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 المقدمة

 
يف أوروبااو و دواااوت دمية،اياا ا هااام دكتة ااوال باةااا و حباا   د   ااوتا   اا   

ع ر دوسودس  و دوّسوبع  أن هاذتا ىلم دمياةااو  و هيا      هامان ولط ل منذ 
و  ك و هرغاا و سساا ع ار     دواةا و دجمل   و مسةلزمو  دو،ردءة و دواةوب  

 ن دكتة اوال  دواةا د كثار رودااويف يف أمانا  ب اك دواةاا تاا كةاا د   اوت         
ب،ردءة  دواةا ع ما  مان ع ماو  دوياطورة و دوة اّاثا س ا  أة اة  أ تاون         
أووئك دوصغور ب،ردءة ألك دواةوبو  و دواةاا دميةنّاعا   ك ااناان  و  تا د      

 كثرية يف دواِاَر 
كاار  و أساوءو مل مياو د    ْن أكةا وام تذ  دميّرة تذ  دو،صا،ا ىل   و وذد سّاذ  أ

علّا أْن أكةا ددئ ويف قصصويف و رودهاو  ولاااورو و مياو د تأكةاا ًا ئويف و ة ةناو       
دحللاهنو و رغم دّن تذ  دو،ص، ماةاب عل هو )ول ة ون( كا ع  دنهاو ماةابا     

 مين هسةط ك دو،ردءة يف ألك د ع ور 
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ّصا او   كةساة ةعان بهاوا و أياوركان أبطو او يف      وآمل أن أاروث واام تاذ  د   
 د سادث و ختةلطان معهم ت ووّ ّو  

و بعا  أأركام يف رعوه  دهللا مة ّنّ   وام دونجوح و دوة،ااال دواادئ     كةااان    
كردسةون دوزدتّ   أمجل مبنظركم و ًذدكم  و كّلا  أمل أْن أقاّاال تس،اويف نةوااو     

 ّا  أترى وام أّههو د عزدء د س
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 ة لولوقّص

 
يف سّا من د س وء دوطّ ا  يف كركاك قلا دوُاردا كون تنوك دوعاهاا مان دوااور    
دو،رها  و دواع اة عن بعضهو دواعضا وكون  ماةضن  بعادئل أضّم دواثري مان  

وئاك د   اوت هاادومان يف    اوهو و دو ة او   كاون دوعاهاا مان أو    د   وت و دوصا 
ثوناّهاا ا وماان ثااّم يف مارساا  ودساااةا وهااادوال دو ااوكعان و دو وكعااو  يف مارساا  

 كّلّ و  دجلومع    
كون اّل أووئك دوة م ذ و دوطلا  و دآلبوء و د ّمهو  و دوااور ميغاو  بةأده  
مهومهم و مي   أماارتم  كاون دآلباوء و د ّمهاو  مثاوبرهن و مثاوبرد  علا         

 ل و أابري و، ا  دوعا و و دواة اري و دكتة اوال بياطون أ  او م د سّااوء و        دوع
أرب ةهم أرب   مح اة  وكون  د ّمهو  دميخلصو  هع لن أس وناويف تاورم مناوّ ّن    
معل و  و ماّرسو  أو ماضا و  يف دوااودئر دحلاامّ ا ا أو يف دميسةيا  و  أو     

 يف دويركو  د تلّ   و غريتو 
كون  د ّمهو  هسور عن ضاوسويف يف دوذتوب ىلم أع و ّن و أًغو ّن بعا ىلرساوت  
أ  و ّن ىلم دميادرسا ب ن و هسةادعن صغور تّن واى أّمهوأهّن و  وههّن  وكاون  
تنوك أس ونويف من دوُ،ربا و دجلريدن مَْن ه اث سرصويف و ىلت صويف يف دوعنوها  بياطون   
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ودولااادأا واااا علاا هّن   اال دوع االا صااغور و منااوّت توأ ااك دوااذدتاو  ىلم 
دميسطووّ   بووع ل ميطدّرة أّوداهّن يف أابري ًطون دميع ي  و أرب   د   اوت  ك او   
كون عل هّن أن هسور عن أهضويف بعا دنةهوء دواودال يف دوعادة ىلم ب ااأهّنا ب ن او   
كااون بعااض د   ااوت و دو ة ااو  و دو وكعااو  غااري ما ثاا  مبسااوعاة أّمهااوأهم  

او ا ووا بل ل   د كرً  و أنظ م كاض  دوغرف! يف س  كون تناوك أ  اوت   دميةع
كان/تهةصّركن أصّركو هازع     تهةصّرت و صاوهو  وو و ود  ًعار و ىلدردك مر

د ّمهو  و دآلبوءا وىل د مو بار مانهم /مانهّن ماو هغضاا د ّمهاو  و دآلباوء        
دحلااثا وهساعان /هساع     كوناد/كّن هعةذروّن /هعةذرنا ووان هةنوسااد /هةنوسا     

 ددئ ويف ىلم عاال أاردر  
وكااون تنووااك أوتد وبنااو  تهاااووان /تهاااوو  بنصااوئ  و ىلرًااودد  دآلبااوء و   
د مهو   س   كون  ألك دونصوئ  أاتل من تذ  د  ن و خترم مان د تارى! و   
 اعااويف كااون أمثااوت أووئااك د وتد و توأ ااك دوانااو  دو أبااوو   /دو ما ثااو  

ان /هةعّرضن ددئ اويف مينغّصاو  و مياا  ا ثاّم هناامان /هناامن  أّمو       هةعّرض
دوع، ء /دوع،   دوّساومعان /دوّساومعو  ونصاوئ  دآلباوء و د ّمهاو  كااوناد       

وكااااوناد /كاااان ددئ ااااو  /كااااّن هنجاااااان /هاااانجان يف دميارساااا  و دوع اااال
مركاعّ  /مركاعو  د وم ا وهغاون /هغاهن راوتيف /نسااة مة ااق  /مة اقاو     

  و  / ود  ص   سسن 
وكون تنووك من د   وت و دو ة اون مان تهصاغان ونصا ا  و تها ثاان باونز       
عوم و غضا دآلبوء و د مهو ا بل د ااادد و دجلاّاد ا ب ن او كاون د   اوت و      
دو ة ااون دآلتاارون دمي رسااان ول،لاااب ماان  و  دحلاامّل و دواااعا دمياارت   هعااريون  

  من دكتة وال بآبوئهم و أمهوأهم  ويا خاتةهم  دكتة وال أكثر بو اادد و دجلّاد
/ًا خاتةهّن و عجازتم /عجازتّن  ّ او وةاواان /وةاوا  ىلم عاان د بناوء و         

 د س ود 
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ىلّن عل  دكنسون أّت ههةّم ك،ط جبّا  و اّاأها بل بااّل مساّن و مساّن  و ًا   و     
هزعجهّن / مسوعاة  ان ا و تهزعجهم  عجاّا وتهاخل عل ه  ا دو، وال بأّه و

وهاااّوتهم/ هاااّوتهن بووضااخا و دوضااج   و دو اضاا   هناغااا علاا  دمياارء أن  
هةصّرف مك كّل ً   و عجاّ أصّركويف مح اديفا و و مه و و مهاو و ت هزعجاه و   

ىلن كون  دك ااّا  و كونا  ألاك اّاأاهو! واّن او ك او       هزعجهوا كا ف دحلوت ىل ن 
ي طن  و س اء دوّسلادك حمروماان  أسل نو أن تنووك بعض د   وت دواقا  و دمي

 من دوّسلادك دحلسن 
دحملااود و مان دوياّطر  كاون      د  هاال ترم من دوا   أخ و أت  من  و  دخللا   

أربك عيارة سان ا و دسام دواواا ورهاو و ع ار   امل        دسم دوان  أره ه و ع رتو 
عيرة سن   كون ك ت و و ل ك سويفا و ت و هذتاون ىلم ّهاورة قرهاا  مرهضا ا    
باتيف عن أّمه و دميةاعا  دوصا ا و دويت أعذر عل هاو دواذتوبا كارغم مرضاهو     
كون  أمه و دوساّ اة كو  ا  سوملا  تاّم ألاك دو،رهاا  دميرهضا ا وواذد أرسالةهو          

 وزهوردأهو و أ،اىم تاّه   و 
ترم ورهو و دتةه أره ه و سّاد بوب دواادر وردءت اوا و ساورد علا  دوااربا وىل د      

 و ختو ا ورهو بورأ وبملب ه ه أةاقف كجأة 
هو أرى مو دخلضا و دوضج   دولذدن هةنوت ون ىلم د مساو  مان تناوكو أأارى     -

 ساث مارو  تسوم  دهللو
 أضغ  ورهو قل  يفا ثّم قوت ماةس ويفمل

تّ او ساري  ساري ا ك اوك ساّاه  ن ساك دوعلام دميةياوئم دميه ااال دوماويف! أمااو           -
 كّلهو ضاك يف ضاك!أس ع  دوضااو  و دو،ه،هو  و دواركرد و 

 قوو  أره ه وتا متيامل
 صا   مو قلةها ىلنه دوضاك  كلنذتا وونعرف مو د مر -
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أسرعهو قل  يفا و دنعط و كم دوزقوث عل  ي نهوا س   كون دوصاا  هاأأا مان    
تنوكا ونظرد من بع ا  كيوتاد ًّل  من د   وت دوااقا  دميةيا طن  هةال،اان    

و ع اادنهم بطان دو،ّطا  دواا اوء و اهرتاو و       قّط  مساا ن  هنغازون بعصاّ هم   
ع ن هوا و تا أة،وكز و أةي،لا و جتار  و أةسال  تاذد دحلاوئط و أارأطم باذدك       

بسارع  و ت او   دواوب من ًّاة د ال  ك و كاون مان ورهاو و أره اه ىلواّ  أن  رهاو       
ومّيو وص  تنوك  ًاوتاد دو،طا  دو هئا  أنازف     هنهردن و ههاددن أووئك د   وتا 

 دواموء من كه وا و تا يف أساأ سوت 
 صرخ ك هم ورهو بون عوت و غضاا ودنةز  عصو أساتما وقوتمل

عور عل ام أّههو دو،وسوة دوغ ا دو،لااب! مياو د أعاذبان تاذد دحل اادن دولط اف       -
دميسا و أمو أسةاانو أمو ختيان دهللو! ويف دواق  ن سها ردس  أره ه أضربهم 

 ا وتا أ،اتملبا سهو دحلوو  عل  دو ادكه
أماو أساةاان أّههاو د وباون وأناةم أضاااان و أ،ه،هاان و أةصاووان مباارح         -

 وةعذهاام تذ  دوّ،  دواا وء دميسا ن ا ب ن و أصّارنو أن ساثويف مطس ويف قا وقكو!
كون ى   و ىلثنون من دواقا  دوصل   أسات و ناروّ يف سااود دوثووثا  عيار و    

 يف واه ه ومل دآلتر ك وت يف دوع ر ن سه صوئا 
 أّ  س  وال و يف دوةاتل ومو ًأنا و كوو،ط  و س  قّطةا وو-

كهوم ورهو غضاّوا     مل هة وواك ن ساه وركاك دوعصاو ب اا مرجت ا  و صاوح يف        
 واه ه ومل

وا مل أتو دهلل و دوع ا  واّسر  دآلن تذ  دوعصاو علا  رأسا ا و  مودمة او     -
عان ىل عومهاو وسا، هو ومتسا ا      أعذبون تذ  دميخلاقا  دواا اوء دوةع سا ا بااتيف    

 اهرتو  
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وعناتو ىلن ة  أسا د بادبا وترم رال أن   مه ا هياه  ا اويف ساوم يف س، اا    
وم ةوح سّ ورأه ب ا ا وتّم بركابهوا واّنه دنةاه ىلم دوضج  ا كةاكا  ونظار ىلم   

 سيا د   وت و دو ة و ا وىل د به هل   ورهو ك خو اهمل
 مو!أتذد أنةارهو دوعزهزو موتطاا-

 تاأ ورهو قل  يفا وقوت نظرديف ىلو همل
أتونو د ك  دكةار كّنو أناو وأتايت أره اه ماوّرهن ن تناوا كسا عنو ضاج جويف        -

د   وت هعذبان تذ  دو،ط  دو هئ  دميساا ن ا   ضااويفا وىل د وضلنوا رأهنو تطتء
 كّل ودسا منهم هغرّ عصو  أو عاد  يف بطنهو وع نهو 

مّياو رأى دو،ّطا  دوةع سا  دوايت أااّار  و ت          تل دواكةار ودسةيوط غضاويف 
 جر كاري قرب ورهو  ودنزع  دواكةار وكود أن خيرم عان  اار  وهضارتما ك،اوت     

 بغضامل
ىلّنهم هاي ان عان س، ،ا   ااوعهم وسالاكهما  ن د قاادال دجلها ء دمياةخّل          -

نان تاذد مك دحل ادنو  و دوا ب و دو،ططا ب ن و واّا دوناوس دمية اا    هةصركان
ودو،طط ب،ار ساهم    و ما أّمو تطتء كل مل عناتم من   دميةاضرون دوا ب

 هعّل هم وهغرس يف قلابهم دورمح  ودوي ،  بوحل ادنو  دواا وء 
كون دواكةار سسن دوذ  درس دوطلا يف ونانا ثّم عاود ىلم بلاا   و خااال أبناوء     

ًار م  د   اوت   الاأها كون من معورف ودوا ورهو و أره اه  أو،ا  نظارة علا      
 دو،سوةا وقوت وتا ههز ب،ّاة م ةوح  سّ ورأهمل

يف أوربوا س  هةاّضك دونوس وهي ون دخلاز ودولام وعريت وا هضاعان دميساادث   -
يف عرب ا جنا قس ويف منه علا حلم وأ ع ا  و،ططهام وك بهام  ويف ألاك دوالاادن      

و وبنوأناو! وتنوواك   أّن ك بنو وقططنو أويف ونو من أوتدن ه،ات دوي اخ ودوعجوئز
ىل د مو ضو  كلا أو تر  ه عل صوساه مو ه عله وط له ىل د ضو ا وىل د باك أارى   
عل  دحل طون ود ًجور ويف د ّقا  أوردقاّو معل،ا  أياة ل علا  أوصاوف دو،اط        
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بارقم تاوأف صاوساه     دوضوئكمل ًالها واناه و   ماك رااوء دكأصاوت ّ ان  اا        
 وةسل  ه ون ل ماوكأةحبزه  

 اكةار سسن ك ويف باف وقوتملثّم ضرب دو
 أّود ! مو أأعمل تذ  دو،ط !-

 ثّم نظر ىلم ورهو وأسوءتمل
أو مل مّث  مو نضعهو ك اهو أرهاا أن آتاذتو ىلم ع اودأاا وأأل ان ىلم  ا اا       -

 ب طر  صاه  وا  كا هأأا وهعوجلهو 
 ثّم دحنن  دواكةار سسن ومّسا اهر دو،ّط  وقوتمل

  ف دميخةّل   د اتذد تا سلاك دونوس -
مّا ورهو ها  وركك دو،ط ا ووضعهو عل  أسا د ك وسا ودواذ  كونا  أره اه قاا     

 أكرغةه س  قوت دواكةار سسن دّنه س أتذتو 
 قوت ورهومل

 سآأا معك سة  ع ودأك   ن دو،ّط  سةخوف وأ، زا س  أساث سّ ورأك -
 ودهلل أًارك ااديف -

 نظر  أره هإم أت هو وقوو مل
بأمر   كأنو أسةط ك دوذتوب ىلم ب   قرهاةناوا وتاا وا مل    ىل تا أن  وتأهّم -

 باع ا من تنو 
 قوت دواكةار سسنمل

 أعووا دركيب معنوا سناصلك ىلم تنوكا ثّم نذتا  -
س   ركض كّل ودسا من أووئك د   وت دميةي طن  وسرعون موكرغ  دك دمياونا 

كةار وأره اه   دو،سوة ىلم ب ةه أو ماون موهرقا مةلّصصاّو موه علاه ورهاو ودواا    
أّمو دو وكعون دولذدن كونو قا وداهو ورهو وأره ه بووا ال ودوص وحا كاونو هردقااون  

 دمييها من بع اا وه،ّربون رأس ه و من بعضه و دواعض وهةهومسون 
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ومن ثاّم أوصا  أره اه ىلم ب ا  قارهاةهما وبعااتو  تااو ىلم ع اودة دوااكةار          
دوااكةار سَاْركاا وأتاذ ه اا،     ه سسنا ومْل ير وقا   اهالا سةا  ااوء صااه،     

 دو،ّط ا وه،ف قربه دواكةار سسن و ورهو 
 سوميو وقك نظر دواكةار سركا عل  دو،ّط  دوةع س   ىلنزع  وقوتمل

كّسر دهلل أهاههم! مو د كعلاد بهاذ  دميخلاقا  دواا اوءو! كاودود أن  هازود علا        
 روسهوا تأعة،ا أّنهو يان أن أي  !

 موقووه دواكةارا وكّرك هاهها وقوت يف قلاهمل كود ورهو أن هاااا س  مسك
 ىل   ىلرسم تذ  دو،ّط  دخلطّ   كا تمتا  -

وكون  ع نو  عل  وًك أن أغرورقو بووامكا تصاصّو وتا هرقا دواكةار ساركا  
وتا ه،لا دو،ّط  وهة ّعن يف ً ةهو دميي،اق  دونوّك ا وع نهو دو  ن  دويت كون  

 ساارة دميةاّتة كخرق  أنزف دمويف وصاهاديفا وسوقهو دمي
كون  دو،ّط  صغرية دوع ر حنا مثون   أًهرا وكون وانهو أب ض ميابويف باضاك ب،اك   

واّنهو كون  أاااو ولع اون مغاّ ة وساخ      مج ل  ااديف وت     دوظّل  سادا وكون  
 من كرط مو ضرباتو ومّرغاتو دو دب 

ثاّم ركاك   نّظف دواكةار سركا وع،م اردح دو،ط ط  وددوى ً ةهو وع نهو وس،هو  
 رأسه نوارديف ىلم دواكةار سسن و ورهو وقوتمل

 و،ا ك   ع نهو عن دورؤه ا أضوبةهو عصو -
 وضّ ا سوقهوا ثّم ّرقهو بإبرةا وقوتمل

 بعا قل ل سةهاأ آتمهو وأنوال -
 قوت ورهو وسنجرأه أعّ، بو مل ودكنزعوممل

 وك ف سةأكل ىل د كون  دآلن اوئع و!-
 أاوبه دواكةار سركامل

 وتههّ ك  سأعط هو دآلن وانويف بادسط  أناادب -
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 كرح ورهو وقوتمل
 سّلم دهلل هاهك هودكةار  مودم  قا قّلل  آتال تذ  دو،ط ط  دخلطّ   -

 وعنامو دنةه  دواكةار من أض  ا وأعذه  دو،ط ط  سأتمل
 عوتووودآلن أهن سةا،  دو،ط ط  ومن سري -

 سور  ورهو يف دو،اتمل
أنو أتاا د كا  دكةاار ساركاا ساآتذتو دآلن ىلم ب ةناوا وأتاّاء  او دميااون          -

 دميره ا وأعن  بهو 
 قوت دواكةار سسنمل عي  ا أسسن  هوًو ر 

 ثّم رم  واه ورهو وأسوئلمل
 أرى تل سريض  ودوادكو-

 أاوب ورهو   وسمل
ودهلل ىل د مل هرضاا و بااادتااو يف ب ةنااو  سااأترم معهااو ماان دوا اا ا  ك اف تو -

 وواّن قلاب ودواّ  واّاأا مل ئ  بوورمح  ودوي ،  
 غسل دواكةار سركا ه ها وب ن و كون    ه وا قوتمل

عنانو تههةّ ان مبصوئر دحل ادناو   وىلّت واا كونا  تاذ  دو،ط طا  يف أورباو أو       -
 سةي   ب طرّهويفا أّمو تنو ك ًاء من  وك! دوالادن دمية،ّام ا  ودعاتو م

 عّل  دواكةار سسن عل  ك مهملك
 وتل ههةّ ان تنو بوواير  سة  ههةّ اد بوحل ادن دوةع ملو!-

 ودصل دواكةار سسن ك مه خمو اويف ورهومل
تّ و أّههو دواوا دوطّ ا تو  ألاك دوعلاا  دوا ونّ ا  دو ورغا   ونصاط دو،ط طا        -

 دوا  ا وسأوصلك بن سا ك هوا وةأتذتو ىلم 
 كيار  ورهو  وعناتو ّّود  دواكةار سركا بو دوه  وقوت وهمل
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بّلعهو تذد دو،رص مّرأ  يف دو االا ودّتان ًا ةهو بهاذد دميارتما ورّضاعهو دولا        -
نااب  وىل د أرد  أن أسة سر مّنا عان أّ  سا ء  كهاذد رقام أل ااناا      بهذد د 

 يانك أن أهوأ   
ر سسن ورهو ودو،ط ط  ىلم دوا  ا نزت ورهو ساوم يف دوعلاا    بعا أن أوصل دواكةا

دوارأان   دوصغرية دحلووه  عل  دو،ط طا  بهااوءا وتاا هياار دوااكةار سسانا       
 دوذ  عود بعائذ ىلم ع ودأها ب ن و دتل ورهو ىلم ب ةهم سوم يف دوارأان   
رهضا ا  وقال عادة ورهوا كون  أره ه قا عود  ىلم دوا   بعا ّهورة قارهاةهم دمي 

وسا  كّمهو وغريتو كّل ًاءعّ و ساثا واّن ورهو كاون ما ددديف وقل،اويف قلا  يف     
 س  دتلا وتا ه،ات يف قلاهمل

رّب او س ساةوء   وتل أرى سريض  ودواد  رغم موهةص ون به من رمح  وً ، و! -
 دن وهامامون 

ااْن  وقّرر ورهو يف ن سه أن  ودت كّل مْن هاركض دوعنوها  بوو،ط طا  دميناابا ا وو    
بووعامل ّ و كون هةصّار  ك،ا دسة،الةه أّمه وأتادأه وأتاأه   وسا ويف دمي،ام  
أتةااه أره ااها وردح دجل  ااك هسااأوان  ااردرة عاان سااوت دو،ط طاا ا ومّثناااد ماق ااه  
دكنسونا وتّنطو  عل  ىلن،و  س اوة دو،ط طا  دو هئا  دميغلابا  علا  أمرتاوا مان        

 بردثن أووئك د    دوعةوة 
و،ط ط  يف ماون تود ءا بعامو الاا  أّمهام كو  ا  تاون بّطونّ ا       ثّم وضعاد د

 و اأهو أربك  ّ و ا وتا أ،اتمل
تذ  دو،ط ط  تطّ ا ا دكرًااد  ةهاو تاذ  دواّطون ا    ن دوارأانا  صالا  غاري         -

 مرو  
ثّم ردح مج ك هعّارون عن أأثرتم حلوت دو،ط ط  وهااون عل هو دوعطفا كاّل علا    

نهم ورهو أن هاعاتو وًأنهو  واا أنوال   نهاو مزروقا     ره،ةه  وبعاتو  لا م
 بإبرة مسّان  وألملا     أااو يف غ ااب  ب  صا  وتسرك  
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سّل دميسوءا ومل يض وق   اهل سة  عود أباتم من دوّساثا س ا  هع ال باّزدّديف    
ي  يف دّكونها منذ دوصاوح سة  دميساوء هامّ اويف  كاون راا يف  ّ ااويف  د      ها ك د ق 

سسن يف دوّساثا ودمسه)أم  أكنا (  وعنامو مسك ب،ّصا  دو،ط طا   أاأثر     ص  
 أهضويف حلو و وأباى عط ه عل هوا و  أن بن ه وبنةهمل

تأ،ل،اد وت زناد  سةي   بعا أّهاوال قل لا ا وماو علا هم ىلّت أن  اذ أعل  او        -
 دوطا ا خبصاص د دوه  وأغذهةهو بوول  

رهو وأره ه قا أ ّ،اد دو،ط ط  بضك مّرد ا ويف وأثنوء دول ل سة  دوصاوحا كون و
دوصاوح س  تّ و بوواذتوب ىلم دودال دميارسا ا   أنةه او أّمه او ووعااأه و أن      
أة ،ا سوت دو،ط ط  وأهةّم بيأنهو  مه و كون  منيغل  بيطون دمينزت  ومْل أااف  

 ا بروسهو عل  أن أعاة  بوو،ط طا   أره ه عن دوةاّسل من أمهو وقا و بوكةادئهو
وتوّص  بإرضوعهو دول ا وىلّت سة ا  ااعويف  و واك قاال أن ختارم مان دوااوبا      

 ك و را  اّاأهومل
بوهلل عل ك ااّاأا دوعزهازة تأااعا د   اوت ودوضا اف أن هاذتااد وهزعجااد        -

 دو،ط ط  
و ن دجلااّاة كوناا   ااّا أس ودتااو كااثريديفا وروسهااو معّل،اا  باااّل ًااعرة ماانهما    

عناتو  واانهو بنةويف عوقل  وًو رة و ّ ا  اااديفا ك،ووا    وبو ت، أره ه دحملااب  
  ومل
روسا وك دو ادا ىل تيب باّل د  ئناون ىلم دردساةكا سّااويف وع ن اك ساأسرص      -

 عل هو أكثر منك سة  أعاد    
يف ب ا  أما  أكناا ا    اّل  دو،ط ط  دميرهض  عل  ألك دحلوو  قردب  عيارة أّهاوال   

ذ  أ ة  ع نهو دميصوب ا ودوةأال ارح ًا ةهو  وبعاتو ردس  أي   أار ّ ويفا ىل  أت
دميي،اق ا وباأ  سوقهو)دجمل ة( بوحلرك  روهاديف روهاديف  كوبةهج  قلاب ورهو وأره ه 

كودود أن هرقصاد وهابااد من دو رح  وردسا  دو،ط طا    وكّل أتل دوا   ىلم سّا 
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لا   أعاد د اهن  ىلم سووةهاو دوطا عّ ا  يف د كال ودويارب ودحلركا  ودو،ااف ع      
ومتاّا ىلو ه او هااتوا    ورهاوا   قادئ هو      كون   ّرك  هلهو  كّل و رأ  أره ه و

وأهاى معه و دولعا  ورغم ضع هو وحنا و  بعا ًاّ  ًا ةهو مان قاال أووئاك      
ب ضل عنوه  ورعوه  أره ه  د   وت دو،سوة بضربهو بووعصوا أتذ  أي   وأ،اى

س  أره ه أن هطل،اد عل هو دمساويف  و ورهو وكّل أتل ب   أم  أكنا   وعناتو دق 
موا كوق ساد بضع  أمسوءا ودسة،ّرود يف نهوها  دميطاوف علا  دتة اور دسام)واوا(      

  و 
وبعامو د  أّن  أره ه من ً وء دو،ط ط ا دويت ردس  أةجّات يف دوا ا  وألعاا   

وانا ج يف  وأة،وكز تنو وتنوك   ث  ب  أً وئهو كااا  ًرهط سرهر بن سجّ ويفا 
ب  أًا وء أّمهاوا كونا  معّل،ا   ازدال ّّ  نسااّ  كاردّ  قااهما كأدتلا            مج  يف

دويرهط يف ث،ا دجلن جلا ثم ع،اأه يف عن  واوا  وردسا  واواا أغااو أاروح يف     
دوا ا  وأة،اوكز وأارق، وأاابك علا  صاا  دجلن جال  وأتاذ  مبضاّا دواقاا           

 أسةع ا صاةهو دواومل  وأاةنز و لا 
آلترون وّاان واوا سّاويف مّجويف  ك و وا أّنهاو وردة دوا ا ا   كون دجل  ك ورهو وأره ه ود

بل أّن صاه،و  أره ه كّن هعركنهو وهساأون عنهاو  مان كارط ماو كونا  أره اه        
أةاااّاث عنهااوا وكااّن هااأأ  ىلم ب اا  أره ااها وو لاان واوااا ويّسااان اهرتااوا   

 عانهو  وكذوك دحلوت مك ورهو دواذ  كاون واّا  أصااقوء  عنهاو  كأسااتاو      وه 
أهضويف  يف س  أتذ د   وت دواقااان دواذهن أحل،ااد د  ى بهاوا أتاذود هياعرون       
بوخلجل ودوناالا وكوناد كّل و تّ اد باووناال وا  يف هةاذّكرون مياها أعاذهاهم وةلاك       
دو،ط ط  دميسا ن ا وك ف كاوناد كووضاادر  هضاربانهو بووعصااا ب ن او كونا        

وتنوك وت جتاا م اّرد ولنجاوة    أصرخ من د مل مغلاب  عل  أمرتوا وأ دكض تنو 
من تج وأهم دويرس ا وكون بعضهم من كرط دخلجل ودوناال أرجتف ً وتهم  ا   

هسوئلان أن سهممل أرى ميو د كعلنو  وكو أمل هاان  د حل   وتم عل  وًك دوااوءا 
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تنوك أّ  وعا وع ل أكضل من أعذها ألك دو،ط ط  دواا وءو! كون  دوةع س  
ون  أنظر ىلو نو ك و وا دّنهو أ ّا  وأةاّسلمل باوهلل هاو    جم قاض  هاا بل ك ف ك

 أ  وت تأعذبانا وتأط ونا أنو تطّ   ب  سات وتقّاة!
وكذد دحلوت مك دواواهن ك وت وناروّ دولذهن كونو قاا أياوارد ماك ورهاو وأره اها      
وكون ب ةوت و قرها  من ب   أم  أكنا اوهسا عون أتااور دو،ط طا  واواا مان      

ك ف ً    بعنوه  ورعوه  ب ا  ورهاو وأره اها وكام تاا حماابا  وااى        دجلريدنا و
هةااثون عنهاو كّل او دوة، واوهعرباون عان     مج عهم جب و و ووطوكةهو! ّ و اعله و 

 نامهو عّ و بار منه و من سلاك ت جا مي  جتو  قط ط  با وء برهئ  
 قوت ناروّ وا وت عاة مّرد مل

وأره اه مناذ  واك دو ااالا بال أخت ا  كّل او        ودهلل أسةاا أن أنظر يف واه ورهو -
أردت و من بع ا  ك و رأهك أن نذتا ونعةذر منه و ونطلاا دوصا  ا ونعاات و    

 أّت نةصّرف تاذد أباديفو
 ك،وت ك وتمل

ومو دوادعا ونطلا منه و دوص  و كأنو أهضويف واا  قطا  وأسّاهاو كاثريديف ىلم    -
س اا  ألعااا ب،ل ااا  سااّا أ سااا علااّا أكثاار د س ااون كةوباا  كروضااا دميارساا ا 

ودكوأر ا وأ، ز أس ونويف م كة ا كجأةا س  أالامل  كةاا دروسااا و د  هااال     
 كود  أس،ط عل  دمياكأة دويت كن  أأاكأ بهو من دو د 

 كعّل  ناروّ وتا هنظر ىلم ك وت كرسويفمل
أنو أهضاويف أتاذ  مناذ كا ة أرّباا اااهويف الااه أساا أقرباوء ودواا ا و اذ ا             -

أيااوار  معهاام وأقساا   بااوهلل بااأنامل سااأقلا دوااان و علاا  وهااأكلا ا واااّن  
بساء أو   اها كهاذد دجلاا  ساأعن  باه أناو ووان أد          رؤوسام ىلن مّسه أساكم

 أساديف هذ ه 
 ثّم ضاك ناروّ وقوتمل
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وأن  أعرف أبا ا اديفا كها تخيووف رغايتا وتها  أساديف ه، ب من دجلاا  أو  -
ّ" هو وسذدا  أبا دواذ  هعة،اا أن وواا     وقا قوت "تذد دجلا  ونارويّسه بساءا 

من محوة س،اث دحل ادنا وتهار  أن ووا  قال ك ة قا أنازت أّ  با ء علا  رأس    
 قط ط  مسا ن !

 ىلم صاه،ه ك وت وقوتمل ويفونظر ناروّ ماةس 
علناو  كعلاه   محاديف دهلل   ننو صارنو عاوقل  مناذ  واك دو ااالا وأدردكناو أن موك      -

 تج ّ   ونامنو عل هو 
 دس سل ناروّ يف ك مه قوئ يفملو
أباا   من أباّ  بإحلوح أن هاان تنوك ماون توص جلاها  أضاطرّ  و نا  لا -

أم أن ها  غره   قارب دوااوب يف سااه،ةنو دوصاغريةا و ااان يف منجا  عان        
 دو د ودميطر  ضاك ناروّ مّرة أترى وتا هضرب هاديفب ا وقوتمل

 دوعزهز قال ك ةوأأار  أهن وضع  ااأا يف و ل  دميطر -
 كسأت ك وتمل

 أهن أاا و-
 أاوب ناروّمل

 الاةه أم د ات انا غرك  دكسة،اوتا س   ب،ا سة  دوصاوح -
 ثّم قه،ه ناروّ ضااويف وقوتمل

 قا دنةير تنوك! ووان أمّ ةعورك  معا عنا دوصاوح   ّن بعرورديف كثريديف-
 نظر ناروّ أم دوّس وء وقوتمل

غ م وك ف دميطر عان د طااتا وختضاضار دوطا عا       تأدر  مة  هنةها تذد دو-
 كا آتذ ااها ىلم دوضادسا  ك ياك من دحلي و دوطوّمو

ثّم مّر  أًهر ورسل دويةوء ودن،طك دميطر وتاأ  دوعادصاف ودورعااد ودوا وثا    
وتّل دورب ك مغطّ ويف بوخلضرة ودجل وت واه د رضا وردس  باردعم د ًاجور أة اة     
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أث ر مثورديف ًة ا وميلم دو د دو،ورس ن سه وغودر عوبسويفا وأتاذ   وةزتر وأارثا ثّم
دونوس هسةعّاون كسة،اوت هاال نااروّ ع اا دواارد  وردسا  كاّل عوئلا  أه ااء        
ن سهو وذوك دو اال دمياورك دجل  لا وكّل ودسا هرها أن خيرم مةنزتاويف ىلم دوساهات   

ساور دوناوس بأمجال    دحمل ط  باركاك دحللاة قلاا دواارد  ثاّم ااوء هااال نااروّا و      
أّهوئهم دواردّه  ودميانّ   د ن ،  مسةصاا  معهم د  ع ا  ودمياأكات  ومنهاو    
دواومي  ودوا ةها وقصا دميةنزتان ألاك دوساهات دوادساع  دو،يا ا  دحللااةا س ا        
دنةيرود تنو وتنوك  كاعضهم كوناد هاباان عل  د نغوال ود غونا دميناعثا  مان   

تساّ  و د   اوت ودو ة اون    آلتار هةجّاواان ّردكاو ا    أاهزة دوةسج لا وبعضهم د
د أردب وّما ء وّما    دواردسا  مان دواان  ودواناو ا وتام هةااّاثان عان          

 ىلًعوت نور ناروّ يف دول ل  دواورس ا ك ف وىلهن   كاعضهم قوتمل
 وقوت بعضهممل

كود   ل اريدننو أن ه،ك يف دونور وو ث! كنياا ًاجور ددتال عوئ لاها س ا       -
أبا  أّمه و ماوتأهون وددكع  د ال عن ن سهو "كن  أناو منه اا  بياطون    وّب  

ألاك دوناور"   دوا  ا وكون عل ك أن  رص عل ه  كأنا  دواذ  كنا  قرهااويف مان      
ب ن و كون د ب هص  مل "ك ف ها  دونوس    يف يف دوثون   من ع ر  ه، ب مان  

 ل دونورو! "وتذد اّل دويجور حمةامويف سة  وق  مةأتر من دول 
وب ن و كون د   وت ه،ضاان وقةاويف  ةعاويف يف أااودت د سودها  ودميارحا ىل د بارهاو        
 وأصاقوئه يّرون من تنوكا كأو،  ورهو نظر  عل  ناروّ مسةغربويف أمر  وأسوءتمل

 
 
 أتذد أن و وأرع  ااهويفو! أس،ويف تا أن  دوذ  قود س ل  دوةعذها هامذدكو!-

 وأضوف بوبةسوالمل
 د عرف بوو اال دوذ  أعن ه!ون أض ف أكثر  كأن  -
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 نظر ناروّ بااه بيان ىلم ورهو وقوتمل
أال  هو ورهو دوعزهز  ودهلل ون أنس   وك دو اال أباديفا وأنو ناامون أًاّا دونااالا    -

باال وأسااةاا دونظاار يف واهااكا ووااان موساااث صااور درسااويف مث نااويف اااّاديف وااا    
ت  نااروّا  ك قا دصطاا  ااها أم نزو صاقوئا دآلترهن  وتو أن  أرى ب س

 ور ا ًل لةه ب ا  كا تهض ك 
 ىلبةه  قلا ورهو كثريديف ك،وتمل

 أسسن  بنامك عل  كعلةك د  جّ    أسسن  مّرة أترىا ووةعْو أباديف -
 نظر ناروّ بغاط  ومح  ّ   أم ورهو وقوتمل

أوّد أن أعرف هوورهو دحلا ا أّن ك وت أهضويف وااا واه قّطا ا وو لاهو وهاادعاهو      -
دميارسا ا وكااذوك ساوت د وتد دآلتارهن  ك،اا أصاوبهم دخلجاال      بعاا عادأاه مان    

د رث بعضانو و اوتع عاهااة    وناماد عل  مو كعلاد    قسا ويف بارأس أباا أصاوب     
سزنويفا وت أدرى ميو د أصّركنو يف  وك دو اال كووضادر  دواسيّ  ا ومْل نارك كعلةنو 

ضااام عل ناوا   دو،وس   دوسّ ئ و! ووانام أن  وأره ه ودواكةار سسان أبااهةم غ  
وأن،ذمت دو،ط ط  دوةع س  من أهاهنو حنن دوسّ ئ  دونجسا   وبعااتو عاود ىلو ناو     

 وع نو  كأدركنو أننو دميذناان عايا دوض وئرا وأنةم عل  صادب وس  
 قوت ناروّ مبرح بعا أن ضرب ك ويف بافمل

 ومورأهك يف أن نيّال مجعّ    ون س  كّل من هط   س ادنويفا ومنطر  بوحلجورة-
 قوت ورهو ضوساويفمل

تا ت    رما دونوس بوحلجورة أهضويف ع اا وغري ااوئزا وواان ياان م س،ا      -
 وك دويخ، واعله هساةاا مان كعلةاها جب اك دوناوس سادو اه وكضا  كعلةاه         

 دواسيّ   جتو  دحل ادن 
 سّر ورهو ودسةاير كثريديف وا ال ناروّا وتّنأ أصاقوء ا وقوتمل



22 

أعوواد ىلّما أو نلة،اا يف مااون حمااد  ونةااّاث      سسنويف    سنلة،ا ك  و بعاا-
عن أووئك دوصّ ودهنا دوذهن تمتاأل كاّل دولاااال ودواااوم ودوسا ك يف دوااكوك        
ودوّساث بطانهما ك ونهم هأتذون بناودقهم يف أّهاوال دوعطال ودونزتاو ا وه،ةلاان      

وعذبا   دوغزتن ود ردناا ودوط اار دوّ ّها    أاال ه،ةلاان ألاك د قااأم دجل  لا  د        
 دوصا  وهلةه ان حل هو   اعله دهلل مّسويف يف بطانهم!

 تّز ناروّ رأسه وقوتمل
ودهلل صاق   ك،ا كون ونو اور هذتا منذ دوصاوح دوااوكرا وهعااد يف دوسا وء    -

سوم يف سّل  مل ئ  بووط ار ودوعصوكري ودو،طاو ىلم دوا ا ا وااّن  مْل أكان أدرك     
دآلن   مطار  أناو وأصااقوئا ب ةاه      آنذدك كعلةه دويانعوءاوىلّت واا كعال  واك    

 بوحلجورة 
 ضااارهو وقوتمل

 تو دّنك أاّرر  كر دحلجورة!-
 وأضوف كارديفمل

ىل د أمطرمت ب ةه بوحلجورة سة  دميس ئ  منهم سلاك سّ اء اااديفا وغاري ااوئزا    -
 ورّب و س ن ّ  رأس أساتم أو هع ا  وهص اام دوا ء 

 قوت ناروّ بوبةسوم  سلاةمل
نسة طر أساديف بوحلجورةا بل ن س  كّل من هعاذب س ادناويفا بووصا وح    سسنويف ون -

ودوص ريا ون ض  أووئك دوصّ ودهنا ونيةاا علا هم   ن دحلااما  قاا منعا      
 ص ا دحل ادنو  دو ّه ا وسسنويف كعل  

نازت  ودمياابا ا   ثّم أادد  دجل  كا ومض  كّل منهم يف  ره،  ولة اّرم علا  دمية  
ء  تا كل ودسا ىلم أتله و وهه وةنووت دوطعوال  وقود نااروّ  ومّيو سون وق  دوغاد

ااهه حنا تادن أتله  وبعا دوغادء قاّرر ماك أصااقوئه دواذتوب ىلم ورهاو  وااا       
 هاّاناد مجعّ   ولاكو  عن دحل ادن 
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وبعا بضع  أّهوالا ىلاة ك بعض د وتد ودوانو  وتوصا  أره اه وبضاك صااه،و      
وةصاوك  ودوساطت عان أساادت بعضاهم دوااعضا        وا يف دحلاه،ا  دوعوّما ا وبعاا د   
 ىلن ىارهو كخط ا عورف وقوتمل

ودآلن أّههو د وتد ودوانو ا نرها دآلن أن نطسمل مجعّ  ا نسّ  هو )مجعّ   دواكو  -
 عن دحل ادن(

 عل  دجل  ك بصا  ودسامل
  سسن ااديف-

 واْن أسوءت وك ف هاان  وكو!
 وعل  أسا أصاقوء ناروّمل

 و! أ  أن ناّب  معاذبّا دحل ادناو ا أو ن،اات و،اروّ  مياو د      وتل تذد هةّم باسو -
أث،ل محور    لها ومْل هاةف بذوك كومةطو  أهظوا وردح هنخسه باومينخمل "سجاه   
سجه وتا  تا "و! وقا رأه  تذد دمييها بع ّ  قال أّهوال وأنو أعااد ماك أباا    

دمينظار   يف دميسوء ىلم دوا  ا وكنو حن ل بعض د غردض  و نا  دنزعجا  مان   
دحملزن صا  بوو،روّ مل ميو د أعذب تاذد دحل اور دوةعا مل   لاك دوث، ال وركاباك       

 وخنسها وتا هاود أن هنطرح أرضويفو!
 كون دسم دواوا)ناّدد( وأضوف وتا هنظر يف واا  دحلوضرهنمل

كون سا  عل معاا  واك دو،اروّ   واا مْل هاان أباا معااو كاون           أأعركان مو د-
غضا سة  أبا علّا ونهرنامل ماو ًاأنك هاوبّ      سريجتل وهضرب  بعصو   وو،ا

 بوحل ور وصوساهو!
 أأرها أن نةاّرط تذد دميسوء بالاىو!

 ثّم ضرب ناّدد ك ويف بافا وقوتمل
أأعركان اادب دو،روّ و و،ا قوتمل دول ل عل  وًك دحللات و ره،ا  اهلا وتذد -

 دحل ور ييا باطء كأنه نوئم أو كو مل!
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 ك،وت وه أبامل
أمو أرى ث،ل محله وأن  متةط ها وأرها  أن هعاوو! ىلّنه وا مل بساّ ورةا بال تاا     -

أهضااو ماان حلاام وعظاام ودال وًااعار أو،ااا ناااّدد نظاارة أتاارى علاا  دجملااة ع     
 قوتملودجملة عو ا ثّم 

 و مل تذد دوع ل سه يفا ومن دحملة ل أن نةاّرط أس ونّو يف بالاى أو مارو  -
سان ( وت او)رواادن( و)ًا  ن(     41-41 رتو)ثّم دن   صاه،ةون و ه ه ويف ع

 وطرح رأهه وا ك،وو  ً  نمل
ىل د مو تي نو دكصطادال بأووئاك دجلناوة وغضااهم وضاربهم  كا ع  أن ن اّض       -

 داة وعنو وو عا كّل مّنو ىلم أتله 
 كون   أره ه أ،ات   وسمل

  ىل د أّت نعاري دتة وماويف  ّ  ًااء   ً  ن عل  صادب  وىلّت عّم نةاّاثو!  ا -
مو أردنو أن أ ل  مجع ةنو وأيةهرا سة  وا أاّر نو يف ًجور أو بلاى أو مارو  

 أو أعّرضنو ولضرب مّرة أو مّرأ    
 وتنو دن   رواادن ضوسا  وردس  أسةا ل ك ال أره همل

مثل و قوو  أره ه   ىل د أعّرضنو مّرة أو مّرأ  وياجور وضارب وسةا  دحلساا     -
هةااث عنو دونوس قوئل  أن كة   وكة و  اهرود/ من ًعرنو  سنيةهر بذوكا و

اهاارن ولاااكو  عاان دحل ااادنا وعناااتو س نوصااروننوا ورّب ااو ساا خجل دوااااور    
 وهطّهاوننو يف مسعونو   

وتنااو صااّ   ورهااو ود وتد دآلتاارونا وأتااذود هضااااان وهااااون دو اارح وقااوت   
 أساتهممل

 ودهلل صّاق  تذ  دو ة و ا بل ه ّارن أكضل مّنو -
 ر  دو ة و  ضوساو  وقوو  ىلسادتّنملكارك
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ثّم مو دو أأةصّارون أنام وساكم يان أن أاّاناد مثل تذ  دجل عّ   وأةاخ ون -
 عل  رؤوسنوو!
 وقوو  رواادنمل

بعضنو باأ  أ،رأ دواةاا ودجملا   مناذ دوّساوبع  ودوثومنا ا وسضال  بعاض        -
 ودخل د  دوانو  عل  معلامو  كثريةا ودمةأل  أدمغةهّن بوميعرك  

 ضاك ناروّ أبا دجلا ا وضرب ك ويف بافا وقوتمل
أال   أال    صور  دوانو  ك لساكو  عل  رؤوسانوا مثل او قاوت أساةو نو     -

عن )تاوه موال عل م(مل أن  صر  ك لساف ددء دوةعادد ودوةاج  ود اروب مان   
 واروس!سضار د

 كضاك دجل  ك وقوو  رواادن وأترهو مل
 وأسةهز ء بنوو!هع  أنك أص ةو كخاوه -

 ىلن ى ورهو قوئ يفمل
 ت ودهلل   ك ماّن ماّون وصوئا ااديفا وأننّت ماضك ث،  -

ومن ثّم قرر أووئك دو ة  / دو ة و  أن هاذواد/ هاذون قصورى دجلهاد يف أياج ك  
دونوس عل  عاال ىلحلوث د  ى بوو،طط ودوا ب ودوط ار دواا وء دميساا ن ا وأن  

دجلااوت عان صا ا وقان، ألاك دوغازتن دجل  لا   د         هاّف دونوس يف دو لااد  و 
وقررن دوع ان دجلذدب ا ود ردنا دمياةنزة دحللاة وكل دحل ادنو  د ترى  ك و قررود 

أن هاةا ء وأااْ  كل منهم/ منهن بنيار ألاك د كااور يف وساطهم و وساطهن      
دوعوئلا من د ب ود ال ود تاادن ود تااد   وااا هنوصارود مساعوتم  ىل د ماو       

 عرض أساتم أو ىلسادتّن مييال  بهذد دخلصاص أ
وبعا مضّا أسااع ا ىلمجةاك أووئاك دو ة اون وتوأ اك دو ة او  ماّرة أتارى يف        
دمياون دوّسوب  ن سها وردح دجل  ك هةاّا  بونةصور ومعناهو  عوو   عان دآلباوء   
ود مهااو  ود تاااة ود تاااد  د كاا  ماانهم وماانهّن وماااى أ ه هاام مياااق هم   
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 ارح يف دوااكو  عان دحل ادناو  وىلددنا  دوةعومال دواسياا ودو،وساا         وماق هن دمي
 معه 

ىلّن مو قّرر  ورهو وأصاقوؤ  وصاه،وأها مْل خيطر من قال عل  بوت دوااورا وتااذد  
ووتم عل  تذد دمياقف دوصوئا ودوسالاك دحل  اا ودوياعار    ك،ا بوركهم آبوؤتم و 

ةاوّب ا بال ووّااان دوياجر    دوّسوما يف أن هع و دجل  ك يف أمون و وئوال وسرّه م
ودحلجر ودحل ادنا و اعويف سا دواا ن ودوياعا بعاا دهلل  وعنااتو سا اان دميارء       
مركا  د وم  دوماويفا وهااان مرأاوح دواااادن    ا  ماو ىلن هضاك رأساه علا           

د اوناء وولام أس ماويف ساع اةا باووعامل مان دكنساون        دواسودة هغّط يف دونااال  
س هنة،اونااه و اال نهااور وها لااان وااه دوساااوب  ودحل ااادن  نااوت ام عاان أن دونااو
 ودويةوئم ت    أهن و يّر وهذتا 

 ىلن دوطوحل  وألًردر  للهم دوعور وتم ت  ضا د ومو  دومويف ب  مجا  دونوس 
 
 

                                                                           
14/7/1007                                                                            

 دوسل  ون  
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 مستان و سابيه
 يف الليلة القمراء

 
 ااثا تساّ  و يف   يف دوسناد  دواع اة ااديف قال دآلنا كونا  مثال تاذ  دو،ّصا      

د مان  دونوئّ   عن دو،ارى ودمياانا ك او يف دجلااوت دوعوها  دوااعرةا دوايت كونا          
دواعات ودميعزى دوّ ّه  وأمثو و من دحل ادناو  دخل   ا  دحلركا  وسااتو أةجاّات يف      
س اسهو وًعوبهوا ومك  وك كون دونوس هع يان أهضويف يف ألك دمينو   دواعارة  

آسرة ملطتو دخلري ودو ك   من هنوب ك دميوء دوازتت دوعاذب    واانهو مصوهف  ّ ا 
بوكضاوك  ىلم آتف د ًاجور كاوجلاّ ودولااّ وًاة  دو ادكاه دولذهاذة         ودواروالا 

وكون دورّسل من دو،اوئل قا عّ رود ألك دمينو  ا س   كون دوراوت ههةّ ان بياون  
ونسااة بياطون دميناوّت    دواوسة  ودواروالا ودورعوة بيأن دوغنم ودمياوعز ودوا،ارا ود  

ورعوه  د   وت    وكوناد هع يان صا  ويف يف دخل اوالا ويف ب اا  دوطا  دوصاغرية      
ًةوًء تي   دو د دو،وس   ن دميصوهف بوردة و ّ ا  يف دوصا ف  كا اف هااان    

 بردتو ًةوًءو!
وأااا مثل ألك دجلاوت دويوخم  يف دواثري من ب،و  ْكردسةوننو دحلا ا ا تصاصاويف  

 )بودهنون( قرب مانمل دتاكا ع ودّه ا سرسانك وّدتاا   علا  دحلااود     يف منط،
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دميصطنع  دو وصل  ب  كردسةون أص يف أرض ودسااة ماّسااةا اّزأأهاو وأ،ومسةهاو     
دواوت دجلوئرة قال عيرد  دوسن ا ودصطنع  تذ  دحلااود با  أازدئهاو دمي زقا       

ك يف ب،عا  مان ألاك    هو بوحلاود دميصطنع  غري دوطا عّ    كون  تنووا ووذد وص ة
دمينااو   دجلالّ اا  دوعوو اا  دواااعرةا وباا  دورّساال ماان ىلساااى دو،اوئاال ىلماارأة        
دمسهو)مسةون( دًاةهر  بياطورأهو وًاجوعةهو وسا ةهاوا تختيا  سااى دهلل        

 وكون  مسةون ىلمرأة كورغ  قاّه  دوان   سسنوء وت     دوظل 
بّرّهاا  ضاوره  كووابااا   و اعاويف كوناا  أاااا يف ألااك د صا،و  دجلالّ اا  س ادناو      

ودوذئوب ودون ار    ودويت ألةهم موه،ك    بردثنهوا ومل هان دوذنا  ناهو  ىلّن و 
 ّنهو كون  قا أرعرع  يف ألك دمينو   دواعرة عل  تاذ  دحلاوتا س ا  مل أاادكر     

مل أةّعرض ول،ةلا وواون  أصاا  أو    مثل دوغنم ودمياوعز   و دوغذدء دواويفا و
ة  دكنسون ن سه! ودو لنو دوّسو ك وااد دواثري من ألك دحل ادناو   ودوا،را بل س

دوّ ّهاا  ن سااهو يف دميااان دواااارية ودوالااادن دمية،اماا  ددتاال سااادئ  دحل ادنااو       
ودحمل ّ و ا س   أع و يف غرف وأمان  مرو  كا ادنو  مج لا  أو  ا  وتودئا     

وتا مثل او دحلاوت ماك     ا دواير      أ عاا دوازّودر دمية اّرا  تساّ  و د   ا     
دو،رود ودوابا   وو،ا أاّان  تذ  دحل ادنو  وصور  أو  ا  وحماا  ولايار   ّنهاو     
أرّب  تنوكا وهةادكر  او دوغاذدءا وأهاةم بياأنهو دحلااماو ا وخياامهو مئاو         

ىل د دسةواا    دوعومل ا ومنهم د  اوء دوا طرهان دوذهن ه اصاانهو وهعوجلانهاو  
 ىلم دوع م 

تنووك يف ونان ىلسااى ك هاو  ساادئ  دحل ادناو  دوعوميّ ا ا وأااعا)ّوو( س ا         
أع و مئو  دو،رود ودوابا  ود ساد ودواذئوبا وكاذوك دوط اار دوصاغرية اااديفا      
سة  د كوعا ودوع،ورب ودوّس سف ودوّسرد   ود مسوك ودوة وسا     يف أماوكن   

كن دوط اار دوصاغرية   خمصص   وا وهع و كّل نا  عل  ساةا س ا  ختةلاف أماو   
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عن أموكن دوط ار دوااريةا ددتل مسّ جو  م ئ        تأيعر ألك دوط اار  
 بأنهو مسجان  يف د ق وص 

ساوب،ويفا   أّمو ألك دوابا  ودوذئوب ودون ار يف دمينو   دجلالّ  ا ودويت  ّاثنو عنهاو 
مان  ودويت كون  أع و سوئا ا وس وأهو يف تطر ددئ ويف  بسااا صا اتو وقةلاهو    

قال دواير  ك،ا ىلسةيرسا  وكونا  أهاوام دوايار دكوعاويف عان ن ساهو  وكونا          
تنووك س ادنو  بّرّه  كثرية يف ألاك دميناو   دجلالّ ا  دوااعرةا تساّ  و يف دميااون       

 دوذ  كون  أع و ك ه دميرأة دويجوع  مسةون 
 د  كون  بضك نساة و لن دوا زدن دميألى بوميوء يف  رها  عاادأهّن مان دونااك     

كونا  مساةون معهاّن  وكاّن مج عاويف      ىلم منوّ ّن  وليرب ودكغةسوت ودوطاا ا  
صاه،و  هةاودون دحلاه  ودوناو  وهضاان أثنوء دواذتوب ودكهاوب يف  رها     
دوناك  وكونا  أترهاو  هةااّاثن عان مياوسنو  وًاجورد  اريدنهاّنا وكونا          

اّا س ا   ىلسادتن أةاّاث عن ّوم ىلسادتنا ك ف  تا ىلم دمياهن    ل من دجل
 بوعها ودً ى بث نه دمي بمل دجل  ل   ّمه وأب ه وّواةه وأ  ووه  وقوو  أترىمل

 ّواا كسات نطوال وددئ ويف نةيوسر -
وب ن و كّن هةجو بن أ ردف دحلاه  وهروهن دونااو  وهضااانا ىلنا   مساةون     

 قوئل مل
تأنس  غاديف سنذتا منذ دو جر ىلم دوانهري  وااا نغسال م بسانو وم بامل      -
 تلنو وأ  وونو دواسخ ا ثّم نغسل رؤوسنو أ

 ك،لن مجعوءمل
 وك ف ننس   وقا أعادنو أمحلنوا وكذوك دوطياد  ودوّسطاو  ودوصادب و-

وب ن و كون  دونساة هةاّاثن وهضااان  كاون تناوك دّباون ضاخ ونا وت او أخ       
وأت  وهياهون دواير كثريديفا هساة عون ىلوا هّنا وت او خمةائاون يف كهاف قرهاا       

منزتيف ولع و  وكونو مرت ّا دوسا كا وكوناو أهضاويف سّ اوو  قاودرهن علا         ىلختذد 
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أ،ل ا دكنسون بوواقاف ودمييا علا  قادئ ه او دخلل ّ ا ا وسةا  أ،ل اا أصااد        
! وكون دواّبون هس عون ساه  دونساة عن دواذتوب غااديف يف دو جار    دواير وك مهم

ك مل هةعًادود علا  دحلّ اوال   ىلم دونهري وغسل دمي بمل ورؤوسهّن   ن   دونوس تنوو
دحلورا واّلاد تاذد سة  د ممل دو،رهاا بل موّدت دواثري من أتال بودهناون با     
مّحومو  سوّرةا وهةاّ  ان يف مّحومو  بوردة هسّ انهو)سرًارك= مغسل  دورأس( 
بووعامل من منو   دوسل  ونّ   وكركاك ودمياصل وغريتو  وتوّاذ أتووا ماان  

كا اف دحلاوت ماك  أتاووا دو،ارى ودميناو           دحلاورة حلاا دآلن    بودهنون دحلّ وماو 
دجلالّ   دواعرة دونوئ  و! ووذد كون  ألك دويّل  من دونساة قا قررن دوذتوب مثال  

 ىلم دوناك وإلغةسوت وغسل دمي بمل كّل مّرة 
ومّيو مسك دواّبون موعزم  عل اه دونسااة  أتاذد هةااّاثون ت ساويف ب ن اوا وكونا         
دواّب )د ت ( ميعرة ضخ  ا وكونا   اّك اسا هو ورأساهو ددئ اويفا س ا  كاون        
دو، ل ودخلنوكمل ودحليرد  د ترى معياوا يف ًاعرتو دواث اف  ك،ووا  دواّبا       

  ت هو ت سويفمل
تااو قااا مسعاا  موقوواا  توأ ااك دونساااة  سااأعرف مااو أكعلااه بهااّن  سااأ وهل  -

عنو تاطتء دوايار أن خنارم    وأتاعهّنا وأك س ىلسادتن  كأنو اوئع  ااديفا وتهاا 
 بردسةنو من تذد دوغور  واا ناا  عّ و نأكلها ونياك بطاننو مثلهم 

 ك،وت دواب د خمل
وك ااف يانااك  وااك هوبنّ اا و! كساارعون مااو أةعااّرف عل ااك توأ ااك دونساااةا  -

وس صارتن مساةنجاد   ك اأأا أّوداهااّنا وهطل،اان عل اك دوناور ك ،ةلانااك        
 اة يف سو ّن كومسعا ك ما ودعا توأ ك دونس

كاق   دواّب  عل  قوئ ة هاو دخلل  اة ا وتاا  اّك عاو رأساهو دميلااء بوو، ال         
 ودو غاث ودخلنوكملا وقوو مل
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ت عل ااكا  كوول لاا  ىلّمااو أن أكااان أنااو أو ألااك دمياارأة دميسااّ وة مسااةونا دواايت  -
 يةاسهو دجل  ك!
 قوت دواب د خمل

 نهام سا طل،ان أهضاويف     ك و أيوئ ا أّماو أناو كلان أأااتل ووان أدكاك عناك        -
 دورصوص علًا 

 قوو  دواّب  د ت مل
 ت  ت   تخترم قطعويفا وسأعط ك سّص  ّ و أسصل  عل ه -

كاون دو صال ًااةوًءا ودجلاا باوردديف ااااديفا ورغام أساوقط دوااثل  دوااثري يف د ّهااوال        
 دميوض  ا كون  دوس وء صوك   ودول ل  ق ردء منّارة مج ل  وآسرة 

هنير ض وء  دو ضاا ود ااوء علا  دجلااوت ودوادهاون ودوياعوب       كون دو، ر دمينري 
 ودونجاد      كون من خيرم من كاته مضطرديف  هةصّار دواق  نهورديف مضوًء!

كون  دواّب  أة ن  تاذد و ل  مضوءة و ّ ا    ن دونساة س خران  دتاو  ىلم 
ىلسااى   وأل ل   ب،طع  ق ون سا  أن نساةهو دونهريا ووذد قوم  وميل   ن سهوا 

 دونساة و وااأهو تا وأت ةهو يف اار ددتل دواهف 
كون دواق  حنا دوسوع  دوثون   عيرة و  يفا وقا مض  بضاك ساوعو  علا  نااال     
أتاووا ألاك دو،ارىا دوااذهن أعاّادود علا  دونااال دمياّااارا ودونهااض دمياّاار مااك         

ىا دوط ار  وتاذد كون  دو،ره  تووه  وتودئ   وعناتو عّصا  رأسهو خبرق  أتر
ب ااتو دميياعرة     وأسلل  حنا منزت مسةون ودق ب  من بوبها و رقاه) ا  اا(  

ك،ا كون نامهو مة،ّطعاويفا وأنةظار    و ن مسةون كون  قا أسةعا  منذ دميسوءا 
 صاه،وأهو من دجلريدن أن  ئن واا يض  ىلم دونهري 

 وسل و مسع  دوطرث عل  دواوب دنة ض  وقوو مل
 سسنويف تو أنذد آأ   -

 ر  دواّب  دحلّ وو  وقوو  بصا )سوب ه( ىلساى صاه،و  مسةونملأنّا
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تّ و عزهزأاا مساةون قااماا ك،اا  تاا  د ترهاو ا وقلان سنساا،ا و ىلم         -
 تنوكا وسنعا تنوك دميادقا ودونريدنا سة  أأأ  مك مسةون 

 عّجل  مسةون دونعسون  بيّا عصوب  رأسهوا ونهص  وقوو  مك ن سهومل
تاذد يف دونهاضو واّن دواق  هااو وا ماّارديف  كانان  موتطيبو ميو د أأتر  -

 نذتا يف كّل مّرة يف ساود دوسوع   مل أو س  صاوسويف!
كنّيط  مسةون ن ساهوا وتاا أهاّم   ال أغردضاهو رغام نعوساهوا وأثوءبا ا         
وركع  صارأهو قل  يف وتا أاةسم س  دق ب  من دواوبا وكون ّواهو وأ  و او  

 نوئ  مل
 أا،  يف دخلورم يف دو د وتأاتل ا سة  أتّاء ن ساو! هو سوب ه ميو د-

 أاوب  دواّب  دميةنّارة بة،ل ا صا  سوب همل
 ت  ت  ون أدتل   كوسرعا أن  ك،ا ختّل نو عن د ترهو  -

وعناتو ترا  مسةون وسّا  بوب دمينزت وردءتو بهاوءا وانهو مّيو مل جتا ساوب ه  
 عل  بعا  كضاا  مسةون وقوو ملأموال دواوبا كإوة ة  كرأأهو ودق   

 موتطاكو ميو د دبةعا  تاذدو ىلنةظره  سة  أصلك كن ضا ساه  -
كون  دواّب  ختي  أن أردتاو مساةون عان قاربا كةناياف علا  س، ،هاوا دنهاو         

 و س  سوب ها وىلّن و تاعةهو مةنّارة  وتي   ساء دوعوقا ا ك،وو مل
 ااه دوااثل   ىلسااةغرب  مسااةون ت عل ااك كأنااو أأ،ااّامك  هاااة وااك دوااارب دوااذ  هغط -

وتومرتو تاوامل دوياكا ومل أصااث ك مهاو رغام دنهاو دقة ا  أثرتاو  س ا  وااا            
دميّاع   كانهو صاه،ةهو سوب ه أسر  كثريديفا وتأياه ت أأهو ساوب ه بةوأاويف  كهاا ضاخ       

 ااديفا ومتيا مةثوقل  م ّنا ا وتطوتو ودسع  ااديفا ورأسهو معصاب بطرس  كارية!
وت و داك مسةون وتا أةاك ألك دميخلاق ا وكونا  أ ّاار بووعوقاا     وان مل ها  حب

ىل د مااو صاارت  مسااةنجاةا أو ت   بأسااا دمينااوّت  ورّب ااو أهومجهااو قةط ههااوا  
 دوع لو! 
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 قوو  مسةون دميعهادة بيجوعةهو وسا ةهو ون سهومل
 سأقة  هو وأكّار  ل مو  ذد دميوّث -

وغاوا  دميةنّاارة يف ًخصاّ   ساوب ه     وب ن و كون  مسةون متيا وأ اارا أاق ا  د  
 ودوة ة  وقوو  بصا  ك ه غن مل

 تّ و هو مسةون ىلسرعا وأ،ّام   وسأأاعك أنو بعا دآلن -
 ك،وو  مسةون مك ن سهومل

ىل ْن ك،ا صّ  سسا   كهذ  غاو  ضوره  ه،ات دونوس عنهو)دوغاو  آكل  دوايار(  -
ساةون أعصاوبهوا   و،ا ىلنةها  د مار ساةهجم علاّا د ن  ورغام  واك متوواا  م       

 وقوو  بصا  عوتمل
وان محلا ث، لا وتيان  دوسري هسرع  مثلكا كأنو سومل  صاّرة كاارية مان    -

دمي بمل مك  ي  و نجرة وسطل ورّما  مان دحلطاا دو اوبملا وماوّدت دواارب       
 بع اديف سة  دونهري 

 قوو  دوغاو مل
دولادأا هنةظرنك عناا   عل  مومكا وان  أقات ىلسرعا سة  أصلا صاه،ك-

 دونهري 
 سث  مسةون تطوتو وأيجع  وقوو مل

عن أّ  صاه،و  عنا دونهر أةاّاث و! كهّن دآلن موّون نوئ او ا واان دواقا     -
دتةلط عل ك كةصّار  دول ال دمي، ار كجارديفا ك اوّدت دواقا  ماّاارديف اااديفا دنهاو         

 دوسوع  دوثون   عيرة و  يف هو عزهزأا سوب ه!
بأنهو أصاث دوغاوا  علا  دنهاو ساوب ها وأ ارح علا  دنهاو قاا         أظوتر  مسةون 

تاع  مسةون  وساور  مساةون ودوغاوا  مساوك  أتارى ودق بةاو مان دوانهريا         
 كنودأهو مسةون مرة أترىمل

 أمْل أقْل وك دن دواق  دتةلط عل كو كأهن صاه،وأنو وأهن دميادقا دمييةعل و!-
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  وبهو باعضهو وقوو ملضاا  دوغاو  من وردء دواصل  دوااريةا وصّا  أن
 ت   ت   تأ،ل،ا كإن مْل هصلن سة  دآلنا س جئن عّ و قرها سة ويف -

 وعناتو سّا  ب،ّاة اس هو ورأسهو 

وأتريديف وصل  دوغاوا  ومساةون دوانهريا وعنااتو دق با  دوغاوا  دواسيا   مان         
 مسةون وقوو مل

دنا  وسا    س،ويف صّاقاد دنك ًجوع  و كّ   وسا   ا وقا عرك  منذ دواادها   -
صاه،ةك سوب ها ومك  وك مل أضطرب  وردك،ة ن ا ووذوك وان أمّساك بسااء     

 ىلن  ّ     اّ اديف 
ىلتةور  مسةون دميسا ن  ودضطرب  قلا  يفا وتاا أادااه تاذ  دوغاوا  دورت اا ا       

 ورغم  وك متووا  أعصوبهو وقوو  بصا  ودث مل
وساأرن اسا ك    ومو دخلطاا مرس  وك عل  دورسا ودوسع ا سأمّح ك ا ااديفا -

 مبا ا دو، ل ودو غاث ودو،ردا وأقاال بةج  لك  وأصاا  صاقيت 
 وقوو  دوغاو  مك ن سهومل

أاْل   قس ويف برأسك سوميو أنةه  من غسلاا ساأن،ض عل اك وأّدردك بعضا     -
 ودساةا كومهل   قل  يف 

 ثّم أو،  نظرة عل  مسةونمل
 تيف وملَ تو سنصا  صاه،ة  مح  ة   كّلةاّ     أو-

وضع  مسةون محلهو دوث، ل عوى د رضا وسورع  بإ ود ث ث  أسجور نصاةهو 
أثوقا ول اقاا والا  دحلطاا وأًاعل  دوناورا ثام وضاع  عل هاو قاار ملااء         
بوميااوء  كوناا  مسااةون توئ اا  ااااديف وقااا أسااور  ناااض قالااهوا وانهااو متووااا   

 أعصوبهوا وقوو  مك ن سهومل
و  ا أن أناة،م بوساةخادال ع،لااا رغام دنهاو       ا أّت أتوفا وت أأيّانا وىلمن-

 ضوره  ضخ  ا وان دكنسون أقاى بع،له  ك،ط هناغا أّت أت ف ن سا كأنهور 
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ىلنيغل  مسةون بإعادد دميوء دوسوتنا ك أل  يف دواادها  ساط يف بومياوء دوااديفءا     
أاطا   وكذوك دوطي ا وأو،   وس  كارية يف دوساطل ا ويف دواقا  ن ساه كونا      

غلا موء دو،ار وه ارا وتا أ ّار وأ،ات مك ن سهو هو ولالهوء دوةساع  !  دونور و 
تأار  مبصريتو بعا غسلهو بوميوء دو وأر! وعناتو مّشر  مسةون عان ساوعاههوا   

 ودنظر  ىلم دوغاو  وقوو مل
سهّ و أعووا أغسل رأساك ا ااديفا وأتلصاك مان دو، ال ودخلناوكملا ثام أرن        -

 اس ك مبا ا دحليرد  
 دوغاو  دمييعرة دمياةظ  بوو، ل ودو دغ   ودخلنوكمل من مسةون وقوو ملكوق ب  

نظ ا رأسا  وبعاتو ساةعرك  ك اف أصاا  صااه،ةك دحل   ا ا وأرد مج لاك       -
 أمجل رّد 

 وقوو  مك ن سهو وتا أنظر ىلم مسةونمل
ودهلل أنو اوئع  ااديف  قس ويف برأسك سأو ل ك وآكلكا وأعطا أهضويف سّص  أتاا -

ّا ااعويف م ا وانه كسات تخيرم وتهسع ا بال تاا اااون أهضاويفا     كها دآلن أً
 وه،اتمل

 وئ يف هطل،اد علّا دورصوص -
وهناط  دومويف كأّ     لا كسات وهطلا م  أن أدّبر وه مو هأكله  ووذد أماةأل  

واس ا بوو، ل ودخلنوكمل  ىل  تحباوت وااّ   نظاف ن سااا وأب،ا  وساط       رأسا 
 ا أتا دجلاون ودواسات دوياك ودو ئردن ود كوعا بسا

والس  دوغاو  أموال مسةون وتا أ،ّلا تذ  د كاور يف  تاوا ودساةعّا  صاوّك    
أسنونهو أن أن،ض عل  مسةون  ىلن بار  منهاو ىلساوءة ماو  أّماو مساةون ك،اا       

 أظوتر  بووايوً  وقوو مل
مرس  واك علا  عا   سأقضاا علا  كال دخلناوكمل يف رأساكا وسا أوس ا          -

 ئويف بعا دآلن وأنوم  نامويف تون
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ومّا  هاتو ومأل  دوطوس  بومياوء دوااديفءا وسااا  دمياوء علا  رأس دوغاوا ا       
وردس  أصابنها ومتيط ًعرتو وةنظ  ه من دو، ل ودخلنوكملا ثّم أعود  دوااّرة  
وأوبع  دوةنظ اف  وردسا  دوغاوا  أياعر بووردسا  ود ااوء روهااديف روهااديف ب ن او          

وأصاابنه وأنظ اه مان كال دخلناوكمل       أساا مسةون دميوء دواديفء عل  اس هو
 ودو، لا وكود  دوغاو  أن أااا كرسويفا وقوو  مك ن سهومل

 عوً  هادك هو مسةون  كألوت مّرة أًعر بووردس  يف س وأا!-
 وغ، سل  دوغاو  بووامك وقوو  مك ن سهومل

ك ف مسا  ون سا أن أتطط وإلن،ضوض عل  مسةون دوطّ ا  دحلنان وآكلهوو! -
و بساءا بل بووعامل سأقّال هاههو وقام هوا ك اف هسا   قلايب    ودهلل ون أمّسه

 أن أؤ   تذ  دميرأة دويجوع  ودحل ا   دحلنانو!
ما  دوغاو  دوضخ   هاتو بهاوء وكرك  ع ن هاو دواادمعة  دميةااّرق  باغاف     
دوصوبان  و ن مسةون كون  منياغل  بغسال وأنظ اف رأس دوغاوا  واسا هو       

، ،ةهوا كها ضع    حن ل ا ووانهاو كونا  أاااو    با   و مسا ن  وأع س  يف س
ضخ   بياعرتو دمين اان  و ن مساةون كونا  ىلمارأة ًا اق  و د  قلاا كااري         

  وك  بوورك  ودورمح   قوو  مك ن سهومل
ك ف مسا   ذ  دو ارة دجلهّن ّ   أن أردود ع،لا  و،ةلهوا كهذ  بضاك عظ او    -

كارة ساوّرة وقووا  ماك     والا واوئع  أع سا   وًاه،  ًاه،  ع  ،ا  وأ ل،ا  ّ     
 ن سهومل

هو ولةع س  كن  أرها أن أغوكلك مةظوترة بغسل رأسك واس ك سةا  هغلاا   -
 دميوء وه ار كأسااه عل  رأسك وأقةلك!
 وًعر  بونزعوم وسزن ًاهاهن وقوو مل

ك ف أكّار بهذ  دو علا  دويان ع ا ك اف مسا  قلايب أن أتطاط حلرقهاو بومياوء         -
 تذد دو،ار من دو،ساةو!دميغلاو وميو د هاان دواير عل  
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 وقوو  ون سهو معلل مل
كن  سّ ئ  دونّ     ن  مل أكن أعرف س، ،  بطسهوا  ومك  وك وس  ملاما    -

 نهو تاعة ا ودسةاراة  يف تذد دول ل ودوثل  ودوا دا رغام دنا  أكاود دآلن     
أن أباا عل هو وأً   عل  سو وا وواان تأدر  ماو دواذ  ساة عله باا ك  او       

 بعاو!
 وعناتو ىلوة ة  دوغاو  وأو،  نظرة عل  مسةون وقوو  خبجل وكآب مل

ىلص اا عّناا ودع   أقال هاهك وقاام ك  ك،اا كونا  ناّ يت ساّ ئ  اااديفا       -
وكن  أرها أن آكلكا واان  نودما  اااديفا  نا  ائا  وتااعةكا وماك  واك         
سصل تري  ك،ا أاّ ن  وا س، ،  أن و مل كل دواير قةلا  دحل ادناو    تاو تاا     
أنسون  مثلك رس    وً اق  و د  قلاا كااريا كأناو ًاوكرة واك اااديفا وساأال        
صاه،  خملص  موس   ا وأ اث عن معروكك وصاه،وأا دو هو  وأب ذن س، ،ا   

 أن و مل مج ك دواير سوملّا بنودث وقةل  س ادنو  
 نظر  مسةون ىلو هو بعطف وقوو مل

دويااها مناكا كنا  قاا     أن  أهضويف  ا أن أص اا ع    نن اساا تاايف  -
 ناه  دكنة،وال منك ودوةخّل، منك 

 ثّم مّسا  مسةون رأس دوغاو  وقوو مل
ت كل مو يف محاديف ددهلل  مل هط  ىلسادنو د ترىا وتو قا أصاانو صاه،ة ا وسأبذ-

 وسعا  دّبر هامّ ويف وك دوطعوال  و هزها عنانوا وأالاه أم دواهف 
   صارتو رغم دواغف وقوو ملمسا  دوغاو  ها مسةون و وضعةهو عل

أًارك ااديفا وأكةاهك بروسا   نك مّح ة ن  وتّلصة ن  من تذ  دخلناوكمل  -
 دو،ذرة 

 قوو  مسةونمل
 ىلالسا  ك ل غسل رأسك واس ك -
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غسل  مسةون دوغاو  غس يف ا اديفا ثم ا  ةهو بوواصل  دواااريةا وأركةهاو أماوال    
 دونور سة  جتف 

 دمي بمل وقوو ملثّم ميل   مسةون دحلوا و   و
 ا أن أعاد  ن دواق  ماوّدت ماّاارديف اااد  ووااا تهعارف أساا مباو سااث         -

وئّلو  اء أسا و ط هكا مك دن  ون أمس  بذوكا وسأبذت كل ماو وساعا   ب ننو  
معان أصركويف ا اديفا وعل اّن دهضويف أن أةصركن مك دوايار  واا هةصرف دونوس 

 أصركويف ا اديفا وتأط هنهم 
 ملقوو  دوغاو 

  ننو خنيوتم  كهم هطل،ان عل نو دورصوص سوميو هل ااننو -
 ونظر  ىلم مسةون وقوو مل

و   كل دواير مثلك  واون  دوان و سلاة ااديفا بل مو أسل  دحل وة  وا مْل خياو  -
 أسا أساديفا وأن ه،ضا دجل  ك س ادأهم مبسّرة و وئوال 

 أ،اتملثم تا  دوغاو  حل ل دوصّرة ودو،ار ودوطي  ودوسط  وتا 
 ودهلل سأمحلهو كلهو وون أدعك   ل  أّ  ًاء -

ومن ثّم وصلةو قرب بوب منزت مساةون  كاضاع  دوغاوا  دحل ال علا  د رضا      
وأو،  ن سهو عل  قامّا مساةونا ثاّم دسةضانةهوا وقّالةهاو ب  هاو دواااري          

 د ن وبا وقوو مل
 سأعاد دهلل وك بوخلري  مو س   ا وأًارك -

 ك،وو  مسةونمل
 ضعه عل  عةا  دواهف هامّ ويفا كّل و أهاديف دو،ره   سأالا أو ك دوطعوالا وأ-

 ك،وو  دوغاو مل
 بوهلل عل ك تأغودر  أس ونويف بسرع   واا أسعا بل، وك   ن  سأًةوث وك -
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وصل  مسةون أم دوا  ا كون دواق  كجرديف  وسوميو دتل  دوا ا   ىلساة ،    ومّيو 
 و مسةغربويفملّواهو عل  صا  دواوبا كنهض وسأ 

أأرهاهن دوذتوب ىلوا دونهريا ودوسوع  قال دوردبع  كجرديفو! ألعث   مساةونا ومْل  -
 أعرف مبَ جت اا وقوو  ك،طمل

 ودهلل مْل أدرِ أن دواق  موّدت ماّارديف ااديف -
وقف ّواهوا وأو،  نظرة عل  مسةونا كرآتو مةيّاً  ومضطرب  ااديفا وًاوسا   

كاريةا وأااو ك و واا عاود  مان مااون بع اا       ااديفا و  ل صّرة وأااو مةعا  
 كورأاك وسأ و بوتة وال كوئ مل

موتطاك هو مسةونو! مو دوذ  أصوبكو أا ا   بسرع    عرف مياو د أغّ ار    
 تاذدو!

كون  مسةون مرأاا  ومضطرب  ومنها  ااديفا ومْل هااف ّواهاو عان أساوؤتأه     
   ك،وو ملدميلّا  دميياب  بوورها   كوضطّر  أن أااح بوحل، ، 

أوتيف ىلس ض صاأك  وئّ  هسة ،  د   وتا وهص اهم دخلافا وساأو  واك دآلن   -
كّل ًاءا وتأرها مناك ىلّت ىلعاادد ًاو  ساور   ًاربه  ن بلعااما هااود أن        

 هنسّاا ورأسا هةأمل ااديف 
 كأتذ ّواهو ب اتو وأالسهو وغّطوتو بلاوف وبّطن  ا وقوتمل

 سأعا وك دويو  بأسر  مويان -
توف ّواهو ودنزع  كثريديف من هصااهو ماارو    ناه كاون وّاهاو سّااويف مّجاويف          و،ا

واانهو ىلمرأة  ّ ا  وعطاكا  اااديف وا مل واه وأ  وواه كاسااا بال جل  اك أتال          
 دو،ره  

كون مسةون أاّد كل دونوسا وأهّا وعان كّل من هةعارض ميياال ا وواذوك كاون     
عارتو دكنسااونا دوطّ ااا ّواهاو واهااو ااااديفا وكاون مركااا  د وماا  وكخاارديف بياا   

 وسلاكهو دحل  ا دحمل ادا وكون و مهو ااديف  وكون دمسه)حما(
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 وسور  حما بإعادد دويو ا والاه ىلو هوا وسأ و بوتة والمل
 ك ف سووك دآلن هوعزهزأاو أمْل هةاّسن وضعكو أمْل أةاكئاو-

 مْل أيأ مسةون أن ه،ل  ّواهو وهضطرب ك،وو مل
 ك أ،ل ا سأًرب تذد دويو  وأةاسن سوويت أكثر أال   محاديف هللا  ّسن  -

 المل حما ىلم اناهوا وقوت  و بهاوءمل
 أت ه  بسرع  عّ و أصوبك  وىلّت أتا، دوان و!-

كون  مسةون أث  ااديف بزواهوا ومْل أان خت ا عنه أّ  ًاءا وقووا  وتاا أركاك    
 دسةاون  دويو  ىلم ك هومل

 ّت أااح  سا بووسّر ىلتاأ سأساا وك كّل ًاءا ووان عوتانا أ-
 ك،وت حما بوتة وال ومحوسمل

 قس ويف بع ن ك ون أباح به  سا -
ىلرأي   مسةون رً   من دويو ا وردس  أرو  دحلاوه  كّلهو بصا  مانخ ضا  

 ويف دخلةوال نظر  ىلم ّواهو مةاّسل  وقوو مل
 بوهلل عل ك تأط  دواّب ودواّب  دولذهن ساثةك عنه و -

 كإسةضنهو حما وقوتمل
عي  هو سا ايتا ومحاديف دهلل دوعظ م عل  س مةك  ىلن مو كعلة ه تاذ  دول لا    -

مْل ه عله أّ  بطل مغادرا ودهلل ون أؤ   دواّب ودواّب ا ووان أد  أسااديف أن هط ت او    
وسآتذ   و سة  و،   ك نو  موددم  ألك دواّب  مْل أاط كا وأعودأاك بووسا م      

ل دوناوس ت أن ها،ا  خم  اويف  ك جاا أن     ووان مو دا سة ه ااهر بأن هعلم به كا 
أت  أتووا دو،رها  مج عاويف  ك ان دكاااوف أن ها،ا  تاذد دوع ال دوعظا م  اّا          

 دواة ون 
 بوهلل عل ك أرااك أّت خت  أساديف  وئّ  هذتااد وهط وت و  قوت ّواهومل
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مو د أ،او و سأقطك ها كّل من أسّات وه ن ساه ىلحلاوث د  ى به اوا وباووعامل     -
 اقع   س هن ك ف أن أتووا دو،ره  س ااانه وا وهزّودونه و بووطعوال ّ و أة

 ك،وو  مسةونمل
سساانويف    ووااان سااةأأا صاااه،وأا بعااا قل اال  ونااذتا ىلم دواانهريا وغساال  -

 دمي بملا ك،ل  ّن بأنا مرهض ا وتأسةط ك دوذتوب معهّن 
 ت عل كا أن  نوما ودرأوساا ودواوقا علّا -

دوصاوح واوء  صاه،و  مسةون ساوم   دوصاررا ووق ان    وبعا تن هو ا سّل 
أموال بوب منز م ونودهن عل هاو  ك اة  ّواهاو دوااوب ودساة،الهّن وأتا تن دن       
مسةون قا مترضا  دول لا  وتأ،اار دواذتوب معهاّن  وعنااتو دتلا  صا ،لةهو         

 سوئ   منهو عن سو ومل
ن أهضاويف أّت  مو دوذ  أصوبكو و،ا كنا  باو ممل يف أمّت صاا ! وقاا قررناو حنا      -

 نذتا باونك 
وبعا ساهعو  سّل دونهاور دواّضاوحا كاذتا حماا ومجاك دوناوس يف دجلاومكا وردح        
واا  م بووة صا ل عّ او سااث ميساةون ماك دوغاوا  دوعظ  ا ا وقاوت مصاادقويف          

 ولااوه مل
 ىل تااد ىلم دونهري  و ود دآلثور دواوق  مل دمياقا ودورمود وًعر دواّب  -

 كهةف دجل  كمل
   مسةون   عوً  مسةون عوً-

وسورع  صاه،وأهو بووعادة ىلو هاوا وكاّل ودسااة  ةضانهو وأ،الاهو معربا  عان        
حماةهو  و  ومن اه  أترى  تا بعض دونوس ىلم دوانهريا س ا  ًاوتاود آثاور     

 غسل دوغاو مل
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دمياقا ودورمود وكةل دويعر دويت موّدت دو، ل ودو غاث ك هوا أّمو دخلنوكمل ك،ا 
نوك    تذد دحلجار و دك  لااويف ولاافءا كضا يف عان دونوك،او        دنةير  تنو وت

 منهو بساا دميوء ودوصوبان 
ثم عود أووئك دونوس ىلم دو،ره  وسورعاد بووذتوب ىلم ب   مسةون ماك د اادهو   
أعاريديف عن دحملّا   ومن ثّم قرر ً اخ دو،ره  و واهاوؤ  ماك ماّ  دجلاومك أن  لااد      

و يف كااّل ًاااء  وراوساا  ع،لااهو وسا ةهااو مسااةون ع اااة ول،رهاا ا هسةيااريونه
وًجوعةهو دو وئ،  وبطاوةهو  ووذد ك،ا  لا مسةون من دونوس قاال كاّل ًااء    
أن هعوملاد دواّب  ودواّب بوحلسان ا وأن هزّودوت او بووطعاوال  وسااف وان ههومجاو       
أساديف بعا دوياكا وهةجّاتن ب تاافا وهصاااون صااه،  ولناوس  ك،ار دوناوس       

 أوص  به مسةونا وأقس اد عل  أزوهات و بووطعوال مج عويف دأاو  مو
وبعا ًهر أعورف دواب و دواب  دوضخ ون مك أتووا دو،ره ا وأآو او معهام مثال    
دوغنم ودوا،ر ودخل ل ودحل ادنو  د و  ا  د تارىا وكاون أتاووا دو،رها  واانه او       

 كثريديفا ودًةهرد يف ع اال دمينط،  
نوس هاأأان مان دو،ارى د تارى ولة اّرم علا        و وب دجلّا  أتذ دوومّيو سّل دورب ك 

 دواب ودواب   ّ و دغةن  قره  مسةون بهادهوتم ىلو هو ودوطعوال ولابا  
هناغا عل  دكنسون أن هااان  ّ اا دميعيار سل  اويف وعطاكاويف وهعومال دآلتارهن        
بوحلسن    نه س جعل سة  غريه وعاّو  أن هسةاا مان ن ساه وهنااالا ك ،اات     

 مك ن سهمل
 هويف وه!ف أتجل    له و  اةها ب ن و كن  سّ ئويف معودأنظر ك -

ومثل و قوت دو،ادم مل "أع ل دميعروف وأو،ه يف دويط" كاّل و أسسن دميرء وكاون  
سل  ويف مسوحمويف  س اان ااوكرديف وحمااباويف عناا كاّل دوناوسا ووان هاذتا ىلسساونه         

 تارديف 



43 

ىلو اه مان دوااردا     ّا مصلا  دويعاا و ّا أهضويف دواردا وكاون أكثار دمياّرب     
دوذهن هث  بهم كثريديف  ووااناه ملااويف صاوحلويف ك،اا أى ارود عل اه وقةلاا ا ب ن او         

 أًوعاد دّن سّ ورأه دصطام  بيجرة!
وكاون  ّ اورديف ماوترديف     ختاّرم ضاوبطويف  يف دوالّ ا  دوعساارّه ا     كون دميلك غوّ  قا 

 دمرة حمااكا   كا ف دحلوت مك س وق  سّ ورةو! ووذد سود دكعة،ود دّناه أغة ال مباط   
وس  رسل دميلك غوّ  تّلف وواديف صغريديف دمسه)ك صال( مساّ   علا  ااّا  دميلاك      
)ك صل( و ن ع ر  مْل هان غري بعض سن   نُصِاَ تووه)عاادكوه( وصّ ويف عل اه   
رهث و ها  ك صل وهالاط دوثومنا  عيار  ك ةاّام ملااويف  وتااذد دنياغل توواه         

ادد  و صا  ملااويف عناا   وتوتأه ب ب ةه وىلع عاادكوه و وو مل ااأه وأمه وعّ وأه
 عير من ع ر    بلاغه دوثومن  

وبعا ىلك وت ك صل مرسل  دردسةه دكبةادئ  ا بعثاا  ىلم وناان كك اوت دردساةه      
و ن دوةل زهان كون مااادديف يف ونان ودوالاادن دمية،ّاما   ك،اا أصاّر ك صال سا        

أل زهانا يف بغاددا ب ن و كونا    عادأه يف دوعطل  دواردسّ   عل  ىلقوم  حمط  ب 
دوت دجلااادر أ ة،اار ىلم دوةل  ااانا باال كوناا  مةخّل اا  ااااديف عاان دوعااردث وسةاا    

 كردسةون!
 

                                                                41/3/1007 
 دوسل  ون                                                                
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 سبعة أبطال أصدقاء

 
قااال  ساا  عومااويفا كوناا  تنااوك يف دوساال  ون   بضااك دور ولساا ن وا بأمسااوءمل  
)ّكا ه(ا )دورً ا( و )س ادن(   و كذوك بضاك دور سا ن و صا  ّ   علا  ًاال      
صوت  ع ض كارية مل ئ  بومي،وعاا واّنهاو با  سا،افا وأساّ   بووسا ن و       

 ص  ويف دوّص  ّ  ا وأعرض ك هو د ك ال 
ذدك هناااومان كااااث دوّساااطاح  ىل  مل أاااااا بعاااا دمياااّ دد    كاااون دوناااوس آنااا 

ودكركاناهينو  ودوسال ةو  مثلهو دحلاوت دآلن  وواذوك كاون دوناوس هناومان يف      
بوسو  منوّ م دوااارية أو علا  دوّساطاح  وكاون أتاووا دوا اا  دو،رهاا  مان         

  ال دميعروض  عل  ًوًوأهو د ك دوس ن و  دوّص  ّ  ا كوناد هة ّراان و لّ ويف عل 
ومْل أان أاهزة دوةل زهاان أهضاويف قاا وصال  بعاا ىلم ماان كردساةون س ناذدكا         
وسة  ىلم وسط دوعردث وانابها موعاد بغاددا س   كون  أاااا حمّطا  أل زهاان    

د موسااا   حمّلّ   أع ل يف ددر دك دع  ن سهوا وكاون دواا  دوةل زهاانا م،ةصارديف    
وو مل ك و عل ه دحلوت دآلنا س   هةادصل دوا  عل  ماى أربك وعيارهن ساوع    
من مئو  دو،ناد  ودو ضوئّ و  دحمللّ   ودخلوراّ ا   وكونا  بغاادد قاا ساا،  يف      
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س اوّة دوةل زهاان دوت دجلاادرا باال كاون دوعاردث أكثاار أ،اّامويف يف دوةعلا م ودوعلاام        
ن نظوال دحلام كون مل اّ ويفا ومْل هاااا بعاا   ودميعرك  وأغ  من ألك دواوتا رغم أ

دوعردث ىلمسه)ك صل( وبعاا وكوأاه تّل اه وواا  و      دونظوال دجل ار ا وكون أّوت ملاك
واّا مصالا  دوياعاا وواّا       ووّا عها )غوّ ( دوذ  ه،وت دّنه كون را يف  ّ اويف

ووااناه   أهضويف دواردا وكون أكثر دمي،ّرب  ىلو ه من دواردا دوذهن هث  بهام كاثريديف   
ملااويف صااوحلويف ك،ااا أااآمرود عل ااه وقةلاا ا ب ن ااو أًااعاد أّن سااّ ورأه دصااطام    

 بيجرة!
كون دميلك غوّ  قاا ختاّرم ضاوبطويف يف دواّلّ ا  دوعساارّه ا وكاون  ّ اورديف ماوترديف          
كا ف دحلوت مك س وق  سّ ورةو! ووذد سود دكعة،ود دّناه أغة ال مباطدمرة حمااكا       

وواديف ضغريديف دمسه)كصا ل( مساّ   علا  ااّا  دميلاك       وس  رسل دميلك غوّ  تّلف
سن   نُصِاَ تووه)عاادكوه( وصاّ ويف عل اه     )كص ل( و ن ع ر  مْل هان غري بضك

رهث و ها  كص ل وهالاط دوثومنا  عيار  ك ةاّام ملااويف  وتااذد دنياغل توواه         
عناا  عاادكوه و وو مل ااأه وأمه وعّ وأه وتوتأه ب ب ةه وىلعادد  و صا  ملااويف  

 بلاغه دوثومن  عير من ع ر  
وبعا ىلك وت ك صل مرسل  دردسةه دكبةادئ  ا بعثاا  ىلم وناان كك اوت دردساةه      
و ن دوةل زهان كون مااادديف يف ونان ودوالادن دمية،ّام   أصّر ك صل سا  عادأاه   
يف دوعطل  دواردسّ   عل  ىلقوم  حمط  ب  أل زهانا  يف بغااددا ب ن او كونا  دوت    

 أ ة،ر ىلم دوةل زهانا بل كون  مةخّل   ااديف عن دوعردث وسة  كردسةون! دجلادر
كون  كركاك س نذدك مأتاو  ومع ارة ااديف و ّ ا   بااااد ًارك  دوان ط دوايت     

 هرهاتو دكنَال زا كاون  ك و وا دّنهو ماهن  دوزتار ودوارود!
دوثاونا   متاّ( كأ    باوحلام دميلااا وْقةِال دميلاك ك صال     41وبعاتو ساث  ثارة)

دو  ء ودوعاهم دون ا ا ب ن و كون تووه وأّتمه  ساّ ئا دميعوملا  ماك دوياعا      
أووئاك  ووذد كرح دمياد نان عربويف وكردديف بثار مّتاّا ورقصاد ودبااد  خل صهم من 



47 

دحلّاوال دجلوئرهنا ومك  وك أأثرود ودنزعجاد ااديف مان قةال دميلاك ه صال دوياوب      
 ةها دونظوال دميلاا وًأن دوعوئل  دميووا  دو  ءا وبااد عل ه   وتاذد ىلن

وبعا بضك سن  وصل دوةل زهان ىلم مان دوعردث مبو ك هو مان كردسةونا واّن او  
كون دوا  حملّ ويفا ومك  وك كون دونوس ماةهج  بووة ّرح عل ه  ومن اها  أتارى   
كوناا  دوساا ن و  أعاارض د كاا ال دجل  لاا مل دكنَال زّهاا ا د مرهاّ اا ا د ناّهاا      

دوعربّ  ا وكون دونوس هصط ان يف أرأاوت أماوال ًاّاوك دوةاذدكر وياردء دوةاذدكر       و
ودواتات مييوتاة د ك ال دوردئع   ويف دواق  ن سه كاون دوةل زهاان هعارض أهضاويف     

 د ك الا ووان و مل مثل مو عل ه دآلن 
كون تنووك بعض  أصاقوء واان بعضهم دواعض كثريديفا وهغاون وهروسان دوماويف  

كاون أكثارتم مان ساّا ودسااا ودوااوقا مان ساّا آتارا وواانهم كاوناد            ساّه ا و
مةآو    وااانهم ّما ء يف مارسا  ودسااة  وكاوناد غووااويف ماو هلة،اان أثناوء          
دوعطل  دوّصا    ا وتوّصا  يف أّهاوال دجُل َاكا وهيا ون أاذدكر دوسا ن و مبااتردأهم         

سا ن وا وهاةهجاان   دو،ل ل ا س   خيةورون كل ويف  ةعاويف ميياوتاأه يف ىلسااى دور دو   
 بذوك كثريديف  وهة ةعان

كون  أع ورتم أ دوح ب  دوردبع  عير ودخلومس  عيرا وأمسوؤتممل آساا خبة اورا  
كوودا آتنا بروسكا رهاادر وت اد  كون رهاادر يف دخلومس  عيارا كااون هساع     
دومويف أن هاان قوئاتم ودو لهم مةاوت ويف بنصاهم و ارح أعومي اهمل ىلع لااد كاذدا     

 وتأةصّركاد كذد  كها سّ اء مضر 
كااون بروسااك أهضااويف يف دخلومساا  عياارا وكااو أ ااا م قوماا ا وانااه كااون رتاااديف  
وتأبوو ويف  وهادك  عل  كّل ماو هطرساه أصااقوؤ ا سةا  واا مْل هسةاسانه! كاإ د        
قاووادمل "ونااذتا" ه،اااتمل "سسانويف ونااذتا" وىل د عاااواد عان قااردرتممل "تا واان    

ذتا"! مْل هان بروسك مان أووئاك دواذهن يةلااان     نذتا" ه،اتمل "سسنويف   ون ن
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هاركض أو ه،ةناك   دويخصّ   دو،اّه  ودكرددة دميسة،ّل       هناوقو و اودت  ثاّم    
 بهذد د مر أو  دك 

كون كوود يف دوردبع  عير من ع ر ا واّنه كون قاّهويف نيطويفا ومة ّاقويف يف دميارسا    
سه د ك  مناها كارغم كاناه أصاغر     وكون هنوقو و ودت وتيةثل بسهاو  ميو هطر

 ع رديف رهاادرا كون غوواويف مو ه رض رأهه عل ه وعل  دآلترهن 
اعّ و ومةذبذبويف  كا نو كون قاتمل "سسانويفا  كون آسا يف دوردبع  عيرا كون ااونويف ن

ونذتا ىلم  دك دمياون" وسرعون مو كون هناال وه داك ك ،اتمل "تا وان ناذتا    
و  ونذتا وحنّضار دروسانو" أو كاون ه،ااتمل "مان مان       وئّ  هغضا أتوو نو عل ن

د كضل أّت أااء معاام ىلم  واك دوااّكون     أو ىلم دحلاه،ا  دوعوّما  أو ىلم      
ميوتاة ساوث بارة دو،اال   " وسرعون  مو كون هناال وه داك وه،ااتمل "سسانويف    

علا    سآأا معام"! ووذوااون أصاقوؤ  هةيوارون معه وتام ه،اواانمل "ىلثاا    
دساةمل أااء أو تأاْا  كأن  أغّ ار رأهاك سا  ماّرد  يف ساوع  ودسااة        كل   و

 كهل أن    ل صغريو!"
كون خبة ور يف دخلومس  عيرا وكون وواديف  ّ اويف خملصويفا وانه كون أكاتيف ًهريديف با   
أصاقوئه وأقربوئه  وكون تهنوقو وت ودت وتهةيوارا بل كون تّ ه دحلاه  عان  

د ك   دويت أعاّاتو  ودولام ودوا ةه ودواوميه وغريتو من دوااوب ودول و  ودورّ 
 أّمه دواورع  يف دوطا   و ل و كون هسةض ف أصاقوء  ىلم ب ةهم وه،ات  ّمهمل

 تّ و مومو دوعزهزة أسرعا بإعادد أكل  ًهّ   ونو كأنو وأصاقوئا اوئعان -
و ن أمه كون  ىلمارأة ًاو رة و ّ اا  وعطاكا   ك،اا كونا  أن اا  لااه كاارديفا          

خبة اور  وأعومل أصاقوء  ك و كوناد أوتدتاو  وواذد ك،اا كونا  كو  ا  تاون أاّل       
أساار  ىلم دميطااا  وأاااّبر بساارع  أكلاا  مااو وااألوتدا وأضااعهو علاا  صاا نّ      

و خبة ور واانه أكااتيف  وأنودههممل "تّ و أعوواد تذوتو وكلاد تن ئويف هو أعزدئا "أّم
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نه ويف وًرتويف  مْل هان ه ّار وهةااّاث سااى عان دوطعاوال ود كالا وكاون هةصاّار        
 ااعويف عل  دواودالا رغم دّنه مل هان باهنويفا واّنه كون ماةنز دجلسم  قل  يف   

ودآلن نأ  عل   كر ت ادا ك،ا كون يف دوردبع  عير من ع ر ا ًو رديف يف دروسها 
هة،ّال دو اوت  ودوسخره  ودوةعّا  مْن أسا  عن  ويف ناعّ وا ت واّنه كون صادمّ ويف

ومك سا أصاقوئه واها كاوناد أس وناويف هعجازون عان دوةع ال معاه  وااناه كاون          
وتههوب أساديف  وكاون تعاا كارة قااال  ةاوّديفا وعوًا،ويف       هن عل وهغضا بسرع ا 

ود ومسا    وا وقا سوّ رغم ع ر  دوصغري عوى دوعاها مان دوةياارد  ودوة،ااهر    
ودون وً   اّردء كاّ كره   مارسةه علا  دو ارث دميارسا   د تارى  كااون تاا       
دآلتر مسةغرقويف باّل ًعار  و وع ه يف ًأن كرة دو،ااال    ا  كاون واّرك قاياه      
سة  يف مي ه دكعة ود   دتاويف أو عوئاديف من دميارس ا ك و وادّنه هلعاا باووارةا   

 و ورغ  ألك!هركل تذد دحلجر وعلا  دوسَاوئر د
كااون آتن يف دخلومساا  عياار ماان ع اار ا وواااديف تودئااويف وًااو رديف وقل اال دوااا الا   
وتوّاذ دونوقو ودجلادت ودوعردكا وكون هعن  كثريديف بيعر رأسه وًغاكويف باومي بمل  
دجل  لاا  رغاام دّن ودوااا  مل هااان ثرّهااوا وكااون وواعااويف بووساا ن و أكثاار ماان مج ااك  

 أصاقوئه 

د صاقوء ًغاك  ومغرم  ااديف مبيوتاة د ك ال دوس ن وئ   كون أووئك دو ة و  
دوة رم عل  دوةل زهانا ىل  كوناد هرأودون دوس ن و يف أّهوال دجل كا و ومياو هاذتاان   
يف د ّهوال د ترى بعا أددء كروضهم دميارسّ   ىلم ب   خبة ور د كات ولة ّرم علا   

هاّ ا    وكاوناد وّااذون مياوتاة     دوةل زهان وميوتاة د كا ال دكنَال زّها  ود مر  
كزهن من تاذ  دوانوها    د ك ال د ناّه  يف دوس ن وا معجا  بأبطو و دخلورق  دمية،و

ىلم ألك   ! ومْل هان واى كّل دونوس أاهازة دوةل زهاانا سااى د غن اوء مانهم      
مثل ودوا خبة ور دواوسا دمية ان ودو،صوب أهضويفا ودوذ  ىلًا ى ماّاارديف اهاوّ    

انا خلااو ر خبة ااور دوااذ  كااون مبثوباا  دبنااه دواس اااا رغاام وااااد أًاا،وئه   أل زهاا
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وً، ،وأه   ن ً، ،وأه دوث ث كّن قا أزّوان وهعين يف ب ااأهّنا وكاون ًا، ،ه    
د ك  قا أك ل دردسةه وأعّ ن ماا ويف ساامّ اويف يف كركااك قلاا دوااردا وكاون      

دساةون كونا  أ ة،ار ىلم    ً، ،ه د وسط هةوبك دردسةه دجلومعّ   يف بغادد   ن كر
دجلومعو  يف  س نو  دو،رن دميوضا وم،وبلهوا وكاون علا  دوطلاا  مان تر اا      
دكعاددّهو  أن هيّاود دورسوت ىلم بغادد كك وت دردساوأهم دجلومعّ ا  وهةخّرااادمل    

معل ا   وكونا  كردساةون مة،صارة      أ اوءا مهناس ا حموم ا مارس  وسةا  
  ودميةاسط  ودوثوناّها ا وواان تس،اويف مْل هعاا دواارد      عل  وااد دميادرس دكبةادئّ 

هرأضان بذوكا وبإت وت وق ك دحلاامو  دميةعوقا   م  ّ و أضاطرود ىلم دونضاوت   
وماك  واك كاوناد     دوس وسا دوسّر ا رغم أعّرضهم ولسجن ودوعسف ودوةعاذها   

  هادصلان دوةاا  بنضو م يف سا ل ن ل س،اقهم دو،امّ ا  دميياروع   كضاوع    
دكعةصاوال جبااوت كردساةون    دحلاام  من ق عهم  كوضطّر ّع وؤتم وقودأهم ىلم 

كأتاذ  دحلااما  أرسال دميزهاا مان قّاأهاو        4694دحلا ا ا وىلع ن ثارة أهلاات  
ًاعانو   دميسّلا  وأ،صف دوثّادر بوميادكك ودوطاوئرد   ّ او دكاك دوااثريمن أبناوء      

ّاأهو أضاعوكويف  وعنااتو مّسا       وأضوع   قدردوارد  ىلم دكوةاوث بص اف دوثّا
أسا قودة دوردا وتا د سةو  ىلبردت م دمحاا قاد  دوثارة بوت)ب يا َْرَكه=دو ادئ  (  

 ل وساردهو وأكاادم وكارث    وأنةظم يف كصاوئ  عادديف وردس  قّاد  دوا ي رَكه أزددد
وها  ىلسم دواي رَكه دورعاا يف قلااب انادتاو  ك اا      أمسهوابكةخي  دحلاام  

اال أّمر)مشوت دوسل  ونَ  ( كونا  دبَوباو  سااما  بغاادد أة،ه،ار أماوال ناريدن        
دوانودث دواس ط  ولاي رَكه د بطاوت  ّ او أضاطّر  دحلااما  ىلم ىلعا ن د انا        
بضك مّرد  وىلاردء دمي ووضو  ماك قاودة دوثاارة دواردّها ا ومان  دواارد بعاض        

حل،اثا ومنهو كة  دميعوتا ودوالّ و  يف مان كردسةونا ومت كة  أّوت اومعا  يف  د
طلا  دواارد هارساان ك هاوا بعاامو كاون      ماهن  دوسل  ون  ا وأتذ دواثري من دو
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عل هم أن هذتااد ىلم بغادد ميادصال  دواردسا  دجلومعّ ا ا س ا  أاااا دوالّ او        
 ودجلومعو  

كون   لاوأه أن ذ بسرع ا ووذد كاون  وئل    ك،ا و ّن بة ور كون ًا هويف باس ا دوع
هسةض ف أصاقوء   بو  ئناونا ك ة ّرااان علا  دوةل زهاانا وأطع هام كو  ا        

 تون مبأكاتأهو دولذهذة 
سّلا  دوعطلا  دوصا  ّ  ا و ن أووئاك دو ة ا       و د  هاال من أّهوال دوصا فا وقاا   

زهااانا ردساااد د صاااقوء مسااةغرق  دوااة اري وميااوتاة أكاا ال دوساا ن و ودوةل  
هةااثان عن أسا أك مهم دمي ضل ا كاون أساتم ه،ااتمل "أسسان  أّههاو دو ةا      

كاون هعا  كال ألاك د نهار       دويجو  وه،ات آترمل "تل رأهةم  وك دو اورس ك اف   
ودوة ت ودوصخارو" وه،ات آترمل "وأووئك د بطوت د ربع  دمي،ّنعاان ك اف دسارود    

 وًةةاد  وك دجل و دمياا  بو سلا و!"
ومض  أووئك دو ة   د صاقوء ه،ضان عل  تذد دمينادت ااّل أوقاوأهم يف تااذد    
أسوده   ومْل هااناد هاركان أّن غوواّ   ألك د كا ال ت ووّ ا  صانك تا دء دحل ال      

كاويف منهاو  جلاذب دميياوتاهن ىلو هاوا ودوة ةاك بهاو  كةااّر علا هم          دوس ن وئّ   آت
  مااووردء ألااك د كاا ال ماان س اال بااوورب  دواااكري  أاااْل  مْل هااان أووئااك دو ة اا 

وىلّت ك ااف كون)سااابرمون( هطااري وهة،ااوكز مااوب  دوع ااورد  ودجلاااوت  ساا ن وئّ    
دويااوت،  وهةطااوهر وًااوسه ماان علاا  اهاار  كنجااوحا دون أن هساا،ط وهصاا اه   
مارو و! و نهم كوناد هعة،اون بادقعّ   ألك د ك ال وهة ّةعاان مبياوتاأهو  ك،اا    

أبطو م دحملااب  من ص او  دجلردئا ودجمل   وهعّل،انهو علا   كوناد ه،ّصان صار 
س طون غركهم  ويف أغلا د س ون كوناد أمَو دوصار دوصغرية  كااوناد هضاعانهو   

دوذهن  كاوناد   ارس ب  ص او  كةاهم  ّ و كون  أثري أس ونويف غضا دميعل   ودمي
بل مياغاوان  وضااما هنة،اونهممل "ىلّناام تأهةّ اان بةاضاري دروساام وأددء كر    

  ادت دواق  بصار دمي ثل  ودمي ث   يف دوا  !"  
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مل هاْن أووئك دو ة   ه ّارون يف س، ،  وات دحل ل دوسا ن وئّ   ك اف كاون أربعا      
م،ّنع  هسةط عان قةل دآلتف مان  دواك دجلا وو وىلّت تال دواان و ماهنا  با         

،ونّ اا  دوايت أسا ل تنااو   صاوساو! ومْل هاانااد هةخّ لاان أن كااّل ألاك دوااموء دو     
تّلاّ ا   وىلّت ك اا    وتنوكا موتا غاري دتاون أمحار دولاانا وكال ألاك دوطل،او        

هصا   أو  دوالادن دمية،ّام  كأمرهاو وبرهطون و  هل،ا دوااو مل دو،اض عل  ماْن  
هركل أساديف وواسانه  كا ف دحلوت مك مْن هطل  دورصوص عل  دوناوس وهسا ك   

 دواموء عل  قورع  دوطره و!
ّن أدمغ  أووئك دو ة   كون   وكاا  بةلاك دواطاات   ك،اا كاوناد أاّاق  أن       و 

هصريود تم أهضويف مثل دوسابرمونا ويانهم دوطريدنا وىلن،و  دونوس من د تطورا 
وأسر وتطف دوطاوحل  وساجنهم يف دواهااف دميظل ا  دواع ااة  و د  هااال وّد        

كردساةون دحللااة   ن مناو    عادئل أووئك دو ة   دخلروم ىلم دونزت  يف ونط،ا  ما  
دحلا ااا   ك،ااّرر  دو، ااوال بساا رة عوئلّ اا  مجوعّ اا  أضااّم دوااااور ودوصااغور مااك    
دصطاوب قااور د  ع ا  وتوصا  دواومياها بادساط  ساّ وردأهم وبضاع  بوصاو          
مسةأارةا وقا دتةور  دوذتوب ىلم اال بري  مارون و مريَكه بونا س   أاثار  

مينعي   ا  أًاجور دجلااّ وعناا ع اان دمياوء       د مان  د مان  دخلّ ب  مارون د
 دوعذب دوزتت 

ىلسةعاَ دجل  كا ودبةاأ  س رأهم هاال دخل  ملا بال أكردد عادئلهما وكون قاردرتم  
أن ه،ضاد تنوك بضك و وت  وذوك أتاذود معهام أكرًا  كوك ا    ّن و اووا ألاك       

د غاردض   عاوءا وردح دجل  اك هنزواان   دمينط،  بوردة ااديف  ثاّم وصال  دوعادئال مج   
ودحلادئ  من دوسّ ورد ا ودك ًاد د رض بأكرًةهما كّل عوئل  عل  ساة, وواان  
بصارة مة،وربا ا وبااأ دوااعض بإعاادد دميادقاا ودوطعاوالا وسارعون ماو دبةااأ           
دوس وورد  بو ّهزا ودصط   دكسةاونو  عل  دوّصادنا  ومض  بعض دورااوت  
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طا ول ادقاا ودنيعل  دونسااة كال   ود وتد جل ك دوع ادن ود غصون دو وبس  كا
ودساة مبه  ا ونةير د   وت يف ألك د راوء دوطّ ا ا وأتذ بعضهم جب اك باادكري   
دجلاّا وًر  بعضهم يف دولعااا وردح آتارون هة ّرااان علا  دوساادقا دوصاغرية       

ختو د مهو  من تطر غرث د   وت دوصغور ك هو  أّماو د وتد دواااور   دويت مْل 
دوذهن قّل و كوناد ه  قان عن بعضهم دوااعض  كسارعون ماو دوة،اادا     د صاقوء 

وردساد هادصلان أساودهثهم دحملّااذة  ومْل هسَاْك خبة اور ىلّت دوة اّا  باضاك مجال ماك         
 أصاقوئها ودكسرد  ىلم أّمه مةسوئ يفمل

 "قاوا وا مة  هنض  دوطعوال كأنو اوئك هو موموو!"
 وكون  أّمه أه مل يف أ نه بهاوءمل

مْل متض ىلك سوع  عل  حب ئنو  مْل هنضْ  أّ  ًاء حلا دآلن  كّف عن دجملااء   "بّ 
 ودو،اتمل "ااعون  ااعون"

 وىلّت س سخر منك تطتء وه،اوانمل
 "هووه مْن أكات تهياك تذد دواوا! ًاكاد كْم مّرة  اء ىلم أّمه!"

 نظر خبة ور أم أمه بغضا صوم ا ومثلهو ت مل يف أ نهومل
 أنو ااعون""أّمو ! ىلسرعا ك

 ك،وو  أمَهمل
"سسنويف وْن هةأتر دوطعوال  ىل تا وتذ من ألك دحل، ا  دوساددء بعاض دحللاّهاو    

 ودوال جها وكله رهث و هنض  دوطعوال"
هركال تاذد دحلجار و دكا وهة وهال وهانا  وهنةصاا وههاروت        وكون ت اد أهضويف 

 وهركضا ك و وا هلعا كرة دو،اال  وبعاتو قوتمل
 يف ألك دوا،ع  دميسةاه ""كألالا كرأاا ونلعا 

 كأباد أصاقوؤ  دوركضا وقوت أساتممل
 "أّ  وعا كرةو! ونرأوح قل ُ ا ونةغّاى وبعا  وك  "



54 

 وقوت آترمل
دعك دآلن هو صاه،ا من كرة دو،اال  تّ و بنو نةسّل  تذد دجلال دآلسورا وونرَ أهان  

دو  لم قاال   دوذ  ًوتانو  يف  دكياننو دواصاتا كهذد دجلال دوعووا هياه دجلال 
أّهوالا س   كون أووئك دو ة   دوث ث  قا ًّاود دحلاوت دمينةه ا  بوخلطاو  ف علا     
تصارتما وو لان دو طوسا وهاقان د ساوك   و ةساّل،اد  اذر علا  مهالمل  ن      

 دجلال كون وعرديف ااديفا وو مل ك ه مو يان أن يسك أو ما اء قاال"
 كون ى أساتم قوئ يفمل
 و  دكا ك بّا من دوغادء أّوآليفا ثم دوذتوب ىلم دوةسّل مل"دعنو دآلن من تذد 

 ك،وت آسا دجلاوتمل
"ت  ت  و مل من دوصادب أن هةساّل  دميارء دجلاال بعاا دوغاادء ماوًارةا  اا        

 عل  دميرء أن هس ه  قل  يف بعا أنووت دوطعوال"
 ىلن ى رهاادر مثل كّل مّرة مظهرديف ن سه مبظهر دوعورف ودو،وئامل

 ا  تذد دوا الو! أّ  دكةارا أّ  عومل قوت تذدو!""مْن أهن ال
 أاوب آسامل

 ن تووا ًريكاا وأنةم أعركانه تعاويف وماربويف ول عا  كثاورا ك،اا   "ىلنه كذوك  
قوت يف  وك دو االمل" هناغا عل  دميرء أن هس ه  بعا د كلا وتهلعا كرة دو،ااال  

 ماوًرة   ن  وك مضر"
أ ردف دحلاه ا ومْل ياض دوقا   اهالا سةا       واّل أووئك د صاه،وء هةجو بان

 كرً  دوس رد ا و ل،هو دوصغور ودوااورا وردساد هأكلان وهاةلعان دول، و  
أاودو  دوعادئل دو،رها  من بعضهو صاانويف من دميوكات ا وكون  عادئل أتارى  
أةنووت دوطعوال عل  س رد  مي ك ا ب ن و كون دو ة   د صاقوء هأكلان سااّه ا  

لااد من أتوو هم وضك س رة مي ك   ما و اعويف كون  مأكات  كو    س    
تون أاّل خبة اورا تساّ  و دولاااال دمي،لّ ا   ةاّل أوساك مساوس  مان دوسا رةا بال           
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وقااّام  أاّل خبة ااور مثلااهو ىلم ساااكرد  د بعااا قلاا  يفا ك ااف ت  وتااا عوئلاا   
لا  سُا رأ  كااريأ ا    قّصوبو! ومن ثّم رأى دجل  ك أّن مان د كضال أْن ه،ةصارود ع   

  ّنا دوذهن كون بعضهم ه،اتمل"وبعضهم هااا ودساة ولراوتا ود ترى ولنساة وأ  و
نسااة مسانو  ب انهّن     أّمو ميو د قّررود د كال علا  سا رأ  من صالة   كلاااا     

دجلّاد  ودخلوت  ودوعّ و  دو أا كاّن هساةا  مان د كال ماك دورااوت  بسااا        
عّ ا   ونهّن      تهسةطعن أنووت دوطعوال بصارة  ا أع ورتّن وس،اط أكثر أسن

 مثل دآلترهن 
كون خبة ور د كات أّوت من دقةام دوسُ رةا ودن،ّض هلةهم دولام دمي،لاا وآتار ماْن   

 ثّم دنةه  دجل  ك من د كل 
ومّيو قورب  دوسوع  دوردبع  عصرديفا ًرب دجل  ك دويو  وأناووواد دمير ّااو ا وقاوال    

ول، ااوال بع اال مااوا س اا  دنيااغل  د ّمهااو  ودويااوبو   كااّل بعضاا  أًااخوص 
ودو وكعو    ل دوسُ رد  وغسل دو،اور ودميادع  ودمي ع  مبوء دوساوقّ  ا ب ن او   

 ىلنيغل  د ترهو  بووس وورد  ودويو  
ونهض دو ة   د صاقوء ودبةعاود قل  يف من أتاوو هما وأتاذود هةااودوان دآلردءا    

 ك،وت ت اد تعا دوارةمل
ا أكلنو وًربنو دويو   كهّ و نةسّل  دجلالا ونر س ر دوثل  دويت ه،اوت دّنهاو   "تو ق

 أ،ك يف دو،ّ  "
 ك،وت آسا ًاه دجلاونمل

"ومْن ه،ات دّن س ر دوثل  أ،ك عل  تذ  دو،ّ  و ودهلل دّنهاو أ،اك علا  ألاك دو، ام      
دوعوو   دواع اةا س   هذتا ووا من أقوربنو مك ًرهك وه و جلاااد دواثل  علا     

 ر دواودبا وه،وت أّن دوطره  رت ا وحم اف بوميخو ر اها
 كون ى رهاادر دميةيّاه بوو،وئامل
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أساّل،ها وىلّت كانان مْل ناأ  ىلم تناو     دجلاال عوو اويف وخم  اويفا ك باّا مان      "وو ان 
 حلضون  د   وت دوصغورو!
 ك،ه،ه دجل  ك ضوسا  
 وعّل  خبة ور ضوساويفمل

و مبادعظهم وأهاهادأهم مثل أباا دواذ  صاوح    وؤن"وملَ تأ،ات أن جنلمل وهاّبخنو آب
يف واها قا ل دقوئ مل"أمْل جتلا كةااك معاكو و،اا نّاهةاك يف دوا ا  أّت أانمل       

 الا كةاك  ىل  مل ها  غري أّهوال وإلمةاونو  وأن  ما ل يف درس "
 ثّم قه،ه قوئ يفمل

مْل هاا   "أأعركان كْم ب،ا كمةاون دميا ل و ًهر وث ث  أّهوالا ب ن و ه،ات أبامل "
 غري بعض   أّهوال"!

كضاك دجل  ك وةعل   خبة ور د كات  قوت كوو  دمية،ّاال يف دواردس  وكون من أتال  
 دوعلم ك و ه،وتمل

"محاديف هلل  تتّم وت غّم عنا  سااى أن أن اة  دميارسا  بأسار  ماويان  وااا       
 أدودال يف دوصف دوةوسك 

 ضوث ت اد دو عا  رعويف بهذ  د قووهل  ك،وتمل
ًوء دهلل سةظّلان أةاّاثان تاذد سة  سلات دول الا وتاوتا نهورناو هنةهاا     "ىلن 

 ومْل نع ل أّ  ًاء هُذَكرا ىلّت د كل ودون،ون ودجلادت دو ورغ !"
 وركك ها  ميريديف ىلم س   دجلال وأسوءت   وسمل

 "ك ة  نةسّل  تذد دجلالو!"
 أاوب آسامل

ودونصاافا كا ااف ياننااو "تااو قااا سااّل دميسااوء  كووّسااوع  دآلن تااا دوّسودساا  
 دوذتوب دآلنا وسرعون مووّل دوظ ال  ك و د ن عل من بعاو!مل

 ك،وت رساادر دوعورفمل
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"بّ  دو صل دآلن تا دوصّ ف  وتوّل دوظ ال سةا  دوساوع  دوةوساع ا أأاردك يف     
 دويةوء  ىل  أظلّم دوان و منذ دوسوع  دوردبع  عصرديفو!"

 قوت بروسك دوطاهلمل
قل  يف علا  ساا ل دوةجربا ا ثاّم ن،ااال بووةساّل  غااديف بعاا أناووت          "ونةسّل  دآلن 

 دو طارا عل  أْن نصطاا معنو دوطعوال دواويف"
 ودك  دجل  ك وقوواد بصا  ودسامل

 "أصا ا ونذتا ونةسّل  عل  سا ل دوةجرب "
 قوت ت ادمل

"  تا وأالا س، ايت دورهوضّ  ا ك  هو كّل ًاءا سأضك ك هاو أارممل ماوء    
 و نعطو"وقاسويف  ورمّب

 وركض و جلا س، ا  دويت وضك ك هو أرممل دميوء"
 كسوءو  أتةه ًوددن دويت أاار  ع رديفا وكون  سسنوء وًو رة ومهذب مل

"مو تطاك أن،ض عل  س، اةاكو وىلم أهان ناها  دواذتوبو! تأاةعااود عناو       
كثريديف أن  وأصاقوؤك  وىلّت كإّن أباا وأن  أعركه اّ ااديف  سا خا، دواان و ىل د مْل    

 ا عل  نادئها وس خرم دوسَ رة من أناكنو! وتو قا نّاهةك جت
 قوت ت اد ب ن و كون هغل  س، اةه وهضعهو عل  كة همل

"و،ا ائنو ولنزت  ودوةجادتا ومْل نأ  ولجلاس مك أباا وتاا مساةغرث يف وعاا    
دواومن  ودوااوّ مك أصاقوئها ك ة  س نةاه ونوو ساأ تا ماك أصااقوئا سةا      

 منةصف س   دجلال 
 ّكا  ًوددن عل  نص اةهوملأ

 "عْا بسرع  مثل و قل  وك 
 أاوب ت اد أتةه وتا هركض حنا أصاقوئهمل

 "سسنويف   سسنويف   وْن نةأتر يف دوعادة"
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وسور د صاقوء ودساديف بعا دآلتر سة  بلغاد أسا ل دجلاالا كساور  ىلثناون مانهم      
 بووةسل ا كصوح به و رهاادر دميةيّاه بوميخةور وآسامل

   درب آتر أسسن وأهسر يف دوةسّل ا وأعّاد دونوس عل  دوصعاد منه""ىلنزت  كثّ 
كنزت دواوادن  دوّصوعادن وكونو)بروسك وأتن( ب  ك الا وأاعو دآلترهنا ثاّم ساور   

وهضاااان  وبعاا كا ة قصارية      دجل  ك ودساديف ألا دآلترا وتم هةاّاثان وهنّاةان
 اتملأاق اد ودوة   بعضهم ىلم بعضا كاودر خبة ور بوو،

 ملمو أمجل تذد دمينظر! ون أل رئوأنو بهذد د ادء دون،ا ودوعاري دوزكّا"
وأتذ هسةني  د ادء بيه،و  وّكرد   اهلا  وع  ،ا  ماّرد  مةاصال   كنظار      

 ىلو ه آسا وضاك ثم قوتمل
 "كّف عن دسةنيوث د ادء  س غ   عل ك دآلن"

 ك،ه،ه د صاقوء مج عويف  ثّم وّاه آسا ك مه ىلم خبة ورمل
 "مو تذدو! تل قوت وك تلك ًريكا دّن دكسةنيوث م  ا ااديفو"

 كأاوبه خبة ور وتا هسةّل مل
"ك    هو آساا دواطال! مْل ه،لاه تاوواا وأّن او مااّرس دورهوضا  يف  واك دو ااالا          
و لا أن ن عل كذد بضك مّرد  وأنهّ ويف قا ال وعاا دواارةا وأنا  ن ساك كنا        

 "تنوك  مو د دتوكو ك ف نس  و!
 دو عا م،ه،هويفمل قوت ت اد

"بل  كون تنوكا وان بووه مل هان تنوكا وىلّن و عناا دويا ةه ودواااوبا وواذد مْل     
 هس ك ك ال دميارس"

وضاك دجل  ك وض نهم آسا وخبة ور وت اد  ومض  تطتء د صاقوء هادصالان  
دوةسّل ا وهالغان أعل  وأعل     وىل د ب وسك د ن ا  دونظ اف هةاقاف وهنظار     

 تملىلم أس ل وه،ا
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"هو أوتد! هااو دّننو قا صعانو أكثر ّ و هناغا  وائّ  هناودود عل ناوا وواان أّ      
نادءو! ودهلل وا هنودون عل ناو موئا  ماّرة وان نسا عهما وتاو تاا دوظا ال واّل           

 كووسوع  أةجووّ دوسوبع   كهّ و بنو نعاد  كأّها  خبة ورمل
 سةغرث وقةويف  وث يفا "ودهلل أصوب بروسك  ك،ا قطعنو مسوك   اهل ا ونزوونو س

 كلننزْت وونطّال دوةسّل  ىلم دوغا بعا دو طار"
 عّل  دجل  كمل

 "مو د أ،اتو! مْل متض سوعةون عل  حب ئنو"
 ونظر أساتم ىلم خبة ور وتو اهمل

 "مو د دتوكو تل اع  من ااهاو!"
 كة،ّاال كوو  ركوقه يف دوةسّل  تتثويفا ودوة   ىلو هم قوئ يفمل

 "ونصعا قل  يف"
 أاّاه ىلم ت اد قوئ يفمل ثّم

"بوهلل عل ك هو ت اد أنو عطيون  أسسن  جبلا دميوء معك" أاقاف دو ة ا  كاّل    
يف ماونها وكون ت اد هنزت س، اةه وهسةخرم دو ممل  ثّم صاّا دمياوء يف دو،ااح    

 ونوووه ىلم كوو ا دوذ  ًرب دميوء ثّم قوتمل
 "ًارديف وك  ك،ا كن  ا آنويف"

 من دميوءا وىل د بوجل  ك هرنان ىلو ها وكّل ودسا ه،اتمل ثّم صّا ت اد ون سه قل  يف
 "أعط  قل  يف من دميوء  سسنويف كعل  جبلا دميوء"

 وردح ت اد هاّّ  عل هم دميوءا وقا كّ   دجل  كا ومْل أا  منه قطرةا ك،وت ت ادمل
 و،ا ىلنةه  دميوء  ك أنةظرو ""

 ثّم قلا دوة رس وقوتمل
ا أصااةما ونعااا وىلّت ماو مصارينو ىل د عطيانو      "أأرون مْل أا  قطارة دمياوء  و،ا   

 تس،ويفو"
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 قوت آتنمل
دميسااوك  دواايت "عساا  أن جنااا ناااك مااوءاووان مْل جنااْا أثاارديف  ّ  ناااك عاا  كااّل  

 أسّل،نوتوا كأهن دو نوب ك دويت كوناد هةاّاثان عنهوو!"
 كون   رهاادر كعودأه كأّن و تا د سةو  وركوقه دوة م ذا وقوتمل

دوع ان ودو نوب ك مااادة يف دو،ّ  ا ووان ب،   مسوك   اهلا  ونصال   "هااو أّن 
 ىلو هومل

 عل  آسا بصا  عوت ناعّ و ك و وا دنه غوضاا وتا هنظر ىلو هممل
"سسنويف ق اد تنو سوع  و ّاثاد عن دو نوب ك  ودميوء  توتا دميسوء واّل  كلنصاا   

 ر "أو ننزتا ثّم نعاد غاديف ونةسّل  وجنلا معنو كّل مو تا ضرو
كااا دجل  ك دّن من دميسةاسن أن هعادود  كساور دوادساا ألاا دآلتار يف دونازوتا      
دوذ  مْل هاْن مةاعويف مثل دوصعادا وااّنهم ماوبرساد هةجاو بان أ اردف دحلااه ا      

دّنهام هةياواروا واان    وهضااانا وكوناد هةجودوان بصا  عوت أس ونويفا ك و وا 
 ااو ب اانهما وكااوناد ماااةهج   د ماار مْل هااان كااذوك  ك،ااا كااوناد منسااج   ك  

 بصااةهما وكأنهم ىلتاة س، ،ّ ان مة ّه ان ك  و ب نهم 
وب ن و كون دو ة   هناارون ضوّا  بوون،وًاو  ودونااو  ودوضااكا ىل د بث ثا      
راااوت بااووزّ  دوااارد  هظهاارون علاا  بعاااا أنااوتز أع ااورتم دخل ساا  موعاااد    

  ا وسأواتمملأصغرتما ومو ىلن حملاد دو ة    سة  بوردوتم بووةاّ 
 "تو أهن كنةم هو أوتدو أعنا سَُ ر دوثل و"

 رّد دو ة    وهوتما وأاوب أساتممل
 "ودهلل قا ائنو ولنزت  ودوةسّل ا واننو مل نالط دو،ّ  ا ومْل نرَ أّ  س رة ثل "

 وأضوك  كوو مل
 "بل مْل جنا أّ  موء"
 وباد كوو  اومئويف 
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 مملكنظر ىلو ه ركوقه بط ا  ومرحا وأسوءت أسات
 "أمْل أيرب دميوء قال قل لو! هااو دّنك قا أكل  ً ئويف موحلويف ااديف"

 كأاوب كوو  نوارديف ىلو هم ماةس ويفمل
 "ودهلل عطي  بسرع  من ااها  هااو ك و دن  كع يف قا أكل  ً ئويف موحلويف"

 قوت دوراوت مباّدةا ك و وا دوة،اد أبنوءتم أو ىلتاأهم دوصغورمل
 ا وانام سلاةم دربويف آتر""أعوواد تو تا ع  موء قربام

 وأًور أسا دوراوت ب ا مل
أ،ك دوعا    "كون دمي روض أن أسلااد دوارب دوادقك عل  دو   ا وأةسل،ادا س  

 أمومام يف د عل  قل  يف"
 ثّم قوت دوراوتمل

"ىلْن كنةم عطيون  وأرغاان يف رؤه  دوع   كوأاعانو س ا  مْل أ ا  غاري مساوك      
 قصرية"

 ث ىلم بعضهم دواعضا وقوت بعضهمملنظر دو ة   دوركو
 "موددم  دوع  قرها   ونذتا ونردتو ونيرب دميوء أهضويف"

ورغا دآلترون يف دوعادة  ىل  أأتر دواق ا وانهم تجلاد من دميعورض    بسااا  
ك ال دوراوت وىلغردء ع  دميوء  وأاك دو ة   دوراوتَا وبلغاد  وك دمياون دجل  ال يف  

دوع  دويت هناك منهو دميوء دوعذب دوااورد اااديف    غضان نصف سوع ا س   أااا
وهصا يف ساض من دوصخار دميص   ا ثّم  ر  مناارديف يف سوق   متّر عا  سا     
 وك دجلال دواعر دآلسارا وتهةضا  مساورتوا ىلّت تناوك  س ا  متار  مان  ا          

 أًجور دجلاّ ود ًجور دواوس،  دجل  ل  
كون دوراوت هااون مةعا ا وكّل منهم و ل عل  اهر  صّرة كارية  وسوميو بلغااد  
دوع  باأ دو ة   بغسل  أهاههم و واااتهما وًارب دمياوء با ااكهم  ثاّم ًاارود       

ودختاذود مان   دوراوت كثريديف  وكذوك غسل دوراوت أهااههم و واااتهما وأاّضاأودا    
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وردسااد هصاّلان  يف سا  نساا     بعض دوصخار دوعرض   دوص، ل  دجل  ل  مصّ ة 
دو ة   أأتر دواق ا بل أن سهم يف  ااس  رؤه   وك دمينظر دخلّ با وتم  هعّارون 

 عن غاطةهم ويرسانا وقوت بعضهممل
"غااديف سانأأا مناذ دوصاااوح دوااوكر ااووا  معنااو دمياأكات   مودمناو عركنااو        

 دوطره  دوصا  "
ه ةااان صاررتما وناودود علا       ىلنةها دوراوت من ص أهما والسادا ثّم أتاذود 

 دو ة  مل
"تّ و هو ًاوب أعوواد كلاد و،   معنوا رغم دننو تحن ل معنو موهل   مب،اوماما  

 ومك  وك تبأس  "
كون  صرر دوراوت  ةا  عل  أرغ   تاز وتاز رقوثا ويف ىلسادتو عنوق ا عناا  
وبضك   و و ا وًاء أب ض دولان يف ك ملا وعّلا  اا  كارد  أو وا  كا مل       

 وكة  دورال دآلتر صّرأها وتا هاعا دو ة همل
"ت و هاو أوتد   أ ضالاد   تاذ  ب ضاو  مسالاق  وتااز صاوم وبصال أتضار          

 و  و  "
 ثوو  د صغر من رك ،ه صّرأه وتا ه،اتملوكة  دورال دو

"تلّ اد هو أوتد  كعنا  مأكات  أ  اا ك عاا سلااى سلاجاه وتااز دوصاوم      
 وكل تذ  دوا ضو  دميسلاق  كوسرعاد  "

ىلضطرب دو ة   كثريديفا ىلّدء دعا  دوراوتا كاة  خبة ور د كاتا دواذ  رغاا يف   
تء دوعّ اوت دميةعاا ا بال    د كلا ضااط ن ساها ومْل هياأكركوقه أْن هأكال ّدد تاط     

 ًاروتممل
 "ًارديف   ًارديف   ودهلل حنن ًاعونان  كالاتو تن ئويف وام"

 وواّن  وك مْل  اِ  ىل  مْل هةنووت كّل ودسا منام ووا و،   صغرية معنو"
 أ،ّاال آتن ورهاادر وكوو  ركوقهم وقووادمل
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 ل دجلاال  "تنساةط كا وهناغاا عل ناو دواذتوب   ن أتل ناو دميةاداااهن يف أسا       
هنةظرون عادأنوا وقا أعّاود ونو دوعيوء وكّل ًاءا وس ،ل،ان عل نو ىل د مْل نعا 

 بسرع ا وقا أأتر دواق  كع يف"
 قوت دوراوتمل

موًوء دهلل ًااوب وياانام دواصاات ىلوا هم باضاك       "ومو دوضري يف  وكا وأنةم
و تطاد  وتروت ا ووان  ا أن أاذوقاد  عومناو حنان دو ،اردءا وحنان أمومنا      

  ره   اهل سة  نالط ماوننو دمي،صاد"
وأتريديف أضطّر دو ة ه أن هذعناد وراوء دوراوتا وهةنووواد و،   تنو وً ئويف تنوك  
وسور  ت اد ىلم ملء أرمسه بوميوء و وضعه يف س، اةه  وبعاتو ًارود دورااوت  

 كثريديف و وّدعاتما ودك قاد عنهما ك،وال أسا دوراوت نوصاويف ىلّهوتممل
 تأةأترود وئّ  وّل دوظ ال" "أوتد !
 وقوت آترمل

 "مورأهك أن هصطااهم أسانوو"
 مْل هرض كوو  ونصف دو ة   وقووادمل

"تددعا وذوك  دوعادة سهل ا وت نوك أتل نو يف د سا لا كاو تااد يف  اره،ام    
 بووّس م ا ونسعاد  "

دو ة   وتم هةااّاثان عان   اا  وعطاف وسسان  أووئاك دورااوتا وواان         وسور 
ظ ال قا سّل   أّمو يف أس ل دجلاالا كااون دآلباوء ود ّمهاو يف قلا  ودضاطردب       دو

 عل  غ وب دو ة   يف تذد دواق  دميةأترمل
 "أهن تمو"

 "مو د ساث  مو"
 "أم أهن  تاادو"

 ودتل بعض دآلبوء ودآلمهو  يف ميوّدد  وًجورد ا ىل  قوت أسا دآلبوء وزواةهمل
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 "موًوء دهلل مْن سرصك عل  وواك!"
 وس  يف واههملكص

"كن  منيغل  بووع ال وأ  اووا دوصاغورا أّماو أنا  كانا  مساةغرقويف بلعاا         
 دواردث ودميرح ودوضاك  وىلّت ميو د نس   وواكو!"

كون ودوا رهااادر ماا اويف كامل ىلسااى دوااودئر دحلاامّ ا ا و ودواأاه َكزهاا  تاون          
ون مةآو   مارس  يف مارس  ولانو ا وكوناد عوئل  ودع   مة ه    وآلن َكزها  ت

مااك  وواوأهااو  ك،ااا كوناا  أااارك ا اااديف ك ااف ه ّااار دو ة اا  يف ع اار رهاااادرا  
وهساالاان مااو هةعّل انااه ماان ركااوقهم  ووااذد قوماا  باااّل ث،اا  وةط اائن دآلبااوء 
ود ّمهو  دمين عل ا رغم دّنهو أهضويف كون  يف بو نهو قل،  توئ   من أأتر وواتو 

 وركوقها كخو اةهم ماةس  مل
وتأ،ل،ااد  كأناو أعارف أتع اا أووئاك دويا و  ا كوتااأودا كا          "تأنزعجاد 

دكن عوت  ا  وت دمييودة ودوياجور ب انام  ون ّاار بهااوء  كأووئاك دويا و         
اووسان دآلن يف ماون مو وهةاّاثان عن دوس ن و وأك مهاو وأبطو او دوياجعون    

 واانوئهو ودوسابرمون"
دواقااف علا  ساوق هو دميارجت ة ا وت      كون  س و تون أاّل آتن اووس  تأسةط ك

دوةارك تنو وتنوك ودحلاه  مثال د ترهاو   وياّاة صاامةهوا أاذرف دوااما        
وأاعاد دهلل بي و  مرجت   أن و ا أووئك دو ة   مان أّ  ماارو   وكاون ّواهاو     
قودرا دوذ  كاون أساطه بناوء مياهارا ااّل ها دد عل هاو با  دو  نا  ودو  نا            

 وهط ئن قلاهومل
 "س عادون عّ و قرها سة ويف"

ب ن و كون قلاه هاود أن هةاقف بساا قل،ه عل  ووا  آتن  وردح دواق  هةاأترا  
ودوظاا ال هيااةّا  ّ ااو هزهااا  وااك قل،هاام ودضااطردبهم  وكااون أباااد ت اااد دو عااا 

 هةيواردن وكّل منه و هاّب  دآلترا كها هةسوءتمل "ميو د مْل أنةاها كبنكو"
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"وماو تاا دورك أنا  كاأبو" وكاود أبااد آساا أن يّزقاو         وتا جت اه مسةنارةمل 
أل ا  أماوال دوناوس!    بعضه و من كرط دكن عوت ودوةأثر وهةاودت أو واويف بذهئا  ت 

وكأّن و دنغل  دموغه و  بساا غ وب آسا  ومن ثّم دن،سام دورااوت ىلم كاره، ا    
ومض  كل كره  ىلم اه  ولااا  عان دو ة ا ا وتقاوال بعاض دوّساوبل  يف ألاك        

 د راوءا و  أناتم ودّواتم عل  دوطرث ودواروب يف دمينط،  
وسّل دوظا ال دواادمملا وقوربا  دوساوع  دحلودها  عيارة وا  يف  وكونا  دو ة او           
مضطربو  قل،و  ومرأعاو  هذركن دوااما  وتان  ائن وهاذت  تناو وتناوك        
 وعاال عاادة ىلتااأهّن  وكاون بعضاهّن ه، ان با  آباوئهّن وأّمهاوأهّن دميةياوارهن         

 ودميةيوارد مل
  ّراان عل ام""بوهلل هو بوبو وهو مومو دوعزهزهن تأةيواردا كوونوس هة
 وتاذد  غ  دويجور ودخلاف عل  دجل  كا ك،وت دواعضمل
 " ّاو  دوس رة مّسويف ّعوكويفا كل ةنو مْل خنرم من ااارنو"

 وكون أبا كوو  هصرخ يف واه ّواةهمل
ناا  مةعااا ددئ ااويف واااااد  يف "كااّل دوساااا أناا ا كأنااو تأسااا دوساا رد ا  

دوسّ ورة منذ دوسوبع  صااوسويف يف  ارث بغاادد ودمياصالا وأمتنا  دكسا دس  وواا        
هامويف ودساديف كأضطجك وأنوال بردس ا وانك ته،ردر كّل ماّرة  ك صا انو مثال تاذد     

 دوا ء!"
كون وادوا كوو  بضك سّ ورد ا ووه مرآب صغريا وهاةساا بهاوا وهسااث بن ساه     

 هصرخ يف واه ّواةهمل حىلسادتوا ورد
 "أن  أصل دوا ء  كّل تّ ك دو ر ودوس وس !"

بل  بعض دآلبوء دجلال وردساد هةسّل،انها وتم هنودون بأمسوء أتدتما ووان دومنو 
أّ  اادب  وبعا ك ة  اهلا ا قاوت بعضاهم وااعضمل "ونعاْا عسا  دنهام عاودود         

 بنعوه  دهلل"
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 وه،ات أساتممل
أوتد  ووان ك ف أرون  ره،ام يف تاذد دوظا الا وىلم   "تنرها ىلّت س مةام هو 

 أهن أذتاانو"
 ثّم كون هضرب ك ويف باف وهة جكمل

 "دونجاة   دوغاث هو ىل ا"
ودضطّر بعض دوراوت ىلم دوعادة مسرع  ع  دوضخارا  ّن    أن سهممل "عس  

 أن عود دو ة   دآلن"
وىل د أسا ل دجلاالا    ب ن و ودصل بعضهم دوصعادا وكود بعض دورااوت أن هالغااد  

 بيوددن أركض كوجملنان  وأص  مل
 "ىل ا روسا وك دو ادا  دك ضاء ته )مصاوح( أتا ت اد"
 كهر  أووئك دوادق ان دميةيّاًان حنا ًوددن وتم هةسوءوانمل

 "مو د أ،او و أأصّاق و تل كون مك ت اد ته و   ئن نو ن ةاهك بأرودسنو"
 تا أ،اتملكون  ًوددن أةلعثم من ًّاة دو رح و

"أااال   ودهلل تاام و دك ضاااء تهاا  ت اااد دوعزهاازا وتااا ددئ ااويف يف س، اةااه     
دورهوضّ  ا ومعه بطورهو  دسة و ّ    وتا وّا تهةه كثريديفا وضااؤ  قااّ  اااديفا    

 وأعركه اّ اديف"
و ّل  دجل  ك ًوددن مبو ك هم أّمهوا ه،ات تذدمل "روسا كادء و  ك "وه،اات آتارمل   

تاا  تها      او س وة" ب ن و قوت آترمل "مه يف   مه يف   ورّب "أدعا دهلل وك بأسعا
 أسا دآلبوء دوذدتا  ولاا  عن دو ة  " كعّل،  ًوددنمل

 "أّ  راوت وأّ  ته و أتذ دوراوت معهم كوناسويف ىلنَالازّهويفا وو مل تهةويف"!
 وقوت آترمل

 "بوهلل دتاؤود رهث و نةأكا  "
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ماون مرأ اك مان دجلاالا مّثةاادر       وب ن و كوناد خمااص  تح ضاء دو ه  من 
 كصوح أسا دوراوتمل

"أال   دنهم دو ة   وتم قودمان ىلو نوا أّماو ضاهار دوضااء ودتة اوؤ   كلااان      
 دوطره  مّ اويف وك ه مرأ عو  ومنخ ضو "

 ك،وت دواعضمل
   ونذتا صاب  وك دوضاءا وننجاتم""ىل ْن 

خيااوجلهم د ماال نطاا  بااذوك  سةاا  تااّا دوااعض ردكضاا  حنااا دجلااالا و وماو ىلْن  
 ودخلاف  مةسوئل مل "أهاان دوضاء ضاء ته  ت ادا أال  نوس آترهنو"

 وقوت آترون م رس  قلابهممل
"تا و،ا قوو  دوان  أن  دك دوضاء تا ضاء ته  ت اادا ودواذ ا أ،اات رمحاه     
تون أّمه عنه دنه ته  توص االه أسا أقربوئهم من دواصرةا وكوناد قاا ضاّ ا    

س   نسا  بضك سن ا وىل د به اد  ا  عناا ىلعاودة أرأ اا غركا      يف ماون موا 
 ودسةام عل ه قوئ يفمل

 "من أهن وام تذد دوياء دجل  لو! ودهلل تذد وا"
ثّم كون هضعه يف س، اةه ددئ اويفا ووارص عل اه كاثريديف  وب ن او كاوناد هةاااثان        

 ال  كاون  هصعاون دجلالا كون دو ة   دوركوث هاودون أن هة هاد بساا دوظتاذد و
 آسا خيوف كثريديفا وهصرخ ب  دو  ن  ودو  ن مل

 س هومجنو  ئا""
كون آسا هااو توئ ويف ااديفا وتوص  يف تذد دجلال دوعاووا ىل د ماو ضاّ عاد دوطرها      

 وأوتادا يف تذد دول ل دوادمملا دوذ  تهرى ك ه أساتم دآلتر 
اه يف حناا ًا    كون دجل  ك يةاسان ت اد  جللاه تذد دول    دحلاود رغام كاناه  ا    

ونصف وغري ضخما وانه ث، لا وكون هن ك سة  يف سووا  دوااكو  عان دوان ملا     
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كأنه تردوة  و ن ت اد كون يل دول     ك،ا كون آساا موسااويف برساغها ويياا     
 وهةصوه ا وكون كوو  هةيوار مك دجل  كمل معه وتا هاماال

دوااودسان علا  دوطرها      "أمْل أقْل وام ونسر  يف دوعادةو أمْل هاونو أووئك دوراوت
دوصا  و! وواانام كّل او رأهاةم صاخرةا كناةم أةاق اان ومتثلاان أدودر أبطاوت         

 د ك ال د ناّه !"
 وكون آتن هطّها  وه،اتمل

ألااك دوصااخرة د وئلاا   "سساانويف   كااّل  وااك يف  اارفا ووااان كاام أاااق ةم عنااا
د غااديف  دمينيطرة ىلم ًاطرهن مةاوعااهنو! وكناةم  اوووان أساّل،ها وأنا  جتلااا       

معام دحلاوت و أ،ا  وأ، زود منه كووساابرمون مان تاذد دوياطر ىلم  دكا كاأّ       
 سوت تذدو! دهلل وسا  هعلم مو أمّل دآلن بآبوئنو وأمهوأنو!

كون رهاادر عل  غري عودأه مرأااويف وتوئ ويف ااديفا بال نساا أاصا وأه وأعوو  اه     
 ك خةور وّع ما كاون ه،اتمل

 ه   وىلّت سنيّان أدمغةنو أكثر ونض ك""و مل تذد وق  مثل تذ  د سود
 أّمو خبة ور د كات ك،ا نسا أ ع   ومأكات  أّمها وكون هنوًا ركوقهمل

عل ام ىلمسااد أها  بعضام سة  تنةعثر ونسا،طا باوهلل علا ام ماو د     "بوهلل 
 ن علو!"

 وب ن و كوناد هةنوقيان وهةجودوانا تّا بروسك دوطاهل قوئ يف بصا  عوتمل
 أتأس عانو""ىلص ةاد  

 كخوف أكثرتممل
 "مو دو مو دو صا  مو دو بوهلل عل ك"

 قوت بروسك بغضامل
 "ىلص ةاد أساةاد هو أوتد  ك،ا مسع  صاأويف كأنه هنودهنو"

 كةسّ ر دجل  ك يف أموكنهم كأنهم أصنوالا وىل د بووصا  دوصورخ هعادمل
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 "خبة ورا كوو ا آتنا هو أوتد   "
 أتذ دو ة   هص اان بأعل  أصادأهمملرغم بعا دوصا  دمينود  عل هم  

 "تو حنن تنوا وقا أهنو"
وأتاذ ت ااد هساّلط ضااء دو ها  ىلم كاّل صاابا مارة ىلم دوا   ا ماارة ىلم          
دو سورا مّرة ىلم د عل  ومّرة ىلم د س ل    وتااذد دواةهجا  قلااب دو ة ا ا     

باون مان   وردساد هنودون   وكون مك دوراوت كوناس ىلنَال از ا وردح دو ره،اون ه،   
 بعضه و باتو  دونادء ودوضاء دميةاودو ا ومْل أا  غري مسوك  قصرية وإلوة،وء 

كون  سوع  قا قورب  دوثون   عيرة و  يف  وصل دوراوت وكوناد مارت،  وتاوئ     
ااديف وأنض  أاسومهم بووعردثا كوقا  دويعار بساا قل،هم عل  أوتدتما أّماو  

ه  آتارا وكاون ىلثناون مانهم مرضا  وا مل يف       دآلبوء دآلترون دوذهن سورود يف  ر
 م،اورتم أسّل  دجلاوت أو  ّ ل دوةعا دوياها 

ىلوة،ا دآلبوء ودآلبنوء ردساد وةضنان بعضهم بعضاويفا دون دوةأّكاا مان كاان     ومّيو 
 تذد تا ىلبنه و دك تا أبا ا وكّل تّ هم أن هاان دجل  ك بس ال 

  وكاّل أب موساك ب اا دبناها     وبعاتو دسةعودود وع هم وًعارتما وسورود حبة ع
وكون ب نم آبوءمل آساا بروسكا رهاادر وت اادا واان آباوءمل آتنا كاوو  وخبة اور مل      

 هااناد معهم   نهم  تااد مك دو،روه  يف  ره  آتر ولاا  عن دو ة   
ويف د س لا كون  دونسااة ود مهاو  هةن ّسان دوصاعادء وتان هياوتان ضااء        

 و هّنا بل كون بعضهن هاا  من دو رح  بووّس م  دو ه  ودو وناس دمي،ال  ىل
ودوة،  أسا دو،روه  دو ره  دوثونا من دوراوتا وأت تم بعادة دو ة    كساورعاد  
يف دوعااادة  عل ااويف أنهاام كااوناد قااا أرساالاد رالاا  كتاااور دوااااو مل ودحلااماا    

 م رّة ولاا  عن دو ة   دوضوئع    بووادقع   واا هرسلاد
ك دوراوت ودو ة  ا وكوناد مان ًاّاة دكن عاوت وهاااان وهةاوضانان      ثم دوة،ا مج 

وهةاودوان دجل ل ودوعااورد  دوعو  ّ ا ا وأنوسا  دجل  اك دميياوّدد  ودوياجورد        
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ودوةهاهاد   تبةهواهم دو وئ  وعادة أوتدتم دوركوث دوي و   د بطاوت! يف سا    
  سةا  تهااّرر   كون ه،ات تذد د ب و دكمل "سأعرف ك ف أضارب وأؤّدب وواا   

مثل تذ  دو عل  قّط" وواان بعاامو سال دوظا ال  أتاذود هنساان ألاك دولهجا          
 دوياهاة بساا دو،ل  عل  مصري أوتدتم 

وكون دو ة   من ًّاة دو ارح تهصاّاقان عاادأهم ىلم أسضاون آباوئهم وأمهاوأهم       
م و وههم  وردد  دوعادئل دويت متةلك سّ وردأهو دخلوص  أل لم أغردضهو وةعااد ىل 

ب اأهوا ووانهو سرعون مو أرداع  عن قردرتوا وقاّرر  دوا،اوء وة،ا م يف دوغاا     
 س ل  رق، ودبا  مبنوسا  س م  د وتد 

ونعّلاام دو ة اا  د صاااقوء درسااويف مهّ ااويف    اا  تهساالاان ساالاكويف عيااادئّ ويفا     
وتهعّرضان س وأهم ولخطرا وتهعّرضان آبوءتم وأّمهوأهم و وههم ول،ل  ودخلااف  

لارب  وعل هم أن هةصّركاد أصّركويف مح اديف  وئّ  هةعّرضاادد ولاااددث دوسا ئ     ودو
مثل تذ ا وواا هع ياد ب رح وس م  وركعا  د وما   وأّت ه،ّلااود بةوأاويف دحل ال      
ود كو ها دوس ن وئّ    آلّن دمي،صاد منهو دوةسل   ودسة ةو  دونوس  وىلّت ك اف  

دويوت،  ومن ق ا  تاذد دجلاال ىلم دو، ا      يان كنسون أن هة،وكز كاث دوع ورد  
 د ترىو أو ىل  ث دورصوص عل  بعضهم بعضويف وس ك دواموءو!

كاّلهو س ل س ن وئّ    وىلّت ك ف هسةط ك دميرء أن هصلا دآلتارهن برصوصاوأها   
تذد سرعون ماو هل،اا عل اه دواااو مل     دون أن هةعّرض ولةاق ف ودوسجنو ك ثل 

 ووَكم وهُاام عل ه بووّسجن  ما  اهل دو،اض وهاعه دوةاق فا ثم 
ىلن دكنسون دوعوقل دواادعا دواذكّا توّااذ دوعاردك وسا ك دوااموءا وىلّن او واا         
دوسا الا ووّاااذ دسااةث ور ع،لااه ووع اه و كوئااه يف د ع ااوت دوصااوحل ا وأن هاا ّ   

 ملكن ا م حمااب يف دواردس  ودوة ّاث ودحل وة هُيور ىلو ه بووانونا وهُْا َا وهُ اَح
 "  و أوف مّرة   و   "
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و ل                                                                          
 دوسل  ون   11-19/1/1007
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