مف الهر ر الذةف ك نوا ةنظػػروف  لػػةيـ مػػف 

نرػػػذاذيـ  اليػػػرة  ناػػػو المػػػذل ذعةػػػد  قػػػط. كػػػ ف طػػػذعيـ المػػػرح ومػػػةميـ  لػػػ  الىك ىػػػة وا 
الايةة الق درل بم  رعميـ ةامقوف بم  برؿ     ض نات يرب ف م  هخهىػػ   ػػ  
الةػػػػػـو ال ػػػػػ ن ا ه ركػػػػػة ذػػػػػدلي  صػػػػػدابً  ةيػػػػػهمر اهػػػػػ  الظيةػػػػػرلا ىػػػػػذا الطذػػػػػ  والمةػػػػػؿ 

رعمػػهيـ ةمرقػػوف ذػػبل  ذطػػ ن مػػف  واالنرذا  والنرم ت الذةض الصػػ ةرل  ػػ  الة قػػ ت.
ك ػػر رقةػػً  مػػف همػػؾ الهػػ  اره دوىػػ  اػػةف كػػ نوا  ػػرطة خػػبلؿ خذػػوا  النػػوادم المةمةػػة األ

خنى رًاا  أمضوا خم يػػةيـ الردةػػدل مهنقمػػةف ذػػةف نػػوادم األطذػػ ن والمينديػػةف والعػػ ممةف 
   اقوؿ النىط. لـ ةهوقىوا بف اند  بيـ الةوم  ناو األخةمة ال  اذة المنذ قة مػػف 

ف  ػػ  مدةرةػػة  ػػرطة خذخرل العرؽ    رؤوييـ.    الوقت نىيو لـ ةهوقؼ الميؤولو 
الما  ظػػة بػػف هورةػػو العقوذػػ ت الهأدةذةػػة  لػػةيـ والهػػ  ذػػدت ليػػـ ذعػػد  هػػرل مػػف الػػزمف 
غةػػػر ذات نىػػػ ا  مرػػػأوا  لػػػ  الهطػػػوةح ذيػػػـ خػػػ رج مركػػػز الما  ظػػػة. نقمػػػوا ولةػػػد  لػػػ  
مركػػز  ػػرطة قضػػ ن بمػػ  ال رذػػ ا وبػػدن ف  لػػ  مركػػز ن اةػػة العزةػػزا ورعىػػر  لػػ  

وا  لػػػػػ  ىػػػػػذه األوامػػػػػر ذكذذػػػػػة وضػػػػػةؽ كمػػػػػ  هوقػػػػػ  مركػػػػػز ن اةػػػػػة اليػػػػػبلـ. لػػػػػـ ةنظػػػػػر 
نم  رمعوا ذيربة م  ةاه روف  لةو مػػف مبلذػػس وخاذةػػة ا ػػروى   ػػ   الميؤولوفا وا 
اقػػػ ،ذيـ الصػػػ ةرلا ويػػػ  روا  لػػػ  األمػػػ كف الهػػػ  ابهذرىػػػ  اآلخػػػروف المنػػػ    الذ ،يػػػة 

 اله  ك ف بم  المىوضةف الردد خف ال ةصموا  لةي  ذيذه اليربة.
ـ  ػػ  همػػؾ المػػدف الصػػ ةرل الن ،ةػػة ال  رقػػة  ػػ  خبمػػ ؽ رةػػؼ ذم هيمموا وظ ،ىي

هق لةد ق يةة وغ مضة ومعقدلا مف مىوضةف خكذر يػػنً  مػػنيـ ذك ةػػرا مىوضػػةف ذوم 
رؤوس لـ ةذؽ  ةي   عر خيود.  عروا ذ ألي  ليؤالن المىوضةف ال ػػذ فا لكػػنيـ لػػـ 

ا خف ال   ،ػػدل ةاػػذروىـ مػػف  ػػ ن خو  ػػخص بمػػ  اإلطػػبلؽا ألنيػػـ اقهنعػػوا خو خةقنػػو 
مف هاذةر  بل ة  هة ف ةذدو الهيور واضػػاً   ػػ  بةػػونيـ. غةػػر خف ىػػؤالن المهيػػورةف 
اكه ػػىوا خوكػػ ر  يػػ د  ػػ  مػػدةنهةف ومرموبػػة مػػف يػػراؽ خراضػػ  الدولػػة  ػػ  المدةنػػة 
ال  ل ػػة. المىوضػػ ف ولةػػد وبػػدن فا بمػػ  الػػرغـ مػػف ورودىمػػ  بمػػ  رنػػ ا  العمػػ رل 

ولةف بم  مخةمةف لم ررا خادىم     األرض العران الذعةدفا ب را    الةومةف األ
الم ػػ ذية لمصػػاران والواقعػػة ذػػةف بمػػ  ال رذػػ  ويميػػمة رذػػ ؿ امػػرةف.. ىكػػذا وقػػؼ 
المىػػػوض ولةػػػد ذيػػػ قةف مهذ بػػػدةف وورانه يػػػة رل ال ػػػرطة خمػػػ ـ مخػػػةـ ال رػػػر الػػػذةف 
يػػػقطوا خمػػػ ـ يػػػ قةة مػػػرهرىةف ومػػػرهعذةف مػػػف القػػػ نوف. والمىػػػوض بػػػدن ف هوغػػػؿ  ػػػ  

هيـ المويةقةة. لـ ةكف    اليبلـ خو آالراف بمرا لةصطدـ ذمخةـ غرر مخريً  ني
خرة  يػػػ  مخػػػةـ غرػػػر ةمكػػػف لممىػػػوض رعىػػػر خف ة ػػػزوها غةػػػر خنػػػو غػػػ ص  ةمػػػ  وران 
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خنيػػ ر الضػػم  والخمػػس وال ر ػػ را لةضػػ  ةػػد القػػ نوف الصػػ رمة بمػػ  الىبلاػػةف الػػذةف 
بلؿ ال ػػيور ال بل ػػة الهػػػ  ايػػه موا خراضػػ  الدولػػة الخ ررػػػة بػػف خبمػػ ؽ األىػػوار خػػػ

خمضػػػػػوى   ػػػػػ  همػػػػػؾ المػػػػػدف الرةىةػػػػػة رعمػػػػػوا رػػػػػدارهيـ ونػػػػػزاىهيـ هيػػػػػةر  ػػػػػ  ال ػػػػػوارع 
 واأليواؽا  وضعوا كؿ الرةىةةف الم يورةف ذ   رل الم  كؿ    الاذس.

 ػػػ  همػػػؾ ال ػػػيور ال بل ػػػة هرمعػػػت غةػػػـو الم ػػػ كؿ خك ػػػر ممػػػ  هرمعػػػت خػػػبلؿ 
طة خف ُهعةد المىوضةف ال بل ة  لػػ  الينوات الع ر الم ضةة. اضطرت مدةرةة ال ر 

مركػػز الما  ظػػةا وخف هقػػـو ذهيرةػػر مخةمػػ  ال رػػر  لػػ  خػػ رج اػػدود الما  ظػػة لػػـ 
ةررعوا  ل  المدةنة ذع  ةة خ ضؿ مف الع  ةة اله  ذىذوا  ةيػػ  بمػػ  الػػرغـ مػػف ىػػوان 
الرةؼ النق  وطع مو الديـ الط زج.. ب دوا  ل  مراكزىـ القدةمة ووارذ هيـ اله  لـ 
ةرػػػدوا  ةيػػػ  مػػػ  ة ةػػػر الام يػػػةا وبػػػ دوا خةضػػػً   لػػػ  نػػػوادةيـ المةمةػػػةا وك نػػػت خةػػػدةيـ 
الا ممػػػة لمكػػػػؤوس ك ةػػػػرًا مػػػ  ههوقػػػػؼ  ػػػػ  منهصػػػػؼ الميػػػ  ة  لػػػػ  خ ػػػػواىيـا مطمقػػػػةف 
الايػػػرات بمػػػ  ضػػػة ع رنػػػ هيـ الصػػػ ةرل  ػػػ  همػػػؾ المػػػدف الرةىةػػػة الن ،ةػػػةا غةػػػر خف 

ؿ المدةنة وبرضي ا م  زالوا رمي نىـا غةر خف خصدق نىـا غةر خف الن س    طو 
ةكنوف ليـ الود والا  واالاهراـا  يػػـ بمػػ  الػػرغـ مػػف خيػػ رهيـ لهمػػؾ الرنػػ ف ظمػػوا 
ماهىظةف ذطةذهيـ وذي طهيـ ومرايـ واذيـ لىعؿ الخةرا ولقد وصىيـ خاد الرر ؿ 

    ن دم المينديةف ذعد خروريـ    آخر المةؿ:
ذػػةض بمػػ  الػػرغـ مػػف  نيػػـ ولػػدوا ىػػؤالن الىهةػػ ف ال ةعر ػػوف قةمػػة النرمػػ ت ال-

 وب  وا    الم ردةة.
 ـ ر ن َمػػْف رعميػػـ ةعر ػػوف همػػؾ القةمػػةا ولػػـ ةكونػػوا راغذػػةف  ػػ  همػػؾ المعر ػػةا 
لكػػػنيـ وقعػػػوا هاػػػت ط ،مػػػة رغذػػػة خخػػػر ا رغذػػػة ال هخصػػػيـ ذػػػؿ هخػػػص ذلػػػؾ الررػػػؿ 

لػػ  الماه ؿ الذم يّخر طةذهيـ وزىدىـ ذ لمن    الكذةرلا لةممئ كةس نقوده. رػػرىـ  
يػػػػ اهو ذعػػػػد يميػػػػمة مػػػػف الػػػػدبوات  ػػػػ  النػػػػوادم المد وبػػػػة يػػػػمىً ا وطػػػػرح م ػػػػروبو 

يػػػ  وكأنػػػو ،الهرػػػ رم رػػػزنًا رػػػزنًاا ونرػػػح  ػػػ    ػػػ رل  ضػػػوليـ ذطرةقػػػة غرةذػػػة  ػػػ  ذط
ةيك  خ ك ره مف خػػبلؿ قطػػ رل. ذعػػد خيػػذوع هاػػرؾ المىوضػػوف ال بل ػػة معػػولةف بمػػ  

كذػػ ر الػػذةف نظػػروا  لػػ  ظميػػـ نرم هيـ الذةض الص ةرل     ػػهح خذػػوا  الميػػؤولةف ال
 ذدى ةا وواريوا اليؤاؿ نىيو مف كؿ ميؤوؿ:

خنػػػػهـ؟.. كةػػػػؼ ةمكػػػػف لكػػػػـ  ػػػػهح وك لػػػػة م ػػػػروذ ت غ زةػػػػة؟؟.. خنيػػػػةهـ خنكػػػػـ -
موظىػػوف  ػػ  الدولػػة؟ و ػػ  اضػػرل كػػؿ ميػػؤوؿا وايػػ  الخطػػة الهػػ  وضػػعي  ذلػػؾ 

 الررؿا ةردوف:
 ناف؟..  ني  لررؿ ميكةف ايمو ن صر ببلوم. -
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الميكةف الذم ةامؿ ايـ ن صر ببلوم بم  اػػؽ  ػػهح الوك لػػةا واصؿ ذلؾ 
وذدخت ال  ان ت هأه  مف ذ ػػداد والذصػػرل لهممػػئ مخػػ زف الوك لػػةا وخخػػذت  ػػ ان ت 
خصػػػػ ر هخػػػػػرج مػػػػػف الوك لػػػػػة لهػػػػػوزع صػػػػػن دةؽ الم ػػػػػروذ ت ال  زةػػػػػة بمػػػػػ  األقضػػػػػةة 
والنػػواا ا ودارت يػػة رات خخػػر  بمػػ  مقػػ ى  ويػػةنم ت العمػػ رلا وامػػهؤلت رةػػو  

 الميكةف ذ لم ؿ.    ني ةة ال ير األوؿ برج المىوضوف ال بل ة ألخذ اصهيـ.
 ق ؿ الررؿ ذيدون:

 .. اصة؟ خةة اصة هقصدوف؟
 خر   ولةد:

 اصهن .. خلين   رك ؤؾ    الوك لة؟-
  رألا ذدخ الررؿ ةهادث ذم  ة ذو الصراخ:

  رك ، ؟..    م ذا؟-
الػػذةف هرميػػروا اػػوليـ م ػػؿ ذػػدا المىوضػػوف ال بل ػػة  ػػ  ذىػػوليـ ويػػط النػػ س 

خران  يقطت    الم ن.  رت الكمم ت مػػنيـ  ظمػػوا وارمػػةفا وكػػ ف ىػػذا مػػ  ةاه رػػو 
 الررؿ الذم لـ ةخىض نذرل صوهو:

 ذفا خنهـ  رك ، ؟.. اخرروا لةس ل ا ذؿ لمنػػ س مػػ  ة ذػػت كبلمكػػـ.. خلػػةس -
 كـ؟ودذةف ال رك ن بقود ق نونةة؟.. خةف بق

 ف النظر  ل  الن س: ـ واصؿ ادة و ذعد  هرل م
 يأقذؿ اه  ذأوراؽ لةيت مصدقة مف رية ريمةة.. لةس لدةكـ اه  ىذه؟-

 الهىت  ل  المهرميرةف وق ؿ:
خرخةػػهـ كةػػؼ هكػػوف اليػػػرقة؟.. وك لػػة ريػػمةة ذ يػػم  صػػػ درل مػػف الدولػػةا  ػػػـ -

 ةأهةن  ىؤالن مدبةف خنيـ  رك ، .. خألنيـ مىوضو  رطة..
لكػػف المهرميػػرةف  يمػػوا ذبلغهيػػ .  ػػ  ذلػػؾ  وهػػرؾ كمم هػػو مػػف دوف خف ةكمميػػ ا

المي ن هرمعوا هات النخمة الويط   وؽ لي ف األرض. لـ هىمػػح الكػػؤوس المهربػػة 
    طرد الازف مف قموذيـ.. ق ؿ ولةد:

 كةؼ ادث ىذا؟؟.. ن صر ببلوم ةخدبن ؟-
 خر   رعىر:

 ألنو لع  معن  ضمف قوابد الق نوف.-
 هي نؿ بدن ف:
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 ناف رر ؿ الق نوف وةذطش ذن  ررؿ يوؽ؟قوابد الق نوف؟.. -
 ق ؿ ولةد والكأس م  زالت    ةده مف دوف خف ةقرذي  مف  مو:

رعىر بم  اؽ.. انظر كةؼ خهقف لعذو معن ..  ر زل الوك لة ذ يمو ألنو ال -
ةاػػؽ لنػػ  درج خيػػم ،ن  معػػو  ػػناف موظىػػو دولػػةا ولػػـ نيػػرؿ بقػػدًا معػػو بنػػد ك هػػ  

نػػػ  بمػػػ  ذ طػػػؿا والذ طػػػؿ ةػػػأه  مػػػف كوننػػػ  مػػػوظى  العػػػدؿ ألف م ػػػؿ ىػػػذا العقػػػد مذ
الهػػ  خقنعنػػ  ذيػػ ا  عمقنػػ   بل هنػػ  ناػػف المىوضػػةف ذخػػةط  ودولػػة.. خلةيػػت ىػػذه اررػػ

 ال قة ذو؟
 ق ؿ بدن ف معمقً :

 وقط  ىذا الخةط    خوؿ  ير.-
 ق ؿ رعىر:

 لو كن  خخذن  بمةو كمذة لة ذمذمغ كذةر.-
 ق ؿ ولةد:

.. نػػذى  ذيػػ   لػػ  الماكمػػة؟.. يػػهقـو الماكمػػة وم ذا كن  يػػنىعؿ ذ لكمذة لػػة؟-
 ذهقيةطي   ل  مذ لغ ىزةمة  يرةً .

 رد بدن ف:
    األقؿ كن  قد خخذن  منو  ة،ً .-

 ق ؿ رعىر:
 درس ن صر ببلوم خك ر نىعً  مف كؿ دروس مدرية ال رطة.-

 هي نؿ ولةد:
 م ذا هقوؿ؟-

 خر ذو رعىر:
مىوضػػةف؟.. لعػػ   ػػ   خرخةػػت كةػػؼ نػػ ؿ ررػػؿ يػػوؽ نصػػؼ مػػهعمـ مػػف  بل ػػة

 ي اة الق نوف ذمي رل  هطوان  ناف ال بل ة خ رج ىذه الي اة.
بّمروا كؤوييـ   نةة ودقوى  ذذعضي ا وقذؿ خف ة ػػرذوى  ك نػػت خمػػور ك ةػػرل قػػد 

 غةرت دوا عي     دواخميـ. 
 
 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 42 - 

 
 
 

- 4 - 
 
 

بنػػػدم  همػػػو   ػػػ ن مػػػ  ة ػػػذو خػػػةط الذػػػرؽ  ػػػ  قمػػػ  ممػػػوك ا لػػػـ ة ػػػعر ذقػػػول 
يذةؿ  ل  كذاي ا خو    األقؿ الػػهاكـ  ػػ  زم نيػػ ا ه ػػوص  ػػ  خبم قػػو غ مضة ال 

خو هطىو  لػػ  اليػػطحا  لػػ  الخػػ رج ا ممػػة  ةػػ ه مػػف ركػػف الزقػػ ؽ اةػػث الهقهػػو يػػ ىرل 
ويممت بمةو  ل  م   وؽ الذةوتا  لػػ  مػػ   ػػوؽ خكػػواخ الصػػة دةف ومخػػزف األيػػم ؾ 

،دل ذو  لػػ  مػػ  ذػػةف رػػذوع الكذةرلا  ل  م   وؽ ور ة المندا،  ونير الكابلنا  ـ ب 
النخةػػػؿا ومػػػ رل ذػػػو مػػػف ر نػػػ  األبػػػذاؽ المهدلةػػػة اةػػػث مػػػ  ةػػػزاؿ الهمػػػر  ػػػ  طػػػور 
الرمرم.. لـ ة عر ذ نعداـ م ػػؿ يػػ ،ر الع ػػ ؽ الػػذةف ةيػػ رميـ الاػػ  خوؿ مػػرلا ذػػؿ 
 ػػػعر ذقػػػول خ ررةػػػة ه ػػػذو مطرقػػػة ى ،مػػػة ىػػػوت بمػػػ  رخيػػػوا مطرقػػػة دقهػػػو  ػػػ  ركػػػف 

ىو مموك  نىيو الرػػ لس اآلف  -ذطوؿ مهر ونصؼ الزق ؽ كم  لو خنو ك ف ميم راً 
بمػػ  طػػرؼ ليػػ ف األرضا مواريػػً  النيػػر ومولةػػً  ظيػػره لمم ردةػػةا لػػـ ةػػرد خف ةىكػػر 
 ػػ  األمػػرا  ػػ  ذلػػؾ الػػذم رػػر  لػػو بنػػد ركػػف الزقػػ ؽ بنػػدم  الهقهػػو يػػ ىرل ويػػممت 

مػػً  بمةو.. لـ ةرد خف ةىكر ألنو مهأكد  نو همق  ضرذة اقةقةة مف همػػؾ المطرقػػةا هم 
م مم  ىو مهأكد اآلف مف خف قذضة ةده الةمن  هميؾ ذقول كؼ ةده الةيػػر . ذػػدا لػػو 
وىو هات ضػػ ط ىػػذا الةقػػةفا خف رخيػػو يػػةهن  ر خرػػزاًن صػػ ةرل خم مػػو وخمىػػو ذيػػذ  
همػػػؾ الضػػػرذة.  ػػػـ خخػػػذت الاػػػرارل ه ػػػ  مػػػف ريػػػمو كمػػػ  لػػػو كػػػ ف  رنػػػً  بمػػػ  و ػػػؾ 

ر ػػة المنػػدا، . هنػػ وؿ مرػػذا ً  االنىر ر ى  مف رميهو م ؿ ن ذض وركض ذ هر ه و 
ميهندًا  ل  يقةىة الور ة ذ ػػكؿ بمػػودما وانػػد   ى ،رػػً  ومػػ رًا ذنرػػرس الواقػػؼ  لػػ  
ر نػػ  زورؽ مقمػػو  مػػف دوف خف ةاةةػػو خو ةهاػػدث معػػو. وذػػنىس ىة رػػو  ػػؾ خاػػد 
زوارؽ نررس مف مرذطػػوا  ػػـ د عػػو ذقػػول  ػػ  المػػ ن وامهطػػ  مؤخرهػػو والمرػػذاؼ  ػػ  

عنؼ ن  رًا الم ن ذعةدًا بنو  ل  الر نذةفا غةر خف ممػػوك  خبػػ د ةده. هم ةؿ الزورؽ ذ
 لةػػػو هوازنػػػو ذيػػػ قةو رمػػػس  ػػػ  مؤخرهػػػو وذػػػدخ هرذةىػػػو موريػػػً  القػػػ ر   لػػػ  منهصػػػؼ 
النيرا  ـ بّدؿ مقدمهػػو  ػػ  مواريػػة الهةػػ را وخخػػذ ةرػػذؼ ذيػػربة وذقػػولا وظػػؿ لىهػػرل 

 ه المند عػػة ناػػوه مهػػرةف طوةمة   ذهً     مك نو. ك ف ةهقدـ ذزورقػػو  ػػوؽ صػػى ،ح المةػػ
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خو  بل ةا لكف هػػزااـ وهػػدا   صػػى ،ح المػػ ن الذػػةض البلمعػػة وكأنيػػ  مراةػػ  لةنػػة لكنيػػ  
ذات بػػـز وقػػول هعةػػد الػػزورؽ  لػػ  الػػوران  لػػػ  مك نػػو الػػذم هقػػدـ منػػوا كػػ ف نرػػػرس 
ةراق  مف مك نو م  ةقوـ ذو مموك ا وخةقػػف ذعػػد خقػػؿ مػػف ب ػػرل دقػػ ،ؽ مػػف المراقذػػةا 

قد خص ذو الخذؿا و كر: كةؼ ةقوـ ذذلؾ وىو الذم ةعرؼ كػػؿ  ػػ ن  خف ىذا الىه 
زمةمػػو  بف النير وبف الزوارؽا ةصعد الهة ر    منهصؼ النير؟.. رم  مطرقهػػو وا 

 وهقدـ ناو الررؼا وص ح ذأبم  صوهو:
 خةي  المرنوف.. م  الذم هقوـ ذو؟-

ذهمػػػؾ لػػػـ ةهوقػػػؼ ممػػػوك  بػػػف الهرػػػذةؼ. ذػػػدا وكأنػػػو ةرةػػػد خف ةيػػػهنىد كػػػؿ قوهػػػو 
الضرذ ت اليرةعة اله  ه ق  يػػطح المػػ ن. انهذيػػت النيػػول المػػواه  ة يػػمف المبلذػػس 
واألوان  بم  الررؼا  هركف م  ذأةدةيف وه ذعف مموك  وزورقو. انضـ  لػػ  النيػػول 
نمػػ   ررػػ ؿ وخطىػػ ؿ وذػػدخ الكػػؿ ةراقػػ  ذدى ػػٍة صػػ مهة. لػػـ هضػػعؼ اركػػ ت مرذا ػػو وا 

يرم  ةيم  قػػول هيػػهمداني  مػػف خػػ رج الريػػد ازدادت يربة وقول كم  لو خف ذرابةو ه
الػػذم هنهمةػػ ف  لةػػو. كػػ ف ممػػوك   ػػ  همػػؾ الماظػػ ت المهػػوهرل والم ػػاونة ذيػػخطوا 
العػػػ رز ىػػػو نىيػػػو بػػػف اليػػػةطرل بمةػػػوا ةػػػر  خف زورقػػػو ةهقػػػدـ ذػػػ طران ناػػػو ريػػػر 
الكاػػبلنا ناػػو الريػػر وضػػد الهةػػ ر. لكػػف مػػ  ةرػػرم  ػػ  ويػػط النيػػر وخمػػ ـ خنظػػ ر 

همػػؼ هم مػػً  وغةػػر واقعػػ  هم مػػً ا  ػػ لزورؽ كػػ ف مهوقىػػً   ػػ  مك نػػو  ػػيود ال ػػ طئ مخ
 وكأف قول غةر مر،ةة  ذههو    ورو الهة ر.

ومػػػف دوف يػػػ ذؽ  نػػػذارا ضػػػ بؼ الهةػػػ ر مػػػف قوهػػػو ويػػػربة ررة نػػػوا و ػػػ  
الاقةقػػة خف ممػػوك   قػػد قوهػػو وبزمػػو د عػػة وااػػدل م ػػؿ انطىػػ ن مصػػذ ح مهػػوىج 

مػػػةبلف الػػػزورؽ بمػػػ  ر نذػػػوا وىكػػػذا  رػػػأل. رخ   ػػػيود ال ػػػ طئ وكػػػذلؾ نرػػػرس 
اكهياو الهة ر م ،بًل  ل  ر نذو األةيرا كم  رخوا انية ر ممػػوك   ػػـ يػػقوطو  ػػ  
قػػ ع الػػزورؽ. خخػػذ الهةػػ ر ةهبلبػػ  ذػػ لزورؽ   نػػد    لػػ  األمػػ ـ دا،ػػرًا اػػوؿ نىيػػو 
 ذ هرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروع. خةقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الررػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ والنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن خف ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوك  

لا  ػػػ رهى  الضػػػرةج  ػػػوؽ رؤويػػػيـا  ػػػـ والػػػزورؽ يػػػةهاطم ف بمػػػ  ركػػػ ،ز اليػػػد
 هاػػػػػػػػوؿ  لػػػػػػػػ  ورػػػػػػػػوـ  قةػػػػػػػػؿ اػػػػػػػػةف رخ  ذلػػػػػػػػؾ الرمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف الررػػػػػػػػ ؿ والنيػػػػػػػػ ن 
 واألطىػػػػػػػػ ؿ نرػػػػػػػػرس وىػػػػػػػػو ةرمػػػػػػػػ  نىيػػػػػػػػو ذمبلذيػػػػػػػػو  ػػػػػػػػ  النيػػػػػػػػر وةيػػػػػػػػذح ناػػػػػػػػو 
 الػػػػزورؽ الػػػػدا،ر اػػػػوؿ نىيػػػػو. وصػػػػؿ  لةػػػػو ذيػػػػربة وه ػػػػذث ذأاػػػػد ر نذةػػػػو ذقػػػػول 

   الػػػػػزورؽ  ػػػػػـ يػػػػػا  نىيػػػػػو  لػػػػػ  األبمػػػػػ  خ ررػػػػػً  مػػػػػف المػػػػػ ن. اػػػػػةف رمػػػػػس  ػػػػػ
الى ػػً  ومػػذمبًل ذ لك مػػؿا لػػـ ةػػوذج ممػػوك  المنػػذطح بمػػ  وريػػو  ػػ  قػػ ع الػػزورؽ. 
ك نت  اد  ةدةو م  زالت مميكة ذ لمرذاؼ ذقول. خمص نررس المرذاؼ مػػف 
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ةدها وورو الزورؽ مف مقدمهو ناو ال ػػ طئا  ػػـ قػػ ده ذمػػوازال الرػػرؼ ب ،ػػدًا ذػػو 
  ل  اةث الور ة.

ةف ةدةػػو ووضػػعو  ػػوؽ اصػػةر القصػػ  خمػػ ـ قػػ ع الػػزورؽ ذػػ فامػػؿ ممػػوك  مػػ
يػػػقةىة الور ػػػة. خػػػبلؿ الخطػػػوات الع ػػػر خو خك ػػػر قمػػػةبًل الهػػػ  قطعيػػػ  ذػػػةف الػػػزورؽ 
واصػػةر القصػػ ا لػػـ ةىكػػر نرػػرس ذهقرةػػ  ممػػوك  بمػػ  مػػ  قػػ ـ ذػػوا ذػػؿ  كػػر ذخىػػة 

 وزف ىذا الىه .. هي نؿ: خال ةأكؿ ىذا الررو األيود؟.. 
 يألو: –مدد بمةو رمس بم  الاصةر  ل  ر ن  مموك  الم

 م  األمر؟-
 ن ج مموك  ذ كةً ا وهارؾ مدةرًا ظيره لممندا، .. ب د ةيألو:

ىػػػػؿ بممػػػػؾ  ػػػػ  هصػػػػمةح اليػػػػة رات رعمػػػػؾ هنيػػػػ  النيػػػػر والقػػػػوار ؟.. ىػػػػؿ -
 خصذات ام رًا  ل  الاد الذم هصعد  ةو نيرًا مف ويطو؟

 وواصؿ كبلمو وىو ةنظر  ل  النير:
 لؾ؟..  ل  خةف كنت هرةد الذى  ؟م  ىو اليذ  الذم رعمؾ هىعؿ ذ-

لـ ةاصؿ مف مموك  بمػػ  خم رػػوا .  كػػر: ال ذػػد خف ىػػذا الىهػػ  خوقػػ  نىيػػو 
   ورطة خو م كمة كذةػػرل. هػػذكر خف ةيػػهذدؿ  ة ذػػو المذمولػػةا  ػػنيض واهرػػو  لػػ  مػػ  
وران مخػػػػزف األيػػػػم ؾ ه ركػػػػً  ممػػػػوك  ةهقمػػػػ  ذػػػػةف خليػػػػنة نةػػػػراف ةريميػػػػ ا ومػػػػ  كػػػػ ف 

 ن  لو معر هي .يةصدقي  خذدًا لو هي
ك ف ضون ال ىؽ م  ةزاؿ ةض ن المدةنة اةف بػػ د نرػػرس  لػػ  الور ػػةا كػػ ف 
قد ني  مموك  المدد بم  اصةر القص ا ولـ ةهذكره  ال اةف رآه مرل   نةة. ظف 
   خوؿ وىمة خنو   رؽ الاة لا لكف  خةر ممػػوك  الخ  ػػت خذعػػد ىػػذا الظػػف.. هطمػػ  

نيػػػ ر وضػػػون ال ػػػىؽ الػػػذم ارهىػػػ  بػػػف األرض المنػػػدا،   لػػػ  اليػػػم نا  لػػػ  ذق ةػػػ  ال
وهعمؽ ذأطراؼ اليم ن العمة  الذعةدل وبرؼ خف ال رو  يةاط بمػػ  المدةنػػة قرةذػػً ا 
وقرةذً  ردًا  كر: خف بى رةت الرف يةنطمقوف م  ال رو ا وال ةصػػح ألاػػد خف ةنػػ ـ 
 ل  روار ي اؿ نيرا مػػف المؤكػػد خف خاػػد العى رةػػت يػػةهمذس ممػػوك  النػػ ،ـ. ولكػػ  
ةاوؿ دوف وقوع ىذا األمرا اهرو  لػػ  النيػػر وبػػ د ذرػػردؿ مػػ ن يػػكذو بمػػ  ممػػوك  
مػػف رخيػػو  لػػ  قدمةػػو. لػػـ ةػػنيضا ةعنػػ  خنػػو لػػـ ةيػػ  مػػف نومػػوا ذػػؿ همممػػؿ بمػػ  

اًل آخػػر. رمػػس ممػػوك  وىػػو غػػ رؽ دالاصةرا   ضػػطر نرػػرس خف ةيػػك  بمةػػو رػػر 
 ذعرقو وذم ن الرردلةف. نظر  ل  نررس ذيانة منقمذة.. ق ؿ:

 م ذا؟ل-
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 ىؿ خهركؾ ن ،مً   ل  خف ةيقط بمةؾ ال رو ؟-
قػػ ـ ممػػوك  ويػػ ر ذ هرػػ ه النيػػر ذيػػ قةف ميهػػزةف. هرػػ وز الرػػرؼ اهػػ  وصػػؿ 
الم ن  ل  منهصؼ صدرها   طس بدل مرات    الم ن الضاضػػ ح لرػػرؼ النيػػرا 

 وك ف رخيو  قط  وؽ يطح الم نا ويمح لمم ن خف ةدخؿ     مو وبةنةو وخذنةو.
 ررس مف  وؽ خاد القوار  المقموذة: ر نه صوت ن

 اخرجا   لظبلـ يةاط بم  الدنة .-
خرج مف النير ورمس  ل  ر ن  نررس. ذاث    رةوذو بف بمذة يػػر ،رها 

 غةر خنو خلق ى     النير:
 خلدةؾ يةر رل ة  نررس؟-

 خلـ ههذكر ير ،رؾ  هخرري  مف رةذؾ قذؿ خف ه طس    النير؟
وطمػػػ  يػػػةر رل   نةػػػة ألف المػػػ ن الػػػذم كػػػ ف دخػػػف يػػػةر رل مػػػف بمذػػػة نرػػػرسا 

 ػػعره قػػد ذمػػؿ األولػػ . يػػقط ظػػبلـ خوؿ الميػػ ن يػػرةعً ا وذػػدوا لمػػف ةراىمػػ   فةيةؿ مػػ
مػػػف ذعةػػػد  ػػػذاةف غ مضػػػةف ةطمقػػػ ف الػػػدخ فا الػػػذم مػػػ  زاؿ ماهىظػػػً  ذذة ضػػػوا مػػػف 

 من خرىم  و مةيم .
  رأل وذدوف مقدم تا يأؿ مموك 

رخل..  هػػ ل ضػػرذهؾ ذط ذوقػػة بمػػ  قمػػة م ذا هىعػػؿ ةػػ  نرػػرس لػػو  ػػعرت خف امػػ-
 رخيؾ؟

خخرج نررس الدخ ف الماصور  ػػ  صػػدره خةطػػً  طػػوةبًل مػػف  مػػوا ويػػأؿ ىػػو 
 اآلخر:
 ىؿ ضرذهؾ امرخل ذط ذوقة ة  مموك ؟-
 قمت لو  عرت.-

لكػػف المنػػدا،  هػػػذكر صػػراع ممػػوك  ضػػػد الهةػػ را هػػذكر ن ػػػةرو بمػػ  اصػػػةر 
 وخداره ناوه:القص .. الهىت  ل  مموك  وخميكو مف كهىةو 

 ػ خصاةح خف امرخل ضرذهؾ ذط ذوقة بم  رخيؾ؟
انهىض مموك  مخمصً  نىيػػو مػػف قذضػػه  نرػػرس  ػػـ نيػػض مػػف مك نػػو واذهعػػد 

 بف الق ر  المقمو . وقؼ والهىت ن اةة نررس... ص ح: 
 ػ لم ذا كمم  خيألؾ يؤااًل هرّده  لّ  ذيؤاؿ آخر؟..
بلذس نصػػؼ ر  ػػة. لػػـ ةظيػػر  ـ خبط ه ظيره لةخهى  وران مخزف األيم ؾ ذم
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مموك  ال    الروار وال      وارع الم ردةة  ال ذعد اله يعة مي ًن. خادث ظيوره 
ذمذمة والك ةر مف القةؿ والقػػ ؿ ذػػةف  مػػة المىوضػػةف ال بل ػػة الهػػ  ذػػدخت اىمهيػػ  المةمةػػة 
هاػػػت النخمػػػة  ػػػ  ويػػػط ليػػػ ف األرض. مػػػر ذيػػػـ ذذدلهػػػو  الرم دةػػػة المزرقػػػة الممة،ػػػة 

ر مػػػف األمػػػ ـ وذ لكممػػػ ت المكهوذػػػة ذاػػػروؼ  نرمةزةػػػة  ػػػ  الصػػػدر والظيػػػرا ذػػػ ألزرا
ك نت ذدلة مف قطعة واادلا ال ةمذيػػي   ال  ػػ  المن يػػذ ت الميمػػةا وكػػ ف قػػد يػػرقي  
مف العم ؿ الةوغيبلؼ خبلؿ ذن ،يـ رير م رذة. ك نػػت وايػػعة رػػدًا قة يػػً  لريػػمو 

ؾ ةذػػدو اػػةف ةمذيػػي  وكأنػػو الضػػ،ةؿا ولػػـ ةأخػػذى  لخةػػ ط لةرعميػػ  بمػػ  مق يػػو. لػػذل
ةيػػذح  ػػ  داخميػػ ا وىكػػذا مػػر يػػ ذاً  ذػػةف األزرار والكممػػ ت اإلنرمةزةػػة ذ لمىوضػػةف 
ال بل ػػػػػةا وذعمػػػػػوك  وبمػػػػػ  ذػػػػػف واةػػػػػد ذػػػػػ ،  األقم ػػػػػة  ػػػػػ  الظػػػػػ ىر وبهػػػػػ د الذنػػػػػ دؽ 
والميديػػ ت وقن ذػػؿ خبمػػ ؽ المةػػ ه  ػػ  الذػػ طفا وذعمػػ  ذػػف مويػػ  ذػػ ،  الػػنىط ذعرذػػة 

مر ذيـ ا مبًل ذ اد  ةدةو بمذة كةكوز معدنةة  ممة،ة ذم ن  كذةرل ةررى  اص ف...
مػػ مجا مػػػف دوف خف ةاةػػةيـا واهػػػ  مػػف دوف خف ةمقػػػ  بمػػةيـ نظػػػرل.  ػػعر الرمةػػػ  
ف كػػ نوا ةرهػػدوف  ذ إلى نةا  ى نة لرميهيـ اله  ةرػػ  خف ةاهرميػػ  اآلخػػروفا اهػػ  وا 

 ذدالت بمؿ خرنذةة.
مػػػػػوك  الهػػػػػ  رعمهيػػػػػ  ذدلهػػػػػو غةػػػػػر انيػػػػػـ اذهمعػػػػػوا اإلى نػػػػػةا وهػػػػػ ذعوا خطػػػػػوات م

الىضى ضػػة ههرػػو  لػػ   الرػػ نذةف ذػػداًل مػػف األمػػ ـ. هػػ ذعوا ممػػوك  اػػةف وقػػؼ هاػػت 
النخمة    ني ةة لي ف األرضا ه ذعوه ذىضوؿ لـ ة عروا ذو ي ذقً  وىو ةض  بمذػػة 
الكةكوز المعدنةة بم  األرض ذرقةا  ـ خخػػرج مػػف رةػػ  رػػ نذ  قػػدح زرػػ ج وكػػةس 

لػػػ مجا ومػػػف رةػػػ  آخػػػر خخػػػرج  بل ػػػة خكةػػػ س مػػػف النػػػ ةموف نػػػ ةموف ممػػػ ن ذمكعذػػػ ت ا
خةضً ا  لـ ةمةزوا ماهوة هي     الظممة الخىةىةا لكنيـ مةزوا زر رة العػػرؽ الك ممػػة 

 اله  خخرري  مف رة  ر نذ  آخر.
 ػ زر رة ك ممة؟..

 ػ ىذا ةعن  خف مموك  قرر قهؿ خادىـ... 
لنخمػػةا ةعنػػ  خنػػو خبطػػ ىـ خيند ادذهو الض ،عة وران قمػػ ش الذدلػػة  لػػ  رػػذع ا

ظيره.ذدا ليـا خ صة المىوضةف ال بل ةا خف ممػػوك  مػػؤل المةػػؿ ذ إلى نػػ ت الموريػػة 
 لػػػػةيـ.  ال خف قمػػػػوذيـ الهػػػػ  همػػػػةف خػػػػبلؿ مػػػػ  ة ػػػػرذوف العػػػػرؽا هيػػػػ مات مػػػػ  همػػػػؾ 
اإلى ن تا  ـ يمت ػ همؾ القمو  ػ    هي ماي  اةف هذكروا خف مموك  لـ ةيذؽ لو 

. دار ىمػػػس ذةػػػنيـا ىمػػػس ظػػػ ىره وذ طنػػػو ايػػػهند بمػػػ  اػػػ  خف  ػػػر  العػػػرؽ خذػػػداً 
 الخةر لمموك .

 ػ  ذفا ىو    ورطة؟ 
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ػ َمْف؟... ممػػوك ؟..  نػػو قػػ در بمػػ   ةقػػ ع نصػػؼ قػػ طن  الم ردةػػة  ػػ  ممةػػوف 
 ورطة. 

 ػ خنهركو ىكذا؟..
 ػ نعـ...  ذا ك ف    ورطة  يةأه   لةن ..

وا خف ةعػػرؼ خةػػف ا ػػر الصوت الرمةؿا اقهػػرح خف ةػػذى   لةػػ ولكف بموك  ذ
 مموك  رخيو. 

غةر خف مموك  زمرر    ورو بموك  ا لم  رمس  ل  ر نذو. زمرػػر وك ػػر 
 م ؿ اةواف ض را  هرار  بموك   ل  مرميو الي ذؽ. ق ؿ:

 ػ ك د ةني ن ..
ذهمػػؾ الزمرػػرلا وذهمػػؾ الهك ػػةرلا اػػ وؿ ممػػوك  خف ةعذػػر لعمػػوك  ذم الصػػوت 

اػػ وؿ خف ةىكػػر وىػػو واةػػد مػػ  نىيػػو ذعةػػدًا بػػف  الرمةؿ بف ا رهو لبلنىراد ذنىيػػو.
ف  اآلخرةف.   ؿ بف ايػػهع دل ىدو،ػػو ذعػػد همػػؾ الزمرػػرلا و ػػعر خنػػو ذػػدخ ة ضػػ ا وا 

غضذو خخػػذ ةهىػػ قـا وىكػػذا لرػػأ  لػػ  قداػػو المهػػرع اهػػ  ا  هػػو. ر ػػ  قداػػو مػػف دوف 
ذلؾ الهردد خو الورػػؿ الػػذم ة ػػعر ذػػو َمػػْف ة ػػر  خوؿ مػػرل. ر ػػ  قداػػو و ػػرذو اهػػ  

قطرلا   ػػذت النػػ ر مػػف ذمعومػػو اهػػ  قػػ ع معدهػػوا واذهمػػ  ذيػػربة نصػػؼ كػػةس آخر 
المذمذػػ  ورذػػ  كػػةس المػػذف الرا،ػػ . مػػؤلت الػػدموع بةنةػػوا وارهىػػ  مػػ  ة ػػذو رة ػػً  مػػف 
النمؿ الميرع مف ذطنو  ل  رخيو. ذدخ المع   ةهػػد ؽ مػػف  مػػو كنػػذةر لم  ةػػ فا غةػػر 

ؿ يػػةر رل  هوىرػػت رمرهيػػ   ػػ  خنو لـ ةن  ؿ ذم  طرخ بم  ذطنو ورخيو و مو. خ ع
الظممػػة هاػػت النخمػػة اليػػ مقةا واػػةف خراد خف ةػػرةح رخيػػو بمػػ  رػػذبي  اضػػطر خف  
ةزامؽ برةزهو قمةبًل  ل  األم ـ لةذعد ادذهو بف ذلؾ الرذع. وذدخ ةىكر: لم ذا همؾ 
الضرذة بم  رخي ؟.. لم ذا ارهع ت اةف رخةهي ؟... خى  رمةمػػة؟.. ىػػ  اورةػػة.. 

 ت الرمػػ ؿ... بنػػد ىػػذا الاػػد خغمػػض بةنةػػو وارهذػػؾ هىكةػػره.. اػػ وؿ ى  آةة مػػف آةػػ
 خف ةع ود الهىكةرا غةر خف رم ؿ ي ىرل يد رمة  المن  ذ خم ـ  كره. 

ا وؿ ذلؾ   نةة لكنو   ػػؿ. ابهػػدؿ  ػػ  رميػػهو ومػػؤل قػػداً  آخػػرا قػػداً  مهربػػً  
ح األوؿا  ةػػو الك ةػػر مػػػف العػػرؽ والقمةػػؿ مػػػف المػػ ن والػػ مجا وكربػػػو م ممػػ  كػػرع القػػػد

 هطػػػ ةرت  ػػػرارات صػػػ ةرل مػػػف النػػػ ر مػػػ  دموبػػػوا ونىػػػث ريػػػمو خذخػػػرل يػػػ خنة مػػػف 
ميػػ م هو.  ػػهح رمةػػ  خزرار الذدلػػة األم مةػػةا ويػػ ؿ بػػرؽ غزةػػر مػػف وريػػو  ميػػاو 
ذأردانو. اةف ىدخت معدهو اله  خاس ذي  ه م  م ؿ قدر بم  الن را اةف خغمض 

مػػف النيػػر والمهراقصػػة مػػف دوف بةنةو بف المص ذةح المهوىرػػة  ػػ  الر نػػ  اآلخػػر 
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انيػػر ـا اػػ وؿ خف ةىكػػر مػػرل خخػػر ا لكػػف الػػدوا،را الكػػرات الصػػ ةرل الامػػر والػػزرؽ 
والصػػىر المهاركػػة هاػػت رىنةػػو دونمػػ  هوقػػؼا رعمهػػو ةاػػس خنػػو ةعػػـو  ػػ  دوامػػ ت 

 ممونة.
 ػػـ اخهىػػ  كػػؿ  ػػ ن.. اخهىػػ  رػػةش النمػػؿ واخهىػػت الػػدوا،ر الممونػػةا واخهىػػت 

خنة المهد قػػة مػػف ميػػ م ت ريػػدها اآلفا ىػػو ةرمػػس بمػػ  ويػػ دل خةضً  األذخرل الي 
لةنة ال بم  خرض خ نة صمذةا والنير كؼ بف ررة نو اليػػرة  وبػػ د ى د،ػػً  م ممػػ  
ك فا وهوقىت مص ذةح الر نػػ  اآلخػػر مػػف النيػػر بػػف رقصػػي  الع ذػػث. اآلفا صػػى  

قػػول كذةػػرلا قػػول  كره الذم بصىت ذو الذمذمة واإلرذ ؾ قذؿ قمةؿا  ـ  نػػو ة ػػعر اآلف ذ
 لـ ةعيدى  ي ذقً ا هيهقر    ريده المنيؾ الماطـ. 

اػػ وؿ وىػػو ةمػػر ذيػػذا الصػػى ن النػػ در لرخيػػو خف ةىكػػر ولػػو لممػػرل األخةػػػرلا خف 
ةصؿ  ل  اقةقػػة م كػػ ف يةصػػؿ لػػوال ىػػذا الصػػى ن الػػذم لػػف ةاصػػؿ بمةػػو ذعػػد ىػػذه 

. لكػػف ممػػوك  ػ المةمة خذػػدًا. وم كػػ ف خاػػد يةصػػدؽ م هوصػػؿ  لةػػو لػػو خنػػو قصػػو بمةػػو
وىذا مف يون اظو ػ  ػػهح الذػػ   الػػذم يػػةطؿ بمػػ  هع يػػهو المزرةػػة طػػواؿ اليػػنهةف 
الهػػ لةهةف.  خػػبلؿ م كػػ ف ةكػػرع الكػػأس همػػو الكػػأسا كػػ ف ةىكػػر ذػػنىس يػػربة  ػػرذو. 
اػػ ر  ػػ  الذداةػػة خمػػ ـ خو ػػو خػػبلؿ اليػػنوات األ نهػػ  ب ػػرل الم ضػػةةا همػػؾ اليػػنوات 

ا مف دوف خف ةمر مػػف خمػػ ـ ذػػ   ذةهيػػ ا  يػػذه  اله  انقضت مف دوف خف ةر  ي ىرل
الىهػػػ ل خمىػػػت  ػػػ  قمذػػػو الخػػػوؼ ذعػػػد خف رمهػػػو مػػػف  ػػػوؽ كهػػػؼ النيػػػر  لػػػ  الصػػػخور 

 الخري نةة.
لػػـ ةكػػف ذلػػؾ الخػػوؼ مػػف النػػوع الػػذم ةمػػر ذ إلنيػػ ف ه ركػػً  ذصػػمة يػػرب ف مػػ  
ةماوىػػػ  هع قػػػػ  الزمػػػػ فا ذػػػػؿ ىػػػو مػػػػزؽ ذيػػػػ لة قمذػػػػو الرػػػرمن وىػػػػو  ػػػػ  همػػػػؾ اليػػػػف 

وىكػػذا هاولػػػت يػػ ىرل مػػػف كػػ ،ف صػػ ةر ةمكػػػف المعػػ  معػػػو ذيػػع دل  لػػػ   الصػػ ةرل.
؟.. مػػ ذا اػػدث ذاةػػث خننػػ  خاػػ  النظػػر  مصػػدر  ػػزع دا،ػػـ.  ذفا مػػ ذا اػػدث الةػػـو

  لةي ؟... خا  خف خراى     كؿ وقتا    كؿ لاظة... ىؿ خاذذهي ؟..
 ػػػزع مػػػف هيػػػ ؤلو  األخةػػػرا وازداد  زبػػػو اػػػةف هػػػذكر  نيػػػ  ىػػػ  َمػػػْف صػػػن  لػػػو 

.. كػػػرع كأيػػػةف يػػػرةعهةفا  طػػػ رت خ ػػػر ر الر نػػػ  اآلخػػػر مػػػف النيػػػر ناػػػو ادذهػػػو
 اليم نا وىدر النير مرهىعً  ناوه. 

هن وؿ زر رة العرؽ والكأس الى رغة كبًل ذةػػدا ونيػػض واقىػػً  وىػػو ةهم ةػػؿ خم مػػً  
وخمىػػً . ايػػهدار ذصػػعوذة  لػػ  الخمػػؼا  ػػـ يػػ ر ذيػػ قةف ميهػػزهةفا ومػػر ذ لمىوضػػةف 

دوف خف ةراىـا ألنو ك ف ةيػػةر م مػػض العةنػػةف. يػػ ر كمػػ  لػػو  ال بل ة ور  قيـ. مف
خف قدمةو المهةف هعر  ف الطرةؽ ةقودىم   خص آخر غةرها وغ      الظممة وران 
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 مخزف األيم ؾ ذعةدًا بف ذةهو.
ايػػهةقظ  ػػ  بصػػر الةػػـو ال ػػ ن  والػػدوار ةطػػف  ػػ  رخيػػو. ايػػهةقظ مػػف دوف خف 

 قػػػطا  ط لعهػػػو خضػػػبلع زورؽ مقمػػػو   ةػػػنيض مػػػف ايػػػهمق ،وا ةعنػػػ  خنػػػو  ػػػهح بةنةػػػو
بمػػػ  ر نذػػػو. ورػػػد صػػػعوذة  ػػػ  همرةػػػر ليػػػ نو بمػػػ   ػػػىهةو المهةذيػػػهةفا وكػػػ ف  مػػػو 
ر  ً . هذكر زر رهػػو وكأيػػوا  ػػأدار رخيػػو  لػػ  الر نػػ  اآلخػػرا  واريػػو يػػطح خيػػود 

ؽ مقمو  ذطنً   ل  ظير. انقم  بم  ر نذو لةنيضا واةف وقؼ بم  يػػ قةو و لزر 
ر صً  خم ـ ق ر  مقمو  آخر وىو ةا ػػر  ه ،ػػؿ القطػػف ذػػةف رىؿ نررس الر لس مق

 لوااو.خ قوؽ 
 ػ م ذا هىعؿ؟..
 ػ كنت ن ،مً ..
 ػ منذ مه ؟..

 ػ منذ لةمة خمس..
 ػ ذدخت ه ر  العرؽ خةي  األاد  الممعوف؟..

خػػرج مػػف ذػػةف الػػزورقةف واهرػػو  لػػ  اليػػ اؿ. نػػزع ذدلهػػو الىضى ضػػة ونىضػػي  
 ػػػرى   ػػػ  مقدمػػػة زورؽ مرذػػػوط  لػػػ  الضػػػىة. ذػػػدا بػػػدل مػػػرات  ػػػـ طواىػػػ  ذعن ةػػػة وا

لنرػػػرس وىػػػو  ػػػ  لذ يػػػو الػػػداخم   قػػػط وادذهػػػو المكػػػورل  ػػػ  خبمػػػ  ظيػػػره وذ ػػػرهو 
اليػػودانا ذػػدا لممنػػدا،  وكأنػػو قػػ دـ مػػف مكػػ ف ةعػػج ذػػ لرف وال ػػة طةف. غطػػس  ػػ  
النير   عر ذذرودل الم ن هميعو غةر خف الطنةف والدوار ازدادا    رخيػػوا  أغطيػػو 

ات وذيربة هات الم ن: خبلؿ م ك ف واقىً  بم  رم ؿ ق ع النير المهم يكة بدل مر 
القوةػػةا خػػبلؿ م كػػ ف الهةػػػ ر الضػػعةؼ لمةػػ ه الرػػرؼ المػػػ ر ذصػػدره وذطنػػو ومػػػ ذةف 
ي قةوا خاس خف المة ه الذ ردل لـ هنعش ريػػمو الػػذم خذذمهػػو يػػكرل لةمػػة خمػػسا بمػػ  

ف هة ر المػػ ن المػػ ر ذػػوا ةمػػهص العكسا ك ف ةاس خنو ذدخ ةذو  ذ لهدرةج كم  لو خ
 قوهو  ة،ً    ة،ً .

 
 ر نه صوت نررس مف  وؽ مؤخرل الق ر  اله  وض   ةي  ذدلهو واذانه:

 ػ ادث ىذا الةـو خمر ية ةر الك ةر مف األمور.
 ر   رخيو  لةو  رخ  يةر رل  ه هعؿ ذةف خص ذعو. خض ؼ نررس:

 ذ .ػ ص در المىوضوف ال بل ة ية رل يمؾ هعود  ل  وى 
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 ػ يةأكميـ وى ذ .
 ػ ىذا م  يمعهو مف كؿ  خص ص د هو الةـو    الم ردةة.

ػػػػ وقذػػػؿ خف ةذػػػدخ ذمػػػوكيـ يػػػةرعؿ النرمػػػ ت الذػػػةض الصػػػ ةرل هطةػػػر مػػػف  ػػػوؽ 
 ة ق هيـ.

 ػ ىذا م  يمعهو خةضً .
 رألا ىذطت غةمة يودان ص ةرل بم  بةن  مموك . هذكر المىػػوض بػػدن ف 

ً  ردةدًاا خةطً  اي يً  ةهعمػػؽ ذاة هػػو وذقمذػػو قػػد  قةؽ ي ىرل. ك ف قد  عر خف خةط
رذطو ذو منذ ىوت همؾ المطرقة بم  رخيو خمسا وآمػػف  ػػ  لاظػػة خػػوؼ ويػػخطا 

ةف الػػذم ال ةنػػ زع لدةػػو مقػػدرل ال اػػدود ليػػ   ػػ  قطػػ  ىػػذا صػػى ط ف وىػػ ذ  ممػػؾ ال
الخةط الاةػػوم ذ لنيػػذة  لةػػو  ػػ  األقػػؿ. هقػػدـ ناػػو المنػػدا،  وطمػػ  منػػو يػػةر رل  قػػد 
هاوؿ الطنةف    رخيو  ل  صداـ. بػػ د  لػػ  اةػػث كػػ ف قذػػؿ قمةػػؿ مذقةػػً  رخيػػو وةػػده 

 .الم ن الةمن  اله  هامؿ اليةر رل  وؽ
 ػ ب د المندا،  ةقوؿ:

 ػ وذعد الي بة الواادل ظيرًا وضعوا وى ذ     الاذس.
هػػػد ؽ المػػػ ن  ػػػ  بةنػػػ  ممػػػوك  المىهػػػواهةف ال  خصػػػهةف بمػػػ  المنػػػدا، ا رخ  

وران غ ػػ ن المػػ ن ةهمػػو  م ػػؿ ورقػػة رقةقػػة ةموّريػػ  المػػ ن ذيػػدون. رمػػ  المنػػدا،  مػػف 
 يةر رهو و رؾ بةنةو لةخرج منيم  الم ن. هي نؿ:

ػ وضعوا وى ذ     الاذس؟.. ص دروا خيم كو  ـ وضعوه  ػػ  الاػػذس؟.. لػػف 
 ةرض  وى ذ   ال ذضر  الم ردةة ذ لمدا  .. 

. لكف المىوضػػةف ال بل ػػة منػػذ وم مم  ق ؿ مموك  ك ف ق طنوا الم ردةة ةعهقدوف
الصػػذ حا وذ لضػػذط منػػذ خميػػكوا يػػة رل األيػػم ؾ الميرذػػة  ػػ  نيػػر يػػعدا وخب دوىػػ  
 م نةة وب رةف كةمو مهرًا  ل  الورانا  ل  اةث مركز  رطة الم ردةػػةا مػػ  يػػ ،قي  
ووكةؿ  خبم ؿ وى ذ ا اققوا م  الي ،ؽ وم  الوكةؿ موقعةف ذيم      ذكة ماةرل 

األي،مة اله  خليمي   ة ىـ الق نوفا رعموىم  ةعهر  ف ذكؿ الهى صةؿ ذعد ومذمذمة مف 
نصؼ ي بة مف الهاقةؽا وةعهر  ف ذأ ة ن خخر  هخص الم لؾ الاقةق  لؤليػػم ؾ 
ذعد خف وبدوىم  ذػػ طبلؽ يػػراايم . وضػػعوا خمػػ ـ اػػ كـ الهاقةػػؽ ماضػػرم الهاقةػػؽ 

  اػػ كـ الهاقةػػؽ الػػذىوؿ الخ لةةف مف خم   رل ةمكػػف خف ةهيػػمؿ منيػػ  الػػد  ع. خصػػ 
وىو ةقرخ  الماضرةف مف الذداةة  ل  الني ةةا وم ك ف قػػد بمػػؽ بمةػػو اآلمػػ ؿا ةعنػػ  
همؾ ال  رات العدةدل والكذةرل اله  ةضعي  مىوضػػو المراكػػز  ػػ   ما ضػػر الهاقةػػؽا 
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واله  ى     كؿ األاواؿا خذوا  هطؿ بم  ذرانل الموقو ةفا لػػـ ةرػػدى   ػػ  ىػػذةف 
ا يػػمؾ الػػدر  الواةػػد الػػذم هركػػو لػػو مىهواػػً  ومعذػػدًا المىوضػػوف الماضػػرةفا وىكػػذ

ال بل ةا  ذى  الي ،ؽا ووكةػػؿ خبمػػ ؿ وىػػ ذ   لػػ  مػػ  وران قضػػذ ف غر ػػة الهوقةػػؼا 
وذةعت خيم ؾ ممؾ الصى طةف ذأيع ر ذخية ذىذػػت بػػف طرةػػؽ اإلةػػراد  لػػ  خزةنػػة 

ف  بل ػػة خرذػػ ع الدولةا وم  ذلؾ  قد ك نت همؾ األيػػم ؾ ذات طعػػـ همػػذذ ذػػو خك ػػر مػػ
 الق طنةف    الم ردةة..

ووى ذ  نىيو لةس ذلؾ الررؿ الذم ةمكف وصىو خنو لةف العرةكة... ةذػػدو خف 
المىوضةف ال بل ة لـ ةصطدموا ذو    الطرةػػؽ مصػػ د ةا  ذػػؿ ىػػـ اخهػػ روه اخهةػػ رًاا 

رض  ىةذػػػػػهيـ وذأيػػػػػيـ كررػػػػػ ؿ قػػػػػ نوف مػػػػػ  ةزالػػػػػوف ةاهىظػػػػػوف ىػػػػػاخهػػػػػ روه كضػػػػػاةة ل
ي م هيـ. ومف المؤكد خف همؾ الية رل لـ هق     قذضهيـ ذيػػذ  مخذػػر ذدم  هيـ واذه

مريػػوؿ لػػـ ة ػػأ ذكػػر ايػػـ الصػػى ط م لكيػػ  م ممػػ  قػػ لوا  ةمػػ   ذعػػد لوىػػ ذ  الػػذم مػػؤل 
الػػدنة  زمرػػرل ووبةػػدًا. لقػػد كػػ نوا ةعر ػػوف كػػؿ  ػػ ن بػػف همػػؾ اليػػة رل الميرذػػةا ألف 

لمقػػ ى ا ذػػؿ وةػػزورونيـ  ػػ  ررػػ ؿ وبمػػ ؿ وىػػ ذ  كػػ نوا ةمهقػػوف ذيػػـ  ػػ  ال ػػوارع وا
مركػػػز  ػػػرطة الم ردةػػػة. كػػػ ف اخهةػػػ رىـ لوىػػػ ذ  ةعنػػػ  مواريػػػة خقػػػو  خيػػػود هرػػػ ر 
األيػػم ؾ ق طذػػةا  وىػػ ذ  هرذػػ  بمػػ  قمػػة ىػػـر الصػػى طةف  منػػذ زمػػف نيػػةو النػػ س 
لطولوا وىو ررؿ ذو  رول ونىوذ واظول لد  النػػ س والميػػؤولةفا ويػػّةر خػػبلؿ كػػؿ 

ف الية رات الماممة ذ أليم ؾ  ل  ذ ػػداد والما  ظػػ ت األزمنة خي طةؿ ال بد لي  م
األخػػػر ا  ال خنػػػو  لػػػـ ةىيػػػـ لمػػػ ذا قػػػررت اليػػػمط ت المامةػػػة بػػػدـ هصػػػدةر األيػػػم ؾ 
خػػػػػػ رج العمػػػػػػ رل خػػػػػػبلؿ ىػػػػػػذا المويػػػػػػـ.  كػػػػػػر الررػػػػػػؿ ذيػػػػػػمعهوا  كػػػػػػر ذمك نهػػػػػػو ذػػػػػػةف 

ظػػر الصى طةفا ةعن  خنػػو لػػـ ةىكػػر ذ لمػػ ؿ الػػذم  قػػده رػػران  قدانػػو لميػػة رلا بند،ػػٍذ ن
 ل  األمر ذرمهو بم  خنو مكةدلا  ومكةدل اقةرل صنعهي  بقػػوؿ بدا،ةػػة منقػػ دل  لػػ  
قمػػػػػو  مهربػػػػػة ذ ليػػػػػموـ. دخػػػػػؿ مركػػػػػز  ػػػػػرطة الم ردةػػػػػة زابقػػػػػً  وصػػػػػ رخً  و ػػػػػ همً  
المىوضػػػػةف ال بل ػػػػةا وذاكػػػػرًا خيػػػػم نىـ الصػػػػرةاةا خػػػػرج اليػػػػهقذ لو مػػػػأمور المركػػػػز 

كممػػػ ت لةنػػػة معهػػػذرل. كػػػ نوا ةذػػػدخوف والمىوضػػػوف ال بل ػػػةا ايػػػهقذموه ذورػػػوه مذهيػػػمة و 
كبلميػػػـ ذكممػػػة "بمػػػ " ورعمػػػوا ذلػػػؾ الكػػػبلـ يميػػػً ا ى د،ػػػً ا ودا ،ػػػً  ةر ػػػح ذمػػػ  ة ػػػذو 
الهويؿ. وألف ممؾ الصى طةف لػػـ ةيػػهط  خف ةػػر ا اآلفا النرمػػ ت الذػػةض البلمعػػة 
بمػػ  ويػػ ،دى  اليػػود الصػػ ةرل ومػػ  ةمكػػف خف هىعمػػوا ال ألّنيػػ  هػػومض ذقػػول القػػ نوف 

ؿ ألنيػػ  هم ػػؿ الاكومػػةا  نمػػ  رخ   بل ػػة  هةػػ ف كػػ نوا ةهػػدارروف خم مػػو  ػػ   قػػطا ذػػ
 ػػوارع الم ردةػػةا  بل ػػة  هةػػ ف خولػػدىـ آذػػ ن ةعػػر يـ معر ػػة هرعمػػو ةنظػػر  لػػةيـ نظػػرل 
َمػػْف ال ةكمػػؼ نىيػػو القةػػ ـ ليػػـ لػػو مػػروا ذمرميػػو: اػػبلؽ  ػػ  يػػوؽ النرػػ رةف و ػػراش 
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ة دًا بم  خاد قوارذوا واه     ماكمة وصى ط ك ف اه  األمس القرة  ةعمؿ ص
اآلف مػػػ  ةػػػزاؿ ةمرػػػأ  لةػػػو اليػػػه،ر ر القػػػوار  وال ػػػذ ؾ. وىكػػػذا هىػػػ قـ غضػػػذو وهىػػػ قـ 
يػػخطو هرػػ ه ىػػؤالن المهويػػمةف ال بل ػػة الػػذةف رعمػػوه ةصػػطدـ ذػػأنؼ الاكومػػة. وقػػ ؿ 
كبلمً  يػػمعو النػػ س الػػذةف هرميػػروا خمػػ ـ ذػػ    مركػػز ال ػػرطةا يػػمعوه ذوضػػوح هػػ ـ 

 نوا بم  ةقةف خنو لةس كبلمً ا ذؿ هيدةػػدًا صػػرةاً ا و ةمػػ  ذعػػدا ذعػػد ال لذس  ةوا وك
خف خػػرج الصػػى ط مػػف مركػػػز ال ػػرطة  ػػيد يػػذعة ب ػػػر ررػػبًل وخرذػػ  ب ػػرل امػػػرخلا 
ووقعػػػوا بمػػػ   ػػػي داهيـ ذػػػ ألقبلـ وذذصػػػم ت اإلذيػػػ ـا وذقمػػػو  مطم،نػػػة غةػػػر خ ،ىػػػة 

خنػػػو يػػػةمق  وغةػػػر مرذػػػرلا خنيػػػـ يػػػمعوا وىػػػ ذ  ةقػػػوؿ ذصػػػوت بػػػ ٍؿ وواضػػػح رػػػدًاا 
المىوضةف ال بل ة ولةد وبدن ف ورعىر    القم مةا وخف الاكومةا كؿ الاكومة مف 
صػػ ةرى   لػػ  كذةرىػػ ا ىػػ   ػػ  رةذػػوا وخف القػػ نوف الػػذم ههذخهػػروف هاػػت ظبللػػو ال 
ةيػػػ وم بنػػػدم اذػػػة   صػػػولة نا نعػػػـ اذػػػة   صػػػولة ن وااػػػدلا كمػػػ   ػػػيدوا خنيػػػـ رخوا 

ًاا كةػػؼ خميػػؾ وىػػ ذ  ذػػ لمىوض ولةػػد مػػف قمػػة ذأبةنيـ الهػػ  يػػةأكمي  دود القذػػر غػػد
قمةصو وىزه بدل مرات    مدخؿ المركزا  ـ ضرذو ذ لا ،ط بدل مرات خةضً  قذؿ 
خف ةخػػرج مػػف المركػػز وةركػػ  يػػة رهو. وضػػ  المىوضػػوف ال بل ػػة ماضػػر الهاقةػػؽ  
خمػػ ـ اػػ كـ الهاقةػػؽا وخدخمػػوا بمةػػو اليػػذعة ب ػػر ررػػبًل واألرذػػ  ب ػػرل امػػرخلا الػػذةف 

وا  لػػػ  نقميػػػـ  ػػػ  اػػػوض يػػػة رل ال ػػػرطة بمػػػ   ػػػبلث د عػػػ ت لكػػػ  ةصػػػّدؽ اضػػػطر 
خقواليـا   رت   ،رل الاكومة اله  ا مأزت  مف وصؼ ق نوني  ذاذة الى صولة ن... 
امهق  ورو مدةر ال رطة وىو ةقرخ نيخة مف الماضػػرا ويػػّةر  كه ذػػً  ريػػمةً  موقعػػً  

مػػػف وىػػػ ذ  بمػػػ  اةػػػ ل  ذ مضػػػ ،و ةط لػػػ   ةػػػو مػػػف اػػػ كـ الهاقةػػػؽا ضػػػم نً  ريػػػمة ً 
 المىوضةف ال بل ة.

اآلفا خصػػذح الظػػبلـ كػػ مبًل اػػوؿ وىػػ ذ ا وذلػػؾ ةعنػػ  خف المىوضػػةف ال بل ػػة 
 ػػقوا لػػو الطرةػػؽ الػػذم خرادوه خف ةيػػمكوا و ػػ  اليػػ بة الوااػػدل ظيػػرًا خبػػ ده خول،ػػؾ 
المىوضوف  ل  مركز ال رطة والقةود    ةدةو. رآه الن س    الم ردةة زا،غ الذصر 

وؼ الػػػػرخس وىػػػػو رػػػػ لس القر صػػػػ ن  ػػػ  الاػػػػوض الخمىػػػػ  المك ػػػػوؼ ليػػػػة رل ومك ػػػ
ال رطة. ك ف المىوضوف ال بل ة قد ر ضوا هويبلهوا وكذلؾ الهم ي ت خوالده وخذن ن 
خخوهوا ور ضوا خةضً  رر ن  م ـ ر م  الم ردةةا ذعدـ وض  القةود    ةدةوا ذعدـ 

خاػػد المىوضػػةف معػػو. قػػ ؿ نقمػػو  ػػ  يػػة رل ال ػػرطةا ذػػؿ ذيػػة رهو الخ صػػة ويػػةرك  
 ولةد واذهي مة وايعة    وريو: 

ػ لاد اآلف لـ ة   بف ذ لن  خنو بمن ا ذؿ ىو ذم  ذة خ  لن ا لكف ال هورطون  
 م  الاكومة وم  ق نوف الاكومة.
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هرار  المهويموف ذيربة خم ـ الاكومة وق نوني . ي رت الية رل ذذطن مف ذةت 
ردةةا ه ركة الوقت الك    لخروج النػػ س مػػف ممؾ الصى طةف  ل  مركز  رطة الم 

 ردكػػ كةنيـ لرؤةػػة وىػػ ذ  المهقػػر ص  ػػ  اوضػػي  الخمىػػ  المك ػػوؼ... خدار مػػأمو 
المركػػز ظيػػره لوىػػ ذ  الػػذم قػػ ده المىوضػػوف ال بل ػػة وكممػػ ت االبهػػذار ههيػػ قط مػػف 

 خ واىيـا  ل  غر ة الهوقةؼ اله  م  ةزاؿ ةقذ   ةي  ي ،قو ووكةمو. 
القضػػذ ف  ف كػػ ف ةاهػػ ج ل ػػ نا غةػػر خنػػو لػػـ ةيػػمعيـ ذيػػذ   يألوه مف خمؼ

 يخطو المهى قـ    كؿ لاظة والذم خغمؽ بةنةو ويد خذنةو.
 ق ؿ نررس ذعد خف خ عؿ يةر رل ردةدل: 

 ػ اذس الا كـ وى ذ   لمدل  بل ة خة ـ ذ رط بدـ قذوؿ خرورو ذكى لة..
 ق ؿ مموك  ورخيو  وؽ الم ن  قط: 

 ة؟..ػ لم ذا  ر ض الكى ل
 ػ ألنو ىدد اة ل المىوضةف.

 خغطس مموك  رخيو هات الم ن  ـ خخررو.. ق ؿ وىو ةقذؼ الم ن مف  مو: 
 ػ خبهقد خف خادىـ يةق  قهةبًلا  ذؿ  وى ذ  ال هخةىيـ الاكومة.

 ير  الخوؼ  ل  قم  المندا، ا  ا وؿ ه ةةر الادةث: 
اآلف لػػػػـ خهنػػػػ وؿ ػػػػػ خال هخػػػػرج مػػػػف المػػػػ ن؟.. منػػػػذ مهػػػػ  لػػػػـ هأكػػػػؿ؟... خنػػػػ  لاػػػػد 

 غدا، ... اخرج لنأكؿ يوةة.
 ػ اذى ا يذه  ورانؾ يرةعً .

ارهد  ذدلهو واذانه ذعد ذى   نررسا ذاث بػػف الزر رػػة والقػػدح  ػػ  خررػػ ن 
 الور ة ولـ ةع ر بمةيم ا  زمرر:

 ػ الّصذ  النرس... ايهول  بمةيم ...
كػػؿ مكػػ ف.  ذعد ال دان هطّوح مموك   ػػ   ػػوارع الم ردةػػة اػػ مبًل صػػدابو  لػػ 

لػػـ ةرمػػس  ػػ  مقيػػ  خو ةهوقػػؼ  ػػ  خذػػوا  دكػػ كةف مع ر ػػوا  يػػو ةعػػرؼ اػػوؿ مػػ ذا 
يةدور الادةثا  ض  ة  ل  خنو لػػـ ةكػػف مهميىػػً  ليػػم ع خك ػػر ممػػ  يػػم  اهػػ  اآلف. 
وصػػػؿ  لػػػ  ني ةػػػة  ػػػ رع الرػػػ م ا  لػػػ  اةػػػث ةنهيػػػ  ال ػػػ رع المعذػػػد وهذػػػدخ األرض 

لذيػػ هةف الػػذم ةذػػدو وكأنػػو ةنهصػػ  الخػػبلنا األرض اليػػودان الممهػػدل اهػػ   ػػرةط ا
بم  األ ؽ ال رق . راق   رةط الذي هةف الم مور ذطذق ت مف الدخ ف واادل  ػػوؽ 
األخر ا ويةطر بمةو  ايػػ س ذ لكذذػػة لػػذلؾ ال ػػىؽ اليزةػػؿ والضػػون.  ػػـ مػػرت مػػف 
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 وقو يا ذة طوةمة ووايعة وغةر مهم يكة مف خدخنػػة هنػػ نةر الم ردةػػةا و ػػـ را،اػػة 
ر ؼ المنذع ة مف الذةوت القرةذة. انكىأ  ل  الخمؼا لكنو لػػـ ةيػػمؾ ارؽ الاط  ال

ال  رع الذم قدـ منوا انكىأ  ل  األزقة المه  ذكةا األزقةا اله  هّولد انطذ بً  غرةذػػً  
بػػف ىنديػػة خررػػت مػػف بقػػؿ م ػػوش. كػػ ف ةعػػرؼ األزقػػة الهػػ  هقػػوده  لػػ   ػػ رع 

مػػؾ وقهػػً  ةمكػػف ىػػدره  ػػ  يػػةر الممع  مخهصرل مي   ت كذةرل. يػػمكي  ال ألنػػو ال ةم
ممهٍو ذةف خزقة همهػػوم وهػػدور ىػػ  األخػػر  مػػف دوف ايػػهق مة خو نظػػ ـا ذػػؿ ألنػػو ةرةػػد 
الوصوؿ م  خمكنو مف يربة اه  ةمرا خو ةقؼ بم  مقرذة مف ذةت ي ىرلا  قمذو 
ايػػهةقظ اآلف كمػػ  لػػـ ةيػػهةقظ قمػػ  ذ ػػرم م مػػو. ايػػهةقظ ق لذػػً  كػػؿ م ػػ بره هرػػ ه مػػ  

 ت: ذ ػػػر وذةػػػوت و ػػػوارع واةوانػػػ ت. اكه ػػػؼ خف خطواهػػػو الهػػػ   ةاةطػػػو مػػػف ك ،نػػػ
ك نػػت قذػػؿ دقػػ ،ؽ خو لاظػػ ت و،ةػػدل وخ لةػػة مػػف خم ىػػدؼا خصػػذات يػػرةعة ذ هرػػ ه 
ذةت ي ىرل.  كر مهي ،بًل: خىذا مػػ  ةيػػمونو الاػػ ؟... لػػـ ةذاػػث بػػف الرػػوا  ألنػػو 

 ىو نىيو لـ ة أ خف ةرد الروا ا ألنو غةر ق در بم  الع ور بمةو...
خهرؽ يوؽ الم ردةة مف الخمؼ.بذر   رع الممعػػ  وهرػػ وز النصػػؼ ال ػػ ن  ا

مػػػف اليػػػوؽ لة ػػػوص  ػػػ  األزقػػػة الك ،نػػػة  خمىػػػو. مػػػر ذىهػػػ ل مهرػػػ وزًا  ة ىػػػ  ذخطواهػػػو 
 اليرةعة. لكف  رارل كيرذ ،ةة صعقهو ويمرهو    مك نو: 

 ػ مموك ...  ل  خةف خنت ميرع ذيذه الخطوات؟
ل وض غطة  ة ى  بم  خبم  ذطني   نىر نيداى  ووقىت خم مو ا ممة رقةة كذةر 

مهكورةف  ل  األم ـ...ى  نىيػػي  الهػػ  يػػممت بمةػػو خمػػسا وىػػ  نىيػػي  الهػػ  قػػذ ت 
ذػػو مػػف  ػػوؽ الرػػرؼ العػػ ل   لػػ  الصػػخور الخريػػ نةة قذػػؿ ا نهػػ  ب ػػرل يػػنةا وىػػ  
. نىيي  اله  قىزت ورانه وخنقهو ميددل  ة ه ذ لموت  ذا م  ذكر  نيػػ  ىػػ  َمػػْف قذ هػػو

ا ونػػػز العػػػرؽ مػػػف رمةػػػ   ميػػػ م ت ريػػػده. هوقػػػ  خنػػػو  ارهرػػػؼ خم ميػػػ  م ػػػؿ مامػػػـو
 ية م  بمةو  ذا م  ظمت واقىة خم مو وقهً  خطوؿ: 

 ػ م ذؾ مموك ؟... ىؿ خنت مرةض؟
 خ  ؽ مموك  وىميـ: 

 ػ ال... كنت خيةر ميربً .
لكػػػف األن ػػػ  داخػػػؿ يػػػ ىرل ريػػػمت اذهيػػػ مة مػػػ كرل  ػػػ  الورػػػو الرمةػػػؿ. الػػػهقط 

  االذهيػػ مةا كمػػ  الػػهقط  ػػو  يػػ ىرل الذةهػػ ا كػػ ف خذػػةض هنقطػػو دوا،ػػر امػػر ممػػوك
ص ةرلا وظؿ ىذا ال ػػو  اهػػ  آخػػر لاظػػة  ػػ  اة هػػو الػػذكر  األك ػػر امةمةػػة  لػػ  
قمذػػو وبةنةػػو.  ػػ  همػػؾ الماظػػة مػػف ذلػػؾ ال ػػرو  الك،ةػػ  اكه ػػؼ م ةػػدور  ػػ  قمذػػوا 
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خقيػػ  اآلالـ طػػواؿ  ػػيورا  ذلؾ القم  الذم خ نو ه ركً   ةػػ ه لةهعمػػؽ ذىهػػ ل يػػذذت لػػو
 بندم  صنعت لو ادذة    خبم  ظيره... 

 ق لت ي ىرل مه نرة ذصوهي : 
 ػ خال هي بدن ..

وخ  رت ذعةنةي     رل يػػ ارل  لػػ  الرقةػػة. يػػ ر معيػػ  اػػ مبًل الرقةػػة والعػػرؽ مػػ  
ةػػػزاؿ ةنضػػػح مػػػف وريػػػو ذ ػػػزارل. كػػػ د ةطةػػػػر  ػػػ  اليػػػوان بنػػػدم  هػػػد ؽ بطرىػػػ   ػػػػ  

خطػػواتا وبػػرؼ خنػػو يػػةقؼ بػػ ربًل خـ آرػػبًل خمػػ ـ ذػػ   المػػوت خة  ػػةمو ذعػػد بػػدل 
ذيذ  قمذو الخ ،ف. غةر خنو وقؼ خم ـ ذةت الصة د األبرج. وقؼ ىػػو  ػػ  الخػػ رج 
ووقىت ي ىرل  ػػ  الػػداخؿ وبهذػػة الذػػ   الخ ػػذةة هقػػؼ ذةنيمػػ .  مػػدت ةػػدةي  لههنػػ وؿ 

بػػ دت الكػػرل بمةػػو. منو الرقةةا لكنو ظؿ ر مدًا كم  لو خف همؾ الصعقة الكيرذ ،ةة خ
 طىت اذهي مة األن   لممرل ال  نةة    الورو الرمةؿ: 

 ػ م ذا ة  مموك ؟
نم  انهذو ألـ ي ىرل اله  قػػدمت مػػف   ا  ورو مموك  لةس ذيذ  اليؤاؿا وا 
 نػػ ن الذةػػت  لػػ  المرػػ ز. وقىػػت  لػػ  ر نػػ  اذنهيػػ   ونػػ ظرل  لػػ  ممػػوك  ذمػػزةج مػػف 

 ف هاةد ذنظرى  بف مموك :الىضوؿ وال ؾ. يألت اذنهي  مف دوف خ
 ػ َمْف ةكوف ىذا الىه ؟..

 خر ذت االذنة: 
 ػ خلـ هعر ةو؟...  نو مموك ... 

 ةؿ؟اػ مموك  اذف خخ ر
 ػ نعـ..

 اخهىت النظرل المرةذة مف بةن  األـا وق لت ذميرة ممة،ة ذ لان ف:
 ... لم ذا ال هدخؿ؟ ػ مموك  الص ةر خصذح رربًل 
ر مىيومػػػػة خو واضػػػػاةا  ػػػػـ نػػػػ وؿ الرقةػػػػة  لػػػػ    ػػػػكر ممػػػػوك  األـ ذيميمػػػػة غةػػػػ

ي ىرل وودع األـ واالذنة ذنىس اليميمة الي ذقة. ظمت األـ واالذنة هراقذػػ ف  ممػػوك  
 وىو ةخهى  وران منعطؼ الزق ؽ. يألت األـ: 

 ػ لم ذا ةمذس ىذه الذدلة اله  ةذدو  ةي  وكأنو مرنوف؟..
 رنت ضاكة ي ىرل    المر ز.. خر ذت: 

 رنوف منذ خف ك ف ص ةرًا..ػ مموك  م
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لـ ةخدـ الاظ مموك  اه  ةيم  م ؿ ىذا الكبلـا ال اآلف وال اهػػ   ػػ  آخػػر 
لاظة مف اة هو. غةر خنػػو بػػرؼ م ممػػ  ةعػػرؼ الرضػػة  الطرةػػؽ  لػػ   ػػدم خمػػوا خف 
قمذو هعمؽ ذ ذنة الصة د األبرج. وال ةيمو اآلف  ف ك نت قد خي نت لو خـ ال بنػػدم  

 را اػػ وؿ م ممػػ  اػػ وؿ  ػػ  األمػػس خف ةىكػػر ذيػػدون وىػػو صنعت لو ادذة  ػػ  الصػػ
 ر لس بم  مؤخرل ق ر  ةؤرراو هة ر النير    الررؼ.

لكػػف ال ػػو  األذػػةض المػػنقط ذػػدوا،ر امػػر ةػػدس نىيػػو ذػػةف  هػػرل وخخػػر  لةرذػػؾ 
هىكةػػػػره. مػػػػ  ذلػػػػؾا هوصػػػػؿ  لػػػػ  قن بػػػػة غةػػػػر مذػػػػررلا ةعنػػػػ  خنػػػػو ال ةممػػػػؾ األيػػػػذ   

غةػػر مر ػػوض مػػف يػػ ىرل. خو خف يػػ ىرل لػػف ه مػػؽ  الاقةقةػػة لقن بهػػو همػػؾا وىػػ  خنػػو
األذػػوا  وال ػػذ ذةؾ خمػػ ـ اذػػوا ألنيػػ  ىػػ  الهػػ   هاػػت همػػؾ األذػػوا  وال ػػذ ذةؾ بمػػ  
ويػػعي  ذ ذهيػػ مهي  وخيػػ،مهي  بػػف صػػاهوا واذهمػػ  ممػػوك  الاػػ  م ممػػ  اذهمػػ  كػػؤوس 
العرؽ المهربة اه  ق بي .  كر ذصػػى نا وذلػػؾ ةعنػػ  خنػػو  كػػر مػػف دوف خف ةا ػػر 

ال و  األذةض المنقط ذدوا،ر امر نىيو ماد ً  اإلرذػػ ؾ  ػػ  هىكةػػرها خف يػػ ىرل  ذلؾ
ال هعػػػػدو خف هكػػػػوف الرػػػػزان خو الرػػػػ ،زل خو العػػػػزانا ال  ػػػػرؽا بػػػػف اإلاذ طػػػػ ت الهػػػػ  

 ويمت اة هوا واله  وقىت ا ،بًل خم ـ طمواو لةكوف رربًل ُة  ر لو ذ ألةدم.
رػػورج منصػػور وبػػ د  اكه ػػؼ خف الظػػبلـ ةاةطػػو مػػف كػػؿ ر نػػ . ىػػروؿ  لػػ 

ذرذػػػ  زر رػػػة و بل ػػػة خكةػػػ س مػػػف النػػػ ةموف. غػػػ ص  ػػػ  ظممػػػة األكػػػواخ وران مخػػػزف 
األيم ؾا وكر رارعً   ل  لي ف األرض مضةىً   ل  اممو بمذة كةكوز ممة،ة ذ لم ن 
المػػػ مج. مػػػر ذرم بػػػة لةمػػػة األمػػػس مػػػف دوف خف ةاةػػػةيـا وهوغػػػؿ  ػػػ  الميػػػ ف اهػػػ  

ت النخمػػػة اليػػػ مقةا ذيػػػط مؤونهػػػو ورمػػػس ة هاػػػنطر ػػػو. ىنػػػ ؾ بمػػػ  األرض الخ ػػػ
مرةاً  ادذهو بم  رذع النخمة غةر الميهوم.  ر  كأيو األول  م مم   رذي  لةمة 
خمسا ةعن  خنو مؤلى   ل  الا  ة وكربي  د عة واادل اه  ق بي . ذدا مموك  لمف 
ةراقذو بف ك ػػ  خنػػو لػػـ ةػػهعمـ خةػػة خذػػرل مػػف اىمػػة لةمػػة خمػػسا ذػػؿ ظػػؿ غرةػػرًا ة ػػر  

عرؽ م مم  ة ر  الامة  خو الم نا ك نت رم بة المىوضةف هراقذو منذ اؿ بمػػ  ال
ليػػػػ ف األرضا وهراقػػػػ  طرةقػػػػة  ػػػػرذوا  واهىقػػػػوا بمػػػػ   نيػػػػ  طرةقػػػػة ذ ،يػػػػة ال همةػػػػؽ 
ذ  ر  خمرل اه  ولو ك ف مذهد،ً . ه ذعوا  رذو لمكأس   نةة؛  ق ؿ المىوض بدن ف 

 ذ مهع ض:
 ػ ىذا انها ر... ىؿ نضعو    الاذس؟

 يأؿ بموك : 
 ػ م ذا  عؿ؟..

 ػ لـ ةىعؿ  ة،ً ا ولكنن  يننقده مف ىذا ال را  الق هؿ.
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 ق ؿ المىوض رعىر:
 ػ لـ ة ر  ي ذقً ...  نو ةريؿ طرةقة ال ر . 

قط  ادة يـ صوت مخ خش. صوت ارهى  مف ن اةة طػػرؼ ليػػ ف األرضا 
منذعػػث مػػػف مطمقػػً  آىػػ ت ضػػخمة مهه ذعػػػة. انصػػهوا لمصػػوت المهقطػػػ ا المهىرػػر وال

ذػػ طف خنذػػو  معػػدن  ضػػخـا كمػػ  هصػػور رم بػػة المىوضػػةف. كػػ ف خك ػػرىـ  نصػػ هً  
ىو بموك  الم ن  ذو الورو الرمةؿ. اةف هىررت القعقعة  وؽ النير ق ؿ بمػػوك  

 مهنيدًا: 
 ػ خةة خغنةة ىذه؟
  أر   بدن ف: 

 ػ  ني  خغنةة الصة د الص ةر..
 ػ م ذا ةقوؿ  ةي ؟

 ق ؿ بدن ف: 
 ه ةعمـ م ذا ةقوؿ  ةي .ػ اهلل واد

 رألا هوقؼ الضرةج المعدن  الق دـ مف طرؼ لي ف األرض. هوقؼ كمػػ  لػػو 
خف  خصً  م  قرر خف ةخهى  الصوت ال  رخ لؤلذاف  ا ر قطعة كذةرل مف الىمةف 
 ػػػ   ػػػـ ممػػػوك . وممػػػوك  نىيػػػو لػػػـ ةهوقػػػؼ بػػػف غن ،ػػػو المػػػذيـ ألف الكممػػػ ت ك نػػػت 

الى،ػػراف والقطػػط والكػػبل   ػػ  خغنةهػػوا لكنػػو  هعػػوزها  يػػو قػػ در بمػػ  خف ةا ػػر اهػػ 
هوقػػػؼ اػػػةف صػػػعدت خذخػػػرل العػػػرؽ  لػػػ  رخيػػػو وى رمػػػت مػػػ    داخػػػؿ ذلػػػؾ الػػػرخس 
ذضراولا واةف  مؿ هذكر خةػػف د ػػف زر رػػة األمػػس والكػػأسا هػػذكر المكػػ ف ذ لضػػذط 
 هوقػػػػؼ بػػػػف ال نػػػػ نا مػػػػ  ذلػػػػؾا لػػػػـ ةيػػػػرع  لػػػػ  نػػػػذش األرض واإلهةػػػػ ف ذيػػػػ ا  رذػػػػ  

اؿ  ةو الك ةر. اذهم  الكأس ال  ل ة ذنىس الطرةقػػة الهػػ  ابهذرىػػ  الزر رة خم مو م  ةز 
م  لةة لمف ةن د ال م لة. ـ خخذت خذخرل العرؽ هيذط مف رخيو لها صر قمذو الم قؿ 
والمممػػون ذع طىػػة ردةػػدل لػػـ ةيػػذؽ لػػو خف خاػػس ذيػػ . هػػةقف وىػػو هاػػت ط ،مػػة ال م لػػة 

واذهيػػ م ت يػػ ىرل. قػػرر  خنو ب  ؽا ب  ؽا ومع وؽ خةضً  اةنم  ايػػهرر  كممػػ ت
خم ـ ةقةنو ىذا خف ةيمؾ كؿ درو  الا  اله  يػػهنىهح خم مػػوا وكػػذلؾ يػػةطرؽ كػػؿ 
درو  الا  اله  يهن مؽ خم موا  يذا ىو مصػػةر الع  ػػؽ الػػذم ةنذ ػػ  بمةػػوا ىػػو 
ممػػوك ا خف ةامػػؿ خبذػػ نه وخف ةهقذػػؿ نه ،رػػو ذرضػػ  هػػ ـ كنػػوع مػػف القضػػ ن والقػػدر. 

هيقطو ي ىرل    قمذػػوا  نمػػ  ىػػو القػػدرا قػػدره ىػػوا  ذ   آمف مموك  خف ىذا الا  لـ
ُقدر بمةو وىو    ذطف خمو خف ةعةش يعةدًا ذقدرها وذلؾ ةعن  ذم ة مموك : اذو. 
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ىكذا ني  المطرقة اله  ىوت بم  قمة رخيوا وني  خةضً  ال رارل الكيرذ ،ةة اله  
كػػد  ػػوؽ النيػػرا صػػعقهو بصػػر ىػػذا الةػػوـا وانطمػػؽ مامقػػً   ػػ   الظػػبلـ الخىةػػؼ الرا

انطمؽ ال كم  هىعؿ العص  ةر ذطةراني  اليرة ا ذؿ م مم  هىعؿ الصػػقور  ػػ  خبػػ ل  
 اليم نا هدور ذذطٍن   ردل رن اةي  مف دوف اركة خو ر ةؼ لهوا  ذ إلربلؿ. 

بند ىذا الادا خنيؾ مموك  قمذو ذهذع ت الع ؽا وبقمو ذهىكةر ذػػدخ منػػذ كأيػػو 
و  ايػػ س ذ ليػػع دلا لػػـ ةقػػدـ مػػف الخػػ رجا  نمػػ  انذ ػػؽ األول .. ولممرل األول  ةداىمػػ

م ػػػؿ صػػػ روخ مػػػف مكػػػ ف مػػػ  مػػػف داخػػػؿ ريػػػدها   رهىعػػػت خغنةػػػة الصػػػة د الصػػػ ةرل 
لهداىـ خوؿ َمْف هداىـ مرموبة المىوضةف الهػػ  هضػػخمت ك ةػػرًا  ذ هػػت امقػػة وايػػعة 

رػػ ت مف ال ذ ف الذةف خهوا  لػػ  ىػػذا المكػػ ف لممػػرل األولػػ . رػػ ؤوا رػػ لذةف معيػػـ زر 
الذةرل والعرؽ والىواكو والذقولة تا  وآممةف خف ةاصموا مف المىوضةف ال بل ة خػػبلؿ 
خذخرل العرؽ بم  هى صةؿ خو  ررانات اهخذت    الير هر ه وى ذ ا مػػف خرػػؿ خف 
ةن روى      وارع وذةوت الم ردةةا مهخذةف يمة المطمعػػةف بمػػ  ذػػواطف األمػػورا 

اكومة. كػػ ف المىوضػػوف ال بل ػػةا و ػػ  واقػػ  وذخ صة همؾ اله  هررم    دواوةف ال
الا ؿا المىوضوف بدن ف ورعىرا  ذ خف المىوض ولةد ةقوـ ذوارذو المةم  كمىوض 
خػػ  ر  ػػ  المركػػزا ةعر ػػ ف نواةػػ  القػػ دمةف والم ػػ ركةف ليمػػ   ػػ  اىمهيمػػ   ػػ  ويػػط 
ليػػػ ف األرض. وألف الاػػػ ؿ  ػػػ  وضػػػعو العػػػ ـ ال ةخصػػػيم  قػػػدر مػػػ  ةخػػػص خبمػػػ ؿ 

د همهري  وران درع يمةؾ مف الصمت اوؿ مصةر وى ذ . ذعد منهصؼ الدولةا  ق
المةؿ ذدخ الق دموف الىضولةوف ذ النيا   ا ممةف خيىيـ وقنػػوطيـ وهػػ ركةف ورانىػػـ 

 الزر ر ت   رغة.
كػػ ف رػػبلس اىػػبلت المىوضػػةف ال بل ػػة بمػػوك  وبمػػ  ذػػف مويػػ  وبمػػ  ذػػف 

وىػػ ذ ا ومػػ ذا ةمكػػف  واةد وبم  ذف ايةف ال ةيميـ  ل  خم مك ف يةصؿ مصةر
خف ةىعمػػو خو مػػ  مهوقػػ  خف ةقػػـو ذػػو آؿ وىػػ ذ  ضػػد المىوضػػةف ال بل ػػة. كػػ ف ةيميػػـ 
خف ةنهظمػػػوا  ػػػ  همػػػؾ الػػػدا،رل الةومةػػػة المعهػػػ دل والكػػػؤوس  ػػػ  خةػػػدةيـا ةيػػػهمعوف خو 

 ةرووف النك ت والمق ل  اله  ررت خبلؿ ىذا الةـو    الم ردةة. 
رةر المػػػرض وَمػػػْف مػػػ ت ممىو ػػػً  ذعمػػػـ ةػػػذكروف َمػػػْف هػػػزوج وَمػػػْف مػػػ ت بمػػػ  يػػػ

الوطف.هةقنوا هم مً  خف وى ذ  خ يد اىمة لةمهيـ ىذه ذيػػة رهو الميرذػػة وىرومػػو بمػػ  
الاكومػػةا مػػ  ذلػػؾا واصػػموا قػػرع كؤويػػيـ ذعػػد راةػػؿ الىضػػولةةفا ماػػ ولةف  بػػ دل 
 الاىمة لهيةر    طرةقي  االبهة دم الذم ةعر ونو رةدًا والذم هعودوا بمةو منذ خوؿ
لةمػػػة  ػػػيد ليػػػ ف األرض  ةيػػػ  قنػػػ نةيـ وكؤويػػػيـ ورمػػػرات يػػػر ،رىـ المهوىرػػػة ذػػػةف 

 خص ذ  خةدةيـ.
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انيػػػؿ بمػػػ  ذػػػف مويػػػ  مػػػف الامقػػػة ى ذطػػػً  ليػػػ ف األرض  لػػػ  اليػػػ اؿ لةىػػػرغ 
 م  نهوا خبلؿ بودهو نظر  ل  طرؼ المي ف وهي نؿ:

 ػ ىؿ  ر مموك ؟..
 لػػ  طػػرؼ الميػػ ف  ػػـ  لػػ  اآلفا    ىذه الماظة  قطا هذكروا مموك . الهىهػػوا 

 ذعضيـا وايهول  بمةيـ م  ة ذو الذىوؿ. ق ؿ بم  ذف ايةف:
ػ خن  ر لس بم  الا  ة المق ذمة لما  ة اله   هرمس بمةيػػ  ةػػ  بػػدن فا لػػو مػػر 

 مف ىن    نو يةاهؾ ذ ... خن  لـ خره ةمر.
 ق ؿ المىوض رعىر:

 ػ  ذفا يقط بم  الررؼ.
األرض المرهىػػ . داروا اػػػوؿ الميػػػ ف ىػػذط الرمةػػػ  بمػػ  الرػػػرؼ هاػػت ليػػػ ف 

وخوضوا اه  منهصؼ يةق نيـ    مة ه اليػػ اؿا ولػػـ ةع ػػروا بمػػ  ممػػوك . بػػ دوا 
 لػػ  مكػػ نيـا لكػػف بمػػوك  ايػػهمر  ػػ  يػػةره ناػػو ني ةػػة الميػػ ف. ذاػػث  ػػ  المكػػ ف 
الذم ك ف ةرمس  ةو مموك . لـ ةع ر بم  زر رة خو قػػدح. انضػػـ  لػػ  ر  قػػو وىػػو 

 ةقوؿ:
 دوف خف نراه... لـ ةهرؾ قداو ورانه.. ػ مر ذن  مف

 يأؿ بدن ف : 
 ػ كةؼ ادث ىذا؟... خبن  كةؼ مر ذن  مف دوف خف نراه؟

 ق ؿ رعىر:
 ػ خ ة ن غرةذة طرخت بم  ىذا األاد  األيود.

 ق ؿ بدن ف: 
 ػ ةر  خف ناذر منو.

 لكف بموك  ق ؿ ض اكً :
 ػ ىذا الصة د الص ةر ورد خغنةهو خخةرًا..
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 ـ  5  ـ
 
 

   ضا  الةـو ال  لث لمأهـ مموك ا وىو الةػػوـ األخةػػر لمرمػػس الى هاػػة كمػػ  
ةػػػؿا خرذػػػد ورػػػو اىػػػو مىهػػػرضا وضػػػ  المىوضػػػوف ال بل ػػػة يػػػذعةف دةنػػػ رًا  ػػػ  ةػػػد ر

الررػػػؿ وىػػػو ةػػػر  د ػػػ هر المىوضػػػةف ال بل ػػػة هكػػػ د همهمػػػئ ذأيػػػم ن المهذػػػربةف ذ لمػػػ ؿ 
 ،ح الزةػػت النذػػ ه  والخػػراؼ الاةػػة وذأيم ن المهذػػربةف ذأكةػػ س الػػرز والطاػػةف وصػػى

والمذذواة.  كر: كةؼ خ   كؿ ىؤالن    مص ،ذيـ؟... هارؾ خلػػـ مػػف خيػػىؿ ذطنػػو 
وصعد  ل  منهصؼ صدره اةف لمػػح  ػػبلث صػػواٍف كذةػػرل هخػػرج مػػف ذةػػت المىػػوض 
ولةػػدا وههرػػو ناػػو اليػػرادؽا قػػ ـ ا مموىػػ  الىهةػػ ف ذوضػػعي   ػػ  خمػػ كف مهذ بػػدل  ػػ  

مػػؾ الصػػوان  صػػاونً  كذةػػرل ممة،ػػة ذأ خػػ ذ الػػدر ج وصػػدورى  ويط اليرادؽ. اوت ه
ةػػؿ االمقمةة ذ لزةتا وهوزبت بم  اواؼ الصوان  خرغىة ك ةرل مػػف الخذػػز. قػػّدر ر

خنيـ  قمػػوا  خك ػػر مػػف ب ػػرةف در رػػة. خوقػػؼ هىكةػػره بنػػد ىػػذا الاػػّد. ألّنػػو ال ةعػػرؼ 
 ف وا قػػػً  خف ىػػػذا خةػػػف يػػػهنهي  ىػػػذه  األمػػػورا وكػػػ ف وا قػػػً  مػػػف ذلػػػؾ هم مػػػً ا م ممػػػ  كػػػ

ةاػػدث خوؿ مػػرل  ػػ  مرمػػس   هاػػة  ممػػوك ا  يػػو ةعػػرؼ م ممػػ  ةعػػرؼ كػػؿ القػػ طنةف 
   الم ردةةا خف الطع ـ ال ةقدـ  ال    مي ن الةـو ال  لػػثا وىػػذا ةعنػػ  خف مرمػػس 

 الى هاة ُةخهـ ذورذة ب  ن..
نيض المىوض رعىر واهرو  ل  صوان  األكؿا وب د ذصاف مم ن ذ لدر ج 

 ةؿ. خ طذو ولةد اةف رخ  هردده: اذز وضعيم  خم  رورغةى  خ
 ػ خكؿ  ىذا الطع ـ  وا ...  وا  لمموك ...

 ةؿ: اق ؿ ر
 ػ خ ذعهـ مموك   واذً  خمس وخوؿ خمس..

 ق ؿ المىوض بدن ف: 
 ةؿ..اػ ين رؽ روح مموك  ذ ل وا .. ينخنقي  ذ ل وا  ة  ر
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ـَ خنػػو لػػةس  مػػف الكة يػػة الػػهيكـ خو نظػػر ولةػػد ورعىػػر  لةػػو ذػػذىوؿ يػػ خط. َ يَػػ
اليخرةة مف مموك  ورواو م  هزاؿ هرمس اآلف منزوةة    مك ف م  مػػف اليػػرادؽ. 

 غط  ولةد بم  هيور بدن ف اةف خ ط  الر ليةف    اليرادؽ: 
 ػ هىضموا  ل   األكؿ... َمْف ك ف ر ،عً  لةهىضؿا  هن ولو وار  ألف  ةو  واذً .

 ،و: وخض ؼ بدن ف ما واًل الهكىةر بف خط
 ػ ىذا طع ـ خذن ن اليذةؿ ا  هىضموا ةرامكـ اهلل.

لـ ةكف الر ليوف    اليرادؽ ذا رة  ل  كؿ ىذا الكبلـا  يـ هػػ ذعوا صػػوان  
الػػدر ج منػػذ دخمػػت وهوزبػػت بمػػ  خرض اليػػرادؽ. ه ذعوىػػ  وان ػػرزت خذصػػ رىـ  ػػ  

مػػ  لاػػـ الصػػدور واأل خػػ ذ المامػػر والممهمػػ  ذ لزةػػت الػػذم مػػ  ةػػزاؿ ةيػػةؿ منػػوا وب
الرغـ مف خف الوقت م  زاؿ مذكرًا مػػف الصػػذ حا  ػػ ف اليػػرادؽ مكػػهظ ذ لنػػ سا وكػػ ف 
معظميـ مف الرنود الق دمةف مف الرذيةا ومف الرنود الذةف يةذىذوف  ل  الرذية. 

ةؿ الهيعة    هن وؿ  طع ـ خذن ن اليػػذةؿ مػػزاامةف المعػػزةف ذضػػراول ا  رؾ خوالد ر
خمسا لـ ةذهعدوا بنو وال خطول واادلا اه  خنيـ  ذرغـ خنيـ لـ ةى رقوا اليرادؽ منذ

لـ ةن موا    ذةهيـ لةمة خمسا وخمضوا كؿ ىذا الوقت ال  ػػ  همقػػ  العػػزان ذمصػػ ذيـ 
مف الق دمةف  ل  مرمس الى هاة  قطا ذؿ خكموا و رذوا ودخنوا ومموا مف قرانل يورل 

ا  مرػػأوا  لػػ  قػػرانل نصػػؼ اليػػور  لا  ذ مػػ  ا رػػة الى هاػػة بمػػ  روح  قةػػدىـ المراػػـو
روح مموك  لميورل ك ممةا ىكػػذا  كػػروا. ايػػهةقظوا صػػذ ح ىػػذا الةػػـو ذعةػػوف مامػػرل. 

ةػػؿ قػػد رآىػػـ ذيػػذه الية،ػػة صػػذ ح خمػػسا وم كػػ ف خاػػد مػػف المعػػزةف ا وال الػػـ ةكػػف ر
اهػػ  ارةػػػؿ نىيػػػوا ةيػػػمح أل كػػػ ر يػػػة،ة هػػػراودها  يػػػـ  ػػػ  كػػػؿ األاػػػواؿا خذنػػػ ن بػػػـ 

ا  ض  ة  ل  خف  م يـ خو  خك ر قد خمض  طىولهػػو وصػػذ ه و ػػذ ذو  ػػ  ر قػػة المراـو
 اذف العـ الىقةد.

بنػػػػد منهصػػػػػؼ النيػػػػػ را وا لمػػػػػ  خزت النةػػػػراف هاػػػػػت القػػػػػزانةف  مطمقػػػػػة دخػػػػػ ف 
الاطػػػ  الك ةػػػؼا بذػػػرت مرموبػػػة كذةػػػرل مػػػف الرنػػػود الريػػػر الممهػػػوم ق دمػػػة مػػػف 
ماطػػة الميػػ  رةف. انضػػمت  لػػ   رنػػود الضػػا  الػػذةف لػػـ ة ػػ دروا اليػػرادؽ. راقػػ  

ؿ ذػػػػذىوؿ َمػػػػْف ال ةصػػػػدؽ مػػػػ  ةرػػػػرم خم مػػػػو مػػػػف رمػػػػوع المعػػػػزةف الػػػػذةف ك نػػػػت اػػػػر
 طبل،عيـ مف الرنودا  ـ هق طر رر ؿ مف الم ردةة ك نوا قد قدموا خمس خةضً . 

كم  راق  وذنىس الذىوؿ ذذح الخروؼ األخةر ويمخو وهقطةعو ورم  قطعػػو  
عػػزوف الػػذةف وصػػموا الكذةػػرل والصػػ ةرل  ػػ  خاػػد القػػزانةف. راقػػ  خةضػػً  كةػػؼ خزاح الم

مهأخرةف رموع األطى ؿ والصذة ف  ذو العراة  الا ممةف قدورًا قصدةرةة مف مخهمؼ 
األارػػػ ـا لةعػػػودوا ذيػػػ  ممة،ػػػة ذػػػ لرز والماػػػـ والمػػػرؽ  لػػػ  بػػػوا،ميـا راقػػػ  الطذػػػ خةف 
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الػػػدا،رةف اػػػوؿ القػػػزانةف والماػػػركةف م ػػػ ر يـ مػػػف دوف هوقػػػؼ... طذػػػ خوف لػػػـ ةػػػرىـ 
هيـ ور عوا األطراؼ األم مةة لد  دة يـ م ذهةف  ة ىـ ذكو ة هيـ ي ذقً  هازموا ذكو ة 

ؿ وىػػو ةػػر  رمػػوع الرنػػودا والررػػ ؿ مػػف اػػالمعقػػودل ذ اكػػ ـ اػػوؿ ذطػػونيـ. خةقػػف ر
كؿ صنؼا واألطى ؿ والصذة ف الىقرانا خف مرمس الى هاة ىذا ةمكف خف ةكوف كػػؿ 

ا وهيػػػ نؿ  ػػػ ن خو ىػػػو ة ػػػذو خم  ػػػ ن مػػػ  بػػػدا خف ةكػػػوف خو ة ػػػذو مرمػػػس   هاػػػة
ذصمت: ىؿ ةمكف خف ةررم كؿ ىذا الذم ةررم خم م  مف خرؿ روح مموك ؟... 
لػػـ ةكمػػػؼ نىيػػو م ػػػقة الذاػػػث بػػف  ر ذػػػةا ألف كػػؿ ىػػػذا كػػػ ف ةرػػرم  خم مػػػوا ولػػػف 
ةاهػػ ج خاػػد  لػػ  ارػػة خو وقػػت لة ذػػت ذلػػؾ. هىرػػر يػػخط بػػ ـر  ػػ  صػػدرها يػػخط 

ل. ومػػػ  ذلػػػؾا لػػػـ لػػػةس ذمقػػػدوره الهعذةػػػر بنػػػو خو الػػػهخمص منػػػو ولػػػو ذصػػػرخة وااػػػد
ةيػػػهط  الػػػهاكـ ذػػػوا ةعنػػػ  خف ذلػػػؾ اليػػػخط همػػػرد بمةػػػو وخا لػػػو  لػػػ  كػػػ ،ف  نيػػػ ن  

 ضعةؼ ةصةح  رأل ذصوت ب ٍؿ: 
 ػ روح مموك ؟

لكنػػو خوقػػؼ الكممػػ ت األخػػر ا الكممػػ ت الهػػ  هرمعػػت بمػػ  ظيػػر ليػػ نو مػػف 
 دوف خف ةىكػػػر ذيػػػ  ميػػػذقً ا خو مػػػف دوف خف ةقػػػـو ذهية،هيػػػ   ػػػ  رخيػػػو. كػػػ ف قػػػد هُػػػرؾ
واةػػػدًا بمػػػ  خرةكهػػػو  الطوةمػػػة  ػػػ  ذػػػ   اليػػػرادؽا وكػػػ ف قػػػد رػػػزع مػػػف ك ػػػرل هقػػػدةـ 
الهعػػ زم  لةػػو. نػػذش  ػػ  ذىنػػو المػػذىوؿ مػػ   ذا كػػ ف قػػد رخ   ةمػػ  مضػػ  م ػػؿ ىػػذه 
الوال،ـ    مأهـ  خص م ا لكنو لـ ةصؿ  ل    ن ةرعمػػو قػػ درًا بمػػ  بقػػد مق رنػػة 

 م  وال،ـ مأهـ مموك . 
اوال  الي بة الواادل ظيرًا. همق  الطذ خوف خوامر نضج الطذةج    القزانةف 

المىوضةف ال بل ة ذهقدةـ الطعػػ ـ لممعػػزةف  ػػ  اليػػرادؽ. وخبل ػػً  لمةػػومةةف الم ضػػةةف 
لػػـ ةقػػدـ الطعػػ ـ  ػػ  صػػاوف صػػ ةرلا ذػػؿ ُنقػػؿ الػػرز مػػف القػػزاف  لػػ  صػػواٍف كذةػػرل 

الماػػـ ذم  رؼ خ ذةة ضخمة ه ذو مر رؼ الذن نا و ػػوؽ هػػبلؿ الػػرز وضػػعوا قطػػ  
 الكذةرل. هع وف خرذعة رر ؿ لنقؿ كؿ صةنةة مف خم ـ القزانةف  ل  داخؿ اليرادؽ.

 ػػػـ رػػػ ن المػػػرؽ مػػػف الذةػػػوت  ػػػ  الرػػػوار  ػػػ  معػػػ رف الخذػػػز الكذةػػػرلا ولاقػػػت 
ذ لمعػػػ رف خبمػػػدل ب لةػػػة مػػػف خرغىػػػة الخذػػػزا ةامميػػػ  صػػػذة ف مػػػف منهصػػػؼ ذطػػػونيـ 

خا ط ذيـ األطىػػ ؿ  اصوان اه  ميهو  خنو يـ. اةف انهي  الطذ خوف مف مؿن ال
والصػػذة ف والقػػدور القصػػدةرةة  ػػ  خةػػدةيـ. انيػػا  األطىػػ ؿ راكضػػةف ناػػو ذةػػوهيـ 
ذقػػدورىـ المممػػونل رزًا ولامػػً ا  ػػـ بػػ دوا مػػرل   نةػػة ذقػػدور خخػػر  ألخػػذ المػػرؽ والخذػػز 

 مف ذةوت الروار. 
.    داخؿ اليرادؽ ذدخ المعزوف خكميػػـ م ممػػ  ةىعػػؿ قطةػػ  مػػف الػػذ،   الر ،عػػة
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ىرمػػوا بمػػ  قطػػ  الماػػـ الكذةػػرلا وكػػ دت هاػػدث م ػػ ررات لػػوال هػػدخؿ المىوضػػةف 
ال بل ػػة ذػػةف الاػػةف واآلخػػر. غةػػر خف الطعػػ ـ كػػ ف ك ةػػرًاا ك ةػػرًا ذاةػػث خف الطذػػ خةف 

ؿ خف الن س خخذت هم ػػ  بمػػ  الطعػػ ـ. اخب دوا مؤل الصوان  اله   رغت. ذدا لر
وخذػػزًاا  قػػد وضػػ  المىوضػػوف ال بل ػػة ؿ نىيػػو قػػد امػػهؤل رزًا ولامػػً  ومرقػػً  اػػكػػ ف ر

خم مو صةنةة خص ر ارمً  مف صوان  المعزةفا   ركو  ةي  مقر  القرآف...ر عػػت 
الصػػوان  الى رغػػة ذعػػد خف هر ػػأ معظػػـ اآلكمػػةف. رػػ ن اآلف ال ػػ م الػػذم ُصػػ   ػػ  
خقػػداح كذةػػرلا ودارت صػػوان  ال ػػ م خك ػػر مػػف مػػرل  ػػ  اليػػرادؽ. ظػػؿ الطعػػ ـ ةقػػدـ 

 أخرةف اه  ي بة ال رو .لمق دمةف المه
قذػػػػؿ يػػػػ بة ال ػػػػرو  ذوقػػػػت قصػػػػةر هوقىػػػػت يػػػػة ره ف األولػػػػ   ػػػػ انة صػػػػ ةرل 
ذاوض خمى ا خنزؿ منو الي ،ؽ والررؿ ذو الكو ةة والعقػػ ؿ الػػذم كػػ ف ر ليػػً  معػػو 
   القمرل األم مةةا برمػػةف لةيػػ  ذػػ لكذةرةف وال ذ لصػػ ةرةف. ظػػؿ الررػػؿ ذو الكو ةػػة 

ليػػػرادؽ  ةمػػػػ  ذعػػػدا خف بمرةيمػػػ  ذ لكػػػ د ةذمػػػغ اليػػػػنة. ةؤكػػػد لمر ليػػػةف اوالةػػػو  ػػػ  ا
واليػػػة رل ال  نةػػػة وقىػػػت  ػػػ  الطػػػرؼ ال ػػػ ن  مػػػف العػػػران الممهػػػد ذػػػةف ريػػػر الكاػػػبلن 
والريػػر الممهػػػوما الطػػػرؼ القرةػػػ  مػػػف ريػػر الكاػػػبلنا يػػػة رل طوةمػػػة  مػػػف صػػػنؼ 
اػػػ  بلت نقػػػؿ الركػػػ  . وقػػػؼ ميػػػ بد اليػػػ ،ؽ خمػػػ ـ مقػػػدمهي  وصػػػ ح ذصػػػوت ط ػػػ  

 ر  القرآف: بم  صوت مق
 ػ ذ داد... ذ داد...

ذلػػؾ كػػؿ مػػ  وصػػؿ  لػػ  اليػػرادؽ. لػػـ ةهوقػػ  خاػػدا وال اهػػ  المىوضػػةف ال بل ػػة 
خنىيػػػيـا خف ىػػػذا النػػػدان المنطمػػػؽ ذ يػػػهمرار  ػػػ  ماطػػػ ت يػػػة رات نقػػػؿ الميػػػ  رةف 
ةمكػػف خف ةاػػدث  وضػػ  وضػػرةرً   م ػػؿ  وضػػ  وضػػرةج الهبلمةػػذ الصػػ  ر اػػ ؿ 

وضػػوف ال بل ػػة كةػػؼ خاػػدث ذلػػؾ النػػدان مػػ  ة ػػذو خػػروريـ مػػف مداريػػيـ. رخ  المى
زوذعة بصىت ذ ليرادؽ. كػػ نوا قػػد رخوا خول،ػػؾ الرنػػود واق ،ػػ  اليػػىر الصػػ ةرل ذػػةف 
خقداميـ بم  خرض اليرادؽ منذ الصذ حا خكموا مف طع ـ خذن ن اليذةؿا  ػػـ هرمعػػوا 
ة    ي بة م ذعد منهصؼ الني ر اوؿ صػػوان  الػػرز والماػػـ ومعػػ رف الخذػػز الممة،ػػ

ذػػ لمرؽا وواصػػموا منػػذ الضػػا   ػػر  ال ػػ م والقيػػول  وهػػدخةف اليػػر ،را   ال خنيػػـ 
اآلفا ذعد ذلؾ الندانا ةهق  زوف م ؿ الى،راف الي ،رة واق ،ذيـ الص ةرل معمقػػة بمػػ  
خكه  يـ... خرروا مػػف اليػػرادؽ راكضػػةف ةصػػطدـ ذعضػػيـ ذػػذعضا وةػػزااـ ذعضػػيـ 

روح ممػػوك . ىػػـا اآلفا ةركضػػوف  ػػ   ذعضً ا ن يةف خف ةقرؤوا يورل الى هاة بمػػ 
ال ػػػ رع ذ هرػػػ ه اليػػػة رل الواقىػػػة  ػػػ  الطػػػرؼ الذعةػػػد مػػػف األرض الخػػػبلنا واقػػػ ،ذيـ  
الصػػػ ةرل المعمقػػػة  لػػػ  خكهػػػ  يـ ههػػػأررح بمػػػ  ظيػػػورىـ م ػػػؿ ذنػػػدوالت ضػػػخمة. ذػػػدا 
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 لممىوضةف ال بل ة خنيـ ةروف روح مموك  هذك     زاوةة مف اليرادؽ. 
 خط: ق ؿ المىوض بدن ف ذي

 ػ اه  خنيـ لـ ةقرؤوا يورل الى هاة.. ىؿ نطرد الرنود  ذا م  ر ؤوا مرل   نةة؟ 
 خر ذو المىوض ولةد: 

 ػ ال...
 ػ ىؿ رخةت م ذا  عموا ذعد ذلؾ األكؿ وال  م والير ،ر؟..

ػػػ اضػػطروا بمػػ  القةػػ ـ ذػػذلؾ... لةيػػت ىنػػ ؾ يػػة رات  ػػ  الماطػػةا  ػػـ هقػػؼ 
 هقد خنيـ   بموف؟ية رل بم  مقرذة منيـا  م ذا هع

قوط  ادة يم ا ذؿ ُخني ا ألنيم  لـ ةعودا  ل   هاو  ةم  ذعدا كم  لو ك ن  قد 
نيػػة ه هم مػػً  ونيػػة  معػػو روح ممػػوك  الذ كةػػة. كػػ ف ب مػػؿ القصػػ   الػػذم كمىػػو ر  

 بممو خف ةراذط    مرمس الى هاة.
  لك  ةقـو ذذذح الاةوان ت ىو َمْف قط  ادة يم  ذيؤاؿ ابهذره مماً :

 ػ م ذا خذذح؟
 ق ؿ المىوض ولةد ذ يه را : 

 ػ م ذا هعن ؟
 ػ ىؿ خذذح بربًل واادًا خـ اال نةف معً ؟

 ػ واادًا... واادًا  قط.. واآلخر يهذذاو غدًا..
 هي نؿ ب مؿ القص   ذدى ة:

 ػ غدًا؟.. م ذا هعن  ذ ٍد؟..
 خر ذو المىوض ولةد ذميرة رصةنة ولكني  آمرل:

 . ا عؿ م  خقولو لؾ..ػ خنت هيأؿ ك ةرًا..
هوىرػػػت النةػػػراف مػػػرل   نةػػػة هاػػػت القػػػزانةف  ػػػ  ضػػػون ال ػػػرو  الػػػواىف مطمقػػػة 
خدخنهيػػػ  الك ةىػػػة  لػػػ  الرػػػ نذةف واألبمػػػ ا ودوت خصػػػوات الطذ خػػػ ت النىطةػػػة الهػػػ  
هعمػػػػؿ ذضػػػػ ط اليػػػػوان هاػػػػت قػػػػدور المػػػػرؽ الكذةػػػػرل  ػػػػ  ذةػػػػوت بدةػػػػدل  ػػػػ  الرػػػػوارا 

ذةػػوت مهىرقػػة  ػػ  الرػػوار خةضػػً  ذ  ػػع ؿ  وانيمكػػت خك ػػر مػػف ا نهػػ  ب ػػرل امػػرخل  ػػ 
النةراف    الهن نةر. ك نت خصوات الن دذ ت البلطم ت    بزان الني ن هعذػػر النيػػر 

 وهصؿ  ل  الذةوت    الر ن  اآلخر. 
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ذذؿ راةؿ ريدًا ى ،بًل لك  ال ةىر خو ةعود  ل  ذةهو ميرواًل اةف رر   ل  
ةخطر    ذ ؿ راةؿا وال اه     اليرادؽ    الي بة الي ذعة مي ن. لـ ةكف ل

خة لوا خنو يةعةش لةر  م ؿ ىذا الا د ال ىةر مف الن س الذةف خقذموا بم  
اليرادؽ. لكنو هقدـ ذخطوات ميزوزلا مرهذكة ناو المك ف الذم ُقدر لو خف ةرمس 
 ةو والذم ةهقذؿ  ةو هع زم الق دمةف مف دوف خف ة  دره. ر ن المعزوف ىذا 

لم ردةة  قطا ذؿ مف كؿ خنا ن المدةنةا  يذا الةـو ىو الةـو المي نا لةس مف ا
ال  لث لمرمس الى هاةا وىذا ةعن  خنو الةـو األخةرا وىكذا قدـ كؿ خول،ؾ 
المهخمىةف الذةف ةعر وف ذيذا المرمس لكنيـ هخمىوا بف المر ن خبلؿ الةومةف 

راةؿ طرقً  الم ضةةف ليذ  مف األيذ  . ب د الىزع القدةـا  زع األمس ةطرؽ 
خمض مف الي ذؽا  قد رخ   بل ة د  هر ردةدل    خةدم ولةد وبدن ف ورعىرا وىذا 
ةعن  خنو لف ةكوف ق درًا بم  هيدةد دةوف الموه  اه  لو ب ش اة ل   نةة مض  ة 

  ل  اة هو الا لةة.
راق  راةؿ و ود المعزةف اله  لـ هنقط  بف القدوـ. ك ف اليرادؽ قػػد اكػػهظا 

 لخ ػػػذةة الطوةمػػػةا مػػػف دوف خف ةهركػػػوا ميػػػ  ة كخريػػػ دىـ بمػػػ  األرا، وا ػػػر النػػػ س
اصػػذ  ذػػػةف الوااػػػد واآلخػػػر. خررػػت خرا،ػػػؾ خخػػػر  مػػػف صػػؼ الذةػػػوت المطػػػؿ بمػػػ  
اليػػػػرادؽ وصػػػػىت رنذػػػػً   لػػػػ  رنػػػػ  اهػػػػ  منهصػػػػؼ الميػػػػ  ة ذػػػػةف اليػػػػرادؽ وريػػػػر 
 الكابلن ك ف المعزوف م مم  رآىـ راةؿ خمةطً  ضخمً  مف الرنػػود وررػػ ؿ ال ػػرطة
والصػػى طةف وهرػػػ ر الموا ػػػ  والمعممػػةف والمػػػوظىةف وخصػػػا   الميػػف الاػػػرل. كػػػ نوا 
ةصػػ  اونو ذمػػودل مذػػ لغ ذيػػ  وةيػػمعونو كممػػ ت بػػزان رقةقػػة خك ػػر ممػػ  ةرػػ ا غةػػر 
 نيػػـ ةعطػػوف النقػػود لممىوضػػةف ال بل ػػة الػػذةف ةىهاػػوف د ػػ هرىـ وةيػػرموف األيػػم نا 

 ؿ الذيػػط ن مػػف خم  لػػو الػػذةف وكػػ ف ىػػذا ةضػػ بؼ هع يػػهوا  كػػرا م ممػػ  ةىكػػر الررػػ
ذػػوا خذنػػ ًن ة ػػ ذيونيـ هم مػػً  والػػذةف لػػـ ةخطػػر  ػػ  رولػػدوا وب  ػػوا وبممػػوا وهزورػػوا وخن

ذػػػ ليـ ولػػػو لماظػػػة خف ةر عػػػوا خنىيػػػيـ دررػػػة وااػػػدل  ػػػوؽ اآلخػػػرةف..  كػػػر  ف كػػػ ف 
مموك  بم  معر ة ذكؿ ىؤالن المعزةف. لكػػف  كػػره الم ػػوش ذػػدةوف المػػوه  لػػـ ةيػػهـ 

  اإلر ذةا ألنو ىو نىيػػو كػػ ف ةريػػؿ كػػؿ  ػػ ن بػػف اذػػف خخةػػو الػػذم ذ لاصوؿ بم
ولد ونم   ػػ  ذةهػػو ومػػ ت بمػػ  ق ربػػة الطرةػػؽا ذػػؿ ىػػو ةريػػؿ خةضػػً  كػػؿ  ػػ ن بػػف 
خوالده الهيػػػػعةا  و ػػػػ ،ريـ مػػػػ  الذةػػػػت لةيػػػػت خك ػػػػر مػػػػف همػػػػددىـ بمػػػػ  خيػػػػّرل النػػػػـو 

 الع رزل بف الادةث بف هى صةؿ اة هيـ.
ودخ  المىوضػػوف ال بل ػػة بمػػ  ارػػز الك ةػػر كػػ ف المعػػزوف ةػػأهوف وةودبػػوفا 

منيـ لهن وؿ الع  ن ر ن بم  ذػػف واةػػد وخخذػػر المىوضػػةف ال بل ػػةا خف المقػػر  ةرةػػد 
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 خادىـ.
 خا ط المىوضوف ال بل ة ذ لمقر  الذم يأليـ ذصوت ب ٍؿ:

 ىؿ خخهـ مرمس الى هاة؟.. و   خم وقت خخهمو؟-
 ىمس المىوض ولةد    خذنو:

 الدةف الاقةر.اخىض صوهؾ ة  ررؿ -
 انهىض ررؿ الدةف:

 اقةر؟.. َمْف؟.. خن ؟.. ة خوالد الكمذة الررذ ن..-
 خيكهو المىوض بدن ف:

 هادث ذيمس.. خهرةد خف نضعؾ    الاذس؟-
 لم ذا؟-

 خر ذو ولةد:
 منذ مه  والق نوف ةيمح لرر ؿ الدةف خف ةرروا بقود الزواج والطبلؽ؟-

 ار.. ق ؿ:بمت اذهي مة    وريو المرهعش ذ يهمر 
 ة  خوالد الكمذة الررذ ن-

ك ف ررؿ الدةف ومقر  القػػرآف صػػدةؽ طىولػػة المىوضػػةف ال بل ػػةا ذىػػ  معيػػـ 
 لػػ  المدريػػة قذػػؿ خف ةىقػػد ذصػػره. كػػ ف صػػوهو رمػػةبًل منػػذ الطىولػػةا واػػةف خصػػذح 
خبمػػػ  خخػػػذ ة نػػػ   ػػػ  األبػػػراس واىػػػبلت خهػػػ ف األوالدا لكػػػف ررػػػؿ دةػػػف كذةػػػر مػػػر 

صوهو  أقنعو خف ةنهم   ل  مدرية دةنةة  ػػ  مدةنػػة النرػػؼا ذ لمدةنةا وايهم   ل  
وبػػ د ذعػػد خمػػس يػػنوات ذعم مػػة ورمذػػ  ا وذػػدخ ةخطػػ   ػػ  النػػ س خةػػ ـ الرمػػ   ػػ  

 ر م     طرؼ المدةنةا لكنو ابه ش بم  هبلول القرآف    مر لس الى هاة.
 ق ؿ ررؿ الدةف:

 مه  يهخهمونو  ذف؟-
 ق ؿ المىوض ولةد:

   ذعد ب رل خة ـلـ نقرر ذعد.. رذم-
 ااهج ررؿ الدةف:

 ب رل خة ـ؟    ىذه الا ؿ ردوا لكـ مقر،ً  آخر -
 ق ؿ المىوض ولةد:
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 خنت ىو المقر -
 خصر ررؿ الدةف:

 لف خواصؿ    ىذا المرمس.. خذى   ل  الاذس ولف..-
 خيكهو المىوض بدن ف مرل   نةة:

 دع المةمة همض  ذيبلـ-
المعزةف مودبً  ذعد ولةمػػة الع ػػ ن الهػػ  وخمض  المةمة ذيبلـ. اةف خرج آخر 

ايػػهمرت اهػػ  اليػػ بة األخةػػرل قذػػؿ منهصػػؼ المةػػؿا ذكػػ  المىوضػػوف ال بل ػػة بمػػ  
وا المصػػ ذةحا وقذػػؿ خف ةهػػركيـ راةػػؿ ذاىذػػً   لػػ  ذةهػػو أراةػػؿ ممػػوك  المذكػػر. خطىػػ

 يأليـ: 
 يذعة خة ـ؟.. لم ذا؟-

 ق ؿ المىوض رعىر وخط  الدموع م  ةزاالف بم  خدةو:
 ةس كؿ ةـو ةموت مموك .ل-

مف ن اةة كهؼ النيػػر خمػػؼ اليػػرادؽا هيػػمؿ خوالد راةػػؿ الهيػػعة  لػػ  الػػداخؿ 
ذعد ذى   خذةيـ ذع ر دق ،ؽ.  ـ هذعيـ بم  ذػػف واةػػد وبمػػ  ذػػف ايػػةف وبمػػ  ذػػف 
مويػػ ا وكػػ ف آخػػرىـ بمػػوك  الػػذم ةاضػػف  لػػ  صػػدره  ػػوااًل.  ػػ  بمػػؽ اليػػرادؽ 

ا،ؾ الطوةمةا رهذوى  ذيربة ونظػػ ـ وذصػػمت كمػػ  نظموا ليـ مك نً  ذه ةةر خم كف األر 
لػػو خنيػػـ هعػػودوا بمػػ  القةػػ ـ ذيػػذا العمػػؿا خو كػػ نوا قػػد قػػ موا ذػػو قذػػؿ اآلف خك ػػر مػػف 

ا وم  ك ف ذ يػػهط بة خاػػد ؾمرل. وىكذا رميوا    الىياة األخةرل الماروذة ذ ألرا،
لكذدل المقمةة خف ةراىـ  ذا م  دخؿ اليرادؽ بم  اةف غرل. خخرروا صاونً  ممة،ة ذ 

مػػ  الذصػػؿ والطم طػػةا وصػػاونً  وك يػػ ت صػػ ةرل مهربػػة ذػػ لمذمذ  والخةػػ ر والمػػذف 
الرا، ا وذةف الصاوف نيضت زر ر ت ك ممػػة مػػف العػػرؽ كػػ ف المىوضػػوف ال بل ػػة 
قػػد  رغػػواا منػػذ المةمػػة األولػػ  لمرمػػس الى هاػػةا مػػف  يػػن د  ميػػىهيـ الخ صػػة ذنيػػة ف 

ـ لىقػػػداف ممػػػوك  بمػػػ  دبػػػ ،ـ قوةػػػة مػػػف قنػػػ ن  اػػػزنيـ خو  غػػػراؽ ذلػػػؾ الاػػػزف القػػػ ه
العرؽ. و  ركيـ    ىذه الىميىة خوالد بـ مموك  الهيعة وبم  ذف واةد وبم  ذف 

 ايةف وبم  ذف موي  وبموك .
ك ف المىوضوف ال بل ة م  ةزالوفا اه  ىػػذه الماظػػة مػػف المةمػػة ال  ل ػػة لراةػػؿ 

كػػػذا ذػػػدخوا ذعػػػد كؤويػػػيـ ممػػػوك ا هاػػػت هػػػأ ةر صػػػدمة المػػػوت المىػػػ رئ لػػػر ةقيـ. وى
األول     ذكر وهعداد من ق  الىقةدا وق لوا  ةو كبلمػػً  لػػو القػػدرل بمػػ  همزةػػؽ خغمػػظ 
القمو ا وىكذا ناذوا ذأصوات ب لةة خبلؿ م  ك نوا ةكربػػوف كؤويػػيـ ال  نةػػة.  رػػأل 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 68 - 

 رف صوت راةؿ مف وران قم ش اليرادؽ:
 ولةد.. ولةد.-

دم الذعض مػػنيـ وىػػ  هامػػؿ الكػػؤوس. هرمد الدـ    قموذيـ م مم  هرمدت خة
نظروا ذعةوف زا، ة  ل  المىوض ولةد الػػذم ب مػػد يػػذ ذهو  لػػ   مػػو. لػػـ ةكػػف راةػػؿ 
بمػػ  معر ػػة ذمػػ  ةرػػرم داخػػؿ اليػػػرادؽ.  يػػو اػػةف ذىػػ   لػػ  الذةػػتا هقمػػػ  اآلؼ 
المرات بم   را و  وؽ اليطحا وك نت د  هر دةوف الموه  هي رمو مف كؿ ر ن  

 . ى  مف  را ػػو ورػػ ن ميػػربً   لػػ  اليػػرادؽا ولػػـ ةيػػهط  خف م ؿ قطة  مف الذ، 
ةمػػرؽ مػػف ذ ذػػو الػػذم خغمػػؽ ذاذػػ ؿ ُبقػػدت ذ اكػػ ـ مػػف الػػداخؿ. دار اػػوؿ اليػػرادؽ 

 لػػ   ظ ويػػم  نػػواح المورػػودةف  ػػ  الػػداخؿا وبمػػ  الػػرغـ مػػف  ػػعوره خف قمذػػو ه ػػ
 ةة.مبلةةف القط  الص ةرلا  ال خف د  هر دةوف الموه  خب دت لصقي  مرل   ن

 ولةد.. ة  ولةد.-
 م ذا هرةد ة  راةؿ؟.. خال ةمكف خف ههركن  نذك  ذرااة؟-

 عر راةؿ ذ لذن ا غةر خف همؾ الدةوف ك نت خ قؿ بم  قمذو مف ىذا الذن  
 الردةد.. ق ؿ:

 الد  هر ة  ولةد..-
 بف خةة د  هر ههادث-

 النت ليرة راةؿ اه  اقهرذت مف الهويؿ والميكنة.. ق ؿ:
رةدًا وكذلؾ بدن ف ورعىر خنن  ررؿ  قةر.. وخوالدم لػػف ةػػذىذوا خنت هعرؼ -

 ل  خم مرمس   هاة لةعطػػوا نقػػودًا.. خنػػ  ةػػ  ولةػػد كةػػؼ خيػػدد دةػػوف المػػوه ؟.. همػػؾ 
 الد  هر اله  امهؤلت  ـ  هاهـ د  هر خخر ..

 ق ؿ ولةد ذ ض :
 خر،ت لهقط  ذك نن  بم  مموك  ذادة ؾ بف الد  هر؟-
 وةر  خف هيدد. ني  دةوف ة  ولةد -
اذىػػػ  ةػػػ  راةػػػؿ ونػػػـ وال ه ػػػ ؿ دم غػػػؾ ذػػػأم د هػػػرا   لػػػد  هر األولػػػ  الهػػػ  -

 امهؤلت رمةن ى     النيرا ويهماؽ ذي  األخر  اله   هان ى  مه  م  امهؤلت.
 ق ؿ راةؿ ذدى ة:

 رمةهوى     النير؟-
خكنػػت هرةػػد خف هاػػهىظ ذيػػ ؟..  ف خاػػدًا لػػف ةط لذػػؾ ذهيػػدةد دةػػف مةػػتا ألف -
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 ر لةيت معؾ.. ىؿ معؾ الد  هر؟الد  ه
 ال.-
  ذفا  ذى  ة  راةؿ ونـ ودبن  نكمؿ ذك نن .-

اذهعد راةؿ بف اليرادؽ ذخطوات لـ ة قمي  خم ذنػػ  مػػف خم نػػوع. اهرػػو  لػػ  
ذةهػػو ذخطػػوات يػػرةعة كمػػ  لػػػو خنػػو ةيػػر  مػػف وكػػر لم ػػػة طةفا كػػ ف قمذػػو  ػػ  همػػػؾ 

الهػػ  رم ىػػ  المىوضػػوف  الماظػػ ت م ػػاونً  ذ لكػػدر واليػػخط ذيػػذ  اقػػوؽ المعػػزةف
ال بل ػػة  ػػ  النيػػر. غةػػر خف الطمأنةنػػة خخػػذت ذػػ لعودل  لػػ  قمذػػو المطعػػوف ذػػ لراود 
وغمػػط الاقػػوؽا اػػةف هػػذكر يػػموؾ المىوضػػةف ال بل ػػةا اػػةف هػػذكر مػػ  قػػ موا ذػػو مػػف 
خبم ؿ.. لكنو يرب ف م  ايػػه ىر رذػػو  رذمػػ  ظنونػػو ك نػػت ا هػػراًن مػػف اآلخػػرةف بمػػ  

ذلؾ ر   ه النـو اه  يػػ بة مهػػأخرل مػػف المةػػؿ.. ر  ػػ ه ألنػػو  المىوضةف ال بل ةا م 
ورد نىيوا وك ف مهأكدًا مػػف ذلػػؾا  نػػو ية ػػهرؾ  ػػ  اذػػهبلع اقػػوؽ المعػػزةف لػػو خنػػو 
رمس غدًا وظؿ ر ليً  اه  الةـو الي ذ  لمرمس الى هاة لةهقذؿ العػػزان مػػنيـا و ػػ  

ي ىمة منيـ    هخىةؼ الوقت نىيو ةهقذؿ المىوضوف ال بل ة م ليـ الذم ةد عونو م
خبذػػ ن ذوم المةػػت.  كػػر: ىػػذه يػػرقة  ػػ  وضػػح النيػػ را ذػػؿ ىػػ  يػػرقة هاػػت ظػػؿ 
آة ت القرآف الكرةـ. قرر خف ةىػػر مػػف الذةػػت  ػػ  الىرػػر لةػػذى   لػػ  بممػػو كمػػ  قػػرر 

 خنو لف ةرمس خذدًا    ذ   اليرادؽ.
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ف مقموذةف بم  اليػػ اؿا وم مم  ادث    المةمة الي ذقةا ن ـ مموك  ذةف ق رذة
ولكنيمػػ  لةيػػ  نىػػس قػػ رذ  المةمػػة الم ضػػةة. رآه نرػػرس  ػػ  الضػػا  اػػةف قػػدـ  لػػ  
الور ة ب رةً   ال مف مبلذيو الداخمةةا مهكورًا    ذلؾ الوضػػ  الػػذم ةهخػػذه الرنػػةف 
 ػػػ  ذطػػػف خمػػػوا وظيػػػرت ادذهػػػو كمػػػ  لػػػو خنيػػػ  كذػػػرت ك ةػػػرًا بمػػػ  ك نػػػت بمةػػػو  ةمػػػ  

 لـ ةن  ؿ ذ لادذةا  نم  هي نؿ:مض ا غةر خف المندا،  
 ىؿ يمذوه ذدلهو وىو ن ،ـ؟-

اطمػػػأف المنػػػدا،  بنػػػدم  رخ  همػػػؾ الذدلػػػة الرم دةػػػة المزرقػػػة الممة،ػػػة ذػػػ لاروؼ 
  قػػد كاألرنذةػػةا رآىػػ  مرمةػػة بمػػ  ظيػػر خاػػد القػػ رذةف المقمػػوذةف ذ ىمػػ ؿ. كػػ ف ممػػو 

 برًا ذػػنىس ايػػهةقظ  ػػ  الىرػػر يػػ ذقً  قػػرص ال ػػمس الػػذىذ   ػػ  هيػػمقو األ ػػؽا و ػػ
 ػػػعور الع  ػػػقةف المػػػوليةف الػػػذةف ةرعميػػػـ ةقػػػدموف بمػػػ  ارهكػػػ   الام قػػػ ت ذػػػنىس 
راضػػػةة. نػػػزع ذدلهػػػو واػػػذانه وغطػػػس  ػػػ  النيػػػر ذعةنػػػةف مػػػ  زالهػػػ  مطذقهػػػ  الرىنػػػةف. 
ليػػعهو ذػػرودل المػػ ن  ػػأغطس رخيػػو وظػػؿ م طيػػً   ةػػ ه ولػػـ ةخررػػو  ال اػػةف انقطػػ  

ذهةػػػ ر المػػػ ن ةػػػدور ذػػػةف يػػػ قةوا  ػػػـ  نىيػػػوا  ػػػـ هػػػبلنـ مػػػ  ذػػػرودل المػػػ ن. كػػػ ف ةاػػػس
انىهات بةنػػ ه بنػػدم  انذ قػػت يػػ ىرل  ػػ  رخيػػو الػػذم مػػ  زاؿ ةنػػون ذ قػػؿ اليػػكر. لكػػف 
يػػػ ىرل اخهىػػػت ذيػػػربةا اػػػ وؿ خف ةيػػػهررعي ا خف ةعةػػػدى   لػػػ  ذلػػػؾ الػػػرخس المممػػػون 
ذطنػػةف غػػ مضا اػػ وؿ وىػػو ةىػػهح بةنةػػو بمػػ  ويػػعيم ا  ػػـ اػػ وؿ وىػػو ة مضػػيم  

ذة امقػػت ذرنػػ اةف  لػػ  خبػػ ٍؿ مريولػػة. وذػػداًل مػػف خف ةنع ػػو مػػ ن ذقولا  ال خف الاذة
النيػػر الذػػ ردا ةنع ػػو وةىةقػػو وةػػوقظ مكػػ مف قوهػػو الهػػ  خػػّدرى  اليػػكرا دىمهػػو مورػػة 
. ق وميػػ  ذرقػػة خةضػػً ا ةعنػػ  خنػػو لػػـ ةنػػهىض وةقىػػز مػػف النيػػر  رقةقػػة ولذةػػذل مػػف النػػـو

 ػػوؽ قػػ ع النيػػر ذػػذطن  ػػخص  ل  الررؼا ذؿ ي ر    الم ن مهم ةبًلا ن قبًل قدمةو 
ا لـا وخرج مف المػػ ن الضاضػػ ح الػػذم كػػ د ة ػػدر ذػػو وةرر ػػو  لػػ  خبمػػ ؽ النيػػرا 
ومػػػ رًا ذذدلهػػػو المرمةػػػة بمػػػ  ظيػػػر القػػػ ر ا اهػػػ  دوف خف ةراىػػػ ا وممقةػػػً  نىيػػػو ذػػػةف 
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الق رذةف    نىػػس مك نػػو اليػػ ذؽ. لػػـ هذػػَؽ همػػؾ المورػػة ما  ظػػة بمػػ  رقهيػػ  المذةػػذلا 
ل  طذق ت مف الدخ ف واأللواف المه ةرل ذيػػربة لػػـ ةيػػذؽ لممػػوك   قد هاولت اآلف  
 خف رخ  م ةبًل لي .

خف ةوقظ مموك     الضا ا ألف كمذً  ي ،ذً  رػػ ن وخخػػذ ةمعػػؽ  نررساضطر 
 ورو مموك  خزاؿ المع   المزج بف وريوا ويأؿ:

 مف  عؿ ذلؾ؟-
 ذلؾ الكم .-

 ق ؿ مموك  ذ ض :
 وهركهو ةىعؿ ذلؾ؟-

اهرػػو  لػػ  كػػورل القػػ ر وذػػدخ  ػػ  هية،هيػػ . غطػػس ممػػوك   ػػ  مػػ ن  لـ ةػػرد بمةػػو.
  كم  ي ، .  النير مرل   نةةا ال لةيهرد اممً  ض ع منو    الىررا ذؿ لةزةؿ لع

ابهذػػر مػػ  قػػ ـ ذػػو الكمػػ   ػػ  وريػػو نػػذةر  ػػأؿ يػػ نا رذمػػ  لػػف ةيػػهطة  الىكػػ ؾ منػػو 
و الىضى ضػػةا اه  آخر العمر.  كرا خبلؿ م  ك ف ةدخؿ ريمو الض،ةؿ    ذدلهػػ

س وذ لقػػػػدح خةضػػػػً ا وخصػػػػة  ذ لػػػػذىوؿ ألنػػػػو لػػػػـ ةهػػػػذكر خةػػػػف مػػػػذزر رػػػػة بػػػػرؽ خوؿ خ
خذ،يمػػ ا ىػػو مهأكػػد خنػػو هػػذكر خةػػف د نيمػػ  بنػػدم  كػػ ف ة ػػر  لةمػػة خمػػسا م ممػػ  ىػػو 
مهأكػػد مػػف خنػػو ذػػرخ ذمػػة نرػػرس مػػف يػػرقهيم .  ال خنػػو اآلف بػػ رز هم مػػً  بػػف هػػذكر 

مف ذف دم غػػػو خو ق ػػػطيم  ذيػػػكةفا  ػػػالمكػػػ ف كمػػػ  لػػػو خف  خصػػػً  قػػػ ـ ذميػػػايم  مػػػ
 ذ لنذةر اليةئ الذم ر نه بم  ظير لي ف كم .

 خوقىو نررس قذؿ خف ةمر ذو ق ،بًل:
 ال ههأخر.. لدةن  زورؽ ر ىز لهقةةره-
    خةة ي بة؟-
 ذعد ال دان-
 كةؼ خبرؼ مه  ههن وؿ غدانؾ؟-
  ذفا ذعد الي بة ال  نةة ظيرًا.-

ذػػػػ ررل ةومةػػػػة  ػػػػ  ور ػػػػة نرػػػػرس. ك نػػػػت ذػػػػذلؾ ابهذػػػػر ممػػػػوك  نىيػػػػو بػػػػ مبًل 
الم ردةػػػة خو يػػػوؽ الم ردةػػػة الواقػػػ   ػػػ  منهصػػػؼ  ػػػ رع الممعػػػ ا ةػػػزود الم ػػػهرةف 
ذذخر المعموم ت بم  ادث لوى ذ ا وبم   عمو آؿ وى ذ  خبلؿ ةـو خمس وصذ ح 
. هوقػػػ  النػػػػ س  ػػػػ  الم ردةػػػة خف آؿ وىػػػػ ذ  يػػػةرندلوف خاػػػػد المىوضػػػػةف  ىػػػذا الةػػػػـو
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ةرنػػػدلوىـ  بل ػػػهيـا ألف ب ػػػةرل وىػػػ ذ ا وةعنػػػوف ذهمػػػؾ الع ػػػةرل ال بل ػػػةا ىػػػذا  ذا لػػػـ 
خوالده وخخوهػػػػػو وخوالدىػػػػػـا قوةػػػػػة ال ػػػػػكةمة ومػػػػػػف ذوات المػػػػػ ؿ المهنىػػػػػذ. اهػػػػػ  آذػػػػػػ ن 
المىوضػػػةف ال بل ػػػة هوقعػػػوا خف مصػػػ ،  كذةػػػرل يهصػػػطدـ ذػػػأذوا  ذةػػػوهيـ. لكػػػف لةمػػػة 

  ن.  ػػـ  خمس مرت ذيبلـا وىذا الصذ ح ةقهر  مف الظيةرل مف دوف خف ةمد منو
ر نت األخذ ر  ل  اليوؽ    الظيةرل مف مصػػ در مو ػػوؽ ذيػػ : هخمػػ  الميػػؤولوف 
المهنىذوف    الدولة بف وى ذ ا واه  ن ،  الما  ظ الذم ك ف ةىخر وى ذ  خمػػ ـ 
األصػػدق ن وغةػػر األصػػدق ن ذصػػداقهو الامةمػػة لػػوا اهػػ  ىػػذا الميػػؤوؿ الكذةػػر خرذػػد 

ايػػهنك رًا لمػػ  رػػر  لصػػدةقوا ذػػؿ غضػػذً   وريػػو اػػةف يػػم  ذػػ ألمرا ولػػـ ةرذػػد وريػػو
بم  ىذا الصدةؽ الر اد لكؿ م  قدمهو لو الدولةا ذؿ وصػػنعت منػػو ررػػبًل ذعػػد خف 
انه مهو مف  وؽ زوارؽ الصة دةف الذ ،يةا  ف  رارل ال ض  ىذه خ عمهي  مص د ة 
ال هادث  ال مرل    كؿ م ،ة ب ـا  ال خني  اد ت لهرعؿ مف وى ذ  رربًل ةيهاؽ 

رم  ذ لرص ص    ي اة ب مة. ك ف ن ،  الما  ظ ةيهم  ذذىوؿ  لػػ  و ػػد مػػف ال
آؿ وى ذ  المنكوذةف ذعمةػػدىـ. لػػـ ةكػػف ةعػػرؼ  ػػة،ً  بػػف األمػػرا وقػػد راىػػف خبضػػ ن 
الو د بم  االبهذ رات والاقوؽ المهرهذة والميهندل بم  دب م ت الصداقة الامةمةا 

هزوةرا مف خرؿ خف ةرد المنىذ خو  ذكروا لو الاق ،ؽ م مم  ى  مف دوف هاوةر خو 
اليذةؿ الذم ةمكف خف ةيمكو صدةقو لئل بلت مػػف ىػػذا المػػأزؽ الذيػػةط الػػذم هاػػّوؿ 
بمػػ  خةػػدم  بل ػػة مىوضػػةف ميػػهردةف وم مػػورةف  لػػ  ك ر ػػة كذةػػرل. لػػـ ةهػػورع ن ،ػػ  
الماػػ  ظ بػػف الهصػػرةح بػػف دى ػػهو وايػػه راذو وابهذػػ ره األمػػر كمػػو لػػةس خك ػػر مػػف 

لػػ  خةػػف؟..  لػػ  ذ ػػداد.. ةعنػػ  نكهػػة يػػخةىة.. مػػ  ذا هعنػػ  يػػة رل ايػػم ؾ ميرذػػة؟.. وا 
 ل  داخؿ الوطفا ىذا لػػةس هيرةذػػً  ذػػ لمعن  الػػذم ةعر ػػو النػػ س.. ىػػذا يػػخؼ..  ػػـ 
وّي  ن ،  الما  ظ هصرةاو.. م ذا هعنػػ  يػػة رل خيػػم ؾ ذ لنيػػذة لوىػػ ذ ؟.. وىػػ ذ  

 مػػف يػػة رات األيػػم ؾا ممؾ الصى طةف    العم رل والذم ذمقدوره خف ةيػػّةر خيػػطوالً 
خيطواًل لو ذداةة ولةس لػػو ني ةػػة.. لكػػف ذلػػؾ األيػػطوؿ هوقػػؼ  رػػأل اػػةف رف رػػرس 
الي هؼ وك ف المهاػػدث  ػػ  الطػػرؼ اآلخػػر ىػػو الماػػ  ظ  الػػذم طمػػ  اضػػوره  لػػ  

 مكهذو  ورًا. ص  او  بل ة ضذ ط ذره  ب لةةا وخ طذو الما  ظ معر ً  ذيـ:
 ة كوف خمرًا  لةن  نيـ مم موف مف الىةمؽ ر نوا -

 و رح خاد الضذ ط ذكمم ت قمةمة:
كـ ةعػػػرؼ خف واػػػدهن  هق هػػػؿ  ػػػ  الرذيػػػة ذناػػػف ميػػػؤولوف بػػػف الهمػػػوةف. رنػػػ -

دامة الهموةف ليذه الوادات خاد بن صػػر النصػػرا ورذمػػ  خىميػػ ا   لرنػػدم الرػػ ،   وا 
ف ةواصؿ ىذا القه ؿ. والىةمػػؽا خبنػػ  واػػدات الهمػػوة ف مف العيةر بمةو خف ةق هؿ وا 
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  ةو هع ن  مف نقص    األيم ؾ منذ خك ر مف  يذوع.
انقمذػػػت اػػػ ؿ وىػػػ ذ  رخيػػػً  بمػػػ  بقػػػ   ػػػ  ذىػػػف ن ،ػػػ  الماػػػ  ظ الػػػذم  مهػػػت 

 الكمم ت غصذً  بنو:
 ىذا م   عمو وى ذ   ذف؟-

خغمػػؽ بمػػ  الماػػ  ظا وطمػػ  مػػف ن ،ذػػو هوضػػةاً  واقعةػػً   ػػرح ن ،ػػ  الماػػ  ظ 
 وهي نؿ:راوةً  األمر مف الذداةة  ل  الني ةة.. 

 خال ةعهذر بمؿ وى ذ  مي بدل لمعدو ضد رة ن ؟-
ىكذا ذدخ وى ذ  ةيروؿ ميربً  ناو هيمة الخة نة العظم ا لكف خاػػد الضػػذ ط 

 خوقىو    منهصؼ الطرةؽ  لةي  اةف ق ؿ:
 ال.. ولكف ىذا رربًل ر  .. ه رر ار -

وريـ اقهن  الضذ ط ال بل ة خف هيرة  األيػػم ؾ لػػف ةاػػدث مػػرل   نةػػة. ذعػػد خػػر 
 ق ؿ الما  ظ لن ،ذو:

ورػػػػو كه ذػػػػً   لػػػػ  مدةرةػػػػة ال ػػػػرطة.. خبنػػػػ  كهػػػػ    ػػػػكر ألول،ػػػػؾ المىوضػػػػةف -
 ال بل ة المهى نةف    بمميـ والمدا عةف بف الق نوف.

لـ ةكهرث آلؿ وى ذ  اةف ب د  ل  مكهذو. صر يـ ذميرة ذ ردلا وطم  منيـ 
  ةي . بدـ العودل  لةو. ألف الق نوف ال ةريؿ اليذؿ اله  ةيةر

ك ف مموك  ةيهطة  خف ةرم  نىيو  أف اآلخرةف    دوام ت الاػػدةث الػػدا،رل 
ذيػػربة مدوخػػة اػػوؿ مصػػةر وىػػ ذ  الػػذم غػػ ص  لػػ  خيػػىؿ اليػػمـ االرهمػػ ب ا  ال 
خنػػو خبطػػػ  ظيػػػره الماػػػدود  لكػػؿ مػػػ  قةػػػؿ وةقػػػ ؿ  ػػ  خذػػػوا  دكػػػ كةف اليػػػوؽ و ػػػ  

ة ػػذو نيػػرًا مػػف دوف  مق ى  الم ردةة. ك ف ة وص    ب قوا خو ىػػو ة ػػرؽ  ػػ  مػػ 
ق ع. ورد خنو ال ةيػػهطة  الصػػمود طػػوةبًل خمػػ ـ بػػدـ رؤةػػة يػػ ىرل. ورؤةهيػػ  لػػـ هكػػف 
ذػػذلؾ األمػػر العيػػةر الػػذم ال ةمكػػف خف ةاققػػو. لكػػف قمذػػو خو خم بضػػو  ػػ  داخػػؿ 
ريده ةرةد خك ر مف همؾ الرؤةة. ذةد خنو يم  نداًن ةهىرػػر  ػػ  رخيػػوا نػػدان مػػ  كػػ ف 

بوا خو اهػػػ  بمػػػ   يمػػػو  ةمػػػ  مضػػػ  مػػػف األةػػػ ـا نػػػداًن لممػػػوك  القػػػدرل بمػػػ  يػػػم 
واضاً  وصرةاً  ومىيومً  ةأمره ذ لكؼ بف الهيور. وىكذا طأطأ رخيو وبػػ د ذ هرػػ ه 
النيػػػر لةطمػػػؽ بمػػػ  يػػػ امو خغنةهػػػو الهػػػ   ػػػ مت ذىػػػف نرػػػرس وصػػػدبهو. غةػػػر خف 
ممػػوك  ان ػػ ؿ ذأغنةهػػو كمػػ  لػػـ ةن ػػ ؿ ب  ػػؽ بػػ رز بػػف معر ػػة م ػػ بر الطػػرؼ 

 مؤل ي اؿ النير وال وارع ذي .اآلخرا  
اةف خخىؽ المىوضوف ال بل ة وخصدق ؤىـ    المة ل  ال بلث اله لةةا  ػػ  ضػػـ 
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مموك  الواةد م  كأيو بم  طرؼ لي ف األرض  لػػ  مرميػػيـا اػػ ولوا مػػد خةػػوط 
موك  خك رىـ هارقً   ل  هاقةؽ ىذا األمرا  يو طػػواؿ همػػؾ بغةر مر،ةة ناوه. ك ف 

خغنةػػة الصػػة د الصػػ ةرا لكنػػو برػػز بػػف  يػػـ خو اىػػظ كمم هيػػ   المةػػ ل  كػػ ف ةهػػ ذ 
الهػػ  ذػػدت لػػوا  ػػ  آخػػر األمػػرا ضػػرذً  مػػف األل ػػ ز خو الطبليػػـ الهػػ  ةاهػػ ج  كيػػ  
و يـ مع نةي   ل   خص لو دراةة و ةقػػة ذم ػػة العى رةػػت والرػػف. صػػمد ممػػوك  لكػػؿ 

ة ورميػػ ،يـ. من ورات بموك  ذيدون ورذ طة رأش خ  ره  ايػػه را  المىوضػػةف ال بل ػػ
الاقةقػػػة خف ممػػػوك  لػػػـ ةاػػػس خو ةنهذػػػو لهمػػػؾ المنػػػ وراتا  يػػػو غػػػ طس  ػػػ  انذى لػػػو 
هقػػ د وىػػو رػػ لس  ػػ  طػػرؼ ليػػ ف  الع  ػػؽ. مػػ  ذلػػؾا ك نػػت ط قهػػو هػػزداد اةوةػػة وا 
األرض ورذ  القنةنة خم مو. ك ف ةعػػ  خمرهػػو يػػرةعً  وةيػػكر يػػرةعً ا وةػػنيض لةمػػر 

يـا هم مػػً  م ممػػ   عػػؿ  ػػ  خوؿ الميػػ ن ذمرمػػس المىوضػػةف العهةػػد مػػف دوف خف ةاةػػة
اةنمػػ  مػػر ذيػػـ ورخيػػو لػػـ ه قمػػو ذعػػد خذخػػرل العػػرؽ.  ػػـ طػػرخ خوؿ ه ةةػػر  ػػ  ب ػػقوا 
 يػػػ ىرل ذػػػدخت هػػػأه   لةػػػو اػػػةف ةهمػػػدد  ػػػ  الور ػػػة ذػػػةف القػػػ رذةف المقمػػػوذةف.. هأهةػػػو 
وهرمس قرذوا بم  الرغـ مػػف بػػدـ ورػػود  ػػذر وااػػد مػػف األرض ذػػةف القػػ رذةف ذعػػد 

ممػػػوك  ذةنيمػػػ .. هيدىػػػده وهػػػداب   ػػػعره اهػػػ  ةنػػػ ـ. ابهقػػػد وآمػػػف خف مػػػ   خف ةهمػػػدد
ةرػػرم لػػةس  ال اقةقػػة وال ببلقػػة لػػو ذػػأم وىػػـا ألنػػو اػػةف ةهمػػدد ذػػةف القػػ رذةف  ػػ  
ذعض المة ل  ومزارو مهعكر خو خذخرل العرؽ قد خطذقت بم  دم غوا   ف ي ىرل ال 

 ح الةػػـو الهػػ ل   ػػ  هأه . ك نت همؾ ى  خقيػػ  وخمػػض المةػػ ل ا وكػػ ف ةمضػػ  صػػذ
م ػػ ررات ومن كػػدات ال هنهيػػ  مػػ  نرػػرس الػػذم ةضػػطر  ػػ  معظػػـ األاةػػ ف  لػػ  

 ضرذوا خو مط ردهو  ل  مي  ة ذعةدل بف الور ة.
هرهػػػ  بمػػػ  مرػػػ ن الاذةذػػػة  لػػػ  الور ػػػة لػػػةبًل ليدىدهػػػو قذػػػؿ خف ةنػػػ ـ وارػػػ  

ىكػػذا دخ  العر ػػ ف ذ لرمةػػؿا خو م ممػػ  ةقولػػوف  ػػ  ل ػػة الماذػػةف: و ػػ ن الع  ػػقةف. و 
بمػػ  النيػػوض مػػف النػػـو  ػػ  الىرػػرا ة طػػس  ػػ  النيػػر ب ػػرات المػػرات لكػػ  ةزةػػؿ 
دوار لةمػػػػة خمػػػػس مػػػػف رخيػػػػوا  ػػػػـ ةرهػػػػدم ذدلهػػػػو الهػػػػ  خخػػػػذ لونيػػػػ  ةذيػػػػت  ػػػػ  ذعػػػػض 
 األمػػػػ كفا وةيػػػػرع لةقػػػػؼ  ػػػػ  مق ذػػػػؿ ذػػػػ   ذةػػػػت الصػػػػة د األبػػػػرج. لػػػػـ ةكػػػػف ممػػػػوك  

   كػػـ مػػف الوقػػت ة ػػ ؿ مخػػو المنيػػوؾ مػػف الكػػؤوس اليػػرةعة لمةمػػة خمػػس  ػػ  ايػػ
ةمضػػ  لهطػػؿ يػػ ىرل بمػػ  العهذػػة. ىػػوا  قػػطا ةنظػػر  لػػ  اذهيػػ مهي ا وةيػػم  هاةػػة 
الصػػػذ ح الهػػػ  هورييػػػ   لةػػػوا ذصػػػوت ةخ لػػػو قػػػ دـ مػػػف وران األقمػػػ ر والكواكػػػ .  ػػػـ 
هريػػمو  لػػ  اليػػوؽ لةرمػػ  لذةػػت الصػػة د األبػػرج طعػػ ـ الىطػػورا رذنػػً  خو كذ ذػػً  خو 

ةػػأكموا خو مػػ ذا ةكرىػػوفا  نمػػ  ةمضػػ  ذخطواهػػو الهػػ  قةمرًا. ال ةيمو مػػ ذا ةاذػػوف خف 
م  هزاؿ غةر مهوازنة ذيذ  كؤوس األمػػسا وةعػػود الى ػػً  لةرػػد يػػ ىرل   خصػػة  ػػ  
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الذ   واالذهي مة معمقػػة  ػػ  مك نيػػ ا وةكػػر قػػ  بًل  لػػ  الور ػػة اػػ مبًل همػػؾ االذهيػػ مة 
أمةف غذا،ػػو وهمؾ الهاةة لةس    قمذوا ذؿ    كؿ رزن مف ريموا كزوادل كىةمة ذه

الرواػػػ  اهػػػ  منهصػػػؼ النيػػػ را اةػػػث ةعػػػود   نةػػػة لةهمقػػػ  ذػػػروح بط ػػػ  ومهميىػػػة 
يو ػػة قػػد ملمػػوداد اذهيػػ مة وهاةػػة منهصػػؼ النيػػ را وكػػ ف ة ػػعر بند،ػػذ خف رواػػو الم

خهخمػػت ذيػػذا ال ػػذان غةػػر المممػػوس وغةػػر المر،ػػ ا و ػػ  ىػػذا الوقػػت ذ لػػذات هنطمػػؽ 
ح الػػذم ة ػػذو طقطقػػة يػػقؼ خ ػػذ  خغنةهػػو ال  مضػػة الكممػػ ت ذصػػوهو الخ ػػف األذػػ

 قذؿ اإلنية ر.
 ةم  ذعدا    األة ـ واألي ذة  اله لةةا اةث هكررت اذهيػػ م ت وهاةػػ ت الىرػػر 
والظيرا ذدا خف روح مموك  المص ذة ذ لطم ا قد هيمؿ  لةي  الممؿ مف ىػػذا ال ػػذان 

وك ا المهكرر كؿ ةـو وذنىس الوهةرل.  ض  ة  ل  خف  ة،ً  م  ايػػهةقظ  ػػ  داخػػؿ ممػػ
لكنو خخىؽ    معر هو ذ لضذطا وخخذ ةن زع روح مموك     مط لذيػػ ا بند،ػػذ انػػد   
ممػػوك  ر لػػدًا اة هػػو خم مػػوا ومرذػػرًا  ة ىػػ  بمػػ  ارهةػػ ز ممػػرات وميػػ لؾ لػػـ ةعػػرؼ 
مطمقً  خةف هنهي  وخم المخ طر هاؼ ذي .  يو ال ةذكر ال ال خص وال المكػػ ف وال 

 لػػ  ذلػػؾ الاػػدةث الػػذم اػػذس األنىػػ س وخمػػ  اهػػ  الزمػػ ف الػػذم ايػػهم   ةػػو  لةػػوا 
األلذػػ  ا اػػوؿ بظػػـ اليدىػػد ومػػ  ةاد ػػو مػػف  وضػػ  واضػػطرا   ػػ  قمػػو  النيػػ نا 
وكةؼ ةرعؿ يار ذلؾ العظـ خصػػم  النيػػ ن قمذػػً  وخ ػػدىف رىػػ ًن هقػػ   ػػ  خاضػػ ف 
مف ةيواى  ذ مضة بػػةف. ظػػؿ ممػػوك   بل ػػة خةػػ ـ ةذاػػث بمػػف ةرةػػو صػػورل لميدىػػدا 

الورػػػود  ػػػ  مدةنػػػة العمػػػ رلا وكػػػ ف كػػػؿ ةػػػوـ ةمػػػر خك ػػػر مػػػف مػػػرل  يػػػذا الطػػػ ،ر نػػػ در 
ذ ليدىػػد المنهصػػ  ذعر ػػو بمػػ  مامػػؿ خ ر ػػة ذةػػت بمػػوا والػػذم ريػػمو نرػػ ر منػػذ 
زمػػػف طوةػػػؿ بمػػػ  ذلػػػؾ المامػػػؿ الػػػذم كػػػ ف مػػػف ضػػػمف خ ػػػ ث زورػػػة بمػػػو. اىػػػر 
خوص ؼ ص ا  العظ ـ اليػػارةة  ػػ  دم غػػوا وايػػه رؽ وقهػػً  لةعػػد مصػػةدل صػػنعي  

ص ف  ررل د مػػ  ويػػةور مط طةػػة وقطعػػة رمػػد لقػػذؼ الاصػػ . غػػ   ذةدةو مف خغ
بف الور ة مف الصذ ح اه  العصرا واةف ظير خم ـ نررس كػػ ف منيػػوؾ القػػو  
و ػػػ ا  المػػػوفا  ظػػػف نرػػػرس خف قطةعػػػً  مػػػف الكػػػبل  كػػػ ف ةطػػػ رده. كػػػ ف ممػػػوك  
 ةهضور روبً   يو لـ ةأكؿ منذ الصذ حا كم  خنو لػػـ ةػػَر الاذةذػػة ولػػـ ةيػػم  صػػوهي 

 رمس بم  زورؽ مقمو  وطم  يةر رل مف نررس. 
؟-  خةف كنت طواؿ ىذا الةـو

 لـ ةر .. ذعد نىيةف خو  بل ة يأؿ نررس:
 ىؿ صاةح ة  نررس خف بظـ اليدىد ةرم  ماذة الني ن؟-

 نظر نررس  لةو ذ يه را .. خر  ؟
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 ىكذا ةقولوف.-
  ذفا خنت لـ هرر  ذلؾ؟-
األيػػودا خةػػػف يػػػهرد ىػػػذا  ويػػػ  الرػػػر مػػ  اػػػ ره  لعظػػػـ اليدىػػػد؟  ػػـ.. خنػػػت خة-
 العظـ؟

 ق ؿ مموك  ذعد خف امهص نىيً  بمةقً  مف يةر رهو:
    رةذ .-

 يألو نررس ذدى ة:
 م  ىو الذم    رةذؾ؟-
 اليدىد.-

كػػؿ  لػػ  خخرج ىدىػػدًا ممػػزؽ الػػذطف مػػف رةذػػو. كػػ ف رخيػػو المهػػوج ذعر ػػو ةمةػػؿ 
د مموك . قػػ ؿ نرػػرس ة   ر ن  ةدةره  لةو مموك  هعّرؼ بمةو نررس وىو م ةزاؿ 

 ذورؿ:
 خىػػػػو ةػػػػ  يػػػػمةؿ الكػػػػبل  اليػػػػ ،ذة.. ال هػػػػدع خاػػػػدًا ةػػػػراه.. يػػػػةقهمونن  لةيػػػػهولوا -

 بمةو.. خةف ب رت بمةو خةي  األاد  األيود؟
   الذي هةف.. ىن ؾ الك ةر منو.. ةنذ   خف هي بدن  ةػػ  نرػػرس وهاػػدد لػػ  -

 العظـ اليارم مف ذةف بظ مو؟
 ااهج نررس

 خنن  كنت خم رس اليار؟ىؿ ق لوا لؾ -
 انىرر مموك  غ ضذً :

 خةي  الصذّ  النرس.. خال ةمكنؾ خف هي بدن  ولو مرل واادل؟-
 ادؽ المندا،   ةو ذدى ة.. يألو:

 ىؿ وقعت    ا   ه ل ة  مموك ؟-
 ون ح مموك :

 .نعـ.. وال هيمن  َمْف ى .. ي بدن      ةر د ذلؾ العظـ ة نررس -
 : كر نررس قمةبًل  ـ ق ؿ

لةس كؿ ةـو هاصؿ  ةو بم  ىدىدا يػػأذى  المةمػػة  لػػ  ال ػػةوخ المنػػدا،ةةف -
  رذم  لدةيـ معر ة ذذلؾ العظـ.
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 يأرا قؾ.-
 يأذى  وادما  نيـ لف ةهاد وا ذاضورؾ.-

قر رخم ال ةوخ المندا،ةةف بم  خف خادًا مف القدام  لـ ةادد بظمً  معةنً  مف 
ف كؿ بظـ مف ىذا الط ،ر  لو نىس القدرل اليارةة لذقةػػة العظػػ ـا بظ ـ اليدىدا وا 

ف الػػرخم الاكػػةـ ىػػو خف هرمػػ  كػػؿ بظػػ ـ اليدىداوذػػذلؾ ُةاىػػظ اليػػار مػػف دوف  وا 
س  أصػػذح ق يػػةً ا بػػف العظػػ ـ ذ ػػىرل ابلقػػة ذنقصػػ ف. خزاؿ نرػػرس الماػػـ الػػذم هةػػ

غةػػػػر ميػػػػهعممة.  ػػػػـ لػػػػؼ العظػػػػ ـ ذعن ةػػػػة ذقطعػػػػة قمػػػػ ش ذةضػػػػ ن نظةىػػػػةا وخ طيػػػػ  
 :وخبط ى  لمموك  ق ،بلً 

ال هرعػػؿ خاػػدًا ةعػػرؼ ذأمرىػػ ..  نيػػ  كنػػز ومػػراد رمةػػ  الررػػ ؿ.. لػػف ةهوربػػوا -
 بف قهمؾ لك  ةاصموا بمةي .. ىؿ  يمت كبلم ؟

خخررػػت لػػو بظػػ ـ اليدىػػد  ػػ  صػػذ ح الةػػـو الهػػ ل  المىػػوض بػػدن ف ذػػداًل مػػف 
 قةقهو ي ىرل. خرج لو ذمبلذيو الريػػمةةا  ذ كػػ ف قػػد دخػػؿ لمهػػو  لػػ  الذةػػت ذعػػد خف 

  وارذػػ ت المىػػوض الخػػ  ر لمةمػػة خمػػس. دخػػؿ  ػػ  الماظػػة الهػػ  ايػػهدار ممػػوك  خني
لةدخؿ الزق ؽ. طرؽ مموك  الذ   خبل ً  لع دهو وخبل ً  لم  ةررم صػػذ ح كػػؿ ةػػوـا 

دهو بظ ـ اليدىد الن ،مػػة  ػػ  رةذػػو ذ ػػر بة لػػـ ةهػػذكر  نػػو كػػ ف ةمهمكيػػ   ةمػػ  م قد خ
ةف يػػم  الذػػ   ُةطػػرؽ.. بػػ د مضػػ . كػػ ف المىػػوض بػػدن ف مػػ  ةػػزاؿ  ػػ  المرػػ ز اػػ

 لةىهاو  ورد خم مو مموك  الذم ق ؿ مف دوف خف ةاةةو:
 خةف ي ىرل؟-

اػػ وؿ المىػػوض خف ةعػػرؼ مػػ ذا ةرةػػد مػػف خخهػػو  ػػ  الصػػذ ح الذػػ كر ىػػذاا لكػػف 
ممػػوك  خبػػ د اليػػؤاؿ ذميرػػة ر  ػػة. وضػػعت يػػ ىرل ذظيورىػػ   لػػ  ر نػػ  خخةيػػ  اػػدًا 

ةف رنػػ   لةيػػ  ذنظػػرل ا لمػػةا واذهيػػمت لػػو لكػػؿ مػػ  ةمكػػف خف ةاػػدث الاقػػً  ذػػةف اال نػػ
اذهي مة ن بيةا  ـ ن ولهو صانً  ونقودًاا واددت لو نوع الىطور الذم ةنذ ػػ  بمةػػو 
خف ةرمذو ذيربة ل،بل ةذرد: كذ ذً  وطم طة م وةة. مض  ممػػوك  ذخطػػوات ميػػربة 

 ذ هر ه اليوؽ. نظر المىوض بدن ف  ل  خخهو ذعر ا ويألي : 
 اد  األيود خ دمً  لؾ.؟ ذفا رعمه  مف األ-

قيقيػػت يػػ ىرل وىػػ  هيػػةر وران خخةيػػ  ناػػو داخػػؿ الذةػػت. غةػػر خف المىػػوض 
بػػدن فا ررػػؿ القػػ نوف الػػذم ةهمهػػ  ذاي يػػةة مىرطػػة هرػػ ه مػػ  ةرػػرم اولػػوا لػػـ هىهػػو 
االذهيػػػ م ت الا لمػػػة والن بيػػػة الهػػػ  هذ دليػػػ  وخخهػػػوا  كهميػػػ   ػػػ  نىيػػػوا ألف  كػػػره 

ا المىوضػػةف ولةػػد ورعىػػر. ايػػهرر  مػػ  رػػر   ػػ  م ػػ وؿ م ممػػ  ىمػػ  م ػػ والف  كػػر 
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يػػوؽ الم ردةػػة بصػػر خمػػسا وكةػػؼ ب مػػؿ القصػػ   خامػػد نػػورم المىوضػػةف ولةػػد 
ورعىػػر ذػػذلؾ األزدران والربونػػةا ذػػذلؾ الهػػذرح وبػػدـ الكة يػػةا لة ةػػر  برػػ   امػػرخل 
رمةمة ك نت واقىة  ػػ  ذػػ   دك نػػو.. اػػةف ايػػهرر  كػػؿ ذلػػؾ ابهػػراه نىػػس اإلايػػ س 

ه بندم  خميؾ وى ذ  ذأبم  قمػػةص ولةػػد  ػػ  ذػػ   المركػػز وضػػرذو بػػدل الذم ابهرا
 مرات ذ لا ،ط. مضغ المىوض بدن ف  ىهو اليىم  وىو ةهمدد    اليرةر.

لػػـ ههاقػػؽ هوقعػػ ت النػػ س  ػػ  اليػػوؽ اهػػ  ذعػػد  بل ػػة خةػػ ـ مػػف ذلػػؾ الاػػ دثا 
اال نػػةف  ولـ ههاقؽ    األة ـ الخمية اله  همت همؾ ال بل ة.. هوقعػػوا خف المىوضػػةف

المذةف ىزخىم  خامد نورم البهراضيـ بم  رذ  كةمو غراـ الماػػـ الػػذم ذ بيمػػ   ةػػ ه 
ب ممػػوا يةيػػعة ف لبلنهقػػ ـ يػػرةعً .  ػػـ اقهنػػ  النػػ س  ػػ  اليػػوؽ خف ىػػذةف المىوضػػةف 
مضػػػػ   اإلى نػػػػة واذهمع ىػػػػ  ذيػػػػربةا  ػػػػـ اخهىػػػػت الا د ػػػػة مػػػػف خذىػػػػ ف ررػػػػ ؿ اليػػػػوؽ 

ةمكػػػف رمةيػػػ  خمػػػؼ الظيػػػورا  ال وىػػػ ذ  وآؿ  خنىيػػػيـا  ذ خف الك ةػػػر مػػػف الام قػػػ ت
وىػػػػ ذ  الػػػػذةف كػػػػ نوا ةػػػػروف ذعةػػػػوف يػػػػمةمة الذصػػػػر المصػػػػةر المظمػػػػـ المقػػػػدر لػػػػذلؾ 
القص   الهعسا القص   الذم ك ف لينهةف خمه  رربًل ال ةممؾ الك ةر الذم ةرعمو 
ةضػػ  يػػ قً   ػػوؽ األخػػر  اػػةف ةذػػدخ الكػػبلـ. انىهاػػت خذػػوا  الػػرزؽ بمػػ  مصػػرابةي  

و ذػػػ لذبلط األذػػػةضا ورخ  النػػػ س المرمػػػدات الكيرذ ،ةػػػة  ويػػػ  دك نػػػو وذطّنػػػخم مػػػوا 
ومك ،ف  ـر الماـ. ذعد يهة خ ير خصذح ةمهمؾ معظـ دك كةف القص ذةف  ػػ  يػػوؽ 
الم ردةػػة.  ػػـ خصػػذح مػػورد لاػػـو لمميه ػػىة ت. واػػةف انػػدلعت الاػػر  خصػػذح خاػػد 

ة رات الخ صة مف رمةػػ  الموردةف لمىةمؽا وذ ت رربًل ذا نىوذ وذا م ؿا وذدخت الي
األصػػن ؼ واأللػػواف هقػػؼ  ػػ  ذػػ   مامػػو لػػـ ةػػنس خنػػو كػػ ف  لػػ  وقػػت ورةػػز قصػػ ذً  
ةهامػػػؽ الم ػػػهرةف لةقىػػػوا خمػػػ ـ دك نػػػوا لػػػذلؾ لػػػـ ةهػػػرؾ مبلذػػػس العمػػػؿ لةزىػػػو ذذػػػدالت 

ذقػػػ  الػػػدـا وةػػػذى  ذنىيػػػو مػػػ  ذخنةقػػػةا  نمػػػ  ظػػػؿ ةرهػػػدم مبلذيػػػو القدةمػػػة الممطخػػػة. 
بزه  ل  المرزرلا م ر ً  بم  ذذاي  وارةصً  بم  ورود خذق ره وبرولو وخرا و وم 

الخػػػػػهـ الذنىيػػػػػر  لمطذةػػػػػ  الذةطػػػػػرم مطذوبػػػػػً  بمػػػػػ  ذذ ،اػػػػػو مؤكػػػػػدًا يػػػػػبلمهي  مػػػػػف 
األمػػػػراضا وىػػػػذا ةعنػػػػ  خف ذذ ،اػػػػو قػػػػد مػػػػرت مػػػػف هاػػػػت ذصػػػػر ودراةػػػػة اليػػػػمط ت 

 الصاةة الذةطرةة.
 ػػػ مو  لكػػػف المىوضػػػةف ال بل ػػػة قػػػ دوه  لػػػ  الهوقةػػػؼا  لػػػ  نىػػػس المكػػػ ف الػػػذم

ذا ك ف وى ذ  قد ىػػ ج وبرذػػد وىػػدد ذػػأبم  صػػوهوا  ػػ ف خامػػد  وى ذ  قذؿ  يور. وا 
نورم ظؿ مطأطػػأ الػػرخس والػػدموع هيػػةؿ مػػف بةنةػػوا ألف المىوضػػةف ال بل ػػة داىمػػوه 
ومعيػػػـ الطذةػػػ  الذةطػػػرم وميػػػ بدوه وىػػػو ةػػػذذح الخػػػراؼ واألذقػػػ ر والعرػػػوؿ خمػػػؼ 

خ صػػة ذيػػـ ذعةػػدل بػػف الرق ذػػة  يػػة ج الممعػػ . كػػ ف ىػػو وبم لػػو قػػد خورػػدوا مرػػزرل
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الصاةة لمق نوف.  ض  ة  ل  خنيـ وردوا معيـ خهمػػً  واذػػرًا ذنىيػػرةً  م ػػ ذيةف لخػػهـ 
هػػػو غر واذػػر الاكومػػة. كػػ ف كػػػؿ ىػػذا ةمكػػف طوةػػو وغىرانػػػو ذ بهذػػ ر خف الررػػؿ قػػد خ

نىيػػو ذ لمعػػ  قمػػةبًل وران ظيػػر القػػ نوفا وكػػ ف م ػػؿ ىػػذا ال ىػػراف  ػػ ،  ذػػةف قػػ طن  
لكف اليمط ت الصاةة خ ذهت خف معظـ الذذ ،ح ك نت اةوانػػ ت مرةضػػةا الم ردةةا 

وخذدت همؾ اليمط ت  كوكً  قوةػػة اػػوؿ الػػذعض منيػػ  وذ نيػػ  ك نػػت مةهػػة قذػػؿ الػػذذح 
ذوقػػػت قصػػػةرا وىكػػػذا ضػػػرت الم ردةػػػة وىػػػ  هػػػر  همػػػؾ اليػػػمط ت هاػػػرؽ الػػػذذ ،حا 

  ،رل الن س:رمة  الذذ ،ح اله  ضذطهي  وران الممع ا    ويط اليوؽ. و  رت  
  ذفا ك ف ةذةعن  الىط ،س لنأكمي .-

ارهى  قػػدر المىوضػػةف ال بل ػػة  ػػ  بةػػوف قػػ طن  الم ردةػػة وابهذػػروىـ المنقػػذةف 
ال ةػػورةف بمػػ  صػػاة العذػػ د.  ػػـ مػػر  ػػير وضػػ   ةػػو المىوضػػوف ال بل ػػة قىػػ زاهيـ 
الارةرةػػة  ػػػ  قذضػػػ ت خةػػػدةيـا وك نػػػت لكمػػػ هيـ مػػػف نػػػوع الضػػػرذ ت الق ضػػػةة. كػػػ ف 

ر المركػػػػز ةػػػػزداد دى ػػػػة كػػػػؿ ةػػػػـو ليػػػػذا الخمػػػػةط العرةػػػػ  مػػػػف ذ بػػػػة الىواكػػػػو مػػػػأمو 
واأليػػػم ؾ والخضػػػروات والصػػػة دةف الػػػذةف خخػػػذوا ةػػػدخموف الهوقةػػػؼ  ػػػ  الصػػػػذ حا 
وُةطمػػػؽ يػػػراايـ ذكىػػػ الت مضػػػمونة  ػػػ  الميػػػ ن خو  ػػػ  الةػػػـو الهػػػ ل . خػػػبلؿ ذلػػػؾ 

وذػػدا الرمةػػ  ةقػػؼ  المىوضوف ال بل ة مراكزىـ االرهم بةة والق نونةةا فال يرا رصّ 
ليػػػػـ بنػػػػدم  ةمػػػػروف رارمػػػػةف خو  ػػػػ  يػػػػة رل ال ػػػػرطة. وبمػػػػ  الػػػػرغـ مػػػػف الضػػػػرذ ت 
الق ضػػػةة لقىػػػػ زاهيـ الارةرةػػػػةا ظمػػػػت االذهيػػػػ م ت  ػػػػ  ورػػػػوىيـا والكممػػػػ ت الن بمػػػػة 

 اليمية  وؽ الينهيـ.
م  دار اولو مف ل ط و وم مم  خدار مموك  ادذهو خو ظيره المادود  لوى ذ  

دةة  هرل مف الوقتا خدار ظيره خةضً  لمقص   المنكود الاظا لـ   ؿ ق طن  الم ر
هكػػف هيمػػة همػػؾ اليػػمعة الايػػنة الهػػ  ىػػ  ضػػر  مػػف الىضػػةمة والهػػ  خضػػةىت  لػػ  
يمعة المىوضةف ال بل ة كرر ؿ ق نوف بمموا وةعمموف مػػف خرػػؿ الصػػ لح العػػ ـ. ذػػؿ 

ضةف ال بل ةا م مم  لـ ةكف لةيهـ خو ةىكر اه     الهعذةر بف امهن نو ليؤالن المىو 
ق ـ ذو اآلخروف مف  زر ن كممػػ ت ال ػػكر خو مصػػ  اهيـ ذاػػرارلا ال ألف ممػػوك  لػػـ 
ة هر لامً  مف خم قص   طواؿ اة هوا وال ألنو ال ةؤمف ذ لصػػ لح العػػ ـا ذػػؿ ألنػػو 
غ رؽ ىو وبظ ـ ىدىده اه  منهصؼ خنىو    وردها    ب قو الذم ةريػػؿ لاػػد 

زنً  مػػ  خمرػػ ت قمذػػو  ػػ  طرةػػؽ وااػػد يػػوم وخػػ ٍؿ مػػف اآلفا كةؼ ةرعمو ةيةر مهوا
كػػؿ مػػ  ةمكػػف خف ةرىػػؽ رواػػو. لكنػػوا ىػػو ممػػوك  نىيػػوا لػػـ ةكػػف لةعػػرؼ خنػػو خػػبلؿ 
ذا ػػو بػػػف يػػع دل الع ػػػؽ ذميػػ بدل بظػػػ ـ اليدىػػدا قػػػد وقػػ   ػػػ  طرةػػؽ المىوضػػػةف 

ةة ال بل ػػة الػػذةف خكممػػوا منػػذ زمػػف قصػػةر ذنػػ ن قمعػػهيـ الق نونةػػة المهألقػػة الذيةػػة والق يػػ
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دونم  رامة. ومموك  لةس ذذلؾ الىه  األذموا الىهػػ  الػػذم ةمكػػف يػػا  قدمةػػو  لػػ  
خ خػػػ خ  ػػػ  الطرةػػػؽ ذةيػػػر ويػػػيولةا غةػػػر خف وليػػػوا غةػػػر خف ب ػػػقو خيػػػقط يػػػه رًا 
يػػمةكً  مػػف ال ىمػػة بمػػ  هوقػػد ذىنػػو. همػػؾ اقةقػػة لػػـ ةػػرد خف ةعهػػرؼ ذيػػ ا خو ىػػو لػػـ 

 لظبلؿ ك   ة لع قو.ةمهىت  لةي  خذدًاا ألني  ك نت هررم    خ د ا
اػػؿ الميػػ نا ةعنػػ  اػػؿ خواف ال ػػرا  الػػذم ةرعمػػو ةامػػؽ ذػػةف اليػػا   واةػػدًا 
م  طةؼ الاذةذة اةث ال خ ر ر ةاػػط بمةيػػ ا واػػةف ةنىػػث ال ػػرا  خذخرهػػو ال قةمػػة 
المدوخةا ةعود واةدًا مػػف دوف طةػػؼا لةهمػػدد ذػػةف قػػ رذةف  ػػ  ور ػػة نرػػرس ميػػدود 

لطةػػؼ مػػرل   نةػػة لةيدىػػده اهػػ  ةنػػ ـ. مػػر اػػ مبًل القػػو  ومذيػػور األنىػػ سا منهظػػرًا ا
مؤونػػة اىمهػػو م ممػػ  مػػر  ػػ  خميػػة ت المةػػ ل  الم ضػػة ت ذمرمػػس المىوضػػةف ال بل ػػة 
ورميػػ ،يـ. هوقػػؼ كمػػ  لػػو خف خاػػدىـ خميػػؾ ذػػو ذقػػول لػػةس ذويػػعو مق ومهيػػ ا خو خف 
ةً  قول غ مضة غةر مر،ةة يمرهو    مك نو. ك ف مك ف المىوضةف ال بل ة   رغً  خ ل

منيـ ومف رمي ،يـ هوق  خف خمرًا قد وق ا خ صة خف قضةة القصػػ   قػػد ذم ػػت خوج 
هطوراهي . غةر خف اىهم ـ مموك  ك ف ةاػػـو اػػوؿ مكػػ ف آخػػرا مكػػ ف مػػ  كػػ ف لػػةيـ 
خاػػػد غةػػػرها ومػػػ  كػػػ ف ألاػػػد خف ةعػػػرؼ ذػػػو خو ةاػػػةط ذأيػػػراره. واصػػػؿ هقدمػػػو ذ هرػػػ ه 

قػػودًا مػػف اىمهػػوا مػػف ب لمػػػو طػػرؼ ليػػ ف األرض. مػػ  ذلػػؾا  ػػعر خف  ػػة،ً  مػػ  مى
وا وىػػو ػذػػدا لػػ .المةم  الذم هعػػّود بمػػ  هكػػراره منػػذ الهىػػت خن ػػوطة الع ػػؽ اػػوؿ قمذػػو

ةرمػػس مهك،ػػً   لػػ  رػػذع النخمػػةا خف ليػػ ف األرض موا ػػً  ميرػػورًا مػػف دوف خول،ػػؾ 
المىوضػػػةف ال بل ػػػة وخصػػػدق ،يـ  رػػػألا  ػػػعر خنػػػو ذا رػػػة  لػػػ  قيقيػػػ هيـ الهػػػ  ك نػػػت 

خخػػر ا  لػػ  خصػػواهيـ الهػػ  هرهىػػ   ػػ  ذعػػض األاةػػ فا بمػػ  الػػرغـ هنىرر ذةف  هرل و 
مػػف خنػػو لػػـ ةيػػهـ ليػػ  خو ةيػػهم   لةيػػ  خذػػدًا. لكنػػو ا هقػػدى  ىػػذا الميػػ ن. همنػػ  لػػو خنػػو 
ةأهوف ا اًل.  ـ ذعد لاظ ت قمةمة ني  ذلؾ كموا كم  ني  خةضً  كؿ م  اولوا  قد 

 اذهمغ م     كأيو األول  كع دهوا اه  الق ع.
وض  الكأس    مك ني  رآىػػ ا  ػػ  الوىمػػة األولػػ  ظػػف خف هػػأ ةر الكػػأس  ا لم 

الػػذم هصػػ بد يػػرةعً  رعمػػو ةهخةػػؿ ذلػػؾا لكنػػو اركيػػ  ذيػػذ هو  هاركػػت  لػػ  األمػػ ـ 
قمػػةبًلا ك نػػت صػػورل  ػػ   و ػػ ذةا ب  ػػؽ وب  ػػقة ةاهضػػن ف ذعضػػيم . ر عيػػ  مػػف 

ذي مػػػوا واكه ػػػؼ خنيػػػ  لةيػػػت صػػػورل  قػػػطا ذػػػؿ ىػػػ  ريػػػ  لة.  ػػػ  األرض ذيػػػذ ذهو وا 
الضػػػون الخ  ػػػت  ػػػوؽ ليػػػ ف األرض هىاصػػػي  مقرذػػػً   ة ىػػػ  مػػػف بةنةػػػوا قمذيػػػ  بمػػػ  
ظيرى ا  رخ  مظروؼ الري لة واضاً .  كر: صورل اذةذةف ممصقة بم  مظروؼ 
ري لة.. خى  ل ؟.. قمذي   ط لعو الاذةذ ف المذاف خقهطع  مػػف مرمػػة.  ػػـ قمذيػػ  بمػػ  

قمذو    صدغةوا لػػةس بمػػ  مظرو يػػ   وريي  اآلخرا و كر   نةة وىو ةيم  دق ت
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ف؟.. وبمػػ  الػػرغـ مػػف بػػدـ لمكه ذةا وى  م مقة و قةمةا  ذا لـ هكف ل ا  ذفا ى  
هأكده   نو دس الري لة  ػػ  رةػػ  ذدلهػػو الرػػ نذ ا ديػػي  بمةقػػً  اهػػ  الميػػت بظػػ ـ 
اليدىدا خاس ذ لذمذمة هره ح رخيوا  يو لةس مػػف خول،ػػؾ الػػذةف ةمةمػػوف  لػػ  الهىكةػػر 

ؿا ذؿ ىو ةذاث دا،مً  بمف ةىكر م ؿ ىذا الهىكةر ذػػداًل بنػػو. همنػػ   ػػ  همػػؾ الطوة
 الماظة ذكؿ رواراو خف ةع ر بم  م ؿ ىذا ال خص. 

انه ػػمو مػػف همنةػػو الػػذم آمػػف خنػػو لػػف ةهاقػػؽ خذػػدًاا مرػػ ن المىوضػػةف ال بل ػػة 
وخصػػدق ،يـ رػػ نوا ههقػػدميـ ضػػاك هيـ وكممػػ هيـ اليػػ خرل الىكيػػةا واهخػػذوا مرميػػيـ 

مك نيـ المعه دا كم  لو خنيـ لـ ةروا مموك  الر لس    طػػرؼ الميػػ ف. وخبل ػػً     
لمػػ  ابهػػ د بمةػػو  ػػهح خذنةػػو ألاػػ دة يـا لكنػػو لػػـ ةيػػم   ػػة،ً  ميمػػً ا  يػػـ ال ةهاػػد وف 
ذصػػوٍت بػػ ٍؿ  ال  ػػ   هػػرات مهذ بػػدلا هرهىػػ  خصػػواهيـ  رػػألا  ػػـ هػػنخىض ذعػػد ذلػػؾ 

 ذيربةا لهصذح ىميً  مرل   نةة.
وك  خف  ػػة،ً  غرةذػػً  طػػرخ بمةػػوا  يػػو لػػـ ةعػػد ةطةػػؽ العػػـو  ػػ  وادهػػو  ػػعر ممػػ

منىػػردًاا  نػػو ةهمنػػ  خف ةهاػػدثا خف ة ر ػػر مػػ   ػػخص مػػ ا اهػػ  لػػو كػػ ف ق دمػػً  مػػف 
كوكػػػ  آخػػػر. همنػػػ  لػػػو رػػػ ن خاػػػد مػػػنيـ  لةػػػوا بمػػػوك  مػػػ بًلا  رذمػػػ  يػػػةميد خم مػػػو 

رػػ نذ . همنػػ  لػػو الطرةؽ لك  ةخرج مف معمعة الري لة الميػػهقرل  ػػ  رةػػ  ذدلهػػو ال
خنو ك ف ةعرؼ القرانل والكه ذةا وكـ خيؼ ألنو لـ ةػػذى   لػػ  المدريػػة م ممػػ  ذىػػ  
 لةيػػ  اآلخػػروف مػػف خقرانػػو. اكه ػػؼ ممػػوك  خف خميػػةهو ىػػذه قػػد امػػهؤلت ذ لهمنةػػ تا 
وبر  مف ذلؾا  يو لـ ةكف معه دًا خف ةهمن   ة،ً  خبلؿ اة هو الم ضةة. قذؿ خف 

  بمػػوك  ةقػػؼ  ػػوؽ رخيػػو. لػػـ ةررػػ  الكػػأس  لػػ  مك نيػػ ا ذػػؿ ةذهمػػ  كأيػػو ال  نةػػة رخ
 ظؿ مميكً  ذي  قر   ىهةوا ون ظرًا  لةو ذعةنةف ال هطر  ف.

 خةف كنت ة  مموك  طواؿ العصر؟-
لػػػـ ةرذػػػوا كػػػ ف ةنظػػػر  لةػػػو ذأبصػػػ   ى د،ػػػة رػػػدًاا  قمذػػػو ايػػػهع د ذيػػػ لهو الهػػػ  

ذةػػو قرةذػػً  منػػو..  قػػدى  منػػذ ا نهػػ  ب ػػرل يػػنة. خضػػ ؼ بمػػوك  وىػػو ةرمػػس بمػػ  كع
 خض ؼ ى ميً :

  ه ل ك نت هذاث بنؾ.-
 عر خف العرؽ خخذ ة م     كأيوا وم  ذلػػؾ كػػرع نصػػىو معةػػدًا الكػػأس  لػػ  

 مك ني  ذةد ابهراى  االرهع ش. يأؿ وارارل العرؽ م  هزاؿ     مو:
 م ذا خرادت؟-

 خر   بموك  وىو ةذاث ذعةنةو    األرض خم ـ مموك :
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 ال خدرم.-
 غ مزًا مموك  ذ اد  بةنةو:  ـ خض ؼ

َمْف ةعرؼ م ذا ةدور ذةنكم ؟.. ذا ت بنؾ ولـ هردؾ اه   ني  ر نت  ل  -
 .ىذا المك ف

ك دت هىمت صرخة مف مموك ا ومف دوف  رادل منو امهدت ةده وهاييت  
الري لة    رة  ذدلهو الر نذ ا وطىت اذهي مة يرةعة    ورو بموك ا واخهىت 

موك ا  ـ هن وؿ كأيو مف األرض وكربي  د عة واادل. مف دوف خف ةبلاظي  م
ااهقف وريو ذو اليمرل الداكنة ذامرل خىةىة لـ هىت بم  بموك .. ق ؿ وىو 

 ةمضغ قذضة مف الذ قبلن الميموقة:
 ىؿ خذى   لةي  اآلف؟-
 ذا كنػػػت مرنونػػػً    ذىػػػ   لةيػػػ .. مػػػ ذا هعهقػػػد خنيػػػ  يػػػهىعؿ وىػػػ  ه ػػػـ را،اػػػة -

 ؟ ؾالعرؽ هىوح من
ه ركػػػً   ةػػػ ه مػػػ  ةػػػده الهػػػ  لػػػـ ههوقػػػؼ بػػػف هايػػػس الريػػػ لة  ػػػ  رةذػػػو.  نيػػػض

 هق رذت الرؤوس اوؿ بموك  الذم ب د لةرمس    مك نو.. ىمس مذهيمً :
 الري لة    رةذو.-
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ازدىر مرمس الى هاة   نةة    الةـو الراذ ا وازداد ازدى رًا    الةـو الخ مسا 
ا  ػػـ بػػ دوا مػػرل   ل ػػةا ود ػػ  ممػػوك الى هاػػة بمػػ  روح   ذ ب د المعزوف لقػػرانل يػػورل

خك ػػػػرىـ المػػػػ ؿا وُيػػػػرمت خيػػػػم ؤىـ  ػػػػ  الػػػػد  هر الردةػػػػدل الهػػػػ  ةامميػػػػ  المىوضػػػػوف 
 ال بل ة. ك ف خك ر الق دمةف لميرادؽ مف  قران الم ردةة والرنود.

وظيرت الخراؼ والعروؿ خةضً  منذ ضا  الةـو الراذػػ . اخهىػػ  مقػػر  القػػرآف 
ميػػرؿ صػػوت ضػػخـا رعػػؿ النػػ س  ػػ  الرػػوارا وخ صػػة قػػ طن  صػػؼ واػػؿ ذدلػػو 

الذةػػوت المطػػؿ بمػػ  اليػػرادؽا ةصػػرخوف لكػػ  ةهىػػ ىموا. اػػؿ ر يػػـ ذػػداًل مػػف خذةػػو 
ةػػػؿ  ػػػ  األرةكػػػة األولػػػ   ػػػ  ذػػػ   اليػػػرادؽ لهقذػػػؿ هعػػػ زم النػػػ س.  ػػػعر ر يػػػـ ار

ذ الرهذػػػ ؾ خوؿ األمػػػرا وكػػػ د ةىػػػر بنػػػدم  هقػػػدمت ناػػػوه مرموبػػػة مػػػف المعػػػزةف. قػػػ ؿ 
 يػػـ  ةمػػ  ذعػػدا  ػػ  رميػػة لةمػػة نىػػس النيػػ ر  ػػ  مػػؤخرل اليػػرادؽا قػػ ؿ لممىوضػػةف ر

ال بل ػػػة وألخوهػػػو ال م نةػػػة ولعمػػػوك  ولعمػػػ  ذػػػف واةػػػد ولعمػػػ  ذػػػف ايػػػةف ولعمػػػ  ذػػػف 
موي  ولرندم ال ةعر و   ركيـ رميهيـ وازنيـ و ر  قمةبًل مػػف رمةػػ  كؤويػػيـا 

والكر     قمذػػوا لػػةس الذػػف ق ؿا ال لةس االرهذ ؾ م   عر ذوا ذؿ ذيقوط الخوؼ 
بمو الىقةدا  نم  لنىيو ىو ر يـ لريمو ذأةة كمم ت ةرد بم  كمم ت المعزةف الهػػ  
انطمقت مف األ واه يرةعة م ؿ طمق ت مد   ر  شا ومػػ  كػػ ف ذمقػػدوره ىػػو الر ىػػؿ 
ذكةىةػػػة رص م ػػػؿ ىػػػذه الكممػػػ ت وذيػػػذه اليػػػربة واإلهقػػػ فا خف ةماػػػؽ ذيػػػ  وةرمعيػػػ ا 

  كميػػػ  مػػػف دوف خف هىمػػػت منػػػو وااػػػدل خو خك ػػػر. ورػػػد نىيػػػو  ػػػ  ةعنػػػ  خف ةاػػػةط ذيػػػ
الذداةػػػػةا كمػػػػ  خكػػػػدا ةاضػػػػف المعػػػػزةف ذقػػػػولا وةيميػػػػـ ذكممػػػػ ت غةػػػػر واضػػػػاة وغةػػػػر 

د اآلفا خم  ػػ  ىػػذه الماظػػة الهػػ  ةهاػػدث  ةيػػ  لرميػػ ،و امىيومةا وىو لـ ةعرؼ ل
خف دمػػوع    مؤخرل اليرادؽا لم ذا ك ف وريو ةنضح برقػػً  غزةػػرًا. ابهقػػد المعػػزوف 

ر يػػـ بمػػػ  اذػػػف بمػػػو خخػػػذت ههػػػد ؽ لػػػةس مػػف بةنةػػػو  قػػػطا ذػػػؿ مػػػف كػػػؿ ميػػػ م ت 
وريوا  طمذوا منو والدموع هروؿ    بةونيـ خف ةكؼ بف ىػػذا الذكػػ ن ال رةػػ  لػػ،بل 
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ةقهمو.  ـ خكد لرميػػ ،و مػػرل   نةػػةا  نػػو ىػػو ر يػػـ خمضػػ   بل ػػة خرذػػ ع بمػػره ميػػهمعً  
و همػػػؾ األرػػػزان ذم  هيػػػ  ػىيػػػـ مػػػ  هقولػػػ لػػػ  ل ػػػ ت خرػػػزان م كنػػػ ت اليػػػة راتا وكػػػ ف ة

المهعددلا ك ف ةعر ي  اةف هصّوت ذم ة الع  ةةا كم  كػػ ف ةعر يػػ  اػػةف هيػػه ةث خو 
ى  هها رج    نزبي  األخةرا لكنو خخىػػؽ  ػػ  اإلا طػػة ذم ػػة الذ ػػر المعػػزةفا  قػػد 
ايهم   ل  كمم ت مه  ذية ر  ة وخ لةة مف األنةفا هد قت مف رمة  األ واها وىػػو 

ذم ك ف ةعهقػػد خف كممػػ ت الاػػزف مخةىػػةا ألنيػػ  مؤلمػػة وقػػ درل بمػػ   قػػ  الصػػدور ال
والقمػػػو . وىكػػػذا ورػػػدا ىػػػو الر ىػػػؿ ذيػػػذه الم ػػػةا  ػػػ  الماظػػػ ت األخةػػػرل الهػػػ  كػػػ ف 
ةو ػػؾ  ةيػػ  بمػػ  الىػػرارا خف اآلىػػ ت واألصػػوات المذيمػػة خك ػػر ذبلغػػة مػػف كػػؿ همػػؾ 

 اةواف.الكمم ت المرصوصة ذ هق فا  هقذؿ الهع زم ذيميم ت 
وم ممػػػ  ازدىػػػر مرمػػػس   هاػػػة الررػػػ ؿا ازدىػػػر بػػػزان النيػػػ ن خةضػػػً . ايػػػهقذمت 
النيول همدةد العزان  لػػ  يػػذعة خةػػ ـ ذام يػػة هضػػ رع ام يػػة ايػػهقذ ؿ خذػػر مىػػرح خو 

ضػػػرذ ت صػػػدورىف وزنػػػودىف قػػػول وازدادت بةػػػد مرهقػػػ . ارهىعػػػت خصػػػوات نػػػدذيف 
كف ذعةػػدل مػػف المدةنػػةا ذػػؿ قػػدمف مػػف خمػػ  وبػػددًا.  ػػـ هوريػػت  لػػ  ىػػذا العػػزان نيػػول

كػػ  ؼ يػػا  الاػػزف اػػوؿ روح هوصػػمت خ ػػواج ك ةػػرل مػػف المػػدف القرةذػػة والذعةػػدلا له
ممػػػػوك . كػػػػ ف نرػػػػرس ك ةػػػػرًا مػػػػ  ةهوقػػػػؼ بػػػػف بممػػػػو  ػػػػ  الور ػػػػة لةصػػػػةج اليػػػػم  
لؤلصػػػػوات الن دذػػػػةا المذاواػػػػةا والم قمػػػػة ذػػػػذالـ م،ػػػػ ت اليػػػػنةف الهػػػػ  هعرضػػػػت ليػػػػ  

مف نيول ىذه األرض.  ـ ةعود نررس  لػػ  بممػػو وهاممهي  وخور هي  خرة ؿ لذعضي  
 ذعد خف ةردد نىس رممهو بندم  هوقؼ    المرل الي ذقة:

 كؿ واادل هند  موه ى .-
م  ذلؾا ك ف نررس ةاػػس ذ رهةػػ ح غرةػػ  ة ػػوص مػػف ذمعومػػو ذػػذطن برةػػ  
اه  ةصؿ كعذ  قدمةوا بندم  هرهى  خصواهيف وهمهزج     ةق ع خػػ ٍؿ مػػف العوةػػؿ 

خ ػػفا وىػػف ةػػدرف  ػػ  امقػػ ت مهداخمػػة مػػ  ذعضػػي ا  ةقػػ ع ال ةذطػػئ وال المذ  ػػر وال
ةهي رع ةضذطنو ذدؽ خقػػداميف ذػػ ألرضا وكػػ ف الاػػزف ةمطػػر مػػف كممػػ هيف الموقعػػة 
مػػػف ن ػػػةدىف الذػػػ ك  الػػػذم ةػػػوّدبف  ةػػػو خمػػػواهيف ون دذػػػ ت اظيػػػف المػػػداور. كػػػ ف 

وةؿ بمػػ  نررس اةف ةصؿ الند  الموق  ذروهوا ةرم  خدواهو وةنخرط    ذك ن ط
 مموك .

ذػػػدا لمنػػػ س  ػػػ  الرػػػوارا وكػػػذلؾ لمقػػػ طنةف ذعةػػػدًا بمػػػ  امهػػػداد وبمػػػؽ  ػػػػوارع 
الم ردةةا ذعد خف هـ همدةد مرمس الى هاة  ل  يذعة خة ـا خو رذم  خك ػػرا  يػػـ غةػػر 
مهأكػػػدةف مػػػف قػػػرارات المىوضػػػةف ال بل ػػػة  ػػػ  ىػػػذا ال ػػػأفا ذػػػدا ليػػػـ خف روح ممػػػوك  

 ي  خ ذعت الىقران والرنود وال رذػػ ن الػػذةف طرقػػوا يمكت طرةقً  غرةذً     هصر ي ا 
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روح -المدةنة خوؿ مرل اةث لىظهيـ الا  بلت    ماطة الية رات الر،ةيةا وي قت
األغنة ن والمويرةف  ل  اليرادؽا لةيرموا خيػػم نىـ  ػػ  د ػػ هر المىوضػػةف  -مموك 

  همةػػؿ  لػػ  ال بل ة.  ـ اكه ىواا منذ الةوـ الخ مس لمرمػػس الى هاػػةا خف روح ممػػوك
األذ  والهخرةػػ . مػػف ذػػةف خوؿ مػػف اكه ػػؼ ذلػػؾا كػػ ف ذ بػػة الخضػػروات والىواكػػو 
والقصػػػػ ذوف وذ بػػػػػة اليػػػػػمؾ والخذػػػػػز وغةػػػػػرىـ مػػػػػف الكيػػػػػذة الػػػػػذةف ةعػػػػػج ذيػػػػػـ يػػػػػوؽ 
الم ردةػػة.  ذ مػػ  بػػػ دوا ةذةعػػوف مػػ  ةعرضػػػونو  ػػ  يػػبلليـ و ػػػ  واريػػ ت دكػػػ كةنيـ 

ض روح مموك .   لنيول هركف ذةوهيف و   برذ هيـا م مم  ك نوا ةذةعوف قذؿ خف هُقذ
وذىذف لةندذف وةمطمف وةيةرف خازانً  قدةمة ني ى  الرمة  م  بداىف. وىكذا ظمت 
معظػػػـ ذةػػػوت الم ردةػػػة ذػػػدوف طذ خػػػ تا   ضػػػطر األطىػػػ ؿ والصػػػذة فا ومػػػف دوف 
ابهراض اآلذ نا ذؿ رذم  ذه ػػرة  مػػنيـا خف ةمػػؤلوا الىراغػػ ت الهػػ  هركهيػػ  خميػػ هيـا 

رؽ المممػػون لمػػدورىـ القصػػدةرةة  لػػ  اةػػث القػػزانةفا رػػ لذةف لػػةس الػػرز وا يربػػوا ذقػػ
لامً   قطا ذؿ الخذز والىرؿ والر  د والكر س والامذةا و   ذعض األاة ف ةرمذوف 
كمةػػ ت كذةػػرل مػػف امػػو  ال ػػعرةة وامػػو  الػػدقةؽ والمامذػػ  والمػػذف. اهػػ  خصػػا   

ا مػػف اليرػػـو الك يػػح لػػروح المق ى ا بم  الرغـ مف قمة بددى     الم ردةةا  ػػكو 
مموك  بم  مقػػ ىةيـا  كذػػ ر اليػػف مػػف الررػػ ؿ ورػػدوا  ػػ  مرمػػس الى هاػػة مك نػػً  ال 
ةضػػػ ىةو خم مكػػػ ف  ػػػ  طػػػوؿ المدةنػػػة وبرضػػػي  ولػػػةس  ػػػ  الم ردةػػػة  قػػػطا ل ػػػر  

مػػف الضػػا  واهػػ  ال  م والقيول وهدخةف الير ،ر وهن وؿ ورذ ت األكؿ الميػػهمرل 
القػػ دمةف هصؼ المةؿ.  ض  ة  ل  لق ن الررػػ ؿ الميػػنةف الي بهةف األخةرهةف قذؿ من

مف مابلت المدةنة األخر ا خول،ؾ الرر ؿ الذةف ةاىظػػوف خاػػداث وهػػوارةج األزمنػػة 
الم ضػػػػػةةا الذػػػػػ ربةف  ػػػػػ  رواةهيػػػػػ  وايػػػػػهخبلص الم ػػػػػ زم والعذػػػػػر منيػػػػػ . ولػػػػػو كػػػػػ ف 

 ػػذ ف المىوضػػوف ال بل ػػة ةيػػماوف ذمعػػ  الػػدومةنو والطػػ ول   ػػ  اليػػرادؽا لهػػرؾ ال
المق ى  خةضً  وركضوا ذأقص  م  ةمهمكوف مف ط قةا لة ػػ موا خمػػ كف هاػػت خقػػواس 
اليػػرادؽ قذػػؿ خف ةقػػـو غةػػرىـ ذ اهبلليػػ . وىكػػذا ذػػدخت المعنػػ ت هنطمػػؽ مػػف اليػػوؽا 

مػػػػوك . كػػػ ف البلبنػػػوف ارةصػػػػةف بمػػػ   طػػػبلؽ همػػػػؾ مومػػػف المقػػػ ى  لهطػػػ رد روح 
بمػػ  القػػ نوف الػػذم ال  المعنػػ ت ذصػػوت مػػنخىض كمػػ  لػػو خنيػػ  ضػػر  مػػف الخػػروج

ةهيػػ ىؿ المىوضػػوف ال بل ػػة معػػو. بمػػ  الػػرغـ مػػف همػػؾ المعنػػ ت الميمويػػةا ظمػػت 
العرذػػػ ت المد وبػػػة ذ لةػػػدا والعرذػػػ ت الع لةػػػة الهػػػ  ةررىػػػ  اصػػػ ف منىػػػردا هقػػػدـ  لػػػ  
مرمس الى هاة ماممة ذ واالت ممة،ة ذ لذ ذنر ف والذط طػػ  والقػػرع األذػػةض والذ مةػػ ا 

لطم طػػة والخضػػ ر الط زرػػةا وبرذػػ ت خ صػػة لمرقػػ  والذطػػةج. وذيبلؿ بدةدل مػػف ا
ك ف خصػػا   بػػبلوم الخضػػروات وذػػ ،عوا الرممػػة ةريػػموف ىػػذه العرذػػ ت  ػػ  يػػ بة 

مػػػػوك .  ػػػػـ خف هرػػػػ ر مالضػػػػا ا مػػػػف خرػػػػؿ خف ةيػػػػ ىموا  ػػػػ  رمػػػػ  الرامػػػػة لػػػػروح 
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الموا   والقص ذةف واصموا مي ىمهيـ     ري ؿ الخػػراؼ والمػػ بز والعرػػوؿ وقطػػ  
الكذةػػرل. كمػػ  رػػدد المىوضػػوف ال بل ػػة طمذػػ هيـ  لػػ  الميػػؤولةف  ػػ  الما  ظػػة  الماػػـ

لماصػػوؿ بمػػ  هعةػػةف ال ػػيةد مػػف ال ػػ م والقيػػول واليػػكر واليػػر ،ر والػػرز والػػدقةؽ 
وزةت الطع ـا ولـ ةوا ؽ الميؤولوف بم  اصة  يةد واادا ذػػؿ مناػػوىـ اصػػص 

بذػػةف والنصػػ ذةفا  نمػػ   بل ػػة  ػػيدانا ال ذيػػذ  يػػمعهيـ الطةذػػة  ػػ  مبلاقػػة المهبل
لذلؾ اليرادؽ الػػذم قػػ ـ ذ طعػػ ـ بوا،ػػؿ الىقػػران والرميػػرل ال ىةػػرل مػػف الرنػػود. وىكػػذا 
امػػػػػػػهؤلت ذةػػػػػػػوت الصػػػػػػػؼ األوؿ المطػػػػػػػؿ بمػػػػػػػ  اليػػػػػػػرادؽ ذ ػػػػػػػواالت الخضػػػػػػػراواتا 
وذ لطذ خ ت النىطةة الكذةرل اله  نةراف رؤويي  هدوم هات قدور المرؽ الكذةػػرل مػػف 

خةرل قذؿ منهصؼ المةؿا وخبلؿ كؿ ىذا الوقت الطوةؿا الضا  واه  الي بة األ
هخرج معػػ رف الخذػػز المػػؤل  اهػػ  ا   هيػػ  ذػػأنواع المػػرؽ وقطػػ  الماػػـ الهػػ  م زالػػت 
مميػػػكة ذ لعظػػػ ـ. كػػػ ف القزانػػػ ف الكذةػػػراف ك ةػػػرًا مػػػ  ةرػػػدداف ماهوة هيمػػػ  مػػػف الػػػرز 

ض ذةػػوت والماـا وك ف الطذ خوف ةضطروف    همػػؾ اليػػ بة األخةػػرلا ذعػػد خف هػػر 
الرػػػوار صػػػوان  الطعػػػ ـ المريػػػمة  لةيػػػ  ألنػػػو لػػػـ ةذػػػَؽ لػػػدةي  يػػػو  خزانػػػ ت المبلذػػػس 
لهضػػ   ةػػو ىػػذا الطعػػ ـا ةضػػطر خول،ػػؾ الطذػػ خوف  لػػ  رمػػ  الطعػػ ـ الىػػ ،ض وران 
مخػػزف األيػػم ؾ الكذةػػر مػػف ريػػة الذيػػه ف.  ضػػ  ة  لػػ  خف صػػوان  الرقػػ  والذطػػةج 

ؿ ميػػػهمر مػػػف دوف انقطػػػ عا هركػػػت الهػػػ  هقػػػدـ لممعػػػزةف ذػػػةف  هػػػرات الطعػػػ ـا وذ ػػػك
ورانىػػ   ػػ  ذةػػوت الصػػؼ ال ػػ ن  هػػبلاًل مػػف الق ػػور يػػرب ف مػػ  قػػ ـ ذنقميػػ  األطىػػ ؿ 
والصذة ف  ل  اةث هبلؿ الرز والمرؽ والعظ ـ. ذعد وقت قصةرا قصةر رػػدًا  ػػ ؽ 
هوقػػ  الطذػػ خةف خمػػ ـ القػػزانةف والمىوضػػةف ال بل ػػة والمعػػزةف األصػػدق ن الػػذةف كػػ نوا 

ذ ت الخدمة    اليرادؽا رخ  كؿ ىػػؤالن ومعيػػـ خةضػػً  المعػػزوف ال رذػػ ن ةؤدوف وار
الر ليوف    اليػػرادؽا قطعػػ ف الكػػبل  اليػػ ،ذة الميرولػػة ذيػػدون والمهدلةػػة خليػػنهي ا 
هػػػدةر رؤويػػػي  ناػػػوىـا ناػػػو اليػػػرادؽ مػػػف دوف خف هطػػػرؼ بةونيػػػ ا ومػػػف دوف خف 

نهصػػىيـا  ػػـ هػػدةر هطمػػؽ نذ ايػػ ا ومػػف دوف خف ههعػػرض لمطذػػ خةف وىػػ  همػػر مػػف م
رؤويػػػػي  لههذػػػػ  خنو يػػػػ  ناػػػػو هػػػػبلؿ الطعػػػػ ـ وران مخػػػػزف األيػػػػم ؾ. ذػػػػدا الك ةػػػػر مػػػػف 
المعزةفا وخ صة المىوضةف ال بل ةا خف قطع ف الكبل  الي ،ذة همػػؾ الهػػ  هرمعػػت 
مف كؿ خنا ن المدةنةا قد ق مت ذأ ضؿ المواكػػ  الرن ،زةػػة الازةنػػة المنظمػػة ذدقػػة. 

موب ت بدةدل مف الامةر والخةوؿ اله  هرر برذػػ ت وران قطع ف الكبل  مرت مر
الامؿا مرموب ت اكـ بمةي  خصا   اليرادؽ ذ ل ذ ن والذبلدلا ألني  ك نت هيةر 
منىردل ومف دوف نظ ـا غةر خف ذلػػؾ الاكػػـ الػػذم خطمقهػػو نىػػوس غ ضػػذةا لػػـ همنػػ  
 همػػػػؾ الاةوانػػػػ ت المهعذػػػػة المنيكػػػػة والر ،عػػػػة مػػػػف الوصػػػػوؿ  لػػػػ  ركػػػػ ـ ق ػػػػور الرقػػػػ 

 والذطةج.

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 87 - 

 ةمػػ  ذعػػدا بنػػدم  هكػػرر مرػػ ن قطعػػ ف الكػػبل  اليػػ ،ذة خػػبلؿ المةػػ ل  اله لةػػةا 
مػػػف دوف خف ه ةػػػر مػػػف طرةقػػػة يػػػموكي  وىػػػ  همػػػر ذ ليػػػرادؽ وهرهػػػ ز الطذػػػ خةف  ػػػـ 
هخهى     الظممػػة وران مخػػزف األيػػم ؾ الكذةػػرا قػػ ؿ خاػػد خذنػػ ن راةػػؿ  ػػ  الىيػػاة 

 اليرادؽ: اله  صنعهي  األرا،ؾ الميهعرضة بم  مؤخرل
ك نػػػت هنظػػػر  لػػػ  اليػػػرادؽ ذعةػػػوف ال هطػػػرؼ.. ك نػػػت هنظػػػر  لةنػػػ  وخليػػػنهي  -

 مهدلةة.. م ذا ةعن  كؿ ىذا؟
 خر ذو  قةقو الكذةر ر يـ:

لػػـ هكػػف هنظػػر  لةنػػ .. صػػاةح ىػػ  هنظػػر ذ هر ىنػػ ا غةػػر خنيػػ  لػػـ هكػػف هنظػػر -
  لةن .

 وض  ال قةؽ الص ةر كأيو بم  األرض خم مو وهي نؿ:
  ل  َمْف؟ ذفا هنظر -
 ك نت هنظر  ل  روح مموك .-

ذػػذؿ المىوضػػوف ال بل ػػة ريػػدًا ىػػ ،بًل لمما  ظػػة بمػػ  خبصػػ ذيـ  ػػ  يػػ بة مػػ  
ذعد ضا  الةـو الخ مس لممأهـ بندم  خب د الرنود نىس الم ػػيد اليػػ ذؽ الػػذم قػػ ـ 
ذػػو زمبلؤىػػـ الميرولػػوف ناػػو يػػة رل ذ ػػداد والاق ،ػػ  ههاػػرؾ ذيػػربة بمػػ  ظيػػورىـ. 

نيـ معيـا وك دوا ةيقطونيـ خرضً  خبلؿ انػػد  بيـ اليػػ ،ج غةػػر المهػػزف ك دوا ةرر و 
وغةػػر الاػػذر مػػف الهصػػ دـ ذػػ آلخرةف القػػ دمةف مػػف االهرػػ ه المعػػ كسا االهرػػ ه الػػذم 

 ةأه  منو صوت المن دم ب لةً  وزن نً :
 ذ داد.. ذ داد..-

راقػػػ  المىوضػػػوف ال بل ػػػة ا  مػػػة الركػػػ   الواقىػػػة  ػػػ  الطػػػرؼ ال ػػػ ن  لػػػؤلرض 
الخبلن الممهدل ذةف اليرادؽ ورير الكابلن. خػػبلؿ مػػ  كػػ نوا ةراقذػػوف الرنػػود الػػذةف 
هرميروا    الذ   األم م  لما  مة مهدا عةفا صػػ رخةف والبنػػةف و ػػ همةف ذعضػػيـ 
ذعضً ا خهت ا  مة خخر ا وقىت خم ـ الا  مة األول ا وارهى  صوت مي بد الي ،ؽ 

 الذم نزؿ مني  ووقؼ بم  الرصةؼ:
 ل.. ذصرل.. ذصرل..ذصر -

اذهعػػد المىوضػػوف ال بل ػػة ذيػػربة بػػف خمػػ كنيـ اهػػ  ال هأخػػذىـ مورػػة الرنػػود 
ال  نةػػة المنطمقػػة مػػف اليػػرادؽا مورػػة هاركػػت ذيةػػ ج بنةػػؼا ذعػػد خف همهعػػت ذىهػػرل 
طوةمػػة مػػف الرااػػة والطعػػ ـ وال ػػرا  والهػػدخةف.  ػػـ راقػػ  المىوضػػوف ال بل ػػة برذػػة 

ذعصةر الذرهقػػ ؿ ونػػوم  الذصػػرل والهمػػر ىنػػدم. ضخمة هامؿ زر ر ت كذةرل ممة،ة 
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راقذوى  ص بدل الرصةؼ وميهقرل    األرض الخبلن قرةذً  مػػف ا  ػػة الرصػػةؼ. لػػـ 
ةقمؽ المىوضوف ال بل ة خو هن  ؿ خذىػػ نيـ ذمػػف يػػةأكؿ مػػ  ُةطػػذج اآلف  ػػ  القػػزانةف 
 و ػػ  القػػدور الكذةػػرل بمػػ  الطذ خػػ ت النىطةػػة  ػػ  ذةػػوت الصػػؼ األوؿ المطمػػة بمػػ 
 ػػػ رع الريػػػر والمواريػػػة لميػػػرادؽا  ػػػ لرنود اهػػػ  ىػػػذه الماظػػػة مػػػ  ةزالػػػوف ةعذػػػروف 
الريػػر قػػ دمةف مػػف ماطػػة اليػػة راتا لةرمػػوا خريػػ دىـ المهعذػػة بمػػ  األرا،ػػؾ داخػػؿ 
اليػػرادؽ.  ػػ  منهصػػؼ النيػػ ر غػػص اليػػرادؽ ذػػ لرنود والميػػ  رةف المػػدنةةف الػػذةف 

اله  هػػنقميـ  لػػ  مق صػػدىـا  ضػػ  ة قدموا  ل  المأهـ ذعد ةأييـ مف قدـو الا  بلت 
 لػػػػ  المعػػػػزةف الػػػػذةف خهػػػػوا  ػػػػ  الةػػػػـو األوؿ ومػػػػ زالوا مورػػػػودةف لاػػػػد اآلفا وال ػػػػةوخ 

 والمهعطمةف بف العمؿ.
ذوصػػػػوؿ يػػػػهة رنػػػػود مػػػػ  قصػػػػ بيـ ألخػػػػذ األكػػػػؿ لىصػػػػةؿ ارايػػػػة الميه ػػػػى  
العيكرم الذم هرؾ هعةةن ت الرةشا خزؼ الوقت خو  يـ الطذػػ خوف اإل ػػ رل الخىةػػة 

صػػػ  الطعػػػ ـ  ػػػ  الصػػػوان  الكذةػػػرل لممعػػػزةف  ػػػ  اليػػػرادؽ . كمػػػ  ظيػػػرت رميػػػرل ل
األطى ؿ والصذة ف ذقدورىـ القصدةرةة كم  لو خنيـ ك نوا مخهذ،ةف    األزقة القرةذػػة 
ذ نهظػػ ر ظيػػور رنػػود  صػػةؿ الارايػػة. انهقمػػت صػػوان  الػػرز الم طػػ  ذقطػػ  الماػػـ 

خذػػز الممة،ػػة ذػػ لمرؽ اهػػ  ا   هيػػ . الكذةرل  ل  داخػػؿ اليػػرادؽا  ػػـ هذعهيػػ  معػػ رف ال
هػػـ كػػؿ ىػػذا ذيػػدون ونظػػ ـ هاػػت   ػػراؼ المىوضػػةف ال بل ػػة الػػذةف خوقىػػواا منػػذ الةػػـو 
 األوؿ لممأهـا هر وزات المعزةف خ ن ن هن وؿ ورذ ت الطع ـ بم  صوان  اآلخرةف.

 ػػػػػـ اػػػػػدث الػػػػػذم كػػػػػ ف المىوضػػػػػوف ال بل ػػػػػة ةخ ػػػػػوف مػػػػػف ادو ػػػػػوا  ػػػػػ لمعزوف 
األولػػ  هوقىػػوا بػػف المضػػغ  رػػأل. خصػػ خوا اليػػم  لمنػػدان القػػ دـ المنيمكوف ذمقمػػ هيـ 

 مف الطرؼ الذعةد لؤلرض الخبلنا والهقطت خيم بيـ ندانةف واضاةف:
 كوت.. كوت..-
 ن صرةة.. ن صرةة..-

 كػػر المىوضػػوف ال بل ػػة ذمػػ  يػػةهره  بمػػ  هػػرؾ الرنػػود لكػػؿ ىػػذا الطعػػ ـ. ال 
ةأكموا لكنيـ  كروا ذيمعهيـ وذيػػمعة  ألنيـ يةخيرونو خو ال ةردوا َمْف ةيهطة  خف

ا يػػخط بػػ رز بػػف االنىرػػ ر  ػػ  ورػػوه ىػػؤالن  المأهـ.. آمنوا    لاظة يخط مكهـو
المعزةف الر ادةف الذةف يةطعنوف المػػأهـ ذراػػودىـ  ػػ  الماظػػة األخةػػرلا ذعػػد همػػؾ 
الكمةػػ ت الكذةػػرل مػػف ال ػػ م والقيػػول واليػػر ،را بمػػ  امهػػداد وقػػت ال ةمكػػف ابهذػػ ره 

خذدًا. آمنوا خف ىػػذه  ى نػػة صػػرةاة ور راػػة ومؤلمػػة اهػػ  العظػػـا لػػةس ليػػـا  قصةراً 
  يـ لةيوا يو  منظمةف وم ر ةف ليذا المأهـا  نم  لروح مموك .

خػػػبلؿ مػػػ  ذػػػدخ الرنػػػود ذػػػ لنيوض خوقىيػػػػـ صػػػوت بيػػػكرم ةامػػػؿ رهذػػػة ن ،ػػػػ  
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ض ذط.. صوت ا ـز انطمؽ مف ررؿ م  ةزاؿ   ذً ا بم  الرغـ مف ال ة  الك ةر 
 المهخمؿ ل عر رخيو.. خوقىيـ وخرمييـ   نةة خم ـ صوان  الطع ـ:

خال ةمكف خف هضعوا    وروىكـ نظرًا؟.. َمْف ةهػػرؾ طعػػ ـ المػػأهـ المقػػدـ مػػف -
خرؿ روح  ني ف؟.. خهرةدوف الوصوؿ يرةعً   ل  ذةوهكـ؟.. ينصؿ  ل  همؾ الذةوت 

. واصػػموا األكػػؿ خةيػػ   يػػ    ذهػػة  ػػ  مك نيػػ  ولػػف هراػػؿ م منػػ  مػػف مدةنػػة  لػػ  خخػػر .
ال ػػذ ف ال ػػرع فا  ػػـ اقػػرخوا يػػورل الى هاػػة بمػػ  روح الىقةػػدا   ػػدًا يػػنراؿ م مػػو بػػف 

 ىذه الدنة .
 ػػعر المىوضػػوف ال بل ػػة وىػػـ ةػػروف الرنػػود ةعػػودوف  لػػ  خمػػ كنيـ وةواصػػموف 
األكػػػؿ الػػػذم انقطعػػػوا بنػػػوا خنيػػػـ ةػػػروف روح ممػػػوك  ر ليػػػة  ػػػ  صػػػدر اليػػػرادؽا 

 اةف ااهمت مك نً  منزوةً ا ب ذية وذ كةة. لؤلمس ً  ر لية ومذهيمةا خبل
طػػػ  ال ػػػكؿ و  ػػػـ رػػػ ن ذلػػػؾ الرنػػػدم ال رةػػػ  الا مػػػؿ كةيػػػً  مػػػف القمػػػ ش مخر 

والمعقودل  هاهو العمةػػ  ذاذػػ ؿ ذػػةض هػػرذط ق بدهػػو ذقمهػػوا لهصػػن  ام لػػة معمقػػة  لػػ  
كهىػػو. رػػ ن ذعػػد منهصػػؼ المةمػػة الراذعػػةا  ورػػد ذػػ   اليػػرادؽ المصػػنوع مػػف القمػػ ش 
م مقػػػً  ذ اكػػػ ـ مػػػف الػػػداخؿ. دار اػػػوؿ اليػػػرادؽ مػػػرهةف ذ ا ػػػً  بػػػف منىػػػذ آخػػػر غةػػػر 

 الذ   الر،ةس. وقؼ خم ـ ذ   اليرادؽ وص ح:
خال ةورػػػد خاػػػد  ػػػ  الػػػداخؿ؟.. خنػػػ  رنػػػدم مهعػػػ  رػػػ ن مػػػف مكػػػ ف  ػػػ  آخػػػر -

الدنة .. خن  خبمـ خف  خصً  م     الداخؿ.. رامػػة لىقةػػدكـ المةػػتا ا هاػػوا الذػػ  .. 
 يو  النوـ بم  اصةرا خو اه  بم  األرض.. منذ ةومةف لـ خنـ.ال خرةد 

ةػػؿ انيض خوالد ارةؿ الهيعة مف نوميـ الػػذم هظػػ ىروا ذػػوا ظنػػً  مػػنيـ خف ر
ىػػػو الػػػذم ةاػػػـو اػػػوؿ اليػػػرادؽ. كمػػػ  نيػػػض المىوضػػػوف ال بل ػػػة مػػػف  ػػػوؽ األرا،ػػػؾ 

 وكذلؾ رمي ؤىـ. يأؿ المىوض ولةد ى ميً :
 ىؿ نىهح لو؟-

  ف ذنىس دررة صوت صدةقو:خر   المىوض بدن
  ذا  هان  لو   ف الع رات مف خم  لو يةأهوف لةمة غد.-

 هي نؿ المىوض رعىر:
 ىؿ ناّوؿ يرادؽ المأهـ  ل  مك ف لمذةت الع ذرةف؟-

 ق ؿ المىوض ولةد ا يمً  الموضوع:
لندع ىذا الرندم ةن ـ ىذه المةمةا ولف نيمح    ال د ألم  خص اهػػ  لػػو -
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 وـ    ىذا المك ف.ك ف ض ذطً  ذ لن
دخػػؿ الرنػػدم ال رةػػ . رمػػ  كةيػػو بمػػ  األرض  ػػ  مقدمػػة اليػػرادؽ رػػ ببًل 
. ظػػف  منو وي دلا  ـ اني ر ذك مؿ ذريمو. وض  رخيػػو بمػػ  كةيػػو وغػػط  ػػ  النػػـو
المىوض ولةد خف ىذا الرندم قد   رؽ الاة لا  يو لـ ةَر طةمػػة اة هػػو  خصػػً  ةنػػ ـ 

 ارةػػؿظنو. خبػػ د المىوضػػوف ال بل ػػة وخذنػػ ن ذيذه اليربة. لكف غطةط الرندم ذدد 
الهيػػػعة وبمػػػوك  وبمػػػ  ذػػػف واةػػػد وبمػػػ  ذػػػف ايػػػةف وبمػػػ  ذػػػف مويػػػ  الزر رػػػ ت 
والكػػػػؤوس والصػػػػاوف  لػػػػ  خم كنيػػػػ ا مرهمعػػػػةف مػػػػرل   نةػػػػة  ػػػػ  الىيػػػػاة  ػػػػ  ني ةػػػػة 
اليػػػرادؽ. خطىػػػأوا المصػػػ ذةح الكيرذ ،ةػػػة  ػػػ  الػػػداخؿا لكػػػ  ال ةػػػراىـ خاػػػد مػػػف وران 

هع ضػػػوا بػػػف النػػػور الكيرذػػػ ،  ذنػػػور خ  ػػػت و ػػػ ا  لىػػػ نوس قمػػػ ش اليػػػرادؽا واي
نىطػػ . ذػػدوا  ػػ  رميػػهيـ الدا،رةػػة وقػػد ارػػ  الػػذعض مػػنيـ نػػور الىػػ نوس الضػػ،ةؿ 
بم  خم ميـ مف زر ر ت وكؤوس وصػػاوفا واركػػ هيـ الذطة،ػػة وخصػػواهيـ الي ميػػة 

 م ؿ لصوص خ ن ن وضعيـ خطة لميرقة.
وضػػػػوف ال بل ػػػػة بػػػػف الذكػػػػ ن خػػػػبلؿ رميػػػػة الاػػػػزف  ػػػػ  ىػػػػذه المةمػػػػةا كػػػػؼ المى

الاػػزف لمةػػ ل   تلىقػػدانيـ صػػدةقيـ ممػػوك   لػػ  األذػػد م ممػػ  كػػ نوا ةىعمػػوف  ػػ  رميػػ 
الم ضػػةة. اكهىػػوا ذػػذكر من قػػ  الىقةػػدا المن قػػ  الهػػ  آمػػف المىوضػػوف ال بل ػػةا خ نػػ ن 
رميػػة اػػزف ىػػذه المةمػػةا خف خاػػدًا غةػػر رػػدةر ذ الهصػػ ؼ ذيػػ  يػػو  ممػػوك ا ذكػػروا 

دًاا  ال  نو ةصػػمح لوصػػؼ خم  ػػخصا خم  ػػخص بمػػ  اإلطػػبلؽا كبلمً  ب مً  رة
يػػػوان كػػػ ف معرو ػػػً  لػػػد  اليػػػ معةف خـ مريػػػواًل لػػػدةيـ.  ػػػـ هوقىػػػوا بػػػف الكػػػبلـ وبػػػف 
ال ر   ذ اد ت اركة  ر ،ةة    اليرادؽ خمىيـ. نظػػروا مػػف خػػبلؿ الىراغػػ ت  ػػ  

مً  اليػػػػوان مهك،ػػػػ ت األرةكهػػػػةفا  ػػػػرخوا الرنػػػػدم ال رةػػػػ  ر ليػػػػً  ورا عػػػػً  وريػػػػو ومه ػػػػم
 ذأنىو.. ق ؿ المىوض بدن ف ى ميً :

 ىذا الرندم ةه مـ م مم  هىعؿ الكبل .-
نيػػض ال رةػػ  مػػف مك نػػو وهقػػدـ ناػػوىـا ناػػو رميػػهيـ وىػػو مػػ  ةػػزاؿ ةيػػهروح  
اليوان ذمنخرةوا  ـ خطؿ بمةيـ مف  وؽ مهكأ األرةكة. نظػػر  لػػةيـا ونقػػؿ نظػػره  لػػ  

ورػػػػوىيـ خو  ػػػػ  األقػػػػؿ ةيػػػػود االرهذػػػػ ؾ الزر رػػػػ ت  ػػػػـ بػػػػ د ةنظػػػػر  لػػػػةيـ. لػػػػـ هرذػػػػد 
ارك هيـ كنوع مف ال عور ذ لذن ا  نم  ذ دلوه نظرات ذػػ ردل خ لةػػة مػػف خم ااهرػػ ج 
خو غض  خو  اراج. ق ؿ وىو م  ةزاؿ ةطؿ بمةيـ مف  وؽ مهكأ األرةكة مػػف دوف 

 خف هطرؼ بةنو خو ةخهمج صوهو:
الرنود    وادات يمعن  الك ةر بف مأهمكـ ىذا وناف    موارية العدوا و -

الرةش ابهقدوا خف ىذا المأهـ ةخص رربًل ة ذو األولة نا لكػػف لػػـ ةخطػػر  ػػ  ذػػ ليـ 
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  نكـ هقدموف العرؽ  ةو خةضً .
 ق ؿ المىوض رعىر ذيدون:

لـ ةقػػدـ خاػػد العػػرؽ  ػػ  ىػػذا المػػأهـا وَمػػْف ةىكػػر خف ةىعػػؿ ذلػػؾ يػػنطمؽ بمةػػو -
 الرص ص.

 هي نؿ الرندم ال رة :
 ذا الذم خم مكـ؟ ذفا م ذا ةعن  ى-

 خر ذو المىوض رعىر:
 ناف خىمو وخصدق ؤه.. لـ نرد م  ةنيةن  الازف بمةو يو  ىذا اليـ.-

 ق ؿ الرندم ال رة :
 لةكف اهلل    بونكـ.. ىؿ ةمكف خف خاصؿ بم  كأس خو كأيةف؟-

 ق ؿ المىوض بدن ف:
 لف هاصؿ بم  قطرلا  قد رمذن  م  ةكىةن   قط.-

 ق ؿ الرندم ال رة :
ةقظهن  الرا،اة.. كنت مهعذً  غ طً     نـو مهع  خةضً .. لكف همؾ الرا،اة خ-

خةقظهنػػػػ .. همػػػػؾ الرا،اػػػػة؟.. خهىيمػػػػوف؟.. ةرػػػػ  خف ةهنػػػػ زؿ ذعضػػػػكـ بػػػػف كػػػػأس خو 
 كأيةف.. لف خيهطة  النـو   نةة.. همؾ الرا،اةا خهىيموف؟.

لػػـ هكػػف نذػػرل صػػوهو غ ضػػذة وال ر  ػػةا ذػػؿ ى د،ػػة ومهزنػػة وخ لةػػة مػػف الطمػػ  
المذهػػػذؿ الػػػذم ةػػػد   اآلخػػػرةف ناػػػو اال ػػػم،زاز واليػػػخط. دخمػػػت كمم هػػػو قمػػػو  خوالد 
راةػػؿ الهيػػعةا دخمػػت قمػػو  المىوضػػةف ال بل ػػةا ودخمػػت قمػػو  بمػػوك  وبمػػ  ذػػف 
واةد وبم  ذف ايةف وبم  ذف موي ا وك نت ق درل بم  دخوؿ دزةنػػة خخػػر  مػػف 

 مو لمرندم ال رة :قمو  رر ؿ لو ك نوا ا ضرةف خةضً . ق ؿ بموك  موريً  كبل
 خةكىةؾ رذ  قنةنة؟-

 نظر الرمة   لةو ذ يه را ا ويألو المىوض ولةد:
 مف خةف يهأه  ذيذا الرذ ؟-
ا هرةت ىذه المةمة رذعً  زا،دًاا  رذم  خراد خادن  المزةد.. وىذا الىه  قدـ  لةن ا -

  يؿ خارمو منو؟
 يألو المىوض ولةد:
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 ىؿ هعطةو لو مر نً ؟-
 ل .ال.. يةد   -

 اذهيـ الرندم ال رة  وق ؿ:
 يأد  .-

ك ػػؼ الرنػػدم ال رةػػ  منػػذ الماظػػ ت األولػػ  بػػف  خصػػةة منظمػػة ومىعمػػػة 
ذ لام يػػة لكػػؿ مػػ  ةمػػت  لػػ  النظػػ ـ غةػػر المذػػ لغ ذػػوا ذ إلضػػ  ة  لػػ  النظ  ػػة الهػػ  

ةػػؿ الهيػػعة. هػػركيـ اوبقػػوؿ خذنػػ ن رهذدو    معظـ األاة ف  قةمة الوطن    بةػػوف 
د دا ػػة ن  لةيـ ذيدونا خخرج مف كػػةس قم  ػػو الخػػ ك  المخروطػػ  ذيدون م مم  ر 

و ردهػػ  نعػػ ؿ ومن ػػىة. خػػرج مػػف اليػػرادؽ وىػػذط الرػػدار الخريػػ ن  الم ،ػػؿا وبمػػ  
الي اؿ وض  رمة  مبلذيو ذنظ ـا رذم  هعممو    الرػػةشا  ػػـ غطػػس  ػػ  النيػػر. 

. ن ػػر المن ػػىة ب د  لةيـ ر  ً  ال ةقطر  ػػعر رخيػػو مػػ ًنا ومرهػػدةً  د دا ػػهو النظةىػػة
وروارذػػػو بمػػػ  مهكػػػأ  اػػػد  األرا،ػػػؾ  ػػػ  مقدمػػػة اليػػػرادؽا رهػػػ  ذنطمونػػػو وقمةصػػػو 
الخػػ كةةف ووضػػ  اػػذانه العيػػكرم  ػػ  كػػةس مػػف النػػ ةموف ذػػألواف بدةػػدلا  ػػـ خدخػػؿ 

 مبلذيو واذانه    كةس القم ش الخ ك  المخروط  و د بقدل اذ لو.
 ػػػر  كأيػػػو األولػػػ   ذػػػنىس اليػػػدون انضػػػـ  لػػػ  الرميػػػة الهػػػ  هويػػػعت قمػػػةبًل.

 وذيربةا وايهم   ل  المىوض ولةد الذم ك ف ةيرد ذعض من ق  مموك :
 ك فا لةرامو اهللا كرةمً  ةمنح كؿ م  لدةو لآلخرةف.-

 ةؿ الكذةر:راابهرض اذف 
َمػػْف قػػ ؿ ذلػػؾ؟.. هاهػػ ج  لػػ  مطرقػػة لهاطػػةـ  بل ػػة خصػػ ذ  مػػف كػػؿ ةػػد مػػف -

 ةدةو لهاصؿ منو بم  نصؼ م  هرةده.
 ةؿ الكذةر:رامىوض ولةد مف دوف خف ةأذو البهراض اذف ق ؿ ال

 …وك ف خمةنً  ونزةيً  و-
  ق طعو اذف آخر مف خذن ن راةؿ:

َمْف؟.. ممػػوك ؟.. ىػػذا المػػص؟.. اهػػ  الذدلػػة الهػػ  ا ػػهعمت معػػو يػػرقي  مػػف -
 العم ؿ الةوغيبلؼ الذةف  ةدوا رير م رذة.

 ق ؿ المىوض بدن ف:
 لكنو لـ ةيرؽ  ة،ً  من .-
 …نكـ ماظوظوف وأل-
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 ق طعو المىوض رعىر:
 ولـ ةيرؽ  ة،ً  مف نررس.. ال مف ور هو وال مف ذةهو.-

 ب د ذلؾ االذف لةقوؿ:
لقد هرذ     ذةت وور ػػة نرػػرس.. كػػ ف ةنظػػر  لػػ  نرػػرس م ممػػ  ةنظػػر اذػػف -

  ل  خذةو.
 ق ؿ المىوض ولةد ذنذرل ة وذي  الضةؽ:

 .خلـ ةكف مهي ماً ؟.. ىة  خنكروا ذلؾ خةض ً -
 ق ؿ اذف راةؿ الذم ة  ؿ الهرهة  ال  ن  ذةف خخوهو:

خنػػت ههاػػدث ةػػ  ولةػػد بػػف  ػػخص آخػػر ال نعر ػػو.. ممػػوك  مهيػػ مح؟.. خنػػت -
نىيػػؾ ةػػ  ولةػػد هعػػرؼ خنػػو ال ة ىػػر ألاػػد خطػػأه..  نػػو منػػهقـ خيػػةسا ويػػذؿ انهق مػػو 
غرةذػػة وال ةمكػػف ألاػػد خف ةنرػػو منيػػ .. مػػرلا صػػىعو ر يػػـ صػػىعة قوةػػةا ال خبػػرؼ 

ك ف اليذ ا لكف ر يـ صىعو. بند العصر وبندم  ك ف ر يػػـ ةهاػػدث معػػ   م ذا
   ذ اة الذةت الداخمةةا هاركػػت ط ذوقػػة مػػف يػػة ج اليػػطحا هاركػػت مػػف دوف خف 

و بمػػ  األرض والػػدـ ػةنذهو لي  خادا  ـ يقطت مف الية جا وهمػػدد ر يػػـ ذكػػؿ طولػػ
 ػػبلث ط ذوقػػ ت مػػف  ةهػػد ؽ مػػف رخيػػوا وهيػػمقن  اليػػمـ ذعػػد  ػػ نةهةف خو  ػػبلث هاركػػت

يػػػة ج اليػػػطح خةضػػػً ا واممنػػػ  ر يػػػـ الػػػذم كػػػ ف ةصػػػرخ م ػػػؿ األطىػػػ ؿ  لػػػ  صػػػ ذر 
مرذر العظ ـا لةعةد كهىػػو المخمػػوع  لػػ  مك نػػو. ولػػـ نرػػد خاػػدًا بمػػ  اليػػطح خةضػػً . 
كن  بم  ةقةف خف مموك  يةريػػؿ ر يػػـ  لػػ  القذػػرا وىكػػذا خرذػػر ر يػػـ بمػػ  ىرػػر 

 لـ ةرر   ال ذعد خف هص لح م  مموك .الذةت والمذةت    ذةوت خصدق ،وا و 
 خكد األخ األكذر:

 ك د ةقهمن     ةوـ مف األة ـ.-
 ايهعر ال ض     صدره بندم  ايهع د همؾ الذكر ا  يدر:

  نو ولد اقةرا وكم  اذف يبللة كبل .-
ذعد،ذ هكمػػـ الرنػػدم ال رةػػ ا لػػـ ةػػهامس لكػػؿ مػػ  يػػمعوا و ػػ  نىػػس الوقػػت لػػـ 

 ة ذ ردلا ما ةدل وميذذة:ةيهنكرها  نم  يأؿ ذمير
 َمْف ةكوف ىذا؟-

 خر ذو المىوض ولةد ذورو مقط :
 مموك .-
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 ب د الرندم ال رة  ةيأؿ ذنىس الميرة الي ذقة:
 ولكفا َمْف ةكوف مموك ؟-

 مرل   نةة خر ذو المىوض ولةد وذنىس الميرة:
.. المةت الذم ن رؽ خنىين   ػػ  العػػرؽ لكػػ  - ص ا  ىذا اليرادؽ.. المراـو

   ازنن  بمةو.نني
بند،ذ هذدلت ليرة الرندم ال رة .. هاولت  ل  ليرة ذات نذرل  قةمةا ال،مة 

 ومقربة ذهيذة ا ومنذرل ذأمور غ مضة.. ق ؿ:
 ال ةر  خف نهادث بف الموه     مأهميـ ذيذه الطرةقة.-

  رألا انطمؽ صوت غ ض  مف الرية اله  هرّم   ةي  خذن ن راةؿ:
 اغمؽ  مؾ خةي  ال رة .-

 ق ؿ المىوض بدن ف"
 ةر  خف ن مؽ خ واىن  رمةعً .-
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ذامػػوؿ ال ػػه ن هيػػمـ ممػػوك ا ذعػػد همػػؾ الريػػ لة الممصػػقة بمػػ  م مىيػػ  صػػورل 
اذةذػػػةف مهعػػػ نقةف مقهطعػػػة مػػػف مرمػػػة خرنذةػػػةا كمةػػػة مػػػف الريػػػ ،ؿ ةمكػػػف خف هممػػػئ 

دّوخة وبصػػةة بمػػ   وااًل ةهي  الاهوان م ،ة كةمو غراـ مف الرز. ري ،ؿ ماّةرل وم
الىيػػػػـا ولػػػػوال قمذػػػػو الممهػػػػ ع ذ لع ػػػػؽ ألبهقػػػػد وآمػػػػف خنيػػػػ  ىزلةػػػػة ومضػػػػاكة ويػػػػخةىة 
وخرذ ػػ ت خطىػػ ؿ مػػ زالوا بػػ رزةف بػػف الوقػػوؼ بمػػ  يػػةق نيـ. هم مػػً  م ػػؿ الريػػ لة 
األولػػ  الهػػ  صػػّدبت رخيػػو اػػةف  ػػهح م مىيػػ  وهطمػػ   لةيػػ  وورػػد خف ال كه ذػػة  ػػ  

 قػػػػط ريػػػػومً  موزبػػػػة  ػػػػ  خمكنػػػػة مخهمىػػػػة مػػػػف  الهػػػػ  خخرريػػػػ  مػػػػف الم مػػػػؼا ةالورقػػػػ
يطاي . ظف    الوىمة األول  خني  نوع مف األدبةة والهم ،ـا لكف القم  المخزوؽ 
ذيػػيـ والػػدـ مػػ  ةػػزاؿ ةقطػػر منػػو مكونػػً  ذركػػة هاهػػوا لكػػف العةنػػةف المهػػةف مػػ  هػػزاالف 

 ا هيا ف الدموع مكونهةف ذاةرل دموع هاهيم  واأليم ؾ هعـو داخميػػ  وبمػػ  يػػطاي
رعمػػو ةهػػةقف خنيػػ  ريػػ لة اػػ  مػػف الاذةذػػة. غةػػر خف دم غػػُو خغمػػؽ هم مػػً  وىػػو ةنظػػر 

  ل  ريـو خخر .. لرأ  ل  نررس بمو ةىؾ ىذه الطبليـ اله  ذّمدت مخو.
م ذا هعن  ة  نررس العةنةف المىهواهةف و وؽ  اداىم   مس و وؽ األخر  -
 قمر؟

م  والمنةػػ  بمػػ  االنرػػراؼ اه  نررس الوارث اكمة ال ػػةوخ المنػػدا،ةةف القػػدا
ا اهػػ  نرػػرس  وران الام ق ت الرمةمة اله  همهمػػؾ  غراناهيػػ  الخ صػػة الهػػ  ال هقػػ ـو
ىرػػس وران همػػؾ الريػػـو ال رةذػػة وال  مضػػة خيػػرارًا قػػد هنىػػهح بمػػ  اقػػ ،ؽ كذةػػرلا لػػو 
هيػػن  لػػو  كيػػ  والولػػوج وران غموضػػي ا مػػف دوف خف ةخطػػر  ػػ  ذ لػػو خذػػدًاا  نيػػ  قػػد 

لعذػػث. انىرػػر ممػػوك  وىػػو ةػػر  نرػػرس ةمعػػف النظػػر  ػػ  الريػػـو مػػدل هكػػوف ولةػػدل ا
 طوةمة كم  لو خنو غرؽ  ةي  مف دوف خف ةممؾ القدرل بم  الخروج مني .

 م ذا ة  نررس؟-
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نظػػر نرػػرس  لةػػو ذعةنػػةف مػػ هزاالف اػػ لمهةف وغػػ رقهةف  ػػ  الريػػـو ال  مضػػة.. 
 ق ؿ:

 م ذا؟-
لػػػـ هكهػػػ  ريػػػ لهي  م ممػػػ  ةىعػػػؿ  لمػػػ ذا ىػػػذه الريػػػـو الهػػػ  ال خ يميػػػ ؟.. لمػػػ ذا-

 الع  ؽ اآلخروف؟
اذةذهؾ  ه ل ذكةة..  ني  هعرؼ  نػػؾ ال هقػػرخ وال هكهػػ ا ولػػو كهذػػت لػػؾ ريػػ لة -
هميػػث لهع ػػر بمػػ  مػػف ةقرخىػػ  لػػؾا وبند،ػػذ ةخػػرج يػػركم   لػػ   ػػخص  ؼو يب دةة  

  لثا  يؿ هعهقد خةي  الررو األيود خف لي ف ىذا ال خص يػػةذق  يػػ كنً  مػػف دوف 
هاػػرؾ خمػػ ـ اآلخػػرةف؟.. ىػػؿ هعهقػػد ذلػػؾ؟.. خمػػ  ىػػذه الريػػـو  مػػ ذا يػػةرد  ةيػػ  خف ة

اآلخروف لو وقعت    خةدةيـ؟.. خال هر   نؾ خنت نىيػػؾ بػػ رز بػػف  يميػػ ؟..  ف 
 اذةذهؾ ة  مموك  امرخل ذكةةا وى  هعرؼ كةؼ هام  نىيي .

امقػػت يػػ ىرل  ػػوؽ النخةػػؿ المطػػؿ بمػػ  الور ػػة ولػػو كػػ ف ىنػػ ؾ يػػا    ػػ  
ت  وقو خةضً . وم  خف الم ردةة ذ واربي  وخزقهيػػ  المه ػػ ذكة ال هصػػمح قملان اليم 

لكػػػ  ةيػػػةـ اإلنيػػػ ف  ةيػػػ  بمػػػ  وريػػػوا  قػػػد هػػػرؾ نرػػػرس لةيػػػةـ.  ػػػ  اػػػوال  يػػػ بة 
الظيةرلا دار مموك  خبلؿ ىة مو    نىس ال وارع و   نىػػس األزقػػة  ػػبلث مػػرات. 

دى ػػة ورةذػػػةا وكػػ د ةيػػػألو كػػ ف الك ةػػر مػػػف قػػ طن  همػػػؾ األمػػ كفا قػػػد نظػػروا  لةػػػو ذ
ذعضيـ  ف ك ف ةذاث بف   ن قد  قده.    الي بة الواادل ذعد منهصػػؼ النيػػ ر 
هيػػمـ ممػػوك  ريػػ لة الاذةذػػة ال  نةػػةا وىػػذا ةعنػػ  خنػػو ورػػدى   ػػ  نىػػس المكػػ ف بنػػد 
طػػػػرؼ ليػػػػ ف األرض الػػػػذم ورػػػػد  ةػػػػو الريػػػػ لة األولػػػػ . كػػػػ ف  ػػػػ ا  الورػػػػو اػػػػةف 

اةث ك ف نررس   ر ً  الري لة األول  وداريً  وضعي  بم  يطح الق ر  المقمو  
 العةنةف المهةف ةعموىم  القمر وال مس.

العةن ف المىهواه ف المه ف هعموىم  ال مس والقمر موروده ف    ىذه الري لة -
 خةضً .. م ذا ةعن  ذلؾ ة  نررس؟

رخ  ذوضػػوح مػػ   مضػػ  ػػ  لاظػػة صػػى ن برةذػػة لػػـ همػػر بمػػ  المنػػدا،   ةمػػ  
ىػػػو المعنػػػ  دوف غةػػػرها رآه كمػػػ  لػػػو خف ارذػػػً  يػػػمةكة وق همػػػة قػػػد  ةمكػػػف خف ةكػػػوف

 هي وت  رأل ومرل واادل ك  ىة بند الم ز  الميهور.. ق ؿ:
العػػةف المىهواػػة ةػػ  ممػػوك  ىػػ  العػػةف الهػػ  ال هنػػ ـا وال ػػمس هعنػػ  النيػػ ر -

 والقمر ىو المةؿ.. همؾ الىه ل هخذرؾ خف النـو رى ى  لةبًل وني رًا.
ؼ لػػػو المعنػػػ  ذوضػػػوح هػػػ ـ وىػػػو ةنظػػػر  لػػػ  الريػػػمةف  ػػػ  اهػػػ  ممػػػوك  هك ػػػ
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الري لهةف. ك د ةني ر هات وطأل ال عور ذ لذن ا  يو ةن ـ منذ منهصؼ المةػػؿ  لػػ  
اػػوال  منهصػػؼ النيػػ را لػػوال الريػػـ اآلخػػر  ػػ  الريػػ لة ال  نةػػة.. الريػػـ الػػذم كػػ ف 

  خف نرػػرس ةمعػػف النظػػر  ةػػو ذصػػمتا ممػػرًا ةػػده  ػػ  لاةهػػو الن مةػػة. اػػ وؿ ممػػوك
 ةي بد نررس اةف ق ؿ:

 ررل ذعةدل بف النير وررػػؿ وامػػرخل ةاىػػراف يػػ قةة هذػػدخ مػػف النيػػر ناػػو همػػؾ -
 ال ررل.. خال ةعن  خنيم  ةرةداف يق  ال ررل؟

مف دوف ي ذؽ  نذار خزاح نررس الري لهةف بػػف يػػطح القػػ ر  المقمػػو  ذةػػدها 
اطػػ  بمػػ  األرض  ػػ   ط رهػػ   ػػ  اليػػوان مر ػػر هةف قمػػةبًل قذػػؿ خف ه  خزاايم  ذ ضػػ

مك نةف مهذ بدةف. هى رأ مموك  ذيذه الاركة الهػػ  ابهذرىػػ  دنيػػت رػػزنًا مػػف قديػػةة 
 ب قو. ر   رخيو  ل  نررس ذعةنةف غ ضذهةفا ق ؿ:

 م ذا؟-
 ى ه ف الري له ف لـ هريميم   ه ل ة  مموك ..  نيم ..-

 ق طعو مموك  وال ض  م زاؿ    دمو:
 خنت هكذ .. وكةؼ بر ت؟-

 مموك  مف ذرابو وخرميو بم  يطح الق ر  المقمو ا وخ طذو قمةبًل:اميؾ 
ال خبػػػرؼ َمػػػْف هكػػػوف اذةذهػػػؾا وال خرةػػػد خف خبر يػػػ .. لكػػػف الريػػػ له ف لةيػػػه  -

 مني .. ىن ؾ  خص آخر ذع يم .. ىؿ  يمت؟
 كةؼ بر ت؟-
ه ػػؽ ذيػػ  يػػ قةةا ىػػذا  ذميػػا لال ورود المرخل ب  ػػقة  ػػ  كػػؿ األرض هىكػػر -

 قـو ذو  ال  خص غ ةهو خف ةضاؾ منؾ.بمؿ ب ذث ال ة
ا وؿ مموك  خف ةنيض مف رميهوا لكف نررس خميكو بم  كهىةو و ذهو  ػػ  

 مك نو ذقول:
خن  خبمـ هم ـ العمـ خف رخيؾ ىذا خ ٍؿ مف خم مجا وم  ذلؾ  أن  خاذرؾ ةػػ  -

 مموك .. اذهعد بف ىذه الىه ل.. انَس ىذا اليخؼ.
 خم يخؼ؟-
 ىذا الذم هيمةو اذً .-

ولـ ةنَس مموك  ىذا اليخؼا ذؿ غطس  ةو اه  طرؼ خنىوا وبػػ ـ  ةػػو مػػف 
دوف ورؿ وال اذر. خبلؿ ذلؾ ال ه نا خصذح مموك  خ دمً  لع ،مة الصة د األبرج 
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مػػف دوف خرػػرا خ دمػػً  ال ني ةػػة لموارذػػ ت الهػػ  ةقػػوـ ذيػػ   ػػ  ضػػون ال ػػمس وهاػػت 
ذم لػػةس ذويػػعو خف ةػػر ض خنظ ر الن س وخيم بيـ. و   المةؿ هاّوؿ  ل  الهػػ ذ  الػػ

خمرًا لممىوضةف ال بل ةا وذخ صة بدن ف. ا وؿ مموك ا    همػػؾ األةػػ ـ الهػػ  رمػػ  
 ةيػػػ  م ػػػهرة ت اليػػػوؽ الةومةػػػة لمطػػػذج ذةػػػت الصػػػة د األبػػػرجا اف ةنػػػ ؿ خك ػػػر مػػػف 
االذهي مة مف ي ىرلا ا وؿ ذلػػؾ مػػف دوف ط ،ػػؿا ذػػؿ مػػ  هكػػرار همػػؾ األةػػ ـا ذػػدخت 

ـ ذ الخهىػػػ نا واهػػػ  هاة هيػػػ  الرقةقػػػة هاولػػػت  لػػػ  كممػػػ ت رل ذ لػػػذذوؿ  ػػػىاذهيػػػ مة يػػػ 
مقهضذةا ر  ة ومف دوف ابلول. م  ذلؾا ك ف مموك  ةر   ى  ةة    كؿ مػػ  ةػػراه 
خو ةيمعو. كػػ ف ال ةاػػس ذ لرىػػ ؼ  ػػ  نذػػرل صػػوهي  وال الػػهريـ  ػػ  هعػػ ذةر ورييػػ . 

و اةنمػػ  بم  العكسا ك ف ة طس    يع دل ال ق ع لعمقي  ا لم  ةيمعي  هػػهكمـا خ
 ةهطم   ل  وريي  الرمةؿ اه  اةنم  ةعقده الهريـ والعذوس.

خبلؿ ذلؾ ال ه ن خةضً ا لـ ةنقط  غذاؤه الروا     خم ةـو مػػف األةػػ ـ.  ػػ  
بصر كؿ ةـو ةهمق  ري لة ردةػػدلا ومػػ  بػػ د نرػػرس ةيػػ بده  ػػ  رػػبلن غموضػػي ا 

خف ةكػػّوف لػػو ىػػو ممػػوك  وابهمػػ دًا بمػػ  نىيػػو مػػف دوف ميػػ بدل اآلخػػرةفا ايػػهط ع 
ا ايػػهخررو مػػف ك ػػرل الريػػ ،ؿ الهػػ  وصػػمت  لةػػو  ػػ  المكػػ ف  ق مويػػً  لمعػػ ن  الريػػـو
المادد هات النخمة    طرؼ لي ف األرضا م  ذلؾا ك نػػت ظػػبلؿ الاػػزف هنػػوش 

 يع دهو    ذعض األة ـ وهموني  ذألواف م  ك ف ذوده خف ةراى  بم  اإلطبلؽ.
ا وم  بػػ د ةظيػػر  ػػ  الور ػػة طػػواؿ  نررس خنرز كؿ خبم لو    ذداةة ال ه ن

خة ـ ك ةرل ردًاا خمضػػ ى  مػػ  خ ػػراد ممهػػو المنػػدا،ةةف الػػذةف ةيػػكف معظميػػـ  ػػ  مامػػة 
اليػػػرةة  ػػػ  الر نػػػ  اآلخػػػر مػػػف النيػػػر. كمػػػ  ىرػػػر المىوضػػػوف ال بل ػػػة وخصػػػدق ؤىـ 
لي ف األرض ذيذ  ذرودل الرو والمطر ولرأوا  ل  النوادم المةمةةا م  بػػدا ذعػػض 

لدا ،ػػػة الهػػػ  ايػػػهط ع خف ةقػػػنعيـ ذقضػػػ ،ي  هاػػػت يػػػقةىة ور ػػػة نرػػػرسا األميػػػة ت ا
وىػػػػ  خميػػػػة ت قمةمػػػػة رػػػػدًا. وبمػػػػ  الػػػػرغـ مػػػػف  اي يػػػػو الػػػػدا ئ ذ لر قػػػػة  ػػػػ  همػػػػؾ 
األميػػػة تا  ال خنػػػو كػػػ ف ةمضػػػغ  ةيػػػ  ذعػػػض المػػػرارات الصػػػ ةرل الهػػػ  ةريػػػؿ كةػػػؼ 

يػػ . ههرمػػ  م ػػؿ غةػػـو صػػ ةرل مرىقػػة لمػػنىسا همهمػػؾ مق ومػػة ضػػ رةة مضػػ دل لذع ره
ا ةقػػرر قػػرارًا ق طعػػً  ذعػػدـ دبػػول هو ػػ  صػػذ ح الةػػـو الهػػ ل ا ةعنػػ  اػػةف ةيػػهرد صػػاو 

المىوضػػةف ال بل ػػػة وبمػػػوك  وبمػػػ  ذػػػف واةػػػد وبمػػػ  ذػػػف ايػػػةف وبمػػػ  ذػػػف مويػػػ ا 
لقضػػ ن خميػػةة خخػػر  هاػػػت يػػقةىة الور ػػة. لكنػػو ا لمػػػ  ةهيػػمـ الريػػ لة بصػػرًا  ػػػ  

ذػػوىـ اليػػع دل.  ػػـ اكه ػػؼ  طرؼ لي ف األرض   نو ةذاث بنيـ ذبل ىػػوادل مػػد وب ً 
    اد  همؾ األمية تا  ف المىوض بدن ف ىو َمْف ةقـو ذهك ةؼ غةػػـو المػػرارات 
الصػػ ةرل همػػؾا والهػػ  ال مىػػر لػػو مػػف مضػػ ي   ػػ  ني ةػػة المطػػ ؼ. وا لمػػ  ورد  لػػ  
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ذ لو خف ىذا المىوض ىو  قةؽ اإلني نة اله  انصير    اذي ا يػػقط  ػػ  دوامػػ ت 
وذط وا ذػػؿ خػػ ؼ مػػف وقو ػػو  ػػ  طرةػػؽ  انهق مو ف ةخ ؼ مف مف اليم ا ال ألنو ك

ىػػذا الاػػ ا مػػف  قدامػػو بمػػ  همزةػػؽ يػػع دهو الهػػ  لػػـ ةهصػػورا  ػػ  خم لاظػػةا خنػػو 
 ق در بم  االيهمرار    الاة ل مف دوني .

لػػـ ةنهظػػر طػػوةبًلا ةعنػػ  خنػػو لػػـ ةهػػرؾ قػػدره وقػػدر اذػػو لؤلةػػ ـ لهىعػػؿ ذيمػػ  مػػ  
   ظيةػػرل ةػػـو ب صػػؼ وممطػػر. لػػـ ةكػػف بػػدن ف ه  نا  قد لرأ  ل  المىوض ولةد 

ورعىػػػػػر  ػػػػػ  مركػػػػػز ال ػػػػػرطة. ورػػػػػده واةػػػػػدًا وا ضػػػػػنً  المػػػػػد أل النىطةػػػػػة  ػػػػػ  غر ػػػػػة 
 المىوضةف:

 مموك ؟.. ىؿ ضرذؾ خادىـ؟-
رمس مموك  المذمؿ ىو وذدلهو ذم ن المطػػر بمػػ  األرةكػػة الطوةمػػة  لػػ  ر نػػ  

 المىوض ولةد..
 خر   وىو ةرهرؼ:

 الضرذة. َمْف ةضرذن  يأرد لو-
 خنت لـ هأِت  ل     م ؿ ىذا الرو مف دوف يذ .-

 ق ؿ مموك  ذهردد:
 خنت هر  م ذا ةىعؿ ذ  بدن ف.-

 نظر المىوض ولةد  لةو ذعةنةف هيكنيم  الدى ة:
 المىوض بدن ف؟.. م ذا  عؿ ذؾ؟-

 ب د مموك  ةقوؿ ذنىس صوهو المهردد:
 …ذكبلمو   رمي هن .. خلـ هَر كةؼ ةخ طذن ؟..  نو ةرران  -

 ق طعو المىوض ولةد ض اكً :
  نو ةمزح معؾ.. كمن  نمزح معؾ؟.. لم ذا هعهقد خنو ةرراؾ؟-

 همممؿ مموك     مك نو.. ق ؿ ونذرل خلـ    صوهو:
 الكؿ ةمزح مع ا خن  خبرؼ ذلؾ.. لكف بدن ف ال.-

و يػػةر رلا ػوض  المىوض ولةد ذرابو بم  كهؼ ممػػوك  وضػػمو  لةػػو.. قػػدـ لػػ
 وق ؿ:

ليت صدةقن   قط ة  مموك .. لقد ولدن  ون أن  رمةعً     مكػػ ف وااػػدا خنت -
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 خةي  الصة د الص ةر خنت خخون .
وخرج الصة د الص ةر مف مركز ال رطة م اونً  ذ خول ةعرؼ م ذا هعن     

 مامة م ؿ الم ردةة.
مػػػرت بمػػػ  همػػػؾ الزةػػػ رل لةػػػ ؿ بدةػػػدل  ػػػدةدل الذػػػرد خو ك ةػػػرل المطػػػرا قضػػػ ى  

مػػ  رذػػ  زر رهػػو وكأيػػو هاػػت يػػقةىة ور ػػة نرػػرس. غةػػر خف العػػزان  ممػػوك  واةػػداً 
الذم خىؼ مف وطأل وادهو لـ ةخهِؼ خذدًاا العزان الذم ةرده بصر كؿ ةـو هات 
النخمػػة اليػػ مقة  ػػ  طػػرؼ ليػػ ف األرض. كػػ ف ةػػر ا بمػػ  الػػرغـ مػػف الظممػػة الهػػ  

رهو م ممػػ  همػػؼ اليػػقةىةا ريػػـو همػػؾ الريػػ ،ؿ. ةهذةنيػػ  ذوضػػوح  ػػ  وىػػج رمػػرل يػػةر 
ةهذةف ط ،ر لةم  ر رح  رةيهو    الظممة. لػػـ ةهعػػود ممػػوك  خف ةهاػػدث مػػ  نىيػػوا 
ةن رةيػػ  وة ػػكو ليػػ  خو ةذ يػػ  اليمػػوـ الهػػ  ركذػػت ظيػػره والهػػ  هاركػػت ذعنػػؼ ا لمػػ  
اخهػػػرؽ الع ػػػؽ قمذػػػو. كػػػ ف ةكػػػرع كؤويػػػو صػػػ مهً ا وةػػػدخف صػػػ مهً ا وةنظػػػر مخهرقػػػً  

ر ة وممهقطً  الهم ب ت الضون  وؽ يطح النير الظممة الماةطة ذو وذ ليقةىة وذ لو 
ذصػػمت خةضػػػً ا مػػػف دوف خف ة ػػعر ذ قػػػؿ ليػػػذا الصػػػمت الػػذم خطذػػػؽ بمةػػػو. واهػػػ  
اػػػةف ةهيػػػمؿ  لةػػػو بمػػػوك   ػػػ  وقػػػت مهػػػأخر مػػػف ذعػػػض المةػػػ ل ا   نػػػو ةظػػػؿ مذهمعػػػً  
ليػػ نو. ومػػ  خف بمػػوك  مهاػػدث لذػػؽ ةعػػرؼ كةػػؼ ةرعػػؿ الكممػػ ت هصػػطؼ ذميػػ رل 

 ػػػ ف ممػػػوك  لػػػـ ةكػػػف ةيػػػهم   لةػػػو  ػػػ  غ لػػػ  األاةػػػ ف. كػػػ ف وااػػػدل وران األخػػػر ا 
بموك  ةعرؼ ذلؾ هم ـ المعر ةا غةر خنو برػػز بػػف معر ػػة العػػ لـ الػػذم ةمرػػأ  لةػػو 
ممػػوك   ػػ  م ػػؿ ىػػذه األوقػػ تا ومػػ  كػػ ف ذلػػؾ لةػػزبج بمػػوك  الػػذم ةيػػهمر مهػػد قً  

 ذ لكبلـ.
الانظػػؿ     ال ير األخةر لم ػػه نا اػػؿ الوقػػت العصػػة  الػػذم لػػو طعػػـ مػػرارل

    ـ مموك .  يو لـ ةىيـ خذدًا كةؼ همزؽ ذةف قمذو ومعدهوا ألنو ىو نىيو لـ ةقـ 
لمنقػػػود وزنػػػً  خو خىمةػػػة  ػػػ  خةمػػػ  ةػػػـو مػػػف خةػػػ ـ بمػػػره الم ضػػػةة. اآلفا ذػػػدخ ةقػػػؼ  ػػػ  
موارية مانة نى د نقوده اله  ك نت همؤل رةذػػَ  ذدلهػػو العمػػوةةفا والهػػ  خنىقيػػ  طػػواؿ 

اةف هوقؼ العمؿ    ور ػػة نرػػرس. اػػ وؿ خف ةيػػهدةف مػػف  يور ال ه ن الم ضةة 
نرػػرسا لكػػف نرػػرس خخذػػره ذميرػػة ا يػػمةا خنػػو ةصػػع  بمةػػو الع ػػور بمػػ  دةنػػ ر 
وااد ةمكف خف ةيمىوا ال لػػو ىػػو ممػػوك  وال ألم  ػػخص بزةػػز بمػػ  قمذػػو  ػػ  ىػػذه 
المدةنة.  كػػر ذقمذػػو كع  ػػؽ ةاػػدوه األمػػؿ ذيػػع دل كذةػػرل رػػدًا هىػػوؽ خم وصػػؼ بمػػ  

مف خف ىن ناهو الص ةرل اله  ةمهصي  ذذطن    كػػؿ ميػػ نا وة ػػعر ذيػػ  م ػػؿ  الرغـ
وي دات ايىنرةة ة وص  ةي  رخيو المهع  ذرااة ال م ةؿ لي .  كر خةضً  ذمعدهوا 
لػػػةس ذػػػذلؾ األكػػػؿ الػػػذم هعػػػ رؼ بمةػػػػو النػػػ سا  نمػػػ  ذػػػذلؾ ال ػػػرا  الكىةػػػؿ ذرمػػػػ  
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قىػػػ رًاا وبرػػػ  كةػػػ ؼ خف ال  كػػػ ؾ ذػػػةف قمذػػػو اليػػػع دل مػػػف خك ػػػر األمػػػ كف  ظبلمػػػً  وا 
 ومعدهو.

بػػ د  لػػػ  ورش خوالد بمػػػو موازنػػػً  ذدقػػػة ب  ػػؽ مهمػػػرس ذػػػةف مهطمذػػػ ت المعػػػدل 
وخىػػوان القمػػ . لػػػـ ةكػػف خذنػػػ ن بمػػو قػػػد ا هقػػدوه طػػواؿ ىرػػػره لور ػػيـا ذػػػؿ ىػػـ نيػػػول 
وهػػذكروه اآلف  قػػط اةنمػػ  وقػػؼ خمػػ ميـ. لػػـ ةعهرضػػوا بمػػ  بودهػػو م ممػػ  لػػـ ةقربػػوه 

وهقذمػػػػوا ورػػػػوده   نةػػػػة م ممػػػػ  ةهقذمػػػػوف  ضػػػػ  ة آلػػػػة ردةػػػػدل  لػػػػ  بمػػػ  اذهعػػػػ ده بػػػػنيـا 
صن دةؽ آالهيـ القدةمةا ولـ ةعهرضوا خةضً  بم  اضوره ي بة ة  ن واخهى ،و  ػػ  
خةػػػة يػػػػ بة ة ػػػػ ن. اػػػػرص ممػػػوك  خػػػػبلؿ ذلػػػػؾ ال ػػػػير األخةػػػر مػػػػف ال ػػػػه نا بمػػػػ  
 د الما  ظػػػة بمػػػ  قةػػػود بذودةهػػػو العذذػػػة الم ػػػدودل ذاذػػػ ؿ غةػػػر مر،ةػػػة ذذةػػػت الصػػػة

األبرج.  يو    الضػػا ا ةقػػؼ ذذػػ   الذةػػت لةهمقػػ  االذهيػػ مة وهاةػػة الصػػذ حا  ػػـ 
ةذدخ ىرولهو المعه دل ذةف الذةت واليوؽ. همؾ اليرولػػة الهػػ  ىػػ  زوادل ب ػػقو طػػواؿ 
الني ر اه  الي بة الراذعة بصرًا بندم  ةنضو بنو مبلذس العمؿ الم ذعة ذزةوت 

الى ػػً ا وذعةنػػةف هكػػ د ه مضػػيم  ن ػػول يػػع دل و اـو اليػػة رات. ةعػػود  لػػ  الم ردةػػة 
مذكػػرل رػػدًا بمػػ  هيػػمـ ريػػ لة الاذةػػ . مػػ  ذلػػؾا كػػ ف ةرػػدى  بػػ ربًل خـ آرػػبًل  ػػ  
طػػرؼ ليػػ ف األرض وهاػػت النخمػػة اليػػ مقة. وىكػػذا هذػػدخ خميػػةة ردةػػدل مػػف يػػع دل 
ههد ؽ ذكمة ت مهي وةة ومف دوف انقط عا وك نت همؾ اليػػع دل هخػػرج مػػف قمذػػو ىػػو 

س المورػػودات مػػف اولػػوا ذػػؿ لهطوقيػػ  خواًل ومػػف  ػػـ ه رقيػػ   ػػ  لرػػة  ػػى  ة ال لػػهم
ونقةة وخ لةة مف خةة رغذة خن نةة. ك ف نررس ةى ر،و  ػػ  ذعػػض المةػػ ل  وىػػو هاػػت 
اليػػقةىة مػػ  كأيػػو واةػػدةف  ػػ  الظػػبلـ. لػػـ ةكػػف نرػػرس لةىكػػر  ػػ    يػػ د خةػػة مػػف 

د قوارذػػو المقموذػػةا مهمقةػػً  خم يػػةوا لػػذلؾ ةظػػؿ واقىػػً  خمػػ ـ اليػػقةىة خو ةرمػػس بمػػ  خاػػ
اليػػوان الم ػػذ  ذ لنػػد  القػػ دـ مػػف النيػػر القرةػػ . كػػ ف ةرمػػس صػػ مهً  ووريػػو ذ هرػػ ه 
النير وكأنو ةنهظر قدـو نذةػػو منػػو. اػػةف هطػػوؿ رميػػة المنػػدا،   ػػ  الظممػػة المنػػدال 
ذيػػوان النيػػرا ةذػػدو لممػػوك  وكأنػػو  ػػذح  ػػرةر ةنهظػػر الىرصػػة لبلنقضػػ ض بمةػػوا 

 الق ر ال مةظة واليرـو بمةو.ا دلة ةدةو رغذة ب رمة    هن وؿ وبند،ذ ههذكؿ 
ونررس نىيػػو  ػػ  رميػػهو بمػػ  ق رذػػو المقمػػو ا والػػذم هاػػوؿ  لػػ   ػػذح  ػػرةر 
 ػػ  بةنػػ  ممػػوك  المهػػةف خزاغيمػػ   ػػراذو الميػػكرا كػػ ف ةىكػػر ذعقػػؿ منػػذىؿ لمػػ  ةػػراه 

ه لميدىػػد وةيمعو طواؿ ىذا ال ه ن مف هصر  ت وخقػػواؿ ممػػوك ا ذػػدنًا مػػف اصػػطة د
وانهي ًن ذ لري ،ؿ الع ذ ة.  كرا خنو م  مف بذث خو يخؼ ةىوؽ وقوع  ه ل    غراـ 
ىذا األيودا األاد ا القمةئ الذم ة ذو القرود خك ر مم  ة ػػذو ذنػػ  آدـ. غةػػر خنػػو 
بػػ د وبػػّدؿ مػػف قن بهػػوا  يػػو قػػد رخ   ةمػػ  مضػػ  مػػف اة هػػو الك ةػػر مػػف األاػػداث 
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  الاػػ ا والهػػ  ال ةمكػػف خف هاػػدث لػػوال القػػول العصػػةة بمػػ  الهصػػدةؽ الهػػ  صػػنعي
غةػػػػر المر،ةػػػػة ليػػػػذا الاػػػػ . خةقػػػػف نرػػػػرسا وىػػػػو الررػػػػؿ الػػػػذم هصػػػػ لح مػػػػ  الاةػػػػ ل 
وصرو ي  منذ وب  خنو ال مىر لو مف العةش م  ك ،ن ت ه ذيو    كؿ  ػػ نا  ف 
الا  ىو القول اليارةة الواةدل    ىذا الع لـ الهػػ  همهمػػؾ ط قػػة هدمةرةػػة ال اػػدود 

ف الامقػػػ   قػػػطا ىػػػـ الػػػذةف ةهعػػػ مموف معيػػػ  مػػػف دوف اػػػذر. ك نػػػت خ ػػػةة ليػػػ ا  وا 
نرػػرس هػػدور اػػوؿ المصػػةر الػػذم يةصػػؿ  لةػػو ممػػوك  لػػو ظػػؿ ميػػهمرًا  ػػ  اليػػةر 

 وران قمذو.
هنذػػو المنػػدا،   لػػ  خف اليػػوان المنػػد  قػػد ذمػػؿ  ة ذػػوا  ػػنيض مػػف  ػػوؽ يػػػطح 

بةنةػػو همهمعػػ ف  قػػط. القػػ ر  المقمػػو . نظػػر  لػػ  ممػػوك  القػػ ذ   ػػ  ظممػػة اليػػقةىة و 
وهيػػ نؿ  ػػ  يػػره: ىػػؿ ةمكػػف خف ةنهيػػ  مصػػةر ىػػذا الرػػرو األيػػود  لػػ  مصػػةذة؟.. 

 خدار ظيره لميقةىة ومض  ذ هر ه ذةهو مف دوف كممة وداع.
ظمػػت المصػػةذة الهػػػ  هوقعيػػ  المنػػػدا،  هػػدور ذعةػػػدًا بػػف مصػػػةر ممػػوك  اهػػػ  

ه  قػػؿ  لػػ  ور ػػة انهيػػ  ال ػػه ن ذامػػوؿ الصػػةؼ رػػ نت الػػزوارؽ المعطوذػػة ب ،مػػة ذ
المندا، ا وىذا ةعن  خف مموك  يػػةذق  بمػػ  مقرذػػة مػػف ذةػػت الصػػة د األبػػرج. كمػػ  
ةعنػػػ  خنػػػو يػػػةع ود خدمػػػة المىوضػػػةف ال بل ػػػة وبمػػػوك  وبمػػػ  ذػػػف واةػػػد وبمػػػ  ذػػػف 
ايػػةف وبمػػ  ذػػف مويػػ  خػػبلؿ رميػػ ت الميػػ ن بمػػ  ليػػ ف األرض. ذػػدا لػػو وىػػو 

لرم دةػػة المزرقػػة  ف ىػػذا الصػػةؼ ةرذػػت بمػػ  بظػػ ـ اليدىػػد مػػف وران قمػػ ش ذدلهػػو ا
ىػػو صػػةؼ يػػع دهو القصػػو  الهػػ  ال هضػػ ربي  خةػػة يػػع دل ألم مخمػػوؽ  ػػوؽ ىػػذه 
األرض. بند العصرا وقذؿ خف ةأه  المىوضوف ال بل ة ألاةػػ ن اىمػػهيـ األولػػ   ػػ  
ىذا الصةؼ الولةدا ب ر بم  ري لهةف خبل ً  لم  ىو معه د.  اداىم  م ؿ ي ذق هي  

لين ن وقر  الوص ؿا وال  نةة ممة،ة ذ لدموع وذ لػػدم ن. لػػـ ةهوقػػؼ بنػػد هعد ذ لو  ن وا
يػػػون خو  ػػػر قػػػ دـ  ػػػ  الطرةػػػؽ يةصػػػؿ بػػػ ربًل خـ  ةعهذرىػػػ  نػػػذةرال  نةػػػة خذػػػدًاا ولػػػـ 

 آربًلا ألنو    مقدـ ىذا الصةؼ م  ةزاؿ ةعوـ    يع دل الع  قةف.
يػػةظؿ  خاةػػ  المىوضػػوف ال بل ػػة ورميػػ ؤىـ ومعيػػـ ممػػوك  رميػػة كػػ ف ممػػوك 

ةهادث بني  لو هين  لو خف ةعةش خك ر ممػػ  بػػ ش مػػف بمػػره القصػػةر. كػػؿ  ػػ ن 
لةػػ ت واهػػ  األقػػداح. امػػؽ صػػوت و ك ف خك ر مم  ةر : قن ن  العرؽ والىواكو والذق

بموك   وؽ يطوح الذةػػوت مػػف ر نػػ ا و ػػوؽ يػػطح النيػػر مػػف ر نػػ  آخػػرا اهػػ  
ظػػؿ ممػػوك  اهػػ  ضػػا  خف الع ذرةف بم  الريرةف هوقىػػوا ليػػم ع صػػوهو العػػذ . 

 الةـو اله ل  ةيم  صوت بموك  الذم م  ةزاؿ ةرف    خذنةو.
 ػػ  ىػػذا الضػػا  خةضػػً  ىػػروؿ ممػػوك  م ممػػ  ةىعػػؿ كػػؿ ةػػـو  لػػ  ذةػػت الصػػة د 
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األبػػػرج. يػػػقطت الكذذػػػة بمةػػػو  ػػػ  الماظػػػة األولػػػ  بنػػػدم  وقػػػؼ الذػػػ  . لػػػـ هظيػػػر 
و ذكممػػ ت قمةمػػة ا يػػمةا يػػ ىرلا  نمػػ  والػػدهي  الهػػ  ن ولهػػو اليػػمة والنقػػودا واػػددت لػػ

األنػػواع والكمةػػ ت مػػف الخضػػروات والماػػـ والىواكػػو والخذػػز. ذػػدا  ػػ  ذلػػؾ الضػػا  
س. مػػؤل اليػػمة مػػواليمة    ةده كم  لو خنو م  ةػػزاؿ هاػػت هػػأ ةر خذخػػرل بػػرؽ ميػػ ن خ

مػػػػف دوف هػػػػدقةؽ مػػػػف نوبةػػػػة مػػػػ  ا ػػػػهر ا ود ػػػػ  نقػػػػودًا مػػػػف دوف خف ةرعػػػػؿ الذ بػػػػة 
م ممػػ  ةرػػرم كػػؿ ةػػوـ. انقذضػػت نىيػػو وىػػو ةقػػؼ مػػرل  ةريدوف     قن بػػو ذ أليػػع ر

  نةة    ذ   ذةت الصة د األبرجا   ألـ ذوريي  الص ـر خخذت منو اليمة وخغمقت 
الذػػ  . خاػػس خف هع يػػهو  ػػ  ىػػذا الةػػـو ال ةمكػػف قة يػػي  ذأةػػة هع يػػة يػػ ذقة مػػرت 
بمةػػو. لكػػف صػػمد خمػػ ـ ىػػذا الطػػ ر  الردةػػد الػػذم ةريػػؿ يػػذ  ادو ػػو. صػػمد ألنػػو 

 ف مهةقنػػً  همػػ ـ الةقػػةف ذكػػؿ همػػؾ الريػػـو المريػػمة مػػف الاذةذػػةا مهةقنػػً  مػػف ال ػػوؽ كػػ
وبدـ النـو ال    المةؿ وال    الني ر مف خرمو ىو مموك ا مموك  المع وؽ الػػذم 
هيػػذ   ػػ   طػػ رل النػػـو مػػف بةنػػ  خرمػػؿ  هػػ ل  ػػ  الم ردةػػةا ذػػؿ  ػػ  العمػػ رل كميػػ . 

ي  ذات مػػذاؽ ميهيػػ غ. لػػـ ةهوصػػؿ ممػػوك  وىكذا نرح    ل  الوق ،  المرةرل ورعم
 أف الع  ؽ اآلخرةفا  ل  ىذا الهوا ؽ اليرة  ذػػةف ب لمػػو الخػػ رر  الػػذم ال ةكػػؼ 
بف زرع كؿ م  ةمكف خف ةخمؽ األاذ ط ت وذةف لوبة قمذػػو وىةرػػ ف م ػػ برها  نمػػ  
ذن  قن بهو بم  الريـو اله  امهؤلت ذي  ري ،ؿ الاذةذةا وك ف ىذا خك ر مف ك ٍؼ 

 رٍض ذ لنيذة لمموك .وم
لكف ال رط  الذم ك ف ةنهظره وران منعطؼ الزق ؽا لـ ةميمو لةامؽ  وؽ 
نخةؿ الذيه ف المر ورا ق ده  ل  مركز ال رطة ذ اهراـ ةيهاقو خاد خصدق ن 
المىوضةف ال بل ة. هركو    ذ   غر ة المىوضةف.  ـ ب د  لةو ود عو  ل  الداخؿا 

ةرمس وران منضدهو وةقرخ    ممؼ  ال ر ة. ك ف لةر  المىوض بدن ف واةدًا   
كذةر. اة ه ذهاةة الصذ ح لكف بدن ف لـ ةردى .  كر خنو م  وؿ ذ ألوراؽ خم مو. 

 خط  ناو األرةكة ورمس بمةي ا   لهىت  لةو المىوض بدن ف وق ؿ:
 كةؼ رميت مف دوف  ذف من ؟-

ا لػػـ ةػػرد اهػػ  اػػةف يػػم  ىػػذه الرممػػة الر  ػػة هنطمػػؽ مػػف  ػػـ المىػػوض بػػدن ف
 لػػ  ذ لػػو خنػػو وقػػ   ػػ  ورطػػةا خو خنػػو يػػةوارو موقىػػً  بصػػةذً   ػػ  األقػػؿ. ظػػؿ ةنظػػر 

  ل  صدةقو مف دوف ذىوؿا ومف دوف ايه را .
 انيض مف األرةكة وقؼ اةث كنت.-

ىذه المرلا خوقىت ليرة األمػػر الاػػ دل وغةػػر المعقولػػة ذ لنيػػذة  لةػػو رىنةػػو بػػف 
ـ ةط وبػػو كمػػ  لػػو خنػػو هاػػّوؿ  لػػ  كهمػػة الاركة. اػػ وؿ خف ةػػنيض غةػػر خف ريػػمو لػػ

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



- 114 - 

مػػػف اليػػػمنت المهصػػػم . خغمػػػؽ المىػػػوض بػػػدن ف الممػػػؼ ونيػػػض واقىػػػً . دار اػػػوؿ 
منضدهو ووقؼ خم ـ مموك ا ذدا وكأنو ةقؼ  وقوا   ضطر مموك  الذم لـ ةصدؽ 

 م  ةررم اه  ىذه الماظةا خف ةر   رخيو  لةو.
  ذفا خنت مهمرد؟-

  خىؼ مف ذ ػػرل وريػػو الداكنػػة  ظيػػرت دوا،ػػر مر وبً  رخيو ومذهيمً  وال او 
ذػػػػةض صػػػػ ةرل  ػػػػ  خدةػػػػو ورقذهػػػػوا بنػػػػدم  ارهىعػػػػت ذراع المىػػػػوض بػػػػدن ف الةيػػػػر  
ذ مهداد صدرها  ـ م ؿ يوط يرة  هاركت ذ هر ه مموك ا  رف صوت صىعة قوةػػة 
ردًا. انطرح ريـ مموك  بم  األرةكة وارهىعت رربله    اليوان. انانػػ  المىػػوض 

 عػػو  لػػ  األبمػػ  مػػف  ذطةػػوا ودار اػػوؿ نىيػػو وىػػو مػػ  ةػػزاؿ اػػ مبًل بػػدن ف بمةػػو ور 
مموك  الض،ةؿ الريـا لةضعو بم  قدمةو    ويط ال ر ة. ىزه بػػدل مػػرات لةر ػػ  
رخيػػوا  ػػـ هػػرؾ  ذطةػػو وخميػػؾ ذقذضػػة ةػػده الةيػػر  خبمػػ  ذدلهػػوا وذكىػػو الةمنػػ  يػػدد 

يػػػ . لػػػـ ةكػػػؼ  لػػػ  وريػػػو صػػػىع هو القوةػػػة واليػػػرةعة الهػػػ  لػػػـ ةيػػػهط  ممػػػوك  هى دة
المىوض بدن ف بف هورةو صىع هو  ال اةف رخ  رخس مموك  ةمةؿ م  كؿ ضػػرذة 

 رمس وران منضدهو الى ً .ةم مم  ةمةؿ رخس ط ،ر مةت. رم ه بم  األرض وب د ل
 يهر  ب قذة الهدخؿ    يةر الق نوف.-

  ـ ن د  بم  ال رط  الذم ةقؼ    الذ  . خ طذو مف دوف خف ةنظر  لةو.
   غر ة الهوقةؼ.خذه  ل-

الذعةػػدل. ذػػدا      غر ة الهوقةؼ الطوةمة ردًاا رم ه ال رط      اد  زواة ىػػ
لمموقػػو ةف خف ىػػذا الىهػػ  الػػذم ةرهػػدم ذدلػػة غرةذػػةا والممػػدد بمػػ  األرض مػػف دوف 
اراؾا خنو رذم    رؽ الاة لا لذلؾ لـ ةقهرذوا منػػو. اهػػ  اػػةف وصػػمت ورذػػة ال ػػدان 

ةدبوه  لػػ  الطعػػ ـ. غةػػر خنيػػـ بر ػػوا خنػػو مػػ  ةػػزاؿ اةػػً   هركوه    ا لهو مف دوف خف
اةف رخوا خط  دموبػػو ةمهمعػػ ف  ػػ  نػػور العصػػر وىمػػ  ةررةػػ ف ذ هرػػ ه خذنةػػو. بمػػ  
الػػرغـ مػػف همػػؾ المعر ػػةا وبمػػ  الػػرغـ مػػف ورػػوده معيػػـ ذػػةف رػػدراف غر ػػة الهوقةػػؼ 

فا لـ ةهررخ ك رةؾ مف الوار  مد ةد العوف  لةو لك  ةظؿ مهم يكً  خم ـ قول الق نو 
خاد منيـ بم  االقهرا  منوا  يـ لـ ةروا ي ذقً  موقو ً  مامػػواًل ذػػةف ذرابػػ   ػػرط  
لةػػودع  ػػ  الهوقةػػؼ. ظػػؿ ممػػوك  ن ز ػػً  دموبػػو ذصػػمت وىػػو  ػػ  وضػػعةهو مػػف دوف 
خف ةذػػػدلي   ػػػ  همػػػؾ الزاوةػػػة الذعةػػػدل مػػػف غر ػػػة الهوقةػػػؼ  لػػػ  خف اػػػؿ صػػػذ ح الةػػػـو 

ةقػػػـو  ةػػػو ال ػػػػرطة ذػػػ غبلؽ الذػػػ   الخػػػػ رر   الهػػػ ل ا وىػػػذا ةعنػػػ  خف الوقػػػػت الػػػذم
لممركػػػز  ػػػـ ةنه ػػػػروف اػػػوؿ الىنػػػػ ن وخيػػػماهيـ ذأةػػػػدةيـا قذػػػؿ خف ةىهاػػػػوا ذػػػ   غر ػػػػة 

 الهوقةؼا لةهةاوا لمموقو ةف وقهً  ك  ةً  لمذى    ل  دورل المة ه.
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وقؼ  رط  األمس  وؽ مموك  الذم م  ةزاؿ ممدًا    المكػػ ف الػػذم وضػػعو 
 مةو وىزه مف كهىو: ةو ضا  خمس. انان  ب

 مموك .. مموك .. ايهةقظ ة  مموك .-
 -نظر  لةو ذعةنةف م  هزاالف ندةهةف

نمت طوةبًل رػػدًا ةػػ  ممػػوك .. خيػػرع ذػػ لخروج قذػػؿ خف ةذػػدخ وقػػت الػػدواـ.. لػػف -
   ذدورل مة ه خخر   ال    الي بة ال  منة مي ًن.ظها

مػػػف  اػػػةف لػػػـ ةاصػػػؿ ال ػػػرط  بمػػػ  رػػػوا  مػػػف ممػػػوك ا اضػػػطر  لػػػ  ر عػػػو
 صدره بف األرض:

    األقؿ اغيؿ وريؾ ة  مموك .-
خنيضػػو بػػف األرض ود عػػو خم مػػو خػػ رج غر ػػة الهوقةػػؼا وواصػػؿ د عػػو اهػػ  
خدخمػػػو غر ػػػة دورل المةػػػ ه الوايػػػعة الهػػػ  ااهميػػػ  الموقو ػػػوف. بػػػ د ممػػػوك   لػػػ  نىػػػس 
المك ف    غر ة الهوقةؼ ذعد خف وض  رخيو مدل طوةمة هات انىةػػة المػػ ن. رمػػس 

 صػػ ن  ػػ ذكً  ذرابةػػو  ػػوؽ ركذهةػػوا وواضػػعً  رخيػػو بمةيمػػ . ةذػػدو خنػػو ايػػهنىد كػػؿ القر 
دموبو خبلؿ الوقت الذم خمض ه ممػػددًا بمػػ  خرضػػةة غر ػػة الهوقةػػؼ. ر ػػض دبػػول 
الموقو ةف لهن وؿ ورذة الىطور اله  وصمتا وكذلؾ ورذة ال دان. اةف صػػى  رخيػػو 

خف ةىكرا ا وؿ خف ةصؿ  مف الطنةف الذم يذذهو صىع ت المىوض بدن فا ا وؿ
خو ةىيػػـ األمػػر الػػذم لػػـ ةىيمػػو لاػػد اآلفا والػػذم لػػف ةىيمػػو خذػػدًا لػػو رواه خاػػدىـ لػػو 
وكأنو وق  ل خص آخر غةره. ا وؿ خف ةعود ذ لزمف  ل  الوران مف خرؿ خف ةقػػرف 
خو ةػػرذط مػػ  رػػر  مػػف خاػػداث منػػذ..  كػػر: منػػذ مهػػ ؟.. ميػػ ن خوؿ خمػػس كنػػ  معػػً  

األرض.. خمس رمذت م  طمذهو خمو مف ا ر ت الذةتا  ـ  هات النخمة بم  لي ف
خه  ذ  ال رط   ل  المركز.. كةؼ ةمكف لعدن ف خف ةضػػرذن ؟.. خدمهػػو وخػػدمت 
ب ،مهو.. وةضػػرذن ؟.. كػػ ف ممػػوك  ةمػػر ذ ليػػذ  الاقةقػػ  مػػف دوف خف ةػػراه. وىكػػذا 

 ظؿ غ  بًل بف يذ  هع يهو وذلو وىوانو.
ا لػػػـ طػػػواؿ ورػػػوده خمػػػؼ قضػػػذ ف الهوقةػػػؼ م نػػػذ خمػػػس واهػػػ  ظيػػػر ىػػػذا الةػػػـو

ةىطف خاد ل ة ذوا  أوالد بمو ال ةهذكرونػػو  ال اػػةف ةقػػؼ خمػػ ميـ. ونرػػرس لػػـ ةيػػهـ 
خو ةقمؽ ليذا ال ة  ا  قد هعّود بم  نزوات مموك  اله  ك ةرًا م  هرعمو ةخهى  بف 
بةنػػػػ  نرػػػػرس خة مػػػػً  بدةػػػػدل. وىكػػػػذا خمضػػػػ  كػػػػؿ ذلػػػػؾ الوقػػػػت منيػػػػةً  ومرمةػػػػً  ذػػػػةف 

بم  الق نوف. والمىوضػػ ف ولةػػد ورعىػػر المورػػوداف بمػػ  ذعػػد خمهػػ ر قمةمػػة  الخ ررةف
منو لـ ةمرا ذوا ولـ ةيهدبو خاد لمهاقةؽ. بند ىذا الخ طر األخةػػر ه م ػػؿ الخػػوؼ 
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 ةػػو اهػػ  كعذػػ  قدمةػػوا ورخ  مػػف دوف خف ةهخةػػؿ الطرةػػؽ واضػػاً   لػػ  اليػػرفا  ذ 
 مف اليرف. هذكر خف ال خاد وق     قذضة المىوضةف ال بل ة و مت

   الي بة الراذعػػة بصػػرًاا همػػؾ اليػػ بة الهػػ  هخمػػو  ةيػػ   ػػوارع الم ردةػػة مػػف 
المػػ رل ىرذػػً  مػػف الاػػرا دخػػؿ بمػػوك  مركػػز ال ػػرطة وىػػو ة نػػ  مقطعػػً  مػػف  اػػد  
األغ ن . همؾ ك نت مص د ة غرةذةا مص د ة خب دت الارةة المىقودل  ل  ممػػوك ا 

م يػػػذ  مػػػف األيػػػذ  ا  مدةػػػو قن بػػػة  ذ لػػػـ ةكػػػف بمػػػوك  لةػػػدخؿ مركػػػز ال ػػػرطة أل
رايػػػػخة ذػػػػأف المطػػػػرذةف ةرػػػػ  خف ال ةػػػػدخموا خم مركػػػػز  ػػػػرطةا لػػػػ،بل ةماػػػػؽ األذ  
ذيػػػػمعهيـ. لكنػػػػو  ػػػػ  ىػػػػذه اليػػػػ بة اليػػػػ خنة مػػػػف النيػػػػ را لػػػػـ ةػػػػدخؿ مركػػػػز  ػػػػرطة 
الم ردةة  قطا ذؿ دخمو مهرنمً  ذمقط  مػػف خغنةػػة. كػػ ف الاػػ رس الواقػػؼ  ػػ  الذػػ   

ىو ةعر و رةدًا وةعػػرؼ ذصػػداقهو الامةمػػة لممىوضػػةف ال بل ػػةا والذندقةة معمقة  ل  كه
قد هرؾ ذ   المركز وي ر ورانه  ل  الداخؿ. وقؼ بموك  خم ـ كؿ ن  ذل مف نوا ذ 
غر ػػة الهوقةػػؼا  ػػـ خدار ظيػػره لمػػف  ػػ  الػػداخؿ واهرػػو ناػػو الذػػ   الخػػ رر . لكنػػو 

قػػة بمػػ  صػػدرى  هوقؼ  ػػ  منهصػػؼ الميػػ  ة  لػػ  الذػػ  . لقػػد رخ  ذدلػػة رم دةػػة مزر 
 كه ذة  نرمةزةة ومرذع ت ودوا،ر. هي نؿ ذصوت ب ٍؿ:

 لمف ىذه الذدلة  ذا لـ هكف لموك ؟-
 كػػر خنػػو ةعػػرؼ ىػػذه الذدلػػة رةػػدًاا ولػػف ةخط،يػػ  اهػػ  لػػو وضػػعوى  ذػػةف خلػػؼ 
ذدلػػة. بػػ د  لػػ  الن  ػػذل ودقػػؽ النظػػر مػػف خبلليػػ ا  ػػرخ  بةنػػ  ممػػوك  المهػػورمهةف.. 

 ص ح:
 ىن ؟مموك .. م ذا هىعؿ -

 ذك  مموك  ذصوت مرهى  دا نً  رخيو ذةف ذرابةو.. ص ح بموك  مرل   نةة:
 َمْف وضعؾ    الهوقةؼ؟-

 خرج صوت مموك  ضعةىً  مهقطعً  م  ناةذو:
 المىوض بدن ف.-

اخهى  بموك  مف  ن ن المركز كم  لػػو خنػػو طػػ ر ذرنػػ اةف. بػػ د ذعػػد خقػػؿ مػػف 
بمػػ  رخيػػو. ك نػػت آ ػػ ر النػػـو  نصػػؼ يػػ بة وذر قهػػو المىػػوض ولةػػد مػػف دوف ذةرةػػو

واضػػاة  ػػ  وريػػو. نظػػر  لػػ  ممػػوك  وىػػو مػػ  ةػػزاؿ ر ليػػً  القر صػػ ن  ػػ  زاوةهػػوا 
 مضػػغ  ػػىهو اليػػىم . هورػػو  لػػ  غر ػػة المىوضػػةف وذاػػث  ػػ  األدراج واطمػػ  بمػػ  

 كؿ األوراؽ. خةقظوا لو برةؼ المركز الخ  ر.. يألو:
 َمْف وض  مموك     الهوقةؼ؟-
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 م.المىوض بدن ف يةد-
 خةف خوراقو؟-
 ال خوراؽ لدةو يةدم.-
 هعن  خوقىو مف دوف خمر مف ا كـ الهاقةؽ؟-
 نعـ يةدم.-

 ضر  المىوض ولةد المنضدل ذقذضة ةده. نيض وق ؿ لمعرةؼ الخ  ر:
 خطمؽ يرااو  ورًا.-

 ر ن مموك  مهرناً     م ةهو وران العرةؼ. خ طذو المىوض ولةد:
   ن قد انهي .لنذى   ل  الذةت ة  مموك ا  كؿ -

ولـ هنهِو األ ػػة ن م ممػػ  قػػرر المىػػوض ولةػػدا ذػػؿ ىػػ  ذػػدخت اآلف. يػػ ر ال بل ػػة 
 ػػ   ػػ رع الممعػػ  ذ هرػػ ه يػػوؽ الم ردةػػة. مػػ  كػػ ف ممػػوك  ةيػػم  كممػػ ت الموايػػ ل 
المنطمقػػػة مػػػف بمػػػوك  والمىػػػوض ولةػػػدا وال وبػػػده الا يػػػـ ذعػػػدـ اػػػدوث ىػػػذا األمػػػر 

رل مماػػػة ومهيػػػمطة: الوصػػػوؿ  لػػػ  رػػػورج   نةػػػةا  دم غػػػو ا ػػػهعؿ ذىكػػػرل وااػػػدلا  كػػػ
 منصور.

 هي نؿ رورج منصور ذدى ة:
 نصؼ زر رة ة  مموك ؟.. و   ىذا الوقت المذكر مف الني ر؟-

وض  مموك  النقود بم  المنضدل خم ـ رورج مف دوف كػػبلـا ووضػػ  نصػػؼ 
ردةػػة  القنةنة    رة  ذدلهو الر نذ  ض غطً  ذي  بم  بظ ـ اليدىد. ب د  لػػ  الم

خػػؿ ذةػػت نرػػرس الخػػ ل  مػػف يػػ كنةوا وخخػػذ مػػف المطػػذج رغةىػػ  خذػػز وبػػددًا مػػف ود
اذػػ ت الذط طػػ  الميػػموقة والخةػػ ر والطم طػػة. خػػرج مػػ رًا ذ لور ػػة  مػػـ ةرػػد نرػػرسا 

 وواصؿ يةره لة وص    الذيه ف المر ور.
ذعد ي بة مف خروج مموك  مف الهوقةؼا هاركت األليف    طوؿ الم ردةػػة 

ذلػػؾ الػػذم رػػر  لػػو. هنقمػػت همػػؾ الاقةقػػة ذأيػػرع ممػػ  هنقػػؿ  وبرضػػي ا لهمػػوؾ ذيمػػس
خيبلؾ الذرؽ: ُخلق  القذض بمػػ  ممػػوك  ووضػػ   ػػ  الهوقةػػؼ.. هنقمػػت ىػػذه الرممػػة 
ذةف الذةوتا مػػف األذػػوا  وال ػػذ ذةؾ واليػػطوحا دارت  ػػ  ال ػػوارع واليػػ اة الواةػػدل 

الصػػة دوف    الم ردةػػةا وبذػػرت الريػػرةف  لػػ  الر نػػ  اآلخػػر مػػف النيػػرا وامميػػ  
الذرذػػػػرل  ػػػػوؽ ظيػػػػور قػػػػوارذيـ  ػػػػ  خنيػػػػ ر درمػػػػة والكاػػػػبلن والم ػػػػرحا ورموىػػػػ   لػػػػ  
األيم ؾ م   ذ كيـ    خبم ؽ همؾ األني ر.  ـ وقعوا  ةمػػ  ذعػػد  ػػ  القنػػوط ازانػػ  
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 ،رةف ومنذىمةفا ال ألنيـ ال ةرةدوف ن ر ال  ،ع تا وال ألنيـ ال ةاذذوف القةػػؿ او 
اغ ت بدةدل ذةف كممػػ ت همػػؾ الرممػػة خ ػػ بت الذمذمػػة والق ؿا ذؿ ألنيـ اصطدموا ذىر 

 ػػػ  بقػػػوليـ الهػػػ  ال هقذػػػؿ ذأنصػػػ ؼ خو خرذػػػ ع الاقػػػ ،ؽ. هيػػػ نؿ الك ةػػػر مػػػنيـ ذنذػػػرل 
خبم  قمةبًل مف اليمس: م ذا ةعن  خف مىوضً  ةضػػ  ممػػوك   ػػ  الهوقةػػؼا  ػػـ ةقػػـو 
اًل مىػػػوض آخػػػر ذػػػ طبلؽ يػػػرااو؟.. ذػػػدخ الم رػػػدةوفا خو خول،ػػػؾ الػػػذةف ةمهمكػػػوف بقػػػو 

ههػػوىج ذمصػػ ،  اآلخػػرةفا ذوضػػ  اال هراضػػ ت لممػػئ همػػؾ الىراغػػ ت الماّةػػرل. غةػػر 
خف القنػػوط خصػػ ذيـ   نةػػةا  ممػػوك  ال ةمهمػػػؾ خيػػرارًا خو اةػػ ل خخػػر  ةم ريػػي  ذعةػػػدًا 
بنيـا  يو واضح كوضوح المة ه الر رةة    نير الكابلنا واهػػ  لػػو ارهكػػ   عػػؿ 

ا  قػػػ طنو الم ردةػػػة ةكنػػػوف ااهرامػػػً  اليػػػرقةا  مػػػةس ىنػػػ ؾ مػػػف ةرػػػرؤ بمػػػ  مبلمهػػػو
خ صػػػً  لمصػػػوصا  ذ ةنظػػػروف  لػػػةيـ كضػػػر  مػػػف ال ػػػرع ف الػػػذةف ةهاػػػدوف النػػػور 
والظبلـ والموت المهرذص    كؿ لاظةا لةنيذػػوا ا رػػ ت ال ػػ  مةف والنػػ ،مةف.  ذفا 
مػػ  الػػذم رعػػؿ مىوضػػً  ةرمةػػو وران قضػػذ ف القػػ نوفا  ػػـ ةػػأه  مىػػوض آخػػر لةطواػػو 

رةدوف الوصوؿ  ل  الاقةقة لكػػ  هيػػهقةـ   ػػ ب هيـا  ممػػوك  لػػةس ؟..ك نوا ة خ رري
وى ذ  الصى طا وال خامد القص  . ىـ ةعر وف رةدًا خف مموك  لةس رمةس لة لةيـ 
المهربػػػة ذػػػ لخمرل  قػػػطا ذػػػؿ ولػػػد  ػػػ  نىػػػس الزقػػػ ؽ الػػػذم ولػػػد  ةػػػو المىوضػػػ ف ولةػػػد 

ـ  ػػػ  خواخػػػر وبػػػدن ف. صػػػاةح خنػػػو لػػػـ ةكػػػف مػػػف خهػػػراذيـا لكنػػػو ايػػػهط ع الماػػػ ؽ ذيػػػ
 صذ ىـ.

ولكػػ  ةهخمصػػوا مػػف الذمذمػػة الهػػ  بصػػىت ذ  ػػ ب هيـا اصػػط دوا بمػػوك  خك ػػر 
مف يػػذعةف مػػرلا وخك ػػر مػػف يػػذعةف مػػرل خخذػػرىـ بمػػوك  خنػػو ال ةعػػرؼ خك ػػر مػػف خف 
مموك  خرؽ الق نوف.  ةم  ذعدا برؼ نررس الػػذم همقػػ  األخذػػ ر  ػػ  وقػػت مهػػأخر 

رقػػػوا لكنػػػو لػػػـ ةخذػػػر خاػػػدًا ذػػػو مىضػػػبًل رػػػدًاا خم قػػػ نوف ذاؾ الػػػذم قػػػ ـ ممػػػوك  ذخ
االاهى ظ ذو لنىيو مف دوف خف هنذ،و هر رذو الاة هةػػة الطوةمػػة ذػػ لخطر الرػػ  ـ قرةذػػً  
مػػف ممػػوك ا ألنػػو  ػػ  همػػؾ الماظػػةا ابهقػػد خف كػػؿ مػػ  قػػ ـ ذػػو ىػػذا األيػػود األاػػد  
ةمكف ابهذ ره مف بذػػث الصػػذة ف الػػذم ة ىػػره اآلخػػروف بػػ دل. غةػػر خنػػو لػػـ ةػػرد  لػػ  

  طره خف مموك  ىو الذم لف ة ىر خذدًا.خ
ظيػػر ممػػوك   ػػ  الور ػػة  ػػ  منهصػػؼ الةػػـو الهػػ ل ا مهرناػػً  وذيػػانة منقمذػػة 
وذذدلػػػة ممطخػػػة ذػػػ لطةف. اهرػػػو  لػػػ  اليػػػقةىة مػػػ رًا ذنرػػػرس المػػػذىوؿ ذية،ػػػة ممػػػوك  
ال رةذةا  قد ك ف كؿ   ن    وريو مهورمً . هذعو نررس ووقؼ  ل  ر نػػ  بمػػود 

و ذنظػػره وىػػو مهمػػدد بمػػ  ظيػػره. خ طػػ  نرػػرس ذصػػوت ال اةػػ ل اليػػقةىةا وهىاصػػ
  ةو:
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 خبطن  يةر رل.-
خ عؿ يةر رل ون ولي  لوا واةف بػػرؼ خف ممػػوك  بػػ زؼ بػػف الكػػبلـا خبطػػ ه 
ظيػػػره وبػػػ د  لػػػ  بممػػػو. ايػػػهةقظ ممػػػوك  قذػػػؿ وقػػػت هيػػػمـ الريػػػ ،ؿ. غطػػػس ذذدلهػػػو 

عر ذ لن ػػول هه م ػػػؿ الممطخػػة ذػػ لطةف  ػػػ  النيػػرا وخبل ػػػً  ألا يةيػػو القدةمػػػة لػػـ ة ػػػ
وران رمده رران مػػرور هةػػ رات المػػ ن ذريػػمو ال ػػ طس  ػػ  النيػػر. ذػػدا لػػو خف ريػػمو 

  ذدلهػػو ضػػوذدلهو خخذ ةنى  ف خذخرل ي خنة ةمكنو رؤةهي . هات ض ط ىذا ال عور ن
بنػػػو وىػػػو مػػػ  ةػػػزاؿ غ طيػػػً   ػػػ  المػػػ ن. غيػػػمي  مػػػف دوف بن ةػػػةا وخػػػرج مػػػف النيػػػر 

د  لػػػػ  النيػػػػر ورمػػػػس بمػػػػ  قػػػػ ع الرػػػػرؼ الرممػػػػ  لةن ػػػػرى  بمػػػػ  خاػػػػد الػػػػزوارؽ. بػػػػ 
 المهم يؾا ه ركً  رخيو  قط  وؽ الم ن.

ال ةعرؼ مموك  كـ مض  بمةو مف الوقت وىو ر لس بم  ق ع النيرا لكنو 
ةعػػرؼ رةػػدًا خف وقػػت هيػػمـ الريػػ ،ؿ لػػـ ةاػػف ذعػػد. مػػ  ذلػػؾ قػػرر خف ةيػػذؽ الوقػػتا 

ىػػزه  ػػوؽ غرةػػ  لهيػػمـ وااػػدل وخبلؿ م ك ف ةرهدم ذدلهو اله  م  هزاؿ هقطػػر مػػ ًنا 
مف همؾ الري ،ؿ اله  ه ة  الدؼن  ػػ  قمذػػو الممهػػ ع.  ػػ  همػػؾ الماظػػ ت الهػػ  همػػت 
ارهػػدان ذدلهػػو المذممػػةا نيػػ  نيػػة نً  ه مػػً  كػػؿ مػػ  ذاقػػو مػػف خذ ا وكػػأف  خصػػً  آخػػر 
غةره همق  همؾ الصىع ت المؤلمة وخمض  لةمة ونصى  ةومةف مف دوف خكؿ خو نوـ 

ؼ. ذى  ميربً   ل  لي ف األرض وب د ميربً  خةضً  مف دوف خف    غر ة الهوقة
ةرػػد ريػػ لهو الموبػػودل. رمػػػ  نىيػػو بمػػ  اصػػةر القصػػػ  هاػػت اليػػقةىةا وواصػػػؿ 
النػػـو مػػف دوف خكػػؿ خو  ػػر  طػػواؿ ةػػومةفا اػػ وؿ نرػػرس خبلليمػػ  خف ةيػػاذو مػػف 

 نوـ الموه  ىذاا لكنو   ؿ. 
ف النـو الطوةػػؿ. كػػ ف  مػػو ر  ػػً      رر الةـو ال  لث  هح بةنةو المهورمهةف م

و ىه ه م ققهةف هعموىم  طذقة مف الق ػػور. قمػػ  نظػػره  ػػ  الور ػػةا  ػػ  النيػػر و ػػ  
ليػػ ف األرض بمػػػ  مذعػػػدل منػػػو. ةذػػػدو خف ممػػػوك  مػػػف ضػػػر  الع ػػػ ؽ الػػػذم ةرػػػدد 
النػػػـو ط قػػػة ب ػػػقوا  يػػػو منػػػذ ايػػػهةقظ اهػػػ  ىػػػذا الوقػػػت الػػػذم خمضػػػ ه غ طيػػػً   ػػػ  

  كؿ اوايػػو.  كػػر: كػػـ مػػف الوقػػت مضػػ  مػػف دوف ررؼ النيرا يةطر ب قو بم
اةف هوصؿ  ل  بدد األة ـ بر  كةؼ خف قمذو لـ ةنىرػػر لاػػد  …خف ةر  الاذةذة

اآلف.    الضا  هورو  ل  اةث ذةػػت الصػػة د األبػػرج. وقػػؼ خمػػ ـ الذػػ   الم مػػؽ 
مهر ىبًل خو مهن يةً  المصػػ ،  الهػػ  ىرمػػت بمةػػو مػػف وران ىػػذا الذػػ  .. طرقػػو ذةػػد 

وذقمػػ  ب  ػػؽ ةو ػػؾ خف ةهمػػزؽ. انىػػهح الذػػ   بػػف يػػ ىرل الهػػ   ػػا  ورييػػ     ذهػػة
ا والػػػهقط  ػػػ  همػػػؾ الماظػػػة المهػػػوهرل ذلػػػؾ ال ػػػاو ا والاػػػظ طذقػػػة خىةىػػػة مػػػف هلمػػػرآ

 اليواد هعمو رذيهي ..
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 م  الذم ر ن ذؾ؟-
 ك نت هميثا وك ف صدرى  ةعمو وةنخىض ذيربة:

 ال هأت مرل   نةة خةي  القرد األيود.-
لذ   ذعنؼ    وريو. لـ هيِو مطرقة بم  رخيوا خو  ػػرارل كيرذ ،ةػػة وخغمقت ا

مرت ذػػو وصػػعقهوا  نمػػ  هقػػوض  ػػ ن  ػػ  صػػدرها هقػػوض اهػػ  كػػ ف ةيػػم  صػػوت 
هقوضو. وىكذا لـ ةعد لمذي هةف ولمطةور ولمنير معن . ب د  لػػ  الور ػػة م ػػؿ ررػػؿ 

و  ػػعر ممػػوك  ب د مف المقذرل ذعد خف د ف رمة  خ راد ب ،مهػػوا وألوؿ مػػرل  ػػ  اة هػػ
خنو واةد.  كر:  ذا لـ هكف هاذن   ي  ها  َمْف؟.. وهمؾ الري ،ؿا خى  مرموبػػة 
خك ذة ؟.. لـ ةكف ةعرؼ م ذا ةىعؿ ذم  بره الم ذوذة الهػػ  هكػػ د هقمػػ  قمذػػو وهرمةػػو 
ذعةدًا بنو. رمس بمػػ  خاػػد الػػزوارؽ المقموذػػة قرةذػػً  مػػف اليػػ اؿا واضػػعً  رخيػػو ذػػةف 

األم ـ مػػف دوف خف ةػػر  خم  ػػ ن. اػػ وؿ نرػػرس خف ةرػػره  لػػ  ركذهةوا ون ظرًا  ل  
العمػػػػؿ معػػػػو  ػػػػ  هذػػػػدةؿ خلػػػػواح زورؽ مر ػػػػوع بػػػػف األرض ذػػػػدب م ت خ ػػػػذةةا لكػػػػف 
ممػػوك  لػػـ ةيػػهر  لػػو. ايػػهمر  ػػ  رميػػهو  ػػ  نىػػس المكػػ ف وبمػػ  نىػػس الوضػػعةة 
اه  غرو  ال مس.  ـ اخهى  مف دوف خف ةػػراه نرػػرس خو ةاػػس ذػػوا كمػػ  لػػو خنػػو 

ليوان. اكه ؼ نررس    صذ ح الةوـ اله ل  اخهى ن خاػػد زوارقػػو ال بل ػػة هذخر    ا
الصػػػػ ةرل الهػػػػ  ةؤررىػػػػ  لمصػػػػة دةف الذرذػػػػرل خو لطػػػػ لذ  مهعػػػػة الهرػػػػذةؼ مػػػػف  ػػػػذ   

 المدةنةا وبرؼ خف مموك  ىو َمْف خخذ الزورؽ.
ذعد غرو   مس ذلؾ الةـو ذي ب ت قمةمةا يم  ق طنو صؼ الذةوت المطؿ 

ريرةفا ويم  نررس وىػػو  ػػ  ذةهػػوا ويػػم  المىوضػػوف ال بل ػػة بم  ال  رع ذةف ال
ورميػػػ ؤىـ  ػػػوؽ ليػػػ ف األرضا والعػػػ ذروف بمػػػ  الريػػػرةف خغنةػػػة ممػػػوك  ال رةذػػػةا 
خغنةػػة الصػػة د الصػػ ةر م ممػػ  خطمػػؽ بمةيػػ  قػػ طنو الم ردةػػة. وبمػػ  الػػرغـ مػػف خف 

كػػ ف ة ػػعر  خادًا لـ ةكف ق درًا بم   يـ لكم هي  ال رةذة ال  مضػػةا غةػػر خف الرمةػػ 
ذي  م ؿ يك كةف هقط  نةػػ ط القمػػ . كػػ ف بمػػوك  ةصػػةج اليػػم  ليػػ ا لػػةس لكممػػ ت 
نمػػ  لمصػػوت ونذراهػػو وهردداهػػو الهػػ  هرهىػػ  لهصػػذح خقػػر   األغنةػػة غةػػر المىيومػػةا وا 
 ل  العوةؿا  ـ هنخىض لههاػػوؿ  لػػ  مػػ  ة ػػذو الناةػػ .  ػػ   اػػد  رميػػ ت المةػػ ل  

 ق ؿ ذصوت ازةف:
يػػ  نزةػػؼ قمػػ  يػػةموت آرػػبًل خو بػػ ربًلا خو رذمػػ  ىػػ  ىػػذه لةيػػت خغنةػػةا خن-

 صرخة خخةرل لررؿ ذذةح.
انقضػػػ  خك ػػػر مػػػف خيػػػذوع بمػػػ  اخهىػػػ ن ممػػػوك  والػػػزورؽا و  ػػػؿ الرمةػػػ   ػػػ  
الع ػػور بمةػػوا اهػػ  المىوضػػةف ال بل ػػة ورميػػ نىـ الػػذةف ةيذػػوف مػػف رميػػهيـ اػػةف 
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لرػػدار الخريػػ ن  هقهػػر  األغنةػػة مػػنيـا لػػـ ةع ػػروا بمةػػو ذػػرغـ خنيػػـ ةهوزبػػوف بمػػ  ا
والي اؿ ذ مهػػداده ذػػةف الريػػرةف. كػػ نوا ةيػػمعوف خغنةػػة الصػػة د الصػػ ةر قرةذػػة رػػدًا 
مػػنيـا  ال خنيػػـ ال ةػػروف الم نػػ  وكأنػػو كػػ ،ف غةػػر مر،ػػ ا و ػػ ع  ػػ  الم ردةػػة خف 
ممػػوك  خصػػة  ذػػ لرنوف ذيػػذ  مع  ػػرهو لمرػػف طػػواؿ المةػػؿ. وصػػمت همػػؾ ال ػػ ،عة 

قي . لكػػف ر يػػـ االذػػف األكذػػر ذىػػ   لػػ  ور ػػة لراةػػؿ وخوالده الػػذةف ر ضػػوا هصػػدة
 المندا،  ويألو مف دوف مقدم ت:

 م ذا اؿ ذمموك ؟-
 لقد خا .-

  كر ر يـ قمةبًل وب د ةيأؿ المندا، :
 خا ؟.. لم ذا؟-

برػػػز المنػػػدا،  بػػػف الرػػػوا ا لػػػةس  ػػػ  وقػػػت طػػػرح اليػػػؤاؿا ذػػػؿ اهػػػ  ذعػػػد 
ذ لمطرقػػة بمػػ  رخس ر يػػـ. ينوات. لكنو ذذؿ ريدًا ى ،بًل لةمنػػ  ةػػده مػػف خف هيػػو  

 ق ؿ ذانؽ:
 امض.. امض مف ىن  ذيربة ة  ر يـ.-

ة. اذني  الن س ورود مموك  بم  الرغـ مف يم بيـ طواؿ المةؿ خغنةهو الن 
اه  المىوضةف ال بل ة ورميػػ ،يـ ذػػدخوا ةنيػػونو هػػدرةرةً  بمػػ  الػػرغـ مػػف خنيػػـ كػػ نوا 

،ـ  ػػػ  الىضػػػ ن مػػػف دوف خف ةهػػػألموف ليػػػم ع خغنةػػػة الصػػػة د الصػػػ ةرا الصػػػة د اليػػػ 
ةروه. الواةد الذم ةراه ىو المندا، ا  ى  كؿ لةمةا و   ي بة ذعد منهصؼ المةؿا 
كػػ ف المنػػدا،  ةقػػؼ بمػػ  اليػػ اؿ  ػػ  ور ػػهو منهظػػرًا قػػدـو زورؽ الصػػة د الصػػ ةر 
الػػذم لػػف ةهػػػأخر طػػوةبًل. ةهقػػدـ نرػػػرس ناػػو الػػزورؽ وةنػػػ وؿ األيػػود األاػػد  يػػػمة 

والير ،ر. ةظؿ اال ن ف ةنظراف  ل  ذعضيم ا نررس الواقػػؼ  ممة،ة ذ لخذز والطع ـ
 بم  الي اؿا ومموك  الر لس    مؤخرل الزورؽا مرةاً  المرذاؼ بم   خذةو:

  ل  مه  ة  مولك ؟-
 لقد خدبون  ة  نررس.-

وههوقػػػػؼ الكممػػػػ ت ذةنيمػػػػ ا وبند،ػػػػذ ةنانػػػػ  المنػػػػدا،  وةميػػػػؾ مقدمػػػػة الػػػػزورؽ 
ؿ اليػػ اؿ. ذعػػد مػػرور  ػػير ك مػػؿ بمػػ  اخهى ،ػػوا وةد عػػو ذقػػول ماػػررًا  ةػػ ه مػػف رمػػ

ظير ىو وزورقو    النير ذعد الي بة ال  ل ة مف ذعد الظير. اػػةف زاػػؼ الػػزورؽ 
قمةبًل بم  رمؿ ال  طئا نزؿ مموك  منو وي ر مهرناً  ذ هر ه مرموبة مف النخةؿ 

 القصةر الق مة خمؼ الور ة. ه ذعو نررس وىو ةردد: 
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  مؿ    الظيةرل؟-
مػػوك  بمػػ  ركذهةػػو خمػػ ـ همػػؾ الػػنخبلتا واىػػر األرض ذةدةػػو العػػ رةهةفا ركػػ  م

 ػػػـ اخػػػرج الزر رػػػة والكػػػأس المهػػػةف ةنيػػػ  مك نيمػػػ   ػػػ  الصػػػاو. انقمػػػ   لػػػ  النيػػػر 
وغيميم  مف الهرا  والطةف الع لؽ ذيم . اةف نيض وارو نررس الػػذم كػػ ف ةقػػؼ 

 خمىو.. يألو:
 خنت  مؿ  م  ا رهؾ ليذه القنةنة؟-

نرػػػرس مػػػف دوف خف ةػػػرد بمةػػػو. غػػػ   وران مخػػػزف األيػػػم ؾا  مػػػر مػػػف ر نػػػ 
وواصؿ م ةهو المهرناةا منعطىً   ل  خوؿ زق ؽ ص د وا  ـ وقؼ خم ـ ذق لة من ػػدا 

 ويألو:
 ىؿ لدةؾ صىةاة نىط خذةض؟-
 لد  نصؼ صىةاة  قط.-
 ى هي .-

ن ولو من د صىةاة القصدةر المممونل اهػػ  نصػػىي  نىطػػً  خذػػةض مػػف دوف خف 
ذا ةىعؿ ذي ا ذخ صة خف مموك  خخذره خف ةأخذ النقود مف نررس. ظػػف خف ةيألو م 

نررس خريمو    طم  ىذا الػػنىطا لكنػػو  ةمػػ  ذعػػدا اػػةف ا ػػهعمت الػػدنة  مػػف اولػػوا 
 هذكر خف نررس ال ةيهخدـ النىط األذةض    بممو ذؿ النىط األيود.

الذةػػوت ك نت ال مس م  هزاؿ قرصػػً  خذػػةض ةرمػػد النػػ س والريػػرةف وال ػػوارع و 
والنيػػػر ذيػػػة ط ممهيذػػػةا بنػػػدم  ذػػػدخ ممػػػوك  ةهػػػرع كأيػػػو بمػػػ  ليػػػ ف األرضا هاػػػت 
النخمػػة اليػػػ مقةا  ػػ  نىػػػس المكػػػ ف الػػذم كػػػ ف ةهيػػمـ  ةػػػو ريػػػ ،مو الهػػ  رعمػػػت منػػػو 

 ال  ةو اليػػػػ ذقه نيػػػػ نً  ةيػػػػهاؽ العطػػػػؼ لام قهػػػػو وذبلىهػػػػو. لػػػػـ هخهمػػػػؼ بػػػػف رميػػػػ 
كػػر رػػدًا لاىمهػػو. خػػبلؿ مػػ  كػػ ف المذ تذػػأمرةف: صػػىةاة الػػنىط الهػػ  ذر نذػػوا والوقػػ

ةكرع كأيو ذنىس الطرةقة الي ذقة كػػ ف ةذكػػ ا ةذكػػ  ذصػػمت لػػةس بمػػ  اة هػػوا ذػػؿ 
بم  اذو الذم ك ف ضرذً  مف ال ش والخداع. هذكر األة ـ الهػػ  صػػ ر  ةيػػ  خ دمػػً  
مػػػف دوف خرػػػر لىهػػػ ل ر اػػػدل اطمػػػت بظػػػ ـ ظيػػػره وىػػػ  صػػػ ةرلا هػػػذكر الصػػػىع ت 

ي ا هذكر المةمة ونصى  الةومةف اله  خمض ى  ذ كةً  وذلةبًل القوةة اله  ن لي  مف خخة
ا اذػػ  الػػذم ال  ومرمةػػً   ػػ  زاوةػػة قػػذرل مػػف غر ػػة الهوقةػػؼ.  كػػر:  ف اذػػ  المزبػػـو
ورود لو ذرغـ بظ ـ اليدىد الق ذعة    رةذ ا قد اولن   ل  خرقة مياوا ذي  كؿ 

 طوةؿ. الق ذورات اله    ؤوا خف ةزةموى .  ـ انخرط    ذك ن ص مت
 قؿ رخيو و قمت خرى نو. ا وؿ خف ةق ـو ال قؿ الذم خخذ ةض ط بمةو مف كؿ 
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ر نػػ . اػػةف ايػػهةقظ ك نػػت ظممػػة ال يػػؽ الخىةىػػة قػػد اطػػت بمػػ  الذةػػوت وال ػػ رع 
والنيػػػر والريػػػرةف. الهىػػػت  لػػػ  الػػػوران لةػػػر   ف كػػػ ف المىوضػػػوف ال بل ػػػة قػػػد ذػػػدخوا 

نػػػدم  لػػػـ ةرػػػدىـ. خزاؿ كومػػػة الطػػػةف رميػػػهيـ الميػػػ ،ةة خـ ال. ذػػػدا بمةػػػو االرهةػػػ ح ب
الص ةرل الميهعممة كيدادل لصىةاة النىط. نيض بم  قدمةو وك د ةيوم مف  ػػوؽ 
ليػػػ ف األرض  لػػػػ  اليػػػػ اؿا وذػػػػذؿ كػػػؿ مػػػػ  ةمهمػػػػؾ مػػػػف ط قػػػة لةػػػػوازف نىيػػػػو. ر ػػػػ  
الصىةاة  ل  م   وؽ رخيو وقمذي  رخيً  بم  بق ا وبند،ذ  عر ذ لنىط بم  رخيػػو 

ىؿا  ل  ريدها  ل  كؿ رزن مف ريدها وه رذت ذدلهو الرم دةة  ـ ه م ؿ  ل  األي
المزرقة ذ لي ،ؿ ذك ممي ا  ـ خخذ النىط ةيةح مني   ل  األرض. رم  الصىةاة مػػف 
 ػػوؽ ليػػ ف األرض  لػػ  اليػػ اؿا وذاػػث بػػف بمذػػة الكذرةػػت  ورػػدى  مذممػػة ذػػ لنىطا 

  ال ػػ رع مهرناػػً  وذ نت ذ لى ؿ كؿ ما والهو      ع ؿ بود مني . وىكػػذا اهرػػو  لػػ
و ػػ برًا ذػػ لارارل والاكػػة  ػػ  كػػؿ خرػػزان ريػػمو الهػػ  خاػػد يم  الػػنىط. بمػػ  رصػػةؼ 
ال ػػ رع انهظػػر  خصػػً  ةمػػر لةيػػهعةر منػػو بمذػػة كذرةػػت. ذعػػد خمػػس دقػػ ،ؽ خو خك ػػر 
قمةبًل مر ررؿ ذةده يةر رل. خوقىو مموك  وخخذ منو بمذة كذرةت. ك ف الررؿ ةنظر 

ؿ      ع ؿ بود وران آخر. طم  مموك  منػػو خف ة ػػعؿ  لةو مذهيمً  وىو ةراه ةى 
لػػػو بػػػودًاا  قػػػ ـ الررػػػؿ ذػػػذلؾ ذيػػػربة واالذهيػػػ مة مػػػ  زالػػػت معمقػػػة  ػػػ  وريػػػو. خخػػػذ 
مموك  العود الم هعؿ منو وقرذو مف الذدلة. رخ  الررػػؿا  ػػ  الماظػػة الهػػ  هاولػػت 

و األبمػػ   ةو اذهي مهو  ل  صرخةا بمودًا ى ،بًل مف الن ر انطمؽ    اهر ىةفا نا
لػػ  األيػػىؿا وكػػ دت النػػ ر لضػػخ مهي  خف هميػػكو ىػػو خةضػػً  لػػوال  ػػراره اليػػرة . لػػـ  وا 
ةعػػرؼ ممػػوك  خف لمنػػ ر م ػػؿ ىػػذا اليػػعةر الي ،ػػؿ.  ػػعر ذمعدهػػو ه مػػ   هقةػػأ كػػؿ مػػ  
 ةي ا كم   عر ذقمذو ةكذر ذيربة اه  ةك د ةنىررا وم  ذلؾ ازداد بدد دق هو. لػػـ 

انا واةف خخذ ريده ةنىػػث را،اػػة ال ػػوانا ذاػػث بػػف ةكف ةرةد يو  المزةد مف اليو 
المػػػ نا بػػػف النيػػػر. انطمقػػػت مػػػف رو ػػػو الممهيػػػ  صػػػرخ ت ال ه ػػػذو خةػػػة صػػػرخ ت 
ةطمقيػػ  كػػ ،ف ذ ػػرما وىػػو ةػػدور اػػوؿ نىيػػوا وذػػداًل مػػف االهرػػ ه  لػػ  النيػػرا هورػػو 
راكضػػً  ومػػد وبً  ذيػػعةر ال م ةػػؿ لػػو ناػػو صػػؼ الذةػػوت. دخػػؿ خوؿ ذةػػت رخ  مػػف 

ذ ذو مىهواً . ذبر اليػػ كنوف وىػػـ ةػػروف نػػ رًا بظةمػػة هػػدخؿ  لػػ  ذةػػهيـ  خبلؿ المي 
راكضػػةا ظنػػوا خنيػػ  برمػػة يػػة رل م ػػهعمة د عيػػ  خاػػد اليػػىمة  لػػ  داخػػؿ دارىػػـ. لكػػف 
اػػػػةف قىػػػػزت همػػػػؾ النػػػػ ر وانطراػػػػت بمػػػػ  األرضا  ػػػػـ ىذػػػػت واقىػػػػة ودخمػػػػت غر ػػػػة 

ار المرػػ ورل.. خ ر هيـا  ـ ب دت  ل  الخروج وصعدت  ل  اليطحا لهقىز  لػػ  الػػد
اةف رخوا كؿ ذلػػؾا  ػػـ رخوا النةػػراف ُهخػػرج خليػػنهي  الكذةػػرل مػػف غر ػػة األ ر ػػة لهنه ػػر 
 ػػػػ  كػػػػؿ غػػػػرؼ الػػػػدارا هركػػػػوا دارىػػػػـ و ػػػػروا مػػػػذبورةف. ك نػػػػت همػػػػؾ النػػػػ ر القػػػػ  زلا 
الصػػػ رخةا والمهوىرػػػة ذ يػػػهمرارا المنطراػػػة بمػػػ  األرض والن ىضػػػة   نةػػػة ذن ػػػ ط 
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ي ن واألطىػػ ؿ ذ لارػػ رل وذقضػػذ ف الادةػػد وذ لمرػػ ذةؼ خكذرا قد ط ردى  الرر ؿ والن
والمػػرادم مػػف ذةػػت  لػػ  ذةػػتا ه ركػػة ورانىػػ  نةرانػػً  مهىرػػرل خكذػػر منيػػ . خميػػة ذةػػوت 
مف الطػػ ذوؽ خررػػت خليػػنة الميػػ  الي ،مػػة راقصػػة ذوا ػػةة مػػف  ػػذ ذةكي  الخ ررةػػة. 

ل  ػػ  ىػػذا خ النيػػ ن واألطىػػ ؿ والررػػ ؿا مورػػودالـ هعد يػػو  النةػػراف والصػػراخا صػػر 
األزقػػة ويػػ اة الم ردةػػة مػػف الرػػزن مػػف الم ردةػػة.  ػػ رؾ المهرميػػروف الػػذةف قػػدموا 

الواةدلا    ررـ وضر  الن ر الق  زل والص رخةا ونراوا     ذع دىػػ  بػػف الذةػػوت 
األخر ا غةر خني  اهريت ذيربةا وبم  ناو خبم ا  ل  خكواخ الصة دةف الق ،مػػة 

وىكػػذا ا ػػهعمت نػػ ر بظةمػػة  ػػ  يػػذعة ب ػػر  لػػ  ر نػػ  مخػػزف األيػػم ؾ الكذةػػر. 
كوخً  مف القص  والذردما ذعد خف  ر الصة دوف ونيػػ ؤىـ وخطىػػ ليـ مػػف ورػػو ىػػذه 
النػػ ر ال  ضػػذة. هضػػ بؼ بػػدد الرميػػور  ػػ  ال ػػ رع الػػذم خضػػ نهو خليػػنة الميػػ  
الهػػ  مػػ  هػػزاؿ هطمػػؽ خزةػػزًا مػػف الذةػػوت الخميػػةا وخخػػذت األكػػواخ هرمػػ   ػػ  الىضػػ ن 

نةػػػراف المهوىرػػػة ذ ػػػدل. ذػػػدا وكػػػأف صػػػرابً  ةرػػػرم ذػػػةف النػػػ ر الراكضػػػة كػػػهبًل مػػػف ال
الص رخة وذةف الرميور الذم  قد اليةطرل بم  ىدو،وا  أخذ ةرم  ىذه الن ر ذكػػؿ 
م  هق  ةده بمةوا واةف ههرو الن ر ناوه ك ف ةير  ه ركً  ال ػػ رع   رغػػً  خم ميػػ .  ػػـ 

ادرت ذيربة ى ،مة ناػػوها وُيػػم  وردت همؾ الن ر ال  ضذة الطرةؽ  ل  النير.. ان
صػػوت ارهط ميػػ  ذيػػطح المػػ نا  ػػـ غطيػػت هاهػػو. راقػػ  النػػ س المرهمعػػوف بمػػ  
كهؼ النيرا الن ر اله  انذ قت مف هات يطح الم ن وقد ازدادت هوىرً ا كم  راقذوا 
ذقعػػً  مػػف النػػ ر انىصػػمت بنيػػ ا وظمػػت م ػػهعمة وط  ةػػة ومهي دةػػة مػػ  هةػػ ر المػػ ن. 

الزابقة وازدادت اركهي  العنةىة ناو الةي ر ه رل وناو الةمةف ه رل  ازداد ىة ج الن ر
خخر ا مػػف دوف خف ههوقػػؼ خو هنطىػػئ..  رػػألا انػػد عت خ ررػػة مػػف النيػػر واهريػػت 
ناو المنادر مصاوذة ذذلؾ الصراخ البل ني ن ا وىذا ةعنػػ  خنيػػ  اهريػػت ناػػوىـا 

يـ ذػػرخس مك ػػوؼا مػػف  هيةػػؤوا لمىػػرار.  ػػ  ىػػذه الماظػػةا  ػػؽ المنػػدا،  طرةقػػو ذةػػن
دوف بقػػػػ ؿ خو كو ةػػػػة..  ػػػػؽ طرةقػػػػو مطّواػػػػً  ذ لررػػػػ ؿ والنيػػػػ ن بمػػػػ  ر نذةػػػػو. رآه 
الرمة  ةنادر ذيربة ناو النيرا ناو الن ر اله  ذدخت هصعد المنادر ذذطن وى  
هدور اوؿ نىيي ا  ـ رخوه ةن ر ذط نةة وةمؼ ذي  همؾ الن ر اله  ظمت هطمؽ خلينة 

 نةة.. لػػؼ المنػػدا،  الذط نةػػة ذ اكػػ ـ اػػوؿ النػػ ر الهػػ  ص ةرل مف هات اواؼ الذط
ىمػػػػدت اركهيػػػػ  ويػػػػقطت ممىو ػػػػة ذ لذط نةػػػػة بمػػػػ  اليػػػػ اؿ. اػػػػةف امػػػػؿ المنػػػػدا،  
الذط نةػػػة ذػػػةف ذرابةػػػو وصػػػعد ذيػػػ  راكضػػػً   ػػػوؽ المناػػػدرا رخ  المهرميػػػروف يػػػاذً  
ك ةىة مػػف الػػدخ ف هخػػرج مػػف طر ػػ  الذط نةػػةا و ػػموا را،اػػة  ػػوان لاػػـ مقر ػػة ذقةػػت 

عمقػػػة  ػػػ  الرػػػو  هػػػرل طوةمػػػة. خوقػػػؼ المنػػػدا،  يػػػة رل اػػػةف انطمقػػػت ذيػػػربة ناػػػو م
الميه ى .  ػػعر المنػػدا،  الػػذم ةضػػـ الذط نةػػة  لػػ  صػػدره ذػػرخس ممػػوك  ةمةػػؿ مػػ  
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ايهدارل الية رل ةمةنً  وةيػػ رًا.  ػػعر ذػػو مػػف وران الذط نةػػة ةمةػػؿ ذمةونػػة  لػػ  الرػػ نذةف 
بند،ػػػذ خطمػػػؽ المنػػػدا،  صػػػرخة  كمػػػ  لػػػو خف رقذهػػػو خصػػػذات مػػػف المطػػػ ط المطػػػ وع.

 رت الم رل    خم كنيـ.مطوةمة مرت ذكؿ المابلت بم  الطرةؽ وي
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اةف ذزغ  رػػر الةػػـو اليػػ دس لمرمػػس الى هاػػةا يػػمؾ راةػػؿ األزقػػة المه ػػ ذكة 
ذةف   رب  الرير والممع . دار م  انعط   هي  العدةػػدل وقطػػ  ميػػ  ة كذةػػرل لةعذػػر 

ر الكابلنا لك  ةهى د  المرور ذ ليرادؽ. ك نت نىيو المي لمة النير مف  وؽ ري
المهصػػ لاة مػػ  رمةػػ  صػػروؼ الاةػػ ل قػػد نىػػرت مػػف ىػػذا المكػػ فا بمػػ  الػػرغـ مػػف 

ةكػػف راةػػؿ  معر هو خف الن س هأه   لةو لهقرخ يورل الى هاة بمػػ  روح اذػػف خخةػػو. لػػـ
بم ؽ نىيو  ػػ  قد كذ  خو ظف الظنوف الية،ة ذ ألا يةس اله  ك نت هعهمؿ    خ

خةم  ةـو مف األة ـ الم ضةة. وىكذا نم  الخوؼ  ػػ  قمذػػو منػػذ األةػػ ـ األولػػ  لظيػػور 
ىذا اليرادؽ. ك ف ظنو ذورود   ن  رةر داخؿ اليرادؽ منذ الةـو ال ػػ ن  لمرمػػس 
الى هاػػةا قػػد انقمػػ   لػػ  ةقػػةف ال ةمكػػف   ذ هػػوا لكػػف خا يةيػػو ك نػػت ه ذػػت لػػو ذلػػؾ 

لررػػؿ الر ىػػؿا الذيػػةطا الطةػػ  والميػػ لـا ة ػػ ؿ  كػػرل وهؤكػػدها ومػػ  كػػ ف راةػػؿا ا
ضػػٍف لة ذػػت خف همػػؾ األا يػػةس هرهكػػز بمػػ  دب مػػ ت ملةذاػػث بػػف الوقػػ ،  ذ ػػكؿ 

اقةقةة. غةر خف ىذا ال ةعنػػ  خف ظنونػػو مػػف ذلػػؾ الضػػر  القػػ دـ مػػف وران ال ةػػ ا 
ذؿ خف مخ و و مف همؾ الظنوف قد ر نت مف خك ػػر المخموقػػ ت واقعةػػة: المىوضػػوف 

  بل ة.ال
س ميػػػ ًنا اػػػةف بػػػ د  لػػػ  الذةػػػت  ػػػ  يػػػ بة مهػػػأخرلا ةعنػػػ  ذعػػػد خف خطىػػػأ مػػػخ

اليػػػػرادؽ خضػػػػوانه  ببلنػػػػً  بػػػػف بػػػػدـ ايػػػػهقذ ؿ المعػػػػزةفا ورػػػػد المىوضػػػػةف ال بل ػػػػػة 
ةنهظرونو    ذ   الذةتا ص  اوه واادًا ذعد اآلخر والدموع    بةونيـا  ـ وضػػ  

ـو ةػػػد المىػػػوض ماػػػ واًل بػػػدـ المىػػػوض ولةػػػد كمةػػػة مػػػف األوراؽ الم لةػػػة  ػػػ  ةػػػده. قػػػ 
 خخذى ا لكف الميرة المةنة لممىوض خوقىت اركة ةده:

 راـو ك ف ذم  ذة اذنؾ.لمم  األمر ة  راةؿ؟.. ىذه النقود مف اقؾا   -
 ق ؿ راةؿ:
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  ني  ك ةرل.. كةؼ خردى ؟-
 ق ؿ المىوض بدن ف:

 َمْف ط لذؾ ذردى ؟-
 خكد راةؿ:

  ني  دةوف موه .-
 ق ؿ المىوض رعىر:

  ني  دةوف مموك  اله  ةر  خف ةد عي  األاة ن.-
 ارهعش راةؿ ليم بو ىذه الكمم ت. طمأنو المىوض ولةد:

 يهذى  د  هر األيم ن م  مة ه النيرا  بل هقمؽ.-
وهركوه قمقً     ذ   ذةهوا وظؿ قمقً  اه  داخؿ ذةهو. اضطر ذرغـ نىيو غةر 

ا وةضػػػةؼ ىػػػذه النقػػػود  لػػػ  الميػػػهقرل خف ةخػػػرج العمذػػػة المعدنةػػػة مػػػف ذػػػ طف األرض
النقود الي ذقة اله  خبط ى  لو المىوضوف ال بل ةا وةعةد د ف العمذة. هةقف  ػػ  همػػؾ 

 المةمةا ورذم  لممرل األلؼا خنو ذ ع اذف خخةو لممىوضةف ال بل ة ذيذه النقود.
بندم  بذر اليػػ اة ذ هرػػ ه ريػػر الكاػػبلن لػػـ ةماػػظ خو ةنهذػػو  لػػ  الريػػر  لػػ  

ةػػػَر األرض الخػػػبلن ذػػػةف الريػػػرةف قػػػد امػػػهؤلت ذػػػ لرنود والاػػػ  بلت ةيػػػ رها  يػػػو لػػػـ 
الكذةػػػرل واليػػػة رات الصػػػ ةرلا كمػػػ  لػػػـ ةػػػَر ذ ،عػػػ ت الامةػػػ  والقةمػػػر وال ػػػ م المػػػواه  

ر المعذػػػػد ذػػػػةف ال ػػػػ رع ُبةػػػػهػػػػوزبف مػػػػ  خطذػػػػ قيف وخوانػػػػةيف  ػػػػ  منهصػػػػؼ الرصػػػػةؼ 
 ػػ  الىرػػر  والنير. لكف الذم رخ  كؿ ذلؾ ذوضوح ىو الرندم ال رةػػ  الػػذم خػػرج

خةضً  مف هات غط ن اليرادؽ الخمى ا لةرم  الزر ر ت الى رغة    النير. ابهقػػد 
ا واػػػػةف يػػػػم  نػػػػدانات ميػػػػ بدم  لموىمػػػػة األولػػػػ  خف ىػػػػذا الن ػػػػ ط ةاػػػػدث كػػػػؿ ةػػػػـو
اليػػػ ،قةف بمػػػ  اهر ىػػػ ت يػػػة راهيـ لػػػـ ةيػػػرع لةخطػػػؼ اقةذهػػػو مػػػف داخػػػؿ اليػػػرادؽ 

ه  لػػ  مدةنهػػوا لػػـ ةىعػػؿ م ممػػ  وةػػركض لةاصػػؿ بمػػ  مقعػػد  ػػ  اليػػة رل الهػػ  يػػهأخذ
 عؿ الرنود قذمو خمس وخوؿ خمس. دخؿ اليرادؽ مف نىس المك ف الػػذم خػػرج منػػوا 
خب د األرةكهةف الميهعرضهةف  ل  مك نةيم  ونظؼ الىياة مف كؿ م  هركهو رميػػة 
لةمة خمس. خدار المراوح المنضدةة و هح آلػػة هيػػرةؿ الصػػوت  يػػذح صػػوت المقػػر  

والرنود الذةف خداروا رؤوييـ ناػػو اليػػرادؽ. اػػ وؿ ذعضػػيـ خف   وؽ الذةوت والنير
 دف ذأصوات وا قة:كةهورو  لةوا لكف ذ ،ع ت الىطور خوقىنيـ اةف خ

 لف ُةىهح  ال ذعد الع  رل.-
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خبػػ دوا اقػػ ،ذيـ  لػػ  خم كنيػػ   ػػ  األرض ورميػػوا بمةيػػ . ذعػػد خقػػؿ مػػف ب ػػر 
فا ولػػػد وذنػػػتا ةامػػػبلف دقػػػ ،ؽ انىػػػهح ذػػػ   ذةػػػت مق ذػػػؿ لميػػػرادؽا خػػػرج منػػػو صػػػذة 

صةنةهةف كذةرهةف  وؽ رخيةيم ا واهري  ناو ذ   اليرادؽ. خخذىم  الرندم ال رة  
منيمػػػ   ػػػـ خبػػػ د يػػػد الذػػػ   ذعقػػػػد الاذػػػ ؿ. ك نػػػت خيػػػرار اليػػػرادؽ ههك ػػػؼ ذيػػػػربة 
لم رةػػػػ . مػػػػرت ا  مػػػػة كذةػػػػرل مػػػػف خمػػػػ ـ اليػػػػرادؽ وخطمقػػػػت صػػػػوت منذييػػػػ  الضػػػػ ج 

خوالد راةػػؿ مػػف األرا،ػػؾ  لػػ  األرض البنػػةف المػػزبجا  يػػقط  بل ػػة خو خرذعػػة مػػف 
   همةفا كم  ى  المىوض ولةد ر ليً     األرةكة الن ،ـ بمةي :

 خال ةكؼ ىؤالن الي ،قوف بف  طبلؽ منذي هيـ    ذ   اليرادؽ؟-
 خر   المىوض رعىر وىو م زاؿ مهمددًا بم  خرةكهو:

 الص لاةف.خنيـ ةىعموف ذلؾ كم  لو خف اليرادؽ ضرةح خاد األولة ن -
انهذيوا رمةعً   لػػ  صػػوت المقػػر  المرهػػؿ آلم الػػذكر الاكػػةـ. قىػػز ولةػػد وخطىػػأ 

 آلة الهيرةؿا الهىت ذورو ةامؿ ذوضوح آ  ر رمية لةمة خمس.. ق ؿ ذ ض :
 َمْف  عؿ ذلؾ؟-

 خر   الرندم ال رة :
 خن .-
 ال هىعؿ ذلؾ مرل خخر .-
 لم ذا؟-
 قـو ذو.يهرعؿ الن س ةدخموف بمةن  وةعر وف م  ن-

ب دوا  ل  النـو مف دوف خف ةنهذيواا خو مف دوف خف ةيهموا  ل  م  ةررم  ػػ  
األرض الخػػبلن ذػػػةف اليػػػرادؽ وريػػػر الكاػػػبلن. خةقظيػػػـ صػػػ ن  القيػػػول ذعػػػد الع  ػػػرل 
ذقمةؿ. ك نوا ةذا ػػوف بػػف خاػػذةهيـ هاػػت األرا،ػػؾ بنػػدم  ولرػػت صػػوان  طعػػ ـ خذنػػ ن 

ا خف اليػػرادؽ ةكػػ د ةكػػوف ممهم،ػػً  ذػػ لرنود اليػػذةؿا  ػػـ هذعهيػػ  صػػوان  ال ػػ م. اكه ػػىو 
الذةف قىزوا مف األرا،ؾ وهامقوا اوؿ طع ـ خذن ن اليذةؿ.    الخ رجا خم ـ اليرادؽ 

 هي نؿ المىوض رعىر:
 مه  ر ن كؿ ىؤالن الرنود؟-

 رد بمةو المىوض بدن ف:
  ني  ذعد الع  رل اآلف.. دع روح مموك  هيذح ذ لرامة  قد هعذذت ك ةرًا.-

يـ بنػػػػدم  الهىهػػػػوا ن اةػػػػة ريػػػػر الكاػػػػبلنا ىػػػػ ليـ مػػػػ   عمهػػػػو روح ممػػػػوك  لكػػػػن
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 ذ لم ردةة. ق ؿ المىوض ولةد ذدى ة:
 ىذه ماطة ية رات ك ممة..  ني  خكذر مف ماطة الية رات الريمةة.-

مػػػػ  ذلػػػػؾا لػػػػـ ةعهذػػػػروا مػػػػ  رخوه خرورػػػػً  بمػػػػ  المػػػػألوؼ خو القػػػػ نوفا  اػػػػ  بلت 
رل والميػػػ  رةف خنىيػػػيـا لػػػـ ةم ريػػػوا بمػػػبًل الميػػػ  رةف ويػػػة رات نقػػػؿ الركػػػ   الصػػػ ة

ةمكف خف ةيزخ خو ةعذث ذيةذة القػػ نوفا   لاػػ  بلت واليػػة رات ظمػػت هنقػػؿ الميػػ  رةف 
 ل  مق صػػدىـا وظػػؿ الميػػ  روف ةركذػػوف ويػػ ،ؿ النقػػؿ همػػؾ ذػػنىس طػػرقيـ اليػػ ذقة. 
 غةػػػر خف نق ذػػػة النقػػػؿ ذيػػػطت ليػػػـ األمػػػر  ةمػػػ  ذعػػػد ذطرةقػػػة م ػػػ ةرل هم مػػػً  لنظػػػرهيـا
 دك كةف الذ بة ومابلهيـ والمط بـ والمق ى  المورودل داخؿ ذن ةة الماطة خقىػػرت 
مػػػػف الزذػػػػ ،فا وذعذػػػػ رل ال ههامػػػػؿ المػػػػذس خو اإلذيػػػػ ـ: خف الميػػػػ  رةف هركػػػػوا الماطػػػػة 
وبذروا  ل  ىذا الر ن ا ألنيـ ةاصػػموف بمػػ  الطعػػ ـ وال ػػ م مر نػػً ا  ضػػ  ة  لػػ  

ةىػػ ت اليػػوانا ومر نػػً  خةضػػً . وىكػػذا اػػةف الرمػػوس  ػػ  ظػػؿ مذػػرد ذيػػوان المػػراوح ومك
هقدـ الا  بلت والية رات  ل  الماطة ال هرد خادًاا   ضطر اليػػ ،قوف  لػػ  العذػػور 
ورانىـا وىػػذا ةعنػػ  خف الخيػػ رل لاقػػت ذ لنق ذػػةا  أول،ػػؾ اليػػ ،قوف ال ةػػد عوف ريػػـو 

 الماطةا  ية راهيـ هأخذ المي  رةف مف خ رري .. ىؿ رخةهـ م ذا ةادث؟..
 ف المىوضوف ال بل ة ةروف م  ةررم مف مك ف آخػػرا مكػػ ف ةذعػػد ك ةػػرًا بػػف ك

 المك ف الذم نظرت منو النق ذةا لذلؾ ق ؿ ليـ المىوض ولةد:
مػػػ   ػػػأنن  ذكػػػؿ ىػػػذا؟.. ىػػػؿ همنعوننػػػ  مػػػف هقػػػدةـ الطعػػػ ـ وال ػػػ م  واذػػػً  لػػػروح -

 المهو  ؟
 ذ ورػػػدوا لػػػـ ةواصػػػؿ ميػػػؤولو النق ذػػػة اػػػدة يـ اليػػػ ذؽ الم ػػػاوف ذ الاهرػػػ جا 

ال  ػػ نيـ يػػةردوف  خنىيػػيـ  ػػ  منطقػػة ةنذ ػػ  بمػػةيـ االنيػػا   منيػػ  بمػػ  برػػؿا وا 
خنىييـ مطوقةف وب رزةف بف الخروج مني ا  يـ بم  دراةة ه مة خنيػػـ  ػػ  مواريػػة 
 بل ػػة مػػػف المىوضػػػةف المعػػػرو ةف ذقػػػول ال ػػكةمة الميػػػهمدل مػػػف صػػػبلذة القػػػ نوف مػػػف 

 ة مف ر ن  آخر.ر ن ا والميندةف ظيورىـ  ل  مرمس   ها
ذعد خقؿ مف ي بة ظير رىط مف رر ؿ ال رطة الميماةف ذ ليراوات والذن دؽ 
ذصػػػاذة ميػػػؤول  النق ذػػػة. خبػػػ دوا الاػػػ  بلت واليػػػة رات الصػػػ ةرل  لػػػ  ماطػػػة نقػػػؿ 
الميػػ  رةف مػػف دوف م ػػ كؿا لكػػنيـ لػػـ ةهار ػػوا ذػػ لرنود الػػذةف لػػـ ةهذعػػوا الاػػ  بلت 

وزبةف مرموبػػ ت صػػ ةرل  ػػ  األرض الخػػبلن. واليػػة راتا ذػػؿ ظمػػوا مهرميػػرةف ومهػػ
ك ف ذ بة الصذ ح قد انياذوا ه ركةف الي اة لذ بة الظيةرلا  ظيػػرت برذػػ ت هذةػػ  
الكذػػػػ   والهكػػػػة والكذػػػػة الكروةػػػػة اليػػػػ ذاة  ػػػػ  مرقيػػػػ ا ودار ذػػػػةف رميػػػػرات الرنػػػػود 
والميػػػ  رةف اآلخػػػرةف صػػػذة ف ةذةعػػػوف اليػػػر ،ر ذػػػ لمىردا وذ بػػػة آخػػػروف ةعرضػػػوف 
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هخطػػر بمػػ  الػػذىف  ال بنػػد الا رػػة  لةيػػ  ك لذط رةػػ ت الر  ػػة ومبلقػػط  ا رػػ ت ال
 زالػػة ال ػػعر وميػػ مةر هنىػػذ  ػػ  الرػػدراف المذنةػػة ذ ليػػمنت الميػػمح ذ لادةػػد واذػػو  

 من  الامؿ وقن ذؿ خبم ؽ المة ه لصةد األيم ؾ وغةرى .
اهػػػ  قذػػػؿ خف ةقػػػدـ طعػػػ ـ ال ػػػدان  ػػػ  اليػػػرادؽ لػػػـ ةػػػأِت خاػػػد ال مػػػف قػػػ طن  

ة وال مػػػف ماػػػبلت المدةنػػػة األخػػػر   ػػػ  الر نػػػ  اآلخػػػر مػػػف النيػػػرا لةقػػػدـ الم ردةػػػ
الهعػػػ زم وةهذػػػرع ذ لمػػػ ؿ كم ػػػ ركة  ػػػ  هكػػػ لةؼ العػػػزان. كػػػ ف المىوضػػػوف ال بل ػػػة ال 
ةريمػػوف اليػػذ ا  كػػؿ المعػػ رؼ وغةػػر المعػػ رؼ رػػ ؤوا ود عػػواا وال خاػػد خػػبلؿ ىػػذا 

م ردةػػػة. وىكػػذا ذقةػػػت الةػػـو رػػ ن يػػػو  الرنػػود والىقػػػران وكذػػ ر اليػػف مػػػف قػػ طن  ال
صىا ت الػػد  هر الهػػ   هايػػ  المىوضػػوف ال بل ػػة ذةضػػً  دونمػػ  خيػػم ن ودونمػػ  خرقػػ ـ. 
وىػػػذا ةعنػػػ  خف مرمػػػس الى هاػػػة يػػػهماقو خيػػػ رل  ػػػ  المػػػوارد الم دةػػػة. مػػػ  ذلػػػؾا لػػػـ 
ةهيمؿ القمؽ  ل  المىوضةف ال بل ة  ةم  ةخص الطعػػ ـا وال ػػ م والقيػػول واليػػر ،را 

اًل مق ذميػػػ  منػػػذ الةػػػـو األوؿ لمرمػػػس الى هاػػػة. لكػػػنيـ قمقػػػوا اػػػةف  مػػػألنيػػػـ لػػػـ ةػػػد عوا 
روا  ػػػ  األمػػػر مػػػف ر نذػػػو االبهذػػػ رم المهعمػػػؽ ذممػػػوك  ومك نهػػػو ذػػػةف األمػػػواتا كػػػ 

 خموات الم ردةة مف ذوم الاة ة ت ذ كؿ خ ص.
لكػػف الرنػػدم ال رةػػ  خدىػػش المىوضػػةف ال بل ػػة وخوالد راةػػؿ الهيػػعة وبمػػوك  

ايػػةف وبمػػ  ذػػف مويػػ  ذقدرهػػو بمػػ  الهنظػػةـ واالذهكػػ را  وبم  ذف واةػػد وبمػػ  ذػػف
ةعنػػػػ  هقػػػػدةـ وهنظػػػػةـ ورذػػػػ ت الطعػػػػ ـ وصػػػػوان  ال ػػػػ م واليػػػػر ،ر خػػػػبلؿ يػػػػ ب ت 
الهعزةػػػةا و ػػػهح ذ ذػػػً  ردةػػػدًا لمػػػوارد م لةػػػة لػػػـ هكػػػف لهػػػرد  ػػػ  خػػػ طر خم مػػػنيـ بمػػػ  
اإلطػػبلؽ.  يػػذا ال رةػػ  الػػذم لػػـ ةخطػػؼ اقةذهػػو المخروطةػػة وةهورػػو ذعػػد الىطػػور 

و  اد  الا  بلت اله  هأخذه  ل  مدةنهوا نظـ خوق ت هقػػدةـ ال ػػ م و ػػؽ رػػدوؿ نا
ا وبند،ذ خخذت ىذه الصوان  هظير مرل    كؿ ي بةا خم  دلة القيػػول  زمن  ص ـر
 كػػ دت هخهىػػ  وخصػػذح ظيورىػػ  مػػرهذط ذ خصػػة ت ذات اة ةػػ تا ومػػ  بػػ د الطعػػ ـ 

  ورذهػػ  ال ػػدان والع ػػ نا ُةقػػدـ لكػػؿ َمػػْف ةػػدخؿ اليػػرادؽا  نمػػ  اقهصػػر هقدةمػػو بمػػ
واه  طع ـ خذن ن اليذةؿ هقرر هقدةمو مرهةفا األول  قذػػؿ يػػ بة مػػف ورذػػة ال ػػدانا 
وال  نةػػة قذػػؿ يػػ بة مػػف ورذػػة الع ػػ نا و ػػ  كػػبل المػػرهةف كػػ ف خوالد راةػػؿ الهيػػعة 
ةذهمعػػوف  بل ػػة خرذػػػ ع مػػ   ػػػ  الصػػاوف. كمػػ  قػػػ ـ ذصػػرؼ الصػػػذة ف الػػذةف ةقومػػػوف 

وةػػدوروف ذيػػ  مػػف دوف هوقػػؼ بمػػ  الر ليػػةفا  ظمػػت همػػؾ  ذامػػؿ صػػوان  اليػػر ،ر
الصػػػوان   ػػػوؽ المنضػػػدل  ػػػ  منهصػػػؼ اليػػػرادؽا وَمػػػْف ةرةػػػد يػػػةر رل ةنذ ػػػ  بمةػػػو 
الهورػػو  لػػ  همػػؾ الصػػوان  ألخػػذى ا وىكػػذا د ػػ  الخرػػؿ ذػػ لمعزةف  لػػ   خػػراج بمػػ  
يػػر ،رىـ مػػف رةػػوذيـ. ايػػهوب  المىوضػػوف ال بل ػػة  رػػرانات ال رةػػ  ذصػػعوذةا  ذ 
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ةكف مف ضػػمف اىهمػػ ميـ االقهصػػ د  ػػ  صػػرؼ مػػ  ةمكػػف خف ةرمػػ  الرامػػة  لػػ   لـ
روح ممػػوك ا  نمػػ  ىػػـ ذػػ ل وا  ػػ  بػػرض كػػؿ ذلػػؾ لممعػػزةف  ػػ  اليػػرادؽا ولمىقػػرانا 
خ ررػػة مػػف خرػػؿ خف ههػػد ؽ الرامػػة بمػػ  روح صػػدةقيـ. غةػػر خنيػػـ ذػػدخوا منػػذ الةػػوـ 

رغذػػػوف  ػػػ  االذهعػػػ د بػػػف الراذػػػ  ذ ل ػػػؾ  ػػػ  نواةػػػ  المعػػػزةف الػػػذةف ذػػػدوا وكػػػأنيـ ال ة
اليػػػرادؽ. ك نػػػت ورػػػوه كذػػػ ر اليػػػف والىقػػػران مػػػف قػػػ طن  الم ردةػػػة ههكػػػررا وك نػػػت 

 المبلذس الخ كةة ال هقؿا ذؿ هك ر ي بة ذعد خخر .
لكػػنيـ اهىقػػوا معػػو ذيػػربة ويػػ بدوه ذوضػػ  ط ولػػة  وقيػػ  صػػةنةة اػػةف خ طػػ  

 الرنود:
ع ف وهعر ػػوف مػػ ذا ةعنػػ  ناف ن كر لكـ هع زةكـ لن  ذىقةدن .. خنهـ رر ؿ  ػػر-

كمػػ  هعر ػػوف مػػ ذا ةعنػػ  مرمػػس الى هاػػة..  …الموتا ألنكـ واريهموه خك ر مػػف مػػرل
مػػ ذا ةعنػػ  م ػػؿ ىػػذا المرمػػس ذ لػػذات.. خنػػهـ رخةػػهـ مػػ ذا ُةقػػدـ  ةػػو ومػػف المعةػػ  خف 
نذكر كؿ   ن.. خال هعهقدوف خف مذم ً  ميم  ك ف قةمهو هضعونو  ػػ  همػػؾ الصػػةنةة 

رل الى هاػػػة بمػػػ  روح المراػػػـو ةيػػػ بد ذوةػػػو بمػػػ  هامػػػؿ ذعػػػض ذعػػػد خف هقػػػرؤوا يػػػو 
الهكػػ لةؼ؟..  ػػـ خف ىػػذه المذػػ لغ يػػهرعؿ مرمػػس الى هاػػة ةواصػػؿ هقػػدةـ مػػ  ةرضػػ  

.. ن كركـ بم  هع زةكـ.. لةرامو اهلل َمْف قرخ يورل الى هاة.  روح المراـو
ور ػػػػ  ةدةػػػػو خمػػػػ ـ وريػػػػو وذػػػػدخ ذقػػػػرانل يػػػػورل الى هاػػػػة ذصػػػػوت ميػػػػموع. خغمػػػػؽ 

وضوف ال بل ة د  هرىـا وهقذموا هع زم الرنود المضطرةف لهرؾ اليرادؽ ذعػػد خف المى
قرؤوا يورل الى هاة. ك نت الصةنةة قد امهؤلت ذ ألوراؽ الم لةةا وك ف ىوان المراوح 
المنضػػػدةة قػػػد خخػػػذ  ػػػ  ذع رهيػػػ . ذعػػػد خقػػػؿ مػػػف نصػػػؼ يػػػ بة ايػػػهذدؿ المىوضػػػوف 

لمقػػػو . ك نػػػت مرػػػ مة  كذةػػػرل مػػػف ف الػػػورؽ امػػػال بل ػػػة الصػػػةنةة الصػػػ ةرل ذصػػػندوؽ 
الرنود قد قدمت مف ماطة الية رات لهاهؿ خم كف الرنود الذةف غ دروا. لكف اةف 
قُػػدمت صػػوان  الطعػػ ـ لورذػػة ال ػػدانا بػػ د الرنػػود الػػذةف خررػػوا  لػػ  اليػػرادؽ مػػرل 
  نةػػةا   ضػػطر المىوضػػوف ال بل ػػة خف ةوريػػوا اممػػة الصػػوان  ذوضػػ  خخرةػػ ت  ػػ  

 وار اليرادؽ.األرض الخبلن ذر
انهيػػت ورذػػة ال ػػدان بمػػ  غةػػر مػػ  ك نػػت هنهيػػ   ػػ  األةػػ ـ الم ضػػةة. بػػرؼ 
المىوضوف ال بل ة خف الطذ خةف اوؿ القػػزانةف وقعػػوا هاػػت يػػطول ال رةػػ . مػػ  كػػ ف 
األمر هخمةنً  خو مرػػرد هوقػػ ا  نمػػ  ذكػػر الطذػػ خوف وىػػـ ةهصػػذذوف برقػػً  خمػػ ـ خليػػنة 

ذلؾ ال رة  ورو ذعدـ مؤل الصوان  مرل   نةة.  النةراف المهوىرة هات القزانةفا  ف
وىكذا لـ ةنؿ الرنود الذةف قدموا  ةم  ذعد بم  ورذة ك ف مػػف المؤمػػؿ خو الماهمػػؿ 
ا واكهىػػوا ذ ل ػػ م الػػذم كػػ ف ُةقػػدـ  هقػػدةمي  ليػػـ مػػف خرػػؿ الرامػػة بمػػ  روح المراػػـو
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 بندم  دخموا اليرادؽ.
المىوضوف ال بل ة الويػػ ،ؿ لكف روح مموك  يمكت يذبًل غرةذة ذعد خف خىمؿ 

اله  م ريوى     األة ـ الم ضةة إلغراقي     ذا ر مف الرامة.  يذه الروح د عت 
الىهةػػ ف والصػػذة ف واألطىػػ ؿ الاػػ ممةف قػػدور القصػػدةر  لػػ  ما صػػرل الطذػػ خةفا  ػػـ 
ميػػػ رمهيـ ذضػػػراول اهػػػ  كػػػ د ُةقمػػػ  القزانػػػ ف. وبمػػػ  الػػػرغـ مػػػف هػػػدخؿ المىوضػػػةف 

الطذ خةف وهيدةداهيـا  قد وصؿ اممة القدور القصدةرةة  لػػ  مػػ   ال بل ة وهك ةرات
   داخؿ القػػزانةفا وذػػدؤوا ذعممةػػة ذ ،يػػة لنيػػ  الطعػػ ـ. ايهيػػمـ المىوضػػوف ال بل ػػة 
والطذ خوف بندم  ي ىـ الرنود الذةف ُارموا مف ورذة ال دان    غرؼ الطع ـ مف 

 القزانةفا وخبلؿ دق ،ؽ اخهى  كؿ م     القزانةف.
س المىوضوف ال بل ة    مقدمة اليرادؽ ذوروه منقمذةا  رألا هق  ز الرنود رم

منطمقػػةف  لػػ  الخػػ رج واقػػ ،ذيـ ههػػأررح بمػػ  ظيػػورىـا  ذ ارهىػػ  نػػدان مػػف الطػػرؼ 
 ال  ن  لؤلرض الخبلن:

 ذ داد.. ذ داد..-
ذعػػد خقػػؿ مػػف يػػ بة بػػ دت ماطػػة اليػػة رات الردةػػدل  لػػ  الظيػػور مػػرل   نةػػةا 

  بلت ويػػػػة رات نقػػػػؿ الركػػػػ   الصػػػػ ةرل برذػػػػ ت الذ بػػػػة مػػػػف كػػػػؿ وبذػػػػرت وران الاػػػػ
صػػنؼا والذ بػػة المهرولػػوف ومرموبػػة مػػف الررػػ ؿ والنيػػ ن الػػدا،ذةف بمػػ  ايػػهردان 
الصدق ت. خغمؽ ميرؿ الصوتا لكف الرنػػود الػػذةف ةقصػػدوف مػػدنً  غةػػر ذ ػػداد لػػـ 

اق ،ذيـ ة  دروا اليرادؽا ذؿ نيضوا مف األرا،ؾ وهمددوا بم  األرض ر بمةف مف 
ويػػ ،د هاػػت رؤويػػيـ. لػػـ ةعػػرؼ المىوضػػوف ال بل ػػة مػػ ذا ةىعمػػوف خو مػػ ذا ةقولػػوف 
لمرنود المهمددةف    طوؿ اليرادؽ وبرضػػو. اهػػ  الرنػػدم ال رةػػ  ذػػدا وكأنػػو  قػػد 
اةمهػػو خمػػ ـ ىػػؤالن المهعذػػةف الػػذم قػػرروا النػػـو  ػػ  مرمػػس   هاػػة. لكػػف المىوضػػةف 

يةمة ردةدل هرم  الرامػػة لػػروح ممػػوك ا ذػػؿ ال بل ة هي ماوا ال ألنيـ ب روا بم  و 
ألنيػػػـ ةعر ػػػوف خف ال ػػػمس خػػػ رج اليػػػرادؽ خارقػػػت األرض ورعمهيػػػ  هنىػػػث األذخػػػرل 
اليػػ خنة. وىكػػذا همػػددوا ىػػـ خةضػػً  بمػػ  األرا،ػػؾ هػػ ركةف ذػػ   اليػػرادؽ مىهواػػً  لمػػف 

 ةنوم الولوج  ل  الداخؿ خو االنقذاؼ خ ررً .
ت األرض الخػػػػػبلن ذػػػػػةف الريػػػػػر منػػػػذ العصػػػػػر واهػػػػػ  اخهىػػػػػ ن ال يػػػػػؽا اكهظػػػػػ

واليرادؽ ذ لا  بلت والية رات الص ةرل والمي  رةف والعرذ ت والذ بػػة. كػػ ف الرنػػود 
قد اهخػػذواا كمػػ  لػػو خنيػػـ بقػػدوا اهى قػػً  ميػػذقً ا اليػػرادؽ مك نػػً  لػػهرمعيـ وهىػػرقيـ.  ػػ  
منهصػػؼ المةػػؿ ذ بػػت الذةػػوت المق ذمػػة لماطػػة اليػػة رات الردةػػدل الهةػػ ر الكيرذػػ ، ا 
 خررػػػت خيػػػبلؾ بدةػػػدل مػػػف همػػػؾ الذةػػػوت لهنهيػػػ  ذمصػػػ ذةح مهوىرػػػة ذػػػ لنور  ػػػوؽ 
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برذ ت ذة  الهكة والكذ   والػػرز والمػػرؽ. كػػ ف المىوضػػوف ال بل ػػة ةخ ػػوف خف هقػػؼ 
الا  بلت    ذ   اليرادؽا  قد زاىت الية رات اه  لـ ههػػرؾ  ال مهػػرةف خو  بل ػػة 

 ذةني  وذةف اليرادؽ.
العدةد مف الرنود الق دمةف مف الرذيػػة  ػػ  اليػػرادؽ.    لةمة الةـو الي ذ  ن ـ 

كم    رؾ  بل ة رنود  ضػػ  ة  لػػ  الرنػػدم ال رةػػ   ػػ  الرميػػة الازةنػػة لممىوضػػةف 
ال بل ػػة وبمػػوك  وبمػػ  ذػػف واةػػد وبمػػ  ذػػف ايػػةف وبمػػ  ذػػف مويػػ  وخوالد راةػػؿ 
الهيػػعةا وكػػ نوا رنػػودًا كرمػػ ن رػػدًا  ذ د عػػوا كػػؿ مػػ  ُرمػػ  مػػف رػػورج منصػػور مػػف 

 ةوذيـ.ر
طواؿ الةـو اليػػ ذ  لمرمػػس الى هاػػة خصػػذات ماطػػة الميػػ  رةف الردةػػدل واقعػػً  
مف غةر المعقوؿ قذوؿ اخهى ،و خو هػػدمةره ذقػػول القػػ نوفا  ػػ لذةوت الهػػ  ذ بػػت الهةػػ ر 
الكيرذ ،  لمذ بة  ػػ ركت ىػػؤالن  ػػ  ذةػػ  ال ػػ م والخذػػزا وذعػػد الظيػػر هطػػور األمػػر 

ـ هقػػػدـ الطعػػػ ـ وال ػػػ م.  ػػػـ خخػػػذت ذةػػػوت  لػػ  هاوةػػػؿ غػػػرؼ االيػػػهقذ ؿ  لػػػ  مطػػػ ب
خخػػر  هذةػػ  خقػػداح المػػذف الذػػ ردا وظيػػرت نيػػ ن ذاػػذان رػػدراف الذةػػوت ةصػػنعف خذػػز 
اليػػة ح الػػذم ةذعنػػو مػػ  الذػػةض المقمػػ  ذ ليػػمف. وورػػد األطىػػ ؿ وكذػػ ر اليػػف رذاػػً  

 و ةرًا    ذة  خقداح الم ن الذ رد مف ررادؿ هطىو  ةي  قط  ال مج الكذةرل.
ة اله يعة مف مي ن الةوـ اليػػ ذ  ه م ػػؿ ال ػػؾ والخػػوؼ  ػػ  صػػدور    الي ب

ذ بة يوؽ الم ردةة وخصا   المق ى ا  يػػـ ةعر ػػوف م ممػػ  ةعػػرؼ خم  ػػخص  ػػ  
ـ    م ؿ ىذه الي بة خو قذمي  ذي بة    هالمدةنةا خف مرمس الى هاة ةر  خف ُةخ

 ػػػػ  المةػػػػ ل  األقػػػػؿا غةػػػػر خف المىوضػػػػةف ال بل ػػػػة لػػػػـ ةخهمػػػػوها  نمػػػػ  ايػػػػهمر ك ػػػػأنو 
الم ضػػػػةة  لػػػػ  مػػػػ  قذػػػػؿ منهصػػػػؼ المةػػػػؿ. كػػػػ ف هرػػػػ ر الموا ػػػػ  والقصػػػػ ذوف وذ بػػػػة 
الخضػػراوات ذ لرممػػة مهميىػػةف لمعر ػػة مػػ ذا ةعنػػ  بػػدـ خػػهـ مرمػػس الى هاػػة.  كػػروا: 
ىػػؿ نظػػؿ نريػػؿ الماػػـو والعرػػوؿ والخػػراؼ والخضػػروات؟..  لػػ  مهػػ ؟..  ػػـ لعنػػوا 

وضػػػوف ال بل ػػػة ورميػػػ ؤىـ ويػػػهة ممػػػوك  ويػػػ بة موهػػػو.  ػػػ  همػػػؾ اليػػػ بة كػػػ ف المى
رنود  ض  ة  ل  الرندم ال رة  ةكربوف كؤوس الازف بم  صػػدةقيـ الرااػػؿ.  ػػـ 
غرؽ المىوضوف ال بل ة  ػػ  نوذػػة ذكػػ ن طوةمػػة.. لػػـ ةمػػنعيـ ذلػػؾ مػػف بػػ  الكػػؤوس 
خبلليػػػػ ا وذخ صػػػػة خوالد راةػػػػؿ الهيػػػػعة. ذػػػػدخت خذخػػػػرل العػػػػرؽ هصػػػػعد ذيػػػػربة  لػػػػ  

 األكذر: رؤوييـا  يأؿ ر يـ ذف راةؿ
 ىؿ صاةح خف مموك  خا  ة  ولةد؟-

 خر ذو المىوض ولةد وىو ةنها :
لةهػػو لػػـ ةىعػػؿ ذلػػؾ.. ولةهنػػ  بر نػػ  َمػػػْف هكػػوف.. راقذنػػ ه وهذعنػػ ه لكننػػ  لػػـ نػػػره -
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 ةمهق  ذأةة  ه ل.
 ق ؿ المىوض بدن ف:

 ةذدو خنن  َمْف اخهمؽ لو ىذا الا  ورعمن ه ةقهن  ذو.-
 ق ؿ بموك  وىو ةذك :

 ،ؿ.. همؾ الري ،ؿ قهمهو.الري -
 هوقؼ المىوض رعىر بف الذك ن وخ ط  بم  ذف موي .

 لوال ري ،مؾ همؾ..-
 ق ؿ بم  ذف موي :

 خنهـ َمْف طم  من  ذلؾ.-
 ق ؿ المىوض بدن ف والدموع    خدةو:

 خردن  خف نضاؾا وى  ناف نذك .-
معوها  مػػدوا لـ ةىيـ ر يـ االذف األكذر لراةؿ وال خخوهو ال م نةة  ة،ً  ممػػ  يػػ

خةدةيـ  ل  كؤوييـ و  ركيـ  ػػ  ذلػػؾ المىوضػػوف ال بل ػػة وبمػػوك  وبمػػ  ذػػف واةػػد 
وبمػػ  ذػػف ايػػػةف وبمػػ  ذػػػف مويػػ  وال رةػػػ  والرنػػود اليػػػهة. اره اػػت المىوضػػػةف 

 ال بل ة نوذة ذك ن ردةدلا وك نوا ةذكوف ذارقة.
ة،ػػة اهػػ  وصػػؿ ط ػػ  ىػػذه الماظػػ تا و ػػ  الظػػبلـ هع ػػر راةػػؿ ذخطواهػػو الذ

ذةت المندا، .. ن داه ذصوت خىةض بدل مػػراتا واػػةف لػػـ ةأهػػو رػػوا  صػػ ح  ذ  
 ذأبم  صوهو. خرج  لةو نررس مف دوف غط ن بم  رخيو.

 م ذا خ عؿ ة  نررس؟ …نررس-
 م ذا؟-
 ىؤالن األنر س..-
 َمْف؟-
المىوضوف ال بل ة وخوالدم وبموك  وبم  ذف ايةف وبم  ذف موي  وبم  -

 ذف واةد.
 م  ذيـ؟-
 ا خف ةيهمر مرمس الى هاة ب رل خة ـ.قررو -
 ب رل خة ـ؟.. خىـ مر نةف؟-
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  نيـ خنر س..  نيـ ة رذوف العرؽ ذعد خف ة  در الن س.-
 م ذا قمت؟-
 لقد يمعت م  قمهو ة  نررس.-

 رخ  راةؿ بةن  نررس همهمع ف  رأل    الظبلـا  ـ يم  صوهو:
 رؼ الن س ذذلؾ؟ ذفا ىذا ىو اليذ     بدـ نوميـ    ذةوهيـ.. ىؿ ةع-
 نعـ.-
 انهظرن .-

دخؿ نررس  ل  ذةهو  ػػـ خػػرج ذيػػربة وبصػػ  غمةظػػة ذةػػدها وخطػػ   لػػ  األمػػ ـ 
ذيربة وهدارج راةؿ ورانه. وقى     ذػػ   اليػػرادؽا  ػػـ دار نرػػرس اولػػو وراةػػؿ 

 ةهذعو.. ص ح المندا،  ذأبم  صوهو:
ممػػوك ؟..  اخررػػوا ةػػ  خوالد الاػػراـ.. ب ػػرل خةػػ ـ؟.. ه ػػرذوف العػػرؽ  ػػ  مػػأهـ-

ىةػػػػ  اخررػػػػوا.. ولةػػػػد.. رعىػػػػر.. بػػػػدن ف.. خنػػػػهـ الػػػػذةف  ػػػػ  الػػػػداخؿ.. خنػػػػهـ ةػػػػ  خوالد 
 الاراـ.. لم ذا ال هخرروف؟

 ق ؿ راةؿ:
 ال ةرد خاد ة  نررس.-
 خبطن  بمذة كذرةهؾ.-

 ن ولو راةؿ بمذة الكذرةت.. ب د ةصةح ذأبم  صوهو:
 يأخرركـ مف راوركـ ك لررذاف ة  خوالد الاراـ.-

المنػػدا،  بػػود كذرةػػت وقرذػػو مػػف قمػػ ش اليػػرادؽ. ك نػػت ليذػػة صػػ ةرل خ ػػعؿ 
ههراقص ذيدونا  رػػألا انطمقػػت  لػػ  األبمػػ  م ػػؿ صػػ روخ خلعػػ   الذػػ رودا  ػػـ نزلػػت 
 ل  الروان  مدمدمة ولي  خزةزا  ـ خصذات كرل ى ،مة نى ت دخ نً  خيود ك ةىً   ل  

ت مػػػف ر نػػػ ا وبمػػػ  كػػؿ الروانػػػ ا وبكيػػػت نػػػورًا ىػػ ،بًل يػػػ خنً  بمػػػ  صػػػؼ الذةػػو 
صػػىاة النيػػر مػػف ر نػػ  آخػػرا  هرارػػ  المنػػدا،  وراةػػؿ والميػػ  روف الػػذةف ىربػػوا 

 راكضةف لةقىوا  ل  ر نذيم .
رخ  المنػػدا،  وراةػػؿ المىوضػػةف ال بل ػػة وخوالد راةػػؿ الهيػػعة وبمػػوك  وبمػػ  
ذػػف واةػػد وبمػػ  ذػػف ايػػةف وبمػػ  ذػػف مويػػ  ويػػهة رنػػود و ػػ ذً  ذد دا ػػة ذةضػػ ن 

مف هاػػت النةػػراف وةخهىػػوف  ػػ  األزقػػة المظممػػة. ظمػػت النةػػراف ههػػأرج  ةىروف خ رر ً 
ميهعرل ذخ   األرا،ؾ واصراف القص ا واةف وصػػمت يػػة رات المطػػ  ئ لػػـ هرػػد 
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يو  الرمر الذم خذ  هوىرو. لـ ةذؽ مف اليرادؽ الكذةر يػػو  خضػػبلبو الادةدةػػة 
 مت ذظممة المةؿ.ية وبوارضو العمة  والر نذةة اله  يودهي  النةراف   لهاو المق
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 لمؤلفلصدر 
 
 
 ؟1973رواةة مطذعة ال رم  النير والرم د -1
 .1979رواةة مطذعة األمة   المقذرل -2
 .1986ذ داد –مرموبة قصص دار ال ؤوف ال ق  ةة  ذلؾ ال ه ن الذعةد -3
 .1992ذ داد –رواةة دار ال ؤوف ال ق  ةة  الاقوؿ الذةض ن -4
 .1995ذ داد –رواةة دار ال ؤوف ال ق  ةة   المقطورل -5
 .1999ذ داد –رواةة دار الارةة لمطذ بة  ال موج الي خنة -6
 .1999دم ؽ –مرموبة قصص اها د الكه   العر   اك ة ت ذبل  ه ن -7

 : روايات لمفتيان
 .1985 األذط ؿ ال بل ة -1
 .1985  الميرذوف -2
 .1985رامة الذا رل ال رع ف -3
 .1987 األذط ؿ ال ةقيروف -4
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