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به اوكري
روائل ٟمٞمجػمي .سمدأ اًمٙمت٤مسم٦م وقمٛمره  41ؾمنٜم٦مٟ .منمنت ًمنف ؾمنٌٕم٦م يمتن٥م
سم٤مإلٟمجٚمٞمزي٦م ُمٜمٝم٤م :فمالل وأزه٤مر ،أطمداث سمجقار اًمييح  ،أهمن٤م اًمًنحر.
وأطمدث ُم٤م ٟمنم ديقان ؿمٕمر سمٕمٜمقان ُ :مٜم٤مطم٦م إومري٘مٞم٤م.
ذم قم٤مم  4994طم٤مزت روايتف (درب اجلقع) قمغم ضم٤مئزة اًمٌنقيمر ًمنبدب
اًمؼميٓم٤م .
قمٛمؾ سمـ أويمري ُمذيٕم ً٤م ذم هٞمئ٦م اإلذاقم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م وحمرر ًا ًمٚمِمٕمر ذم جمٚمن٦م
همرب إومري٘مٞم٤م ،وهق يرومض شمّمٜمٞمػ اًمٜمن٤مس طمًن٥م اٟمنتهتماوؿ وىمقُمٞمن٤موؿ.
ويٕمرف ٟمٗمًف دائ ًهت سم٠مٟمف يم٤مشم٥م ٟمٞمجػمي اعمقًمد؟ يٕمنٞمش
يدقمق ًمٕم٤معمٞم٦م اعمقاـمٜم٦مّ ،
ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م ،ويٙمت٥م سم٤مإلٟمجٚمٞمزي٦م.
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إرهاصات
الفصل األول
-1يم٤من يقُم ً٤م ىم٤مئٔم ً٤م ..إٓ أن احلر مل يٙمـ ُمزقمج ً٤م ًمٚمجٛمٞمنع قمنغم طمند ؾمنقام،
ومٌٕمْمٝمؿ يم٤من يرى احلر وديد ًا ُمٌ٤مذ ًا سمٌمم ُم٤م ،وسمٕمْمٝمؿ أظمنر ينرى أٟمنف
احلنر
حتٛمٚمف يم٠مي يقم ىم٤مئظ آظمر ،ذم طملم ٓ ُمٙم٤من ًمٚمتٗمٙمػم سمٛمِمٙمٚم٦م ّ
ٓسمد ُمـ ّ
يٙمرؾمقن شمٗمٙمػمهؿ ًمبُمقر اًم٘م ّٞمٛم٦م ...ضمٞمٗم٤مي أويمري يم٤من واطمد ًا
قمٜمد ىمالئؾ ّ

ُمـ ه١مٓم اًم٘م ّٚم٦م.
يم٤من قم٤مئد ًا إمم اعمٜمزل سمٕمد زي٤مرة صديؼ اًمٓمٗمقًمن٦م وقم٘مٚمنف يٓمٗمنح سم٤مًمرون٤م
وُمتٗمٝم ًهت .وذم ـمريؼ قمقدشمف أٟم٘مذ ضمنرو ًا و ّصم٤مسمن ً٤م ذا ًمنقن أسمنٞمض
ًمٙمقٟمف ُمتٕم٤موٟم ً٤م
ّ
ُمٚمقطمن ً٤م ًمٚمحن٤مرس
رُم٤مدي ،وه٤مهق حيٛمٚمف أن ُم٤مر ًا سمف قمؼم اًمٌقاسمن٦م اعمٗمتقطمن٦م ّ
اًمٕمجقز اًمنذي حين٤مول أن حين٤مومظ قمنغم ي٘مٔمتنف سمّمنٕمقسم٦م وذًمنؽ سمقىمقومنف ذم
اًمٔمؾٟ.مٔمر ًا ًمِمدة احلرارة.
 ُمرطمٌ ً٤م آهم٤م ،إٟمف ًمٞمقم يم٤محلريؼ. سم٤مًمٗمٕمؾ ،ر ّد ضمٞمٗم٤مي وشمق ّىمػ راُمٞم ً٤م ىمٓمٕم٦م ٟم٘مدي٦م ُمـ ومئن٦م اًمٕمنمنة يمقسمنقًمٚمٕمجقز.
 سم٤مرك اهلل ومٞمؽ ،ؾم٠مؿمؽمي هب٤م ؾمج٤مئر.شمًٌؿ ضمٞمٗم٤مي وُم٣م إمم همرومتف قمؼم اًمٌ٤مب اخلٚمٗمل ،وونع اًمٙمٚمن٥م قمنغم
ّ

احلهتم ُمّمٓمحٌ ً٤م ُمٕمنف اًمٙمٚمن٥م
هيره ظمٚمع صمٞم٤مسمف وشمٜم٤مول اعمٜمِمٗم٦م صمؿ ذه٥م إمم ّ
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وشم٠موه سمٛمتٕم٦مّ ،
رش سمٕمنض اعمن٤مم قمنغم اًمٙمٚمن٥م ومٜمنٌح
وهمٛمر ٟمٗمًف سم٤معم٤مم اًمٌ٤مرد ّ
ًتحؿ سمروم٘م٦م يمٚمن٥م ُمنـ ىمٌنؾ ،وذم أصمٜمن٤مم
اًمٙمٚم٥م ٓهٞم ً٤م وظمٓمر ذم سم٤مًمف أٟمف مل ي
ّ
آؾمتحهتم راح يًؽمضمع إطمداث اًمتل مجٕمتف ُمع اًمٙمٚم٥م ،ومٚم٘مد يم٤من قم٤مئند ًا

ُمـ قمٜمند صندي٘مف أوود اًمنذي أُم٣من ُمٕمنف اًمّمنٌ٤مح يٚمٕمٌن٤من يمنرة اًمٓم٤موًمن٦م
واعمقٟمقسمننقزم ومهنن٤م خيقونن٤من ٟم٘م٤مؿم ن ً٤م وضمنندآً ٓ يٜمتٝمننل ،يمننهت ٟم٤مىمِمنن٤م ٟمتنن٤مئ٩م
آُمتح٤مٟم٤مت وُم٤م ؾمٞمٗمٕمؾ يمؾ ُمٜمٝمهت قم٘م٥م صدوره٤م.
ىم٤مل أوود:
 أيب يريد أن أدرس ذم ًمٜمدن إن يم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م آُمتح٤من ضمٞمدة. أٟم٧م واصمؼ ُمـ ضمقدة اًمٜمتٞمج٦م. عم٤مذا شم٘مقل ذًمؽ ىمٌؾ أن شمٔمٝمر اًمٜمت٤مئ٩م ،إٟمؽ شمٕمٚمؿ أٟمنؽ شم٘مٚم٘مٜمنل سمآُمن٤مليم٤مذسم٦م.
 هٞم٤م ي٤م أوود دع قمٜمؽ شمٔم٤مهرك وؾمخريتؽ اعمٛمٞمزة ،ومٙمؾ أؾم٤مشمذشمٜم٤م ىم٤مًمقاإٟمف ٓسمد ًمٜم٤م أن ٟمحّمؾ قمغم ٟمت٤مئ٩م ضمٞمدة قمـ اًمٗمّمؾ اًمذي أُمْمٞمٜم٤مه.
 ًمٙمٜمٜمل أريد أن أشم٠ميمد سمٕمد أن أسمٚمٞم٧م طمًنٜم ً٤م ُمن٤مذا ؾمن٠مومٕمؾ سمٕمند فمٝمنقراًمٜمت٤مئ٩م.
 أٟم٤م ؾم٠مذه٥م ًمٚمج٤مُمٕم٦م هٜم٤م. أٓ شمرهم٥م ذم اًمذه٤مب إمم اخل٤مرج ...إمم ًمٜمدن أو أُمريٙم٤م؟ ٓ ،وم٠مُمل شمٕمت٘مد أٟمف ُمـ إومْمؾ أن أذهن٥م قمٜمندُم٤م أيمنؼم ىمٚمنٞم ًال وسمٕمند
طمّمقزم قمغم اعمريمز إول.
 ًم٘مد طمّمٚم٧م قمغم صمالث ُمٜمح إىمٚمٞمٛمٞم٦م ُمًٌ٘م ً٤م وذم ظمالل مخس ؾمٜمقات وم٘مطوًمًقف ٟمرى َُمـ إومْمؾ :أٟمن٧م سمتٕمٚمٞمٛمنؽ اًمٕمن٤معمل ،أم أٟمن٤م سمتٕمٚمٞمٛمنل اعمحنكم،

ؾمتٙمقن أٟم٧م همريٌ ً٤م ،وؾم٠ميمقن أٟم٤م اسمـ اًمٌٚمد ،وٟمتقىمػ قمـ يمقٟمٜم٤م أسمٜم٤مم ُمدًمٚملم.
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 قمغم إوم٤مرىم٦م أن يٙمقٟمقا رضم٤مل اًمٕم٤ممل. يمال ...أوًٓ قمٚمٞمٝمؿ أن يٙمقٟمقا رضم٤مل اًمقـمـ. هذا ُم٤م ؾمتخؼمٟم٤م سمف إقمقام اخلٛمً٦م اًم٘م٤مدُم٦م.ىم٤مهل٤م أوود وهق يٜمٝمض ُمٙمٛم ً
ال:
 ومٚمٜمذه٥م وٟمٚمٕم٥م ضمقًم٦م أظمرى سمٙمرة اًمٓم٤موًم٦م. طمًٜم ً٤م ،وًمٙمـ احلرارة ُمرقمٌ٦م .أضم٤مب ضمٞمٗم٤مي ُمتذ ُّمر ًا.مح٤مم سم٤مرد قمٜمدُم٤م شمٕمقد إمم اعمٜمزل.
 قمٚمٞمؽ سم٠مظمذ ّوحٙم٤م وظمرضم٤م إمم اعمرآب طمٞم٨م شمٜمتّم٥م ـم٤موًمن٦م اًمٚمٕمن٥م قمٜمندُم٤م يٙمنقن
اجلق طم٤مر ًا ،وهٙمذا أُمْمٞم٤م يقُمٝمهت.
يم٤من أوود أطمد إصدىم٤مم اًم٘مالئؾ اًمذيـ يِمٕمر ُمٕمٝمؿ ضمٞمٗم٤مي سم٤محلٛمٞمٛمٞمن٦م
وُمنر اًمٞمنقم سمنٌطم إمم أن
وًم٘مد وصٗمٝمهت واًمدامه٤م سم٠مهنهت يم٤مٟم٤م أصدىم٤م ًم يمٌ٤مر ًاّ ...

ىم٤مل ضمٞمٗم٤مي إن قمٚمٞمف اًمذه٤مب ومً٤مر ُمٕمف أوود ذم اًمِمقارع وإز ّىم٦م ُمق ّدقم ً٤م.
ىم٤مل أوود:
ًمدي وفمٞمٗم٦م ُم١مىمت٦م؟
 هؾ أظمؼمشمؽ أن ّ.ٓ -

 طمًٜم ً٤م ،ؾم٠ميمقن ُمراؾمن ًال ًمّمنحٞمٗم٦م اًمتن٤ميٛمز اًمٞمقُمٞمن٦م ،وي٘منقل أيب إهنن٤م
ؾمتٛمٜمحٜمل يمثػم ًا ُمـ اخلؼمة قمـ اًمٕم٤ممل.
 وقمـ ُمدى صٕمقسم٦م احلّمقل قمغم اعم٤مل؟ومٙمرة قمٔمٞمٛم٦م ..أُمل شم٘مقل اًمٌمم ذاشمف ،ىم٤مًم٧م طمٞمٜمهت حتلم اًمٕمٓمٚم٦م اعمدرؾمٞم٦م
ّإهن٤م ؾمتً٤مقمد ذم احلّمقل قمغم قمٛمؾ ذم اعمدرؾم٦م اًمتنل شمٕمٛمنؾ ومٞمٝمن٤م ،ورسمنهت
أدرس ًمٗمؽمة ُم٤م ًمٚمّمٗمقف إدٟمك.
ؾمٞمٙمقن سمقؾمٕمل أن ّ

 إن طمٞم٤مة اعمراؾمؾ اًمّمحٗمل أيمثر إصم٤مرة سمٛمٚمٞمقن ُمرة ُمـ ُمٝمٜم٦م اعمٕم ّٚمؿ.7

 وًمٙمٜمٜم٤م ُمـ دون ُمٕم ّٚمٛملم ؾمٜمٙمقن سمٚمدام أ ُّمٞملم. ومٙمّر سمتٚمؽ احلٞم٤مة ومحً٥م ..إٟمٜمل ؾم٠مطمي ُم١ممترات صنحٗمٞم٦م وأذهن٥مإمم أُم٤ميمـ قمديدة وأىم٤مسمؾ أٟم٤مؾم ً٤م يمثػميـ.
 يمٗم٤مك طمٚم ًهت ي٤م ؾمٞمدي ،ومٚمٞمس هذا اعمٓمٚمقب .وُمتك ؾمتٌدأ؟ ىم٤مل اعمحرر ،وهق أطمد أصدىم٤مم أيب ،ؾم٠مسمدأ ذم إؾمٌقع اًم٘م٤مدم. طمًٜم ً٤م ..يمٌداي٦م يٛمٙمٜمؽ اًمٙمت٤مسم٦م قمٜمل. أٟم٧م!! ٓ أطمد يٕمرومؽ وٓ أطمد يريد أن ي٘مرأ قمٜمؽ. وًمٙمـ هذا ُم٤م جيٕمؾ اًمٙمت٤مب ضمٞمد ًا. ُم٤مذا؟ٍ
أٟمن٤مس
 إن ُمـ اعمٛمٙمـ واجلٞمد أن دمٕمنؾ اًمٜمن٤مس يرهمٌنقن اًم٘منرامة قمنـقم٤مديلم.
 هرام ...هذا ٓ يني قمغم اعمراؾمؾ اًمّمحٗمل.ؾم٤مرا ص٤مُمتلم ومه٤م يتّمٌٌ٤من قمرىم ً٤م صمؿ حتدّ ث أوود.
قمكم أن أقمقدً ،م٘مد راوم٘متؽ سمهت يٙمٗمل.
 -ضمٞمٗم٤مي َّ

 صحٞمح وإٓ وم٢من اعمً٠مًم٦م ؾمتّمٌح يمٛمـ يراومؼ ضمرذ ًا ضمٞمئ٦م وذه٤مسم ً٤مُ ،متكؾمٜمٚمت٘مل ُمرة صم٤مٟمٞم٦م؟
 ذم أي وىم٧م ،وم٠مٟم٤م ُمقضمقد دائ ًهت وأٟمن٧م صندي٘مل وًمًن٧م سم٤مًمٖمرين٥م...أقمٚمٛمٜمل ومحً٥م.
 طمًٜم ً٤م ي٤م أوود. وداقم ً٤م أهي٤م اعمراؾمؾ. وداقم ً٤م أهي٤م اعمٕم ّٚمؿ اًم٘مروي.8

وشمقهج٧م أؿمٕمتٝم٤م ُٓمٕم٦م ذم يمنؾ ُمٙمن٤من طمنقهلهت،
سم٘مقة
ّ
ؾمٓمٕم٧م اًمِمٛمس ّ
ومتقه٩م اًمِم٤مرع اإلؾمٗمٚمتل أُم٤مُمٝمهت ُمٔمٝمر ًا هاسم ً٤م ًمؼميم٦م ُمن٤مم ىمريٌن٦م وشم٘م٤مـمٕمن٧م
ّ
فمالل أؿمج٤مر اًمّمٜمقسمر اعمّمٗمرة وأؿمنج٤مر متنر هٜمدين٦م ُمّمنٓمٗم٦م قمنغم ـمنقل
اًمِم٤مرع ىمريٌ ً٤م ُمٜمٝمهت وٛمـ أضمقام طم٤مرة ،اهلقام ُمث٘مؾ سمرائح٦م زيم ّٞم٦م.
أظمرج ضمٞمٗم٤مي اعمٜمِمٗم٦م وُمًح قمـ وضمٝمف اًمٕمرق ،يم٤مٟم٧م احلرارة شمزقمجنف،
وٓ يًتٓمٞمع إٓ أن يٗمٙمّر سمنهت ىم٤مًمنف أوود ًمنف ،إن ٕوود أومٙمن٤مر ًا ىمقين٦م طمنقل
أُمراض اعمجتٛمع ،وًمٕمٚمف هبذا ؾمٞمٙمقن ُمراؾمن ً
ال ٟم٤مضمحن ً٤م ،وًمٙمنـ أٓ ي١معمنف أن
حيّمؾ قمغم وفمٞمٗم٦م سمقؾم٤مـم٦م ُمـ أسمٞمف؟ إٟمف يًٝمؿ ذم إُمنراض اًمتنل يتحندّ ث
قمٜمٝم٤م سمِمدّ ة ...صمؿ ُم٣م ضمٞمٗم٤مي سم٤مدم٤مه اعمتٜمزه وهٜم٤مك ؾمٛمع ٟمٌ٤مح اًمٙمٚم٥م ورأى
صٌٞملم ذم زاوي٦م اًمٓمرينؼ قمٜمند ؿمنجرة اًمّمنٜمقسمر اعمّمنٗمرة أطمندمه٤م يٛمًنؽ
سم٤مًمٙمٚم٥م ُمـ ؾم٤مىمٞمف ذم طملم يم٤من أظمر حي٤مول أن يٜمٙمزه سمال ُمٌ٤مٓة سم٘مٓمٕم٦م ُمنـ
ظمِم٥م ..شم٤مسمع اًمّمٌٞم٤من ُمالطم٘م٦م اًمٙمٚم٥م وهق يٙم٤مومح ًمٚمخالص ُمٜمٝمهت ذم طملم
أـمٌؼ أيمؼممه٤م قمغم ومٙمّل ذًمؽ اجلرو اًمّمٖمػم اًمرُم٤مدي اعمٌٞمض ،اًمّمنٖمػم قمنغم
اًم٘مت٤ملً ،مٞمٛمٜمٕمف ُمـ اًمٕمقيؾ ...ووىمػ ضمٞمٗم٤مي يرىمٌٝمهت.
ًمٞمس هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس اًمذيـ يرهمٌقن ذم آطمتٗم٤مظ سم٤مجلرام اًمْم٤م ًّم٦م
اًم٘مٌٞمح٦م اًمتل دمقب اًمِمقارع قم٤مدة ،وًمٙمـ هنذا اجلنرو يمن٤من أصنٖمر ُمنـ أن
يٙمقن يمٚم٥م ؿم٤مرع ،يم٤من ومروه مجٞمالً ،ومٚمرسمهت يٕمقد ٕٟم٤مس أهمٜمٞم٤مم أو أٟمنف ون٤مع
أو ُهق ،وًمٙمـ ِمل يمؾ هذه اًم٘مًقة ُمـ ىمٌؾ اًمّمٌٞم٦م؟ هذا ُم٤م ومٙمّر سمف ضمٞمٗم٤مي.
يمنن٤من اًمّمننٌ ّٞم٤من ُمننـ ؾمننالًم٦م أوٓد صننٖم٤مر ضمدينندة ،أسمٜمنن٤مم ضمٌنن٤مة سم٤مصنن٤مت
اًمٙمقٟمٌلُ ...مالسمًٝمهت همػم ُمٙمتٛمٚم٦م وىمذرة وىمٛمّم٤مهنهت اخل٤ميمٞم٦م قمٌ٤مرة قمنـ أصمنهتل
صننٖمػمة ضمنند ًا وسمننال أزرار ووضمننقهٝمؿ صنن٤مرُم٦م وؿمننٕمقرهؿ ؿمننٕمث٤مم ...أوٓد
أدهم٤مل ...يم٤من ضمٞمٗم٤مي يٗمٙمّر سم٤مًمٙمٚم٥م وهق يٜمِم٩م ومٞمٚمت٘مط أعمف وسظمتف اعمختزًم٦م.
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شمقضمف ٟمحقمه٤م ىم٤مئالً:
ّ
 عم٤مذا ٓ شمؽميم٤من اجلرو ذم طم٤مل ؾمٌٞمٚمف؟ ُم٤مذا دمٜمٞم٤من ُمـ قم٘م٤مسمف؟ وم٤مؾمنتداراُمرشمٌٙملم شمٕمٚمق وضمٝمٞمٝمهت قمالُم٤مت اًمدهِم٦م وآُمتٕم٤مض.
خيّمؽ ..اذه٥م ذم ـمري٘مؽ ..أشمًٛمع؟ هٙمنذا شمٙم ّٚمنؿ أيمؼممهن٤م
 هذا ٓ ّواًمذي مل يتج٤موز اًمراسمٕم٦م قمنمة سمّمقت أضمش ظمِمـ ،ومحٚمنؼ ًمٞمٌندو ويم٠مٟمنف
ُمًتٕمد ًمٚم٘مت٤مل قمٜمد اًمٖمْم٥م.
ينتٗمحص ضمٞمٗمن٤مي سمٜمٔمنرة ُمنـ
 أظمل أٟم٧م ٓ شمريد اعمِم٤ميمؾ ..ىم٤مهل٤م وهقّ
رأؾمف طمتك ىمدُمٞمف ُمرظمٞم ً٤م ىمٌْمتف قمنـ رىمٌن٦م اًمٙمٚمن٥م ،ممٕمٜمن ً٤م اًمٜمٔمنر ذم طمنذام
ضمٞمٗم٤مي إديداس إسمٞمض اعمّمٜمقع ُمـ ىمهتش اًم٘مٜم٥م وسمٜمٓم٤مًمف اًمٚمٓمٞمػ اجلٞمد
اًمتٗمّمٞمؾ ووؿم٤مح رىمٌتف إزرق اًمٖم٤مزم واًمٜمٔم٤مرة اًمًنقدام اعمًنت٘مٓمٌ٦م ًمٚمٔمنؾ
قمغم وضمٝمف.
 أظمل أشمريد ذام اًمٙمٚم٥م؟اىمؽمح ذًمؽ ُمٌتً ًهت و٤مرسم ً٤م اًمٙمٚم٥م ..أُم٤م اًمّمٌل اًمّمٖمػم وم٘م٤مل:
 ٟمحـ ٓ ٟم٠ميمؾ اًمٙمالبٟ ..محـ ٟم٠ميمؾ اًمٙم٤مري ُمٜمنذ اًمّمنٌ٤مح ويٛمٙمٜمنؽأظمذ اًمٙمٚم٥م إذا أقمٓمٞمتٜم٤م صمالث ًمػمات وم٠مٟم٧م رضمؾ يمٌػمً ...م٘مند ُؾمنجـ أيب..

ي٘مقًمقن إٟمف ًمصُ ..م٤مذا سمقؾمع اًمٗم٘مػم أن يٕمٛمنؾ؟ ويمٞمنػ ٓ يٗمًند اإلٟمًن٤من
طملم يقؿمؽ قمغم اعمقت؟
صٛم٧م اًمّمٌل صمؿ ؾمٕمؾ وسمّمؼ ُم٤مؾمح ً٤م ومٛمف راُمٞم ً٤م اًمٕمّم٤م ضم٤مٟمٌ ً٤م وىم٤مل:
 ًمٞمس ذًمؽ ٕٟمٜم٤م أذارٟ ..محـ همػم ُمٌ٤مًملم ..هؾ ؾمتٕمٓمٞمٜم٤م اًمٜم٘مقد؟ُمرة وٟم٤مقمٛم٦م ذم صنقت اًمّمنٌل وسمندأ يرسمن٧م قمنغم فمٝمنر
يم٤من هٜم٤مك ٟمؼمة ّ

اًمٙمٚم٥م ..يم٤مٟم٧م قمٞمٜم٤م اًمّمٌل يمئٞمٌ٦م وؿم٤مردة ويٌدو يمنروح شمتن٠ممل يمِمن٠من شمٚمنؽ
احلقاري اًمّمٖمػمة ذم ىم٤مع اعمجتٛمع.
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هزت ضمٞمٗم٤مي أظمػم ًا قم٤مـمٗم٦م احلٜم٤من سمٕمند أن ّ
فمنؾ ينراىمٌٝمهت ـمنقي ً
ال ،إذ إن
ّ
اًمِمٕمقر سمٛمٕم٤مٟم٤مة اًمٜم٤مس هل٤م وىمٕمٝم٤م إىمقىً ..م٘مد ومٝمؿ سمٗمٓمرشمف ومحً٥م ،وًمٞمس
سم٤مًمتجرسم٦م ،أن اًمذيـ قم٤مؿمقا ذم إمل هؿ ُمـ يٕمرومقن إمل ،ومٖمدوا يم٤مٕقمِمن٤مب
يٗمن أن اًمرضمؾ اجل٤مئع هق
اًمتل شمٜمنم اًمرائح٦م اًمٙمرهي٦م طمٞمثهت ذهٌقا ،وهذا ُم٤م ّ
رضمؾ هم٤مو٥م.
أظمرج حمٗمٔم٦م ٟم٘مقده ُمـ ضمٞمٌف اخلٚمٗمٞم٦م ىم٤مئالً:
 ؾم٠مقمٓمٞمٙمهت ًمػمشملم .وهق يٜمحٜمنل إمم ُمًنتقامه٤م ،ومٓمٗمنح وضمنف اًمّمنٌلاًمّمٖمػم سم٤مًمرى وإيمؼم سم٤مٓسمتً٤مُم٦م ،وم٠مقمٓمك اًمٚمػمشملم ًمٚمّمٖمػم ومٜم٤موًمف اًمٙمٚم٥م
ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ.
 أيـ وضمدت اًمٙمٚم٥م؟ ؾم٠مل ضمٞمٗم٤مي. يمٜم٤م قم٤مئديـ ُمـ طمٞم٨م أرؾمٚمتٜم٤م أُمٜمن٤م ومرأيٜمن٤مه ذم زاوين٦م اًمٓمرينؼ طمٞمن٨مقمض يدي ومحٜم٘م٧م قمٚمٞمف إمم
و٤مي٘متف ؾمٞم٤مرة ،وم٤مًمت٘مٓمتف ،وًمٙمـ اًمٙمٚم٥م إمحؼ ّ
أن وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م.
ؾم٤مر ضمٞمٗم٤مي ُمٌتٕمد ًا وهق يِمٕمر سمٌٝمج٦م ٓ شمقصػ شمني ومٞمف ،واًمّمنٌٞم٤من
حيدىم٤من سمف ؿم٤مقمر ًا سمجٛمٞمؾ ومٕمٚمف ..ومٝم١مٓم اًمّمٌٞم٦م ىم٤مدرون قمغم اًمٕمٜمنػ ،ومٛمنـ
اًمقاوح أن اًمٕمٜمػ ًمٖمتٝمهت ..ذم ضمق اًمقومرة ٓ جيد اعمرم ًمٜمٗمًف قمزام إذا قمن٤مش
وم٘مػم ًا قمغم ومت٤مت إرض ،واًمالضمدوى هل أؾمقأ ُم٤م يٛمٙمـ أن يٕم٤مٟمٞمف إٟمًن٤من،
إهن٤م شمِمٌف وضمقدك ذم همروم٦م ُمٔمٚمٛم٦م ذم ُمٙم٤من ُمقطمش ومال شمٕمنرف ُمن٤مذا شمٗمٕمنؾ
وٓ إمم أيـ متيض ،هٙمذا يم٤من يٗمٙمّر ضمٞمٗم٤مي اًمذي يم٤مٟمن٧م ُمتٕمتنف اخل٤مصن٦م أن
يقىمد ُمّمٌ٤مطم ً٤م صٖمػم ًا ذم شمٚمؽ اًمٖمروم٦م.
وشم٤مسمع ضمٞمٗم٤مي ؾمػمه ذم اعمتٜمزه إمم هالل اًمدوٓب طمٞمن٨م شم٘منؾ إؿمنج٤مر
وشمٜمحدر اًمِمٛمس سمدون إزقم٤مج.
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 ُمٕمذرة ؾمٞمدي.شمقىمػ ضمٞمٗم٤مي واؾمتدار سم٤مدم٤مه اًمّمقت ومنريمض اًمّمنٌل اًمّمنٖمػم ٟمحنقه
ٓهث ً٤م.
 أريد أن أىمقل إٟمٜم٤م ممتٜمّ٤من ًمؽ سمًٌ٥م اًمٜم٘مقد.إن ًمٚمقًمد وقمغم ٟمحق أظمرق ُمالُمح رىمٞم٘م٦م ،وصمٛم٦م ذارة ذم قمٞمٜمٞمف شمٜمٌئ يمنهت
ًمق أهنهت َوًمدا أطمٞم٤مم...
أردف اًمقًمد وهق حيدّ ق قمـ ىمرب.
 ؾمٜمتذيمّر هذا دوُم ً٤م. وأٟم٤م أيْم ً٤م ؾم٠مشمذيمريمهت دوُم ً٤م .ىم٤مل ضمٞمٗم٤مي. جي٥م أن شمٕمٛمال ًم٘م٤مم ُم٤م حتّمنالن قمٚمٞمنف وأٓ شمٕم٤مىمٌن٤م أظمنريـ سمًنٌ٥مإومالؾمٙمهت ،هؾ شمًٛمٕم٤م ؟
هز اًمقًمد رأؾمف واسمتًؿ ىم٤مئالً:
ّ
 ًمٞمٙمـ اهلل ُمٕمؽ.اؾمتدار اًمقًمد اًمّمٖمػم رايمْم ً٤م يرومرف ظمٚمٗمف هواًمف اًمٌ٤مزم ...ؿمٕمر ضمٞمٗم٤مي
احلنهتم يٕمٌنؼ سمٕمٓمنر
سم٤مًمًٕم٤مدة وم٤مًمت٘مط اًمٙمٚم٥م وؾم٤مر ُمتجٝم ً٤م إمم اعمٜمزل ...يم٤من ّ
احلهتم يمن٤من اجلنرو
إديداس ،واسمتًؿ ضمٞمٗم٤مي ُمتذيمر ًا هذه إطمداث ..وذم ّ
يدور ويٜمٌح ومل يٙمـ ضمٞمٗم٤مي يٕمٚمؿ هؾ إديداس ضمٞمد ًمٚمٙمالب أم ٓ ،وًمٙمٜمف
همٛمس ٟمٗمًف سم٤معم٤مم اًمٌ٤مرد ذي اًمرائحن٦م اًمٓمٞمٌن٦م وشمنٜم ّٕمؿ سم٤مًمًنالم وهنق ُمٖمٚمنؼ
اًمٕمٞمٜملم وومٙمّر سمٜمتٞمجتف ذم آُمتح٤من .هق ؾمٞمٙمقن أومْمؾ ُمـ أوود ،ومٚم٘مد يمن٤من
اًمتٜم٤مومس ذم آُمتح٤مٟم٤مت ضمزم ًا ُمٙمٛم ً
ال ًمّمداىمتٝمهت ...د ًّمنؽ ٟمٗمًنف سم٤مًمّمن٤مسمقن
وومرك ضمًٛمف ُمٗمٙمّر ًا (أوود حمٔمقظ حلّمقًمف قمغم هنذه اًمقفمٞمٗمن٦م ُ -مراؾمن ً
ال
صحٗمٞم ً٤م ومتٞم ً٤م  -طمٌذا ًمق أطمّمؾ قمغم وفمٞمٗم٦م أيْمن ً٤م ...أيب يٕمن٤مرض أن أقمٛمنؾ
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دوُم٤م ...ؾم٠مؾم٠مل أُمل قمـ اًمتندريس اًمِمن٤مهمر  .اؾمؽمؾمنٚم٧م أومٙمن٤مره ذم هنذا
اعمٜمحك ...يمؿ ُمـ اًمٖمري٥م أن شم٘م٤مسمؾ ؿمخّم ً٤م ذات ُمرة ومتًتقزم قمنغم طمٞم٤مشمنؽ
شمتجًد ًمٚمتق ...هذا ُم٤م يمن٤من طمنلم ىم٤مسمٚمن٧م أوود ذم طم٘منقل اًمٙمٚمٞمن٦م...
أُمقر
ّ
حتدصمٜم٤م ذم أُمقر قمديدة وأصٌحٜم٤م صدي٘ملم ُمٜمذ ذًمؽ اًمٞمقم.
هنز
شمٕمرف قمغم ضمٞمٗم٤مي ًمٚمتق ،وسمدا ذًمؽ سمٓمري٘من٦م ّ
يتٍمف اجلرو ويم٠مٟمف ّ
مل ّ

واًمتقه٩م اعميضم ذم قمٞمٜمٞمف ،وسمدوره راح ضمٞمٗم٤مي جيٗمٗمف سمٛمٜمِمنٗم٦م إون٤مومٞم٦م
ذيٚمف
ّ
يم٤من يًتٕمٛمٚمٝم٤م ؾم٤مسم٘م ً٤م ًمتجٗمٞمػ ىمدُمٞمف.
أُم٣م ضمٞمٗم٤مي سم٘مٞم٦م اعمً٤مم يٓم٤مًمع سمٕمض يمتٌف اعمدرؾمٞم٦م ..ىمرأ  -ؾمٝمؿ اًمرب
 ًمٞمجٞمٜم٤م وايمٞمٌل واؾمتٛمع إمم ُمقؾمٞم٘مك اجل٤مز ...مل يرضمع واًمداه ُمٌٙمّنريـ إمماًمٌٞم٧م ومتً٤ممل قمـ اًمًٌ٥م ،صمؿ ؿمٕمر سم٤مًمٜمٕم٤مس ،ذم طملم يمن٤من اجلنرو ُمتٛمندد ًا
قمغم وؾم٤مدة ،ومٜم٤مم سمًالم دوٟمهت أطمالم.
يم٤من ىمد ُم٣م قمغم ٟمقُمف سمٕمض اًمقىم٧م قمٜمدُم٤م ىمٓمٕم٧م سظم٦م ظم٤مرىم٦م ٟمقُمنف
ذم ؾم٤مقم٤مت اًمّمٌ٤مح اًمٌ٤ميمر ،ومٜمٝمض وأٟمّم٧م ومٚمنؿ يًنٛمع إٓ وىمنع اًمّمنٛم٧م
اعمزقم٩م ،ومٝمقى قم٤مئد ًا إمم قم٤ممل اًمٜمقم اعمٌ٤مح.

-2أُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمًٞمدة أويمقي وم٘مد يم٤من اًمٞمنقم مجنٞم ً
ال سمٓم ّٚمن٦م ري٤مطمنف اًمتنل
شمًؽمق اًمًٛمع ًممهل٦م وشمٜمدومع ًمتدوم قمٜمد طم٤موم٦م ُمٜمحدر سمٞمٜمهت ضمٕمٚم٧م اًمِمنٛمس
ُمـ اًمًهتم ىمهتؿم ً٤م أصٗمر قم ّٚم٘م٧م قمٚمٞمف اًمٖمٞمقم اًمزرىم٤مم يمحٚمنؿ ُمرصنقد ،وقمنغم
همرة شمٌدّ ل اًمٓم٘مس ،وم٠مفمٚمؿ اًمٜمٝمن٤مر وأٟمّن٧م اًمرين٤مح ،يمن٠مٟمهت أمل طمنؾ هبن٤م،
طملم ّ
وص٤مرت اًمٖمٞمقم رُم٤مدي٦م اًمٚمقن.
طمدىم٧م اًمًٞمدة أويمقي ذم اعمٜمحدر همػم ُمدريم٦م ُمٙم٤من وىمقومٝم٤م ،صمؿ ضم٤ممت
ؾمٞم٤مرة ُمٜمدومٕم٦م ٟمحقه٤م ومٍمظم٧م إٓ أن صقو٤م اًمتّمؼ سمحٜمجرو٤مً ،م٘مد يم٤مٟمن٧م
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ِ
نقد .و ّعمن٤م أسمٍمنه٤م
ؾمٞم٤مرة زوضمٝم٤م وقمغم وضمٝمف ٟمٔمنرة ؿمنٞمٓم٤مٟمٞم٦م ُمنـ ورام اعم ْ٘م َ
اٟمحرف ص٤مدُم ً٤م اًمرصٞمػ وم٤مىمد ًا اًمًٞمٓمرة قمغم اًمًٞم٤مرة وىمد اؾمنتدارت سمحندّ ة
أُم٤مم اعمٜمحدر.
وطم٤موًم٧م أن شمٍمخ وريمْم٧م ٟمحقه٤م وًمٙمٜمٝم٤م شم٠مظمرت يمثنػم ًا ،وم٤مٟم٘مٚمٌن٧م
اًمًٞم٤مرة وارشمدّ ت ُمرشملم قمغم اًمّمخقر اًمٜم٤مشمئ٦م واٟمٗمجرت أظمػم ًا قمنغم إرض
ذم إؾمٗمؾ ،ويمٜمً٧م اًمريح اًمًٞمدة أويمقي إمم أؾمنٗمؾ اعمٜمحندر سم٤مدمن٤مه ىمٕمنر
اًمٙم٤مرصم٦م ًمٙمٜمٝم٤م مل شمّمٓمدم سم٤مٕرض ...وسمدًٓ ُمـ ذًمنؽ اؾمنتٞم٘مٔم٧م ُمرشمٕمِمن٦م
شمتّم ٌّ٥م قمرىم ً٤م ،وظم ّٞمؿ قمٚمٞمٝم٤م طمدس ُمٌٝمؿ ذم اًمٚمحٔم٦م اًمتل أدريم٧م أهن٤م يم٤مٟمن٧م
حتٚمؿ ،وًمٙمـ اًمٜمٕم٤مس اؾمنتقمم قمٚمٞمٝمن٤م ومحٚمٝمن٤م إمم ٟمنقم خيٚمنق ُمنـ إطمنالم،
وقمٜمدُم٤م اؾمتٞم٘مٔم٧م صم٤مٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م اًمِمٛمس ىمد ارشمٗمٕم٧م ذم اًمًهتم وشمٜم٤مصمر اًمْمنقم
ذم اًمٖمروم٦م ،ومت٠م ُّمٚم٧م يم٤مسمقؾمٝم٤م حمدّ ىم٦م ُمـ ٟم٤مومذة اًمٖمرومن٦م ،وسمن٤مًمرهمؿ ُمنـ أهنن٤م ٓ
شم١مُمـ سم٤مٕطمالم إٓ أهنن٤م ٓ شمًنتٓمٞمع أن شمتٖمن٤مى قمنـ ؿمنٕمقره٤م سمن٤مًمٗمقى
ضمره٤م احلٚمؿ...وطم٤موًم٧م ّأٓ شمٗمٙمّر ومٞمف ،وأن شمٗمٙمّر ذم رم آظمر
واإلقم٤مىم٦م اًمتل ّ

ُمرور ًا سمٓمرق ُم٤موٞمٝم٤م سمدم ًا ُمـ اًمقطمدة واًمٞم٠مس اعمًنتدام اًمنذي ظمؼمشمنف ُمنـ
ظمالل اًمتًقي٤مت واحل٘مقق اًمتل وضم٥م أن شم٘مقم هب٤م ًمٚمٕم٤ممل ُمـ طمقهلن٤م ،شمٚمنؽ
اًمذيمري٤مت اعمٙمٌقشم٦م اًمتل ي١معمٝمن٤م اؾمنتدقم٤مؤه٤م ،ومٝمنل شمٜمن٤مىمض يمثنػم ًا ،متٚمٙمٝمن٤م
ًمبُمنن٤من واًمًننٕم٤مدة اًمٜمًننٌٞم٦م اًمتننل شمٕمٞمِمننٝم٤م أن سم٤معم٘م٤مرٟمنن٦م ُمننع طمٞم٤مونن٤م ىمٌننؾ

اًمزواج ...قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م ؿم٤مسم٦م.

رطمؾ واًمداه٤م وٓ أطمد يٕمرف إمم أينـ ،وم ُ٠م ِظم َ
نذت إمم دار إيتن٤مم طمٞمن٨م

احلٞم٤مة اعمٛم ّٚم٦م واعم١معم٦م ،وحلًـ ـم٤مًمٕمٝم٤م ضم٤ممت أرُمٚم٦م صمر ّي٦م وأظمنذو٤م ،وم٠مُمْمن٧م
ّ
ًمٚمتًنقق
ضمؾ وىمتٝم٤م ُمع شمٚمؽ إرُمٚم٦م ذم سمٞمتٝم٤م ًمت١م ّدي قمٛمؾ اعمٜمنزل وشمنذه٥م
ّ
وشمٓمٌخ ،وؾمٛمح هل٤م سم٤معم٘م٤مسمؾ أن شمرشم٤مد اعمدرؾم٦م اًمث٤مٟمقين٦م اًم٘مريٌن٦م ،وُمنع ذًمنؽ
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يم٤مٟم٧م طمٞم٤مو٤م ذم هذا اعمٜمزل أؾمقأ ُمنـ طمٞم٤مون٤م ذم دار إيتن٤مم قمنغم ٟمحنق ُمن٤م.
ُقمقُمٚم٧م سم٤مزدرام واؾمتٕمالم سمقصٗمٝم٤م ومتن٤مة ُمٜمنزل ويتٞمٛمن٦م مل شمؽميمٝمن٤م اًمٗمتٞمن٤مت
إظمري٤مت شمٜمًك ذًمؽ ومٕمذسمتٝم٤م اًمِمنٗم٘م٦م قمنغم ٟمٗمًنٝم٤م ...يمن٤من اعمٜمنزل يمٌنػم ًا
وُمْمٞم٤موم ً٤م قمغم اًمدوام ،ورهمؿ يمؼم اعمٜمزل وإرسم٤ميمف وم٘مد قمٛمٚم٧م قمنغم أن شمٙمن٤مومح
ُمـ أضمؾ احلٗم٤مظ قمغم هقيتٝم٤م ،وأظمذت طمٞم٤مو٤م ُمٜمٕمٓمٗم ً٤م آظمنر قمٜمندُم٤م شمقومٞمن٧م
إرُمٚم٦م ،وم٤مًمرضم٤مل اعمختٚمٗمقن اًمذيـ اقمت٤مدوا ارشمٞم٤مد اعمٜمزل ىمٌؾ وومن٤مة إرُمٚمن٦م
دمٛمٕمقا واظمت٤مروا زوضم٤مت هلؿ ُمـ زُمرة ومتٞم٤مت اعمٜمزل ...ويم٤من هل٤م أن ىم٤مسمٚمن٧م
ضمقٟم٤من ظمالل ُم٠مشمؿ إرُمٚم٦م اًمذي يم٤من يرشمن٤مد اعمٜمنزل دوُمن ً٤م ظمنالل قمالىم٤مشمنف
اًمنزوار اًمندائٛملم أظمنريـ ومل
آضمتهتقمٞم٦م ُمع أن وضمٝمف مل يٙمـ ُم٠مًمقوم ً٤م سمنلم
ّ
يٓمؾ اًمقىم٧م هبهت طمتنك شمزوضمن٤م ويمن٤من حلٞمن٤موهت ؾمنٕمده٤م وٟمحًنٝم٤م وسمٛمنرور
اًمًٜمقات إومم مخدت شمٚمؽ احلٞم٤مة ُمـ ـمنرف ضمقٟمن٤من وُمنـ ىمٌٚمٝمن٤م سمًنٌ٥م
اؾمتج٤مسم٤مو٤م اًمٖمريٌ٦م ًمتً٤مؤٓت احلٞم٤مة ..يم٤مٟم٧م طمٞم٤مة يمريٛم٦م وشمًػم سمٚمٓمنػ سمنهت
ومٞمٝم٤م ُمـ ؾمٌ٥م ًمًٕم٤مدو٤م وًم٘مٚم٘مٝم٤مً ...م٘مد قمٙمس احلٚمنؿ هلن٤م عمحن٦م ُمروقمن٦م ذم
ُمراي٤م خم٤موومٝم٤م اًمًٞمئ٦م .وُمع ذًمؽ وم٢من هنذه اعمخن٤موف ٓ شمٕمٜمنل ؿمنٞمئ ً٤م ضمديند ًا
يؽمصند
سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمٞمٝم٤م ،إٓ أهن٤م شمٕمٛمؼ ُمـ ىمٚم٘مٝم٤م ومحً٥م ..ذًمؽ اًم٘مٚمؼ اًمنذي ّ
طمٞم٤مو٤م اًمٞمقُمٞم٦م.
هم٤مدرت اًمٜم٤مومذة وٟمٔمرت إمم ٟمٗمًٝم٤م ذم اعمرآة ..ي٤م هلذا آٟمتٗم٤مخ حت٧م قمٞمٜمٞمٝم٤م
وظمٓمقط اًمقضمف ذي اًمٌنمة اًمٌٜم ّٞم٦م اًمْم٤مرسم٦م ًمٚمحٛمرة يِمػمان سمًٝمقًم٦م إمم ؾمنـ
اًمٞم٠مس ...ؿمٗمت٤مه٤م مل شمٗم٘مدا ؿمٝمقوهت واٟمحٜم٤مم أٟمٗمٝم٤م اًمٜم٤مقمؿ ي١ميمند قم ّٗمن٦م شمريمٞمٌن٦م
وضمٝمٝم٤م ..يم٤مٟم٧م اًمٕمٞمٜم٤من اًمٚمت٤من حتندّ ق هبنهت ذم اعمنرآة حمٛمنرشملم ىمٚمنٞم ً
ال سمًنٌ٥م
اًمٜمقم ،قمٞمٜم٤من واصم٘مت٤من وسحيت٤من ..يم٤مٟم٧م حتدق ذم اًمٕمن٤ممل وشمٜم٤مؿمنده وهنل ٓ
شمزال ذم صمٞم٤مب اًمٜمقم ،وٟمزًم٧م إمم همروم٦م اجلٚمقس طمٞمن٨م يم٤مٟمن٧م قمنغم اًمٓم٤موًمن٦م
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ختٛمنـ حمتقاهن٤م أٟمنف ذاهن٥م إمم
ورىم٦م ُمالطمٔم٦م ُمـ زوضمٝم٤م واًمتل سمقؾمٕمٝم٤م أن ّ
ُمٙم٤من ُم٤م وًمـ يٕمقد ىمٌؾ طمٚمقل اًمٚمٞمؾ ،ويم٤مًمٕم٤مدة إُم٤م اضمتهتع شمٗمتنٞمش أو رطمٚمن٦م
طمقل رم ُم٤م ،وم٤مًمِمٖمؾ هق ديدٟمف اًمقطمٞمد ،إٟمف ه٤مضمًف ،وقمغم اًمرهمؿ ُمـ أٟمنف
ىمد شمٕم٤مرم ُمـ ٟمقسم٦م ىمٚمٌٞم٦م يم٤مدت شمقدي سمحٞم٤مشمف ًمٙمٜمف قم٤مد إمم اًمٕمٛمؾ سمٕمد أؾمن٤مسمٞمع
قمدة ومحً٥م ،وسمٗمٕم٤مًمٞم٤مشمف يم٤موم٦م ...ظمٓمنر ذم سم٤مهلن٤م أهنن٤م وهنق وضمٝمن٤من ًمٕمٛمٚمن٦م
واطمدة ُم٤م قمدا أهنهت يتٍموم٤من سمّمقرة خمتٚمٗم٦م ..شمذيمّرت ُمدى ىمرهبهت ًمٌٕمْمنٝمهت
ذم أول أي٤مم اًمزواج ويمؿ أظمؼمه٤م قمـ ىمريتف ويمٞمنػ يمن٤من ُمًنٙمقٟم ً٤م هبن٤مضمس
اًمٕمٛمؾً .م٘مد ه٤مضمؿ اًمٓم٤مقمقن اًم٘مري٦م وُم٤مت اًمٜم٤مس يمذسم٤مب ُمًٛمقم ..إهمٜمٞم٤مم
يم٤من سمقؾمٕمٝمؿ اًمًٗمر أُم٤م اًمٗم٘مرام وم٘مد ُم٤مشمقا سمتٕم٤مؾم٦م ..ىم٤مل هلن٤م ضمقٟمن٤من إن أسمن٤مه
ىم٤مل ًمف وهق حيتي ؾم٧م يمٚمهتت وم٘مط ومل يٙمٛمؾ اجلٛمٚم٦م ،ويم٤مٟم٧م آظمر يمٚمهتت
جمرد ًمٕمٜم٦م ً ،مذا يمن٤من ضمقٟمن٤من
ىم٤مهل٤م ىمٌؾ أن يٚمٗمظ أٟمٗم٤مؾمف( :ي٤م وًمدي إن اًمٗم٘مر ّ
هنزت اًمًنٞمدة أويمنقي
ُمرقمقسم ً٤م ُمـ اًمً٘مقط صم٤مٟمٞم٦م ذم اًمٗم٘مر اًمذي دم٤موزهّ ...

رأؾمٝم٤م وص ّٚم٧م ذم ىمٚمٌٝم٤م أٓ شمتٕمٚمؼ خم٤موومٝم٤م اًمني٦م هنذه سمجقٟمن٤من ...ومتحن٧م
اًمٌ٤مب إُم٤مُمل وم٤مٟمندومٕم٧م ٟمًنٛم٦م سمن٤مردة ًمتجت٤مطمٝمن٤م ..أذىمن٧م اًمِمنٛمس ذم
قمٞمٜمٞمٝم٤م ...يم٤من اهلقام قمٚمٞم ً
ال واًمًهتم ص٤مومٞم٦م يمهت ًمق أن قم٤مُمنؾ ٟمٔم٤مومن٦م ذا ونٛمػم
طمل ىم٤مم سمٖمًٚمٝم٤م ،وشمزامح٧م قمغم ُمدى سمٍمه٤م اًمٌٞمقت واحل٘منقل وإؿمنج٤مر
اًمٌٕمٞمدةٟ ،مٔمرت ذم صنٜمدوق اًمرؾمن٤مئؾ ومقضمندت سمرىمٞمن٦م ُمٕمٜمقٟمن٦م إمم ضمقٟمن٤من
أويمقي ...سمرىمٞم٦م!! شمً٤ممًم٧م شمرى ُمـ يم٤من ًمػمؾمؾ هلهت أظمٌ٤مر ًا ُمًتٕمجٚم٦م ومٝمنؿ
مل يًتٚمٛمقا اًمؼمىمٞم٤مت ُمٜمذ زُمـ سمٕمٞمد يمهت أهن٤م ختِمنك اًمؼمىمٞمن٤مت ،وسمٞمنٜمهت يم٤مٟمن٧م
حتٛمٚمؼ هب٤م شم٘مدّ م سم٤مدم٤مهٝم٤م اًمٓمٌ٤مخ ضمٞمهت ًمٞمحٞمٞمٝم٤م:
 صٌ٤مح اخلػم ُمدام. صٌ٤مح اخلػم ضمٞمهت يمٞمػ احل٤مل؟ أهنْم٧م ًمٚمتق؟06

 ٓ ُمدام طمتك أٟمٜمل مل أوىمع قمغم اؾمتالم اًمؼمىمٞم٦م .يم٤من يٌتًنؿ سمنال ُمٕمٜمنكويِمػم إمم اًمؼمىمٞم٦م ذم يدهي٤م.
 أوه ؿمٙمر ًا ًمؽ ضمٞمهت ...هؾ رأي٧م ؾمٞمدك قمٜمدُم٤م هم٤مدر هذا اًمّمٌ٤مح؟ ٟمٕمؿ ؾمٞمديت وًمٙمٜمّف يم٤من ُمنقم ً٤م. طمًٜم ً٤م ،أقمت٘مد أن ًمديؽ سمٕمض أقمهتل اًمتٜمٔمٞمػ ذم اعمٓمٌخ ،واذه٥م ومنٞمهتسمٕمد إمم اًمًقق.
اعمًقهم٦م قمـ وضمٝمنف وعمن٤م رأى
ّ
هز رأؾمف سم٤مإلجي٤مب وهم٤مسم٧م آسمتً٤مُم٦م همػم ّ
أن ٓ رم ًمدهي٤م ًمتٓمٚمٌف ُمٜمف ّ
طمؽ رىمٌتف وُم٣م ..وىمٗم٧م ىمنرب اًمٌن٤مب وهنل
شمٗمٙمّر سم٤مًمقاضمٌ٤مت اعمٜمزًمٞم٦م اًمتل قمٚمٞمٝم٤م أن شمّمححٝم٤م طمٞمن٨م إهنن٤م شمندرس ُمن٤مدة
إدب ذم اًمث٤مٟمقي٦مً ...م٘مد أطم ٌّ٧م قمٛمٚمٝم٤م ذم اعمدرؾمن٦م ومٝمنؿ يٜم٤مدوهنن٤م ُم٤مُمن٤م...
ُمدرؾمنتٝمؿ
يم٤مٟم٧م ّ
شمٗمْمؾ ـمالب اعمرطمٚم٦م إومم ،ومل يٙمـ ذًمؽ ٟمتٞمج٦م يمقهنن٤م ّ

سمؾ سمًٌ٥م رهمٌ٦م ؿمخّمن ّٞم٦م طمٞمن٨م ٓ شمقضمند صنٕمقسم٦م إـمالىمن ً٤م ذم اًمٜمنزول إمم
ُمًتقاهؿ ومتٜمل طمٞم٤موؿ ،وٓ شمتٕمٌٝم٤م شمً٤مؤٓوؿ اًمٕمديدة اًمتل يٓمرطمقهنن٤م...
ومٙمّرت سم٤مٕزه٤مر اًمتل زرقمتٝمن٤م سمٛمًن٤مقمدة ضمنٞمهت ىمٌنؾ قمندة أين٤مم ...ومٙمّنرت
سم٤مًمرؾمؿ اًمذي ؾمقف شمٜمجزه سمٕمد ومؽمة ومل شمٙمـ هذه إؿمٞم٤مم ُم٤م شمريد أن شمٗمٙمّنر
ومٞمٝم٤م وم٠مدريم٧م ذًمؽ.
أٟم٤مرت أؿمٕم٦م اًمِمٛمس اإلومري٘مٞم٦م احلٜمقٟم٦م وضمٝمٝم٤م سم٠مؿمٕمتٝم٤م اًمذهٌٞم٦م وشمريم٧م
هل قمٞمٜمٞمٝم٤م ًمؼمهن٦م حتقُمن٤من طمنقل ُمٜمٓم٘من٦م أويمٞمن٤مي اًمّمن٤مومٞم٦مُ ،مٜمٓم٘من٦م مجٞمنع
إهمٜمٞم٤مم ،وسمٌّمنػمة قم٘مٚمٝمن٤م اؾمنتٓم٤مقم٧م أن شمنرى اًمٌٞمنقت اًمٕم٤مًمٞمن٦م اعمزظمرومن٦م
وؾم٤مطم٤مت اًمتٜمس اًمقاؾمٕم٦م وأطمقاض اًمًٌ٤مطم٦م اًمٙمٌنػمة واحلندائؼ اعمٜم ّٔمٛمن٦م،
وشمً٤ممًم٧م سمٖمٛمقض يمٞمػ يدّ قمل ىم٤مدة اًمٌٚمد أهنؿ قمغم مت٤مس ُمع روح اًمِمنٕم٥م
وهؿ سمٕمٞمدون سمِمدّ ة قمـ قمقاعمف اًمًٗمٚمٞم٦م؟ وسم٤مًمٜمًٌ٦م إًمٞمٝم٤م وم٢مهن٤م رهمؿ اًمًنٜمقات
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ُمـ احلٞم٤مة اعمرحي٦م ومٝمل ٓ شمزال شمِمٕمر سمٕمدم آرشمٞمن٤مح ًمٚمروم٤مهٞمن٦م اًمتنل حتٞمٓمٝمن٤م
شم٠موه٧م
ودمقل ومٙمره٤م ذم اًمزُمـ احل٤مرض وومٙمّرت سمجقٟم٤من ،ومٙمّرت سمحٚمٛمٝم٤مّ .
ّ
ويداه٤م شمردمٗم٤من قمغم اًمؼمىمٞم٦م ىمٚمٞم ً
الُ ..مٝمهت شمٙمـ إظمٌ٤مر ؾمنتٙمقن أظمٌن٤مر ًا همنػم
ؾمٕمٞمدة ،ؿمٕمرت سمرقمِم٦م وم٠مهمٚم٘م٧م اًمٌ٤مب واٟمت٤مهبن٤م اًمٖمٛمنقض ،إهنن٤م أن قمنغم
قمتٌ٦م دمرسم٦م ٓ يٛمٙمـ شمٕمريٗمٝم٤م ،مل يٙمـ ؿمٕمقره٤م ُمرحي ً٤م ،ومٌٕمد ؾمنٜمقات قمديندة
ُمـ اًمّمٗم٤مم ؿمٕمرت ومج٠مة أهن٤م ذم ُمِمٙمٚم٦م وأهن٤م همػم ُمًتجٛمٕم٦م ًمٜمٗمًٝم٤م.

-3يم٤مٟم٧م ُمٙم٤مشم٥م ضمقٟم٤من أويمقي ذم ؿم٤مرع (ومل  ،وهق أيمؼم ؿم٤مرع ذم ُمديٜمن٦م
ًمقيم٤مش ،ويتجٛمع ومٞمف رضم٤مل إقمهتل ظم٤مص٦م ،ممـ ٕؾمهتئٝمؿ ذم قم٤ممل إقمنهتل
دوي وأصدام ٓ وٛمد ،وطم٤مزت ُمٙم٤مشمن٥م ضمقٟمن٤من أوؾمنٛم٦م وٟمٞم٤مؿمنلم شمالئنؿ
حتقٓت آىمتّم٤مدُ .مٙم٤مشم٥م ُمً٤مطمتٝم٤م يمًن٤مطم٤مت اًمتنٜمس ذات ضمندران ُمنـ
ّ
أهمٚمٗم٦م اًمٌٚمقط اًمٕم٤مزل ًمٚمّمقت وسمتّم٤مُمٞمؿ ُمزريمِم٦م ّ
شمتدمم ومٞمٝم٤م ًمقطمن٤مت ومٜم ّٞمن٦م
ٟم٤مدرة ،يم٤من ُمٜمّمٌف ُمدير ًا إلؿم٤مرة ذيم٦م أصٌ٤مغ (اومقؾمق  .شمٚمؽ هل اًمٓمري٘من٦م
أطم٥م ضمقٟم٤من طمٞم٤مشمف ُمـ ظمالهل٤م ،إٟمف يدقمقه٤م اًمزُمـ اًمٙمٌػم ،ومٚم٘مد قمنرف
اًمتل ّ
يمؾ إؿمٞم٤مم اًمتل يًتحٞمؾ طم ّٚمٝم٤م إٓ سم٤معم٤مل ُمٜمذ اًمٞمقم اًمذي يمؼم ومٞمف سمهت يٙمٗمل..
ًم٘مد ّ
فمؾ حيٚمؿ سم٤مًمزُمـ اًمٙمٌػم ُمٜمذ أن ىم٣من أسمنقه سم٤مًمٓمن٤مقمقن اًمٖمن٤مُمضُ ،مٜمنذ
اًمٚمحٔم٦م اًمتل أدرك ومٞمٝم٤م طم٘مٞم٘م٦م يمٚمهتت أسمٞمف (إن اًمٗم٘مر ًمٕمٜم٦م ومٕمٛمؾ قمنغم ٟمحنق
ىم٤مس وسمال شمق ّىمػ ،وقمغم اًمرهمؿ ُمـ مجٞمع ُم٤م حت ّ٘مؼ ّ
فمؾ يٜمٔمر إًمٞمف يمٌمم سمٕمٞمد،
يم٤من صٕمقده ُمتٗم٤موشم ً٤م وُمديد ًاً ،م٘مد شمً ّٚمؼ سم٤مًمتدري٩م وم٤مٕؿمٞم٤مم ٓ شمًتخرج ُمٜمذ
اعمدوٟم٦م اًمّم٤مرُم٦م واًم٘م٤مؾمٞم٦م ُمـ أضمؾ اًمٌ٘من٤مم
اًمٌداي٦م ،وؾمٞمٓمر قمغم اًم٘مقاقمد همػم ّ
ذم اًمٕمٛمؾ ذم ٟمٞمجػمي٤م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ،وُم٤م إن ايمتً٥م ؿمٕمقره اًمْمٛمٜمل سم٤مًم٘مقة
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واًمرو٤م قمـ ىمدرشمف يم٤من ير ّدد قمغم اعمتِمٙمٙملم سم٤مٕؿمٞم٤مم اًمتنل آُمنـ هبن٤م ىمن٤مئ ً
ال
سم٘مقة( :أٟم٤م أىمقل ذًمؽ  .وًمٙمـ ذًمنؽ اًمرون٤م واًمِمنٕمقر سمن٤مًم٘مقة أوصناله إمم
درضم٦م ضمٜمقن اًمٕمٔمٛم٦م واًمِمٕمقر سمٕمدم آرشمٞم٤مح ،وسم٤مًمٕمٜم٤مم ذم ؾمنٌٞمؾ آُمنتالك
واًمًٞمٓمرةً .م٘مد أصنٌح٧م هنذه إؿمنٞم٤مم ُم٘مقُمن٤مت أؾمنٚمقسمف ذم احلٞمن٤مة ذات
ُمر زُمـ قمغم اًمٕمٜم٤مد اًمٌ٤مرد ًمٚم٘مدر ،وسمندأت ؾمنٚمٓمتف
آدم٤مه اًمقاطمد ،أن وىمد ّ
وىمقشمف سم٤مًمتٜم٤مىمص ،سمدا إُمر ويم٠مٟمف خيتٚمؼ اعمِم٤ميمؾ وسمٛمقاوم٘متف اخل٤مص٦م ،ويريمّنز
ّ
ّ
يٗمن شمقىمٗمف اًمتن٤مم قمنـ اًمٕمٛمنؾ سمٕمند ؾمنٜمقات ُمنـ
ضمؾ ىمقشمف حل ّٚمٝم٤م ،وهذا ُم٤م ّ
اًمٜمج٤مح ،ويم٤مًمٕم٤مدة وم٢مٟمف اًمِمخص اًمقطمٞمد اًمذي ٓ يرى ذًمؽ.
ًم٘منند اهتننز اًمٍمننح ،آردم٤مضمنن٤مت مل شمٙمننـ ظم٤مـمئنن٦م اشمْمننح٧م اًمّمننقرة
سم٤مًمتدري٩م ،اؾمت٘م٤مًم٦م اًمٙمقادر واٟمخٗم٤مض طم٤مد ذم إرسم٤مح وونجٞم٩م أصنح٤مب
إؾمٝمؿ وأطمداث أظمرى همريٌ٦م ٓ ُمتقىمٕمن٦م ،يم٤مًمٜمقسمن٦م اًم٘مٚمٌٞمن٦مً ،م٘مند يمن٤من ذم
اضمتهتع هٞمئ٦م اعمدرام قمٜمدُم٤م ظمذًمف اًم٘مٚم٥م ،ومٗم٘مد اًمققمل قمغم اًمٗمقر ويم٤من ـمريح
اًمٗمراش ٕؿمٝمر .اىمؽمح قمٚمٞمف اًمٓمٌٞم٥م أن يٛميض إمم اخلن٤مرج ذم رطمٚمن٦م سمٕمٞمندة
قمـ وقو٤مم اًمٕمٛمؾ ًمتخٗمٞمػ اإلضمٝم٤مد قمـ ىمٚمٌنف ،ومنذه٥م وًمٙمٜمنف قمن٤مد سمٕمند
حتٛمؾ ومٙمرة يمقٟمف سمٕمٞمد ًا قمنـ اًمٕمٛمنؾ وم٤مًمْمنٕمػ
ؿمٝمر .إن ضمقٟم٤من ٓ يًتٓمٞمع ّ
اًمذي يدب ذم إدارة قمٛمٚمف ٟم٤مضمؿ قمـ اسمتٕم٤مده قمنـ حمنقر اًمٜمِمن٤مطُ .منع ذًمنؽ
يم٤مٟم٧م اًمٜمقسم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م صدُم٦م ىم٤مؾمٞم٦م قمٚمٞمفً .م٘مد أشمرقمتف سم٤مإلدراك اعمخدر جلٝمقده
اًمتل سمال ضمدوى .يم٤من دائ ًهت يٗمخر سمٙمقٟمف صٚمٌ ً٤م وهمػم ىم٤مسمنؾ ًمالٟمٙمًن٤مر ،ينرى
ٟمٗمًف شمريم٥م أُمقاضم٤م ُمـ اًمٓم٤مىم٦م اًمتل ٓ شمٕمرف اًمٗمِمؾ وًمٙمنـ اًمٜمقسمن٦م اًم٘مٚمٌٞمن٦م
ذيمرشمف سمح٘مٞم٘م٦م ُمٗم٤مده٤م أٟمف جمرد ٍ
وم٤من ًمٞمس إٓ ،وهنق أن أومْمنؾ ،مل يٗمٙمنر ذم
ذًمؽ يمثػم ًا ،وشمالؿم٧م ُمـ ذهٜمف اًمتخٛمٞمٜم٤مت اعمرسمٙمن٦م قمٜمندُم٤م اؾمنت٠مٟمػ طمٞم٤مشمنف
اًم٘مديٛم٦م ،ومٚمؿ يٕمد يرى ذم ذًمؽ وديد ًا ظمٓمػم ًاً .مٙمـ ُم٤م حيٚمؼ ورام ومٙمره يم٤من
09

ٟمققم ً٤م خمتٚمٗم ً٤م ُمـ اخلقف قمغم ذيمتف اًمتل وٕمٗم٧م ؾمنٞمٓمرشمف قمٚمٞمٝمن٤م .ذًمنؽ أن
اًمنميم٦م حتت٤مج إمم أن شمدب ومٞمٝم٤م طمٞم٤مة أرطم٥م مم٤م يٜمٗمخنف ومٞمٝمن٤م ،وًمٙمنـ يم٤مٟمن٧م
ـم٤مىمتف ًمٚمٜمِم٤مط اًم٘م٤مد ضمد وم٤مؿمٚم٦م .صمؿ ضم٤ممت اًمؼمىمٞم٦م وهق قم٤مئد إمم اعمٜمزل ُمـ
همنػم سمدًمتنف ورسمنهت
اضمتهتقمف ُمع اعم٘م٤موًملم إعم٤من طملم ىمرر آشمّمن٤مل سم٤مًمٌٞمن٧مّ ،
شمٜم٤مول ؿمٞمئ ً٤م .أظمؼمشمف زوضمتف سم٤مًمؼمىمٞم٦م وٟم٤موًمتٝمن٤م ًمنف ،مل يالطمنظ ٟمٖمٛمن٦م صنقو٤م

واًمِمدة اًمتل رُم٘متف هب٤م طملم ومتحٝم٤م .يم٤مٟم٧م اًمؼمىمٞم٦م ُمـ ؾمقهقُ ،مـ أظمٞمف همنػم
اًمِم٘مٞمؼ ،ي٘مقل ومٞمٝم٤م سمًٌ٤مـم٦م إٟمف ىمن٤مدم .مل ي٘مندر قمنغم اًمًنٞمٓمرة قمنغم ُمِمن٤مقمر
آٟمٗمٕم٤مل واًمٕم٤مـمٗم٦م اًمتل اضمت٤مطمتف ،وزوضمتف اٟمت٤مهب٤م اًم٘مٚمؼ ،إُمر اًمذي ضمٕمنؾ
شمٗمٙمػمه٤م صٕمٌ ً٤م ،ومؽميمٝم٤م وقم٤مد إمم اعمٙمت٥م ُمت٠مرضمحن٤م سمنلم اًمٙمآسمن٦م واًمٖمْمن٥م.
ؾم٤مقمدشمف ىمٞم٤مدة اًمًنٞم٤مرة قمنغم ودئن٦م اٟمٗمٕم٤مًمنف اًمٕمن٤مـمٗمل ،واؾمنتٓم٤مع أن يٗمٙمنر
سمقوقح أيمثر ىمٚمٞم ً
ال ،يم٤من إذى يٌدو ُمـ يمٚمهتت اًمؼمىمٞم٦م أيمثر إزقم٤مضمن ً٤م ،عمن٤مذا
ضم٤مم ؾمقهق؟ شمذيمر ضمقٟم٤من أظم٤مه ؾمقهق مت٤مُم ً٤م ،إهن٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م إطمدى اعمخ٤موف
همػم اعمٕمٚمٜم٦م ذم ُمٙم٤من ُم٤م ُمـ ومٙمر ضمقٟم٤من .اسمتًؿ ضمقٟم٤من سمّمقرة ُمٚمتقي٦م قمٜمندُم٤م
شمذيمر ؾمقهق ذم إي٤مم اعمٌٙمرة وهق يً٤مقمده ص٤مهمر ًا قمغم شم٠مؾمٞمس اًمنميم٦مً ،م٘مد
يمرس ؾمقهق يمؾ طمٞم٤مشمف وآُم٤مًمف ذم هذه اًمنميم٦م ،وسمٛمرور اًمزُمـ اقمت٘مد ضمقٟم٤من
ّ
أن ؾمقهق أصٌح ـمٛمقطم ً٤م سمِمٙمؾ ظمٓمػم .سمؾ إٟمنف ظمن٤مئـً ،منذا يمن٤من اًمّمندام

حمتقُم ً٤م ،ومحّمؾ ؾمقهق قمغم ُم٤م هق أؾمقأ ،شمذيمر ضمقٟم٤من سمِمٙمؾ واوح يمٞمنػ
أن هذا اًمّمدام ىمد أوصؾ ؾمقهق إمم اًمزٟمزاٟم٦م ،وذًمؽ زُمنـ وممً .م٘مند ُم٣من
طمتك أن وىم٧م ـمقيؾ ُمٜمذ أن شم٘م٤مسمالً .مٙمـ عم٤مذا أرؾمنؾ اًمؼمىمٞمن٦م ًمٞم٘منقل إٟمنف
ىم٤مدم؟ شمذيمر ضمقٟم٤من سمٖمٛمقض ساخ ؾمقهق ذم اعمحٙمٛم٦م وأٟمنف ؾمنقف يٜمنت٘مؿ
ومْمحؽ اجلٛمٝمقر ذم اعمحٙمٛم٦م واسمتًؿ احل٤ميمؿً .م٘مد ُمر وىم٧م ـمقيؾ قمغم ذًمؽ
واعمًن٠مًم٦م ىمنند طمًننٛم٧م .شم٘مندم ضمقٟمنن٤من وشمراضمننع إىمن٤مرب وأىمنن٤مُمقا طمٗمٚمنن٦م
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ًمالطمتٗم٤مل سم٤مًمتً٤مُمح ومدقمٙمقا ضمقٟم٤من وؾمقهق سم٤مًمٓمٌ٤مؿمنػم إصنٚمٞم٦م واخلٛمنر
قمغم ضمٌٝمتٞمٝمهتً .مٙمـ ؾمقهق ٓ يٛمٙمـ اًمقصمقق سمف يم٤من صٛمقشم ً٤م وُمت٠مٟمٞم ً٤م يمن٠مومٕمك،
شمرى هؾ ضم٤مم ًمٞمٓمٚمؼ سظم٦م آٟمت٘م٤مم؟ وعم٤مذا ؟ أسمٕمد يمؾ هذه اًمًٜمقات وىمند
ؿمٗمٞم٧م اجلراح؟ وُم٤مذا يٛمٙمٜمف أن خيٓمط ًمف؟ هز ضمقٟم٤من رأؾمنف وسمجٝمند ـمنرد
إومٙم٤مر .طمدق سمّمقرشمف اًمٙمٌػمة اًمتل رؾمٛمٝم٤م ًمف ومٜمن٤من ىمٌنؾ صمنالث ؾمنٜمقات
وهل شمتدمم قمغم اجلدار أُم٤مم ُمٜمْمدشمف .وومٞمٝم٤م أسمرز اًمٗمٜم٤من ُمتٛمٚم٘م ً٤م شمٕمٌنػم ًا واصم٘من ً٤م
وه٤مدئ ً٤م قمغم اًمقضمف يذيمره سمداٟمٞم٤مل وهق حيدق سمٕمريـ إؾمند ،ومن٢من ُمنرت سمنف
ُمِمٙمٚم٦م أو ُمقىمػ صٕم٥م وم٢من ٟمٔمرة واطمدة إمم هنذه اًمّمنقرة ؾمنتحرك ومٞمنف
سمٕمض اًم٘مقة ُم٤م يِمٕمره سم٘مقة داظمٚمٞم٦م ،وًمٙمـ ٟمٔمره إمم اًمّمنقرة أن ٓ حينرك
ومٞمف ؿمٞمئ ً٤م ،سمدًٓ ُمـ ذًمؽ وم٢من اًمّمقرة هل ُمنـ حيندق سمنف سمت٘مٓمٞمن٥م ؾمن٤مظمر مل
يٕمٝمده ُمـ ىمٌؾ .هنض وص٥م اًمقيًٙمل ذا اًمٙمحقل اعمرشمٗمنع وٟمثنره سمجقومنف،
يم٤مٟم٧م هٜم٤مك طمرىم٦م واظمزة ذم ُمٕمدشمف قمٜمدُم٤م اٟمدومع اخلٛمنر ُمتٗمجنرا .وًمٙمنـ ٓ
رم ىمد شمٖمػم .ومِمٕمقره ُم٤مزال هٜم٤مك .أظمرج قمٚمٌ٦م اًمًٕمقط واؾمتٜمِمؼ ُم٘مدار ًا
ىمٚمٞم ً
ال ُمـ اعمًحقق اًمرُم٤مدي .هز رأؾمف سمٕمٜمػ قمٜمدُم٤م ؾم٤مرت اًمٚمذقم٦م احل٤مرىمن٦م
إمم اًمدُم٤مغ وم٠مظمرج اعمٜمديؾ وٟمٗمخ ومٞمف وم٠مصٌح رأؾمنف ظمٗمٞمٗمن ً٤م .اًمنت٘مط اؾمنت٘م٤مًم٦م
ضمٌٜمٙم٤مُ ،م٤م اًمًٌ٥م ُمـ ورائٝم٤م؟ يم٤من ضمٌٜمٙم٤م قم٤مُم ً
ال ُم٤مهر ًا إٟمف اًمًن٤مقمد إيٛمنـ
جلقٟم٤من واإلدارة اًمتل شمً٤مقمده سمٛمٕمٚمقُم٤مت يمثػمة قمـ اًمٜم٤مس ،وٟمٗمذ قمٛمٚمٞمن٤مت
ىم٤مؾمٞم٦م جلقٟم٤من ،مل شمرك اًمٕمٛمؾ؟ وأيـ ؾمٞمذه٥م؟ ومل يًت٘مٞمؾ هبنذه اًمٕمج٤مًمن٦م؟
أيٛمٙمـ أن شمٙمقن اإلؿم٤مقم٦م صحٞمح٦م ،ومٚم٘مد ؾمٛمع ضمقٟم٤من أن ضمٌٜمٙمن٤م يريند أن
يٕمٛمؾ سم٤مٕصٌ٤مغ قمغم طمً٤مسمف وطمده؟ ُمٝمهت يم٤مٟم٧م إؾمنٌ٤مب وم٢مٟمنف أن يٛمثنؾ
ظمٓمر ًا قمغم ضمقٟم٤من .إٟمف يٕمرف اًمٙمثػم ُمـ أهاره ،أيٚم٘منل سم٤مؾمنت٘م٤مًمتف ويٛميضن
هٙمذا ،هؾ يٕمت٘مد أن سم٢مُمٙم٤مٟمف ذًمؽ؟ ؾمٜمرى ..ومٙمر ضمقٟم٤من ..ؾمنٜمرى .اًمنت٘مط
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ضمقٟم٤من اًمث٤مىمٌ٦م وأظمذ خيرم اًمرؾم٤مًم٦م سمٛمٗمت٤مح اًمرؾم٤مئؾ .وصمٛم٦م شمقشمر هٜم٤مك يٛمٙمٜمنف
اًمِمٕمقر سمف ،إٟمف اًمتقشمر اعمً٤ممل سمّمقرة خم٤مدقم٦م ،اًمتقشمر اًمذي يًنٌؼ اًمٕم٤مصنٗم٦م.
أيـ زًم٧م سمف اًم٘مدم ًم٘مد ؿمٞمد ٟمج٤مطمف قمغم اًمٙمثػم ُمـ اًمزٓت وأصٌح قم٤مدي ً٤م سمال
ُمٕمٜمك .شمرى أيم٤من هذا هق اجلزام؟ صمٛم٦م ظمٓم٥م ذم ُمٙم٤من ُم٤مً .م٘مد ؿم٤مخ ذم هنذه
احلٚمٌ٦م ومال يٛمٙمٜمف أن يٛمٞمز اإلؿم٤مرة احلٛمرام ،إُمر اًمذي ذيمره سمًٛمؽ اًمٙمقًمر
اًمٕمديؿ اًمراطم٦م ىمٌؾ اًمزٓزل .وًمٙمـ ُمـ أيـ ُمّمدر اًمزٓزل؟ شمٌٕمثر اًمًن١مال
ُمـ طمقًمف يمٌذور رُمٞم٧م سمٕمد اٟمتٗم٤مخ اًمٙمٞمس .ومٙم٤من يمؾ ُم٤م سمقؾمنٕمف ؾمنهتقمف ذم
ُمٙمتٌف اًمٗمخؿ هق هذه اهلٛمٝمٛم٦م اخل٤مُمدة اًمتل يٓمٚم٘مٝم٤م ُمٙمٞمػ اهلقام!
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الفصل الثاوي
ذم اًمً٤مطم٦م اخلٚمٗمٞم٦م يم٤مٟم٧م أم ضمٞمٗم٤مي شمٖمًؾ اعمالسمس اًمتل همٛمًتٝم٤م ذم اعمن٤مم
ـمقال اًمّمٌ٤مح وأن شمِمٓمٗمٝم٤م سم٤معم٤مم اًمداومئ .ظم٤مـم٧م سمٜمٓم٤مًٓ وىمٛمٞمّمن ً٤م أصنٗمر
وقم٘مدت رسمٓم٦م اًمِمٕمر .إهن٤م حت٥م أن شم١مدي قمٛمؾ اًمٖمًٞمؾ سمٜمٗمًٝم٤مُ ،م٤م يٛمٜمحٝمن٤م
وىمت ً٤م ًمٚمتٗمٙمػم وُمراضمٕم٦م أطمداث إؾمٌقع اعم٤ميض .اؾمتٞم٘مٔم٧م ُمٌٙمر ًا وأٟمجزت
اًمٖمًٞمؾ ورقم٧م أزه٤مر اًمٌٞم٧م .يم٤من صٌ٤مطم ً٤م ُمنمنىم ً٤م ،ويقُمن ً٤م ُمقاشمٞمن ً٤م ًمٚمٖمًنٞمؾ
مت٤مُم ً٤م ًمقومرة اًمِمٛمس .يم٤مٟم٧م اعمزرقم٦م متتد أُم٤مُمٝم٤م ظمينام ،ويم٤مٟمن٧م شمٜمٔمنر إمم
إزه٤مر وهل شمٌدو حمٜمٞم٦م .اخلٌٞمز سمٌتالشمف اًمؼماىمن٦م احلٛمنرام ضمٕمٚمٝمن٤م شمرهمن٥م ذم
رؾمٛمف ،وُمرت هب٤م ـمٞمقر ىمٚمٞمٚم٦م قمغم ارشمٗم٤مع ُمٜمخٗمض وطمٓمن٧م قمنغم اًمِمنجرة
ىمرب اعمرآب.
 صٌ٤مح اخلػم ؾمٞمديت.اؾمتدارت ظمٚمٗمٝم٤م ُمٌتًٛم٦م.
 أشم٘مقُملم سمٕمٛمؾ اًمٖمًٞمؾ سمٜمٗمًؽ؟ صٌ٤مح اخلػم ..ضمٞمػ ،ؾم١ماًمؽ هذا اًمذي شمٓمرطمف قمغم أُمؽ ُمْمحؽ ذمصٌ٤مح اًمًٌ٧م هذا .وم٠مٟم٧م شمٕمٚمؿ أ أطم٥م دائ ًهت قمٛمؾ اًمٖمًٞمؾ سمٜمٗمزن صنٌ٤مح
اًمًٌ٧م ي٤م ضمٞمػ هؾ صمٛم٦م ُم٤م يدور ذم ذهٜمؽ؟
 يمال ..أشمً٤ممل ومحً٥م مل ٓ شمؽميمل ضمٞمهت يٜمجز اًمٕمٛمؾ أطمٞم٤مٟم ً٤م؟ ضمٞمهت ٓ يٛمٙمٜمف أن ي١مدي اًمٖمًٞمؾ سمٜمٔم٤موم٦م شم٤مُم٦م وًمق عمٜمديؾ ،يمهت أٟمف متنريـضمٞمد زم.
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 ٟمٕمؿ ..ىم٤مل ضمٞمٗم٤مي ..مل ِأرك ًمٞمقُملم ويمٜم٧م ُمت٠مظمرة قمنغم اًمٌٞمن٧م اًمٚمٞمٚمن٦م
اعم٤موٞم٦م!
 أوه ٟمٕمؿ يم٤من قمكم أن أرشم٥م طمٗمٚم٦م إـمٗم٤مل اًمتل أظمؼمشمؽ قمٜمٝم٤م ..طمٗمٚمن٦مصٖمػمة وًمٓمٞمٗم٦م ًم٘مد اؾمتٛمتع اًمّمٖم٤مر هب٤م.

ِ
سم٠مؿمٕم٦م اًمِمٛمس .سمدا
فمؾ ضمٞمٗم٤مي ص٤مُمت ً٤م حيدق ذم اًمً٤مقم٦م ووضمٝمف ُمتقهج ً٤م

وىمقومف ـمقي ً
ال سمج٤مٟم٥م أُمف اجل٤مًمً٦م .واًمٓمٞمقر اًمتل طم ّٓم٧م قمغم ؿمجرة اًمّمٜمقسمر
ـم٤مرت وهل شمّمٗمؼ إضمٜمح٦م شم٤مريم٦م فمالًٓ هيٕم٦م قمغم اعمزرقم٦م.
 يمٞمػ طم٤مل أوود؟ أوه إٟمف قمغم ُم٤م يرام ،صٌ٤مح إُمس يمٜم٤م ؾمقي٦م صمؿ صٛم٧م صم٤مٟمٞم٦م ومتقىمٗمن٧مأُمف قمـ اًمٖمًٞمؾ ًمتٛمًح قمـ وضمٝمٝم٤م اًمٕمرق.
 هؾ شمٕمٚمٛملم أن أوود طمّمؾ قمنغم وفمٞمٗمن٦م ُم١مىمتن٦مُ ...مراؾمن ًال جلريندة
اًمت٤ميٛمز اًمٞمقُمٞم٦م؟
 ذًمؽ ًمٓمٞمػ .أشمريد وفمٞمٗم٦م أيْم ً٤م؟اسمتًؿ ضمٞمٗم٤مي ٕٟمف يٕمرف ـمري٘متٝم٤م سم٘مرامة أومٙم٤مره؟
 ٟمٕمؿ يمٜم٧م أومٙمر سم٤مًمتدريس اًمِم٤مهمر اًمذي أظمؼمشمٜمل قمٜمف. يمهت شمرى ،أن اعمٕمٚمٛملم مل يٖم٤مدروا ًممن .إهنؿ ذم ُمدرؾم٦م اًمتدري٥م وًمرسمهتؾمٞمذهٌقن .اصؼم .هؾ حتدصم٧م سمذًمؽ ُمع واًمدك؟
 أيب؟ ٟمٕمؿ أسمقك.ؾمٞم٘مقل إؿمٞم٤مم اًم٘مديٛم٦م ذاو٤م .يمهت أٟمٜمل أيم٤مد أراه .يٌدو إُمر يمهت ًمق أٟمف ٓ
يٕمٞمش هٜم٤م يمثػم ًا.
وحٙم٧م أُمف قمغم ذًمؽ.
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 قمٜمدُم٤م اؾمتٞم٘مظ أسمقك ًمٚمٕمٛمؾ يمٜم٧م مل شمزل ٟم٤مئ ًهت وقمٜمدُم٤م يرضمع ُمـ اًمٕمٛمؾشمٙمقن ٟم٤مئ ًهت .قمغم أي٦م طم٤مل ؾم٠محتدث ُمع ُمدير اعمرطمٚم٦م ىمٌؾ إظمػمة ؾمنٜمرى ُمن٤م
يًتٓمٞمع أن ي٘مدُمف ًمٜم٤م .ظمذ إُمر سمًٝمقًم٦م ي٤م ضمٞمػ .يم٤مٟم٧م ذم قمٞمٜمٞمٝمن٤م وُمْمن٦م
ًمٓمػ واؾمتٛمرت سم٤مًمٖمًٞمؾ .إن احلدي٨م ُمع ضمٞمٗمن٤مي طمنقل ظمٓمٓمنف جيٕمٚمٝمن٤م
ؾمٕمٞمدة.
صمٛم٦م همٞمٛم٦م أفمٚمٛم٧م اًمًهتم ،فمالم رىمٞمنؼ همٓمنك اًمًنهتم ومجن٠مة ،صمنؿ ُمنرت
اًمٖمٞمٛم٦م ،ومّم٤مرت اًمًهتم ُمنمىم٦م شمتخٚمٚمٝم٤م همٞمقم ذات أؿمنٙم٤مل مجٞمٚمن٦م ُمذهٚمن٦م،
يم٤من اعمدى رُم٤مدي ً٤م أزرق .وصمٛم٦م ريح ظمٗمٞمٗم٦م حتػ أوراق اًمِمجر طمقل اعمزرقم٦م
وسمرىم٦م شمتهتيؾ إزه٤مر .هنْم٧م أم ضمٞمٗم٤مي واًمت٘مٓم٧م احلقض.
 دقمٞمٜمل أؾم٤مقمدك أُمل .ىم٤مل ضمٞمٗم٤مي آظمنذ ًا احلنقض ُمٜمٝمن٤م .ؾمن٤مقمده٤م ذمشمٖمٞمػم اعم٤مم ذم اعمٓمٌخ.
 ؿمٙمر ًا ًمؽ ضمٞمػ .ضمٚمً٧م وسمدأت سم٤مًمٖمًٞمؾ صم٤مٟمٞم٦م وُمنر وىمن٧م ىمٌنؾ أنيٌدأ ضمٞمٗم٤مي سم٤مًمٙمالم ويم٤من صقشمف ه٤مدئ ً٤م قمغم همػم قم٤مدشمف.
 أُمل. ٟمٕمؿ قمزيزي ضمٞمػ. عم٤مذا أيب قمغم هذه احل٤مل؟ ُم٤مذا شم٘مّمد ي٤م ضمٞمػ؟مهٝمؿ ضمٞمػ صمؿ شمٗمقه سمٌمم مل يرهم٥م ذم احل٘مٞم٘م٦م ذم ىمقًمف.
 إٟمف يٌدو سمال أصدىم٤مم.ُمرت حلٔم٦م ىمٌؾ أن دمٞمٌف.
 ضمٞمػ إن أسم٤مك رضمؾ ذو وفمٞمٗم٦م ٓ ،يثنؼ سم٤مًمٜمن٤مس ،أصندىم٤مؤه ىمٚمٞمٚمنقن،وهؿ يٕمرومقن ُم٤م يريدون ُمـ سمٕمْمٝمؿ أٟم٧م شمٕمرف أٟمف ظمِمـ أًمٞمس يمذًمؽ؟
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 أقمت٘مد أٟمف يٕمٞمش يمؾ طمٞم٤مشمف ذم اعمٙمت٥م وم٘مط. وهذا ؾمٌ٥م ٟمج٤مطمف يمهت هق وؾمٌ٥م ُم٤م يقومره ًمٜم٤م ويٕمٛمؾ قمٚمٞمف. إٟمف حي٥م أن يٙمقن همػم ؾمٕمٞمد ،ومل يٙمٛمؾ اجلٛمٚم٦م ؿمنٕمر أن هٜمن٤مك ؿمنٞمئ ً٤مًمٞمس ُمـ اًميوري ـمرطمف شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م...
 أن مل أره عمدة أؾمنٌقع ًم٘مند اًمت٘مٞمتنف صنٌ٤مح اخلٛمنٞمس قمٜمندُم٤م ذهٌن٧مًمٚمٛمراومؼ .أردت أن أطمدصمف قمـ اعمدرؾم٦م ًمٙمٜمف ىم٤مل يٛمٙمٜمٜمل آٟمتٔم٤مر ًمٚمٛمً٤مم.
 ٓ شم٘مٚمؼ ؾمؽماه اًمٚمٞمٚم٦م. هؾ شمريديـ أن أؾم٤مقمدك أُمل؟ يمال ٓ ،شم٘مٚمؼ ؿمٙمر ًا ًمؽ ي٤م وًمدي .ىم٤مًم٧م اجلزم إظمػم ُمٌتًٛم٦م .اسمتًؿضمٞمٗم٤مي أيْم ً٤م وٟمٔمر إمم إزه٤مر ٓ ،أطمند ُمنٜمٝمهت ىمن٤مل ؿمنٞمئ ً٤م .اقمتنذر ضمٞمٗمن٤مي
ومهٝمؿ سمٌمم طمقل اجلرو وُم٣م إمم همرومتف وهل شمٜمٔمر إًمٞمف اسمتًٛم٧م وهنزت
رأؾمٝم٤م ..ي٤م ًمف ُمـ وًمد ًمٓمٞمػ وـمقيؾ ..ومٙمرتً .م٘مد أطمٌن٧م ضمٞمٗمن٤مي ًمنٞمس
ٕٟمف وًمده٤م اًمقطمٞمد وًمٙمـ ٕهن٤م أيْم ً٤م ومخقرة سمٜمقع ؿمخّمنف اًمنذي ؾمنٞمٙمقن
قمٚمٞمف .وقمزت ذًمؽ إمم اًمؽمسمٞم٦م اعمحّمٜم٦م اًمتل أقمٓمقه٤م ًمف .ومٚم٘مد شمٕمٚمؿ ذم أومْمؾ
اعمدارس وسمذل يمؾ ُم٤م ذم وؾمٕمف ،وُم٤م أهه٤م ومٞمف يمثنػم ًا أٟمنف ٓ خينرج يمٌن٤مىمل
أـمٗم٤مل اًمٜم٤مس ومٌٕمض إـمٗم٤مل يتِم٤مضمرون ُمع ذوهيؿ واًمٌٕمض هيرسمنقن ُمنـ
اعمٜمزل واًمٌٕمض يٕمقدون يمهت خيرضمقن سمرهمٌتٝمؿ .وهل ًمدهي٤م صدي٘م٤مت دظمنؾ
أسمٜم٤مؤهـ اًمًجـ سمًٌ٥م ضمرائؿ اىمؽمومقه٤م .أظمرون سمٛمالسمس رصم٦م وشمٍموم٤مت
ؾمٞمئ٦م يدظمٜمقن ويًٙمرون ..همػم أن ضمٞمٗم٤مي يم٤من خمتٚمٗم ً٤م ،ه٤مدئ ً٤م وذيمٞم ً٤مُ ،منمنىم ً٤م
وـمقي ً
ال ذم ؾمـ اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمةً .م٘مد ٟمِم٠م ومٞمف ؿمٕمقر سم٤مًمٜمْم٩م مل خيذل أُمفُ .مـ
ضم٤مٟمٌف أيْم ً٤م ٟمِم٠مت ىمراسم٦م سمٞمٜمف وسملم أُمف وقمغم ُم٤م يٌدو ٕهن٤م يم٤مٟم٧م دائن ًهت ُمٕمنف.
ومٝمل دائ ًهت هٜم٤م .أُم٤م احل٤مل ُمع أسمٞمف وم٢من سمٞمٜمٝمهت ظمٚمٞمج ً٤م ،مل يٙمقٟمن٤م قمنغم راطمن٦م ُمنع
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سمٕمْمٝمهت سمٕمْم ً٤م .رهمؿ أن إب ُمٜمح ضمٞمٗم٤مي أومْمؾ شمٕمٚمٞمؿ ُمع طمٞم٤مة ـمٞمٌ٦م إٓ أن
ضمٞمٗم٤مي يم٤من ممتٕمْم ً٤م ُمٜمف ٕٟمف ُمٜمح اًمٕمٛمؾ يمؾ ٟمٗمًف وقمنغم طمًن٤مب اًمٕم٤مئٚمن٦م،
وٟمققم ً٤م ُم٤م هٜمن٤مك رم واطمند طمنقل طمٞمن٤مة ضمٞمٗمن٤مي ،رم طم٘مٞم٘منل أٓ وهنق
اؾمت٘م٤مُمتف ٓ .رم ذم احل٘مٞم٘م٦م يٌدو ُمًت٘مٞم ًهت إٓ وُٓمًتف ريح قم٤مشمٞم٦م ُمـ اًمٜمزاع
ومذًمؽ أُمر ٓسمد ُمٜمف ،وم٤مًمتٝمديد يم٤من دائ ًهت هٜم٤مك .وسمتٗمّمٞمؾ أيمثر هذا ُم٤م يم٤مٟمن٧م
أُمف شمٗمٙمر سمف دائ ًهت ،اًمتٝمديد .إن أومٙم٤مر احلٚمؿ ىمد اٟمتنمت ذم قم٘مٚمٝم٤م ،ظمقف سمال
ىمٞمقد ضمٕمٚمٝم٤م شمردمػ يمهت ًمق أهن٤م ذم ريح سم٤مردة.
 أُمل هؾ أٟم٧م ُمـ سخ ذم اًمٚمٞمٚم٦م اعم٤موٞم٦م؟سمدت ُمًتٖمرىم٦م ذم أومٙم٤مره٤م ،مل شمًٛمع ضمٞمٗم٤مي وهق يٕمقد.
 إٟمف طمٚمؿ ُمْمحؽ وم٘مط .ىم٤مًم٧م ُمنقم٦م. طمٚمؿ ُمْمحؽ؟! مل يٙمـ همػم طمٚمؿ ،اٟمس إُمر مل يٙمنـ هٜمن٤مك رم .ظمرضمن٧م اًمٙمٚمنهتتسمِمٙمؾ همػم ـمٌٞمٕمل .طم٤موًم٧م آسمتً٤مم ومل شمٗمٚمح واٟمحٜم٧م ًمِمنٓمػ اعمالسمنس.
ؿمٕمر ضمٞمٗم٤مي أهن٤م شمريد أن ختٚمق سمٜمٗمًٝم٤م ،ومً٤مر ٟمحق اًمٌقاسمن٦م .يم٤مٟمن٧م اًمًن٘مٞمٗم٦م
وم٤مرهم٦م واحل٤مرس مل يٙمـ ذم واضمٌف ؾمٞمٕمقد قمٍم ًا .وىمػ ضمٞمٗم٤مي أُم٤مم اًمٌقاسمن٦م
يٜمٔمر إمم اًمٓمريؼ واًمٕمن٤مسمريـ .أفمٚمٛمن٧م اًمًنهتم وُمنـ حتن٧م أؿمنٕم٦م اًمِمنٛمس
ُمٌ٤مذة ُمرت قمٜم٤مىمٞمد ُمـ اًمٖمٞمقم اًمرائٕم٦م واًمٙمئٞمٌ٦م .يم٤مٟمن٧م ؿمنجرة اعم٤مٟمجن٤م ذم
اجل٤مٟم٥م أظمر ُمـ اًمٓمريؼ أُم٤مم ُمٜمزل آظمر يمٌػمٓ .طمظ ضمٞمٗم٤مي أن اًمٓمٞمقر ىمد
سمدأت شمٕمِمش سملم إهمّم٤من .ومٙمر سمهت ىم٤مًمتف أُمف ومتٛمٜمك ًمق أن سمقؾمٕمف أن يً٠مل
أسم٤مه سمٕمض إؾمئٚم٦م قمـ أُمف وقمـ أؿمٞم٤مم أظمرى يمثنػمة .وًمٙمنـ أسمن٤مه ؾمنٞمٙمقن
ُمتٕمٌ ً٤م .وم٠مسمقه دائ ًهت يٌدو ًمف إُم٤م أٟمف ُمتٕم٥م أو قمغم قمجٚم٦م ُمـ أُمره أو ًمدينف رم
ُم٤مً .مٙمـ واًمد أوود ًمٞمس يمذًمؽ .ومٙمر ضمٞمٗم٤مي ..ومٗمل اًمًٌ٧م اعم٤ميض يم٤من ُمع
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أوود وواًمده قمغم اًمٓم٤موًم٦م صمؿ اعمنح اًمقـمٜمل ،إن واًمد أوود اضمتهتقمل ومٙمنف.
وهق ُمدير ذيم٦م هٜمدؾمٞم٦م وحين٥م صنٜم٤مقم٦م اًمٗمٙم٤مهن٦م وجيٕمنؾ أوود وضمٞمٗمن٤مي
يْمحٙمقن يمثػم ًا (أيب ًمٞمس يمذًمؽ ،ومٙمر ضمٞمٗم٤مي ُمٜمذ أؿمٝمر مل أظمنرج ُمنع أيب
وهق دائ ًهت يٗمٙمر ذم أؿمٞم٤مم سمٕمٛمؼ ،دائهت يٌدو ضم٤مد يمرضمؾ أقمهتل  .ـم٤مرت ـمٞمقر
ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ ؿمجرة اعم٤مٟمج٤م( .إهن٤م شمٕمِمش ومٙمنر ضمٞمٗمن٤ميُ .منرت ؾمنٞم٤مرة وومٞمٝمن٤م
قم٤مئٚم٦م يم٤مُمٚم٦م شمْمحؽ رسمهت ىمد قم٤مدوا ُمـ ضمقًم٦م.
همردت اًمٓمٞمقر ُمً٘مً٘م٦م ذم قمٛمٚمٝم٤م .ومج٠مة رُمك ؿمخص سمحجن٤مرة ومجنرح
ـمػم ًا ،صمؿ طمج٤مرة أظمرى أص٤مسم٧م اًمٕمش ،ومٝمقى ًمبؾمنٗمؾ وطمٚم٘من٧م اًمٓمٞمنقر
إظمرى ُمرشمٌٙم٦م .وم٤مؾمتدار ضمٞمٗم٤مي ًمنػمى اًمراُمنل .إٟمنف رضمنؾ ذو قمْمنالت
يرشمدي ىمٛمٞمّم ً٤م ظم٤ميمٞم ً٤م وسمٜمٓمن٤مًٓ .ىمٗمنز ون٤مطمٙم ً٤م وهنق يٚمنت٘مط اًمٓمنػم اجلنريح
واًمٕمش ُمٌتٝمج ً٤م.
 ي٤م هل٤م ُمـ رُمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ....ه٤م؟ ًمٚمٛمرة إومم أىمتؾ ـمنػم ًا سمحجن٤مرة ىمن٤ملاًمرضمؾ خم٤مـمٌ ً٤م ٟمٗمًنف أيمثنر ممن٤م خي٤مـمن٥م ضمٞمٗمن٤مي .وؾمن٤مر ذم ـمرينؼ اعمِمنجر
و٤مطمٙم ً٤م .سمقطمِمٞم٦م ـم٤مرت اًمٓمٞمقر طمقل اًمِمجرة صٗم٘م٧م إضمٜمح٦م سمْمنجٞم٩م
وهل شمٓمٚمؼ ؾم٘مً٘م٤مت همريٌ٦م.
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الفصل الثالث
ًم٘مد أهن٧م اًمٖمًؾ وٟمنمت اعمالسمس قمغم احلٌنؾ ًمتجنػ وقمن٤مد ضمنٞمهت ُمنـ
اًمًقق اعمريمزي سمٕمد اؾمنؽماطم٦م ىمّمنػمةُ ،مْمن٧م إمم اعمٓمنٌخ ًمتجٝمٞمنز ـمٕمن٤مم
اًمٕمٍم .وضمٞمهت ذم اًمٕم٤مدة ي٘مقم سم٤مًمٓمٌخ ،وًمٙمٜمٝم٤م حت٥م أن شمراوم٘مف ًمإلذاف قمغم
إؿمٞم٤مم.
 اًمًقق ُمزدطمؿ ذم هذا اًمٞمقم؟ ىم٤مل ضمٞمهت وهق يْمع اًم٘مدور قمغم ُمقىمنداًمٖم٤مز .هزت رأؾمٝم٤م ومحً٥م.
 شم٠ميمد ي٤م ضمٞمهت ُمـ طمرارة اًمزي٧م ومال أريد أن شمت٠مظمر اًمقضمٌ٦م ..أشمًٛمع؟ ٟمٕمؿ ؾمٞمديت.وىمٗم٧م شمراىمٌف ًمدىم٤مئؼ صمؿ ُمْم٧م إمم همروم٦م اجلٚمقس .شمًن٤ممًم٧مُ :من٤م اًمنذي
يٗمٕمٚمف ضمٞمٗم٤مي ذم همرومتنف .مل يٙمنـ ًمندهي٤م ؾمنٌ٥م ًمٚمتًن٤مؤل إهنن٤م شمرينده ُمٕمٝمن٤م
ومحً٥م .رن اهل٤مشمػ وم٤مًمت٘مٓمتف ُمتقىمٕم٦م اشمّم٤مًٓ ُمـ زوضمٝم٤م.
 هٚمق ..اًمًٞمدة أويمقي هٜم٤م؟ اًمًٞمدة دوي هٜم٤م هٚمق ًمزي...يم٤مٟم٧م اًمًٞمدة دوي واطمدة ُمـ صدي٘م٤مت اًمٕم٤مئٚم٦م اعم٘مرسم٤مت اًم٘مالئؾ.
 ي٤م ًمٚمرمح٦م .إٟمف أٟم٧م ،يمٞمػ إطمقال؟ وىم٧م مجٞمؾ.حتدصمت٤م قمـ أؿمنٞم٤مم قمديندة وُمزطمتن٤م صمنؿ اٟمتٝمن٧م اًمًنٞمدة دوي إمم ؾمنٌ٥م
اشمّم٤مهل٤م.
 ًمزي أرضمق طمْمقرك إمم طمٗمٚمتل اًمّمٖمػمة.29

 وسمؿ حتتٗمٚمقن؟إذا ُم٤م أىم٤مُم٧م قم٤مئٚم٦م دوي طمٗمٚم٦م وم٢من ًمدهي٤م ُم٤م يدقمق ًمالطمتٗم٤ملُ ...مـ ومنقز
زوضمٝم٤م سمٕم٘مد يمٌػم إمم ٟمج٤مح اسمٜمتٝمؿ ذم آُمتح٤مٟم٤مت .وُمـ إومالت أطمدهؿ ُمـ
طم٤مدث إمم قمٞمد اعمٞمالد ،إهنؿ حيٌقن إىم٤مُم٦م اطمتٗم٤مل ٕي رم يٕمتؼموٟمف ُمٝم ًهت .ذم
اعم٤ميض يم٤مٟم٧م اًمًٞمدة أويمقي شمًنخط ُمنـ أؿمنٞم٤مم قمديندة صنٖمػمة وًمٙمٜمٝمن٤م
حتقًم٧م إمم اطمتٗم٤مل.
 ٓ رم وًمٙمٜمل وم٘مط شمذيمرت أهن٤م اًمذيمرى اًمًٜمقي٦م اًمٕمنميـ ًمزواضمٜمن٤م،يمهت شمٕمروملم أردٟم٤م أن ٟمجتٛمع ؾمقي٦م.
 ذيمرايمؿ اًمٕمنمون ..ي٤م ًمؽ ُمـ حمٔمقفم٦م. أٟم٧م أيْم ً٤م .وجي٥م أن ٟمحٛمد اهلل أٟمف رزىمٜم٤م أزواضم ً٤م ص٤محللم. ٟمٕمؿ .جي٥م أن ٟمٙمقن ُمـ اًمِم٤ميمريـ. ًمزي ..أٟم٤م أقمرف ٟمًقة شمنزوضمـ ًمٚمٛمنرة اًمث٤مٟمٞمن٦م ذم اًمًنٜمقات اخلٛمنساعم٤موٞم٦م وأقمرف أن سمٕمْمٝمـ ضمٗمٗمـ يمًٛمؽ سمٜمٙمن٤م سمًنٌ٥م رضب أزواضمٝمنـ
هلـ وؾمقم اعمٕم٤مُمٚم٦م؟ وسمٕمْمٝمـ سمال أـمٗم٤مل .جي٥م أن يٙمقن اًمٗمرد ؿمنٙمقر ًا هلل.
صٛمت٧م اًمًٞمدة أويمقي ًمٚمحٔم٦م صمؿ همػمت اعمقوقع.
 يمٞمػ هل وفمٞمٗمتؽ؟ ويمٞمػ اًمرضمؾ؟ و(اداُم٤م ؟ آه ًمزي صمالصم٦م أؾمئٚم٦م دومٕم٦م واطمدة!! طمًٜم٤م اًمقفمٞمٗم٦م ضمٞمدة وزوضمل يٕمٛمؾضمٞمدا ويٕمتٜمل سمٜم٤م وإٓ عم٤م يمٜم٧م هٜم٤م أحتدث ُمٕمؽ أن وحٙم٧م وواصٚم٧م أُم٤م
(اداُم٤م ومٕمغم ُم٤م يرام.
 اداُم٤م مل ِشم٠مت ًمزي٤مرشمٜم٤م ُم١مظمر ًا؟
 ٓ وتٛمل هب٤مً ،م٘مد أصٌح٧م اُمرأة أن وختتن٤مر اًمٓمرينؼ اًمنذي حتن٥م،طمتك إهن٤م شمًتٕمػم سم٤مرويمتل ،هٙمنذا طمن٤مل إـمٗمن٤مل .ويمٞمنػ طمن٤مل اًمِمن٤مب
ضمٞمٗم٤مي ،أمل شمٔمٝمر اًمٜمت٤مئ٩م سمٕمد؟
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 ضمٞمننػ قمننغم ُمنن٤م يننرام ،واًمٜمتنن٤مئ٩م مل شمٔمٝمننر طمتننك أن .مجٞمٕمٜمنن٤م ٟمٜمتٔمنروؾم٠مظمؼمك سمهت ٟمتقصؾ إًمٞمف أٟم٤م وضمقٟم٤من ظمالل أؾمٌقع.
 طمًٜم٤م إٟمٜم٤م ٟمتٓمٚمع إمم ذًمؽ. أمتٜمك ًمؽ ذيمرى ؾمٜمقي٦م ؾمٕمٞمدة. طمًٜم٤م وداقم ً٤م وداقم ً٤م.أىمٗمٚم٧م اهل٤مشمػ وذهٌ٧م إمم اًمٜم٤مومذة ومهً٧م ًمٜمٗمًٝم٤م ُمٌتًٛم٦م – اًمٜمٖمٛمن٦م ٓ
شمتٖمػم – .يم٤من يمؾ رم ه٤مدئ ً٤م سم٤مؾمتثٜم٤مم أزيز اعم٘مالة قمغم اعمقىمد .همروم٦م اجلٚمقس
ُمٔمٚمٛم٦م ومٚمٞمً٧م يمؾ اًمًت٤مئر ىمد ؾمحٌ٧م ،وطمقهل٤م رائحن٦م قمذسمن٦م دائن ًهت .همرومن٦م
اجلٚمقس ـمٞمٌ٦م اًمرائح٦م دائ ًهت ،وم٠مصم٤مصمٝم٤م همن٤مزم اًمنثٛمـ وضمديند وم٤مًمًنج٤مد يمثٞمنػ
وُمريح حت٧م إىمندام وٟمٔمٞمنػ ،ؾمن٤مقم٦م اجلندار واًمرومنقف وُمٙمٞمنػ اهلنقام
واًمتٚمٗم٤مز اعمٚمقن .أُم٤م اًمٚمقطم٤مت اعمٕمٚم٘م٦م قمغم اجلدران سمٕمْمٝم٤م يم٤من ُمـ إسمنداقمٝم٤م.
يمؾ هذه إؿمٞم٤مم أوٗم٧م قمغم اعمٜمزل ُمٔمٝمنر إٟم٤مىمن٦م واًمنؽمف .إريٙمن٦م ذات
اًمقؾم٤مئد اًمٖم٤مًمٞم٦م واًمٙمراد اعمرحي٦م ويمرد ضمقٟم٤من اعمٜمحٜمل واعمٗمْمؾ ضمٕمٚمتٝمن٤م
همروم٦م ممٞمزة وهٜم٤مك اٟمًج٤مم سملم إٟم٤مىم٦م واًمؽمف .وسمهت أٟمف ٓ أطمد جيٚمنس ومٞمٝمن٤م
ـمقي ً
ال .وم٢مهن٤م حت٤مومظ قمغم طم٤مهل٤م اعمتقطمدة ُمٕمٔمؿ اًمٜمٝم٤مر .ومٙمؾ ؿمنخص ي٘ميضن
وىمتف ذم همرف اعمٜمزل اًمٕمديدة ،يمهت أن اًمٕم٤مئٚم٦م ٓ دمتٛمع سمٙم٤مُمؾ أومراده٤م دوُمن ً٤م.
واًمزائرون ٟم٤مدر ًا ُم٤م يتّمٚمقن هذه إي٤مم ،وسمٞمٜمهت يم٤مٟم٧م واىمٗم٦م ذم همروم٦م اجلٚمقس
اٟمت٤مهب٤م اًم٘مٚمؼ واؾمتقمم قمغم ومٙمره٤م ،ومجقٟم٤من ص٤مر ُمٜمٓمقي ً٤م قمغم ٟمٗمًنف وهينع
اًمٖمْم٥م ُم١مظمر ًا .وهذا ُم٤م ضمٚمٌتف اًمؼمىمٞم٦م أيمثنر ُمنـ أي رم آظمنر .شمنذيمرت
اًمٜمٔمرة قمغم وضمٝمف قمٜمدُم٤م ُمزق طم٤مومتٝمن٤م وىمرأهن٤م .إن اًمِمنٕمقر اعمًنٞمٓمر قمٚمٞمنف
اًمذي يم٤من يتٚمًٌف ىمند اٟمًنٚمخ .سمندا ذم اًمٜمٔمنرة احلنػمى قمنغم وضمٝمنف وينداه
اعمردمٗمت٤من ىمٚمٞم ً
ال.
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 هؾ صمٛم٦م ظمٓم٥م ُم٤م ي٤م قمزيزي؟ ؾم٠مًمتف .أي رم يزقم٩م زوضمٝم٤م ٓسمند أنيٙمقن أقمٛمؼ ُمـ اًمٕم٤مـمٗم٦م اًمًٓمحٞم٦م.
 هؾ ُمـ أٟمٌ٤مم ؾمٞمئ٦م؟حتدث سمٕمد ذًمؽ ،ويم٤من صقشمف ظمِمٜم ً٤م قمٜمدُم٤م شمٙمٚمؿ ويم٤مٟم٧م ضمٌٝمتف شمٜمْمنح
قمرىم ً٤م ُمنـ اًمتٗمٙمنػم .قمٞمٜمن٤مه ضم٤مُمندشم٤من سمٕمٞمندشم٤من .وىمند أدريمن٧م ُمٕمٜمنك هنذه
اإلؿم٤مرات:
 يمالً .مٞمس طم٘مٞم٘م٦م .إٟمف ؾمقهق ومحً٥م .ي٘مقل إٟمف ىم٤مدم وًمٙمٜمل أفمـ أٟمنفذم اعمديٜم٦م ُمًٌ٘م ً٤م ،ومٚم٘مد اؾمتٖمرىم٧م اًمؼمىمٞم٦م أؾمٌققم ً٤م ًمٚمقصقل إمم هٜمن٤م .اٟمٔمنري
قمالُم٦م اًمؼميد.
 هؾ ىمٚم٧م ؾمقهق؟ىمدطم٧م قمٞمٜم٤مه قمٚمٞمٝم٤م.
 وُمـ ؾمقاه ىمٚم٧م؟ ُمـ إومْمؾ أن شمٙمق طمذرة أن ،شمنرى قمنـ ُمن٤مذايٌح٨م ذم اعمديٜم٦م؟ عم٤مذا يزقمجٜمل سم٢مرؾم٤مل اًمؼمىمٞم٦م؟ واؾمتٖمرق ذم صٛم٧م شم٠مُمكم.
هنض قمـ اًمٙمرد وأظمذ يزرع اًمٖمروم٦م ضمٞمئن٦م وذه٤مسمن ً٤م .اًمًنٞمدة أويمنقي ُمنـ
ضم٤مٟمٌٝم٤م مل حت٥م ـمري٘متف اًمٕمٜمٞمٗم٦م ذم اًمرد قمٚمٞمٝم٤م هنْم٧م وذهٌ٧م إمم اعمٓمٌخ.
 هؾ أظمؼمشمؽ أن (ضمٌٜمٙم٤م ىمند اؾمنت٘م٤مل هٙمنذا ومجن٠مة؟ ىمن٤مل هلن٤م قمن٤مسمر ًااًمٖمروم٦م .ومقىمٗم٧م واؾمتدارت ُمٜمدهِم٦م ومن(ضمٌٜمٙم٤م خمٚمص وضمدير سم٤مًمث٘م٦م.
 اقمت٘منندت أٟمننف ُمننـ اعمًننتحٞمؾ أن يٖمنن٤مدر يقُم ن ً٤م ،ومٝمننق ظمنن٤مدم خمٚمننصوٟمٛمقذضمل .طمًٜم ً٤م اُمًح هذه اًمٜمٔمرة احلٛم٘م٤مم قمـ وضمٝمؽ سمًٌ٥م رطمٞمٚمف.
صمؿ اٟمٓمٚمؼ حيدث ٟمٗمًف سمّمقت قم٤مل سمهت يٙمٗمل ًمًهتقمف.
 ذه٥م اًمٖمٌل وًمرسمهت ًمـ أيمقن ذم أُم٤من ومٝمذا اعم٤مقمز اجلٌكم يٕمنرف اًمٙمثنػمقمٜمل ٓ .يٛمٙمٜمف أن يٖم٤مدر هٙمذا ..ه٤م ..ه٤م ..هؾ سمقؾمٕمف أن يًنتٞم٘مظ صنٌ٤مطم ً٤م
ويًت٘مٞمؾ هبذه اًمًٌ٤مـم٦م؟
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 وعم٤مذا شم٘مٚمؼ إذا يم٤من قمٛمٚمؽ ٟمٔمٞمٗم ً٤م؟ ٓ طم٤مضم٦م ًمٚم٘مٚمؼ أًمٞمس يمذًمؽ؟ يم٤منصقو٤م ُمتحدي ً٤م .طمدق هب٤م ضمقٟم٤من يم٠مب حيدق سم٤مسمٜمف اًمذي مل يٗمٝمؿ سمٕمد إؿمٞم٤مم
اًمِم٤مىم٦م ذم احلٞم٤مة .اسمتًؿ يمره ً٤م وسمجٗم٤مم صمؿ ىم٤مل سمّمقت أظم٤مومٝم٤م:
 ذًمؽ اعم٤مقمز يٕمرف اًمٙمثػم قمٜمل وقمـ ذيمتل اوومقؾمق هذا يمؾ ُم٤م هٜم٤مك.شم٘مرئلم اًمّمنحػ يقُمٞمن ً٤م أٓ شمٕمنروملم طمن٤مٓت آسمتنزاز وإؿمنٞم٤مم اخلٓمنػمة
إظمرى اًمتل يٗمٕمٚمٝم٤م اًمٜم٤مس هذه إين٤مم؟ ُمنـ إومْمنؾ أن شمٕمنرذم .دقمٞمٜمنل
أظمؼمك ىمٌؾ ُمقاقمٔمؽ ،إذا ؾم٤مر رم سم٤مخلٓم٠م سمًنٌ٥م اؾمنت٘م٤مًم٦م واطمند أمحنؼ،
ومٙمؾ رم قمٛمٚمتف ـمقال طمٞم٤ميت ؾمٞمٖمرق ُمٕمنل .أٟمن٧م اُمنرأة ٓ شمٗمٝمٛمنل هنذه
إؿمٞم٤مم ،صمٛم٦م أؿمٞم٤مم طمقل قمٛمكم وٟمٗمز جي٥م أن ٓ يٕمرومٝم٤م اًمٜم٤مس .أشمًٛمٕملم؟
ىم٤مل يمؾ هذا سمتث٤مىمؾ ذم ظمت٤مم يمالُمف .اٟمت٤مهب٤م ظمقف ُمٌ٤مهم٧م.
 ضمقٟم٤من ...ضمقٟم٤من مل شمٕمٛمؾ ؿمٞمئ ً٤م ُمِمٞمٜم ً٤م وخمج ًال ،مل شمٗمٕمؾ أًمٞمس يمذًمؽ؟
ُم٤م اًمذي جيري؟ ضمقٟم٤من يمؾ هذه اًمًٜمقات؟
يم٤مٟم٧م قمٞمٜم٤مه سم٤مردشملم .اسمتًؿ وم٘م٤مل سمنقم٦م ٟمققم ً٤م ُم٤م:
 ٓ رم هٜم٤مك ٟمخ٤مومف .يٛمٙمٜمٜمل ُمٕم٤مجل٦م إُمقر ٓ ،رم ٓ .شم٘مٚم٘مل.ؾم٤مر سمٌطم إمم إدراج ،شمًٚم٘مٝم٤م ُمنقم ً٤م وقمٜمدُم٤م ٟمزل يمن٤من سمٛمالسمنس همنػم
رؾمٛمٞم٦م.
 أٓ شم٠ميمؾ ىمٌؾ أن خترج صم٤مٟمٞم٦م؟ ومٚم٘مد ظمرضم٧م ُمٜمذ اًمّمٌ٤مح اًمٌ٤ميمر.مل ي٘مؾ ؿمٞمئ ً٤م ًمقح سمٞمديف قمغم ىمٚمؼ وومتح اًمٌ٤مب سم٘مقة ُمٌ٤مًمغ ومٞمٝمن٤م وذهن٥م إمم
ُمٙمتٌف اًمٗم٤مرغ .ومٝمق سمح٤مضم٦م إمم اًمقطمدة ًمٙمل يٗمٙمنر .أٟمّمنت٧م قمٜمندُم٤م سمندأت
اًمًٞم٤مرة خترج ُمـ اعمٌ٤م  ،وم٤مضمت٤مطمتٝم٤م اًمقطمدة سمٛمدّ ه٤م اًم٘م٤مد وُمبه٤م احلزن ومهت
يم٤من سمقؾمٕمٝم٤م إٓ أن شمًتًٚمؿ ًمٚمٌٙم٤مم ىمٚمٞم ً
ال .ىمٌؾ ؾمنٜمقات قمديندة يم٤مٟمن٧م ىمند
شمِم٤مضمرت ُمع ضمقٟم٤من سمخّمقص اًمٕمٛمؾ ومٚم٘مد أسمٚمٖمٝم٤م اًمٜم٤مس قمـ يمنؾ أؿمنٞم٤مئف
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وُم٤م يم٤من سمقؾمٕمٝم٤م أن شمتج٤مهٚمٝمؿ إمم طمد أسمٕمد ،ويم٤من اخلقف هيزه٤م يقم ومتح٧م
اًمنمـم٦م اًمٌ٤مب ومج٠مة ذات ًمٞمٚم٦م واقمت٘مٚم٧م ضمقٟم٤من ًمّمٚمتف سمٖمِم٤مش خم٤مدع .هنذا
احلدث اًمذي اؾمتٛمر قمنم دىمن٤مئؼ يمن٤من صندُم٦م .رهمنؿ أن اًم٘مْمنٞم٦م وسمِمنٙمؾ
همري٥م مل شمدظمؾ اعمحٙمٛم٦م .وشمؿ إـمالق هاطمف قمغم اًمٗمقر .همػم أن خم٤موومٝم٤م ىمد
اؾمتثػمت ،يم٤مٟم٧م هيٕم٦م آهتٞم٤مج ،حتدصم٧م ُمٕمف سمٍماطم٦م .واؾمتدقم٧م أىم٤مرهبهت
ـمٚمٌ ً٤م ًمٚمٜمّمح ،شمقؾمٚم٧م إًمٞمف أن يٗمٙمر سمقًمدهيهت ،وأٟمف إذا اؾمتٛمر قمغم هذا اعمٜمقال
ومًقف يٕمٙمر ُمًت٘مٌؾ اًمقًمد .سمٕمد ذًمؽ أصٚمح ٟمٗمًف وشمقؾمؾ إًمٞمٝمن٤م أن شمٕمنقد
إًمٞمف .سمٕمند ؿمنج٤مرات ُمنـ هنذا اًمٜمنقع شمٕمٝمند ضمقٟمن٤من أن يٙمنقن طمنذر ًا ،إن
اضمتهتقم٤مشمف اًمني٦م ُمع همرسم٤مم ذم اعمٜمزل ىمد اٟمتٝم٧م .وهل ٓ شمٕمٚمؿ ـمٌٞمٕم٦م ٟمِمن٤مط
زوضمٝم٤م .يم٤من صمٛم٦م ارشمٞم٤مح قمٜمدُم٤م شمقىمنػ قمنـ ذًمنؽ ،وًمٙمنـ يمثنرة ظمروضمنف
اعمت٠مظمر واًمذي ٓ يٛمٙمـ اًمتٜمٌ١م سمف وُمالطمٔم٤مشمف ومقق اًمٓم٤موًم٦م واًمرؾم٤مئؾ اًمني٦م
اعمرؾمٚم٦م إًمٞمٝم٤م واًمتل شمًٚمؿ ًمٚمخ٤مدم (إٟمف قمغم قمالىم٦م سم٤مُمرأة أظمرى ذم ُمٙم٤من ُم٤م
يمهت أظمؼمو٤م صدي٘م٤مو٤م ،يمؾ ذًمؽ ضمدد خم٤موومٝم٤مً .مٙمٜمٝم٤م مل ونتؿ أسمند ًا ،ومن٢من ُمن٤م
يِمٖمٚمٝم٤م طم٘م ً٤م هق أن يٙمقن ٟمٔمٞمٗم ً٤م ذم قمٛمٚمف وأن اعمٙم٤مٟم٦م اًمتل طم٘م٘م٤مه٤م سمٕمٞمد ًا جي٥م
أن ٓ شمتزقمزع.
ي٤م اهلل أشمقؾمؾ إًمٞمؽَ ....صن ّٚم٧م ذم داظمٚمٝمن٤م وطمٞمندة ذم همرومن٦م اجلٚمنقس.
اًمٚمٝمؿ ٟمً٠مًمؽ دوام إؿمٞم٤مم اًمٓمٞمٌ٦م اًمتنل ُمٜمحتٝمن٤م ًمٜمن٤م .إن اًمنذيمرى ضمٕمٚمتٝمن٤م
شمِمٕمر سم٤محلزن ،يم٤مٟم٧م اًمٖمروم٦م ُمٔمٚمٛم٦م ويم٤مٟم٧م ُمتْم٤مي٘م٦م ُمـ آؾمؿ :ؾمقهقُ .من٤م
اًمذي يٗمٕمٚمف ذم اعمديٜم٦م؟ مل أرؾمؾ اًمؼمىمٞم٦م؟ ومٙمرت وهل شمردد أؾمنئٚم٦م زوضمٝمن٤م.
َطم ّقم هذا آؾمؿ ذم قم٘مٚمٝم٤م ودق ٟم٤مىمقس اخلٓمر ذم إقمهتق إٟمف ظمقف ٓ اؾمنؿ
ًمف ويرشمٌط سمٜمقع ُمٕملم ُمـ اًمرقم٥م اخل٤مرق ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م.
 يمال ...يمال ٓ ..أريده .سظم٧م ومج٠مة.34

ضمٞمٗم٤مي اًمذي يم٤من يٓم٤مًمع ذم همرومتنف ؾمنٛمع اًمٍمناخ ،وم٠مصنٞم٥م سم٤مًمرقمن٥م
ًمٚمحٔم٦م وريمض إمم همروم٦م اجلٚمقس.
 أأٟم٧م قمغم ُم٤م يرام ....أُمل؟ ُم٤م إُمر؟يم٤من هٜم٤مك صٛم٧م ويم٤من وضمٝمٝم٤م ؿم٤مطمٌ ً٤م قمٜمدُم٤م أوم٤مىم٧م .طمندىم٧م سمجٞمٗمن٤مي
يمهت ًمق أهن٤م يم٤مٟم٧م سمٕمٞمد ًا ذم ُمٙم٤من ُم٤م.
 أٟم٤م سمخػم يمٜم٧م وم٘مط أومٙمر سمّمقت قم٤مل.طمدق هب٤م ضمٞمٗم٤مي همػم ُم٘متٜمع.
 هؾ أٟم٧م ُمت٠ميمدة؟ أٓ شمٕمت٘مديـ أٟمف ُمـ اًميوري أن شمذهٌل إمم ـمٌٞم٥مي٤م أُمل؟
وحٙم٧م سم٘مقة.
 أٟم٤م قمغم ُم٤م يرام ،أؿمٕمر سمٛمثؾ هذا أطمٞم٤مٟم ً٤م يم٠مي ؿمخص يِمٕمر. يِمٕمر سمهتذا؟ يمؾ ؿمخص يريد أن يٍمخ أطمٞم٤مٟم ً٤م .ىم٤مًم٧م سمهت يِمٌف اهلٛمس.ؾم٤مد صٛم٧م سمٚمٞمد ،ومريم٧م قمٞمٜمٞمٝم٤م وطمدىم٧م سمٗمْمنقل ورام ضمٞمٗمن٤مي وقمنغم
رم ُم٤م قمغم اًمٓم٤مسمؼ وهق يت٤مسمع حتدي٘مٝم٤م.
 ُمـ ضمٚم٥م ذًمؽ اًمٙمٚم٥م إمم هٜم٤م؟ آووه إٟمف ضمرو .وضمدت اًمّمٌٞم٦م ييسمقٟمف وه٤م أٟم٤م أقمتٜمل سمف إمم طمنلم أنأقمرف ُمٙم٤من ص٤مطمٌف.
اؾمتٕم٤مدت هدومه٤م وسمٕمد أن ُمر وىم٧م ـمقيؾ ىم٤مًم٧م:
 أقمت٘مد أ رأي٧م ُم٘م٤مًم٦م أو إقمالٟم ً٤م ذم اجلريدة سم٤مُٕمس .أو ُم٤م ؿمن٤مسمف قمنـيمٚم٥مً .مً٧م واصم٘م٦م مت٤مُم٤م شمذيمرشمف ٕٟمٜمل مل أىمرأ إقمالٟم٤مت قمـ يمالب ُمـ ىمٌنؾ.
ُم٤م قمدا يمالب إُمـ ،مل ٓ شمدىمؼ ذم صحػ إُمس واًمٞمقم إهن٤م ذم همرومتل؟
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ريمض اجلرو إمم ضم٤مٟم٥م ضمٞمٗم٤مي ويم٤من ًمٕمقسم ً٤م حي٤مول شمًٚمؼ ؾمن٤مىمف ومن٤مٟمحٜمك
ضمٞمٗم٤مي ورومٕمف.
 هؾ أٟم٧م ُمت٠ميمدة ُمـ أٟمؽ سمخػم أُمل؟ ؾم٠مهل٤م سمٓمري٘من٦م ظمرىمن٤مم ُمتٗمحّمن ً٤موضمٝمٝم٤م مت٤مُم ً٤م.
اؾمتدارت صم٤مٟمٞم٦م إمم اعمِمنٝمد اًمٖمن٤مُمض ظمن٤مرج اًمٜم٤مومنذة وقمٞمٜم٤مهن٤م سمٕمٞمندشم٤من
يٖمٛمرمه٤م اًمتٗمٙمػم سمِمٙمؾ ضمكم .ووىمػ ضمٞمٗم٤مي ًمٚمحٔم٦م أراد أن ي٘مقل ؿمٞمئ ً٤م أيمثر
وًمٙمٜمف ؿمٕمر أهن٤م شمريد أن شمٙمقن ًمقطمده٤م ومّمٕمد اًمًالمل سمٌطم واًم٘مٚمؼ يتٛم ّٚمٙمف.
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الفصل الرابع
ذم اًمّمٗمح٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اجلريدة ؿم٤مهد اإلقمالن ،يم٤من ذم زاوي٦م ُمٜمٝم٤م أؾمٗمؾ
قمٛمقد.

فقدان كلب
هل عثرتم عىل جرو أبيض اللون رمادي وإن كان األمرر كرلل نرجرو
إعادته من لطفكم إىل صاحبته يف الرقم  7روالند سرتيت ابابا.
ُم٤م ضمٕمؾ إُمر أيمثر همراسم٦م هق ووقح اإلقمالن .ومٛمثؾ هنذه اإلقمالٟمن٤مت
يم٤مٟم٧م ٟم٤مدرة ضمد ًا ذم اًمّمنحػ اًمٜمٞمجػمين٦م .واًمٜمٞمجػمينقن ًمٞمًنقا ُمنـ يمٌن٤مر
اًمٕمِم٤مق ًمٚمحٞمقاٟم٤متُ .م٤مقمدا أصح٤مب احلٞم٤مة آضمتهتقمٞم٦م اعمؽموم٦م واًمذيـ يمن٤مٟمقا
ذم اًمٌٚمدان اًمٖمرسمٞم٦م ويريندون اًمٔمٝمنقر يمٛمتحينيـ وخمتٚمٗمنلم .قمٜمندُم٤م ىمنرأ
ضمٞمٗم٤مي اإلقمالن اٟمت٤مسمف احلزن ٕٟمف ىمد شمق ًّمع سم٤مًمٙمٚم٥م.
إٟمف ي٘مٗمز وهيز ذيٚمف وييب سمٛمخٚمٌف ىمٛمٞمص ضمٞمٗم٤مي .ومٗمٙمر .دائهت شمت٘م٤مـمع
اًمٓمرق ...اًمٜم٤مس وإؿمٞم٤مم قمٚمٞمٝمؿ اًمًػم ذم ـمرق خمتٚمٗم٦م ذم احلٞم٤مة .ىمٗمز اجلرو
ُمـ طمْمٜمف رايمْم ً٤م ذم اًمٖمروم٦م ومقوع اجلريدة قمغم اعمٜمْمدة وظمرج ُمـ اًمٖمرومن٦م
يتٌٕمف اًمٙمٚم٥م .ذه٥م إمم اعمٓمٌخ طمٞم٨م يم٤مٟم٧م أُمف شمٓمٌخ ُمع (ضمٞمهت .
 أُمل جي٥م أن أذه٥م ٕشم٠ميمد ُمـ هذا اإلقمالن.ؾمٕمٚم٧م أُمف ويم٤من ضمق اعمٓمٌخ زيتل اهلقام.
 هذا طمًـ .وهؾ ؾمتٖمٞم٥م؟ ٓ أقمرف .رسمهت ؾم٠مزور سمٕمض إصدىم٤مم اًمذيـ مل أىم٤مسمٚمٝمؿ ُمٜمذ ُمدة. هؾ ؾمت٠مظمذ اًمًٞم٤مرة؟37

 ٟمٕمؿ ؾمآظمذ اًمداشمًقن.ضمػ اًمٖمًٞمؾ ومٝمذا اًمّمٌ٤مح ُمنمق .أؿم٤مر ضمٞمهت.
 ًم٘مد ّ ؿمٙمرا ضمٞمهت .أٟم٤م ُمٜمٓمٚمؼ أُمل. طمًٜم٤م .هؾ أظمذت اعمٗم٤مشمٞمح؟ وؾمٕمٚم٧م صم٤مٟمٞم٦م .وهز ضمٞمٗم٤مي رأؾمف. إذن قمٚمٞمؽ أن شم٘مقد سمحذر .وداقم ً٤م.أدار اًمًننٞم٤مرة إذ إهننن٤م يم٤مٟمنن٧م ظمنن٤مرج اًمٙمننراجً .مقاًمنند ضمٞمٗمنن٤مي ؾمننٞم٤مرشم٤من.
ُمرؾمٞمدس وداشمًقن .وؾمٞم٤مرة أُمنف ُمن٤مزدا .واًمٙمنراج يتًنع ًمًنٞم٤مرشملم ًمنذًمؽ
ومًٞم٤مرة اًمداشمًقن شمريمـ ظم٤مرج اًمٙمراج .ومتح احل٤مرس اًمٌقاسم٦م واٟمٓمٚمؼ ضمٞمٗم٤مي.
 ـم٤مب قمٍمك ؾمٞمدي. ـم٤مب قمٍمك ي٤م ُم٤مٓم .أراك قمٜمدُم٤م أقمقد .ىمن٤مد قمنغم اًمٓمرينؼ اعمِمنجرسم٤مدم٤مه يمٜمٙمزوي ،ؾمتٙمقن ضمقًم٦م إمم اسم٤مسمن٤م ،ومٙمنر ضمٞمٗمن٤مي ،آُمنال ذم أٓ يٙمنقن
هٜم٤مك ازدطم٤مم ؾمػم اًمٞمقم .إن واًمده يًٛمح ًمف سم٘مٞم٤مدة اًمًٞم٤مرة ومٝمق ىمد أسمغم سمالم
طمًٜم ً٤م ذم آُمتح٤مٟم٤مت اعمدرؾمٞم٦م وىمد اضمت٤مز اظمتٌ٤مر اًم٘مٞمن٤مدة يمنهت أن اًمًنٞم٤مرة مل
شمًتٕمٛمؾ أهمٚم٥م اًمقىم٧م .أذىم٧م اًمِمنٛمس سمؼمي٘مٝمن٤م ويمنروح ىمنديس يم٤مٟمن٧م
اًمًهتم ُمٗمتقطم٦م ،هذا ُم٤م ضمٕمٚمف ؾمٕمٞمد ًا ،يمهت أهن٤م اًمٚمحٔمن٦م اًمنقضمٞمزة شمٚمنؽ اًمتنل
شمدقمق روطمف ًمتِم٤مرك احلٚمؿ إزهر .ؾمح٥م واىمٞم٦م اًمِمٛمس ًمبؾمٗمؾ ،واجلرو
ُمْمٓمجع ذم اعم٘مٕمد اعمج٤مور ذم هدوم .ؾم٤مر أُم٤مم سمٞمقت يمٌػمة طمديثن٦م اًمٓمنراز
وومٜم٤مدق ؾمٞم٤مطمٞم٦م ذم ؿمقارع اًمٓمريؼ اعمِمجر وطمٞم٨م إؿمج٤مر واروم٦م اًمٔمنالل،
وشم٘مػ سمقىم٤مر ص٤مُم٧م ُمتهتيٚم٦م ذم اًمري٤مح اًمرىمٞم٘م٦م .يم٤مٟم٧م اعمٜمٓم٘م٦م ه٤مدئن٦م رقمقين٦م
وظم٤مرىم٦م .يمؾ رم طمقهل٤م ًمف ـم٤مسمع اًمِمنقارع اًمٜمٔمٞمٗمن٦مُ .منـ أؿمنج٤مر احل٘منقل
اًمً٤مُم٘م٦م اخليام إمم اًمٌٞمقت اعمتقاري٦م ظمٚمػ اًمٜمٌ٤مشم٤مت إضمٜمٌٞمن٦مُ .منع ذًمنؽ
هٜم٤مك ُم٤م يثػم ىمٚمؼ روطمف ومٞمٝم٤م .صمٛم٦م شمقشمر وؿمٕمقر حمػم ذم اجلنق .ىمن٤مد اًمًنٞم٤مرة
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ًمٕمنميـ دىمٞم٘م٦م .وصمٛم٦م ازدطم٤مم سمًٞمط قمغم اجلنن ذم اعمٜمٓم٘من٦م اًمرئ٤مؾمنٞم٦م ىمنرب
ّ
ووؾ
رصٞمػ اعمروم٠م .وىمػ ًمٞمً٠مل اًمً٤مسمٚم٦م طمقل رصٞمػ روٟٓمد ،شمؿ إرؿم٤مده
ُمرات قمديدة ىمٌؾ أن حيدد ُمقىمع اًمِم٤مرع .إٟمف ًمٞمس سمٌٕمٞمد قمـ ؾمٞمٜمهت رويمز.
ٟمزل إمم اًمِم٤مرع سمٌطم سم٤مطمث ً٤م قمـ رىمؿ ً ،7م٘مد يم٤من ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إظمنرى ُم٘م٤مسمنؾ
رىمؿ  .41ي٤م ًمٚمٓمري٘م٦م اًمٖمريٌ٦م ذم شمرىمٞمؿ اًمِم٤مرع ،هٙمذا ومٙمر ضمٞمٗم٤مي ،وشمقىمنػ
سمحذر .إٟمف سمٜم٤مم سمٓم٤مسم٘ملم ،رائح٦م اًم٘مهتُم٦م اًمٜمتٜم٦م ـم٤مومح٦م خمتٚمٓمن٦م ُمنع اعمجن٤مري.
واجلدار أُم٤مم اًمٌٜم٤مم ُمٝمِمؿ يمهت ًمق أن ؾم٤مئ٘م ً٤م خمٛمقر ًا اٟم٘مٚم٥م قمٚمٞمف.
ذه٥م إمم اًمِم٘م٦م ذم اًمٓم٤مسمؼ إريض ،دق اجلنرس ويمن٤من اًمٌن٤مب اعمٝمٞمن٥م
يمًتٜم٤مئل اًمٚمقن شمٜمٌٕم٨م ُمٜمف رائح٦م شمقطمل سمحداصمتف .يم٤من سمقؾمٕمف ؾمنهتع أحلن٤من
واي٧م سم٤مري ُمـ داظمؾ اًمِم٘م٦م وىمٕم٘مٕم٦م صحقن سملم احللم وأظمر ،دق صم٤مٟمٞم٦م.
 هٚمق ُمـ شمٌح٨م قمٜمف؟ ؾم٠مًم٧م اُمرأة ُمـ ظمالل اًمٌن٤مب اعمٗمتنقح سمّمنقرةوٞم٘م٦م .وقمٜمدُم٤م اٟمٗمتح اًمٌ٤مب سمِمٙمؾ أوؾمع ىمدّ م ضمٞمٗم٤مي ٟمٗمًف واضمت٤مطمف ؿمٕمقر
ؾمٕمٞمد ،ومٚمؿ يتقىمع أن ي٘م٤مسمؾ اُمرأة مجٞمٚمن٦م اًمٌنمنة وُمتقازٟمن٦م .اٟمٌٝمنر هبن٤م وىمند
ارشمًٛم٧م ٟمّمػ اسمتً٤مُم٦م قمغم ؿمٗمتٞمٝم٤م .وضمٝمٝم٤م ضمذاب ُمـ اًمٜمقع اًمنذي شمنراه
ُمتٙم٤مُم ً
ال ذم اًمقضمقه اًمزيتٞم٦م ًمإلقمالٟم٤مت .ؿمٕمره٤م ذم ظمّمنالت .همنض ـمرومنف
سمّمقرة اظمتالؾمٞم٦م ًمِمٙمٚمٝم٤م اعمٛمِمقق اًم٘مقام وؾمٞم٘م٤مهن٤م اًمٓمقيٚم٦م ،اًمتٜمقرة شمقطمل
سم٠مهن٤م ـمٗمقًمٞم٦م ،ؿمٕمره٤م ُمٕم٘مقد قمغم ضم٤مٟمٌل اًمنرأس ،اٟمتٝمن٧م قمٞمقهنن٤م إمم اجلنرو
اعمٜمٗمٕمؾ حت٧م ذراقمٞمف .اسمتًٛم٧م واشمًٕم٧م قمٞمٜم٤مه٤م سمنور.
 طمًٜم٤م ..أٟم٤م ..ه٤م أٟم٤م ضمٞمٗم٤مي .رأي٧م إقمالٟم ً٤م صٖمػم ًا ذم اًمّمحػ. آوهٟ ...مٕمؿ ىم٤مـمٕمتف سمتٚمٝمػ ًم٘مد مخٜم٧م ًم٘مد قمثرت قمغم ضمروي ًمٙمؿ أٟم٧مُمدهش ..آوه ُمٕمذرة شمٗمْمؾ سم٤مًمدظمقل وؾمن٤مرت إمم همرومن٦م اجلٚمنقسً .مٙمٜمنف
شمردد.
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 ادظمؾ.مل يًتٓمع اًمرومض ،ظم٤مص٦م سمٕمد ٟمٖمٛم٦م صنقو٤م اعم٘مٜمٕمن٦م ،ومتٌٕمٝمن٤م إمم اًمٖمرومن٦م
ووىمػ هٜم٤مك همػم واصمؼ ُمـ اجلٚمقس واجلرو يتٚمقى سملم ذراقمٞمفُ .مدت ينده٤م
ُمٌتًٛم٦م وأظمذشمف ومٝمز ذيٚمف ٟم٤مسمح ً٤م سمٌٝمج٦م .ىمٗمز إمم يدهي٤م ٓقم٘م ً٤م وضمٝمٝم٤م ومحٙمن٧م
رأؾمف ودقمٙم٧م ومروه.
 ىم٤مًم٧م :أٓ شمريد اجلٚمقس؟ اضمٚمس ذم أي ُمٙم٤من.ضمٚمس ضمٞمٗم٤مي قمغم إريٙم٦م إىمنرب ًمٚمٌن٤مب وؿمنٕمر أن ٟمٗمًنف شمٖمنرق ذم
ٟمٕمقُمتٝم٤م ،اؾمؽمظمك.
 ضمقي يمٚم٥م صٖمػم حمٌقب ،أؿم٤مر ضمٞمٗم٤مي.ُمٜمحتف اسمتً٤مُم٦م ومخقرة ُمقاوم٘م٦م وضمٚمً٧م سمجقاره.
 أيـ وضمدشمف؟ضمٕمٚمف ىمرهب٤م همػم ُمرشم٤مح ،ومٕمٌػم قمٓمره٤م يٖمٛمر اًمٖمروم٦م ومخنـ أهنن٤م ظمرضمن٧م
ُمـ مح٤مُمٝم٤م ًمٚمتق .اقمؽماه ؿمٕمقر داومئ حمرج .وأظمؼمه٤م سم٢مجي٤مز يمٞمػ أن إوٓد
أؾم٤مؤوا ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙمٚم٥م ومل يذيمر هل٤م ؿمٞمئ ً٤م قمـ اًمٜم٘مقد ٕٟمف ٓ يريده٤م أن شمٕمت٘مد
أن اعمٙم٤موم٠مة يم٤مٟم٧م اًمًٌ٥م ورام إقم٤مدة اًمٙمٚم٥م.
شم٠موه٧م ىم٤مئٚم٦م ٓ :أقمرف يمٞمػ أؿمنٙمركً .م٘مند وم٘مندت إُمنؾ شم٘مريٌن ً٤م ذم
ّ
اًمٕمثقر قمٚمٞمف .ذهٌ٧م إمم زي٤مرة صدي٘م٦م وشمريمتنف ذم اًمًنٞم٤مرة وٟمًنٞم٧م إهمنالق
اًمٜم٤مومذة ويم٤من ىمد اظمتٗمك قمٜمدُم٤م رضمٕم٧م .أشمنرى ،إن ضمنقي هنق ضمنزم ُمٜمنل،
اٟمخٗمض صقو٤م ويم٤مٟم٧م ذم قمٞمٜمٞمٝم٤م ٟمٔمرة سمٕمٞمدة.
 قمزيزي ضمقيُ .م٤م زال يمهت هق ،اهلل وم٘مط يٕمٚمؿ ُم٤م ُمر سمنف .دًمٙمن٧م رأساًمٙمٚم٥م ُمرة أظمرى ووضمٝمٝم٤م ُمت٠مًمؼ.
 قمٜمدُم٤م يمٜم٧م ىم٤مدُم ً٤م شمًن٤ممًم٧م يمٞمنػ يٛمٙمنـ أن حتّمنؾ قمنغم إقمنالن ذمصحٞمٗم٦م هبذه اًمنقم٦م ،،إذ إن ذًمؽ يًتٖمرق طمقازم مخً٦م أي٤مم؟
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 ىم٤مًم٧م :هذا صحٞمح ..يمهت شمرى ًمدي سمٕمض إصدىم٤مم اًمٓمٞمٌلم ذم ىمًنؿاإلقمالٟم٤مت ومً٤مقمدو .
ضمٞمٗم٤مي ُم٤م يم٤من يٗمٙمر سم٠مي رم آظمر ًمٞم٘مقًمف.
 ُمٕمذرة ًمٚمحٔم٦م .دقمٜمل أذه٥م وأوٕمف ذم اًمنداظمؾ ٓ ،سمند أٟمنف يتْمنقرضمققم ً٤م أن ،وىم٤مًم٧م ًمٚمٙمٚم٥مُ :م٤مذا طمدث ًمؽ ين٤م ضمنقي؟ هنال ومٙمنرت يب؟
هنْم٧م وظمرضم٧م إمم اعمٛمر .ؿمٕمر ضمٞمٗمن٤مي سمن٠من اعمًن٠مًم٦م همريٌن٦م ضمند ًا ،ومن٤معمرة
اًمقطمٞمدة اًمتل يرى ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس يٜمٗمٕمٚمنقن قم٤مـمٗمٞمن ً٤م طمنقل اًمٙمنالب يم٤مٟمن٧م ذم
اًمًٞمٜمهت أو اًمتٚمٗم٤مز وُمِم٤مهد اًمًٞمٜمهت اًمٖمرسمٞم٦م .يم٤من إُمر يٌدو يمهت ًمق أن اًمٙمٚمن٥م
يم٤من ـمٗمٚمٝم٤م أو ؿمٞمئ ً٤م ُم٤م .إٟمف أطم٥م احلٞمقاٟم٤مت وًمٙمنـ ُمن٤م ؿمن٤مهده ىمند صندُمف
ًمٙمقٟمف أُمر ًا ُمٗمرـم ً٤م .أظمذ ٟمٗمًن ً٤م قمٛمٞم٘من ً٤م وٟمٔمنر طمنقل اًمٖمرومن٦م ،يم٤مٟمن٧م ُم١مصمثن٦م
سم٢مؾمٝم٤مب ،ؾمج٤مد اًمٓم٤مسمؼ ُمرن وُمريح ًمدرضم٦م أن أىمداُمف شمٖمٓمس ومٞمف .وهٜمن٤مك
ُمروطمت٤من شمٕمٛمالن ـمقال اًمقىم٧م ذم اًمٖمروم٦م وضمٝم٤مز ؾمؽميق سمن٠مرسمع ىمٓمنع همن٤مزم
اعمٔمٝمر ذم يم٤مسمٞمٜمف ُمـ ظمِم٥م اعم٤مهقضمٜمل ،يم٤من ذوىمٝمن٤م ـم٤مومحن ً٤م قمنغم اًمٚمقطمن٤مت
واعمٜمحقشم٤مت اًمتل شمزيـ اًمٖمروم٦م .ومج٠مة ؿمٕمر أٟمف ُمراىم٥م ومٜمٔمر طمقًمف.
 ًم٘مد أطمٌٌ٧م اعمٙم٤من؟ أًمٞمس يمذًمؽ؟ وأـمٚم٘م٧م وحٙم٦م ظمٗمٞمٗم٦م ..آُمؾ أنضمقي مل يٙمـ ُمِم٤مهمٌ ً٤م؟
 أضم٤مهب٤م يمال .ذم احل٘مٞم٘م٦م ..سم٤مل قمغم إروٞم٦م وًمٙمـ سمٕمد ذاك ُمن٤م يمن٤من ذموؾمٕمف ذًمؽ .يٌدو أٟمف قمرف أٟمٜمل همري٥م وأطمٌف ويم٤من وصم٤مسمن ً٤م أطمٞم٤مٟمن ً٤م وأطمٞم٤مٟمن ً٤م
ه٤مدئ ً٤م يمهت ًمق أٟمف ُمّم٤مب سم٤محلٜملم إمم اًمدي٤مر وًمٙمٜمف متتع سم٤مًمٚمحؿ اًمذي أـمٕمٛمتنف
ًمف.
 ٟمٕمؿ إٟمف ٓسمد ُمـ ذًمؽ ...شمقىمٕم٧م ،أُمل ُمٜمحتف زم ذم اًمٕم٤مم اعم٤ميض قمٜمدُم٤مقم٤مدت ُمـ إٟمٙمٚمؽما ،سمٕمد أؾمٌققملم ُم٤مشم٧م اعمًٙمٞمٜم٦م ذم طم٤مدث .ضمقي يً٤مقمد
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قمغم شمذيمره٤م إٟمف يقاؾمٞمٜمل وهق ُمٕمل أيمثر رىم٦م ُمـ اًمٌنم .يم٤من صنقو٤م طمزيٜمن ً٤م
وؾم٤مد اًمّمٛم٧م ،هنْم٧م.
 ي٤م ًمًخ٤مومتل يمٞمػ مل أىمدم ًمؽ ؿمٞمئ ً٤م !.وىمٌؾ أن يٕم٤مروٝم٤م ضمٞمٗم٤مي سمٕمندماعمٙمقث ـمقي ً
ال ،ذهٌ٧م إمم اعمٓمٌخ وقمن٤مدت سمّمنٞمٜمٞم٦م ومٞمٝمن٤م ضمنقز وُمٕمجٜمن٤مت
وقمّمػم سمرشم٘م٤مل وإٟم٤مم ُم٤مم.
 ُم٤مذا ىمٚم٧م زم اؾمٛمؽ؟ ضمٞمٗم٤مي ...ضمٞمٗم٤مي أويمقي.اٟمزًم٘م٧م اًمّمٞمٜمٞم٦م ىمٚمٞم ً
ال ومٙم٤مدت شمً٘مط .وذم اًمٚمحٔم٦م اًمت٤مًمٞم٦م ووٕمتٝم٤م هبدوم
ُمرت قمّمقر ىمٌؾ أن شمتٙمٚمؿ صم٤مٟمٞم٦م.
قمغم اعمٜمْمدة ودومٕمتٝم٤م ٟمحقه ،و ّ

 هؾ أٟم٧م اسمـ ضمقٟم٤من أويمقي؟اؾمتدار ٟم٤مفمر ًا إًمٞمٝم٤م .اًمٜم٤مس دائهت يً٠مًمقٟمف هذا اًمً١مال طمٞمٜمهت ينذيمر اؾمنٛمف
وهذا ُم٤م جيٕمٚمف يِمٕمر أٟمف ُمٗمْمقح وقمرو٦م ًمالٟمت٘م٤مد ،أطمٞم٤مٟم ً٤م ختٞمٗمف اًمٓمرق اًمتل
جيٞمٌقٟمف هب٤م قمٜمدُم٤م ي٘مقل ٟمٕمؿ ،إٟمف اسمـ ضمقٟم٤من أويمنقي ،ويٗم٘مند اًمنٌٕمض قمنغم
اًمٗمقر اًمرهمٌ٦م ومٞمف ،واًمٌٕمض يٜمٔمر إًمٞمف سمحًد ؿمديد واًمنٌٕمض أظمنر يٜمٗمٕمنؾ
ُمٜمف ،شمذيمر قمٜمدُم٤م ذه٥م يقُم ً٤م إمم ؿم٤مرع (ومل ًمٞمٍمنف احلقاًمن٦م ُٕمنف ،ؾمن٠مًمف
أُملم اًمّمٜمدوق قمـ اؾمٛمف ومٚمنهت أظمنؼمه ؾمن٠مًمف رضمنؾ قمنريض اجلٌٝمن٦م ىمّمنػم
سمٜمٔم٤مرات إذا ُم٤م يم٤من اسمـ ضمقٟم٤من أويمقي ،شمقىمػ ضمٞمٗم٤مي ىمٌؾ أن جيٞم٥م صمؿ ٟمٔمر
إًمٞمف اًمرضمؾ ـمقي ً
ال وىم٤مل :هذا اًمرضمؾ ومٞمنف ىمًنط يمٌنػم ُمنـ ذاك .صمنؿ صنٗمر
وذه٥م إمم ـم٤موًم٦م أظمرى .ضمٞمٗم٤مي يم٤من ُمٜمذه ً
ال طمٞمٜمهت أظمؼم أسم٤مه سمذًمؽ وم٘م٤مل ًمف
إب :رسمهت إٟمنف رضمنؾ وم٘منػم واًمٗم٘منر جيٕمنؾ اًمٜمن٤مس يِمنٕمرون سمن٤معمرارة ُمنـ
اًمٜم٤مضمحلم ومال شمدع إُمنر ي٘مٚم٘منؽ .وًمٙمنـ إُمنر خمتٚمنػ أن ،ومثٛمن٦م رم

جمٝمقل طمقل اًمٓمري٘م٦م اًمتل ؾم٠مًمتف هب٤م ،رم يٙمتٜمٗمف همٛمقض سم٤مرد ،طمن٤مول أن
ٓ حيٚمؾ إُمقر.
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 ىم٤ملٟ :مٕمؿ.يم٤مٟم٧م ص٤مُمت٦م وقمٜمدُم٤م حتدصم٧م ُمرة أظمرى هٌط صقو٤م.
 اقمتدت قمغم ُمٕمروم٦م أسمٞمؽ. يمهت أرى .أضم٤مهب٤م سمّمقت ظمٗمٞمض أيْم ً٤م. مل أقمرف أن ًمف اسمٜم ً٤م يمٌػم ًا.ُمر قمٚمٞمٝمهت اًمّمٛم٧م ،ص ٌّ٧م يم٤مؾم ً٤م ُمـ قمّمػم اًمؼمشم٘م٤مل وىمدُمتف ًمنف ،شمٜم٤موًمنف
وأظمذ ينمبُ .مْمٖم٧م ىمٓمٕم٦م ُمـ اعمٕمجٜم٤مت وشمٗمحّمتف سمٕمٞمٜمٞمٝم٤م ص٤مُمت٦م.
 ىم٤مل هل٤م :مل ختؼميٜمل قمـ اؾمٛمؽ. ضمقًمٞمٞمنن٧م ...سمًٌنن٤مـم٦م ضمقًمٞمٞمنن٧م .وأٟمنن٧م ُمنن٤مذا شمٕمٛمننؾ .هننؾ أٟمنن٧م ذماعمدرؾم٦م؟
 أٟم٤م شمق ًا أهنٞم٧م اعمدرؾم٦م اًمٕمٚمٞم٤م وأٟمتٔمنر اًمٜمتن٤مئ٩م وذم هنذه إصمٜمن٤مم أـمن٤مًمعدمقل وأزور إُم٤ميمـ ،أومٙمر ًمٞمس أيمثر.
وأ ّ
ُمتٗمرغ ،ومنال ىمٞمنقد همنػم رضورين٦م وٓ صنداقم٤مت وٓ
 قمغم إىمؾ أٟم٧م ُّمٕم٤مٟم٤مة.
 ٓ أقمرف ذًمؽ ومٚمدي ُمِم٤ميمكم اخل٤مص٦م.صمرصمرا عمدة مخس قمنمة دىمٞم٘م٦م ،ضمٕمٚمتف يِمٕمر سم٤مٓؾمنؽمظم٤مم .ـمرطمن٧م قمٚمٞمنف
أؾمئٚم٦م طمقل ٟمٗمًف واًمٙمت٥م اًمتل يٓم٤مًمٕمٝمن٤م .وسم٤معم٘م٤مسمنؾ ؾمن٠مهل٤م قمنـ رؾمنقُم٤مو٤م
واعمٜمحقشم٤مت ذم اًمٖمروم٦م .أراد أن يً٠مهل٤م أينـ وُمتنك قمرومن٧م أسمن٤مه وشمًن٤ممل ذم
ٟمٗمًف إذا ُم٤م يم٤مٟم٧م هل (اعمرأة إظمرى اًمتل شم٘مقل أُمنف ٕسمٞمنف أن ًمنف قمالىمن٦م
ُمٕمٝم٤مً .مٙمٜمف ارشم٤مب سمذًمؽ.
 ُم٤م قمٛمٚمؽ إذن؟ أوه ..أٟم٤م اُمرأة أقمهتل.43

هذا يمؾ ُم٤م ىم٤مًمتف ،وذم اًمّمٛم٧م اًمذي شمٌع ذًمنؽ ؾمنٛمع ُمٗمت٤مطمن ً٤م يندور ذم
ومتح٦م اًمٌ٤مب .اٟمٗمتح اًمٌ٤مب ودظمؾ رضمؾ ىم٤مئ ً
ال :ـم٤مب ُمً٤مؤيمهت قمزيزيت وؾمن٤مر
ال ـمقي ً
إمم اًمٖمروم٦م إظمرى ،يم٤من رضم ً
ال سمٕمٙم٤مز ،ظمٓمػ ضمٞمٗم٤مي ٟمٔمنرة هيٕمن٦م
قمٚمٞمفُ .مع ذًمؽ يم٤من هٜم٤مك ؿمٞمئ ً٤م ُم٠مًمقوم ً٤م طمقًمف ويم٤من ؿمٕمقر ًا أيمثنر ُمٜمنف إدرايمن ً٤م
قم٘مٚمٞم ً٤م.
 هؾ صمٛم٦م ُم٤م ي٘مٚم٘مؽ؟ ىمٓمٕم٧م قمٚمٞمف إومٙم٤مر. يمال .وًمٙمـ أقمت٘مد أٟمف قمكم اًمذه٤مب أنُ .مـ اعمٛمتنع أن أيمنقن ُمٕمنؽوًمٙمـ جي٥م أن أذه٥م ًمزي٤مرة أصدىم٤مئل.
 ومٝمٛم٧م .هؾ سمًٌ٥م ىمدوُمف؟ يمال أٟم٤م شمذيمرت أؿمٞم٤مم أظمرى ومحً٥م .هنذا يمنؾ ُمن٤م ذم إُمنر .وىمن٤ملطمًٜم ً٤م.
شم٠موه٧م وشمٌٕمتف إمم اًمٌ٤مب.
 طمٞمٜمهت شمِمٕمر سمرهمٌ٦م ذم اعمجلم شمٕم٤مل وىمؾ ًمٜم٤م هٚمق .ومٛمـ اًمٚمٓم٤مومن٦م اًمنتٙمٚمؿُمٕمؽ وؿمٙمر ًا ُمرة أظمرى ًمٕمثقرك قمغم ضمروي.
 ؿمٙمرا أيْم ً٤م قمغم اجلقز واعمٕمجٜم٤مت وداقم ً٤م.هٌط اًمٓم٤مسمؼ اًمّمٖمػم ًمٚمًنالمل ،ومنتح سمن٤مب اًمًنٞم٤مرة وًمنقح هلن٤م واٟمٓمٚمنؼ
ووىمٗم٧م هٜمن٤مك ًمقطمنده٤م ،طمندىم٧م سمحنزن ذم اًمِمن٤مرع اعمٝمجنقر ،ذم اًمٖمٌن٤مر
واًمدظم٤من اًمذي شمريمتف ؾمٞم٤مرة ضمٞمٗم٤مي ظمٚمٗمٝم٤م.

44

الفصل اخلامص
دمقل سمًٞم٤مرشمف سمال هدف ،مل يٙمـ ذح إُمنقر ؾمنٝم ً
ال قمٚمٞمنف وٓ واطمند
ُمٜمٝم٤م .ومٛمـ هل؟ عم٤مذا ؾم٘مٓم٧م اًمّمٞمٜمٞم٦م ُمٜمٝم٤م قمٜمدُم٤م ذيمنر اؾمنٛمف؟ وُمنـ ذًمنؽ
اًمرضمؾ؟ مل يٌدُ ُم٠مًمقوم ً٤م سمٖمٛمقض؟ ُم٤مزال ٓ يًتٓمٞمع إدراك يمؾ ذًمنؽ .قمٜمندُم٤م
اؾمتدار إمم ؿم٤مرع رصٞمػ اعمروم٠م طمن٤مول شمنذيمره٤مُ ،منـ شمٙمنقن؟ (أيٛمٙمنـ أن
شمٙمقن إطمدى صدي٘م٤مت أيب؟ طم٤مول صمؿ دومع اًمٗمٙمرة ضم٤مٟمٌ ً٤م وم٤مُٕمر يٌدو أيمثنر
شمٕم٘مٞمد ًا .يم٤من صمٛم٦م ازدطم٤مم أُم٤مُمف .ؾمٞم٤مرة سمٞمجنق وسمن٤مص شمّمن٤مدُم٤م ًم٘مند طمن٤مول
ؾم٤مئؼ اًمٌ٤مص دم٤موز اًمًٞم٤مرة أُم٤مُمف وٕٟمف ٓ يٛمٚمنؽ ُمراين٤م ضم٤مٟمٌٞمن٦م ومٚمنؿ يٜمتٌنف
عمرور اًمٌٞمجق ويم٤من ُم٤مًمؽ اًمًٞم٤مرة ىمد ظمرج ُمٜمٝم٤م ص٤مرظم ً٤م سمنال ـم٤مئنؾً – .م٘مند
ؾمح٘م٧م ؾمٞم٤مريت – اطمتِمد اًمٜم٤مس ويم٤من هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اًمٍماخ واًمِمج٤مر.
 جي٥م أن شمدومع ٕضمؾ شمّمٚمٞمح اًمًٞم٤مرة ،أىمًؿ سم٤مهلل. أًمٞمس ًمديؽ ُمٜمٌف .مل ٓ شمًتٕمٛمؾ اعمٜمٌف قمٜمدُم٤م متر؟ إذن أٟم٧م شمٌٖمل اعمِم٤ميمؾ؟ؿم٤مهد ضمٞمٗم٤مي ذم اعمراين٤م أن اًمًنٞم٤مرات إظمنرى يم٤مٟمن٧م شمٜمٕمٓمنػ آظمنذة
اعمنب اًمْمٞمؼ وؾمط اًمٓمريؼ .وم٤مٟمٕمٓمػ أيْم ً٤م ،صٕمد اجلن وسمدأ يتذيمر أٟمنف
وقمد صدي٘م ً٤م يًٙمـ ذم (ؾمقروًمػم سمزي٤مرة وم٠مهع واًمِمٛمس شمنقارت ظمٚمنػ
همٞمٛم٦م .مل يٙمـ اجلق طم٤مر ًا ضمد ًا ،ؾمح٥م واىمٞم٦م اًمِمٛمس .واًمًنٞم٤مرات شمتًن٤مرع
أُم٤مُمف ذم حتد وشمٜمٌٞمفٟ .م٤مس جم٤مٟملم ،حمدصم ً٤م ٟمٗمًف .أظمذ اًمٓمريؼ إؾمنٗمؾ وؾمن٤مر
إمم اعمِمجر اًمٖمريب .ومٚمقح ًمف رضمؾ ذـم٦م سم٤مًمقىمقف ،ظمٗمػ اًمنقم٦م وشمقىمنػ
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سمٜمٔم٤مم .واٟمتٔمرُ .م٤م إُمر أن؟ شمرضمؾ اًمنمـمل وطمدق ُمـ ظمنالل اًمزضمن٤مج
سمجٞمٗم٤مي.
 اومتح اًمٌ٤مب ..هؾ ؾمقف شمٗمتح؟ زقمؼ اًمنمـمل .ومتح ضمٞمٗم٤مي اًمٜم٤مومذة. هؾ صمٛم٦م رم أومٕمٚمف ًمؽ؟ ؾم٠مل دوٟمنهت ومنتح اًمٌن٤مب ًمٚمنمنـمل .ومحندقاًمنمـمل سمٜمٔمرة طم٤مىمدة .يٌدو أٟمف ذم ُمزاج ؾمٞمئ .ودون أن يٙمنؽمث ًمإلضم٤مسمن٦م
قمٚمٞمف ؾمح٥م اًم٘مٗمؾ وهز اًمٌ٤مب وم٤محت ً٤م ،قمٛمؾ يمؾ ذًمؽ سمحريم٦م ظم٤مـمٗم٦م ،ومحٚمؼ
سمجٞمٗم٤مي.
 أٟم٤م ٓ أضمٞم٥م قمغم أؾمئٚم٦م ؾمخٞمٗم٦م ٕٟم٤مس ُمثٚمنؽ .أينـ إضمن٤مزة اًم٘مٞمن٤مدة؟ُم٤مرس سمّمقشمف إضمش ؾمٚمٓمتف ًمٞمخٞمٗمف ،أدار ضمٞمٗم٤مي أص٤مسمٕمف ذم ضمٞمقسمف وومنتح
اعم٘مّمقرة ومل شمٙمـ اإلضم٤مزة هٜم٤م .سمح٨م صم٤مٟمٞم٦م ،سمّمؼم أـمقل ،ويمؾ ُمن٤م أظمرضمنف
هق ىمّم٤مص٦م ورق قمٚمٞمٝم٤م قمٜمقان صدي٘مف.
 أشمٚمٕم٥م ُمثؾ هذه إٓقمٞم٥م اًمًخٞمٗم٦م ُمٕمل؟ ويم٤من صقشمف اعمخٞمػ أيمثرصم٘م ً
ال .ومتش ضمٞمٗم٤مي صم٤مٟمٞم٦م ذم اعم٘مّمقرة ،جي٥م أن شمٙمقن ذم ُمٙم٤من ُم٤م صمنؿ شمنذيمر
أهن٤م ذم اًمًؽمة اًمتل ارشمداه٤م يقم اجلٛمٕم٦م قمٜمدُم٤م ذهن٥م إمم اًمًنٞمٜمهت ُمنع أوود.
ًمٕمـ ص٤مُمت ً٤م وىمد ضم٤ممت إمم ذهٜمف يمٚمهتت أسمٞمف ٓ :شمٜمس أسمد ًا إضم٤مزة اًم٘مٞم٤مدة أصمٜم٤مم
اًمًقاىم٦م .ومٜمحـ ذم جمتٛمع ُمنريض ٓ أطمند يتنقاٟمك قمنـ اؾمنتٖمالًمؽ إذا ُمن٤م
ؾمٜمح٧م هلؿ اًمٗمرص٦م سمذًمؽ .ومٚمق أُمًٙمقك سمال رظمّم٦م اًم٘مٞم٤مدة ؾمتٙمقن قمٜمده٤م
ذم طمٚمٌ٦م ُماليمٛم٦م وأٟم٧م ُمٙمتقف إيدي .ؾمنٞمٓم٤مردوٟمؽ طمتنك شمندهـ راطمن٦م
أيدهيؿٓ .طمظ ذًمؽ ي٤م سمٜملُ ،م٤م زال قمٚمٞمؽ شمٕم ّٚمؿ اًمٙمثػم..
ضمٚمس صم٤مٟمٞم٦م ذم اًمًٞم٤مرة وؿمٕمر سم٤محلرارة ،شمٕمرق وأظمذ ٟمٗمً ً٤م أقمٛمؼ واؾمتدار
عمقاضمٝم٦م اًمنمـمل.
 ٓ شمتٓمٚمع سمٖمٌ٤مم إزم .أهي٤م اًمّمٌل .أؾمٛمٕمتٜمل أهي٤م اًمت٤مومف؟46

 أرضمقك أهي٤م اًمًٞمد .أقمت٘مد أٟمٜمل ٟمًنٞمتٝم٤م ذم اًمٌٞمن٧م .ومن٢مذا يمٜمن٧م ًمٓمٞمٗمن ً٤مأرضمق أن شمتٌٕمٜمل إمم اعمٜمزل وؾم٠مقمٓمٞمٝم٤م ًمؽ.
 هؾ أٟم٧م جمٜمقن؟ رُم٘مف اًمنمـمل .وزطمٗم٧م قمغم ؿمٗمتٞمف اسمتً٤مُمف ُمٚمتقين٦ميقطمل ُمٜمٔمره٤م سم٤مًمٗمً٤مد .صٕمد اًمًٞم٤مرة وصٗمؼ اًمٌ٤مب سمٕمٜمػ.
 أومؽمض سمدًٓ ُمـ ذًمؽ أن شمتٌٕمٜمل إمم أىمنرب ُمريمنز ذـمن٦م .أظمنؼمهؿسم٘مّم٦م اعم٤مقمز اًمٖمٌٞم٦م واًمديؽ وأٟمؽ شمريمتٝم٤م ذم اًمٌٞم٧م .دقمٜمل أىمقل ًمؽ إهنؿ ًمـ
يّمدىمقك.
 ًمٙمـ أرضمقك. رضم٤مم حترك ي٤م .سخ اًمنمـمل.ُم٤م ٟمقع ه١مٓم اًمٜم٤مس؟ ومٙمر ضمٞمٗم٤مي ذم ٟمٗمًف سمٖمْم٥م واٟمٓمٚمؼ سم٤مًمًٞم٤مرةُ ،م٤م
يم٤مد أن ي٘مٓمع ُم٤مئ٦م ي٤مردة طمتك أوىمٗمف اًمنمـمل ىم٤مئ ً
ال :إٟمنف ًمنٞمس هٜمن٤مك ُمريمنز
ذـم٦م ىمري٥م.
 يمؿ شمريد؟ ضمػ ومؿ ضمٞمٗم٤مي ويم٤من اًمنمـمل حيدق هبدوم وازدرام .هنؾهذا دهـ راطم٦م اًمٞمد اًمذي أظمؼمه قمٜمف واًمده؟ هٙمذا ُمٌ٤مذة دوٟمهت ظمجؾً .م٘مد
ىمرأ ُمثؾ هذه إؿمٞم٤مم ذم اًمّمحػ وًمٙمٜمٝم٤م ذم اًمّمحػ شمٌدو يم٤مخلٞم٤مل .وًمٙمـ
اًمقاىمع ي٘مٌع هٜم٤مٟ .مٔمر إمم وضمف اًمنمـمل ًمػمى إذا ُم٤م يمن٤من يٛمنزح وُمنـ ورام
اًمقضمف إؾمقد اجل٤مف يمرشم٤من محراوشم٤من صٖمػمشم٤من شمتقهج٤من يم٤مًمٜم٤مر قمٚمٞمف.
– هؾ ؾمٛمٕمتٜمل؟ ارشمٗمع اًمّمقت ُمٝمدد ًا.
 ٟمٕمؿ ؾمٛمٕم٧م .أقمت٘مد أن قمٜمدي قمنم ٟمػمات وم٘مط. ه٤مو٤م إذن .ظم ّٚمص ُمِمنٙمٚمتؽ ،ؿمنٕمر سمنؽمدد ضمٞمٗمن٤مي وم٤مؾمنتٛمر سمٜمٕمقُمن٦مظمٌػم :أشمريد أن شمًٛمع ُم٤م اىمؽموم٧م؟ ىمٞم٤مدة ظمٓمرة وقمدم محؾ رظمّم٦م ىمٞم٤مدة قمٜمد
اًمٓمٚم٥م واًمنقم٦م قمغم اًمٓمريؼ وُم٘م٤موُمن٦م آقمت٘من٤مل وُمْمن٤مي٘م٦م ون٤مسمط أصمٜمن٤مم
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اًمقاضم٥م وسمقؾمٕمل إو٤موم٦م اعمزيد إذا رهمٌ٧م ٓ .شمريد اإلطمراج أٟم٤م رضمؾ ـمٞم٥م.
همٛمزت قمٞمٜم٤مه سم٤مإلرسم٤مك .ورائح٦م ومٛمف شمقطمل سم٠مٟمف مل يٖمًٚمف ٕؾمن٤مسمٞمع وشمٜمٌٕمن٨م
ُمٜمف رائح٦م دظم٤من اًمًج٤مئر .أظمرج ضمٞمٗم٤مي قمنمن ٟمنػمات ُمنـ ضمٞمٌنف اخلٚمٗمنل
وشمٌ٤مدًم٧م إيدي ووحؽ اًمنمـمل.
 ؾمٜمٙمقن أصدىم٤مم ...ه٤م .هٙمذا ؾمٜمتقاصؾ ..ضمزم ُمـ اًمٜمٔم٤مم.اإلٟمً٤من ٓ يًتٓمٞمع اًمٕمٞمش سمدون ....وشمٚمٕمثؿ ُمٙم٤مومح ً٤م ًمٞمجد يمٚمٛم٦م ُمٜم٤مؾمٌ٦م
ًمٚمٗمراغ ٓ .يٕمٞمش سم٤مًمزي وطمده ،وحؽ ُمرة أظمرى وسمدا إُمر ُمًٚمٞم ً٤م ًمف.
 ٓ شمٜمس محؾ اإلضم٤مزة ُمٕمؽ ذم اعمرة اًم٘م٤مدُم٦م .ومٌٕمض أصدىم٤مئل ي٠مظمذونصمالصم٦م أوٕم٤مف ُم٤م أظمذشمفٟ ،مزل ُمـ اًمًٞم٤مرة وأهمٚمؼ اًمٌ٤مب سمٚمٓمنػ .وُم٤مزاًمن٧م
حتنن
قمٞمٜم٤مه شمٖمٛمزان ،شمٚمٗمن٧م وؾمن٤مر سمخٓمنك واؾمنٕم٦م ذم اًمٓمرينؼ اعمٕمن٤ميمسّ .
ضمٞمٗم٤مي ،مت٤مُم ً٤م يمهت ىم٤مل أسمقه .قمٚمٞمف أن يتٕمٚمؿ اًمٙمثنػم ،اًمٙمثنػم ضمند ًا ،وآُمنؾ أن
يتٕمٚمؿ سمٚمٓمػ.
2
ظمذ اعمً٠مًم٦م سمًٝمقًم٦م ،ضمقٟم٤من ،سمًنٝمقًم٦م ،ومٝمنذا ُمنديرك ظمنذه٤م سمًنٝمقًم٦م،
ويمؾ.
 مل ٓ شمؽميمٞمٜمل ًمٚمحٔم٦م وطمدي ،اشمريمٞمٜمل وطمٞمد ًا ،ومٚمدي اًمٙمثػم ٕومٙمر سمنفسمدون أن شمٚمقطمل زم سمًٝمقًم٦م ،سمًٝمقًم٦م ومقق رأد يمهت ًمق أٟمنؽ قمّمن٤م اًم٘مٞمن٤مدة
اًمًحري٦م .يم٤من ُمزاضمف ؾمٞمئ ً٤م .فمؾ اًمٓمٕم٤مم سم٤مرد ًا قمغم اًمٓم٤موًم٦م ووضمٝمف ٍ
ُمٚمتق ُمنـ
اًمؽميمٞمز .ؿمدد ىمٌْم٦م يده وأرظم٤مه٤م وهنق ينٜمٝمض سمنلم طمنلم وآظمنر خيٓمنق ذم
اًمٓم٤مسمؼ .ارشمدى إزار ًا وىمٛمٞمّم ً٤م دون أيمهتم وذه٥م إمم اًمٌقومٞمنف ،صن٥م ًمٜمٗمًنف
يم٠مؾم ً٤م ُمـ اًمقيًٙمل وذسمف يمٚمف.
 أٓ شم٠ميمؾ؟48

 يمال أٟم٤م ذاه٥م إمم اًمٓم٤مسمؼ إقمغم ٓ .أريد أن يزقمجٜمل أطمد ،وإذا اشمّمؾأي ؿمخص أظمؼميف سم٠م ٓ أريد اًمتحدث ُمٕمفٟ .مٗمخ أٟمٗمف وووع اعمٜمديؾ قمغم
اًمٓم٤موًم٦م ًمٙمل شمٖمًنٚمف زوضمتنف ،صنٕمد إمم اًمٖمرومن٦م ووضمٝمنف ُمٚمتنق ُمنـ ومنرط
اًمتٗمٙمػمُ .مـ شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م سمدأت شمِمٕمر سمن٠من هٜمن٤مك ظمٓمن٠م ُمن٤م ،سمندأت شمِمنٕمر
سم٤مٕؿمٞم٤مم اًمتل مل شمٔمٝمر ُمـ اًمٔماللً .م٘مد سمدأت ُمنـ آشمّمن٤مل اهلن٤مشمٗملً .م٘مند
أٟمجزت قمٛمؾ اًمٜمٝم٤مر ،ضمٞمهت ذه٥م إمم مج٤مقمتف وم٠مظمذت مح٤مُم ً٤م وظمٚمدت ًمٚمراطمن٦م
ذم همروم٦م اجلٚمقس ويم٤من حلـ ُمقزارت يٜمٌٕم٨م ُمنـ اًمٌٞمن٤مٟمق .ضمٚمًن٧م ؾمن٤ميمٜم٦م
وشمريم٧م أومٙم٤مره٤م دمقل ذم قم٘مٚمٝمن٤م .ضمٚمًن٧م وطمٞمندة شمت٠مُمنؾ أونقام اًمٖمرومن٦م
اًمزرىم٤مم ويم٤مٟم٧م شمتٓمٚمع هذه اًمٚمٞمٚمن٦م أن شمٜمتٔمنر ضمقٟمن٤من ذم همنرومتٝمهت .اؾمنتٚمٛم٧م
اشمّم٤مٓ ُمـ ضمٞمٗم٤مي ي٘مقل إٟمف ؾمٞمت٠مظمر ُمع أصدىم٤مئف ومٚمدهيؿ طمٗمٚمن٦م .وأره٘مٝمن٤م
اخلقف إُمقُمل وـمٚمٌ٧م ُمٜمف اعمجلم ُمٌٙمر ًا ىمدر اعمًتٓم٤مع ،ويم٤مٟمن٧م اًمًن٤مقم٦م
اًمً٤مسمٕم٦م مت٤مُم ً٤م.
 ؾم٠مطم٤مول ي٤م أُمل .ىم٤مل ..رهمؿ أٟمٜمل ًمً٧م قمغم ي٘ملم.ًم٘مد يمٗم٧م قمـ اًمْمٖمط قمٚمٞمف وًمٙمـ ظمقومٝم٤م ُمًتٛمر ،ومٙمرت ُمع ٟمٗمًٝم٤م :إن
ضمٞمٗم٤مي ٓ يٌدو ؾمٕمٞمد ًا ضمد ًا ،رسمهت ٕٟمف يٙمؼم ،وجي٥م أن خيؼم قمـ ضمقٓشمف ُمع
أوود .إٟمف حي٥م واًمد أوود يمثػم ًا ىم٤مل إٟمف رضمؾ ومٙمف وؿمٕمرت سمن٤مًمقظمز قمٜمندُم٤م
ومٙمرت سم٤مشمّم٤مل أم أوود ،يمٞمػ ؾمٞمِمٕمر قمٜمدُم٤م أظمؼمه؟ ي٤م ًمٚمقًمد اعمًٙملم ،رسمهت
ًمـ أظمؼمه ومٝمهت صدي٘م٤من ،ي٤م ًمٚمٛم٠مؾم٤مة .ؿمنٕمرت سم٤مًمٕمزًمن٦م أيمثنر ُمنـ أي وىمن٧م
طمقًم٧م أومٙم٤مره٤م
ُم٣م ،إٟمف ضمق همري٥م يمِمٌح قمجقز ظمٞمؿ قمغم اعمٜمزل ُم١مظمر ًاّ .
سمحزم إمم قمٛمٚمٝم٤م ،ومٚمدهي٤م صٗم٤من شمدرؾمٝمهت ،إول واًمثن٤م  ،وًمنٞمس هٜمن٤مك ُمن٤م
اعمدرؾملم ًمٚمّمػ اًمث٤م واًمتدريس قمٛمنؾ ُمْمنـ .اًمٓمٚمٌن٦م ًمٓمٗمن٤مم
يٙمٗمل ُمـ ّ
وًمٙمٜمٝمؿ أهمٌٞم٤مم واًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ ٓ يرهم٥م سمن٤مًمتٕمٚمٞمؿ وشمندريس اًمّمنػ إول
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أصٕم٥م يمثػم ًا ،قم٘مقهلؿ أؿمٌف سم٤مًم٘مرود اعميوب هب٤م اعمثنؾ ذم اًم٘مٗمنز ،ين٠ميمٚمقن
اخلٌز حت٧م اعم٘م٤مقمد ويتِمن٤مضمرون وهلنؿ أطمنالم ي٘مٔمن٦مً .مٙمٜمٝمن٤م ُمقًمٕمن٦م هبنؿ،
شمً٤ممًم٧م :يمٞمػ ؾمٞمحٌقن (اعم٘م٤مُمريـ قمٜمدُم٤م ؾمٞم٘مرؤوهن٤م؟ رسمهت ؾمٞمحٌقن أيمثر
اعمجٛمققم٦م اًم٘مّمّمٞم٦م (أوٓديؾ شم٤ميقو .
قمنن٤مدت أومٙم٤مرهنن٤م إمم اًمٌٞمنن٧م ،ومٙمننرت سم٤مًمرؾمننؿ اًمننذي ؾمننتٜمجزه ذم اعمننرة
ينر طمتنك
اًم٘م٤مدُم٦م .ومٙمرت سمٛمزهريتٝم٤م اجلديدة ،ضمٞمٗم٤مي مل يره٤م سمٕمد ،وهنق مل َ
إزه٤مر اًمتل همرؾمتٝم٤م .أشمً٤مملُ :م٤مهق رأيف سمذًمؽ؟ وارشمٗمنع صنقت ؾمنٞم٤مرة
قم٤مسمرة ومتً٤ممًم٧م ًمٚمحٔم٦م :أهق ضمقٟم٤من أم ضمٞمٗم٤مي؟ هنْم٧م وٟمٔمرت ُمـ ظمٚمػ
اًمًت٤مئر .ذهٌ٧م اًمًٞم٤مرة ،اًمٔمالم ظم٤مرج اعمٜمزل ...وُمًح٦م يمئٞمٌ٦م حتقم طمنقل
يمؾ رم .وأُم٤مم اعمجٛمع اًمًٙمٜمل شمت٠مرضمح ؿمنجرة يمٌنػمة سم٤معم٘م٤مسمنؾ ،أهمٚم٘من٧م
اًمًت٤مئر .شمقىمػ سمٞم٤مٟمق ُمقزارت قمنـ اًمٕمنزفُ .مْمن٧م وأسمدًمتنف سم٤مًمًنٛمٗمقٟمٞم٦م
اًمرقمقي٦م ًمٌٞمتٝمقومـ وظمٗمٗم٧م اًمّمقت .وصنٚم٧م ؾمنٞم٤مرة أظمنرى ٟمٔمنرت ُمنـ
اًمٜم٤مومذة صم٤مٟمٞم٦مُ ،مرت .إن ضمقٟم٤من وُمٜمذ أي٤مم ىمٚمٞمٚم٦م ُمْم٧م ي٠ميت إمم اًمٌٞم٧م ُمت٠مظمر ًا
يمؾ ًمٞمٚم٦مُ .متجٝم ًهت يٖمٚمػ وضمٝمف يمؾ ىمٚمؼ آهننهتك وآٟمٙمٌن٤مب قمنغم اًمٕمٛمنؾ.
ٟم٤مدر ًا ُم٤م يتحدث ُمٕمٝم٤م طملم اًمٕمِم٤مم ،وطم٤معمن٤م يٜمتٝمنل ُمنـ ـمٕم٤مُمنف يّمنٕمد إمم
همرومتف .يٌدو أن قمٛمٚمف يًػم سمِمٙمؾ ؾمٞمئً .م٘مد اقمت٤مد ضمقٟم٤من قمغم إظمٌ٤مره٤م قمـ
دم٤مرسمف ذم اًمِمٖمؾ قمٜمد إُم٤مد .ويم٤مٟم٤م يٜمتٝمٞم٤من سمْمحٙم٦م ؾمٕمٞمديـ .ويٛمْمنٞم٤من
إمم اًمٗمراش ُمٕم ً٤م .أُم٤م أن ومٝمق ينرد قمنغم أي ؾمن١مال سمتٚمنقيح طمن٤مد ُمنـ ينده
وسمجقاب ومظ (ٓ أريد احلدي٨م أن صمؿ يٖمرق ذم أومٙم٤مره اعمْمٜمٞم٦م.
سمٕمد اًمٚمٞمٚم٦م اًمتل أظمؼمه٤م ومٞمٝم٤م قمـ اؾمت٘م٤مًم٦م ضمٌٜمٙم٤م ىمٚمٞم ً
ال ُم٤م ؿم٤مهدا سمٕمْمنٝمهت،
مل يتحدصم٤م يمثػم ًا ،ويم٤مٟم٧م هم٤موٌ٦م سمًٌ٥م ؾمهتطمف ًمٚمٕمٛمؾ أن ي١مصمر قمغم زواضمٝمنهت
اًمذي اؾمتٛمر ٕيمثر ُمـ قمنميـ قم٤مُم ً٤م .ويم٤مٟم٧م أيمثر همْمٌ ً٤م ٕٟمف رهمؿ يمؾ رم
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أراد اُمتاليمف ىمد ُم٣م ذم ساع ،وهذا اًمٍماع ُم٤مزال يمهت ًمق أٟمف يٛمٚمنؽ ىمنقة
اًمِمٌ٤مب ،مل ٓ يقاضمف وضمٝمف اًمذي يِمٞمخ مل ٓ يٙمقن أىمؾ ىمًقة وأيمثر طمٙمٛم٦م؟
ًم٘مد حتٛمٚم٧م وٟمٔمٛم٧م ٟمٗمًٝم٤م قمغم يمقٟمف قمٜمٞمد ًا .مل جيٕمنؾ إُمنقر أؾمنٝمؾ ،يمنهت
ًمدهي٤م اسمـ قمٚمٞمٝم٤م أن شمٗمٙمر سمف .صمؿ قمٚمٞمٝمن٤م أن شمٌ٘منك ومٙمنؾ طمٞم٤مون٤م ُمٌٜمٞمن٦م طمنقل
ضمقٟم٤من؟ شمٕمٚمٛم٧م اًمٕمٞمش ُمٕمف ،وومٝمٛمتف وهل شمٕمرف أٟمف ٓ أطمد ُمنٜمٝمهت يٕمنرف
أظمر سمّمقرة يم٤مُمٚم٦م وشم٤مُم٦م ،وهل مل شمتٔم٤مهر سمذًمؽ .وًمٙمـ أُمٚمٝمن٤م يمن٤من ذم أن
يمؾ ُم٤م يٕمٛمٚمف ضمقٟم٤من إٟمهت هق ُمـ أضمؾ اًمٕم٤مئٚمن٦م .سمٛمنرور اًمًنٜمقات مل شمتقىمنػ
خم٤موومٝم٤م قمٚمٞمف وقمغم احلٞم٤مة اًمتل شمٕمٞمِمٝم٤م ،مل شمًتٓمع ذح ظمقومٝم٤م ،يم٤من اخلنقف
دائ ًهت هٜم٤مك وٕن اًمًٜملم ُمرت وم٘مد أسمدًم٧م اًم٘مٚمؼ سم٤مًمٞم٘مٔم٦م اًمقرقم٦م .أن سمدأت
إؿمٞم٤مم شم٠ميت ُمـ اًمٔمالل أوًٓ سمّمقرة ُمٌٝمٛم٦م صمؿ سمّمقرة ُم١ميمدة أيمثر ،ضمٞمٗم٤مي
أصٌح ُمتٛمرد ًا ،اًمٜمقسم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م جلقٟم٤من ،يمقاسمٞمًٝم٤م .وصؾ صقت ؾمنٞم٤مرةُ ،منـ
اعمحتٛمؾ ؾمٞم٤مرة قم٤مسمرة ،ومٙمرتً .مٙمٜمٝم٤م هنْم٧م وٟمٔمرت ُمنـ ظمنالل اًمًنت٤مئر،
إهن٤م ُمرؾمٞمدس ضمقٟم٤من ،ومتح احلن٤مرس اًمٚمنٞمكم اًمٌقاسمن٦م ودظمٚمن٧م إمم اعمجٛمنع،
ؾمٛمٕمتف وهق خيؼم اًمً٤مئؼ سم٠من ي٠ميت ُمٌٙمر ًا قمٜمد اًمّمٌ٤مح .اٟمٗمتح اًمٌن٤مب ودظمنؾ
دون أن ي٘مقل ؿمٞمئ ً٤م ،أؾم٘مط حمٗمٔم٦م إوراق قمنغم اًمٙمنرد اعمٜمحٜمنل وذهن٥م
ص٥م ًمٜمٗمًف رسمع يم٠مس ُمـ اًمقيًٙمل وووع ومٞمف ُمٙمٕم٥م
ُمٌ٤مذة إمم اًمٌقومٞمفّ ،
اًمثٚم٩م .واطمتً٤مه ُم٤موٖم ً٤م اًمثٚم٩م وم٤مٟمًحؼ ذم ومٛمف ،يم٤من يٗمٕمؾ ذًمؽ قمغم اًمندوام
ىم٤مئ ً
ال إهن٤م شمؼمد دواظمٚمف.
 ُمرطمٌ٤م ضمق ....يمٞمػ طم٤مل اعمٙمت٥م؟مل ي٘مؾ ؿمٞمئ٤م ًمٚمحٔم٦م ـم٘مٓمؼ آظمر ىمٓمٕم٦م صمٚم٩م ذم ومٛمف .اًمتقى وضمٝمنف وأسمٕمند
قمٞمٜمٞمف وؾمح٥م رسمٓم٦م اًمٕمٜمؼ وأزاهل٤م قمـ اًمرىمٌ٦م ،اًمٖمروم٦م يم٤مٟم٧م ص٤مُمت٦م.
 ؿمخص ُم٤م يرُمٞمٜمل سمًٝم٤مم ذم اًمٔمالم ،ؿمخص ُم٤م حي٤مول ظمٜمؼ رىمٌتل.50

شمقىمػ وظمٚمع ُمٕمٓمٗمف أرظمك سمٕمض إيمهتم ذم ىمٛمٞمّمنف إسمنٞمض ،قمٜمندي
ُمالطمٔم٦م ُمـ ؿمخص جمٝمقل ،واؾمتٛمر ذاهٌ ً٤م إمم اجلرار ذم اًمٙم٤مسمٞمٜمن٦م وأظمنرج
ىم٤مرورة صٖمػمة ووع سمٕمض اًمًٕمقط ذم يديف واؾمتٜمِمن٘مٝم٤م سمٕمٛمنؼ ،وزوضمتنف
شمٜمٔمر سمٕمدم اؾمتحً٤من ،ومٝمق مل ي٘مٚمع قمـ هذه اًمٕم٤مدة اًمتل سمدأه٤م ذم ؿمٌ٤مسمف وهل
ٓ حتٌٝم٤م أسمد ًا.
 ُم٤مذا شم٘مقل اعمالطمٔم٦م؟سمدت قمٞمٜم٤مه ضمديتلم ومحراويـ سمّمقرة همريٌ٦م ذم اًمٖمروم٦م اًمزرىمن٤مم وقمٜمندُم٤م
رضب اًمًٕمقط دُم٤مهمف هز رأؾمف قمغم ٟمحق ٟمِمٞمط صمؿ شمٜمٝمد قم٤مًمٞم ً٤م وىمد سمدا حمٞم٤مه
ُمنمىم ً٤م.
 إهن٤م شم٘مقل :إٟمٜمل جي٥م أن أذيمر اًمًٜمقات اًمٕمنم اًمتل ظمٚمن٧م ،ذًمنؽ أناًمت٤مريخ يٕمٞمد ٟمٗمًف وًمٙمـ ُمع اظمتالف اعمقاىمع.
 وُم٤مذا يتْمٛمـ هذا ُمـ ُمٕمٜمك؟ وأصٌح صقو٤م ُمٝمت٤مضم ً٤م. ويمٞمػ أقمرف ُم٤م يٕمٜمٞمف اعمج٤مٟملم اًمذيـ يٕمٛمٚمقن ؿمٞمئ ً٤م يمٝمذا؟ ُمـ سمقؾمٕمف أن يٙمت٥م ؿمٞمئ ً٤م يمٝمذا وعم٤مذا هق جمٝمقل ي٤م ضمقٟم٤من عم٤مذا؟ آه ٓ ..شم٘مٚم٘مل ُمنـ ذًمنؽُ .منـ اعمحتٛمنؾ أٟمنف شمن٤مسمع همٌنل وهمٞمنقر ُمنـٟمج٤مطمل ..آه ٓ شم٘مٚم٘مل.
أظمرج ُمٜمديٚمف وٟمٗمخ ُمـ أٟمٗمف وشم٤مسمع ذًمؽ سمْمنج٦م ُم٘مٞمتن٦م .اًمنت٘مط ُمٕمٓمٗمنف
وؾم٤مر أُم٤مُمٝم٤م ،واًمت٘مط حمٗمٔم٦م إوراق وُم٣م إمم ُمٙمتٌف ،سمٕمد دىمن٤مئؼ ظمنرج.
وهل شمراىمٌف خيٚمع طمنذامه وحيِمنقه سمجقرسمٞمنف وُمٕمدشمنف أؿمنٌف سمقؾمن٤مدة حتن٧م
اًم٘مٛمٞمص وسمٜمٓم٤مًمف دون إطمذي٦م يٌدو ومْمٗم٤مو ً٤م .سمدا أىمٍمن ممن٤م هنق قمٚمٞمنف ذم
احل٘مٞم٘م٦م .وقمٜمدُم٤م رن اهل٤مشمػ اٟمدهِم٤م يمالمه٤م وهذا اًمتٖمػم اؾمتٛمر يمنهت ًمنق أٟمنف
خمّمص إلزقم٤مضمٝمهت.
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 مل ٓ شمذهٌل إلقمداد ُم٤مئدة اًمٕمِم٤مم؟ ىم٤مل هل٤م.طملم هنْم٧م سمدت ًمٓمٞمٗم٦م ذم ومًنت٤مهن٤م اًمٓمقينؾ اخلٗمٞمنػ اًمقاؾمنع اًمٜمن٤مقمؿ
وقمغم وضمٝمٝم٤م ٟمٔمرة ُمثػمة ًمٚمٛمِم٤مقمر ٟمٔمرة صؼم وُمٕم٤مٟم٤مة ،وقمٜمندُم٤م اظمتٗمن٧م ذم
اعمٓمٌخ شمٜم٤مول اهل٤مشمػ.
 ضمقٟم٤من أويمقي ..هٜم٤م .سخ ذم ؾمهتقم٦م اهل٤مشمػُ .مـ اعمتّمؾ ذم ُمثؾ هذااًمٚمٞمؾ ُم٤مذا شمريد؟ يم٤من صقشمف ؾمٚمٓمقي ً٤م ٟم٤مومذ اًمّمؼم.
 ُمـ إومْمؾ أن ختٗمض اهل٤مشمػ إن أردت ؾمهتع ُم٤م أٟمنقي إظمٌن٤مرك سمنف.ُمٕمؼم ًا سمتجرد.
أضم٤مسمف صقت أضمش ّ

أًم٘مك ضمقٟم٤من ٟمٔمرة قمنغم زوضمتنف اًمتنل يم٤مٟمن٧م حتٛمنؾ صنٞمٜمٞم٦م اًمٓمٕمن٤مم إمم

اًمٓم٤موًم٦م وهل شمراىمٌف.
 ُمـ اعمتٙمٚمؿ؟ ؾم٠مل حمدصمف ظم٤مومْم ً٤م صقشمف. هذا ٓ خيّمؽ. ُم٤مذا شمريد؟ قمٜمدي صقرة هٜم٤م رسمهت ؾمتثػمك .إهن٤م صقرشمؽ ،اؾمنٛمع ،وأٟمن٧م قمن٤مر ذمهير ُمع ؾمٞمدة ُم٤م.
مل ي٘مؾ ضمقٟم٤من ؿمٞمئ ً٤م وأُمًؽ اهل٤مشمػ سمِمدة أيمثر.
 إهن٤م صقرة مجٞمٚم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م .أٓ شمدق ضمرؾم ً٤م ومٞمؽ؟وحؽ اًمّمقت اعمتحرر سمؼمودةُ ،م٤م يثػم هق أن إؿمٞم٤مم اعمخٗمٞم٦م شمٔمٝمنر ذم
اًمْمقم ،وص٤مرت اًم٘مٝم٘مٝم٦م ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م.
 ٓ أقمرف قمـ ُم٤مذا شمتحدث؟ ىمً ًهت سم٤مهلل ٓ شمٕمرف؟ ًمٞمس قمٜمدُم٤م شمتٜم٤موهل٤م اًمّمحػ وشمتداوهل٤م زوضمتنؽوإىمرسم٤مم وشمٚمّمؼ ذم يمؾ ؿم٤مرع ،ومل ٓ شمٙمقن سمٜمًخ ُمٙمنؼمة؟ .أسمن٤مهلل قمٚمٞمنؽ
أٟم٧م ٓ شمٕمرف ُم٤م أحتدث قمٜمف؟
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ؿمٕمر ضمقٟم٤من سم٤محلر وهق يٜمْمح قمرىم ً٤م.
 أٟم٧م شمٙمذب ًمٞمس هٜم٤مك صقرة يمٝمذه أٟم٧م يمن٤مذب وأن ُمنـ أٟمن٧م.؟ُمـ؟ أشمٕمرف يٛمٙمـ أن أًم٘مل قمٚمٞمؽ اًم٘مٌض سمًٌٌٝم٤م؟
وًمٚمحٔم٦م أـمٌؼ قمغم اهل٤مشمػ صٛم٧م ممٞم٧م.
 هؾ إُمر يمذًمؽ ؾمٞمد أويمقي؟ أشمريد أن أرؾمؾ ًمؽ رؾمن٤مًم٦م أيمثنر ُمنـرؾم٤مًم٦م جمٝمقًم٦م؟ أشمريد أن أرؾمؾ ٟمًخ ً٤م جم٤مٟمٞم٦م ُمنـ هنذه اًمّمنقرة اعمخزين٦م إمم
مجٞمع اعمرشمٌٓملم سمؽ وإمم أقمدائؽ وأٟمنمه٤م ذم اًمٕم٤ممل يمٚمف؟
ظمٗمض ضمقٟم٤من صقشمف أيمثر.
 ُم٤مذا شمريد ...يمؿ اًمًٕمر؟ ُم٤مذا شمريد؟ شمٚمؽ هل اعمِمٙمٚم٦م .ىم٤مل اًمّمقت اعمتحرر ،حم٤مومٔم ً٤م قمنغم وىمن٤مره اًمٗم٤مؾمند.شمٚمؽ هل اعمً٠مًم٦م؟
 ُم٤مذا شمريد أهي٤م اعمجٜمقن؟ ُم٤م شمريد؟ شمٚمؽ هل اعمًن٠مًم٦م .ونحؽ اًمّمنقت ٓ ،أريند ؿمنٞمئ ً٤م .أريندك هم٤مرىمن ً٤مسم٤مًمٗمزع .هذا يمؾ ُم٤م ذم إُمر.
 ُم٤م هذا؟ أٟم٧م جمٜمقن .سخ ضمقٟم٤من همػم ىم٤مدر قمغم يمٌح ٟمٗمًف وًمٙمـ سمالـم٤مئؾ.
يم٤من اهل٤مشمػ ُمٞمت ً٤م ذم يديف.
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الفصل الطادش
-1ًم٘مد ُمْم٧م احلٗمٚم٦م سمّمقرة ضمٞمندة ويم٤مٟمن٧م هٜمن٤مك وومنرة ُمنـ اعمنمنوسم٤مت
وإـمٕمٛم٦م ،ؿمٌ٤مب وؿم٤مسم٤مت وُمقؾمٞم٘مك ضمٞمدة ،اعمقؾمٞم٘مك هل رىمّمن٦م اًمنروك
واًمرىم٦م اعمٝمتزة يتٌٕمٝم٤م شمًجٞمؾ سم٤مرد أطمٞم٤مٟم ً٤م .يم٤مٟم٧م اعمٜم٤مؾمٌ٦م ًم٘م٤مم صدي٘ملم اومؽمىم٤م
ًمقىم٧م ـمقيؾ .رأى ضمٞمٗم٤مي يمثػم ًا ُمـ أصدىم٤مم اًمدراؾم٦م .حتدصمقا ومت٤مزطمقا ُمع
اعمقؾمٞم٘مك ووحٙمقا يمثػم ًا.
 أشمذيمر اعمٕمٚمؿ ؿم٤مسمػمو؟ أوه ذًمؽ اعمتث٤مئ٥م اًمٙمٌػم .ؾمٛمٕم٧م أٟمف سم٤مع دراضمتف اهلقائٞم٦م. ي٤م ًمٚمرضمؾ ،هذه اًمدراضم٦م أىمدم ُمـ أيب! ي٘مقًمقن إٟمف ٓ يٚمٌس ًمٌ٤مؾمف اًمتحت٤م اعمٜمتٗمخ احلقار يمثػم ًا. ي٤م ًمٚمرضمؾ ...ه٤م..حتدصمقا قمـ ظمٓمٓمٝمؿ وأٟمِمٓمتٝمؿ .وينٜمٝمض أطمندهؿ أطمٞم٤مٟمن ً٤م ًمنٞمٕمٚمـ قمنـ
ذه٤مسمف ًمٚمنماب صمؿ خيتٗمل ذم اجلٛمنع .سمٕمْمنٝمؿ ّ
ُمنؾ ُمنـ اًمنرىمص ،ومخرضمنقا
سمنماهبؿ ًمٚمٝمقام اًمٓمٚمؼ ،يتٌ٤مدًمقن اًم٘مّمص.
 أوه ..ي٤م صٌل هؾ أوود ُمقضمقد؟ ؾم٤مل يمقيمق صدي٘مف ضمٞمٗمن٤مي .يمقيمنقيم٤من صدي٘م ً٤م وزُمٞم ً
ال ـمٞمٌ ً٤م.
 ٓ ،هؾ ىم٤مل إٟمف ىم٤مدم؟ ٟمٕمؿ اشمّمٚمٜم٤م سمف اًمٌ٤مرطم٦م ،ىم٤مل ؾمٞم٠ميت ُمع مح٤مُم٦م. يمٜم٤م سم٤مُٕمس ُمٕم٤م .رسمهت ؾمٞم٠ميت ُمت٠مظمر ًا إٟمف يٗمٕمؾ ذًمؽ دوُم ً٤م.55

 أيـ ؾم٤ميٛمقن؟ آه ..يمهت ًمق أٟمؽ ٓ شمثؼ سمف ،إٟمف ُمع مح٤مُم٦م ُم٤م ...أوه أٟمن٤م ذاهن٥م ٕذبوداقم ً٤م.
دظمؾ ضمٞمٗم٤مي واىمؽمب ُمـ ومت٤مة ضم٤مًمً٦م وطمٞمدة ذم اخلن٤مرج ،دظمنال ورىمّمن٤م
ُمٕم ً٤م ،طم٤مًٓ ىم٤مًم٧م اًمٗمت٤مة إهن٤م ُمتٕمٌ٦م وشمريد أن شمٙمقن ُمع صدي٘م٤مو٤م ومؽميمٝم٤م ضمٞمٗم٤مي
متيض ..يمؿ ُمـ اعمزقم٩م أن شم٠ميت إمم طمٗمٚم٦م دوٟمهت ومت٤مة ..وم ّٙمر ضمٞمٗمن٤ميُ .متٓمٚمٕمن ً٤م إمم
ومت٤مة همػم ُمرشمٌٓم٦م ومٚمؿ جيد واطمدة .ومذه٥م ًمٚمنماب .ضمٞمٗم٤مي ٓ يِمنٌف أصندىم٤ممه
ومٝمق ٓ يتٜم٤مول اعمًٙمرات اًم٘مقي٦م .وهذا ُم٤م ضمٕمؾ سمٕمْمٝمؿ سم٤مرد ًا ٟمحقه سم٤مقمتندال.
وىم٤مًمقاً :مٞمس سمقؾمٕمٝمؿ اًمث٘م٦م سمِمخص ئمؾ وىمقر ًا سمٞمٜمهت هؿ خيدرون.
 إٟمف ؾمقف يٌٞمٕمٜم٤م .أشمٕمٚمٛمقن؟همػم أن ضمٞمٗم٤مي أقمت٘مد أٟمف ُمـ إومْمؾ أن يٌ٘مك هٙمنذا .ومٝمنق ٓ يريند أن
يّمؾ إمم طم٤مًم٦م آزدرام سمحٞم٨م يت٘مٞم٠م سمٕمْمٝمؿ ويزم اًمتٍمف .وٕٟمنف ضمن٤مم
إمم احلٗمؾ سمال ومت٤مة وم٘مد فمؾ وطمٞمد ًا ُمٕمٔمنؿ اًمقىمن٧م .ؾمنحٌتف ومتن٤مة ُمّمن٤مدوم٦م،
يم٤مٟم٧م شمٕمرومف ،صمؿ شمريمتف قمٜمدُم٤م ضم٤مم ذيٙمٝم٤م سم٤مطمث ً٤م قمٜمٝم٤م .قمٜمدُم٤م ؿم٤مرف احلٗمؾ
قمغم هن٤ميتف ؾمحٌف صدي٘مف ؾم٤ميٛمقن ُمتهتي ً
ال ..هٞم٤م ي٤م رضمؾ ،يم٠مٟمنؽ ذم ُمراؾمنٞمؿ
اًمدومـ .اسمتٝم٩م ي٤م رضمؾ ..صمٛم٦م ومت٤مة شم٘مقل إهن٤م راهمٌ٦م ومٞمؽ ي٤م وًمند .إهنن٤م طمٞمقين٦م
وٟمحٞمٚم٦م وقمٚمٞمؽ أن شمِم٤مهده٤م .اطمق ًّم٧م قمٞمٜم٤مه احلٛمنراوان اًمٙمٌػمشمن٤من وطمندق
سمجٞمٗم٤مي يمهت ًمق يم٤من ي٘مرأ ُم٤م ذم دُم٤مهمف ،وقمنغم وضمٝمنف اسمتًن٤مُم٦م مح٘من٤مم .ودون
اٟمتٔم٤مر اًمرد دظمؾ همروم٦م اًمرىمص اًمّم٤مظمٌ٦م وقم٤مد سم٤مًمٗمت٤مة .شم٠معمن٧م ُمنـ اًمْمنٖمط
قمغم وريمٝم٤م أصمٜم٤مم اًمًػم .أمحر اًمِمٗم٤مه وُمًتحيات اًمتجٛمٞمؾ وفمالل اًمٕمٞمقن
قمغم وضمٝمٝم٤م ،ي٤مًمف ُمـ اؾمتٕمهتل أمحؼ ًمٚمٛمٙمٞم٤مج.
 هٞمف ..ي٤م رضمؾ ،أقمرومٙمهت قمغم سمٕمض .إهن٤م ُم٤مرج ..وهنذا ضمٞمٗمن٤مي .اسمنـص٤مطم٥م إُمقال .وشمٕمنروملم ُمن٤م ُمٕمٜمنك ذًمنؽً .منٞمس قمٚمٞمنؽ اًمتٓمٚمنع سمٕمٞمند ًا
56

ًمت٠مظمذي ُمٜمف ؿمٞمئ ً٤م .أن شمٕم٤مرومتهت أهي٤م آصمٜم٤من .ؾمن٠مدظمؾ ًمٚمنمناب وأشمنريمٙمهت.
شمٕمروم٤من ذًمؽ؟ وحترك ًمٚمقرام إمم همروم٦م اًمرىمص هم٤مُمز ًا ضمٞمٗم٤مي .يمن٤من ضمٞمٗمن٤مي
ًمٓمٞمٗم ً٤م وُمٜمدهِم ً٤م .اسمتًٛم٧م ُمن٤مرج .وصمٛمن٦م ٟمٔمنرة ُمِمن٤مهمٌ٦م ذم قمٞمٜمٞمٝمن٤م ،يم٤مٟمن٧م
شمتٔم٤مهر سمٛمًتقى اضمتهتقمل أقمغم ًمٙمل ٓ شم٘مع حت٧م وٖمط ُمقىمػ يمٝمذا.
 طمًٜم٤م .أىمؽمح أن ٟمجٚمس أوًٓ وم٠مٟم٤م يمجٜمدي ٓ يّمٚمح ٕي رم .ؾمحٌ٧ميمرؾمٞم ً٤م ؾم٤مىمٓم ً٤مٟ ،مٔمٗمتف ُمـ اًمٖمٌ٤مر وضمٚمً٧م ،ويمذًمؽ ومٕمؾ ضمٞمٗم٤مي .يم٤مٟم٤م ص٤مُمتلم
ًمٚمحٔم٦م ،يم٤من سمقؾمٕمٝمهت ُمِمن٤مهدة اًمٜمن٤مس يت٘من٤مومزون ُمنـ ُمٙمن٤مهنهت .اهنن٤م رىمّمن٦م
اًمْمٗمدع اعمت٠مظمرة .ذم ُمدظمؾ اًمٖمروم٦م وىمػ ؿمنٌ٤مب قمديندون يتٗمرضمنقن.يمن٤مٟمقا
يٌحثقن سمٞم٠مس قمـ ومتٞم٤مت ًمٚمرىمص .وىمرب اًمٜم٤مومنذة وىمنػ قم٤مؿمن٘م٤من يتٌن٤مدٓن
اًم٘مٌؾ و٤مطمٙملم .وىمرب اعمدظمؾ يم٤من أطمد اًمْمٞمقف يتٜم٤مىمش ُمع أؿمخ٤مص همػم
ُمدقمقيـ .صمٛم٦م يمراد ىمٚمٞمٚم٦م ىمرب ُم٤مرج طمٞم٨م يٜمن٤مم قمنغم أطمنده٤م ومتنك خمٛمنقر
ُمنر ؿمنخص قم٤مسمن٨م راومًن ً٤م ؾمن٤مق اًمٙمنرد ومًن٘مط
واًمٚمٕم٤مب يًٞمؾ ُمـ ومٛمفّ .
اعمخٛمقر قمغم إرض ومٞمتٛمتؿ ٓقمٜم ً٤م ،وواصؾ ٟمقُمف قمغم أروٞم٦م اًم٘م٤مقم٦م.
 ؾمٞمٛمقت هذا اًمٗمتك ُمـ اًمنماب.ومج٠مة اٟمدًمع ؿمج٤مر ىمرب اًمٜم٤مومذة ُمـ ىمٌؾ اًمٕم٤مؿم٘ملم اعمتٌ٤مدًملم ًمٚم٘مٌؾ .صٕمد
صٌل ُمدقمٞم ً٤م أن اًمٗمت٤مة صدي٘متف وم٠مٟمٙمره اًمرضمؾ اًمذي يم٤من ُمٕمٝم٤م .صمن٤مر اًمِمنج٤مر
وم٤مٟمدومٕم٧م اًمٗمت٤مة ُمـ همروم٦م اًمرىمص وهمن٤مدرت ذم ؾمنٞم٤مرة صنديؼ آظمنر .وىمند
شمٜم٤مول اًمّمٌٞم٤من أطمدمه٤م أظمر رومً ً٤م وًمٙم ًهت قمغم إرض.
 إن اًمٗمت٤مة ٓ شمًتحؼ ؿمج٤مريمهت أهي٤م إمح٘من٤من ًم٘مند همن٤مدرت ُمنع رضمنؾآظمر .ىم٤مل ىم٤مئؾ ُمـ همرومن٦م اًمنرىمص ،ومتقىمنػ اعمت٘من٤مشمالن .سم٘مٛمٞمّمنلم ممنزىملم
ووضمٝملم ٟم٤مزوملم .ؿم٤مقمريـ سم٤محلهتىم٦م واٟمٍمنوم٤م إمم اًمٌٞمن٧مٟ .مٔمنر ضمٞمٗمن٤مي ُمنـ
ـمرف قمٞمٜمف إمم ُم٤مرج وقمروم٧م أٟمف يراىمٌٝم٤م وم٤مسمتًٛم٧م سمؼمود ورومٕم٧م رأؾمٝم٤م ذم
حم٤موًم٦م ًمإلعم٤مم سم٤مُٕمقر.
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 أن ُم٤م شمٕمٜمل يمٚمٛمن٦م ضمٞمٗمن٤مي؟ ضمٞمٗمرؾمنقن أم ضمٞمٗمنري أم ضمٞمٗمقُمن٤من؟ىم٤مًم٧م ُمتٔم٤مهرة سمت٘مٚمٞمد ظمٗمٞمػ ًمٚمٝمج٦م إُمريٙمٞمن٦م ومٝمنل ُمقون٦م اًمٕمٍمن سمنلم
اًمِمٌ٤مب ًمٞمقطمقا سمٔمرومٝمؿ.
 وٓ واطمدة مم٤م ىمٚم٧م ،طم٤موزم صم٤مٟمٞم٦م. ضمٗمتقُم٤مك.... رمحتؽ ي٤م رب .ىم٤مل ضمٞمٗم٤مي ُمٌتً ًهت إهن٤م ٓ شمٕمٜمل ُمٙمًقر اًمٗمؽ .سمًٌ٤مـم٦مإهن٤م يمهت شمريـ اؾمؿ إومري٘مل ،ؾمؿ اورهقسمق.
 وهننؾ آؾمننؿ ُمنن٤مرج يٕمٜمننل اًمزسمنند اعمّمننٜمع وهننؾ ُمّمنن٤مدوم٦م أن شمٕمٜمننلُم٤مروٟمٞمِمـ؟
أٟم٤م أطم٥م آـمالع .ىم٤مل ذًمؽ وقمغم وضمٝمف شمٕمٌػم ومْمقزم ؾم٤مظمر.
 يمال ..إٟمف ُم٤مرضمري٧م وهق اؾمؿ إٟمٙمٚمٞمزي هؾ صمٛم٦م ومنرق هٜمن٤م؟ وسم٤مدرشمنفسمٜمٔمرة ضم٤مٟمٌٞم٦م ـمقيٚم٦م وم٤مسمتًؿ ومل ي٘مؾ ؿمٞمئ ً٤م.
ًمٞمس سمٕمٞمد ًا قمٜمٝمهت ص٥م صٌل ُمِم٤مهم٥م آظمر سمٕمض اًمٌػمة ذم ومنؿ اعمخٛمنقر
اعمٗمتقح ومْمحؽ أظمرون ُمـ ظمٚمٗمف.
 وع اعمٚمح واًمًٞمج٤مرة ذم ومٛمف .سخ ؿمخص ُم٤م. يمال ومٚمرسمهت ؾمٞمٌتٚمٕمٝم٤م ويٛمقت .أضم٤مب ؿمخص آظمر. إٟمف عمٞم٧م ُمًٌ٘م ً٤م.وُم٣م اعمِم٤مهم٥م دون أن يّمدق اعمقضمقدون ذًمؽ .وووع اًم٘مٜمٞمٜم٦م ذم ومؿ
اعمخٛمقر وسمدا يمهت ًمق أٟمف ٓزال ينمب قمغم إرض ومْمحؽ أظمنرون ُمنـ
ظمٚمٗمف ُمرة أظمرى وهنؿ يٓمٚم٘منقن ٟمٙمن٤مت خمٛمنقريـ .أُمن٤م إؿمنخ٤مص همنػم
اعمدقمقيـ ومٚم٘مد شمٔم٤مهروا سمٕمدم دظمقل احلٗمٚم٦م وىمد سم٤مدروا سم٤مًمٙمالم ُمٜمًن ّٚملم إمم
همروم٦م اًمرىمص وظمرضمقا سم٤مًمٌػمة وإـمٕمٛم٦م.
 ذًمؽ اًمٖمٌل يٕمت٘مد أٟمف طمٙمٞمؿ وىمقي .ىم٤مل أطمدهؿ ًممظمر.58

 أٟم٤م أدمٜم٥م دظمقل احلٗمالت اًمٙمٌػمة واًمث٘مٞمٚم٦م ،أضم٤مسمف آظمر. ؾم٠مًمت٘مط مح٤مُم٦م صٖمػمة هلذه احلٗمٚم٦م ،ؾمٜمرى ،ووحٙمقا.شمؿ شمٖمػم اعمًجؾ سمٛمقؾمٞم٘مك أًمٓمػ .يم٤مٟمن٧م احلن٤مل ُمتنقشمرة وإؿمنخ٤مص
اًمقاىمٗمقن قمٜمد اًمٌ٤مب يتحرؿمقن سم٤مًمٗمتٞم٤مت ،يم٤مٟمقا ذم هٞمج٤من.
 جي٥م أن أضمد ومت٤مة أراىمّمٝم٤م قمغم هذا اًمٚمحـ .أوه ين٤م ربً .م٘مند أذاسمن٧ماعمقؾمٞم٘مك روطمل جي٥م أن أرىمص ُمع يمتٙمقشم٦م.
وىمٗم٤م هٜم٤مك حمٌٓملم وحمدىملم سمٖمروم٦م اًمنرىمص طمٞمن٨م اجلٛمٞمنع ُمتالصن٘مقن
سمٌٕمْمٝمؿ ،ؿمخص ُم٤م أـمٗم٠م اإلٟم٤مرة .ويم٤من اًمْمقم إزرق وإظمي ينقُمض
وخيٌق ،سخ ؿمخص سمٜمِمقة .اسمتًٛم٧م ُم٤مرج جلٞمٗم٤مي.
 أطم٥م ُمـ هؿ قمغم ؿم٤ميمٚمتؽ. طم٘م٤م؟ وشمً٤ممل مل اًمٜمً٤مم اضمتهتقمٞم٤مت قمغم وضمف اخلّمقص هذا اعمً٤مم؟ ي٤مه ..طم٘م ً٤م .أٟم٧م ٟمقع خمتٚمػ .أشمٕمرف؟ شمقىمٗم٧م وٟمٔمنرت سمحندة إًمٞمنف..اًمّمٌٞم٦م أظمرون يريدون ُمٕمروم٦م ُم٤م حت٧م اًمٗمًت٤من وهؿ يْم٤مي٘مقٟمٜم٤م سم٤مٕؾمنئٚم٦م
اًمًخٞمٗم٦م ،أيـ شم٘مٞمؿ؟ أيـ شمٕمٛمؾ؟ أمت٤مٟمع إذا ىمٛم٧م سمزي٤مرشمنؽ يقُمن ً٤م؟ اًمنٌٕمض
يٜمٗمخ سم٠مسمقاىمف اًم٘مذرة واًمٌٕمض حيريمنقن ُمٗمن٤مشمٞمحٝمؿ ،يمنهت ًمنق أهننؿ يريندون
إقمالُمٜم٤م سم٠مهنؿ يٛمتٚمٙمقن ؾمٞم٤مرات .إهنؿ أهمٌٞمن٤مم وقمن٤مسمثقن ،أطمٞم٤مٟمن ً٤م أـمنردهؿ.
اًمت٤مومٝمقن يٛمْمقن ُمع اًمت٤مومٝم٤مت ،وأٟم٤م ًمً٧م شم٤مومٝم٦م وٓ رظمٞمّم٦م.
 أشمً٤ممل :عم٤مذا ختؼميٜمل سمٙمؾ ذًمؽ؟ ٟمٔمر إًمٞمٝم٤م وأظمذت قمٞمٜم٤مه شمتًٕم٤من. عم٤مذا شمريد ُم٘م٤مسمٚمتل سمحؼ إرض؟ هنؾ أظمنؼموك أ دمرسمن٦م رظمٞمّمن٦م،أًمٞمس يمذًمؽ؟ شمتّمقر ؾمٞم٤مرة سمٞمؽ آب ،أًمٞمس يمذًمؽ؟ يمن٤من صنقو٤م ىمقين ً٤م
وقمٞمٜم٤مه٤م ُٓمٕمتلمً .م٘مد أدهِم٧م ضمٞمٗم٤مي سمحٜم٘مٝم٤م وقمزًمتٝم٤م.
 ه٤م ُم٤مذا شمٕمت٘مديـ ،أٟم٧م ُمـ أراد ُم٘م٤مسمٚمتل ٓ ،أٟمن٤م .هن٤مي ،آؾمنػ إذا يمن٤مناًمقرع واحلٜمؼ ُمـ أٓقمٞمٌؽ إظمػمةً ،مً٧م ٓقمٌ ً٤م .هنض دون يمٚمٛم٦م وُم٣م إمم
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همروم٦م اًمرىمص اخل٤مٟم٘م٦م .إن أوقام اًمديًٙمق اًمقاُمْمن٦م واعمقؾمنٞم٘مك اًمْمن٤مرسم٦م ذم
أذان يم٤مٟم٧م خترج اعمرم قمـ ـمقره .اعمقؾمٞم٘مك أيمثر إصم٤مرة أن ،أهمٚم٥م اًمراىمّملم
وىمٕمقا يم٤معمٖمٌم قمٚمٞمٝمؿ ،يمهت ًمق أهنؿ ٟمّمػ أطمٞم٤مم ذم اطمتٗم٤مل صخرة اًمً٤مطمر ،إٟمف
ِمقش اًمٕم٘مؾ .ؿمؼ ـمري٘منف ظمنالل احلِمند اًمنراىمص
ضمٜمقن اجلق اًمالزم اًمذي ي ّ
واصٓمدم سمراىمّملم ؿمديدي آٟمًج٤مم ومٚمٕمٜمنقه إلزقمن٤مضمٝمهت ىمن٤مئٚملمُ :مٕمتنقه..
همٞمقر .ومخرج إمم طمٞم٨م يم٤من ؾم٤ميٛمقن جي٤مدل ومت٤مة ُمتّمٚمٌ٦م اعمٜمٔمر ذيمرشمف سمٛمً١موًم٦م
اؾمتٕمالُم٤مت ذم اًمٕمٞم٤مدات اخل٤مص٦م ،ؾمح٥م ضمٞمٗم٤مي ؾم٤ميٛمقن ُمـ يده.
 أٟم٧م ي٤م ذا اًمٕمٞمقن إرسمع ،أريد أن أيمٚمٛمؽ سمٛمقوقع. ُم٤مذا سمحؼ اجلحٞمؿ ي٤م ضمٞمػ؟ يم٤من ٟمٗمًنف يٗمنقح سم٤مًمًنٙمر ،اذهن٥م ُمنعومرظمتؽ أٓ شمرى أ ُمرشمٌط ي٤م رضمؾ؟
س ضمٞمٗم٤مي ُم٤مؾمٙم ً٤م ؾم٤ميٛمقن ُمـ يده.
 -أريد اًمتحدث ُمٕمؽ ،أ ّ

 طمًٜم٤م ُم٤م إُمر؟ ىمن٤مل وهنق يتٌنع ضمٞمٗمن٤مي إمم اخلن٤مرج قمنغم ُمْمنض.أخترضمٜمل ًمتهترس أًمٕم٤مسمؽ؟
 يمال أريدك أن شمّمٚمح ؿمٞمئ ً٤م أومًدشمف سمٗمٛمؽ اًمقاؾمع هذا .اٟمتٔمر .ؾمن٠مقمقد،وذه٥م سم٤مطمث ً٤م قمـ ُم٤مرج ومقضمده٤م شمتحدث ُمع ؿم٤مب آظمر .صٕمد ؾم٤ميٛمقن ،أصم٤مر
اًمِم٤مب ُمِمٙمٚم٦م ُمٕمت٘مد ًا أن ضمٞمٗم٤مي ضم٤مم ًمٞمنق ُم٤مرج ُمٜمف واًمتل ًمٚمتق قمٚمؼ ُمٕمٝم٤م.
 اٟمٔمر ي٤م رضمؾ إهنهت ؾمقي٦م ،أشمرى ،يم٤من سمٞمٜمٝمهت ىمٚمٞمنؾ ُمنـ ؾمنقم اًمتٗمن٤مهؿ.يمذب ؾم٤ميٛمقن قمغم اًمِم٤مب اًمذي أسمدى ًمٞمقٟم٦م وم٤مٟمًح٥م إمم احلٗمٚم٦م.
 ٓ سمد أ ؾمٌٌ٧م ًمٙمهت ؾمقم اًمٗمٝمؿ ،أردشمٙمهت أن شمٚمت٘مٞمن٤م وشمتٕم٤مرومن٤م اونٌٓم٤مٟمٗمًٞمٙمهت ،يمقٟم٤م ًمٓمٞمٗملم ُمٕم ً٤م واؾمتٛمتٕم٤م سم٤محلٗمٚم٦م ،طمٜمجريت حتٙمٜمل شمريند ذاسمن ً٤م،
ىم٤مل ؾم٤ميٛمقن ذًمؽ وُم٣م.
سمٕمده٤م همدا ضمٞمٗم٤مي وُم٤مرج ،صدي٘ملم ُمتقازٟملم طمتنك اعمًن٤مم .ذم احل٤مدين٦م
قمنمة واًمٜمّمػ ىم٤مل إٟمنف ُمٖمن٤مدر .ضمن٤مل ضمقًمن٦م وداع قمنغم أصندىم٤مئف وًمٙمنـ
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أهمٚمٌٝمؿ يم٤مٟمقا ؾمنٙم٤مرى ،وذم ُمٙمن٤من ُمن٤م ؿمن٤مهد سمٕمْمنٝمؿ ي٘منقم سمن٠مقمهتل ُمنـ
إومْمؾ اًمتًؽم قمٚمٞمٝم٤م .ؿم٤مهد يمقيمق.

 ُمـ ًمٓمٗمؽ أن شمٌ٘مك ُمٕمٜم٤م ي٤م أخ ،إذن أوود مل ِي٠مت ،قمٜمندُم٤م أراه ؾمن٠مهٞمٜمف
قمغم ذًمؽ ،وداقم ً٤م ضمٞمػ اقمتـ سمتٚمؽ اًمٗمرظم٦م .ىم٤مل يمقيمق هم٤مُمز ًا.
 أظمؼم اًمٌ٘مٞم٦م أٟمٜمل ذاه٥م أرايمؿ ٓطم٘م ً٤م.حل٘م٧م سمف ُم٤مرج إمم اًمًٞم٤مرة وأٟمزهل٤م ذم ـمري٘مف إمم اًمٌٞم٧م.

-2ىم٤مد اًمًنٞم٤مرة أهع سم٘مٚمٞمنؾ وطمٞمند ًا ،واؾمنتدار إمم اًمٓمرينؼ اًمننيع سمٖمٞمن٦م
اًمقصقل اعمٌٙمر إمم اًمٌٞم٧م ،اًمقىم٧م يزطمػ إمم ُمٜمتّمنػ اًمٚمٞمنؾ ُمٌتٕمند ًا قمنـ
احلٗمٚم٦م وصخٌٝم٤م وإصم٤مرو٤م ،ؿمٕمر سم٤مًمقطمندة شمالطم٘منف ،هنذا اًمتٜمن٤مىمض أؿمنٕمره
سم٤مًمٗمراغ اعمًٙمقن سم٤مًمٚمٞمنؾ وسم٤معمخن٤موف واًمٔمٚمٛمن٦م اًمٙمئٞمٌن٦م اعمخٞمٛمن٦م ،إؿمنٞم٤مم
اًمقطمٞمدة اًمتل يٛمٙمـ رؤيتٝم٤م هل ُمّم٤مسمٞمح اًمِم٤مرع اعم٤مئٚم٦م اًمتل شمًٚمط ونقمه٤م
اًمِمٌحل قمغم اًمٓمريؼ اًمٖم٤مص سم٤مًمتٕمرضم٤مت .ؿمن٘م٧م ُمّمن٤مسمٞمح اًمًنٞم٤مرة فمنالم
ؼمي٦م ُمـ اًمٔمنالل اهلالُمٞمن٦م أُم٤مُمنف .إٟمنف اًمًنٙمقن
اًمٚمٞمؾ ،هذا اًمٔمالم اعمٛمتد يم ّ
اًمٙمئٞم٥م يدق ذم أذٟمٞمف ،يمهت وأزقمجتف اًمًٞم٤مرة هبديره٤م.
أـمٌؼ اًمّمٛم٧م قمغم ُمِم٤مقمره ومتذيمر أطمداث إين٤مم اًم٘مٚمٞمٚمن٦م اًمٗم٤مئتن٦مُ ،منر
هيٕم ً٤م قمٚمٞمٝم٤م حم٤موًٓ رسمٓمٝم٤م سمخٞمط إن وضمد .هذا ُم٤م قمٚمٛمتف أُمنف .دائن ًهت قمٚمٞمنؽ
اًمتٗمٙمػم ُمٚمٞم ً٤م سمتج٤مرب اًمٞمقم ،أظمؼمشمف أن اًمدروس اًمتل شمٕمٚمٛمٜم٤م اًمتجن٤مرب ًمنـ
شمْمٞمع .وسمتٚمؽ اًمٓمري٘م٦م يٙمقن اًمٕم٘مؾ ىم٤مدر ًا قمنغم إجين٤مد آٟمًنج٤مم ذم ؾمنٞم٤مق
إطمداثً .م٘مد قمٚمٛمتف أُمف أُمقر ًا قمديدة ،ىم٤مًم٧م ذًمؽ ٕن أسم٤مه ُمِمٖمقل ضمند ًا،
وهل شم٘مقل إن شمٚمنؽ إؿمنٞم٤مم ؾمنقف شمًن٤مقمده قمنغم ومٝمنؿ إُمنقر وشمنقازن
ُمتٓمٚمٌ٤مت اًمٕمٞمش .قمٚمٛمتف أن يتخذ ُمـ أسمٞمف ٟمٛمقذضم ً٤م ًمٚمرضمؾ اًمذي ي٘منػ قمنغم
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ىمدُمٞمف ذم قم٤ممل قمدائل .وذم حلٔم٤مت قمٛمٞم٘من٦م ختنؼمه سمجند أن اعمٕمٜمنك احل٘مٞم٘منل
ًمٚمٕمٞمش ًمٞمس ذم آُمتالك وًمٙمـ ذم اًمتٕمٌػم قمـ اًمذات ،وسم٠مىمنؾ اعمحن٤موٓت،
يٓمقر اًمٗمرد ٟمٗمًف سمٓمري٘متف اخل٤مص٦مً ،م٘مند قمِمنؼ شمٚمنؽ اًمٚمحٔمن٤مت اًمتنل
وأن ّ
يٛمْمٞمٝم٤م ُمع أُمف.
وًمٙمـ قمٜمدُم٤م يٗمٙمر هب٤م يتنذيمر ـمري٘من٦م شمٍمنومٝم٤م ذًمنؽ اًمّمنٌ٤مح ،وشمنذيمر
سظمتٝم٤م .شمذيمر حتدي٘مٝم٤م ذم اًمٗمراغ أُم٤مُمٝمن٤م دوٟمنهت شمريمٞمنز ،ويم٠مهنن٤م شمٜمٔمنر ُمنـ
ظمالل ؾمت٤مرة ُمٗمتقطم٦م قمغم طمدث ُمرقم٥م ،ومثٛم٦م ُم٤م يِمٌف اإلهمهتم يٜمت٤مهب٤م ذم يمؾ
حلٔم٦م .أوػ إمم ذًمؽ سظم٦م اًمّمٌ٤مح اًمٌ٤ميمر واًمتل دقمتٝم٤م طمٚمن ًهت ُمْمنحٙم ً٤م،
وهٜم٤مك اًمًٞمدة اًمتل قمروم٧م أسمن٤مه ،ذًمنؽ اًمرضمنؾ اعمن٠مًمقف سمّمنقرة ُمزقمجن٦م.
وشمّم٤مدُمف ُمع رضمؾ اًمنمـم٦م اعمتٕمٓمش ًمٚمرؿمقة .أؿمٞم٤مم يمثػمة ضمد ًا دمٛمٕمن٧م ذم
يقم واطمد .أؿمٞم٤مم هيٕم٦م وُمٗم٤مضمئ٦م .شمذ ّيم َر ذم شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م ؿمٞمئ ً٤م أظمؼمشمف سمف أُمف

ُمٜمذ زُمـ ـمقيؾ .اًمتج٤مرب ي٤م سمٜمل هل ؾم٘مط اعمت٤مع اًمتل شمتٙمقن ُمٜمٝم٤م طمٞمقاشمٜم٤م،
ختػ أسمد ًا ُمـ اًمتج٤مرب همػم اًمًٕمٞمدة ٓ .شمٜمس ذًمؽ
شمٕم ّٚمؿ يمٞمػ شمقاضمٝمٝم٤م وٓ ْ
أسمد ًا وم٠مٟم٧م رضمؾ .قم٤مد ومٙمره إًمٞمف وؾم٤مر سمًٞم٤مرشمف أُم٤مم أؿمج٤مر فمٚمٞمٚمن٦م وسمٜم٤مين٤مت
اعمٙم٤مشم٥م طمديث٦م اًمٌٜمن٤مم واعمنزارع .أطمٞم٤مٟمن ً٤م شمنرى ؿمخّمن ً٤م ،أو اصمٜمنلم ي٘مٓمٕمنقن
اًمٓمريؼ اعمٔمٚمؿ ،يم٤مٟم٧م اًمًنهتم ؾمنقدام ُمزرىمن٦م ودوٟمنهت ٟمجنقم .همٓمنك اًمٚمٞمنؾ
سمقؿم٤مطمف اًمٙمثٞمػ يمؾ رم ،ويم٤من ًمٚمٖم٤مسمن٤مت اعمتٌ٤مقمندة قمنغم ضمن٤مٟمٌل اًمٓمرينؼ
اًمنيع اعمٝمجقر ظمٓمقط خمٞمٗم٦م ،ويم٠مهن٤م أرواح ُمٌٝمٛمن٦م ُمتحريمن٦م ،إهنن٤م شم٠مظمنذ
أؿمٙم٤مًٓ ٓ حمدودة ذم قم٘مٚمف .صمؿ ومج٠مة ىمٗمز وٗمدع يمٌػم قم٤مسمر ًا اًمِم٤مرع ومحن٤مول
دمٜمٌف ،وم٤مٟمحرف ىمٚمٞم ً
ال وًمٙمٜمف ؿمنٕمر سم٤مإلـمن٤مر اخلٚمٗمنل يًنح٘مف طمنلم ؾمنهتقمف
صقت اٟمٗمج٤مر ُمٙمتقم ،أُمًؽ ُم٘مقد اًمًٞم٤مرة سمِمدة وزاد هقمتٝمن٤م .ؿمنٕمر ذم
قمٛمؼ هيرشمف يمهت ًمق أن ؿمخّم ً٤م يدوس قمغم طمٞم٤مشمف اهل٤مدئ٦م.
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الفصل الطابع
-1ذم ُمٙم٤من ُم٤م وقمغم سمٕمد صمٛم٦م ممرو٦م ؿم٤مسم٦م شمتٝمٞم٠م ًمٚمنذه٤مب إمم اًمٌٞمن٧م ُمٖمن٤مدرة
اًمٕمٞم٤مدة اًمتل شمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م .يم٤مٟم٧م ًمٞمٚمتٝم٤م ـمقيٚم٦م قمنغم همنػم اًمٕمن٤مدة ،ويمن٤من قمٚمٞمٝمن٤م
اًمذه٤مب إمم اًمٌٞم٧م ىمٌؾ ذًمؽ .همػم أن ؿمخّم ً٤م ه٤مشمٗمٝم٤م ُمًن٤مم ذم وىمن٧م ُمتن٠مظمر
ىم٤مئ ً
ال إٟمف ؾمٞمجٚم٥م ؿمخّم ً٤م ضمرحي ً٤م .ومٙمن٤من قمٚمٞمٝمن٤م أن شمتٜمٔمنر .وًمٙمنـ مل شمّمنٚمٝم٤م
طم٤مًم٦م ـمقارئ طمتك ُم٤م ىمٌؾ ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ سمدىم٤مئؼ ُمٕمدودة ،يم٤من يٜمت٤مهب٤م ظمنقف
ُمـ اًمًػم ًمٞم ً
ال .صمؿ إن هٜم٤مك ُمـ يؽمسمص ذم اًمٔمنالم سم٤مٟمتٔمن٤مر ممرون٦م ُمثٚمٝمن٤م أو
همػمه٤م ،يم٠مهنؿ رضم٤مل يٜمتٔمرون دورهؿ ذم ُمن٤مظمقر .اعمريمٌن٦م اًمتنل شمقصنٚمٝم٤م إمم
اًمٌٞم٧م ذم اًمٕم٤مدة مل ِ
شم٠مت .ومتً٤ممًم٧م :يمٞمػ ؾمتٛميض اًمٚمٞمؾ ذم اًمٕمٞمن٤مدة .ويم٤مٟمن٧م
ىمد ايمتِمٗم٧م سم٤مًمتجرسم٦م أن إـمٌ٤مم يتحرؿمنقن سم٤معمٛمرون٤مت قمن٤مدة ،ومٗمنل اعمنرة
اًمً٤مسم٘م٦م طم٤مول أطمدهؿ اًمتحرش هب٤م .ومخرضم٧م وشمدسمرت أُمرهن٤م ذم اًمقصنقل
إمم اًمٌٞم٧م .ومٞمهت سمٕمد هنددوؿ سم٤مٓؾمنت٘م٤مًم٦م ،إذا اؾمنتٛمر إُمنر يمنذًمؽً .منذًمؽ
وم٘مدت آؾمتحً٤من ذم قمٞمقن سمٕمض إـمٌ٤مم .يم٤من شم٘مندُمٝم٤م ُمن١مصمر ًا ومْمن٤مي٘مقه٤م
سم٤مًم٘مٞم٤مم سم٠مقمهتل ُم٘مززة .وذم شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م يم٤مٟمن٧م (ؾمنٜمث٤مي متٞمنؾ إمم اًمتجنقل ذم
اًمٔمالم إمم طملم وصقل ؾمٞم٤مرة .أرادت أن شمٙمقن وطمده٤م ،أرادت اخلروج إمم
اًمًٙمقن ُمع ذيمري٤مو٤م .وم٤مًمذيمري٤مت يم٤مٟم٧م رومٞم٘م٤مو٤م اعمٕمقل قمٚمٞمٝمـ .اًمنذيمري٤مت
حتٛمٚم٧م ُمـ ىمًقة احلٞم٤مة .يم٤مٟم٧م شمٕمت٘مند أن احلٞمن٤مة
حتدصمٝم٤م سمّمدق ،شمقاؾمٞمٝم٤م ومٞمهت ّ
قمٜمدُم٤م شمًتٛمر سمًالم ُمديد ؾمتٚم٘مٞمٝم٤م ومج٠مة قمغم إرض ،ومال يٌ٘مك ُمـ طمٓم٤مُمٝمن٤م
ؾمقى اًمٜمدوب واًمذيمري٤مت .وهذه هل قمالُم٤مت اًمٓمريؼ احل٘مٞم٘مٞم٦م وم٘مط ،طمتنك
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ذم اًمت٘م٤مط إضمزام وٟمًجٝم٤م ؾمتّمٌح ُمقاىمػ وأٟمهتـمن٤م ضمديندة .اقمت٘مندت أن
ذيمري٤مو٤م ظمدُمتٝم٤م يمحٚم٘م٦م وصؾ .ووٕم٧م اًمرواي٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمٓم٤مًمٕمٝمن٤م ضم٤مٟمٌن٤م
وظمرضم٧م سمحث٤م قمـ زُمٞمٚمتٝم٤م .رده٦م اًمٓمقارئ وم٤مرهم٦م واجلدران زرىمن٤مم ُٓمٕمن٦م.
إن ومراغ اعمّم٤مـم٥م اًمٓمقيٚم٦م واًمٙمراد يٜمنذر سمٌمنم همنػم ـمٌٞمٕمنل .وهنذا ُمن٤م
ضمٕمٚمٝم٤م شمِمٕمر سم٤مًمقطمدة اًمت٤مُمن٦م .اًمٚمٞمنؾ ُمّمنحقب سم٤معمٕمرومن٦م ،يمنقن اًمٕمٞمن٤مدة ذم
ُمٜمٓم٘م٦م ُمٕمزوًم٦م أيمد ذًمؽ اًمِمٕمقر وًمٙمٜمٝم٤م اقمتن٤مدت قمنغم اًمقطمندة سمنؾ أطمٞم٤مٟمن ً٤م
حتٌذه٤م .ص٤مًم٦م آؾمت٘مٌ٤مل يم٤مٟم٧م ظم٤مًمٞم٦م ،واًمٌ٤مب ُمٖمٚمؼ سم٤مًمؽمسم٤مس .صمٛمن٦م ؾمنجؾ
ُمالطمٔم٤مت وىمٚمؿ طمؼم قمغم اًمٓم٤موًم٦م ،ويمٜمذير ؿم١مم يم٤مٟم٧م ٟمٔمن٤مرة (ضمنلم قمنغم
اًمٓم٤موًم٦م وسمال إـم٤مر ظمن٤مرضمل .اجلندران هٜمن٤م سمٞمْمن٤مم ُٓمٕمن٦م ،إهنن٤م دائن ًهت متنٜمح
(ؾمٜمث٤مي ؿمٕمقر ًا همػم ُمريح سم٤مًمٌ٘م٤مم ذم آؾمت٘مٌ٤مل ـمقي ً
ال.
 ضملم! ىم٤مًم٧م وهل خترج ُمـ اًمٌ٤مب. ٟمٕمؿ ُم٤مذا؟ ضم٤مم اجلقاب ؾمٜمث٤مي ومتح٧م سم٤مب همروم٦م اعمٕم٤ميٜم٦م ُم٤م إُمر؟يم٤مٟم٧م ضملم شمرشم٥م اخلزاٟم٦م اًمٓمٌٞم٦م .شمذيمرت ؾمٜمث٤مي شمٕمٚمٞمهتت اًمٓمٌٞم٥م قمٜمدُم٤م
شم٠ميت ُمت٠مظمرةً .م٘مد اٟمتٝم٧م ُمنـ شمٜمٔمٞمٗمٝمن٤م .وهن٤مهل أن شمْمنع سم٠مٟم٤مىمن٦م اًم٘مٜمن٤م
اعمختٚمٗم٦م واًمتجٝمٞمزات ظمٚمٗمٝم٤م .صٗمرت ضملم سمٜمٖمٛم٦م ُمٞمكم ضم٤ميمًقن يمهت ًمق أهن٤م
ذم وئ٤مم ُمع اًمٕمن٤ممل .ارشمٗمٕمن٧م اًمنروائح اًمالذقمن٦م ًمٚمٛمٓمٝمنرات واعمٕم٘منهتت ذم
ُمٜمخرهي٤م .شمقىمٗم٧م ضملم قمـ ووع اًم٘مٜم٤م وٟمٔمرت إمم ؾمٜمث٤مي.
 عم٤مذا شمٜم٤مديـ سم٤مؾمٛمل يمهت ًمق أٟمؽ رأي٧م درايمقٓ؟ اٟمٔمري ُمـ يتحدث قمـ درايمقٓ ىم٤مًم٧م ؾمٜمث٤مي واسمتًٛم٧م. أشمٕمت٘مديـ قمٜمدُم٤م شمٌتٝمٚملم سم٤مٕؾمهتم هبذه اًمٓمري٘من٦م ومن٢من صنٚمٞم٥م رىمٌتنؽؾمٞمحٛمٞمؽ؟ ٟمٔمرت ضملم إمم شمرشمٞم٥م اًم٘مٜم٤م اًمذي أٟمجزشمف صمنؿ ٟم٘مٚمن٧م اًم٘مٜمن٤م
اًمٌ٤مىمٞم٦م إمم ضم٤مٟم٥م.
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 أشمً٤ممل ُم٤م اًمذي ؾمٞمٗمٕمٚمف (سم٤مهلد سمٙمؾ هذه اًم٘مٜم٤م اًمٗم٤مرهم٦م؟ هؾ يمٚمٝم٤م وم٤مرهم٦م؟ أٟم٤م ظم٤مرضم٦م ذم ضمقًم٦م ي٤م ضملم ،أريد آٟمٗمراد سمٜمٗمز ىمٚمٞم ًال.
 ٓ أٟمّمحؽ سمذًمؽ .شمٓمٚمٕم٧م ضملم ىم٤مئٚم٦م.ًمٞم٤مزم يمتٚمؽ .إٟمف ؿمٙمًنٌػم ،أًمنٞمس
 إؿمٞم٤مم اًمتل شمٕمِمؼ اًمٚمٞمؾ ٓ شمٕمِمؼ َيمذًمؽ؟ إن ضملم شمٗمخر دوُم ً٤م سم٘مدرو٤م قمغم آىمتٌ٤مس ُمنـ إدب اإلٟمٙمٚمٞمنزي
رهمؿ ومِمٚمٝم٤م ذم آُمتح٤مٟم٤مت اعمدرؾمٞم٦م.
 ٟمٕمؿ إٟمف ؿمٙمًٌػم ،أٟم٤م ظم٤مرضم٦م ذم ضمقًم٦م ،آُمؾ أن يّم٤مطمٌؽ درايمقٓ. إٟمف وٞمٗمل وًمٙمٜمف ؾمٞمٙمقن ظم٤مئٗم ً٤م ُمٜمل وُمـ صٚمٞم٥م رىمٌتل. ؾم٠مقمقد طم٤مًٓ .ومتح٧م ؾمٜمث٤مي اًمٌ٤مب ظمٚمٗمٝم٤م. ؾمٜمث٤ميٟ ..م٤مدو٤م ضملم. ٟمٕمؿ ُم٤م إُمر؟اٟمزًم٧م ضملم اًم٘مٜمٞمٜم٦م وومريم٧م يدهي٤م وؾم٤مرت ٟمحقه٤م.
 أقمرف إُمقر ..ؾمٜمث٤مي ..أقمرف.وىمٗم٧م ؾمٜمث٤مي حمدىم٦م هب٤م.
 وًمٙمـ ي٤م ؾمٜمث٤مي شمنذيمري زوضمن٦م ًمنقت ٓ ..شمٚمتٗمتنل إمم اًمنقرام أسمند ًا.وقم٤مدت إمم اخلزاٟم٦م اًمٓمٌٞم٦م ُم٘متٜمٕم٦م سم٤مًمّمٛم٧م اًمذي يتٌع .ومٚم٘مد ىم٤مًم٧م ُم٤م أرادت
ىمقًمف .واؾمتٛمرت شمٖمٜمل ٟمٖمٛم٦م ُمٞمكم ضم٤ميمًقن يم٠مهن٤م ذم وئ٤مم ُمع اًمٕمن٤ممل .وىمٗمن٧م
ؾمٜمث٤مي ًمؼمه٦م وظمرضم٧م ص٤مُمت٦م ذم اًمٚمٞمؾ اًمٌ٤مردُ .مْم٧م قمنغم اًمٓمرينؼ اًم٘منذر
اعمنن١مدي إمم اًمٓمريننؼ اًمنننيع ،يمنن٤من ـمٜمننلم اًمٌٕمننقض ُمتقاصنن ً
ال ،وساخ
احلٞمقاٟم٤مت اًمٚمٞمٚمٞم٦م احل٤مد واعمتٜم٤موب ،يمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ؾمهتقمف هٜم٤مك .إن إؿمنٙم٤مل
اًمٙم٤مسمقؾمٞم٦م ًمبؿمٞم٤مم اًمتل ؿمقهٝم٤م اًمٔمالم سمّمقرة همريٌ٦م ىمد قمٛم٘م٧م هندومه٤م.
ؾم٤مرت قمغم ُمٝمٚمٝم٤م وُمّم٤مسمٞمح اًمِم٤مرع شمٚمٛمع ذم اًمٕمتٛم٦م قمـ يمث٥م .هل واطمندة
65

ُمـ اًمٚمقايت أضمؼموـ اًمٔمروف قمنغم شمٕمٚمنؿ اًمٌ٘من٤مم ذم اًمٌٞمن٧م ُمنع ٓ ضمندوى
إؿمٞم٤مم .قمٚمٛمتٝم٤م سوف اًمدهر أن شمؽمك ومجقة صٖمػمة ذم قم٘مٚمٝم٤م ًمٙمؾ ُم٤م هق
ُمٌ٤مهم٧م وحمزن .اظمتؼمت ُمرارة احلٞم٤مة أيمثر ُمـ طمٚمقه٤مً ،م٘مد ٟمجحن٧م اعمنرارة
ذم إٟمزاهل٤م أيمثر مم٤م سمقؾمع احلٚمق أن يرومٕمٝمن٤مً ،م٘مند شمز ّيٜمن٧م سمٛمقىمنػ اًمِمنج٤مقم٦م
اهل٤مدئ٦م واعمروٟم٦م .شمٕم ّٚمٛم٧م اًمتٕم٤ميش ُمع طمٞم٤مو٤مُ ،مع احلٞم٤مة يمهت هل.
يم٤مٟم٧م ؾمٜمث٤مي شمٕمِمؼ احلٞم٤مة ذم صٛمٞمٛمٝم٤مُ .متٗم٤مئٚم٦م وسم٘مٚم٥م داومئ ،ومهت همنروب
اًمِمٛمس وإهمٜمٞم٦م واسمتً٤مُم٦م اًمّمدي٘م٦م اعمخٚمّم٦م ؾمقى وقمقد سمٌٝمجن٦م اعمًنت٘مٌؾ
ذم ٟمٔمره٤مً .مٙمٜمٝم٤م اطمتٗمٔم٧م سمٛمِمن٤مقمره٤م ًمٜمٗمًنٝم٤م ،مل شمتقىمنع اًمٙمثنػم ُمنـ اًمٕمن٤ممل
اخل٤مرضمل ٕهن٤م شمٕمٚمٛم٧م أن هذا اعمقىمػ ؾمٞم٘مٚمؾ ُمـ طمدة ُمِم٤مقمر اخلٞمٌ٦م .يم٤مٟم٧م
ه٤مدئ٦م وًمٓمٞمٗم٦م وٓ يرسمٓمٝم٤م ُمع اًمرضم٤مل ؾمقى آسمتً٤مُم٦م وم٘مط .سمتٙمتٞمؽ ؿمنٗم٤مف
طم٤موًمقا اىمتح٤مم ه٤مًم٦م قمزًمتٝم٤م اًمتل ٟمًجتٝم٤م طمقل ذاون٤مُ .منـ إدهمن٤مل اًم٘مريٌن٦م
يم٤من صمٛم٦م ضمدضمد ُمٜمتش سمحدة ذيمّره٤م صٗمػمه سمّم٤مومرة يمرة اًم٘مدم .ذ ّيمره٤م سم٠مين٤مم
اعمدرؾم٦م طملم اقمتدن قمغم ُمًنؽ اجلداضمند وحتٛمٞمّمنٝم٤م ذم اًمٚمٞمنؾ .شمٚمنؽ أين٤مم
ظمٚم٧م ،أي٤مم اًمٓمٗمقًم٦م اًمًٕمٞمدة .شمذيمرت شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م يقم أرؾمٚمٝم٤م ُمندير اًم٘مًنؿ
اًمداظمكم ًمتجثق ذم اعمزرقم٦م سم٤مخل٤مرج طملم يم٤مٟم٧م ذم اًمّمػ اًمث٤مًمن٨م وعمن٤م ضمثن٧م
ؿم٤مقمرة سم٤مًمٜمٕم٤مس ؾم٘مط قمٚمٞمٝم٤م صمٕمٌ٤من ُمنـ ؿمنجرة ىمريٌن٦م ومٝمرقمن٧م صن٤مرظم٦م إمم
اًمداظمؾ وهرب اًمثٕمٌ٤من قمٜمد وصقل ُمزارقمل اعمدرؾم٦م ،أُم٤م اعمدير اًمذي قم٤مىمٌٝم٤م
وم٘مد شمؿ ومّمٚمف ُم١مىمت ً٤م .اسمتًٛم٧م ذم اًمٔمالم ،يم٤مٟم٧م إؿمج٤مر قمغم ضم٤مٟمٌل اًمٓمريؼ
اًم٘مذر يمتٚم٦م يمثٞمٗم٦م ُمـ اًمٔمالل .ويم٤من اجلق سمن٤مرد ًا وقمنذسم ً٤م .هٌن٧م رين٤مح ًمٓمٞمٗمن٦م
سمر ّىم٦م .وسمدت اًمًهتم يمٚمقح ُمّمقر ُمٕمروض ،زرىم٤مم سمٖمٛمقض وُمٜم٘مٓم٦م سمٜمجنقم
متتد ذم إزل .مل يزقمجٝم٤م اًمٚمٞمؾ يمثػم ًا ،إهن٤م شمِمٕمر سم٤محلري٦م واًم٘مرب ُمنـ ٟمٗمًنٝم٤م
وسم٤معمتٕم٦م اًمتل دمٜمٞمٝم٤م ُمـ اًمٚمٞمؾ واًمتل ٓ شمقومره٤م صحٌ٦م اًمٜم٤مس هلن٤م .ذم حلٔمن٤مت
يمٝمذه شمِمٕمر سم٠من ٟمٗمًنٝم٤م هنل صندي٘متٝم٤م اعمٗمْمنٚم٦م .ريمٚمن٧م طمجنر ًا ذم اًمٔمنالم
66

سمرضمٚمٝم٤م اًمٞمنى .شمقىمٗم٧م وؿمٕمرت سمًقم طمٔمٝم٤م هذه اًمٚمٞمٚمن٦م .ىم٤مًمن٧م ًمٜمٗمًنٝم٤م:
يمال إهن٤م ظمراوم٤مت ًمٞمس إٓ ،وواصٚم٧م اًمًػم قمغم اًمدرب .قمغم اجل٤مٟم٥م هٜمن٤مك
يم٤مٟمنن٧م ًمقطمنن٦م اؾمننؿ اًمٕمٞمنن٤مدة ُمٔمٚمٛمنن٦م .اسمتًننٛم٧م وىم٤مًمنن٧م ًمٜمٗمًننٝم٤م :إن أومٙمنن٤مر
(سم٤مًمدهد ُمْمحٙم٦م دوُم ً٤مً .مقطم٦م ُم٤مئٚم٦م ،ي٘مقل اًمٓمٌٞم٥م (سم٤مًمدهند  :إهنن٤م دمٕمنؾ
اًمٜم٤مس يٛمٞمٚمقن سمرؤوؾمٝمؿ ًم٘مرامو٤م ومٝمٜم٤مك قمٚمؿ ٟمٗمس هي ومٞمٝم٤م ٓ يٗمٝمٛمف طمتك
محٚم٦م اًمديمتقراه( .سم٤مًمدهد!! شمرى ُمـ أـمٚمؼ قمٚمٞمف هذا آؾمؿ؟ ىمد شمٙمقن ضملم
أو ؾمٞمًٞمٚمٞم٤م ،ضملم متٚمؽ ُمثؾ هذا اًمٗمؿ اعمتقصم٥م .شمّمقر أٟمف اًمٜمقع اًمنذي حتٌنذه
مت٤مُم ً٤م إًم٘م٤مب اًمّمٜم٤مقمٞم٦م .سم٤مًمدهد ،شمّمقر ُمٜم٤مداشمف هبذا آؾمؿ.
يم٤من اًمٓمريؼ اًمنيع ظم٤مًمٞم ً٤م وُمٔمٚم ًهت ،اٟمٕمٓمٗم٧م إمم اًمٞمٛمنلم وىمنررت اًمًنػم
طمتك قمٛمقد اعمّمٌ٤مح واًمرضمقع ُمٜمنف .وشمقىمٗمن٧م ومجن٠مة .رأت ُمالُمنح أٟمن٤مس
قمديديـ وىمرهبؿ ؾمٞم٤مرة واىمٗم٦م ،قمٜمندُم٤م اشمْمنح إُمنر رأت أؾمنٚمح٦م سم٠ميندهيؿ
وقمغم ُم٤م يٌدو أهنؿ ييسمقن ؿمخّم ً٤م ُم٤م .هقى اًمرضمؾ قمغم إرض وشمالؿم٧م
سظم٤مشمف ذم اهلقام .طمدث إُمر سمنقم٦م ،وًمتت٠ميمد أيمثنر دمٛمندت ذم ُمٙم٤مهنن٤م.
يم٤من أول ٟمٌْمٝم٤م اًم٘مٚمؼ صمؿ اًمٖمْم٥م صمؿ اخلقف .ويمهت دمغم هل٤م إُمر وسمننقم٦م،
اٟمدومع اًمٜم٤مس إمم اًمًٞم٤مرة واٟمٓمٚم٘م٧م ُمنقم٦م .اٟمتٔمرت ًمدىمٞم٘م٦م ريثهت أصنٌح٧م
ؾمٞم٤مرة اًمٌٞمجق ٟم٘مٓمٞمتلم ُمـ وقم أمحر وشمالؿمن٧م .واًمرضمنؾ قمنغم اإلؾمنٗمٚم٧م
ممدد ًا يٜمِم٩مٟ .مِمط قم٘مٚمٝمن٤م ريمْمن٧م إًمٞمنف ُمننقم٦م دون شمٗمٙمنػم .ىمٚمٌتنف سمرىمن٦م
وشمٗمحّمتف ويمِمػ هل٤م وقم اًمِم٤مرع اخل٤موم٧م قمـ طمٓم٤مم دا ٍم يم٤من وضمٝم ً٤م سمنمي ً٤م
أٟمٗمف ًمٞمس إٓ دُم ً٤م وقمٔم٤مُم ً٤م .وذم ُم١مظمرة اًمرأس ضمرح يمٌػم .اًمًنٙملم مل شمٙمنـ
طم٤مدةُ .مبت ضمًٛمف اجلراح اًمرديئن٦م واخلندوشُ ،من٤م يمن٤من سمقؾمنٕمٝم٤م إمخن٤مد
ُمِم٤مقمر اًمٖمثٞم٤من اًمتل صٕمدت إمم ُمٕمدو٤م ُمـ ضمرام يمؾ هذا اًم٘منٌحُ .من٤م يمن٤من
سمقؾمٕمٝم٤م أن شمٕمٛمنؾ إٓ اًم٘مٚمٞمنؾ .وم٤مًمٕمٞمن٤مدة سمٕمٞمندة ضمند ًا .طم٤موًمن٧م هنزه ومٚمنؿ
يًتٞم٘مظ .شمقىمػ أٟمٞمٜمف اعمٕمذب وأهمٛمل قمٚمٞمف .يمؾ ُم٤م يِمنٖمؾ ومٙمرهن٤م أن هنق
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ُمً٤مقمدشمف ًمدرضم٦م أهن٤م سمدت همػم واقمٞم٦م مم٤م ىمد يّمٞمٌٝم٤م ُمـ ظمٓمنر .سمنؾ مل شمٗمٙمنر
سم٤مخلٓمر ،اٟمدهِم٧م ًمقصقل ؾمٞم٤مرة ُم٤م ًمٙمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م هم٤موٌ٦م ٕن اًمً٤مئؼ همٚمنٞمظ
اإلطمً٤مس مل خيٗمض إوقام إُم٤مُمٞم٦م اًمتل شمٚمٛمع ذم قمٞمٜمٞمٝم٤م ُمٌ٤مذة.

-2اظمتٚمٓم٧م ُمِم٤مقمر ضمٞمٗم٤مي عم٤م رآهً ،م٘مد ضمٕمٚمف اخلقف اعمت٠مصنؾ ومٞمنف قمن٤مضمز ًا
قمـ اًمتٗمٙمػم ُمٌ٤مذة .اؾمتٞم٘مٔم٧م ومٞمف يمؾ آطمتهتٓت اخلٞم٤مًمٞم٦م.
 إهن٤م طم٤مدصم٦م ،طم٤مدصم٦م دهس وهروب ،إٟمف اٟمت٘م٤مم سمٕمض إزواج اًمٖمٞمقريـأو إهنؿ ًمّمقص ُمًٚمحقن ،وشمِمٌ٨م قم٘مٚمف هبذه اًمٗمٙمرة إظمػمة أيمثر .يٌندو
إُمر واوح ً٤م ..ومت٤مة ذم ُمالسمس سمٞمْم٤مم وذم ُمّمٞمٌ٦م ضمٚمٞم٦م وقمنغم ٟمحنق ُمٚمٗمن٧م
ًمٚمٜمٔمر .رضمؾ يتٔم٤مهر سم٠مٟمف جمنروح ذم ذًمنؽ اًمقىمن٧م ُمنـ اًمٚمٞمنؾ قمنغم ـمرينؼ
ُمٝمجقر وـمقيؾ .ص٤مرت اًمٗمٙمرة ظمقوم ً٤م اؾمنتقمم قمنغم شمٗمٙمنػمه .وًمٙمنـ سمٕمند
شمٗمٙمػم ؿمٕمر سمّمقرة خمتٚمٗم٦م ،ومٚمرسمهت حيتن٤مضمقن إمم ُمًن٤مقمدشمف ،ومٙمنر ،رسمنهت أهنن٤م
طم٤مدصم٦م أو رسمهت أهن٤م زوضمتف .شم٠مرضمح سمنلم آطمتهتًمنلم ،مل يِمن٤مهد اًمٗمتن٤مة وهنل
شم٘مؽمب ُمـ اًمًٞم٤مرة.
 هؾ أٟم٧م ظم٤مئػ ُمـ رم ُم٤م؟ ضم٤ممه صقو٤م. ُم٤مذا؟وحٙم٧م سمٕمّمٌٞم٦م (وحؽ ومٛمٝم٤م ووضمٝمٝمن٤م ،قمنرف ذًمنؽ طمتنك دون أن
يتٗمحّمٝم٤م ذم ٟمّمػ اًمٔمالم .
 ٓ أدري إن يمٜم٧م ظم٤مئٗم ً٤م أم ٓ .ؿمٕمر سمّمقرة أيمنؼم أن سمراطمتنف ..أوٓجي٥م أن أيمقن؟
يم٤من ذم فمٝمره٤م ُمّمٌ٤مح اًمِم٤مرع اخل٤مومن٧م ،متٜمنك ًمنق يمن٤من سم٢مُمٙم٤مٟمنف رؤين٦م
شمٕم٤مسمػمه٤م طملم أضم٤مسمتف.
68

 ٓ أقمت٘مد ذًمؽ .اًمرضمؾ هٜم٤مك وأؿم٤مرت ُمقوح٦مً .م٘مد رضسمف ًمّمقص،إٟمف ُمّم٤مب سمّمقرة ؾمٞمئ٦م وأطمت٤مج إمم ُمً٤مقمدة ًمٙمنل أمحٚمنف إمم قمٞم٤مدشمٜمن٤م ومٝمنل
ًمٞمً٧م سمٌٕمٞمدة.
 هؾ إُمر يمذًمؽ .ىم٤مل ضمٞمٗم٤ميٟ .من٤مفمر ًا إًمٞمٝمن٤م سم٤مرشمٞمن٤مب ،شمنرددت يندهسمحذر قمغم ُم٘مقد اًمًٞم٤مرة ،جي٥م أن أيمقن طمذر ًا ،ومٙمر سمٞمٜمف وسملم ٟمٗمًف ،هٙمنذا
حتدث إُمقر ذم اًمتٚمٗم٤مز جي٥م أن أطمؽمس.
 ُم٤م اًمذي شمٗمٕمٚمٞمٜمف ذم ُمثؾ هذا اًمقىم٧م ُمـ اًمٚمٞمؾ؟أـمٚم٘م٧م وحٙم٦م يم٤مٕومم ،وحٙم٦م ؿمخّمٞم٦م ٟم٤مقمٛم٦م إمم طمد ُم٤م.
 ٓ أقمت٘مد أن شمؼميري ُم٘مٜمنع ًمنؽ .أردت أن أيمنقن ًمقطمندي وقمٞمن٤مديتًمٞمً٧م سمٕمٞمدة ُمـ هٜم٤م وم٘مررت اعمٌم ىمٚمٞم ً
ال .صمؿ رأيتٝمؿ ييسمقٟمف وهيرسمقن ،إٟمنف
ذم طم٤مًم٦م ؾمٞمئ٦م ،وحيت٤مج إمم ُمً٤مقمدة ،صدىمٜمل.
قمٜمدُم٤م ىم٤مًم٧م ،صدىمٜمل ،أدريم٧م همراسم٦م أن شمٙمقن هٜم٤م ذم ُمثؾ هذه اًمًن٤مقم٦م
ُمـ اًمٚمٞمؾ .وُمع رضمؾ ٓ شمٕمرف قمٜمف ؿمٞمئ ً٤م وسمدا إُمر أيمثر همراسم٦م قمٜمندُم٤م سمن٤مت
قمٚمٞمٝم٤م أن شمدقمق اًمِم٤مب ًمتّمدي٘مٝم٤م.
 وعم٤مذا قمٚمٞمف أن يّمدىمٜمل .ومٙمرت. شمرى؟ اؾمتٛمرت سم٤مًم٘مقل :إن يم٤من سمقؾمنٕمٜم٤م أن ٟمحّمنؾ ًمنف قمنغم سمٕمنضاًمٕمالج وأن ٟمٜم٘مٚمف همد ًا إمم ُمِمٗم٤مٟم٤م اًمرئٞمز ،اعمٝمؿ أن يٕم٤مًم٩م ذم ُمٙم٤من ُم٤م.
ؿمٕمر ضمٞمٗم٤مي أن سم٢مُمٙم٤مٟمف اًمقصمقق هب٤م ،ومٛمثؾ هذا اًمّمقت ٓسمند أن يٙمنقن
خمٚمّم ً٤م .اؾمتًٚمؿ ًمث٘متف اًمٖمريزي٦م وىم٤مل:
 طمًٜم٤م أيـ ىمٚم٧م قمٞم٤مدشمؽ؟اسمتًٛم٧م .ومِمٕمر طم٤مًٓ أٟمف حمؼ قمٜمدُم٤م صدىمٝم٤م واسمتًؿ أيْمن ً٤م ،وقمنغم سمٕمند
يم٤من صمٛم٦م خمٚمقق ًمٞمكم ُم٤م يّمٜمع ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اًمّمخ٥م اًمٜم٤مقمؼ واًمث٤مىم٥م يمهت ًمق أٟمف
يرد قمغم اًمْمٗم٤مدع اًمتل شمقاصؾ اًمٜم٘مٞمؼ .صخ٥م آظمر يتٌع ،ومخد قمنغم اًمٗمنقر
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يمؾ رم ،ومخٞمؿ اًمًٙمقن قمغم اعمٙم٤من .وصٗم٧م ًمف ُمٙم٤من اًمٕمٞم٤مدة وٟمٔمنرت إمم
اًمرضمؾ اعمّم٤مب.
 يٌدو ُمرقمٌ ً٤م .ىم٤مل ضمٞمٗم٤مي إٟمف عمرقم٥م .أضم٤مسمتف ،دقمٜم٤م ٟمحٛمٚمف إمم اًمًٞم٤مرة إذ سمقؾمٕمٜم٤م ذًمنؽٓ .طمنظأٟمف أـمقل ُمٜمٝم٤م سم٘مٚمٞمؾ ،وأهن٤م ٟمحٞمٗم٦م وسمدا وضمٝمٝم٤م حت٧م ُمّمٌ٤مح اًمِمن٤مرع ـمرين ً٤م
ومجٞم ً
ال وأسمٕمد ُمـ ذًمؽ ٓطمظ أن هندهي٤م شمِمٙمال يمدائرة ًمٓمٞمٗم٦م حتن٧م ومًنت٤مهن٤م
إسمٞمض .يمالمه٤م وسمّمٕمقسم٦م رومٕم٤م اًمرضمؾ اعمجنروح إمم اعم٘مٕمند اخلٚمٗمنل وهنق
وم٤مىمد ًمٚمققمل.
ُمٙم٤من همري٥م وومٞمف قمٞم٤مدة ،مهٝمؿ ضمٞمٗم٤مي ذم ٟمٗمًف ،صمؿ ىم٤مهل٤م سمّمنقت قمن٤مل
قمٜمدُم٤م اٟمٓمٚمؼ سمًٞم٤مرشمف.
 إن (سم٤مًمدهد رضمؾ همري٥م ،ىم٤مًم٧م و٤مطمٙم٦م سمخٗمن٦م .سم٤مًمدهند هنق ًم٘من٥ماًمٓمٌٞم٥م ،وهق ًم٘م٥م سم٤مرع ظم٤مرج ظمٞم٤مل اعمدرؾم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ،ويٕمت٘مند أن اًمٓمرينؼ
اًمنيع وذم همْمقن قم٤مُملم ؾمٞمٙمقن ُمريمز ًا صٜم٤مقمٞم ً٤م طمقل قمٞم٤مدشمنف .ويريند أن
يًتٕمد ًمذًمؽ ًمٞمدر قمٚمٞمف إرسم٤مح.
 يٌدو رضمؾ أقمهتل أيمثر ُمٜمف ـمٌٞمٌن ً٤م .ىمن٤مل ضمٞمٗمن٤مي وهنق ي٘مٓمنع اًمندربُمٜمٕمٓمٗم ً٤م.
 إٟمف يمالمه٤م - .همري٥م ضمد ًا .آُمؾ أٟمنف ٓ حي٘منـ ُمرون٤مه سم٤معمًن٤مُمػم وأٓيقيص سم٤مًمٕمٛمؾ يقُم ً٤م يم٤مُم ً
ال عمـ يِمٙمق ُمـ اًمّمداع.
 أطمٞم٤مٟم ً٤م يٗمٕمؾ إؾمقأ ُمـ ذًمؽ .ىم٤مًم٧م وهل شمْمحؽ ـمقي ًال.
 إٟمف يٕمٓمل ٟمٞمٗم٤ميمقيـ عمـ يٕم٤م وضمع إؾمٜم٤من ويقيص سمٕمٛمٚمٞمن٦م ضمراطمٞمن٦مًمٙمؾ ومٙمف ُمثٚمؽ.
وًمدهِمتٝمهت ذم همروم٦م آٟمتٔم٤مر وضمندا ضمنلم ُمِمنٖمقًم٦م سمرضمنؾ .يم٤مٟمن٤م قمنغم
اًمنير اعمحجقز ًمٚمح٤مٓت اًمٓم٤مرئ٦م وعمٛمرو٤مت اًمٜمقسم٦م اًمٚمٞمٚمٞمن٦م .طم٤معمن٤م دظمنؾ
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ضمٞمٗم٤مي وؾمٜمث٤مي اًمٖمروم٦م ومّمٚم٧م ضملم ٟمٗمًنٝم٤م قمنـ قم٤مؿمن٘مٝم٤م اًمنذي ٟمنزل ُمنـ
اًمنير وم٤مؾمح ً٤م اعمج٤مل ًمٚمرضمؾ اجلريح .ويمؾ ُم٤م ؿمنٖمؾ سمن٤مهلهت هنق آٟمزقمن٤مج
اًمذي قم ّٙمر اوٓمج٤مقمٝمهت اجلٛمٞمؾ .ضمٚمٌ٧م طمقهل٤م هقام اًمث٘م٦م سمن٤مًمٜمٗمس واًمدقمن٦م
اعمت٠مصٚم٦م قمٜمد ُمـ يتذوق سمٙمرم رطمٞمؼ احلٞمن٤مة .أظمؼمون٤م ؾمنٜمث٤مي سمنهت طمّمنؾ.
وسمنقم٦م أسمدًم٧م سمِمٝمقو٤م يمٗم٤ممو٤م وؾم٤مقمدت قمغم محؾ اًمرضمؾ.
 رسمهت هق اًمرضمؾ اًمذي اشمّمٚمقا سمٜم٤م ٕضمٚمف هذا اعمً٤مم .شمً٤ممًم٧م ضملم. رسمهت هق .أضم٤مهب٤م صقت ؾمٜمث٤مي اعمتٕم٥م ...إهن٤م ُمّم٤مدوم٦م قمجٞمٌ٦م.محٚمقا اًمرضمؾ إمم همروم٦م اًمٓمقارئ وهمًؾ ضمٞمٗم٤مي يديف ُمـ ًمٓمخن٤مت اًمندم
وذه٥م إمم همروم٦م آٟمتٔم٤مر .وضمٚمس ىمرسمف طمٌٞم٥م ضملم .يمن٤من مجٞمنؾ اعمٔمٝمنر ذا
سمٜمٞم٦م ضمٞمدة وهق حمرجً .مديف ؿم٤مرب يقطمل سم٠مٟمف ُمً١مول قمـ ذاشمف ،يٌدو رضم ً
ال
ص٤مطم٥م زوضم٦م وأـمٗم٤مل وطمرك سم٠مص٤مسمٕمف اعمٗمت٤مح اًمذي يٛمًٙمف سمٞمده .ظمرضم٧م
ضملم ُمـ همروم٦م اًمٓمقارئ ،حتنت واسمتًٛم٧م ًمف.
 طمًٜم٤م ضمػموً .م٘مد شم٠مظمرت وُمـ إومْمؾ أن متيض أن .وم٤مًمٕمٛمنؾ ىمٌنؾاعمتٕم٦م .صٕمدت وىمٌٚمتف قمغم اًمِمٗمتلم ،ومٜمٝمض سمٗمتقر.
 ُمتك ؾم٠مراك ذم اعمرة اًم٘م٤مدُم٦م؟ ؾم٠مهل٤م سمّمقت ُمتٝمدج. شمٕم٤مل وٓىمٜمل همد ًا ذم اعمً٤ممُ .مـ إومْمؾ أن متيض وإٓ وم٠مٟمن٧م شمٕمنرفُمـ ؾمٞم٘مٚمؼ ،يم٤مٟم٧م هٜم٤مك اسمتً٤مُم٦م قم٤مسمث٦م قمغم ومٛمٝم٤م.
أهع ظم٤مرضم ً٤م ُمـ اًمٖمروم٦م سمّمقرة ظمرىم٤مم.
 شمّمٌح قمغم ظمػمٟ .م٤مدت ضملم ُمـ ظمٚمٗمف .مل يٙمـ ضمٞمٗم٤مي واصم٘م ً٤م إن يم٤مٟم٧مىمد ىم٤مًمتٝم٤م سمًخري٦م أم ٓ .دظمٚم٧م ؾمٜمث٤مي اًمٖمروم٦م ويداه٤م ُمٌٚمٚمتن٤من ىم٤مئٚمن٦م :هنذا
هلذه اًمٚمٞمٚم٦م وهمد ًا ؾمٞم١مظمذ إمم اعمِمٗمك اًمرئٞمز ،وأو٤موم٧م:
 أشمرى ..خم٤موومؽ مل شمٙمـ ذم حمٚمٝم٤م ،ىم٤مًم٧م جلٞمٗمن٤مي ،وهنق مل ينرد قمٚمٞمٝمن٤مؾمقى سم٤مسمتً٤مُم٦م.
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 سم٤معمٜم٤مؾمٌ٦م ...ىم٤مًم٧م ضملم وقمٞمٜم٤مه٤م قمغم ضمٞمٗم٤ميُ ،مـ هذا اًمِم٤مب اًمقؾمنٞمؿاًمذي أشمٞم٧م سمف ىمدُم ً٤م؟ أٓ شمٕمرومٞمٜمٜمل قمٚمٞمف؟
 ضملم يمرُمك اًمرب ٓ حترضمٞمف .إٟمنف اًمِمنخص اًمنذي أشمنك سمٜمن٤م إمم هٜمن٤مسمًٞم٤مرشمف .طمتك إٟمٜم٤م مل ٟمٕمرف أؾمهتم سمٕمْمٜم٤م .أجي٥م أن شمٙمنق ىمنذرة قمنغم يمنؾ
طم٤مل؟
 آؾمٗم٦م ؾم٤محمٞمٜمل .إهن٤م زًم٦م ًمً٤من .وىمٗم٧م ضملم شمٜمٔمر إًمٞمٝمهت صمؿ ونحٙم٧م،وىمػ ضمٞمٗم٤مي وأطمً٧م ؾمٜمث٤مي أٟمف يرهم٥م سم٤مًمذه٤مب.
 أشمريد إًم٘م٤مم ٟمٔمرة قمغم اًمرضمؾ؟ ؾم٠مًمتف ،طم٤موًمٜم٤م ضمٝمدٟم٤م أن ٟمجٕمٚمنف يٌندوسمنمي ً٤م ،وًمٙمٜمف ُم٤مزال وم٤مىمد اًمققمل.
مل يرهم٥م ضمٞمٗم٤مي ذم ذًمؽ ،وٕٟمف شم٠مظمر قمـ اًمٌٞم٧م أراد اًمذه٤مبً .م٘مد شم٠مظمر
ضمد ًاٟ .مٔمرت ؾمٜمث٤مي إًمٞمف ومِمٕمر أٟمف ٓ يًتٓمٞمع أن ي٘مقل.ٓ :
 طمًٜم ً٤م إذ ًا دقمٞمٜم٤م َٟمر إذا ُم٤م يم٤من قمغم ُم٤م يرام .وشمٌٕمٝم٤م إمم رده٦م اًمٓمنقارئ.يم٤من يِمٕمر سمتحديؼ ضملم اعمٛمؾ سمفٟ .مٔمرة واطمدة قمغم اًمْمنهتد اعمٛمتٚمنئ يم٤مٟمن٧م
شمٙمٗمل .إٟمف اًمِمنٕمقر اًمنذي ٓ يٛمٙمنـ شمٗمًنػمه وىمند وصنؾ إمم ذروشمنف همنػم
اعمتقىمٕم٦م .يم٤من إُمر سمال طمس أسمند ًا .مل ي٘مندر ضمٞمٗمن٤مي أن يٗمٙمنرً ،م٘مند رضب
اًمرقم٥م ىمٚمٌف .رقم٥م ٓ يٛمٙمـ ذطمف .إٟمف (ضمٌٜمٙم٤م اًمراىمد قمغم اًمننير وُمنـ
اعمحتٛمؾ أٟمف حيتي!
 هؾ صمٛم٦م رم ذم اًم٘مْمٞم٦م؟ ؾم٠مًم٧م ؾمٜمث٤مي.ٟ -مٕمؿ .ىم٤مل هبدوم ،إن إؿمٞم٤مم حتدث سمنقم٦م وم٤مئ٘م٦م وسمّمقرة هم٤مُمْم٦م.
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الفصل الثامه
يم٤مٟم٧م ؾم٤مقم٦م اجلد ىمرب اًمتٚمٗم٤مز شمندق اًمقاطمندة .هق ضمقٟمن٤من ٟمٔمنرة إمم
زوضمتفً ،م٘مد همٗم٧م قمغم إريٙم٦م اعمج٤مورة ًمف .وذم اعمٜم٤مم يم٤من هٜم٤مك رم ُم٤م سمال
دوم٤مع طمقهل٤م .يمالمه٤م يم٤مٟم٤م سم٤مٟمتٔم٤مر ضمٞمٗم٤مي ،ذم ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ ذهٌ٧م إمم همرومن٦م
ضمقٟم٤من أظمؼمشمف سم٠من ضمٞمٗم٤مي مل يٕمد ًممن.
 مل ٓ شمؽميمٞمٜمٜمل ًمقطمدي؟ ٓ أريد أن يزقمجٜمل أطمند .أضمن٤مب أوًٓ وُمن٤ميم٤من سمقؾمٕمف أن يٜم٤مم ،اقمؽمشمف أومٙم٤مر وخم٤موف ُمروقم٦م ويم٤من يت٘مٚم٥م قمغم اًمنير،
سمذات اًمقىم٧م هنض ًمٞمدظمـ وينمب ويم٤من خيٓمق ذم اًمٖمروم٦م وقمٜمد رضمققمف إمم
اًمنير صم٤مٟمٞم٦م راودشمف أومٙم٤مر سمٙمث٤موم٦م ُمٔمٚمٛم٦م ضمٕمٚمن٧م ؾمنٙمقٟمف ٟمًنٌٞم ً٤م .ومندظمٚم٧م
زوضمتف اًمٖمروم٦م ىمٚم٘م٦م.
 أٓ شمًٛمع؟ ضمٞمٗم٤مي مل يرضمنع ًمنمن .مل يٌنؼ ذم اخلن٤مرج ـمنقي ًال يمٝمنذه
اًمٚمٞمٚم٦م .ارشمٗمع صقو٤م.
 أوه ...ي٤م ًمٚمٜمً٤مم عم٤مذا شمزقمجلم ٟمٗمًنؽ؟ إن ضمٞمٗمن٤مي ؾمنٞمٙمقن ذم ؾمنـاًمٕمنميـ أشمٕمروملم مل يٕمد ـمٗم ً
ال.
يمنن٤من ٓ يرينند أن يزقمجننف أطمنند ًا ،وم نهت زال هم٤مرىم ن ً٤م ذم أومٙمنن٤مره إظمننرى.
آشمّم٤مل اهل٤مشمٗمل اًمٖم٤مُمض ،وورىمن٦م اعمالطمٔمن٦م اعمجٝمقًمن٦م ،ومٗمنل يمنؾ دمرسمتنف
اًمٓمقيٚم٦م مل يتٕمرض ًمالسمتزاز أصمٜم٤مم اًمٕمٛمؾ أسمد ًا ،سمؾ يم٤من هنق ُمنـ يٗمٕمنؾ ذًمنؽ
وسمحزم أىمقى .إٟمف ضم٤مٟم٥م ُمـ قمٛمٚمف ..ي١مضمؾ اًمٜم٤مس اًمذيـ يتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ .إن
آسمتزاز واطمد ُمـ اًم٘مقاٟملم همػم اعمدوٟم٦م ذم ًمٕمٌ٦م اًمٌ٘م٤مم واًمتل ٓ يٚمٕمٌٝم٤م إٓ ُمـ
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ًمف اًمٙمٗم٤ممة واعمٝم٤مرة ذم ذًمؽ .وًمٙمٜمف ُم٤م يم٤من يٜمتٔمر ُمثؾ هذا آسمتزاز اًمٗم٤موح.
إٟمف خيص اًمرواي٤مت أو احلٞم٤مة اًمٖمرسمٞم٦م .أُم٤م أن حيدث هٜم٤م ومذاك أُمر قمنقيص..
صقر ًمف ُمع اُمرأة قمغم اًمنير .إٟمف ٓ يّمدقٟ ،مًخ ُمٙمؼمة قمغم اجلدران.
 ُمـ يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمِمخّمٞم٦م؟ ُم٤مذا يريد طم٘من ً٤م؟ وهنؾ هٜمن٤مك ُم٤مومٞمن٤مت ذمٟمٞمجري٤م؟ وُمٝمهت يٙمـ إُمر وم٢مٟمف أراد جلقٟم٤من اًمٕمذاب وقمٚمٞمنف أن يًنٚمؿ ٟمٗمًنف
ًمٚم٘م٤مدم ُمٜمفً .مٞمس جلقٟم٤من ىمّمند ذم ذًمنؽ ،ومٙمنر سمجدين٦م :يمٞمنػ شمًنٜمّك هلنذا
يّمقره ُمع اُمرأة قم٤مريلم قمنغم هينر؟ هنؾ حتندث ُمثنؾ هنذه
اًمِمخص أن ّ
إؿمٞم٤مم هٜم٤م؟ وهؾ قم٘مقل اًمٜم٤مس جمرُم٦م إمم هذا احلند؟ وًمٙمنـ أومنؽمض أهنن٤م
طم٘مٞم٘م٦م؟ يمالً ..مٞمس هٜم٤مك سمٕمد ُمـ أذى يذيمر .مل يٙمـ ُمرشم٤مطم ً٤م طمتك ُمع ٟمٗمًف
سمًٌ٥م هذه إومٙم٤مر .إؿمٞم٤مم ٓ حتدث هٙمذا .يمؾ ُمن٤م ومٕمٚمنف يمن٤من صنحٞمح ً٤م
وقم٤مدي ً٤م ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م .أن يٛمٙمـ أن يٙمقن يمؾ رم طمتٛمٞم ً٤م .ومج٠مة قم٤مد إمم
وقمٞمف ،ومزوضمتف مل شمزل واىمٗم٦م ذم اًمٖمروم٦م شمٜمٔمر إًمٞمف وشمتً٤ممل سمال ارشمٞم٤مح ومنٞمهت إذا
يم٤مٟم٧م ؾمٛمٕم٧م أومٙم٤مره .هنض ُمـ اًمنير.
 ضمقٟم٤من .اٟمخٗمض صقو٤م ويم٤من وضمٝمٝم٤م ُمثػم ًا ًمٚمِمٗم٘م٦م.سمؿ يمٜم٧م شمٗمٙمر؟ أهٜم٤مك أُمر أهؿ ُمـ اسمٜمٜم٤م؟ ُم٤م اًمذي جيري ضمل؟
 َ يمؾ رم قمغم ُم٤م يرام ٓ رم يًتدقمل اًم٘مٚمنؼً ،م٘مند دمن٤موزت اًمث٤مٟمٞمن٦مقمنمة دقمٞمٜمن٤م ٟمٜمتٔمنر طمتنك اًمث٤مٟمٞمن٦م قمنمنة واًمٜمّمنػ ،إن مل يرضمنع ؾمٜمتّمنؾ
سم٤مًمنمـم٦م .هؾ هذا طمًـ؟
ٟمزٓ إمم همروم٦م اجلٚمقس ًمالٟمتٔم٤مر ،ضمٕمٚمٝم٤م اًمتٕم٥م شمٖمٗمق قمغم إريٙم٦مٟ ،مٔمنر
إًمٞمٝم٤م ضمقٟم٤من وهز رأؾمف .ومٙمر .إن اًمٜمً٤مم ذم حلٔم٦م ُمن٤م ؿمنٞم٤مـملم شمتٓمٗمنؾ قمنغم
قم٘مٚمؽ حي٤موًمـ اًمتٙمٝمـ سم٤مٕهار اًمتل دمؼمهـ قمغم آونٓمراب .وذم حلٔمن٦م
أظمرى إهنـ يم٤مٕـمٗم٤مل .هم٤مًمٌ ً٤م ُم٤م ومٙمر ُمع ٟمٗمًف يمؿ يم٤من ذم وؾمنٕمف أن يٛميضن
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سمٕمٞمد ًا سمدوهن٤م .يم٤مٟم٧م اعمّمٌ٤مح اًمذي يرؿمده .هل ضم٤مًمٌ٦م طمٔمنف .اُمنرأة يم٤مدطمن٦م
ٟمج٧م سمٕمد يمؾ اًمرطمالت اخلِمٜم٦م ُمٕمف .ويم٤مٟم٧م قمٓمقوم٦م قمٜمدُم٤م شمِمتد إُمنقر.
إهن٤م ُمتٗمٝمٛم٦م وُمتٕم٤موٟم٦م ُمذ يم٤مٟم٧م ذات ُمرة ؾمٙمرشمػمشمف .شمٚمؽ أين٤مم ىمند ظمٚمن٧م،
دائ ًهت شمذيمره سم٠مُمف اًمتل شمقومٞم٧م ذم ؿمٌ٤مهب٤م اسمتًؿ قمٜمدُم٤م شمذيمر يمؿ يم٤مٟمن٧م ذم أين٤مم
اًمزواج إومم قمّمٌٞم٦م وظم٤مئٗم٦م ُمـ يمؾ رم .اقمت٤مد قمغم يمقهن٤م ظمجقًمن٦م قمٜمند
اخلروج ُمٕمف وظمجقًم٦م قمغم اًمنير .شمذيمر أيْم ً٤م يمٞمػ يم٤من أىم٤مرسمف ود زواضمف
ُمٜمٝم٤م سمّمقرة يم٤مُمٚم٦م .ىم٤مًمقاٟ ٓ :مٕمرف طمتك اًمٕم٤مئٚم٦م اًمتل ضم٤ممت ُمٜمٝم٤م .قم٤مئٚمتٝمن٤م
رسمهت شمٙمقن قم٤مئٚم٦م ؾم٤مطمرة .ي٤م ًمٚمٜمً٤مم اًمٞمتٞمهتت! ًم٘مد أؾمٛمٕمف أىم٤مرسمف اطمتجن٤مضمٝمؿ
سمٍماطم٦م .وًمٙمـ ضمقٟم٤من ُم٣م ىمدُم ً٤م وشمزوضمٝمن٤م ،ؾمنقهق أراد اًمتندظمؾ وًم٘مند
طم٤مول أظمذه٤م ُمٜمف .وطمدث سمٞمٜمٝمهت ؿمج٤مر صٖمػم طمقل ذًمؽ صمؿ شمؿ طمٚمف .شمٚمؽ
يم٤مٟم٧م أي٤مُمف إومم .إهن٤م زوضم٦م رائٕم٦م .يم٤من أيب دائ ًهت يّمكم يمنل أطمّمنؾ قمنغم
زوضم٦م ص٤محل٦م..ومٙمر ُمع ٟمٗمًف .ويم٤من أيب ي٘مقل :ي٤م سمٜمل ُم٤م جي٥م قمغم اإلٟمًن٤من
أن يتيع إمم اهلل ُمـ أضمٚمف هق اًمزوضم٦م اًمّم٤محل٦م وم٤محلّمنقل قمٚمٞمٝمن٤م طمّمنقل
قمغم اًمًٕم٤مدة ذم احلٞم٤مةً .م٘مد أظمؼمه أسمقه سم٠مؿمٞم٤مم يمثػمة ؾم٤مقمدشمف وأرؿمدشمف وهنق
ئمننـ أن روح أسمٞمنف ُم٤مزاًمنن٧م شمًنن٤مقمده وشمرؿمننده .طمنندق ضمقٟمنن٤من سم٤معمّمننٌ٤مح
إزرق ،وصؾ إمم اعمٕمٓمػ وطمٙمف ٟم٤مفمر ًا طمقل اًمٖمروم٦م .اعمٜمزل أٟمٞمؼ يمنؾ رم
ُمرشم٥م .وىمٕم٧م قمٞمٜم٤مه قمغم اًمًٞمػ ذم همٛمده اًمرائع ،سمدت أًمقاٟمنف يمئٞمٌن٦م حتن٧م
اعمّمٌ٤مح إزرقً .م٘مد ضمٚمٌتف زوضمتف ًمٖمروم٦م اجلٚمقس ُمٜمذ زُمنـ ُم٣من .ومٝمنل
دائهت شمِمؽمي ؿمٞمئ ً٤م أو آظمر ًمٚمٌٞم٧م .ومٙمر سم٤مٓشمّم٤مل اهل٤مشمٗمل صم٤مٟمٞم٦م .صمؿ رن اهل٤مشمػ
وم٘م٤مم أوًٓ ،وحتريم٧م زوضمتف ذم ُمٜم٤مُمٝمن٤م قمنغم إريٙمن٦م سمجنقاره .ظمٗمنؼ ىمٚمٌنف
سمنقم٦م:
 ضمقٟم٤من أويمقي ُمٕمؽ هٜم٤م.75

 إٟمف أٟم٤م (اُم٤مزو ؾمٞمديً .م٘مد ومٕمٚمٜم٤مه٤م ومٕمٚمتؿ ُم٤مذا؟ ًم٘مد قم٤مجلٜم٤م أُمر ج.وىمػ ضمقٟم٤من وٟمٔمر إمم زوضمتف اًمٜم٤مئٛم٦م.
 قمٛمؾ ٟمٔمٞمػ؟ هؾ رآيمؿ أطمد ه٤م؟ ٟمٕمؿ ؾمٞمدي .أىمّمد يمال .مل يرٟم٤م أطمد. إذا قمٛمؾ أطمديمؿ قمٛم ًال همٌٞم ً٤م أو أظمرىم ً٤م ومًقف شمٜمدُمقن قمنغم أٟمٗمًنٙمؿ.
أوهؾ جي٥م أن أذيمريمؿ سمذًمؽ؟
 طمًٜم ً٤م ؾمٞمدي أٟم٤م اشمّمٚم٧م سم٤مًمٕمٞمن٤مدة .يمنؾ رم .ذهٌنقا وؿمن٤مهدوه أٟمن٤مواصمؼ.
 طمًٜم ً٤م. قمٜمدُم٤م يّمٌح أومْمؾ ؾمٞمًتٕمٞمد ؿمٕمقره. طمًٜم ً٤م.ووع ضمقٟم٤من اهل٤مشمػ سمٕمٜمػ وصمٛم٦م وُمْم٦م ذيرة ذم قمٞمٜمٞمف.
 أن ُمـ اًمت٤مزم؟ ؾم٠مل سمّمقت قمن٤مل ومن٤مًمتٛمع حمٞمن٤مه وؾمن٤مر إمم اًمٌقومٞمنف.زوضمتف مل شمزل قمغم إريٙم٦م ٟم٤مئٛم٦م سم٤مٟمتٔم٤مر ضمٞمٗم٤مي .وقمغم وضمٝمٝم٤م ذات اعمًح٦م
اًمٓمٗمقًمٞم٦م.
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الفصل الحاضع
-1رهمؿ يمؾ حم٤موٓت ضملم ٕىمٜم٤مع ؾمٜمث٤مي سم٤مًمٌ٘م٤مم إٓ أهن٤م ىمررت اًمذه٤مب.
 اقمٛمكم قمغم هقاك .وؾم٠مؿمٗمؼ قمٚمٞمؽ إذا طمدث أن ُمًؽ ؾمنقم .ىم٤مًمن٧مضملم.
 ًمً٧م سمح٤مضم٦م إًمٞمف إذن. آه هٞمف. ٟمٕمؿ ؾمٞمٙمقن ًمؽ اًمرو٤م اًمً٤مظمر وؾمت٘مدريـ قمغم ىمقلً" :م٘مد أظمؼمشمنؽسمذًمؽ".
أُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م جلٞمٗم٤مي ومٚمؿ يًٛمع ؿمنٞمئ ً٤م ٕٟمنف ضمن٤مًمس ذم اًمًنٞم٤مرة ُمتقرـمن ً٤م.
حم٤موًٓ أن يٗمٝمؿ ُم٤م طمّمؾ قم٤مد إًمٞمف وضمف ضمٌٜمٙم٤م اعمًحقق .وفمؾ جيٚمند ٟمٗمًنف
سم٠مؾمئٚم٦م ٓ يٛمٚمؽ هل٤م أضمقسم٦مُ .مـ سمقؾمٕمف أن يٕمٛمؾ قمٛم ً
ال يمٝمذا؟ ُمـ يريد ُمقت
ضمٌٜمٙم٤م؟ أي أذى ىمد صدر ُمٜمف؟
صٕمدت ؾمٜمث٤مي ذم اًمًٞم٤مرة ،وأدهِمنتف وم٘مند همنػمت سمندًمتٝم٤م اًمٌٞمْمن٤مم إمم
سمٜمٓم٤مل وسمٚمقز أظمي .صٕمدت ضملم أيْم ً٤م وهنداه٤م اؾمت٘مرا قمغم ٟم٤مومذة اًمًنٞم٤مرة
اعمٜمخٗمْم٦م يِمػمان إًمٞمف سم٤مًمتٝمؿ .قمٞمٜم٤مه٤م وٞم٘مت٤من وقمغم وضمٝمٝم٤م شمٕمٌػم ُم٤ميمر.
 ؿمٙمر ًا قمغم ُمً٤مقمدشمؽ ًمٜم٤م أهين٤م اًمًنٞمد .أٟمن٧م رضمنؾ ًمٓمٞمنػً ...مٞمًنقايمثػميـ ،اًمرضم٤مل اًمذيـ أقمرومٝمؿ إن قمٛمٚمقا قمٛم ً
ال يٓمٚمٌقن صمٛمٜم ً٤م قمٚمٞمف سم٤معم٘م٤مسمنؾ.
وًمٙمـ ٓ شم٠مظمذ أضمر ًا قمغم إيّم٤مًمؽ هل٤م إمم اًمٌٞم٧م.
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 ؿمٙمر ًا قمغم اًمٜمّمٞمح٦م .ىم٤مل ضمٞمٗم٤مي وسمدأ سمتِمٖمٞمؾ اًمًٞم٤مرة. أظمرضمل ُمـ اًمٜم٤مومذة أيتٝم٤م اًمٌٞمْم٤مم اًمقضمف .أون٤موم٧م ؾمنٜمث٤مي ُمٌتًنٛم٦م.اٟمٕمٓمػ ضمٞمٗم٤مي سمًٞم٤مرشمف.
 إهن٤م حت٥م ذًمؽ .دائ ًهت شم٘مقل أؿمٞم٤مم يمٝمذه .أٟم٤م أطمٌٝم٤م إهن٤م ًمٓمٞمٗم٦م وُمتٕم٤موٟمن٦مقمٜمدُم٤م شمرهم٥م.
 أٟم٤م واصمؼ ..أيـ شمًٙمٜملم؟ ذم اًمً٤مطمؾ اًمٌحري.يم٤من اًمٓمريؼ أُم٤مُمٝمهت ُمٔمٚم ًهت وُمِم١موُم ً٤م وهدير اعمحرك يثػم إقمّم٤مب ،يم٤مٟم٤م
يمهت ًمق أهنهت ذم يمتٚم٦م ه٤مئٚم٦م ُمـ اًمٔمالم اًمٌدائل .وطمدمه٤م ذم هذا اًمٕم٤ممل .اؾمنتٛمر
صقت هدير اًمًٞم٤مرة ،ضمٞمٗم٤مي متٜمك ًمق أهن٤م يم٤مٟم٧م أىمؾ صقشم ً٤م .اًمًٞم٤مرة شمٚمنتٝمؿ
اًمٓمريؼ وإؿمج٤مر ُمٔمٚمٛم٦م .أُم٤م اُمتنداد إمجن٤مت وأسمٜمٞمن٦م اعمٕم٤مُمنؾ وإرايض
اًمزراقمٞم٦م ومتتٓم٤مير أُم٤مُمٝمهت.
 يمؿ اًمقىم٧م. إهن٤م اًمقاطمدة إٓ رسمع .شم٠مظمرٟم٤م .عمحٝم٤م واسمتًؿ. يمال ٓيزال اًمقىم٧م ُمٌٙمر ًاٟ .مٔمرت إًمٞمف واسمتًٛم٧م سمٕمذوسم٦م. هذا ُمقىمػ مجٞمؾ.مل ي٘مؾ ؿمٞمئ ً٤م ًمٚمحٔم٦م .ذًمؽ اًمّمٛم٧م جين٥م أٓ جيتن٤مطمٝمهت .ومٙمنر ذم إضم٤مسمن٦م.
ًمّمقو٤م شم٠مصمػم قمٚمٞمف ،إٟمف خيرضمف ُمـ ذاشمف ،راهمٌ٦م سم٘مقل أؿمٞم٤مم مجٞمٚم٦م .ضمٕمٚمف يِمٕمر
سم٤مخلػم.
 ىم٤مل طم٤مًٓ :اإلؿمٙم٤مل ذم اعمقاىمػ .أًمٞمس يمذًمؽ؟ طم٤مًٓ ىم٤مل. ىم٤مًم٧م :صحٞمح مت٤مُم ً٤م .صمؿ أو٤موم٧م :رهمنؿ أن ُمقىمنػ اعمنرم ٓ ين١مصمر ذموضمع إؾمٜم٤من ،سمدون أن يّمٌح ؾمخري٦م.
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 طمًٜم٤م هذا ُم٤م يّمٜمع اًمت٠مصمػم إذن. وضمع إؾمٜم٤من ًمف اظمتالومف اعمًٌؼ.اؾمتٛمتع ضمٞمٗم٤مي سمًػم اعمح٤مدصم٦م.
 ٓ أقمت٘مد أ أشمٗمؼ ُمٕمؽ. طمًٜم ً٤م مل ٓ؟ آظمتالف يٙمٛمـ دائ ًهت ذم يمٞمٗمٞم٦م اؾمنتج٤مسمتٜم٤م ًمبؿمنٞم٤مم ،وضمنع إؾمنٜم٤منومجٞمٕمٝم٤م ،يٛمٙمٜمٜم٤م اجلٚمقس وشمرك اًمقضمع حيتدم أو يٛمٙمٜمٜم٤م قمٛمنؾ رم ؿمنديد
وًمـ ٟمٙمقن ؿم٤مقمريـ سمآٓم.
يم٤من يًػم سم٤مًمًٞم٤مرة قمغم اجلن وأظمذ اًمٗمرع إيٛمـ وقمغم اجلن ذـمٞم٤من
ُمِمٖمقٓن سمٛمخ٤مًمٗم٤مت أصح٤مب اًمدراضم٤مت قمغم اجل٤مٟم٥م أظمر ُمـ اًمٓمريؼ.
 أىمّمد ..ىم٤مل :إٟمف ُمقىمػ حيًؿ يمٞمػ شم١مصمر ومٞمٜم٤م اًمتجن٤مرب اقمنتهتد ًا قمنغمٟمٗمقؾمننٜم٤م سمقاؾمننٓم٦م اًمتجنن٤مرب يٛمٙمٜمٜمنن٤م أن ٟمًننٚمؿ أو قمننغم إىمننؾ ًمننـ ٟمتنندُمر
سم٤مًميورة.
 ُم٤م يم٤من يٛمٙمـ أن شمٙمقن أٟم٧م ٟمٗمًؽ ًمق يم٤مٟم٧م ًمديؽ دم٤مرب ؿمخص ُم٤مآظمر .سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن اجلدال ذم هذه اعمً٠مًم٦م ًمـ حيٚمٝم٤م.
 احلٞم٤مة أؾمٛمك اظمتٌ٤مر.ؾم٘مٓم٤م ذم اًمّمٛم٧م ووصنال إمم اًمٓمرينؼ اعمٕمٌند سم٤مإلون٤موم٦م إمم اًمًنٞم٤مرات
اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمتل قمؼمت اجلنن وم٘مند يمن٤من اعمٙمن٤من ُمٝمجنقر ًا .حتن٧م اجلنن يمن٤من
احلرومٞمقن ٟم٤مئٛملم قمغم ُطم ٍ
ٍم سم٤مًمٞم٦م .وهٜم٤مك ٟمت٤مٟم٦م ًمنروث اعمن٤مقمز .اعمٜمٔمنر ذيمنره
سمن(ضمٞمهت يقم أظمؼمه أٟمف ضم٤مم إمم ًمقيم٤مش ُمـ ىمري٦م ومٙم٤من ضمن يم٤مرشمر هنق أول
ؾم٘مػ قم٤مش حتتف .طمٞم٨م اقمت٤مد اًمٌح٨م قمـ اًمٕمٛمؾ ذم اًمٜمٝم٤مر وذم اًمٚمٞمنؾ يمن٤من
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يٜم٤مم حت٧م اجلن .اًمٜمن٤مس شمٕمن٤م ُمنـ اًمٔمنروف وًمٙمنـ اإلٟمًن٤من ينذه٥م ذم
اًمّمٌ٤مح اًمت٤مزم ؿم٤ميمر ًا اهلل طمتك قمٜمدُم٤م ٓ جيد ـمٕم٤مُم ً٤م ًمٌٓمٜمف .هٙمذا ىم٤مل ضمٞمهت .صمؿ
اؾمتدار ذم اًمٓمريؼ إمم اًمٞمٛملم وم٘مٚم٧م ًمف :ظمٗمػ اًمنقم٦م واٟمٕمٓمػ ذم اًمٓمريؼ.
احلٞم٤مة هل آظمتٌ٤مر إؾمٛمك .مل يٙمد يردد هذه اجلٛمٚم٦م طمتك قمنؼم ُمنؽمٟمح
ؾمٙمران اًمٓمريؼ وذم يده ىمٜمٞمٜم٦م سمػمة .مت٤ميؾ اًمرضمؾ ًمبُم٤مم وؾم٘مط .يم٤من ضمٞمٗم٤مي
حمٔمقفم٤م وم٘مد رآه ذم احل٤مل ويم٤من اًمٓمريؼ قم٤مصنٗم ً٤م ضمند ًا سمحٞمن٨م إن اعمّمن٤مسمٞمح
إُم٤مُمٞم٦م سم٤مًمٙم٤مد شمٙمِمٗمف .أهع ضمٞمٗم٤مي سم٢مي٘من٤مف اًمًنٞم٤مرة .هنذا يٙمٗمنل ًمٞمنقم
واطمد متتؿ ُمؽمضم ً
ال واٟمدومع إمم طمٞم٨م اوٓمجع اًمرضمؾ .يم٤من قمغم ذراقمف ضمرح
ومٚم٘مد ؾم٘مط قمغم ىمٜمٞمٜم٦م ُمٙمًقرة .يم٤من صمٛم ً
ال ،اضمتٛمع قمٚمٞمف طمِمد ُمـ اًمٜم٤مسُ .م٤م
يثػم اًمدهِم٦م أن اًمٜم٤مس اضمتٛمٕمقا قمٚمٞمف سمننقم٦م يمن٠مهنؿ ضمن٤مؤوا ُمنـ اعمجٝمنقل
يمٔمالل جمًدة .همٛمٖمؿ سمٙمؾ أٟمقاع اًمْمجٞم٩م وُمـ ومٛمف شمٗمقح رائح٦م اًمٌػمة.
 هؾ هق قمغم ُم٤م يرام؟ ؾم٠مًم٧م ؾمٜمث٤مي ضمٞمٗم٤مي. ضمرح صٖمػم قمغم اًمذراع وم٘مط ،إٟمف خمٛمقر. اىمٚمٌف قمغم اجل٤مٟم٥م ًمٞمتًٜمك زم رؤي٦م اجلرح سمِمٙمؾ أومْمؾ. هؾ هٙمذا أومْمؾ؟ ؾم٠مهل٤م سمٕمند إٟمجن٤مز ُمن٤م ـمٚمٌن٧م .مل دمٌنف .اؾمنتدارتٟمّمػ اؾمتدارة وٟمٔمرت إًمٞمف.
يم٤مٟم٧م ؿم٤مطمٌ٦م ،ومٖمرت وم٤مهٝم٤م يمهت ًمق أهنن٤م رأت ؿمنٌح ً٤م ُم٠مًمقومن ً٤م .وطمندىم٧م
سم٤مًمرضمؾ اعمٚم٘مك قمغم إرض.
 هؾ صمٛم٦م رم؟ ُم٤م اًم٘مْمٞم٦م؟ شمِمٌث٧م ومٞمف ًمتًٜمده أظمػم ًا وسمّمقت ُمٙمتقمىم٤مًم٧م :إٟمف أيب..
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-2يم٤من هٜم٤مك صٛم٧م ؿمٌحل ،شمٗمرق احلِمد اًمقاطمند شمٚمنق أظمنر يمنهت ًمنق أن
إطمً٤مؾمننٝمؿ سم٤مًمّمننٞمد أصننٌح ٓذع اًمٓمٕمننؿ .واظمتٗمننقا راضمٕمننلم إمم اًمٔمننالل
اًمٙمئٞمٌ٦م .هذا هق طم٤مهلؿ دائ ًهت ،ذم اعمِم٤ميمؾ يٙمقن اإلٟمً٤من وطمٞمد ًا واحلنزن هنق
اًم٘م٤مؾمؿ اعمِمؽمك ًمٚمٜم٤مس .اؾمتٕم٤مدت ؾمٜمث٤مي هندومه٤م طمن٤مًٓ ،وم٤مؾمنتدارت إمم
ضمٞمٗم٤مي:
 اٟمٔمر ..ضمٞمٗم٤مي ،ؾم٤محمٜمل ًمٕمدم ؾم١مازم ًمؽ وؿمنٙمر ًا عمًن٤مقمدشمؽ زم ،إٟمنفًمٓمػ ُمٜمؽ وأقمت٘مد أٟمف جي٥م أن شمذه٥م أن.
 وًمٙمـ. ٓ شم٘مٚمؼ طمٞم٤مل أيب يٛمٙمٜمٜمل آقمتٜم٤مم سمف .آُمؾ أن ٟمٚمت٘مل ُمرة أظمرى.سمدأت سمرومع أسمٞمٝم٤م ُمـ إيمت٤مف .يمن٤من هٜمن٤مك قمنزم ذم صنقو٤م ًمدرضمن٦م أن
ضمٞمٗم٤مي ىمد قمرف أٟمف ٓ ضمدوى ُمـ ضمداهل٤م .ؾم٤مقمده٤م سمقوع ذراع أسمٞمٝمن٤م قمنغم
شمٚمقى أسمقه٤م ومتنتؿ سمج٤مٟمٌٝمن٤م .مل ئمٝمنر قمٚمٞمٝمن٤م
أيمت٤مومٝم٤م وؾم٤مرا سمٌطم إمم ُمٜمزهل٤مّ ،
وٕمػ ُم٤م .يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ىمنقة شم١ميمند اقمتهتدهن٤م قمنغم اًمنٜمٗمس يم٤مًمٓمري٘من٦م اًمتنل
قم٤مجل٧م هب٤م اعمقىمنػ ٓ .طم٤مضمن٦م ًمٚم٘منقل إٟمنف قمنرف أن هنذه اًمٗمتن٤مة شمٕمٚمٛمن٧م
اًمقىمقف قمغم ىمدُمٞمٝم٤م سم٤ميمر ًا.
 ٓ شمٜمس أن شم٠ميت وشمزور اًمرضمؾ إن أُمٙمٜمؽ ذًمؽ .ىم٤مًم٧م قمٜمدُم٤م وصنٚمقاًمقح هل٤م واؾمتدار إمم ؾمٞم٤مرشمف قمغم ُمْمنض .يمن٤من اًمٚمٞمنؾ
اًمٌ٤مب ،رطمٚم٦م ؾم٤معم٦مّ .
يمئٞمٌ ً٤م واًم٘مٛمر ُمثؾ وضمف قمجنقز ُمِمنٛمئز ُمنـ ذور أـمٗم٤مًمنف .وفمٝمنر طمزيٜمن ً٤م
وم٤مًمٖمٞمقم اختذت أؿمٙم٤مًٓ خم٤مدقم٦م.
سمقصقًمف إمم اًمًٞم٤مرة شمقىمػ وأًم٘مك ٟمٔمرة قمغم ؾمٜمث٤مي وأسمٞمٝم٤م ومه٤م يدظمالن
اعمٜمزل .ؿمٕمر سمرقمِم٦م همريٌن٦م شمٕمؽمينف وُمن٤م يمن٤من سمقؾمنٕمف ذح اًمٕم٤مـمٗمن٦م اًمتنل
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شمقهج٧م ومٞمف .يم٤من هٜم٤مك ٍ
حتد وم٤مشمـ ذم إؿم٤مراو٤م وصمٌ٤مت ذم وضمف إمل اًمذي ه ّٞم٩م
وأي٘مظ اطمؽماُمف اًمٕمٛمٞمؼ .قمٜمدُم٤م ؾم٤مر إمم اًمٌٞم٧م أىمٚم٘متف إؿمٞم٤مم اًمٖمريٌن٦م وهمنػم
اعمتٜم٤مؾم٘م٦م اًمتل طمدصم٧م ًمف ذم هذا اًمٞمقم سم٤مًمذاتً .مٙمٜمنف ؿمنٕمر أيْمن ً٤م أٟمنف ًمنٞمس
اًمقطمٞمد اًمذي حتدث ًمف ُمثؾ هذه إؿمٞم٤مم وهذا ُم٤م ؾم ٌّ٥م ًمف سمٕمنض آرشمٞمن٤مح
اًمٜمٗمز ٟمققم ً٤م ُم٤م .ومٙمر سمًٜمث٤ميُ ،م٤م ضمٕمؾ رطمٚمتف أؾمٝمؾ.
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الفصل العاشر
 ضمٞمٗم٤مي ...ضمٞمٗم٤مي؟ ٟمٕمؿ أيب. شمٕم٤مل إمم همروم٦م اجلٚمقس أن. طمًٜم ً٤م أيب. سمال طمًٜم ً٤م شمٕم٤مل ومقر ًا .أشمًٛمع؟ىم٤مد ضمٞمٗم٤مي اًمًٞم٤مرة هبدوم ٟمحق اًمً٤مطم٦م ،ويمن٤من قمٚمٞمنف أن حيندث ونج٦م
ًمٞمقىمظ احل٤مرس اًمٚمٞمكم اًمٜم٤مئؿ ذم اًمً٘مٞمٗم٦م .اًمٌقاسمن٦م ُمٗمتقطمن٦م .أوىمنػ ضمٞمٗمن٤مي
ؾمٞم٤مرشمف وذه٥م إمم همرومتف ُمـ اًمٌ٤مب اخلٚمٗمل ودهش قمٜمدُم٤م ٟم٤مداه أسمقه ،إذ ًمٞمس
ًمديف ومٙمرة أن أسم٤مه ئمؾ ُمًتٞم٘مٔم ً٤م .ارشمدى ُمٜم٤مُمتف هيٕم ً٤م ،شمقىمنػ قمٜمند اًمٌن٤مب
وًم٘مد أدرك أن أسم٤مه هم٤مو٥م ُمـ قمقدشمف ُمتن٠مظمر ًاً ،مٙمنـ دهِمنتف حتقًمن٧م قمنغم
اًمٗمقر اُمتٕم٤مو ً٤م .اؾمتجٛمع ؿمج٤مقمتف ودظمؾ إمم همروم٦م اجلٚمقس .يم٤من أسمقه يزرع
اًمٖمروم٦م وىمد سمدت قمٚمٞمف يمؾ ضمدين٦م اعمحن٤مُملم اًمدراُم٤مشمٞمٙمٞمن٦م وهنؿ يقاضمٝمنقن
ىمْمٞم٦م جمرم خمٞمػ .يم٤مٟم٧م ذم ومٛمف ؾمٞمج٤مرة .مل يتٓمٚمع إمم ضمٞمٗم٤مي قمٜمدُم٤م دظمنؾ
سمؾ اؾمتدار وواضمٝمف.
 عم٤مذا قمدت ُمت٠مظمر ًا؟ ُمت٠مظمر ضمد ًا وأيٜمهت يم٤من اعمٙم٤من اًمذي يمٜم٧م ومٞمف؟ ُمن٤مىمْمٞمتؽ ...ه٤م؟ ًم٘مد أسم٘مٞمتٜم٤م ىمٚم٘ملم وأزقمج٧م ُمٜم٤مُمل .وأن أيـ يمٜم٧م؟ سخ
واًمده ُمت٘مدُم ً٤م ٟمحقه سمخٓمقات هم٤موٌ٦م .ضمٞمٗم٤مي مل ي٘مؾ ؿمنٞمئ ً٤م وطمتنك ًمنق أراد
ىمقل رم ومٍماخ إب ضمٕمٚمف ٟمٙمد ًا.
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 أٟمتؿ إـمٗمن٤مل هٙمنذا شمٙمنؼمون وشمتحقًمنقن إمم رم همرين٥م .أون٤مفسمٓمري٘متف احل٤مدة واًمٕمجقًم٦مٟ ،مٔمر ضمٞمٗم٤مي إمم أُمف .وم٘م٤مل إب :أٟم٤م أيمٚمٛمؽ.
 أقمرف أيب.ظم ّٞمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمّمٛم٧م ومٝمهت ٓ يتحدصم٤من ذم هذا اعمج٤مل دوُم ً٤م ،سمٞمٜمٝمهت قمالىمن٦م
ص٤مُمت٦م قم٤مدةٟ ،م٤مدرا ُم٤م يت٘م٤مسمالن ذم إؾمٌقع ،وإن شم٘م٤مسمال ومٜم٤مدر ًا ُمن٤م يتحندصم٤من.
ًمٞمس ٕن أسم٤مه مل يٙمـ ًمٓمٞمٗم ً٤م ُمٕمف سمؾ إن ضمذوة طمٜم٤مٟمف إسمقي مل شمٙمـ إٓ جمنرد
إطمً٤مس سم٤مًمقاضم٥م اًمقفمٞمٗملً .م٘مد ّ
طمؾ سمٞمٜمٝمهت اًمٓم٘مس اعمتٙم ّٚمػ ٕٟم٤مس شمالىمقا
ُمٕم ً٤م ـمقي ً
ال وم٠مدريمقا أن قمٚمٞمٝمؿ اًمتقاصؾ قمغم اًمنرهمؿ ُمنـ قمندم اٟمًنج٤مُمٝمؿ.
سمّمٌ٤مح اخلػمُ ،مثال أو هٚمق أيب أو سمن(هؾ أٟم٧م قمغم ُم٤م ينرام أو أراك ُمًن٤مم؟
وهذا قمغم ُم٤م يٌدو هق يمؾ ُم٤م يدور سمٞمٜمٝمهت قمٜمد اًمٚم٘م٤مم .وسمٓمري٘م٦م همريٌ٦م وم٢من أسم٤مه
مل يٚمٝمٛمف اًمِمٕمقر اًم٘مقي سم٤محل٥م .يم٤من أؿمٌف سم٤مًمتجًنٞمد عم١مؾمًن٦م يمٌنػمة شمٚمٌنل
رهمٌ٤مشمف ذم احلٞم٤مة.
صمؿ أـمٌؼ اًمّمٛم٧م قمغم اًمٖمروم٦م .شم٠موه واًمده.
 يمٞمػ يم٤مٟم٧م احلٗمٚم٦م؟ هذا ُم٤م ىم٤مًمف سمٕمده٤م واٟمخٗمض صقشمف. يم٤مٟم٧م ًمٓمٞمٗم٦م .ىم٤مل ضمٞمٗم٤مي ،و ّطمؾ اًمّمٛم٧م ُمرة أظمرى ،شمقضمف أسمنقه إمم
اًمٌقومٞمف ومًٛمٕمف ضمٞمٗم٤مي يّم٥م اًمنماب .هز أُمف اًمتل ُم٤مزاًم٧م ٟم٤مئٛم٦م.
 ُم٤مُمل.؟ ومتحريم٧مً .م٘مد ؿم٤مهد اًمً٤مئريـ ذم ٟمنقُمٝمؿ ذم اًمتٚمٗمن٤مز عمنراتقمديدة ،ويم٤من دائ ًهت يِمٕمر سمخقف ُمٜمٝمؿ ،إهنؿ يزقمجقٟمف .اٟمت٤مسمف اًمِمٕمقر ٟمٗمًنف
قمٜمدُم٤م حتريم٧م أُمف ،يمهت ًمق أهن٤م ذم همٞمٌقسم٦م.
 أُمل هؾ أٟم٧م سمخػم؟اسمتًٛم٧م ًمف وقم٤مٟم٘متف سمٛمحٌ٦م وومريم٧م ؿمٕمره.
 ضمٞمػ؟ أيـ يمٜم٧م ًم٘مد يمٜم٤م ىمٚم٘منلم قمٚمٞمنؽ؟ يمٜمن٤م قمنغم وؿمنؽ أن ٟمخنؼماًمنمـم٦م.
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 ٓ ُمؼمر ًمٚم٘مٚمؼ ي٤م أُمل .يمٜم٧م قمغم ُم٤م يرام. هذا ُم٤م شم٘مقًمف أٟم٧م ،أمل شم٘مرأ قمـ آظمتٓم٤موم٤مت ذم اًمّمحػ واًمًٚم٥م قمغماًمٓمرق واًم٘متؾ اًمٞمقُمل؟ أٟم٧م يمؾ ُم٤م أُمٚمؽ .وإؿمٞم٤مم ًمٞمً٧م قمنغم ُمن٤م ينرام.
وٓ أريد أن يّمٞمٌؽ ؾمقم ،وقمٚمٞمؽ أن حتذر ..ه٤م؟
 طمًٜم ً٤م أٟم٤م سمخػم .مل يٙمـ هٜم٤مك رم ،احلٗمٚم٦م اؾمتٛمرت أـمقل مم٤م شمقىمٕم٧م.ُمًدت ؿمٕمره وهق ٓ حي٥م ذًمؽ يمثػم ًا وم٠مُمف شمٕم٤مُمٚمف يمٓمٗمنؾ .وإُمنر أٟمنف
يرشم٤مح دائ ًهت ًمقضمقده سم٘مرهب٤م وهق يٕمرف أهن٤م حتٌف وشمٔمٝمر ذًمؽ احل٥م.
 أوه ..ي٤م اهلل .ىم٤مًم٧م أُمف ومج٠مة واٟمتّمٌ٧م وهل شمتذيمر آشمّمن٤مل اهلن٤مشمٗملٕم أوود .ؿمٕمر سمتقشمره٤م ،عمحٝم٤م سمنقم٦م ،أصٌح٧م ؿم٤مطمٌ٦م وأـمرىمن٧م سمٜمٔمرهن٤م
ٟمحق اًمًج٤مدة.
 ُم٤م إُمر ي٤م أُمل؟ُم٤م زاًم٧م ٓ شمٜمٔمر إًمٞمف.
 ٓ أدري يمٞمػ أظمؼمك. ُم٤م إُمر .هؾ صمٛم٦م ُمٙمروه؟شمٕمٛمؼ ًمديف احلدس سمًٌ٥م صٛمتٝم٤م ،قمٞمٜم٤مهن٤م ُمٜمٓمقيتن٤من وقمنغم احلن٤مضمٌلم
فمؾ.
 ضم٤ممٟم٤م اشمّم٤مل ه٤مشمٗمل هذا اعمً٤مم ،مت٤مُم ً٤م سمٕمد اشمّم٤مًمؽ. ُم٤مذا يم٤من؟ أوود طمدث ًمف طم٤مدث.يم٤من هٜم٤مك صٛم٧م همري٥م.
 أوود؟ طم٤مدث؟ أي أوود؟ يم٤من صٛمتف ؿمٙمقيمٞم ً٤م.ٟمٔمرت إًمٞمف سمحزن.
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 أوود صدي٘مؽ. طم٤مدصم٦م؟ ًم٘مد ُم٤مت ..ي٤م ضمٞمػ .شمقرم سمح٤مدث ُمِم١موم .ظمرضم٧م يمٚمهتو٤م يمٝمٛمنس.صقو٤م سمٙم٤مم ،ويم٤من هٜم٤مك صٛم٧م ،صمؿ رضب ضمٞمٗم٤مي إصمر اعمرقمن٥م ًمٚمخنؼم،
اشمًٕم٧م قمٞمٜم٤مه وومٖمر ومٛمف وسمدأ سم٤مًمٍماخ:
 يمال ..سخ .يمال ُمن٤مُمل ٓ ،،يٛمٙمنـ ان يٙمنقن طم٘مٞم٘من٦م .إهنن٤م ًمٞمًن٧مطم٘مٞم٘م٦م ٓ ...أُمل.
 ظمذه٤م سمًٝمقًم٦م ي٤م ضمٞمػ .ظمذه٤م سمًٝمقًم٦م .ىم٤مًم٧م أُمنف واىمٗمن٦م وذراقم٤مهن٤مطمقل رىمٌتف اعمردمٗم٦م ،ؾمح٥م ٟمٗمًف ُمنـ أُمنف ووىمنع قمنغم إريٙمن٦م وضمًنده
يرشمٕمش ٓ إرادي ً٤م.
 ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ذًمؽ ي٤م أُمل .ٓ ..ٓ .أوود.ٓ ...يم٤من اًمٜمحٞم٥م وآٟمٗمٕم٤مل واًمِمنٕمقر اًمٕمٛمٞمنؼ هنق اًمّمنقت اًمقطمٞمند هلنذا
شمنر
اًمٚمٞمؾ .ضمٚمً٧م أُمف سمال ضمدوى وهل شمٚمنقم ٟمٗمًنٝم٤م قمنغم إظمٌن٤مره ومٝمنل مل َ
ضمٞمٗم٤مي أسمد ًا ىمٚم٘م ً٤م ضمند ًا .ؿمنٕمرت سمحزٟمنف ،سمٕمند وىمن٧م ـمقينؾ مخند ٟمِمنٞمجف
وؾم٘مٓم٧م ذم ومٛمف دُمٕم٦م قم٤مسمرة .يم٤مٟم٧م قمٞمٜم٤مه ُمٌٝمقرشملم .وًمٙمـ صنقشمف أصنٌح
ه٤مدئ ً٤م ومج٠مة ..وُمـ صمؿ ص٤مر ه٤مدئ ً٤م ضمد ًا.
 يمٞمػ طمدث إُمر..ي٤مأُمل؟أظمؼمشمف أُمف أٟمف يم٤من يتٌنقل ظمٚمنػ قمرسمن٦م ُم٘مٓمنقرة واىمٗمن٦م ىمنرب سم٤مًمققمن٦م
وم٤مٟمحروم٧م ُم٘مٓمقرة أظمرى ًمت٘مػ وصدُمتف ُمـ اخلٚمػ.
 أُمر ٓ يّمدق .يمٞمػ مل يًٛمع ؾم٤مئؼ اعم٘مٓمقرة ساظمف؟ مل يًٛمع طمتنكقمٜمنندُم٤م سخ اًمٕمنن٤مسمرون قمٚمٞمننف .ومنن٤معم٘مٓمقرات شمّمنندر وننجٞمج ً٤م صنن٤مظمٌ ً٤م
واًمً٤مئ٘مقن أهمٌٞم٤مم ضمد ًا .وٕن اعم٘مٓمقرة ـمقيٚم٦م ضمد ًا وم٢من اًمً٤مئؼ قم٤مدة ٓ يرى
ُم٤م حيدث ظمٚمٗمف .أظمذوا أوود إمم اعمِمٗمك ًمٙمٜمف ُم٤مت ىمٌؾ اًمقصقل .يم٤مٟم٧م أُمف
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اعمًٙمٞمٜم٦م شمٜمِم٩م وهل ختؼم سمنذًمؽ .آووه ين٤م ًمنبم اعمًنٙمٞمٜم٦م .ضمٞمٗمن٤مي يمن٤من
ُمرقمقسم ً٤م عم٤م ؾمٛمٕمف .مل يّمدق إُمر ٓ ،يٛمٙمٜمف ذًمؽ ،يم٤من أوود أظم ً٤م ًمف واًمٜم٤مس
ي٘مقًمقن قمٜمٝمهت :إهنهت روطم٤من شمقمُم٤من .شمرقمرقم٤م ؾمقي٦م سمّمداىم٦م سمحٚمقه٤م وُمره٤م،
حتدي٤مت وؿمج٤مرات ،حتٛمال يمؾ شمٚمؽ اًمًٜمقات ُمـ اًمتدريس ،يمن٤من أطمندمه٤م
ُمٚمٝم ًهت ًممظمر .يْمٕم٤من إهداف ،ويتٜم٤مىمِم٤من ويم٤من ًمٙمٚمٞمٝمهت أطمالم يمٌػمة قمنـ
اعمًت٘مٌؾ .يم٤مٟم٤م رومٞم٘ملم يمٌػميـ ذم ُمٖم٤مُمرات اًمٖمزل اعمختٚمٗم٦م .وأيمثر ُم٤م شمنذيمره
هق صٛمتٝمهت ذم شمٚمؽ اًمٚمحٔم٤مت اًمتل يٛمْمٞم٤مهن٤م ؾمنقي٦م سمٕمند ُمِمن٤مهدة ومنٞمٚمؿ ٓ
يٜمًك أو قمٜمدُم٤م يٙمقٟم٤من وطمٞمديـ ُمع صندي٘متٞمٝمهت .أو قمٜمندُم٤م يتجنقٓن قمنغم
اًمً٤مطمؾً .م٘مد أراد أوود دائ ًهت أن يٙمقن يم٤مشمٌ ً٤م ومٚمديف ٟمٔمرين٤مت ضمديندة طمنقل
اًمٙمت٤مسم٦م ،شمذيمر ضمٞمٗم٤مي ؿمٞمئ ً٤م آظمر.
 أُملً .م٘مد يمت٥م أوود ذات ُمرة ُم٘م٤مًٓ طمقل ُم٤م شمِمٙمٚمف اعم٘مٓمنقرات ُمنـوديد .إهن٤م طمديد ذير .سخ :طمديد ذير.
أوود دائ ًهت ًمف آرام ىمقي٦م وًم٘مد اقمت٤مد قمغم حتدي اعمٕمٚمٛملم إذا ُم٤م ايمتِمػ أهنؿ
خمٓمئقن.ومٞم٘مقل قمٜمف اعمٕمٚمٛمقن :إٟمف وًمد ؾم ٌَّ٤مق.
 إٟمف ُمٞم٧م أن! سخ ضمٞمٗم٤مي وؾم٘مط قمغم إريٙمن٦مً .م٘مند ُمن٤مت أوود.ُم٤مت سمّمقرة ؿمٌحٞم٦م.

ٍ
ُمٚمٛمقس ىمد وم٤مرق روطمف .ؿمنٕمر
ؿمٕمر ضمٞمٗم٤مي يمهت ًمق أن ؿمٞمئ ً٤م طمٞمقي ً٤م وهمػم

سم٤مًمٗمراغ ،إهن٤م ذات اإلظمٗم٤مىم٤مت ذم اعمجتٛمع اًمتل أراد أوود اًمٙمت٤مسم٦م قمٜمٝمن٤م وىمند
سم٤مشم٧م ُمً١موًم٦م قمـ ووم٤مشمف ،ومٙمر سمٛمرارة وؿمٕمر سمًقم طم٤مًمف.
 شم٘مٌٚمٝم٤م سمًٌ٤مـم٦م .ىم٤مًم٧م أُمف ،ىمرسمتف إًمٞمٝم٤م :أؿمٞم٤مم يمٝمذه حتدث يمؾ يقم وأؿمٞم٤ممأؾمقأ شمًتٛمر ذم احلدوث ،احلٞم٤مة ُمبى سمذًمؽ ،وًمٞمس سمقؾمع اعمرم أن يٗمٕمؾ اًمٙمثػم
طمٞم٤مهل٤م وأومْمؾ ُم٤م شمٗمٕمٚمف هق أن شمقاضمٝمٝمن٤م سمِمنج٤مقم٦م .يمن٤من صنقو٤م أضمنقف ُمنع
اًمٕم٤مـمٗم٦م وضمقٟم٤من يتحرك ذم اًمٖمروم٦م سمال راطم٦م يمروح همػم ُمرهمقب ومٞمٝم٤مُ .مـ وىم٧م
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إمم آظمر يٙمقن اًمٗمرد وطمٞمد ًا وُم٤م حيدث سمٕمده٤م يٕمتٛمند قمٚمٞمنف .ومٚمؽمىمند روح أوود
سمًالم شم٤مم .همٛمر احلنزن اًمٕمٛمٞمنؼ ضمٞمٗمن٤مي أن وإن يمن٤من ىمند اطمتنقى اًم٘مْمنٞم٦م
سمٖمٛمقض .ذه٥م وقم٤مدت اًمذيمري٤مت واًمٗمراغ يزداد ذم يمؾ حلٔم٦م وأراد أن يٙمنقن
ًمقطمده .وظمالل ذًمؽ شم٠مصمر ضمقٟم٤من إذ إن واًمد أوود ُمـ أصدىم٤مم اًمٕم٤مئٚم٦م وأٟمف رأى
ضمٞمٗم٤مي ُمع أوود ُمٕم ً٤م ذم أيمثر إطمٞم٤من وًم٘مد أطم٥م روم٘متٞمٝمهت ..وم٘م٤مل:
 إن أقمٔمؿ ُمٕم٤مرك اإلٟمً٤من هل شمٚمؽ اًمتل ي٘م٤مشمؾ ٟمٗمًف ومٞمٝم٤م .حيدث إُمرجلٛمٞمٕمٜم٤م ي٤م وًمدي وًمٙمٜمٜم٤م ٟمتج٤موزه٤م سمٓمري٘م٦م ُم٤م.
يم٤من طمديثف ٟم٤ممج ً٤م قمـ ظمنقف أيمثنر ُمنـ أي رم آظمنر .ومٚمدينف اًمِمنٕمقر
سم٤مًمذٟم٥م همػم اعمحًقم ،وذًمؽ أٟمف ظم ّٞم٥م فمنـ وًمنده اًمقطمٞمند إذ مل يٕم ّٚمٛمنف ُمن٤م
يٙمٗمل ُمـ طم٘م٤مئؼ احلٞم٤مة .يم٤مٟم٧م حلٔم٦م احل٘مٞم٘من٦م .ذم ؾمنٜمقاشمف إومم مل يٙمنؽمث
سم٤مجل٤مٟم٥م احلٛمٞمٛمل ًمؽمسمٞم٦م وًمده ،ومٝمذه وفمٞمٗم٦م اًمزوضم٦م ،يم٤من ُمٍم ًا قمغم ذًمنؽ.
ويم٤من يِمٖمٚمف قمغم اًمدوام شم٠مؾمٞمس قمٛمٚمفً ،م٘مد يمؼم ضمٞمٗم٤مي وأُم٣م ّ
ضمؾ وىمتف ذم
ُمدرؾم٦م داظمٚمٞم٦م ،وُمع ُمرور اًمًٜملم مل يٛمنض إب وآسمنـ إٓ اًم٘مٚمٞمنؾ ُمنـ
اًمقىم٧م ُمٕم ً٤م ُم٤م طم٤مل دون أن يتٕمرف أطمدمه٤م قمغم أظمنر طمتنك أن .يم٤مٟمن٧م
شمٜم٘مّمٝمهت اًمٚمٛمً٦م اًمِمخّمٞم٦م دوُم ً٤م .إن اًمقىمقف وؾمهتع طمدي٨م أم ضمٞمٗم٤مي ُمنع
وًمده٤م هبذه اًمٓمري٘م٦م أقم٤مد جلقٟم٤من ؿمٕمقره سم٤مإلظمٗم٤مقً .م٘مد شمٌندد همْمنٌف أن.
أراد أن ير ُّمؿ ُم٤م يٜم٘مص اًمٚمٛمً٦م اًمِمخّمٞم٦م ،أراد أن ي٘مقل يمؾ يمٚمهتت احلٙمٛم٦م
اًمتل ىم٤مهل٤م ومٞمهت ُم٣م.

 ضمٞمٗم٤مي ًم٘مد أصٌح٧م رضم ًال أن وصمٛم٦م أؿمٞم٤مم ىمٚمٞمٚم٦م قمٚمٞمؽ أن شمٕمرومٝم٤م.
يم٤من ضمٞمٗم٤مي ٟمّمػ ُمًتٛمع .ويم٤من ىمٚم٘م ً٤م ،أراد يمثػم ًا أن يٌ٘مك ًمقطمده.
 إن اعمجتٛمع اًمذي ٟمٕمٞمش ومٞمف ُمٕم٘مد ضمد ًا وًمٙمنل حتّمنؾ قمنغم رم ُمٜمنفومٕمٚمٞمؽ أن شمرشمٗمع ومقق اًمٜمٔم٤مم .رسمهت ٓ شمٕمنرف ُمن٤م أىمّمنده وًمٙمٜمنؽ يقُمن ً٤م ُمن٤م
ؾمتٕمرومف .اعمرم إُم٤م يمٌػم أو صٖمػم وأٟمن٧م إُمن٤م أن شمتِمنٌ٨م سمن٤مًمٖمش أو شمًنٌح.
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واخلٞم٤مر ًمؽ .أٟم٧م ذم ؿمٌٙم٦م ُمؽماسمٓم٦م وواؾمٕم٦م ُمـ اًم٘م٤مٟمقن واًمالٟمٔمن٤مم ،اًم٘منقة
واًمْمٞم٤مع وإؾم٤ممة آؾمتٕمهتل ذم هذا اعمجتٛمنع اعمجٜمنقن وُمن٤م حيًن٥م اًمٜمن٤مس
طمً٤مسمف هق اًم٘مقة .ويمؾ ُم٤م شمٌ٘مك هق وؾمٞمٚم٦م ًمٖم٤مي٦م .يم٤من اظمتٞمن٤مري هنق اًمثنروة
واًمًٚمٓم٦م ،ومكم طمّمتل ُمـ اًمٜم٤مس اعم٤مريـ ظمالل أص٤مسمٕمل وًمٙمنـ اًمنثٛمـ هنق
رأس همػم ؾمٝمؾ يردمػ ُمع يمؾ سير ذم اًمٍمح ،قم٘مؾ ُمٜمزقم٩م يتذيمر وديد
إقمدام ـمقل احلٞم٤مة .إن ٟمّمٞمحتل ًمؽ ي٤م سمٜمل ..وشمً٤مىمٓم٧م ُمـ ومٛمف اًمٙمٚمهتت
سمقزن واٟمًج٤مم يم٤من إُمر يمهت ًمق أن اًمٙمالم اٟمًح٥م ُمٜمف آًمٞم ً٤م .وضمٞمٗم٤مي مل يزل
ٟمّمػ ُمًتٛمع وأصٌح ىمٚم٘مف ٓ حيتٛمؾ.
ِ
اُمض قمغم ـمري٘متؽ اخل٤مص٦م ذم احلٞم٤مة .ىمػ قمنغم ىمندُمٞمؽ،
 ىم٤مل إب:اقمثر قمغم سمرٟم٤مجمؽ اخل٤مص ويمـ رضم ً
ال ظمِمٜم ً٤م ٓ وزه اعمقاىمػ وًمٙمـ ٓ شمتخذ
ُمـ ُمٜمٝمجل ىمدوة ومٚم٘مد اىمؽموم٧م أظمٓم٤مم قمديدة وزم أن أقمدام قمديدون ..صمؿ
شمقىمػ .هؾ شمٕمرف قمٛمؽ ؾمقهق ه٤م؟ راىمٌف إٟمف ظمٓمر ..أشمًٛمٕمٜمل؟
إن ضمٞمٗم٤مي اًمذي يم٤من يٗمٙمر سم٠موود ـمقي ً
ال اٟمت٘مؾ سم٘مٚمؼ قمغم إريٙم٦م:
 وعمن٤مذا ختنؼم سمٙمنؾ هنذا أن؟ سخ ضمٞمٗمن٤مي ومجن٠مة ..مل ٓ شمؽميمٜمنلًمقطمدي أن؟
 ضمٞمٗم٤مي !..هنْم٧م أُمف ُمـ إريٙم٦م وطمدىم٧م سمف قمٛمٞم٘م ً٤م شمتٝمٛمف سمٕمٞمٜمٞمٝم٤م. ُمـ أضمؾ ُم٤مذا شمٜمٔمريـ إزم؟مل شم٘مؾ ؿمٞمئ ً٤م ،صٕمدت سمّمٛم٧م إمم إقمنغم ومحًن٥م ،ؾمنٛمٕم٤م سم٤مهبن٤م يٜمٗمنتح
ويٜمٖمٚمؼ ،وىمػ ضمقٟم٤من وؾمنط اًمٖمرومن٦م وذم يدينف يمن٠مس وؾمنٞمج٤مرة مخندت.
ُمتجٛمد ًا سم٢مؿم٤مرشمف همػم اًمٙم٤مُمٚم٦مُ .مًتٖمرىم ً٤م ذم شمٍمف زوضمتف اًمٖمري٥م.
 هؾ أُمل قمغم ُم٤م يرام؟ ؾم٠مل ضمٞمٗم٤مي ،وُم٤م ًمٌ٨م أن ؿمنٕمر يمنهت ًمنق أٟمنف مليتٙمٚمؿ .دم٤مهٚمف واًمده ،وم ّٙمر سمزوضمتف وقمٞمٜم٤مه ُمٖمٛمْمت٤منً .م٘مد يم٤من قم٤معمن ً٤م ومٔمٞمٕمن ً٤م
ي٘متًهتٟمف يمالمهن٤م دون دمن٤مرب ،يمنؾ سمٓمري٘متنف اعمختٚمٗمن٦م ،ومٗمنل طمنلم يم٤مٟمن٧م
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اؾمتج٤مسمتٝم٤م سم٤مضمتٞم٤مح اًمٙمقاسمٞمس هل٤م ًمْمٕمٗمٝم٤م وُمروٝم٤م ،اؾمتج٤مب هنق سمٗمٕم٤مًمٞمن٦م
أيمثر واؾمتٖمراق ذم طمٞم٤مشمف اًمٕمٛمٚمٞم٦م .يم٤مٟم٧م هل ُمٜمِمٖمٚم٦م اًمٌ٤مل سمٛمخ٤موومٝمن٤م اًمتنل
شمزقمجٝم٤م ضمد ًا ،وهق ُمٜمِمٖمؾ اًمٌ٤مل ضمد ًا سمٜمج٤مطمف أيمثر وم٠ميمثرً ،مدرضم٦م أٟمف اٟمتٗمك
ُمـ ذهٜمف أي ُمتًع عمثؾ هذه إومٙم٤مر احلزيٜم٦م.
 ؾمتٙمقن سمخػم .ىم٤مل سمٕمد سمره٦مُ :مِمٙمٚم٦م أُمؽ أن أهن٤م طمً٤مؾم٦م ضمد ًا ُمـخم٤موومٝم٤م ٓ ،شمدع ذًمؽ ي٘مٚم٘مؽ إٟمف قمغم ُمن٤م يٌندو شمًنٚمٞم٦م ًمٚمٜمًن٤مم أُمن٤م اًمرضمن٤مل
ومٞمْمحٙمقن قمغم خم٤موومٝمـ همنػم اعمقضمنقدة .اسمتًنؿ سمخٗمنقت جلٞمٗمن٤مي ..وٓ
شمت٠مظمر ذم اعمرة اًم٘م٤مدُم٦م أشمًٛمع؟
ظمرج ضمٞمٗم٤مي ُمـ اًمٖمروم٦م وهق هيز رأؾمف سمّمٛم٧م وسمٌطم يمهت ًمق أٟمف يٛمٌمن
قمغم اعم٤مم .إن اًمٙمآسم٦م اعمتٌ٘مٞم٦م ذم اًمٖمروم٦م طم ّٚم٧م قمغم ضمقٟم٤من .ؿمنٕمر سم٤مًمٗمْمنقل ذم
ذاشمف وهق يراىم٥م ضمٞمٗم٤مي يٖم٤مدر اًمٖمروم٦م ،وسمدا يمهت ًمق أٟمف يًٛمح سم٤مًمتْمحٞم٦م سم٤مسمٜمف
اًمقطمٞمد ،يم٤من إطمً٤مؾمف همػم ُمٕمروف .أطمس سم٠مٟمف قم٤مُمؾ اسمٜمف سمٔمٚمؿ وىمقر وًمٙمـ
ًمٞمس دىمٞم٘م ً٤مُ .م٤م يم٤من سمقؾمٕمف حتديده .صمؿ ىمٗمز اًمٙم٤مسمقس اًمذي أظمؼمشمف سمف زوضمتف
إمم قم٘مٚمف سمقوقح .يمهت ًمق أٟمف يّمٕم٘مف وسمٍماطم٦م سمدا ُم٘مح ًهت ذم يمؾ صندع ُمنـ
روطمف ..ظمقف همػم ُمًٛمك يٜمت٤مسمف ..ارشمٕمند .وهمٚمن٥م اًمٜمنقم ضمٞمٗمن٤مي قمٜمندُم٤م
شمٜم٤مهك إًمٞمف اًم٘مرع اعمِم١موم ًمبضمراس اًم٘مرسم٤مٟمٞم٦م واًمْمحؽ اًمٖمن٤مُمض ٕزهن٤مر
اًمرسمٞمعً .م٘مد ُم٣م زُمـ ـمقيؾ ُمٜمذ أن ؾمٛمع شمٚمؽ إصنقات ذم اعمٜمنزل ،إهنن٤م
أؿمٌف سمٚمحـ ضمٜم٤مئزي ذم اًمٕم٘مؾ ُمِمحقن وُمِمقه سم٠مصدام ظم٤مرىم٦م ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م .يم٤من
أسمقه يٜم٤مؿمد أرواح أؾمالومف ويًتح٨م شمٕمقيذشمف اًمًحري٦م .أُمن٤م قم٘منؾ ضمٞمٗمن٤مي
اعمٙمدر وم٘مد سمدا ًمف اًمٓم٘مس يم٤معمالذ إظمػم يمهت ًمق أن اًمنم يمٚمف ذم ُمٞمدان ُم٤م ىمٌؾ
اًمٔمٝمقر يؽمصده سم٤معمقاضمٝم٦م .إن وحؽ أزه٤مر اًمرسمٞمع واًميب قمغم اًمّمٗم٤مئح
اًمٜمح٤مؾمٞم٦م واًمؽمدد اًمٕم٤مزم ًمٚمتٕمقيذات ىمد سم٤مًمٖمن٧م ذم شمقاصنٚمف ُمنع اًمّمنٛم٧م.
ويم٤مٟم٧م إصدام اعمجقوم٦م شمؽمدد طمقل اًمٌٞم٧م سمٕمزًمتٝم٤م ذم ؿمٗم٘م٦م ٓ دمدي.
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الظـالل
الفصل احلادي عشر
-1يم٤من قمغم ؾمٜمث٤مي أن حتٛمؾ أسم٤مه٤م شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م إمم اًمنير وأن شمٖمنػم ُمالسمًنف
اعمِمٌٕم٦م سمرائح٦م اخلٛمر وشمٜمٔمٗمٝم٤م ُمـ اًم٘ملم اًمذي حيرج طمتك اخلٜمزيرُ .م٤م طمدث
شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م يم٤من شمٓمقر ًا همػم اقمتٞم٤مدي ذم قم٤مدات ذسمف .إٟمف ينمب يمثػم ًا رهمنؿ
أهن٤م سمذًم٧م ىمّم٤مرى ضمٝمده٤م إلي٘م٤مومفً ،مٙمٜمف اؾمتٛمر سمِمٙمؾ أو سمن٠مظمر .إٓ أٟمنف مل
يّمؾ إمم هذا احلد يقُم ً٤م .يم٤مٟم٧م حت٤مول إي٘م٤مومف سمتحديد اعم٤مل اًمذي يّمٚمفً ،مٙمٜمف
حيّمؾ قمغم اعم٤مل سمٓمري٘م٦م ُم٤م .إو٤موم٦م إمم أٟمف يٛمٚمؽ أيمثر ُمـ ٟمديؿ يزوده سم٤معم٤مل،
اًمتػ قمٚمٞمف اًمٜمندُم٤مم؟ مل شمٕمت٘مند
شمً٤ممًم٧مُ :م٤م اًمذي ضمٕمٚمف قمغم هذا احل٤مل ،هؾ ّ
ذًمؽ ومٚم٘مد طمذروؿ وهددوؿ سم٤مًمنمـم٦م .أيٛمٙمنـ أن يٙمنقن أوًمئنؽ اًمّمنٌٞم٦م
إهمٌٞم٤مم؟ ومٝمٜم٤مك جمٛمققم٦م صٌٞم٤من حيٌقن اًمًخري٦م ُمٜمف ،وُمنٜمٝمؿ ُمنـ يٓمٚم٘منقن
قمٚمٞمف أؾمهتم ُمـ ُمثؾ اعمجٜمقن أو اًمًنٙمػم وهنذا ُمن٤م ضمٕمٚمنف يٖمنرق قمٛمٞم٘من ً٤م ذم
اًمٙمآسم٦م.
 آه ...آه أٟم٤م يمٌػم ..ي٤مه .راح يٖمٛمٖمؿ.ٟمٔمرت إًمٞمف ويم٤من وضمٝمف همػم ُمتً٤موي اعمزاج وهمنػم طمٚمٞمنؼ وومٛمنف يٜمٗمنتح
ويٜمٖمٚمؼ يم٠مٟمف ٓ زال ينمب .سمدا ُمٜمٝمٛمٙم ً٤م ويم٤مٟم٧م ضمٌٝمتف أؿمٌف سمتج٤مقمٞمد ُمٖمؼمة
ودهٜمٞم٦م همػم ُمٖمًقًم٦م .وضمٝمف ُمٜمتٗمخ وقمٚمٞمف سمثنقر همنػم ٟمٔمٞمٗمن٦م اعمٜمٔمنر .رأؾمنف
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ُمًتٚمؼ قمغم اًمقؾم٤مدة اًمٌٞمْم٤مم اًمالُمٕم٦م ،يم٠مٟمف رضمؾ أـمٚمؼ شمق ًا ُمـ اًمًجـ .إٟمنف
ُمتٕم٥م وضم٤مئع ضمد ًا ،راهم٥م سمٕمٛمؾ أي رم ؾمقى اًمٜمقم.
 ي٤م ًمٚمرضمؾ اعمًٙملم .ومٙمرت ،أقم٤مدت شمرشمٞم٥م اًمٖمٓم٤مم قمغم ضمًٛمف ،طمتنكذم ُمٜم٤مُمف يم٤من يٌدو ُمًٙمقٟم ً٤م سم٤مٕؿمٌ٤مح.
اٟم٘مٚم٥م صم٤مٟمٞم٦م ومهٝمؿ سمٌمم يٜمؿ قمـ يمؼمه .سمدا يم٠مٟمف ٓ يٛمٚمؽ ؿمٞمئ ً٤م يٕمنٞمش
ُمـ أضمٚمف .همرق ذم اخلٛمر حت٧م قم٥مم احلٞمن٤مة اًمتٕمٞمًن٦م .سمنذًم٧م ؾمنٜمث٤مي ُمن٤م
سمقؾمٕمٝم٤م ذم ُمً٤مقمدشمف ًمٚمٕمثقر قمغم ذاشمف ُمرة أظمنرى ،وًمٙمٜمنف يمن٤من ىم٤مؾمنٞم ً٤م ذم
يتٕمرق ذم ُمثؾ هذا اعمزاج ُمـ اًمٙمآسم٦م اًم٘م٤ممت٦م سمحٞم٨م
حتٓمٞمؿ ٟمٗمًف .أطمٞم٤مٟم ً٤م يم٤من ّ
يٌدو وضمٝمف اًمرُم٤مدي اعمجٕمد يم٠مٟمف رأس ُمٞمن٧م ذم ٟمحقًمنف اًمتن٤مم .ذم أطمٞمن٤من
أظمرى يًتِمٞمط همْمٌ ً٤م ومج٠مة ودوٟمهت ؾمٌ٥م .همْم٥م ومن٤مرغ ًمنٞمس إٓ .يٜمٝمن٤مر
يمٛمجرى ُمٚمتٝم٥م ُمـ اإلؾم٤ممة ًمٚمٜمٔم٤مم آضمتهتقمل ،وذم أطم٤ميلم يمثػمة جيٚمنس
ذم اًمٌٞم٧م ويراىم٥م احلٞم٤مة ويٓمٞمؾ اًمت٠مُمؾ سمهت طمقًمف خمتٜم٘م ً٤م سمٛمرارة .يم٤من اًمٜمن٤مس
دائ ًهت يتح٤مؿمقٟمف وٟم٤مدر ًا ُم٤م ي٠مشمٞمف أصدىم٤مؤه اًم٘مداُمك ،وًم٘مد ختغم قمٜمنف أىم٤مرسمنف،
واجلػمان حيت٘مروٟمف اطمت٘م٤مر ًا صم٘مٞم ً
ال .واؾمتٜمتجقا أن ٓ أطمد سمقؾمٕمف اًمتٕمٛمؼ ذم
ٟمٗمقؾمٝمؿ دون ُمالُمً٦م ذايلم اجلٜمقن .يم٤من ُمٕمذسم ً٤م سمْمٛمػم ؾمٞمئٓ ،م ٟمٗمًف
قمغم يمؾ اعمّم٤مئ٥م اًمتل طمدصم٧م ًمف وًمٕم٤مئٚمتف ،وشمٚمؽ يم٤مٟم٧م ـمري٘متف ذم قم٘من٤مب
ٟمٗمًفً .م٘مد ؾمجـ سمًٌ٥م شمآُمره اعمزقمقم ذم اظمتالس سمٕمض اعمٌ٤مًمغ وًمننىمتف
أًمػ قمٚمٌ٦م ُمـ إصٌ٤مغ .أُم٣من ؾمنٜمتلم ذم اًمًنجـ وسمٕمند أؾمنٌققملم ُمنـ
ظمروضمف ُم٤مشم٧م زوضمتف سم٤مًمتٝم٤مب اًمًح٤مي٤م اًمِمقيمٞم٦م ،وهذا يمن٤مف ٕن يّمنٞمٌف
سم٤مجلٜمقن .سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمًٜمث٤مي يم٤من إُمر ضمرطم ً٤م .رهمؿ أهن٤م ًمٞمً٧م قمغم وئ٤مم ُمنع
أُمٝم٤م .ؿمٕمرت سمٗم٘مداهن٤م سمِمٙمؾ قمٛمٞمؼ وًمٙمـ ُمن٤م أطمندث اًمّمندُم٦م هلن٤م يمن٤من
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ؾمجـ أسمٞمٝم٤مُ .م٤م قمروم٧م احل٘مٞم٘م٦م إٓ سمٕمد أؿمٝمر .طم٤موًم٧م أُمٝم٤م أوًٓ أن ختدقمٝم٤م
سم٤مًم٘مقل :إن أسم٤مه٤م ذم ؾمٗمر .وًمٙمـ اًمّمحػ يمِمٗم٧م إُمر ،أول ُمرة ؾمٛمٕم٧م
سمذًمؽ قمٜمدُم٤م ؾمخرت ُمٜمٝم٤م زُمٞمٚمتٝم٤م ذم اًمّمػ وُمٕمٝمن٤م اًمت٘مرينر اًمّمنحٗمل.
احلٞم٤مة سم٤مًمٜمًنٌ٦م إًمٞمٝمن٤م سمٚمٖمن٧م ومقونقيتٝم٤م اًمٙمنؼمى إوممً .مٙمٜمٝمن٤م دم٤موزون٤م
سم٤مرشمٌ٤مـمٝم٤م سم٢مرادة ىم٤مدرة قمغم ٟمًٞم٤من اًمالُمٗمنرح .ويمتٌٝمن٤م .قمٜمندُم٤م ذهٌن٧م إمم
زي٤مرشمف يم٤من ُمتٗم٤مئ ً
ال وحتدث هل٤م قمـ يمؾ إؿمٞم٤مم اًمتل ؾمٞمٕمٛمٚمٝم٤م سمٕمد إـمنالق
هاطمف .وحلًـ شمٍمومف وم٘مد ظمٗمٗم٧م ومؽمة ؾمجٜمف .وًمٙمٜمف قمٜمدُم٤م ظمرج يم٤مٟم٧م
إؿمٞم٤مم ىمد أظمذت جمرى ُمٖم٤مير ًا سمٕمد ووم٤مة زوضمتف .واصٚم٧م ؾمنٜمث٤مي إُمنر
إمم اًمٜمٝم٤مي٦م سمقىمقومٝم٤م وطمٞمدة شمٕمٚمٛم٧م آقمتهتد قمغم اًمذات .ووضمندت ـمري٘من٦م
ًمتٜمٔمٞمؿ طمٞم٤مو٤م .قمروم٧م ذم هيرو٤م أن ذم اعمًت٘مٌؾ صمٛم٦م ُمٙم٤مٟم ً٤م ُم٤م ويقُم ً٤م أيمثنر
إذاىم ً٤م .يم٤من هذا آقمت٘م٤مد ُم٤م يٕمد أي٤مُمٝم٤م اعم١معم٦م سم٠مؿمنٞم٤مم ٓ سمند أن شمن٠ميت ذات
يقم ،وهذا اعمقىمػ ؾم٤مقمده٤م قمغم قمٌقر اعمحـ .ىمنرأت يمتٌن ً٤م ُمتٜمققمن٦م ،يمتٌن ً٤م
ُمٚمٝمٛم٦م شم٘مريٌ ً٤م ووضمدت وم٘منرات واىمتٌ٤مؾمن٤مت شمرددهن٤م وشمقاؾمنٞمٝم٤م ،وىمٗمن٧م
سمج٤مٟم٥م أسمٞمٝم٤م شمٕمتٜمل سمف وسم٤مًمٌٞم٧م وشمٓمٌخ وشمٙمً٥م ٟم٘مقد اًمٓمٕم٤مم واإلجي٤مر .إهن٤م
شم٘مػ سمج٤مٟمٌف أن واًمذيمري٤مت دمت٤مطمٝم٤م.
همد ًا قمٓمٚمتف ،ؾم٠مدقمف يٜم٤مم ضمٞمد ًا ،ومٙمرت .ومٝمق يم٤مدح ذم وفمٞمٗمن٦م سمٜمّن٤مم وهنق
قم٤مدة يٕمٛمؾ ـمقال اًمٜمٝم٤مر .يٕمٛمؾ طمتك ذم هن٤مي٤مت إؾمٌقعً .مرسمهت طمّمؾ قمنغم
راشمٌف ،ومٙمرت ،رسمهت هذا ؾمنٌ٥م ُمقاصنٚم٦م اًمنمناب .يم٤مٟمن٧م اًمٖمرومن٦م صنٖمػمة
قمٚمٞمٝمهتً ،مٙمٜمٝمهت شمدسمرا أُمرمه٤م سمحنم ٟمٗمًٞمٝمهت ذم هيريـ .هيره سمٓمقل أرسمٕمن٦م
أىمدام وٟمّمػ اًم٘مدم وهيره٤م سمثالصم٦م أىمدام .أ ّضمرا اًمٖمروم٦م واًمرده٦م ويمثػم ًا ُمن٤م
طم٤مول اعم٤مًمؽ ـمردمه٤م .يم٤مٟم٧م اجلدران زرىم٤مم اًمٚمقن ُمت٘منمنة وٓ ٟمقاومنذ هلن٤م.
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حت٧م أىمدام اًمنير صمٛم٦م ممر صٖمػم ُمـ ظمالًمف شمًتٓمٞمع اعمرور ذم اًمٖمرومن٦م .وإمم
رف صٖمػم قمٚمٞمف يمتن٥م ىمديٛمن٦م .وسمن٤مًم٘مرب ُمنـ
ضم٤مٟم٥م هير أسمٞمٝم٤م يم٤من هٜم٤مك ّ
هيره٤م ُمٜمْمدة وقمٚمٞمٝم٤م سمٕمض إؿمٞم٤مم .أىمنراط وأؾمن٤مور ودسمن٤مسمٞمس ؿمنٕمره٤م
وزوج ُمـ اًمٙمت٥م وُمراي٤م صٖمػمة ُمرسمٕم٦م .اٟم٘مٚم٥م أسمقه٤م صم٤مٟمٞم٦م وضمٝمنف ًمبقمنغم،
ومٛمف يٓمٚمؼ طمريم٤مت و٤مضم٦م وهيٛمٝمؿ ُمع ٟمٗمًف ُمرة أظمرى يم٠مٟمف ضمٝم٤مز ُمًنجؾ
ُمٕمٓمقب.
 ُمل يمل اه هٞمف ..أٟم٤م ...أيمقن ..يمٌػم ..ي٤مه .سمدا ُمٌتً ًهت صمؿ اقمؽمشمف اًمٜمٔمرةاعمتٕمٌ٦م وُمرت قمغم وضمٝمف.
 ًمٞمس إُمر ؾمٞمئ ً٤م ضمد ًا ي٤م أيب .مهً٧م .صمؿ همٓم٧م ىمدُمٞمنف سم٤مًمٌٓم٤مٟمٞمن٦م صم٤مٟمٞمن٦مورشمٌ٧م اًمٖمٓم٤مم ومقىمفٟ .مٔمرت إمم وضمٝمنف ،شمٚمنؽ اعمالُمنح ُمنع اًمٕمٛمنر وإمل مل
ختذًمف سمٓم٤مسمٕمٝم٤م أسمد ًا ذم احلزن .ىمٌؾ يمؾ هذا يم٤من رضمال حم ٌّ ً٤م ،اقمتن٤مد أن يٙمنقن،
ذم آن واطمد ُمٕم ً٤م ،هزًمٞم ً٤م وىمقي ً٤م هم٤مًمٌ ً٤م .واقمت٤مد قمغم طم٥م اعمجنلم إمم ُمدرؾمنتٝم٤م
ًمٞم٘مقل هل٤م ُم٤مزطم ً٤م" :شمٚمؽ ؾمتٙمقن زوضمتل وشمٚمؽ إطمداهـ اعمحٌقسمن٦م" ُمِمنػم ًا
وهـ يٚمٕمٌـ ذم اًمً٤مطم٦م .وىمد قمرف يم٠مُمرح أب ذم أصمٜم٤مم اًمزين٤مرة.
إمم اًمٗمتٞم٤مت ّ
اقمت٤مد قمغم دس اهلزل ومٞمٝم٤م سمً١ماًمف هل٤م إذا ُم٤م يم٤من صدي٘مٝم٤م ٟمّمػ وؾمٞمؿ ُمثٚمف؟
ُمًدت ؿمٕمره إؿمٞم٥م سمقًمع ،وقمٜمدُم٤م وىمٗم٧م صدُم٧م اًمٙمت٥م ظمٚمٗمٝم٤م ومً٘مط
ّ
يمت٤مسم٤من .أطمدمه٤م ىمديؿ وأظمر أيمٚمتف إرو٦م وقمٚمٞمف همٓم٤مم ؾمٛمٞمؽ ُمـ اًمٖمٌ٤مر.
اٟمحٜم٧م واًمت٘مٓمتٝمهت ورشمٌتٝمهت قمغم اًمرف .أشمً٤مملُ :م٤م اًمنن ذم هنذه اًمٙمتن٥م؟
ىم٤مًم٧م ًمٜمٗمًٝم٤م وُمـ سملم شمٚمؽ اًمٙمت٥م اًمت٘مٓم٧م واطمد ًا ،سمٕمض أوراىمف ؾمن٘مٓم٧م
وهل صٗمح٤مت ُمـ ُمذيمرة ممزىمن٦مٟ .مٔمنرت سمٗمْمنقل ،قمنغم اًمّمنٗمح٦م يمت٤مسمن٦م
ُمًتٕمجٚم٦م سمخط أسمٞمٝم٤م اًمِم٤مئؽ ضم٤مم ومٞمٝم٤م:
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 41ديًٛمؼم
اًمٞمقم أًم٘مل اًم٘مٌض قمٚمٞمٜم٤م .ي٘مقًمقن :إهن٤م سمًٌ٥م أًمػ قمٚمٌن٦م ُمنـ إصنٌ٤مغ
اًمتل وم٘مدت.
ويٗمؽمض أٟمٜم٤م أظمذٟم٤مه٤م إمم ذيم٦م أيمقُمق .زوضمتل واًم٘مٚمٞمؾ ُمـ إصندىم٤مم
رشمٌقا يمٗم٤مًمتل.
أقمٚمؿ أٟمٜمل سمريم وًمٙمـ ٓ أطمد يّمدىمٜمل .طمتك زوضمتل ....اًمًٞمد ومٕمٚمٝم٤م
يب..
أقمٚمؿ أٟمف يٙمرهٜمل ..سمًٌ٥م أ ...
 22ديًٛمؼم
حم٤مُمل ٟمّمحٜمل سم٤مٓقمؽماف سم٤مًمذٟم٥م .ىم٤مل ًمٞمس زم ومرص٦م ود اًمًٞمد..
أٟم٤م ُمرشمٌؽ يمثػم ًا .اسمٜمتل يمٞمػ يٛمٙمٜمٜمل إظمٌ٤مره٤م سم٤محل٘مٞم٘م٦م؟ إهن٤م ؾمتّمدىمٜمل
آهً ..م٘مد شمٖمػمت احلٞم٤مة زم.............
 42ومؼماير
اًمٞمقم طمٙمؿ قمكم ..احل٤ميمؿ سمًٜمتلم ..إن أويمقي ىمد ٟمٗمذ
ذوره ..زوضمتل سظم٧م ذم ص٤مًم٦م اعمح٤ميمٛم٦م .واًمٜم٤مس هزوا
رؤوؾمٝمؿً ..مٞمس هٙمذا شمٙمقن احلٞم٤مة..........
ومج٠مة أطمً٧م ؾمٜمث٤مي سمْمٕمػ ؾم٤مىمٞمٝم٤م واردمٗم٧م ينداه٤م ُمّمنٕمقىم٦م .وقمنغم
قمٛمقده٤م اًمٗم٘مري زطمػ ؿمٕمقر يمئٞم٥م .ادمٝم٧م إمم اعمٜمْمدة اًمتل سملم هيرهن٤م
صٛمٛم٧م شمٙمريس طمٞم٤مو٤م جلريٛم٦م
وهير إب وضمٚمً٧م سمتث٤مىمؾ .وقمغم اًمٗمقر ّ
أسمٞمٝم٤م واًمتل ٓ يٛمٙمـ شمًٛمٞمتٝم٤م سم٤مجلريٛم٦م .شمٕم٤مُمؾ هيع وهمػم حمٔمنقظ حيندث
ًمٙمؾ ؿمخص ذم قمٛمٚمف ،وهمنػم اعمحٔمنقفملم يٚم٘منك اًم٘منٌض قمٚمنٞمٝمؿ هنذا ُمن٤م
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أضمؼمو٤م أُمٝم٤م قمغم شمنذيمرهً .مٙمٜمٝمن٤م شمٕمٚمٛمن٧م اًمٕمنٞمش قمنغم شمٕم٤مىمن٥م إطمنداث
ُمًٌ٘م ً٤م .مل حت٤مول أن شمٚمقم أسم٤مه٤م وم٤مٕم ىمد ُمْم٧م ،أظمذت إُمر قمغم أٟمف واطمند
ُمـ إطمداث وم٘منط ،واًمتنل ٓ يٛمٙمنـ شمٗمًنػمه٤م ذم طمٞمن٤مة أي إٟمًن٤منً .م٘مند
وضمدت ـمري٘م٦م ًمٚمًػم قمغم احلٌؾ ذم قم٤مـمٗمتٝم٤م اخل٤مص٦م وًمتٕمٞمش ُمع أُمٝم٤م اًمتنل
ؾمٙمٜمتٝم٤م سم٤مؾمتٛمرار إومٙم٤مر اخلٌٞمث٦م .وضمدت ـمري٘م٦م ًمتِمٝمد هنل ٟمٗمًنٝم٤م وند
آو٤مُم٤مت اًمّم٤مُمت٦م ُمـ ىمٌؾ اعمجتٛمع .يمؾ هنذا دون اًمِمنٕمقر سمن٤معمرارةً ،م٘مند
طمدث إُمر وًمٞمس سمقؾمع أطمد أن ي٘مػ طمٞم٤مًمف .وذًمنؽ يمن٤من ُمقىمٗمٝمن٤م .أن
هذه ىمّم٦م خمتٚمٗم٦م ُمع اًمتقام ًمققم٦م اًم٘مٚم٥مُ .شمرى هؾ ًُمٗم٘م٧م اًمتٝمٛم٦م ود أسمٞمٝم٤م؟
اٟمً٤مسم٧م اًمدُمقع ٓ إرادي ً٤م قمغم وضمٝمٝمن٤م واضمت٤مطمٝمن٤م اًمٖمنٞمظ سم٤مرشمٞمن٤مح ُمرينر،
ُمرا قمغم إـمالىمف ُمـ اًمًجـ ويم٤مٟمقا ىمد اٟمت٘مٚمقا ُمـ ُمٜمزهلؿ اًم٘مديؿً .م٘مد
قم٤مُم٤من ىمد ّ
ؿمٗمٞم٧م اجلروح قمغم اًمًٓمح وًمٙمنـ اًمنذيمري٤مت فمٚمن٧م ذم اًمٕم٘منقل .إن اعمنرارة
أومًدت ومٞمف أقمهتًمف اًمِم٤مذةً .م٘مد يم٤من أسمقه٤م سمريئ ً٤م قمغم اًمدوام .صٕم٘متٝم٤م اًمٗمٙمنرة.
يمٞمػ يم٤مٟم٧م أُمل ؾمتِمٕمر ًمق قمروم٧م ذًمؽ؟ ومٙمرت سمقطمِمنٞم٦م .شمريمن٧م دُمققمٝمن٤م
شمٜمً٤مب سمحري٦م ،ورُم٧م سمٙمؾ ُم٤م حتٛمٚمتف .إن يمؾ ُم٤م يم٤مٟم٧م شمٙمتٛمف جيري أن.
اٟم٘مٚم٥م إب وٟمخر قمغم اًمننير .إن اًمٜمٔمنرة اعمتٝمٙمٛمن٦م قمنغم وضمٝمنف ىمند
اؾمتح٤مًم٧م ٟمٔمرة ظمٌٞمث٦م ٟم٤مقمً٦م .رـمقسم٦م ًمٕم٤مسمف قمغم اًمقؾم٤مدة طمٞم٨م يمن٤من وضمٝمنف
ُمًؽمظمٞم ً٤م .يم ّٗم٧م ؾمٜمث٤مي قمـ اًمٌٙم٤مم طم٤مًٓ وؿمنٕمرت سمقىمنع صم٘منؾ ُمنـ قم٘مٚمٝمن٤م
سمّمقرة صقومٞم٦م .يم٤من إُمر يمهت ًمق أن شمقضمٝم ً٤م ُمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم ً٤م ىمد أزيؾ قمـ ُمٙم٤من ُم٤م
سمداظمٚمٝم٤م .ؿمٕمرت سمخٗم٦م شمٜمتنم وشمٖمٛمر يمٞم٤مهن٤م وسمٙم٧م ُمرة أظمرى سمٛمتٕمن٦م .أن
أيمثر ُمـ أي وىم٧م ؿمٕمرت يمؿ ُمـ رضوب احلنزن وُمنـ اًمندُمقع ؿمنحذت
دواظمٚمٝم٤م .أن ،أيمثر ُمـ أي وىم٧م ُم٣م ،سمقؾمٕمٝم٤م أن شمنثٛمـ ُمن٤م يمن٤من أسمقهن٤م
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يٕم٤مٟمٞمف ُمـ صٜمقف اجلحٞمؿ اًمذي يًٙمٜمف .وًمٚمحٔم٦م ؿمٕمرت سم٢مطمً٤مؾمف اًمِمديد
سم٤مًمٔمٚمؿ وسم٤محلٜمؼ اًمِمنديد اًمنذي يمتٛمنف وم٤مؾمنتح٤مل ؿمنٕمقر ًا سم٤مًمالضمندوى .إن
رضوسم ً٤م ُمـ اًمٕمٌ٨م واحلزن وآرشمٞم٤مح اظمتٚمٓم٧م ذم دواظمٚمٝم٤م ومٌٙمن٧م ُمٌتًنٛم٦م
صمؿ إن اًمتٗم٤مؤل وؿمج٤مقمتٝم٤م اضمت٤مطم٧م ُمن٤م اظمنتٚمط ومٞمٝمن٤م يم٤مًمٙمٞمٛمٞمن٤مم اًمٕم٤مرُمن٦م.
ؾمٞمٓمرت قمغم ٟمٗمًٝم٤م وأصٌح٧م ه٤مدئ٦م .يم٤من ذًمؽ ذم اعمن٤ميض أُمن٤م أن ومٝمنل
مجرات ُمٜمٓمٗمئ٦م ٓ .يٛمٙمـ ومٕمؾ رم طمٞم٤مل ُم٤م طمندث ٓ ..رم ومٙمنرت ..ذم
يقم ُم٤م وسمٓمري٘م٦م ُم٤م ؾمٞمخرج ُمـ ؾمٌ٤مشمف اجلحٞمٛمل ًمٞمقاضمف احلٞم٤مة ُمرة أظمنرى..
يقاضمٝمٝم٤م يمهت يم٤من يٗمٕمؾ دائهت ويِم٤مرك ذم حتدهي٤م.
 ُمـ ذًمؽ اعمدقمق أويمقي؟اقمتٛمؾ آؾمؿ ذم ذايمرو٤م سمٛمرارة وًمٙمٜمٝم٤م مل حتدد ُمقىمٕمف :.أوًمئنؽ اًمٜمن٤مس
اًمذيـ يدوؾمقن قمغم أظمريـ هؿ إقمدام احل٘مٞم٘مٞمقن ًمٚمٕم٤ممل .ؾمتٙمقن هن٤ميتٝمؿ
اًمنميرة خمزي٦م هلؿ وُمًتح٘م٦مً .مٙمٜمٝمن٤م شمٕمنرف أن ذًمنؽ جمنرد رهمٌن٦م ي٤مئًن٦م.
سمٓمري٘م٦م ُم٤م اًمٜم٤مس حيٌقن أوًمئؽ اًمذيـ يًح٘مقهنؿ ويقضمٝمنقن قمنقاـمٗمٝمؿ إمم
زُمـ ىمديؿ وذم اًمٜمٝم٤مي٦م ؾمٞمٛمتدطمقن قمغم أهنؿ حمًٜمقن وقمٔمهتم.
 أيـ اًمٕمداًم٦م؟ أيـ هل؟ؿمٕمرت سم٤مًمٙمآسم٦م ُمرة أظمرى وأقم٤مدت اًمّمٗمح٤مت اعمٛمزىم٦م ُمنـ اعمنذيمرة إمم
اًمٙمتن٤مب اًم٘منديؿ وفم ّٚمن٧م شمٗمٙمنر وهنل ذاهٌن٦م إمم اًمننيرٟ .م٤مُمن٧م سمًننٝمقًم٦م
وطمٚمٛم٧م سمجٞمٗم٤مي ويم٤من طمٚم ًهت ؾمٕمٞمد ًا.

-2اؾمتٞم٘مٔم٧م ُمٜمتِمٞم٦م ،ويم٤من اعمٜمزل سمح٤مًم٦م ُمزري٦م .ومٝمٜمن٤مك اًمٙمثنػم ُمنـ ىمٜمن٤م
اًمٌػمة اًمٗم٤مرهم٦م ُمزروقم٦م ذم اعمٙم٤من ،ورائحن٦م ُمزدوضمن٦م ُمنـ سمنػمة أويمقيمنقرو
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واًم٘ملم اٟمتنمت ذم اًمٖمروم٦م سمّمقرة قمٜمٞمندة .يمن٤من هينر أسمٞمٝمن٤م ظمِمنٜم ً٤م وهمنػم
ٓمنـ أقمنداد ُمنـ
ُمرشم٥م ،يمهت ًمق أن ُمّم٤مرقملم شم٘م٤مشمال قمٚمٞمنف وطمنقل اًمٖمرومن٦م شم ّ
اًمذسم٤مب إؾمقد اًمًٛملم دظمٚم٧م ُمـ اًمٌ٤مب اعمٗمتقح .وىمد زاد صٌغ اجلندران
اًمٙمآسم٦م قمٛم٘م ً٤م .وشمً٤ممًم٧م :عم٤مذا يٍم اعمٜمزل قمغم ُم٘م٤موُم٦م يمنؾ حم٤موٓون٤م جلٕمٚمنف
يٌدو طمديث ً٤م .شمً٤ممًم٧م :أيـ يم٤من أسمقه٤م ذم هنذا اًمّمنٌ٤مح؟ رسمنهت ظمنرج ؿمن٤مرسم ً٤م
ُمًٌ٘م ً٤م! أطمزٟمتٝم٤م اًمٗمٙمرة ،وم٤مؾمتحٛم٧م وارشمدت ُمالسمًٝم٤م وأًم٘م٧م ٟمٔمرة أظمنػمة
قمغم اعمراي٤م اًمّمٖمػمة ىمٌؾ اخلروج .يم٤مٟم٧م مجٞمٚم٦م وأٟمٞم٘م٦م اًمٓمٚمٕم٦م ،قمٞمٜم٤مه٤م رىمٞم٘مت٤من
ىمقيت٤من وسحيت٤من .وضمٝمٝم٤م ٟم٤مقمؿ وـمري ،أٟمٗمٝمن٤م دىمٞمنؼ يٕمٙمنس ىمٚمنٞم ً
ال طمندة
اًمتٕمٌػم اًمٕم٤مم ًمقضمٝمٝم٤م ،ؿمٗمت٤مه٤م ٟم٤مقمٛمت٤من صٖمػمشم٤من ًمٙمٜمٝمهت طم٤مؾمنٛمت٤من .إهنن٤م ٓ
شمْمع اعمٙمٞم٤مج أسمد ًا .ومٛمٕم٤مٟم٤مو٤م ىمٚمٞمٚم٦م اًمٔمٝمقر قمغم اًمقضمف .يم٤مٟم٧م شمٌدو ُمًؽمظمٞم٦م
وـمري٦م دوُم ً٤مٟ ،مْمج٧م سمٛمرور ُم٤موٞمٝم٤م ومٚمؿ جيٕمٚمٝمن٤م اًمٜمْمن٩م ىم٤مؾمنٞم٦م أو ٟمٙمندة
وًمٙمٜمٝم٤م رىمٞم٘م٦م وُمٕمتدة سمٜمٗمًٝم٤م .وُمـ اًمّمٕم٥م أن ختٛمـ أهن٤م يم٤مٟم٧م ذم اًمٕمنميـ
ُمـ اًمٕمٛمر .ضمٚمس أسمقه٤م أُم٤مم اعمٜمزل حت٧م ؿمجرة اجلقاوم٦م وسملم ؿمٗمتٞمف شمٕمٚم٘من٧م
ؾمٞمج٤مرة مل يِمٕمٚمٝم٤م سمٕمد .يم٤من حيدق سم٠مؿمنج٤مر اًمّمنٜمقسمر اًمِمن٤مطمٌ٦م قمنـ يمثن٥م
وقمغم وضمٝمف ؾمخري٦م ُمٙمٌقطم٦م.
 صٌ٤مح اخلػم أيب .ظمرضم٧م ُمٌٙمر ًا؟ صٌ٤مح اخلػم ي٤م اسمٜمتل .شمٓمٚمع إًمٞمٝم٤م .يم٤مٟم٧م شمرشمدي سمدًم٦م ذات شمٜمقرة أٟمٞم٘من٦مزرىم٤مم وُٓمٕم٦م شمٌدو مجٞمٚم٦م قمٚمٞمٝم٤م .هطم٧م ؿمٕمره٤م قمغم إؾمٚمقب إومنروي،
اٟمتٕمٚم٧م طمذام قم٤مزم اًمٙمٕم٥م أؾمقد اًمٚمقن وُمٓمرز سم٤مًمٚمقن اًمقردي قمٜمند ُمِمنط
اًم٘مدم.
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 يمؾ يقم شمّمٌحلم أمجؾُ .مـ يٕمٚمنؿ ُمتنك ؾمنٞم٠مشمقن وي٠مظمنذوٟمؽ ُمٜمنل؟وضم٤مل سمٌٍمه ٟمحنق أؿمنج٤مر اًمّمنٜمقسمر صم٤مٟمٞمن٦م ،وًمٚمحٔمن٦م اقمت٘مندت أٟمنف ٟمزن
طمْمقره٤م.
 اٟمٔمري إمم شمٚمؽ إؿمج٤مر .ىم٤مل ُمِمػم ًا ومج٠مة إمم إؿمنج٤مر قمنـ ىمنرب.يمٚمهت ٟمٔمرت إًمٞمٝم٤م يراود ؿمٕمقر ؾمٚمٌل ،وًمٙم٠مهن٤م ختؼم سم٠من اهلقام قمٚمٞمؾ أيْم ً٤م
هذا اًمّمٌ٤مح ،أشمٕمٚمٛملم؟ يمؾ اًمّمٌ٤مطم٤مت روطم٤مٟمٞم٦م ..إهن٤م متد سم٤محلٞمقي٦م.
 أٟم٧م طمٞمقي ضمد ًا أيب. هؾ شمٕمٚمٛملم ُم٤م؟ ؾم٠مهل٤م يمهت ًمق أٟمف مل ي٘م٤مـمع :أؿمنٕمر سم٠مُمنؽ سم٠مهنن٤م طمقًمٜمن٤مأن .إهن٤م دائ ًهت ُمٕمل شمٖمٜمل أهم٤م اًمٙمٜمٞمً٦م شمٚمنؽ اًمتنل أطمٌتٝمن٤م دائن ًهت ..وًمٙمنـ
اطمذري .أو٤مف ومج٠مة سمّمقرة شمٜمٌ١مي٦م :اإلٟمً٤من ذير ...اطمذري.
 ًمٞمس دائ ًهت. آه .أُمؽ ىم٤مًم٧م ذًمؽ أيْم ً٤م ..شمٕمٚمٛم٧م ذًمؽ ُمت٠مظمرة ضمد ًا .شمٙمٚمؿ سمحدة..أمل أظمؼمك أن أُمؽ ىمتٚمٝم٤م اًمًحر؟ ُمـ اإلؿمٗم٤مق أٟمؽ مل شمري ضمًنده٤م ،دُمٝمن٤م
اُمتص ضم٤موم ً٤م وقمالُم٤مت ىمٌٞمح٦م قمغم ضمًده٤م اًمٜمحٞمػ ،أومْمؾ صنديؼ ًمنؽ ذم
سمٚمدٟم٤م هق ٟمٗمًؽ؟ عم٤مذا ىمتٚمقا أُمؽ؟ عم٤مذا؟ اٟمٔمري زم أنً ..م٘مد يمٜم٧م سمقفمٞمٗم٦م
ُمنمف واىمت٤مدو إمم اًمًجـ ًمٌمنم مل أىمؽمومنف .ؿمن٤مهدي هنق اهلل .اإلٟمًن٤من
ذير وويؾ ًمٚمٗم٘مػم .ويمٕم٤مدشمف ذم يمؾ ُمنرة يتحندث ومٞمٝمن٤م يمن٤من ينٜمٝمض قمنـ
اًمٙمرد ويٕمقد إمم اًمٌٞمن٧م ،رأت اًمندُمقع قمنغم ظمدينف ،وذم ُمٙمن٤من ُمن٤م ُمنـ
سمٚمٕمقُمٝم٤م يم٤مٟم٧م صمٗم٤مًم٦م اًمِمٕمقر اعمحزن اًمذي اقمؽماه٤م .سمٌٝمج٦م أذىم٧م اًمِمٛمس
سمنلم إهمّمنن٤من وإوراق ذم ؿمننجرة اجلقاومنن٦م ،وذم إقمنن٤مزم يم٤مٟمنن٧م اًمٓمٞمننقر
اًمالُمٌ٤مًمٞم٦م شمٖمرد ذم ؿمجرة أظمرى وهل شمٌٚمؾ ُمٜم٤مىمػمه٤م سمٜمدى اًمّمٌ٤مح سمًنٕم٤مدة
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سم٤مدي٦مٟ .مٔمرت إمم أؿمج٤مر اًمّمٜمقسمر قمنـ يمثن٥م .إهنن٤م يمّمنقرة سمٓم٤مىمن٦م سمريدين٦م
هم٤مُمْم٦م .ويٛمٙمـ ُمـ ظمالل إهمّم٤من عمح سم٘منع اًمًنهتم ذم اخلٚمنػ .سمٕمذوسمن٦م
أشم٧م اًمري٤مح سم٤مًمٜمًٞمؿ اًمٕمٚمٞمؾ ،وصمٛم٦م ؾمحٚمٞم٦م ومرت إمم أؾمنٗمؾ ؿمنجرة اجلقاومن٦م
واظمتٗم٧م ورام سم٘مٞم٦م إدهم٤مل .قم٤مد إًمٞمٝم٤م ُمن٤م ىمند ايمتِمنٗمتف ذم اًمٚمٞمٚمن٦م اًمًن٤مسم٘م٦م.
يٌنمن سمحٞمن٤مة ضمديندة .ؿمنٕمرت
اٟمتنمت ظمٗم٦م سمداظمٚمٝم٤م ،ورىمص وه٩م داومئ ّ
سمخٗم٦م رأؾمٝم٤م ًمًٌ٥م يًتٕميص قمغم اًمتحٚمٞمؾ .ؾم٤مرت سمٛمرح ُمتج٤مهٚم٦م ؾمنخري٦م
اًمّمٌٞم٤من ذم اًمٌٞم٧م اعمج٤مور .قم٤مدت إمم اعمٜمزل ًمتٌدأ اًمتٜمٔمٞمػ.

-3يم٤مٟم٧م اعمٖم٤مدرة إمم اًمٕمٛمؾ صٌ٤مح اإلصمٜملم حمٜمن٦م دائن ًهت .ومٛمحٓمن٤مت اًمٌن٤مص
شمٖمص سم٤مًمٜم٤مس قم٤مدة .واٟمدوم٤مقم٤مت اًمٌ٤مص٤مت ضمٜمقٟمٞم٦م وحمٌٓم٦م .صمٛم٦م هرج وُمرج
ذم يمؾ ُمٙم٤من ،صداُم٤مت ُمتٜمن٤مومرة اًمنٜمٖمهتت .صنٞم٤مح آؾمنتٝمج٤من اًمالُمٜمتٝمنل
ًمً٤مئ٘ملم ٟم٤مومدي اًمّمؼم ويمذًمؽ زقمٞمؼ اجلٌ٤مة .ايٙمق شمقٟمٌنق ...ايٙمنق شمقٟمٌنق..
دوران حمريمنن٤مت اًمًننٞم٤مرات اًمٕم٤مـمٚمنن٦م واًمتننل جينن٥م دومٕمٝمنن٤م ،دوي ُمٙمننؼمات
اًمّمقت ًمٚمٛمًجالت ذم حمالت اًمتًجٞمؾ ُمع ساخ اًمٕمن٤مسمريـ ،مم٤مطمٙمن٤مت
وًمٕمٜم٤مت ٟمً٤مم اًمًقق .يم٤من آٟمندوم٤مع قمنغم أؿمنده سمحٞمن٨م إن سمٕمنض اًمٜمن٤مس
اوٓمروا إمم ريمقب اًمٌ٤مص سم٤مًمرومسٟ .مً٤مم قمنغم فمٝمنقرهـ أـمٗمن٤مل يٓمن٤مًمٌـ
سمدظمقل ُمٞمن .ورضم٤مل سمٜمٔمنرات رقمدين٦م ُمٗمتقًمنق اًمٕمْمنالت يمنهت ًمنق أهننؿ
يتققمنندون سمنن٤مًمريمقب أوًٓ .واًمًنن٤مئ٘مقن يراىمٌننقن سمٛمننرح ُم نقارب .سمٕمننض
اًمً٤مئ٘ملم يتحريمقن ومج٠مة سمٞمٜمهت آٟمندوم٤مع حيتندم ممن٤م شمًنٌ٥م سمًن٘مقط سمٕمنض
اًمٜم٤مس وإص٤مسمتٝمؿ .وصمٛم٦م ومت٤مة شمرشمدي ضمٞمٜمز ًا وطمذا ًم قم٤مزم اًمٙمٕمٌنلم ىمٗمنزت إمم
اًمٌ٤مص وهق يتحرك يم٠مهن٤م شم٘مٚمد رضم ً
ال أٟمٞم٘م ً٤م .ومقىمٕم٧م سمِمدة وفم ّٚمن٧م ُمٜمٌٓمحن٦م
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قمغم إرض اعمقطمٚم٦م سمال رمح٦م .واًمٜم٤مس ُمـ طمقهل٤م يتْم٤مطمٙمقن سمّمقت قم٤مل.
هزت ؾمٜمث٤مي رأؾمٝم٤م ،وسمٓمري٘مٝم٤م صمٛم٦م سم٤مص وم٤مرغ ىمند ُمنر ،وىمٌنؾ أن شمّمنٕمده
اطمتِمد اًمٜم٤مس طمقهل٤م يم٤مًمٜمحؾ اعمٕمتقه ًمٞمٜمخر ىمرص اًمٕمًؾٓ .طمٔم٧م سمٕمنده٤م
ال ـمقي ً
وم٘مط أن رضم ً
ال يتٔم٤مهر سمريمقب اًمٌ٤مص ًمٙمٜمنف ذم اًمقاىمنع يمن٤من يّمنٓم٤مد
حمٗمٔم٦م ٟم٘مقد ُمـ اجلٞم٥م اخلٚمٗمل ًمرضمؾ آظمر .همن٤مب ذم حلٔمن٦م ،وسخ ظمٚمٗمنف
اًمْمحٞم٦م وم٤مطمتِمند اًمٜمن٤مس قمنغم اًمٍمناخ .اُمنتبت حمٓمن٦م اًمٌن٤مص سمٍمناخ
وطمٌم ..آوه أو آوٓه ..وذم حلٔم٤مت ُمٕمدودات أًم٘مل اًم٘منٌض قمنغم اًمٜمِمن٤مل
ورضب إمم طمد يٗمقق اًمقصػ .إهن٤م قمداًم٦م ومج٦م ،ويم٠من اعمِمنٝمد سم٤مًمٜمًنٌ٦م إمم
اجلٛمٞمع ؾمٞمٜمهت جم٤مٟمٞم٦م .إهن٤م حلٔم٦م اًمٕمٛمؾ .اعمجٝمد طمٞمٜمٝم٤م هق اًمٚمح٤مق سم٤مًمٌ٤مص .ذم
طملم يم٤مٟم٧م ؾمٜمث٤مي وهل شمٚمقح ًمًٞم٤مرة أضمرة شمًتٕمٞمد ذيمنرى ُمرقمٌن ً٦م ًمٚمجنقع
اعمت٠مصؾ ومٞمٝم٤م .قمٜمدُم٤م وصٚم٧م اعمٙمت٥م ىمٞمؾ هل٤م إن رئٞمس اًمٕمٛمؾ يريد ُم٘م٤مسمٚمتٝمن٤م
طم٤مل وصقهل٤م .أظمؼمو٤م ؾمٞمًٞمٚمٞم٤م سمتحٗمظ أن هٜم٤مك ذـمٞم ً٤م ُمع سم٤مًمدهد .يم٤مٟمن٧م
ُمٜمدهِم٦م ،وم٤معمرة إظمػمة اًمتل ضم٤مم ومٞمٝم٤م ذـمل إمم اًمٕمٞم٤مدة يم٤مٟم٧م سمخّمنقص
او٤مم سم٤مًمدهد سمٕم٘م٤مىمػم اًمًنٞمٚمٗمقن ذم اعمِمنٗمك ،طمٞمن٨م يمن٤من يٕمٛمنؾٓ ،زدهن٤مر
قمٞم٤مدشمف دون ذيمر قمدد اعمرات اًمتل ـمٚم٥م ومٞمٝم٤م إمم ُمرو٤مه ُمراضمٕمتف ذم اًمٕمٞمن٤مدة
ًمٕم٘م٤مىمػم ظم٤مرج اخلزن .دون ذيمر اًمتجٝمٞمزات أيْم ً٤م وإدوات اًمٖم٤مًمٞم٦م اًمنثٛمـ
ضمٝمز ٟمٗمًف هب٤م ُمًٌ٘م ً٤م .أطمد إـمٌن٤مم ذم ُمًتِمنٗمك ظم٤مُمند يمتن٥م شم٘مرينر ًا
اًمتل ّ
قمٜمل ..هٙمذا أظمؼمهؿ ومٞمهت سمٕمد ،ومت ّٚمص ُمـ اًم٘مْمٞم٦مً .م٘مند قمنرف ـمري٘منف ذم
اعمت٤مه٦م وًمٙمـ ُمـ أسمقاهب٤م اخلٚمٗمٞم٦م اعم١مصمرةً ،م٘مد أصمٌت٧م اًمتجرسم٦م أهن٤م أسمقاب يٛمٙمـ
اقمتهتده٤م .ذهٌ٧م إمم ُمٙمت٥م رئٞمس اًمٕمٛمؾ ُمٌ٤مذة وـمرىم٧م اًمٌ٤مب.
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ومتح٧م ؾمٜمث٤مي اًمٌ٤مب ودظمٚم٧م .يم٤من اعمٙمت٥م يمٌػم ًا واجلدران قم٤مًمٞم٦م زرىم٤مم
اًمٚمقنً .مقطم٤مت يمئٞمٌ٦م ىمٚمٞم ً
ال ًمٚمتنميح اًمٌنمي قمغم اجلدران .اعمروطم٦م ُمٜمتّمٌ٦م
سمج٤مٟم٥م ُمٜمْمدة اًمٓمٌٞم٥م شمٓمٚمؼ أصقات اطمتٙم٤مك وهل شمندور .وقمنغم اًمٞمٛمنلم
يم٤من هير اًمٗمحص .وأقمنغم اًمٓمٌٞمن٥م ُقم ّٚم٘من٧م قمنغم احلن٤مئط وصمن٤مئؼ ُمن١مـمرة
عمْمٛمقن ُمٚمتٌس وزوج ُمـ ؾمهتقم٤مت اًمٗمحص ،يم٤مٟم٧م اًم٘مٜم٤م ذات إؿمٙم٤مل
وضمق اًمٖمروم٦م دمت٤مطمف روائنح ـمٌٞمن٦م
وإطمج٤مم اعمختٚمٗم٦م ُمٌٕمثرة ومقق إروٞم٦م َ
ُمريمٌ٦م .اًمٓمٌٞم٥م ضم٤مًمس ظمٚمػ اعمٜمْمدة ،يٌدو و٤مئٕم ً٤م شم٘مريٌ ً٤م ،يم٤مٟمن٧م اعمٜمْمندة
ُمٖمٓم٤مة سمحٌقب ُمٌٕمثرة وسمٓم٤مىم٤مت ـمٌٞم٦م وأٟم٤مسمٞم٥م طم٘مـ وأو٤مسمػم قمٛمؾ.
 إهن٤م دمٕمؾ اًمٜم٤مس يٕمت٘مدون أٟمؽ رضمؾ ُمِمٖمقل .هٙمذا اقمت٤مد قمغم اًم٘مقلوقمغم إظمٌ٤مرهؿ سمذًمؽ ،إٟمف رضمؾ ـمقيؾ أضمرد يٜمحق إمم ُمٜمتّمػ إرسمٕمٞمٜم٤مت
ُمـ اًمٕمٛمرُ .مـ ظمٚمنػ ٟمٔم٤مرشمنف يٌندو قم٤معمن ً٤م يٗمٝمنؿ سمن٤مًمٖمٛمز وسمندوهن٤م ينرُمش
سم٤مؾمتٛمرار وسمال صم٘م٦م .شمٖمٓمل وضمٝمف ظمدوش قمديدة وسمنمشمف همػم ُمٚمًن٤مم يم٠مهنن٤م
ُمؼمودة سمقرق ُمرُمؾ .يًنٛمٞمف اًمٜمن٤مس سم٤مًمرضمنؾ اعمِمنٖمقل وىمند أدار اًمٕمٞمن٤مدة
سمٍماُم٦م .يم٤مٟم٧م سمدًمتف ُمٚمٓمخ٦م وي٤مىمتف شمٌدو ُمتًخ٦م وقمغم وضمٝمف شمٕمٌنػم جيٕمٚمنف
ُمْمحٙم ً٤م وإن يم٤من يقطمل سم٤مخلٓمقرة .ذًمؽ ُم٤م ضمٜمتف قمٚمٞمف ٟمٔم٤مراشمف .إهن٤م ُمٕمٚم٘من٦م
قمغم أٟمٗمف وأذٟمٞمف وشمٌدو يمٌػمة قمٚمٞمف.
 آه صٌ٤مح اخلػم ؾمٜمث٤مي ،شمٗمْمكم سمٛم٘م٤مسمٚمن٦م اًمرىمٞمن٥م أويمقادين٤م ُمنـ ىمنقىحتقًمن٧م إمم ىمتنؾ .ؾمنٞمد
اًمنمـم٦م .إٟمف هٜمن٤م سمخّمنقص ىمْمنٞم٦م اهلجنقم اًمتنل ّ
أويمقادي٤م ،ه٤م هل اعمٛمرو٦م ؾمٜمث٤مي اًمتل أشم٧م سم٤مًمرضمؾ.
ٟمٔمرت ؾمٜمث٤مي إًمٞمف صمؿ إمم اًمنمنـمل اًمنذي اؾمنتدار ذم ُم٘مٕمنده ،ويم٤مٟمن٧م
ال .شمٗمحّمٝم٤م اًمنمـمل سمدىم٦م ،يم٤من رضم ً
ُمرشمٌٙم٦م ىمٚمٞم ً
ال ىمقي ً٤م أؾمقد اًمٚمنقن سمٚمحٞمن٦م
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صٖمػمة .قمٞمٜم٤مه يمٌػمشم٤من وظمٓمرشم٤من ٓ شمرُمِم٤من .سمرم حلٞمتف سمّمقرة همريٌ٦م يمهت ًمق
أهن٤م شمً٤مقمده قمغم اًمتٗمٙمػم يم٤من ًمِمٗمتٞمف ٟمتقم حيٞمط هب٤م سمٍماُم٦م.
 ؾمٕمٞمد سمٚم٘م٤مئؽ آٟمً٦م ؾمٜمث٤مي .ؾم٠مسمدأ ُمـ صنٛمٞمؿ اعمقونقع ،إن اًمرضمنؾاًمذي ضمٚمٌتف ًمٞمٚم٦م اًمًٌ٧م ىمد ُم٤متُ .م٤مت ُمٌٙمر ًا هذا اًمّمٌ٤مح ،دون أن يًتٕمٞمد
وقمٞمف ،إهن٤م ضمريٛم٦م ىمتؾ ..أشمًٛمٕملم؟ وأن ُم٤م هل ُمٕمٚمقُم٤مشمؽ طمقل احل٤مدصمن٦م
ًمٞمٚم٦م اًمًٌ٧م وصٌ٤مح إطمد؟ شمٗمْمٚمتل واضمٚمز.
ضمٚمً٧م ...يم٤مٟم٧م ؾمنٜمث٤مي صن٤مُمت٦م وضم٤مُمندة وذم طمنػمة ـمنقال اًمقىمن٧م،
ٟمٔمرت إمم اًمٓمٌٞم٥م يمهت ًمق أهن٤م شمٜم٤مؿمده اعمً٤مقمدة ذم اخلروج ُمـ هنذا اعمقىمنػ
اعمحرج .قمدل اًمٓمٌٞم٥م ٟمٔم٤مرشمف واسمتًؿ ظمٗمٞمٗم ً٤م سمذات اًمٓمري٘م٦م اًمتل ي٘مًنؿ هبن٤م
ًمٚمٛمريض قمٜمد اقمت٘م٤مده سم٠من أُمٚمف وٕمٞمػ ذم اًمِمٗم٤مم.
 دقمٞمٜمل أؾمٝمؾ قمٚمٞمؽ إُمر .شمٚم٘م ِٞم٧م اشمّم٤مًٓ ه٤مشمٗمٞم ً٤م قمـ ؿمخص ُمّم٤مب
حتقًم٧م إُمنقر وقمندت سمًنٞم٤مرة
وىمد ضمٚم٥م إمم هٜم٤م .صمؿ سمٕمد ؾم٤مقم٤مت ىمالئؾ ّ
رضمؾ همري٥م طم٤مُمٚملم ُمّم٤مسم ً٤م شمقذم هذا اًمّمٌ٤مح ،يمؾ ُم٤م أريده ُمٜمنؽ وٕضمنؾ
ُمّمٚمحتؽ أن ختؼميٜمل ُم٤م رأ ِ
ي٧م.
سمدأت ؾمٜمث٤مي شمروي احل٤مدصم٦م .أُم٤م اًمنمـمل وم٘مد ص٤مر وضمٝمنف ُمنٌٝم ًهت ،وهنق
ويدون اعمالطمٔم٤مت .ويم٤من سملم طملم وآظمر يًنتقىمٗمٝم٤م ًمٞمٓمنرح
يّمٖمل سم٤مٟمتٌ٤مه
ّ
إؾمئٚم٦م.
 ُم٤مذا قمـ اًمرضمؾ اًمذي ؾم٤مقمدك ذم ضمٚمٌف إمم اًمٕمٞم٤مدة؟ يم٤من قم٤مسمر ًا ًمٞمس إٓ .وٓ يٕمرف ؿمٞمئ ً٤م قمـ إُمنر طمتنك أٟمنف سمندا ظم٤مئٗمن ً٤مقمٜمدُم٤م....
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 ٓ أقمرف أي رم قمٜمنف ....رسمنهت ؾمنٞم٠ميت إمم هٜمن٤م اًمٞمنقم ًمٞمٓمٛمنئـ قمنغماًمرضمؾ.
 أرى .وُم٤م إن ىم٤مل ذًمؽ دظمؾ أطمد اًمّمٌٞم٦م ُم٘متح ًهت اًمٖمرومن٦م ٓهثن ً٤م وهنقيٛمًؽ سمٌمم ُم٤م سملم يديف.
 ؾمٞمدي! آهم٤م ..وأظمذ حتٞم٦م ظمرىم٤مم .هذه اًمرؾم٤مًم٦م اًمت٘مٓم٧م ىمنرب اعمٙمن٤منؾمٞمدي .ىم٤مهل٤م سم٤مهتٞم٤مج وؾمٚمٛمٝم٤م إمم اًمْم٤مسمط.
يم٤مٟم٧م رؾم٤مًم٦م ممزىم٦م ُمٜمٙمٛمِم٦م .وهل ُمٕمٜمقٟمن٦م إمم ؾم٤مٟمٞمقؿمنٌل ،ـمٚمن٥م ُمٜمنف
اعمجلم عم٘م٤مسمٚمتف يمًن٤مئؼ .اًمٕمٜمنقان يمن٤من ذم اضمٜمٙمنؾ .دًمنؽ اًمْمن٤مسمط أٟمٗمنف ذم
ازدرام.
هز اًمْم٤مسمط رأؾمف،
 وهذه أيْم ً٤م ؾمٞمدي ..إهن٤م رىمٕم٦م ُمـ ضمٞم٥م اًم٘مٛمٞمصّ .يتٙمقن ًمديف ؿمٕمقر ُم٤م.
وسمدأ ّ
 ؾمهتيال. ؾمٞمدي..ؾمهتيال ،ظمذ اصمٜملم ُمـ اًمٗمتٞم٤من ودامهقا هذا اًمٕمٜمقان واىمنٌض قمنغم هنذااًمرضمؾ وإذا رومض اعمجلم ،ظمذه سم٤مًم٘مقة هؾ شمًٛمع؟ سمنقم٦م.
 ٟمٕمؿ ؾمٞمدي .أدى ًمف حتٞم٦م ظمرىم٤مم أظمرى ّفمؾ يؽمدد صداه٤م سملم اعمٜمْمندة
واًمٙمرد .وسمدا يم٠من ٓ رم يثػم اًمًخري٦م يمرضمؾ اًمنمـم٦م .وأهع ظم٤مرضمن ً٤م
ُمـ اعمٙمت٥مٟ .مزع اًمٓمٌٞم٥م ٟمٔم٤مرشمف وٟمٔمٗمٝم٤م صمؿ رومٕمٝم٤م ًمٞمت٠ميمد ُمـ ُم٘مدار ٟمٔم٤مومتٝمن٤م
وسم٢مىمراره سمهت يٙمٗمل ُمـ ٟمٔم٤مومتٝم٤م ووٕمٝم٤م قمغم أٟمٗمف صم٤مٟمٞم٦م ،ومنٞمهت ؾمنٜمث٤مي شمتالقمن٥م
سم٠مٟم٤مُمٚمٝم٤م.
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 اعمٕمذرة .دقمق أذهن٥م ٕقمٓمنل اًمتٕمٚمنٞمهتت إمم اًمٗمتٞمن٦م اعمتٌ٘منلم .ىمن٤ملاًمنمـمل واىمٗم ً٤م .وٓ شمؼمطمقا اعمٙم٤من .ومهت زاًم٧م هٜم٤مك أؿمٞم٤مم أريند أن أؾمن٠مًمٙمؿ
قمٜمٝم٤م .ىم٤مل ًمًٜمث٤مي صمؿ ظمرج.
 ي٤م ًمٚمهتقمز ..هذا اًمرضمؾ يريد ٟم٘مقد ًا .ىم٤مل اًمٓمٌٞم٥م طم٤معم٤م أهمٚمنؼ اًمنمنـملظمٚمٗمف اًمٌ٤مب ٓ ..يٛمٙمٜمٜم٤م حت٤مر اًم٘مٚمؼ ،آه ُمنـ أوًمئنؽ اًمٜمن٤مس آهن٤م .ؾمنٜمث٤مي
فمٚم٧م ص٤مُمت٦م.
 عم٤مذا ظمرضم٧م سمٛمٗمردك إمم اًمِم٤مرع اًمرئٞمز ًمٞمٚم٦م اًمًٌ٧م؟ طمًٜم٤م ؾمٞمدي هذا اًمً١مال ـمرطمتف قمنغم ٟمٗمزن ..أردت أن أٟمٗمنرد ُمنعٟمٗمز .هذا يمؾ ُم٤م ذم إُمر.
 أضمؾ ...ىم٤مل اًمٓمٌٞم٥م وىمد ظمٚمع ٟمٔم٤مرشمف صم٤مٟمٞم٦م وأدٟم٤مه٤م ًمٚمتٚمٛمٞمع صمؿ طمندقسمًٜمث٤مي ُمٌتً ًهت وًمٙمٜمف سمدأ حيدق سم٠مصٌع ىمري٥م ُمـ وضمٝمف .سمدا ؾم٤مظمر ًا وًمٙمنـ
ذًمؽ مل يقىمد ومٞمٝم٤م اًمرهمٌ٦م سم٤مًمْمحؽ.
 أٟم٧م دائ ًهت ومت٤مة ضمديرة سم٤مٟٓمتٌ٤مه. ويمٞمػ قمروم٧م اًمنمـم٦م؟ ًم٘مد ضمئ٧م هذا اًمّمٌ٤مح ووضمدت اًمرضمؾ ُمٞمت ً٤م وقمغم ضمًده ُم٤م ٓ حيَمُمـ اجلراحُ .م٤مت ُمٌٙمر ًا هذا اًمّمٌ٤مح .ؾم٠مًم٧م ؾمٞمًٞمٚمٞم٤م وم٘م٤مًم٧م :إهن٤م ٓ شمٕمرف
ُم٤م ضمرى سم٤مًمْمٌطً .مذا اشمّمٚم٧م سم٤مًمنمـم٦م وم٠مٟم٤م ٓ أريد رضم ً
ال ُمٞمت ً٤م همػم حمًقب
سملم يدي .سمٕمده٤م ضم٤ممت ضملم وأظمؼمشمٜم٤م سم٠مٟمؽ ضمٚمٌتٞمف ذم ؾمٞم٤مرة ؿمخص ُم٤م.
 أيـ ضملم أن؟ ذهٌ٧م إمم ُمِمٗمك اضمٜمٙمؾ. ُم٤مذا يٕمٜمل هذا .أٟم٤م ٓ أقمرف أي رم؟015

 ٓ شم٘مٚم٘مل ،ىمقزم ُم٤م شمٕمرومٞمٜمف وم٘مط .هذا يمؾ رم.ظمٞمؿ صٛم٧م قمٚمٞمٝمهت ،طمنؽ اًمٓمٌٞمن٥م رأؾمنف صمنؿ شم٘مندم وزاد ُمنـ هقمن٦م
اعمروطم٦م وووع رأؾمف أُم٤مُمٝم٤م ُمٌ٤مذة ُمـ أضمؾ اهلقام اًمٌ٤مرد ومراطم٧م اعمروطم٦م
سملم طملم وآظمر شمٓمٚمؼ سيره٤م.
 سم٤معمٜم٤مؾمٌ٦م ؾمٜمث٤مي أردت أن أدقمقك إمم طمٗمٚم٦م يمٜم٤مىمدة.. ٓ ؿمٙمر ًا ًمؽ ؾمٞمدي.ٟمزع اًمٓمٌٞم٥م ٟمٔم٤مرشمف صمؿ سمدأ يٚمٛمٕمٝم٤م ُمرة أظمرى.
 مل ٓ شمٜمتٔمريـ وشمًٛمٕملم ُم٤م أىمقًمف.؟يم٤مٟم٧م ؾمٜمث٤مي قمغم وؿمؽ أن دمٞم٥م قمٜمدُم٤م ـمرق ؿمخص ُم٤م اًمٌ٤مب.
 شمٗمْمؾ أرضمقك .ىم٤مهل٤م اًمٓمٌٞم٥م سمّمقشمف اعمٝمٜمل شم٘مريٌ ً٤م .وشم٘مدم ضمٞمٗم٤مي ٟمحقاعمٙمت٥م ،ويم٤من يرشمدي ضم٤ميمٞم٧م ؾمنٗم٤مري يمريٛمنل اًمٚمنقن ،اسمتًنٛم٧م ؾمنٜمث٤مي
عمِم٤مهدشمف.
 صٌ٤مح اخلػم ؾمٞمدي ..صٌ٤مح اخلػم ؾمٜمث٤مي ًم٘مد ىم٤مًمن٧م اًمًنٞمدة اًمتنل ذماخل٤مرج سم٠مٟمؽ هٜم٤م ،يمٞمػ طم٤مل اًمقاًمد؟
 أوه إٟمف قمغم ُم٤م يرام .إٟمف سمخػم .أضم٤مسم٧م سمنقم٦م.أود أن أقمرومؽ سمرئٞمس قمٛمكم ،إٟمف اًمديمتقر يمٞمٌد ص٤مطم٥م اًمٕمٞم٤مدة ،وىم٤مًمن٧م
ًمٚمٓمٌٞم٥م :ؾمٞمدي إٟمف اًمِم٤مب اًمذي ضمٚم٥م اًمرضمؾ اعمّم٤مب.
دار اًمٓمٌٞم٥م سمٌٍمه سمٞمٜمٝمهت سمٜمٔمرة قم٤مـمٗمٞم٦م شمٓمٗمح قمغم وضمٝمف.
 طمًٜم ً٤م ..ىم٤مل سمؼمود ،وًمرقمٌف اعمٗم٤مضمئ ؾمح٥م ضمٞمٗم٤مي يمرؾمٞم ً٤م ومتتؿ: أيٛمٙمٜمٜمل اجلٚمقس ُمـ ومْمٚمٙمهت .وؾمٛمح ًمٜمٗمًف سمن٤مجلٚمقس دون اٟمتٔمن٤مراعمقاوم٘م٦م.
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 أٟم٤م مل أـمٚم٥م ُمٜمؽ اجلٚمقس .أًمٞمس يمذًمؽ؟ ىم٤مل اًمٓمٌٞم٥م ومجن٠مة ون٤مرسم ً٤مقمغم اعمٜمْمدة .وم٤مٟمدهش ضمٞمٗم٤مي ويمذًمؽ ؾمٜمث٤مي ،وٟمٔمر يمنؾ ُمنٜمٝمهت إمم أظمنر
صمؿ ىمٗمز ضمٞمٗم٤مي ُمـ اًمٙمرد يم٤معمٚمدوع.
 آؾمػ .ىم٤مل اًمٓمٌٞم٥م أٟمتؿ اًمِمٌ٤مب ًمٙمنؿ ـمنري٘متٙمؿ ذم إصمن٤مرة أقمّمن٤مباًمٗمرد أطمٞم٤مٟم ً٤م.
 طمًٜم٤م .ىم٤مل ضمٞمٗم٤مي واىمٗم ً٤م. يٛمٙمٜمؽ اجلٚمقس .هؾ أٟم٧م اًمِم٤مب اًمذي أراد اًمنمـمل ُم٘م٤مسمٚمتف ،اٟمتٔمرهٜم٤م وم٘مط ،ؾم٠مقمقد سمٕمد حلٔم٦م .ىم٤مهل٤م سمننقم٦م وهنق خينرج .وؾمن٤مد اًمّمنٛم٧م ذم
اًمٖمروم٦م قمٜمدُم٤م ظمرج .صمؿ حتدث ضمٞمٗم٤مي ىم٤مئ ً
ال:
 ُم٤م قمالىم٦م اًمنمـم٦م سم٤مُٕمر؟ اًمرضمؾ اًمذي ضمٚمٌٜم٤مه اًمٚمٞمٚم٦م اعم٤موٞم٦م ىمد ُم٤مت ،ي٘مقًمقن :إهن٤م ضمريٛم٦م ىمتؾ.طمدق ضمٞمٗم٤مي ظم٤مرج اًمٜم٤مومذة ،يمؾ يقم ي٠ميت سمتج٤مرب همريٌن٦م أيمثنر ومن٠ميمثر.
ظم٤مرج اًمٜم٤مومذة يم٤من إـمٗمن٤مل ذم اًمًن٤مطم٦م يٚمٕمٌنقن سمنؼمامة ًمٕمٌن٦م (أُمًنٙمٜمل..
ومٕمـ ذم سم٤مًمنف ُمن٤م أظمؼمشمنف سمنف أُمنف ذًمنؽ
أُمًٙمٜمل طمقل أيمٛم٦م أزه٤مر اخلٌ٤مزَّ ،
اًمّمٌ٤مح "ظم٤مئٗم٦م قمٚمٞمؽ ي٤م وًمدي ،مل أؿمٕمر سمٛمثؾ هذا اخلقف ُمـ ىمٌنؾ ،اٟمٔمنر
إمم ُم٤م طمؾ سم٠موود اعمًٙملم ،اٟمٔمر إمم ُم٤م ىم٤مًمف أسمقك ذم اًمٚمٞمؾ ،أٟمن٤م ظم٤مئٗمن٦م قمٚمٞمٜمن٤م
مجٞمٕم ً٤م" ٟمٔمرت إًمٞمف قمـ سمٕمد يمهت ًمق أهن٤م ًمـ شمراه ُمرة أظمرى .إزه٤مر صٖمػمة ذم
اًمٔمالل وهٙمذا ٟمحنـ مجٞمٕمن ً٤م ٓ أطمند يٕمنرف ُمن٤م ؾمنتٗمٕمٚمف اًمٔمنالل اًمٙمٌنػمة
سم٤مٕزه٤مر ٓ ،أطمد يٕمرف ُم٤مذا ؾمتّمٌح إزه٤مر .يمؾ ذًمؽ ىمٞمؾ سمِمندة شمٜم ٌّئٞمن٦م
سمح٦م همػم ُم٠مًمقوم٦م" .إهن٤م اًمٔمالل ..ضمٞمػ ..اًمٔمنالل يمثنػمة ضمند ًا
وسمّمقت ومٞمف ّ
وهمريٌ٦م".
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 هؾ شمٕمرف اًمرضمؾ؟ أقم٤مده صقت ؾمٜمث٤مي ًمٚمح٤مرض.اؾمتدار إًمٞمٝم٤م وذم قمٞمٜمٞمٝم٤م ٟمٔمرة رىم٦م مل يره٤م إٓ ذم قمٞمٜمل أُمنف ،وُمٕمٝمن٤م يمن٤من
هٜم٤مك وُمْم٦م ومٝمؿ.
 ؾمتحتٗمٔملم سمف ًمٜمٗمًؽ؟ ٟمٕمؿ إن أردت ذًمؽ. أقمرومف ،إٟمف ؿمخص اقمت٤مد أن يٕمٛمؾ ًمدى أيب. أشمِمٕمر سم٤مٕؾمك قمٚمٞمف؟ ًمٞمس طم٘مٞم٘م٦م ..أٟم٤م ُمرشمٌؽ وم٘مط ٓ أؾمتٓمٞمع اًمقىمقف قمغم اًمٓمري٘من٦م اًمتنلدمري هب٤م إطمداث سمنقم٦م ضمد ًا ٓ ..أومٝمؿ.
 ٓ حت٤مول ذًمؽ وم٤مٕؿمٞم٤مم شمٜمٔمؿ ٟمٗمًٝم٤م سمٛمرور اًمقىم٧م ًم٘مند ُمنررت هبنذاُمـ ىمٌؾ وطمدث ُمٕمل ُم٤م هق أؾمقأ.
 أُمل يم٤مٟم٧م قمغم طمؼ .ومٜمحـ ًمًٜم٤م أزه٤مر ًا ذم اًمٔمالل سمنؾ إٟمٜمن٤م أزهن٤مر ذماًمٕم٤مصٗم٦م.
 ٓ سمد أن أُمؽ ؿم٤مقمرة؟ إهن٤م طمً٤مؾم٦م .ىم٤مل حمدىم ً٤م ذم اًمٜم٤مومنذة ويم٤مٟمن٧م اًمٓمٞمنقر حتٚمنؼ ذم اًمًنهتموإـمٗم٤مل يٚمٕمٌقن .ومٙمر سم٠موود اًمذي طمٚمؿ سمف اًمٚمٞمٚم٦م اعم٤موٞم٦م صمؿ ومٙمنر سمنهت ىم٤مًمنف
أسمقه صمؿ سمخِمخِم٦م اًمٜم٘منقد ذم اًمٚمٞمنؾ ُمًتحين ًا قمنش اًمٓمٞمنقر اًمنذي رُمن٤مه
ؿمخص سمحجر وـمري٘م٦م ـمػمان اًمٓمٞمقر سمقطمِمٞم٦م ُمـ طمقًمف.
 أُمل حم٘م٦م ..ىم٤مل أظمػم ًا.ٟمٔمرت إًمٞمف ؾمٜمث٤مي صمؿ قمٌس وم٘م٤مل:
 أيب قمغم ظمٓم٠م.018

-4و ُومتح اًمٌ٤مب قمغم ٟمحق ُمٌ٤مهم٧م ودظمؾ اًمنمـمل ويم٤مٟم٧م ذم قمٞمٜمٞمنف وُمْمن٦م
رو٤م يمٓمٗمؾ ىم٤مم سمحؾ ضمزم واطمد ُمـ أطمجٞم٦م اًمّمقر اعمت٘مٓمٕم٦م.
 إذن أٟم٧م...؟ اًمٓمٞم٥م اًمذي ؾم٤مقمد ذم ضمٚم٥م اًمرضمؾ إمم اًمٕمٞم٤مدة؟ أٟم٤م ؾم٤مقمدت اعمٛمرو٦م واًمرضمؾ اعمّم٤مب ٟمٕمؿٟ .مٔمر إًمٞمف اًمنمـمل ىم٤مئ ًال.
 ُمـ أيـ يمٜم٧م ىم٤مدُم ً٤م ذًمؽ اًمقىم٧م؟ ُمـ طمٗمٚم٦م صديؼ. أي صديؼ؟ زُمٞمؾ ذم صػ ؾم٤مسم٘م ً٤م. ُم٤م اؾمٛمف؟ ؾم٤ميٛمقن أوٓوي. أيـ يًٙمـ؟ شم٘م٤مـمع شمقيمقسمق رىمؿ .44 وأي وىم٧م يم٤من ذًمؽ؟ يم٤من ُم٤مذا؟ اًمزُمـ اًمذي ص٤مدوم٧م اعمٛمرو٦م واعمّم٤مب. ٓ يٛمٙمٜمٜمل أن أشم٠ميمد مت٤مُم ً٤م .إهنن٤م شم٘مريٌن ً٤م سمنلم احل٤مدين٦م قمنمنة أو اًمث٤مٟمٞمن٦مقمنمة.
 اٟمٔمر أهي٤م اًمِم٤مب ًم٘مد شمٕم٤مُمٚم٧م ُمع أٟم٤مس قمديديـ ُمئ٤مت اعمرات أظمِمنـُمٜمؽ وُمـ ٟمٗمًؽ اًمٌ٤مئً٦م أشمًٛمع؟ وًم٘مد طمٓمٛمتٝمؿ وأن ٓ حتن٤مول ..ويمنـ
ٓئ٘م ً٤م ُمٕمل أشمٗمٝمؿ؟ وطمدق اًمنمـمل سمف سمّمالسم٦م.
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 ٓ أقمرف قمـ ُم٤مذا شمتٙمٚمؿ.أفمٝمر اًمنمـمل ضمٝمد ًا يمٌػم ًا ًمٞمٙمقن صٌقر ًا.
 أشمٕمرف اًمرضمؾ؟ ُم٤م شمٕمٜمل سم٤مًمرضمؾ؟ هؾ أًم٘مٞم٧م ٟمٔمرة قمغم اًمرضمؾ اعمّم٤مب اًمذي ؾم٤مقمدشمف. ٓ ًمٞمس مت٤مُم ً٤م ،مل يٙمـ هٜم٤مك ُم٤م يٙمٗمل ُمـ وقم ٕراه ذم اًمِم٤مرع. وُم٤مذا قمـ همروم٦م اعمرى؟ ًم٘مد يم٤من ُمّم٤مسم ً٤م ضمد ًا وجمروطم ً٤م وشمّمٕم٥م رؤيتف .رأي٧م اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمف وقمغميمؾ طم٤مل ٓ أقمت٘مد أ أقمرومف.
 أٓ يذيمرك سم٠مي ؿمخص؟ يمال. إٟمؽ ٓ شمٌدي ُمًن٤مقمدة يم٤مومٞمن٦م ويٛمٙمٜمٜمنل أن أىمًنق قمٚمٞمنؽ إذا شمٓم ّٚمن٥مإُمر .أشمٕمرف أٟمؽ شمٕمرىمؾ ـمري٘مٜم٤م قمغم اعمدى اًمٓمقيؾ؟
 إٟمف سم٤مًمت٠ميمٞمد ًمٞمس ظمٓمئل ،يمؾ ُم٤م أقمرومف ًمـ يٜمٗمٕمٙمؿ .ومٙمنر ضمٞمٗمن٤مي ُمنعٟمٗمًف ..إٟمٜمل مل أقمرىمؾ ـمريؼ زُمٞمٚمؽ ذم إُمس ومٚم٘مد دومٕم٧م ًمف شمٕمقيْم ً٤م.
 طمًٜم ً٤م .ىم٤مل اًمنمـمل وهق يؼمم حلٞمتف اًمّمٖمػمة سمٓمري٘متف اًمٖمريٌ٦م. ًمٞمس ًمديٜم٤م ظمٞم٤مر ؾمقى أظمذيمهت إمم ُمريمز اًمنمـم٦م طمٞم٨م ؾمٞمٙمقن قمٚمٞمٙمهتاإلدٓم سمٌٞم٤مٟم٤مشمٙمهت.
 أمت٤مٟمع ًمق اشمّمٚم٧م أوًٓ ىمٌؾ ذًمؽ؟ سمٛمـ؟ سم٠ميب ،قمغم إىمؾ أقمٚمٛمف سمٛمٙم٤م . طمًٜم٤م وًمٙمـ ًمٞمس أـمقل ُمـ دىمٞم٘متلم.001

 ظمرج اًمنمـمل وؾمٜمث٤مي ُمـ اعمٙمت٥م وشمٚمٗمـ ضمٞمٗم٤مي إمم ُمٙمت٥م أسمٞمف. هٚمق. هؾ هذه أصٌ٤مغ ومقيًق؟ ٟمٕمؿ ُمـ شمريد؟ُمٚمح.
 اًمًٞمد أويمقي ُمـ ومْمٚمؽ .إٟمف أُمر ّ أًمً٧م ضمٞمٗم٤مي؟ ٟمٕمؿ ُم٤مري٤م أوصٚمٞمٜمل سم٠ميب. أوه قمزيزي ضمٞمػ ُمـ أيـ شمتّمؾ؟ وومري اًمقىم٧م ُم٤مري٤م ُمـ ومْمٚمؽ أوصٚمٞمٜمل سم٠ميب. شمٌدو ىمٚم٘م ً٤م. أن وىمد قمروم٧م ذًمؽ أوصٚمٞمٜمل سم٠ميب. ضمٞمػ؟ ىم٤مل واًمده .أٟم٤م ذم ٟم٘م٤مش ُمٝمؿ أٓ شمًتٓمٞمع آٟمتٔم٤مر؟مت٤مُم٤م يمهت أٟم٧م ...ومٙمر ضمٞمٗم٤مي:
يمال ٓ يٛمٙمٜمٜمل أيب ..ؾمٞمتؿ أظمذي إمم ُمريمز اًمنمـم٦م .ؾمنٛمع أسمن٤مه وهنقي٘مٓمع اٟمٗم٤مؾمف.
 ُمريمز اًمنمـم٦م ومل؟ ٓ يٛمٙمـ اًمنمح ظمالل اهل٤مشمػ .إهن٤م طمقل ضمٌٜمٙم٤م. أي ضمٌٜمٙم٤م؟ أيب إٟمف اًمرضمؾ اًمذي اقمت٤مد اًمٕمٛمؾ ُمٕمؽ .إٟمف ُمٞم٧م .ويمٜم٧م ىمرسمنف ذًمنؽاًمقىم٧م ؾم٤مقمدت ذم ٟم٘مٚمف إمم اًمٕمٞم٤مدة وشمٕمرو٧م أن ًمٚمٛمً٤ممًم٦م.
يم٤من هٜم٤مك صٛم٧م قمغم اهل٤مشمػ وسمٕمد قمّمقر شمٙمٚمؿ أسمقه:
 ضمٞمػ .آُمؾ أٟمؽ شمٕمرف ُم٤م شم٘مقًمفِ ،مل َ مل ختؼم ذم طمٞمٜمٝم٤م؟000

 يمٜم٧م ىمد سظم٧م ذم وضمٝمل.ُمر صٛم٧م وضمٞمز آظمر.
 إمم أي ُمريمز ؾمٞم٠مظمذوٟمؽ؟ ٓ أقمرف حتديد ًا وًمٙمٜمٜمل أقمت٘مد رسمهت ؾمٞمٙمقن إمم ومقٟمتق. طمًٜم ً٤م ،ؾم٠مقمثر قمٚمٞمؽ وأيمقن هٜم٤مك ومال شم٘مؾ ؿمٞمئ ً٤م طمتك حيي حم٤مُمٞمنؽ.هذا ُم٤م جي٥م أن شم٘مقًمف .أًمٞمس يمذًمؽ؟ ٓ شم٘مؾ ؿمٞمئ ً٤م طمتك حيي اعمح٤مُمل.
 طمًٜم ً٤م أيب .ىم٤مهل٤م وأهمٚمؼ اهل٤مشمػ صمؿ دظمؾ اًمنمـمل قم٤مئد ًا. ُم٤مذا سمحؼ اجلحٞمؿ أشمٕمرف أٟمؽ أُمْمٞم٧م أيمثر ُمـ مخس دىم٤مئؼ ذم ذًمنؽآشمّم٤مل؟
 أٟم٧م شمٕمرف طم٤مل اخلٓمقط .إو٤موم٦م إمم أٟمٜمل ًمـ أىمقل ؿمٞمئ ً٤م طمتك حييناعمح٤مُمل.
يم٤من اًمتٕمٌػم اًمذي فمٝمر قمغم وضمف اًمنمـمل قمّم ّٞم ً٤م قمغم اًمقصنػ .وم٤مسمتًنؿ
ضمٞمٗم٤مي سمحالوة.
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الفصل الثاوي عشر
-1جلقٟم٤من ُمِم٤ميمٚمف اخل٤مص٦م .وُم٤م اًم٘مقل سم٠مٟمف ذم اضمتهتع إٓ جمرد يمالم .يم٤من ذم
اضمتهتع همػم قم٤مدي ُمع ٟمخٌن٦م ُمنـ أقمْمن٤مم اهلٞمئن٦م وجلٜمن٦م ُمنـ اعمندرام ،وهنؿ
يٜم٤مىمِمقن اًمتٝمديدات اخل٤مرضمٞم٦م واًمداظمٚمٞمن٦م اًمتنل شمقاضمنف اًمنمنيم٦م .إن ٟم٘م٤مسمن٦م
اًمتج٤مرة اعم٘مٛمققم٦م ؾمٚمٗم ً٤م ىمد أقمن٤مدت شمٜمٔمنٞمؿ ٟمٗمًنٝم٤م وشمٓم٤مًمن٥م أن سمن٢مرضاب
اًمٕمهتل ومقر ًاً .م٘مد ـمٚمٌ٧م اًمٜم٘م٤مسم٦م زي٤مدة إضمقر  ،%12زين٤مدة همنػم ُمنمنوـم٦م،
وم٤مًمٜم٘م٤مسم٦م شمتٝمؿ اإلدارة سم٠مهن٤م همنػم قم٤مدًمن٦م ذم ُمنٜمح اًمٕمنهتل زين٤مدة ُم٤مًمٞمن٦م ـمنقال
اًمًٜمقات اًمثالث اعم٤موٞم٦م .أؿم٤مروا إمم أن قمهتًٓ ذم ذيم٤مت أظمنرى ،يمنمنيم٦م
زايمل ،يت٘م٤موقن أضمقر ًا أومْمؾ وفمروف اًمٕمٛمؾ أومْمؾ.
ًم٘مد اؾمت٘م٤مل قمدد يمٌػم ُمـ أُمٝمر اًمٕمهتل واًمتح٘مقا سمنميم٤مت أصٌ٤مغ أظمرى.
شمٚمؽ هل إطمدى ُمِم٤ميمؾ ضمقٟم٤من ذم اًمنميم٦م .أرسم٤مطمف شمتندهقر سمِمنٙمؾ ؾمنٞمئ،
وىم ّٚم٦م ُمـ اعمدرام يم٤مٟمقا يٓم٤مًمٌقن سمت٘م٤مقمدهً .منٞمس هنذا ومحًن٥م سمنؾ إن هٜمن٤مك
ذيم٦م أصٌ٤مغ ُمٜم٤مومً٦م اؾمتحقذت قمغم اهتهتم يمٌػم وهل حتط ُمـ ىمٞمٛم٦م ذيمن٦م
أوومقؾمق .مل شم٘مع شمٚمؽ اعمِم٤ميمؾ قمغم ضمقٟم٤من ومقر ًا ًمٙمٜمٝم٤م فمٝمنرت ؿمنٞمئ ً٤م ومِمنٞمئ ً٤م.
وقمغم ٟمحق همنػم حمًنقس فمٝمنرت هنذه اعمِمن٤ميمؾ ويمن٤من همٞم٤مسمنف اًمًنٌ٥م ذم
فمٝمقره٤م .يم٤مٟم٧م جلقٟم٤من يد طمديدي٦م ُمع اًمٕمهتل ومٚم٘مد أسم٘مك اًمٕمٜم٤من ص٤مرُم ً٤م قمنغم
اًمزي٤مدات اًمًٜمقي٦م ،ومٝمق يٕمت٘مد أن اًمٕمهتل يًتح٘مقن اًمزي٤مدات ذم طم٤مل ارشمٗم٤مع
أرسم٤مطمف وم٘مط ،وُمـ ٓ يرهم٥م سمذًمؽ ومٕمٚمٞمنف أن ينؽمك اًمنمنيم٦م .ومحقًمنف دائن ًهت
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اًمٙمثػم ُمـ اعم٤مهريـ اًمذيـ يٛمٚم١مون اًمٗمراغ وسم٠مىمؾ طمدّ ُمـ إضمقر ،إو٤موم٦م إمم
أن ًمديف ـمري٘متف سمقوع اًمٞمد قمغم ُمقفمٗمل اًمٜم٘م٤مسم٦م ومٞمجٕمٚمقن اًمٕمهتل سمال رهمٌ٦م ذم
ينقرـمٝمؿ
ُمت٤مسمٕم٦م ـمٚمٌ٤موؿ .هذا ُم٤م يم٤من ضمٌٜمٙم٤م يٙم٤مومح ٕضمٚمفّ ،
يٜمدس سمٞمٜمٝمؿ صمؿ ّ
سمٓمري٘م٦م ُم٤م .سمٕمده٤م يٚمتزُمقن اًمّمٛم٧م سم٤مُمتٜم٤من .وًمٙمـ إؿمنٞم٤مم اظمتٚمٗمن٧م أن
ومٝمٜم٤مك سمٞم٤من أرسمٙمف إلقم٤مدة اًمتٜمٔمٞمؿ اًمنذي طمّمنؾ ذم همٞم٤مسمنف .مل ين٠مًمػ أوًمئنؽ
اًمذيـ طم ّٚمقا سمٛمٜم٤مص٥م ضمديدة ٓ ،يٛمٙمٜمف أن يثؼ هبؿ .ومٝمق حي٥م دائن ًهت اًمنذيـ
قمرومٝمؿ .فمٝمر إُمر يمهت ًمق أن هٜم٤مك حم٤موًم٦م واؾمٕم٦م إلرسم٤ميمف ُمـ اًمنداظمؾ ،وذم
اجلق يم٤مٟم٧م صمٛم٦م اىمؽماطم٤مت ضمديدة يم٤مٟٓمدُم٤مج ُمع ذيم٦م ضمػموضمر أو زايمنل.
شمٚمؽ اًمنميمت٤من أيمٚمت٤م ُمـ ؾمقق اوومقؾمق سم٤مزدي٤مد .وقمغم وضمف اًمٕمٛمقم وم٢من يمٗم٦م
اًمؽمضمٞمح يم٤مٟم٧م هل٤مشملم اًمنمنيمتلم ذم ضمنقدة اإلٟمتن٤مج .سمٕمند يمنؾ رم ي٘منقل
اًمٜم٤مس :إن ذيم٦م اوومقؾمق هل اًمنميم٦م اًمقطمٞمدة اًمتل ينديره٤م رضمنؾ أؾمنقد.
ويمٞمػ يٙمقن ًمرضمؾ أؾمقد أن يّمٜمع آىمتّم٤مد؟ .ؿمٕمر ضمقٟم٤من سم٤مإلره٤مق ُمنـ
شمٚمؽ اًمْمٖمقـم٤مت اعمؽمايمٛم٦م واًمٍماقم٤مت اًمداظمٚمٞمن٦م وشمٖمنػم اعمقاىمنػ ُمنـ ٓ
رم" .إقمدام ذم اًمٕمٛمؾ هٜم٤م" هم٤مًمٌن ً٤م ُمن٤م همٛمٖمنؿ سمنذًمؽ قمٜمندُم٤م يقاضمنف أي
ُمِمٙمٚم٦مً ،م٘مد ومٙمر سمتٚمؽ إؿمٞم٤مم وسمدأ سم٢مقمداد اًمتداسمػم وًمٙمٜمف أراد أيمثر ُمـ أي
رم آظمر ُمٕمروم٦م ىم٤مقمدة هذا آظمتالل .أصٌح ُمـ اًمقاوح ًمدينف أن ىمٌْمنتف
وؾمٚمٓمتف ذم اًمنميم٦م آظمذة سم٤مًمتالر .وُم٤م يزيد اًمٓمنلم سمٚمن٦م يمن٤من إدرايمنف سمن٠من
ؾمٞمٓمرشمف وٕمٞمٗم٦م طمتك قمغم إؿمٞم٤مم اًمتل حتدث ذم طمٞم٤مشمف اًمِمخّمٞم٦م ،آشمّم٤مل
ومترد ضمٞمٗم٤مي صمؿ ٟمقسمتف اًم٘مٚمٌٞم٦مً .م٘مد وم ّٙمر سمٙمؾ شمٚمنؽ
اهل٤مشمٗمل
وشمٍمف زوضمتف ّ
ّ

إؿمٞم٤مم سمققمل وسمتٜم٤مُمل اًمالضمندوى اًمتنل ٓ يًنٛمح هبن٤م .يمن٤من سمح٤مضمن٦م إمم
ُمّمداىمٞم٦م أيمؼم .وإمم أي ٟمقع ُمـ اعمً٤مقمدة اخل٤مرضمٞم٦م واإلرؿم٤مد إٟمف سمح٤مضم٦م إمم
ؾمٚمٓم٦م أيمثر .ذم أوىم٤مت يمتٚمنؽ يمن٤من ُمنـ اًمٓمٌٞمٕمنل ًمدينف أن يٚمجن٠م إمم ريمنـ
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اًمتٕمقيذة اًمًحري٦م .ذم اًمتٕمقيذة حيدوه إُمؾ سمٜمِم٤مط يتجدد .ىمٌنؾ ُمٖم٤مدرشمنف
اًمٌٞم٧م ذًمؽ اًمّمٌ٤مح شمرٟمؿ سمٓم٘مقؾمف "أو ُم٤م ٟم٤ميم٤م يمقُ ...م٤م ٟم٤م يم٤م يمنق" سمّمنقت
قم٤مل .رسمهت ؾمٞمزدهر اًمٕمٛمؾ رسمهت ؾمٞمٕمقد يمؾ اإلىمٌ٤مل قمغم أصٌ٤مغ أوومقؾمق ومٝمنذا
اًمّمٌغ ُمـ اًمٌالد ،ؾمٞمٙمقن اؾمٛمل هق إيمؼم ذم ؿم٤مرع (ومل ؾمٞمٛمر يب اًمٜمن٤مس
وهؿ يٜمحٜمقن .إن صقت أويمقي ؾمٞمجٕمؾ اًمٜم٤مس ي٘مٗمقن وإقمدام يرشمٕمدون
حمٓمٛملم .شمقىمنػ ًمٞم٠مظمنذ ظمٓمنقة رزيٜمن٦م ًمبُمن٤مم أدار رىمٌتنف وأدى طمريمن٤مت
دراُم٤مشمٞمٙمٞم٦م سمٞمديف واؾمتٛمر .ومٚمٞمجد اسمٜمنل ىمدُمنف ذم احلٞمن٤مة وًمنٞمٙمـ ُمنثكم ىمقين ً٤م
وًمٞمس وٕمٞمٗم ً٤م ويمًقًٓ وُمٜمِمٖم ً
ال سم٤مًمٙمت٥م .وؾمقف ًمـ ي٘مؽمب ُمٜمنف إقمندام
وًمـ شمًػم ىمدُم٤مه ذم ـمريؼ ُمٚمتق ..آه ..إيف .وًمٞمٝمٚمؽ يمؾ اًمذيـ حيقيمقن اًمنمن
ودي دقمٝمؿ هيٚمٙمقن يمهت وٚمؽ اًمدضم٤مضم٦م وًمًنقف يزطمٗمنقن ٟمحنقي ـمٚمٌن ً٤م
ًمٚم٘مقت يم٤مًمِمح٤مذيـ وأضمٚمس قمغم اًمًٓمح دائن ًهت وآيمنؾ .دع إؿمنٞم٤مم اًمٓمٞمٌن٦م
شم٠ميت سمٓمري٘مل وًمٞمتٌ٤مرك يمؾ ُم٤م همٗمٚم٧م قمـ ـمٚمٌف ..أو ُم٤م ٟم٤م يم٤م يمق..
ًم٘مد ظمٗمض يديف وًمٕمنؼ ًمٓمخن٦م اًمندم وإقمِمن٤مب واًمٓمٌ٤مؿمنػم إسمنٞمض
اعمٕمجقن قمغم إرض أُم٤مُمف ،مهٝمؿ سمتٕمقيذات يمثػمة ،هز رأؾمف وسمّمنؼ قمنغم
ويمنرر احلريمن٤مت ،وشم٘مندم ًم٘مٓمنع رأس
اًمّمٜمؿ اًمقاىمنػ أُم٤مُمنف صمنؿ اٟمحٜمنك ّ
اًمدضم٤مضم٦م وص٥م دُمٝم٤م ومقق اعمٜمحقشم٤مت اًمثالث ودٟمدن وشمرٟمؿ .قمٜمندُم٤م أهننك
ص٥م ُم٤مدة ـمحٞمٜمٞم٦م ومقق اًمدمُ .مِمك صمالث ظمٓمقات رزيٜمن٦م إمم اًمنقرام
ذًمؽ ّ
وأدى طمريم٦م رىمص دراُم٤مشمٞمٙمٞم٦م وأهمٛمض قمٞمٜمٞمف وقم٤مد ومقر ًا ُمـ طمٞمن٨م اسمتندأ.
أـمٗم٠م اًمِمٛمٕم٦م شمٚمؽ اًمقاىمٗم٦م قمغم رؤوس اًمتهتصمٞمؾً .مٞمٙمـ إُمر يمهت ىمٚم٧م "أو ُم٤م
ٟم٤م يم٤م يمق".
سمٕمده٤م ومتح٧م زوضمتف اًمٌ٤مب ،إن ىم٤مسمٚمٞمتٝم٤م ًمٚمتقازن ىمد ظمذًمتٝم٤م عم٤م ؿمن٤مهدشمف
وُم٤م محٚمتف اعمٜمْمدة ُمـ متث٤مل يٛمًؽ سمًٞمػ صٖمػم ذم يد وسمقرىمن٦م ٟم٘مدين٦م ُمنـ
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قمنم ًمػمات سم٤مًمٞمد إظمرى .ىمدُمف اًمٙمٌػمة ضمد ًا اؾمت٘مرت قمغم متث٤مل ُمٜمحنقت
يمٝمٞمئ٦م رأس إٟمً٤من ُميوب قمغم احل٤مئط سمج٤مٟمٌنف قمٚمنؼ رأؾمن٤من ًمندضم٤مضمتلم،
ذاب أصكم ،وـمٌ٤مؿمػم أصٚمٞم٦م وىمد ؾمٙمٌ٧م ضمرقم٤مت أظمنرى قمٚمنٞمٝمهت ،يمن٤من
اًمرأؾم٤من سمال قمٞمقن ُم٤م ضمٕمٚمٝمهت ىمٌٞمحلم وذيريـ سمِمٙمؾ همري٥م .رؾمؿ أؿمٙم٤مًٓ
قمغم اًمٓمن٤مسمؼ سم٤مًمٓمٌ٤مؿمنػم .إن اًمرائحن٦م اعمريمٌن٦م ُمنـ يمنؾ رم ضمٕمٚمٝمن٤م شمت٘مٞمن٠م.
وزوضمٝم٤م يم٤من ُمٜمحٜمٞم ً٤م يٜمْمح قمرىم ً٤م وطمقل ظمٍمه ىمهتش أسمٞمض واجلزم إقمغم
ُمـ ضمًٛمف قم٤مري ً٤م .اهتز رأؾمٝم٤م ومهت ؿم٤مهدشمف ىمد أص٤مهب٤م سم٤مًمندوار ،صمٛمن٦م رم ذم
اعمِمٝمد ذيمره٤م سم٤معمن٤ميض .وسمّمنقرة ُم١معمن٦م مل شمًنتٓمع حتدينده .ومتحن٧م ومٛمٝمن٤م
ًمٚمحٔم٦م وهل ص٤مُمت٦م ُمرقمقسم٦م وأـمٚم٘من٧م سظمن٦م ذات ٟمنؼمة قم٤مًمٞمن٦م .اٟمندهش
ضمقٟم٤من صمؿ ومقضمئ صمؿ ظم٤مف صمؿ عمحٝم٤م ىمٌؾ أن شمً٘مط.
 مل يمؾ هذا ي٤م ضمقٟم٤من؟ ...آه ..عم٤مذا؟ سظم٧م. هذا أُمر ُمٚمح قمزيزيت ؾمتٙمقن إُمقر قمغم ظمػم ،ؾمتًػم قمغم ُمن٤م ينرام.هذا يمؾ ُم٤م يم٤من سمقؾمٕمف أن ي٘مقًمف.
 إمم أيـ ؾمٞم٘مقدٟم٤م يمؾ هذا؟ آه مهً٧م.مل ي٘مؾ ؿمٞمئ ً٤م طمدق سم٤مًمدم سمًٌ٤مـم٦م وهق جيري ُمـ قمٜمؼ اًمدضم٤مضم٦م.

-2طمقم سمذهٜمف
قمٜمدُم٤م ذه٥م إمم اعمٙمت٥م ومٙمر سم٤مٓشمّم٤مل اهل٤مشمٗمل ،وم٘مد أزقمجفَّ .
طمقل ضمقًمٞمٞم٧م .أيٛمٙمـ أن شمٙمقن هل اعمنرأة ذم اًمّمنقرة؟ أو إن إُمنر يمٚمنف
ظمديٕم٦م؟ أيٛمٙمـ ًمِمخص أن حيّمؾ قمغم اًمّمقرة هذه قمغم أي٦م طم٤مل؟ مل يٙمـ
واصم٘م ً٤م .وطمدّ ث ٟمٗمًف "هذه إي٤مم حتدث إؿمٞم٤مم ذم هذا اًمٌٚمند سمٖمراسمن٦م" ،إن
اًمٚمح٤مق سم٤مًمٕم٤ممل اًمٖمريب ذم أومٕم٤مل يمٝمذه ؾمٞمجٕمؾ اًمتٜمٌ١م سمن٤مُٕمقر صنٕمٌ ً٤م .شمنذيمر
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شم٘مرير ًا ذم ضمريدة قمـ ُمدير ُمٍمف ىمتؾ ذم احلنهتم .مل شمٙمنـ هٜمن٤مك قمالُمن٤مت
ًمدظمقل سم٤مًم٘مقةُ !.مع ذًمؽ وم٤مًمرضمؾ ىمتؾ مت٤مُم ً٤م قمنغم هنذا احلن٤مل .واًمنمنـم٦م مل
شمٕمرف أيمثر مم٤م سمدأشمف اًمتحري٤مت ،أُمر ُمرقم٥م ٓ .سمد أهن٤م ضمقًمٞمٞم٧م ذم اًمّمقرة،
إذا يم٤من صمٛم٦م ؿمخص يٚمت٘مط هلهت صقرة ومال سمد أٟمف ضمٞمٙمقُ ،مدير ومٜمندق اًمًنهتم
اًمزرىم٤مم! ٓسمد أن أقمرف.
مهٝمؿ اًمً٤مئؼ سم٠مهمٜمٞم٦م "إم احلٚمقة" ويم٤من هيز رأؾمف أصمٜم٤مم اًم٘مٞم٤مدة .وصنٚمقا
إمم ـمريؼ سمٓملم وم٠مُم٤مُمٝمؿ يم٤من صمٛم٦م طم٤مدث ،ؾمٞم٤مرة ومنقًمٙمس وايمنـ صندُم٧م
ؾمٞم٤مرة ؾمؽمويـ ،او٤مُم٤مت ه٤مئجن٦م وىمٕمن٧م سمنلم اًمًن٤مئ٘ملم .اًمٓمرينؼ ُمنزدطمؿ
وؾم٤مئ٘مق اًمدراضم٤مت اًمٜم٤مري٦م دمٛمٝمروا هٜم٤مك يتًٙمٕمقن ،وأصح٤مب اًمدراضم٤مت
اهلقائٞم٦م يٚمقطمنقن طمن٤مُمٚملم دراضمن٤موؿ واؾمنتٛمروا سمِمنؼ اًمٓمرينؼ سمّمنٕمقسم٦م.
"أطمٞم٤مٟم ً٤م اًمًػم قمغم إىمدام يٙمقن أومْمؾ ُمـ ريمقب اًمًنٞم٤مرة" صن٤مح ؾمن٤مئؼ
قمـ ىمرب .يم٤من اجلق طم٤مر ًا وىمد ارشمٗمٕم٧م اًمِمٛمس ذم إومؼ وإرض شمٌٚمٚمن٧م
سمٚمٛمٕم٤مهن٤م اًمذهٌل احل٤مرق واًمدراضم٤مت اًمٜم٤مري٦م شمتٙم٤مصمر وآو٤مُم٤مت شمنزداد سمنلم
ُم٤مًمٙمل اًمًٞم٤مرشملم اعمحٓمٛمتلم ،وسخ ص٤مطم٥م اًمًٞم٤مرة اًمًؽمويـ سم٠من صمٛمنـ
ؾمٞم٤مرشمف أيمثر قمنميـ ُمرة ُمـ ؾمٕمر ؾمٞم٤مرة اًمٗمقًمٙمس وايمـ" .إهنن٤م ُمًنتقردة
ظمّمٞمّم ن ً٤م" صنن٤مح صنن٤مطم٥م اًمًننٞم٤مرة ظم٤مًمٕم ن ً٤م ُمٕمٓمٗمننف ورسمٓمتننف "ُمًننتقردة
ظمّمٞمّم ً٤م ،وًمٙمـ اٟمٔمر يمٞمػ حتٓمٛم٧م ذم ازدطم٤مم صٖمػم؟" ىم٤مل ؾم٤مئؼ ضمقٟم٤من.
 اظمرس أٟم٤م أطم٤مول أن أومٙمر .ؿمٖمؾ ُمٙمٞمػ اهلقام وأهمٚمؼ اًمٜمقاومذ. ٟمٕمؿ ؾمٞمدي.ومٙمر ضمقٟم٤من سمًقهقٕ .ي رم يريد أن يرا قمغم أي٦م طمن٤مل؟ ُمن٤مذا يريند
هذا إسمٚمف؟ يمهت أن هٜم٤مك زوضمتف سمدت ُمٜمّمٕم٘م٦م ضمد ًا قمٜمدُم٤م ضم٤ممت إمم همرومتف،
طمتك إهن٤م مل شمٓمرق اًمٌ٤مب قمٜمدُم٤م دظمٚم٧م !.ي٤م ًمٚمٜمً٤ممً ،م٘مند سمندت يمئٞمٌن٦م قمنغم
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ـم٤موًم٦م اإلومٓم٤مر يٜمت٤مهب٤م صٛم٧م رسمهت إُمقر ىم٤مؾمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م ـمقال هنذه إقمنقام.
إؿمٞم٤مم ؾمتٛميض سمخػم ٓ ،سمد ُمـ ذًمؽ.
ضم٤مم ذـمل إمم ُمقىمع احل٤مدث طم٤مًٓ ووصؾ يمذًمؽ ضمٜمقد ًمندهيؿ ؾمنٞم٤مط
ويم٤مٟمقا قمٜمٞمٗملمٟ" .مٕمؿ أٟم٧م .هٜم٤مكٟ .مٕمؿ أحتدث ُمٕمؽ أهي٤م اًمٖمٌل حترك"" .إمم
أيـ أٟم٧م ذاه٥م اٟمتٔمر وإٓ قم٤مىمٌتؽ سم٤مًمٕمّم٤م" سظمقا قمغم ؾم٤مئ٘مل اًمدراضم٤مت
وسمدأ آزدطم٤مم يٜمٗمرج سمٌطم ضمٚمندوا سم٤مًمًنٞم٤مط أهمٓمٞمن٦م اًمًنٞم٤مرات وواصنٚمقا
اًمٍماخ قمغم اًمً٤مئ٘ملم يمهت ًمق أهننؿ ـمرؿمن٤من ،واٟم٘منض أطمندهؿ قمنغم ؾمن٤مئؼ
دراضم٦م دون واىمٞم٦م رأس وضمٚمده صمالث ُمرات قمنغم اًمٔمٝمنر ،ون٤مدى اًمرايمن٥م
وطم٤مول زي٤مدة اًمنقم٦م ومْمٖمط اًمنمـمل يم٤مسمح اًمقىمقف وأوىمػ اعمحرك" .أهي٤م
اًمدُمقي اعمٕمتقه اٟمزل ي٤م اسمـ اًمزٟم٤م أشمريند ىمنتكم؟" .اطمتِمند اجلٜمنقد أظمنرون
شمقرم وضمٝمف
هٜم٤مك ،أُم٤م اًمً٤مئؼ اعمخٓمئ وم٘مد رضب طمتك أصٌح يمتٚم٦م شمئـ وىمد ّ
قمغم اًمٗمقر واٟمحٜم٧م رىمٌتف يم٠مهن٤م طمٌؾ يٜمزف" .اٟمزل أهي٤م اعم٤مقمز" ومٜمزل وأُمروه
سم٘مٗمزة اًمْمٗمدع ويم٤من ذم ؾمـ إرسمٕملم سمٌدًم٦م ؾمقدام وقم٘مدة .سمدا ؾمخٞمٗم ً٤م وهق
ي٘مٗمز ىمٗمزة اًمْمٗمدع ذم زاوي٦م اًمٓمريؼ ىمرب دراضمتف اًمً٤مىمٓم٦م ،هز ضمقٟم٤من رأؾمف
"ي٤م ؾمٞمدي ه١مٓم اًمٜم٤مس أذار" ىم٤مل ؾم٤مئ٘مف .مل ي٘منؾ ضمقٟمن٤من ؿمنٞمئ ً٤م واٟمٗمنرج
آطمت٘م٤من اعمروري يمهت ًمنق سمًنحر وأصنٌح اًمًنػم ؾمن٤مًمٙم ً٤م وىمن٤مدوا اًمًنٞم٤مرة
سمج٤مٟم٥م اًمرضمؾ اعمٕم٤مىم٥م .يم٤من يٍمخ واجلٜمقد يّمٞمحقن قمٚمٞمنف "أينـ ظمنقذة
اًمقىم٤مي٦م؟ أيـ ظمقذشمؽ؟ ي٤م ًمؽ ُمـ رضمؾ أينـ إضمن٤مزة اًم٘مٞمن٤مدة؟ وأينـ ورىمن٦م
اًمٙمٗم٤مًم٦م؟"
ووضمٝم٧م رومً٦م إمم ُم١مظمرشمف أهن٧م ىمٗمنزة اًمْمنٗمدع وؾمن٘مط قمنغم وضمٝمنف
ومْمحؽ ؾم٤مئؼ ضمقٟم٤من .يم٤من إُمر ُمْمحٙم ً٤م وًمٙمٜمف ذير ،واٟمٓمٚم٘مقا ُمنقملم
قمؼم اعمِمٝمدً" ،مٞمس ؾمقى اًمرب ُمـ ًمف اًم٘مدرة قمغم قم٘م٤مب ه١مٓمً ،مٞمس ؾمقاه
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ُمـ يٕم٤مىم٥م" ىم٤مل ًمً٤مئ٘مف .أن اٟمحدرا إمم اجلن ويم٤من اًمٌحر ؾم٤مظمٓم ً٤م حمٛمن ً
ال
سم٤مُٕمقاج اًمقاؾمٕم٦م سم٤مًمتهتقم٤مو٤م اًمزرىم٤مم واًمرص٤مصٞم٦م .وصمٛم٦م ؾمنٗمـ ُمٌحنرة قمنـ
يمث٥مٟ .مٔمر ضمقٟم٤من ُمـ اًمٜم٤مومذة إمم سمٕمض إـمٗم٤مل وهؿ يٚمٕمٌنقن سمٙمنرة اًم٘مندم
إهنؿ يٍمظمقن ويٖمٜمقن يتٜم٤مدون سمًنٕم٤مدة همن٤مومٚملم قمنـ اًمِمنٛمس ،يت٘من٤مومزون
سمٛمتٕم٦م ذم ًمٕمٌتٝمؿ وم٤مرهملم ُمنـ ُمِمن٤ميمؾ احلٞمن٤مة وخم٤موومٝمن٤م .ونحٙمقا وًمٕمٌنقا
سم٤مًمرُمؾ قمغم أضمً٤مدهؿ .يم٤من يٜمٔمر إًمٞمٝمؿ سمحٜملم اعم٤ميض ،طمًدهؿ قمغم راطمن٦م
اًمٌ٤مل وم٘مد يم٤مٟم٧م ـمٗمقًمتف ظمِمٜم٦م ،يم٤من يٕمٛمؾ سمال هن٤مي٦م ذم اعمنزارع ُمنع أسمٞمنف ،ذم
اًمّمٌ٤مح يم٤من قمٚمٞمف أن يِمؼ ـمري٘مف إمم اعمدرؾم٦م اًمقطمٞمدة ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمتنل شمٌٕمند
صمالصم٦م أُمٞم٤مل .سمدت يمؾ طمٞم٤مشمف آًمٞم٦م سمال أصمر طمٚمق .طم٤مسهؿ ازدطم٤مم آظمر ،إهنؿ
ؾمنن٤مئ٘مق سم٤مصنن٤مت اًمٙمقٟمننقيب وىمنند صننٕمدوا سمٌ٤مصنن٤موؿ قمننغم إرصننٗم٦مٓ" .
شمتٌٕمٝمؿ "..أظمؼم ؾم٤مئ٘مف" .آه يمال ؾمٞمدي" سمدأ اًمً٤مئؼ سم٠مهمٜمٞمن٦م "إم احلٚمنقة"
صم٤مٟمٞم٦م ،وم٘م٤مل ًمف ضمقٟم٤من "مل ٓ شمٙمػ قمـ هذه إهمٜمٞم٦م اًمًخٞمٗم٦م وم٠مٟم٤م أطمن٤مول أن
أومٙمر" .وم٠مضم٤مسمف "ٟمٕمؿ ؾمٞمدي آؾمػ ؾمٞمدي"ٟ .مٗمخ ضمقٟم٤من همٚمٞمقٟمنف وشم٘مندُم٧م
اًمًٞم٤مرة ىمٚمٞم ً
ال واًمِمٛمس شمٚمٛمع ذم اخل٤مرج وقمؼم ُمـ اًمٜم٤مومذة ؿمٙمؾ ُم٤م ،صمؿ قمن٤مد
وشمٓم ّٗمؾ قمغم أومٙم٤مره .إٟمف رضمؾ ؿمح٤مذ ٟمٔمر إًمٞمف ضمقٟم٤من ذم ازدرام .يم٤من اًمرضمؾ
ٟمحٞم ً
ال ًمقضمٝمف ًمقن اًمرُمؾ ًمٙمٜمف ُمرىمش وُمرىمع سمن٤مًم٘مروح واًمٌثنقر واًمنٜمٛمش.
يٌدو ىمٌٞمح ً٤م وُمريْم ً٤م أؿمٕم٨م اًمِمٕمر يم٠مٟمف ٟمًخ٦م ُمنـ اإلٟمًن٤من وًمنٞمس إٟمًن٤مٟم ً٤م
دمًد ذم وضمٝمف .ويم٠مٟمف هٞمٙمؾ قمٔمٛمنل ُمٜمنزوع
ويم٠من يمؾ اًمرقم٥م اًمٌنمي ىمد َّ

اًمٚمحؿ وأؾمٜم٤مٟمف شمقطمل سم٠من أي٦م هٌ٦م ريح يٛمٙمـ أن شم٘مٚمٕمٝم٤م .يم٤من حيٛمؾ صنحٜم ً٤م

ىمذر ًا وذم اًمٞمد إظمرى ىمٓمٕم٦م ىمهتش سمدأ يٜمٔمػ هب٤م ؾمنٞم٤مرة ضمقٟمن٤من" .أُمن٤مزو"
سخ ضمقٟم٤من سمً٤مئ٘مف :ذًمؽ اًمِمح٤مذ اًمقؾمنخ يٚمٓمنخ سم٘مهتؿمنف ذي إُمنراض
هز اًمِمح٤مذ صحٜمف اًمذي شمّمٚمّمؾ ومٞمف ىمٓمع ُمٕمدٟمٞم٦م ُمـ اعم٤مل
اًمًٞم٤مرة .أسمٕمده" ّ
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وقمغم وضمٝمف شمٕمٌػم اعمٕمدم ويم٠مٟمف يتٝمؿ ضمقٟم٤من ىم٤مئ ً
ال" :اٟمٔمر ُم٤م ومٕمٚم٧م يب" .ىم٤مل
ؾم٤مئ٘مف" :ؾمٞمدي إذا دومٕمتف وم٘مد يٛمقت" ومر ّد ضمقٟم٤من" :اُمٜمحف قمنمة يمقسمق وٓ
شمدقمف يٜمنم أُمراوف ذم ؾمٞم٤مريت" وم٘م٤مل اًمً٤مئؼ" :وًمٙمـ ؾمنٞمدي ًمنٞمس قمٜمندي
قمنمة يمقسمق ،قمٜمدي يمقسمق وٟمػمة واطمدة" ومرد ضمقٟم٤من" :أقمٓمف اًمٙمقسمق وم٘مط".
ىمذف اًمً٤مئؼ اًمٕمٛمٚم٦م إمم اًمِمنح٤مذ ومينسم٧م اًمّمنحـ وهنقت قمنغم إرض
وٟمٔمر اًمِمنح٤مذ إًمٞمٝمن٤م دون حم٤موًمن٦م ًٓمت٘م٤مـمٝمن٤م .واصنؾ شمٜمٔمٞمنػ اعمرؾمنٞمدس
سمًٌ٤مـم٦م وىمد شمٕمٛمؼ ًمديف شمٕمٌػم اعمٕمدم اعمٙمدود ويم٠مٟمف قمغم وؿمنؽ اعمنقت قمنغم
ؾمٞم٤مرة ضمقٟم٤من .وم٘م٤مل ضمقٟم٤من" :طمًٜم ً٤م أقمٓمف اًمٜمػمة اًمقاطمدة" .وم٘من٤مل" :طمًنٜم ً٤م
ؾمٞمدي" .أٟمزل أُم٤مزو اًمٜم٤مومذة إىمرب إمم اًمِمح٤مذ وووع اًمٜم٘منقد ذم صنحٜمف
وؾمح٥م يده سمنقم٦مٟ .مٔمر اًمِمح٤مذ إمم اًمقرىمن٦م اًمٜم٘مدين٦م وارشمٗمنع قمنـ وضمٝمنف
اًمتٕمٌػم اعمٙمروب ،ذه٥م إمم اًمًٞم٤مرة اعم٘م٤مسمٚم٦م واؾمتٕمٛمؾ اًمٓمري٘م٦م ٟمٗمًٝم٤م" .إهنؿ
يّم ّٚمقن ُمـ أضمؾ هذا آزدطم٤مم ومٝمق ومرص٦م ًمٚمِمح٤مذيـ ؾمٞمدي" ىم٤مل اًمً٤مئؼ.
"إٟمف اسمتزاز" ىم٤مهل٤م ضمقٟم٤من ًمٜمٗمًف أيمثر مم٤م هل ًمٚمً٤مئؼ" .يمؾ هذا اًمٜمٔم٤مم يندقمؿ
اسمتزازه آضمتهتقمل اًمٕمنديؿ اًمِمنٕمقر" قمنٌس وضمٝمنف وسمٕمند حلٔمن٤مت اٟمٗمنرج
آزدطم٤مم .يم٤من إـمٗم٤مل ٓيزاًمقن يٚمٕمٌقن هٜم٤مك وسمّمقرة ومٜمٞم٦م يم٤مٟم٧م اًمٖمٞمنقم
شمٓمٗمق قمغم صٗمح٦م اًمًهتم اعمنمنىم٦م ،ؾمنٗمٕم٧م اًمرين٤مح اًمرُمنؾ وطمٗمن٧م أوراق
ّ
وفمنؾ وضمنف
اًمِمجر وضمٕمٚمتٝم٤م شمتهتيؾ .هدر اًمٌحر وأسمحرت اًمًٗمـ اًم٘مريٌن٦م.
ضمقٟم٤من قمغم ـمقل اًمٓمريؼ إمم اعمٙمت٥م قم٤مسمً ً٤م.

-3وُمر سمٛمجٛمققم٦م ُمـ اهلٞمئ٦م إدٟمك ومقىمٗمنقا ظمن٤مُمٚملم
ٟمزل ذم أروىم٦م اًمنميم٦م ّ

ص٤مُمتلم .مل شمٙمـ شمٚمؽ قم٤مدوؿ إذ يم٤مٟمقا قمٜمدُم٤م يروٟمف ىم٤مدُم ً٤م يٌدون طمن٤مذىملم ذم
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ٟمِم٤مط وقمٛمؾ .يم٤مٟمقا حي ّٞمقٟمف قمغم ٟمحق ومْمقزم ،أُم٤م أن وم٢مهنؿ ٓ يروٟمف إٓ عم٤مُم ً٤م
طمتك أن ُمً١مول آؾمتٕمالُم٤مت ىم٤مل "صٌ٤مح اخلنػم" دوٟمنهت اسمتًن٤مُم٦م .صنٕمد
اًمدرج اًمًٗمكم سمنقم٦م ووصؾ إمم ُمٙمتٌف وىمنرر اًمندظمقل ُمنـ سم٤مسمنف اخلٚمٗمنل.
وٖمط قمغم ضمٝم٤مز آشمّم٤مل ـم٤مًمٌ ً٤م اًمًٙمرشمػمة .دظمٚم٧م ويم٤مٟم٧م رؿمٞم٘م٦م وـمقيٚم٦م
شمرشمدي اًمردام اًمرؾمٛمل وشمْمع ٟمٔم٤مرة ُم١مـمرة سمٕمٔمؿ اًم٘مرون.
 صٌ٤مح اخلػم ؾمٞمدي. صٌ٤مح اخلػم شمقٓ .أيٛمٙمٜمٜمل شمٜم٤مول ىمدح اًم٘مٝمقة ىمٌؾ سمدم اًمٕمٛمؾ واضمٚمٌلزم يمؾ اعمراؾمالت.؟
شمرددت ىمٚمٞم ً
ال:
 ٟمٕمؿ ؾمٞمدي. سم٤معمٜم٤مؾمٌ٦م هؾ وصؾ ضمٞمػ ه٤مٟمز وضمٙم٤مرو؟ ًمً٧م ُمت٠ميمدة وًمٙمٜمٜمل ؾم٠مرى ذًمؽ. اومٕمكم ذًمؽ وأسمٚمٖمٞمٝمؿ أن اضمتهتقم ً٤م ؾمٞمٕم٘مد هٜم٤م ذم اًمً٤مقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م. ٟمٕمؿ ؾمٞمدي.ظمرضم٧م وأهمٚم٘م٧م اًمٌ٤مب ظمٚمٗمٝم٤م يمهت ًمق أٟمف ُمّمٜمقع ُمـ ىمِمقر اًمٌٞمض .إمم
ضم٤مٟم٥م ُمٜمْمدشمف يم٤من هٜم٤مك ريم٤مم ُمـ اًمقصمن٤مئؼ .اًمنت٘مط واطمندة ُمٜمٝمن٤م .يم٤مٟمن٧م
ُمًتٜمد دومع ًمٕمْمق اهلٞمئ٦م إؾمٌؼ اًمذي قم٤مد ُمـ اًمًٞم٤مطم٦م ذم دوًم٦م هم٤مٟم٤م .ىمنذف
سمٖمْم٥م يمؾ اًمقصم٤مئؼ قمغم إرض ،ومتٌٕمثرت قمغم اًمًج٤مدة اًمثٛمٞمٜم٦م ،ويم٤مٟم٧م ذم
ؾمٚم٦م اًمقصم٤مئؼ إهؿ ضمد ًا وصم٤مئؼ أظمرى ُمت٠مظمرة ؿمٝمر ًا .قمنٌس صمنؿ وونٕمٝم٤م ذم
اًمًٚم٦م ،ومقاطمدة ُمـ ىمقاقمده يم٤من أٓ يٌدأ اًمٞمقم أسمد ًا إٓ سم٤مًمِمٙمقك .طمندق سمنهت
أُم٤مُمف ووم ّٙمر سمجدي٦م ،وُمـ وىم٧م إمم آظمر متر قمٞمٜم٤مه سم٤مًمّمقرة اعمٕمٚم٘م٦م قمغم اجلدار
أُم٤مُمف سمج٤مٟم٥م صقرة رئٞمس اًمدوًم٦م .يم٤مٟم٧م ُمٜمْمندشمف ُمٜمٔمٛمن٦م وأٟمٞم٘من٦م ومٚمنٞمس
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قمٚمٞمٝم٤م إٓ إوراق واًمقصمن٤مئؼ اًمينوري٦م .يمنؾ رم يمن٤من ذم ُمٙم٤مٟمنف ،اًمنت٘مط
دون قمٚمٞمٝم٤م ُمالطمٔم٤مشمف صمؿ ومتح رؾم٤مئٚمف وىمرأهن٤م ،يم٤مٟمن٧م أوراق
دسمقؾم ً٤م وورىم٦م ّ
اًمٕمٛمؾ اًم٘مديٛم٦م ٟمٗمًٝم٤م ،مل يٛمر سمٙمقُم٦م إوراق اعمرشمٌن٦م هٜمن٤مك ىمٌنؾ وصنقًمف.
هنض وزاد ُمـ هقم٦م ُمٙمٞمػ اهلقام وقم٤مد إمم ُم٘مٕمده .ومنتح اًمٌن٤مب وقمن٤مدت
اًمًٙمرشمػمة سمّمٞمٜمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م ىمدح اًم٘مٝمقة وطمٚمٞم٥م وؾمٙمر ووٕمتٝم٤م قمغم اعمٜمْمدة.
ٟمٔمرت إمم ضمقٟم٤من ُمـ ومقق إـم٤مر ٟمٔم٤مراو٤م وىمٓمٕم٧م أٟمٗم٤مؾمٝم٤م قمٜمندُم٤م أسمٍمنت
إوراق ُمتٜم٤مصمرة قمغم إرض.
 وًمٙمـ ؾمٞمدي إهن٤م يمٚمٝم٤م أوراق اًمٍمف ًمٚمٝمٞمئ٦م اًمً٤مسم٘م٦م واًمٕمديند ُمنٜمٝمؿذم اخل٤مرج يتٜمٔمرون شمقىمٞمٕمٝم٤م! ٓطمٔم٧م اًمت٘مٓمٞم٥م قمغم وضمٝمف:
 آه ..آؾمٗم٦م ؾمٞمدي. شمقٓ إهنؿ همػم ُمٝمٛملم يٛمٙمٜمٝمؿ آٟمتٔم٤مر. ٟمٕمؿ ؾمٞمدي.قمٜمدُم٤م ظمرضم٧م ذب ىمٝمقشمف سمٌطم ومٝمق قمغم اًمدوام حي٥م ىمٝمنقة اًمّمنٌ٤مح.
إهن٤م شمٜمٕمِمف وسمٞمٜمهت ينمهب٤م اًمت٘مط أطمد اعمًتٜمداتً .مّمقص ،ومٙمر ،هذه ٟمٗم٘من٤مت
ؾمخٞمٗم٦م ،رُم٤مه٤م ُمرة أظمرى قمغم إرضً .مّمقص .سمدأت اًمنؼمودة شمندب ذم
اعمٙمت٥م واًمٜمقاومذ اعمخٛمٚمٞم٦م ُمع اًمٓمٞم٤مت أونٗم٧م قمنغم اعمٙمتن٥م ؿمنٕمقر ًا ُمرحين ً٤م
سم٤مذظم ً٤م .يم٤من اعمٙمت٥م ُمريمز ًا ه٤مدئ ً٤م أُم٤م ذم اخل٤مرج وم٘مد يمن٤من اًمٕمن٤ممل حيتندم سمٙمنؾ
ضمٜمقٟمف .أطم٥م اًمقىمقف ىمرب اًمٜم٤مومذة واًمٜمٔمر إمم ؿم٤مرع (ومل  .اًمٜم٤مس يم٤مًمٜمحؾ
يذهٌقن وجيٞمئقن ذم اًمِم٤مرع .وقمغم ُم٘مرسم٦م يم٤من يرى ظمط آزدطمن٤مم اًمٓمقينؾ
أو يرى طم٤مدصم ً٤م أو أٟم٤مؾم ً٤م يتِم٤مضمرون .يم٤من يرىم٥م سم٢مجي٤مز وهيز رأؾمف صمؿ يٕمقد إمم
ُمٙمتٌف ويقاصؾ ُم٤م يم٤من يٜمجزه .ومٙمنر سمن٤مًم٘مقائؿ اًمتنل رآهن٤م ذم ؾمنٚم٦م إوراق
اعمٝمٛم٦م ،أظمرضمٝم٤م ُمـ شمٗمٙمػمه ،ومٚمٙمؾ رم وىمتف .اشمّمؾ سمٛمدير اًمتًقيؼ:
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 أويمٞمقرو ٟمٕمؿ إٟمف اعمتٙمٚمؿ. ضمقٟم٤من ُمٕمؽ. أوه ..صٌ٤مح اخلػم ؾمٞمد أويمقي. صننٌ٤مح اخلننػم أويمٞمننقرو .اٟمٔمننر أيٛمٙمٜمٜمننل احلّمننقل قمننغم اًمت٘منن٤مريرواًمٙمِمقوم٤مت واًمٜمٗم٘م٤مت وإؿمٞم٤مم إظمرى اًمتل ـمٚمٌ٧م ُمٜمنؽ شمّمنٜمٞمٗمٝم٤م زم ذم
إؾمٌقع اعم٤ميضُ ،مـ ومْمنٚمؽ اضمٚمٌٝمن٤م ومنقر ًا ُمنع إضمنرامات اعمٞمزاٟمٞمن٦م .ؾمن٤مد
اًمّمٛم٧م اًمقضمٞمز.
 ؾمتٙمقن ضم٤مهزة سمٕمد حلٔم٦م ؾمٞمدي.َّ
وطمؾ صٛم٧م آظمر.
 أويمٞمقرو .هؾ أٟم٧م ُمع آٟم٘مالب أيْم ً٤م؟ ُم٤مذا؟ ٓ أقمرف قمـ أي رم شمتحدث ؾمٞمدي. طمًٜم٤م هؾ ىمرأت اًمّمحػ ُمًٌ٘م ً٤م؟ طمًٜم٤م....... ؿمخص ُم٤م يٚمٛمح ذم اًمّمح٤موم٦م إمم أن شمٖمنػم ًا ؾمنٞمحدث ذم اعمٜم٤مصن٥م ذمأوومقؾمق ،قمغم يمؾ طم٤مل اٟمس إُمر.
ووع اهل٤مشمػ وطمدق ذم اجلدار أُم٤مُمف ًمٙمٜمف مل َير أي رم .ىمٗمزت أومٙمن٤مره

إمم ُمٜمْمدشمف اعمٗمتقطم٦م .إن ؾمٕم٦م اعمٙمت٥م هم٤مًمٌن ً٤م ُمن٤م شمنقطمل سم٤مٓرشمٞمن٤مح اعم١ميمند.
وأن وم٘مط سمدأ حيزٟمف اعمٙمت٥م .وم٤معمج٤مل سمدا واؾمٕم ً٤م ضمد ًا قمٚمٞمف وإُمقر شمراوهمف
وشمرسمٙمفً .مٚمٛمرة إومم سمدأ يِمٕمر سمٗم٘مندان اًمتقاصنؾ ُمنع اًمِمنٕمقر إؾمن٤مد
ًمٜمٌض اعم١مؾمً٦م ،هنض ُمتجٝم٤م إمم دوٓب اعمنمنوسم٤مت ظمٚمنػ اعمٙمتن٥م .وذم
ُمٜمتّمػ اًمٓمريؼ همػم رأيف" .أو ُم٤م ٟم٤مك ا يمقُ ....م٤م ٟم٤ميم٤م يمق" مهٝمؿ ُمع ٟمٗمًنف
023

ؿم٤مقمر ًا سم٤مًمًٛمق .سمٕمد حلٔم٤مت دظمؾ رؾمقل سمرزُم٦م ُمـ اًمقصمن٤مئؼ ،يمن٤من اًمرضمنؾ
ىمّمػم ًا أؿم٘مر اًمِمٕمر شمٜمتنم إيمزيهت قمغم وضمٝمف وز ّيف اخل٤ميمل ومْمنٗم٤مض قمٚمٞمنف
يم٤مٟمف وم٘مد اًمقزن ُمـ أضمؾ اًمنميم٦م.
قمنكم أن أضمٚمن٥م هنذه ًمنؽ
 -صٌ٤مح اخلػم ؾمٞمدي .اًمًٞمد اعمندير ىمن٤مل إن ّ

ؾمٞمدي.

أؿم٤مر ضمقٟم٤من أن قمٚمٞمف أن يْمٕمٝم٤م قمغم اًمٓم٤موًم٦م.
 طمًٜم٤م ؾمٞمدي واؾمتدار اًمرضمنؾ ًمٞمنذه٥م ومٚم٘مند أظم٤مومنف اشمًن٤مع اعمٙمتن٥موشمرومف.
 اٟمتٔمر. ٟمٕمؿ ؾمٞمدي. ُم٤م اًمذي حيدث ي٤م ضمقيمقا؟أصٌح وضمف اًمرؾمقل يمئٞمٌ ً٤م يم٤من ذم قمٛمر اخل٤مُمً٦م واخلٛمًلم .سمندا حمرضمن ً٤م
وطمرك أص٤مسمٕمف.
ّ
 إهنؿ ي٘مقُمقن سم٢مرضاب ؾمٞمدي. آه ...هؾ مجٞمٕمٙمؿ؟ يمال ؾمٞمدي هؿ وم٘مط أٟم٤م ًمً٧م ُمٕمٝمؿ. وُمتك ؾمٞمٌدأ؟ مل يٌدأ سمن٤مٓيمتهتل أن ،إهننؿ ي٘مقًمنقن إهننؿ يريندون اًمتحندث أوًٓ،ًمٙمٜمٝمؿ يًٛمقٟمف ٟمّمػ إرضاب.
 طمًٜم٤م يٛمٙمٜمؽ اًمذه٤مب ..يمال اٟمتٔمر يمؿ ُم٘مدار ُم٤م شمٙمًٌف أن؟ ٟ 99مػمة ؾمٞمدي. ويمؿ طمجؿ قم٤مئٚمتؽ؟024

 زوضمت٤من وصمالصم٦م أـمٗم٤مل .ؾمٞمدي. ويمٞمػ شمٓمٕمؿ قم٤مئٚمتؽ هبذا اعمٌٚمغ؟ سم٤مًمٕمٛمؾ اإلو٤مذم ؾمٞمدي .زوضمت٤مي يمٚمت٤ممه٤م شمٕمٛمالن قمٛم ًال صٖمػم ًا يمهت أن
أـمٗم٤مزم يٌٞمٕمقن سمٕمض إؿمٞم٤مم ؾمٞمدي.
 أيٛمٙمٜمؽ إـمٕم٤مم قم٤مئٚمتؽ إمم يقم اًمراشم٥م؟ ٓ ؾمٞمدي ٓ ...ؾمٞمدي واٟمٗمجنر اًمرؾمنقل ومجن٠مة أرضمنقك ؾمنٞمدي أٓوشمقؾمؾ ظم٤موٕم ً٤م.
شمٓمرد وم٠مٟم٤م ًمً٧م ُمع اإلرضاب
ّ

 -طمًٜم ً٤م .ىم٤مل ضمقٟم٤من ُمٌتً ًهت سمخٗم٦م .يمؾ ُم٤م أرينده ُمٜمنؽ أن ختنؼم سمٙمنؾ

رم ختٓمط ًمف ٟم٘م٤مسمتؽ ه٤م .وشمٚمتزم سمتٌٚمٞمٖمل أشمٗمٝمؿ.؟
 ٟمٕمؿ ؾمٞمدي ؾم٠مظمؼمك سمٙمؾ رم وومرك يديف.أظمرج ضمقٟم٤من حمٗمٔم٦م ٟم٘مقده يم٤مٟم٧م صم٘مٞمٚم٦م وؾمٛمٞمٙم٦م سمٚمٗم٤مئػ اًمٜم٘مقد واؾمنتؾ
ُمٜمٝم٤م ورىمتلم ُمـ ومئ٦م اًمٜمػمة .اًمتٛمٕم٧م قمٞمٜم٤م اًمرؾمقل وأقمٓم٤مه ضمقٟمن٤من اًمنقرىمتلم
اجلديدشملم.
 ؿمٙمر ًا ؾمٞمدي ..ؿمٙمر ًا ًمؽ ؾمٞمدي سم٤مريمؽ اهلل ي٤م ؾمٞمدي .هم٤مدر اعمٙمت٥م،واسمتًؿ ضمقٟم٤من ًمٜمٗمًف واشمّمنٚم٧م اًمًنٙمرشمػمة ومنقرا ًمت٘منقل إن ضمٞمنػ هن٤مٟمز
وضمٞمٙم٤مرو يم٤مٟم٤م ذم ُمٙمتٌٞمٝمهت وًمٙمٜمٝمهت ُمٜمِمٖمالن.
 ضمٞمد أظمؼمهيهت أن هٜم٤مك اضمتهتقم ً٤م ُمٝم ًهت سمٕمد اًمٔمٝمر. طمًٜم٤م ؾمٞمدي.شمٗمحص ضمقٟم٤من ُمقضمز اعمٌٞمٕمن٤مت واًمقصمن٤مئؼ إظمنرى وُمن٤م يمن٤من سمقؾمنٕمف
شمّمديؼ قمٞمٜمٞمف وم٤مٕرىم٤مم يم٤مٟم٧م ظمٞم٤مًمٞم٦م.
إن أرىم٤مم اعمٌٞمٕم٤مت ًمٚمًٜم٦م اعم٤موٞم٦م هل 429222 ،و2هم٤مًمقن ُمنـ اًمّمنٌغ
ُم٘م٤مسمؾ  2022222ذم اًمٕم٤مُملم اعم٤موٞملم وُمًتقدقم٤من أطمرىم٤م ٟ %44م٘منص ذم
025

اعمٌٞمٕم٤مت اعم٘مٞمٛم٦م ُمـ اًمّمٌغ اًمالُمع وُ %41مـ اعمًتحٚم٥م وٟم٘مّمن٤من اهلٞمئن٦م ذم
اجل٤مٟم٥م اًمت٘مٜمل وقمهتل ىمٚمٞمٚمقن ي١مدون وفم٤مئػ قمديدة واًمٜمتٞمج٦م ٟمققمٞمن٦م رديئن٦م
مه َٝمنؿ ذم دظمٞمٚمتنف وٟمٔمنر ظمٚمًن٦م إمم
وإٟمت٤مج رديم ودظمنؾ ىمٚمٞمنؾ" .ين٤م اهلل" َ ْ
اعمتٌ٘مل .آٓت اًمٕمٛمؾ شمٕمٓمٚم٧م صمهتٟمٞم٦م أؾم٤مسمٞمع ظمالل اًمًنٜم٦م ،ظمًن٤مرة شمتجن٤موز

 422222همنن٤مًمقن .واًمِمننحـ ذم إىمًنن٤مم مل يّمننؾ ًمننمن ،ؿمننحٜم٦م اعمٓمنن٤مط
آصٓمٜم٤مقمل واًمٚمقسمريـ ُم٤مزاًم٧م ذم اًمٌحر ُمتن٠مظمرة سمًنٌ٥م ازدطمن٤مم اعمٞمٜمن٤مم.
يمقرسمٞمد اًمٙم٤مًمًٞمقم واًمٌػميمقن وطم٤مُمض اًمٙمؼمي٧م ٓ أظمٌ٤مر قمٜمٝم٤م طمتك أن.
إن همراُم٦م اًمت٘م٤مقمس حتتؿ سم٤مًمٜمتٞمج٦م ارشمٗم٤مع إؾمٕم٤مر يمهت أن اإلٟمت٤مج ُمتقىمنػ ذم
مخً٦م ُمّم٤مٟمع أنً .م٘مد شمّمٌ٥م اًمٕمرق ُمـ ضمٌٝمتف ومٛمًح وضمٝمف سم٤معمٜمديؾ .إن
طمد اًمرسمح  %29.1أىمؾ ُمـ ُ 21.2مٚمٞمقن ٟمػمة .أُم٤م اًمزسم٤مئـ اًمرئٞمًٞمقن يم٤مريال
 42222وومرٟمٙمق  29222أويمقسمزو  40222ىمد شمقىمٗمقا ُمن٤مذا قمنـ ضم٤مين٤مل
ويم٤مسمرو واومجٞم٤من؟ أدار اهل٤مشمػ.
 اـمٚمٌل زم اًمًٞمد أويمٞمقرو. ٟمٕمؿ ؾمٞمدي.يم٤مٟم٧م هٜم٤مك وىمٗم٦م.
 ؾمٞمد أويمقي؟ اٟمٔمر ٓ وىم٧م ًمٚمرؾمٛمٞم٤مت ،أشمًتٓمٞمع احلْمقر إمم هٜم٤م ًمٚمحٔم٦م؟ طمًٜم ً٤م.ٟمٔمر ضمقٟم٤من إمم اهل٤مشمػ سملم يديف وووٕمف سمٌطم ،طمدق سمّمقرشمف وطمندىم٧م
اًمّمقرة سمدوره٤م سمف وسمٗمراغ يم٤من يالطمٔمنف ذم ٟمٗمًنف .يمن٤من هٜمن٤مك ـمنرق قمنغم
اًمٌ٤مب ،دظمؾ اًمًٞمد أويمٞمقرو .يم٤من وخ ًهت وـمقي ً
ال يٌدو يمٛماليمؿ يٛمٞمؾ ذم يمؾ
ظمٓمقة إمم ضمٝم٦م اًمٞمً٤مر هلجتف ُمـ أويمًٗمقرد شمٌدو همريٌ٦م قمٜمدُم٤م يندرك اعمنرم
أٟمف يمالم إومري٘مل ،اظمت٤مر ًمٜمٗمًف يمرؾمٞم ً٤م.
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 اٟمٔمرُ ،م٤م اًمذي طمدث جل٤مي٤مل ويم٤مسمرو وأومجٞم٤من واعم٘مدار اعمتن٠مظمر اًمنذيؾمقيٜم٤مه ُمع ذيم٦م  sssىمٌؾ أن أؾم٤مومر؟ وىمذف ضمقٟم٤من إوراق ٟمحقه.
 ؾمٞمد أويمقي .إٟمٜم٤م ىمد ظمنٟم٤مهؿ .إمم ُمّمٚمح٦م ُمٜم٤مومًٞمٜم٤م. ظمنٟم٤م ُم٤مذا؟ وأي ُمٜم٤مومًلم؟ إن ذيم٦م ضمػموضمر أظمذت ضم٤مي٤مل ويم٤مسمرو وذيمن٦م ُم٤ميمًنقر أظمنذتأومجٞم٤من .طمدث إُمر سمنقم٦م ضمد ًا.
 يٌدو أن إؿمٞم٤مم حتدث سمنقم٦م أصمٜم٤مم همٞم٤ميب! قمٜمدُم٤م اشمّمٚم٧م هبؿ أظمؼمو سمًٌ٤مـم٦م أهننؿ همنػموا رأهينؿ ،ىمن٤مًمقا إهننؿطمّمٚمقا قمغم ُمٌٞمٕم٤مت سم٠مىمؾ إؾمٕم٤مر يمثػم ًا.
 سمٛم٘مدار يمؿ أىمؾ؟ سمٜمًٌ٦م .%42  %42وًمٙمٜمٜم٤م ظمٗمْمٜم٤مه٤م هلؿ سمٜمًٌ٦م  %1صمؿ سمٜمًنٌ٦م  %2.1أىمنؾ ُمنـ يمنؾاًمنميم٤مت؟
 وًمٙمـ اًمٌٞمع مل يٙمـ سمٛم٘مدار يمٌػم وم٢مٟمف يم٤من سمٞمٕمن ً٤م سمن٤معمٗمرد .إن  %42هنلقمغم  12222هم٤مًمقن إومم وسمزي٤مدة ُم٘منداره٤م واطمند وٟمّمنػ سم٤معم٤مئن٦م ًمٙمنؾ
 1222هم٤مًمقن أظمرى وسمحدود .%22
ضمقٟم٤من مل ي٘منؾ ؿمنٞمئ ً٤م شمٗمنرس سم٤مًمقصمن٤مئؼ إظمنرىٟ .مٗم٘من٤مت .ؾمنٗمر اهلٞمئن٦م
ٟ 17222مػما ُمّم٤مريػ ؿمخّمٞم٦م ٟ 42111مػما ،وىم٧م إون٤مذم ٟ 4111منػما.
ؾمٕمؾ اًمًٞمد أويمٞمقرو ،دم٤مهٚمف ضمقٟم٤من وـمٚمن٥م سم٤مهلن٤مشمػ اًمًنٞمد أوومقؾمنٞمٙمق
اعمنمف قمغم اعمٙمت٥م "هٙمذا ؾمٛمل قمٜمدُم٤م مل يٙمـ هٜم٤مك قمٜمقان وفمٞمٗمنل آظمنر
ال ـمنقي ً
يٛمٜمح ًمف سمٕمد شمرىمٞمتف" .وصؾ طم٤مًٓ وـمرق اًمٌ٤مب ودظمؾ يمن٤من رضمن ً
ال
سمٌٓمـ يم٤مًم٘مدر ورأس يم٤مًمٙمٛمثرى وأٟمػ طم٤مد ٟمققم ً٤م ُم٤م ،شمٙمٚمؿ قمغم ٟمحق أظمنرق
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يم٠من ًمً٤مٟمف صم٘مٞمؾ قمٚمٞمف وًمٙمٜمف قم٤مُمؾ جمتٝمد وص٤مرم وٟمِمٞمط .وهق ُمـ اعمنموملم
اإلداريلم اًم٘مالئؾ .اًمذيـ مل جيدد شمٜمٔمٞمٛمٝمؿ.
 أن ي٤م يمٞمٛمل ،ىمن٤مل ًمنف ضمقٟمن٤من عمن٤م دظمنؾ :ؾمن٠موضمز ًمنؽ ،أريند يمنؾاًمقصقٓت ويمؾ أوراق اًمٕمٛمؾ اإلو٤مذم ويمؾ ؾمجالت اًمتقىمٞمع ويمنؾ رم
يتٕمٚمؼ سمتٚمؽ اعمجٛمققم٦م ُمـ إوراق ،أريدهؿ سمٕمد اًمٖمد ،أٟم٤م واصمؼ أٟمؽ شمٕمرف
ُم٤مذا شمٕمٛمؾ..
 طمًٜم ً٤م ؾمٞمد أويمقي. حتدث ُمع اعمح٤مؾم٥م طمقهلؿ .إن أرىم٤مم اًمٕمٛمنؾ اإلون٤مذم ٓ يٛمٙمنـ أنشمٙمننقن صننحٞمح٦م ،سمٕمننض اًمٕمننهتل جيٛمٕمننقن ُمنن٤م ٓ يٕمٛمٚمقٟمننف .أٟمنن٧م ٟمٗمًننؽ
واعمح٤مؾم٥م ويمؾ ُمنمذم احلً٤مسم٤مت جي٥م أن شمٕمٛمٚمقا قمٚمٞمٝمن٤م ،إن يمنؾ أسمنقاب
هدر إُمقال جي٥م همٚم٘مٝم٤م.
 هذا طمًـ ؾمٞمد أويمقي. اؾمتٜمًخ شمٚمؽ اًمقصم٤مئؼ وأقمده٤م زم وقمٜمدُم٤م شمٜمزل أسمٚمغ ُمدير اإلدارة ُمنـومْمٚمؽ أن ي٘م٤مسمٚمٜمل أن .ؿمٙمر ًا.
ظمرج اعمنمف.
 أيٛمٙمٜمٜمل اًمذه٤مب أن ؾمٞمد أويمقي؟ ؾم٠مل اًمًٞمد أويمٞمقرو ،وىمد ؿمٕمرسمٕمدم آرشمٞم٤مح.
 ًمٞمس أن ؾمٞمد أويمٞمقروً .مٞمس مت٤مُم ً٤م أن.ـمرق ُمدير اإلدارة ودظمؾ اعمٙمت٥م.
 اضمٚمس ي٤م شمق  .ىم٤مل ضمقٟم٤من وذم قمٞمٜمٞمف أًمنؼ ومٕمن٤مل ،حتريمن٧م إؿمنٞم٤مم،اًمٜم٤مس ؾمٞمّمٕمدون وهيٌٓمقن اًمًنالمل ُمنردمٗملم .وهنق ؾمنٞمجٚمس ويٕمٓمنٞمٝمؿ
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إواُمر ؾمٞمجٕمٚمٝمؿ يتحريمقن ،ؿمٕمر سم٤مًمث٘م٦م ذم طمريم٦م إؿمٞم٤مم وضمٚمس راضمٕمن ً٤م
ذم يمرؾمٞمف اًمدوار ،سمدا ُمًؽمظمٞم ً٤م ُم٤ميمر ًا مت٤مُم ً٤م وقمغم وضمٝمف شمٕمٌػم ازدرام.
 ُم٤م هق ووع إُمقر ًمديؽ ،شمق ؟ اًمٜم٘م٤مسم٦م.. أقمرف .ىم٤مل ضمقٟم٤من ُم٘م٤مـمٕم ً٤م يمالُمف .شمق أقمٞمد شمٜمٔمٞمٛمف أظمػم ًا ومٝمق حيت٤مجإمم اًمتٜمٌٞمف.
 أقمرف يمؾ ذًمؽ ..شمق ؾم٠مظمؼمك ُم٤م أريده :دقمٜمل أقمنرف يمنؿ ُم٘منداراًمزي٤مدة اعمٛمٜمقطم٦م وإمم أي٦م درضم٦م ُمـ اًمٕمهتل وُمتك يم٤مٟمن٧م إظمنػمة؟ ُمن٤م هنل
حيروقن قمٚمٞمٝم٤م؟ يمؿ قمدد اعمًت٘مٞمٚملم هذه اًمًٜم٦م؟ يمؿ قمدد
اًمٜمًٌ٦م اعمئقي٦م اًمتل ّ
اًمذيـ وفمٗمٜم٤مهؿ؟ واًمذيـ ومّمٚمٜم٤مهؿ؟ شمٙمٚمؿ ُمع ىم٤مدة اًمٜم٘م٤مسمن٦م وأـمٚمٕمٜمنل قمنغم
ؿمٙم٤موهيؿ .أرؾمؾ زم ذًمؽ سمٕمد اًمٖمد صٌ٤مطم ً٤م .ؿمٙمر ًا ًمؽ ،شمق .
 طمًٜم٤م ؾمٞمدي .هنض شمنق وظمنرج وضمقٟمن٤من يراىمن٥م ؿمنٙمٚمف اعمٛمتٚمنئاًم٘مّمػم وُمِمٞمتف اعمتث٤مىمٚم٦م طمتك اٟمٖمنالق اًمٌن٤مب ظمٚمٗمنف .شمن٠موه ضمقٟمن٤من وؿمنٕمر
وفمـ أٟمف يًٛمع ظمٗم٘م٤مٟمف .يم٤من يِمٕمر
سم٤مًمتٕم٥م ومج٠مة .سمدأ ىمٚمٌف خيٗمؼ سمنقم٦م أيمثر
ّ
سم٠ممل ظمٗمٞمػ وشم٘مٚمّم٤مت داظمؾ اًمّمدر ،ادمف إمم طمٌقب اًم٘مٚم٥م وشمٜم٤مول طمٌتنلم
ُمـ إرسمٕم٦م اًمٌ٤مىمٞم٤مت ذب اعم٤مم واسمتٚمٕمٝمهت وقمٜمندُم٤م قمن٤مد إمم ُمٜمْمندشمف أسمٍمن
اًمًٞمد أويمٞمقرو.
 أن ي٤م ؾمٞمد أويمٞمقرو قمغم أي ؾمٗمٞمٜم٦م أٟم٧م؟قمؿ شمتحدث.
ٓ -زًم٧م ٓ أقمرف ّ

 ٓ .ىم٤مهل٤م ضمقٟم٤من سمقوقح يمهت ًمق أٟمف يتٙمٚمؿ إمم ـمٗمؾً ،م٘مد ُأظمنؼم سمٙمذسمن٦ميدون رُمقز ًا سمال ُمٕمٜمك قمغم ورىم٦م.
ؿمٗم٤موم٦م ،اًمت٘مط ىمٚمؿ احلؼم وراح ّ
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 هٜم٤مك أؿمٞم٤مم ُم١ميمدة طمقل ٟمِمن٤مـم٤مشمؽ أقمرومٝمن٤م ،ومنال شمتٍمنف يم٤مٕسمٚمنفُمٕمل .ذم احل٘مٞم٘م٦م ٓ يٜمٌٖمل .أقمرف أٟمؽ حتنقم قمنغم اهلٞمئن٦م إدٟمنك وشمِمنؽمي
اًمٕمديد ُمـ هم٤مًمقٟم٤مت إصٌ٤مغ سم٠مؾمهتئٝمؿ وشمٌٞمٕمٝم٤م ذم اخل٤مرج سم٠مدٟمك ؾمٕمر طمتنك
ُمـ ويمالئٜم٤م ،أقمرف أؿمٞم٤مم أظمرى قمٜمؽ ،أشمٕمٚمؿ؟ طم٘م ً٤م إٟمؽ شمدهِمٜمل ،طم٘مٞم٘من٦م
شمدهِمٜملٟ .مٔمر إًمٞمف ضمقٟم٤من ويم٠مٟمف يتٙمٚمؿ ُمع ـم٤مًم٥م ىمد وٌٓمف وهنق ي٠ميمنؾ ذم
آظمر اًمّمػ .أظمؼم أصدىم٤ممك ذم اجلريدة أن يٗمٙمروا ىمٌؾ أن يٜمنمنوا ذم اعمنرة
اًم٘م٤مدُم٦م ،ومٛمـ اعمٛمٙمـ إىم٤مُم٦م دقمقى شمِمٝمػم ودهؿ ،ومال ومرص٦م ًمدهيؿ ًمٚم٘مت٤مل،
قمغم يمؾ طم٤مل يمـ ذم آضمتهتع سمٕمد اًمٔمٝمر وؾمٙمرشمػميت ؾمتخؼمك سم٤مًمقىم٧م ،هذا
يمؾ ُم٤م قمكم ىمقًمف.
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الفصل الثالث عشر
-1إن اًمقصم٤مئؼ ذم ؾمٚم٦م إوراق اعمٝمٛم٦م يم٤مٟم٧م اٟمٗمج٤مري٦م ،هٜمن٤مك وصمٞم٘متن٤من ُمنـ
اعمٍمف طمقل إقم٤مدة دومع اًم٘مرض .وُمًتٜمدان ًمدومع ىمقائؿ ذام صمالصم٦م أضمٝمزة
شمٙمٞمٞمػ وأصم٤مث ًمٚمٛمٙمت٥م وُم٤م يم٤من سمقؾمٕمف أن يتذيمر اًمتخقيؾ وأواُمر اًمنمنام
وُم٤م اًمذي أوىمػ اعمذيمرشملم ُمـ اًمقصقل إًمٞمف؟ ٟم٤مدى ٕيمثر ُمـ ُمرة قمغم ُمدير
اإلدارة واعمنمف ىمٌؾ أن يٕمرض هذه اًم٘مْمٞم٦م اعم٘مٞمت٦م .إهننؿ ُمن١مظمر ًا يمِمنٗمقا
ـمري٘م٦م هىم٦م ذم أواُمر اًمنمام اعمحٚمٞم٦م ذم اًمنميم٦م .ومثٛم٦م جمٛمققمن٦م ُمنـ اًمٜمن٤مس
يؽميمقن أواُمر اًمنمام اعمحٚمٞم٦م وم٤مرهم٦م ويٓمٌٕمقن قمٚمٞمٝم٤م ـمٚمٌ٤مت وي٘مقُمقن سمتزوير
شمقاىمٞمع اًمنميم٦م اًمثالصم٦م صمؿ جيٛمٕمقن اًمٌْم٤مئع .وسمًٌ٤مـم٦م مل يٙمـ هٜم٤مك قمٚمؿ قمنـ
ـمقل اًمٗمؽمة اًمتل اؾمتٛمرت قمٚمٞمٝم٤م هذه احلن٤مل ،وإن اًمٌْمن٤مئع اعمجٛمققمن٦م ًمنـ
شمرؾمؾ إمم اًمنميم٦م .وإن اًمنميم٦م ىمد أره٘متٝم٤م اًمديقن اًمتل مل دمٚمٌٝم٤م قمغم ٟمٗمًٝم٤م.
ًمٚمٛمرة إومم وُمٜمذ ؾمٜمقات يم٤من ضمقٟم٤من ذم ٟمقسم٦م همْمن٥م ،سخ وزقمنؼ قمنغم
ُمقفمػ اهلٞمئ٦م إدٟمك واًمذي وضمده ٟم٤مئ ًهت أصمٜم٤مم اًمقاضم٥م .واًمذي يم٤من يٗمؽمض
أن ي٘مدم ذطم ً٤م ًمًٝمقه اعمٙمٚمػً ،م٘مد ص٥م ضم٤مم همْمنٌف قمنغم يمنؾ ُمنـ أ ّظمنر
ُمذيمرات اعمٍمنف ُمنـ اًمقصنقل إًمٞمنف .أصنٌح٧م قمٞمٜمن٤مه سم٘مٕمتنلم طمن٤مرشملم
محراويـ ختٗم٘م٤من سمٕمٜمػ مل يِمٝمده ُمـ ىمٌؾ ،وىمػ ُمً٤مقمدوه ُمـ طمقًمف سمح٤مًمن٦م
ُمـ اًمٖمٌ٤مم واإلطمراج .قمٜمدُم٤م اٟمتٝمك يم٤من ىمد أهنؽ ٟمٗمًف سمّمقرة قمّمٌٞم٦م .يمن٤من
هيتز سمتِمٜمج٤مت همػم ُمًٞمٓمر قمٚمٞمٝم٤م وىمد أظمذوه ومٞمهت سمٕمد إمم ُمٙمتٌف ذم إقمنغم.
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ًم٘مد وم٘مد ٟمٗمًف ؾم٤مقم٦م اًمٖمْم٥م ،ومٙمنر يمنؿ يمن٤من ه٤مئجن ً٤م طمنلم سخ واٟمٗمجنر
ييب اًمٓم٤موٓت ،هم٤موٌ ً٤م ُمـ ٟمٗمًف ،شمٍمنف يمٓمٗمنؾ خمٌنقل ،ظمنرج قمنـ
ـمقرهً .م٘مد أظمؼمهؿ أٟمف ٓ يًتٓمٞمع اًمًٞمٓمرة قمغم يديف .أقمنداؤه ؾمنٞمٗمرطمقن،
رضب سم٘مٌْمتف اًمٓم٤موًم٦م .سمٕمد حلٔم٤مت ُمـ اًمتٗمٙمػم شمٌدد اًمٖمْم٥م وأصم٘مؾ قمٚمٞمنف
اعمٙمت٥م سم٤مًمٖمؿ .شمراضمٕم٧م قمٜمف اًمٗمراهم٤مت ُمع ذًمؽ سمدت ُمٓمٌ٘من٦م قمٚمٞمنف ،وطمنؾ
حمؾ اًمٖمْم٥م اًمِمٕمقر سم٤مًمٗمراغ .طم٤مول أٓ يٗمٙمنر .أٓ يٖمْمن٥م صم٤مٟمٞمن٦م .طمن٤مول
آؾمؽمظم٤مم وُمٕم٤مجل٦م اعمقىمػ سمؼمود .صمؿ ؿمٕمر سمٌمم ي٘منٌض قمنغم ىمٚمٌنف ،رم
أؿمٌف سمٛمخٚم٥م سم٤مرد وُمتّمٚم٥م .اقمؽماه اخلقف ،اًمٜمقسمن٦م اًم٘مٚمٌٞمن٦م! ًم٘مند دم٤مهنؾ
ٟمّمٞمح٦م اًمٓمٌٞمن٥م سمٕمندم آٟمٖمنهتس ذم أي رم يره٘منف ضمًندي ً٤م أو قم٤مـمٗمٞمن ً٤م.
اقمؽمى صدره وضمع طم٤مد هيع اعمرور واٟمتٝمك ذم ُمٙم٤من ُم٤م ُمـ دُم٤مهمف .ؾمنٕمؾ
ُم٤مؾمٙم ً٤م صدره ووصؾ سمٞم٠مس إمم طمٌقب اًم٘مٚم٥م واسمتٚمع آظمر طمٌتلم ،سمٕمد حلٔم٦م
هدأ آمل وًمٙمـ اخلقف اًمٗم٤مرغ شمٕمٚمؼ يمذيمرى ذيرة ذم ُم١مظمرة اًمٕم٘مؾٟ .مٔمنر
ُمرة أظمرى إمم ُمذيمريت اعمٍمف" .ذًمؽ يٕمٜمل أٟمف إذا مل يرُمؿ اعمقىمػ ذم أين٤مم
ىمٚمٞمٚم٦م ومًٞمٙمقن ًمٚمٛمٍمف احلؼ ذم ...أوه ...أقمرف" ىم٤مل ًمٜمٗمًفً .م٘مد شمرشمن٥م
إُمر يمٚمف ،ضمٞمػ ه٤مٟمز وضمٞمٙم٤مرو! جيٚمًقن سمٚمٓمػ أصمٜم٤مم آردمن٤مف وقمٜمندُم٤م
يٌدأ اًمتٙمًػم يت٘مدُمقن سمٙمٚمهتت ؾمحري٦م.
قمٜمدُم٤م أظمؼمه ضمٌٜمٙم٤م أن جلٞمػ ه٤مٟمز وضمٞمٙم٤مرو قمالىم٦م ُم٤م ُمع ذيم٦م ؾمنقهق
مل حيٛمؾ إُمر حمٛمؾ اجلد ،أمهؾ اعمًن٠مًم٦م ،أيٛمٙمنـ أن يٙمنقن ذًمنؽ طم٘مٞم٘من٦م؟
وُم٤مذا هيؿ؟ قمغم يمؾ طم٤مل .ىمٌنؾ أؾمنٌقع أظمنؼمه رضمنؾ أقمنهتل ُمرُمنقق ُمنـ
أصدىم٤مئف ذم ؿم٤مرع (ومل أن ذيم٦م أصٌ٤مغ ضمديدة ىمد فمٝمرت سم٠مؾمٚمقب ُمت٠مًمؼ.
"آه إهنؿ جيٚمٌقن أؿمخ٤مص ً٤م ُمٖمؽمسملم ُمـ سمريٓم٤مٟمٞم٤م ...آٓوؿ ُمـ اًمٜمقع إهمنغم.
اٟمٔمر إمم إقمالٟم٤موؿ اًمتل متب اعمٙم٤من" وحؽ ضمقٟم٤من ُمٌتٕمد ًا قمـ اًمٗمٙمرة "إهنؿ
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يم٤مًمٗمٓمر اًمً٤مم .إُمر يمٚمف جمرد وجٞم٩م ٟمٞمجػمي سمال أومٕم٤مل ،هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م
وىمد شمالؿمقا يم٤مًمٗمٓمر اًمً٤مم" .وًمٙمـ ُمٜمذ أن ـمرق ؾمٛمٕمف اًمٙمالم وذيمتنف ذم
ُمٜم٤مومً٦م طم٤مدة سمِمٙمؾ ٓ ي٘مٌٚمف شمٗمٙمػم ،وم٠مؾمٕم٤مر إصٌ٤مغ واًمٙمٞمٛمٞم٤موين٤مت ًمندهي٤م
يم٤مٟم٧م أىمؾ سمٜمًٌ٦م ُ %0مـ ذيم٤مت إصنٌ٤مغ إظمنرىً .م٘مند ؿمن٤مهد ضمقٟمن٤من
إقمالٟم٤موؿ اًم٘م٤مؾمٞم٦م ذم اجلرائد ،رأى أقمٛمدة اًمّمحػ طمقهلؿ .ويم٤من ىمد ؾمٛمع
قمـ شمروجيٝمؿ اًمٗم٤مظمر ،طمدث ُمتن٠مًمؼ وُمندقمقمً ،م٘مند ضمٕمٚمنقا ُمنـ ذيمن٤مت
إصٌ٤مغ اعمقضمقدة هٜم٤م ـمراز ًا قمتٞم٘م ً٤م .إهنؿ يً٤مقمدون اعمت٠مذيـ ُمـ آًمٞم٦م صنٜم٤مقم٦م
إصٌ٤مغ ،وإذا شمقاصؾ إُمر سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتل فمٝمر ومٞمٝم٤م ومٝمذا سم٤مًمت٠ميمٞمند يِمنٙمؾ
وديد ًا ًمنميم٦م أوومقؾمق .هؾ هق اًمًـ اًمذي ضمٕمٚمف ي٠مظمذ إؿمٞم٤مم يم٠مُمر حمتقم
طمدوصمف؟ أم إٟمف يم٤من اًمٖمرور؟ أم هؾ إُمر سمًٌ٤مـم٦م أن قمٚمٞمنف شمٌٜمّنل ُمٕمٓمٞمن٤مت
ضمديدة؟ إلسمٕم٤مد إؾمئٚم٦م قمـ قم٘مٚمف أظمذ يٗمٙمّنر سمندًٓ ُمٜمٝمن٤م سم٤مٓؾمنؽماشمٞمجٞم٤مت
اجلديدة اًمتل ُمـ ظمالهل٤م ؾمٞمجٕمؾ اًمنميم٦م شم٘مػ قمغم ىمدُمٞمٝم٤مٟ .مٔمر إمم صقرشمف
صم٤مٟمٞم٦م .وضم٤مم إمم ومٙمره وضمف أسمٞمف اعمحتي اهلزيؾ واعمّمنٕمقق ،يمن٤من ذم ؿمنٌ٤مسمف
قمٜمدُم٤م اطمتي أسمقه سمٛمقت همري٥مً ،م٘مد أيمؾ اعمرض طمٞم٤مشمف وًمٞمس ًمديف ٟم٘منقد
ًمٕمالضمف ويم٤مٟم٧م اًم٘مري٦م شمتجٜمٌٝمؿ .يم٤من وطمٞمد ًا سمّمقرة ُمرقمٌ٦م ذم حمٜمتف ،يم٤مٟمن٧م
ُمٕمريم٦م ُمقطمِم٦م ُمع ُمقت ٓ يرطمؿ .قم٤مدت إًمٞمنف يمٚمنهتت أسمٞمنف إظمنػمة "ين٤م
وًمدي ...إن اًمٗم٘مر ًمٕمٜم٦م" صمؿ ُمن٤مت وؿمنٕمر ضمقٟمن٤من سمٞمن٠مس ٓ حيتٛمنؾ .هنذه
اًمذيمرى ىمد ُمبشمف يمآسم٦م ُم٤م يم٤من ُمٕمت٤مد ًا قمغم اًمتٗمٙمػم هبن٤م .وًمٙمٜمٝمن٤م دائن ًهت يم٤مٟمن٧م
اجلزم إىمًك ُمـ طمٞم٤مشمفُ .مٜمحتف اًمٓم٤مىم٦م ومٗمٙمر سمجٞمػ ه٤مٟمز وضمٞمٙمن٤مرو" .هن٤م
إهنهت ٓ يٕمروم٤من أي رم ه٤مه" ىم٤مل ًمٜمٗمًف سمٕمد حلٔم٦م وشمرٟمؿ سمّمنٛم٧م "أوُم٤مٟمن٤م
يم٤ميمق ..أو ُم٤م ٟم٤ميم٤م يمق" .وؿمنٕمر سم٘منقة أيمنؼم .أن شمنذيمر ضمقًمٞمٞمن٧م ،وشمٚمنؽ
ُمِمٙمٚم٦م أظمرى.
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 ُم٤مري٤م أيٛمٙمٜمؽ احلّمنقل قمنغم ومٜمندق اًمًنهتم اًمزرىمن٤مم وـمٚمن٥م اًمًنٞمدضمٞمٙمقُ ،مـ ومْمٚمؽ؟
سمٕمد حلٔم٦م شمؿ آشمّم٤مل.
 اًمًٞمد ضمٞمٙمق هٜم٤م. ؾمٞمد ضمٞمٙمق أٟم٤م اًمًٞمد ضمقٟم٤من هؾ شمتذيمر ؟وحؽ صقت ُمـ ظمالل اهل٤مشمػ.
 وُمـ سمقؾمٕمف أن يٜمً٤مك؟ ٟمٕمؿ أشمذيمرك ويمٞمػ شمًػم إطمقال ؾمٞمدي؟ طمًٜم ً٤م ؿمٙمر ًا .هٜم٤مك رم أريدك أن شمٗمٕمٚمف زم .أشمذيمر ضمقًمٞمٞم٧م؟ اًمًٞمدةاًمتل اؾمت٠مضمرت همروم٦م قمٜمديمؿ ُمٕمٝم٤م ًمِمٝمر؟
 ٟمٕمؿ ؾمٞمديً ،م٘مد هم٤مدرت سمٕمده٤م. أقمرف أيٛمٙمٜمؽ أن دمد ُمٙم٤مهن٤م أن؟ ًم٘مد شمريم٧م اؾمتهترة اإلىم٤مُم٦م ،وُمـومْمٚمؽ أريد ذًمؽ ىمٌؾ اًمً٤مقم٦م اًمث٤مًمث٦م.
 طمًٜم٤م ؾمٞمدي ..يمهت شمٕمرف هذه إؿمٞم٤مم شمتٓمٚم٥م ٟم٘مقد ًا..؟ ؾم٠مهتؿ هبذا اجل٤مٟم٥م ،اطمّمؾ زم قمغم قمٜمقاهن٤م وم٘مط .طمًٜم ً٤م. ؾمٞمتؿ ؾمٞمدي. ضمٞمد ؾم٠مقمرف يمٞمػ أضم٤مزيؽ. طمًٜم٤م ؾمٞمدي.أؾم٘مط ضمقٟم٤من اهلن٤مشمػ وشمًن٤ممل :يمٞمنػ ؾمنٞمٌدو اًمٚم٘من٤مم سمجقًمٞمٞمن٧م ُمنرة
أظمرى .هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ إؿمٞم٤مم ..اًمٙمثػم ضمد ًا .يمؿ قمدد اعمٕم٤مرك اًمتنل قمٚمٞمنف
اًمٗمقز هب٤م؟ يمؿ ُمـ اًمٜم٤مس قمٚمٞمف أن ي٘م٤مشمؾ ًمٙمل يٌ٘منك؟ عمن٤مذا قمٚمٞمنف أن حينتٗمظ
سمٙمقٟمف إىمنقى؟ صمنؿ إن هٜمن٤مك ظمٚمٗمٞمتنف اًمتنل ضمن٤مم ُمٜمٝمن٤م ،إطمٞمن٤مم اًمٗم٘منػمة
اعمحٙمقُم٦م سم٤معمرض واًمتل شمٖمنكم ..رقمن٥م اعمنقت اجلهتقمنل واحلرُمن٤من اًمنذي
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اضمت٤مطمف هبٞمج٤من وسم٠مي٦م وؾمٞمٚم٦م صٕمد إمم أقمغم اًمًالمل سم٤مًمٙمٗم٤مح اًمالُمٜمتٝمل طمتك
اًمٜمج٤مح .ومج٠مة سمدا إُمر يمثػم ًا قمٚمٞمف .يم٤من رضم ً
ال ٟم٤مدر ًا ُم٤م يٜمٔمر إمم إقمٌ٤مم اًمتل
يتحٛمٚمٝم٤م ذم اعمح٤ميمهتت اًمتل شمريمٝم٤م ظمٚمٗمف .أن سمندأ اًمث٘منؾ اعمنؽمايمؿ ًمٚمنهتيض
ي٘متحٛمف ،إؿمٞم٤مم اًمتل قم٤مٟم٤مه٤م وإقمدام اًمذيـ دُمرهؿ وهق يِمنؼ ـمري٘منف ذم
اًمًٌ٤مق .آضمٝم٤مد اعمتًٚمؾ إمم دُم٤مهمف وىمٚمٌفّ .
طمؾ اًمٜمنقم وأراطمنف ُمنـ فمنالل
ٟمٗمًف اعمٔمٚمٛم٦م اًمتل طمدىم٧م سمف قم٤مئدة إمم قم٤معمفٟ .م٤مم ذم ُمٙمتٌف اعمٗمرط اًمٙمؼمٟ ،م٤مم
ٟمقُم ً٤م قمٛمٞم٘م ً٤م وُمٜمزقمج ً٤م يمهت يٜم٤مم اعمٛمًقس.

-2أقم٤مده رٟملم اهل٤مشمػ إمم قم٤ممل اًمٜمِم٤مط اًمذي قمرومف دائن ًهت .ؿمنٕمر سم٤مٟٓمتٕمن٤مش،
أظمؼمشمف اًمًٙمرشمػمة أن اًمذيـ ـمٚمٌٝمؿ يٜمتٔمروٟمف أن ًمالضمتهتعٟ .مٔمر سمنقم٦م إمم
ُمٙمتٌف ،يمؾ رم يم٤من ُمرشمٌ ً٤م .اعمٙمت٥م ُمٜمٕمش وسم٤مرد يمؾ رم ينقطمل سم٤مًمٕمٛمنؾ
اهل٤مدئ" .أرؾمٚمٞمٝمؿ زم" ىم٤مل هل٤م .شم٘مدم ضمٞمٙمن٤مرو أوًٓ ويمن٤من ـمنقي ً
ال يمِمنجر
اخلٞمزران ُمرختل إؾمٜم٤من ذم اخلٛمًلم ُمـ قمٛمره شمٜمدومع قمٞمٜم٤مه اعم٤ميمرشم٤من ذم يمؾ
ُمٙم٤من.وإذا مل ي٘م٤مسمٚمف اعمرم ُمـ ىمٌؾ ومًقف ئمٜمف سم٤مئٕم ً٤م داهٞم٦م ذم اًمرسمح .سم٤مؾمت٘م٤مُم٦م
شمقطمل سمٗمٙمرة ظم٤مـمئ٦م قمـ ىم٤مسمٚمٞمتف ًمٚمٛمٜمن٤مورة وحتقينؾ اعمقاىمنع ،ؿمنخص ُمنـ
اًمّمٕم٥م اًمتٜمٌ١م سمًٚمقيمف .يم٤من يٛمٚمؽ ُ %41مـ أؾمٝمؿ اًمنميم٦م .ؾم٤مر ذم اعمٙمت٥م
يمِمخص يٕمرف ُم٤م يريد سم٤مًمْمٌط .اظمت٤مر يمرؾمٞمف وضمٚمس دون أن ي٘مقل ؿمٞمئ ً٤م.
ضمقٟم٤من يراىمٌف سمؼمود ،إٟمف إذا ؾمحؼ ُمثؾ ؾم٤مُمًقن (ؿمٛمِمقن وم٢مٟمف ؾمٞمًنحؼ
يمؾ اًمٍمح ُمٕمف .يم٤من صقشمف ىمقي ً٤م ذم يمؾ ُمٙم٤من ُمـ ؿم٤مرع (ومل  .يم٤من ُمً٤موي ً٤م
جلقٟم٤من ذم اإلدارة .وهذا ُم٤م يم٤من ضمقٟم٤من يٙمرهفُ .مرة قمٜمدُم٤م أوؿمٙم٧م اًمنميم٦م
قمغم آهنٞم٤مر أوىمٗم٤مه٤م ضمٞمػ ه٤مٟمز وضمٞمٙم٤مرو قمغم إىمدام .سم٤معم٘م٤مسمؾ وم٘مد أصٌح٤م
ُمديريـ ُمتً٤مويلم وهذا ُم٤م ٟمدم قمٚمٞمف ضمقٟم٤من .هذا يٕمٜمل أن اًمنميم٦م ًمٞمً٧م ًمف
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وطمده رهمؿ أٟمف ُم٤مزال ُمندير ًا ًمنإلدارة ومٞمٝمن٤مً .م٘مند يمن٤من ضمقٟمن٤من ىمن٤مدر ًا قمنغم
ُمٕم٤مجلتٝمهت ذم اعم٤ميض وضمٕمٚمٝمهت يٛمتثالن عمٓم٤مًمٌف .أُم٤م أن ومٝمنهت يتٍمنوم٤من قمنغم
ٟمحق خمتٚمػ وسمّمقرة شمثػم اًمريٌن٦م .أراد ضمقٟمن٤من أن يًنتجرمه٤م وأن جيٕمٚمٝمنهت
يٙمِمٗم٤من اًمدواومع واخلٓمط اًمني٦م" .أسمد ًا ًمـ يٙمنقن اعمنرم ذم أُمن٤من ُم٤مداُمن٧م
أيدي اًمنميم٤مم ذم ضمٞمقسمف" هذا ُم٤م يم٤من ضمقٟم٤من ي٘مقًمف ًمٜمٗمًف قمغم اًمدوام.
صمؿ ضم٤مم ضمٞمػ ه٤مٟمز ُمع أويمٌقرو ،سمٗمٛمف اًمٙمٌػم ،يم٤من يتٙمٚمؿ ويٍمخ يمثػم ًا،
يم٤من رضم ً
ال ىمّمػم ًا ًمف رأس يم٤مًمٓمػم وأٟمػ ـمقيؾ وقمٞمٜم٤من طم٤مدشم٤من أوٗم٧م قمٚمٞمف
اًمٚم٘م٥م "سمٞمٙمقًمق" ُمٜمذ أي٤مم دراؾمتف اًمث٤مٟمقي٦م .يم٤من يرشمدي صمقسمن ً٤م ـمنقي ً
ال يٖمٓمٞمنف
يمٌٓم٤مٟمٞم٦م يمٌػمة .أطمذيتف ُمـ اعمٓم٤مط ،ينح ؿمٕمره ًمٚمخٚمػ وُمٗمرق ذم وؾمنٓمف.
يم٤من حي٥م أن يتجٜم٥م طم٘مٞم٘م٦م يمقٟمف ُمدير ًا .ويم٤من ُمِمٝمقر ًا سم٘مًقشمف ،إٟمنف حينؽمم
ضمقٟم٤من وًمٙمـ ٓ حيٌف.ضمٚمس يمالمه٤م ىم٤مئ ً
ال" :ـم٤مب قمٍمك" .ضمقٟم٤من سمح٘منده
يٕمرف قمرو ً٤م أن ضمٞمػ ه٤مٟمز مل يٙمنـ صن٤مطمٌ ً٤م ذيمٞمن ً٤م وم٤مًمٌمنم اًمقطمٞمند اًمنذي
اُمتٚمٙمف هق اعم٤مل" .إٟمف يِمٕمر سمّمٖمره قمٜمدُم٤م يٙمثر ُم٤مًمف" اقمت٤مد اًمٜم٤مس قمغم ىمقل
ذًمؽ قمٜمف ،قمٚمٞمف اسمتً٤مُم٦م ٟمّمػ ُم٤ميمرة وٟمّمػ همٌٞم٦م .يم٤من هٜم٤مك صٛم٧م ُمٓمٌؼ
يٛمٙمـ اإلطمً٤مس سمف .مل يٙمـ ـمقي ً
ال ،إٟمهت يٙمٗمنل ًمٞمٕمرومنقا أن هنذا آضمنتهتع
آردم٤مزم يم٤من ُمٝم ًهت ،ومٝمذا ُم٤م يم٤من ضمقٟم٤من دائهت يٗمٕمٚمف .دع اًمّمٛم٧م خيؼممه٤م.
 أهي٤م اًمً٤مدة ٓ طم٤مضم٦م ًمٚمرؾمٛمٞم٤مت ،ىم٤مل ضمقٟم٤من داومٕمن ً٤م ٟمٗمًنف ًمٚمنقرام ذميمرؾمٞمف اًمدوار سمٓمري٘م٦م ُمًؽمظمٞم٦م" .وم٤مًمرؾمٛمٞم٤مت ٓ شمٜمٗمع ذم اعمقاىمػ اًمِمديدة،
إن اًمنميم٦م شمٗم٘مد ىمقو٤م وشمْمٕمػ ؿمٝمرو٤م وإن أرىم٤مم اعمٌٞمٕم٤مت اٟمخٗمْم٧م أيمثنر
ُمـ اعمتقىمع .إن صمالصم٦م ُمـ اًمزسمن٤مئـ اًمرئٞمًنلم ًمٜمن٤م اظمتٓمٗمنتٝمؿ ُمٜمن٤م اًمنمنيم٤مت
إظمرى" حتدث سمٌطم وسمؽمو صمؿ اؾمت٘م٤مم سمجٚمًنتف ووونع يدينف قمنغم ٟمحنق
ؾمٚمٓمقي قمغم اًمٓم٤موًم٦م أُم٤مُمف .إن اخلٓمن٠م طمندث ُمنـ داظمنؾ اًمنمنيم٦م ٓ ُمنـ
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ظم٤مرضمٝم٤م ،إٟمف ُمـ اًم٘مٛم٦م إمم إؾمٗمؾ إمم اجلذور .شمٗمحّمٝمؿ ًمٙمل ي٘مندر ردود
أومٕم٤مهلؿ .قمدل ضمٞمػ ه٤مٟمز ردامه اًمٓمقيؾ وىمْمنؿ ضمٞمٙمن٤مرو سم٠مؾمنٜم٤مٟمف أفمٗمن٤مره
وُمًح أويمٞمقرو وضمٝمف سمٛمٜمديٚمف إسمٞمض .هنض ضمقٟم٤من وؾمن٤مر سمنٌطم طمنقل
اعمٜمْمدة ُمـ أضمؾ اًمت٠مصمػم ،ومٚم٘مد شمٕمٚمؿ ذًمنؽ ُمنـ اًمًنٞمد ًمقٟمٙمٝمنقز ،اعمٖمنؽمب
اإلٟمجٚمٞمزي ،اًمذي ؿمؼ اًمٓمريؼ ًمنميم٦م أوومقؾمق .وشمقىمػ أُم٤مم صقرشمف.
 ًمً٧م أٟمقي أن أًمقم أطمديمؿ وم٤معمالُم٦م شم٘مع قمغم اًمنذيـ اقمتٛمندٟم٤م قمٚمنٞمٝمؿسم٠مٟمٗمًٜم٤م .يمٜم٧م ُمريْم ً٤م ًمًت٦م اؾم٤مسمٞمع وهذا يم٤من ظمٓمئل ًم٘مد أضمٝمد اًمٕمٛمؾ .صمؿ
صٛم٧م صمؿ واضمٝمٝمؿ ومج٠مة .وهذا يمٚمف ًمٚمت٠مصمػم قمٚمٞمٝمؿ.
 وًمٙمٜمٜمل ٓ أُمٚمؽ طمّمّمن ً٤م عمٜم٤مومًن٦م اًمنمنيم٤مت حتن٧م أؾمنهتم إؿمن٘م٤مموإـمٗم٤مل اًمذيـ مل يقًمدوا سمٕمد يمهت ومٕمٚمٝم٤م أطمديمؿ هٜم٤م.
طمؾ سمٞمٜمٝمؿ صٛم٧م ُمٚمٛمقس .أفمٝمنر ضمٞمنػ هن٤مٟمز اٟمتٌ٤مهن ً٤م سمتٕمنديؾ ردائنف
ّ
وطمؽ ضمٞمٙم٤مرو ذىمٜمف اًمٜمٔمٞمٗم٦م احلالىم٦م وٟمٗمخ أويمٞمقرو سم٠مٟمٗمف.
اًمٓمقيؾ،
 ُمـ رأى ُمذيمريت اعمٍمف أوًٓ؟ أٟم٤م رأيتٝم٤مً ،م٘مد ضم٤ممت قمٜمدُم٤م يمٜم٧م سمٕمٞمد ًا وأٟم٧م وىمٕمتٝم٤م ٕضمؾ اًم٘منرضاًمتٍمف ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمؽ ذم شمٚمؽ اًم٘مْمنٞم٦م .حتندث ضمٞمنػ
ًمذا ٓ أطمد ُمٜم٤م سمقؾمٕمف
ّ
ه٤مٟمز سمّمقت ٍ
قم٤مل يمهت ًمق أن ًمديف طم٘مد ًا ؿمخّمٞم ً٤م.
 اٟمٔمر ٓ شمدقمٜم٤م ٟمّمٞمح يم٠مٟمٜم٤م أصنح٤مب ىمرين٦م ومنٜمحـ هٜمن٤م رضمن٤مل أقمنهتلٟم٤موجقن ذم اضمتهتع قمٛمؾ.
 أشمً٤ممل أيْم ً٤م .ىم٤مل أويمٌقرو. اٟمٔمروا أهي٤م اًمً٤مدة :هذه ًمٞمً٧م ـمري٘م٦م عمٕم٤مجل٦م اعمقىمػً ،مٜمٙمـ واىمٕمٞملم.ىم٤مل ضمٞمٙم٤مرو.
 ٟمٕمؿ اؾمتٛمر ي٤م ضمٞمٙم٤مرو.037

 إن ٟم٘م٤مسم٦م اًمٕمهتل دقم٧م إمم إرضاب إهنؿ يريدون زين٤مدة إضمنقر سمٜمًنٌ٦م %12وطمّمّم ً٤م أظمرى .إن سمٞمع إؾمٝمؿ ذم اًمًنٜمتلم اعم٤مونٞمتلم قمنرض قمنغم
اهلٞمئ٦م .اإلدارة يم٤مٟم٧م ُمٝمٛمٚم٦م ٟمتٞمج٦م اًمتجٛمٕم٤مت اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمتل وزقم٧م قمغم ُمقاىمع
خمتٚمٗم٦م وزُمر ُمتِم٤مضمرة.
 آه واصؾ ىمٌؾ أن شمٜمًػ اًمٜمحق آه ،ىم٤مل ضمٞمػ ه٤مٟمز حمريم ً٤م صمقسمف اًمٓمقيؾحت٧م ذراقمف.
ٟمٔمر إًمٞمف ضمٞمٙم٤مرو وعمٕم٧م قمٞمٜم٤مه.
ٟمتٍمنف دمن٤مهٝمؿ يمخنرجيلم وم٘منط
 -إن اهلٞمئ٦م إىمدم شم٠ميت وشمذه٥م ٕٟمٜم٤م ّ

وسمقؾمٕمٝمؿ ُمًؽ أومْمؾ اًمقفم٤مئػ ،قمغم طملم أهنؿ ذم اًمقاىمع يم٤مٟمقا يتٓم ّٚمٕمنقن
ٕضمؾ احلّمقل قمغم أُمقال أيمثر .إن قمدد ًا يمٌػم ًا ُمـ قمهتًمٜم٤م اعم٤مهريـ اُمتّمتٝمؿ

اًمنميم٤مت اعمٜم٤مومً٦م إظمرى ٕن فمروف اًمٕمٛمنؾ هٜمن٤مك أومْمنؾً ،م٘مند يم٤مٟمن٧م
اعمِم٤ميمؾ هٜم٤م ىمٌؾ ُمروؽٟ ،محـ سمح٤مضم٦م إمم ٟمقع ُمٕملم ُمـ اًمت٘مٞمٞمؿ اًمِم٤مُمؾ.
 يمالم ضمٞمد ...يمالم ضمٞمد .ىم٤مل ضمٞمػ ه٤مٟمز.وضمقٟم٤من يراىمٌف سمؼمود. ويمٞمػ ٟمنمع هبذا اًمت٘مٞمٞمؿ اًمذي شم٘مؽمطمف؟ طمًٜم ً٤م يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٌدأ سمتًقي٦م أُمقر اًمٕمهتل سمِمٙمؾ ُمٕم٘مقل صمؿ ٟميم اًمٜم٤مرذم اًمٜمقاطمل اًمٙمٞمٛمٞم٤موي٦م ًمٚمنميم٦م ومٜمحـ ُمٕمتٛمندون ضمند ًا قمنغم ُمٜمتج٤مشمٜمن٤م ُمنـ
إصٌ٤مغ ،وقمٚمٞمٜم٤م سمتحًلم اًمٜمققمٞم٦م واإليمث٤مر ُمـ اإلقمالن ،هذا واوح ضمند ًا.
ران اًمّمٛم٧م قمغم رؤوؾمٝمؿ ،مل يتٗمقه أطمد ُمٜمٝمؿ .قم٤مد ضمقٟم٤من إمم ُم٘مٕمنده صمنؿ
ىم٤مل:
 طمًٜم ً٤م ي٤م ضمٞمػ ه٤مٟمزُ ،م٤م شم٘مقل؟ اًمنميم٦م ذم أزُم٦م وحتت٤مج إمم شمقضمٞمف أىمقى. سمٛمٕمٜمك؟038

 شمقضمٞمف أىمقى.هز ضمقٟم٤من رأؾمف وص٤مر ُمـ اًمقاوح قمٜمده ،واوح مت٤مُم ً٤م .وطمدق سم٘مًنقة
سمجٞمٙم٤مرو.
 أقمت٘مد أن هٜم٤مك ؿمخّم ً٤م حيرك اًمٜم٘م٤مسم٦م .ىم٤مل ضمقٟم٤من ومج٠مة.ٟمٔمر ضمٞمػ ه٤مٟمز إمم إقمغم صمؿ إمم ضمٞمٙم٤مرو ،دمٜم٥م ضمٞمٙم٤مرو قمٞمقن ضمقٟم٤من.
 أقمت٘مد أن صمٛم٦م ؿمخص حيروٝمؿ وإٓ ومٚمهتذا هيت٤مضمقن قمنغم طمنلم همٗمٚمن٦موهذا ٟمقع ُمـ اًمتخري٥م .وعم٤مذا يتحٛمس ُمٕمٝمؿ أطمد اعمدرام ومج٠مة؟
ضمٚمس ضمقٟم٤من ًمبُم٤مم وووع يديف قمغم اعمٜمْمدة ،ومٚم٘مند شمٕمٚمنؿ ذًمنؽ ُمنـ
اًمًٞمد ًمقٟمٙمٝمقز .يم٤من ضمٞمنػ هن٤مٟمز قمنغم وؿمنؽ أن ي٘منقل ؿمنٞمئ ً٤م قمٜمندُم٤م رن
اهل٤مشمػ ،اًمت٘مٓمف ضمقٟم٤من وهمِمٞم٧م قمٞمٜم٤مه وسمدا ىمٚم٘م ً٤م.
 أي ضمٌٜمٙم٤م؟إمم أي ُمريمز ذـم٦م ؾمٞم٠مظمذوٟمؽ؟
سمٞمٜمهت يم٤من يتٙمٚمؿ فمؾ ضمٞمػ ه٤مٟمز وضمٞمٙم٤مرو يٜمٔمران إمم سمٕمْمٝمهت قمنغم ٟمحنق
ذي ُمٖمزى .اٟمتٝمك طم٤مًٓ وووع اهل٤مشمػ ،ضمٚمس ص٤مُمت ً٤م وومٙمر ًمٚمحٔم٦م.
 آُمؾ أن ٓ رم ظمٓمػم؟ ؾم٠مل أويمٞمقرو. يمال ٓ .رم ظمٓمػم .إٟمف جمرد ظمٓم٠م .أضم٤مب ضمقٟمن٤من وسمندا ومجن٠مة ُمًنٜمّ ً٤موص٥م ًمٜمٗمًف ذاسم ً٤م .وسمٕمد حلٔم٦م سمدا يم٠مٟمف قم٤مد يًتجٛمع ٟمٗمًف.
وُمتٕمٌ ً٤م .هنض
ّ
 أيـ يمٜم٧م؟ ٟمٕمؿ صمٛم٦م ؿمخص ..ؿمخص ُم٤م يريد أن أؾم٘مط .هنذا هنقاًمًٌ٥م اًمذي طم٤مل دون وصقل ُمذيمريت اعمٍمنف إزم ذم طمٞمٜمٝمن٤م ،إٟمنف ؾمنحر
رؾمٛمل ،قمغم يمؾ طم٤مل ،أٟم٤م أقمد اًمؽمشمٞمٌ٤مت اعمٓمٚمقسم٦م ،أٟم٤م أقمد شمرشمٞمٌ٤مت حمددة ذم
إقم٤مدة ختّمٞمص إؾمٝمؿ اعمًنٞمٓمرة قمنغم اًمنمنيم٦مً .م٘مند أقمنددت ُم٘مؽمطمن٤مت
ٕصح٤مب إؾمٝمؿ وأٟم٤م أُمتٚمنؽ احلّمن٦م إيمنؼم ُمٜمٝمن٤مٟ .محنـ ؾمنٜمٗمتح سمن٤مب
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إؾمٝمؿ ًمٚمنميم٦م قمغم ُمٍماقمٞمف ًمٚمجٛمٞمع وأٟم٤م زم اًمّمقت ،وأٟمتهت ًمٙمهت إن أردمت٤م
اعمجلم أو اًمنذه٤مب إمم ارشمٌ٤مـمن٤مشمٙمهت اًمنني٦م وإدارة إؾمنٝمؿ ذم اًمنمنيم٤مت
اعمٜم٤مومً٦م .إن اضمتهتع أصح٤مب إؾمٝمؿ ؾمٞمٙمقن يقم اإلصمٜمنلم اًم٘من٤مدم .وهٜمن٤مك
أًمٕم٤مب ختص آرشمٌ٤مـم٤مت اًمني٦م أقمرف يمٞمنػ أًمٕمٌٝمن٤م ضمٞمند ًا .وأًمٕمٌٝمن٤م سمنال
رمح٦م .همد ًا أٟم٤م وضمٞمػ ه٤مٟمز وأويمٞمقرو ؾمٜمٗم٤موض اًمٜم٘م٤مسم٦م .ضمٞمٛمٙمن٤مرو ؾمن٠مشمرك
ًمؽ أُمر ايمتِم٤مف اًمً٤مرىملم واعمزوريـ ٕواُمر اًمٌٞمع اعمحٚمٞم٦م ذم اًمنمنيم٦م ،هنؾ
صمٛم٦م ُمـ يريد ىمقل اعمزيد؟
هز ضمقٟم٤من رأؾمف وسمدا إُمر يمٚمف ؾمٝم ً
ال.
مل ي٘مقًمقا ؿمٞمئ ً٤مّ ،
 ضمٞمد ،هٜم٤مك شمٖمػمات قمديدة ؾمقف حتدث وم٤مؾمتٕمدوا هل٤م.مل حيدث رم سمٕمده٤م ،ظمرضمقا ُمـ اعمٙمتن٥م ويمن٤من اًمّمنٛم٧م صم٘منٞم ً
ال قمٜمند
ظمروضمٝمؿ .سمدا ضمقٟم٤من ويم٠مٟمف رضهبؿ ُمرة أظمرى .أويمٞمقرو هٌط إمم إؾمٗمؾ
عمٙمتٌف ،وىمٌؾ أن يًتدير ضمٞمػ ه٤مٟمز إمم ُمٙمتٌف شمقىمػ.
 إذا مل يتٙمٚمؿ اعمرم ومٝمذا ٓ يٕمٜمل أٟمف همٌل. سمٕمض اًمٜم٤مس ٓ يالطمٔمقن اعمٓمر قمٜمدُم٤م يً٘مط. آه ..طمتك يتٌٚمٚمقن ويردمٗمقن ُمثؾ إراٟم٥م.اسمتًؿ ضمٞمٙم٤مرو جلٞمػ.
 هذا ُم٤م ؾمٞمتقمم أُمره اًمزُمـ. آه .صحٞمح ،صمؿ شمّم٤مومح٤م ،وفمؾ ضمقٟم٤من وطمٞمد ًا ذم ُمٙمتٌف حيدق سمّمقرشمفسمؽميمٞمز.
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الفصل الرابع عشر
ىمٌؾ أن يٖم٤مدر ضمقٟم٤من اؾمتٚمؿ ُمٙم٤معم٦م ُمـ ومٜمدق اًمًهتم اًمزرىم٤ممُ .منـ ضمٞمٙمنق
وأن قمٜمقان ضمقًمٞمٞم٧م ضم٤مهز.
 ؿمٙمر ًا .ضمٞمٙمق .ؾم٠مسمٕم٨م ًمؽ اعم٤مل ُمع إوٓد .أشمٕمرف أٟمؽ شمثػم دهِمتلسمٙمٞمٗمٞم٦م طمّمقًمؽ قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت.
 آه ،آشمّم٤مٓت ؾمٞمدي .أيٜمهت يذه٥م ذيمر اعم٤مقمز وم٢مٟمف يؽمك ظمٚمٗمف رائح٦م.هذا ُم٤م ي٘مقًمف اًمٙمٌ٤مر.
 أٟم٧م حمؼ ضمٞمٙمق .ؿمٙمر ًا ُمرة أظمرى.ىمٗمز آظمذ ًا ذاسم ً٤م هيٕم ً٤م وأهع ٟم٤مزًٓ إمم ؾمٞم٤مرشمف.
 اٟمٓمٚمؼ يب إمم ُمريمز ذـم٦م يمقٟمتق. ٟمٕمؿ ؾمٞمدي. اؾمتٕمجؾ ي٤م أُم٤مزو ،رسمهت وًمدي ذم ُمِمٙمٚم٦م. طمًٜم٤م ؾمٞمدي .آُمؾ أن شمٙمقن سمًٞمٓم٦م .أًمٞمً٧م يمذًمؽ؟ ٓ رم .وأن اٟمٓمٚمؼ.ضمٚمس ذم اخلٚمػ قمغم اًمقؾم٤مدة اعمخٛمٚمٞم٦م ذم اعمرؾمٞمدس واٟمٓمٚم٘م٧م اًمًنٞم٤مرة
سمننٌطم ذم ؾمنن٤مطم٦م اًمنمننيم٦م .يمنن٤من اًمٕمننهتل يّمننٕمدون وهيٌٓمننقن سمٗمتننقر مهنن٦م.
واًمٌٜم٤مي٤مت ُمّمٌقهم٦م سم٤مٕصٗمر اعمنمق سمٓمراوة .اعمدرام واعمنمنومقن يّمندرون
إواُمر وهؿ يتّمٌٌقن قمرىم ً٤م .هٜم٤مك اًمٙمثنػم ُمنـ اًمؼماُمٞمنؾ اعمٕمدٟمٞمن٦م اًمٙمٌنػمة
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وإؾمٓمقاٟم٤مت اًمٙمٞمٛمٞم٤موي٦م قمغم ـمقل اًمٓمريؼ اإلؾمٗمٚمتل اعمن١مدي إمم اًمٌقاسمن٦م.
ظمٗمػ هقم٦م اًمًٞم٤مرة قمٜمد همروم٦م اًمٌقاب اًمزرىم٤مم.
 ـم٤مب قمٍمك ؾمٞمدي .ىم٤مل اًمٌقاب وهق ضم٤مًمس سم٤مؾمت٘م٤مُم٦م .هز ضمقٟمن٤منرأؾمف ىمٚمٞم ً
ال .واٟمٓمٚم٘م٧م اًمًٞم٤مرة ذم اًمِمن٤مرع .يمن٤من هٜمن٤مك أيمثنر ُمنـ ازدطمن٤مم
يم٤معمٕمت٤مد ذم ؿم٤مرع (ومل  ،احلِمقد اًمٌنمي٦م واحلرارة اعمٕمت٤مدة ذاو٤م.
 ؿمٖمؾ ُمٙمٞمػ اهلقام. ٟمٕمؿ ؾمٞمدي.أهمٚمؼ قمٞمٜمٞمف ويم٤من سمقؾمٕمف ؾمهتع ضمٚمٌ٦م احلٞم٤مة ظم٤مرج اًمًنٞم٤مرة وونجٞمجٝم٤م،
طم٤مول أن يٗمٙمرُ" .م٤مذا يمن٤من يٕمٛمنؾ ضمٞمٗمن٤مي ذًمنؽ اًمقىمن٧م؟ هنؾ إن ؾمن٤ميق
وضمقي اٟمًال ذم ُمٙم٤من ُم٤م؟" يم٤مٟم٧م أؾمئٚمتف ُمّمحقسم٦م سمٛمخ٤موف "ُم٤م أردت أن
شم٘متال ضمٌٜمٙم٤م أردت ُمٕم٤مُمٚمتف سمخِمقٟم٦م ىمٚمٞمٚم٦م وم٘مط .أن ُيٚم ّ٘مـ درؾم ً٤م ومال يًػم ُمع
اًمِمخص اًمذي ضمٕمٚمنف هٙمنذا" إن ضمٌٜمٙمن٤م يمن٤من يٕمنرف اًمٙمثنػم ُمنـ أهار
ضمقٟم٤من .إن آظمر ؿمخص يم٤من هيدد ؾمالُم٦م ضمقٟم٤من ىمد اٟمتٝم٧م سمف إطمنقال إمم
اًمًجـً .م٘مد رأى أن يمؾ احلٙم٤مم واعمح٤مُملم يٜمحقن إمم اًمٓمري٘م٦م ٟمٗمًٝم٤م .ومٛمـ
يم٤من هذه اعمرة؟ طم٤مول ضمقٟم٤من أن يتذيمر وًمٙمـ اؾمؿ اًمرضمؾ متٚمص ُمٜمف.
ضمٞمٗم٤مي .يم٤من يً٤موره ؿمٕمقر سم٤مًمذٟم٥م ذم يمؾ ُمرة يٗمٙمّنر ومٞمٝمن٤م سم٤مسمٜمنف ،ومٝمنهت
قم٤معم٤من ُمٜمٗمّمالن .يم٤من يرى ذم اسمٜمف اٟمٕمٙم٤مؾم٤مت إصمٛمف اخلن٤مص .قمندم ايمؽماصمنف
همػم اعم٘مّمقدُ ،م٤م يم٤من سمقؾمٕمف أن يٙمقن إٓ ٟمٗمًف ،أًمٞمس هذا صحٞمح ً٤م؟ وسمٞمٜمهت
هق يت٠مُمؾ ،عمح ؿمخّم ً٤م ذم ُمرآة اًمًٞم٤مرة ،ؿمخص ُم٤م يٕمرومفُ ،مـ ذًمؽ اًمرضمنؾ
اعمحدق يب؟ يم٤من وضمٝمف جمٕمد ًا ُمٙمدود ًا يٖمٓمٞمف ؿمنٕمر أؿمنٞم٥م .أظم٤مومنف إدرايمنف
ٓطم٘م ً٤م أٟمف يم٤من حيدق ذم صقرشمف ذم اعمرآة دون وقملً .م٘مد اؾمتٌد سمف اًمٙمؼم ،رسمهت
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إٟمف اًمتقشمر أو اًمٜمقسم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمتل وٞم٩م اٟمزقم٤مضمف .يم٤مسمقس زوضمتنف اًمنذي يمٚمنهت
ـمرده شمً ّٚمؾ إمم قم٘مٚمف .يم٤مٟم٧م اًمرؤي٦م اًمتنل يمِمنٗمتٝم٤م ،يم٠مهنن٤م روح ذينرة ُمن٤م
حت٤مول اُمتالك قم٘مٚمف .شمٜم٤مول اجلريدة اعمٚم٘م٤مة قمغم اًمقؾمن٤مدة سمج٤مٟمٌنف وطمن٤مول أن
ي٘مرأ .زطمػ قمٚمٞمف دُم٤مر رص٤ميص اًمٚمنقن ،قمٜمندُم٤م وصنؾ إمم ُمريمنز اًمنمنـم٦م
ذه٥م ُمٌ٤مذة إمم ُمٙمت٥م اعمٗمنقض اعمًن٤مقمد .ذم اًمٌداين٦م مل يرهمن٥م اعمٗمنقض
سم٤مًمًهتح جلقٟم٤من سم٤مًمدظمقل وم٘مد يم٤من ُمٜمِمٖم ً
ال سمتٜم٤مول اخلٌز واًمٗم٤مصنقًمٞم٤م ،هنذا
همداؤه .شمٗمحص ضمقٟم٤من زيف اعمٚمٓمخ ووضمٝمف همػم اعمٖمًقل .وم٘مرر أن هذا اًمذي
ٓ يِمٌف أطمد ًا ُم٤م ًمٞمس سمقؾمٕمف أن جيٕمؾ ضمقٟم٤من يدور سمال رضورة.
 ؾمٞمدي إهنؿ ُمٜمِمٖمٚمقن .ىم٤مل اًمرضمؾ وُمب ومٛمف سم٘مٓمٕم٦م يمٌنػمة ُمنـ اخلٌنزواًمٗم٤مصقًمٞم٤مم .ذم اعمٛمر يم٤من اًمٜم٤مس جيٚمًقن هبدوم ،سمٕمْمٝمؿ جمروح وسمٕمْمٝمؿ
يٍمخ وسمٕمْمٝمؿ ؾمٞمٓمر قمٚمٞمف اإلذقم٤من يم٤من اجلق ظم٤مٟم٘م ً٤م ُمـ طمقهلؿ .واهلقام ذم
اعمٛمرات يم٤من ُمزقمج ً٤م أيْم ً٤م .يم٤مٟم٧م اجلدران سمٞمْم٤مم ىمذرة وإروٞم٦م مل شمٙمٜمس،
واًمٜمقاومذ حمٗمقوم٦م سم٤مًمٖمٌ٤مر .ذم زواي٤م اًمً٘مقف واجلدران يم٤من هٜم٤مك اًمٙمثنػم ُمنـ
ومه َٝمن َؿ
سمٞمقت اًمٕمٜمٙمٌقت .إهن٤م قمداًم٦م ُمتحدي٦مٟ .مِمج٧م اُمنرأة ورام ضمقٟمن٤من َ ْ
رضمؾ آظمر ذم ـمرف اعمّمٓمٌ٦م اًمٓمقيٚم٦م "طمًٜم ً٤م ين٤م اهلل" وسمندأ ـمٗمنؾ سم٤مًمٍمناخ
صٗمٕمتف أُمف .اىمتٓمع اعمٗمقض ًمٜمٗمًف ىمٓمٕم٦م أظمرى ُمـ اخلٌز وٟمٔمػ هب٤م اًمّمحـ
وشمٓمٚمع إمم طمِمد اًمٜم٤مس وهؿ يراىمٌقٟمف وطمِم٤مه٤م ذم ومٛمف.
 اضمٚمس .أن ..أهي٤م اًمًٞمد ..قمٜمدُم٤م يٙمقن ؾمٞمدي ضم٤مهز ًا ؾمػماك.ؾمح٥م ضمقٟم٤من سمٜمٓم٤مًمنف ودون يمٚمٛمن٦م أظمنرى ذهن٥م إمم ُمٙمتن٥م ُمًن٤مقمد
اعمٗمقض ،مل يٓمرق اًمٌ٤مب ،اعمٗمقض ذم يديف صحـ اًمٗم٤مصقًمٞم٤مم اٟمًح٥م وومٛمف
ممتٚمئ.
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 أهي٤م اًمًٞمد ي٤م و٤مسمط اًمنمـم٦م! أقمٚمـ ضمقٟم٤من "أهٙمذا يدار هذا اعمٙمن٤من؟ومال يًتٓمٞمع اعمقاـمـ أن يرى و٤مسمط اًمنمـم٦م سمًٌ٥م هذا اعمٕمتنقه اًمقاىمنػ ذم
اًمٌ٤مب ،واًمذي ٓ يٚمٞمؼ يب طمتك أن أضمٕمٚمف ظم٤مدُم ً٤م ذم ُمٜمززم؟ وهق ي٠ميمؾ؟"
يم٤من ُمً٤مقمد اعمٗمقض ٟم٤مئ ًهت قمغم ـم٤موًمتف وهق رضمؾ صنٖمػم أؾمنقدُ ،مالحمنف
شمثػم اًمِمٗم٘م٦م ويم٠مٟمف ؿمخص ُمـ اًمٕم٤ممل اًمًٗمكم أيمثر ُمنـ يمقٟمنف ون٤مسمٓم ً٤م ُمٚمتزُمن ً٤م
سم٤مًم٘م٤مٟمقن .قمٞمٜم٤مه هيٕمت٤م احلريم٦م ،طم٤مدشم٤من سم٤ممحرار اؾمتٕمٛمٚمٝمهت يمثػم ًا ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع
اعمجرُملم .شمث٤ممب سمنقم٦م وومرك قمٞمٜمٞمف وأوُمض هبهت قمغم اعمٗمقض.
 أقمت٘مد أٟمٜمل ىمٚم٧م ٓ أريد أن يزقمجٜمل أطمد ه٤م؟ وًمٙمـ ؾمٞمدي...ٟمٔمر ُمً٤مقمد اعمٗمقض إمم اعمٗمقض صمؿ إمم ضمقٟم٤من.
 إذن إٟمف سمًٌ٥م ٟمقُمؽ؟هنض ُمً٤مقمد اعمٗمقض.
 أظمرج ُمـ اعمٙمت٥م أهي٤م اًمٖمٌل اًمٙمًقل ،سخ اعمٗمنقض قمنغم اعمًن٤مقمدواًمذي شمٕمثر ظم٤مرضم ً٤م ُمـ اًمٖمروم٦م وُمٕمف اخلٌز واًمٗم٤مصقًمٞم٤مم ويمنؾ رم .اقمتنذر
اعمٗمقض جلقٟم٤من.
 آؾمػ ًمٕمدم اجل٤مهزي٦مُ .م٤مذا سمقؾمٕمل أن أقمٛمؾ ًمؽ ؾمٞمد أويمقي؟ًم٘مد قمرف سمقوقح هذا اًمذي يتٕم٤مُمؾ ُمٕمف وإذا مل يٕمنرف وم٢مٟمنف ًمنـ يٌ٘منك
ـمقي ً
ال قمغم هذا اًمٙمرد ٓ .هيؿ ،صمٛم٦م سمرودة ذم اًمًن١مال وهنل رضورين٦م ذم
اًمتٕم٤مُمؾ ُمع صمري اقمت٘مد سم٠مٟمف أومْمؾ ُمـ أظمريـ يٜم٤مؿمده ومجن٤مم ًمٞمٚمنقي قمٜمنؼ
اًمٕمداًم٦م.
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 أٟم٤م ضمقٟم٤من أويمقي .ىم٤مهل٤م صم٤مٟمٞم٦مً .مٞمس ُم٘متٜمٕم ً٤م دون أن يٙمقن راونٞم ً٤م قمنـاًمٓمري٘م٦م اًمتل ظم٤مـمٌف هب٤م اًمْم٤مسمط .ؾمح٥م يمرؾمٞم٤م وضمٚمس .أٟم٤م هٜم٤م سمخّمنقص
وًمدي اًمذي أوىمٗمقه سمال ؾمٌ٥م.
ٟمٔمر اعمٗمقض إمم ضمقٟم٤من صمؿ ٟمٔمر سمٕمٞمد ًا.
 ًمً٧م أقمٚمؿ إن يم٤من اسمٜمؽ ىمد اىمؽمف ضمرُم ً٤م. اسمٜمل ضمٞمٗم٤مي أويمقي .ضمٚمٌقه إمم هذا اعمريمز سمخّمقص ىمْمنٞم٦م هجنقمقمغم ـمقل ال..
 آه أقمت٘مد أ قمروم٧م أن ،ضمٞمٗم٤مي ،ذًمؽ اًمرضمؾ اسمٜمؽ إذن؟ ًم٘مد اًمتنزمسم٘مقًمف "ًمـ اىمقل أي رم طمتك يّمؾ اعمح٤مُمل".
 أٟم٤م أظمؼمشمف سمذًمؽ .وأن أيـ هق؟ أـمٚم٥م ُم٘م٤مسمٚمتف أهٙمذا يِمٜمؼ إسمري٤ممسمٞمٜمهت اعمجرُمقن احل٘مٞم٘مٞمقن يْمحٙمقن ظمٚمػ فمٝمقريمؿ؟
يمٞمػ ًمّمٌل ؿمن٤مب ُمثٚمنف أن يٗمٕمنؾ ذًمنؽ؟ أريند ُم٘م٤مسمٚمتنف إٟمٙمنؿ مجٞمٕمن ً٤م
شمًتٖمٚمقٟمف ًمٙمقٟمف صٌٞم ً٤م ٓ يٕمرف طم٘مقىمف.
اهتؿ اعمٗمقض سمف وم٘مد ىمرر أن ذًمؽ ُمـ إؾمٚمؿ ًمف وًمٙمل يٌ٘مك ذم وفمٞمٗمتنف
ومٕمٚمٞمف أن يٚمٕمٌٝم٤م سمٚمٓمػ أيمثر يمٞمال جيٚم٥م ظمٓمر ًا قمغم ٟمٗمًف .وم٘مد وىمع سمٛمثؾ هذا
اعم٠مزق ُمـ ىمٌؾ .وهذا هق اًمًٌ٥م ذم ضمٚمقؾمف قمغم ُم٘مٕمده اًمً٤مظمـ هذا .ىمٌنؾ
أن يٕمرف ذًمؽ يم٤من ىمد اؾمتٚمؿ ُمـ اًمًنٚمٓم٤مت إقمنغم حتنذيرات ُمٗم٤مدهن٤م أن
ًمبصمري٤مم ٟمٗمقذ ًا واؾمٕم ً٤م ذم اعمديٜم٦م .ومٛمـ إومْمؾ أن شمٌ٘مك ذم ضم٤مٟمٌٝمؿ ،يمٜمقع ُمـ
اًمْمهتن ًمؽ .اًمٜم٤مس ًمـ يٜمًقا ُمثنؾ هنذا اعمٕمنروف اًمّمنٖمػم .اسمتًنؿ سمخٗمن٦م
جلقٟم٤من اًمذي فمؾ ُمٜمتٗمخ ً٤م يمرضمؾ أقمهتل" .شمٚمؽ هل اًمٓمري٘م٦م اًمتل حتّمؾ هبن٤م
قمغم ُم٤م شمريد ُمـ أوًمئؽ اًمٜم٤مس ،يمـ ومٔم ً٤م".
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وٖمط اعمٗمقض قمغم زر ذم ُمٜمْمدشمف ومدظمؾ اعمٗمقض اعمً٤مقمد يزدرد سمٕمْمن ً٤م
ُمـ ظمٌزه وُمًح ومٛمف سمٔم٤مهر يديف.
 ٟمٕمؿ ؾمٞمدي؟ أدى اًمتحٞم٦م. اـمٚم٥م اًمرىمٞم٥م أويمقادي٤م وأظمؼمه قمغم اًمٗمقر أن جيٚم٥م اًمِم٤مب ُمٕمف. ٟمٕمؿ ؾمٞمدي. ُم٤مذا شم٠ميمؾ ...آه؟ ٓ رم ؾمٞمدي. إذن ُم٤مذا ذم ومٛمؽ ه٤م؟ إهن٤م يمقٓ ؾمٞمدي .يمذب قمٚمٞمف. يمقٓ؟ ُمـ أقمٓم٤مك يمقٓ؟ ًمٞمً٧م شمٚمؽ اًمٙمقٓ ؾمٞمدي ،إهن٤م سمٜمدق اًمٙمقٓ ؾمٞمدي. اذه٥م واقمٛمؾ ُم٤م ـمٚمٌتف ُمٜمؽ أهي٤م إمحؼ. طمًٜم٤م ؾمٞمدي.سمٕمد ـمقل وىم٧م دظمؾ إمم اعمٙمت٥م اًمرىمٞم٥م أويمقادي٤م وُمنـ ظمٚمٗمنف ضمٞمٗمن٤مي
وؾمٜمث٤مي وًمٙمٜمٝمهت فمال ذم اخل٤مرج.
 ؾمٞمدي ـمٚمٌتٜمل؟ ٟمٕمؿ أريدك أن شمٓمٚمؼ هاطمٝمهت ،سمهت أٟمٜم٤م ىمد طمّمٚمٜم٤م قمغم ُم٤م ٟمريده ذم هنذهإصمٜم٤مم ظمذ قمٜمقاٟمٞمٝمهت حللم فمٝمقر شمٓمقرات أظمرى ،دقمٝمهت يذهٌ٤من.
يم٤مٟم٧م هٜم٤مك حلٔم٦م شمقىمػ.
 ٟمٕمؿ ؾمنٞمدي .أدى اًمتحٞمن٦م سمن٠ممخص اًم٘مندم وظمنرج ،اسمتًنؿ اعمٗمنقضجلقٟم٤من.
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 هذا اسمٜمؽ ؾمٞمد أويمقي. ؿمٙمرا أهي٤م اعمٗمقض ًمـ أٟمًك ًمؽ هذا .شمّم٤مومح٤م وظمرج ضمقٟم٤من ُمٌتًن ًهتجلٞمٗم٤مي.
 هٚمق سم٤مسم٤م. هٚمق وًمدي.ٟمٔمر إًمٞمٝمهت طمِمد ُمـ اًمٜم٤مس ،سمٕمْمٝمؿ ٟمِم٩م وسمٕمْمٝمؿ سمندا ُمٜمًنح٘م ً٤م وسمنال
طمدود سمدا اًمٌٕمض ُمذقمٜم ً٤م .ىم٤مل أطمدهؿً" :مٜم٤م اهلل" وىم٤مل آظمرً" :مٞمس ًمٜم٤م اهلل".
واًمٓمٗمؾ ُم٤مزال يٍمخ وإم ٟم٤مومذة اًمّمؼم شمّمٗمٕمفُ .مً٤مقمد اعمٗمقض اٟمتٝمك ُمـ
إيمؾ ويم٤من أن ينمب اعم٤مم سم٤مزدرام يٜمٔمر إمم اًمٜمن٤مس صمنؿ إمم ضمقٟمن٤من ،أُمن٤م
ضمٞمٗم٤مي وؾمٜمث٤مي وم٘مد ٟمزٓ.
 ُمـ إومْمؾ أن شمٙمقن رضم ًال يمٌػم ًا ،هذا ضمٞمد .وحؽ.
ذم اًمًٞم٤مرة روى ضمٞمٗم٤مي ٕسمٞمف أطمداث اًمٞمقم.
 آُمؾ أهنؿ مل يٕم٤مُمٚمقك سمخِمقٟم٦م. يمال مل يٗمٕمٚمقاً ،مٙمٜمٝمؿ طم٤موًمقا أن يرهٌق ًم٘مد رأي٧م ؾمجٜم٤مم وجمرُملم،إُمر يم٤من خمٞمٗم ً٤م.
اؾمتدار إمم ؾمٜمث٤مي.
 هؾ هذه صدي٘متؽ ضمٞمػ؟ طمًٜم٤م ..آهٟ ...مٕمؿ سم٤مسم٤م.يم٤من ضمٞمٗم٤مي يتذيمر ُم٤م فمٝمر سمٞمٜمٝمهت ذم اًمٓمريؼ إمم اعمريمنز ذم قمرسمن٦م اًمنمنـم٦م
وم٘مد ضمٚمً٤م ُمت٘م٤مسمٚملم .يمن٤من ومًنت٤مهن٤م ونٞم٘م ً٤م ىمٚمنٞم ً
ال وقمٜمندُم٤م ضمٚمًن٧م اًمتّمنؼ
اًمٗمًت٤من سمريمٌتٞمٝم٤م ومٚمٛمح ضمٞمٗم٤مي هواهل٤م وأؿم٤مح سمٜمٔمره وم٤مسمتًٛم٧م" .يٛمٙمٜمنؽ
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أن شمٙمقن أقمٛمك" طمدق هب٤م وطمدىم٧م سمف صمؿ أقم٤مدت شمرشمٞم٥م اًمٗمًت٤من صمنؿ صمٜمن٧م
ريمٌتٞمٝم٤م يمتدسمػم وىم٤مئل.
 هذا أومْمؾ.ٟمٔمرت إمم ظم٤مرج اًمٜم٤مومذة صمؿ ضمٚمًن٧م إمم ضم٤مٟمٌنف واًمنمنـمل اًمنذي يمن٤من
ُمٕمٝمهت ٟمٔمر إمم ظم٤مرج اًمٜم٤مومذة.
 أؾمتٓمٞمع أن أؿمؿ قمٓمرك .مهس هل٤م.مل شم٘مؾ ؿمٞمئ ً٤م وسمرىم٧م قمٞمٜم٤مه٤م سمِمٙمؾ ًمٓمٞمػ ،صمؿ اؾمتٛمر:
 ؿمٕمرت سم٤مًم٘مرب ُمٜمؽ ذم أول يقم اًمت٘مٞمتؽ. يمال يمٜم٧م ظم٤مئٗم ً٤م وم٘مد يمٜم٧م ُمٜمدهِم ً٤م قمٜمدُم٤م حتدصم٧م إًمٞمؽ. وًمٙمٜمٜم٤م قمٜمدُم٤م اٟمٓمٚم٘مٜم٤م إمم اًمٕمٞم٤مدة حتدصمٜم٤م ويم٠مٟمٜم٤م ٟمٕمرف سمٕمْمٜم٤م يمثػم ًا! أؿمٕمر يمذًمؽ أيْم ً٤م .يم٤من صقو٤م طمٚمق ًا وظمٗمٞمْم ً٤م.اٟمت٘مؾ اًمنمـمل ًمٕمدم ارشمٞم٤مطمف وم٤مًمٕمرسمن٦م شمنرشم٩م ومنقق طمٗمنر اًمٓمرينؼ ومنهتل
أطمدمه٤م قمغم أظمر.
 قمٜمدُم٤م رأيتنؽ وأٟمن٧م حتٛمٚمنلم أسمن٤مك إمم اًمنداظمؾ ؿمنٕمرت سمٕم٤مـمٗمن٦م ٓأؾمتٓمٞمع حتٚمٞمٚمٝم٤م ،أٟم٧م ىمقي٦م ورىمٞم٘م٦م.
اهتٛم٧م سمف ومحً٥م وأصٌح٧م قمٞمٜم٤مه٤م طم٤معمتلم .شمقىمٗم٧م اًمٕمرسمن٦م ووصنٚمقا
إمم ازدطم٤مم.
 أُم٤م قمٜمدك رم شم٘مقًمٞمف؟ وُم٤مذا هٜم٤مك ٕىمقًمف؟ ٓ أؾمتٓمٞمع أن أطمٚمؾ قم٤مـمٗمتل أيْم ً٤م.ظمٞمؿ اًمّمٛم٧م قمٚمٞمٝمهت ،وًمٙمٜمف اًمّمٛم٧م اًمٕمٓمقف ،طمندق أطمندمه٤م سمٕمٞمٜمنل
أظمر .اًمنمـمل اًمذي يم٤من سمٞمٜمٝمهت شمالؿمك ذم اًمٕمدم يمهت وأن احلنرارة اًم٘م٤مؾمنٞم٦م
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اًمتل اُمتبت هب٤م اًمٕمرسم٦م مل شمزقمجٝمهت .اردم٤مج اًمٕمرسم٦م اًمٕمنريض ضمٕمنؾ أطمندمه٤م
يت٠مرضمح أو يٛمٞمؾ قمغم أظمر.
 أقمت٘مد أٟمؽ رائٕم٦م. وأٟم٧م أيْم ً٤م.شم٘م٤مرسم٧م ؿمٗمت٤ممه٤م قمـ ىمٌٚم٦م ًمٓمٞمٗم٦م واردم٧م اًمٕمرسم٦م وأصٌح٧م اًم٘مٌٚم٦م ـمقيٚم٦م
ومحدق هبهت اًمنمـملً ،م٘مد سمدأت اًمٜم٤مر .اؾمتدار ضمٞمٗم٤مي إمم أسمٞمف.
 إهن٤م ممرو٦م ؾم٤مقمدو٤م قمغم محؾ ضمٌٜمٙم٤م إمم اًمٕمٞم٤مدة ،اؾمٛمٝم٤م ؾمٜمث٤مي. ؾمٜمث٤مي أودويمق .ىم٤مًم٧م هل.ٟمٔمر ضمقٟم٤من إمم وًمده صمؿ إًمٞمٝم٤م.
 أودويمق ....أودويمق ...ىم٤مل ضمقٟم٤من هم٤مئ٥م اًمٗمٙمر. هؾ شمٕمرف آؾمؿ ي٤م أسمتل؟ ٟمٕمؿ وم٤مٓؾمؿ ُم٠مًمقف.ًم٘مد ُمرت سمذايمرشمف ُمِم٤مهد همروم٦م اعمحٙمٛم٦م،
 سم٤محل٘مٞم٘م٦م إٟمف ُم٠مًمقف ،أيـ ؾمٜمٜمزهل٤م؟ ىم٤مل ضمقٟم٤من .سمّمقت يم٠مٟمف ىم٤مدم ُمنـسمٕمٞمد.
 ىمرب اًمً٤مطمؾ اًمٌحري .هؾ أٟم٧م ذاه٥م إمم اًمٌٞم٧م ين٤م أيب؟ ًم٘مند يمن٤منضمٞمٗم٤مي ذم طمػمة ًمتٖمػم ُمقىمػ أسمٞمف.
 يمال ًمٞمس سمٕمد. اًمٕمؿ ؾمقهق ؾمٞم٠ميت اًمٞمقم. أقمرف .ىم٤مهل٤م سمحدة وسمٚمًٕم٦م شم٘مريٌ ً٤م ويم٠مهن٤م ومخ .ورام شمٚمنؽ اإلضم٤مسمن٦م ُمنرسمجٞمٗم٤مي ىمٚمؼ ؿمديد.
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شمذيمر ُم٤م ىم٤مًمف أسمقه قمـ ؾمقهق اًمٚمٞمٚم٦م إظمػمة ،عمح ضمٞمٗم٤مي أسم٤مه .يم٤من قمٛمٞم٘م ً٤م
ذم شمٗمٙمػمه يم٤مٟم٧م ضمٌٝمتف شمٜمْمح سم٠مظم٤مديد حلٛمف ،ومج٠مة وسم٤مظمتّمن٤مر سمندا ويم٠مٟمنف
ؿمخص همري٥م مت٤مُم ً٤م .ه٤ممه٤م ُم٤م إن اٟمٓمٚم٘م٧م اًمًٞم٤مرة طمتك سمندأا سم٤مًمِمنج٤مر .إن
احلٞم٤مة ذم ًمقيم٤مس ممتٕم٦م ووطمِمٞم٦م وحمٌٓم٦م ًمبسمد .اًمٜم٤مس جيت٤مزون اًمِمقارع يمهت
ًمق أهنؿ سمال أرواح ،صدوم٦م هٞمٛمٜمن٧م قمنغم اًمِمن٤مرع سمٕمنض إسم٘من٤مرٟ ،م٤مىمٚمقهن٤م
يٛمْمقن هب٤م ىمدُم ً٤م سمؽماخ .صمؿ يٛمٞمٚمقن هب٤م إمم طم٤مرات أظمرى .اًمٜمن٤مس ذم حمٓمن٦م
اًمٌ٤مص يتداومٕمقن سم٤مهتٞم٤مج ًمٙمل يّمٕمدوا سمٞمٜمهت اًمً٤مئ٘مقن يتْم٤مطمٙمقن .رضمالن
ىمرب حمٓم٦م اًمقىمقد يتِم٤مضمران .أطمندمه٤م ُأؾمن٘مط ذم اًمقطمنؾ ومنٜمٝمض ُم٤مؾمنٙم ً٤م
سم٘مٜمٞمٜم٦م .قمغم سمٕمد أُمت٤مر صمٛم٦م يمٚم٥م ُمرت قمٚمٞمف ؾمٞم٤مرة اٟمتنمت أطمِم٤مؤه احلٞمقاٟمٞم٦م
اًمداُمٞم٦م يمِمٝم٤مدة قمغم ىمًقة اإلٟمً٤من قمغم اًمٓمرىم٤مت.
 ضمٞمػ .ىم٤مل إب ومج٠مةً" :مٞمس هٜم٤مك اسمـ وم٤مرغ ُمـ فمالل أسمٞمنفٟ .محنـمجٞمٕمٜم٤م ًمديٜم٤م شم٠مصمػمات همػم ُمٚمٛمقؾم٦م ُمـ أوًمئؽ اًمذيـ ُمْمقا ىمٌٚمٜم٤م .ومال ؿمخص
وطمٞمد ًا ،سمج٤مٟمٌؽ وظمٚمٗمؽ وىمٌٚمؽ هٜم٤مك أًمنػ فمنؾ وفمنؾ وأٟمن٧م ورينثٝمؿ.
هٙمذا هق إُمر دائ ًهت" وشمقىمنػ قمنـ اًمٙمنالم ،واونٕم ً٤م ذراقمٞمنف طمنقل قمٜمنؼ
ضمٞمٗم٤مي وارشم٩م قمٚمٞمف اًم٘مقل ًمٚمحٔم٦م .يم٤من سمقؾمع ضمٞمٗمن٤مي أن ينرى اًمٕمقاـمنػ
اجلٞم٤مؿم٦م قمغم وضمٝمف.
 ي٤م وًمدي ٟمحـ ًمًٜم٤م وطمدٟم٤م واحلٞم٤مة ىم٤مؾمٞم٦م .يم٤من صقشمف جمرد مهس. أٟم٤م ُمتٕم٥م ي٤م ضمٞمػ .سمدا قمٚمٞمف شمٕمن٥م اًمنروح أيمثنر ُمنـ شمٕمن٥م اجلًند،ضمٞمٗم٤مي يم٤من ص٤مُمت ً٤مُ ،م٤م ىم٤مًمف واًمده ىمد أدهِمف ومٝمق ٟم٤مدر ًا ُم٤م ي٘مقل أؿمٞم٤مم يمٝمذه.
يمهت أٟمف ٓ ي٘مقهل٤م أسمد ًا ذم طمْمقر ؿمخص همري٥م .أُمف أظمػم ًا أصٌح٧م صن٤مُمت٦م
وُمٜمٙمٗمئ٦م ،أسمقه يم٤من ُمٖمٚمٗم ً٤م سم٠مومٙم٤مره .ضمٞمٗم٤مي وطمٞمد ًا يٚمتٛمس ٟمققم ً٤م ُمـ اعمٕمٜمك ذم
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اًمتج٤مرب اًمتل يم٤من يٛمر هب٤م واخلالص٦م يمٚمٝم٤م أن احلٞم٤مة جمرد أطمداث وًمٙمـ سمال
هدف .وإهن٤م قمِمقائٞم٦م إمم طمد ُم٤مً .م٘مد يمؼمت طمػمشمنف وشمرايمٛمن٧م ،يمن٤من أسمنقه
ُمتٕمٌ ً٤م يرى اعمًت٘مٌؾ ُمًٌ٘م ً٤م .ضمٜمٌن ً٤م إمم ضمٜمن٥م ضمٚمًن٤م إمم سمٕمْمنٝمهت ذم اًمًنٞم٤مرة
ُمت٠مُمٚملم احلٞمقات اعمرشمٌٙم٦م سمٜمقاح خمتٚمٗم٦م .ووٕم٧م ؾمٜمث٤مي يده٤م ظمٚمًن٦م ذم يند
ضمٞمٗم٤مي ويم٤مٟم٧م داومئ٦م وٟم٤مقمٛم٦م ،هٙمذا ؿمٕمر.
"قمغم ٟمحق ُم٤م ٟمحـ ُمتِم٤مهب٤من ،ؿم٤مسم٤من شمقصال إمم شمٗم٤مهؿ ُمع احلٞم٤مةٟ ،مراهن٤م
طمتك إذا مل ٟمٗمٝمؿ ُم٤م هل وإمم أيـ شم٠مظمذٟم٤م .همري٥م أن ي٠ميت اًمٜم٤مس إمم طمٞم٤مشمنؽ.
ًم٘مد شم٘م٤مسمٚمٜم٤م سم٤مُٕمس ويم٠مٟمف ردح ُمـ اًمنزُمـ ٓ ،حتن٤مول ومٝمنؿ شمٚمنؽ إؿمنٞم٤مم،
يٙمٗمل أهن٤م حتدث.
 ضمٞمٗم٤مي ُم٤مذا ًمق أٟمزًمتٙمهت ُمٕم ً٤م؟ وم٠مٟم٤م ُم٤مض ذم ادم٤مه آظمر .ىم٤مل أسمقه. قمٜمد اًمت٘م٤مـمع .ومٙمر ضمٞمٗم٤مي. طمًٜم ً٤م. قمٜمدُم٤م شمّمؾ إمم اًمٌٞم٧م أظمؼم اًمٓمٌٞمن٥م أن يٗمحنص أُمنؽ وم٢مهنن٤م يم٤مٟمن٧مُمريْم٦م ىمٚمٞم ً
ال قمٜمدُم٤م شمريمتٝم٤م هذا اًمّمٌ٤مح.
 آُمؾ أٓ رم ظمٓمػم. يمال ٓ .رم ظمٓمػم.. وداقم٤م ؾمٞمدي .ؿمٙمر ًا قمغم إيّم٤مًمؽ ًمٜم٤م .ىم٤مًم٧م ؾمٜمث٤مي قمٜمدُم٤م ٟمنزٓ ُمنـاًمًٞم٤مرة ،ومٝمز ضمقٟم٤من رأؾمف سمّمالسم٦م .وطمدق ًمبُم٤مم ُمٌ٤مذة.
 وداقم ً٤م سم٤مسم٤م ..ىم٤مل ضمٞمٗم٤مي .وومٙمر ُمنع ٟمٗمًنف "إن أيب يتٍمنف سمٖمراسمن٦م"ًمقح ًمف أسمقه سمٜمٗم٤مد صؼم واٟمٓمٚم٘م٧م اًمًٞم٤مرة آظمذة اًمٓمريؼ اجل٤مٟمٌل صمؿ ُمْم٧م ذم
آدم٤مه اعمٕم٤ميمس.
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 ُم٤مذا يم٤من أُمر أُمؽ؟ ؾم٠مًم٧م ؾمٜمث٤مي. ًمٞمً٧م سمح٤مًم٦م ضمٞمدة مت٤مُم ً٤م. حتٌٝم٤م يمثػم ًا؟ ٟمٕمؿ .قمٜمدُم٤م يمٜمن٧م صنٖمػم ًا اقمتن٤مدت أن شم٘منرأ زم اًم٘مّمن٤مئد ىمٌنؾ اًمٜمنقموشمقىمٔمٜمل سم٤معمقؾمٞم٘مكً ،مـ يِمٞمخ اعمرم ُمع أم ُمثٚمٝم٤م.
 أٟم٧م حمٔمقظ ،أٟم٤م وأُمل ًمًٜم٤م قمغم ُم٤م يرام ،أطم٥م أيب أيمثر رسمهت ٕ ومت٤مة.ٟمزٓ إمم اًمِم٤مرع احل٤مرً ،مقح ضمٞمٗم٤مي ًمًٞم٤مرة أضمرة ًمٙمل شم٘مٚمٝمهت إمم اًمً٤مطمؾ
اًمٌحري.
شمٗمْمؾ أرسمع ٟمػمات ،ىم٤مل ؾم٤مئؼ اًمًٞم٤مرة.
 ّ ٟمًتٕمٛمؾ اًمٕمداد. أي قمداد ،اذه٥م ُمـ هٜم٤م أهي٤م إخ. ؾمٜمدومع ًمؽ ٟمػمشملم. ٓ أواومؼ .ىم٤مل اًمً٤مئؼ واٟمٓمٚمؼ صمؿ شمقىمػ وأؿم٤مر هلهت سم٤مًم٘مندوم" ،ساعمه َٝم َؿ ضمٞمٗم٤مي ،وقمٜمدُم٤م صٕمدا ؾم٠مًمتف:
ٓ رضورة ًمف" َ ْ
 أشمٕمت٘مد أٟمٜم٤م ُمتقرـم٤من سم٘مْمٞم٦م ىمتؾ؟ ًمـ ٟمٗمٙمر ذم ذًمؽ؟ إن إُمر جيٕمؾ اعمرم يٕمت٘مد أن ُمدّ يد اًمٕمنقن أطمٞم٤مٟمن ً٤ميٙمقن مح٤مىم٦م ،أًمٞمس يمذًمؽ؟
 طمًٜم٤م ٟمٕمؿ .وُمـ شمٕمت٘مد أٟمف ىمد ومٕمٚمٝم٤م؟ ُمـ اًمّمٕم٥م اًمتخٛملم ،يمهت شمٕمٚمٛملم إن ًمٚمحٞم٤مة أطمٞم٤مٟم ً٤م فمٚمٛمٝم٤م. عم٤مذا شم٘مقل ذًمؽ؟052

 ٕهن٤م احل٘مٞم٘م٦م ،وم٤مًمرضمؾ يٕم٤م ُمـ آصم٤مم أسمٞمف اًمتل ٓ يٕمنرف ؿمنٞمئ٤م قمٜمٝمن٤م،واًمٙم٤مدطمقن يٕم٤مٟمقن سمٞمٜمهت اًمٙمً٤ممم يٖمٓمقن ذم اًمٜمٕمٞمؿ اًمذي مل يتٕمٌقا ُمـ أضمنؾ
يمًٌف ذم اًمقاىمع ،اًمْمٕمٗم٤مم ُمٔمٚمقُمقن وإىمقي٤مم ُم٤مونقن ذم فمٚمٛمٝمنؿ ،اًمنمن
يّمنٌح قمٜمٞمٗمن ً٤م رهمننؿ اخلننػم ،..إهننن٤م دواُمن٦م ٓ شمٜمتٝمننل ٓ .أ ّدقمننل سمن٠م أومٝمننؿ
اعمتٜم٤مىمْم٤مت ذم أي رم.
 أيب ي٘مقل هذه إؿمٞم٤مم ٟمٗمًٝم٤م. أظمؼميٜمل قمـ واًمدك.ٟمٔمرت إًمٞمف وهٌط طمج٤مب قمغم قمٞمٜمٞمٝم٤م ،إهن٤م قمـ ىمّمد أظمٗمن٧م أعمٝمن٤م قمنـ
اًمٕم٤ممل اخل٤مرضمل.
 سمدأ إُمر ُمٕمف سم٤مًمٕمٛمؾ اًمِم٤مق ،...وُمْم٧م ختؼمه ُٟمتٗم ً٤م قمـ أسمٞمٝم٤م شمٚمٓمٗمٝمن٤مىمدر اعمًتٓم٤مع سمٕمزوه٤م ًمٚمٔمٚمؿ ،قمنـ يمٞمٗمٞمن٦م ؾمنجٜمف وإؿمنٞم٤مم إظمنرى اًمتنل
طمدصم٧م ًمٕم٤مئٚمتٝم٤م .إهن٤م اعمرة إومم اًمتل حتدث هب٤م ؿمخّم ً٤م قمـ طمٞم٤مو٤م وقمٜمندُم٤م
اٟمتٝم٧م يم٤مٟم٧م شمٜمِم٩م سمٚمٓمػ ويم٤من ضمٞمٗم٤مي ؾم٤مظمٓم ً٤م يمٚمف همْم٥م.
 ىمرأت ُمذيمراشمف سم٤مُٕمس ًمٞم ًال ٓ ،سمد أٟمف أقمٓم٤مه٤م إمم أُمل سمٕمند حم٤ميمٛمتنف،
طمتك اًمقىم٧م احل٤مرض ُم٤م يمٜم٧م أقمرف أسمد ًا أٟمف سمريم .صمؿ سظم٧م "ؿمخص ُم٤م
يدقمك ؾمٞمد أويمقي أو ُم٤م يِمٌف هذا آؾمؿ أًمًٌف اًمًجـ ،هذا ُم٤م دوٟمف أيب".
يم٤من هذا اًم٘مدر يٙمٗمل جلٞمٗم٤مي عمٕمروم٦م اًمًٌ٥م ًمردة ومٕمؾ أسمٞمف اًمٖمريٌ٦م قمٜمدُم٤م
ذيمرت اؾمٛمٝم٤م" ..أيـ ؾمقف ٟمٜمزهل٤م؟"
ًم٘مد سمدا إُمر واونح ً٤م ،اقمؽمشمنف إومٙمن٤مر سمقطمِمنٞم٦م وأصنٌح٧م ُمِمنقه٦م
وومهٞم٦م" ..آسمـ يٕمٞمش قمغم آصم٤مم أسمٞمف" شمرى أي ظمدقم٦م ُمـ ظمندع احلٞمن٤مة ىمند
رُمتٝمهت ؾمقي٦م؟
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 أهي٤م اًمً٤مئؼ شمقىمػ .سخ ومج٠مة .واؾمتدار إمم ؾمٜمث٤مي اعمٜمدهِم٦م. جي٥م أن شمً٤محمٞمٜمل قمنغم شمنقىمٗمل هبنذه اًمٓمري٘من٦م وًمٙمٜمنؽ ٓ يٛمٙمنـ أنشمٗمٝمٛمل.
ظمرج ُمـ ؾمٞم٤مرة إضمرة ودومع إضمرة وًمقح هل٤م سمحزن وريمض ذم آدم٤مه
اعمٕم٤ميمس .ومٕمٜمده ُم٤م يٙمٗمل ُمـ شمٚمؽ اًمّمندُم٤مت ،يم٤مٟمن٧م صندُم٦م صم٘مٞمٚمن٦م قمٚمٞمنف
وسمٞمٜمهت يم٤من يريمض سمقطمِمٞم٦م سم٤مطمث ً٤م قمـ ؾمٞم٤مرة أضمرة أظمنرى شم٠مظمنذه إمم اعمٜمنزل
ُمٌ٤مذة ؾمٛمع أصقاشم ً٤م ذم رأؾمف ،أصقات ٓ شمٚملم" .آسمـ يٕمٞمش ذم آصم٤مم أسمٞمف..
إب يٌذر وآسمـ حيّمد ،آسمـ يّمٌح أسم ً٤م وشمًتٛمر اًمدائرة" .يم٤من قمغم ي٘منلم
اؾمتٛمرت إصقات.
سم٠مٟمف ؾمقف جيـ و
ّ
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الفصل اخلامص عشر
ُمر سم٤مًمٌقاسم٦م إمم جمٛمققم٦م اعمٌن٤م وًمٚمٛمنرة إومم مل يتقىمنػ ًمٚمتحندث ُمنع
احل٤مرس اًمذي ّ
فمؾ يالطمٔمف يمهت هق ُمتقىمنع .شمٕمثنر ضمٞمٗمن٤مي حمندىم ً٤م سمن٤مٕرض
أُم٤مُمف وهق ُمٜمٝمٛمؽ سم٠مومٙم٤مره .طمتك أٟمف مل يدظمؾ اعمٜمزل وًمٙمـ ؾم٤مر إمم اًمً٤مطم٦م
اخلٚمٗمٞم٦م ،ووىمػ حت٧م ؿمجرة اعم٤مٟمٙمق ٓ .رم ظم٤مص يٜمٔمنر إًمٞمنف ذم احلدي٘من٦م
اًمتل ٟم٤مًم٧م قمٜم٤مي٦م ًمٓمٞمٗم٦م ُمـ ىمٌؾ أُمفً .م٘مد ضمٗمٗمن٧م طمنرارة اًمِمنٛمس اًمقطمنؾ
واحلدي٘م٦م دائ ًهت حتت٤مج إمم اًمً٘مل .إزه٤مر اًمتل سمدت واقمدة قمٜمدُم٤م ضمٚمٌتٝم٤م أُمف
ذم اًمٌداي٦م ىمد ذسمٚم٧م أن .اٟمحٜم٧م سمتالت إزه٤مر إمم اًمنداظمؾ شمٖمٓمٞمٝمن٤م سم٘منع
ؾمقدام ورُم٤مدي٦م .وم٘مط أزه٤مر اخلٌ٤مز يم٤مٟم٧م ذم أطمًـ طمن٤مل .يم٤مٟمن٧م إزهن٤مر
ـمقيٚم٦م وومخقرة محرام اًمٚمقن ،سمدا إُمر همريٌ ً٤م ،شمرى زهرشملم ضمٜمٌن ً٤م إمم ضمٜمن٥م
واطمدة حتتي وأظمرى شمٜمتٕمش .وقمغم ُمً٤موم٦م ُمٜمٝمهت يم٤مٟم٧م اًمٜمٌ٤مشمن٤مت اًمدظمٞمٚمن٦م
سم٠مًمقان قمديدة شمثػم رائح٦م شمِمٌف اًمٕمِم٥م اًمنؼمي .ورام احلدي٘من٦م يم٤مٟمن٧م هٜمن٤مك
ُمزرقم٦م ُمٜمً٘م٦م سمت٘مٚمٞمؿ ظمٗمٞمػ ،اقمت٤مد ضمقٟم٤من أن يتًغم ُمع زائريف قمغم ُمٜمْمندة
حت٧م ُمٔمٚم٦مً .مٙمـ هذه إي٤مم وُمع ارشمٗم٤مع احلرارة يم٤مٟم٧م أىمؾ راطمن٦م وم٤مٕؿمنٝمر
ىمد وصٚم٧م إمم ُمقؾمؿ اجلٗم٤مف .سمٕمض همًٞمؾ اًمٕم٤مئٚم٦م ُم٤مزال ُمٕمٚم٘م ً٤م ذم ظمٓمقط
يتٓم٤مير ُمع يمنؾ ٟمًنٛم٦م رينح .ؾمن٤مطم٦م اًمتنٜمس ذم اجل٤مٟمن٥م أظمنر يم٤مٟمن٧م ىمند
اؾمتح٤مًم٧م ُمًٌ٘م ً٤م إمم ظمراب ،أُم٤م اًمِم٘مقق ذم اًمٓم٤مسمؼ اإلؾمٛمٜمتل وم٘مد سمدأ يٜمٌ٧م
ُمٜمٝم٤م قمِم٥م ضمريم .وهٜم٤مك ضمٞمش ُمـ اًمٜمٛمؾ يزطمػ قمؼم حمٞمٓمٝمن٤م اخلن٤مرضمل
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وهق حمٛمؾ سمحٛمقٓت ُمًتحٞمٚم٦م ُمـ ومت٤مت اخلٌز واًمًٙمر واًمٖمٜم٤مئؿ إظمنرى
اعمٗمٞمدة اًمتل اٟمًٙمٌ٧م ُمـ ؾمنٚم٦م اعمٝمٛمنالت .صمٛمن٦م ظمٜمٗمًن٤مم صنٖمػمة أصن٤مسم٧م
ُمقيم٥م اًمٜمٛمؾ سمّمقرة همنػم ُمٕمروومن٦م ومًنٌٌ٧م اًمٗمنقى ذم ضمٞمِمنف .وضمندت
اخلٜمٗمً٤مم اًمّمٖمػمة ٟمٗمًٝم٤م واًمٜمٛمؾ اعمجٜمد ىمد شمًٚم٘مٝم٤م وم٠مـمٚم٘م٧م وجٞمج ً٤م طمن٤مد ًا
همػم ُمًٛمقع شم٘مريٌ ً٤م .وذم هذه إصمٜم٤مم وقمنغم طم٤مومن٦م اعمزرقمن٦م يم٤مٟمن٧م اخلٜمن٤مومس
إيمؼم شمًتٛمتع سم٤مًمتدطمرج ومقق اًمٕمِم٥م وحتؾ ظمٞمقط طم٘مٞمٌ٦م سمتجرسم٦م ضمديدة.
حت٧م ؿمجرة اعم٤مٟمٙمق وىمػ ضمٞمٗم٤مي حمدىم ً٤م ذم حم٤موًم٦م ُمٜمف ًمتّمٜمٞمػ ريم٤مم أومٙم٤مره.
يم٤من دائ ًهت يٕمت٘مد أٟمف ُمٕمتٛمد قمغم ذاشمف ومٞمٜمٔمر إمم ٟمٗمًف ويم٠مهن٤م ىم٤مدرة قمغم اًمتٗمٙمػم
ذم ـمري٘م٦م ًمٚمخروج ُمـ اعمِم٤ميمؾ يمٚمهت ُمر سمتٗم٤مصنٞمؾ ُمٕم٘مندة سم٤معمًنتقى اعمن٤مدي
اعمٕم٘مدً .م٘مد و٤مي٘متف إطمداث احل٤مًمٞم٦م .يمٞمػ يم٤من سمقؾمع واًمده أن ي٘مقم هبنذه
إقمهتل؟ أي ٟمقع ُمنـ إؿمنخ٤مص ىمند يمن٤من؟ وهنؾ شمٕمنرف واًمدشمنف شمٚمنؽ
إؿمٞم٤مم؟ شمذيمر وضمف ؾمٜمث٤مي قمٜمدُم٤م أظمؼمشمف سم٘مّم٦م أسمٞمٝمن٤مً .م٘مند يم٤مٟمن٧م طمزيٜمن٦م
مت٤مُم ن ً٤م وًمٙمٜمٝمنن٤م ُم٤مزاًمنن٧م شمتهتًمننؽ ٟمٗمًننٝم٤م وسم٘مننقة ،إن ُمروٟمتٝمنن٤م وؿمننج٤مقمتٝم٤م
واوحت٤من .هل٤م ؿمخّمنٞم٦م ىمقين٦م .ويمٚمنهت ومٙمنر ضمٞمٗمن٤مي هبن٤م أيمثنر يمٚمنهت ؿمنٕمر
ُمرت سمحٞم٤مشمنف،
سمٛمً١موًمٞمتف إزام ُم٠مزق قم٤مئٚمتٝم٤مُ .م٤م يم٤مٟم٧م شمِمٌف أي٦م ومت٤مة أظمرى ّ
وم٠مهمٚمٌٝمـ ًمدهي ّـ ادقم٤ممات سم٘مٞمؿ ٓ يٛمٚمٙمٜمٝم٤م .شمذيمر ـمري٘م٦م ٟمٔمره٤م إًمٞمف وهقمن٦م
اظمتٗم٤مم اًمدهِم٦م ُمـ ُمالحمٝم٤م ًمٞمحؾ حمٚمٝم٤م شمٕمٌػم وومٝمؿ قمغم ٟمحق او٤مُمل .ذًمنؽ
يم٤من قمٜمدُم٤م ٟمزل ُمـ اًمًٞم٤مرة وم٘مد يم٤مٟم٧م قمغم وؿمؽ اًمٌٙمن٤مم ُمنع ذًمنؽ فم ّٚمن٧م
ُمتهتؾمٙم٦م .شمذيمر اًمٜمٔمرة اًمنيٕم٦م اًمتل ُمٜمحتٝم٤م ًمف وىمند ؾمن٤ممه٧م يمثنػم ًا سمزين٤مدة
ؿمٕمقره سم٤مًمذٟم٥م .سمٞمٜمهت هق واىمػ هٜم٤مك يٕمٍمه دُم٤مهمف ذات اًمتًع قمنمة ؾمٜم٦م.
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ُمرت سمٕمقو٦م سم٠مذٟمف صمؿ اؾمت٘مرت قمغم أٟمٗمفً ،مٓمؿ ضمٞمٗمن٤مي أٟمٗمنف وًمٙمنـ أظمٓمن٠م
اًمٌٕمقو٦م .يم٤من ذم طمٜمؼ ،اؾمتٛمر اًمٓمٜملم ذم أذٟمف وؾم٤مر سمخٓمك هيٕم٦م إمم اًمٌٞم٧م
ذم همْم٥م .ظم ّٗمن٧م ؿمندة اًمِمنٛمس ويمن٤من ضمنٞمش اًمٜمٛمنؾ يٕمنذب اخلٜمٗمًن٤مم
اًمّمٖمػمة ُمًت٠مٟمٗم ً٤م زطمٗمف ذم ـمري٘مف اًمٖم٤مُمض ظمالل اًمٕمِم٥م وهق جير دمٝمٞمزاشمف
ُمـ اًمٓمٕم٤مم إمم احلٗمر .اخلٜمٗمً٤مم اًمّمٖمػمة شمِمٕمر سم٤مٕمل ُمـ ضمرام اهلجقم شمدور
ُمٜم٘مٚمٌ٦م قمغم فمٝمره٤م أُم٤م اًمٜمٛمؾ إيمؼم ومٙم٤من يٚمٕم٥م ذم احل٘مٞمٌ٦م صمنؿ اٟمٓمٚمنؼ سمحثن ً٤م
قمـ اًمٓمٕم٤مم .أزه٤مر اخلٌ٤مز شم٘مػ سمٗمخر سمٞمٜمهت ضم٤مراون٤م ُمنـ إزهن٤مر ذم اٟمحٜمن٤مم
ٍ
وٕمػ وؿمحقب .يم٤مٟم٧م ؿمجرة اعم٤مٟمٙمق شمٕمٚمنق وهنل شمْمنٗمل فمنالًٓ قمٚمٞمٝمن٤م
ُم٘م٤مسمؾ أن شم٠مظمذ طمّمتٝم٤م ُمـ اٟمتٕم٤مش إزه٤مر اًمتل مت٤ميٚم٧م ذم ري٤مح اًمًنٛمقم.
ذم داظمؾ اعمٜمزل وضمد ضمٞمٗم٤مي أن اًمٓمٌٞمن٥م ؾمن٤مم قمنغم وؿمنؽ اعمٖمن٤مدرة .يمن٤من
ـمقي ً
ال وىمٌٞمح ً٤م وًمٙمٜمف اًم٘مٌح اعمٕمتدل قمغم ٟمحق ُم٤م .قمٞمٜم٤مه حتدىم٤من سمِمٙمؾ أسمندي
ُمـ ومقق ٟمٔم٤مرشمف احلقٓم .يم٤من اًمٓمٌٞم٥م ؾم٤مم قمجقز ًا يمري ًهت ًمٙمٜمف وم٤مؿمؾ يمٓمٌٞم٥م
مم٤مرس ُمًت٘مؾ.
 شمٗمْمؾ ي٤م وًمدي .ىم٤مل وىمد ووع يديف اًمٞم٤مسمًتلم سم٠موشم٤مرمه٤م اًمٞم٤مسمً٦م قمنغمأيمت٤مف ضمٞمٗم٤مي وىم٤مده إمم همروم٦م اجلٚمقس "إن أُمنؽ ذم طم٤مًمن٦م قم٘مٚمٞمن٦م ُمزقمجن٦م
ه٤مشمٗمتٜمل هذا اًمّمٌ٤مح ىم٤مئٚم٦م إهن٤م ُمريْم٦م ًمذًمؽ رضمٕم٧م ُمـ اعمدرؾم٦م .إهن٤م ىمٚم٘م٦م
طمقل رم ُم٤م ،أقمٓمٞمتٝم٤م سمٕمض اعمًٙمٜم٤مت وًمٙمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م ظم٤مئٗم٦م ُمـ اًمٜمقم إهنن٤م
ظم٤مئٗم٦م ُمـ رم ُم٤م سمداظمٚمٝم٤م" ومرك اًمٓمٌٞمن٥م وضمٝمنف وٟمٔمنر إمم ضمٞمٗمن٤مي "إهنن٤م
ظم٤مئٗم٦م ُمـ ٟمٗمًٝم٤م ،وًمٙمٜمٝم٤م ؾمتٙمقن قمغم ُم٤م يرام .طم٤مول وم٘مط أن شمٙمنقن ُمٕمٝمن٤م
أيمثر".
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 وًمٙمـ هؾ هل قمغم ُم٤م يرام؟ ـمٌٞم ً٤م ٟمٕمؿ ،يمنهت شمنرى إن إىمنراص ٓ شمٕمن٤مًم٩م احل٤مًمن٦م اًمٕم٘مٚمٞمن٦م وًمٙمٜمٝمن٤مال ـمنقي ً
ال ،شمٕمرف رضمن ً
ؾمتٙمقن سمخػم ،أٟم٧م أصٌح٧م رضم ً
ال ُمنثكم .آه هٙمنذا
إُمقر .جي٥م أن أذه٥م ،شمٕمرف أن أُمؽ ظم٤مئٗم٦م ُمـ رم ُم٤م ذم اعم٤ميض.
 أو ُمـ اعمًت٘مٌؾ!ٟمٔمر إًمٞمف اًمٓمٌٞم٥م يم٠مٟمف ُمٕمٚمؿ يٜمٔمر إمم ـمٗمؾ أقمٓمك إضم٤مسم٦م سمراىم٦م سمِمٙمؾ همػم
ُمتقىمع.
 صمؿ إٟمٜمل ًمً٧م ـمٌٞمٌ ً٤م ٟمٗمًٞم ً٤م .سمنذًمؽ ومنتح سمن٤مب همرومن٦م اجلٚمنقس وٟمنزلاًمًالمل اًمٕم٤مًمٞم٦م ىمٚمٞم ً
ال وؾم٤مر سمٜمِم٤مط واٟمحٜمك إمم ؾمنٞم٤مرشمف راىمٌنف ضمٞمٗمن٤مي طمتنك
هم٤مسم٧م اًمًٞم٤مرة قمـ اًمٜمٔمر.
ريمض إمم إقمغم وومتح سم٤مب همروم٦م أُمف صمؿ دظمؾ قمنغم رؤوس إصن٤مسمع،
يم٤مٟم٧م شمرشمدي صمٞمن٤مب ٟمقُمٝمن٤م راىمندة ،ذراقم٤مهن٤م ممتندشم٤من سمج٤مٟمٌٝمن٤م ذم اؾمنت٘م٤مُم٦م
واًمتٕمٌػم قمغم وضمٝمٝم٤م ُمًؽمخ ؾمنقى أهنن٤م أهمٛمْمن٧م قمٞمٜمٞمٝمن٤م سمِمندة ويم٤مٟمن٧م
ؿمٗمت٤مه٤م ُمْمٖمقـمتلم ؾمقي٦م ،ويم٤من ووع ذراقمٞمٝمن٤م همريٌن ً٤م ًمدرضمن٦م أٟمنف ذيمّنره
سمقوع أذرع اعمقشمك ذم إيمٗم٤من .يم٤مٟم٧م اًمٖمروم٦م ُم١مصمث٦م سمٓمري٘من٦م شمٕمٙمنس ضمنقدة
اًمذوق اهل٤مدئ .ىمرب ظمزاٟمتٝم٤م اعمٛمتٚمئ٦م سمِمنٙمؾ ضمٞمند يٜمتّمن٥م ضمٝمن٤مز اًمتٚمٗمن٤مز
واعمًجؾ ضم٤مٟم٥م ُمٜمْمدة اعمالسمس واًمتنل حتتنقي يمنؾ أٟمنقاع ُمًتحينات
اًمتجٛمٞمؾ اًمٖم٤مًمٞم٦م ومل يًتٝمٚمؽ ُمٜمٝم٤م اًمٙمثنػم .قمنغم اجلندران اًمٌحرين٦م اًمزرىمن٦م
يم٤مٟم٧م رؾمقُم٤مت اعمٜم٤مفمر اًمرائٕم٦م وصقر ضمٞمٗم٤مي ،يمذًمؽ هٜم٤مك صقرة هلن٤م ُمنع
ضمقٟم٤من ىمد اًمت٘مٓم٤مه٤م ُمـ ؾمٜملم ظمٚم٧م .صقرة واطمدة يم٤مٟم٧م سم٤مرزة ،إهن٤م ًمقطمن٦م
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محرام ـم٤مهمٞم٦م اًمًقاد متثؾ أرواطم ً٤م ُمٕمذسم٦م .يم٤من ُمـ اعمٗمؽمض أهن٤م اجلحنٞمؿ يمنهت
ضمًده رؾم٤مم ٟمٞمجػمي .وهٜمن٤مك مت٤مصمٞمنؾ قمنـ اعم٤مزوؿمنٞم٦م ُمٕم٤مٟمن٤مة وؾمنٕم٤مدة ،إن
ّ
ضمٞمٗم٤مي وطمتك ضمقٟم٤من مل يتقىمنػ أطمندمه٤م يقُمن ً٤م ًمٚمتًن٤مؤل قمنهت شمٗمٕمٚمنف هنذه
اًمتهتصمٞمؾ هٜم٤م أو عم٤مذا هل حتٌٝم٤م يمثػم ًا؟ .شم٘م ّٚمٌ٧م قمغم اًمنير وهمٛمٖمٛم٧م سمٙمٚمهتت
ىمٚمٞمٚم٦م همػم ُمٜمًجٛم٦م صمؿ همٓم٧م ذم اًمٜمقم .سمٞمٜمهت ضمٞمٗم٤مي يِمن٤مهده٤م شمنذيمر يمٞمنػ
سظم٧م ذم ذًمؽ اًمٞمقمً .مديف ومٙمرة هم٤مُمْم٦م أهن٤م يم٤مٟم٧م ممٚمقيم٦م سمٌمم ُمن٤م همنػم
حمدد وُمرقم٥م قمغم طمد ؾمقام .شمرك ومٙمرشمف متر وضمٚمس قمغم اًمٙمنرد اعمنريح.
أراد أن يٓمرح قمٚمٞمٝم٤م يٕمض إؾمئٚم٦م اعمٝمٛم٦م ،وًمٙمٜمٝم٤م ٟم٤مئٛم٦م .قم٤مدت إًمٞمف أومٙم٤مره
قمـ أوود وم٘مد يم٤من دائؿ اًمتٗمٙمػم سمف.
 عم٤مذا ُيمت٥م قمغم أوود أن يٛمقت؟ ٓ ُمٕمٜمك ذم ذًمؽ .وهؾ يمن٤من وضمنقدهُمؼمر ًا؟ صمؿ هؾ طم٘مؼ ذاشمف؟
شمذيمر إطمدى اعمٜم٤مىمِم٤مت اًمتل ضمرت سمٞمٜمٝمهت ذم اًمّمػ ىمٌنؾ آُمتح٤مٟمن٤مت:
أطمد إوٓد ذم اًمّمػ ىم٤مل ًمف :إن اهلل ُمٜمح اًمرضمؾ إسمنٞمض ذيمن٤مم وإسمنداقم ً٤م
أيمثر مم٤م ُمٜمحف ًمإلٟمً٤من إؾمقد وىمد واوم٘مف اًمٙمثػم ُمـ إوٓد أظمريـ .أوود
وضمٞمٗم٤مي يم٤مٟم٤م قمغم اًمٕمٙمس مت٤مُم ً٤م ُمـ هذا اًمرأي.
 أر اظمؽماقم ً٤م ىم٤مم سمف اًمرضمؾ إؾمقد .ىم٤مل اًمقًمد. ٓ ُمٕمٜمك ذم ذًمؽ ،طمتك ًمق ىمدُم٧م ًمؽ سمٕمض إؾمهتم وم٢من هذا ًمـ جيٞم٥مقمغم ؾم١ماًمؽ .ىم٤مل أوود.
 أٟم٧م شمتحدث قمـ صم٘م٤مومتلم خمتٚمٗمتلم ومال يٛمٙمٜمؽ ىمٞم٤مس قمٔمٛم٦م إطمندامه٤مسم٠مداة ىمٞم٤مس إظمرى .ىم٤مل ضمٞمٗم٤مي .إو٤موم٦م إمم ذًمؽ عم٤مذا يٙمقن اظمتالف ًمنقن
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اجلٚمد عمجرد خمٚمقق أريض أومْمٚمٞم٦م ذم اهلٌ٦م؟ سمٕمد يمؾ رم يٕمت٘مد أن احلْم٤مرة
احل٘مٞم٘مٞم٦م سمدأت ذم ُمٍم ،أًمٞمس مت٤مُم ً٤م؟
اطمتدم اجلدال ذم اًمّمػ وشمقصٚمقا إمم سمٕمنض آؾمنتٜمت٤مضم٤متُ ،،مٜمٝمن٤م أن
يٙمقن اًمرب قمٜمٍمي ً٤م وهذا ُم٤م ٓ يٛمٙمـ شمّمقره ،أو أن اًمٌٞمض أُمتٕمقا اًمنرب
سمًالًمتٝمؿ اخل٤مص٦م .أو أن اًمٌٞمض ُمًحقا إٟمج٤مزات احلْمن٤مرة اًمًنقدام ُمنـ
اٟمٙمن٥م
يمت٥م اًمت٤مريخ ،أو أن اًمرضمؾ إؾمقد ُمقهقب قمغم طمد ؾمنقام وًمٙمٜمنف
ّ
قمغم ادم٤مه٤مت ختتٚمػ قمـ ادم٤مه٤مت اًمرضمؾ إسمٞمض.
 قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمّمٚمح شم٠مرخيٜم٤م .ىم٤مل أطمد إوٓد. آه وًمٙمـ اًمرضمؾ اإلومري٘مل ُم٣م راهمٌ ً٤م سم٘متؾ أظمٞمف اًمذي يٌذل اخلػم يمنهتشمٕمرومقن .أؿم٤مر ـم٤مًم٥م آظمر ُمقصقف سم٤مًمٖمٌ٤مم.
حتقل اجلدال إمم ُمٜم٤مفمرة ُمدرؾمٞم٦م وـمٜمٞم٦م ٓ شمّمؾ ٕي ٟمتٞمج٦م.
 ىم٤مل أوود اًمٔمٚمؿ يرشمٙم٥م ؾمقام أيمن٤من ُمنـ طمقًمٜمن٤م أم ذم دواظمٚمٜمن٤م ،يمنهتشمٕمرومقن.
ًم٘مد اؾمتٜمت٩م ضمٞمٗم٤مي هذا آؾمتٜمت٤مج ٟمٗمًف ومٌدا ُمتخٚمٗم ً٤م.
 ُم٤مذا يٙمٛمـ ورام اعمقت؟ ُم٤مذا حيندث قمٜمندُم٤م يٛمنقت اًمٜمن٤مس؟ وعمن٤مذايٛمقشمقن قمغم يمؾ طم٤مل؟
اومؽمض أن أُمف ىمد متقت! إٟمف أُمر همػم ىم٤مسمؾ ًمٚمتٗمٙمػم ،هز يمتٗمٞمف ـم٤مرد ًا هذه
اًمٗمٙمرة .ارشمٗمع قمٜمف اًمث٘مؾ وًمٙمٜمف ؿمٕمر سم٤مًمقطمدة اًمٖمٞمٌٞم٦م ،يمهت ًمق أٟمف يم٤من وطمٞمد ًا
ذم ىمرارة روطمف .ؿمٕمر يمذًمؽ هب٤مضمس اًمتآُمر وم٤مًمٜم٤مس وإطمنداث واعمجتٛمنع
سمدوا ُمتآُمريـ وده ،وًمٞمس هٜم٤مك ُمـ ؿمنخص يٌن٨م ًمنف ؿمنٙمقاه ُمنـ هنذه
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إؿمٞم٤مم .يم٤من يٗمٙمر ذم اًمٖمروم٦م ضم٤مًمً ً٤م مت٤مُم ً٤م ًمقىم٧م ـمقينؾ ،رأؾمنف خيٗمنؼ ومٝمنق
سمح٤مضم٦م إمم اًمراطم٦م وهنض ُمـ اًمٙمرد وأقم٤مد شمرشمٞم٥م اًمقؾم٤مدة اًمتل همٓم٧م سملم
اًمٜمقاسمض وادمف إمم أُمف واٟمحٜمك ًمٞمٛمٜمحٝم٤م ىمٌٚم٦م .يم٤من وضمٝمٝم٤م رـمٌ ً٤م ومؽماضمنع إمم
إقمغمُ .م٤م اًمذي جيٕمؾ اًمٜم٤مس يٍمظمقن ذم ُمٜم٤مُمٝمؿ؟ قمغم قمتٌ٦م اًمٜم٤مومذة ٓطمظ
ُمزهري٦م همريٌ٦م يم٤مٟم٧م صٞمٜمٞم٦م ُمزظمروم٦م سم٠مًمقان ُمْم٤مقمٗم٦م وسمٛمٝم٤مرة وقمٚمٞمٝم٤م صنقر
ًمٗمالطملم ُمـ اًمّملم سمقضمقهٝمؿ اًمدائري٦م قمغم ضمقاٟمٌٝم٤م .يم٤من ومٞمٝم٤م سمٕمنض اعمن٤مم
ووردة ىمٓمٗم٧م ـمري٦م .ؾم٤مر ظم٤مرج اًمٖمروم٦م ،أهع هذه اعمرة وشمقىمػ قمٜمد همروم٦م
اجلٚمقس ًمٞمت٠ميمد إذا ُم٤م يم٤من أسمقه ىمد قم٤مد أم ٓٓ .طمظ أٟمف مل يٕمد ًممن ،وذه٥م
إمم همروم٦م ٟمقُمفُ .مْمٓمجٕم ً٤م ذم اًمنير ومٙمنر سمن٤مًمقردة ذم اعمزهرين٦م دون ؾمنٌ٥م
ؾمقى أهن٤م طمررت قم٘مٚمف ذم حلٔم٦م ُمـ إومٙم٤مر اعمٕمتٛم٦م اًمتل قمذسمتنف .يمنؿ هنل
ٟم٤مقمٛم٦م وـمري٦م شمٚمؽ اًمقردة اًمتل أطمس هب٤م قمٜمدُم٤م عمًتٝم٤م يداه .يمؿ هنل ًمٓمٞمٗمن٦م
وىمد ُمبت ُمٜمخريف وومتح٧م ُمِم٤مقمره قمنغم ٟمنقع ضمديند ُمنـ اًمٕمِمنؼ طمٞمنٜمهت
اؾمتٜمِمؼ ؿمذاه٤م .إن اعمزهري٤مت اًمّمٞمٜمٞم٦م وإزه٤مر أؿمنٞم٤مم مجٞمٚمن٦م ،ومٙمنر وهنق
يتٝم٤موى إمم اًمٜمقم ،وًمٙمـ أن شمٍمخ ذم ُمٜم٤مُمؽ؟.
يم٤من ضمٞمٗم٤مي حيٚمؿ سمًٜمث٤مي قمٜمدُم٤م دظمؾ أسمقه همرومتف وأي٘مٔمف .هذه هل اعمنرة
إومم اًمتل يدظمؾ ومٞمٝم٤م همرومتف ُمـ أؿمٝمر قمديدة.
 ضمٞمٗم٤مي؟ ُم٤م اًمذي شمٗمٕمٚمف ُمع شمٚمؽ اًمٗمت٤مة اًمّمٕمٚمقيم٦م؟ ٟم٤مداه وهق واىمنػقمغم اًمٌ٤مب ..أٓ شمٕمرف أن أسم٤مه٤م ؾمجلم ُمًٌ٘م ً٤م؟ جي٥م أٓ ختنتٚمط ُمنع هن١مٓم
اًمٜم٤مس .أشمًٛمع؟ جي٥م أن شمٙمقن ُمع أٟم٤مس ُمـ ُمًتقاك اخل٤مص!
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محٚمؼ ضمٞمٗم٤مي سمقاًمده واًمذي يم٤من ىمد دظمؾ اًمٖمروم٦م أن ،دهِمنتف ومًنح٧م
جم٤مًٓ ًمٚمًخط ومٚمٛمٕم٧م قمٞمٜم٤مه وومتح ومٛمف ًمٞمتٙمٚمؿ وًمٙمـ اًمٙمٚمهتت مل ختنرج وم٘مند
يم٤من يٖمص سم٤مًمٖمْم٥م أُم٤م واًمده وم٘مد اؾمتٛمر سم٤مًمقشمػمة اًمٗمج٦م ذاو٤م.
 ٓ أريد أن أؾمٛمع أٟمؽ متيض ُمٕمٝم٤م ُمرة أظمرى ،أشمًنٛمع؟ ٓ أريند هنذااهلرام ،جي٥م أن حتذر ُمـ ٟمقع اًمٜم٤مس اًمذيـ شمتٕمرف قمٚمٞمٝمؿ.
وسم٤مًمٓمري٘م٦م اًمقطمٞمدة اًمتل يٛمٙمـ جلٞمٗم٤مي أن يٕمؼم هب٤م قمـ همْمٌف وم٘مد ظمرج
ُمتٕمثر ًا ُمـ اًمٖمروم٦م وصٗمؼ اًمٌ٤مب ظمٚمٗمف سمٕمٜمػ.
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الفصل الطادش عشر
-1مل ئمٝمر ؾمقهق يمهت هق ُمتقىمع.
قم٤مد ضمقٟم٤من ُمت٠مظمر ًا إمم اًمٌٞم٧م ذًمؽ اًمٕمٍم ًمٞم٠مظمذ همٗمقة ومّمػمة وًمٞمًنتٕمد
عمحٜم٦م ُم٘م٤مسمٚم٦م ؾمقهق صم٤مٟمٞم٦م .وهق يٕمرف أن ذًمنؽ ًمنٞمس يًنػم ًا قمٚمٞمنف .أراد أن
يٙمقن ُمٜمتٕمِم ً٤م ىمٌؾ اعم٘م٤مسمٚم٦م .قمٜمدُم٤م دظمؾ ذه٥م ُمٌ٤مذة إمم همروم٦م ضمٞمٗم٤مي .أراد
أن يٙمقن ىم٤مؾمٞم ً٤م ذم حتذيرهً .مٙمـ ردة ومٕمؾ ضمٞمٗم٤مي أوم٘مدت إب صقاسمف وم٤مسمٜمنف
ىمد ظمرج أُم٤مُمف .وحؽ ضمقٟم٤من هبدوم ًمٜمٗمًف.
 أـمٗم٤مل ...آه ..ؾمٞمتٕمٚمؿ ...يتٕمٚمؿ صمؿ يدرك طم٘مٞم٘م٦م ُم٤م أطم٤مول إظمٌ٤مره سمف.ـمرد احل٤مدث ُمـ ومٙمره ،صٕمد إمم إقمغم واؾمتٌدل ُمالسمًنف .وذم ـمري٘منف
إمم اعمراومؼ اًمّمحٞم٦م ّ
أـمؾ سمرأؾمف قمغم همروم٦م زوضمتف ،يم٤مٟمن٧م طمن٤مرة سمنال هنقام.
وهل شمتٕمرق ذم ٟمقُمٝم٤م ومتحرك سمّمٛم٧م وؿمٖمؾ اعمروطم٦م اعمٜمتّمٌ٦م ىمرب ُم٘مدُمن٦م
اًمنير .اٟم٘مٚمٌ٧م إمم ضم٤مٟمٌٝم٤م وم٤مٟمٙمِمػ اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ فمٝمره٤م .يم٤من ضمًٛمٝم٤م يتٕمرق
حت٧م اًمردام اًمٚمٞمكم .شم٠مُمٚمٝم٤م ضمقٟم٤من وؿمٕمر سمدفم ذم ٟمٗمًف .ىمرر ًمق أٟمنف يٚمتحنؼ
هب٤م ذم اًمنير .إن اًمٕمرق اًمذي ضمٕمؾ صمٞم٤مب ٟمقُمٝم٤م شمٚمتّمؼ سمجٚمنده٤م ىمند أصمن٤مر
رهمٌتف ،دمقًم٧م قمٞمٜم٤مه ُمـ أقمغم فمٝمره٤م إمم أؾمٗمٚمف واؾمنت٘مرت هٜمن٤مك ًمٚمحٔمن٦م.
قمٜمدُم٤م شمٙمقن ذم ُمثؾ هذه احل٤مًم٦م وم٢مهن٤م شمثػمه دائن ًهت .إن أومْمنؾ ُمن٤م ينذيمره ُمنـ
أي٤مُمٝمهت اعمٌٙمرة هق اٟمجذاسمف إمم ؿمٙمؾ أرداومٝم٤م ومٝمنق يٗمْمنؾ إرداف اجلٛمٞمٚمن٦م
قمغم اًمقضمف إمجؾ" .آه ُمـ ؿمٙمؾ وطمجؿ ظمٚمٗمٞم٦م زوضم٤مشمٜم٤م إٟمف سمنقم٦م يّمنٌح
اٟمجذاسم ً٤م ؾمٞم٤مطمٞم ً٤م آووه " أطم٥م أطمد أصدىم٤مئف ىمقل ذًمؽ.
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وًمٙمـ زوضمتف يم٤مٟم٧م ُمـ اًمٜمققمٞمن٤مت اًمتنل أطمٌٝمن٤م ،شمٚمنؽ إين٤مم .صمنؿ إن
ردومٞمٝم٤م ُم٤م يم٤مٟم٤م ُمرٟملم وم٘منط سمنؾ هيتنزان أيْمن ً٤م ،إٟمنف أطمن٥م وضمٝمٝمن٤م اًمٓمنري
وؾمٚمقيمٝم٤م اًمدُم٨م صمؿ ومٙمر أن ًمٞمس سمقؾمع اعمرم أن جيد ُمثٚمٝم٤م ذم هنذه إين٤مم.
إهن٤م مل شمتٖمػم يمثػم ًا وم٤مًمٕمٞمش اًمرهمٞمد ىمد ُمبه٤م مت٤مُم ً٤م .ومج٠مة شمذيمر ضمقًمٞمٞم٧م شمٚمنؽ
اًمًٞمدة اجلٛمٞمٚم٦م اًمتل اصٓمٗم٤مه٤م ًمتً ّٚمٞمف سمٕمد ؾم٤مقم٤مت اإلهن٤مك ذم اًمٕمٛمنؾً .م٘مند
يم ّٗم٧م قمـ رؤيتف ومج٠مة ومل يٕمرف اًمًٌ٥م ،طمتك أهن٤م اٟمت٘مٚم٧م ُمـ حمؾ ؾمنٙمٜم٤مه٤م
ذم ؾمقروًمػم .شمً٤ممل إذا ُم٤م يم٤مٟم٧م زوضمتنف هنل اًمًنٌ٥م ،وًمٙمٜمنف ارشمن٤مب ذم
إُمر .ومٝمل ًمٞمً٧م ُمـ اًمٜمقع اًمذي يرهم٥م ذم اًمٍماقم٤متً .مٙمٜمف يم٤من ُمت٠ميمند ًا
ُمـ أهن٤م ىمد أسمٚمٖم٧م سمذًمؽ ُمـ ىمٌؾ سمٕمض اعمتٓمٗمٚملم اًمذيـ ؿم٤مهدومه٤م ذم ومٜم٤مدق
خمتٚمٗم٦م .وًمٙمـ يٛمٙمٜمف اًمقصمقق ذم طمّم٤موم٦م زوضمتف إذ إهن٤م مل شمً٠مًمف أسمد ًا قمـ هذا
إُمر ومل شمتِم٤مضمر ُمٕمف .رهمؿ اًمٚمٝمق اًمذي متٜمحف ًمف اًمٜمًن٤مم إظمرين٤مت إٓ أن
ضمقٟم٤من أطم٥م زوضمتف ،ومٝمق يِمنٕمر إمم طمند اًمٜمخن٤مع سم٠مهنن٤م ضمٚمٌن٧م ًمنف احلنظ
اًمًٕمٞمد .ومٛمٜمذ أن شمزوضمٝم٤م ىمٌؾ قمنميـ قم٤مُم ً٤م وهل ُمٕمف سمال اٟمتٙم٤مؾم٤مت ُمٜمٖمّم٦م
أسمد ًا .سمدت إقمقام ويم٠مهن٤م اٟمجروم٧م قمغم ٟمحق همنػم ُمندرك ،مل شمٔمٝمنر قمٚمٞمٝمن٤م
قمالُم٤مت قمديدة عمرور اًمًٜملم .إهن٤م ٓزاًم٧م شمٌدو ؿمن٤مسم٦م سمٞمنٜمهت هنق ىمند ؿمن٤مخ
سمِمٙمؾ واوح .شمذيمر اًمٖمري٥م اًمذي أـمؾ قمٚمٞمنف ذم ُمنرآة اًمًنٞم٤مرةُ .مند ينده
وداقم٥م زوضمتف سمٚمٓمػ وىمرر أن يؽميمٝم٤م شمًؽميح وًمًقف يٜمتٔمرهن٤م ذم اًمٚمٞمنؾ
ذًمؽ هق إومْمؾ ،قمٜمدُم٤م ظمرج ُمـ اًمٖمروم٦م ٓطمنظ أيْمن ً٤م اعمزهرين٦م اًمّمنٞمٜمٞم٦م
واًمنقردة وشمٕمجن٥م مل اًمٜمن٤مس قمن٤مـمٗمٞمقن ضمند ًا وأطمٞم٤مٟمن ً٤م أدقمٞمن٤مم سمخّمننقص
إزه٤مر.
وومٞمهت يتٕم ّٚمؼ سمف وم٢مٟمف ٓ حي٥م إزه٤مر ،وم٤مٕزه٤مر ًمنـ شمٕمٛمنؾ ًمنؽ أي رم
وًمـ حتؾ ًمؽ اعمِم٤ميمؾ ،يمذًمؽ احل٤مل ُمع اًمتد ّيـ ،إٟمف رم يٗمٕمٚمف اًمٜم٤مس ٕهنؿ
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خمٚمقىم٤مت همٌٞم٦م اخلٞم٤مل وظم٤مئٗم٦م .طمتك إهنؿ يٙمثرون ُمـ احلهتىم٦م طملم اقمت٘م٤مدهؿ
سمن٠من ُمننـ اعمٗمننؽمض وضمننقد رب ظمنن٤مرج طمنندود اًمٗمْمنن٤مم هيننتؿ سمٛمِمنن٤ميمٚمٝمؿ
وُمٕم٤مٟم٤موؿ وهؿ يٛمقشمقن هٜم٤م قمغم إرض .شمذيمر ُم٤م ىم٤مًمف ًمف أطمد قمهتًمنف طمٞمنٜمهت
زضمف ذم اًمًجـ "ًمٞمس ؾمقى اهلل ُمـ ؾمػم ّدك إمم اًمقرام".
ّ
ٟم٤مس أهمٌٞم٤مم.
أ ٌ

ٍ
اُمرأة ًمٓمٞمٗم٦م أو ـمٌؼ دضم٤مضمن٦م ُمِمنقي٦م قمنغم سم٤مىمن٦م أزهن٤مر،
يٗمْمؾ ردذم
إٟمف ّ
وم٤مٕزه٤مر ًمٚمٜمً٤مم واحلٛم٘مك ذوي اًمٕم٘مقل اًمٙمًنقًم٦م .يمن٤من اعمرطمن٤مض ٟمٔمٞمٗمن ً٤م
أسمٞمض وسمٞمٜمهت هق ذم داظمٚمف ومٙمر يمٞمػ ؾمٞمتٍمنف قمٜمندُم٤م ين٠ميت ؾمنقهق إذ إٟمنف
سمح٤مضم٦م ٕن يًتدرج ُمـ ؾمقهق ٟمقاي٤مه اًمني٦م .سمٕمد يمنؾ ذًمنؽ ومن٢من ؾمنقهق
أيْم ً٤م يم٤من همٌٞم ً٤م آظمر ،ضمقاز ؾمٗمر يٛمٙمٜمؽ آؾمتٖمٜم٤مم قمٜمف سمٕمند اًمثنروة ،ظمٞمٌن٦م.
اقمتؼم اًمتٗمٙمػم سمًقهق اٟمحٓم٤مـم ً٤م ذم ُمثؾ هذه اًمٗمؽمة ٓ" .سمد أن دمد اعمٞم٤مه جمر ًى
هل٤م" ىم٤مل ًمٜمٗمًف .اضمتٛمٕم٧م اًمٕم٤مئٚم٦م طمقل ـم٤موًمن٦م اًمٕمِمن٤مم ُمٌٙمنر ًا ذًمنؽ أن أم
ضمٞمٗم٤مي اىمؽمطم٧م اخلروج إمم ومٜمدق أويمقي٤م قمٜمد اعمً٤مم ،إذا مل حيين ؾمنقهق.
واومؼ ضمقٟم٤من إذ ًمٞمً٧م ًمديف رهمٌ٦م عم٘م٤مسمٚم٦م ؾمقهق ؾمقى إؿمٌ٤مع ومْمقًمف .يم٤مٟمن٧م
اًمٓم٤موًم٦م ُمبى سم٤مٕـمٌ٤مق اعمٜمققم٦م ،اًمرز وـمٞمقر اًمدودو ُمع اًمرىم٤مئؼ واًمندضم٤مج
واًمًٚمٓم٤مت واًمٌٓم٤مـم٤م اًمّمٞمٜمٞم٦م .هٙمذا احل٤مل دائ ًهت قمٜمدُم٤م دمتٛمنع اًمٕم٤مئٚمن٦م قمنغم
اًمٓمٕم٤مم واًمذي مل يٙمـ يم٤مومٞم ً٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم أم ضمٞمٗم٤مي .اًمتل رشمٌ٧م هنذا اًمٕمِمن٤مم،
إهن٤م إطمدى وؾم٤مئٚمٝم٤م اًمث٤مسمت٦م ُمـ أضمؾ مل ّ ؿمٛمؾ اًمٕم٤مئٚم٦م ىمدر اعمًنتٓم٤مع .إن قمندم
وضمقد ضمٞمٗم٤مي دائ ًهت ذم اعمٜمزل ُمع واًمدينف إون٤موم٦م إمم اًمتنقشمر يمنؾ ذًمنؽ يمن٤من
يْم٤مي٘مٝم٤م .أيمٚمقا سمّمٛم٧م ومال صنقت ؾمنقى صنٚمٞمؾ أدوات إيمنؾ وطمريمن٦م
اًمّمحقنُ .مـ وىم٧م إمم آظمر يم٤من ضمٞمٗم٤مي يٜمٔمر إمم أُمف .سمدت ُمٜمتٕمِم٦م وًمٙمنـ
ًمٞمً٧م ُمًؽمظمٞم٦م .راىم٥م واًمده سمٓمرف قمٞمٜمٞمف ،يم٤من يٜمٔمػ أؾمٜم٤مٟمف وأطمٞم٤مٟم ً٤م يم٤من
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جيٚمس ًمٚمخٚمػ وحيؽ ُمٕمدشمف ذم إؿم٤مرة ُمٜمف إمم أٟمف شمٜم٤مول اًمٙمثػم .وسملم اًمٗمٞمٜمن٦م
واًمٗمٞمٜم٦م شمٚمت٘مل قمٞمقهنهت وشمٜمًدل سمنقم٦مُ .م٤مزال ضمٞمٗم٤مي ذم دمٝمؿً .م٘مند أيمٚمن٧م
أُمف سمٌطم وهل شمٚمٛمحٝمهت سم٘مٚمؼ وطم٤موًم٧م أن شمًنؼم همنقر هنذا اًمّمنٛم٧م همنػم
اعمريح اًمذي ظمٞمؿ قمغم ـم٤موًم٦م اًمٕمِم٤مم.
 ضمٞمػ ،هؾ رأي٧م ُمزهريتل اجلديدة؟ آه ٟمٕمؿُ .م٤مُم٤م .يم٤من اًمٓمٕم٤مم ذم ومٛمنف وعمن٤م اسمتٚمٕمنف اؾمنتٛمر ىمن٤مئ ًال" :شمٌندو
ًمٓمٞمٗم٦م ،إهن٤م ُمزهري٦م صٞمٜمٞم٦م .أًمٞمس يمذًمؽ"؟
 ٟمٕمؿ ضمٚمٌتٝم٤م زم صدي٘م٦م قمٜمدُم٤م ؾم٤مومرت إمم اًمّملم ُم١مظمر ًا. أي٦م صدي٘م٦م هذه؟ ؾم٠مهل٤م ضمقٟم٤من وهق يتٙمٚمؿ ًمٚمٛمرة إومم. إهن٤م إيٛمل ...ص٤مطمٌ٦م اًمٕمٛمقد اًمّمحٗمل .شمٕمرومٝم٤م. وعم٤مذا ذهٌ٧م إمم اًمّملم؟ ذهٌ٧م ذم ؾمٞم٤مطم٦م .إهن٤م قمٓمٚمتٝم٤م. ه٤م إن أوًمئؽ اًمٜم٤مس اًمذيـ يٕمٛمٚمقن ذم اًمّمح٤موم٦م ٓ سمد أن ًمدهيؿ سمٕمضإُمقال.
ٟمٔمرت إًمٞمف ومٛمـ أضمؾ ُم٤مذا ىم٤مل ذًمؽ؟ إن ضمقٟمن٤من أسمند ًا مل يتحندث هبنذا
اًم٘مّمد.
 عم٤مذا شم٘مقل ذًمؽ؟ آوه ٟمٕمؿ .إن ُم٤م يٗمٕمٚمقٟمف هرام .أفمٚمؿ وضمٝمف وقمٌس ،هم٤مسم٧م قمٜمف اًمٗمٙمرة،رسمهت أٟمف ذم ٟمقسم٦م ُمـ ٟمقسم٤مت ُمزاضمف اًمتل قمٜمدُم٤م يريمز شمٗمٙمػمه٤م ومٞمٝم٤م شمٌدو ُمرقمٌ٦م.
 هؾ طمّمٚم٧م قمغم اًمقردة ُمـ احلدي٘م٦م ُم٤مُم٤م؟ ٟمٕمؿ أردت أن أرى يمٞمػ ؾمتٌ٘مك قمغم ىمٞمد احلٞم٤مة ذم اعم٤مم.066

 شمٌدو مجٞمٚم٦م ذم اعمزهري٦م ،أًمٞمس يمذًمؽ؟ وم٤مًٕمقان مجٞمٕمٝم٤م متتزج سمٌٕمْمٝم٤م.اىمتٓمٕمتٝم٤م ُمـ شمٚمؽ إزه٤مر اًمتل زرقمٜم٤مه٤م أٟم٤م وضمٞمهت حت٧م ؿمجرة اعم٤مٟمٙمق.
 هذا قمٛمؾ ضمٞمد أُمل .رسمهت ؾمتزهر ذم هذه احل٤مل .إن ؿمجرة اعم٤مٟمٙمق متٜمنعقمٜمٝم٤م اًمِمٛمس.
 أو رسمهت شمنق طمٞمقيتٝم٤م؟ٟمٔمر ضمقٟم٤من ُمـ أطمدمه٤م إمم أظمر سم٤مزدرام هم٤مُمض ظم٤مص٦م قمنغم ضمٞمٗمن٤مي.
وم٘مدي ًهت يم٤من ىمد اؾمتٜمت٩م أن ضمٞمٗم٤مي ؾمٞمّمٌح رىمٞم٘م ً٤م ويمًقًٓ يم٤مُمرأة .يم٤من ـمٌٕمنف
ىمريٌ ً٤م ضمد ًا ُمـ أُمف ودىمٞم٘م ً٤م ذم ُمٌ٤مدئفُ .م٤م اًمذي يراه ضمٞمٗم٤مي ذم إزه٤مر؟
قمٜمدُم٤م يم٤من ذم قمٛمر ضمٞمٗم٤مي اقمت٤مد قمغم اًمٕمٛمؾ يمٛمزارع ُمع واًمديف ،أُم٤م أن
وم٤مًمقىم٧م ضمٕمؾ إُمقر أؾمٝمؾ قمغم اًمِمٌ٤مب .شمً٤ممل ًمق أن ؿمٌ٤مب اًمٞمقم يٕم٤مٟمقن
يم٠مسمٜم٤مم إُمس" .هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اًمٙمت٥م أن واًمٙمثػم ضمد ًا ُمنـ اًم٘منٞمؿ همنػم
اًمقاىمٕمٞم٦م واًمت٤مومٝم٦م ،إهنؿ وٕمٗم٤مم ضمد ًا وىمّمػمو اًمٜمٔمر ضمد ًا ،مح٘مك وُمًن٤ميملم،
ًمٞمتٝمؿ يًٛمٕمقن اًمٜمّمح"؟
 أُمل ُم٤م ؾمٌ٥م شمقىمٗمؽ قمـ اًمرؾمؿ ذم هذه إوىم٤مت؟ آه إن ُمتٓمٚمٌ٤مت اعمدرؾم٦م يمثػمة ضمد ًا ،ومٚمدي أن صٗم٤من وٓ أؿمٕمر سم٠مٟمٜملقمغم ُم٤م يرام.
 طمًٜم ً٤م ُم٤م اًمٌمم اًمذي شمٗمٙمريـ ذم رؾمٛمف ذم اعمرة اًم٘م٤مدُم٦م؟ أومٙمر ًمٌٕمض اًمقىم٧م أن أرؾمؿ جمٛمققم٦م ُمـ إزه٤مر ذم اًمٔمؾ يمهت أقمت٘مد. ؾمٞمٙمقن ذًمؽ ًمٓمٞمٗم ً٤م.اسمتًٛم٧م ًمف أُمف وٟمٔمر إمم إؾمٗمؾ وشمٜم٤مول سم٤مًمِمقيم٦م ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمًٛمؽ.
 اٟمٔمروا ...اًمً٤مقم٦م أن اًمً٤مسمٕم٦م وم٢من أهقمتؿ ومًقف ٟمٙمقن ضمن٤مهزيـ.صقت ضمقٟم٤من ظم٤مٟمف ًمٞمٕمؼم قمـ ىم ّٚم٦م رهمٌتف ذم ُمثؾ هذه إطم٤مدي٨م .ويمذًمؽ ىمد
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راوده اًم٘مٚمؼ طمقل اؾمتٌٕم٤مده ُمـ احلدي٨م .سمٓمري٘م٦م ُم٤م يم٤من همٞمنقر ًا ُمنـ قمالىمن٦م
دمًد سم١مس قمالىمتف اخل٤مص٦م ُمع اسمٜمف.
ضمٞمٗم٤مي سم٠مُمف .إهن٤م ّ

-2ذهٌقا إمم ومٜمدق أويمقي٤م.
يم٤من اعمٙم٤من يٖمص سم٤مًمْمٞمقف ويمذًمؽ سم٤مًمذيـ ضم٤مؤوا عمجنرد أن يّمنٌحقا
ُمٕمرووملم هٜم٤م .اًمٜم٤مدًمقن سم٤مإلؿم٤مرات يٕمٚمٜمقن قمـ وصقهلؿ ،جيٞمئقن وينذهٌقن
سمآٟمٞم٦م اًمٓمٕم٤مم واًمؽمشمٞمٌ٤مت اًمِمٝم ّٞم٦م ًمٚمٛمنمنوسم٤مت وىمند اًمتزُمنقا سم٘منقهلؿ "قمٗمنق ًا
أوو" ًمٚمٜمنن٤مس اعمحتِمننديـ ذم اعمٛمننرات .يٛمٙمننـ ُمِمنن٤مهدة اًمرضمنن٤مل اًمٌننٞمض
ُمتحرريـ ُمـ أهمٚم٥م اًم٘مٞمقد اًمتل ومرونٝم٤م قمٚمنٞمٝمؿ قمٚمهتؤهنؿ ،سمٕمْمنٝمؿ يمن٤من
يْمحؽ سمٌٝمج٦م اعمٕمتقه واًمٌٕمض يرىمص سمّمقرة ؿم٤مذة ُمع اعمقؾمٞم٘مك اًمت٘مٚمٞمدي٦م
سمٓمري٘م٦م يم٤مٟم٧م دائ ًهت شمًكم اعمتٗمرضملم .ؾمٚمٙم٧م قم٤مئٚم٦م أويمقي اًمٓمريؼ اعم١مدي إمم
اًمٌ٤مر ومٝمذا اعمٙم٤من ي٠مشمقٟمف ًمالؾمؽمظم٤مم ذم اًمٕم٤مدة طمٞمنٜمهت يتًنع اًمقىمن٧م .ضمقٟمن٤من
ضم٤مم ًمقطمده أو ُمع زوضمتف ُمرة ،إٟمف ُمٙم٤من ًمبهمٜمٞم٤مم اًمذيـ سمقؾمنٕمٝمؿ اإلٟمٗمن٤مق
واًمٌذخ .إٟمف اعمٙم٤من اًمذي يدهمدغ اًمٖمرور اًمٜمٞمجنػمي وهنق اعمِمنٝمد إىمنرب
ًمزي٤مرة أوروسم٤م وًمق قمغم يمرد ذي ذراقملم.
طم٤مًٓ ضم٤مم اًمٜم٤مدل ومٓمٚم٥م ضمقٟم٤من ىمٜمٞمٜمتلم ُمـ اًمؼماٟمدي وؿمٛمٌ٤مٟمٞم٤م جلٞمٗمن٤مي،
أطمٞم٤مٟم ً٤م يتقىمػ اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٜم٤مس ًمتحٞمتٝمؿ .اعمٙم٤من خمّمص ًمبهمٜمٞم٤مم طمٍمن ًا،
يم٤مٟم٧م ُمّم٤مسمٞمحف زرىم٤مم اًمٚمقن وسمٜمٗمًجٞم٦م روُم٤مٟمًٞم٦م .ذم زاوي٦م ُمـ اًمٌ٤مر وًمٞمس
سمٕمٞمد ًا قمـ ـم٤موًم٦م قم٤مئٚمن٦م ضمقٟمن٤من جيٚمنس زوضمن٤من سمحٛمٞمٛمٞمن٦م شمتجن٤موز اًمٚمٞم٤مىمن٦م
اعمًننٛمقح هبنن٤م قمنن٤مدة .شمٜمنن٤مول آل أويمننقي ذاهبننؿ صنن٤مُمتلم واعمقؾمننٞم٘مك
اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م متب اعمٙم٤من وحتدصمقا سملم طملم وآظمر سمجٝمد خمتٍم وم٤مىمديـ مهتٝمؿ
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وُمٞم٤مًملم ًمٚمّمٛم٧م .ذهٌقا سمٕمد ذًمؽ إمم ص٤مًم٦م اًمًٞمٜمهت ويم٤مٟم٧م ُمزدمحن٦م وًمٙمنـ
سم٤مًمٌ٘مِمٞمش اًمني طمّمٚمقا قمغم ُم٘م٤مقمد ذم اعم٘مدُمن٦م ،يمن٤من اًمٗمنٞمٚمؿ اجل٤مؾمنقس
ُمنر
إُمريٙملٟ ،م٤مم ضمقٟم٤من ومٝمق يمٕم٤مدشمف أصمٜم٤مم اًمٗمٞمٚمؿ يٖمط ذم ٟمقم ًمٓمٞمػً .م٘مند ّ
ٕمٛمؼ صٛمتٝمؿ ويم٤من واوح ً٤م رهمؿ ظمروضمٝمؿ ُمٕم ً٤م إهننؿ مل يًنتٛمتٕمقا
اعمً٤مم وشم ّ
طم٘م ً٤م .اًمٙمؾ طمنٌس أٟمٗم٤مؾمنف ذم قمقاعمنف اخل٤مصن٦م .وقمٜمندُم٤م ادمٝمنقا إمم اًمٌٞمن٧م
اىمؽمطم٧م أم ضمٞمٗم٤مي قمغم ضمقٟم٤من زي٤مرة آل ديقيز.
 ًم٘مد اشمّمٚم٧م سمٜم٤م ه٤مشمٗمٞم ً٤م ىمٌؾ أي٤مم ىمٚمٞمٚم٦م. أشمذيمرً .م٘مد أظمؼمشمٜمل طمقل ذيمراهؿ اًمًٜمقي٦م ،أًمٞمس يمذًمؽ؟هزت رأؾمٝم٤م وواومؼ ضمقٟم٤من قمغم وضمقب زي٤مروؿ.
 ىمٌؾ أي٤مم ؿم٤مهدت يم٤مسم٤مٟمٙمق .ىم٤مل ضمقٟم٤من ُمِمػم ًا إمم اًمًٞمد ديقيز. ضمٞمػ ُم٤مذا قمٜمؽ أٟم٧م وأدُم٤م ،أُم٤م زًمنتهت صندي٘ملم ضمٞمنديـ؟ أُمن٤م زًمنتهتشمٚمت٘مٞم٤من؟
شمٙمٚمؿ ضمٞمػ سمتذُمر.
 ًمٞمس مت٤مُم ً٤م أُمل ،وم٠مٟم٤م صديؼ اًمٕم٤مئٚم٦م وم٘مط.ؿم٤مهد ضمٞمٗم٤مي وضمف أسمٞمف يتجٕمد سم٤مسمتً٤مُم٦م واٟمٓمٚم٘منقا سمًنٞم٤مروؿ صن٤مُمتلم.
ًم٘مد أهنك اًمً٤مئؼ يقُمف ًمذا يم٤من ضمقٟم٤من ي٘منقد اًمًنٞم٤مرة ويمن٤من وضمٝمنف ضم٤مُمند ًا
سمحزمٓ .طمٔمن٧م أم ضمٞمٗمن٤مي ذًمنؽ جلٚمقؾمنٝم٤م ذم اعم٘مدُمن٦م .إن ُمٜمٔمنر وضمٝمنف
سمجقاٟمٌف اًم٘م٤مؾمٞم٦م ذ ّيمره٤م سم٤مًمٙم٤مسمقس ومٓمردت اًمٗمٙمرة ُمـ رأؾمٝم٤م سمنقم٦م.
إن أويمقي٤م يم٤من ُمٙم٤مٟم ً٤م ًمٓمٞمٗم ً٤م ًمٚمٛمرور سمف ذم ؾمٞم٤مرة قمنغم اًمندوام وم٤مًمِمنقارع
مجٞمٕمٝم٤م ُمٌٚمٓم٦م وُمتداظمٚم٦م ضمٞمد ًا .أؿمنج٤مر اًمّمنٜمقسمر اًمٕم٤مًمٞمن٦م وتنز أهمّمن٤مهن٤م ذم
ال قمغم ـمقل اًمِمن٤مرع .يمن٤من اهلنقام حمٛمن ً
اهلقام ًمٞم ً
ال سمرائحن٦م اًمٌحن٤مر اًمٌٕمٞمندة
ورـمٌ ً٤م .اعمٜم٤مزل ُمتٌ٤مقمدة سم٠مٟم٤مىم٦م ُمٌجٚم٦م .سمٕمض اًمٜم٤مس سمٓمٞمٌ٦م دواومٕمٝمنؿ يًنٛمقن
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اعمٙم٤من سم٠موروسم٤م ًمقيم٤مس .ومٝمٜم٤م يم٤مٟم٧م اًمٓمري٘م٦م إيمثر شمروم ً٤م وىمنقة وصمنرام وسمٕمند ًا
قمـ صخ٥م احلٞم٤مة اًمرئٞمًٞم٦م ذم أرض ًمقيم٤مس .إٟمف ُمٙم٤من يِمٛمخ سم٠مٟمٗمف ُمتٕم٤مًمٞمن ً٤م
قمغم إضمزام إظمرى ُمـ ًمقيم٤مسُ ،مٙم٤من ي٘مػ سمٗمخر يمقاطمد ُمـ أهنؿ آصمن٤مر
اعمًتٕمٛمريـ ذم سمٜم٤مم اعمدن .يمن٤من ُمٜمنزل دينقيز قمنغم ؿمن٤مرع قمنريض شمٙمتٜمٗمنف
إؿمج٤مر وقمغم واضمٝمتف إُم٤مُمٞم٦م أؿمج٤مر صٜمقسمر ُمٝمٗمٝمٗم٦م وطمدي٘م٦م واؾمٕم٦م ُمـ
إزه٤مر واًمٓمرينؼ اعمن١مدي إمم اعمٜمنزل ُمٕم ٌّند سمٓمنراوة .دق ضمقٟمن٤من اجلنرس
وومتح٧م أداُم٤م اًمٌ٤مب .إهن٤م آسمٜم٦م اًمقطمٞمدة ذم سمٞم٧م آل دينقيز ،يم٤مٟمن٧م ذم ؾمنـ
اًمت٤مؾمٕم٦م قمنمة ُمتقؾمٓم٦م اًمٓمقل سمٌنمة سمٞمْم٤مم وأٟمنػ طمن٤مد .يمن٤من ؿمنٕمره٤م ذم
وٗم٤مئر وصمقهب٤م ومْمٗم٤مو ً٤م وصدره٤م اعمٗمرط اًمٜمٛمق شمِمده صدري٦م اًمثنديلم اًمتنل
سمدت حت٧م صمقهب٤م اًمِمٗم٤مف ىمٚمٞم ً
ال .اسمتًٛم٧م سمحالوة وهل شمٗمتح هلؿ اًمٌ٤مب.
 هٚمق أدُم٤م ،هؾ أسمقك هٜم٤م؟ ؾم٠مل ضمقٟم٤من. ٟمٕمؿ يمٜم٤م ٟمتقىمع ىمدوُمٙمؿ .إهنؿ ذم همروم٦م اجلٚمقس.يم٤مٟم٧م أم ضمٞمٗم٤مي ُمقًمٕم٦م هب٤م ويم٤مٟم٧م شم١مُمؾ ذم زواج ضمٞمٗمن٤مي ُمنـ أدُمن٤م ذم
وىم٧م ُم٤مً .م٘مد ظمرضم٤م ؾمنقي٦م ًمٗمنؽمة ومل يت٘من٤مسمال سمٕمنده٤م صمنؿ شم٤مسمٕمن٤م ذم صنداىم٦م
قمروٞم٦م .إٟمف ضمزم ُمـ اًمؽمسمٞم٦م ،ىم٤مًم٧م أم ضمٞمٗم٤مي :اًمٜم٤مس يّمٌحقن سمٕمٞمديـ قمـ
أصدىم٤مئٝمؿ .صٕمدوا مجٞمٕم ً٤م اًمًالمل اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمٖمٓم٤مة سم٤مًمًج٤مد.
 ٓ أومٝمؿ أسمد ًا عم٤مذا حي٥م أسمقك أن شمٙمنقن همرومن٦م اجلٚمنقس ذم إقمنغم؟..ومٝمل شمِمٌف اجلٜم٤مئـ اعمٕمٚم٘م٦م .ىم٤مل ضمقٟم٤من و٤مطمٙم ً٤م ومْمحٙم٧م أدُم٤م سمت٠مدب.
 أدُم٤م ًم٘مد أصٌح٧م اُمرأة أن ومٚمهتذا ٓ شم٘مقُملم سمزي٤مرشمٜمن٤م؟ ُم٣من وىمن٧مـمقيؾ آه؟
 إهن٤م سمًٌ٥م اُمتح٤مٟم٤ميت ًمٙمٜمٜمل ؾم٠مطم٤مول أن أزوريمؿ ظمالل إؾمٌقع. هذا طمًـ ،ويمٞمػ شمًػم آُمتح٤مٟم٤مت ُمٕمؽ؟071

 إهن٤م ضمٞمدة .أن أٟمتٔمر وآُمؾ وم٘مط. أٟم٤م ُمت٠ميمدة ُمـ ٟمج٤مطمؽ .ضمٞمٗم٤مي أٓ شم٘مقل هٚمق إمم..؟ضمٞمٗم٤مي اًمذي يم٤من ظمٚمٗمٝمؿ ٟمخر ىم٤مئ ً
ال:
 ًم٘مد ىمٚمٜم٤م هٚمق ُمًٌ٘م ً٤م. أوه طم٘م ً٤م؟ أٟمتؿ إـمٗم٤مل هيٕمقن.وحٙم٧م أدُم٤م سمت٠مدب ُمرة أظمرى.
ًم٘مد رطم٥م هبؿ آل ديقيز سمحرارة ومتتٕمقا سم٢مهاف ذم اًمنمب اًمنذي يمن٤من
ُمـ اعمٗمؽمض أن يٙمقن حمٔمقر ًا ذم اًمٌٚمد .همروم٦م اجلٚمقس يمٌنػمة وُم١مصمثن٦م قمنغم
ٟمحق حمٙمؿ .اًمٙمراد ذات إذرع شمٔمٝمر سمقؾم٤مئد هم٤مًمٞم٦م وإرائنؽ واعم٘م٤مقمند
اًمٓمقيٚم٦م ٟم٤مقمٛم٦م وُمٚمقٟم٦م .يم٤مٟمن٧م اجلندران ُمزظمرومن٦م سمرؾمنقُم٤مت وُمٜمحقشمن٤مت
وصقر ُم١مـمرة ًمٚمًٞمد ديقيز ُمع رئٞمس اًمدوًم٦م اًمً٤مسمؼ .وم٤مًمًنٞمد دينقيز يمن٤من
ؾمٗمػم ًا وأن أصٌح ُمـ رضم٤مل إقمهتل وًم٘مد ـمرد ُمنـ ُمٙمتٌنف سمًنٌ٥م ؾمنقم
اًمتٍمف واًمٗمً٤مد وًمٙمـ ُمـ أضمؾ اًمٚمٞم٤مىمن٦م ىمٞمنؾ إٟمنف شم٘م٤مقمند .زوضمتنف يم٤مٟمن٧م
ُمديرة ذم إطمدى ذيم٤مشمف .يم٠مهنهت أخ وأظم٧م ،ومٝمنق ونخؿ قمنغم ٟمحنق ه٤مئنؾ
سمٙمرش ُمْمحؽ طمل يم٠مٟمف طم٤مُمؾ ذم ؿمٝمره٤م اًمً٤مدس ومٞمّمٕم٥م قمٚمٞمف دظمنقل
اًمًٞم٤مرة .وضمٝمف يٜمْمح حل ًهت ،اٟمتٗم٤مخ هٜم٤م وهٜم٤مك ًمٗمرط اًمٕمٞمش اًمرهمٞمد .صنقشمف
ي٠ميت ُمـ ُمٙم٤من سمٕمٞمد داظمؾ ٟمٗمًفً .م٘مد ىمٞمؾ إهنن٤م سمًنٌ٥م اًمنؽمف ينقم يمن٤من ذم
ُمٜمّمٌف اًمً٤مسمؼ وٓيزال أن يرومؾ هبن٤م .ي٘منقل اًمٜمن٤مس قمٜمنف إٟمنف يمن٤من ي٤مسمًن ً٤م
يمًٛمؽ اًم٘مديد ،أُم٤م أن ومٝمق ؾمٛملم يم٤مًمزسمند ،زوضمتنف مت٤مُمن ً٤م ُمثٚمنف ..صمرصمنروا
ومت٤مزطمقا ووحٙمقا ومآل ديقيز أصدىم٤مم اًمٕم٤مئٚم٦م ًمقىم٧م ـمقيؾ.
 رأي٧م ُم٘م٤مًٓ ذم اجلريدة طمقل ذيمتنؽ ،أٟمن٧م شم٘منقل إن إُمنر ًمنٞمسصحٞمح ً٤م .أوًمئؽ إوٓد طم٤مىمدون ضمد ًا ،آه.
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 وهذا هق ؾمٌ٥م زضمٝمؿ ذم اًمًجـ ،أطمٞم٤مٟم ً٤م يمهت شمٕمرف.سمٞمٜمهت واًمدامه٤م يقاصالن احلدي٨م وضمد ضمٞمٗم٤مي ٟمٗمًف ُمع أدُمن٤م ًمقطمندمه٤م.
يم٤مٟم٤م صدي٘ملم ضمٞمنديـ ذم وىمن٧م ُمن٤م وًمٙمنـ صنداىمتٝمهت ونٕمٗم٧م وهنل أن
ُمٜمٝمٛمٙم٦م ُمع ـم٤مًم٥م مل يتخرج سمٕمد .ضمٞمٗم٤مي ٓ يِمنٕمر سمراطمن٦م ُمٕمٝمن٤م أسمند ًا ًم٘مند
ظم٤مب فمٜمّف قمٜمدُم٤م شمريمتف وُمْم٧م إمم رضمؾ آظمر .ؾمنٛمع ضمٞمٗمن٤مي سم٠مهنن٤م يم٤مٟمن٧م
طم٤مُم ً
ال ُمٜمف وًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م ىمد شمؿ شمالومٞمٝم٤مُ .مـ طمٞمٜمٝم٤م وضمٞمٗم٤مي ٓ يِمٕمر سمذات
اًمٌمم ُمٕمٝم٤مً .مٞمس ًمدهيهت ُم٤م ي٘مقٟٓمف .حتدصم٤م سمٗمتقر مهن٦م واٟمحندرا إمم صنٛم٧م
ُمنر اًمقىمن٧م وهنٌط
وراىمٌ٤م واًمدهيهت ومه٤م يتٛمتٕم٤من سم٤مًمٙمالم قمغم ُم٤م يٌدوً .م٘مند ّ
اًمٔمالم وم٘م٤مل ضمقٟم٤من :إن قمٚمٞمٝمؿ اًمذه٤مب سمٕمد وقمقد ُمتٙمررة سمتٙمنرار اًمزين٤مرة
ذم اًمٜم٤مدي .ودع آل ديقيز وٞمقومٝمؿ إمم إؾمٗمؾ ووىمنػ دينقيز ُمنع زوضمتنف
يمح٤مرؾملم ه٤مئٚملم قمغم سم٤مب أطمد اًم٘مّمقر اًمني٦م ُمقدقملم .وًمقطمن٤م سم٠ميندهيهت
قمٜمدُم٤م اٟمٓمٚمؼ آل أويمقي سمًٞم٤مروؿ.
ؾم٤مروا إمم اًمٌٞم٧م ذم صٛم٧م وقمٜمدُم٤م وصٚمقا ؾم٘مط يمؾ قمغم هينرهٟ .مزن
ضمقٟم٤من وقمده ًمٜمٗمًف سم٠من يٜم٤مم ُمع زوضمتنف شمٚمنؽ اًمٚمٞمٚمن٦م .زوضمتنف مل شمٕمت٘مند أن
صداقمٝم٤م يم٤من سمًٌ٥م هذا اًمتٖمػم .ضمٞمٗم٤مي ٟم٤مم سمًٝمقًم٦م ومل يٙمـ حمتن٤مر ًا ذم هنذا
اًمقىم٧م.
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الفصل الطابع عشر
-1يم٤مٟم٧م إي٤مم اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًم٘م٤مدُم٦م ظم٤مًمٞم٦م ُمنـ إطمنداث ويمن٠من هٜمن٤مك ظمٓمنقة
ًمبطمداث قم٤مدي٦م وضمندت ـمري٘مٝمن٤م إمم اًمٌٞمن٧م .ذم ينقم اخلٛمنٞمس يم٤مٟمن٧م أم
ضمٞمٗم٤مي ىمد أهن٧م شمدريًٝم٤م اًمٞمقُمل وضمٚمًن٧م ذم همرومن٦م آؾمنؽماطم٦م سم٤مٟمتٔمن٤مر
اعمدير .يم٤مٟم٧م ُمتٕمٌ٦م رهمؿ ؾمٚمقك إـمٗم٤مل اجلٞمد وًمٙمٜمٝم٤م اومت٘مدت ديٌٞمٙمهت ،إٟمنف
واطمد ُمـ أذيمك اًمٓمالب ذم اًمّمػ اًمث٤م  .ومٝمق دائ ًهت يٓم٤مًمع يمتٌ ً٤م ُمت٘مدُم٦م قمنغم
صٗمف وُمٜمجذب ٟمحق إدب .ضم٤ممه٤م ذم أطمد إي٤مم وؾم٠مهل٤م "ُمٕمٚمٛمتلُ ..من٤مذا
يًتقضم٥م قمكم أن أومٕمؾ إذا أردت أن أصدر يمتٌ ً٤م أيْم ً٤م؟" ٟمٔمرت إًمٞمف اًمًٞمدة
أويمقي سمٛمزي٩م ُمـ اًمدهِم٦م وآطمؽمام ومل يٙمـ قمٛمره يتج٤موز اًمث٤مًمث٦م قمنمة.
 طمًٜم ً٤م اسمدأ سمقاضمٌ٤مشمؽ اعمدرؾمٞم٦م ،طم ّٚمٝم٤م يمٚمٝم٤م وقمٜمدُم٤م شمٜمتٝمل ُمٜمٝم٤م يٛمٙمٜمؽيمت٤مسم٦م ىمّمص عمجٚم٦م اعمدرؾم٦م .قمٜمدُم٤م شمٙمؼم ىمٚمٞم ً
ال ؾمتٕمرف يمٞمػ شمٙمت٥م اًمٙمت٥م،
ومٝمذا اًمٌمم اًمقطمٞمد اًمذي ٓ يٛمٙمٜمٜمل شمدريًف ًمؽ.

 ؿمٙمر ًا ُمٕمٚمٛمتل .ىم٤مل واٟمٓمٚمنؼ رايمْمن ً٤م ٟمحنق اًمًن٤مطم٦م .إٟمنف مل ِين٠مت إمم

اًمّمػ ظمالل أؾمٌقع وقمٜمدُم٤م اؾمتٗمنت قمنـ اًمًنٌ٥م قمرومن٧م أن أُمنف ىمند
ُم٤مشم٧م .ي٤م ًمٚمقًمد اعمًٙملم.
ذم اعمٛمر اخل٤مرضمل ؿم٤مهدت ـمن٤مًمٌلم ينتؿ قم٘من٤مهبهت ،يم٤مٟمن٤م يريمْمن٤من حتن٧م
اًمِمٛمس ويم٤من سم٤مؾمتٓم٤مقمتٝم٤م ؾمنهتع زُمالئٝمنؿ يقًمقًمنقن ذم اًمّمنػ اعمجن٤مور.
أؿم٤مطم٧م سمٗمٙمره٤م راضمٕم٦م إمم ُمِم٤ميمٚمٝم٤م اخل٤مص٦م.
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ًم٘مد ُمرت إي٤مم دون إؿم٤مرة ُمـ ؾمقهق ،إن قمندم فمٝمنقره يِمنٙمؾ ؿمنٞمئ ً٤م
ُمِم١موُم ً٤م هل٤مً .م٘مد أظمؼمه٤م ضمقٟمن٤من أن سمٕمنض إصندىم٤مم ؿمن٤مهدوا ؾمنقهق ذم
اعمديٜم٦م .صمؿ إن هٜم٤مك آشمّم٤مٓت اهل٤مشمٗمٞم٦م اًمٖمريٌ٦م ،رن اهل٤مشمػ وم٠مضم٤مسم٧م.
 هٚمق اًمًٞمدة أويمقي ُمٕمؽ. أيٛمٙمٜمٜمل اًمتحدث ُمع ضمقٟم٤من ُمـ ومْمٚمؽ؟ يرد قمٚمٞمٝم٤م صنقت ُمٙمتنقمختقٟمف اجلدي٦م.
 إٟمف ًمٞمس ُمقضمقد ًا .هؾ يٛمٙمـ أن أقمرف ُمـ اعمتّمؾ؟ ٓ شم٘مٚم٘مل هبذا اًمِم٠من. هؾ ُمـ رؾم٤مًم٦م ًمف؟ أظمؼميف أن "اعمٜم٤مود ىمد اؾمتدارت" وهق ؾمٞمٗمٝمؿ. ُمـ اعمتّمؾ؟ومتر ُمـ ظمالل اًمًٚمؽ وحٙم٦م ُمِم١موُم٦م خمٞمٗم٦م ذم ٟمققمٞمتٝم٤م همػم اعمجًندة
صمؿ خيٛمد اهل٤مشمػ سملم يدهي٤مً .م٘مد اؾمتٚمٛم٧م اشمّمن٤مًملم يمٝمنذا آشمّمن٤مل .ويمٚمنهت
أظمؼمت ضمقٟم٤من سم٤مُٕمر يٓمرد اعمً٠مًم٦م سمتٚمقحي٦م ُمـ يديف:
 ٓ وتٛمل سم٤مًمٗم٘مرام واعمج٤مٟملم .قمٜمندُم٤م حتّمنؾ ُمثنؾ هنذه آشمّمن٤مٓتأهمٚم٘مل اهل٤مشمػ سمًٌ٤مـم٦م وم٤مًمٜم٤مس اًمٖمٞمقرون جم٤مٟملم وُمٕمتقهنقن .صمنؿ يٜمًنؾ إمم
صٛمتف .ىمٚمٞم ً
ال ُم٤م شمراه واًم٘مٚمٞمؾ مم٤م رأشمف أزقمجٝم٤م ،شم٘مريٌ ً٤م أصٌح همريٌ ً٤م ذم ُمزاضمف.
ٍ
ُمٜمحـ وىمٚمٞمؾ احلْمقر واًمٔمٝمقر ًمٚمٕمٞم٤من وُم٤م يم٤من سمقؾمٕمٝم٤م
سمدا قمٚمٞمف اًمٙمؼم ومٝمق
شمٗمًػم ذًمؽً .مٕمٚمٝم٤م اًمٜمقسم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م .أو إزُم٦م اًمراهٜم٦م اًمتل يٛمر هب٤م .وًمٙمـ اًمنم
اًمقؿمٞمؽ قمغم احلدوث ذم اًمٌٞم٧م يم٤من أيمثنر رم شمِمنٕمر سمنف .طم٤موًمن٧م يمنتهتن
خم٤موومٝم٤م ،وقمدم إزقم٤مج اًمٕم٤مئٚم٦م هب٤م .يم٤مٟمن٧م شمًنتٞم٘مظ يمنؾ صنٌ٤مح قمنغم ذًمنؽ
اًمِمٕمقر وهي٤مٟمف اًمنيع .يم٤من ىمٚم٘مٝم٤م إؿمد أن ذًمؽ اًمِمٕمقر ؾمقف يتجًند
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سمٓمري٘م٦م ُم٤م .يمهت أن هٜم٤مك ضمٞمٗم٤مي اًمذي ّ
فمؾ طم٤مسمًن ً٤م ٟمٗمًنف ذم همرومتنف ،قمٜمندُم٤م
خيرج ٓ خيؼم أطمد ًاً .م٘مد أصٌح يمتقُم ً٤م أيْم ً٤م .يم٠مٟمهت هٜم٤مك قمندام ُمنٌٓمـ وهمنػم
ٍ
ُمٕمٚمـ سملم إب واسمٜمف ،طم٤موًم٧م اؾمتدراج ضمٞمٗم٤مي إمم اًمٙمنالم ًمٙمٜمنف أسمنك .ذم
يقم ُم٤م وىمٌؾ أن خيرج ؾم٠مًمتف إمم أيـ يم٤من ذاهٌ ً٤م؟
 أٟم٤م ذاه٥م إلرؾم٤مل رؾم٤مًم٦م .ىم٤مهل٤م واىمٗم ً٤م.سمدا ذًمؽ همريٌ ً٤م ىمٚمٞم ً
ال قمٚمٞمٝم٤م ومٚمق يم٤من ذاهٌ ً٤م إلرؾم٤مل رؾم٤مًم٦م وم٢مٟمف ًمـ يٕمٚمٜمٝمن٤م
سمٛمثؾ هذه اًمٓمري٘م٦م.
 وعمـ يمتٌتٝم٤م؟ ؾم٠مًمتف قمرو ً٤م.ٟمٔمر إًمٞمٝم٤م صمؿ طمدق قمـ يمث٥م وٟمٔمر إمم اًمٔمرف اًمٌٜمٗمًجل ذم يديف.
 إهن٤م رؾم٤مًم٦م وم٘مط ..ي٤م أُمل جمرد رؾم٤مًم٦م .صمؿ ظمرج.ًم٘مد أقمٚمـ هل٤م أٟمف ؾمػمؾمؾ رؾم٤مًم٦م وًمٙمـ مل خيؼمه٤م عمـ يم٤من يٙمتٌٝم٤م .هذا أُمر
همري٥م ،ومٙمرت ،وًمٙمـ أؿمٞم٤مم قمديندة ذم اًمٌٞمن٧م أصنٌح٧م همريٌن٦مٟ .مقسمن٤مت
اًمتقشمر ،اًمّمٛم٧م ،اًمتقىمٕم٤مت ،اًمتٝمديدات ،أوضم٤مع رأؾمٝم٤م ،آه.
يندرس ُمن٤مدة
 -هٚمق ؾمٞمدة أويمقيٟ .مٔمرت إمم إقمغم .إٟمف اعمٕمٚمؿ اًمنذي ّ

إدب ًمٓمالب اًمّمػ اخل٤مُمس .يم٤من ـمقي ً
ال ُمٚمتحٞم ً٤م وًمٙمـ حلٞمتف يم٤مٟم٧م جمرد
متقيف ومٌقؾمع أي ؿمخص أن يٕمرف أٟمف مل يتج٤موز اًمثالصملم.
 هٚمق .يمٞمػ طم٤مل اًمّمػ اًمٞمقم؟ٟمٔمرت إًمٞمف وىم٤مًم٧م ُمٌدي٦م اًمتٕم٥م:
طمًـ ،ؿمٙمر ًا ًمؽ.
ٌ
ًمٙمٜمف أسمك أن ي٠مظمذ اًمتٚمٛمٞمح.
 أيٛمٙمٜمٜمل اجلٚمقس سمجقارك؟طمدىم٧م سمف سمريٌ٦م.
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 يمهت شمرى اًمٙمراد ًمٞمً٧م يم٤مومٞم٦م ذم اًمٖمروم٦م.ضمٚمس ُمٕمتد ًا سمٜمٗمًف .يم٤مٟم٧م ؾمٛمٕمتٝم٤م قم٤مًمٞم٦م ذم اعمدرؾم٦م ومٝمنل حمؽمُمن٦م ضمند ًا
وإن يمٚمٛم٦م ُمٜمٝم٤م شمٙمٗمل رسمهت ًمٓمرده ُمـ اًمقفمٞمٗم٦م .شمقاصٚم٧م أومٙم٤مره٤م .إن شمٓمٗمنؾ
اعمٕمٚمؿ اًمِمن٤مب ضمٕمٚمٝمن٤م شمٗمٙمنر سم٤مسمٜمٝمن٤م إول ،ضمقسمنقُ ،من٤مت ذم قمٛمنر اًمًنٜم٦م
اًمقاطمدة .ذم اًمًٜم٦م اًمت٤مًمٞم٦م أٟمجٌ٧م ضمٞمٗمن٤مي ،إهنن٤م ذيمرين٤مت .شمنذيمرت إسمنالغ
اًمٓمٌٞم٥م هل٤م سمٕمدم ىمدرو٤م قمغم اإلٟمج٤مب ُمرة أظمرى .إن اًمتٕم٤مؾم٦م اًمِمديدة اًمتل
ظمؼمو٤م وم٤مو٧م قمٚمٞمٝم٤م أن سمِمٙمؾ أىمؾ .أومٙم٤مره٤م اًمراهٜم٦م طمنقل ضمقٟمن٤من .إٟمنف
يمرضمؾ ذم طم٤مضم٦م إمم اًمٙمثػم ُمـ إـمٗم٤مل وهذا سمٛمٕمٜمك آظمر يقضمن٥م قمٚمٞمنف أن
يتزوج اُمرأة صم٤مٟمٞم٦م ،ذًمؽ يم٤من ظمقومٝم٤م اًمٕمٛمٞمؼً .مٙمـ ضمقٟمن٤من مل يٗمٕمٚمٝمن٤م ومًن٤مرا
قمغم هذا اعمٜمقال وقمروم٤م سمٕمْمٝمهت ظمالل اًمًٜملم .يم٤مٟم٧م ممتٜم٦م جلقٟم٤من سمٓمري٘من٦م ٓ
يٕمرومٝم٤م أسمد ًا .ذًمؽ يٕمٜمل أٟمف أطمٌٝم٤م ويم٤من ُم٘متٜمٕم ً٤م هب٤م .إن هذه اًمٕمالىم٦م اعمدقمقُم٦م
ٟمحن٧م
سمٜمٛمق ضمٞمٗم٤مي يمٓمٗمؾ حمٌقب وذيمنل ىمند ُمنبت طمٞم٤مون٤م سم٤معمتٕمن٦م اًمتنل ّ
اًمِمٙمقك واعمخ٤موف ُمٜمٝم٤م.
 اقمت٤مد أيب أن ي٘مقل زم" :إن اًمزوضم٦م اًمّم٤محل٦م شمٕمٜمنل اًمًنٕم٤مدة" اًمرضمنؾيٕمرف ُم٤م يتحدث قمٜمف .اقمت٤مد ضمقٟم٤من أن يردد قمٚمٞمٝمن٤م هنذه اعم٘مقًمن٦م ذم اًمٚمٞمنؾ
ومٙم٤مٟم٧م شمِمٕمر سمًٕم٤مدة هم٤مُمرة.
همػم أن إؿمٞم٤مم أن ىمد اظمتٚمٗم٧م ،اظمتٚمٗم٧م سمّمقرة ص٤مُمت٦م ُمثؾ إؿمنٞم٤مم
اعمختٗمٞم٦م ذم اًمٔمالم ..ذم اًم٘مٚم٥م.
دظمؾ اعمدير اًمٖمروم٦م ويم٤من رضم ً
ال ىمّمػم ًا ُمٙمتٜمنز ًا سمٕمٞمٜمنلم يمٌػمشمنلم .أـمٗمن٤مل
اعمدرؾم٦م يًٛمقٟمف "أويمٌقًمقر" أي ظمٚمػ فمٝمره .شمٙمٚمؿ سمننقم٦م يمنهت ًمنق أن ذم
ومٛمف ومٚمٗم ً
ال طم٤مر ًا.
 آه ـم٤مب قمٍمك ؾمٞمدة أويمقي ،يمٞمػ طم٤مل اًمتدريس اًمٞمقم؟076

طمًـ ،ؿمٙمر ًا ًمؽ.
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 ضمٞمد. أردت ؾم١ماًمؽ قمـ اعمٜم٤مص٥م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م وم٘مط ذم ُمدرؾم٦م اًمراؿمديـ. ٟمٕمؿ. هؾ ومٞمٝم٤م ؿم٤مهمر أن؟ ومٙمهت شمٕمرف ومن٢من وًمندي أهننك ُمدرؾمنتف اًمٕمٚمٞمن٤مويريد وفمٞمٗم٦م إن يم٤مٟم٧م ُمتقومرة.
 أوه ٟمٕمنؿ ًم٘منند ذيمنرت ذًمننؽ ،إن ُمٕمٚمٛمننل يمٚمٞمن٦م اإلقمننداد ؾمننٞمٖم٤مدرونإؾمٌقع اًم٘م٤مدم .ذم أي٦م درضم٦م هق ذم اعمدرؾم٦م أن؟
 اًمدرضم٦م إومم. أوه هذا ضمٞمد ،طمًٜم ً٤م ،قمٜمدُم٤م يٖم٤مدر ُمٕمٚمٛمق يمٚمٞم٦م اإلقمداد ؾمٜمٜم٤مىمش إُمرأيمثر ،طمًٜم ً٤م .أقمت٘مد أن سم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م أن ٟمجد ؿمٞمئ ً٤م ًمرضمؾ ٓئؼ ُمثؾ اسمٜمؽ.
 ؿمٙمر ًا ؾمٞمد ضمقيس. أٟم٧م قمغم اًمرطم٥م.دظمؾ اعمدير ُمٙمتٌف ،اؾمتٕم٤مدت ُم٘مٕمده٤م واعمٕمٚمؿ اًمذي يم٤من ضم٤مًمً ً٤م سمجقاره٤م
اسمتًؿ ،أراد أن يٙمٚمٛمٝم٤م ًمٙمٜمف يمٌح ٟمٗمًف .ضمٚم٥م هل٤م ُمراؾمؾ اعمٙمت٥م ىمدطم ً٤م ُمنـ
اًمِم٤مي.
أدارت ومٙمره٤م إمم اًمٚمقطم٦م اًمتل سمدأو٤م ُمًٌ٘م ً٤م ،إهن٤م شمرى قمٛمٚمٝم٤م سمٕملم اًمٕم٘مؾ
ُمٜمتٝمٞم ً٤م شم٘مريٌ ً٤م .شمً٤ممًم٧م إن يم٤من سم٢مُمٙم٤مهن٤م اؾمتٕمهتل أًمقان زاهٞم٦م ودايمٜم٦م ُمّمٗمرة،
ًمٙمٜمٝم٤م ًمٞمً٧م واصم٘م٦م سمٕمد ُمـ اؾمتٕمداده٤م خلقض هذه اًمتجرسم٦م .دظمؾ ُمٕمٚمٛمقن
آظمرون إمم اًمٖمروم٦م وأدوا حتٞم٤موؿ وأدًمقا سمٛمالطمٔم٤موؿ اعمٕمت٤مدة سمٕمد اًمتندريس.
رائح٦م اًمٖمٌ٤مر ذم اهلقام ضمن٤ممت ُمنـ شمّمنٗمٞمؼ اعمٕمٚمٛمنلم سم٠ميندهيؿ ختٚمّمن ً٤م ُمنـ
اًمٓمٌ٤مؿمػم .طم٤مول أطمند اعمٕمٚمٛمنلم ًمٕمن٥م دور اًمِمن٤مب أن يٌندأ ُمٕمٝمن٤م طمنديث ً٤م
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ومتج٤مهٚمتف سمت٠مدب ىمدر اإلُمٙم٤من واطمتً٧م ىمدح اًمِم٤مي" .إزه٤مر ذم اًمٔمالل"
ومٙمرت قمغم ٟمحق ُمٝمٚمؽ ،شمٌدو أومْمؾ يم٘مّمٞمدة شمراضمٞمدي٦م.

-2يم٤من ذم همرومتف ي٘مرأ "ؾمٝمؿ اهلل" ٕضمٌنل قمٜمندُم٤م رن اهلن٤مشمػ ويمن٤من ي٠مُمنؾ
ًمٚمحٔم٦م ذم أن شمٙمقن هلً ،مٙمٜمف قمرف أهن٤م ًمـ شمتّمنؾ .شمًن٤ممل إذا ُمن٤م يم٤مٟمن٧م
اًمرؾم٤مًم٦م ىمد وصٚمتٝم٤م أم ٓ .ويمٞمػ ؾمٞمٙمقن رد ومٕمٚمٝمن٤م؟ ومٚم٘مند يم٤مٟمن٧م رؾمن٤مًم٦م
ُمقضمزة:
"آؾمػ قمغم اًمٓمري٘م٦م اًمتل شمريمتؽ ومٞمٝم٤م ذم ؾمٞم٤مرة إضمرة ذًمؽ اًمٞمقم ،طمتك
ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م ٓ أقمرف يمٞمػ أىمقهل٤م ًمٙمٜمٜمل سمٓمري٘م٦م ُم٤م أؿمٕمر سم٤مًمذٟم٥م ذم يمؾ
رم وأؿمٕمر سم٤مخلجؾ ،أمتٜمك ًمق أٟمٜم٤م اًمت٘مٞمٜم٤م ذم فمروف خمتٚمٗم٦م .أمتٜمنك ًمنق أٟمٜمنل
ؿمخص آظمر ٓ .أقمرف إن يمٜم٧م ؾمتٗمٝمٛملم وًمٙمـ هذا يمؾ ُمن٤م ًمندي ٕىمقًمنف
ًمؽ .....".ضمٞمٗم٤مي.
يم٤من ي٘م ّٚم٥م إُمر ذم ذهٜمف ـمقال يقم يم٤مُمؾ ىمٌؾ أن يرؾمؾ اًمرؾم٤مًم٦م وًمٙمٜمنف
ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ىمرر إرؾم٤مهل٤م .يم٤من اهل٤مشمػ ٓ يزال يرن ومنذه٥م إمم همرومن٦م اجلٚمنقس
ورومٕمف .هذا اًمّمقت اعمحٚمؼ قم٤مًمٞم ً٤م واعمٌن٤مًمغ ومٞمنف ٓ يٛمٙمنـ اًمِمنؽ ومٞمنف .إٟمنف
صقت اعمدير وىمد أقمٚمـ قمـ ٟمتٞمج٦م ضمٞمٗم٤مي سمتٚمذذ .ذم اًمٌدم ُمن٤م يمن٤من ضمٞمٗمن٤مي
ًمٞمّمدق أذٟمف ويم٤من شم٘مديره ممت٤مز ًا ذم ُمن٤مدة إطمٞمن٤مم وضمٞمند ضمند ًا ذم اًمٗمٞمزين٤مم
واًمٙمٞمٛمٞم٤مم يم٤مٟم٧م ٟمتٞمج٦م ممت٤مزة ،إٟمف أومْمؾ ـم٤مًم٥م ذم اعمدرؾم٦م .أظمؼمه اعمدير "أٟم٤م
ومخقر سمؽ ي٤م ضمٞمٗم٤مي أويمقي ،أٟمن٧م ٟمٛمنقذج ًمٚمٓم٤مًمن٥م اجلٞمند اًمنذي ينٜمجح
سمدراؾمتف سمْمٛمػم طمل وسم٢مظمالص ًمٚمٝمندف هٙمنذا شمقاضمنف احلٞمن٤مة سمٛمثنؾ هنذا
اعمقىمػ".
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يم٤من ضمٞمٗم٤مي ىمٚمٞمؾ اًمٙمالم ُمٌتٝمج ً٤م ،وًمٙمنـ ُمتٕمتنف دمٛمندت قمٜمندُم٤م ؾمنٛمع
يمٚمهتت اعمدير اًم٘م٤مدُم٦م" .إن اًمذيـ حتنٌٝمؿ أهلن٦م يٛمقشمنقن ذم ؾمنـ اًمِمنٌ٤مب،
هٙمذا ي٘مقل اإلهمريؼ ،وهذا صحٞمح ومّمندي٘مؽ أوود طمّمنؾ قمنغم اًمٜمتٞمجن٦م
ٟمٗمًٝم٤م اًمتل طمّمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م إٟمف أسمغم طمًٜم ً٤م ًم٘مد طمّمؾ قمغم شم٘مدير ممت٤مز ذم ُم٤مدة
إدب ،إهن٤م أومْمؾ درضم٦م وًمًٜمقات ..آه..يمال ..يمنال ين٤م ًمبؾمنػ وًمؽمىمند
روطمف ذم ؾمالم .دقمٜمل أشمّمؾ سمقاًمديف وداقم ً٤م ي٤م سمٜمل وًمٞمٌ٤مرك اهلل ضمٝمقدك".
صٛم٧م اهل٤مشمػ ذم يدي ضمٞمٗم٤مي وسمٌطم أقم٤مده إمم ُمٙم٤مٟمف .شمِمٙمٚم٧م همِمن٤موة
ذم قمٞمٜمٞمف واٟمٕم٘مدت دُمققم ً٤م .ؿمٕمر سم٤مًمٓمري٘م٦م ٟمٗمًنٝم٤م قمٜمندُم٤م ذهن٥م إمم واًمندي
أوود ،يقم أسمٍمشمف واًمدة أوود اٟمٗمجرت سم٤مًمدُمقع ،يمذًمؽ اٟمٗمجر أظمنق أوود
ص٤مرظم ً٤م وسخ هق أظمر يم٠مٟمهت إُمر همػم طم٘مٞم٘مل أسمد ًا .شمذيمر يمٞمػ ٟمٔمر إًمٞمف
واًمد أوود ،اًمرضمؾ اًمذي يٙم٤مسمد سمداظمٚمف يمؾ إمل .وظمن اعمقاضمٝم٦م وم٤مٟمحدرت
قمغم وضمٝمف اًمدُمقع .وىمع ضمٞمٗم٤مي قمغم يمرد أسمٞمنف اعمٜمحٜمنل واعمٗمْمنؾ ًمدينف.
وشمرك دُمققمف شمًٞمؾ ُمرة أظمرى .هبج٦م ًمٞمًن٧م يم٤مُمٚمن٦م وٓ شمندوم هٙمنذا هنق
احل٤مل صمٛم٦م طمٚم٘م٦م ُمٗم٘مقدة دوُم ً٤مً .م٘مد وصؾ إمم طمجرة اٟمتٔم٤مر إطمنالم ًمتٚمنؽ
اًمٓمٗمقًم٦م اًمتل قم٤مؿم٤مه٤م .إن صدي٘مف اًمٕمزيز ىمد شمريمف ورطمؾ ي٤م هلن٤م ُمنـ هبجن٦م،
وُمـ أيـ هل٤م أن شمٙمتٛمؾ وٓ أطمد يِم٤مريمؽ ومٞمٝم٤م؟

-3سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم ضمقٟم٤من يم٤من اًمٞمقم قمٜمٞمٗم ً٤م أيْم ً٤م .هق وضمٞمنػ هن٤مٟمز وأويمٞمنقرو
ًمدهيؿ ُمٗم٤موو٤مت طم٤مدة ُمع ٟم٘م٤مسم٦م اًمٕمهتل .يم٤مٟمقا ٓ يٛمٚمقن ُمـ شمٕمداد ُمٓم٤مًمٌٝمؿ.
أن مت٤مُم ً٤م ىمد شمقىمػ اإلٟمت٤مج ،ومٛمّمٜمٕم٤من ُمنـ سمنلم اعمّمن٤مٟمع اخلٛمًن٦م يٜمتجن٤من
وم٘مط .قمغم ضمدران اًمنميم٦م هٜم٤مك رؾمقُم٤مت يم٤مريٙم٤مشمػمي٦م قمنـ ضمقٟمن٤من شمّمنٗمف
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سم٤مًمٌخٞمؾ وسمذي إٟمػ اعمٕم٘مقف يم٤مًمّم٘مر وهٜم٤مك ؿمنٕم٤مرات ـمٚمٌن٤موؿ أيْمن ً٤م.
أرسمٕمقن سم٤معم٤مئ٦م أو ٓ رم ،أومقؾمق سمخٞمؾ ،ادومٕمنقا ًمٚمٕمنهتل ضمٞمند ًاُ ،من٤مل أيمثنر
ًمٚمٕمهتل ،اًمٕمهتل جي٥م أن يٕمٞمِمقاٟ ،محـ ٟمًنت٘مٞمؾ .دمٛمنع اًمٕمنهتل طمنقل حمنٞمط
اعمٌٜمك سم٤مطمثلم قمـ ُمِم٤ميمؾ .إهن٤م اعمرة إومم اًمتل شم٘منقم هبن٤م اًمٜم٘م٤مسمن٦م سمن٢مرضاب
هبذا اعمًتقىً .م٘مد قم٘مدوا قمزُمٝمؿ وفمؾ ضمقٟم٤من ٟمد ًا هلؿ ،هدد وأره٥م وأرقمد
وضمف ًمٚمٕمهتل اًمٚمقم ٟٓمخٗم٤مض اإلٟمت٤مج ذم اًمًنٜم٦م
واٟمتٗمخ وًمٙمـ دون ضمدوىّ .
اعم٤موٞم٦م وٓم اًمٜم٘م٤مسم٦م قمغم شمٕمٙمػمه٤م صٗمق قمالىم٤مت اًمنميم٦م اجلٞمدة ُمع اًمٕمنهتل.
سمًٌ٥م قمدم ُمٌ٤مٓوؿ سم٤مًمٕمٛمؾ اإلو٤مذم ومٝمؿ وٕي٤مم مل يٌذًمقا ضمٝمد ًا قمغم وضمنف
اًمٕمٛمقم وووٕمقا ذوـمن ً٤م ظمٞم٤مًمٞمن٦م قمنغم اًمنمنيم٦م .قمٜمندُم٤م اٟمتٝمنك ُمنـ يمٞمنؾ
آو٤مُم٤مت ًمٚمٕمهتل وىمع ُمٜمٝمٙم ً٤م .صمؿ سمدأت اعمٗم٤موو٤متً .م٘مد اؾمتٖمرق طمنديثٝمؿ
أهمٚم٥م اًمّمٌ٤مح دون اًمتقصؾ إمم طمؾ ىمري٥م .يم٤مٟم٧م هٜم٤مك اؾمنؽماطم٦م ىمّمنػمة
أظمذت ومٞمٝم٤م اإلدارة ُمقفمٗمل اًمٜم٘م٤مسم٦م إمم ُمٓمٕمؿ ىمري٥م ًمٖمدام وم٤مظمر .شمٚمؽ يم٤مٟم٧م
ظمدقم٦م ُم٤ميمرة اقمت٤مدت اإلدارة ُمـ ظمالهل٤م قمغم شمٗمتٞم٧م اعمقاىمػ ىمٚمنٞم ً
ال همنػم أن
ضمقٟم٤من مل يذه٥م ُمٕمٝمؿ؟
ظمالل اًمٜمّمػ اًمث٤م ُمـ اعمٗم٤موو٤مت أؿم٤مرت اًمٜم٘م٤مسم٦م إمم أن اًمٕمديند ُمنـ
اًمٕمهتل ىمد اؾمت٘م٤مًمقا وأن هٞمئ٦م اًمنميم٦م يم٤مٟم٧م ىمٚمٞمٚم٦م .وهٜم٤مك اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ ؾمقف
يٖم٤مدرون طم٤مًٓ .أؿم٤مروا إمم أن ذيم٦م أصٌ٤مغ ضمديدة شمًنت٘مٓم٥م هٞمئن٦م ذيمن٦م
أوومًننق وم٘منند قمرونن٧م قمٚمننٞمٝمؿ  %17أيمثننر ُمننـ ذيمنن٦م أوومًننق ًمٚمرواشمنن٥م
إؾم٤مؾمٞم٦م .قمدا قمـ ومقائد إضمقر اعمْم٤مقمٗم٦م .ومٝمؾ ُمنـ اإلٟمّمن٤مف أن قمنهتل
اًمنميم٦م اًمٙمٌ٤مر أٟمٗمًٝمؿ ُم٤م زاًمقا يًتٚمٛمقن أىمؾ ُمـ ؾمٌٕملم ٟمػما ؿمٝمري ً٤م؟
 أمل يٙمـ اًمٕمهتل صٌقريـ سمهت يٙمٗمل؟081

إهنننؿ يٓمنن٤مًمٌقن سمزينن٤مدة ُ %12مننع خمّمّمنن٤مت اًمًننٙمـ واًمٜم٘مننؾ وزينن٤مدة
خمّمّم٤مت اإلضم٤مزة وُمً٤مقمدات ُم٤مًمٞم٦م ًمقضمٌ٤مت اًمٓمٕم٤مم .يم٤من ضمقٟم٤من يم٤مًمٜم٘م٤مسم٦م
ذم ُمٜمتٝمك اًمّمالسم٦م .رومض أن يتزطمزح ووصنؾ إُمنر إمم اًم٘مٓمٞمٕمن٦م ُمٕمٝمنؿ.
وم٠مىمٜمٕم٧م اإلدارة ضمقٟم٤من سمقىمػ اعمٗم٤موون٤مت سمٞمنٜمهت يٛمْمنقن ذم اًمتح٘منؼ ُمنـ
اًمٕمرض ُمـ ضم٤مٟمٌٝمؿُ .م٤م يم٤من سمقؾمع ضمقٟم٤من اًمٕمٜمٞمد واحلريص أن يت٘مٌؾ إضمرا ًم
ي٘م ّٚمؾ ُمـ هٞمٌتف ،إن إزُم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ًمٚمنميم٦م ُم٤م هل إٓ حتند آظمنر ًمًنٚمٓمتف.
يم٤من يٜمقي أن جيٕمؾ ىمراراشمف هل إقمغم .سمٕمد يمؾ رم إٟمف يم٤من اعمدير اإلداري
ًمٚمنميم٦م .وم٘مد ضم٤ممت اًمنميم٦م إمم احلٞم٤مة سمٕمرق دُم٤مهمف وقمْمالشمف ومٙمٞمػ ًمٚمٜم٘م٤مسم٦م
اًمٖمٌٞم٦م أن شمثٜمنل إرادشمنف وًمنق يمن٤من سمقؾمنٕمف أن يٚمٖمنل اًمٜم٘م٤مسمن٦م ًمٗمٕمنؾ .ظمنالل
اعمٗم٤موو٤مت يم٤من ضمٞمػ ه٤مٟمز يراىم٥م سمّمٛم٧م وًم٘مد سمنذل ضمقٟمن٤من وأويمٞمنقرو
اًمٙمثػم ُمـ اجلٝمد ومه٤م يٗم٤موو٤من اًم٘م٤مدة اًمثالصمن٦م ًمٚمٜم٘م٤مسمن٦م اًمنذيـ يٕمرومنقن ُمن٤م
يريدون ويٛمٚمٙمنقن اًمٕمْمنالت .مل ينتؿ اًمتقصنؾ إمم اشمٗمن٤مق ظمنالل اًمٜمٝمن٤مر
ومجقٟم٤من ٓ يًٛمح سمٖمػم  %41يمزي٤مدة ذم اًمرواشم٥م ُمع ُمٜمح٦م ؾمنٜمقي٦م ُم٘منداره٤م
 %1وًمٗمؽمة صمالث ؾمٜمقات وًمـ يٕمؽمف سمٛمخّمّم٤مت أظمنرى ؾمنقى اًمٜم٘منؾ.
روض ؿمخّمٞمتف قمغم اًمٜمّمػ اًمثن٤م ُمنـ ُمٗم٤موون٤مت اًمٜمٝمن٤مر وم٤معمٕمريمن٦م
ًم٘مد ّ
احل٘مٞم٘مٞم٦م آشمٞم٦م .وقمٜمد وصقًمف إمم اًمٌٞم٧م ُمت٠مظمر ًا ذم اعمً٤مم طم ّٞمتنف زوضمتنف وهنل
شمٌدي هبجتٝم٤م اًمتل مل شمّمٚمف يم٤من ُمٖمٚم٘م ً٤م قمغم ٟمٗمًف ُمع يم٤مُمؾ ىمٚم٘مف.
 ضمقٟم٤من ًم٘مد أدى ضمٞمػ آُمتح٤مٟم٤مت سمِمنٙمؾ ضمٞمند ذم اعمدرؾمن٦م اًمٕمٚمٞمن٤م،سمًٌ٤مـم٦م إن ٟمتٞمجتف أقمجقسم٦م ،أظمؼمشمف سمحهتؾم٦م.
هز ضمقٟم٤من رأؾمف وهنذا يمنؾ ضمقاسمنف سمٕمندُم٤م
 يمٜم٧م أقمرف أٟمف ؾمٞمٗمٕمٚمٝم٤مّ .ظمٚمع ُمٕمٓمٗمف وؿمؼ ـمري٘مف إمم إقمغم وىمٗم٧م سمج٤مٟمٌف وُمًٙم٧م يديف.
 هؾ هذا يمؾ ُم٤م ؾمت٘مقًمف؟080

يم٤من ضمقٟم٤من هم٤موٌ ً٤م شم٘مريٌ ً٤م.
 وهؾ هٜم٤مك اعمزيد ًمٙمل أىمقًمف؟ ًم٘مد ومٕمؾ اسمٜمل طمًٜم ً٤م وهنذا رم ضمٞمند.إٟمف وًمد ُمت٠مًمؼ ،وأن هؾ صمٛم٦م يمٚمٛم٦م ُمـ ؾمقهق وهؾ فمٝمر؟
هزت رأؾمٝم٤م سم٤مًمٜمٗمل وٟمزًم٧م هبدوم ُمـ اًمًالمل وهنق يٜمٔمنر إًمٞمٝمن٤م .ؿمنٕمر
سم٤مًمتٕم٥م ويم٤من سمقؾمنٕمف أن يِمنٕمر سم٤مٟم٘مٌن٤مض ذم صندره ٓ" .جين٥م أن أقمٛمنؾ
سم٢مومراط" ومٙمر هبٞمج٤من "إن إُمر ٓ يًتحؼ ذًمؽ" يم٤من ٓيزال قمنغم يمرؾمنٞمف
ذي اًمقؾم٤مئد قمٜمدُم٤م دامهف اًمٜمقم .ؾمن٤مىم٤مه متتندان ُمٜمٗمنرضمتلم ويم٤مٟمن٧م ذراقمن٤مه
ُم٘مذوومتلم سمال ُمٌ٤مٓة ذم ادم٤مه٤مت خمتٚمٗمن٦م ،حتنرك ومٛمنف ُمٗمتقطمن ً٤م ويمن٤من ىمٌنٞمح
اعمٜمٔمر .ظمط صٖمػم ُمـ اًمٚمٕم٤مب يًٞمؾ قمغم ظمده همػم احلٚمٞمؼ واعمتٖمْمـ .قمٜمدُم٤م
دظمٚم٧م زوضمتف عمٜم٤مىمِمتف طمقل ىمْمٞم٦م صٖمػمة ُم٤م يم٤من سمقؾمٕمٝم٤م إٓ أن شمْمنحؽ
ومٝمق أؿمٌف سمٛمٛمثؾ وم٤مؿمؾ ي١مدي دور ؾمٙمػم ُم٤م .وشمٕمجٌ٧م ُمـ اًمٜمقم يمٞمػ جيٕمؾ
ُمـ اًمٜم٤مس مح٘مك هبذا اًمِمٙمؾ ،إٟمف جيٕمٚمٝمؿ يٗمٕمٚمقن إؿمٞم٤مم اًمتنل ؾمنتٗمزقمٝمؿ
سم٤مًمت٠ميمٞمد إذا ُم٤م قمرومقه٤مً .مٚمحٔم٦م أهمرو٤م ومٙمرة أن شمرؾمٛمف ومٝمذا ُمقوقع ضمٞمند.
ىمررت إهمالق اًمٌ٤مب وشمريمف ٟم٤مئ ًهت يمهت هق قمٚمٞمف .وُم٤م يم٤من هل٤م إٓ أن شمتًن٤ممل ذم
ٟمٗمًٝم٤م قمـ ؾمٌ٥م قمدم ايمؽماصمف ًمٜمتٞمج٦م اسمٜمف .ذهٌ٧م إمم همرومتٝم٤م ووٞمن٠مت ًمٚمٜمنقم
رهمؿ أن هٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ إؿمٞم٤مم اًمتل شمزقمجٝم٤مً .م٘مد يمن٤من اًمٞمنقم ه٤مدئن ً٤م سمنهت
يٙمٗمل ،شم٘مٚمٌ٧م قمغم اًمنير ُمٝمت٤مضم٦م شمٕمذهب٤م إؾمئٚم٦م وسمٕمد سمره٦م زطمنػ اًمٜمنقم
إًمٞمٝم٤م .ويم٤من اعمٜمزل ه٤مدئ ً٤م سمّمقرة همريٌ٦م.
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الظــالم
ؾم٤مرت ضمقًمٞمٞم٧م إمم همروم٦م اجلٚمقس وهل شمِمٕمر سم٤مٟٓمتٕمن٤مش ُمنـ مح٤مُمٝمن٤م
اًمٕمِمننٌل .ووننٕم٧م اًمٙمٚمنن٥م ضمننقي ًمٞمٜمنن٤مم وأرادت آؾمننتهتع ًمٚمٛمقؾمننٞم٘مك.
اظمت٤مرت ذيط ويمقؾمـ اعمِمٛمس ُمـ اًمرف اخلِمٌل قمغم اًمٙم٤مسمٞمٜم٦م اعمّم٘مقًم٦م.
صمؿ ـمرق اًمٌ٤مب سمِمٙمؾ همػم ُم١ميمد ذم اًمٌدم صمؿ أصٌح ؿمديد ًا.
 ىم٤مدُم٦مٟ .م٤مدت ُمتً٤مئٚم٦م ُمـ يٛمٙمـ أن يٙمقن ومٚمٞمس ًمدهي٤م ُمققمد ُمع أطمد.أؾم٘مٓم٧م ضمٝم٤مز اعمًجؾ وهل شمتجف إمم اًمٌ٤مب شمتٗمحص سمٕمٞمٜمٞمٝم٤م اعمٙم٤من ًمٚمت٠ميمند
ُمـ أن يمؾ رم ذم ُمٙم٤مٟمف اعمٜم٤مؾم٥م وشمقىمٗم٧م ًمٙمل شمٕمٞمد شمرشمٞم٥م ووع اًمٙمرد
صمؿ ٟم٘مٚمتف إمم اعمٜمْمدة اًمرئٞمًٞم٦م وُمْم٧م راونٞم٦م ًمٗمنتح اًمٌن٤مب .دار اعمٗمتن٤مح ذم
اًمث٘م٥م واٟمدومع قمغم وضمٝمٝم٤م هقام اعمً٤مم اًمٌ٤مرد.
 ُمً٤مم اخلػم ضمقًمٞمٞم٧م أيٛمٙمٜمٜمل اًمدظمقل؟ىمٓمٕم٧م أٟمٗم٤مؾمٝم٤م وشمٖمْمـ وضمٝمٝم٤م واؾمتح٤مل إمم ىمٜم٤مع ُمـ اًمذهقل ،وسمندت
ويم٠مهن٤م اُمتٚمٙم٧م ىمقة يم٤مهة.
 مل أقمرف أٟمؽ ؾمتٜمدهِملم ًمرؤيتل ،أٟمن٤م أُم٤مزطمنؽ .ىمن٤مل صمنؿ حتنرك إمماًمٖمروم٦م سمال دقمقة.
 ًمديؽ ُمٙم٤من مجٞمؾ هٜم٤م ،أوو ُمٙم٤من ًمٓمٞمػ ذم احل٘مٞم٘م٦م .ضمٚمس قمغم أريٙم٦مُمزدوضم٦م وراح يتٍمف ويم٠مٟمنف ًمنٞمس همريٌن ً٤م .رومنع ىمدُمٞمنف ووونٕمٝمهت قمنغم
اعمٜمْمدة .أهمٚم٘م٧م اًمٌ٤مب سمٌطم وضم٤مل ومٙمره٤م سم٤مرشمٌ٤مك ،ومهت يم٤من يٛمٙمـ أن شمٙمقن
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أيمثر اٟمّمٕم٤مىم ً٤م ًمق أن ؿمٌح ً٤م ىمد ىمٌٚمٝم٤م .إن ُم٤م ىم٤مًمقه قمـ ُمّم٤ميص اًمدُم٤مم اًمقمهٞم٦م
ذم اعم٤ميض شمٚمؽ اًمتل متتص دم احلٞم٤مة ُمـ اإلٟمً٤من .اقمؽماه٤م همثٞم٤من وم٘م٤مًم٧م:
 يمٞمػ؟..يمٞمػ قمثرت قمغم ُمٙم٤م ؟ شمٚمٕمثٛم٧م وهل شمًؽمد صقو٤مٟ .مٔمنرإًمٞمٝم٤م وشمقهج٧م ًمٚمحٔم٦م ذم قمٞمٜمٞمف ؿمٕمٚم٦م.
 أيٜمهت يٛميض ذيمر اعم٤مقمز ومٝمق خيٚمػ رائحتف ،إن اًمٌمم اًمقطمٞمد هٜمن٤م أٟمنؽًمً٧م سم٤معم٤مقمز وًمٙمٜمؽ قمٓمر.
شمٗمحّمتف ومل يٌدُ آٟمنذه٤مل يمثنػم ًا قمنغم وضمٝمٝمن٤م ،ذم حلٔمن٦م ؾمنٞمٓمرت قمنغم
قمقاـمٗمٝم٤مً .م٘مد ؿم٤مخ سمّمقرة واوح٦م ظمنالل قمن٤مم .إن ؿمنٙمؾ وضمٝمنف اًمٜمحٞمنؾ
ووم ّٙمٞمف اًمٌ٤مرزشملم يم٤من يمهت شمذيمره أظمػم ًا وًمٙمـ اًمتج٤مقمٞمد شمٕمٛم٘م٧م وضمٌٝمتف شمٜمْمح
شمرهؾ ذم ظمديف ُمـ ىمٌؾ .امحنرار قمٞمٜمٞمنف
يم٠مهن٤م أظم٤مديد ُمـ اًمٚمحؿ ومل يٙمـ هٜم٤مك ّ
يٜمؿ قمـ شمٕم٥م قمٛمٞمؼ وهمري٥م حتتٝمهت اٟمتٗم٤مخ .أُم٤م هٜم٤م ومٝمق رضمؾ ٓ يٛمٚمؽ اًمٙمثنػم
ُمـ اعمّمداىمٞم٦م .هٜم٤م يم٤من رضمال ُمٜمٝم٤مر ًا ذم ساقمف ُمع يمؾ أؾمٚمح٦م ٟمج٤مطمف.
يم٤مٟم٧م أيْم ً٤م شمٕمرف قمـ ىمْم٤مي٤مه ومٚم٘مد شمنسم٧م إًمٞمٝم٤م أٟمٌ٤مم ُمِم٤ميمؾ ضمقٟمن٤من.
قمٜمدُم٤م سمدأت إظمٌ٤مر شمدور يم٤معمٕمت٤مد أؾمٗمؾ ؿم٤مرع (ومل ٓ سمد أن هٜمن٤مك ؿمنٞمئ ً٤م
ُم٤م .ؿمٕمرت سمث٘م٦م أيمؼم وهل دمٚمس قمغم اًمٙمرد إىمرب إًمٞمف.
 ُم٤مذا شمريد ُمٜمل ه٤م ُم٤مذا شمريد؟وحؽ ضمقٟم٤من سمٛمرح ،سمٛمرح يمثػم ضمد ًا ،وأوُمْم٧م قمٞمٜم٤مه.
 هؾ حت٤موًملم أن شمٙمق ممثٚم٦م ُمٕمل؟ ونحؽ ُمنرة أظمنرى .شمٕمنروملم ُمن٤مأريد ،أًمٞمس يمذًمؽ؟ صمؿ يمػ قمـ اًمْمحؽ وأصٌح وضمٝمف ضم٤مد ًا.
 إن يمٜم٧م شمريد ومٚمـ أشمقرط ُمٕمؽ ذم ًمٕمٌ٦م اًمٖمش وآظمتٗم٤مم واحلجنقزاتاًمني٦م ذم اًمٗمٜم٤مدق ويمؾ ُم٤م إمم ذًمؽ وم٠مٟم٤م ًمدي أقمهتل أظمرى ٕٟمجزه٤م.
 ٓ دمٕمٚمٞمٜمل أوم٘مد صؼمي ضمقًمٞمٞم٧م ،أظمؼميٜمل طمنقل إُمنر وم٘منط .أُمنراًمّمقرة اًمتل أظمذشمٞمٝم٤م ُمٕمل.
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ذم اًمٌدم اٟمٗمجرت سمْمحٙم٦م وعم٤م رأت أٟمف يم٤من ضم٤مد ًا ؾم٠مًمتف.
 أي٦م صقرة؟ قمـ أي رم شمتٙمٚمؿ؟هنض هيٕم ً٤م يمٌمم وٌ٤ميب وصٗمٕمٝم٤م قمغم اًمقضمف يم٠مهن٤م رضسم٦م ؾمقط.
 ضمقًمٞمٞم٧م ٓ دمٕمٚمٞمٜمل أسمدأ سم٤مًمٕمٜمػ ُمٕمؽ أشمًٛمٕملم؟ؾمح٥م اعمٜمْمدة ًمبُم٤مم وضمٚمس قمٚمٞمٝم٤م وؾمنح٥م رأؾمنٝم٤م إًمٞمنف ويمن٤من أصمنر
أص٤مسمٕمف سم٤مدي ً٤م قمغم ظمده٤م .وًمٙمـ قمٞمٜمٞمٝم٤م ه٤مدئت٤من .يم٤من وضمٝمف قمٌ٤مرة قمـ ىمٜمن٤مع
ُمـ اًم٘مًقة اًمتل قمرومتٝم٤م ضمٞمد ًا.
 ضمقًمٞمٞم٧م أظمؼميٜمل يمؾ ُم٤م شمٕمرومٞمٜمف قمـ صقرٟم٤م اًمٗم٤مطمِم٦م ذم اًمٗمراش .أًمً٧مظمجقًم٦م؟ عم٤مذا أوىمٕمتٜمل؟ عم٤مذا؟ هؾ هٙمذا شمر ّديـ قمغم يمؾ ُم٤م قمٛمٚمتف ُمـ أضمٚمؽ؟
ؾمحٌ٧م رأؾمٝم٤م إمم اًمقرام وأؿم٤مطم٧م ٟمٔمره٤م قمٜمف .أرادت أن شمٍمخ وًمٙمـ
مل يًٕمٝم٤م ذًمؽ .طمدىم٧م ذم اًمٜمهتذج اعمٌٝمٛم٦م قمغم ؾمٓمح اًمًج٤مدة ،ؿمٕمرت سم٠مهن٤م
ضم٤ممت ُمـ ـمريؼ ـمقيؾ ُمـ فمالل اعم٤ميض .ضمقٟم٤من راىمٌٝم٤م وهق يتٞمح هل٤م وىمتن ً٤م
ًمٚمتٗمٙمػم ووىمت ً٤م ًمالقمؽماف "ؾمتتٙمٚمؿ ..ؾمتتٙمٚمؿ وًمنق سمن٤مًم٘مقة" يم٤مٟمن٧م اًمٖمرومن٦م
ص٤مُمت٦م ؾمقى اعمراوح اًمتل شمٜمٗمخ اهلقام احل٤مر ومٞمٝم٤م .إن اًمٜمهتذج اًمتل سمال ُمٕمٜمنك
قمغم اًمًج٤مدة ذيمرو٤م سمٓمري٘م٦م ُم٤م سم٠مطمداث طمٞم٤مون٤م اًمٗمقونقي٦م .يمن٤من واًمنده٤م
رضمؾ ديـ ُمتٕمّمٌ ً٤م وُم١مُمٜم ً٤م وهم٤موم ً
ال ذًمؽ يٚمخص ُم٤م يم٤من .ومٕمٜمندُم٤م أصنٌح٧م
طم٤مُم ً
ال وهل ذم اعمدرؾم٦م ـمرده٤م أسمقهن٤م ُمنـ اًمٌٞمن٧م قمنغم اًمٗمنقر وؾمن٤مىمٝم٤م إمم
اًمِم٤مرع وأظمؼمه٤م سم٠من متيض ودمد اًمرضمؾ اعمً١مول قمـ ذًمؽ.
يم٤من اًمرضمؾ ؿم٤مسم ً٤م ذم اجل٤مُمٕم٦م .ويٛمٙمٜمٝم٤م أن شمتذيمر قمغم وضمف اخلّمقص ُمن٤م
طمدث شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م.
 أأٟم٤م اعمً١مول قمـ احلٛمؾ؟ ؾم٠مهل٤م اًمِم٤مب ُمٌتً ًهت طمٞمٜمهت أظمؼمشمف وُمـ ؾمقاك؟ سظم٧م. طمًٜم٤م ٓ أريده ،أٓ يٛمٙمٜمؽ أن شمري أٟمٜمل ُم٤م زًم٧م ـم٤مًمٌ ً٤م؟085

 مل َشمٗمٕمؾ آه؟ اقمت٘مدت أٟمؽ ىمٚم٧م سم٠مٟمؽ ؾمنقف شمٕمتٜمنل سمنف وأٟمنف ٓ رمؾمٞمحدث؟
 أٟم٤م ومٕمٚم٧م!! طمًٜم ً٤م .يٌدو أٟمٜمل ىمٚم٧م اًمٙمثنػم ُمنـ إؿمنٞم٤مم وًمٙمنـ ُمن٤مذاسمقؾمٕمل أن أومٕمؾ ُمع همٌ٤مئؽ ذم اظمتٞم٤مر اًمقىم٧م همػم اعمٜم٤مؾم٥م ًمتٕمن٤مـمل اجلنٜمس
هؾ سمقؾمٕمل أي رم؟
 هؾ أٟم٤م ُمـ أراد اجلٜمس أم أٟم٧م؟ قمغم يمؾ طم٤مل ،أٓ شمٗمٕمنؾ ؿمنٞمئ ً٤م أن؟أًمٞمس يمذًمؽ؟
 يمؿ ؾمٞمٙمٚمٗمؽ اًمتخٚمص ُمٜمف؟ طمقازم مخًلم سم٤موٟمد ًاً .م٘مد ـمرد أيب ُمـ اًمٌٞم٧م.ومٙمر ًمٚمحٔم٦م صمؿ ىمرىمع أص٤مسمٕمف وأو٤مم وضمٝمف.
 ؾم٠مظمؼمك ُم٤م اًمٕمٛمؾ .ؾمٜمذه٥م وٟمً٠مل أيب إٟمف رضمؾ ُمتٕم٘مؾ مت٤مُم ً٤م يمهت أٟمٜملٓ أختذ ىمرار ًا دون ُمّم٤مدىمتف قمٚمٞمف .إٟمف ٟمقع ُمـ اًمؼمعم٤من اًمٕم٤مئكم يمهت شمٕمروملم.
أُم٤م اًمرضمؾ اعمتٕم٘مؾ ،واًمده ،وم٘مد اٟمٗمجر ص٤مرظم ً٤م سم٠مقمغم صقشمف وهنق يٓمٚمنؼ
اًمِمت٤مئؿ اًمتل ٓ يٛمٙمـ ًمٚمٛمرم أن جينده٤م طمتنك ذم ىمن٤مُمقس اًمٗمنقاطمشً .م٘مند
ص٤من ؿمخّمٞم٦م وًمده اًمتل ٓ يرىمك إًمٞمٝم٤م اًمِمؽ وأقمٚمـ سم٠مهنن٤م ىمند محٚمن٧م ُمنـ
ؿمخص همػمه.
 إٟمؽ شمدقملم ذًمؽ ٕٟمؽ دمديٜمف ُمًت٘مٌ ًال واقمد ًا وٕٟمنؽ شمٕمٚمٛمنلم أٟمٜمنل
صمري .أقمرف أي ٟمقع ُمـ اًمٜمً٤مم أٟم٧م .قمّمػ هب٤م ورُمك إًمٞمٝم٤م ورىمتلم ُمـ ومئ٦م
اخلٛمً٦م دوٓرات .وسخ هب٤م أن خترج ُمـ اعمٜمزل.
 شمريديـ شمدُمػم اسمٜمل ٓ ،أريد أن أراك سم٘مرسمف صم٤مٟمٞمن٦م وإٓ ؾمن٠مىمٚم٥م قمٚمٞمنؽاجلحٞمؿ .وصٗمؼ اًمٌ٤مب .واًمده٤م عم٤م يّمٗمح قمٜمٝم٤م سمٕمند ،يمنهت أٟمنف ًمنـ ي١موهين٤م.
يم٤مٟم٧م أُمٝم٤م ىمد شمريم٧م أسم٤مه٤م ُمـ زُمـ ـمقيؾ وشمزوضم٧م ُمـ رضمؾ آظمر قم٤مؿم٧م
ُمٕمف ذم إٟمٙمٚمؽما .ضمقًمٞمٞم٧م مل شمًٛمع قمٜمٝم٤م ُمٜمذ زُمـ سمٕمٞمندً .منذًمؽ ؾمن٤مومرت إمم
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ًمقيم٤مس ًمتٕمٞمش ُمع قمٛمتٝم٤م أضمٜمٙمؾ اًمتل ؾم٤مقمدو٤م ذم اًمتخٚمص ُمـ اجلٜملم صمنؿ
طم٤موًم٧م أن دمٕمؾ ُمٜمٝم٤م قم٤مهرة .شمٚمؽ هل أومْمؾ ـمري٘م٦م ًمٚمٌ٘م٤مم قمغم ىمٞمد احلٞمن٤مة
ذم اعمديٜم٦م .أظمؼمو٤م قمٛمتٝم٤م أهن٤م أقمدت اًمؽمشمٞمٌ٤مت ُمـ أضمنؾ أن يٕم٤ميٜمٝمن٤م سمٕمنض
اًمرضمنن٤مل اًمننذيـ ؾمننٞم٠مشمقن .مل شمٓمننؼ ضمقًمٞمٞمنن٧م ذًمننؽ ،ومٗمن ّنرت ُمننـ قمٛمتٝمنن٤م
واؾمت٠مضمرت همروم٦م قمغم طمً٤مهب٤مً .مٙمـ إُمقر يم٤مٟم٧م صنٕمٌ٦م ضمند ًا ًمدرضمن٦م أن
احلّمقل قمغم اًمقفمٞمٗمن٦م ٓ يٛمٙمنـ أن يتح٘منؼ سمندون صمٛمنـ .أقمندت حم٤موًمن٦م
ًمالٟمتح٤مر صمؿ خت ّٚم٧م قمـ إُمر ذم اًمٚمحٔم٦م إظمػمة وفمٚمن٧م قمنغم ىمٞمند احلٞمن٤مة.
ظمالل ؾمٜمقات آوٓمراب د ّسمرت أُمره٤م ذم اًمٌ٘م٤مم قمغم ؿمخّمنٞمتٝم٤م اعمح٤مومٔمن٦م
وـمقرت ومٚمًٗمتٝم٤م ذم آسمتٕم٤مد قمـ اًمرضمن٤مل وُمتٓمٚمٌن٤موؿ اجلٜمًنٞم٦م .يم٤مٟمن٧م ذم
ّ
طمٗمٚم٦م ؿمٌف رؾمٛمٞم٦م طميو٤م ُمع ُمدير اعمٍمف اًمذي قمٛمٚم٧م ومٞمف طمٞم٨م ىم٤مسمٚم٧م
ضمقٟم٤من ًمٚمٛمرة إوممً .م٘مد أىم٤مم احلٗمٚم٦م سمٛمٜم٤مؾمنٌ٦م اومتتن٤مح ُمّمنٜمع ضمديند ،سمٕمند
اعم٘م٤مسمٚم٦م إومم ر ّشم٥م ُمٕمٝم٤م ًم٘م٤ممات ُمتقاصٚم٦م وم٠مصٌح٧م ظمٚمٞمٚمتنف .اؾمنت٠مضمر هلن٤م
ؿم٘م٦م ذم ؾمقروًمػم وأهتؿ هب٤م ُم٤مدي ً٤م واؾمتٛمرت قمالىمتٝمهت اًمني٦م .ومجن٠مة يم ّٗمن٧م
قمـ رؤيتف ،ذم احل٘مٞم٘م٦م مل يٙمـ يٕمجٌٝم٤م وىمد ُم ّٚم٧م هذا اًمؽمشمٞم٥م.
 عم٤مذا ومٕمٚمتٝم٤م ي٤م ضمقًمٞمٞم٧م؟ عم٤مذا؟ ىم٤مل وهق هيزه٤م. ًمٞمس هٜم٤مك صقر ي٤م ضمقٟم٤من وُمـ إومْمؾ ًمؽ أن شمٕمرف ذًمؽ.ضم٤مم دوره ًمٞمٌدو ُمرسمٙم ً٤م:
 ُم٤مذا شم٘مّمديـ سم٠من ًمٞمس هٜم٤مك صقر؟ هذا سم٤مًمْمٌط ُم٤م يٕمٜمٞمف احل٤مل ًم٘مد ضمٕمٚمقك أمحؼ ُمرشملم.طمرره٤م ُمـ ىمٌْمتف وضمٚمس ُمًت٘مٞم ًهت.
 أٟم٤م ضمٕمٚمقا ُمٜمل أمحؼ؟ ويمؾ هذه آشمّم٤مٓت اهل٤مشمٗمٞم٦م؟شمقىمػ ًمٚمحٔم٦م وطمدق هب٤م
 يم٤من ؾمقهق يًتٕمٛمٚمؽ ودي ،أًمٞمس مت٤مُم ً٤م؟ يم٤من يًتخدُمؽ.087

سمدت قمٞمٜم٤مه شمٓمروم٤من:
 يم٤من هٜم٤م ىمٌؾ ؾم٤مقمتلم وىم٤مل إٟمف ؾمٞمٛمر سم٠مُم٤ميمـ ىمٚمٞمٚم٦م ىمٌؾ اًم٘مدوم إًمٞمنؽ،يمؿ ُمـ اعمخجؾ أن شمٗم٘مدا سمٕمْمٙمهت.
 عم٤مذا مل ختؼميٜمل سمذًمؽ ُمـ ىمٌؾ؟يم٤مٟم٧م قمٞمٜم٤مه٤م سم٤مردشملم.
 ٕٟمٜمل أيمرهؽ وم٠مٟم٧م رضمنؾ ذينر وأٟمن٤م  ،ؾمنٛمٕم٧م سمن٤مًمٙمثػم ممن٤م ومٕمٚمتنفسم٤مًمٜم٤مس وأٟم٤م ٟم٤مدُم٦م قمغم ُمٕمرومتل سمؽ يمٚمٞم ً٤م .أٟم٧م وؾمقهق وُمـ يِمٌٝمقٟمٙمهت طمث٤مًمن٦م
اعمجتٛمع إٟمٙمؿ شمدوؾمقن قمغم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس وهزيٛمتٙمؿ وؿمٞمٙم٦م .ىم٤مًم٧م سمٛمرارة.
محد ًا هلل أن اسمٜمؽ ٓ يِمٌٝمؽ ،أو٤موم٧م.
 اسمٜمل؟ وأيـ ىم٤مسمٚم٧م اسمٜمل؟ وهؾ سمدأت ب... سمدأت سمال رم.ومج٠مة اٟم٘مض قمٚمٞمٝم٤م وسمدأ ييهب٤م .سظم٧م ومدظمؾ اًمٙمٚمن٥م اًمٖمرومن٦م وهنق
يٜمٌح ىم٤مومز ًا طمقل ضمقٟم٤من .شمٜمٗمس سمٕمٛمؼ سمٕمدُم٤م ُمزق ُمالسمًٝم٤م وسظم٧م سمحري٦م
وم٤مؾمتِم٤مط اًمٖمْم٥م ومٞمف يمٛمحرار ذم يقم ؾمن٤مظمـٟ .منٌح اًمٙمٚمن٥م حتن٧م ىمدُمٞمنف
وؾمح٥م سمٜمٓم٤مًمف وقمْمف ذم يم٤مطمؾ اًمرضمؾ وم٤مؾمتدار ضمقٟمن٤من ورومًنف سمقطمِمنٞم٦م
ومٕمقى اًمٙمٚم٥م ؾم٤مىمٓم ً٤م ىمرب اًمٌ٤مب وهق يٓمٚمؼ أٟمٞمٜم٤م ىمّمػم ًا وطمزيٜم ً٤م .صمؿ هنقى
ظم٤مُمد ًا وسمدون حلٔم٦م شمٗمٙمػم ؾم٤مر ظم٤مرج اًمٖمروم٦م إمم اًمٚمٞمؾ اعمٔمٚمؿ اًمٌ٤مرد .ؾمنٛمع
ضمقًمٞمٞم٧م وهل شمٜمقح قمغم ضمروه٤م وشمالؿمن٧م إصنقات قمنغم ُسمٕمند ُمًن٤موم٦م.
واٟمٓمٚمؼ سمجٜمقن ذم ؾمٞم٤مرشمف إمم اًمٌٞم٧م عمقاضمٝم٦م قمدوه .ؾم٤مر ذم هٞمجن٤من ؿمنديد
وىمٚمٌف خيٗمؼ سمنمود ومل يٕمر اهتهتُم ً٤م عمدى همْمٌف.
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الفصل الحاضع عشر
ذم اًمّمٌ٤مح اًمٌ٤ميمر ذه٥م آسمـ ُمع أُمف ًمرؤي٦م اًمٜمتٞمج٦م .وقمٜمدُم٤م وصال يم٤من
اًمؽمطمٞمنن٥م اعمنندهش ذم آٟمتٔمنن٤مر .سظمنن٧م أُمننف سمٛمتٕمنن٦م ذم ُمٙمتنن٥م اهلٞمئنن٦م.
واعمٕمٚمٛمقن رشمٌقا أٟمٗمًٝمؿ ورام صمالث ُمٜم٤مود ُمـ اًمّمٗمقف اعمتّمٚم٦م .ضمٚمًنقا
ُمثؾ طمٙم٤مم ،أُم٤م اعمدير سمقضمٝمف اًمدائري اًمًٛملم وم٘مد ضمٚمس ذم اًمقؾمنط وقمنغم
وضمٝمف اعمتٕمرق شمٕمٌػم ُمدهش .وهٜم٤مك اًمٙمثنػم ُمنـ أصندىم٤مم ضمٞمٗمن٤مي ،ؿمن٤مهد
ـمٚمٌ٦م اًمّمػ إظمػم اًمٜمٝم٤مئل سمرهمٌ٦م همػم ُمٕمتن٤مدة .ذم إؾمنٗمؾ ُمٕمٚمنهتن ىمنرب
ًمقطمنن٦م اإلقمالٟم ن٤مت يرؿمنندان إه اًمتننل ؾمننت٠ميت ًمٗمحننص ٟمتنن٤مئ٩م اًمٓمٚمٌنن٦م
ًمػمؾمٚمقهؿ إمم ُمٙمت٥م اهلٞمئ٦م .سمٕمد أن ازدطمؿ اعمٙمت٥م سمدأ شمقزيع اجلقائز ومًٕمؾ
اعمنندير سمْمننج٦م ضمٚمٌن ً٤م ًمالٟمتٌنن٤مه .هٜمنن٤مك اًمٕمدينند ُمننـ إطم٤مدينن٨م واًمْمننجٞم٩م
اعمتْم٤مرب وطملم ؾمٕمؾ اعمدير هدأ اًمْمجٞم٩م ومج٠مة .يمهت ًمق أٟمنف ضمٝمن٤مز رادينق
ص٤مظم٥م وىمد أظمٗمض صقشمف .اًمٓمٚمٌ٦م يدريمقن ضمٞمد ًا ُمٖمزى هذا اًمًٕم٤مل وىمند
ىمرص أطمدهؿ أظمر وم٤مًمًٕم٤مل يٕمٜمل أن اعمدير ىمد اؾمنتٜمزف صنؼمه .وم٤مًمٕمّمن٤م
شم٠ميت سمٕمد اًمًٕم٤مل ومقر ًاً .مٙمـ هذا اًمًٕم٤مل قم٤مدة يٓمٚم٘مف اعمندير طمتنك ذم اًمٌٞمن٧م
ُمع زوضمتفً .م٘مد مخد اًمْمجٞم٩م واسمتًؿ اعمدير وٟمٔمنر إمم احلِمند .رأى ـمالسمن ً٤م
ُمٕمرووملم وآظمريـ ضمديديـ ورأى ُمالُمنح ىمٚمنؼ قمنغم وضمنقه سمٕمنض أسمن٤مم
وهور ًا قمغم وضمقه أظمرى" .يّمكم أسم٤مم ُمـ أضمؾ ٟمج٤مح أـمٗم٤مهلؿ ذم احلٞم٤مة"
يتٍمنف أسمن٤مم
هٙمذا سمدأ اعمدير ظمٓمٌتف "وصالة يمؾ ـمٗمؾ هل ُمـ أضمؾ أن ّ
مه َٝمٛم ٌ٦م
سمِمٙمؾ أومْمؾ ُمـ اًمذيـ ؾمٌ٘مقهؿ" شمقىمػ ًمٞم٘مٞمس اؾمتج٤مسمتٝمؿ وهت َ ْ
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وهز سمٕمض أسم٤مم رؤوؾمٝمؿ واسمتًؿ سمٕمنض اًمٓمنالب وصن ّٗمؼ
ظمالل احلِمد ّ
اعمٕمٚمٛمقن سمدون إطمداث صقت" .اًمٜمج٤مح ذم احلٞم٤مة دائ ًهت يٌدأ ُمـ اًمٜمجن٤مح ذم
اعمدرؾم٦م وهق طمّمٞمٚم٦م ضمٝمد ؿم٤مق وقمنزم وطمن٥م صن٤مف ًمٚمٕمٛمنؾ .إن اًمنذيـ
اضمت٤مزوا آُمتح٤مٟم٤مت ذم اعمدرؾم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ظمؼمٟم٤م إظمالصٝمؿً .مٞمس ُمنـ رم ذم
آُمتح٤مٟم٤مت اؾمٛمف احلظ ،احلظ رم همػم طم٘مٞم٘مل وؾمنخٞمػ ًمنذًمؽ يٓمٛمنح
ظمرضم٧م
اًمٙمً٤ممم وإهمٌٞم٤مم إمم اُمتاليمف ًمٞمّم٤مدومقا اًمٜمج٤مح .إن هذه اًمٙمٚمٞم٦م ىمد ّ

أضمٞم٤مًٓ ُمـ اًمرضم٤مل اًمٜم٤مضمحلم ذم خمتٚمػ ُمٞم٤مديـ اًمٕمٛمؾ ،هؿ محٚمقا سمنداظمٚمٝمؿ
سمذور اًمٜمج٤مح .وٟمحـ ؾم٤مقمدٟم٤مهؿ قمغم شمٜمِمئتٝم٤م ذم احلٞم٤مة إوؾمع .إٟمٜم٤م ٟمحتن٤مج
أيمثر ُمـ ذي ىمٌؾ إمم اًمٕمٌ٤مىمرة اعمت٠مًم٘ملم ومٌٓمرق قمديدة ىمد ظمذًمٜم٤م جمتٛمع اًمٞمنقم
ذم أهمٚم٥م احل٤مضم٤مت اعمٝمٛم٦م .إن رؾم٤مًمتل إمم اًمنذيـ درؾمنقا سمّمنقرة ضمٞمندة ذم
آُمتح٤مٟم٤مت هل وضمنقب آؾمنتٛمرار ذم اًمتقاصنؾ واعمثن٤مسمرة وأن يّمنٌحقا
ُمٗمٙمريـ أصٞمٚملم وقمٚمهتم ويمت٤مسم ً٤م وُم٤م إمم ذًمؽ".
صٗمؼ ًمف احلِمد ـمقي ً
ال ويمن٤من أسمن٤مم ومنرطملم واعمٕمٚمٛمنقن ومخنقريـ أُمن٤م
إوٓد وم٘مد اسمتٝمجقا ص٤مدطملم سم٠مًم٘م٤مسمف ومٝمؿ يٕمرومقن ُمدى صؼمه ذم ُمثؾ هنذه
اعمٜم٤مؾمٌ٦م.
"أُم٤م اًمراؾمٌقن ومرؾم٤مًمتل هلؿ أٟمف ًمق ؾمٛمح هلؿ سم٤مًمدراؾم٦م ذم أي٦م يمٚمٞم٦م أظمرى
وم٠مىمقل هلؿ ادرؾمقا ضمٞمد ًا وأظمٚمّمقا عمن٤م شمريندون حت٘مٞم٘منف ،إن اًمتٗمنقق ٟمتٞمجن٦م
اإلظمالص .وإمم أسم٤مم اًمذيـ ضم٤مؤوا اًمٞمقم أىمقل :إن اًمٕم٥مم ي٘مع قمٚمنٞمٙمؿ ذم
ُمً٤مقمدوؿ وضمٕمٚمٝمؿ ُمـ قمٔمهتم اعمًت٘مٌؾ".
ُمر ًة أظمرى سمدأت ُمقضم٦م اًمتّمٗمٞمؼ وقمٚم٧م ومٜمْمح اعمدير قمرىم ً٤م ُمنمىم ً٤م .ومتح
ًمنقح أن
أطمد اعمٕمٚمٛملم ىمٜمٞمٜم٦م وؾمٙمل ويم٤من اعمدير قمغم وؿمؽ اجلٚمقس قمٜمندُم٤م ّ
ظمٓمٌتف مل شمٜمتف سمٕمد .وم٠مو٤مف" :إن طمدث ذًمؽ وم٠مظمؼموهؿ أن يذيمروٟمٜم٤م".
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صمؿ ٟم٤مدوا سم٠مؾمهتم اًمٗم٤مئزيـ سم٤مجلقائز وأقمٓمنقا شم٤مرخين ً٤م ُمنقضمز ًا قمنـ طمٞمن٤موؿ
ويم٤مٟم٧م اجلقائز ًمٚمذيـ سمذًمقا ضمٝمد ًا يمٌػم ًا ذم اًمندروس اًمٕم٤مُمن٦م واًمِمخّمنٞم٦م.
ٟم٤مدوا سم٤مؾمؿ ضمٞمٗم٤مي أوًٓ وقمٜمدُم٤م شم٘مدم هتػ زُمالؤه سمٌٝمج٦م .وىمذومقه سم٠مًم٘م٤مسمف.
 اًمدائري اًمرأس. اًمًٞمد اًمٌٞمقًمقضمل. اًمثري.ُمٜمحف ُمدرؾمف اعمنمف ضم٤مئزشمف وهق ضمٝم٤مز ُمًجؾ ٓ رم ومٞمف ؾمقى يمٞمؾ
اعمديح ًمف واٟمتٝمك إمم اًم٘مقل" :إن ضمٞمٗم٤مي يم٤من أطمد أومْمؾ اًمٓمٚمٌن٦م وهنق يٕمند
سمخػم يمثػم يرىمٌقٟمف ُمًت٘مٌ ً
ال".
قمٜمدُم٤م هم٤مدر ُمع أُمنف سمٜمن٤مم اعمدرؾمن٦م ىمنررت إم أن ينذهٌ٤م ًمٕمٛمنؾ طمٗمٚمن٦م
صٖمػمة وه٤مدئ٦م ذم ُمٓمٕمؿ ىمرب ؾم٤مطم٦م شمٜمقسمقٟ .مزٓ إمم اًمِم٤مرع ذم سمرود ويمن٤من
ص٤مظمٌ ً٤م يْم٩م سمٙمؾ أصٜم٤مف اًمٌنم وُمزدمح ً٤م آزدطم٤مم اعمٕمٝمقد واحلرارة اًمتنل
ٓ شمٓم٤مق .شمٜم٤موٓ ـمٕم٤مُمٝمهت ذم اعمٓمٕمؿ هبدوم .اظمت٤مر ضمٞمٗم٤مي ـمٌ٘من ً٤م ُمنـ ؾمنٚمٓم٦م
اًمدضم٤مج واظمت٤مرت أُمف ومٓمػمة سمٞمض ُمع طمً٤مم اًمٓمهتـمؿ.
 إن ُمديرك أدمم سمٌٕمض اعمالطمٔم٤مت اعمٛمتٕم٦م ،أشمٕمرف ين٤م ضمٞمنػ؟ ىم٤مًمن٧مسمٛمح٤موًم٦م ًمٙمن اًمّمٛم٧م.
هز ضمٞمٗم٤مي رأؾمف
 ٟمٕمؿ أقمرف ذًمؽ أيْم ً٤م. ذًمؽ اإلظمالص ُمٝمؿ ًمٚمٜمج٤مح. ٟمٕمؿ .طمٞمٜمهت ؾمٛمٕمتف وهق خيٓم٥م ٟمٔمرت إمم اًمٜم٤مس ذم اًمٖمرومن٦م ومِمنٕمرتسمٕمدم اًمًٕم٤مدة.
 وعم٤مذا ي٤م ضمٞمػ؟090

مل ي٘مؾ ضمٞمٗم٤مي ؿمٞمئ٤م ًمٚمحٔم٦م.
 ومج٠مة أدريم٧م أٟمٜمل ًمـ أيمقن شمٚمٛمٞمنذ ًا ذم اعمدرؾمن٦م ُمنرة أظمنرى .قمٜمندُم٤ميمٜم٧م ومٞمٝم٤م ُم٤م يمٜم٧م أٟمتٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م ُمٜمٝم٤م .أن وىمند اٟمتٝمن٧م ومجن٠مة ومن٢مٟمٜمل أريند
اًمٕمقدة إًمٞمٝم٤م.
 ٓ شم٘مٚمؼ ؾمنتٙمقن ًمنديؽ اًمٙمثنػم ُمنـ إين٤مم اعمثنػمة قمٜمندُم٤م متيضن إمماجل٤مُمٕم٦م.
 شمٕمٚمٛملم أٟمف ًمٌمم ُمْمحؽ ُم٤مُم٤م ،وم٤معمرم ئمـ أٟمف يٙمره ؿمنٞمئ ً٤م ُمن٤م وًمٙمٜمنفيت٠مؾمػ ضمد ًا قمٜمدُم٤م يٜمتٝمل ذًمؽ اًمٌمم.
 صمٛم٦م ُمـ ي٘مقل إن هٜم٤مك طمٌ ً٤م ذم اًمٙمراهٞم٦م ،وهذا ًمنرسمهت يٙمنقن صنحٞمح ً٤مصنػ
أطمٞم٤مٟم ً٤م .أؿمٕمر يمذًمؽ وأٟم٤م أهم٤مدر ُمدرؾم٦م إمم أظمرى أو طمٞمٜمهت أٟمت٘منؾ إمم
ّ
أقمغم .إن اًمتٖمػم هق إطمدى طم٘م٤مئؼ احلٞم٤مة.
قم٤مدا إمم اًمّمٛم٧م صم٤مٟمٞم٦م .ضم٤مل ضمٞمٗم٤مي سمٜمٔمره قمغم اعمٓمٕمؿ ،إٟمف ُمٓمٕمؿ ومٞمٜمٞم٘مل
قمغم ضمدراٟمف قمدد ُمـ اًمرؾمقم اًمٖمريٌ٦م واًمٜمح٧م اًمٌ٤مرز واعمٜمحقشمن٤مت اومنؽمض
أهن٤م ُمـ إؾمٓمقرة اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞم٦م .يم٤من ًمٚمٛمٙم٤من قمٓمنر وسمخنقر همنػم ُمن٠مًمقوملم وذم
اخلٚمٗمٞم٦م قمزوم٧م ُمقؾمٞم٘مك وسمٕمض إهم٤م اًمٙم٤مريٌٞم٦م ُمبت اًمٖمروم٦م سمال شمٓمٗمنؾ.
ذم اعمٓمٕمؿ قمدد ُمـ اًمٜم٤مس يتٜم٤موًمقن اًمٓمٕم٤مم قمغم قمج٤مًمن٦م ُمنـ أُمنرهؿ .يٌندو
اًمٜم٤مس قمجقًملم دائ ًهت ،ومٙمّنر ،أن آؾمنتٕمج٤مل اًمٔمن٤مهر أصنٌح رُمنز ًا ًمٚمت٘مندم
واًمٕمٛمؾ .سمٕمْمٝمؿ ًمديف َحمٗمٔم٤مت ضمٚمدي٦م حلٗمظ إوراق ،اسمتًؿ ضمٞمٗم٤مي ومٝمنذه
اعمحٗمٔم٤مت أصٌح٧م ُمـ ُمٔم٤مهر اًمٕمٛمؾ .إهنن٤م متثنؾ احل٤مًمن٦م اًمراهٜمن٦م ًمرضمن٤مل
إقمهتل اًمّمٖم٤مر ،ومٙمٚمهت يم٤مٟم٧م اعمحٗمٔم٦م يمٌػمة يمٚمنهت يم٤مٟمن٧م ممتٚمٙمن٤مت طم٤مُمٚمٝمن٤م
ىمٚمٞمٚم٦مً .م٘مد ؿم٤مهد رضم٤مل أقمهتل ُمريٌلم ذم أُمن٤ميمـ قمديندة أهمٚمنٌٝمؿ ضمن٤مم ُمنـ
شمّم٤مٟمٞمػ هم٤مُمْم٦م يمٛمّمدريـ وُمًتقرديـ وُم٘م٤موًملم وجمٝمزيـ ودمن٤مر مجٚمن٦م.
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ؿم٤مهد أطمدهؿ وىمد شمٕم ّثر وهق يٕمنؼم اًمٓمرينؼ ذم إُمنس .اٟمٗمتحن٧م حمٗمٔمتنف
وشمٌٕمثرت إو٤مسمػم اًمٗم٤مرهم٦م ذم اًمِم٤مرع ُمع ىمّم٤مص٤مت ورق سمٞمْم٤مم.
ٓطمظ ضمٞمٗم٤مي قمغم اًمٗمقر أن اًمٜم٤مدًم٦م يم٤مٟم٧م شمراىمٌف وم٤مسمتًنؿ صمنؿ همٛمنز هلن٤م.
وم٤مسمتًٛم٧م سمخجؾ وىمرب اًمٓم٤موًم٦م يم٤من هٜم٤مك رضمؾ أؿم٤مر هل٤م سم٠من شمذه٥م وختدم
اًمٜم٤مس اعمختٚمٗملم .ؿم٤مهدشمف أُمف وهنق يٖمٛمنزٟ ،مٔمنرت إمم اًمنقرام وؿمن٤مهدت
اًمٜم٤مدًم٦م واؾمتدارت إمم ؿمٓمػمو٤م يمهت ًمق أن ؿمٞمئ ً٤م مل حيدث .شمٗمحص ضمٞمٗم٤مي أُمف
إهن٤م شمٌدو ُمتٕمٌ٦م وًمٙمٜمٝم٤م ُم٤مزاًم٧م ؿم٤مسم٦م .وشمذيمر أن أصدىم٤ممه اقمت٤مدوا هم٤مًمٌ ً٤م قمنغم
اًم٘مقل :إهن٤م ُم٤مزاًم٧م شمٌدو يم٠مهن٤م ذم ؾمـ اًمثالصملمً .م٘مند دمن٤موزت أومٙمن٤مره إم
ومتحقًم٧م إمم أوود وأسمٞمف وؾمٜمث٤مي ،قم٤مد إًمٞمف ُمزاج إي٤مم اعم٤موٞم٦م .ارشمٗمٕمن٧م ذم
قم٘مٚمف إؿمٞم٤مم اًمتل أراد أن ي٘مقهل٤م .سمندأت إؿمنٞم٤مم شمتٙمنرر وشمتًنع ذم ذهٜمنف
ومِمٕمر سم٤مٓؾمتٞم٤مم واًمٖمْم٥م ،وإؾمك يتّم٤مقمد سمداظمٚمف .صمنؿ شمالؿمن٧م ومرطمتنف
سم٤مًمٜمتٞمج٦م سمٓمري٘م٦م ُم٤م .يم٤من سمقؾمٕمف اًمِمٕمقر سم٤مًمٜمٙمد وهق يدامهف ،همرق قمٛمٞم٘م ً٤م ذم
صٛمتف اًمذي يم٤من يٙم٤مسمنده ذم اًمٌٞمن٧م .ظمنرج سمٕمنض اًمزسمن٤مئـ اًمنذيـ شمٜمن٤موًمقا
ـمٕم٤مُمٝمؿ ُمنقملم ُمتث٤مىمٚملم .أطمندهؿ وؾمنخ ىمٛمٞمّمنف إسمنٞمض ومنراح ينزرر
ُمٕمٓمٗمف إلظمٗم٤مم ذًمؽ .اًمٜم٤مدًم٦م اًمتل شم٘مػ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إظمرى ًمٚمٛمٓمٕمنؿ يم٤مٟمن٧م
شمراىمٌف .مل يٙمـ ًمف ُمزاج ًمٞمٖمٛمزه٤م أو ًمٞمٌتًؿ هل٤م .شمرك قمٞمٜمٞمف شمًت٘مران ًمٚمحٔم٦م ذم
قمٞمٜمٞمٝم٤م ،وطملم همْم٧م اًمٓمنرف ظمٗمنض قمٞمٜمٞمنف هنق أظمنر وارشمٗمنع صنقت
اعمقؾمٞم٘مك ووم٘مد ظم٤مصٞمتف اًمرائٕم٦م وأصٌح قمٌئ ً٤م قمٚمٞمف يمنهت وأن رائحن٦م اًمٌخنقر
ص٤مرت أىمقى ووم٘مدت ره٤مومتٝم٤م.
 ُم٤مُمل؟ ٟمٕمؿ ي٤م ضمٞمػ.دمٜم٥م ضمٞمٗم٤مي اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م وهق يٚمٕم٥م سم٘مدح اعم٤مم.
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 ُم٤مذا يدور ذم ذهٜمؽ ..ضمٞمػ ه٤م؟ أٟم٤م هم٤مو٥م ُمـ أيب.اًمٙمٚمهتت مل شمٜمٌثؼ ُمٜمف وإٟمهت ظمرضم٧م سمؼمود .يم٤مٟم٧م شمِمٕمر أٟمف خيٗمل ُمرار ًة ذم
طمديثفٟ .مٔمرت إًمٞمف أُمف سمدهِم٦م.
 جي٥م أٓ شمتٙمٚمؿ سمٛمثؾ هذه اًمٓمري٘م٦م .جي٥م أٓ ،أسمقك ـمٞم٥م ُمٕمؽ ضمد ًا.ٟمٔمر ضمٞمٗم٤مي سمحدة إًمٞمٝم٤م.
 قمٜمدُم٤م شمتحدصملم هبذا اًمِمٙمؾ ؾم٠ميمقن أيمثر همْمنٌ ً٤م قمٚمٞمنف .ومٚم٘مند طمندثاًمٙمثػم ُمـ إظمٓم٤مم حت٧م ُمٔمٝمر يمقٟمف ـمٞمٌ ً٤م ُمٕمل .اٟمٌث٘م٧م ُمٜمف اًمٙمٚمهتت ويمن٤من
قمغم وضمٝمف شمٕمٌػم قمٜمٞمد.
 ضمٞمٗم٤مي ٟمحـ ٟمحتٗمؾ ب... أُمل ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ىم٤مًمف ًمؽ أيب ذم اًمٚمٞمٚم٦م اعم٤موٞم٦مً .م٘مد ؾمٛمٕمتٝم٤م ومال ضمدوىُمـ آدقم٤مم سمٕمدم طمدوصمٝم٤م.
 ضمٞمػ .إٟمف يم٤من ُمتٕمٌ ً٤م ،هذا يمؾ ُم٤م ذم إُمنر إٟمنف رضمنؾ ُمِمنٖمقل ضمند ًاوًمديف أؿمٞم٤مم أهؿ يٗمٙمر ومٞمٝم٤م.
 ٟمٕمؿ أُمل ُمثؾ آشمّم٤مٓت اهل٤مشمٗمٞم٦م وُم٘م٤مٓت اًمّمحػ طمنقل اًمنمنيم٦مُمثؾ اًمٜم٤مس اًمذيـ أؾم٤مم إًمنٞمٝمؿ وُمِمن٤ميمؾ اًمٕمٛمنؾٟ ،مٕمنؿ أقمنرف ومٚمنؿ أقمندم
اًمٗمرص٦م ًمٙمل أشمٜم٤مؾمك أن ًمديف ُمت٤مقم٥م وأؿمٞم٤مم أهؿ ًمٞمٗمٙمر هب٤م.
 ضمٞمٗم٤مي إٟمؽ حت٤مول أن شمٙمقن وًمد ًا ؾمٞمئ ً٤م ،إذا يم٤مٟمن٧م هنذه ـمري٘متنؽ ذماحلدي٨م أُم٤مم قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ومٚمٜمذه٥م إمم اًمٌٞم٧م.
 اٟمٔمري أُمل مل أقمد ـمٗم ًال سمٕمد أن إؿمٞم٤مم ًمٞمً٧م قمغم ُم٤م يرام ذم اًمٌٞم٧م
عم٤مذا ومج٠مة يٕمقد أيب إمم..
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أقمٓمتف ٟمٔمرة ـمقيٚم٦م شمِمػم ًمٕمدم اًمرو٤م .صمنؿ أؿمن٤مرت إمم اًمٜم٤مدًمن٦م ومجن٤ممت
ُمٌتًٛم٦م يم٤مؿمٗم٦م قمـ أؾمٜم٤من رُم٤مدي٦م .دومٕم٧م هلن٤م أم ضمٞمٗمن٤مي وهنْمن٤م ظمن٤مرضملم
دوٟمهت يمٚمٛم٦م أظمرى .قمٜمدُم٤م وصال إمم اًمًٞم٤مرة ىم٤مًم٧م:
 ٓ أقمت٘مد أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتل اًم٘مٞم٤مدة قمٜمندي صنداع ٟمّمنٗمل أقمت٘مند سمن٠مٟمٜملؾم٠مُمرض.
اٟمٓمٚمؼ هب٤م ضمٞمٗم٤مي إمم اًمٌٞم٧م .يم٤من يمالمه٤م ه٤مدئ ً٤م أصمٜم٤مم اًم٘مٞم٤مدة .ضمٚمً٧م أُمف
ذم اعم٘مٕمد إُم٤مُمل وراطم٧م حتدق سم٤مٟمِمنداه ًمبُمن٤مم .مل ي٘منقٓ يمٚمٛمن٦م ُمٜمنذ أن
هم٤مدرا اعمٓمٕمؿ.
ضمٚمً٧م قمغم يمرؾمٞمٝم٤م ىمٌ٤مًم٦م اًمٜم٤مومذة ًم٘مد أٟمجزت ُمًٌ٘م ً٤م اخلٓمقط اًمٕمريْمن٦م
ًمٚمقطمنن٦م ويم٤مٟمنن٧م إًمننقان متتننزج .يم٤مٟمنن٧م دائن ًهت شمٕمِمننؼ اًمرؾمننؿ .زوضمٝمنن٤م ٓ
يًتحًـ اًمرؾمؿ ٕن اًمرؾمؿ ينق ُمٜمف اٟمتٌ٤مهٝم٤م إًمٞمفً .مٙمٜمٝم٤م اؾمنتٛمرت قمنغم
يمؾ طم٤مل ،وم٤مًمرؾمؿ يٛمٜمحٝم٤م ؿمٞمئ ً٤م ُم٤م شمريمز قمٚمٞمف إو٤موم٦م إمم اهن٤م حت٥م ؿمٕمقره٤م ذم
ومٝمؿ شم٠مويؾ ُمقوقع ُم٤م ،سمًٙم٥م احلٞم٤مة اًمرُمزي٦م ومقق ىمٓمٕم٦م ىمهتش اًمرؾمؿ.
ووع ضمٞمٗم٤مي اًمرواي٦م اًمتنل يمن٤من ي٘مرؤهن٤م وُم٣من إمم اًمٜم٤مومنذة ...يم٤مٟمن٧م
اًمِمٛمس شمٜمخٗمض واًمًهتم شمٌدو سم٘مٕم٦م زرىم٤مم  -محرام ُم٤مئٚم٦م إمم اًمّمٗمرة .سمدت
اًمًهتم مجٞمٚم٦م واًمِمٛمس يمٙمرة ُمتالؿمٞم٦م شمٖمٓمس ذم إومؼ .وإؿمج٤مر يالُمًٝم٤م
ؿمٕم٤مع أمحر وأصٗمر وسمندت أوراق اًمِمنجر صندئ٦م سمِمنٙمؾ همرين٥م .طمندق
سم٤مًمٖمّمـ طمٞم٨م أيمٛمٚم٧م اًمٓمٞمقر أقمِم٤مؿمٝم٤م ىمٌؾ أن شمً٘مٓمٝم٤م احلج٤مرة .ومٙمنر أن
سمقؾمٕمف ُمِم٤مهدة سم٘مٞم٦م اًمٕمش ،مل يٙمـ صمٛم٦م ـمٞمقر طمقًمف وٓ طمتك ذم يمآسم٦م اُمتداد
اًمًهتم .يمؾ اًمٓمٌٞمٕم٦م سمدت ًمف وهل حتٌس أٟمٗم٤مؾمنٝم٤م ًم٘مندوم اًمٚمٞمنؾ ُمنع اًمندٟمق
اًمٌٓملم ًمٞمقم آظمر مت٤مُم ً٤م ُمثؾ اًمٌنم قمٜمد طمدوث اعمقت يم٤مٟمٕمٓم٤موم٦م همػم حمًقؾم٦م
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حلٞم٤مة أظمرىً .م٘مد ظمؼم ضمٞمٗم٤مي ذم حلٔم٦م اًمت٠مُمؾ هنذه ذًمنؽ اًمّمنٗم٤مم اًمٕمٛمٞمنؼ
اًمذي يتٕمذر شمٗمًػمه.
 إن همروب اًمِمٛمس يٌدو مجٞم ًال وًمٙمٜمف طمزيـ ي٤م أُمل.
ذم اًمٌدم مل شم٘مؾ ؿمٞمئ ً٤م صمؿ رومٕم٧م رأؾمٝم٤م وٟمٔمرت إمم اًمٖمروب.
 ٟمٕمؿ إٟمف جلٛمٞمؾ ي٤م وًمدي وُمـ اعم١مؾمػ أٓ يالطمٔمف اًمٙمثػم ُمٜم٤م.قمؼمت حلٔم٦م اًمّمٗم٤مم اًمقضمٞمزة وارشمٗمع ذم ُمٙم٤مهن٤م ؾمٙمقن إي٤مم اخل٤مًمٞم٦م.
 ؾم٠مٟمزل ي٤م أُمل. طمًٜم٤م .ىم٤مًم٧م دون أن شمرومع رأؾمٝم٤م "ؾم٠مظمٚمد ًمٚمراطم٦م".ٟمٔمر إمم أُمف وهل ُمِمٖمقًم٦م سمرؾمٛمٝم٤م سمِمٙمؾ قمٛمٞمؼ ًم٘مد شمقهج٧م ذم وضمٝمٝم٤م
أؿمٕم٦م اًمِمٛمس اعمحتية ويمِمٗم٧م قمـ دم٤مقمٞمد ىمٚمٞمٚمن٦م ُمنـ اًمتٕمن٥م وؾمنٜمقات
اًمٕمٛمر .ظمرج ضمٞمٗم٤مي هبدوم إمم اعمٛمر وأهمٚمؼ اًمٌ٤مب ظمٚمٗمنف ويم٤مٟمن٧م إومٙمن٤مر
اعمٌٕمثرة وٞمٛمـ قمغم ومٙمره .وطمٞمٜمهت ٟمزل أؾمٗمؾ اًمًالمل يم٤من اًمًٙمقن اًمْمن٤مهمط
ىمد أصم٘مؾ يم٤مهٚمف.
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الفصل العشرون
-1أطمد ُم٤م ـمرق قمغم اًمٌ٤مب ،ويم٤من ضمٞمٗم٤مي ُمؽمدد ًا ذم اًمٜمٝمقض قمـ إريٙمن٦م
طمٞم٨م ضمٚمس عمِم٤مهدة اًمتٚمٗم٤مز .أًم٘مك ٟمٔمرة قمغم اًمٌ٤مب اًمٌٚمقـمل اًمٙمٌػم ومٕمٙمس
اًمْمقم اًمالُمع اًمٌٜمل اًمْمقم إزرق ًمٚمٖمروم٦م سم٢مؿمٕم٤مع ظم٤موم٧م ُمٌٕمثر.
ُمـ سمقؾمٕمف أن يٓمرق ذم ُمثؾ هذه اًمً٤مقم٦م ُمـ اًمٚمٞمؾ؟ إن اخلقف اعمًنتٛمر
ُم٤م هق إٓ رضيٌ٦م اًمٕمٞمش ذم أويمقي٤م ،ومن٤مٕسمقاب ٓ شمٗمنتح دائن ًهت قمٜمند اًمٓمنرق
قمٚمٞمٝم٤م .إن ُمثؾ هذه إظمٓم٤مم ىمد يمٚمٗم٧م اًمٙمثػم ُمـ إؿمٞم٤مم اًمثٛمٞمٜمن٦م .شمقاصنؾ
اًمٓمرق صم٤مٟمٞم٦م وًمٙمـ هذه اعمرة أيمثر إحل٤مطم ً٤م يمهت ًمق أٟمف يًتٗمٝمؿ قمـ ؾمنٌ٥م قمندم
آؾمتج٤مسم٦م .هنض ضمٞمٗم٤مي سمٌطم ُمـ إريٙم٦م وظمٗمض صقت اًمتٚمٗمن٤مز وادمنف
إمم اًمٌ٤مبُ ،م٘م٧م هذا اًمتٓمٗمؾ ذم هه.
 ُمـ هٜم٤مك؟ ٟم٤مدى.صٛم٧م..
 ُمـ هٜم٤مك؟ رومع صقشمف وىمد و٤مي٘مف اًمّمٛم٧م ىمٚمٞم ًال.
 إٟمف أٟم٤م قمٛمؽ.سمدا ًمف اًمّمقت ُم٠مًمقوم ً٤م ومٗمتح اًمٌ٤مب قمغم ُمٝمٚمف وشمٚمّمص ُمـ ظمالل اًمِمؼ.
 ٓ يتقضم٥م قمٚمٞمؽ أن شمٙمقن ظم٤مئٗم ً٤م ضمٞمػ ،هذا أٟم٤م.ومتح ضمٞمٗم٤مي اًمٌ٤مب وأذىم٧م قمغم وضمٝمف اسمتً٤مُم٦م.
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يم٤من قمٛمف ؾمقهق واىمٗم ً٤م قمغم اًمٌ٤مب وقمغم ؿمٗمتٞمف اسمتًن٤مُم٦م ظم٤مومتن٦م .اٟمتّمن٥م
ال وٟمحٞم ً
ـمقي ً
ال وهمٚمٞمقٟمف ُمٚمتّمؼ سمٗمٛمف .وقمّم٤م اعمٌم اًمًقدام ذم يده اًمٞمننى
وهق يرشمدي سمٜمٓم٤مًٓ ومْمٗم٤مون ً٤م رُم٤مدين ً٤م خمٓمٓمن ً٤م وىمٛمٞمّمن ً٤م دون أردان وداظمنؾ
ّ
وفمؾ يؼمم ؿمن٤مرسمٞمف سمتٕمٌنػم ُمنذهؾ .اٟمتنمنت
اًمٌٜمٓم٤مل يم٤من سمروز سمٓمٜمف فم٤مهر ًا
آسمتً٤مُم٦م قمغم وضمٝمف ُمـ ظمده اعمتٖمْمـ إمم ضمٌٝمتف ذات اًمتج٤مقمٞمد .يم٤من شم٘مريٌ ً٤م
ذم ؾمـ واًمده واًمٜمٔمر إًمٞمف قمـ ىمرب يمن٤من ئمٝمنر صنقرة أظمنرى وم٤مًمت٘مندم ذم
اًمٕمٛمر ضمٕمٚمٝم٤م أىمؾ ووقطم ً٤م.
 اٟمٔمر ُمـ ومتح اًمٌ٤مب زم .ىم٤مل مم٤مزطم ً٤م.طمْمـ ضمٞمٗم٤مي ىمٚمٞم ً
ال .وم٘م٤مده إمم همروم٦م اجلٚمقس.
 ًم٘مد ُم٣م زُمـ ـمقيؾ ي٤م قمٛمل .يمٞمػ إُمقر؟ أوه ضمٞمدة ..ضمٞمدة.ضمٚمس ؾمقهق قمغم إريٙم٦م طمٞم٨م يم٤من ضمٞمٗم٤مي ضم٤مًمً ً٤م.
 آه ضمٞمٗم٤مي اٟمٔمر يمؿ يمؼمت إٟمؽ رضمؾ أن.يم٤من ومٛمف وم٘مط يٌدو ُمتٙمٚم ًهت ومقضمٝمف ُمٕمتؿ وقمٞمٜم٤مه طمزيٜمت٤من.
 ًمـ أٟمدهش ًمق أٟمؽ ىمد أصٌح ًمديؽ زوضم٦م.وحؽ ضمٞمٗم٤مي..
 آه ..يمال قمٛمل.إهن٤م ُمزطم٦م اقمت٤مدا قمٚمٞمٝم٤م وأصدىم٤مم أسمٞمف فمٚمقا يرددوهن٤م.
 هؾ أسمقك هٜم٤م؟ ؾم٠مل ؾمقهق أظمػم ًا وىمد هم٤مب اًمدفم ُمنـ صنقشمف ومٚمنؿيٕمد ُمٚمحقفم ً٤م إن مل يٙمـ ىمد شمالؿمك مت٤مُم ً٤م.
 ٓ أيب ًمٞمس ذم اًمٌٞم٧م أن وًمٙمٜمف ؾمػمضمع ىمريٌ ً٤م. هذا طمًـ ،ؾم٠مٟمتٔمره.098

سمدا يم٤مٟمف يتحدث إمم ٟمٗمًف ذم صؼم قم٤مىمد اًمٕمزم.
 أشمرهم٥م ذم ذاب ي٤م قمٛمل؟ٟمٔمر ؾمقهق إمم ضمٞمٗم٤مي صمؿ أؿم٤مح سمقضمٝمف.
 يمال ي٤م وًمدي أٟم٤م قمغم ُم٤م يرام هٙمذاً .منـ أشمٜمن٤مول أي رم أسمند ًا ..يمنالؿمٙمر ًا ًمؽ.
ضمٚمس ضمٞمٗم٤مي راضمٕم ً٤م إمم اًمٙمنرد اهلنزاز اخلن٤مص سم٠مسمٞمنف "عمن٤مذا ينرومض
اًمنماب" ؾم٠مل ٟمٗمًف صمؿ ـمرد اًمٗمٙمرة وواصؾ ُمِم٤مهدة اًمتٚمٗم٤مز وًمٙمٜمنف وضمند
أٟمف ٓ يٛمٙمٜمف اًمؽميمٞمز ويٚم٘مل اًمٜمٔمر قمغم ؾمقهق ُمنـ وىمن٧م إمم وىمن٧م .ؾمنٛمح
ؾمقهق ًمٕمٞمٜمٞمف سم٠من شمتجقٓ ذم اًمٖمروم٦م ومٗمل زُمـ ُم٤م يم٤من ىمد زار ضمقٟمن٤من ًمٚمٛمنرة
إظمػمةٓ .طمظ اًمديٙمقر اًمٗمٜمل ًمٖمروم٦م اجلٚمقس واًمثرين٤مت اًمتنل شمتندمم ُمنـ
اًمً٘مػٓ .طمظ شمِمٙمٞمٚم٦م إرائؽ واعم٘م٤مقمند ودمٝمٞمنزات آؾمنت٘مٌ٤مل اًمنقومػمة
وُمٙمٞمػ اهلقام اًمذي يٕمٛمؾ سمٚمٓمػ ويمذًمؽ اًمًت٤مئر اًمٖم٤مًمٞم٦م اعمٔمٝمر واًمًنج٤مد
ذات اًمزهمنن٥م وجمٛمققمنن٦م اعمٜم٤مونند اًمزضم٤مضمٞمنن٦م أُمنن٤مم يمننؾ يمننرد ويمننذًمؽ
اعمٜمحقشم٤مت واًمتهتصمٞمؾ واًمرؾمقُم٤مت اعمرشمٌ٦م طمقل اًمٖمروم٦م .اؾمت٘مرت قمٞمٜمن٤مه قمنغم
صقرة يمٌػمة جلقٟم٤من ُمع رئٞمس اًمدوًم٦م وفمؾ يٜمٔمر ذم اًمّمقرة ًمقىم٧م ـمقينؾ.
يم٤من ضمٞمٗم٤مي يراىمٌف وىمد شمذيمر ُم٤م ىم٤مًمنف أسمنقه قمنـ ؾمنقهق ذم اًمٚمٞمٚمن٦م اعم٤مونٞم٦م.
راطم٧م ؿمٗم٦م ؾمقهق شمْمٖمط قمغم إظمنرى وزطمنػ شمٕمٌنػم ؾمن٤مظمر ٓ يٛمٙمنـ
ُمالطمٔمتف .شم٤مسمع ضمٞمٗم٤مي ؾمقهق ذم حتدي٘مف سمّمقرة أسمٞمف صمؿ أقم٤مد اًمٜمٔمر إمم قمٛمف.
حتقل إمم ىمٜم٤مع ٓ يٛمٙمـ اظمؽماىمف .يمن٤من هٜمن٤مك شمٕمٌنػم
إن وضمف ؾمقهق أن ىمد ّ
جمرد مل يٙمـ قمغم وضمٝمف طملم دظمؾ اًمٖمروم٦م ذم اًمٌداي٦م .حتريم٧م طمٜمجرشمف يمهت ًمق
أن هٜم٤مك صٕمقسم٦م ًمديف ذم آسمتالع وىمد يم٤مٟم٧م يداه ُمٜم٘مٌْمتلم .وًمٙمنل يٕمٛمنؾ
ؿمٞمئ ً٤م خيٗمػ اًمّمٛم٧م واهلدوم ذم اًمٖمروم٦م وم٘مد هنض ضمٞمٗم٤مي وهمػم ىمٜم٤مة اًمتٚمٗم٤مز.
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سمدا أن ٓ رم ممتع هٜم٤مك .وأظمػم ًا أهمٚمؼ ضمٝم٤مز اًمتٚمٗمن٤مز وقمن٤مد إمم يمرؾمنٞمف .مل
يتحرك قمٛمف ويم٤من وضمٝمف ٓيزال ىمٜم٤مقم ً٤م ي٤مسمً ً٤م .قمٞمٜم٤مه طمزيٜمت٤من واحل٘مند يٖم ّٚمنػ
ؿمٕمقره .وم٤مضمت٤مح ضمٞمٗم٤مي ظمقف ٓ ُمًٛمك .قمٜمدُم٤م ٟمٔمر صم٤مٟمٞم٦م يم٤من قمٛمنف يٗمتنؾ
ؿم٤مرسمف ويم٠من ٓ رم حيدث .يم٤من قمغم وضمٝمف شمٕمٌػم أريض ُم٘مٜمع ويم٠مٟمف يٌتًؿ
شم٘مريٌ ً٤م.
 يمٞمػ طم٤مل أُمؽ ..هؾ هل سمخػم؟ ؾم٠مًمف سمّمقت أضمقف. إهن٤م ٟم٤مئٛم٦م ذم اًمٓم٤مسمؼ إقمغم .إهن٤م ٓ شمِمنٕمر سمح٤مًمن٦م ضمٞمندة .هنؾ أٟم٤مدهين٤مًمؽ؟
 يمال ٓ ...شم٘مٚمؼ ٓ شم٘مٚمؼ.هبدوم ُمر اًمقىم٧م .وطم٤مًٓ يمهت ًمق أٟمف قم٤مضمز قمـ اطمتقام ُمن٤م ذم دواظمٚمنف...
هنض ؾمقهق وراح خيٓمق ذم اًمٖمروم٦م سمٕمّمن٤مه ضمٞمئن٦م وذه٤مسمن ً٤م ٓ .رم ُمثنػم ذم
يمنػ قمنـ اًمًنػم
قم٤مـمٗمتف وًمٙمـ هٜم٤مك ؿم١مم ذم يمٌحٝم٤م .راىمن٥م قمٛمنف اًمنذي ّ
وشمٗمحص متث٤مًٓ ُمٜمحقشم ً٤م ًمٓمٗمؾ أُمريٙمل يٜمٕمٙمس قمغم ؿم٤مؿم٦م اًمتٚمٗم٤مز .سمٕمد حلٔم٦م
قم٤مد ؾمقهق إمم ُم٘مٕمنده ضم٤مًمًن٤م .طمندق سمجٞمٗمن٤مي ،ؿمنٕمر ضمٞمٗمن٤مي سم٤مًمّمنٛم٧م
وسم٤مًمِمخّمٞم٦م اًمٙمئٞمٌ٦م اًمتل حتط قمغم يم٤مهٚمف ُمرة أظمرى.
 شمٕم٤مل واضمٚمس إمم ضم٤مٟمٌل ي٤م ضمٞمػ ..هٚمؿ .ىم٤مل قمٛمف ومج٠مة.طمدق سمف ضمٞمٗم٤مي وىمد أوٗمك اًمْمقم إزرق قمغم قمٞمٜمٞمف شمقهج ً٤م همريٌ ً٤م.
 أٓ شمرهم٥م ذم رم ي٤م قمؿ؟ يمال شمٕم٤مل واضمٚمس هٜم٤م وم٘مط أريد أن أطمدصمؽ.مل ي٘مؾ ضمٞمٗم٤مي ؿمٞمئ ً٤م يم٤من سمقؾمٕمف اًمِمٕمقر سم٤مخلقف اًمالُمًٛمك يتّمن٤مقمد ذم
ٟمٗمًف.
 هؾ أٟم٧م ظم٤مئػ ُمٜمل؟211

 آه ..يمال قمٛمل وًمٙمٜمٜمل أومْمؾ اجلٚمقس هٜم٤م.أـمٚمؼ قمٛمف وحٙم٦م ُمرطم٦م ويم٤من ًمدى ضمٞمٗم٤مي اٟمٓمٌ٤مع سم٠من شمٚمؽ اًمْمنحٙم٦م
يم٤مٟم٧م ىم٤مدُم٦م ُمـ ُمٙم٤من ُم٤م آظمر ذم اًمٖمروم٦مُ ،مٙم٤من ُم٤م ذم اًمزواين٤م اعمٕمتٛمن٦م .يمن٤من
هٜم٤مك ؾمٙمقن ُمِم١موم يقىمػ ضمذور اًمِمٕمر ويٜمزًمؼ إمم اًمٕمٛمقد اًمٗم٘مري هذا ُم٤م
يِمٕمر سمف ضمٞمٗم٤مي أن .سمدا إُمر همريٌن ً٤م ،يمن٤من جلٞمٗمن٤مي إطمً٤مؾمنف سم٤مًمّمنٛم٧م
اًمذي يٌ ّثف قمٛمف ُمثؾ ه٤مًم٦م متتد وشمٓمقىمف ٍ
سم٠ميد هالُمٞم٦م.
 ضمٞمػ .هؾ شمٕمرف أن أسم٤مك رضمؾ ذير؟ُمرت سمٗمٙمر ضمٞمٗم٤مي صقر فمٚمٞم٦م رهٞمٌ٦م وؿمٕمر يم٠مٟمنف ُمًنٛمر قمنغم اًمٙمنرد
وُمًحقر .شمٙمٚمؿ قمٛمف صم٤مٟمٞم٦م.
 إن ذٟمقب إب شمّمٞم٥م إـمٗم٤مل ،هؾ ؾمٛمٕم٧م هبذا اعمثؾ .آه؟اسمتٚمع ضمٞمٗم٤مي ري٘مف سمّمٕمقسم٦م وىمد أصنٌح٧م إونقام اًمزرىمن٤مم ذم اًمٖمرومن٦م
فم ً
وُمنرت ذم ومٙمنره صنقر همريٌن٦م
ال ُمٕمت ًهت .سمدا صنقت قمٛمنف سمٕمٞمند ًا سمٕمٞمند ًاّ ،
وظم٤مـمٗم٦م يمثػمة ضمد ًا.

واصؾ قمٛمف احلدي٨م هبدوم وسمؼمود.
 أسمقك ؾمٞمٕم٤م وم٤مًمنم اًمذي اىمؽمومف ؾمػمشمد قمٚمٞمف.عم٤مذا يم٤من قمٛمف ي٘مقل ذًمؽ يمٚمف؟ أراد ضمٞمٗم٤مي أن يٍمنخ ..أن يزقمنؼ ..أن
جيره إمم إؾمٗمؾ يمهت ًمق أٟمف يمن٤من ذم طمٚمنؿُ .من٤م
يٜمٗمجر وًمٙمٜمف مل ي٘مدر .رم ُم٤م ّ
يم٤من ذم وؾمٕمف أن يٗمٝمؿً .م٘مد دمٛمدت أـمراومف ويمً٤م قم٘مٚمف رقم٥م ظم٤مًمص.

-2إن اًمٙمره اعمًٞمٓمر قمٚمٞمف ..هذا اًمذي يِمٕمر سمف ؾمقهق دم٤مه ضمقٟم٤من ُمن٤م هنق إٓ
ضمزم ُمٚمتٝم٥م ذم ذايمرشمفُ .مٜمذ إـمالق هاطمف ُمـ اًمًجـ وٓ رم آظمنر يٕمنٞمش
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ٕضمٚمف ؾمقى ومٙمرة صٖمػمة ،ضمٜمقن آوٓمٝم٤مد واًمرقم٥م ،شمٚمنؽ اًمتنل ٟمٛمن٧م ذم
قم٘مٚمف سمذات اًمٓمري٘م٦م اًمتل شمٜمٛمق هب٤م احلروف اعمحٗمقرة قمغم ؿمجرة صنٖمػمة ومٝمنل
شمٜمٛمق ُمع اًمِمجرة .ومٝمق ُمـ يم٤من ي٘م٤مسمؾ اًمرضم٤مل اًمٌٞمض ،أًمٞمس يمذًمؽ؟ وهق ُمـ
يم٤من يٕمٛمؾ ويمٞم ً
ال هلؿ وذيٙم ً٤م هلؿ ذم ٟمٞمجػمي٤مً ،م٘مد ىمرأ إقمالٟمن٤موؿ ذم اًمّمنح٤موم٦م
صمؿ يمت٥م هلؿ ذم زُمـ يم٤مٟم٧م صٜم٤مقم٦م إصٌ٤مغ ٓ شمزال حتٌق سمال ؾمقق.
يم٤من يدرس ٕضمؾ اًمِمنٝم٤مدة اًمث٤مٟمقين٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞمن٦م اًمٕم٤مُمن٦م ًمٚمٛمنرة اًمراسمٕمن٦م
وقم٤مش ُمع ضمقٟم٤من اًمذي يم٤من سم٤مئٕم٤م ًمدى ذيم٦م ٓؾمتػماد اًمّم٤مسمقنً .م٘مد يمت٥م
اًمرضم٤مل اًمٌٞمض إمم ؾمقهق سم٠مهنؿ ىمن٤مدُمقن إمم ٟمٞمجػمين٤م ًمت٘مٞمنٞمؿ ـم٤مىمن٦م اًمًنقق
ويقم ضم٤مؤوا مل يٙمـ يٛمٚمؽ اعم٤مل اًمذي ـمٚمٌقه ُمٜمنف يمتن٠مُملم.يمنهت أٟمنف ُمن٤م يمن٤من
ؿمنؼ
يٕمرف سم٠من ضمقٟم٤من ي ّٓمٚمع قمغم ُمذيمراشمف .وىمٌؾ أن يٕمرف ُمن٤م يمن٤من جينري ّ
ضمقٟم٤من ـمري٘مف ذم آشمٗم٤مق ُمٕمٝمؿ .ضمقٟمن٤من يمن٤من يٕمنرف اًمٙمثنػم ُمنـ اًمٜمن٤مس،
ُمٍمومٞملم وحم٤مُملم ورضم٤مل أقمهتل وؾمٞم٤مؾمٞملم ويم٤من ىم٤مدر ًا قمغم دومنع اًمتن٠مُملم.
ًم٘مد همْم٥م ؾمقهق قمٜمدُم٤م ايمتِمػ ذًمؽ وًمٙمنـ ضمقٟمن٤من أظمنؼمه سمن٠مٓ يٙمنقن
أمح٘م ً٤م .وم٢من ُم٤م ؾمٞمحّمؾ قمٚمٞمف أطمدمه٤م هق سم٤مًمٜمتٞمج٦م ًمٙمٚمٞمٝمهت .أًمٞمس يمذًمؽ؟
أظمػم ًا شم٠مؾمً٧م اًمنميم٦م ،وسم٤مًمتدري٩م ايمتً٥م ضمقٟم٤من اًمٙمثػم ُمنـ اًمًنٚمٓم٦م
واعمٕمروم٦م ،شمٗمحص ضمقٟم٤من اًمًٞمد ًمقٟمؽ هقز سمحذر وراىم٥م ـمري٘متف ذم ُمت٤مسمٕمن٦م
اًمٕمهتل واًمًٞمٓمرة قمغم اًمٕمٛمؾ .وأظمػم ًا وسمٛمً٤مقمدة ؾمقهق اٟمٗمّمؾ ضمقٟم٤من قمنـ
اًمنميم٦م واؾمتخدم اًمدقم٤مي٦م ًمتحٓمٞمٛمٝم٤م وسم٤مزدرام سم٤مع اًمًٞمد ًمقٟمؽ هقز اًمنميم٦م
يمقن ضمقٟم٤من ذيمتف اخل٤مصن٦م وؾمنهته٤م أصنٌ٤مغ أومقؾمنق .ذم
وقم٤مد إمم إٟمٙمٚمؽماّ .
اًمٌدم اؾمتقردوا إصٌ٤مغ وقمٜمدُم٤م ازدادت إرسم٤مح يم٤من سم٘مندورمه٤م احلّمنقل
قمغم اًم٘مروض صمؿ ؿم ّٞمدا ُمّمٜمٕم ً٤م وذقم٤م سم٤مًمتّمٜمٞمع اعمحكم صمؿ اٟمدًمع اًمِمج٤مر سملم
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إظمقيـ همػم اًمِم٘مٞم٘ملم .أراد ؾمقهق أن يٙمقن ُمدير ًا ًمٚمنميم٦م وًمنٞمس ُمندير ًا
ًمٚمتًقيؼ وم٘مط .ومرومض ضمقٟم٤من ،اوؿ ؾمقهق ضمقٟم٤من سمنىم٦م اًمنميم٦م ُمٜمف .ىم٤مل:
إن ضمقٟم٤من أراد أن يتخٚمص ُمٜمف سمًٌ٥م ٟمج٤مح اًمنميم٦م وًم٘م٤مم ضمقٟم٤من ُمع أصمري٤مم
آظمريـ ُمـ اعمٝمتٛملم سم٤مًمنميم٦م ،ذم اًمٌدم دم٤مهٚمف ضمقٟم٤من .همػم أن ؾمقهق طمّمؾ
قمغم وصم٤مئؼ طمٞمقي٦م ًمٚمنميم٦م دومٕمتف إمم أن أُمر سم٢مهمالق اعمّمٜمع يم٤من هٜم٤مك إرسم٤مك.
مم٤م أهمْم٥م ضمقٟم٤من ،ومٕمٜمدُم٤م شمٙمقن هٜم٤مك ؿمقيم٦م ذم اًمٚمحؿ وم٢مٟمنف يزيٚمٝمن٤م وم٘منط،
هذا ُم٤م اقمت٤مد ضمقٟم٤من قمغم ىمقًمنف .يم٤مٟمن٧م جلقٟمن٤من قمالىمن٦م ُمنع ون٤مسمط ذـمن٦م
وم٤مظمتٚمؼ ًمف ظمٓم٦م هىم٦م وطمّمؾ قمغم طمٙمؿ ُمـ اعمجتٛمع اًمني .قمنغم ىم٤مقمندة
أن شمٜمحٜمل ىمٚمٞم ً
ال ُمـ أضمؾ أن شمٚم٘مـ إمحؼ درؾم ً٤م .ومتؿ احلٙمؿ قمغم ؾمقهق سمًت٦م
أؿمٝمر ؾمجٜم ً٤م.
ذم اعمحٙمٛم٦م أىمًؿ ؾمقهق أٟمف ،سمٖمنض اًمٜمٔمنر قمنـ يمقٟمنف أظمن ً٤م ،ؾمٞمًنتٕمٞمد
طمّمتف ذم يقم ُم٤م .وأىمًؿ أٟمف ؾمٞمٜمت٘مؿ سم٤مًمْمٌط طمتنك ًمقيمن٤من هنذا آظمنر رم
يٗمٕمٚمف ذم طمٞم٤مشمف .ذًمؽ ىمد طمدث ُمٜمذ زُمـ ـمقيؾ ُمع أؿمنٞم٤مم قمديندة طمندصم٧م
طمٞمٜمٝم٤م .سمٕمد أؾم٤مسمٞمع ُمٕمدودة ُمـ ظمروج ؾمقهق ُمـ اًمًجـ هم٤مدر اعمديٜم٦م وأىم٤مم
يٜمس
ذم ُمٞمٜم٤مم ه٤مريمقت يمٛمًتقرد صمؿ يمٛم٘م٤مول صمؿ يمرضمؾ أقمهتل قم٤ممً .مٙمٜمف مل َ
أسمد ًا ،اٟمتٔمر اًمزُمـ ًمٞمٖمٓمل أصم٤مر .يم٤من يتدسمر وخيٓمط سمّمنٛم٧م .حتٛمنؾ أٓم
ًمٞمٛمٜمح ضمقٟم٤من اٟمٓمٌ٤مقم ً٤م سم٠من اعم٤ميض ىمد اٟمدصمر وأٟمف ىمد همٗمر ًمف ذٟمقسمف .يم٤من يٕمرف
ُم٤م يّمنٜمع .أراد ضمٕمنؾ آٟمت٘من٤مم يمن٤مُم ً
ال وُمرقمٌن ً٤م .يمن٤من ي٘م٤مسمنؾ ضمٞمنػ هن٤مٟمز
وضمٞمٙم٤مرو وشمقصؾ ُمٕمٝمؿ إمم ٟمت٤مئ٩م .أظمؼموه قمـ ُمقت ضمٌٜمٙم٤م ومٕمرف ؾمقهق
دور ضمقٟم٤من ذم ُمقت ضمٌٜمٙم٤م .ضمقًمٞمٞم٧م أيْم ً٤م يم٤مٟم٧م ختؼمه يمؾ رم يمنهت ىم٤مسمنؾ
اعمٜمدوب اعمً٤مقمد اًمذي يم٤من ُمتٕم٤موٟم ً٤م ضمد ًا وهذا ُم٤م يم٤من ؾمقهق يتٛمٜم٤مه.
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أن ايمتٛمٚم٧م ظمٓمٓمف شم٘مريٌ ً٤م ،وم٘مد متٙمـ ُمنـ ضمقٟمن٤من دون قمٚمٛمنف يمن٤من ذم
وؾمٕمف أن يٕمٚمـ ظمروضمف ُمـ اًمٔمالل اًمتل يم٤من يديره٤م .ومل يٌؼ جلقٟم٤من إٓ أن
خيت٤مر أن سملم اٟمتح٤مر قمٛمكم أو ىمتؾ قمٛمكم ،ؾمٞمٙمقن ًمف اظمتٞم٤مر ـمري٘من٦م هاليمنف
احلتٛمل .ؾمٞمٙمقن أؿمٌف سمٛمراىمٌتف وهق ينمب ؾمؿ اًمِمقيمران ًمٜمج٤مطمف اخل٤مص
ومٚمٞمس ُمـ صم٠مر آظمر يٛمٙمـ أن يِمٌع ضمقع ؾمقهق.
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الفصل احلادي والعشرون
اٟمٗمتح اًمٌ٤مب سم٘مقة وشم٘مدم ضمقٟمن٤من إمم همرومن٦م اجلٚمنقس ،أون٤مم اعمّمن٤مسمٞمح
اًمالُمٕم٦م وشمٓم ّٚمع طمقًمف .طمدق سمف ؾمقهق سمؼمود ومٔمؾ ضمقٟم٤من طمٞم٨م يم٤من وقمرف
أظم٤مه همػم اًمِم٘مٞمؼ.
 ُم٣م وىم٧م ـمقيؾ ي٤م ضمقٟم٤من. أيب.اؾمتدار ضمقٟم٤من إمم ضمٞمٗم٤مي ىم٤مئ ً
ال:
 طمًٜم ً٤م ي٤م ضمٞمػ اذه٥م إمم همرومتؽ .إهن٤م ىمْمٞم٦م رضم٤مل.هنض ضمٞمٗم٤مي سمٌطم وىمد ؿمٕمر سم٤مًمدوار وىمػ هٜم٤مك يتٓمٚمع إًمٞمٝمهت .صمؿ سخ
سمٖمت٦م:
 مجٞمٕمٙمؿ أذار. ضمٞمٗم٤مي! ؾمحؼ أسمقه ىمدُمف وأهمٚمؼ اًمٌ٤مب سمٕمٜمنػ .شمن٠مدب .هنؾ شمًنٛمعوأن اذه٥م إمم همرومتؽ إهن٤م ىمْمٞم٦م رضم٤مل وًمٞمس ًمٚمجرذان .ؾمح٥م ضمٞمٗمن٤مي
سمخِمقٟم٦م ظم٤مرج اًمٖمروم٦م صمؿ ومتح همروم٦م ضمٞمٗم٤مي ودومٕمف سم٘مقة ومٞمٝم٤م .وأوصد اًمٌ٤مب
ظمٚمٗمف ،قمٜمدُم٤م رضمع ذه٥م إمم اًمٌقومٞمف ظمٚمع ُمٕمٓمٗمف وص٥م ًمٜمٗمًف ذاسم ً٤م.
 إٟمف وىم٧م ـمقيؾ ي٤م ضمقٟم٤من .أٓ شم٘مقل ؿمٞمئ ً٤م؟ضمقٟم٤من مل ي٘مؾ أي رم طم٤مول سمِمٙمؾ ي٤مئس أن يًٞمٓمر قمغم ٟمٗمًنف .وسمٞمنٜمهت
هق واىمػ هٜم٤مك يٗمٙمر سم٤مٕؿمٞم٤مم اًمٕمديندة واًمٖمريٌن٦م اًمتنل طمندصم٧م ذم إين٤مم
شمتجًد ،وراح خيٛمـ أٟمف يرى إُمقر سمقوقح .إن ُمن٤م
اعم٤موٞم٦م واًمتل أظمذت
ّ
أدًم٧م سمف ضمقًمٞمٞم٧م يم٤من يم٤مومٞم ً٤م حل٤مضمتف عمٕمروم٦م ُم٤م جيري .مل يٙمـ ؾمنقهق ًمٞمجنرؤ
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قمغم اعمجلم إمم ُمٜمزًمف سمٞمد وٕمٞمٗم٦م .رضب اًمقيًٙمل سمّمقرة ُمتزاُمٜمن٦م ُمٕمدشمنف
واٟمٗمجر ذم دُم٤مهمف .يمؾ هذه اًمًٜمقات يم٤من ؾمقهق خيدقمف سمقوقح .ويم٤مٟمن٤م ذم
يمؾ اًمزُمـ اًمذي ُم٣م يدومٜم٤من ُمٝم٤مدٟمتٝمهت سم٤مٓطمتٗم٤مٓت اًمت٘مٚمٞمدي٦م ،إهن٤م ظمدقمن٦م
اؾمؽماشمٞمجٞم٦م ذيمٞم٦م جلٕمؾ اًمٕمدو يٕمت٘مد ُم٤م شمريد أٟمن٧م أن يٕمت٘مند .سمندأت أيندي
ضمقٟم٤من شمردمٗم٤من ،ومذًمؽ هنق ؾمنٌ٥م إرؾمن٤مل اًمؼمىمٞمن٤مت وإصمن٤مرة آشمّمن٤مٓت
اهل٤مشمٗمٞم٦م ورسمهت هق اًمًٌ٥م أيْم ً٤م ورام أزُم٤مشمف ذم اًمٕمٛمؾ .أيم٤من ضمقٟم٤من أمحؼ أيمثر
مم٤م يٕمت٘مد ،ي٠مظمذ اًمٜم٤مس وإؿمٞم٤مم يم٘مْمٞم٦م ُمًٚمؿ هبن٤م .شمنذيمر ضمقٟمن٤من اعمن٤ميض
وسمدأت اًمذيمري٤مت شمٓمرق ومٙمره .شمذيمر يمٞمػ ُم٤مت أسمقه ذم ؿمٌ٤مسمف ُم٘مْمٞم ً٤م قمٚمٞمنف
سمٛمرض ٓ ُيٕمرف يمٜمٝمف .ظمٓمقط متٞمؾ إمم اًمٌٞم٤مض شمٖمٓمنل ضمًنده يمٚمنفً .م٘مند
أطمرىمقا ضمثهتٟمف ،شمذيمر يمٞمنػ سمندأ اًمٜمن٤مس ذم اًم٘مرين٦م سمٕمزًمنف واًمنتخٚمص ُمنـ
ممتٚمٙم٤مشمف .يمٞمػ هرب إمم ًمقيم٤مس ويم٤من أهنؿ رم قمٜمنده هنق يمٞمنػ يّمنٜمع
طمٞم٤مشمف .أن يّمٜمع اًمثروة ويٙمقن صمري ً٤م .مل يًتٖمرق إُمر ـمقي ً
ال ًمٞمدرك أن اعم٤مل
واًمًٚمٓم٦م مه٤م اًمٖم٤مي٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م .ومٌ٤معم٤مل واًمًٚمٓم٦م يٛمٙمٜمف اًمٌ٘م٤مم قمنغم ىمٞمند احلٞمن٤مة
دون ظمقف ُمـ اعم٤ميض .يمؾ اعمجتٛمع سمدا ًمف يمٛم١ماُمرة واطمدة شمًٕمك ًمٞمٌ٘مك ذم
إقمهتق اًمتل ـمٚمع ُمٜمٝم٤مً ،م٘مد شمؿ ظمداقمف وآطمتٞم٤مل قمٚمٞمف وهمِمفً .م٘مد شمٕمٚمؿ أن
ىمٛم٦م اعمجتٛمع حيٙمٛمٝم٤م رضم٤مل اًمٙمٝمقف اًمذيـ يًٞمٓمرون قمٚمٞمف سم٤مًم٘مقاٟملم وًمٙمـ
ٍ
ٍ
ُمٕم٤مد ذم وضمقد ظمِمـ ٓ يٜمحٜمنل
وضمقد
سمِمٙمؾ خمتٚمػ .وم٠مصٌح اًمتٕم٤ميش ُمع
ضمزم ُمٜمفً .م٘مد أصٌح اؾمتحقاذي ً٤م وحم٤مرسم ً٤م ُمـ أضمنؾ اًمٕمٛمنؾ إسمندي .أطمٞم٤مٟمن ً٤م
حي٤مرب ود ٟمٗمًف وهم٤مًمٌ ً٤م ُم٤م يٗم٘مد اًمتقاصؾ ُمع ُم٤م طمقًمف ُمـ اًمقىم٤مئع.
رأؾمف خيٗمنؼ وسمٛم٘مندوره أن يِمنٕمر سم٤مًمنمنايلم ومٞمنف وهنل شمْمن٩م ووندأ
زج ومٞمٝمن٤م ؾمنقهق
سمحً٤مسم٤مت يمثػمة ضمد ًا .شمذيمر سمّمقرة واوح٦م اًمًنٜم٦م اًمتنل ّ
سم٤مًمًجـ .سمدت يم٠مهن٤م قمٛمؾ ُمـ أضمؾ آٟمتّم٤مر ًمًٚمٓمتف .يمنؾ ؿمنٝمقد ؾمنقهق
رومْمقا اإلدٓم سمِمٝم٤مدوؿ ذم اعمحٙمٛم٦م .وحؽ ضمقٟم٤من وم٘مد يم٤من إُمر ُمٌٝمج ً٤م
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ضمد ًا .سمٕمده٤م سمدأ إصدىم٤مم وسمٕمض يمٌ٤مر اًمٌٚمدة يْمنٖمٓمقن قمٚمٞمنف وم٤مًمٜمن٤مس ذم
اًم٘مري٦م هؿ قم٤مئٚم٦م واطمدة .أظمؼموه سم٠مٟمف ٓ رم أهنؿ ُمنـ أظمٞمنف همنػم اًمِمن٘مٞمؼ
ومحـ ىمٚمٌف وؾمنح٥م او٤مُم٤مشمنف وقمٜمندُم٤م ظمنرج ؾمنقهق أىمن٤مم اطمتٗمن٤مًٓ ًمنذًمؽ
ّ
ويمالمه٤م قم٤مهد أظمر قمغم اًمتً٤مُمح طمتك ًمق مل يتٛمٙمٜم٤م ُمـ ٟمًنٞم٤من ُمن٤م ضمنرى.
ىم٤مل ؾمقهق :إٟمف ٟمز إُمر ُمًٌ٘م ً٤م .صمؿ هم٤مدر اعمديٜم٦م إمم ُمٞمٜم٤مم هن٤مريمقتُ .منـ
طمٞمٜمٝم٤م أهمٚمؼ ضمقٟم٤من اعمٚمػ رهمؿ أٟمف شمرك ىمّم٤مص٦م ورق جم٤مزي٦م ًمتذيمره سمن٤مُٕمر
ُمر سمٗمٙمره ُم٘مٓمع ُمـ يم٤مسمقس زوضمتف .إن يم٤مسمقس
أطمٞم٤مٟم ً٤م .سمٞمٜمهت هق واىمػ هٜم٤مك ّ
ُمقت أسمٞمف د ُّمر أومٙم٤مره ومٛمقت أسمٞمف أصٌح رُمز ًا ًمٙمؾ رم خي٤مومف .يمن٤من خين٤مف
ُمـ أن يٓمٛمروه قم٤مئد ًا إمم إقمهتق اًمتل اٟمٌثؼ ُمٜمٝم٤مً ،م٘مد ىمٓمع درسم ً٤م ـمقي ً
ال .صمنؿ
إن هٜم٤مك ضمٞمٗم٤مي وهٜم٤مك زوضمتف مه٤م أيْم ً٤م ضمن٤مما قمنؼم درب ـمقينؾ إمم ونقم
اًمِمٛمس .ؾمٞمٙمقن اًمٚمٞمؾ ُمٔمٚم ًهت ضمد ًا قمٚمٞمٝمهت وإرض سم٤مردة واعمن٤ميض صن٤مقم٘م ً٤م
ضمد ًا .يم٤مٟمن٤م أزهن٤مر ًا قمٚمٞمٝمن٤م أن شمتٕمن٤مٟمؼ سمندفم اًمِمنٛمس .وقمنغم اًمٕمقاصنػ
واًمقدي٤من أن شمتح٤مؿم٤ممه٤م .وطمده هق جي٥م أن يٛميض إمم إُم٤مم وإمم إُم٤مم .ذم
شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م ؿمٕمر أٟمف يتجرد ُمـ يمؾ صم٘متف وىمقشمف اًمتل ٓزُمتف ظمالل اًمًٜملم،
ؿمٕمر سمٕمريف ،وسمذات اًمٚمحٔم٦م ؿمٕمر سمٖمْم٥م ُمرقم٥م يٜمٌع ُمـ اوٓمراب سمندائل
ومٞمف .همٓمك اًمٖمْم٥م يمؾ يمٞم٤مٟمف وم٤مردمٗم٧م يداه وؾم٤مىم٤مه .يمؾ هذا اًمت٠مُمؾ اعمتجٝمؿ
اؾمتٖمرق اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمقىم٧م .يمؾ اًمقىم٧م يم٤من ًمّم٥م اًمنماب ذم ُمٕمدشمف ًمٞمًٌح
سمداظمٚمف ويقىمظ يمؾ ُمقاىمٗمف اًمٓم٤مرئ٦م.
 أقمرف ٕي رم أٟم٧م هٜم٤م أهي٤م اجلٌ٤من .سخ ومج٠مة.اؾمتدار ؾمقهق طمقل إريٙم٦م صمؿ وىمػ سمدا ُمٜمدهِم ً٤م سم٤مقمتدال.
 هؾ هٙمذا حتٞمل أظم٤مك .آه ي٤م ضمقٟمن٤من؟ إن ؾمنخريتف اعم٘مٓمنرة اضمت٤مطمن٧ماًمٌٞم٧م ومِمٕمر ضمقٟم٤من سمهت هق أيمثر ُمـ اًمٖمْم٥م وشمرٟمح ُمتجٝم٤م إمم ؾمقهق.
 يمٞمػ حتٞمٞمف إذن؟ آه سم٤مٓشمّم٤مٓت اهل٤مشمٗمٞم٦م اًمًخٞمٗم٦م آه؟217

ٟمٔمر ؾمقهق ُمٌ٤مذة ذم قمٞمٜمٞمف.
 اٟمٔمر إمم ُمـ يًٛمل أظمر ضمٌ٤مٟم ً٤م إٟمف جمرد دضم٤مضم٦م ُمٞمت٦م .آه؟ ُمـ هق اًمدضم٤مضم٦م اعمٞمت٦م؟ ُمـ هق ه٤م؟وحؽ ؾمقهق سمّمقت قم٤مل ومّمٗمٕمف ضمقٟم٤من.
 اسمـ زٟمك ُمثٚمؽ ي٠ميت إمم ُمٜمززم ويتٙمٚمؿ هبرام ويدقمق سمدضم٤مضمن٦م ُمٞمتن٦م..آه ..أشمٕمت٘مد أ أضمٝمؾ خمٓمٓم٤مشمؽ اًمًخٞمٗم٦م أهي٤م اًمٖمٌل؟
يم٤من ؾمقهق سم٤مرد ًا سمّمقرة ممٞمت٦م ،قمٞمٜمن٤مه ومتحتن٤من ونٞم٘مت٤من ًمٙمنرة وىمٌْمنت٤مه
ُمٓمٌ٘مت٤منً ،م٘مد يم٤مومح ًمٙمل يًٞمٓمر قمغم ٟمٗمًف.
 أهي٤م اًمٖمٌل اًمدُمقي إٟمؽ ىمد اٟمتٝمٞم٧م أٓ شمٕمرف ذًمؽ؟ إٟمؽ ؾمتٙمقن أيمثرُمقشم ً٤م ُمـ أسمٞمؽ.
سمّمؼ ضمقٟم٤من قمغم وضمٝمف.
 أهي٤م اًمٖمٌل إقمٛمك .طم٤مومظ ؾمنقهق قمنغم هدوئنف وٟمٔمنػ وضمٝمنف ُمنـال قمٔمٛمٞم ً٤م ٓ يٕمرف أن حلٛمنف ىمند ّ
اًمٌّم٤مق :ؾمقف ٓ أىم٤مشمؾ هٞمٙم ً
ومم ؾمن٠مريؽ
ُمرآة وم٘مط .أٟم٧م ىم٤مشمؾ ،ىم٤مشمؾ هنذا هنق أٟمن٧م .اٟمتٔمنر حلنلم وصنقل اعمٗمنتش
وؾمتٕمرف يمؿ ُمـ اجلٛمٞمؾ أن متيض إمم اًمزٟمزاٟم٦م وؾمقف شمنقزع ذيمتنؽ يمنهت
وزقم٧م ممتٚمٙم٤مت أسمٞمؽ ُمـ ىمٌؾ.
سخ ضمقٟم٤من وهم٤مم سمٍمه واؾمتحقذت قمٚمٞمف ٟمقسم٦م ُمنـ اجلٜمنقن واٟم٘منض
قمغم ؾمقهق واٟمدومع يٚمٙمٛمف وم٘مٗمز ؾمقهق إمم اخلٚمػ سمًٌ٥م اٟمده٤مؿمنف ٓ أيمثنر.
إن ىمقة وىمع اًمٚمٙمٛم٦م محٚم٧م ضمقٟم٤من إمم اًم٘مٗمز ومقق اًمٓم٤موًم٦م اًمرئٞمًنٞم٦م ومن٤مٟمحٜمك
ؾمقهق وشمِم٤مضمرا .رضسمف ؾمقهق ذم يمؾ ُمٙم٤من يٛمٙمـ أن شمّمٚمف ينداه .همنػم أن
ضمقٟم٤من وصؾ إمم قمْمقه اًمذيمري ومٛمًٙمف سم٘منقة وراح ؾمنقهق يٍمنخ وهنق
حيٗمر قملم ضمقٟم٤من سمٔمٗمنره .صمنؿ إهننهت شمريمن٤م سمٕمْمنٝمهت ووىمٗمن٤م يتٜمٗمًن٤من سمتث٤مىمنؾ
يمٛمّم٤مرقملم .ذم حلٔم٦م ضمٜمقن أظمرى اًمتٗم٧م ضمقٟم٤من إمم ؾمنٞمػ ؾمنقه٤م اعمٕمٚمنؼ
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قمغم احل٤مئط واًمذي اؿمؽمشمف زوضمتف ًمٚمنديٙمقر ومًن ّٚمف صن٤مرظم ً٤م زاقم٘من ً٤م يمرضمنؾ
متٚمٙمتف اًمِمٞم٤مـملم.
ضمٞمٗم٤مي اًمنذي يمن٤من يّمنٖمل إمم اعمٜم٤موؿمن٤مت اعمخٞمٗمن٦م اٟمندومع إمم اًمٖمرومن٦م،
"ًمًقف أىمتٚمؽ هٜم٤م أن ،ؾم٠مىمٓمع رأؾمؽ" ص٤مح ضمقٟم٤من.
 أيب !..سخ ضمٞمٗم٤مي. أظمرج ُمـ هٜم٤م أهي٤م اًمِم٤مب اًمٖمٌل .وسمّمؼ قمٚمٞمف أسمقه ُمٚمت٘مٓم ً٤م ُمٜمٗمْمن٦م رُمن٤مدزضم٤مضمٞم٦م ورُم٤مه٤م ٟمحقه ،اٟمٙمنت قمغم احل٤مئط .اٟمٓمٚمنؼ ضمٞمٗمن٤مي سمننقم٦م ظمن٤مرج
همروم٦م اجلٚمقس وشم٤مسمع احلدث اعمنروع يمٚمنف وهنق حتن٧م اًمًنالمل .صنٜمع ضمقٟمن٤من
شم٠مرضمح ً٤م ه٤مئج ً٤م سم٤مًمًٞمػ قمغم رىمٌ٦م ؾمقهق .ىمٗمنز ؾمنقهق راضمٕمن ً٤م إمم اخلٚمنػ ُمنرة
أظمرى وشمٕمثر ومقق إريٙم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ظمٚمٗمف .اٟمٗمجر ضمقٟمن٤من ون٤مطمٙم ً٤م سمّمنقت
أضمش .رومس اعمٜمْمدة اًمقاىمٕم٦م ذم ـمري٘مف سمٕمٞمد ًا وـم٤مرد ؾمقهق يمّمٞم٤مد ُمتقطمش.
 ُم٤م اًمذي حيدث هٜم٤م؟ ص٤مح صقت ُمـ اًمٓم٤مسمؼ إقمغم صمؿ يم٤مٟمن٧م هٜمن٤مكسظم٦م ىمّمػمة شمٌٕمتٝم٤م أصقات ؾم٘مقط صم٘مٞمٚم٦م وشمندطمرج قمنغم اًمًنالمل .سخ
ضمٞمٗم٤مي ُمٜمدومٕم ً٤م إمم اخل٤مرج .يم٤مٟم٧م أُمف اًمتل أي٘مٔمٝم٤م آوٓمراب ىمند ريمْمن٧م
إمم أؾمٗمؾ اًمًٚمؿ ًمؽمى ُم٤م حيندث .شمقىمنػ ضمقٟمن٤من صمنؿ دمٛمند قمٜمندُم٤م ؾمنٛمع
اًمٍمظم٦م واؾمتدار إمم سمٞم٧م اًمًالمل .اهمتٜمؿ ؾمقهق هذه اًمٗمرصن٦م وريمنض إمم
اًمٌ٤مب وهق يدومع اًمٓم٤موٓت وىمٚم٥م اًمٙمنراد ذم ين٠مس وشمالؿمنك ذم اًمٚمٞمنؾ.
أسمٍمه ضمقٟم٤من وهق يٗمر ومٓم٤مرده ذم اًمٔمالم همنػم أن ؾمنٞم٤مرة ؾمنقهق مل شمٜمٓمٚمنؼ
ومدومٕمف هذا ًمٕمدم اًمتقىمػ ومريمض قم٤مئد ًا إمم اًمٖمروم٦م وأظمذ ُمٗم٤مشمٞمحف ُمـ ضمٞمن٥م
اعمٕمٓمػ وىمٗمز إمم ؾمٞم٤مرشمف اًمتل يم٤مٟم٧م ذم اخل٤مرج شمقىمٕم ً٤م ًمٚم٘م٤مم ؾمقهق .اٟمحنرف
ؾمقهق قمـ اًمِمن٤مرع وسمنهت أٟمنف ٓ يٕمنرف اًمٓمرينؼ سمِمنٙمؾ ضمٞمند ومٝمنل يمثنػمة
اًمتٗمرقم٤مت .وسمًٌ٥م آؾمتٕمج٤مل اختذ اًمٓمريؼ اخل٤مـمئ ُمع ذًمؽ قمؼم اعمخنرج
ّ
وطمؽ رأؾمنف اعمرونقض طمٞمن٨م اصنٓمدم سمن٤مٕرض طمٞمنٜمهت وىمنع ذم
اًمْمٞمؼ
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اًمٖمروم٦م" .إن ُمريمز اًمنمـم٦م هق اعمٙم٤من أظمر اًمذي جي٥م أن أذه٥م إًمٞمف" ومٙمر
ؾمقهق .حلؼ سمف ضمقٟم٤من ومٝمق يٕمرف اًمٓمريؼ أومْمنؾ ُمٜمنف ،واٟمحندر قم٘مٚمنف إمم
رم واطمد ٓ همنػم ،اًمتندُمػم .ومّمن٤مدف أن ون٤موى ضمقٟمن٤من قمنغم ُم٘مٕمنده ذم
اًمًٞم٤مرة وىمد وم٘مد اًمًٞمٓمرة .إٟمف ىمٚمٌف ذم ٟمقسمتف إظمػمة ،شمٖمٚم٥م قمغم ٟمٗمًف وًم٘مند
دارت اًمٜمقسم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م دورو٤م اًمٙم٤مُمٚم٦م .أصٌح اًمٕم٤ممل ظم٤مرج اًمًٞم٤مرة أمحر اًمٚمنقن
ىم٤مؾمٞم ً٤م ،شمراظم٧م قمْمالشمف ،وم٤مؾمنتدارت قمجٚمن٦م اًم٘مٞمن٤مدة يمنهت ًمنق أهنن٤م ؾمنتٜمٝمل
اًمت٠مرضمح ذم ذروة هذا اًمدُم٤مر .ؾم٤مرت اًمًٞم٤مرة سمنقم٦م شمًٕملم ُمٞم ً
ال ذم اًمً٤مقم٦م
وظمالل اًمً٘م٤مئػ اخلِمٌٞم٦م اصٓمدُم٧م سمًٞم٤مرة ؾمقهق وم٤مٟم٘مٚمٌن٧م قمٚمٞمٝمن٤م .يمن٤من
اؾمت٘مرت اًمًنٞم٤مرشم٤من قمنغم ضمن٤مٟمٌٞمٝمهت.
هٜم٤مك وجٞم٩م ًمرٟملم اعمٕم٤مدن اعمتّم٤مدُم٦م،
ّ

وذم اًمٚمحٔم٦م اًمت٤مًمٞم٦م اٟمٗمجرشمن٤م سمٚمٝمٞمن٥م قمن٤مل .دمٛمٝمنر طمِمند يمٔمنالل جمًندة

وُمْم٧م ؾم٤مقمت٤من ىمٌؾ أن يّمؾ رضم٤مل اإلـمٗمن٤ممُ .من٤مت ؾمنقهق قمنغم اًمٗمنقر.
وفمؾ ضمقٟم٤من ـمقي ً
ال سمهت يٙمٗمنل سمٕمند آصنٓمدام سمّمنحٌ٦م اًمندُم٤مم واًمٔمنالل
يتٗمقه سم٤مؾمؿ زوضمتف واسمٜمف
اعمنمقم٦م ًمٚمٛمقت واًمٙمراهٞم٦م يمٚمٝم٤م ُمـ طمقًمف ،أراد أن ّ
همػم أن آظمر يمٚمٛم٦م ًمٗمٔمٝم٤م يم٤مٟم٧م "إمم إُم٤مم" .ضم٤مهدت روطمف اعمٕمذسم٦م ًمتخرج
ُمـ احلٓم٤مم اعمهتٟمع جلًده وحتٚمؼ سمٕمٞمد ًا قمـ اًمدُم٤مر اًمذي ظمٚمٗمتف .روطم٤من ٟمِم٠مشم٤م
ُمـ دم واطمد اطمؽمق قمغم اعمٕمدن .راضمٕم ً٤م إمم اعمٜمزل يمن٤من ضمٞمٗمن٤مي ىمند ؿمن٤مهد
سمٕمد ًا ُمروقم ً٤م ًمٚمٙمراهٞم٦م ووىمػ قمغم أُمف اًمٗم٤مىمدة ًمٚمققمل .يمن٤من دُم٤مهمنف سم٤مًمققمن٦م
ًمالرشمٌ٤مك ومل شمٙمـ هٜم٤مك أومٙم٤مر ذم قم٘مٚمف همػم اًمٔمنالل .قمٜمندُم٤م ٟمٔمنر ذم همرومن٦م
اجلٚمقس اعمٌٕمثرة وىمٕم٧م قمٞمٜم٤مه قمغم اًمًٞمػ صمنؿ قمنغم قمّمن٤م اًمًنػم اًمًنقدام.
ريمض ظم٤مرضم ً٤م همػم ىم٤مدر قمغم اًمًٞمٓمرة قمغم ارشمٌ٤ميمف وىمد رومع يديف ذم أؾمك شم٤مم
وسخ "اًمٚمٝمؿ أرضمقك ظمذ هذا اًمٙم٤مسمقس سمٕمٞمد ًا قمٜمل".
محٚم٧م اًمري٤مح اًمرىمٞم٘م٦م سظمتنف اعمٙمروسمن٦م ظمنالل إؿمنج٤مر ومّمنٕمقد ًا إمم
اًمٖمٞمقم وظم٤مرضم ً٤م إمم اًمٚمٞمؾ همػم اعمٙمؽمث.
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األزهــار
الفصل الثاوي والعشرون
ًمٗمؽمة أؾمٌققملم قمِم٧م ذم ختقم اجلحٞمؿ اًمّمٖمػمة ُمع إمل واحلنزن اًمنذي
خيدر دُمن٤مهمل .أؾمنتٞم٘مظ ذم اًمّمنٌ٤مطم٤مت اًمٌن٤مردة وأفمنؾ حمندىم ً٤م سم٤مًمًن٘مػ ذم
اًمنير ٓ ،رم أرى وٓ رم أؿمٕمر سمف همػم اًمٗمراغ اًمداظمكم اعمتجٛمد يمنهت ًمنق
قمٞمٜمنل
أن اًمروح ىمد اٟمًٚم٧م ُمـ سمند  .صنقرة أُمنل شمنقُمض ذم سمن٤مزم أهمٚمنؼ
ّ
وًمٙمٜمٝم٤م ّ
شمٔمؾ ُمرئٞم٦م أشمٜم٤مول إىمراص اعمٝمدئ٦م ٕـمرح ٟمٗمز ذم اًمالوقمنل يمٚمنهت
اطمتج٧م إمم أن شمتالؿمك اًمّمقرة هبدوم ُمـ ومٙمري.
يمهت أن اًمنذيمري٤مت شمٖمٛمنر ً ،م٘مند ضمن٤مم اًمٓمٌٞمن٥م شمٚمنؽ اًمٚمٞمٚمن٦م وٟمٔمنر إمم
اًمروقض وإورام قمغم ضمًد أُمل ومٝمز رأؾمف .شمٓمٚمع إمم همروم٦م اجلٚمقس وىمد
يم٤مٟم٧م ذم ومقى قم٤مرُم٦م يمهت ًمق أن هٜم٤مك هب٤مئؿ شمِم٤مضمرت ومٞمٝم٤مٟ ،مٔمر إزم ومل أىمؾ
مه َٝم َؿ ىم٤مئ ً
ال .اؾمتدارت قمٞمٜم٤مه إمم وضمنف أُمنل اًمِمن٤مطم٥م
ؿمٞمئ ً٤م" .إُمر ظمٓمػم" َ ْ
اًمذي سمدا يمٔمؾ اعمقت.

 ُم٤مذا طمدث؟ ؾم٠مل ُمِمػم ًا إمم أُمل.ذم اًمٌدم مل أرهم٥م ذم احلدي٨م ،ؿمٗمت٤مي يم٤مٟمت٤م صم٘مٞمٚمتلم وـم٤مىمتل ىمد شمٌددت.
 ًم٘مد ؾم٘مٓم٧م ُمـ اًمًالمل .ذًمؽ يمؾ ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م ىمقًمف ..ويمن٠من صنقيتًمٞمس سمّمقيت ومٝمق ظمِمـ أضمقف.
 قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمقصٚمٝم٤م إمم اعمِمٗمك سمنقم٦م.يم٤من إُمر يمٚمف طمٚم ًهت ،يم٤مسمقس ي٘مٔم٦م" ،طمقل ُم٤مذا يم٤من يمؾ ذًمنؽ؟" "ُمن٤مذا
يم٤من حيدث"؟
200

دُم٤مهمل ُمرشمٌؽ سمال أضمقسم٦م .اًمٔمالل وم٘مط شمتحرك حت٧م اعمٞمن٤مه يم٠مهنن٤م طمٚمنؿ.
ؾم٤مقمدت قمغم محؾ ضمًد أُمل اعمتٕم٥م إمم اًمًٞم٤مرة اعمٜمتٔمرة ٓ -.شمٜمزقم٩م وشمن٠ميت
ومٚمٞمس قمٚمٞمؽ ذًمؽ ي٤م وًمدي .إُمقر قمغم ُم٤م ينرام .اسمنؼ هٜمن٤م واهنتؿ سم٤مًمٌٞمن٧م
وؾم٠مشمّمؾ سمؽ همد ًا.
أشمذيمر وىمقذم هٜم٤مك وٟمٔمري إًمٞمف مل أىمؾ ؿمٞمئ ً٤م .رسم٧م قمغم يمتٗمل واسمتًؿ.
 شمِمجع ي٤م وًمد ..شمِمجع.ٟمٔمرت إمم اعم٘مٕمد اخلٚمٗمل طمٞم٨م شمْمٓمجع أُمل ويداه٤م قمغم ضم٤مٟمٌٝم٤م شمذيمرا
سمذًمؽ اًمٞمقم اًمذي ذهٌ٧م إمم همرومتٝم٤م طملم يم٤مٟم٧م ٟم٤مئٛم٦م.
 طمًٜم٤م وًمدي.اٟمٓمٚم٘م٧م اًمًنٞم٤مرة ذم اًمٚمٞمنؾ اًمٙمئٞمن٥م ووىمٗمن٧م سمج٤مٟمن٥م اًمٓمرينؼ أطمندق
سم٤مًمٔمالم .اقمؽمشمٜمل قمزًم٦م ُمروقم٦م اردمٗم٧م يمهت ًمق أن أؿمٌ٤مطم ً٤م هت يب.
اًمٖمٞمقم ٓ يٌدو قمٚمٞمٝم٤م احلزن اًمٕمٛمٞمؼ .إهن٤م أؿمٌف سم٠مؾمهتل ُمـ اًم٘مٓمـ اًمٓمٌنل
اعمٖمٛمقس سم٤محلؼم .اًم٘مٛمر يم٤من ورام يمتٚم٦م ُمـ اًمٖمٞمقم واًمًهتم شمٌندو يمئٞمٌن٦م .سمندأ
صٛم٧م قمٛمٞمؼ يزطمنػ قمنغم إرض وُمن٤م يمن٤من سمقؾمنٕمل أن أؾمنٛمع صنقت
اجلٜم٤مدب واجلداضمد اًمث٤مىم٥م واعمتقاصؾ ،ومهت يم٤من زم إٓ أن أؾمنٛمع اًمًنٙمقن،
ؾمٙمقن ظم٤مرق ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م ويم٠من اًمٓمٌٞمٕم٦م ىمد يمتٛم٧م أٟمٗم٤مؾمٝم٤م سم٤مٟمتٔم٤مر رم ُمن٤م .مل
أؾمتٓمع اًمٜمقم ومل يٙمـ إُمر ُمٕمل قمغم هذه احل٤مل ُمـ ىمٌؾ .قمٜمدُم٤م أهمٚمؼ قمٞمٜمل
وأطم٤مول آؾمؽمظم٤مم ًمٚمٜمقم شم٘مٗمز اًمّمقر إمم ذهٜمل ،أيب وهق يٚمنقح سم٤مًمًنٞمػ
قمغم قمٛمل ؾمقهق اًمذي يٙم٤مومح ظمٚمػ إريٙم٦مُ .مـ هق ؾمنقهق ذم احل٘مٞم٘من٦م؟
إمم أيـ ذهٌ٤م؟ ُم٤م اًمذي ؾمٞمحدث؟ أُمل ؾم٘مٓم٧م ُمـ اًمًنالمل أؾمنٛمٕمٝم٤م وهنل
شمٍمخ أؾمٛمع صقت وىمققمٝم٤م وشمدطمرضمٝم٤م واصٓمداُمٝم٤م إظمػم قمغم إرض.
طملم وصٚم٧م إًمٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م وم٤مىمدة ًمٚمققمل أُم٤م أيب وؾمقهق وم٘مند ريمْمن٤م ظمن٤مرج
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اعمٜمزل .يم٤مٟم٧م أُمل حتتي سملم يدي وطمٞمد ًا يمهت يمٜم٧م ذم إي٤مم اخل٤مًمٞم٦م .ؿمٕمرت
سم٤مًمالضمدوى ،يم٤مٟم٧م إؿمٞم٤مم حتندث زم وًمٕمن٤مئٚمتل ُمرسمٙمن ً٦م ومٙمنري وُمن٤م يمن٤من
سمقؾمٕمل قمٛمؾ رم طمٞم٤مهل٤مً .مٞمس ًمبؿمٞم٤مم ُمٕمٜمك سمٕمد .أوًٓ يمن٤من هٜمن٤مك أوود،
صدي٘مل اًمٕمزيز ،أيـ أٟم٧م ،شمذيمرت أي٤مُمٜم٤م ؾمقي٦م ذم اعمدرؾمن٦م شمنذيمرت يمٞمنػ
اٟمٗمجرت قم٤مئٚمتف سم٤مًمٌٙم٤مم قمٜمدُم٤م ذهٌ٧م إًمٞمٝمؿ ،طمتنك إن أسمن٤مه اًمرضمنؾ اًمنقدود
اًمٓمقيؾ ىمد شمداقمك وسمٙمك .صمؿ إن هٜم٤مك ؾمٜمث٤مي .عمح٦م ُمرقمٌ٦م ذم اًمٔمنالل اًمتنل
ظم ّٚمٗمٝم٤م أيبً ،م٘مد اُمتد اعم٤ميض اعمٔمٚمؿ إمم أُم٤مم سم٤مًمزُمـ يمٞمػ سمقؾمٕمل أن أواضمنف
ؾمٜمث٤مي ُمرة أظمرى؟ "إهن٤م ذٟمقب إب."...
شمٚمؽ يم٤مٟم٧م آظمر ومٙمنرة شمًنٚمٚم٧م إمم قم٘منكم وهنل شمثنػم صنقر ًا وأؿمنٙم٤مًٓ
ُمِمقه٦م ىمٌؾ أن جيرومٜمل اًمٜمقم هن٤مئٞم ً٤م .يم٤من سمقؾمٕمل ؾمهتع ىمرع اًمٓمٌقل ُمـ سمٕمٞمد
ّ
ًم٘مد أصٌح٧م أقمغم وأىمرب ،وأُمًك اًمقوع أوونح أن رأد هنق اًمٓمٌنؾ.
عم٤مذا شمدق اًمٓمٌقل سم٘مقة قمغم رأد؟ أظمؼموؿ أن يتقىمٗمنقا ًمٙمنٜمٝمؿ مل يّمنٖمقا،
أصٌح٧م هم٤موٌ ً٤م .ـمرق أطمدهؿ اًمٌ٤مب وم٤مؾمتٞم٘مٔم٧م.
يمؿ يم٤من اًمقىمن٧م؟ اًمث٤مٟمٞمن٦م قمنمنة إٓ دىمن٤مئؼ ُمٕمندودة ،وم٠مٟمن٤م مل أيمند أٟمن٤مم
ؾم٤مقمتلمُ" ،م٤مذا يريدون؟ أًمنٞمس سمقؾمنٕمٝمؿ أن يؽميمنق ًمقطمندي؟ أمل شمٙمنـ
ُمٕم٤مٟم٤ميت يم٤مومٞم٦م"؟ هت سمنال اشمنزان إمم سمن٤مب همرومتنل ٓطمٔمن٧م أن قمْمنقي
اًمذيمري ُمٚمتّمؼ سمح٤مؿمنٞم٦م سمجن٤مُمتل شمًن٤ممًم٧م :يمٞمنػ أظمنرج هبنذا اًمقونع
اًمٗم٤مطمش؟ ـمقيتف إمم طمٞم٨م يٗمؽمض أن يٙمقن هذا اًمٕمٜمٞمد .أيٛمٙمنـ أن يٙمنقن
قمٜمٞمد ًا أن ..ومٙمرت ُمع ٟمٗمز عم٤مذا يرهم٥م ذم ؾمقم اًمتٍمف وأن؟
ارشمدي٧م هوال ضمٞمٜمز وضمٕمٚم٧م اًمٌمم اًمٕمٜمٞمد ُمتجٝمن٤م إمم إقمنغم وهت
ٕرى ُمـ سم٤مًمٌ٤مب .يم٤من دُم٤مهمل ٓيزال ذم ظمندر ومٛمْمنٞم٧م سمتٙم٤مؾمنؾ .رضب
اهلقام اًمٌ٤مرد وضمٝمل ومجٕمٚمٜمل أصحق "ٟمٕمؿ؟" ىمٚم٧م.
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 هٚمق أهي٤م اًمِم٤مب. ٟمٕمؿ ُم٤م سمقؾمٕمل أن أومٕمؾ ًمؽ؟ يمؾ رم وًمٙمـ دقمٜم٤م ٟمدظمؾ أوًٓ وم٤مجلق سم٤مرد ذم اخل٤مرج.إٟمنف اًمْمنن٤مسمط اًمننذي ىم٤مسمٚمتنف ذم اًمٕمٞمنن٤مدة طمٞمنن٨م شمٕمٛمنؾ ؾمننٜمث٤مي .اًمْمنن٤مسمط
أويمقادي٤م .ويم٤من ُمٕمف ذـمٞم٤من ومتح٧م هلؿ اًمٌ٤مب ًمٞمدظمٚمقا وم٤مصٓمٗمقا ذم اًمٖمروم٦م
سمّمٛم٧م .ومريم٧م قمٞمٜمل وٟمٔمرت إًمٞمٝمؿ وهؿ ي٘مٗمنقن ذم همرومن٦م اجلٚمنقس همنػم
اعمٜمتٔمٛم٦م .شمٓمٚمٕمقا إمم اًمٗمقى اًمتل اٟمدهِم٧م ُمـ قمدم حم٤موًمتل شمٜمٔمٞمٗمٝم٤م .ظمٚمع
أويمقادي٤م ىمٌٕمتف ُمـ رأؾمف وسمرم ؿمن٤مرسمف قمنغم ٟمحنق شمن٠مُمكم ووىمنػ اًمنمنـمٞم٤من
أظمران ُمًٚمحلم وقمٞمقهنؿ دمقل ذم اًمٖمروم٦م .يم٤من صمٛم٦م ؾمٙمقن يٚمنػ اعمٙمن٤من
شمقصٚم٧م إمم إدرايمف .يم٤من ؾمٙمقٟم ً٤م ُمِمحقٟم ً٤م سم٤مهلقام ومِمٕمرت سمٕمدم آرشمٞم٤مح.
 أهي٤م اًمْم٤مسمط آؾمػ قمنغم يمنق ومجن ً٤م ًمٙمنـ زي٤مرشمنؽ ذم وىمن٧م همرين٥مسمّمقرة ُمزقمج٦م .إذ ًمٞمس ُمـ أطمند ذم اًمٌٞمن٧م ووىمقومنؽ هٜمن٤م ٓ جيندي ُمنع
إؿمٞم٤مم ٟمٗمٕم ً٤م .حتريم٧م ٟمحق اًمٌ٤مب.
 أهي٤م اًمِم٤مب ،ىم٤مل اًمْم٤مسمطُ ،من٤م ضمئن٧م إمم هٜمن٤م ٕزقمجنؽ ًم٘مند ضمئن٧مإلسمالهمؽ سمٌمم ُم٤م وًمٙمـ أيـ أُمؽ؟
 ًم٘مد ٟم٘مٚم٧م إمم اعمِمٗمك.شمٓمٚمع إمم همروم٦م اجلٚمقس صم٤مٟمٞم٦م صمنؿ اؾمنت٘مرت قمٞمٜمن٤مه سمٕم٤مـمٗمن٦م ومٙمن٤من هٜمن٤مك
ودب ذم فمٝمري إطمً٤مس ؿمٌحل ،أي رم ضم٤مؤوا ًمٞمخؼمو ؟
ؾمٙمقن آظمر َّ
 ؾمٞمٙمقن قمٚمٞمؽ أظمذ إُمر يمرضمؾ .اؾمتٛمر أظمػم ًا ٓ ،يٛمٙمنـ أن يٙمنقنإُمر أؾمقأ .شمقىمػ صمؿ قمٌ٨م سم٘مٌٕمتف اًمٌقًمٞمًٞم٦م وٟمٔمر إمم إقمغم ُمع اٟمخٗمن٤مض
ذم صقشمف وقمٞمٜم٤مه شمٚمٛمٕم٤من سمّمقرة همػم ـمٌٞمٕمٞم٦م.
 أسمقك ىمد ُم٤مت ذم طم٤مدصم٦م ،قمٛمؽ أيْم ً٤م ُم٤مت ُمٕمف أٟم٤م آؾمػ.204

ٓ أقمرف ُم٤م اقمتٛمؾ ذم داظمكم ٓ يٛمٙمٜمٜمل أن أشمذيمر همنػم اًمٔمنالل ،فمنالل
أيمثر قمتٛم٦م وامحرار ًا" .هؾ قمروم٧م أٟمف ُمً١مول قمـ ُمقت ضمٌٜمٙم٤م؟"
 دقمقٟم٤م ٟمؽميمف ؾمٞمديً ..مٜمؽميمف ًمقطمده.اٟمٗمتح اًمٌ٤مب وؿمخص ُم٤م ىم٤مل:
 ًمٞمٛمٜمحؽ اهلل اًمِمج٤مقم٦م قمغم حتٛمؾ ظمً٤مراشمؽ سمجٚمد.أهمٚم٘مقا اًمٌ٤مب ظمٚمٗمٝمؿ وحتريم٧م اًمًنٞم٤مرة ُمٜمٓمٚم٘من٦م ذم اًمٚمٞمنؾ .همٓمًن٧م ذم
إريٙم٦م وسمٙمٞم٧م ٟمٗمز اًمتٕمٞمً٦م ،يم٤من دُم٤مهمل ُمثؾ ظمِمٌ٦م وضمًدي سمنال طمٞمن٤مة
شمٌ ّٚمدت أطم٤مؾمٞمز ،فمالل ُمـ داظمكم ُمبشمٜمل سمًحر اًمٙمآسم٦م اًمث٘مٞمنؾ وأره٘من٧م
قمكم أن أومٙمر سمقضمقد أؿمٞم٤مم قمديدة شمٕمٚم٘م٧م سمٕم٘مكم "إهن٤م
روطمل .يم٤من يًتحٞمؾ ّ
ذٟمقب إب"....

هنْم٧م واٟمدومٕم٧م إمم طمٞم٨م اطمتٗمظ أيب سم٤مٕىمراص اعمٜمقُم٦م واسمتٚمٕم٧م مخً٦م
ُمٜمٝم٤م .وُم٧م .ذم اًمٞمقم اًمً٤مسمع يم٤من أىمرسم٤مم أيب ىمد دومٜمقه ُم١مىمت ً٤م ىمٌؾ ذًمؽ يم٤مٟمن٧م
هٜم٤مك ُمراؾمؿ يمثػمة ىم٤مًمقا :إهنؿ ؾمٞمٜم٘مٚمقن ضمثهتٟمف إمم ىمريتنف ًمٞمندومـ إمم ضم٤مٟمن٥م
أؾمالومف .يم٤من هٜم٤مك ُم٠ممت ً٤م يمٜمًٞم ً٤م ىمّمػم ًا مل حييه اًمٙمثػم ُمنـ اًمٜمن٤مس ارشمندي٧م
سمدًم٦م ؾمقدام ذًمؽ اًمٞمقم .ذم إي٤مم اًم٘مٚمٞمٚم٦م اعم٤موٞم٦م اُمتبت اًمّمنحػ سمٛمنقت
أيب وًمٙمـ مل يٙمـ ُمًٛمقطم ً٤م زم ىمرامو٤م .يمهت أٟمٜمنل مل أرهمن٥م سمنذًمؽُ .من٤م أصمن٤مر
اؾمتٖمرايب أيمثر أن أيب ىمد دومـ ضمٜمٌ ً٤م إمم ضمٜم٥م ُمع ؾمقهق .ومٝمنهت يم٤مٟمن٤م ؿمن٘مٞم٘ملم
هٙمذا ىم٤مل اًمٜم٤مس وٓ هيؿ ُم٤م طمدث .مل أومٝمؿ ؿمٞمئ ً٤م ُمـ ذًمنؽ .أُمنل يم٤مٟمن٧م ٓ
شمزال ُمريْم٦م مل خيؼمه٤م أطمد سمٛمقت أيب .رومض أىم٤مرب أيب إظمٌ٤مرهن٤م ويمنذًمؽ
ّ
ؾمٞم١مظمر ؿمٗم٤ممه٤م .دومٜمقا أيب ذم ُم٘مؼمة أويمقي ،قمٜمدُم٤م
إـمٌ٤مم ؿمٕمروا سم٠من اخلؼم
رومٕمقا اًمٙمٗمـ اعمزظمرف اًمٙمٌػم إمم اًم٘مؼم زطمػ ظمقام يمٌػم ُمـ ُمٕمديت إمم ىمٚمٌل
واٟمًؾ ُمـ روطمل .إن اإلدراك اًمٙم٤مُمؾ عمقشمف ىمد صٕم٘مٜمل .طم٤موًم٧م أن أيمنقن
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قمنكم .يمنهت أن مج٤مقمن٦م اعمّمنٚملم ذقمنقا
ىم٤مؾمٞم ً٤م وصٚمٗم ً٤م وًمٙمـ ذًمؽ يم٤من يمثػم ًا ّ

سمؽماٟمٞمؿ ضمٜم٤مئزي٦م وأه٤مًمقا اًمؽماب قمغم اًمٙمٗمنـ .ؾمن٘مٓم٧م قمنغم إرض ،ىمن٤مًمقا
إٟمٜمل وم٘مدت اًمققمل ،سمٕمده٤م ىم٤مًمقا زم إٟمٜمل شمدطمرضم٧م إمم اًم٘مؼم .ذم ُم٤م شمٌنع ُمنـ
إي٤مم قمِم٧م طمٞم٤مة اعمٜمٕمزل قمـ اًمٕم٤ممل ،ـمنقال اًمقىمن٧م ذم همرومن٦م ٟمنقُمل يمٜمن٧م
أومٙمر وأؾمٛمع اعمقؾمٞم٘مك ،وذم ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ يمٜمن٧م أؾمنتٞم٘مظ أطمٞم٤مٟمن ً٤م ُمتٕمرىمن ً٤م

وأدرك أٟمٜمل يمٜم٧م أطمٚمؿ ،أطمالُمل همريٌ٦م وُمرقمٌ٦م سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمٜمٜمل شمنذيمره٤م
قمٜمدُم٤م أصحقُ .م٤م أدهِمٜمل أٟمف سمٕمد ُمقت أيب ٓ زًم٧م أومٙمر ىمٚمنٞم ً
ال سمنف ،أؿمنٕمر
سمٗمراغ ذم داظمكم ًمٙمٜمف ًمٞمس سمًٌ٥م ُمقشمف .يم٤من يِمٌف اًمتٗمٙمػم سمِمخص ُم٤م آظمنر.
أرقمٌٜمل ذًمؽ ذم اًمٌداي٦م وضمٕمٚمٜمل أقمت٘مد سم٠مٟمٜمل ذير ٓ ي٠مسمف سمٛمقت أسمٞمف .يم٤مٟم٧م
همراسم٦م إُمر شمِمٌف إزقم٤مضمف ومٛمتنك ُمن٤م ومٙمنرت سمنف ايمتِمنٗم٧م أن ذايمنريت قمٜمنف
هم٤مُمْم٦م ووٌ٤مسمٞم٦م سمحٞم٨م ٓ أؾمتٓمٞمع أن أطمدّ د ُمالُمح وضمٝمف ذم ومٙمري ويم٠مٟمنف
صقرة ًمرضمؾ رأيتف ُمٜمذ ؾمٜمقات ُمْم٧م.
ُم٤م يم٤من سمقؾمٕمل همػم أن أظمؼم ٟمٗمز سم٠مٟمف يم٤من أيب وًمٙمـ سمال صنقرة حمنددة
أو رُمز أو سمديؾ ،إو٤موم٦م إمم ذًمؽ ،قمٜمندُم٤م أطمن٤مول أن اؾمتحين اًمٚمحٔمن٤مت
اًمتل أُمْمٞمٜم٤مه٤م ُمٕم ً٤م ومال شمٓمٗمق قمغم اًمًنٓمح إٓ شمٚمنؽ إؿمنٞم٤مم اًمتنل ٓ أريند
شمذيمره٤م ًم٘مد هم٤مسم٧م قمـ قم٘مكم يمؾ اًمرؤي٤م اإلجي٤مسمٞم٦م ٕيب ويم٠من ؿمٞمئ ً٤م ُم٤م ىمند ؾمند
قمكم ذيمري٤مشمف .وهذا ُم٤م ؾم ٌّ٥م زم طمزٟم ً٤م ؿمديد ًا وأص٤مسمٜمل سم٤مجلٜمقن .إن أيب اًمٕمتٞمد
ّ
واًمذي سمٛمٜمتٝمك اًمّمالسم٦م هم٤مًمٌ ً٤م ُمن٤م يمن٤من ينذ ّيمر سمنزقمهتم اعم٤مومٞمن٤مً .م٘مند حتندّ ى
سمرهمٌ٤مشمف يمؾ إقم٤مصنػم واًمرين٤مح اعمقؾمنٛمٞم٦م ًم٘مند ظم ّٚمنػ سمٜمنك ُمٝمِمنٛم٦م قمنغم
ُمنر قمٚمٞمٝمن٤مً .م٘مند ّ
هِمنؿ اًمًنقي٘م٤مت اًمرىمٞم٘من٦م ًمبزهن٤مر اًمتنل
اًمدروب اًمتنل ّ
شمرقمرقم٧م ذم احل٘مقل اعمج٤مورة ًمرهمٌ٤مشمفً .م٘مد شمريمٜمل ُمع أُمل ٟمٕمٞمش قمنغم سم٘مٞمن٦م
طمٞمقاشمٜم٤م طمً٥م اًمتٛمقضم٤مت اًمتل ٟمنمه٤مً .مٞمس سمقؾمٕمل أن أومٙمّنر ومٞمنف سمٚمٓمنػ
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همػم أ ُم٤م زًم٧م أؿمٕمر سمٗم٘مداٟمف .يم٤من أسم ً٤م ىم٤مئ ًهت سمقاضمٌ٤مشمف ٟمحقي وم٘مد سمذل قمٜم٤مين٦م
يمٌػمة ذم شمٕمٚمٞمٛمل .يم٤من أطمٞم٤مٟم ً٤م ُمنوم ً٤م ذم حت٘مٞمؼ رهمٌن٤ميت يمن٤من أؿمنٌف سمٛم١مؾمًن٦م
سمنمي٦م قمٔمٞمٛم٦م.
وًمٙمـ قمغم ُمًتقى أقمٛمؼ وم٘مد أمهٚمٜمل وارشم٤مب يب ومٚمؿ أطمٗمؾ سمّمحٌتف .مل
ًمدي اٟمٓمٌ٤مع سم٠مٟمٜمل أىمٚم٘مف وأٟمف
أقمرومف طم٘مٞم٘م٦م ومٖم٤مًمٌ ً٤م ُم٤م سمدا ُمتٕمٚم٘م ً٤م سمٜمٗمًف .أطمٞم٤مٟم ً٤م ّ
ٓ حيٌٜمل .سم٤مًمٜمًٌ٦م إًمٞمف يم٤من ؿمنٖمٚمف هنق إهنؿ ،مل أر رضمن ً
ال ُمن٠مظمقذ ًا سمٕمٛمٚمنف
وٟمج٤مطمف أيمثر ُمـ أيب .قمٛمقُم ً٤م هذا ًمنٞمس قمندًٓ وإن سمندا ٓ يتزطمنزح .يمن٤من
خيتٚمػ قمـ أُمل ،رهمؿ وصمنقىمل ُمنـ طمٌنف هلن٤م وم٘مند أطمٌٝمن٤م سمٓمري٘متنف اًمٖمريٌن٦م
اخل٤مص٦م .اقمتدت أن أؾمٛمٕمٝمهت يْمحٙم٤من ؾمقي٦م سمًٕم٤مدة ذم اًمٚمٞم٤مزم واقمت٤مدا قمغم
اخلروج ُمٕم ً٤م .سمٓمري٘م٦م ُم٤م ؿمٕمرت أٟمٜمل ظم٤مرج اًمٕم٤مئٚم٦م أطمٞم٤مٟم ً٤م سمدا إُمر يمنهت ًمنق
أٟمٜمل أٟم٤مومس أيب قمغم ضمذب اٟمتٌ٤مه أُمل .قمغم وضمف اًمٞم٘ملم أقمرف ؿمٞمئ ً٤م واطمند ًا:
إن أيب اقمتؼم وٕمٞمٗم ً٤م وأيمثر ُمـ أمحنؼ ٓ .يٛمٙمٜمٜمنل أن أيمنقن ُمثٚمنف ظمِمنٜم ً٤م.
ويم٤من ٓ حيٌٜمل ٕٟمٜمل ىمد أووح٧م ًمف ذًمؽ .هم٤مًمٌ ً٤م ُم٤م يمٜم٤م يمِمخّملم يٕمرومن٤من
سمٕمْمٝمهت ًمٗمؽمة ـمقيٚم٦م وقمٚمٞمٝمهت سمًٌ٤مـم٦م أن يتحٛمؾ أطمدمه٤م أظمنر .ؿمخّمن٤من
يرُمز أطمدمه٤م إمم أظمر وحيّمالن دائن ًهت قمنغم اعمٕمن٤م اخل٤مـمئن٦م .يمِمخّمنلم
يتحدصم٤من ُمـ ورام ًمقح زضم٤مضمل وًمٙمٜمف يم٤من أيب ٓ .أومٝمؿ شمٚمؽ إؿمٞم٤مم ،وًمـ
أقمرف أسمد ًا ُم٤م يم٤من سمٞمٜمف وسملم ؾمقهق ًمرسمهت ؾمتخؼم أُمل ذم وىم٧م ُمن٤مً .مٙمٜمٜمنل
ٓ أقمت٘مد سم٠م ؾم٠مومٝمؿ إُمر .إن يمؾ ُمن٤م أقمرومنف أن اًمٙمراهٞمن٦م ىمند ضمنروهت إمم
اًم٘مؼم وأن سمٕمْم ً٤م ُمٜمٝم٤م ؾمٞمٕمٞمش ُمٕمٜم٤م إمم إسمد .ومٙمرت سم٠مُمل ومٝمنل ٓ شمنزال ذم
صدُم٦م ،ىم٤مل اًمٓمٌٞم٥م إهن٤م ضمٚمٓم٦م ذم اًمدُم٤مغ ومل يًٛمحقا زم سمرؤيتٝم٤م.
 ُم٤م هل اًمٗمرص اًمتل أُم٤مُمٝم٤م؟ ؾم٠مًمتٝمؿ. ؾمتٙمقن قمغم ُم٤م يرام ،إهن٤م ُمً٠مًم٦م وىم٧م .أظمؼم اًمٓمٌٞم٥م.207

يم٤من سمقؾمٕمل أن أرى اًمِمٗم٘م٦م ذم قمٞمٜمٞمف وهق يٙمٚمٛمٜمل .مل اٟمتٔمر ـمنقي ً
ال ومنال
يٛمٙمٜمٜمل حتٛمؾ اًمٜم٤مس وهؿ يٜمٔمرون زم هٙمذا .إن طمز ؿمخيصن ضمند ًا .إهنن٤م
ُم٠مؾم٤مة ؿمخّمٞم٦م شمٚمؽ هل اًمٓمري٘م٦م اًمقطمٞمدة اًمتل سمدوهن٤م ؾمنٞمتحقل إُمنر إمم
زيػ قم٤مم .مل أومٝمؿ أُمل هل إظمرى ،أقمرومٝم٤م وٓ أقمرومٝم٤م .قمٞمٜم٤مهن٤م ممًنٙمت٤من
سمن ُم١ميمد ،سمِمٗم٘م٦م ُم١ميمدة يمٚمهت يمٚمٛمتٝم٤م قمـ أيب .شمذيمرت ذًمؽ اًمٞمقم ذم اعمٓمٕمؿ
واًمٓمري٘م٦م اًمٖم٤موٌ٦م اًمتل رُم٘متٜمل هب٤م ذم اًمًٞم٤مرة .أشمذيمر يقم ضم٤ممت إمم اعمدرؾم٦م
ُمـ ؾمٜملم ُمْم٧م وأٟم٤م ذم اًمّمػ اًمث٤م  ،يم٤مٟم٧م ُمٜمٝمٙم٦م وُمْمٓمرسم٦م أظمؼمشمٜمل أن
ؿمخّم ً٤م ُم٤م ىمد أظمؼمه٤م سم٠مٟمف ؿم٤مهد ذم اًمرؤي٤م سم٠م ؾم٠مُمقت إُم٤م سمّمٕم٘م٦م يمٝمرسم٤مئٞم٦م
شمقؾمٚم٧م زم واًمدُمقع ذم قمٞمٜمٞمٝم٤م أٓ أىمؽمب ُمـ ذًمؽ .أٟم٤م أيْم ً٤م
أو همرىم ً٤م ذم سمئرّ .
ِ
متنض قمٜمندُم٤م
ذهٌ٧م إمم ُمراىم٥م اًمّمػ وـمٚمٌ٧م ُمٜمف اًمٕمٜم٤مي٦م يب .أشمذيمر أهن٤م مل
قمكم آًمتزام
أظمؼمه٤م اعمراىم٥م أهنؿ ـمٚمٌقا ُمٜمل إطمْم٤مر ُم٤مم ُمـ اًمٌئر ىم٤مًم٧م :إن ّ
سمزي اعمدرؾم٦م وإٓ ومٚمـ شمًنٛمح زم سم٤مًمندوام .صن ّٚمٞم٧م سمنداظمكم ُمنـ أضمنؾ أن
شمتحًـُ .مرت إي٤مم سمً٠مم وم٢مُم٤م أن أيمقن ذم اًمٌٞم٧م أـم٤مًمع رواين٦م أو أومٙمنر أو
ذاهٌ ً٤م إمم اعمِمٗمك ٕيمقن ُمع أُمل ًمدىم٤مئؼ ُمٕمدودة أو أىمقم سمجقًمن٦م ىمّمنػمة ذم
ؿم٤مرقمٜم٤م .اشمّمؾ يب واًمد أوود ه٤مشمٗمٞم ً٤م أطمد إي٤مم وأظمؼم أهننؿ أىمن٤مُمقا شم٠مسمٞمٜمن ً٤م
ٕوود ويمٜم٧م ُمٜمدهِم ً٤م وهم٤موٌ ً٤م شم٘مريٌ ً٤م:
 ٓ أريد أن أزيدك طمزٟم ً٤م .ىم٤مل سمٌطم" :إٟمؽ سمح٤مضم٦م إمم اًمِمنج٤مقم٦م أيمثنرُمٜم٤م وإن أوود ُم٤م يم٤من يريده٤م ىم٤مؾمٞم٦م قمٚمٞمؽ ،آؾمػ عمقت أسمٞمنؽ .صمنؿ ىمن٤مل :إن
سمقؾمٕمل اعمجلم إًمنٞمٝمؿ أي وىمن٧م أؿمن٤مم ٕيمنقن ُمٕمٝمنؿ .وم٘مٚمن٧م" :طمًنٜم ً٤م"
وأقمرف أ ًمً٧م سم٘م٤مدر قمغم اًمنذه٤مب إمم هٜمن٤مك ًمقىمن٧م ـمقينؾ .سمٕمند أين٤مم
شمٚم٘مٞمنن٧م رزُمنن٦م ومٞمٝمنن٤م يمتنن٥م ورواينن٤مت وسمٕمننض اًمٙمتنن٥م اعمدرؾمننٞم٦م ودومنن٤مشمر
ُمالطمٔم٤مت ىمد أقمرو٤م إمم أوود ويمٜم٧م ىمد ٟمًٞمتٝم٤م .ذم اًمرؾمن٤مًم٦م أظمنؼم واًمند
أوود أن طمزٟمف يتٕمٛمؼ ذم اًم٘مٚم٥م وأٟمف ٓ هيؿ ُم٤م طمدث وجي٥م أٓ أٟمًك ؾمحر
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اًمْمحٙم٦م وسمِم٤مئر اًمٖمد .طم٤موًم٧م ًمٞمٚمتٝم٤م أن أوحؽ وًمٙمٜمل أظمٗم٘م٧م ويمن٠مٟمٜمل
أؾمخر ُمـ ٟمٗمز .قمروم٧م أن اًمرضمؾ سمٛمقاؾم٤ميت إٟمهت يم٤من يقاد ٟمٗمًف ٓ همنػم.
ذم اًمّمٌ٤مح ُمـ إؾمٌقع اًمث٤م ُمـ ُمالزُمتل ًمٚمٗمراش أي٘مٔمٜمل ضمنٞمهت اعمتٕمن٤مون
أسمد ًا ُمـ ذيمري٤مت اعم٤ميض اعمٔمٚمٛم٦م.
 ؾمٞمدي هٜم٤مك ؿمخص يريدك.شمٓمٚمٕم٧م إمم وضمٝمف اًمٌ٤مؾمؿ.
 ُمـ؟ ىمٚم٧م. ومت٤مة ُم٤م.ُم٤م يم٤من سمقؾمٕمل أن أفمـ سم٠من هٜم٤مك ومت٤مة همٌٞمن٦م شمريند رؤيتنل ودمنلم هبنذا
اًمقىم٧م .إو٤موم٦م إمم أٟمف أظمؼمه٤م سم٠من هٜم٤مك أواُمر ص٤مرُم٦م ُمٜمل أقمٓمٞمتٝم٤م ًمف سمن٠مٟمٜمل
ٓ أريد أن أرى أطمد ًا .وًمٙمٜمٜمل ؿمٕمرت سمرهمٌ٦م ُمٌ٤مهمت٦م ًمٚمّمحٌ٦م اًمٌنمني٦م وم٘مند
ؿمٕمرت سمٕمزًم٦م يمٌػمة.
 أدظمٚمٝم٤م.وىمٌؾ إمت٤مم اجلٛمٚم٦م اٟمٗمنتح اًمٌن٤مب ودون يمنؾ اًمٜمن٤مس ذم اًمٙمنقن دظمٚمن٧م
ؾمٜمث٤مي اًمٖمروم٦م ويم٠مهن٤م شمٌدو صقرة ُٕمل اًمت٘مٓم٧م ُمـ ؾمٜملم.
 عم٤مذا أٟمن٧م ...أقمٜمنل يمٞمنػ؟ ُمن٤م يمٜمن٧م ىمن٤مدر ًا قمنغم اًمٙمٚمنهتت اعمٜم٤مؾمنٌ٦موُمٜمدهِم ً٤م ضمد ًا ًمرؤيتٝم٤م ،يم٤مٟم٧م شمرشمدي صمقسمن ً٤م وهوآً أزرق ونٞم٘م ً٤م ،ؿمنٕمره٤م
ممِمط سم٠مؾمٚمقب أومروي رائع وشمتندمم ُمنـ يمتٗمٝمن٤م طم٘مٞمٌن٦م ؾمنقدام .اسمتًنٛم٧م
سمٚمٓمػ وضمٚمً٧م قمغم اًمٙمرد اًمقطمٞمد ذم اًمٖمروم٦م .ويم٤من اًمًٙمقن حمػم ًا قمٜمدُم٤م
ومٙمرت سمهت ؾم٠مىمقًمف.
 ٓ شمزقم٩م ٟمٗمًؽ سم٘مقل رم .ىم٤مًم٧م سمرىم٦م ،وم٠مٟم٤م أقمنرفٟ .مٔمنرت أؾمنٗمؾاًمٓم٤مسمؼ ،وًمٚمحٔم٦م يم٤مٟم٧م إومٙم٤مر ونٌ٤مسم ً٤م ذم قم٘منكم .طمّمنٚم٧م قمنغم رؾمن٤مًمتؽ
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وشمٗمٝمٛم٧م إُمرُ" .م٤م اًمذي شمٗمٕمٚمف هٜم٤م؟" ؾمن٠مًم٧م ٟمٗمزن ،أؾمنئٚم٦م يمٝمنذه شمن٠ميت
وشمذه٥م وقمروم٧م أ أطم٤مول اًم٘مًقة قمغم ٟمٗمزن وأردت أن أىمنقل ؿمنٞمئ ً٤مٓ .
ٍ
شمٍمف سمِمٙمؾ ـمٌٞمٕمل همػم أن اًمٙمٚمهتت
أريد قمرض صقر ًمٚمٜمقاح ،أردت أن أ ّ
ِ
اعمٜم٤مؾمٌ٦م مل شم٠متٟ ،مٔمرت إًمٞمٝم٤م وم٘م٤مًم٧م:
 ٓ سمد أن إُمر ٍىم٤مس قمٚمٞمؽ؟ ىم٤مًمتٝم٤م سم٤مظمتّم٤مر وقمرومن٧م أهنن٤م ٓ شمتقىمنع
إضم٤مسم٤مت ُمٜمل .ضم٤مًم٧م قمٞمٜم٤مه٤م ذم ومنقى اًمٖمرومن٦مٟ .مٔمنرت إًمٞمٝمن٤م وهنذا يمن٤من
قمالضم ً٤م سمحد ذاشمف .وضمٝمٝم٤م مجٞمؾ همض وقمٓمنقف وؿمنٕمره٤م ُمتنقه٩م أطمٌٌن٧م
ـمري٘م٦م اطمتٗم٤مفمٝم٤م سمٜمٗمًٝم٤م سمّمقرة ـمٌٞمٕمٞم٦م وضمذاسمن٦م .يم٤مٟمن٧م قمنغم شمّمن٤مًمح ُمنع
روطمٝم٤م ،اؾمتدارت ٟمحقي وىمد أدهِمٜمل ُم٤م ىم٤مًمتف:

 ًم٘مد طمدث إُمر ُمًٌ٘م ً٤م ي٤م ضمٞمػ وًمٞمس سمقؾمٕمؽ أن شمٕمٛمؾ ؿمنٞمئ ً٤م يٖمنػمؾمػم إُمقر وٓ يٛمٙمٜمؽ آؾمتٛمرار قمغم هنذا اعمٜمنقال إمم إسمند .سمٕمٞمند ًا قمنهت
طمدث قمٚمٞمؽ أن شمقاصؾ احلٞم٤مة وُمقاضمٝمتٝمن٤م يمنهت هنل .ين٤م رضمنؾ إن اًمقاىمنع
ظم٤مرج هذا اًمٌ٤مب وقمٚمٞمؽ أن متيض وشمّمؾ إًمٞمف وأن شمٌٚمغ ُمٌٖم٤مك.
ىم٤مًم٧م هبدوم دوٟمهت طمذًم٘م٦م أو شمٜمٛمٞمؼ ذم اًم٘مقل .شمقىمٗم٧م وطمدىم٧م ومٞمٝم٤مً .م٘مد
ؾمٛمٕم٧م يمؾ إُمر ومل أٟمٔمر ذم قمٞمٜمٞمٝم٤م إ ٓ أؾمتٓمٞمع ذًمنؽ ًمًنٌ٥م ُمن٤م .رسمنهت
اعمٕم٤م اًمتل ىمّمدو٤م يم٤مٟم٧م شمٕم٤مٟمٞمٝم٤م مت٤مُم ً٤م .رسمنهت ٕ أقمنرف أهنن٤م شمنتٙمٚمؿ قمنـ
ظمؼمة ،وًمٙمٜمٜمل مل أيمـ ىم٤مدر ًا قمغم اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م.
 أن قمٚمٞمؽ أن شمًتحؿ ٕن اعمٙم٤من ٟمتـ ،وؾم٠مؾم٤مقمدك قمغم شمٜمٔمٞمٗمف وم٠مٟم٧مرضمؾ وٓ سمد أن شم٘متدي سمٜمٛمقذج.
هنْم٧م ،أزاًم٧م اًمٌٓم٤مٟمٞم٦م قمـ ضمًدي ومتح٧م اًمٜم٤مومذة.
 مل ٓ شمؽميمٞمٜمل وطمٞمد ًا ي٤م ؾمٜمث٤مي ه٤م؟ يمٜم٧م أطمت٩م.شمقىمٗم٧م واًمتٗمت٧م إ ّزم
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 ٕٟمٜمل أريدك أن شمٜمٝمض وشمقاضمف احلٞم٤مةٟٕ ،مٜمل شمذيمرت ُمن٤م ىمٚمتنف شمٚمنؽاًمٚمٞمٚم٦م طملم أظمذشمٜمل إمم اًمٌٞم٧م طمقل وضمقد يمٞم٤مٟمٜم٤م ومنال رم أهنؿ ُمٜمنف ،هنؾ
شمريد أن أذه٥م طم٘م ً٤م؟
ٟمٔمرت إمم وضمٝمٝم٤م وقمٞمٜمٞمٝم٤م اًمالُمٕمتلم سمحزن وىمد دم ّٚم٧م زم يمؾ ُمٕمن٤م ُمن٤م
أعمح٧م إًمٞمف .ومج٠مة ؿمٕمرت سم٤مًم٘مقة واًمتقه٩م يٖمٛمران يمٞمن٤م  .اسمتًنٛم٧م ًمٚمٛمنرة
إومم سمٕمد ُميض أؾم٤مسمٞمع صمالصم٦م.
 يمال ُمـ ومْمٚمؽ .ا ِسمؼ ُمٕمل .ىمٚم٧م أظمػم ًا.أظمذت ُمٜمِمٗمتل وادمٝم٧م إمم احلهتم سمٕمدُم٤م ًمٗمٗمتٝمن٤م طمنقزم وشمقىمٗمن٧م قمٜمند
اًمٌ٤مب واًمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م:

 وًمٙمـ عم٤مذا يٌندو قمٚمٞمنؽ أٟمنؽ شمِمنٌٝملم أُمنل.؟ ؾمن٠مًمتٝم٤م دون اٟمتٔمن٤مراإلضم٤مسم٦م وذهٌ٧م إمم احلهتم ،وقمٜمد ظمروضمل ُمٜمف ؿمٕمرت سمٓمراوة أيمثنر وظمٗمن٦م
ذم اًمٗمٙمر ذم طملم يم٤مٟم٧م هل ىمد اٟمتٝم٧م مت٤مُم ً٤م ُمـ شمٜمٔمٞمػ اًمٖمروم٦م.
 ٓ يٛمٙمٜمؽ أن شمٕمٞمش هٜم٤م .ىم٤مًم٧م قمٜمدُم٤م دظمٚم٧م اًمٖمروم٦م. هؾ يمٜم٧م أؾمٙمـ هٜم٤م مت٤مُم ً٤م؟.ذهٌ٧م إمم ظمزٟم٦م اعمالسمس وأظمرضم٧م سمٜمٓم٤مًٓ وسمٞمٜمهت يمٜم٧م أرشمديف ادمف قم٘منكم
إمم اعم٤ميض ويم٠مٟمف خيؼم سم٠مٟمف ٓ طمؼ زم ذم اًمٕمنٞمش واًمًنٕم٤مدة .ؿمنٕمرت ُمنرة
أظمرى سم٤محلزن وهق يدب ذم روطمل.
 مل ٓ خترج وشمٗمنتح اًمٜمقاومنذ إظمنرى ًمٚمنروح؟ ؾمن٠مًمتٜمل ُمتٓمٗمٚمن٦م قمنغمأومٙم٤مري ومل أىمؾ ؿمٞمئ ً٤م ًمٚمحٔم٦م.
 وأيـ أذه٥م؟ صمٛم٦م ُمٙم٤من ذم ذهٜمل ؾمػموق ًمؽ دقمٜم٤م ٟمذه٥م ومٝمق ًمٞمس سمٌٕمٞمد.طمدىم٧م ومٞمٝم٤م ـمقي ً
ال صمؿ طمريم٧م رأد .شمً٤ممًم٧م :عم٤مذا شمٗمٕمؾ هذا يمٚمف ُمٕمل
أًمٞمً٧م هل ُمـ ٓ ...أريد أن أومٙمر سمذًمؽ .هٜم٤مك اًمٙمثػم ذم قم٘مكم ويٙمٗمل ُمن٤م
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طمدث .يٙمٗمل أن هٜم٤مك ُمـ هيتؿ سمؽ ،يٙمٗمل أن ىمٚمٞم ً
ال ُمـ وقم اًمِمٛمس وضمد
ـمري٘مف إمم روطمل اخل٤موي٦م .مل أرهم٥م ذم أن أومًد إُمر سمٛمح٤موًم٦م ذح أؾمٌ٤مب
شمٍمومٝم٤م .ؾم٠ميمتِمػ اًمٙمثػم .ظمرضمٜم٤م ُمـ همروم٦م اجلٚمقس .اسمتًٛم٧م زم اًمّمقرة
قمغم احل٤مئط ،صقرة أُمل وصقريت وم٘مط .ومٚم٘مد أٟمنزل أىمن٤مريب صنقر أيب يمٚمٝمن٤م
ووونٕمقا شمٕمقينذة ًمننف ذم طم٤مومٔمن٦م ُمٕمدٟمٞمن٦م .ؾمننٛمٕم٧م أطمندهؿ ي٘منقل :إهنننؿ
ؾمٞمحرىمقهن٤م ،وقمٜمدُم٤م ؿم٤مهدو أُمًٙمقا قمـ اًمٙمالم.
قمكم اًمذه٤مب إمم اعمِمٗمك ومٞمهت سمٕمد.
 ىمٚم٧م ًمًٜمث٤ميّ : -عم٤مذا؟

 أُمل ذم اعمِمٗمك. أوه آُمؾ أٓ يٙمقن إُمر ظمٓمػم ًا. ىمٚم٧م :سمٍماطم٦م ،إمم طمد ُم٤م.مل شم٘مؾ ؿمٞمئ ً٤م .يم٤من اجلنق سمن٤مرد ًا ذم اخلن٤مرج واًمرين٤مح أىمنقى واًمرُمن٤مل شمٚمٗمنح
اًمٕمٞمقن .شمقىمٗم٧م ٕٟمٔمر إمم ؿمجرة اعم٤مٟمٙمق ،ومتذيمرت اًمٕمش اًمذي ىمذف سمحجنر
واًمٓمػم اًمذي ىمتؾ .شمذيمرشمف سمِمدة ًمدرضم٦م أن ُمقضم٦م احلزن ذاو٤م اًمتل ؿمٕمرت هب٤م
ذًمؽ اًمٞمقم اقمؽمشمٜمل .قمٜمدُم٤م أردت أن أوىمػ ؾمنٞم٤مرة إضمنرة رومْمن٧م ؾمنٜمث٤مي
ومٛمْمٞمٜم٤م سم٤مًمٌ٤مص .يمٜم٧م ىمٚم٘م ً٤م أيم٤مومح ذم حم٤موًم٦م صنٕمقده ،ؿمنج٤مر ٓ يٜمتٝمنل سمنلم
اعمً٤مومريـ ،ازدطم٤مم وٟمت٤مٟم٦م وأظمذٟم٤م اًمٌ٤مص أظمر إمم إجيقرا .ظمٚمػ اًمٌ٤مص يم٤من
هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اعم٤مقمز اًمٙمريف اًمرائح٦م ،ويمٜم٧م أيمثر ُمـ ىمٚمؼ.
 هؾ شم٠مظمذيٜمل إمم سمٞمتؽ؟ ٓ .أضم٤مسم٧م ُمٌتًٛم٦م .وظمٞمؿ قمٚمٞمٜمن٤م صنٛم٧م همن٤مُمضٟ .مزًمٜمن٤م ذم ُمقىمنػإجيقرا وسمدأٟم٤م سم٤مًمًػم صم٤مٟمٞم٦م .يم٤مٟم٧م شمٗمنقح ذم اهلنقام ٟمت٤مٟمن٦م ُمزقمجن٦م ،واًمٓمنرق
رديئ٦م وُمٚمٞمئ٦م سم٤محلٗمر اًم٘مٌٞمح٦م واًم٘مذرة .يم٤من اًمٜم٤مس ُمرى وُمٜمٝمٙملم يٓمحٜمقٟمٜم٤م
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سمٛمرورهؿ وُم٤م يم٤من سمقؾمٕمل إٓ أن أصم٤مر ًمٚمٛمِم٤مهد اًمتل ُمررت هب٤م .حت٧م ضمن
إجيقرا يم٤من هٜم٤مك رضمؾ سمال ؾم٤مىملم وهق ٟم٤مئؿ ىمنرب ُمٙمن٤من يًنتٕمٛمٚمف اًمٜمن٤مس
ًمٚمتٌقل ومٞمف قم٤مدة .يمن٤من هٜمن٤مك صنٌل مل يتجن٤موز اًمراسمٕمن٦م قمنمنة ُمنـ اًمٕمٛمنر
يْمٓمجع سمج٤مٟم٥م اًمٓمريؼ ويؽماىمص اًمذسم٤مب قمغم ضمًده اعمتقرم يم٠مٟمنف ُمٞمن٧م.
صمٛم٦م جمٛمققم٦م ُمـ إـمٗم٤مل يتّم٤مرظمقن مجٞمٕمٝمؿ طمقل أُمٝمؿ اًمِمح٤مذة وسمقؾمٕمل
رؤي٦م هندهي٤م اجل٤موملم .قمؼمٟم٤م اًمٓمريؼ إمم اجل٤مٟمن٥م أظمنر ومٕمٚمٞمٜمن٤م أن ٟمّمنؾ إمم
حمٓم٦م اًمٌ٤مص .وضمن٤مم اًمٌن٤مص واٟمندومع اًمٜمن٤مس إًمٞمنف ذم اًمّمنٕمقد .اطمتِمندوا
وهمٛمروٟم٤م ودومٕمقٟم٤م سمٕمْمٝمؿ حلؼ سم٤مًمٌ٤مص وسمٕمْمٝمؿ خت ّٚمػ ،صمٛم٦م رضمؾ دومٕمٜمنل
ذم صٕمقده ويم٤من يِمتؿ سمٛمؾم ومٞمف اًمٙمريف ووضمٝمف واونح اًمٌن١مس واعمٕم٤مٟمن٤مة.
"شمٌ ً٤م" ذم اًمٌ٤مص ُم٘مٕمد وم٤مرغ واطمد وم٘مط همػم أٟمف مل يِمٕمر سمٛمنرارة ،ومٚم٘مند ٟمنزل
وُم٣م إمم سم٤مص آظمر .هٟم٤م قمغم ـمرق ضم٤مٟمٌٞم٦م ودظمٚمٜم٤م سمٜم٤مين٦م صنٗمرام ُمٜمٕمزًمن٦م
وطملم دظمٚمٜم٤م ؾمٛمٕم٧م صقت سمٙم٤مم ورأي٧م ممرو٤مت يذهٌـ وجيئـ ًم٘مد يم٤مٟم٧م
ُمِمٗمكُ .مررٟم٤م ذم إروىم٦م ودظمٚمٜم٤م إمم اًمرده٦م وشمقىمٗم٧م ؾمٜمث٤مي ًمت٘منقل يمٚمٛمن٦م
إمم إطمدى اعمٛمرو٤مت.
– أٟم٧م شمٕمرومٞمٜمٝمؿ؟ ؾم٠مًمتٝم٤م قمٜمدُم٤م قم٤مدت.
ه ّزت رأؾمٝم٤م
 -أٟم٤م أقمٛمؾ هٜم٤م.

ٍ
ظمن٤مل
يم٤مٟم٧م اًمرده٤مت شمٙمتظ سم٤معمرى وقمغم ُم٤م يٌندو ًمنٞمس هٜمن٤مك ُمٙمن٤من
ؾمقى إروىم٦م.
 إمم أيـ يم٤مٟم٧م ؾمٜمث٤مي شم٠مظمذ ؟رأي٧م رضم ً
ال سمذراع ُمٌتقر يٜمتح٥م ودُمف يتخثر .وآظمر سمٚمٗم٤مئػ يمثػمة طمقل
رأؾمف.
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 ذًمؽ اًمرضمؾ ـمٕمٜمف اًمٚمّمقص ذم قمٞمٜمف .أظمؼمشمٜمل ؾمٜمث٤مي.صمؿ أشمٞمٜم٤م إمم هير ُمتحرك يمٌػم وومٞمف ـمٗمالن ٟم٤مئهتن .شمقىمٗم٧م وأـمٚم٧م اًمٜمٔمر
إًمٞمٝمهت.
 وًمدا ُمٜمذ أؾمٌقع ُم٣م .صمؿ شمقىمٗم٧م وٟمٔمرت إزم "إهنهت وطمٞمدان ذم اًمٕم٤مملواًمدامه٤م ُم٤مشم٤م سم٤مُٕمس ذم طم٤مدث وىمد أٟم٘مذا سم٠مقمجقسم٦م".
أؿم٤مرت إمم آظمر قمغم ضمًٛمف ًمٗم٤مئػ وإطمندى ؾمن٤مىمٞمف ذم اًم٘م٤مًمن٥م اجليصن
ُمٕمٚم٘م٦م قمغم طمٌؾ.
 ًم٘مد ؾم٘مط ذم اًمٓمريؼ.أؿم٤مرت قمرو ً٤م .أظمػم ًا قمروم٧م ُم٤م شمرُمل إًمٞمف ،عم٤مذا شم٠ميمدت ُمـ يمٗمن٤مطمل ذم
ريمقب اًمٌ٤مص ورؤي٦م اًمٚمّمقص واعمقشمك وهؿ يتْمقرون ضمققمن ً٤م واًمٌ١مؾمن٤مم
واعمٜمٕمزًملم عم٤مذا ووٕمتٜمل سمن٤معمجرى إؾمن٤مد ًمٚمٛمٜمندومٕملم إمم اًمٌن٤مصً .م٘مند
ضمٕمٚمتٜمل أرى يمؾ اعمٕم٤مٟم٤مة اًمٙمقٟمٞم٦م ًمتجٕمٚمٜمل أٟمٔمر إمم ظم٤مرج قمزًمتنل ،إمم قمن٤ممل
يْم٩م سم٤مٕمل واًمْمٞم٤مع واًمٌ١مس ًمتّمٕم٘مٜمل وشمٕمرومٜمل قمغم إىمٌٞم٦م همنػم اعمٕم٘مقًمن٦م
ًمٚمذيـ ظمذهلؿ احلظ؟ ًم٘مد يم٤مٟم٧م ـمري٘م٦م قمٔمٞمٛمن٦م وؿمن٤مقمري٦م .ذم طمن٤مًمتل هنذه
يم٤مٟم٧م رؾم٤مًم٦م ومٕم٤مًم٦م ضمد ًا .سمدًٓ ُمـ ُمً٤مقمديت ذم طمج٥م احلزن وم٘مند ظمندُمتٜمل
قمغم اًمٕمٛمقم ذم ـمري٘م٦م شم٠ميمٞمد ظمً٤مريت قمغم ٟمحنق ُمن٤م .ريمْمن٧م ظم٤مرضمن ً٤م ُمنـ
اعمِمٗمك دون اٟمتٔم٤مره٤م وذهٌ٧م إمم اًمٌٞم٧م ذم أول ؾمٞم٤مرة أضمرة.
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الفصل الثالث والعشرون
ذم ذًمؽ اعمً٤مم ذهٌ٧م إمم اعمِمنٗمك ًمزين٤مرة أُمنل ،أظمنؼم اًمٓمٌٞمن٥م سم٠مهنن٤م
شمتحًـ .ؾم٠مًمتف إن يم٤من سمقؾمٕمل اًمدظمقل ًمزي٤مرو٤م .اسمتًؿ زم وىم٤مل :إهن٤م ٟم٤مئٛم٦م.
 ُمـ إومْمؾ أٓ يزقمجٝم٤م رم ذم هذا اًمقىم٧م.يمٜم٧م ذاهٌ٤م قمٜمدُم٤م ٟم٤مدا

ومرضمٕم٧م إًمٞمف وىم٤مل:

 ؾمٜمخرضمٝم٤م ذم احل٤مل وٓ أقمرف يمٞمػ ؾمتٌدي ُم٤م قمٜمدك دون إزقم٤مضمٝمن٤مسمٕمٛمؼ .إهن٤م ذم طم٤مًم٦م طمً٤مؾم٦م ُمـ اًمٗمٙمر ،هؾ شمٕمرف أ ّن واًمدشمؽ ًمدهي٤م ٟمقسمن٤مت
إهمهتم؟
 ٟمٕمؿ وًمٙمـ ذًمؽ يم٤من ُمٜمذ زُمـ سمٕمٞمند ُم٣من وىمند شمنؿ قمالضمٝمن٤م وىمن٤ملاًمٓمٌٞم٥م إهن٤م قمغم ُم٤م يرام؟ ٟمٔمرت إًمٞمف ىم٤مئ ً
ال.
هز رأؾمف وقمٞمقٟمف ٟم٤مئٞم٦م.
 وُمتك ؾمتخرج ي٤م ديمتقر؟ سمٕمد اًمٖمد. وهؾ ؾمتٙمقن قمغم ُم٤م يرام؟ أقمٜمل هؾ ؾمتٙمقن.... ٟمٕمؿ ؾمتٙمقن قمغم ُم٤م يرام .وًمٙمـ ؾمنتٙمقن ُمٝمٛمتنؽ صنٕمٌ٦م ذم اًمقىمن٧ماًمراهـ .إهن٤م ؾمتٙمقن سمخػم وًمٙمـ ًمٞمس يمٌدايتٝم٤م .اهلل ُمـ سمقؾمنٕمف ُمًن٤مقمدو٤م
وم٘مط.
اهلل ُمـ سمقؾمٕمف ُمً٤مقمدو٤م وم٘مط ويٕمٞمده٤م إمم ؾم٤مسمؼ قمٝمنده٤م ،ومٙمنرت وأٟمن٤م
أسمتٕمد قمـ ُمِمٗمك أويمقاي٤مُ .مـ إومْمؾ أن يٙمقن اهلل وم٘مط ُمـ يًن٤مقمده٤مُ .من٤م
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ُمـ رم ؾمٞمٙمقن قمغم ووٕمف إن مل شمتحًنـ طم٤مًمتٝمن٤م ٓ .رم ؾمنٞمٙمقن قمنغم
طم٤مًمف إذا ُم٤م أصٌح٧م أُمل ؿمخّم ً٤م خمتٚمٗم ً٤م قمنـ اإلٟمًن٤مٟم٦م اًمتنل ـم٤معمن٤م قمرومتٝمن٤م
وقمِم٘متٝم٤م .قمٜمدُم٤م وصٚم٧م إمم اًمٌٞم٧م يم٤من هٜم٤مك اشمّمن٤مل هن٤مشمٗمل ُمنـ ضمٞمٗمنق،
ُمً٤مقمد ُمدير ُمٌٞمٕم٤مت ذيم٦م أصٌ٤مغ أوومقؾمق ،يم٤من صدي٘مٜم٤م ويم٤مٟم٧م هذه هنل
اعمٙم٤معم٦م إومم اًمتل أشمٚم٘م٤مه٤م ُمٜمذ ووم٤مة أيب.
 هٚمق ضمٞمٗم٤مي .ىم٤مل :يمٞمػ دمري إُمقر؟ أٟم٤م قمغم ُم٤م يرام .يمٞمػ طم٤مل اًمنميم٦م؟ ًم٘مد ومّمٚمق ي٤م ضمٞمػ ،أٟم٤م ـمردت ُمـ اًمٕمٛمؾ.ىمٓمٕم٧م اٟمٗم٤مد.
 ُم٤م شم٘مّمد سمٗمّمٚمق ؟ اإلدارة اجلديدة ٓ حت٥م وضمٝمل. أي٦م إدارة ضمديدة؟ ضمٞمػ .أشمٕمٜمل أٟمؽ ٓ شمٕمرف ُم٤م حيدث؟ طمًٜم ً٤م ىمٌؾ أن يٛمنقت واًمندكٟمٔمٛم٧م اًمٜم٘م٤مسم٦م إرضاسم ً٤م ُمًٌ٘م ً٤م وىمد دم٤مهٚمٝمؿ أسمقك ،راومْم ً٤م اًمتًٚمٞمؿ ًمٓمٚمٌن٤موؿ.
ًمذا جل١موا إمم اًمٕمٜمنػ أومًندوا اًمٙمثنػم ُمنـ اًمتجٝمٞمنزات وهِمنٛمقا اًمٜمقاومنذ
وهددوا اإلدارةً .مذًمؽ أسمرم ُمدرام اًمنميم٦م اشمٗم٤مىم٤مت ُمع اًمٜم٘م٤مسم٦م ظمٚمنػ فمٝمنر
أسمٞمؽ وذم اًمٞمقم اًمت٤مزم ضم٤مم ظمؼم ووم٤مة أسمٞمؽً .م٘مد شمقمم اًمنميم٦م ضمٞمٙم٤مرو وضمٞمػ
ه٤مٟمز ُمـ طمٞمٜمٝم٤م .ومه٤م ي٘متٚمٕم٤من اًمٕمٜم٤مس اًمتل ٓ يرهمٌ٤من هبن٤م وأٟمن٤م أطمند هنذه
اًمٕمٜم٤مس.
ًمٚمحٔم٦م مل أىمؾ ؿمٞمئ ً٤م ومٚمٞمس ًمدي ُم٤م أىمقًمف وم٠مٟم٤م أقمرف اًم٘مٚمٞمؾ قمـ ذيم٦م أيب.
ؿمٕمرت أ ُم٘مٓمقع قمـ شم٠مصمػماشمف اًمِمخّمٞم٦م وسمٓمري٘م٦م همريٌ٦م مل أؿمٕمر سم٢مطمً٤مس
اخلً٤مرة ضمرام شمٚمؽ إظمٌ٤مر .ؿمٕمرت سم٤مرشمٞم٤مح همري٥م ذينر .إن ذيمتنف ىمند
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ؾم٘مٓم٧م ذم أيدي اًمٖمرسم٤مم وقمغم ُم٤م يٌدو وم٢من اًمدائرة ىمد ايمتٛمٚم٧م .شمٚمؽ اًمنميم٦م
يمرس أيب يمؾ ـم٤مىمتف هل٤م يم٤مٟم٧م ُمً١موًم٦م قمـ ذور يمثػمة .هل ُمـ رومٕمتف
اًمتل ّ

ُمـ اًمدرك إؾمٗمؾ وهل اًمًٌ٥م ذم ُمقشمف .ضمٕمٚمتف شم٤مضمر ًا يمٌػم ًاُ ،م٤ميمٜم٦م سمخ٤مري٦م

ًمٓمحـ طمٞمقات اًمٜم٤مسً .م٘مد دىم٧م اإلؾمٗملم ذم اًمٕم٤مئٚم٦م وضمٕمٚمتف أٟم٤مٟمٞم ً٤م سمِمٙمؾ ٓ
يٓم٤مقً .م٘مد هقت ذم أيدي اعم٤مديلم.
 ضمٞمٗمق ًم٘مد اشمّمٚم٧م يب ًمٖمرض إظمٌ٤مري سمذًمؽ ،أًمٞمس مت٤مُم ً٤م؟ ٟمٕمؿ ضمٞمٗم٤مي ؿمٕمرت أٟمف ٓ سمد أن شمٕمٚمؿ.سمٕمد ىمٚمٞمؾ ُمـ احلدي٨م ؿمٙمرشمف وأهنٞم٧م اعمٙم٤معمن٦مٟ ،مٔمنرت ظمن٤مرج اًمٜم٤مومنذة
ويم٤مٟم٧م ؾمٞم٤مرات ىمٚمٞمٚم٦م متر .سمٕمض إـمٗمن٤مل يٚمٕمٌنقن اًمٙمنرة أؾمنٗمؾ اًمِمن٤مرع
وأؾمدًم٧م اًمًت٤مرة ٓ .أقمرف ُم٤م أومٙمر ومٞمف ومٕم٘مكم ُمِمنقش ذم دواُمن٦م إومٙمن٤مر
قمكم قمغم ٟمحق ُمتنزاُمـ.
اعمٛمزوضم٦م سمحزن وظمقف وهمْم٥م ُمثؾ سمٓم٤مٟمٞم٦م أًم٘مٞم٧م ّ

هقي٧م قمغم إريٙم٦م .وشمريم٧م اًمٕمقاـمػ شمٕمؽميٜمل .يمٜمن٧م ُمٍمن ًا قمنغم رؤين٦م

ؾمٜمث٤مي وم٠مٟم٤م أطمت٤مضمٝم٤م عمقاضمٝم٦م اًمقضمقد .أردت إظمٌ٤مرهن٤م سم٠مؾمنٗمل قمنغم شمريمٝمن٤م
وريميض ُمرشملم .اٟمٓمٚم٘م٧م إًمٞمٝم٤م ذم اًمًٞم٤مرة ويم٤مٟم٧م ذم اًمرده٦م شمِمن٤مهد اًمتٚمٗمن٤مز
ُمع أسمٞمٝم٤م .اًمذي ٓ يٌدو قمٚمٞمف ذًمؽ اًمًٙمػم اعمؽمٟمح اًمذي ص٤مدومتف شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م.
سمدا ٟمِمٞمٓم ً٤م وشمً٤ممًم٧م ُمـ ورام هذا اًمتحقل اًمٕمج٤مئٌل .يم٤مٟم٧م ؾمٜمث٤مي ؾمنٕمٞمدة
ًمرؤيتل.
 أيب هذا ضمٞمػ أويمقي ،إٟمف اًمِمن٤مب اًمنذي أوصنٚمٜمل إمم اًمٌٞمن٧م شمٚمنؽاًمٚمٞمٚم٦م .ضمٞمٗم٤مي هذا هق أيب.
 ًمٓمٞمػ ًم٘م٤مؤك ،ؾمٞمدي. ؿمٙمر ًا ًمؽ ي٤م وًمدي .عمحٜمل سمٜمٔمرة وم٤مطمّمن٦م .وأردف "هنؾ أٟمن٧م اسمنـضمقٟم٤من أويمقي اعمتٌ٘مل؟"
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 أيب .ؾمٛمٕم٧م ؾمٜمث٤مي شم٘مقل وهل شمٜمٝمض. ٟمٕمؿ ؾمٞمدي ،أضمٌ٧م سمت٠م ّدب ىمدر اإلُمٙم٤من.ٟمٔمر إ ّزم سمٕمٛمؼ وشمٙمدر وضمٝمف ُمتٖمْمٜم ً٤م وشمالؿم٧م طمٞمقيتف .ومج٠مة سمدا قمجقز ًا
وًمٚمحٔم٦م اقمت٘مدت سم٠مٟمف ؾمٞمّم٤مب سمٜمقسم٦م ىمٚمٌٞم٦م .شمذيمرت ُم٤م أظمؼمشمٜمل سمنف ؾمنٜمث٤مي
ذم ؾمٞم٤مرة إضمرة وُمـ ذًمؽ اًمٞمقم ىمررت ُمقاضمٝم٦م اعم٤ميض ُمثٚمهت هق قمٚمٞمف .يم٤من
ٟمققم ً٤م ؾمخٞمٗم ً٤م ُمـ احلًؿ اًمذي يٗمؽمض دمٜم٥م اعمً١موًمٞم٤مت .وًمٙمـ ٓ هيؿ وم٘مد
قمكم اًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ .مل أيمـ ُمت٠ميمد ًا ُمـ رد ومٕمؾ واًمد ؾمٜمث٤مي ويمٜم٧م ظم٤مئٗمن ً٤م
يم٤من ّ
واقمت٘مدت أن إُمر ضمدير سم٤معمح٤موًم٦م.
 أيب ُم٤م اًم٘مْمٞم٦م ه٤مه؟ إن ..أسمقه ...أسمقه.همٓم٧م ؾمٜمث٤مي ومٛمف سمٞمندهي٤م ٓ ،ين٤م أيب ،أقمنرف يمنؾ رم وًمٙمنـ ضمٞمٗمن٤مي
خمتٚمػ قمـ أسمٞمف ،وإٟمؽ ىمٚم٧م سم٠مٟمؽ ؾمتٜمًك ،أًمٞمس يمذًمؽ؟
يمٜم٧م حمرضم ً٤م ُمـ يمقاسمٞمس اعم٤ميض ،إن هل إٓ فمالل حلٞم٤مة أظمرى شمت٘من٤مـمع
وشمٕمٞمد اًمت٘م٤مـمع .هنْم٧م وأظمذت سمٞمدي.
 ضمٞمٗم٤مي دقمٜم٤م ٟم٘مقم سمجقًم٦م .إن أيب ًمٞمس سمٛمزاج ضمٞمد.هنْم٧م وشمٌٕمتٝم٤م ويمٜم٧م ؾمٕمٞمد ًا عمٖم٤مدرة اًمٖمروم٦م وسمٞمٜمهت يمٜم٧م أظمرج أًم٘مٞم٧م قمغم
وضمٝمف آظمر عمح٦م .يم٤من قمغم وضمٝمف ُمزي٩م همري٥م ُمنـ اعمنرارة واًمٚمٓمنػ مل أسمٍمن
ُمثٚمف ذم طمٞم٤ميت .هٌ٧م اًمري٤مح سم٘مقة ذم اخل٤مرج ويمٜم٤م وطمندٟم٤م ذم اًمِمن٤مرع .وىمٗمن٧م
إؿمج٤مر يمحنراس وىمٗمن٧م سمٗمخنر وُمٖمنزى .ويم٤مٟمن٧م أًمنقان اًمٌ٘منع اًمًنهتوي٦م
اجلٛمٞمٚم٦م طمٚم ًهت ًمالٟمًج٤مم .يمٜم٤م ًمقطمدٟم٤م .وص٤مدف أن ؾمٜمث٤مي ىمريٌ٦م ُمٜمنل وأينديٜم٤م
ُمتِم٤مسمٙم٦م يمهت ًمق أن إيدي ختص سمٕمْمنٝم٤م سمٕمْمن ً٤م .ويمن٤من سمٛم٘مندوري أن أؿمنؿ
رائح٦م ؿمٕمره٤م وأٟمقصمتٝم٤م .يم٤من ًمّمقو٤م ووقح سم٤مرد طملم شمتٙمٚمؿ.
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 آؾمٗم٦م ضمٞمٗم٤مي عم٤م طمدث .أومنؽمض أن ُم٘م٤مسمٚمتنف ًمنؽ أي٘مٔمن٧م ومٞمنف شمٚمنؽاًمذيمري٤مت اًمتل ومٕمٚمٝم٤م أسمقك ُمٕمف .إٟمف رضمؾ قم٤مـمٗمل ضمد ًا وُمرهػ .وسمحً٥م
ُم٤م طمدث ُمٕمف شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م وم٢مٟمف يٌدو ضمٞمد ًا..؟
ًم٘مد طمّمؾ قمغم وفمٞمٗم٦م ذم ذيم٦م أصٌ٤مغ زايمنل يمٛمنمنف قمنغم اإلٟمتن٤مج.
رشمٌٝم٤م ًمف أطمد ذيم٤مئف ُمـ اًمٕمهتل اًمً٤مسم٘ملم ذم ذيم٦م أوومقؾمقُ .مـ طمٞمٜمٝم٤م ـمنرأ
قمٚمٞمف شمٖمػم يمٌػم.
مل شم٘مؾ ؿمٞمئ ً٤م ًمٌٕمض اًمقىم٧م وٟمزًمٜم٤م إمم اًمِم٤مرع.
 سمٓمري٘م٦م ُم٤م أٟم٧م حمؼ ..أشمٕمرف؟ طمقل ُم٤مذا؟ طمقل اعمقاىمػ واخلؼمات. يمال ؾمٜمث٤مي أٟم٧م حم٘م٦م. طمًٜم٤م يمالٟم٤م قمغم طمؼ.شمقىمٗمٜم٤م قمـ اًمًػم أطمٌٌ٧م اًمًٙمقن اًمذي اضمت٤مطمٜم٤م ،ؾمٙمقن اًمٕمقامل سمداظمٚمٜم٤م
واًمّمٛم٧م سمٞمٜمٜم٤م .رسمهت ٓ ُمٕمٜمك ًمذًمؽ وًمٙمـ هذا ُم٤م ؿمٕمرت سمف.
 يمٞمػ طم٤مل أُمؽ؟ همد ًا ؾمتخرج. أطم٥م أن أىم٤مسمٚمٝم٤م ًمٌٕمض اًمقىم٧م. ؾمتٗمٕمٚملم.وسمدأٟم٤م ٟمٛمٌم.
 اٟمٔمري أٟم٤م آؾمػ قمغم ـمري٘م٦م شمريمل ًمؽ وريميض.ٗمٝمؿ ذًمؽ.
 أشم ّ ٓ سمد أٟمؽ اقمت٘مدت سم٠م ضمٌ٤من؟229

 ًمً٧م ضمٌ٤مٟم ً٤م ي٤م ضمٞمػ ..ومٚمق يمٜم٧م يمذًمؽ عم٤م يمٜم٧م هٜم٤م.ؿمٕمرت سمحري٦م ودفمً ،مًٜمث٤مي شمٚمؽ اًم٘مقة اًمتل دمٕمٚمٜمنل أؿمنٕمر سم٤مًمٕم٤مومٞمن٦م
ُمرة أظمرى .إن اًمقىمقف ُمٕمٝم٤م وم٘مط جيٕمٚمٜمل أسمتٝم٩م .إن طمْمقره٤م ييضم قم٤معمل
ودواظمكم طمٞم٨م يمٜم٧م خمتٌئ ً٤م ُمت٘مٝم٘مر ًا ذم اخلٚمػ سمٕمٞمد ًا ًم٘مد قمروم٧م أٟمف سم٢مُمٙمن٤م
أن أيمقن ؾمٕمٞمد ًا صم٤مٟمٞم٦م.
 يمٞمػ طمّمؾ أن قمروم٧م ُمٙم٤م سم٤مُٕمس؟ ٟمٔمرت إمم قمٜمقاٟمؽ ذم ؾمجؾ اهل٤مشمػ. ٓ أىمّمد ذًمؽ وإٟمهت عم٤مذا ضمئتٜمل؟يم٤مٟم٧م ص٤مُمت٦م ًمٚمحٔم٦م.
 عم٤مذا يمتٌ٧م إزم؟ ؿمٕمقر سم٤مًمذٟم٥م. ضمٞمػ .يٛمٙمـ أن يٙمقن إُمر ؿمٕمقر ًا سم٤مًمذٟم٥م. طمًٜم٤م وعمِم٤مقمر أظمرى ٓ يٛمٙمـ حتٚمٞمٚمٝم٤م. طمًٜم٤م وهذا ؾمٌ٥م جمٞمئل أيْم ً٤م .قمقاـمػ ٓ أؾمتٓمٞمع حتٚمٞمٚمٝم٤م. ؾمٜمث٤مي. ٟمٕمؿ ضمٞمػ. ؾمٜمث٤مي أفمـ أٟمؽ ومريدة ُمـ ٟمققمؽ. يمذًمؽ أٟم٧م.قمـ ىمرب يم٤من هٜم٤مك ؿمجرة شمقضمٝمٜم٤م إًمٞمٝم٤م ،اٟمحٜمٞمٜم٤م قمنغم اجلنذع يمنؾ قمنغم
ذراع ص٤مطمٌف .وسمٞمٜمهت أٟم٤م أؿمٕمر سم٤مًمدفم هٜم٤مك ؿمنٕمرت سم٤مًمدهِمن٦م ًم٘منقة ذًمنؽ
اًمٌمم اًمذي يًٛمقٟمف احل٥م .ومٌٛم٘مدوري أن أؾمٛمع ُمقؾمٞم٘م٤مه اًمٕمذسمن٦م وأؿمنٕمر
سمتج ّٚمٞمف اإلٟمً٤م  .مل ٟم٘مؾ ؿمٞمئ ً٤م قمنـ احلن٥م وًمٙمٜمنف يمن٤من هٜمن٤مك ذم قمٞمٜمٞمٝمن٤م ،ذم
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اسمتً٤مُمتٝم٤م وذم طمْمقره٤م .ذم إؿمٞم٤مم اًمتنل شمٗمٕمٚمٝمن٤م ويمن٤من ذم داظمنكم أيْمن ً٤م.
أظمرضمتٜمل ُمـ ٟمٗمز وهمٛمرشمٜمل سمؽمىم٥م اًمًٕم٤مدة .أدٟمٞمتٝمن٤م ُمٜمنل سمٚمٓمنػ ،يمن٤من
ضمًده٤م داومئ ً٤م.
 أطمٌؽ ي٤م ؾمٜمث٤مي. أطمٌؽ ي٤م ضمٞمػ أيْم ً٤م.أطمٌٌ٧م ـمري٘متٝم٤م سمٛمٜم٤مدايت سمن(ضمٞمػ  .ىمٌٚمتٝم٤م وسم٘مٞمٜم٤م قمغم هذه احلن٤مل ًمنٞمس
هٜم٤مك ُم٤م هق وم٤مطمش سمؾ يم٤من إُمر طمٚمق ًا وـمٌٞمٕمٞم ً٤م .إهن٤م إطمدى حلٔم٤مت اًمًٛمق
اًمتل يٙم٤مومح ومٞمٝم٤م اًمٗمٙمر ومٞمٌ٘مٞمٝم٤م وًمٙمـ ًمـ يتدسمره٤م أسمد ًا .اٟمٗمّمنٚمٜم٤م وُمْمنٞمٜم٤م ذم
اًمًػم صم٤مٟمٞم٦م وسمدأت أومٙمر ومٞمٝم٤م .ضمذسمتٝم٤م ىمريب .رم ُم٤م ضمٕمٚمٜمنل أًمتٗمن٧مً ،م٘مند
يم٤من واًمده٤م ،ؿم٤مهدٟم٤م ومل أسمذل ضمٝمد ًا ًمٙمل أقمرف سمهت يم٤من يٗمٙمر.
 شمٕم٤مل ي٤م ضمٞمػ .ىم٤مًم٧م سم٢مسار. إمم أيـ ؾمٜمٛميض هذه اعمرة؟وحٙمٜم٤م ُمٕم ً٤م.
 إمم ُمٙم٤من ضملم؟ُمٙم٤من ُمـ؟ ىمٚم٧م ُمتقىمٗم ً٤م.
 ُمٙم٤من ضملم.عمع وقم اًم٘مٛمر ذم قمٞمٜمٞمٝم٤م قمغم ٟمحق ـمروب.
 إن ضملم شمٕمرف ،شمٕمرف مت٤مُم ً٤م ،ومٙمؾ ُمرة شمرا شمٔمؾ شمً٠مًمٜمل قمٜمؽ.وحٙم٧م ؾمٜمث٤مي وٟمٔمرت إًمٞمٝم٤م ومْمحٙم٧م صم٤مٟمٞمن٦م .ذهٌن٧م ُمٕمٝمن٤م ويمٜمن٧م
ُمقىمٜم ً٤م سم٠مهن٤م ؾمت٘مذومٜمل سمٛمٗم٤مضم٠مة أظمرى .مل يٙمـ ُمٙم٤من ضملم سمٕمٞمد ًا ضمند ًا ،وسمٞمنٜمهت
يمٜم٤م ٟمًػم يمٜم٤م ٟمتحدث وهم٤مًمٌ ً٤م ُم٤م يٛمر سمٞمٜمٜم٤م صٛم٧م أطمٌف .قمٜمدُم٤م وصٚمٜم٤م مل شمٙمنـ
ضملم ُمٜمدهِم٦م ًمرؤيتلً .م٘مد اسمتًٛم٧م وم٘مط ،وسم٤مسمتً٤مُم٦م قمريْم٦م طمنلم ومتحن٧م
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يمقٟم٧م قمٜمٝم٤م اٟمٓمٌ٤مقم ً٤م همػم صحٞمح ٕ وضمدو٤م ذم احل٘مٞم٘من٦م
اًمٌ٤مب .أقمت٘مد سم٠م ّ
ؾمٕمٞمدة وىمد فم ّٚم٧م شمٜمٔمر إًمٞمٜم٤م وقمغم ومٛمٝم٤م اسمتً٤مُم٦م ذات ُمٕمٜمنك ٟمققمن ً٤م ُمن٤م .سمٕمند
ومؽمة ىم٤مًم٧م سم٠مٟمٜم٤م جي٥م أن ٟمٕمذره٤م صمؿ اظمتٗم٧م .اؾمتٖمرق إُمنر سمٕمنض اًمقىمن٧م
ٕدرك أهن٤م ىمد أظمٚم٧م اعمٙم٤من ًمٜم٤م .قم٤مؿم٘م٤من أرادا أن خيتٚمٞم٤م سمٌٕمْمٝمهتٟ .مٔمرت إمم
ؾمٜمث٤مي وٟمٔمرت إ ّزم .يمالٟم٤م ؾم٘مط سملم ذراقمل أظمر ومل شمٙمـ اًمٚمٞمٚم٦م ـمقيٚم٦م سمنهت
يٙمٗمل.
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الفصل الرابع والعشرون
حت٧م فمؾ ظمٞمٛم٦م ُمـ ؾمٕمػ اًمٜمخٞمؾ يمٜم٧م ضم٤مًمً ً٤م ًمقطمدي قمنغم ُمّمنٓمٌ٦م.
اعمّمٓمٌ٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ُمزدمح٦م ذم اًمٕم٤مدة سمندت ُمٝمجنقرة قمندا سمٕمنض إزواج
واًمٕم٤مئالت وهؿ يٚمت٘مٓمنقن صنقر ًاً .م٘مند صندُمق وهنؿ حين٤موًمقن سمٞمن٠مس
اًمتِمٌ٨م سمآظمر ٟمتػ يقم مجٞمؾ إهنؿ ٓ يريدون آقمؽماف سم٠من هنذا اًمٞمنقم ىمند
ُم٤مت .يمثػم ًا ُم٤م أرشم٤مد هذا اعمٙم٤من ذم هذه إي٤مم ٓؾمٞمهت أن إؿمنٞم٤مم ىمند سمندأت
شمتٖمػم .إن أصقات اًمري٤مح وإُمقاج اعمتٙمنة متٜمح اًمنذيمري٤مت اعم٤مونٞم٦م ىمنقة
أيمثر ذم اًمٔمٝمقر .اعمحٞمط اًمٕمٔمٞمؿ واًمٗمْم٤ممات اًمقاؾمٕم٦م واًمًهتم اًمٖم٤مُمرة .يمنؾ
ذًمؽ شمْم٤مومر قمغم طمقاد وُمب سم٤مًمقطمدة اًم٘م٤مؾمٞم٦م واًمْمآًم٦م .همػم أ اقمتدت
قمغم ذًمؽ ومٚم٘مد شمٕمٚمٛم٧م أن ًمٙمؾ رم وىمتف وُمٙم٤مٟمف اًمٖمرين٥م .شمٕمٚمٛمن٧م أيْمن ً٤م
أ ضمزم ُمتٜم٤مه ذم اًمّمٖمر ُمـ اًمٓمٌٞمٕم٦م وُمـ اعمحتٛمؾ أٓ أومٝمؿ اًمٓمنرق اًمٖمريٌن٦م
ًمٚمحٞم٤مة يمٚمٝم٤مُ .مثؾ هذه اًمٚمحٔم٤مت وطمده٤م متٙمـ روطمل ُمـ اًمتحٚمٞمؼ ودمري٥م
اعمتٕم٦م ،شمٚمؽ اًمتل شمزيح قمٜمل اًمٕمذاب اًمذي أيم٤مسمده .يمٜم٧م ذم طم٤مضم٦م عمثنؾ هنذه
اًمٚمحٔم٤مت ،ذم طم٤مضم٦م إمم أي رم يٌٕم٨م اًمتٕم٘مؾ واعمٕمٜمك ذم روطمل اعمٜمًح٘م٦م.
هٌ٧م اًمري٤مح سم٘مقة ُمـ اعمحٞمط وهنل شمرؾمنؾ رذاذ اعمن٤مم اعمن٤مًمح إمم اًمِمن٤مـمئ.
اؾمتًٚمٛم٧م اًمِمٛمس عمرور يقم آظمر سمٓملم .أؿمٕمتٝم٤م اعمتالؿمنٞم٦م شمرُمنل فمنالًٓ
ـمقيٚم٦م سمج٤مٟم٥م اخلٞم٤مم قمغم اًمً٤مطمؾ .صم٤مرت إُمقاج ذم رطمٚمتٝمن٤م اًم٘مّمنٞم٦م ُمنـ
اعمحٞمٓم٤مت واًمٌح٤مر اهل٤مئٚم٦م ُمٚم٘مٞم ً٦م سم٤معمٞم٤مه اعمتٕمٌ٦م قمغم اًمِمقاـمئ اعمتقهجن٦م .ىمٗمنز
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أطمد إزواج إمم إُمقاج اعمتٙمنة اًم٘م٤مدُم٦م شمٖمٓمٞمنف أُمنقاج اًمرهمنقة اعمرىمِمن٦م
وحتٛمٚمف إمم ذروو٤م .سمٕمد سمره٦م ؾمٌح قم٤مئد ًا إمم اًمِم٤مـمئ .إمم طمٞم٨م صمٛمن٦م اُمنرأة
شمراىمٌف وحتذره ًٓمت٘من٤مط صنقرة ًمنف ،ونحٙم٤م ُمنرة أظمنرى ومحٚمن٧م اًمرين٤مح
وحٙمٝمهت .أصٌح اًمً٤مطمؾ ُمٝمجقر ًا ومقر ًا ويمٜم٧م وطمندي قمنغم شمٚمنؽ احل٤مًمن٦م
اًمتل أردو٤م دائن ًهت .أٟمن٤م واًمٕمٜمن٤مس وم٘منط ،سمحٞمن٨م يٛمٙمٜمٜمنل أن أظمٚمنق سمٜمٗمزن
وأطم٤مور اًمري٤مح واًمًهتم اعمٗمتقطم٦م .هنْم٧م شم٤مريم ً٤م ًمٚمرضمؾ اًمٕم٤مُمؾ مخًلم يمقسمق
يم٠مضمرة ًمٚمٛمّم٤مـم٥م وهت سمتٙم٤مؾمؾ سمٛمحن٤مذاة ؿمن٤مـمئ اًمٌحنر .مل أيمنـ قمنغم
قمج٤مًم٦م ُمـ أُمري ،شمقصٚم٧م إمم إجي٤مد اًمًالم ُمع ٟمٗمز وُمع اًمذيمري٤مت ومٛمٜمنذ
زُمـ سمٕمٞمد ايمتِمٗم٧م أن ًمٞمس هٜم٤مك ُمـ رم يم٤مٟمٌٕم٤مث اًمًالم ذم ٟمٗمنس اعمنرم
ُمـ ظمالل طمرارة رطمٚم٦م احلٞم٤مة أو ُمـ ظمنالل وفمٞمٗمن٦م اًمٙمًن٥م اعمن٤مديً .م٘مند
وضمدت اًمًالم سمداظمكم ذم اعمريمنز اهلن٤مدئ طمٞمن٨م ٓ رم يٛمٙمٜمنف زقمزقمتنل
وإزقم٤مضمل يمهت اقمت٤مد قمغم ذًمؽ أظمرون .وسم٢مجي٤مده سمدأت أضمد ٟمٗمز ومتٜمٝمدت
سمٕمٛمؼ.
شمٌنلم أصندام
وُمـ ظمالل اٟمًج٤مم إصقات يمٚمٝمن٤م ُمنـ طمنقزم مل أقمند أ ّ
ؾمٛمٗمقٟمٞم٦م حمػمة .اٟمً٤مب احل٥م ُمنـ داظمنكم ه٤مدئن ً٤م يمنهت هنق اعمحنٞمط إٓ ُمنـ
اوٓمراب ىمٚمٞمؾ قمٜمد دمٛمع إُمقاج اًمرىمٞم٘م٦م ًمتٜمتنم هبدير واؾمع قمغم اًمِم٤مـمئ
ىمرب أىمداُملٟ .مٔمرت سمٕمٞمد ًا ذم إومؼ ىمدر اعمًنتٓم٤مع طمٞمن٨م سمقؾمنٕمل أن أرى
اًمًهتم وهل شمٜمٓمٌؼ قمغم اعمحٞمط سمحٜمق رىمٞمنؼ وسمن٤مرع ُمنـ إًمنقان .اٟمحٜمٞمن٧م
وىمٌْم٧م طمٗمٜم٦م ُمـ اًمرُمنؾ ورُمٞمتنف ذم اًمنريح .ؿمنٕمرت سمن٤مًمتحرر ُمنـ ىمٞمنقد
ووٖمقـم٤مت اًمقضمقد اًمٞمقُمل .شمريم٧م اًمذيمري٤مت شمٗمٞمض سمٕم٘مكم يمهت شمٗمٕمؾ يمنؾ
ُمرة طملم أضملم إمم هٜم٤مً .م٘مد ُم٣م قم٤مم قمغم اٟمت٘م٤مًمٜم٤م ُمـ اعمٜمزل طمٞمن٨م اقمتندٟم٤م
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اًمٕمٞمش ذم أيم٤موي٤م .يم٤مٟم٧م إؿمٞم٤مم صنٕمٌ٦م وًمٙمنـ إؾمنقأ ُمٜمٝمن٤م هنق طمندوث
اًمتٖمػم اًمذي يمٜم٧م أظمِم٤مه وىمد وىمع .سمٕمد اًمٔمٝمػمة ذهٌ٧م إمم اعمِمٗمك ٔيت سم٠مُمل
إمم اًمٌٞم٧م ،قمٜمدُم٤م ظمرضم٧م يم٤مٟم٧م ٟمحٞمٗم٦م ضمد ًا .إن اًمِمٗم٘م٦م اًمدائٛمن٦م ذم قمٞمٜمٞمٝمن٤م
ىمد شمٕمٛم٘م٧م أيمثرٓ .طمٔم٧م قمنغم وضمٝمٝمن٤م سمٕمنض اًمتج٤مقمٞمند اًم٘مٚمٞمٚمن٦م وحتن٧م
اًمٕمٞمٜملم أيْم ً٤م ومٝمل مل شمٙمـ يمذًمؽ ُمـ ىمٌؾ .اسمتًٛم٧م طملم رأشمٜمل أهنرع إًمٞمٝمن٤م
واًمٌٝمج٦م شمٜمٌع ُمنـ ىمٚمٌنل .شمٕمٚم٘من٧م هبن٤م وىمٌٚمتٝمن٤م قمنغم ظمنده٤م ويمن٤من اًمٜمن٤مس
يراىمٌقٟمٜم٤م .وىمػ اًمٓمٌٞم٥م ىمرب قمٛمقد وهز رأؾمف وقمرومن٧م ُمن٤م ُمٕمٜمنك ذًمنؽ.
قمٚم٘م٧م ىم٤مئٚم٦م سم٠مٟمٜمل ـمقيؾ وىمد يمؼمت قمغم ُم٤م يٌدو ُمٜمذ آظمر ُمنرة ؿمن٤مهدشمٜمل.
يم٤مٟم٧م ُمنورة ًمرؤيتل واًمدُمقع ذم قمٞمٜمٞمٝم٤م وذم قمٞمق سمٕمْمنٝم٤م أيْمن ً٤م وًمٙمنـ
ؿمت٤من ُم٤م سملم إؾمٌ٤مب .صمؿ ؾم٠مًمتٜمل قمـ قمدم جملم أيب ُمٕمل ومتجٛمدت ومل أىمؾ
ؿمٞمئ ً٤م سمؾ ىمدو٤م إمم اًمًٞم٤مرة وسمّمٛم٧م اٟمٓمٚم٘مٜم٤م إمم اًمٌٞم٧م .طملم وصٚمٜم٤م مل أؾمتٓمع
إظمٗم٤مم اخلؼم قمٜمٝم٤م أـمقل ُمـ ذًمؽ ،شمٞم٘مٜم٧م ُمنـ أهنن٤م ؾمنتدرك إُمنر سمٜمٗمًنٝم٤م
وم٤مجلق ذم اًمٌٞم٧م ذو ـم٤مسمع خمتٚمنػ .ومراهمن٤مت اًمّمنقر قمنغم اجلندران وأؿمنٞم٤مم
أظمرى صٖمػمة يم٤مٟم٧م يم٤مومٞمن٦م ًمتنقطمل هلن٤م سمٗم٘مندان رم ُمن٤م .مل شمٔمٝمنر قمٚمٞمٝمن٤م
ُمالطمٔم٦م ذًمؽ ،يم٤مٟم٧م ص٤مُمت٦م مت٤مُمن ً٤م .ـمٚمٌن٧م ُمٜمٝمن٤م اجلٚمنقس ومثٛمن٦م أُمنر أود
ُمر قمغم وضمٝمٝم٤م شمٕمٌػم ُمرسمؽ ومٜمٔمرت
إظمٌ٤مره٤م سمف اقمت٘مدت أهن٤م ؿمٕمرت سم٤مُٕمرّ .
طمقل همروم٦م اجلٚمقس صمؿ ٟمٔمرت إ ّزم وطمدّ ىم٧م ُمٚمٞم ً٤م ويم٠مهن٤م شمتٙمٝمـ سم٠مومٙم٤مري ومٚمؿ
أؿمٕمر سم٤مًمراطم٦م.
 ُم٤م إُمر ي٤م ضمٞمػ؟ُم٤م يم٤من سمقؾمٕمل اًمٙمالم.
 ضمٞمػ .أطمدث رم ُم٤م ،آه رم ُم٤م طمدث؟235

طمريم٧م رأد سمٌطم وىمٚم٧م:

 ًم٘مد ُم٤مت أيب.وذم حلٔم٦م وضمٞمزة ٟمٔمرت سمِمؽ وارشمٞم٤مب صمؿ شمٌع ذًمؽ شمٕمٌػم يمئٞمن٥م ه٤مئنؾ
وُمدت رىمٌتٝم٤م ٟمحقي ويم٤من صقو٤م وئٞم ً
ال يٜمؿ قمـ قمدم اًمتّمديؼ.
 ُم٤مذا ىمٚم٧م ي٤م ضمٞمػ؟أؿمح٧م قمٜمٝم٤م سمٕمٞمٜمل ويمررو٤م سمٌطم ومتِمٌث٧م يب وسظم٧م.
 ُم٤مت ضمقٟم٤من ُم٤مت؟اٟمت٤مسمتٝم٤م اهلًتػمي٤م ذم اًمٚمحٔم٦م اًم٘م٤مدُم٦م ومٍمظم٧م وزقم٘م٧م ومتًٙم٧م سمٙمتٗمل
طمتك اٟمٖمرز فمٗمره٤م سمٚمحٛمل وؾم٤مل اًمدم وراطم٧م شمٍمنخ هبًنتػمي٤م مل شمًنٞمٓمر
قمٚمٞمٝم٤م وم٤مرمت٧م قمغم إرض .ريمْم٧م ٕشمّمؾ سم٤مًمٓمٌٞم٥م وقمٜمد اًمرضمنقع إًمٞمٝمن٤م
وضمدو٤م ىمد أهمٛمل قمٚمٞمٝم٤م .ضمرطم٧م ٟمٗمًٝم٤م طملم ؾم٘مٓم٧م قمغم اًمٙمرد أو قمنغم
رم ُم٤م وٟمْمح اًمندم ُمنـ ضمنرح ذم وضمٝمٝمن٤م .رومٕمتٝمن٤م سمرومنؼ قمنغم إريٙمن٦م
واٟمتٔمرت اًمٓمٌٞم٥مٟ ،مزف هل٤م ىمٚمٌل وؿمٕمرت سمحزن ؿمديد يمهت ؿمٕمرت هل سمف.
وُمبت قمٞمٜمل دُمقع قمّمٞم٦م .يمتٗم٤مي يٜمزوم٤من سمًٌ٥م أفمٗم٤مره٤م وهل شمٜمٖمرز ومٞمٝمهت.
ُمـ طمٞمٜمٝم٤م مل شمٕمد احلٞم٤مة يمهت يمٜم٤م ٟمٕمٞمِمٝم٤م .إهن٤م حلٔم٤مت ؿمديدة اًمًقم قمغم أُمنل.
سمٕمد أي٤مم ـمرىم٧م أؾمهتقمٜم٤م يمٚمهتت ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ سمٕمض أىم٤مرب واًمدي ُمـ ىمٌٞمؾ او٤مم
أُمل سم٠مهن٤م ؾم٤مطمرة وم٘مد ىم٤مًمقا سم٠مؾم٤مًمٞمٌٝمؿ اعمتٜمققم٦م :إن أُمل ىمد ىم ّٞمدت أيب سمٓمري٘م٦م
ضمٕمٚمتف ٓ يرهم٥م سم٤مٓرشمٌ٤مط سمٜم٤مؾمف إىمرسملم .إؾمقأ ُمـ ذًمؽ أهنؿ ىم٤مًمقا :إهن٤م
هل اًمنم اًمٙم٤مُمـ ورام ُمقت أيب وؾمقهق وإهن٤م ىمتٚمتٝمهت ًمنؽمث صمنروة أيب .يمنهت
أهنؿ ومنوا قمدم إٟمج٤مهب٤م ٕـمٗم٤مل همػمي سم٠مهن٤م يم٤مٟم٧م شم٠ميمؾ إـمٗمن٤مل وهنؿ ذم
رمحٝم٤م .أطمٞم٤مٟم ً٤م شمٚمت٘منل سم٠موًمئنؽ إىمن٤مرب ذم اًمِمن٤مرع وًمٙمنٜمٝمؿ طم٤معمن٤م يروهنن٤م
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يًتديرون وي٠مظمذون آدم٤مه اعمٕم٤ميمس .مل شمٕمد أُمل يمهت هل وم٘مد أصٌح٧م أيمثر
دمٝم ًهت وإهن٤ميم ً٤م وٟمحقًٓ وؿمحقسم ً٤م .شم٘م٤مقمدت ُمـ وفمٞمٗم٦م اًمتدريس وأىم٤مُم٧م دائ ًهت
ذم ؾمٙمقن يمئٞم٥م ومل خترج أسمد ًا .يم٤مٟم٧م ُمتِمح٦م سم٤مًمًقاد شمٜمن٤مم ىمٚمنٞم ً
ال ذم اًمٚمٞمنؾ
وشمٌٙمل ـمقي ً
ال وٟم٤مدر ًا ُم٤م شمتٜم٤مول اًمٓمٕم٤مم .أُمل اعمٕمت٤مدة قمغم احلٞم٤مة سمٜمِم٤مط يمٌنػم
أصٌح٧م ذم همْمقن أؾم٤مسمٞمع ه٤مُمدة سمال طمٞم٤مة .خمٞمٗم٦م اعمٜمٔمر طمتك إ ذات ُمنرة
اقمت٘مدو٤م أؿمٌف سمً٤مطمرة .شمٕمٛم٘م٧م ذم قمٞمٜمٞمٝم٤م ؿمٗم٘م٦م شمٖمندق هبن٤م قمٜمند ُمنرأى أي
ؿمخص حتدق سمف ،يمٜم٧م أظمِمك قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اجلٜمقن.
ذم شمٚمؽ اًمًٜم٦م يمٜم٧م ىمد وم٘مدت ومرصن٦م احلّمنقل قمنغم ُمٙمن٤من ذم اجل٤مُمٕمن٦م
ويم٤من يتحتؿ قمكم أن أضمد وفمٞمٗم٦م وم٠مُمل همػم ُمًتٕمدة سمٕمد يمؾ ُم٤م ىمد ىمٞمؾ قمٜمٝمن٤م
أن شم٘م٤مشمؾ ُمـ أضمؾ طمّمتٝم٤م اًمنمقمٞم٦م ذم ذيم٦م أيب .إهن٤م ُم٠مؾم٤مة ؿم٤مظمّمن٦م قمنغم
ىمدُملم .مل أقمرف أسمد ًا سم٠مهن٤م يٛمٙمنـ أن شمٜمحندر إمم هنذا اعمًنتقى اًمٗمن٤مئر وأن
شمّمٌح ُمِمقه٦م وٓ أطمد يٛمٞمزه٤م ،وأن شمٜمن٠مى ُمٜمٝمٛمٙمن٦م ذم ي٠مؾمنٝم٤م .وُمن٤م يمن٤من
سمقؾمٕمل ىمقل رم خيّمٝم٤م ظمقوم ً٤م ُمـ وىمققمٝم٤م ذم هًتػمي٤م همػم ُمًٞمٓمر قمٚمٞمٝمن٤م.
هٙمذا دمري إي٤مم سم٠مىمدام ُمـ رص٤مص وًمٞمس صمٛم٦م سم٤مرىم٦م أُمؾ شمٚمقح ذم إومؼ.
همػم ُمقىمٕمٜم٤م ذم اًمنمٟم٘م٦م اعمٔمٚمٛم٦مً .م٘مد شمًٚمؾ اًمٚمّمقص
طمدث رم ذات ًمٞمٚم٦م ّ
إمم ُمٜمزًمٜم٤م وهىمقا اًمًنٞم٤مرشملم اعمتٌ٘مٞمتنلم ذم اًمٙمنراج .وىمند ؾمنٝمٚم٧م قمٚمنٞمٝمؿ
اًمنىم٦م ،ومٛمـ زُمـ سمٕمٞمد يمٜمن٤م ىمند ـمٚمٌٜمن٤م ُمنـ ضمنٞمهت واحلن٤مرس أن يٛمْمنٞم٤م ذم
ؾمٌٞمٚمٝمهت وم٠مصٌحٜم٤م سمذًمؽ همػم حمّمٜملم .وسمٕمد ُمدة أظمؼمشمٜمل أُمل سم٠مٟمٜم٤م ؾمنٜمٜمت٘مؾ
ُمـ ُمٜمزًمٜم٤م ومٝمق ُمكمم سم٤مًمذيمري٤مت واًمٙمقاسمٞمس هذا إذا يم٤من ًمٜم٤م أُمنؾ ذم اًمٕمنٞمش
ومال سمد أن ٟمٖم٤مدر .ص٤مر ُمًٙمٜمٜم٤م اجلديد ذم أُمٙمقيمق طمٞم٨م أىمٛمٜم٤م ذم همرومتلم ُمـ
جمٛمع ىمذر ٟم٤مؾمف همريٌق إـمقار .اعمٜمزل قمٌ٤مرة قمـ ُمٌٜمك سمٓمن٤مسمؼ ٟم٘متًنٛمف ُمنع
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مخً٦م ُمًت٠مضمريـ آظمريـ سمٕمقائؾ وخٛم٦م .يم٤من إُمنر سم٤مًمٜمًنٌ٦م ًمٜمن٤م اٟمحندار ًا
يمٌػم ًا وًمٙمٜمف رضوري .أُمل مل شمٌع ُمٜمزل أيب وم٘مد ّ
فمؾ ذم قمٜم٤مي٦م ويمنالم اعمٜمن٤مزل
وىمد أظمؼمشمٜمل سم٠مٟمف ؾمٞمٙمقن زم قمٜمدُم٤م أيمؼم سمهت يٙمٗمل ُٓمتاليمف .آظمر ُمرة ذهٌ٧م
ومٞمٝم٤م إمم اًمٌٞم٧م رأي٧م اًمٕمِم٥م يٜمٛمق يمٌػم ًا طمقًمف وإن ؿمجرة اعم٤مٟمٙمق ىمد أصمٛمرت
واًمٓمٞمقر سمدأت سم٤معمجلم صم٤مٟمٞم٦م وإن سمٕمض إزه٤مر ذم احلدي٘م٦م ىمد ذسمؾ وسمٕمنض
ضمػ ويٌس وفمؾ همػمه٤م قمنغم ىمٞمند احلٞمن٤مة .أُمن٤م اًمٙمنقخ اعمخّمنص
آظمر ىمد ّ
ًمٚمح٤مرس وم٘مد أهمٚمؼ سم٤معمً٤مُمػم واعمزرقمن٦م أصنٌح٧م ىمٗمنر ًا ويم٤مٟمن٧م ذم إطمندى
اًمٜمقاومذ ومتح٦م يمٌػمة طمٞم٨م رُم٤مه٤م أطمدهؿ سمحجر.
هٙمذا ٟمٕمٞمش أن ذم أُمٙمقيمق ذًمؽ احلل اًمذي يّمػم ُمًتٜم٘مٕم ً٤م ذم ُمقؾمنؿ
اعمٓمر وُمٖمؼم ًا ذم ُمقؾمؿ اجلٗم٤مف .أصٌح٧م أُمنل ـمٌٞمٕمٞمن٦م همنػم أهنن٤م ٓزاًمن٧م
ٟمحٞمٗم٦م وشمٌدو مجٞمٚم٦م يرشمًؿ قمغم وضمٝمٝم٤م ـم٤مسمع اًمِم٘م٤مم إسمديً .م٘مد اُمتد اًمزُمـ
إمم طم٤موم٤مت طمرُم٤مهن٤م ومحؾ أىمَم رضسم٤مت اًمْمٞم٤مع اًمذي ؿمنٕمرٟم٤م سمنف .همنػم أن
اعمِم٤مقمر إقمٛمؼ فمٚم٧م يمؽمؾمٌ٤مت ذم ىمٚمٌٞمٜم٤م ُمٕم ً٤م .أٟم٤م وأُمل شم٘مريٌ ً٤م أصٌح أطمدٟم٤م
همريٌ ً٤م قمـ أظمر .وم٘مٚمٞم ً
ال ُمن٤م ٟمٚمت٘منل ،ومٝمنل ُمن١مظمر ًا سمندأت اًمٕمٛمنؾ ذم وزارة
وقمكم أن أهم٤مدر ُمٌٙمنر ًا
اًمؽمسمٞم٦م وأٟم٤م أصؾ إمم اًمٌٞم٧م ُمت٠مظمر ًا قم٤مئد ًا ُمـ اًمٕمٛمؾ.
ّ
وأن أذه٥م إمم اًمٕمٛمؾ ذم أي٤مم اًمًٌ٧م سمًٌ٥م طم٤مضمتل ًمٚمهتل اًمذي أضمٜمٞمنف ُمنـ
اًمٕمٛمؾ اإلو٤مذمٟ .مٚمت٘مل ُمٕم ً٤م ذم أي٤مم إطمد يمثػم ًا طمٞمن٨م ٟمتحندث قمنـ أُمنقر
ىمٚمٞمٚمنن٦م .وقمٜمنندُم٤م ٟمتحنندث يٙمننقن يمالُمٜمنن٤م ؾمننٓمحٞم ً٤م وٓ ٟمٖمننقص سمٛمِمنن٤مقمرٟم٤م
اًمداظمٚمٞم٦م اًمتل اطمتٗمظ هب٤م يمؾ ُمٜم٤م ًمٜمٗمًف .مل شمٕمد احلٞم٤مة يمهت هل سم٤مًمٜمًٌ٦م إزمُ .مع
يمنؼمت وأصنٌح٧م
ذًمؽ ومٝمل ًمٞمً٧م خمتٚمٗم٦م مت٤مُم ً٤م ،يمنهت شم٘منقل ؾمنٜمث٤ميً .م٘مند
ُ
سمٓمري٘متل اخل٤مص٦م ىمقي ً٤مُ .م٤م قم٤مد ُيًٛمع صقت أيب اخلِمـ ،مل أؿم٤مهد اؾمنٛمف ذم
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اًمّمحػ أسمد ًا ُم٤م قمدا ظمؼم اًمٜمٕمل اًمذي ٟمنمشمف اًمٕم٤مئٚم٦م ٓ .أطمند يًن٠مًمٜمل قمنـ
اؾمٛمل ُمرشملم ذم هذه إي٤مم ،ذم ُمٜم٤مؾمٌ٤مت ىمٚمٞمٚم٦م وم٘مط ذم اًمندائرة أو اعمٍمنف
ؾمٞمٚمتٗم٧م إزم ؿمخص ُم٤م ويً٠مًمٜمل اًمً١مال اًم٘مديؿ ذاشمفُ .م٤م يٗمٕمٚمقٟمف قمن٤مدة هنق
آًمتٗم٤مف صمؿ يرُم٘مقٟمٜمل سمٜمٔمرة ـمقيٚم٦م ويقاصٚمقن قمٛمٚمٝمؿ يمهت ًمق أٟمٜمنل ظمن٤مرج
يمؼمت وظمرضم٧م ُمـ اًمٔمالل
اًمقضمقد ٓ .أطمد يتقدد إزم يمثػم ًا سمٕمد ذًمؽً .م٘مد
ُ
قمكم ُمنـ وىمن٧م
إمم اًمْمٞم٤مم ويم٤من اعم٤ميض سمٕمٞمد ًا رهمؿ أن أذرقمف اهلالُمٞم٦م شمٓمٌؼ ّ
إمم آظمر همػم أن ُم٤م هيٛمٜمل هق اعمًت٘مٌؾ .مل يٛمنض وىمن٧م ـمقينؾ وأٟمن٤م أٟمتٔمنر
شمٕمنرق ؿمن٤مقمر ًا سمن٤مًمٌ١مس.
اًمٌ٤مص ذم حمٓم٦م ًمٞمٗمتس .يم٤مٟم٧م اًمِمٛمس وٌط وأٟم٤م أ ّ
وصٚم٧م سم٤مص٤مت ىمٚمٞمٚم٦م ويم٤من آزدطم٤مم صم٘مٞم ً
ال صمؿ رأي٧م وضمٝمن ً٤م ُمن٤م أقمرومنف .ذم
اًمٌدم مل أىمدر أن أطمدد أيـ رأي٧م هذه اعمرأة وقمٜمدُم٤م طمدىم٧م شمنذيمرو٤م ومجن٠مة،
إهن٤م ضمقًمٞمٞم٧م شمٚمؽ اعمرأة اًمتل أقمدت إًمٞمٝم٤م اجلرو .سمدت أيمؼم ؾمٜم ً٤م ممن٤م أشمنذيمر.
رهمٌ٧م ذم أن أضمري ظمٚمٗمٝم٤م وأؾم ّٚمؿ قمٚمٞمٝم٤م وأؾم٠مهل٤م قمـ اًمٙمٚم٥م ًمٙمٜمٝمن٤م ٟمٔمنرت
إ ّزم سمؼمود وسمٕمدائٞم٦م دون إؿم٤مرة ُمٕمروم٦م سمٞمٜمٜمن٤م .صمنؿ أؿمن٤مطم٧م سمقضمٝمٝمن٤مً .مًن٧م
ُمت٠ميمنند ًا أهننن٤م ضمقًمٞمٞمنن٧م همننػم أن اًمٜمًنن٤مم يتِمنن٤مهبـ يمثننػم ًا .اٟمٗمننرج آزدطمنن٤مم
واٟمٓمٚم٘م٧م ؾمٞم٤مرو٤م ومل شمٜمٔمر إمم اخلٚمػ أهل يم٤مٟم٧م أم همػمه٤م .ا ّدظمنرت ُمن٤مًٓ
ًمٜمٗمز يٙمٗمل ًمْمهتن ؾمٜمتلم ذم اجل٤مُمٕم٦م هذا إن مل أطمّمؾ قمغم ُمٜمحن٦م دراؾمنٞم٦م
أست واًمديت قمغم إيمهتل شمٕمٚمٞمٛمل .ؾمٜمث٤مي شمؽمدد يمثػم ًا قمغم
ُمـ احلٙمقُم٦م وم٘مد ّ
سمٞمتٜم٤م ،ذم اعمرة إومم اًمتل ىم٤مسمٚم٧م ومٞمٝم٤م أُمل يم٤مٟم٧م خم٤مدقم٦م إذ مل أرهمن٥م ذم ذيمنر
رم طمقل أسمٞمٝم٤م وًمٙمـ إُمقر ص٤مرت إمم ظمػمً .م٘مد أظمذت قمالىمتٝم٤م شمتٕمٛمؼ
سم٠مُمل ًمدرضم٦م أ أؿمٕمر سم٤مًمٖمػمة أطمٞم٤مٟم ً٤م قمٜمندُم٤م شمن٠ميت ًمتتجن٤مذب ُمٕمٝمن٤م أـمنراف
أطم٤مدي٨م ُمْمحٙم٦م طمقل أؿمٞم٤مم أٟم٤م ُمٌٕمد قمٜمٝم٤م سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل.
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أظمؼمشمٜمل ؾمٜمث٤مي أطمد إي٤مم سم٠من أسم٤مه٤م أراد آقمتنذار قمنـ شمٍمنومف ُمٕمنل
شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م .ـمٚمٌ٧م ُمٜمل ؾمٜمث٤مي اعمجلم ًمزي٤مرشمف ،إٟمنف رضمنؾ ًمٓمٞمنػ همنػم أن
اعمرارة ُم٤م زاًم٧م شمزطمػ فم٤مهرة أطمٞم٤مٟم ً٤م .هم٤مًمٌ ً٤م ُم٤م يتقىمػ ذم ُمٜمتّمػ احلندي٨م
ًمٞمٖمقص سمٗمٙمرة يمئٞمٌ٦م وذم أطمٞم٤من أظمرى يٜمٗمجر و٤مطمٙم ً٤م سمال ؾمٌ٥م وضمٞمنف .إن
أهؿ إؿمٞم٤مم اًمتل أؾمٕمدشمٜمل هل ُمٕمروم٦م ؾمنٜمث٤مي وم٘مند ىمٓمٕمن٧م ُمٕمنل اًمٓمرينؼ
اًمٓمقيؾ وُمٜمحتٜمل طمٌٝم٤م رهمؿ ُم٤م طمدث ًمٜم٤م ُمٕم٤م يمنؽم ّدي وونٕمٜم٤م آضمتهتقمنل
واعم٤مدي .اطمتٗمٚمٜم٤م أظمػم ًا سمٕمٞمد ُمٞمالدي احل٤مدي واًمٕمنميـ سمقضمقد ؾمنٜمث٤مي ُمنع
أصدىم٤مم ىمٚمٞمٚملم هٜم٤م .اسمتًٛم٧م أُمل يمثػم ًا وسمندت ومخنقرة واؿمنؽمت زم سمدًمن٦م
وأهدشمٜمل سمٓم٤مىم٦م يمتٌ٧م قمٚمٞمٝم٤م "أٟم٤م ومخقرة سم٤مًمنذي ؾمٞمّمنٌح رضمن ً
ال" .قمرومن٧م
سمٕمده٤م أن إُمقر ؾمتتحًـ ،إهن٤م ُمً٠مًم٦م وىم٧م وإرادة وطمنظ .أظمنذت ٟمٗمًن ً٤م
قمٛمٞم٘م ً٤م وؿمٕمرت سم٤مٟمٌٕم٤مث اًمٕمزم جمدد ًا ًم٘مد أفمٚمٛم٧م اًمًهتم وم٠مصنٌح٧م ُمزجين ً٤م
ُمٜمذر ًا ُمنـ إزرق اًمٖمن٤مُمؼ واًمرصن٤ميص وه ٌّن٧م اًمرين٤مح سمِمندة وم٤مهت٤مضمن٧م
إُمقاج وو٤موت وشمريم٧م أصدام شمٚمؽ اًمًٛمٗمقٟمٞم٦م اعمحنػمة ًمٚمٛمحنٞمط شمٖمٛمنر
يمٞم٤م  .ومّم ّٚمٞم٧م سمّمقت قم٤مل ُمـ أضمؾ اعمتٕم٦م واًمٜمٕمٛم٦م واًم٘مقة .ـمٞمقر ىمٚمٞمٚم٦م ُمن٤م
سمدأت اًمًػم قمغم اًمِم٤مـمئ سم٤مدم٤مه اًمٌٞم٧م .مل أرهم٥م
زاًم٧م حت ّٚمؼ ومقق اًمً٤مطمؾ،
ُ
ذم اًمٌ٘م٤مم ـمقي ً
ال ضمد ًا ومقضمقدك قمغم اًمِم٤مـمئ يِمٌف ذب اخلٛمر سمِمٙمؾ ُم٤م .إن
شمٜم٤موًم٧م اًم٘مٚمٞمؾ ومًقف شمٓمٚم٥م اعمزيد وإن شمٜم٤موًم٧م اعمزيد ومًقف شمثٛمؾ وشمٗم٘مد
اعمتٕم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م .أردت ُم٤م يٙمٗمٞمٜمل وم٘مط ُمـ اًمِمٕمقر سم٤مٟٓمًج٤مم ًمٜم٘مؾ اًمتنقه٩م
إمم طمٞم٤ميت اًمٞمقُمٞم٦مً .مٙمل أيم٤مومح ُمـ أضمؾ اًمٌ٤مص وأٟم٤م أذه٥م إمم اًمٕمٛمؾ همند ًا،
أو أمتِمك طملم اًمْمجر إمم اًمٌٞم٧م ذم اعمً٤مم ًمٙمٞمال أوم٘مند رؤين٦م طم٘مٞم٘من٦م طمٞمن٤ميت
اًمتل شمِمٌف ُمزطم٦م رديئ٦م يمٌػمة .أٟم٤م سمح٤مضم٦م إمم وضمٝم٦م ٟمٔمر إجي٤مسمٞم٦م ورؤي٦م ُمتزٟمن٦م
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جلٕمؾ هذه اعمزطم٦م شمّمٌح ُمزطم٦م ضمٞمدة .هٌط اًمٚمٞمؾ قمٜمندُم٤م يمٜمن٧م أؾمنػم قمنغم
اًمرُم٤مل ذاهٌ ً٤م إمم حمٓم٦م اًمٌ٤مص .وُمـ طمقزم هذه احلٞم٤مة اًمٗمن٤مظمرة اًمتنل وندر.
يم٤من سمقؾمٕمل متٞمٞمز اعمّم٤مسمٞمح إُم٤مُمٞم٦م ًمٚمٗمٜم٤مدق اًمٙمٌنػمة قمنـ ىمنرب .ذيمرشمٜمنل
اًمٌٞمقت اعمزظمروم٦م اعمِمٞمدة سمج٤مٟم٥م اًمٓمريؼ أظمنر سمحٞمن٤مة أظمنرى .إؿمنج٤مر
اًمٓمقيٚم٦م شمٕمٙمس فمالًٓ يمئٞمٌ٦م قمغم اًمٓمريؼ إٟمٞمؼ اعمٕمنتؿ .اًمًنٞم٤مرات اًمثٛمٞمٜمن٦م
واًمٙمٌػمة شمذه٥م ودملم .ذم إطمنداه٤م سمٕمنض إوٓد واًمٌٜمن٤مت يتّمن٤مرظمقن
ُمر سمٕمض اًمِمح٤مذيـ وسمٞمنٜمٝمؿ ومتن٤مة صنٖمػمة يم٤مٟمن٧م رضينرة
يم٠مهنؿ ؾمٙم٤مرىّ .
أقمٓمٞمتٝم٤م قمنميـ يمقسمق .وم٘مٌؾ قمٞمد ُمٞمالدي أظمؼمشمٜمل أُمل سم٠مهنن٤م يم٤مٟمن٧م يتٞمٛمن٦م
وٓ أطمد يٕمرف ُم٤م طمّمؾ ًمقاًمدهي٤م ويمٞمػ أظمذو٤م ٓطم٘م ً٤م ُمـ اعمٞمتؿ أرُمٚم٦م صمري٦م
قم٤مىمر .اؾمتٕمٛمٚمتٝم٤م يمخ٤مدُم٦م .قمٜمدُم٤م أظمؼمشمٜمل أُمل سمنذًمؽ اشمْمنح٧م زم أؿمنٞم٤مم
قمديدة يم٤مٟم٧م حتػم طمقل أُمل ومٞمهت ؾمٚمػ .سمدأت أراه٤م سمِمٙمؾ خمتٚمػ ورهمؿ
حمدودي٦م ُمٕمٚمقُم٤ميت ذم قمٚمؿ اًمٜمٗمس شمِمٙمّؾ قمٜمدي ؿمٕمقر أن هذا يمن٤من اًمًنٌ٥م
ورام ضمٕمؾ أُمل ذم ُمثؾ هذا احل٤مل .ومٝمل دائ ًهت شمتقىمع اعمّمن٤مئ٥م اًمتنل وىمٕمن٧م
سمندأت سم٤مٟٓمٗمتن٤مح قمٚمٞمٝمن٤م
وختِمك اعمًت٘مٌؾ وشمٌدو دائ ًهت يم٤ممت٦م ٕٟمٗم٤مؾمنٝم٤مً .منذا
ُ
وطمٌٝم٤م يمهت مل أومٕمؾ ُمـ ىمٌؾ .ضم٤مم اًمٌ٤مص ومنقر ًا ويمن٤من هٜمن٤مك اًمٙمٗمن٤مح اعمٕمتن٤مد
سم٤مًمّمٕمقد واًمٜمزول .شمدسمرت أُمري صن٤مقمد ًا اؾمنتٌدل اًمٌن٤مص سمنآظمر ًمنثالث
ُمرات ىمٌؾ أن أصؾ إمم اًمٌٞم٧م .طملم وصٚم٧م وضمدت أُمل شمرؾمؿ ٟمٔمرت ُمـ
ومقق يمتٗمٞمٝم٤م ويم٤مٟم٧م شمْمع اًمٚمٛمً٤مت إظمػمة ٕزه٤مر ذم اًمٔماللً ،م٘مد يم٤مٟمن٧م
شمٕمٛمؾ قمغم هذا اًمرؾمؿ سملم اًمٗمٞمٜم٦م واًمٗمٞمٜم٦م عمدة ـمقيٚم٦م .ىم ٌّٚم٧م ظمدّ ه٤م وذهٌ٧م إمم
وقمكم أن أؾمتٞم٘مظ سم٤ميمر ًا.
همرومتل ٕهمػم ُمالسمز .همد ًا آصمٜملم
ّ
 ضمٞمٗم٤مي شمٕم٤مل واٟمٔمر هذاٟ .م٤مدت أُمل سمٌٝمج٦م.240

ذهٌ٧م وٟمٔمرت إمم اًمرؾمؿ وىمد اٟمتٝمك.
 يٌدو هي٤مًمٞم ً٤م ي٤م أُمل .أطم٥م شمٚمؽ اًمٔمالل سمنذًمؽ اًمٚمنقن اًمنذي ُمٜمحتنفًمبزه٤مر .اعمزهري٦م شمٌدو همريٌ٦م ومجٞمٚم٦م واًمٔمالل شمٌدو حمزٟم٦م.
مل شم٘مؾ ؿمٞمئ ً٤م طمدىم٧م سم٤مًمرؾمؿ وم٘مطٟ ،مٔمنرت إمم اًمرُمنز اًمنذي اسمدقمتنف صمنؿ
شمذيمرت ُم٤م أظمؼمشمٜمل سمف ُمٜمذ وىم٧م ـمقيؾ ُم٣م "إٟمٜم٤م مجٞمٕم٤م أزهن٤مر صنٖمػمة ذم
اًمٔمالل" .هم٤مم وضمٝمٝم٤م وشمً٤ممًم٧م إن يم٤مٟم٧م شمٗمٙمر سم٤مُٕمر ذاشمف؟
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اخلامتة
يمٜم٧م صٌ٤مح يقم ؾمٌ٧م آظمر ُمنمق ،قم٤مئد ًا ُمـ ضمقًم٦م ُمٌٙمرة همنػم راهمن٥م
سم٤مًمذه٤مب إمم اًمٕمٛمؾ .وم٤مًمِمنقارع ُمٖمنؼمة وىمنذرة ذم ذًمنؽ اًمٞمنقم وإـمٗمن٤مل
سمٕمْمٝمؿ قمراة وسمٕمْمٝمؿ أظمر يٚمٕمٌقن .يم٤من سمقؾمٕمل أن أؾمٛمع ضمنرس سمن٤مئع
اًمّمحػ وهق يٕمٚمـ وصقل أيمداس اجلرائد .اضمتنزت قمندد ًا ُمنـ اًمرضمن٤مل
اًمقاىمٗملم أُم٤مم ُمٜم٤مزهلؿ وهؿ يٕمٚمٙمقن أقمقاد اعمْمغ سمهت يِمٌف طمٞمقين٦م اًمٙمنالب.
أهمٚمٌٝمؿ يم٤من سم٢مزار أؾمقد ُمرسمقط طمنقل اخلٍمن اعمِمنٕمر .حمنالت اًمتًنجٞمؾ
ومتح٧م أسمقاهب٤م ُمًٌ٘م ً٤م .وسمدأت سم٢مصدار اعمزي٩م اعمتٜم٤مومر ًمٚمٛمقؾمٞم٘مك ذم اًمِمن٤مرع،
وأُم٤مم أطمد حمالت اًمتًجٞمؾ يرىمص قمدد ىمٚمٞمؾ ُمنـ اًمرضمن٤مل قمنغم ُمقؾمنٞم٘مك
أسم٤مٓ ُمؽمٟمحلم سمحريم٤مت همريٌ٦م خمٛمقرة سمقوقح ،واًمٜمًنقة اًمالئنل يِمنؽميـ
اًمرز اعمٓمٌقخ ذم ضم٤مٟمن٥م اًمِمن٤مرع ظمنرضمـ ينؽمٟمٛمـ" .أو راينس ري أوه"
سمٕمننض إـمٗمنن٤مل هٜمنن٤م سمٌٓمننقن ُمٜمٙمٛمِمنن٦م ووضمننقه ُمتٚمٝمٗمنن٦م اصنٓمٗمقا ُمًننٌ٘م ً٤م
سمّمحقهنؿ اًمٗم٤مرهم٦مُ .مررت سمحقض ُم٤مم آؾمـ أظمي راومض اجلٗمن٤مف طمتنك
ذم احلرارة اعمٚمتٝمٌ٦م ًمٚمٛمقؾمؿ اجل٤مف.
ُمرت ُمـ أُم٤مُمل اُمرأة ٓ رم يًؽم ضمًده٤م ُمـ إقمغم ؾمقى ىمٓمٕم٦م ُمنـ
ىمهتش شمٖمٓمل اًمثديلم اعمتدًمٞملم وهل حتٛمنؾ ىمندر ًا صنٖمػم ًا .صن ٌّ٧م ومْمنالت
أـمٗم٤مهل٤م ذم اعم٤مم إظمي أؾمـ ودمٜمٌ٧م يمٚمٌ ً٤م ىمذر ًا يٚمحس سمراز ؿمخص ُم٤م ذم
زاوي٦م اًمٜمٗم٤مي٤مت .أٓسم٤م ُمٙم٤من ىمذر وًمٙمٜمف يٕمؼم إمم طمد ُم٤م قمـ يمٞمٗمٞم٦م طمٞم٤مة وم٘مرام
اًمٜم٤مس هٜم٤م ذم اًمًذاضم٦م اخل٤مم واحلزيٜم٦م ،ويذيمر اعمٙم٤من قمغم صٕمٞمد آظمنر سمنهت
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ىمرأشمف طمقل ه٤مرًمٞمؿ ومٝمق ىمذر يمٝمذا اعمٙم٤من وُمٝمٛمنؾ ُمثنؾ هنذه اًمِمنقارع .إن
طمٞم٤مة اًمٜم٤مس ُم٤م هل إٓ اطمتٗم٤مل يٗمجنع اًم٘مٚمن٥م سمٛمندى ىمنقة اًمنروح اًمٌنمني٦م
وشمٙم ّٞمٗمٝم٤م .اٟمٕمٓمٗم٧م إمم ؿم٤مرقمٜم٤م وٓطمٔمن٧م ؿمخّمن ً٤م يِمنػم ٟمحنقي ُمنـ سمنلم
جمٛمققم٦م ُمـ اًمّمٌٞم٦م .مل اظمتٚمط ُمع اعمتقطمِملم ذم اعمٜمٓم٘م٦م .دم٤مهٚمتٝمؿ وُمْمنٞم٧م
وطملم وصٚم٧م اعمٜمزل ؾمٛمٕم٧م ظمٚمٗمل:
 ُمٕمذرة ي٤م ؾمٞمدُ .مٕمذرة ؾمٞمدي.شمقىمٗم٧م واؾمتدرت عمٕمروم٦م ُمـ يٜم٤مديٜمل ذم هذا اًمّمٌ٤مح اًمٌ٤ميمر ،ضم٤مم صنٌل
رايمْم ً٤م ٟمحقي سمدا ؿمٙمٚمف ُم٠مًمقوم ً٤م.
 ٟمٕمؿُ .م٤م شمريد؟ ىمٚم٧م ًمف.يم٤من يٚمٝم٨م ويم٠م قمغم ي٘ملم ُمـ أ ىمد رأيتف سمٛمٙم٤من ُمن٤م ُمنـ ىمٌنؾ .شم٘مندم
وووع يده قمغم صدره.
 هؾ ٟمًٞمتٜمل ؾمٞمدي؟ ًمٞمس طم٘م ً٤م وًمٙمـ ٓ أؾمتٓمٞمع أن أشمذيمر أيـ ىم٤مسمٚمتؽ سم٤مًمْمٌط.ٟمٔمر إزم واسمتًؿ ويم٤من يٛمًؽ سمٌمم ُمٖمٚمػ سم٠موراق .مخٜم٧م أٟمف يم٤من ـمٕم٤مُم ً٤م
ُمـ ٟمقع ُم٤م رسمهت إٟمف ومقومق .صمؿ شمٙمٚمؿ صم٤مٟمٞم٦م.
 أٟم٤م اًمقًمد اًمذي أقمٓمٞمتف ٟمػمشملم ذًمؽ اًمقىمن٧م ذم أيمنقي قمٜمندُم٤م يمٜمن٤م أٟمن٤موأظمل ٟميب يمٚمٌ ً٤م.
صمؿ شمذيمرتً ،م٘مد يمؼم ىمٚمٞم ً
ال ُمالسمًف شمٌدو أومْمؾ طم٤مًٓ .اسمتًٛم٧م ًمف.
 يمٞمػ طم٤مًمؽ؟ أٟم٤م سمخػم ؾمٞمدي. وُم٤مذا قمـ أظمٞمؽ؟ آوه إٟمف ذم اعمٜمزل ُمّم٤مب سم٤معمالري٤م.244

 آُمؾ أٟمؽ ٓ شميب اًمٙمالب ،أُم٤م زًم٧م؟ ىمٚم٧م ُمٌتً ًهت ومْمحؽ. ٓ ي٤مؾمٞمدي .وم٤مٕؿمٞم٤مم أومْمؾ أن. طمًٜم ً٤م ذًمؽ ًمٓمٞمػُ ،م٤مذا شمٗمٕمؾ أن؟ٟم٘مؾ ـمٕم٤مُمف اعمٚمٗمقف ُمـ يد إمم أظمرى.
 أٟم٤م أن ذم ُمدرؾم٦م احلٙمقُم٦م ذم اًمًن٤مدس آسمتندائل ،وأظمنل ٟمن٤مدل ذمُمٓمٕمؿ ذم شمٜمقسمق.
هززت رأد:

 ومل ٓ يذه٥م إمم اعمدرؾم٦م؟ أوه إٟمف ٓ يريد اًمذه٤مب إًمٞمٝم٤م ىم٤مل إٟمف يريد أن يٙمقن ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم ً٤م همنػم أنأُمل ٓ شمًٛمح ًمف وُم٣م ًمٞمٙمقن ضم٤مسمٞمن ً٤م ذم سمن٤مص وًمٙمنـ أُمنل أرضمٕمتنف ُمنرة
أظمرى.
 إذن يمٞمػ طم٤مل أُمؽ؟ إهن٤م ـمٌ٤مظم٦م أن ذم اعمٓمٕمؿ طمٞم٨م يٕمٛمؾ أظمل ُمع رئٞمًلم. إذن ُمـ أيـ ضمئ٧م؟ أُمل أرؾمٚمتٜمل إمم ُمٙم٤من اًم٘م٤مسمٚم٦م اعمٛمرو٦م ٕقمٓمٞمٝم٤م ضمقز اًمٙمقٓ ،وهنذااعمٙم٤من ًمٞمس سمٕمٞمد ًا ُمـ هٜم٤م.
إن ختٛمٞمٜمل قمـ اًمٓمٕم٤مم مل يٙمـ صحٞمح ً٤م ،ضمٕمٚمٜمل أسمتًؿ سمٕمد صٛم٧م وضمٞمز
صمؿ شمٙمٚمؿ صم٤مٟمٞم٦م.
 أردت أن أؿمٙمرك قمغم اعم٤مل اًمذي أقمٓمٞمتٜم٤م ذم اعمرة اعم٤موٞم٦م ،أُمل أظمؼمشمٜم٤مسم٠من ٟمحٞمٞمؽ ٟمٞم٤مسم٦م قمٜمٝم٤م ًمق رأيٜم٤مك صم٤مٟمٞم٦م ومٝمل ذم اًمٌدم فمٜم٧م أٟمٜم٤م هىمٜم٤مه.
 ٓ شم٘مٚمؼ .ىمٚم٧م. إذن أٟم٧م ُم٘مٞمؿ طمقًمٜم٤م أن هٜم٤م؟ ؾم٠مًمٜمل اًمقًمد سمريٌ٦م.245

ٟمٔمرت إًمٞمف:

 ىمٚم٧م قمغم ُمٝمؾٟ :مٕمؿ .أىمٞمؿ هٜم٤م طمقًمٙمؿ أن.وأذت إمم اًمٌٞم٧م طمٞم٨م أؾمٙمـٟ .مٔمر إ ّزم صمؿ إمم اًمٌٞم٧م ،أقمرف أٟمنف يريند
أن يٓمرح أؾمئٚم٦م أسمٕمد وم٘م٤مل:

 طمًٜم ً٤م ؾمٞمدي أقمت٘مند أ أريند اًمنذه٤مب أن وإٓ ومن٢من أُمنل ؾمنت٘مٚمؼسمًٌ٥م شم٠مظمري ،ؿمٙمر ًا ًمؽ ُمرة أظمرى.
هززت رأد وأظمرضم٧م ُمـ ضمٞم٥م اًمّمدرة ورىم٦م ُمـ ومئ٦م مخًنلم يمقسمنق
وىمدُمتٝم٤م ًمف .ىم٤مل إٟمف ٓ يريد اعم٤مل وًمٙمٜمٜمل أحلح٧م قمٚمٞمف.
 ظمذه٤م .ىمٚم٧م ًمف :أطم٥م اًمٜم٤مس اًمنذيـ يٕمرومنقن ُمٕمٜمنك اًمقاضمن٥م .هٞمن٤مظمذه٤م.
أظمػم ًا أظمذه٤م ُمٜمل وؿمٙمر صم٤مٟمٞم٦م وذه٥م ذم آدم٤مه اًمذي ضم٤مم ُمٜمف .وقمنغم
ُمً٤موم٦م اؾمتدار ُمٚمقطم ً٤م زم ومٚمقطم٧م ًمف .مل أقمرف يمٞمػ وًمٙمٜمف ضمٚم٥م سمٕمند ًا ُمنـ
اًمٌٝمج٦م إمم طمٞم٤ميت ،وؿمٕمرت سمخٗم٦م ومّمٕمدت إمم اعمٌٜمك وأٟم٤م أهمٜمل.
 ضمٞمػ ،ه٤م أٟم٧م هٜم٤م؟ ٟم٤مدت أُمل. ٟمٕمؿ ي٤م أُمل .وواصٚم٧م اًمٖمٜم٤مم. شمٌدو ؾمٕمٞمد ًا ي٤م ضمٞمػ؟ٟمٔمرت إمم وضمٝمٝم٤م اعمتقه٩م سم٤مًمِمٛمس وىمد سمدا أيمثر ظمٗم٦م.
 ٟمٕمؿ أُمل أٟم٤م ؾمٕمٞمد. إٔن ؾمٜمث٤مي ىم٤مدُمن٦م اًمٞمنقم؟ ىم٤مًمتٝمن٤م ُمٌتًنٛم٦م وهنل دمٚمن٥م اًمٓمٕمن٤مم إمماًمٓم٤موًم٦م.
 هذا أطمد اًمتخٛمٞمٜم٤مت وًمٙمـ مل شمٗمٚمحل ومٞمف ي٤م أُمل.246

ضمٚمًٜم٤م طمقل اًمٓم٤موًم٦م وشمٜم٤موًمٜم٤م اًمٓمٕم٤مم وأٟم٤م آيمؾ ٓطمٔم٧م أهنن٤م شمٚمٛمحٜمنل.
يمٜم٧م أقمرف أهن٤م ُم٤مزاًم٧م حت٤مول أن ختٛمـ ؾمٌ٥م ؾمٕم٤مديتٟ .مٔمرت إمم اًمٚمقطمن٦م
اسمتًنٛم٧م سمٖمٛمنقض
ذم إـم٤مره٤م اعمٕمٚمؼ قمغم اجلدار ظمٚمػ أُمل وٟمٔمرت إًمٞمٝمن٤م
ُ
واسمتًٛم٧م سمحػمة رد ًا قمغم اسمتً٤مُمتلٟ .مٔمرت ظمن٤مرج اًمٜم٤مومنذة ،ؾمنٞمٙمقن يقُمن ً٤م
مجٞم ً
ال ،ومٌقؾمٕمل أن أرى اًمِمنٛمس وهنل شمٌنزغ ُمنـ ورام يمتٚمن٦م ُمنـ اًمٖمٞمنقم
وواصٚم٧م ـمٕم٤مُمل.
اوحهث حبمد اهلل
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