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1 
ِ ٭ ر        ؾعدتٴ  مل   ادرد   ٠َيرٛرس نٓر    إىل املطرس  مَر ّ ؾٓر١ اييشهٝر

 .. ٠ذربَٴ ٓ ُن يهٔ ٚ  ٠دٝد بطسٜك٘   ُم ضٛف مْ  عيكدم

ٞ  ايرٟ ايٛسٝد ٖٛ ٜٚػذع   ٜكف ايهٛايٝظ ٚزا٤ مزاٙ ٓ ُن  بكر

 ...ع ٥ًيت اخيف ٤ بعد يٞ

 يف اب ٖس  َطيكب٬ً يٞ بإٔ مخربْٚٞ قد ٚ بؿٛرٞ اييشهِٝ ؾٓ٘ معذب 

ٔ   ٚإ مٚمتٓررٛا اييٛقٝررل يف اييؿررفٝ ت     ايغٓرر ٤  نررٕٛ ٚاسررد٠ َرٔر امل يرر زٜ

 .يًكبٍٛ يف َعٗد ايفٕٓٛ ايعسٜك١

 ُسْٞ َ  ق يي٘ ؾ١ٓ اييشهِٝ ب يطع د٠ ٚيهٔ َس طٝف عر ٥ًيت مَر َٞ   

 مم  نطس رًو ايطع د٠ إىل مغ٤٬.

عٔر زمٜرٞ بيذسبر١     ٜطأي  مل   ٜيبع  ن ٕ ٚ بٗد٤ٚ ١ايك ع َٔ خسد 

 .مدٝب٘ ئ مْ  ٜعًِ ن ٕ   ا٭دا٤

 .٠طٝ زاي إىل ٚؾًٓ  سي٢ بٗد٤ٚ خًفٞ ٜطري ن ٕ

 . ب ييشدخ ٚيهطس ايؿُ  بدم ٖٛ

ٌ ا ايطرر ع١ ايط دضرر١ َطرر ٤     ط ٥سرٓرر   َٛعررد  َٝررٛنٞ" ٔ  ٖرر  ٠ ايعررٛد  رسٜرردٜ

 ..."٫ مّ يًفٓدم

ٞ ٚايػٛاز امل يف مسدم نٓ  ض٪اي٘ ع٢ً مزد مل  اييت ع ٥ًيتيف  مقهس ٚ  ب ْ

 ايعع١١ُٝ ايه زثدسا٤  قكدت

 "١د ٥ع ْيتا ٌٖ َٝٛنٞ"-
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 " ق٬ًًٝ" -

ٓ  " مسططرر  برر٘ عٓرردَ  مبيطررِ ٭ْرر  ٚمخررريا ؼرردث         مقررف  ضررٛف   سطرر

 " ايطع ّ بعض يو ٭دًب

ىل زمٜيرر٘ ٜٓعررس إ  دقرر ٥ل عردٙ  بعررد ٚ   دخررٌ ثررِ قسٜرب  َطعررِ مَرر ّ رٛقرف 

 مخر ٚ مخس٣ َسٙ يًداخٌ ع د بعدٖ  يف اهل رف ٖ رف٘  ثِ خسز يٝيشدخ

 . ٠ايطٝ ز إىل ع د ٚ ايطع ّ

 " رفكًٞ" -

 " ؟ بو ارؿٌ َٔ" ضأيي٘ ثِ ايهٝظ َٓ٘ مخرت

 " ايٝ ب ٕ َٔ ارؿ ٍ اْ٘" 

  " ؟ ممٔ"  ٘ظدَّ إيٝ٘ ْعست

 " ٛنٝٛط َطيػفٝ ت مسد" غدٜد بٗد٤ٚ ٠طٝ زاي ٜكٛد ن ٕ

 " ؟؟ ع ٥ًيت ٚددٚا ٌٖ" 

 .... "يهٔ ٫" ٜك ٜك  سكً  بدم د ب بٓفظ ٖد٤ٚٙ ايرٟ م

 " معؿ بٞ ريًف ٫ ؼدخ ٖٝ    َ ذا يهٔ" ب٘ ؾسخ 

 "ْ ْ َٞ مْٗ "-

 "؟ ْ ْ َٞ بٗ   َ "-

 عًر٢  طٛنٝٛ إىل ْكًٖٛ  ٚ   ١ا٭بٓٝ مسد سط ّ بني ٚددٖٚ  يكد" ٖريٚ

 ."ايفٛز

 "مت  مل ٖٞ ؾشٝح غري ٖٞ" عصٕ إيٝ٘ ْعست
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عًر٢   نر ٕ اؿرصٕ بر د    - مْٗر   مخربى مٕ مخػ٢ يهٔ سٝ٘  شاي َ" ٖريٚ

 ..."ض قٝٗ  مسد٣ قكدت- ٚدٗ٘

 " ؟نٝف يهٔ!!  َ ذا" 

 "نًٗ  اييف ؾٌٝ َِٓٗ خرم مل" ٖريٚ

ٌ  إىل ْعرررست   رسٜررررد ٠نرررجري  مسرررر٬ّ يررردٜٗ   ن ْرررر  يكرررد " ٢بأضرررر ا٭ضرررف

ٛ  إىل ررررٖب  مٕ ريُٓرر٢ ن ْرر   يكررد  ؼكٝكٗرر   ظ  يهرٔر طٛنٝرر  بٗرررٙ  يرٝر

 " ١ايطسٜك

 "مضف مْ " ٖريٚ

ظ  ا٭َس عًٝو ٫" نيف٘ ع٢ً ٜدٟ ٚقع   خررب  ٜأررو  ممل   بٝردْ   يٝر

 " اضأٍ نجريا   يهٓ  قًك١ْ  معًِ م ع ٥ًيت عٔ

ِ  ٚقررع      ٫"  ٖررريٚ ٞ  زقرر ٛ  َطيػررفٝ ت  مجٝرر   يف ٖرر رف ٭دررٌ   طٛنٝرر

 "رُٗو ٖٞ نِ معًِ إْ    مٜك  ْ ْ َٞ اضِ ٚقع    ٚايدٜو

 "٠ايٛسٝد ؾدٜكيت ٖٞ ادد  رُٗ  مْٗ  ْعِ"

ٞ  ٫" املٛقرٛ   رغٝري و ٍٚ ٖريٚ ٕ  داعر ٔ  يًشرص ٞ  ير  ٖٓر   مْر   ٚسردى  ربكر

 "ظ ْبو

 اضريٝكغ مزرعرب َٔر قهرس٠ مٕ     سكر   مْر   مبر ذا مدٝبر٘     معرسف  مل ؾُي 

 !ظ ْيب مددٙ ٫ٚ َٜٛ 

  .ايٝ ب ٕ إىل امليشد٠ اي٫ٜٛ ت َٔ ط ٥سرٓ  املغ دز٠ ٚؾً 

ٞ  يس٩ٜر١  ْررٖب  بإٔ ٖريٚ ٚقٛز ٚؾٛيٓ  مخربت ٌ  ْ ْر َ ٍ  عرٛد٠ اي قبر  يًُٓرص

 .ايسقض ٜطيط  قًِ
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اؿ ي١  ضيهٕٛ ْ ْ َٞ يف ٖرٙ  مقهس  نٝفإىل املػف٢ ٚمْ  طٛاٍ طسٜكٓ  

  ٜ  اهلٞ نٝف ضأرع ٌَ َ  ٖرا ا٭َس مْٗ  َٓٗ ز٠ ٫بد

أخربرٓ  َٛظف١ ا٫ضيكب ٍ ق ْ ْ َٞ  سق٘ عٔ ضأيٓ  ٚػف٢ امل إىل ٚؾًٓ 

 .بٗ 

 ١ إىل  سقيٗ .َطسع دخً 

يًُرس٠ ا٭ٚىل منررٕٛ يف اؾ ْررب    مَرر َٞ  ٚمْرر  ٓر  خ ٥فرر١ َرٔر مٕ رٓٗر ز    ٌن

ُ   املٛاضٞ ب يٓطب١ يٓ ْ َٞ ملط عد يٞ  ٚايردٚا٤ املعر       ايهيف اقٗٞ دا٥

 مل ْفطٞ مغعس ب٘.آيهٌ 

 . ١ْ ٥ُ ٚددرٗ ا هلل يهٔ محد 

مؾرربش    اؿُررساٚات  ايػرر سب  غررفيٝٗ  دًطرر  ظ ْبٗرر  مرأَررٌ ٚدٗٗرر     

 بٝك ٤ َٚيػكك١.

 مضف٘ ٭ْ  مل منٔ ظ ْبو" ُٖٚط  "مْ قبً  دبٝٓٗ  

 ْيتم ٌٖ"  ْٚعست إيٞ َيط ١ً٥ املُسق ت مسد٣ دخً  دق ٥ل عدٙ بعد 

 " ؟ َٝٛنٞ مٜٗ زا

 " ؟ ا٭َس َ    مْ  مدٌ"  مدبيٗ 

  معطي " ممطه١ بٛزق١ بٝك ٤ َيٛضط١ اؿذِ َدت املُسق١ ٜدٖ  ٖٚٞ

 ."إٜ ٖ  معطٝو مٕ مخربر  ٚ  ١ايٛزق ٖرٙ ْ ْ َٞ اٯْط١

 "يهٞ غهسا" 

 ا.غ٤ٞ ض٤ٞ دد  ؼيٟٛ  ٚنأْ٘خ ٥ف١ مم   ٓ   ُنَط٫ًْٛعست يًٛزق١ 

 :قسم ايٛزق١ميهٓ  قسزت بعد طٍٛ رفهري مٕ 
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 " ٞ َ ر  َررسَّ َٝررٛنٞ عصٜصرر  ًرروِر ق ررر  ١ايكسٜرر ررسنيت  مٕ َٓررر قكرر   ٜٛ

ٕ  رسٟ قًِ   قعٛظ١  سًك إِْو   ١ايه زث ِ  ايطره  ٕ  ٖٚر  نٝرف  ٚ ميٛررٛ

َ ر  ١ايكسٜر  مؾربش   ٚنٝرف    ايبشرس  َ ٤ عًٝٓ  ق ض ٕ    سط   آَعرس   نر 

 اؿٛادخ رًو مثٓ ٤ رٛقٝ  قد ٚايدٜو مٕ ٭خربى مضف٘ مْ    ادد   َسعب 

ّ  دجيُٗر   زمٜ  يكد ١ايبػع س ٚير  إْك ذُٖر   يهٔر مل مضريط       عٝر   برأ

 ا َٝٛنٞ" مْ  مضف٘ دد 

رٛقفر  عرٔر ايكررسا٠٤ عٓرردَ  قررسمت مضررف ْ ْرر َٞ  نٓرر  معًررِ مٕ ْ ْرر َٞ      

ا َٔر مٕ ا كرب   ربهٞ ٖٚٞ رهيب ٖرٙ ايسض ي١  ن ْ  خ ٥ف١ دد ن ْ  

ٕ ْٗررر  مل رطرريط  إْكررر ذ   َٓٗرر  ٭  محًرررٗ  ٖرررا ايررررْب طرررٛاٍ   م عرر ٥ًيت  ٚم

 سٝ رٗ .

ٍ   خًٛقر  زػفم ٓ ايسض ي١  ُنمل مضيط  إنُ ٍ   َرٛت مَرٞ ٚمبرٞ     ٚخٝر 

  .عٝ  مَ ّميس يف عكًٞ نأْ٘ 

ٗٳ ازػف غ ٖدْٞ ٚ مغعس مٕ دٕٚ ٖريٚ دخٌ  .اسيكٓ  ٚ إيٞ ً ق

سير٢ ٚؾرٌ يًذرص٤ ايررٟ مل      بكسارٗر   بردم  ٚ ١ايسضر ي  رًرو  َر   مخر ثِ

ِ  ٫ ٫شير   ادرد   َ٪ملر ً   س دث  منًُ٘" ن ٕ  قرد  عر ٥ًيت  ن ْر   مٕ َر   معًر

 " قً٘ ِٖ ل  َٔ مٕ َٛق١ٓ يهٓ   ٫ مّ ايه زث١ رًو دسا٤ َ ر 

ٌ اٖيُرر َٞ بٛايرردٟ ْٚطرٝر  مٕ    دٴرر     ؾرربب  سًكرر نٓرر  مْ ْٝرر١   ؾرردَ !  

 مخؿـ دص٤ َٔ رفهريٟ يٛايدٟ ْ ْ َٞ.

ٍ  سير٢ ٠٤ ٖريٚ َٔ ايكسا اْي٢ٗ مٕ َ  ٚ  ٚ " قر  ٚ  ظ ْبرو   شاٍَر   ٖرري  ٖرري

 ."َعو ضٝبك٢



00 |  
 

 صوت ايهارا ميوكي ...

 .امليعب ايّٝٛ ذيو بعد َٓصي٘ يف طٛنٝٛ إىل مع دْٞ

 .١كيًف  سقٓ  يهٔ غك١ ٚاسد٠ يف ْطهٔ نٓ 

َ  َع٘ ايبك ٤ اضيطٝ  ٫ يرا خطٝيب ض٣ٛ ٜهٔ مل  . دٚ

  َرنسارٞ دقرت ٚددت ا٭َيع١ بني َطٍٛ عح بعد ٚ  سقيت إىل دخً 

٘  منيرب  بردمت  ٌ قؿريت َر  ٖرريٚ     قٝر َ ر  مزبعرني  قبر ٜٛ    ٌ  رًرو  سردٚخ  قبر

 .ايه زث١

 

 

*** 
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2 
 مجٝ  "َٝٛنٞ ٜٗ زاا" دع٢ُم عُسٖ  َٔ عػس ايط بع١ يف قي ٙ مْ 

١ ايكسٜ َٓ ضب ت يف م   قهٓ  يًغٓ ٤  ايػدٜد سيب ٜعًِ ايكس١ٜ يف َٔ

 .ايصٚاز َٓ ضب ت  مٜك   ١اييكًٝدٜ ١ايطٜٓٛ

 . سًك سببي٘م  سًُٞ ؼكٝل يف ض عدْٞ ايطُٛ   ايػ ب ذيو ٖريٚ  

 .سٝ رٞ يف يٞ  ب سٴ مٍٚ ن ٕ 

ُ   نع درٞ ْ ١ُ٥ نٓ   يًُدزض١. ا٫ضيٝك ظ يف مرأخسَ    دا٥

ٙ  رًررو  رطررًً   َّ  ايفيرر   يكرررد ٛقع   ررسقيت َرٔر ايٓ قررر٠ ييٴرر     إىل ١ايػررك

ٞ  ؼررٜس  ز ِٚ  طفً٘ ن ْ  ٓرَٴ ذيو ع٢ً اعي دت برأ٫   هلر   امليهرسز  مَر

  رٗيِ مل مْٗ  إ٫ردخٌ َٓصيٓ  َٔ ايٓ قر٠ 

ٞ  َٝرٛنٞ  "  َّ  اضرريٝكعٞ ٖٝر   َٝرٛن  ٫إٚ اضرريٝكعٞ  ددٜرد٠  مخبر ز  يرد

 ."عًٝو امل ٤ ضهب 

 ."َ  رسٜدٜٔ مقعًٞ" ايّٓٛ يف   زق١ شاٍم ٫ٚمْ   مدبيٗ 

 .عًٞ ب٘رطُه ٚ امل ٤ نأع رأخر ضٛفسك   مْٗ  معيكد مل

 " فْٓٛ٘ مْيت ٌٖ ْ ْ َٞ"  إيٝٗ  ْعست ٚ ًٖ  يف اضيٝكع 

 ."مزٜد َ  اقعٌ إٕ يٞ قًيت يكد"  ق ٥ً٘ نيفٝٗ  زقع 

ٔ  ايريت  ا٭خبر ز  ٖررٙ  َر  " مضرأهل   ٚمْر   ١َٓػرف  عٔ يًبشح ٚقف   مٕ رسٜردٜ

 ."بٗ  ؽربٜ 

 ."مخ " ْ ْ َٞ
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 " قسؽ مسه٘ ٖٝط نٞ ايعِ اؾط د ٌٖ"  مدبيٗ 

ٔ  مل ٜؿرط دٖ    ٫   بًرٗ ٤  َٔ يهٞ ٜ  ٖٗٗٗٗ٘"  ٖٞ قشه  -بعرد  يهر

ِ  َدزضرررريٓ  إىل آرررر٢  يكرررد  -ارطرررع  ابيطررر َيٗ    ٘  ددٜرررد  َعًررر  َرررٔر اْررر

 ."طٛنٝٛ

 ."ذيو يف َٚ ذا"

ِ  ْ٘م ٜكٛيٕٛ" ْفطٗ  سٍٛ ب يدٚزإ بدمت ٔ  يف اؾرغري   ٚ مْٝرل  ٚ ٚضٝر  ايطر

 " املعي د٠ ؟ طسا٥فو َجٌ مْٗ  مّ د د٠ مْيت ٌٖ"إيٝٗ  ْعست"

 ٖٝ - دقعي  ثِ – ددا د د٠ إْ  املس٠ ٖرٙ ٫"  ق ي  ثِ ٜدٟ مَطه 

 ."ْساٙ يهٞ َبهسا ْرٖب مٕ هب ي٬ يط ٍ  اذٖيب

 ."١ذاٖب مْ  إذا سطٓ "

ٔ  خسد  مٕ َ  ٚ يًُدزض١ ازر دٜٗ  ضٛف اييت ٬َبطٞ بيذٗٝص ق َ   َر

ٌ  ٖرا رؿسقٗ  ع٢ً اعيدتيكد  د ٖص  ٤ٞغ نٌ زمٜ  سي٢ اؿُ ّ  نر

ّٜٛ. 

 ب يسنض ُُٖٓ  ٚ ٜدٟ ضشب  املٓصٍ  يف ب ٱقط زْ ْ َٞ  يٞ رطُح مل

دا ايعررِ مب برص  منررس ضرٛف " ركررٍٛ ٖٚرر١ٞ املدزضر  طسٜررل إىل خ زدر    ْٝػرٝر

 ."ايطسٜل يف ْيٓ ٚي٘ ٚ ايهعو بعض ْٚأخر

  .عًٝٗ  يٞ سًٝ٘ ق٬! مطعيٗ 

  بكًٌٝ اؾسع ٜسٕ مٕ قبٌ ب يفعٌ ١املدزض إىل ٚؾًٓ 
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 اؾدٜد ا٭ضي ذ ذيو ١يس١ٜ٩ َيًٗف َٓ  ٚاسدٙ نٌ ٚ ايط بٛز يف ٚقفٓ 

٘  بردم  ٚ املٓررب  عًر٢  ١املدزض َدٜس  ٚقف ٝ  نًُير  اْيٗر٢  مٕ َر   ١ٚ ايؿرب س

 ق ٍ سي٢

 اْيكٌ يّٝٛا ٖرا   َدٙ َٓر ودخ مل َدزضيٓ  يف ددٜد سدخ ٖٓ يو"  

 سهُي٘ ٚ برن ٥٘ طٛنٝٛ يف عسف ددٜد مضي ذ١ امليٛاقع َدزضيٓ  إىل

 ِ ٘  ؾررغس ز ر  ٚ ا٫ضرريط٬  سررب عًر٢ ٖررا ايػرر ب ايٝرر ق     نرررب   يكرردضرٓ

 ازسبررٛ   َدزضريٓ   يف اييرردزٜظ ٜبردم  بررإٔ ٜيػرسف  اٯٕ ٖررٛ ٖر   ٚ   ايبشرح 

 "ٖريٚ ن ْصنٞ بأضي ذ َعٞ

٘ مَ ّ اؾُٝ     بس١ٖٖٞ إ٫  َٚ  سي٢ ٚقف ذيو ايػ ب بٗٝبي٘ ٚ ق  َي

وطرد عًٝرر٘   سرردق  قٝر٘ طرر٬ٜٛ سيرر٢      َرر  ايٛضرر ١َنر ٕ مييًررو َٔر   

ايبشس  نصزق١عٝٓ ٙ  مدٓبٝ  يف رف ؾًٝ٘ نًٗ    ن ٕ غ ب  مغكسمتعٓ  

  ٚ ٚاضعيني ػرب ايٓ ظس هلُ 

ٚقف َه ٕ املدٜس ٚ بدم ب ييشدخ " ادع٢ ن ْصنٞ ٖريٚ مبًغ َٔ ايعُس 

قررر   يهررررٓ  مسرررب ايبشررررح     ب ؾ َعرررر١ٚ عػررررسٕٚ ضرررٓ٘ مل مدزع   ث٬ثررر١ 

  ٚ بأذٕ َٔ ايرٛشاز٠ مرٝر  إىل ٖٓر  يًيردزٜظ يف      دٜد٠دٚاضيهػ ف مغٝ ٤ 

قرررسٜيهِ ٚ مٜكررر  يًبشرررح ٚ اييعُرررل يف سكررر زرهِ   ٚايررردرٞ َررٔر مؾرررٍٛ     

ٌ ع مل١ ٚب سج١ يف    مَ  ٚايدٟ قٗٛ ٜ ب ْٞ ٚ ٜػسف اٯث زقسْطٝ٘ ٖٚٞ رعُ

مزدرٛ مٕ رعيٓرٛا   -   ام٢ٓ ٚ ق ٍبعدٖ –ع٢ً َع ٌَ يًُٛاد ايهُٝ ١ٜٚ 

 ."بٞ

 "مزدٛ مٕ رعي  بٓ  " ٚق يٛا املدزض١م٢ٓ ي٘ مجٝ  ط٬ب إ
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 صوت ايهارا ميوكي ...

ٔ  طًرب  ٚ ايطر بٛز  اْيٗر٢  مبع٢ٓ نف٘ املدٜس زق    ٜررٖبٛا  مٕ ايطر٬ب  َر

 إىل ؾفٛقِٗ

ظ دررراب   زمٜررو َٝررٛنٞ َرر  " ٞ ممل    برر٘ ميرٝر ظ   ؾرردم مٕ ٚايرردٙ ٜ برر ْ يرٝر

 ."اٚاقش  مبد 

 ايكس١ٜ.رًو ايفي ٠ املغسٚز٠ قٛايدٖ  َٔ م ٢ٓ زد ٍ د ْبٓ  َست َٔ 

 .نأْٗ  مسع  َ  ق يي٘ ْ ْ َٞ بط س١ٜ  بدتٚقف  ْٚعست إيٝٓ  

 ."ٔ مبعد مَ ْٝهُ  مٜيٗ  ايط ذدينيْ٘ َمٖ٘ "

ٞ  إيٝٗر   ْعرست   َ ر "  عكرد  ْ ْر َ ٔ    ر  ٌ  َر ٞ  ا٭قكر ٌ   يهر مٕ  مٕ رررٖيب قبر

 ."ارٓدَٞ قًٔ رسمحو يهُ رٞ مبد 

 " إىل ْ ْ َٞ بغسٚز " مْيت ع ز ع٢ً ايفيٝ ت مؾ٬ْعست ر َ  

  ذٖب  ٖٚٞ ريُ ٌٜ ٚ ؾدٜك رٗ  ميػني خًفٗ 

 ْٗ ٥ٝرر٫١  َػر دس٠ َطره  ْ ْر َٞ بهررٌ قرٛرٞ قبرٌ مٕ ريٗررٛز ٚ رردخٌ يف       

 ٫ رٗيُٞ بٗ  "ٚ َعٗ  " ْ ْ َٞ مزدٛى اٖد٥ٞ

 ركٍٛ دعٝ  مزٜٗ  َٔ ٖٞ ايع ز بٝٓٓ  " ْ ْ َٞ" ممل رطُعٞ َ 

  ضشب  ْ ْ َٞ َٔ نيفٗ  بكٛٙ يهٞ ْعٛد يًؿف قبٌ مٕ ْيأخس

د ٖرٛ  ٚيهٔ ب يفعٌ ٚؾًٓ  َيأخسات   َٚٔ ض٤ٛ سعٓ  مٕ ا٭ضري ذ اؾدٜر  

 "َٔ ن ٕ َٛدٛدا " مل  رأخسرٔ

 " َيأضفي ٕامٓٝ  ثِ قًٓ  " مٔ 

  " رفكًٔ "
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 دًطررٓ   مرٔر يف سررسز غرردٜد َرٔر ا٭ضرري ذ  ٚعٓرردَ    ٚ دخًرر  َرر  ْ ْرر َٞ  

 .ضأيٓ  عٔ ممس ٥ٓ 

 ٚقف  ْ ْ َٞ ٚ ق ي  " ادع٢ منٝ َ  ْ ْ َٞ "

 ٚقف  مْ  بعدٖ  " ادع٢ مٜٗ زا َٝٛنٞ "ثِ 

ّ يٞ ثِ ق ٍ " ٌٖ  ٚ مٜٗ زا َٝٛنٞ   سدث  املدٜس عٓو نجريا  مْيتركد

َريشُظ   قؿرري٠  إْر    م ٓٝر١ مٕ رغر  يٓر     يهٞعٔ ؾٛرو ايبدٜ  ٌٖ 

 " يطُ   ؾٛرو

بُٝٓ  مْ  نٓ  يف س ي١ سسز غردٜد٠ َٔر    ق ّ ايط٬ب بيػذٝعٞ يًغٓ ٤

 اؾدٜد. ا٭ضي ذ

٘     ْررربٙ ؾررٛر٘     ْعساررر٘ ٚ غررعسٙ ا٭غرركس اؾُٝررٌ نًررٗ       طسٜكرر١ ٚقٛقرر

 .رف ؾٌٝ ن ْ  رسبه 

ٞ ٚاييفرر  ْٚعررست ؾُٝرر     ايطرربٛز٠  دٗرر١  ذٖبرر  يف ايفؿررٌ ثررِ    مؾررش ب

 ٖريٚ يٮضي ذاييف  

 " ؟ يهٞ م ٓٝٗ  مٕ يٞ ايكدمي١ ٌٖ ب يًٗذ١ م ٓٝ٘ معسف إْ "  قً  ٚ 

 إْرر  ٖٝرر "  قرر ٍ ٚ ذقٓرر٘ ؼرر  نفرر٘ اٯخررس  ٚ ايط ٚيرر١ نفرر٘ عًرر٢  ٚقر  

 " اْيعس

٬ ب يسٖبرر١ رػررعسْٞ ْعسررر٘ ن ْرر   يف ايٓعررس٠ رًررو مز٣ َررسٙ  ٭ٍٚ قًرٝر

  غ ب عٝ 

  ب يغٓ ٤ بدمت ٚ مزاٙ ٫ يهٞ عٝٓ ٟ م ُك 
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 عبر زات  ٚ ايطر٬ب مؾرش بٞ   رؿرفٝل  ؾرٛت  مسعر   سي٢ اْيٗٝ  مٕ َ  ٚ

  .عًٝٗ  رعٛدت اييت املدٜح

  َ  ا٫قرتاب ٚ ب ييؿفٝل ٖٛ ق ّ اؾُٝ  ؾُ  عٓدَ ٚ

ٍ  ٚ ؾر قش   ٚ ٜردٙ  َد قك  يهٓ٘ نجريا رٛرست  ٖررا  عًر٢  مغرهسى "  قر 

 " ايسا٥  ايعسض

 إ٫ قيٝ ت ايفؿٌ)ر َ  ٚفُٛعيٗ  ب ييشدٜد( قًٛب يف٠ ايغري اغيعً 

  يٞ قسس١ ن ْ  اييت ْ ْ َٞ

 " َٖٛٛب١ مٜك  مْ "  ق ٥ً٘ ر َ  ٚقف 

 "٠ايؿغري مٜيٗ  َٖٛبيو ٖٞ َٚ "  ٖريٚ ا٭ضي ذ هل  اييف 

 "؟٣رس مٕ مرسٜد   ا٭شٜ ٤ ع زق ت َجٌ املػٞ معسف"  بغسٚز زمضٗ  زقع 

ٞ  اييف – ٫ مظٔ ذيو"  ق ٍ ثِ هل  ابيطِ ِ  إير ٍ  ثر ٕ  ضرٛف  -قر   منرٛ

 " ايدزع قبٌ ؾٛرو َٔبأ ١ٝٓ  ّٜٛ نٌابيدمْ   يٛ قسس 

 ...د٤ٖٚٴ بهٌ َه ْٞ إىل عدت بٌ ادب٘ مل ٚ عسز ابيطُ 

  ...يٞ ْعسارٗ  يف ذيو ز٣م نٓ    ددا ر َ  ا ي ظ 

 ن ٕ اؾدٜد ا٭ضي ذ َٛقٛ  مٕ  ري ّٜٛ نٌ َجٌ ايدزاضٞ ايّٝٛ اْي٢ٗ

 .دزضنيَٴ ٚ ط٬ب ١َٔ املدزض َٓطٛبٞ سدٜح قٛز

ٞ  َرر  طًبر   ٔ  يًبشررح يًؿرف  رعررٛد بُٝٓر   ْيعسٖرر م مٕ ْ ْر َ  قًُٗرر  عر

 .املفكٌ

  .ا٭َ َٞ املدزض١ قٓ ٤ يف ٫ْيع زٖ  ٚقف 
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ِ  ٫   ني بر   ٜكرسم  ١ايسٜ قر  ١ سقر  ضر٬مل  عًر٢  د يطر   غ ؿ  حمل   معًر

  إيٝ٘ ٟ قدَ ق در  نٝف

 َ ذا َٝٛنٞ مٚٙ" زق  زمض٘ ْ ظسا ميٞ ثِ م ًل ني ب٘ ايرٟ ن ٕ ٜكسمٙ

 ."املٓصٍ إىل ٠ايعٛد ٚق  اٯٕ ميٝظ– ض عي٘ إىل ْعس– ٖٓ  رفعًني

ٞ  ؾردٜكيت  اْيعرس  نٓ    شع دوٱ ضف٘م مْ    ٖريٚ مضي ذ"  مدبي٘  يهر

ٞ  قسمٜرر  يً ًرف  اييفرر – ضرٜٛ   ْعرٛد  ٟ  املهرر ٕ يف ركرف  ْ ْر َ  نٓرر  ايرر

 ."إيك ٤ إىل ١ذاٖب مْ  ر م يكد ٖ  – قٝ٘ اْيعسٖ 

ٌ  َطرسع١  ذٖبر   ٞ  إىل ٚؾرً   مٕ َر   ٚ ٜيشردخ  مٕ قبر  ضرشب   سير٢  ْ ْر َ

 اؾدٜد اضيأذْ  َ  رفعًني نٓيت َ ذا"  ق ي  ٚ ١ظسٜف بطسٜك٘ نيفٞ

 " مخربٜ   ٖ  ب١٘ َعذب ْيتم ٌٖ – يٞ  ُصت – ٖ 

 مل بػ ـ معذب نٝف ١ض ذد َٔ يهٞ ٜ "  هل  ايٓعس دٕٚ مضري نٓ 

 ." ض ع ت قبٌ بك  إ٫ ٙزم

 " ا٭ٚىل ٠ايٓعس َٔ ب ؿب ر٪َٓني إ٫" ْ ْ َٞ-

  " املطي٣ٛ ٖرٙ إىل ٜٓشدز ئ رفهريٟ" -

 " اي٬شّ قٛم عك١ْٝ٬ قي ٙ إْو" ْ ْ َٞ-

ٞ  يف ملح يهٞ ٖهرا منٕٛ مٕ هب"  َعٗرد   إىلسًُرٞ مٕ مذٖرب     سٝر ر

ك٢ يف   مسرررح يًع٬قرررر ت  َغٓٝرررر١ َػرررٗٛز٠ يرررٔر م   طٛنٝررررٛ  ٚمؾررربح املٛضررٝر

 ."عٝك اؾ ْب١ٝ مٕ رٴ

َٞ ْ ْ ّٝ ٦   اُؿر " ٗر  عًر٢ خؿرسٖ    ٖٚٞ رك  نف ظ غٝر ٝ ر   ب يٝر  َّ٘ر إ   د ْب

 "بيًشٴ قسؾ٘ قًبو عطنيرٴ ٫ مل  مَس قسٚزٟ يف سٝ رٓ  مٔ ايفيٝ ت 
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 ."مخربرو مل  ْ ْ َٞ  ٚيكد ا٭َٛز ٖرٙ ػرب  ٫" 

ٞ ذيو"  ْ ْ َٞ  " ؟ ٖريٚ ا٭ضي ذ َ  سي٢ -ؾُي  ق٬ًٝ-مئ ػسب

  ايطري منًُ  ثِ"  ٖريٚ ا٭ضي ذ َ  سي٢"  هل  اييف  

 .ادد  ضسٜع١ نٓ  قكد بٞ رًشل يهٞ بًٗ ٤ بطسٜك٘ خًفٞ رطري ن ْ 

 "؟ َيأند٠ مْيت ٌٖ" ؼدث  ٖٚٞ رًٗح َٔ غد٠ اييعب بطبب ايسنض

 "  َيصٚد  ٜهٕٛ زمب   مٜك  مدٌ " 

 " ...مظٔ ٫" ْ ْ َٞ

 "ْفطٞ قشُِم ٕم مزٜد ٫ مخس٣  بسٴ ع٬ق١ يف  سربًطَٴ مٚ  خ طب  مب زٴ" 

 "؟ ضيش ٚيني ٌٖ َسربط  مٚ خ طب  يٝظ ن ٕ ٚإ" ْ ْ َٞ

 "٫ " 

 " يًيفهري قسؾ٘ ْفطو رعطٞ مئ"  ْ ْ َٞ

ٞ "  يهٔ ٖرٙ املس٠ نٓر    قرب١   مخس٣ َسٙ هل  اييف  ٚ ٚقف  َر      ْ ْر َ

 " يًُٓصٍ ْؿٌ مٕ إىل قُو رغًكٞ مٕ ٜوزم

  " سطٓ "  ْ ْ َٞ

ٚ  ٌ ٘  بكٝر   بفعر ٕ    َٓصهلر   إىل ٚؾرًٓ   سير٢  ؾر َي ٔ  ٜبعرد  َٓصهلر   نر   عر

 " يًُٓصٍ ادخًٞ ٖٝ "  َٓ شٍ بج٬خ َٓصيٞ

 " َٓصيو إىل مٚؾًو مٕ مزٜد"  ْ ْ َٞ

 " ٚسدٟ ايطري اضيطٝ  إْ  ْ ْ َٞ ٖٝ " 

 مٚؾررًو مٕ اعيرردت إْر   رعًُررني مْرريت"  ب يطرري  برردمْ  ٚ بهفررٞ مَطره  

 " ّٜٛ نٌ يًُٓصٍ
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 ْ ْ َٞ  ملب يرْب ٭ْ   كب  ع٢ً  ملٓصيٞ  مسطط يف َٓيؿف ضريْ  

 عيرز هل .مهب مٕ  ْ م  سًك ا  غعستمبد رهٔ رطيشل ذيو 

 "....مضف٘ مْ  ْ ْ َٞ" 

 انجري  مردخٌ ٭ْ  رعيرز مٕ هب اييت مْ  عًِٝو ٫   ٫٫"  :ْ ْ َٞ-

 ."غ٪ْٚو يف

ّٛ ْ ْ َٞ ع ْك  ٓصٍامل إىل عٓدَ  ٚؾًٓ   نٌ رطعدْٞ َٔ ٖٞ مْيت"  ٙبك

 كب َٓرو  م٫ مَٓٗ   معدى  ا كب مٕ ٜطيشٌٝ اييت قك  مْيت   ّٜٛ

َٔر مٟ غرر ـ   غر٪ْٚٞ  منجررس اييردخٌ يف   يهررٞورل    مخرس٣  مٜك رر ٠ َرسّ 

 "مخس

 " ٠ضعٝد مزاى مٕ ٣ضٛ غ٦ٝ  مزٜد ٫"  ايعٓ م ب دي ر ٖٚٞ ْ ْ َٞ

  َعٗ  مؼدخ ٚ ايًٌٝ يف مٖ رفٗ  مٕ ٚعدرٗ  ٚ ايعٓ م ذيو َٔ اْيٗٝٓ 

 " اـري َط ٤"  ن يع د٠ املٓصٍ دخً 

   يريومخٛات مٚ مخٛٙ يدٟ يٝظ   مبٞ ٚ ٭َٞ ٚسٝدٙ قي ٠ إْ  يٮضف

 ا٭سٝ ٕمم٬ ٚن٦ٝب  يف م ًب  ٜبدٚ املٓصٍ

 ٞ ٞ  اـرري  َطر ٤ "  مَر ٟ  ٖٝر     عصٜصرر إْٗرر ٤  يف ضر عدٜ   ٚ ٬َبطرو   رري

 ." َٓصيٓ  يف ٜٓصٍ ضٛف قٝف ٖٓ يومعُ ٍ املٓصٍ  

 " ٛ؟ٖ َٔ َ ذا؟" -

 ٖٓ يرو  مٕ مخربٙ ٚ ٚايدى ايكس١ٜ ق قغ اضيدع٢  معًِ ٫"  َُٞم- 

َّ احمل قغ زم٣ قد ٚ ايكس١ٜ يف ٜٓصٍ مٕ ٜسٜد َط قس  ."ا٭ْطب ٖٛ َٓصيٓ  م
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 مْ  رعًُنييت ْم مَٞ"  ظ ْيب م ساقٞ بعجست ٚ ا٭زض ع٢ً اضيًكٝ 

 ..."ايغسب ٤ منسٖ٘

 ٜكطٔ ضٛف إشع ز مٟ ايكٝف ٖرا يٓ  ٜطبب ئ عًٝو ٫ " بيًُٝح مَٞ

 " ٚايف٦سإ ب ؿػسات ٤ًَٚٞ قرز مْ٘ ز ِ اـ زدٞ امل صٕ يف

ٝ رر قهرستٴ  ٓ " قًر   ِثٴرر  ًَ ف ٖرررا ػعًرٛا  مٕ َرر ْ  ٫  سطرر  يف ٜكطرٔر ايكرٝر

 ."بػسط يهٔ يغسقيت اجمل ٚز٠ ايغسق١

 ."ضٝدرٞ ٜ  ٖٛ َ  ٚ" مَٞ-

 ٕإ يهٔ ايكًب ق ضٝ٘ منٕٛ مٕ مزٜد ٫ مَٞ" قً  ثِ بكٛٙ مَٞ اسيكٓ 

ف ٖرررررا نرررر ٕ مزٜررررد   اـ زدٝرررر١  ٫ املٝرررر ٙ دٚز٠ قًٝطرررري دّ زدرررر٬  ايكرررٝر

 ."ػ زن١ اؿُ ّ َ  زدٌ  سٜبَٴ

ايررريفهري قكرر  مْررر  مغررر زى اؿُرر ّ َررر  زدرررٌ      داخًرررٞ "إٕمنًُرر  يف  

 .رؿٝب  ب يغجٝ ٕ ٜٚكػعس دطدٟ"

ٞ  اٯٕ مَرر  مزدت َرر  يهررٞ سطررٓ "  ق يرر  ثررِ ظٗررسٟ عًرر٢ مَررٞ زبيرر   قررَٛ

  " يف ايطسٜل آت ٚايدى مٕ ٫بد ٬َبطو بيبدٌٜ

ٞ  مٚاَس إىل ضيُع ا ٌ  قُر   ٚ ٚايردر ٞ  بيبردٜ  رسرٝرب  منًُر   َّثٴر  ٬َبطر

 قُٓر   ثِ ١ايط شد ايعؿ ٥س ٚ اؿًٜٛ ت بإعداد بدمْ  ٚبعدٖ  َعٗ  املٓصٍ

ٞ  مْرر  قررًًٓ  د يطرريني   ٚ يذٗٝررص امل ٥ررد٠ ب ٟ  ْٓيعررس  ٚٚايرردر  ذيررو  ٚ ٚايررد

 .اجملٍٗٛ ايكٝف

سٖل َٔ ر٢ ؾٛت ٚايدٟ امُلآٚ ايكدِٜ املٓصٍ ب ب قيح سي٢ ض ع١ متض مل

 ."مرٝٓ  يكد" ايطري
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ٟ  ييطيكبٌ ٚايدرٞ ق َ  ف  ٚ ٚايرد  مسعر  ذيرو   بعرد  ايبر ب  عٓرد  ايكٝر

 .مَيعي٘ ٭محٌ رٓ دٜ ٚايدرٞ 

ـ  برريو  ؾدَ  ثِ َطسع١ خسد  ٞ  ظ ْرب  ايٛاقرف  ايػر  ٚقًر    مبر

 !" ٖريٚ مضي ذ"  بؿٛت َيعذب

 " َٝٛنٞ مٜٗ زا بًك ٥و ضسزت"  ام٢ٓ ثِ ٖٛ ابيطِ

 " ؟بعكهِ رعسق ٕ ٌٖ"  ق ٫ ثِ إيٝٓ  مبٞ ٚ مَٞ ْعسا

 " ايؿف يف اؾدٜد َعًُٗ  إْ  مدٌ"  ٖريٚ

٘  مَٞ امٓ  ٌ  ٖٝر     بًك ٥رو  ضرسزت "  ير ٚ  رفكر – ادرد   در ٥   ْرو م ٜبرد

 "  سقي٘ إىل ٖريٚ ا٭ضي ذ مَيع٘ خرٟ َٝٛنٞ – يٞ اييف 

 " محًٗ  ميهٓ  داعٞ ٫"  ق ٍ ٚ بأَيعي٘ ٖريٚ ا٭ضي ذ مَطو

 مخر ضٛف ايطسٜل َٔ َيعب اْو ٜبدٚ   عًٝو ٫"  َٓ٘ ١ا٭َيع مخرت

 " يغسقيو ا٭َيع١

 مل اٯٕ ٚإىل  سقي٘ إىل ١ا٭َيع قشًُ  مْ  مَ مَٞ   ٚ مبٞ خًف ٖٛ ذٖب

 .َٓصيٓ  يف ٜكطٔ ضٛف ايرٟ ايكٝف ٖٛ ٖريٚ ا٭ضي ذ مٕ اضيٛعب

٘  إىل عرردت  ٞ  ٚ مَرررٞ  زمٜرر     اؾًررٛع   سقرر ٕ  مبرر ٘  ٜيشرردث   ٚ بعفٜٛررر٘ َعرر

  شَٔ َٓر ٜعسق ْ٘ نأُْٗ 

 " َٝٛنٞ؟ رأخست مل " َُٞم

 "ق٬ًٝ ١ثكًٝ ا٭َيع١ ن ْ  مضف٘ مْ " 

 ."مدًطٞ  َّٖ عًٝو ٫"  مَٞ



23 |  
 

 صوت ايهارا ميوكي ...

َّ ْٚعس ٖريٚ اييف   ٟيد" ق ٍ ٚ مبٞ إىل اييف ٳ ثِ مزبهي   ب بيط ١َ إي

 " ذٖبٝ٘ سٓذس٠ ابٓيو

  " َ  املٖٛب١ ٖرٙ مخرت يكد ْعِ ْعِ مٖٚ٘"  مبٞ

 " ٖٗٗٗ٘ ٖرا يف مغو"  ٖريٚ

 " يٓ    َٝٛنٞ  ٖٝ "  مبٞ يٞ ق ٍ ثِ مجٝعٓ  قشهٓ 

 " معيرز مْ  ايّٝٛ ٖرا َيعب٘ ْ م"  مدبي٘

 ٕ ٞ  نر  ٔ  ٜيشردخ  ضرٛف  مبر ٘  يهر ٔ   " ٖررريٚ ضربك  يكررد  دٝردٙ  ١بؿرش  ربردٜ

 ."ادٝد  مدا١٤ املدزض يف ايّٝٛ مدٜيت

 " املعيٛٙ مٜٗ  رفِٗ َي٢ َٓو قسد٘ إْ   ٫ مزدٛى ٫"  ْفطٞ يف قً 

ردازى ايٛق  قبٌ مٕ  ْفطٞ  ٭ْ٘يف  مقٛيٜ٘بدٚ مٕ ٖريٚ مس  َ  نٓ  

 ب يغٓ ٤ مَ َ٘. إقٓ عٞ مبٜٞبدم 

 عٓدَ  عًٝٗ  اييٛرس ٫سع  يكد مَ َٞ  ايغٓ ٤ رعيد مل مْٗ  ٜبدٚ"  ٖريٚ

 ."معيرز مْ   ١املدزض يف ب يغٓ ٤ بدمت

 َير٢  إىل  ربْر  رٴ مل   قسٜب ر  رعير د عًٝرو   ضٛف عًٝو ٫"  مَٞ د بي٘م

 ."عٓدْ  ركطٔ ضٛف

ٓ  ..ُِٖ"  ٖريٚ  ايطٝ س١ ٚ يًعٌُ ٖٓ  إْ    املٛقٛ  ٖرا يف مقهس مل  سط

 ." مق ٜكهِ ضٛف إْ  مخػ٢

  قطرطً  رأخرر  مٕ ٜرو زم َ   َٓصيو املٓصٍ مٕ ٚقيو خر ب  ٜ  ٫"  مبٞ

 ."ايعػ ٤ َٛعد سي٢ ١ايساس َٔ

 " مسش  إذا"  ٖريٚ
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 مَٞ" َٝٛنٞ خرٟ ا٭ضي ذ ٖريٚ إىل  سقي٘ "

 مسش " إذاٚقف  دٕٚ ايٓعس إيٝ٘ " اربع  

ٞ دٕٚ قٍٛ غ٤ٞ سي٢ ٚؾًٓ  إىل ايغسق١ ن ٕ ميػٞ " ٖرٙ  سقيو  خًف

ٕ إ  يغسقيو  مٜك  سقيت ف ٚزٙ -   سقيتىلمغست إ-  مٕ مزدت غ٦ٝ 

مغرست  - اؿُ ّ اـ زدٞ َٔر ٖٓر    اضي داّا٫ضيشُ ّ ميهٓو  مزدت

ٝٴ مبٞ - ايب ب ايرٟ يف ْٗ ١ٜ املُس إىل  عد يو امل ٤ ايط خٔ"ض

بسمس١ٝ غدٜد٠؟ ٖرٌ ٚدرٛدٟ ٜطربب يرو     ٖريٚ " مل  ريشدثٞ َعٞ ٖهرا 

 مٟ قٝل؟"

 "سب ٤" ٫ إْ  قك  يط  َعي د٠ ع٢ً ايغٴ

 "؟مؾدق ٤ ؿبحْٴمٕ  ٖريٚ مبس  " َ  زمٜو

ايرريت برٝر  ٚ بٝٓررو   ٚدررٛدى َعررٞ يف     ايع٬قرر١ ايسمسٝرر١    رعذررب  " ٫

ْ  مضي ذٟ   ضٛف مرسنو يهٞ ٚمإْ  ط يبيو  سكٝك١املٓصٍ ٫ ٜغري 

 رسر   "

قبٌ مٕ ٜكٍٛ غ٦ٝ  َجًُ  قعً  ايّٝٛ عٓد زمٜي٘ عٓد ضًِ  سق١  ٚ ذٖب 

 ايسٜ ق١.

٘    مرفرٛٙ مؾدم ايه٬ّ ايرٟ قًير٘! نٝرف يرٞ مٕ     يهٓ  ٫  بهًُر ت ق ضٝر

قك   سٜبر١   غ٦ٝ   إْ مل ٜفعٌ  ايطٝب  َٖٛجٌ رًو يريو ا٭ضي ذ 

 معًِ ذيو دٝدا. مطٛاز  مْ 

مْررٟٛ   َطرر٫ٛ  نٓرر  ْٚعررست إيٝرر٘  بٗرر رفٞ  مَطرره  دخًرر  إىل  ررسقيت    

 يف ايغد ! غ٤ٞ يهٔ قسزت مٕ مخربٖ  بهٌ   بٓ ْ َٞ ا٫رؿ ٍ



25 |  
 

 صوت ايهارا ميوكي ...

ٚ ذٖبر   َيعبر١   ٭ْ ايّٝٛ ايعػ ٤  رٓ ٍٚ طع ّإْ  ٫ مزٜد  مَٞمخربت 

 .يًّٓٛ ق ٚي٘ ْطٝ ٕ اييفهري ب٘

 

*** 
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3 
ػ ٌٖ ٚدٛدٙ م عٓدْ   نٓ ا٭ضي ذ ٖريٚ مٕ ضهٔ  مضبٛ  َٓر َسَّ

ٔ   مجٝ  ايط يب ت  املدزض١بػي٢ ايطسم ضٛا٤ يف املٓصٍ مٚ يف سٛيٞ   نر

٘  مضيشلمل مدد غ٤ٞ   يهٓ مزاٙ دا٥ُ   ٭ْ وطدْ     مٕ مسطد عًٝر

 .ب ييكسب َ  ٓب٘ دا٥ُ  ز ِ ق ٫ٚر٘ امليهسز٠قًِ منٔ مس دث٘ ٚ مػ

ٌ  بعررد َررسٚز   َٓيؿررف   ايًٝرر يٞ  ٚعٓررد  إسررد٣ يف ٚ  ذيررو ا٭ضرربٛ  ايطٜٛرر

 سٝٝ . مل ٚئ مْط ٙ مبدا َ  ايًٌٝ ب ييشدٜد سدخ غ٦ٝ  

قرسزت ايطرري يف املٓرصٍ    يررا    مل ٫ مدزٟ ٚ  مل مضيط  ايّٓٛ يف رًو اي١ًًٝ

 .ق٬ًًٝ

 ! عٓدَ  خسد  َٔ  سقيت درب  ذيو ايك٤ٛ اـ زز َٔ  سق٘ ٖريٚ

٦  َر  دقعر  يًرررٖ ب ٖٓر ى      ٖررٛ ادزٟ َر   ْعرسٙ ٫ كرر ٤ ٱي سقير٘   إىل  غٝر

 . ٚيهٔ ٜبدٚ يٞ اْ٘ ايفكٍٛ

بٗرد٤ٚ   ايغسقر١ مسر  ؾرٛر  داخًرٗ   قيشر  بر ب      مٚ مل  ايغسق١ٚؾً  إىل 

  اقًِ مدد مسد 

ايغسقرر١ ن ْرر  َسربرر١ ْٚعٝفرر١ درردا  برر يطب  مل    خررت ب يرردٚزإ داخررٌ   م

ُ منٔ اعيكد   – ن ْ  ْ ْ َٞ رػيهٞ َٔ  سقر١ مخٝٗر    َ   ذيو  قدا٥

 قرز٠. ْٗ إ- ر داغٞ

عسٜك١ ٚررنست مٕ َٔ ٜطهٔ ٖرٙ ايغسقر١ ٖرٛ    ابيط ١َ ابيطُ يهٓ  

 .غكٝل ْ ْ َٞ ايفٛقٟٛ ر داغٞ ٖريٚ  ٚيٝظاملجكف ايػ ب ايٛضِٝ ٚ
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 .بطسٜكي٘ يف رسرٝب ٬َبط٘سك  معذب  قيش  مسد٣ مدزاد٘  

ٜ   م ًك  ايدزز ْٚعست سٛيٞ ٝ مث خ ايغسق١ ن ٕ عؿس   .  ٚزاق

 ...ٜساْٞقبٌ مٕ ٜعٛد ٚ ايغسق١  َٔ مخسز مٕ قسزت-

 ايغسق١رفشـ ممسطط  إْ  مزٜد مٕ  م ًك٘ٚؾً  إىل ايب ب ٚ قبٌ مٕ 

 .بٓعسٟ َسٙ مخس٣

 بدت  سقي٘ نأْٗ  ع مل  سٜب ٚممي  ٜطيشل ا٫ضيهػ ف.

  غعست بأْف ع غ ؿ  خًفٞ ايًشع١ٚ مثٓ ٤ رًو 

 .قإذا ٖٛ ٖريٚ ٜكف ٚ ٜٓعس إيٞ بيعذب بطسع١اييف  

قررد مس طٗرر  عًرر٢ خؿررسٙ ٚ قطررسات املرر ٤       املٓػررف١ نرر ٕ عرر زٟ ايؿرردز ٚ   

 . ريط ق  َٔ غعسٙ

 .ايغسق١ إىلن ٕ ٚاقف  ٜٚطد امل سز ظطدٙ  يرا اقطسزت يًدخٍٛ 

بغبر ٤   ٞرف ؾٌٝ دطردٙ ايسٜ قر   مرأٌَ ايغسق١يف َٓيؿف  ٚاقف١نٓ   

يهٓٗر  املرس٠    اعررز   ايفر  س  ٞ ُر ٫سغ ْعساررٞ امليفشؿر١ ٚق   مظٓ٘غدٜد  

 .ايدق١قٝٗ  دطد غ ب بٗرٙ  مز٣اييت  ا٭ٚىل

 . ٖريٚ ب ب ايغسق١ ًل م

ٛقع  َٔر ررأًَٞ ايعُٝرل يف    برإٔ ٜر   ٘ايب ب نفًٝ ٘ٚن ْ  ؾٛت إ ٬ق

 دطد ٖريٚ.

  " ؟مل  م ًك  ايب ب ؟َ ذا رفعٌمْصي  زمضٞ يٮضفٌ ٚ قً  ي٘ " 

 " ؟ٖٓ  يف  سقيت مْيتاقرتب َ  ثِ ُٖظ يٞ " َ ذا رفعًني 
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بردت  ٚ ُٖطي٘ اييت سسن  يف داخًٞ َػر عس  ايػدٜد ازربه  َٔ قسب٘ 

 شَٔ "إْ   إْ  قك  ٫ مدزٟ. َٓرٚنأْٗ  َدق١ْٛ 

 "اْعسٟ إيٞ" ثِ ق ٍ يٮع٢ًزق  زمضٞ 

 " إيٞ اْعسٟ" مخس٣ َس٠ ق ٍ ثِ يٮضفٌ ْعسٟ مْصي 

ٟ  عًر٢  ٜردٙ  َسز   اـ ٥ف١ عٝ  يف ايٓعس قأَعٔ إيٝ٘ ْعسٟ زقع   غرعس

  نيفٞ ع٢ً نف٘ اضيكس سي٢ عٓكٞ ٚ عٝٓ ٟ ٚ ايكؿري

 " ؽ يف ٫"  يٞ ُٖظ ٚ بسدفيت قأسظ ازػف 

  . ب زرب ن٘ مسطط 

  َعٞ اؿ ٍ ن ٕ َجًُ  املس٠ ا٭ٚىل ي٘ مْٗ  غعست يًشع٘

 ٜكبً . ب٘ مسطط  سي٢ منجس اقرتب

   دطدٟ ملطي٣ٛ ٜٓصٍ مٕ دع ٙ مم  ي٘ ١ب يٓطب ددا ٠قؿري نٓ 

  ازرٝ ب ٚ سب ٚ طُأ١ْٓٝ ٚ غٛف ١ممصٚد ١ سٜب ؿع٘ ن ْ 

 ٚبعد ؿع ت َٔ رًو ايكب١ً اييت  ي٘ ٠بكٛ خؿسٟ ٜػد ب٘ مغعس نٓ 

سكر  مٕ ايٛقر  قرد رٛقرف عٓردَ        يطر ع ت  غرعست     اَيردت  مسططر  مْٗر  

 .ن ٕ ٜكبً 

 ُٖظ ثِ  ٚبٝٓ٘ بٝ  اؿُُٝٞ ا٫رؿ ٍ سبٌ يٝكط  بٗد٤ٚ ع  ابيعد 

 !"رٗٛزم مٕ قبٌ اذٖيب"  يٞ

ٔ  خسدر   ٚ زمضٞ ٖصشت   غدٜد سزقؿد ع َ  قُٗ  ٘  َر  دخًر   ٚ  سقير

٘  اضريٓدت  ٚ ايبر ب  قفًر  م ٚ ١َطسع  سقيت إىل ٟ  ٚقرع     عًٝر ٕ  ٜرد  َهر 

 معسف مل   قسب ر٘ ضسع٘ بطبب َه ْ٘ َٔ ٜكيً  ضٛف اْ٘ غعست   قًيب
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 بطرررسع١  ٖررر رفٞ مَطررره    عًٝٗررر  مسطرررد  ٫ س يررر٘ يف نٓررر  مقعرررٌ َررر ذا

 ْ ١ُ٥ ْؿف ٖٚٞ مد ب  ق ٫ٚت عدٙ بعد ٚ بٓ ْ َٞ  ٚارؿً 

 بٞ  َ رعًِ مل ْ ْ َٞ ١املطهٝٓ ٚ ب يبه ٤ بدمت سي٢ ؾٛرٗ  مسع  مٕ َ 

  َعٞ ايبه ٤ يف بدمت ادب مل عٓدَ  ٚ َسات عدٙ ضأيي 

 " بطسع١ قًيأرٞ مزدٛى مزٜدى ْ ْ َٞ" غعست مْ  مسي دٗ  ٖٓ  ظ ْيب 

ٞ  سيرر٢ ٥ٖٞرردا قكرر  مْرريت مرٝرر٘ إْرر "  رٗررد٥يت ؼرر ٍٚ ٖٚررٞ ْ ْرر َٞ  مررر

 ."إيٝو

 ركفص ٚ رفيح  سقيت ٠ْ قر ؾٛت مسع  سي٢ دق ٥ل إ٫ ٖٞ َ  ب يفعٌ ٚ

 ٠ .مبٗ ز ايفي ٙ رًو َٓٗ 

زنبير ٟ قرد قرُُيُٗ  إىل ٚدٗرٞ  ٚعٓردَ       نٓ  َطيٓد٠ ع٢ً ايب ب ٚ

 .إيٝٗ مسع  ؾٛت ْ ْ َٞ زقع  زمضٞ ْٚعست 

عٓدَ  زمر  ْ ْ َٞ غرعست بر ـٛف ايػردٜد َٔر َٓعرسٟ املسعرب  نر ٕ        

ب٘ َٔ غد٠ ايبه ٤  ركدَ   ًَٚيؿك غعسٟ ايكؿري َيٓ ثسا ع٢ً ٚدٗٞ 

ٞ  ب يبهر ٤  مخس٣ َسٙ بدمت ٠ٚ بكٛإيٞ ضسٜع   ٚع ْكي   ِ  مٕ دٕٚ َعر  رعًر

  بٞ سي٢. َ 

  عُٝل ضب ت يف ٖٚٞ مْ  دخًٓ  ايبه ٤ َٔ قرت٠ ٚبعد

  ايّٝٛ ذيو ١يًُدزض ْرٖب مل

ٞ  مخررربت ٌ  ْ ْرر َ ٌ  َرر  بهرر ٞ    سؿرر ِ  ٫ ٖرر ييًررو   سصٜٓرر١  نٓرر   ملرر  رعًرر

؟  ا٭ٚىل٫ٕ ٖريٚ ضسم ؿعيت  مل   ٌٖ  معًِ منٔ مل مٜك  مْ    ايدزد١

ٚا٫سيُرر ٍ ايج يررح  َٓرر  ٖررريٚ َرٔر عٓرر قٞ يف ذيررو ايٛقرر ؟    مّ مْر  مل م 
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بعررد ذيررو   ٛ ٖررٌ ٚقعرر  يف سبرر٘   ا٫عرررتاف برر٘ ٖرر   مزٜرردٚا٭َررس ٚايرررٟ ٫  

  ؟ايعٓ م

ٔ ايَٝٛني ٖرٜ طٍٛ ْ ْ َٞ  ٚن ْ   سقيت َٔ اخسز مل إْ  ٚ َٜٛني َس

ٚمل ررس ُ  مٕ اخرسز مٚ مقعرٌ مٟ      ع  ري ٢ً مل َعٞ سبٝط١  سقيت 

 .ٖٞ ايؿدٜك١ ْعِ  قك  ظ ْيب قً   غ٤ٞ

  .ايطكف إىل اْعس ٚ ضسٜسٟ ع٢ً َطيًك١ٝ ٫شي  ٚمْ  ايج يح ايّٝٛ آر٢

 " َي٢ إىل"  إيٞ ْعست ٚ ذقٓٗ  ؼ  نفٝٗ ْ ْ َٞ  ٚقع 

 " َ ذا َي٢ إىل" إيٝٗ  اييفي 

  " ٖهرا ضيبكٞ"  ْ ْ َٞ

 " معًِ ٫" 

ٞ قدخٌ ق٤ٛ ايػُظ يًغسق١ مم  دعًر     ايٓ قر٠ ٚقيش  ٚقف   م طر

 ٚدٗٞ نً٘ ب يغط ٤"

 ايٓ قر٠ مٕ ايك٤ٛ ٜصعر عٝٓ ٟ" م ًكٞ س د "ْ ْ َٞرأقف  ٚقً  بؿٛت 

 زدا٤ مخسد  ٚ ٬َبطٞ خصاْ٘ إىلبدت نأْٗ  مل رطُع   يكد رٛدٗ  

 " يًُدزض١ ْرٖب ضٛف ٖٝ "  املدزض١

 " مزٜد ٫ مزدٛى ْ ْ َٞ"  بيٛضٌ مدبيٗ 

  " ْرٖب ضٛف ٜع  ْرٖب ضٛف"  ْ ْ َٞ

 " َيأخسات؟ ميطٓ  اٯٕ ايي ضع١ ايط ع١ مْٗ " 

ٞ  َرٔر ايغطرر ٤ زقعرر  ٭زررردٟ ٬َبطررٞ ٚ   يًُٓررصٍ معررٛد  ضررٛف ٖٝرر "  قررٛق

 " ْفطو ػٗٝص َٔ رٓيٗني بُٝٓ ٚمسكس سكٝبيت 
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 اـسٚز ايّٝٛ مدسب ضٛف"  ق ي  ٚ رٛقف  ايٓ قر٠ ثِ َٔ يً سٚز ُٖ 

 " َٓ٘ اخسز مل شَٔ َٓر َٓصيو ب ب َٔ

 رطعد مَٞ مٕ قعًيت ذيو" هل  "ضٛفقشه  

 ايغسق١. َٔ خسد  ب ديي  ايكشو ٚ

ٞ  ق بًرر   ٞ  ْ ْرر َ ٞ  مَرر ٌ  رعًرررل ٖٚرر ٌ "  ب ـرر زز  ايغطرٝر  اؿرررداد اْيٗرر٢  ٖرر

 " َ ذا مّ عٓدنِ

 " اٯٕ املدزض١ إىل ْرٖب ضٛف مدٌ"  ْ ْ َٞ ابيطُ 

 " ايي ضع١؟ مْٗ !!  اٯٕ"  مَٞ

ٔ    ذيو ْعًِ" ايرٖ ب يف َطسع١ ٖٚٞ ْ ْ َٞ ٍ  ٫ ْررٖب  ضرٛف  يهر  ٜرصا

 " َبهسا ايٛق 

ٞ  ذٖبرر   ب يفعررٌ ٚ ٍ  ْ ْرر َ ِ  ٬َبطررٗ  ازررردت  ٚ يًُٓررص ٞ  عرر دت  ثرر  قررد  ٚ يرر

 إىل ب يرٖ ب ُُٖٓ  ٚ سك ٥بٓ  مخرْ    ْفطٞ ػٗٝص َٔ مٜك  مْ  اْيٗٝ 

 املدزض١

نٓرر  طررٛاٍ ايطسٜررل ؾرر َييني  ٚذيررو دعًرر  مْرردّ مْرر  خسدرر  َرٔر       

  سقيت .

 مغعس ب ٫زرٝ   ق٬ًٝدعً   مم  ٚبعد َد٠ ؼدث  ْ ْ َٞ

ٞ  بيفهري "مْٕ ْ َٞ  مٕ رطر قسٟ   َغٓٝر١  هرب   نٓيت رسٜدٜٔ مٕ رؿربش

 َٔ ايكس١ٜ ؾشٝح؟

 "مدٌ"

 مٕ مض قس َعو" ابيطُ  "مزٜدمييفي  يٞ ْ ْ َٞ ثِ 
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        ٦ ٟ رعذبر  مْٗر  املررس٠ ا٭ٚىل ايريت ركررٍٛ قٝر٘ ْ ْر َٞ غرٝر  نٗررا "رطرر قس

 َعٞ؟ مل ذا"

دًطٓ  ع٢ً ضٛز خػيب ٜطٌ ع٢ً مسرد٣ املرصاز   قأْصير  ْ ْر َٞ زمضرٗ       

 مْٗ  ربهٞ.مْ  ٫ اعسقٗ  دٝدا يعٓٓ   يٮضفٌ  ٚي٫ٛ

مظررٔر مْررر  َطرررريعد٠    ٚاضرررع١ "٫  ابيطرررر ١َزقعررر  زمضرررٗ  ٚعًررر  ٚدٗٗررر      

 "اٯٕ٭رسنو 

 سسى قف ٥س ْ ْ َٞ ٚغعسٟ ايكؿري.يطٝف َس ْطِٝ 

مخيت  نريو  ن ْ ْ ْ َٞ  ٚ    ْ ْ َٞ َٓر مٕ زمت عٝٓ ٟ ايدْٝ عسق

 نريو يٮبد. دا٥ُ   ٚضيعٌٚؾدٜكيت ايٛسٝد٠ 

 ا٥ُ  ْ ْ َٞ."َع  د ا٫بيط ١َ "ضٓعٌب دييٗ  

ٚعٓدَ    يف ؼكٝل سًُو َعو  ٚضأض عدى ٚمتددت "ضأض قسٚقف  

  ضأدقعو يًطري ٚسدى" َٓ ضب  مؾبحمدد مٕ ايٛق  

 "ميٝظ يدٜو سًِ رسٜدٜٔ ؼكٝك٘؟"

ايعرر مل   مز٣ مٕ ايكسٜر١  مزٜرد  اـررسٚز َٔر ٖررٙ   سٛهلر  "سًُرٞ ٖرٛ    ْعرست  

 ايف ١ُ" ٚا٭ضٛاماملب ْٞ املسرفع١ 

املدزض١ "يدٜو رفهري طسٜل رٓٗدت ٚمَطه  بٝدٖ  ٚبدمت ب يسنض يف 

 رأخسْ  سك " اٯٕ  يكديًُدزض١  ضطشٞ  يٓرٖب

 ملرر   َٝررٛنٞ"  ْ ْرر َٞ مْرر  ٚ عًٝٓرر  ايطرر٬ب بعررض ػُرر    ٚؾررًٓ عٓرردَ 

 "انجري  اقيكدْ ى يكد خيفِٝ ا

 "  مٜك  ْ ْ َٞ إشع ز اقيكدْ " 
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 صوت ايهارا ميوكي ...

 َصعذ١؟" مْ ؟ ٌٖ ْ ْ َٞ "َ ذاؾسخ  

 َص "مْ  إ "٫  ازرعب ايط يب َٓٗ 

 يًؿف ْ ْ َٞ  مْ  ٚ ذٖبٓ  ثِ ايط يب ذيو ن٬ّ ع٢ً  مجٝع  قشهٓ 

 .ايرٖ ب يك ع١ ايسٜ ق١   ثِسك ٥بٓ  يٛق 

  بكٛٙ ب ؾداز يؿكي م ٚ ْ ْ َٞ بٞ مَطه يًؿف  ايدخٍٛ قبٌ ٚ

 ! "بو َ "  بٗ  ؾسخ 

ٟ  – خفٝرف  بؿرٛت  ٚ – غرؼ ا"  غفيت ع٢ً ؾبعٗ إ ٚقع  ٌ  اْعرس  داخر

 ."ايؿف  سق٘

  ن يع د٠  ني ب  ٜكسم ٖريٚا٭ضي ذ  ب٘ قإذا ايداخٌ إىل ْعست

  نًُ٘ مٟ دٕٚ اؾداز ع٢ً ظٗسٟ ضٓ دبإ دتعٴ

 " ايدخٍٛ رسٜدٜٔ شييت مَ "  ْ ْ َٞ

 " مدٌ"  قً  ثِ ق٬ًًٝ رٓٗدت

 مضرري ذ  اـررري  ؾررب  "  ٚبؿررٛت ٖرر د٨ قًرر    دخًرر   ٚ ايؿررف برر ب  قيشرر 

 ."ٖريٚ

 " ط يب٘ ٜ  اـري ؾب  "  إيٞ ٜٓعس مل

 ٜبدٚ مْ٘ مل ٜعسق !

 " مضي ذ اـري ؾب  " ٚق ي  بؿٛرٗ  املس  ْ ْ َٞ خًفٞ َٔ دخً 

٘ "  ٚزق  ْعسٙ عٔ ني ب٘  ٖريٚ ابيطِ ٞ  اـرري  ؾرب    مٖٚر  زىم مل ْ ْر َ

 " ايط٬ب َٔ قًيأخرٜٗ  ايٛادب ت َٔ ايهجري ق رو يكد  َٜٛني َٓر
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 غعست ب يغري٠  ْ ْ َٞ َ  مضًٛب٘ عهظ َعٞ اؾ ف مضًٛب٘ َٔ رعذب 

  !سًك

 ْررٖب  ضرٛف  ٖريٚ مضي ذ ْطيأذْو مٔ"  ق ي  ٚ بٝدٟ ْ ْ َٞ َطه م

 " رأخسْ  ٚقد بدم ايدزع ايسٜ ق١  يكدق ع١  إىل

 " َٛقٛ  يف مزٜدٖ  َٝٛنٞ دعٞ"  ٖريٚ

ٚ  ؟غررري ضريهْٛني  ٖررٌ مبعٓرر٢ إيررٞ ْ ْرر َٞ ْعرست   سسنرر  زمضررٞ بررٓعِ 

 ٭ط٦ُٓٗ . ابيطُ 

 "؟ رسٜد َ ذا" قًيفي   ايؿف ب ب م ًك  ٚ ْ ْ َٞ خسد  

 " مضف مْ "  ٖريٚ

 " رعيرز مل " 

 " قعً  َ  ع٢ً"  ٖريٚ

 " ؟ ْ دّ مْ  ٌٖ" 

 ٚ ٔ  مل مدرٌ  "  ٖرري ٌ  مٕ مزٜرد  منر ٦   مقعر ٔ  مل!  ز بيرو  دٕٚ غٝر ٟ  منر  مْرٛ

 " ي٫ٛ َٓو اقرتاب

 " ؟ َ ذا ي٫ٛ" ٚؾُ  قطأيي٘ 

 " َب غسٙ  ري بطسٜك٘ دربي  اْو ي٫ٛ"  ٖريٚ

 " ذيو نٝف" 

 " املسربو اـ ٥ف١ ؾٛرو عٝٓ ى "  َ  اقرتب

 " ركرتب إ٫ يو ٌٖ" 

  " اـسٚز ميهٓو   مخس٣ َسٙ مضف مْ "  ٖريٚ
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 قٛددت ْ ْ َٞ ٚاقف١ مَ َٞ ٚرٓعس ميرٞ   ن١ًُ مٟ دٕٚ خسد  بفعٌ ٚ

 عصٕ.

 نٓيت ق ض١ٝ َع٘" ضيكٍٛ "يكدنٓ  معًِ َ ذا ضيكٍٛ  

يهرٓ  ٫ معرسف    معًِ  ْ ْ َٞ  ذيو "معًِيهٓ  ؼدث  قبٌ مٕ ركٍٛ  

 ا"مْ  خ ٥ف١ دد   مل مدسب ٖرا ايػعٛز َٔ قبٌ   مْ  اخيٓل َ ذا مقعٌ

مٜك  مل  ٖٞ  ْ ْ َٞ رطيُ  دٕٚ قٍٛ مٟ ن١ًُ ظًً  مؼدخ ٚمؼدخ ٚ

   ٚمل رطيط  ْؿشٞ. ػسب ذيو

رطرريط  قررٍٛ قًيؿرردقٞ   َعرر٘  مل  مٕ ربكررٞ   مل رطرريط  مٕ ركررٍٛ هررب  

نًُ ر٘  بدا ا٭َس ٜؿبح نشًِ ض٤ٞ ب يٓطرب١ يرٞ  بردمت مقرعف  بردم      

عكًٞ ب يبعد نٌ ايبعد عٔ سًُٞ ايرٟ زمسي٘ مَر َٞ  ٖٚرٛ مٕ مؾربح    

 َغ١ٝٓ .

ٖريٚ  مق بٌمل  إْ  اؿُد هلل  ٚ ع٢ً  ري ع درٞملٓصٍ َيأخس٠ ا إىلعدت 

 .اسد ٚايدٟ مٚ

ايكسٜر١    إىل١ قٝٗر  َٓرر در ٤ ٖرريٚ     قيش  َرنسارٞ ايريت بردمت ب يهي بر   

 مذٖرب إىل املدزضر١ ثرِ معررٛد    سٝر رٞ ع دٜر١ ٚزٚرٝٓٝر١ قبررٌ ف٦ٝر٘      ن ْر  

 . يًُٓصٍ ٭ثسثس َ  ْ ْ َٞ ع٢ً اهل رف سي٢ وني َٛعد َْٛٞ

 ن ٕ نٌ غ٤ٞ طبٝعٞ قبٌ مٕ ٜأرٞ ٖريٚ  مل ذا مْ  َٔ ٚقع  يف ذيو؟

٘  قًريب  معطٝ  سك  يٛ َ ذا مقهسٚبدمت  يرب١ٖرٛقف  عٔ ايهي ب١   قسؾر

 ب ٭ضي ذ معذب  إْ  بػدٙ ٚ اعرتف إْ  ٜبدٚ ٖ٘ ؟ ضأْدّ ٌٖ ؟ يًشب



36 |  
 

 صوت ايهارا ميوكي ...

 

 ٚ يرٛ مٕ نرٌ قؿرـ اؿرب      خ ٥فر١ َٔر مٕ ادرس  بػرد٠     هرٓ  سكر   ي  ٖرري

 .رٓيٗٞ بٓٗ ١ٜ ضعٝد٠  مل  ميف  م  ٕ سص١ٜٓ

 

*** 

 

 

 

 

 

4 
 ..ايؿب   يف

 " مجٝع  اـري ؾب  " 

 " اـري ؾب  "  ٖريٚ ٚ مَٞ ٚ مبٞ مد ب

ٝ َٚيذ ١ًٖ ُن  املعي د بٗد٥ٚٞ َعِٗ يٲقط ز دًط    ٚدٛد ٖريٚ ايرٟ ً

 ن ٕ ىيًظ ايٓعس إيٞ نٌ بك  دقٝك١.

 " ايًك ٤ إىل اٯٕ اذٖب ضٛف إذا"  ٖريٚ ٚقف 

 " ؟ضيرٖب مٜٔ إىل"  بطسع١ ٚقف 
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 يف ضي سز مٜٔ مقؿد"  املٛقف قيدازن    قعًٞ زد٠ َٔ اؾُٝ  رعذب

 "ايّٝٛ ّٜٛ عط١ً إٕ ايب نس ايؿب   ٖرا

 "..... ٚددٜد٠  ْب ر ت ٫نيػف اؾبٌ إىل اذٖب ضٛف"  ٖريٚ

 " َعو اذٖب ضٛف"  ق طعي٘

٘ ا٭ٕ ٌٖ مزٜد ايرٖ ب َ  ٖريٚ سك   ٌٖ بدمت معي د رًو  َ  ايرٟ مقٛي

 املػ عس؟ 

 !!" َ ذا"  مبٞ ٚ مَٞ

 " ب يٓب ر ت َٗي١ُ مْيت ٚ َي٢ َٓر"  مَٞ

ْ ْ َٞ ذٖب  َر  ٚايردٜٗ     ٚ  ق٬ًًٝ اييٓصٙ مزٜد يهٓ َٗي١ُ سك   يط " 

 " يصٜ ز٠ ددرٗ  يف ايكس١ٜ اجمل ٚز٠

 "أ اسرتضٞ دٝد يه اذٖيب سطٓ "  مبٞ

  "اعي  بٗ  ضٛف عًٝو ٫"  ٖريٚ مد ب

  ذيو ق ٍ عٓدَ  ب يطع د٠ غعست 

ٞ  ْعرس  ٞ  ٖٝرر "  ب بيطر ١َ  ير ٚ   مضرسع  م٫مسكرسٟ س دٝ ررو ٫ٚ ريررأخسٟ 

 "بدْٚو ذٖب 

ْصٖرر٘ يف   رٓ ضررب  ٬َبررظ  ب زررردا٤ قُرر   ٚ  ررسقيت  إىل مضررسع   فعررٌ يب ٚ

 ٚايهعو  اؿًٜٛ ت َٔ ايكًٌٝ ٚ امل ٤ قٝٗ  ٚقع  ٚ سكٝب١ مخرت  ايغ ب١

هلريٚ ايرٟ ٜٓيعسْٞ مَ ّ ب ب  خسد ٚ مَٞ ٚمبٞ ٚدع  ٚ قبعيت ازردٜ 

 املٓصٍ.
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 صوت ايهارا ميوكي ...

 

٘  َػررٞم نٓرر  ٘  مْرر "  خًفرر اـررسٚز   بطًرريب مسسديررو  إْرر  ٜبرردٚ مضررف

 ..."َعو

 " َٔ املُي  قدّٚ مسد َعٞ ايعهظ ع٢ً ٫"  ٖريٚ

ٔ  معررح  مٕ س ٚيرر   ٘  يٓيشرردخ  ٤ٞ غرر  عرر  ؼرررب ٚمْرر   َيرر٢  َٓررر  إذا"  عٓرر

 " ايٓب ر ت انيػ ف

 " شَٔ َٓر"  ٖريٚ

 " َٓٗ ؟ ددٜد ْٛعً  انيػف  ٌٖٚ" 

 " ايفًبني ٚ اْدْٚٝطٝ  يف نٓ  عٓدَ  ْعِ"  ٖريٚ

 " هل  ايؿٛز بعض اييكط  ٌٖسك ! " 

 ."اييؿٜٛس ي٘آ ػدٜٔ ضٛف اـًف َٔ اؿكٝب١ اقيشٞ  مدٌ" ٖريٚ

 ٓر  ُن ايؿرٛز   حرؿّف يف بدمت ٚ اييؿٜٛس ي٘آ مخسد  ٚ ١اؿكٝب قيش 

ٚ م  ٜٚيٛادرد ٖرٛ قٝٗر  قكر       يتايؿرٛز اير   إىلْعرس  مؽط٢ ؾٛز ايٓب رر ت 

 .أْ  مّ مل رس٣ طفًٗ  َٓر شَٔن مرأًَٗ 

 ايؿرٛز  بعض معذبيو مٕ" يٞ ق ٍ قذ ٤ٙ ٚ مغعس مٕ دٕٚ ٜساقب  ن ٕ

 " يًرنس٣ بٗ  ييشيفعٞ يو زضًٗ م مٕ ميهٓ 

 " ٖ رفٞ إىل بإزض هل مقّٛ  نٝف اخربْٞ"  قً  ثِ إيٝ٘ ْعست

ٞ ايؿٛز اييت ن ٕ ٖٛ  معذبي ايؿٛز اييت  ٜعًِ  مٕمل منٔ مزٜدٙ مٕ  ٖ

 قك  قٝٗ 

٘ م يف ٠املٛدرٛد  ايؿٛز"  ٖريٚ ٞ  يف َٛدرٛد٠  ْفطرٗ   اييؿرٜٛس  ير  َرد – ٖر رف

 " يهٞ مزضًٗ  ضٛف ٚ ٖ رفو معطٝ  -ٜدٙ
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 " يٓفطٞ مزضًٗ  ضٛف ٚ ٖ رفو مْ  معط    ٫"  بطسع١ مدبي٘

 خػٝ  مٕ ٜعًِ مْ  مزٜد ؾٛزٙ قك  

 "؟ رطيطٝعني ٌٖ"  ٖريٚ

 " ايدزد١ ييًو بدا١ٝ٥ رساْٞ ٌٖ زمٜو َ  ٚ مدٌ"  عدٙ

 "ٚقيو خرٟ - ٖ رف٘ معط ْٞ- رفكًٞ امبد  ٫ ...ٖٗٗٗٗ٘"  ٖريٚ

ٌ  نٝرف  معرسف  ٫ مْ  ٚ ٖ رف٘  مخرت ب يفعٌ قٗ رفر٘    ايؿرٛز  رًرو  مزضر

ظ ضر٬ٗ َجررٌ ٖر رفٞ        مضرري ذ آٙ"  قر ٫ٚت  عردٙ  ٚبعرد سردٜح َٚعكرد  يٝر

 " ايؿٛز مزضٌ نٝف ؽربْٞ مٕ يو ٌٖ مَِ ٖريٚ

ٌ سطررٓ  يكررد   نررٌ ايؿررٛز ٚضررأقٛ ايؿررٛز ايرريت ٫      اضيطررًُ   قًريضرر

 ...زٜدٖ م

ٔ  ْفرض  ٚ قٛقرف . ايطسٜل د ْب ع٢ً ايٓب ر ت مسد٣ ٜيفشـ ن ٕ  َر

 معطرٝر   م٫ٚ رطرريطٝعني  ٫ اْررو اعًررِ نٓرر   سطررٓ "  ايرررتاب نفٝرر٘

 " ا٫يهرتْٚٞ بسٜدى

 " ؟ َ ذا"  مقِٗ مٕ دٕٚ إيٝ٘ ْعست

 " ٖ رفو معطٝ  ٖٗٗٗٗ٘"  ٖريٚ

ٔ  دقر ٥ل  عردٙ  بعرد  ٚ قعً٘ يرٟا َ  معًِ ٫ ٚ ٖ رفٞ معطٝي٘  ا٫ْيعر ز  َر

ٞ  إىل ايؿٛز مزضٌ قد ٚ يٞ مع دٙ ازربهر  عٓردَ  ٚددرر٘ قرد مزضرٌ        ٖر رف

 ؾٛزٙ قك 

 " قك  ؾٛزى مزضً  مل "  

 " ؟رسٜدٜٔ َ  ٖرا ميٝظ"  ٖريٚ
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 صوت ايهارا ميوكي ...

 

 ٜ    زٜدم َ  ٖرا يٝظ ٫"  ا٭خس٣ يًذ١ٗ اييف  ثِ ب سيك ز إيٝ٘ ْعست

 "ايجك١ غدٜد َغسٚز ٚ غ ـ َٔ يو

"  ي٘ قً  ؾعك  ٚ ٚدٗٞ َٔ ددا قسٜب ٚدٗ٘ قٛددت مخس٣ َسٙ اييف 

 "؟ رفعٌ َ ذا

 " وٝعٝٓ يف ايهرب ٣مز مٕ مزٜد" 

  "ددا قسٜب اْو رس٣ إ٫"  غذٌ بكٛٙ دقعي٘

 " يو هرب  َ  ممجٌ خذًو مٕ مرعًُني"  ٖريٚ

 " ؟ريشدخ َ ذا عٔ" قً  بغب ٤ َيعُد

ٌ  ايؿر س٠  رًرو  ٚزا٤ ٤ٞ غ ٫" ٖريٚ ابيطِ ٌ  ايػرُظ  دٚاز مشٖر ز  سكر  ٖر

 ."رسٜٗ  مٕ رسٜدٜٔ

 " مدٌ" 

 " اربعٝ "  ٖريٚ

 ْفط٘ بسَٞ ق ّ ٚؾًٓ  عٓدَ  ٚ ايع٬ُق١ ايؿ س٠ رًو خًف إىل ربعي٘

  بإعذ ب إيٝ٘ اْعس ٚاقف١ نٓ    ا٭شٖ ز رًو بني

 " رٓعسٜٔ َ ذا إىل"  إيٞ ْعس ٚ عٝٓٝ٘ قيح

ٌ  - ظ ْبرر٘ دًطر   ثررِ-٤ٞغر  ٫ ٖرر "  بطرسع١  ٚدٗررٞ يففر    ؼررب ٖر

 "؟ايػُظ دٚاز مشٖ ز

  َٓعسٖ  َسٜح مدٌ"  عٝٓٝ٘ م ُض ٚ زمض٘ خًف نفٝ٘ ٚق  ٚقد ٖريٚ

 ٌٖ يٞ مٕ مطًب َٓو غ٦ٝ ؟" -ؾُ  ق٬ًٝ-ددا

 اييف  ي٘ "َ ذا؟ "
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 صوت ايهارا ميوكي ...

 "قًيغ  يٞ"

 غعست ب ؿسز ق٬ًٝ" ٌٖ ٖرا قسٚزٟ؟"

ابيطِ ٖٚٛ ٫ ٜصاٍ َغُرض ايعٝرٓني "معًرِ مْرو رػرعسٜٔ بر ؿسز َر         

  يهٓ  ضأ ُض عٝ   ٚئ مْعس إيٝو"

ٍ ذيرو  ٚبردمت ب يغٓر ٤ ٖٚرٛ ٜطريُ  يرٞ       غعست ب يساس١ ق٬ًٝ عٓردَ  قر   

 ...بٗد٤ٚ"

عٓدَ  اْيٗٝر  َٔر ايغٓر ٤  قريح عٝٓٝر٘ ببطر٤ٞ غردٜد  ٚنأْر٘ مضريٝكغ          

      ٦  ٜػرردْٞ ػرر٤ٞب مسططر     يًيرٛ َرٔر ايٓرّٛ  مبيطررِ يررٞ دٕٚ مٕ ٜكرٍٛ غرٝر

 يكًبرو  معطٞ"  يٞ ق ي  عٓدَ  ْ ْ َٞ ن٬ّ ررنست   َٓ٘ ي٬قرتاب

ٔ  ٚ  اييذسبر١  رًو َٔ خ ٥ف١ ٓ ُن"  يًشب ف ٍ  َٓٗر   خرٛيف  غردٙ  َر

٘ بعف١ٜٛ  قٝٗ  ٚقع    " اؿب دسب  ٌٖ   ٖريٚ مضي ذ" دٕٚ مٕ مغعس ضأيي

 مْ  يهٔ    سٜب ض٪ايو مٕ اااٖ٘" ٜدٜ٘ َدد ٚ دًظ س ي٘ ع٢ً َدٙ ٌظ

 " قع٬ اؿب مدسب مل

 " اييؿدٜل ضأس ٍٚ ٖٗٗٗٗ٘" 

ممل ٜكرر  يف اؿررب عٓرردَ  نرر ٕ ط يبرر  يف      ٜرر  إهلررٞ ٖرررا سكرر  ٫ ٜعكررٌ!    

 ايج ١ْٜٛ؟

 "؟ ْعس إيٞ ثِ ع د يًيشدٜل يف ايطُ ٤ " مرسٜدٜٔ مٕ مخربى اؿكٝك١ 

 " نٓ  معًِ اْو رهرب "

 ٖريٚ " ٫ مل منرب مْ  سك  مل مدسب اؿب يهٔ." ثِ ؾُ  

 اييفي  ي٘ ٚ ٚقع  نفٞ ؼ  ذق  ٚ ابيطُ  " نًٞ مذإ ؾ  ١ٝ "
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 صوت ايهارا ميوكي ...

 

مْ  مل مدسب اؿب ذيو  َٔ مٜٔ مبدا   عٓدَ  مقٍٛ يوٖريٚ " سطٓ  

 " ٫ ٜع  مْ  مل مٚاعد مٟ قي ٠

  ؟ؿدَ٘   ٌٖ ٜع  مْ٘ َٔ ذيو ايٓٛ   ٌٖ ٖٛ يعٛبْعست إيٝ٘ ب

ٞ امليكصش٠ رًو يهٓ٘ منُ ٌ " مل ٜهٔ ذيو بٝدٟ قكد ٚيدت غعس بٓعسر

 ْ  ٖهرا مجٌٝ ايػهٌ ٚ مْٝل املعٗس  دراب ٚ ٚضِٝ  "ٚ م

 "اْو خسد  عٔ قٛز سدٜجٓ  "مز٣

٫ مضريطٝ    بر٘ درراب دردا     نٌ َر  قشو ٖٛ  ٚ ابيطُ  مْ  بداخًٞ 

 مْه ز ذيو

ٚز ِ ذيو  - ثِ منٌُ- مضف ق ٍ "مْ عٓدَ  اْي٢ٗ َٔ ايكشو 

 ."ٚيدت  ًط٘ َٔ ٚايدٟ

 " نٝف ذيو ؟ "

ا٭طفر ٍ   قرإٕ    إلر ب رصٚد  مبٞ ٚ مَرٞ رع ٖردا عًر٢ عردّ      ٖريٚ "عٓدَ 

 عٔ عًُُٗ " ٜعٝكُٗ ذيو زمب  

  " إذا مل  رصٚد  ؟ "

 ٓ ع مل نُٝٝ ٥ٞ ٚ ب سج٘ آث ز مل ٜسد نٌ َُٓٗ  رػٜٛٗ٘   نٖريٚ " سط

إسررد٣ ايًٝرر يٞ  مسعيرر٘ يرررا قررسزا ايررصٚاز َرٔر بعكررُٗ    يهرٔر بغًطرر٘ يف     

ملبري     ٚزقك  ادٗ قٞ خٛق  ع٢ً ؾرشيٗ  يرريو    محً  مَٞ بٞ

  نٓ  مزاُٖ  َسٙ قك  ٛف نربت ٚ رسعسع  بدٕٚ مّ قب٘ مٚ مب عط

َ رر   ُن نرٌ عردٙ مغرٗس    ُ ر  ٓر  ٬َش   ايريت اضريغًي  يف ذيررو     َرسبٝيت دا٥

 ايٛق  "
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 صوت ايهارا ميوكي ...

٘  صٕ ممررر  ق يررر٘ سًكررر  بررر ؿُ  غرررعستٴ " اضررريغًيو    يهرررٓ  رػرررذع  ٚضرررأيي

 ؟ نٝف!"سبٝيوَٴ

ن ْرر  رطرريغً    ٫سعيٗرر  عًرر٢ ٚدٗرر٘ "   سصٜٓرر١ ابيطررِ ٖررريٚ ابيطرر َ٘   

ضرٓٛات  ايعػرس  نُرٌ سير٢   ُما مل ا درد  ٓ  ؾرغري    ُنايػ ؿ١ٝيس ب رٗ  

ٌ ن ْ  رأرٞ بؿدٜك رٗ  يًُٓصٍ ٚ رٴ ذربْٞ ع٢ً قعٌ يٝظ ٖرا قك  ب

٬ً ثرِ منُرٌ     ضه ٴ –ذيو  ٍ    ٚ مْر   نرربتٴ  –قًٝر ٓر     ُنعًر٢ ٖررا اؿر 

عػرررس  ايج يجرر١ يهررٔر عٓرردَ  ٚؾررً  يطررٔر     ايبداٜرر١   يف مظرٔر ا٭َررس مميع ررر  

ٞ    ؼسغر   اإذ   ْررإبيٗدٜردٟ    ٚ قرد ق َرر  املدزضرر١يف  برٞ إسررد٣ َعًُر ر

َٴ َ درٗرر سضررب  يف رضررٛف   امخررربت مسررد   ّٝرر  ٚ نط يررب  َٴيُ يفررٛم مل  ص ٚ

  يهٔر ا٭َرس مل ٜكيؿرس عًر٢     مٕ مضه  عٔر ا٭َرس   كسزتٴضٛب قب يسٴ مزق٢

ري َدزضريت     ا ممر قك  بٌ رطرٛز نرجري    املس٠رًو    ٚ بعردَ   دعر ْٞ ييغٝر

مؾرربش  ن يهربٜرر  ضرسٜ  ا٫غرريع ٍ نٓرر      ايج ْٜٛر١  يًُسسًرر١ٚؾرً   

ٓ   عٓر ٤  مدرب مٟ قي ٙ ركرتب َر  دٕٚ مٟ     نر ٕ ا٭َرس ضر٬ٗ  نٔر     سطر

ٌ يهرٔر بعرردٖ  غررعست     ٖرٔر َرٔر ٜطًرري َرر  ذيررو       ٚقررسزت ايعررٛد٠    ب ملُرر

ٚمثٓر ٤   ايج ْٜٛر١  دزاضر١ ٚ عٓدَ  اْيٗٝر  َٔر    يًدزاض١ ٚرسى رًو ا٭َٛز 

عٔ ا٫خيبر ز مخربْرٞ مَر  مٕ     املط٦ٍٛ   يًذ َع١ اخيب ز ايكبٍٛ ٞركدمي

  ٚ دٕٚ رسدد قسزت م٫  اؾ َع١ب ر٘ ٚ مَ  مٕ مْط٢ مٕ مقبٌ يف مخك  يس 

 دزاضر١ مخك  ي٬خيب ز   ٚإ مبدا ٚسدٟ َٔ ايؿفس قفهرست يف ايطرفس ٚ   

ٛ  غرر٤ٞ  ايٓب ررر ت   نٓرر  مزٜرررد مٕ مقعررٌ مٟ       رًرررو ٜبعررردْٞ عرٔر طٛنٝرر
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 صوت ايهارا ميوكي ...

 

عًِ َرر  بررٞ  نرر ٕ ايهررٌ ٜسٜرررد          ايب ٥طرر١  املدٜٓرر١  مل ٜكرررتب َرر  مسررد يرٝر

 . س َ٪مل سًكاضيغ٬يٞ  ن ٕ ا٭َ

 ٟ ٌ ٖريٚ "اْعس ا يف نجري  قهستٴ  –  زق  غعسٙ ايرٖيب عٔ عٓك٘ –منُ

 ا٫ْيش ز آخسٖ  ن ْ  قبٌ مٕ مرٞ إىل ٖٓ  "

ْعست إىل عٝٓٝ٘ ٭ؼس٣ ايؿدم قًِ مدرد يف سٝر رٞ مؾردم َٔر رًرو      

 ..."يعٝٓني " ٚ َسبٝيو َ ذا سدخ َعٗ ا

  ٚايرردٟ رغٝريٖررر  جررر ْٞ عػررسٙ طًبرر  َرٔر    ٖررريٚ " عٓرردَ  ٚؾررً  يطرٔر اي    

ٕ    يررٞ َسبٝرر٘ نرربريٙ يف   قذًبررٛا   ن ْرر   ايطرٔر يهٓٗرر  اعيٓرر  بررٞ إىل اٯ

 ...رسسًٞزقٝكيت يف ضفسٟ ٚ 

  سير٢ عٓرردَ  قررسزت مٕ   ن ْر  رٓكرررْٞ َرٔر قر ٫ٚت ا٫ْيشرر ز   ٖرٞ َرٔر  

 ."يهٓ  زقك مٕ رأرٞ َعٞ ٖٓ  ن ْ  رسٜد معٌُ 

 ."  عٔ ايرٟ سدخ يوإ٫ ٜعًُ ٕ غ٦ٝ   "ٚايداى

قك  مثٓ ٤ ٜيرنساْ    ٜفهسإ ب٘  ري ايعٌُ غ٤ٞ" يٝظ يٛايدٟ ٖريٚ

َٴؼٌٜٛ َؿسٚيف  مرعًُني مْ  مل مز  .ٓر مخظ ضٓٛات "ُٖ  

   ميٝط  َٛدٛدٜٔ يف ايٝ ب ٕ "" مل 

 ٞ   يف زسً٘ إىل ايرتس ٍ قبٌ بكع٘ مغٗس عًُ  مْٗ نجري٠ٖريٚ " ٚايدر

  يربات يف ايؿني"سد٣ امُلإٜعٌُ يف   ٚ ٚايدٟ املغسب يف مقسٜكٝ 

 يهرررٓ  خػررٝر  مٕ مدررس  َػررر عسٙ  ْعرررستٴ    نٓرر  مزٜرررد مٕ مضرررأي٘ ضرر٪ا٫ً   

َٴ ٍّيٮضفٌ  ٜٳِي يش غ١ٝ مٕ ٜص ٜٴط ْٞ ٚ  ...سٜد مٕ ٜٓطك٘ٓطل مب  

َّإ"  ...ٓ يو املصٜد"ٖٴ ضأيٞ َ  رسٜدٜٔ  معًِ م
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 قًيٗ  بطسع١ ٚمْ  َغُك١ ايعٝٓني" ٌٖ يو مٟ مؾدق ٤؟"

 َ " مدٌ  يدٟ اثٓ ٕ قك "مبيطِ ٚنأْ٘ ٜيرنس غ٦ٝ  

 "مْ  قعٛظ  مْ  يدٟ ٚاسد٠ قك "

 ٖريٚ" ٌٖ ؼي دٞ يًُصٜد؟"

 قُٗ  َ  ٜكؿدٙ ق بيطُ  ي٘" ٫  ٫ مسي ز املصٜد"

قؿردٜل ٚاسرد َيٛادرد يف نرٌ ٚقرر   خرري َٔر ٦َر١ ٫ مدردِٖ ضرر٣ٛ يف          

 ٚق  ايسخ ٤

ؾُيٓ  يبعض ايٛقر  ٚن٬ْر  ٜٓعرس يًطرُ ٤ ٚنأْر٘ ٜفهرس يف غر٤ٞ َر           

 رًو ايًشع١ مج١ً ق هل  بٓرب٠ ١٦ًَٝ ب ٭ض٢قط  

َّ   ٜعٝؼ سٝ ٠ َجٌ سٝ رٞ مٕ ٜهرٕٛ ير٘ ٚقر  يًٛقرٛ  يف     غ ؿ  "٫ مظٔ م

 .اؿب"

 "ٌٖ ميهٓ  ايٛقٛ  يف سبومدبي٘ دٕٚ غعٛز "

ٜبدٚ مْ٘ مل ٜيٛق  رًو اؾ١ًُ َ   ن ٕ ٜٓعس إيٞ بٓعس٠ خ ي١ٝ َٔ 

 ...مٟ رعبري دعًي  مْدّ ع٢ً َ  قً 

ٕ  اْصي   ٖرريٚ ميطرح بٝردٙ     زمضٞ يٮضفٌ قػعست بجكٌ قٛم غرعسٟ  نر 

ّٟ  ع٢ً زمضٞ عٓ ٕ مل مغعسٙ سي٢ َٔ ٚايد

ْ    اخيفرر  ابيطرر َي٘ ايؿررغري٠"    ٞ دررص٤ا َرٔر سٝررر رٞ   ٖررٌ رسٜرردٜٔ مٕ رهررٛ

 ايب ٥ط١

ِ ٚدرراب     ا سٝ رو يٝط  ب ٥ط١ مبرد   ؾسخ  ب٘"   ذنرٞ  مٜك ر  مْر  ٚضٝر

 ؼكل مٟ غ٤ٞ رسٜدٙ" ٚطُٛ  



46 |  
 

 صوت ايهارا ميوكي ...

 

 ئ ر٪ملٝ   ٚئ ررتنٝ  يف َٓيؿف ايطسٜل؟ " "ٌٖ رعٝدٜ  مْو

٘ اْ  ٚيٝظ ٖٛ  يهٓ٘ ن ٕ وي ز اٱد ب١  ن ٕ ذيو ض٪اٍ هب مٕ اضأي

 منجس َ 

 "مدٌ  ئ مقعٌ مٟ غ٤ٞ ٜ٪ملو   مبدا"

سطٓ  ٫ معًِ  -اضيًك٢ ع٢ً ايعػب بطسٜك١ ض سس٠– ٖٖٗٗٗٗ٘ريٚ " 

 ٍ سك   مْيت – ٣ َس٠ اخس اقرتب َ  ٚ ٚق  نف٘ ع٢ً غعسٟ–َ ذا مقٛ

عٓدَ  اقرتب    ايي ١ٗ٥ايفي ٙ ايرٟ متٓٝ  مٕ اْعس هل  دا٥ُ    ْعسارو 

دطدى املسرعؼ عٓدَ  رسٜٓ    ٜدٜو املسػفيني   رٛرسى ٚ ازرب نو 

ٞ ق بًيٗٔ يف طٛنٝٛ   سك     مجٝعٗ  ؾف ت مل مددٖ  يف ايفيٝ ت اي٬ر

ٙ    مْرريت ٬ -َرٔر رطرريشكني َطرر٢ُ قيرر  برر يطب    مْطرر٫ٚ٢  -ضرره  قًرٝر

 " ؾٛرو امل٥٬هٞ

    !هلٞ َ ذا مقعٌ يكد مخسض  سًكإ هلٞ ! ٜ إ ٜ 

ٞ ٚ م ُض عٝٓٝ٘ " مزٜد َٓو سٓ ٕ ٚ اٖيُ ّ ا٭ّ  ٚق  زمض٘ ع٢ً نيف

 ا٭ب   مزٜد مٕ رهْٛٞ يٞ ع ٥ً٘ " َط٪ٚي١ٝٚ عطف ٚ 

     ٓ ّ  ٚ ٚقر  نفٝر٘ عًر٢ نيفرٞ  ظ ٓر  مْر٘ ضٝشيكرٓ     زنص ْعسٙ بعٝر

  اؿكٝك١ٝ ق د٦  عٓدَ  قبً   رًو ن ْ  قبًيت ا٭ٚىل قك   يهٓ٘

 ٚيكد مضيشكٗ  ٖريٚ ظداز٠.

 

*** 
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5 
 َٓ٘ ادد  قسٜب٘ مؾبش  (ٖريٚ) رب ع٬قيت رغريت ايّٝٛ ذيو ٓرَٴ

 ٖيِ بطع َ٘ ٚبيٓعٝف ٬َبط٘ م ايٛسٝد  اب  نأْ٘ ب٘ عي م مؾبش 

١ مجٝر  رًرو املػر عس     سر ٍٚ د ٖرد٠ مٕ مُ  ٓر  مُ ُن ١٦ ايريت نرر ٕ   ْطٝر ايطٝر

 .ٜػعس بٗ  ض بك 

مٕ ٜكررر مس   عًرررٞ نًٝررر    املطررر٢ُ ب ؿرررب ددٜرررد نرر ٕ ذيرررو ايػررر٤ٞ   

ىيًف عٔ  ن ٕ مَسا زا٥ع   سٝ رٞ اـ ؾ١ ٚاٖيُ َ رٞ  غ ؿ  قًيب 

    ّٟ  رًررو يف َػرر عسٟ ٚؾرف  اضرريطٝ  ٫ سكرر  سرب ْ ْرر َٞ مٚ سررب ٚايرد

 .نًٝ  رغريا رغريت قكد ايك١ًًٝ ا٭ٜ ّ

َٗررر زارٞ ايغٓ ٥ٝررر١ منجرررس مبطررر عد٠ ٖرررريٚ ٚخربرررر٘     اضررريطع  مٕ مطرررٛز  

  دعً  مثل بٓفطٞ منجس  نٓ  نُٔ ٚيد َٔ ددٜد.

 رغريت ٚ يًشب ْعسرٞ رغريت   اٱه بٞ اؾ ْب َٔ اؿٝ ٠ مز٣ مؾبش 

٦   مزاٙ غر٤ٞ نٓر    يهٌ ْعسرٞ ٞ  يف ضٝر  ٜغرري  اؿرب  مٕ معيكرد  مل   سٝر ر

ريٛزد ٚدٓير ٟ نًُر     مؾبش  مقِٗ املغص٣ َٔ م  ْٞ اؿب   ٖهرا املس٤

 نأْ  معًِ مٕ ٖريٚ ٖٛ املكؿٛد.  ٓٝ  م ١ٝٓ ريشدخ عٔ اؿب 

ممسرر٘ نرر ٕ ٜرررتدد يف زمضررٞ دا٥ُرر   َٚرر  نررٌ ْبكرر١        ٖررريٚ  ٖررريٚ  ٖررريٚ

ٜٓبض بٗ  قًيب  ن ٕ ا٭َس ب يبدا١ٜ فسد سب طفرٛيٞ بطٝر  يهرٓ     

مل معيكد مٕ ٖريٚ ضٛف ٜيكردّ بع٬قيٓر  يرريو املٓشٓر٢ بطرسع١  قفرٞ       



48 |  
 

 صوت ايهارا ميوكي ...

 

 مَٞ ن ْ    ن يع د٠ املعٝػ١  سق٘ يف نًٓ  فيُعني نٓ  د ا٭ٜ ّمس

 ٚ   مٜ ّ عدٙ إ٫ ايػي ٤ ع٢ً ٜيبك٢ قًِ   ييبٝعٗ  ايؿٛف قبع ت ؼٝو

٘  َجٌ ني ب  ٜكسم ٖريٚ ن ٕ ٚ  مزاقرب  قهٓر   مْر   مَر     ع درر  مؼردخ  ٚ ٖرري

اعرررد ٖرررريٚ ٚاسرررد يرررٞ ٚٚاسرررد    ايررررٟاٱيهرتْٚرررٞ  ايربٜرررد يف ْ ْررر َٞ َرر  

  .عج  عٔ مخب ز ايطكظ اييًف ش يف ٜكًب ن ٕ مبٞ ٚ يٓ ْ َٞ 

 " غ٦ٝ  مطًبو مٕ مزٜد مٜٗ زا ضٝد"  ٚايدٟ إىل ْعس ثِ ني ب٘ ٖريٚ م ًل

 ."ع ٥ًيٓ  َٔ قسدا مؾبش  قكد٫ٚ ؽذٌ  ٖريٚ ٜ  قٌ"  مبٞ

 ابٓرو  مؾربح  مٕ مزٜرد  ع ٥ًيو َٔ اقسد  مؾبح مٕ مزٜد  سًك إْ "  ٖريٚ

 " ب يك ْٕٛ

 مٕ رسٜرد  اْو ركؿد ٌٖ  ٌٖ"  ٖريٚ إىل ْعس ٚ اييشهِ دٗ ش مبٞ ٚق 

" .... 

 مزٜد مٕ مركدّ ـطب١ َٝٛنٞ" ٗسا مدٌ ضٝد مٜ بهٌ ثك١"ٖريٚ 

َ ٤ ب زدا ضٴهب  نإٔ ؾدَ٘ َٛق  يف نٓ  مْ  بُٝٓ  إيٞ اؾُٝ  ْعس

 ٚايبرد٤  ايبر ب  إ ر٬م  ٚ يغرسقيت  اهلرسب ضر٣ٛ   مقعٌ َ ذا معسف مل !! عًٞ 

ٞ  ب يبهرر ٤  مررر   ٚ ايٓ قررر٠   ررصت  ايرريت  مبٓكررررٞ بعرردٖ   ارؿررً     نعرر در

 ييٛاضٝ  ٚؽفف ع  رًو اي١ًًٝ َعٞ  طٛاٍ بك   ٚنع درٗ  ٭دًٞ

 .مث ز رًو ايؿد١َ

ٚ  ٚ مبٞ ذٖب عٓدَ  ايؿب   ٚيف  ٞ  مرر   عًُُٝٗر   إىل ٖرري   رسقيت  إىل مَر

ق ضريأذْ  ْ ْر َٞ ب يررٖ ب يهٔر مَرٞ        املٛقرٛ   ذيو عٔ َعٞ يييشدخ

 مٚقفيٗ  
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 " َِٗ قٛدٛدى ْ ْ َٞ ررٖيب ٭ٕ داعٞ ٫"  مَٞ

 " خ ييت ٜ  غهسا"  ْ ْ َٞ

ٞ  اييفيرر  ٞ  مَرر ٞ "  يرر ٌ    زمٜررو َرر   َٝررٛن  نررٓيت  مٕ ؟ َٛاقكرر١  مْرريت  ٖرر

 إْهُرر   زمٜرر  يكررد   مت َرر   ابرر  َجررٌ ٖررريٚ مٕ مغررعس  قررإْ  زمٜررٞ رسٜرردٜٔ

 " ا٭خري٠ ٯ١ْٚا يف َيفكني مؾبشيُ 

 " مقٍٛ َ ذا معسف ٫ سك  إْ    مَٞ سطٓ "  برتدد مدبيٗ 

ّٞ بررني نفٝٗرر " ممل ركررٛيٞ مْررو         اقرتبرر  ٚايرردرٞ َرر  ثررِ قررُ  نفرر

رسٜدٜٔ ايرٖ ب يًدزاض١ يف طٛنٝٛ يهٞ رؿبشٞ َغ١ٝٓ؟ قهسٟ ب ٭َس  

ٖريٚ َٔ طٛنٝٛ  ضٛف ٜط عدى  ٚضٛف ٜط٦ُٔ قًيب ٚقًب ٚايردى مٕ  

 ٚاقكيت ع٢ً ا٭َس!"

نر٬ّ ٚايردرٞ نرر ٕ ؾرشٝش  نًٝرر   َٔر اؾٝرد مٕ ٜهررٕٛ َعرٞ غرر ـ         

 ٜعسف طٛنٝٛ دٝدا" يهٓ  ٫شي  ؾغري٠"

ٚايرردرٞ ٖٚررٞ ربيطررِ" ٫ ركًكررٞ  مْٗرر  فررسد خطبرر١  ٚميهٓهُرر  ايررصٚاز        

عٓررردَ  رؿررربشني َطررريعد٠ يرررريو  ممل رطرررُعٞ عررٔر ايعررر ٬٥ت امل يهررر١      

 ايكدمي١؟ ن ْٛا ىطبٕٛ ايفي ٠ َٓر ٫ٚدرٗ "

  هٔ..."رسددت" ي

 " َٛاقك١ مْٗ  خ ييت"  ْ ْ َٞ ق طعي 

 "؟ َ ذا" اييفي  إىل ْ ْ َٞ بؿد١َ

 ٞ ٛ  ٚ ٖرررريٚ ؼرررب َٝرررٛنٞ مٕ"  ْ ْرر َ  ٭ٕ داعرررٞ ٫ يررررا مٜكررر  وبٗررر  ٖرر

 " َٛاقكيٗ  عٔ رطأيٝٗ 
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 ممسرر  مٕ مزٜررديهررٓ   يكررد غررعست بررريو  "  ق يرر  ثررِ ٚايرردرٞ ابيطررُ 

 " ؟ َٛاقك١ مْيت ٌٖ َٝٛنٞ   َٓٗ  املٛاقك١

 " َٛاقك١ ْعِ" خذ٬ زمضٞ مْصي 

 " ٚاقك  يكد"   سقيت ب ب إىل رٓعس ٖٚٞ مَٞ ؾسخ 

 " بطسع١ معدٖٚ "  ٖريٚ خًفٗٔ ن ٕ قيٝ ت عدٙ دخً 

 " قًًٝ٘ دق ٥ل قك  مْٗ  ركًل ٫"  ايفيٝ ت إسد٣ د بي٘ا

  امليهسز٠ مض٦ًيت ع٢ً رسد مٕ دٕٚ مَٞ خسد 

 َرر ذا ْ ْرر َٞ"  خ قرر  بؿررٛت ركرشو  ْ ْرر َٞ بٗرر  قررإذا يً ًررف ْعرست 

 "ٖٓ  ٖ٪٤٫ ٜفعًٔ َ ذا ودخ

 " َ  ٜساّ ع٢ً غ٤ٞ ضٝهٕٛ نٌ ٚ اضرتخٞ قك  مْيت"  ْ ْ َٞ

 ا٭َس ٜهٔ مل يهٔ    ذيو ٜٓيٗٞ مٕ إىل ٖدمت ٚ يٮَس زق   ب يفعٌٚ

ٔ  ٚ َر   اْيٗني سي٢ َعٞ ايفيٝ ت مرعب  قكد ض٬ٗ ٟ  َر  يبطر     إعرداد

ٚٚقف  مْعس إىل املسم٠  َعذبر١ بٓفطرٞ    قسٜيٓ  يف املػٗٛز ايػعيب ايسدا٤

 ٍن ْ  عٝٓٝٗ  ردَع ٕ عٓدَ  مسعيٗ  ركٛ ثِ ْعست إىل ْ ْ َٞ 

 " اـ زز يف ٜٓيعسى ٖريٚ اخسدٞ ٖٝ    ايسٚع١   ١ٜ يف ربدٜٔ"  

ٞ  خ ٥ف١ مْ  ْ ْ َٞ"  بكٛٙ بٓ ْ َٞ متطه  ٞ  قًيرأر  مذٖرب  مٕ مزٜرد  ٫ َعر

 " ٚسدٟ

ٚ  مْو غري  مٕ عًٝو  ٫"  ييٗد٥  اسيكٓي  ثِ بهفٞ مَطه   ٖرري

 " َعو

 " ٖريٚ َٔ  خ ٥ف١ مْ  هلرا" 
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 " ػدٜٓ  ضٛف ٖٓ ى إىل رؿًٞ مٕ َ  ؽ يف ٫ ٖٗٗٗٗ٘"  ْ ْ َٞ

 " إىل مٜٔ؟"

 "ضٛف ػدٜٓ    ثكٞ بٞ "إىل َه ٕ مجٌٝ ددا 

 " "َيأند٠؟

 ا"مبد  مرسنو ئ"  ْ ْ َٞ

 ايسدا٤ ٜسردٟ ٖريٚ قٛددت املٓصٍ َٔ خسد  ٚ ْ ْ َٞ  ق يي٘ مل  اضيُع 

  عسب١ ؾغري٠ َص١ٜٓ  مَ ّ ٜكف ٚ يكسٜيٓ  ايػعيب

 " آرٝيت مخريا"  ٖريٚ

 " خ ٥ف١ مْ  ودخ َ ذا مخربْٞ مزدٛى" 

 "ٚمْ  ٖٓ  ٜ٪ذٜو ضٛف غ٤ٞ ٫ ؟ َعو ايط  ؟ َ ذا َٔ ٖٗٗٗٗ٘"  ٖريٚ

  ب ٭زض اييؿكي  قد قدَ ٟ ٕنأ ٚ َه ْٞ يف ٚاقف١ نٓ 

 " ممحًو ضٛف مْ  سطٓ  اجمل٤ٞ رسٜدٜٔ ٫م"  يٞ ركدّ

ّ  ٚ ايعسب١ معُدٙ محٌثِ  ب يعسب١ ٚقع  ٚ اعرتاق رٞ ز ِ محً   قر 

  .بطشيب

 " ْرٖب مٜٔ إىل"  ضأيي٘

 " خطبيٓ  ّٜٛ اْ٘"  ٖريٚ

 "يكد ٚاقك  قبٌ ض ع١ ركسٜب   ؟نٝف يهٔ ....يهٔ!!  َ ذا" 

   ْ ْ َٞ ٚ ٚايدٜو َ  ارفك  ٚقد قبٌ َٔ َسرب  ن ٕ ٤ٞغ نٌ"  ٖريٚ

 ِ ٌ  َررر  ارفكرر   ثرر  عًرر٢ مٟ سررر ٍ  نٓرر  معًرررِ مْررو ضرررٛف      ايكسٜررر١ نرر

 "رٛاقكني
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 اقعً٘  ٚمم َٓ٘ َٓدٖػ١ ؾُي 

   ايػُظ ع٢ً ٚغو ايغسٚب.ن ْ

ٞ  ن ْر   ايريت  يرٮزض  ْعست ٚد بر يٛز  ٦ًَٝر١  ن ْر     ايعسبر١  عًٝٗر   متػر

 مر٢ سي٢ ايغسٚب َٔ ايػُظ اقرتب  مٕ َ  ٚ   َسرب٘ بطسٜك٘اييت زَٝ  

  ايطسٜل د ْيب ع٢ًمشٛ  َؿفٛق١  بإق ٠٤ ق َٛا ٚ مطف ٍ فُٛع٘

 قٝ٘ مضعد ايرٟ ايّٝٛ   ايّٝٛ ٖرا ٜأرٞ مٕ مزدت يط مل  رعًُني ٌٖ"  ٖريٚ

ٌ  مٕ مزدت يط ملر     قبرٛبيت  ٦   مقعر ِ  مٕ دٕٚ  هلر   غٝر  مٕ مزدت يط ملرر    رعًر

 " ٭دً٘ اؿٝ ٠ ٖرٙ معٝؼ مٕ ٜطيشل غ ـ ٖٓ يو مٕ مغعس

 " ؟ ٚددر٘ ٌٖٚ" 

 " مسبو إْ    َٝٛنٞ مْيت مْٗ    مدٌ"  ض سسٙ ابيط ١َ ٖريٚ ابيطِ

يهرٓ  مْر     كد ن ٕ يطر ْٞ نأْر٘ اْعكرد ٚمل اضريط  ايٓطرل      ق مدب٘ مل

 مٜك  مسب٘.

ٞ  ممل"  ٖريٚ ٘  برأع٢ً  ؾرس  – َر  قًر    رطرُع  دردا  مسبرو  إْر   -ؾرٛر

 " مسبو سك  َٝٛنٞ

 " مٜك  مْ "  خ ق  بؿٛت مدبي٘

 مَرٞ ٚمبرٞ    ٖٓر ى   اؾُٝر   قسمٜر   ايكسٜر١  ض س١ إىل ٚؾًٓ  ؿع ت بعد

 .ٚاٯخسٜٔٚر َ   ْ ْ َٞ 

 ٚقفٓرر     مررِٖٛ ضررٜٛ  ضررسْ     بٝرردٟ مَطررو ٚ ايعسبرر١  َرٔر ٖررريٚ مْررصي 

 ِ ٘  يف ٚ مت َرر  مَر َٗ يت ٜغر   مبررٞ ؾرٛت  مسعرر  ؾررُ  ؿعر  ايرريت م ٓرٝر

   سٛي٘ اؾُٝ  مؾٛات مسع  مبٞ ؾٛت بعد َٔ ٚ ايطفٛي١ َٓر مسبٗ 
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ٟ  ٖررريٚ سير٢   َٓرر  اضرريط  مل   ا٭ ٓٝر١  رًررو سفرغ  َيرر٢ معًررِ ٫ ايرر

 ٖريٚ ٚ مبٞ ابيط َ٘ ٚ   مَٞ ٚ ْ ْ َٞ دَٛ  مز٣ ٚ مْ  اييط ق  َٔ دَٛعٞ

 مٚي٦ررو سررٍٛ اديُعرر  ايطررع د٠مٕ يف رًررو ايًشعرر١    ايكررٍٛ ميهرٓ    

 .قك  ا٭زبع١

 ٌ ٚ  عسقرر   نررأْ   بطررسع١  سرردخ  غرر٤ٞ  نرر  َساضرررِ مترر     ايب زسرر١  ٖررري

ٚ  ٜبك٢ مٕ مبٞ ٚاقل اي١ًًٝ رًو يف   خطبيٓ  سير٢ ٚقر      رسقيت  يف ٖرري

ٌ   ٚ ؼرررٜسات  ٚ رٛؾرٝر ت  بعررد يهرٔر    َيررأخس  ٞ  سكررست  ب يفعرر  ْ ْررر َٞ يرر

 . غ٤ٞ نٌ ٚ ايطٗس٠ َػسٚب ت ٚ مطعُ٘ دٗصت ٚ َسو١ ٬َبظ

 . ٖٞ ايؿدٜك١ ْعِ: مقٍٛ ايج ١ْٝ يًُس٠ 

يًٗسب رٛرست ٚمييف  إىل ْ ْ َٞ اييت اضيعدت   سقيت ب ب طسم عٓدَ 

 َٔ ايٓ قر٠  يهٓ  مٚقفيٗ 

يو َجًُررر "  ْ ْررر َٞ ٞ    ؽررر يف ٫   مٚؾررٝر ٦   ٜفعرررٌ يررٔر   بٗرررريٚ ثكررر  غررٝر

 ."ٜ٪ذٜو

  ايٓ قر٠ َٔ ٖسب  ٚ دبٝ  ع٢ً قبًي  ثِ

  ايب ب قيش  ثِ ايع غس٠ يًُس٠ مؾ بعٞ قسقع  ٚ رٓٗدت

 مسع "  بٝك ٤ غطٛط َصٜٓ٘ اشزم بًٕٛ بٝذ ١َ ٜسردٟ ٖٚٛ ٖريٚ دخٌ

 " ايغسق١ يف مسدا ٖٓ يو ن ٕ ٌٖ   ؾٛر 

 " مسد ٖٓ يو ٜهٔ مل ٫" 

 مٚٙ"  َٓصهل  إىل رسنض ْ ْ َٞ يٝذد ايطي ز٠ قيح ثِ ايٓ قر٠  إىل ذٖب

 " ايفي ٙ رًو مسب نِ   ايعٓهبٛت ايفي ٙ مْٗ 
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 !!" َ ذا"  بغريٙ إيٝ٘ ْعست

 " منجس ٫ ايؿغس٣ نأخيت مسبٗ  مْ  ايفِٗ رط٦ٝٞ ٫"  ٖريٚ

 " سك  مٖٚ٘"  ا٭خس٣ يًذ١ٗ ْعست ٚ قٛم بعكُٗ ٚقع  نفٞ 

 " عٝ  إىل اْعسٟ"  بكٛٙ نيفٞ َٔ مَطه 

٘  إىل ْعرست  ٚ عٝ  زقع  ِ  عٝٓٝر ٍ  ثر ٕ "  قر  ٕ  ٖ رر   ايٓعرس  سٜرد رٴ ٫ ايعٝٓر 

 بٗ  مقعًٞ ودخ ئ اْ٘ يهٞ اقطِ مْ  َ  ذيو سدخ مٕ ٚ مبدا يغريى

 "َ  رػ ٥ني

ن ْ  رًرو املرس٠ ا٭ٚىل ايريت مبر دز       ٫سيكٓ٘ اؾسا٠٤ رأرٝ  َسٙ ٭ٍٚ

 مْ  قٝٗ  ٚمقرتب َٓ٘.

ٚعٔ  يف طٛنٝٛ  ا٫ثٓنييف َٓيؿف سدٜجٓ  املطٍٛ عٔ َطيكبًٓ  مٔ 

 مَٓٝ رٞ يف دخٍٛ َعٗد ايغٓ ٤ ايعسٜل يف طٛنٝٛ

 ؟"ا٭ن دمي١ٝعٔ ٖرٙ  "نٝف عسقِ  ٚ بيعذبْعس إيٞ ٖري

 "مخربْٞ بريو دريٚ"د زْ  ايطٝد 

 اييف ؾٌٝ نًٗ "مل ىربى "ٜبدٚ مٕ ايطٝد دريٚ  متدد ٖريٚ

 "َ ذا ركؿد"

 بعردٖ  بردم بسضرِ كطر  ٚمغٝر ٤ مخرس٣       طًب َ  ٚزق١ نبري٠ ٚقًرِ   

ٜبردٚ   مل هرب  سير٢ اْيٗر٢ َٔر زضرِ امل طر         ضرأيي٘ عرد٠ َرسات يهٓر٘     

 زض َ  ب زع  ب يٓطب١ يٞ!.

 "مْعسٟ" اييف  إيٞ

 ٖرا؟" َ  ْعست يًٛزق١ سٝح مغ ز ثِ ضأيي٘"
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 ايفٕٓٛ ايعسٜك١ يف طٛنٝٛ" ٭ن دمي١ٝ"مْ٘ كط   ٖريٚ

 ا""ٜبدٚ يٞ ؾغري 

 ٞ مغرر ز إىل  -ؿررغري ايرررٟ ٖٓرر ى "َرر ذا!!   مرررسٜٔ املسبرر  اي   ريٖٚرر ؾررس  برر

 .٘ قك  َعٗد ايغٓ ٤"َّإ-ايٛزق١

 مذا َ  نٌ ٖرٙ املب ْٞ؟" ! ٚاٖ٘"

برررر د٨ قٛيررررر٘   يٮن دميٝرررر١ ػررررس  غررررسس  طٜٛررررٌ َفؿررررٌ      يٖررررريٚ ب  برررردم 

 َٚعسٚقر١  ٫  بر"من دمي١ٝ ايفٕٓٛ ايعسٜكر١ يف طٛنٝرٛ من دميٝر١ غرٗري٠    

 ٗ ٝر  بأن دميٝرر١ ايفٓررٕٛ    يررريو مس إىل مبٓرر ٤ ايطبكر١ ايعسٜكرر١    ٜدخًر

ٞ    ايعسٜك١  بٓر٢  مبم٫ٚ يٓبرد   عدٜرد٠    ريكُٔ ا٭ن دميٝر١ َع ٖرد َٚبر ْ

ٚ    اٱداز٠  َرردزا٤ املع ٖررد  ٚعررد٠    ٖٚررٛ َبٓرر٢ كؿررـ ملرردٜس ا٭ن دميٝرر١ 

 ايٓ ب١ امليُٝص٠" ٚمخرياٚمعك ٤ ١٦ٖٝ اييدزٜظ   إدازٜني 

 "َ ذا رع  ب يٓ ب١ امليُٝص٠؟" ق طعي٘ عُ ع

 "منٌُ اييعسٜف ب ٭ن دمي١ٝ دعٝ  "ضأخربى عٓٗ  ٫سك   ٖريٚ

 "سطٓ " ي٘ ابيطُ 

ٌ ٖريٚ عُ ع ٞ  منُ ٘ َب٢ٓ يدزاض َب٢ٓ ايط١ٓ ا٭ٚىل  إىل اٯٕ"ْأر ١ مْ

 قٝرررر٘ ٞمٕ رهًُررر  ٜٔاملعٗرررد ايرررررٟ رسٜرررد   ٟ قبررررٌ مٕ ؽيررر ز  املرررٛاد ايع َررر١  

 ضًٗ٘ ٚبطٝط١ ٚم ًبٗ  رطبٝك ت ع١ًُٝ. املٛاد ٖٓ ى دزاضيو 

 ٖٞ املٛاد اييت ردزع ٖٓ ى؟" "َ 

َرر د٠ رعًُررو نٝررف ررريشهُني     إْٗرر  مض ضرٝر ت ايغٓرر ٤  م٫ٚ َرر د٠ " ٖررريٚ

مضِ امل د٠ ٜٛقح  رػبٗ  َ د٠ مي٘ ثِ   ٚإٜك ع ر٘بطبك١ ؾٛرو ٚخ َي٘ 



56 |  
 

 صوت ايهارا ميوكي ...

 

هررررب مٕ رهررررٕٛ يرررو ميرررر٘ خ ؾرررر١ رعٗررررسٜٔ قٝٗرررر       َررر ذا ريشرررردخ عٓرررر٘   

 إبداع رو"

 "َ  بو َٝٛنٞ؟" ْعست إيٝ٘ ْعس٠ ن٦ٝب١ دعًي٘ ٜكًل ٜٚطأي 

 "يٝظ يدٟ مي٘ مضيطٝ  ايعصف عًٝٗ   مْصي  زمضٞ يٮضفٌ عصٕ غدٜد

٫ٚ مظٔ  املٛضٝك١ٝ َجٌ ايبٝ ْٛ ؼي ز َب يغ ق ١ُ  اٯ٫تبعض  مٜك 

 مٕ ٚايداٟ ٜطيطٝع ٕ ؼٌُ ذيو"

"٫  ؾررغري٠ يريورر   ابيطرر ١َٚقر  نفرر٘ عًرر٢ نيفررٞ بٗرد٤ٚ ٚمبيطررِ     

 املعٗد رٛقس نٌ غ٤ٞ وي د٘ ايط يب ٖٓ ى" إداز٠ عًٝو 

ٌ إ  ؟ ٜرر "سًكرر قفررصت َرٔر ايطررع د٠  دًطرر  ْٚعررست إيٝرر٘  -هلررٞ ٖرررا مجٝرر

 سدٜجو"ٖٝ  منٌُ -عُ ع

 َ د٠ ع ١َ مْٗ   َ د٠ ايسقـ  مخساٚيٝظ  ٚمخريا" ؾفل بٝدٜ٘ ٖٚٛ ٜكٍٛ

ٖررٙ   ضيشي دني إىل ٖرٙ امل د٠  إيٝ٘ َُٚٗ  ن ٕ املعٗد ايرٟ ضيرٖبني 

 يهٓٗ  ضيٓفعو يف َطيكبًو ايف "  امل د٠ يٝظ قٝٗ  زضٛب

ٌ ثِ رٛقف عٔ اؿدٜح ق٬ًٝ ثِ مخر نأع  ْعس امل ٤ ٚمزرػف َٓ٘ ايكًٝ

 من دميٝرر١ ايفٓررٕٛ   ٛ معُررلضررٛف ْرردخٌ قُٝرر  ٖرر   "م٫ٕ ٠درر دإيرٞ ْعررس٠  

 يهررٌ َعٗررد فُعرر٘ ايطرره      َرٔر ثرر٬خ َعٗررد نرررب٣    َ٘هْٛرر  ايعسٜكرر١

  يهٔ اؿسّ ٚايط س١ اـ زد١ٝ ٚاسرد٠   اـ ؾ١ َسقك ر٘ مٜك   اـ ؾ١

ٞ ٚميهٓرو ايررٖ ب يصٜر ز٠ مٟ َعٗرد دٕٚ      ٬ -َػره١ً  ادْر -ؾرُ  قًرٝر

ٞ َعٗررد رررأيٝف    نجررس املع ٖررد ؾررعٛب١   يٓبرردم بررأٍٚ َعٗررد ٖٚررٛ م      ا٭ رر ْ

َٔر نر ٕ يدٜر٘ قردز٠      إ٫٫ ٜكبرٌ قٝر٘    ايكبٍٛ قٝ٘ ؾعب١ دردا   اخيب زات
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ب مل٦رررر١ َررررٔر طررررر٬ب    03املعٗرررررد  ٜػررررهٌ ٖررررررا  يًهًُررررر ت  ١ررررررٚم ععُٝررررر 

ٖٓر ى غرر ٥ع ت ركرٍٛ مٕ َععرِ غررسن ت رطرذٌٝ ا٭ رر ْٞ        ا٭ن دميٝر١ 

ًرر١ ٚرٓطربٗ  ملرر٪يفني   عٗرد مببر يغ ط ٥  ٖرررا املرػررتٟ ايهًُر ت َرٔر طر٬ب    

 ٫ٚ ْعًِ ؾشيٗ  إىل اٯٕ.  فسد غ ٥ع ت يهٔ ٖرٙ  آخسٜٔ

إٜر ى ثرِ     عٓردَ  رررٖبني يٮن دميٝر١   "سدٜج٘  اضيأْفؾُ  ق٬ًٝ ثِ 

 ٜفؿٌ سٛايٞ مخطني ط يب ٚط يب١  ٟ إغ ع١ مٚ رٓكًٝٗ ٕ رٓػسم إٜ ى 

 نٌ ض١ٓ بطبب اٱغ ع ت"

 "مخطني ط يب ٚط يب١" قً  بؿد١َ

 ٖرٙ ايٓ س١ٝ"ا٭ن دمي١ٝ َيػدد٠ ددا َٔ  مدٌ  إٕ" زمضٖ٘ص ٖريٚ 

 "ا٭َس كٝف ددا!"

هٕٛ   مْيت قك  ٫ ركٛيٞ غ٦ٝ  يط  َيأند٠ َٓ٘  "٫ عًٝو  ٖريٚ ٚضٝر

ٚيٓٓيكٌ ملعٗرد منجرس    سطٓ  يٓرتى ٖرا املعٗد ايه٦ٝب  نٌ غ٤ٞ غري 

ٝ  مح ضر١   ٜػررهٌ   منجررس املع ٖرد سٜٝٛرر١ يف ا٭ن دميٝرر١   ك٢ َعٗررد املٛضرر

املعٗرد   ٖررا  يف نرٌ شاٜٚر١ َٔر شٚاٜر     َٔ ط٬ب ا٭ن دميٝر١    مزبعٕٛ ب مل١٦

 ٖٚرررررا املعٗرررد ا٭نجررررس إق َررر١ يًُطرررر بك ت     طرررُعني ؿٓرررر  كيًرررف  ضي

ك ٙ ٖررٞ      ٚدا٥ُرر  َر   يشردٜ ت  ايٚ رهررٕٛ ٖٓ يررو عرسٚض ٱثبرر ت َٔر َٛضرٝر

ط   ٚيٝ  ًبٝيٗ  ع١ًُٝ ٚرطبٝك١ٝٚم املٛاد ايدزاض١ٝ ٖٓ ى ض١ًٗ  ق٣ٛ ا٭

   ْٞ"َٛاد َعٗد رأيٝف ا٭َهجف١ َجٌ 

 َفعُ  ب ؿ١ٜٛٝ" َعٗدا "ٜ ٖ٘ ٜبدٚ
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اذٖيب ٖٓ ى ٚاضريُيعٞ   "عٓدَ  رػعسٜٔ ب ملًٌ  ٖص ٖريٚ زمض٘ ب ٱه ب

 بطُ   املٛضٝك٢"

 َه ٕ ٤ًَٞ ب ملٛضٝك٢ املسو١ يًٓفظ. بدمت مؽٌٝ ذيو امله ٕ 

ِ ضرٓيشدخ عٔر    اٯٕ "ٚ مٜكع  ٖريٚ َٔ سًُٞ اؾٌُٝ عٓدَ  ق ٍ  مٖر

 ؾٛات اؾ١ًُٝ"َعٗد ايغٓ ٤ ٚا٭ َعٗد ب يٓطب١ يو 

ضذٌ يف دَ  ٞ مجٝ  اييف ؾٌٝ اييت  يهٞ مؾغٞ ٚم قيش  مذْ ٟ دٝدا

 .عٔ َعٗدٟ املكدع  ضٝرنسٖ 

 ٘ ؾررٛات اؾًُٝرر١ ٜػررهٌ   "َعٗررد ايغٓرر ٤ ٚا٭  عرٔر املعٗررد قرر ٬٥  برردم سدٜجرر

يٛض  ايكبٍٛ قٝ٘ َ اخيب ز امليبكني  ا٭ن دمي١ٝث٬ثٕٛ ب مل١٦ َٔ ط٬ب 

مْرر٘ املعٗرررد   املُٝرررص٠  ا٭ؾررٛات يهرررِٓٗ ٫ ٜكبًررٕٛ م٫ مؾرررش ب    ايؿررعٛب١  

 قب٫ٛ يًط٬ب" ا٭قٌا٭نجس رطذ٬ٝ َٔ قبٌ ايط٬ب يهٓ٘ 

 ْعس ميٞ قأسظ مْ  مغعس غٝب١ مٌَ يريو س ٍٚ مٕ ٜػرذع  قر ٬٥  

  ٚمْ  مقُٔ يو ايكبٍٛ يف املعٗد" ؾٛرو ممٝص ددا "٫ عًٝو 

 يهٞ ٜهٌُ سدٜجْ٘عست ميٝ٘ ٚابيطُ  

 املرٛاد   ٚ"سطٓ  يٓي ط٢ اخيب زات ايكبٍٛ ٚيٓرٖب إىل مغٝ ٤ ممجٌ ٖري

١ ضرر١ًٗ ٖٚررٞ    ؿررد َرر  املرٛاد ايرريت ضرريأخرٜٓٗ  يف ايطرر١ٓ     رػر ب٘  ايدزاضٝر

ك٢  قذُٝعٗرر      ا٭ٚىل ٚ مٜكرر   َرٛاد عًُٝر١ ٚرطبٝكٝر١    َرٛاد َعٗرد املٛضٝر

يف َعٗرردا طر قِ اييردزٜظ     ُعني إىل نرجري َٔر ا٭ؾرٛات املُٝرص٠    يضيطر 

ك٢ ٚايغٓرر ٤ َسسررٕٛ ٚيٝطررٛا غرردٜدٜٔ َجررٌ طرر قِ ررردزٜظ َعٗررد         املٛضرٝر

 "ميهٓو طًب املط عد٠ َي٢ مزدِت  ْٞ رأيٝف ا٭ 
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ؼ يف ا٭ن دميٝر١      "ممُِ  مدبي٘ برتدد  سطٓ  مخربْٞ عٔر طبٝعر١ ايعٝر

 مٜك  مل ؽربْٞ َِٓٗ مٚي٦و ايٓ ب١ امليُٝص٠؟" عٔ ايط٬ب ٚ ريِٖ 

   ٦ سطررٓ  ٖررِ   شٝح ْطرٝر  ايٓ برر١ امليُٝررص٠!  "ؾرر ٖررريٚ نأْرر٘ ررررنس غرٝر

ٚقل َع ٜري  اخيٝ زِٖٜيِ  فُٛع١ ايط٬ب ايرٜٔ متٝصٚا يف َع ٖدِٖ 

ايررريت قررردَٖٛ  يف ْرررٛادِٜٗ ايررريت     ا٫لررر شاتَجرررٌ ٚدقٝكررر١ دررردا   َعٝٓررر١ 

َررٔر املُٝرررصات ايررريت   لررر شات ايررريت قررردَٖٛ  يف َع ٖررردِٖ   ٚا٫  اخي زٖٚرر  

ٞ مِْٗ مٜك  هلِ املٓ ضب ت ايسمس١ٝ  ٕٛ َع ٖدِٖ يف ميجً وكٕٛ بٗ  ٖ

ٌ  اَيٝرر شات ٜطرريطٝعٕٛ اييرردخٌ يف ايكررسازات ايرريت رؿرردزٖ      :مخررس٣ َجرر

ٛا قرررٌ مسررد طررر قِ اييررردزٜظ مذا   ميهرررِٓٗ مٜكرر  مٕ وًٍررر   ا٭ن دميٝرر١  

مٜك  هب ع٢ً معك ٤ ايٓ بر١ امليُٝرص٠ مٕ ور قعٛا     اؿ د١  اضيدع 

٘ ورل   املع ٖرد دد ط يب ددٜرد ممٝرص يف مسرد    ٚٴ قإذاع٢ً َه ْيِٗ   مٕ  ير

ٜيٓ قظ َ  عكٛ َٔ ايٓ ب١ امليُٝص٠ يف َٓ قط١ زمس١ٝ وكسٖ  مجٝ  

 ق ش عكٛ ايٓ ب١ ْفط٘  قإذا  ٚاٱداز٠ط٬ب ا٭ن دمي١ٝ ٚط قِ اييدزٜظ 

ٜطيطٝ  ايط يب املُٝص اؾدٜد مٕ ٜيٓ قظ َس٠ مخس٣ ع٢ً َكعد يف  ٫

كعدٙ يًط يب املُٝص ايٓ ب١ املُٝص٠ َخطس عكٛ  إذامَ   ايٓ ب١ امليُٝص٠ 

قطٝشسّ َٔ املٓ قط١ ع٢ً َٓؿب عكٛ يف ايٓ ب١ املُٝص٠ طٛاٍ   اؾدٜد

 دزاضي٘ يف ا٭ن دمي١ٝ"

 ٫ مزٜد ايدخٍٛ يف ا٭َس" "ٜبدٚ ذيو ق ضٝ  ٖريٚ 

َٓ قط ت َجٌ ٖرٙ ْ دز٠ اؿردٚخ  زمبر  َرسرني     "٫ عًٝو  قشو ٖريٚ

 نٌ ث٬خ ضٓٛات"
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 مل ؟" "ٖرا  سٜب 

ٜسغح ٖرا   إذا مقرتب ؽسز مسد معك ٤ ايٓ ب١ امليُٝصٜٔ ط١ "ببط  ٖريٚ

َر  طر قِ رردزٜظ     اديُر   طبع  بعرد   ايعكٛ ايط يب ايرٟ وٌ قً٘ 

ح ط يرب إ٫ مٕ نر ٕ ممٝرصا قعر٬        املعٗد ٚمعك ٤ ايٓ بر١    ٫ٚ ٜريِ رسغٝر

ّ  مل ٜسغح ايعكٛ اؿر يٞ عكرٛا ددٜردا     ٚإذا ح   اخيبر ز املعٗرد   مقر  رسغٝر

 َٔ ٜسٜد مٕ ٜػ زى "ٜػ زى قٝ٘  يًط٬ب 

 "إذا ٖهرا رطري ا٭َٛز مٖٚ٘ "

يهِٓٗ ٜبشجرٕٛ    ِ رسغٝح ط٬ب َٔ ايط١ٓ ا٭ٚىلٜي ٫ "٫ عًٝو  ٖريٚ

يريو هب مٕ رجبيت ْفطو يهرٞ   َٔ ٖرٙ ايط١ٓ  ٚاٱبدا عٔ اييُٝص 

 ٜيِ رسغٝشو"

 مخربرو مْ  ٫ مزٜد ايدخٍٛ يف ا٭َس  "٫  زقع  نفٞ يف ٚدٗ٘ ٖريٚ

 مسب ايغٓ ٤ قك " ٭ْ  ا٭ن دمي١ٝايدزاض١ يف ٖرٙ  دمزٜ

 ٚ خؿٛؾررر  يف  َٓ قطرر ت َجررٌ ٖرررٙ ٫بررد َٓٗرر        "عصٜصرررٞ َٝررٛنٞ    ٖررري

 مٜكر   طرو سير٢ يرٛ مل رًشعرٞ ذيرو      ضٛف ػدٜٔ َٔر ٜٓ ق  طٛنٝٛ 

ظ    ضرريذدٜٔ ْفطررو ريٓ قطررني َرر  غرر ـ دٕٚ مٕ رػررعسٟ       ا٭َررس يرٝر

٬ -بٝرردى  قأْرر  قررد   ٗررد نف ْرر  سرردٜج  عرٔر املع   اٯٕمَرر   -ؾررُ  قًرٝر

ٚقر  مَر َٞ عرد٠    -ايكبٍٛ يف ْٜٝٛٛزىمْٗٝ  مٚزاقو ٱدسا٤ اَيش ٕ 

مزضرررً  ا٭ٚزام إىل   مْعرررسٟ َعًَٛ ررررو نًرررٗ  َٛدرررٛد٠ ٖٓررر       -مٚزام

كَٕٛٛ برر يسد خرر٬ٍ مضرر بٝ      اَيشرر ٕايًذٓرر١ املػررسق١ عًرر٢   ايكبررٍٛ ٚضرٝر

 ق١ًًٝ يرا مزدٛ مٕ رهْٛٞ د ٖص٠ يريو"



60 |  
 

 صوت ايهارا ميوكي ...

َٚفؿر١ً    رٞ نًرٗ  َطرذ١ً   ن ْ  َعًَٛر  ٚرفشؿيٗ   ا٭ٚزاممَطه  

٬ دقٝكرر    ١ً دَررٞ  إىل ايٛمحرر١        رفؿرٝر يررٕٛ غررعسٟ ٚطررٛيٞ ٚٚشْررٞ ٚقؿرٝر

 امليٛادد٠ مع٢ً ضسرٞ.

 "َٔ مخربى بأَس ايٛمح١؟" ممحس ٚدٗٞ خذ٬ قطأي  ٖريٚ

 "مْٗ  ْ ْ َٞ"  ب١ٝ ع٢ً ٚدٗ٘ ابيط ١َزمض٘ ٜٚسضِ  ٖريٚ ٖٚٛ وو

 ايفي ٠""رًو  قبك  نف ٜدٟ اي٢ُٓٝ ٚزؾؿ  ع٢ً مضٓ ْٞ

"مْريت   مخر َٔ ٜدٟ ا٭ٚزام ٚرهًِ بؿٛت ٖ د٨ دعرٌ قًريب ٜٓربض بكر٠ٛ    

 مج١ًٝ عٓدَ  رغكبني"

 ط٢ عٝٓ ٙ  ا٭غكسغعسٙ  ٚدٗ٘ خذ٬ ٖٚٛ ٜكٍٛ ذيو  امحساز٫سع  

رًرو ايفسؾر١ ٚقبًير٘ قبًر١ ضرسٜع١ ثرِ        اضريغًٝ   قًِ مضيط  ز٩ٜيُٗر   

 ابيعدت.

 ْبك ت قًريب مل رٗردم    بدا نإٔ ايصَٔ قد رٛقف مل ٜغري ٚقعٝي٘ مبدا 

 .َطُٛع١مبدا ٚمْف ضٞ بدت رؿبح 

 ؟"...."مل  ابيعدِت ايط سس ٖٚٛ ٜكرتب َ ُٖظ ٖريٚ بؿٛر٘ 

ِ  اضيٝكع  ؾب س  ٚمْ  مغعس بطع د٠  ري طبٝع١ٝ  ٚنأْ  نٓ  يف سً

ٚودم بٞ  ا٭زضا٭خس٣ ٭دد ٖريٚ َطيًل ع٢ً  يًذ١ٗاييف   مجٌٝ 

 . ب بيط ١َ

   اـري!""ؾب  ق ٍ بؿٛت َس  

َٴ  ؾسخ  ٚ طٝ  ٚدٗٞ ب يغط ٤ ٚبدمت بر هلُظ  ِ  "ٖررا  ٖررا    ذرسد سًر

 فسد سًِ"
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زقع  ايغط ٤ عٔ ٚدٗرٞ برب ٤ غردٜد ْٚعرست َهر ٕ َر  زمٜر  ٖرريٚ قبرٌ          

 قسمٜي٘ َ شاٍ َطيًل ٚودم بٞ بٓفظ ا٫بيط ١َ املسس١ قًٌٝ 

 "ٖرا يٝظ سًُ " سسى يط ْ٘ بب ٤ ق ٬٥

 "؟"َ ذا رفعٌ ٖٓ  َٔ ٚدٛدٙ يف  سقيت َيف د١٦قيش  عٝٓ ٟ 

متدد ٚسسى غعسٙ ايرٖيب -"اغؼ   ٫ مزٜد يٛايدٜو مٕ ٜطُع ْ  ٖريٚ

 سدخ يف ا٭َظ؟" م٫ ررنسٜٔ َ  -يً ًف ثِ ضأي 

 يًٗٞ ٌٖ ٜكؿد......... َ ذا! َ ذا سدخ يف ا٭َظ؟ ٜ 

ٞ ٚق ٍ ٞ   مل ودخ مٟ غ٤ٞ  عٓدَ  مطً  يف ؾُيت قشو عً "٫ ركًك

 مْ  نٓ  ع٢ً ٚغو ركبًٝو  ا٭َسيف    نٌ َ  اٯٕفهسٜٔ ب٘ مم  ر

 عًٞ ٚبدمِت ثِ قًكِ  ٚبدم اْفٞ ب يٓصٜف  بأْفٞ يهٓو قسبيت زمضو 

ٚمل  ذٖبرِ  إىل قساغررو   يهرٓ  طُأْيرو مٕ نرٌ غر٤ٞ غرري       ب يبهر ٤  

 يهٓ  دٕٚ مٕ مغعس  فٛت ٖٓ " مضيط  املغ دز٠ سي٢ مرأند مْو منِ  

سردخ  نٝرف ْطٝر      "ؾشٝح  ٖررا َر    يف ْفطٞ مقٍٛ ٚمْ رٓٗدت بساس١ 

 ذيو"

مَطو بٝدٟ ثِ قبًٗ  ٚخسز َٔ  سقيت نٞ ٜطيعد يًُدزض١  ٚمضيعد 

 . مٜك مْ  

 ا٫َيش ْرر ت ايٓٗ ٥ٝرر١   مٜرر ّقكررد ن ْر  رًررو      ٖرررا ا٭ضرربٛ  ضررسٜع   َرسَّ 

   ٛ  ذيرو نر ٕ ْعرر ّ    ثر٬خ اَيش ْرر ت  ٣ٚمٔر ن رسهني ٫ منرريشٔ ضر

 قسٜيٓ . ا٫َيش ْ ت يً سهني يف
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 ٚ ث٬ثني َٜٛ  َٓر مٕ عسق  ٖريٚ   ٖرريٚ ايررٟ  رري سٝر رٞ      مث ١َْٝست 

ٖررريٚ ايرررٟ سكررل سًُررٞ يف    ٖررريٚ ايرررٟ عًُرر  مٕ اؿررب مجٝررٌ سكرر     

مٚ ايكبرٍٛ   مل ٜهٔ ضٌٗ عًٞ ايٛقرٛ  يف سبر٘    اييكدّ ٭ن دمي١ٝ ايغٓ ٤ 

 يهررٓ  عٓردَ  منررٕٛ َعرر٘    مسٝر ٕ مغررعس نررأْ  رطرسع      غطبير٘ يررٞ  

ؼ اؿٝرر ٠  ٚنررأْ  ٫ مرررٓفظ م٫ عٓرردَ  ٜهررٕٛ سررٛيٞ     مغررعس مْرر     معرٝر

ذيو ايػعٛز  ٜغُسْٞ ب يطع د٠  مؾبح ٖريٚ ٚرف ؾًٝ٘ ٜغصٚإ عكًٞ يف 

َٓر مٕ مضيٝكغ سير٢ ورني َٛعرد     ١ معٝػٗ  نً٘ ؿعنٌ دقٝك١ يف 

.َْٞٛ 

ِ ٜ  َرنسرٞ مْ  ئ مضيطٝ  اييعبري مبدا عٔ املػ عس ايرٟ نٓٗ   معً

 يؿغري هلريٚ  يهٓ  ضأظٌ مس ٍٚ.قًيب ا

يهرٓ  ْطٝر  مْرر     مْر  نيبر  ايهررجري    اعيكرر دٟم ًكر  َررنسرٞ  يف   

 ددا مًُٖ  غ٦ٝ  نبريا 

ٌ ٜرَٛٞ َر  ٖررريٚ قكر   َيذ ًٖرر١          ن ْر  َررنسارٞ عبرر ز٠ عٔر رف ؾرٝر

 ع ٥ًيت ػ ٬ٖ نًٝ   مل معيكد مْ٘ ضٝأرٞ ّٜٛ مْدّ ع٢ً قعًيت ٖرٙ.

 

 

6 
 يف  سق١ اؾًٛع.ٓ  َيذُعني نع درٓ  ُن
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يررٛ  مٕ رًررو اؾًطرر١ ضرريهٕٛ ا٭خررري٠ َرر  ٚايرردٟ     امل ٜررأت يف برر يٞ مبررد  

ٚمديررو ظٗررس مبررٞ   نٓر  معًررِ يككرٝر  ايًًٝر١ نًررٗ  مقبررٌ مقررداّ مَرٞ      

 ! يٝ   ٝي  عًُ  ي

 ؟"ا٭دا٤ ٫خيب ز اضيعدِٜ "َٝٛنٞ ٌٖ  ٖريٚ

 " َي٢ ضٓرٖب يطٛنٝٛ ؟ ا مدٌ يكد اضيعدٜ  دٝد  "

٘ بعردٖ    ضٓبٝ  ي١ًٝ يف قٓردم َطر ز طٛنٝرٛ    ثِ  ا " د  ٖريٚ إىل  ضرٓيذ

 ْٜٝٛٛزى

  مزٜدى مٕ يدٟ مٕ َٝٛنٞ م ٢ً َ  ٜ  ٖريٚ ٫ داعٞ ٭ٕ مخربى "ٚايدٟ

 رٗيِ بٗ  دٝدا"

 عُٞ؟"  يهٔ مئ رغري زمٜو ٜ  "ضأق  َٝٛنٞ يف عٝ  إىل ا٭بد ٖريٚ

ْعررس مبررٞ إىل ٖررريٚ ْعررسات  سٜبرر١ دعًرري  مغررو مٕ بُٝٓٗرر  غرر٤ٞ ٫          

 ٜسٜدٕٚ َ  َعسقي٘.

 ٚايدٟ" مربع  ٜ  ٖريٚ

 ذٖب ٖريٚ ٚزا٤ مبٞ ٚمْ  ١٦ًَٝ ب يفكٍٛ ملعسق١ َ ذا ودخ بُٝٓٗ .

 ورردخ برني ٖرريٚ ٚمبرٞ يهٓٗر  مل ػررب      مييفر  ٭ضرأٍ ٚايردرٞ عٔر ايررٟ      

 ٚيهٔ ن ٕ ٚاقح عًٝٗ  مْٗ  ن ْ  رعسف َ  هسٟ.

 امٕ ا٭َس خطري دد  "عُٞ مزدٛى رع ٍ َعٓ   ٖريٚ

عًٝو قعً٘ ٖٛ مٕ ؽب٧ ا٭َس عٔ  نٌ َ  ؼ ٍٚ إقٓ عٞ ٖريٚ  "٫ مبٞ

 سًُٗ  َٓر ايطفٛي١ مٕ ررٖب إىل ذيو املعٗد  َٝٛنٞ سي٢ ٫ ركًل 
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ٍ ضيبك٢   ٚمْ  ٫ مزٜد  ٜٚٓيٗٞ سًُٗ  ٖٓ  يف ايكس١ٜ مٕ عًُ  بأَس ايصيصا

 .بٓيتاردَري سًِ 

ْػسات ا٭خب ز ٚ اـربا٤ ٜكٛيٕٛ مٕ  ا يهٔعُٞ مْ  مقُٗو دٝد ٖريٚ " 

ٍ ضٛف ٜهٕٛ َٔ مق٣ٛ ايص٫شٍ اييت ركسب ايٝ ب ٕ ٚ زمب  رهٕٛ  ٖرا ايصيصا

ظ ٖٓ يررو ٚضر ٥ٌ    ٚخُٝرر١ايعٛاقرب   ايكسٜرر١  ن قٝر٘ يف ٖرررٙ   مح ٜرر١ٚيٝر

ٕ رعررر ٍ َعرررٞ إىل   يرررريو ٖٓ يرررو ايهرررجري َررٔر ٚضررر ٥ٌ    طٛنٝرررٛ  ضررريهٛ

َر  َٝرٛنٞ إىل    ايط١َ٬ ممر  ٜكرُٔ يرٞ مْرو ضريهٕٛ غرري مٕ  ر دزت       

 .ْٜٝٛٛزى

ٞ  ٚقر  مبرٞ نفر٘ عًر٢ نيرف ٖرريٚ " ٫ ركًرل        يكرد َرست منجرس َٔر      عًر

ٍ   نٌ َ  ايكس١ٜمعٝؼ يف ٖرٙ  مْ ٚ ث٬ثني ضٓ٘   ٚ قد اعيدت ع٢ً ايص٫ش

٦  يرٞ قأْرر        م ٍ زٜردٙ َٓررو مٕ رٓيبر٘ ملٝررٛنٞ ٚ مٕ سردخ غرٝر عٓٗرر   املطر٦ٛ

 " مبدا مزٜدى مٕ ؼكل سًُٗ  ٚػعًٗ  ضعٝد٠ ٚإ٫ ئ مض قو 

 .بعدَ  عذص مٕ ٜكٓ  مبٞ ب يرٖ ب َعٓ  ٚم ًل املٛقٛ  ٖريٚ ؾُ  

ٌ آر٢   َغ دزرٞ ايكس١ٜ ٭ٍٚ َس٠ يف سٝ رٞ املٛعٛد  ّٜٛذيو ايّٝٛ ٚ ب يفع

ٞ ٚ مَٞ ٚ ْ ْ َٞ ب يدَٛ    رًو ن ْ   ا٭ٚىل اييت ابيعد  املس٠  ٚدع  مب

 نٓ  ضعٝد٠ بكدز َ   مغعس ب ٭مل املط ق١  نٓ نٌ رًو  قٝٗ  عِٓٗ

ٌ مْ  ضأذٖب إىل طٛنٝٛ بسقك١  املعٗرد ايررٟ سًُر  بر٘      ٖريٚ  ٚضرأدخ

 طٛاٍ سٝ رٞ.

 بأَس ذيو ايصيصاٍ.٫ معًِ ٚ مٕ ٫ شي  ٚؾً  إىل طٛنٝٛ 
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 ِ مٕ ٖريٚ ن ٕ  غ٦ٝ   ز ِٚ ذٖب  إىل اي٫ٜٛ ت امليشد٠ ٚمْ  ٫ شي  ٫ معً

      ٚ إىل  ٚاقش  عًٝ٘ ايكًرل ايردا٥ِ  ٚمل ٜطرُح يرٞ ب ؿردٜح إىل عر ٥ًيت م

ا٭دا٤  نرر ٕ ذيرو غررسط مبررٞ ايك ضررٞ     اخيبرر زْ ْر َٞ سيرر٢ مْيٗررٞ َٔر    

 ايرٟ قسق٘ ع٢ً ٖريٚ .

ٌ بع ٥ًيت نًُ  رطٓ  ي٘ ايفسؾ١ سي٢ ٜط٦ُٔ مِْٗ ٫ ن  ٕ ٖريٚ ٜيؿ

َ  شايٛا   .غري  ن ٕ ٜساِٖ نع ٥ًي٘ مت 

 ...ً٘ ايه زث١يٝ

 يف ؾررردزٟ   ممل مل اضررريط    مسططررر  برررأمل   املػررر٪١َٚ يف رًرررو ايًًٝررر١   

د٣ٚ  قرسزت مخررريا    إغرغ ٍ ْفطررٞ برأٟ غرر٤ٞ يهٔر دٕٚ درر    يرر ٚس  رفطرريٙ 

 إْ  إ٫ِ مٕ احملط ت ٖٓ  مجٝعٗ  ريشدخ ا٫لًٝص١ٜ  رػغٌٝ اييًف ش ز

 مل مٖيِ .

 .ب يػك١ اييت اضي٦ذ زٖ  ٖريٚ يٓ ذٖب  إىل  سق٘ اؾًٛع 

 يف غسٜ  ا٭خب ز ايع د١ً: ز٣مقيش  اييًف ش ٚ إذا بٞ  

 هد يف طسٜك٘ ( )رطْٛ َٞ ععِٝ ٜكسب ايٝ ب ٕ ٚ ٜغسم نٌ َ  

 َ  قٗررِ َرر   اضرريطع يو  يررر ٚايٝ ب ْٝر١  ب ٱلًٝصٜرر١هيٛبرر  نر ٕ اـرررب 

 ودخ.

بعررردّ رؿررردٜل    رطرررْٛ َٞ ؟ نٝرررف ! َيررر٢ سررردخ ذيرررو ؾرررسخ     يهررٔر 

  ٚ ٖررٛ ٚيرياْررٞ يف ٚقر  ٜسثر٢ يرر٘  اسيكرٓ        آررر٢ َطرسع  قطرُع  ٖرريٚ 

 .اييًف ش يهٞ ٫ اْٗ ز منجس  ٜطف٧و ٍٚ مٕ 
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ٖرريٚ   معردْٞ إىل ايٝ بر ٕ   مزٜررد     " عر ٥ًيت  ُٖطر  برني غرٗك رٞ ايك رًر١    

 ع ٥ًيت ٖريٚ مزدٛى "

 " ثكٞ بٞ غري  ٜساّ  ضٝهْٕٛٛ ع٢ً َ  اٯٕ نٌ غ٤ٞ مٖدمٟٖريٚ " 

ايٝ بر ٕ    ضريغسم  " إ٫ رس٣ ؟ إ٫ رطُ  ؟ إ٫ رػرعس ؟؟؟ مٕ عر ٥ًيت ٖٓر ى    

 "  ع ٥ًيت يف خطسع ٥ًيت إْك ذ مزٜد

ؾُي  ق٬ًٝ ٭ضيٛعب مٕ ٖريٚ مل ٜهٔ َؿدَٚ  بر ـرب ايررٟ قرسمٙ يف    

 رعًِ ؾشٝح؟" رؿدٜل "نٓ ٚمْ  مْعس ميٝ٘ بعدّ  اييًف ش  دقعي٘

 مْ " ٖريٚ "َٝٛنٞ

ب ؾدزٙ بهٌ َ  مٚرٝر  َٔر قر٠ٛ "يكرد نٓر  رعًرِ       ذٖب  إيٝ٘ ٚبدمت اقس

 ٚمل ؽربْٞ"

مل  عًٝ٘ "مل مل ٜبعدْٞ  بٌ رسن  ميهِ ؾدزٙ سي٢ رعب  ٚمضٓدت زمضٞ 

 قعً  ذيو" ؽربْٞ  مل 

 ن ٕ ٜسٜد  ذيو غسط ٚايدى غعسٟ "ن ٕسيكٓ  ٚبدم ب ملطح ع٢ً ا

 .ا"َس ئ ررٖيب مبد ن ٕ ٜعًِ مْو إذا عًُِ  ب ٭ سًُو ؼكٝل 

 ْكك  عٗد مبٞ ٚمخربر " ٖ د٨ "يٝيومدبي٘ بؿٛت 

  ْعرِ قكرد َرس مزبعرني      ن ًَر١ يًٝر٘  اؿ ي١ َٔ ايبه ٤ قًً  ع٢ً رًو 

ٞ يف ايٝ ب ٕ   قكد قسب ايكس٣ شيصاٍ  ٌ مٕ ودخ ذيو اييطْٛ َ َٜٛ  قب

ٍ ازرف  َ ٤ ايبشس عػس مَي ز ٚ م سم نٌ َ  هدٙ يف  ٚ بعد ذيو ايصيصا

 غري٠.َِٚٓٗ قسٜيت ايؿ طسٜك٘
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ٍ ٖٓ ى  ايٝ ب ٕ إىل ٖريٚ ع د يف ْٜٝٛٛزى  ٚسدٟ رسن  ٚيٝيفكد ا٭سٛا

 .ٜساّ َ  ع٢ً منٕٛ ضٛف مْ  طُأْي٘ بعدَ 

 .امبد بأخب ز يٝط  دٝد٠    مخس٣ َسٙ ي٫ًٜٛ ت ع د   مٜ ّ مزبع١ بعد ٚ

ِ بعرد اييطرْٛ َٞ     ايكرس٣  َٔ ايطه ٕ ب خيف ٤ اخربْٞ ِ  بعكرٗ  ٚدردٖٚ

 ٤ٞ.غ عٓ٘ ٜعًُٕٛ ٫ٚ اخيف٢ قد اٯخس اؾص٤ ٚ قك  دجح

ٞ  مٕ ٘ ق ٍ يٞيهٓ س ٚي  مٕ مدعً٘ ٜعٝدْٞ يًٝ ب ٕ  ٔ  ن ْر   مبر  م ًر٢  َر

 ٘ ٞ  مٕ مَ ْٝر ٘  عًرر٢ ٜساْر ٞ  م ر   املطررس  خػرب  عرردٙ ٚبعرد    ايػررذٞ بؿرٛر

  ٭دٌ مبٞ ٚمَٞ.  ا٫خيب ز ذيو ع٢ً رأد١ٜ ٚاقك  ق ٫ٚت

ٞ  ٚدا  رررنست  ٞ  ٚ مبر ٞ  مَر ٕ  ير ٔ  نرأْ   ٚ نر  ِ  ير ٘  مزاٖر ٚذيرو َر      ث ْٝر

 دعً  مغعس ب ٭مل.

 ١.ايكؿ ٖرٙ ١يبداٜ معٛد ١ايٓكط ٖرٙ َٚٔ

 ْ ْ َٞ ٣ضٛ اييطْٛ َٞ يف  سق  اييت كسٜيتي ذنس٣ َٔ يٞ ٜيبك٢ مل 

ركف   عسقيٗ  َجًُ  قٜٛ٘ بكٝ  بٌ ريشطِ مل يكدَٗ  قكدٖ  ز ِ اييت

 .ظ ْيب رػذع  سي٢ ٖٚٞ ع٢ً س ق١ ا٫ْٗٝ ز

 َٔ ٖرا اؾص٤ يكؿيت. ٠ا٭خريٓكط١ اي مق  مْ  ٖ  ٚ

 .رٓيب٘ مٕ دٕٚ ىيفٕٛ زمب  يكًبو ا٭قسبٕٛ مٕ َغصاٖ  ن ٕ اييت

  .رػعس إٓ دٕٚ ا٭خري ايٛدا  ٜٛدعْٛو زمب 

 ايدْٝ  ٖرٙ ع٢ً ايٛسٝد ٖٛ ايًك ٤ ذيو ٜهٕٛ زمب 

 .مزٚاسِٗ ىطف مٕ مزاد إذا ٜطيأذِْٗ ٫ ق ملٛت
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 الفصل الجاني

 أيتها اجلنيلة أنيت يف طوكيو ابتهِج

 .توثيق احلب -

 .جديدة اتبداي -
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1 
 ٚمتي١ُايطٝ زات  مبٛام  ع٢ً ؾٛت ؾب س  ايط بع١اضيٝكع  يف 

 .١بعض ايطًب

َرٔر  املٓبعجر١  ايصنٝر١  ايسا٥شرر١ٚز رِ ذيرو ايؿرر ب مل اضريط  ػ ٖرٌ     

 .خ زز  سقيت

ّ ازرردٜ     قررٛم بٝذرر َيت ٚخسدر  عجرر  عٔر َؿرردز رًررو      َعطررف ايٓرٛ

 اؾ١ًُٝ. ايسا٥ش١

يف  احملر٠٬ ايطبخ ٜٚك  ايفط ٥س  َس١ًٜددٙ ٜسردٟ ٭رٛدٗ  يًُطبخ 

  ايؿ١ٝٓٝ

 اؿررساز٠ برر يعسم بطرربب   املًرر٤ٜٞيرردىل عًرر٢ دبٝٓرر٘    ا٭غرركسنرر ٕ غررعسٙ  

 .َٔ ايفسٕ املٓبعج١

  امل ٥رررد٠ نسضرررٞ   إىل ٚ اػررر٘غرررعس برررٞ قأبيطرررِ ٫ضررريٝكغ َررٔر ررررأًَٞ     

 اضيعدادا يٲقط ز.
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ٞ ٚقر  ؾرشٔ ايفطر ٥س      برأٍٚ قطرر    مَطره  ٚطًررب َر  اييررٚم      مَر َ

مجردت ٬َقررٞ يًشعر١ ثررِ    ٚقعر  عًٝٗر  عرٝر  ٚدقعيٗر  داخررٌ قُرٞ        

 . ايفطري٠ضيطٝ  َكغ قطع٘ مدٖػ  ! ٚ مل اعد 

ٞ مسعير٘ ٜٓرر دٟ    مَٕرٔر  مقرر٣ٛبسمٜررٞ يهٔر دٖػرريت ن ْر      ٭خررربٙ بر مس

 ٘.اضيطٝ  ايسد عًٝ

 

َطشيٗ  يهٓ    ز ع٢ً خدٟ ٚاضيكست ؼ  ذق َع٘ ريدسسغعست بد

 " مَٞبؿٛت خ ق  " رػبٗ٘ قط ٥س  ٭دٝب٘بعذص 

  ب ؿصٕ ب ْ  ع٢ً ٚدٗ٘ يهٓ٘ ابيطِ ٚاخربْٞ امل يًط١ع٬َ ت ايٓدّ 

َٞ  مدعًرو  مٕمل اقؿرد   مضرف   َٔ ٚايدرو إعدادٖ طسٜك٘  مخرت"  ربهر

  عًٝو ؾفٛ ؾب سو " معهس ٚمٕ

 ب يطُأ١ْٓٝػعً  اغعس  ايداق١٦ اهل د١٥ابيطُ  ز ِ ع    ْربٙ ؾٛر٘ 

 .بداخًٞ  ايع ز١َز ِ نٌ ايفٛق٢ 

غعست مْٓ  َٓرر  ٚايؿُ  ن ٕ ضٝد املٛقف بٝٓٓ     اٱقط ز ٚدب١رٓ ٚيٓ  

      ٬  عرردْ  َرٔر اي٫ٜٛرر ت امليشررد٠ ٚمرٔر ن يغسبرر ٤ يف املٓررصٍ  ْيشرردخ قًرٝر

ٞ ق٬ًٝ  ز ِ اييت ن ْ  بٝٓٓ  يف ايكس١ٜ امنش   سي٢ ايسَٚ ْط١ٝ  ًْيك

 ق ٫ٚت ٖريٚ ايعدٜد٠ يٓعٛد َجًُ  نٓ  ض بك .

 طًررب َرر  قرر ٬٥    َرٔر ذيررو اْيٗٝٓرر    ٚعٓرردَ   امل ٥ررد٠ ضرر عدر٘ بيٓعٝررف  

 ْ ْ َٞ" يصٜ ز٠"اعدٟ ْفطو   ضٛف ْرٖب 

 " سك !!"عسٜك١ ْعست إيٝ٘ ب بيط َ٘
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هعًرو  ٕ نر ٕ ذيرو ضرٛف    مٖريٚ ٖٚرٛ ٜكر  ٜردٙ عًر٢ نيفرٞ" ادرٌ        

 ."ضعٝد٠

 ٫ٚ شي  مظٔ مْ  مسي ز املصٜد َٔ ايٛق . ٫ شاٍ و ٍٚ 

ٟ ضرررسع  يغرررسقيت  م ٦  ٥٬َُررر  يًررررٖ ب  ازرررردٜ     ٭زررررد اشزم  بٓطررر ٫ً غررٝر

 .مٜك ثِ َعطف  ب  ايًٕٛ ٚسرا٤  ب   ا٭ضٛدٚقُٝؿ  ب يًٕٛ 

ل  يف يٝظ يردٟ ذٚم   مضف٘ مل  قسممتٛٙ قبٌ قًٌٝ يهٔ  امل٬برظ قكرد   رٓطٝر

 ع٢ً ايًب ع ايػعيب يف قسٜيٓ  ٚامل٬بظ اييت رٓطكٗ  ْ ْ َٞ يٞاعيدت 

نع درررر٘  غرررعسٙ   ادرررد   مًْٝكررر!  مًْٝكررردررردٙ يف اْيعررر زٟ  نررر ٕ  ٭خسدرر   

ٔ ايررٖيب ٚعٝٓٝر٘    ركرفٞ عًٝر٘ ايهرجري َرٔر     ا٭دٓبٝرر٬َٚ١قر٘   ايصزقر ٜٚ

 ظ ْب٘.قبٝش١  مبدٚنٓ    اؾ ذب١ٝ

يًطررٛم يػررسا٤   برر ؿسز عٓرردَ  ضررأي " ٖررٌ ؼيرر دني ايرررٖ ب    مسططر  

 بعض امل٬بظ؟"

 " ٫   يدٟ ايعدٜد َٓٗ "مدبي٘

 "إذا! سطٓ  ٖرا دٝد  يٓرٖب مٚٙرًعجِ ثِ ق ٍ " 

 اٱنُ ٍثِ  ض ع١ملدٙ ْؿف  اؿ ق١ً اضيك٬ٍ إىل ْٓ  مي زماخربْٞ 

 .يًٛؾٍٛ يًُػف٢ ا٭قداّضريا ع٢ً 

ايكسٜر١ ٫  ذٖ بٞ يًُدزض١ ع٢ً ا٭قداّ يف  غعست مٕ املط ق١ بعٝد٠ ددا 

وي ز املس٤ إىل ايعدٜد َٔر   يهٔ ٖرٙ طٛنٝٛ  وي ز نٌ ذيو ايٛق  

 ٚض ٥ٌ املٛاؾ٬ت سي٢ ٜؿٌ إىل ايٛد١ٗ اييت ٜسٜدٖ 
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ّ رٛقفر    س قًر١  مٍٚاضريكًًٓ    يرررا  ن ْر  اؿ قًر١ َصدمحر١      املبٓرر٢ مَر 

 .ٚمل ٜٓطل اسدْ  بهًُ٘ اقطسزْ  يًٛقٛف 

إىل ٖررريٚ بٓعررسات  ٦ررو ايفيٝرر ت ٜيٗ َطرٔر ظرر ْيب ٜٚٓعررسٕ    مٚيمسعرر  

 َ  ٖرٙ ايٛق س١!. دعًي  اغيعٌ  كب  

" رفكٌ   خرر َهر ْٞ اضريطٝ     ٖ َط١ٚطًب  َٓ٘  إيٝ٘ سدأٖإركدَ  

 ."ٚدٗيت إىل مؾٌ ٕم إىلايٛقٛف 

ٞ  ايغرري٠ ْريإ َٔ  مغعً عرب٘  ابيط َ٘ربطِ هل   يف ٖررٙ  يهٓر٘    برداخً

 .مدًط ذيو املكعد ٚ  إىل مخرْٞ اَطو بٝدٟ ٚايًشع١ 

 

٘ ْعررسٕ  ٘ ايفيٝرر ت بيعذررب ثررِ    إيٝرر " ٖررٌ  فيرر ٠ اؾ يطرر١ ظرر ْيب  اي ضررأيي

 رعسقٗ ؟!"

 " ادٌ! خطٝبيت"ثك١بهٌ  مد بٗ 

ٞ عًر٢ قٝر ٖٔ ٚبردمٕ بر يٓعس      ايدٖػر١ ب ْ  ٬ََح  بٓعرسات ررٛسٞ    إير

  ثِ بدمٕ ب ييٗ َظ ٚايكشو.  ب ٫ضيؿغ ز

 

 .ذيو نجريايكد ممل  مل ٬ٜسغ ٖريٚ ذيو 

 

 مٚي٦رو  إسرد٣   ؿك  بر٘   اؿ ق١ًْصٚيٓ  َٔ  مثٓ ٤ ٚدٗيٓ  ٚ إىلٚؾًٓ  

يرٛ ْؿرربح   ممتٓر٢ ايفيٝر ت ٖٚرٞ رًرٗح ثرِ َردت ير٘ ٚزقر٘ ؾرغريٙ ٚق ير  "          

  "مؾدق ٤
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 " يٝظ يدٜو َ ْ  ؾشٝح؟" ك١بغٝ ب بيط َ٘ثِ ق ي   إيٞاييفي  

 َ ْ "رًعجُ  ! يهٔ ابيطُ  ابيط َ٘ د ْبٝ٘ " ادٌ يٝظ ٖٓ ى 

 .َٓٗ  ثِ ٚدعٗ  ًَٛس  بٝدٙ َٚػ٢ خًفٞ ايٛزق١اخر ٖريٚ 

 ايٛزقرررر١نررررٓيت ٫ رسٜررردٜٔ َررر  اخرررر     إٕ" ٖرررريٚ قررر ٫ٚ ايًشررر م برررٞ     

 .رطيطٝعني قٍٛ ذيو"

ظٌُ غبٗ٘  مدبي٘نٞ ٫ ٜساٖ     ايغري٠كب٦٘ دَٛ   مَ َ٘ مضرينٓ  

 !" دداطبٝعٞ   ٖٓ طبٝعٞ  مَساْ٘  مظٔ   مزٜدَكطع٘ " ٫ مل ذا ٫ 

 .ػُدت َه ْٞ سني زق  ؾٛر٘ ٚق ٍ " رٛقفٞ"

٫ ٜفؿٌ  مؾبحقرتب َ  َٔ اـًف سي٢ قأ رٛقف  دٕٚ مٕ مييف  ي٘ 

 .ٚاسد ْؼإ اضٛ بٝٓٓ 

 ؟"مرغ زٜٖٔريٚ بؿٛت اقسب يًُٗظ" 

يكررد   يًغررري٠ ٜرردعٛ  غرر٤ٞ؟ ٫ م رر زبؿررٛت قسٜررب َرٔر ؾررٛر٘" ٚملرر      مدبيرر٘

 "رؿبح ؾدٜكيو قك  مٕن ْ  رسٜد 

 .. ٌٖ رغ زٜٔ؟"ضأييوٚق ٍ"  َف د١٦ عسن١اسيكٓ  َٔ اـًف 

دٕٚ مٕ ابهررٞ   مؼرردخمسرر ٍٚ مٕ اضرريذُ  غررذ عيت يهررٞ     يًٖٛرر١ ؾررُ  

  ايط   م  زكً  بؿٛت ب نٞ" ادٌ   ادٌ ب يطب  ق  يهٓ  مل مضيط 

 ؟" م  زيدٟ اؿل بإٔ  ميٝظخطٝبيو   

 اخربٜ  سطٓ ؟" مخس٣قعً  غ٦ٝ  خ ط٦  َسٙ  إٕاسيكٓ  بكٛٙ "

 ٖصشت زمضٞ رأٜٝدا مل  ق ي٘

 "خرٟ. َصقٝٗ " ايٛزق١دازْٞ ؾٗي٘ ثِ َد يٞ م
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 "مزٜد"٫  قً  ي٘ بعٝٓني داَعيني

 ضأقعًٗ " مْ  إذاابيطِ يٞ " 

قطعر  ؾررغريٙ   إىلثرِ قر ّ بيُصٜكٗر      مؾرر بع٘برني   ب يٛزقر١ اَطرو ٖرريٚ   

 املطيػف٢" إىلٚق ٍ" ٖٝ  بٓ   بأؾ بعٞ مؾ بع٘غبو ٚ ٚبجٗ  يف اهلٛا٤  

مل رٓطف٧ بعد   ٫ شي  اغعس  ايغري٠  ْ ز  ضٜٛ   يهٔابيطُ  ي٘ ثِ ضسْ  

  .رطري داخٌ دٛيف َسٜس٠ عساز٠

ٜبٝرررر  َطيشكررررسات ػُٝررررٌ     َيذررررساملػررررف٢ ؾرررر دق    إىليف طسٜكٓرررر  

بػرهٌ   ايٛدٗر١ اييت رًٕٛ  ايغسٜب١ ا٭غٝ ٤ررنست غغف ْ ْ َٞ ييًو 

 مغرتٟ هل  بعك  َِٓٗ مٕمجٌٝ يرا قسزت 

 " ٖريٚ"

 ٖريٚ " َ ذا ٖٓ ى "

 غسا٤ ٖدٜ٘ يٓ ْ َٞ" مزٜد" إيٝ٘ذيو امليذس ْٚعست  مَ ّرٛقف  

 يٛس٘ امليذس ثِ اَطو بٝدٟ " ٖٝ  ْدخٌ" إىلزق  ْعسٙ 

ثِ رسن  ٜد ٖرريٚ ٚذٖبر  اعرح يف امليذرس عٔر ٖدٜر٘       امليذس  إىلدخًٓ  

 َٓ ضب١ يٓ ْ َٞ.

 َ  ؟"ٖريٚ" ٌٖ يف زمضو غ٤ٞ 

 "مبداٖصشت زاضٞ مبع٢ٓ ٫" 

٦  ٜػررب٘ ايكًرِ يهٓر٘ اعرسض " ٖررٌ ؼرب ْ ْر َٞ امحررس           اَطرو ٖرريٚ غٝر

 ايػف ٙ ؟"

 ادٌ ؼب ايًٕٛ ايصٖسٟ " مَِ " 
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 ؟" ٤" ٌٖ ؼب ٖرا ايػٞ مخس غ٤ٖٞريٚ ٖٚٛ ميطو 

 ٖرا؟" " َ 

 "ٚنجٝف١ ط١ًٜٖٛريٚ" سطٓ  ٫ اعًِ ب يكب  يهٓ٘ هعٌ زَٛؽ ايعني 

 "ا٭غٝ ٤ٜبدٚ مٕ يدٜو خربٙ يف ٖرٙ  مٚٙقشه  ي٘" "

 سو زمض٘ خذ٬ َ .

 د ٤ر احملٌ "  مزد ٤ٖريٚ ٖٚٛ ٜك  نفٝ٘ ع٢ً خؿسٙ ٜٚٛش  ْعسٙ يف 

 قهسٙ!"

 ٖٞ؟" " َ 

 "اربعٝ " ابيطِ يٞ ثِ ذٖب

٘       إىلٚؾًٓ   إٕ إىلضست خًف٘   املٛظف ايررٟ ٜعُرٌ يف امليذرس ثرِ قر ٍ ير

 ؟ ٌٖ يٞ غدَ٘؟ " "َسسب  ٖريٚ

 دٌ ضٝدٟ رفكٌ مٔ ٖٓ  ـدَيو"ماملٛظف" 

ٖدٜرر٘  مزٜرد  اٯٕ  يرريو ٖرريٚ" ؾردٜكيت َسٜكر٘ ٚضرٛف اذٖرب يصٜ زرٗر        

 ."َٓ ضب١

ٓ  ُِٖ املٛظف"   .  رفكٌ َٔ ٖٓ  ضٝدٟ"سط

خصاْرر٘ ع٬ُقر٘ ببرر بني    إىلٖررريٚ خًرف املٛظررف سير٢ ٚؾرًٓ       ٚ مْر  ضرسْ   

شد دٝني ثِ ق ٍ املٛظف " اْعرسا ٖٓر  ٖررٙ رػرهًٝ٘ سدٜجر٘ َٔر سك ٥رب        

رهرٕٛ   مَٕ زنر ت ع ملٝر٘ َٚعسٚقر٘ رٓ ضرب      مْٗر  َطيشكرسات اييذُٝرٌ     

  .....يْٰط١ٖدٜ٘ 

 نٝ َ  ْ ْ َٞ"م  ردع٢  ْ َٖٞريٚ" ْ
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 ؟"اؿ١ُُٝ ابيطِ املٛظف" ٌٖ ٖٞ ؾدٜكيو

ّٞ" ؾدٜك٘   خطٝبيت"ٚق  نفٝ٘ ع٢ً نيف

 يرٟ رٟٓٛ اخيٝ زٙ؟"   دٝد  سطٓ  َ مٚٙ"  قأبيطِغعس املٛظف ب ؿسز 

ْعررسٙ خ طفرر١ عًٝٗرر  " ٖرررٙ    ٚميكٝرر ؾررغريٙ ْطرربٝ    سكٝبرر١اقرتبرر  َرٔر  

 َٓ ضب١"

 َيأند٠؟" مْيتٖريٚ ٖٚٛ بيفشؿٗ " ٌٖ 

 معسف ْ ْ َٞ دٝدا  ضٛف رعذبٗ  ب ييأنٝد" مْ " 

     ٔ دٟ  -اقرررتب املٛظررف َرٔر ٖررريٚ ُٖٚررظ يرر٘" يهرر ب ٖعرر١   إْٗرر  يهرٔر ضرٝر

 ايجُٔ"

ٓ     يرو  مبدٖٚريٚ" ٌٖٚ  ر اؿكٝبر١ ٚقرِ   ٖٝر  خٴر   ؟ ٗر  رري قر دز عًر٢ دقر  مث

 "بيغًٝفٗ 

 ضٝدٟ اعرزْٞ ضٛف اذٖب ييذٗٝص طًبو" مضفام٢ٓ املٛظف" 

 .ٚذٖب َٗس٫ٚ بعٝدا عٔ ٖريٚ

 

 منًُٓرر ٚ مثٓٗرر  ٚ ثرِ دقرر  ٖرري   اهلدٜرر١بعرد َرردٙ َٔر ا٫ْيعرر ز اضريًُٓ      

 .املػف٢ إىلطسٜكٓ  

 إىلٚؾرررًٓ   إٕايطرر بل ايرررٟ رسقررد قٝرر٘ ْ ْرر َٞ َٚرر         إىلضرربك  ٖررريٚ    

 ْ ٚي  نٝظ اهلد١ٜ"سي٢ ق ٍ " رفكًٞ  ايغسق١

 " مئ ردخٌ َعٞ ؟"
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 صوت ايهارا ميوكي ...

 

ايريت   ا٭غٝر ٤ ٖريٚ" ابكٝ  يٛسدنُ  ق٬ًٝ  بيأنٝد ٖٓ يو ايهجري َٔ 

 رسٜدإ اييشدخ عٓٗ  "

  َ٪ٜدٙ مل  ق ي٘ ٖٞصشت زمض

 .ٜطُ  مٕايب ب ثِ طسقي٘ غف٘ ٚبؿٛت مل ٜهد  إىلركدَ  

نٓ  َطيعد٠ يًدخٍٛ يه    مٜك بب ٤  ٚم ًكي٘قيش  ايب ب بب ٤  

ْ ْر َٞ ٚغر ب َيٛادررد    غردْٞ اؿررٛاز ايررٟ مسعير٘ بررني     رٛقفر  عٓردَ   

 عٓدٖ  يف ايغسق١.

 يرٜر   غهسا يو" مْٖٚ٘ ْ َٞ" 

   ؟"سك معذبو" ٌٖ ا٭خسايػ ـ 

 ابيطُ  ْ ْ َٞ" ب يطب  "

ٓ ر يهٔ ٖ رف٘ احملُرٍٛ مؾردز ؾرٛر     ا٫بيط ١َ ِٖٚ ب ييشدخزد هل       َعً

 عٔ ٚؾٍٛ زض ي١.

ٓ ٖ رف٘ ٚمبيطِ ثِ زق  ْعسٙ إىل ْ ْ َٞ ق ٬٥ ْعس إىل   يدٟ عٌُ " سط

   ٌٖ ضيهْٛني غري؟" اٯٕ

 ركًل"   ٫دٌم" بػسا١ٖ ايػٛن٫ٛر١ْ ْ َٞ ٖٚٞ رأنٌ 

يف  مرٞغ٦ٝ  قَٛٞ بسٕ اؾسع ٚضٛف  اسيذِ  إٕ" إيٝٗ ٚقف ٖٚٛ ٜٓعس 

 ك ٤"ًاي إىلاؿ ٍ  

 ٤"ايًك  إىلْ ْ َٞ" 

ايب ب ِٖٚ ب ـسٚز   يفر  ْعرسٙ رًرو     إىلعٓدَ  ٚؾٌ ذيو ايػ ـ 

 .ايب ب مَ ّ ايٛاقف١ايفي ٠ 
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 صوت ايهارا ميوكي ...

 .  ؾشٝح"َٝٛنٞ مْيت" إذْٗ ُٖظ يف 

 دٌ !"مٖصشت زمضٞ" 

 ...اضيٝكع " مٕابيطِ" ٖٝ  اذٖيب  ن ْ  رٓيعسى َٓر 

ُُٖٚررر   عسٜكررر١ ابيطررر َ٘بيطرررُ  يررر٘  ق ٫َطررر  نًُ رررر٘ َػررر عسٟ    

 .ب يدخٍٛ

ٞ ٚرٓعرس   ر١  ن ْ  ريٓ ٍٚ ايػرٛن٫ٛ مَ َٗ   ٚٚقف  دخً    بيعذرب  إير

 !  َٝٛنٞ مْ  إْٗ  ٜبدٚ مْٗ  مل رؿدم

 " ب بيط ١َ "َسسب  ؼدث ٴ

 اقرتبٞ"٫ رصاٍ ع٢ً قٝ ٖ  " ايدٖػ١ن ْ  ٬ََح 

  رطيطٝ  ملطٞ مؾبش  مٕ إىلٚاقرتب   مطعيٗ بيعذب يهٔ  إيٝٗ ْعست 

ٞ ٜٚدٟ  ـ بػسر بعٝٓني داَعيني  إيْٞعست  قذ ٤ٙثِ ٚزمضٞ بدمت ريفش

 . "سًك آرٝيتيكد -  يكد َٝٛنٖٞٓ   مْيت" 

مٕ  رُٓٗس  مزدتٴ مٕسبظ دَٛعٞ اييت ن ْ  ع٢ً ٚغو م ٚمْ اسيكٓيٗ  

ايّٝٛ قسؾيٗ    نٌ َس٠ نٓ  مْ  َٔ ٜبهٞ اٯٕ  يفمؾبح ايطسف ايكٟٛ 

 يف قًبٗ . يي سز َ  ٖٞ

 

 إيٝررويكرد نٓر  اسير ز     رررأخسِتملر     رػرٗل َرٔر ايبهر ٤" ملر    ٖٚرٞ  ْ ْر َٞ  

ٞ   ٫ اضيطٝ  ايطري بيٛاشٕ  سًك ٟ يكد قكدت قدَ  مؾبش    اٯٕ  اْعس

 ع ي١ ع٢ً اؾُٝ    ئ ٜيشًُ  اسد"
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 صوت ايهارا ميوكي ...

 

سكٔ ْ ْ َٞ  مٕاسيكٓيٗ  يٞ ن ْ  رًو املس٠ ا٭ٚىل اييت اغعس قٝٗ  

 .كيًف  ن ٕ سكٓٗ  وٌُ زا٥ش١ ٚايدٟ ٚٚايدرٞ   ٚايكس١ٜ نًٗ 

قٝٗ  ْ ْ َٞ ع دص٠ عٔ قعرٌ غر٤ٞ َر    ْ ْر َٞ      مز٣َس٠  مٍٚرًو  مٜك  

فيررر ٠ قٜٛرر١  رطرر عد  ريٖررر  ٫ٚ رطًررب املطرر عد٠   ربهرررٞ      اين ْرر  دا٥ُرر    

  رعطٞ ٫ٚ رٓيعس زد اؾٌُٝ   نٓر   ٭دًٗ ربهٞ  ردعو٫ٚ  ٭دًو

رعذرص بردْٚٞ      مْٗر  بدْٚٗ  يهٓٗر  مل رػرعسْٞ َٜٛر       دا٥ُ  اغعس ب يعذص

ٚ  مٕايرريت اغرعس قٝٗرر     ا٭ٚىلايٝرّٛ ن ْرر  املرس٠    ْٗرر  ٭ ْ ْر َٞ ؼيرر د   

 .يدٟ ئ ارسنٗ  ؼي ز اسد  ريٟ  ٢ً َ م

  ق ي  ٚمل اقِٗ اؾرص٤  رسنيٗ  ريشدخ ٚريشدخ   زمب  قُٗ  دص٤ا مم

 ٚقًر  "إْر   عٔ سك  ثرِ اسيكرٓ  ٚدٗٗر  برني نٍفرٞ       مبعدرٗ  ا٭خس

" ٖٓ 

 ؟"ايبه ٤ "َ ذارٛقف  عٔ  مٕزَػ  بعٝٓٝٗ  بعد 

؟ قدَو!  مؾبح مٕ  ٫شي  َعو   َ ذا رسٜدٜٔ َ  ٭دًو ٖٓ إْ  "

 مٕٜدٜو ميهٓو اضي داّ ٜردٟ  ميهرٓ     مٚسطٓ  ميهٓو ايطري بٞ  

  كر ق مْريت عٓرو     غر٤ٞ   ميهٓ  ايريفهري يف نرٌ    مٜك ًو عك مؾبح

 "مؾبح مٕاخربٜ  َ ذا رسٜدٜٔ َ  

 

 مٕ مزٜرد   ٫  مغرؼ بأؾربعٞ "   ٭خفٝٗ عٝٓ ٖ  ب يدَٛ  قأضسع   اَيٮت

 " ١ٚ امليف ٥ً ١  مٜٔ ْ ْ َٞ ايك١ٜٛ ايػذ ع مخس٣دَٛعو َس٠  مز٣

 ْ ْ َٞ عصٕ" ذٖب  َ  اييطْٛ َٞ ايرٟ اخر قدَٗ "
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 صوت ايهارا ميوكي ...

ٗ  برداخًو     َٛدرٛد٠ قً  عصّ " ٫ مل ررٖب  ٖرٞ ٫ شاير       ٫ ؼبطٝر

 " مخسدٝٗ 

  قكرر  دعرٝر  ٖهرررا   مضررف٘ مْرر  اسيكررٓي  بكررٛٙ ٖٚررٞ ػٗررؼ ب يبهرر ٤"    

 نُ  نٓ " معٛد مٕ معدى  ايّٝٛ قك    بعدٖ   مزدٛى

ازمف  مْرر اَطرح عًرر٢ ظٗسٖر  بسقرل       ٚمْر  دبٗر  برٌ اسيكرٓيٗ  يررٞ    ُممل 

 .مبداؿ هل  سك    قُ  زمر٘ مل ٜهٔ بٗني 

 يٮضفٌٖٚٞ رٓعس  ٗد٤ٖٚدمت ق بيعدت عٔ سك  ب

ى؟ نٝرف  يررٟ قعًيٝر٘ يف ْٜٝٛرٛز      َر   مذاَطش  دَٛعٗر  ثرِ ابيطرُ "    

 "ايكبٍٛ؟ اخيب زن ٕ 

ٔ  نر ٕ ضر٬ٗ قكر  ٚقفر  ٚبردمت      ٜررنس    غر٤ٞ " ٫  ٜبرردٚ مٕ  ب يغٓر ٤  يهر

ظ ايررررٟ  -ذيرررو ْٞٚبػرررد٠  مضررعد ايًذٓرر١ رررردعِ ؾرررٛرٞ    زقعررر  ايهررٝر

 خرٟ ٖرٙ اهلد١ٜ َ  َٚٔ ٖريٚ"-بٝدٟ

ظ ثرِ ْعرست     مخرت ٞ َ  ايهٝر ٦  َر " ؾرشٝح         إير ٚنأْٗر  رررنست غٝر

 َعو؟" مزاٖٙٛ ٫  مٜٖٔريٚ ! 

  ْبك٢ ضٜٛ  يٛسدْ  ق٬ًٝ" مٕذٖب اخربْٞ  مٜٔ" ٫ ادزٟ 

ٖٞ ع٬قيهُ  !  ركٍٛ "نٝفظ ْب ايطسٜس ٖٚٞ  اهلد١ٜٚقع  نٝظ 

 ٌٖ نٓيُ  غري"

 غري قك ..." غ٤ٞ" ادٌ نٌ 

 "غ٤ٞى ٖٓ ن ٕ  إٕبيعذب" قك  َ ذا ؟ اخربٜ   إيٞ ْعست

 " معذب٫٘  مْ  مظٔ معًِقك  ٫  مْ عصٕ"  مدبيٗ 
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 صوت ايهارا ميوكي ...

 

 بػٞ َ  ؟" مخربى؟ ٌٖ  غ٤ٞضبب ٖرا ايػعٛز؟ ٌٖ سدخ  ْ ْ َٞ" َ 

عٔ اييعبري   قأَطه  ْ ْر َٞ ٜردٟ بعطرف ٜػربٗ٘      ع دص٠ؾُي  ق٬ًٝ 

 "غ٤ٞعطف ٚايدرٞ " ؼدثٞ   اخربٜ  نٌ 

ايريت امش٦رص قٝٗر      ايًشعر١ سدخ ٖرا ايّٝٛ َٓر  غ٤ٞعٔ نٌ  مخربرٗ 

ايفيٝر ت يف   مٚي٦رو ٖريٚ َٔ ٬َبطٞ   سي٢ ذيو املٛقف ايط ٝف َر   

 .اؿ ق١ً

 ب١ " َررر قرررشه  ْ ْررر َٞ بػرررد٠   ٚبطسٜكررر٘ اضررريفصر    قطرررأييٗ    قررر   

 ملكشو؟"

قك  ظٓٓ   مْ ْ ْ َٞ ٖٚٞ متطح دَٛعٗ  اييت ض ي  بطبب ايكشو " 

 نبري٠ ددا" املػه١ً مٕ

 َػهً٘ نبريٙ ؟" ميٝط عكد" ٖٚرٙ  إيٝٗ ْعست 

ّ اٖيُ ّ" ٫    نٓيت ركؿدٜٔ ْعسر٘  ٚإذا   ايغري٠قك   مْٗ ْ ْ َٞ بعد

 -كر  اييفي  ميٝٓر  ثرِ ٚقرع  فًريني يف س    -مل٬بطو  املػ٦ُص٠

 "نجريا رفٝدىاطًعٞ ع٢ً ٖرٙ اجمل٬ت ضٛف 

ٖررا ْ ْر َٞ ! ٖرٌ     رؿفش  اجمل٬ت ثِ زَٝيٗ  ع٢ً ْ ْ َٞ بإسساز " َر  

 "َٓشسق١ٖرٙ ف٬ت 

ك٘   قؿرري٠  مْٗر  ْ ْ َٞ" ٫   يهٔ ٖرٙ ٬َبرظ قيٝر ت طٛنٝرٛ       -ٚقٝر

 ..."معذبي يكد  -ابيطُ  ابيط َ٘ عسٜك١
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 صوت ايهارا ميوكي ...

ازرردٟ ٖهررا ٚاخرسز يًػر ز    ٖرٌ       مٕبإسساز غدٜد" ٫ ٜطيشٌٝ  مدبيٗ 

 َر   ٜطرُع   مٕٚايدٜو رٛقٝ  قبٌ  مٕ  محدا يًسب  قكٝش١ مْٗ ؟  دِٓٓ 

 " ركٛيٝٓ٘

 َٗي١ُ ري  مْٗ سسن  ٜدٖ  مبع٢ٓ 

  َٗي١ُبٝدٟ هل  مبع٢ٓ يط   مٜك  مْ  مغست

ٞ ُطسم ايبر ب قيرٛرست ْ ْر َٞ بػردٙ ٚق ير  يرٞ" َٝرٛنٞ اْعرسٟ          ٖرٌ   إير

 ٫ ؟" مَّعٗسٟ سطٔ 

 " ربدٜٔ دٝدٙ   يهٔ َٔ ايك دّ ؟" إيٝٗ ْعست 

٘ ْ ْرر َٞ  " ٜبرردٚ اْرر٘ املُررسض ايفرر رٔ ايرررٟ نرر ٕ ٖٓرر         عسٜكرر١  ب بيطرر َ

 ٖٚٛ ٜعي  بٞ" ب ٭َظاضيٝكع   مٕؾب س    َٓر 

ٜير٘ يف  سقيرو عٓردَ     زمؾشٝح اْ٘ ايرٟ  مٚٙ" ٭ررنسْعست يًطكف 

 قبٌ قًٌٝ" مرٝ 

 نريا "مْ ْ َٞ" ٜدع٢ 

 نريا ٖهرا قك  ؟"م" ٜدع٢  ٱ  ظيٗ ابيطُ  

" ٖٛ َٔ طًب َ  َٓ دار٘ ضبغٝ إيٖٞٚٞ رٓعس ٚقع  عكدت نفٝٗ  

٦  ثررِ ررنسررر٘ ٚق يرر      نأْٗرر  ثررِ رٛضررع  عٝٓٝٗرر    -ب مسرر٘ ْطرٝر  غرٝر

 رفكٌ" -بؿٛت ع يٞ

  "" َسسب 

 ٖريٚ؟"-ْعست ْ ْ َٞ بؿدَ٘ " ٖٞ
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 صوت ايهارا ميوكي ...

 

اضريع دت ٚعٝٗرر  "   ٚنأْٗر   زمضرٗ  ابيطرِ هلر  ٖرريٚ ابيطر َ٘ عربر٘ قٗرصت       

 ٖريٚ " مضي ذ - مضي ذاقؿد 

 اقرتب ٖريٚ َٔ ايطسٜس ٚدًظ ظ ْيب " نٝف س يو "

قكردت   مْر  عبط  ق٬ًٝ ثرِ ق ير " دٝردٙ   ركسٜبر   ٫شير   رري َؿردق٘        

 قدَٞ"

 نريو " ميٝظَٔ قكدإ زاضو  مقكٌقدَو  مبس  "قكدإٖريٚ 

  اضريطٝ  قعرٌ   اٯٕيف طٛنٝرٛ   مْر   ٚمٜك ب ديي٘ ابيط َ٘ َسس٘" ادٌ   

 ايهجري"

 نريا"مٖريٚ" ٖرا دٝد   ٌٖ ق بًيت ؾدٜكٞ 

 ْ ْ َٞ ٚقًٓ  ضٜٛ  " ف ؾدٜكو ؟" ٚ مْ ؾعكٓ  

 ٜك "معذب اْ٘ ٚضِٝ  ْ ْ َٞ "٫ُٖط  يٞ 

 نريا "مؼدخ ٖريٚ بؿٛت ع ٍ" ادٌ ؾدٜكٞ ٜٛغٝدا 

دا     مْ ْ َٞ"  مبرِٓٗ    ملر   مسعر  مْٗرِ مثسٜر ٤ درداً    ٖٚ٘ اْ٘ َٔر ع ٥ًر٘ ٜٛغٝر

   ٖٓ  "ٜعٌُ ممسقاملديٌ 

 ٚنصت ْ ْ َٞ يف خؿسٖ  ييٓيب٘ مل  ركٛي٘ يهٓٗ  مل رٗيِ.

ٜعُرٌ   َسقرٛ  "ملر   ٖرريٚ ع درب    إىلٚقع  نفٞ قٛم بعكُٗ  ْٚعرست  

 ٜبدٚ اْ٘ ٜػبٗ٘ ؾدٜكٓ  اؾ يظ ٖٓ " ممسق ؟

 ركؿدٜٔ؟" بيعذب "َ ذاْ ْ َٞ 
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خربْٞ ٖريٚ مسكٌ دٚاز ايػُظ يف قسٜيٓ    عٓدَ   إىلعدت برانسرٞ  

ٕ ًٜيرصّ  معٔ َ قٝ٘ ق ٍ يٞ ٖريٚ اْر٘ ورب ا٫ضيهػر ف يرريو ٜهسٖر٘      

 عني.بعٌُ َ

  

ٞ يهرٔر   ٭خربٖرر ْ ْرر َٞ   إىلابيطررُ  ْٚعررست   ٖررريٚ عًرر٢ غررفيت    إؾرربع

  مضهيي 

 ثِ  ُص " دعٝٗ  رهيػف بٓفطٗ " إيْٞعس ٖريٚ 

  ٖٚ٘ سطٔ يو ذيو"مْ ْ َٞ بيشدٟ "

ٚقف ٖريٚ ٖٚٛ ممطو بٝدٟ" سطرٓ  ْ ْر َٞ ضرٛف ْرتنرو يرترر سٞ      

 " اٯٕ

 " مطٍٛدعٗ  ربك٢ َد٠  مزدٛىبػدٙ" ٫  ا٭خس٣متطه  ْ ْ َٞ بٝدٟ 

ٖرريٚ" ضررٛف ادًبٗرر  ب يغررد ٚايرررٟ ًٜٝر٘ ٚايرررٟ ًٜٝرر٘ سيرر٢ ؽسدررٞ َرٔر       

 املػف٢ "

 ْ ْ َٞ بؿٛت طفٛيٞ عفٟٛ" سك  ؟!"

 يٝظ يدٜو  ريٖ  " مْيت ٖٚريٚ" ب يطب    ٖٞ يٝظ يدٜٗ   ريى  

 " مْ ْ ْ َٞ عصٕ َؿطٓ " ٫   ٖٞ يدٜٗ  

ٌ ن٬َ٘ بٌ  ُص هل  ف -يدِٜو مْيت ٚ" عسٜك١ ب بيط َٖ٘ريٚ  مل ٜهُ

 ٖٝ  َٝٛنٞ يٓرٖب" -ابيطُ  ٖٞ

 " سطٓ  اخسز ٚضٛف اؿل بو "

 "ٖريٚ "سطٓ 
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ْ ْر َٞ ٚاسيكرٓيٗ  ثرِ زَكيٗر  بٓعرسٙ ددٜر٘ "        إىلخسز ٖريٚ قيٛدٗ  

دا          نررريا  مامسعرٝر  دٝرردا ! سيرر٢ يررٛ نرر ٕ ذيررو ايػرر ب املرردعٛ ٜٛغرٝر

رطررًُٞ ْفطررو يرر٘    مٕؾرردٜل ٖررريٚ َٚرٔر ع ٥ًرر٘ ثسٜرر١   ذيررو ٫ ٜعرر       

 نػب ب قسٜيٓ " يٝطٛابطٗٛي٘   اسرزٟ ! قػب ب طٛنٝٛ 

 اعًِ َ ذا اقعٌ" مْ ٫ عًٝو  ْٖٗٗٗٗ٘ ْ َٞ بكشه٘ َ نس٠" 

 ركَٛٞ بعٌُ َيٗٛز" م٫ ممت٢ٓبٓربٙ عدّ ازرٝ   "  مدبيٗ 

ذيررو  مزدررٛٚرغُرض عٝٓٝٗرر  "   زمضررٗ ْ ْر َٞ ٖٚررٞ ركرر  ذزاعٝٗر  خًررف    

 " مٜك 

 ....خ زز ايغسق١

َر ّ َعًرِ ٜعطٝر٘ بعرض     مَر ّ ٖرريٚ ٚنأْر٘ ط يرب     منرريا  مٚقف ٜٛغٝدا 

دا     نرر  اييٛدٝٗرر ت   سطررٓ  يكررد    نررريا  مٕ ٖررريٚ سكرر  ٜيشرردخ َرر  ٜٛغرٝر

 إسد٣ ط٬ب٘نأْ٘ 

 نريا بعدّ اٖيُ ّ " سطٓ "م

 " مٜك ٖريٚ" عًٝو َط ٜسرٗ  

 نريا مبًٌ" سطٓ "م

 "؟سك  إيٞنريا   ٌٖ رطيُ  مٖريٚ" 

قرسد  -قً  بر ؿسف ايٛاسرد    دٌ ٚيكد سفع  َ مبٓفظ املًٌ"  انريم

ٞ رديًٝٗ    ٚغسا٤ هل  َ  م٫ًٚ - ٚبدا ب يعد مؾ بع٘ رسٜد   عدّ  هٝب عً

 "...خلإ إ ك بٗ 
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ْٗر  ايفرسد ايٛسٝرد امليبكرٞ َٔر ع ٥ًر٘       إ مزدرٛى نرريا  مٖرريٚ بكًر٘ سًٝر٘"    

 "َٝٛنٞ

 غٛدٞ ٜيٛيٕٛ مَسٖ ؟" مٚ منريا "سطٓ   مل  مل ػعٌ زٜٔ

ٔ   ض٬ٗ  زٜٔيٝظ  ٖريٚ "اٯَس ايهجري َٔ اٱغر ع ت   َػٗٛز  ٚضيعٗسَغ

ٞ  ٚ ْ ْ َٞ مٕ زمِٖٚ ايؿش ق١ َع  عٓ٘ ٚعٔ  ٜٴقير٢ ضر ذز    غرٛد فهرس  ٫ٚ 

 .مب  ٜطيغًٗ "زٴ    مْ  ٫ مثل ب٘ٚمٜك  يف امل٢ًٗ ايًًٝٞ اـ ف ب٘ ض٣ٛ 

 ..."اضيغ٬هل ٚمضيطٝ     َ نس "مْ  مٜك  ْعس منريا هلريٚ غبح

 ..."يهٓ  معًِ مْو ئ رفعٌ ذيو بٞ" ٖريٚ بجك١

 هل  َٔ ٚزط١" يًٗٞ ٜ ا "ٜ  منريا

ٌ زض ي١ قبٛهل  يف  ٖريٚ"  مٕ َٝٛنٞ اٯٕ متس بفرت٠ ؾعب٘ ددا  زمب  رؿ

ٚمزٜدٖ  مٕ ربدم بدا١ٜ ق١ٜٛ يف ا٭ن دمي١ٝ   ا٭ن دمي١ٝ خ٬ٍ مٜ ّ ق١ًًٝ 

٫ٚ مزٜررد َرٔر قكرردإ ْ ْرر َٞ يكرردَٗ  مٕ ٜرر٪ثس عًٝٗرر    ٜهفٝٗرر  َرر  سرردخ        

ٖررٞ مل رفكررد ع ٥ًيٗرر  قكرر  بررٌ قكرردت قسٜيٗرر  َٚٓصهلرر  ٚمجٝرر         َعٗرر  

 ذنسٜ رٗ  ٫ٚ مزٜد َٓٗ  مٕ ريأذ٣ منجس"

 نريا ٖٚٛ هًظ ع٢ً ايهسضٞ املٛدٛد يف املُس " ٌٖ سك  ؼبٗ  ؟"مٗد رٓ

 ؟"إذاٖريٚ" ادٌ   َ ذا رعٔ 

 ْو اضيعذً  عٓدَ  ركدَ  ـطبيٗ  "م مظٔ" منريا

 ٖريٚ "مل ذا؟"
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٬ ٫ٚ رعرررسف   ضررر ذد١ٖٚرررٛ ٜيُررردد" ربررردٚ  منرررريا   ٚا٭غررٝر ٤ ب ملٛقررر١قًررٝر

د ذب١ٝ  مٟيهٔ يٝظ بٗ      ربدٚ يطٝف٘ ض١٦ٝ  سطٓ  ٖٞ يٝط   اؿدٜج١

 ٜهْٛٛا َه ْٗ  " مٕ  ٖٓ ى ايهجري َٔ ايفيٝ ت اي٬رٞ ٜطيشكٔ 

 " يهٔ...." ب ْفع ٍٖريٚ 

ق طعر  ذيررو  َٚٔر  سقرر١ ْ ْر َٞ    خسدر  مل ٜهُرٌ ٖرريٚ سدٜجر٘ ٭ْرر     

 .بني ايؿدٜكني َعسن١اؿدٜح ايرٟ ن ٕ زمب  ضٝطبب 

 " ٖٝ  ٖريٚ يٓرٖب "

 رٗدٜد" ٖٝ  عصٜصرٞ"نريا بٓعسات مٖريٚ ٖٚٛ ٜسَل 

٘  ماْيعسْ  ٜٛغٝدا    ثرِ شسرف يغسقر٘ ْ ْر َٞ     نريا سي٢  بٓ  عٔر ْ ظسٜر

 .ٚطسم ايب ب

 ْ ْ َٞ " رفكٌ"

 ؾربش ِ منٝف س يو ؟  ٌٖ َؿطٓع١ " ب بيط ١َنريا مدخٌ ٜٛغٝدا 

 قكٌ ؟"م

دا   ٫    اٯٕٔ ٚسردْ   "م املؿطٓع١زدت ي٘ ْ ْ َٞ ا٫بيط ١َ  د ٜٛغٝر ضٝر

 " املؿطٓع٫١بيط ١َ داعٞ ٫ٕ ربيطِ ٖرٙ ا

 نريا " يط  اقِٗ َ ..."مٜٛغٝدا 

ذ ٖريٚ مخربْٞ ا٭ضي  دٝدا  عٓدَ مقٍٛ   رفِٗ َ  ب٢ًق طعي٘ ْ ْ َٞ "

ٔ   َٔ رهٕٛ قُٗ  َ  ودخ ٖٓر   غرفكيو رًرو    مٕضأؾردم   مْر   مرعر

 ٖريٚ" ا٭ضي ذيٝط  َٔ ادٌ  ٚإْٗ َٔ قًبو   مرٝ٘
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ثِ ق ٍ" سطرٓ    اْرِو عًر٢ سكرو   ٖررا َٔر ادرٌ         منريارٓٗد ٜٛغٝدا 

ٖ٘  ضأعذب بو ثِ ضأق  عبو ٚ مْ ٖريٚ قك    ٌٖ نٓيت رعٓني 

 ؟"مٔ يطٓ  يف َطًطٌ دزاَٞ

 ؟"مْ  َيًٗف١ ييك  يف سيب مْ " ٌٖٚ رعٔ  ب ْفع ٍْ ْ َٞ 

ٞ بهربيو   مدٌ مْيت نريو  " منرياٜٛغٝدا  ِ اِْو  مْ ٫ رٓ دع اعً

يهٓرِ    مْو عًُرِ  مْر  ؾردٜل ٖرريٚ      سك   ي٫ٛق  عبِو مريُٓني يٛ 

 "س ٚيِ  مٕ ػعًٝ  ٌمق  يف سبو

ٜكرر  يف سررريب غررر ب    مٕ ممتٓررر٢" قًيطُرر٦ٔ   يررٔر  ب ضررريشك ز إيٝرررْ٘عررست  

 َيعذسف َٚغسٚز َجًو"

 

دا   مثرست رًرو ايهًُر ت    مَٕٔر ايٛاقرح    قرسد دٕٚ رفهرري"    منرريا يف ٜٛغٝر

 بكدّ ٚاسد٠!!" ْ قؿ١  قي ٠يف سب قي ٠  مْ  مق ٚئ 

ٚق ي  " ادٌ  ب بيط ١َ مخفيٗ عً  ٬ََح ْ ْ َٞ يهٓٗ   ٚا٭ملايدٖػ١ 

 سب قي ٠ بكدّ ٚاسد٠"يف ٖرا ؾشٝح ئ ٜك  اسد 

 ق ي٘ ع٢ً ْ ْ َٞ مم  دعً٘ ٜػعس ب يٓدّ ق٬ًٝ بيأثري َ منريا غعس 

 " مْ  .. مْ "ق ٫ٚ ردازى َ  سدخ قبٌ قًٌٖٝٚٛ َسربو  إيٝٗ ْعس  

 "؟د ب" َ ذا ٖٓ يو ٖريٚٚمزٕ ٖ رف٘ قٓعس يٓ ْ َٞ ثِ ْعس هل رف٘ 

 "ا٭ٚق   ٭رفكد ٖريٚ "ارؿً 

 َٓر خسد  َٔ املػف٢ ! ١متس سي٢ ْؿف ض ع غدٜد "ملبغكب منريا 

 "اٯٕمقِ بكيًٗ  إىل  قًيط٦ُٔ  مل
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ٍ نٌ غ٤ٞ  ٭دً٘  ٜعي  بٗ   يٓ ْ َٞ  ٚمْ٘قِٗ ٖريٚ  مٕ منريا ق ّ بكٛ

  ْ َٞ  كب  ٭دٌ ذيو.مٕ ْ ٜٚبدٚ

 ٫ رفعٌ غ٦ٝ  ؾشٝش  مبدا يًٗٞ منريا ا"ٜ   رٓٗد ٖريٚ ٚق ٍ بداخً٘

برو؟ يكرد    غر٤ٞ "َر   اْيب٘ مٕ ٖٓ يو  م٫بٗد٤ٚ سي٢ َٔ ادٌ  زد ٖريٚ 

 َٝٛنٞ ق دث٘ ْ ْ َٞ " مزادت

"سطٓ  غهسا ييرنريٟ بإٔ اغرتٟ يًطف١ً املدي١ً ٖ رف   خرر     منريا

 إٕ اهل رف َ  ْ ْ َٞ "

ْر ٍٚ منررريا اهلرر رف يٓ ْرر َٞ قأخرررر٘ بكرٛٙ ٚق يرر  يرر٘" مْرر  يطرر  طفًرر٘       

َسسبررر  َٝرررٛنٞ َررر ذا ٖٓ ى...ادرررٌ     - رررريت ْرررربٙ ؾرررٛرٗ    -َديًررر١

 اجمل٬ت   ضٛف ادعٌ منريا ٜسضًٗ  ملٓصيو...سطٓ  إىل ايًك ٤"

م ًك  ْ ْ َٞ اهل رف ثِ ق َ  بسَٝ٘ ع٢ً ا٭زض قيشطِ ٚض  ؾدَ٘ 

 منريا

 قعًيت ذيو؟؟"منريا بؿدَ٘" مل ذا 

  مٕ اقسغ  كيب ٖٚ رفو ا٭قسب إىل ٜدٟ" بربٚد "مزٜدْ ْ َٞ 

 منريا بغكب" يكد ن ٕ ب ٖغ ايجُٔ"

غسا٤ ايعػسات َجً٘   يدٜو ايهجري َٔر   ايربٚد "رطيطٝ ْ ْ َٞ بٓفظ 

خرر ٖررٙ اجملر٬ت     -َر   غر٤ٞ رٛضع  عٝٓٝٗر  ٚنأْٗر  رررنست    -امل ٍ 

 مزضًٗ  إىل َٓصٍ ٖريٚ"

 ض ٥كو اـ ف"منريا" مْ  يط  

   يهٔ ضيفعٌ ذيو َٔ ادٌ ٖريٚ" ْ ْ َٞ "ادٌ
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 "ٖريٚ يٝظ ٚايدٟ" منريا

 ؾدٜكو املكسب" ْ ْ َٞ "يهٓ٘

ِ "رًوايغسق١ ٖٚٛ بغكب ثِ اخر اجمل٬ت ٚخسز َٔ  منريارٓفظ    ٜيُي

 رطيغً  بطبب ٖريٚ" ايػك١ٝ  ضٛف

 ُٖط  بداخًٗ  " ضٛف ازٜو َٔ ٖٞ ْ ْ َٞ"مَ  عٓد ْ ْ َٞ قكد 

دا   ٍ   بطًٓر  اؾدٜرد يف ايكؿر١    منرريا  ٜٛغٝر ضرٓ٘   ٖرٛ    ٣٢  غر ب بعُرس ا

     ٌ ٚيف ْفررظ  مشٜر ٤ ٜعُرٌ نعر زض     َجرٌ ايػركٝل هلرريٚ   غر ب  رر  َردي

اْ٘  إ٫قٝ٘  اؾٝد٠ايفساغ   ز ِ ايؿف ت  مٚق تايٛق  ممسض َيطٛ  يف 

 ا .غ ب َ نس دد 

 

   َصدمحرر١يف نررٌ َهر ٕ   ايطرسم    مقرٛا٤ طٛنٝرٛ َدٜٓر٘ مجًٝرر٘ سكر       

 .ْط ٘ َؿغسٙ َٔ ْٜٝٛٛزى مْٗ ٚاؾٓطٝ ت    ا٭يٛإٚايٓ ع َٔ مجٝ  

ٌ يف قسٜيت  قٝٗ  غٗدت َ  ددا  سص١ْٜٜٓٝٛٛزى ! ن ْ  ذنس٣     .سؿ

 مل و يف  اؿغ يف مٕ منٕٛ ضعٝد٠. يف مٍٚ خسٚز يٞ َٔ ايكس١ٜ 

٘  ٚمْرر ضرذً  ذيررو يف َررنسرٞ    املك عررد يف اْيعرر ز   إسرد٣ عًرر٢  د يطر

 ٖريٚ ايرٟ ذٖب يٝشكس يٓ  بعض املسطب ت .

  ٬ ؾررٛرٞ  ذنسٜرر رٞ اؾًُٝرر١ يف ايكسٜرر١   ب ضرررتد  ٚبرردمت  ضررسس  قًرٝر

ٖرررٌ   ن ْررر  إهلررر َٞ ايررردا٥ِ   ٚ ٓررر ٥ٞ منرررٛا يف رًرررو ايكسٜررر١ ايؿرررغري٠    

  ضأضيطٝ  ا٫ضيُساز؟

 "ن ٕ ٜكؿد مٜٔ ذٖب  بأقه زٟ. ؟ذٖبِ  مٜٔ"
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 ظ ْيب  محد هلل مْو ٫شي  ٖٓ . ٖريٚقٛددت اييفي  

 يف َرنسرٞ" ا٭سداخبعض  مضذٌ" نٓ  ابيطُ  ي٘

 زمٜو يف طٛنٝٛ؟" "سطٓ  ٜبدٚ ٖرا دٝد  َ  ٖريٚ

 يطٝف٘ " مْٗ "

 قشو ٖريٚ غف٘ "يطٝف٘؟"

ٚا٫شدسرر ّ   مل مز٣ َجررٌ ٖرررا يف    ا٭يررٛإ"ادررٌ اْعررس يهررٌ ٖرررٙ     ازربهرر 

  قسٜيت "

 مس ٍٚ ْطٝ ْ٘. غ٤ٞٚنأْ  ررنست ؾُ  ق٬ًٝ 

قسٜيت ؟ ٌٖ سك  اضيطٝ  اؾًٛع ٖٓ  بُٝٓ  ٫ اعًِ َ ذا سدخ يطه ٕ 

 .يٞ َٔ ق ض١ٝ  قسٜيت بعد اييطْٛ َٞ ؟ ٜ 

 

 " اٯٕ ذٖبِ  مٜٔ" ضيفٝل َٔ ضسس ْٞعٝ  ٭ مَ ّ إؾبعٝ٘قسق  ٖريٚ 

 .قسٜيت" إىل"

اقعٌ ذيو دا٥ُر    نًُر     مْ ب ْ  ٬ََح ايكٝل ع٢ً ٚدٗ٘ ٖريٚ   مل ذا 

  .ايبدا١ٜيٓكط٘  معٝدٙمز٣ ْفطٞ  اؿ ي١ىسد  َٔ رًو  مٕس ٍٚ 

مل  ٭ْ هلل    يهٔ زْني ٖ رف٘ قط  ذيو   اؿُد مؼدخ مٕ مزٜدنٓ  

 .منٔ معًِ َ ذا مقٍٛ

 ايسد ع٢ً ٖرا" ابيطِ "اسي زاَطو بٗ رف٘ ْٚعس يًُيؿٌ ثِ 

 "ادٌ   رفكٌ"

  عُ ض٘ مد بابيعد ع  ق٬ًٝ ثِ 
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 زٜٔ نٝف س يو" ٖريٚ "َسسب 

 املػ نظ" مٜٗ دٝد   اْو يف طٛنٝٛ ٚمل ؽربْٞ  زٜٔ "إْ 

 ٚ ٌ  مٕايريت اسيذر     َرٛز نر ٕ ٖٓ يرو ايهرجري َٔر ا٭     "سطرٓ    ٖرري  مرع َر

 َعٗ "

 ؟"اي١ًًٝ عسض"٫ َػهً٘   ٌٖ ضٛف ؼكس  زٜٔ

 ؟"اي١ًًٝعسض  ٖريٚ "يدٜو

ٌ يف  زٜٔ يهٓ٘ ٫  منريا مخربت-  رٓٗد بغكب-ع١ ب طاي ايط ع١"مد

 "مبداٜطيطٝ  ايكدّٚ   مل ٜفٛت عسض يٞ 

 "سطٓ  ضأس ٍٚ اجمل٤ٞ" ٖريٚ

" ئر ؼر ٍٚ   برٌ ضريأرٞ قعر٬ً        خًرف املطرس      ضرأْيعسى يف  رسقيت    زٜٔر

 ك ٤"ًاي إىل  مضس  ب جمل٤ٞ قكد اغيك  إيٝو

 ٜطيطٝ  ٖريٚ ْطل نًُ٘. مٕاهل رف قبٌ  م ًل

عرر د ميررٞ ٚدًررظ ظرر ْيب   سرردم يف ا٭زض ملررد٠ طًٜٛرر١   ثررِ زقرر  زمضرر٘         

عًرٞ مٕ   ٚمؾس اي١ًًٝقذ ٤ٙ ٚؼدخ برتدد "ؾدٜكٞ   يدٜ٘ عسض  ٓ ٥ٞ 

  دٜٔ ايرٖ ب ضٛف....."ٜسك    مٕ نٓيت ٫ رس مضفمرٞ   مْ  

 ق طع  ن٬َ٘ ق ٥ً٘ "ضٛف اذٖب َعو"

 "سك ؟"  ري َؿدق٘ عسٜك١عً  قٝ ٙ ابيط ١َ 

 "سك !" بعفٜٛ٘ ا٫بيط ١َي٘ زددت 

ضٛف ْرٖب يًيطٛم    يٞ "م٫ٚٚقف ٖٚٛ ٜيًف  ميٝٓ  ٜٚط زا ثِ ابيطِ 

 مزٜد غسا٤ بعض امل٬بظ يو"
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 ٖٝ  بٓ " سكٝبيت "سطٓ امحٌ  ٚمْ ٚقف  

سكرر    مغررعس مْرر  انرررب َٓرر٘    ا٭طفرر ٍمَطرو ٜرردٟ عُ ضرر١   ٜػرربٗ٘   

ًرررو   مغرررعس   بطرررٓٛات نرررجري٠   ٜبيطرررِ نرررجريا   ؼسن رررر٘ ايعفٜٛررر١ ر     

ُٓ ١ٝ٥ ٚنرأْ  بطًر١      غرعسٟ ٜيطر ٜس يف ٖرٛا٤ َرٔر     ا٭قرر٬ّيف مسرد   ضٝر

 ضسع٘ َػٞ ٖريٚ .

 

دخًٓ  ايعدٜد َٔ املي دس ٚاخي ز يٞ ايهجري َٔ امل٬بظ   ب يٓطب١ يسدرٌ  

  .يًٓط ٤ن ٕ يدٜ٘ ذٚم زقٝ  يف اخيٝ ز امل٬بظ 

ٖٚرٛ ْيرٓفظ    ٚمْر  دًطٓ  ع٢ً اسرد رًرو ايهساضرٞ يف اجملُر  اييذر زٟ      

  ايؿعدا٤

 يٞ ايهجري ٖريٚ مل  نٌ ٖرا" اغرتٜ " يكد 

ظبٝٓ٘ َٔ  ًَيؿل ايرٖيبٚغعسٙ  س١ْٖٛٓٚٛ ٜٓعس يٞ ْعسٙ  زمض٘زق  

 "اٯٕضٛف ْرٖب يؿ يٕٛ اييذٌُٝ  غدٙ ايعسم " مل ْٓيٗٞ بعد 

 "مل ؟"

 مج١ًٝ" مزاىٖريٚ" مزٜد مٕ 

 اٯٕ"ركؿد مْ  يط  مج١ًٝ  ايغكب "ٌٖيفف  ٚدٗٞ َٚجً  

٘ ؼ  ذق  ثِ يف ٚدٗٞ ي٘ يهٓ   "مْيت مج١ًٝ دا٥ُ  ٚمبدا  ٚق  إؾبع

 مزٜد َٓو مٕ رعٗسٟ مج يو ٫ مٕ ؽفٝ٘"

يهٔر اْيعسْرٞ    يرو َر  مزدت    خؿرسٟ "سطرٓ   ٚقف  ٚٚقع  نفٞ ع٢ً 

 ضٛف مذٖب يؿ يٕٛ اييذٌُٝ ٚسدٟ" ٖٓ  
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 ٓ  ..."ضٛف مْيعسى  ابيطِ "سط

 

*** 
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2 
ؾرٛت ؾرسخ ت اؾُٗرٛز رعًرٛ منجرس قرأنجس نًُر  اقرتبر  َٔر          

ؽسز َٔ َعٗرد   املغ  ايػ ب املػٗٛز  ٫ ٜعسف زٜٔ  ايهرب٣  َٔايك ع١ 

عر شف   زٜٔر   ٚنر ٕ عكرٛا يف ايٓ بر١ املُٝرص٠      ايغٓ ٤ ٚا٭ؾرٛات اؾًُٝر١   

 غرل طسٜكر٘ يًٓذَٛٝر١ بٓفطر٘      ٚن رب م  ْٞ َٚغر  ز٥ٝطرٞ يف قسقير٘    

ُٔ ع ملٞ.ٚسكل َسادٙ يف مٕ   ٜؿبح َغ

ٕ  خًرف   زٜٔر هًرظ يػرسب نرأع برري٠ قبرٌ مٕ ٜبردم عسقر٘          املطرس   نر 

  املٛضٝكٞ.

 ٚايجكٛب ٚ ايٛغّٛ مت٧ً دطدٙ املجري. غ ب طٌٜٛ ايك ١َ 

رسررردٟ ْعرر ز٠ نرربري٠ ٬َٚبطررٗ  دا٥ُرر     دخًر  عًٝرر٘ ضررهسررير٘ ضرر ٜٛزٟ   

 زمس١ٝ 

 ف١ً لّٛ ؾ عدٕٚ رسٜد مٕ رك بًو" "ضٝد زٜٔ  ض ٜٛزٟ

ٖٚٛ ٜسَٞ نأع ايبري٠ مم  ضربب يف ؼطُر٘ ٚدعرٌ ضر ٜٛزٟ ركفرص       زٜٔ

 "مخربرو مْ  ٫ مضيكبٌ مٟ َك ب٬ت إ٫ بعد اؿفٌ" َٔ َه ْٗ 

"يهٓٗ  ف١ً َػٗٛز٠ َٚك بًيو َعٗ  ضرٛف ٜصٜرد َٔر     ض ٜٛزٟ ب زرب ى

 غٗسرو"

اقرتب َٓٗ  بٛق س١ ٚٚق  نف٘ ع٢ً خؿسٖ  مم  دعًرٗ  رؿردز ؾرٛر     

٫ٚ مسي ز  ٚاؾُٝ  ٜعسق   "مْ  َػٗٛز  يف مذْٗ ُٖظ  كٓٛق  خ ٥ف  

 جمل١ً  ب١ٝ يٮطف ٍ مٕ رصٜد غٗسرٞ"
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"ضٛف ٜبدم  ن ْ  رك زب ايط بع١ َط ٤   مبيعد عٓٗ  ثِ ْعس إىل ض عي٘

ٌ اٯٕ  ٟ رًو ايفي ٠ اييت مسكسرٗ  ايب زس١ َٔ  اؿف بعد اؿفٌ مسكس

 مظٔ مْٗ  ردع٢ ن ثسٜٔ. ايٓ دٟ ايًًٝٞ إىل  سقيت 

٘ دٕٚ مٕ ٜعري مٟ اٖيُ ّ  ٖصت ض ٜٛزٟ زمضٗ   مَ  زٜٔ قكد خسز َٔ  سقي

 يط ٜٛزٟ.

"يررر٫ٛ مْررر    دًطرر  ضررر ٜٛزٟ عًررر٢ ا٭زض ٖٚرررٞ ؼررربظ دَعٗررر  اؿررر زم    

 مل  ؼًُيو َٜٛ  ٚاسدا ٜ  زٜٔ. بو مس

 ٌ  ٚخسدر  هلرريٚ    ايٓطر ٥ٞ   اْيٗٝ  َٔ ػٗٝص ْفطٞ يف َسنص اييذُٝر

قك  قؿست غعسٟ    مْ  مل م ري غ٦ٝ   يف َد  َعٗسٟ ز ِ بدا َب يغ 

٬  ز ررِ مْرر  ممتٓرر٢ مٕ مسؿررٌ عًرر٢ غررعس طٜٛررٌ ٚدعررد َجررٌ غررعس         قًرٝر

 يهٓ  مز٣ مٕ ايكؿري ٜٓ ضب  منجس. ْ ْ َٞ 

 يكد قؿسِت غعسى ؾشٝح؟" "ربدٜٔ مجًٝ٘  ٖريٚ

 مبدٚ مج١ًٝ منجس ب يػعس ايكؿري" "مدٌ  سسن  غعسٟ

بدم سفرٌ زٜٔر بعرد     أخسْر    "يكرد ر  زب  ع٢ً زمضٞ ثِ ْعس إىل ض عي٘ ضٝر

 قًٌٝ"

 ثِ اػٗٓ  إىل َه ٕ اؿفٌ. مغ ز إىل ضٝ ز٠ مدس٠ يهٞ ركف يٓ  

 مل  مل رٓ َٞ بعد؟" "ٖٟٛ 

إٕ نٓر  رسٜرد    "٫ مغرعس ب يٓعر ع    ْ ْ َٞ ٖٚٞ ريؿرفح إسرد٣ اجملر٬ت   

 ٫ مسي ز ؾًٝط١ مطف ٍ" ق ذٖب  ايرٖ ب يًُٓصٍ
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ٞ املك زب يطسٜس    "ا٭َس يٝظ َٓٛط بو  ْ ْ َٞدًظ منريا ع٢ً ايهسض

ػرررف٢ مٕ منرررٕٛ املطررر٦ٍٛ ايٛسٝرررد عٓرررو يف ايفررررت٠    قكرررد طًبررر  َررٔر امل 

 يرا عٓدَ  مذٖب ئ ػدٟ َٔ ٜط عدى"املط ١ٝ٥ 

ضكط  إسد٣ اجملر٬ت عًر٢ ا٭زض ٚن ْر  ْ ْر َٞ ؼر ٍٚ اضررتد عٗ        

 "٫ مسي ز َط عد٠ مسد" ٖٚٞ ركٍٛ

عذصت مم  دع ٖ  مٕ متد يهٓٗ   ا٭زضس ٚي  ْ ْ َٞ اييك ط اجمل١ً َٔ 

 قه دت مٕ رطك  منجسْفطٗ  يٮضفٌ 

 !!"اْيبٗٞ" ٚقف منريا بطسع١

ٚعٓرردَ  زقعر  زمضررٗ     مَطرو بٗرر  منرريا قيُطرره  ٖرٞ بكُٝؿرر٘ بكر٠ٛ      

 ن ٕ ٚدٗ٘ منريا قسٜب  َٓٗ  ددا.

   ٚ درد مْٗر  رٓعرس إيٝر٘ بٓعرسات      مَطو بٗ  منريا ٚعٓردَ  ْعرس يٮضرفٌ 

"ربدٚ مج١ًٝ ددا بيًو  فط٘ ق ٬٥قشدخ ْ خ ٥ف١ نأْٗ  ْعسات طفٌ 

 ٫ مضيطٝ  نبح ز بيت يف ركبًٝٗ " ايٓعسات 

 ٚب يفعٌ س ٍٚ منريا ا٫قرتاب َٓٗ  يٝكبًٗ   يهٓٗ  دقعي٘ بٛدٗ٘ قُس

 "َ ذا رفعٌ مٜٗ  املٓشسف"

"نٓرر  مسررر ٍٚ َطرر عدرو عًررر٢ عرردّ ايطررركٛط مٜيٗررر        مزربررو منرررريا 

 ايغب١ٝ"

 ِ ٚق ٚييو ييكبًٝٞ مٖٞ قُٔ  ؾشٝح  مبهس "مْٖٚ٘ ْ َٞ ٖٚٞ ربيط

 رًو املط عد٠؟"
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مخربرو مْ  نٓ  مسر ٍٚ   " ب١ٝ  منريا خذ٬ َٔ ْ ْ َٞ ممحس ٚد٘

يرا مقرتب ٚدٗو َٔ ٚدٗٞ  قعِٓٓ  مْ  مس ٍٚ  َٓعو َٔ ايطكٛط 

 ٫ ررنسٟ ا٭َس مْ٘ َصعر" ركبًٝو 

-ْ ْ َٞ قبًٝر   ايسدٛيٞ "مزدٛىقُ  ْ ْ َٞ ْفطٗ  ٚقًدت ؾٛر٘ 

ٞ ثرِ معرر دت   مل  ٖٗٗٗٗررٖ٘رررا َرر  رفهرس قٝرر٘ ؾررشٝح؟    -ؾررٛرٗ  ايطبٝعر

 منٔ معيكد مْو قعٝف ٖهرا مَ ّ ايفيٝ ت"

 مقّٛ بكيًٗ  اٯٕ" ْفط٘ "ضٛفمنريا يف 

 رطيطٝ  قيًٞ  قٗريٚ مٚؾ ى عًٞ" ْ ْ َٞ "ئ

بدم سفرررٌ   "مؾرررُيت  مخرررر منرررريا دٗررر ش ايررريشهِ اـررر ف ب ييًفررر ش    ضررٝر

 ؾدٜكٞ زٜٔ اٯٕ"

ٕ غ ب ع٢ً َطس  نبري ٚقسقي٘  اييًف ش  قعٗسغغٌ منريا   خًف٘  نر 

اقرتبرر  ايهرر َريا َرٔر ذيررو     ٚايجكررٛب  ٚنًُرر  ايػرر ب َغطرر٢ ب يٛغررّٛ   

 ابيط ١َ منريا.ايػ ب َٔ ارطع  

ٌٖ ٖرا ايػ ب امل٤ًٞ ب يٛغّٛ  -يًيًف ش مغ زت-"ٖٞ! ْ ْ َٞ بفكٍٛ

 ؾدٜكو؟"

 "مدٌ  ٜدع٢ زٜٔ" اييف  هل  منريا بٓفظ ابيط َي٘

ؾ دق١  ابيط َ٘ ن ْ  ابيط َ٘ منريا مج١ًٝ ددا  ْ ْ َٞ ي٘  ابيطُ 

  ري اييت ن ْ  رساٖ  َٔ قبٌ.

 اؾُيت"  اٯٕ"ضٝغ   اَطو منريا دٗ ش اييشهِ ٚزق  ؾٛت اييًف ش

 مل مؼدخ!" ْ ْ َٞ "يهٓ 
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 هل  منريا مبع٢ٓ )مغؼ( مغ ز

  ْٚعرس يًذُر ٖري بٓعرسات ٦ًَٝر١ ب يجكر١ "َسسب ر       يًُٝهسٚقٕٛركدّ زٜٔ 

 مؾدق ٥ٞ"

 ؾس  اؾُٗٛز ييشٝي٘ ٚازرف  ؾٛت ايؿفري ٚاييؿفٝل

 مبدا ب يغٓ ٤ بعد" قًٝٗدم  مل زٜٔ "ٖٟٛ

ٖريٚ مٕ نٓ  َٛدٛدا  "ٖريٚ  ؾُ  زٜٔ ٖٚٛ ٜبشح بٓعسٙ بني اؾُٗٛز

 قًرتق  ق٤ٛ مخكس"

 ٜسق  ق٤ٛ مخكس إىل اٯٕ  امله ٕ  ٚملعِ اهلد٤ٚ مزد ٤ 

ايك٤ٛ ا٭خكس مٕ نٓ   مزق  "ٖريٚ  غعس زٜٔ ب يٝأع يهٓ٘ مضيُس بكٍٛ

 َٛدٛدا"

غعس منريا ب يغكب ِٖٚ ب ٫رؿ ٍ بٗريٚ َٔر ٖر رف ْ ْر َٞ املٛدرٛد يف     

 ٚ امل رؿرٌ إىل املطرس     مٕ زٜٔر ٜبشرح عٓرو     مٜٗر  ا٭محرل     سقيٗ  "ٖرري

 بعد؟

 َ ذا ق ٍ زٜٔ؟" يهٔ ايطسٜل َصدسِ  مضف منريا  ٖريٚ "مْ 

بدم اييشرردخ يهرٔر ؾررٛت اييًفرر ش     ٬ بررإٔ  منررريا نرر ٕ ضرٝر َسرفعرر  ٚنفرٝر

 ٜطُع٘ ٖريٚ

مٕ رعًرِ   زق  ايكر٤ٛ ا٭خكرس   عٓدَ  رؿٌ إىل ٖٓ ى  م "ممسع ؟منريا 

 مٕ زٜٔ ئ ٜغ  إٕ مل رهٔ مسدْ  َيٛاددا ٖٓ ى"

 اقرتب  َٔ املطس   غهسا يو منريا" ٖريٚ "يكد

 "٫ غهس ع٢ً ٚادب" منريا
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 ودخ؟" بطسع١" َ ذام ًل منريا اهل رف قطأيي٘ ْ ْ َٞ 

"مٕ زٜٔ ٫ ٜطيطٝ  ايغٓ ٤ إٕ مل ٜهٔ إسداْ   ز منريا رٓٗٝد٠ ط١ًٜٛمخس

 ٖريٚ َيٛاددٜٔ يف امله ٕ" ٚ مْ 

 ذيو؟" بيعذب "ٚمل ْ ْ َٞ 

"ذيو غر٤ٞ مل معًُر٘ بعرد  ٚمل مػرسم ٭ضر ٍ       منريا ٖٚٛ ٜسق  نيفٝ٘

 زٜٔ عٓ٘"

مل   -ؾُي  ق٬ًٝ-ممت٢ٓ مٕ ٜؿٌ ٖريٚ يف ايٛق  املٓ ضب ْ ْ َٞ "إذٕ

 مل ررٖب منريا؟"

 "َٚٔ ضٝبك٢ َعو مٕ قعً  ذيو؟" منريا

 مْ  ٫ مسي ز دًٝط١ مطف ٍ" بغٝض "مخربروْ ْ َٞ 

ظ          منريا" ٚقد مخربرو مْر  مقعرٌ ذيرو َٔر مدرٌ ٖرريٚ  ٚإٕ ا٭َرس يٝر

 َٓٛط بو"

 "ْ ْ َٞ "ممحلُٖط  

 ٌٖ مْ  َٛدٛدا" س١ًٝ "ٖريٚ ٫شاٍ زٜٔ ٜسدد بكً٘

ب٘ ايٝرّٛ؟ ٫ ٜبردٚ    اييط ٩ٍ "َ ٚاؾُٗٛز ٜيٗ َطٕٛ قُٝ  بِٝٓٗ بعربات 

 مل ْساٙ ٖهرا َٔ قبٌ" غري 

 ؾدٜكٞ ئ ٜغ  مٕ مل منٔ َٛدٛدا" مضسعٞ  ٖريٚ "َٝٛنٞ

 "سطٓ "

ٖررريٚ بطرررسع١ َرٔر ايطررٝر ز٠ ٚمنًُٓرر  طسٜكٓررر  زنكرر  عًررر٢        ٚ مْررر ْصيٓرر   

 .ا٭قداّ
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َد ٖريٚ ررانسْ  يًش زع امليٛادد عٓد ايبر ب امل ؿرـ يًػ ؿٝر ت    

 .َٝهسٚقَٕٛٓ٘  امل١ُٗ  ٚطًب

ٚؾررٌ ٖرررريٚ   املطرررس  "يكررد ضرر ٜٛزٟ ٖٚررٞ رٓعررس يًطررر قِ املطرر عد خًررف      

 بطسع١ قبٌ مٕ ٜٓٗ ز زٜٔ ع٢ً املطس !"  َٝهسٚقٕٛ قًٝٓ ٚي٘ مسدا 

ٖريٚ  ِب ضن ٕ زٜٔ قد مْصٍ زمض٘ ٚبدا ع٢ً ٚغو ايطكٛط ٖٚٛ ٜٓ دٟ 

 بؿٛت مقسب يًُٗظ

 ٖٓ !" زٜٔ  مْ "

ٖريٚ ٚاقف  ٚممطو  ايهٛايٝظ  يٝذدٔ زمض٘ بطسع١ يٝٓعس خًف زق  زٜ

 ٜٚبيطِ ب ملٝهسٚقٕٛ

 !" زٜٔ "ٖريٚ

ّ ٖريٚ ٖٚٛ ٜيشدخ   "ضرأنٕٛ دا٥ُر  ٖٓر  ظ ْبرو     املٝهسٚقرٕٛ   ب ضري دا

 قذُٗٛزى يف اْيع زى" يرا ٖٝ  مبدا ب يغٓ ٤ 

 َػذع٘ مل  ق ي٘ ٖريٚ.عً  مؾٛات اؾُ ٖري 

يت اؾدٜرد٠    ؾُر ٖريٙ "ٖررٙ   مييفر  زٜٔر هلرريٚ ثرِ     قأبيطِ  مٖردٜٗ  م ٓٝر

 ٞ َٚعًُٞ ن ْصنٞ ٖريٚ"ٚمخ يؿدٜكٞ ايعصٜص

 يف املػف٢..

 "مٖ٘ ٜبدٚ مْ٘ ْطٝ " ٜكٛي٘ زٜٔ منريا ٖٚٛ ٜطُ  َ 

يؿردٜكٞ   إٖردا٤ مٜكر    ا٭ ٓٝر١ ٖررٙ   منريا مْ  مٜك  ٜ    ىزٜٔ "مل مْط

 املػ نظ ٚايًعٛب ٜٛغٝدا منريا"
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-ْعست إىل منريا بٓعسات َكشه٘-َٔ غ ب يطٝف ي٘  "ٜ  ْ ْ َٞ

 ٫ ٜػبٗو مبدا"

 ٚدعٝٓ  ْطيُي  بأ ٓٝي٘ اؾدٜد٠" "مؾُيت  منريا

 يف املطس ..

 "ٌٖ مْيت ؾدٜك١ ٖريٚ اؿ١ُُٝ اؾدٜد٠؟"

ٞ  ْعررست ييًررو ايفيرر ٠ بيعذررب      ٟ "ادعرر٢ ٖ غررريٚ ضرر ٜٛز    ق بيطررُ  يرر

 ضهسرري٠ زٜٔ"

 خطٝب١ ٖريٚ" "مٜٗسا َٝٛنٞ  َدت ٜدٖ  قب دييٗ  اييش١ٝ

 نٝر....." "خطٝبي٘  ْعست إيٞ ض ٜٛزٟ بيعذب

ك٢ بر يعصف        ٚبردم زٜٔر ب يغٓر ٤ ٚضرر      ٚقبرٌ مٕ ربردم مجًيٗر  بردمت املٛضٝر

 ؾسا  ٚرػذٝ  اؾُ ٖري.

 

ٚقرد مٖررداٖ    "إذاعر١ ايػرب ب ايؿرر عدٕٚ ركردّ يهررِ م ٓٝر٘ زٜٔر اؾدٜررد٠       

 يؿدٜكٝ٘ اؿُُٝني ن ْصنٞ ٖريٚ ٚ ٜٛغٝدا منريا"

ايبررح اؿؿرررسٟ ؿفرررٌ املغرر  ايػرررٗري زٜررٔر ٜعررسض عًررر٢ قٓررر رهِ        اٯٕ"

( م ١ٝٓ زٜٔ ٖرٙ املس٠ ممٝص٠ ددا قكد مٖداٖ  يؿدٜكٝ٘ إغساق٘املفك١ً )

إهرٞ ٚب سجرر١  نر ْصنٞ ٖرريٚ مبٔر ايعر مل ايهُٝٝر ٥ٞ نر ْصنٞ        ا٭ٍٚ 

ٞ   ضرريٝٛازت  دٜ ْرر   اٯثرر ز دا منررريا    ٚايجرر ْ ؾرر سب منرررب   ابرٔر   ٖررٛ ٜٛغرٝر

َ  ايعرسض   اٯٕغسن١ ٱْي ز ا٭ق٬ّ يف ايٝ ب ٕ ٜٛغٝدا بٌٝ  ْرتنهِ 

 ٚيٓ  عٛد٠ بعد ذيو" املب غس 
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ٞ   ٖٚهررا بردت اٱذاعر ت ٚاييًفر ش بٓػررس خررب      ٚ م ٓٝيرر٘   عرسض زٜٔر ايغٓر ٥

ٚ  منررريا ٚ ٚاَرريٮت غ غرر ت املٓرر شٍ ٚايػررٛاز  بؿررٛز زٜرٔر      دٜررد٠اؾ   ٖررري

معًرررِ مٕ ٖرررريٚ ذا غرررعب١ٝ يف طٛنٝرررٛ يهرررٓ  مل مظٓٗررر  ييًرررو        نٓررر  

 ايدزد١.

يًسد عًٝ٘ ٚرسن   ق ضيأذْ زٕ ٖ رف ٖريٚ   م ٓٝي٘زٜٔ َٔ  اْيٗ ٤بعد 

 اضرتاس١ ٭خرٚزٜٔ ايرٟ ع د يًهٛايٝظ  ٚسدٟ بسقك١ ض ٜٛزٟ 

 "َٔ ٖرٙ ايفي ٠ اؾ١ًُٝ ض ٜٛزٟ؟" زٜٔ ٖٚٛ هفف عسق٘ ب ملٓػف١

"مْٗر    َيٗهُر١ َٔر ضر٪اي٘ قأد بر  بطسٜكر١       ي ظر  بدا ٚنإٔ ض ٜٛزٟ ا

 خطٝب١ ايطٝد ٖريٚ" مٜٗسا َٝٛنٞ 

 منجرس  رغير ظ ٚدعٌ ضر ٜٛزٟ   ْعس إيٞ زٜٔ َيفشؿ  مم  دعً  مسسز 

َررد  -سرردث  ٖررريٚ عٓررو نررجريا ب ملٓ ضررب١    مْرريت َٝررٛنٞ   إذٕ مٖٚرر٘"

ٔ  ادع٢ زٜٔ  -ٜدٙ ؽسد  َٔر من دميٝر١ ايفٓرٕٛ ايعسٜكر١ ٚنٓر         َغ

 ٓ ب١"عكٛا يف اي

 "رػسق  بًك ٥و ضٝد زٜٔ" ي٘ امٓٝ 

ْر دٜ  زٜٔر    داعٞ يًسمسٝ ت  قًٗ  "٫قشو زٜٔ قشه١ مل رهٔ يف 

 قك "

 ثِ ذٖب قبٌ مٕ مضيطٝ  ايٓطل به١ًُ

 ٜررر   مْررريت خطٝبررر١ ٖرررريٚ   رعذرررب  "مذْٕعرررست إيرررٞ ضررر ٜٛزٟ ْعرررسات مل   

ٞ مٟ  ٜبدٚ مْ٘ مخف٢ ذيو ا٭َس عٔ ايؿش ق١  يًعذب  يريو مل رٛادٗ

 َػه١ً"
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 ٗ د بأزوٝرر١  قيٓٗرر’اضرريدع ٖ  سٖرر  َٚػرر  خًررف زٜرٔر بعرردَ    معطري  ظ

 ن ْ  ضيكيً . مسطط  مْٗ  يٛ ظً  َعٞ منجس 

 زد ٖريٚ ع٢ً ٖ رف٘ ب بيط ١َ

 "َسسب  عصٜصٟ"

 نٝف س يو؟" "َسسب   ٖريٚ

يكد زمٜ  اييًف ش قبٌ قًٌٝ ٚعًُ   مض يو عٔ س يو  غري  ئ إْ "

 ٚم ٓٝي٘ ن ْ  مج١ًٝ ددا" مب٢ً زٜٔ سطٓ   ب ملٓ ضب١ يكد مْو غري 

 يط مل  ن ٕ زٜٔ ٖهرا" ب يطب   ٖريٚ "مدٌ

 ٞ ٜكررٍٛ ٫ ػًررب ممسٝٓرر  إىل ايؿررش ق١     ٚايرردى  "ب ملٓ ضررب١   قررشه  ٖرر

 بأغٝ ٤ ر ق١ٗ "

 إيٝ٘ مٜك " اغيك مْ   ٖريٚ "خربٜ٘ابيطِ 

مزٜررد ايعررٛد٠ إىل ايٝ برر ٕ    قررك  قررسع  َرٔر ايطررفس ايرردا٥ِ     ٚايدررر٘ "يكررد 

 َيشف مٚ غ٦ٝ  َجٌ ٖرا" اقيي  ٜبدٚ مْ  ضأبدم َػسٚ   ٫ضيكساز ٚا

    ٘ مخربٜرر٘ بررأ٫ ٜيؿررسف    "عصٜصرررٞ   مسرر  ٖررريٚ ؾررٛت مبٝرر٘ َرٔر خًررف مَرر

 يكررد مخرربر  َسبٝيرر٘ مْر٘ ذٖررب إىل إسرد٣ ايكررس٣       بر ييٗٛز َررس٠ مخرس٣   

 محدا يًسب مْ٘ ع د قبٌ مٕ ٜكيً٘ اييطْٛ َٞ"

 "ٚايدى ئ ٜيغري مبدا" ٚايدر٘

  سٜب" ٖرا "مْيُ  َع   ٖريٚ



016 |  
 

 صوت ايهارا ميوكي ...

 

َٔر درٛييت    اْيٗٝر  مٜكر  يكرد    مٔ شٚد ٕ  يغسٜب  "َٚ  قشه  ٚايدر٘

ٚقرررررسزت ايرررررٖ ب يًؿرررررني    ٭سررررد ايهٗرررررٛف يف ايرباشٜررررٌ    ا٫ضيهػرررر ق١ٝ 

 عٓد ٚايدى" ي٬ضيذُ ّ

ٞ ٚرأخر ٚايدرو  "ٖريٚ  ٚايد ٖريٚ مْٗ  َصعذ١ ٚمتٓع   ٌٖ يو مٕ رأر

 َٔ ايعٌُ"

 رب""٫ رؿدق٘ مْ٘ ٜه ٚايدر٘

مْصٍ ٖريٚ زمض٘ َ ْع  دَٛع٘ َٔ ايٓصٍٚ ٖٚرٛ ٜطرُ  ؾرٛت ٚايدٜر٘ ايررٟ      

 "عٛدا إىل ايٝ ب ٕ ضسٜع " مل ٜطُع٘ َٓر َد٠ ط١ًٜٛ

 "ٌٖ ٖٓ يو غ٤ٞ ٖريٚ" رغريت ْرب٠ ؾٛت ٚايدر٘ إىل ؾٛت سٕٓٛ

مْيُ  مل رأرٝر    "٫ قك   س ٍٚ ٖريٚ مٕ ٜعٝد ْربر٘ املسس١ قدز املطيط  

 طٌٜٛ" إىل ايٝ ب ٕ َٓر ٚق 

ٛقر   ٚمعًِ دٝدا مْر  مل مقرض ايهرجري َٔر اي     مْ  طفًٞ  "ٖريٚ  ٚايدر٘

يهٓ  معًُو دٝدا مٕ نٓ  ؽفٞ غ٦ٝ   َعو ٚمْ  ْ د١َ ع٢ً ذيو 

 َ" 

ز ررِ مْٗر  قؿرست َعرر٘     وبٗر  سكر     مزرر   ٖرريٚ نررجريا ملر  ق يير٘ ٚايدررر٘      

 .ا٭غٝ ٤نجريا يف ايعدٜد َٔ 

ٜك  ممحٌ يو مْب ٤ مج١ًٝ يهٓ  م "ؾدقٝ  عصٜصرٞ مْ  غري  ٖريٚ

 ئ مخربى بٗ  إ٫ عٓدَ  رعٛدٜٔ يًٝ ب ٕ"
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ٌ يو مْب ٤ ضعٝد٠  ٚايدر٘  يهٔ ئ نربى غ٦ٝ   "مْ  ٚ ٚايدى مٜك  مُ

ٚايرررردى ٜسٜررررد     ٘ؿعرررر مٖٚرررر٘   عٓرررردَ  ْعررررٛد يًٝ برررر ٕ ضرررررت٣ بٓفطررررو     

 ق دثيو"

"َسسب   َٔ ٚايدر٘ ٚرٓشٓح ق٬ًٝ ثِ بدم اؿدٜحٚ اهل رف مخر ٚايد ٖري

 مٜٗ  ايبطٌ"

 ٚايعػسٜٔ ٚيط  يف ايع غس٠" ايج يج١مْ  يف  مبٞ" ٖريٚ

 يف ٖرا ايطٔ  مبٓ ٥ِٗ اٯب ٤"سطٓ  ٫ معًِ نٝف ٜع ٌَ  قشو ٚايدٙ

رعًرِ مٕ ٖررريٚ رعر  ايبطررٌ     م٫مٜكرر   يهرٓ  ٫ مشاٍ مزاى ٖررريٚ ايؿرغري   

 ؟"ب ٱلًٝص١ٜ

 معًِ"  "ب٬ ٖريٚ ب بيط ١َ

ٓ " ٚايدٙ  ٚمس   ؾٛرو"قك  ميك ٤ اييش١ٝ  مزدت   سط

 يريو" مغهسى" ٖريٚ

٘ ٖٚٞ ركٍٛ مْ  يف  "عصٜصٟ مزٜد بعض ايف ن١ٗ  مس  ٖريٚ ؾٛت ٚايدر

 "اٯَٕسس١ً سط ض١ 

 بٗ  مَٞ ؟" "َ  ٖريٚ

ٖرٞ غررري ضرٓ ربى نرٌ غرر٤ٞ عٓردَ  ْعررٛد       ٫ ركًررل  مٚٙ" رًعرجِ ٚايردٙ  

 إىل ايًك ٤" مبو  يًٝ ب ٕ 

 "يهٔ...." ٖريٚ

 .ايطُ ع١ قبٌ مٕ ٜطيطٝ  ٖريٚ ايٓطل بػ٤ٞ َ  ٚايد ٖريٚم ًل 

 ع د ٖريٚ يًٛقٛف ظ ْيب ٖٚٛ ٜبيطِ



018 |  
 

 صوت ايهارا ميوكي ...

 

 "ربدٚ ضعٝدا"

 نٓ  مس دخ ٚايداٟ" مدٌ  يكد" ٖريٚ

 "ٖرا  سٜب! ظٓٓ  مٕ ع٬قيو بٛايدٜو يٝط  دٝدٙ!"

 "ٌٖ قً  ذيو؟" ٖريٚ

"ٖرا َ  اضيٓيذي٘ َٔ سدٜجو عُٓٗ  عٓدَ  نٓر  سكرٌ دٚاز ايػرُظ    

 ايكس١ٜ"يف 

 يهٓٗ  يٝط  ض١٦ٝ مٜك " "سطٓ  ع٬قيٓ  يٝط  دٝدٙ 

 إيُٝٗ  سك " اغيك "يكد  ْعست إيٝ٘ َط٫ٛ قأييف  إيٞ

ٚذيرو   "ضررتاُٖ  قسٜبر " يهرٓ  ئر مز٣ ٚايرداٟ ث ْٝر١        ررنست ٚايداٟ!

 ا.َ٪مل دد 

ك٢ ٚبرردم زٜرٔر ب يغٓرر ٤ ث ْٝرر١     ؾررٛت   غررعست ب ؿُ ضرر١   عرر٬ ؾررٛت املٛضرٝر

 نٓ  مزٜد مٕ مقف َه ٕ زٜٔ ٚم  . ٚاملٛضٝك٢ ايع ي١ٝ  ؾسا  اؾُ ٖري 

 يررٛ نٓرر  ٚاقفرر١ َهرر ٕ زٜررٔر اٯٕ      ٖررٌ ضأغررعس بررٓفظ رًررو اؿُ ضرر١      

 ضٛف مسكل سًُو بيأنٝد. ٚايدٟ 

 سطٓ  ؾشٝح" مب٢ًيكد  مرسٜٔ  "مدٌ زٜٔ يكد قعًيٗ   منريا

متٓٝرر  يررٛ نرر ٕ   ضرسٜع    اْيٗرر٢يهرٔر اؿفررٌ   "مدرٌ   ْ ْر َٞ ٖٚررٞ ريُرردد  

 ق٬ًٝ" مطٍٛ

 "ضٛف مذٖب يً  زز حمل دثي٘" منريا

مغررعس   مزٜررد مٕ مْرر ّ    يهرٔر مطفرر٧ ايكرر٤ٛ     رطرريًكٞ "سطررٓ   ْ ْرر َٞ ٖٚررٞ   

 ب ييعب"
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 ض قو ر٪ملو" بكًل "ٌٖمنريا 

 قك " مملٗ  "ق٬ًٝس ٚي  ْ ْ َٞ إخف ٤ 

 مزٖ " ايط ٚي١ "دعٝ ٚق  منريا ٖ رف٘ ع٢ً 

 داعٞ مْ٘ ممل خفٝف قك " ْ ْ َٞ "٫

يكرد ن ْر      زآٙا َٓٗ  ٚزقر  ايغطر ٤ عٔر ضر قٗ  ٚؾردّ ممر        مقرتب منري

يًٗٞ هب مٕ ا"ٜ  َصزق١ ز٠ رٓصف بُٝٓ  قدَٗ  ا٭خس٣ ض م ْ ْ َٞ املبيٛ

 مل  مل ريشدثٞ؟" مضيدعٞ ايطبٝب 

ؼ ٭دًر٘         "دعر    بدمت ْ ْ َٞ ب يبه ٤ ظ يردٟ َر  معٝر  مزٜرد مٕ مَرٛت يٝر

 " مْ  مْ  قي ٠ ْ قؿ١ مْ   يكد قًيٗ  بٓفطو 

 سررردٜجٗ  "يررردٜو  سيررر٢ ٫ رهُرررٌ    إضررره رٗ  مسيكرررٓٗ  منرررريا قررر ٫ٚ    

٫ مزٜردى مٕ   يدٜو ْفطو ييعٝػٞ َٔ مدًرٗ    يدٜو ٖريٚ  َٝٛنٞ 

 مزٜد مٕ رعٝػٞ ط٬ٜٛ"  اٯٕمتٛرٞ 

٬  قأبيعرد  غعست ْ ْر َٞ ب ٫زرٝر       عٓٗر  منرريا ٚمغر   بٓعرسٙ عٓٗر       قًٝر

 معٛد"ابكٞ ٖ د١٥ سي٢   "ضٛف مذٖب ٭ْ دٟ ايطبٝب 

ّ ٚبعرردٙ قرررتٙ عرر د منررريا َٚعرر٘     بفشررـ ايطرر م ايطرر١ًُٝ    ايطبٝررب  ٚقرر 

 .ييط عد منريا يف ركُٝد ايط م املبيٛز٠ق١ ممسٚمضيدع٢ 

يهرٔر ٜبرردٚ مْررو برردٕٚ مٕ رػررعسٟ    غطررس مْطرر٘ ْ ْرر َٞ   ايطبٝرب "يطرر ِ 

ْٚصٜررف   عًرر٢ قرردَو ايُٝٓرر٢ ايطرر١ًُٝ ممرر  مد٣ إىل اشزق قٗرر     يتقرغط 

  ٫ داعٞ يًكًل"ض قو ايٝطس٣ مَس طبٝعٞ 
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 صوت ايهارا ميوكي ...

 

ٌ ْطيطٝ  رأدٌٝ ع٬دٗ  ايطبٝعٞ  منريا ٫ ربدٚ مْٗ   "مٜٗ  ايطبٝب ٖ

 َطيعد٠ يريو"

ْعست إىل -ب مسٞمسش  ٫ ريشدخ  إذا"ضٝد منريا  ب ْفع ٍْ ْ َٞ 

مزٜررد اـررسٚز َرٔر ٖٓرر      مزٜررد مٕ ابرردم ايعرر٬ز ايطبٝعررٞ  رردا      -ايطبٝررب

 قًِ معد مسيٌُ" بطسع١ 

هب مٕ رهْٛٞ  ٫ رطري ا٭َٛز ٖٓ  ٖهرا   يٗد٥ٞقًْ ْ َٞ  آْط١" ايطبٝب

 َطيعد٠ دطدٜ  ْٚفطٝ  يًع٬ز ٚإ٫ ئ ؼسشٟ مٟ ركدّ"

 "ركؿد مْٓ  ئ ْبدم ايع٬ز  دا" اْفع هل ٞ بٓفظ َْ ْ 

 ٖهرا" ا٭َس"مظٔ مٕ  اْصٍ ايطبٝب زمض٘

 بطسع١!" "مخسدٛا َٔ  سقيت  ْ ْ َٞ بٗد٤ٚ

"ممل   َٞ ٚبدمت بسَٞ ا٭ ساضقؿسخ  ْ ْ مل ٜيشسى مسد َٔ ايغسق١ 

 ٫ مزٜد مسدا" رطُعٛا َ  مقٍٛ ؟ مخسدٛا َٔ  سقيت ٖٝ  

ٞ ق َ  بدقعٗ  قطكط  يهٔ ْ رٗد٥يٗ س ٚي  املُسق١   ا٭زضع٢ً  ْ َ

ٚمٕ مل   رٗد٥يٗ ضأس ٍٚ  "مخسدٛا َٔ ٖٓ   منريا ٖٚٛ ٜٓعس إىل ايطبٝب

 مضيط  ضأعطٝٗ  سك١ٓ كدز٠"

ٚبكرٞ منررريا يف   ٖرٛ ٚاملُسقرر١ َٔر ايغسقرر١    مطر   ايطبٝررب منرريا ٚخررسز    

 َٛادٗ٘ ْ ْ َٞ ايغ قب١

 "ٜبدٚ مْو ضيعٛد إىل املٓصٍ" زٜٔ هلريٚ

 "مدٌ" ٖريٚ

 ٫ شاٍ ايٛق  َبهسا ع٢ً ايّٓٛ""قًيأرٞ َعٞ يٓشيطٞ ايػساب   زٜٔ



000 |  
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 "يف ضٝ ز٠ ا٭دس٠ اْيع زىمٕ ن ثسٜٔ يف  "ضٝد زٜٔ  ض ٜٛزٟ

 "َٔ ٖٞ ن ثسٜٔ؟" ٖريٚ

"يكررد زمٜيٗر  ايب زسرر١ يف املًر٢ٗ ٚدعٛرٗرر  يررسقكيت      ٜبيطرِ مبهررس زٜٔر ٖٚررٛ  

 اي١ًًٝ"

ٞ ٖريٚ عصٕ  ٞ مٕ ممس  ذيو غٗك  مم  مسع  ْٚعس إي  مل ٜهٔ ٜسٜدْ

"مٖٚر٘ مْطر٘ َٝرٛنٞ هرب مٕ رعير دٟ       ْعس زٜٔ َٔ خًف ٖريٚ ٚق ٍ يٞ

 َجٌ ٖرٙ ا٭َٛز يف طٛنٝٛ"

  "ًْيكٞ ٫سًك "ضأعٛد يًُٓصٍ زٜٔ  ٖريٚ

 "ًْيكٞ ٫سك  مٜٗ  ايبطٌ" بٝدٙزٜٔ ًَٛس  

 ٚؾعد إىل ضٝ زر٘ اـ ؾ١ ٚذٖب.

 "مضف مْ " ٖريٚ

 هب مٕ معي د ذيو" "٫ عًٝو  ق طعي٘

 "ؾدقٝ  َٝٛنٞ يكد رسن  ٖرا َٓر شَٔ" ٖريٚ

 ""٫ مزٜد اؿدٜح يف ا٭َس َٝٛنٞ

 "سطٓ " ٖريٚ

ق زبر   ٚايطر ع١   امله ٕ سٛيٓ  بدم ٜؿبح ٖ د٥  مٜكر    ضسْ  ٚمٔ ٖ د٥ني 

 إْٗ  املس٠ ا٭ٚىل اييت مبك٢ قٝٗ  خ زز املٓصٍ يريو ايٛق " ايي ضع١ 

بدا ا٭َس ض سسا  ٚمقٛا٤ املد١ٜٓ َٓعهط١ عًٝٗ   رٛقف ٖريٚ مَ ّ عري٠ 

  .ٚزَٚ ْطٝ  سًك

 "مجٌٝ ميٝظ نريو" ٖريٚ
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 ايبشري٠. مرأٌَقًيٗ  ٚمْ   "مدٌ"

 قسب  زمضٞ قذ ٤ٙ "مٖٚ٘"

 بو؟" "ٖٗٗٗٗ٘ َ  ٖريٚ

ضر ٜٛزٟ ٚاقعر٘    اٯْطر١ "ٜبردٚ مٕ   دًط  ع٢ً نسضٞ قسٜب َٔ ايربشري٠ 

 عب ايطٝد زٜٔ"

 "مدٌ معًِ ذيو" ٖريٚ

 بدا يٞ مْ٘ ٫ ٜعًِ" مل  مل ؽربٙ بريو "َ ذا!  ضأيي٘ بيعذب

 "مٕ مخربر٘ ضٝكّٛ بطسدٖ " ٖريٚ

 "مل ذا؟"

١ مٜكرر    بطفٛيرر١ "يكررد َررس زٜرٔر    ٖررريٚ  مقطرر٢ َرٔر طفررٛييت بهررجري     ق ضرٝر

 ٫ ٜعرتف ب ؿب" يريو ٖٛ

 يهٓ٘ وبو مْ  ٚايطٝد منريا ؾشٝح؟" "ٖرا  سٜب  بيفهري

ٖٛ ٜعٔ مْ٘ ن ٕ قش١ٝ  ٚمل ٜعسف ٚايدٜ٘ مبدا  "زٜٔ ٚيد يف َٝيِ  ٖريٚ

  ٚٚايدر٘ اييت ق َ  يريو ٖٛ ٫ ٜسٜد مٕ ٜك  يف اؿب قؿ١ سب شا٥ف١ 

بيبٓٝرر٘ رسنيرر٘ عٓررردَ  نرر ٕ يف ايؿرررف ايسابرر   ٚمل ٜساٖررر  َٓررر ذيرررو        

 "يٛق ا

 "يهٓ٘ ىسز َ  قيٝ ت مخسٜ ت ؾشٝح؟

 "يهٓ٘ ٜأخر اسيٝ ط ر٘"  ُص ٖريٚ إيٞ
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 صوت ايهارا ميوكي ...

 قؿرري٠ ٚيهٔ بعردٙ َردٙ    ق ي٘  مل مقِٗ َ  ٭ْ إىل ٖريٚ بيعذب  ْعست

٘ ع٢ً بطٓ٘ ٚممحس ٚدٗٞ خذ٬ ٫ ركٌ  "مٜٗ  ايٛقح  قُٗ  قكُ  بًهُ

 ٖرا"

  ٘  اْيع زْر  ايطر ٥ل يف   ٖٝر  قفرٞ    "يكرد مملري     ٚق  ٖريٚ ٜدٜ٘ عًر٢ بطٓر

 ٖٓ ى"

   ِ َسسبرر  -زد عًر٢ اهلر رف  -"مْر٘ منررريا  زٕ ٖر رف ٖرريٚ قسقعرر٘ ٚابيطر

 منريا"

 "إٕ ن ْ  َٝٛنٞ ظ ْبو ق بيعد عٓٗ " منريا

 ٚٚقررف ٚبردم ب ملػرٞ بعٝرردا    ْعرس ٖرريٚ إيرٞ ثررِ معر د رسنٝرصٙ إىل اهلر رف       

 "َ ذا ودخ منريا"

 "مٕ ْ ْ َٞ يٝط  غري" رٓٗد منريا

 دخ؟""َ ذا س ٖريٚ

سهر٢ منررريا هلررريٚ نررٌ َرر  سرردخ َر  ْ ْرر َٞ َٓررر اشزقرر  ضرر قٗ  سيرر٢        

 بطبب رأدٌٝ ع٬دٗ  ايطبٝعٞ. اْٗٝ زٖ 

 ٚ ٫ مضريطٝ  إخبرر ز َٝررٛنٞ َرر  سردخ  ضررٛف رٓٗرر ز ٖررٞ       يًررٗٞ ا  "ٜرر ٖرري

ْ ْرر َٞ نرررأخيت   مٕ ْ ْرر َٞ   يٝررر١ عًررٞ نُرر  ٖرررٞ َٝررٛنٞ       ا٭خررس٣  

 ايؿغس٣ ٫ٚ مضيطٝ  ز٩ٜيٗ  ٖهرا"

زمب  بطبب َ  ٦ٛي١ٝ اػ ٙ ْ ْ َٞ ٫ٚ ٜدزٟ مل   َٔ املط غعس منريا بػ٤ٞ

يهٔ ب يطب  َػر عسٙ ايريت بردمت بر يُٓٛ يٝطر  َػر عس مخرٛٙ         ق ي٘ ٖريٚ 

 نُ  ٜساٖ  ٖريٚ.
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 صوت ايهارا ميوكي ...

 

يهٔر قًيشر ٍٚ يف ا٭ٜر ّ ايكًًٝر١      "ضأبك٢ ظ ْبٗ  سي٢ ريشطٔر   منريا

َرٔر مٕ   مرأنررد سيرر٢   ايك دَرر١ مٕ متٓرر  َٝررٛنٞ َرٔر ايكرردّٚ يًُػررف٢       

 قد مؾبش  غري ٚئ رٓٗ ز نُ  سدخ ايّٝٛ" ْ ْ َٞ

َُٗ  قعً  ْ ْ َٞ ٫  منريا مزدٛى  -ؾُ  ق٬ًٝ-ٖريٚ" يو ذيو

 "مٖيِ بٗ قك  يهٔ   ٫ مطًب َٓو ايهجري ر٪ذٖ  

 مٟ غ٤ٞ ٫ ٜسقٝو" مقعٌ ئ "٫ ركًل  ق طع٘ منريا

 "معيُد عًٝو" مبيطِ ٖريٚ

 "قًيطرتخٞ" منريا

 نإٔ غ٦ٝ  مل ودخ.م ًل ٖريٚ اهل رف ٚع د إيٞ 

ؾردٜكيت املكسبر١ وردخ هلر  نرٌ ذيرو ٫ٚ معًرِ         مٕ ا٭َس قصْ  سكر   

 يهٔ ذيو يٝظ َربزا مل  قعً٘  مْ  معًِ مٕ ٖريٚ ن ٕ قًل عًٞ  غ٦ٝ  

٪ثس عًرٞ ضرًب       ن ٕ هب مٕ معًِ نٌ غ٤ٞ  رًرو   سي٢ ٚمٕ نر ٕ ضٝر

٦  َُٗر          س٠ ا٭ٚىل املر  ن ْ  املس٠ ايج ١ْٝ ايريت ىفرٞ عر  قٝٗر  ٖرريٚ غٝر

ٞ ٚرطبب يف َٛت ع ٥ًيت  ٚايج ١ْٝ إخف ٤ مٕ س ي١ ْ ْ َٞ  ن ٕ اييطْٛ َ

قٗرٌ ضريُٛت يف ا٭ٜر ّ ايك دَر١ دٕٚ مٕ مزٖر  نُر  سردخ َرر          ررصداد ضر٤ٛ   

 ع ٥ًيت؟

 

 

3 
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 صوت ايهارا ميوكي ...

مسر دخ   ا ٚا٭َرٛز ن ْر  طبٝعٝر١ درد       ع٢ً َ  سردخ  مضبٛعني َسَّ

ْ رر   ٚ      يف اهلررر رف ْ ْرر َٞ مسٝ  َٓٗرر  َجًُررر    عًرر٢ ا٭قرررٌ مل وررسَ  ٖرررري

 سسَ  َٔ ع ٥ًيت.

ن ْر  ايطر ع١    يف ذيو ايّٝٛ ٚمْ  مغرعس مٕ نرٌ غر٤ٞ دٝرد      اضيٝكع 

خسد  َٔ  سقيت ب سج١ عٔ ٖرريٚ يهرٓ     ا قد ق زب  ايج ١ْٝ عػس ظٗس 

ظ يردٟ ٖر رف     مل مددٙ  ٍ ٚيٝر يررا قرسزت مٕ معرد يرٞ ايطعر ّ       بر٘   ي٬رؿر 

ٚزقرر١ عًكرر  عًرر٢  ٚدرردت  ٚعٓرردَ  ذٖبرر  يًُطربخ    زٜجُر  ٜعررٛد يًُٓررصٍ   

ضريذدٜٔ   "ؾرب   اـرري مٜيٗر  ايعؿرفٛز٠ ايؿرغري٠       ايج٬د١ نيب قٝٗ 

ثررِ رررٛدٗٞ يبرر ب ايػررك١ ٚضررٛف     ٬َبررظ عًرر٢ ط ٚيرر١  سقيررو ازررردٜٗ    

 ٖريٚ" ػدٜٔ غ٦ٝ  

 َ ذا ٜكؿد؟

    ْ ٚيف ٚضررط٘     ممحررس قؿررريا  رٛدٗرر  إىل  ررسقيت َطررسع١ قٛدرردت قطرري 

مزٜد مٕ مزردٜ٘ يهٔ ايعب ز٠ مل منٔ  ن ٕ قطي ْ  مْٝك   زبط١ بًٕٛ ذٖيب 

 .ع٢ً خصاْيت دعًي  مؼُظ ييذسبي٘ اييت نيب 

 ٖريٚ" قًييأْكٞ  "ايّٝٛ َٜٛو ٜ  مج١ًٝ  ن ْ  ايعب ز٠

 َٔر غرهً٘    ٭رأنرد  املرسم٠ ذٖبر  إىل   ايفطري ٕ   ازرردا٤ َٔر   اْيٗٝ عٓدَ  

ممحس ٚدٗٞ خذ٬ عٓدَ  قسمت ايعب ز٠ املعًكر١   ن ٕ ق ُ  ٚمْٝك  ددا 

ييرصدادٟ   قرعٞ ممحرس ايػرف ٙ ٖررا      "ا٭محس ًٜٝرل برو    املسم٠ع٢ً طسف 

 .ٖريٚ"  إث ز٠
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ٜسٜرد   نٓ  َيشُط١ ٱْٗر ٤ َر    ٖريٚ ٖرٙ املس٠  ٜٟٓٛ مٕ ٜفعً٘يرٟ ا َ 

 ٭ز٣ َ ذا ضٝشدخ يف ايٓٗ ١ٜ.

سٝررح مَسْررٞ   اْيٗٝر  َرٔر ٚقر  ممحررس ايػررف ٙ ٚرٛدٗر  إىل برر ب ايػرك١       

ٚق  ؾغريا ٚعًك  عًٝ٘ ٚزق١ ٚددت ؾٓد ٖريٚ مٕ مذٖب يف ايٛزق١ ا٭ٚىل 

 ٖريٚ"  إغساق "٫ ٜصٜدى ا٭مل ع إ٫  نيب قٝٗ 

 ؾغري٠! ممل ض١قيش  ايعًب١ ايؿغري٠ قٛددت بٗ  طٛم يف َٓيؿف٘ 

مل مزردٟ غ٦ٝ  م ٢ً َٔ بري٘ دًبٗر  يرٞ    سطٓ  طٛاٍ سٝ رٞ يف ايكس١ٜ 

 ٚايد ر َ  َٔ طٛنٝٛ عٓدَ  ن ٕ عُسٟ مخظ عػس ض١ٓ.

٦  مثٝٓرر      ازرردا٤ٙ نٓر  مغر ٖد ايطررٛم  مغرعس مْرر  عر دص٠ عرٔر       ٜبرردٚ غٝر

 ددا.

 ٚقعي٘ يف سكٝبيت ٭عٝدٙ هلريٚ عٓدَ  مزاٙ.

 سرا٥ٞ ُُٖٚ  يً سٚز َٔ املٓصٍ. ازردٜ 

٬ ٜٚسرردٟ بريرر١ ضر ٥ل ٚوُررٌ يف        خر زز ايعُر ز٠    ٚقررف زدرٌ مميًرر٧ قًٝر

ركردَ    سي٢َٚ  مٕ زمٜي٘  ٜدٜ٘ يٛس١ ضذً  عًٝٗ  ممسٞ غ  نبري 

 "مْ  مٜٗسا َٝٛنٞ" إيٝ٘ ٚقً 

 "قًييفكًٞ" قيح يٞ ب ب ايطٝ ز٠

 معسق٘ ٫ َ  َه ٕ إىل‘َيذٗ٘  ٚؼسن   زنب  ايطٝ ز٠ 

ٚمؾرررٛارِٗ  نرر ٕ مجٝررر  َرٔر يف ايغسقررر١ َيشُطرر  ملررر  خطرر  يررر٘ ٖررريٚ        

 ايفسس١ مل رؿُ  ق .
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"مغؼ  مس  منريا ٚق  مقداّ ب يكسب َٔ  سق١ ْ ْ َٞ قُٗظ يًذُٝ 

 مْٗ  مر "ٜبدٚ 

 ...خمطف٧ منريا ايك٤ٛ َرتقب  مل  ضٝشدٴ

ٟ مٚقفر  ايطر ٥ل مَر ّ املػرف٢ ثرِ مييفر  إيرٞ "        اٯْطر١  إىل  سقر١   اؾرعد

 ..."اٯٕ ب ْيع زىٖريٚ ايطٝد  ْ ْ َٞ 

إىل  سقرر١  ثررِ خسدرر  َٔر ايطرٝر ز٠ ٚاػٗرر  إىل املػررف٢     غرهست ايطرر ٥ل  

 ْ ْ َٞ ؼدٜدا.

منريا ٖٓ ى  مْ  ضأمس  َػ سٓ ت ْ ْ َٞ ٚ عيكدتا ن ٕ املُس ٖ د٥  

 ٚيهٔ اهلد٤ٚ ٖٛ نٌ َ  اضيُع  إيٝ٘.

 ٚقسزت قيح ايب ب. طسق  ايب ب ٚمل هٝب  مسد قيعذب  منجس 

 ن ٕ ايع٬ّ س يه  ٚمل مضيط  ز١ٜ٩ غ٤ٞ.

 "َف د١٦!" ٚؾس  اؾُٝ  ا٭قٛا٤ٚيف ملح ايبؿس مق٦ٝ  

ؾُٝ  ٚاقفني ض ٜٛزٟ  ا زٜٔ  منريا  ْ ْ َٞ  ٖريٚ  ن ٕ مَسا ٫ ٜؿدم 

 .ب بيط ١َٜٚٓعسٕٚ إيٞ 

"يكررد ق قبٛيررو نط يبرر١ زمسٝرر١ يف    ركردّ إيررٞ ٖررريٚ ثررِ قبررٌ دبرٝر    

 ٚبطبب ٖرٙ املٓ ضب١ قسزْ  ا٫سيف ٍ" من دمي١ٝ ايفٕٓٛ ايعسٜك١ 

 ٖرا يطف َٓهِ" "مغهسنِ مجٝع   ابيطُ  غذٌ

 "يٝظ ٖرا قشطب" منريا

ّ منريا يٓ ْ َٞ ٚض عدٖ    قب ْ  ض قٗ  ا٫ؾطٓ ع١ٝ. ع٢ً ايٛقٛف ركد

 "رٛقفٞ" نٓ  ع٢ً ٚغو ا٫قرتاب َٓٗ  يهٓٗ  ؾسخ 
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نٔ خطررٛرني  سيهٓٗرر  ؼرر   س ٚيرر  اٱقرر٬ت َرٔر منررريا ٚايطررري ٚسرردٖ        

 ٚمَطو بٗ . ٚن ْ  ع٢ً ٚغو ايٛقٛ  يهٓ  نٓ  مضس   قك  

 ا"بدمت مضري مخري  "يكد قعًيٗ   رهًُ  ٖٚٞ رًٗح

  "ضيفعًٝٓٗ  قسٜب  ْفطو دٟ "٫ ػٗ ع ْكيٗ  بكٛٙ

 مسكس ٖريٚ نسضٝ  ٚٚقع٘ خًف ْ ْ َٞ ٚض عدْٞ يف ٚقعٗ  عًٝ٘

مزٜررد مٕ مزاى يف ايٓ برر١ امليُٝررص٠ ايعرر ّ     "َبرر زى قبٛيررو َٝررٛنٞ     زٜرٔر

 مثبيت مْو ددٜس٠ بريو" ايك دّ 

 ابيطُ  ي٘ قك  ٚمل معًِ مب ذا مدٝب٘

 ايك د١َ""ضٓساى رغٓني ظ ْب زٜٔ يف ايطٓٛات  منريا

 "ٚمل  يٝظ ظ ْيب؟" ٖريٚ

 ا""٭ٕ ؾٛرو ض٤ٞ دد  ض ٜٛزٟ

ٚبرردٚت ٚنررأْ  اضرريًطف اٯْطرر١ ضرر ٜٛزٟ منجررس َرٔر       قرشهٓ  مجٝع رر 

 ز ِ مْ  مل مزٖ  بعد اؿفٌ إ٫ ٖرٙ املس٠. قبٌ 

 "ضأذٖب ٱسك ز املصٜد َٔ املسطب ت" ض ٜٛزٟ

 "ضأذٖب َعو"

 رسٜدٜٔ""نُ   ْعست إيٞ ثِ منًُ  طسٜكٗ  إىل ايب ب

ٚيهٔر نًي ْر  ن ْرر     خسدر  َعٗر  ٚضررسْ  دٕٚ مٕ رٓطرل إسرداْ  بػرر٤ٞ      

 رعًِ مٕ ا٭خس٣ يف دٛقٗ  سدٜح رسٜد مٕ رٓطل ب٘.
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ٚٚقع  ايعدٜد َٔ ايكط  ايٓكد١ٜ بعػٛا١ٝ٥  رٛقفٓ  عٓد ا٫ي١ ايعؿري 

ٚبُٝٓرر  ا٫ير١ رهُررٌ عًُررٗ  يف إخررساز     ايعدٜررد َٔر املسطبرر ت    اخيرر زتثرِ  

 "نٝف قعًيت ذيو؟" إيٞ ض ٜٛزٟاييفي   املسطب ت 

 "قعً  َ ذا؟"   بعدّ قِْٗعست إيٝٗ

ممر  ٜعر     يكد ضسقيت قًب ٖريٚ  "٫ ريع ٖسٟ ب ؿُ ق١  بغكب ق ي 

 "؟مخربٜ  نٝف قعً  ذيو َ نس٠ َٚ ٖس٠  إْط ١ْمْو 

 ٖٛ َٔ قدّ يٞ قًب٘ ع٢ً طبل َٔ ذٖب" مل مضسم غ٦ٝ   ابيطُ  هل "

 زٜٔ َٓر شَٔ ٚايفيٝ ت اؾ٬ُٝت ٚايجسٜ ت ٖريٚ ٚ مْيت رهربني  رهيف "

ٜكعرررٕٛ يف سررربٗٔ يهرررٓٗٔ مل    دعًرررِٗٚسيررر٢ ايٓطررر ٤ ايهررربريات وررر ٚئ   

ٚعر د   ثِ ذٖب ٖريٚ يكسٜيو ايبدا١ٝ٥ ملد٠ ٫ رصٜرد عٔر غرٗسٜٔ     ٜفًشٔ 

 ...بو مبط٢ُ خطٝبي٘"

"مخربرو  ٚمدبيٗ يهٓ  اضيذُع  غذ عيت  دسس  َ  ق يي٘ ق٬ًٝ 

٦ ! نٓرر  قٜٛرر١ نف ٜر١ ٭عرررتف هلرريٚ عرريب يرر٘      مْر  مل مقعررٌ   ٚمل  غٝر

ٜهفرٞ مْرر  مثبر  هلرريٚ مْرر  مل      مخيبر٧ يف اـًرف َجًُرر  رفعًرني اٯٕ    

 ٖريٚ قك   ٭ْ٘مسببي٘  َه ْي٘ ا٫ديُ ع١ٝ  معذب ب٘ ٭دٌ َعٗسٙ مٚ

 ٖٚٛ زم٣ ذيو بعٝٓٝ٘"

قرً  عًرر٢ رًرو اؿ يرر١     دًطر  عًرر٢ ايهسضرٞ ٚ طرر  ٚدٗٗر  بهفٝٗرر      

 عست ب يكًل.ٚغ يفرت٠ 

 ٌٖ مْيت غري" "آْط١ ض ٜٛزٟ 
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٘ "مْر    زقع  زمضرٗ  ْٚعرست إيرٞ بعٝرٓني َيعبريني      يكرد قًر  ن٬َر       مضرف

 ٫ٚ مضيطٝ  َٛادٗ٘ زٜٔ"مْ  ب يفعٌ دب ١ْ   د ز  

 "رطيطٝعني َٛادٗي٘ "ب٢ً  دًط  ظ ْبٗ  ٚزبي  ع٢ً نيفٗ 

 ٜطريبدي   ٚزمبر    "نٝف؟ مٕ اعرتق  ي٘ ضأخطس ايبك ٤ د ْب٘  ض ٜٛزٟ

 ٚمْ  ٫ مزٜد ذيو!"

ٞ  "هب مٕ ؼ ٚيٞ سي٢ ٚمٕ نٓ  ريٛقعني اـط ز٠  ٌ رسٜدٜٔ مٕ رعً ٖ

 َعًك١ ٖهرا طٛاٍ سٝ رو؟"

ٌ املسطب ت  يكد رأخسْ  نجريا" يًغسق١"يٓعد  رٓٗدت ثِ ٚقف  ٖٚٞ ؼُ

 يفي  عٓدَ  اقرتبٓ  َٔ ايٛؾٍٛ يًغسق١ يهٔٚ بٓ  بٗد٤ٚ َجًُ  ذٖعدْ  

ٍ ٞ مم  دعًر   عرب ىسز َٔ  سق١ ْ ْ َ  ٝي زؾٛت  َٔر ايررٟ    مرطر ٤

 ٜعصف؟

ْرب   ٖٚرٛ در يظ ظ   ايغٝي زعٓدَ  قيشٓ  ايب ب ن ٕ منريا ٜعصف ع٢ً 

 . َٞ  بُٝٓ  زٜٔ ٜدْدٕ م ١ٝٓ ْ ْ

ضررر ٜٛزٟ   دٗرر١ نرر ٕ اؾررٛ يطٝرررف  يهررٓ  ٫سعررر  بعررض اييررٛرس َررٔر       

 ٚنأْٗ  ريطأٍ مل ذا زٜٔ ٜغ  ٭دٌ ْ ْ َٞ.

ا َٔر دٗر١ ْ ْر َٞ مٚ مٟ    ٫سعر  ذيرو  زٜٔر يطٝرف درد      سطٓ  مْ  مٜكر   

 قي ٠ مخس٣  يهٔ مل ذا يٝط  ض ٜٛزٟ؟ مل ذا ٜع ًَٗ  بكط٠ٛ؟

دًط  ظ ْب ٖريٚ َيذ ١ًٖ نٌ َ  مَ َٞ  مغعس مْ  مقًرل َٔر مدرٌ    

ا٭خسٜٔ نجريا  م٫ٚ ضه ٕ قسٜيت ٚا٭ٕ ٖ٪٤٫ ايػب ب  مغعس مْ  مقٝ  

 َٔ ْفطٞ. ايهجري َٔ دٗدٟ ع٢ً ا٭خسٜٔ منجس
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 بو؟" "َ 

 مٜكع  ؾٛر٘ ايكًل َٔ دٚا١َ ايًّٛ اييت ميكٝ  ْفطٞ بٗ .

 "٫ غ٤ٞ  نٓ  مقهس قك "

 "مب ذا؟" ٖريٚ

 "ايعدٜد َٔ ا٭غٝ ٤ ايف ز ١ اييت مقًل بػأْٗ  دا٥ُ "

 رفهسٜٔ بٗ  دا٥ُ " و"٫ ربدٚ يٞ ق ز ١ نُ  ركٛيني  مب  مْ

 "ؾدق   يٝط  َُٗ٘" ابيطُ  ي٘

٘ مل ٜؿدق   قٗٛ مل ٜطيط  إخف ٤ ْعسار٘ ايكًك١ ز ِ سكٝك١ ٜبدٚ مْ

 مْ٘ س ٍٚ مغغ ٍ ْفط٘ ب ؿدٜح َ  ا٭ْط١ ض ٜٛزٟ.

٦  دردا  نٓر     اْي٢ٗ ايّٝٛ ضسٜع   ٚمحدت اهلل ع٢ً ذيو  ن ٕ  ّٜٛ ضٝر

    ٔ   ْعرررسات ا٫سيكرر ز َرٔر زٜررٔر    مزنررص عٝٓرر ٟ بررر يٓعس يف ْعررسات ا٫خررسٜ

ًررل عًررٞ  ْٚعررسات اؿررب ايرريت منرر       يٮْطرر١ ضرر ٜٛزٟ  ْعررسات ٖررريٚ ايك   

 قذ ٠٤ بني منريا ٚ ْ ْ َٞ)َي٢ سدخ ذيو؟(

رٓٗدت ْ ْ َٞ ٖٚٞ رطرتٜح ع٢ً ضسٜسٖ  "يكد رعب  نجريا  يهٓ٘ ن ٕ 

 َٜٛ  مج٬ٝ ؾشٝح؟"

ّ ٚقً  "اٚٙ  ق ي  ذيو ٖٚٞ رٓعس إيٞ ب بيط ١َ نبري٠  قب دييٗ  ا٫بيط 

 ادٌ نجريا"

 ْعست إيٞ بيعذب "َ  بو؟"

  ٟ مبع٢ٓ ٫ غ٤ٞ زقع  نيف

 َٝٛنٞ  ٖٝ  ؼدثٞ  ٚإ٫" ب ٭َظْ ْ َٞ بغكب "مْ  ٫ معسقو 
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 ْعست إيٝٗ  بيشدٟ" ٚإ٫ َ ذا؟"

رسددت ٭ْٗ  رفهس ثِ مد ب  بيشدٟ "ضأس ٍٚ ايٛقٛف يٛسدٟ ٚمضرك   

 ع٢ً ا٭زض"

 مخفٝ  خٛيف عًٝٗ  ٚقً  بعدّ اٖيُ ّ "مْيت َٔ ضٝيأذ٣"

 رأذٜ  ئ ْرٖب يًكس١ٜ بعد  د" ْ ْ َٞ ٖٚٞ ربيطِ مبهس "مدٌ ٚمٕ

 مييف  إيٝٗ  بؿد١َ "َ ذا ركؿدٜٔ؟ ايكس١ٜ  ركؿدٜٔ قسٜيٓ  مٔ؟" 

 زقع  ْعسٖ  يًطُ ٤ "مدٌ"

 "َي٢ قُيِ ب يي طٝ ؟ ٚنٝف ٚمل ذا مل ىربْٞ مسد"

 ا  يهٔ خٛيف عًٝو دعً  مخربى"ْ ْ َٞ " مزدْ  َف د٦يو  د 

إٕ مل مخربٖررر   َررٔر    سطررٓ   رؿررٓع  ٚدررر٘ سرررصٜٔ دعًرر  مغرررفل عًٝٗررر     

ِ ا٫َس بداخًٞض سي٢ مْفذس؟ مل ذا مْ  قًل ب ٭ؾٌ  أخرب اذا؟ مٚ ضأني

مض بٝ  ٚزٜٔ ٚ انريا مٜك   اذا معسف ا٭ْط١ ض ٜٛزٟ ض٣ٛ َٓر بكع١  مل

مل ذا نٌ ٖرا ايكًل؟ منسٖ٘ ْفطٞ رًو اييت رفهس ب ٭خسٜٔ نرجريا   

 َي٢ ضأنٕٛ مْ ١ْٝ يٓفطٞ قك !

ذب ق ١ً٥" مل  مْيت قًكر١ بػرأُْٗ  نرجريا  يٝطر      ؼدث  إيٞ ْ ْ َٞ بيع

 طفًني  ٜطيطٝع ٕ سٌ َػهًيُٗ  يٛسدُٖ "

ٞ َسٚز ايهساّ  يهٓ  ٫ مزٜد   ممت٢ٓ يٛ مْ  مضيطٝ  رسى املٛقٛ  ميس عً

   ٚ انيػررر ف ضررربب بغرررض زٜررٔر    مجعُٗررر  َع ررر ٝيتمغررعس ٚنرررإٔ َطررر٪ٚي  

 يٮْط١ ض ٜٛزٟ ٖٞ َُٗيت.
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٦  يف زمضرٞ قًٔر      ػ ًٖي  ْ ْ َٞ نًٝ   ٭ْٗ   رعًِ يٛ مْر  ٚقرع  غٝر

 مزر   سي٢ مسكك٘ ٚع٢ً منٌُ ٚدٗ٘ مٜك .

رغررريت َٝررٛنٞ ايرريت معسقٗرر  عٓرردَ  ن ْرر  يف ايكسٜرر١ نررجريا  مؾرربح        

يدٜٗ  ايعدٜد َٔ املكسبني سٛهل  بعدَ  ن ْر  قكر  ْ ْر َٞ  ٚٚايردٜٗ       

ف ملًرررف          ٦  إهرر بٞ اقرٝر مؾرربش  غرر ـ اديُ عٝرر  منجررس ٚذيررو غرٝر

ٌ مٕ ىسز ا٭ْط ٕ ق٬ًٝ َٔ سٝ ٠ ايعصي١ اييت ٜعٝؼ بٗ  سٝ رٗ   َ  م مج

  يٛإ ؿٝ ر٘. يٝذسب مغٝ ٤ ددٜد٠ ركٝف ا٭

*** 

 

4 
ًكسٜر١  يف  مل ودخ ايهجري سي٢ ايّٝٛ ايررٟ قسزْر  قٝر٘ ايررٖ ب ي    

ا  ٱخرساز ْ ْر َٞ َٔر املػرف٢  ن ْر  ضرعٝد٠ درد        ايؿب   ايب نس ذٖبٓر   

ايػ ز  ٚؼٝٞ ايهبري ٚايؿرغري   نطفٌ ٚيد يًيٛ  ربيطِ ؾُٝ  َٔ يف 

سي٢ ٚؾًٓ  اْ  ٖٚٞ ٚ انريا حملط١ ايكط ز يٓك بٌ زٜٔ ٚا٫ْط١ ض ٜٛزٟ 

 ٖٚريٚ .

 ٝ   مل معيكد مْ٘ ضٝكدّ إيٞ ٚويكٓ   عٓدَ  زمٜ  ٖريٚ ابيطُ  رًك ٥

ا  مل مسيكٔر ٖررريٚ َٓرر شَٔر يدزدرر١     ا ضر سس  مَر ّ اؾُٝر   نر ٕ َػررٗد    

 .ْطٝ ٕ زا٥شي٘ ايعرب١ مْ  بدمت
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بردمت ْ ْرر َٞ ب ييكرر ط ؾررٛز يٓرر  بٗ رفٗرر  احملُررٍٛ  بُٝٓرر  زٜرٔر ٚ انررريا      

 ٜؿفك ٕ ٜٚطًك ٕ ايؿفري.

ابيعدت عٓ٘ ٚٚدٗرٞ قُرس َٔر ػُٗرس ايٓر ع سٛيٓر   ٚاهلُطر ت بردمت         

ٚاييؿررٜٛس مٜكرر  خؿٛؾرر  عٓرردَ  عًُررٛا مٕ ذيررو ايػرر ـ ايرررٟ قرر ّ     

 ب سيك ٕ قي ٠ ٖٛ ٖريٚ. 

بيغط١ٝ زمضٞ ٚ ٚدٗٞ ٚمخرر  رط زع  سسن١ ا٭ْظ ض ٜٛزٟ ٚق َ  

 د١ٗ ايكط ز  بُٝٓ  قعٌ انريا ْفظ ايػ٤ٞ يٓ ْ َٞ.

سرردخ بٝر  ٚبررني    ُٗررٛز ايغفرري ايرررٜٔ ػُعرٛا بعررد َر     ؽًؿرٓ  َٔر اؾ  

ٖرريٚ  ؾررعدْ  ايكطرر ز مْرر  ا٫ٚ ٚنرر ٕ ق ز رر  ق ًعرر  عرر  ايغطرر ٤ ٖٚررٞ      

ركٍٛ بغكب "ٖريٚ ا٫محل  ٫ مدزٟ َي٢ ضٛف ٜهرب ٖرا ايطفٌ  نر ٕ  

بب سٛيرررو ايهرررجري َررٔر ا٫غررر ع ت  خؿٛؾررر  ٚ مْرررو ضررريرٖبني      ضٝطررر

 ٭ن دمي١ٝ ايفٕٓٛ ايعسٜك١"

نٓر  ضرعٝد٠  ضرعٝد٠ مبر  سردخ      ن ْ  ريشدخ نجريا ٚبغكب  يهرٓ   

بٝ  ٚبني ٖريٚ  ٚضعٝد٠ ٭ْ  ضأذٖب يكسٜيت ايريت ْػرأت قٝٗر  ٚعػر      

 قٝٗ  َععِ مٜ ّ عُسٟ.

يػررب ب ايرررٜٔ  نر ٕ ايكطرر ز غرربٗ٘ قر زغ ضرر٣ٛ َرٔر نبرر ز ايطٔر ٚبعررض ا      

 ٜبدٕٚ ذاٖبني يسس١ً اضيهػ ف.

دًط  مْ  ظ ْب ْ ْ َٞ بُٝٓ  دًظ منريا ظ ْرب زٜٔر ٖٚرريٚ ظ ْرب     

 ا٭ْط١ ض ٜٛزٟ.

 ض ٜٛزٟ ٚ زٜٔ؟" ا٭ْط١"ا٫ ٜصاٍ ايٛق  َيٛرسا بني  ُٖط  يٞ ْ ْ َٞ
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 مٕ ٫ غ٤ٞ بِٝٓٗ اض ض !" "مظٔ..

 َ ذا ركؿدٜٔ؟" ْ ْ َٞ بؿدَ٘"

 زٜٔ...اقؿد... اْ٘ َٓذرب يفي ٠ مخس٣!"  مظٔ إ رٓٗدت"

 َٔ ٖٞ؟" سدق  بٞ ْ ْ َٞ بفكٍٛ"

انيفٝر    ٫ معًِ إ ن ْ  ريؿرسف بغبر ٤   مّ مْٗر  سكر  مل رهٔر رعًرِ       

 قجسثس٠ ْ ْ َٞ ئ رٓيٗٞ ابدا. ب يؿُ  

ٌ دخٍٛ  ٍ هل  قب ٘ ميهٔ ايٛؾٛ ربعد   ايكس١ٜرٛقف ايكط ز يف اقسب قط

 قداّ.سٛايٞ ض عيني َػًٝ  ع٢ً ا٫

ممل ْؿٌ بعد ؟" ررَس انريا ٖٚٛ ٜك  ٜدٙ ع٢ً دبٗي٘ َ ْع   "ٜ  ايًٗٞ 

 ايػُظ َٔ ايٛؾٍٛ يعٝٓٝ٘.

هرررب إ ْطرررري ضررر عيني     "ٖررررٙ اقرررسب قطررر٘ ْطررريطٝ  ايٛؾرررٍٛ هلررر       

اق قٝيني سي٢ ْؿٌ" مظٔ إ اد بيت مل رعذب انريا سكً  قكد رأقف 

 َيرَسًا ٚدًظ ع٢ً ؾ سٙ نبريٙ ن ْ  ظ ْب ايػ ز .

ا٫ْطر١ ضر ٜٛزٟ  ٚقرد بردا يرٞ       رطر ٤ي  "ا٫ رٛدد اٟ ضٝ زات ادسٙ ٖٓر ؟"  

طفررر ٍ طٛنٝرررٛ  ايطررر٪اٍ  بٝررر  بعرررض ايػررر٤ٞ. ُٖطررر  برررداخًٞ )ٜررر ٫ ا   

 املديًني(

٫ ميهٔر يًطٝر زات املػرٞ     يطسم ٖٓ  رسابٝ٘ ٚؾر سٜ٘  "ا  ابيطِ ٖريٚ هل 

قٓ ْر َٞ ٫ رطريطٝ     يهٔ ميهٔ إ لد عسبر٘ اذا س يفٓر  اؿرغ     عًٝٗ  

 املػٞ ط٬ٜٛ"
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"ضرٓيٓ ٚب عًر٢ محًرٗ      ؼدخ زٜٔ اخريا ايرٟ ظٌ ؾ َي  يفرت٠ طًٜٛر١ 

 اْٗ  خفٝف١ ع٢ً مٟ س ٍ  يٝط  ٖٓ يو َػهً٘" سي٢ ْؿٌ 

 ْعس اؾُٝ  يٓ ْ َٞ َٓيعسٜٔ قسازًٖ 

"ضٝشًُ  زدًني ٚضُٝني ٌٖ رسٜدٕٚ  ٚق ي  عسٜك١ ابيط ١َ ق بيطُ 

 َ  ايسقض"

ُ     "زدًني   َٞقشو ٖريٚ َعكب  ع٢ً ن٬ّ ْ ْ ٜبدٚ اْ  يطر  ٚضٝر

 نف ١ٜ"

"٫٫   يطرر  اْرر    انررريا ٜبرردٚ قبٝشرر  ايٝررّٛ" ثررِ     يٛسر  ْ ْرر َٞ بٝرردٖ   

 .ييغٝٝك٘ابيطُ  

 "َ ذا!!" ؾس  انريا ٚامحس ٚدٗ٘  كب 

اعيكد اْرو   "ربدٚ َجٌ اـٓصٜس ايبدٜٔ  س ٚي  ْ ْ َٞ نيِ قشهيٗ 

 ٫ رطيطٝ  محًٞ سي٢"

 "ضأمحًو سي٢ ْؿٌ!" ثِ محًٗ  ٚق ٍ انريا مٖٛ  َطسعً  اػ٘

محًٗ  ٚبدم ب ملػٞ ع٢ً ايطسٜل ايرتاب١ٝ ٚمٔ مجٝع  خًف٘ قر سهني   

ـُ ٚاسد! .  عدا غ 

َررست ْؿرررف ضررر ع٘ ٚمل ْررس٣ اٟ عسبررر١ عًررر٢ ايطسٜررل  اغررر ز ٖرررريٚ بٝررردٙ       

 يٓيٓش٢ ظ ْب ايطسٜل ْٚسر   ق٬ًٝ ْٚيٓ ٍٚ طع ّ ايغدا٤.

دا٤ ايرريت قُر  بإعرردادٖ  اْرر    اخسدر  ضررً٘ ايٓصٖر ت ٚٚشعرر  ؾررٓ دٜل ايغر    

 ٖٚريٚ قبٌ اـسٚز َٔ املٓصٍ.
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َ ررر ممل   دررداً ا "ٜبرردٚ يرٜرررر   "  رٓررر ٍٚ طع  ق يررر  ا٫ْطررر١     َٓصيٝررً  َٓرررر شَرٔر

ثررِ ابيطررُ  يررٞ غرر نس٠ قررسددت هلرر        ضرر ٜٛزٟ مجًيٗرر  عًرر٢ اضرريشٝ ٤    

 .ا٫بيط ١َ

ِ عًٝٓر  قذر ٤ٙ        ضأٍ انريا ٖريٚ ض٪ا٫ يٝهطس سر دص ايؿرُ  ايررٟ خٝر

ايكسٜرر١ طرر٬ٜٛ عٓرردَ  ارٝرر  اىل ٖٓرر  اٍٚ َررسٙ؟ نٝررف    "ٖررٌ نرر ٕ طسٜررل  

 ؼًُ  ايطري ٚسٝدا؟"

نر ٕ طسٜكر  سٜٝٛر  ٦ًَٝر       مل ٜهٔر نرريو    "٫٫  اغ ز ٖريٚ بٝدٙ ق ٬٥

عٓردَ  ارٝر  اىل    ٚايدزد ت اهلٛا١ٝ٥  بعسب ت بٝ  اـك ز ٚعسب ت ايٓكٌ 

 ٖٓ  اٍٚ َسٙ اضيأدست دزاد٘ ٖٛا١ٝ٥ َٔ احملط١ يًرٖ ب يًكس١ٜ."

 زٜٔ رط ٤ٍ " ؟املس٠  مل لد اٟ دزد ت ٖٛا١ٝ٥ عٓدَ  ارٝٓ  ٖرٙ "مل

 "ٜبدٚ اْ٘ مل ٜعد ٜأرٞ اىل ٖٓ  اٟ ضٝ   بعد س دث٘ اييطْٛ َٞ".

     ٚ ري     برردا اؿررصٕ ٚاقررش  عًرر٢ ٚدٗرررٞ اْرر   ْ ْرر َٞ  قش ٚيرر  ْ ْرر َٞ رغررٝر

 املٛقٛ 

 .ايًرٜر٠غ زت ٭نريا بكطع٘ نعو ايف ؾٛيٝ ٤ م"خر" 

 ا؟"امحس ٚدٗ٘ انريا "مل ذ

 "محًو يٞ  اقيح قُوع٢ً  ٖٞ "يػهسىابيطُ  

قيح انريا قُ٘ خذ٬ ٚاخر قكُ٘ َٔ نعه٘ ْ ْ َٞ ثرِ ابيطرِ هلر  ٚ    

 اغ   ٚدٗ٘ بعٝدا.

 عٌُ ا ساقٓ  ملي بع٘ ايطري ايغدا٤ ٚبدمْ اْيٗٝٓ  َٔ رٓ ٍٚ 
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اؾرررعدٟ عًررر٢ ظٗررسٟ" قررر ٍ منرررريا َػررريا عًررر٢ ظٗرررسٙ يرتنرررب       "ٖٝرر   

.َٞ ْ ْ 

 زٜٔ. "مْ  ضأمحًٗ " ق ٍ

 ٫شي ..." َربزا "يهٓ انريا 

 ".ْفطو  ضٓيع ٕٚػٗد  ؾدٜكٞ ٫عًٝو ٜ   زٜٔ "٫ق طع٘ 

 اقيٓ  انريا مب  ق ي٘ زٜٔ ٚمحٌ بكٝ٘ ا٫ ساض َٚػ٢ خًفٓ .

 س ٍٚ زٜٔ بكدز املطيط   إ ٜي ًف عٓ  ق٬ًٝ ٚميػٞ غط٢ بط١٦ٝ.

 اْيت غري؟" يٓ ْ َٞ "ٌٖزٜٔ 

 مل ؟" "ادٌ  ْ ْ َٞ بيعذب

 ز ِ نٌ َ  مؾ بو." َيف ١ً٥اْو ٫شي   سطٓ  ٜعذب "

 َيعب٘ يهٓ  مس ٍٚ  َيعب٘ ددااْ   -رٓٗدت-"٭نٕٛ ؾ دق١ َعو

 نُٔ ه بٗ٘ ايغسم."

 "يهٓو ؼ ٚيني"

 مس ٍٚ" مدٌ ٫شي "

اث زٖ  ٫ شاي   يكد اؾب  بؿد١َ ْفط١ٝ عٓدَ  نٓ  ؾغريا  رعًُني "م

 ر٬شَ  اسٝ ًْ "

 سدخ؟" َ  يرٟ"

ؾرغريا  اسب ايغٓ ٤ َٓر نٓ   يف َٝيِ  مْ  طفٌ َيب٢ٓ  نٓ  ٚيدت"

يف سفرٌ خيرر ّ    ٓ ٥ٝر١ نر ٕ يردٟ قكرس٠     نٓر  يف ايؿرف ايسابر      عٓردَ  

 ٚيهٓٗر  ضريعٛد    مخرربر  ٚايردرٞ اْٗر  ضريرٖب ملهر ٕ َر         ايع ّ ايدزاضٞ 
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يهرٓ  مل   اخربر  اْ  ضأزاٖ  بني اؿكٛز عٓدَ  اؾعد ع٢ً املطرس   

نر ٕ اضر٤ٛ َٛقرف َرس عًرٞ يف سٝر رٞ          ايغٓر ٤ سٝٓٗر    ٚمل اضريط  مزاٖ  

 نًٗ "

 ٌٖ ع دت؟" "أٜ ذٖب  

ٌ سٝ رٞ يف املٝيِ مل ازٖ  َٓر ذيو ايّٝٛ "٫   " اقطسزت عٓدٖ  مٕ منُ

ُٔ  يهٓو ؽطٝ  املٛقٛ  ؾشٝح  قصٕ ددًا "ٜ  ايًٗٞ! ٖرا  اْو َغ

 ٚيدٜو ا٫ف املعذبني!" َػٗٛز ا٭ٕ 

قك  إ ن ٕ انريا اٚ ٖريٚ  ا   ع٢ً املطس   مْ  "مل اؽط ٖ  نًًٝ  

 َٛدٛدٜٔ"

 اْ  اثل بريو" "ضيي ط ٖ  ّٜٛ َ  زٜٔ 

 َٜٛ  َ !" "ْعِ  رٓٗد

 "مضسع !!"ؾسخ  قُٝٗ  بعد إ زمٜ  اُْٗ  اؾبش  ابطأ ٚابطأ.

 "ْ ْ َٞ ٌٖ ميهٓ  مٕ اضأيو ض٪ا٫ً؟"

 رسٜد." قًيكٌ َ  "بطب  

 ريٛاعدإ؟"منريا  "ٌٖ... ٌٖ اْيت ٚ

٘ "َر ذا؟   قشه  ْ ْ َٞ بؿٛت َسرف  ٚ  ٖٗٗٗر انرريا؟ ٖٗٗٗر٘ ٜبردٚ     اْر  

 اْو متص !"

  قًي فكٞ ؾٛرو!" مغؼ"

 "ٖٗٗٗ٘ يهٓو ركٍٛ ن٬َ  َكشهً !"

 "ربدٚإ ع٢ً ٚاقل! يريو ظٓٓ  اْهُ ..." مل ٜهٌُ مجًي٘ ٚؾُ .
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 َٔ  ٟ "٫  اْ٘ ٜعطف عًٞ قك   نأخي٘ ايؿغس٣  ٫ مظٔ اْ٘ ٜهٔ يٞ ا

 رًو املػ عس"

 رٛقف زٜٔ ثِ اْصٍ زمض٘ َرتددًا "ٌٖ ميهٓو َٛاعدرٞ؟"

٦  بعررد مجًيرر٘ رًررو  ٚمل ػررب        ؾررُ  ا٫ثٓرر ٕ يفرررتٙ  مل ٜكررٌ زٜرٔر غرٝر

ْ ْر َٞ عًر٢ ضر٪اي٘  نر ٕ ايطرر٪اٍ ؾر دَ  ب يٓطرب١ يٓ ْر َٞ  ٚزٜٔر نرر ٕ          

 ٜعًِ إ ا٫د ب١ ئ رهٕٛ ضًٗ٘.

َٔ ؾدَيُٗ  بعد "ضأمحًٗ  عٓو  ٜبدٚ اْو رعب " اضيٝكغ ا٫ثٓني 

 مس   ؾٛت ٖريٚ.

 زٜٔ "٫  ٫شي ..."

٬  غررررهسا يررررو ٖررررريٚ        ق طعيرررر٘ ْ ْرررر َٞ "٫ عًٝهُرررر . ازٜررررد ايطررررري قًرررٝر

 ضأدعًو ؼًُ  عٓدَ  اغعس ب ييعب"

 بدمت ْ ْ َٞ ب يطري قبٌ إ رطُ  زد اٟ َُٓٗ .

ٞ ظ ْبٗ   ن ْ  سص١ٜٓ  سص١ٜٓ ددًا  يهٓٗ  ابيطُ   عدت يً ًف ٭َػ

 قذ ٤ٙ.

 اْيت غري؟" "ٌٖ

 "زٜٔ َعذب بٞ"

 "معًِ"

  ؟""رعًُني؟ مل  مل ؽربْٜعست إيٞ بدٖػ٘ 

 ابيطُ  ْٚعست يًطُ ٤ "ن ٕ ذيو ٚاقشً "

 ؾُيٓ  ضٜٛ  ٚانًُٓ  ايطري
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ٚؾًٓ  إىل َدخٌ ايكس١ٜ مخريا  مٚ ب ٭ؾح َ  ربك٢ َٔر ايكسٜر١  ن ْر     

 غبٗ٘ قط١ُ.

 ؾس  زٜٔ "ٚاااااٖ٘ اْٗ  َدَس٠ نًٝ "

 نف٘ ع١ٝٓ ع٢ً نيفٞ" ٫ مظٔ مْٓ  ْطيطٝ  ايدخٍٛ"ٚق  ٖريٚ 

نف٘ "٫ عًٝو  مْ  غري  قًيرتنْٛ  ُٖط  ي٘ ٚمْ  مَطح نفٞ قٛم 

 مْ  ٚ ْ ْ َٞ يٛسدْ  ق٬ًٝ"

مضريُ  ٖررريٚ ملرر  قًرر  ٚضررشب بكٝر١ اجملُٛعرر١ َعرر٘ ٚبكٝٓرر  مْرر  ٚ ْ ْرر َٞ       

 .ٚاقفيني مَ ّ َدخٌ ايكس١ٜ

ايبٝٛت  عفًٛا مؾبش  ني١ً ٚاسد٠  ٚن ٕ املٓعس َسعبً   اـػب ٚاملعدٕ 

 اقؿد بك ٜ  ايبٝٛت مؾبشٛا َهَٛني قٛم بعكِٗ ايبعض.

 "نٓ  ْعٝؼ ٖٓ " ق ي  ْ ْ َٞ بأض٢

 قسددت عًٝٗ  "مدٌ نٓ "

 "٫ رصاٍ مج١ًٝ بٓعسٟ  ز ِ اؿط ّ"

 "ز ِ ايه زث١"

نٓر  ْٛاضررٞ بعكررٓ  ايرربعض  َرر ْعني دَٛعٓر  َرٔر ايٓررصٍٚ  نرر ٕ املٓعررس       

٦  برررٌ   ٜ ضرٝر    طفٛييٓررر  ايرب٦ٜررر١  اٜ َٓررر  اؾًُٝررر١  ٚايٓررر ع     َٚ٪مًلرررَأضررر ٚ

 ايطٝبٕٛ  مل ٜبك٢ َِٓٗ ض٣ٛ ايرنسٜ ت اؾ١ًُٝ.

*** 
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5 
ٚض  غسٜ  ذنسٜ رٓ  مْ  ٚ ْ ْ َٞ  مسعٓ  ؾرٛرً  َأيٛقرً  ٜؿرس     

 ."ٚاسد  مثٓ ٕ  مزق   ٚاسد  مثٓ ٕ  مزق "

دٌ ع٢ً ٚدٗٗ   م"ٌٖ رطُعني َ  امس ؟" ضأي  ْ ْ َٞ ٚمْ  مز٣ ايرٍٖٛ 

 .يكد بدا ايؿٛت َعسٚقً  يهًٝٓ 

حمل  طسٜك  رسابًٝ  ٜردخٌ يًكسٜر١  قٗسعر  إيٝر٘ بطرسع١  س ٚير  ْ ْر َٞ        

 ايًش م بٞ  يهٔ خ ْيٗ  قدَٝٗ  قطكط .

 َ  يرٟ ودخ؟"بهُ    ركدّ هل  ٖريٚ ٚس ٍٚ محًٗ  ٖٚٛ ٜيط ٤ٍ "َ 

ًر٢ ٖرريٚ    ن ْ  ْ ْ َٞ رًٗح  ٚؼ ٍٚ مٕ ػُ  غي ت ْفطٗ  ييذٝب ع

ٚقبرٌ مٕ رفعررٌ ذيررو  خسدرر  َرٔر ايطسٜررل ايرتابررٞ ٚظرر ْيب غ ؿررني      

 ْعسقُٗ  اْ  ٚ ْ ْ َٞ دٝدًا.

 "ٜ  ايًٗٞ  ؾغريرٞ ْ ْ َٞ"

ركدَ  ايػ ؿني اىل ْ ْ َٞ ٚ اسيكٓ ٖ  عرب ٚبردمت ْ ْر َٞ ب يبهر ٤      

 يكد مؾبش  ْ ْ َٞ ع طف١ٝ منجس َ  بعد ٖرٙ ايه زث١.

   مْهُ  ع٢ً قٝد اؿٝ ٠!""ايعِ ٜٛغٝدا  َدٜس املدزض١

دا ٖٚررٛ ٜكررٍٛ ب بيطرر ١َ "مدررٌ  قبررٌ ٜررَٛني َرٔر      عٓٗرر  مبيعررد  ايعررِ ٜٛغرٝر

سردٚخ اييطرْٛ َٞ  نٓر  مْر  َٚردٜس املدزضر١ َطر قسٜٔ ٭ٚضر ن  يصٜر ز٠          

 ؾدٜل"

 اقرتب َدٜس املدزض١ َٔ ٖريٚ ثِ مسيكٓ٘ "َس ٚق  طٌٜٛ"
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 ٖري ٚ"مدٌ  ضعٝد ٭ْو ع٢ً قٝد اؿٝ ٠"

   يرٟ رفع٬ْ٘ ٖٓ ؟"ْ ْ َٞ عُ ض١ "َ

  َٜٝٛ ٞ رٓٗد ايعِ ٜٛغٝدا عصٕ "م ٍٚ مٕ ْٓكر َ  ربك٢ َٔ ايكس١ٜ  ْأر

مرررٔر َٚرررٔر مزاد اييطررررٛ  َرررٔر ايكررررس٣ اؾٓٛبٝرررر١ ايرررريت مل ريكررررسز َرررٔر        

 اييطْٛ َٞ"

 َٝٛنٞ "ٌٖ ٖٓ يو َٔ ل٢ َٔ ضه ٕ ايكس١ٜ  رينُ ؟"

ا  لرد مسرد   َردٜس  املدزضر١ "٫ ْعًرِ سير٢ ا٭ٕ  عٓردَ  عردْ  إىل ٖٓر  مل        

 "مٜكً  معيكد مٕ ايكٛات ايعطهس١ٜ ق َ  ب ْيػ ٍ نٌ اؾجح

      َ دا َيررأخسا مٕ ْ ْرر َٞ قكرردت قررد ٞ ٗ  ٫ٝسررغ ايعررِ ٜٛغرٝر يكررد    "ْ ْرر َ

 مسطِٓ   يكد ن قشِ  َٔ مدٌ اؿٝ ٠  ٚ ؼدِٜ  املٛت"

 ابيطُ  ْ ْ َٞ بف س "غهسًا يو ٜ  عِ"

ب يساسر١  يهٔر بردٍ ذيرو     اعيكدت اْ  عٓدَ  اعٛد يًكس١ٜ ضرٛف اغرعس   

بردمت اغرعس بػرعٛز َرصعر ٫ اضريطٝ  ٚؾرف٘  بردا ا٫َرس ٚنرأْ  ادخرٌ           

يًذشِٝ  َٓعس املٓ شٍ احملط١ُ  ٚايطٝ زات املرتان١ُ اييت دًبيٗ  املٝ ٙ 

ٜبعرح غرعٛزا بر ييكصش  ٫ اضريطٝ  ضرر٣ٛ ؽٝرٌ نُٝر٘ اؾجرح امليهدضرر١         

 ؼ  ٖرا ايسن ّ.

يطر بل عٗردٖ   نرِ َٔر ايطرٓٛات      َ  يرٟ ضٝعٝد ٖررٙ ايكسٜر١ احملطُر١    

 ضٝطيغسم ذيو.

 ؾٛز  ررن زات  ٚد٢َ ممصق٘.

 مٌَ  ٜػل طسٜك٘ خ زز ٖرا ايسَ د.
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 قسب َدٜس املدزض١ زمض٘ بكٛٙ ٚنأْ٘ ررنس غ٦ٝ  "ؾشٝح!"

اييفيٓرر  مجٝعررً  مررٛٙ  قكرر ٍ َبيطررًُ  ابيطرر ١َ عسٜكرر١ "ٜٛدررد ًَذرر٧         

 مليكسزٟ اييطْٛ َٞ يف املد١ٜٓ اجمل ٚز٠"

 "مٜٔ؟ ٌٖ يو مٕ رسغدْ  يًطسٜل"ٖريٚ 

 ايعِ ٜٛغٝدا "٫ س د١ يريو  ايطسٜل ٚعسٙ  ضٛف مؾشبهِ بػ سٓيت"

ٚدٖٛٓرر  قررسسني مبرر  ق يرر٘ َرردٜس املدزضرر١  يعًٓرر  لررد      ا٫بيطرر ١َاعيًر   

بعض ضه ٕ قسٜيٓ  مسٝ ٤  نٓ  امت٢ٓ مٕ لد ع ١ً٥ ْ ْ َٞ ع٢ً ا٭قٌ  

 ايٓذ ٠.ئ ؼيٌُ مِْٗ قد قكدٚا قسؾيِٗ يف 

رصامحٓ  مجٝع  يف سٛض ايػ س١ٓ ايؿغري٠  ٚاْطًكٓ   بدا اؾٛ َٓعػً  

ٞ قد اخيف   كًف ت  ق٬ًٝ  ٚزا٥ش١ ايدَ ٤ اييت غعست مْٗ  رطًً  ٭ْف

 اييطْٛ َٞ اييت ن ْ  ع٢ً دٓيب ايطسٜل قد بدمت ركٌ.

ؾُٝر  نر ٕ   بعض ايٓه ت املكرشه١ يًٝطرف اؾرٛ  ا   ن ٕ انريا ًٜكٞ 

   َٞ  ٫ ميَٛٗ  سك !يع  ا٫ ْ ْٜكشو َطيُ

ٌ اىل ايبًد٠ ٫ مدزٟ ايؿغري٠ ايٛاقع١ خًف دبٌ  نِ َس َٔ ايٛق  يٓؿ

ؾغري  اعيكد إ ذيو اؾبٌ ٖٛ َٔ َٓ  اييطْٛ َٞ َٔ مٕ ىرتم ٖرٙ 

 متذٝدٙ. املد١ٜٓ  ممت٢ٓ َٔ مٌٖ املد١ٜٓ

 )ًَذ٧ َيكسزٟ اييطْٛ َٞ َٔ ايكس٣ ٚايبًدات اجمل ٚز٠(

ب يهٗسب ٤   مؾٛات احملسن ت اييت متد املًذ٧ ٔن ٕ امله ٕ ٖ د٨ ض٣ٛ َ

مل ٜهٔ امله ٕ َصدمح  َجًُر  ؽًٝر   ٚمجٝر  ايعر ًَني ٜسرردٕٚ ايًبر ع       

 املٛسد.
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 عٔ املًذ٧! املط٪ٚي١ركدَ  يٓ  ضٝد٠ ربدٚ نبري٠ ب يعُس  ٫بد مْٗ  

 نٝف ميهٓ  َط عدرهِ؟" "َسسبً  بهِ 

 بدا١ٜاٜصَٚٞ  يف  منٝ َ   ٠ْ ْ َٞ بطسع٘" مٔ ْبشح عٔ ضٝد ؼدث 

 ضٛد ط٬ٜٛ دعدًا  مْٗ  مٝف١ ددًا"غعسٖ  ٜػبٗ٘ غعسٟ  م ا٫زبعٝٓٝ ت 

"ْرر ٚيٝ  ق ٥ُرر١ ا٫مسرر ٤ ؾررغريرٞ" ٚدٗرر  مجًيٗرر  يًػرر ب١ ايرريت ركررف      

 ظ ْبٗ   ٚيف ٜدٖ  دقرت ٜبدٚ مْ٘ دقرت خ ؾ١ بك ط  املًذ٧.

ايطٝد٠ ْع زرٗ  ٚبدمت ب يبشح ٖٚٞ رُِٗٗ  ٚمع د ايبشح ٚنسزت  ازردت

ٚ    ٘ "ممسٗر   رري    نسزت  ثِ م ًك  ايدقرت ْٚعست يٓ ْر َٞ بٓعرس٠ سْٓٛر

 َٛدٛد"

منٝ َر  نرٛدٞ  اٚ منٝ َر      ن ْ  ْ ْ َٞ ع٢ً ٚغو ا٫ْٗٝر ز "سطرٓ    

 "ر داغٞ

 نٝ َ ""٫ ٜٛدد ٖٓ  غ ـ وٌُ يكب م عصٕ زدت ايطٝد٠

"يكررد  ًر٢ ا٫زض ٚبردمت ريُريِ ٚنأْٗر  قكردت عكًرٗ       ضركط  ْ ْر َٞ ع  

 "ٜ  ايًٗٞ  ؟!..ٖرا ٞيكد ذٖبٛا مجٝعً   مل ذا؟ مل ذا رفعٌ ب  َ رٛا

ّ مضيط   بدا ا٭َس ٚنأْٗ  اييؿك  ب ٭زض َٔ  س ٚي  محًٗ  يهٓ  ا

 غدٙ سصْٗ   ٫ مضيطٝ  يَٛٗ .

د٠غررعست  برر ؿصٕ ايػرردٜد َرٔر َٓعررس ْ ْرر َٞ قك يرر  يٓرر  ٚنأْٗرر       ايطرٝر

  ٖٓ يرو عردد   يً ُٝر١ "ميهٓهِ ايدخٍٛ  ٍ مٕ رعطٝٓ  بعض ا٭ٌَؼ ٚ

َيعرربني ٚق قرردٜٔ ايررٛعٞ ٚمل ْطرريطٝ  ؼدٜررد     شايررٛاَرٔر ا٫غرر  ف ٫  

 .مِْٗ ضٝدر ٕ ٚطفٌ" ٖٜٛ رِٗ 
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 ٞ ٓ   ؼدث  ْٝ ب١ عٔ ْ ْر َ درٞ ضرأدخٌ مْر   مظٔر مْٗر  ضريٓٗ ز       "سطر   ضٝر

 .منجس اذا اقدَ  ع٢ً ٖرٙ اـط٠ٛ"

ن ْ  ٫ رصاٍ ريُيِ به٬ّ  ري  يف رًو ايًشع١ مل رهٔ ْ ْ َٞ سٛيٓ  

 َفّٗٛ.

  ْ َٞ ؿني عٛدرٞ  ٚربع  ايطٝد٠.ْعست هلريٚ َػري٠ ي٘ بإٔ ٜعي  بٓ

  نرررر ٕ اؾُٝرررر  َطرررريًكً  سررررٛيٞ    ايع٬ُقرررر١دخًرررر  ـُٝرررر١ اي٬درررر٦ني   

مؾٛات ضع ٍ  ٚبه ٤  ٜٚبدٚ مٕ اؾُٝر  ٜسػفرٕٛ َٔر برسٚدٙ اؾرٛ       بيعب 

 ٦ ت املٛشع١ سٛهلِ.ز ِ ٚدٛد ايعدٜد َٔ املدق

ٚؾررً  ملهرر ٕ ٜبررردٚ نعٝرر د٠ َؿرررغس٠  ٚدرردت قٝٗرر  طفرررٌ ٜبرردٚ يف عُرررس         

ايررربٚد٠   ايط دضرر١ مٚ ايطرر بع١ ْ ٥ُرر   ٚدٗرر٘ ٚغررفيٝ٘ َررصزقيني َرٔر غررد٠       

د٠ مخررس٣ َطرريٝكع١  ٚيهرٔر ْعسارٗرر  َػرريي١ ٚنأْٗرر  ٫ رعًررِ َررر           ٚضرٝر

 ودخ  مٚ مٜٔ ٖٝ .

 يطٝد٠ ا٭خس٣مل مرعسف ع٢ً مٟ َِٓٗ  ٚبكٞ مًَٞ ايٛسٝد يف ا 

 "مٜٔ ايطٝد٠ ايج يج١؟" ضأي  ايطٝد٠

 "يكد رٛقٝ "

 مد ب ايطٝد ايطبٝب بٗد٤ٚ ٚنأْ٘ ن ٕ ٜيٛق  سدٚخ ذيو.

 ضأي  ايطٝد٠ َسٙ مخس٣ "ٌٖ ْكًيِ دجيٗ ؟"

 ايطبٝب ٖٚٛ ٜػري يطسٜس َ  "٫ مْٗ  ٖٓ ى"

ْعست ايطٝد٠ إيٞ "هب مٕ رسٟ اؾج١  ٫شيٓ  ٫ ْعًِ َٔ ٖٞ  ممت٢ٓ مٕ 

  عدٜٓ  ب ييعسف عًٝٗ "رط
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مل منٔ معيكرد ذيرو   ضأْعس ؾج١ سكٝك٘! ٭ٍٚ َس٠ يف سٝ رٞ  سطٓ  

 عٓدَ  رطٛع  عٔ ْ ْ َٞ يًكدّٚ ٖٓ .

ض ٜغطٝٗر  نًٝرً   نٓر  مزٜرد مٕ        اقرتبٓ  َٔ اؾج١  ن ٕ ايغطر ٤ ا٭بٝر

 اْيٗٞ َٔ ا٭َس ضسٜعً .

اٜررر ّ ايفكرررد  مْررر٘ َررر٪مل  قهرررس٠ إ غ ؿررر  اعيررردت إ رهرررٕٛ َعررر٘ م ًرررب     

سٝ رو  ملٔ ايؿعب إ ريكبٌ عدّ ٚدٛدٙ َس٠ اخس٣  ٫ رٛدد نًُر ت  

رؿف ذيو ايػعٛز ض٣ٛ اْ٘ َ٪مل  ىرتم اؾطد قُٝصقر٘ ٭غر٤٬  ثرِ    

 ميصم رًو ا٫غ٤٬ ٭دصا٤ مؾغس َٓٗ .

ٞ خٛيف َٔ مٕ رهٕٛ اؾج١ يٛايد٠ ْ ْ َٞ.  خٛيف َٔ ز٩ٜ٘ اؾج١ ٫ ٜك ٖ

  ٍٚ د ٖد٠ م٫ ا ًل عٝٓ ٟ.بدمت ايطٝد٠ بسق  ايغط ٤  ٚنٓ  مس

د٠ عٔر ٚدٗر٘ اؾجر١  ؾرعك  ثرِ دًطر  عًر٢ ا٫زض ٚمْر            نػف  ايطٝر

 مهلح نُٔ ن ٕ هسٟ ملط ق١ ط١ًٜٛ.

مغ زت ايطٝد٠ ٭سد ايرٛاقفني يٝشكرس يرٞ املر ٤  ازرػرف  ايكًٝرٌ ٚقُر         

 ببً  زٜكٞ عد٠ َسات

 ضأيي  ايطٝد٠ عرز "ٌٖ زمٜيٗ ؟"

 سسن  زمضٞ ب ٱه ب

 اخس٣ "ٌٖ رعسقٝٓٗ ؟" قطأيي  َسٙ

رسددت قبٌ مٕ اٖص زمضٞ َس٠ مخس٣  قسبي  ايطٝد٠ عًر٢ نيفرٞ بًطرف    

 ُٖٚط  "مضف٘ ٱدب زى ع٢ً قعٌ ذيو"
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ِ َرررتدد٠  َرر  يرررٟ ضررأقٛي٘ يٓ ْرر َٞ ايرريت رٓيعررس يف          خسدرر  َرٔر امل رٝر

 اـ زز؟ 

إٕ قً  هل  مْٗ  ٚايدرو قطيشصٕ  يهٓٗ  ضيك  م٬َ مٕ ٚايدرٗ  ٫ شاي  

قً  هل  مْٗ  يٝط  ٖٞ قطيفس   يهٓٗ  ضيشصٕ ٭ْٗر  ٫ رعًرِ    سٝ٘  ٚمٕ

 إٕ ن ْ  ٚايدرٗ  س١ٝ اّ ٫.

عٓرردَ  ٚؾرررً  نرر ٕ اؾُٝررر  ٜٓعررس إيرررٞ بأَررٌ  قأسططررر  ب ملطررر٪ٚي١ٝ       

 منجس.

 رٓٗدت ثِ ؼدث  بٗد٤ٚ "ْ ْ َٞ  رعًُني مْ  قعً  مقؿ٢ َ  بٛضعٞ"

 ٥ًيت مَطره  بهفٝٗرر  عٓرر ٕ "رعًُررني مْرٞ ع ٥ًيررو ؾررشٝح  ٚمْررو عرر     

 مٜك "

 رسن  نفٝٗ  ثِ اسيكٓيٗ  غف٘ "مل رهٔ ٖٝ   مل رهٔ ٚايدرو"

ابيعدت عٓٗ  ٭ز٣ زدٙ قعًٗ   زمٜيٗ  ربيطِ ٚض  دَٛعٗ   ن ْ  متطرح  

دَٛعٗ  بهف ٜدٜٗ  بطسٜك٘ طفٛي١ٝ  ثِ قشه  "٫ ٜصاٍ ٖٓ يرو مَر٬   

 اذا ؾشٝح؟" ق ي  مجًيٗ  رًو ٚنأْٗ  رٓيعس َ  رأنٝدٖ .

د٠ )َطرر٪ٚي٘ املًذ٧(بككرر ٤       نرر ٕ َٜٛرر    طرر٬ًٜٛ درردًا  مسشرر  يٓرر  ايطرٝر

 اي١ًًٝ ٖٓ  َٚط عد٠ املٓهٛبني.

َرٔر قررٛم  ٚقررف ظرر ْيب     املدٜٓرر١يً رر زز ٭رٓرر ٍٚ ايػرر ٟ  ٚارأَررٌ     ذٖبرر ٴ

 غ ـ  قإذا بٗ  َط٪ٚي١ املًذ٧.

 ٚنأْٗ  ازادت اؿدٜح َ  غ ـ  سٜب  ٖٚرا ايغسٜب ٖٛ مْ .
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اييطررْٛ َٞ"  ق يرر  مجًيٗرر  ٖٚررٞ َيأنررد٠    "مل رهررْٛٞ ٖٓرر  عٓرردَ  مررر٢   

. َٗٓ 

   ٚانيفٝ  ب يطهٛت.ه ب إٖصشت زمضٞ 

 "ذٖب ش٥٬َو إىل ايطٛم ٱسك ز بعض املطيًصَ ت هلِ"

 "دٝد"

 "ٌٖ اْيت غري؟"

 "رٛقٝ  ٚايداٟ َٔ اييطْٛ َٞ  ٚمل انٔ ٖٓ  ييٛدٜعُٗ  سي٢"

 "ٌٖ اْيت َيأند٠ مِْٗ رٛقٝ ؟"

 زمت دججُٗ  ِٖٚ وًُِْٛٗ""مدٌ اخربر  ؾدٜكيت مْٗ  

 "إىل أٜ؟"

 عًِ"مٕ منٔ مزٜد م"٫ معًِ  مل 

 "هب عًٝو ذيو  م٫ رسٜدٜٔ ايرٖ ب يصٜ ز٠ قربُٜٗ  ع٢ً ا٫قٌ؟"

 مل ٜهٔ ذيو يف ب يٞ...

 

خسد  ْ ْ َٞ َ  ٖريٚ يًطٛم  ٚمخربٚا ايبك١ٝ يًش م بِٗ  ن ٕ اؾرٛ  

 ؾ قٝ  مم  دعٌ ْ ْ َٞ رؿبح اقكٌ ق٬ًًٝ.

 ِ!""مرعً

 " َ ذا"

 "ٜٛاعدْٞ"يكد اخربْٞ زٜٔ اْ٘ ٜسٜد مٕ  ق ي  ع٢ً اضيشٝ ٤

 "َ ذا؟ ٌٖٚ ٚاقكيت؟" اييف  ٖريٚ بغكب
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ْعررست إيٝرر٘ ْ ْرر َٞ بيعذررب" مل اقررِ بإد بيرر٘ اىل ا٭ٕ  مْرر٘ ؾرردٜكو       

 ٚنٓ  ازٜد اضيػ زرو ٚ...."

 "٫ رٛاقكٞ  زٜٔ ؾدٜكٞ  يهٓ٘ يٝظ غ ؿ  دٝدًا يو" ق طعٗ  ٖريٚ

 ؟"ض٧ٝركٛي٘ ٖريٚ  ٌٖ ركؿد إ زٜٔ غ ـ  يرَٟ  "مل   

 "مقعًٞ َ  مقٛي٘ دٝدًا هب م٫ رٛاقكٞ!"

دًطرر  ْ ْررر َٞ عًررر٢ ايهسضرررٞ ثرررِ ْعررست إيٝررر٘ "عٓررردَ  قرررسزت َٛاعرررد٠       

َٝٛنٞ  قُر  بردعُو  عٓردَ  مزدت خطبيٗر   قُر  بردعُو  عٓردَ         

قسزت مخرٖ  َعو اىل طٛنٝٛ  قُ  بدعُو مٜك   مل  ٫ رفعٌ ذيو 

 مل  رسقض ذيو؟"يٞ ا٭ٕ؟ 

"دًررظ ٖررريٚ ظ ْررب ْ ْرر َٞ ٚمسيكرٔر نفٝٗرر  ثررِ رٓٗررد "ع٬قرريت َرر          

 َٝٛنٞ يٝط  نُ  رعٓني  مع  مٕ ا٫َس ىيًف نًًٝ "

    ٚ َٝررٛنٞ يػررٗس قكرر  ثررِ ركررردَ       "َرر ذا ركؿررد  يكررد رٛاعرردمت  مْررر  

 ـطبيٗ   مل رهٔ رعسقٗ  دٝدًا ٚمظٔ مْو ٫شي  نريو"

  مظٔ مْٗ  ع٢ً سرل ف ٖرريٚ مل ٜهٔر    غعس ٖريٚ ب ٭مل مم  ق يي٘ ْ ْ َٞ

 ٜعسق  دٝدًا َجًُ  نٓ  امت٢ٓ ع٢ً ا٭قٌ.

 ؾٛر٘ ٚمل ٜيشدخ يفرتٙ ْصٍ زمض٘ نػ ـ ٜػعس ب يرْب ٚاخيف٢م

   ٖريٚ  ؼدخ إيٞ"َ  بوضأيي٘ ْ ْ َٞ بكًل "

 "خطبيت ملٝٛنٞ ن ْ  َصٚزٙ"

 "َ ذا ركؿد مبصٚزٙ؟"
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ح يٞ ٚايردٖ  بأخررٖ    "مقؿد مْٗ  مل رهٔ سكٝكٝ٘  ن ْ  خدع١  يٝطُ

 َعٞ اىل طٛنٝٛ"

 يو َٔ سكري.." "ٜ 

َٚٔ  ق طعٗ  "ْ ْ َٞ مزدٛى ٫ رهْٛٞ ق ضٝ٘! ملٝٛنٞ َٖٛب١ ًَشٛظ١ 

ٛ اْررر  مل مقرررِ بإسكررر زٖ  يررررٖب  َررر    ايطرر٤ٞ مٕ رررردقٔ يف ايكسٜررر١  ٚيررر  

اييطررْٛ َٞ  يكررد عػررك  ؾررٛت َٝرررٛنٞ  ٚيهرٔر مل اعػرركٗ  ٖررٞ  يكرررد         

 نرب !"

  ع٢ً ٚغو ؾفع٘ ٚيهٔ ؾٛت خًفٗ  اٚقفٗ  ْ ْ َٞ َٓ٘ ٚن ْ اقرتب 

 "رٛقفٞ!!"

نرر ٕ  نٓر  مْرر   زٜٔر  ضرر ٜٛزٟ  انرريا  ْكررف َيعذربني ممرر  ْرساٙ مَ َٓرر         

 ا.ٚدٗ٘ ْ ْ َٞ قُس َٔ ايغكب  ٚدطُٗ  ن ٕ ٜسػف دد 

 ْعست إيٞ ثِ اييف  هلريٚ َس٠ مخس٣ ٚق َ  بؿفع٘.

١  مل منٔر اٖرريِ    غرري  يررٟ رفعًٝٓر٘  ٖرريٚ ٖرٌ اْر       "َر   ؟"  نٓر  ق ضٝر

 دعٌ ْ ْ َٞ رؿف  ٖريٚ  بٌ ٌٖ رأذ٣ ٖريٚ مٚ ٫.ايرٟ  بب يطب

 "محك ٤!" ق ييٗ  ْ ْ َٞ بٗد٤ٚ مم  دعً  ا كب منجس.

"محكرر ٤  مرعًُررني إ ٖرررا اؿػررس٠ نرررب عًٝررو  مْرر٘ مل وبرررو  مل        

ؾٛرو  سي٢  ٫ضيغ٬ٍوبو ًَٜٛ  ن ٕ فسد قًُٝ ً زمس٘ يف دَ  ٘ 

 خدع١!"  غ٤ٞيو ن ْ  خدع١  نٌ خطبي٘ 
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ٚيهٔ ؾعكيِٗ مل ريذ ٚش ؾعكيت مب  مسعي٘  ن ٕ َٔ  ؾعل اؾُٝ  

    ّ   غررررعست  ا٭قكررررٌ مٕ رؿررررفع  ْ ْرررر َٞ عٛقرررر  عرررٔر قررررٍٛ ٖرررررا ايهرررر٬

 .ب يكػعسٜس٠ ريطًٌ اىل دطدٟ ٚػعً٘ ب زدًا ددًا

رهرربني ٖرريٚ ورب  سكرً  اْريت رغر زٜٔ        -ؾسخ  بٗر  -"مْيت رهربني

 مْيت ٫ متًهٝٓ٘"  غ٤ٞ  مًَو نٌ َ  قك   ٭ْ

نٓ  مقرف بطه نٝ  ع٢ً ْ ْ َٞ دٕٚ ٚعٞ  نٓ  ٭خس ؿع٘ ممت٢ٓ 

٘  مل رهررب عًرٞ َٜٛرً   نٓر  معًرِ مٕ       ٭ْٗ مْٗ  رهرب   سكٝكر١   َر  ركٛير

ِ مٕ اؿكٝك١ ر٪ملٗ  منجس مم  ٖٞ  يهٓ  مل مزد رؿدٜل ذيو  نٓ  معً

ْ    ررر٪مل  هررس َرر  ركررٍٛ  يهٓرر٘ نرر ٕ       ٖٚررريٚ ايؿرر َ   متٓٝرر  يررٛ ؼرردخ ٚم

ٞ اؿكٝك١ ب٬ غو  .ؾ َي  مم  دعً  ع٢ً ٜكني مٕ َ  ركٛي٘ ْ ْ َٞ ٖ

يو َٔ  بٝ٘  هلرا  "ٜ  بؿٛت ع يٞ  ٚخ ي  قشهٗ  ع١ به ٤قشه  

  ٖٝ  ٖريٚ  مخربٖ   مخربٖر   ض ذد١خدعو ٖرا امل نس  ٭ْو محك ٤  

 "اؿكٝك١

ٔ اؾٗيني  َٔر  ؾُيٓ  مجٝع  َٓيعسٜٔ ٖريٚ يٝيشدخ  نٓ  خ ٥ف١ َ

ٚ   دٗر١  ْ ْر َٞ ن ذبرر٘  قأخطرسٖ   مٚ مٕ ٜهررٕٛ ٖررٛ     مٕ ٜهررٕٛ ٖرريٚ ؾرر دقً  

 قأخطسٙ ٖٛ  ن ٕ ا٭َس َ٪مل  َٔ اؾٗيني. ايؿ دق١ايه ذب ٖٚٞ 

ٞ -"اْٗرر  عًرر٢ سررل  يكررد نٓرر  ن ذبرر ً      مل مسبررو َٜٛررً     - اييفرر  يرر

َٝٛنٞ  مْ  مضف" ن ٕ ٜيشردخ  ٜيشردخ نرجريًا  يكرد قر ٍ ايهرجري َٔر        

٦ً  سكرر  مل منرٔر     ايهرر٬ّ   نٓرر  مزاٙ ٜيشرردخ  يهررٓ  مل منرٔر امسرر  غرٝر

 ممس 
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"س ٚير  اقٓر   ٚايردى مٕ اخررى َعررٞ اىل طٛنٝرٛ يهٓر٘ زقرض  ٚعٓرردَ          

دعًو ميٞ بدمت اـط١ ؼّٛ يف زمضٞ  مٕ غعست مْو بدمت ا٫لراب 

ركعني يف سيب  ٚيهٔ َ  ذيو مل ٜٛاقل ٚايدى  ن ٕ ٜسٜد َٝج قً  مق٣ٛ  

ٍ مْ  ضأركدّ ـطبيو  مضف ٯيرا اقطسزت ٭ٕ ا ٔ ٕ ذيو مل ُٜهقٛ

ً   يهرٔر ؾرردقٝ  نٓرر  مسرر ٍٚ َطرر عدرو  ٚايرردى نرر ٕ ٜٓررٟٛ      ٝررسكٝك

 ردَري َطيكبًو!"

"٫ مل ٜهٔ نريو  ن ٕ هُ  امل ٍ يٝدخًٗ  املعٗد  ن ٕ ٜٓرٟٛ ررسى   

ايكسٜرر١ ايرريت عرر ؽ قٝٗرر  طررٛاٍ عُررسٙ َرٔر مدًررٗ   نرر ٕ ٜٓررٟٛ ا٫ْيكرر ٍ       

برو درردًا ييرررٖب بٗرر  يهٓررو مل رهرٔر     يطٛنٝرٛ  يهٓرر٘ ٚثررل بررو  ٚثررل   

رطيشل رًو ايجك١" ن ْ  ْ ْ َٞ ريشدخ بأمل  سي٢ مْ  مل منٔ اعًِ 

 بريو  ن ْ  رعًِ ع  منجس َ .

ا٭خرررس٣ ُٖٚررر  ب يرررٖ ب  يهٓٗررر  رٛقفررر  ظ ْرررب زٜررٔر      يًذٗررر١  اييفيرر 

 "ضأقبٌ َٛاعدرو" ثِ منًُ  ضريٖ . ب ٖي٘ ابيط ١َٚابيطُ  ي٘ 

  ْٚعرررس إيٝٗررر " ضرررأذٖب يفسْطررر  ملرررد٠  ٖرررٌ      مضرررس  زٜررٔر ٚاَطررره  بهيفٗررر   

 ضيرٖبني َعٞ؟"

 ٖصت زمضٗ  اٱه ب.

ن ْ  ْ ْ َٞ َطريُيع١ بٓعرسات ضر ٜٛزٟ امليف د٦ر١  ن ْر  َطريُيع١       

 ظعًٗ  ؼرتم  رغريت ْ ْ َٞ سكً   مل رهٔ ق ض١ٝ ٖهرا.

 "ٌٖ طًب  َٛاعدرٗ ؟" ضأي٘ منريا بؿد١َ

 مد ب زٜٔ "مْ  َعذب بٗ  ؾشٝح؟"
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 مل...""مْ ... 

ِ زٜٔ ي٘ "يكد ضسقيٗ  َٓو  مضف ٭ْ  ضبكيو" ٚمضس  ب يًش م  مبيط

 بٓ ْ َٞ اييت مل رطُ  رًو احمل دث١.

ٌ ٜرٖب هلريٚ  مّ ًٜشل بسٜٔ  يهٓ٘ قسز يف ايٓٗ ١ٜ  ٚقف منريا قي زًا  ٖ

 . ٕ ٖريٚ َٓٗ زًا ٜٚبدٚ ْ دًَ  مٜك   ٚيهٔ َ  ْف  ايٓدّ ا٭ٕايبك ٤  ن

 ضأي٘" ٌٖ اْ  غري؟"مقرتب َٓ٘ منريا ٚ

 ٚؼسى ذاٖبً  إيٞ. ْعس ٖريٚ إيٞ  قفِٗ منريا قؿدٙ 

 ضررأرأملنٓر  قطُرر١ نًٝرً   مل معيكررد مْر       مل منٔر ع ير١ دٝررد٠    

ٖهرا َسٙ مخرس٣ بعرد ممل قكردإ عر ٥ًيت  خطرست عر ٥ًيت  ٖرريٚ  ْ ْر َٞ         

  .مٜك 

 ع دت ض ٜٛزٟ يًُ ِٝ  ٚمل ٜيبك٢ ض٣ٛ مٔ ايج٬ث١.

 منريا غف١ ٚضأي  "ٌٖ مْيت غري؟" اسيكٓ 

 "يكد خطست اؾُٝ   مل ٜعد يدٟ َه ٕ معٛد إيٝ٘"

قعًرر٘ ٖرريٚ نر ٕ قعر٬ً ممحررل  ٚمقطرِ يرو مْرر         "٫شير  ؾردٜكو  َٚر    

 ٚزٜٔ مل ْهٔ ْعًِ"

 "  يكد رسن  اؾُٝ "مٜٔ ضأذٖب ا٭ٕ؟ ٫ معسف مسدًا

ٞ منريا  ٟ إيٞ  ٫ ؼي دني  مضيٝكِغ"ٖصْ مسدًا ييهْٛٞ َٝٛنٞ  ٚمْعس

  ئر ٜطررٓدى غر ـ عًرر٢ نيفر٘ عٓرردَ      قٜٛر١  نررْٛٞ يٓفطرو قكرر    

 "رطكطني  ضٝهٕٛ اؾداز خًفو قك   ٫ غ٤ٞ مخس
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اثس بٞ ن٬ّ منريا نجريا  سي٢ دعً  مدٗرؼ ب يبهر ٤ "يكرد مسببير٘     

 يكد مقطد ع٬قيت بٓ ْ َٞ ٘ خ ٕ ثكيت  نرب عًٞ ٚاضيغً  سكً   يهٓ

 "   مل معد مزٜد غ٦ٝ  ا٭ٕمٜك 

  نٓرر  مسير ز قعرر٬ً سكٔر َجررٌ ٖرررا      املرس٠ منررريا بكرٛٙ ٖرررٙ    اسيكرٓ  

 ُٖظ يٞ بٗد٤ٚ "يٓعد  ٖٝ "

 س ٍٚ ٖريٚ ا٫قرتاب َ  يهٔ منريا زَك٘ بٓعس٠ يٝبك٢ بعٝدًا.

عدْ  اىل امل ِٝ ٚعح منريا عٔ اؾُٝ  قًِ هد مسدا قطأٍ َط٪ٚي٘ 

 املًذ٧ 

 قأد بي٘ "يكد ذٖبٛا مجٝعً  قبٌ قًٌٝ"

 ركؿدٜٔ بأِْٗ ذٖبٛا؟" "َ ذا

 ايفير ٠ ذات ايػررعس اجملعرد  ٚايػرر ب    "يكرد مررر  َسٚسٝر١ قبررٌ قًٝرٌ ٭خررر    

مررر  ضرٝر ز٠ ٜكٛدٖرر  غرر ب ٚمخرررٖ     املررجري٠ قكررد املغرر   مَرر  رًررو ا٭ْطرر١   

 ٚذٖب  ضسٜعً "

 ُٖظ منريا "ٜبدٚ مْ٘ مزٕٚ"

 "يكد ن ْ  َٓٗ ز٠"

 "َٔ ركؿدٜٔ؟"

ٚايفير ٠  ن ْرر  ؼر ٍٚ قررسب    "ا٭ْطر١ املرجري٠  يكررد رػر دست َرر  ايػر ب      

 ايفي ٠ قدقعٗ  ايػ ب ٚضكط  مزقً "

 ق يي٘ ثِ ذٖب  ييهٌُ عًُٗ . ق ي  ايطٝد٠ َ 
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ٚقرر  منرررريا نفٝرر٘ عًررر٢ خؿررسٙ ٚرًفررر  ثررِ ْعرررس إيررٞ "مٜررٔر رسٜررردٜٔ         

 ايرٖ ب؟"

 "مٜٔ ٖٞ ْ ْ َٞ؟"

 "يكد ذٖب  َ  زٜٔ"

 " إىل أٜ؟"

 "زٜٔ اـ ؾ١ض ٜٛزٟ ثِ ذٖب  مبسٚس١ٝ "٫ معًِ  يكد رػ دسا َ  

 " َ  زٜٔ؟ مل ذا؟"

 "يكد طًب َٛاعدرٗ   ٖٚٞ ٚاقك "

 "ٚاقك ؟؟ مل ذا؟ ٖٞ َعذب١ بو!"

َبهرسا دردًا    ؾعل منريا مم  قًي٘  ٚنأْ٘ مت٢ٓ مٕ اقرٍٛ ذيرو يف ٚقر    

 "مل ذا مل ؽربٜ ؟"

 ايّٝٛ  سي٢ رطيطٝ  مٕ رسقض زٜٔ!""ن ْ  ضي ربى  

ٍ  قرسب منررريا ا٭زض بكدَر٘ ٚمخررسز ٖ رفر٘ ٚمضررس      ٔ  ب ٫رؿر   بررسٜٔ يهرر

 ٖ رف٘ ن ٕ َغًل.

رٖب بٗر  اىل   يرٟ هب م قغ  بٝدٜ٘ ع٢ً زمض٘ ٚؾس  "َ  ٕ مقعً٘  ضٝر

 قسْط ! "

ـ َ  "َ ٌ بػ  ٘ َس٠ مخس٣ ٚمرؿ سسب   مْ  انريا  َي٢ زس١ً اخسز ٖ رف

يفسْطررر   َررر ذا! قررر ّ بٛقررعٗ  ايٝرررّٛ  سطرررٓ  يف مٟ ضررر ع١؟ ايطررر بع١     زٜرٔر  

٘ مَررس ٜرٔر ورر دث  قبرٌ مٕ ٜرررٖب  مْرر   َطر ٤ !! سطررٓ  مزدررٛى اخررب زٜرٔر م   

 َطيعذٌ  سطًٓ  اىل ايًك ٤"
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 ْعس إيٞ "يٓعد اىل طٛنٝٛ"

 "يهٔ يٝظ يدٟ َه ٕ مذٖب إيٝ٘"

ٝؼ َعٞ سي٢ "ضٓرٖب يػك٘ ٖريٚ ييأخرٟ م ساقو ٚضيٓيكًني يًع

 َٛعد اْيك يو يًُعٗد"

 "ٚيهٔ.."

ٟ ق طع " بردٕٚ يهٔر  ئر ركرف سٝ ررو َٔر مدرٌ ٖرريٚ  مٚ ْ ْر َٞ  مٚ م         

    ٞ   ضرٓش ٍٚ  غ ـ مخس  عٝػٞ ٭دًو َٝرٛنٞ  ٫ مزٜرد رهرساز ن٬َر

 "ضٓدعٗ  ٚغأْٗ   سطٓ ؟ق دث١ ْ ْ َٞ  ٚمٕ مل رٓؿ   

مل منرٔر يف َٛقررف مضرريطٝ  قٝرر٘ اؽرر ذ قررساز  اؾرر٬  مَرر  ٖررٛ اٚ ٫ مسررد        

٘ يٞ  ن ٕ مَسًا ق ضًٝ  رسن  قسٜيت  ٜٚطيشٌٝ مٕ اعٛد هلريٚ بعد َ  قعً

نٓرر  مزٜررد ايرررٖ ب يًُعٗررد  ٚيهرٔر يرر٫ٛ ٖررريٚ ملرر      ٚعرر ٥ًيت ٭دًرر٘  ْعررِ  

اضرريغً  طسٜكرر١ بػرررع١    متطرره  بفهررس٠ ايرررٖ ب مؾرر٬  يكررد سطُرر        

ٞ مل معد اضيطٝ  اييفهري مب  مقعٌ  مزٜد ا٫بيع د  ٚق ض١ٝ  قك   سي٢ مْ

 ا٫بيع د عٓ٘ قدز املطيط  .

 ىل طٛنٝٛ يف اْيع ز َؿريٟ اجملٍٗٛ.إدت َ  منريا ٖٚهرا عٴ
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 النهاية..

 ...ألقاكم يف اجلزء الثاني من الرواية

 

 

   


