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 ةَد   َوَء  ورةوةرؤذي ك  زن و، 

 م  يَ يَ"" َا، ردرر دا دةط ووة ويو، دة

ةى دي رَ  ةشَ ،و ار  ريي دة . وة َ 

ر َم  مةَ ا يَو ية   د، طب"دةذا م" ي

ةرطد ردة  ،رانَ  ،ا وة ةي َيم ،د دا  ي

 َفء ر َرد  دَم ،و م ةَ.  

مردوو   اوم  ءم مز   ،و"" مي رادةط

  .  َ د زار ر  دةدم ي ران، رن اوة

م ردة   ،و رة َيط ط ر.  

-  !زار د! 

- َ !م ... 

-  ،ر! 

 .د زار رك  را رَرَي، درة  زاموون -

 !.ام ن دةن   رداوة -

ر و انءَا طَ َو وةرد  دَة ايَي.  

و مي ر، داري ن، دي درةن،  .َن  ون  م و

رو م ن، مي زة ن،  سء ااي، دادةزطي 

  .مراي مي ر رو من َة ااوةي  ومةرةنء ممت 

 ن دةم رمو ةوةوَ  وي ر  ي ةدا

ممم ر م َ ... ؟َ؟ َةر؟  دو  ،ر ن

 َو،  ىةَ ،وي و م َ موة رز، ر" :ء ز ون

 َيم طم اوةرو رةش، مَل"...  

َ َيم  ،وا وةم م اوةو َل  نم ا

ؤذتء داطدم رام ن ، َ ةوي رم  رةي رواوةن

ا فء طزا م َواوةم  درؤ  م .  رموة دةد

  .دةوة

ن         دوو ر وي ،ووم ءر ودة ، دة َو نَ ،ارَ

ةَدةن و  .  َوة و، ردة مدا وةنةَد َوازي 

ة دة  ،م دام ةوة طَو :  
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-  َ ..."َض دة  !ن رزر مطرةي ا  ن ء و و نءة

   ،دووة ت دارؤذ  وة َ نء دمك دة   ،َامر م

 ر ؟

  ،م مم ،اي ديي طودة زن م:  

- رياة. م   ناوةو  ،ن وةر ض   ...  َط   

ر  و َنورادن دةم   نو... 

وة رسء دوو د  دةَةامَ  ،ي ريدةورو وامودة  ي وة

  :طت

- م  ي َ ن؟ وةر ض  ط، ري رَيطم مَ  ي ... ؤذ

 َ وَ"SS " وةن دا تا "زام" ي    ،

  ندة َ دام   ر مزةي رم. وَةرن ردا وة

 .... ي س  م وةر مت... دةرَوةوة  دارو ردوو

 اي دة، د واري ،و   ي و   ي:  

-  ري ! 

ري ر اوَدا طم  وي  نؤ:  

 !زرَوة  ممم دةدؤ -

 وةدوو د  دَة اي:  

 ؟ ز دةي ؤزوة -

  :اي دة  دة زةردة موة وة داوة

 ....زؤر -

وة ط  نءَ ك ر يَ   و:  

-  يمو دة وَيدة. 

  م دو،  ردة َ ر   َم ،م ر

ي ي اوة، دةر َددا  ر دةرَو وة  . من

امر ممم وم و.  

  : وة دةم َوس َي رطَي وت

 ر  ي؟م ز وةل، دةوَي د زار  -

َ وة زوةدا وة َ  ،وةا ور ةي:  

- دووة ز م   ْم . 

ء ر  ر وة ،ي دارةدة ر ةَ ،وازة رة دة ووي

 تو دة َ ء. ور او َري م ا طَ:  

 ورة م ز وةل، ن دةرة زام؟ -

او طَدا ط  َو دو ة وة   وة ز:  
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-  ري  َؤظ دة ةداََ  .م   ت تَ! 

 وةدا م  ز وة :     ،ز دووة َ ر ر و     

  .َةم رم وي  م َرري ددا دن

ط   دووة ز" :ر  "و رؤ.  

  .دز وة ة وس َي دو دةر َ دواوة ي 

َ دةو،  ٢٥مي رز و، ارم ،م ز وة ذم   موة

ر وام ،و َو م يَ ،ورة َل َيم يطم ،واوي . ةش

ممم مو م ودا ون، طر مَي ميء  مم ر 

  .زؤر س طمَ نر مد ،وة و  ىيء

وة ز د ي ريدةورو َ داو ََو.  

 رد ر رةم راخ َ وةوة يادة ةَ .  ون م ن

رم  . من ي ثء دامةمن دوة وا  . مرةوة

َر  َ وط""        دوورةوة  ،وادا  ون و دارةم رؤ  

  .َ رو ر دة رو

ن  واذو زم ....      ،ر طر و    - م ك   –واي و رؤذة 

 ََ و ةمي دةط وةوة  و  ،و ف :  ورةري ط

دا دةوري مرةي داو، ن، ن، َن، زةمن، َن،       

        َ ،ناوةم ويرطم  ،ر راخ ري  زيء َو يمر

ودا ذا    و موةمي ر، ر و ر  را""    مَان 

  .ون

 وزي اا . َو ،نا ري وطرةط ا  ،اراو، دادةط

َامر   رير مرةراو ازةَ َرء مَ َلءَ ،نرة

، مَ و رم دةري امؤم ،ر ط ،رردي دةان، َازي 

  .ش ء وَ ا  ودةء  َرن مو  وة

َ وة زَ ،د ردة ي   ن َزامو، مة

  ،َََام  د يَ يَا رو ةت.  

َوام دة "S,S "ر م   تء ريَ   َ ،ون ةت

       ق ر   ،ون نوام  زير دوو  ووم و ةت .وازي  ر ا

ن مذرََ درَي . رة را دوط دااو موي وردي ط دا دةد

مر دو ؤ زوون طرةا م .روَو د زاويء   ن

م وَ . ََي َي ر ما دةرؤء دةموام ذرةي مةن

  .ي دار ردةَ  طورةدا وةر َدام  ون"ت"
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ممَ ة ومو . ط طرةَ رمم رز وة زوو  زوو 

  م ،اون ض درور ردو  و""امر ط  دا دارو.  

ي دادةةَو ر  وةوارة دة رة او ََ َ م...  

ة رم ر  و ؤذيرة ؤشء شء ض  ،و  

َ  را ادة :َي دةطط  رز ء دةم  وةمم  م . 

و ر  وةم ون، زةوي ادام ي دةرط   وةمم ر يامز ا

َ ءرو اواروَذي رَ ةوةو دةور  رَ وواو، دة .  َو

م ن ةمَ اوةوة م    نر  َوة ،

وان روةَ دا ر  ةمَ ء رةون دوو ةت.  

رة ةزار ريودةورو  و.  

دةن دة رةو ز وة درَان، ري نء   وةم  دارو         

 ر ويون، دة ا درو  ،         َ  وازةي مم  دؤرو    َ

ا َةي    ي و َوي و ورن دةمام  رد اونء زؤرن دةو

ر ور  ،دةوةدة م مةر ةَون ةت .ط وة زر يوةمم .  

و رو  ر رةد ةانء رازاوة :   ي ر وي ي م  م 

 رو  ووير   و و وزو ط و مي درة دو ري ن و

  .رةما  ةو مز ن دةمامي، دارر  ان ء ا

  .ر مرازَوة اونء دم واى َ ، داررن و  ء ذ  

 ون م كء نر مد رنء دارر و َم      ر ر ،ددة

ر  َ.  

 ر، رن داموامو و  ر  ر و ما ن       

  . و مرام  موة در و.دةد

ذَ زي رة وي ن   . ي واموة دةا دا داطدن،

ردةوا مو و ض ضء اوان  .ن ،وةامرن دةطمر  يرامَ و

  درةموة ااونء  دة وة م  انا او .وة ر وة َن دةدان

  واوي ط َاردووة، َة َاَ ن مَ و ي . دةن

ا   اَا رَي م ردمي ط.  

 دم  ،وة زو ةزن وةر َم" .S،S" ري ردة نة

"ي"روومزة م اَ اَ َر م رر  رى داوم 

ي رةي ز ونء طذون . دةدرن َ  دوو م ر

م نوة.  

مذةم َذار و موة ر دةرطي زةمدا راوة و، 

 َ  قء   ءََ وة َ وة ز:  
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 رَي ر َن َ  ة؟ -

ة رة ،  ذةممد رة دة  يء ي:  

- را! 

  .ز وة  رَي طت

 َردةَ ي ن دا رار  و َزرة    مَان 

وة، روةش ط  يوزادةوةو مدام َ ر دا وةدوواوة.  

 وة ززؤر وة  َامم رم رة  ر يو مم را 

رَي م موَي  وَ دوور دةوَوةو ن َ م دةَوةو  . ازَوة

  َو ررة ام ةمَةدا. ََ طورةوة وي ة و

  مددة ر يَو . ةور ي وء مم  ،وم م

مو طر دة . ر موة ،وامي دةَ ةمَ  ،وةما دة

 َو  وندة  واي ،دا نرة  ي وة رط ا نء 

 ورزر  دَوة وامَ  اوم   ،وند مَو م   ،ََدة

زو ام  ر   د مري  ،رء دة ء زاري و

رء م م شد َا د .  وتي دةر تءطوة رة 

َ  دوةزوة راوة زرة يَر ود   . ي ريدةورو َ

م "  َ  ارَ"ر َ دا مون، مَ  زؤ .د

 َ  نرا وو ي دوو ،دة   وي َدَة ،دن دة

   ندة ام و  ،وةزم نزةر وي ض وي دةورد

زةرد و، كء    دةوي وة مندةرطوامَ  . َي وة و

  . دةوام  رة ردر َروة و  ر را داوي 

 رى دو   وةة رة وة  ،َ     و َ 

  .َو  دؤ طرى رةت  مر دةمام درةم وة

 رةو رة ءوامري دام ت  يدَ يَ يداواى دود .

 وَ روو   ىَ ن طانَم و نم ط .

 رة:  

 ؟زت  رزيء مر  َو دةس، ش -

مى اظ اردم = زوا ((  راي  طر  وة .. ..   ؟ -

 .ظططَ  ط َة ي *((ن

-  ودةسووة ذمرة   َيم  ،وة .ؤةر  ظَو َ  ض 

 .ة؟

 . وَي اظ دةن و دا وم : دا  دووي دوا مةرؤ -

- دة . 
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 مط  طط  ،م دة  ز وة ش م دةك 

  .ووة وَ، دروو وةمري َ دةد

 دذدة َم"٢٠" "انض���باط "   ن ن دةوو نر ريم

َ دارة .  ن ر َ و   رةو ي تءادةط

  .من دةدن

   وة ز ،  وة     ضومدة م َ وردة وردة  دام ممو دذ َ .

  ؤردا دةر و ي   م َزر وة ي وي .     رزي طر

 َر ر م َر دة وة ي دو و دة

م زي ر  َ ةش.  

و، ؤم َلء وي  ون، ؤم  دةوي رزة  وى

رزة  . دةو ن ٢٠ - ١٩َلء وي  ون، ار در و، و رةي 

ي َم دةط وت طرةن، ة  ،ى ن مدةطت و،واي دا 

ي ،   وة دةرمو موة موة دة دة ط ََي دةمو ي

رَي ر ءوةادةَ رزي تدة َوة دة  يام .  

  .و ر َي ز وة، ة  موة

   ؤن دةرمرةو دذ زةر .    وان  وةي ر    ز رووي  

  .وةدا

، م ومو ردوو دة  موة مرزة وة وامر َوة

ز  رَي وَ دان  دذم  وم .  زة ر  ر ازا و

  .اوةنري وان رو دم يء  دوو دوة  دوو

   يزةر ،رة !     دام َ  ََ ض  :     ءمض، م ء ،راز

م ...  رط رةروي م وا م ي    ن دووة دوو

 وةوَر را   ت ى ىرة .    دارة م     رد  وة

 ر  وةوَردا دة  مم  ردةوا زةر  وتدة

 ا دةمَل ذمط–    َ ي ري ن وز  رط و َ

  . رَي

َل د ي دا َي ،و ة  وةةر  رة رةو م و َار

  . ن ري دا

 و مز ،َ َ و  ،رزيدة زةر  يموي . طَ 

  .زةي وَي رة، مري د َةمَ ء ض مك مت

امردةي م رة:  

وة،   م و ة د  را وات  ! َس طمت رز َق -

       ر ي وةرط ا . وات َوة اردموةدا
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كر وةو مم وي ط ،و ي ر ،ون ار ء ! دة وةر َ

ر َ َ يَ رديرطَ ووا ط َ ط  ؟ !وة دوو ! 

ر َلط رَي    و وةةر  ر   َا ا 

مدة َ وموي طدةطا م.  

ر  رةَ ،ؤدة مةَ ر و ، نمدذ م  وةيَي .

 "ا "و دواي و داوم  يم.  

ان ر  نمدذ رؤؤي ردوو انَم مرام و ي   ،وا .

  رظ   َرة مد ،ََدةدر  رسء ن زؤرو  رة 

َ ام .َ َا دةزاممم  م   دت اسء و ن ءر

  .ما  دا ت دةن

م ر كن م– زر رانم انءَدا ،وةرط  ة زؤرنوةم  و  

م دةورى َ ةرةىَ .ر َر زةو كوة ويوي طة 

طت  مةزام دوو ي رَء  َ، ط   ،ن دةروت رؤي طاو 

 َ وةيم ،رام  و َ ر  وم م  ا

 ض طراو . ََا وة رن ر دةمو  رداري َوةو 

َةَردةرة دامم ن َل  ي  رط ،وةوم  .  َ

 َ ر،َدةزامَير ةر رة  َي وة  ران َ  . رةد 

  . طى َ َ َ دةم و ز وةَ مام  َري رطرد ،رة

  دة  م زير ت، دوو مؤ انَم مرام  دة مدذ

ر  دنء زيون، طدة  َ يَرةو ووو م وة داوايذط

  .دن

ران . ط م رمَ َ م "   ا" ز وةو ي   

طر و    مزن  امء زم  رموة دةدو      

   ر  ن  درة م  تمدة ارَي داَ:" " طط  " 

زؤر ر رمَ َ م     ... ط ر  َ دة  ريَ      

َ  دامام َ... َ  "    مو وي رموة.  دَ رَيام

  .م  طط ون دةدا ممت ي  رمش من

  و ا وم مر  ويم" ازو"    امء دام

" :  ةذمن  دة مةتء وك دموة دةمت. دةذرد رم رن

  . َ وةك   َرم مم "!  رم ر مدةو

 ز َوة وم ي وا"وةزو "   َ  ظ َمَ ،ةوة

 ر    وا  ،ودا رةت دة  وةوَ وزي م    َ دواوة 
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دنء طَ َ َم َ وي س  رَي  دنء" :و مر    انَ

ةي مَ ر ،ََ انَا و !دة  ي نذ مو ةيَ رط."!  

   َم  كر    رةوة م َوة دة ر َمدا .    يمو د

 َك دةماون رووم اذ درو يرر . نوارة دة  ؤظ ورةاي ط .

م ق    . دةم و  م ة طان وة دَ طَي

 دة  .   ر َر     رز   ر ووةومي دا  

 و ممت  مر       ةواَ، ذممَ ت  رَو م روة،  

ودا ر ردة  رةت دة .  م ط  مذم .   م     َ  ن نم

رادةطَيء  وة   َ  َ  م  رة ر.  رموة

ََا دطم َذ  َدة .ة     ي ر َزاري دةم وو  

َ ذم.  

 ر دةرطي  ا  ارمي رزانء دةرةدارام "  رك"ز وةو 

م رز َ در    . َةدا زة دةن  دةدم اظ دو      .راوةن

  وا دةام طرام      ، طاموة ن دو و ون ي وة ةي     

  رامط  ىمووة رَ.  

ن طزةر  َ:  

 !ة ي  َ وةر -

وام رة ز  ن   زامن   .رزةن  ي َمن دا

رزةن َا و ، .. َ  مَان َة وةموة دةروام َوان

  . ون وةن و

َو وة َ وة ز  ماوةَان ر ةَ ء ،اَا ط

  .و  و دارةي د  مَ ة َدرا و

 ز .   رزةن زا من مو    . دةوي ز وة يء رد و

را، رزةن ر     َ ا و  رم م رةوة  وة طراوة 

و  َرزةن داطتء وةدووي رة "      رك . "وة ون و َ ن 

  .وت

    ور  َو ،َا ودووة م  وة ز     و اوَدا ط

رَة  و، دة  و  َرةو  ََر د َ  ةم

 دةو َى دةرووزة ى ر ىط  َةر     و وةوةدم

. ري  ،و   مي دةرَو ي  م َوة

 و وة ماريط َ ،ي  ،وم َدوو    رةوة رةو م

  .ون
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َ  َ ر م  و ةم َ ا .   ر دةروازةي وة ردةي

  .ردةي وةدا  زَ  . دا و ي

ام نء    ر  رةموة دة ذوورَيء َة رازاوةن، ط

مزة ن و م  ر مارةد د  دةوةك دةر     . ووم وة ز يم

 "رزوي  " دم  وةط" ري "و .  مردة ز و

  .وةء وة وة

ةو َة  وردي ي ري رازامموةم    ا رةت درةَ    ةم

      اظ    نَ و ادا  َ واو د وَيدة وا   ،ددة

  ن م دووةدة .  و   دام       ر ردا وما  َ  وةمةَ

  :طز د" ا"رز ي   دةم و ة موةى د و

 .رك  ز  دةام م ، دةن -

رة  ي ت  ي و،    . ا داَة رك، ر و ر د

م  ورةيط َز ى َدةر.  

   يءرن طمةَ ر يدة       نمرة ردة دةرَيء   

  .وة ي داداوة

-  ،كر  ة رؤذة دةم  ر َي؟ 

  .ي طمي مدةرزي.  ري ر  َمرزة

ط رة:  

- َري ر و رة دة اةوةار. 

 ،داةوةري رار ون  ر دةرط  َم اوم َ و ا وة

  ".م  رام"و 

دةوة S،S    ن  وةو رَن  رطرد،    َز وةو رك 

. ة و، دة رَة ي ور دةدةوة       رطرد، وَ ر .ودةوة دة دةرَي

     و دو  ن م كر ووة ز    وةودة يدةرط 

  .ون ون

  ر زةر و ردةرط    ر اويوَيء ماط        ،ات ني م

،  رة وداطرى زؤرى و  رطرد ن  :را ذَان وة

ةوة  ؤ ا،   وةي   رزة  ام وة ي   زةء رمة

  ر ا شم  دووة؟  ض  و... وو دةدةن     ََدو م

   ار ر ر  زير ان، دووردنء ط  و را  ر   ن َم

 َة: "اطتء ن  وَي ر .َل   َو موةدا دةدط

  "  وةةن؟

 ".َوةةي ري زؤزام، دةور" -
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 "  دةن؟" -

- "ري ر  ن  َ   زةو و ن مو رةم ةم

 موةم رينن دةط" 

 "ش ن زي؟" -

 ".م ك دم م ،   ْ وةي" -

 و َ  م م ىزو وةم رؤى   داردوط  َوةي رؤذ

و ر و   رةي م   ر دةو  اردوو  و ودوا ام  َ      و ت

وة  ،  !مي م  دا زؤرن َو  .رَين  دةد

 دمروةردة س وم م مو :   نء  ةوةور    ةوةم

َذر .َي مري طرو  ي َدة  ن.  

م َ  ي ردرطد ا.َر م  ر ونء دا وة ر 

  .دةَ دم اظ ران دةاردةوة

رم َي  ر   م  دةررامو  ر دةرطي دا     

رمَ ء را َ  وك ري رةي دةمو   . راوة و

دة َر.  

 داي ،َي دةرر مر يرة ر ومطا رتاي ط.  

ط مر :س.  

ن   وط ر َة   و ر َرم دري و رة رَط  َو،

 وةَ ر .ر  را    دةوش م  رام م ةَ ء م

 ي   و ةدا  و ر  وةةم رَطر      رم رطرد وةن مم   

    َر َ َم ر  ،ون  ريطَر وةمر     تزادةبء م و

.  

  .ؤم . َ  وردي روام رطرد

 ن ؟ -

َر  ةوة وامري دام..  

  :وة طرم   طروو

طر َ  .  ري  ري وء  َوت َ مو.... ه -

دا م ي  ر و ن ا.  ء رووم زة  د 

دة  ندةط . 

 د َ و رةدوو :ر َ درو م  و ر ةم.  

 مر:  

 دة َوي  ؟ -

- َ ط َ . 
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  زو دة وة؟ -

 .ومْ   ، وة رةدةري  رؤ ط  ،ردم رامم م -

داو ط م  َدة م مر :  

- ور ا ،. 

  :و  َ مك درَةي  ي دا

-  نر  ك زؤر َ ،و ك زؤر َارم! 

َا مو      ض َن  ، م رم ر  ء م و    

و    مي  رم دةري ي  ) و) ي ط  ، و   

وة، ة م   دةام   رم رَط  ر .       واوي رةد

 وو ز - ر     و م  كرادة  ةم–   َيوة دةر   

  ي تء و َامَ يا  وةي  دا تء ر

  .وةا  دا

 وا م انَ ي رةزووي  و رة َ و دة دة . ر وا زؤر

  زي وةم ءَ َ وام   و وتةَ مر . وام

ن  وةرَ دةزام  دةَ دم  دةوري واما رَوةو  َاردةي 

و زام ءء زامَ ي ومط  نو  ن :شَ ،

  . نرء دا

مزي وةوة  .ي   وطف ن  ران مَري  و، 

  ددة م  َام)٥٥ (َيء رَر وان ي وة ري ا  ،َيا

ر رةوَي ري دةم ،و و زن  وي رد   اذووري ردم

 ،تدةط دا َلط ددا ريد، دةرددةدة َ ءزة َ و.  

      مزةو  َ  و و نر زار دة وردا زةو و 

ري موة، مَ ذوورةمن رَو  او و،  ك و موة     

  .مدةا

 ري مدام ،ذنء و : و رَوةي ا"   ان وزن"ذةمراَل 

 َرَء دوو ، ر :ا  َا ون  .ري وردء وة و و و

راَل دةم  يرةو ذ.  

 مر""      ،  رد وي  نم  در دةم "  "  ي

 ور  يم  وة زؤرد واو َدةم  ،َدة    َ

       ا  وة يةر دةدا و ،تدةط  وز موودة كوةدمرووم

م ورةط  ركء ء َردر  َ وودا ضَ .  و   اوم

  : مك  دةم مء ز واري دةد م و َ ضزؤرر 

 .دة َو دم و َي موة -
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 ماو  دةوروري انء  " ف ن "ةي مراَل 

  .رودا و م ا

   من ذ  رؤذي  و؟ واوم اري ي ةوةيَذ م راَلم ،ا

ي، رري ط م  م يء ط يدمر وة ذووري ،ا َد

  .وة

" " ي رام ير   رَي ر م  دةوةدةوة م  رط

َ .َ اَ َزا رةي و َر . " "وز   زام   ؤر .

 ي طم    ءَ ر َ ،ورز م ت واو  ا

ض . دة ،و وة مَي س ي  رزارء وك مدةزامء و ي مدةد

 زام    ،وَي دا مرط  كزارروم  : وو يرذةوةم ء م

ري وا  و و شو َير َيط  بء مَ  ا . مزة

  .طراوةو َ زؤرو دةت  و   َي رَة

" ن" و و ي    ي ير ءؤ ي زةويء زاري

"موث ن" ر وا  دا-  ير وزؤر زا .  

             م  َد، ط وة لمم   يةم  ن

ون   نء ممت مَي و مش   رووي دةرةي وة زؤر و طورة 

  .  دةدرة رَن َةمو من 

" =  ن "  ي رةو ة رزي .   وامور ءَ 

َيء رؤ    ردو ري ر–  ذطرمََ   دةدن  

م..  

 دة رةي  وي َ؟   ور ونء  ري رَن 

 " "ماوةداط وم  اتدةدا  ر ا دذوار.  

دة َاي وة   َو َةدا،    رامن دةورو  دةدةن       

َوي م.  

      زيم َامي دةةر وة؟  اتء وي زاةر دة

و  ي رَري ران دم  رو دَم امي    . توم وة 

 مزةر ،دن دةذراوة ،در دةم    م نء نذم  ،وةم رووت

ء ر ،ا ان،     : وة َ ردة ؤ طورةدا وة َ ي

 تء ووَداوي، دة ن  تء َلءم.  

ء رةش زة ونر د؟دة ء رةي زةَ . اوي مي دةزطؤ 

 "ؤ ذيظذووري" ري  او يردوط زؤر  َ  و مََي، داَدة

كمَرةو   دةزط  ؟  َو ر  َدَ ،ؤظ  ازةيم 

ر َ  َرز؟ .ؤَدة َ ءَر  دةزط!  
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ا   ط؟ م ؤظ   َ و "َ"دة مراَل 

و َة  دةام  َ وةزعء ن َ .ةم رم دري مَي

 ترازووي زؤرو دة ي  َامر دا  .رازووة ى َ وة  

 َرس م َ ر زا . ا زة اريدة م َ و 

 ي  دةَر" "وام يََل رطوةَدة م ا.  

 وةوةدة م اظ.  

 ومرة دة رة نرة ورةوةط.  

 َ ار َي مورةط  ة زةمَ ي رَدارط     ت ،اوَم ة

ؤي رةرَدووي دوا مء رزة َ ران ورةط ،ماط     مةَ   م ة

ا دامم .ر و وك َر ز   ،ل و نمران، طَ

  .رن  ن  ، َمَي ت و و طان

ز وةَ  ض . ز وةو ي  دا ن  دا د

ََ م َل وة رة ي د  دى .م  دةوة مو

 م ري  م داطت، مي . دوو  دوو دام .وَي ى دوو

  .رَ َةطت، َ  ةوةو و  ات   روة دا

ر َررةة نء ط  :  

-  ارةوة ي  َدة  ،رام  . 

 ،و َدةم  وة ز ةوة طَ تزام:  

 .ن ن  دري نة  م  ،ر -

 وةم  زلء ط َدةم  :  

- را! 

ك رراَ  ةَ ،ر ا و ير ر  َ ر  

  .ورن داوة   رة ط  َرةن. زةوي

 ر   وة زر َ  ،ووي  ادة ،رزة  روام وام

  .اوةو دةَوةم ،ي  رَي ور دو دةت َوي زة خ 

  :ط واري دَوروام  ن دةم م

  ن زا دووة  َ َة؟ -

ري رمط ،ر كر ار ةم ا دةمط رز َلط ،رز و ا

  .دةوةوة

 روامد  وىرة ود دووَ واري.  

 ن؟  دة ار دةوة؟....ن -

 ،وة زط َ  وةو زؤر   ر:  
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-   ردة  َزر وةيدم ار روان، دة م"لرر دا "ا

ر يَزة مر  ، ي  ،م ام َر. 

  :وام ز وةر روامَ  وة

- َط! 

ري رؤ وة ز:  

ن رما ذةي د،  ي و ط  رء. دووةرك طم  رزطر -

 !ا رةم ر .ر ا دا،   ي ت و

- ر َةو  َ داتوةي م َ اي اظ داَ َلط و . ي مط َم

 !.رزطر دووة؟ ، دةام  ر ارم و ت اماري ي

  وان ،رة  دم ةيَ َ   َ وة   دة

  .ؤمء َ  ةي وان رروان ري ي ََ َ. و وازن

  :ا داو ط  روودا، دة  َة. ز و َ ،ر د

دةي   ؤ ...          ،رك  دةَ َ  َ َء  م اريَ  -

م روان مو.     رةَ  م ارةوة دات دةزرَ، موةك  وَةرش    

 .دةطرَوة

وة َز وةء رزة   وةدةرو .      ،روان َةم و  

ام رووي دة رم   َم   ؤوة و وَ  ةي   رو

ي  زة َاووة؟  :-      دةم رز ط   موة دامو،و 

  رةرة؟

  :رم وة داوة

- َدة ط يَي ا .َل دةط ي  اظ ش.  

- دةط رو د ن ام ، َلى دةط  ة َر. 

  .ردان  و دةة زامي  رك وم مَدةن د 

 َم و    ... وو م ر ر ة مر

دةةي ف دةوة، . طوة  ر دةة زةن موا و

 و رزي َدةم  و ةوةوَ ياوةوم   ويء دة ي

وري دادة َ َ نَو ط :  

-  نةَ ر يدة! 

 ةمَ  ، وامدة  َ ر ،وة رز ز  ،و

و  ذ" َر ي رط: "دةي ردة ي تء َ  وي َةوة

 وةوة ا ي" :َ  م."  

 )وو زة وةذوور  ( تء مةدة  َ و د 

  زووت ا .وة ط ر" :ب !ةشَ ؤمن ط"....!  
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  :وار َك  طَي

- َ رةَر! 

  :اري درم و

 .وَيدانء  س َة وةدةر دةرطن -

اردم ريةَر            وي دةم وي ي ر  ا

  رزةوة وةذوور سء  ،و و    ةيوةم ر ،وت          تدة دة 

َ:  

 ....وواوة؟ ر  وة؟  ووة؟ -

زةروَي  ن دار ر. ن و ممرزارانء طط" ازو دو "

  ....رذام وَةر

ن دامر دةرط نوام ،ن دامر موة  .دةرطمط  و

  .دةموام ي

رن َة زؤر ون  زار َل و  .         ري ء  دةَ د  

  .طورةدا َن دةوة

***  

  .  دا ذم  ردة م  م  دا ردةوا و

ز وةو   ي  ااي ر َ  ةدا ةطراو

  َلطدا دةارامَر.  

زي دارةو دةرط وان ،َو اا ون .ن وة نارةَن رَدةداو ر

 َرز  ر َم  م  را رةت دةو، .  وان دةدةوة

  .رقء رة رةي طذو ن دةدن

  رو اا   كدوورر      اممام ووة زةردَو و ،وةو

 رَيان رؤذطر ،وة دةي در يدةر.  

. رةزي وز و دةرو دةي دا و.  دة ما دم دة در و

ورةوةز   رزو َ ي. موة رَء َن َةوة زؤر وك در ون

  .رةو  ن  ونء كء را دارذ  من دا رووا و موة

  .ي َ دةطا"َ"ة 

ز َ . رةو رزةي  مي وََ ركء طورةدا وَون

  :ط   رووي دة ركء

ا ة  ن  م را  ض  َطَل مدا د  ،ظ -

 دةراوة؟

 يرام ة ،ظدو ط :  

 .و من وا دةن -
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- رة م  َ ،ظ .رة ر  وة   َ م. 

امو  رةي  دة َي وةي رزةم  زؤر ةش م  ي َو

  .دش و   ن

َ َرةم ،وةظمََو مم ؤ ،د وء ط:  

- طم َ  م ي َر واط ، زؤر. 

    ا ط د  رة" :  ا َ ار"!    ر ي ،

  :دةرَو  َد

 دةَ ض وَ؟... ة -

- ردا ر يمة؟ؤ 

- ك دة ء. 

 . دة  و -

  . ووة ي ن د

  :   وة دةمَ َا  زن  طَي

- ظ! 

وةدا ي دةم  نور نردوو .و َوة ومم  م.   ممط

َل ر ر  –. مو م  امَ  مز و. زة دا ور را ون

  وة؟  : ،م ي طمة م وانء  .وي ظدا وادر و

 ي ند رةدةوة ي.  

 ظ:  

- ر م وة؟ ةت  

   ذةوة طرةي ط وة ز: 

- َ و  دة. 

ز.  ي م ََ و، مي ر َي  ظو رةدا دةطَا

ط وة :  

 .   ودةدا ت ك م. مَر  دةر -

- َ ...و دة  ...وةم وم د َم   و. 

َ م : 

 دي  موة؟ -

ط ظ:  

  َ و من زام  َم ذَ َة؟ -

- وةردا . مودة  ،دا مةَ َذ  و د  وةي  

 ، ر َذ  ،ذظ   ، دووة م  وةة... 
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             دةم    اشَ وة دةم  و دواو م ي َ

ر     وامم و َي ر َن روامم ارَي، ر. ةو  طَيمي دوور د

 ام يَ ي دة و  .   وزةدر َدو و         و وةطط  ريدةورو 

  رة رةشرة ودا، دوورا ر اوارةوةةر دة : َت دةدة

 َرا دةدارو ر ك.  

  :م  دةم رز واري د

 !ي -

  ...ةووةر و ز وردة وردة ث ودووَلء

  َر م َراز َ اش وةكَ ةَ َدةم  دو ة م

ط ،ََر مدؤ:  

- دةزام  َيور م َ نَوض م و ر وين مووي؟ م

 ....ن

 و   وَةم م واموة زة َي  ري  ر         

 دواي ي      ز َي طمة وانء ر َم . دةروت

  .وَة و دن

َوام ةدا رةت رَ و م  وة    م   ون

  .زَي ور وامَ  وة ون

 وامن رةت ون، اي ممس رووي دة ءو  رو و 

ط:  

-  ور َوة، دةَران دة َ ،ؤو! 

َ  وة  وي ،دةوة  ي ا     سءماي م موة

ط م مز  وة:  

- َط! 

  :ة د اي ممس

-  دةرط َ و  ،ن من ر َا. 

  ر م وةدا ماي م ،و ةمَ .   وةدوو د  ،سماي م

ظو مَ  ةم دوور    .  َدن  ش. م ظو م  روا

  .ووة

وة طم  َدةم  سماي م:  

- ر  دار وت رةذ رزا ر ن مؤ ؤور  ما . 

 .َ دي  دار دري ن

  ريرة و وَي َ س وةكماي م واموردي دة  ةَ 

دي م  َيءَ ر .  
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رةي دةرَو رة    ة  طمم دو وة    اي ممس د 

مداط.  

وَ َ ذمم  ي دةروت  رةي ، وَي   ر داو

ر رة وى ر اوة ةشَو، .مم ط      وةي

و م طم و  و  اي ممس ي  َي دةمء ممت 

ادة  دةزام وة ذ رزا ر كؤ ؤورو رةَي ا.  

 دو ة سماي م:  

 وة ؟ -

ط :  

-  

َ َ وةوم  سماي م:  

- ن ممو م رةرة  ،وةدا  ي؟م َ م. ؟رو   

 مدي داط رة و ،و ةمَ رةش . دة 

  .وة زةر  ََام      َوة

روو  يمدؤ ة سماي م داو ط:  

- ر  َدة ، ا و ،ة  و ،وةد م يَ. ور ا

مز!  

 ،م َا دةر و وةوارو . َيط ؤرم  وَيم م  َ

  !ة  : طزي د

س وةماي م .ط   ةَ  :  

-   َ رة ض  طم .  ش  ؤيرك مَ      َ ا َلط َء دة

 دار .َدة   وةَ رط دوورةو َر. 

 رة ض وة و ا  وم  ،و ر َر رة .    

ر   وري دا  .         نرة و وا َ ا دؤ رط    ي د 

َدة .َ ر دوذط  ....   َ دوذ  َم  وا !    وةوة را 

     رة روو  وةوَ ووي دوذرواي     روو  من دةش مواموموور

  .َةد د  ش ء ؤي م و َا َ ات

ي  ،اي مم  دموةوة، ن  وة ةَز

دا داو ط م  َدة:  

- َوا  ، !او م َ ...ر  ت َمَ  ار ،اووي وة... 

و ظو م  َ   دة  دم دؤموة   وَة وةدةر

وة رري موام.  

***  
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َ     مر َ " دو    ازو"      اوي دةدوو امَدا و

       َردووةوة دةردة دارو َذ  نزةم ونءو َ  ءم زامر .

 َ َو ي ى ،ب       وام يمَ واري تء ،م"S.S" ،

و داموام  ممن   " "S.Sرام (طنء ةم اَلء ذمن   

 ر وةَ(      وة وام وةوةومم َ  زةي و

   .ي درو دوم  َراو مم دكء  ،ر و 

. رؤ دةي وامن  م َردو رضء دة رةشء دووا دةطرا    

ت، ز َار داوي َا   ة رة دةدي رزام دؤزوةو

رؤ ،وروم موام  ز ،دةوة يوةة   دةوةو  وَي دةر 

دةوة زو رد ي و  "!  ر ي رط: "و مي َةوة

ي زةرد، م مو ك مو،  ش  رز َم  زة  

 رامسء م ي ر َي ي ي َم و .   وة؟ زة  َر ض 

م ي   وةََ؟ رؤ وامن ر   و  م  َرزةم دي      

   دة ن وة تءا دةَ يةر دةوةدة  و ي 

  .ردوو ؤي رامم مَان

 نو   نزةر  دة       و ةم َةد   وت َ رزؤ

مة طم   دارو      ش زةَ زؤر امن رَ.     َ طروة وة

َردووةوة دةر . ن رة  و .س وَزؤر ط وة     يط

 ن ،وم دم د   ر واري وة   َر م و"S.S "      و دةم  نَط 

طردو زي م ون دةم ،و  َ       رزو رةن. ن طمَي

           ري وان وةي وة وةي دووري دة  ءَي دةدامَ زاري

 رووداوة.  

 ََو كش دةا روام ردة  دوو زة ،اوة"S.S" و

 ا ر ردة وةوةم َ س ي  ،زدا َ ط َ ةق

نراوة.  

ر  وم  َي دا وة طر  دو ندةر:  

  م- مرووة ََ و ممت ! ر  ا -

  وَ ودةتط  :-ا  نَ ردرط م . َم

  و   وةَ ض  . وا  نَ م

 ...رن  و َن ط ر ...  دي

ي دام مدة َذ   ر و نَ  وةوَي. "S ،S" ش م

و َ زة كدة.  
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 رة   ءَ َم ي وَيدة وا   ؤدةر اَ  ةَ

 يدة ....      رةي و ووي ط ري َ  ةر زةبء يط وا دة .

     ودةوة ،َارَو ر واموردي دة    وة دةدا و دةداو ر وةر

دو زوا َ "   و مي ؤ ،         رَارة   وةي ََوة  داا 

"  ن م َدة ،مو   دا د َ وة ؤذةي   ؟ةرا مَو ؤ  يم

 وة  زومي   ! م دي ش و ،َطدووة ران وَ، دوور 

َوم َ يط ر شط!  وة روام او ورةط   وة وير 

  .دش  م ردا رَي دون  دةرو، وة َ رزة م

 رة رة . ا رةت دةونان  م   ي رزو ر طى 

  ء دةو دةا رةت دةمَ  يم و ،دةوةوك دة موةم

 ورام  وندةS.S "َ مط  َ ر  رةو تءن طا دةَ ا 

  .طن دةددارةى 

 دة  مو ام رةم    ون طت، ممت 

  . رء مم طوة

 َر   ي دة       َدا ر   ةمَ تء ،مر ددة ...

ممردةر       ت ط   ،وة َ ن  دن دةوة مط  م

 ...  مة ر دةري ي كء و و طَل وةا ور و 

، و ذوورَذ  ا دةمات، دة ىَر دة  ، امَردا، و َ يط

 رةدا و" :     د ا ط ...  ي داوةو َ  ر دوا

 زؤر دة ةرريء مر ".     تي ط  ي ر" :   َ    ،ودة ا

ََ وة  و  ... َودة  َي ؟ َ دةام  َودة ي؟   

ةَ."راممم  !  وةمم ،ريامَن، و ،ر–   و وة

َن دةوةَوةو ! ، ر رؤذو   َرة ن دةن.  مْ . ط ر ةن

     َ َ ي رؤذ ةش وةَ ا م ،او مم روةم َر ... !

  وة وةي ر مش وَ  ...    َدموة  ممت

 َ و دممي   دوا ر  رو . مو  ،زووَ ات

ومد رام ري ي   ،م وير َ :  م و و م   يمم  ي

و و " ر ، ،ي: "وا وَة و و  رن م ون 

اردة   و  مزةي رزو ر    َوون، دةءدةر ونء  ر

َري  ....ح ح.!        ا وةزعءوة َلط  ،و َر  را

 ةَ ة ...  

 رامم زد   ري  دة َرةى. ر  وتوي  مي 

وَلء  ي ي طرة  َ .  ،موة وةزعء ن ك  .َ َي
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رام  رو َ   ، ََو َد َ نردن؟ رووذ ن

َن د مورة رةو امَ    وةدة م ورو وم  ردةوا م ، .

 رة وةير  َ. دذوارة   وةز َط  .   رةى َش دةو   

  ... َي

رو دةم دةم    ش َ  َ  ي وة، ر را طت، راو      

وةدا ر و َلط  ،ونما.  مم ء وَ و ر

. ض ر َر م  مو   . دةَاموة   ري رما ون

    وة  دي ون رم  ،دن دةن طوة    ن دةداو نءَ

م َام زو  .طَل ر وةا   ن زموةو ر دة مون

َي  م َ دةوم رمنء وَةرةوة واري دن  ط َ و         

مما رن دةداو ن   ،  ر   من    رن ن دةون. ادا دةدا

  .ون دةد

او ر... وة دةم ز دة طيَ ََ . ذم  ر دةَ دةوة 

طم رةي و    .ري م  م َرة ذَ زةن دةم دةداوة    

 ردة  ءووةدةر ،وة دوا    يمم و ،نم

 َل ر      َو زة موة َم َ.دةطن طن َا دةا

ان رَة وم رؤم .ما َ       ر َي دراوي يرؤذم م ،ؤش رؤذم

 ون .    م دي ؤوة    من  دةدةوةو ون دةدا  

 رامS ،S "  وتَم  ،وندا رةت دة   رو وم ن دا ا

  ... و ون ون

وة رام دو، . ي دةد  م ا  َ ر

 م ََ ددَلش دة.  ي ت َ  ي دة

 َا ري دا دو ي .رةو َوةر رةى طوتدا . و داَر 

 ازام  ومدؤ ةَ  ون ََي دوزامر و ن ،و زر دوو

ودا دا َلط .ط َ و دري م رَ ، زةبء ن

ةر امر  ةر.  

 مى      رزةن ر   ن    ،ن مَ دا د 

دةم   دوورةوة  . موةمي م  رَي  و   وا.     او

  . دةت

رز ط دةم   زير:  

- م .ر  ةَ وم دةم ،ر. 

  :ر ،ي  را دةوة

- و ،م م  م ،وي. "م م م" ظ ةدةنيَ. 
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 ر م ،ؤرري م ي ،مَةزامَ ي وزام.  

ر دةرط . موة دةم ؤز زؤر  وردي طَن رادةدَاو ون دةدا

مو دوووي رة . و دةوةو دوو  دوو وةذوورواروى 

و ر ء ر ء و ري و ركو داةَ.  

 تدةموةوة دةم  .  

ام ر وة ر.  

  :، و  دؤي ََ َم  مة

   دةرؤي  وَي؟ -

وة طامَ   ر:  

 .دةزام  و َ وة... روا -

ر م  َط م وت دواي  ،وم.  

ا وة   وة ي ن  ردة ذم  َ طك ش دة

داري ذوورة  زي .ذوورَ م ر ن   ر مو َاموة

  : و   مَ ذوورة .و وةمو رزان   داا و

  وةرة م  يَ ارو  و  وةدة َوم ة ،دةرَي

 م و رةوة  ويوة .زوة م وةََ ر   

  .و   َوَ ذوورةدا داما و.و

 ر:  

  وَ ةدا؟ -

  :رزةوة طسء م ذ

-  ...اوة؟دة  ...دةم َ ي اوة دة رط... 

ك  ي دا  مر َر  َل و؟ ض مط رزام  وم

 وك م ر ري َيءَ دَل َي دام وة يَر  وو ؟  

ر زي     دا َ ،ندة  تءرة و ،ن َ ر  روو

 ذم مو َس ء  دة؟ ران ش و، دةوة نء  دةرس ووةي  

      َزاموةو م  َ واو َ  ،ددة ي دا مذ      ءو رة 

ا  ، روو  َيء م َ  رَي؟ ذم  َل َةدا و و،          رةد

َوض دة  دةوةوة دة ي وة  ،دةوةك دةرة  ي.  

وة طامَ   نزةر  َ:  

 . وت َوة -

 ك ر يَ   نذمَ :َ...  

 امةم و ذم مزةر ش رؤ تمم  رووي دا َ دا 

 ي وام  وةر.  
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رزَن ر وو رؤم ،وي ن م ي ي داَء 

 يو  مرةزا ،و و رةودةوة ي َ دو.  

 ،ودام وم ر  م:  

- َدة َ ؟ زؤرت 

  :ر دة دموةوة وة داوة

 - ر،  ْْ م دة  َ. 

دة ذم رووي و:  

 ر م؟ -

َط ذموةدا وة ما:  

- اي دة ...اي دةَ ر. 

رم ر دةوة، ذمة َ ى ىوة ندة    . ر

 ،و وةيدم و٣- ٢  ي اوَ ر وازيدةوة.  

  .ي دة ر دةد م  وى

 تدة ر موة وز ك  دةواوي رووم  ذيرةي ط ،نوادا دة

  .ةوة

،  م م دةدن، وي دةدموةذَى و. ا وة و ر  ري

  . ري ي َةدان،  دةي ردا دَنء دةد

  .ذمَ ش مةامَ ر َوة

اَو  وي موة، ر  ي ي ر ر ي وة،

ري رؤم.  

  دوا ر ، و  شء د َواز ند" م م

  :وة طَ ا،  وي  و" وي

 .ك و -

و ر  ى  ،مر مو  مَ  وة

ر مردوو م و زةوي، دةمما.  

وةي   دي ن  ى ت، دوو  دوو  َر مي

  .ن َ َء رةو  ون

ارن ط  ،وت نر دوو ر ذم ي مدة َ وذوورة  وة

  .ودا داو َو و   دةرموت

  و م َم  ءوة دام دواي  نو يدةرط م ء ر .

ط ر:  

-  متن دةط ر  ون ر رة، دة .م  ام .  

 :م وة داوة  
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- ز دؤ دةط َ.  وي و ر   داو دة ... َل  

زؤر ... دةدو   دار دة وة و و رم َر رز،  د

دة     ك. 

***  

و  ر   ،ء دم ر    دوةروامن  ورَمء امي و 

م و و    .ر ذَ ر َدا رموة رَ ودةا ر . وةدةرو

 ََرر  ن ض  َام وةوَ     و َوةر و كوة ،ن م ا

 َةم و م .   طيَ   َ  َ ر ك  دةم .  ون

 تء ري طظ دة  وة د وام وَاو نر  . دوا  َ

   دوورةوة  وةا دةمَر        دوورةوة    نموام دة

  .دا ون و رو ون 

،َ يام و  ،ترى ط   وةزام  ام 

دةوةو ط رةت مرة  ،وةا رام  ن ا وة  َدة 

ي دوا. رَ دي مد وَ  .  م دوور  رة  ات

ر  َيدووط  ندوور َةرط َي دةم . رز رة رة ط دةم

وت، ش م ت ط م َي م ان  َ در و وي.دةو

 وا"و."  

   و وم ردة         ورةر ط َر ،ا وة َل

م    وي  طوي رةي        . ووةوة درو ا م

ري وا دة ررامموة        ش دةك و!    َموةي دا

ر دةرط.  

 ظط  :  

- َ. 

َ َ وةم وةن:  

- ا ر و ! زؤرغ و؟ 

وة ط  ظ:  

 .ون -

ةي وة  موةوةو دةرطي ر و وةن موة  داموة  ارَي

دةوة، ةَي دةرط اي  د، ََ   دا،   و 

  : زؤر .  ون وم رةوةي   ور اي

 رو س؟ -

 ايوةدا وة   زؤر رو:  

 .ومَ ة -
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 َ؟ -

ن مدؤزوة، ن دة موت م َ وَي . و ن طران -

 ... م  َدن

 و ط وةيامانء دم :  

- ي م .و واو ر ..... 

َا  وةن:  

-  ط ام؟ 

م ري .  

- َوَي دة ... تا ؤ  ،. 

  :ة طور

- ومش. مو. ..وة دا دواي  يدةرط.  

 مداط ر وةو    . دةمرة ريو ة   ظ ىر ط 

ةو   دةوام دةوروري يء َ   وردي ام  َ .  ي ك دةد   

َ ض  ،َير  َو ،وتو مر ي    ر ريم 

ن رطا .  

 م ة و ن ووان وةذوور ر ،و وةمروو  َ. 

م ي  ي ظوة  َو و َ  دووري رةوة وةش وةش 

َي دةط . روةذا.  ويو دةمدي داط ر دةم 

مي ىرةَ وا ى ، دةوة كر . روم وةم ء م َ م

  .َوي و وة ذم  َ دة رو

ط   :  

- م... 

  .م م ر َي د

- و ووم زؤر  ... ؤ ذوورةوة .  َن دةرة ن . 

  . راوةمَ و طَي رام ري داموام م زمَ  ة  ر

  .دةم ري دووة ذاوة

    َ دةم  َط م .  ورة ريو وة 

 ي دةروت     .، م ي ي م دةم ر دي وَي و

م ة د،  رة وةدةروتء       . دةت  و  ظ  موازوة ي

دا ام يدةر.  

وةو ر دةم ري  َذا  . مَان ظو امدا در َو

  .دا َرة  ر
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رة دةم  و ظ .  ام  ،َ ام  نط ون دار

ردةوا نر ط دةدا  ...  

ر وم ادة ،م مو ر زوو َيظ.  

من   ردي ط ي ءري طنَ .  

ووةدةر رة  دو.  

 ..    َدة وةوةو دمط  و     وري َر َذ  ا

  رَي وة  .َ ش ر   م وموةي َة دةَي. مووة

ي ذ  َلء  ر مو  م َوة      زة َ .ي خدةمََء رَي وز

 دةَء ر ورةوة  و رِازةو َمو دةَ د ََر

     ن دةداتَ ي ودة ي ر  .  دوا       َرةو داو نءل دة 

َدة ةَ ...وةي طر َي وط َد مرة يَ دةم...  

مَ يَو  ردة ت دذوار  ت .  وك نوم رن مارةَر

ة ر َطوةما رة    ر َ ، زؤرم َ  وموة دةرؤ. ووةةد

 ش وموة     .  وة    وة و، دة  ظ، ن دةيءد ودة

دم .   ر  دا ون دةونء ش زَ دةردةووة    م .َو

  ء طردن ش دار ذو      :َمرةم  دةو رون   

ن  ةوة  زن      ش، طم  رو َةو وَي ي َي طوة وة     

رةي  . دارمرةي  ؤظ و ة     ،موة موة  ،رو و رةوة. راو

وز نززو دا ام ء  َل.  

دةا، رزي  وام   وورةوة،   دؤدا مم ر د

ممنر  ،دن دة دن دةمم ردي .ل يمدوورةوة  ط 

ن طوة وةش، ، طمةزةردوي    ا مووَي . دةروت

مطدوو ة ى ر رزي   و رةوةدة َ . دةوري  نارةَر

 َي ممرط  دةوةو نَ دي اوا َز. رَ   د ي

  .واو  دة ظي م  دوور ووموة. وك ةن

وة رو ت ش مَي .رد  َ نمو طَ وتدة.  َيم

 َ ار نَوند َ .َ مَور و   نازَ رط  نم

 . وي من دةدامَي ردي طء ط ي طرء . دةد

 مز  ،نن دة  مز  ظ مة زَ وي .زؤز اممامط  

و رو  ومو زؤري وةَة رَ ري  ، مط َم وم َك ر م

 َك رونودةر مط  .  

و َ ر ر ي  ون  ،رَارةن َ ََ ة رَدا

َ م مو و  واو وو .نر  َدام وا ة   
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رامن .مم يمري طووةمو نَ م ن داوةو .  دة ة

وة رََوةي . ااموة رةمةَ و ي   نءدرة َم  

رن   . واذ مو،  روام ةم  ر .طةي دي د

م  دا  .  ََمو ون ء و َم مدةطران َ  طن و

َو  ر دار ريدةورو  نامر .  ن  

 دار   وتي دةر ار نامرةم م ن وَيمَى ز

  .رووام وةوو، 

ظ    يم ءَوة ظ يمط   تط.  ام و 

دار م  ةي دةَ را كء و وون دة ر رةو وة، دموم

  .دةو در درَ ، ةو وَي

                                                   ***  

 ووار َرامن  طرى ري ردا  زاري ي

و ا .وارة و  ران و  يمداري دةومر ا  .

  .ة دارم ذةوة ووة ر  ََرزي  َ  رةوة دوور و، 

  ،ء دة مو ي   ور ،  يدة وم 

 وا دةطم مام رةيو ذ س، ي وادة  مام رةيو ذ

 د  َيرة  . َ دت دة نم َو   ن 

امر َ،    دة د َ  و ودة  َ ءَر َو

  ،ظ : ، مو م  ر وَى .ممت م و

ر ، َ ر ءرةم ،ري ،روسو د!  

َر و وةزار  دار دةوري  ىَ ى َ و مرةو  .

              رةو  وةمموَو ر و ر ون زاَل مَ  ومرةو

ؤدةر . ا رةتمةَ    داوة دةزوو َر ر     َر ر  ،ودة

 و رَم دي   ذ َودَا و، م رَي َ ةمي            

  .رداء  رةم  و   دارمي موة من ون

م،و ارةَ وارةو َنمودة َم َم  ي يء ،

 ، َي ط    ر و َموة ون   مو ن داماون         رامن

َر َرزؤك و ى د دارة طرن و  ذوورةموة  م و        

و دروا نرى زؤردمة.  

ذوورة  نء ر دةوةورو نودة ن م وم   وم

  .  َطي رةك َةو وَي دةوة

   زة  يمامر و      ونءو َ  َلء وةوماردذوار ط َر   

ت ر ردةش   ممر رةوَن، رن، ر رةنء  :و َك



 ٣٠

 َ نووو  و  .      ،وةرام ي  ،وة  و يرطن م

    ،وةزر ي   ورو  ،وة ت و   ونءو وةم

  . ممن  َل ما دام و

دةدرؤوة، ن    دةد ن ك دةدةوة، نوامي زؤر موو مون، ن 

وام دي   ، ران دةدو ون دةدا َ ةم و و رام ن و    دةاردةوة

  .زرو من

ء  َررم . ةَدَ زاارو َش ر  َن در َو

د  ش  َروند ر ررط ونء وةر.  

  :  دةرط اوةو  َواري د

 ! وة -

شء ؤش و م َووارة ،وا وةي  ذوور  ذوور، َل 

  . َلء ر  ر ووة

و ك ك نامر كدواي دة وةي َ ءط دة .  

ر زة  ومي دار  ،و ر م    وة

ن وة ر و واو دا يةر نء  َم وم مو دة

ر  ةي مر يءم من دةداطوو.  

ا و ي  رة   رةي ، ،و وة ر دةرط َم  

دو ط:  

 !َ ازي ن .امَن طَل دا َوة -

 دي ة   وَ دةمَ و  دة ر  م ك روت

  :َ   طت

 !  رَي  ام ن -

دةَ زؤري در   مي وة و  اي ان، ام َ مو 

  .ورَ رةو ن  رنء وري و

َ  دةوري  يمامر و وة م زيءا دام    ت وةي

امون دا.  

ر و ار يء ط يرى وةوة،دةوة َي ذووروة دةرطََ  

َ َ ى  روومن دةدةوة ودة زو م َراورى ر 

 ر دامو، ،و َو  َي مَوان نء م ةن  وو،

 ري وت   وي.  

 ارزةم َدةم  ط:  

- مر َيور :؟ ر 
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دو   َمة رةو ي  ت،  .  رم ض وةَ مداوة

 وة م ،د ض ي يو و ي و يَ دة  دو ط م 

وةو ط:  

-  ري! 

ا وةن    ورَ دي   ون و روة رةو رم رؤ    ي، 

  .د

  .َة طراموة ر

 مر مظد رو ط ي وام:  

  ،  ،؟ -

-  ظمن   نرة ،. 

- َ دةزا! 

ظي  مم  د ةَ ر ر ء َز ر  رة

  .ي رَري رَاوي م  َو"ث"ورَي 

 ى و و   !    ك َ دواى ش دو  رزو رت َة      -

  ىمون  و َوةر  وو  ازو  وةدةر َ نرا كء. وةرة

دام.  

دام .  

-     ؤ      وتم  وةوَري دة رام ما ا

  َةرا دةم  َ .   رَي  رام  ر  دةدةن  ن وا

دة َوةش   َرن وةر من        !... مش ري     ورن

 و دةر نزؤري وا نزةر....    وةم وا       ر  م ا

  .رامي

  وا موة؟ -

-  ي، دةزام ء طدنء مةر زؤر  ي ... دي ظ

 ا؟

-  مم داظ يمط  ظر دة  رؤذي ،دة  واموةر ، َ

 .زة

موةوة  ام   رم وان  را مَ  .ةاَ  ة َ وة  -

 ي ،ر وة نزووام وانوةر َم َوة دة. 

  : رر داوة

-  طَظمامدة ، .ر دة زير  نردوو .  دة 

  .  ء روةامرز

   ري رؤ دو ة ي:  
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وةي دوََ دةر  رةو رامري   .  ي طمي ظ مرزَي-

رةزا ر َر نء و و وةم َ َ ءارر ط... 

 طَظدةوة م رةيدوو ام   ،رم :  

دة ، ،ر وررة! وة ردا م دةور دةَي .  ي، مَي -

  زير وَي دةوريش دةَ وةلء ز.... 

وة ط  مر:  

-     َرم م  و دة  وةو دة ،َواو دة ر

 .ر

  :ي طي دة رة َدموةو زؤر 

-  طَ ،مظم .م َررداري مدة . د ر ََدو وم 

 ن يَ  و ي اوؤَل مم َ .ر ادة  وةر واو َؤذ

َو َ كرة ا...  

 ك رؤذي واو؟ -

-  ط  وةرظم! 

-  ،زر  م ةَ توةر  ،يدة  ...؟ ةتمر  

-  . م  دا و شَ ارانء دار رؤ ي  وو دة

و رةت . طَظم  وم َم  . 

-  و اَ َلط دى؟ 

-   ط اة  . 

م وةو  م و رت  مظي  ط ي ري 

  .مَ دء َم اي مم  طَاوة

 طظم ان ر وا:  

- و وا ...؟َ ةتَ  َ ر ض ا َ ،ي 

-  طظمَر  ، دووةم و .  ؟ َ  َ ر دؤط

امر دة وا َ ر دوذط. 

-  رط!...دةوة؟م  ت    وو َدو مز دةن دةردة  ي

دةي   مموةو كء َ ي طَل دا دةدو رَ َ داري 

دة  نداوةوة! 

   ؤي ،وي دام   ؤي دةَ رَي  ،ك وةوم   واى م

 َ َ نَ.  

-  ،ن مدؤ  ن داوة ةَ ةَ ام مَم َة رَ  

  ؟.ون

- َ ،.. 
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  :  ري يء َاوام طو ي  .ردوون َةم ون  

-  ط   قظدووة. م ورةط ر . 

ر   مرد ة وة داو:  

 . اي مم طَل دا َوة َ ة ر  َدووة ! وا م م ،ي -

َ   امدة  :مر َيورز    وة  ،ةط َ اد ار  ،

 ة رةت دةَ  امو، دة رةزا ي .  وةو  وة داريط ةَ

     وةمم يَر    َ وةي زام :      ءمن دةم ر واط م

 ن طداري     وا دة .   َ َدةوة ر َو رةن مدةداء زوا  م

 طر ر  مش ا رَي َةي   . دَوةو زؤر  د زامة 

  وةي  . وة و َ رووي دا  مطم طر َ  . دةدؤزوة

    ،ام َ  ،وةدة ام امدة دةم ،َ نم اويَي ط زؤر دوورة

 .  ام  دش َ    دة. ي َ دةا، ي  دةام وا وة ةوة   

  ...مت مطت

- دا مم  ... 

- َر  ي ،يوة دةامَ َ ،ي َ ر  م ا.! 

 وا   م   وة؟ -

-  دي !ت راز يرة  زؤر  وتدةر  وة م  ر . ي

رت م .. وةودةر  وة َدة  : رو   َ رة

دة  .رط ي؟ ش  َ..  َ  وَي َوا ر وة 

 كم َرةوة دةم   مزا مذ  ت ممر ذ   شد

  ....ارةت  ة؟ ي  !رةوة

  :ي و    طوة

-  طظوم ،و وةي ، .ر   دةوة وودا. 

- ر  وة ت م ،وةدةدة وو . 

 ةتا رو  مر ري ارام .ي  ي مو وة، زؤر   و

 ،ر   دةموَيء ري دةدا دة ،َ دة رة من  را ودا

:  رم ي زام و، ي م دو و  رةوة َ طو .روورةوة

وةي   رم (طزي ري م  ، مو و  ون 

تط": م و "ي  نَدةذ و زررا َامر.  

 ادة  وةير  َ    نء نرة مم   نم ةم

ي و ي مةام رزم     و ذى ر َةن و  طداروة

 ي   دَل زي دةد     .  َ ي دةد مظ طََ .وة
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 ردا واري مر  .  ي  م   ي دة : 

 طظوة؟ مَ  ن  َ م َ  

ط مر:  

 دةَ   َ دي . م و ن  م َري  مَ ما رَل  -

ر ور   ،وةوة ت. 

ممت وة  وة  رزم        ! م ،َي   َ  موة

 ا وة ء طَل ردء َ اوة،  ن مموةك، ر رَي و 

  . و

 طظم ري رؤ:  

رةو  دا طَل من  َو   َ  ط  َوارودى -

 موةمي طم رت دا؟

- وا ام... 

ا دةد، رط وَةر  ، طن َن ى دةزا ت  دةدةوة -

 .  مت مدةدراو  ن دةو داوي رموة

ي ط :  

-  طظوةمدة  ا رة ر  ، ! ر َوا دة   رَي

ر ووي مَر ء ىوة م   ؟وة دة ن  دؤ  ن م

 .... د؟،  ردوطي ان مت دةدا

ر   وَاى وةش! وة  وواي  رَ - :ام ي موة و

  . وي  طت

ء طمَ مر :  

- ر   ،ور . ي م   ي ن دة :    َ وري ر

وة طم َي مدةط . يردوط ري َ  و ك ر ،و ك ان !    ش

م..   َ دةدةي،  دة  َر رة وا رَ دةويَ م رة دةطن و 

.  ري ا   ي  ! دة َ ور   ،     .وا روو ات 

   زؤر .   ر يء ت َوم ر  َ َ

ََم ر ندة َر! مور َر  ،َ ؟َر.و وَر  ،ر

  ،َ ر َ   "ةرؤ " ط      دووةوةي دةرم مر

  ورة ران ور ةيَ دوو َدة.  وة ي  ةداَ   َم 

 ش   .وام دي و   دةنء  ر  ي ن دةزام .وَ ي رةى

   و وة ر اوام  رو .  

،مر  ءمر  ي، دة م  ، ير ر

ط :  
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 .وا ي طن -

  :ؤري ر  دةم َرزةمَ ةوة   و

- َر وا. 

وى دموة     "دوزوا" ى و زامى .   ي َةم و

 واوةى ووة ر وىر.  وةي د نءزة من دامةة

َي ري د،  وةي دةام مت  ظ  ََ و رةي  ر َ و؟

 و دةي .         ء ران  رَا ر َد  ر رن

ظ م  نزة تي طىو م وم  ،ََي دةر   و؟ ا 

ةوت ممم ،و ةقر  َ ي   َ ا  ا دان د  .  

    و م داو دة  موةي دة وة وةي دم  َوة دةم

 طر  !   َو و دام ورو س     ،دةذ  مو زَ دةمَوة    

م رم.   رم ي و رةي  ، َو ض وةَ َ مو     

ةمَ دم َر و و ض.  

ي "رام"رمةي ء ي "ةرؤ " دا دةرطي ذوورة اوة، 

و وةذوور  دار رؤ .ةرؤ مو، دة  دة َو ورةوط 

،رام ،و يطم َذ  ي و َ ،ز ، دار رؤ 

ط َ  اَ   ،و ك و ا ر،و ء وردَ  ر

  .رةزا واوي  روري ردا دا، ي رَي ون و

  :كء  طَل رما دو  ي  ةرؤ

- ط َ ؤ ،ت؟ ا.  

  :ي ر را

- زاواوي م ... رن ممو َي دةمدو .وا وةوة يَر   ردووةن م

 .ن دةمَندوو ي د

م ،َ دة  ري َ درَةوة  ذوورةدا و  ةرؤ

  :ء   طمظو وة مرامم .  و

 . رسء رةن  مزي ر ...و  َ  را ،ر... رَي -

 ن طَل مي؟

  .، وةدةروتدا، زةي ر َء  ذوورة رم ر َن

 ةرؤ. وي د ىرام ن ر. ي راَ َوةو دامر ةرؤ

  :دة  ن د

- ر م ،ن دةت وةز  ، ؤ   ،ون مزوو دووا

 ....دةرمن  َل دا ارةوة
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دو ط ارةر دم َي رة  رة: -  و ََدو ،دة "١٠ "

ن طَل ا   ك . رة، دوا دن  ا ارةوة

  ...ارةوة

دو يري ر وامطد  -: ؤ ؤ  رةش وادَ ن

  .َيمةرة من ي دةوم ر .     منء وم دوو ي

ةَ  نرةرو ،ز دؤ...  

 ةمَنَ ردا .  

 رام:  

- َو ن ة ا و َلط  ...؟  

 طظم و، ط دةرط دا ر ذوورة  وةوة :  

-  .دة . 

دة مَ ،ون َو دة ش وةَ ونء ر وي

ي دام يَ  و و ةَ رةو ،وم َ نةر.  

  :موةروة   ةرؤ

- َي دة   مر ؟ 

... َ ةو  مدا دة، و ومدا َ ةي را دو  طمة  -

 و  ووَي دةر ن  م. 

ر ر ر  ر َ ي وراط:  

- زر ! 

  : دَل وة َمء ط ةرؤ

-  ،داموة؟. دام   م مر 

 طظم وة طد :  

-  زؤر  وة !ة    م و ذوورةوةو  ،و َ يط 

 م َلط ، نَ رةش ،د ا. 

  :رام ؤم ي

ي   طَل وةداي  ... مَ وموة رةش َر َا دووة  -

َر ،نزي مم ؤمداوة؟ ط  يمزا   

  ة مر ء ر  و دووي طا: 

-   و دن يةم و ،ن رج دة ك  م رة  راموةط !

ردو وةمء م َ   وو  ،ر دامووة، رةو وة ، ار

 .ة  ري  رد

  :ا َةرؤ

-    وةو َ ت ويء ار  َت دة   ،... 
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- و دا   َم . ن  د! 

  .  وَ  ام ي ةرؤ

م يمري رةزا رام:  

- وة َد وا د دةر .وة ةَ  َ  وا َ  ... 

 طظدةوة م دوو:  

دة َودَي َي، دة َو زامرمي وةوة  ! دة َي  م َي -

َر َد  َي راورد داو رووداوام َلط َد ندة. ةز وة  

ى دةَو. و  ريزام  م ني د دوو   و ن،  يدة

 ر ومي دة نر ريَي...  

  :ط ةرؤ

 ي رةدةرة درو؟ -

ط رام:  

- وا ،َ. 

  :طرمة 

- َ َ رَي .ك َ. 

 ذوورة  َ دة راموتدوا . وةدةر مر دم ََ رط و

دةم.  

***  

رام،  اي وا ي و  رى   وةي،    يو َم َ

وارةو.  

ر   نرة ون ، نرؤ دة و وة  ، ي 

َط  وي َوةمدةوة َ نء وةما دة.وةي وة وة دوايوةرط 

 اي و ي دا َ ر .  

ؤوةوة دةر دواي  رام.  

 . ا دةاوةم ر  مر وََ رو َة رَي رام و ام طو

َ وي َم رام نو، د زة رة و داَر يَ يَ ء

  .ووة رَي 

 اي ط   وة:  

-  ؟  ادة 

رامط   :  

- امدة َ . رَي و ن َ َ ؟و. 

. َن طَ،   وة ن وة دةَ  " زوا  "  و واي مردوت -

ن دا رر ط وَد، دواي راو وة رام  نةمَ و طن مامر  َي
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   دي َ د م ذن نم.  روس ء م َ  َذر  ن

  !ة

-  م دةزا   .   ام ن   وة ط ي وةي 

 دا َوة؟

  :زَي َةم و و و وة داوة ،ن

-  م رةي . ريازم  مم ءو وةر  ءزةوي م

 را رر َذ .  واوي ريدةورو  رؤذة" اوة" زواردة .

ووَي وةدةر ي زؤر زووَور و .ودة    ةزم   ،ةمم

 و م َت دةدة.  رط ءدار مط َ ،وةَم م م

 ،نامر امةن . مواو يمن مم  َ وةش َدة 

ي و ن، !   ر را . مي ما م موة

  ون ووت نط ََ وَي. ن  دا ر ي  وة  .

  رةدا . م و موة وم  ... َرةت  مي وان

ورة دةم  يَور و  د  وا وو...  

 سء  ،وَو   ني ريدةورو رزةوة روام .  

َ  رام ط:  

- َن مَ َس ط ،. 

-    و ر  ي؟م 

 .ر؟  ت زةء ور واوت موة -

- َ ط  واز ،ر. 

- م ؟. طن دةزامد ر   دي 

و    َرة من دة  َ. دن دوو   مَي -

َ رو ر رة . ةتي ذار ط رةو  ََي" ١١"دة .  ار  َدة 

 .َ دةت َم  وَةر داماوةو   م –ط  مدا ؤزوة 

  .ة ت م ردا رمة وَو  و ر م َوة 

م َةَ َ ة ني رووَر ام !دة  وة يَر  مرة

َةط.  

 واو و؟ -

 .َة َةوة َة دة . ،ن  مت  .واو و - 

ط رام:  

-   وون، ر. 

زة  .  دار ذ َرزي مر َة وة ون. رووى  ى و وةرطَا ن

م ى    تة وة.  
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ط   رام:  

- َ ،ن ودو ذ َدة ،َ ت ديَو. 

ن ط:  

-  ،َ ن  واز... 

  .د وي وةي  َرام

 َ ءدة  رَي  ن .وو َ َرز  ن و رد.  

ط رام:  

ت دةزام م زةت َوة   ي رؤ .   ن، ن مة -

دار ... 

ط َم تءزار زة  ن:  

 ، دةر اردن م؟ -

وة طرد  رام:  

-   نَمرة ط و  َدة   ،ندة َ دة ،دوور. 

َ دواوة  ذي  ََن وةك م، دة واموة دة ي ريورو .  

ا طدا وة  َ وة رام:  

-  َر  دةزا  ،ن ... ةَ  وةيم َر رؤذ ت دةزام  

 .ن  ما دة رداري  دؤرام . رار  ك  دؤري ورة

  دةم  ،ري دا ن         وة  وةةَ  ن ي وةو زر ط .

  .دوو رةس رةو وَة رن دا

دة وة  راموةو دوطم   يى يم دا.  
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دووة   

  

 ط ،و و ةمظزؤ م ،ومن زروةرةم وةي    ر

 وةى و  م م   زؤر  د ا . رارةوةدا رةت دةو

َ ي وا م و  وا دو ََو من  رى .ة  و

دؤم ن دةط   م زة ون زؤرن ة  دةد،.ظ وَاوة

  وتن دةذممَم  ةي دوورةوة  نط وامؤ ،ددة  

و  موة  ما رةت دةو، وي  ".َ ة د َر: " ن دةطت

  . دةدةي م وةََ  مرة. دةمموة

 طظم   ر وةو ور و و ي دا و ردة ،

ي روةمم   اط امردا راوةياررَ ،و ا .  ي  ي

 ا    وة َ   مون،  مك " ...وةم روومك دةدةوةرام م

َوم .َ نَ ر  ...وة ي  ...  ر  دةوَة   ءر

 ر  ةدو رم و رر ىطدور  ىة،    ن ر   َلء

 ور م .        مر دوة دةَ َ، دةَ . َن وة

دةا  .     َ  ذم –   م : زا  ذم... طمم موة

وة  ي ءر ر او    ،د دة ي ء َمك دام ا

رامما  ر ردوط   مَ ادوو   ي ر َ . مَوة 

 مو .       ء ؤظَ م و    : ز .من، َدةي ذرا

ز زؤر ر دةت وةروام .    يء   ي وةي دةم  َي 

  ،ماةَر نا .وةَ   ،َو دا م  م   م

  .ي ذمي در مو 

  .ر  َ م رم د، م ز ر مرةن 

 َر و، ى رم  و، ذم و، ر َو، رةي مو

َ يز َا يةر مر ،و ن وت ي ط ر  زيط ظ

  ....: دةد،  مو دةت

 طظمر  ةمي ط تزة  ،وةارط  دة  ،ةوةار .

 َذوور دةرط ةمَ م ي ة  َ ،وت دةوةو وةذوور 

  .و

  :دةم  َ طَي

-  طظ؟م 

 طظم  اوةوةط َم َدةم  و اَ ن :  
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 ؟ ي، وة م موي -

 .و مت -

 طظوة م كرووم ذوورة َد، م ي . َ ذوورة 

 مو، د وارةو دووة   ماذارة ، َوز ونءا 

 دا دروي ذوورةوةمم  و ا . يوزرة زان يوطد . ي

 تا رم دؤ  ر دزي دة.  

ا زَدةر  يط م ذوورة  ،و نزام زام ،تةَ و م  تء

ز َء م.  

ي ر  ي ي اَدا وةرطن  ،وومط  دوو ءو َ 

.  

  َو   وةم ةط ،ي  ر نء      ي 

 روامظم . طط ظي   م ء دام ،وزة رم 

وة ورةم  ي زةردي م ر ر   . ذوورة ر و. ذامةوة

مو   وةدةردةوتء دةا  دة ةي ذوورة   رةى م ك دةو و      

َل ر  يدةوةذوورةك دةووم.  

  :ةي دوورةي دةو

 ... زووام دةَ ة  .ي  .ر دة وَ وَيء موَي -

-   َموَي ض ددةَ َا و. 

ي زؤر دة دةَ، مَةرؤ  .م ر ط مظ، دةوَي  -

 َزر  َدة  ك وة وَردةط م  ن  ن ازيَ وة 

ةَ. ر ام  زؤر  َدة  ر اَ يمَو ر و ،َي ة

َ  ؤظ  َيَى َو مو ذ ءم  اَ م  َ ءوم

َردةط زةروة  وة. 

- ر زؤر ،وة  دم ر. 

وة   ...! َر دة َو َازة ََي... وة  و ام مَ! زؤر -

ء و روي ت  ي   دةي،  دم رامري وت

 وت ر ت مذَدة ر... 

  . اونردوون  ان ر ...ي  وَ  طرَي

 َري، رو يَي ز ،ر وة  زؤر ظم ط وة م

 ،ري دة ري داري طر وة  وةياوط .

 يمو ر  يرر َو  ور و ء  وة ردا  

  .ةي ر طمم ور رامو

 "م"!- " م ،م ،ذاوَيش م   ...وَي ي"! 
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    م م  يوةر ط ء و وام ي دة م  ددةي  موةر و

م  ددةو... وَيم َيط ةدا ضمرو و ط  !و َ  رو ض !

وة  ر دة دة وةرؤي رورة روة و ي طمة موةمي          

رةروو!  

و كءدة   وةوة دة امدةوةو دةدة  يَ مي دارةَر 

وةدروام م رةؤنء روو  . َدة و و َ ي تء يم دا

ط  وةرؤي روورة  . ط ري وة و ر و و َوةوة

  وةوةو، ي ةم رم ر. ادةرةو ار ر دةكء وموة

  ك ري دةداء دارةر روومدواري دة ذا: (ي ذا(!.  َ م

  درة   ،ر رَ و  راخ مَى . ذا ي طوة.  ا

مَ   وةرطرانء ر. رورةَ  ة ن  روواو، طى د

 دا مي ط ...  مرةو ر ون او  مرةداء ذا

م دة -  داموة رةو و ري دةد م دةَ   .ة واو واز

َ و،و تة  ريَ مَ و َمو د . يم  ودة 

َ ردام َترةط . رؤ تردة ،وة  ء ط   و

  ردوو دةووورم وةرزؤك م و م َدةم  ذا: "ط"! ء

رانء ي و زاران ةطدوو  دوو  مري روورةدا .  ي طم دا

، دارن  وة ن دةدر روورةزادام   و زمن دةد رو 

دة دةري   . َرم طورةي و وةم ظت دةطاوة

 وندةوري دا َوام. ز ،و زن ازةم َ و دوم وةزاد يرو 

  ...دومدا دةذن

 دةدا دةمَ َلء  َ َ دم دوورةوة  ط َي،  ا ... 

 َ رةو  دةوام ر   م ن دةو، ورَم  ا ن 

وة وورو ررز موي دةم  ودوة ن َ   رَة ،َ دةدو

ي دةوموة،  زرؤوة دةن   دةوةن ان  دةوري . دةد

مَر رَ دةدان ممت  و رَ َدةط دة  ى ةن،. دةد

َ ةن . ،ك  دا   َامَ ام وة رنء طر ،زةر، روس

ام وة و امن و ري ء دؤ   دةوام .  دةذن

  .دةد  ودةذندا ارن 

َ نز   يا زؤر زةوم ر كا م وة  ،و رؤ  َ رو

  . وةة طَ وي رم ء طرو، 

وةوة مَي وي زة  َو، زؤري مزي "  ا " دةوام دا 

 ر م ءََ ر وة  مو و َامدة  دي . دة رؤذام
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َ ري م ذمر ومدا دةرؤذام  نا ،و ى ش  ، مةَ

 رج   ردةواةري ؤزة و مرطي وَة  دوة دةموام رو د

ر  ت َ وزةي موةوةدا . دة ةوامد  ي ردة  دزي دة ي

  رةس  َ  اَو مَور رطن  رةت  ت . يء َ ي

 ن ا و َ َل وز .َ رؤذَي  ا  َا وة ة 

م و   و دوو َ َ ي ،ر َ َ  ،ةرةزةمو ةيَو 

 .ا زم  َ و دةطت،  رةدة وة وة َ م، و

  ،َدوو و ي  ، ك ر زطى  و رووى رةى  دةوة

، رؤذَي ا  َمممت ط  دةام، ي. ةدطَل ا مد

،دة دةرَي دةرس دةري   و قم َر  .ى  ي  

 ي ةمطَ َ ءم ريةَر ةوارم  دان  َدة  تاط

َ ا يرة ...َ يو ك . َط امدة ،دةي رةوا م  َور ض

  ومروي ط ر ارَيَ  ةا رَا . و  ون و رؤذَي

  . و و دةم و  ة زةن، َة ر و راواري مو

  ".ر"َورَم مَن مو .  زاري رط ي مدةدة و رةي 

 مري دة .    مظ  ري ي وةَ وةط

 اري  رال دة تء رووي ريَ  دروط مر ردم  ورةي

 وةام . يدزؤرن دةر ةَ و ن.  

  .دموة و ذ َوةدام و وت

.. . َروام ذي  ردا رووي دا ووداوة .َ َي ط  ما ن  و

 َو رموة ي ا مَ . َ دةام" : َي طورة  وة دةن

ي وةروام وة و  داا   َرة دة؟ س زا مد، ". ؟ وزةوة

مر  ن يا ر كم  وةوةم َ ا وتء ر ا

َدةوم مورةي طزؤر وةوة ةم ي ةَو ان.  

َ زؤر  رمو  ار وة ر وة ذا ون طا ن 

وةو وي دةر  ر ي د  وةك  َرز   ي. دةدا و

َ،َدادة  د يَ و َ ،مردا د  ي ي ادة ا، دةر

ر َةمط   ،وةدةم وي و ةدة .َ ي ر دةط رَيء 

 او، وم ن َ ةداو  ذَةوة دان وي َ. رَي دةطراوة

دةد، مَي دؤم  درؤ وةو وي  مزن  زا وةوة من دةدا،

 وة وك و انَام دة راوةو َ َء دوو ر . رةن َل وة

 يا ...َ وة،َ ةي توةش ط  ي . وةوة   ي

  .وةدةروتء راو رو واري  ءممت َ ام دةوام ذموت
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ةمر َو و َمرة   ؟  

 ... وم نطدةذ دة يرو . وكء َ ريم  نَم

ي وةدان دموةو وَاي وةي ردن  ر. ار دةورن دارن و دةردا وو،

 ن  نَ ا دةرسرَ   ري َيم وش دةو ،ون م ا

  .وة ن

 ردار       .... ي م ط ن دةام   رةدا ار      

  دارَدرام مةط   ن َو .  َ     َو  ود   س ،وت 

َ ري ةزامم .  ةر  وتن دةر   واو م ي .     و و رم ط

 ي دة  ر  دم   َير َ رو وة و ن .  م 

 و   زؤرر        .دة و  ر َدةا ت   

م مي طمةي من ي  و، م و . رامي دةد

      وة  ن يةمط   ي َ و رير ،و     َ  ياط دةر

  :دةت.  مي طمةي مم دةووة

-   َ نا َيم  ؟ ر. 

د ي  نة ،روة يةر ظم ط  وة

ط مر ذؤ ن  ذوَي؟  ََ  :و ط َزة. دةورن دا

 تط  دةي  ي  ىَم  و ى ر َ  ىدةط

   ...مَ ،ى ام و رة زةى ى و

 ....   يدوو م  وةم ر ي  ف  

وةط .    دار ،وةدا دةذم  ى      وةدا رم  ريم  م  و ووا .

. ي رة  ي وَةر دة ،َرار  موة و    "١٩"مي ذرة 

 ،ةو ي زؤر م  َ ي م نَ ي

ومروو م مزر ي .    ا  ي و ش ر ر دا

دؤ دة َلط زؤري    د ا ا).        و ى وة موام 

 ء ر  ا و  مو َ   ،و موةي م(    َل و

 مو  . ... ء "َي ر"و " طر ذةروَ د"َاري وةك 

 ... يمَو و  يارمد   وةمَ ي "ار ةي " مم

 : "مرَ دارم و، وَم َ ون ون، د درو  م

رَي  زرم َورة و  ن ا       ، "نوري مَان و م م

 مازري ذم " ى و دز َ دة داوة ك   زةن،  

ون دةررةى  َمو      رَي رى م وَو". زرم  ن

دا وت  ر و م .ون ن ر زة و   و  و  ءي رؤذ

دة  دازرامم زان دو  ر دان مازرو  ء مازري           



 ٤٥

 دواو دة ن مزر . ي    يم ي وي  ...  دا

ي دا ري، م  طورةي   وة وي  و ة. د

،ررة   ،و  زؤر َذم م و نة غء ش  .  ةدا  و

م رةن وةو ن دذ طَةََم      ري    دةد        . طزن دةد

 ردام رةوي  مزرامي دارة  ءزا ا م  ،دووة 

  .ك ك ام دَء م ي دةدان. دوةري وةرطوة

 مري زؤزامدةورو  و تر  نم  نَر 

دوو  ،نزر َموة .َةَء ط تمدة  م نَ .

... نء  دةذن   ي و رووداوةي  وي ي ء د و  دوذن          

وةرَي،  ر      امو َ       ي رزو  رؤذي دوا

 ذمَ مَ دة ... ن وة مرم مر ...  َم وةرمطا 

: َوة َوة د  َر ط ون ذاوةو    َم ي     .َد

َةر ر اون امزم  ريَش ر ء ،كء م ،    ر  رووم

ودةي م  و نَ ن: "دةرةم ...."  وردي  ي  ي  َ

مي َ ةمن   مر وةي دةَ  م ،  و و  .   و

رى   رامدةر  َدارامى ران و رَرام   دةى   دمرام

ي درمامو طر ي رؤو      ي دة .   ى  وردى وَى د  

ي داط   ،نمرزا دم ََ يءو م دم   دي دي و

ر رةت و وان و     .ر    واى وى ون، ر وي ظمن  

 َم  و  و َ ام ر! زة  دا  و

 َرط  رةم" :       زم ى دةت    ي،م وو 

م."  

...ري دةَ  ي دو  !ط م" :َر وةم دة " م

ط . وةي و   دةوَء َوةم َ زت دةدةن طزامةي 

  .مظ ري دا  طر رن و مَي  َر

و، ش وؤوة ررى ى   ا و َي  ردة م  .. .

  م  َي،   دةوام  ، دةد   : دةطََاوة

  ةر   ن وة و راا ا      ودا دة  .      رم  َ  دا َ

ر ََ .  دي َ و ش     ف دةاد ويم     ،د ن 

ر رؤ زؤري .ط  :   واز َ ي"  ير ء َر"  َ .  

ر  يمم مار  تةوامد  َ ا دة    ءَ واز 

 ور و زؤر         ةي دامامَ و ةيَ ار  رط ،َ ةَ 

 َ و َ ،دري دةن د مرر  تدةطم ..!    َت دةف دةد
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ي رَيء ي    "    "ء "ة رَ  "و "  ر"   َي 

    د دي وة   واندة وةَ ف . َ ي ي  ر ،اط

   وة طةر  يءررا" : ي مَيرط"  د وَي وةء م َ َ  م ،

. د  ي م ي      ََدف داواي  ."كءَ زا"دف 

. وموة درَةي  َ  .  َي  مم م ي َوة

د  او داوال وةرط  ي  ك ي ا ف.  

 ي مر مري دةري و. مَي ري مَي دةو ر مي وت

وا ةدا ط مظ  زامي َي و روم.  ذامن ك دةوة

  ،  وةوة و  و طَل م دا  ري ظدوو  دو. وةرطا

 . ؤدة رةمورةم ةَدَ ر ،ام. ام وة رةت دةون

دواي ز َام .  ام َورن  ي. دة  امن در َد

ر دة ... دة ر ر و و و  وادا، رة رة وكء و دةوةوة

  .نن دةوةو َن دا  َامَ دي  .  طن د

: ا رةت دةو  ي دةطتمي ر وَي  ري   ا... 

 ..."رة م  "!ن  َ دم  ررط واو واممدة

  ". روواوة؟. "ون

   ،ان -

 ري ي . ر وتؤ م  .َو و  

  .دة"َذام"دةو  ران ر  رةي 

 رة -

 ي م م ة -

 .ما، دة طاوة -

َر ون   رةء درَةم دا،    مي رسء 

م ةوَار ةوةزمو و تزة َر." َ ض !"  

 وَي  : "ي ط  .دا ا و" "زة  . راطت

دةط ر انء رَ َوو".  ،اد  ،ز َرا َة

ةَ  وَ   يددة ؤظ، دؤ  ون زوو  رة. زوو  َوذ

 زم  َدة .و ةَ...  

     َو  زؤر َ اي  د وة    ي   َزيوة دةم.  

ةوة  ي  ن  ور .َةى طت  ى  م  ردةت

  وت و  زاران و   ودةت ش وةي وي َ  .   ةم د دةطت

 دا  . ا و و ض  َذم وو ز ي وة دةد  ي

 ن دةطَ      يرة دوو م ور  مر ورةي ت طر
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مم ، درة ن دةطَل دو، م ري من  و           

ا   ردا مم رم طورةي  َو رم وم    

  مزة ن ،اَل دة   اريو د ووَ ى  .   َامَ و د

م ... ىرا ورو ام  وي  وت " :ة"!. ةَ 

ي َ   ". ة  وةن َة دة ، داز دةامَ         : "وة داوة

   ي او، دةوَيء  اَ رى  ؤ ر) اد    )ا  َ . 

وي  م ر ر    . دا روة   روة  ى 

روو و ءذم ي ظَ ءوت رة ...ةمادا د    َ

 َيور  د م  ارةد  و   ، زؤر َل .      وم َدا  ن نردوو

 مام رةماد  وةدم  يَور ،ددة دةر ى 

واوي وةي طَل ورَي دا     . وةرمطا     دةرو و َل ا،  ي

      َي طو طظري مر روو دم     م ،ن  .   ري ي

ورَي  َ دزوة ووة داموةي   وا و        . َ دةدو ر داو

   ي ر دةد م  .  ي وةرمط ي   مرةامن

. اَي و دةدا وام ي ر و  ر  . د مو.  رَوة

ي وة   .    زممَ مي ادن دةد    ؤر س ز

 مَ مماد   ز  .          ر وة وةَل  ر ي مز راويء رةوام

ر مَا . رؤذ  دة ي زؤر ءونرؤذ دؤ .      م ء ءدة

 ومر مَوورن رر وسَو. ا َ ةَ ن زؤر.  و ي

 دارم م ر   . ي ي ن"َ"ي دارمي 

ن  و ورَن  ...وََ دارمم ادا  وةرط 

َ .   ََ  زمي دةد   ردةوا ي   . ةذردء ادي د

 َووة .   رامري رةوي دا،  َو  دة   ي 

 زؤرر ري زةمن، ظ، زةمى رذى       ...اظاى ادةوة 

. ادةوةررة مرى و م مازةما   ردة  ر وة زؤردةدا، 

 م  شَ      رؤذان  و رؤذَى وة   ،ومدام َررى مم 

 و دةرم ش و م  دةر .     مري مر  َرَوة ر 

 مة  َا مم  ي  ،ون يوةموموا َ ر ط ت َر 

 َم  ري م .َم  ر َي دةط  َدةر م  ء

م  زدي  دةرَ وودا دةد، وةم    و . زدي دةرَ دي دةدا

 دةر ذ َ طَي دةء    ، دةوم ي رةزامي ي  

مةي دةر .دودة دة نوةدم   ي ك اوة َلط    

، ""ي زمن دةوة  زي .  دةرةىو دموةن دةت 
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 ش   . د  ي  زى  َ " ذام"  موي   ر  َ رة ةن   

ي    . دةد مي م دةو    او مَي وا َي و  ي و 

  .طراوة  دوورة ...   زم رةم ،مء ذةرم َ و

دةر ور دةم  .ورةر ط و   م م و .    ويم  ي

ض ااك  .  وةو مةم ماى دةد     ي. ذن و 

. ي مرء را  ودا و     "وس "دا م و،  ي ااي      "م رد"

 زة اوة،     ،و، رةو م      ى ؤَ دووتي ار

ر ور. َي يظ واموة دة وَر ي  نمَ ومن، رؤذم 

  .و َونذوورى رو دا   رَوة 

رؤذم  َ   ،دم راي طَو  نوم      ر داريز ر 

و ،و  دو ذطو طمر يَ" :  ،دووة ن درور  َ

  ". و ََ ون وا؟

 وم رؤذم  رةم مرزي دم  ،دي دة رةم  و

م .مَ مَور . دا   ي ويا رةت دةموم ورؤذم،  َط

. رؤذممون طزن د  م . ر وَوا ي رؤذم مو و َ د

. طَا ارة ،و  َراي رؤذممو .  ي وة ن

 َم ء يو م يو اَ  م َو ،و ر م.  

      او طَ م ،وي طو  انرط دة رة  ومرؤذم :

." ةط رةم ن  ،َ   : "طي ي يء   ..." ا، ا "

ط رةم  وةر ومرؤذم":َ ،َ ! وي؟ َ رةم َي."  

- زام . 

 .!زؤر ة-

دو ط  م ة ي:  

 ! ة -

-  دة  ا َوة؟ة َر م وة 

 .طر ا وة دةدةوة -

وو ري طم   دا د. رؤذم مون دةري ددامن دة د 

  ووَ رةمو رةم ر و،  َن امء وةي دن ز و 

رؤذم مو  رة  ووة ر  دةم .       ي م وموة

َ ي مز  ي داو  تي ط مَور   .ر   ةم  ي ي

 ،دةزامك مي م   وسم اي رؤذم  وتدةر  :

"َ  ...َ ..مذ  وة دةزام ةر ءرة  َ ا ض،  ؟ور ن؟

   ري ر ةوةَ وس َمَ  ومرؤذم ر؟  : ؤ ن"     ءَ َ ي



 ٤٩

رؤذم ". ووم  و   َرة  دةزا       م ر : "دوو وة داوة 

وم " :؟ رووم م  اير ؟رووم م "وي  ام  وةم :

" س  م زام ...       َي، م زة درو ري َدة َدة َ   زة ري وي

َودة  ر م .     ء روا ،َ ر  ةم َدة َدة َ

  زة درو ر دة .         ورو وم ء زؤر رزام ويَ  ت  َ

ر دة    ءوودة ....رووم م  ... ؟و."  

رؤذم وم ط " :د". زؤر م ة ي" : وةدا ... امدة

  م  "!  وم ر   رؤذم ارةدة   ض  دم .   ي   َلط

 : ط  امَ. وي  دو رة ون      ،امء ز وو 

ز د؟! دؤدة وام    وة  

-   ةومم  ونم    ،دنس دة   دة.". 

  َ  م م  ون ظ موة رة دو ،ت

  نر دةوةاردم ى د ى...  

 ...  نرةوة ١٩٤١  .دَ دة ر ... ، وم ظم ط

ر رةى رةو ن  َيرددة . وا ط ر  َوط  

م يَ .    رزو َدةمط" :َن مدا  ."  يوام َط

س ط وةودا   نور ،ن َير ن ري ون .م  

  ...ة د وامَ ووة

  ،   يطَ وة ياوةرط  . دوا   ارد يَ

َ وي وَ  م .،م ةر  ةرىَ َ ،ةوامد  ى

 رطى  زادى و ووى وت .و  مء موةر ،انمرَء زم

ظ مرةم و. ةداَ، دا  ،َ   رد ةر ام.  

َي م زوو  و وو َرو ء َل و َ   ةدا، دوور

 َ دؤ م     ي  دا مي . دةوموةو ن ا دةد

َ .رةم     َ ءا دام  ةوةَ يران م . رار    و 

    .  رىام      روةرةم ك   دة      يط  ، م

مي طر مر   .  ي، مي دا رار .وم َ دو

طَل  َ    َ  ! دؤي ي ي مو و    . طرا وو  ََو ََمر

" ر "    موي   ا  م طمَ ا  رَ موةمي زرممازر

   رَ طورة ر رةو  موا وومَ  وة دةررةى

زووام  وم  دا دة درودم َي ودة، ر  ريا"وو"  وي وة

 مَد دة   َيَةدة يرة  رَيء و َ وتن  م ومر ء

 د. دادة و دةدة وة . من دةطوةرةم و    . رووير ةم ر
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 وة    دةد  ونء ر ر رموة َ دةوروري طوَامري 

       ون ةدا نءَنء داي ذ  ر ...  ادة    مَ وةدة 

م و  ويَ  وةومدن م    شة .   يرو 

  موة دةوةرء دةر .     مردو ومو اممن درم  

ووة، " ذر"وَان وةو ك ر " ف"ادي و و و 

          م يَ د  و ي رقءط و و مزاي ط .    اد وة 

ي  .  ر َن مو  ونء ووم رطي  رةي ن       

ة   َ ر...   رَي مزي َة دةدن   وا ون سءري ون       

 يةن دا وةرر ،وةرؤي دذط و يي ةم  ار  

واو  وةوة،   ي طرؤي ن .َ  و، َ ش ر ري دةد

  يدذ وة وى َ   .م يو     دة ي

   دا   ي يء  م ... دم    ورى            يط و و  و، دم ََ

وة     ... م ش  دام   ي .     م  و  ريندةورو .  دةم

ذم َ   ...مو واري  دةو   مومن ودةورى م و ى وان و   

ذا ر  رَ وي   وةوريء دامد  ،و رةوة رة ة.ذم 

 ر يرير زا ي م ...    دة  ر و َدةم  ي   ت

 َوة دَيو م" :؟َ   "   ط   ذم :" َم ...   ش م

. َو م دةد ذم  رو..." مَ ة َة دةَ ...َة مَ...َة

ذ   وتي دةر ن ي وم ان دان  م يردوط  .   ي ي

 دَ" :ذة ...   ا  دةوة    ..." ذةدة دوو ذم " : َم ... َم ...

  "... ي زؤر زوووة زوو زوو. ك َ دن دة  . و  ي

 ا َ يوم ار ت دوايدة َر  وةودوويش ا   

. وةوانء كء َ      َ رم م   دةزامء م ي ز. موة

  . ي  مون  ن 

َ  مدةزام     ،مر واما ى مةموة،زاد و ررز، ي

ام يردوط َم مي، ذَ يمذ  ،وم ر،  م َ ر و .

زؤرر ن دة ... ا دةوام ري دوةرام رةرى دةد و َرو

 و َء . ر و مي   و دةط دةممن ودا  ن

َن دةوررام م َ ءرا .ن ممرط   ن رير رةء ...ي

   ...ن

  : ي ري يء

 ط مظ   ، دةوة؟ -

وة طزط   زرؤ و َدةم  ط:  
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-   ...اردا دةط م  َ ... يماط  ودة

 وةرط و م  رطط  ردن م ردا   ومرة . ود

 ....ران ر مرةم  دةمرد، زؤر م ون... ة موَ ي مو و

 وة  ي:  

- د   ويي م م  م  ؟موة. 

ي ش،  ام ورا رةت و ،ر  َزةمو وَةرى، -

" ش دا ي.... 

-  امة   ؟ 

-  ي ي!ة َرة   شؤ و... 

  نط ك دةم  نردوو:  

- دء ظ  دي. 

 ،م ءر نردووون ... و َر نء َ  ن

 وةدانء نور دة دة امَ ك وان وة     َ زو د َ نا دةذ .

رةوة ر طورةو و     و  َ ووة ر رةى و ى

و وةَ    ! م، مو وة  وامموة م :    ط .  َ َ و

  : ط ر زم ء ةم رر َو

- ي دةزام ...ََ و داوة  ى   ى ت و و  زؤر

َ درو. زةر َر  زؤر رةط و  َن ا. 

- ن واط ، ض ...!ر َين دةومز و رزامر زة !

 ردة ار َوَدة ! 

 طَا ط د  ي و وردي روام  ظشء : م  َرو

 زت َاىد  دي  نم و وة  م    ،

  ...ة مت د

شء ط   ي:  

ذم ر  زووام واو دةَء . ي  َرة رة  ورةن م دةَوة -

م  زير ردة  ر كءرووم  و ،ةَ ا دة ي

 ؟ ط مظ وام !َي

ر يارط م:  

-  يدرو ، ...ةَر وةري .وةم  وة دةم نء ةش

دة . دة م ةشوةم  ى ...ىدذ م َ   رترام

،دم دة َ دةء وا دةزام طر وت م َد ي و َ دةَوةو واو

ر  !دوور وام  ي .  ن رم " ء دووردوور

روام" ؟ ، وام  
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   م مم ي: 

- م ََ ءر ة  دوور، وة وا وةدا و  . 

وة    َوةمةش دةو ن  م م ، دة ...رء ََ؟ -

م... 

 دةم مر دو م:  

-  ي، دةزام"رام "امى ي وة ؟ 

- دةزا ...  ؟ 

" ١١"مَ زي وةي دووة  طر رام َ ر َار طي ذرة            -

 نَ كَدةدةم  .دووةو ي دار رؤ رةد ،   َزام  رؤش

ووةمومة مم . َ    د ار رام َ ووةو و .

رامدووةَ ي  .وةاَط  ي ي رام َل ر . 

-  ي؟ 

- َوةم ار زَي وام . َ رام َو ي طار ز ك رط 

  . دةو

   َا و ،و ةمَ َز ي: 

- َ ،طةوةم رام وة َ ىدوور ض وة؟ 

 .  رةَ د -

  ،َ طت؟ -

- و ام ارط ريدةورو ن ةؤ   ريد َ و ءَ 

ارةوة مدة ء دَي د. 

 !و   َارةوةى دن درى ن... ة -

امش . م وةو و َ دةَيدةو . ام   ر -

دةر ووةو دةم وةَر و ...  

 .َةم   ردا َن   

 :  

 ؟"١١"دي رةت  ار طي ذرة  -

مردووة  من ن َ طورة " ةرؤ"وا وري  " ث"ورَي  -

 ".١١"َن  ارطي ذرة 

-  مر رام؟دة ا 

- َ. 

م  رة ةوة دةا  مو ذوورة، دةت ط  َم وان             

من دا و ر  ر ذوورةدا     ن  وري ور  . راطوة

  .َوة
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ان ر  يط و ،وا:  

- وان دؤ  ارةوة مم  ن نم رةةم يط  ؟

م ؟ وم ؟س رةت دة َ . 

 . َ داوة  م دن  " ث"ورَي . ةت مر. م ي -

ذوورة  و ، ظم ط وَيةودةر.  

َ يط اوام:  

-  مرا  َد . 

-  تا َدة  َمي. 

ر ة يانء طَ ر و وية:  

- ََ نرة رة دة؟دة 

  :ط ط مظ زؤر دة

- م زام ،  ْْ  ن زر دَل   ،وة وون ةَ دةَ . 

ر َ ي وا:  

 ط مظ ، طم  رام ؟ -

  :ط رم ي

- م م ََ   ،  ْْ ردووةن مةَ   دار ،وةوة م. 

-  ةَ   وا ؟ 

 .... رةم ....  وة م  روون  ماي، َ ط -

 :ي مم ن

 .، دةَوة -

و طم َر مر:  

 ي و ا . ض طم  َرام م  دت دةوة َ ، .وة -

 َ روون واوة  َدةَ زةو َيم   ،وة  و َة

َ اَ وة . 

وة ط و دة  ي:  

- َدةرة   ودة   رام رةد .    َك دةزام ي  

ي، ددا دة َلط  نط  وا ور رة  دة ار  

  . وةى و مَوة َة ن

 :ط ن دة ة موةَةم و،  ي  ك   

- ر مزؤر م    وة ،ر دةَى ةرَ    نط  يَود

مَ مر دة َم ى     ةَ و  رر درة   .دةَي

ََ واوة. 

  :ط ط مظ ة دو



 ٥٤

: وة و َ  . ََ  َاو م   !شدن رؤو -

" َ و داط ر رؤ وةوَوةَ يط وة   وَيءي دةردة

َدة". 

- َدة  رى م  !َدة َ رام  وةزة  واو  ك و 

دة . 

-  َ دةردي ز را  ...ي ور  . َةدا دةَ َ نَور

 . م م ردن وةو و ن َة   .  ارو

 ت م َ دةَ زؤر  ي دةوَي، دةزا ري َى  رت وريء و

رَي .... ي . ر ي دان س ،مك ر ي طم ت! ورد

 .وش

-  شور َيورم .نم ور اي وا را ازدة . 

  : و  ان راو .ط  ذوورة وةدةروت

"  َ مر !   وةم  دة م ةش .    و وة و   َ وة

رةم . رداَ وة َو ذراوةو  دة َي رؤ . دذ دةرو. َة

َ دةَ َر ....رامن     ردووةة مَ  وة  .    وان   م ء

اردووة ن اوَ.ون وز َو رام ة َ ورا .َ َة

مر  َ ةَ دىَي زم تز .  ي     دم   ...

 ش م ي وة ارَ ر  ؟ دم .  ،ظم ط ،نو ةرؤ   ،

  ر وم واو َوةر  زير دو  .... و زةر ،زووام 

ان ادةر... دة  َا    ...ةوةر،  مي طوة رةو َل دةطرَو    

 َ، وة وة وة دة    !... وةن داو    َا ن    

مَ  "...   

  .ي دة  اموة وي َوت

***  

  .طواذي  مط و   َوةش ر َ . زة و

َري ََء   . داو َوة دادةطران   ط مظ      رامن  رارى

رامن ر دن   . درَي رامن  د وة   دةا  

َم  و َ نموةَ .ووةرام  زؤر َ و َىري، دة م  زؤر  دم

دةرؤ ء رَ م   وةدةن  . َ دم ر   و  َو رى د رد

  . ارو َء م رةمن  رامن دة من دةد

" ث"دةي ط مظ ََ  ،و دن وةرطت  ورَي        

  .ويمرد
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ر وة  واوي ر وةوةو َ م  ر وى ا  

 م َ و دارذ َاوا دةو  م  ،دوو ى  وران

ة َء ارو ن ط ومَ رامن  ى دةى.دةروت

ووةرط .مدو طَة وون،  ىن دةو داَر   َر  نمن رادةطَ

 اوة.  

َرا دةورمةَ َ َم   ةَ   يَر ن ددةةوة.   َر

           داَر  ادة م كء رو زور   من . وام

مدة امامر ؤم َذ  مموَر  و ام.  رة يرم 

َن وا رمرةو  م   زؤري  نامر م ،َ ةدا رةتَ زوو م

  .وان ن دةد

 مامر ظم ط َوط م  دوة . داةَ  و

 مََ  دن دام،   . د مموةي رة وموةو و داروكو

 م رَ  ،و ورةزؤر ط رةوةَ نرط ون دوا ا .  ءَد

  ي  ن      يَ ر  ود ندة رَي  ،د دة رة

َ نن دارط وةو دوا د مد ، َ ي.  

وي ء ض ء  ََري       ذَ رَن  وم زةوي مَان  . دم طك رد و  

رد م دم    ر. رةن   دةرؤ    . مر ون م  ََر َ .  َدةد

  .رةوةن دامََن  و،  رامن طر راون 

 .مو رةن   دةرؤزةون مَ  ،ة وةى ي

  .وةرةن رز وةوةو و ن رامن

رو  نواز َ م نام. ن زو ت و  نَم

 ر ك دةون و  ن دةد،مَ دى  زروة و ز ون،

  .ون زؤر َ  ةم  م دةمن زؤر وات.  و وةَن و

َ  ىرة م وردى  و ؤدا دةر را  م ط

دةورى ى دةدا و  درموة دةوة و   درو ام رة . دةد

  .د ما مةو  ى طوَ دى

     زدة ردة     و رة   .     وة دوورو م ان دةامر

 وةوم  دوور  رة ي َم موام وي .  

َا زةو   رامن،.َط م رم  رةى دا     

           دةوةو  نمرة ضء ءََ ،ةَدا   نراوةم  َ

 م َء ي ي درةموة    و دةدا   دا ةطران  . رَوة ون ون

 َر    د دي نَر در ،    رةو و وة     تي دة يرن  . طامر

  .َ دةوةمرةدا ران وَنء  م
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 مَ دى ير...  

وةو م مةَ ،  وة ،رزة َ وةيوةدا ا دةم .  

  .ط مظ   روةي زةوي ذ َ َد

،  و ممي   وون   . ةطو دووَل  و رطمن رز و     

 زةوةا ن ارَي ،ام  دن و امَ .ط ط    م

من و ، ر و رة و  . مو رطمن، وةي زة دةَ د

 زي دةر .  

م َزر    و نرا      وة  داةَ     و ا ، دا

و،    َرم  دن مدرا   .س داوي َا   "م"وة  ط

ا يم   زةر زي وةوم   ردي و مو َ

 .  طم  ذم دةَ   ي  رقء  ،ي ططو،  .  د  

رزَوة ذي مزةشةر و  دة  ي امةد مدة ر مةَ

َ ذم .  

اَدر   مر وة  را  دةر َوةر  ،و ر َ

 دا مر  ن نم .   

                                                               ***  

 ،نودةم،  وَ وةرى طمم َ  ى ر  ذم 

 َو ىَم م        ى و وةمة رووى  ى و ا 

ووة،. دا و كءَر  ر و    رةو ر   وةوةوراز رو م .

  وزى خ      اري م مو ك م   ط وَةر ر ر

م ي    ) مَ دار ذةما دةردةوة    ةم موةي     ر )زي دا، او

ن ظم ر َووة  طمة ر امو  دةر دا، من دة ذوو

ة   ي  دةرطي  م دةوة،و ذم  . ظ ونوةم .  دو

ر  َ و، ووي  يام اريوة د زووة م   ةدا دا و.  

َ و ظ ودا ار  . م ،وة دامَ ي َ يء 

  .ظ  ان  َ ء َل وو

م دة در َدو و وة ةي ر مي ظ ، د ا        

ط" : ا زؤر َ ام و َلط ." و زي ر  م دة .

 وظ وة  َ وام    َ يم  وي  ،ن   ةم  ،وت  َمَ

  .ر َي دام ى داو

ط م:  

 .َل -

  :كء ط ظ ؤ ممَ موة
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-  ذ  َم  ، مو    َر . 

- ،ظ ، . 

  د . وََ دا. ام و. ظ ،رَ دي َم ى دا

وة طما دة ء:  

-  َو ض ،مدي ...! ري ريدةورو  و اردةط .اوة  

  .  اش   و  ََى دووةون و  رط وارى و  دم رة،

 ،ف و ط  طَمد َ ش وةد...! 

 .وتء  دن  ي طر نمي  وةذوور

 ذووري َدَة ،دام رو ررة رم او َر  د و

 َ ام  ار ورةشو دام . ،وةادةم م و  زؤر ن

      و    د َلي دةط ا .    وةدة  

 رذؤ دم درو ر ،وم ،و م د    ر درو رذؤ

ن، و ض مو ظ  ذوورةوة و.ةدا ري دونر ونء  راخ

  .ةن دةو ر َةمَ  دةدنء ة َلء  مد، ر ر

م دةام  ةَة  م َرامما درو رَ زؤري ء    

دة  م كء نَ .  دةزام وة م ة   َم ر

  َي دةداو ي دة  رزو  مي و ري رذؤموة 

ي دة ري .          واَل تء  دة ط َض دةور مرذؤ  زام دة

  .طمن  رامن

ظ  م مءو َم  دو ن .  َ انَ

ر ار من ي ، ن، زؤرى َو  ط ر ة ر َوى

ر مر  ذرا دار  ،و شرو رزو . وا    وَي ةوَ َل َل

رامو م. وةةَم  ويدر وةدةوةم وةوم ت . ،نوكء رة زةوي ر

 ،  َارةوة دَت دةا،   داوَ َةما ت و و

دةطن موي دوو م) ون  ردو طَ درو ا و ك م وموةمن

و دةرو(  َري م ذارَي ط ونء وة  وةَ واو نوةم

دارم َم  ار . ةن،  مَ زةويء زارة ءما  ون

ة   َو مَ زرن و ر و دةت دارمَ رةش و،. موة و

داوةو طةرام موون دووة مدي دارة َلءةي ... زور وةة  

  ".  روري " : َوَ دةت،  مو  مزوة دةمت

  َي . دةطن من ر امن دةا. َةذن مَ   ة 

َودام ن َو  رد ردو ر ك و ا ... ؟مارة ء دة  م

ن َ  من،.روو وَي دةروا ر وزي زةن ي دةمام، طَو 
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 م ،دن دةم ت دةمم وَ وور وَل، ط َر دا  وان

 ن . ط  ر  ،داري دةرم  َةوة دوور، رَ زؤر 

  .ونء دةوم ن طَل دراوَمما دةطروة

طر   . دةا و َممدا دةطن  َردؤ ن      

 ام ا رط ا اوة دا درود  ي .      و َ  نَ يزؤر

   نَم  ،ون ا رك  َونء م دارط  شَ،   َ ازةيم 

ر ر ك م خ ءدة و َدةم  وةممةداَ وا زةم .  

   زؤزامم . ونر و، و َ دة دم  د م تء

 رَي  . دوا َةي ن طَل رامن داش دةد. و زا ونةن 

ردي ط ، رابء طن  مازةي : رةن دةد  وا و َن

  ... نامررن ددةط  ن َ و  م ،ةردةطَ ن

َ  ض وم   دةزام...  

وةوة طدم دة  ظ:  

ن َة دةذ؟ َ زةوي مَي، وي ردو،   ر  ي داَ  ة -

 .وَة

  م مَ:  

- دةذ ت دة  وة .،دةزظ َ  َ دم درو وك ام َمَ

ط  وةَدووري رؤذة ر  َت دةوَي؟ دةي زةمَيَ ةَ  َط م . ى 

      ،َ ةَ   مزار ط َ َل  وةن  و

  ،ي ي زةويرو  دا   نري ء دةرَ ةداَ  كط َرؤذ

م م ،ر وةوََ درو  ودا يزةو  وَيوي دةم َ

.. 

م ري رؤ ا ومري مدةورو م دة رة :  

 و ََ و ،ممَ يَو ظم !  َ  زةوي و   ،داوةم

وا  وَل دةدةن     ي و ك وموة،     دةوم وةي  ي 

 َدةر دة  نمرو  . زةو ي َ  ء دةا دة كو

ونَن دةرؤ   و زة و  ندا دةطمو زةو ر.  

  :مَ  ظي د

 ظ، درة  وَ ةدا زةوي زؤرة؟ -

- م ر زؤرة ! دو َ ...! وةنء ن  وة ش ط

مي زةو !  

  مد ة : 

- م   َ    ! 
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 .ر  وَاى وةش -

ظ م ى  َ:  

  دواي وةي  َر دةدةيءمو زران و،  دة  ران ر م ز -

ي، ك    ر ا، تء موو ت  ردي دا دةدةدةوت دةد

وزةط رادةَء دةمار ن، م َل   ور   ي 

ا دةَ ي ،دةر َرا دَي ...م رت م .زز ومن دةز ... و

  ء َ نزرا  رامط  َل نر َل ،  و

ََن دةزرا !رو راموط ... 

ان، ر   ر م ؤم م ونء  َل دة    . ظ  دةدا د و ي

 وةو درء طم  م َذام و     م وةمة دةوى وى و، ر

َ اَ م،َوا دة ا ر اوة َلطور ن دة . م  م

   ر و،  ََ ر مي طَل  وردي   ى  :َون

رَى   د       ي ظ . م دةوي َ ي  َ و

ي     رزَ طَء ط    ،زؤر دوور و من     مك ووةوة دةرووم رو

 ام م.  

ط م:  

 ظَ  ،ة ي دةم؟ -

- َم ار يم ،وة. 

 .  وا  دةد   اوة َوة طورة ون -

- ك و  َو ورةط . 

م َر م.  

  .َي َي َةدا ةطران

- مزةر ي ؟ 

-  ،َ . 

ان ر  موا .دة  وراز رةرة تءوة دةطمذة امَو  

  .دةوةوة، ظش  دواوة و

-  ،ظررَي داب و م م وان ؟ 

  :ظ ة د

 .ن  و ا درة، داب و مرَوة  ء  -

ط م:  

- َ ... َ و َر م اَ ...كةش دوةم مة ء. 

  :ن م دوورةي دةوة

-  َ ما؟ي دةم م ر 



 ٦٠

- م ار. 

ط م:  

- ء زؤر دةزامي دة ... 

ري رؤ  :  

- ...ي م  ...دةم ، ا وةَود مة  م ك م ...  

و ر رد  ،و رس م  نومي مَ وةيدمووم ةمَو.  

 وة ش ءم وة َي دةمط   دوورة دةم.  

  :م مران و

 و دةم  و؟ -

  :ط  ى ظَ   ي رك نء

- رط ي ر! 

 زام   وة ري ورَم م؟ -

- َدوَ نم َر ن   ط َ ي َوة .   دَ داوا

ط  رن دا َلط" : تا ". 

 ن ط؟ -

- زام.  ط  ىور دة ؟َ َ َ 

 ة م د:  

- رط  ،وة ظم م   . م  راوام َ . َ ر  

َدة َر   َ، ؟َدة ر ي رةو َزامَل ... مط ن  

 ونء من؟

وة طر  ظ:  

 ...َ  ة  وا درة -

- ،ظ َ وةَ وا  .دةزام َ  َ  ؤظ َزرس 

    ،َير دة ةي رارو َدام ط ر وةي ؤظ وة ،َدة

َي دة" :وة َ ...وة َ "...زؤر زة وةز  دم ل. 

-  َ وةم  وا َ   رةت ... : "وة َ"؟ 

  :م دةَ  وة مداوة

-    ْم ط َ. 

- زةمزدار و مم َ  م. 

ط   م:  

- ةمم َؤظ ش. 

ط  اَ ءري رؤ ن:  

 .زةم  م -
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 ظ:  

- ض ر  َ  و م َ ري مَ وة؟ وو 

      ر َ َدةر ،اَوةرط ي ظ  رووي مت دة  مدة ،ض    ا   َام وَي

م َ .  زو مدر د مي طو  .  ي مَ  روووة

ةم  ك م  ةَد دوو ط   ط    ي   . زام و وا

ي   َم   ،ظو ي ن دةد  طم َ دوو دا   

  ي  ض و؟... دموة

َم م ورَي ي  وت دةر  َم  ر"دي" ث ََ   . 

َا،  من َى وي  ي دةط  رةي دةطراوة  َر رَى

 وة . ، د م دادةرو َ ة م  دةوَ انمت

مامر و و  ازيَ نامرت دةطر   ىوا و ،دوة دة 

  و و  رةري ي طَل مدا. َازي  مش دةد

ةو مش ر وةمةي َ   َ ... دا طَل راممرةري 

 ن ،َدة مَور َلط ن  َ ،َ ي ن تمم ءَمةَ

، من من، َمَ  وا و  دة َون وة ي رةر . مم دةا

  .ر؟ م مةوَا  رة  ي  .ن، طو  ن

  :يء َ طتم  ؤذ َرة ز َدة دو مو طز دةر، ي

  ... ر  رة دارة دام، دةوَي رةَ  َة، -

    وةَر  م: 

-  انَ و وةمرا  ؟ د. 

-  رة  وَي؟مدي دة َ. 

م، ر رة دارة رؤم.  

- رة دوا  ،ي؟ش دةَ  

- دة َ ،وش دةر رط! 

  .ي مي وردو رةزاوة وي َي 

 مددةي مم   .ر ر و روووا  واموو رر

 مةو  َل وز وامي .دا ووام  ر ددة  اي وم

َدة ...ر ،مد مَ  او دةَووي وةرط.  

  :ي ي رة دو و  َل

- ما رةرة  ، ! 

. وة َ م مدة   ،م   مةزامَ    م طء        

   ،و ا زاَل ر ي ،موة در وتء مَ    

  ... يوَ ن َ مو، او و ون ََمدا  َل 
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  :ي شء ؤَ وت

-  ، وا ! زؤر! 

 ي ت دةرة و دازة ر رجء طط .دة موة َيم ت

 ي دةطَل   م دةء ر  ن وةم م ةنء 

زة ر مدة ...ان ر  مَ ددة  و و وايا  َي و

 واو،  و)م ( رو وة َ ي يَي و  ،َدة زة ر

رامووة َل وة  َر زاري، طر و رامي  م ر ورن 

وةراَ موة  م... م َ امامَم  ةمَ ء ا م ،و

 َء زوو وَ ردةوا ر ي و ايواو م.. . رةو ي يرة 

رَ وة ي و، : م  ،وَي َما َي .واو ون دةو

م و وة و و َو وةي  و   َمي !... دةت زووة

 ردة رو كدة م  وم ر َط ،وي دا رؤم ََ 

ورخ و م َغ و ددة  و ر و.  

ت و    ط دةوة ري رة و مي دو 

ء  ى!َةو   وم  ةدا م دى م ...َر

ر واوي وم  مةرؤامر،م  رةت ويد . م

   دامى  يور مَيء  ىَ مي زَي ور

 وىا طى رم وة ر ،وةو . ي  َ  و َدة ،ر

  ...وَي َوة

     و دة داَل ظط م و  َلط  ي .   وان وة دؤ

 دوو دؤ  امَم  نو  و، زؤر رةا و ...  م

دةد     َا دةو   َل دةزام   ،طلَ     ي طَل ظدا  

  .ةء   رَي مةزام  دوو  ن ةطور

،َ    ي   وندةى م يء ظ ،وة   . وةوة زادةي واز  

م  ودن؟  مدة ي م و ك  ...    وة؟ روون ظ    ن

  :مداوة، ر َداو ط ىظ م وة رةي

- زام ،ظ ،زام... 

 رط .  رط واز  مَ دار ذةموة وةدةروت . ي  َ َت

اَنء  دة دة ر . ظ ء مي  ء ر رةو ن ت       دوورةوة 

  ،وةدم رةتد واري وة:  

- َ نَو؟ط 

 وة روو  م:  

- م !وي؟ نط ش 
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- م  وام  َ و ءو مو م  ، .ر دةط يم م ام

 .  ن را د! م  مر ر َوون

 ظ:  

- ر د؟ ات 

ء َ  اموة وََموة م، وة َ وام َد َو َومء ؤي

ط:  

-  نط َم ط مر . 

ةوة طزامط  ظ:  

 ...وش ر وي؟  َ  ا، دواي دةو ذَ دةء َة -

وام اي ظرا  مَ م .ران دَم  يو واز و

  :مدة ء َزام طيء ظدا 

-   !ددا م َلط ن ! 

م دة مي دةمَ دة  م، . ظو م َ ن د

ندة تون دة رد َ م .ط م:  

- ت، دةزام َلء  ور  ر وة رط. 

ط م:  

-  ندوا  َم مر   ،ؤدةر وو. 

 م:  

 َ ةوة دةطرَوة؟ -

-  ،َم َ  ،َد؟ م َ ي ةيَ مدةط . َ َن، دة

  .  َن  مَ دارم دا ط ن

 : م  ردان وان دوور ووة، ظ  مي طت   

 !دةزام  رة زؤر  م ي ةو ورة -

  ... و زةكء ةن َة -

   دظ زىَ: 

 . َ  ازي رامنوةرة  -

ر و و ةَ يم  يَ و رةو و،و رازي مَي.  

در و  َ و  س .  َوك  رز ي َةدا طوة

  .وممن د .ري َا مدو

و ر  وة    رما ر     ظء م وةي رامن  دوورة

َ م ر .و رة دَو ري دؤرام .ر   و اَم  دم َ

َم  َي    رس مةزام .     ونء  مو دارمَ م درَ دةوموة

واو دة !ونر من دامر َ.  
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  واموةر دة م و ارة ظد  ن ءوة داممامر  رد

طمم م  ر ور را ونء دةت ط .          ،ردةدا ر دةوة و

م، ظي مدا دواوة،    . طاو وةَ ا د     ي  َ  َان و  ظ

اممم مض رةزا  .ط م:  

- ظ ت ء وم   ،  . 

 ظ َ  دي َ رط رةم،ا ردمط  دة    ةى 

دام م،و دى َ ى  و ،و  . و ظ 

دةا مَ ا َ و ضةرم م ي .    ي ي 

  ي دؤ مو؟

 رام ومم ي ر   وم ي ء ي ظ زؤر

اَي . ةووةطوة  وظ ار، دةوةر وة واامَط و.  

 .ان َرةو م ر ،َ م  ،زدة ن و  من -

-  ،دةزا  تدوو س ت .وةمرة طو دوو  ن.... 

- َ ... ،ةَ  ر  َن را... 

  مَور و دظ ء َ يَ امدةوةةك دة ن . ظ

طرجء .  رةي  َش و، م ر  دَن ك دةدةوة، َا دةَاوة

رَي ذم ظ دز  زؤر َاردن ون، طر ر...  رن دةدطم

  ....مَرَي َ   ممن  َامي  دزوة

ظ  .  زةو َاوي َوتو و ذم  َم ظدا رةت  رؤذَي

ذم  ظ ي دةروت    م. َر ور مداوة ذمى  د، طزذمي 

ي وة، زةي َدةوة، ر  .      م  ي َي داوة 

 و َور َلاط   ي ر ءَي دا َدة    ددةم . 

  ظ !... واي  ظ  و . دة دة و م و 

   ي ،و َم    و ،وة.  و

َمرط رم  يوا دام وةمرط ووة م ى.  

ظ  َ ي طمة ي رطمَ ،ا  ي دةوةو ي 

 و م دي   رطم دوور موووةوة  .َ ي دةرَوة

َرر ،و ر ي طمارو ظ .ةم واموردي دة م . ظ

ة  رر... َ دةوم دامء دةذم ... د وش وة

ي ظ  وةةوروَي دواي  َري داو دة ... َو زدة  ىَ

 رةر وةوو دوور رراوو ر َمز  ودة ظ روووي وةوام 

  :َ طت

-  تَم  ،ؤر ؟ 
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  :ظ  ر وة داوة

- ظ. 

  :ة رر

-  نم  ن داكء ة؟م 

وا َ .رر وة؟دة  ي    و ة م طر ،

رةي دةر و  و ري .رر  رَي  َل ةي دةط

  تد، دةدةظ َا دراو  وة، زؤر ردىو  ظ مذ ر

ر. دةزامرط   ء  ة:  

- امن دة وا ي؟ نم  ر! 

ظ امدة َرة ض وة  وة؟ا  رة  رةزوو   َ امدة

م ظن دةمةوةو و ورَدة َ رةي ظم رامن دةت،

و دوو دَل   ظَ ةم .رةي م من واى و دم دةدر

  رةم: "اوظ  ان ر   !وا م.ةدةوام رر

  ".وةو  را   ؟  م  م و وَي دةء دووي

ظَ م ودا وة  رى دا:  

- ر؟ يرة ر وة دةدةي  

  :ة  ووة طرر

 !ؤ -

  .ظ وة ر رةي ي

ة داو  َرردةدةوة   وة  ظ وة زؤر  ان راو،ى

ر ،َدةزام َ ،وةوةممو َ ةزا ،ةمرا م   يام و ن وة

  .ر وي واموة ران ن ،  وةز ردوط دةردةي

 ة   ظو  دزوة منءم  ر رو دن رر َد

  :ة طرر.  ظ وةري مطت .رةي  در َد

 .ظ، وةري ة -

 رظر دةم رز  د تء . ةي وةرطموةو م ر ظ

وةمط م ...مة  رةر ط:  

-  مم   دةم  ،رةوةَدة َ ند. 

ة  وردي د ةَ   ة وةمورر.  و من اردنظ

  :ة   طرر. دةدا

-  ،ظ ددةزام زاد نوووة . 

  .د ظ دارو و ث

  :ة َ رر
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- ز مت؟ و  وةَر ي 

ء ظو ط  ،و رةر دةم  َط  ،

د .رر  ،ممم دىة وة  وم . ا ظوة َلط وةمط

  .ى دةد

-  ة َيو ط ت مم  ،ظ . 

  .م ظ ري

-  ور ط ن ؟ 

  :ظ َ ر وة داوة

- َ! 

َ يم دردةم ؤظ  و رةدار  َ .    َ و دةمم

       ،را يءَ ريوة، رة ي زؤردةم   ددة  واي ون، ظ 

مَي رور ن  ؤظ  ر دةي َ دمي          .  دة رو ي

  دة  ء واَدة   َدة َدة .    ،ي ي  َ ظ

ة  ظي   دةمء مي رر   . َةوة ةدا دوورة و  ،ي رر

زي دةد زَ  مَ وة،     زادةي ز       . ة َي ي راد

 ء رط ي م و،        ،ة ء رط رر    ... دةي َو  زا

  ....ظي دردؤم دةد

وةي ط ش ظ" :َ "!  ووا َ م ،و ةمَ   زؤر و

  .درمووة

  :ةَ َ   طترر

-  ىرة ر ؤ ، زؤر ت . 

  .ظ وري مراموة رؤ  ر رةي

دوو  . رةن ظ ي و  . ة ا وةرؤذي َ دن رر

 وم وة و ددووَرموةووَل. وور  وة رووي  رةر  ،و ورةط

ة ن ظ ي دةروت  رر وةش،   .س ي َطمن

  .ا ر دة  دةزطي  ممم و  طا

  :ة طرر

-  ،ظ.... 

  .  رةو:- ك ري رؤ ظو وَ اوامو َوامر وردي 

  :م   واري د

 !ة، ي و رر -

م طر ر ا ام َ وي رةوي ض شء ؤ ،َ . َو و -

دَلء دةروو َم  ! و ذما،. رز ر َورزة ر  ي ء
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َ وة وة رام ر  و . وةر م رط وةمة  َل ط. ط دا

ردة. 

رة طتء ي َد  طَل و   مَي راي ي  ظةرر

 ماوةَ م  ار. در نر دة ة  ءَ  ات

م   مامر ىَر.  

دم . وامي  ظ   طَل دون  م ون َ مم و

دةد    دَل زن . ر و ومن ر وي ر َن وت

َ َوود !ون ةمَ نو  ...وةادةم َري دروةط ،و زدة م .

رامن وي َو . ومك وة دم ر َ .راروة وةرَ َة ون

ردوطدا و م َةنء م .  دي   َر دؤَن موة

. ةن  دوورةوة ون َوة ت، رر.   دؤن مردن

 رةر  َز وو م  و ورو  وَدةر ر وة

و  ي  ن طراوة و  َزةدا موو . ي در َد

ون امر ر  ى .وي وامم    زام ظ ...و و 

وامي . ةد  ظ داوم  رردةر و موامي طز.َموةي موةن،

  تء ر  نك دة ك وةراَ نووةموم و دةوري . و

ء طم مر ةَ دنء يَر و:  

 !ش ر ن دةَ . دةن   رَ دي م رر -

 اري ااي ا دةر َر. ة  ةم طت دواي ونرر

 ،اا دن و مَد  رةو مة. َورَ  .

ر ةم ر َةم ون، ر. ة  درَا رَ َةم ورر

ران و مون مت دة دءن دة يَ ر.  

َ ،وك دام ر اوم ير دةرط َ وة    َ ياروةم

       ي مو د رامء مَ    رو م م و و رةمرةوى رةمط  

  دزوة رةَ دا َ درَة    . وة ررة  ردة. ةوََوة

 ي َر ا .د مةمط  ن اظ  زؤري رةا ذ ي ء م

درَن َ   دارَ مء  .ر طرةوي  م    داممون و  دةروت َ دة   

مو ي رن   در      . ة دم ووة رر. دةروت

 ََ زار  زارةوة َل مو، دارةم  وَة ردي زل زل درو      

  .اون، دارةن  ن دةون، طي وز  ردةموة ري دةر َو

 ونء  َرزو ن ر وَ، َ ى  رةويدى رووت و 

  .موة درو دو
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ةم م ر د " دة َوَ ة زؤر ان َ : "ظ  ي طت 

  .م م اري  رةدا . رة رد

دة و دة"!       زة و داوةوة : " ا ط ظ د 

َم َظ  د،  ررةَ    طز ء  ،ََررة

ووش ء دةَ  م ر. و" ر "ن، مَي ت  م ذوور وةدةروتء

ََ نام  راب  د ذوورةوةي َ م.  

  :ة طرر

- م   ام وا ،َن م . 

    دام و َوي مط م ردي ر .  زةب ي دوو  دة 

 ءو ذوور وةدةر  وةرا  دَ نةدام  نردا ر . رو  َلط ة

  :و رداي ي يء ط .رزةما  م ةن

 !دؤن، َ  ة -

 َور م يت، م ي يردا ردظ وةرط ا .

  !".دار  َزادي: "َوة

  ر و دو ن رمة نو . َيد وا ر،   واري وردة وردة ر

.  َن َ وةدةروت، زؤر  ط و و رة من  .      ا

  َ و و ي   نموةر  َ  ،ؤدوورو . دةر َر

  :م، دةم دانط دةوروري طم  ،َ دةمَ .. درَن ي

- ة! 

َ وي َم رةر.  

ر َم وةدرا وة وة:  

 . ذوورَىوةرم! ورَي َ ةن -

نطامر دة َذ موم  . َ نة و ،َن داماردم

  .او، دةت  َون

     دار ير  دن نو .  انر  ون .    ديء   ي

مةوة ض   زرَشء مء  َ دذن دة ! وة   ر دةون

   مي دةَ مو   رقء َط !           ،و داَل ظ   ي

 ووي ظَ  مش و، زي دةد     . ردا  ي  دةدة ن    

 نمَ  ،َامدة  ارد يَ تء  ،ذَي ن  ءي دا

 من   ،ء و  رةوي،  زار وي دة ن      

  ...مَوة

  .ظَ ةم و

  :م ي َد
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- ةوة. ظَ ي. 

  ي، دةام وة ََوة  ن ظ دةام زؤر  دى ََ وة 

د ا مم و َر ا . ي  وةََ وة امدة

 ر  َردرط  ةيم َو ين دةرط ن ر دةري  دةوةو

م وَامر َم  ،وَي ردرط اي و ن وامر ي  ي ن

ام ظ دة! دةروو َ َ ي وَ مة وةو وي  َي َوة

 مورم  امم َر ن  وةََ وة امدة ، 

دةري َ وةرَيء  ، ى م َي مَ طمي رء وَي

 نن دام  . نَدوو ر  ن دوو  وةََ وة امدة ظ

مما ط دو  رامن داانء ي و رة مو  رامن طَل 

  ،ن ةر و اري  ن دةم ديم  ن ،دمدةر  نام

ؤذة  رة ق دةرز ون،  د مدةت  رَ  دا ون، ن و

ر مورم ردووا.  

دو ط ة ظ:  

 .، وا َةن رةو َة دَى  -

زةم ر ر  امر     نءارَي .  

مي ط ةَر ر م و ءظم ط ة:  

 ؟ دي ي ا -

يء طَ َ مر:  

-   دة ىر .   وَى زةروور ش وم.   رى رؤ و:-    اىر ،َ

وَى زةروور ةَ وم  .   رةوةي دوو ر      وةؤم  َدة ،     ن َىم

وةرَ وون. 

 و م:  

 ؟  رووى داوة  -

-  ، ار ىرةط وةط دةزام. 
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َ   

  

 وةي دوورو درَى  رام . وموةي ي رداي و ن و

رَ ء ي ردا زوو زوو َرامن د  دة  َوةمدة

  .ن  من وا ء َمن مدؤزموة

 رامور ر ةم َم ر ،  ر مة وَ نري ز  ر ،ددة

  . ةي طذ دةو و دة  ري را دة  َر زار زؤري  د ،َر

ي اء راوة رمء َز   رةز. م  مي رةن طو

َوام وة و مي دةداوة  زؤرن دةرء   . رمةم ر دةد 

  َ م ،تدةطن م  وةممي داي دةم َ  دنءة .  ي دام ي

  .دةداو ذطري دةد

 زةت دةام  ةرؤ. م رام و دروء َ و  َون 

 . مة  وم ي دةرق  رؤ ردا وةَيَ 

ر  امرو ةقء م و ة  رام ىوامَ  َة رمرو؟  

 دةام  رى امى راطى و رداوة  و وامى  َو ةرؤ

َ وروموم  دذوارو رة،،  ول و دةرووم دةم زارى

  ،ر ءَ  ن،ن دؤزةَم  .  امون و ماموة ر

 ر َ دةم  ل نو مك  ن ردة   وةَن،

  .رةزامي  مرةزا  دةرن رز 

دؤء : ونمو،  ي وةوة دوو دة     ةرؤ

دذ . مرط ةش روةم ةو  يودة ي دووةدة   .

 نةط   دةم رز م دةد،   َمي دة دؤم د ةرؤ

ر دة كوة   مَ ي ،تي دة   دةم  ،

ن دةمةروت ط زؤر وة   مَ  ،وةدةدا دةم مَ وت .

  .دامدةوة  طر رة ي زرم رة  ن

 ةرؤ  دوو   و ا ام ر ديطدرى دة اد.  َ

   ويؤدةي دةط زامء ر ووي   مَ       و َ ي

 .ممت وى وام َ را دو   .ري دةد  ام َ م واموة

ا ةي و .َل ذ َ ش يم  َر دو  دواي   م  يؤَ 

َ يَ . وة و   مرة ،وة طرةو يرر طد م

و رمدا س    . يوي  ووم رؤذي دوا  وة  رم دا

  ووة مرامَ .   دمر   َرؤذ    وي َرَ ا دة
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    وتء  ر رة. يَ تن طم ا   . ن تر م  

  ةرؤ. دةرن   َو  رام م  ى دراد، ةرؤا ن در

  ي زاموم يمر ارةي رةي  ريةَر وي دة َ

مر.وةى  م َ  د نامى زموا.    ،وة امز  َ يم

م م ا َ و و ي  زاموامن مدةاردةوةو رةي م 

  .وةي ن  َت زد د زامي دو،

 زوو  زوو وة رم دي، و  . َ زان دةرو، رة دو  

م  ر...   رةوة و  رَ دى ،رؤ   رم دي، و ةراد

اممو ردةوا ري    وش  ذنء رةي ر د     ،ي   َ َو     

ر رييا ي ذنءرر ط وةدةداو دة .  

دوورة  .دن رة و . ة مدةوتذى و  دري دةد،  مم ةرؤ

وان وةو     . زم ََ   تدا قء .        ر ري  َرؤذ

 َرَ"و "د  ورةط َ  وي  ءم.  

 ر  و د ا  م        ش و  وي  ةرؤ. .زؤرن  د

  .ى    ،د، 

ا ووة  دن  ري ر  .    م ي   ر ش  دارة وة  ةرؤ

، اري  طا   ر َمَ  ةوة، مر و  م َي، م .  ردن

 رَاوي م ري ر دا  . ري  راوم د، مم

  .رام و َ  و  َ د ر دة. زؤرن رت دةطت

، ري   تء را رام و،  ر               ةرؤ 

، ن ردا وة       ش  رام  .  ومموة  مو

دا ةرؤ ووا   وة زؤر  ري       ر . َ زى زؤر وة َ ة مَدراو  

 رام َظ و،  دارمدا رةس و،          دام .وة

 رةوَيةَ وي ا . كارى دة ؤم  ن دا رةت  يمدار

رامن دة دةموة،  .دةء  دوورة دة رامن طرؤدةدةن 

 دةطمَ ي       غ و  دذَ  دةَء دة رةوة طرؤى

   ى زام رام  .     ي دةرز دةو دةط وَةر     دا. رامن

م و  م ء  رامن   وض و وامَن مو دةطَي،را      دا

 رة  مَء        َةرؤ . َ َوة موةوة طو  رى ن

   ،زاد دة نامر راماد   وك دة       وةي دوو 

 داو        َر دةَ  نَ دامز   ،دة  َامر ض ،  

َم  رة ،زادي دة و.  
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 ةرؤرةي م َ وةو زادةي رة ون وة،    من رام َ وة 

م ادةَل م َ ةوارو م رةدا دة  ةوار.  

مَ  زةوي طو    . ران   دةري  . روام رة   روة  ةرؤ

، و دةي ر ودة  رزة ةرؤ. و وة ط ر:  

"ظم ط امر   ،د رن دا َلط د ر تط م."  

وةي روم رامري رَتاواط.  

د، ر امو و رةو ذَ زة وي طَل رمةما  ةرؤ

ون. رؤ نم ردموةو ذدم  ررط دا زة َذ .  

زةم ر َةي رَء  رارةوةو رةو       .رام ت و  

  .ذوورةي ي و

َ  َو َ ةو ةو     و ذوورَ طورة و،      و ذوورةي  و رما  

رةو َرء رَء َ َا و  ر رةي داما          . وي زاوي

.  َل دا و     ى دارةى دة ىوورة ََ ،ش .و

زَ طورةي  ي َة دةر  ،َرة رام دةرطي َ دا، 

م  ودة     وة طامَ   وَ" :   َير دة َ ."  وم

 ير َز ءدام َذ َ و  ن ،اوم و نة.  

 رمةى    ا روس  رةدةري   . ذ " ٢٣"مر و ري ذرة  "

وى م.   و رم  يرة واوي وةيردم  ةَ مرةدة

دة َوةش  َ  . اردا  ر " ١١"ر ارطي ذرة  

  ن دةزطامر  و ى ووا    ةيمر ،دووة ن درو

 ارطي    رى ررى وةي َ ط و  َ مزامرى 

ء مي ر   زى و مزن  موة دن دة    ". ١١"ذرة 

  .وةروام  رو َرة رة مَ دةنء

 دة       ٣١/١ر رَي وة مزن طدار موة   ي رؤذي       

وري   و َة م و ارةى  ووة زدة ى وَىرى  

  رري ط وايرؤذ .  م    م وم  م ورةيط   وةو

 رة    َ٣١/١ة تء و زؤر م  َوَي َن،  ن م َي           

رةو  ء دة  َواوي   رو رة  تءا ر . ن

  .َيء ودي َةرطَي

 َن وة من طدار َوة وا  رارى  رَي  طر ماما

 يدةزط  .وةي دي دةدؤزمَوان ر. ري)و(  رة٩"ذ."  

 م وم رة دَ وم م  .رام و ةر ا   . 

. طرم ر د َة رى  زن .دا مي واو د،   روة
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 ي موَ  او ( زاي م َوام وك و  .مم ن دةدا

َ مَ  زؤر  َو َ . در و وَاى وش َى  )و اري دو

و شء ط رام  . وَ . مك او ر َي رِا

 ا   وة ي  رة " َ و  رةي" ذ َمط 

  ؟واورامن درو دووة ن َ َ  روةو 

 رط  ري وا َ  ور ،َ ر َرس دةَ دو،

ومك وط  ، وم ََ  روس ا م ،وداري م ا

  دةم مزن  را. دة َ زووة من  َمَى . َم رن و

طمن  وة دةَ طورة رم رَى دا رطردان دةء "١١"ذرة ارطي 

  "رام "مامر َلط ا دةدووة َلَ . مر َ  رَي

وردي  درَا م  ي  .موة،  دةن دَيوا دةن دَي 

  .ر داونء  من

ََ  وش َررؤذط َ ... س ،دة  ريَ    س

م  ... َ وة ن،دزامن دة ،َدة  وةدم  س و َ دزان

م ض  .ةذَدرَو  رام   د. دوود ر رى  ن

 راران و .َ د "ري ور" . رةك  رةمو ؤظ من

رم م دةَ و  رة  ،ر ،ا دة  ر ن ةم

رام مرة ةَ    رام  ، ادرَنء ممرة  ر  اوة

 و امي ي  دذا  رة ... َي" ري ور"ووموةي 

  و  رة  ؟َرة م  ي  رام  دووة؟ن مر

 ،دة مذ  ر  يم و"رام "ر   امي امء مو رةم

َ وة  ىر و ر و و  رو زادةى   ل

دة .  رزةي دة و و رة  ن وو  دة  امرزة ةر

  ... ةا ووموَ وة، و رة ي دة  م َوري

ي و ا مَ طم م .داطر . دة َ زووة مَ َي

 ري دةوةوا َ دةط َرؤذ م ش ء ي دةط وا ،

  .ي

 د، وت   َ دارةوة ااو رام ، دة  ي

َي دةرماط  ي .ري ي دوط  م   و

ةَ ر و دةوة، دوط مدة ر دة .  ؤ ا

 َ ازةيم  ر مداذممدة دة َم  ،وا دةو . رام

. ي طت دةوة، دةي ي َي  رة زة ممدة

ةر وَل م يدةوةودوط كى رووم  ، امرَ يا ا زا ن.  
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َ ،َي راةَ ي ،دري دة ويَ و  رام رةى 

 ،ا و وي   رامري موي ةر َ ،َو مي َن رزا

 ،وو و( ىدة َوازةي دةمم  ر ( وةورة وم 

  . دت داوة  و ي

 رامزة ةر ،ر  ي رة  ش َم  دو ول ي

َدو ر ي وردةو   ي ومو اوة وم  .  

 رَي وةزع . َدة َم دةر ن  شرة   اد  

  ...ورؤ دة  َزو وةرط ا-

رام ،   واو ومد َ  ،و  ر رط  ىروم  ةَ م

 م .ةش ةطرَي ء ض َ ممََر  ورا موة ر

 و س م ةداَ ، ن   درو َامدةو م ي.  

  .دةوةرام دةرطي  . دةرن دا

َوت، رد ي وةذوور ف  ،و ير َ َ و ورد  ي ،و 

ر َ . ءطم  دةداةش زر  و ر ان    داوة، 

دا وة رام ردةوط َد َدةم  َز ش ،:  

- ر ،رام َيورم ري  ةممةي دةوَيَ و. 

م  َر     ، ز َري رو  ي دواى  م وةذوور وت 

دة مي  ذوور طزَ وةو  رووي  ت م.     و

دوط  ،وةمرة ادادة.  

ََ   و و   م ر  اَ ي ة وت

ا  دةمي  دري دا  ،َرة ذمم ري  ةرؤ. ر وةوة

 وة نء وة ي   و و دوري ط َد م َي دا

  رزي   َروو م ر رزمموةي رامن م

دوذ  ء .د ذط وامَوة م  يرووداوام   رام.  

  :  ووة ي

 م َوام دََ؟ -

 َ رامن داو َوة دة:  

 . ض م ،رووة  -

  : دم وة  ي  دة ر

  ،م زةي؟ -

  :ي  رةوة م من

-  َ ! تا ن داوةر . ءََواران و ارَي وةَ  رؤذ 

ردارط. 
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ةوة طَ ا ط ن  يء َدةم  رام :  

 .دةر دة ََ ََي -

ََرة دةر  اَا طم مط  ي دة.  

- َدةر  يم مط   و  ن! 

  :رام ة د

-  رةت ةدة ادة. 

  امو ط و دة ةي مَ و      و اَ ي و ى،  

 َط ا دةَوةو     . ان مم ي ي ر    . رام

رةر مط  دي َدةر ا.  

َ  ي يم وةط  ر .ء رةزي ذم  ر م 

 اىَو اَم  ....رام    او  رام  و

 .  

 مؤ رام .َة  ي يم    و را . ي رةد

  .  دةمَوة

ط رام:  

- ََة  َ اث زؤر. 

ونَرة  .تردا م َامري ض ط ي.  

 رام وةرد ط:  

ش وةى  دةطَل د ى ر .  رةي و امَ   ت -

ََ ةَ. 

  : دموةي و طةرَء دة و ي رةي  دة ي د

- َدة ذةَ ؟ اوي 

 رام م  َء دةمَا داو ط:  

- َ ،َ .َي دةرة   . يش رؤذموام ، تا 

ةَ ر ََوةَ ن َامدة ،..نمَ  زةن !  وةوَردةط َ

دة اظ وةَ. 

رام . ي ري رةزامي م ،رةو َة و و دة دا رؤذمن

رة َ يةَ ي ،دام ةَ ر يوتوةدةر ذوورة  داو.  

  ،ن  ر رام  ط و م .وةى م  ار   د

 نوةَم َ  دار  . َ ظم ط  رة 

 يوة وة دؤ َ ام.  
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 رام دازة َذ "ةرؤ" و ر وي َر م ء وة ي

ي ر  يرام كء ا رف ردووون،اي دذوورة  وةاروةو طا

  .ي

   و ودا دامذوورة  يَري دة .   رؤذم  ر 

 ر ط ةَ وَوةوةا د ور  و.  

دة رام اَدا طذوورة  َو وة ممدا .م و  ك

ر  و  ير يَود راوةَي را   وة  و َو ء.  

 َ  َ وير  ،و ي َرةو ر  ى َ 

و دؤ  ي  . ار و و  َري  ذ َوة  دةروو

 و ا َ َرط َ وَ َ ةَ ر م . و دوو يَ يرط

"دام " ون ادام  رووي ي ر  و  ،ون  َ  ر

  . رةم ووة ر زةو مم زى 

     داوة و ي رةود راموَي ماوةو  ةرط ذوورة ،–    ي

  ...دووة

وا ا دار ي َمدراوة  طَي را وةو  ََ مط 

  ن  دةام .َ    َ َر رَء رة  ،َوة دةَ . َوة

ا رَوةو  ن ََوةو وري َروا  دةم     و در اك ر

 وجء طَط مزم ر ،و َامى م  ،ا ا !!   ي ،رام

َ       ا ن  ومزا   ر م ،رددةذ َ ءزر 

"َ مم "و د وي .ةَ و َي رة  امدة ،رام . 

  رام ي دة رازووي ي ومو رس ا .   يط ن رام

 َ ر رام مدةزام         ،ي   . و َلء ذم ي و    

     ومز  رام  وةيو  .    تا دة د  رام" :   ي

ر  ... َوة مك  دذا دن ت، زة ري  ريَ 

زا ر .ر  يَو مَ امرط  ،م دة ر  رةا د."  

 رامو طمي دا ،رؤم َرةو ر:  

-   وو َ داام ََزؤر د َ. 

رام وةي    ي ،ر  و، ط  ةَ:  

-  روي ط  . زؤر َدة. 

- َش دةو .دا ،؟ دام  وةم. 

دو ط رة ي  رة رام:  

-  ؟ شواي وا م وو ا 

َ َ ي:  
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-  َ نو د رؤذي َ   دا . 

-  ةَ و  ن؟ دة 

  و وي ممَد َاردمردي در   ا  و َلط نازور

َط ءمندةر رؤمَم رؤ ء دةر ري ةي دة دةدة .

  .رامم زؤرر  اردمن دةارد

ي ط:  

-  ن  َ .َدة َ َ ي" : ." َر  ماظ

 دي َ وةن موم ،َدةم. 

وة ط روو رام:  

 !َ ة ط ون ر ك رة ون -

      َدة امدة َ ،و رة   َ .     دة  رة 

دة .  َي  ر   رام ري دا َازي  .     وة ر َة و    

 ، ر ي  ضء دا      رَ َوةري  رةي ََء    

    َؤظ دة ،َدة  وةيدؤز ر و  ءََدا َ زي َ ،ََرا

 ََ   َير ي َاو رر وةد .   و         و اَ ي  ي

طر رام  ي     مَي ر   م َرةدا        . ر رام دا

 دةوَي ر     دةردرَوة، درة ي طا دةَء وا  دة رام      

ما رة روةدا م   ،ََو   اي م ي    َ

مي  ت م دةوةو ر  : رام . َ رةن رَي

  .م وةش  دؤزوةي ي دوور دةوة

َ ر ي راموةوار َمارة ر ت و ة ط:  

- دم  ش دةزام ،  ،  يام ش  ردرا ةر

 . رة  و

- رام  ؟ 

ري رؤ رام:  

-  و دا دار  ،وةرمرة دة َم  ط  ر زؤر 

ووا دة . 

 زةرة  َوي َة دةرَو زؤر  وردي و ي دم  َ رام

 ي يءم ن ،نرة رددوا ط  وي وةَ ر  ا

  .طَا

  :ي  ري وارى د

-  َ نرة م َ وةَ! 

 رامري دوامام:  
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 . ،َن د -

  .ر َة  دةوةو ر م َوة و ر زةم رةى

، ض َ رووي مداوة،  دةا طر  ودة ودام م وة  -

  .َ ةء رو زة مزا . 

     َر وام َر م ير رام .          زة ا   ي

وة ط   اوطم َ ي ،دة دار رؤ دم:  

 ! ض  َى ر وردةواك دةى!م وردي َل وةدان -

 دمو َ وة رامرة دة  وي ءَش مَ نيء زر

  :و طاد ط  َووة مط ،َي

 :َ ة، راز (َ اظن(داوا   م -

و وة وةي َ م  وَوة، زَي طذ و و مَ او 

ط :  

-  َم ء رةر زة     او م َ   و و َ ،

 .رةن مو َن دانء َش ن  َرة ووة

ي ط :  

- َد  مرة دة. 

ط رام:  

- َ ؤ  ى. 

 ،ََ رة َ ، ي تء طرا رام:  

-  ي؟ دةز     

ري رؤ وةم دمَ  دة :  

-   ،مز   مرةش دة  ءن دةم. 

 و و ووة وةروان و ي وَ. ةي رام زؤر  َ وَز

 رام ا م  ي و َ  م.  

 مزى  وةى ذوورةدةرط م  ن رام  ،و وة

  .رزووةوة  ي روم َ  ى

 َوة ورةوةط  دوو  َو شء .  

  و ر  –د َوازي رةي  و  و  ةَاي ز 

  رَى     وَ  َا،  وة ف و، ؤ  مدا ر و   

ذ َرام:       َ اى ةَد  و   . مةام اى ز رازى ت

َ  وةى زؤرى و م امر    ت دة اظ!  

ماوي  َم دام  ،رام ء ي ََ   زي رةمة

زة دة م رام:  
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- َة نم! 

ا م َم  فو  دارة ة ََ رةو ىددوو  ى دا ،

 تء م اكء دوو ثء دوو  ءرام ردةا   ةر رةي ،ندا

ا دةدرةودوة.  

  ءدار رؤ  ،ن دي،    ن وة   

َزةَ كء!  زؤر! ط ف  َرؤذ  و رؤذَي ن     ا َلط ان

  ،ران  طرا رةمدا وَ دةرد،    و .  ك  

    ن دة ري ء ،ََورة دةمط َمرة    رام  َ  ،وةََ 

وة مو دةَ  ن    ن  ر زاد و دة ...    َن دةذيَ 

 طم ي  و َ دةزام     َرا ... دةوة

رةوة ... وةر  .    ي وت وة ف ط    ،َل م

 ر   و ر يء ةر  َيَ.  

دةرطي مَان .وةز ش دةرؤ  .وة مم دةارد ،رام وة

 َء  دة َمو . وَةرةم دا. مو رة واز و

 َا يرة.  

و رةن  َاو.رام  م ي  و  ََطَل ا دةد

 و  َر   وة وي ر َي َمط  .َدة وة" : 

 َ رة  وةردم ."  

رام. َ ف  مموة وة و و  وة دةوام رةري ي

:  

 ة؟  َر -

ف ط:  

- دار رؤ َىور ر ،اد  دارة . 

 رامرام ية ودام ةَ ر يا . ر  َ د

  ءاذى را ،د يدرو ي ث َم  م.  

  ي زام َ وَىوةرؤك دةَ اردن نم  و  ل ل و ،.  

ط رام:  

-  ت مم ،  ! 

، رام كر دةم  َ   مدةوة ددامك دة رةو ،

رؤ رة .اد ر و و وةدة دة َم  موةي ط و

  .ر  ط َ دةم َ رام و وري داوة. ردَ َم دةد

 َ َ ،امدةم  يوةز وة ز ويء رو ر وةرد م زَي

.  ودا و و دوو ددامَ وةي  ا َل  طَوة  ذ َمطي
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 وروم و  ،وَ دة م  دةت  َ دا

 ء ا م دؤام   طر ن وز. دةر وةار وةو   مري 

اار م ون رووامَ  ي ط     ن واوةةى دةَ اَل

  ..مةرط دةدن

ا  وَدةر ر  ىرة  رام  رز دةم  و ،د َدر

ط:  

- رة ت دوو َة. 

و دة د دوو .  ي َةرطتء ر طم ردةي دامدا

   دا رام تء دا.  

 رام:  

 ي دة  زوو؟ -

  : ،َ ة د، دةَ  ددامي ن دةوةو ط   دا

- ؤدةر َ. 

 دوو رام  ىرة  داي  دا و َلط ون ر 

  .رطتء وة  موة -دا

رامَ  دا وو ي ي    . ي واو دو ةي مةرؤذ

  . يء روي  ف و زة د

 م واةزام  رام موةر م .     َرةَ مو  ف

رة و ،َم َرة رام ي  ت.  

  .  ردةرطي رةدا

 رام رةو ي دةرط  . وةمر و رؤك رةك ا ودا

و ي دة  طم ي د  . طراوة دة  م وةدةروَي

َي دةر ءَ ... َم رام وة ءمَ  ط:  

-  َير ي  غ َ داوة َ... 

 راوةمء  ري و رووي دة ي دةرطي رةء ي  دا

رؤ:  

-  َيط ز َ ! 

 دة  َ و َ  ور . رة ،و اوم واو  رة ةيزة

 م ي رمنةزاامر  دةدرا  دار.  

  . ري زاري  مدا

  دام طراوة  رة ،ي  مَ دةرط وازةوة   دا

  . م ردةي تء م طموةض دوة  ر ط

  .رام و ي  م  دةرَي
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و طَي و ير ذوورة رام:  

 .َ ، دةام  وةي  َو ، وة ارو ش وة زة -

  رام    وة، ة د 

وةدا وة وة  ي:  

- و َدة ،م! 

 ...َة  دةووة ش دةَ َ دواي طراموةي رم ،رام زةى ن -

 . دةي -

  .ي ذمم   دانء  رما روت

و رةمو .  َرزي دارةو ر رةك دار  وى

  .ان   ي دة ورةمم رة  ونء د ر

  .دة دموة ووة وة ي

  .َةوة م َو  ام دةا

  .ةت و ر رة دةيء َي دةدا، طَل ي دا رةرؤ

 ر دةروازةي َرة  ر  ي  ،وةَو رة

  .َيء وة ري  ر دَ وة ارَي

، ر ة   َووة د ََدووة رام ي ردا

  ... رةو طي  و دةرواتم اة طَي ر. دةرَي

دة َ وردي و .ي ر ، دة َي مؤَل و ي رت مَي 

 َام ء َيو نرام َلط  يوة   زة رووي َ و ض ا

. وم مو ن َي َي وموةة َو مداوة؟ ن  ، مة رؤذة 

رَي ض مو . ؟ رةري رؤك دةو  و  ض َ دي رووي مدا

مي رة د ،رام َررة  ،وةدة داوةم : امواي م رام 

ي  د  ...)  ذوورةى طراونمرام ي زا. مامة ذوورةي طراون

وا وةمر دةا رام  رة رة َء   رؤذي و ي  ! رة مو) و 

 مدَ؟ م َ    ،ر را " رةي َي، َ ةم و، 

م    ،َدم  يَ َي م ،نم ر ودؤ 

"دام" ا  ،ردة ر َي دا  رام " ي " وة؟وةَ

 رت  ي َم  ،.!  َ وا َ ي دووةو ن و 

ا رةمََ  َ  وةرز .ك َل...و زةرةرى  َ . ط َدووة

 ريد ََ .  ةداَ  ،مي ط   ،رؤك ريرة 

م  ري .  رؤك–رام-  و  ة، رةم  ءم ا م

وةزع َ ، دوو َ ممَ طروةو   زامَ ء  ي دووة

   ووم وَ   داواي وةي َط  َرمةي  دَوةو 
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.  دذن دةزم د َدر وة د ةو ىمو ط.   

 َيو ا يرة:   رام ندةداتط َط  ي ةوزام م و .

َدةزام دذ   وا !َدةزام وط َدوذ  َر واط.ن  ي؟ ،ي

 ياظ و وةَ ... مرام رة  اظ  ر ر  ورد ورد ،د

َم رةش ط وا وة ررمرةدا دة َم  م .ر  ،َوا ةم

... وة؟ زد   َ موة رام م. ء ورددم رةن زدة ومن

 شدي؟ َ ...َ م ،م   زةرو  و َة،   َو دة 

 َ  ،َرةزي را و رام . و رةزو ك  دوور َ ارة رامد

  وة ومى طَ دة َو وردة  َ َرازووي وة، دةم و

َدة.  

  . رمةي  دن  ووة رةت و

 مي طر و دادوو َوة  رةوة دة ظ َرةو م .و ش  

 وةو ن َ ةن  رام ر ن.  

و طو ر و و ر .   و رةموة  رة وةدةر وتدا

  !ن دا و طَ َ   موى وة،َ دة َرام ر

راردةي ! َ مَ :َي  ،  ي. دم وا  رت د

  مر !م  ري مرة و َ  َ ن م  ،َي

... َةدا!  ... رة ة و اظ ،رام و َو ! ك رةر

  .دة   َوة

  .راو، دة مطي ا َي  ان 

  و رة رةوةنء رار  ،د ر  يءرَ او دارا داط

  . ر دام َر وة

  :و دةد،  َي  م، و راممي  ي

- َ  ةيمر ؟ 

- ،م اردم نم ر. 

ي ر  طتء داي  . رة   دة رام و ارَي

رؤ م رةو ز و م . ودا داموةام ر يرة دارة رةو و

 ةَة ومرودام َ ى.  

  :ش وزؤري  َةرؤ

- دام ، و ك. 

ي ط:  

- رام َلط،اردووة اردم ا م... 

ري ر وةو وة دوورو م يَ   طر يؤ:  
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- َ َر. 

  :  َل و ةرؤ

-  زؤر .  ار زاء مت دةَ واو َة مَ مر  . رط 

 َ َر. 

ةمر َط  دة ي دة:  

-  و ت   ي رة وزوو  وة؟ط 

- َ ،وا َووم  ي وةوواو راط  . 

 ؟ ر دووة  ؤدا م ر ا    وا ورَي رمة -

- َ َ ر اوة. دةوم وم واو ش م  ،و ن  ى

 . رَي  رمةي رنر دا ار ت  راوَرى

 .  َي،   َء َ دا دا:  َ  وةرطترام -

  :ط ةو و دة  ةرؤ

-  و ودةرَى م وة اةم ةَز  َ  رة ،. 

-  زدة م؟ َي  ر وة؟ ت 

 ) رةي ي  َ م درة ( وام ي ر ةوة وام ز ةرؤ

 دداممء  ََء َي  دةةي ي،  ي     ةرؤ

رة يري دا دةرطدة ،َ  ، وةم ،و ةَ.  

وم  ةرؤيء . امةي دةوةو طراوة رزة ة دةري 

  .رةوة

. ي ر ي َن ي رز دةوةو و م ر ي داطت

  .اردة ت و

وة طمرةزا  ي:  

-  رووم . 

 : ر  ةرؤ

 ض َ رووم؟ -

  : ط  مى وموة ي

  دام  ي ي اودرة و ي  د. رام دووَ ة دووة -

   .طم م و  ط  زو ََ ي دةدا. َوة

   وامةرؤ كء وة  اتر َ وة  ،تر َ ك وةم

ط:  

-  َا دةَةى رَي م! 

 ... ض   َدا دة ،طردة َام  دا -

  :واو د ى ي ةرؤ
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- م   رطاد َ كوم ر  وا وَدةم   ةمط  َ 

 طر َ.  وةك رام منء  رَي وَي ََء  دةدوورة

 !ووموا ي  واو ر - و وموة ةرؤوامَ َ– ا و 

  :و ط او، ان ر  َ .ي دا

-   َرة دا  .وةَ رام ي  .؟َ  رام 

 . ،ات دة  ذوورةي -

 ؟   ،وى  -

- زامم   ر   م و ودة! 

- ض م ،َدة َيط ،. 

  . طي وة ي داو  ي رق  وط

... رام دة ا ا يذوورة  ادر. ر   ،ووة دا

  .ر رةو َذا و و  ر م داو

ة  ر . واو ت وة رام . وو رؤذَ   َري و

"   ةي" ب  "َوو دةم ة زوووةم  اوةم .  َ

 رة و  ،َيدةرام ا ي م  داو  ةوةم دي  ر

زط  .  موة طوم َ  طى   م  !و مت

وام  و يَ دة َرؤذ....  

اوةي مة ر ركء  د.  َرامَ  داطم  . ر ودم

   مَان ذَر و َر ر م ي

    َدر َ  ،وَي َل ؤظ وا  مووةم    ... َ

ي دش ر دةََ  ،   دة َك دوو   . زوو دةط ط   دا

دةض م   .  ة ش ى دة  ذ  . رةو امر  َدة

  !...َي، و رةم وَة م ر َر ط دةَ دري او ر

. وَ دة ر رام دة  َري م َوام ،َ و زاي

 م كء م َ  َ د و  رة دةا زؤر ... ،ك مم

دة م دة ...دووةزي ط َدة َ  َ َ   :م ي و  َلط

ا، مر  َ روورووي ة ،َطَل دا، طَل ر،طَل ا 

و و !  دةَ دن ن  ا، . درَةى دةَ دا،ةرؤطَل 

و ر   وةووة م ن و ى ،م َ . ىم  َي دة

ؤز َ و و دة رمَ  و وةرطَام رَ مزموة

روة م َوة .  طرن  َ  رمن  وةو ذرا

  ام  َ زووام زةويء زارةم  ش و َ ر َ  د دا

  ،و وةدةدةم َ وانوةر...  
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رام ى رةو وةز رىرط َ. ر ر موةر ى ؤذم

 و .ةر   وي ،ت مرؤذم  َ رام  ،اَاردا ط

ي  َ ري دم و طدار  و  زد.وتطدار رو

 ر زار د َ  وا ،و اك .  ى  يدارط 

َؤوة ن مَ ،ن مَؤوة، دةر موة، م ي طرام ذوورةي 

رة ، اث م .  نت مر وم  زدمزن  .وة

  شرة . ر َل"دم َم "  رةتء َ  ةط وة 

َ ،دووةا م واوي دةر و -   َ" " ى  ،َيم

  ... رة م داوا ؟  زؤر وةروان مت

   ي ر ،وة دا ر يرؤذم  رام  نمم موة ء َ. 

 ر"ررة مي ذ " دور دة وةري   واى    ى   َ

م  زؤر .  

 رةو  م و وةريو ا .  ،وازةوة َ  وةير

ري   مَر  و رة موة   دةدانء          راورةوة  ى  

ر    رامي  دةداو َ وا و طَل وةرط .       ن دةدا ر مدةدن، رةَة

دة ،ََل  َل  وا (      ر) م َما  ران 

  .دةو

 ةَد. َ دا وة  زامَ ةرو  ض وَ دم    مة 

ا  ا ك م  ، وةدا دؤزري دةرم  .    و ءَ ي

و رةو َل  داوة مر     قا  ا   رس مةزام دا

و رؤذةوة    . ة ا َ وةو وَ  رزطر َء و مرةدا َ داو    

 َ" ي دةرر "       يء ا، دةيرط ةي دمي، مري ط  ر م

      ط  و َ و  م ،ددة م ءيء دة دةي ،ؤدة

دةو  ا ذةَ    ش . م  َم  رة    -ي مَ  َ دةد م  اي  

واي َدووةو مري دووة ري  َ ر  َمرةى و

 تدة  و زؤرمز دةو  ن نوان دة رةزووى زوو  ويَ  ءَ

 ي طمة    .     كء رف دم  رةك مَوة 

 َرامم درَ  ، مةزامَ    ة دةرز دة َ م؟   م

  . ن وودذوار رؤذام ذم  و رؤذةوة دةَ د  و رو

ر ر  مو وة ت     : " دداممَ ي ونء و  دوامن

.  و اش م   ورى دةى      وةز. دة َر دا زاَل ... ماردن 

نر ر مة   دا ر     مامر   و و   ري ا 

 و ،ن م نءش دة ،ي رة ر رَي ودا ومز و 
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َارة ة واي        وات ةَ رط  ،َ زة دةرَ َامو دة ،     وا

 َ َمدةط دي م ءَن دادةم ر ق ءََدةم ر .  

     ط مر رةو، د ذرةي ط رام ،َيط  وةو  َ    

 وة .ر م َدة.  

   رام ي ر ي د، م َ  د، دة د ي   

ة ي و درَ  . دة  مةي رَدا  و. َيدا  دارةوة و

ي طَ َىط   . م ياطد دةى دةة و  

  ر  َ دا!... رام  دةمي  مَ دةم دان طدا دةموة

  .وة  دةمدا دةام  طراوة ط دةوة، رام

 َ  رام ،و َم وة روامرة  ر و َم امم   دا

دةم" :   ا ط ، د م ا و م طى م  ،  طراوموة

  ط   و؟ وة؟زر َ "       و امي دط ح دةم م  ...  وا

موة،   رام    رامن ردو  در مَ؟ درة ...  در مدا

       وة؟و دا ضو َم  ،ةرَو  ،دةنن مم     َ تروا  ؟ وا

َ ر  َ َووي دا !   ةَ دة  و وةز رام  َن د ...

وة ر ،رامَ ق موةةرؤ  ر و دة   ت ر    ي ءَ يو م

 وةو   ....  رة دةري رم ط ر وي ا ر دن     

  َو دا  رام ...  ؟َودا م  رط دي ....  ََ َلء و 

ةزةم دم َيو ي وةي م وةو وة وَيدرةم ي ر . م رام

و َم واموة دةرة  وةو دة.  

،  م  ز وة رةت       رمامن ر  ادا درة   

 ،َدة   َلط وة ،ظم ط وةش ،راوةَدار ؤم  َوي دةدة

نةرؤدةط َ  ي دا .َي د ا  امر  و.   وة وا 

   ... ةوزةم ،نمم  رام  :َ زةووة .ىر  ،دارَم

 "رة مو" ذ  وة ةوة .  

ي  ا و وم ، ...َ مرام، رةم رو دة  وون

  .   دموةو وةي توت ةم  را ر د،

طاوةو زؤر مَ ن، و ي   " راب�����ط"واَ وةي  

اف دم  ، دة موَىن   طن ض َ... طَاوموة

  .. ر و وة من  و زار وَ مملَ ن  ،رامدا

      و دةو َا  َزامم َ  ،تما ة و َلط   تم

َدة !و ء    رَي دةم و َ   ر ،َ َ رام

رام ر وي م وةو و يم!  
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دو  ش  دا  مي  دارام  َي دا؟ ي 

 !  ض   ، ل وةو   َدووة؟ م ، دا

 ي  وردى ""ط  ةوة .... ََ دووة؟ ردي اَ 

َد رد و ...ضون َ  و درو مرةرة.  َ  و شو

ام ى  ي م وك َ ة  ....و مو ك وة

َر َ ي ،رة  و دووةي م يام  يو ََ  !، 

 َ وةدا دان َدة َام ةامم   ي روام ،ي يامو  ن

دة َ رةمء دموة داد مدا، َةَ طي دؤرامَ  ، وا؟ زة دط  د

 َو زووةَ و..  

ام ر  وتءوةدةر ذوورة  رام.  ووزم َر وةر َم 

  .روو ط رةو و ت

... رط ي ددةى مَو م م ءرة  َرؤذان دة  رؤذَي 

رام ران  !وة )واتوة دةر  َل و وة (  نو ذ  دور دة واى

 َرم ر َل و  َ ى  و و َزةردةط  و و را

   .دةَ و م ان رة دةت

 دة مدَ . و ،تو   يرط  دي م و وة 

طر  . روونء را َزر  َ  رَي مد ن ر ر . 

وة، ردة ردة  رةي دوذ َ دةوةو وةكدة  مددام ،دةام

  رةوي  و يت م موان دة ى   ري دوذ ،

َةش،  . وي وك دةدةء رط رَي َي دةدا، َ  ةي د

  ََ ،اة وم  ون م .رام رةو  شَ  ؤدةر 

َ و  دمت . ة دةو   ةدا، دوورَ ي،ي ر   ررام

ي  م    َرام  .و و داو    دةداو من

  .مدةد

امي دة :ويَ  دةن ار دة َم رَي     دوذ و رةدا

ي م ك  َ ن       . مز َرام دةدو ي  و  و. ن

 مو  َرة دةدا رامء ر  َدةوة دزة   : ةش  و و. مو

و دةش   .َ  دة را   اَ دوذ  ردا  ة ...َي واموة؟

  اوة َي وان در رةو نر ر  َ .  و ي 

 ان موروون م َ .م م   ير و وة ن 

دوذ  رةد .د  رام نم ووري دةزام    دار َمن ط .

 ان طزةَر  نم رط  وندة  َ  ر زؤر .   َ دي
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َر ؟مَور ي و دا؟ ي ردةي دؤ َذ  َي ... دوذ

ف م كء َري م ن وة ،م ن م ةشَ ...  

ى َةطا  م ي       ي رةو ي رام دةو،  ي وي  

 َدةرم . ة يمةَ ر  ريو   . م ومي دوذم ام   

  .نران رة و

  .رامء ي ط ك

ط َد َدةم  ي:  

 ؟ وموة دةَي -

 ي وة  رام:  

  رم طراوةوة؟ -

 ر  ر وة يام و رامَ زاَل م.  

 . ر و دةو ارَي  . دةَ طراوةوة -

  .رام روام ي ي

مةت َ  و ةك َ  ةم ي ازامو،  مي زَل

َو، ر ارد م موة   ور َ َ ر رام  وةوة

 ،َو  دا موةو رامن و    : َو  َد

دةزام.دو ة ي  رام زَ وةوة َدةم د ي:  

 َوة ؤ؟ -

ي ط:  

- ؤ . 

 ودة م رامَ.  

َ ء ضؤي دةر م  ندى  ر ودا مةوةار.  

.    مي ي وة دةك دا. د م  دزوة دة  طم ارا

ط َ ر ي يوَ  رام  ،وة ر دة   َدَ ا َم

 مد ا . رة رة وة داوارةد   دةم َ ي  و و 

  ...رارةوةدا اروةوة

 ر راموةوا دام .  دةداي مم ...  َم   رام   وةوارز ط 

راو ي طمة و    وة   ردا داط،      ردان ي طمة وري رارةوةو

  دا.دةروازةي  رووي  م  ووارة و، دةرطي دةوة

  ... م ورة  رارةوةوة دةتدةم ورَ َةم ووارةي م، دة

ك زي دي     َطر .وام ر دةرطي رة ردة رام دا ت وة      

   َرو وة   رام. ي رام مام َ  َ َوا

 َ ت  وةىَ ى وة وت   ردان  ،م يوام رةو
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درمة     رةن زة و   .ي رةو َةن دةو   ر َي طمة و

طر ر مَي  رة ام  دة دا :درمةك  وَ داوةوة  د

 درو.  

 . ا ر دةوة رامَ دي  رم و مةرؤط مظء 

و  ي    س رم. ةو رارةوة رن داطَن  دةم ورة و ر

 .وازو ي وو داةوةاري رارَل د  .  

  :م دا ةرؤ

- مَو ر دةرةوة َر !َر ََ و! 

دةت ورة   ط مظ واي          ةرؤ مة دةم ر

َد دةموة دَيدةو م  ةو .  

رم  ء وةي ي تء  .      د ط رارةوةن 

وةي ط .ش  رامر ء ةوةة رارمن ط ر .  

    ط ردة  نرةر ء  نما وة .   يداخء 

َو ن وةك ، و يرطم مر   ة رؤ      َي دةط اي ا  ،ي

   .وةش و وا ى َ  طو
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ارة   

  

و  دة دااَك   و و ر  ََر رووت  م َد  ي

وامنو .ا ونم ،وا كوا  رى ،         داةَ  

ي رز  مَ ة و و        ار . دروة ا و وة

 ر م در  و ر .   وةوا م    ورة  و 

دوو مي م  ن َة      . مرطرى  َ ردن و    مذدارى و 

             ،ون ور ى  ن ةمون، ر ادام رزة ار َل  ودورا

م ن رةم وةوةوو نمرةم وم  نمموط.  

ََو  بي م َوا م  و داذوورة  ءم  و م

َ ،و روةيماردم   ي  وارةو  وةم وة  ي 

َد مر .وةوة ىَ  دن دةر   َ م  نءودة

 و   م يي ز ةوةط ردةدا .  

َ و تء  وو رةوة اا و و دارة وامرَ دار ق

 ءرن  رىورد .  

 . رازي و زؤر،اوم ردة و رةو مي   رامن

مرةت و،   امذن ر. دة مدةوَ رةو قء دةرمم و 

  ...ََوة ََ  دي ن دةد  زؤري

 و  ى َارو ، ش مر دةو دةرمي طَل ا ََي

  ....اي زرََ دارن د   دارو و م ارمى مامن وممت 

ر  و ر م دةمم وةرو م  رامو م      ر دا

 م َي رامن دةر َو، دةء  اري ي وةوة، و ري 

   دة َ ،و َار دةر ورط م دمَ   ودة م 

م وادا ر دو دة  رَيت ما مََ. م و رةد

 مط و دةردَي دةر ووا َ  وةزامء طو ض ط َمي   

َ وو دم م م   ام،   َ ،ى ىوا

َمروودا  وةورا دةم َردة ووة ىَ  وةد م  ،  

 َن من و   ى و مرةو ردة  َاما دا  دةم  ءَم

   نمذ  يَوةدوورو درََ.  

 رة  رط دن م ددةم ؤش ض ط ،.  ة رةر

  ر م طوةَ دة .     ط ،ووام ن  وةو دة

  .مظ  ذوورة وةدةر موو
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  .ظ دةو ذم  راخ رةدا و و

ن   ر و    دةرطي و  َل رةم رامن

  .دو

 رةد  ،ودام َ ءةمَ  ظم ط را  

 دةرة ظش َةم و،  و دا . دةد مي رنءرَى

 ييزا دةدرووةوةة  ، ظَ  َ و  ى َ  ر م

دةرطن  دار .مَى و  در   دَل زى دةد وارى ردا ت

ر درو ووير ن دادادرارة ردةي ،ون ا ي ر  وةوم

و ط ء دةمَذوورةوة اش دةطَ يط ... ي م  وارَ ري د

ا راوة، و ي ر دةدر : دةت م و دةموَي  .َون

مو يز ءو .وة  وان د  رو دن واَ   نءرة وَد

 ي ا . ،ش موَي؟ طر دةمام در م مرة ةمى دك و

ا زؤر .رام َلط  َ رةي دء زةَروة وةر   ط ةيوةم وة ا

َوةش اىَو  ،وةَ  دة    دةَ و دة ر ي

 ش  ي درَا  وة م ك ر. راي  ء و وة

  .ء دوورة راوة...."زار" : وي َنء   ط .وة

رةى دم  ط:  

 !دةرزي ة َ ةن -

درة وة در َة . انرردوو ة ررة  دةوري م ة

م دةي :   َررةن   َوو. َةدا  ردى وون

ي  و و َى َة وة دةرَى و َوى وو، ومانء 

 مو ءََدةر ر  ى يرة  ر اَ ومَل دةط

  . را رة دام و

زو . ق وام وَدا . در  دةةي وَو مي ي  

   ىطشء َ   ى   َل ي   َ  ون ي مو مى

وة   دازم وو ط دي دا ر ر وزَطَل د ، دة  طردمنوةمة

وةرزش راموَء  : "طدر  وة روام وَو  د ا . و

  دووة"!  

- دةرزي ء . در مي  َي داموة، و ي موة

و دَ    دةدا، د رةي رد   َو  ر . داون  ي 

َو ر وةم.   

  !دةم راوو مو  ي   َو

  :و   درط مظ َ وة و و  ي 
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  ا؟ -

َ  ردمط ت ةط مرةر  داو ري:  

- َ دي ةندةرز! 

داو ط مر   د  و:  

- ؤ ! 

  وى دةن روام ش ون، و ن  دو ن،  رام

مر رود.  

  : دةم رز ط در

-  زؤر ة،مر ن رمدةر م َلط  رد ر  مام .

ر زوو زوو مط ا مذوورَى ر   ر وَي ذام   زاد واي دةرَيء

 .دةَي

 ءو طط  ةزامميء م واممدة ر  نامر ي

دةرط وة  ط رط دة  ،َو د     .در ن  َةموة

م  وة !درو َر  ! ا ي زؤر وةز اممن دةامر

– َل م ذوورةوة  ةوةم مر روذووري د  اَدة م َ  ودةمدة .

ا دةو  رؤكء  ردو دارو دةوةنء مو رام دو د  ةرؤ طَل 

 ررة    ي دا  ر  دةرَي، رووي َ . َي  دةطرا

اندةوةرمَن! ط َ ي  َر دةدان د! دةر  ي وي ةَر ة !

  وة درو رم من َ دةدزموة، ي  َ ؟

 مر وةاطَ دةوة رةيدوو:  

  ا؟ -

 رز دةم  رد:  

 مطراوةوة؟  َرَي رمة -

مر وة ط َ :  

- م  ْارر طط ،تدة  يذوورة  ر وة. 

ط  و:  

- َم َ  رَي !؟ا  

  .ن د  ذورو َ دا

َو رةد .وذوورةوة م  دي  .رد ر وي طا:  

- ا  .ةر رؤ زؤري ََ .ا نَ رطَ َ دة . ََدو

 .َ ن ر دوا 

ر ط مر:  

- َ  َ . 
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  دةزامَ ت ض طوَ؟ -

-م  ..... 

- ط   . وط  َ دةزا .  ىَ و  د َدة

 دة ََ  وط  .م  زر َ و م ن. 

ك طة و ش مر:  

- َا دة ةرَ. 

  .رم  موي وةوة رةو  طراوة

ي  َ  ر ؤ دي د .  وَىدواي  دة در

  :در ر مَ د .دو

- م !ةَ يوة ض دة ؟ 

ر ما:  

-  ... ... ... روا ...وة دامَ .روا ،َ ...ودام  . 

َ م نء ر وز نءر  ،ر تء َام  ةي ا رذا

  :م   ط ...ون و، َي رزؤك

 .ؤاَ ة دة،َة دةدام  طر -

  :ط در

- دام ،م. 

  . دا و   م  دووي در

  :رم دةت. رامن  دةوري رم ن دو

- َ  َ  .َ؟َا ي َ دة ن   ى در و

 َ  وي طَ! 

  ري َط ، زؤر ، دو  َو، م ر م

  : وة طى رة َ ورزي ر و، 

-  وط  َ ! 

  : دةم  ار و را دةوةو ط .ف رةو  و

- َ    ! و  َ. دةرة َ. 

مي َ ي ،و رةم ط َامر  ي دو:  

 .ورن، م َ ردوون  دةزام  َ َ  وةر -

 ي زوو  و ةمَ دو ي ي. َ  زىَ  َام 

َ تان دة؟  

  :زة و وازة و  َل

-  َ ءَ ر ءو    واز َ ر  َ  ،وة

و وةَ  ر ورر ط.... 
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  .دنََةم  داواى ط دة يء

  :طدر

-  ةمَ  نَور .  وط َا دة  وَيوي دة مر ي

 ....ام َ دَ ي ي

  :رو طووي دة وة ر ر،د

   ن طوَ ت دةزام؟ -

 .دوو َل  َم  م ووء وَي َن  د -

- ؟ مو شم مو؟  ت 

ر  وةوةدام وة َ  ر وتءوةدةر ذوورة  و  ظ

زام وة طدم َل دة ء مر ةمي ط م ي:  

- ظم ط !دةوةن دةتء ودةط   نَ رَي و نم .

 د...   ن َ ََن َر وةي ي َ ة... ر َر وةي

 وط َ! 

  :  ظي وةَ داو ط در،

- ؤ ! 

  .طَل رم دا ون  و ذوورةي  ي  َوو

موَي و مموَي دةَ رازي  و . رَن  دموةرامن َةم ونء

  .روي   م و وة و

ظم طوة طي دم  نءامر دة رووي :  

- ن دة ،نَور. 

ر َ َ  . ظ  مدة     ،دة  د

َ  دةام دةَ ذوورةوةو  َو .... ي دةارد  وةز و، 

 موَيدةةَ وي ءَدة   وةو . دةرَيء َد م  ن

وة دةَ ند.  

م م   َوة ظواان و دم  ر ودا رةت دة   َر و

م.  

م  َ ،و وَ ؤظ وا  و َ  َ و تور دة

َم درو  َو ط َدة َ و ر . را  ا  و  

  و دودة َ، ىردةَ ردا م وردة  ووةي م يام 

  .َ دةرن  رَن  َمَوةو و وةَوة طَي او 

رةت و، ر  َر َل دارة رؤم  ،م    دا

درة   َو رةو  دةو، در ر وة و  ... ي رتء و و

  .َ ظ  وة
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و م ،م َمري دةموو د    ة  م و رد ،

دةردمري دة ةردام ي .  وةش ايَو  ،ود م دة َو رد

  . ي ري ي دةوت

َ   روو وةز َدة َ .؟َ ا ي ت وةزَر  رط دي ...

وة م يم ردةوةو ءر َاوَط و ور واي دة م . ش

و َو امى وة   م .َم مك و م زَي   وة

... ! ي مذي. ي دة َيم َ . ،ام  د ي دةردةد

دة ،ي و َ  ة وةموة  طموة ارو ي  وة

م  واي . دةََ وطمى  طموة دةمَم زووة َ ةم  دى

وة ي  دةو    مى َ موازوة  دةد ي ش ك وموة

  .دةطَي؟

  و وا ،دا رةي  رط  ،دم   رةي  م

  .طء زةي  راي ومن داطو، زراوي دةد

ر و ري وة م َردوو . م دة َو ر  دامو

دة .  و ظ ،وة دامم  َ .م م ي ن ظ ام

   ؤمط.  

و طَ دي م ظ:  

-  وة ! 

 وةو روة ََ م:  

  ش وة؟ -

- م َ   يم ،ةداَ ش د  ، .َك دة َر دةد... 

م ر. م م ي  دة داوظ  دةد  وك وة، دة

َ ر  َو َ    ،ونمدا ددةي م . دة 

 ، روو ش دةك  َمَ دة طرم.دةمن واةزام دةَي

  .ا  ر ظدا  َد،   ر طت ظوةو

  امم  ،م م ر م دة ظ . م مةَ ظ

م  ر  ي رة كءر.  

ا ظرري دة .م   وا  َ وازيء  ا : ظ

 ري  . ء   َش دةم داطت.... ََ زؤري داو

  . وة مو وي َوت

 رة رة در َون، و در من،. ودر َ م َدا  دردوو َري 

  ...ووةة دي  درش د



 ٩٦

     ونء س ون دووء دةدا دة .م   امرةَ  امةم 

  دوو   َام وةوَمةرؤ يظم ط ء ةيمر.  

  .ر ون ورةدةرةىةرؤردوون، 

  :دةت ةرؤ

- رونم رام و ندة   ،ردم  دة ام... 

  :دةوةو ري رؤ ودةم  و ودا  ةرؤ

- َدا و وةي زةوي وة. 

ط ى وت ةىزةم م:  

 .َن َ ةوة داطراوة -

  : رةوة ط ةرؤ

 . دةن دةرو  م ةي م زة.  وَا ن مَ .ن -

 مةرؤ   ،ون ر َلء َلءم  ر وةو . َ

  .ةي ر وةو وة  ي دةوة و

مة ءَ رةي طَ م وة ط  َدةم  و و ذط:  

 .مو دة   َر رَي  ر دةرز و،  -

-  و ؤ َدة رة  ن ! و ء دةط رام ي

ن دةم  و ءَدة و و  ء م  ردة–رام -  نط

َ .خ!رط دة ودة م !  

  .ةي  َا و ةرؤ

ط ظم ط:  

- ،ن مر ؤ ةَ َدة. 

  : َو ط ةرؤ

-  َندةدوورة مدار م  . تء ور نةمَ َ .

 !رم وةر   . دةم ََرام ي

مر وةدم  م  و ط:  

- دة وةر. ؤ . 

    ازَوة  َ رت وي  در مر و دةرمي

 مر م َي مَ دارم َو  ،ذو ر درل  ء  دار 

  .ر درو او

  دم طر و، و ذة ةي           ش رو و ران،. ري زؤر و در

م  رامن رَ زؤرن ي و، .      َاوةو و  رة  زةوي طو

ر َن ي و،   مما ن داو  ز َو ةن، ر زةوي رو    

ذرةك  من  رؤذطر   . َار را ونء ذرةن رن و   
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ي ون  ام  مَ ن  َة. راموم ن َ ة دةطت

ن مورؤ.   وَ مارة ش ءنء مزة م      امَرط دة  

 طرؤ واون َ زؤر ون مم مذدارى  رامَ دراون،

ن دةوواو .      يم و ومرة وَ  نموة مرة  

دارم  َراممَ  م    َةرؤطاوة،  ر  َممن طو،

  ةوة َ ون رو مك مَوَي دا،     ،ر ر م نءَ   َم 

   و ممي مرة نء رة درونء دةَدا وةمدار    ن

 ، ام  م ي و دوو َ م دي م َن زؤر اث و        . ن ازموة

  .ى دواى َان و ة انرةمة 

م دامدار  ر ،و نراو ََو ورط ،و م َو م 

دا َ ا م وََ دي       مر  ةرؤ. ةوةوةَ دة َ َا د  

  .من درو ن

ط مظ ري  امي   موي رمة ور  و، ي و     

دةدا، ري رةم دةدا،  َ دةروت، َ دةدؤزوة، دواووةم ن    

 مرةم     يي  م ،تدةط زة و ط  َدةوة، طر دة

  .دةد،  داش دةد، ي  مم دةدةوة

را َدرة   وَ وة  ي ،ا كو ري دا مر.  

دا  َل رةم ظ  ر وة رزةم د   طَل، ةرؤ

ءدام َلط  ن و َ  نا دة َي دة وَى . نةرؤ 

  .دو رةو   ََ رؤي ي طز

   ظم طمامر و ي  و ريدةورو   يَو دا

  .وان و ردن ان ون، وة ن  م ر در

ى مو  د . دم ء طرء َار و      .ممت    م دةت   

در ن دةذة دار  .       ر نَ َاوى ذر  .    رة 

مء وك و و َ    دةا،        رة دمي دةطت،   موة

 دةن روام دوور وان دة رو  ردة  ور ر       

دةم دووري ورو ي ء .    نراوةو رام ط    َ  ردوط داد 

 م َر  َ،     ر طط ون    ى م  دوو ،طو طَلءرةى ،دار ذو 

  .دة طَي   وةوة 

َزردا مدار َم  ن يردوط ون دةامر.  

  ردة ةء ن  رةدارو ط دةدو و مي  دو    ََامون

   ر داَظ ر ي ي در  َ ر امدة َ ،انادةم  امام  و

مرن  طو ذطن  ردى رادة ومن ردا رادة،.دةَام َل
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 نَد، ردة ن دروطم ،دةدا َ ى   ،دةدا َ وةمم يرزة 

ون ري دةوام   و وة و دةورور در و و     م ر 

  .وَةر دان

ةي طم طر َدو و طاودرَن  زوو رن دو، موةن 

 وَوردو دام درة و وم  َي.  

، زة ة دة ي  وو دةدم ران و مموة د

  .طؤدة و   زاري َي دةدا  طى مدةطت، رةوة

 طم ر اموةرةم َلط ،و رة  ،ودا رط م ت

  . درو دن و

ط َ م :  

 م؟  -

مر ،تا ةَ َ :  

 .زؤر...  زؤر -

زط  وة دة  م َمط  نَ ءَ َ ي ءام ي

  .ى  َم م،  رؤم ر. دوورو ك

و، داواي وي طر . َ َ      م  م رما رةت و    

  .ة د  ي  ي دة ات ز

َ  مم رةش راو م . م ي   ،َم رةموة

  .   دة وة دد

  : طي 

-  ،م. 

و دةم  زؤر َ ي.  

 َل ون را دامرة وم   رم َر دؤ  ر ى

وو،  مَ دار را و  دار ى طوة  دةت   مى 

ي   و، ةرؤذطري  ظ. زماموة داموة، ى ظى دةد

دةَ ةي   ظ . م و وة طَل ي مدةد، ي دة

  .رم دةرَو د ر َة  ذَطى و طر َوةو مَي 

 رةو  ا وَي، َي طَل مو ررةم م، دةام  دة َو  

ن وةرَوَوت .  

ض ! م" :  م دوة ط،   م رن و دوورو در َر َد ي

 وف   ذم  .   انء د ! َم  مو َانء ش 

  ...ا   ممي دةد   س وةري مدةد  رة ذم

 وةدا دان َوندة د َوةرطوم مو ذم  َي...  
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 متةط و، دةرزى مط را ةَم ر . َ َر

َم ت  ،وة ير  وةزة رؤذي  وا  ءََة َ  وام

 َامدة َوو رؤذ ٥٠ َي َر  ...زرةط ش م"!  

ي دة دموةوة ردَ زو مي رام ،و را و دمي 

 طَ م ةوامة  رى ز وة رو  ن م رؤذ  َا

 م َزازا م ،  ي ء دةَوة ر  . زا م

اي م زا   وةو و . مطتء  دا وت َ ة ي

ر  َو  ردة وَو  رة ري م اوة،  م ررزو 

 ءدة  دي َََ  . ر م رديرط   ي دا  َر

ي . دة رةوة وم وَةر دارؤو ت  .َو ي طمَي

موة، م طَل دا  زا رنء م ودةري دام َ م

  .دةَ دو رة يء م رةي . د

 َرامن،  ن دةروت  م ي ن مي دة مو

 يةمَ  َيور"ري "ث  وةزعء ر  وةو ةوة  

 دنء  . دنا و ر ور طَل م وة .دؤوة

م ام رَ وا  ي درو . دم دوذ ري دازي م و

وة و َةمي  –ر َي، َةم دؤمي رزن مَان دا  َو 

َدة ا درووام َم  ام  -  و و ي م  يمة

زي دةزامر ن دؤ زادةي  ،َيو دةري دة قدةر .  م 

 و   ،ودة ط َر نو زا زة  زؤر ء زؤر ،ط و 

وامي دةدح م ء . ي م   ن وةكادا وا ر ر  وا

 َ َزر" " تدةط َ ددة م َلي دةط  َرةش وة و"" ،

َةمي وان  رادة زؤر وةَ ." ة" مَ  واموة وي دةطت 

 وة م ،و ةمر دة َةو ذمر انَي مةمَ دة َة ذمر ن ي

زادام ش دةوَيء مو   قدةر َي ررو ن دة َو ذَل دةي دةط

ََي دةمةمر .ةمَ  يوا مري ط  و و ك َ ي . ي

وة و ن ر ر م رامر م ي ي    .رَي ى وة مدةدةوة 

و وام يدوورة  ا ...  يَةي دي رَ دة َ ي  شم

  .دةطت

َ وة  ما اىر  ووة دة و  ىَ واطر َ .

و  را   دةو و  ت دةردةو رم طم ي ر رَي 

زاء  َء  َرَوة،   ر وطي طم ي دة ري 

راو م د ددة داط.  
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رت، ي دةي   ن وام   و دوو دوو  و دةوم زؤرر

رةشء در ر  ما دوةَةدرةو .دة مش دةم  ، َ ر

 مم ور .َو مموة ن م ي دة دةء ي دةد

َو دكء را و!  

  شن ظ .ظ   و، زوو ةب ش وكء روح َؤظ وو ز

 و نءامرَ دة  .  ن وادؤ ،دؤ  ون

َ خامةموة م َ ن ك َ . وةوم ي مَ زؤر  وةي

ة دادةم  نم وت، مو  و وةامررةزووي ط.  

مام َ ، ان و دةزة َزا  ،و َء د َرا رم  ؤظ و

 وة َرا وةَر دام َلط زوو زوو.   ظ   

 ارد وا دةطر دة موةادةمرَى م   !  وي ي 

 ت و   رووي َ ،دةورى راو  م مر! اردةدةري ي ر

  وةر ةدةردةورىر وم .  

وة   زؤر ر ظ . "ةوَيام ظ  دةد ى مي ي دة

َط  َ دودا دةما مم. دةوة شمد َ ،مةم و مة

دؤن كء دة و ر  و . وموةي َةم ظ ي ا

 وةرو و دزيء   .و َم .م موةمي دةو

ماو نر د ور د و امامَم  ي....  

 وةوقء زةو  ءوة دادةمَ مراخ دار  ت  وو ظم

ي واي  دةد م َ و دةوةو  رَ ... دةررةي َ دةدوان

َ وةي و وةكي دة ةوةَ ر" :؟َ رةرة رة  رَي 

ة  روودا دةداو  ا زة  ديء  م ي" ؟ ي  درورةرة

َوةري وان وةردةط.  

  مرةدط ةوةريء يو ورام ي َ َلء وي  ،َي ا

ي دة  دةدا،   زاي. ا وي  وي وازةوة رَ .دةوت

َ .وةزوو رؤذ دة  !و   رؤذةوة .  

 وةزد  يء رد  ظم ط:  

 ي،  َم؟ -

- م طء ،ظ تمم ادة  ش َ... 

  :ةي ََل دو ط ط مظ دة  َرا َو

- و ندةَ ر ة   ؟ى 

- دةرم  ر م ...َ  ي و ءَد ن ام  َة

َ و دووة؟ نرد َ ض   ،َد. 
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...: ، دة    َ دةرسء م ، ،ي م ،ت زار دة -

 . وش ي

- ظم ط شو .ر وم و ادار  وا ... 

  :رم ة د

 . ،ي طن و -

رؤ مر .وتدةَ وي ي . زَيءدا مرة  ري دا ي ي

ر َاما دةدا َام ءََةرم   َي . م ي دمس م وةو ر

َول دة زار و  ن  َ.  

 وام ر راَ ةدا . ت، دةوروري دووي ش مةو و

  .دةو دةو وةَ ر دةا

  ي ،ي َ وةَ يم  ك وةدة ،َ ر  و َ ر

وةوة م تر دة َ َ ء م.  يَر  وك و وىم  ةوة

ر ز دةرؤ موةم "!   طن " :  رَيء ي طتو

 دار َر طَي   و م. دارن و ة ةورير ار د. دةون

ة ،وت ي  وي َ م دة . ددة  ي واي َ

َ  ،ي دةَودور وةوةي ى ومم َم  ي وةا رد ام .

َو  وةي ودةرداري م اوة، دةَ ي  . َ ي  وة ي

 ةك . ا وة وم   دار َ ََي ء ث . مطاو وري داوة

ط   ي و ،ي  نو ةمَ :  

- م  وة ،م وي؟م 

موة طط  :  

- َ نَر ة ...رةم و َ ن م ،َ َ ن نو ءَ

َي ...د  دا ممرة َم    . نَر     اوىَ

   َت ؟

  :ى   رَى 

 !َ اش  !وس-

ط   و:  

 ! ر  َؤ وة -

  :م ري دة دواوةو   وة داوة

- دة   وم م  ،و  ش درةمَ  ادة ،م ر ا . 

م وي دةردة ي  ر   ....    ددة  ي

َامدةم  دام ر َط َ واي َامدةو مَ يمر ا.  

  :ي  و
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-  ؤدةر ...ودة ؤدةر... 

مرة ي  وةاري ط.  

 م:  

  ر مدة؟  -

 :ي وة داوة   

- ؤدةر   ،م ... ... 

 وة مم َ وي ووةدةزؤر وةاط.  

! وا و م  "ا ر م" :ي ي  م م دةدةوة

"م ر ا  ..." ي رة  م ي ي  ت ران د؟

ةزام ي م ...ي ردة ي دا  وك دةزامَ  ،؟ ... رمدةودة

م  َامرض طووي داوةدا ر َ  م ،و   م  ،

ن م دَل و   ش و   ةزامم  ،وة دَلو...  

ي دا،ظ يمرة ري م ،َ   وةي َر و وةور 

 يء ن ي َ اريَ:  

- ت مر ؟ 

وة طةزارم  ي:  

 - ري. ط ة ي دوو. 

دن دةررةى مَى  ةام ظ ض  و رةوة مد، م د

  :و  دم م  ،ي طري طَل ا

-   و ف زا؟ م 

  :ف وة داوة

- َد ،َوا د! 

رادة ،َم و دوو رام اري دي  ف وة َر دارذى

  .رن دةدا

 ظط ر :  

 م؟ وة ةي َةد؟ ن طَ ة؟ -

ورةوة ط  م:  

- ةَ ََل . دةط داامََرو داةر  وة و و ،و . 

  رةدا وي؟ -

ط م:  

م وي  َوت   ، رَي  و رداو رَ  ،َ ة -

دَ ى ة دار . 

وة طو  ظ:  
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 ؟َ واَ   ة زارؤم دازر ََم؟ م  د -

  : م دوورةي دةوة

 !و ا ي د -

ر مىرو ورام َوا  وةام. طم مر رةد َ  ة

  .ََي،  رَى داوة طَل رامن وَى

و، و   زؤر ش    مَء      ام  وة ذم رامَ ََ مي 

وة َ د زؤرىدة  م َ  ي  َ  نر.  

 وة ى وم  ،ة دامرة َل  مدارة  ط:  

-َدة   خ،َدة  زؤر   ةَ ! ى  ردازؤر م َررؤذط  

َ.دةى زوو ،َ  روى ط ردةو دة! 

ف و  .ر و  مش دا م ،م  رداى ى

ََ داري دي.  

       َرة دار ر   اوي َ ءدة  امدا دَر  ،م

  .ي دو و رام َم  ن ودَى دةد

دة  دة رَة م و دا  رة رووي وةرطَا، َ و ر

  . ام رداَ دا    دام دا رزدةوةو

  :م  رقء وة َ َ ة ت

 !ي  َت -

  .ةرةي  ر  موة دةرؤ   ف

ف وةَ َء َي  َطراموة م ردا َوي طرء - دة و رةوة 

  :ط و ى ف  مي -و

- َ  َرَيم وانوَ تءة. 

ي  َم   دةام رَ م َدووة،    وادا ؤظ    

  . دةطَي؟

 رة دارةدا و ى   امو رةت ددرى دام  ونف    .ة َ

  رة و   ف  . َ  دام  ، موةمي رَ درَي دو، ط و         

 ي زارو  َ دة َيءةوام يموةددام وارى:   

 !زؤ راادة،  موةمي رَ داموة -

 م   د  د    ى ىام ىوةي       ام  ،مَ ا د  ،

وةم دةم.  

 ض ردامو من مدا  وةي   زةردةم رراموة      دا

 ن .دة كء ضءو ا ن و رة   و دة   وي

َ اَذنم َر  ن !دَل م   نامر و   ر    داط م ،
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رادمي رام دةم ء َ ةن     ن   وا  وي     

َدةم.  

  َف ء مَ ء َةمن  َل رةمي ي دا  دو  

درو   ند.  

اردةوةو و رداي ت، زَ َطف ردا وةي  م وةر

  َدموة و م اموةوةو و ط وة دام ،وة

  :ط رزام م رةوة

- وةرن دام ر ! ش زةن! 

  .و رام ارو م ر َء َة دامدو

وةظدم دارىط:  

 .ة َ موََ. دةم دةم ن -

وة طمرة َم  ي:  

- ووم ،ن. م ن ي. 

 ةَ ءَ ر م َداو ط:  

- ،ظ َ وَىدة   ؟ مؤزار 

- زامم  ؟ 

-  َ  ،َم وا وةم. 

-   م زام .... مؤن" ری��اض االطف��ال"زارؤزار   ََ .

    م  وةي ر اَل،       نءوَي وازي دة ءمؤزار ء  دةدةَ... 

 . ر ط دة ...اردن دةن. دةطر َاطَل م

  :م   رامو دوورةي دةوة

-  وم. 

ط ظ:  

ؤمَ ا  ، وَ دا و طمَ زارَ ، !ة زؤر ن موة -

دةزام  دوو زار زارؤمي ... ن،   دا  ا دان زارؤمرةم

اَ .زدة زارو دوو. 

 ظ  وة ذرةي زارؤمم ي        . ة د  َري 

ر  ي  ،ووط وة ما.  

َ  ف:  

 ؟دام دوو زارو زدة -

-  ار   ؟ دي اوةمو مم! 

م ر  م:  

 !. رَ طورة  ...ي طَاووة.  ر  ذمووة -
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 ظوة طو   :  

  َ دا َن َ  ةي  !     زن  َةطورة؟ -

َدة ططر .ظط َو        ؤ رىو  وة رى   م  ت 

 .   ض َا م   ام  وَي     ة َ ذ َردي َ       .دةت

 ،ََررة، او امي ؤظ دة دة مَوة ر وى  

 ر مر .ارَي ي دة  ءدةوة ر ر  .رو َد 

 ردةؤيَي دةر ََ ر  ءار دة ،َا دةوة.  

 ي ر مرة َممَ وي تزة  ،و ى ا  م ،تدةط

رط ظ امم دةوة ي.  

وة ط  نرةا امر  َ:  

 ؟وامو وَةر، رَن م ش دةو  -

د ىدارام َر:  

-   ت  ،وي؟ ظ 

 وةوظ َو طَ َ ،:  

- َم . وم  .وةوَر  ،ر ،دةزام.   ر دة  ...!

و و واو ر  نَ   دة  ...   وَيَلدة ريازم! 

ط رط  ي:  

 !دةام َ  زووام. ظَن  -

  نرةا امر  َم ري و وت م  َر:  

-  ام  ... ردةو امء ماي دا و ونء مَ يَ ا

 ...ر  و را مد، دة ا ن ،ة ا ةير ء ر ا

 َ نء دا .ا زؤر  ش ءم دا. 

  : وة ي رة وةو  موة رامري دامء طظ

دةزام ر  مامَ ؟ م و ف و زارام وة وام مام   وا -

َ! 

 ر  ف:  

-  ؟ 

  :رؤ ظ  ري

- ش ممؤةدا زارََ .ة دة َ نذ  ر ! 

َ َ ظر  و و و ةمري رؤ وة:  

 ش منء دةومام وة وةم و و وارةي  مَ ا          َ ة -

طمو زةويء زارةمن   م . ش دةَذمن ر م .و  َل ن مموة
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َة وةم       ...دةومام طمن  ريء شء دومن   .  ارة

م!وة مدة  ن..! 

ظم ط  وةةمَ وىم   ت و ط وة   ،مرة 

 وم َ َرومرة  ي   :  

 ؟رو َ ة  -

  :ط دة ةوة   ي 

- دا ظدامط َل  تا دةمَل طدةط  ىطط. 

 مردو َمَمط:  

  :ء طنو رووي دة ... !وا -

 رمةن مة؟ رَي -

َ ر  ف:  

   دوو رَ؟ -

ط ط:  

-  ،دة َ ،م َوندة نء نمم ! وةة دةدؤزمر  ... 

  دو َي در  م َ ،ي يمرة ةمي ط ي دوم

زارروة ط:  

-  و ...ك ي   ن وَ ش رةَ ي ،ي    نم 

د را . 

  . ر داما ون... ثء و... ي، ري ي اوة

َ ري  ةد و خم  تممَ مةَ  ك وة!  

  : دو ، و   ي و   ي

- ن د؟ ا َي 

م ،َى دو ى  مرة اريَ ر ردو وةَدار 

رؤم :  

.  دة رؤذَي طَل طردامي  دةرؤ  ،د زة  َدةدا  -

 ! ي ن دةو و ء رطي ا ط رةم و 

 م ىؤ            َ ك ،و اَ  ي ويَ َو ،و ر 

    نَ دا ط د  ،و و رةمرةم .ي دوورو مو ا . 

وَر    و و و َد وةيمم   داةردةوةم  زؤر وة  ن

وةو  !"ة":د دةو،   دةم دا    اش رةو ن و.س دا

...  مَ دةوةمن وةدةروء ي و        ورةن ي. روام دةوروري ي

  ط  ن د نَ ،م " : ؟َ " وة َ  زؤر

 ي  دةوروري  مَى  ن ط .، مَي "َ م "داوة 



 ١٠٧

"م ن "وةََ ةرَو  َواو دة ر  ةر وَو  َ وَيو دة . 

    د وةي     ن   طرر     ا نر ن وةز دووةو س : اي زؤر

راء و، ر  د ي ط م  َ  ا! ار دةن

 اَ ن .  ي د  دا د  َرم    دا ط د  ، :  

 ن ر يَ   وَرم و ، َ  َ وةوو ا 

 .َ ي وةنء  دة و نر َردامط ط  َ

دواي دةك ف تء وا َ  .    دةورةى دووة و   وة

 مك  زؤر    ر دا ي. ا َ طردام َرن  موةد

 َ وةرام وَ...    ودةدة م َ  رة ...    زؤر َم ءم ش

ن  رة ي ض .  دةروت موَي م ؤ  َ  ،َرة و   

   ن و امط   يَر و ءَمدةوةو دا"م ن"ن دام  . ا

     وة ط ا دة ءد " :  م    داريَم ََرم 

رةم م "وةم   ،َ رة ىَم ...م دو 

زري رؤ دو ي يازام :ر دة  م اي ري  وةو

َدا وةروت.      دة ر َر دة َ ء ش  وة ... ي   

ش م وزو !وة.  

،ن دامر ط ووةام م وة دو َةر موة  َو ومدا

َ   َدةر مط  و م رةوينط   . ،مدا  َ يرةوط 

ةام يط  ر يدا   اوة َ يذم  َ.  

 ظ:  

 ار و و؟ -

  : رَوة ط ي داداوةوو دة مد

-  وة ،و وار م ،؟ م َ  ،ةي داوةَ س"ر"َر رة زةردة دا 

 ر ،ة يةذة   ةدامَ ريا دةوروَ َدة ةي داَ 

 . و َةي  يَ ر  . ي

 يير ر  ري ...م َم  و  م ي زادا وا !

َ  ارزارر ي و ا....!  

***  

، ى دؤزوةرمة رَاوو دوورةن   رم ر َة رَك

َامر م وامَ در ر دة  ََون كطم دم و .رةذ 

ذة  ي م  دار - زؤر رزو وارَن َة دةذَدي و وم ر دار

  .و، دةم رادَ دان
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ا ط د  مر" :ن ر ،ن ر ندؤ ! ز زراون دادةراد 

 اممدةوةر  "....!  

رادي مد و، زؤرر ن  ر        رادي  ش ري مدةد،     

َ راد ،وادة َ َ و َ  ة و و    واو و ارد م  ى

 رادي       . دةدررار اَ ةمي مون م َر. دو

رمء َاي  . دةطادوذ ر و، دةطن وةر  دا رازَ رادي

در من    وام !   ون ذمو  دةم راوة   رامن  ي 

و دَ  يراد و، دةم ش نَ ر ىز  َوت   !..دةدامَر  رؤذَي

 ت و موو و رام   طَن  ر رادي  و، ي 

  .مووى  و ومَا رةووة

  :وة داوة ةرؤ

-  دؤ ذدة و دم   دةم ،! 

 َةرؤ  دام  ََو رو .وةوة م   نََ َرط 

َر دار و وةة ط وو  .  

 ظم ط ، يةرؤوة دام و:  

- َورةرؤ ان ر ط ؟وا 

وة طر  ةمر:  

 . ن م وةز ر وة   طي -

َو و ض ضء.  

. طرء مرَ  طردم ، و  ي َوة، و مواز ةرؤ

 شَ دةدا  رَي ر و و َي و َ  َ .ةرؤ   

ط:  

- َاَي  رور ي)و )ث وة. 

 َ مروة م:  

- رام تن من  دم ،ودةر  ي ؟ي دة زة رزي

 ََو دو وم ىدووةو ذوام نن داَ"و ر"  ن

ي "ن "من دووة ر  ا  طرةَ رام . وةَارة دا

مر . رام  َ طوةدن طَ وا: زي ، ن ذو

 . ءظ يمطط ،وة  نر ردانك ط ... 

م َر مر:  

-  .َدة وة دااممط  َر  َ يزوو  َدةزام رام .  
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 رش زم رامَدةزام .دا َ ناممط  رط   ن َىم امر دة

  يمط"م" را .    م  َردامداوة ط و     شم

ََ. 

-  ، ر نوة زة  ام نم مَ ن  وَيمي دة ،ةن

 .ما مذن

  :َو  روة ط دادةَ دي  َ  ةرؤ

- ر وا  وةودؤ  ارةشء زاي مزو  ووةمو اطزوو

م  وةو  طر زوي رؤذا .دة و رةي َ  رؤذي دي زةةن

ش رؤذ دة  وا كَ   . و ي رؤذي  ء َ  امدة

  وزةىَ و وةدوا. و  ؤذير  يوة م اموزة  دة

َ. 

- ة زؤر روون م! 

  :را، ط    مو طدةم   َةرؤ

-   دوو وة !وتدة ر دة رام  رط خ! 

  :رم م دا

 !، وة  رَوت ر دة  وَيورةت رز َرمة  -

 ي دوم دة  ةرؤ ممي ط ر و  ،َ َ دة ،

 َ كو  دةدااري م ،تط و.  َك درَر  وة دة  دة

  . دو  ي دة وَي

 ردة وء رووةو رطو،  م َوة وةدةردة َ ن وة

رز. دة  ذنء و  ام ش وت دةدة ا َ َلء وا و ،ون

 ،  نَة د ،وة دةَ ن ر زةط ،دة   ،ر

  .زون  رامن  َو

  .َ  َ   ةوة و، ي ر ري داطت

  : ةرؤ

  َ ة دَ؟  -

ةوةدا وة : 

-  "اموة"طمدؤز  ارط َ  نوة... ةوة، دمومو وا دوور  وة.! 

َمط اما طَ رزا  ،و  ي وةوة ط.  

ري رؤ وةَر  ة:  

 .ةى  مردوونر وة ، و مرن ، ر و -

وة ط روو  مر:  

 .دري ان   ك -
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 وامَم مةرؤ ا ورون  .ةرؤ  زةرامنء طذ امدة

 وة ن ور  ، امط   نر ن ؤي نء 

  . دةطموة و مو َش مم و طزةران دةناردوةو 

َ دي طزة ر . ي م َي د،  و  ط  ةرؤ

  :م طز دة م ي

  زوراء  طزة را  ارةن ط دةدةوةو َةش وام دي  -

 .رموة  طم طَل دا

 ا وةدةمَ ن:  

  وة؟ ر؟! رؤ -

  : مر ط ةرؤ

-  نن زؤرة، زؤر زؤرزو .... 

ط ارة ة:  

- و ر و َ  ي نَ... 

  :ة دزامي  رووادا ةرؤ

-  ،ي م ...  وموم   ردةورو  نم وة؟م 

 ون زؤر ... را ر ي ر  ن،  !رما دةرَوة

دة. 

 ةر  :  

  َ َ ،ن م روة؟ -

  :ط ةرؤ

-  رَي َل دةط نم َامر و ن َا وةوم  ك

 َ َممدة .  و دوذ ون دةموةدةر مط  ةوةم  دارط

 !موة دادةمَ ز و ى

ةن داموامو طَل ري رَي  ى  رََ وة وةي  ةرؤ

مرَ َ نَو ا.  

ردوة مدرة ط  ،ةرؤ  مر :  

 رم ،رَي ر  َد؟ -

مر ى  ط:  

 !زؤر  د، رمة -

 رؤمو و و وة و  ر رة دارَدةن د:  دام ةرؤ

ن  َم را  ء اردم وةو اك  م.  

  :   و و مرامي ةرؤ

-  ،م  دةاردن م ي! 
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ي طم  مر:  

-   دادطََر مم ََي، دةدة. 

  : دةوةي ي را  ةرؤ

-   َ دة زوو َدة  َيدادط.!  

ط و طم ري :  

-  دادطدة. 

 يء ظ مدار َم َة رَؤدا دةر.  

  ك ى رووت دةاما  و. و رؤذة دم ف و، ي م رةوي وةوة

 َىدر دوورة مَ ر مة ... َر  مارةوة دار وةدة 

ودة  .روان دارةوة  دارط مدرة َم  نرو َ ن  رة رة ،

  وةن دةطمة زةَو دار ط َ يَ ي رو درة  

ةي زة لء ن وو و موم وزي زةن  ما ن 

ء وزة ط داي  زووام ت  مودا د َشء ؤش، ن. دو

  .... دةن دةَ، درة وط طَل و

 رؤ  ،و وي ط  دةداظ ر .ر  ي ر يام

امدة م ،وان موةو  ط َ  زوو  رةداواى د  وة 

 دووةَ :رَي وة ! َل! ...  

ى ك واو ،   ََ وةي   َ ر  وة  ي

دة َوةش .  دةدا  دارمى دةورورى َطزارةدا  ت وة و

  ووة م ر ي ي   َي"م َم "  ،ََ َ ك

 َ ءََ  ووةش مرة م   ! ي ي دوارووداوام  ش

 وةمء طَ م ء رةزة  و د . ةم ن مط وام ري

 زؤري  َ  و، ء رةم  ،ََ َ زوَ دةرَد  مر

 ي م مش  )ردى ر دةوت ر مرةي رؤذي م و َي(

  و و انر ط ي و ،َةم واوي اردم ادة    رط و

  .ؤ وا  رةمي طر د

ظ وم   ،و ار ورد وارى:   

- َر ي، ض ! دي وة  ار! 

زط   م يو طَ ي:  

 . َم ر دَي -

ظ مَ:  

 !رة زمو   دة َر ! ى وو واَ ة  -

ي ط:  
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رامنء م دةزام  وةزَ  .   زؤري وة  ر -

 م ووم  ي رة. نن زَدة ط  دةَ ر وةوَد! 

وة طدوو د  ظ:  

- دة مَ ،ر! م ر دوو –  داري ني ز ي دا  ي م َ

ََوة مدار ر .! 

مَ ي:  

- ش وا. 

  ر ادةو ر دى دة امر رو :َدرة زؤر رام ش ذي ،

رو ن ي و،  ز َر  م َء   ن وزيء ى 

 رو دي  ي تءا دة وي درةمط وة ن .  

 وة ،زةرةى ط ،وةا واوي وزى َطدور،  وة اروَ ر زةوى

مَل  م . رَى َةط وى زوَل طي َاو  زةو . مَ دةد

َ- و َر ر ر زة و م... .  

 َم  ،دةوة نَ ي ء ظ َام وة، مَمش روو وةى 

 ةَ ن دارو درةامر    مروو ام  ي ردوط َ  ن

  . موةمى مدا َو 

 كرة ام  داماروودة.          ونةر دامَو انر د

  ،ون و    رادا مم ر ن  ونراوة َرة دار دةورى  و .

ة دارة دامو    دة اوة تء ر،  وة  ر ر   داو

  .وةرَ دوا رةمو ي و

 َردةرؤط وةوة م  ، رىو واردى ر  ى ى

  . دةوة و و  رةَدؤ ر رؤمو، 

ط ما  داو  مو زَي و ةوة و َو و طَل   ةرؤ

  .وو  و

  .دمَ  َ دامذةى  يء ظي   دة  ةرؤ

ن وةامرو  وان  نَدةوةء ر .م َامر م  رة و

 ا دارةىد ،ور دام  يء ظ ةم ن مَ  ن .   

يء  ذَةوة روام     ء َل و م َراوة، ري    دا

 َو   و،  و َ ء ت  ذاوو مي دا .ي

  . ا اووي ة َ   ردا 

،   طء  دزوة   ودارةي  ظ . ي رووي وةرطَا

  . دامم دا
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 را   امةرؤ –د و م َم  يزم   ندرو 

ك طَ ض َ ،ود:  

-  ن دةزام وة"رم"رؤك دادط ذرا   ي  يمط  َيَ ن.  رَى   

 رؤك دادط زة   و َ   ةيمر وة  ،َيدادةمي . دةَ

 ؟ ر ، س َز َى َةو مي وا دةام دةدادطش 

  .و طَل ي رمةدا ون

َ رى   ةوة  دةرَيو دار ذ  ط    . طة موةمي ن  و

 وامر م مى  ي اوةو ر   ، مو

ي دا ر     دةوي   َ    زةوة   رم .م دادا

روة ط. و نة شءرةي ط .اد ش مر يط  د 

  .و

مي دةرَو دةء  َي  طم، دة ة وة م ةرؤ

  :ط دا َىام رامرى و   رزى  دةم  َوة. ي

-  ن ن دارىط.  ن دار رؤ روم ن ام. 

 ي ا د  ي  دوذ ؤوةو    ! ا طدي وة

 ؤمط َا  ممةمط  دوذ رام  .رؤدار   و ،ت 

رةاطم  ن ةَ يةمَ و و ى م ،   م ردامك ط زر  

 ىمط  ط وة َدا . م  َرى    ر   ر دة نطم  .َور   ةَ ن

 ةن ر َ . 

  .دن دة ةي دةرَو  َي، زي مدةد زؤر ن  ةرؤ

و ط دو:  

- َدة  :- مم    َي ر وة ،ونادرو   تدة 

 ري رؤ و: - َدة  ....ذرَي َي . دةرق م ترام    ن

مَ ن دةطَل م وة ودا دووة، َ زةة،  َ. ة ىَارة

  . َمَ  طورةن دووة

 ةزاممس م زؤر َم  . نم م يوام  اممي دةوام

 َ" َرة  ري   ، دو  دةدةوة   روون

 َ دؤَ   ي دادطَ ا.  مموةي   دوذ" طورة

  .مودةر دا 

ط مظ ي .  َ ي دامو  ن ،دا

 ي مَي  م  ر زةو        م ي  مو .دري دة

مدةم.  

  : َي ر ظ و طور
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مى دا ورَى و موةمى      -.  دةَ   ؟ت واو د   ورَي  -

وَاى     . وة دةمَء واودةران زوو دةَوة،  -:مزموة

 ر    ش  ء رةم ور  رة   .  ن دةَ دة َامَي   ؤظ ش

دةرم  َىم- َ َي  ريء زامَ-   رى رى َذ  ر  يوة

وةي  وة  را      . ة موةوء دةر  را دمو را

و رة .  ذم ي  د.  م  ت  دا. دؤوة

دةن مووة، ن مووة، َ ء ن        رو ة، َن داوة، ور

 ...ام ي ي دوذ اردووةَش  ت ء مز. َ مدووة

وة طةزارم  و م ط َامر:  

-  واوي ر ! 

  : و ورةوة وة داوةر  ةور

- ر  .طى وام َد ا ر وةة ي يمةي طم .   اير

َوة دة ك ار  ي وام حءمط  درَيَ ر  دام  . 

 دي     ،َر ى  دة مَي ة ظور

ط ر  ل . وت  رو  َ ى وة ر  ،َي

ط:  

-  مد    اير .     دووم  ةَ يَ ار ةمروة ة ...  َ

  دا. دا    َدا ن  دادطوا .دان َ دةَرزي 

َ   ،رة وةا ي وام حءمي ط! 

 !... مك  َ ي،  َ !... دةاوة -

 !...م َ د ت ذَان دةوة!..دةوة مت  دوورة -

-    ى و ك ؟ط م  وامَوةمَ و  وة ..!  

رن  دوو دةمي دة ور، ر دةي رام رس دا و

و ط ي َ  ، د  ود دة:  

     ةمر َيور ر !   زؤر َ  َ  ر  ن  دووة ران ...وةرن   

 !وةرَي ت ؤز  َم َة دا.  زةَ  ردةو رة

 !ت از م  ،ازري مري مو  -

  ر  ظم طي ،    و ىدا م       وةدا

م.  

  :دةم ي ةرؤ

-  ةمَ ! مرن دة! 

  .ظ ذةم ي وة
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امد      نري دةد ورةم َ ،دة رة ر رامم ...

 م وةي ، ر ،َ داام ر  َي  َلء ةمَ

ر  اََت: ان دةطمر يَاو . رَرادةد م  نَوردي ط 

  . وات  ون  دةن مدا

  :رم   دةَ د

ز دة رووداوَن َ وة َ  ة  .       ن ةنداواي ر دؤَةدا  -

 او ن . ووي داوةررةو ريوم روي طن موةو  زؤر   نَم رةم

َن د .يط  ر  وة  زؤر دةذ رم  ،ى . ر رط

  وَ دا رش ر و و  دةن ط      ... دؤَ طورة و 

دة، طر   دةموَي  دا طوَ زؤر  مء ارةن    

رن، ط ا ر َ ةي         وام  َ   ي  َء دةَش دة

 . م ؤظ دؤ ورةط   امدة رط . مدراوة  

راو ر رط ،م .               ي وي   ن 

 َم ،ون و واز ر   ومم  َم  و ا  وةرامدة .

 دوا ي ردي ن دةد  روةردطي ان، َرام َ   َوو  

     ،ووزاري م  نرؤذ زاد  روام      ،َد   نَودي   دام  

دموةي و زممي  مء       .     ما  وو من رؤذي ك ر

  ر  ون داو  رانا    و ،امن دةمَمرة ا  رط      وتي دةر

  دمرام  دما  ،  زار ءرةم  ر ىم و ي

 نم دؤوة،  رر  ط   وة  دؤ .      ردؤ َدة َ

 َ وة. 

ى   رةى وم ط موة ررار َةم و ن

  .واو، رةمو دري ا ،   َ دا َش ردةوا و،و

رامن وةن  .  َر رةو َة دوورةن دادة  طي زَء  ي  

  ..و رامن ن دةد  رؤذطر َء دذوارن  ر .َدو

زةوة دةوام رةي  .ي  ران ز ي  وةز  دةدةوة

و  و  ر رزي  دةر ورَم   ،وازو

موةز.  

 ي واي   َ  زؤر  َ ددة ةط .   وة  ي رةم َ

مو مر :و دوذ رررام  و زةقزة  ةي د    رةم  وة؟ر  وة

 َر يء  ةمم َ ام ي وةىر و َرَي؟ م نرووداوة !

 ،دي ء  يوةر ؤظ و دي    ؟َ   يء..    وام ي

 و رزة   : مك دةوة  وةرة رو   رزي يدي 
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َرَل دةطوة !زووام    ي   وةَردةط :        ر دم دم  َم 

   رو م ؟َ  ري ةي زةوقء ،َ   و مَ   كم، 

  ....انمموةي د

 يؤ وة َرؤ  ىو رةم رو ر ى  و

، وَ راددا رةت دةو    ، ى رةو ي رةم دةطراوة   ...   ى دةد

دا  َواز ز    ،وت َير ط      و وازة و َط    ى رةمر. ر ي اد

ي ،  َ ا رةق راوة  ،مي        ...دةدةوة ام زرم و

 ميظ ط ... ...  ن  ور وة يز ي را 

را َل دةر  و وو ام وو ر... ي وةم َم  تدة

َ مرةي م ء م ونودةر...  

مان دة ر :َ   ،َ ،َ ؟دة  

 يء وي ي روام ر  ظ:  

 ؟ ي، وة  وات َت -

اوة  ،ا ض ر...طَ َ؟ و وازة  ي   !َ ظَ ،اش -

َواز ؟  

 وازة َي  وةودةي م رَي   ي  ،ون  زؤر  َ َط

 د،وةك  َوةى ة مر و، " مَط"وة؟  امدا و  ط َ وي 

  .ن دةطت"مط"ر ن   َاي . دؤزوة، ى دةطرا

و ش  كو   يمو م ةوةيَ و  يةي رادمط ،

   مم رزَوة وةر  م رو. ة مَدرا ونو

  .دةر  َ َوة وة. ي ووة دي ي.َةا

مو .  ردةى مر َي، رؤذي دوا و دة دم ار َة

 ر طورةي  ر در َيء و دوروةي م. ظ رن دةدا

 يم و  ََي ووطد َ . ر َو ةوةَذ  وة وداري دة  ظ

  . م و

 ي    ظ:  

- ا َ ،ي...وةدة م   ن . 

-  َ  وةدؤم  وا رط َ   ،ظ اا . ط دذوار 

َ كم ك دا  َو  وةدؤ  ر وا. 

 ظ  ري رؤ:  

ماَ  ، .... ، وان دةَي ََ وا ان .. . ر ك  َر ة -

َ ن َ وة وؤز َ يَل ...وط م داوةم   َر رط
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َو راورد ا ...   وي رم ،ة ر.  َن دة   َلط

   ا راورد َي؟

دو  ى َ َ ، َة ار دم ك و ر رةمةي 

  : وة داوة

- م   نَم َ ،ظ" :َ ء ض َ َض م ،َن دةر  َ."! 

ان ر  ظو، طا :  

-   َم. 

َة رَيء و ردة  ارر وةمة   .و  َدة و

ي رَي و . ةم دةدا دة ، دةوةوة رؤذة دة ي وةد  ي

  .راي داط دةد  َ َة . ة رةم دة ر رد
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َ   

  

 َدة   مةَ  و و وا وو . ن   وري  ،ف ء

. مو  وري ماو  داو َموة رارن طوو وةزةردو

وةش ط  زةوي  رو.  

 دةط َ َموا د    مرظ .  

 َ ر واو دم ،و   َل وم َو     مررةو ظ وةراغ دةر 

ا  .ري ون   م،ت   رن ط  "  وةرى "

 َ ر  ر َاش َاش  من َ ة  َي طمة

 .وةرامسء م  ،وة  وي  دةرط زةم  دة ،ر   

  رةرََ َ ،دةرط اوةو   دةرطوة ت  موى ز دةم .د

  :روو ة دو  ، ود دةرط وةو 

-  ة ، و ذوورَير ؟َل مط 

-  ر َم. 

-  َةوي؟ وةاردم  ر  ؟ م  

 َ ؟ رب. رَ َ  . َ م، م -

 . ر َ دَي -

 زؤر م ر  ، رؤ َام ور طان  وَ رووتء رس

دة  دازم ةم ر و ،وارَي دة ،دووة م  و.  

و ء موة م يَ او َاي م َ َام دوورةوة  ةدا

ةمد  . وةم وةن   ،َي دةدا اويَ و ذووري ز يَم

وم  ةوة وام و وةزام َ داام .  

 ز:  

 ؟ض     َرو،  - 

  رام وة َط:  

-  ا رَي؟دةةَر داررؤ  ةَ  س 

  . و  ر دى

 وة زوةداوة.من دة  ،ى ىام وامدة    وةزام

  يَري ر ءي طام دةوامر . دام ي َ  رة ن

دو ط ام وام َم:  

-  َ   رادووي؟ ي 

-  . 
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 !ب -

ط رام:  

- َ .؟ة كو رَي َيدة ،ووم 

- ت مذوورة،ؤة ن. 

  :رةرةَ ا ت.  َل رام طتء رةرةي طز دز  روو

  ،َ ض َن و؟ -

 رام  ز:  

 -  ك؟م  يوة دةم دة"ر" شَ ت!  

،َظ   وةو ي رام  واورة ،  ز يم كم كر

  : زؤر  ر ط...و

 . وة -

ََ وة ردي رارةرة ز .رام دة رووي و:  

- طَد   ود ندار . وم   رط ، و َ وَى؟دة 

-  ر و ،َرة د وة،ارامام  وا . 

. ز ،رام د  ذوور َوري رارةوة .دوو  دوو وم م دووة

 ي . د ذوورَ َاوي وة، ذوورةَ  ازي رةم رازاوة

  ك وازوة . وذوورةوة داا  ي   داري"ظس و ظن"

 رَ  دةطَل  ر ظموة و وةو  ى دا ن

  .دةنؤز و دووام و   دة وة دَ ودة، ظا

  دا    رةم ى زن و زة  َوارَ  ن وم

 رةدو رةم  َو مرَي   مي دووةي       .مو  و امن  رادا  

طراو    ر دة و     ظن و دار   و، دم رةزووو َر َ زةقء 

  .دم ء ر

وة،   ممَ  مي ى طَادوو ز  دة وة اردموة 

  َل م نرامد . َم   د  ز    وَيو دة َ يام

وة زؤرى  ططن. ر  ت  ز. دةررةي ري ي طط ن

  .وَىَ ،  َرام زي دةد ر  دارةى َ. مد

 ز  ذوورة وةدةروت، رام دةرطي ذوورةي م داء  ر

" :   د ا ط  ى  و و رام .ح دةوة  وردى دةرطي

 ا ... ؤزموة؟ وي  ،ب وام دةامَ ة وا زراو ة؟ 

ت رو َ ي وممت !.م َد َي ك    دةء ط

َزة دةرم ...!َ و   ي ووةدةردة وارة  دةداي مم. 

 ن ر دة م رو، م ،و ر.  وام دي ون
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ب َا؟   ،َو ي  و دا  رارةوةدا ى َ ! وةوَي، دة

 ...ب ..!ار  دا   م"....  

 رام وَي،دة   كر     َط رام ،َيط  وةةوةار

 ...  و دم .  ةمَ  د رانم رام ش .  م دةرط 

 وردي  نوةوة، ،ددةوة ح ي ... وايم   د .   َدةزام َ

ردا َذ   ز .     د مامر ادةو ر.. .   دةوة ي رام :

  ".وة م َ ،واو موو"

 دموةي زةرَى مي  دة دةرطوة   ر تءوش 

َ .يمدة و مط  ير َذ و مَدةر.  

 رام م وة روة رام ن ورةى: دةرة و  و و  

َر  ،ىر ،مزرط تمم ذيءو... َ مزرط ري 

   َ  كم م ،وو  دة ا طو-     رط  مزرط ىم

.. َرام ري دا رَي رط  رَوةو ي س مر .  َوة

 رام   رط  دة ر ،نَ يوةر وةََ م مدة

 مووة مدة    .      ر   َِوةر رط وةي   

  رارم مو ري   رام ة، م من و  ي 

دةزام   . رَدة ز ردةوا اوةو دام رى  ى و .  َدة

 َم ت و ر دةر وامنذاوةرم  رةي زؤر  ت داوا.  

   دة دةرط دةوةو ، ريرةو دةرط رؤرام .  دةرط درا

  .دةوةدةرطي  و َي داوة

رةرة وى دادةرط .   

 ز ،وا و ودة وم واو  دةوةودة يذوورة رةرة َوة

  : رةرةي طت ط ر دةرطو

َ!ا  َ ََ ،ازَوة -

  :رام ي ي

-  دوو ،   ْم.  

- زؤر م  َ ن رذط رةم  ،ن مَ.

 ذطرم دةء م ن   ، طَل وةا موَي  -

  ة داَ .

 رةرة:  

  ن ن  ؟ َ مرى ن دوو؟ -

    زوة طر:  

  .دوو مرى -
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  ؤر رةرة.  

رامَ  ة .دواى وةك  داموة دةم دادو َادى ذم َرزوةوة  

 زام ز"!  رامن ":م دة  طم د و  ةى  َ ت

 و و رامران م  را:  

   دادوَادة ؟ -

   ر ىاوة روو واموردى دة  و ودام وة  ز. ت و

  .وار   ارةوة ز دةو

  :رام  مو  دةم َرز و مَى م وارى د   

   ت و وارة مى ؟ -

  :ذ َ روورى رةطرى رام د و  م َمَوة طز ذَاو   

  .رو   ذطرى .زَى ت َر وة. دو ََو اث ووى -

- م  رىذط  َ .؟ ادةَ دادو  ا َدة   

رام طدارى .داوةو رؤ و رام و زةََ ز  وةَ م   

 ز  ط َو وذامى  رام  . ط  َرة دزَةم ز و

ز .دةرمر ن ما دوم و زامرى راورى َةردةط  و

  . َرةى ى ا ى َةؤ .وو َى 

   ن ور  وة ز :َ وام  رو . دوو مط ط َ

َرن دةطر ىَوم  

   رز ط َدةم  ز:  

- زةم و َ و َر َو ن ! مذوورة  ن و َر ارةوة 

َ َذوور م ةشَ ،دووة   وةرن.  

   َ وام .َ    َز وةى د و دواى نز  م َ 

دووة   ون از دووى  انرط .  

   د  رة زؤر َ وتدةر َ ى  و ردان  نم  َ ار

  .رؤى ى

    ر  رم  َ كدة م دواى َر .  ن ردرط

  .دةطَل طردةى ا  داموة،ز  و َةم رطردى  ى رام د

    وة رامو ر  و و دةى ذوورةة وةوةمم  وَ رى . اى

رام و رطرد  . ز دوا  دواى و وةذوور وت. م وة ذوورةوة

وامن دةر  وردى  ن ووة ةمَ .رام  م  ن و ووة 

زةمة .ى رةماموةى  م و َى ط ورطرد واز و،.و

ورو  ى دةرا ، وَاى ش رام ر   . َل دةو

ن مِ رؤى  دة د .  دوو وة   و ى دةوة رىرام 
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و ن ورى دةم ى  َ  ن َ َ دة دة و َرةث دة َ ن

  .ا رةت  ،وام و وا رامر  ى وةون

  :زى َزى د   

-   ن.  

  .مطت  موى ن  . ن َةم ون دةطَل دا د 

ز  َ  اوة طراوة و  وى .رام م  مى ز د   

  . ذوورة وةدةر وت

  :رام   ،د  

- دام .  

    و م ىةمَ روة ،:  

-  َزَ وَى ضدة ،رام ى ى؟   

 و دةدا وا  . ََ دارة  َ و  ى و،واو و و   

ارةد  رىاز   و، ز ز  اط . وة ى م  رام

ى دة ش و ارة ود  زؤرة  وةروام   ددة . َدة

   ت وط دةر واموةرت واو وم   رم زوارَى .م

  . وة وةو  رام و َ و  َوازى رامرة درى ت

   ط رام:  

-   د وادار ةمر ط َر ض  دارط وةَاز   .  

   م ور   رى :رام وة م )  وماطن ر 

  ...ط  زؤر ن  ط (و   َرة مَموة  مومن

  : دوورةى دووة

  دةام ض َ   َز ى؟ -

 ..مَى ت -

  مر  مدا ض داَ  َ دةوَى؟ -

-   

   ا ط د  د و  َمذار ز" : داوا َ   تمم،ق

 ز"..!  ض َ؟  َمن  ر ر  -  َرا. مد

َل  دامو و دم َ مو  داماو و و 

ز . ططن َة   دةان   وا  م رةن داموة

َر رة ض   ووى دةرم .و  وةومز و و ) مدؤ

 زةر رؤذَا ى  طَل وةا زؤرى  زةت و) َو" طرط ن" مزموى

و  رام و َمزي و َ وةي  ط   . رام ت
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راز .  رة  واى  تمم َ ر  دةدا و ندة و َ 

  !!.ى دةر      ،ََمر م ا  موَى

    ز  و رة دوو اا ط :       ،و  َ

 دة  ى طورة .مم دةدو   ومم دةد 

  .مدةت

  :درَة َ طط  ذوورةي رةوة

- و نم زيدةر د ازةم  وا م َ ؟

و طم ي رام:  

- َ.ن دي م    دوذ َ  ن .ة دوذَ وَ 

 نو .رو وةدةدةنو ورو ري ن.

   ىمو د وارى وةةر ءَ ر :  

.رة مَي رات مزا.... درةم   مت زام ي -

 وةم  ط:  

 َو . وةرة  .  َ  رام ، موي  ض دةورَ مَ ةدا -

 َ. دة موة

-  رةت ؟َ

-  ر ومةت  .

- ط م ورةم ، .

  :زم َدرام م منء 

-  وة؟م  ن ورةم

ر  ردرطو رام رةو و و :  

!ن   دةي -

رام ىَو و مَ ردىَ ن  دو ط:  

- م رط ةرش َ ،ََؤر ر دؤ امدة ى .

ردةوة ط َزة  :  

-  زيط! رى دةط زامرة مواد! ةت وَ ءدة 

 !ت دةردَش و   و.. . دةدة  و

   مَ رز دةم س دا دوو  :   ذوورةوة   و رام نَ

  .َةمء وي ن ز و   ذوورةي ارةوة ردة  دامو

 ي اةر  و ذط . طرام د ةر وى ون َ رادةى .

 رةو دةرط ةمَ  رة .ووا د ون مَر امم!  دة َ 

  :َدمطموة دة دةرط  رام  دواوة واري 

- ة!
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  تدة وَ َ مر ،و نر  .َ،مةو 

ر طري   وةَ وة،و زاران  دارى  رةي رؤذت روم

 ، وةم م َري وةَ وة من َا و رزو رة

  .وة... وةَ وة

ط رام:  

- امم    َ !دام!  

وة دامةَ   ةمَ  و دو ة .  

-   ،ة َيط َ َر  وة واز وة.ونام ي م وةو

 رندةورو.     ن دةم  َ ن وى  .    ََ و 

   ن   ... رةم  زووام م دةت      !ن ما رام و  ن، 

 ةين  وة؟دؤ  

 دوو د   مرام  د:  

-  وةي دة رَ    د  را  ،.

وة ط  رام:  

-  ر  !  و ي  وةري م ؟م !وا ام ك و 

ى ي ر ردرى ار رى و ردمرة  مي ذارط "١١ " م

َو  ، .ودا َ   ىمرو زام ةىَط    ام ي ةم

 طَةى و رارى   داو ي،   طمي ظو ط مودمن را

م ارىن  دامر ا ان و ندا وظ ر مم ء

َ ءر رىم طد  رانَ ةر اندة . وام  و دوو  َدة 

َ ، د وي . وة دةمو ي   ي اي ) – (ي 

َ ... دوذ مء  دؤ؟

- وة... وا وم  ،.

...وا طَي ة -

  َ طن م زي ي ون م .ا دةَ دطط ي  مَامم

رَ  ى  .ارد نَ يَردوو. روَر ودة.   و

  ...ط، مَةن   ما داش دةد

 زا ط د  ،و َط " :   تم  ن رام  ،

َد دة  َل رةو َدة ،َ َ وةى ورومم  "  

 ءى ز . ز   ةك رام ر اوي  َر وي ي

  .ةدن، دةمام رام ذنذةي  ي رَري در  َو دة و

 م  ز  ؟َدة َود رة ض و ردةرة و و  دَى ام 

؟ ز دةام و ذَي، ن  ،خ ََء ررو طرط رامة دةت 
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 ،َؤ َم ،  تمم  ن دارورةداري طد  ،

  !...و م  ي رم ... ،دم رةمو دةون

 . َو، َا دمي دا ط َ دةم َ  رارةوةدا ز ر

َل  ودةط  ىمم    َ  ،وتدا دةرى دةرطم  ،و

  : ذوورة طموة دةوام مو

-  َ َلط د  د؟وات دة

  :طوك دو   ََر ز ذةى  ََ اوةى

- َ َ ز "و "وةَ رز دةم .

َ رؤى. َ دو ىَ مو ى َةي : "ةوة ي

ة ت َ  ،ؤر ،ان"!  

َ رؤى . َد رىذط:  

ردة داموي؟   ذوورة  . زروز   وة  -

ز  ط:  

دةم    ذوورَ دي ... ، َة ء َةمر َ موة د َ ذوورة -

َدة.

َ رؤى .  د و   ذىروو ط  َرؤ .َ دةم   واوة 

  .مي دووة ،زَ ا د ش و

 د   دا داوايطي ط و  رام َر َا .  

  : ر و

رت؟ -

 .رت ب دةَى رة مرى َ  ة ،َو وة -

م ىرام  د رام .    ة؟ي زامر  َي 

 رَ مرَ .   مدامو و َ مو   رى طى 

،َدةر رودواى  ة ور م رام ويم .و و   

:  

-  ز رَي ؟ا  ر  وةيدم ددة  مردام ىر  َ

ررزط ؟

 رام شةمَ  وةدا وة:  

- دوذ رة ر َ . ،و دا زؤروم  َم   اير 

 رة ي وة دة ََي  ... و دووة رة زؤر ن   رى

.دوو وةمة

.مَ طَي  رة رَي. وا، را دةي -
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َ  راطم   وَى طردةى  . ر  ردا داطرانء 

َ دا ضوة  دا  َوة م م داوةرووي م   وةن  ، دةم  ز

  .ي َؤوة"ظو َ"رز 

 تطم م  ى .وتوةدةر   دو رام  ي ا . 

   وت م َ رة   د  واي رامواَ  ... ءز

  !زوة َ ََموةى م   َردةي   ة !ََدةت

 رام،زةَ  مم رةزاىز و و . ي ازىد ز

و مَم َ رق و وازى،  ر  َرةى دا .           ء ؤ مَن و 

ؤدة. َدة  ....و ى  دوور َ وة  ت.  

 ذمن ن  ،دةت ى ورى رؤذت   زؤرى َةن  و رؤذة 

َوة دة  و و ون دة وم  ر نما ي دةَل دة وة.  

م .زوو ت   رى رة رزطرن   وةدةن     ر 

م رتء   . زوو َل و      م  مةر   ري رؤذ ر، 

 مرزام  نم ،ون  يطم وم    ى و ىَ

مون و ر م  َ وة        ذوورةن دا   ،مدةوةوة

  وةروامون و   وةَ  دن دةوة ...   ردا مزط   ر

 ر ن داوة مي      مَ دةورَ . دة طيَ  ودةم م وي ران و   

من دا.     رط  ىَمَ ندةط     وا رةت دةم   او .

،  .دةت ي دةرطي نَة و . دةمََ داةر  ذَ زةىدةت ر 

 ريواراممت . ن دة ودة  م ت .  

 ريم  ارى داى دةررةَ  َل وط اريَ  زووامدا دة 

 َمداومَا وةوةو دة َ امةَ َم  ن ، واوة  

  .ةوةدةو

َ مامر اردنء  ش  روةو طاردم وى ،    َم    اودوورو دا

َ َمم     ى  دةَ دو ر    طر و.َةما ن س داو

  ..دو و و مةام  مَةما َرَى

 وزةن  ي  رد واو و، َ ن ارد،ردة دوا 

َدة. وام تمم وم َرةر  ن نوزةَدة.  

 َر ف رو رؤذ ََ ءن. ى ون م نامر  ،

ر َل  ف و ين. ةةر ط م   مر م

يداَور ا ي ي دة وام َ ر ،د.  َ ف

دو و طَل ا ل ووام َ َطَل ظدا دةو  راو، ف 

دةموام ء  وةورامن  و ةو  . ددة
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ض ر  ،ندرة وتم ن دةد َاو . دا  نامر ي

 ومود ن ط  نو زيء ة"  

- ط اَ ،ي دو دة  َدةردة!

  :دو ر دار َرزةوة وري دةداوةو دةت

-  ،؟ مَدة   رةم  ز    ة  ىرم :    َر  ز  

َ دار ري ءوامر.

-    ،!

- رةدم و ..  ي ز مر.

- اث م ت !

ر طم  ض دو  ى طم وة طراموة رؤزي ام َ ي  -

 َ و دة َدا   َن م  .َ ى ن.  َط  رؤز

َدام . َط م ا" :يمدةزام ، اث م ت."  

  نََ و َ ودو  َل  مَ ين دا.  

  وردة    ن  دوورةوة ر ي مَن    ، رة موةمى رؤذا

 دارمدا  ،  مَر مدةوتوة  رَي رَ   ةدا ةطرا، 

، دةر   َس َ دةزام  و َ ة رَوة ري  زؤري َ. ون و

َدة   ورةيطَ ويو دةَدةر ر ي . مرة م 

.  ة ون وة    . دد رةم:  و

ن اوة تء َةم ر  مرةن دةورن دا، َ ةي وة رة 

رؤ ةمر دري رةو.  

    وةاَط م طَ ةرو  ى ام  َم ي

"روم"ارمر ي داري ري .َ داواي  زو ك  دووة

 َروة . امن ََي، م ء ذرةك م ةن 

طمووة  طر  رة م زةرةر دة ،م رامن دةن دةَء وة 

  دة در،  َي رو. زؤري َ دة  َي وَي

. مو ر رامن ا  رازي .مدوة ر و زادى دو

َ وة دَة نماطن وا رة  زر    َلء .

 رومَي ء دذوار َو ردة  وةءَر  ووو يمك ط  ،

 َ .َ دمي طوة.ة دراوي  وي ي دوني َ ارور

ر ،و  ممى   ردم رامن ونةَدة ي 

  :طرارى وةرؤ  َ ي  م ممان،

- وام انم دة.
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م ط ةرؤ ازةيم  ،ودا داطر م ري   رةزاي

  : مو مو، ي د

-   وةم رؤن .  

   وان را. من  دؤدا ون: ةرؤ موي اري رزاء دؤ َد   

ش ز ونء كوةش اىَةر، وَوة ومن طَر وة طد  ةرؤ :  

-    وامةوةَ طر مدة  ،ن!

 م ط و     نةَ د زيَ ظ     ري وة ار  وة، وَ

رامن دةام م . َوتءي رة زا رو . من ةن

   ش رةدة دوو َوة ذم وةوم ردةورو مةمنء ط 

 م كء ن دوذ  . ودة  مروردة    ة   ممر َلا طم ى 

ء  ر م َوة رو      يَ وةك  روة ردرا  ردا   .سم ر 

  . رمدار َيء مَ دة رامن

  :د مك ء َ طتوي  و را ةرؤ

رَ ط َ...   ر  َي   ك  ي، -

رادا.  

!ر و ورَي رمة -

- ووة؟زرامن داورةط م مرظ  ن تدة 

- ،َ    َو دةَ مر  وةم  .   ش ادةر  نَو رىرو

 .رَوة

-   َدة   )وةَ مر( وةََ ََى، دة انََى . وور

.مردووة يَ زة" ث"

زَ ر َيور ن ث"َي"ا د ،ةوةدة  نط  دَلء  ي. 

م ري وةدوو د  رة:  

  ...وةي  وَي دادةزطي  م . ذمم َ ن ،ورَي رمة -

  :دا ى رؤ    َية

- دةزا م و ،دةزا . ةطَ ش   .  نواو  َ 

   ر . و  و ذم مي   ،وَى دةذ        ط  نءاوي طَي ط 

مزري م ...نء دةردةط  نم  ي  َينء طر مَ ةرط 

مَن امم  م .     ن  دةردةن  " و " دةطنء 

ممر .  وةَردةط "وَ يمر"ء ازىَ     نءن دة

  دا ض دةدةزطدا  َزامس م را   ن نر م م ،َي

 رزة   ةطي؟  دزوة     دوو رةوة ت دةت . َي وَةر ن

مم    ر ،ندة   وَىدةر َزر  ىرداوة و وةرىم ورةى
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    م ر دةى   َيدة َ رو َ َ .  وي مزي  ٥٠٠ -٤٠٠ر

وةم   ري دة .ش  َيَ   دة و ر .     وَيمدة  زام َ

  َوة؟" ةرمي َو"

 دوود َ يط:  

- ةمر َيور َ ..َدةدر  رة  د!

-  زؤر!

 نامر وةدة دى و ض  وا  نوى دام 

م دو وَزى دو   يمى َش و ! دي ف! وةرطت

   !دةط   وات

 ردودة ا وَمف، ران  طرا ا دةومي  

 دةطن رَن دةدا دواي ردنء دم و.        ََم  ممن دةد 

 ام و   موة دادةمء  دةوري   ... َء  وة  ىار

وة ماردا دةراط  ... و ةمر    ذؤ ري وَ  َي ا

وداداو من مَر ر ،نَ َ مَ .ممامر َم  ر ك     ا دةر

  رةذؤ رىم  ي ويَ ر وما نم مَور  ا . نَور

  نر را     ن  ر ف   اور َم  َو اَ  م

َش دةو و ي  ر ت ودةطَل ودا اري           .  ما داذؤت

 م َ ف ،   دةورام   ىمَو و و زارو 

َام  دةوام  ء  وةو  ر و .    ََر ذم ا دوم راش د 

طر  رةمدا    .ر َ ام رزو ة    رزو م ، واي  دةد زؤ   

 اوروشت-طةطَ ن... ةَ .  

 دةا وم.  ي، ظ ،مو ف: ون ي ار س ةزةى 

  .و وةرنء    دةري َرطوء "ث"م ورَي 

  دو رط  ي    ،ا  ور وا دو مَور  ازي

ا و  نور اي مامر.  

. طَل رامما رؤء وَة ن دا      ي ي  ري َة زةرد    ةزة

مر م ط دواوة  زؤر وة  دَى دةر ى و  .    و

  ىد زي ط.        زي دةدا ام و ةَو ر  ظم ط

واي  دةد ر داري مَ روورةي ما ز دةداء مي َام ،    َل 

دةء م    دووى وا رادةتء و   م م م      مر دةردا  

زة  وةدوا   وار  ذا " :دة ! ذا "!        ن و  رة  ط 

  ...مك  وو
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ط  ر و رةي   ر ضء رةو  ،رةو ي رَ دي 

  ىدا و . َيور يزة َ ط "ث " َري مم  َر م

  .ون داو  م ك دا

        ى ن و زؤر َ و َون مرم َر م زةى   ط َ

  .وَى رطو  و رطن دامَ."ث"ورَي  دارى

ا َ طان   .   مدا رووى داو ظى ر د و طرامى

ََم ىَروة ر وة رةشء  دة َو ،ودا م   دة   َ

 ىم  ،ظ .ر َو   ى زة دةي ر .  راري وة و دو و

َم َلء وا  وة َو رد و دوورومَ.    ،وة ا 

َوز  وةََ م  و و م م    وة و ةمر  ر زؤر  و وا

  !وم زو  ىم زى 

 ي وةر يم دوو  َلط د  اَي . تور

  .طاوي دوو ةري  ف ردو ََر" ث"

دا   دةام وم ، ي ري  و من  وردى وارة د 

  .رَى

   ف  ،ددة مرم َو ي ،و  و  َر

ود وة ي داذؤتَ.          ف دا َل  وةم رديرط   ي

ر ر م ءو، ظدامونوة دام ي . وم  ر  َ

 م.    ض  مةزام طَل مي زةدا   ... و، ظَ ةم و  

 ددة   .     م وةودة  وةي   َ اسء ن     ن وةودؤ 

ي م طون ا دووةو ن َمَ ي دةد  ن دة  ض       

و م ،م ت دة م !     ة    را . م دةترَ ،ََ َدن 

ن را ري رة  !  م ،هَن ذم ا َ..!  

    م . وَ ط دة ،م دةر رَارةم  د

ف  رةدا  .  ط . دةوموة  مو رد دةو

 و ودا ورةط ،وَةزامَ مرة نء و.   َري داي دة 

  دةورىوةَر دا .َو  ندو ا  يارةد َر 

  . موة دةرونرامر

ي  موة طورةم "ارم رو"ر وة دموةىموةي و 

  .دةطت ر دةرطي رةدا َنرزام  . ورى زةت ودةور

 داذؤت،   َر  ف وري َا وَي

رزةن وَن ر  دا، م و  وَوة . طتموةدا 

 ا ير داَو دةوري و ر يوةو دةرطي ا 
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امش  اَ طاموة  مر  و ذمَ ط.  دةوة

 موي وةوة رةو وةك وةى رزةن مَ ذم . رزةما دةروت

 رة ودةروازةي .نزةر تَ نَر.  

مى و ىام رةنزةر روام ر  . ن داوايزةر

  مي دةرَء َ وة ي درَ و رطم م. من َد

  .دن

  :  َرزةن َوة

- ا  .

م َط  ي ةي:  

- ظ .

 ورا م  وةمط  زةر:  

- ا ي –ت؟

- َ.

مر م  ي زي دووةر:  

.!و ك دةزام  َا  م ا و م او م زا -

  :رووى اوة  رزي 

ت؟- وري زةي اَ !اش -

 م َوةمة رووا :    م ر  رةت َدم و رة د       

 رةرةي و طم  !     َي ا   وةن  س  رزةنء 

 َ مَرام  ي   ردةم    م .  ي رزةن وة  

وةوةو  ن زؤرر م ر و ن دة َ ن موة  طَل      

  .مدا ن

و طوةرط َ يم  زةير و:  

-  ورة ...ي وةَدةدة  ن يوةز. زرا زؤر م  .

درةم َو مةَ  زي دووةر ،َ وةر:  

  َوَدا؟ -

ي داوة  مو زؤر  م م  .َمَى مى ر م دا

ردي ط:  

.نوام  ون   رَي دة -

رون نزة وةَ ي  نوي م دةوةو   ندةرط ،

  ).دةرطي ؤ َر ري  ، زةت اوة . (د

  :وارى د موو َ  و  دةم  َي

- !
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دة وة دام ردةرط ردة  نننء ط:  

- !

َ ا يطم  َداو دة ََو ردرط . ي  وةامرن طزةر

ة دةرطي دةوة، م وة ةَد َوازي ر .مو  زةم دةرطن دا

ةوةوةرار .م تط َ:  

- ي رو ي  .

- ي رو َل  ؟. مَ َ  و يَ ...

 َوا م  ،َ ى رؤر ةَ م ط  ى

َ راطما و  رو طم  " ث"  ورَي .وةروان ماو م و

 ا  ريَ و دادوا  ،َان دةزامر  َ و دووةو

مرة رة م دووةوى دةري ََ ءَدارى روة  وةَ

  . دة   َو ي رر ء طداري ي و ردووة

وة طَم  م:  

- وةدا ، !؟ي رو  وةَ دي َز َي دوايدة 

 و ةَ.  

ري رؤ م:  

...دةزامَ    ،دة مش ووة -

َدي ؟ -

- ا ي ،َ.

 ةَ ةة يء مؤامر  وت ووة دةر  ط:  

-  ! ةَ ؤز !ير ظ ذم ر !

- ؤز ىوة؟دةدةَ ي مم  ؟...

- رة ... وم  ...رو وا َو ...

  م مَ:  

-   ىمرا!

ةَ ة ةدام  و تزة َر: يدم   ةَ

ا    وت   ذم  ي وةوة ة ََ ذموةي  دةرمدا 

  !وةي   ا

  :رةَ ةَ  دا

-امد دةي رو دي َ واي  .َ     مرر طط

رم م دووة و وَةر و ةن و موو رَ دةرن؟

َر م م:  
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- م ، ) ... "م   ةَ  َ ؟م نا دة "؟ ( 

دة ر َ انرط ،َر را  َو  وا ... َرة د  

 . زيد ََ  َدة رو   و وة وَدي د َ ش

.

ا   ووة، م  مو  َو َر  رو دوور

وة َ َ داو:  

!دةطَل مدا ض زةدن !  زةخ  -

  :ي د داوة

- ض م .َ َط  و ما م  ت دادةَة َلد دةطدة.

م ش و؟ -

وة ط ي:  

 َ !شء  -

  :  ط .م   د د

-  وة دةزامر   رَلرةدا دةطم ؟دة

؟ -

-   وةي ر ...دةط   وةي ر.

   و م رووي دة ظ .ي م رمي دو  مطت

ةمَ توان دةط م  َطء ط:  

- ظَ مم ومم  ،ي؟

م َر ظ:  

- زام .رو  ا دة ءَ ! ةوةز د   ررة.

دو ط ي يَ ر ف م:  

-  َ؟ ةَ

- ََى ةوةر    ؟

-  َرةوة دةوؤ رَي رةو...

ط ظ:  

-  ةيرط    َامورازةدة  ر وَيدا ؟

-  َ!

  :ي ري دا

  ! مَي  ار   را رَوة! مَ َ دةرؤر -

 يم  فدا يم.

ؤدةر  َ .ف ى دةزامدة  َرد  و . دواوة  

  :ف  ر طَ .ي دةك دةدا
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-  ض !  نَان ١٠ م 

وة طد  ي:  

.م َة -

-   م  ي وا دا   َ َد !

-  م ش داَ ي .

- م !درَيم  يم س رةد .؟وا

- ،َدرَى،مم  نم  .ندة ر تمم دا رة .  تمم

. مَ دةرا ردةن

ر  م:  

-  رَيدادةر ن ، ض؟دة

موت دةردَ، وة َ َ   َزة  ر ة مون  مَ دةردا  -

.دازرام و

َل و ف و م  وَ دى دم طر  م ي مدان

  .وةر ن

ََ  دةادؤةر . را دة رف م ،و ور َوراز  ،

ر َ م دا و َذاوة، َ . و  َوَ دةد

تء طراط دة يوةمم  يَو م ف:  

-  َدة دة ،َودة ارةوةم .

  . وَ دازو 

ي ط:  

- َدة  تا وة دةم  م.

 م  وة َ  ،و وك َوكم ممو طن م.  

د زىَ:  

- ر    رَي ؟م    مم .

ف و ظ ي دم  و وةوم وةَو رد  .

يء م رووةو  َو مم و رَي،  َ زؤر ري  ي        

  .دةونء و دا طرَ ازن َةا

 و رة نَر   و ! .  يَر  ي

ظ  دا . م  دا  ي ي و. د وةوة َةمي  ةرؤ

موادة   َ دا دةذ ،مي و . زام  ي زاد ووة

ة دزام  دو روش و، و مي  ذم . َردوو ةي

را ر و  َ  .رن دورةدا ون  دان ذم ي    و
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  مرء ة: وة دةو   ،   َ دا دةذن

  !م.َ َ  َ رَلء َل   ودا ون

ي  َ .ر   َوتء وَ، دم زؤر ر و. وتي وةذوور

  ...وت دة طَا، دة ر  ََو

 م:  

؟ ز و -

- ور.

- م  .

-  ة دة.

َي در ي  دة مد  . ،وةوي دؤز دا دةر  ي

  . ةورم  . د دة م دةرزَي

 ةرَر  ىم   دةرط ،َ دةرط  ةوةا  .  م

مر وة  ي ام .ن وةردوو ،ذوورةوة َ وَي َ ن، رةم

  . مي دةت...َ ةم زاَل و

 ير دةرط ط َ.  ن و ،د يَو  ف

  .دةروت  ن ن َةن وَان دووة

و  رن ر دةم، زووَ ن ط َى طي رق  د وة

  ن  َارداوة ة .  

ي ط:  

-  َو ف و وة.

-  ؟ر م رة  َود َذ  وةم  م؟ا م

. مموة َ َ ة  وةَمَ .  َ واي موة موة ض -

  َ .!ك رَ ةدا دةرَوةدن 

  :و ي رووي دة دؤي ي

-  ،ظ  نمة .وةَة دةَ ا َلط ش م. زوو َ

.دةطرَوة

 م:  

َة َة دة؟ -

- ظ  دةمر.

***  

ظ    ون وة واط و رةمرةم ة طر م ، َلء مر

اَ  َمذ  . دان وةم يدةرط و د  ،و  

  .ََء دةن دةموة دةانء دان نءرى متء 
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 طورة ،ةت ونء ن  موي ارةادا رو دؤ  ر  َمو

  .و" ةَ و رم"د، ن  موي و موة و

 َدا ذموةم ةوىرار  ؤشو ط ودام .ذم  " ي م

م " َدام" "و د. زؤر دا  ن يء ظ.  

م دي و راوي َ . ي َةدا"رةزوو"  ى وازي   رر

  .ي  دةد

ر   كوادة رة .نزةر يو و  زؤرد نط ن ازيد ذم

 ووم زة وةذوور. ةوم ري ردةواودة.  

.  دواي ي داو ١٤ -١٣،  وةن موة  دا رةت و 

  .مةزام ن  رووم دا َرانؤي  وو

 َي دةط .  َي ر دةد مةام و و  وةطََي

 وةَو ي ءَام َي  ةي  َ ة .وةو ي  تزة،

ر  م مري  ي  .  وى وارى ى َا

ي  وةز مودا دامون، مم  ذوور َيء مر. و

ي  وي دةرطي  ردوو . رزمي مم  رح دةد

: ي ذوورةوة وي  رووَ  ممس وتء ر  د  مر

دا مر  ذ َزارو  "!ي "م ورةوة طَ   " ؟"

،َى :"ي  د ا ط.و و  ووةو َة طم رد

مموةَ"  

. و،  رامن م وةوةو َ ذوورةوةدا ي   ي رب 

تء طي راي ط:  

-ز ى !ة    َ!

 :  

.ن؟  ري؟ -

  َ.ري -

  .و   رب

-   وةي   ،دووةن مرة رة  َ  َ ن دةزام  وة

…ةرطوةو دة َروةردةي ن زة  ن و

ي ط:  

- َ َ ا ا روةردةي ةشَ . ت دةدازى مرم    ،

؟دةى

 سء دوو دوة روام دةوروري ي، و رطردي دة   رب 

  .َ راطم طر رة  ا َوا ي دةدا  َموةو
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- ت دةوَي، دةم ، زؤرَة.

-  دةزام وة دة  رة زؤر  .

-  ،!

  و اي َ ة ر ن دو،َا زا  ََل و، رب

  :ط طم وةو

- رط ي رط يا وا ،َ رد رازي ى وةر دة.

  :رطرد وة داوة

-   ، مَير .اَ ن!

 َ . .نو ذوورةي موة وةروام -

 ر وةدة  ددا  َذوور  ن ي ء ظ.  

ي ط:  

.وة رة -

ظ  ر :  

!مَ وةي  -

.ك ت -

 وَوة دةرمدم م  نو و مم نم : 

وان دة ي رةو  و  و َ دةم  نَوة طةوةرار .   ظ

  ...مم  ذَ َ طورةوة

. دةوام رةذى وة   وام . ي دة ذوورةوة رب

  . وة وةو َ   َ ة وة ََة  طَل رة وا

ظ دة طتء  دووي . اوةوة  ون  موة ط مدة وةدا 

َرا .  

رار ر ،وندا رةت دةةوةم زة ود نةوةارر  َ نو ،

  .وى رز ى َن ر ،ََم رة س زا مدةد 

  : ط ر  ي  ي طت

.مزن رامر   اث م.ةدن دوار َ  زةت زَي  َو -

 امر وةوة ط:  

...رو ث دة ...وار م !رة ن -

وةيء طامد و ي:  

-  ان دة  نزادت دادة طوةمدي دة َر  ؟! -  َ  ىؤ

  .م وة ر طت و

  :ي  ي طت

  !  دةروة، َة س رة ن: س رة ن -
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 د  ي رزَيا دة يَ  .  ودة ظ رووي َدةم

  ط:  

- ؤ زوو  اَ!

ووة  ن ظ وةي   . دةا ظ  د  ي م راق

ط َ ر يو" :  ظ   ظ."  

رة و ردةوا .ون َل َلء ن. رَير مََو  ط

  .ي دةر نن دةدا م  مدا ى و ط رةت دةون  ما

 مَ  طرةَ راما،  ي  دةن دةرز دو رةو 

ر  ري دا كثدةر ءا َ داري  ضو را .  

  : دةري دةداو واري دةد  و َى وة 

-  !!

  .وان   و

 َ  وةري دا  . دة مواز رَ ةو ي وة ي و

وة زي دا ذوورةوةو  م  َوةو  م رة وةدة ي دامي 

  :ددةي َ ا َا واري . را ون و

-  !!

  يداواى  د ظ :  

َ. دةرةوة   ظ طن ام ر م َوة -

  : دةراوة. ظ وة ذوورةوة،  زار َل ي َ دةرَي

 ة ،وةر َ د َ ة    م، واز !َ َ ر دةن، ر دةن -

 ش ،وةَيد   وة ى وةَ وة  دةنو ر ،...

  : ي رم  ظ د

-  زَي!

ر و  رةو ونءر دةر  ،تن ط وة دة ردوو َي.  

دي   ور   َوةو مة ي  رَدا و دا ؤ ذر

 و، ردةوا دةطو و دةدا ي  ن دةرز َ ، ة و،  وة

 .م و ط َوة   رى رَ َ ي  دا   

  .دةد وام ، م م زؤر ي ةوةو

 . رةو ر طراموة و دوورة مي  م وة اري دو

َ ردةرط    يم    ،دةطي م.  

-  ردرط .

  :  موةروة دوورةي دةوة

؟ -
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- ،َ ي  .

  . دوورةي دةوة

- !

  .موةي  ووة" ! " :ن وازي زطرةوة  دةت

ط و:  

- اظ َم .

 دة مم  َوطمط:  

-  ةمَ ،  اشَ ،اظ.

  :ي طَي رام ط

-  زؤر.

َو رو ارم  ر َو.  

  :دا   مَ ةي  روو  دةى

-  ي رو  ةَ َوةر رةوة

 نء و نءدة و م  م ةَ   َر

  .َ ة د  ر ََى  طَ داو ى و،  طدار ا

ر م و وةي درو وة م َيور  ََ"و، " ثط َ

ن  اوةو   رةمَ ، دة َ دة : "دةتد ا 

و واو ورةوة رةت  راط و  َدةزةر ةدا طَ َدة ،َ  

وة َ .  دة َ دة را اوة. دارةوة اا  ،َش طن

دة  ةَ رو م وا؟دةر   ام تذووريدة ازَ او . م

ذوورة ا ن . ش دةرطر ةم ر ذووري دة َ ، ،

 مَ و ء دةَ ءَر َدَة  ا روَوم  و و 

وة، دةط .ةَ رط ؟م  َد و   َىدة َو َ  يذم 

ا دا ،ط  وةك دام َ نَ . و َ ك َ

َ ََدةم .َوةَ دا ر وذوورة را  مرة َة."  

َ اي ذوورة ى  يم دةوةو يددةر ََوة ر. م

 و . رو   رو واموردي دة  ،ودام.   م

 ،م وي رومط دمم  يط  امي م وا  ،ودَل م  يدمم

ةوة طزامط :  

-ه م َؤظ دة ،رو  ، ىروةم !

 دة ،رود ض يم .  يم ،و ك كرادة   رو

 رو،   دام .ر   ََد َ َ ء طزةك را ر و

وامدة  وةن د  ،م:  
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 روة؟و  -

-  راة مَ ،ه ...!زدوةمر زة ا ة رؤذَ  يَ  ورةت م م

. وت

ط رو:  

- م .

 رو؟ -

ر ر م ط  !...!!!دة َ م  وةت م ش ووة، ن -

  م؟

امدة م  دةَة و )ا( م م  م  ،ة

 ،َيرط ََ   َ وَيدة د رو رة  ا وةَ

  .مداوة

-  ةم م.

دةوا ى ر و   نوازي مووةى م ور وة، 

َ ا ىذم.  

دة د رو ة وةدمَ راب:  

- ب ! ىدؤ   ، وة. -يردا ى  ش يء

َمرا و ؤرى ر :-  يوة   روة...    

 ادةا     ىَ َ ر َ،  و يم

ة  دةت رفء  دة رم.  

و  انء    ذم :  ام واو ري َدو. راي اردةوة

  !..م ط َ ...وك و

 ،ةوة دةمََم ردة   مة رو دةام ا ر

 ر :  

مت طت ض مَ؟ -

  :م ة د

-  و ممم َور ةَ َدة  و .م رط . دة َرؤذ

   ".رم دة  َرط دةدا ذان ي ر ": طوة 

موي دا  ي رو رم .   دي دةوةر و ر ررا

ا يرا وةذما دام. تمم ودة م   وَ

 و ر دة :اا  دةَ ىزام َ وىرةوة ريوة .  م

ر . ذمي ا رةَ  وش رى مدةم  ط و رةرى د رَى

،دارا مم  ؤ وى دةَم  ا َ؟ م  رو  
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 دةرا مر دةذى دوو زةة َ ىَو و .َم ا را ر 

  ! راورد مَ َيء و  َي؟ش    رو دةد،  و رء دوور

وة طرط  يء ي يردا رو:  

 دَل ؤز و   . ت  "ؤزَ ةَ  دَ وة و -

وة َرو اردووة ي .

مَ وة  م:  

موَي و  .   موة دةوَي وةت رز   و ر ... َس -

وة ي دة َر َور ودة ،   ر  رة . رة  ةز َ َي

دةرم . ةيَ ري و ي ذن مَ  – َم   وام 

 و مدةس -:وز !  َدة داوة دة   شء واوي!  

 رو:  

-  اوةروو ،؟

-    ر ا م ََ . وةدام َ َم  .دةز    َ ا ام

ام ي  ورةط َر ،ردة –ورط..!

  :رو دة  دارة در َدو  زةم دا

!  ،رَ زؤر ا دووة، ن رطرد َم ر دةرطدا رادةطَي -

.را ر َا دووة

!زي ور مَي!  موة م زة   ر -

ء ط  ر  مدة رو:  

-  وةا  زيم َدة  يَ ،ا .ت  ي 

 ، امورةط م َ!

 م َو موة طم:  

راو ا رز  ، َمَ  دةزام،رمة طردةى -

رر مة!

َذوورةوة  ت. ةط َ رو:  

   -رووي  ي م وةرطَا و...- ي -

- مم .زؤر ط َ و . وىم  ر زىوة طمم.   

  .ى مم و طردةى مَ   ة...-

  :مَ  ةي طت

 مى .َ زةت  زم وة َ ة َ و ََ َووة -

  .دَى

  . َة م ر َي رو د

ررو  ط:  
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!دةروازةي  وة -

 ََ ومة دةَ   نرة .  َ يَ فوةو .

و ي طَل دا    رطردة زي  .َ ذوورَيون يء ظ  ا

  . ََر َرَي،  وي  م ارَي

رط و وة  و ري وت، رو رد وةذوور.  

 يى م وو ي  و  ، د واري:  

- :

مةرم رة رو   . وة شء د َدر ت .دةمم رو

ي .( ي دةطَل د مك  زم وةش مرة  رطرد  زم م

دةزامش م  (  قي دةر داريوةي وة روَ رووي  ،را  ا

م ردةرط  دا  ي ََ و  وةي دةر وةدم دة 

 و َ دةدا    .وة تط   يمر ردوو  و زا م

ادووة م ر . ريرام  ن ي  يوة دةر ي د و

   اوم ةويَ دارو َ زة دةةوة . ةرؤ  رو

ط:  

-   مم ي  وا َ وة وةورز دة ن ري ةدا مةر

َ  .واي زن دة  ََن  ض رادةك دزو وةداري ون

وة طَ  ردرط:  

!ي ي َ ،ن -

 دا  ارةوة م َى رووداوى وم دارة ن ىروو م ة

  رؤك و رى  را رةري دةد، S.S"َ"ظ   .دةدا

دةوري .. ري  و نء رَ دةد .ى و رى رَرى ر دةد

َ اي   ف  دا وةَ رط  ذوورةوة .ظ   تزة 

 َرو ط  َ و ،رةو ط   دةوةى روون دة ىَ اى

و م دةم و   ا طمى دةرزى و زم دةطاو و رة 

  .ى اى  دةاو و رو د دةطت

 ف  دواىدَة وةز  َ وة : َمر  و ف

مو  م ظ ةَدة وة َل و  ي وة .  َش

م ك   روون موة، و وة و   ط م .   دةو

زا مدةد ور   اي ةَد! م دووي    و وي دةم

وة، ما يَ وةامر د  .  مط َ ف َ ةمَ   و

 و و دةرطو دةروازةى  م رؤى  دةوةى رووم دةو روون َمز

 َدةو َ ىَم. .َ،د مط  ا دةَ ة   وتوة م ي
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ز اي . دة  طم دةر  ََف ري داو م  طت

و دةم ي  ف  طم وي دةرَ ر َ .  َارة

نء زةو مط َامرو .ةَ  ريدا دة:  

-  ة !

ةَدة دةام  رزةرام   و ط م  ،طر دز  َمو 

 !  و ي  َي  َو موََي ي َدم دة ا وة و م

 دة  ى  موك دةطر َ.ردةرمَ طن و  َام رن،

  .ةَد دةام رطى َم. وة ندةممم

  نء دةو و و َم  يط ي مرةو وة

دةمي  َي دؤزوة،  م ذووري رةرة .رةم  موة و

  ،وار م َيء ي مز  دَ يةر وَرا  رى ةر 

  :رةرة مد و  رة و  ن ا ر وارى د

!...ر ودةى طرت ط و وة ! ن َ ةى م ، دزي : خ -

  .ف َي ؤ و وي دةمي ي

  :رةرة ك  ي امي

ف َ دا ر َء دة  دةوة دةررَي، !  -  ي اي ةن -

 ردى ر .  

 َ َموو  ف ردةدارىة دم ويط َ ءوةو دةة

دا داذوورة َو  تء تزة  ءو ط ومدةر  :  

- دز ة مَ ي  َ   ، .دز م .

  . ر ظ ات  وة ارَي ى 

 َ  وة دة  َ ةَ م   ،ذنم ي زام

ء و   ات ر دةن وة  "دزةن"م دا  . و

  .دةء  َوة

رؤذ دةزام مرة  ي ف ،وةدة  م  ن زؤررة. 

مرة رة ر و دةََ ك ! َيم و دزي دة و رة وا ط

 ر .َرام دةى ض و َر   ََ ي  !  

. َ دا  و ذوورةدا  رو و امم  دامون زةم ن        دا

 وة م  ،رطرد َ رو مط. طرا َ ا ي رطرد

  . ر  َا . امي

ي طم  ي:  

!واو و -

وة طزة  رو:  



 ١٤٤

. زةرورن َ َ ىورة، وة ر -

طي وة طورة موةي رزامنء م رو  مَ طدا    

 مك د   ق  رمي رو   رو و ط .   َاموة

  .وة

رةم ر ،رطرد دةم  دة وي ي وة مَ رو رووي وةرطَا، 

وام .رو   وةاط م ي  يا.م ذم  َ م ف

َرام دةو    ر  مي و ذم ،زادةك مدةو، مي  ء مةت

  .رو دا رن دةدرمي 

ط رو:  

  !من دةوَي -

َ َيط َيض وة ر ،و ،دام رة ة و ةمَ ردرط . و

  يرة روَم  دي ن ةو زار د َ ممط  ةوة زار.  

   َمرا َ و يةَ  ن َيء م دَ نداوا

ظ  َدة   و ري.  

دة وةو دا يم ي .ت روازى ط:  

-   .م ظ  َر !

 ،دام د، روَ يمي رووي دة ط َم ،ت يم

ةرا امَ  ن دة ، د .تط ي دة:  

 .ة دي وةردةطي! وةرا -

  :ي َاو طمي  دة م ،ي ة ط ي

!دة   دةي -

َ ي روةَ  وةَاز مي دةو  وي وام وةي

ظ  َدة   و ري  مراط . ر و  مراط َ ي ي

 ،َ  ن اوي ا وا َ َ نزوَا.  

دة وو  وى  ،رووى  رةم  رو  َ م وةوة ،  

يء ط:  

؟ض  د ردا  َوة  داوام ََ  د، ي دةوَي  -

- َامت دة ريرة.

 وةَي راط  رو:  

-   دةوَي؟

 !وة رَي ن -

-  ىدمر ذووري .

- َد ط  ي م.
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  روررةر رةو ذووري داةوةوار ي.  

 ي ودة  و ر .دَ ي:  

.ذووري رةت َة .وو راو  !رَة -

 م  ردا ،َ و دةريوةَم  َز ر.  

  : و زراوي  و،   رو  وا

-  ين ؟ دةوَي

ط رم  ي:  

. دةء  َوة ر ت  -

مدة َ رو  ى دا ري . دا     ون وم    م

َ دا    موةوة   ارةوةو  دةرط مَوة وم مو ووة، و دةرطمن   

  َ َامس م وةم . نَ رزؤرو، م وكون  رو  

 ردوو انَم  اوةوة  ءدة وةوَ يد َوة در.  

ض رز . ض  َو د دةروازةوة در مو. ي  ي دةروازةي دةوة

 دةم   ون َ رى  ون و وةوة.  

دة ر وة دةوةو َ  دة  ،دةرَي َ يَ ف .

 َو َ را ر  وةمدوا ك.  

َ و زؤرير  ر ند و وا م . َل  نردة مةَ ي

  . م َروة دةان

 دة دا ي روَم  ي ىرةََي مور"ث ." رة ت 

دي رو َ نموا و  ةَ نءامر ي  َي و ر درا ،وة

 اي  مزو كَ م  وندمزرا دوورة  نَةم .  وا 

رؤ وير م ت م ىامر دمواووة مم ...

َرم َيور يث"ة " ي و    مراط مَاوةو  ور م و

ي ء ورَم دة َو .  َو و رَم ووموة دة رامن

  !.وي وا ن مدي و

 مط دة ةر مم ية َم  وقء  نءامر و

َرط ض  دي دة  وةدةدرَىزةو  َ :  

- ري دة  . َدةم َ َ ...دةزا َر و!

 ن دار نامر وم  ن دا َلط.  

  ى ا   َ ظم ط و .وة  وا   

  ! طراوةوة، َ ة :رامري دا دةو دة دةد

  رَي زةي م َ و ر . رو  ي ي دةد

 ! ا زؤر! زؤر ا  !م : "رو  د ا دةت! مو
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ض  َة   ... ر دة دةرز ! دةن ن ور ةطرَي

و و ا    د - ر  ...! ش  ! َوز  زة

ز مة دةرَ."!  

 را و،دةرو ر اي وام د، دوو م ريم تم ن و 

  !.دادط دن َ ارةن داش . وت

. ودري ا َ  يةطم و رؤذي دوا ك َي   زو  مو

  مَ، رَن  زة ن،   دةء ى طورة ذمم دَ، طرى 

  .دةوان و رَو دام دا  رامن زادن د و، رةو   و و
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ةرؤ و .  م َدرة   و . ر دةرطي درة راوة ردةي  

  ََ   مر    وار  ََر  ورةوةط  ر م م

ى  ر رطَى    مرام و.َة دو م دةا.رةوة و، دامون

َ ةن      و دارا  ون، ر وةى وةم رمى َ،ة َل ت    

  .رةمك مو و طَل دا  َون

و مدا وي  ن،  َر ي م د دوا  مةر

 رووو م .وى َ ل دام   وة رة ممر ،و ا 

ا دةء ي    ر ي    مو   ََردما

   ءَ وةو ىو وي رووت  ا رَ.  

َ ارةذ    َ ةرؤ وة روامر  ،م ط ء

  د واموةر مروةَ يرة .  

 رطدور دةوا ةرؤي د دا  َ    ءَ ريَذ 

،ةي  وةزةم ت ،دووة ر ارَذ  ي م و  و ودةوة م 

 رامَر را ءزا  َ َ ددةي موةر ىَامر    

َدرَن دةذ م ى .  

 َ ةرؤ راط:  

- ر وي واو؟م

- واو دة َ ...؟ دي

- و واو  .دووةش مرا َ ووة.ضامرم رواَل و زام .

ي م؟ -

 ةرؤ ََ   وةو   نرةوةى ذ  داةَ ر ري

  :موامدا

   ن طوم ،و رو رة مي : رة ي -

 و . ن َرو  َوت. ن  را ذراون)١٥٠. (ن  دة داوة) ١١٢(

دوو س ر :  َ .من ن ارو ء دوو وت س

  ران ط ر َ ،ان  َ ،وة َ ،اوة ا تم

 .و اون

  . مي دةدرةوة ةرؤي  ن 

 ظم طط:  
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-    ةيَ   ، رة : ىوة  ازو

 ا)٦٣٠ (  ،ذراون)٣٠٠ ( س ،نردوط )وةي ) ٦٥٠مم  س

ََ ا ،)ر) ٣٨٠ راو  وةزعء  سذراون دا ... وي دةط م

م َ  م  دوا ... َ َ ا دوو زار س... زارو م دو مَي

. مو داوةمزن " دة"مدا  ي ر  َن 

ط   ةرؤ:  

.م اث -

ط   ظم ط:  

-   وة ،رط ،َ ر   وة"٢٠٠ "ط ن ونا م" !س " ٢٠٠

مة؟ورَي ر

 َدةم  ي ء مةَ ن  ،مي دا ةرؤط م :  

 ... دوة  اَل م، زؤر   ذم... رم   ، دةوة -

ا دوو د ن  دة مَرم  زةر . ذرة زؤر  ،ر زؤرة

!داوة

ط مر:  

َن دم  طَل  ر .ر َن داكء بء اَل،  دةزطامن وة -

!وة دؤ ذَ ط دا

م مو َ  َي  ، مَ ط. ندا ََةم  ر

  .ا مو    ي ةرؤ طراوة م َدرة د

-    د َم م . س د ي دووَ َ دا

 رو دا  ي ورو مر، رة م ، دوو زار

!دةمو

  : ي رموةو ط ، و شةرؤ

-  ،مروةدة  نم يَ  زؤر َم  ر رو وا َ.!

- و  ن دةدةر َ ن وة وة ي وةي ي  نم -  نط

وام ر رو ةن،  وري دا راوح  - دوذ  مَ دة دا

!دةنء  رةمدا َر دامون

- رة دةرم  ر رَي   !

  :ي ةرؤ  زة ي وة درةدا دو طرةدةرو

-   نر"٢٠ "َ َ  ؤنءدةر ر ،دةَ.

  : و ر ةرؤ  موةروة

 َي دةرؤن؟ -

  !ن -
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م ؟ -

- ندةر  ،ن و  وة!

م  وَي    ،ََةي ور اوة  رة دة طَ ؤ َةر

  .  درة دةروت

 ةرؤر م َو   م وةام :    و

   و    ي  . ةي رؤ ون  َل، مو و   دة د 

   ن ، مء رةم داوت  ا طر دةطمروو  رووى رن وةو و

 وةَو اريودرد، و  ردة ر ر  نممك ء دةرك ء م

  .دام و

  :ةرؤ  م  وةوة واري د

-  وو راوة ؟  

:ى وة ردة رمة  

- مر مَور ر  ءن داوة دامر وة رَي و  وةَر

!ن

َ وة  ر َ ي ام و يءَ  ََ را.  

اش طَ َدةم  ةرؤ:  

-  ن   ؟َة دةزامَ  وورةط    ةزنر ن ر

  َ!  دارةدا ط ران 

 وةدمةر  ،ارةوة وام ةور ي  ةرؤ ر ردة 

  .وة  رمةي طوو روو  رووى رس داَ ري  َةمما

 ط ورة ة ى      وة َذ  وة        دار ر  َل   وةو

رادةوةم ر وة دةرَيء ،و ا رذا.   

ام  م  رامري دا رس دا ما و، و دةم    

مامرم ءَر ايَو ،ر  ، ةو زا دةرادة.ا  زادة َوةرز

رس دا   . دةوم دا رن و وةرزَي  و،  رةي رةوة،

    طر َوةي م      وم ور  ي  دوو ، .        وةوة ي 

اي دا  ة زؤر ي اي داَل وة،       ا،  و   

دا رامو ري ي يزوو دم.  

. ا  دةننء   مري دةري در ران  رس، ن 

وةرزَةما زةنء م دةمم  اي دا تء طَل و 

َ دة نةروومن ط ةوارو ىر امرن.  ،وو داخ  دوذ  س دار

  .  رز مدةدان
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َم   دةي مَ م و  اودا مر زارانو و ويم . 

  وةار رو دوو . ر كط ،وت   َاري رء زازا

َ نوة تدةط ت ى داوا ا   ا ء دذوار  

   .ارى ت

  ي رط   سر و وة ي  ،دةم ر   ةرؤ

 وة رووندةر ةزارء مَةر َي.  ر ةرؤي ،سر را ء َ 

  :رس  دةم َرو  طوة ط .د

وا دةزام َ ار دة؟ م !  َ َرمة    را وار دةي -

 دا م َلط َ  ءؤوة دةرم ووي .  

رة  و دوو دةم دة دةي ر َي ي دو ري  رس  

رؤ:

.ا  َوة ،م  ي طَل م َم طَل دا د -

وة طمر ر ةرؤ:  

- ط ت ...ط تم ؟  مةطا را  ةَ ون؟

- َ َة وةَ ي امم  ،ا مَ ن.

  :ةرؤ دن رة و، رووي دة و رنء واري د

 َ ،ون؟ -

  :رس  ي ون وة داوة

-  ة ؤ وم .

وةو ط  ي:  

ما رام  ي رادوو   َ طن ،  َ َورَي رمة -

 .رمن ران دووة

  :ةرؤ ي ي ي

؟ م و وام، درؤي وة طورةن مدؤزةوة -

وة طةزارم  سر:  

-  نض درؤ َوم ،وةو ،َ  رةي  ردوي درؤ  ر د

ََ ي ي َاموا دة َ َ  رط ،م.

رام َري مم ارن  ر دة،   وامنم و رؤذة 

و َ دا،   وة رةو مو و ي ةرؤ . ن طو  و و 

مدا   يرةدا دَو ريم      َمط َم  دة   ، دا دة

ةرؤ ط:  

.دةوَي  طَل و ر زاارةدا    مَ  ةن  َو -

 د  يو ،رةدو طم َر وة دة دة  تءداط َر:  
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.ادرةم  ، رة رط -

 ةرؤ:  

  ش موة؟  -

.و  َ    ت ، دوور  ش وة -

 دةطت؟ -

  :دامو  ط َةرؤي درة دامووة

 رك  ن وروَ دةت . مور دردةموي  -

وة اري رن دوونء دووم  دؤَ دوورو َلء  وَي ون ما 

 دوونط ران .س داوة ََ  ي اري  ردد َي ط َط  و

َ  وة ن وجدي ََ   ون  ....

؟  َي -

-   مر  دي مََ ،نر رام ط ن.

رمَ ؟ -

  وةو ةرؤ م  ر زدوة ط:  

 -  دار مر.

رةد ي دةم  َ ةرؤ دة  اَ َ وا  رةد  تي ط

  :ةرؤ ر و دةوة  دةوام مو وي درة ط. دةرري

َ دي ط   َوة؟ -

-  ر .ردو د ار  ،دي دة تزة  زؤر    َ ي  

 . دةو

  ةرؤوة طدم:  

!وا ام طَ َ موة... ي س  مي -

  .ةرؤ دة  تء وةي رداو    ي رن طراوة

  :َ  َريء ممت  دزوة ي طَل دةدن

...وذ ء ك رن در طَي ن،  َك  -

  .طَن  م دةطت رن  دوو د و طموة

-  ،َ و و  ،سر ا؟  دوم مووة رَ يَ و 

 َلط  ء َلط ي داو َلط وة يَ ا داوةط وةَي م.؟

َر ،و ةمَ ةرؤ وردى ري رؤ داو ممر:  

- ز ادةرامن َم ؤمط دة دوذ ، .   َ  يو دة ن 

    وم  يو دة ن ،ردي م  دار رؤ ويم 

وة ي   َي دوذو.  رَام ا َ و طَةََء

.ةدة  دة مط  وة طَل َةدا و ور . موةَوة
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  دوو   وة، ةرؤ َا . دم م يةرؤ، رسء ي طز

ردوو مر  دةي طَ  ن ء:  

،  َيداوى ا ةرو رسء   س ام َ مدةو وةر وة ن -

 ا داري م َو دراوةو نَور َ... ن وةر ودةوا ء م َر

  !د ة َن

مةي دكء  ودانء دادروةري   ردةن ر .رن  ش

  .و َو و وةرَ وة و

 ،ن رؤر ي رةو ي و رم م ،و  وة دم

 ي  .ط:  

ي َ ةي م    ،ر ام ،طر ش ر َوموةي  ،و ي ا    -

ةط؟ دةمت  و رَ م َ   ورَم ،َ َ   ن     

.ردامي دووة

وة و ط ي  ول  ط ر:  

-  َ ؟ر و ا  َلط َم   نَر ر ةدةزام  د ط

ن؟ون 

  :ي وة داوة

- دةزام  نو.

ر وةؤ ش و  ري رؤ:  

 ،َدي و دةي َش   مرةما مون؟ -

ي ط:  

- درو  .

َن رادةدم  َوردي ط  ةرؤا.  

م ،َ ي َ ض مما وم ء  ا   و  را -

رة دن ؟

-  اير و زَي نةمر وةر ط :  ، نا  وَيدة دوذ

 رن دوو  ءدةَل م   َر ذر يَم  ء ا!

  :او و ر  ان روة 

تء و َ ض ك  مو رون وَيء ك ك مذَي،  ض   َطر -

.دةي؟

  :ي ط ...ةرؤ وةرَ وة ي و

 َ  م طن رن،  َ  ، م و مي وو -

ودا مدةن روط م .ة... دووة َيط ...َ  ندا دةَ و 

و اَل َ  د ز  مزرامدا .
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ء داَل .وةزعء  و رومة   رةوي ر دذوار و مر و

دةن مدةرا  ! ر  ن د رن طمة رَي ون  درمةي 

  رةوي !... ر َ وي َ ةي مَي ي ن َةد

ن و ورد و َونء  ور :وَ مونء طوط زةي مدن

 ي َل دوذ  تن ووةامم. رة ور  ت ،ت !

  !...َة م . دَ ت  دوا

ةرؤ واو . ن   مي دوة َم ي َ  َي دةو

زؤر   ي   ،َر وةمةي د زى دةوة ش،  م يء 

  .دة ت َ  ةم  وة َي

  :او روام وام  ةرؤو طر ،دا رس

.ن رة... ن رة رمة، رة و وء -

  .ةرؤ ة د

َ وةَ م دةم:  

- َ د َةممر َ ن.

-    نوةر َ.

...س ط   مو... س،   مو -

َو دَم َدةم  ةرؤ ةوةَدة ذ مر دةم  دا مر:  

!وا من ن -

 َم ،َو ارية دمي ط يد تء دا  س ور ة

رم َدةم ط:  

.ة -

  .مي وةرطتء مي ض د،  ردة رس 

ي ك ك كء  ي داموة      . رن شء ؤن َوت   

و. دة وكء د اوَ مرة.  

ةزاو ر   ةرؤوةم ط:  

!و  ،ر َرَ دي  رةرة موة -

ةر مر ،وةارط درة  ؤ)م ط(  مورا ر ر

  . ي و

 ةرؤ دةمر ر وةَ ر   وةووا دام موة ط:  

-  م  نمر امر و ردادةورودووةط ران.

ََ َ ري ر َ مر:  

-  ط َدوون؟ رام!



 ١٥٤

 َر. وَيدزةى دووة درة   . َردا وة دراوة -

وام ءدة...  

دة ةمَ تء مروةَ نورا   ...تدةم م دةم .

زؤر ط وةدم ش:  

-  َدةَ ري  ام و  وام ء !

 ن؟ -

 ي َ  مر:  

-  ...دة  ير َ ،َوا  . وة دة رَي ر  وام ء...

وة  دوا مي ا وي دة رم وى و واي مور دردي

ش .  م ض واَ دي  دوادا مت... وا َوء مش و

ر  وة ي  نةادَى راددةزط ،َ رةين دةردار مش  

ش وة دةر َت  داواي ي زنء . َ وةرطتر ََ دووري 

ددة م وم.  

ر  وةاد      يةمَ ءدةطاث م َوا      ا امةَ و َلط

  .  دةدَةي وان وة زؤر  َطَ  ةم دي، ر.و

 رى وو دة  دةي ر ر دةر م دة ا َ دةرةو     

  .دةَ دم مي ي

  م ي  ر  ََ راخ ََو   َم مدرة ةَو ،ارد دن

. دةومَ  ةوارةموة،  ام در ون     َطزارة در ون، و رَمي 

َم ي زؤري من  دةَ ة، ر وََ دادةمء َا َا         

 َ ر  ةر  وَدة  رةش َ  ،َا دةم ر

َزو و و ،توة دةطدة دةوةي دة دةوةوي دة وَدة رة  ازي.   

 مريوردة مط ةَ    ،ددة ر ا َ 

و ز ر َ  .َم ر دزى دةَ ر  يدم  : 

وة َي، رَي ي زَ ء وَي و دةَ وة، طوا ور   م

  .َيَي، م ط ن َ دة  َدا   طري ر – رو 

  َر  رةي ر زةرواز  دور دة :   َزر وم 

  َل، ا رةو ي   ، ةوةي تء  ن ت دا د  

ن  دةردم موو ر رةدار َ مَ َط َ .   ري

 وة دامَ ء ري  َردة   راَ ء ي    زارَا

دة ...َ َم وةو ءَ رد وي دوذ...  
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   َ  َ          و وةو رةماري رةمط ا  ك م م

َد زةر .م ي  :    ش َزر     اوردةطوة، مَرَل دةط  م

  .وة ي دةوة

َم وة   وةَو ر ةمي دةط ر ظ ي مَ

  :ء دةتدةد

-  زؤر!

  . ي رة زةي ر مة ةمو و دةدو ري دةدا

َدن دة   وة وازيَدا م  ي وةي  ظ رة .  

م م و  ي و و وةدا رةت دةو زةذ دةط دا.  

  ...مري ي  دةو

م دةد،  مو َم  دةطن ي . مش دةوة وَةر

 مو،    رةطوة  ذ    َم ر دار . ة ض دة ام َي ر 

     دي دة ي دة ءر    دادةم اَ اَ ودة  تء ن

 ي مو  رار   . زةدا دةتء دةو، ن  دةوي دةطرا

 ي وي  زةي ردة .  ي ران مو ،ومم دا

   زو م رامري مَ ءر ية موةر دةم  . َم

  تء و ونءدة م مة ىوةممدةي درةو .  

 رة  كَا رَ ي رةو  كَر ، ر ا 

َ فء دوور كءردو روومَ ...وةَزة رةو  ورة وةم  ور ،

 ء ن وةوم . و رةمي رةمَو  نوةطزةو وة  ا

ث  َدةدا وة  م ،ر    دار َرز  دة. دةَوة

ةر وزو وةو ط ر رةو زةوي  ،ووةم يارة ،ةَ َ م

َي  َورو وز دةوروري دةي !...  ش َ زووةو م دةدا

  .ةوة رن دةرَوةزارى ط ورة و َو ط   م َوزة . طوة

      يم ار رزي  َزر  َر زادام رةويواا دةر.  زةر

 َل وةَ رَ زؤري وة  .رو  دةَ وةو  َل دةطرَوة 

   ي ن   و درة َى وري رمن    ، َةوة م وطمةى ى

رزة .   وةرةي طَل ر  وا  و  دةَ    .. درة

  ...ادَاوةدَ رَ  وَو   وا ط  َواز ..َراموة وام دؤوة

، واةزام  م دة َي ي رزةي ي َة  رووم دة

م رد. زةدة ي و .م ر ت انَ زة.  
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   وة َوةر َت دةوت، دةدةر   ظ  ي دة ي َام 

  ن        . دةدا ن ي َام  دي دة  وةو دة ر ظ

 ،َدةط:  

 ض رةمَ؟ -

َ َ. دةن ار .ن وة -

دي  رةم مَي ؟ -

- ر  . ر ظ!

-  ...؟ ر

 رؤ ظ .    دم َلَ و يرا ءوة    رةم  

م ر  مو،  . زةم درو  م  د رةم ر

  م  َ دةوة  ي دى َر        و و ذط دا  ي و ،و ة

      م ر مو رةم َوة م ي اووان موةر َرة  يزة

  .وة

 ر ظ ت وَ َ:  

دن؟ -

  .ي وة داوة

زةدا   ر م  . ةزامَ مر َر َدةو م     وا د ظ ض َ؟

  ءََد   َةَ  .  ي    ََ م  دةم...     َدة

  رام ردةوا .   رام اوة  رؤ زار دةدةن ي دا وة و

 زؤرو زؤردَل دةر  . دة  مر ي ددة ر ي ودةو . م

   ى نر  ران طى ...دة و رام-    وام دوذ

... َي وا ومن زؤرر ي طن وَ دة ...   ردا  مرد 

 م   يزةر وة    مَر ي و  ي.!  

 َيم وةر تمم :دووة ران نمر ...  

 م ض َةمن  ي    : ي َةدا وي ةم ي دةطت    

   و يزةر  دوا   ،ن مةمَ ن ض؟ ط وةوة 

   رووداوام  و .  َدة     ي  رووداوام ا ر    ،وةةم ةم

ي مةو دةرداري و رء   َ ر          ... ؟   وة م

  ...وي طو

  .زةى ت و دةر ودوورة م

 رط َم رة ،و ور َ فء دم،      ر ري  ي  ردة

ََ ر وةوا داطرة.  
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ظ و داو  مو   موة و،  ك و       

  .ك  مَو وة در و

دو طَ ةر ي:  

- د ،ن  ى داوى  رو روى م ى و دةم َ   تط ؟

َدة .

  :ظَ   وة داوة

-  ،دووة ن دروَوررة؟ طرو  ر ض ورةوة دةط َم  ؤم وة

!

دةطراموة  رت  و  . طرو  رامن  ط و 

َمدار َم  ونر دةم       م  دودة رن طو َ زؤري  ،ن  ا

َرو روران ن     ما دةد ن وة ظ طَن مدةداَء  وي ردي   

دة.  

 وةط  ي:  

- َي درو ؟َد ندرو    دووة؟ م ن

-      َ  ؟دة ن دروم    ا ...

 ...َل م   م ووة رَي   ر

  :ي دة َي

-  ، ! ،ر رة ريدوا دة َ رة.

  :ظ و َ اردن

- ر  ادووة ن دروورط ،ا ...َدة   اَ...!

 َم  ي يو دة ىم َرؤ ر  م.  

دمَ  و ظ:  

- ؤ   .ررا ظ وة  م   دووة.  ،ه  

    ن  َومو دة!م

ظ، درؤ مي؟ -

-  درؤ  !ر ءَرةوة دادةطَ َ   َر ،رةت دة ةَم  

...وَ... مَةوة

 و طرون درو دووة؟ -

- ،َ وَيرض ط  !  نوام داو  وةووةرط زة  نزام

.درو دووةو دارن  ذَيء دوَن  َ دووة

  .ظ م َ  دار ذ  َدووة

  :ي  َت

-  ر نء  ش نن، دة نر!
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وة طط م  ظ:  

- ر م ش يَس دو ...  ةزؤر دوو وةرط... 

 ر  وان وة ذوورةوة،  !... طري   داة

 واي زادي ي  رام دووة، ةزراَن َم دةرَي، وامن ق 

  !زوو وةوة

   ، ر        و ودا دامو ر َ ةوةر و َرد 

  .رامن   َوموة

  :ي ر  رَة واري د

؟.طروةت  دَل مو! و و دةس -

د طَة:  

 !ي طروة -

 وةر ظ :  

دي ؟ -

   َم  ري ط  ،وةمامر ي:  

  س م َي !  و دؤزة  ن و دمَ  ي دةدووة -

 . دؤزةوة، طر  َ زؤر ةم ذوورةوة

  : طوة ط، ي دة دامم زةوة

- َ ، َيور د َ!

 ومن دام   ي و ظ ةَى دةر   داون وة ر

.د

ار ،و ء م و ىط ورةى ا وةدة  َ ور دؤزةخ.  

   م يز زام ،ود درو و َ  نوام 

طي دةمو ي ط       ر     زاموة    انذ. ري طرؤن موة

زام رووي ا. دةطةَ وةي  رزيءدة زام  َ  ن و .  

 ر طر  َلء دوو ء    سوي دام  دةدرام  .  رط 

دمَ دؤزة    وَاي رَ دي رَي ََ ذوورةوة، وا رةن

وا َ "  م ووم دؤزة طَ"      دى   . وي ي دة واوى

  .و مش وَةر دةونو رو ج 

  ي ظدواري دة و وي دة :  

-  رط    !وةذرؤح دةََ . ي ز  وةرة.  

- !
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َ وم  ظَرد ك ورةىط  ،َدةر وةام  وي ورةوة

وََ    وة ورةوة ردة ر وَ زام َي مروة ط 

 و ة و ردة ،ط َد  يو ء رةيم  ،.  

ط ظ امم  ر ي:  

-  زؤر!

  . ي طَل ر َام َي طذ دةدةوة  ذ روة ظ َ روا

 ي وة طرامم:  

- َ تطَم اري روَ رم   ، .ار دة   ةزؤر ز.!

 ظ:  

-  ويءدام  ي ر ت   وة؟ طَ  ارَ 

!رز  دامو ،و مك رو دوور ر -

ردي ش ؟ دي  -

-  اردةوة دة.

دو ط دا روي ط َيم ي :  

...زؤر ، د ؤظ َي دةوة -

دو ط دا  وي شد َر ي:  

- ََدو طوا دةزا    ودة مََل دراو!

 طَل دراوَم؟ -

-   امَل ذمط و ر َ دودة َ زة   ي ن وت  و 

دا دة َلط نَرَي دراو و ي ،.

- َ  ء ا ذووريم موةرط ؟ ار

- م ْْ ... 

مة  مو  َوَي ا  طَاموةي ةوةري دة وَي،  ر

وش ي دة    وموة وةي دةطَاوة  ن طَل دراوَما 

 ن فء   ر ي َورط  ودة م  

ي  زؤر .  ى زة ممو نط ى .  ن و

 وة و  مء مرة ام  موة ََء طر ي وَي دةن 

ََ اَ ةوةو دةمدادة  د  زةي   ،   َ و

  ،وة ورانط وة ي وري ءر ََ ،دةوةي رووت دة

 َوة مو دةمدة .  ةزامي م ءدة  ةم  َ

م ،َا د َلط  و ةم ي دة ،مةَ ة ةن م

و  دوةَ ي و َم دة َم ر ور وة   وة

  .دةردةو
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و يم ر ي اودةي م ، درو مم  و ي   ةدا

 وة    ،ادةم َى زة و ! ءَو كء اور ور

 ا دةمَدراو ردة  و ر وى . دادةم  َ رؤى م

ش ات دنء .  دموةةوةو دةو  و طر دة ،م َى

 رط  ش  اردن َ َل  وةومو، دة َ ء.  

  موة موةوا دوَو دة  مةطوة: "را ورط  وة " و

َ  دة.  

 ةوةرم وا  . دةمء  دةاردةوةي رو مء وة و دا

  ...ن داوةورو م دوََ زوو وموة، واي دةزا

  ظ ،َ دا   يةر  ام  دا  دَ ي

 دةىَ  َ م ،َ ور  و وة  و ر َ يم  شَ

دة ... و نء واو نردوو وي ر   وةاَي ط وةي

  .وةزؤرن َو و، دةا  نء  :َونيء ظَ ةم . و

  .   ط م ت

  :ظ ور داوة

 و؟ زام ؟-

ي ط:  

- دةرةوة  دةم ،َم.

 رةو زار يء   نوة وَي نم  ،ون دار ،و.  

  ر زار َ د ض ي وَري دةر وةو َم  ي

 دا مو .   داو َم  تءوة دةمر ر َدةم  رو ط 

  .دةم دةداوة

  .ي  ن ي ري

ر َةوارةدا دةوراوة، ؤ َ ؤك َ  ء َاش َاش 

َ ني درة  و و زؤري م ويم.  

ط ظ:  

.موةي مر، دةوَي  ََؤزَوةو َوة -

 ر موة دةراوة،    ر و دةوة  ون  ؤ و

ؤ رَ دي راوةو رز وة، ََ م زم . دمن ر

وة دام   ةوةوذام يدةوة، دةم.  

ط ظ:  

- َ ةرَو وَيدووةو دة دي يَ َي مموةروو . م   دوو 

َرو ا َ ن م ،مرةو روو ردان دادطام دم و.  
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 و ء َ و وو ردي   ر زة ؤ ،وَي ط ي و ظ

.مي رز دوة

وة رامنء ف   و  ََي و،  م ؤ

  .و َ  دو ف م َي داو و و . َون دةد

  :ف وة َ ري  روري ؤدا  دَ ،َا َا دةت

-  م ةدةرير.

َ ،و روة دؤ وةيَ   وامؤ يي دوط  رة اَ ا

 َ  دَين دةرة ونءدةم  َ نامر  ،ددة ر دةرط

م  . وي ةي  ف دىوتءر داؤ  ر ةمى ط

. رة دَي َ  دةرَيوَة ي طمة دةرطي ذووري ؤوامو  ى،

  .ؤوام دن رة  دوطي دةرط دةوة

ةر طَوة و زة ط  ظم ط:  

ف وةرة ارةوة -

  .ف  ارَي

وة طامَ   واوةوة رةزا  مر:  

...دةرط دة... ةزمي دوط رض و -

ام  دة   نامر.  

ط مظ وة ر  ؤ ،ر واد  َري ي        

  .ؤوامي اوة

        وة  ةوامري د ةوةم  ي وةوا  يدةرط

ةوام  وت  ؤوام دازَيء و و ي ا ر    د. دروت

زةو.  

 ر  ر ما ومو، م ط دا ط َو وامؤ

َرادة رام . ددوو  ىَ ةون"م   و رد"  َ ،

ي دو َ  ةوة  َ دةوام طتء   ودةوة رةو ؤ

  :دوو   ر مم يء ط .رامن و

.و، ن ر ن -

ظم ط -مي م ش:  

.رم ف ردةري رمةي  ران -

امةم  ،ودة  ي مز  ي   ي َ و دة ،

مو م رم دة    َرن،  زار رة ق م وَ وة

  .ي

َي طَي وة ر وةي َ وامؤ:  
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.س -

  :وامي ي  ر ؤ و، راَو دة  دة

- َ ةوان، رةشد ، ك.

  ر ي واوامؤ ي ي         ةوان رةشد  ك َدة اط  د 

َ .ر م ط ةم ام يردوط  ظ   و رةزاي واوي  ا

 تء م     زام َ   ،وامؤ  م شو ،و ن

  .و ر مذادي دةوامي ي ا   ،د

 طر كء   رم ء ي  . ك َا  موة ي طمة وان      

ط .    و رام ك ا  رةم و، وي َل و د .ن دةطَل د

ن ي دةروت  مم ك ذمَ رةش      !. ري ي و طموة   

َء ي م رةش ون،  َ ارَ  َ  رةش َن وةو 

  كم ةَر    وة    ي رةشم َ وةي   نءَ  ي

رةش َ دةطَل َي ووى و زةو  َ  و ودا دةرى رةش        

مَ.  س وامري دام   و  مام  وا يَ   ا

 ون موة دةرة ويدواي م "َ رةش."  

َ   ارامت   دةمم و و نَ رةش  نَ 

اَم داوة ك   ار َةك طا و و  رووي طم  زةي  

  .درا و

              وةم ر مط اوةون طؤ ير ري رؤم  د  ن

م ندة .ظم ط       نمط َ وةزاو مَر  زؤر

م َ وةو نررزط   وةيَ زؤري من زؤ   ة .  و

ؤوامو دةوامي  دن    دري رمة ،دري رمة ر 

 رةو ة دوورَو َ.  

ر ون رامم  .  َ دا َطزاري م  َ َو 

ََوا  ون وةدم ك ر ونءدام.  م   

ن ر  ر راو   رو  ررةن رء . طرؤما  و دا ون

 ندرةة.  

   ردم َ ءةمر دري دم مام ظم ط

ططن و دووري َوة  ةرؤ طدار  ،ن وة م امن، ي 

 ممط  َوا  طم   وةظم ط وة.  

 ،مرد ى ةدة موامؤ  َ وةاردم  دة  ،  

 وري طن داوة  ر ن . َة ونء مزي َن وة

وم وةامري ط  ن ر رةش م شَ و.  
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ط مر:  

  طر رن مَ مَ ،ن م َن  دةوة و؟  -

- َم َنم  وةمر مَ  !نر و م  ي 

.ةرؤ  ارةوة

 ؤي م ءر مر:  

- ن مم ض َ ة!

يء ط ي ن:  

َةي ؟ َ ط  ي ةرؤن  ،ي ةرؤ  دوو د ي  -

ةَ وري رؤذ.

  .  ر  َو مى  ر َةى ةرو داماو

.رؤ  َة! َة ي ةرؤ -

  ن ردىَنم م:  

- َ دار رةدووة د ي .  ةَ م ،م  ضء 

.ردان

  .من د  َ ات

 َ درة ردةي زاردرة  ي ك وةوا َ  دو دا

  :ط

!رة   طراوةوة -

و م رة   نوردو مَ ي.   م م

  .وة  َو"ث"طو ورَي 

   تءوةرط م  ي َةرؤ زةرد رة . درة ر دا ظ

وةر ة َ رانءوم م وام .  

      م دام  وي ي ء يوي، زةر دة ي ةرؤ . ا

 راطمو   دةزطي ي مَ   دةواذةي ََلء ََل َم

 ا زةي  طن  مي   ،َذم      ودةو ي د داروة ر

  .وةو ر َة دا د وَةرؤ رةةم مو مي . َن

 ظم ط :  

 موة؟" ث"ورَي  -

- ، ر و رام َدة م داريَم  ك نردوو،.  

  ََ  َو ى.

ظم د ط  َمذار:  

َ.ةموة رووداوةن -

  :ةرؤ دوورةي دةوة
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-  رام–  ر...!

ا ن وةو زا مدةد  د َ و طممي   د من ارد

  .و روون دةوموة َ    وة، 

- رام نر وردة مَ  وة دا.  رام يو دة ر َ 

موط،ةَ دووةة ران ط مر...

***  

م وظ ،وةا دؤز يةَو َل  ن .م ران وة يزة

! و، دي نورةى رز ظ . و وةم   ر دة و و  َو

ط يم !وة طمزةردة  ظ:  

ر رة دم؟ -

وة طداط َ  ي:  

- دة ر ءر.

ط م:  

ي واوي دةي؟ -

  رةظوة ط:  

-  دة  وةي دواي َ.

  :ط  ى ي

-  ،زووام  َ ادة م َ ،واوي دة زووام  م زؤر َ  

.ةو ر و روونرو 

    َن ي دة . َي رة رة  دة َ ؤ وى

 ا و  : ،وةَرَل دةط  وةوور ،دة و ي زير

 َ  وةو زؤر َل ار  ء ي ةط  َ دي ،يد 

ا رم وة،  طَل  .م  طَل ا وة. وة

رووداوةدةورو مو َلط ،وةر را وةو وادووة د يوةدا ط َ . زةر 

 ردةم  َ ، ر يم و  و ن ننامر َم ردووةم، 

 رزة دةام  دة َ دوا . طلدة ردار مء دة  رَي وةري 

م َ وان وَم رة ءري رةم د  م ، د  يرط 

مذراوة .  يوةر ي ي زير ى ة  و . ن 

طمةي زَي  . َرزة َ رَة .ررار دة َوَلء  و

ر مد .وري   ر ةش ووةن رم  وَي ةوَ َ . ي دَيء

زرا . زةوي رء . دةنزةة اران طي . دة  ََرزة رام

دةر  ر ل دةدةن .زةر وةم    وذ  در

م دةداوَوة دةمَ  اور وي.  
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مي م  وة طةو مو . رزي  وام رةم داوةوة ورة

  و  ترةو رؤذ ،كرةو رووم ،َدةردةماو َو دةمم . رجءط

دة   واوة  ة،ك، وةك وةى ط َ دةمَ مرام َ رَو

روو ر َ  وةَ رَي ر وويرَ .  

     َ دا   دو مدة َ ض َدةو   . م َ و َدة

 َ  ...   وةدة    َ َ وام ر  ،َم ...! َ م 

  ...َة

 رةي و نن، ذزذر ى  ظ ر دةرذا دةط َمزة.  

د،  دا رام َ و ط مظ  طزارةدا ن دة ةرؤ

وا نء   يؤوةروةو مي وةرطرة َاط راد  َدام :

 َدووةو دة ن داواةمر وة دار  رةرَو .  

 داوادمو ش    !  ة ؟   مى  . رم ء ةرؤ  َن د

  .رووداوةم  و ة، طم  دَل ا دةد

ةرؤ ط :  

-  دة  َدة.

  ن داو يامر َرة  ظم ةرؤ ط  دو دوو دا

ةمر دري  ون دوو .  

رةوة ط ي  ةرؤ:  

.دةَ   ى  -

  :ط مظ ة د

- دن دة  َي دةدة  وا  .

 يةرؤ مَ ا ن  و و ك:  

...ط دةزام طر  مطراوة -

   وة، زؤرَ ي  د مرازة َ يء وة وي ي مر

ط:  

 وة،  َوم  ن م َو،  َزاو دَي... رورن ش و -

 م رمةن و، و وةرن واو . موو رةن دةرد و

زا ء ء و دوورَ ا ....ةو َا   وتدةر   .

  :ةرؤ  رةوي و دَل ووة وة داوة

.ة ََط  ،رن -

وي وام روام را ط:  

-   وةَرطم وة دةزام.

- ك م ا !



 ١٦٦

ط  . رزي ر د، م طريء رةو درة و     

  :مظَ  طت

- َط ة .وةي  ،م  زا  مس ط  َ ي وَيدة 

 !دوي داواي َ زامت ممم َ!

وة طرذد  ةرؤ:  

-   ام وة وة وة َ !  َ ،ردم َ ي  رام َ ا وَيدة

  نةمَ رة رة نردةورو م  ،دا   مَر َ َلط

  ،ةرؤ  ك      مش موَي  ردا دا . دةن

.ا  ط ،طت  .َ  ةن

 ،د َدر مر رةو ةرؤ دةَ يط مر و روا د  ر ،و

  رةي ،و َدا ودرةك وةومَ مة ؤ و ودا.  

ط اوامَ مر:  

 ! مَ م ؤي! ةي   ، م ؤيدةزام  ؟ رك د -

.ر َل   روون مَوة م ؤي

- دا م دة َذ   !ر  ر شَةم !َ ت ف َيور َر ة

!ة

  :ط  ن مز و وة داوة

- وة  ،ةرؤ َيور َم َلط َمدة  ا .   َم 

 رمةي وام ،وان . دان س رةمو ن داوة دة ...! ؤي

!ن دةو ،َوةرن  َو   وةت م ذم ت  رةوة

ط َ  دو ة ةرؤ:  

م   طي ي دا؟ -

ةوة طزامط  ا ن  زي ءد  ط:  

-  ، !ةَ َدة  َوة .َ ،مر ريةط، م ر ر . َ

دةدة  ري  ةَدا در َلط ! ،َ  َك دةَ ر َم ،رَي 

دةدة  ري  ةَر در َ.!

  . َدي طء  ي ي راَو َةم و، دة طمة ةرؤ 

 ةزام وامرؤ.  

دن   ووة، ن رَ دة ،ري رن دةطَل دوذ دةد، 

 زو و م  ندو دةن دةمارةت وةوةي .دةط ي 

ط و ةرؤ و .  ض  َاوة ردا وة ر و دةوة وة

 رو ورةيي طر  ،رة  رة ض   ددةوة م ن ةدام
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دةورورن دةن طوط زةو زةي  درو دةدنء ي َل دةدن، 

  . م وان رز ون

و د ر رة   رةما دةر وك دةرةء  طنء دو 

ََ َ ء ا     دة ر وةي َ .     ء طم رمن دادةطت   

  ردا و وَي طَل ورَما و ن لء  َو و      

     دار ير ؤمي ط  يدذ،    .    ن  يم 

 وام  ن ورةم وة   دار   ردووةوندا دام .

 رادا  وام ورةم . تي دةط  ط" :   ت وة َر م  َدة

ي دوور ام ري زة دةَ ةدةوةو رطو ر "       م وَةر 

  .دةوة

  

  

  

  

  

  

و   

وة  رام   ظرم م َو، م طرام  َي و 

  .زا رووي دا

 َم  ي ممد ك طر ر و  َ وةي د  ز ،

رام مرة  واوي ءدرو دارط ي دو  رَي ر رط ،وم

  ي رامَ  َيم وزام َ .ر ،دةدا دووة و ز م

ر ي رََي، َ ش ري مر و دةا ر  ي 

رام ر َر م.  

  ا ونرام  دةرى يمو . وة ن موةرورةم دي 

 موةي .  دةدةوة   ر منور رامن زامرن واَلء 

  .ا وة ران ري وامن َل دةدء ذووري َن  َي دةدامَز

م طر امن ".  دوم دا َ"ز ك دةام  رامَ   م

 راخء ودة  ،طَيرامطان رام   وةي  ! و وام و

  ر َل موة. مي زام َ رامن  و،  وا مون

  .دةوة ي طن

 َ اردن وة   ر .َود  وةزعء  وةرَيدا  ىز ر

ز . روة َ راطم    داء دةزطي وة،  ََرامذوورةى 
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م ي ح و رام ور دة َر . رط مي ي د و

 وةزعء  وةيَ  و  . ءَل دةي دةطَو رَ َيم ز و

م    ى من دةدات و دةَء رَ دي دزيء" م"ن 

  ن و د  َر رو و ََ دة  رام ىم َاموة دةَر

َى وة و  ى وة و رة مى   َ ز .طم وة

َو ر و َ َد دة  ىرةَدا.  وم  َ ز

  ..و ر و رةى  ى ت رة ى ة رى رام رزطر ت

  ..رى  ،َم َزارو ك طرى  د ََ َطر : ر َك و

رام،ط  َم ز طت و رك و اردةوة، و رداى 

وة دامَرم :  

  داى ؟ را  رة ض َ؟ -

-   و راو زةم ةداَ وان  ت دةزام ر زؤرة .  

  ز وردى روام  رام:  

-   ى وام ،دووة ت و راو زةم       

  َارى مدةدى؟

- وة مَ  و  ،َ .    ر  ،زة َ رةدا  

  .رووداو و وةوك رَر رة 

 ط   رام:  

- ة !؟   وا..و َ رووةوة زؤرت .  

ز  د.  رام، راو وى  وام ز و زةردةم  د  

 َ تزدة دَل َ  د  مزةردة  ََ و َ ةَ ر

  . رى راما

   وةو  رام:  

    رة زةةرى  طم مَ؟ -

- َ رةم.  

 ر   و ى  . ة..  دةى  ار ؟ -

 ى و و...  

  َ َ ز:  

  . راط  ذوورام   ى دةردى رة و  َ ذوورامش َ زؤرة -

    و ز دة ن رووى و  و داذوورة  ، ى َ  ،رام

ى ط:  

- ت دار ، ر دةى!  
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  وة ،زو َاوة طوةروان م .وم رة وة  وةروام رط ! رط

اَ َل ضرى دةطرو امدة  و دةوة؟ ى   و راوىط !  

 درةم موةو ر  ر مازاوة   و  ن ى  داوة رزطر ت؟

 ت؟تدة  ى واوة  ا   . ا َم ت؟ى داو دةزط دا

َدووة. دة  َ رَى دووة؟  َ  

 رامز واموة دةم زةردة  .  ،و رةو دةرط و ر ز

وة طر:  

- َ ... وةدة  .

***  

  دةي ز رط  دواوة  ن رَي زراوي دة  ،ي دة.  

  ز ،م َ يم ءر دةزام َو . َ مط  و  ا

  دَم  و و و دة ك .ام ن  َ    

َو و ز ، ز ارةري .. دم ز ةزامم    دوو 

اَ و    ددة   ،دة ... ز  و ارَ ش 

"... وت   َي مَي رازو م"دةدا   و مَ دةو  وَلر 

" َنرازو م ." يوةر  يم ورةري طَةي  مَ  ووا

َم ز دمر رءزريء زة وة ءن زؤر ورد دة . ي دوا  

 َ و ض !  دي َ ء ض ز َدةزام َ؟و ... ردا َدة

طورة متء ر رى    درو ،   م. م ؤ  َ َََيدةك وةروا

  !.َير ،  َمي َ. دا دةَوة    َ دةء

 ،ونو َري ر ةَ   َةى ز وةيدم - ي

زة َي وة ذوورا د،  و زة زؤر ي  اموة،  َوام . ان

 ز ورةم يو . و َ وزة م ار . يرا م

ا َ َ رط . د و  د َ  و و يرواو ط ي  و

 َ ووةر ن دة  .رة مةو زاري ور رو رجءو طام ،

. ر  وي ؤظَ زو َ َ دةون: ون  وةم م. طَ  دةري

  رةي و َام زة  وةي و دوو دَل ات  ،اوةي دام.  

رام  د  . ا وةي دام ،ة وةي ر مي دا ر وة

َدام .ار دامدة ر ر  .  

  :رام دة  ن د

زامر ض . ةَزامر َ طدارن دو   د  َي   مَي  -

  ؟

.ر رامن دةزام ك ر -
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زؤر  دةزام  ،ي ي ؤي  ؟   وَى -

 .ر َ َوَةر موة ت دةزامَ  . ةن.  زوو َ ة -

- َ ...؟ م َوض م 

- زدةم .رووت زدةم .َوة رام  َ.

ن داوي؟ش  -

  . دةرسء م دا ةي -

...ي زدةم  دا  -

ا رَي، ن    َي  دووي راممرام ي  زدةم دةد 

دوا ز َ  نامر َرىَل  امط ن َةوارو، دةَ  وةماط

 را رةمامر .ادةطم زدةم  وي م م  وةم و دة وة .

ي زدةمَ ا َا دةطرَيء رَ دة َ م َرام واي  دةد رور

امامر .د  رام د و ط ر ا" :وة َ ك ! َ !

ََي وا دةردة نم ،ةيرو ط  ةر ... َر و  ؤظ  

ى  َ َر ... زؤر َ م... دةَء زؤر   دة دَي

م ....ي م  ،  َوة دة   نَ َ َر ر  ات."!  

زدةم،       و ومي دا ،َدةر ر  اويد َ دة

موةم َ رةق  وةي.  

  ...زم رامَ ، َ ةم و

، وام رةش، درَؤم . دى ورو َ     ك

دا  طَل وة و ، ر ما مرذااطر ي ... َي م َو

وَ َ ...مر دة   مط  دة رامَ ا .

زة  ريرة   وي راموةادةطم  . ي َ  وةدوو د 

 . دوو  ،وةَ رام د رةم  ، و َ  َ زدةم

 وةد:  

-  ؟

    رام ةور و م َدةمط:

- م زدةم  ؟

  :ا َ ري وة داوة

-   ،َم زدةم.

دةدي م َ   دة   ةيوةم رام.!  تمم

ش دة يزةم . ي ي دة   و وةي د ايَو

وة وش ر دةو مةزام   و دةا وةر َي 

رةراي وةي  دةام   اَ  ش !  َزة و َء
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َ، َ ا زاَل ر امةء مي دةطمدة ر دة َ  .

  :رام واري د

- َ  ؟

َ اوةدا وة  َ ي ةي:  

-  َ ط َ  رةت و وىم  زدةمرَا . و:

  ز دة اَ ةدا   َام  َرؤدار ذوَي؟  -

.رام دة  دةمي تء وي وة.  ر  مَ مَامن و  

  :ةوة َ طترام  م . زدةم ة د

- دام.

ار دامدة ر ر وة  .  

  َ  ا  َيدة م  زؤر  ت َ  ةي   

 رط ن وي  وم   وةَ دارط  ري و َيءدا

ةر  دمي نء رة وي رة  دةي  و دةوروري ء و

  . َ ر َل و.  َل َوة

  َ   َ ...   ...  َ مووة.  ي زدةم طَي ة -

ى   َر  ،َدة َييوردي ط.

 زدةم َويط دة ي دةوةو ت.  

د، دة ذرةي ط رامَ دم َي ر تَي، طةط :  

- موت دا   و.

موي دا  ي ممدة زدةم .   تءوةرط دة  ي رام

وة دا .   يو  وي  دةوة غ وةي دار وة

.  

 رام:  

-  دم ؟مرة  َ 

- َ.

ََ َ ري َ وةر ر  ر رام:  

! د    موة -

 ر زدةم مؤ :  

   !ن طت وة -

م  َ    ،وا  دؤم ن          زامرم  و  -

.رامطمووة

م ري وةوةرم  زدةم:  
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دة ... َدي در مم رو؟... دي وةي ظرم  و؟ -

دووةم رو   وةن ي واو ي داوةمَي مم يةَ !

!.رةرو دارو ممم رو وي م وة

-     س زؤر وة ، !و دة  َ ن  . وي  

...! د  ن طم دةرو

ط  رام:  

-  نامر َم   د، دواي  م َم  َدَ دة ...!

زدةم وي وم وةداو روامر   رام:  

 َوةر دةي؟ -

!دووة     مطوة؟  رة زؤرن  َ ري -

-  ... ر كم ، ن نامر دووة؟  َ  

ردو ندموة،    ت دة وي ري وة ةَا در

!.ىممت ش  درو  دوو دَل و! وت َ! دةدةن اري 

 رامم ر  وة و دةزدةم ي  ،َ ر :  

-  َ)ر) ٢٥٠ زار ك رة ري زؤر َامدة َ وي دة َو ،م 

ََر َ.

 ر  زدةم:  

-  دودوو  زاري ! مدو ،دووة ندن زم ةوةم دوو!

-   شا دا َلط دة  ،ز ريو.

ط م ير و، دة زدةم:  

  ر ؟ -

 ت   ردا ار دووة؟ -

- َم.

- ، َ ت زةوقء َ موة .ام؟  دة   َوةي رؤذ  

و دة زؤر  رة  .   َ ،وة دةمم       ي ر ش

. دة و دَوة رو، ر دةَ دوو  ك َن

َ زدةم وةزة  ،وةَاز رام  و ةي:  

-  َدة م؟ رَي

- ن دةرة  ر  . وةت م   ةيء   مرةرة دة

َ. و   ي

-  ي     ؟

- دة  .

زدةم تزة  دا م از و ،َ دءم  ،:  
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دةي؟ ن  رة -

َ  دةزاء ر . طن  مر دةروة رةت دة... زؤر  مَ  ،وة -

و د  . َوةي  ز َ وة، زةَ دةذ. دةدة مزن

.دةن

  : دو ط ذارمَزدةم رة رة دةورةي ي  روون دةوة، 

!زة   م و داوةوة -

- َدا د َلط كدة  . رة  تةر ؟ددة

- م َ ؟ مزم  

  :رام دن ر ر دامء م ر َةدا دةدا

- َ رةي  ت دةزام رةد ،  دووة  ورةرى ط.

-  رةدا م  دي َ ر ض  !

 وةمة  َ ، .  مَ ة   م ر دةطيَ      -

رةط   يام.

  :زدةم  مي وة ة د

-  َ !

- دة وةر .داي ط   واي دادةم َ وا.

  .زدةم َ  وردي ط  َرام دةطت   رَ َ رةت مدةو

- امر َ  رةيوة دةر   َيمةام ش  وَ رىت زام

. ة وةو و و  مدة ردةَ  ،َ  ام َردةررةي ر 

ش وا . ةرَ زةي  اَ نء َ  مزن دةموَي

 ن وةَ و دةي ووةوامت دؤروةو طاوة َ و  َدةم

    وةردةطن،   دةمَن   . و  ر دةَي ا

َدة  م ء دووَ َ  و ، ...

-  ءدرو َ و ةَ  ...َ نوة نم زؤر دوورة   وة

   ءََ...

- َل م َ   َن دة  .ةن ت َل مر  . ن

َدة  ... !ندةردة ا  ي وةن ط ون د ...

 رة،  رام  وردي ر زدةم دا،   دةوي

  .ش ورام ي  .َزدةم موا

داموان د  َام َ ردا َارةك ةنء و مزن  -

 نو ي دم ا ن وي   ةرَو .  ا

  ي " S.S"وة، ر  َن َةدمََ  مَي، ر

   َوةو دة َمر  َمن رادةطَ ةر وَو َمدةط َوز
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َ م ي وَة دة ... ط طرَوةو دن  دة. َي  مَدر

.

.رامن دة َؤ  مو  ...ن -

- دة م و و وري   ،َم .

  وزدةم وام  دوو د ي دا ا:  

- ر مط دي؟ تد نا نزت؟ مطري م

  :رام ة د

-   رةوا د ،  ،ز ريوَدة  ر ت..

م َر زدةم:  

-  ،ب م   .

-  َ وازيم  َيوة طَ  وةرة ، . يةمَ  رط ك دةزام رةد

 ا ممزَل مط  رةدا  وة و  امة؟مو

- وا...

- زم دة   ن دةامر ي دذيم و يزؤر وةش دةزام ن

دةدة .

م  وم َر زدةم.  

 رؤ طي  مو ط وة   ر و مش  -

 ي  ووة! ارةت م  داوا  ! وادة م َ   َ

  َ َ  رةيدا .دة  رة   َ.

د ام مَ  دةم زدةمَ  دوو دَل و،  رام  ر

.  

  :دو  مزدةم م را

-    وة؟ورةم دة ةم  يدة ن د ،ر دي، دوا َر

  !َ  ،ارة دةدةن، ةن

 رام  اموامواو رة رة ى، ط:  

زةي  دة  ر  ذوورةدا دةء مزة  ي م     طر وة  -

 رَ زة؟ د ش          م  .      دةدو دةاوة 

  م  ر  َم .          ا َ ة م    ارةدا 

 مط.

 رامر   مط زدةم  وةي     رط ودة َذ   ىذَيء   و

 وةوة ويم  ر  وة، دةَ ي وة و  .  روة  رام

   َداوةو ر مامر َ ر اط   روام ز ا ن  امدة

رام ي ةم .  رَي و  موة ز  مَاوة   ذوورةي ود
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ي  ردة، دةت و  طم زدةمو  وةي  َل ن     

  دوو  دوو َدةَر  ى طن.  

 طر َ  ارة ةن ن  ! َزا ا  ا زؤر وي -

م مط زا  ري ؟ردن م  يزدةم و ا وة ! ء ورةم

َ ض دةَ؟ راز؟! َ وة اوة

زدةم م  ي د  رة  . رام ام طنء رارا زدةمَ وة

ى وة رك   طورةو رزار   ٢٥٠و ام َ م ،م

ر   ،و ض م      : يوةر وَيدة رام

  طَي   . َل وة دام  مو ق و مي

ؤرةو  راَ راوة و طرةو ر وةرط  مدات،  َ رة ز

 وة ةوةم وةوَ  يم!  

َو ر د زيَ رام ،و َ زدةم  ء و ؤظ ا

  :ة طرام  دو. ؤظن د. ر ن  ن  طدا دةَي

- ر ، ي! زؤر ررة رة  داط  َدة!

 زدةم:  

ي دة َ ؟ -

- َ ر .رة  دوا .َ  َ وة.

  .زدةم  ر  ،َرةو رووي ر دة و

 ؟   َ وة دة -

- ير ت ي َدة  .َك م َ  ام ،اوةَ ت ...   ت

و ز دة . طروة و َ .َ َم  دةَ م َوام  دةرةوة 

  زي وة   وة    . َدة دة  َم

 .؟ ت رَي 

- َ ةر. 

- اث م ...َ   وة ر َدة َ ةروم   َدة ز ي ت  

 مم ن دة و ن .و م ن َردووة  زامم  ى  

 ء  مو اي ةَد ذ؟ م ممدي طر و وا -

س ي ودا مو   روة .ا   م َزدا َطَل  -

م . 

 دي ض وة  َ؟ -

-  ويم ر دةردة  ةرةوةم دم ؤنءم دةر مرزا ةر ... 

 . ط َ دةم  َ و  وَي دةؤزوة، ر

ط زدةم:  
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 واو ؤ  ذووري طروة؟ -

 . ،رو  دة  دووي ز دا -

          و وو ز َلط وةم ري   زدةم َ ش م

مَلء دوورة  دا  ىرةَ.  

ز وةي   دوا  . دةردةو َ  َو  زةت  )ز)ةَد 

 م َو و روَي مزؤر        . م  ،تة مَ يور َر اَدر  زدةم

. ض  َوري َ مداوةو دةوة رام  موةي . وري  ز مداوة

  ي يَء رََو  رام  دزي دة  ه!  

ة طَر دة زدةم:  

- ة درةم َ ، اَ. 

 ز وةم م  وو ار ىم ط:  

-   ودا مم و ي ،وةم و و ءَ  دا . 

  .ش  َتوَاى 

 ةرمر و ى َل َلء . و َل  م دارد   

مرن طو، رةسء دةورَن  ء وي وَى روو  مرة من 

اي . وة ا و دةم  دةوروري   زةَ. دةء دةون

  : زم َم دةم  دةورَن م وةوةو 

-م ؟م نررو ،ر 

  :م طت وة داوة

  ... مو وا    رادااث م ،وةو -

    رط  وةر دةرد. 

و ط ي طم    دو ريدةورو  دةم اي:  

- ر رَي  َدارةم  اوَموارةو ط  دوو  .نم . 

وة طَو  ط م:  

-  ة ر ،  اوَ نوارةو ط .! 

ط دةم اي:  

- َض دة دةزا  ! َدةَ .َ ور روو َة! 

ر )  وةرطوو ر مري   .  ا دةم رام و

و  موة  ر  ر دةرَو دا دة ا دة) ط و

من دة َ دة وةن، م .  وةدةي دةورَن د

 :  

- وارة و دوو انَ  ،؟ 

 .وةرن  دةم  ن -



 ١٧٧

 ...  ز و زدةم َ  ز ،انرةط ةرام يو َدط  زؤر َمد 

ء و ش دةوة،   دةير رَي  . ز  رةوة دةرؤ   . طم و 

  :ز رة راوةو  م م ط .زدةم  دواوة دة دةدا

-   َيوة م م ر؟ واموةر ةَ  وي ء 

  : زدةم طذو موة ط

- ،َم    ََر  َ. 

ز رةدةوة دوو ور  دة .َ وة دةمدةار ط  دا  م 

َي  طم دةرَو  زدةم ر ط َ دةم َ و رة.  َت

ز طرو طر مو     . َزوةوة اري دو دوو  م

   مو و  ةك وة، دةت  وة دةوة رةو ؤ طدة دي

  .و ر ردة ن وة! ا  مَم ك موى دى دادي دةد

  زدةم د  ر ي ء ردي ط م   ازةم 

زدةم طَ . َ َا ن طمة وَةر ةدةورَي م مر.  دةوة

 ودواري دة ي  ك ن: "رام"!  وةودا ي دةم  َور زدةم

 رام .دو د ةر ي زدةم رةي دة َ ام  داوط  ةيَر

ء طرام:  

-  ! َ وتدةر  َ! 

رام زَي    و، م . ة دةو دةق َ  م  دةدرار

 دم  َي در ةير  َ زدةم و ودا مم  و د.  

 دة،زدةم  ، ي دي   وتى دةر  َ ةر دة .

َ م  ودار زةر و رةو يموة دة    َي دة  .   ةر ة

       يمم ،َ و  ط َ زير ،وت زةر ي ر را ََ   دة  ء

 دا رزَ دي ي طمة زدةمء  ام م م  َر .  وت

َ .     ردوو دة َم  ري دو َ زدةم ...  ا ط د  :

"ي م .   ض دة َء دةزامَي دة دةوري   رام ...   

 َر  وةيدم."  

طَل .   اي طاوي مةوةو  اط  رام  طدا

ََ  زدةم ي    وت َا ر .  نزدةم  

 ي مدا،  َ د و، و  و زدةم  و  طةم رام. ش َوة

ََ د .  

 ي نامر َوةو دةزام ط ،ر َ ور  ارَ ،

دةَ وةش ز يرط وةورةوة م  نزؤر .  و اط  ر ي

 مزم.  
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دةد مك وة  مَ رةري اوي ت دا وة رةم َ دام  ز  ن

  .ن 

رط َ ن   : رةرو اري زدةم مزم  طموة  

  .وزؤر  رَش  وة م رام   دم .-  مدةد

م زدةم د، و دوة رام  ر و      رام ي

و داَل واط ن درو.  

 َ :  

 ي رام ، دي  وة ن ي  موم؟  -

ةوة طَ ةر َدةم رام:  

-  َوا دةزام ، مر؟ ن دةو 

 . دة   دةر م...   ْْ م .ه -

-   ام  ك دةزام ت  ...!ك دةم   . ا 

. 

و طم َر وةوةر م  :  

-   ددةم ور تَ ةَ .  وي  يمم   

ةداَ نامر  َل ...َ ؟ ! اَ تي رؤذ  ي روس 

ةوي دةَ اَََد دة  ور و...! 

 َ وة    ا ري رؤ وةوي دا ،َد:-  

  ...َةوي َ ، ن و رون دةَء راون دةموة

- وا َ   ؟َزامم   

ش مدةو  . دةموة   ... ن  طوم رو -

مووزم  و َ َ ... 

و و ط ةمَ َ : -  موة ي  . و  وام 

  !.رةم م  ،وي و َرن

  :رام ة د

-   دي !؟ر م  اير م 

-  ...رة. 

- م و     ر ت. 

- وا ادة   ... 

  :رام ي ي

- وَي وام  ،َم  !و ومرة را روو رة  د م و ام 

ام رةشء... 
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ط   م    و  يو  طدة دةَ يز :    ي دة 

 م  نط رؤ  زة  شط رؤ ءَؤو دوو دَل :   

 ! رةي ا َن رن دووة،  ري و رة زؤرة  من     

 مَ ي   روةَزتَ و و..  

 َ ء دا رة  و طمي داط:  

- د ََ ري   شةرم :ة؟ي د ن ز 

 ...ز؟ -

- ز ،َ ...ز م ،ةرمَ ري   ...َ ...و ن . 

ر ةي ضَ رامَي طك دةر:  

-   ن وة؟دام َض وة ،م اماي ز 

 ...طا رامن  رَي وةوة ن  وة... وة َي داوة -

 ؟  وة  ة  -

- ر ز   يددةن مامر  ري ة... 

 !رامن مدةد ز رى    دي -

- د زؤر 

 ن؟ -

 . ز رامنء م ر وامَ   دة من دةد -

 ن دةزام؟رامن  -

 ي  ط وي وام طوة؟ -

- م   ز ي ،  ْْ اوة دةدا؟دة  وام رام 

 .زام -

- وا:  نامر رطمام ز ت دةداط  وان موة  نَم  زوو

َ وا، درة ... و دة  نوةك  َرةداو  ...َ راوة...دةد

ت ك دةزامَ . ي رنرامن زامم ز دوو رة  ،رن داوة  م

  .وان ض رةرَي طَل ن دةن

-  وا ار  ن رةمامر َلط ريو وة يم  ز  وةا دة

 ؟دووة 

 ... ء رةزا ري ي دووةزؤر  م  َةَد درة...   مْ  ؟ -

-  ن  تم !  ا   .       نامر امدة ز 

 .دةن؟

- َزام دوور م. 

-   َو ر واط   مامر وةطوداي؟م ي    
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- زام ...   .  مط را  وو را مو .  

 .َش ري دةد

-  ؟َ وةمامر  يةمَ ددة  

-  وة ةزةم .َاي ر ا و َ . 

 . ون م رام مت    و    .ان راو   

ََ ن رام !ر ر ر  وم امو م رةء ذزؤرى  

 مامر ري ي  د؟  

   م ووةر َ ،ة  َ رام .      َدة

َدةر َيء وةطوة مرة  او رووم َ َ  ة؟ ز .  

نم م :  

- َ...ومط ةَ  م و روةمةَ! 

-    دة   ؟ 

- زامي دةش م  ،دووة س زؤر   رةدا   ؟ دةزامء ن

ر ث ور ،دةدان م مرةو ويم َدة ذمن دة َلط و َ ن

   ب رة زان و،  وا وةوة ر و . طوة

 ي رَي وو م. 

ي طوة  ،ا ير  َدة  َم  يَ يَ رام:  

ك  ار    : " َرامن و  زؤري  مةن دةطوة و دةي   م -

َو دة "!  شَ     ، دة  ى و  دة     ةم و

 وةمة و  دة؟ طمو ري رةم        .دةوَوة

ي وةمة وة  دزوة ي طمؤ ر       َو رة . من

 .منء د موةوةو وة رزة من ي دةروة

      ،وةم زا   م وةَ دة  ور َيم 

    َدووة  رةم     زؤر ز دةيء  .     وةش وة َ ة اث ر دةن 

و .ن زةةوةم ر م          ي ونر م َر 

 وةش َ َة  دي و مون،  وةو        . ورة ر دةدةنء دةَوة

؟ وا     ،رَ   رون  دة .رم مو َ ةي مووة

ن وا مو  . ؟َ ةدا  دةَ  دان  َم  م ...  

 دة  َ م ،ا دوذن م َي رام .اونس داو ي رووان 

  .ء َن ر دةَيدوو  ن، درة  رة دذوارة   ري 

-  و  ي  ارة دةدرَيَ . 
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 ر من َ  . َارة رَيء مدرَي وة وةَ  واي َوة  -

 مط  و َةت َ ، درة مت  م .  واي طَل ن

 . مي

  .رام ،َيض دة   كادةر  .  وان   ى

ن دةرادةر   وا زلدووة؟م ...  َ  ط  ر را ش

  .رةم رَء َ موة

 َامدة  م  ي وةي  وا  ََ ط م

وش َ ارةدام  ا ،طر  َ ن و        . دةوذم داممون

  .مَ ض زم  َ دةدا

  و دم ا  َامدة  وةوامَ  وةرى ر ورةى

وََ . يم ري   وة وة و وةم ط زةور امر

  !. َل وة

  :وم  دوو دوة طةر   د

 راي  م َ ؟ -

 مردموةي  مو رامن ن ...  رَ َ  دةر ...َ؟ -

م .دةزام َ. 

  .ازدةي رؤذي دوا   ام ظطام ا نت دو ورار

.  زووةوة و   ، ن  ي  ام دةمردمزن  م

ام   و  م. زؤر زووا َ  م ر ر ء  

  .دامونرةن 

دوو ر  وام . رزا دازرام و      ن ََ مرة

"S-S"   ، وةدة  نم مو ون دارةم دةورى   وور

  طو ودةى ةمازى ون

 طم .  وو رؤذة دوو َةي ران رةسء دةورَن مو ر     

 ري ن"ودا َ "ون نَور ي رو وم َ امن مامر  .  

َزر ،ام ق ط   ََ م دة َ  ت دوازدة 

و ر َرن   دام من درن   ك  دةَ ا دازء 

، رة وام ط ،ن  و وةرةيء دوا  مو وةرةدا دةوة

ر  َام تء وور، وةز. دواي وان زام رةو َارة ون

دام ،َ"S-S"  رام  ون  ن َو و ر، را .دةد

  .دواوة

 ي زدةمَ َدو طي دةرا اردءدا  نن دا و ن

  :د ا دةت َ اروة زدةم. دةردةي
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"ط  زوو وواو دة ةر ..."  زا  ام م  و .

 نزةوةومواوة دة ارَي دا دةرا ر يَ يَ : َر

. ط   م وة رَ دةد   َزامي تء دوة

 زدةم وةوم ةوةَ يمو  وزة ف : "روام  ،

َم."!  

  و رمى  وَ موةي.  دة م زَن طمة

ان نووم" :   َ ،م"! ،" ي"! ،" ورةش طَ

  ن دةَ ر ءكدة."!  

ر    ةوةو م دةد واري وة:  

- َ نن ! ر ط رامج ورو ةن! 

دةمَ  ن ء . ارام ط  م دةََن  رمما د

َ  َان وارَ دز . َرز وة  رمموة َي  َان

َو ام ر راي يم راو و    َلَ يوارة و .

نن، ذمؤ ذانء   ام دةوري م ور رةورن دا ... َ

ومَ ون ون، مَ ن م َ دة رء مء  َان  و

وةوةط ر وةَرز َل  مم.  

 َر ط زدةموم َ !   د  وةوةدة م ارةَ   تا دة" :  

 من   . " وة دةن داو رةو ام روت  ". زوو واو دةو

  .ن دةَ ." دة دة ...ش دةروا

" ... راري وةيمَ م وةدادط ... َواو دة "!  

  .َراوةا راري 

"َ  نم ، ...رزة ةَ  ن ور َدة ،م  .. و ،

وي م  ...ََ  اث دةورة َ ... َر رةم م ،ََو َ

  رة د َارَيء مك ""S-Sرَ ... َ دةرَى  و وة

 ي و  دة دةدا دةَ ..رةط  زي وواو دة زوو !

  يودةر م ذارةو و   ة و  ء دى دة ارَ ...

َ ران نو ر َن! دة ريو وم نو م . ،َ

ر دةز نو ي ...ن مرا."!  

، ا  ط وةو ي د ر َرزي ط  دا، م  د

 وي م ردةمط   ي ر دووةو نم  م 

  .دةوة

ا ط د  رودةورو وة روامرامم  ، زدةم:  
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 واو وة  م ؟  !ن ؟   َ ن مدو"

دي و زةي رار و  َ مت؟ مَ دَي؟ ! َ   َم َ ،رر َ؟

 ، ... وة دة َرا موَى ر دةن  را! طوم  وا م ون

ن ."!  

 وام    رة  ، وار ون، دة ق   زدةميرزة 

 دة  . َء  دة رةوم دة  ط ى

مء َةن  َ  زدةم داو ر  َدا ط طورة دةم داوة،  

 دان وي ران  . ردةي َ ن دةرزيَ  را وان  دةد   

س مةزام  دةم ز  .   ري وةدا روموةو ر ر ون

  َون، ن روون رةو رزمي ن         َ .    ة و 

وةوةو  م ي زدةمَ  ارةوة ر .    امَ  ا م. وةرطَا

 رة دوو"S-S"و رةوةد  ر  . ي ونء  ويَ دي مزو م

 وة َ رةووندة.  

َ رامنامر و و ر  ة   ،و دة ر و 

   رادة   ر !وةرة      كءرؤذي رووم   وةمر وير

  !رزم زلء زةَ وة

  !را رَ دَامو  َو و

  يو ر وة ريء  دةوة "م" وة  ي

 َم  َوز  يوة ا.  

دا و  دةاو د و  و ي َ ارةي         ش دموة زؤر، و 

 ر زة   ةر  ن مامر اوةيم مرةم ريرام

َدروةوة و ا.  

             يةمَ ارة دراوَ  اي  وة ي  ون َ م 

َو وةمامر .  زور ونءط رام  ط    يم و

ةوة ض رةَن َا مو، ))ي " ةَرة ر"رةن وان زام و 

  ةرَو زدةم  ون وة ي  ةم رام امامر َم  م .

  ي   ش  مدر َ دا ي و  ي  وا د؟ ز

 ردا وة ران رد و  ا           : ط   :ت دةو

 م ،ذَي .ط روة  ممزرط ةرط  ز     دَ و و داواي  ا

 َم و ةريم:  

 َ  ،؟ مَدا     ي ءَو  َامر ا 

. ا م !وا  زاي طزةن  دة وة،  ... م َوة
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  َمووة،    مامَ طَ د ي  رام  ،و رامي 

  .وة

من    و ،رؤذوة َةون دةد رون  ي

 َ  نمي رووةوَو،   ،د ةر فءط  نواوة دةرؤذ 

  .َيا دةَ َةم و طَل رام. ي دووة موة

 ش دموة زؤر رة و داموةي ي  ا دم و          

   وةو روو  ا : د رط  ر   ءدة  يرؤزم

َن دةو.  

 ير ،وة ري  دةوة .  

َ َ ي  ران رة. رَء َم ز ورة ذورام طاوة 

 ذووري  ،   دومم  ؤ م دةو،و،   ذووري َازي

َ و انط ورن دةا.  

وام يو نر ي) َ ير و (   ،ا ز يوةم  

م وةم وةن م ،َ ض ر ي وةرةش م.  

   م ري دا رام"م"    م ،وةََ دا  ررة ي  ي وة

   وةودة َ  دةرط امو، دة  ،و   َرة ذمرة  وودةر

  .َ موة

 رط"و " مرام ر تءرة وَ  ري او  رة

َة. درا زاد ران  ددة  .ؤدةر َ ءَر  مرة.  

  . و  َمي  زةم دةرطي ذووري َازي درا

  :رام ،مي رةري طز دو َ طت

-  امَ. 

  امَ وزةمم . مرانء دم رام ي دةد ت؟: "طَ َ َدة "

       ،دا رؤةوةارر ل  ةوَ ر دة موةَ رةويط َ م

 وة م ارةوة، سء رزةوة َ .    وةم دوور دةووةذمي 

 ووة وةدةرط:  

- َ ؟ َر ؟ ض 

.  ذوورةوة  ت و  م  ي وة، زةر َن  درزي دةرطوة

ن ة م .  زةر ات مةوَا دة  رة رةرة  َ و

 تء يو زةرر وةارط رام يذوورة  .  

رام ود ر م داوة و .ازَ ذووري  يرةرة َ ا

تء طط:  

-  !و؟ 
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  يزةر َدم ض َ رةرةد َدر .َ يزةر رام ،تةرط 

  .يء مي موي َةوة

ر رةم رام و ى ط رةوةى ىَتوي طرةرة :  

-   َوةدةَر زؤر درةم وة ،وة. ؤس م  دةرط. 

 َ ارا دة   ر ط  ،وتوة وةدةرَم دةرط  رام

ظ     دةوةوار دامر.  

درَى ك م ر  رام  ط رووي ر،  َل مو ي

َ ،و وةةَو زو ري َ .امداط رة وَي دةر .

َم  َرط داري رة رام ،وتوة دةرر   مز  ،و

 م:  

 وان ممي؟  وة وا -

ط رام:  

-  و وىَو! 

دو ط ة ط:  

- درو !ؤ . 

. ط م  م دةرط زل مدو دوة.   موةدا وراموة

 يوةمم  ر ََ و دا.  

  :ط رام  د

 .وة و م وارةت   : م ،رة    م ندا -

ر  ، ط  . رام وة م َ ،َ َي دةرور

 ؤردا مَرر   ، ََ ادةوة وة . وةَر  نم

ر.    َون مدةد،  رامم من وة ذ َودَي ن    

   رام ،ودة  رةو  ية طَ و     ى داذؤ م و 

  . رَي وة دوورو درَو مش و. م مدةم ،ري دا ي طا

  .دم موي ي ك م ، مَ َوة  دووررا در و

دوو َ ... ط مو  طدؤ وء  َوو ط .موةن رةت ون

دا رؤدة  .دوور م ط ممم ،َم تاطن ر .

َ وي َم طوة رو ءة طر  ،و ارم دة ،َي  

 م    رزيءدة َط  ،ي داذؤتَ وَ اَ ن

تء رة َوراز واو و، و مَيء  وراز دةَ د، ش .دةوة

ؤزؤرةوة دةر اَ  َ .دي دة  طط.  

 ردوو دة  رامَر واموردي دة  و ووةي طَ ي م .

ي رةي  َا  َ        دوو. روم  ر رَن دةروت



 ١٨٦

ََ يم  تط .           َ وي َن م ط ،ََ  نَ  ممم

و .          َل َلء َ ء دة ر ون، ط رةت  َ يَ  و

و . ر َ َ٧٠"ط" ري طمت .َ  ،و  و، دمة 

َ ا  م م ء   . نء رة َ  ى رةى دةرةوة

   دوو . ن ا مر دةرؤَ َ او  .رَ رةت ون

   ى و طرَ اوم ىَو   ء ريم دةر  .  يَ ةَ

  :ط   دازيء طَ .اش دةوةو ر  َراخ وة رات

-  ا وةرة َلط! 

 َو َ دوو وامَ ا و،  راخ وةدا وة و و         َ رؤ

دة  رام در     َي ا م َو    ط  طر .    وةرَ وان و

  .  دةام وة و ي ا:  رام دة مدا دة .د

 ر َو رام  نوام  د .   م   يََر

وة دام . ر  ،ر ا ةريا دام وردة .  و

 وي ،وة رز وة رام رو رووي ي دةرَا ا.!  

  :َة  مَ طةطي دةم رةوة ور  َرام داوةو واري د

 !ت م ة -

 ك ويدةر رام وط  و رونوا د م . دمم دة  رام

.   را ي دةمََ! درة اث  مدراوة: "وةوة  د ا دةت

ََ ش َمط َة ...د؟ري دةن رة   و رط."  

  وة طو دوور رةم   ىر ةوةذام ي .   و

   وة ر و مودا .          ي دةم   ،ت زةم وة دةموام م 

روةر.  

  .رام ر وا    وةوة وة دةرَي

  :ر ََواري د

- وا ر م ن! 

رة َ  و دش َدر رام  او دة ي . رام رةش

وا ر زي دا ي  ء َدام دة.  

 وة دةرطدةر م  ََوة، ر را وا ي زار

و طوة:  

- ارَي  ،. 

م ة  رامزيا دا .ََردواوة ط  :  

- ازدة  نور اى! 
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 ر  رام    ،يرةَ داوا مةوةن  ارواميء  دةرة نر   وردي 

ر ون دةدا .          و ود نرة رة  و ي ر وان 

  . ومَ ةدوور َ وري وة ط

  ي ذوورير دةرط ط رامران ا .د  وَو .  

مي . رام ض ََ مدا . َ َرمةي وا  ي دةرطي دةوة   

   رام          ر را ي ءَ  وةو ط ا ر  كرو دام، 

ي ر وةوة ممو  . ادةذام وةدة و، رؤذم ر   َدة ا 

رام ر رؤذم دةوو  اي مدة ،ر . و رَ موةي و

 وردة َةي    م دةيء م دارو طرةو ممَ ة در ون      

رمةي وا  ذوورة وةدةروتء دةري  ش . ور مَا

وة دا . رام و دن  َوةر و و َوة و دة.  

  :و ط َ دةم َرز

- دام! 

ََ   ََ وة ةمَ  راموة   و َ ةن و م 

اي و رؤذمي د دو ا . رامر  اي و دام رةوة و،

  .ر رةوَك

 دة وةزام  و زؤر رط   اي ريرو  رام  ردة

وة . ا "ن" ور  ،ووي م مورةطدارا متن دةطَ ا :

روو  ن  و، ".وام موى"ن " رَري وو وا"

 ََل طي  دة مي ار دو و َ َةوةري  ي 

  .داو

ط  ا:  

- يدة دام ! 

دام رام.  

ن وازي ر راذةمَ  ،َ  مووةو ردوو دة  ر 

 رَي ي رام دةد   وا دةوَي مك ر روا  مَ . ةوة

َ وردي م .ن ط:  

-   دةزام  رة  دووة؟ 

-   ْم. 

-        ي د ر   ام وة ر دةدا     م يدورط دةوري م 

 !راووةو طَ ة

- َ. 

- ط َرط ض  َ ت روون ادار،  رةي   وم... 
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- َ. 

- َ  رتء  ،ر َ   ء ة نو ر ط. 

- دة . 

 َ ووم َ ن وة ، وم َدة وة طَ َ:  

- م    ر ،م ...!  َة َيوردي ط  ةو...   ي ران

 رةوا د  ،ويرودؤ  اث دووة زؤر   رى، .ة َيط ر . َ

  رط م ،ة دة   َم  مط  م ة دة

  .َي دةرن  دة داوة

-   دن را زؤر زة 

 .مردَ ش ر ر  ن  وَةر  -

- ن دة ،. 

- س م رَي وة ،راوة ،ر.. 

ط  ن:  

-  ...َر واممت م زيد   دووةوات م  َ يوةر وم م 

. 

َ ر  رام:  

- دام! 

 ن رؤذم دة ر ءرام و داَر:  

 م ؟ -

ا "مي  رؤذم رؤذ . رام  ن َةموة رؤذمي وادةوة  

 "و .رووداو ي      وةدر َم ءرة  ي ء طز ي

  .وث د

 دو ذوة رووي طةم  ن:  

-  ط ت؟رة وةرط تم ةر 

 .زار رك  َ ري  داما و َد -

 .  زؤر ك دةزامَ   ارة مدراوة -

 ...  مَي  ن -

  :ي رام ن ي  

-     ز!. م  رة  ،دن دا ا  تَ وي دةم

مم زؤج دو ر  َي را د  َس ء دوو د  را 

 ي ... وة عدوايت م  ءو!  

- رةش م    . رح   زؤر ادة. 

  :رةي دا  و َ اموة ط ن
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  .وة ر . رت -

 دةر   و  زدةم وت، زؤر   دةو، ي ر ر دا -

 .زوة

- ادةر   رة   و؟ زةروري 

ا دم ش . وََي  َ و ورةن َدةا  ر و -

. َ  مت   َي را   ... و   رة 

 .وة واو، ذرا

-  ر ية. 

-  ! 

طر . ن؟ ر  ي رة،  م َ  موة  زو ت مد -

م  وم موة   ردةوا ران وة وة  ،ر م ن .  

ي دة  ووةوز!     م  ر  ر .     وةموة   

  ي َ ر و ز َ ! ويء  رةَ ت راش دووة   

ي رؤذما يط ،ض م  ا .        ود َ يرو ط 

 ر زة و ورةم  َير ،ز دةدة ي رار   َ و ،دَي

       ري ةدا اوة  دةَ زة دة   ،وةي  ىدر

 درو .مط  و َ ...  

  :ري رؤ  نن َ َةم و و

- ََ وةو و ادار ش       َ وة رة و وة دة و   ي

  مَ  ءَ َل ورةوط  ءي . ،َ كَ ر  

َ داَ دة َذ  َة. دة رة  دةوَي َ. َ وةت ت يرذةوةم  ر

    م رة  ري ي   نمدةو وام ر  ةرامَر  َدة

 م َ  دَل َي   ،َوةَ   ي د  دة و . م وَةدةن

ة ؤ   رةي   وَيموي؟. م  َ َ ر  

- َ. 

-  ؟ 

 .ى در َ ى تم  َ َرة -

     يء وم ن  دو رام ةوة مَذ  وةمرةزا  ن 

و طَ:  

 َ  "٢٣" وة   َ َ م زدةم   مدا، ري ذرة  -

 د داوة ض ر َرةت  .م   وةي مَان َو  َ ا! وة

  ..َة؟

دو ط يَ رق ة   ن:  
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-  ...  د   وةيمَ رة ةيَ  َ َ ا  . رط  رم

مء و  مدي   َ ران، ت وة د مدةو    ت ر 

َ   يدة.  ر َن دة ر رة ن ،ي دة ري ن َام ءَ

َ وة ي و ي ي وةمَ رة م ،َزامم َ  وةوَ

ََ م  روا َرة ض . م   دا دم ا   

 دة  ت ؟ وَ وةدة َ ى  ي؟ ررزط 

و ورةي  َ وَ؟  وةر   . ا دن دا  ت

طن م ري  .من، م وة  ردةوا ر ري ي

م  .؟دة َر ض...  

 ش طم و  ...!  در  َ  َ   وةت َم  ا

رر ،ن ن وي امامدةزام  ت  م ...   َ َ ،ر

  .رة م؟

- م ْْ  . 

 وام َ م ط ،ور دةن؟ -

- َ ض طن م. 

- .؟  وةَر دةزام 

- َ. 

  : ة و طن ر ر

-  وور ادار! 

- ن دة .مط   ام وا َم  ما! 

  :ن ة د

 !ا -

رام َلط  َ اازدو   ن َلط يو رط  واما م

  .رام د

 رام و اوم  ةَ وا ر .  

 رام يََر:  

 وة؟ -

مَ وةم  رام:  

- ؤدةر  ، س. 

   َوة ومَ   و َم ا ي رام    ن نوام

ي د،  وة ز َرة  م ي   و ري  موة،

رام .      دَوةو    رووي وة َي،  مي رةو مر دةو    

رةم    م َ  ت رةو رووي ام ر يم  اودا ...
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 رامو زَي ي ي  دةوة  ءَ  و َم م ويدة

رووي و دةت،         َو ي  روو ...     ام َ َ دة  م ن

 ام َل زار  رام  يرَ اَ        م  رة   س دوو

 ن َ .   ا ط د  ءَ  مزةردة رام" :   ن َ

 اوَن ن دةدان. م    ر       د   رةي 

ي    دةورى م دورطى  ى دا راَوة   مدووة، طر ر

  ...".طمةو  م  َمَ ! م

م ط رامور ي وة ََ ، .ي طي ء ممَ  ة

 ؤ طةرَم  ،ذؤ .يوةم و دة يَ ا  وةو

  .رةدا دَوة ي  وة   دةرط م

  .ا َك ء ن و َ   َو  َزي دةد

  

  

  

  

  

   

  ريزةوي ود ر . ذارو دة ذم    و 

  ءَا  ريزار م  ءَرا ر دان  ون دةر ي َ َل

َ ةَ...  

 و دةت وةو َ  . رةن و و ، و ، دم طرمةرؤ

دةوةمم وة ري  َ و ى ادة ارى رةو زةوي د طري

  .رومك دةدةوة

ورام دو  دوو ،امَ ري  مد وطن دةر ي .َم وذ ر

وا در .  دةم ردوَي رةو ر دةدء ن دةم  دةطراوة

ذم مد و، مز ي َ دةدا،  وةن طَن مدةداَ،  نردو 

ء   ةن ا و واو، رةن ا  .ان دةو ي ن ن

ان و دةو ر نرو.  

  ودة مَل دؤط و و دراَدي را   ي . ي

 ،دوور َمد د، روام ة ى   ةدةر  يوام و

ظ و م دوا وون، ي . وء وزةموة ام درةز َل دارذة

  .و طزن  ، ذَان وةو طزي مدن
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َي رري دوذ  و وة تء ن و،  وةي     

    ر َرم  وان ر ر َووةو مَمري مو، دةد

     وةم مَ .        رد  َ  م  و اء   دةَاو دا ي

َ   َيءر م.  

 دارَة ووة    .  طدَوة  ،ر  و  دار َ ََى 

وة  ووةن زة طن دةد، طن ورد ورد،    ر . موةمي َي مو م رووةوة 

 ي ي . َل ن ء  مموة رم و وردة طى وزي  

  نءرةم ام م  دي دةد طدة موم َلَ  ةَ زةو ...

ةَدار ةي طر وة    َ     اروس دةطم ة   ....  ي

َ َ دو ة :ا ي َر  ةَا دردة...  

ظ و مش   درَا ر َدو َل ر طر و َم ون، 

مَ   .ن ض درةََ دةزام َو درة  ي  :َو طَان

  .ري دةوةو ظ دةر

  :ذ واري د

- َ ! يَيَ !  

 .وو ردان

م ك راي دةد،  ظش و دوا مدةوت، و طَل ورازا راو 

دة در َد  مة مو ظ  و ي ط. و  رداما  م  مو

َت ومي را م  ، . و و ار ور نمن طردوو

ون وةر... دةر دار َم نا وةمة ...درة  ث ء َلء 

 ط  َو وةم...  

وة ،َمةَ ظ َء دةََر دة رةزا زؤر َ:  

 . دار َ م ،رَ و رَ َ! دؤرامترةش  -

  :م رر دةداوة

 .دار َة رَ؟ َل م    ،ا -

-   ي ي ر ودة وة َ درة  َيطم َ !َيدةط ؤ  !

  ؟  ض دة    وة م ،و مط  ،

 .َ دةَوم   دار

َوة دة  َز ش ،يامرةش دؤر ،َدة ةمَ م:  

-  ظ ر ار  !ََل ريازم   ... 

  :م َدةي ردةن ء   ظ دةم دةروا

- ؤ  ،اَ ظ. 

  :رى  ورا دةوة ظَ ةمَء



 ١٩٣

 !ظي رووت م، ظ طن -

  .وَا َةطَي

مى  ي َ. وى زةء امن روامووة درَا دة دار طَو رو 

وَو   و ث و ة ط   درة  . َروون  دةت  و

 ط .  درة دةت و ري ةو  دةوة. روام رَي

 ط َم  وور  دةور  رةدذن دةَرة وةم  ن  .زةوط

زةنء رةم ار  رة روو مز ردا .   موك  دةون

  .دةوري ا دةد

دم ر دةو    َ ان  .    ،ر َري  ر زةوي   

وا دةَ  ةن. دةدرةوموة ا فء    مَ    ةن

رو   وة مزةو  .    ادة َوا و       ةَ ي  َ رط و  دة

  ...دةامَ َةى ارى ارةوة  َرَي

ط ظ:  

- دةزام م ... دة ن َ وةي دواي    وة زؤر

  ! دَ   ةي دي ... د

   وامدة ةمَ  موةوَ:ن ي دة م وةوام َ  ،

َ ؤودةر دا ونر َم  ر زوو ي  ،َ ن . دة رووي م

ظ:  

- َل... ظ  ر  ، م .. 

 ظ  و   َو م  م  َم  موَي، 

  ...رةمون  رادةدةر ََل و

 َي؟م   ،ش دةو -

  . ي َد

 .! ي وا  -

- دة ،َم !وَي م يَ زار .داوة دة   ء َ رَي  .! 

  َم م وة ر  َ  ةوم ظ  و رانمَ ! َ

  ش وةزظ م ية .َ َ شر ظط  و وة 

  مَي وة. ا رط ط ءو   وم  

م مةام    ظ روون وة، َ ! ظرةزووى دةد

  : ظ   و  دَل ء طن دةت. َو واو

-    ةواند  َ مَو و و    وا دةما َلط رؤذَي

  من  درةموة ة ، . دةت  ! ض َةوارََةوار،

ون دة ي ل   ن دةداذط !  وا   وةرةو زةوي دادة 
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   ا مم   نَ ض !  نو     درة ونءو رةت دة ر اَ

م دادةو ةَ  ، دةوة ،ردي   ! ر  دةو دَل

دوورة دادةيء د . دةوةراا وةرطمانء ز  را  ر !ر و دةرا

ردادة..! 

  و ،و ةمَ ظ  ري رؤ:  

-   مَ ر ن د دة وَية.  رد و دة  رد َرؤ

َردادة ش .د ؟ ... دَردادة 

وة طَر َ ء وة  م:  

-   ودةظ َ م .ةدةوا ر َ ظ.! 

-  ر  ردةواَ !م ؤظ َ  ! وةموة زةو ن ير  

دة .م َ َدة . رط تمم ... ؤظ زؤر م  َيء

ن م ن دةوَي َزامم! 

  م   مو ر مَ ى و ىر ط  ن 

مء ظش م ر  وي . مر َو مدا ر   دا ن

  . ن دو  من ن داونء ماون

َدةزام ظ وةروام َ ض .وةش اىَي  و رةو ،َدةر َ    م

       وو و د زاو َط ظ ،َوة دةمم  !   زَي كء َ

مو . م ظَ زارتطد؟ دةة" :    و ر  اَ  ندرة

ممت  ظ!...". ةوتز دةوةوة  د ري َر وؤظ رزرةت دةون و 

،َ ىوةر  ،تم  وى داواىرا   ر وا دةو وةي زؤر دة

ش دام   ازةم ن ا   .       واوي يوةر ن وة

       و ، ور  يوةر ن وةك ، ك ي و  زو  رةش

ن د انَي م .  رامط  ظ وم ريرام ور و َ َلء

َن دةرو م ...ز شمرامط  َيط مدةَي  . يظ  

  َ َ مم مام َو ي  دةرق  ظ     ..   َي؟ م ْش دةو

و ء .           م   ،ي  و داوَي   تط َ يى ظ

ظ وروذامدا مم د  زةي َز ء رة .   دامو دة م

. ةرؤ وة دظ ي دةد، ي ي و  و  وي م وَي َ م 

  َد  و ويم       رو  رط زوو مدا د َ .      رَي وة 

م م .ء دذوارة نمر،  . ذ م ر رةيم ،وةامَ  َ

   دا رةت دةم وير  م يو .ر ...ر . َيدةط د .. 

     ،َمَور ...   م  ،     روو ت م  رط . امَد

اط وتَور ءَو دةمم...  
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         رط   ،دا   ي ر  وَور ى  ظ     َم ،َداَر 

  َو       ك  م، وازي ،  َ   َرَ وا ي   ي  

َ َ  ور   َيء وة ...َر  ةر ور و  َ.  

دا د،   طورة  رةي         زوة    ظ     م  د

  .َ داوي، مدةد

  ي      يذم و ودام ََو ر وةوام َ   رد مز  ا

دة .  ىو ظم وو  زَي  وة .ومر دة ...  

 ي:  

 َ ة دةزام  دة  ؟ -

وة طر  ظ :  

-  ي ي !وةَدة   دة... 

- دا َ يَر  و  م َ ر... 

 ؟ وَى ؤ     رَدا    ،َرة -

 نورة ،مؤ امدة ،. 

***  

 م َمط  ن  ،د ردامن دااوةَوةر  يو  .دةرط ادة

  .موةو م مر م ر نء رةو   َؤن  وَةر رؤذ

  ونء م طَل    دَدا و ر رم ا   ظ رن دا  ي و

  .و َي" ث"م َورَي  رَاوي وةرَاوى مي دا  ن

ط َ يم  َ  ردي وو منَ  ا. .ر م

ى ى  وة ي زؤر َ  ( ن مو(و ط َ َي 

او،  َ دا  ط ر ر ، ي زي  ط ن مو، ارد

و َ  ارَ !  مداَدةام َ وةمةي دي و ط م او ر ط

دوي رام  رس طر ر م دةا  م وَي  . دةطرَي

و  ةرؤ م د . ر  م  ََرَي ةرَي وة وةي 

و طك مو َ س َو مَ   يط ر َ ي  ،َام

ر م زارة . م  و زار دوو    ك  َامؤظ م 

  !. مداون او طَي  زارة ر

      م ءظ  ،وتَ وي ر زوو و ووم ء َ ي    روط 

واوَي ردا وةرة ير دةرط ر وان.  

***  
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من ر   .  طورة و،  د َ دةطت 

و رةم ن و رؤذَي  من        را ورةي رز رزدموةو 

  .َةدانء و مدا وةن من دةدا  ي ن  ن مت

          وا  َيءدة  ردةي َ ض َام رو  َ وي دةم

َم مَور .دة ان  ردة    وازدا    ،درا .    امر

َ موة   ن راوة  .   ش  دام م  نر رووي

مي دةرطي  . ي و ظش  ارةوة ن وةرا ن    . ووة وَةرةوة 

  .دة من دن  وةي ن دةرَ م  مر

  .دوازن َي د ا راخ ر

  َدة م:  

 . اي دار -

  :ظ   طزي د. َ دنء و وَ رَي

- م! 

  :طودوور ووة، م  ظَ  وة  َن ، رووى مزاوةي 

- َ ت  تط! 

 ،َم و ي ي د   ط َ َم  دةم رز و

  .و و

 !طت  َ  م ش -

- ظ زوو ر ارياي د ! 

ي رام   ،  َلط ك م دة م. ظ

داو ط روو  ة:  

- م دة َوةر! 

ري . ش م ت م   ك م ر  م دةوةوة... 

  ر  مَي ر و،  َرةو  ردا ون، وادر و زؤر 

رةوَم وَة ي َمء و زةي ذمم ر و ء ن،  داماو

 :  َو ذمم مي طز د.دة طَي

-  ي ! وةرة ى ! 

ر ،   َدو، ي  دا و  ذمى  .مَ  م وة

رةووة ن ن .َدرز   وام يَ و . وي ي و 

 وي ري  ذم "ودة ؟: "م د َ تء  د ا ط... دةون

و طم روام:  

 .رةن  مة! دةوَي  ر  َ؟ زة -

 م:  
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 رة م؟و  -

ط ةَو :  

-  ي ن .وي؟ ةَ   

 . رمي ووة  -

- اث م. 

  ط م: 

- راز ،دة. 

- ة ةداَ. دَي َ. 

 . َ درةم دةوة، ر  ر دةرؤم، دة  َوة  -

  : دَوَة  دواوة واري 

 .م  دي  دةَ ة .ي امَ زوو رَة -

  ".م  دي،م ت وتء م " :دم  د ا

 ارىد م      وت،  م دةوةوة   مري دةر وةر َم رةو

دةم و مَن   ن مَن . و طرؤ درا.  طَي

 ا رةَو َارَر ر ،ون طوةو م وة    نتء من دةطرا 

َةو .و  ارة  و رؤذة .  

  .   دةم ر وت، دن  ي و َمن راطزؤرى َو 

  :وارى د م ي  دة رزةن رامو 

- ر دة وي يمر   ،دةن ر .ةَ دة ر رةم َ . 

ط دةم  اي:  

 !مت -

  :دةري دا دةم ا. دا مم   دةرَو  م مي

 . وا ،ري ةن -

 ي وةي روو َ  .    طرؤ، وي وةم ش دةرز ون 

.  طورةو ة و و مر  َت،  رةىرمي وي رة

و ن م وم . م ىرةَ دا َور  

 ،وةوةنداَ  د دوو زة ي . وك موةم م  َ ،وةدم

َ نزة   َ ي ةيو و ون  دو َم  ي يءرَ م .

 اي دووةو ون .وة م .ندة   وةي و و  . د ر ؟ ض

َدة  وا؟ وة.  َ ؟مَور ي   يء دة  وام .

ط منةطَ َر  و وة، دار. ر ،ور واش دةر ري ط م 

م  وى دوو زة وندَ  م َ  وةزةو  وةي وة

  . ، ردةن َت
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- َكت دةة! 

  : ى ر مماو م وةو

 ؟ َرَ ن و -

ي دو، وي  ي ممي  ي دةم ن و وة

دورو طم وي:  

 . زن دةد ر ر َا ؤي ء مطرَوة!  رَت طري -

  :م ة د

-  وة مؤدةر. 

-  ْوة  ماردة. ، ط ري دةرم   . 

-  ريم  !دة َ يمر  وي. 

    ،رةو مر دةو؟ -

-   و وا ء وَير ك. 

دةم اي وة  دة  وى دة رةرة  ط:  

-   و ت ويت مرة ي ! 

- ك دةردة َ    و، و ،َزةر دا وا  دة َ

 !.ةداَرؤ   َردن . م وي واي مو رمي مش دووة

  .ر  َدا دةم و دوورو درَي رم رز وة

 ، موط:  

-   و مر و وةش دةم ور وة  

" "S.S ط موةمي  ورام . م  ر رةو رم ري دا

  .واط دةوري، م وة و روام اردةورى ى. رَن َت

ا ي  دةم  زة ط وة وَةر، رَ مر ارطي 

  :ةي دةورَن داو دمم ر

-  ض ،؟ 

-  ،رىض مَ  و يمر وةن ط ، مم وم

 !رَواوة،  رةري 

- . 

من طت، و ي رادةمو واري دةد  ري ةن دةم وة دوا 

  .ن رم دةر وَيء

ط  اي :  

-  ويدة  ا! 

 وار و ر وردا وت، د رام ي  وي  م .  

  :م طز دو  َردةي دةور،َرام وة موة 
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  َي دةو؟ -

- رى دةرم رةو 

-  دي د؟ن م َي ر  

- َةي رم  وةارا ط. 

 راميامري م ك ،َ وة  :  

- َداوة! داوة   ندةر  ،نر نء  ََن م ! 

  موي من موة؟. ري  رامم

  رؤط َدةور :  

- م ؟ ! !!؟د  م! 

ش  ة  . َا و  طرةو طرة مر  ةن    ! طو طوج رة -

  رة وا دة ن َلطة ن  واري نةروت ط ! يوام وة

َن ام  دةورورةنء   . َء موَي ي ون وةروام  واروة

 زن دةردة  َم! 

***  

وةم مورة  ن       يء ظوة دةزم رة  ،ون ا وة

  َ  م  .ا مرانء  َون. روام ء طَن و

َ    ونروة ددةر مرطم  نم  ر  . ،دوو

 وردة    م َر و رووم رواوة     .دوو َن  م دةا 

وة زمدةدرةو.  

ر ،َ  و وةرد يم و . م  لء ومز دةم

  :ظ وي ي وة   ، ط . مدةردرو   ةدامر

  .دم واو ر و -

   .ي َةم و

َ م ية ظظ دةم  ت َ .  َز ش نَو  اذي

ء ر  درَا    دازَ   ن  رز ، ! دةري د  ان   دةامي ر

  .َا َا َ دي دة وَةر. ر ن و دةدرا .مرةدا ووموة

 وةرامم  ظ:  

  ؟ -

ط   ي:  

-  َ  َدة َن.  

 يا دةمارةء د ر نَو  اذي . د  ظ

ذممون   .ردا و. د يم  ،وي م  ظ ! َم



 ٢٠٠

 دي  .. م ،   م ...م ردةء زة"دةن دَ؟ 

؟ وةم ."  

َ ا ت، ر  ظ ر  .َرةوة طَن  وارَ دز َو   

 رةوت.  

- م! 

   وة مر دم تدة .         و اوةو وةرز  يم  تدة

و .ارةَ  ..يو م ...رةت دة ور  اَ ...  

ََل دةر يدم  يظ ،م واري دووة . ي دا يء ظم

 ي  طر ي طمَيء م م طتء . ر  ردا داطرا

  ي ي  دة دة  ظ .ء ن و وة. َوة رَي

  :ي دةرََ، دةت

- َ ي واز!،ةر ذندة م  !ي ةر.! 

َدةدام َي ط .وَي وة ومورة َي راظ.  

ظدة َ ي ءَم  د واري ا:  

- م !م! 

  :وام طاء  ء َم دة  ر دة ي

- م دةم َ ... دةزا ة .ذن؟ ش وَيدة 

             و دةمة َ َزد ة َ م  ر ،ور مة دَ نم

  .م  دةوةوة

 ظ م نام و طَ   ،وة ط:  

طر  طن وا     !  ر م َ دةذن َ ن  َ دة  !      ذن -

م َلط دة !ر ةَ ت ية...! 

   تء ، واو ي امم تء  ظ دا    َ

  دارةدا،دا

وة دة ي وةَ و و تا ي ظ .   م امدة

ووي دا وة و   طر  رة ران ر  . ض زارَ دا ،ن ي دةدةن  

َ ي ي وةي روومدة  َيءطو     دمروي رزطَ  و ر 

   داموة م       ت رن رزطر   مرةي   و و ،

دزَ  ط َ َم و وةي رة ر رةدا ةَء ط  َواري       

َ م .         وة  رةش  ا دةوَيء  ن نر ،امي دة 

رَم م ةت مَيء رَمَ  دةرَيء و  و         دةن  و 

  وان َ و     ! ، َة ة  م، مي ي   ! وة ر دة رَن ةن     

مك ر مت َ رزطر مَي  ذم مَ دش دة ...         ي
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ن ي   دةنء وة رزة من   وةدةر          :رةوةو

  دة  وان دة  مو كء  م ام ن ر رط ونءدة .

 ر  و َ دةَ وري وة" :     ي م رم  ي َوة

ي ور    ". اوة  روو  ةيو ري َ َدر

   .وى ت ة .ام ر َوي َ ة

مي راظ م وةووي دام:  

-  ،ظ زاَل  ر ، ،ز اي ! َل ةَ ي امم اَ . ظ

 !ارطَ َ؟ 

ي دة َل دةم  َ وا  َ وة ظ .مَ وة ظ 

  .وة وةرة رة . و

َري داي دة:  

- ؤ ةَ زووة  َدة ،ظ را. 

  َمرَط  م دا دةموار زاري   ،وةا طدي دة:  

ر َ مرة ر دة ! و دة  َو .مرة ر دةَ ة !ر دةن -

 َة، طَن َ؟

  َرو دة َودة  َ    مَور دة م

  ....ن

وة ط َدةم  ي:  

-  سدةم  نَط ،م.. 

دة ظ رووي و :  

! َ وةَ ا دةَ ! ط َ َم رةن  دةوة -

 م َ َطم تن دة! 

ي دةم م و ظ .  يَمدةووة   

ط:  

- ؤ . 

مم ريم  م و رون دَ رم ةرط  .ادة  زوو 

 ت داوة  ن زدةر .وة طرؤ  ظ:  

- و  ي  ؟ َوةر! 

 يوَي وةدةر ن دةوةوة دة دةي  ،ونوةوة طدم :  

-  ...ام رط. 

ر وةي  . ي  روات َء را و،  رو ي َلء  َو

ورة م . ورةمَ َي، و نء رةم  موةي  دو
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 . دي  ر ن دةوة ر َ دةوة ر م دانء دةروازةي طورةي

  . طرة  ي واودا و، و رَن  َما و

وةي  ر دةدان م ر وو و مر م و  ردوون 

  .رن د و

  وي ،رة ر  يامداَا ط .ام و نمم  . 

َ  .  دَ دةرةوة رطء دةروازةي ن دة دةرَيء ن م  دة

َ نَل دة   ن دةزاممدةرَيء ون  داواى ممرةَنة . 

ي . و   امدا راو مَ .ن دةدا و ن دةدء

ي وة وةي وةرَ . و و  د  َمَ وني د من رة

  : دةر و  َ ظي م د

-   ،ظ َز !مزةر َم  ن َدةا  ون .َ وا َي؟ دةةط

ن دةامر  اَل وامط  َ . 

-  . 

 ر ط َم  دةوةو نوةم ي دةروازةي . رى َ

َ.امر وان رةو َ.  وام رةد"S.S "  و ر وة نرو  

 و وم ي، َ   و وة طدى م  َ.   

  :ي رم دا

 !َل دا رن، دةرطي ََا و ذ َم ر ،َمَ د ط -

 م  ي ن ي" S.S" وةي  ،د شد َ٢-١ دا مي دة١٥ 

 و م  د ن ري ةَو م  م.  

ر  ي ى  اردةورى ا دةطَاو  م دةطراظي و

م اَط  وَ :  

 .َا  دة ، وَي رةة -

  ةَ  ظ م  ددة رة .   و نر ي.  م      وم 

 دارة ...ي دةدةن . َ يط شوةشظ اىو و      دة  

  !.مت  رزطرى ت

  :دوورة َ طوةي 

-  ، !  

 ظ دة  يم   وار ، موروة ط شء ط.  

ي  َكء طرجء رةزا . ون دا من  ر ار ي واموة 

طر يء ظ ي  َو .دةوة  ََرة رة مومَ  دةدةوةو

را ي و    وا ،ون  رينءا دةمر وةوو دة 

 ؤنء وةدا يدةروازة  امرؤى دةط  زن دةرم.  
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َ  َن و م  ، َ ي تء  َ  ي 

 رام ،و ى و  داي ط  ر ،و دا وةَ  ر

  .مزي دةد وة و و ي  دوو

  :ي    ظي طت

دة   َيء ر   د،م طرظ . م. م ،زة درةم !رَة -

َ ي ي ط .َ تط ر  نط َم َ َ ...!ظ  

 زو َ وةم تت. مدةم دة   وة.  

رام رةي روام ورا ظ.  

ي ط:  

- ؤ ! 

 وامََ وم   نري دةوروم و و وة،  وت َ

  ...ون و

  :ظَ   ةوة مي

 ! ا -

-  . 

- َ دي َ؟دة 

- َ را. 

دة رام رةي ك زؤر ظ .  ر ،و وان واموةر  رام

  .مدر دةوامََ  دي

  ي  ؟-

  رام ،رامَ  ط.   دا رووداو َوةروان ماو رووا  

ط ةور  وةوامَ ىور:  

-م وى وة ! ا مطم َ   رط !      َ ا دة  اَ

َ مدا  ؤن وةوم. 

 رامي ،م وام اموةو وادا مر   ر  ي 

   رزطر و و  يء ظش امن م ر دامَ ء وَةرةوة

 ن دةام  ض ةك . رَي ردةن واز و... ي رامردا ن

وام ن دةطراو رام  وا.  نء  رام ،ي وا رَوت. رزطر ون

رام  و َدةَدةطن مدو دةن دة ... ونء ك و ةداَ 

  ...  ََ رَ دي.  مري َ دوور ووة

َ دو دوي و   . ظ زام ،رام مي مةوةو  ط داوة   

 رام وةوََى َ رو دواي وة .         ي   و  ورةيرة ط دا
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اط . اا مط ي رط  ك   دا رام      و د، رَل دة

َ يودم.  

دةي م ريو، دةوروي طوي ظ ري ن. رق ي ةزامم  ء

 و م م  وةَ وي ةَ وة.  

ي را . َ و دةَ د، ي ء ظ  وم  وة

 وة ي ر، وةردة ذ  .  

 ر ودة ي و ظد  ،دام  ََ  ن م  

 دا م ي  .  وة و   ودا ريَ   َك دانء ر

و امَ  .     ران      ،ددة َو وردو در  ددة 

ر ر َ  ،َي دةدانوةي طَ وةودةدؤز مرة و  واس و 

  . موت

ر يازؤرط  وم مون . دواي مر  ن يء ظ

 زان . دواوةر  ون دةموم َ ةَ ،ورام ر  نو م

ودةوا دةم ء َ  نَ ء .زر ي و رز وة و  ان

  .ي و ظ دةت  د َ رذدا ةطر.َوة

ي . ي  ظي راَو دام  .ر  ن دؤزوة

       و ،دةوة اممط َم  نمرة نردوو ،داي ظ  َم

ن َذ مر  م تءن داط  نمم.  

   ي ي اممدة َ  يم  ،ن "ر دم

ورو "ددة  .          ر زة وةرامم واوي ،دةوةدة دا رةؤ  ن

 َذ ورودة   م يدن زاوو دةَو م  .  ك ك وم

م  ذ َوا ردةوا.      م مَ ر دةرمن دةَ     وَان دةو،

، و زةء ردَ    دزام دةر   دةت َ  دراون        -و 

 َن درورةم   و و وم  ،ة دةم  و م

َو داةَ ى َ وة زَى  م  و .    م مد 

 .  رم رن  ز مت       وة و  ران مت ن َي   

دا  ن وَي دا رةمن  دةونء   دمَ دي دا م م من

ما دة  وة دةمرةزا  ر .      ر  دي مد َ  دواي

  .  رو ك  دواي  رم من دةدا

 واممردي دة  زؤر  َم مم  : ن رووداوام 

  ...ونء َل و دوورة وة

 و  ظ َةدا دامَ  وةى امةي ... ومم ا و

 ردة مم و ار ا َر دة ن"  س ،ودةي م رط
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اَل مط "...  زار و ودة م  ،وم وة ط ي رو ظ

 ي !و   ظ ر .  

، رةي ؤ   رة  و  ام ر، طي ثء ذةيي 

. ن دة دوة... موة دةيء  ر رةشء   دةدا

ظ ونا دةم رةو وامور ن ،و  . ر دة و

  .دة وام رن ر دةد

مد  رام انطَة ن دةدةن  ذنءم  ر ،  زانر ىَو

  ."موةرةم" م .موة من دةدةن 

  :  رزَ م  َواري د

-  وة  ! !و  وة ن؟! 

  .ام م، زؤر مرووداو و ...  ض َ وة مداوةو ر مد

 ءدة  ر ن  ي  ازؤرن طو ن وة  ،

  !"وة ": طو ن َار مدةدو وارن مد

وام    دةد  م دةوةوة، يرزةن ن و م

 ،ون مزم م ورةم  رامونم ن ةي ورةم .

 دمم ورةي رز مدةدموة، . ن ر  راش دةم دمم

 نءموة دةوامَ   وان و وة  ر َرار.  

 َدةم يَ نَط م يوام تي طظ  َ:  

- َر    ،ةرة دةمزم ةَو در ةدي د . 

ي دوورة ظي .دةك   وة و ١٢ظ وة مداوة، 

ط رز دةم  ءمرا:  

 .   ، ، دة -

 َ و وظ ض  .ط  م واريوةدةزرم َ . ددة  واي

  . م َرة ري مء ط ط ؤموة دَي ،ر وة وارة 

وة طظ مَرا دة ، ي:  

- دة    َ ري . 

 َري يء ظ  وة  .و   و وة رز وة

 ر و رتو ن ون و.  

***  

 ي و وةظوم ةر دوورَو ةزوو  و نوة ن    . يَن ر 

 اررمَ طرةم موةمي را      .طت  مَ ا و َ ة      

  .موةمن وك دةوة
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َ ط ..  َم طن: "تري دةدو  د ا دةظ ي 

َ َط َ ،َن دةدةمَت دة ءووز َ  دة ء دَة"!  

ي ط :  

 .واو،  واو -

  ودواو م ي َ دةموةوةوة رز ورةط .  

ن  ك  دا  د– ري مداون  طي مةزامَ  م

دام           َذ و نم   َ م ورو  َارد  م ،و

رة زؤرن   دةرون، وة ط ر و و     . دارو ردووةوة

ش م دةك دن َ       . ا دةوري دارة روووةد 

           ونر دة َدةر  يدام و ،كنء رؤذي روما  د  م

ر  ون...  

مَةما  ي و ظ دوور ووموة، وان  طدة  ورازو    

ن مةر انءرةط ون ر داامَورازو م و امن دة. ي و ظ

 دة دةرن ء . من دةام ر ةن، َن  دركء ء ردان ةوت  

  ...ةموةو دةن

و ظ ي .  وة ن امن  َ َو رام ن

َن  ي  و   دوام   ط. زة  م رد َرك او رةت ون

طي   َمن  دو . ا وة  ن  َش زَ. دةت

  وتء م ظ َ ر َ د. َ  و  ي .  ي

وة ،َزؤر دة ظ زام:  

  وة؟ -

- َ ي ،ض م. 

طةرة رة رة . ومام َر ات   ظ  دةد ر  دةوَي

دوو ط ..   طن ر طدةي مموة دةرو. ةوةم دةو

 وا ةن نمةو ز وة ن دةداو.  

  :ي واري د

- ،رزاظ  ة ت! 

و طرا  :  

 ! ت  طت  ر مَ!... طمظ  ،طم  مَ م رن  -

من ... مطن ك  دةن و . دةم دوو ك ََل ون 

 ي و ظ ن    ي و طدةدةرداري دن مون، َن دة ر 

  ردوةوة
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. يء ظ وتء ن د    و وَة طورةى مر    م طك ر   

     اي وامدةط  ر  َزر  د نَرةط ي ،

 درةء دةوةن    ىَ دةوروري ي د، موة  ََزار  زار       

 و ر دة ن ي ،و وتردة ََ .  

 ظ و...طر  دةوة ؤ وا رزة من زوو دةط رن 

امةوَى مر دا   ي ، تط َ :  

- م ةو  يمدة  ،ى  ظَة . 

زة  دو َدر  ي ي ،ظوة ط:  

  ي ؟ -

 و دةي دة ن دة؟ظ  طَي ة،  -

- ،دة 

 َة دةام ؤو ن َء ش  وةدا ة  وةي رة  َوة د -

 . وا وةر َو ؤ، وة ت مطر  ت مو . دوور وة

ط اوامَ ظ:  

- َم! 

-  م َ ،ك ظ ندةر ! وا دةزام  ودة م  روا

 !.وةر م ن َن وَة دوا ون. دادةطرَ دةن؟ َ  ةوة

- ؤري م! 

- َذرن دةردوو وةَ  رط  ،وا . ظ ي   رط 

َن دةردوو !ؤ رردوط  وة .َ ت واَ دةية.! 

. ي مم ر ما. ظ  دة رؤوة َا َا وري دةداوة

رة دةرَ  وةي . م  دةدء َا َي دةطري

   دةداوم مموةوةدة م ةَ ي  رة رة . م 

 . م ط دن ء ري دا م و  .ََي َة ر وموة

 ريء طر وردة ردو    مرن دةو ي،  وَة و

ر ردا . ضدةوة م  َرم . َ مروة م  رط

  .ةواما وا دةو م َ دؤ و ض ر َو مدةد

ي طر وي  َ و دةامَ  ةوة داطرَيء  من ون 

 ي  ،َ و ي ظ :وةَودوور دة  ظ ، َل ن ز ...  

راش  ى دةداء زاري ي ىر وةرة ظ  دة ري طت، 

زؤرر دةوةو ط َ دةم دووري .  وردة وردة   َو و و وة. دو

  ". ي  مروا؟: "وة  ي دةطتن رادةدَاو  زة
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من  م  :ي  و.   دَل زي دةد رَوة  ي ي

 زن دةرم   دوو  دوو ام؟ . دةََ َ يَور ن دي 

َ دةي م َ زاري رطوةارن دةط . م ، َلم رةو و 

  .دة د  ردةوا و و ن ء َةم زاَل و

 نمَ ن د ن وةي ش  و دو نة َي

 ض .  وة دةادموة روون دة و وَةي زَي  َ ي 

  .و ََو موة   وة مو

، َةش م  َم رَي َة،  رَن ردة موطن ارد،

  .َ ركء وش و زار  زار و  َ راوة دةد

 وَش راو نم  و وةوَ وَي ةَ  ن دار زؤر َ

  .طَل ن نء من   و مزةندؤوة 

دا مدؤ  نزةم ض .  

***  

    ر  و ،زوودا َمرة  ،درةم ر ظو   وةط وم ام

 دار.  

ةرؤو رم   . در  دريء و ردنء ردم زاي    

دروة وةون، ظش وةَ  ور   دة َيء زارةوة و      

  .ري  مووة  طَاموة

ري  ؤذةداوة   دوو ري و ز   ،ظ مك  ي زاوة

َ تء واو وو و ةوةر .مو،  ىَ َ نم ر دة

  . َ رو  َو

ظ دة .  و م  ظ  وم َكء  َرو دةون

 َ   و، ... ي ر    ََوة راَء 

َ رداريدة م  و َل.  

و ورَو َا َا دةوة  موة وا،        . ظَ ا وت  

  !.موة وا

طَ  رد ت مةرؤي ط و:  

- و ورَ رط دة َ. 

 ...ش و َن مطت  و ي   دوم  وا موة -

وة طامَ   رةوة و داخء  مر:  

-  ر  ،َ... 

  َ َ ووة، ري ةرم  دا ري داو،    و

تةرؤي ط  ،و   و َط   ي دةم  يء:  
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  .  طن دةرؤ َ .ر  َةزةك دوي ي دا دةردة -

 : ط  مرةزاوة ةرؤ  

-          ك ردو  رد  دةوَي َ رة  ،مر َم  

َرةزا وم .ؤن دةرط   ةَ . 

َي دام ظم ط .   دي وام ووا َ و و تزة َ وةيم

  را ةرؤ رةزاي رد  رد و    و م . دةي  رة دَي

  .و

ظم ط َيدةر َ  واوي  ةيَ  ،و َ م  

ط:  

-  َدة ن... ندةزام  ا ن يَ .... وا وةن دؤزر م رط

! ن،  و  َر رةمو يء م ا " ث"َةمي  ورَي 

 !...دة ط  َوا داَةك ي رة وَءمو

وامري دام ةرؤ:  

- َم  ،دة رام  و. 

ةرؤ . دةك  َرام ار  دةَ موة ر وموة دةش 

  .رَري  ي دةد

  و وة دذوار ةوةردوري دة ةرؤ . و ََ و  نم

 . رامن مر دةون ردةوا ر َي رنء رةو َ ةوار ؤن. موة

َ و ؤ ةمن ط تزار زةةي َ  كوة ى  م َر

 دوطي ي رزيء  َ ط :ما َا دوطَل رامري 

َاردا َ وةو م  وة ،ووي ن  َي ط  و وة يمم.  

ر  و  ةَ  د  رد ك و وردةرم.  

  ".ا  ممدا وة، زؤري زةت دةر" :ر رام  د ا دةت

ر وى َر ةرؤ و ط م :  

 . دؤدا   َم درة -

  :ةرؤ  ش

-  واَ  م  ! 

  :ر  ي طذةوة وة داوة

-  َ َ َ زؤري. 

م وموة، وادر و  َدة داطراموة ي  موة   ان دار ذ

  .... طو

 َر و دؤ وري داةرؤ دة .     ف دوورةوة  نامر  -  ن

   تزة   َرةو وان دي رَيءةط دا .    و را د
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َوا َ ف. ط وَ وي-ن مورد   و ذم   رو   ةي

  .ي و ورَمن  َومن     وان وموة

 ف  وة ةرؤ ،ةرؤ ردة ط م م :  

  ،رو س؟ -

  :ف  وة وة داوة

م طرةو دةري رةي طَل .   ذم وة.  وة... زووة -

وَي ر ء دةدووةو دة داوةؤ. 

ةرؤ ط:  

  َي وة؟ -

  َي؟  ر  ،ي ن -

 !م   ري ن -

  :َن ط .رامن  مراموة ي ن د

- و ريدةورو  نم َوم َ يط ن؟ رةمَن طم َم...  

 ةرؤ َةم و  

. راخ دن ةرؤ ور و ر طرانء.  دمم دوا ض َن مو

م دوور . ك ك ء دوو دوو رامم دةمرد  طمةم ذَ دة من

َو ار   ءَد َم َر ي ووةو . مامرن دةطدراوةَم 

َ ض مط  ءا ممط   َن دةوة ري ط ر ن

م طر ي و دة من  . مذمووة، ةرؤ َ د ش دةو

  . ةرؤ ر مش دةو

 ،مم َ نو وو رؤذةدا  ،د ن  و و رؤذَي   نامر

 نَور َوا وةي ر  نر ،دن دةَر و ام ي دوذ

  . رن د ض واَن دة موت. دا دةد

 َ ش ةرؤ    َيَ َ م ك زام  وةي وايدم

ن  رَاوةوة مام رَاوي م  َء َ دارو ري ةم

ام م ورةم نء ي َرا ةَو وةءم زة .  رام 

دة ي دةرةةدةرةر  ي .   ي دوم و مر  امر

.  

 ةدةرةير و ،َ يةدةرةر   زؤر ةرؤ دة ريوة زؤرةدا دة 

 دة دو . م و و وة ا طم  طم ط راو و طي و

دةد  ةرؤ  رَي ي رم .ازوة رامر  ك وةنء َةم ون

 َط موة.دةوَي ي زي    ري ا ََ دةت

م  ن و و وةوة َ وة. مظ و َن   ،ََل و
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وي داة، ذ َوة مووةم وةو وة ردَ زو  دة!... وة

  رم وة دةدا  ا ي...   َ روووة ااون

 . ، زؤر  و" :رمةي ي دةد، ن دموةي َ  داو

  ر .  ز دةزا  وةز   ر دذوارةدء ...!َل ي زؤرة

 ...  ا."...  

ي دةدنء   َطء دو رة رة دةووة،   دواوة 

وي دة ي .و َري وةزدوو  وة  . دة  م

ةرؤ وة دار روو .. داا طء مي دو دةطرَوة. ي ون و. و

  ...و َوزة ء ث او  راخ دةدا 

***  

  س دوووري ر مةرطؤذ  ريا رونن . ةت دةردوو

 ىَ و ور ر ن مو. او  وي ز نم . َ

دةرؤء و دن وازي دةو ر رةم زةردن   ل َ وة 

  ز  ءم ر وة زةي  يَور دواي ور ةور 

م . دم ي ن َة مو و. وو، من  َر ر و

وان رةو زار دةونء ي َ  ء ش دوون . دةرو ن َةت

  .مظ و و و وةي دي ط وةي َوة مي دو. وون

مط  ر َ وامان دة َلء ا .ذ  ط يرة ر َ

ا موو دوي دو مرو د وةوةو . وة َ  يرةَ

َ  ،ي م ريَ ددة  واي ،ؤدةرمَ َر ... روا ا 

  نرة  ،وتري دةذم وم   وم و ،ونرةت دة م

ووةدام ور ةدا.  ظم ط  َ ،ف ور ي

  ...و

و َ  ا ،نزدةرَيء م َوة دةم َ وم  ن

 نزر زةوي، م و ا ،دن دةَ ي رةومَرا و . ط

َ َط  ،َ ور ي، دووا َ ،ددة   ن ويَ اي  و

ن َن دة نء وي دن  ن رة. دوا دةطنء ةمن دةد

  .و، ش وان و و

ور ،َم َ و ضدة ط ...  

  مم  نر  س َ،     ار دي وام ،وةم داوةم 

 ا ن ار ونء  د   مَةن طتء ن داَ  وةو  

ي ةو. ان  طوزاري ء  ردان دواي  َو. رووةو موةمي ر وموة

   َ نوةََ َوار ور دة  وتء . يا ء
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َةم  .  و َي   دةدن  ر َن وةنء ون  .ن مةوة

.  ر دةورورا  َو، م دةم ر رك ء م ان دةت     

َ رو م  وم اَ ا         رة رة وييء دةدة مم

 َة مدة .  ظم ط      دة م ن  د 

 زام   َ ،َدة ،  د ي ار   و َوةو دةدؤ

وةوة م م ر ر .        َل ر   َدارووي م َ وةي ض وة دو

 ور دةوةو و      دن  ط. دةدو  وة ي   طي دةدا

  .دوي ورَي،  ذَةوة دةوامَ رة درَةي ي

َ ََ مرَ ا . وةط م  نَ  تط َ.  

  :رَ  َوة دازيء مرامي

- ة! 

 م"S.S" ءَ كرةزذر ر ا ن وةَ   ي .

  .ط مو ،َم م مَن  مَ و و رةر

ي م دو          . دو َوري داوةو ي د ورَن طرؤ داوة     

  .ةن ون" " S.Sل رةو 

 دو و وةَدةر دة  ير يَ و  امَة  دةوةو

 يرة:  

 !  ض  دووة، ض  َر رامرن دووة؟ -

  ،وةا َ   وة زام ورةط  وة ي رة و رد

 دة رووي ءم يزةر:  

   ؟ - 

   ن ط  َ: 

- ل م ن رؤ    رة  ر َط دة. 

  . دو  َد ر طمو طر ي ي موَي ر  ر دةازَي

ةي ق  َ ء ي دو   َممووةو دة دا

 رام  ياوة "S.S"  و رم  و زؤر وة  و ن داوم

  :دن

- ةي داوَ ر ي  .  َر رس زةردة يطدور  م ،َ و 

. دا دةَ دةَ َ َ ةدامي نَ ةي ي ة ر ذةة

 .  ر َ َ دو ي   َي

 وامَم رةظم ط  دوذط :  

 وة  ر موة؟ -

  .ط مظ َ َ وةوة و ض وةَ مداوة
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رة ير َ:  

 دة َوة  ر موة ر و؟ -

  :دو  ي و وة داوة. ط ق ء ل مي دوي د

- يءَ نم ؤ ...ي دةزار  د وا ن راو ر . ور  

اَ زةي. 

- و دة ،م  . 

-  و وة َور ر م. 

 رةمدة َ ىو ط:  

 .  وة -

 ام َ ر ط ل ،و َم ي دم  يط َ و، وةم

رة وامل دة .َ ءم َدة ةدو د  َ وة ،

ن ط ،م  ذن يَور تم :  

- وة دةا   .دووةم   مو ذ . ،و َل ور كزط 

ء دموةي داوة  ،َر ون ر ا  ي وة ةي 

  .رةزاة

  :ة رووي دة رزة و طر

 رو م؟ ري ر وةي َ زة َ ر -

  :رزة    وة داوة

- َم  نرة . 

- ن دة ك زؤر  رج دة   ... َ دة َن دةَ ي  ةَ 

  واو ض دةَي دةر  دَيء. 

مم و  طَ َ ي و م . ةي  دموة ر م دةوة

  و     دام   .      مما  َو، طَ دةزرموة       

َ وةم ر ر  ردي ... رام"S.S " وامموة دةر   ،رة

 اي  واو وَ يموةو م م ةوة .ط رة:  

 ،َطر وة مدةوة وا  رو واي و دمت دةَ   ، دةذ -

 وي؟

و، وة   .   َ طي   م اي  وا ي دةمام

  .م وموةي ر   زة دةوام ورَي

ط رة:  

 .ك -

  .دةمط رَ دةوام وي 

 !دوو -
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ي ":  د ا ط ...  ا دةم دةداوة ة ذ َم َ  ط  ذ

 ش دة داوة ر   َ       ...ت مَء رؤي َة دةط ،ر

م "...َ وي     مي دة ر رة اوي كي م و

  ...  مَي م و. طوة

  :دو وة ن

- ،ر ما  ور .َ وةر دووةم   مذ  ... 

َوةي داوةدم ء ر ةي ،وةدي دة َ ،َي كا دةرط... 

- َ...! 

  دةم. مَ َ مزو م  وا را دو. ط 

 وادا َا، رز . َدء،   وا  ردةوة دااوةي م

"S.S"يم رة م ي .ط  ر  ! َ  ر م ودة

ةش َ دة َو. ي ء ض و ََ  َ  ط  َ مو

  ي ط  ودوور م م ،ود دة ر  وةيدم

رة  ي   ،ََ ط دةاَ ةمَ ،َ ةمَ ء ي و 

ََ َور يي دوم .َ داوة  َةدو   و  وة ارد 

طَ َ ء .و  زَي ن وةز . ،انرط   نر

َ ن  َيمنءموام وةومَ اممن د نرة ءط ،

  .ؤ رورَي وة زار   ء ودة

 ط ، وزارَ   َور يد دودةي موةر رط ! ويد

َر مري دو م راو . يَ ،دةوةرز دة د، مدة م ري

دةارد، و ي دةد، ط ر و َ دةدا، وردةواي دةدي 

دؤر درواو، وروري وان دةمؤ ،ري  وةي    دة

   زار  موَ َ مي ذممر و ،او درو   م نء

ا ر ر م .َن و  ي ي. زوو  وا رموة

  ءدام ردةم  ي وة دام .  وم و 

وةوة دادةم ىو دة  و مر م.  زؤر وة ن

 و دءارددةة ن ازىد  . ندةط  رط،َ ءةمَ ط

دا ى دوو  َم و.َوى دة   رد  كوة ض ضء

. و دا دةطَاروات دة  م ر و طَ َر  .ةوة و

ط   وك و،  د . ةام رَوةَ د.  َل و

  .ر مرانء  َو

َر وةامرط م ي .ت و ط ،وتَ ش  ن دورى  د

  .دواي وو داو و
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مر  ن رذانر اوامن دوادى د ََ  م ورواد ،

ن و رؤََ نء واز ن ،ؤن.  

" ،َ ََدة َدَي ض زة   ي .زة ار. ي  

    ءظزم يم ..."  ز َ و  َ ط  ي

  !!... دةد  وي وان  ر م زةت وة

 و مَ َةمي ة َوة،   امن رَاوي م َء َ دار   

ي د وم وارة      َذ اوة وط  م ،وم .

رن  رؤذمدا ون دؤوة  طا م دام وةدا موة وري      

ي  مظ  وا.  ري ط داوةمَزامروة ط . َرامن وة

ي و وةمةش وةري  م      ىوةر ط م . ذموت ة د  

 ة دَو ومسء   ذ  َوة د  ء  ... .  و

  امر ياممي درذرَي ...     ،ي  رةت  ا ض

واَن َ مو، رم ر وةمةي   و  ي   مو              

َزامم  َ .  

رم ء مي دو  طوة ردوط ،وا مو ن  رامن 

  .طَاوة

ر تء طري داط  يةوة كءوةَ ؤي  :  

 !!! زم َل -

  :ف رة و

 ! وةت دادةط ؟ مَ  زووة -

  :ط ةتدو  ز

- دا  ... 

 اوامَ ن و و ةمَ زَي ري رؤ:  

- .. .م َ و  ،وة ن نر .! 

 ظَ  طت م طاوة . ةرؤ رةم ر ،ر وة ي َ ة دةطت

ةرؤ وة د ي دةداوة  ظ مو ورَ دةو م واو م  ،و 

وامور ن" ث"َي يمط ومرددةوة م تن دووظ م .  ةرؤ

 َور  ءد طدةدة  م َ يي دمَ  كَور ،اوة

  .و

  ...  طرى م طاوةو

طر مَي   . ةا    َ دي   ر وة؟ ش  َو و د  

          دة رط وا ،َير نم وم در من مةرؤ  َ

  .رداري راخ دم  مدةو
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من  ران ر ونء طمي زةن داط دةدو دَمن مر  

 َء رَ ددة َ َ نمامر.  

  .رامن  ري دةطراموة. ةرؤ دةا    ردا رَوة

َ طي وزي  دار   طي مَيء زة  م: و ى َةر ممى ار دةورن

م َردو وَي َل     رةوم َن و، م وزو م،       ذةوة

وي رةمو رةمء    ن  َدوو            . زةردةوة رةَن دةد 

ا دةم .       مةَو  و وا رةت دةمط   ر  ،و رط دم

مدةم ام ان مدةداو د.  

:  وك ي ن  ...طن  دةورو رى ن مو من ةرؤ و را

    وة؟

***  

 َةذم ) =ةت)دادةط َ ي دة  ر زار رؤذي" : 

  "ي وة؟

  طر ء ذارةي . داة  ، ط رؤذطر دةوي َوة

م ي   وةوةو ري . م ضء م دةوي  َ  دةون

  .  ممووة

  ة ،دوووة داي م  يط :َم م ،َوا م!  

دا َر و  ري ة وا دوا دةَ ي زةي وة ،ةو

  !"ط: "وة ون 

َ وم مو ذم ةدا َ  . يةَز  يء م وةزد

 راي دة  .          ي وي وة  دي َ ر ءم ء روم

رادة . ي َ ت ضدةم ة ددا  ردة ريدط ء تمم ،ََو

راوي دة ا : ءر وي ،ا م... وي َ و ر

  .ةطت

داة، ر . َ داكء ب طورة و. َ دةورام ا ي زوو ر و

م   ي وةيَ ءم دي دة  دة   ، . 

  ةيداةو ي ي .دارَ ررؤذط ... َو و ط ورةي ط

َ زيَ  ،وةر ...َ رو َ ي  ...وةو و ر ية دمدا.  

دةوة . مدةوتد دا دومدة  وا  ن  وةرى داة

ي ارَوة دادةم ، ط َ دة طام ر    . ممن

          و ومدةم َ ي وةودة َي رارة ري َذ ر ،يةَ

           ةة؟ دادم  و    ر وزي  دة ء

 وةمدا َري ر ،ي، دةم يوةي م   ارةزا  اري رورة ،دم
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ي مو  ي      ، ي س دةد، م داة     وة دةد، م م  

َو ا.  

َي رووداون ي ممت م. ارةن دن دةد  زؤري وة ن دة

ارةن درؤن مدةد  رو  . دَوة  ي اري َا دو

وسء ططي زؤر وة ي َي م ... موي ور َي دةدة ي

اري وش  ارةن، داة ط و مي  زؤر و وموةي داةو 

  .مَان  وة دةو دمو ي موةي  ن

داة  و ارَ دةطت ر ،را وة ري ي ي دةدن، 

وة طي َ م رؤذ مو مَ دةمن، ارةم  م د

مةزوون د.  

داة وامو طرةوء زي  . ي مما داةن دةم زؤر

زر  ي ،ن دةوةرةمدندة درو  ر . مد  ت 

  .ارة مموة دادةمء  زَ دامي وة مواز دةدن

   ت يزؤر َ   ادا دة م .  و    ةدا .

  م ردام ي ة رؤذيوة، داَةروة طو و ر نمم

  .ممك دةروت

دمء     وة، داة دةوة رَ زاارَي ك دةوةو دن   دةطرا

 ااز ادو ةدا  ر  ي رط  وةي دة .  

زاف  َو   . داة  و س ز طي زاف و   

داة واي  دةد زاف وام دي ز .       ارةم موةرام طرد

َي دة" ...وة نواز و ،ةم  وي ي زةردو  

 "...و  ة زؤردا ، م دةوةو ر مزر   .  

دو ط َدر  ََ  :  

 . م در  م ، در ر و زاارةم .رو داة -

َ ةةوةداَ ري وةيم  دو يَ رط ي ،و وار :

"رط."  

ط مَ:  

-  زؤر. 

 ...داة طن َ ي دار -

- َ ، يوة ...َ ر َر دةةي .! 

   رؤ .  

، و   وف دا   . وةاوة رةو ر طرداة ش ش  وَي رة   

داة  َ .  دةوةو رووي دة ارةي مري دةر   ى رازامووة،
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         يم َر َدة  وةو ي " دزم"    ر  ،ا ش

     َ  اوَي مم  وةي"ام "   زة َم  ا

 مر طوي م َمةر، ري     : وَة وي  دم  و    . وة

 طوة ر .    رمن  دووَلء َ ن  و، طن   دةدا  

 وا   داة ري دا ةَء طَي     . رادَ  دةدرا،  َوا زة و دةموة

 . راطمم رةوي َي

       ر َ ل   د ي ،دةوة ي يَ ةدا

داة ي   . ميء طمم  ي طرا   . رةي َ موة

 َ َ َل و .    وة ط ر ،و زة ار  ةدا" :    َدة

  ".مو؟

 د زية طو، داوَي دا رةت دة :  

-   وةرة . 

  : رةو رووي و

-  ،نة طو دار؟رةط  

  : ى َد داة

- َ  اوةوم  ا وة. 

  :َ َ ي د

َ طورةو  و دة َي م . طن َ  طرداة  -

و. 

 .ر وةي  رةَ  وة -

  : دةَ د

- "   و   ي داَي ذن، رَر     َر ء و ض زي و 

و  ن    . ممَء  ي م ي و دمي روةردة دووة  

 ي دا وو  زادةي،    ر َ نذ و َدة .. 

رط." 

َ مط   ،د  واوة  وةي    ل َوة، داة

ةوة طَ   وةوي وةرطَ ، ي:  

 !س -

  .طر  ، ، : مو َ  دةدر 

    وا وةو رز ةي رادموي ط وة دةمَد ر ط 

  .ددم رام م  َو دم رادةطمرو زةو زا
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 رو  واي دة وردي دةوام رةي زَي يء . َن ري ي

 ،ر م  ،ووةز َميَ  زووي ءدة َوام رامَ ى

، ىمى و . وة َى دردَ كء ى.  

***  

  دادرة ر ي  ،دةرَي  ةمر دري  نوةرؤ رؤذَي دة

ط ط . َو، رد ر ري َز ،و وة ردة   ي وة

  يوة ة ،و  واند م ا.  

 دي ي نءزم دة َذ َمط  ريم  ن  وةاَي ط ي

  . ان وة

  :  رة و

 ي ذم  وة مي ط ،و زدةر ةَ  َل زار  وةي ش

و  َو ء ا  َان رةو وَي  رزم دامووة

مي َ  طوة طي  ي  ،َم وي  . َم ر دووة

   دَل . من و وم  وانء وادر وة َ ن دووة

  . دووةو وَي موة

،  وادارى رامن ر َء ور و،  داموام موي رَي 

دة  داا من وم طمي وان  م  ،ون ن َة  ون،

 س مم م و،  وة ن دةروت، رن  ! ون

وة ن طموة ر َةنء ام ون م طم َنء ودا  دز مة

 َ دو ن  ،رام . مي رام و. رَم و دةورورة ن

 وةدز  ات  مرا...  

  .ي  َ  ر و

.  م طمَوة. َ  دةت. دةوتَةما ر ي  ري 

  وم  ءامر ةوة دةيمو طم  ََاوملطة ط .امر نن دة . رط

و دةام  وةزع م َ َ  ،دموة   مممدا وةَ دي  ي

  ...ي  مو ظ دةدةوة م.ي ي ك  و. وم   رَى

 وا   ،ي واموة دةط   يم   و و ر يم ي

َدة" : ذرامو ر دة رة   ر  ر  ؟َ َ  ا

ي وةي  وة  م  ض دك طَل ظدا  ... ون دووة؟

م ... ورازو مَي خ دا ري دةداء   دم درةَ   مدةو

ةي ذم ي وة دوة م ممت    !... دزو ك و زا

ور ن  َر م و وة ،ش مرا مَ ي  نمط َ و 

دةو   ، َ دوو  ،يء ظ ري من مداو من 
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 ردوو ... ن  دة مدةت!.... ن رزطر مد؟ م ،ن َ مدةا

. ون م من دةرز دةدو م ي مموةي ش دةود دة

م ...! ر م ،ورت م  ،وي ور   د؟  ض

..  رتء رةو و  َواو و! مم  م مو

 زةي رام و، ن ي  وة ! ه،  َرام... وة؟ن و داوة

  !...وةزةم ي د

زاي طم وة  َ ام َك ا . ،َي دمء  َت و

  !.و دامي ما ون  دوة  ذرة مدة  َ ...و

 را  دةوة دةوة ر و دة، لء       : مي ظ دةرؤ  ي رةو ط  

   دةي م ردة ردانرط .      ديء َر رط    َر ط  ير

ر  وا ظ و، طمي ظ  رَي ظدا و،       ي   .َو

  ....ي طمؤ ري ؟  ... ؟وَ ،َ ظ م  دةو وَا رةت

  : ط م دةو مَ دارذة ةن  زم مَ ن ريي ر   

- ة !وة رز دة! 

  .، رطي   َون طتاردةوررن دي ي  موت، 

رن ي ن داَ ء و دةدا  ر ما . ظ  و  ن

 م رةي ي وةدز  ،د نددةدة :      َ

َ وةمرة.ون ان دارة و .  

  ي ض رط ، ،ري مو ن ر دة  نة

وم  ي  ءَذ و وة د.  

وم ر ن ،نرا رتا . اطَ يم  ران وةم 

من،  ة  ري درة  َاو .دةدو و ي زؤرر وي َةي 

ن  ذوورَوة د  ذوورَ ديء   ردة ن  . رواش و

  .طوة

 َر ةمَ  ماامي م  ر ء . ،ي دام 

دا، ر ََو وةَوم  رة  وا ،وةد دة مط  

   وة رطَ  ري رةمرام يرة   تدةا م .

ر زوو ط وة !   زرء ش و، دةام مم  وة

ر ،م وم ي را  تمَر  نءري دة نري ام

 َ َر م  ةوم   ، ََل زة ةمدة

 وان   رَء و طن َاوان ن،   طن . وةم وة

  اوَة وة .ر شرة  و يوا  اَ مط و 

  .دم َي
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  :  و َو ةوة دةَ  ةدا َو   واري د

- ! 

ي  وة رووي  ي دةرط وةرطَا  ام  رة  َوَةرةوة 

  ..دة؟

ارء دةن  ا رطَل وارةي  .ونةوة دامدوو ري  ذوور

 مام م م ر دةرط  وةي ش ي ،د نممدة

 ي  وةاط.  

و ط رو  :  

-   ط  ي !  ! وي . 

 مم يط م مز  نءم:  

- َط... 

دو ط يزامَ ة :  

- َ ةَ وات ، ي! 

دا د َز :  رةَ وَوجء طر ط تروا ر . ة  يم

.  وةرةم د  مي َةرنطوة، رة . مي م ي

َ وةدوو د  د   ي َد َوة.  ر وك ء روودا دانء  ة

و . دواوة رن دةن دة. مي  م داطتء  وام در َد

و طدام ةَ ر يم ي:  

-   دم  و–      وةَو  َ وةي وة و     مط  دة

رى رؤ دو  :- ن ةَ م ...! 

  مَ  ا؟ -

م وم م ردمذ و وة  ي:  

-  .َ ،. 

  :ةرةم دا دةري  و

- ! 

  زي دةد  وردي ن.ي َا وور  . من دةوة

ض َ طن َاون  . ث   دةطء ي رةمي دةد    . رَي

  .مدؤزوة، و و َ زؤر   مدا داما ون

د واري :  

- ؟م وت 

 س ي  يوةدا و وةمو وي ،ةوة:  

 ...ذان -

وة طو  ط رؤ:  
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 ؟وا م... درة رة رارة -

-  او رة يَم ،َاوس... م ذان ...  َرار مذان ر   

 مومم-ورم ي. 

 ...َ  ،َ  ،ة دَ؟... ر ... واش دةزام !ب -

- و دا  ر  ...م وادارام  . ويم رة٢/٧ذ . َذ ذوورة

 . زة و

وة طرد  دو يد يمدة  :  

- ذدة َد ام  درؤت  ك رط. 

 م و، داوة زوو ... ذوورة رء َار و!... و،  ،ةي -

دا دة وة رةموك روةردة . دا رةموي و. ي اي د

 ... وةا  روم دا َر .د  شَ ر وارةي وةدم رة ة

مَ مو موَدةو ر !َء  رَ َ،  دو امردو  دا...  

َ  و و  رة   موةرة دة رة ،و ت

  ...رن

ي  و، رامن ردوط     و وامدا  :  ي  ر و   

   ،ةوةم ندوذ      نمر ةمطو ءم َر ا

م  ردوو وو ار       و و ن وةن . ومو

   وة    ..  َزرة   و      َن و   داون   

ش  دو ى  !...ك  و  م ََ را. وََ دا

امزم ..!ن ى  نو رى!  

  َ  زة َ ت ا .  ت مزة َط "ذان"  ة

رم ار َام وةو م  َ .  َر  دة ةم 

.وةدة  ىَ ر و  َرم م  رةزا .   

 َ  يذوورة  ن       َرة زدة  مراط َ  و   .

  ي   و رازى       مط َ وارم  ،    َدة وا 

َةم :و و م  وةز   َ َر دة  رة دةذيءم...  

  ا رةمدا زؤري   ز  :ة زةَ ي د

  !...مَ  دةون .  و و

طر رةت ش  َوة َي دة !  َوة وةوة ر رةت -

َة ... وةوام َم م  كط وا رةم َ ا رط . 

 ردوو دة وَ م يو داو و دةوةو) وةو َر

رن رن دا، . و ردن) زؤر ر  رةي دةدووة َة 

  .ار َةو ردةن ط دة د
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رط وةي  ا مدةت  . من داوة يء ي و ردن

َ تة زةوةم رة .درادة و تةر زة...!  

َر    زة َر ةَ ؤظ ض َ و  وا ،َي  . زة

     ر ؤكرط َرري مم امدة م ،دل دة  زؤري  َ و

ااَ . رة نو زؤر  ي يرة ي زةد  

ردةوا ر وةذوور دةو ،رز    . وةرةم  دة دري   . َةد

  ."م ض  ي  م َو طاوامدا مو" طاون دَو دةد 

 رة   ،رةوي يم  ر َري م ونءض م م 

و  ي تزة م  دم.  

          م  ، درو م  ام ،ا   َرة امي دة

 كَ  ت يوامَ َو رة ي َلط درؤ  و  و ،ادة

 درو ...رم زةَو ر يء مي، ذ ني واو و َ يوام 

  و وة دَ   ورا َمرم  ررة     ريم يَر  و

  . مرَوة َةمي دو ذن  روو

  ...َ  دةا َةدا ن  رَ دي  روو

وة رة ر ةوة     وةَ ر  دة ،

ي    . دامووة، مط م ي  َل يء رووي  ي ي وةرطَا       

        ََر ن ر زام  يمد  .      ءم ءَ َذ و ي

 ردة  زَ دداروو ا .  َ ي     راةر ،دةدام  َ ض 

  يدء طدةس م دةموة م .        وةووة رة ر ةوة  

  َاوي ر دووةو وة رامو  ردة مر . ََموة

    َا دةوة َلط  ،وةدا وة         َر  ر  رَي درو  يَر

 َو رام و ارةوَ ر .  

مي دةَ وة د   ي رقءط . و ر  رقء ني دة

امَدة . ي يَ و و ري مف ر َام  وة مء زر

 َ زاَل ي. دةورمَ ت و و ش َيم     تء ري

  ي ََر  َ ،و زة!... دةر ت ،ي !  ز  و

 .ةم وة رةيرة   زؤر .م َرم َ  .زؤ ي م ت  ر

 و درؤ.  

دةر زةرادة  ،زة م رة ...!  

َةم ة  ر ذوورةدا  . َي  دةد دة دةرزَي

  .و
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 رةم رؤي ون واَ  نَر يؤظ   موةرة 

ن مدةو،  رة  رةمم ت  ي و  َشء َ . رااردوون

 ردة ر ،وَيوة دةرَ َم  وةي وة َ ءم  رة

َوةو  وردي  وَي ي دةروامء     ودا دة . دةروت

  .   َا دةد.ؤم ة رووي رةزاموة

واو  ر . َي  ن ء وي وةوة رطر رة و

ة  . م زة طي مَي زةق و،   زؤري  دَل ور. و

رة ؤكءرطرةم ى  ام ن م ،ا نو م  رة 

 ،يم  ،يوم... و َلط ءَي رةم دام...!  

  ََرم زة   م  َمد، ض ط نط يَر 

م َ كرادة  ورةزا.  

. َ مةزام ض رةرَي طَل مرَدا  .ت  رَي

  :َ  طت

-  وةزعء  رة وةا د رة  زت؟ 

- ، ن دى! 

  ردة  يرة تء طا راط:  

- َ دة َ تو َ رة  َ، داَ  ... واو ر  

 و  امو دةط  دام  َو  ،داَ  ،وة ت  ريا ط

 دا  ر دة...  

و طَ َ ي:  

 .. طري رةي دةوَي -

-  وةر  ،را رط  م   در مرةم  وؤ  و رة ا

 . دة طر طري وة ر ة ...  ...وت ي

 دة  وي وةواموةر دة  وَي دةرَ  يرة ي .

وة دامم  ةوةوم  .  

َ    َوس دة ذان  وةي و   يزة–      َ وي دةَ 

وة مرََ طرؤك ود  ي ي وةرَيء َ م-    َا

من َ ،ََن    ر َرا !  وَي ر ر ََي  .  رامموة

َ رة ،َ    َي ت  اري  نمم،      ت و   ك م، 

 ووة :          َدةر  وا  رط ،م   ي را  َام

  وةرةي ََء رةو   ََ ََمن    طودا

 نندة ءَ.  



 ٢٢٥

وة زؤر دةي ر رة دو دة و : ي ر ا مد

  .ر ر م وةرَيء   رَي دة مو ةي  وةرَي

 وة َوي زاد دو دةري  وةرةم دا  م رة َنء 

  رتي ط  ةر:  

-  َوةر وا ،و نامر َلط ءي دا    رط ك مزة  ض

 !وةء دةت دؤز َن دةدة ََ ر . 

: ي  ي  وة دةرَي، دن طراوةو داواي رَ روم د

" وةوةَت دة َ َرة  ك ر  روو ."!  

َي داار ط رم َر وة َ يرو .  

راوةو  دةو و  دةم   وة زؤر ي ر وةي رَوة 

زم َ  رط  ،ددةي دة  ندم َ َ ،نوةؤزم.  

  

  

  ).و  ر كء و  من را:( َدة(د(* 

  

  

  

  

  

  

  

م   

  

      وةاري ط        رةو رة رة شو ، ظ .   ،ي م  وي

 وي َء  ي         رؤذةى.  ون  َ  ،ر  وامََ ء ر

  :  طوةو   ط،داموة و رى  ر داموامووةدروة 

 !ي -

  . وةن َاد دةت م  ن م ورَى 

وةك  َو  ظ  وي  .ي وو رؤذ  در ظوة و

 َ طداري    . رري ممن  ي دةد   وو رؤذ 

 ؤظ   . َي ك وة ي ط دةوة  و طران        ظ م . ظي دةد

      َم  َيء دةدةط ظ  كزض د  ي دة َم    ر  وك

  .رةو دام َ    ،َى مدةَرى
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 َنرزة ةَ  وةواط  دار . يو  ان    ظَو ر 

دادةمء دةموام دؤ ن   طرء َار وَة دةتء م طي  

 زةي  َدا دة َلط . ةَ  رزنة   دم ن   ون يدا .       ون وة  م

   وة ، دة رزو  َلءط  ورو َ م   و..!  

م دي دة دةنء ش دوو   َ وَ دا ن   دموة -

ندة دة يم  وا ! دام َ   َ ،واة مر  رط

ودة..! 

. ذم ي  ردة را     . ظ ،بء دا َ   و دون،  ووة   

   ممارة ر ،ن  ى  ر َلط ن) م 

َ ي دةوم (!ي ط اريد   يط َلءي دوو  

  ..وة... را رى او

  تمم وةوة، ظ  ن ي ء ظ  وة و يَم َر 

  ى مدةد م دة ى رى  ورو، .مي مدو

ظ   م م؟  مو دةردي : " ي دة .زا ظَ وة

 ا  وام  َي؟َ   ي وةد   ء َز."!  

***  

  و زؤر دذوار َرى وةزدوو :م  ري مموَو ر ن

ن   وةَود َوة ذ   نء يةمَ ،  ،دي مامر     ر َ

امي  دةم  م رامنء واَلء   وراو، و 

م انءا طمَر  و ،َ  نن   طرام  وةم وير  ن

  .دن

رت دم رر طَل مما ارى . رام  ا ي دةد

 وم دن       . ى دةم  ي زةي َ وي وة 

  را   د رام  َر  ،مم   ءََ ي  ز   :  

  .ي  طموي  دةدا ودا. دةددة ر  ،رةي  

رؤذام . .  واوة وى  دو       دوا  " ا "       رؤذمي  

ةي رودا و  ررن ى رو  دمك درؤودةى دةررةى 

درؤى .و وا درؤى دةررةى ردم دة رامن و دةدةوة       دةدةوة

دةررةى ودموةى  َواوى ى رامن  موى طر و   

  .دةدةوة

 وةيمم تَ وايَ  و  رؤذم  يم  ةرؤو ،  ط

ي َموة  ،  مر ون  رةش       م ممةو دوورة

  .موةمو طرةم ر و و َن، م و  و َ دي  رةزاي
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***  

،  و  َنامر وم  ووةوةر . و  دواىى ط 

،  وادر ك   دةطرَوةو وَى وةروام رةى ى دةت

  طمي ظدا دا .ى زؤر  وةروام وم وة موو

  .وة ذ َودَوة و و و رَو مم ري

ر ودة راط ََ  ة . ن ممو داودةرزوو نامر ،و

ام ور.  وةزعء  مزم اث و .كء من زؤر  و

َم زو  رةوة زةت . مو اردم ن مدةدامَء َن دةردموة

 ،وو وة َ نم رو نءَ نَن رامرم . يَ َم  م

 ى مزن  ذم ودةو ا ر. رري من و وة

و زؤري رزةن ن م. راونء رطي م و ن مدةطت

  .ن ووََى و 

  ري ةر ء مزرمو وتءدةم ن دة  ،ن دةدامة

دة و دا د ن َةر وان ي رن ر ، َ دةون

  .دةد

 ذنءَ  ن دَة اَل وم وَ دةن دةم ءَة مرى  م دةورو 

  ...انم طم . َن

 وت  طزوو  ى دراَم   وة   َ م ندام ط

 َ  و دطدةم مو  و و  . نرة  نزو رة

ن دة و نزةر ،ددةدا... د، رؤذيدةم مم رر س

وة ذرةي دوو ط رز  م دنء مَران، رؤذي ء دو ،وت 

. وة َيء   ر َري دا دة  طرؤي مو .س" ٣٠"

  امي ورو َش ورى  .من مر ون  م رَ وة

وة َ . طم  رزام م دةزم طورةى من دوة َةن، 

  .ي  دة داودوو د رز ٢٠٠طوة ر، 

ر و دة َرامي  رةو ي رامن دةو، ذمم  ر 

وةوم وة . ا و رو وةمامر  نةم دة ان دة

  .دةوةزد موةران ر  مَي  ذرةى:دةد

       ن دارؤط  وةي  ن  يم َدو ر و   ك ،وةمد

َن ، مَنوةردةطرا ةردةون ور  . ةك  ن رامموة دةروَامو

مر رانَوا دةر .نامر    ىَود َذ ن دةمامَو 

 َةزة  نر وة وم   موَوةي ردموةدام    مو ز ؤن دةزى م

   .ن َةدان
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 و وة َي ممن زة دةد، دةن َ ة           رامن

ر    ن دةَ َل  ءرادةن مرة.      رس ورةوي طر امر 

ةرؤو رم  ن رر     . زمَ ي رامم  مو    ،ون

 ر ءورةرط نمَدادة .  

 ر نامرر   دي داز  ادة در يري دةرم ا وةز

 رؤ  ردرا و  وةيَ ر ا د   خط مر

  رم درَي  وَةر َ ى روةََ طورة و وذ و،

  . رت وو مرامن 

  . َط ون  وا َرامن 

،ن  وة ن مؤَل درامن ش وةي  واوي دةوروري 

وازدم :  و دا  دوو ن. وم  م َرا   دة دةد

 َاوي مَر دام ر نءر ورةي.  

   َور درا.  ردا ا مي  َة دادةرَرا

  َ   ر يي رؤذمم"  ا."  

و  وموةي ردا ، ظ  مَ دةوةو مدا  ي دةو 

و   ن رَىزام...ي دةدا دة و م َراو رةموة

ظ ي  ي . َ زؤر  رى دةرؤ   زار دةد ، وة مو

 امدة م ،ردةوةدة ء دةَدادةم  وم  يا م  ر

   .زاى  و  و  ممَن

مَ ؤذَي زوو ي دةام  ظ  ي وةدا  ر ةمي ر

وة َلط  ، ا اَتي م َلط رَي : ظ  واو و تا

  . ف طَل ا رَي، ذطرى دةرؤ ي . ك َوة

ةر  ظَو ن ران  رز َ ر  و ى زام 

  .َمن دةد  وَى  م دةطَل رةم و زارةم ا ى

 رةر  ،ؤم   وي وةشء ط مذمَ  ي ردة ... ش

ظا ر رة دارَ دام و و       . اَ م رن ر دةرَي ف و ظا

وةم  ف و وة...  

ظو  َ .م دةدا ظ   و  دو ف دةورو  ظا

  ناي ظ"وَ يمر"دةرَي َ مرظ  ر ي، 

. َ ة، واو طورةو ان وومة زؤر َ  م و،  َ روك 

َوةر ءَو َو مم َ وةك    َو ر .اا  ظمء دور  

 وي د   ،َى دارر ذمم دي دةدا،: ر  تء و و

  .دةد ورؤ ، َ ةد ام ،و دار دةوة مَل
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 ىر  ن و ةر طر ر ،وارطك مةزةر   ران

و و   ،و و َد و دةم م ان .  

 ظ َف دادة ةووةمو ََادا دةَي ظط  َ .َا طظ 

ف دة دةدا َ. ور دةَوة و  َ ر دةَََةطَي،

  وورة درةَون دة ةَ ا. مظ  َ    رة دارة ر

. دة َ مَ دارم و ة ،َاي دةََء مي ةطَيء

دة  َ م  ،وا يَ يَ وَيا دةتء ظادةدن رار م  . ش

َز ظ  ف اوةَ وةَرداوةو : دةط م  ي َوة ف

مو  كوةدة  ي .   َن دادةمدرة  َ ردة.  

  َلط   وةَودة ؤذةيو ر ا ظي روةَ  ن

! ي   و َ َة   دة  ردة  ف    دا   و  . ددة

 َو ف        ادا وةَل ظ  َ  ،دري دة واو َو ا وة

  .رط رزةر دة رو

     ا   ،و  ،ظ  َلطَا دة   ! ،م

  .ا  َر   َطَل دة

 م  ظ ا رتط َ ف ،وةت دة : ،َ ؤز ظ

 َلط  ا دة يم و  "  ا "وةَدة!  

 ظ  د  ر ف ي وةيامد  ر  ،امر ط

  :رى رؤو

- وةك دة واو  ى  َ   . 

 َ  فو شو م َ و ر م  ك ض َ ظ  ةت

  .و

 و واي  ف  زؤر  .  دموةي  ر و  ر ي 

  !. دةد ي ر زؤري  َو

   :و دةدا مروام َو طى  وة وةو، ط ي

- م ت ،؟ ظ 

 امدة م ظ وة وةروو  ،رة دة  َ ض  ي

  :داوة

-  ادة ةَ ي! 

  مرة لء وي دةمم َي دةموةوة ددم دة ي

  .دةدةوة

  :م طوة ... ظ ، دويء

 ي،  ،وةر َاث و؟طَى ة  -



 ٢٣٠

وة طوةي دمَ دة  ي:  

وة،   وةرم  ام  ا  مظ  ت ك دةزام   و -

 !ي

  :ظ  مدةدا

 !وة مام ي و ي!  ي  رزاري -

  :و َاوام طد ظ رووى ي  را دةوة، 

-  ،ظ ،دا م َلط ...! 

 و ةَ رم َري رؤ:  

 .م ...رة...  -

  ؟ -

وا  ر،  طر   م وة مي. ظ َ  ،واو ك مووة -

َ وةم . 

 .درة دة  ي وو  وة وش ء من من -

 ة يد:  

-      وةر ،َم . تا  نرة... م

َر  شد.  

وة طرط ظ :  

-  ام  رط ،وةر دي َ   م  ى ندؤ

  دة  د   رة؟ دَ :   دا َلط ظ  َ 

 رةش  و َ ! دةد ض ر َ دةدا؟ م دي دةَو واو

ا طم  َل و دة و  ر َ وام ي،  ظ دةط! دةَي

  وداَ  !َ  دةوة   دارووي م َ  وة دة ش داخ  ت

َ! 

  :ةدا   ظ  ن طر طروة و  .ومي َة

 طر  َم  ؟طج     ،م؟   م َمم لء  -

  وةَ .َ   دي ؟ دواين دةطز  وا م َر م  ا

َ، دةزام رَي ...  َ َش  َ َ م َر دةو دم ر وة

ون: طن دةمرة انَ . انَ ش وة ءارَ و ...  ،ام 

وام؟ 

ي ط:  

  ،ام  َ ،ي طوة؟ -

وة ي ورَي  تء رةء ر وام . ظ ر وة مداوة

وة طمط   و  دو:  
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 ....و -

  ظ   ر  ،و وط ة:  

 ...طمَي وةو ،دة طر  !ظ  ، دة -

دا ظ َر:  

...  دةزا ض رَ طورة  دةدة! م ،ي    َ  ممة -

َ ر َ م ...زاد ويَ  َ ،ما دة ويَ  و را

ا ر َ  وة رةي زَي  موَي َ وا  مم، دةا دةم

" "َؤ دي ام وازي  م. 

َي طَ ي وةي م ي وة:  

 ظ، مزا    ؟ -

ي دوو د  د  ظ:  

-  ؟زامم   َلطَ و رةو  َن دة د . 

- زة   ،ظ! 

-   ؟م   ديدةوَي  وزا َر ف . ري و  

م ! 

-  ت ران ش ر وة وىم.... 

-     م َلط َ َ ةوةم س رةوة؟ ودة   َلطا  َلط 

ا؟  

ةشء وة رَ.ف م مر .َ  ي  ف دةوةي 

َن مم  يو و ة ،مة  ،مدر . م وةري و 

  ش  س َةي . ي َ  دةَي رو دؤ. طَل َ َة

  .ظ  رة

  :ظ دن وة ن

- ر رط   رط  َر د نوا  ،وَيَن ىم !  

َل دةر  ،ف    دةوي دةوةو ر ر و رو  

َور ردة وةوةو ن مو طامردةر  ا :  

- دة ! 

!..  وي رةوة  د، م   رَي  رزَ دَ مَي 

  . درَةي َةي دي  دو

مم ر َي  ي ر َ ةي  . ظا  دووري وان و َو 

 وة  وةيوم  وتدةر.  

  :طدةم و ودا ودموةو ي 

 ... رة  !ف    رَ دي -
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ف ور  وة مدو ز  ة تء وا  ،و .ف 

ة  تظش ر وةمةي  دة . م ر َي ظ د

  .رزاري  روو ا

و يوةا ا د:  

-   ف ! ش رؤذَي دا دة َلي . ط رةا، دي ظ   َ

َ. 

  .ؤر ى وان  ف تء ش، طراوةو

ن ي ي د  ف ن و ر داموةو وي ة ر 

  . َيء ظا  وة  دةور دَيء دةوَي د اوة

ر   ادةران يزؤريء ظ دمَ .  زؤر وة  نامر

 دوور دةووة وكء و  . زةم ن  رَد م دؤ دواوة

  . دةوموةو  و مَ درةنء  و ون ون

 دوو وة رؤذي دواومدة م   دوو.  

  : ط وةرةن  و   ي  دةم ...و ارؤذ  وا وم

 َةر وةامردة و َمةم ر . َ ن م  ي د

َير.!  

دا دة ي م وَ رؤ ،ة د، مي  م دةوةو 

و طظ:  

- َد دوو   ،ؤ . 

ء ر   دة رةرى مرةزاوة ن  ط  مة رطرو

  .ري وة و راموة

ي . وم  مة  و  مزةي و مي رن       

ممى  مرة  طى  . ء   زاي دةم و رز     ...دامَ ي

 َوذم  وى   . .      ي زؤري  ، ر رد م رة

        َ وم م رةم  ،د َ ن ي دي َر دو  

  ... ، طم َ مَ ََو   طرةو روامَ ا و

و ة ! م. د رَ دةرَوةو دةو َر ردىواى وَ دة ي

ورَي طَي راي  م رَي دوورو درَن َوة  وء  ورة ،و

ط َيم  ر  ون زدةر ر  َر م ،و ي وة رط ...َ ...

 وتر دةروة َ  ... يوةووة دامَ  وَي دي َز رط ،

  .، ي د ظ  ي و دَيروام دةورو رو. وة، رةو مة ري دةدا

  ي زو رةو ظ.  
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دةام  طر.زةت ام ر  و زةم ا زاَل  َي زؤر 

. وةز زؤر ا دةو ،ض ء ز َطَل ا دوم طرةوةَوا مي 

  و رط ،ن دةدا دام م  ر زو زي ء َ

  ...مو دةام موي  ء زةي ؤزَوة

دة َ  يط ، ن َ  :  

 ! َن م ! ظ َ ة -

 ي َ  ظ  . ي  وي رانو م ظ ء:  

 و مة َ ا و؟ -

تء طي طظ  ي:  

- اَ زةيم َ . وة وةَ  ت ، ،وو ةدا رةتَ وَ ري 

  مزامَ ة ون؟

و طم ةم رةو َوم ومي را دة   ظ:  

-  ْت.   مم  وا . 

  :ط ي رووي َدو  ي

- ظ !   يش دةرا وة ر   ؤدةر !  

  ر ظ و ط دة  ،و رم: 

-  زؤر. 

  .ظ  ط ر ر مء َةم و

َ  ن َردى وة  ردا  نَ  د را راخ و

راطتء  َدا  َو، ي، ظي ر  ر  طز م .ت

َط   م ا.  

- ور  ،ة دةَ  .د  داَ يو ر  كا دةرط ة

طر . و مَ م  دةام ر زةيء  دةرَي. دةَوة

 .امَ  َ ة دَي وووة ورو. دا وا َةدا ي دةطوةَ  روو م

َ .َ    دا د ي ي . داموام ظ ري

ي  ي دةد، َري ي امن دةرزء . وَدا ا

 وا دةَودةر  ر َ َ ر  ور . ة   دا ر

  .ا دةوة ط َ دةم َ و  ر. م وة

  :وى َد ي

 !و، و دةس -

  ر و َ َ:  

- ةر ،و. 

 رو  ر؟ -
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رةوة ط  وةوداي م يرة وة :  

  ي ي  ! رووي ر وة   ردام روو! مي مز -

 .دة دا

  : ر َةم و، ن   ط   .و

-  رة  ط دةس و. ى د َ  داَر  ة دةَ  

 .َي دراوةَمزة زؤري ... م  ، َمة  ورى ردا

  :ري داء ط ةَدة،

 .، َ دةي مَزن -

، و   ت درةم دة .َ َي دي ي 

مَ ا  وة مزن د  َ، وا  طورةيم :  دم وان

  َواو ودة َ ر َدرَمدةم   ،ناما زؤرةر .

خ مو  َ   َرداو وةر َ ط َ .رام مدؤزراوةوة

  .ةن و  موى رن ري  َ مؤي رامن ،  ماَوة

دةروازة  ييء ظ ، وة  ن  دن ريذط دنء َير

 َيدة  ؤن ارامَ ةري  طم"  ا ." َ ن 

ط:  

. َة دة  دةرؤن،   دة َؤ  دةر َر. َةدا َي  دةوة  -

 ر  ََ  ري. 

 ةرط ،ؤا دةررامَ ةرط ي وو! ظ ََو  . م

 وموزةي طود  ىردن دم رة. مة ما وا وا  

   .رةى ذَ زةموة دةت

ث ء ر  َدر م وةموةودار م  اا ر ن  اونء َلا

رطي   ي ء ظن دة ر دة. ر اوة  و وة

وان ر  ءن دادةمدةوةمدة و ونةت دة.  

و ر و و و رط ؤذة دم .     رؤذي وا  ؤظ  م

   ر دةرط دةرَيء َ ر ءم َو  ،َدا دامو     دة

ر ونء وم نن مة ََ  .  

ظ  وي َو وزةي .  َا رة  م َكء َل دا وةن ون

اى م و ، دة  ممَ و دَل ،دة  طم دو 

  :ةوةطدارى د ي ر... رةم دةرََء

 . دوون  ةمر !ري وا مي ! مي -

 َرد ،ن ردو ر دواوة درام   ونؤرم َو م َ

  .و ض ا َو موة م ظ وري داوة،. رم ظ وت
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دو ط ة ي:  

 ؟َ ظ ،زارت -

 ر وَ ي دا م دة ظ:  

  ؟  -

- ؟ رزامدي مَ يم  ن. 

مَ ظ:  

 .را دةي -

  :ي داواي َد  ََي

- ة دةرَ زوو َدة ،اَ! 

َت ن .ن  ر وةط ...ودم ر ر  .  ة ن

 ،ةََيم َ ةدا ضَ آ.  كي روم ،دة  و 

  .  ر ار دةورن ا و و رةو وان دة .دةوة

  :دةم َمو  رز وة

- ة !َم! 

  دة ظ تء طط ي دة  ،د ي:  

-  را! 

ن طدةور روط.  

 ي:  

 وة ؟ -

َوة مر دةي وطرةن  ا ي رةي دةو ن و  ز

ط:  

-   طر و يم رَي  ،.  

  .ي ظ ددة  م

ط ام  ،وةزام  ي:  

 !دة  مي -

 ن وةةروط ير دةَ ،َو  واموةر رةي وةي  و ةي

  .موَي وةو   دة  طم د ،ي ازَوة

و ة دة وي ي .ر مط  َن دةةروط يدة

وة ط شء  يء وي رو يرة وَدةر:  

- امر م ،دة نن! دؤدة  رار و دد وة  دوو  ن دة! 

وةي ممَ  ودةم ي  َلَ م ي. ي دةو ام نم 

يء ظ .  

 يو ةور:  
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- َزار ض ط ! 

  :ر دة وة داوة

 !زةي د، طزار واو و -

ةر  يوة ط:  

. ر دةي  و طر واز  طزارة مَ زؤر زةرة! ر دةي وطران -

 ور ر . 

- و، دةزام ! وريو دة  تر  َوةش دة  نةزةم ة

َ.! 

 .ةي، دة مام زةمة َم ر دة -

ي دة طم  د، رَ مر ار طي دةرَو  ووة 

ط:  

 !رو -

 ،ردةر ،تي وةرطرَي دا ري ،  رَى ذاو ر َ ةم

ة ،ن رت ري دة رد. و زَان  ى زا ادو،و

  ورؤ ةدةرير  َر دا يط.  

  رو داط ي م ر  اودا . وَط ر دة

  :َ ة مر ط .س و

-    م  ََ ، د َر و ادة ،ََي داور

 يو ،و َري مدة َ  ةََدو   يط َ دوو  ن  

 رياوة غ ا .م رىار م ن َ  وداي  و٦-٥   و

 ! دةرؤَ ة مم ي . ش وة دةام  را و ن

ش م وةى  م َر را وة. 

  :وة داوة ، ر و  دةوي 

دةط   و دة مََ  َ  . ذي واوة  ر م دة رؤ -

 دارط يزة رةدة  .  و ََ   ..."  ، م  ن

وة م  يةمَ"!ةوة شزار ط .  

 ردةو  ر:  

-  م وري دة َدةر  م، ...  ر  ةطَ ،ةطَ

ت ط وةوة! 

َي در  ير وة داوايوزام  دو  ردمَد:  

- م ،رة ... 

  :طزمَ مر و  رى  دة و وةردةطوة،  ي 
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 َ  .. مَي  زامَ   مو ام .امَ م ش  -

 !ر

  :وطرةن  ك دةم طن

- ! 

 ي       م  َ  و د ي     مر داو دة تء ا وةو.   

  مر رة      ي دةدان م  م ء  ون ت . ش

د    دارط و و و وة ر رةي دةرما  ىد    را مرة

   را وةرن دو  ن َ ارة داوة؟! َاوموة. اا ون

    َوة م ،م َ ىوةر...      َد ر ي  سم  وة

م َ وةو زؤر وي َيم نامر .. َري مي دة  دووةدةر ...

. ر ممَن ن طدار وة  ي دوو س دوو س        دة َورَم 

" ي"و ر    َم   نم ةم .    وة ،رة وةز

ووةدا مَ ،ريَ        وة ي َلط وة ظو ةَ دة : م ر    دةم  نَور

ر  ن َينةطَ نَ .      رؤذ  رؤذ َ   َدة  تا زة . داوو

  وةر دةر زؤرادة.  

  :ط ي دة َم ظدا داو

- م ط وةو ةَ ،ظ. 

  !..ي -

طر ون ا  .  ت دة رؤ دوومرى  َ رة... َاش -

 رم َ َ دةرز   م..و طم راةوة و ن دةد؟

دة...دا م َلط .  

- ََ  م    ام  !  

 ط اوامَ ى:   

 .ظ رَ وا  ذَان  وةي  طَل َ وي -

- دة ط ر ،ي! 

ي طم  ي:  

-  ر َدة ،و دي َدةور و ... ط  امم ردة 

 موة؟

 ظط م دةم:  

-  ةدا ... زؤرَ وةَدة .َ ر زؤرتط ديو.... 

ي ط:  

- َ ر زؤرط وا ش زام   ن و وا ،و.... 
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 ةيَدو در ة ،وةم   وذم  ظ وام   ي

َدا:  

-  ...ََ ي زؤرز دة دةزا .ة م ا . 

- ك دام ي   ؟ 

-  ر "  ا "ظ َ   َط  ،دةرو ز َ...  ي

 َوةر دةروازة . م َ وةارط  ،وة رط ،ن م ندة  ام 

َم  و ووم س دوا . رط ونو ش دوودوا وا ، دوور  ر

ة  ر رَي وة  ط َ دةم وة و وا وَل دووي وان وةو ر

َ نرت ر ،ي زةر َ ن م ! ، ر َي مر رم وة

  ؟

 !َ ،ا ي -

-  َوةر . 

ي َو،   "ا"  ي رؤذمي  ي ط ر و ي  رةط

 " "S.Sوام: وةروان ماو و، و وةزَ مارو .دموى وك 

،  َ ود و ارةم رَوةي دة . ن م وطرةو و 

"S.S"   وةار  ث وو دة رةو . مارة"S.S" را يءَ  وةى وة

 . ،ي و ي د وة و . َ ي و دة   ن

 م ي  دزة مك ي دةرت  وَ. دةروازةي رَ طورة و

"S.S"دى َ َ.دن دة وةدةروازة   . ي تم ر ي

  . طم ح دةوة

 ري "S.S"  َ وةوة و م :  

 ... َي دةرؤي؟... ي ر وة ض دةي َة؟   وةةي؟ -

ض وة َةوة؟ رتء ورا ري     : ي رانء زة  ي دةطت

 دةنء َ    دةزامَ َ ض دةوَ؟ دة      ... من ة؟ 

َرى .دة  وةَدة ر َم.   ذان    ند َوة َ ةمر

. وة،  رة دةن روذََء َ م  م ... ْا ي رامموة و؟ط  اوس ،

ا ض ن ط . رَ  ي وةَلء .    اوس ر ي  دةات    

دي طر  ي دانء ض َن  ر        . مء ض َن  روون موة

؟        داماَ  نء زامَر م ن دار وم ...   و  َ    دة 

  ".اوس

 وة  َ وة طو:  

-  َم ،َزامم م َرؤ دة؟رووَ س 

 !.طةو دة  م و ء ي ددامَ ا م ...!ي مي -
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"S.S "  دةوةم رةيةوة دووزؤر َداط َ  و:  

 م ر و ر   وةةي؟ -

ي م يم ووةادةط.  

و ط  ي :  

-  مم    ،وةة وة ر م  ،.   ام وةش

رو ووم دةرادة.  

 ممَ وةو :  

 اَ ي مَ َ ،ء رَ ... دوورةوة دَ؟وا درة  ر ...ب؟ -

دة دا . 

  :رم دا

 ! دةي ن...  -

  .وة دار ار دةورن طو ""S.Sوام . ي ي دةوروري ي د

  ير   ي مدو ط َدر:  

-  نم  رَي ، م ى َ! 

 مَود و د و ود  ير ش  .و وانوةر ي. و

 م َدةم  مط:  

  َة، َ ة دَ؟ -

 .وةي  ي دا َ، دة َام    َرة وة مدرَوة -

  م ي م و رواد رؤى مد . مدو ط:  

 .و  َواوة، رو ؤ -

  :طزي دةوةم ي واوَي دوور ووةوة،   اي 

 !دةك -

َ َط  امي م ي واوة .و ث دواي ث دواوة .م  

  :مي واري د

-   كدة! 

طَل دوو ارا  َ    م . داوة  ى دةم  ي وة ،وري  

مزةردة  وةوَوة ط:  

-    َ و   رَي ا ىر   ى دى وَىدة 

 دوو؟ وة؟َ ى َر م 

 د  يَر مرزط   دة  م   .ي ط:  

-  م ةمد دة ،َ. 

- ر َوا  يي رؤذمرةط  َ  ي م ،رة زؤرت َ" َ ا

". 
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 ووةزدة ز ردةوا . يرو  و  ري ري.  

؟ َ  واو  رةطي طَ ،ش مزي وَةر  " أ "رةطي  -

 .و

-  ي   ن دةت َ ،َ تزة. 

 موةو ط يارة دة دوو رووي:  

 "!ا"  م ر رن  رةطي رؤذمي  -

َ َ دواى دوو ةمَ  ي وت .ي م َلط يو ظ شَ .

َ يرة َ دةدةم َ     ،وةداووة  ...! رةش َدة

َ  .؟َ َ   .. وتَر  رط دي رام و وم َم   

  !ن دةم ... َم. َو؟

ي ررةط ي طؤذم"  ا ." مَ"S.S"  دا وةرةط ر

  .ون

  : َ و زةمي  طَل ي ون

  َ َط؟ -

- م َ ،َم. 

مَ  رة ىت ر دةرطط:  

- ر م  َذوورةوة، دة َ ةن ر م َ ار ن! 

 ،ام ر وة ي  ا نرة مارةو د ،و ا رةتَدر َةوارر

  . موي ي د. و، و د دارةموة    دةت

َ  يي رؤذمرةط َوة م "  داو " ام   دةر  ودة

 دة  َوا رَء  ،َ َطر   رارةوةدا  . َوري ودي َةرَي

  دواي وا دةطرَى زو رَ ط دووة

 اك    ور ةور     م    ور دة ىووى   مرةو ر  تي دة.  وة

    َ رانوي مدة ام وو   . دة َرة زةردي رةم ا .  و

  . ي و

ي ط:  

- َ رَي تة َواَ ؟ 

  :وة داوة  دردؤم) مم ر(ى ا

-   ر وي رة ارةى رؤذم ؟ 

ذمَ َ ََل وَةرةوة رةت و، قء .  دة و وة دوور ووة

  مذموةدةدا دا دةمةوةرار .شذم ََرة دة ... دة َز

  . م دةن  ي ط وةش

 رةم ر  ن، مذم  مَ رة  دم ر:  
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- َ رَي ،رة؟َ  َوا تة 

دو ط ي َ ذم:  

  دة َ  وة،  اوا  رارةوةدا ؤو و  دة ررمب -

ى دووةدةرط. 

ة ذمري رؤ  دو يَ وس :  

 .دة اندةرطي  واَ ذممو  و...  -

  ي دار ةوة مَىرارر و ..   وةَر دة      دةوةوة دة ي

    َا داَ  د .   وزةم ذووري . ر ةش زؤرَ وةو

يَ ددة  .  ا  !    ارةوة؟د   َ   ...  ةَ ،

وةمذامط وي ير دةروازةي ...! و ! زؤرودة  َدة َ

 دة  رة  .و ..   وي ير و ك وَذ ط  ة

. دة َس در م؟ ن  مت   َ ،موة َ ة ديَ  ،مَة 

 ،و َل ،ن م و اد َ َلط .ن د م     س ءَدةر

  !.واو... وة   وَ دة .  َ، دةرَ .. .مي َ؟

 م ي ى وَوةارر ط   وةةوةرار  . و ر

  .ري   ذووري دةي موران دةو، و  و

طوط  م رؤذةي دوا واي زةد . و زة  ط  َي

  ر  وط  و م  ىرةم ردوم نامر وم .  

 !را  ي داري  مو ..! ي اوس... و -

  :ووداة  ر طم  ي

 !ي َ َ    داي،    ش رة رَن -

- َ  ن زام؟ة 

- س دة ت ن  ي !َ  نري ط َ. 

  :د ى   ر ي

   مر م ر دووة؟ -

  :ي ة د

- امرَن دا .ى و َر   ! 

-  ممامر ىم؟َ دة    

 !...ار دا َي ممت  مَي  مموةي ر ...!ي ن -

 ،و ةمَ  تء ي    ،د  ي وةسء دوو د

  :  وَ ر دموةي

- م ط م ... !  ام ر رةوي؟ َ 

 . َ ،َن -
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  ةوةور وا ير و . وامراي وا م امامر َم   

 .  

 ن َن؟ -

-  ن ك دم نامر ، ي ك... 

-  ...ي دةَ نو ر؟ 

-  وازن! م يَ ر زؤر . نَن دةمر   َوة  ، نوم

  و دة. 

مة زؤر ك  ن  دةو و رؤي رةم و    ر

ش طو ،و م وي مةزةم:  

 . دةرم  ر -

"َ م ةَ  رام  .و َلط  ام َ لء ا."!  

دا  ووةدموومر:  

-  دةزام !  ر م َ وَيمن دةامر     وةَو را  . 

ن  ... و ...و ...زرةو  ،َو َك دةط و  َوم و 

ن رةدةر  َر ر  منء ض   رم مَ .  َة ط مك ر دةن   

َل مط.وازن ن  .           ،ن دةَ  زَي  وةي ر رة 

 .ن ط مردووة

 . َدةوة؟َ  ؟ ض ر -

 .وةَدةَ" ا"  ي ، طا رةطي رؤذمي  -

َ ر :  

- ! 

 .ي  وةرَ    و  م  ، د َت -

-  ،ا  َ ةَ  وةَم  َلط؟ 

-  وام د  "S.S "ي رؤذمرةط ار دةوريوةن ط . زؤر

و ط ا َ م و ود َ  ،د . وا مَ وا تزار زة 

و ر تمَ  ةَ   َ ا ََ ا اَ ء وةز وةَ . َ 

  . وةروامََ  ا

   وةوم  : 

  َي؟ -

ََي طر  َرام !   ي   ،رة   مَي -

.. !.رةزاي و نء ر َرة: ي دةرَوة. رن دةَوة  ري

  ...ت دة ةد ورا .ء مَدة درو م راو ؟ مر، وا 

 ي يى  ي د .   و دة دةوة.  
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-   ، ي ! َت دةي ر وا رار  وة ! رط

و ر  ر  طاوء دةط و مى  وا  ،وة يت دةي رَ مط

َي دةردة نم رزة ازَيء وةدة !   َة ودا َ  شرة و

َدة. 

- ؟  َدة 

- َ ذوورةوة و َ و ءَوَي م رةط ر مَ  َوةر ة . 

 .َرى َي مى 

  واموردى ر د م وةودا َور ي و:  

- ! 

 ط َرت ر  ز زل:  

-  م و نَا؟ر 

-   و رةط ر نَ و اَةَ َ .  َ رانر رانء

 ي! 

 .ةي -

 رةي درةمة . وة  ي ي  رؤ ، رووي وةرطَا

ادى دة وة.  

-  ي نن مامر َدة َ ؟مم  اوس ي...! 

  : وة ط مَي 

-  ،  موة وت دة ! رط ة  ت مم ا 

 !...َ مدةد َوة ت

- يردة ؟... ااَ  تم.. 

وةي مرامن  َوةمةن مَ  م  م. دةي رَي ، ز -

َ ر وم َرنَ. 

    وي؟ -

- ر ََي ط !َي؟ةط ...م ين ط م    ك.  ةوَ َ

د َ دى ََ  . 

دا  . وةم  م َمدا داد. رةن و   وان

  . رو دةزطي ط و ري َا

َ  ء دووي د ي دو ط  مي  طر رؤي رةموي 

م َض زةرةر  وا َدووةو مم  . ندة  ورةم 

َز مدةن: دةرم ونء دةردووي دة...  

  : دن واري د

-  !و؟ َل رةط ر 
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- َ ر ما! 

-  .  َ رمرظ   ؤ  .َ دووي  ا دةدةزامَم وة ،

َ ن . 

    ا ط د  ي" :   رام دووي   ز َي؟َا دةم    ر ط

  !..."وةَ  ة

  : رووي دة ي

 ! ؤ -

 زؤر    ى َيء وا ي ََزار َل ام وي ديء وم ي 

ر .        ءر   ي اَ ي ءرَ دارةط ر ي ام  ي

دم دا.  

 ...  ةمَ   َ دام ر  وك .    يد مء دةزط

و ر مون ااط .  ري داتء دةي راطرؤذم  ورد 

  .مَ رؤذم  ودموةي وا ط  رامن رن ن

ورد  و  ش . دوو ري دادة"S.S " اي  دوو  دوور 

  .رةموي نء رَ وا من    دةن

            ما ط    ،و رة دَ مؤ ونء ا  

  . و ون  مَىةر

د و ر م ي د  دة  َ م  رام  و ور

َدةر . دي دة وةم  َ رام      ،و م وةم رد  

 ر.  زَي  وة ي   وة  دان َ و .     و ي تمم  وا

م  ا رن دة  . رةو داةَةوة درارر نو  ر ي

  .دةرطي دةرَي ري دا

 ط  و داةوةرار  َ  .و   و م  ى  وم

  .ا  ر :وموة زؤر ت  دةرو مدا

 ...  َ ر دةرظ داوازة  و وة    ي ر م ةت

ظ  م  دةرَيء .  دوور  دوور  دوا"S.S "ش م مك دوو . و

ةن زة ن طموة ي  ظ  وة ي "S.S. "دواي وان وت

ر مردوو دنءَن.  

ىظ م   ر تء مذراوة  َ ر ى طن ر

دوو ط  م طةن دو ي رةي ي .  ي طوى 

 ريرام .رؤ َ  وزةو  ي دا ظ . َ َدا دة 

 يرز يتء ظي ط و دةروازةيم َرا  دواي  دةوةو

  .مو ان رزةوة
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 ي و مة  :  

 ؟ -

ط ظ:  

- ! 

 .اي دةَدي وة   دووي  ر !واَ ا دوا وةو دوا موي -

- م.. .وةَ  ... 

م ي َ  ى رةو ةَو ،وةَو وم دوو  ت، دووةرط

موةن .  دواوة دةم  ت. دةروازةك ون  ر َ دي دا دةاوة

و وو َل دا . ر م  امن دةم   م

ظو ي ن داوة َل . م و و رم رار رذاوم و وة

ك ري دة .ةو ري ر ار دوا متَ. زةء ةن   ودةروا

 ط طو .وردة   ىنو : ر اردوا  مردة 

 وةر ر ا ي دواوة  ء يوةمم ري دا و، ظرةت دة ر

 ن و  َذ  يارة د ردة ر دا َ ةوةو،  اَ  ةر

 وةوار ا ى دةوريوةمم وة داط . و ر  م و

ي ي . رَ طر  م رةوة دةَ د.  دران ومَا

 يم دا  َلط ،وت ظ.  

  :ي واري  ظ د

 !...رةَ ا ت ة ر -

ر ز ا ي    م وةر  َ  تءي طما  م

ر و ةر .َ   ي ر وةو رووي ي داذراوة م ي ية

  َ اوَوةرط ارة ر ،م موةو دواي  مامرو ط   نَط  دي

و نامر .ن دةروازة  ط و وةرام زَي   ي ور ظ

  .ن دا مي ن َةدن

 وم  ظ ي َ داةر رينزم  دن و دو .

ي ي َ، طي   َمن.  م  دةوي ي دةدا

وةرة وم .  

ةو َ. ى دةدا دو دا د، ف رَدةي ى  ي 

 َووز  نامر  َان طم ن :ةر ي  ن 

  ...وة َي ظ دة   دن ت، دةو دة . دةد

ا رةر ي ر ون .،و ر واو دم  ز  وم و

 دةرَي  ر و وَ زؤر  َ واموة    مَ ...!َوةم

 اي  دة ر. موةو م دةرز مزن دةمَ ن َ. دةا
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ا َة م ََوش و، رَ دةوة مو رةزةموة،  ة رةوة ن َ. طراوة

ش ك . ر ي رة   ر زةووة دةوا  دةوموة م .َد

و   ردر ،َو ت ر رَ رَ َ زؤر دةووة

ةر وة طةَ  وةَ.َ ث ور دةى م. نزم    ر

َةمر دامةن دام ارةوة ومو و .و ر نامر دةط.  

 :ظ واري د  

 !ر دةممَ !َة مو  !ي -

 ي ر  َر  رةزةن در! وة ن ! ظ ، مَي -

َدة .  

   دة د ظ  .َ ن نزم . ،ارةوة امَ َزر م

 ،ن رَي رةو ند رةذ َدر ر زةو وةدوو د  نزؤر 

 رامم و ... ونء من دةزام دواي رامن ون  رَوة

رة  ردَ طورةي دا، ي و  ذاوة،  طوط ون، 

 ةر وةيدم ر ي ر دووي  و وةو مزو م

و نامر. 

َ ط زر   َ .  ر كم راو  نود نر

ظ ي س دا  وان م وموةو و ، . رةو ارةوة رن دةدا 

  . دا رة ووة َ .ن و  دن

  :دي وة واري 

- ظ ر !دام ! 

. ةزةنمَ رََ   مدة، ط وة.. .ي   َرةي داذؤتء

  .. و، وراز دةَ دزةوي َة 

ي و موةي د  ان،  وروت، ر طدةوة ََ دة

 َ  وت ةر  نو  نم ،ور و يء ظ يةر

ة رَو ووي ظي  و  .  و طرؤدام رامن

   دة  ةَ  ،َت دنوة روو م وةي ر  ، كم

ي  م رَم دةء رةي داذؤت،  زةو  مي  ،وة

 دت زر َوة. دةوم واو م نزم..  

  :ي واري د

-   ظ! 

  :ظ   وة داوة

- م ! 
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 وةم م  يَق در م ظ   . م ن ن

  .  م رة ري دةدا، دة  ا يء ر رة داَي

  :ظ واري د

 !ي -

 َ َم م و اَ يَ  ي ظم  َ ،دا م اي ري

 وةَي دام م وةَر ةر    و اي م  

طر م دة دي وا ؤ وا رامن  واوي وق دةانء          

رة م . ن دةرون و،  رةزة  ر  زةوي... رطن طر دةو 

  و راو ري من رة رة   .وةرطتء  مي  طدةدا ةطرا

ش وة  رة ط        . دوور دةوة، من  و ون دةون    

     داي  ودة َ   ر و ودةر .        م َ ر و ي

  .دا دةم دةداوةري رة  و و موم، مرة م

 وان م     م َروة ر را طورةو رةش دةروت

دةد  ض  و َل ،وةوة ودة م ،وةم َ ا  زار ََ

زارةوة . او ي ،َي َ تدةطم َ ةر .َ  

َدة  دار...!  

  :ي واري د

 !.ظ ت ة -

 ن َا رة . ي  ان مو ،م ى و مظ ن

 وةداو وم َردط  َ ى ورةوة وط َو.  يو  ظ

ر داو و.و ودار و ىدةر   ءذاردا ر نوي دم ردو...  

. ي  دة وو، م مي وو ذ َء مي طو

 و  دةت .  مةزام ض دة َ  َوَى وو.. .راوة

ودا دةم َت !دةردةط َ   :وواو! رد  و دةم زاي ... واي

 ودةزام  ،وةو ةداَ وة  َر دةى  م كر 

دةَ ...مزن رةو َة دة :و نَ م ي ط َ دةم .ةك و

َ !ر َوة دة رَي ر َ نمزم دة َء مَا .  ظ ظ

  َ؟

م ، ي ز  م .َة دةوي م و و ر. ي

  :ي طز دظ

- ،؟ ظَ  ؟َ َط ظ ،َة دَ  ةر 

َ ر َ ر دة وتءد ة َو واى مو .   و ةر  

ي وة م َ . داوةدةم ظ وة .ر زار و وو
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   ،و     ودة  و وةَ وةدة  ..    اريد   

  .وَ ي دوور ووة، در و و دةرط دي و

ا ط د  ي" : ة؟رؤ وة"ظ انَة ذ  ر زوو  ، . ،م

 ودا دةو َرو  دوا ك وةت ! مرواظَ ةو  مؤزَوة 

و رةو زار تء يم ي ،َى دةر و....  

  ....م دةوةت  ت راو مي مزن 

  :ي م د

- ظ !ظ! 

َدةم     ،  وةى وةك وةو وتم ي َر ط ،َ:  

 !ي -

ظ  . ظ  زار َل ي  ذَ طَء رددا دةر . َي دة دةموة و

، طر م م ورَيء راو مي       و راوةوة زؤر  ي ا وو   

و  دة دوذن ر   . ام  ش موةن ما وة و  زوو

  .زار و ي دةد

 ظ و ر . ي دة دا م ء   رةوة مري طت

 َ ي َل ةمي ط وةوي دؤز ي . نر دة 

م  وني وظ  م .َ  نذراو َ نر ن ءَ

و نء دةورى ش راوَو ط رما  َس َن   ن.د

ن دةرامر م" . م  ن نردة ر دة وةةَ راخ 

َوو رد و ي "  نم َن دار وة . زة مر :

  .مزم زا د!" رامن  زو َن  دو َن"

  و وا دة ٥- ٤ظ   ،ددة  وة   ررة م

رك م مَ و.  

ظ   رزام دوذ رةو و ر دةدةن، مري  د ي 

  :دووةو واري د

-   ي ! ن دة ام! 

و    ظ اَ يَ  و وةووم واو م نم  د َوةر

 َ . وةدوو م وء وام دي م .  ا موموةمري  

َ نم    د داو  ي وةو ذط َام ي ةي .    

  !.ن   ك  ي واري د  ر  دواوةد ر دةو  َرام

 نم ر َ وةى طَدة دة  شَ ،دةوة شَ  ندة

من دن . ةدنو دةََن َيء ظ ر ر ! َ ش

ن َ دا زةرةرن زؤر و، رزةن من دةَ ش م .موة
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و وم ن  . رام رو م يةر ون م  ن وازةر و

زا مدة ر  ري  ى  رة  دة ى  رزة

  ".و ر"رزةن  م َم ون مو مو . و ةن

دةم و ت ك َم ،ودا ر  يزة :درر َ و

  مةطمرا ةَ و نامى ار وةى  وندراَم  ىر

 ون  و  وون رو مزمي  ردة.  دةن َ ش

  وت ةموارةوة دة تءارة َ  نرة َ ، د.  

ي ط:  

 مر َ وة؟ -

-  ْوة  م م ر ،. 

- مك دة دوا  ،! 

َوة دةم  اووان موةر ةَ  دَ ر . دة كط م

 ي وتء و اريو د رق زا . ن نزة  دوو ط

م رووي دو طو  مرو.  

  :ظ واري د

 !. وةش َش دةن! ي -

و ارىَل د ى دا و ي مزري م دة ،

ء ر ي را. ذةك و  دة  دة رز دةو ط .  َوةن ا

ا ط د  ،د داو   ي" :؟ دةم  ... َ 

 نوةم ؟ََ دا َلط"...  

  :وارى د  دةم ة مزم ر و دو َم

 !وةدةموَي و !َ رَوة -

  .موة وة ر ومزن  و ي دةك دام

  :ي واي د

- ظ! 

َد َدةم  ،ظ امورو ط:  

 !دةن  َرَة! َن ة! ي -

دم  دة ير ةمي ط وة  زار َل ط ي دا وو

َرد .و رر ط ي دامو ر مزم ،ظ  ن دوو  ،ناوي م

  .وم  و  ةم َل ر و وَة مرك

   َم ي ي دة  م  ء       ظمي رومدو ط  كط  ،

وزام َط . ي    َل  رم ر ردة     ،توة طدة يم وةوا
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  يةم  وتي دةر    . م وَي دةرمدة و

م َ.  

ظ ر روم ي . ار و دةوةَا َا مرك ر ز

 وةو اريد  ء زةردي ءرم  َيم امروةي م .

  .ةممونر ىوةي دان َل دارةموة وة ارَيء  رة

     نم ،و واو ران ثن داو ري . داخء  ظ

ظ  ...!     واو و  ! واو: ى رةوة روام مي  

  .ن  ن دة د ري  دا َل دارى وو ىودا ي 

 ض  َط  ،د داو  ي م  وة  وك م

  :واري د

 !... دواي  وةرن -

دة .   ر دة  اوط ةر  َ ،ةوةذوور َ م ر ، 

  .وةمي ظ ر ر دا

 مزن   وةي م .     و وي مدة    ،مو و رم َو   

َن دةطَ   ة َ دةَ وة، ر   ن دةدء ،     رو ون

َي وم زرة ،ظ وتة :َر دة ك ي  يم ظ.  

ش رزَ د. ء مي مزن و مرةي َامي ظ دةط ط َيخ

ةر  َ ر دة اوط دة  يم وة و ظظ وة و َر ،

َدا . دةر   ،مو دة ر ء م اي  م دة ظ

   ،وة ش  ،وةرا و ودا َ ي ظمم و َ يطم َ

  ...ي دؤزوةو دة ََد و َدا  دةم ء ي َة دةت

 َ طن   : ظ ، دة   وة طتء مي رة د

 م زةر روي و وو.  

ظ   د ر و وة )َ يَ وظ ا( . 

راش د، دة دا  ى يةدةد  دوا رو ري رة وة، زار

  .م رزة مو دوو دةَي دوا  دواي  د

،وون زؤر م ووزم   ىمم و رةىار  ذ  ردةَ رم   ،

     وام و   نَن     طو ر ن مو ط ؤزَي و 

َء رَد نا.  

 ي . دَممت مةزام من َ ة َش ... ظ طي   م و

 ،َ ي   وةيو و رةو زار ر ك     . رةزةم  َ ظ

زي دةد واي ك َي، و  و  م           . طاو  دة وتء ي



 ٢٥١

 مو ،    و ي    رةت دةو مزةما  ظ دةيء ر . دووَلء روت

  .مدةوة ،  ي دوور َو  ر 

 م   ،وة دَلء دةرووم   و  ءةمَ

  :د

- ظ! 

  .ض وةَ مو

 ي ي  ،و َ َ دام. مدةد  َ  س ي

و . دوا  ك وزةم  .  ي   نءزةم َوة مو َ

 زة  َموة مَ داو. ن َ ذراواما  ودة . ظ دةطرا

، و َ زل: طَاي ر دامووةو دة  روو .... م  د

 وز  ،ر ... ةوةَ  يوةاَط دة.  

 َ ،وة   واي ،َ اَ َو دةةر ي ط ي

ي ر رةدا زي داو ر زار ودا  .زام  و ذة  و

  :دي  وة واري . ظي   ر رزة داموة

- ظ! 

ظ  مَ طَ َ دامو،  رَي مي ...  ظَ ةم و

  .دةوة طو   وا َ و دةطَي

ظ وةم دةرري ونء ق دةن مام . ،ي ر ظدا دامووة

َت دةدة" : م راو  رَي  َ رى دةورو ؟ "...  

َدةم  ي رزؤك ط ءم:  

-    ،ة ظَؤ... 

َ وظر، دام   .         ري دةت، دةط ي دة

  ي ي ري       .و ذن  دةم ظدا َ      طر  ... َ دةدا

مدام  زؤر رط  و .، زاموة مظ دةم  غ َ.   

ي ي  ودا دةوة،  زار َل . ي وة َل ون مو

ي ظ  وةاروةو ط  يةر . ي داي ظ زةيم َم  و 

. مم ارة  ز َ ر دة. ذراواما  وي دة دةرَي

َ ور ر يوةدا . ودةر و   و دةا  و

َير.  

  :  ط َ دةم ي ظ زروة

- ي! 

  :طَل و وي 

- ظ !ط  ظ... ظ  ...! 
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م و  اى. ظ دة مو ر ط َارةي ي وتء موة

  . وا   زار وار ي 

  :ظ دوورةي دةوة

 ...ي! ي -

مرة  تدةمةَ دي م  ،و .  

ر َ دةط طمَء وَي رت ! دان   ة! ظ، دان   ة -

ت. دة و. و ووم زَي م ض م ،ظ... 

 داي ظي ر  وي ء . َ رو موا َ ر َام 

مط م  َوز. د َ  ةمط ر دةط واتءدةر  و.  

  :ظ دوورة  ن

-  زار... 

- َز ،ض م دىظ   وة و د ءرةت دة  و َ ر ،ة ت

 َمط. 

 وم واو  وو .دي دة ي .و ي و َ   ... م دوو

َو   ارووة وةدةرَ . يَترن ط . وم م  َ ض

ش و و رة طَل ك  واوا رزطر َء  َ دوو رزي 

َ م !ر ظط ط ي اوما دةرداري  .م دة امةم 

َ ظ...  

م  ي ضن ضم وةىردام َام و وانوةر ،د دةَ . ي

 دةوةوةش دة  ي    و َم ظ   ر دة زارةوة 

  .َوان مو

َي زار   ي وء رووت، كر وََ را ي. ي دةوروري ي د

  . زار و

  دؤدا َ م  َارةوة،  .ي وردة وردة رةو َة وة

اذ اردي دةَزؤر ... ط وة وا نَ  رط وة دةم  .

 ر ةَ .وَي ا ر ظ  ة ردي دا   رَي  َدة .

  ...دوا مو  ذم... و ك موي دي

ن طم  َ  :  

 !ورَي -

ط دووة م:  

 !ورَي -

 ري ،َي و  ،ي   و ؟َ داو م َدةمط:  

 !َ وةمم -
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َ نم امر   د ن نم . دة ر نمم

  .مدةط اي  و،    َي ر. دامو ن مَي موة

م  َو ط وة  ر دة يمم  ن:  

- ر وَيمم َةَ ى ! 

  :طَ اوام ي

 !دوور وموة -

ن رؤزةر . و ََو  َزارَ  ون انءروة داطدة 

  .موة

َ داوةو ي د   ورو. ي وة زؤر  دواوة ي دن

َة ن رةو خء وة َ  وة و دؤي ماذة . دؤ 

. َ ا تي  دوا رةي ي ووة زوو . ر َل و

وة و  رةي ي ذَان مة طر   رَ دي دوورة ار

  ...مدةوةوة

  :رةَ ن ط .من تء ل  م َوزةط دامون

- َدة َيط ر!وم د َور    !  نوةر ر َيم 

َةط نَ ي م ،ن. 

  :  طوة وة داوةر

- ن م ن ،م ،م .  َ  دةر  ان وم  !

َ نوةر  ،ن،ى م دة  وَدة د... 

  ق  مو ك زير  وةر زوو  وا زوو  ن ،  ن

  دوة   دوو  .!رء طو وَامَ روي مم وي 

دةد؟ َن  ن  ء ء وَام وومنز )مك ر  دووة(رزة 

 دو ر نر   و و رؤذة ر مذ و؟ م ر  َ ن

مت  و   د ا واى  دةد  ر وادارن دووة. ت

َم و  ءَ ت ونو  .....  

 دار ا  و .  ن  ىم و يزؤر وة و 

مزي وةوة  ة دارش. ةوار َةد رةي َزي د َوارى َش ون،

 دردةظ  وةو دا  رظ  م ،دا دةذي" مظَل  ي"ط م زن

ةي رؤذام و م  ر. ط  َةم طي زر و.  رة ذ و

رةم َو دور دة  دتء دةي دةطةر ري ء دة دةدة ةمور

م  تن دي مرط و ي و   خ"ةدا "َ زود.  

را ر م ان و ددة مرة ي زؤر وة ور . ادةوةط

  .د وا رمي دةدم رز ي  دة  زةمم مرَا ر ري



 ٢٥٤

ر ،و  وا رةزوو و  و رةزوو      وةى  و   يةر

ََ  وو رؤذ ،    ىدةزط   رد  ى  ر  دار دةوة دة.    ةر

 َم  وتى دةر د واو ى مَش َمزظ  .!  

َدة  ىم ةم  ود وةرط  ر ى :    كم َ ش َ ن

  . ري ظري زَي ا و  وةي دموةي م. در َاث

و  دة ، طر ر ي ام َم مي م اثء وي دةم مز

  .!اوموة

  . م واو ك دةدةوةو زةي دةدةوة   د زؤر دةد

 )ر( ن  ي  ردة و  ،تن دةطَء رةو

دةزامزار مر.  

ء    َ  موو راو مي  ار وة  َم

رادمدةر ق و قء   َة ط َ و ر  و و دام 

و  ددة   نء داوا  نءمو َوم مَور"  "

ادةرام ،رامر    وة د  رامر  ي، ري، دؤء، ر ن 

  .رزارةممى 

ي دة  وةرامم  ر" :ي؟ ."  

ور َر  .   م دة ور م مو،  ر رو    

 مدةو ط زود َؤظ  ،و ر ر موو و .  زؤر  وة رة

  َ .    و  ر ...َ ن من وو  م مد وو رو

  رام زاارة  ي ؟

  .ى و رَى

 َن َي،   ي دةوة،  ن و دام ي ط

،َم  كودا  م ىام  دةش زؤرةوري ز زو كةزةر  

م  كمَ و نم  ءوة وردؤ دام   ،ؤاش دةرَ   ا

ر وة ز َامم  و ح َ ،وَي دةوة ودةم َوم ،تدةَ ...

ي ... مم  ون، دامء  وروة ظي ر ردة دام زرا

  َم ةزامن دووانم ،َ ،ةَر وة ...  َ د 

ي وي دةوةو وري داوة، ردوو رزة م ون، . وة وةوة

وان ظن دا وزة ط ر امم.  

 وةو  نَ:  

   دةام  ت ؤي؟ -

  .ي ر ي د،   َ دةرموو
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 ر ، طر مام ؤي،  َ مرة دة َلء ورَت  وةش  -

ةط. 

ي ط:  

-  ؤدةر ... 

 وةوةر َ و:  

  َ ن دةن؟ -

- ؤ َي  َ نَ  ، . 

  .و رَن َ دةم ي

 ور ري من طو،  .     و  دوة َازي  زة دةد

  نوة    ري رك دةرة روم رة وةؤذ.    مم  َ ي

دة . رزي م،و ر    ،  ر وة يظ

د دةى دى.و دةم       و  ر وم  توة دة ش   .

وة مي ر دة  ي        ، م وازى مى و    َدةو

  .ودورا

ط ردة:  

. َن مرد   دواوة رن ة َ  ،ن مد. َ  ن مد -

.  ط(: َردة رة  ي رزة د(! م ء م و

َة م .  موة، َ ة زةوورَم و  ي رؤذ دة مو رو

 .. َي؟

ن ز .   مو م ررةو و ر زوَ َ:- ةم و

م يوة ر ءو.  

 تء رةم رةي و ةدةوة كي روم وير . وة دة

ؤدا دةر ر وي دة ر ...ط  َدةم  ظ  :  

-  و ك... 

ي رر دة ءا ة  تي ط .ظ  ن  وزة ر

َ وم طو دام.  

رط :  

- وة دةاردم وي  دة . 

  .ي ء ورَي دزةةى ردوو 

  :مَ  طت

- ََل م! 

ر ردو زؤري . ؤ ويء ظ َ وةو دام و وة َ م

 رزي  ر  ماوة  و  ن  دوو  امن  ري ن 
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مونر ا . ر  دووة  ن  وةو ي م داةَ  انءرداط

  .ووةدةدوور رةن  داي  ن 

  وتي دةر مم   ،َدة ظ   ي  ودةم  م

  .وووون ررد

وة م  رزاريء ووة  روو   دةد،ي "م "ي ي  

  ..دةطذوة

دةت   ردةى  َموة ؤ  .ظ در َو، وي اوة

 َا دةم  ونو  نذةوة. .دارارو دة  يوازةَ  

رر     َوة  و درم.    ى ر و، ز موة ر     

  .ون   و رةزووى ذن

ظوة طط  ،ت  امت دةزة  :  

  وَي وارت ر د؟ -

  َي ظ؟  -

- ةم م  ،وَي ... َ ودة  ... 

ا ط د   ءر ي" :  شرا م َاموة م

 "!و وةى داظ وة:  

-  ظ،د وا او، دةم ر... 

ظ     ى واموة رو ىَرزةم م ،     طم َ ي ي او

ط:  

- ورةظ ،! 

 ...م وَةرة...  زام   ...وارت ر د -

ري رؤ و ،و ةمَ ظ...   

  ... ؟" َمَ  دةر ض مَ َ ض " ...َو مةي   دةت ن و؟...-

   ةمَ ند وظ.  

 ي دزي دةوة طي دم" :ظ ،وي !"ظ و و   ظ  ،

ي م س ،و دوور  و  ءَدة َ وةدراَدةط.  

ي ط :  

- ةو ي م دةزا  ،ة َيط ظ... 

 م  َط ي ظ ،تي دةط ىدة  و .  

ر  م وةو وةؤذن رةوورة ان وى داَ  زاري و مط

 زاران د ةوةوي رورازامي ظ ومداط دةوةوم كم.  

  :   مَوة واري دَ  و و وي 

- ظ! 
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  . اوةة   رو مما دةمَ وارةي ي 

وم   ي ازا  و َة. وةم واز ون. ظَ ةم و

ط وةو  ر َ َ َ   َ ،ََ وا دةوَي  َر ط .ون

  .ةَ َو زة

در ظوة و و،  در َدوةو  َ ة مرةت ي

  .م د رة َرد م ر و .َمي ر ي ي و

 م ،ويَ يراَ ة و  َ ، ارة ر يدارة

 َم وةرَي و  ر  َي  . َي ك و، رذاومي دا 

ر  ءَ نو ظ ي زامر م ، َ ث او ري قء دا

  .و

  .ر  رة وةموة  ن م دةوة

َ ي،وةَاز ظ  و وةي ة رزة   . ر زة و

 ران دةمر و  ا دادة ي دة  ،ا  ، و رة

  .ر زةوي و ق و  َوَ رز وةوة

ط ََو ي َ ي وة:  

- ر ظؤ. 

  َوة، دةوي دام َذ  يي دو دةظ م َذ

َ ر  ر رة وةشء د ،يذم.  

ي ط  ،ةن ر  وةَ  م و ر:  

- َ واز! 

ر و داو دة ر اوةوةر ويم رو رة  يَي.  

َ . و د وة مَي وةنء ن و دواي ومء ر  دو

 َي    وةي ي ر ي  .َر رَي دةي و رةو ذة

  .روةو درَةى  رَى ى دا

ؤوةوة دةر يو و ر ءم.  

 َمو د :رَ ارو َام وةشء وةي طَور زةيم ك

زي دوذر و دوو ؤةوة دةرَر ،رت وة ؤا دةرو و .  

وةوة ؤذردة ومرة ر رة . وامي دةم زة يوزة طَان دة.  

ي م  و م دة وتدةذم .  

من ر م دةمام ي زؤر مووةو  زةت ي َ ة دةطَي، 

  . زان مدةد   َ َر ةن
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  وةدة َ  نَة د ون ا .ر َ رةوةرام  نر ،دة

 ن ر و وو رةوة ر نزةط  ك . ام و ن م

  .ن  رامن  َو مى ون  وةك ور دوا زوي

    ؤوة دةرمو َ  و وةَ   در َ  ان َ .  نة

  نءم زةر   ن    و وةوة  ىظ ةم   نء

ا يء ظي  ردا .      ة ارة يء ظي دةم  . وةن

  .م و انء ظ م و َ طمةي وام و

   دو و ة ارة ة .  ي واو  ةن م وة    

ن راطتء مزةي   ةن  .  ي  م دن   رةت دة م طز   

َ نتظةرط.  

َ نةوة            ةمروو  دة امي م  دة  زامو دردام

َ .د  ي دة . وة روام تء وَوي ط     و يء ريدةورو

   ةن دووي

َا   رم َ رى وك و و رَدم م و،        ي ورو س و،  

 . ةى وة زؤر ردةوا و.دةت  وداَ ...ا دا دةتء م دةدا

ر   و   دةاو مزةي ظ    ا رةمو رةم ةن  ردةوة    

ن دةدة . ن ر و م ؤي دةر م...  

  و وا راخ رو ن داي ظزةم نة ،ون َ

 ردةونة.  

َ .ر دوان و َ وة دةدو ي  رة   وان مزةي ظن   

      َد ط ر دة زةم  ،ددةن مزةم نة

خ  ن ء طرةوي م زو مَن  ر   مَ. َمموةو

  . َ وماون 

 ي دووةمط ط ،  و  َو م،َ   م  نرد وي

  ذَ درة َقء ي ارو  ََي  ،َن ر 

موت.دامةذمي م  ،تدةط َ نَ.  

ر و   َرووى ةَدَ ممس . رَي رن طوةردوورة 

 دي تءي ط.  

 م نر نءرد ،د نوة دةَ كءرة ر دة وة نظ

  .دو، ا َوي ن ر دو، وَ َوي مَن  َ دو

 ن. وة،  طمةدا وةن   موو  وَام ق ن و     طمة 

. دةمَ   دةت  : م ط ََل ي دامون    ى ممس وةَد

زاي ط َ     ،دوو دة ردى  ََ.   َرا اردةوة   طَام  ي 



 ٥٩

 َ َ تة .      ر در  َط م ي وندةر مط  

ش راون  وى زم ،    ،و درم ون  زةوى   طم  . ظوة

  . دمى  ون

 ىدةم . وموةو زؤر  دةوري َ ،رزة در َاظ رن 

طاو وة   ي  ، َن طاوةوة و وردان  رز وة، ةرؤ من 

   َي دةرورةي زط َوة، دةَ  وام وتء دي،. و وام 

 ة ورة طي و وة و موك  ر ، ر ري 

 رَي     ، .    رةش  َمن د   وة   دوى

 رووداوة   .   س وةمة مرانء َ مو ةم  ، ذمظي مد

  ...ذرا و َةىور.  َ طورةي ذم م َو و

   َوة دةم رَ د  رةي دا ،ََي 

وي ط مظ و، َ ة رزَي ي ةمَ  ي : داوةوري 

 ي دةداو طرة  مطرزدة  .  

ذو  ، طدؤ ك ر طي دار    ي رامر  طدؤ وك داموة 

  ...و و  ماو   و، ار دةوري َ  ةط ر

ض  -   َي م   زار دةد، مَ  دةرء م طو زاري دةد

  ....د مو، دةوروري َل ء َل و

ي  ر رامري ي دا ي د ف و ظا  َل طرةي        

  .ة وةونظدا  وامَ   و

ا ط د  ي:  

- رؤ ظ: 

َ رؤذة  ر    يم تزة  ارةو يم د  دا

  ....ادةدرَيء زار َة 

 َ  َ ر واو َ وةدامو م  دازارة َلط :َ 

 ودا ظ مرةدة َي مرة َيء دردةط ََو دة.  

ظ رط َ!  

ادا دةف و ظ يَ يَ  يم وَل ظ ي .  و

رك،    و رزة مى     ظي  م   َمر م ر و،      

رو َ  دا ر وي  و ظي وة  . طمي دةرزي ماو و

 َ  َيو دا دواى اروم :  ت  دةدا   مدا 

َ ةو      وي دة ن ط شو، ظ ت وس ديء

دري دة وةيوم م  وة.  

ط ر   وةوم ظ َ.  



 ٢٦٠

  .َةم دةطدا و،  ي ردة ر طدا،  طو طَل 

َ َي طةَ  نء ووة دةمدوورة دة َ  ،  ورةط م

ةطَ  .نن م َ   ،ن ف اوظ . َيم  َم  ي

َ َ. َ ا و ر  ةمَ و وةوةو رةدوو م.  

م   .مي  م و:  م، م م ذم  و

 وة وة َ موى دا  َ: ش مو   د  ،ظدا

ََ.   وي دارا َم  م  اوَط رةر   َ 

  .ةنوَم  وام ، ي طمة ا داومدار ى ر 

دةط ي  ىم م دا ، ررة اي ت و ر َو

ي ظةرط.  

 َل وةوَ  او،ظاَ ى  ا دام.  

 وةي ي  تءاي طظ دة ن ظ  وةو"ى وَ " َ

،  وةك و َو ىو...دةرَيء ن ظا  ما وة  دةرزي

  .دةت م  ردا رؤوة

ر زةو  ةمَوةَ ا .تدة رَي ظواز : رؤذط ءرامط دةم م

 ءةمَ َدة ََ .ش دَء م ...  و  ،م

  ...م  ظ دة؟

 كوةي دة  ، ي رموة ةرط .  يَ يَ ن

  .دةدا ر وةوةو رةو ردوط و

امرط  نوةوم  ندرة  َ ردة يزارة .رد   وة

  .دوي  راو مو دةت دة َم  م وَي

م  وَةر، رطموة  داو ر ماوزة ى مي

  .زار و،   ن ا ي طش و

    و َوَ وةر و،و و ا ءدة  نام

ر ون  ووة دةموام ى م  َو َ. ادة دةم

  .وة دموة

 و  ي ن داوا اَ.  

 م ،د ي تءراط ر دة ةير  زؤر وة ي ةر 

ا و رؤذةدا  وةدم   و يَ–ظ م - اَ يَ  ،ذرا ا

  .ا ك ردَ مداو  م َوَام َ ظن  و َ دمدا وي

 ةوة مَي ون   موي .  رة ن  موَيض ن وة دةدةوة 

 ز ن ويم– ن ظ ويم َن دةدي و َم.  

ط   م:  
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- ظ! 

    ي رووةو م  ء دا   َر شؤ وة،    ََ 

  .... مدا ي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دة   

  .َ ا رَ دةونزام ي 

ي طوزا َر َ .ى    و ود  كو طرد 

و َدي،زا َزا  ،وةوة ك وىموووة ردةم َر رط  :

دة  اردو وايي دةوة دة  دؤ  ي دا كر ظ  د

  دووةد ا َلط .  

و ي شرا َيم مزارة و ر وة  ي ا.  

ن . ي  وة ي ر ردةدا دةَو  ك دم اوة ري دةد

 وةَ زؤر َ    وةيردة واموة دة .دنر  ر 

  .ء دذوار و

        ورةط َؤوةرم ي دة  و  يرة ي دذواريد 

 ر دا.  

  ي وةيوم  رةزوو و م دي دةر ا .

و ور َ مظ ذانء .  

. دؤم موةري ي دةون   ، ن طَل دا مدةد  

  . رةي ووةروام . مدةو ي دان
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 دار       ،اموى طم  و و َمط َ  وةو امر   ط

َ ةوةزةرزةوةر  .   َ  ي ىرام    نر ط وم ر

  .. م م درة َي  ء َ ا و.دةد ري ،ا

  .رة  َرمدا ى دةد

ي دم،   ن رد وة دادةم .ران زور  َ دة ) ر

 ك دامَ و واز ََ، رازي رن طَل دةد ).  اران وةرزَ مرة

  .مدةو

و دووة    ،دَى دة  ى  َو رؤذة دة.   و اي دو .  

.  ي َش د   ا طتء وَي و َي   ردم   دزوة 

ارة رزة ة  شَ يَو  كم روةد او    . ش َي م

ةمط و. دا دةذ ةمَ    َم ر دة وة  زؤردز   موم امر

َ ،و مة ةش ور وام .  

 يداَو  :وةد زَي ري و ودواوةوة طدة  يو   وامدة

 .يمدى  دة  و .وودا دةرَو  شم ر رة . ر

مد ،َرم َر ادة   ار َامر،  ي   ت و

 م وةرؤ   ووو  زم .      َلط ي دو ا دى دة   ر  زؤر

   ر َن وةري "      رس "ة  وة دةداوة،   ط رَ    

 م"ي ورةو" ط ي و ي ،و.  

  .رةي موة اوة.... 

 ري وةرة  ظم دط م وة روو  وَ:  

 !...ون وةرن َ ة! ي -

 ندةط ط وة  ندة .امر  َم م رامرةو  م

   وىر دةرط  ر ى   ذوورةدا د و ي! موة رن دا

وة:  

،  وةك و   َممن طو،  ذوورَ          َةن ادرو 

اد و، مك ر ر وةي   م و ر. دا وة رى اور

ي ر   رة   زَ رةزاي  رة و او   راد ، وة

  .ةطت راى

م َ  . دامو  ردة راد م اي طوة وةشء 

رمةي نء ةرؤ  ذوورةوة ون، مَن دامونء مَن َ ة 

  .ون

َ ر   ظم طي.  

ر ر  دوورةوة   ياد ادة ام.  
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  م وةور  ،مو را ر و ي ى دموةدا دةرط.  

 ؤ  را ةرى دةمَوةوة رز راد" :  دار مر"....  

  دوةي دة  مرر ر  رةوي وةرامم ةوةر دة ونء ةت

 ء مرو  وم وم وة.  

ط ةرؤ، !! ر و وورةدا ذ َراو زدواى   وا ض 

 دم ض .ء و دوَر. . ي َ  وة

 ة َ و   وا دةوَياد دم رةي ي  ر.ما درام

را دةم  ةر،تدوورةوة دة َو   وَي ىم.  

 ....  ى دا ،ادة  ي  يرة م

ر مةرةم نءر و رن و ممر ةن وم ىم،

  . .رى رةم رس و طمى َل و َم طامَ رومك دةدةوة

  و ءمن رادةط   ور وةيوم دةي م 

  نَط تدةمدةط .  

  ى ى درو دو       ي م ور     دا   ي ن 

را .  م  طو و ك دام ر ة  ر

  .دار و

ط   ي زؤر :  

- ط وا ،َواو دة َ و زووام  ،واو ي ؟ 

 دار يدارة مرَ يء ري ،وةط  ي ي وةي:  

- زووام  ،وة... وا ر  ري َ  ي دةزام : 

م ام ،روم  ،در  ...   ام دةوري

م و ش .ى ش ى  دةنى طى َ  وةونء  دوة

  ! َر طورة وةو  دا طت ة..  م َرادا ن

-  ام  ء رةت را و  وة ر وة   ظم ط 

ي ظَ يو َو دوو م ،ر َ ورا   م وةاذم

 ...دةَ ةن

  . رمةي  ،رم داواد، ن ي داواي د

ط وا ط دوو دار وة  . َل مو  وا

  .وةدموةوة د،  وا دووة وم دة

  :وت، رمَ  طت ي وةذوور 

 .ن  واوي دة من دووةَ دام رام .ي  و -

 وةووم  ي:  

 م؟ ظر -
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-  نو واوة درة َ ،َ . 

  : وم زة وو ي

- م طَيور ،  ةرونَ   ...! 

 !.را َ ي، را  ،َ وة زة   وري دةي -

  : ي مةو طَي    و موك َي

-  يط نَل م وادةدا   !َري دوذ وَيدة  ،َم رزام  

 ر ن مَ،  ،زؤرى دةررةن  و  رادةدةر   ردةما

  :ي ي يةرؤ 

-  َ  ،درو م و رىوةزامَ دة  نط . 

ي ط:  

   ا؟ -

-  ن منء م ي اَري . طم زةر و دوو ي دةزام

ر َ وم  د نط. اي م  وة  شة   نم  و

وةوم  ا . َي مَ  مر دار  نزم

دَت : مموةَاون    . ا َن  دَطخ طَل روم دمد

  ،َ نط انَةواران وَ َل ءم ،ن ران... 

ي ط :  

-   مراوام وم  ا دم درو "ر يوم"َ يَة. 

ط مر:  

- وَي ممدة ،َودرو وةدام وو َ رن َم  ن نء . 

ن م يَو ر ر امزم   يَ و  َ يَ. 

 م ي رام رَي دوا دةَي؟ -

  :ط مظ وة داوة

- رط !ََم  خط َة ر رام َلط  يط و َاو... 

ري رؤ ي و م ر  دة ظم ط:  

-  ...َ ،ز دؤ   َم  دةزام وَيا دةر . َامدة رام م

 و م  ندوط نةرؤ ط و   َيروةو ر رةو ةمط دةدم 

 !ن  دروت طورة

  :ي ة د

َة  رَي  دةطَل دةن وة وةي  مزا دم رام  ر ر َن  -

 م َ ط! 

ر  امي دة ر مرو و ر      ة

  :او و طةرؤ مَي ر .وام دش  ن دةزام. .داون
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- دة م و دةمموةام! 

  .مي دو  ذوورةدا  وموةر ن وش َ دة و 

    ر   ء ر   وةزعء  دذواري  دو ر مَ 

ط دة  رح دم مي ي د،          َ دم  ط داو،

  .م دةا رَي  ن َيء مام دزة م مو موة

ةي دةووةم ر ،و مزا دةو م ظم ط يم 

م  . ر ر رمةو موةر َي وة زة و دوةري ي 

 . دةَ دوو د ران  ردا  رمامي َ ةدا زرن: رة و

 َ  نء و مي و رَمي  ن د َ دةوروري  ء و 

، رامن و ار اام مي مورمم دةطن داش ن ر 

. ثء زدة رةش ء ار زرَي   َممن طو، طَل دا رن

 زؤر َن دة شءَزر  م  َ ءاور َ ن و دة 

و رامن دةوري را رَوةو . دازرامم ر م در د

  ؤن.  

ةت و، رامن ش وةي  رةَ ي رري ن  ردةم ر

رام ثء م ذ َط ،من دة رة ن ن َموةو ر

ن درَ  َامم رةم ر دة َرام .  زرَش رن دةدةن

. ام ووم داوةوةرن ََ َ و وا دوذ منء رَ وا ن  ن

رةَ رمنء وَةر دة َمَي  رامن  دزوة ن م ط

 رةت َوةر.  

  و َلط نوزة    وة   دازرة وةر  ،ن دةدرَي

د زرةَ نةدرَي .    َ ور ر وة و ر دوذط    ر ةوىَ 

م وا وةوَا دةَ نَ نر   م نم يو زامَيء مَة .

َ  وموة، رَ زؤر   " ٢٠٠" ََ ي   طدار دةوة

من  . ا داش  ١٥ -١٠دة َر دةي  رامن. دةدةن

  َ ين م  وةردؤ واو ن   ن ى   و ،

 نس  د   ىم   ةزامم   ووةوةو ر  و      َووداور   نَ

،  ر و  ن َ دةمَء رَ وا من  ي    ت و  مدووة

  َ نر . ط ور يَ       دوذ وةدا َ يي . ةمم

 ن  دةو رام  َدة م .   َم َ َوة دة مرةم

  . دازرامم ن ردرَي

ء    َدا م و م اري دةن  ن دةموَي، م را    

 م رة  َ دا.  
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ط مظ ش وةي ركء  َر   َرمةم دري دو 

  . َرو موةي دة من دن م دان

  .مَ راذَى  ردوطدا 

 َ ش"ام" ٢٠٠ر ز ام رك ون دة .  ف

  مةرؤي راطَو زردووة دة ء  م . ي  اف دة

َزر  َذوَي ن.  

 ؤوة دةرَ َ  ي و  رام . نةمط دةط 

  رامن وةردةطتء َة رَم  ن  ت ن دةدا،  ن 

  .ر راممن دةدا ن دةطت،    مموةى ر رَما

 ري  دادةا  ت دوامةي مةوي رؤذي ن ي رري 

ت دةي وا ن رامن  .  وةدةرونء دةَ  ةوي ن 

 شءَوةي زر ش ، رية دةورومطمم ءم َم  نم ا

      ون وةوامر را دةوري  ردةوة .   يوةم و  ادة

را وةم ي .    دةرَيء  ك ك ةوةَ انر  ير  م رةو

ا و ،    و"ث"ا رم    م وري ورَي . ون

مر مَ ةرط  مامر مر  ،يةمَ  د شدا..  

ان س ووطر .ا  َو را م  ر  و وة

   وةوةامرا دةمر مَ ةرط  ،را . ن م . َ ر

م ر  َدا       . وات و    ر ر .   ء َةم و  طرن دةو  

، وة و رةم ن رن دة و من دةدة و  ََ  َردارؤذواي 

 و رةت واموةر   ت ةوىَ  دة.  

-   ي ن   َمي دارةما    دا َدام   و

و   َر َ موي ر ط   : َ َرة دةَ د . دةون

  َم   ،دةدا دةرط   دةوة يو دةرط يَ . اشَ طر

ر ض  . ء طَ م  م وة   داك و َاش ي طمة ر دةرطي ذوورةي 

  م  َ  ام و  ام رة       . ي   نَ د   .

    دؤ ري و  وا  ورَم ي           رط

َم...             ةك دةرو ط  وةةرط  ، و  وة  اكر ارة ر

ر  ر   ن  وةي رووداوةم ر  ام  رما         َد  . َد 

  .  و ر وَةرةوة  ام دةا -ن مَ ي

مي دا  مو دوو . ي ر َ مةوا  ي ر  وةدةروت

ي دام  ت دو .َ ءَم  ر  تر وةوةر دة.  
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، ط َ ظة ظي َ و رة ري مء رء ي  رةو ر ر دةوةوة

  .  دان  م   و

ا ط د  ى":دَ ت" دة َ ز.  

***  

زة م  رم طخ دو، اي . و وة رام زؤر   و

ور  ،وا َ    َدا َا ر ا.  ودَ ي

 داريط  م . دة مَة رَ ا يم  خط

 رووم  روى ى ر َ  رامممو رو من د، 

  ..دةد

!" ن ي رامن  مَ دةَ   : "طت ي دة  وة   رام

: ممَيء وةروام وا  رو ةي طخ    و ري دا 

 ت مَ رادرام وةي  .َو  ن وامَ ام  رار

َ يمادط.  

 ...ر طم و دةرَيء   مطم  نامر.  

  و ،و ر ط  واموةر ون و "S.S" وةوم را  يام

: من  رام  ون  .  رؤوة وةروان ون   َو،

" َم  نامر تا َ ي  َامؤظ دة ي ءدة."  

،و ةش م ت ت ، ممم م ا   ن ازيد رامط

"ر  "ةدراَ.  

 ...و و ري دا ي    ،ون دوو دةرط  وا دام      َم ي د

ظ مر .ش دة دة و ،وا َم  ط ز   انرط  .

َا   ة د،،و مى  رز دةرؤ وط َ دةم  ي 

م م   . دةو وة  ط َور ر     ي د   دةرطي ر رَدا،

زةمَ  ون  دا .وةن دةزط ر ة ،ت ي ي رةو   يرام

داو طروو:  

- ردا روو م  كوة    واو مؤ زة ،تداام ،  

َ م  شدةزطت دة ...دة ... 

 َط َ  يدةم  َ و م وة رةت دة   ون ط

ط:  

-   ،م  ر. 

  : وة دةزط وةن 

 دي وام دي ان؟ -
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م  ،ن مرد  رَ دةزطي َة ةء ا و دةر رااردم دة َن -

 ون داَ  وة. 

ط وةن دةزط:  

- ر امدة نَوة ! اوم ةَ ري دوو م)دةزط وةم  ذةي 

ش  - : ط (ن وةو َط ر ز  َد  ء َي 

ودام م   مَ ...  

 زَ و ة ا دم  يط و . 

- َور َ  وةوا دة ،. 

وة دةزط  دواوة  م د:  

 !نةم ن  دا د دةد! َان -

ر  ،د يو و َ ،وتوَي وةدةر ير و دا َيا .

رو َر  ويدةور  نَر  وت ووَ ا .  ن" يمر

وَي ذم م رووتء . دا مموة وةك ور طَل ظو َ "و

 ر وم و وةم و اا وةرة ن.  

 د  يا ط" : ...       وةم و ر ي ،وي ديم ش دوو

  ". رام ي َا ردؤوة

     وة  اَدر  ر  وةيم و ط   اري طوء   . نر دم

. ا َ وةم  َوَى طورة  وادة رو  ك     موة . ش و  

ردةرط  ي ورةط .وةددةرط  ي ي زةمدوط َة َ . 

وةي دؤززةم َ .َ َدة  رت  زةم  َء زةم َ َا در.  َ ي س

دا مي زةمدووط  ي .  م كو و وة ،     رام    َل

َم .   َ ا رؤمم َلط رام و َل !   اممن دةامر

 ودادا م  َض دةور    ي وَيم رام.  

وة دةمدةرط   و َن  ي ،وةا ت، دةرط"يم " ريرة

وتوة دةردةرط َم  دةوَي، . رام   سماي م  و رةرة

ي دةر تء وةذوورط دة م ،دام وت .و  ى  م

م  .ي  وةر  م ء يرةرة ء دةَ ءدة

ي  دةمي ارو  ور . ي َ داو و  م رةوة، دةرط

ؤوةدا دةرةرار زؤرةوة . دةر َرة م" " ريَ دة  ا....  

 ....ذوورةوة ر  ماط اد ر كم راو  ويد .  روم

رام .   َ  دةوةوة دوو ى داروة  م َا ر

 رامرى ط "ةن َ" و ر ،وةي ي دةو زة  و ام

 "  طء ظ"رام ةي  ون   ر راد طام ون وة،
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 َ وةد مة ور ر  وةمء رةزا  وماط اد

  .م اوةي يء  َ ي و و رة

  وة دة  راد طامداري  مء مر، و َارَة

زة   َري موة  و، رام  م  َوَدادارةوة اا

  .زة وورةو َمي وة رةم زؤر    .ي  دةد

َ رامة  مو و ور َر  ى و زة    وةدام

  .د وَدا ي ن   َم.  وة وة و

  يمدة  يو دة  د نء دة رام مم ةَ و

 رام وةي  ووة   مَة :ر و، دة  وادا و و

را.   

 ةداوَ ذاوة ذوى  رزو َم زؤر وة  ز  ورى ن 

  .ا ش َمَ ةدا

رام ى ىور ي وةدا ...ي و طَ ر و م ة:  

-  ... ...ذي  َم  ...!س دة  م و َ... 

  :ي ر َدا

- َ  ء دم رام ،ودةم .ا واو  .  َ دؤ  ت 

 رط  وا َل دةد  زؤر زامَ ازي .  مَ د .ةدا

 .ت دةي

اد رام وش وة و  ر .ي    رام وة َوة

 وةماط .رة  وةاردة ممطر ،ر ةم . دةدا و 

  :ى  وةََي، واري دسء رزة

-   ...ري م! 

  ي وط:  

- م  نر  . 

زة رام وي َ مدةطاوة، و و  .ي رة رة َ م دةوةوة

  اءَدا دةطدة  دة اري دةطموة دةي دةدؤزم.  

-  ة َيط ،... . ....  ن ك وةدؤ ... م ك ...!

َورة ط  ...َوط ...  

   َ واوي  ي ر ،وةوة م    دامدوا   ا وام

 . رط ي َةوة و رووداوة  و وراز و مَامى   و،

رام    و كةمدر و، وة وة  داوي راو َم  وة     داو و

 و دةدا  ي. دا يرى  مةَ و دةروام ، درمة 
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 ورى ىَر دةز َدةمر دةم  ى رةيرة دن    .دةوم يدوو ط

 اَ  ك زؤر .ي روو د دوذ  ي وور.   

  وت ا ر.   ىدا  و و ط . و َ ير .

 ء ز   ون و نط.  

  َ وم  ي         و َ م  ،د ويي دة اوَك وةري ط .

و دوو ط ر  َ  .     مي دةدا، دوا م ذ  واو وم و   

راد .  دا دةم دةداوة ذوورة" طء ظ"ون دة ،وازي 

 ز ز و  و ر و در در و داى  ن   داي ةطامو

  .ذوورةن  دو

  .ي طراوةو  ذوورة وةدةروت

  ََ . طم دةدا دة م راد طاموة،ر   ذوورةوة

ا ط د  وة وزر" :َ َر امةم ،َ ! ار دة ...

 ار دة زوو  ت! درةم شوم...  و م  ن و و

  ".َة    َتء اوة

 َ و و ر ي دةرموت           دةد  و  امة،

َي دا  ي يام وةير.  

 ى در در ،  داوا دةدد رة  و ك  ي واري دةد

و   د ا . ا  ،َ مامو .زةوة س ط َ دةم مدةو

 مت؟  موَي؟ مواو دةو،   َ زط   زوو: "طَ ةوة

  !".   زوو واو دةو

و، ردةواو م   ماط ي و ادردةط مة    َ

. َي وة وا دة م ورى مدةد  رط . و ى دىدة ة

،  ي راردووي وة ون وة اوة ى  واوي و طمو زام ر

ا دو،  مي  طراو، و َدةي      و وتء  : َروي

 ر ارةَ ن دا يم ،و   و وة ر ،ذراو ز ،دراو 

ر ور   يونةت دة .ش       َلط زرز و م دةم  مَ

ةى  و دةَ و          ر. .   و دمم دةوت و رَ دةدن    

  ...دة  ََو

...  ي يَدام َي ط  ،و  َ . مر 

دةوي ومي ار و . دةء  َاو وة ارَيء  م مي 

  . را و

دة  ىَي دة دةوة.  

 رةرة، ام و ر ةم ،و:  
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-  ءرَي؟دةم  

  :ط ة دو ي  وة

 ...دي طَ َ م؟ َ  دةدا -

  .ي دن دةَى  دة دةوة

 م  دى دة وة  ن ي  َدةرد .  

 ي دةرطى   ي  )      ر دم تدة  ىو دةرط  داد،  دم

ي   مام     . دا  دواى وة) َ و َمدا دةاوة 

مو ةرؤو ذرة زؤر  ر وة د  ن  . دطى روذا دا

، دوا رووي مم  ادةندةذء دةذن،  م َو ردا  َل وة ر،      دا

  م َم  ش ا ناازور         زاديء ويَ  ن ،دنء دةش دةي   داَر 

ي وام ش   ... ةدذم َومامدا دةوم رةوةو طمن  د    

دةوي دةزام اي  ء.  

 مي دةدار ي   و طم َدةة ،دةر م   ار

زؤري ز وة و    .ا َري و  و ر رَ ون و د

وام وا ى.  

مَن مون   دا امي ر رَ ي ن َو ..... 

ومك دةوة، ثء وةن  دةوروري وة و  و  مو دمي ر

ر ءك... طش دة  مدة  ز  وةوةرز م و رى ىذ

 . ا َةر و رةو را ر دةرؤ ،ا رامن دةداوة

م  اري"S.S" و ن .  

 م ن ءر  َط  ي   رةَ م   وم و 

  .ر َي دا مي دةري

طر مزن   ي رامن، وا دةمام َ  واوي 

ر  نامر يَنء ول ةوة َ نرة رةةن َ .  اَ ي

ي وة  . ا ى ر دؤ موةرةمَةك وة ر 

دةرَ،  ىك د  م .دم زةم م وموةي 

 يء يدة َ رة ووةو دم  يش . رة

ووة دةر   نَ ار دة . وة ،و ر ي زؤر رةي 

ر روو دةدا د زوو   دةرمو ، وة مَو َ وة درو

 ام دة دي دمور   را ة دةو.وة وة

و، َ  َ ط   .دةَوةو وةرَ م وموةي َن ي

ةدا رر دةرطَة . ي ،ا   َو رم دار يد 

  ...رةمي َوةو  ردا  و ون و
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 ر دى  ، َو   ن        د ر َو ر مزم

د راخ َل دا، ى و كط    ر ر واداو  و روط !

مزن  . طت  م د رَي َي دواوة  ى وة وةرطراو

 دون د     دازء رةو دةروازةك رن دا، رزة ارةن

  .ةدا، دةروازةن وام دي ممةرةوة راو

 ي وة  و  دا      وى دةر  ار رةو .     َ  دة 

ي رةو   . رَي طراموةي مو   .  رةو  رن دةدا      دةوة، دوو 

وة َواو َي . ن ن مدةدم ي و م . ري دان 

ي   ت ي طمة        و ر دة دوازدة  مون  ى و،م وموة

َء در َلو  .    رَوا ر ان ىامَر و دة .   دوو دة 

دووةن  َل دار .     َدة رو و ر زةوي     ن   َ  . رَي د

 دة . ي ر و و ردان    .ر  داموة طم دةرو   دامء 

 م وةردام ت يارةَل د يدووة.  

ي َا . راي َ مط وة وري    دواوة رط د

رن دوورو م  دواوة ون،  َ ي طمة دةر َر، و ردان و

  .وة" ظ دال"ي رةو طمي 

 ر   ر و  وة م َور و َ و َرط و 

 ""ترةن  م َما َن دةط  و مو  و وى  ر

 واط ،ز:  

 !  و -

... َر ةوة  رؤذ   دذوار ددةَ.  

ث ر ط امَ ي طة ي .ر  نزا مم  ط

 وم واو ،َ ران دن دةر رة نء نرام 

  ! دة من مدةا

  ن مَ وة وم  س  ون ن در !...   ر وةي 

ر طم و ،و َ نَ وةم  وان يوةر   ،ن نامر .

 مزن  َي دازرامم مي  موون  دن طي ثء           

م وتء ذرة زؤري       ط َ ر  .   َوةمن ر داري

    مر ...     ام ء نامر  وتي دةر خط

. دةري دا َ ة  رةو   ن    ،مرةم ن دةء

         ،دا زؤر م  نامر رةيو ذط َ رام را  وة َلط 

    و ي ددةم َ :   ري دووة نن زاامر َدا

 َ  ن رةةن د خي طة!  
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 دا مى ط م  واوة رى .مزن ن د

و، وةن  مزن م م راخ ر ن  دا  و راممي  .طت

وك وكء  و رامن ون  دةي . وموةو و وَ ش دن

 َزة َا ن دةدو دةن ، َ وة َن  مزن دةدو

  . م ثء وةم ام َ رامم دةدطي َ. دةدةوة

وو ر ررط دا يوةمم  وةَمرة يرو ي دوم ي :

   َ رة ر وى. رامن مزمن مرران دةد

  وة َم ن درمرَدودة  .ىَزر  ف 

ش وةي ري ي . دةدم ذَةوةو ى َةدن   مموة دةمو

  .دا ََ  دوة ري ةداةد   ون دةو و  موواو د

 رةنزت مم ط  دوذ  ،نر دؤ ورةيط ََ 

  !.رامن م دوو د س ون، دوو د َي دَي رَي زادي

  ت ا  وةي ر ،َران دة وة    وتي دةر خط

دووة من َةن   رم رام مَ دوون، رَ واي 

رن  ة . ش وةو َن دازامؤ مو ن دةرَيء رَي  وم

ش وةي َ َر وة : درا رةو   نء وَي مري ن ن

. ي ةموة ض ء ام   ةون  َرودؤخ نو د

زؤر اث و، من ر ما رةت     ر،  من

ء وةمن  راخ رةوة ث. دةونء دةوة، زةوي  ر  َما دةرزي

  ،ريرا دة وة دةم وة رز .  

 ر دا   خوط م ي دا رووي مرةو َ  ريو، دة 

  . م ري دوور ردةن 

ي  مو رام ، ةرؤ مَ ةطخ  دوورردى  مي

َة  داوةوم وة دووردز  ري . ءر ي او ََ م

  .دوذ و م و

 مرا ر ر انوتزؤر ط نام : ر ءي دوم   و

 .  رةطى ن طمةوة " ٤٠"طن ون م   ي" ٢٠٠"

  .رَن ةَ ي ررَوة امن 

وةي و  رة  زةوة َطخ  وةي َة   ،ش وةك...

      دة ر  وتي دةر ء ووة م ،َ َوة .... وةمر !

ري  ،و رمي  ر ون زؤرن وة  و  مي ن        

  !.ران دووة
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رام دووي  ردير م خاط .ذراوة رام  َن داوا .و ش ةي

د نرةرة َ ءد وة،وةدة و   سءمم ا وَي 

رام ةموة د . ن نر  وتدواي زوو دةر  ارة دواد ، َزة 

و ممن .  اوة مو َي مزموة م  ظظرمدا د

دووم س ك رة ردوو  ن دةردةوة.  

و ري م "   ا "  وةك وة َ   يمن مموة

 نووةو...  

خ دةزةى ط ردةم    وةوام يمدن دة.  

. رَ دوورو  ي ،ي ر وةي ي مَ طمي  دال

ا َو  ، ري دا  مزن دةطم و دةورورةرَى ى طرى ي 

َو ور و. َيَ ر وم ةمط  اوي:  ر ير راو  و

 زامن ي رام زؤر  طر و دزي ةن رور .دةطَ ةدوورةوة 

  .َازن د

 َوة ذةن و رَو ممن ور ي و َرَ وو و

 ي  و َ مَ  مري و   َ م م َي طمة.ودَى

ةن ور. دةنطرؤ دة طمر  من وا  َ ي  َوو و

دةوةو ر ر ن يمي طَ"ا"ظمن م.  

  ني د دوذ تدةة ...دةدووي م  مون، زؤر َ ر    

 َ وةوة رةوت و دوودة دة ووةم ردان ور وة   ىوةي  وةا

ؤو دةر ؤر دةر . ت دةر ازةم وو.  

  م َي  ور !... م وري  اميت و

َمرةك دراَدةذ م ،  ي ر م ، ري ووة م و ر م

، رووامش دةرز ري واي دو  َ دةر وم دوذا دو و و

وو.  

َ،تة دةطَ  ي وة ر ووم تء ش  تة دوذ دة 

" زط ادةد ا كر ، تا زَي"!  

. طمي ظ  ردةوة ر روم وي  َواو ودا دةروت

 وى داو ر ما ي . طمةدا وي رؤذ دوةرةى ر ي 

  ق داةمط ي د .رومن مة نموةو زامرد ،وة.  

 نةمط  ت ش دوو نردا . ،تن طمَو ر

َ نم مط م .َ   نو ير م ،و ن 

 ير  َامر دةزام َ .  
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 رةي   . ر دةوة  من ي   و    و راو مي مو  

ةمن َ داوةو     وروام ذ َم ،ي د رن روة ذوورة

 ن دةمط امن .  زؤر ام وة وةوة   ورد  ى ى   دوور

  .مو

. مزن، ذم اَل ر، ةَو ممت مم  ن دَ دةريَ      

. دةن  و ن َةدن ط ن ري رزةمن دةداء رم

م م  نر   ردةو  َو ةي مرو نة .    رو   خء َ

ورةن َةمء   . ،ر ت و وارن و    مزن    .   زار مدة دةرَي

  ورةن  امدا   و  . رةو ام طمة دةرؤ ،   ش

  َورَ  ،َ    رطي رامن  من داوان َدن ،  اموة

ن و رةى وةى  طر  َرامن  َي ر .ي مد

مط  ورةوء طَدة ةموا ط َذن مةوة دة اَل و ذن و  ، .  

َ ت وق دة ءةمن رنزم وام. 

 نةر ن نزد م ي ى ن ر،ا   ى وى  

 ط ىَرز وم   ،وة   رروم داام   

 ون، طنوة ران . وىدة م يذط و ،ن م

مح  ي مةام طمَ  وانء  .َت ى ى

  .رةوة

دة ََ َم َ رةدو ذ امزم .دة   ىةمة ط

 نءو موط وم   ى ر م.  

ى ارو َ ى ى   دن و مزن، مزن دم ، ى

  .دوة َن   د

 د  ىا ط: "ر زةاوة " ن ر نمو دة  ووى  َذوورى ذ

م.  

  :ةن واري د"S.S"مَ ى

-   ! تَ! 

  .وة مداوةي 

- دةَ ىرط!  !  

د   د ء    د ا دوازي  و و م دة .ي َةم و

 وون . وندة ر وي ر  رانء . وز رام

و !   ،ا ردة  ف  ى     ،و م وَي

ت دةم زةم م ر  دة ... – مرم مرة امن 

   رووري م ،رة ري وي زو مرةم،     اد!...  دةذموَي
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َ او !...  طورةو رو ...!ان، ادي رةن   .ف

و ...  ن، ظة واطر ي ظم ط ! ظ ز ى !    ةىدا

ى  دة ى   ا ز وون دة    دةد داة... َ دو

َدة   و ََا د : "ر ...ي ...ي،    تةَ  دة 

 روةردة ...ةَ  م."  

  .مزن وةرَ وة رام ون،  ض وةَ مو

  ي َد دو  طز ةن   َةَام طمي    " "S.Sمَ مَ ى   

 رط َ امر  َ َ نزم ،  ذندةيم  دةن . 

 توة رط  وا ث ذنو... دة  شدة َ،  وة.  

 ذووري  ا دو و رةو موة و، ي وةذوورَتء َةم،  رؤى ةَد

م  . وةم   و و  .  م ي      ي دةداَة    ر

  . ط  ي ي رةوة ردة وة، ةَد. وةردوة

   ي:  

- ؟ ، 

- زة   ،ر... 

  :ي ة د

 ن مردووة؟  َا  ض َوة -

ةدَ ط:  

 !وان  زم ا مت ى م ،وةي -

-  دة ! 

  :طزامةوة ط ةَد،

 َ   ي ت   دن؟ -

- و َ رة   ... 

- َ َ موان دة  ..َ   اممَي دة ةي؟ 

-  ،"مم "وتة دةَ ر زؤر... 

  :ط وي ي دو ةَد،  موازش و ةم وموة

 ...ران دةوم ش ار دةي دي -

-  يوةم   . 

  :ط م ى دةطت  َ زةت وى ةَد،

طمَ طورة درو دة ء ري  و   َ  َموةدا -

  رةوي وةريم زير ي دادةم...رن  امةر ير وَ 

 و وةمَى دةط   مدا.  
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-   و َم ةَ ، ا  نن     ... مَر نو ءام ن دري !

َ  ء دذوار ية َ. 

- م    َ ،. 

- ا ! 

  :دي ي َ. دةرون دةدوة وي ،  ةَد

- وة ك دة م ،ؤ .! 

   َ ودةر وةم .زيوة دادةمر  وة  .  

  :ي   مزن رَ ة  ذووري ذ َم دةطن واري د

- ؟اَ ، 

 وة  ،وتوةدةر وةم  م"S.S" ري رةو رووي ندا  ة

َ يورؤ  ن داوة ط:  

 ! د؟  واو وة -

  :ةَدة  ر وة داوة

- َدةزام  ي  و. 

دام مر وةودم  مدام :  

 !َةن -

د، رام  رةو ذوورةى ذ َم ، مزن دةن  نر

دةمام . دان   موةوة،ر مزن. ريمرن را دا

ر  كءرةي مزةام  ةَ زؤرم دةوا .  نزم امدة 

َ َن د، مزن . رَ دةد  ر  مَي َش موةي   ،وة

َ ر  رةد ن ءَ َ نمذراوة نء.  

 وةم   نام زوو ن وار. دا تء  َي ط   ،و ن

مزن ر . دةو ،ي دوا دوو مر ا موموة رم ر

ي وتء َمي  ك ر م      دا ط .  رم  وموة  

م...   دي دة ر ءؤي دةر  َ .     يم ،و واو  دوا

 طم دةري  ،َدة     زةت  ووة،    م َى دةمي  .  و

َن " :  د ا رى دا ي  . و  دةم م ار َ ا  

 "! يط َ مروة م ور م  ن ء.  

ا ط د ي" :واو َ . وة وة وة "....  

! و   وي  مي وت  و طرة وو، ن مي راش د        

   دام  ي دي ،َ وم ا ت د ك ر!  ي

مرة ل و مط     ددان  اردو دة دة رة ،َدةر



 ٢٧٨

     يم وة وم وم و دم  ي و ي ىو دةرطم

دام ذوورة...  

. م ك َ ا و . ي دةمي ح دةوة ... ر ط وة

... ى  دةد ن  َ دة دةروات       دة   ر ووو    

وي   وة  ي وي ممو . مزن دةن   دن دةطت   

 يمدة  وةد ي م ... ادي راخ ير ن    دوا  وةو

 و ت.َ م ر د وة   ي ردة من مويَ   

 و م رةت د م  ن ... طن دةدا و دى م ،

دو ذر م و  دو  .       وم نذ  ي وة م  

ي  !    ذن  ر و را .!  وةي  َ ... ! ذن! دموة

  ".!..م   ؤ وات!  ؤ م":َوة  ي دةطت

  ي وم و م و ر .ىَر  َدة  َ     وَيم م 

 ،َ   َ و  وةامرط  ي ي زير َي،وة م  !

   َ !  َو  وةو َ رة مدوون  ن يَ 

  وةو رة و،داونم!     َ َ       ورةورة ط ور  يرط

 ،  م َي !وةوم و  ي و ر ى دذى.  

   ي   د م– رة طو ىؤ م  ...  

  دةن ط ون  ةرَي،ةي رةوة  د موة،  ار

 . ذمم طمي ظ طرن ر د، داخ م وةم . رد وموةو

 وةم رةو وةد  نزاممر ... ،وةن دؤزة رؤى م 

 مزةي ي   و  َم مو . َروتوة  َوم

مي  ري ن دوة ذووري َ. م دوة دة ن د

د رام    دوامدا و و ةي َم، دةم و 

م   ي دا ض َ ... دةموام يووة ر ء . ون

  .وة و رامم دي و... دي مدةا

 رؤى مد واري وةمَ ي :  

-  رام نط ! نط رام! 

دةووي .  زارَ مدةد و   .  ن  ط داَا

دةن، ن دةدو طن َة  رن  مزة ...!راء   و

دةمَ ندة امةي م  توة دة ن وةو.  

 رةوة يء  ر و ر  رة رة ي ن م ي

 .  ورة دا ط  َرزةر َ يدم  .  مزم
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ن َ رر و ذَ دارو ردووى و ،م ن   دةرمون

  .وَامى وو ودوووى موةوة

  .ي دةم مزةي ي دةم ،ممت 

داوان  طمة،   و و رزطر ون،      زمي  مموة و م

  ةيمط   موةم  ءووة، وةدةردةوة دة اكر ار  وةامرك  !دةط

ر وةدامور َ فء ن دةداو      نَ َي ذزةو  ر  ددة َن ووا

رام اظن، وة ن  ن رردوطن، وةَ وة، وة ن ا دة

      نو م  ادن واى رَ مزوة  و ط ك ك ، !  َدة ،م

  نءاَررزط رط  ن نزووة.!  

ظ وان  طمي و   ان و ذمن، وان و ان، دا

  . مزةي ي دةد

د ن  و دة دة رووي  :  

ء امط َ دري وي  . م َومن َ  وَ ة -

َر .َ  نء دذوار ية َ ط... 

ظ نم     ارد نَ .  

  ام رزو َدري ط  نا  رد ك  . وو رؤذ  وام

  .طرةي  رةم مودارةن دةد

رامو ي يةرر ط ش دةد مةمط . امي طمط ام

 روو . ء  ط رو زةي وةمون ر طرةي دام  ر طرةي

ي  و، ك رن طَل ر طرةي " وام ام" طم دةوا 

 ردةوا ط مر ورزودة ورةط .ل دة ل  و دة...  

***  

َل  ،  وى ؤي. و، دم زؤر ش و رؤذ َم من

 يمؤ  ك ك ،اوَور م ةيََم ،  ام مر دة

  .دةموة

  .مو و ر َى ر ى َوى ان  م وة طوموة

 م  َ     ،ا زؤرةرةو رى ورام  نوم  ،نوةرز وامؤ

م ،رمَ ي   ،ط مظ ظ ؤ . َدةدا طوةوة 

  . دةم ؤوام طن وة َ ة

وامؤ ن– ووام يد وىو دة ون و ن م رما رذا و

  !ام  رم  ذم  ض ر َء   مزي ةدةم

ط مظ د   طري رؤذ  ،ؤوامن ن   ،و داتء

 وةََ وان  ي ر ن وذ ر.  
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رموامؤ َلط   م  ا ارمدام دن  وةي و 

دموة زؤرا رةت و، ن ذ ،ن  و،  ض  ي رام مودار

م و ك م رةم   َي رموة  داو  ض 

 ةداو رة  ىو رؤذط مرووداوة َمَر  ن ،ددة ي درو ن ،

دة ن، َن وء ن روةر.درو نَوي وةي   ام ران 

ما  روةردةو من، دة َ .  

ن دَ وان ن  َوةي و ؤوام  ، مى ؤواما،و وة

اط ن دوردة...  

  اط م  مؤا دةر .ى، دةةر ي طظ   و و

داو  رة دةري " رام" مو دةدةوة، و ظي  موة  َل

  .وةدم در وة

    م ةت دةو وَم دةوام  موةمي دا ردةك 

 مذ يرةو ؤظ و ،د  ي ما طم   دي دةر يظ 

 َام شظ ،و ىةرمَ  َ .  

 م، ش وارة زؤري م َردوط  ط، ى رس دا  زةرد

  . رم مَي طراوة، رةمَ م ون

 ر  و س دار َ نرو رةوةز دةزط.  رةوةز

  . و) ازي( وةم و زةوى و زارام و  ى  َ  موةم ي

 مردوو دة ،س داري  َى وم موى ذَ  م ، ى

ارا، و دوو دةموة دةَ دو، دارى ذوورى َازى ى 

ا وة زىا رام.   

  ةر د، زؤري ي دة وىر مر سر ،َوةدة مم 

و ةن ور،  ز دةدت  (ي  زادة(راي ي 

  .دةطت من   دةى و  وة طَن  م وة،

 وَ ي رؤذمَر  ةرؤ دان  وة مازة  زار

رؤذام   وةاَرى، طرط و  ير دذ ة َذ  َم ا ض

و رام زامي  ن  دا ام زاموة و  ن.ون اردا و

  .انران  ا طا   راخ ري رؤرام   زةمم مددا

ادو ر   ةرؤ  نو ءَ وةي نامر  م

  وةاط"ام "دو ر يزارة  نم رؤذي   و دوا  د نؤذي م

  .زري

َ ،ام م  ََ ورةط  اوة وَ َرر ط اوةوري م:  
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"ء رَ و ي ي ويى ؤرا ك و  نزر  ! دي

 ممرة زاد ويَ ووةدا ز مدؤ د   ،ا."  

  ي  ،َنم :   ،   و  ي  َ و    َ 

  َل وط..!  

داة دمي –  ر وةروام ي و  زورن  دوا مى م ىداةي 

دؤم  ن،وم ى، .و  ي زووة  ر دَ َ ء  

    رَي  ين    ووةوز  دة دةدا  وةى  ؤ و

  .وةروام طراموةى و َ َا،دة

م ي ي وان زووة و    : مدةد دةطَل داةدا  درؤن  را  وان

  .رةمَم زوونء م موي َ َوة

ََدة   ن زؤر وة  مدوذ ! ت   يتم . 

 ت،و " و"دة دامَ  مَ ر َوةى   دَل وطن ار  ذموة

 َ رةواد َية دةط َى دا رى.  

    ي    ةر  ،ي و   ا، دوورر  ى  دوورةدةر مدة

درا امم ي ى واوت . ي ي ةم  دم 

     ي مدوذ  :      َ   ،رةوي م َزر دا 

 زَ و   -دةورو رى و   .رو  دةَ وة، رةو ي طم ر دةروا      

 ةرىَز  و ىزو ىزاط  ة وةورى رازاوة دى .زةر،  رو 

  .اي وَي و دي   َ َو ورو طَى ، واي   ن ا

  

                                                                                                      

  

  

  

  

َ وام : ف/ دور از ،ع  

 :  ،ح  

 ارة  / ي١٣٦١  

   م ددا ١٩٨٧ واو ر .  

  ع. ح


