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 ٖاوآلتًًاِْ ئَُشيهِ
 طُالِْ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت

 فىيربِايتُساِْ سابشدوو, ئًظتُو ئايٓذَ
 دَسواصَ

ًًَؤٕ نُطِ  5يُ نىسطتاِْ  يُ دؤصَخُوَ بؤ بُُٖػت, يُ بُُٖػتُوَ بؤ دؤصَخ.
ًًَؤٕ نُطِ. يُ وآلتًَهِ ويَشإ بؤ وآلتًَهِ طًظتُاتًو. يُ  311بؤ ئَُُسيهاّ 

دًٗاِْ طًًََُُوَ بؤ دًٗاًَْهِ فشَ ثًَؼهُوتىو. يُ وػهاِْ بؤ ْاو صَسيا, يُ بًاباُْوَ بؤ 
يُ ًََشط و ضًُُٕ. يُ نُػىُٖواّ خؤآلويًُوَ بؤ ػُٓباّ فًَٓو و باّ بًَطُسد. 

نؤََُيطُيُنِ ضُوطًَٓشاو, عُػايشّ دوانُوتىو بؤ نؤََُيطُيُنِ طُسبُخؤ, تانطُسايِ 
 ثًَؼهُوتىو. ُّٖ طؤسإ يُ وآلتُ يُنطشتىوَناِْ ئَُُسيها. 

ئُّ نتًَبُ بُسّ يُى طاٍَ سؤْذى سػنت, تًَشِاَإ, برينشدُْوَ, فًَشبىوٕ, ْاَؤيِ, 
بُسّ ُٖطتِ غُسيبِ َاٍَ و َٓذاٍَ و  ُْٖاطُدإ يُ ْؤطتايزيا و خؤػِ و ْاخؤػًًُ.

  دووسَ وآلتِ و بُساوسدّ ًَْىإ بُُٖػت و دؤصَخُ. 
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 هةشت بة تاوان مةكةن

طُالِْ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت بُطؼتِ و صؤسيُّٓ طُىل عًَشام بُتايبُتِ تا طُس 
ئًَظكإ سقًإ يُ طىثاّ ئَُُسيها و سهىوَُتِ ئَُُسيها و ئَُُسيهايًُنإ 

تُوَ. ئُّ سقُ يُ دُْطِ عًَشاقذا صيادّ نشد. ئُّ سقُ طُسضاوَّ طشتىوَ يُ دَبًَ
طًاطُتِ ضُوتِ ئَُُسيها يُ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت و فًًُُناِْ ٖؤيًىود نُ بؤضىوِْ 

 دسوطت نشدووَ يُباسَّ ئَُُسيهايًُنإ.  سؤرُٖآلتًًُنإضُوتًإ الّ 
طت بُطؼتِ و طُىل عًَشام خَُيهِ ئَُُسيهايِ يُ طُالِْ سؤُٖآلتِ ْاوَسِا

بُتايبُتِ دَتشطٔ و يًًَإ ًْطُسأْ. بؤضىوًْإ يُطُس خَُيهِ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت 
بُعًَشاقًؼُوَ بُّ ػًَىَيُ: ُٖسنُ طىيًَإ يُ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت دَبَِ, يإ 
بُخُياَيًإ دادَّ, يُنظُس وا ُٖطت دَنُٕ دَياْهىرٕ. ئُّ تشطُ طُسضاوَّ طشتىوَ 

ناتَِ  2111ريؤسيضّ. تشطُنُ َُٖيهؼا دواّ ًَٖشػُيًِ ياصدَّ طًَجتًَُبُسّ يُ ت
 قاعًذَ بُسثشطًاسَتًِ ساطُياْذ. 

طُىل ئَُُسيهايِ و طُالِْ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت بُعًَشاقًؼُوَ خُتاباس ْني و يُ 
بُٓسَِتذا ُْ يُ يُنرت دَتشطٔ و ُْ سقًإ يُيُنرت دَبًَتُوَ. ئَُُ يُبُسئُوَّ ُٖس 
َُٖىويإ َشؤظٔ. دًاواصٕ يُ يُنرت؟ بَُيَِ. بُآلّ سقًإ يُ يُنرت ْابًَتُوَ و يُ 
يُنرتّ ْاتشطٔ. سم و تشغ يُ ًَْىإ ُٖسدوو ْاوضُدا دسوطت بىوَ بُٖؤّ ًَذيا. 
ًَذيا ُٖسدَّ سووّ ْاػرييِٓ نًَُُٓيُنِ صؤس بضىونِ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت ثًَؼإ 

ِٓ ئَُُسيها و ئَُُسيهايًُنإ ثًَؼإ دَدا. ساطتُ دَدا. ًَذيا ُٖسدَّ سووّ ْاػريي
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تريؤسيضّ يُ ُْٖاوّ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطتذا دسوطت بىو, ساطتُ طًاطُتِ ئَُُسيهاؾ 
 يُو دَظُسَ َُٖيُيُ, بُآلّ ُٖسدوو ال نًَُُٕٓ. ًَذيا ئُو ػتاُْ طُوسَ دَناتُوَ.

*** 
خَُيهِ  يُ ئَُُسيها خؤّ بُُٖس ئَُُسيهايًُى دَْاطاْذ و دََطىت

نىسدطتاِْ عًَشاقِ, دَطبُدَِ ُٖطتِ بُتاوإ و تشغ دَنشد. واّ دَصاِْ ئُو 
ٖؤناسّ ويَشاْهشدِْ عًَشاقُ. ُٖطتِ دَنشد بُبشِياسّ ئُو سؤراُْ يُ طُت ٖاوآلتِ 
صياتش طًاًْإ يُ دَطت دَدا. ُٖبىو ُْيذَصاِْ نىسدطتإ ضًًُ, بؤيُ ْاضاس َُٖىو 

ىَ دَيهاْذ. ًَٓؽ بُوَ ُٖطتِ بُنَُِ و ػُسَُصاسّ خؤْاطاْذًَْو عًَشاقًَهِ ثًَ
دَنشد ضىْهُ نُغ ُْيذَصاِْ نىسد ضًًُ ويَشِاّ ئُو َُٖىو دَسدَطُسيًُّ يُ تُواوّ 
ًََزوودا بًًٓىيُتِ. نُواتُ طًٓاسيؤّ ُٖس خؤْاطاْذًَْو دَسديَهِ دسِدؤْط بىو ُّٖ 

 بؤ َٔ ُّٖ بؤ ئَُُسيهايًُنإ. 
 َٔ ناسيؤطِ, ئُّ تؤ؟ 

 َٔ طؤسإ.+ 
 = خَُيهِ نىيَِ؟

 + نىسدطتإ

 = نىَّ؟

 + نىسدطتإ

 ئُٖا قُت طىيَِ ىلَ ُْبىوَ, يُ ناّ بُػِ دًْايُ. 

+ بَُيَِ , نىسدطتإ ُٖسيًََُهِ ئؤتؤمنًِ فًذساىل طُس بُعًَشاقُ. ئًَُُّ نىسد 
 يُ بانىسّ عًَشاقذا دَرئ. 

واِْ ْىوطشا "داواّ نُ باطِ عًَشاقِ نشد, يُنظُس بُدَيإ صَإ يُ ًَْىضُ
 يًَبىسدٕ دَنُّ بؤ ئُو ُْٖاَُتِ و دَسدَطُسيًُّ بُطُس عًَشاقُاْذا ًَٖٓا." 
 يُنظُس بُّ ػًَىَيُ نُومتُ طؤ بؤ ئُوَّ ضِ تش ُٖطت بُتاوإ ُْنات: 
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ضىْهُ  ,"ُٖطت بُتاوإ َُنُ. ئًَُُ يُ نىسدطتإ خؤػشاٍَ بىوئ بُ ػُسَِنُ
يُ ْاو بشد نُ طَِ دَيُ صياتش دَطتِ طىوس بىوبىو ئَُُسيها ديهتاتؤسيَهِ طُوسَّ 

بُخىيَِٓ طُىل نىسد. ئًَُُ ثؼتطرييِ ػُسِ و ناسْاَُّ ئَُُسيهاَإ نشد, بطشَ 
 ٖاوناسيؼُإ نشدٕ يُ َُيذاِْ ػُسِدا." 

ُٖسنُ ئُّ قظاُّْ بًظت, ناسيؤغ دََىضاوّ طُؾ بىوَوَ. بؤ يُنُّ داس 
دووَ. ًَذياّ ئُو وآلتُ ُٖسطًض وسدَناسيِ ُٖطتِ نشد وآلتُنُّ ناسيَهِ باػِ نش

ػُسِّ داُْثؤػِ, تًُْا دسِػتِ. دسِػتِ ػُسِ بشيَتِ بىو يُ تُقًُٓوَ, نىػنت, بشِئ, 
ويَشاْهشدٕ و خىئَ سػنت و ُْوت. ًَذياّ طؼتِ داسداسَ بشوطهُئاطا ئاَارنُيُنِ 

سيًُ, بُآلّ سَوػِ بُاليُُْ دىاُْناِْ ػُسِ دَدا! ساطتُ ُٖسدَّ ػُسِ َايُّ ػُسَُصا
عًَشام بُس يُ ػُسِ باػرت ُْبىو يُ دواّ ػُسِ. طُيًَو طتَُذيذَ ثًَىيظتِ 

ًََؤصًََهِ صوسانئاطا.   بُفشيادسَِطًَو بىو سصطاسّ نا يُ دَطتِ خىيَُٓز و 
 َٔ صياتش. ئًرت ناسيؤغ دَطتِ طىػًِ و طىتِ "خؤػشاَيِ."

ىو بُوَّ يُنًَهِ بًِٓ نُ سؤيؼت دًْايُى طىثاطِ ىلَ باسّ و خؤػشاٍَ ب
 طتايؼِ ػُسِّ نشد. 

يُو خؤْاطاْذْاُْدا ئُوَّ بُدّ دَنشد نُ ئَُُسيهايِ ثشِٕ يُ طؤص و ًَٗشَباِْ . 
بُثًَضُواُّْ َُٖىو ئُو بؤضىوْاُّْ نُ يُ دًْاّ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطتذا ُٖٕ يُباسَّ 

َّ ئَُُسيهايِ ئَُُسيها. طُالِْ وآلتاِْ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت سىنُِ خَُيهِ طاد
دَنُٕ يُطُس بٓضًُّٓ طًاطُتِ دَسَوَّ سهىوَُتِ ئَُُسيهِ نُ يُاليُٕ ضُْذ 

 باصسطاًَْهِ صَبُالح ديَتُ بُسِيَىَبشدٕ. 
*** 

 َٔ دىيًِ, تؤ؟
 طؤسإ. 

 خَُيهِ نىيَِ؟

 نىسدطتاِْ عًَشام.
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 دََىضاوّ ًْؼاُّْ ُْبًظتِٓ دا. ًَٓؽ تًَِ َُٖيذايُ و طىمت: 
نىسّ عًَشاقذا دَرّ. سهىوَُت و ثُسيَُإ و دَطتىوسّ خؤّ طُىل نىسد يُ با

 ُٖيُ, بُآلّ بُػًَهُ يُ عًَشام. 
دىيًؽ ُٖطتِ بُتاوإ نشد. واّ صاِْ ئُو بىوَتُ ٖؤّ بًَىَرْبىوِْ ضىاس ًًَؤٕ 
ئافشَتِ عًَشاقِ. ُٖطتِ نشد ئُو يُثؼتِ َُٖىو ئُو َٓذاَيُ ضاوطُػاُْيُ نُ ئًَظتُ بَِ 

 ايو دَطىصَسئَ. يُ ضاوّ ئُوَ دَخىيَٓشايُوَ نُ ػايُِْ يُداسداُْ. طؤصّ باوى يإ د
 ُٖسنُ ُٖطتِ بُوَ نشد, دَطتِ نشد بُ دَيذاُْوَّ:

ضىْهُ ئًَىَ يُ دَطتِ ديَىَصَُيُى  ,طُىل نىسد يُ عًَشام سقِ يُ ئًَىَ ْابًَتُوَ
ُُّ نىسد سصطاستإ نشد. دَطىتشَّ نُغ يُ ػُسِ بشاوَ ًًُْ, بُآلّ يُّ ػُسَِدا ئًَ

بشدَاُْوَ. عًَشام و ئَُُسيها دؤسِاْذيإ, ئًَُُ بُسميإ خىاسد. ئًَُُ ًٖضُإ ُْبىو 
 بًذؤسِيَٓني, بؤيُ بشدَاُْوَ.  

دىىل بضَيُنِ نشد و طىتِ "خؤػشاٍَ بىوّ بُْاطًٓت, ئُوَ رَاسَنَُُ 
 تُيُفؤمن بؤ بهُ ناتًَهِ تش دَضني قاوَيُى ثًَهُوَ دَخؤيُٓوَ." 

*** 
ُْٖطِ طجِ و سَؾ داوَت نشاّ. يُنُّ داسّ بىو و َُْذَصاِْ ئاُْٖطِ يُ ئا

ضىْهُ  ,سَؾ و طجِ ياِْ ضِ. واَضاِْ ئاُْٖطُنُ تًُْا بؤ طجِ و سَؾ ثًَظتاُْ
ثشطِ سَطُصثُسطتِ يُ ئَُُسيها ثشطًَهِ قىوٍَ و ئاَيؤص و طُوسَيُ. ُٖسنُ طُيؼتُُ 

 طىمت:  ْاو ئؤتؤَبًًِ تؤَاغ, ٖاوسَِّ ئَُُسيهايًُنُّ,
 تؤَاغ َٔ صَيتىوِْ ثًَظتِ, ئاطايًُ يُ ْاو سَؾ و طجًًاْذا مب؟

تؤَاغ صؤس ثًَهُِْ و طىتِ: طؤسإ سَؾ و طجِ واتُ ئاُْٖطًَو تًُْا بُدًِ 
 سَؾ و طجِ ُْى سَؾ و طجِ ثًَظت. 

 يُ طُسَُّ ئاُْٖطُنُدا بىوئ, باسيهُ بُرًَْو يًَِ ْضيو بىوَوَ و طىتِ: 
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  ضؤِْ؟ َٔ السيِٓ.
 طىثاغ َٔ طؤسإ. 

 خَُيهِ نىيَِ؟

نىسدطتإ... دَنُويَـتُ بانىسّ عًَشام. ثًَِ دَطىتشَّ نىسدطتاِْ باػىوس 
 ضىْهُ طَِ ثاسضُّ تشّ نىسدطتإ ُٖيُ نُ دَنُوُْ تىسنًا, طىسيا و ئًَشإ. 

بُ تَُابىوّ تُواوّ ًََزووّ دابُػبىوِْ نىسدطتاِْ بؤ باغ بهُّ, بُآلّ ئًَُُ 
ا بىوئ. يُ طُسوطًُايشِا دياس بىو تاقُتِ طًاطُت و ػتِ واّ ًًُْ. بؤيُ يُ ئاُْٖطذ

 يُنظُس تًًَطُيؼتِ  و بابُتُنُّ طؤسِّ.
طُىل نىسد طُوسَتشئ ُْتُوَّ بَِ دَوَيُتِ دًْايُ, َٔ وَى نىسديَو سُص  

ضىْهُ نُغ ْاَآْاطًَت و  ,دَنُّ  ػُو و سؤر باطِ نىسد بؤ ئَُُسيهايًُنإ بهُّ
ُ واقًعِ ئًَُُ تًَٓاطات. َُبُطت يُ نُغ نُطاِْ ئاطايًُ. طًاطُتىإ و نُغ ي

ئُوَّ ْا نُ نىسديإ خؤؾ  ديجًؤَاتهاس تا سادَيُى ػاسَصاّ ثشطِ نىسدٕ يُبُس
 دَوَّ بطشَ يُبُسئُوَّ ضُْذإ داس بَُيًًَٓإ بُ نىسد داوَ و ْايُْربدووَتُ طُس. 

ػُسِابُنُّ ٖاتُوَ الّ و طىتِ دواتش طُسَُطت و دَيتُْط بُخؤّ و طالطُ 
 "طىتت خَُيهِ عًَشاقِ, واًًُْ؟"

 بَُيَِ . . . نىسدطتاِْ عًَشام, بَُيَِ. 
+ داواّ يًَبىسدٕ دَنُّ بؤ ئُو َُٖىو ْاخؤػًًاُّْ ئُوَّ نُ دواّ ػُسِّ 

 سوويإ دا. 2113
داسّ يُنُّ نُ باطِ ُْنشد, دَيدؤؾ بىوّ نُ ُٖطت بُ تاوإ ْانات يإ 

ئاُْٖطُ و ْايُوَّ ُٖطتِ ثَِ بهات. بُآلّ نُ واّ طىت يُنظُس دَطتِ نشد ئُوَتا 
ضىْهُ ئًَىَ ناسيَهِ  ,بُ طاْانشدُْوَّ بابُتُنُ و طىمت ثًَىيظت بُيًَبىسدٕ ْانات

 َُصْتإ بؤ بُسرَوَْذيِ نىسد نشد. 
 نُ ئَُُّ بًظت ضاوّ ئُبًَُم وَطتا و وايضاِْ َٔ طُسخؤػِ. 

 َ بؤ ئُّ قظُيُ دَنُّ. دواتش بؤّ سووٕ نشدَو
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طىمت: طُدّا سىطًَٔ و داسودَطتُنُّ نُوتبىوُْ ويَضَّ طًاِْ نىسدإ, ئُّ ػُسَِ بؤ 
ُبا قُت الُْدَضىو.  ,ئًَُُ خًَشّ تًَذا بىو  ضىْهُ طُدّا سىطًَٔ بُ ئَُُسيها ْ

 + ئُّ باػُ ئُو َُٖىو تُقًُٓوَيُ ضًًُ يُ درّ ًَٖضَناِْ ئَُُسيها يُ عًَشام؟
وَ يُ نىسدطتإ ًًُْ. تا ئًَظتُ يُى طُسباصّ ئَُُسيهِ يُ نىسدطتإ تُقًُٓ

ًَـت يُ  ُْضيهرتئ ٖاوثُمياِْ ئَُُسيها دَصْا ُْٖاتىوَتُ سفاْذٕ يإ نىػنت. نىسدطتإ خؤّ ب
عًَشام و  سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت. تُقًُٓوَنإ يُ ْاوَسِاطت و باػىوسٕ. َُْىيظت بضُُ ْاو 

نُ يُ درّ ًَٖضَناِْ ٖاوثُمياْإ و طُىل عًَشاقِ و وآلتِ عًَشام ووسدَناسيِ تُقًُٓوَنإ 
 يُاليُٕ وآلتاِْ دساوطَِ و طُسَخؤسَناِْ ْاوَخؤ و قىوَيرتّ بهَُُوَ. 

*** 
ُطت   ٖ َُسيهاِي َُيهِ ُئ َو دَنشدَوَ بؤضِ خ َّ دَسيا, بريّ ُي سد سؤريَو ُي َاياَِ ُي ُب

ُوا وَ ن ّ  ُب تاوٕا دَنُٕ. خؤّ وَآلَِ خؤّ داُي َُيهِ ئاطاِي خاوَٕ طؤص و ُٖطتُ. ضؤٕ ػُسِ خ
 ٕ ُطت ُب تاوا َُسيهاِي ُي باػِ خؤيإٖ  َهِ تشّ ْاويَت. طُىل ُئ ًُي بؤ خؤّ ْاوَّ ئاواؾ بؤ ط
 ّ ا َُيُ ُي دًْ ٖ ني ُب  ْ ُوٕا ُوٕا ُي درّ ػُسِٕ, ئ ُوا ئ ًَٓت ن ملًَ َيظ ُّ ُٖطتهشدُْ د دَنُٕ. ئ

َو ًَذيا . ُئ ُيؼتىٕو ِ سؤُٖآلِت ْاوَسِاطت ط ُت وَ طًاط َت. ُئ ًُْ ُي واُْ ويَُٓنُ خشاخ دَط ّ ُئ
َُسيهِ دَيًإ باػُ.  َُيهِ ُئ َُيُّ طُوسَ دَنات. خ َُيُ دَنات و ٖ ََا َُيُ  ُواُْ ٖ دَسَوَّ ئ

ْإ.  ُتىٕا و باصسطا ى طًاط َُي ُْ َُيهِ طاد , خ َُسيهاِي َُيهِ ُئ ِ ُي خ طت ُُب َ 
 دَْطًَهِ ْاطو يُ ثؼتُوَ طىتِ: ضؤِْ؟ َٔ يًًًِ. 

, طؤسامن.  سووّ ذ و طىمت: تؤ ضؤِْ  وَسطىسِْا
 خَُيهِ نىيًَِ؟

 نىسدطتإ
 نىَّ

َبات. 1991نىسدطتاِْ عًَشام نُ يُ   َوَ ُٖسيًََُهُ خؤّ خؤّ بُسِيَىَ د
 ضِ تؤّ ًَٖٓاوَتُ ئًَشَ؟ 
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 (فوَلرِبايت مهى هَيهاوةتة ئَيرة)

د نُ تا ُْٖاطُيُنِ قىوَيِ َُٖيهًَؼا. تَُاػاّ ػُثؤَيطُيًَهِ دَسياّ نش
ًَْضيًَهِ َٔ و يًًِ بُغاس ٖاتٔ و دواتش طُسِاُْوَ. تُغاسيَو ملًإ يُطٍَُ خؤيإ ًَٖٓا 
و تُغاسيَهًؼًإ ساَاَيِ. قىوًََهِ يُ بريَنُّ ثًَؼُ خؤَذا نُ يُ ْاو قؤستًَو بُمل 
ا دَوسّ دا بىو بؤ ئُوَّ طُسّ ُْبًَت. بريَيُنِ دَسًَٖٓا يُو ثؤيُ بريَيُّ يُ يُ ًَْى ملذ

ْغشؤّ نشدبىوٕ. قُثاخِ بريَنُّ بُددإ َُٖيجضشِّ و داّ بُ يًًِ. بُخؤػشاَيًًُوَ 
 وَسّ طشت و بريَنامنإ ثًَو دادا و طىمت: بؤ فىَيربِايت!

 يًًِ داّ يُ قاقاّ ثًَهُْني و طىتِ "ضت طىت, فىٍَ..."؟
ًٖض تَُاػاّ ْاوَسِاطتِ دَسياّ و نشد و طىمت: ئا فىَيربِايت. قُت بًظتىوتُ, 

 يُباسَيُوَ دَصاِْ؟
طُسّ ُْسيَِ يُقاْذ و دواّ قىوًََو بريَ طىتِ "قُت طىيَِ ىلَ ُْبىوَ, ثًَِ بًََِ 

 باطِ ضِ دَنُيت؟"
 قىوًََهِ يُ بريَ طاسدَنُ دا و طىمت: َٔ فىَيربِايتُسّ و فىَيربِايت َِٓ ًَٖٓاوَتُ ئًَشَ. 

ثًَِ  آو طىتِ: دَتُو بُدوو ثُدمُ صوَيفِ دسيَزّ الّ ساطتِ خظتُوَ بٔ طىَّ
 بًًََِ تؤ َشؤظًَهِ طشيٓطِ.  ئَُُّ طىت و صَسدَخُُْيُنِ ٖاتَِ. 

بريَنُّ تا بُسدََِ بشد. ئُجماسَ بُبَِ ٖؤ قىوَِ ىلَ ُْدا و طىمت: ْاَُوَّ طُست 
بًَؼًِٓ و بُالّ ثشطُ ئُنادميًًُناُْوَ بضِ. ئًَُُ ُٖسدوونُإ يُ ثؼىوئ. بُغ 

 من باطِ فىيربِايتت بؤ بهُّ. ئُطُس سُص دَنُّ دَتىا
يُ تَُاػانشدِْ دَسيا بىوَوَ و ًْطاّ نشدّ. بُو ًْطايُ ويظتِ ثًَِ بًََِ بؤ 
ُٖطتِ بشيٓذاس دَنُيت. قىوًََهِ دسيَزّ يُ بريَنُّ دا و طىتِ: ْا بُثًَضُواُْوَ. 
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يَتُ سُص دَنُّ بضامن فىَيربِايت ضًًُ, ئًَُُ ػُو و سؤر َُٖيًت و ثَُيًت يُ دَممإ د
 دَسَّ, دَبا ُْٖذَّ باطِ ػتطُيًَهِ َاقىوٍَ بهُئ. 

يُ ثاَيهُوتُٓوَ ُٖطتاَُوَ و داًْؼتِ. قىوًََهِ يُ بريَنَُذا و طىمت باػُ 
باطِ فىَيربِايتت بؤ دَنُّ, بُآلّ ُٖس ناتًَو بًَضاس بىوّ ثًَِ بًََِ بؤ ئُوَّ بابُتُنُ 

دََىضاوّ خىيَٓذَُوَ نُوا ُٖطت  وَسطًَشِئ. بُ ئاطتُّ  طُسّ ئُسيَِ يُقاْذ. يُ
دَنات دَبَِ باطهشدِْ فىَيربِايت ئُوَْذَ ْاخؤؾ بًَت ئُو نابشايُ ئاوا 

 بُُٖطتًاسيًُوَ ثًَِ دََيَِ. 
ئًرت بُّ ػًَىَيُ باطِ فىَيربِايتِ بؤ يًًِ نشد نُ ئُوناتُ ثاَيِ دابىوَوَ و قىوٍَ 

ؤَيُناُْوَ نُ ئُّ داسَ تا بٔ يُ ئامساِْ دَسِواِْ و ًَٓؽ بُدَّ تَُاػانشدِْ ػُث
 ثًَُإ دَٖات دَطتِ ثَِ نشد: 

فىَيربِايت بُسْاَُيُنُ ُٖىل صََايُ بؤ نُطاِْ بًًُُت و صيشَى دَسَِخظًًََٓت 
بًَٔ يُ ئَُُسيها َاطتُس خبىيَٓٔ. بُسْاَُيُنِ دوو طُسَيُ. واتُ ُّٖ قىتابِ يُ 

 دَباتُ وآلتاِْ تش.  تُواوّ دًْا ديًََٓتُ ئَُُسيها و ُّٖ يُ ئَُُسيهاؾ
فىَيربِايت يُ ثًَٓر بُؾ ثًَو ٖاتىوَ: بُسْاَُّ فىَيربِايت بؤ قىتابًاِْ 
ئَُُسيها, بُسْاَُّ فىَيربِايت بؤ قىتابًاِْ بًاِْ واتُ دَسَوَّ ئَُُسيها, بُسْاَُّ 
فىَيربِايت بؤ طهؤيُسّ ئَُُسيهِ, بُسْاَُّ فىَيربِايت بؤ طهؤيُسّ بًَطاُْ و 

 َيربِايت بؤ َاَؤطتاياِْ بًاِْ صَاِْ ئًٓطًًضّ. بُسْاَُّ فى
يُ ناتًَهذا َٔ طُسّ بىوبىوّ يُطٍَُ باطهشدِْ فىَيربِايت و ُٖوَيِ دَدا بُ 
سِيَهىثًَهِ باطِ بهُّ و طُس يُ يًًِ ُْػًَىيَِٓ, يُثشِ دَْطِ َُٖيًَٓا و ثشطِ: تؤ يُ 

 ناّ بُسْاَُّ؟
ّ ثشطًاسنشدُّْ صؤس يُ سَفتاسّ بُّ ثشطًاسَ برينشدُْوَ و قظَُِ ثضشِّ. ئُ

سؤرْاَُْىوطإ دَضىو ناتَِ يُ قظُّ بُساَبُس ثشطًاس دسوطت دَنُٕ. تَُاػايُنِ  
نشد و طىمت: ئا... َٔ يُ بُسْاَُّ دووََِ واتُ بُسْاَُّ فىَيربِايت بؤ قىتابًاِْ 

َوَ 2114بًاِْ. َٔ يُ نىسدطتاِْ عًَشام وَسطرياوّ. ئُّ بُسْاَُيُ يُ طاَيِ 
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اتىوَتُ عًَشام. طُسَتا رَاسَيُنِ نًَُإ وَسدَطشت. دواتش بىو بُ طِ و ثًَٓر ٖ
 , بُبشِياسّ سهىوَُتِ عًَشام و ئَُُسيها بىو بُ سُفتا نُغ. 2119نُغ. بُآلّ يُ 

 َا. سِى"واو!" يًًِ طُسّ ط
دواتش بُسدَواّ بىوّ يُطُس باطهشدِْ فىَيربِايت. طىمت: بُسْاَُّ يُنُّ تًُْا بؤ 

نُ دَتىأْ تُقذيِ بهُٕ و طاَيًَو  ,ابًإ و دَسضىوإ و ٖىُْسَُْذاِْ ئَُُسيهايُقىت
يُ وآلتاِْ دَسَوَ خبىيَٓٔ. بُسْاَُّ دووَّ قىتابًإ و دَسضىواِْ وآلتاِْ دَسَوَيُ نُ 
دَتىأْ تُقذيِ بهُٕ و َاوَّ دوو طاٍَ يُ ئَُُسيها َاطتُس يُو بىاسَّ َُٖيًذَبزيَشٕ 

ُّ طًًَُّ طهؤيُسّ ئَُُسيهِ سَواُّْ دَسَوَ دَنشيَت بؤ َاوَّ خبىيَٓٔ. بُسْاَ
طاَيًَو يإ صياتش بؤ يًَهؤَيًُٓوَ. بُسْاَُّ ضىاسَّ طهؤيُسّ دَسَوَّ ئَُُسيها 
دًََٖٓشيَتُ ئَُُسيها تا بؤ َاوَّ طاَيًَو يإ صياتش تىيَزيُٓوَ بهُٕ. بُسْاَُّ 

ئَُُسيها. ئُواُّْ يُو بُسْاَُيُ  ثًَٓذُّ بؤ َاَؤطتاياِْ ئًٓطًًضيًُ يُ دَسَوَّ
وَسدَطريئَ ديَُٓ ئَُُسيها تا تىاْظتِ طىتُٓوَّ صَاِْ ئًٓطًًضيإ باؾ بهُٕ و 

 فًَشَ نىيتىوسّ ئَُُسيهِ بٔ. 
صاًِْ ئًَظتُ يًًِ ئُوَّ بُ ًََؼهذا ٖاتىوَ نُ ئُواُّْ وَسدَطريئَ ثاسَ دَدَٕ 

وآلتاِْ دَسَوَّ ئَُُسيها. بؤيُ ُٖس يإ يُطُس نَِ دئَ بؤ ئَُُسيها يإ دَضٔ بؤ 
صوو طىمت: بُسْاَُّ فىَيربِايت نؤَُنِ داسايًِ يُ ْىوطًٓطُّ ناسوباسّ نىيتىوسّ و 
ثُسوَسدَيِ طُس بُ وَصاسَتِ دَسَوَّ ئَُُسيها وَسدَطشيَت. بُآلّ ئُو ْىوطًٓطُيُ 

ًًُنُ بُػًَهِ ثاسَنُ دَدات و بُػُنُّ تشيؽ دَنُويَتُ طُس ئُو وآلتُّ قىتاب
يًًَُوَ ديَت, واتُ سهىوَُتِ ئُو وآلتُ دَيذات. بؤ منىوُْ يُ نُيظِ َٔ سهىوَُتِ 

 عًَشاقِ و ئُو ْىوطًٓطُيُ َُطشَفِ تُواوّ َٔ دَنًَؼٔ تا تُواو دَمب. 
 يًًِ يُثشِ ثشطِ: ئُّ تُقذميات ضؤُْ؟ َُٖىو نُغ بؤّ ُٖيُ تُقذيِ بهات. 

َُيَِ َُٖىو نُغ بؤّ ُٖيُ تُقذيِ نًََُو يُ دَسيا ساَاّ و ئُودا طىمت: ب
بُآلّ تًُْا ئُو نُطاُْ وَسدَطريئ نُ ئاطتًَهِ بُسصّ ثُسوَسدَيًإ ُٖيُ و  ,بهات

ضىْهُ بؤ منىوُْ يُ عًَشام بُدَيإ و بًًُُتٔ. ئَُُؾ واتُ ثًَؼربِنًَهُ صؤس طُسَُ 
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وَسدَطريٕ  ُٖصاس نُغ تُقذيِ دَنُٕ بؤ سُفتا نىسطِ. نُواتُ ئُواُّْ يُ فىَيربِايت
 بُساِطتِ دًاواصٕ و ُٖسدَّ يُ وآلتِ خؤيإ يُ يىوتهُدإ. 

يًًِ بُْطًَهِ ًْىَبُسص طىتِ: ٖىووووو ياٖىووووو, َٔ ئًَظتُ يُطٍَُ 
 بًًُُتشئ طُدمِ عًَشام قظُ دَنُّ." 

 خًُُُْوَ و طىمت: ئُّ ضؤٕ, تؤ بُختت ُٖيُ َٔ قظُت بؤ دَنُّ. 
تش طىتِ: بُسِاطتِ ئَُُ َايُّ طُسدمُ. ناسيَهِ ئًرت ُٖسدوونُإ ثًَهُْني. دوا

 صؤس باػُ, ُٖسطًض َُْضاًْىَ نُ بُسْاَُيُنِ وا يُ ئَُُسيها ُٖيُ. 
دوا قىوَِ يُ بريَنُ دا, نُ ًَٖؼتا ُٖس طاسد بىو. يًًًؽ قىوًََهِ تشّ َُٖيذا 

ا و نُ ئُويؽ دوا قىوَِ بىو. بريََإ تُواو نشد. دوو بريَّ تشّ يُ بٔ مل دَسًَٖٓ
ُٖسدوونًامن بُ ددإ ػهاْذ. يًًِ ثًَهُِْ و طىتِ ئَُُ خشاثُ. ًَٓؽ طىمت ْا ئُوَ 

 ُتًَو نُ ًٖضُإ ثَِ ًًُْ بًهُيُٓوَ, ئَُُ باػرتئ سيَطُيُ. سيَطُّ نىسديًُ, يُ ساَي
 بضَيُنِ نشد و طىتِ فُسَىو بُسدَواّ بُ. 

 ,يُ خىاّ دَويظتَٔ صؤس نُيفِ ٖات يًًِ سُص دَنات َٔ بُسدَواّ مب. ًَٓؽ 
 ضىْهُ بُسْاَُ بُسْاَُّ خؤَُ و خؤّ تًًَذا دَسضىوّ. 

قؤستًَهِ بضىونِ نشد و بريَ تاصَ ػهاوَنُّ خظتُ ْاو قؤستُنُ و بُمل 
 ػاسدَُوَ. ئُودا دسيَزَّ دايَِ: 

طَِ سيَهدشاو ُٖيُ بُسْاَُّ دووََِ فىَيربِايت دَبُٕ بُسِيَىَ. َُبُطتِ 
تابًاِْ دسَوَ بؤ ئَُُسيها سيَهدشاوّ ئاًَذيظت, بُسْاَُّ فىَيربِايتِ قى

نىستهشاوَنُّ ئَُُيُ: خضَُتطىصاسَيًِ َُػل و ثُسوَسدَيِ ئَُُسيها و سؤُٖآلتِ 
ْاوَسِاطت. سيَهدشاوّ ئاّ ئاّ ئِ واتُ: ثُمياْطُّ ثُسوَسدَّ ًَْىدَوَيُتِ. طًًًََُؽ 

ًَؼٓاٍَ و ئُنادميِ بؤ سيَهدشاوّ الطجاوَ. نىستهشاوَنُّ ئَُُيُ: بُسْاَُيًِ ثشؤف
 ئَُُسيهاّ باػىوس و خىاسوو و ْاوَسِاطت. 

 يًًِ طُسّ بًَٓذ نشد و طىتِ: ناّ سيَهدشاو يُ عًَشاقذا ناس دَنات. 
 "ئاًَذيظت".  
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بؤ  ّباطِ ضؤًُْتًِ تُقذميهشدُْنُ سّ باػُّ يُقاْذ و طىتِ: دَتىاِْيًًِ طُ
 بهُيت؟ 

اقُتِ َاوَ طىيَِ بؤ ساديَشيَت ضىْهُ سُصّ يُ دَيُوَ خُِْ بىوّ نُ يًًِ ًَٖؼتا ت
 دَنشد ئاوا بُدسيَزّ باطِ فىَيربِايت بهُّ ُٖسنُ يُنًَو ُٖبىوايُ طىيَِ طشتبا. بؤيُ طىمت: 

بؤ منىوُْ يُ عًَشام ئاًَذيظت بُٖاوناسيِ باَيىيَضخاُّْ ئَُُسيها يُ بُغذا ناس 
آلُْ ساّ دَطُئُْ و َاوَيُنِ دَنات و َاَيجُسِيَهًإ ُٖيُ تايبُت بُفىَيربِايت. طا

دياسّ نشاو دادًََْت بؤ وَسطشتِٓ فايًُ تُقذيِ نشاوَنإ. بًَطىَإ َُٖىو ػتًَو 
ئؤْآليُٓ. ثشؤطُيُنِ دسيَزَ و ُٖس َُٖىويؼِ يُطُس ئًٓتُسًَْت ئُدماّ دَدسَّ. 
 بُسِاطتِ طُبش و تُسَُىيًَهِ صؤسّ دَويَت. بؤ منىوُْ نُيظِ َٔ ًَْضيهُّ طاَيًَهِ

 خاياْذ. 
 "يُى طاٍَ! بُسِاطتِ ئَُُ صؤسَ."

بُآلّ ػايًُُْتِ. دَصاِْ بىوٕ بُفىَيربِايتُس ضُْذَ طشيٓط و  ,بَُيَِ ئَُُ صؤسَ
بُْشخُ. يُنُّ داس يُطُس َاَيجُسَِنُ ئُناوْتًَو دَنُيُوَ و فؤسَِ تُقذميهشدٕ ئؤْآلئ 

سّ تًَذايُ يُطُس خؤت و ًََزووّ ثشِ دَنُيتُوَ. بًَطىَإ فؤسَُِنُ دسيَزَ و ضُْذإ وسدَنا
ثُسوَسدَت يُطٍَُ ْىوطًِٓ ْاَُيُنِ نُطِ و ػًهشدُْوَّ ئُوَّ بؤضِ دَضًتُ 
ئَُُسيها. ُٖسوَٖا طَِ ْاَُّ ثؼتطرييؼِ دَوَّ نُ دَبَِ يُاليُٕ َاَؤطتاناْت يُ 
صاْهؤ يإ ُٖس نُطًَو نُ ثًَؼرت تؤ ناست بؤّ نشدووَ, بٓىوطشَّ. ئُواًْؽ ُٖس دَبَِ 

 يُطُس ئًٓتُسًَْت فؤسَُِنُ ثشِ بهُُْوَ و بًَٓشٕ. ضىْهُ تؤ ْاَُنُ ْابًِٓ. 
نَُرت ُْبَِ, ضىْهُ ئَُُؾ داوانشاوَ  551ُٖسوَٖا دَبَِ منشَّ تؤفًَت يُ 

ُٖسضُْذَ دواتش تاقًهشدُْوَّ تؤيفٌَ و دِ ئاسِ ئًت ثَِ دَنُٕ. دواتش ضاوَسَِّ 
ػؤستًًظت نشاوّ يإ ْا. ػؤستًًظت  دَنُيت تا وَآلَت دَدَُْوَ بُئًُُيٌ نُوا

َاْاّ وَسطريإ ًًُْ, بطشَ ثاًًًََْهِ ػُؾ نُطِ دمياُْت دَنُٕ و ضُْذ ثشطًاسيَهت 
ىلَ دَنُٕ و دواتش ُٖسدوو تاقًهشدُْوَنُ دَنُيت. دواّ ئَُاُْ ُٖس بُئًُُيًًََهت 

 ثَِ دََئًَ نُوا تؤ دَبًتُ ناْذيذّ طُسَنًِ فىَيربِايت يإ ْا. 
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بُضِ نشد نُ ْاوت دَسضىو, يًًِ ئَُُّ بُثُسؤػُوَ ثشطِ و  ُٖطتت
 قىوًََهِ يُ بريَ تاصَ ػهاوَنُػِ دا. 

ًَٓؽ بريَنُّ يُ بٔ مل دَسًَٖٓا و ُْٖذيَهِ َُٖيذا و طىمت: ئًَظتُؾ ئُو طاتُّ 
يُ بريَ نُ ئًُُيًِ نشدَوَ و ئًُُيًًَهِ يُ باَيًؤصّ ئَُُسيها يُ عًَشام بؤ ٖاتبىو 

صبايِ ىلَ نشدّ بُبؤُّْ ػؤستًًظت نشدمن. طاتًَهِ ئًَذطاس خؤؾ بىو. نُوا ثريؤ
 َُٖىو ئُو ناتُ دووسودسيَزَّ يُ بريضىوَوَ نُ ضاوَسِيَِ نشدبىو. 

 يًًِ دَطتِ يُ ًَِ نشدّ و طىتِ ثريؤصَ ٖاوسِيَهُّ. بُسِاطتِ تؤ ػايُِْ ئُوَيت. 
ؤ خىاطت نُ سؤرَّ ًَٓؽ بُدَّ تَُاػانشدِْ صَسياوَ  طىثاطِ نشد و ًٖىاّ ب

بَِ ئُويؽ وَى َٔ ببًَتُ فىَيربِايتُس. دواتش طىمت: يًًِ ويَشِاّ َُٖىو ئَُاُْ دَتُوَّ 
 بضاِْ بؤضِ ثًَِ دَطىتشَّ فىَيربِايت و ئُو ْاوَ يُ نَِ ٖاتىوَ؟

 "بَُيَِ بًَطىَإ" بُسدَواّ بُ, يًًِ ئَُُّ بُنُيف خؤػًًُوَ طىت. 
طًٓاتؤس دُّ ويًًُّ فىَيربِايت داَُصساوَ.  يُطُس ثًَؼًٓاصّ 1946يُ طاَيِ 

نُواتُ بُْاوّ ئُو طًٓاتؤسَوَ نشاوَ. دَصاِْ فىَيربِايت ضُْذإ َاْاّ ػاساوَّ ُٖيُ 
ضىْهُ ُٖس اليُِْ خىيَٓذُْنُّ ًًُْ. اليُُْ ػاساوَنإ ئَُإُْ: يُ يُنًَو يُ 

شبىوٕ و يًَهتًَطُيؼتِٓ طىتُناًْذا, فىَيربِايت دََيًَت "بًَُٖضنشدِْ طُسنشدايُتِ و فًَ
ًَْىإ نىيتىوسَنإ ئاَادمِ طُسَنِ بُسْاَُّ طهؤيُسػًجِ ًَْىدَوَيُتِ بىوَ و ئُو 

 ئاَادمُ ُٖس بُدَواّ دَبَِ." 
بُٖؤّ فىَيربِايت بابايُنِ وَى َٔ يُ عًَشام, يإ ُٖس يُنًَهِ تش بؤ منىوُْ 

وسّ ئَُُسيهِ  قىوٍَ بًَتُوَ و يُوثُسِّ ئُفُسيكًا, دَتىاًَْت يُ بٓر و بُٓواِْ نىيتى
تًَِ بطات. ٖؤناسّ طُسَنِ ئُوَّ نؤََُيًَو بريوبؤضىوِْ خشاخ ُٖيُ يُاليُٕ 
طُالِْ تش بُساَبُس بُ طُىل ئَُُسيها ئُوَيُ نُ بؤػايًُنِ ئًَذطاس طُوسَ يُ 
ًَْىاًْاْذا ُٖيُ. ئَُُ باػرتئ سيَطُيُ بؤ ثشِنشدُْوَّ ئُو بؤػايًُ و تًَطُيؼنت يُ 

ىيتىوسّ يُنرتّ. ئُوَّ دَّ يًَشَ دَخىيًََٓت و دَرّ, يُ ًَْضيهُوَ خَُيهِ ئَُُسيها ن
دَْاطًَت و فًَشَ نىيتىوسيإ دَبَِ. ُٖسوَٖا ئُو ئَُُسيهًًُّ يُ سيَطُّ فىَيربِايتُوَ 
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دَضًَتُ دَسَوَ بًَطىَإ فًَشَ نىيتىوسيَهِ ْىَّ دَبًَت. ئُّ ٖاونًَؼُيُ ُٖطتِ 
 قُبىَيهشدٕ صياتش دَنا و تؤوّ ئاػتِ و تُبايِ دَضًًََٓت.  يًَبىسدٕ و يُنرتّ

سَِا بىو و بُدَّ داًْؼتُوَ تَُاػاّ ػُثؤَيُناِْ دَسياّ دَنشد, ىيًًِ طُسّ ط
نُ ئُجماسَ تا ًْىَّ يُمشإ دَٖات و دواتش يًَز دَبىوُْوَ ْاو دَسيا. ًْىََإ تُسِ و 

  ًْىََإ وػو. تَُاػاّ نشدّ و طىتِ: صؤس طىثاغ.
 ًَٓؽ نشدَُ طاَيتُ و طىمت: طىثاغ بؤ بريَنُ يإ بؤ فىَيربِايت. 

 يُطُسخؤ ثًَهُِْ و طىتِ بؤ ُٖسدوونًإ. 
ئًرت بريَنامنإ تُواو نشد و طُسَُطتاُْ ضىويُٓ ْاو دَسيا و خؤَإ فًَٓو 

 ضىْهُ َاياَِ بُسِاطتِ طُسَُ. بُتايبُتِ ئُطُس ناتِ ًْىَسِؤيإ بًَت.  ,نشدَوَ
اياًَِ صؤس خؤؾ بىو. ػُو ضىوَُ ْايتهًَُب تا ضىاسّ بُياِْ, دواتش طُػتِ َ

ضىْهُ دَبىايُ  و ٖامتُوَ ٖىتًًَُنُّ و بُثُيُ خؤّ ئاَادَ نشد بؤ فشِؤنُخاُْ
 ػاسّ يؤسيَٓع ضىْهُ صاْهؤنُّ يُوَّ بىو. -بطُسِيَُُوَ وياليُتِ ناْضاغ

ُّ َِٓ طُياْذ صؤس ضىْهُ دوانُومت. ئُو تُنظًً ,بُساٍَ بُفشِؤنُنُ طُيؼتِ
خًَشا دَسِؤيؼت, ئُو ُْبايُ فشِيُٓنُّ يُدَطت دَضىو. نُ طُيؼتُُ ئُوَّ ضىاس دؤالسّ 
بُخؼًؽ دا بُ ػىفًَشَنُ. نُ بًًِٓ دَيِ خؤؾ بىو, ًَٓؽ دوانُوتُٓنُّ بري 
ضىوَوَ. ُْٖذَّ داس تًُْا دؤالسيَو دَيِ َشؤظًَو خؤؾ دَنات, نُضِ ًَٖؼتا َشؤظ 

 صَويًُ يُ دَطتِ ْابًَتُوَ دؤالسيَو ياسَُتِ ُٖراسإ بذات.  ُٖيُ يُطُس ئُّ
صؤس بُخًَشايِ طُيؼتُُ قاوػِ ضاوَسَِّ نشدٕ. يُ تًُْؼت ئافشَتًَهِ تَُُٕ 

طاآلُْ داًْؼتِ. صؤس ًٖالى بىوّ ضىْهُ ئُو ػُوَ ُْْىوطت بىوّ. ئافشَتُنُ يًَِ  41
 بُدَْط ٖات و طىتِ: دياسَ صؤس َاْذووّ.

د و بُصَسدَخُُْوَ طىمت: بَُيَِ, ئُوَ َاياًًَُ, ئًرت نُيف و ًْطايُنِ نش
 خؤػِ و ْايتهًُب ْاًًًََٖت بٓىوّ. 

 ًَُٖٓاُْ ثًَهُِْ و طىتِ: َٔ دىيًامن. 
 "َٔ طؤسامن, دَيدؤػِ بُْاطًٓت." 
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دىيًإ ثشطِ: خَُيهِ نىيَِ؟" ُٖسنُ ئُيكُّ دَطتُِ بًِٓ, ُْيًَٗؼت وَآلّ 
 ًَٖٓاوَ.بذََُوَ و طىتِ ئُٖا رْت 

َُيُذا ْني. , بُآلّ يُط ُُي َُيهِ نىسدطتاِْ عًَشاقِ, رمن ًَٖٓاوَ و َٓذاَيًَهًؼِ ٖ  طىمت: خ
سَِاُْوَ طىتِ: دَبَِ صؤس صَمحُت بَِ بؤ تؤ. بًَطىَإ برييإ دَنُيت ىبُطُسط

 ئًَظتُ. ضؤُْ ُٖطتِ غُسيبِ؟ 
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 غةريبى بةهةظت دةكةم
ٓذاس بها و بُ ئُْكُطت َاٍَ و َٓذاَيِ ُٖطتِ نشد دىيًإ دَيُوَّ ُٖطتِ بشي

بُبري بًًََٓتُوَ, صاَِ غُسيبًِ نىٍ بهاتُوَ. ُْٖاطُيُنِ قىوَيِ َُٖيهًَؼا و طىمت: 
ثًاوّ خاوَٕ َاَيباتًَهِ بُختُوَس, تُبا و دَيدؤؾ بُيًَهُوَ خاوَٕ بُُٖػتًَهُ 

يُ بُُٖػت, بَِ يُطُس طؤّ صَوّ, بُُٖػتًَو ساطتُقًُٓ.  دووسبىوٕ يًًَإ دووسبىوُْ 
 ئُو بُُٖػتُ ثًاو ْاتىاَِْ وا ئاطإ َُٖيبهات. 

سَِإ و تًَشِاَإ بشدَ طُسَوَ و طىتِ: َٔ ىبشؤ طًظباوَناِْ بؤ ًْؼاُّْ طُسط
صياتش يُ َُٖىو نُغ يًَت تًَذَطُّ يُبُسئُوَّ َُٖإ ػت بُطُسَٓذا ٖات ناتَِ 

ئُوَّ بًًًَََٗت صَامن ظىوَيًَِٓ, ضىوَُ تايًُْذ بؤ َاوَّ دوو طاٍَ. ئَُُّ طىت و بَِ 
 ثشطِ: َٓذاَيُنُت نىسَِ يإ نض؟

وَى بًًََِ يُطُس قظُنشدٕ نًَبُسنَِ بهُئ, وَآلًََهِ دسيَزّ دايُوَ. بًُْىَ 
ُْٖاطُيُنِ خَُطني طىمت: نىسَِ, ْاوّ )يؤٖإ(َ و تَُُِْ طَِ طاَيُ. ُٖس 

ؽ ضاو. ُٖسنُ بُالّ باخضُيُنِ َٓذاَيًَهِ تَُُٕ طَِ طاٍَ دَبًِٓ, ئُوّ ديَتُ ثًَ
َٓذاآلْذا تًَجُسِ دَمب, دَيِ ثشِ دَبًَت يُ دَسصّ, دُسطِ نضَّ يًَىَ دَّ و تايُنِ طشإ 
َُٖىو يُػِ دادَثؤػَِ. دََُوَّ يُى بُخؤّ ٖاواس بهُّ و بطشيِ و نُيًُّ بذَّ يُ 

 ديىاس تا ًََؼهِ دَثزَّ. 
طىمت دىيًإ باسّ طؤصداسيِ  ًََُْٗؼت ثشطًاسّ تش بهات و بُسدَواّ بىوّ.

الطُْطُ, بُػًَىَيُى نُ ُْٖذَّ داس ديَتُ طُسّ ثًًتِ باَيُفشِطُ بربِّ و بفشِّ بؤ َاٍَ, 
َاَيًَو ػاد و بُُٖػتئاطا. ديَتُ طُسّ ُٖسضِ ُٖيُ يًَشَ بُدَِ بًًََِ و بضُُوَ 

و بُُٖػت, بُُٖػتًَو يُ ْاو دُسطُّ دؤصَخ! يؤٖإ َُٖىو سؤرَّ طُعات ضىاس 
ًْىّ ئًَىاسَ ضاوَسِيَِ دَنا, ضاوَسِيًًََُنِ طُسابِ. ثًَؽ بفشِّ بؤ ئَُُسيها, سؤراُْ 
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طُعات ضىاس يُ ناس تُواو دَبىوّ و ضىاس و ًْى يُ َاٍَ بىوّ. ُٖسنُ ضاوّ ثًَِ 
دَنُوت ُٖسضِ َاْذووبىوٕ و ػُسَِ طُ و باسطشاِْ ناس ُٖبىايُ يُ بريّ دَضىو, وَى 

بًَت و ًٖضِ يُ بري ًًَََُْٓت. ضىاس و ًْىّ َُٖىو ئًَىاسَيُى بؤ بًًََِ يادطُّ خاَيِ 
 َٔ يُ ػًؼذاِْ سوح و دَسوومنُ, يُ ْاخُوَ دَطىوتًَِ. 

يُ نًَبُسنًَآ قظُنشدٕ بُسدَواّ بىوّ, ًََُْٗؼت دََِ ظىوَيًََِٓ و طىمت ُْبادا 
بُباطهشدِْ ئًَظتُ وابضاَِْ تَُِْ بريّ نىسَِنُّ دَنُّ. بؤيُ يُنظُس دَطتِ نشد 

خًَضاُْنُّ. طُسووّ ثشِ بىوبىو يُ نًَجُّ طشيإ و طىمت: داسّ وا ُٖيُ يُطُس صَوّ ثاٍَ 
دَنُوّ و ٖؤسِ ٖؤسِ بؤ خًَضاُْنُّ دَطشيِ. تا طُس ئًَظكإ بريّ دَنُّ, ُْٖذَّ داس 
ُٖطت دَنُّ ئًَظكاُْنامن وا نىٕ دَبٔ و تًَهىثًَو دَػهًَٔ. ْاتىامن يُطُس ثَِ يإ 

يُْطُس بطشّ. بؤ َاوَيُى ُْخؤػِ ئًَظهُُْسَُ دََطشَّ. بريّ َُٖىو طاتًَهِ مست 
بُُٖػت دَنُّ, خًَضإ و نىسَِنُّ بُُٖػتًَهٔ بَِ بٔ بؤ َٔ. ُْٖذَّ داس ُٖطتِ 
تاوإ دََهىرَّ. خؤّ ديَتُ ثًَؽ ضاو وَى تاواْباسيَو طُت نًزؤَيُ بهىريَت و ئُودا 

ْذَّ داس ثاسضُثاسضُ نشدمن وَى ويًُّ واآلغ دواتش طًَهظًإ يُطَُيذا بهات. ُٖ
 دَسُٖى بُخؤّ دَصامن. َٔ ئُوامن يُ باسودؤخًَهِ درواس و طُختذا بُدَِ ًَٖؼت. 

دىيًإ, نُ وَى َٔ ضاو ثشِ يُ طشيإ و طُسوو ثشِ يُ نًَجُ, بُدَْطًَهِ ْضّ و طشياْاوّ 
ًُ, بؤ ثشطِ: بؤ وا ُٖطت دَنُّ, بُدَطتًَٗٓاِْ بشِواْاَُنُت ُٖس ت َُِْ بؤ خؤت ًْ

ؼِ ثًَىَ بُْذَ. ثًَِ بًََِ باسّ ئُوإ ئًَظتُ بؤ طُخت و درواسَ ؼُ. داٖاتىوّ ئُواًْ  . ئُواًْ
دىيًإ ُٖوَيِ دا دَيِ بذاتُوَ و تؤصيَو يُ طشاْايًِ يُػِ نُّ بهاتُوَ. بُآلّ 

ىمت: ُٖطتِ غُسيبًِ يُوَ صؤس طُوسَتش و بُتًَٓرت بىو. دواّ ُْٖاطُيُنِ قىوٍَ, ط
َاْطًَو ثًَؽ بفشِّ بؤ ئًَشَ, دََُو و خؤسئاوابىوٕ دنتؤس ثًَِ طىتني: ثريؤصَ! 
ُٖسدوونُإ صاًُْإ نُوا طهجشِبىوُْنُ يُ ناتًَهِ ُْػًاو سووّ تًَُإ نشد. ئُو 
طهجشِيًُّ بُثالٕ ُْبىو, َُٖيُيُى بىو نشدَإ و يُدَطتُإ ضىو. َٔ صؤس تًَهضىوّ و 

قُُوَ, بُآلّ خًَضاُْنُّ, ناِْ, ُٖطتِ ثًَهشدّ و خًَشا طىتِ: خُسيو بىو يُ داخا بتُ
دَيت ًٖض ُْنات, صؤس ئاطايًُ, دَبَِ طىثاطِ خىا بهُئ, َٔ دَتىامن بُسطُّ ئَُُ 
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بطشّ ئُطُس تؤؾ يًَشَ ُْبًت, ضىْهُ دَصامن تؤ بؤ ػتًَهِ طُوسَ دَسِؤّ, بؤيُ ُْنُّ 
 بَُُ ثُسيَؼإ بًت. 

ىويُوَ. خًًُُْوَ و طىتِ: رًَْو فشيؼتُئاطا! نُغ دىيًإ طُسوطًُاّ طُؾ ب
ئُوَ يُ ًََشدَنُّ ْانشِيَت. بُآلّ تؤ بُخت ياوَستُ. ئًَظتُ دَصامن بؤضِ ًَٖٓذَيإ 
غُسيبِ دَنُّ. ئًَظتُ دسى بُوَ دَنُّ نُ بُسِاطتِ تؤ بُُٖػتت بُدَِ ًَٖؼتىوَ. 

 ثَِ دَضًَت ناِْ ئافشَتًَهِ بًَُٖض بًَت. 
ُوَّ دىيًإ صاِْ َٔ باطِ ضِ دَنُّ و بؤضِ دَْاَيًَِٓ. دَّ دَيدؤؾ بىوّ ب

ًَْضيهُ طضْطِ بُيإ بىو. تُواوّ طُسْؼًٓاِْ ْاو باَيُفشِطُنُ خُوتبىوٕ. الّ َٔ 
وَى ئُوَ بىو ُٖسيُى يُوإ بري يُ َاٍَ و َٓذاَيِ دَناتُوَ و غُسيبِ ئُو بُُٖػتُ 

َاَيىيَشإ و غُسيب ُْبىو, ئُوإ دَنات بُدًَِ ًَٖؼتىوَ. بُآلّ نُطًإ وَى  َٔ 
 ًَْضيهُ بُُٖػت و َٔ دووس, تا بًًََِ دووس. 

خىا دىيًاِْ بؤ َٔ ْاسد بىو, ضىْهُ بُو بُياًًُْ نُغ تاقُتِ ئُوَّ ًًُْ 
طىَّ يُ ضريِؤنِ يُنًَو بطشَّ ثشِ يُ طؤص و ُْٖاَُتِ و طشيإ. ُٖسيُى تاقُتِ 

ضىْهُ دَيِ ُٖسدَّ  ,يًُوَ و نُسِ و ناطِ دَنشدُٖبىوايُ طىيَِ ىلَ بطشَّ, ئًرت َُْذَبشِ
ثشِ بىو يُ سُطشَت ثًَىيظتِ بُسِػنت ُٖبىو. ئًَُُّ طُالِْ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت وا 

نُ ئَُُسيهايًُنإ طىَّ يُ طؤصّ نُغ ْاطشٕ و ُٖس خؤيإ ال  ,تًَطُيؼتىوئ
بابايُنِ وَى طشيٓطُ و بايُخ بُ طشفتِ سؤراُّْ خؤيإ دَدَٕ و بُغ, ض ناسيإ بُ

َٔ ُٖيُ غُسيبِ بُُٖػت بهُّ يإ ُْنُّ. بُآلّ ئَُُ بؤضىوًَْهِ َُٖيُيُ, 
ئَُُسيهايًُنإ طىَّ يُ خَُيو دَطشٕ و تُْاُْت سُص دَنُٕ بضأْ ئُو خَُيهُّ 

 ئُوديى صَسيانإ ضؤٕ بري دَنُُْوَ و ضؤٕ دَرئ. 
س طُالِْ ئُو ضريؤنُّ َٔ بؤضىوِْ ئَُُسيهايًُناًْؽ دَطؤسِيَت يُطُ

سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت. َٔ يُ سيَطُّ ضريؤنِ غُسيبِ نشدِْ بُُٖػتُوَ بُدىيًإ و 
ئَُُسيها دََيًَِ نُوا طُالِْ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت تريؤسيظت ْني, بطشَ قىسباِْ دَطتِ 
تريؤسٕ. تريؤس يُ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت صادَّ نًَُُٓيُنِ بَِ ئُقٌَ, ػُيتاْئاطا, بَِ 
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اغ و ثاسَ و دَطُآلت ثُسطتُ. تريؤس يُ ُْٖاوّ طُالِْ سؤُٖآلتِ دئ, خىا ُْْ
ْاوَسِاطت دًَِ ُْبىوَتُوَ و ْابًَتُوَ. ئُطُس َٔ طىمت خَُيهِ عًَشام, ئُفغاْظتإ, 
يبٓإ, طىسيا يإ ئًَشامن َاْاّ ئُوَّ ًًُْ َٔ تريؤسيظت مب. تريؤسيظت ُْ وآلتِ 

. نًَُُٓيُنِ ثًظِ ْادؤسّ ُْفع ُٖيُ, ُْ دًْاّ ُٖيُ, ُْ ديِٓ ُٖيُ ُْ خىا
ْضَِ بَِ بُٖاّ ًٖضىثىض ْاتىاَِْ وا يُ ئَُُسيهايًُنإ بهات بُ َُٖيُ يُ ئًَُُّ 
سؤُٖآلتِ بطُٕ. ثًَضُواُْنُػِ ساطتُ, نًَُُٓيُنِ ئَُُسيهايِ بَِ بُٖا و سَوػت 

ئاطايإ  و ئُخالم ْاتىاَِْ وا يُ ئًَُُّ سؤُٖآلتِ بهات بُ َُٖيُ يُو طُيُ تًَبطُئ نُ
يُ ًٖض ًًُْ دطُ يُ َزووَيبىوٕ و طُسقاَيِ رياِْ خؤيإ ُْبَِ. ئُطُس بًَى طُيشّ 
طُالِْ دًْا بهُيت, َُٖىوّ يُ خاَيًَهذا يُى دَطشُْوَ: خاَيِ بُسائُت. طُالِْ دًْا 
ُٖس َُٖىوّ قىسباِْ دَطتِ طًاطُتِ ضُثَُيِ ئُّ طُسدََُٕ و نىػتُّ دَطتِ 

 ّ و تريؤسيضّ و ػُسِّ سىنُشِاُْنأْ يُطُس ثاسَ و دَطُآلت. طُسَايُداسّ, دًٗاْطري
سووّ يُ دىيًإ نشد و بُسدَواّ بىوّ: بريّ ئُو طاتاُْ دَنُّ نُ خؤّ دَنشدَ 
نُس و نىسَِنُّ و يُطُس ثؼتِ سُضُّ دَنشد. بريّ ئُو طاتاُْ دَنُّ و ضاوػاسنًَِٓ 

يُ بٔ ًََضّ ْإ خىاسدٕ  دَنشد يُطٍَُ نىسَِنُّ و خًَضاُْنُّ. َُٖىو داس خؤّ
دَػاسدَوَ, ُٖسنُ نىسَِنُّ َِٓ دَديتُوَ ثشِ بُدََِ ثَِ دَنُِْ و قاقاّ دَطُيؼتُ 
ئامساُْنإ. بريّ ئُو طاتاُْ دَنُّ نُ يُطٍَُ نىسَِنُّ دَعُاًَُْإ دَنشد بُطُياسَ يُ 

ُسضِ ُٖيُ َؤَيُناِْ ُٖويًَش. َٔ دَتىامن دَسّ بربِّ, ئُوَتا تؤ طىيَِ ىلَ دَطشّ و ٖ
يُ دَيِ َُٖيذَسِيَزّ, بُآلّ نىسَِنُّ ئُو صَاُّْ ًًُْ باطِ ئُو غُسيبًًُ بهات. بُآلّ 

 ناِْ دََيَِ بَُُٖيظىنُوت دَسيذَبشَِّ. 
 دىيًإ قظُّ ثَِ بشِيِ و ثشطِ: باػُ بؤضِ يُطَُيت ُْٖاتٔ؟

نشد,  نُوَ تَُاػاّ دَسَوَّباَيُفشِطُبؤ ضُْذ ضشنُيُى َات بىوّ, يُ ثُدمُسَّ 
تَُِْ طُيشّ بؤػايًِ ئامسإ و تاسيهًِ ديت. قىوٍَ بُ ًَْى تاسيهايًذا سواًِْ و 
ُْٖاطُيُنِ قىوَيِ َُٖيهًَؼا و طىمت: فىَيربِايتُسّ عًَشاقِ بؤيإ ًًُْ َاٍَ و َٓذاٍَ 

 يُطٍَُ خؤياْذا بًَٓٔ. 
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يًَشَ دىيًإ بُ طُسطشَِاُْوَ طىتِ: ئَُُ ْاَؤيُ, ئُو َُٖىو نُطُ طاآلُْ سوو 
دَنُٕ, سهىوَُت ْاياْىَطتًًََٓت, يإ ْاتىاَِْ بًاْىَطتًًََٓت, نُضِ فىَيربِايتُسيَهِ 

 وَى تؤ, بًًُُتِ وآلتِ خؤت, ضؤٕ ْأًًََٖ. ئَُُ ناسيَهِ ػًَتاُْيُ دَيهُٕ. 
طىمت: ساطتُ, صؤس ُٖوَيِ دا. ضُْذإ ئًُُيًَِ بؤ طجؤْظُسَنُّ سَوإ نشد, بُآلّ 

َُٖىو ػًَىَيُى بؤيامن ػًهشدَوَ نُوا َٔ باسّ طؤصداسيِ الطُْطُ يًًَُإ ُْنشِّ. بُ
و ئَُُ ناس دَناتُ طُس خىيَٓذُْنُّ. بُآلّ نُغ يًَُِ ُْنشِّ. يُ دوا ئًُُيًَذا ثًًَإ 
طىمت: ئُّ بشِياسَ يُ دَطت ئًَُُدا ًًُْ, ئُوَ بشِياسّ وَصاسَتِ دَسَوَّ ئَُُسيهايُ. 

ِ خؤَِ ثًَىَ ُْنىرّ و واصّ ًَٖٓا. بُآلّ بريّ يُ ثالٕ ئًرت َاْذوو بىوّ, بؤ ئُوَّ نات
نشدَوَ: بشِياسَذا بُطاَيًَو تُواو بهُّ يُدًاتِ دوو طاٍَ. ئًَظتُ يُ ئابِ ( B)بِ 

دابَِ تُواو دَمب و دَتىامن بُ يُنذاسّ بطُسِيَُُوَ, بُآلّ ديظًَُبُسّ دابَِ دَسدَضِ, 
 نُ ئَُُؾ ئاطايًُ. 

ُسِّ, خًَشا طىتِ: ضؤٕ دَتىاِْ بُيُى طاٍَ َاطتُس دىيًإ سُثُطا, سَْطِ ث
 تُواو بهُيت. ئَُُ صؤس صؤسَ. 

خًُُُْوَ و طىمت: يُ ثًَٓاو بُُٖػت دَتىامن ئَُُ بهُّ! تا ئًَظتُ صؤس باػِ يُ 
 واُْنإ, ُٖسضُْذَ صؤس قىسطُ. 

ئُوَّ طىت و طُسِاَُوَ طُس طاتُ َُصُْنإ. طُسووّ ثاى نشدَوَ و طىمت: ػُو 
ُ ساُْثُسِّ و ساُْضًَُنِ بُدَْطِ نىسَِنُّ يإ خًَضاُْنُّ. ػُو ُٖيُ تا بُياِْ خُو ًًْ

ْاضًَتُ ضاوّ. بريّ طاتُ َُصُْنإ ثًَذا ثًَذا دَخمىا, ُٖطت دَنُّ غُسيبِ بىوَتُ 
دسِْذَيُى و قُثاٍَ قُثاٍَ يُ يُػِ ىلَ دَناتُوَ و دَخمىات. ػُو ُٖيُ دَطُوصيَِ يُ ْاو 

َقُّ ناتَِ سادَضًَُنُّ خُوُْ. بؤيُ طىثاطِ خىا دَنُّ نُ يُدَطتذاِْ فشًََظو و ئاس
نىسَِنُّ يإ خًَضاُْنُّ خُوٕ بىو. ػُو ُٖيُ يُى بُخؤّ ثًَذَنُمن, ثًَهُْني بُطاتُ 

 طاَيتُوطُثئاًََضَنإ يُطٍَُ َاَيباتُنُّ. 
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َى دىيًإ دَطتِ بُبٔ ضُْاطُوَ طشتبىو, برينشدُْوَيُنِ قىوٍَ دايطشت بىو و
بًًََِ قظُنامن بىوبىوُْ ئًًٗاًََو بؤ برينشدُْوَّ. ُٖسنُ صاِْ َٔ وَطتاّ, يُنظُس 

 دَنُّ بُتُيُفؤٕ يإ...؟ ألثشطِ ئُّ ثًَىَْذيًإ يُطُ
خًَشا طىمت بَُيَِ طُسدََِ ئًٓتُسًَْت ناسَنُّ تؤصيَو ئاطإ نشدووَ. ًَْضيهُّ 

دَنُّ. ئُطُس ئُوَ ُْبىايُ,  َُٖىو سؤريَو بُ طهايح, دَْط و سَْط قظُيإ يُطٍَُ
ئًَظتا تىابىوَُوَ: بىوبىوّ بُخؤيًََُؽ. ُٖسضُْذَ ئًٓتُسًَْت يُ نىسدطتإ صؤس خشاثُ, 
بُآلّ يُ ُْبىوٕ صؤس باػرتَ. قؤسخهشدِْ ئًٓتُسًَْت ْاًًًََٖت طٍُ ئًٓتُسًَْتِ خًَشا 

 هِ طُوسَيُ. وَسطشيَت. ضُْذ نؤَجاًْايُنٔ دَطتًإ بُطُسدا طشتىوَ: ئَُُ ُْخؤػًًَ
َت و بتىامن صياتش  دىيًإ بَُُ ًْطُسإ بىو, ًٖىاّ خىاطت َُٖىو ػتًَو باؾ ًب

 بُسطُ بطشّ. 
ئًرت ُٖسدوونُإ َاْذوو بىوئ. بُآلّ بُختًَهِ بامشإ ُٖبىو نُوتًُٓ تًُْؼت 

 يُنرت يُْاو باَيُفشِطُ. ئُطًٓا ئُو َُٖىو خًضاوَّ ْاو ُْٖاوّ بُتاٍَ ُْدَبىو. 
ّ يًَو ْاو و خُو بؤ طاتُ َُصُْناِْ ًَْى بُُٖػتِ ساطتُقًُّٓ خؤَِ َٔ ضاو

بشدَُوَ. ضىوَُوَ الّ يؤٖإ و ناِْ. خُو بؤ دًْا بضىونُناِْ بشدَُوَ نُ يُطٍَُ 
نىسَِنُّ ثًًَإ ثَِ دَنُْني. يُ خُوَذا واّ ُٖطت نشد ئُو باَيُفشِطُيُّ يُ َاياَِ 

سِّ و ساّ طُياْذ بُسَو نىسدطتإ دَضًَت. ثًَِ دَضُُوَ ناْضاغ, سيَشَِوّ خؤّ طؤ
خؤػرتئ خُومن بىو يُ ريامنذا, ُٖطتِ نشد طُسْؼًٓاِْ تشيؽ ثًًَإ خؤؾ بىو و 

 سُصيإ دَنشد بًَٔ َاَيباتُنُّ ببًٓٔ و بضأْ بُُٖػتِ ساطتُقًُٓ ضؤُْ. 
بُ دَْطِ فشِؤنُواُْنُ واطا ٖامت نُ طىتِ نىسطًًُناْتإ قًت بهُُْوَ و 

اْتإ تىوْذ بهُُْوَ و بًظت دَقًكُّ تش دًَْؼًُٓوَ. ُٖس بُ سِبُّ خُوُْنُ, قايؼُن
واَضاِْ يُ نىسدطتإ دًَْؼًُٓوَ. بُآلّ نُ ُٖطتِ نشد ئًَُُ دَضًُٓوَ ناْضاغ, 

فشِطُنُ ُشِطُنُ بُ باسَتُطشتِٓ باَيُفئُطُس بًَى ساطت بىوايُ يُواُْيُ طُسْؼًٓاِْ باَي
ُ َاياًًَُوَ دَضَِ يُ نىسدطتإ دًَْؼَِ. ئُّ خُوُْ تًَطُيؼتبإ, ئُطًٓا بؤضِ ي
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ْابًَتُ ساطتِ. ئًرت ُْٖاطُيُنِ قىوَيِ ثشِ يُ سُطشَمت َُٖيهًَؼا و نىسطًًُنُّ ساطت 
 نشدَوَ و قايؼُنُّ تىوْذ نشد. 

تاصَ يُنُّ تًؼهِ خؤس ثُسؾ بىوبىوَوَ. طضْطِ بُيإ بىو. دًْا طاف و  
بَُُ طُسطشإ بىوّ, سُصّ دَنشد بٓىوَُوَ تا بُ  بًَطُسد, بَِ دَْط و ئاساّ. َٔ

 خُوُْنُ سا بطُّ و يُ نىسدطتإ بًٓؼِ. بُآلّ ئَُُ ُٖس سُص بىو.  
ًَٖٓذَّ ُْبشد باَيُفشِطُنُ ًْؼت و طُسْؼًٓإ دابُصئ و َٔ و دىيًإ 
َاَيئاوايًاَإ يُ يُنرت نشد و ًٖىاّ طُسنُوتُٓإ بؤ يُنرتّ خىاطت. خَُيو بُسَو 

دَبىوَوَ, بُسَو بُُٖػتِ خؤّ, ًَٓؽ بُسَو َاَيًَهِ طاسد و طشِّ دووس يُ  َاٍَ
بُُٖػت. وَى َُٖىو داس خؤّ دَيِ خؤّ دايُوَ و يُ ْاخُوَ ًَٖضيَهِ بُتًَٔ دايطشمت 
نُ دَبَِ ئَُُ بُطُسنُوتىويِ تُواو بهُّ و داسَّ غُسيبِ يُ بري بهُّ. تاقُتًَهِ 

اساَِ ثَِ دَبُخؼًِ, َُٖىو سؤر ُٖطتِ بُوَ باػِ ُٖبىو بؤ بُسطُطشتٔ و خىا ئ
 دَنشد.

*** 
ضىْهُ ػُوّ سابشدوو خُوّ  ,دواّ ئُوَّ طُيؼتُُوَ َاٍَ, يُنظُس ْىوطتِ

تُواوّ ُْنشدبىو. ئًَىاسَّ سؤرّ دواتش داوَت بىوّ يُ دُرِْ يُدايو بىوِْ ٖاوسَِّ 
 دَيظؤصَ ئَُُسيهايًُنُّ, تؤَاغ. 
نؤَيًَز و ثًَهُوَ ضىوئ بُدواّ ًَؼًٌ و دواّ  ئايًظِ ٖاوسِيَِ ٖاتُ دواّ يُ

ثًَٓر خىيُى طُيؼتًُٓ َاَيِ دايهِ تؤَاغ, يُوَّ ئاُْٖطِ يُدايهبىوُْنُ بُسِيَىَ 
دَضىو. دايهِ تؤَاغ ئافشَتًَهِ ثري, ًَٗشَبإ و يُطُسخؤ بىو. َاَيًَهِ ئاساّ و 

َطتُإ نشد بُ بريَ ًَُٖٔ و ثشِ يُ ٖىُْسّ ُٖبىو. ثريؤصبايًُإ يُ تؤَاغ نشد و د
خىاسدُْوَ و ثًذصا و طفتىطؤ. ًًَُِٖٓ دايهِ تؤَاغ, دايهُِ بري خظتُوَ. ئَُُ 

 ُْٖاطُيُنِ خؤػِ داََِ. 
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دواتش رٕ و ًََشديَهِ ئَُُسيهايِ طُْر دَسنُوتٔ و ثريؤصبايًإ يُ تؤَاغ نشد 
سّ بىو يُ و داًْؼنت. ُٖسنُ صاًِْ ئُواُْ رٕ و ًََشدٕ صؤس دَيدؤؾ بىوّ. يُنُّ دا

ئَُُسيها رٕ و ًََشديَهِ طُْر ببًِٓ. ئُو سؤرَ طًًَُّ ُٖفتُّ قُفُطِ صيَشِيًٓإ 
طاٍَ بىو. ضُْذإ طُدمِ تشّ ْاطِ يُوَّ, َُٖىو ٖاوسِيَِ تؤَاطِ  25بىو, تًَُُْإ 

ٖاوسِيَِ بىوٕ. ُٖس يُنُيإ يُ بىاسيَهِ دًا يُوَّ َٔ دَخيىيَٓذ: تُالسطاصّ, 
 اد.فُيظُفُ, ياطا و ت

دًَََو بىو دََىيظت بضامن ٖاوسِيًَُتًِ ًَْىإ نىسِ و نض ضؤُْ يُ ئَُُسيها. ض 
 ئاطتًَو ٖاوسِيًَُتًًُ و نُّ ثًَىَْذيًُنُ دَبًَتُ طًَهع.

بَِ دَْطًًَو ئُو ْاوَّ داثؤػِ. ًَٓؽ طىودّ يُو بَِ دَْطًًُ وَسطشت.  
طُدمًَهِ نشاوَ و سُص بُ ثشطًاسَنامن يُ دؤٕ نشد نُ يُو ئاُْٖطُ يُنرتميإ ْاطِ. 

 طىايفإ بىو.   
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4 
 قاوة خواردنةوة و شَيلض

ئًَُُّ طُالِْ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت وا يُ ئَُُسيهايًُنإ طُيؼتىوئ نُ 
طًَهع الّ ئُوإ صؤس ئاطاُْ. وا تًَطُيؼتىوئ دواّ يُنُّ قاوَ خىاسدُْوَ يُطٍَُ 

َنات. طُىل ئَُُسيهِ بىوُْتُ نضًَو, ٖاْهُٖاْو و ساَىطإ و طًَهع دَطت ثَِ د
قىسباِْ دَطتِ فًًُُيًِ ٖؤيًىود. فًًُُنإ سوويَهِ تشّ طُىل ئَُُسيهِ ثًَؼإ 

تِ يُ ئَُُسيها, ُ, بُتايبسؤرئاوادَدَٕ. خَُيو يُ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت وا دَصاَِْ يُ 
طًَهع يُطُس ػُقاَُنإ دَنشَّ و دَتىاِْ ُٖسضِ بًطُيتَِ ُٖسضِ يُطٍَُ بهُّ 

وا دَصأْ ٖاوطُسطريّ يُ ئَُُسيها باوّ َُْاوَ و دًْا  سؤرُٖآلتًًُنإاطايًُ. ئ
تَُِْ سوومتُِْ و طًَهع و الدإ يُ بُٖاناُْ يُوَّ. وا تًَطُيؼتىوٕ َاَيبات يُ 
ئَُُسيها َُٖيىَػاوَتُوَ. رياِْ بَِ َاَيبات وػهُ وَى بًابإ. ئَُُ تا سادَيُى 

 ِْ ئَُُسيهايِ.ساطتُ الّ ُْوَّ ْىَّ و َؤديَش
طُيؼتىوٕ نُ طًَهع  سؤرُٖآلتًًُنإبُثًَضُواُْػُوَ, ئَُُسيهايًُنإ وا يُ 

الّ ئُوإ تاواًَْهِ طُوسَيُ. وايإ تًَطُيؼتىوٕ نض و نىسِ نُّ يُنرت دَبًٓٔ و 
بىوُْتُ قىسباِْ دَطتِ ئُو سَوتُ  سؤرُٖآلتًًُنإديتِٓ دوو سوواٍَ ناسيَهُ بعُ. 

ُّْ نُ رياًْإ بُ خَُيهِ َُدَِْ تاٍَ نشدووَ. ويَُٓيُنِ تشيإ ئًظالًًَُ طًاطًًا
وا  سؤرئاوادسوطت نشدووَ يُطُس َىطًُاْإ و خىدّ ئًظالًَؽ.  سؤرئاوايُ بريّ 
ًٖض سظًَب بؤ ئافشَت ْانُٕ و سيَضّ ىلَ ْأًَْ. وايإ  سؤرُٖآلتًًُنإدَصأْ 

طايُّ طًظتًَُهِ ثًاوطاالسّ تًَطُيؼتىوٕ نُ َاَيباتًإ صؤس يُنطشتىوَ يُ ريَش 
, بُآلّ ػتُنإ سؤرُٖآلتًًُنإتىْذسِؤدا. ئَُُؾ تا سادَيُى ساطتُ الّ ُْوَّ نؤِْ 

 طؤسِاوٕ الّ ُْوَّ ْىَّ, ُٖسضُْذ طؤسِاُْنُ طظت و ًَٖىاػُ. 
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خبىيًَُٓٓوَ, دَبًٓني بُّ ػًَىَيُ ثُيهُسيَو دَنًَؼَِ  سؤرُٖآلتًًُنإئُطُس بريّ 
و ئَُُسيها: طُط و ثؼًًُ بُثًُّ يُنُّ دئَ و  سؤرئاواَُآليُتًِ بؤ ثًَهٗاتُّ نؤ

يُ طُسووّ َُٖىو بىوُْوَسَناِْ تشٕ. ئافشَت بُثًُّ دووَّ دَّ. دواّ ئُوَ َٓذاٍَ. 
ثًاو بُثًُّ ضىاسَّ دَّ. دوا ػت نُ سظًَبِ بؤ بهُٕ نُطاِْ ثري و بُطاآلضىوَ. 

و ثؼًًُ دَطشٕ صياتش يُ ُٖس  ئَُُ واتُ نؤََُيطُّ ئَُُسيهِ صؤس سيَضّ طُط
بىوُْوَسيَهِ تش. ئارََيًإ ثَِ يُ َشؤ ضاتش و سيَضداستشَ. دَبًٓني ثًاو ئُوَْذَ سظًَبِ 

 بؤ ْانشَّ يُ نؤََُيطُّ ئَُُسيهايًذا. 
خبىيًَُٓٓوَ, دَبًٓني بُّ ػًَىَيُ ثُيهُسيَو  سؤرئاوايًُناًْؽئُطُس بريّ  

, بُتايبُتِ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت: ؤرُٖآلتًًُنإسدَنًَؼٔ بؤ ثًَهٗاتُّ نؤَُآليُتًِ 
بُثًُّ يُنُّ ثري و بُطاآلضىوإ )بُتايبُتِ ًَْش(. ثًاو بُثًُّ دووَّ دَّ, ئُودا 
َٓذاٍَ. دواتش ئافشَت. ئارٍََ ًٖض سظًَبًَهِ بؤ ْانشَّ. سؤُٖآلتِ تا بؤيإ بًىَّ ثؼًًُ 

ًَىَيُى بًَضيإ ْايًَِ طُط دَنىرٕ, طُط بُخًَى دَنُٕ بُآلّ يُ دَسَوَ. بًُٖض ػ
بًَُٓٓ رووسَوَ و يُطَُيًإ ْإ خبىا و بٓىَّ. َُٖىو دَطُآلت و سيَضيَو بؤ ثًاوَ و 

 . ئَُُؾ تا سادَيُى ساطتُ. سؤرُٖآلتًًُنإئافشَت دَضُوطًَٓشيَتُوَ يُ الّ 
*** 

ئُو دََُّ تُواوّ ًَىاُْنإ بَِ دَْطًإ ػهاْذ و نُوتُٓوَ طؤ, دؤٕ 
ًَٖٓا ثًَؽ بؤ ئُوَّ يُ ًَْضيهُوَ قظُّ بؤ بهات, طىتِ: ػتًَو ُٖيُ يُ  نىسطًًَهِ

ئَُُسيها ثًَِ دََئًَ "طًَهظِ ػُوّ يُنُّ". صؤس نض و نىسِ ُٖيُ دواّ يُنُّ 
ضىوُْدَس طًَهع دَنُٕ. ُٖيُ دواّ ضُْذ ضىوُْدَسيَو ئُودا طًَهع دَنُٕ. 

 ثًَهُوَ دَبٔ. ئُواُْػِ نُ طًَهع ْانُٕ, تًُْا وَى دوو ٖاوسَِّ 
َو ٖاوطُسطريّ دَنُٕ؟  ُْذ رواًْ ُّ طًَهع دَنُٕ دواّ ض ئُّ ٖاوطُسطريّ؟ ئُوْا

 َٔ ثشطًِ. 
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دؤٕ قَُجاسيَهِ يُ ثًضانُّ دا و دواتش قىًََو بريَّ بُطُسدا نشد, ئُودا طىتِ: 
إ يُطٍَُ يُنرتّ دَطىدمًَ . ئُطُس صاًْ ُْذ طاَيًَو ثًَهُوَ دَٔب ًُ. نُثٌَ ُٖيُ ض ٔ َُسز ًْ

ُوَ.  َٓب  ئُوا صَواز دَنُٕ, ئُطُس ْا ْايهُٕ و دًا د
قىًََو ئاوّ خىاسدَوَ و ثشطًِ: دؤٕ ثًَِ بًََِ بؤضِ صَواز يًَشَ صؤس طُس ْاطشيَت؟ 
ُّ تا ئًَظتُ َٔ يُ ئَُُسيها ْاطًىَٔ يإ باوَسِّ بُصَواز ًًُْ, يإ ًَٖؼتا صَوادِ  ئُوْا

ُْذإ  ؽ ض َ ئُوَّ صَواز بهات. ُْنشدووَ, يإ تُآلم دساوَ ياًْ  نضِ بُسَِّ نشدووَ ِب
ُٓوَ طىتِ: دَصاِْ تؤ بُالؾ يُ بُػِ  ًُْ ُْاطُيُنِ َُٖيهًَؼا و بُثًَه دؤٕ ٖ
ُْىوطاُْ ثشطًاس دَنُيت. ئُودا وَآلَِ ثشطًاسَنَُِ  ت, سيَو سؤرْاَ سؤرْاَُواِْ ًْ

ًُ َاَيِ ىلَ تًَو بضًَت. ًٖض ئَُُسيهًًُى دَي دؤؾ ًًُْ بُيًَو دايُوَ: نُغ سُصّ يُوَ ًْ
ُْذ ٖؤناسيَو ُٖيُ وا يُ ئَُُسيهايًُنإ دَنُٕ بطُٕ بُو سؤرَ.   دًابىوُْوَ و تُآلم, بُآلّ ض

وا يُ ئَُُسيهايًُنإ  سؤرُٖآلتًًُنإَٔ يُنظُس بريّ يُوَ نشدَوَ نُ 
طُيؼتىوٕ نُ تُآلم صؤس طشيٓط ًًُْ الّ ئُوإ و ُٖس ناتًَو بًاُْوَّ دَيهُٕ و صؤس 

 و طىيَِ ثَِ ْادَٕ. بؤيُ طىمت: دؤٕ سُص دَنُّ ئُو ٖؤناساُْ بضامن. ئاطاُْ 
دؤٕ, قىوًََهِ يُ بريَنُّ بُسدََِ دا و طىتِ: ٖؤناسّ طُسَنًِ تُآلم و 
يًَو دًابىوُْوَ باسّ ئابىوسيًُ. نُثٌَ ُٖيُ ْاتىأْ نشيَِ خاْىو بذَٕ و ناسيإ ًًُْ. 

يُنرت, َُبُطتِ يُنًَو يُ وياليُتًَهِ نُثٌَ ُٖيُ بُٖؤّ دوو ػىيَِٓ ناسّ دووس يُ 
ْاوَسِاطت و يُنًَهًؽ يُ وياليُتًَهِ باػىوس ئًؼِ دَطت دَنُوَّ, ئًرت ئُو دووسيًُ 
وايإ ىلَ دَنات يُ يُنرت دًا ببُٓوَ. نُثٌَ ُٖيُ بُطُدمِ يُنرتيإ خؤػىيظتىوَ, 

و يًَو دًا دَبُٓوَ.  ئًرت ئًَظتا يُ يُنرت بًَضاس بىوُْ, ياًْؽ ئُوَتا يُ يُنرتّ ْاطُٕ
صؤس ثًاو ُٖيُ رُْنُّ تُآلم دَدا يُبُسئُوَّ قَُيُو بىوَ و ئًرت ضِ تش صَوقِ 
طًَهظِ يُطٍَُ ْآًًَََت. ئًرت ٖؤناس صؤسَ, نُثٌَ ُٖيُ يُطُس ػتِ صؤس طادَ و بَِ 
َاْا يُ يُنرت دًادَبُٓوَ. يُ َُٖىوّ طُيشتش ئُوَيُ: ئًَظتُ الّ ئافشَتِ 

ىوَتُ َؤديٌ نُ دواّ ضُْذ طاَيًَو داواّ تُآلم بهات بؤ ئُوَّ ئَُُسيهايًِ ب
تُدا ياطا ْاضاسّ ُُٖسضِ ُٖياُْ و ًًْاُْ دابُػِ بهُٕ و ًََشدَنُػِ يُ ُْٖذَّ ساَي

 دَنات َاْطاُْيُى بؤ رُْنُ بربِيَتُوَ!
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ش ا ضىوّ ثاسضُيُى ثًضاّ تشّ ًَٖٓا يُو نؤََُيُ ثًضايُّ يُطُس ًََضيَو صؤس بُدىاِْ دْا
ًِ دؤٕ نًََُو بَِ تاقُت بىوَ, يُنظُس  بىوٕ. ئًرت َاَيُنُ مجُّ دَٖات يُ خَُيو. صْا
طىمت: صؤس طىثاغ دؤٕ, داسَّ بُياسَُتًت. ضىوَُ بايهؤُّْ ئاثاسمتاُْنُ نُ بُطُس تُواوّ 

ضىْهُ يُ قاتِ ضىاسََذا بىو. نضَ بايُنِ فًَٓو دَٖات و دًْا نؽ  ,ئُو طُسَِنُدا دَيشِواِْ
 بىو. يُوَّ تَُاػاّ ػاسّ يؤسيَٓظِ دَنشد نُ بُ طًؤخ ساصابىوَوَ.  و َات

بريّ يُ خَُيهِ ئَُُسيها و سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت دَنشدَوَ. صَواز يُ سؤُٖآلتِ 
ًُ نُ نُثًَُنُ دَيًإ ثًَهُوَ  ْاوَسِاطت تا سادَيُى خؤّ دَطشَّ, بُآلّ ئَُُ َاْاّ ئُوَ ًْ

َسِاطت يُى ناستِ ُٖيُ يُ ريإ, ئُويؽ ًََشدنشدُْ. خؤؾ بًَت. ئافشَت يُ سؤُٖآلتِ ْاو
ُؾ يًَِ  َتُ بُُٖػت و بُثًَضُوْا ئُطُس ًََشديَهِ باػِ بُدَطت نُوَّ, ئُوا رياِْ ىلَ دًَب
َتُ دؤصَخ. ئافشَتِ تُآلقذساو يُ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت, بُتايبُتِ يُ عًَشام ضاْظِ  دًَب

ُبُسئُوَّ خَُيو بُخشاثِ تَِ دَطات. بُآلّ يُ ئَُُسيها ئُو  ػىونشدُْوَّ صؤس صَمحُتُ ي
ًُ, صؤسبُيإ  ضاْظُ صياتشَ. ئافشَت يُ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت خاوَٕ ئابىوسيًًَهِ طُسبُخؤ ًْ
ًُ, بؤيُ ُٖسدَّ يُ ريَش دَطتِ باوى, بشا, يإ  اتًَهًإ ًْ ناس ْانُٕ و َاْطاُْ ًٖض دٖا

ئابىوسيِ طُسبُخؤّ خؤيُتِ و ضاْظِ ًََشددا دَرئ. بُآلّ يُ ئَُُسيها ئافشَت خاوَٕ 
 ناسنشدِْ صؤس صياتشَ. 

َْطًَو يُ ثؼتُوَ ضاى و ضؤِْ يُطٍَُ نشدّ. سووّ  يُو برينشدُْوَ قىوَيُدا بىوّ, د
ذ, ناسالّ ٖاوسِيَوَ ؼت َٔ وَطتا و وَى َٔ  ِسطىوسِْا بىو. ئُويؽ ٖاتُ بايهؤُْنُ و يُ تًُْ

 ُوت خؤػُ يًَشَ, بري يُ ضِ دَنُيُوَ؟دَطتِ بُطُس ػًؼُناْذادا. طىتِ: دَصاِْ د
ُبُس تاسيهِ بُئاطتُّ دََىضاوّ ناسالّ دَديت. ُْٖاطُيُنِ َُٖيهًَؼا و طىمت: بري  ي

 يُ تؤ دَنَُُوَ! 
 ناسال ثًَهُِْ و بُتاطًَهُوَ طىتِ: يُ َٔ! بؤضِ؟ ضِ بىوَ؟ ثًَِ بًََِ.

إ دَنَُُوَ. ئامسإ و طىمت ْا بريت بؤ ًٖض ُْضَِ, بري يُ ئافشَتِ ئًَشَ و الّ خؤَ
 سيَظُاًْإ بُيُٓ. 

ُبُطتت ضًًُ؟ ئافشَتِ الّ ئًَىَ ضؤْٔ؟  ناسال تَُاػايُنِ نشدّ و طىتِ: َ
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َْا و  خؤّ قًت نشدَوَ و دَطتِ يُطُس ػًؼُنإ َُٖيطشت و ثؼتِ ُب دَسطُّ بايهؤُْنُو
ّ ناتِ وَى صيٓذٕا َباتُ طُس طىمت: ئافشَت ُي سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت صؤس داَاوَ. صؤسُب  . د

ٓني؟ ًَب  ناسال بُثُسؤػُوَ ثشطِ: ثًَِ بًََِ الّ ئًَىَ نىسِ و نض ضؤٕ يُنرتّ د
طُسّ طشَِا ضؤٕ ناسال َُٖإ ثشطًاسّ َٔ بؤ دؤٕ بؤ خؤّ دووباسَ دَناتُوَ, وَى 
َتُوَ. طىمت: يُ نىسدطتاِْ عًَشام نىسِ و نض  بًًََِ دؤٕ يُنظُس دواّ َٔ بؤ ناسالّ طًَشِاًب

ًَُْٓٗ ٓٔ. ُٖسضُْذَ ئًَظتا تؤصيَو سَوػُنُ طؤسِاوَ, بُآلّ ب ًَب َٔ و يُنرتّ د ِ روإ دادًَْ
ٔ نضُنُيإ يإ خىػهُنُيإ رواِْ ُٖيُ يُطٍَُ نىسِيَو ئُوا بُػِ  ئًَظتُؾ باوى و بشا بضْا
ُ, صيٓذاِْ نشدُْ يُ دَسَوَ و ْأًًََٖ ضِ تش بضًَتُ دَسَوَ يإ  نضُنُ يإ يًَذْا

ؤسداس يُوَؾ صياتش ئُوَيُ نضُنُ ديَتُ نىػنت بًَُِْٗٓ. ئَُُ ثًَِ دََئًَ ُٖسدوونًاُْ. ص
 نىػنت يُطُس ػُسَف. 

ُيُ  ُطُس طشتِ. بؤيُ يُنظُس بابُتُنُّ طؤسِّ و ثشطًِ: يُوْا ناسال واقِ وسَِا و رْا
َ, بُآلّ دَيهُّ, تؤ ػىوت نشدووَ؟   ئُّ ثشطًاسَ صؤس ػُخظِ ِب

َبُطت, بُآلّ ثاسطاٍَ يُ يُنرت دًا بىويُٓوَ. طىتِ: ُْخًَش. روامن يُطٍَُ ن  ىسِيَو د
 طىمت بؤضِ؟

ناسال ُْٖاطُيُنِ طاسدّ َُٖيهًَؼا و بُدَْطًَهِ ثشِ يُ سُطشَتُوَ طىتِ: ئُو 
طُسَتا صؤس باؾ بىو و ُٖسدوونُإ ثًَهُوَ َىستاح بىوئ, بُآلّ دواتش سؤر دواّ سؤر ػًَترت 

َبىو و َُٖيظىنُوتِ بُساَبُسّ طؤسِ  ا. د
ذ و طىمت: ناسال يًَِ َُطشَ بُآلّ صياتش ثشطًاسَنُّ قىوٍَ دَنَُُوَ. بؤ َٔ  طُسّ خىسْا
ُباسَّ نىيتىوسّ ئًَىَ ْىيًَُ, بؤيُ ئُطُس ثشطًاسَنامن صؤس نُطاِْ بىوٕ, ئُوا  َُٖىو ػتًَو ي

َ بُدَيًَهِ فشاوإ وَسيإ بطشّ  ضىْهُ َٔ دََُوَّ يُو نىيتىوسَ تَِ بطُّ.  ,دَِب
 ُِْ و طىتِ: ْا ئاطايًُ.ثًَه

"بُسِاّ تؤ دًابىوُْوَ دواّ خؤػىيظنت و طًَهظهشدٕ يُطٍَُ نىسِيَو, ناسيطُسّ ْابَِ 
يُطُس ػهؤَُْذّ و نُطايُتِ و باسّ دَسووِْ تؤ؟ ضىْهُ الّ ئًَُُ نض خؤّ تُطًًِ 

هات و نىسَِنُ دواتش بُدًَِ بًًًََت ئُوا َُٖىو ػتًَو يُ د َطت بُنىسِ ْانات, ئُطُس ًب
 دَدا," طىمت. 
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ُْطًًُ," ناسال طىتِ. "دَصاِْ يُ ْاخُوَ تًَهىثًَو  "صؤس ْاخؤػُ و ئُوثُسِّ دَيت
 دَػهًَِ ناتَِ يُنًَو واصت ىلَ دًَََِٖٓ دواّ ئُو َُٖىو خؤػُويظتِ و طًَهظهشدُْ."

دواتش ناسال نشدّ بُطاَيتُ و طىتِ, "ئُو نىسَِّ خؤػِ دَويظت, سؤريَو يُ نؤيًر 
 اوَيُنِ نشدّ. بشيا ئُو قاوَيُّ قُت ُْخىاسدبايُوَ."داوَتِ ق

 ًَٓؽ بُثُسؤػُوَ ثشطًِ, "بؤضِ؟"
ناسال ُْٖاطُيُنِ طاسدّ َُٖيهًَؼا و طىتِ, "ُٖس دواّ قاوَخىاسدُْوَنُ ضىويُٓ 
َاَيِ نىسَِنُ و ئًرت طًَهظُإ نشد. دَصاِْ ئُوطا صؤس َٓذاآلُْ بىوّ و وَى ئًَظتُ بريّ 

 ُْدَنشدَوَ."
هُّ بُطاَيتُ طىمت, "ناسال بضني قاوَيُى خبؤيُٓوَ..."بؤ   ئُوَّ ًب

ُْني و دواتش ضىويُٓوَ ْاو ئاثؤسَِّ خَُيهُنُ.   ُٖسدوونُإ صؤس ثًَه
*** 

ُْطُنُ ناسال َِٓ طُياْذَوَ َاٍَ. دَوسوبُسّ طُعات  ّ ػُو بىو. ئُو 11دواّ ئاٖ
ُبى ًَهِ طعىدّ ٖ و. طعىديُنُ ْاوّ تُٖاس بىو. نىسَِّ يُطَُيُذا بىو يُ خاْىوَنُ ًَىْا

ُْطِ خؤّ ثًَؼإ دا يَُُٖبُس ئُو باسَ تُْاًًُٖ  تُٖاس خًَشا باطِ عًَشاقِ نشد و دَيت
 ْاَُٖىاسَّ عًَشام تًًَهُوتىوَ. 

َبِ  ثشطًِ: ضُْذ طاَيُ يُ ئَُُسيهاّ؟  دواتش َٔ دَطتِ نشد بُ قظُ و بُ عُس
 طاَيُ." 2"

 َٔ ثشطًِ.  "سات ضًًُ يُطُس خَُيهِ ئَُُسيها؟"
تُٖاس يُنظُس طىتِ "خَُيهِ ئَُُسيها صؤس صؤس باػٔ نُ قُت ضاوَسِيَِ ئُوَّ 

 ُْدَنشد."
ُبُطتت ضًًُ باػٔ؟ َ 

 طىتِ "دَصاِْ ئَُُسيهايًُنإ وَى َىطًُاْإ وإ."
ُبُطتت ضًًُىًَٓؽ ثشطًِ, "ضؤٕ وَى َ  ؟" طًُاْإ وإ, َ
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5 
 ئةمةريلايييةكان وةك موشممانان وان

يَهُّ عايًُ خَُيهِ ئًب بىو. ئًب ثايُتُختِ ثاسيَضطُّ )ئًب(َ يُ يَُُٕ. َٔ ٖاوسِ
ثًَِ دَطىت طُوصَ ضىْهُ ػاسّ ئًب ْاطشاوَ بُ "ػاسّ طُوص". ْاطًِٓ عايًُ صؤس طُيش 
بىو. يُ ثؼت نتًَبداُّْ ئؤْؼىتض تَُِْ داًْؼتبىو دَطشيا ئُو دََُّ بُويَذا ضىوّ و ضاوّ 

 ؼُيُنِ نىسداُْ و َشؤظذؤطتاُْ ضىوَُ الّ. ثًَِ نُوت. ًَٓؽ وَى ثً
 "تؤ باػِ؟" َٔ بًُْطُساًًُْوَ ثشطًِ. "دَتىامن ياسَُتًت بذَّ."

عايًُ وَآلَِ ُْداَُوَ و طشياُْنُّ بُ نىَيرت بىو. َُْىيظت صياتش يُوَ بًَضاسّ 
ِ. بهُّ, بُآلّ دَيًؼِ ُْٖات بُدًَِ بًًََِ. ضىوّ يُطُس بُسديَو يُ بُساَبُسّ داًْؼت

تَُاػاّ نشد تا يُ طشياُْنُّ يُخؤ بىوَوَ. ًَٖٓذ طشيا تا ضاوّ بُرإ نُوت. بُو 
طشياُّْ ئُو, طشياُْنُّ خؤَِ بري نُوتُوَ ناتَِ يؤٖإ و ناًِْ بُدًًََٗؽ  و فشِيِ بؤ 

 فشِطُ طشياّ, طشياًَْو ُْسّ وَى منُ باسإ. ُئَُُسيها. يُ ُٖويًَش تا عُممإ يُ ْاو باَي
ّ تًَش طشيا, بُثُيُ نًًًٓهظًَهِ يُ داْتانُّ دَسًَٖٓا و ضاوَناِْ دواّ ئُوَ

طشِيُوَ. ئُودا يًَِ دا سؤيؼت بَِ ئُوَّ ًٖض سظًَبًَو بؤ َٔ بهات, يإ بًَِ 
ضىْهُ  ,طىثاغ بؤ ثشطًٓت. َٔ ًٖض بُستُنًَهِ ُْبىو بؤ ئَُُ و صؤس الّ ئاطايِ بىو

سثؤػًُٓنُيشِا صاًِْ َىطًُاُْ و خَُيهِ يُ طُسوطًُايشِا صاًِْ ئَُُسيهِ ًًُْ. يُ طُ
 وآلتًَهِ عُسَبًًُ, بؤ ويَُٓ ًَظش. 

سؤرّ دواتش دََُو ئًَىاسَ, بًًُُٓوَ يُ َُٖإ ػىئَ داًْؼتىوَ دَطشّ. َُٖإ 
طشياُْنُّ دويََِٓ, بُنىٍَ. ديظإ ضىوَُوَ الّ و ثشطًِ, "بؤضِ دَطشّ؟". "دَتىامن 

 ياسَُتًت بذَّ؟"
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ًَُٓ, تؤ ْاتىاِْ ياسَُتًِ بذَّ," بُدَْطًَهِ ُْسّ و يُطُسخؤ "بشِؤ واصّ ىلَ ب
 طىتِ. "َٔ قُت ُْدَبىو بًَُُ ئَُُسيها. بُُْعًُت بِ ئُو وآلتُ!"

"بؤ؟" سُصّ ىلَ بىو بضامن بؤضِ بُو ػًَىَيُ سقِ يُ ئَُُسيهايُ. "خَُيهِ 
 نىيَِ, بريّ َاَيُوَ دَنُّ؟"

َُٖإ بُسد يُ بُساَبُسّ ًٖض وَآلَِ ُْداَُوَ و ًَٓؽ ضىوّ يُطُس 
داًْؼتِ. ًٖضِ ُْطىوت و بُغ تَُاػاّ نشد. يُْاناو يُى بُخؤّ ثًَِ ثًَهًُِْ و 
طىمت, "وَى َٓذاآلٕ داًْؼتىوّ يًَشَ, بُغ دَطشّ. ئُوَ ناسّ َٓذاآلُْ ناتَِ يُ 
دووّ دايهًإ دَطشئ. بًَطىَإ تؤ بؤ خىيَٓذٕ ٖاتىويتُ ئًَشَ, ئًرت ثًَىيظت ْانات 

بُطشيإ بُفريِؤ بذَّ. وا باػرتَ دُخت يُطُس خىيَٓذُْنُت بهُيُوَ, ضىْهُ  ناتت
 ئُو َاوَيُّ تؤ يًَشَّ خًَشا دَسِوا." 

ٓذُْنُّ طشاُْ. بريّ َاَيُوَ دَنُّ و سُصيؼِ يُ ئَُُسيها ًًُْ," "خىيَ
تَُاػاّ نشدّ و طىتِ. ضاوَناِْ ًَٖؼتا ثشِ بىوٕ يُ فشًََظو نُ داسداسَ بُ 

 َيظشِيُٓوَ. نًًًٓهع د
 "َٔ ْاوّ طؤساُْ و خَُيهِ عًَشاقِ, ئُّ تؤ؟" ُٖطتاّ و ضىوَُ الّ. 

 "ْاوّ عايًُيُ, خَُيهِ يَُُمن." ُٖطتا و ضاوَناِْ طشِيُوَ. 
ئًرت ثًَهُوَ, بَِ ئُوَّ يُ يُنرتّ بجشطني بضني بؤ نىَّ يإ بؤضِ ثًَهُوَ 

وَّ ًَٖٓا, يُنًَهِ يُ ثًَؽ دَسِؤئ, ضىوئ بؤ ناْضَغ يىًُْٕ. يُوَّ ضىوّ دوو قا
 عايًُ داْا و ئُوّ تشيؽ بؤ خؤّ. 

"ثًَِ بًََِ بؤ سُصت يُ ئَُُسيها ًًُْ؟" تَُاػاّ ْاو ضاوّ نشد. "نُغ ئاصاسّ 
 داّ, يإ نُغ ُٖيُ بًَضاست بهات؟" 

"ْا." فشِيَهِ يُ قاوَنُّ دا و طىتِ. "ُْسيت و َُٖيظىنُوت و رياًْإ يُطٍَُ 
 . َٔ ْاتىامن ئُو خىيَٓذُْ تُواو بهُّ يًَشَ." ًِٖ ئًَُُ ْاطىدمَِ
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"ٖاوسِيًَُنِ طعىديِ ُٖيُ ْاوّ تُٖاسَ," بًَُٖىاػِ طىمت. "ػُويَو ثًَِ طىمت 
نُوا ئَُُسيهايًُنإ وَى َىطًُاْإ وإ. ئُو صؤس طُسطاَُ بَُُٖيظىنُوتِ 

 ئَُُسيهايًُنإ و دََيَِ صؤس ياسَُتًذَسٕ."
َ و ُْيتىاِْ ًٖض بًََِ ناتَِ ثًَِ طىت طعىديًَو بُو عايًُ ضاوَناِْ صَم بىوُْو

ػًَىَيُ باطِ ئَُُسيهًًُنإ دَنا. بؤ ػاسدُْوَّ سُثُطاُْنُّ, فشِيَهِ دسيَزّ يُ 
قاوَنُّ دا. قاوَنُ ًَٖؼتا صؤس طُسّ بىو و دََِ طىوتا. تىوْذ دََِ طشت و 

 ضاوَناِْ قُثات نشدٕ و بُدَطت ئاَارَّ بُدََِ نشد بؤ َٔ. 
َ تؤ يُنُّ داس يُ ئَُُسيهايًُنإ بطُيت," صَسدَخُُْيُنِ نشد بؤ "د َصاِْ دَِب

طىوتاِْ دََِ و طىمت. "ٖؤناسّ ئُوَّ تؤ رياْت يًَشَ بُ صَمحُت نُوتىوَ ئُوَيُ تؤ بُ 
َضيو ببًُوَ  نؤََُيًَو بؤضىوِْ َُٖيُ يُطُس ئَُُسيهايًُنإ ٖاتىويتُ ئًَشَ و ْاتُوَّ يًًَإ ًْ

 يت. ئَُُسيهايًُنإ وا ْني. ئًَُُ بَُُٖيُ يًًَإ تًَطُيؼتىوئ." و تًًَإ بطُ
"ساطت دَنُّ!" بُثًَهُْني و تؤصيَو بُػاْاصيًُوَ طىتِ. "َاوَّ طاٍَ و 
ًْىيَهُ يًَشَّ, تا ئًَظتُ ًٖض بشادَسيَهِ ئَُُسيهايًِ ًًُْ. ُٖيُ و ًًُْ ضُْذ 

 َُٖيظىنُوت دَنُّ."  بشادَسيَهِ يًَُُِْ دؤصيتُوَ نُ تَُِْ يُطٍَُ ئُوإ
"ئَُُسيهايًُنإ نؤََُيًَو طًفُتًإ ُٖيُ دَبَِ تؤ بًاْضاِْ بؤ ئُوَّ بَُُٖيُ 
يًًَإ تًَُٓطُّ," فشِيَهِ يُ قاوَنُّ دا و طىمت. " خَُيهِ ئَُُسيهِ طُسبُخؤ 
ثُسوَسدَ نشاوٕ. تانُنُطني, وَى الّ خؤَإ نؤَُآليُتِ ْني. صؤس ناس دَنُٕ و 

غ ًًُْ, بؤيُ صؤسداس طاسدوطشِ ديَُٓ ثًَؽ ضاو, بُآلّ وا ْني, ٖؤناسَنُ ئاطايإ يُ نُ
ئُوَيُ صؤس َاْذووٕ و تانُنُطني. ُٖس تانًَهِ ئَُُسيهايِ بطشّ, متىسِ نُطاِْ 
خؤّ ُٖيُ. ئَُُ صؤسداس واّ ىلَ دَنات طُسقاٍَ بًَت و ػُو و سؤر ناس بهات بؤ 

 ًَٖٓاُْدّ خُوٕ و متىسُناِْ." 
دَيِ قاوَنُّ بؤ دََِ بشد و فشِيَهِ بُ ئاطتُّ ىلَ دا و طىتِ, "ئَِ عايًُ بُدوو

 ضِ تش, صياتشّ ثَِ بًََِ."
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"ئَُُسيهايًُنإ صؤس ثابُْذٕ بُو ػتاُّْ ثًًَاُْوَ بُْذٕ, ثابُْذٕ بُ نات. 
ُٖسوَٖا ػو يُ َُٖىو ػتًَو دَنُٕ. بؤيُ بُسدَواّ ثًَؽ دَنُوٕ. ئًَُُ صؤس داس دََيًنَي 

ضىْهُ صؤس تُْهُ و َايُّ َتُاُْ ْني. بُآلّ وا  ,ُتِ ئَُُسيهايِ باوَسِ َُنُبُٖاوسِيًَ
ضىْهُ صؤس َاْذووٕ بُرياِْ سؤراُّْ خؤياُْوَ. َٔ صؤس  ,ًًُْ. صؤسداس وا ديَُٓثًَؽ ضاو

 ساطتطؤيًِ يُ ئَُُسيهايًُنإ بًًٓىَ. يُ طٍَُ َُٖىو ػتًَهذا ساطتطؤٕ." 
ىو يُوَّ ئَُُسيهايًُنإ وَى "َُبُطتِ ٖاوسَِّ طعىديًُنُت ضِ ب
 َىطًُاْإ وإ؟" عايًُ بُّ ثشطًاسَ َِٓ ثضشِاْذ. 

"ئًَُُّ َىطًُإ وا ثًَٓاطُّ خؤَإ دَنُئ نُوا ياسَُتِ َُٖىو نُغ 
دَدَئ و ُٖسناتًَو يُنًَو داواَإ ىلَ بهات دَضني بُدَْطًًُوَ تُْاُْت ئُطُس 

ئَُُسيهايًُنإ بًًٓىَ. دَصاِْ ًَٓؽ ناسيؼُإ ُٖبَِ. تُٖاسّ ٖاوسِيَِ ئُوَّ يُ 
َُٖإ بؤضىومن ُٖيُ. ئُطُس بتُوَّ يُ ػُقاّ بجُسِيىَ, يُنظُس ػىفًَشَنُ بؤت 
سادَوَطتَِ. ساطتُ ثًادَ َافِ سؤيؼتِٓ ُٖيُ, بُآلّ خؤ دَتىأْ ياسَُتًت ُْدَٕ. 

بىوَّ  ئُو ناتُّ طُيؼتُُ ئًَشَ ئًَذطاس صؤس ياسَُتِ ًَٓإ دا. ئًَظتُؾ ُٖس ػتًَهِ
 و ثشطًاس يُ ئَُُسيهايًُنإ بهُّ صؤس ياسَُتًِ دَدَٕ." 

عايًُ سُثُطا بىو, وَى بًًََِ قُت طىيَِ يُ قظإ ُْبىوَ. بؤ ئُوَّ صياتش بًذويِٓ, 
 ثشطًِ, "ناتَِ طُيؼتًًُ ئُّ صاْهؤيُ, صاْهؤّ ناْضَغ, نُغ ياسَُتِ ُْداّ؟"

 "ْا نُغ ياسَُتِ ُْداّ!"
اسَُتًت بذات, ياًْؽ ئُوَتا داواّ ياسَُتًت يُ "خؤت ُْتىيظتىوَ نُغ ي

نُغ ُْنشدووَ," طىمت. "بؤ ئُوَّ يُ ئَُُسيهايًُنإ بطُيت و ئُو بؤضىوْاُّْ 
ثًَؼرت ُٖتُ يُطُسيإ يُ برييإ بهُيت دَبَِ تًَهُآلويإ بًت. خَُيهِ ئَُُسيهِ 

ُٓوَ ضىْهُ ػاسَصاّ سُصيإ يُ دؤطتايُتًًُ. يُواُْيُ ئُوإ ُْصأْ ضؤٕ يُطَُيت ظىَيًَ
 نىيتىوسّ تؤ ْني. دَبَِ تؤ خؤت دَطجًَؼدُسّ بهُيت و خؤتًإ ثَِ بٓاطًَِٓ." 

"ساطتُ!" عايًُ, وَى بًًََِ دًَََو بىو دَيىيظت وا بًََِ, خًَشا طىتِ. "ْاصامن 
 ضؤٕ يُطَُيًإ تًَهُآلو مب. ْاصامن؟"
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ُٖبىو داوَتت بهُٕ," "دَتىاِْ داوايإ ىلَ بهُيت ئُطُس بؤُْيُنِ ئَُُسيهِ 
فشِيَهِ يُ قاوَنُّ بُسدََِ دا و طىمت. "تًُْا يُ سيَطُّ بُػذاسيهشدٕ يُ 
ضاالنًًُناًْإ يُ رياِْ سؤراُْيإ دَتىاِْ ببًتُ بشادَسيإ و تًًَإ بطُيت. بؤ ويَُٓ, 
بشِؤ ئاُْٖطِ يُدايهبىوًْإ, بشِؤ ئاُْٖطِ ٖايؤووئ, بشِؤ ْاًْإ يُطٍَُ خبؤ, بشِؤ 

 ػذاسّ طاْهظطًعًًٓط بهُ. بشِؤ ديظهؤ يُطَُيًإ!"بُ
 تىوسَِبىوًَْهُوَ طىتِ. "ئُوَّ ئُخرييإ ْا, ْاتىامن بضُُ ديظهؤ," بًُْىَ

َٔ بُئُْكُطت طىمت ديهظؤ و باسِ. دَصامن َىطًُاْإ, بُتايبُتِ ئافشَتًإ 
طتًذا, صؤس ْاضُٓ باسِ و ْاخؤُْوَ. بؤ ئُوَّ صياتش طَُُ بُُٖطتِ بهُّ طىمت, "يُ سا

ئافشَت ُٖيُ َىطًُاًْؼُ بُآلّ صؤس نشاوَيُ و دَضًَتُ باسِ يُطٍَُ ٖاوسَِّ 
 ئَُُسيهايًُناِْ. ْاخىاتُوَ بُآلّ دَضَِ!"

قاوَنامنإ تُواو نشد و ناتِ َٔ تُواو بىو و دَبىايُ بشِؤّ. َٔ و عايًُ ضىويُٓ 
و  28نشد. َٔ بؤ خُتِ دَسَوَ و يُ ثًَؽ بُيًِ ٖؤٍَ ساوَطتائ و ضاوَسِيَِ ثامسإ 

 ضاوَسِيَُإ وَطتائ.  11ئُويؽ بؤ خُتِ 
عايًُ قىتابًِ دنتؤسا بىو يُ ثُسوَسدَ يُ صاْهؤّ ناْضَغ, يُ ػاسّ يؤسيَٓع. 
صؤس بريّ َاَيُوَّ دَنشد و ًٖض بشادَسّ ُْبىو. ُْضىوُْ دَسَوَ و ُْبىوِْ بشادَس 

دَنشد يُ ثشِ تُٖاس, ٖاوسَِّ طعىديُنُّ,  صياتش بًًََٗضيإ نشدبىو. ناتَِ ضاوَسِيَِ ثامسإ
 دَسنُوت. بُثًَهًُُْٓوَ ٖاتُ الّ َٔ و ًَٓؽ بُ عايًُّ ْاطاْذ. 

 "تُٖاس بُ عايًُ بًََِ ئَُُسيهايًُنإ ضؤْٔ," بُثًَهًُُْٓوَ بُ تُٖاسّ طىت. 
"ئَُُسيهايًُنإ وَى َىطًُاْإ وإ," تُٖاس بُْطًَهِ ًْىَ بُسص بُعايًُّ 

يُى ػتًإ خشاثُ ئُويؽ ئُوَيُ ْىيَز ْانُٕ, ئُطُس بًَى ْىيَزَنُ بهُٕ  طىت. "بُآلّ
 ئُوا دَضُٓ بُُٖػت!"

ُٖسطًَهُإ ثًَهُْني بُوَّ ضؤٕ ئَُُسيهايًُنإ دَتىأْ ْىيَز بهُٕ. بُآلّ 
بشِواّ تُٖاس وابىو نُوا ئَُُسيهايًُنإ خَُيهِ طادَ و ياسَُتًذَس و بُويزدأْ, وَى 
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ُٖسدَّ ياسَُتِ خَُيو دَدا و بؤ َشؤظايُتِ دَريت, تُٖاسيؽ  ضؤٕ َىطًُاِْ باؾ
 ئاوا يُ ئَُُسيهايًُناِْ دَسِواِْ. 

"ًَٓؽ يُنُجماس بَُُٖيُ يُ ئَُُسيهايًُنإ طُيؼتبىوّ, بُآلّ واْني باوَسِ بهُ 
 صؤسداس يُ َىطًُاْإ باػرتٕ," تُٖاس بُثُسؤػُوَ واّ طىت. 

ُسدوونِ, عايًُ و تُٖاس, ثًَهُوَ بُدَِ ٖات و ٖ 28يُو قظاُْدا بىوئ خُتِ 
ًَٖؼت. ضىوَُ ْاو ثاغ و يُ تًُْؼت راثؤًًُْى داًْؼتِ. ئُوَّ ساطتِ بَِ تا 
قظَُإ ُْنشد َُْضاِْ خَُيهِ ضًُٓ. ئًَُُ يُ نىسدطتاِْ عًَشام ئُوَّ خَُيهِ الّ 

ًًُٓناًْؽ سؤُٖآلتِ دووس بَِ, ئًَُُ ُٖس بُ راثؤِْ ْاويإ دَبُئ, تُْاُْت فًًُُ ضً
 ُٖس بُ راثؤِْ دَصاْني. 

 "ْاوّ داْطؤيُ," دَطتِ ًَٖٓا بؤ تؤقُنشدٕ و طىتِ. "ئُّ تؤ؟"
 "طؤسامن, طىثاغ."

 "خَُيهِ نىيَِ و ضِ دَخىيَِٓ يًَشَ؟" داْطؤ ثشطِ. 
 "خَُيهِ نىسدطتاِْ عًَشاقِ و َاطتُس يُ بىاسّ سؤرْاَُواِْ دَخىيَِٓ."

ّ يُنًَهذا دَطُسَِّ تا خاْىيَو بُيًَهُوَ بُنشَّ "تَُِْ دَرّ ؟" وَى بًًََِ بُدوا
 بطشٕ و تًًَذا بزئ. 

"ُْخًَش, يُطٍَُ يُنًَو دَريِ خَُيهِ طًُْطايُ, ئُفشيها," بُطُسطاًًَُوَ طىمت. 
 "ئُوَّ يُطَُيِ دَرّ ْاّ ئًباَايُ و بؤضىوِْ تايبُتِ يُطُس ئَُُسيها ُٖيُ."

 "َُبُطتت ضًًُ," داْطؤ ثشطِ. 
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 "ئةمةريلييةكامن خؤش دةوَى، بةآلم رقم لة ئةمةريلاية"

ًَٖٓذَّ َُْابىو خبٓهَِ. باَيُناِْ ػها بىوٕ و ُْيذَتىاِْ بًادمىَيًََِٓ و َُيُ 
بهات. قاضُناِْ سَم بىوبىوٕ, دَتطىت يُ صَُْى ضُقًىٕ. بًَى يُ ئًَُُ ًَْضيو ُْبا و 

ضىو بىو. َٔ و صؤناّ ٖاوسِيَِ بُثُيُ ئًَُُ ُٖطتُإ ثًَِ ُْنشدبا, ئًَظتُ ئاو و ئاو 
طُيؼتًُٓ طُسّ و ًَٖٓاَاُْ دَسَوَ يُ قُساخ دَسيانُ. ُْٖاطُبشِنَِ و ػُنُت, 
َاوَيًَهِ باؾ ئاو سِػاوَ. قاضُناِْ طؤز بىو بىوٕ, بؤيُ يُنظُس قاضِ ساطتُيِ 
طشت و بُسصّ نشدَوَ و قًت ساَطشت بؤ ئُوَّ دََاسَناِْ بًَُٓوَ ػىيَِٓ خؤيإ 
ثًَهاُْنُّ ضاى بًَتُوَ. صؤناّ ٖاوسِيَِ, نُ بُسَِطُص سووطِ بىو, يُطُس طُسّ وَطتا 
بىو و داسداسَ دَيطىت, "تؤ باػِ, ئاديؤغ؟" ئاديؤغ خَُيهِ طىسيا بىو و وَى َٔ 
فىَيربِايتُس بىو. َٔ و صؤناّ ٖاوسِيَِ يُ خٓهإ سصطاسَإ نشد يُ دَسياضُّ نًًٓنت, يُ 

 يُتِ ناْضَغ. ػاسّ يؤسيَٓع يُ ويال
ئاديؤغ و صؤنا دواّ طَِ ُٖفتُ ًَٓإ بُدَِ ًَٖؼت و ضىوُْ وياليُتِ تش بؤ 
خىيَٓذٕ. يُ صاْهؤّ ناْضَغ بىوٕ بؤ تُواونشدِْ نؤسطِ ثًَؽ دَطتجًَهشدِْ 
ئُنادميًا. ئاديؤغ دَيضاِْ َٔ بُدواّ يُنًَهِ باػذا دَطُسِيَِ بؤ ئُوَّ يُطَُيِ 

 خاْىويَو بُنشَّ بطشئ. 
ُ ناتِ َاَيئاوايًًذا, رَاسَّ تُيُفؤًَْهِ يُ دَطتِ ْاّ و طىتِ تُيُفؤِْ بؤ ي

 بهُ. دَتىاِْ يُطَُيِ بزّ, َشؤيًَهِ صؤس باػُ, سؤػٓبري, ًَُٖٔ و بَِ طشفت. 
 سؤرّ دواتش ئًُُيًًَهِ يُ ئاديؤطُوَ ثًَطُيؼت, ئَُُ دَقِ ئًُُيًُنُيُ: 

 "طآلو طؤسإ,
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 ْانُّ نُ َٓت صسطاس نشد يُ َشدٕ. َُٖىو ريامن دَصاِْ ُٖسطًض ئُو سؤرَ يُ بري
قُسصداسّ تؤيُ. ئُسَّ تُيُفؤْت بؤ ئًرباًُُٖ نشد؟ دَتىاِْ يُطَُيِ بزّ و َتُاُّْ ثَِ 

ًُْطايُ ئُفُسيكًا. َشؤيًَهُ فشيؼتُئاطا. َىطًُاًَْهِ -بهُّ. ئًرباًُُٖ خَُيهِ ط
َْاطًَت و خُّ بؤ َش ؤظايُتِ دَخىا. دَيُوَّ َُٖىو دًْا ساطتُقًُٓيُ, ساطتُقًُٓ واتُ خىا د

َ. ْاصْاوّ "ئًباَا"يُ. ئُطُس يًَِ بجشطِ, بُسِاطتِ ْاصامن بؤضِ ثًَِ  و ئاساّ ئاػتُوَس ِب
 دََئًَ ئًباَا.  

 با ثًَىَْذميإ بُسدَواّ بَِ,
 سيَض,

 ئاديؤغ." 
دواّ خىيَٓذُْوَّ ئًُُيًُنُ يُنظُس بريّ يُوَ نشدَوَ ئاخؤ ئُو رَاسَّ 

ُّْ يُ نىَّ داْاوَ. َاوَيًَو طُسِاّ تا دؤصميُوَ. رَاسَنُّ ىلَ دا, نُغ وَآلَِ تُيُفؤ
 ُْدايُوَ. داسّ دووَّ يًَِ دايُوَ, َُٖيطريا. 

 " ئُّ ناتُت باؾ, َٔ طؤسامن. بُسِيَضتإ ئًربأًُٖ؟"
 "بَُيَِ," دَْطًَهِ ساديؤ ئاطا وَآلَِ دايُوَ. 

خىيَِٓ. بُدواّ يُنًَهذا دَطُسِيَِ "َٔ فىَيربِايتُسّ يُ صاْهؤّ ناْضَغ دَ
خاْىويَهِ يُطٍَُ بطشّ. َٔ ئُّ طًفُتاُّْ ُٖيُ: سووخؤؾ, ًَُٖٔ, سرد يُ خىيَٓذٕ و 

 بَِ طشفت. ئُطُس ثًَت باؾ بَِ ئُوا خاْىويَو ثًَهُوَ دَطشئ."
"صؤس باػُ," خًَشا ساصّ بىو وَى بًًََِ ئُويؽ دًَََهُ بُدواّ َٓذا دَطُسَِّ. "بشِؤ 

 .", ًْى يؤسىو بطشَ, َٔ ُٖفتُيُنِ تش دَطَُُ ناْضَغ. ئًَظتُ يُ بُفُيؤّخاْى
خاْىويَهِ بُنشَّ طشت. دواّ ُٖفتُيُى ئًباَا طُيؼت و ئًرت ثًَهُوَ ريامنإ 
بشدَ طُس. صؤسداس دادًَْؼتني باطِ صؤس ػتُإ دَنشد. َٔ باطِ نىسدطتإ و عًَشاقِ 

تاِْ ئُفشيهاّ بؤ دَنشدّ. يُ َاوَّ ئُو بؤ ئُو دَنشد, ئُويؽ باطِ طًُْطاٍ و وآل
طاَيُّ ثًَهُوَ ريائ, صؤس ػت يُ يُنرتيًُوَ فًَشبىوئ. َُٖىو داس دَيطىت 
طًُْطاٍ ثًَىيظتِ بُطؤسِاُْ, دَبَِ ئُو وآلتُ بطؤسَِّ. ًَٓؽ َُٖىو داس ثًَِ دَطىت 
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ُت, نىسدطتإ ثًَىيظتِ بُطؤسِاُْ و دَبَِ بًَتُ طؤسِئ. باطِ فُيظُفُ, طًاط
ح, دٔ, خىا و َُٖىو ػتًَهُإ دَنشد. ئُويؽ وَى و, سئاينينؤَُآليُتِ, ئابىوسّ و 

 َٔ فىَيربِايتُس بىو و يُ صَاُْواِْ بؤ َاطتُس و دنتؤسا ٖاتبىو. 
سؤريَو يُ صاْهؤ ٖامتُوَ, ئًباَا "َافَِ"ّ ىلَ دَْا. َافَِ خىاسدًَْهِ 

 طُعاتًَو ْاِْ ًْىَسِؤ ئاَادَ بىو. دَ دَنشَّ. دواّ طؤػتِ طىوس ئاَا بُطًُْطايًًُ 
"سات ضًًُ بُساَبُس بُ ئَُُسيهايًُنإ؟" َٔ ثشطًِ دواّ يُنُّ نُوضهِ يُ 

 َافَِ نُ تاَِ ئًَذطاس خؤؾ بىو. "بُخىا بُيُصَتُ!" 
"بُساَبُس بُ ئَُُسيهايًُنإ, يإ ئَُُسيها؟" ئًباَا ثشطِ, " ناًَإ, 

 ضىْهُ دوو ػتِ يُ يُنرت دًإ!" 
 ُسيهايًُنإ.""ئَُ

ثشتُقاىل ًَٖٓا,  ػُسبُتِو دوو طالغ  )طُالدُ(ُٖطتا طُس ثَِ, ضىوَ الّ بُفشطشَنُ
 يُى بؤ خؤّ و يُنًؽ بؤ َٔ. قىًََهِ يُ ػُسبُتُنُدا و ضُْذ ضشنُيُى يُ دَسَوَ ساَا.

"َٔ بُسِاطتِ صطِ بُئَُُسيهايًُنإ دَطىوتَِ!" ُْٖاطُيُنِ َُٖيهًَؼا و 
نشد بُخىاسدِْ َافَِ و بشْر. "صؤسداس بري يُ رياِْ ئُو  طىتِ. دواتش دَطتِ

ئَُُسيهايًاُْ دَنَُُوَ, دَطَُُ ئُو باوَسَِّ ئُو طُيُ داَاوَ رياًْإ ًًُْ," 
نًََُو وَطتا تا ثاسووَنُّ قىوت دا. "صؤسداس ثًَذَنُمن بُبريّ خَُيهِ طًُْطاٍ نُ 

طًُْطايًًُنإ صؤس خؤػرتَ يُ  ثًًَإ وايُ ئَُُسيهايًُنإ صؤس دَوَيَُُْذٕ. رياِْ
 رياِْ ئَُُسيهايًُنإ." 

"سَْطُ تَُِْ خضَُتطىصاسيًًُنإ دىدا بٔ, يُوَّ نَُىنىستِ خضَُتطىصاسّ 
ُٖيُ, بُآلّ يًَشَ ئاو, ناسَبا, ئًٓتُسًَْت, َُٖىو ثًَذاويظتًًَهِ بُٓسَِتِ ريإ دابني 

 نشاوَ," َٔ يُ قظإ ثضشِيِ و طىمت. 
تشيؽ دًاواصَ," طُسّ يُطُس خىاسدٕ بًَٓذ نشد و طىتِ. "ٖاوسَِّ ػتًَهِ 

 "بُسِاطتِ يًَشَ ياطا ناس دَنات, ياطا يُطُسووّ َُٖىو ػتًَهُوَيُ."



 

44 

َآلنًَهِ تشّ خىاسد و ئُودا يُ ًََضَنُ نؼايُوَ. قاضُناِْ خظتُٓ طُس 
 يُنرتّ و سواًًُْ دَسَوَ. 

ناس دَنُٕ تَُِْ بؤ  ضىْهُ سؤراُْ صؤس ,"صطِ بُئَُُسيهايًُنإ دَطىوتَِ
َاْطإ ثاسَّ نشيَِ خاْىو, خضَُتطىصاسيًُنإ دَسبًَٓٔ, " بُسدَواّ بىو  َئُوَّ طُس

يُ قظُنشدٕ. "ئَُُسيهايِ ْارئ, بُغ ئًؽ دَنُٕ. َُٖىو رياًْإ بشيَتًًُ يُ دوو 
سؤرّ ُٖفتُ نُ ئُويؽ بُخىاسدُْوَ بُطُس دَبُٕ يُ باسَِنإ. صؤسداس دَبًِٓ ئافشَتًَو 
يإ ثًاويَو بُتَُِْ دَريت. بَِ َٓذاٍَ, بَِ نُطىناس يُ يُى ئاثاسمتاْذا دَرّ. رياِْ 
بُتَُِْ وَى طشتًطُّ تانُنُطِ وايُ. صؤس يُ خؤّ دَثشطِ, ناتَِ ثري دَبٔ, ضِ 

 دَنُٕ, ضؤٕ ُٖسوا بُتَُِْ دَرئ, نَِ خضَُتًإ دَنا." 
ِٓ خؤّ داًْؼتُُوَ. ئًباَاؾ ضىوّ تؤصيَهِ تشّ يُ َافَِ و بشْر ًَٖٓا و يُ ػىيَ

 خىاسدَوَ.  ػُسبُتِٖات داًْؼتُوَ و قىًََو 
"َٔ بُسِاطتِ ئَُُسيهايًُنامن خؤؾ دَوَّ," يُْاناو طىتِ. "خَُيهِ باػٔ, 
صؤس ياَُتًذَسٕ. ثشؤفًظؤسيَهِ ُٖبىو يُ بُفُيؤ صؤس ياسَُتًِ داّ. قُت َُْذَصاِْ 

 ئَُُسيهايًِ ئاوإ." 
 يها ضؤُْ؟""ئُّ سات يُطُس ئَُُس

يُ," ئًباَا يُطُسخؤ طىتِ. "َُبُطتِ يُ ئَُُسيها ئَُُسيها"َٔ سقِ يُ 
وآلتُنُ ًًُْ, وآلتًَهِ دىإ و خؤػُ, بطشَ َُبُطتِ طًظتُِ ئَُُسيهايُ, ئُو 

 طًظتُُّ خَُيهِ ثَِ بُسِيَىَ دَبُٕ." 
 "َُبُطتت طُسَايُداسيًُ؟" ثشطًِ. 

شدووَ صؤس طُسقاٍَ بَِ و ئاطاّ يُ ًٖض "بَُيَِ, ئُو طًظتُُ واّ يُ خَُيهُنُ ن
ُْبَِ," ئًباَا بُتاطُوَ طىتِ. "خَُيو يًَشَ دًْايًَهِ بضىونِ ُٖيُ, يُ َاَيُوَ بؤ 

و  ُئًؽ, يُويَؽ بؤ َاٍَ, ُٖفتُّ داسَّ يإ دوو داس بؤ ػت نشِئ و سؤراِْ ػَُ
 يُنؼًَُؽ باسِ و خىاسدُْوَ. بُدَس يُو دًْايُ ًٖضِ تش ْاصاَِْ." 

 ػىيًََٓو ُٖس وا ًًُْ؟" ثشطًِ.  ُّ يُ َُٖىو"ئ
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"ًٖض ػىيًََٓو وَى ئَُُسيها ًًُْ, خَُيو يًَشَ صؤس َاْذووَ و ًٖض رياِْ ًًُْ, بؤيُ 
وَٖا دَنُّ يُى خؤّ دَنىرّ," ئُو طىتِ. "دَصاِْ تَُاػاّ ُْٖذَّ دؤنًىًََٓتُسيِ نشد 

 ىَ دَبا." طًاطُت بُسِيَ و نُ ضؤٕ طًظتُِ ئَُُسيها طُىل  ئَُُسيها
قاثُنامن َُٖيطشتُوَ و ػىوػتِ. ػُسبُتُنُّ تُواو نشد و يُطُس نىسطًًُنُ 

 داًْؼتُُوَ. 
 "باػُ بؤ ثًَت دََئًَ ئًباَا," َٔ بُثًَهًُُْٓوَ ثشطًِ. 

 "ضىْهُ بُ ئؤباَا دَضِ." 
 ُٖسدوونُإ ثًَهُْني و ُٖسيُنُ ضىويُٓوَ رووسّ خؤَإ. 

ُُيًُنامن نشد و دواتش خؤّ طؤسِّ و ضىوَُ َٔ يُ رووسَنُّ خؤّ تَُاػاّ ئً
ٖاوسَِّ فُيُطتًًًُٓنُّ. ناتِ  دَسَوَ. يُ سيَطَُذا بُسَو و صاْهؤ دَضىوّ ضاوّ نُوت بُ

 خؤّ يُ نؤسطِ ثًَؽ ئُنادميًا يُنرتميإ ْاطِ. ئُويؽ وَى خؤّ فىَيربِايتُس بىو. 
 و يًَُِ ثشطِ.  "ُٖالو, ناى طؤسإ ضؤِْ؟" بُثًَهًُُْٓوَ تؤقُّ يُطٍَُ نشدّ

 "باػِ, تؤ ضؤِْ؟"
 "صؤس باػِ, طىثاغ بؤ خىا." 

 طاَيتُداسِيًُوَ ثشطًِ.  "يُ ئَُُسيها َىستاسِ, ئًَشَ خؤػرتَ يإ فُيُطتني؟" َٔ بُ
"ئَُُسيها بُُٖػتُ, َٔ يُو دًْا ْاضُُ بُُٖػت ضىْهُ بُُٖػتِ ديت," ئُو 

 بُثًَهًُُْٓوَ طىتِ. 
 "ضؤٕ؟" 
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 ئةمةريلا، نةعمةت لة ريش" "نةعمةت لة

ساثُسِّ يُ خُو و دَطتِ بُطشيإ نشد. طُعات طَِ و ًْىّ بُياِْ بىو, يُى 
بُخؤّ دَطشيا. باطِ دوو بشانُّ دَنشد. بُعُسَبِ قظُّ دَنشد, بُآلّ ُْٖذَّ داس 
وػُّ ئًٓطًًضيؼِ تًَذَخظت. ُْعًُتِ يُ سيؽ دَنشد. يُثشِ دَطتِ دايُ ئُو 

َنُ داْشا بىو, ويظتِ َُٖىو دََىضاوّ ػُم ػُم بهات. َكُطُّ يُطُس ًََض
ًَٓؽ بُطشياِْ ئُو يُخُو ُٖطتاّ و خًَشا ضىوَُ الّ و َكُطُنُّ يُ دَطت 
دَسًَٖٓا ُْبادا صياًَْو بُخؤّ بطُيَُِْ. دواّ خؤثضشِإ و ضريِنشدُْوَّ, ُٖوَيِ دا 

ًََُْٗؼت. سَفتاسّ  َكُطُنُّ ىلَ وَسطشيَتُوَ, بُآلّ َٔ بَُُٖىو ًَٖضوو تًِٓ خؤّ
ػًَتاُْ بىو, بؤيُ َٔ تشطاّ ُْبادا ػتًَو يُ خؤّ يإ يُ َٔ بهات. َكُطُنُّ يُ 

يُ ًَِ نشد. ئُويؽ تىوْذ باوَػِ ىلَ داّ و طشياُْنُّ  ِطريفاِْ خؤّ خظت و دَطت
 بُنىويرت بىو. 

 "ُْعًُت يُ ئَُُسيها, ُْعًُت يُ سيؽ," بُطشياُْوَ واّ طىت!
ّ دآًَؼاْذ و تؤصيَو ئاو يُ بِٓ بىتًَُ ئاويَهِ دويََِٓ َابىو, يُطُس ثًَدُفُنُ

 فًغاًَْهِ بىو ُْبًَتُوَ. داسداسَ بُ و داََِ و بُئاطتُّ خىاسديًُوَ. ُْٖظو و داد
 َٓطِ يًَىَ دَٖات.ُْطِ بُسص ٖاواسّ دَنشد و داسداسيؽ َٓطدَ

ئُوَّ يًَِ  "تهايُ ئاساّ بُ, َُٖىو ػتًَو باؾ دَبَِ," َٔ دَيِ دايُوَ بَِ
 ضِ سووّ داوَ.  ِبجشط

دواتش ُٖطتا ضىوَ الّ ديىاسَنُ و نًََُو وَطتا, ئُودا دَطتِ نشد بُنُيًُ 
يًَذإ يُ ديىاسَنُ. ئُطُس بًَى بُتَُِْ با, ُٖس ئُو ػُوَ بُطاّ نُيًُّ خؤّ دَتُقاْذ. 

 ا. ديظإ ضىوَُ الّ و خًَشا يُ ديىاسَنُّ دووس خظتُوَ و تىوْذ باوَػِ ىلَ د
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 "تهايُ بىَطتُ," يًَِ ثاسِاَُوَ. "ضِ تش وا َُنُ, َُٖىو ػتًَو باؾ دَبَِ."
دَطتِ نشد بُطشياًَْو تا ئًَظتُ طشياِْ ئاوا بُنىومل ُْديتبىو. بُطاّ خَُيهِ 

وَسطريا بىو بؤ  ديُ صاْهؤّ ٖاسظاس و فُيُطتًُٓ و وَى َٔ فىَيربِايتُس بىو. ٖاتبىو
سَواُّْ صاْهؤّ ناْضَطًإ نشد  ئُنادميًانؤسطِ ثًَؽ صاْظتِ نؤَجًىتُس. بُآلّ بؤ 

بىو. بُطاّ و ًَٓإ يُ رووسيَو داْا يُ ٖؤَيِ ٖاػًٓطُس يُ ْاو صاْهؤنُ. ُٖسدوو 
 فىَيربِايتُسيَو يُ رووسيَهذا بىوٕ يُ ٖاػًٓطُس. 

ْطًَهِ بُسص دَ "ُْعًُت يُ سيؽ, ُْعًُت ئَُُسيها," ئُّ سطتُّ ديظإ بُ
 وباسَ نشدَوَ. و بُطشياُْوَ دو

ػُقًَهِ ًَٖىاػِ يُ سووَُتِ دا بؤ ئُوَّ بًَتُوَ طُسَ خؤّ, ضىْهُ وَى 
 ػًَتإ سَفتاسّ دَنشد. 

 "بُطُ وا َُنُ," َٔ يُطُسيِ ٖاواس نشد و يًَِ تىوسَِ بىوّ. 
دَطتِ بُطشيإ نشد و تىوْذ يُ باوَػِ طشمت و طىتِ, "ببىوسَ ٖاوسَِّ, بُآلّ ئُواُْ 

 ؽ دوو بشاّ ًَٓإ طشت و بُتريؤسيظت يُ قُيًَُإ دإ يُ يبٓإ." تَُِْ يُطُس سي
 "َُبُطتت ضًًُ يُطُس سيؽ؟" ثشطًِ. 

"يُ يبٓإ ناسيإ دَنشد يُ ْاُْواخاُْيُى, سؤريَو ُٖسدوونًإ طشتٔ," بًَُُِٖٓ 
تؤَُتِ تريؤس يُ اليُٕ  واّ طىت. "دواتش ُٖواَيًإ ثًَذايُٓوَ نُوا طرياوٕ بُ

 ِ ئَُُسيها." ناسبُدَطتاْ
داْاِْ سيؽ يُ ْاو َىطًُاْإ ػتًَهِ باوَ. ُْٖذَّ بؤ دىاِْ, ُْٖذَّ وَى 

ُتِ ثًَغَُبُس دايذًََْٔ و ُْٖذيَهًؽ بؤ ػاسدُْوَّ دسص و بشيِٓ دََىضاو ٓطىْ
سيؽ و مسًٌََ طشفتًَهِ وايإ بؤ  دَيًًََُٗٓوَ. ثًَؽ طُسَُٖيذاِْ تريؤسيضّ, نُطاِْ بُ

طىَاِْ دَصطُيًِ تُْاِٖ. بُآلّ دواّ  ِو ُْدَبىوُْ دًَ ؤرئاواسدسوطت ُْدَبىو يُ 
ثُيذابىوِْ تريؤس, يُبُسئُوَؾ نُ تريؤسيظتإ ُٖسدَّ سيؼِ دسيَزيإ ُٖيُ, ئًرت سيؽ 
بىوَتُ ْاطٓاَُّ تريؤس. سيؽ بىوَتُ ئاًََشيَو بؤ ْاػرييٓهشدِْ ئًظالّ. بؤضىوِْ 

ئُواُّْ سيؼًإ ُٖيُ باؾ ًًُْ, نإ, يُطُس ُ, بُتايبُتِ ئَُُسيهايًًسؤرئاوا
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بُتايبُتِ ئُطُس سيؼذاس خَُيهِ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت بَِ. ئَُُ َُٖيُيُنِ ئًَذطاس 
يُ سيَطُّ سيؼُوَ  سؤرُٖآلتًًُنإطُوسَيُ نُ ئَُُسيهايًًُنإ سىنِ بذَٕ يُطُس 

بُ  ضىْهُ طُْر ُٖيُ ُٖس بؤ دىاِْ سيؽ دادََِْ و يُواُْػُ ئُوَْذَ ثابُْذيؽ ُْبَِ
َُٖيُ يُ نُطاِْ سيؼذاس تًَطُيؼتىوٕ,  ئًظالَُوَ. يًَشَدا ئَُُسيهايًُنإ بُ

دورَِٓ يُنرت. َُٖىو  ئَُُؾ دَسٖاويؼتُيُنِ تريؤسيضَُ نُ دوو طٍُ دَنا بُ
 سيؼذاسيَو تريؤسيظت ًًُْ, َُسدًؽ ًًُْ َُٖىو بَِ سيؼًَو تريؤسيظت ُْبٔ. 

س ُٖفتُيُّ يُطَُيِ بىو, داسداسَ ئُّ ػُوَ ػُويَهِ صؤس ْاخؤؾ بىو. ئُو ضىا
بُطاّ ػُوإ َُٖيذَطتايُوَ و َٓطَُٓطِ دَنشد, يإ دَطشيا. ئًرت يُطَُيِ 

 ساٖاتبىوّ. نُ ئُو سؤرَ يُنرتميإ بًًًُٓوَ, بُطُسدإ ٖاتبىوَوَ صاْهؤّ ناْضَغ. 
 "ضؤُْ يًَشَّ؟" َٔ ثشطًِ.

ّ صاْهؤّ ناْضَغ و "وَآل بُطُسدإ طُسِاوَُتُوَ ئًَشَ, ضىْهُ بُسِاطتِ بري
 ٖؤَيِ ٖاػًٓطُس و َع ئًض دَنُّ," بُدَيدؤػًًُوَ طىتِ. 

دواتش َٔ داوَتِ قاوَيُنِ نشد يُ ناْضَغ يىًُْٕ. يُوَّ بؤ َاوَّ طُعاتًَو 
داًْؼتني. َُٖىو ئُو ػُواُّْ بُبري ًَٖٓايُوَ نُ يُ خُو سادَثُسِّ و َِٓ دَتشطاْذ و 

 تا بُياِْ نشِ ُْدَبىوَوَ. 
 تاؾ ُْعًُت يُ ئَُُسيها دَنُّ؟" َٔ بُثًَهًُُْٓوَ يًَِ ثشطِ. "ئًَظ

"ْا!" بُدذّ طىتِ. "ئُوطانُ تاصَ ٖاتبىوَُ ئًَشَ و صؤس بريّ َاَيُوَّ دَنشد. 
ساطتُ ئَُُسيها دوو بشاّ َِٓ بَُُٖيُ طشت, بُآلّ دواتش ُٖسدوونًاِْ ئاصاد نشد و 

 داواّ يًَبىسدًْإ نشد." 
 ضىْهُ بُ ,ئَُُسيها, يُنُّ داس تىوػِ ػؤى دَبٔ "َُٖىو ئُواُّْ ديَُٓ

 نؤََُيًَو بؤضىوِْ َُٖيُوَ ديَُٓ ئَُُسيها," َٔ واّ طىت.
 ًُُْٓ ُْني. ئُو ثًَه ُٖسيُنُ فشِّ يُ قاوَّ خؤّ دا و تَُاػاّ يُنرتميإ نشد و ثًَه

 . و ْاخؤػِ ّ ثًَهُوَ بُطُسَإ بشدبىو نُ ثشِ بىوٕ يُ طاَيتُ و خؤػُِواتُ َُٖىو ئُو طاتاْ
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ثًَِ بًََِ , ئَُُسيها خؤػرتَ يإ فُيُطتني," دووباسَ ثشطًاسَنُّ  ساطتِ "باػُ
 ىلَ نشدَوَ بؤ ئُوَّ بضامن دووباسَ دََيَِ ضِ. 

 صَسدَخُُْيًَهُوَ طىتِ.  "وابضامن َٔ يُ سؤرّ قًاَُت ْاضُُ بُُٖػت," بُ
 "بؤ؟" ثشطًِ و ثًَهًُِْ. 

 ُخؼِ بُ َٔ. ئُوَتا يُ بُُٖػتِ ئًَظتا.""ضىْهُ خىا بُُٖػتِ طُس دًْاّ ب
 "ئُّ فَُيُطتني؟" َٔ ثشطًِ. 

خَُطًِٓ طىتِ. "ًٖض ريَشخاِْ ىلَ َُْاوَ,  "نانُ فَُيُطتني ويَشإ بىوَ," بُ
 ناسَبا, ئاو, خؤساى ًًُْ. ثًَذاويظتًًُ بُٓسَِتًًُنإ رياِْ ىلَ ًًُْ."

 ُطتني؟" ثشطًِ. سِاّ تؤ ضاسَطُس ضًًُ بؤ ئُو سَوػُّ فَُي "باػُ بُ
ثؼتِ بُنىسطًُنُ دادا و ُْٖاطُيُنِ قىوَيِ َُٖيهًَؼا و طىتِ, "ثشطِ فَُيُطتني 

ئَُُسيها ضاسَطُس دَبَِ. فَُيُطتًًًُٓنإ ضاسَطُسيإ دَوَّ و يُو  و ئًظشائًٌ تَُِْ بُ
 َُسطُطاتُّ ئًَظتا تًًَذا دَرئ بًَضاس بىوُْ. بؤ ئُوإ َُٖىو سؤريَو َشدًَْهُ."

سَُاغ و دَطُآلتِ فَُيُطتًِٓ خؤػُ ئاَادَ ٔب بؤ ضاسَطُسنشدِْ  ضُْذ دَيت بُ "تا
 ثشطُنُ؟" ثشطًِ, وَى بًًََِ دمياُْيُنِ سؤرْاَُواِْ بَِ ئاوا ثشطًاسّ دَنشد. 

بُطاّ فشِيَهِ يُ قاوَنُّ بُسدََِ دا, طُسّ بادا و قاضِ ساطتِ خظتُ طُس 
 قاضِ ضُثِ و َىطُيرت داًْؼت. 

و فُحتِ ضِ, ئُوَ تؤ باطِ ضِ دَنُّ. دَصاِْ ُٖس ئُواُْ  "سَُاطِ ضِ
. فَُيُطتًِٓ يُواُْ سؤرئاواتؤوّ سى و نًُٓ دَضًَٓٔ يُ بُيِٓ طُالِْ سؤُٖآلت و 

بُآلّ طؤسِإ صَمحُتُ. خَُيهُنُ ُٖراس و داَاو و طُسيًَؼًَىاوَ. ُٖس ناتًَو  ,بًَضاسٕ
ػُنًَو ئاسِاطتُّ ئًظشائًٌ دَنا بؤ ُٖسدوو ال ًَْضيو ببُٓوَ يُ ضاسَطُس, سَُاغ َى

ِ ًخَُِ ٖاوآلتخَُِ ئُواُْ بُغ دَطُآلتُ و قُت ئُوَّ ُٖوَيُنُ ُْصؤى بهات. 
 ُٖراسيإ ًًُْ. نَِ دَنىرسَّ, ئُوَّ دَنىرسَّ ُٖس َُدًَِْ بَِ تاواُْ." 

 "ئُّ بؤ خَُيو ساْاثُسِئَ يُ دريإ و ػتًَو بطؤسِٕ؟" َٔ ثشطًِ. 
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دساوَ, ْاصأْ ضِ بهُٕ و صؤسيؽ بًَضاسٕ," بُطاّ واّ "خَُيو ًََؼهِ ػؤس
 ٖاوناسيِ وآلتًَهِ وَى ئَُُسيها ُٖيُ." طىت. "بؤيُ ثًَىيظتًًإ بُ

 "ئُطُس ئَُُسيها ُْيىيظت ئُوَ بها؟" ثشطًِ. 
تَُيُّ تُقًى. دَتطىت ئُوَ دواَُٖني ثالِْ ئُو  ناتَِ واّ طىت دََِ بىو بُ

بريّ ئُو داٖاتبىو. بؤيُ نًََُو وَطتا و طُسّ  بُ بىو, دواَُٖني ضاسَطُسيَو نُ
 خىساْذ و فشِيَهِ يُ قاوَنُّ دا. 

"ساطت دَنُّ, داسّ وا ُٖيُ ئَُُسيها خؤّ ْايُوَّ ثشطُنإ يُ سؤُٖآلتِ 
ْاوَسِاطت ضاسَطُس بٔ," بُطىَاُْوَ واّ طىت. ئًرت ئُوَ طًاطُتُ, ُٖس نُغ بؤ 

هاؾ ثشطُنُ ضاسَطُس بهات, بُدؤسيَو خؤّ ُٖوٍَ دَدا, تُْاُْت ئُطُس ئَُُسي
 دَيهات نُ يُ بُسرَوَْذيِ ئُودا بَِ." 

"ضاسَطُسّ فَُيُطتني يُ ْاوَخؤياْذايُ," َٔ واّ طىت. "ئًَىَ خؤتإ دَبَِ 
سيَزميِ خؤتإ بطؤسِٕ و يُنًَو َُٖيبزيَشٕ نُ بؤ فَُيُطتني و فَُيُطتًًًُٓنإ ناس بهات 

 اِْ دساوطَِ." ُْى بؤ دَطُآلت و ناسْاَُّ وآلت
 "ساطتُ بُآلّ ئًَُُ ُٖس ضاوَإ يُ ئَُُسيهايُ ػتًَهُإ بؤ بهات." 

ُٕ يُنرتميإ بُدَِ  ُٖسدوونُإ تُواوبىوئ يُ قاوَ خىاسدُْوَ و يُ ناْضَغ يىًْ
 ًَٖؼت. ئُو ضىو طُس يُ ٖاوسِيَهاِْ تشّ بذات, ًَٓؽ بُسَو نتًَبداُّْ واتظؤٕ ضىوّ. 

ًِٓ دَطتِ ثريَرًَْهِ طشت بىو و سيَِ ثًَؼإ دَدا. يُ سيَطُدا, طُدمًَهِ ب
ثريَرُْنُ نىيَش بىو. بُو دميُُْ ئُوَّ بُبريدا ٖاتُوَ نُ ضؤٕ ئَُُسيهايًًُنإ سوسِ 
ياسَُتًًإ تًَذايُ. َُٖىو دَّ ئاَادَٕ ياسَُتِ ئُواِْ تش بذَٕ. بريّ يُوَ دَنشدَوَ 

ًظتِ و طًاطُتِ وآلتُنُيإ. نُ ئَُُسيهايًُنإ ضؤٕ بىوُْتُ قىسباِْ دَطتِ ط
 بُدَّ سيَىَ ناسالّ ٖاوسِيَِ ديت.

 ْطًَهِ صيٓذوو و ْاطو ثشطِ. دَ "ضؤِْ طؤسإ, وَصعت نىَ؟" ناسال بُ
  "باػِ, تؤ ضؤِْ؟"
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"صؤس باػِ, بُآلّ صؤس َاْذووّ يُّ طًَُظتُسَ." ناسال طىتِ. "ناتت ُٖيُ 
 ئًَظتا, دَتىاِْ ياسَُتًِ بذَّ يُ ػتًَو؟"

ُّ ًًُْ ئَُشِؤ." "بُسَ  و واتظؤٕ دَضىوّ, بُآلّ بًََِ دَتىامن ياسَُتًت بذَّ ضىْهُ وْا
"دََُوَّ بري بهَُُوَ يُ ثاػُسِؤرّ," ناسال طىتِ. "ئُو ػتاُّْ بشِياسيإ 
يُطُس دَدَّ, دََُوَّ يُنًَهِ يُطَُيذا بَِ و قظُّ بؤ بهُّ و قظُّ بؤ بها. سَْطُ 

 تؤ بتىاِْ ئاَؤرطاسيِ بهُيت." 
 "بًَطىَإ."

 "با بضني يُو ديى ناْضَغ يىًُْٕ داًْؼني," ثًَؼًٓاصّ نشد.
ثًَهُوَ ضىوئ يُوديىّ ناْضَغ يىًُْٕ بُساَبُس َؤصَخاُّْ طجًَٓظُس يُطُس 

 ًََضيَو داًْؼتني. 
 "صؤس طىثاغ نُ ناتت بؤ َٔ تُسخإ دَنُّ," ناسال واّ طىت. 

 "طىثاطِ َٔ َُنُ, طىثاطِ دًَشّ بهُ." 
 نًًَُ؟" ناسال ثشطِ.   "دًَشّ
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ثاطُنُ, نُ بُسَو الطعًَطاغ دَضىو, يُ ديَٓعُس َاوَّ بًظت خىيُى وَطتا بؤ 
ثؼىو. ٖامتُ خىاسَّ و ضىوّ نًَهًَهِ نشِّ و يُ دَسَوَ خىاسدّ. نًَهُنُّ تُواو ُْنشد 

طُت بىو ناتَِ نضًَهِ باسيهُبُرِْ تُْهِ دىامن بًِٓ يُ بُساَبُسّ يُ دووسّ 
َُتشيَهُوَ وَى بِ ْاو ئاو يُ طُسَا دَيُسصّ. ضاوّ يُطُسّ َُٖيُٓطشت. واَضاِْ 
يُنًَهُ يُ ُْفُسَناِْ ْاو ثاطُنُ. نُ بًِٓ َٔ تَُاػاّ دَنُّ, وسدَ وسدَ يًَِ 

وسد ًَْضيو بىوَوَ. ٖاتُ بُس دََِ و ًٖضِ ُْطىت دطُ يُ تَُاػانشدمن. ًَٓؽ يًَِ 
 وَى بًًَِ سُفتُيُنُ ْاِْ ُْخىاسد بَِ. يُثشِ بُسَْطِ طًع بىوبىو  .بىوَُوَ

دَْطًَهِ طًع  و نض داواّ بًظت و ثًَٓر طُْتِ ىلَ نشدّ. ًَٓؽ واَضاِْ طاَيـتُ 
يُ ًٖض نىدمًَهِ  ئَُُسيهادَنا, بؤيُ وَآلَِ ُْدايُوَ. ضىْهُ ئُو ثاسَيُ ُْى يُ 

 دًْا بُػِ رًَََو ْاخنىاسدٕ ْانا. 
 ًُ؟" دووباسَ داواّ نشدَوَ."بًَظت و ثًَٓر طُْتت ثًَ

ضىْهُ تا  ,"بًظت و ثًَٓر طُْتت بؤ ضًًُ؟" َٔ بُطىَاُْوَ يًَِ ثشطِ
 ئُوطانُؾ ُٖس واَذَصاِْ طاَيتُ دَنا. 

 "بشطًُُ, دَضِ نًَهًَهِ ثَِ دَنشِّ!"
نُ واّ طىت َىوضشِنًَو بَُُٖىو يُمشذا طُسِا و واقِ وسَِا. ًَٖٓذَّ َُْا يُ 

و دسيَز مب يُطُس صَوّ. يُنظُس بريّ بؤ ئُوَ ضىو, ضؤٕ نضًَهِ سُرَُتا ضؤى دادَّ 
ئاوا دىإ و سيَو و ثًَو بَِ ثاسَ نُوتىوَتُوَ يُ ئَُُسيها. دَصامن ئَُُسيها بَِ َاٍَ 
و بَِ ثاسَّ صؤسَ, بُآلّ نضًَو وا ْا نُ ئُطُس دَسًَُٖٓس بىوَايُ بُسدَواّ 
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سوويَهِ صؤس ٖىُْسّ و دىإ و  ضىْهُ ,َُٖيُذَبزاسد بؤ ثاَيُواِْ فًًُُنامن
 طُسدمشِانًَؼِ ُٖبىو. تىوْذ دَطتِ ساطتُّ طشت و بُغاس ضىويُٓ ْاو دوناُْنُ. 

 ضشثاْذّ.  ِ"ُٖسضِ دَتُوَّ َُٖيطشَ, َٔ ثاسَنُّ دَدَّ." يُ بٔ طىيَِ ضُث
باوَسِّ ُْنشد. وايضاِْ خُوُْ. دَيًٓاّ نشدَوَ ناتَِ طَِ دؤسَ نًَهِ يُ سَفُناِْ 

ُنُ َُٖيطشت و يُ ْاو دَطتِ ْا. ئُودا باوَسِّ نشد و دوو داُْ نًَهِ تشيؼِ دوناْ
 َُٖيطشت. دواّ ئُوَّ ٖاتًُٓ دَسَوَ, ثاطُنُ يُطُس َٔ وَطتا بىو. ػؤفًَشَنُ بُ
دَطت ئاَارنُيُنِ بؤ نشدّ تا بُخؤ نُوّ و بضِ. ثُدما دؤالسّ دَسًَٖٓا يُ دضداُْنُّ 

ًض ػىيََِٓ باطِ َُنُ و تَُِْ ياسَُتِ ٖاوسِيَهُت و داّ بُنضُنُ و ثًَِ طىت يُ ٖ
 بذَ ئُطُس ثًَت نشا. 

*** 
 بىبىو. ثالِْ داٖاتىوّ خؤّ يُ بري نشدبىو. ناسال يُطٍَُ ئُّ ضريؤنُ َُطت 

ناسالّ طىت. "يُنُّ, يُبُس خىا  ياسَُتِ ئُو نضؤَيُّ دا يُبُس دوو ٖؤناس," بُ
ٕ بذَئ ئُطُس ثًَُإ نشا. دووَّ, يُبُس ُٖسدَّ داواَإ ىلَ دَنا ياسَُتِ ُٖراسا

 ضىْهُ صؤس ياسَُتِ َِٓ دا يُ ئَُُسيها."  ,دًَشّ
 "واو!"

"دًَشّ رياِْ َِٓ صؤس ئاطإ نشد يُ ئَُُسيها," بُسدَواّ بىوّ. "ػىيَِٓ 
دايهُِ بؤ َٔ طشتبىوَوَ. وَى دايو بؤ نىسَِنُّ ئاوا خَُِ َِٓ بىو. ُْى ُٖس َٔ 

 ووسيؼِ."بطشَ بؤ ئًباَاّ ٖاور
ناسال دَفتُسيَهِ بضىونِ دَسًَٖٓا و ُْٖذَّ تًَبًِٓ يُطُس ْىوطِ. َٔ 

 واَضاِْ بَِ تاقُت بىوَ و بؤيُ ضىوَُوَ طُس ثالُْناِْ ئُو. 
 "باػُ ثًَِ بًََِ بضامن ثالُْناْت ضني," بابُتُنُّ وَسطًَشِا.

ُِ داطشت. "َٔ يُو ضريؤن"ْا, صياتش باطِ دًَشيِ بؤ بهُ," ناسال ثًَ  وَسدَطشّ."  اُْ وْا
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َ باطِ دًَشّ بؤ َدَيِ صؤس خؤؾ بىو نُ واّ طىت. دًَََو بىو سُصّ د نشد يُنَِ ُِٖب
بهُّ. ناسال نضًَهِ ئُقآلِْ و صيشَى بىو, صؤسداس ثًَُِ دَطىت نُ ئُو يُطُسبشدَّ خَُيو 

ِ باطِ ناَُ سؤرّ بؤ بهُّ نُ دًَشّ ياسَُتِ دابىوئ.  َ. َُْذَصْا  ػت فًَش دَِب
"دًَشّ و طىصامن يُ نؤسطِ ثًَؽ ئُنادميًا ْاطِ," طىمت. "دواتش بىوَُ 

ضىْهُ وَى دوو دساوطَِ بؤ َٔ  ,دساوطًَِ ُٖسدوونًإ. ُٖطتِ دَنشد يُ عًَشام دَريِ
صؤس باؾ بىوٕ. عادَتِ نىسداُْ نُ يُنًَهِ ْىَّ ديَتُ طُسَِى ئُواِْ تش   و ٖاوسِيَهُّ

 ُويَو بُطُسيذا دَدَٕ و بُخًَشٖاتِٓ دَنُٕ."ياسَُتِ دَدَٕ, ُٖس ًٖض ُْبَِ ػ
 "ُُِٖ. . ." ناسال منُّ يًَىَ ٖات. 

"دًَشّ و طىصإ صؤس ياسَُتِ ًَٓإ دا بُسِاطتِ يُ نىيتىوسّ ئَُُسيهِ 
بطُّ," بُسدَواّ بىوّ. "ًَٓؽ نىيتىوسّ نىسدّ و سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت و ئًظالًَِ 

 بؤ ػًذَنشدُْوَ."
 دساوطًَِ ئُواُْ," ناسال طىتِ. ُ"ػاْظت ُٖبىوَ بىوّ ب

بَُيَِ! دًَشّ فًَشّ ضُْذإ ػًَىّ ئَُُسيهِ نشدّ وَى: نُسّ ضًهٔ, ضًًِ, ثاطتا, "
َْائ و بؤ ئًَىاسَ خ. ثًَؽ ئُوَّ فًَشّ بهات, يُنُّ داسّ ثُتاتُّ َُػشِووّ ؤّ بؤّ ىلَ د

َبىوئ و   فًَشّ دَنشدئ." داوَتِ دَنشدئ. يُطٍَُ يًَٓإ َٔ و ٖاورووسَنُّ ئاَادَ د
 .ِ"طىتت يُبُس دًَشّ ياسَُتِ ئُو نضُت دا يُ ديَٓعُس, بؤضِ؟" ناسال ثشط

نضَ بايُنِ ٖات و ئُو ناغُصاُّْ يُبُسدََِ َٔ و ئُودا بىوٕ َُٖيفشِئ. 
ُٖسدوونُإ بُدواّ ناغُصَنإ نُوتني و دواّ َاوَيُى طشمتآُْوَ و ٖاتًُٓوَ ػىيَِٓ 

 ناغُصَنإ ُْفشُِْوَ, ناسال يُ ريَش نتًَبًَهِ ْإ. خؤَإ. بؤ ئُوَّ ضِ تش 
"دًَشّ يُ َُٖىو ػتًَو بُنُيهِ ٖات, ُٖطتِ دَنشد َُْذَصاِْ ضؤٕ ضانُّ 
بذََُوَ." بُسدَواّ بىوّ. "سؤريَو ثًَِ طىمت ْاصامن ضؤٕ ضانُّ بذََُوَ. ئُويؽ يُ 

سَُتِ يُنًَهِ تش وَآلَذا طىتِ ثًَىيظت ْانات ضانُّ بذَيُوَ بُآلّ تؤ دَتىاِْ يا
داََِ سؤريَو تا تَُاػاّ  ّ”pAY IT fORWARD“بذَّ. ُٖسوَٖا فًًُِ 

بهُّ بؤ ئُوَّ يُ بريؤنُنُّ ئُو تًَبطُّ. ُْى ياسَُتِ ئُو نضُ, تا ثًَِ بهشَّ 
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ياسَُتِ خَُيو دَدَّ و ثًًَإ دََيًَِ ئُواًْؽ ياسَُتِ ئُواِْ تش بذَٕ, بُّ ػًَىَيُ 
 ًَتُوَ." نًَؼُ يُ دًْا نُّ دَب

ًَُِٖٓ طىتِ. "خؤصطُ ئَُُ يُ بُيِٓ  "بريؤنُيُنِ صؤس دىاُْ," ناسال بُ
طُالًْؽ ُٖبىايُ. ئُطُس وآلتاِْ دًْا ياسَُتِ يُنرت بذَٕ و يُطُس ئُّ بريؤنُيُ بشِؤٕ 

 دًْا ضاسَطُس دَبٔ. َٔ يُاليُِْ خؤَُوَ وا دَنُّ. يُ ساطتًذا طُىلئُوا نًَؼُ
إ داوَ و ًَٓؽ ياسَُتِ طُىلَ نُطِ داوَ. بُآلّ يَُُو طُىلَ خَُيو ياسَُتِ ًَٓ

 ثاؾ ثًًَإ دََيًَِ ًٖضِ بؤ ُْنُٕ بُغ ياسَُتِ نُطاِْ تش بذَٕ." 
 "صؤس ضانُ, با بًًَُٓوَ طُس داٖاتىوّ تؤ." َٔ طىمت. 

طىتِ. "َٔ دوو َاْطِ تش َاطتُسَنُّ تُواو  ثُسؤػُوَ "باػُ," ناسال بُ
 ِْ.."دَنُّ يُ بىاسّ سؤرْاَُوا

 "دَتُوَّ دواّ تُواوبىوٕ ضِ بهُيت," َٔ ثشطًِ. 
 "دوو ػتِ يُ ثًَؼُ," ناسال بُثُسؤػُوَ طىتِ. "صَواز و ناس."

طُسّ طشَِا ناتَِ طىيَِ يُ ناسال بىو باطِ صَوادِ نشد. صؤسبُّ ئَُُسيهايِ 
ناسال صياتش بري يُ ناس دَناتُوَ ثًَؽ ئُوَّ خىيَٓذٕ تُواو بهات ئُودا صَواز. بُآلّ 

 يُنُّ داس باطِ صَوادِ نشد. 
 "بؤيفشيَٓذَ نؤُْنُتُ؟" َٔ ثشطًِ. "طُسِايُوَ الت؟"

خَُطًِٓ طىتِ. "نىسِيَهُ داواّ يًَهشدووّ ػىوّ  " ناسال بُ!"ْا, يُنًَهِ تشَ
و َتُاُْت ثَِ دَنُّ.  ّثَِ بهُّ دواّ ئُو دوو َاْطُ. تؤ ٖاوسِيًَُنِ دَيظؤص

دوو َاْط بُس يُ ئًَظتا و دوو سؤر يَُُوبُس ثًًَُإ  ٖاونات دمياُّْ ناسيَهِ نشد
 طىت وَسطرياَُ يُ ناسَنُ. ناسَنُ يُ ناْضَغ طًتًُ."

ثًَهًُُْوَ طىمت. "دَبَِ  "ثريؤصَ, ًََشد و ناس ثًَهُوَ بؤت ٖاتىوَ." َٔ بُ
 طىثاطِ خىا بهُّ, ئَُُ ػتًَهِ صؤس باػُ. ئُّ باػُ طشفتت ضًًُ؟

َُٖيُزّ و دواّ ضشنُيُى َُٖىوّ بُداسَّ ًَٖٓايُوَ.  ناسال ُْٖاطُيُنِ قىوَيِ
ضاوَناِْ دوو طَِ داس يًَهٓإ و تَُاػاّ نتًَبُنُّ بُسدََِ نشد نُ نؤََُيًَو 
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ناغُصّ يُ بٔ بىو. دواتش ضاوَناِْ َُٖيربِئ و تَُاػاّ دووسّ نشد. َٔ يُو 
 تَُاػانشدُْسِا صاًِْ و صؤس بري يُ داٖاتىوّ دَناتُوَ. 

ْطًَهِ ْضّ و طاسد واّ دَ ُ خَُيهِ ئؤسالْذؤيُ, فًؤسيذا," ناسال بُ"نىسَِن
طىت. "داواّ يًَهشدووّ نُ يُطَُيِ بضُُ ئُوَّ. ًَٖؼتا ثًَِ ُْطىتىَ نُ يُ ناسَنُّ 

 ناْضَغ طًتِ وَسطرياوّ."
 "ْاتُوَّ ًٖضًإ يُ دَطت بذَّ, واًًُْ؟" َٔ ثشطًِ.

سيَضّ ىلَ دَطشٍَ و صؤسيؽ ًَُٖٔ و  "بَُيَِ, نىسَِنُ صؤس َِٓ خؤؾ دَوَّ و صؤس
 سؤػٓبريَ. َٔ طًفُتُناًِْ صؤس بُدَيُ."

 "ئُويؽ يُطٍَُ تؤ تُخُسوز دَنا," ثشطًِ.
 "بَُيَِ."

 "ناسّ دؤصيىَتُوَ؟" ثشطًِ.
 "بَُيَِ ناسَنُّ ئُو يُ ػاسَنُّ خؤيُتِ. ْاصامن ضِ بهُّ, تؤ سات ضًًُ؟"

ُسنُطُ َ الّ "باػُ ْانشَّ, صَواز بهُٕ و دواتشٖ  َُٓو ّ خؤّ و داس داس ًب نرتّ؟" ناس  ُي
"َٔ صؤس يُوَ دَتشطِ. دووسيِ ًَْىإ رٕ و ًََشد يُنًَهُ يُو ٖؤناساُّْ رٕ و 

 ًََشد يًَشَ يُ يُنرت يًَو دًا دَبُٓوَ." 
تَُاػاّ الّ ساطت و ضُثِ خؤّ نشد وَى بًًََِ بُدواّ ػتًَهذا دَطُسِيَِ. بُآلّ ئُوَ 

 .طُيُنذا دَطُسِا ناسال سصطاس بهات يُو نًَؼُيُّ تًَِ نُوتىوًَََؼهِ بىو بُدواّ سيَ
"باػرتئ سيَطُ ئُوَيُ: ثًَِ بًََِ تؤ ناست دؤصيىَتُوَ," َٔ طىمت. ئُودا 

 ثًَهُوَ داًْؼٔ ضاسَطُسيَو بؤ ئَُُ بذؤصُْوَ." 
 َٔ ْاَُوَّ يُ دَطتِ بذَّ." ناسال طىتِ.  ,ئُطُس ساصّ ُْبىو, طؤسإئُّ "

ضُْذ َاْط ئَُُّ ىلَ دَػاسيًُوَ." َٔ  ,ؼِ بؼاسيًُوَ, ضُْذ سؤر"ْانشَّ يًَ
 ئُوَْذَ بؤ ُٖسدوونتإ باػرتَ."ًَِ طىمت. "ضُْذ صووتش ثًَِ بًَ

 "ضِ بهُّ؟" ئُو ثشطِ.
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"بشِؤ ثًَِ بًََِ و دواتش ثًَهُوَ داًْؼٔ و باطِ نًَؼُنُ بهُٕ." َٔ ُٖطتاّ 
 ُُ نتًَبداُْ.ناسالّ بُدَِ ًَٖؼت و طىمت دَسِؤّ دَبَِ بض
 "نىا ياسَُتًت ُْداّ؟"ئُو طىتِ. 

"باػرتئ ياسَُتِ يًَشَ بؤ تؤ ئُوَيُ بُقظُيُى دَطدُسؤت ُْدَّ, باػرتئ 
سيَطُ ئُوَيُ قظُّ يُطٍَُ بهُيت و ثًَهُوَ طشفتُنُ ضاسَطُس بهُٕ. ساّ نُطِ تش 

 وَسَُطشَ بُغ دَططرياُْنُت." 
بُسدَواّ ُٖسضِ يُ دَيذا ُٖيُ ويظتِ ناسال فًَشّ ئُوَ بهُّ نُ دَبَِ 

بُٖاوطُسَنُّ بًََِ. رٕ و ًََشد ْابَِ ًٖض يُ يُنرتّ بؼاسُْوَ. بُطُتإ رٕ و ًََشد 
يُيُنرتّ دًابىوُْتُوَ يُبُسئُوَّ يُطٍَُ يُنرتّ ساطتطؤ ُْبىوُْ. بُدًًََٗؼتِٓ 

 هات. ناسال بُّ ػًَىَيُ, واُْيُى بىو نُ دَبَِ بابُتُنإ بؤ دَططرياُْنُّ باغ ب
يُ ًْىَّ سَّ ساّ خؤّ طؤسِّ و طىمت دواتش بُياِْ دَضُُ نتًَبداُْ. بؤيُ 

 يُنظُس ضىوَُوَ َاٍَ.
*** 

  ِ ًَُه ًً َاػّا ف َُو ُت َه َا. ًث ًُٓ ُّ ضىؤي بؤ ط ُن ًً ُفغْا ٖاوسَِّ ئ  ٍَُ ُط ُْذ سؤريَو ي دوّا ض
ُفغْا ُ ئ ٕ ي ِ ضؤ ُسيهاي َ ُ ُئ ّ ن َُو ّ ئ ُطفتىطؤ ٕ نشد ب ُا ٕ نشد. دَطت َا ٕ.تاَص ُيؼتىو  ِ ط

 .ِ ِ ثشط َٓ  ُ ّ؟"ي ُيؼتىو ٕ ط ًا ُفغاًْ ُ ئ ٕ ي  "تؤ ضؤ
ّ و تاد." ًاوطاالس ِ, ث ُوتىوي ّ, دوان ُسِ, تريؤسيض ُوا ػ َِ, ئ ًَذيا ب  ِ َ ًُث ُس ب ُط  "ئ

ُناًْؽ  ُسيهاًي ُو وّا طىت. "ئَُ َ," ئ ؾ نشدوو ُناِْ َس ًً ُفغْا ًَذيا سوّو ئ "صؤس ساطُت 
ُيؼتىو ٕ ط ُنا ًً ُفغْا ُ ئ َ وا ي ٕ ػًَى َا ُُٖ  ٕ."ب

 ّ َؼشاَو ُي بري ُيٕا بؤ ًن َُي ويَٓ ُّ ػًَى َسِاطت ب ْاو ُآلِت  ُواّو سٖؤ ُفغاِْ بطَش ت ُس ئ ىٖ  ُْ"
ٔ طىمت. سؤرئاوا ُنْاذا,"َ   ًي

ّ طىت. ّ وا ُدَيظاسد ُو ب ُ," ئ ًً ُسْ  ط ٔ ضاَس ُي  "ض به
ٔ طىمت.  َ",َ ُو َ َُن ّ ىلَ د ٔ بري  َُ ُي ُسيَوٖ  ط  "ضاَس

 "ضًًُ؟"
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و طُعات دواْضَ, يُنًَو يُ دَسطاّ دا. ًَٓؽ دََىيظت بٓىوّ, خُواَيىو ػُويَ
خىيُى  15دَسطانُّ نشدَوَ. يُنظُس خؤّ ثَِ داداّ و دَطتِ بُطشيإ نشد. َاوَّ 

بُغ طشيا. ُٖسضُْذّ دََطىت ضِ بىوَ, بُآلّ ًٖض وَآلَِ ُْدَداَُوَ. ئًالٕ, 
ىو. َٔ واَضاِْ ُٖواَيِ َشدِْ باونِ ٖاوسَِّ ئُفغاًًُْنُّ, ئُو ػُوَ صؤس ثُػؤناو ب

يإ دايهِ ثًَطُيؼتىوَ يُ ئُفغاْظتإ. ُْٖذَّ ئاوّ بؤ ًَٖٓا, تؤصَّ ئاوّ خىاسدَوَ و 
 ئُودا وسدَ وسدَ ٖاتُوَ طُسَ خؤّ. 

 "ضِ بىوَ؟" ثشطًِ.
"يًضاّ خؤػُويظتِ يًَِ تىوسَِ بىوَ, ئًَظتا ثًَهُوَ بىوئ و يُطُس ػتًَو يًَِ 

 ُْٖظهِ يًَُٓدَطُسِا باؾ قظُ بهُ. تىوسِ بىوَ." 
 يُى بُخؤّ ثًَهًُِْ و طىمت, "ئُودا باػُ ئُوَ ئُو ػني و سؤسِؤيُّ دَوَّ!"

 "ئاخش ْاَُوَّ يُ دَطتِ بذَّ, صؤسّ خؤؾ دَوَّ." واّ طىت و ضاوّ ثشِ بىو يُ ئاو. 
ُٖطتِ نشد بابُتُنُ صؤس دذيًُ. بؤيُ بريَيُنِ يُ بُسدََِ داْا و طىمت, 

 س ضِ يًَت تىوسَِ بىوَ؟""يُطُ
 "طىايُ َٔ طشيٓطِ بُو ْادَّ, وا ُٖطت دَنا," ئًالٕ طىتِ. 

"صؤس ئاطايًُ, بُياِْ يإ سؤريَهِ بؤ خؤّ ديَتُوَ الت," َٔ طىمت. "بشِؤ داواّ 
 "يًَبىسدِْ ىلَ بهُ و بًََِ ضؤْت دَوَّ وا دَمب.

 ىتِ. "نضًَهِ صَمحُتُ وَٖا بُئاطاِْ ْايُتُوَ طُس خُت," ئُو ط
 "صؤس ئاطاُْ!" َٔ طىمت. 

 "ضؤٕ؟" ثشطِ. 
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 "بشِؤ ئُّ ػًعشَّ بؤ خبىيَُٓوَ." 
 . ػًعشَنُّ ىلَ وَسطشمت و بُدَْطِ بُسص خىيَٓذيًُوَ

"صؤس دىاُْ. بُياِْ بؤّ دَخىيَُُٓوَ." ُٖطتا سؤيؼت. ثًَؽ ئُوَّ يُ َاَيِ بضًَتُ 
 بهُ يُطُس ئُفغاْظتاُْ.  دَسَوَ, ْاوًْؼاِْ ظًذيؤيُنِ داََِ و طىتِ بشِؤ تَُاػا

*** 
بُياِْ تَُاػاّ ظًذيؤنُّ نشد. ظًذيؤنُ باطِ طاآلِْ ثُدما و ػُطتُناِْ 

ًْىَّ  دَنشد. ئُوطانُ طُيًَهِ نشاوَ, سؤػٓبري و ثًَؼهُوتىو بىو. ئُفغاْظتاِْ
سِاونَِ دَريإ. ًَهِ ئاساّ و دووس يُ تشغ و دَيُفغاًًُْنإ بَِ طُسثؤؾ بىوٕ و رياُْئ

ئُوطا ثًَؼهُوتىوتش بىو يُ طُىلَ وآلتِ ثًَؼهُوتىوّ ئًَظتا. بُآلّ سَوتِ  اْظتاِْئُفغ
ئًظالَِ طًاطِ نؤََُيطُّ ثًَؼهُوتىوّ ئُفغاِْ طؤسِّ بؤ نؤََُيطُيُنِ داخشاو, 
دوانُوتىو و ثابُْذ بُُْٖذَّ ُْسيت نُ تًَهٍَُ نشاوَ يُطٍَُ ئًظالّ ئُطًٓا ًٖض 

ُ. بؤ ويَُٓ: ُْسيتِ سَوتِ ئًظالَِ طًاطِ و ٖؤصَنإ ثًَىَْذيًَهِ بُئًظالَُوَ ًًْ
ثًاوطاالسيًإ بُطُس نؤََُيطُّ ئُفغاًْذا طُثاْذووَ, ئًظالّ بًُٖض ػًَىَيُى سَّ ْادا 

ًَٖٓذَ طشيٓطِ  ,ثًاو بُو ػًَىَيُ صاٍَ بَِ بُطُس ئافشَتذا. ًَٖٓذَّ ئًظالّ َافِ رْاِْ داوَ
ًَُنِ يُطٍَُ ئًظالّ تًَهٍَُ نشاوَ. ئَُُ ُْى ُٖس يُ بُثًاو ُْداوَ. بُآلّ داب و ُْسيتِ خًَ

. ثًَؽ ًؽئُفغاْظتإ, بطشَ يُ تُواوّ وآلتاِْ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت و وآلتاِْ تشّ عُسَب
ٖاتِٓ ئًظالّ, عُسَب ئُطُس نضًإ بىوايُ صيٓذَ بُضاَيًإ دَنشد, بُآلّ ئًظالّ ٖات 

ٕ. يُ قىسئاْذا, طىسَتًَو ُٖيُ بُْاوّ ئُوَّ قُدَخُ نشد و َافِ رياِْ دا بُ ئافشَتا
صؤسبُّ خَُيو يَُُٖيُ يُو ئايُتُ قىسئاًًُْ ئافشَتإ نُ باغ يُ َافُناِْ رْإ دَنا. 

تًَطُيؼتىوٕ نُ باغ يُ يًَذاِْ ئافشَتإ دَنا. نُغ ْاضًَتُ بٓر و بٓاواِْ تا بضأْ ئُطًَِ 
 ئايُتُنُ ضؤُْ و و يًَذاُْنُ ضؤٕ و نُّ دَبَِ. 

تىْذسِؤّ ئًظالَِ طًاطِ تريؤسّ دسوطت نشد, تريؤسيؽ نؤََُيطُّ  سَوتِ
ئُفغاِْ ْاػشئ نشد. وآلتاِْ صهلًَضّ دًْا تريؤسيإ دسوطت نشد بؤ بُسَْطاسبىوُْوَّ 

ضىْهُ يًًَإ َُٖيطُسِاوُْتُوَ.  ,يُنرت, ئًَظتُؾ ُٖسضِ دَنُٕ ثًًَإ يُْاو ْاضًَت
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ُ تًَطُيؼتىو يُ ئًظالّ ًََؼهًإ ػىوسايُوَ و سؤر يُ ئُفغاِْ يُ ريَش سيَزميِ خًًََُنِ َُٖي
 دواّ سؤر بُثاػهُوتٔ. 

*** 
 "يًضا يُطَُيت ئاػت بىوَوَ," يُنُّ ثشطًاسّ ئُوَ بىو ناتَِ دواّ ًْىَسِؤ بًًُُٓوَ.

"صؤس باؾ بىو, ناتَِ ػًعشَنُّ بؤ خىيَٓذَوَ, دَطتِ بُطشيإ نشد و يُباوَػِ 
 نشدّ," واّ طىت. 

َّ طىتت, بري يُ ػتًَو دَنُيتُوَ بؤ ثشِنشدُْوَّ بؤػايًِ ًَْىإ ئُفغاِْ "ئُوَّ سؤر
 و ئَُُسيهِ. ثًَِ بًََِ بري يُ ضِ دَنُيُوَ." 

"طؤسِإ يُ نؤََُيطُّ ئُفغاِْ تَُِْ بُخَُيهِ ئُفغاْظتإ دَنشَّ," َٔ يُطُس خؤ 
ِ, َُغشيبِ, "ُْى ُٖس ئُفغاِْ, بطشَ نؤََُيطُّ طىسّ, ئًَشاِْ, ًَظشّ, تىْظطىمت. 

  يًبِ و دُصائريّ و تُواوّ وآلتاِْ تشّ ٖاوػًَىَ." 
 "يُطَُيتِ, بُآلّ ضؤٕ؟" 

كىآل بَِ و "بؤ ئُّ طؤسِاُْؾ ثًَىيظتتإ بُطُسؤنًَو ُٖيُ يُ ْاخِ ًًًَُتُوَ َُٖي
 سؤػٓبري بَِ," طىمت. 

 "َُبُطتت ئُوَيُ خَُيو ساثُسَِّ و ئُوَّ ُٖيُ يُ ْاوّ بُسيَت و طُس يُ ْىَّ
 دسوطتِ ناتُوَ؟" ئًالٕ طىتِ. 

ئُفغاْظتإ بُػِ يُْاوضىوًَْهِ تش ْانات. ئَُُ بؤ وآلتاِْ عُسَبِ ساطتُ, بُآلّ "
خَُيو دَبَِ َُٖىو ئُواُْ بُدَس ًَْٔ نُ دَطتًإ يُطٍَُ طشووثِ تريؤسيظتِ دا ُٖيُ. 

 ِ سوو بذا يُ ئُفغاْظتإ." ئايًٓدَبَِ ػؤسِػًَهِ نؤَُآليُتِ و 
بُسٕ," ئًالٕ  ّهلًَضَنإ ضؤٕ تريؤسيإ دسوطت نشد, ئاواؾ دَبَِ يُْاو"وآلتُ ص

 طىتِ. "تريؤس بُطُىل ُٖراسّ ئُفغاِْ يُْاو ْاضًَت."
 ُٖسدوونُإ بشطًُإ بىو و ضىوئ يُفُيُنِ طُسثًًَُإ خىاسد. 

ضىْهُ  ,"خَُيو دَبَِ سؤػٓبري بهشيَتُوَ, دَبَِ بريّ داسيَهِ تش بؼىوسيَتُوَ
 ثشَِ يُ بريؤنُّ بؤطُِْ و قُثات بىوَ." َٔ بُدَّ خىاسدِْ يُفُوَ واّ طىت.  ًََؼهًإ
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ثُسوَسدَ و طُسؤنِ باؾ و دَيظؤص," ئًالٕ طىتِ.  . . . ُٖسوَٖا "ساطت دَنُّ
"ُْى ُٖس ئُفغاْظتإ تُواوّ وآلتاِْ سؤُٖآلتِ دَبَِ ثُسوَسدَ بهشئَ و طُسؤنِ باػًإ 

 نؤٕ دىدا بهُُْوَ." و ًَُنِ ُٖبَِ و دئ يُ داب و ُْسيتِ خًَ
يِ يُ يُنرت ًَْضيو ببُٓوَ سؤرئاوا"سيَطُيُنِ تش ُٖيُ بؤ ئُوَّ طُالِْ سؤُٖآلتِ و 

و بَُُٖيُ يُ يُنرت تًَُٓطُٕ," َٔ طىمت. "دسوطتهشدِْ دؤنًىًََٓتُسّ يُطُس اليُُْ 
ػِ دىاُْناِْ, بؤ ويَُٓ, ئُفغاْظتإ. دَصاِْ ُٖسضِ ُٖيُ يُطُس ًَذيا ديىّ سَ

يُوَّ نُ خَُيهِ نشاوَ, سؤػٓبري و  ئُفغاًًُْنإ ثًَؼإ دَدات. َٔ بًَطىَامن
يِ, سؤرئاوادميىنشاختىاص ُٖيُ يُ ئُفغاْظتإ. دَنشَّ بُثًَؼاْذاِْ ئَُاُْ يُطُالِْ 

 بُتايبُتِ ئَُُسيها, بطُيُْشَّ نُوا َُٖىو ئُفغاًًُْى تريؤسيظت ًًُْ."
ّ تُواو نشد و قىًََو ئاوّ يُطُس نُا و يُفَُُٖيهًَؼ ِئًالٕ ُْٖاطُيُنِ قىوَي

نشد. ثاسَنَُإ دا و ٖاتًُٓ دَسَوَ. ُٖسدوونُإ يُطُس ئُوَ سيَههُوتني بُثًًَإ بُسَو 
 َاٍَ بضًُٓوَ. 

 "سووطًا و ئَُُسيها ئُفغاْظتاًْإ تًَو دا," ئُو بُدَْطًَهِ ًَٖىاؾ طىتِ. 
شد, وَى ضؤٕ ئًَُُّ يُ ضٓط "بُآلّ ئَُُسيها ئًَىَّ يُضٓط تايًبإ سصطاس ن

 طُداّ سصطاس نشد." َٔ طىمت.
 بُآلّ وآلتُنُػِ ويَشإ نشد." ,"ساطتُ, ئَُُسيها ئًَُُّ سصطاس نشد

 "ئَُُسيها عًَشاقًؼِ ويَشإ نشد, بُآلّ ئُوَ ئُسنِ طُساِْ ئُو وآلتُيُ بًٓاتِ بًَُٓٓوَ."
 "نىا ئُّ ناسَ دَنُٕ؟" ئُو ثشطًاسّ نشد. 

ُسنشدَيُنِ ئًَظتُّ عًَشام خاوَٕ ناسْاَُّ خؤّ ًًُْ. عًَشام "ُْخًَش ًٖض ط
 بُواُْ دسوطت ْابًَتُوَ."

 يُو قظاُْدا بىوئ, َؤبايًِ ئًالٕ يًَِ دا.
 "دَبَِ ُٖس ئًَظتُ بشِؤّ, يًضايُ," طىتِ دواّ ئُوَّ تَُاػاّ َؤبايًُنُّ نشد.

 "خىات يُطٍَُ," طىمت. 
 خًَشا يُ َاَيِ َٔ ضىوَ دَسَوَ. 

*** 
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ٖؤت دؤط  و  طَِ سؤر دواتش يُ َاَيِ نشيظتًِٓ, ٖاوسِيًَُنِ ئَُُسيهايًاّ, بُ
ثإ نًًَو و نؤسٕ داوَت نشاّ. يُوَّ, نُثًًََهِ تشيؼِ ىلَ بىو و يُنرتميإ ْاطِ. 

ضىْهُ نشيظتًِٓ  ,ُ طفتىطؤ يُباسَّ تريؤسيضّٓدواّ ئُوَّ ْامنإ خىاسد, نُوتً
ُنِ نشد يُ ثانظتإ نُ بىوبىوَ نىرساِْ ضىاسطُت و ٖاوسِيَِ باطِ ُٖواَيِ تُقًُٓوَي

 ثُدما نُغ.
 قًًََٓتُوَ؟"تَِ خؤّ بتُئُو خَُيهُ ضؤٕ دَيِ دَضًَ تؤ "طؤسإ, بُسِاّ
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11 
 شَيلض و تريؤريسم

طُس تا ثًَِ سَػِ  ,ئُو نضُّ ٖاتُ خُومن تريؤسيظت بىو. نضًَهِ صؤس دىإ
َنُّ و خًَضاُْنُّ يُ ثاسنِ َٓذاآلٕ بىوئ. ثؤػِ بىو. يُ خُوُْنُدا َٔ يُطٍَُ نىسِ

ثاسنُنُ ًَْضيهُّ ُٖصاس َٓذاَيِ ىلَ بىو. َٔ يُْاناو ئُو نضُّ بًِٓ و َُٖيظىنُوتِ 
ئاطايِ ُْبىو. يًَِ ًَْضيو بىوَُوَ و تىوْذ دَطتِ طشت. دَيىطت ئُو دََُ خؤّ 

 ػِ دَيُسصّ. بتُقًًََٓتُوَ. دَطتُنُّ تشيؼِ تىوْذ طشت و دآًَؼاْذ. َُٖىو يُ
"بؤضِ دَتُوَّ ئُّ ناسَ بهُّ؟" َٔ ثشطًِ. "ئًَظتُ سادَطتِ ثؤيًظت 

 دَنُّ, بُآلّ دََُوَّ بضامن بؤضِ ئُو ناسَ دَنُّ."
 "ًٖضِ ًًُْ بًذؤسِيَِٓ!" بُدَْطًَهِ ْىوطاو واّ طىت. "يُ ريامن بًَضاسّ."

بهات. بُآلّ ضاوَناِْ ثشِ بىوبىوٕ يُ فشًََظو. ويظتِ خؤّ سابجظهًََِٓ و سا 
ًََُْٗؼت. خًَشا قايؼُنُّ يُ ثؼتِ نشدَوَ. يُو خُوُْدا َٔ يُ ثىوضَُيهشدُْوَّ 

 تُقَُُِْ ػاسَصا بىوّ. بؤيُ ثىوضَُيِ نشدَوَ. 
*** 

يُ خُوًَْهِ تشّ دا, َُٖإ نض ٖاتُوَ خُومن. َُٖذيع دَيىيظت خؤّ 
 طُُنُ بىو بًتُقًًََٓتُوَ. بتُقًًََٓتُوَ يُ ْاو باصاسِ. بُآلّ نُ بًًِٓ دَطتِ يُطُس دو

"تهايُ خَُيهِ بَِ تاوإ َُنىرَ," يًَِ ثاسِاَُوَ. "ػتًَهت بؤ دَنُّ نُ 
ُٖسطًض داسيَهِ تش خؤت ُْتُقًًًَُٓوَ. دَتىامن ًٖىات بؤ دسوطت بهُّ. تهايُ واص يُ 

 خَُيهِ بَِ تاوإ بًَُٓ."
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اوّ نشدّ. ناتَِ ئَُُّ يُ دََِ َٔ بًظت, تاطا و وَطتا. تَُاػاّ ْاو ض
 ضاوَناِْ ثشِ بىوبىوٕ يُ فشًََظو. 

 "ضًِ بؤ دَنُّ؟" ثشطِ و دَطتِ يُطُس دوطُُنُ َُٖيطشت. 
يُ ْاوَْذّ باصاسِ دَسطُّ طُسَاويَو بُساَبُسَإ نشابىوَوَ. َُٖيِ , يُ خُوُْنَُذا

ُوَ دوودَيًً و بىخاسّ ىلَ دَٖاتُ دَس. بُدَطت ئاَارَّ بؤ نشد بضًَتُ ْاو طُسَاوَنُ. بُ
, ُْٖطاوّ ْاو و ضىَ ْاو طُسَاوَنُ. دواّ ئُوَ يُنظُس خؤّ نشد بُ طُسَاوَنُ

 صؤس طُسّ و خؤؾ بىو. دًُنامن يُبُس نشدَوَ و سووت و قىمت نشدَوَ.  طُسَاويَو
 "قُت نُغ سَسُتِ نشدووّ؟" ثشطًِ و تَُاػاّ ْاو ضاوّ نشد. 

 بـىو  طـىتِ. "ثـًَِ خـؤؾ   "ًََشدّ ُٖبىو, بُآلّ قُت َِٓ سَسُت ُْنشدووَ," ئُو 
 خؤّ تُقاْذَوَ و يُنؤٍَ َٔ بىوَوَ."  

ٖـُس يـُ    "ئُواُّْ تاَِ سَسُتبىوٕ بهُٕ يُ ريـإ, قـُت خؤيـإ ْاتُقًَٓٓـُوَ,"    
 واّ ثَِ طىت و تىوْذ دًََِ َزّ.  خُوُْنَُذا

دواتش وسدَ وسدَ بُطُسدَٕ و ََُهًذا ضىوَُوَ خىاسَوَ. َاوَّ طُعاتًَو ٖـَُىو  
  سُمت نشد. دواّ ئُوَ دَطتِ نشد بُطشيإ.  يُػًِ َزّ و سَ

"صؤس طىثاغ," بُطشياُْوَ طىتِ. "َٔ بَِ بُػِ يُ ضًَزّ ريـإ. بؤيـُ دََىيظـت    
 خؤّ يُْاوبُسّ!"

ناتَِ نشيظتني ئُّ ثشطًاسَّ يُ َٔ نشد, داَيغُّ سؤيؼت و ئُو دوو خُوُّْ خـؤَِ   
 بُبري ٖاتُوَ.  

ؤ نـىَّ ضـىوّ, ديظـإ بـريّ َـاٍَ و      "طؤسإ, يُطٍَُ تؤَُ," نشيظتني ثشطِ. "بـ 
 َٓذاَيت دَنُّ؟"

 بُدَْطِ ئُو بُخؤّ ٖامتُوَ و داواّ يًَبىسدمن نشد و قىوًََو ئاوّ خىاسدَوَ. 
دَطت و ديَِ ضُُ ئاو"ثشطًاسَنُت صؤس دىاُْ," طىمت. "دوو دَقُّ بذَسَّ دَ

 وَآلَتإ دَدََُوَ." 
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ضاوَسِيَِ ًَٓإ دَنشد.  دَطت و طُسِاَُوَ. ُٖس طًَهًإبُثُيُ ضىوَُ ئاو
دَياْىيظت بضأْ خَُيو ضؤٕ خؤّ دَتُقًًََٓتُوَ. سُصيإ دَنشد ساّ يُنًَهِ 

 سؤُٖآلتِ ببًظنت يُو باسَيُوَ. 

"ثًَٓر ٖؤناس يُثؼتِ ئُوَيُ بؤضِ طُدمًَو يإ ئافشَتًَو يإ ُٖس يُنًَهِ تش 
," دَيِٓتاوإ طُتإ نُطِ بًَ و سوسِ خؤّ خؤّ دَتُقًًََٓتُوَ و نؤتايًِ بُ

طىمت. "َٔ وَى سؤرْاَُْىوغ صؤس يُو ثشطُّ نؤَيًىَتُوَ, ضىْهُ ئُّ  طشِبُدَْطًَهِ 
 ذا دَّ ناتَِ طىيَِ يُ ُٖواَيِ تُقًُٓوَّ خؤنىرّ دَبَِ."ُثشطًاسَ بُسدَواّ بًََُؼه

ُبىو َٔ بًُٖض ػًَىَيُ بىَطتِ.   نشيظتني و نُثًَُنُ طىيًَإ ػٌ نشدبىو و سُصيإ ىلَ ْ
َِ بُػبىوٕ يُ تاّ و ضًَزّ ريإ, بَِ ثاسَيِ, ػىوػتُٓوَّ ًََؼهِ نُطاِْ "ب
ْضّ, سفاْذٕ و صؤسيًَهشدٕ يُطٍَُ ػًهشدُْوَّ  و ُْخىيَٓذَواس و بًًََٗض و ئاطتُْصإ 

 قىسئإ بَُُٖيُ بؤ خَُيهِ," بُّ ػًَىَيُ ٖؤناسَنامن بؤ ُٖسطًَهًإ سيض نشد. 
 ًٖض ٖؤناسيَهِ طُسَوَ ُْطُيؼتىوٕ. يُ دََىضاويإ خىيَٓذَُوَ نُوا يُ

"با ٖؤناسّ يُنَُتإ بؤ ػِ بهَُُوَ," بُسدَواّ بىوّ. "َٔ صؤسداس بُخَُيهِ 
دََيًَِ ُٖس نُطًَهِ خؤتُقًَُٓسَوَ, دوو دَقًكُ ثًَؽ ئُوَّ ناسَنُ بهات, سَسُتِ 

 بهُّ و ضًَزّ رياِْ ثَِ ببُخؼِ, بُسُياتِ خؤّ بري يُ خؤتُقاْذُْوَ ْاناتُوَ."
ئُو سطتُّ نؤتايًِ صؤس ساطتُوخؤ و بُالّ ئُواُْوَ بَِ َاْا بىو. بؤيُ ُٖس 

 يُنُ بُدؤسيَو ضاوّ ئُبًَُم بىو. 
 "ضؤٕ, طؤسإ, َُبُطتت ضًًُ؟" نشيظتني ثشطِ. 

"ئَُُ ثًَِ دََئًَ بَِ بُػبىوٕ يُ ريإ. خؤػرتئ ضًَز ضًًُ يُ ريإ. بُسِاّ َٔ 
يُو  ٔئُواُّْ خؤيإ دَتُقًَُٓٓوَ, بَِ بُػطًَهع, و خىاسدٕ و خؤػُويظتًًُ. 

 ضًَزاُْ و دَيإ ضًَزّ تش."
 ُٖسطًَهًإ نًََُو يُ َُبُطتِ تًَطُيؼنت و طُسّ ئُسيًَإ بادا. 

"ٖؤناسّ دووَّ واتُ صؤسيَو يُواُّْ خؤيإ دَتُقًَُٓٓوَ بؤ ثاسَ ئُو ناسَ 
 . ّدَنُٕ," بُسدَواّ بىو
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ٕ بؤ ضًًُ," يُنَِ يُو دوو نُثًَُ ثشطِ نُ "بُآلّ خؤيإ ْآًََٔ, ئُو ثاسَيا
 ْاوَنُيِ يُ بري َُْاوَ. 

"صؤس َاَيبات ُٖيُ ًٖضًإ ًًُْ و َٓذاَيًإ صؤسَ," طىمت. "داسّ وا ُٖيُ 
 ثاسَيُنِ صؤس."  َٓذاَيًإ دًََْشٕ بؤ ئُو طشووثُ تريؤسيظتًًاُْ بُ
 "ئَُُ ػًَتاُْيُ!" ُٖسطًَهًإ طىتًإ. 

وَنُ ثاسَيُنِ صؤس قُسصداسَ و ساصّ دَبَِ خؤّ بتُقًًََٓتُوَ "َاَيبات ُٖيُ, ثًا
 بؤ ئُوَّ قُسصَنُّ بؤ بذَُْوَ و َاٍَ و َٓذاَيِ دواتش يُ خؤػًذا بزئ," بُسدَواّ بىوّ. 

 "ئُّ ٖؤناسّ طًًَُّ َاْاّ ضًًُ؟" نشيظتني ثشطِ. 
بُدواّ "َاْانُّ يُ خؤيشِا دياسَ," طىمت. "طشووثُ تريؤسيظتًًُنإ دَطُسِئَ 

نُطاِْ ُْخىيَٓذَواس, بَِ ثاسَ, بَِ بُؾ يُ ريإ. دَياًَْٗٓٔ و يُ ًََؼهًإ دَخىيَٓٔ 
 بؤ َاوَيُنِ صؤس تا تُواو قُْاعُتِ ثَِ دَنُٕ نُ خؤتُقاْذُْوَ ػتًَهِ باػُ." 

 "ئُّ خىايُ, ئُوَ ض ئُقًًًَُتًَهُ," ُٖسطًَهًإ طىتًإ. 
ظتًًُنإ َٓذاٍَ يإ ئافشَت يإ نُطاِْ "ٖؤناسّ ضىاسًََؽ ئُوَيُ طشووثُ تريؤسي

تش دَسِفًَٓٔ و دواتش بؤ ناسّ تُقاْذُْوَ بُناسيإ ديَٓٔ," بُسدَواّ بىوّ. "داسّ وا ُٖيُ 
 طُسخؤػًإ دَنُٕ بُسُب و َُػشوبات ئُودا دَيآًَْشٕ بؤ ػىيَِٓ َُبُطت." 

 دَصاِْ؟"ُٖسطًَهًإ طُسيإ بادا و نشيظتني ثشطِ, "طؤسإ تؤ ئَُاُْ يُنَِ 
"ئُواُْ سا و يًَهذاُْوَّ خؤَٔ يُ ئُدماَِ برينشدُْوَ و خىيَٓذُْوَ," ئُوَّ 
طىت و ضىوَُوَ طُس ٖؤناسَنإ. "ٖؤناسّ ثًَٓذُّ خشاثرتئ ناسيَهُ ئُو طشووثُ 

 تريؤسيظتًًاُْ دَيهُٕ."
 ثُسؤؾ بىوٕ صياتش بضأْ.  ُٖسطًَهًإ تَُاػاّ يًَىّ ًَٓإ دَنشد و بُ

و  ًَٓو يُ قىسئإ و يُ ديِٓ ئًظالَذا, باطِ تريؤس و نىػنت"يُ ًٖض ػىيَ
تؤقاْذِْ خَُيو ُْنشاوَ. ئُّ طشووثُ تريؤسيظتًًاُْ دئَ يًَهذاُْوَّ َُٖيُ بؤ 

 ئايُتُنإ دَنُٕ و خَُيهِ ثَِ ساصّ دَنُٕ و دسؤ دَنُٕ بُْاوّ خىا و ثًَغَُبُس."
 َ؟" نشيظتني ثشطِ.خيىيًََٓتُوا"ئُّ باػُ خَُيو بؤ خؤّ تًَٓاطات و ْ
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ذَواس صؤسَ. دواتش ئُو طشووثاُْ بُػًَىَيُى تُفظري دَنُٕ نُ ٓ"خَُيهِ ُْخىيَ
بؤ دسوطت دَنُٕ. بؤيُ يُ  ػت بُنُيفِ خؤيإدََئًَ ئُو َاْايُؾ دَدا. صؤسداس 

َِٓ وَسطشٕ نُ خَُيهِ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت و ديِٓ ئًظالّ ًٖض ثًَىَْذيًإ 
ؤََُيًَو طشووثٔ بُْاوّ ئًظالَِ طًاطِ و خىاوَ ئُو ناسَ بُتريؤسيضَُوَ ًًُْ. ن

 ْاسَِوايُ دَنُٕ."
, ئًَُُ ًٖض ئاطُداسّ ُبُسِاطتِ صؤس طىثاغ بؤ ئُّ سووْهشدُْواْطؤسإ, "

 نشد.  ثاَيجؼتًإيظتني طىتِ و نُثًَُنُؾ نُ ْاوّ يُ بري َُْاوٕ شئَُاُْ ُْبىوئ," ن
 طىثاغ بؤ داوَتُنُت. 

*** 
و سؤريَو ُي  ظؤس تؤّ ظؤًي ٕ ثشؤًف الُي ُواِْ تُواو بىوّ نُ ُي َْا ّ ئاصادِي سؤر واُْ

َبطُٕ,  إ باؾ ًت َظكٕا خؤّ ئاَادَ دَنشد تا قىتاًب ضَغ. تؤّ تا طُس ًئ هؤّ نْا وَ ُي صْا دَطىتشاُي
 ّ نظُس با ُّ ٖامتُ دَسَوَ و ُي ن ُواوبىوُْ ّ تؤّ دَٖات. دوّا ت َاْذوونشدُْ ُو خؤ ُيفِ ب َٔ ن

ًعُسّ ٖاوسِيَطاسدّ يؤسيَٓع  اناو ط  ْ ٖات. ُي مشذا دا ُُي ىضشِنًَو ب َظهُنامنذا سؤضىو.َ  َى ًئ ًُْ ِ ب
 . سِا باْطِ نشّد ُ ثؼتَُو ِ َاياَِ بىو ي َُيه ُ خ  ن

 " . . . "ًَِٖ طؤسٕا
َْذّ ْاوقُد  َٓاو َا رٕ  ًعُس نضًَهِ ُب ًًِٓ طًعُسَ. ط , ب َو ًَٓؽ وَطتاّ و ئاوسِّ داُي

ًَىاؾ بظهُناِْ دَػُناْذَوَ.  باسيو و دََىضاو طىسوطِج بىو. نَض ًَٖىاؾٖ  نُّ يؤسيَٓع  باُي
ويؽ ُي تُنَُذا بىو.  سِؤيؼنت و ُئ ودا دَطتِ نشد ُب ًَْضيو بىوَوَ ُئ  َِ ُتا ًي  ساوَطتاّٖ 

 . َْطًَهِ ْضّ طىِت د ُّ," ُب ًاسيَو به َتىامن ثشط  "د
هُ," َٔ دَيًٓاّ نشدَوَ. "ُي بريت ضىو, َ ُُي ًب  ٖ ْا, ُٖسضِ ثشطًاسيَهت ٔ "بؤ 

ُس ُْىوطِ,ٖ  َْا سِاطت." سؤر ّ سؤُٖآلِت ْاَو ُباسَ َُِ بجشطُ ي   ضًت دَوَّ بضاِْ ًي
 "صؤس باػُ," ئُو طىتِ. "ثشطًاسَنُّ ئُوَيُ, بؤضِ خَُيهاِْ سؤُٖآلت وآلتِ

 ؟"سؤرئاواخؤيإ بُدَِ دئًََ بؤ 
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دَسَوَ. ًَٖٓذَّ ُْبشد دوونٍَُ دوونَُيًَهِ سَؾ يُ طُسَاوَنُّ َاَيُإ ٖاتُ 
ئُو ْاوَّ داثؤػِ و دًْا سَِؾ داطُسِا. باونِ بُنؤنُ نؤى ٖاتُ دَسَوَ و ُْٖاغ 
بشِنَِ بىوبىو. ًَٖٓذَّ َُْا بىو خبٓهَِ. ًَٖٓذَّ ُْبشد ئًَُُؾ دَطتُإ بُنؤنُ نؤى 

َوَ و دَسطُ نشد, يُباتِ ُٖوا قريِاوَإ َُٖيذََزّ. خًَشا ُٖسضؤًَْو بَِ ساثُسِيُٓ دَس
و ثُدمُسَنامنإ نشدَوَ. باونِ, طُباح, دَطتِ نشد بُدىيَٓذإ و سَخُّٓ يُ 

ضىْهُ بًَُٓ بُسضاوت بُضًُّ  ,سهىوَُت و طًظتُّ و دَطُآلت طشت. ْاُٖقِ ُْبىو
صطتإ بُثُسًَََض خؤت بؼؤّ و يًُْىَّ خؤػىوػتُٓنُ ثُسًَََضَنُ بهىريَتُوَ و 

. تؤؾ ًٖض ُْنُّ بُو طُسَايُ ْاضاس دَسثُسِيُ دوونٍَُ َُٖىو طًاْت داثؤػَِ
, دووس ًًُْ تؤؾ طشِبطشّ و َُٖيذَضًَتثُسًَََضَنُ  نُدَسَوَ. داسّ وا ُٖيُ 

 بظىوتًَِ و ببًُ ػًُٖذّ ثُسًَََض. 
باونِ َاوَّ ُٖفتُيُى بىو طُسِا بىوَوَ يُ ٖؤَيُْذا. يُنُّ سؤرّ يُ عًَشام صؤس 

ٕ بىوَوَ يُ ٖاتُٓوَّ. َٔ دَيًٓاّ سؤرّ َُٖيضىوٕ و دَيدؤؾ بىو, بُآلّ دواتش ثُػًُا
ضىْهُ تا َاوَيُنِ صؤس  ,نىراُْوَّ ثُسًَََضَنُ يىوتهُّ ثُػًُاِْ باونِ بىو

سَخُّٓ يُ َُٖىو ػتًَو طشت. َُٖىو داس دَيطىت يُ ئُوسوثا طشفتِ ئاوّ طُسّ, 
ناسَبا, غاص, طُسَا و طُسَات ًًُْ. ئُطُس يُ دَسَوَ بًبُطتَِ, دَتىاِْ يُ رووسَوَ 
بُسِووتِ بظىوسِيًَُوَ. صؤسبُّ ناتُنإ, باونِ تَُِْ باطِ خضَُتطىصاسيًُناِْ دَنشد. 
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ُس ثشطًاسيَهت ىلَ نشدبا يُباسَّ ئُوسِوثا دَيًَٗٓايُوَ طُس بُساوسدنشدِْ ٖ
 . سؤرئاوايُ  و خضَُتطىصاسّ يُ عًَشام

طاٍَ بىو ناتَِ باونِ َٔ و طَِ بشاو وضىاس خىػهُِ بُدَِ ًَٖؼت و  15تَُُمن 
ُ ُٖس ضىوَ ئُوسوثا. َاوَّ ضىاس طاٍَ يًَُإ دووس نُوتُوَ. َاوَّ ئُو ضىاس طاَيُ ئًَُ

و صياتشَإ بًِٓ. َُسط ُٖػتُإ يُطٍَُ دايهِ َُسطُإ بُضاوّ خؤَإ ديت. يُ َُسطًَ
َُٖىو سؤر بُدؤسيَو خؤّ ثًَؼإ دَدائ. طشاِْ بىو, ئًَُُ نُمسإ ِٖ ئُوَ ُْبىوئ َاٍَ 
و َٓذاٍَ بُخًَى بهُئ. َٔ و بشا طُوسَنُّ, طؤسإ, ئُسنِ بُخًَىنشدِْ َاَيُوََإ نُوتُ 

إ. ئًؼُإ دَنشد, َٔ دَمشدىيَٓذ. بُدَيإ داس ضىوَُتُوَ َاٍَ, دايهُِ دَدّ طُس ػ
فشًََظهِ ضاوَناِْ دَطشِيًُوَ. باوَسِ ْانُّ ْريؤًْؽ ًَٖٓذَّ دايهِ طشيا بَِ يُ َاوَّ 

, ًٖض سِؤريَو دائُو ضىاس طاَيُدا. رياًَْهِ ئًَذطاس قىسغ ريائ. يُ َاوَّ ئُو ضىاس طاَيُ
ُى يُفُ بطشَ ضىنًًَتًؼِ ُْخىاسد يُبُسئُوَّ َُٖىو سؤر بُطريفاِْ بُتاٍَ يُ قىتاخباُْ ْ

 دَضىوَُ قىتاخباُْ. ضىاس ْاخؤػرتئ طاٍَ بىو يُ ريامن.
ئًرت باونِ ُٖوَيِ دا ئًَُُؾ يُطٍَُ خؤّ ببات, بؤ ئُوَّ ئًَُُؾ تاَِ 

ػؤئ, بطشَ خضَُتطىصاسيًُنإ بهُئ. ضِ تش يُبُس ثُسًَََض ُٖفتُّ داسيَو خؤَإ ُْ
َُٖىو بُياًًُْى نُ ُٖطتايُٓوَ خؤَإ بؼؤئ. بُآلّ بؤّ ُْٖات و طُسِايُوَ. سؤرّ 

  "دَفُسَىو دَّ ئُوَؾ عًَشام." :َُٖيضىوِْ ثُسًَََضَنُ, طىيَِ يُ باونِ بىو طىتِ
ثُسًَََض ئاًََشيَهُ بُُْوت ئًؽ دَنات. خَُيهِ عًَشام ئًَظتُؾ بُناسّ ديَٓٔ 

و طُسَاو بؤ خؤػىوػنت. داسّ وا ُٖيُ بؤ ضًَؼتًًَٓاًْؽ بُناسّ بؤ طُسَهشدِْ ئاو 
ضىْهُ صؤسداس َُٖيذَضًَت و  ,ئافشَت و ثًاو بىوُْتُ قىسباِْ طُتإديَٓٔ. تا ئًَظتُ 

طشِ دَطشيَت و طُسَاوَنُ دَبًَتُ يُى ثاسضُ ئاطش. ئَُُ منىوُْيُنِ صؤس طادَّ 
 ئاصاسَناِْ سؤراُّْ خَُيهِ عًَشاقُ. 

*** 
ثشطًاسَّ ىلَ نشدّ, َٔ يُنظُس سؤرّ َُٖيضىوِْ ثُسًَََضَنُّ بري  وَِ طًعُس ئُنات
َضاس نشد و ًَٖٓذَّ َُْا بىو َُٖىوَإ خبٓهًنَي.  ,نُوتُوَ  نُ ضؤٕ باونُِ ًب
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 سووّ يُ طًعُس نشد و طىمت, "خَُيو بؤ خؤػىوػنت ديَُٓ ئَُُسيها!"
ارَيُى بؤ تًَُٓطُيؼنت. بًُٖض تَُاػايُنِ نشدّ و يًَىَناِْ قًت نشدُْوَ وَى ئاَ

ُبري َٓذا ٖاتُٓوَ تًَُٓدَطُيؼت.   دؤسيَو يُو ػتاُّْ ب
ُبُس ريَشخاِْ خضَُتطىصاسيًُ," َٔ سؤرئاوا"ئُوَّ يُ وآلتِ خؤّ سادَنات بُسَو  , ي

 بُسدَوّا بىوّ. 
 "تًَٓاطُّ . . ." طًعُس طىتِ. 

َبا, ئاوّ طُسّ بُصطتإ, طًظتُِ طُسَِ و طاسدّ, سيَ طُوبإ, ٖاتىوضؤ, "ناس
ًُ يُ وآلتِ خؤّ, بؤيُ بُسَو  طًظتُِ ثؤطتُ و تاد," َٔ طىمت. "خَُيو ئُو ػتاُّْ ًْ

 سادَنات."  سؤرئاوا
 "بُآلّ ئُو ػتاُْ يًَشَ بُثاسَيُ, خؤ بُالؾ ْني," طًعُس َؼتىَشِّ نشد. 

دَدَّ  "دَصامن, خَُيو ئاَادَيُ ثاسَ بذات," َٔ طىمت. " بؤ منىوُْ يُ عًَشام ثاسَؾ
 ".ًُ َبانُ ُٖس باؾ ًْ  بُآلّ ناس

َ َاْطاُْ ثاسَّ خضَُتطىصاسيًُنإ بذات," ئُو طىتِ.   "خَُيو ُٖيُ يًَشَ ْاتىاِْ
"ساطتُ يُ َُٖىو ػىيًََٓو خَُيهِ ُٖراس و نُّ دَساَُت ُٖس ُٖيُ," َٔ طىمت. 

انإ َ دُخت يُ نؤَجاًْ بهات ْشخِ  "ريَشخاُْنُ ُٖيُ يًَشَ, ساطتُ طشإ و سهىوَُت دَِب
 خضَُتطىصاسيًُنإ دابُصيَٓٔ." 

ُبُطتت ُٖس ئُو ٖؤناسَيُ خَُيو سوو يُ   " طًعُس ثشطِ. ؟دَنات سؤرئاوا"َ
*** 

,  .ُٖسدوونُإ ضاوَسِيَِ ثامسإ دَنشد بؤ ئُوَّ بضًُٓوَ َاٍَ يُو قظاُْدا بىؤي
َُ وّا نشد طفتىطؤنُ ,نًع ضىو ُثاطُنَُإ ي َ. ضىْهُ ئاطاَإ ىلَ بشِا. ُئ سدَوّا ِب  َإ ُب

طىمت. "ٖؤناسّ تش  دَطتًَهِ بُطُس و ثشضُذا ًَٖٓا و"ٖؤناسّ سِاطتُقًُٓ ئُوَ," 
 بُُٖػتُ."  سؤرئاواُٖيُ يُواُْ خَُيو بُ رياِْ ْاو فًًُُنإ َُٖيذَخَُيُتَِ و وا دَصاِْ 

 "وايُ."
تهًَب دايُ و خُوٕ بُ ديظهؤ و ْايسؤرئاوا"طُْر ُٖيُ َُساقِ يُ رياِْ ػُواُّْ 

 و نضىناَيُوَ دَبًَِٓ."
 "بُسِاطتِ؟" طًعُس بُثًَهًُُْٓوَ ثشطِ. 
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بايُنُ طاسدتش بىو, بؤيُ ُٖسدوونُإ ضىويُٓ ْاو باَيُخاُّْ بُيًِ بؤ ئُوَّ يُ 
باّ طاسدّ ػاسّ يؤسيَٓع وَى طًضإ دََىضاو  ضىْهُ ,رووسَوَ ضاوَسِيَِ ثاغ بهُئ

 . دَبشَِّ
ئافشَتًَهِ ئَُُسيهِ ئاطاُْ بؤ طًَهع و َُٖىو  "طُْر ُٖيُ وا دَصاَِْ َُٖىو

 يُطَُيت ديَُٓ دَسَوَ ػُواُْ بؤ ْايتهًَُب و دواتشيؽ طًَهع," بُسدَواّ بىوّ. 
 طًعُس بُدَْطًَهِ بُسص ثًَهُِْ.
تاتؤسيُت, يهيُنظاِْ نؤَُآليُتِ, طُْذََيِ, د"ٖؤناسّ تشيؽ ُٖيُ وَى ْا

 ضُوطاْذُْوَ," بُسدَواّ بىوّ. 
نُّ," طًعُس طىتِ. "ُْٖذَّ بشادَسّ ئافشيهايًِ ُٖٕ يُبُس صؤسداسيِ اطت دَس"

 طُسؤنُنُيإ ُٖآلتىوٕ." 
 ,"بشادَسيَهِ ُٖيُ صؤسداس دََيَِ سُص دَنُّ ببِ بُخاوَِْ ثاطجؤستِ ئَُُسيهِ

طُسّ خؤّ  ضىْهُ بًَُٖضتشئ ثاطجؤستُ يُ دًْا. ئًرت خَُيو ُٖيُ تَُِْ يُبُس ئُوَ
ضىْهُ بؤ منىوُْ ثاطجؤستِ عًَشاقِ صؤس بَِ ْشخُ و ظًضَؾ  ,ادياسَُٖيذَطشَّ بُسَو ْ

 ضىْهُ عًَشاقِ." ,بُصَمحُت وَسدَطشّ
يُو قظاُْدا بىوئ ثاطِ طًعُس ٖاتُوَ و بُثُيُ خىاسافًضّ نشد و بُدَّ 

 سؤيؼتُٓوَ طىتِ داسيَهِ تش طفتىطؤنَُإ تُواو دَنُئ. 

 .طُسنُومتدواّ خىيُنًَو ثاطُنُّ ًَٓؽ ٖات و 
*** 

ثاطُنُ صؤس قُسَباَيغ بىو, ضاوّ طًَشِا ػىيًََٓو ببًُُٓوَ. يُثشِ ناتانِ ٖاوسِيَِ بُدَطت  
ؼتِ. دَِ قىومن طُسّ ُْنشدبىو ئُو ٖاتُ طُس  ئاَارَّ بؤ نشدّ و ضىوّ يُ تُى ئُودا داًْ

 باطِ طاْهظطًعًٓط.
 "طاْهظطًعًٓطت ضؤٕ بىو؟" ثشطِ. 
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12 
 شانلصطيظيهطى ئاشيايى

ُيُ ٖامتُ خىاس بؤ الّ ضىاسَ ُث ُياِْ يُ ٖىتًٌ ب َٓذؼَُِ ْؤظًَُبُس, طُعات دَّ ب ّ ًث
ًًَُنُ ناسيإ دَنشد َُٖىو خَُيهِ نؤسياّ باػىوس بىوٕ ُّ يُ ٖىت ضىْهُ  ,ثشططُ. ئُوْا

ًًَُنُ يُ  ُنإ طُسَِنِٖىت ا بىو نؤسًي دمًؤغ, نايًفؤسًِْ ُى بىو. ئُو  يُ يؤغ ُئ و ِٖ نؤسًي
وَّ بؤ طُػتبىو و َٔ سؤرَ طاْهظطًعًٓط  . ضىاس سؤرّ ئُو ثؼىوَّ قؤطتُوَ ضىو بىوَُ ُئ

َّ ظًظهؤ. َُْىيظت خىاِْ طاْهظطًعًٓط يُ دَطت بذ دمًؤغ و طاْفشْا  ,و ضىوّ بؤ يؤغ ُئ
 بؤُي ُي نضُنُّ ثشططُّ ثشطِ. 

 دَْاطِ بؤ ئُوَّ داوَمت بهُٕ بؤ "ًٖض خًَضاًَْهِ ئَُُسيهايِ
 . ثشطًِ دوودَيًًُوَ طاْهظطًعًٓط؟"بُ

ئُو خُسيهِ ْىوطًِٓ ػتًَو بىو, طُسّ بًَٓذ نشد و طآلوّ ىلَ نشدّ. صؤس نُيفِ 
ضىْهُ بُنؤسّ ثًَِ دَطى ضؤِْ و ثًَِ دَطى طىثاغ. ئًرت ئُو سطتُ نؤسيُ  ,بَُٔ دَٖات

 خؤػُويظت نشد بىو.  َُِٓ الّ ئُو نؤسيًاْ
 "َُبُطتت ضًًُ؟" نضُنُ ثشطِ. 

 ت بذَّ يُ ئَُُسيها؟" "ْاَُوَّ طاْهظطًعًٓط يُ دَط
ئَُُ بُالّ ئُو صؤس طُيش بىو, ضىْهُ ضريؤنِ َِٓ ُْدَصاِْ. بُالّ ئُو َٔ 

 ضىْهُ يُ ناتِ ضًَو ئني َٔ ْاطٓاَُّ وياليُتِ ناْضَطِ ثَِ بىو.  ,ئَُُسيهايًِ
 "باػُ, ئُّ خًَضاِْ خؤت, بؤ يُطٍَُ ئُوإ طاْهظطًعًٓط ْانُيت؟" ئُو ثشطِ. 

اتىو ئُو "َٔ خَُيهِ عًَشاقِ . بُغ ئُو طاْهظطًعًٓطُّ يًَشَ ُٖيُ و طاَيِ دٖا
وَختاُْ يًَشَ ْامب و دَطُسِيَُُوَ. بؤ طُػت ٖاتىوَُتُ يؤغ ئُدمًؤغ و ًٖض ئَُُسيهايًُى 

ُبىو َْاطِ يُوَّ. بُآلّ  يِضىْهُ صؤس ئَُُسيها ,يًَشَ ْاْاطِ. يُ ناْضَغ بىوَايُ طشفتِ ْ د
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ُدمًؤغ. تهايُ ياسَُتًِ بذَ بؤ َٔ صؤس طشيٓطُ ئُصَىوِْ ئُوَ يُنُّ داسَُ يًَشَ يُ يؤغ ئ
 طاْهظطًعًٓط بهُّ." 

 ضاوَناِْ صَم بىوبىو. ُٖقِ خؤّ بىو تًَِ ُْطا. 
"تهايُ, بُدذميُ, ًٖض نُطًَهِ ئَُُسيهايِ ْاْاطِ داوَمت بهات بؤ 

ُبُط؟طاْهظطًعًٓط ُبُطتِ خىاسدُْنُ ًًُْ, بُآلّ َ َ , تِ " دووباسَّ نشدَوَ. "دَصاِْ
ُُْوَ."   ئُوَيُ يُو نىيتىوسَ بضامن و ببًِٓ ئَُُسيهايًُنإ ضؤٕ يادّ ئُو سؤرَ دَن

تاطا بىو و نضُ نؤسيًُنُ, نُ ضاوَناِْ طُوسَتش بىوٕ يُ ضاو ئاطايِ نؤسّ, 
 . ُٖس تَُاػاّ دَنشدّ

 " خًَشا طىمت. ؟دَْاطِ يإ ْا نُغ"بُغ تَُاػاّ بهُ, تهايُ, 
دَنُّ و دَتىاِْ بًَِ يُطٍَُ خًَضاِْ َٔ  تَت"نُغ ْاْاطِ, بُآلّ َٔ داو

 طاْهظطًعًٓط بهُيت!"
ضىْهُ طاْهظطًعًٓط تَُِْ ِٖ ئُو داسَ ئُو بُّ وَآلَُ َِٓ تاطاْذ. 

 طاْهظطًعًٓط بهُٕ.  يِئَُُسيهايًُناُْ. َُْضاًْىَ قُت ئاطًا
 طًعًٓو دَنُٕ؟" َٔ ثشطًِ.ظ"ئًَىَؾ طاْه

 "بَُيَِ."
 ٔ . . ."ئًَىَ نؤسي . . . "بَُيَِ

دواّ  ِ ئَُُسيهايني, يًَشَ يُ دايو بىويُٓ," دًذِ واّ طىتي"ئًَُُ نؤس
  ئُوَّ ْاوّ خؤّ ثًَطؤمت. 

"طُعات يُى و ًْى يًَشَ ئاَادَ بُ و ثًَهُوَ دَضًُٓ َاَيِ ئًَُُ, طُعات دوو 
 ْإ دَخؤئ," ئُو طىتِ. 

 "بَُيَِ باػُ, صؤس طىثاغ."
*** 

تُّ ئُو. سُصّ دَنشد يُطٍَُ خًَضاًَْهِ َٔ صؤس دوودٍَ بىوّ بُو داوَ
ئَُُسيهايِ ئُو يادَّ نشدبا بؤ ئُوَّ قىوٍَ يُ نىيتىوسيإ تًَطُيؼتباّ. ُٖسضُْذَ 
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بُآلّ ُٖس بُنؤسّ سظًَنب. ُٖسضؤًَْو بَِ طُعات  ,ئُوإ يُ ئَُُسيها يُ دايو بىوُْ
ضىويُٓ َاَيِ يُى و ًْى يُ ثشططُّ ٖىتًًَُنُ ئاَادَ بىوّ و  بُئؤتؤَبًًِ دًذِ 

ئُوإ. ُٖسنُ طُيؼتني و ضىويُٓ رووسَوَ, دًذِ َِٓ بُدايو و باوى و خىػو و 
بشانُّ ْاطاْذ و دوو نُطِ تشّ نؤسيؼِ ىلَ بىوٕ و يُطٍَُ ئُواًْؽ يُنرتميإ ْاطِ. 
يُنظُس دَطتُإ بُْإ خىاسدٕ نشد. يُطُس ًََض وَى ئَُُسيهايًُنإ قٍُ, َاؾ 

 هني بشيذ, ياَع, نشاْبًَشّ طؤغ, و طشيًَعِ سيض نشاثُتاتُت, طتُفًٓط, ثَُج
بىوٕ. وَى ئَُُسيهايًُنإ ثًَؽ ْاخنىاسدٕ دَطتًإ نشد بُدوعا. ًٖضًإ ىلَ 

ضىْهُ ئُوإ بُنؤسّ قظُيإ دَنشد. ًَٓؽ يُ دَيِ خؤَذا طىمت خىايُ  ,تًَُٓطُيؼتِ
 تُْطَُإإ تا َاٍَ و َٓذاَيِ بجاسيَضّ. ئُوَ بىو دوعاّ َٔ. وَى ئَُُسيهايًُن

 ًَٖؼا ْامنإ خىاسد.

"ئُطُس بؤّ ُٖبَِ ثشطًاسيَو بهُّ, ئًَىَ بؤضِ طاْهظطًعًٓط دَنُٕ؟" َٔ 
 شطًاسَّ ئاسِاطتُّ َُٖىويإ نشد.دواّ تُواوبىوِْ ْاخنىاسدٕ ئُو ث

 "بؤ قٍُ," َُٖىو بُثًَهًُُْٓوَ طىتًإ. 
*** 

ئُوإ صؤس دَخؤٕ يُ  ضىْهُ ,ئًَىاسَنُّ, وَى ئَُُسيهايًُنإ خُوّ ُْٖات
, َٔ ضىوَُ طُس نُْاسّ طاْتا دواتشيؽ خُويإ دَّخىاِْ طاْهظطًعًٓط و 

َؤًْها. سؤرّ دواتش ضىوَُ ٖؤيًىود و تًَش طىوسِاَُوَ. سؤرّ دواتش تًَش طىثاطِ 
 و يُويَىَ بؤ طاْفشاْظًظهؤ.  باَيُفشِطُدًذًِ نشد و ٖىتًًَُنُّ بُدًًََٗؼت و ضىوَُ 

*** 
طُيؼتُُ طاْفشاْظًظهؤ و خًَشا دواّ ضًَو ئني يُ ٖىتًٌَ ضىوَُ  ئًَىاسَنُّ

 طُس ثشدّ صيَشِئ. طُػتُوَسيَهِ ئًَذطاس صؤسّ ىلَ بىو. 
"بَِ صَمحُت دَتىاِْ ويَُٓيُنُإ بطشّ؟" نُثًًََو يُ ْاوَسِاطتِ طًًُنإ 

 داوايإ ىلَ نشدّ. 
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ًًُْ, وَسُْ ئُوالتش بؤ "بًَطىَإ," دَيًٓاّ نشدُْوَ و دواتش طىمت, "ئًَشَ باؾ 
 ." و دَسبضَِ ئُوَّ ثشدَنُ دىاْرت بُدياس بهُوَّ

 "بُسِيَض دُْابتإ فُسَِْظني," ثًاوَنُ ثشطِ. 
 "ُْخًَش, َٔ خَُيهِ نىسدطتاِْ عًَشاقِ," بُثًَهًُُْٓوَ طىمت. 

ضاى و ضؤًُْإ نشد و نُوتًُٓ قظُ. دواتش  نشديًُ نىسدّ!ثًاوَنُ يُنظُس 
طشتٔ. دواّ ئُوَ تُواو يُنرتميإ ْاطِ و ئُوإ خَُيهِ نىسدطتاِْ ئًَشإ  دوو ويَُّٓ بؤ

بىوٕ, بُآلّ داًْؼتىوّ نُُْدا بىوٕ. ًَٓؽ ثًَِ طىتٔ نُ خَُيهِ ُٖويًَشّ و يُ 
 ئَُُسيها َاطتُس دَخىيَِٓ يُ سؤرْاَُواِْ. 

 "ضؤٕ يُ ئَُُسيها طُيؼتىوّ تا ئًَظتُ؟" ثًاوَنُ ثشطِ. 
و ئًَذطاسّ خشاثًؼِ  ِ طُوسَيُ, خَُيهُنُّ ئًَذطاس باؾ"ئَُُسيها وآلتًَه

 ." طىمت. تًَذايُ
 "َُٖىوّ سانُ سانًاُْ واًًُْ؟" ئُو طىتِ. 

"بَُيَِ, ئُوَؾ طًظتُُنُ واّ يًَهشدووٕ نُ بُغ خُسيهِ ئًؼهشدٕ بٔ." 
 طىمت. "ئُّ ئًَىَ ضؤٕ يُ ئَُُسيها طُيؼتىوٕ؟" 

طُيُ يُطُس سووّ صَوّ," ئُو "ئَُُسيها باػرتئ و خشاثرتئ وآلت و 
 بُصَسدَخُُْوَ طىتِ. 

"ضؤٕ, َُبُطتت ضًًُ," َٔ عادَتِ خؤّ ثشطًِ و ويظتِ بضامن ضؤٕ يُ 
 ئَُُسيها طُيؼتىوَ. 

"يُ ُْٖذَّ ػت صؤس خشاثٔ و يُ ُْٖذَّ ػت صؤس باػٔ," ثًاوَنُ واّ طىت. 
ُ با َُٖىو دًْا ِ خؤيإ دَوَّ, طشيٓط ًًْي"يُ سووّ طًاطُتُوَ تَُِْ بُسرَوَْذ

ِ خؤيإ بجاسيَضٕ. ئَُُيإ صؤس خشاثُ. صؤس باػٔ بؤ يبُآلّ بُسرَوَْذ, ويَشإ بَِ
يُْاوبشدِْ ديهتاتؤسإ, بؤ منىوُْ طُداًَإ سووخاْذ, قُصافًإ تشطاْذ و واصّ يُ 
ضُنِ ئُتؤَِ ًَٖٓا, سريَُِ دوانُتىو و نُيًُثىضِ تايًباًْإ سووخاْذ. ئُطُس بًَى و 

 و طىسياؾ بطؤسِٕ ئُوا ُٖس صؤس باػُ." ئًَشإ
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 "ساطت دَنُّ," طىمت. "ئُّ خَُيهُنُّ ضؤُْ؟"
"طُىل ئَُُسيها طُيًَهِ بَِ صاًْاسيًُ," ثًاوَنُ بُسدَواّ بىو. "يُ ناسّ 
سؤراُّْ و َاٍَ و باسِ و ػىيَِٓ ناس برتاصَّ ئاطايإ يُ ًٖضِ دًْا ًًُْ. ًٖض 

يإ ْاصأْ. بُآلّ خَُيهِ باػٔ, َٔ صؤس بشادَسّ صاًْاسيًُى يُطُس دًْاّ دَسَوَّ خؤ
 ئَُُسيهايًِ ُٖيُ, َُٖىويإ نىسِّ باػٔ و ياسَُتًذَسٕ." 

يُو قظاُْدا بىوئ, باسإ دَطتِ ثًَهشد. ئًرت يُنرتميإ بُدَِ ًَٖؼت و َٔ 
طىاسّ ثاغ بىوّ و ضىوَُ طُسَِطِ ٖايت و ئاػبًَشّ. طُسَِنِ ًٖجًًُنإ بىو يُ 

 و سُفتانإ. تًَش طىوسِاَُوَ يُو دوو ػُقاَُ.  طاآلِْ ػُطت
يُ نؤتايًِ ػُقاَِ ٖايت بُالّ بانىوس ثاسنِ طؤَيذٕ طًًَت ُٖيُ. ثُسِميُوَ يُ 
ػُقاَُنُ و دواتش يُ بُسصايًُنُ ػؤسِ بىوَُوَ. يُويَىَ, تانُ دَسواصَ تىًًًََْهِ دَ 

ًًِٓ ثشَِ يُ بَِ َاٍَ و َُتشّ بىو بُسَو ثاسنُنُ. يُ تىًًَُْنُ ًَْضيو بىوَُوَ, ب
دايعُنإ. يُبُسئُوَّ نُػىُٖوا نًََُو طاسد بىو, ئُو ْاوَ نُطِ ىلَ ُْبىو. 

ئُوَّ ال دسوطت بىو نُ ئُطُس بُويَذا تًَجُسِ مب سَْطُ سيَِ ىلَ بطشٕ و تىوػِ  ِطىَاْ
طًَضَُيًَهِ بهُٕ. طىَاُْنُّ ساطت دَسضىو, ُٖس ئُوَؾ سووّ دا. ناتَِ بُويَذا 

 ُسِيِ, يُ ْاوَسِاطتِ تىًًَُْنُ, يُنًَهًإ دَطتِ طشمت و داواّ ثاسَّ ىلَ نشدّ. تًَج
نُغ دَبىوٕ و ضىاس  12تَُاػايُنِ دَوسوبُسّ نشد و بًًِٓ ًَْضيهُّ 

 .. دَطتِ ساثضهاْذ و تا ًَٖضّ ُٖبىو ثاَيًَهِ ثًَىَ ْاو و تًَِ تُقاْذؼًإ ثَِ بىوطُطً
واّ نُوتٔ. َٔ صؤس خًَشا ساّ دَنشد, ًَْضيهُّ دوو . ضىاس نُطًإ بُدوتف . . . سانُ

واصيإ ًَٖٓا. َٔ طُيؼتُُ ْاو  , طُت َُتش بُدواّ نُوتٔ بُآلّ صاًْإ ْاَطَُِْ
 ثاسنُنُ و يُ ػىيًََٓو داًْؼتِ تا َاْذووّ سُطايُوَ. 

 تًَش بُْاو ثاسنُنُدا طىسِاَُوَ و دواتش بُػىيَِٓ خؤَذا ُْطُسِاَُوَ. طىاسّ ثاغ بىوّ
 و طُسِاَُوَ ػُقاَِ َاسنت نُ ػُقاًََهِ دووس و دسيَز و قُسَباَيغُ و صؤس خؤػُ. 

*** 
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فشِطُ, ُتىوػِ طًَضَُيًَهِ تشيؽ بىوّ يُ طاْفشاْظًظهؤ. ناتَِ ضىوَُ باَي
ئُفظُسّ ضًَو ئني باوَسِّ بُ ْاطٓاَُّ ناْضَطِ ُْنشد. َٔ ْاصامن بؤضِ, بُآلّ داواّ 

طجؤسمت يُ داْتانُّ دَسًَٖٓا و داََِ. ُٖسنُ تَُاػاّ ثاطجؤستِ يًَهشدّ. ًَٓؽ ثا
 نشد ثاطجؤستِ عًَشاقًًُ, طىتِ الدَ ئُواليُ و باْطِ ئُفظُسّ طُسثُسػتًاسّ نشد. 

يًَشَدا, قظُّ بشادَسَنُّ بُبري ٖاتُوَ نُ َُٖىو داس دَيطىت ثاطجؤستِ 
اطجؤستِ عًَشاقِ صؤس بَِ ْشخ و بًًََٗضَ. ئُو ُٖسدَّ دَيطىت سُص دَنُّ ث

فشِطُناِْ دًْا, نًَىَ دَضِ ُضىْهُ نُغ يُخُت ْاطشَّ يُ باَي ,ئَُُسيهايًاّ ُٖبَِ
بشِؤ. ُٖسضِ بُالَذا تًَذَثُسِّ تَُاػاّ دَنشدّ, وَى بًًََِ َٔ تاواْباس يإ 
تريؤسيظت مب. صؤسّ ثًَٓاخؤؾ بىو. ًَٖٓذَّ ُْبشد, ئُفظُسّ طُسثُسػًتًاس ٖات و 

شدّ. دواتش داواّ ْاطٓاَُيُنِ تش و نشيَذيت باْهٌ نشدّ. نؤََُيًَو ثشطًاسّ يًَه
َُٖىواِْ ثًَهُوَ داْا و دَيًٓاّ نشدَوَ نُ طشفتًإ ًًُْ. دواتش ْاطٓاَُ و 

 ثاطجؤستُنُّ داَُوَ و طىتِ دَتىاِْ بشِؤّ. 
َُٖىو ئَُاُّْ طُسَوَ وَآلَِ ناتانِ ٖاوسِيَِ بىو ناتَِ يُ ْاو ثاغ يًَِ 

اْهظطًعًٓط. بُتُواوبىوِْ طُسبشدَنُّ, ثاطُنُّ طُيؼتُ ثشطًِ ضًت نشد بؤ ط
 ػىيَِٓ َُبُطت و ناتانًِ بُدَِ ًَٖؼت و ضىوَُوَ َاٍَ.

*** 
"ناصياس"ّ يُ ػًهاطؤ ْاطِ. طُدمًَهِ صيشَى بىو و طفتىطؤيُنِ بامشإ نشد 
يُباسَّ صؤس ػت. ناصياس خَُيهِ ػًهاطؤ بىو و صؤس نُيفِ بُئؤباَاّ طُسؤنِ 

ِ دنتؤسا بىو و دَسباسَّ ػتُنإ وسدبىوُْوَّ باػِ ُٖبىو. ًدَٖات. قىتابئَُُسيها 
 بؤضىوِْ يُطُس طًظتُِ ثُسَوَسدَ يُ ئَُُسيها صؤس طُسدمِ َِٓ سانًَؼا. 

 "سات ضًًُ يُطُس طًظتُِ ثُسوَسدَّ ئَُُسيها؟" ثشطًِ. 
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13 
 ظيلاطؤ

 وُّ يُطُس بُسديَناَريَنَُِ بشد و ُٖآلت. دََُ و خؤسئاوابىوٕ بىو. ناَريَن
داْابىو بؤ ويَُٓطشتِٓ خؤسئاوابىوٕ و ضؤًُْتِ داطريطاْذِْ طًَؤثُناِْ ئُو ثؤيُ 
ُٖوسبشَِّ ػًهاطؤ. يُبُسدََِ َؤصَخاُّْ ثالْتاسيُّ, سيَو بُساَبُس ثؤيُ ُٖوسبشَِنُ 
ناَريَنُّ داْابىو. خؤيؼِ يُ خىاسَوَ ثؼتِ يُ ناَريَنُّ بىو و سووّ يُ خؤسئاوابىوٕ 

َنُ بىو. قُت بريّ بؤ ئُوَ ُْضىوبىو يُنَِ ناَريَنُّ ببا و بشُِٖوس باَيُخاُْ ؤيُو ث
َُٖيَِ. ئًَُُ َُٖىو داس دََيًنَي ئَُُسيها وَى طعىديُ طُالَُتُ بؤ ػت دصئ, 

 و ُٖيُُٖس ضىْهُ تُْاُْت يُ طعىديُؾ دصيهشدٕ  ,بًَطىَإ ئَُُ بُطاَيتُ وا دََيًنَي
 ِ يًًَُ. ًْؼُٖسضُْذَ نُعبُّ َىطًُاْا

ئاوسِّ داوَ ناَريَنُّ َُْابىو, ُٖتا َٔ ضىوَُ طُسَوَ ئُو تًَآ تُقاْذبىو. 
ضىْهُ َُٖىو ويَُٓناِْ طُػتِ  ,بىوّ بؤ ناَريَنُّ تداًْؼتِ و صؤس بَِ تاقُ

ػًهاطؤَِ تًَذابىو. يُطُس َُٖإ ئُو بُسدَ داًْؼتِ نُ ناَريَنُّ يُطُسّ 
يُ ُٖوسبشَِنُ. خؤسيؽ ًَٖذّ ًَٖذّ طُسّ ئاوا بُساَبُس ثؤ ّساطشتبىو, دؤؾ داَا

دَنشد. دواّ َاوَيُى خُّ و طىو يُ ناَريَنُّ, يُى بُخؤّ ثًَهًُِْ. ثًَهًُُْٓنُّ 
 يىوتهُّ بَِ تاقُتًِ بىوّ. 

بريّ يُوَ دَنشدَوَ دَبَِ ئُو نُطُ ناَريَّ َِٓ بؤضِ بَِ. دواتش ُٖس خؤّ بُخؤّ 
 ُٖفتُيُنِ بهات.  بُػِدؤالس دَنا, يُواُْيُ دَطىت, ناَريَنُّ ًَْضيهُّ دووطُت 

ويَشِاّ ئُوَّ صؤس بريّ يُالّ ناَريَنُّ بىو, ػُثؤَيِ دَسيا و دميُِْ داطريطاِْ 
طًَؤثُناِْ ثؤيُ ُٖوسبشَِنُ و خؤسئاوابىوٕ ئُوثُسِّ ضًَزيإ ثَِ بُخؼًِ. دَتىامن بًًََِ 

ؤسئاوابىوٕ بىوٕ بُخَُشَِويَِٓ ُٖسطًَهًإ ثًَهُوَ, ػُثؤَيِ دَسيا و ُٖوسبشَِنإ و خ
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َٔ بؤ ناَريَنُّ. خَُيو ثًَذا ثًَذا بُسَو َاٍَ ػؤسِ دَبىوَوَ و ئُو ْاوَ بُسَو ضؤٍَ 
 بىوٕ دَضىو. تا واّ يًَٗات تاى و تُسا, يًَشَ و يُوَّ ضُْذ نُطًَو ٖاَؼؤيإ بىو. 

اّ َٓذاَيُنُ صؤس دايو و باونًَو يُطٍَُ َٓذاَيًَهِ طَِ طاَيُ بُويَذا تًَجُسِئ. طًُ
يُ يؤٖاِْ نىسِّ دَضىو. ئًرت طىيَِ غُسيبِ و طىوّ ناَريَنُ تًَهٍَُ بُيُنرت بىوٕ. 
بريّ يُوَ دَنشدَوَ, ئُو ئُصَىوُّْ َٔ يُ ئَُُسيها ضُْذ خؤػرت و بُطىودتش دَبىو 

 ئُطُس َاٍَ وَٓذاَيًؼِ يُطٍَُ بىايُ. تا وْبىوٕ يُبُسضاوّ, بريّ ُٖس الّ يؤٖإ بىو. 
ُيًََُهِ بضىوى بُئاوَنُدا تًَجُسِّ, بُو بُيَُُ طُػتِ خؤّ و خًَضاُْنُّ ب

ئاويًُ تُطو و باسيهُناِْ  ُْبُبري ٖاتُوَ بؤ ظًًَٓع ناتَِ بُ يىطٓا بًَُْى نؤآل
و من من  ّظًَٓظذا طىوسِايُٓوَ. نابشايُنُ طؤساًًُْنِ ػًَىَ ئؤثًَشاّ بؤ ئًَُُ دَضشِ

ِ يُ ريامنذا, ئُو طُػتُ بىو يُطٍَُ خًَضامن. تا باساًْؽ دَباسّ. خؤػرتئ طُػت
 بُيَُُنُ تًَجُسِّ بريّ ُٖس الّ خًَضامن بىو يُ ظًًَٓع. 
طاَيِ بُطُسَوَ بٔ, بُويَذا  51دواتش رٕ و ثًاويَو نُ ويَذَضىو يُ تَُُِْ 

تًَجُسِئ. دايو و باونِ بُبري ٖاتُوَ. يُ ريامن بُسدَواّ سُص دَنُّ طُػتًَو بُدايو و 
باونِ بهُّ. سُص دَنُّ بًآًَْشّ بؤ سُز. بريّ يُوَ دَنشدَوَ داخؤ دَبَِ ضؤٕ بٔ 

 يُطٍَُ ػُنشَنُيإ. ئًرت تا ئُواًْؽ تًَجُسِئ بريّ يُ الّ دايو و باونِ بىو. 
*** 

"ئُّ ناَريَ ِٖ تؤيُ؟" يُنًَو بُسَو و سووّ ٖات و ناَريَنَُِ يُدَطتذا بىو و 
 ثشطًاسّ نشد. 

َِٓ ثضشِاْذ يُ برينشدُْوَنامن. ناتَِ ناَريَنُّ بًِٓ تاطاّ.  بُو ثشطًاسَ
طُسوطًُاّ بُدصإ ُْدَضىو و طُدمًَهِ َاقىوٍَ دياس بىو. ض ويَُٓدَضىو ئُو 

 ناَريَنَُِ بشدبَِ يُ ًْىَّ سَِّ ثُػًُإ بىوبًَتُوَ. 
 تَُاػاّ ناَريَنُّ نشد و طىمت, "بَُيَِ, ئُ. . .ئُوَ ضؤٕ . . ." 

, "َٔ ناصياسّ." ٖات يُ تُ ؼت و دَطتِ ساطتِ بؤ تؤقُنشدٕ ًَٖٓا و طىِت ؼتِ داًْ ًْ 
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 ," تؤقُّ نشد و طىمت. "خؤػشاَيِ."" طؤسامن
ُٖسدوونُإ ثًَهُوَ طُيشّ دواَُٖني تاتهًَِ خؤسَإ نشد تا ئاوا بىو. ئًرت 

 ئُو ْاوَ تاسيو بىو و نُطِ ىلَ َُْا. 
شطًاسّ نشد بُدَّ تَُاػانشدِْ "ناَريَنَُِ َٓت يُ نىَّ دؤصيًُوَ؟" َٔ ث

 ثؤيُ ُٖوسبشَِنُ نُ ػُوقًإ ئامساِْ تاسيهِ سووْاى دَنشدَوَ. 
"ناتَِ نىسَِنُ ناَريَنُّ بشد, َٔ يًَِ ًَْضيو بىوّ يُ ثؼتُوَ," ناصياس طىتِ. 
"َٔ يُ دواوَّ تؤ ويَُّٓ دَطشت و خُسيهِ تُطىيشنشدٕ بىوّ. نُ ناَريَنُّ سفاْذ 

 ناَريَنُّ ىلَ وَسطشتُوَ. صاًِْ تؤ ثًَشِاْاطُّ بُدواّ نُوّ."  َٔ بُدواّ نُومت و
 "ئؤه, صؤس طىثاغ, دَيٓشخًَِٓ," َٔ بُصَسدَخُُْ و نُيف خؤػًًُوَ طىمت. 

دواّ ئُوَ نُوتًُٓ يُنرتْاطاْذٕ و ُٖسيُنُ بُْؤسَ باطِ خؤَإ بؤ يُنرتّ 
ًَشاقِ. صؤس ثشطًاسّ نشد. ئُو صؤسّ ثًَدؤؾ بىو ناتَِ صاِْ َٔ خَُيهِ نىسدطتاِْ ع

 يُباسَّ دًاواصيِ ًَْىإ نىسد و عُسَب نشد و ًَٓؽ صؤس بُباػِ بؤّ ػًهشدُْوَ. 
"نىسد و عُسَب طشفتًإ ًًُْ يُطُس ػُقاّ, ثًَهُوَ صؤس ئاطايِ دَرئ," َٔ 
طىمت. "بُآلّ ثشطُ طًاطًًُنإ صؤسداس ْانؤنِ و سم و نًُٓ دَخاتُ ًَْىإ ُٖسدوو 

اْاُّْ سيَزميُناِْ عًَشام بُساَبُس بُطُىل نىسديإ نشدووَ صؤسٕ. يُ طُيُوَ. ئُو تاو
ُٖصاس نىسدّ نىػت طُداّ سىطًَٔ. يُ  5بُطاصّ رَٖشاوّ يُ ًَٖشػًَهذا  1988

ُٖصاس نىسدّ بَِ طُس و ػىئَ نشد. َُٖىو ئَُاُْ يُ ْاخِ  182ػاآلوّ ئُْفاٍ 
 تانِ نىسددا سَؾ ْابُٓوَ." 
اِْ َٔ طشتبىو و صؤس تًَٓىوّ صاًْاسّ بىو. ًَٓؽ ثًَذا صؤس باؾ طىيَِ يُ قظُن

 ثًَذا َُٖىو ػتًَهِ بؤ ػًهشدَوَ. 
"ويَشِاّ َُٖىو ئُو ُْٖاَُتًًُّ نىسد بُدَطتِ عًَشاقُوَ بًِٓ ئًَظتُ نىسد 

بُػذاسَ يُ ياسَُتًذاِْ عُسَبُنإ و دسوطتهشدُْوَّ عًَشاقًَهِ  2113دواّ 
ىوّ. "نىسد بَُُٖىو ػتًَو ئاَادَيُ بؤ دميىنشات و فًذساٍ," بُسدَواّ ب
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دسوطتهشدُْوَّ عًَشام, تُْاُْت ًَٖضَناِْ ئاطايؼِ يُ ػاسَناِْ تشّ عًَشاقًؽ 
 ياسَُتِ سهىوَُتِ عًَشاقِ دَدَٕ بؤ ًَٖىسنشدُْوَ و طُقاَطرينشدِْ وآلت." 

"بُسِاطتِ طُسطاَِ بَُُٖيىيَظتِ نىسد," سُثُطاِْ خؤّ دَسبشِّ. دواتش بُسدَواّ 
 بىو و طىتِ "ئًَظتُ صؤس تاسيو داٖات بشِؤئ باػُ." 

 . ٖات ئًرت بُسِؤيؼنت تا بُسدََِ ٖىتًًُنُ
 "طًظتُِ ثُسوَسدَ يُ ئَُُسيها ضؤُْ؟" بُدَّ سؤيؼتُٓوَ َٔ ثشطًاسّ ىلَ نشد. 

 "طًظتُِ خىيَٓذٕ و ثُسوَسدَ يُ ئَُُسيها صؤس الواصَ!"
يُ ئَُُسيها خىيَٓذٕ تُواو بهات.  "ضؤٕ؟" َٔ ثشطًِ, "َُٖىو دًْا دَيُوَّ بَِ

 َُبُطتت ضًًُ؟"
صَسدَخُُْيُنِ ٖاتَِ و بُدَطت َِٓ يُطُس ػُقاَُنُ الدا و بؤ ئُوَّ ُْنُوَُ 

 ضاَيًَو نُ يُ بُسدَممإ بىو. 
"خىيَٓذٕ يًَشَ صؤس طُسئاويًُ," بُسدَواّ بىو. "قىوٍَ ْابُٓوَ بُْاو بابُتُناْذا, بؤيُ 

 صؤس بَِ صاًْاسيًُ."  ئَُُسيهايِ ْىيَُِْوَّ 
"قُت باوَسِ بَُُ ْانُّ," َٔ َؼتىَشِّ نشد. "ئًَُُ يُ سؤُٖآلت وا تًَطُيؼتىوئ 

 نُ ئَُُسيها باػرتئ طًظتُِ خىيَٓذِْ ُٖيُ."
ــاس   ــشَ," ناصي ــُ و باػــرتَ يًَ ــُ صؤس وآلتــِ تــش خىيَٓــذٕ صؤس قىوَي "ْــا وا ًًْــُ, ي

     ُ وَيـُ نـُ ٖـَُىو ػـتًَو بُسدَطـتُ.      طىوس بـىو. "اليُْـُ باػـُناِْ خىيَٓـذٕ يًَـشَ ئ
ــُ طًظــتُُنُيإ باػــُ    ــُ صؤس وآلت ُٖي ــُآلّ ي ــاد. ب ــب, ئًٓتــُسًَْت, ت صاًْــاسّ, نتًَ

 , نتًَبداْــُيإ ًًْــُ."ًًْــُ يــإ الواصَ ئًٓتــُسًَْتًإبــُآلّ طُسضــاوَيإ ًًْــُ, ًًََٖــِ 
ــذٕ,"     ــتُِ خىيَٓ ــُ طًظ ــني ي ــًَو ْ ــُ بُػ ــُس ئَُاْ ــًَهُوَ " َُط ــُ تُوط ــىمت.  ب ط

َِ واتـُ طًظـتُِ خىيَٓـذٕ الواصَ, بـؤ منىوْـُ ضـِ دَنـُّ         "بًَطى َإ ئُطُس ئُواُْ ْـُب
 ئُطُس طُسضاوَت ُْبَِ."

  "ساطت دَنُّ بُآلّ قىتابِ قىوٍَ ْابًَتُوَ يُ خىيَٓذٕ," ناصياس طىتِ.
"نُواتُ باس يُ ًَِ قىتابًًاُْ," َٔ طىمت. "ئُوإ ْاخىيَٓٔ ئُطًٓا طًظتُُنُ 

ثًَىَْذيِ ًَْىإ قىتابِ و َاَؤطتا صؤس باػُ, قىتابِ صؤس َافِ باػُ. بؤ منىوُْ يًَشَ 
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خؤّ  ئُواُٖيُ و َُٖىو ػتًَهِ يُبُسدَطتُ بؤ بُدواداضىوٕ. بُآلّ ئُطُس ُْيهات 
 بُسثشطًاسَ ُْى طًظتُُنُ."

بؤ ثًَىَْذيِ ًَْىإ قىتابِ و َاَؤطتا يُ الّ ئًَىَ باؾ  ئُسَّ "ساطت دَنُّ,
 ًًُْ؟" ئُو ثشطِ. 

طىمت. "يُطُس ُْٖاطُيُنِ َُٖيُزّ و دايُوَ و ," ُٖويشَ ئاو صؤس َُٖيذَطشَّ ئُّ"
و بُّ  ٔئاطتِ تاى ُٖيُ. ُْٖذَّ َاَؤطتا ُُْٖ دَبٔ بُٖاوسٍَِ و دَِ َتُاُّْ قىتباياْ

ػًَىَيُؾ قىتابًًُى باػرت واُْنُّ ىلَ وَسدَطشَّ. بُآلّ صؤسبُّ َاَؤطتانإ وَى 
ٍَ قىتابًإ. َاَؤطتا خؤّ بُثاػا و قىتابِ بُخضَُتهاس خىداوَْذ َاََُيُ دَنُٕ يُطُ

 دَصاَِْ."
*** 

يُو قظاُْدا بىوئ طُيؼتًُٓ بُسدَّ ٖىتًًُنُّ َٔ. يُوَّ دًَََو ثًَهُوَ 
ساوَطتائ و بابُتُنُّ ثضشِا يُباسَّ ثُسوَسدَ. بُدَّ وَطتاُْوَ, ٖاتًُٓ طُس ثشطُ 

ضإ و نىسِيَهًؼِ ُٖيُ. ئُويؽ باطِ نؤَُآليُتًًُنإ. َٔ باطِ خؤيِ بؤ نشد نُ خًَ
طُسبشدَّ خؤّ بؤ َٔ طًَشِايُوَ نُ ضؤٕ نُوتىوَتُ داوّ خؤػُويظتِ نضًَهُوَ و تا 
ئًَظتُ ُٖوَيِ بؤ دَدا. يُبُسُْبىوِْ نات, َُْاْتىاِْ دسيَزَ بُطفتىطؤنَُإ بذَئ. بؤيُ 

نُإ طؤسِيُوَ و ًٖىاّ طُسنُوتِٓ بؤ خىاطت و رَاسَّ تُيُفؤٕ و ئًًٍُُ و فُيظبىو
 يُنرتميإ بُدٌَ ًَٖؼت. 

*** 
ساصيِٓ ٖاوسِيَِ نضًَهِ باآل َآَاوَْذ و باسيو و ضاو ػني بىو. قزّ َُيًُ و صَسد 

ظًًَت دَنشد. بُالّ َٔ نضًَهِ صؤس ٓبىو. ػًَىَّ يُ ئُنتُسّ بُْاوباْط نًًَت وي
َطًَض و ضُػُّ يُطٍَُ َٔ طُسدمشِانًَؽ بىو. صؤس نُيفِ بُٖاوسِيًَُتِ ئُو دَٖات, ضىْهُ 

دَٖاتُوَ. دؤسّ َٔ بىو بؤ ٖاوسِيًَُتِ.  سؤريَو يُ نتًَبداُْ دواّ تُواونشدِْ خىيَٓذٕ, 
 .نشد ٖاتُ بٔ طىيَِ و دَطتِ بُقظإ

 "بؤضِ َٓت ْاطِ؟" دواّ نؤََُيًَو سطتُّ تش ئُّ ثشطًاسَّ بُطىيَُذا ضشثاْذ. 
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14 

 موجيسةى كتَيبخانة

خىيُى  15َُِْ تَُاػاّ يُنرتميإ نشد. سؤراُْ ثًَٓر تا َاوَّ ضىاس َاْط ت
تَُاػاّ يُنرتَإ دَنشد يُناتِ خىيَٓذُْوَ و خىيَٓذٕ يُ نتًَبداُّْ ئؤْؼىتض. ًٖض 

ويؼُإ يُيُنرت ُْدَنشد. َُٖىو سؤر يُطُس آلسؤريَو قظَُإ يُطٍَُ يُنرتّ ُْنشد. ط
دَنشد بُخىيَٓذٕ, دواتش يُ ٖافتايِ يُى ًََض دادًَْؼتني و ثًَؽ َُٖىو ػتًَو دَطتُإ 

نُ ُْدَبىايُ يُ ناتِ خىيَٓذٕ  ,بُياطا بىو تَُاػانشدٕ دَطتِ ثَِ دَنشد. وَى بًًَِ بىو
 دَطشت.  يُنُغ تَُاػاّ ئُوّ تش بها, بؤيُ ُٖسدوونُإ سيَضَإ يُو ياطا

 بُضاو يُنرتميإ باؾ دَْاطِ. َٔ دََضاِْ بُياِْ ئُو ض دًًَو يُبُس دَنا, ض
 ئُوَ, ثًَآلويَو, ض ضانُتًَو, ض ثًَٓىوطًَو يُطٍَُ خؤّ ديًََٓت, ض ثاْتؤَيًَو. ُْى ُٖس

تُْاُْت سَْطُناًْؼِ ثًَؽ وَختُ دَصاِْ. ئُويؽ بَُُٖإ ػًَىَّ َٔ بىو. دَيضاِْ 
ضُْذ نشاطِ ُٖيُ, ناّ سؤر ناَُ نشاغ يُطٍَُ ناَُ ثاْتؤٍَ يُبُسدَنُّ. بَِ ئُوَّ 

هُئ, بريّ يُنرتميإ دَخىيَٓذَوَ. َٔ دََضاِْ ئُو سُصّ يُ قظُ يُطٍَُ يُنرت ب
بىوبىوّ,  ّضًًُ و سقِ يُ ضِ دَبًَتُوَ. دََضاِْ نُّ دَسِوا, نُّ دَّ. وا ػاسَصا

دََضاِْ نُّ بُدذّ دَخىيََِٓ و نُّ بُطاَيتُ نتًَب دَطشَّ بُدَطتُوَ. دََضاِْ 
 نُّ تاقًهشدُْوَّ ُٖيُ, نُّ طرتيَظِ صؤس يُطُسَ. 

*** 
بىو. يُبُس  غيُنُّ داس ضىوَُ نتًَبداُّْ ئؤْؼىتض, ئُو سؤرَ صؤس قُسَباَي نُ بؤ

. نتًَبداُْنُ مجُّ يًَىَ َوَىيَٓذخنُْبىوِْ دًَطُ, خَُيو يُطُس صَوّ داًْؼتبىوٕ دَيا
دَٖات. بُْاو ٖؤَيُنُدا دَطُسِاّ بُدواّ ػىيًََٓو. ئَُظُس و ئُوطُسّ نشد ًٖض 
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تُْاُْت يُطُس صَويؽ. بُآلّ يُ ثُْا ديٓطُيُى ًََضيَهِ بًِٓ  ػىيَِٓ دَطت ُْنُوت,
طُوسَ, نىسطًُنِ بُتاَيِ يُطَُيذا بىو. ثًَٓذُّ نىسطِ نضًَو يُطُسّ داًْؼتبىو و 
خُسيهِ خىيَٓذٕ بىو. واَضاِْ نىسطًًُناِْ تش طرياوَ و ئُواِْ تش دَسضىوُْ و 

ُغ ُْطُسِايُوَ طُس نىسطًًُنإ. دَطُسِيَُٓوَ. َاوَّ ثًَٓر دَقُ ضاوَسِيَِ نشد, ن
داْتا, ناغُص, الثتؤخ ًٖضِ ُْبًِٓ يُطُس ئُو نىسطًاُْ, واتُ ًٖض ًْؼاُْى ُْبىو 
ثًَِ بًََِ طرياوٕ. َُْىيظت بًجضشِيَِٓ يُ خىيَٓذٕ, بؤيُ فشَِيُنِ تشّ يًَذا بًُْاصّ 

ُْبىو. ْاضاس دؤصيُٓوَّ ػىيًََٓو, بُآلّ ًٖض ػىيًََٓهِ بُتاٍَ يُو نتًَبداُْ طُوسَ 
طُسِاَُوَ طُس َُٖإ ًََض نُ نضًَو بُتاقِ تًُْا يُطُسّ داًْؼتبىو. نىسطًًُنُّ 

 تشيؽ ُٖس ضؤٍَ بىو. 
"ئُّ نىسطًًُ طرياوَ؟" بًَُُِٖٓ ثشطًِ بؤ ئُوَّ طُسّ ُْيُػًًَِٓ و يُواِْ 

 ضىاسدَوسيؽ تًَو ُْدَّ. 
س نتًَبُنُؾ ضشنُ وَطتاّ, ًٖض وَآلَِ ُْداَُوَ. طُسّ يُطُ 11َاوَّ 

َُٖيُٓطشت. ُْباّ بىو ُْ باسإ, ُٖس ُٖطتًؼِ ُْنشد يُنًَو ثشطًاسّ ىلَ دَنا. بؤ 
َاوَيُى واَضاِْ يُخؤضىوَ, ضىْهُ ُْٖاطُػِ ُْدَدا. دواتش نتًَبُنُّ داخظت و 
نتًَبًَهِ تش يُ داْتانُّ دَسًَٖٓا. ضاوّ َُٖيُٓدَبشِّ  بؤ ئُوَّ مببًَِٓ يُوَّ 

 وَطتاوّ. 
ثشطًِ و  محُت نُغ يُطُس ئُو نىسطًًُ دادًَْؼًَت؟" َٔ دووباسَ"بَِ صَ

 نًََُو دَْطِ َُٖيربِّ و صياتش يًَِ ضىوَُ ثًَؼُوَ. 
َاوَّ ضُْذ ضشنُيُى وَطتاّ, َُٖإ ػت. ُْ تَُاػاّ نشدّ, ُْ وَآلَِ 
داَُوَ, ُْ ُٖطتًؼِ ثًَهشدّ نُ يُوَّ وَطتاوّ. تَُاػاّ دَوسوبُسّ نشد, َُٖىو 

ناِْ تش تَُاػاّ ًَٓإ دَنشد و دَخًُُْٓوَ. ًَٓؽ ُٖطتِ بُػُسَُصاسّ قىتابًًُ
ضىْهُ ًٖض َُٖيُيُنِ ُْنشد بىو  ,نشد و نًََُو نؼاَُوَ. َُْضاِْ بُضِ ثًَذَنُْٔ

و ًٖضًؼِ بُخؤّ ػو ُْدَٖات. تَُاػاّ دًىبُسطِ نشد, ًٖض عُيبًَهًإ ُْبىو. 
 بؤيُ ْاضاس ضىوَُ الّ ثشططُ. 
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ا ئُو ديٓطُيُ, نُوتىوَتُ ئُو طؤػُيُّ نؤتايًِ, دوو نىسطِ "ًََضيَو يُ ثُْ
يُطُسَ, يُنًَهًإ نضًَو يُطُسّ داًْؼتىوَ و ئُوّ تشيؽ بُتاَيُ. ُٖسضُْذّ 

 دَثشطِ, نضُنُ وَآلّ ْاداتُوَ. دَتىامن يُطُسّ داًْؼِ؟"
ضىْهُ ئُو  ,نضُنُّ ثشططُ ثًَهُِْ و طىتِ, "ئُٖا, واص يُو نىسطًًُ بًَُٓ

 صيَو طشفتِ ُٖيُ."نضُ تؤ
ؼًَت َ يُطُس ئُو نىسطًًُ داًْ ُيشَ . . . "ض دؤسَ طشفتًَو, بؤ نُغ ْاِب  ؟" ثشطًِ. ط

َنُطًؽ  ُْ "بُسِاطتِ ُْ َٔ و , بُآلّ صؤسداس ُٖوَيًإ داوَ يُطُسّ دابًٓؼٔ, دَصاِْ
 إ واصَإ يُو نىسطًًُ ًَٖٓاوَ.". بؤيُ َُٖىوَُٖسابُآلّ دَطتِ نشدووَ بُطشيإ و 

 !" ُيشَط"
 َٔ بُو قظاُّْ نضُنُّ ثشططُ تاطاّ. ضىوَُوَ الّ ًََضَنُ. يُ تًُْؼت 
نىسطًًُنُ يُطُس صَوّ بُساَبُس بُنضُنُ داًْؼتِ. الثتؤثُنُّ يُ داْتا دَسًَٖٓا و 
وايُسَنُّ خظتُ ئُو طىجيُّ نُ الثتؤثِ نضُنُػِ يُطُس بىو. الثتؤثُنُّ نشدَوَ, 

ؤثُنُّ ُْدَنشد, بَُيهى يُ سيَطُّ الثتؤثُنُّ بُآلّ ساطتًًُنُّ تَُاػاّ الثت
, ئُو ُٖطتِ بُ َٔ ُْدَنشد نُ ببىَ ٖؤناستَُاػاّ ئُوّ دَنشد. الثتؤثُنُ 

 تَُاػاّ دَنُّ. 
ّ ػُو, ُٖس يُ بُساَبُسّ داًْؼتِ. ئُو نضُ ضاوّ َُٖيُٓبشِّ و 11تا طُعات  

اًِْ نُ طشفتُنُّ ُٖس خُسيهِ خىيَٓذٕ و الثتؤثُنُّ بىو. دََىضاوّ طشر بىو, ص
بُآلّ َٔ َُٖيُٓطتاّ يُ ػىيَِٓ خؤّ. صؤس سُصّ دَنشد  ,طُوسَيُ. نىسطِ تش ضؤٍ بىوبىوٕ

 بضامن طشفتِ ئُو نضُ ضًًُ. طُعات دَ نًََُو الّ دابىو, خؤّ خشِ نشدَوَ و سؤيؼت. 
ؼتِ. نُومتُ برينشدُْوَ يُو نضُ.   نُ ئُو سؤيؼت, َٔ ضىوّ يُ دًَطُنُّ ئُو داًْ

ضِ واّ يُو نضُ نشدبَِ, ئاوا ثُساويَض و تًُْا بزّ؟" بريّ نشدَوَ و يُخؤّ  "دَبَِ
نُغ ُْيىيَشا بَِ   ثشطِ. "باػُ بؤ نُغ طشفتِ ئُو ْاصاَِْ, دَبَِ ئُوَْذَ دسِْذَ بَِ

 ياسَُتِ بذا."  ُْيىيظتىوَ, ياًْؽ نُغ اقظُّ يُطٍَُ به
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ُ الّ ًََضَ سؤرّ دواتش طُعات يُى ضىوَُ نتًَبداُْ. يُنظُس ضىوَ
بىو. ًَٓؽ ضىوّ يُبُساَبُس ػىيَُٓنُّ ئُو  ثُساويَضَنُ و نضُنُ ًَٖؼتا ُْٖات

داًْؼتِ. الثتؤثُنُّ داَُصساْذ و دَطتِ نشد بُخىيَٓذٕ. طُعات دوو ٖات. ُٖسضِ 
يُ ضىاسدَسَإ بىو, تَُاػاّ ئًَُُّ دَنشد. وى بًًََِ ضاوَسِيَِ بُستُنِ نضُنُيإ 

بىو. ُْدَبىوايُ نُغ يُطُس ئُو  ٔ. َٔ ثًَؼًًَِ ياطاّ نشدَ دَنشد بُساَبُس بُ
 نىسطًًُ داًْؼًَت. 

الثتؤخ و نتًَب و ضُْذ ناغُصيَهِ دَسًَٖٓا يُ داْتانُّ و داًْؼت. بَِ ئُوَّ 
 ُْنشد.  ِتَُاػاّ بهُ, دَطتِ نشد بُخىيَٓذٕ. دَيِ ًَٖىسبىوَوَ, ضىْهُ ًٖض

طًًُ داًْؼِ," دواّ ضاسَطُ "صؤس طىثاغ سيَطُت بَُٓذا يُطُس ئُّ نىس
 طُعاتًَو ئُوَّ ثَِ طىت. 

ضىْهُ صاًْإ  ,ًٖض وَآلَِ ُْداَُوَ. ئُواُّْ ضىاسدَوسيؼُإ بَِ ئىًََذ بىوٕ
 نُ ًٖض بُستُنًَهِ ًًُْ و ئًرت ُٖس نُطُ و خُسيهِ خىيَٓذِْ خؤّ بىو. 

شدْذا ُٖطتاّ ضىوَُ ئاودَطت. ًَٖٓذَّ ُْبشد يُنًَهِ تش ٖات و يُ ناتِ ًَضن
ؼتبا,  ِ تؤ ػاْظت ُٖيُ ئُو نىسطًُت بُسنُوت. ثًَؼرت ئُوَّ يُطُسّ داًْ طىتِ, "دَصْا

و دَطشيا تا نُطُنُ َُٖيذَطتا يُ بُساَبُسّ و دواتشيؽ نشِ  بُ ُٖسائُو نضُ دَيهشد 
َبىوَوَ. َاوَّ طاَيًَهُ ئُو بُصَُ بُسدَواَُ. بُآلّ صؤس طُيشَ بؤ تؤ ًٖضِ ُْنشد."   د

اودَطت واّ ئطُنُّ خؤّ. بريّ يُ قظُّ ئُو نىسَِ نشدَوَ يُ ضىوَُوَ دًَ
طىت. بريّ يُ ًَِْٗٓ ئُو نضُ دَنشدَوَ. ئًرت َُٖىو سؤر َُٖإ ػت دووباسَ بىوَوَ. 
َٔ سؤراُْ طُعات يُى دَضىوّ, بؤ ئُوَّ ثًَؽ ئُو بضِ يُوَّ داًْؼِ. وسدَ وسدَ 

اػاّ َِٓ دَنشد. بُآلّ ُٖسض ئُويؽ ضاوّ َُٖيذَبشِّ, تا واّ يًَٗات, ئُويؽ تَُ
ثشطًاسيَهِ دَنشد وَآلَِ ُْدَدايُوَ. دواّ َاوَيُى واصّ ًَٖٓا يُ ثشطًاسَنإ و تَُِْ 
َاوَّ ثؼىوَنإ تَُاػاّ يُنرتميإ دَنشد. َاوَّ ضىاس َاْط ئَُُ بُسدَواّ بىو. 

 ػُويَو صؤس بريّ نشدَوَ تا طُيؼتُُ ثالًَْو بؤ بُقظًَُٖٓاِْ ئُو نضُ.
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دواتش نُ ئُو ٖات داًْؼت و ئًرت َٔ دَطتِ نشد بُقظُ و طىمت,  سؤرّ 
بًًََِ . . . َٔ طُسطاَِ بُتؤ . . . نُيفِ بُ تؤ دَّ . . .  ثَِ"دََُوَّ ػتًَهت 

 نُيفِ بَُُٖىو ػتًَهِ تؤ دَّ."
ضُْذ ضشنُيُى بَِ دَْط بىو. دواتش ضاوَناِْ َُٖيربِّ, ثشِبىوٕ يُ فشًََظو. 

 ًَهِ ًَُٖٔ. طشياْ تِ نشد بُطدَ
 َاوَّ دو دَقُ طشيا و طىتِ, "تهايُ ئُوَّ طىتت دووباسَّ بهُوَ!."

ئُوَ يُنُّ قظُّ ئُو بىو دواّ ضىاس َاْط تَُاػانشدِْ يُنرت. تَُاػايُنِ 
ًؽ وَى َٔ َُٖىويإ تاطا بىوٕ  قظإ نُ ضؤٕ ئُو نضُ دَطتِ بُ ,ضىاسدَوسّ نشد, ئُوْا

َُُٓ طؤ. . َُٖىويإ ثًًَإ خؤؾ بىو نُ نشد ِ ئُو نضُ ًب  َٔ تىاًْ
 َُٖىو ػتًَهِ تؤ دَّ." تؤ . . . نُيفِ بُ تؤ دَّ . . . نُيفِ بُ " َٔ طُسطاَِ بُ

نُ ئُوَّ دووباسَ نشدَوَ, طشياُْنُّ صياتش بىو. الثتؤثُنُّ داخظت, 
 دا. ًُْٖؼهُناِْ خظتُ طُس ًََضَنُ و تَُاػاّ نشدّ.  نتًَبُنُّ ثًَىَ

 دّ؟" ثشطِ. "نَِ ئَُُّ فًَش نش
 طىمت.  بُ تاطاُْوَ"نَِ ضِ فًَش نشدّ؟" 

 . ثشطَِٓت طىت, نَِ فًَشّ نشدّ؟"  "ئُو قظاُّْ بُ
 "ئُوَ باطِ ضِ دَنُّ, تًَٓاطُّ."

ُٖسدوونُإ بَِ قظُ بؤ َاوَيُى تَُاػاّ يُنرتميإ نشد. دواتش نًًًٓهظًَهِ دايَِ 
ُْاطُ ُُْيُنِ  ِّ قىوَيبؤ ئُوَّ فشًََظهُناِْ بظشِيَتُوَ. يُى دوو ٖ َُٖيهًَؼا و صَسدَخ

 ٖاتَِ. َٔ صؤس طُسطاّ بىوّ بُوَ. 
 صَسدَخُٓوَ طىمت.  "دَنشَّ بضامن ضريؤنِ تؤ ضًًُ, ئُسَّ بُسِاطت َٔ طؤسامن," بُ

 "َٔ ساصيِٓ!" دَطتِ ًَٖٓا بؤ تؤقُنشدٕ. 
بؤ َاوَّ دوو خىيُى دَطتِ يُنرتميإ ساُٖراْذ. بُدَّ تؤقُنشدُْوَ, تَُاػاّ 

 يُنرتميإ نشد و ثًَذَنُْني. 
 دَيظاسدّ طىتِ.  "بؤيفشيَٓذيَهِ ُٖبىو, بُآلّ يُ ػُسِّ عًَشام نىرسا," ئُو بُ
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 بُداخُوَ, ئُسَّ بُسِاطت َٔ خَُيهِ نىسدطتاِْ عًَشاقِ."  !"بُسِاطتِ
اسيَو ضىو بىوَ دضىْهُ ضُْذ  ,"ئُٖا, ئُو صؤسداس يُ تُيُفؤٕ باطِ دَنشد

 اّ طىت. نىسدطتإ," ساصئ و
 ثشطًِ.  بُ ثُسؤػُوَ"ضؤٕ باطِ نىسدطتاِْ دَنشد؟" 

ضىْهُ دَيطى طُالَُتُ,"  بُسدَواّ بىو.  ,باػُ, سُصّ يُ نىسدطتإ بىو "بُ
ِ تريؤسيظتُناِْ دَنشد, تا دواتش ً"يُ فُيىودُ نىرسا. َُٖىو داس باطِ دسِْذايُت

 خؤّ بُس تُقًُٓوَيُى نُوت." 
 طشيإ. َٔ ُٖوَيُذا دَيُٓوايِ بذََُوَ.  ئُوَّ طىت و دَطتِ نشد بُ

, بؤيُ بىوَ نؤيًَزُ طُسباصّ ُْدَٖات, بُآلّ ثاسَّ ُْبىو بضًتَ "نُيفِ بُ
َٔ  دَسبًًََٓت. صؤس طُيشَ نُ تؤ ئُو قظاُْت بُ نؤيًَز خُسدِطُسباص بؤ ئُوَّ 

 َٔ طىت و دواتش بىويُٓ ٖاوسَِّ."  طىت. ئُويؽ يُنُّ داس َُٖإ ئُو قظاُّْ بُ
داخُوَ, ضؤٕ ئُّ قظاُّْ ثَِ طؤتِ, طُيشَ َٔ َُٖإ قظُّ ئُوّ دووباسَ  "بُ
 . طُسّ طشَِانشدَوَ." 

"طُسبشدَنَُإ صؤس خؤػُ," ساصئ طىتِ. "َُٖيظىنُوتِ تؤ صؤس يُو دَضىو, 
 طُّ ثًَذاّ داًْؼِ يُطُس ئُو نىسطًًُ."ُٖس بؤيُؾ سيَ

 . ضىوَُ ثًَؽ نًََُو يًَِ"ئُٖا, ضؤٕ دَتىاِْ ثًَِ بًًََِ," 
ُ يُ  "َاوَيُنِ صؤس بُدواَُوَ بىو. قُت قظُّ ُْدَنشد. صياتش يُ ػُؾ َاْط سؤرْا

ُبُسدَّ  هشدِْ ثاغ ي ئًَُُ تَُاػاّ يُنرتميإ دَنشد تا ثاغ  َايهؤَيِ ٖؤَيِناتِ ضاوَسِوْا
 دَٖات. ئُو ُْدَٖاتُ ثًَؽ خؤّ بٓاطًًََٓت و ًَٓؽ خؤّ يُطًًَِ دَدا."

 و صياتش ًَْضيو بىوَُوَ يًَِ تا باؾ طىيَِ ىلَ بطشّ.  الثتؤثُنُّ داخظت
"سؤريَو يُ ثاغ ٖامتُ خىاس, ئُويؽ يُطٍَُ َٔ ٖاتُ خىاس," بُسدَواّ بىو. 
"دََضاِْ ئُوَ سيَطُّ ئُو ُْبىو. ًَٖٓذَّ ُْبشد ثًَؽ ئُوَّ بضُُ ٖؤَيِ َايعني, 

 ئاوسِّ داوَ ئُو بىو.  . . .," طىتِ بَِ صَمحُت
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يُنِ َُٖيهًَؼا و ئُوداس ُطااُْدا صَسدَخُيُنِ ٖات و دواتش ُْٖساصئ يُو قظ
 طىتِ, "ٖاتُ ثًَؽ و طىتِ:

 ."َُٖىو ػتًَهِ تؤ دَّ تؤ . . . نُيفِ بُ تؤ دَّ . . . نُيفِ بُ َٔ طُسطاَِ بُ
ُبشد ضىوَ ػُسِّ عًَشام و بُيُنرت ُْطُيؼتني.   ئًرت يُويَىَ يُنرتميإ ْاطِ. بُآلّ ًَٖٓذَّ ْ

 .ثًَهُوَ يُ نتًَبداُْ ضىويُٓ دَسَوَ دَّ ػُو و ُٖسدوونُإ  بىو بُطُعات 
*** 

َ يُو ثُساويَضيًُ. بىويُٓ بشادَسيَهِ   ئًرت بُّ ػًَىَيُ َٔ ياسَُتِ ساصيِٓ دا سصطاسّ ِب
قظإ يُطٍَُ ئُواِْ تشيؽ و طاَيتُ و َُٖىو  دَيظؤصّ يُنرت. وسدَ وسدَ دَطتِ نشد بُ

طايِ. بؤيُ ئُوّ ْاطِ تا ياسَُتِ بذَّ. ْاطًِٓ َٔ ياسَُتًًُنِ نضًَهِ ئا ػتًَو. بىو بُ
 طُوسَ بىو بؤ ئُو. 

 "ئًَظتُ سقت يُ عًَشاقُ؟" سؤريَو ئُو ثشطًاسَّ ىلَ نشد. 
 "يُ دواّ ْاطًِٓ تؤ ْا," ُْٖاطُيُنِ طاسدّ َُٖيهًَؼا و واّ طىت. 

َُسن ًًُى و ُئ ,"ا"خؤصطُ َُٖىو عًَشاق َو َبىوُْ ُى ئاوا ئاػت د س خؤّ طىمت.  ًي ُُب  َٔ ي

*** 
 يُطٍَُ ثؤيًَو ٖاوسِيَِ ئَُُسيهايِ, ضىوئ طىػًُإ خىاسد. دواتش نشدَإ بُ

إ دواّ َىساصَسَّ طُعات ثًَٓر دَضىوئ طىػًُإ عادَت, َُٖىو ئًَىاسَيُنِ دووػُمم
 ثَِ َُْا.  قظُّدَخىاسد. ئًَىاسَيُنًإ, صؤس بابُت باغ نشإ  و وَختًَو ٖات نُغ 

 َاعُت ثشطًاسيَهِ ُٖيُ," َٔ بَِ دَْطًًُنُّ ػهاْذ. "دُ
ثًَؽ ئُوَّ   َُٖىو تَُاػايإ نشدّ و ُٖسيُى يُ بريَ خؤّ بُػتًَو تًَطُيؼت

 ثشطًاسَنُ بهُّ. 
 "فُسَىو, بضاْني ضًًُ,"ناسؤيًِٓ ٖاوسِيَِ طىتِ. 

"ُٖس يُى يُ ئًَىَ, باطِ خُوِْ خؤّ بهات," بُسدَواّ بىوّ, "ُٖس يُى يُ 
 ؟"دَبًَِٓىَ خُوٕ بُضًًُوَ ئًَ



 

91 

 
 

15 
 راقىخةونى ئةمةريلى و عَي

نًََُو وَطتا و بريّ نشدَوَ. وَى  ,ُٖس يُنُ يُ ػىيَِٓ خؤّ ًٖهُنِ نشد
ئُوَ وابىو ئَُُ بؤ يُنُّ داسَ باطِ بابُتًَهِ دذيإ بؤ بهشَّ. ياخىد دَتطىت قُت 

ػتًَهُوَ دَبًَِٓ.  ٕ بُيُ رياًْذا خُو نُغ ُٖسبرييإ يُ خُوًَْو ُْنشدووَتُوَ. 
ئُواُّْ طُسْانُوٕ يُ ريإ, ئُوإُْ يإ ئُوَتا ًٖض خُوًَْهًإ ًًُْ ياًْؽ ئُوَتا 
 دَيإ خُوًْإ ُٖيُ. ئُوَّ خُوِْ ُْبَِ ناسّ بؤ ْانا, ئُوَػِ صؤسخُوِْ ُٖبَِ, بُ
ؤ ًٖضًإ ساْاطا و ًٖضًاِْ بؤ ْايُتُ دَِ. ئُواُّْ خُوًَْهًإ ُٖيُ, بُدذّ ناسّ ب

 ُٖبَِ يُ ريإ.   بهُٕ ديَتُ دّ. خُوٕ يًَشَ واتُ ئاواتًَو َُساًََهت
ناسؤيني دَطتِ ثًَهشد. ُٖوٍَ دَدَّ خُوِْ ُٖس يُنًَو يًَشَ وَى خؤّ باغ 

 بهُّ. ناسؤيني بُّ ػًَىَيُ دَطتِ ثٌَ نشد: 
ىلَ  نىسِيَهُوَ دَبًِٓ. ْاصامن نًًَُ. بُآلّ سُص دَنُّ نىسِيَو بَِ, سيَضّ "خُوٕ بُ

بطشَّ, خؤمشِ بىَّ, و ئاساّ بَِ. ئًَظتُ ناتِ ئُوَ ٖاتىوَ َٔ ًََشد بهُّ. ضاوَسِيَِ 
نىسِيَهِ يُو دؤسَ دَنُّ. بري يُ خاْىو, ئؤتؤَبًٌ يإ ثاسَ ْانَُُوَ. بري يُ 

ُقًُٓ َُٖىو ػتًَو دسوطت دَنا: ثاسَ, طتخؤػُويظتِ دَنَُُوَ. خؤػُويظتِ سا
ِ ساطتُقًُٓ ًآلّ ًٖض يُنًَو يَُاُْ خؤػُويظتئؤتؤَبًٌ و َُٖىو ػتًَو. بُ

ئُطُس يُ بُٓسَِتُوَ ُْبَِ. سُص دَنُّ يُنًَو بَِ يُتُنُّ تشّ تُواو  ,دسوطت ْانُٕ
بهات. ئًَظتُ َٔ ًْى يُمت. وَى بًًََِ سوسِ طًَىيَو بىوَ و يُ ْاوَسِاطتذا نشاوَ بُدوو 

ى ثاسضُّ ثَِ بُخؼشا. ئًَظتُ ثاسضُ ثًَؽ ئُوَّ يُ دايو مب. يُطٍَُ يُدايو بىوٕ يُ
 ٖاتىوَ بُدواّ ًْىَنُّ تشَذا بطُسِيَِ." َناتِ ئُو
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خُوِْ ناسؤيني َُٖىوَاِْ تُصاْذ. دواّ تُواوبىوِْ َُٖىو ثًَهشِا 
ُْٖاطُيُنُإ َُٖيُزّ و ضُثًََُإ بؤ يًَذا. سيَظتىساْتُنُ َُٖىوّ ئاوسِّ دايُوَ و 

 ُٖسيُى يُ ػىيَِٓ خؤّ خًًُُْوَ. 
 .واّ ثًَطىت دواّ نشِبىوُْوَّ َُٖىويإًَهِ دىاُْ," "خُوْ

ئُواِْ تش ُٖس يُنُ يُ ػىيَِٓ خؤّ ًٖىاّ بُديٗاتِٓ ئُو خُوُّْ بؤ ناسؤيني 
 خىاطت. دواتش ناستا دَطتِ ثَِ نشد. 

 "دَُاعُت, ئًَظتُ ْؤسَّ َُٓ," ناستا طىتِ. "َٔ باطِ خُوِْ خؤّ دَنُّ." 
َ . . . تهايُ . . . "صؤس باػُ  .تًَِ َُٖيذايُدَْط, با طىَّ يُ ناستا بطشئ," َٔ  ِب

 َُٖىوَإ بَِ دَْط بىوئ و ناستا بُّ ػًَىَيُ باطِ خُوُْنُّ نشد:
سؤرْاَُْىوطًَهِ طُسنُوتىو. َُٖىو ػُو خُوٕ بُوَ  "ئاوامت ئُوَيُ ببِ بُ

سيها. دَبًِٓ دَسضىوّ و بىوَُتُ ثُيآًََشّ يُنَِ يُ نُْاَيُ ًَذيا طُوسَناِْ ئَُُ
سؤرْاَُْىوغ بؤ ئُوَّ ضريؤنِ نًَُُٓنإ باغ بهُّ, ئُواُّْ  سُص دَنُّ ببِ بُ

نُغ ْاطات, ئُواُّْ ْابًٓشئَ, ئُواُّْ ثُساويَض خشاوٕ, ئُواُّْ ػاساوَٕ.  دَْطًإ بُ
َُبُطتِ يُ نًَُُٓ ُٖس طشووثِ ئًتِٓ يإ ُْتُوَيِ ًًُْ, بطشَ بؤ منىوُْ نًَُُّٓ 

ىوُْ, نًَُُّٓ َٓذاآلِْ بَِ دايهىباوى, نًَُُّٓ بَِ نُّ ئُْذاَإ. بؤ من
َاَيُنإ.سُص دَنُّ ببُُ خامنًَهِ ًَذيا, ًَذيايُى بؤ نًَُُٓنإ ُْى بؤ 

دَوَيَُُْذإ و نؤَجاًْا صيًُنإ. ئُطُس طُيشّ ًَذيا بهُيت, دَبًِٓ  و سهىوَُت
إ يإ طًاطُمتُداسإ يإ باطِ نؤَجاًْا, يإ ئُطتًَشَنإ يإ دَوَيَُُْذ و باصسطاُْن

 دَنُٕ. طًاطُمتُداس يُ دسؤ صياتش ًٖضِ تشّ ثَِ ًًُْ بؤ خَُيُتاْذِْ خَُيو."
ضُثًََُإ بؤ ناستا ىلَ دا و ًٖىاَإ خىاطت سؤريَو دابَِ دَسبضَِ و ببًَتُ 

 سؤرْاَُْىوطًَهِ بُسضاو. 
 "نًَِ تش؟" ثشطًاسّ نشد. 

 ُنرت, َات دَطتِ ثَِ نشد. دواّ ضُْذ ضشنُيُى وَطتإ و تَُاػانشدِْ ي
 . َُٖيبُصيًُوَ"ًَٓؽ خُوًَْهِ ُٖيُ," َات 
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 "باؾ, با طىيَُإ ىلَ بًَت," طىمت. 
 َُٖىوَإ بَِ دَْط بىوئ و َات بُّ ػًَىَيُ دَطتِ ثَِ نشد: 

َبًِٓ نُ دواّ دَسضىومن, ناسيَهِ ػايظتُ بذؤصَُوَ. يُ  ببِ  ذَئايًٓ"َٔ خُوٕ بُوَ د
َ. ُٖسوَٖا سُص دَنُّخاوَِْ خاْىوّ  بُ  بُ خؤّ خؤّ. خًَضإ ثًَو بًَِٗٓ و دوو َٓذاَيِ ُِٖب

بؤ خؤّ. ئًَظتُ ثري بىوَ. سُص ْانُّ بضًَتُ خاُّْ ثريإ. دََُوَّ  . . . دايهِ بُخًَى بهُّ
خؤّ خضَُتِ بهُّ. ساطتُ نؤََُيطُّ ئَُُسيهِ يُطُس بٓضًُّٓ تانطُسايِ داَُصساوَ, 

ًُ بؤ بُآلّ َٔ سُص دَنُّ داي َ. ًٖض يُوَ خؤػرت ًْ َضيو ِب هِ خؤّ بُخًَى بهُّ. يًَُُوَ ًْ
 . بؤيُ بُسدَواّ بري يُو ػتاُْ دَنَُُوَ." َّٔ بتىامن ئُوَ بهُ

ضُثًََُإ بؤ َات يًَذا و ًٖىاّ طُسنُوتُٓإ بؤ خىاطت. سؤبًَشت دَطتِ بًَٓذ 
 نشد و طىتِ ًَٓؽ خُوًَْهِ ُٖيُ. 

 هشِا واَإ طىت و نح بىوئ. "باػُ, فُسَىو," َُٖىوَإ ثًَ
 بُّ ػًَىَيُ دَطتِ ثًَهشد:  سؤبًَشت

"خُوِْ َٔ سؤراُْيُ. سُص دَنُّ ثًَؽ ئُوَّ بٓىوّ و ضاوّ يُطُس يُى دابًَِٓ, 
ًٖض طشفتِ ُْبَِ. دََُوَّ رياًَْو بزيِ ئاساّ. رياًَْهِ طادَ. يُواُْيُ ثاؾ دَسضىومن, 

ؤطتا و واُْ بًًََُُوَ. َىوضُيُنِ ُٖبَِ ثًَِ بضِ يُ طىْذيَو دووس يُ ػاس ببِ بَُاَ
بُو دُدماَيًًُّ و سانُسِانِ دًْا  ِبزيِ و دواتش طادَ و بَِ طشفت بزيِ. َٔ نُيف

بهُّ. َاَؤطتا ثًؼُيُنِ  ئُوَْذَ بؤّ سا ْايُت. دًْا ًَٖٓذَ نىستُ, ْايًََِٗٓ
سَسُتِ  َ, ػُواُْؾ بُسؤر واُْ بًًََُُو سوسًاُْ و ثانُ. خؤّ يُوَدا دَبًُُٓوَ, نُ بُ

بٓىوّ. ضُْذَ طادَ بزّ, ئُوَْذَ سم و ئريَيًت بُساَبُس ئُواِْ تش نُّ دَبًَتُوَ, 
 ئاساّ دَبَِ."  تئُوَْذَ طشفتت نَُرت دَبَِ و سوح و ًََؼه

ًََُإ بؤ ثخُوُْنُّ سؤبًَشت. دواتش ضُ ُٖسيُى يُ ػىيَِٓ خؤَإ سُثُطائ بُ
 خىاطت. يًَذا و ًٖىاّ طُسنُوتُٓإ بؤ 

 "خُوًَْهِ دىاُْ," ناسؤيني طىتِ. 
 "ًَٓؽ سُصّ يُو دؤسَ رياُْ طادَيُ," َات طىتِ.
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خُسيهِ ئُو قظاُْ بىوئ, طىػًُنامنإ بؤ ٖات. ُٖس يُنُ يُ ػىيَِٓ خؤَإ 
 خىاسدِْ طىػِ نشد.  دَطتُإ بُ

 "ئًَظتُ ْؤسَّ نًًَُ, باطِ خُوِْ خؤّ بهات؟" ثشطًِ. 
 و بُّ ػًَىَيُ دَطتِ ثًَهشد: صاال دَطتِ بًَٓذ نشد

َبَِ صَوامجإ نشدووَ, بُآلّ تا ئًَظتُ  ُبىوِْ َٓذاَيًَهُ. دوو طاٍَ د "خُوِْ َٔ ٖ
َٓذاَيُإ ًًُْ. ُٖسدووالَإ سُصَإ يُ َٓذاَيًَهُ. دوايني داس دَسنُوت يُ تًَظتُنإ نُوا 

ىَ َُٖيظىنُوتِ يُطَُي ِ طؤسِاوَ. يُنرتميإ صؤس خُتا يُ َُٓ. ًََشدَنُّ يُوَتُّ ئُوَّ صاًْ
ُبىوِْ َٓذاَيًَو ببًَتُ ٖؤّ ثظاِْ خؤػُويظتًِ  خؤؾ دَوَّ, بُآلّ صؤس يُوَ دَتشطِ ْ
ُبًِٓ و َٓذاَيًَهُإ ببًَت. َاوَيُى  َىامنإ. َُٖىو َاْط يُ خىا دَثاسِيَُُوَ نُ طىسِ ْ ًْ

". . .ُ  عًالز وَسدَطشّ, ئًرت ًٖىاداسّ ػتًَو بُػتًَو ببَِ بُّ صوْا
طشيإ نشد. َُٖىوَإ ضُثًََُإ بؤ يًَذا و  يُو قظاُْدا بىو, صاال دَطتِ بُ

 ًٖىاّ طُسنُوتُٓإ بؤ خىاطت. 
هِ ضىْهُ خىػهًَ ,"َٔ دَصامن تؤ بُض سيَطُيُنذا دَسِؤّ و ُٖطتُنُّ ضؤُْ

وايُ ئُوَ َاوَّ ثًَٓر طاَيُ ًََشدّ نشدووَ بُآلّ تا ئًَظتُ َٓذاَيًإ ُْبىوَ," َٔ 
 ُٓوايِ واّ بُ صاال طىت. وَى دَي

 بؤ طؤسِيِٓ بابُتُنُ و خَُشَِواْذُْوَّ صاال, ناسؤيني باطِ طىػًًُنُّ نشد.
 "دَصأْ دَُاعُت طىػًًُنُّ َٔ صؤس خؤػُ," ناسؤيني طىتِ. 

 "ِٖ تؤ ضًًُ؟" َٔ ثشطًِ.
 "َانًضوػِ, دَتىاِْ ُْٖذيَهِ ىلَ خبؤّ."

 خؤػُ." . . . ػًًُ, تاَِ نُُْٖذيَهِ يًَِ خىاسد و طىمت, "ِٖ َٔ ئؤػًضو
ُْذيَهِ ُي ِٖ َٔ خىاسد و دواتش ثشطِ, "  طؤسإ, خُوِْ تؤ ضًًُ؟" ئَِ . . .ناسؤيني ٖ

َُٖىو ثًَهُوَ سوويإ يُ َٔ نشد و سُصيإ نشد بضأْ خُوِْ عًَشاقًًُى و 
 نىسديَو ضًًُ.
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شاقِ و "ئًَُُ خُوُْ ئَُُسيهايًُنامنإ باغ نشد, ئًَظتُ با بضاْني خُوِْ عًَ
 نىسدّ ضًًُ," َات واّ طىت. 

ُيؼتىوٕ," طىمت.  َط َُيو ًت ُبىو نُ خ ُنإ دًاواص بىوٕ, وَى ئُوَ ْ َُسيهاًي  "خُوُْ ُئ
 "ساطتُ, خُوِْ ئَُُسيهِ طؤسِاوَ, ئُو بؤضىوُّْ داساِْ َُْاوَ," َات طىتِ. 

. "يًَهذاُْوَّ دًاواص ُٖيُ بؤ خُوِْ ئَُُسيهِ," ناستا طىتِ و بُسدَواّ بىو
"ُْٖذيَو دََئًَ خُوِْ ئَُُسيهِ ئُوَيُ يُطُس بٓضًُّٓ خؤَاْذوونشدٕ و ناسّ صؤس 
رياًَْهِ خؤؾ و دَوَيَُُْذ و ئاساّ بزّ. ُْٖذيَو ثًًَإ وايُ َُٖىو نُغ يُ 

ضىْهُ ُٖىل يُنظإ بؤ َُٖىوإ  ,ئَُُسيها دَوَيَُُْذ دَبَِ يُ ُٖس وَختًَهذا بَِ
ايُ خُوِْ ئَُُسيهِ واتُ ُٖوَيذإ بؤ ُٖبىوِْ خاْىو تشيؽ ثًًَإ و ُْٖذيَهُِٖيُ. 

 و ناسيَهِ باؾ."
َُي باطِ خُوِْ خؤّ نشد:  ُّ ػًَى َْط بىوئ و دواتش َٔ ب َ د َيُى ِب  َُٖىوَإ بؤ َاو

"َٔ دوو خُومن ُٖيُ يُ ريإ: يُنًَهًإ طًاطًًُ و ئُوّ تشيإ تايبُتُ 
ُوٕ بُدَوَيُتِ نىسديًُوَ دَبًِٓ. بُرياِْ نُطاِْ خؤَُوَ. طًاطًًُنُ ئُوَيُ نُ خ

بُسِاطتِ ئُوَ خُوِْ َُٖىو تانًَهِ نىسدَ. يُواُْيُ َٔ صياتش ُٖطتِ ثَِ بهُّ 
ضىْهُ ناتَِ طُفُس دَنُّ بؤ وآلتاِْ تش ئُودا دَصاِْ ُْبىوِْ وآلت ضُْذَ صَمحُت 

ُوَ و قىسطُ. ُٖسدَّ يُ ْاوَوَسِا ُٖطت بُنَُىنىستًًُى دَنُّ و ئُوَ دًات دَنات
يُ ئًَشإ بُْاوّ نؤَاسّ َُٖاباد,  ذدَوَيُتِ داَُصساْ 1946يُواِْ تش. نىسد يُ 

يُداس دسا.  , قاصّ حمُذ , بُآلّ سيَزميِ ئًَشإ ئُو ناتُ خًَشا يُ ْاوّ بشد و طُسؤنُنُ
ُٖطتِ ُْبىوِْ دَوَيُت داسداس خُسيهُ دَخمٓهًََِٓ. ُْبىوِْ وآلت وَى ئُوَ وايُ 

َِ الػُت بُسيَذا بشِوا. ئًَىَ ًٖضتإ يُو ُٖطتُّ تانِ نىسد ْاطُٕ, طُست ُْبَِ و تُْ
ُطتًِٓ دَطُّ نُ تانًَهِ فُي ضىْهُ بَِ دَوَيُتًتإ ُْديتًًُ. بؤ منىوُْ صؤس باؾ يُ

ضىْهُ ُْبىوِْ دَوَيُت و داطرينشدِْ خاى  ,تًَذَنؤػَِ بؤ دَوَيُتِ فُيُطتًِٓ
 ت. يُ َُٖىوّ ْاخؤػرت ئُوَيُ دَطُآلتُٖطتًَهُ تا طُس ئًَظكإ طشإ و دسِدؤْط

 ُْبَِ و ًٖضت ثَِ ُْنشَّ."
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 صاال ُْٖذَّ طىػِ خىاسد و طىتِ, "ضُْذ طاَيِ تش ئُو خُوُْتإ ديَتُ دّ؟"
ُوَّ صَمحُتُ," طىمت, "بُآلّ بُ َُصْذَّ نُطاِْ خؤّ ُٖطت  "ثشطًاسيَهُ وَآلَذْا

اتىودا طُسنشدايُتًِ نىس 5دَنُّ يُ َاوَّ  َ." طاَيِ دٖا  دّ طُسبُخؤيًِ سادَطُيُِْ
َُٖىو ثًَهشِا ًٖىاّ طُسنُوتًٓإ بؤ خىاطتِ و داوايإ يًَهشدّ بُػِ دووََِ 

 خُوُْنُّ بؤيإ باغ بهُّ. ًَٓؽ بُّ ػًَىَيُ بُسدَواّ بىوّ. 
اِْ ئُسنِ طُسػامنُ وَى ًََشديَو, وَى باونًَو و وَى ًَٓ"خُوِْ دووَّ بُدًَٗ

ىسَِنُّ و نضُنُّ بُطُوسَيِ ببًِٓ و تُواو داَُصسئَ. َُٖىو نىسِيَو. ئاوامت ئُوَيُ ن
 ػتًَهِ باػًإ بؤ بهُّ, سيًَِ ساطتًإ ثَِ ثًَؼإ بذَّ."

 "بُآلّ تؤ طىتت بُغ نىسِيَهت ُٖيُ," ناستا ثشطِ.
دايُوَ و بُسدَواّ  ِ"بَُيَِ بُآلّ َاْطِ دووّ دابَِ نضًَهًؼُإ دَبَِ," وَآلَ

هِ باؾ مب بؤيإ. وَى ًََشديَو دََُوَّ َُٖىو خُوِْ بىوّ, "دََُوَّ باونًَ
 بُ خًَضاُْنامن بًَُُٓ دّ. َُٖىو نضًَو نُ ًََشد دَنا نؤََُيًَو خُوِْ ُٖيُ

ياسَُتِ ًََشدَنُّ بًًًََٗٓتُ دّ. دََُوَّ ًََشديَهِ باؾ مب و ياسَُتِ بذَّ و 
و خؤػًِ  ُِٓبُسثشطًاستِ ًَٖ خُوُْناِْ بًَُُٓ دّ. وَنى نىسِيَهًؽ ُٖطت بُ

خؤػرتئ ريإ بًاْزيَِٓ.  رياِْ دايو و باونِ دَنُّ. سُص دَنُّ ثًَؽ ئُوَّ مبشٕ بُ
دايو و باونِ ُْوَّ ثًَؽ ئًَُُٕ, ئُو ُْوَيُ يُ ضُوطاُْوَ صياتش ًٖضًإ ُْدّ. 
رياًْإ يُ تشغ و ساسِايِ و دوودَيِ سانُسِاى و ُْبىوِْ بُطُس بشد. سُص دَنُّ 

بهَُُوَ. ئًرت سؤر ًًُْ بري يُو بُسثشطًاسيَتًًاُْ ُْنَُُوَ, نُواتُ قُسَبىويإ بؤ 
 خُوِْ َٔ خُوًَْهِ دسيَزخايُُْ و يُطٍَُ تَُُمن دايُ."

ُّ ضىاسدَوسيؼُإ  َُٖىو ضُثًَُيإ بؤ يًَذاّ و ًٖىاّ طُسنُوتًٓإ بؤ خىاطتِ. ئُوْا
تُنُ دَطتًإ نشد بُضُثًَُيًَذإ بؤ َٔ َْطًَهِ بُسص قظُّ  ٔ بُضىْهُ َ ,يُ سيَظتىسْا د

ُبىو بؤ ئُوإ قظُ بهُّ ُبُطتِ ْ بُآلّ ئُوإ طىيًَإ ساطشتبىو. ئًرت ناتِ  ,دَنشد. َٔ َ
 ٖاتبىو و داواّ وَطًَُنامنإ نشد.  ٕسؤيؼتُٓا

*** 
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ًََٗضّ  ًُْايِ ًَٖشػِ نشدَ طُسّ. ثًَذا ثًَذا ًب ىَسِؤ, ُٖطتِ ت طُعات طًَِ ثاؾ ًْ
َ ؼتِ َاوَيُى بريّ نشدَوَ َُْضاِْ ٖؤناسَنُّ ضًًُ. نشدّ. يُ َُٖىو ػتًَو ًب ضاس بىوّ. داًْ

َضاسيًُنُّ بطاتُ سادَيُى تىوػِ ُٖالنُمت بهات, خؤ طؤسِّ و ضىوَُ  ّثًَؽ ئُوَّ ًب
دا بضُُ طُس سووباسّ ناْضَغ.  دَسَوَ. َُْضاِْ بؤ نىَّ بضِ. دواتش بُدَّ سيَطُوَ بشِياسّ

يؼتِ, قىوٍَ تَُاػاّ ئاوَنُّ نشد, دواتش ضاوّ داخظت و تا ئُوَّ ضىوّ. نُ طُ ثَِ ئًرت بُ
ثًاطُ  َىستاسِ نشد. دَطتِ نشد بُ طَِ ُْٖاطُّ قىوَيِ َُٖيهًَؼا. دواّ ئُوَ, ُٖطتِ بُ

َو بىو. بُسَو دَْطِ طشياُْنُ ضىوّ, يُ ريَش داسيَو  قُساخ سووباسَنُ, يُ ْاناو طىيَِ يُ طشياًْ
َضيو بىوَُوَ.  ؼتبىو دَطشيا. ًَٓؽ بُو بُساَبُس سووباسَنُ نضًَو داًْ  دوودَيِ يًَِ ًْ

 "دَتىامن ياسَُتًت بذَّ؟" ثشطًِ. 
 خًَشا فشًََظهُناِْ طشِيًُوَ و طىتِ, "ْا ًٖض ًًُْ."

 نىوَيرت بىو.  طشيإ, ئُوداسَ طشياُْنُّ بُ ويظتِ بشِؤّ بُآلّ دَطتِ نشدَوَ بُ
 "تهايُ ثًَِ بًََِ, بؤ دَطشّ, ًٖض بىوَ؟"

," ئُو طىتِ. "الّ ُٖس اتنُغ قظُ بهُّ, ضىْهُ نُغ تًَُٓاطىامن بؤ "ْات
 يُنًَو باطِ دَنُّ طاَيتُّ ثَِ دَنا. 

 "ْا, دَتىاِْ َتُاُْ بَُٔ بهُّ, الّ َٔ باطِ بهُ."
 "نًَؼُّ نؤََُيُ ثشطًاسيَهٔ!"

َ ثشطًاسيَو؟"  ًَٓىو بؤ قىَُ ئاويَهِ ُتثشطًِ ُب ثُسؤػُوَ"ض دؤس ِ ت ن  . ووص, وَى نابشاُي
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16 
 خوا يةكة، تةنياية و بَى هاوتاية

ُْٔ دؤصيُٓوَ و صؤسداسيؽ يُ  بُ ثشطًاسنشدٕ يُ ػتُ ػاساوَنإ صؤسداس َشؤ دَطُي
ا  َ بٔ بُدًَِ دئًََ. َشؤظِ بُوسدَ و برينُسَوَ ُٖسدَّ بري يُوَ دَناتُوَ دًْ َهِ ِب بًاباًْ

طُدإ ثشطًاسّ يُو دؤسَ نُ ُ يُثاّ ضِ و ًٓيئابؤضِ دسوطت بىوَ, ئُو َُٖىو 
ُوَيإ  ِٓ يُطُس سووباسَنُ, ٖاوسِيًَُنِ خؤَِ بري نُوتُوَ عوَآلَذْا اطًًَُ. ناتَِ ظاسيِ ًب

ذ بىو. ئُو بشادَسَّ يُ نىسدطتإ ثًَِ ْابىوَ  يُ نىسدطتإ نُ سؤريَو َُٖإ طشياِْ داَُصسْا
َِ ئُطُس خىا  طىَاُْنإ و يُى بُيُى دَيىيظت طشيًَإ بهاتُوَ. بؤ منىوُْ دَيىيظت بضْا

َ, ئُّ نَِ خىاّ دسوطت نشدووَ. برينشدُْوَ يُو ثشطاُْ يُوديى  َُٖىو دًْاّ دسوطت نشدِب
ا ُٖيُ, طُدإ فُيًُطىوف يُو  ئريادَّ ئُقًَِ َشؤيُ و ناسيَهُ َُتشطًذاس. يُوَتُّ دًْ

 سيَطُيُدا ػًَت بىوٕ و خؤيإ نىػت و ُٖس ُْػطُيؼتُٓ ئُدماًََو. 
ديُٓنُّ خؤّ  ُْبَِ. ئُوَّ صؤس ثابُْذَ بُ ئاينيًًُْ ًَُالًَِْ يُطٍَُ َشؤظ 

سؤريَو يُ سؤرإ داًْؼتىوَ و طىَاِْ يُ ديُٓنُّ نشدووَ. سؤريَو داًْؼتىوَ و 
طاَيتُّ بَُُٖىو ديًَٓو ٖاتىوَ و دواتش تؤبُّ نشدووَ و بُسدَواّ بىوَ يُطُس 

دًْا  َّبُسُ. ُٖسضِ ثًَغْابشِيَتُوَهُ ػتًَ ئاينيو ديُٓنُّ. ًَُالُّْ ًَْىإ َشؤظ 
 ُٖيُ ُْياْتىاِْ وَآلَِ صؤس يُو ثشطًاساُْ بذَُْوَ. 

*** 
َٔ بؤ خؤّ يُ بًَضاسيإ ٖاتبىوَُ طُس سووباسَنُ بؤ ئُوَّ ُٖوايُنِ ثاى 
َُٖيُزّ و دووس مب يُ برينشدُْوَّ ػتًَو نُ وَآلَِ ًًُْ. نُضِ يُوَّ تىوػِ ظاسّ 

اسّ َِٓ ُٖبىو. ثًَهُطُيؼتًَٓهِ باؾ بىو. ناتَِ ظاسّ باطِ دئ بىوّ نُ َُٖإ بًَض
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بىوَ. بؤيُ صياتش  و دًْاّ نشد, َٔ صاًِْ تىوػِ َُٖإ طشفتِ بشادَسَنُّ نىسدطتامن
و ثشطًاسّ ىلَ نشد بؤ ئُوَّ بضامن ضؤٕ بري دَناتُوَ و بري يُ ضِ دَناتُوَ 

 ثشطًاسَناِْ ضني. 
 طىمت.  بُ صَسدَيُنُوَبَُٔ بًََِ," "ثشطًاسَناْت بُدَْطًَهِ بُسص 

فشًََظهُناِْ طشِيُوَ و ُْٖاطُيُنِ قىوَيِ َُٖيهًَؼا. تَُاػايُنِ 
 يَز نشد. دسسووباسَنُّ نشد و قاضُناِْ 

"َٔ ظاسيِ, يُ صاْهؤّ ناْضَغ يُ ئُدَبِ ئًٓطًًضّ دَخىيَِٓ و خَُيهِ ناْضَغ 
ُٓوَ بُسدَوّا بىو,  ًُْ اطني."طًتًِ," ئَُُّ طىت و بُثًَه  "با داسَّ يُنرتّ ٓب

"َٔ طؤسامن, فىَيربِايتُسّ, خَُيهِ نىسدطتاِْ عًَشاقِ و يًَشَ يُ صاْهؤّ ناْضَغ 
 َاطتُس دَخىيَِٓ يُ سؤرْاَُواِْ." 

: ئُطُس خىا ُٖبَِ, ئُّ نَِ خىاّ دسوطت نشدووَ؟ ئَُإُْ "ثشطًاسَناِْ َٔ
 ّ طىتِ. ُ ساطتُ؟ ريإ ُٖيُ دواّ َشدٕ يإ ْا؟" ظاسئايًٓناّ 

ثشطًاسَناِْ يُى يُ يُنرت قىسطرت بىوٕ. ديظإ بشادَسَنُّ نىسدطتإ بُبري 
 بؤ َاوَيُى يُبُس ئُو ثشطًاساُْ.  بىو سووِْ بىوَٖاتُوَ نُ تىوػِ ُْخؤػِ د

"ثًَؽ ئًَُُ بُطُتإ نُطِ تش ثشطًاسّ بىوِْ خىايإ وسوراْذووَ," َٔ طىمت. 
ُنإ بهُئ, ئايًٓذيَهًؽ ْا. ئُطُس تَُاػاّ "ُْٖذيَو طُيؼتىوُْتُ قُْاعُت و ُْٖ

ًَو خىايُنِ ُٖيُ. َٔ ثشطًاسَنُ بُو ػًَىَيُ دَنُّ, ئاخؤ خىاّ ئايًٓدَبًٓٓني ُٖس 
 "ُنإ يُى خىإ يإ دًاواصٕ.ئايًَُٖٓىو 

ظاسّ تَُاػايُنِ نشدّ و صَسدَيُنِ نشد. دواتش ُْٖاطُيُنِ تشّ قىوَيِ 
ضىْهُ نُطًَهِ ػًاوّ ديتُوَ بؤ ئُوَّ  ,س بىوَُٖيهًَؼا. طُسوطًُاّ َىستاح ديا
 باطِ ئُو ثشطاُّْ يُطَُيذا بهات. 
ُنإ يُى بَِ, ئُّ نَِ ئُوّ دسوطت نشدووَ؟" ئايًٓ"باػُ ئُطُس خىاّ َُٖىو 

 ثشطًاسَنُّ دووباسَّ نشدَوَ. 
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"بُسِاّ َٔ ئُو دًْايُ يُخؤيُوَ دسوطت ُْبىوَ. ًَٖضيَهِ ػاساوَ ُٖيُ ئُو 
نشدووَ. ًََؼهِ َشؤ دَتىاَِْ خُياٍَ بهات يُو ػتاُّْ ئُو ًَٖضَ ػتُّ دسوطت 

دسوطتِ نشدووَ. دواّ ئُوَ ًََؼهِ َشؤ دَوَطتَِ. بؤيُ دواّ ئُوَ وَآلّ ًًُْ و َشؤ 
 تىوػِ بًَضاّ دَنا."

 "ئُو ًَٖضَ نًًَُ و ضًًُ؟" ظاسّ ثشطِ. 
ِ ُٖيُ بؤ منىوُْ "ئُو ًَٖضَ ػاساوَيُ," َٔ بُسدَواّ بىوّ. "ُٖس صَاُْ و ْاويَه

و بُئًٓطًًضّ طاد. طشيٓط ْاوَنُّ ًًُْ  ايًُبُنىسدّ ثًَِ دََئًَ خىا, بُعُسَبِ, 
بىوِْ ُٖيُ. ُٖس برينشدُْوَيُى يُ دسوطتهشاوَناِْ ئُو  َطشيٓط ئُوَيُ ئُو ًَٖض

 ئاطايًُ. بُآلّ برينشدُْوَّ يُ خىدّ ئُو ًَٖضَ ئُوا ئُقٌَ بشِّ ْانا." 
 ًاسيَو بهُّ؟"ظاسّ ثشطِ. "باػُ دَتىامن ثشط

 "بؤ ْا, ُٖسضِ ثشطًاسيَو دَنُّ ئاطايًُ." َٔ طىمت. 
 ِ تؤ ضًًُ؟" ئُو ثشطِ. ئايًٓ"
 ِ ئًظالَُ و َٔ َىطًُامن."ئايًٓ"

ُ, بُسِاّ تؤ ئايًًُٓت و ظاديع و ئُو َُٖىو يًُت, يُٖىدً"ئًظالّ, َُطًش
 ناًَإ ساطتُ؟" ظاسّ ثشطِ. 

ُنُّ خؤّ ثَِ ساطتُ. ئايًُٓ. ُٖسنُطُ و "ئَُُ ثشطًاسيَهِ صؤس قىسط
ضىْهُ ُٖس ئُو دوا  ,َىطًُاُْنإ وا دَصأْ نُ َُٖىو نُغ دَبَِ ببًَتُ َىطًُإ

ُناِْ تشيؽ بَُُٖإ ئايًُٓت و ًُناِْ تش سَؾ دَناتُوَ. َُطًشًئايًُٓ و ئايًٓ
َٔ اُْ ساطنت, دطُ يُ بت ثُسطنت. ئايًٓػًَىَ. بُآلّ َٔ ثًَِ وايُ َُٖىو ئُو 

 ِ تش ُٖيُ ساطتُ."ئايًٓبُآلّ ُٖسضِ  ,بتجُسطتِٓ ثَِ ساطت ًًُْ
بَِ وا  َىطًُاًَْو"بؤضِ ثًَت وايُ َُٖىو ساطنت, ئُوَ يُنُّ داسَ طىيَِ يُ 

 بًََِ" ظاسّ ثشطِ. 
ُنإ بهُئ, دَبًٓني َُٖىويإ باطِ ػتِ باػُ ئايًٓ"ضىْهُ ئُطُس تَُاػاّ 

 باؾ بَِ و دووسنُويَتُوَ يُ خشاثُ." دَنُٕ. َُٖىويإ دََئًَ َشؤظ دَبَِ
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ِ و ش"ئُّ بؤضِ صؤسداس طشفت يُ بُيِٓ َىطًُاْإ و َُطشًًُنإ يإ َُطً
 دىويُنُ سوودَدا؟" ظاسّ ثشطِ.

دَضًَتُ ْاو طًاطُت ئا  ئاينيبُطًاطُت دَنشَّ, ناتَِ  ئايني"يُبُسئُوَّ ثشطِ 
ُٓ بُناسًَٖٓإ. ُساَِ طًاطِ ديَضىْهُ بؤ َ ,ُنإ صَسبِ طفش دَنُّئايًٓيُوَّ َُٖىو 

بؤ منىوُْ, يُ نؤََُيطُ ئًظالًًَُنإ, بُطُتإ سيَهدشاو و سًضبِ ئًظالَِ ُٖيُ, 
ضىْهُ بؤ ثاسَ و دَطُآلت و خضَُت و بُسرَوَْذّ طشووثًَو  ,فًظًَو َُٖىو ئَُإ بُ

 ."دسوطت دَبٔ و دئَ بُْاوّ دئ ُٖسضِ بًاُْوَّ دَيهُٕ و خَُيهِ ضُواػُ دَنُٕ
 "َىطًُاُْنإ ضؤٕ يُ ديِٓ َُطًشِ طُيؼتىوٕ؟" ظاسّ ثشطًاسّ نشد. 

داس باطِ  511ِ قبىويُ. يُ قىسئإ صياتش يُ َُطًشًًُت"ئًظالّ ديِٓ 
سُصسَتِ َُطًح نشاوَ بُباػُ. يُنًَو يُ َُسدُناِْ َىطًُاْبىوٕ ئُوَيُ نُ دَبَِ 

 َُطًشًؼُوَ." باوَسِت بَُُٖىو ثًَغَُبُسَناِْ خىا ُٖبَِ بُ سُصسَتِ
ُٖسدوونُإ بؤ َاوَيُى بَِ دَْط بىوئ و تَُاػاّ سووباسَنَُإ دَنشد. 

 ظاسّ واصّ يُ طشياُْنُّ ًَٖٓا و دَيِ ًَٖىس بىوَوَ. 
 "ئُّ باػُ رياِْ ثاؾ َشدٕ, سات ضًًُ؟" ظاسّ ثشطِ. 

ُنإ باطِ ئُوَ ئايًُٓنإ باطِ رياِْ ثاؾ َشدٕ دَنُٕ. َُٖىو ئايًٓ"َُٖىو 
ئُطُس يُّ دًْايُ باؾ و ثاى بًت ئُوا رياِْ ئُو دًْات خؤؾ دَبَِ. بؤ منىوُْ  دَنُٕ

 َىطًُاْإ باوَسِّ تُواويإ بُصيٓذوو بىوُْوَ و بُُٖػت و دؤصَخ ُٖيُ."
"نَِ دََيَِ ئَُُ وايُ, َشؤظِ ئاقٌَ ْابَِ ُٖسوا بَُُٖىو ػتًَو باوَسِ بهُ," 

 ظاسّ َؼتىَشِّ نشد. 
َاِْ ُٖبَِ و بري بهاتُوَ ئُودا باوَسِ بًًََٓت. بُآلّ "ساطتُ َشؤظ دَبَِ طى

ئُطُس ًٖض ػتًَو يَُإ  ساطت ُْبَِ, خؤ وا باػرتَ َشؤ ناسّ باػُ بهات, َٔ تُواو 
باوَسِّ بُويزدإ ُٖيُ, ناسّ باػُ خؤسانِ ويزداُْ. ضُْذَ ناسّ باػُ بهُّ ئُوَْذَ 

اػُ و َشؤيِ بهُ يُ دًْا, دا ويزداْت ئاطىودَ دَبَِ. َُٖىو داس دََيًَِ, ناسّ ب
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ئُطُس يُو دًْا ثاداػت و طضا ُٖبَِ ئُوا ثاداػت دَنشيًَِ, ئُطُس ُْػبَِ خؤ ًٖض 
 ْادؤسِيَِٓ, بُطُسبُسصّ و ثانِ رياّ." 

 "صؤس ساطتُ," ظاسّ بُدَيًَهِ خؤؾ طىتِ."طؤسإ صؤس طىثاغ بؤ طفتىطؤنشدٕ."
 ًَو ُٖيُ؟" َٔ ثشطًِ. ئايًٓ"تؤ باوَسِت بُض 

 َٔ باوَسِّ صياتش بُ بىدايُ.""
 "صؤس باػُ, سؤريَو ثشطًاسّ رياِْ دواّ َشدٕ يُ طًذاستُ دَنُٕ . . ."

 "طًذاستُ نًًَُ؟" ظاسّ قظُنَُِ ثضشِّ و ثشطًاسّ نشد.
"طًذاستُ ْاوّ بىدايُ,"  بُسدَواّ بىوّ, "ئُويؽ يُ وَآلَذا دََيَِ بؤضِ ًَٖٓذَ 

ُسيو بٔ. َُبُطتِ خشِؤٕ بُرياُّْ ئًَظتاتإ بري يُ رياِْ دواّ َشدٕ دَنُُْوَ. ب
بىدا ئُوَيُ نُ ًَٖٓذَّ بري يُ رياِْ ئُوال َُنُوَ, بشِؤ ناسّ باؾ بهُ و ئًرت 

 ػتُنإ خؤّ باؾ دَسِوا." 
ٖاتًُٓوَ  بُ ثَِبؤ َاوَيُى ُٖسدوونُإ بَِ دَْط بىوئ. دواتش ووسدَ ووسدَ 

 ْاو باصاسِ و يُوَّ يُنرتميإ بُدًًََٗؼت. 

*** 
طفتىطؤ يُطٍَُ طَِ َاَيباتُنُ صؤس طُيش دَطتِ ثًَهشد. يُ طشاْذ نإًُْ 
يُنرتميإ ْاطِ يُ ناتِ ْاخنىاسدِْ ًْىَسِؤ يُ ساْر. َٔ بُتًُْا بىوّ ئُواًْؽ طَِ 
نُثٌَ. يُنًإ خَُيهِ ًْؤسى, يُنًإ خَُيهِ نايًفؤسًْا و ئُوّ تشيإ خَُيهِ 

 الغ ظًَطاغ. ئًًًٓؤيع بىوٕ. بؤ ثؼىو ٖاتبىوُْ 
يُ ناتِ ْاخنىاسدٕ, يُنًَو يُ ئافشَتُنإ, داّ يُ صسَُّ طشيإ و ْاُْنُّ ىلَ 

 تاٍَ نشدئ. ئُواِْ تشيؽ و ًَٓؽ بُدَطتًًُوَ طريؤدَ بىوئ. 
 "دَتىامن بضامن, طشفتِ ضًًُ؟" َٔ ثشطًِ دواّ ئُوَّ نًََُو ًَٖىس بىوَوَ. 
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17 

 اوةِراشتو رؤهةآلتى ن ئةمةريلائةخالق لة 

يُ ئَُُسيها طَِ َاَيبامت ْاطِ صؤس طُسدمًإ سانًَؼاّ. ضُْذَ طشفتِ خؤياًْإ 
بؤ باغ دَنشدّ, ئُوَْذَ دواتش بريّ دَنشدَوَ و بُساوسدّ دَنشد يُطٍَُ ئُو نًَؼاُّْ 
نُ يُ عًَشام َاَيباتِ ئاطايِ وَى ئُوإ سؤراُْ ثًَىَّ دَْاَيًَٓٔ. يُ سيَطُّ ئُو طَِ 

َٔ صياتش يُ نىيتىوس و ريإ و ػًَىاصّ برينشدُْوَّ نؤََُيطُّ  َاَيباتُوَ
ئَُُسيهايِ طُيؼتِ. باطهشدِْ نًَؼُنإ بُْؤسَ بىو, ضُْذَ ػتًإ ثَِ طىتباّ, 

 ئُوَْذَ ًَٓؽ ػتِ ثَِ دَطىتٔ يُباسَّ ريإ و نىيتىوسّ عًَشام. 
*** 

ُْذَّ دََئًَ ُٖس تانًَهِ ئُو دًْايُ بطشّ بُاليُِْ نُّ طشفتًَهِ ُٖيُ. ٖ 
ثاسَ ضاسَطُسّ َُٖىو ػتًَو دَنا, بُآلّ داسّ وا ُٖيُ ثاسَ خؤّ دَبَِ 
بُئاسيؼُيُنِ طُوسَ بؤ خاوَُْنُّ. دَوَيَُُْذَنإ نًَؼُيإ صياتشَ يُضاو ُٖراس و 
نُّ دَساَُتُنإ يُ دًْا. طُىل سؤرُٖآلتِ ْاوَسِاطت وا دَصأْ ئَُُسيهايًًُنإ 

ًُنِ بُُٖػت ئاطادا دَرئ. ُٖس بؤيُػُ, خَُيهِ وآلتاِْ طشفتًإ ًًُْ و يُ خؤػً
وَ دَبًٓٔ. سؤرئاوادوانُوتىو بُ سؤرُٖآلتِ ْاوَسِاطتًؼُوَ خُوٕ بُرياِْ 

ئَُُسيهايًُناًْؽ ػتًَو يُ باسَّ رياِْ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت و ئُو طشفتاُْ ْاصأْ 
ٍُ صياتش يُ يُنرت ْضيو نُ سؤراُْ ثًَىَّ دَْاَيًَٓٔ. يُنٌَ يُو سِيَطُياُّْ دوو ط

دَناتُوَ, ئُوَيُ طُسيإ دَسبضَِ يُ نًَؼُ و ئاسيؼُ و طشفتِ سؤراُّْ يُنرت. ُٖس 
بؤيُ سؤُٖآلتٓاطإ بَُاْط, بطشَ بُطاٍَ يُ وآلتاِْ سؤُٖآلت َاوُْتُوَ بؤ ئُوَّ يُ 

 سيَطُّ تًَطُيؼتِٓ نًَؼُ و طشفتِ سؤراُْ باطِ ئُو وآلتاُْ بهُٕ. 
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بَِ ثًَىَّ  ٕ طؼتني, ُٖس نُغ يُ ُٖس نىدمًَهِ دًْاداُْٖذَّ طشفت ُٖ
دَْاَيًََِٓ. طُالِْ دًْا ُْٖذَّ نًَؼُّ ٖاوبُػًإ ُٖيُ وَى: بًَهاسّ, طًظتُِ 
ديهتاتؤسّ, ثًَؼًًَهشدِْ َافُيًِ َشؤ يُاليُٕ تاقِ و طشووخ و سهىوَُتاُْوَ. 

يَو تًَذَطات يُ سؤُٖآلتِ يُنَِ يُ ئَُُسيها بًَهاس بَِ صؤس باؾ يُ ئاصاسَناِْ بًَهاس
ْاوَسِاطت. يُنَِ يُ ئافشيها طُسؤنُنُّ ديهتاتؤس بَِ صؤس باؾ يُ ئاصاسَناِْ 
طُيًَهِ تش يُ ريَش طًظتُِ ديهتاتؤسّ تًَذَطا. ثًَؼًًَهشدِْ َافُيًِ َشؤ يُ ُٖس 

 ػىيًََٓو بَِ تًَذَطُيؼرتَّ و خَُيو ُٖطت بَُُيُٓتِ ئُوّ تش دَنا.
*** 

َاػاّ يُنرتيإ نشد و ُْياْضاِْ ضؤٕ و يُ نىَّ دَطت ثًَبهُٕ. ُٖس ػُػًإ تُ
ًَٓؽ نًََُو ضاوَسِيَِ نشد بؤ ئُوَّ يُنًَهًإ بُقظُ بَِ و ساَيُتُنُّ بؤ ػِ 

 بهاتُوَ. بُآلّ َاوَيُى ضاوَسِيَِ نشد و نُغ ُْٖاتُ طؤ. ًَٓؽ يًَِ بىوَ َُسام. 
ًَو تاصَ بٓاطِ و دَطت "ُٖبىوِْ نًَؼُ ْاخؤػُ, يُوَ ْاخؤػرت ئُوَيُ يُن

 بُطشيإ بها و ُْصاَِْ ض باطُ," َٔ بُتُوطًَهُوَ واّ طىت. 
َ تاقُت بىوّ يُو  ُٖس ػُػًإ تؤصيَو ُٖطتًإ بُػُسَُصاسّ نشد. ًَٓؽ تؤصيَو ِب

 طشتُيُ. 
"ْا ًٖض ًًُْ, َاطِ, دايهِ بُتًًَُُْ و وَصعِ باؾ ًًُْ," ضاسيع واّ طىت 

 َِ بًًََٓت. و ويظتِ بُوَْذَ نؤتايًِ ث
"َُبُطتت . . . دايهِ َاطِ ُْخؤػُ؟" َٔ يُبُس خىّ سؤرْاَُْىوطًِ 

 دََىيظت صياتش تًَبطُّ. 
 "ْا, دايهِ ثريَ و دَػًُٗوَّ ُٖس بُتَُِْ بزّ," دىيًإ طىتِ. 

"بَُيَِ, خؤت دَصاِْ نؤََُيطُّ ئَُُسيهِ تانُطُسايًُ و خَُيو وا ساٖاتىوَ 
 تَُِْ بزّ," بًهؤ طىتِ. 
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ضىْهُ ثًَؽ ئُوَّ بًَني دايهِ تؤصيَو  ,اطِ يُو طُػتُدا ُٖس ئُوّ يُ بريَ"َ
 ُْطاخ بىو," طىصّ واّ طىت. 

دََاُْوَّ قُْاعُتِ ثَِ بهُئ بضَِ يُطٍَُ َاطِ بزّ, بؤ  ُ"بَُيَِ, َاوَيُن
 يُنَِ ُٖبَِ ئاطاّ ىلَ بَِ," نإ واّ طىت.  رياًْذا دوا طاتُناِْيُ ئُوَّ 

 يبُُْ خاُّْ ثريإ؟" َٔ ثشطًِ. "ئُّ باػُ بؤ ْا
 "ئُويَؼِ ثَِ خؤؾ ًًُْ و ْاضَِ," ناسٍ واّ طىت. 

َاطِ قظُيُنِ ُْنشد و داسداس فُٓفًَٓهِ دَنشد. ئُواِْ تش بُُٖس ثًَٓذًإ 
بابُتُنُيإ تًَطُياْذّ. ئُواًْؽ وَى َاطِ خًَُإ يُو بابُتُ دَخىاسد. وسد و 

َاطِ ضُْذ داس داواّ يُ دايهِ نشدووَ و بَِ  دسِػتِ ثشطُنُيإ دَصاِْ. دَياْضاِْ
يُطَُيِ بزّ و دايهِ ضؤِْ وَآلّ داوَتُوَ. ُٖس ثًَٓذًإ, بُوسدّ بؤ ًَٓإ باغ نشد 

يُو نًَؼاُّْ نُ نؤََُيطُّ  ُنُ ضُْذَ ْاخؤػُ دَسدّ ثريّ. ئُوَ يُنًَه
نُ ُٖس يُنُ  ئَُُسيهايِ بُدَطتًًُوَ دَْاَيًََِٓ. نؤََُيطُّ تانطُسايِ وا دَخىاصَّ

. ثري ُٖيُ دَضًَتُ خاُّْ دَِ ْاوو بهُويُ  تَُِْ بزّ, تُْاُْت ئُطُس صؤسيؽ ثري بَِ
ضىْهُ تُواوّ طاتُناِْ رياِْ  ,ثريإ و ُٖػُ ْاضَِ. ئُوَّ ْاضَِ رياِْ صؤس صَمحُتُ

 بُتَُِْ بُطُس دَبات. 
َُٖيذَطتايُوَ و دواتش يُ ْاخنىاسدٕ بُسدَواّ بىوئ و داس داسَ ُٖس يُى يُ ئًَُُ 

ضىْهُ يُ ساْضُنُ ػُسبُتِ طشوػتِ صؤس خؤػِ ىلَ بىو.  ,نًََُو ػُسبُتِ دًََٖٓا
 ُٖس َُٖىوَإ خىاسدُْنَُإ بُدٍَ بىو. 

 "ٖاوسِيًَإ, دَصأْ ئُو نًَؼُيُ الّ ئًَُُ ًًُْ," َٔ يُطُسخؤ طىمت. 
ًإ نشد "ناّ نًَؼُ؟" دىيًإ ثشطِ و ئُواِْ تش َُٖىويإ تَُاػاّ دََِ َٓ

 بؤ ئُوَّ بضأْ باطِ ضِ دَنُّ. 
"َٓذاٍَ يُطُسّ وادبُ دايو و باونِ بُخًَى بها," َٔ طىمت, "دَصأْ 

ئَُُسيهايًُ ضىْهُ نؤََُيطُيُنِ  ,نؤََُيطُّ ئًَُُ تُواو ثًَضُواُّْ نؤََُيطُّ
 بُنؤََُيُ ُْى تانطُسايِ."
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 تؤصيَو طُيشيإ ثًَٗات.  بادا و ئُسيًَإُٖس َُٖىويإ بُدَّ ْاخنىاسدُْوَ طُسّ 
َ, ئُوا خىػ َ سطفت ِب و بشا يُطُسّ  و"الّ ئًَُُ ئُطُس ثريَنُ ثرييَهِ باؾ و ِب

بؤ الّ خؤّ سِايذَنًَؼًَت," َٔ  ّ تشئُو و بُػُسِ دئَ و ئُو دََيَِ باّ الّ َٔ بَِ
 بُسدَواوّ بىوّ.

 ثًَهًُُْٓوَ ثشطِ.  "ئُّ ئُطُس باؾ ُْبىو؟" ناسٍ بُ
َتُ بُآل," َٔ طىمت. "خاُّْ ثريإ الّ ئًَُُ َؤديٌ ًًُْ, "ئُوا يُ ٖ ًَب َُىويإ د

ّ ثريٕا ُب وَّ دايهِ يٕا باونِ بباتُ خاُْ َاػاّ دَنُٕ و  ُئ   ."دَضَِ ئابشِووّضاويَهِ طىوى ُت
َاطِ يُ ْاخنىاسدٕ تُواو بىو و ئًَُُؾ يُطٍَُ ئُو دَطتُإ يُ ْاخنىاسدٕ 

ُ و يُبريبشدُْوَّ ئُو طشفتُ ضىويُٓ دَسَوَ. َُٖيطشت و بؤ طؤسِيِٓ نُػىُٖوان
ضىْهُ َٔ طَِ نُثًَِ سيَهىثًَهِ تًَذا ْاطِ و صؤسيإ  ,طُػتُنُّ َٔ بىو بىو بُدوو

فًَش بىوٕ. باطِ ئُو نًَؼاَُْإ دَنشد نُ الّ  وَيًَىَ فًَشبىوّ و ئُواًْؽ صؤس يُ َُٓ
 و ًًُْ. بُثًَضُواُْػُوَ. طُالِْ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت باوَ و الّ طُىل ئَُُسيها با

بؤ منىوُْ ُٖس طَِ نُثٌَ باطِ طُوسَتشئ نًَؼُيإ نشد يُ ئَُُسيها, ئُويؽ 
نًَؼُّ ئُخالم بىو. بُثًَِ قظُناِْ ئُوإ, قُيشاِْ ئُخالم يُ ثًَؼُوَّ نًَؼُّ 
تريؤس و قُيشاِْ ئابىوسيًُوَيُ, بُآلّ نُغ باطِ ْانا و نُغ ثالِْ بؤ ضاسَطُسّ ثَِ 

ئُخالم يُ نؤََُيطُّ ئَُُسيهِ واتُ دووسنُوتُٓوَ يُ صاْظت و خىيَٓذُْوَ و  ًًُْ.
ْضيهبىوُْوَ يُ خىاسدُْوَ و بَِ ٖؤػِ و طًَظهباصّ و تًَهضىوِْ ػرياصَّ 
نؤََُيطُ. ثًًَإ وابىو نؤََُيطُّ ئَُُسيهِ صياتش بُسَو ئُو سووتًًَُُُْ دَسِوا و 

 َِ.   ػرياصَّ خًَضإ خُسيهُ بُسَو َُْإ دَض
ًَٓؽ يُ بُساَبُس ئُوَدا باطِ ئُوَّ نشد نُ ئُخالم الّ طُالِْ سؤُٖآلتِ 
ُْذَ بُئافشَتاُْوَ. َُٖىو ئُخالم يُ ئافشَتإ  َو ب َ ئُخالقبىوِْ خًَضاًْ بُػًَىَيُنِ تشَ. ِب
بُطرتاوَتُوَ. ئُطُس ثًاويَو ناسّ خشاخ بها, ئُوا تا سادَيُى ئاطايًُ و صؤسداسيؽ 

ُآلّ ئُطُس خىػهِ َُٖإ نُغ ناسيَهِ خشاخ بها, ئُوا دَيهىرٕ يإ بُْذّ طُسبُسصيًُ, ب
دَنُٕ, ياًْؽ طضاّ دَدَٕ بُيًَذإ. الّ طُىل ئَُُسيهايِ نًَؼُّ نىػنت يُطُس ػُسَف 

ًُ, بُآلّ ئُوَ نًَؼُيُنِ طُوسَيُ يُالّ طُالِْ سؤُٖآلتِ.  ًْ 
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ْاطا ئُطُس بًَى  نضًَو يُ ئَُُسيها ُٖسطًض يُ نًَؼُّ نضًَهِ سؤُٖآلتِ
ضىْهُ قُت ػتِ واّ ُْبًظتىوَ. خَُيهِ سؤُٖآلت ضاوّ  ,يُطُس ػُسَف بًَتُ نىػنت

بُو ػًَىَيُ ئاصادٕ و ُٖسَِػُّ نىػتِٓ  سؤرئاواصَم دَبًَتُوَ ناتَِ دَبًَِٓ نضاِْ 
ًًُنإ ئايًٓئُطُس يُطٍَُ نىسِيَو قظإ بهُٕ. طُثاْذِْ بَُٓا  ,ئُوَيإ يُطُس ًًُْ

ىُْسيتِ نؤٕ و َشدوو ببَُُٖيُ و تًَهَُيهشدِْ دئ و داطُالِْ سؤُٖآلتِ  يُ ًَْى
طُوسَتشئ نؤطجٔ و ئاسيؼُٕ. يُ بُساَبُس ئُوَدا, دؤصيُٓوَّ ئًؽ و ثاسَثُيذانشدٕ 

 ُ. ًئَُُسيهاي ُٖس بابايُنِو خؤطُثاْذٕ يُ ًَْى نؤََُيطُ و بىوِْ خُوًَْو خَُِ 
ىطؤسِ دَنشد و صؤسبُّ داس ئًُُيًُإ ئاَي يُطٍَُ ئُو طَِ نُثًَُ ئَُُسيهايًُ

طفتىطؤنامنإ بُسدَواّ بىو. صؤسداس وتاسَإ بؤ يُنرتّ دَْاسد ناتَِ يُ ػىيًََٓو مباخنىيٓذباوَ. 
 يُنرتميإ ئاطُداس دَنشدَوَ. ُٖس طَِ خًَضإ صؤس سرد بىوٕ و بُدواّ ئُو ػتاُْوَ بىوٕ. 

*** 
ِ طاسد ب ّ ثايضيَه َىاَس ّ ًئ ِ بىو. طُعات ضىاس ٖاوسِيَ  ِ ِ دا. ديَشيه َ ّ ًي ُنُ ؤباًي  َِ َْط  ىو. ص

 "ُٖواَيًَهِ صؤس خؤػِ ثًًَُ," يُطُس تُيُفؤٕ واّ طىت. 
 "ضًًُ؟" َٔ طىمت. 

 "ْانشَّ يُطُس تُيُفؤٕ," ديَشيو طىتِ, "دَنشَّ ئًَظتُ بًَُُ الت؟"
 "َٔ دواّ ثًَٓر خىيُنِ تش دَطَُُوَ َاٍَ, يُوَّ ضاوَسِيَت دَمب."

 .""باػُ
َؤبايًُنُّ داخظت و ثًَِ َُٖيطشت بؤ ئُوَّ يُ ناتِ خؤيذا بطَُُوَ َاٍَ. نضَ 
بايُنِ طاسد دَٖات. بايُنُ طُآل طًظباوَ وَسيىَناِْ بُْاو نؤآلُْناْذا دًََٖٓا و 

نشد. دواّ ضىاس خىيُى طُيؼتُُوَ َاٍَ و َدَبشد. َٔ صؤس تاَِ يُو نُػىُٖوايُ د
وَطتاوَ. ثًَهُوَ ضىويُٓ َاَيُنُّ َٔ. قَُظَُيُنامنإ بًًِٓ ديَشيو يُبُسدَّ دَسطا 

 دانُْذ و يُ ٖؤَيُنُ داًْؼتني. 
 "ئادَّ ثًَِ بًََِ, بضامن ُٖواَيُ خؤػُنُ ضًًُ؟" َٔ ثشطًِ. 

 "بُسِاّ تؤ دَبَِ ضِ بَِ؟" ئُو ثشطِ. 
 "بًََِ بضامن سِاصّ بىو؟" َٔ واّ طىت. 

  "بُخىا باؾ بؤّ ضىويت."
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 ئةمةريلائَيران و 

قىتابِ  31َٔ واُْيُنِ َُٖيبزيَشدساوّ يُ قىتاخباُّْ طُياْذٕ وَسطشت. واُْنُ 
دطُ يُ َِٓ نىسد و ثُسيظاّ  ,يُخؤ طشتبىو. ُٖس َُٖىويإ ئَُُسيهايِ بىوٕ

ئًَشاِْ. ثُسيظا خَُيهِ تاسإ بىو و يُنُّ وَسصّ بىو يُ صاْهؤّ ناْضَغ. نضًَهِ 
و. بُػًَىاصّ دًِ ئًَشاًًُْنُ ُْبىوايُ فُسقت ثَِ باسيو, طجًهَُيُّ ثشض صَسد بى

ُْدنشد يُطٍَُ نضًَهِ ئَُُسيهايِ. ضىٕ يُ خًَضاًَْهِ نشاوَّ ئًَشاِْ بىو, ُٖس خًَشا 
و َُٖيظىنُوت و نىيتىوسّ ئَُُسيهايِ بىو. َٔ بُدًىبُسطِ سِا  دابىُْسيتفًَشّ 

طٍَُ َاْتؤيُى بُطُسيذا. سُصّ صاًِْ ئًَشاًًُْ نُ نابؤ و بُديًُنِ تُطو يُ ريَشَوَ يُ
دَنشد بضامن ثُسيظا بؤضِ يُضهِ يُطُس ًًُْ. ضىْهُ ئًَشاًًُْنإ بُسدَواّ يُضو 
يُطُس دَنُٕ. دََىيظت بضامن ئاخؤ خؤّ فشِيَِ داوَ يُ ئَُُسيها, ياًْؽ ناسيطُسيِ 

 ئُوَيُ يُ ئًَشإ دووسَ و ضاوّ دَطُآلتِ ئًَشاِْ بُطُسَوَ ًًُْ. 
سؤرّ نالطُنُ, ديَشيو و ثُسيظاّ ُْْاطِ. دواّ تًَجُسِبىوِْ دوو  ُٖس يُ يُنُّ

َاْط بُطُس نالطُنُ, سؤريَو يُ دََُقاَيًًَُنِ تىوْذّ ًَْىإ ديَشيو و ثُسيظا, 
ئُوامن ْاطِ. نُ ضىوَُ رووسَوَ تَُِْ ئُواِْ ىلَ بىو. دََُقاَيًًَُنِ تىوْذيإ بىو. 

 دواّ نالطُنُ ديَشيو ٖاتُ الّ. نشد و ضىوَُ دَسَوَ.  داواّ يًَبىسْذمن
 "َٔ ديَشيهِ," واّ طىت, "وا بضاُْ ًٖضت طىَّ ىلَ ُْبىوَ يُ طفتىطؤنَُإ."

 "ناّ طفتىطؤ؟" َٔ ثشطًِ. 
 "ػُسَِ قظُنُّ يُطٍَُ ثُسيظا," واّ طىت, "ئُو نضُّ يُطَُيُاُْ يُ نالغ."

 "ئُٖا ئًَشاًًُْنُ," َٔ طىمت.
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 " ئُو ثشطِ."دَيٓاطِ, ضؤْت صاِْ ئًَشاًًُْ؟
 "بُدًىبُسطِ و دواتش تاصَ ْاويت ًَٖٓا, بُْاوَنُػشِا دَصامن."

ٖاوسَِّ. ديَشيو طُدمًَهِ باسيو و طىوس و طجِ, ضاو ػًِٓ  ئًرت يُطٍَُ ديَشيو بىوئ بُ
ِ دنتؤسا بىو يُ ًقز صَسد بىو. خَُيهِ وياليُتِ ًْىيؤسى بىو يُ صاْهؤّ ناْضاغ قىتاب

ُبُس ُٖسصاًْ ِ و باػًِ صاْهؤنُ, ئُويَِ َُٖيبزاسد بىو. نىسِيَهِ صيشَى بىو. طُياْذٕ. ي
 ئُدَب ُْدَٖات. سقِ دًْاّ يُ ػًعش و ثُخؼإ و ضريؤى دَبىوَوَ.  نُيفِ بُ

صؤس َُبُطتِ بىو بضامن, بؤضِ ديَشيو و ثُسيظا ئُو دََُقاَيَِ تىوْذَيإ بىو. 
ًُ, ئاخؤ دَبَِ ثشطُنُ ئًَشإ و ئَُُسيها يُطُس ئاطتِ طًاطُت بُيًٓإ باؾ ًْ

طًاطُت بَِ. بريّ يُوَ دَنشدَوَ ضؤٕ طًاطُت ٖاتىوَتُ ًَْىإ دوو قىتابِ يُ 
ئَُُسيها, ئاخؤ دَبَِ ػُسِّ ضًًإ بَِ. طًاطُتِ بُيِٓ وآلتإ ناسيطُسيِ ُْسيَِٓ 

 دَبَِ يُطُس ٖاوآلتًًاِْ ُٖسدوو وآلت. تُْاُْت ئُطُس يُ صاْهؤؾ ثًَهُوَ خبىيَٓٔ. 
ئُّ بَِ و ثُسيظا بُناس بًََِٓ بؤ صاًْاسّ وَسطشتٔ و ّ ُيُ ديَشيو طِ ئا"يُواْ

 ثُسيظاؾ ثًَِ صاًْىَ و تىوسَِ بىوَ," بؤ خؤّ بريّ دَنشدَوَ. 
سؤريَهِ تش بَُُٖإ ػًَىَ, بُطُس ػُسَِ قظُّ ُٖسدوونًاْذا ضىوّ. 

اسَ ُٖسدوونًإ ُٖطتًإ بُػُسَُصاسّ نشد و داواّ يًَبىسدًْإ نشد. َٔ ئُجم
ضىْهُ ًَٖٓذَّ َُْا بىو واُْنُ دَطت ثَِ بهات. طىيَِ ىلَ بىو  ,ُْضىوَُ دَسَوَ

ديَشيو دَيطىت ئُو ًٖض ثًَىَْذيًُنِ بُطًاطُتِ دَسَوَّ ئُو دوو وآلتُ ًًُْ. ئُوَ 
 صياتش واّ يُ َٔ نشد نُ طىَاُْناِْ خؤَِ ثَِ ساطت بٔ. 
داواّ يًَبىسدِْ نشد. صؤس دواّ تُواوبىوِْ نالغ, ديَشيو ٖاتُ الّ. ديظإ 

 ثُسيَؼإ و خَُباس دياس بىو. 
 "دَتىامن, بضامن ضِ يُ ًَْىإ و تؤ و ثُسيظادا ُٖيُ؟" ثشطًِ. 

"بَُيَِ, بؤ ْا, تؤ ٖاوسِيًَُنِ ًَْضيهِ َِٓ," ديَشيو واّ طىت, يُواُْػُ 
 بتىاِْ ياسَُتًِ بذَّ. 

 ٔ بهشَّ دَيهُّ," طىمت. َ "ئُوَّ بُ
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َُّ طىت و تىوْذ يُ باوَػِ طشمت و دَطتِ نشد بُطشيإ و "بُسِاطتِ؟" ئُ
 "تهايُ ياسَُتًِ بذَ, َٔ يُ نًَؼُيُنِ صؤس طُوسَداّ." :طىتِ

 َٔ صؤس ًْطُسإ بىوّ ناتَِ ئُو طىتِ يُ نًَؼُيُنِ طُوسَ دايُ. 
"نُواتُ َٔ ساطت بؤّ ضىوّ, ئُواُْ نًَؼُّ طًاطًًإ ُٖيُ, باػُ خؤّ 

 ّ بريّ نشدَوَ. تىوػِ ضِ نشد," بؤ خؤ
ديَشيو فشًََظهُناِْ ضاوّ طشِيًُوَ و َِٓ داوَتِ قاوَيُى نشد يُ ناْضَغ و 

 يىًُْٕ و دَطتِ بُقظإ نشد. 
 .دَْطِ ثشِ بىو يُ ًٖىا"َٔ دًَََهُ ثُسيظاّ خؤؾ دَوَّ," 

 ناتَِ باطِ خؤػُويظتِ نشد, ًْطُساًًُْنُّ تؤصيَو طىوى بىو. 
 وَّ, بُآلّ سيَطشّ ُٖيُ," ديَشيو بُسدَواّ بىو. "ُٖطت دَنُّ ئُويؽ َِٓ خؤؾ دَ

 "سيَطشّ وَى ضِ؟" َٔ ثشطًِ. 
"ئُو صؤس سُصّ يُ ضريؤى و ػًعش و ئُدَبُ, ًَٓؽ ًٖضِ ىلَ ْاصامن و نُيفِ 

 . بىو ثشِ يُ طشيإ ِثَِ ْايُت," قىسِط
ُْٖاطُيُنِ " ئَِ نىسِّ باؾ, ئُطُس َُطُيُ ُٖس ئُوَ بَِ, ئُوَ صؤس ئاطاُْ," 

  َُيهًَؼا و بُ ئاطاِْ داَُوَ.ٖ
 "ضؤٕ؟" ثشطِ.

ئُدَب بَِ و ػًعشّ بؤ بٓىوطِ," َٔ طىمت,  "طادَيُ, دَبَِ نُيفت بُ
 "دَيًٓاّ ُٖس ئُوَيُ و ًٖضِ تش ْا."

"بَُيَِ, ثًَؼرت صؤس بشادَس بىوئ, بُآلّ سؤريَهًإ ضُْذ نىستُ ضريؤنًَهِ ْىوطِ 
 وَ." ُِْ خىيَٓذبىو, ًَٓؽ طاَيتُّ ثًًَإ ٖات ناتَِ بؤَ

"ئَِ ئُوَ َُٖيُيُنِ طُوسَيُ," َٔ طىمت, "يُبُسئُوَّ تؤ طاَيتُت بُُٖطتِ 
 ئُو نشدووَ." 

"تهايُ ياسَُتًِ بذَ, َٔ ئًَظتُ ضِ بهُّ باػُ,"  فشًََظو يُ ضاوَناِْ 
 ٖاتُٓ خىاسَوَ. 
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 دذّ عُػكِ ثُسيظا بىوَ.  ناتَِ بًًِٓ دَطشّ صاًِْ نُ ديَشيو صؤس بُ
 َُبُ, َٔ بريؤنُيُنِ ُٖيُ," دَيُٓوايًِ دايُوَ. "ًْطُسإ

 ثُسؤػُوَ طىتِ, "تهايُ ثًَِ بًََِ." "ضًًُ؟" بُ
 "َٔ ثًَٓر نىستُ ضريؤنت بؤ دَْىوطِ و دَتذَََِ و بشِؤ بؤّ خبىيَُٓوَ,"

 و دَطشيا.   ثًَذَنُِْ ْذاطىت يُ باوَػِ طشمت و يُ خؤػًا ّناتَِ ئُوَ
 ِ بؤ ًَٖٓا. ًَهنىستًًُ ضريؤن ذضُْبؤ ُٖفتُّ سؤرّ ثاػرت, َٔ 
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 .نُ دَيؤثُ ئاويَو دَنُويَتُ ْاو دَسيايُى, ًٖض طُسوػىيَِٓ ْآًَََِ :ثًَِ طىت

دََِ وَى  .نًزؤَيُؾ بضَيُنِ نشد .ًَٓؽ دَيؤثًَو ئاوّ يُ ْاو دَسياّ عُػكِ تؤدا
  .خىْضُيُنِ تاصَ ثؼهىتى دَسضىو

 .تِ ئاٍَ و دىاِْ تؤوَ ػُسَُصاسَسَِْطِ يُضاو سَِْطِ سِووَُ :ثًَِ طىتُوَ

  .ٖىَائاطا ترييَهِ تًَظشَواْذَ ػاِْ سِاطتِ*نضُنُ ًْطايُنِ نشد و 

بًَباناُْ ئَُُّ يُدَّ  "بُتريّ ضاوَناْت ُّٖ دًْا و ُّٖ ديِٓ يُ دَطت دَدَّ"
  ".ضِ بًًََِ َٔ بُػُنش سظًَبِ دَنُّ"ٖاتُ دَس و ئًٓذا َُٖيًذايُوَ 

تؤ و َٔ وَى تاَيًَهِ ئاوسيؼِ و  :َُيظايُ طُسثَِ و طىتِنضُنُ يىوتبُسصاُْ ٖ
  .تؤ يُ دؤَيًَو دَخىيًَٓت و ًَٓؽ يُ دؤَيًَهِ تش .ثُتًَهِ ئُطتىوس وائ

ئَُُّ بُخؤّ طىت,  "دَيإ ػاخ خىسد دَناتُوَ *دَيشَقِ ئُّ ئريانُ"
 .طُسيَهِ بادا و  ثًؼًَهِ بًَئىًََذّ خىاسدَوَ

 

اْذا دََئًَ بُو باَيٓذَيُ طىتشاوَ نُ يُطُس ػاِْ ُٖس يُ ئُفظاُْ نؤُْن :ٖىَا*
  .يُنًَو ًْؼتبايُوَ دَنشا بُ ثاػا

  .ئُو داسَيُ داس طًىانِ ىلَ دسوطت دَنشَّ :ئرياى*
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2 
بُ ًَجًَض  .يُو طُسَاوطؤَيُدا, يُ خُوّ ػريئ بًَذاسّ نشدَوَ ,بُقظُّ خؤؾ

 9نضؤَيُّ  .ُسّ بؤ بُياِْ بهشِيَتطُس و دَّ و ضاوّ دىإ ثًَضايُوَ و ْاسدّ ْاِْ ط

 .طاآلًْؽ, باسيو, طىوسئاَيِ  تُبُؾ ثاِْ طُؾ, ثًَذا ثًَذا سِيَِ نشدَ ْاُْواخاُْيُى

سيضيَهِ ياصدَ  .بشراْطُ طُوسَناِْ بُطتاّ ,تا طُيؼتُ دَِ طُسيىوتِ طىوس دَضىوَوَ
نضؤَيُّ  .نُطِ يُطُسَإ ثاَيًإ بُثؼت يُنذا بىو و ضاوَسِيَِ ْاِْ طُسّ بىوٕ

ناتَِ خَُيهُنُ ضاويإ ثًَِ نُوت يُى  .ُْسَىًْإ و خُواَيىو, يُ دواوَ سيضّ بُطت
  .ئَُُؾ صؤس دَيِ نضُنُّ خؤؾ نشد .بُيُى سَثًَؽ خؤياْذا تا طُيؼتُ ثًَؼُوَ

  .؟ ْاُْوا ثشطِ"ئُّ ُٖصاس ديٓاسَ ِٖ نًًَُ"

  .َآلَِ دايُوَبُدَْطًَهِ نضّ ْىوطاو و "ِٖ َُٓ بايِ ثًَٓذظُمت دَوَّ"

ثًَؽ ئُوَّ دوايَُني ْاِْ َُٖيطشيَت و بُسَو َاٍَ بًَتُوَ, ْاُْواخاُْنُ 
تُقًًُوَ و دًْا تاسيو بىو, ضشَِ دوونٍَُ ئُو ْاوَّ تًًُُْوَ, ػىيَُٓنُ خىطاوّ خىئَ 

خؤصطُ "دايهِ نُ بَُُّ صاِْ, يًَىّ يُ سُرَُتاْا نشؤػت و بريّ نشدَوَ  .بىو
 "خىايُ بؤ؟"سووَو خىا دَطتِ بُسص نشدَوَ  ".شدبايُوَيُخُو بًَذاسّ ُْن

دَْطًَهِ ْادياس  "ضىْهُ نضؤَيُنُتإ خُوّ دَٖات, ئُويؽ بؤ خؤّ بشديًُوَ"
  .يُ ثؼتُوَ واّ ثَِ طىت
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 .يُ طًًََُني ْٗؤّ دَيشِواًًُْ طُس ػُقاَُ بًَطُسدَنُّ بُسدَّ باَيُخاُْنُ

نًََُو  .وطهُ ئاطا ويَُٓيُنِ نُوتُ بُسضاوضاوّ يُطٍَُ ئؤتؤَبًًًََو دَطُسِا, بش
َشؤيًُنِ قز  .بُطُس ديىاسّ باَيهؤُْنُدا داضًًَُُوَ و ووسد طُيشّ ويَُٓنُّ نشد

ضاوَ سَػُناِْ يُبُس تًؼهِ خؤس  .يىوتًَهِ قٓر و باسيو .قُتشاِْ سَْط ئُمسُس
  .ُٖوَيِ دا تُواو سووّ ويَُٓنُ ببًَِٓ, ضاوّ بشِّ ُْنشد .دَبشيظهاُْوَ



 

114 

ُْٖاطُيُنِ طاسدّ َُٖيهًَؼا و ئَُُّ  "!ئُّ خىايُ يُو  َُٖىو دىاًًُْ"
  .يُبُسخؤيُوَ طىت

دَبَِ ض نىسِيَو " .خًَشا طىاسّ ئاطاْظُسَنُ بىو تا بضًَت ويَُٓنُ َُٖيطشيَتُوَ
صَْطًَهِ بؤ ىلَ  ,ئُطُس رَاسَّ تُيُفؤُْنُّ يُطُس بَِ .ئُّ ويَُٓيُّ ىلَ نُوتبَِ

خًَشا ساّ  .ثاصدَ ضشنُّ ْاو ئاطاْظُسَنُ ئَُُّ بُبريدا ًَٖٓا "ُوَدَدَّ و دَيذََ
تاَُصسؤ وَى  .نشدَ الّ ػىيَِٓ َُبُطت دواّ ئُوَّ دَسطُّ ئاطاْظُسَنُ نشايُوَ

طهجشِيَو بؤ ُْٖاسيَهِ تشؾ ويَُٓنُّ بُيُؾ و السيذا َُٖيطُسِاْذ و ًَٖٓايُ ئاطت 
  !ؤيُتِضاوَناِْ نشدَوَ, بًِٓ ويَُٓنُ خ .ضاوَناِْ
 

4 
طُدمًَهِ سووَُت ئاٍَ, بُرٕ صساظِ سَْط طُمنِ, ضاوّ بشِيبىوَ تًُْا يُى نض 

ضًًُ ئُطُس بضِ " .يُ ْاو ئُو ثؤيُ نضُّ دَياْشِواًًُْ ئاوَ يًدُٓنُّ بُسدًًََإ
ئُطُس طىتِ قظُّ قؤسِ و تفًَهِ " .خُياَيِ بًَكِ دا "ثًَِ بًًََِ سُص دَنُّ َاضت بهُّ

دواداس تُيبُْذّ ػُسَِ ػهاْذ  .ئَُُػِ خظتُ طُس خُياَيُناِْ "!ذا؟بُسِووَذا َُٖي
  .و ثًَِ ْايُ طؤسَِثاِْ بىيَشّ, بُبريَبري ثًَذا ثًَذا خؼًًُ الّ ثؤيُ نضُنُ

طُدمُنُ بُدَّ  "سَْطُ ساصّ بَِ .ئُّ داوايُّ َٔ ثًَضُواُّْ سيَزَِْ ئاو ًًُْ"
ى ضؤٕ ديًًَهِ ُْقؤسا بُنُوػِ ئاطٔ ثًًَُناِْ طشإ بىوٕ وَ .سيَىَ بريّ دَنشدَوَ

  .دَيطىاصُْوَ, ثًَٓطاوَناِْ طشِ طشِ بىوٕ

نضُنُّ ْاو ثؤيُ َُيُنُّ ٖاوتاّ خؤّ قزيَهِ طىوسئاٍَ, طىثِٓ طىوس طىوس, يُ 
َضيهُوَ تُسِايِ ىلَ دَضؤسِايُوَ ُْاس خؤّ ثًَؼإ دَدا, يُ ًْ يًَى باسيو,  .دووسَوَ بُطىَيُ ٖ

ُُّْ يُْاو ئاوَ يًدُٓنُدا سَْطِ دَدايُوَ .دَثُسِّمست خشِخشِ, بُثتًَو    .صَسدَخ

نىسَِنُ طُيؼتُ ئُوَّ و بُُْسَِ سووّ يُ نضُنُ نشد, بُيًَىيُسصَوَ طىتِ 
  ."سُصّ يًًَُ َاضت بهُّ"

 بؤ ئاوا؟ :نضُنُ دايُ قاقاّ ثًَهُْني و طىتِ
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ِ تش قظُت يُ سووخظاسيذا صؤسّ ثَِ خؤؾ بىو نُ ثًَِ طىت "بشِياسّ داوَ ض
يُطٍَُ ُْنُّ, طآلوت ىلَ ُْنُّ و تَُاػات ُْنُّ", بُآلّ يُ دَيُوَ ثًَِ خؤؾ ُْبىو. 
بؤيُ يُ سِقإ طىتِ "ًٖىاداسّ دًَبُدًَِ بهُيت!".  ُٖسدوو ال يُ دَيُاُْوَ ئًُضاَإ 
نشد نُ َٔ دَبَِ ثابُْذ مب بُو بشِياسَّ داوَُ. دواَُٖني ًْطاّ ئُو ُْمشًًُ باآل وسد 

يتُّ يُبريَ. بُصَسدَخُُْ ػُيتاْئاطاناِْ ثًَِ دَطىمت "ئاوات ىلَ دَنُّ, بَُٔ و ص
 دََيًَِ بشِؤ ئاو و ئاو ضِ. دَخبؤ دَّ".  

ناتَِ بُدًَِ ًَٖؼت, دوو خىيُنِ ثَِ ُْضىو, َٔ ثُػًُإ بىوَُوَ يُ 
ُٖس  بشِياسَنُّ. بؤيُ ثًَِ دََيًَِ "َٔ ًٖض طٌَ ْانُّ يُوَّ ثُػًُإ بىوَُتُوَ. ُْى

ئُوَ, بطشَ ًٖض طٌَ ْانُّ يُوَّ يُ ثًَؽ ضاوّ خَُيو دابُٓويَُُ طُس ضؤى و ثًَآلوت 
يُثَِ َُٖيهًَؼِ. َٔ وَى نىسِاِْ تش طىسط ًِْ تا ببِ بُطُس يُػُ و يُ يُخُت 

 ُْمبُوَ. َٔ ثًاواُْ و ساػهاواُْ و  سووبُسِوو ثًَت دََيًَِ: سُصّ يًَتُ."
 

6 
سوويَهِ َاْطئاطا, يُ ناتًَهذا ضُْذإ َاْطِ تش  ضاوّ ًْؼتُوَ يُطُس تًُْا

ئُو ْاوَيإ ثشِ نشدبىو. بُآلّ خؤس تًُْا بؤ ئُو َاْطُّ ضاوَنامنِ داطري نشد نشِْىوؾ 
دَبات, ئُواِْ تش َاْطِ بَِ خؤسٕ. طًَِ يُ دَوسوبُسّ ُْنشدَوَ و ثًَِ طىت: با تًُْا 

ُنُ َُٖىو رياْت ثًَؼهًَؼِ َٔ دوو خىيُى يُ رياْت بؤ َٔ بَِ, دواّ ئُو دوو خىي
دَنُيت. ضاوَناِْ يًَهٓاو بُفًضيَهُوَ طىتِ "ْا بابُ, ئُوَ ضًًُ ديظإ". ًَٓؽ 
طىمت وَسَ با طشَو بهُئ, ضاى دَصامن دواّ ئُو دوو خىيُنُ خؤت تُواوّ رياْت 

 دَدَّ بَُٔ. 
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. ُْيذَصاِْ َٔ يُو دوو خىيُنُدا ضِ دَنُّ, يإ ئُ وَتا صؤس يُ بُّ طَُُيُ ثًَهُِْ
ُطشت. َُٖىو داس دََيًَِ "بؤ ئاوا  َٔ باػرت دَيضاِْ ضًِ ىلَ دَنُّ. ضاوّ يُ ضاوَناِْ دْا

 تَُاػاّ دَنُّ؟" ئُويؽ بُْاص و يُطُسخؤ دََيَِ "نا تَُاػاّ نشدّ!" 
ضًَزّ يُ تَُاػانشدِْ وَسطشت و طىمت "ئُوَ ُٖفتُيُى, بري يُو طشَوَ بهُوَ, 

ًَؼتا قظُّ تُواو ُْنشد ناتَِ طىتِ "َٔ ئُو طشَوَ ْانُّ". ئُودا وَآلَِ بذَوَ". ٖ
ثًَِ طىت "باوَسِت ُٖبَِ, ثًَؽ ئُوَّ دوو خىيُنُ تُواو بًَت, خؤت ثًَؼهًَؼِ َٔ 

 دَنُيت". ًٖضِ ُْنشد تًُْا ثًَهُِْ. 
ِٓ. خُوِْ دؤساودؤس  يُ تُواوّ ُٖفتُنُدا, َُٖىو سؤر خُومن بُو دوو خىيُنُوَ دًَب

َْ ط. يُ خُوُْنإ خؤػرت, ئُو خُياَيُ بىو نُ َاْطُنُ دَطتِ طشمت و سفاْذَِ و سَْطاوس
ُُْسَِ طىتِ "دَّ, ئًَظتُ دوو خىيُى ِٖ تؤّ, بضامن ض دَنُّ!؟"  ُْايُى و ب  بؤ ث

 بُو قظُيُ دَيِ يُسصّ و بُّ ػًَىَيُ دوو خىيُنُنُّ طُسف نشد: 
تؤ دًاواصّ, بؤيُ ضشنُ بُغ تَُاػاّ نشد. يُو َاوَيُدا بُضاو دَيطىت  11

 دوو خىيُنِ ثًَؼهًَؽ نشدّ. 
ضشنُ بُغ بؤمن نشد. بؤٕ ض بؤٕ, خؤػرتئ بؤٕ يُ ْاو َُٖىو بؤُْناِْ  11
 دًْادا. 

ضشنُ بُغ يُ باوَػِ نشد. ضاوَناِْ يًَهٓا و ُٖطتِ بُ ئاساَِ نشد.  11
 خؤػشاَيبىوّ نُ ئُوَ يُنُّ داسَ باوَػِ ثًاو دَبًَِٓ. 

, سووَُت, طىيَضهُنإ, ضاوَنإ, بشؤ, يىوت, تُواوّ ضشنُ ًَْىضُوإ 11
 طًُاّ َاض باسإ نشد. 

ضشنُ بُغ يًَىّ َزّ. نًََُو ػًَُرا. دَطتِ يُْاو قُدّ طرينشد و تىْذ  31
بُخؤَُوَ ْىوطاْذ, ُٖطتِ نشد ٖاتىوَتُ ْاوّ و ًَٓؽ يُْاو ئُوداّ. يُو بًظت 

َّ َٔ مبزيَت و ًَٓؽ يًَىّ خىاسَوَّ نُ ئُو دَبَِ يًَىّ طُسَو ,ضشنُيُدا فًَشّ نشد
 ئُو, داسداسيؽ صَاِْ يُنرت مبزئ. 
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ضشنُ بُ طُسدٕ و طًٓط و ثؼت ٌَ و ََُهِ داَُٖيضْاّ و يًَظتُُوَ و  21
بًَُُِٖٓ دَخمىاسد. َُٖىو طًاِْ طُسّ داٖات و تىوْذ َِٓ يُباوَؾ طشت, بُدؤسيَو 

 دَطتُناِْ يُ ئًَظهُذا ضىوُْ خىاسَوَ. 
ضشنُّ َاوَ بضُُ خىاسَوَ و بُصَإ ئُو فظتكُ بًًَظُُوَ و  41ُو ويظتِ ئ

 مبزّ نُ دََِ بُئاطتُّ يًَو نشدبىوَوَ. بُآلّ طىتِ "َٔ َُٖىو ريامن بؤ تؤيُ."
 ئًرت بُّ ػًَىَيُ طشَوَنُّ بشدَوَ... 

 نؤتايًِ ضريِؤنُنإ. 
*** 

تبىو نُوا خؤّ ئُو بؤ ثُسيظا خىيَٓذَوَ و ثًَِ طىضريِؤنُناِْ ديَشيهِ ٖاوسِيَِ 
ئُدَب دَّ. دواتش ديَشيو ٖاتُ الّ  شؤنُ و نُيفِ بُؤناُّْ ْىوطًىَ و سُصّ يُ ضًِضريِ

نُوا ضريِؤنُناِْ بُِٖ خؤّ داْاوَ. ًَٓؽ يًًَِ ُْطشت و  ,و داواّ يًَبىسْذِْ نشد
 الّ ئاطايِ بىو و دَيِ دايُوَ ًْطُسإ ُْبَِ. 

داوَتًإ نشدّ بؤ ئاُْٖطِ دواّ ضُْذ ُٖفتُيُى ثُسيظا و ديَشيو 
ئاػتبىوُْوَيإ. يُوَّ ديَشيو َِٓ ْاطاْذ بُظاَيذيِٓ ٖاوسِيَِ. ظاَيذئ خَُيهِ ػًهاطؤ 

نُوا َٔ  ,يُوّ طُياْذ بىوبىو و يُ دايو و باونًَهِ ئَُُسيهايِ بىو. ديَشيو 
 ياسَُيتِ داوَ يُطٍَُ ثُسيظا ئاػت ببُٓوَ. 

 . ضشثاْذّبٔ طىيَِ   يُٖامتظاَيذيِٓ ُّ ػًَىَيُ," "دَصاِْ ًَٓؽ ياسَُتِ يُنًَهِ دا ب
 ضريِؤى؟" َٔ ثشطًِ.  "ُٖس بُ

 "ُْخًَش بُْاَُيُى!"
   ْاَُيُى؟" َٔ ثشطًِ. ض"
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 خؤظةويصتيى ئةمةريلايى
وَآلَِ ثشؤفًظؤسّ ُْدايُوَ. خُياَيِ بًَكِ دَدا. ئُو سِؤرَ ًٖض ئاطاّ يُ 

ِْ عُسَبِ ثشطًاسيَهِ ئاسِاطتُ نشد, بُآلّ ئُو ُْبىو. ثشؤفًظؤسّ واُّْ صَا نُواُْ
وَآلَِ ُْدايُوَ وَى ئُوَ وابىو نُ ُٖس يُ نالطًؽ ُْبَِ. نُ بُخؤ ٖاتُوَ ضىوَ 

 خؤّ ٖاواسّ نشد.  يُى بُ و طُس نىسطًًُنُّ
 خَُيهِ عًَشاقُ."  و "َٔ دايًاّ خؤؾ دَوَّ," ٖاواسّ نشد, "ئُو َىطًُاُْ

َُ دَسَوَ يُ نالغ. ضىوئ يُ ػىيًََٓو داًْؼتني ًَٓؽ ًَٖٓاَُ خىاسَوَ و بشد
و ويظتِ دَيُٓوايِ بذََُوَ. ئُو نىسَِ ْاوّ دُّ بىو و َاوَّ طاَيًَو يُ عًَشام بىو 

. يُوَّ ضاوّ بُ دايًا نُوتبىو و خؤػِ ويظتبىو. نُضِ دايًا ثًَِ سِاصّ 2115يُ 
ئَُُسيهايًُنإ ناسّ دايًا ديَتُ ئَُُسيها يُبُسئُوَّ يُطٍَُ  2116ُْبىوَ. يُ 

نشدووَ و بُٖؤّ بُسْاَُّ نؤضبُساُْوَ دَّ. دُّ بَُُ دَصاًَْت و دووباسَ دَضًَتُوَ 
بُآلّ دايًا ُٖس سَتِ دَناتُوَ. سؤريَهِ تش ٖاتُوَ الّ و  ,الّ. دووباسَ ثًَِ دََيًَـتُوَ

 باطِ دايًاّ بؤ نشدّ. 
َنا ت د ٔ َس ُسَ  ُوٖ  ّ ئ آل َّ, ُب َو ُو خؤؾ د ّ ئ ٔ صؤس ٕ نشد."َ ُطشيا ِ ب َطت ِ و د َ," طىت ُو  ت

 "ئُو نُيفِ بُضِ دَّ؟" َٔ ثشطًِ. 
 "نضًَهِ صؤس واقًعًُ و سُصّ يُ رياُْ," ئُو طىتِ. 
 "ئُوَ صؤس ئاطاُْ, َٔ دَتىامن ياسَُتًت بذَّ," طىمت. 

 "ضؤٕ؟"
 ئًُُيًًَو بؤ بًَٓشَ," طىمت.  "َٔ ْاَُيُنِ بؤ دَْىوطِ و ْاَُنُّ بُ

 َبَِ, ُٖسضِ قظُّ دًْا ُٖيُ بؤّ نشدووَ.""ضؤٕ بُوَ ساصّ د
  .طُػبني بىوّ"خَُت ُْبَِ, ساصّ دَبَِ," 
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 نامةكة

طشفت و نًَؼُناِْ دًْا يُبُس ُْبىوِْ خؤػُويظتًًُ. خؤػُويظتِ سووّ يُ 
نَُِ نشدووَ, بؤيُ خًَضاُْناًْؽ صياتش تًَو دَضٔ. ُٖسضِ نضِ دًْايُ خُو 

ت, ثًاويَو بؤّ بظىوتَِ و َُٖىو ػتًَو يُ ثًَٓاو بُثًاويَهُوَ دَبًَِٓ خؤػِ بىيَ
ئُودا بها و قُبىوٍ َ بهات. ُٖسضِ نضِ دًْا ُٖيُ سُص دَنات ًََشدَنُّ خؤػِ 
بىيَت. طُوسَتشئ ًْعُُتِ خىا بؤ نضإ ئُوَيُ ًََشديَو بهات و ًََشدَنُّ خؤػِ 

 بىيَت. َٔ ئُو ثًاوَّ! َٔ تؤّ بَُُٖىو ػًَىَيُى خؤؾ دَويَت. 
طىْاِٖ ًًُْ نُ تؤّ خؤؾ دَوَّ, ئُوَ تؤّ طىْاٖت دَطاتَِ ُٖطتِ ثشِ يُ َٔ 

خؤػُويظتًِ  سَت دَنُيُوَ. ئُطُس باوَسِت بُخىا ُٖيُ, خىا َُٖيِ ْاطشَّ و يًَت تىوسَِيُ. 
َ. تهايُ وَى نضُ  تهايُ وَى نضُ يىوتبُسصَنإ َُبُ نُ داٖاتىويإ ًٖضِ ىلَ ػني ْاِب

ُ بري يُوَ  يىوتبُسصَنإ َُنُ, وَسَ سيَض بؤ ُٖطتُناِْ َٔ دابَِٓ. َٔ دَصامن تؤ ػُوْا
ُ ساطتُوخؤ ثًَِ طىتِ  ُ و بىيَشْا ُ و ثًاوْا َ. َٔ سِاػهاوْا اصّ َٔ ضِ ِب دَنُيُوَ ئاخؤ ًْ
ِ خؤَِ خؤؾ دَوَّ ثًَؽ ئُوَّ بًََِ بَُيَِ, ثًَؽ  خؤػتِ دَوَّ. َٔ ئُو ثًاوَّ نُ خًَضْا

عُُتُّ خىا سَت دَنُيُوَئُوَّ وَآلَِ بذاتُوَ. تؤ بؤ ئ  . ُو ًْ
تهايُ َتُاُّْ ثَِ بهُ. َٔ سيَض يُو ُٖطتُّ تؤ دَطشّ نُ ئًَظتا َتُاُْت بُ 
َٔ ًًُْ. تهايُ َٔ وَى نىسِاِْ تشّ ْاو ثُمياْطُ تَُاػا َُنُ. َٔ ثالمن ُٖيُ بؤ 

تؤ خؤّ و خًَضاُْنُّ نُ تؤّ. َٔ صؤس بُدذّ تؤّ خؤؾ دَوَّ و دََُوَّ خًَضإ يُطٍَُ 
دسوطت بهُّ. تهايُ َتُاُّْ ثَِ بهُ. دَتىاِْ تاقًِ بهُيتُوَ. بًَطىَامن يُطٍَُ َٔ 

 طُسدَنُوّ و ثُػًُإ ْابًتُوَ. 
 َٔ بُّ ػًَىَيُ رٕ و ًََشدايُتًِ خؤّ و خؤت دَبًِٓ:

خاْىويَهِ خؤؾ, ْاوَاَيًَهِ خؤؾ, ُٖسيُنُ و ناسّ خؤَإ. رياًَْهِ طادَ و 
َُاُْ يُ ريَش ضُتشيَو نؤ دَنُيُٓوَ, ئُويؽ ضُتشّ ئاساّ و ٖىُْسّ. َُٖىو ئ

خؤػُويظتًًُ. َٔ دَتىامن يُطٍَُ تؤدا خؤػرتئ ريإ بزيِ و ُٖسضِ خُوْت ُٖيُ 
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بًًَُُٗٓ دّ. يُبُسضاوَُ ثًَهُوَ طُػت دَنُئ بؤ ػاسَ دىاُْناِْ دًْا وَى ئًظتُْبؤٍ, 
َ دًْا ببًٓني. َٔ ًََشديَو دَمب ثاسيع, يُْذَٕ, ظًًَٓع, بُسػًؤُْ و تاد. وَسَ با ثًَهُو

 بؤت ئُوثُسِّ سيَضت ىلَ دَطشّ. 
 َٔ ئُو دؤسَ ًََشدَّ بؤ تؤ: 

سيَض يُ بشِياسَناْت دَطشّ, سيَض يُ بؤضىوٕ و سات دَطشّ. سيَض يُ ُٖطتِ ئافشَتاُْت 
دَطشّ. سيَض يُ ئاصاديًُناْت دَطشّ. ئُوثُسِّ سيَضّ ُٖيُ بؤ دايو و باوى و بشات و 

دَنُت. َٔ ثًاويَهِ دَيشَِم ًِْ, ثًاويَهِ دَيجًع و سَصيٌ ًِْ. ُٖسضِ نضِ دًْا خاُْوا
ُٖيُ ْايُوَّ ثًاوَنُّ دَيجًع و سَصيٌ بَِ. ئُوَ َِٓ ئُو طًفُتُ خشاثاُّْ ًًُْ. تهايُ 
َتُاُّْ ثَِ بهُ. َٔ رياِْ خؤّ و خؤت صؤس بُطُسنُوتىويِ دَبًِٓ. وَسَ با ثًَهُوَ 

 دسوطتِ بهُئ. 
قِ يُ دسؤيُ, َٔ سِقِ يُ سِابىاسدُْ بُنضإ. َٔ ثًاويَهِ سِاطتطؤّ يُطٍَُ خىاّ َٔ سِ

خؤّ, يُطٍَُ خؤّ و يُطٍَُ خًَضاُْنُّ نُ تؤّ يُ داٖاتىو. َٔ سُصّ يُ دوو َٓذاَيُ: نىسِ و 
نضًَو. ئُطُس تؤ سُصت يُ صياتشَ ئُوا سِيَض يُ سِاّ بُسِيَضت دَطشّ و ديَُُ طُس سِانُّ تش. 

اويَهِ نُيًُ سَِم و ثًاوطاالس ًِْ. َٔ يُو ثًاواُْ ًِْ دؤ و دؤػاو تًَهٍَُ بهُّ. َٔ ثً
َٔ ثًاويَهِ ئاساَِ, ثشِّ يُ خؤػُويظتِ بؤ تؤ. َٔ دًاواصّ و وَى نىسِاِْ تش بري 
ْانَُُوَ. َٔ بُدذّ بري يُ داٖاتىوّ خؤّ و خؤت دَنَُُوَ. َٔ َٓذاآلُْ ًِْ و بري يُ 

ئاوا ثًاواُْ  ,َُوَ. ئُطُس َُبُطتِ سِابىاسدٕ و ػتِ خشاخ بىوايُػتِ ثىسِ و ثىوض ْانُ
ُْدَٖامتُ ثًَؽ و سِاطتُوخؤ ثًَِ ُْدَطىتِ. تها دَنُّ َتُاُّْ ثَِ بهُ. َتُاُْ 

 بُخؤػُويظتًًُنُّ بهُ بؤ تؤ. 
َٔ دَتىامن دٍَ خؤػت بهُّ. بَُيًَِٓ رياًَْهِ خؤؾ و ثشِ يُ ئاساَِ و 

صؤسّ بريّ يُ تؤ و يُ داٖاتىوّ خؤَإ نشدووَتُوَ. َٔ  ٔخؤػُويظتًت ثَِ دَدَّ. َ
ًََشديَو ًِْ وَى نؤيًُ يإ خضَُتهاس تَُاػاّ خًَضاُْنُّ بهُّ. َٔ يُو ثًاواُْ ًِْ 
سظاب بؤ رُْنُّ خؤّ ُْنُّ. ئًَُُ دَتىاْني خضَُتِ يُنرتّ بهُئ. بُوَوَ دىاْني 

بًت َٔ ئاوت بؤ بًَِٓ, ثانت ئاَادَّ ئُطُس تؤ ُْخؤؾ  خضَُتِ يُنرتّ بهُئ. َٔ
بهَُُوَ, ضًَؼتت بؤ ىلَ بًَِٓ و بَُآلى بُدََتُوَ بهُّ. َٔ ئاَادَّ يُ ناسوباسّ ْاو 
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َبني بُخاوَٕ ناس و يُ َاَيُوَؾ ياسَُتِ يُنرتّ  َاَيذا ياسَُتًت بذَّ. ئًَُُ ُٖسدوونُإ د
ىَسِؤيإ ثًَهُوَ ئاَادَ ؽ دَدَئ. نانُ ْاِْ بُياًْإ عايذّ َٔ, ًْ ّ دَنُئ و ئًَىاساًْ
ُبىوَيُُ َت, ئُوا َٔ ق ُوَ ًب  .  ُٖس خؤّ. ئُطُس سُصيؼت نشد بُثًَضُوْا

وَسَ با ثًَهُوَ خًَضاًَْو دسوطت بهُئ يُطُس بٓضًُّٓ خؤػُويظتِ. با 
خًَضاًَْو دسوطت بهُئ يُطُس بٓضًُّٓ يًَو تًَطُيؼنت و يُنرتّ قُبىوَيهشدٕ و 

ضاى ئُوَيُ نُ رٕ و ًََشد يُنرتيإ خؤؾ بىَّ, يُ  يًَبىسدَيِ. رٕ و ًََشدايُتِ
يُنرتّ تًَبطُٕ و يُ يُنرتّ ببىسٕ. َٔ ئُو طًفُتاُّْ تًَذا ُٖيُ. َٔ تا طُس 
ئًَظكإ تؤّ خؤؾ دَوَّ, تا طُس ئًَظكإ سوسِ يًَبىسدمن ُٖيُ و تهايُ قُبىوَيِ بهُ با 

 يًَت تًَبطُّ و يُنرتّ تُواو بهُئ. 
ْىوطًىَ يُّ ْاَُيُ َُٖىوّ قظُّ واقًعني. َٔ وَى  ئُو قظاُّْ بؤ تؤّ

نىسِاِْ تش بُ ػًعشّ بَِ َاْا و قظُّ بؤؾ و بُتاٍَ و ثشِو و ثىوض نات ْانىرّ. َٔ 
َُطُيُنُّ بُدذّ وَسطشتىوَ و تَُاّ رٕ ًَٖٓامن ُٖيُ. َٔ دَتىامن يُطُست بىَطتِ. 

ػىوّ ثَِ بهُّ. داواّ َٔ داواّ عًالقُت ىلَ ْانُّ. َٔ داواّ ئُوَت ىلَ دَنُّ 
عًالقُ و داواّ ػىوثًَهشدٕ دوو ػتِ صؤس دًاواصٕ. داواّ عًالقُ واتُ سِابىاسدٕ, بُآلّ 
داواّ ػىوثًَهشدٕ ئُوثُسِّ سِاطتطؤيًِ و ثًاوَتًًُ. َٔ دََُوَّ خؤػُويظتًِ 
قىوَيِ ئًَُُ دواّ صَوامجإ دَطت ثَِ بها. وَنى ثًَغُُسيؼُإ دَفُسَىوَّ نُوا 

 ٔ خؤػُويظتًِ يُ بُيِٓ رٕ و ًََشدا دواّ صَوادُ. ضانرتي
َٔ سِادَوَطتِ تا خىيَٓذٕ تُواو دَنُّ. سادَوَطتِ تا ئُو ناتُّ بُسِيَضت ثًَِ 
دََيًَِ وَسَ ثًَؽ. ئُطُس نىسِيَو باّ تَُاّ سِابىاسدمن ُٖبىوايُ, قُت بُو ػًَىَيُ قظُّ 

شِياسّ بُسِيَضتُوَ بُْذَ. تهايُ بري ُْدَنشد و ْاوّ صَوادِ ُْدًََٖٓا. داٖاتىوّ َٔ بُب
بهُوَ. َٔ خؤّ يُطٍَُ تؤدا دَبًُُٓوَ. َٔ يُطٍَُ تؤ ئاطىودَ دَمب و دَتىامن بَُُٖىو 
ػًَىَنًؽ تؤ تؤ ئاطىودَ بهُّ. َٔ سِيَض بؤ ٖىُْسَنُت دادًََِْ. يُبُساَبُست 

ضِ َٔ دادًَْؼِ تا ويَُٓنُت تُواو دَنُّ. يُبُسضاوَُ دواّ صَوامجإ تؤ طهًَ
دَنُّ و داسوباس يًَِ تىوسَِ دَبِ و ثًَِ دََيًَِ ئُوَْذَ َُدىوَيَِ.  يُبُسضاوَُ تؤ 

 خُسيهِ سَطِ دَبًت و ًَٓؽ ئاوت بؤ ديَِٓ. 
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ئُوَ ُٖطتِ َُٓ بُساَبُس بُتؤ. ئُوَ خؤػُويظتِ َُٓ بُساَبُس بُتؤ. تهايُ 
شتُٓ بؤ بُسِيَضت. ئُو ئُواُّْ َٔ باطِ نشدووَ يُّ ْاَُيُ تًُْا خؤػُويظتِ و سيَضط

قظاُْ بُبًًََٗضّ َٔ تَِ َُطُ. َٔ ثًاويَهِ صؤس بًَُٖضّ. دَتىامن بُسطُّ َُٖىو 
ُى بطشّ. ريإ ثًاوّ خؤطش و سِاطش و بًَُٖضّ دَوَّ. تؤ سُص ْانُّ ًََشديَهِ ًًْاخؤػ

بًَُٖضت ُٖبَِ, سُص ْانُّ ًََشديَهت ُٖبَِ تا طُس ئًَظكإ تؤّ خؤؾ بىَّ, سُص 
ّ ًََشديَهت ُٖبَِ طىيَت ىلَ سِابطشَّ, سِيَضت بطشَّ و يًَـت تًَبطا, َٔ ئُو ثًاوَّ ْانُ

نُ تؤ دَتُوَّ و بُدوايذا دَطُسِيَِ. تهايُ سِيَض بؤ ُٖطتُنامن دابَِٓ و بري بهُوَ. تها 
 دَنُّ َتُاُّْ ثَِ بهُ.  

*** 

ىيَٓذبىوَوَ. ئَُُ ْاَُنُّ ظاَيذئ بىو بؤ دُّ نُ بؤ خؤػُويظتُ دَيشَِقُنُّ خ
دُّ بهات.  ْاَُنُّ طُسّ طشت و دَيبُسد بىو بُدَيُٓسّ و سِاصّ بىو و ًََشد بُ

ْىوطشا بىو نُ وَٖا ئاطإ  ِدَيِ نضاِْ عًَشاق ْاَُنُ ضىْهُ بُ طُسطاّ بىوّ بُ
َتُاُْ بُ ثًاو ْانُٕ. ْاَُنُ سَْطذاُْوَّ قىوَيِ نىيتىوسّ عًَشاقِ بىو, وَى بًًََِ 

 بُسَ دَيشَِقُنُّ. سيَهِ عًَشاقًًُوَ ْىوطشا بَِ بؤ دَييُاليُٕ ْىوطُ
"ضؤٕ تىاًْت بريّ نضاِْ عًَشام خبىيًَٓتُوَ و ئُو ْاَُيُ بٓىوطِ؟" َٔ 

 ثشطًِ يُ نؤتايًِ ئاُْٖطُنُ. 
بهُّ . . ." س"بًًََِ ضِ . . . ئُصَىومن يُ عًَشام واّ يًَهشدّ يُو ػتاُْ طُس دَ

 وَآلَِ دايُوَ. 
 ؼرت يُ عًَشام بىويت دياسَ؟""ضؤٕ . . . ثًَ

. دا بىوّطىثاّ ئَُُسيها يُطٍَُيُ عًَشام  2115تا  2113"بَُيَِ . . . يُ 
 يُوَّ ضىوَُ قىوآليِ نىيتىوسّ عًَشاقِ. 

ئافشَتاِْ عًَشام تا طُس ئًَظكإ بُدَطتِ ثًاوطاالسيًُوَ دَْاَيًَٓٔ. بؤيُ وَٖا ئاطإ 
 ًََشديإ." دوودَئ يُ َُٖيبزاسدِْ ثًاويَو ببَِ بُو  ُٖسدَّ صؤس  ثًاو ْانُٕ َتُاُْ بُ
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 طُسطاًًَُوَ طىمت.  "ساطتُ!" َٔ بُ
دواّ تُواوبىوِْ ئاُْٖطُنُ, يُطٍَُ ظاَيذئ رَاسَّ ثًَىَْذميإ طؤسِيًُوَ بؤ 
ئُوَّ يُ داٖاتىو ثًَىَْذميإ بُسدَواّ بَِ. طىثاطِ ديَشيو و ثُسيظاّ نشد بؤ 

ًَهِ طُسنُوتىوّ بؤ خىاطنت. ًَٖىاؾ بُسَو َاٍَ وَسَِّ نُومت داوَتُنُيإ و ًٖىاّ رياْ
 و تا َاٍَ بريّ يُ ْاَُنُ دَنشدَوَ. 

"بُسِاطتِ ْاَُيُنِ واقًعِ و قايًهُس بىو," َٔ بُخؤَِ طىت و ُٖطتِ 
بُدَيدؤػِ نشد. "ساطتًًإ طىتىوَ نُوا خؤػُويظتِ دَتىاَِْ َُٖىو ػت دسوطت 

 َِ خؤػُويظتِ دسوطت بهات." بهات, بُآلّ ًٖض ػتَِ ْاتىاْ
*** 
قظإ نشد. ُٖسدوونُإ دَيُإ ثشِّ  ضىوَُ تًُْؼتِ داًْؼتِ و دَطتُإ بُ

 يَِقظُ بىو. يُنرتميإ ُْديبا, سَْط بىو بتُقًبايُٓوَ. وَى بًًََِ دًَََو بَِ ضاوَسِ
و ّ ثُسيظا و ديَشيُيُنرتميإ دَنشد قظُ بؤ يُنرتّ بهُئ. َاْطًَو دواّ ئاُْٖطُن

و ْاطًِٓ ظاَيذئ, ئُو نضُّ ْاطِ. َاوَّ دوو طُعات ثًَهُوَ قظَُإ نشد. صؤس 
ػت يُيُنرتيًُوَ فًَش بىوئ. َٔ دَطجًَؼدُسيِ نشد بؤ يُنرت ْاطني, بُآلّ ػًَىاصَنُ 
صؤس دًاواص بىو. يُنرتْاطًُٓنَُإ صؤس دًاواص بىو يُ يُنرتْاطًِٓ ئاطايِ سؤراُْ يُ 

 .  ًَْىإ نض و نىسِيَهذا
ؼتِ و وّا ثَِ طىت.  ًُْ ," َٔ ضىوَُ ت َ, ئُطُس ثًَت بًًََِ تؤ صؤس دىاِْ  "تىوسَِ ْاِب

 طىثاطت دَنُّ."  . . .طُسّ َُٖيربِّ و ثًَهُِْ و ئُودا طىتِ, "
 "َٔ طؤسامن."
 "َٔ يًتاّ." 

 "بؤ نىَّ دَفشِّ؟" ثشطًِ.
 "بؤ نىَّ باػُ بُسِاّ تؤ؟" ئُو ثشطًًُوَ. 

 "بؤ بُُٖػت!"
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 و ميصر ئةمةريلا

َاوَّ دوو طُعات يُ بُس باسإ طشياّ, طشياًَْو بُنىوٍَ. بؤ نىسَِنُّ, بؤ خًَضامن 
بؤ دايو و باونِ دَطشياّ. طشيإ و باسإ تًَهٍَُ بُيُنرت بىوبىوٕ. نُ ٖامتُ دَسَوَ 
ضُتشّ يُطٍَُ خؤّ ًَُْٖٓا, بؤ ئُوَّ يُبُس باسإ بطشيِ و نُغ ُٖطتِ ثَِ ُْنات. 

يُػِ خىطاّ ئاو بىوبىو. غُسيبِ خُسيو بىو طُسّ دَخىاسدّ. ئُطُس  َُٖىو
ُطشياباّ, سَْط بىو بتىاباَُوَ و بىوباّ بُئاو وَى ضؤٕ طُٖؤٍَ ُْْٖاتباَُ دَسَوَ و 

 يُبُس تًؼهِ طُسَِ خؤس دَتىيَتُوَ. 
ئُو دوو طُعاتُ يُبُس باسإ بشِياسيَهِ دا, ئُويؽ بشِياسّ طُسِاُْوَّ بىو 

يُ ثؼىوّ صطتاْذا. ثًَؼرت ثالمن داْابىو نُ طُسداِْ نُُْدا بهُّ يُو  بُطُسدإ
ٓاَُّ بؤ ْاسدّ و ظًضَػِ بؤ نُُْدا اَيِ خًَضاُْنُّ يُ نُُْدا داوَتَاوَيُدا. خ

وَسطشتبىو. ئُو سؤرَّ ئُو بشِياسََذا تَُِْ ُٖفتُيُنِ َابىو بؤ ثؼىوّ صطتإ و بضِ 
َُٖيضًِٓ و يُثشِيَها َُٖىو ػتًَهِ طؤسِّ. ُٖس بؤ نُُْدا. بُآلّ غُسيبِ تُْطِ ثَِ 

ئُو سِؤرَ دواّ طشياُْنُّ, طُسِاَُوَ و ثًًتِ فشِطُّ بؤ نىسدطتإ بشِّ. ُٖفتُيُى 
 دواتش فشِيِ بؤ نىسدطتإ. 

بًًِٓٓ نىسَِنُّ و خًَضاُْنُّ دواّ ثًَٓر َاْط و ًْى, َُٖىو ػتًَهِ يُ بري 
بريضىوُْوَ بىومب, ًٖض ػتًَهِ ثًَؼىوّ يُ بري بشدَُوَ. وَى بًًََِ تىوػِ ُْخؤػِ يُ

بؤ غُسيبِ ئُوإ.  بىو ػتَُْا. ئُوَ َٔ ُْبىوّ ئُو َُٖىو فشًََظهُّ َُٖيشِ
ٖاتُٓوَّ و بًًِٓٓ ئُوإ ثًَٓر َاْط و ًْى بُس يُو دََُ خُياٍَ بىو, وا بىو بُواقًع. 
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ًُ يُ خُياٍَ و واقًع و دواّ طُسِاُْوَّ ئُو واقًعُ بىو بُ يادَوَسّ. ئًرت ريإ بشيتً
 . يادطاسّ يادَوَسّ. ئُوَّ خُوِْ ثًَىَ دَبًِٓ, دَبَِ بُسِاطتِ و دواتشيؽ بُ

سؤر َاُْوَّ يُ نىسدطتإ, تًَش بىوّ يُ بًًِٓٓ نىسَِنُّ و خًَضاُْنُّ.  25دواّ 
نرت تًَش ياسيِ يُطٍَُ نىسَِنُّ نشد. تًَش قظُّ يُطٍَُ خًَضاُْنُّ نشد و تًَش يُ باوَػِ يُ

بىوئ. تًَش دايو و باوى و خىػو و بشانامن بًِٓ. ئُو سِؤرَّ طُسِاَُوَ َُٖىو ئَُاُْ 
يادَوَسّ. طُػتُنُّ تشِاْضيتِ ئًظتُْبىٍ و يُْذَِْ تًَذا بىو. ػُويَو يُ  بىوٕ بُ

 ئُطتُْبىٍ َاَُوَ و سؤرّ دواتش فشِيِ بؤ يُْذَٕ. 
ُػتُنُّ َاوَّ دوو طُعات طُػتِ دواتشّ بؤ ػًهاطؤ بىو, بُآلّ نُ طُيؼتِ ط

دوا خشا. بؤيُ َاوَّ ضىاس طُعامت ُٖس يُ فشِطُّ ًٖرتؤ, يُْذَٕ بُطُس بشد. فشِطُنُ 
مجُّ يًَىَ دَٖات. ُٖسضِ دًْا ُٖيُ يُوَّ نؤ دَبًَتُوَ. ضىوّ بُدواّ ػىيًََٓهذا 
بطُسِيَِ, داًْؼِ و ضاويَو بُسؤرْاَاْذا خبؼًَِٓ. بُساٍَ ػىيًََٓهِ دَطهُوت. 

رْاَُيُنِ بُدَطتُوَ طشت و خىيَٓذَُوَ. دواّ تُواوبىوِْ يُنًَو يُ ُٖواَيُنإ, سؤ
طُسّ َُٖيربِّ و ضاوّ بُدىاْهًًُيُى نُوت نُ ويَُّٓ ُْبىو يُ دًْا. دىاًًُْنُّ 
يُنظُس طُسدمِ سِانًَؼاّ و طُسطاّ بىوّ ثًَِ. بؤيُ ضاوّ ُْضىوَوَ طُس سِؤرْاَُنإ و 

 شدِْ َاْط. واَضاِْ َاْط ٖاتىوَتُ خىاسَوَ. بُسدَواّ بىو يُ تَُاػان
يُنًَو يُ تًُْؼت َاْط َُٖيظاو سِؤيؼت. َٔ يُنظُس ضىوَُ تًُْؼتِ. ضاوّ 
 ال ُْدا و ُٖس تَُاػايِ دَنشد. دواتش بؤ ئُوَّ ناسَنُ بًَتاّ ُْنُّ, دَْطِ َُٖيربِّ.  

ًُْ ," َٔ ضىوَُ ت َ, ئُطُس ثًَت بًًََِ تؤ صؤس دىاِْ  ؼتِ و وّا ثَِ طىت. "تىوسَِ ْاِب
 طُسّ َُٖيربِّ و ثًَهُِْ و ئُودا طىتِ, " طىثاطت دَنُّ." 

 "َٔ طؤسامن."
 "َٔ يًتاّ." 

 "بؤ نىَّ دَفشِّ؟" َٔ ثشطًِ.
 "بؤ نىَّ باػُ بُسِاّ تؤ؟" ئُو ثشطًًُوَ. 

 "بؤ بُُٖػت!" 
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دَطتِ نشد بُثًَهُْني. وَى بًًَِ ئُنتُسّ ْاو فًًًَُهُ و ئانتِ دَنشد. 
 قظُ.  يُاػاّ دَنشدّ و دواتش بُصَسدَخُُْوَ طُسّ دادَْىاْذ. دَيُإ ثشِ بىو تَُ

 "َٔ دَفشِّ بؤ ًَظش," يًتا واّ طىت. "ئُّ تؤ؟"
 "ػًهاطؤ, دواتش بؤ ناْضَغ طًتِ و يُويَؼُوَ بؤ يؤسيَٓع." 

 صَسدَخُُْيُنُوَ طىتِ. "خَُيهِ نىيَِ؟" "طُػتًَهِ دسيَزَ," بُ
 "نىسدطتإ."

َُْاوَ بنب بُدَوَيُت ئًَىَ," واّ طىت. "صؤستإ ئاصاس ضُػتىوَ بُدَطتِ "ًَٖٓذَّ 
تُنُٓيؤريا و ثًَؼهُوتٔ بذَٕ ئُوا  ديهتاتؤسّ ثًَؼىو. ئُطُس خؤتإ سيَو خبُٕ و طشيٓطِ بُ

 ت و دًْاؾ ثؼتطرييتإ دَنات." ُثاػِ ثًَٓر طاَيِ تش دَتىأْ بنب بُدَوَي
َ. بؤيُ خؤّ ثَِ ُْطريا َٔ طُسّ طىسَِا. ضؤٕ ئُو َُٖىو صْا ًاسيًُ يُطُس نىسد دَصاِْ

؟"ٓو ثشطًِ, "تؤ خَُيهِ نىيَِ, ضًت خىيَ  ذووَ و ضؤٕ ئَُاُْ يُطُس نىسد دَصاِْ
بؤيُ صؤس ػت يُطُس  ,"خَُيهِ ئَُُسيهاّ, ديشاطُّ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطتِ خىيَٓذووَ
ُْطاو بُسَو  بؤسدّ طُػتُنإ ضىو و طُىل نىسد دَصامن." ئُوَّ طىت و َُٖيظا يُى دوو ٖ

َ دَسواصَّ طُػتُنُّ ْىوطشاوَ. دواتش طُسِايُوَ ػىيَِٓ خؤّ.   تَُاػاّ نشد بضاِْ
 "يُ ًَظش ناس دَنُّ, يإ بؤ طُػتُوَسّ دَضِ؟" ثشطًِ. 

طُسّ َُٖيربِّ و تَُاػاّ نشدّ. دََىضاوّ ثشِ بىو يُ سردّ و ًْطُساِْ و 
َُٖيُزّ. ئُجماسَ تَُاػاّ  ِيُنِ قىوَيْاخؤػِ و ًَِْٗٓ. طُسّ دادايُوَ و ُْٖاطُ

 نشدّ, بُآلّ ضاوَناِْ ثشِ بىوٕ يُ ئاو. 
َْطًَهِ ثشِ يُ طشياُْوَ واّ طىت.  "َٔ يُوَّ دَريِ, يُوَّ طريطاوَُتُوَ," بُ  د

 " ثشطًِ. ؟"بؤ ناس . . . ياًْؽ . . . َاَيتإ يُويًَُ يُطٍَُ دايو و باونت
إ. ًَٖٓذ طشيا تا دَيِ ثاى بىويُوَ. وَى خؤّ ثَِ ُْطريا, داّ يُ قىيجِ طشي
 قظُّ بؤ بها و بطشّ.  بًًََِ دًَََو بىو ثًَىيظتِ بُ يُنًَو بىوبَِ

طشياُْوَ واّ طىت. "طُوسَتشئ َُٖيُ  ًَظشيًُى نشدووَ," بُ "َٔ ًََشدّ بُ
 يُ ريامن ئُوَ بىو نشدّ."
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 "دَنشَّ بجشطِ, ضِ سووّ دا."
ُوَ واّ طىت. "بُآلّ وا دَضُُوَ تُآلم "ْاتىامن باطِ بهُّ," بُُْٖظه

 وَسدَطشّ و دَطُسِيَُُوَ ئَُُسيها."
 "ئُّ بُتًُْا دَسِؤّ, نُطِ تشت يُطٍَُ ًًُْ." ثشطًِ. 

 "ُْخًَش ُٖس خؤَِ." 
 "بُآلّ ئُوَ ناسيَهِ باؾ ًًُْ بُتًُْا بضِ بؤ ئُوَّ و داواّ تُآلم بهُّ." 

طىمت نُوا ُْيىيظتىوَ  ًَِ. دواتش ثطُسّ ئُسيَِٓ بادا و دَطتِ بُطشيإ نشدَوَ
. بؤيُ ُٖس خؤّ بشِياسّ داوَ ئَُُ بهُ. يُ قظُناًْذا ات بذُدايو و باونِ ئُصي

دَسنُوت نُوا ًََشدَنُّ ضُْذ داسيَهِ ىلَ داوَ. يًتا خَُيهِ واػٓنت دّ طِ بىو و 
باؾ  يُوَّ ًََشدَنُّ بُْاوّ تاَش ْاطًىَ. يُنُّ داس صؤس خؤّ َؤديَشٕ و نشاوَ و

 ثًَؼاْذاوَ. بُآلّ ثًاويَهِ تُواو دًاواص دَسضىوَ دواّ ٖاوطُسيُتِ. 
 "ْاَُوَّ صياتش باطِ ئُوَ بهُئ, بُآلّ رياِْ ًَظش ضؤُْ؟" ثشطًِ. 

"ًَظش وآلتًَهِ صؤس خؤػُ, بُآلّ دَطُآلتًَهِ صؤس ديهتاتؤس و بَِ َاْاّ 
ُْطِ وآلتإ بَِ, بُآلّ ُٖيُ," يًتا طىتِ. "ًَظش دَبىوايُ وَى ئَُُسيها يُ ثًَؼ

 ثَِ ْادا."  ِسىنُُنُّ سِيَ
 ؟" ثشطًِ. ض ناسَيُ"ئُّ ًََشدَنُت 

"ًََشدَنُّ يُطٍَُ سهىوَُت ناس دَنا," دَطتِ نشد بُطشيإ. دواتش بُسدَواّ 
بىو, "خًاُْتِ يُ خَُيو دَنشد و تُْذَسّ دَدا بُنؤَجاًْانإ بُثاسَ. ًَٓؽ سِيَطشيِ 

 ." تًَِ َُٖيذاوّو يُطُس ئُوَ ىلَ دَنشد و ضُْذ داسيَ
 "!"ضؤٕ؟

فشًََظهُناِْ طشِيًُوَ. ُْٖاطُيُنِ قىوَيِ َُٖيهًَؼا. داسيَهِ تش تَُاػاّ 
بؤسدَنُّ نشدَوَ. ُٖسوَنى خؤّ طىتُِْ ًََشدَنُّ ثًاوّ ثاسَ بىو ُْى َاٍَ و ساٍَ. 

زئ. بُآلّ نشد تَُِْ بؤ ئُوَّ بتىاْني ثًَهُوَ ب دواتش طىتِ "َُٖىو ػتًَهِ قبىوٍَ
 طُسّ ُْطشت و ئًرت ًَٓؽ بًَضاس بىوّ." 
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دواتش خؤّ بىاسد و ضىو بؤ ئاودَطت. ٖاتُوَ تُواو َُٖىو ػتًَهِ يُ بري خؤّ 
بشدبىوَوَ. دََىضاويَهِ طُػِ ُٖبىو. ثًَهُِْ و قىوًََهِ يُ ػُسبُتُنُّ دا. 

, ًَٓؽ َُْىيظت صياتش ُٖطتِ بشيٓذاس بهُّ و باطِ نًَؼُنُّ بهُّ صياتش
 صياتش بضامن. بُآلّ ئُو دواتش بابُتُنُّ طؤسِّ.  ويظتُِٖسضُْذَ 

*** 
 "طُػتُنُت ضؤٕ بىو؟" 

 "طُػتًَو ثشِ بىو يُ طىونايُتِ!"
 "بؤ؟"
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 شووكايةتى، ترط و رق

. بُآلّ دَضُُوَ عًَشامضىْهُ نُغ الّ طشيٓط ًًُْ  ,ضىوُْوَّ ئاطايِ بىو
ْهُ َُٖىو نُغ الّ طُيش بىو ًََٓهِ عًَشاقِ ضى ,ٖاتُٓوَّ ثشِ بىو يُ طهىونايُتِ

دَضُُ ئَُُسيها. تُْاُْت يُ ْاو فشِطُّ ُٖويًَشيؽ نُ صيَذّ خؤَُ دَيإ داس 
ضىْهُ طىَاًْإ ُٖبىو يُوَّ ضؤٕ بُ ػًَىَيُى  ,ثاطجؤستًإ ُٖسطًَشِ و وَسطًَشِ نشد

َ بفشِّ بؤ ىُويَش ويظتِ يتَٔ فًضَّ ئَُُسيهاّ ُٖيُ. نُ يُ ئًظتاْبىٍ ًْؼتُُوَ دوا
يُْذَٕ و دواتشيؽ بؤ ػًهاطؤ. يُوَّ َاوَّ طُعات و ًْىيَو ًَٓإ سِاطشت تا 

ضىْهُ طىَاًْإ ُٖبىو ضؤٕ ًََٓهِ عًَشاقِ  ,و فًضَنًَُإ ثؼهِٓ ثاطُثؤست
ضؤٕ عًَشاقِ طُػت دَنُٕ و ضؤٕ فًضا وَسدَطشٕ. يُ  . . . دَضُُ ئَُُسيها. ْابَِ

 . دووباسَ بىويُوَٓاسيؤ يُْذَٕ بؤ ػًهاطؤ َُٖإ طً
ؤمل, بُسيني و ٗيُ ُٖسضِ دًْا ُٖيُ طُسِاوّ, ثاسيع, ئَُظرتداّ, ظًًَٓع, طتؤن

صؤسبُّ وياليُتُناِْ ئَُُسيها و صؤسبُّ ػاسَناِْ تشّ ئُوسِوثا. يُ َُٖىو ئُو ػىيَٓاُْ 
ًَت, َشؤيًَهِ ئاطايًِ بىوَُ, بُآلّ ُٖسنُ ثاطجؤستُنُّ ثًَؼإ داوَ بُُٖس ٖؤيُى بىوب

يُنظُس يُ ئاطتِ نُطايُتِ و َشؤيًتذا نُّ دَبًَتُوَ. نُ دَبًٓٔ ثاطجؤستُنُت 
عًَشاقًًُ, يُنظُس طىَإ اليإ دسوطت دَبَِ و تؤيإ ىلَ دَبَِ بُديَىَصَُ. بُدَيإ 

 ُ ئُوسِوثا. تبًَـ ُٖس بؤ طُػتثشطًاسيإ ال دسوطت دَبَِ, ضؤٕ دَبَِ عًَشاقًًُى 
َاُْ َُٖىوّ " تا, ُئ َُي ُي ئاطتِ َشؤيًِ َٔ," بُ ًي ُتني و نَُهشدُْو تاّ طىت.  طىناي  ًي

"ٖؤناسَنُ ئُوَيُ عًَشام ُٖسدَّ يُ دُْطذا بىوَ و ٖاوآلتًًاِْ بُسدَواّ 
سيَطُّ ْاياطايًِ بطشُْ بُس بؤ ُٖآلتٔ يُ وآلت و ثُْا بُسُْ بُس وآلتاِْ  ُويظتىوياْ
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َاػايُنِ بؤسدَنُّ نشدَوَ. ئُجماسَ سِؤرئاوا بؤ ريإ," يًتا واّ طىت و دووباسَ تُ
خًَشا خؤّ خشِ نشدَوَ و تؤقُيُنِ يُطٍَُ َٔ نشد و خؤػشاٍَ بىو بُْاطًِٓ و يًًَذا 

 ضىْهُ رَاسَّ دَسواصَنُّ دَسضىو يُطُس بؤسدَنُ.  ,سِؤيؼت
*** 

ًَٓؽ َاْذوو بىوّ. يُ ػىيَِٓ يًتا و خؤّ ثاَيِ دايُوَ. ًَْضيهُّ طُسخُويَهِ 
ناو يُنًَو ساّ ُٖراْذّ و َِٓ يُ خُو نشد. نُ ضاوّ نشدَوَ نضًَهِ ػهاْذ. يُ ْا

بىو و  غضىْهُ ػىيَُٓنُ صؤس قَُسباَي ,طُس بُضُفًُ بىو. تَُاّ داًْؼتِٓ ُٖبىو
 ئُويؽ يُ ػىيًََٓهذا دَطُسِا و ًَٓؽ دوو ػىيَِٓ داطري نشد. 

 "دَتىامن يًَشَ داًْؼِ؟" ثشطًاسّ نشد. 
ُدَّ خُو ُٖطتاَُوَ و ػىيَُٓنُّ بؤ ضؤٍ نشد. دواّ "بَُيَِ . . . فُسَىو" ب

ضُْذ ضشنُيُى, طُسيُػُيُنِ خشاخ دايطشمت. طُسيُػُنُ ِٖ ئُوَ بىوو نُ 
طُسخُوَنُّ باؾ ُْػهاْذ بىو. ُٖسضؤًَْو بىو, َُٖيظاَُوَ تؤصيَو خؤّ يًَو 
نؼاْذَوَ و تَُاػايُنِ دَوسوبُسّ نشد. دواتش تَُاػاّ طُعامت نشد بضامن نُّ 
رَاسَّ دَسواصَّ َٔ دٍَ. ًَٖؼتا دوو طُعاتِ َابىو. نضُنُّ تًُْؼتِ ثًَذَضىو 

بُسضاو. تَُاػاّ نشد  ُطاٍَ بَِ. يُ ْاو يضهُنُيذا صؤس دىإ دَٖات 24تَُُِْ 
 خُسيهِ ًٖض ًًُْ و ْاوْاوَ تَُاػاّ طاتُنُّ دَنات. صاًِْ ناتِ ىلَ ْاسِوا. 

 ؤصيَو يًَِ ضىوَُ ثًَؽ. "خَُيهِ تىْظِ؟, قىسِطِ ثاى نشدَوَ و ت
 "ُْخًَش," نًََُو ثًَهُِْ و بُخؤػِ و بُسدَواّ بىو, "َٔ خَُيهِ يبٓامن." 

 "ئُٖا . . . يُ بُيشوت دَرّ؟" 
 و دواتش تَُاػاّ نشدّ و دياس بىو سُصّ يُ قظاُْ. ْا "بَُيَِ," ضاوَناِْ يًَو

 "بؤ نىَّ دَفشِّ؟" 
نشدَوَ و بُسدَواّ بىو,  "دَضِ بؤ َاياَِ," تَُاػايُنِ طُعاتُنُّ

 دَنُّ يُوَّ."  ّ"طُسداِْ بشانُ
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ثاػإ َُٖيظا و ػىيَُٓنُّ بُدَِ ًَٖؼت, دواّ ضىاس ثًَٓر ُْٖطاو, طُسِايُوَ و 
 طىتِ, "ػىيَُٓنُّ بطشَ ئًَظتُ ديَُُوَ." 

ًَٓؽ واَضاِْ ضىو بؤ ئاو دَطت و داْتانُّ يُ ػىيَِٓ ئُو داْا بؤ ئُوَّ 
. نضًَهِ سؤػٓبري و يُطُسخؤ و ريش دياس بىو. يُو برياُْدا بىوّ, نُغ يُوَّ داًُْْؼَِ

 بًًِٓ طُسِايُوَ بُخؤّ و بُدوو نؤنُ نؤيُ و دوو نًَهِ خؤؾ. 
"ئُوَّ بؤ تؤ ًَٖٓاوَ," نؤاليُى و نًَهًَهِ دا ثًَِ. ًَٓؽ بُطىثاطُوَ يًَِ 

ّ خؤّ نشد, خىاسدَإ. َٔ تَُاػايُنِ دَوسوبُس .وَسطشت و ئًرت ثًَهُوَ داًْؼتني
ُٖس َُٖىوّ طُسقاٍَ و ضاوَسَِّ بىو. ُْٖذَّ خُويإ دَٖات, ُْٖذَّ بًَضاس, ُْٖذَّ 
تىوسَِ, ُْٖذَّ قظُيإ دَنشد و ُْٖذيَهًؽ بُصَسدَخُُْوَ ُْٖذيَهًؽ ثًَذَنُيٓني و 

 ُْٖذيَهًؽ طُسقاَيِ الثتؤثُنُيإ بىوٕ. 
 ِ يُ نؤاليُنُّ دا. ه"تؤ دَضِ بؤ ئَُُسيها؟" قىوًََ

هؤّ ناْضَغ."   "بَُيَِ," بُسدَوّا بىوّ, " يُوَّ دَخىيَِٓ يُ بىاسّ سؤرْاَُواِْ يُ صْا
 "ثشطًاسيَهت ىلَ بهُّ . . ." تَُاػايُنِ نشدّ و بًُْطُساًًُْوَ ثشطِ. 

 "بؤ ْا . . . فُسَىو ُٖس ثشطًاسيَهِ دَيهُّ ئاطايًُ," 
تاِْ سؤرئاواؾ ُٖسدَّ "بؤضِ وآلتاِْ ئًظالَِ بُسدَواّ يُ ثاػُنؼَِ دإ و وآل

 ثًَؽ دَنُوٕ؟" 
سَِا. ضؤٕ ئُو نضُ بري يُ ػتًَهِ ئاوا ىنُ طىيَِ يُو ثشطًاسَ بىو, طُسّ ط

دَناتُوَ. ثشطًاسَنُ يُ ػىيَِٓ خؤيُتِ و صؤسيؽ تُواوَ. ئاخؤ ًٖض وآلتايَهِ 
ئًظالَِ بريّ يُ ػتًَهِ ئاوا نشدووَتُوَ. ئاخؤ ًٖض وآلت و طُسنشدَيُنِ 

 ّ يُ ػتًَهِ ئاوا نشدووَتُوَ. تؤصيَو نُومتُ طىَإ يُو نضُ. بري َىطًُإ
 "ببىسَ ْاوت ضِ بىو," ثشطًِ. 

 "َُسيِ."
قىوَيُ دَنُيُوَ," َٔ ئُو  ُ"ضًت خىيَٓذووَ بُّ ػًَىَيُ بري يُو ثشط

ضىْهُ َٔ بشِواّ  ,ثشطًاساُّْ نشد بؤ ئُوَّ دَيًٓاّ نُ طُالَُتُ طفتىطِ يُطٍَُ دَنُّ
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ًا مب ٓمبًًًَُٓوَ دَبَِ باوَسِ بُنُغ ُْنُّ. بؤيُ ويظتِ دَي بتُوَّئُطُس  ُٖيُ نُوَ بُ
 طُس بًُٖض اليًَُْهِ طًدىسِّ ًًُْ. 

 دياسَ"تؤ سات ضًًُ, يُطُس ئُّ ثشطًاسَ," ثشطًاسَنُّ يُخؤّ ثشطًًُوَ, "
 ." نشدووَتُوَبريت ىلَ  ُدًَََه

دىاُْناِْ ئًظالّ  "بريّ يُ ػاسطتاِْ ئُْذَيىغ نشدووَتُوَ, بريّ يُ ػتُ
نشدووَتُوَ. بُآلّ ْاصامن بؤضِ وآلتاِْ ئًظالَِ ُٖس بُثاؾ دَنُوٕ. خؤّ دَبىايُ 

ِ ًُتًُٖس ئًَُُ ثًَؽ بهُوئ. بُسِاّ َٔ ئُوسِوثا و سِؤرئاوا صؤس ػت يُ ػاسطتاْ
تش بُو  ئًظالَِ فًَشبىوُْ و وَسطشتىوَ. تا ػاسطتاِْ ئًظالَِ ُٖبىو, ًٖض ػىيًََٓهِ

 . بؤ ئَُُ ثًَضُواُْ بىوَوَ." ُْبىوَ ػًَىَيُ
تَُاػايُنِ بؤسدَنُّ نشد و نًََُو بريّ يُ قظُناِْ نشدَوَ. ثًَذَضىو 
دًَََهُ بري يُو ثشطًاسَّ دَناتُوَ. تُواو دَيًٓا بىوّ نُ سُصّ يًًَُ نات بهىرَّ 

 بؤيُ بابُتًَهِ قىوَيِ ًَٖٓاوَتُ طؤسَِّ. 
ُ ب ُت ُو باب طُس ئ ٔ ُي  َّ َّ سا ُو َت ُْىوغ ًْت؟""د َْا َِ خؤ تؤ سؤر ِ بًَ َ َّ ًث ِ . . . داس  ضْا

 "ُْخًَش," ُٖسدوونُإ ثًَهُْني. 
"طُالِْ ئًظالَِ طُقُت بري يُ ريإ دَنُُْوَ. بُسدَواّ بري يُ سابشدوو 

يِ بُتايبُتِ ئَُُسيها بري يَُشِؤ و سؤرئاوادَنُُْوَ و يُ تشطذا دَرئ. بُآلّ طُالِْ 
 ؤ ضِ دَنا و بُياِْ ضِ ثَِ دَنشَّ." بُياِْ دَناتُوَ. ئَُشِ

ضاوَناِْ صَم نشدَوَ و سُثُطا بُو وَآلَُّ َٔ. نًََُو يًَِ ٖاتُ ثًَؽ و 
 قاضُناِْ خظتُ طُسيُى و طىتِ, "َُبُطتت يُ برينشدُْوَّ طُقُت ضًًُ؟" 

"َىطًُإ بُّ ػًَىَيُ بري دَناتُوَ: ئُوَْذَّ َُُٖ بُطُ, ئًرت بؤضِ صياتش 
يَو دَّ ُٖس دََشّ. ئًرت ئُوَْذَ بُطُ. بؤيُ ناس ْانات و ثًَؽ ناس بهُّ, سؤر

 . ُٖس خُسيهِ خىاسدٕ و ْىوطتُٓ."ْانُويَت
"ئُّ سؤرئاوايِ . . . دََئًَ ئَُُسيهايًُنإ صؤس دَخؤٕ و صؤس قَُيُوٕ و 

 دَْىوٕ و دَخؤٕ," قىوًََهِ يُ نؤالنُّ دا. 
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. بري يُوَ دَنُُْوَ ضِ "ساطتُ . . . ئُوإ صؤس دَخؤٕ بُآلّ ناس دَنُٕ
بُدَطت ديَٓٔ و ضُْذ صياد دَنُٕ. بُسدَواّ ناس دَنُٕ بؤ ئُوَّ بطُٕ بَُُساًَإ. 
ئُطُس بؤ ًٖض ناس ُْنات بؤ ئُوَ ناس دَنا تا بَِ ناس داًُْْؼًَت. بُآلّ طُالِْ 
ئًظالَِ ئُطُس ػتًَهِ ُٖبَِ ئَُشِؤ بًدىا, دادًَْؼَِ دَخيىا و ػىنشاُّْ خىا دَنا. 

 ُْاعُتِ تُواوّ بُوَ ُٖيُ نُ ُٖيُتِ و متىوسِ صياتشّ ًًُْ."ق
 يًؽ متىسًإ صؤسَ." سؤرئاوا"ساطتُ . . . 

ُٖسدوونُإ نًََُو يُ نًَهُنامنإ خىاسد و قىًََهُإ يُ نؤالنُ دا. 
 ُٖسدوونُإ بُيُنُوَ طُيشّ بؤسدَنَُإ نشد و ًَٖؼتا نامتإ صؤسّ َابىو. 

 ُّ," طىمت. "َٔ ثشطًاسيَو يُ تؤ دَن
 "فُسَىو . . . صؤس سُصّ يُو دؤسَ طفتىطؤياُْيُ," بًَُُِٖٓ طىتِ. 

هايًُناًْؽ ي"بؤضِ طُالِْ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطت سقًإ يُ ئَُُسيهايُ, ئَُُس
 يِ دَتشطٔ ؟" َٔ ثشطًاسّ نشد. سؤرئاوايُ طُالِْ 

ؤسِا بُساَبُس "طُالِْ ئَُُسيهايِ دواّ ًَٖشػُنُّ ياْضَّ طًَجتًَُبُس بؤضىوًْإ ط
بَُىطًُاْإ. ُٖسوَٖا طُالِْ سؤُٖآلتِ ْاوَسِاطتًؽ وا ُٖطت دَنُٕ ئَُُسيها ُْوتًإ 

 دَبا, دَطت يُ ناسوباسيًإ وَسدَدا, نًَؼُ دسوطت دَنا, بؤيُ سقًإ يُيُنُ."
دَْط بىوئ و دواتش ئُو ثشطِ, "ئُّ تؤ ضؤِْ  بَُِٖسدوونُإ بؤ َاوَيُى 

 تًَذَطُّ؟" 
ثشطُنُ يُطُس ئاطتِ طًاطُتُ, بُآلّ ئَُُ سَْطِ داوَتُوَ طُس  "بُساّ َٔ

 خَُيهُنُؾ." 
 "ُْخًَش ئُواُْ ًًُْ؟"

 "ئُّ ضًًُ"
 " ُْوت و تريؤسيضّ!"
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