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 كطًَلِؿكاوَ.َو



 5 

 
 
 
 
 
 

 ثيَرست
 

 7 .............................................................................. ثًٌَُنٌ وَكطًَلِ
 9 .................................................................................... وتٍُ ْىوهُك

 11 ........................................................................................ ٓاَافَ
 31 ....................................................................   ثاري يةكةم ـ دةبيَت ضؤن فيَربني!

 17 ............................................................................ ؿايو ًْىَ وْبىوَنُ
 22 .................................................................... بُآلّ, بُكِاهيت َلؤظ ضًًُ؟

 29 ............................................................................ ضًًُ؟ػىؿا ٓاطايٌ 
 36 ................................................................................... فيإ ضًًُ؟ 
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 159 .......................................................... ضؤٕ ببًتُ ػؤًُويويت ثُكهرتاوَنُ؟

 165 .................................................................. ضؤٕ ػؤَإ َُٖيبوُْطًَٓني؟  
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 ثَيشةكى وةزطَيِس

 

 

 

 
 ضًبهُّ ُْ ُٓو نُهُّ نُ نُهِ بَِ يُال بُنُي

     ػؤًِ ُْطُميُ ُٓو نُهُ ُٓو َٔ بها بُنُي

 )َُسىّ(

 

 

 
ػىيَُٓكّ ٓامين كَِْطُ بُؿكيَقايِ تَُُْت طُيًَو نتًَبت يُ باكَّ ؿَكوْناًًُْوَ 
ػىيَٓـبًَتُوَ, نُ ُٖكيُنُيإ بؤ بىاكيَهِ تايبُت ْىهلابٔ, و بايُؾ بُ اليًَُْهِ فياِْ َلؤظ 
بـَٕ نُ ثًَىيوتِ بُ قوُ يُهُكنلؿٕ ُٖبًَت تاوَنى َاََُيُيُنِ ؿكوهتِ يُطَُيـا بهليَت, 

نتًَبًَهِ ْاوامَ بًَت يُّ مًََُٓؿا نُ طىتُّ   -تهايُ ًََطٍُ َُبٔ –ُٖكبؤيُ ؿًًََت 
َيُثًاواِْ ؿًْاّ ماْوتِ ؿَكوْناِْ و نؤََُيٓاهِ و َُعُٓويُت و عريؾاِْ يُ ػؤطلتىوَ نُ

ُٖك يُ مَكؿًَتُوَ تا ثًَػَُبُك, يُ هىنلاتُوَ تا دؤميـ َؤكؾِ و ًُكيعُتِ و ُْٓتؤِْ 
كابًٓن و ًًىاْا و هُعـّ و َُوالْا و ٖتـ...َُٖىو َُٓاَُْ بؤ ُٓوَّ تؤ ُٓمَىوٕ و 

ًُُتاُْ وَى كَِضُتُيُنِ ثنيٌهِ بؤ ضاكَهُكّ نًٌَُ و ًٍَٓ و ٓاماكَناِْ كِيَُٓايِ ُّٓ بً
ػؤت بُناكبًًَٓت وػؤت ببًتُ هًٓؤُّٖ ػؤت وٓؤباَيِ ًهوت و ُْٖاَُتًُناْت ُْػُيتُ 
طُكؿِْ نُهًرت, بَُيهى ُٖكؿَّ ؿواّ ُٖك ْوهؤيُى بُ بلِوا و َتُاُْ بُػؤبىًَْهِ قاميُوَ 

ُٖكوَى َُويُوّ ؿَؾُكَىيَت: )ُٖكنُي تُوَيًىؿ ؿوباكََ داكيَهًرت يُؿايو ببًتُوَ, 
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و يُ قاوغُ نؤُْنُت بًًَتُ ؿَكَوَ و يُْاػُوَ  (ٕ, َُٓيبُت هُعاؿَت هتاكََ ًًًًُُْْٕ
طؤكِاْهاكّ ؿَهت ثًَبهُيت, ََُُٓ يُكِيَِ هلِيُٓوَّ ثُياَُ ُْكيَين و ثاهًعُنإ و ْاكؿِْ 

ئ, تاوَنى كَِْطـاُْوَّ ُٓكيَِٓ يُهُك فياِْ ثُياَِ ُٓكيَين و ُٓكيَِٓ بؤ ُْهت و مَ
كؤفاُْت بُدًَبًًًَََت, ضىْهُ بًَطىَإ فياِْ َلؤظ ًتًَو ًًُْ دطُ يُكَْطـاُْوَّ ُٓو بري و 
ُْٓـيٌَاُّْ نُ يُ مَئ و ًٌََهِ ػؤّ ؿا هُيعِ نلؿووَ. ؿَػىامئ ُّٓ نتًَبُّ بُكؿَهتت 

ُيُتِ ثًُناُْيُى بًَت بؤ باالنلؿِْ كِؤسِ تؤ نُ وَكطًَلؿكاوّ ضاثِ بًوتَُِ ؿَقُ ؾاكهًُن
و طُيٌنت بُ ؿوْـّ نَُاَيِ َلؤيِ و ٖاوكٍَِ و ٖاوؿًَََهِ باَ بًَت بؤ تؤ و ٓامينَناْت 

 ضىْهُ وَى وتلاوَ َلؤظ ؿَبًَت يُ فياْـا ؿوو ًتِ نَُبًَت و باَ بًَت )ٖاوكَِّ و نتًَب(. 
                                                                                                                                         

        بًالٍ باهاّ   
   َُٖيُظٍُ ًًُٖـ 

 2010/ٓاب/ 20ُٖيين/
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 وتةى نوضةز

 

 
 بليا ماًْباّ بُ ض ًًَىَيُى بقيِ))

 ((يا نُهًَهِ ضٓط بهُوتايُ نُ ًًَىامّ فياِْ ؾًَلنلؿباّ

 تًؤؿؤك ثاكنُك
 ٓامينَيُّ: 

ّ ػاَُ آلتُْٗا ))ُٓو(( ؿَماًَْت نُ ضؤٕ ثُيعُنإ يُ هؤْطُّ ثُكؤًًُوَ يُ بُفٕ و با
بٔاَيًًََٓت و بُ تو تهِ َلَنُبِ ؿَيوؤمّ و ضو ضهِ هؤَاّ ضاو و ضلنُ ضلنِ بلِيِٓ 

يِ تؤ! و َُٖيبقاكؿِْ ُٖماكإ ناتقًََلّ ثلِ يَُُيُٓت, بُآلّ يًَىكِيق يُ عًُل, تُْٗا بؤ ٓاطا
كِيَطايُنِ ؿكوهت بؤ هبُيٓاًَْهِ هُوم و ؿواداك, ؿَهت كِاطُيٌنت بُ كِؤفاًَْو بُؿَيِ تؤ! يُ 

 هًُّٓ بًَطُكؿّ ناغُمؿا بُٓو باكطُيإ خبات.
 بهُ! باوَوكِ

ُّٓ ؿَهتٓىهُ ُْ بُ تاهُّ ْاو و ُْ بُ تاَُمكؤّ ْإ! بَُيهى بًَطىَإ, ُٓطُك 
اكَْىهِ تؤ ُْبىايُ, ُٖكطًن ثُيعُنإ دًهِ َاْايإ ُْؿَثؤًِ و يُ فيَل ػؤًُويوتِ تؤ و ض

تُوفَِ هاَيُٖا كِاَإ و تىيَقيُٓوَ, ًاُْ ْاههُناِْ ػاَُ ُّٓ َُٖىو َُيُٓتُيإ يُ نؤٍَ 
 ُْؿَْا!

 ًَُوِ تُوكيَنّ ؿََيًَت:
 نُهًَو تُْٗا قوًُنِ بًوت و يُ َُٖىو تًَُُْـا

 بُو قوُيُ هىتا
 كباِْ ُٓو بًَت!طًامن بُ قى

 وَكٕ يُو نُهاُْ بني نُ ًَُوِ تُوكيَنّ, طًاِْ ًرييِٓ ػؤّ بُقىكباِْ ُٓوإ نلؿ!
 بُآلّ كَِدمِ ًَُُٓ!

 ُٖكنُهًَو نُ بُ ٓاطايُ, يُ ٓاماكّ وكؿبًًَٓو ؿَماًَْت
 نُ َاْا يُنُّ داك يُ ؿَيـا ؿَبًَت بُػىئَ و ًٓٓذا ؿَبًَت بُقوُ.
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 يُياؿتإ بًَت!
ؿواّ    -ٕ ؿَؿات و ػُياَيُإ ٓاهىؿَ ؿَبًَت ُٓطُك طؤكِاْهاكّ كِؤسِ ػؤتامنإؿَيُإ تُنا

بؤَا بٓىهٔ و ياكَُتِ ًَُُٓ بـَٕ تا يُثًَٓاو طُيٌنت بُ ؿوْـّ نَُاٍَ, ثُّ بُ   -ػىيَٓـُْوَ
 نَُىنىكتًُ ٓاًهلا و ثُْٗاُْناِْ ػؤَإ ببُئ!

َُُٓ َُٖىو ُٓو ًتاُْيُ نُ بُآلّ, بُ طىتُّ سُنًُِ ؿاْا ؿونتؤك عًِ ًُكيعُتِ: 
 ؿََاْتىاِْ, ُْى َُٖىو ُٓو ًتاُّْ نُ ؿََاْىيوت!((

 بؤ ًَٓىَ:
 ؿَيًَهِ عاًل

 مَيًَٓهِ وكؿبني
 كِؤسًَهِ ياػِ

 ًْطايُنِ ثاكيَنناك
 و مَاًَْهِ ثلها

 ؿَػىامّ
 ......يُطٍَُ كِيَنّ

 حمُىؿّ ْآَِ
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 ئاماذة

 

 

 نتًَبُ, ُّٓ ػاَيُ طلْطاُّْ ػىاكَوَ يُبُكضاوبطلٕ: هايُ بُك يُػىيَٓـُْوَّ ُّٓت
 وَالًََهِ ْاههِ مَمحُتُناِْ ًَُُٓ, َُٖإ مَكؿَػُُّْ برينلؿُْوَّ ًَٓىَيُ!

 ؿَثلهًت: ضؤٕ؟
 ؿََيًَني: يُو كِووَوَ نُ ُّٓ نتًَبُ بؤ هُكطُكَِ ُْْىهلاوَ ثًًٌَٓام ؿَنُئ:

بابُتُنإ خبىيَُٓٓوَ, ثاًإ يُػَُيىَتِ بُوكؿبًًًُٓنِ قىٍَ و سُوهَُيُيُنِ مؤكَوَ   -
  تايبُتِ ػؤتإ ؿا يُفيَل مَاِْ ؿٍَ و مَيُٓوَ تاَِ يُى بُيُنِ وًُنإ, بضُفٕ!          

ًٌََٖ بًَُٓ بُفيَل ُٓو بابُتُْاُْؿا نُ بُالتُوَ هُكْر كِانًٍَ, ٓاكاهتُناك, ٓاَادمـاك و   - 
 ٓـُْوَّ تؤ هاْاتل ُٓدماّ بـكيَت!ؿَيطري ؿَكؿَنُوٕ تاوَنى ناكّ ؿوباكَ ػىيَ

ؿكيَػِ َُنُ يُ ْىهًِٓ بؤضىوِْ ػؤت يُ ثُكاويَنّ الثُكَِناْـا و بُكاوكؿنلؿِْ   -
 يُطٍَُ تًَهوتُ هُكَنًُنُ, ضىْهُ يُ ثًَٓاو طًُُهُْـِْ مَيِٓ تؤؿا مؤك ناكيطُكَ!

, دابؤُٓوَّ طؤكِيَتُْٖـَّ داك تانُ كِهتُيُى  كِيَلَِوّ فياِْ َلؤظ ؿَ يُبريت ُْضًَت:  -
تاَِ وًُنإ بضُفيت, ُٓطُك كِهتُيُى ٓاَاؿَيٌ تؤّ طُكَىطىكِ نلؿ ُٓو كِهتُيُ يُ 
ناغُميَهـا بٓىهُ و بُكؿَواّ يُثًٍَ ضاوّ ػؤتِ ؿابينَ, ثاَ َاوَيُى تَُاًاّ ناكيطُكيُ 

 هُيلَناِْ بهُٕ!
ُْـ باًُ نُ تؤَ نىكتُّ بابُتُناِْ ُٖك بًًَُو, نلؤى و نانًَُّ ُٓو بًُُيُ, ض  -

 يُاليُٕ ػؤتُوَ نىكتُيُى خبُيتُ هُكٍ!
مؤك هىثاهتإ ؿَنُّ, ُٓطُك بُ ػىيَٓـُْوَّ ُّٓ نتًَبُ, ُٓو طؤكِْهاكيَُإ بُ   -

 ْاَُيُى بؤ بًَٓلٕ نُ يُ مَئ و كؤغ و ًًَىامٍ فياٌْ ػؤتإ و ٓامينَناْتإ ؿكووهت بىوَ.
 

  يُطٍَُ كِيَنّ
 حمُىؿّ ْآَِ



 12 



 13 

 
 
 
 كةمثارى ية

 دةبَيت ضؤى فَيسبني؟
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 :بُْاوّ بُكمَ ْاوّ تانِ بًَىيَُٓ ػىؿاوَْـّ ًَٗلَبإ سامك يُ ُٖكضِ ًىيَُٓ

 
 :دةبيَت ضؤن فيَربني

 

 و!            آله
 وّ يُ طُكَِ ؿَهتُناْت ُّٓ ٖاوكٍَِآله

 ؿَيِ بؤ هاتًَو كِوبُكووٍ ؿَيتُ
 وت يًَبهُّآلبًََِ نُ عاًكِ تا ه

 ّ تؤوَ بهَُُّٖىو ؿَيِ بُْاو
 ًًَُٖٔ حمَُُؿّ(())                                                             

 َُوالْا ؿََيًَت:
  اؿَِ ؾلبُ ًىؿ ام كاَ طىَ 

 داْىك ؾلبُ ًىؿ ام سًل و ْىَ
 

 واتُ: َلؤظ يُكِيَِ طىيَضهُوَ قَُيُو ؿَبًَت و طًاًُْبُك يُكِيَِ طُكوو و ػىاكؿُْوَ.
تُ الّ هىنلات و طىتِ: ؿََُويَت ؾُيوُؾُ يُ تؤوَ ؾًَلمب, هىنلات طىتِ: الويَو ٖا

 بُؿَيًٓايًُوَ ٖاتىويت؟ الوَنُ طىتِ: بَُيٌَ!
ُٓوؿََُ هىنلات الوَنُّ ًَٖٓايُ تًٌُْت سُوميَو و طىتِ: هُكت خبُكَ ْاويُوَ. 

طلت و  الوَنُ هُكيهلؿ بُْاو سُومَنُؿا, ثاَ ضُْـ هاتًَو, هىنلات ثٌتًُِ الوَنُّ
يُْاو ٓاوَنُؿا ًٌَٖتًُوَ, ضُْـ ػىيُنًَو نُ ُٓو الوَ ػُكيهبىو ؿَػٓها و ؿَهتُناِْ ػؤّ 

ْـ, هىنلات ًَِ بُكؿا! الو بُ ُْٖاهُبلِنَِ هُكّ ػؤّ آلبُ ًٌْاُّْ تُقُالنلؿٕ ؿَدى
َـا وتِ: يُو ضلنُ هاتاُْؿا آلؿَكًَٖٓا و ٖؤّ ُّٓ ناكَّ يُ هىنلات ثلهِ, هىنلات يُ وَ

 َىو بىوْتُوَ ؿاواّ ض ًتًَهت ؿَنلؿ؟ الوَنُ طىتِ: تُْٗا ُٖواّ ؿَويوت و بُي!بُُٖ
هىنلات طىتِ: ًَٓوتا بلِؤكَوَ بؤ َاَيُوَ و بريبهُكَوَ ُٓطُك بُ قؤْاغًَو طُيٌتًت نُ 

ؿاوا بهُيت, ُٓوؿََُ وَكَ تا ؾُيوُؾُت   -بَُُٖىو بىًَْهتُوَ   -ؾُيوُؾَُ بُّ ًًَىَيُ
 ؾًَلنُّ!

 ئ منىُْيُ بؤ ضؤًًُْتِ ؾًَلبىوٕ! ٓايا ًَُُٓ بؤ ؾًَلبىوٕ بُّ قؤْاغُ طُيٌتىوئ؟َُُٓ باًرت
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 عاكيؿُنإ ؿََئًَ: ًُِٖٓ ؿٍَ ؿوو ػُهًَُتًإ ُٖيُ:
 ؿَيًَهِ قوُطري

 قوُيُنِ ؿَيطري
 ػؤت يُّ كِهتُيُؿا بـؤمَكَوَ. ناًَاًْت؟

ػىؿا( )سُمكَتِ ٖاوكٍَِ  هىنلات يُو باوَكَِؿايُ نُ يُوهجًَـَ هُوم و ُٓؾوىْاويُؿا نُ
َلؤظِ ػُيكهلؿ, كِؤسِ ُٓوّ ُٖكوَى هًَىيَو يُ ْاوَكِاهتـا نلؿ بُؿوو يُتُوَ و ْاكؿّ بؤ 
ُّٓ ؿًْا و ُٖك يُبُكَُُٓيُ نُ َلؤظُنإ يُّ ؿًْايُؿا بُكؿَواّ بًُىئَ ًْىَ وْبىوَنُياْـا 

 ؿَطُكِئَ.
ـا ؿياكَ, يُتًَو يُ بىوِْ ػىؿّ بُآلّ, ًْىَ وْبىوَنُّ ًَُُٓ بُودؤكَّ نُ بُْاوَنُي

ػؤَاُْ نُ بُطُيٌنت بُثًٌَ ناٌََ ؿَبني, ًْىَ وْبىوَنُّ ًَُُٓ ؿَنليَت َلؤظ طُيًَو بٔ نُ يُ 
ثُدمُّ ؿَهت تًَٓاثُكِٕ, وَى: باوى, ؿايو, بلا, ٖاوكِيًَُى, ُٖكوَٖا ؿَنليَت ُْٖـٍَ ًت بٔ 

تُْاُْت ؿَنليَت ًتًَهِ بُكُٖهت وَى: ثًَٓىهًَو, ويَُٓيُى, نتًَبًَو, ؿَهتٓىهًَو و 
ُْبًَت, وَى: ٓاكَمويُى, ٓايـيايُى, ٓاَادمًَو, بريَوَكيُنِ ًريئ و بُنىكتِ ُٖكًتًَو نُ 

و يًَىكِيَق و نُيٌ ؿَنات يُ بىوِْ  آلثُيىَْـّ ًَُُٓ بُو و ُٓو بُ ًَُُٓوَ, سنوكّ َلؤظ با
 هُوم و ًُيـاّ ػىؿا ٓاهاّ ػؤّ.

بىوَنُّ ًَُُٓ َُٖإ ؿَيِ ًَُُٓيُ نُ يُ ؿَكَوَّ دُهتَُإ : ًْىَ وْبُواتايُنِ تل
 يًَـَؿات.

ت, ًىيَِٓ بُيُنطُيٌتِٓ كِوباك بُ ؿَكيا آلهُكْر بـَٕ! ُٓطُك يُ ْاوضُناِْ بانىكّ و
باَ تَُاًابهُيت, كِوباك ؿواّ  تُيهلؿِْ َاوَيُى بُ دؤَ و ػلؤًًَهِ تايبُتُوَ 

نلِونح ؿَبًَت. ُٓو ػاَيِ بُيُى طًُتُّٓ نُ كِوباك  ؿَدىَيًَت و ناتًَو ؿَكِفيَتُ ؿَكيا,
 ؿَكِفيَتُ ؿَكيا باَ تَُاًا بهُٕ! بًًَُىَيُنِ هُيل دىاُْ! قًُُْطُ و ُٓؾوىْاوّ!

بَُٓـاَيًيَت ؿَكيا ؿََئًَ كووباك, ضىْهُ ًٌَُُٖ ػاوَٕ قُخ و قاٍَ و ٖاكوٖادِ تايبُت 
ُيهلؿِْ كِيَطُنإ و بُكػىكؿ يُطٍَُ ٓاهتُْط و ُْ. ناتًَو ُّٓ َٓـاَيُ بنيَىَ ؿواّ تآلبُ َٓـا

ًََبىوِْ آلبُكؿَ ُْناْـا ثًَـَطات و ؿَطؤكِؿكيَت بؤ ؿَكيا ُٖكوَى َلؤظًَو نُ طُيٌتؤتُ نا
 ؾًهلّ ػؤّ ًٓـّ ُٓو هُكنًُِ و ٖاكوٖادًُّ داكإ يُ طؤكِيَـا ًًُْ.
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ضًرت ٖات و ٖاواك و ْاَيُّ كِوباك ؿواّ طُيٌنت بُؿَكيا و يُ ٓاًََنطلتٔ و ؾُْابىوٕ تًًَـا, 
ثًٌَىّ ًًُْ, وَى: َٓـاَيًَهِ وْبىو نُ ؿواّ هاَيُٖا ؿابلِإ ؿَطُكِيَتُوَ بؤ ٓاًََنّ ؿايهِ و 

 بَُُٖىو بىوًَْهًُوَ ؿايهِ يُ ٓاًََن ؿَطليَت. 
 
 

 دايك، نيوة ونبووةكة!
 بؤيُ ؿايهِ ػَُيكهلؿ!((  ))ػىؿا ُْيـَتىاِْ يُ َُٖىو دًًَُى بًَت, ُٖك

 
 ُْـيَهِ عُكَبِ:ث

يًَلَؿا يُبُكُٓوَّ باهِ ؿايو ٖاتُ طؤكَِّ, ؿاهتاًَْو يَُُكِ ُّٓ قًُُْطرتئ, ْاههرتئ, 
عًُكًَهِ بَِ ))ّ بُ (ؾًـاناكتلئ, و بُوَؾاتلئ, ْامؿاكَّ ػىؿاوَْـ ؿَطًَلَُِوَ, َٔ )ؿايو

 بًاْىو(( يا ))تاهُيُنِ ؿَيطري و ًريئ(( ْاومَؿنلؿووَ.
ابى ))ُ بُ ُٓكمَ و بُٖاّ ))ؿايو(( يُ ٓاهتاُّْ سُمكَتِ ٖاوكٍَِ: يُ ٓاَافَيُنِ ُٖي

 هعًـ ابىاخلري(( يإ ثلهِ: ُّٓ ْاوباْطُ ضانُت يُنىَّ ًَٖٓا؟
ابى هعًـ(( طىتِ: ًُويَو ؿايهِ ؿاواّ ٓاوّ يًَهلؿّ, ضُْـ ػىيُنًَهِ ػاياْـ تا ))

 ؤوَ!ٓاوَنُّ بؤ ًَٖٓا, ناتًَو طُيٌتُُ الّ, ػُو, ؿايهُِ بلؿب
ؿَيِ ُْٖات َُٖيًوًَِٓ, يُ تًٌُْتًا ؿاًٌْتِ تا ؿََُوبُيإ, ؿايهِ ضاوَناِْ نلؿَوَ و 
ناتًَو ناهُ ٓاوَنُّ بُؿَهتُُوَ بًِٓ, ثُّ بُكِوؿاوَنُ بلؿ و طىتِ: ٓىًََـَواكّ 

 ْاوباْطت دًٗإ بطليَتُوَ.
بُ قُكماكباكّ ابىهعًـ ابىاخلري((َُكؿّ ٓاطايِ و عريؾإ, ْاوباْطِ ػؤّ ))بُّ ثًًَُ 

ْنايُنِ ؿايهِ ؿَماًَْت, و يًَلَؿايُ نُ ًَُُٓ ثُّ بُ ثًَطُّ كِاهتُقًُٓ و هُيلّ ؿايو و 
 تُ كَِٖايُ ؿَبُئ.آلْنيهبىوُْوَّ يُو ؿَهُ

بؤ   -وَى ْنا  -طىيَِ ؿٍَ ؿَهجًَلئ بُ ضُْـ ثُيعًَو نُ يُ ماكّ بؤخنؤَ و ثانًنَّ ؿايو
 دطُكطؤًُنُّ هُككِيَق ؿَنات:
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 ناتًَو هاوا بىويت
 تؤّ بُ كِوثؤًًَو ؿاؿَثؤًِ

 و يُبُكاَبُك ُٖواّ هاكؿّ ًُواُْؿا ثاكيَنطاكيِ يًَـَنلؿّ
 بُآلّ ًَٓوتا نُ بًَُٖنبىويت

 و ؿَهتِ ثًَت كِاْاطات
 ؿَهتُنامن َُٖيـَبلِّ

 و بُْنا ؿات ؿَثؤًِ!
 )ؿاْا نىثُك( 

 داستانى موسا و بةهةشت:
َيىَتطُنُّ ػؤيـا يُػىؿا ؿَثلهًَت نُ ٓايا نُهًَو ُٖيُ كِؤفيَو سُمكَتِ َىها يُ ػُ

ّ ؿكايُوَ: بَُيٌَ! َىها بُ هُكهاًَُنُوَ ؿَثلهًَت: آليُطٍَُ َٓـا بًَتُ بًُُٖتُوَ؟ وَ
ٕ طُكَِى. َىها ؿَثلهًَت: آلّ ؿَؿكيَتُوَ: ُٓو ثًاويَهِ قُهابُ يُ ؾآلُٓونُهُ نًًَُ؟ وَ

 طات: كِيَطليُى ًًُْ!ّ ؿَآلؿَتىامن بلِؤّ هُكؿاِْ بهُّ؟ وَ
بؤ بُياِْ َىها ؿَضًَت بؤ ًىيَِٓ َُبُهت و ضاوّ بُ نابلاّ قُهاب ؿَنُويَت. وؿََيًَت: 

َـا ؿََيًَت: آلَٔ كِيَبىاكيَهِ هُكطُكؿامن, ٓايا ؿَتىامن ًُويَو ًَىاِْ تؤ مب؟ قُهاب يُ وَ
إ ثًَهُوَ ؿَضًُٓوَ ًَىإ ػؤًُويوتِ ػىايُ, نًََُو ؿاًٌُْ تا ناكَنُّ ُٓدماّ ؿَؿَّ, ثاً

بؤ َاٍَ, َىها بُوكؿبًًًُٓنِ مؤكَوَ تَُاًاّ مجىدىَيِ ثًاوَ قُهابُنُ ؿَنات و ؿَبًًَٓت 
نُ ثاكضُيُى يُ طؤًتِ كِاِْ َُكِيَو و ثاكضُيُى دطُكّ دًانلؿَوَ و ثًَضاّ بُ ًتًَهُوَ و 

ٕ يُطٍَُ َىها ػوتًُالوَ. ؿواّ َاوَيُى قُهاب ؿََيًَت ناكّ َٔ تُواوبىو بلِؤئ, ثاًا
ؿَضٔ بؤ َاَيِ قُهابُنُ, يُطٍَُ ضىوُْ ْاو َاَيُنُ, كِوو يُ َىها ؿَنات و ؿََيًَت, هاتًَو 
ضاوَكِوإ بُ! َىها ؿَبًًَٓت نُ طىكيوًَهِ بُ ؿكَػتًَهُوَ يُ سُوًُنُؿا ٓاويَنإ نلؿووَ, 

نُ ُٖكوَى تؤكِّ  طىكيوُنُّ نلؿَوَ و ًَٖـّ ًَٖـّ ًًِ نلؿ, ًتًَو يُ ْاوَكِاهتِ تؤكِيَهـا
كِاوََاهِ وابىو هُكدمِ َىهاّ بؤالّ ػؤّ كِانًٌَا, ناتًَو تؤكَِنُ طُيٌتُ هُكمَوّ, 
ثريَفًَْهِ تًَـابًِٓ, قُهاب بُ ًَٗلَباًًُْوَ ؿَهتًَهِ ًَٖٓا بُهُك و كِووَُتِ 
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و  ثريَفُْنُؿا, ثاًإ يُهُكػؤ و بُ ًَٖىاًِ بلِيَو ػىاكؿِْ ثًَـا, ؿَهت و ؿََىضاوّ هلِّ
كِوّ يُ ثريَفُْنُ نلؿو طىتِ: ؿايُ طًإ, ًًٌَٓهٌ تلت ًًُْ, ثريَفٕ ؿََيًَت: نىكِّ ًرييِٓ 
ًٌُٓٓآل يُ بًُُٖتـا ؿَبًتُ ٖاوؿََِ َىها ثاًإ قُهابُنُ داكيَهًرت ثريَفُْنُ ؿَػاتُوَ 

نُوَ ْاو تؤكَِنُ و بُؿكَػتُنُؿا ٓاويَناِْ ؿَنات و ؿَطُكِيَتُوَ الّ َىها و بُمَكؿَػُُْيُ
ؿََيًَت: ُٓوَ ؿايهُُ و ًَٖٓـَ ثريبىوَ نُ ْاضاكّ بُّ دؤكَ ثاكيَنطاكّ يًَبهُّ و يُ َُٖىوّ 
ػؤًرت ُٓوَيُ نُ ًٌَُُٖ ُّٓ ْنايُّ بؤ ؿَنات نُ ًٌُٓٓآل يُ بًُُٖتـا ؿَبًتُ ٖاوؿََِ 

 َىهِ! ض ْنايُنُ!! ٓاػل َٔ يُنىَّ و بًُُٖت يُنىَّ؟ ُٓويٍ يُطٍَُ َىهِ!
َٔ َىهاّ تؤ بُؿَيًٓايًُوَ ُيُى ؿَنات و بُ قُهابُنُ ؿََيًَت: َىهِ مَكؿَػُْ

 يُبُكْنانُّ ؿايهت يُ بًُُٖتـا ؿَبًتُ ٖاوًٌِْٓ َٔ!
قوُنلؿٕ يُباكَّ ؿايهُوَ نُ َاْطِ تاباِْ ًَٗلَباِْ وهؤم و بُمَيًُ يُ هلوًتـا, 

ًََن طلتىوَ؟ ناتًَهِ تلّ ؿَويَت, بُكِاهتِ تاُْٖىنُ بُ َُٖىو بىًَْهتُوَ ؿايهت يُ ٓا
ناتًَو يُ هُؾُكيَهِ ُٖكضُْـ نىكت ؿيًَتُوَ يا ُٓوؿََُّ ُٖواَيًَهِ ؿَيؼؤًهُك ؿَبًوتًت 
ػؤت ؾلَِّ ؿَؿَيتُ باوًَِ ؿايو و يُوهاتُ وَػتُ ؿايُ نُ ُٖهت بُ تاهُو هؤميَهِ كَِٖا 
ؿَنُيت, و عًُل ُٓمَىوٕ ؿَنُيت و ضًَقّ عاًكِ ؿَنُيت و بؤٕ و بُكاَُّ طُيٌنت 

ُٖهتِ َاهًُنت ُٖيُ نُ ))ليت. ناهُّ ودىؿتإ يًَىكِيق ؿَبًَت يُ ػؤًِ و ًاؿوَاِْ ؿَط
يُ سُوميَهِ ًىًُّ تُْطـا ػؤّ ؾلِيَـَؿاتُ ْاو طؤَاويَو و يُّ ضلنُ هاتُؿايُ نُ َاهِ 
ٓاوامّ ُْكَِ ًْىَ وْبىوَنُّ يُفيَل ثًَوتِ ػؤّ ؿا ُٖهت ثًَـَنات و يُبُكَُُٓيُ نُ بُّ 

ُْ, هٓط بُ ًُثؤيُ ًًِْ و ٓاكاَُناِْ طؤَاوَنُوَ ؿًََْت(( و ًَٓىََ يُّ دؤكَ ًُيـايا
ضلنُهاتُؿايُ نُ ضًَقّ ًْىَ وْبىوَنُّ ػؤتإ يُفيَل مَاِْ كِؤسُوَ ؿَضُفٕ, ٓاّ نُ ض 

 ُٖهتًَهِ ػىؿا ٓاهايُ! ُٖهتِ ناٌََ بىوٕ نُ َُٖىو ودىؿّ َلؤظ ٖاواكّ يًَبُكمؿَبًَتُوَ:
 ُناِْ َٔ!ُّٓ تُواونُكّ ْاتُواوي
 يُطٍَُ تؤؿا ناٌََ ؿَمب

 كِيَو ُٖكوَى َٓـاَيًَتًُناِْ كِوباك, ناتًَو بُ ٓاًََنّ ؿَكيا ؿَطات!!
ؿايو, نُهًَو ًًُْ نُ ثٌتِ ثًَببُهتني, بَُيهى ))ؿوكتِ ناْؿًًـ ؾًٌُك(( ؿََيًَت ))

 نُهًَهُ نُ ًَُُٓ يُ ثٌتبُهنت بُنُهاِْ تل بًًَٓام ؿَنات!((
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ؤكيَو بُكدُهتُبىوِْ ٓاًهلاّ نؤتايني بُهُك تًَهلِاّ بًَهُهًُناِْ باوى يا ؿايو, بُد
ًَُُٓؿا و ػُْـَيُنِ كِوْانٔ بُهُك ٖات و ٖاواكَ هُكََلَِنامنإ نُ يُ ؿَكَدماَِ 

 َُيُٓتًُناِْ كِؤفطاكَوَيُ.
بُؿكيَقايِ فيإ, ُّٓ ُٖهتُ ؿَتىاًَْت يُبىوِْ بلا, ٖاوكٍَِ, نىكِ, يا ُٖك َلؤظًَهِ تل نُ 

ًََبىوٕ ؿَنُئ, ؿَكبهُويَت.  يُطَُيًـا ُٖهت بُنا
 ))عَُاْؤًٌَٓ(( ُّٓ ُٖهتُّ مؤك بُدىاِْ ؿَكبلِيىَ و ٖؤًْىَتُوَ: 

 كِؤسِ ػؤّ ثٌهِٓ
 بُآلّ َُْتىاِْ بًـؤمَُوَ 

 ػىؿاّ ػؤّ ثٌهِٓ
 تآلبُآلّ ئَُ ُٖ
 بلانُّ ثٌهِٓ

 و ُٖكهًَهًامن يُُٓوؿا ؿؤميُوَ!

ك قىٍَ و ْاههـا, ًْىَّ وْبىوّ بُيإ نلؿووَ و تُْٗايِ و )هىٖلاب( يُ ؿَكبلِيًَٓهِ مؤ
ػَُِ َلؤظ يُ ؿَيِ َاهًُنِ طضهُّ ْاو سُوميَهِ ًىًُؿا ؿَبًًَٓت نُ طلؾتاكّ! ُٓو ًْىَ 

 بُجمؤكَ ؿََيًَت:   -غَُباك و ؿَيتُْط –ؿَبًَت و بُّ بًاْىوَوَ   -نُ ؿَكيايُ  -وْبىوَّ
 بؤضِ ؿَيتُْطًت؟

 وَى ُٓوَّ تُْٗابًت
  -ضُْـََ تُْٗا! -

 وابنامن طريؤؿَّ ُٓو كَِطُ ًاكاوَّ كَِْطُناِْ
 طريؤؿَ واتُ, عاًل!

 و بريبهُوَ ضُْـ تُْٗايُ
 ُٓطُك َاهِ ضهؤالُْ

 طريؤؿَّ ٓاوّ ؿَكياّ بًَجايإ بًَت
 ؿَبًَت طريؤؿَّ!

 ض برييَهِ ْاههِ ػَُٓاى بًَت! 
ُ طلؾتاك و عاًكِ ُٓوَ و َُُٓيُ يًَلَؿا ؿَكيا ًْىَّ وْبىّ َاهِ سُومَ بًىكيُٓنُيُ ن

 نُ ؿَيتُْط و غَُطًُٓ.
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ُْٖىنُ ماًُْإ يُ هجًَـَّ ُٓمَيُوَ بًاْىو ُْٓطًَنَّ سىموك و بناوتِ ًَُُٓيُ يُّ 
دًٗاُْؿا, طُكِاِْ بُكؿَواَُ بُؿواّ ًْىَ وْبىوَنُّ ػؤَاْـا, بُآلّ بُ ض ًًَىَيُى ؿَتىاْني 

ىاًَْت ض نُهاًَْو, ض ُْٖـيَو ًت و ياػىؿ ض ٓاَاْر و تًَبطُئ نُ ًْىَ وْبىوَنُّ ًَُُٓ ؿَت
 ٓاكَمويُى بًَت؟

َِ ُّٓ ثلهًاكَ هُكَتا ؿَبًَت يَُُكِ فيإ و ػىؿّ ػؤَإ ْاهًًَٓهِ ًُؾاف و آلبؤ وَ
 كِومنإ ُٖبًَت.

 ))ػؤْاهني, ػىاْاهًُٓ!(( عُىل ؿَؾُكَىيَت
َإ ػىؿا ؿؤميُٓوَيُ, ضىْهُ ))ػؤؿؤميُٓوَ يُ كِاهتًـا ُٖ ))دىؿت ٓوتاؾنت(( ؿََيًَت: 

 ًَُُٓ و ػىؿا يُنًَهني و ثُّ بلؿٕ بُّ سُقًكُتُ بَُيطُّ يُؿايهبىوِْ َلؤظُ!((
 ثىػتُّ بابُتُنإ:

 
يُبريَإ بًَت! تانُ دًاوامّ ًَْىإ َلؤظ و ٓافٍََ ))ماْني(( َ و بؤ ))ماْني(( ثًَىيوتُ   -

 ًُيـا و تاَُمكؤ و بُ ثلِتاوبني!

 ِ و تًَطُيٌنت و ؿَكنهلؿِْ ًَُُٓ يُهُك ؿوو ؾانتُك وَهتاوَ: كِاؿَّ ؿاْاي  -
 وتِٓ قوُيُنِ ؿَيطري و ثُهُْـنلاو -1
 بىوِْ ؿَيًَهِ قوُوَكطل  -2
ؿايو! ثاكضُ و بًًَُهُ يُ ودىؿّ ًَُُٓ نُ هًُبىٍ و منىُّْ ًْىَيُنِ وْبىوّ ْامؿاك   -

 و كِاهتُقًُٓيُ!
 نانًَُّ قوُ:

انتُكّ هُكَنِ و بُٓكَِتِ بىومناُْ يُّ دًٗاُْؿا, بُؿواّ ضًـا ًْىَ وْبىوَنُّ ًَُُٓ, ؾ
 ؿَطُكِيًَت؟ ًْىَ وْبىوَنُّ تؤ ضًًُ؟ ُٖكضًًُى بًَت, تؤَ َُٖإ ؿَبًت!
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 بةآلم، بةِزاضتى مسؤظ ضى ية؟
 ثًَت ْاوَتُ ؿًْا

 كِيَو ُٖكوَى:
 نتًَبًَهِ نلاوَ, هاؿَو ُْْىهلاو,

 بهُيت,ؿَبًَت ضاكَْىهِ ػؤت ؿياكّ 
 ػؤت, ُْى, نُهًَهِ تل

 ض نُهًَو ؿَتىاًَْت بُجمؤكَ بهات؟
 بُ ض ًًَىَيُى؟

 بؤضِ؟
 ٖاتىيتُ ؿًْا!

 ُٖكوَى تؤويَو يُؿايو بىويت,
 ؿَتىاِْ بَُُٖإ تؤو مبًًَٓتُوَ و مبليت,

 بُآلّ, ؿَتىاًْت طىٍَ بًت و ًهؤؾُ بهُيت,
 ؿَتىاِْ,

 ؿكَػت بًت و باَيابهُيت!
 ٓؤًؤ(())

ًهوًى ناكٍ(( يُوبلِوايُؿايُ نُ َلؤظ بىُْوَكيَهُ مؤك بضىى نُ ؿنتؤك))ُٓي
هُيلوهَُُكَ و ٓاَيؤمّ ؿَيإ نانًٌَإ يُ بىوِْ ؿا نؤبؤتُوَ و ؿكيَقَّ ؿَؿاتَِ نُ الًُّ 
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ػاُْيُ, ُٖكيُى يُّ ػاْاُْ ػؤّ   000/000/000/000/100َلؤظ يُػؤطلتُّ 
ؤطلتُّ كًِتُّ ؿكيَق و يىٍ دًِٓ دؤكاودؤكّ ُٖيُ نُ ُٖك دًًَٓو يُػ 000/100

ُّٓ( يُ, ُٖكناّ يُّ ػاُْ بضىنُ َايهلؤههؤبًاُْ ُْػٌُّ دًًٓتًهِ  -ًَٓٔ -ثًَضِ)ؿّ
ػاُْيِ يُْاو ػؤياْـا دًَـَنُُْوَ, ُٓطُك بتىاْني َُٖىو ُّٓ كًِتُ ثًَضاوثًَضاُْ بهُيُٓوَ و 

َبًَت نُ ْنيهُّ نًًؤَُتل ؿ 000/000/000/000/120ثًَهًاُْوَ ببُهتني, ؿكيَقيُنُيإ 
داك يَُُوؿاّ ًَْىإ ػؤك و مَوّ مياتلَ, و يُطٍَُ ًَُُٓـا َُٖىو ُّٓ كًِتُ  800

 ُّٓ( تُْٗا بُ قُباكَّ طىيَنيَهُ. -ًَٓٔ -ؿّ)طُكؿاٍُْ
ُاؿم ًٖـايُت((بُ دًٗاْبًًًُٓ تايبُتُنُّ ػؤيُوَ, َلؤظُنإ بُ ))

 ٓاوؿَهيت"ثؤكتايٌ" ؿَماًَْت!
)نىًَْو يُهُكَوَ و نىًَْو يُػىاكَوَ بُ ضُْـ نًًؤَُتليَو َيًَت: ))دالٍ ٓاٍ ُٓمحُؿ(( ؿَ

 كِخيؤالوَ, ْاوّ يًَٓلاوَ َلؤظ!(
َلؤظُ ؿوطُٓ  -)ؿ. ًُكيعُتِ( ؿَيًَت ))َلؤظُ ضىاكيُنإ)َلؤظُ ضىاك كَُِْٖـيُنإ( 

 هو, ػىاك هو, مست, ثىًَاى()ٓاهىؿَنإ بُ ضىاكًت 
نإ بُؿكيَقايِ تَُُِْ ػؤيإ كِيقَّ ناكنلؿّ ))ُٓطُك َلؤظًٌُُْٓتائ(( ؿََيًَت: ))

ًٌََهًإ يُى يُهُك ًًَؤِْ طُؿَيإ بىايُ, ُْٖىنُ طؤّ مَوّ ثًَٓاهُيُنِ ؿيهُّ 
 ُٖبىو!((

 بُآلّ بُكِاهت ًَُُٓ يُ ًُو و كؤفيَهـا ضُْـ ؿَقُ بريؿَنُيُٓوَ؟
 يىقُاِْ سهًِ(( ؿََيًَت: ))

ُكاكّ طلتىوَ: يُنُّ ؿََيٌَ ثلَِهُ ُٓطًٓا كِهىات َلؤظٌ بًَضاكَ يُ ًَْىإ ؿوو كِهىايِ ؿا ق
 ؿَنُّ, ناتًَهًٍ ثلِبىو ؿََيًَت:

 ػاَيًِ بهُ ُٓطًٓا ٓابلِوت ؿَبُّ. 
دربإ ػًًٌ دربإ(( ؿواّ بًوتِٓ وتُناِْ يكُإ سهًِ بُسُهلَتًَهِ ثلِ يُ سريَتُوَ ))
 ؿََيًَت:

 ػؤميا ؿَتتىاِْ بُبؤِْ ػؤًِ مَوّ بقيت
 ِ يُنإو وَى طًا ُٖواي

 تُْٗا كوْانِ ُٖتاو ػؤكانِ تؤبًَت
 َلؤظ ًْىَيُنُ يُ طًإ و ؿٍَ, ًْىَيُى يُ ٓاو و طٌَ.َُوالْا(( ؿَؾُكَىيَت:))
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َلؤظ ػاَيًَهُ يُ ًَْىإ ؿوو ْانؤتاؿا! ْانؤتاّ قىكِ و ًُكيعُتِ(( يُّ باوَكَِؿايُ نُ! ))و 
 يًتُ! ْانؤتاّ ؾليٌتُ!

َلؤظ بىوِْ ُٖكنُهًَو كِيَو بُقُؿ ُٖهتِ بُكثلهًاكيَتًُنُ كِيَقَّ ْىهُك يُو بلِوايُؿايُ: 
 ضىْهُ: و ًىْاهِ ػؤّ ُٖيُتِ,   -باوإ    -نُ يُبُكاَبُك ؿايو و باوى

 ))كِوباكيَو نُ وًهبىوَ, ُٖكطًن يُبُكػاتلّ كابلؿووّ هىثاي ْانليَت!((
 ََيًَت:هِ.ُّٓ.ؾًني(( ثًَٓاهُّ َلؤظ يُ طُوكَيِ ػُوُْناًْـا ؿَبًًَٓت و ؿ))

 طُوكَيِ و ثًَطُّ َلؤظ
 يُ طُوكَيِ و ثًَطُّ ػُوُْناًْـايُ,

 يُطُوكَيِ عًُكِ ُٓوؿا,
 يُ بًَٓـّ بُٖاناًْـا,

  و يُ ًاؿّ و ػؤًًُ ؿابًُهلاوَناًْـا سًُاك ؿكاوَ.
 طُوكَيِ و ثًَطُّ َلؤظ,

 يُ طُوكَيِ و ثًَطُّ ٓايـياناًْـايُ,

 يُ بُٖا بُكدُهتُ بىوَناًْـايُ
 اواُّْ نُ كِؤسِ يًًَإ ثاكاوؿَبًَت.يُو هُكض

 و يُ دًٗاْبًًًُٓى نُ ؿَهتِ ثًَلِاطُيٌتىوَ, سًُاكؿكاوَ.
 طُوكَيِ و ثًَطُّ َلؤظ

 يُ طُوكَيِ و ثًَطُّ سُقًكُتًَهـايُ نُ بُهُك يًَىَناًْـا كَِواُْ؟  
 يُ ياكّ و نؤَُنًُنـايُ نُ بُػُكدِ ؿَؿات

 ُكِيَتيُ ًىيَِٓ َُبُهتًَو نُ بُؿواّ ؿا ؿَط
 و يُ ضؤًًُْتِ فياِْ ؿا ًاكاوَيُ!

 هُكْر بـَٕ: يُ تىيَقيُٓوَيُنِ ٓاَاكيـا ض بُكَدماًََهُإ ؿَههُوت!
َٓـاَيًَهِ طلمياُْيِ يُبُكضاوبطلٕ نُ يُ بًاباًَْهـا ؿيَتُ ؿًْا, ػىاكؿِْ ُٓو ضًًُ؟ يُنُّ 

ُومبىوَنإ نُ ُْٖط و ًري, ثاًإ, ْإ, ُْٖطىئ, طؤًت و ...واتُ, دىاْرتئ و ْاههرتئ ه
َُكِ و َاْطا ؿَخيؤٕ و ؿواّ ضُْـ طؤكِاْهاكيُى يُ هًوتَُِ ٓؤكطاًْنّ ؿا ُٓواُْ بُويَُّٓ 
 َُواؿّ ػؤكانِ ؿَكػىاكؿّ ُٓو ؿَؿَٕ و ثاًإ ُّٓ َلؤظُ ض ًتًَو ثًٌَهَُ بُ هلوًت ؿَنات؟

 ثاًُكِؤو ثًوِ!
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َٓـاَيُ تَُُِْ ؿَطاتُ بًوت هاٍَ,  ًَٓوتا ويَٓاّ بهُٕ نُ ُّٓ كَِوًُ ؿكيَقَّ ُٖيُ و ُّٓ
ضٌ هاٍَ و ًُهت هاٍَ, َاْطا و َُكَِنإ طقو طًانإ ؿَػؤٕ نلؤى و ًًًُّ ُٓواُْ بُويَُّٓ 
ًري ؿَؿكيَتُوَ. ُْٖط ُٖالَيُّ طىَيُنإ ؿََقَّ و ًًًُنُّ نُ ُْٖطىيُٓ, ثًٌَهَُ بُّ 

ُْبًَتُوَ و بَُُٖإ ًًَىَّ  َلؤظُ ؿَنات, واّ ؿابًَٓٓٔ نُ ُّٓ ثًوِ و ثاًُكِؤيُّ ُٓو ًِ
 بُكايِ مبًًََٓتُوَ, ؿواّ تًَجُكِبىوِْ ًُهت هاٍَ, ًَُُٓ كِوبُكِوّ ض ؿميًَُْو ؿَبًُٓوَ؟

ُٓو َٓـاَيُّ ؿويََِٓ, ُْٖىنُ َلؤظًَهِ بُهاالضىوَ و َىّ هجِ بىوَ و يُُٖكؿوواليُوَ 
ّ نَُيُنُ بىو ُٖيُ, ٓايا ؿَكيايُنِ يًَىكِيَق يُ ًًَىُْٖا يًرت ًَن و  ًاػًَو يُ ثاًُكِؤ

هُكَدماَِ فياِْ ًَُُٓ َُُٓيُ؟ ٓايا َُبُهتِ ػىؿاوَْـ يُ ؿكوهتهلؿِْ ُّٓ َُٖىو هًوتَُُ 
 ثًٌَهُوتىواُْ يُ الًُّ َلؤظـا طُيٌنت بُّ نًَىَ يُ ثاًُكِؤ و ؿَكيايُى يُ ًَن بىو؟

 مرؤظ لةرِوانطةى ذمارةكانةوة:
و ؿكؤْانُٕ, نُواتُ هُيليَهِ فَاكَناِْ بُباًِ ٓاطاؿاكٕ نُ فَاكَنإ ًٖض ناتًَ

 ػىاكَوَ بهُ تابناًْت نات و هات و كؤفَناِْ تَُُِْ ػؤت ضؤٕ بُؾريؤ ؿَؿَيت!
كِوْهلؿُْوَ: فَاكَ ثُيىَْـيـاكَنإ يُاليُٕ ثنيٌهِ كاويَقناكَوَ ٓاَاؿَنلاوَ و بُطٌتِ 

ِ هُكَنِ ُّٓ فَاكاُْ كِيَقَيني, نُواتُ مؤك طلْطِ بُوكؿَناكيُنإ َُؿَ و بري يُ ثُياَ
 بهُوَ!

 ناكنلؿٕ: 
ناتقًََل ناكؿَنات, ُٖك يُ, ػىيَٓـٕ,  10َلؤظًَو بُؿكيَقايِ كؤف بُ ًًَىَيُنِ كِيَقَيِ 

 ؾُكَاْطُ ياَاَيـاكّ.
 ناتقًََل     =     يُى كِؤف 10

 ناتقًََل    =   يُى هاٍَ 3650
َاْط   304واُْ كؤفّ   = ًُ 9125ناتقًََل    =  219000هاٍَ ععععععععععععععع  60

 هاٍَ 25= 
(( هاٍَ بًًَُىَيُنِ ًُواُْ كؤفّ 25هاٍَ تَُُِْ ػؤت )) 60واتُ, تؤ بُؿكيَقايِ 
 هُكقاَيِ ناكنلؿٕ بىويت.

 ػُوتٔ:
 ععععععععععععععععع يُى كؤف 8ناتقًََل 
 ععععععععععععععععع يُى هاٍَ 2920ناتقًََل
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 7300ععععععععععععععع ًُواُْ كؤفّ عع 243ععععععععععععععععععع َاْط  20هاٍَ 
 هاٍَ 60ععععععععععععععععع  175200ععععععععععععععععععع ناتقًََل 

(( هاٍَ بًًَُىَيُنِ ًُواُْ كؤفّ يُباكّ 20))هاٍَ تَُُٕ  60واتُ, ًَٓىَ بُؿكيَقايِ 
 تًُليؿتإ ُٖبىوَ!  -ٓاهؤيِ ؿا! واتُ, ػُو

ًَـاك ؿَبٔ يُكاهتًـا بًَـاكٕ, يُوَطُكِينَي َُُٓ ٓاَاكّ ُٓو نُهاُْيُ ناتًَو بهُكْر: 
 ُٓواُّْ نُ يُ ساَيُتِ بًَـاكيٌـا يُ ػُوّ غُؾًَُتـإ!

 ْإ ػىاكؿٕ:
 عععععععععععع يُى كؤف  1ناتقًََل 
 عععععععععععععععععع يُى هاٍَ 365ناتقًََل 
 912ععععععععععععععععع ًُواُْ كؤفّ  30ععععععععععععععععععع َاْط  5/2هاٍَ  

 هاٍَ 60ععععععععععععععععع  21900عععععععععععععع ناتقًََلعع
ؿوو هاٍَ و ًْى(( بًًَُىَيُنِ ًُواُْ كؤفّ ))هاٍَ تَُُِْ ػؤت  60واتُ,  تؤ بُؿكيَقايِ 

 يُباكّ ْإ ػىاكؿٕ ؿا فياْت بُهُكبلؿووَ.
 (c.w) ٓاوؿَهت 

 ععععععععععععععععععع يُى كؤف30ػىيُى 
 ععععععععععععععع يُى هاٍَ 10950عععع ػىيُى عععععععععععععع 182ناتقًََل 

  455عععععععععععععععععع ًُواُْ كؤفّ  15ععععععععععععع َاْط 5/1هاٍ  
 هاٍَ 60عععععععععععععععععععععع  10920عععععععععععععع ناتقًََل 

هاٍَ و ًْىيَو(( بًًَُىَيُنِ ًُواُْ كؤفّ يُو ))هاٍَ تَُُٕ 60واتُ, تؤ بُؿكيَقايِ 
 فياْت بُهُكبلؿووَ!w.c))هُيلَ! يُ ساَيُتُ 

 ًَٓوتا َايُّ ثًَهًُُْٓ ياطليإ؟!

 ُْٖىنُ بابناْني بُكَُِٖ ُّٓ ناتقًََلاُْ ضًًُ؟
 ُٓطُك كؤفّ هَِ نًًؤ ثاًُكؤت ؾلِيَـابًَت:

 عععععععععععععععععع يُى كؤف 3نًًؤ 
 عععععععععععععع يُنواٍَ 1095نًًؤ 
 هاٍَ 60ععععععععععع  65700نًًؤ 
 (( نػِ ثاًُكؤتإ ُٖبىوَ.65700هاٍ تَُُْتإ )) 60, ًٓىَ بُؿكيَقايِ واتُ
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 يًرت ًَنت نلؿبًَت: 2ُٓطُك كؤفّ 
 ععععععععععع يُى كؤف2يًرت
 ععععععععععععععععع يُى هاٍَ 730يًرت
 هاٍَ 60ععععععععععععععععععععع  43800يًرت 

 نتإ بُكُّٖ ًَٖٓاوَ.يًرت ًَ ((43800هاٍَ تَُُِْ ػؤت )) 60واتُ, تؤ بُؿكيَقايِ  
 ثىػتُّ باي !

  هاٍَ تَُُٕ بطىمَكيًَٓت: 60ُٓطُك تؤ 
 ناكت نلؿووَ.  -هاٍَ ععععععععععععععععععع بًًَُىَيُنِ ًُواُْكؤفّ 25

 ػُوتىيت.–هاٍَ عععععععععععععععععععع بًًَُىَيُنِ ًُواُْكؤفّ  20
 كيهِ ْإ ػىاكؿٕ بىويت.ػُ  -هاٍَ ععععععععععععععععععععع بًًَُىَيُنِ ًُواُْكؤف5/2ّ
يُساَيُتِ ًَننلؿٕ يا   -واُْكِؤفّألهاٍَ عععععععععععععععععععع بًًَُىَيُنِ ًُ 5/1

 طىنلؿٕ ؿا بىويت.
 ًََُٓوتا يُ ػؤت ثلهًاكبهُ:

 بُؿكيَقايِ تَُُِْ ػؤت ضُْـ ناتقًََل ػُكيهِ تًَلِاَإ و ػىيَٓـُْوَ بىويت؟   -
 ّ دطُ يُ بُكَُُٖناِْ هُكَوَ ُٖبىوَ؟ٓايا تَُُِْ تؤ ُٓدماًََهِ ؿيهُ  -

 ثًًٌَٓام ؿَنُّ:
 داكيَهًرت ُّٓ فَاكاُْ خبىيَُٓوَ!

 ُٓطُك يُْاػِ ؿَيُوَ ثًَهًُْت يا طليايًت, ٓىًََـت بُػؤت ُٖبًَت!
 بُآلّ ُٓطُك.........؟!
 ضريؤكى بانكى كات:

تُ سوابُنُتُوَ و ؿيٓاك ؿَكِفيَ 86400وايـابَِٓ سوابًَهِ باْهًت ُٖيُ نُ تًًَـا كؤفاُْ 
تؤ تُْٗا تا نؤتايِ ًُو ؿَكؾُتت ُٖيُ تا طٌت ثاكَنإ ػُكز بهُيت ضىْهُ يُ نؤتايِ 

 ناتُنُؿا سوابُنُت ػؤبُػؤ ػاَيِ ؿَبًَت.
 يُّ ساَيُتُؿا تؤ ضٌ ؿَنُيت؟

 َُٓيبُتُ ُٖوٍَ ؿَؿَيت ؿوا ؿيٓاكّ ػُكز بهُيت!
 سوابِ باْهِ نات! ُٖكناّ يُ ًَُُٓ سوابًَهِ باْهِ يُّ ضًَُُٓإ ُٖيُ,
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ضلنُ ؿَكِفيَتُ باْهِ ناتِ تؤوَ و تانؤتايِ ًُو نؤتايِ  86400َُٖىو كؤفيَو بُياِْ 
 ؿيَت, ًٖض طُكِاُْوَيُى يُ ٓاكاؿا ًًُْ و ًٖض كِيَقَيُى يُّ ناتُ ْاػليَتُ هُك هبُيَِٓ.

 بُٖاّ هاَيًَو قىتابًُى ؿَيناًَْت, نُ كِاهب بىوَ.
 َٓـاَيًَهِ ْاناَِ بُؿًْا ًَٖٓاوَ, ؿَيناًَْت.بُٖاّ َاْطًَو ؿايهًَو نُ 

 بُٖاّ ُٖؾتُيُى هُكْىهُكّ ُٖؾتُْاَُيُى, ؿَيناًَْت.
 بُٖاّ ناتقًََليو عاًكًَو نُ ضاوَكِواِْ َُعٌىقُنُّ ؿَنات.

 بُٖاّ ػىيُنًَو نُهًَو نُ يًَُُُْـَؾُك بُدًَُاوَ.
 كبامبىوَ, ؿَيناًَْت.بُٖاّ ضلنُيُى ُٓوَّ نُ يُ ثًَهـاؿاًَْهِ نىًٓـَ طًاِْ ؿَ

باوَكِبهُٕ ُٖك ضلنُهاتًَو طُدمًُٓيُنِ طُوكَيُ! طُدمًُٓنُتإ بُهاْايِ يُؿَهت 
 َُؿَٕ!

 نات يُبُكػاتلّ ًٖض نُهًَو يُ ضاوَكِواِْ ؿاْآًًَََتُوَ!يُبريت بًَت: 
 يُبريت ُْضًَت:

  ؿويَِٓ ضىوَ ثاٍَ ًََقوو.                 
 َُتَُيُ.هبُيَِٓ                  

  تُ!آلو َُٓلؤ ػُ                 
 هُكطىمًَتُّ عاكف و ُٓؿَخباُْ:

يُنًَو يُ عاكيؿُنإ بؤ هُكؿاِْ ؿَكويًٌََو ؿَكِوات نُ ْاو و ْاوباْطِ تا ؿيَٗاتُ ؿوكَ 
ؿَهتُنإ كؤًبىو, ؿََُوًَٓىاكَ طُيٌتُ َاَيِ ؿَكويٍَ, ػؤّ بُكيَبىاكيَهِ ويٌََ ْاهاْـ تا 

 اِْ ثُّ بُ كِامّ ْاو و ْاوباْطِ ببات.بُبًاْىوّ ًَى
ُـْ  ُـْ كؤفيَو ؿَطىمَكيَت, تَُاًا ؿَنات ػؤكانِ ػاُْ ػىَّ ًٌَُُٖ ْاِْ وًو و ٓاوَ ُٖكض ض

كَقُ وَكؿَطليَت. َهِ ضُوكتل ٓاَاؿَ ؿَنات, ػؤّ, بُكؿَوّا نَُيو ُي ْاُْ  بؤ ًَىإ ػىاكؿًْ
 ُْػؤًًت يا ًٓعتًهاف ؿَنُيت؟((ًَىإ بُهُكهاًَُنُوَ يُ ػاُْػىَّ ؿَثلهًَت: ))تؤ 

 ًٖض ناًَإ!()ػاُْػىَّ ؿََيًَت 
 نُواتُ بؤضِ ًَٖٓـَ نُّ و بَِ ُْٓـامَ ْإ ؿَػؤيت؟(())ًَىإ ؿَثلهًَت: 
يُكِوّ سُمكَتِ ٖاوكٍَِ ؿا ًُكّ ؿَنُّ و ػُداَيُتِ ؿَنًٌَِ نُ ))ػاُْػىَّ ؿََيًَت:

 تَُاًاّ َٔ بهات!(( َاوَيُنِ مؤك يُ ُٓؿَخباُْ يُو ساَيُتُؿامب و ُٓو
 )ػىؿ ٓاطايِ!(بَُُ ؿََئًَ 
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 ُْٖىنُ ػؤت يُو ساَيُتُ هُيلَؿا! ويَٓابهُ.
 نُ ػىاوَْـيٍ مام مام تَُاًاّ تؤ ؿَنات.

 تؤ ض ُٖهتًَهت ُٖيُ؟!
 تهايُ ُٖهتِ ػؤت بٓىهُ:.............!

 ثىػتُّ بابُتُنإ:
ًُٓ, ؿَبًَت يُ ؿوكِيَطُّ قىك ِو ُْٖىنُ باَ ٓاطاؿاكٕ بؤ ُٓوَّ ببُٓ َلؤظًَهِ كاهتُق  -

 يًتُ و ؾليٌتُ يُنًَهًإ َُٖيبقيَلٕ!
 برينلؿُْوَ, ُٓقالِْ بىوٕ, ُْى تُْٗا ميٓـوو بىوٕ!))َلؤظبىوٕ واتُ   -
ُٓطُك ؿََاْناِْ نُ ضُْـ هًوتًََُهِ ٓاَيؤم و هُكهىكًَُِٖٓك يُ ودىؿّ ًَُُٓؿا   -

ُْؿَؿا و بُكؿَواّ ًاْامميإ بُ َلؤظ بىوِْ ضًَٓلاوَ! ُٖكطًن ػؤَإ بُ بًَٗىؿَ يُقَُيِ 
 ػؤَاُْوَ ؿَنلؿ و ًاؿوَإ ؿَبىوئ!

 نانًَُّ باي:
طُوكَيِ ًَُُٓ بُ ٓاَادمًَهُوَيُ نُ يُ ًٌََهُاْـايُ و بُؿواّ ؿا ؿَطُكِيَني. تؤ ُْٖىنُ ض 

 ٓاَادمًَهت يُ ًٌََهـايُ؟ بَُُٖإ ُْٓـماَ طُوكَيت!!
 

 خود ئاطايى ضى ية؟
ؤكِاْهاكّ ُٖكوَى مخيًَهُ, نُ ؾلَِّ ؿَؿكيَتُ ْاو طؤَاويَو, تُوفًََهِ مؤك بضىنرتئ ط

بُؿَوكّ ُٓوؿا ًًَىَ ؿَطليَت, بُكؿَ طضهُّ ٓاطايًٍ َُٖإ ًت بُ طؤَاوّ مَيِٓ ًَُُٓ 
 ُْٓتؤِْ كابًٓن()ؿَنات!!   

 ُّٓ ؿاهتاُْ ضُْـ داكيَو خبىيَُٓوَ:
ّ ؿا ؿَفيا, كؤفيَو كاًٖبًَو نُ كِيَِ عاكيؿًَو يُ ثُكهتطايُنـا يُْاوضُيُنِ ًاػاو

 (وْهلؿبىو, عاكيؿُنُّ بًِٓ و ثلهًاكّ يًَهلؿ:)َاَؤهتا كِيَطانُ ناَُيُ؟
 (ضُْـ ًاػًَهِ دىاُْ)عاكيـ طىتِ: 

 َٔ ثلهًِ كِيَطانُ يُ نىيَىَيُ؟()كِاًٖب بُهُكهاًَُوَ وتِ: 
 (ًَهِ دىاُْ!ضُْـ ًاػ)عاكف بُمَكؿَػُُْيُنُوَ, هُيليَهِ ًاػُنُّ نلؿ و وتِ
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َٔ ؿَكباكَّ ًاؾ ثلهًاكّ يًَُٓنلؿٕ, بَُيهى )كاًٖب بُسُثُهاوّ و ًْطُكاًًُْوَ وتِ: 
 ُٖواَيِ كِيَطاّ ثلهِ(

نىكِّ تا ُٓو ناتُّ ُْتىاِْ بؤ )عاكيـ بُُْكَُ ػُْـَيُى كِوّ يُ كاًٖبُنُ نلؿ و وتِ: 
 ُٓوؿيىّ ًاػُنُ بلؤيت, كِيَطانُ ْاؿؤميتُوَ!(

ْٗؤًَُوَ  20هاؿَ, ُٓطُك َٔ يُ ثُدمُكَّ ْٗؤَِ يُنَُِ باَيُػاُْيُنِ بُؿَكبلِيًَٓهِ 
هُيلّ ؿَكَوَ بهُّ, ؿميًَُْهِ هٓىكؿاكّ يُثًٍَ ضاو ؿَبًَت, بُآلّ ُٓطُك تؤ يُ ْٗؤَِ 
بًوتَُِ َُٖإ باَيُػاُْوَ تَُاًاّ ؿَكَوَ بهُيت, سُمتُٕ ٓاهؤيُنِ ؾلاوإ و بًَوٓىكتل 

بؤمنىُْ كَِوًِ نَُ و ُٖواو ُٖوكَناًٍْ ثًٌَبًِٓ بهُيت,  ؿَبًًٓت, تُْاُْت ؿَتىاًْت:
 يُثًَٓاهُؿا بَُٔ ؿََئًَ: ْآاطا و تؤَ بُ نُهًَهِ ٓاطا ْاومَؿ ؿَنُٕ.

ًُٓ بؤ فيإ.بُواتايُنِ تل  ًُٓ بؤ ثلهُناِْ فيإ و دؤكيَهِ تل يُ كِوْا  ٓاطايِ يُ بُكمايًُوَ كِوْا
 ٓايا ًَُُٓ بُػىؿ ٓاطايِ طُيٌتىئ؟

بُْاوّ فيإ( يُ بُهتًَِٓ ػىاكؿٕ و )ا ًَُُٓ ٖاتىيُٓتُ ؿًْا نُ يُ كِيَلَِوّ ٓاهؤيِ ؿًْآاي
 ػُوتٔ و كِم و ٓاكَموو, بىوٕ بهُئ بُمَيهاو؟ و يُ ًًًََٖهِ ٓاهؤيًـا يُ بًٌَهُوَ تاطؤكِ ظىَيًنَي؟

ٓافََيًٍ  ًٖض بريت نلؿؤتُوَ؟ ًٌََُْط, ُٖالَيُّ طىٍَ ؿََقيَت, ضِ ؾلَِّ ؿَؿاتُ ؿَكَوَ,
 ُّٖ طىٍَ و طقو طًا ؿَػىات,ضِ ؾلَِّ ؿَؿاتُ ؿَكَوَ؟

وَ َلؤظ ُّٓ هُكؿاكّ بىُْوَكَ, نانًَُو ًًًُّ ثانرتئ و ْاههرتئ بُ ػٌٌُناِْ 
هلوًت ؿَػىات, ضِ ؾليَـَؿاتُ ؿواوَ؟ ٓايا ثلؤهًوِ نلؿَّ ًَُُٓ يُ ًٌََُْطُوَ ْنيهرتَ يا 

 ٓافٍََ...؟!
 ثلهًاكَ بهُوَ!(( بؤضُْـ هاتًَو بري يُّ)) 
 هىٖلاب( بُٓاطايِ يُّ بابُتُ ؿيَتُ طؤ و ؿََيًَت:)

 َٔ بُهًَىيَو ًاؿوَامن و
 بُبؤٕ نلؿِْ بابىُْيُى

 َٔ بُ ٓاويَُٓيُى,
 ثُيىَْـيُنِ ثاى قايًِ! بُ

 ْىهُك بلِواّ وايُ:

 َ!(مؤكبُّ ػَُيو بري يُ يُوَكِ ؿَنُُْوَ, نُهاًَْهِ نَُٔ ُٓواُّْ بري يُ بؤضِ ؿَنُُْو)
 يُبريّ تؤؿا ضِ ؿَطىمَكيَت؟
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 ناكٕ ًٓوتًىْى(( ؿََيًَت:))
 تؤ َلؤظًَهِ هُيليت, هُكهاَِ خبىيكًَُٓ

 بُػتِ كاهتُقًُٓ ثًَىيوتُ يُ ُْٖاوّ تؤوَ هُكؿَكبًًََٓت
 و تؤ ؿَؿؤميتُوَ

 ُٓطُك ًَُؼَُيِ ٓاطايِ
 بهُيتُ ؾاْؤهِ كَِّ

 طىَّ يًًَُؤؿّ ماْلاوّ ػؤت بطليت
 ُيتو بُؿواؿا ضىِْ به

 و َُُٓ نًًًِ ؿَكوامَناِْ بُػتُ!
بُ قؤْاغًَو يُ ٓاطايِ ؿَطات نُ يُ ؿَْهُ ضُويَهـا تَُاًاّ ؿًْا ويًاّ بًًو(( ))

 ؿَنات و ؿَيًَت:
 بًًِٓٓ ؿًْا يُؿَْهُ ضُويَهـا

 و بًُُٖت يُ طىَيًَهِ نًَىّ ؿا
 كِاَهلؿِْ ْانؤتا يُ ْاويُثِ ؿَهتُناِْ تؤؿا

 ـاو َُْلّ تُْٗا يُنافيَليَه
دربإ ػًًٌ دربإ( بُ قؤْاغًَهِ وا يُ ٓاطايِ ؿَطات نُ سنوكّ هُومّ ػىؿاوَْـ يُ ))

 تانُ تانُّ طُالّ ؿكَػتُناْـا  ُٖهت ثًَـَنات و ؿَضلِيَت:
يُنؤهاكإ ُٓو ؿََُّ نُ يُفيَل هايُّ هجِ ؿاكَناْـا ؿاؿًًٌَْت و يُٓاكاَِ و 

َُْـ ؿَبًت, يًَطُكِئَ ؿَيتإ يُ بًَـَْطًـا ؿَيُٓوامّ نًًََطُ و ًََلطُ ؿوكَؿَهتُنإ بُٖلَ
 بًًََت ػىؿاوَْـ يُ فيلّ ؿا ٓؤقلَّ طلتىوَ

ؾىاكَيُى(( ؿاؿًََْت و ))ياػِ بىوٕ(( و َلؤظ وَى ))ؿ. ًُكيعُتِ(( ػىؿٓاطايِ بُ)) 
َلؤظ ؾىاكَيُنُ نُيُؿَيِ مَوّ ياػِ ؿَبًَت و يُّ كِاثوهاُْ بُثُيُ و هؤمبنويَُّٓ ؿا ؿََيًَت: 

 ((ـَ مياتل بُكمبًَتُوَ, مياتل ثُكيٌَإ و ؿوؿٍَ ؿَبًَت!ضُْ
سؤ بِلّ( بؤ ثٌت كاهتهلؿُْوَّ وتُنُّ ؿ. ًُكيعُتِ يُباكَّ َلؤظًَهُوَ نُ )

)ضؤٕ ؿَبًَت ساَيِ طلوثًَو نُ يُْاو ؿَكياؿإ و نًُتِ بُػىؿٓاطايِ طُيٌتىوَ ؿََيًَت: 
 َ؟(تًَهبٌهًَت و ُٖكيُنُيإ يُهُك تُػتُيُى مبًَُٓٓو

 يُنذاك هُػت ؿَبًَت(!)ٖاوكِيَهاِْ ؿََئًَ: 
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 ساَيِ ًٍَٓ بًٌََُىَيُ!()سؤ بِلّ ؿََيًَت: 
 :ٓؤًؤ(( ٓاطايِ بُْىك ؿَماًَْت و ؿََيًَت))

 بُ قىَيرت بىُْوَّ ٓاطايِ
 ْىك ؿَثقيًَٓت

 ًَُُٓ يَُاؿَيُى ؿكوهتهلاوئ نُْاوّ ْىكَ
 ٓاطايِ, ٓاطلّ ْاػِ تؤ َُٖيـَنات!

 ًًََوُت يًَبُكمبؤوَو ُٓوؿََُّ ب
 ٓاكَمووَنإ يُّ ٓاطلَؿا ؿَهىتًَٔ

 ْاثىػتًُنإ يُّ ٓاطلَؿا ؿَبُٓػؤَيًٍََُ
 و تؤ يُّ ًَْىَْـَؿا وَى ميَلِّ ػاَيى ؿيًَتُؿَكَوَ!

 ًٖض ًتًَو يُ ٓاطايِ بُْلػرت ًًُْ!
 ٓاطايِ تؤوّ ػىؿايِ بىوُْ يُتؤؿا!

 ُٓوؿََُّ ُّٓ تؤوَ طًُُّ تُواو بهات
 ؿياكيهلؿووَ! ضاكْىهِ ػؤت

 ْابًَت ػؤت يُبريبهُيت!
 ًْامَُْـّ ُٓوَيت نُ ًؤَيُيُى بًت يُ ٓاطايِ ؿَكوِْ.

 ٓاطايِ يُنِ ًَٖٓـ قىٍَ نُ تُْاُْت يُػُويٍ ؿا ُٖهت بُ ٓاَاؿَيِ بهُيت!
ٓؤًؤ( ٓاطايِ بُدؤكيَو يُ باوَكِ ماًْىَ و بُٖاوهًَِ ًاؿوَاِْ ؿاؿًََْت و ؿكيَقَّ )

 ؿَؿاتَِ:
 بريوباوَكِ ؿاَُُْمكاوَ ٓائ يُهُك

 ٓائ يُهُك سريَت و ٓاطايِ ؿاَُمكاوَ
 ُٓطُك ؿَتُويَت ُٖهتِ ثًَبهُيت

 يًَِ ٓاطاؿاك بًت و بًبًًٓتُ,
 ضاوبهُوَ و تُثىتؤمّ هُؿهاَيُّ ىلَ بتُنًَُٓ

 ٓاويَُٓنُ ثانبهُوَ!
 و بلِواُْ ض دىاًًُْى تؤّ ؿاطلتىوَ

 ا ؿَؿات!ض ًهؤَُْـيُنِ بَِ ثايإ نُ يُثُها يُؿَكط
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 بؤضِ بُدىتٌ ضاوّ ؿاػلاوَوَ, ؿاًٌْتىوّ؟
 يُبُكضِ بُجمؤكَ بَُؤِْ ؿاًٌْتىّ؟

 بؤضِ ْاتىاِْ هَُابهُيت؟
 بؤضِ ْاتىاِْ ثًَبهًُْت؟

 ))ًَٖٓلّ الْط ؾؤ(( ػىؿ ٓاطانإ بُ ثاَيُوإ يُقَُيُّ ؿَؿات و ؿََيًَت:
و َُبُ نُ بُبَِ ويوتِ يًُُكِطُّ ثإ و ثؤكِّ ؿًْا, يُنَُجِ ميٓـَطًـا, وَى ًََطُيًَ

 ػؤيإ يٌَ ؿَػىكِؿكِئَ.
 قاكََاًَْو بُ يُمجىدىَيـا!!

 عَُاْؤًٌٓ(( ٓاطايِ بُ ثلؤهًوِ ًََقوو ؿَماًَْت و ؿََيًَت:))
 َُُٓ ثلؤهُيُنِ ًََقويِ يُ/

 كَِْطُ ُٖهت بهُيت يُطٍَُ َاْطًَو يَُُوثًٌَـا ؾُكقت ُْنلؿووَ
 يُناتًَهـا بُّ دؤك ًًُْ

 ًَو فياْت مياتل تاقًهلؿُْوَ نلؿووَضىْهُ, َاْط
 و يُ َاْطًَو يَُُوثًٍَ بُ ٓاطاتلّ
 بُّ دؤكَ ْآىًََـيُناْتإ بلَِويَُٓٓوَ

 ُٖوَيـإ َُػُكَالوَ
 ُٖكضُْـ ُٖوَيـإ ٓاطاياُْتل بًَت, طًُُنلؿًٍْ ػًَلاتلَ!

بُّ  ػىؿٓاطايِ بًًَُىَيُنِ هُيل بُآلّ هاؿَ,  -عاكيؿِ ؿاْا –))ُٓمحُؿ ػنكَويُ(( 
طٌت ؿكوهتهلاوَنامن بًِٓ نُ وَى َاْطا و طىيَـكيَق يُ يُى ٓاػىكِ )دؤكَ بُيإ ؿَنات: 

ٓايًهًإ ؿَػىاكؿ( يُنًَو بُطاَيتُوَ وتِ: قىكبإ تؤ يُو ًَْىَْـَؿا ضًت ؿَنلؿ و يُنىَّ 
 بىيت؟

َنُْني وتِ: ًٍَٓ يُطٍَُ ُٓوإ بىوّ, بُآلّ دًاوامّ َُُٓ بىو نُ ُٓوإ ؿَياخنىاكؿ و ثًَـ
 و بُكؿَبىوُْ يُنرتّ و َٔ ؿَخمىاكؿ و ؿَطلياّ و هُكّ ػوتبىوَ هُك ُٓفْؤّ و ؿََناِْ!((

 ٓاطايِ يُ ضىاكضًَىَّ ؿاهتاًَْهـا بُّ دؤكَ بُيإ ؿَنات:ثاويؤ نؤيًؤ( )
ؿوو طًُتًاكّ َُٓليهِ ضىوٕ بؤ قاٖريَ بؤ ُٓوَّ يُوَّ ضاويإ بهُويَت بُ عاكيؿًَهِ 

ساؾن ُٓعًِ( بىو, ناتًَو طًُتُٓ َاَيُنُّ بُسُثُهاويُوَ بًًٓإ نُ )بُْاوباْط نُ ْاوّ
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عاكيؿُنُ يُفوكيَهِ مؤك هاؿَؿا ؿَفّ, فوكَنُ ثلِبىو يُ نتًَب و دطُ يُوَ تُْٗا ًََنيَو و 
 كِاػُكيَو ؿَبًٓلا, ؿوو طًُتًاكَنُ يُ عاكيؿُنُيإ ثلهِ: نُيىثُىل َاَيُنُتإ يُنىٍَ يُ؟

 ًَىَ يُ نىَّ يُ؟((ِٖ ٓ))عاكيـ ؿََيًَت:
 نٍُ و ثُيُناِْ ًَُُٓ؟ بُآلّ, ًَُُٓ يًَلَ تُْٗا كِيَبىاكئ!(())طًُتًاكَنإ ؿََئًَ

 ًٍَٓ بَُُٖإ ًًَىَ!(())عاكيؿُنُ ؿََيًَت:
 ػىؿٓاطايِ بُ ٓاطايِ يُنِ ْىَّ يُ ُٖبىوٕ! ؿَماًَْت و ؿََيًَت:دؤًْؿإ(( ))

 ُٓوؿََُّ طنْطِ بُيإ
 ًَٓتٓاكاَِ ًُو تًَهـًَهًَ

 يُتُّ وَقّ بُكَبُياْـا باَيُناْت يًَهبـَ
 و كؤفيَهِ ْىَّ بؤ دُْط و ًَُالَِْ باْطًٌَٗت بهُ

 ٓاطايِ يُنِ ْىَّ يُ ُٖبىوٕ!
 ؿَهتِ ؿًْا يُْاو ؿَهتُناْتـا بطىًُ

 و طىَيِ ػُْـَ يُهُك يًَىؿاَِْ
 ضُْـ ًهؤؿاكَ ميٓـوبىوٕ!

 ِْ كِابلؿوو و ٓايٓـَ ؿَماًَْت و ؿََيًَت:ػىؿٓاطايِ بُ تىكَُِٖيـابُآلّ )ثآؤٍ ويًاَن( 
 يُ ؿًْا نؤُْنُت وَكَ ؿَكَوَ

 ؿًْاّ ْىَّ
  -وَى ثًَوتًَهِ تامَ -

 يُهُك تؤ ؿَكِويَت!
 كابلؿوو و ؿاٖاتىو ػؤ ىلَ قىتاكنلؿًْإ َُساَيُ

 بُآلّ ًٓـّ بىوًْإ ًًُْ!
 تُْٗا! ُّٓ نُوَيُ نؤُْ ؾلَِّ ؿَ!

 لؿِْ ناتـا ؿَبًًَٓتُوَ و ؿََيًَت:ٓريَز َريما( ٓاطايِ يُ ؿَكى ن)
 طُك طُوُٖكيَهت
 يُؿَهت ؿانُوت

 ؿَتىاًْت بًـؤميتُوَ
 ُٓطُك نات يُهايُّ ناتـا 
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 يُؿَهت َلؤظ بضًَت
 بًُٖض

 طُوُٖكيَو ْاتىاًْت بًهلِيت. 
 نُهِ ػىؿٓاطا بُ بُيَُُواًَْو ؿاؿًََْت و ؿََيًَت:عَُاْؤًٌٓ( )و

 بهُ آلِٓ ػىايِ ؿا واؿَيِ ػؤت بُكِوّ ٓاطايِ و كِيَٓىيَ
 يُى يُ كَوتِ ٓاوؿا, بَِ ويوت َُبُآلبُآلّ وَى طُ

 بَُيهى بُيَُُواًَْو بُ بُهُك ٓاوَ ػلؤًاوَناْـا
 نُ بُهُك ٓاوَناُْوَ هُوٍَ يًَـَؿات و ٓاطاّ

 يُ بُيَُُنُّ ػؤيُتِ!
 داستانى ئةبوسعيد:)ثةيكةرى ئاطايى(:

ُناًْـا بُطُكَنًَهـا تًَـَثُكئ نُ بلِيَو كؤفيَو )ُٓبى هعًـ ُٓبىخلُيل( يُطٍُ ٖاوََي
ثامشاوَّ ضاَيِ ميَلابُنُيإ َُٖيلًِتبىوَ ؿَكَوَّ َاَيُوَ, ٖاوََيُناِْ ُٓبىهعًـ يىتِ ػؤيإ 
طلت و بُ ػًَلايِ يُو طُكَِنُ ؿوكنُوتُٓوَ بُآلّ ُٓبىهعًـ ؿَوَهتًَت و يُطٍَُ ثامشاوَنإ 

ًاّ ُّٓ ؿميُُْيإ ؿَنلؿ, واياْناِْ ًًؽ ًًَت بىوَ, ؿَؿويَت و ٖاوََيُناِْ نُ يُؿوكَوَ تَُا
ؿواّ ضُْـ هاتًَو ًًَؽ بُٖاوَيُناِْ ؿَطات و ُٓواًٍْ يًَِ ؿَثلهٔ: ًًَؽ ػُكيهِ ضِ 
بىيت؟! ًًَؽ ؿََيًَت: يُطٍَُ ثامشاوَناْـا طؿتىطؤّ ؿَنلؿ, ُٓوإ طًُيًإ يُ ًَٓىَ ُٖبىو 

ومَ و ػؤكانُ ْاهو و ػؤَ كَْطُنإ بىوئ بًَُٓإ ؿَوت: ياًًَؽ! ًَُُٓ َُٖإ ًَىَ, هُ
نُ بُمَمحُتًَهِ مؤك, ٖاوََيُناْت ًَُُٓيإ يُ باماكِنلِّ و بُ باًرتئ ًًَىَ يُهُك هؿلَ 
ؿايآْائ, ثاًإ ًَُُٓيإ ػىاكؿ, تُْٗا ضُْـ ناتقًََليَو يُطٍَُ ُٓوإ فيائ نُ ًَُُٓيإ بُّ 

ُُ ؿَبًَت يُوإ َُٖيبًَني يآُوإ يُ ًَُُٓ؟ ّ بـَكَوَ! ًَٓآلكؤفَ طُياْـ, ًَٓوتا تؤ وَ
 قىتابًُناِْ ًًَؽ بُ ًُكَُماكيُوَ هُكيإ ؿاػوت!

بُآلّ بُكاهتِ ًَُُٓ ضني؟ سُقًكُتِ بىوِْ ًَُُٓ ضِ يُ؟َُبُهت يُ ػُيكهلؿِْ َلؤظ ضِ 
 بىوَ؟ و ناكيطُكّ و نَُيهِ ًَُُٓ يُ فياْـا ضِ يُ؟

ّ ؿاُْوَؿا ؿَهتُوهإ ُْبىوّ, َُطُك يُ ٓاهت آليُوَُٖكطًن دربإ ػًًٌ دربإ( ؿََيًَت: )
 نُهًَو نُ يَُِٓ ثلهًبًَت: تؤ نًًَت؟

ُٓطُك ٓاَادمِ ػىؿا يُ ػُيكِ َلؤظ َُُٓ بىو نُ مؤكتلٍ ْربِّ ػىاكؿٕ خبىات, ثًٍَ تؤ 
ُُْْٖطِ بؤ ُّٓ َُبُهتُ ؿكوهت نلؿبىو, ُٓطُك َُبُهتِ َُُٓبىو نُ بىُْوَكيَهِ ُٖبًَت 
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                                                                                             ؿايهبىٕ و وَضُ ػوتُٓوَ ُٓدماّ بـات, ثًٌَرت ٌَهِ ؿكوهتهلؿ بىو!                                                                مؤكتلئ يُ
 كنِ ضًًُ يُّ دًٗاُْؿا؟نُواتُ ض ثُياًََو يُهُكًاِْ َلؤظُ و ُٓ

 ًَُُٓ ٖاتىيُٓتُ ؿًْا بؤ ُٓوَّ بقئ, بُآلّ ض ثًَٓاهُيُنُإ بؤ فيإ ُٖيُ؟
 ثىػتُّ بابُتُنإ:

 يُ ٓاويَُّٓ بريو فيلّ ؿا, تَُاًاّ ػؤنلؿٕ, واتُ ػىؿٓاطايِ!
 ػىؿٓاطايِ واتُ, ضاوؿيَليهلؿِْ نلؿَوَناِْ ػىؿ!  -
 ُكضِ؟ػىؿٓاطايِ واتُ, ُٖماكإ ضؤٕ و يُب  -

 ػىؿٓاطايِ ضلايُنُ بؤًُوَ تاكيو و ْىتُنُناِْ هبُيَِٓ نامنإ!  -
بُطُيٌنت بُ ػىؿٓاطايِ تًَـَطُئ نُ بؤضِ ٖاتىوئ؟ ؿَبًَت ضِ بهُئ؟ ؿَبًَت بؤ   -

 نىَّ بلؤئ؟
 ػىؿٓاطايِ َلؤظ ٓاَادمـاك و كِيَـياك ؿَنات!  -
ُٓكنًَهت يُهُكًاُْ؟ ُٓوؿََُ ُٓطُك بناًْت يُّ دًٗاُْؿا ض ثُياًََهت ُٖيُ و ض   -

 ؿَتىاْني تؤ بُنُهًَو ْاومَؿبهُئ نُ بُ ػىؿٓاطايِ طُيٌتىوَ.
 * نانًَُّ قوُ:

 ػىؿٓاطايِ, تانُ دًاوامّ ًَْىإ َلؤظ و ٓافََيُ!
 

 ذياى ضيية؟
فيإ تابًؤيُنِ ًْطاكنًٌَاُْ نُ تًًَـا َواسُيُى يُ طؤكَِّ ؿا ًًُْ!((     )دؤٕ ))

 ناْؿًًـ(
 ((َٔ عاًكِ فيامن و بًَناك يُ ؿوًْا!!))ؾ( ؿَؾُكَىيَت عًِ )ك.

  ((َُطُك يُ ًَْىإ فيإ و ؿًْاؿا ض دًاواميُى ُٖيُ؟))ثلهًاكيإ يًَهلؿ: 
ؿوًْا دىَيُيُ يُ بُهتًَِٓ ػىاكؿٕ و ػؤكاى و تىوكَِيِ و ًُٖىَت و فيإ, ))ؾُكَىوّ: 

  ((اهُوَ يُ َلؤظ ؿَكِواًَْت!كِوآًُْ يُ ضاوّ َٓـاَيًَهِ ُٖتًى نُ يُ ثٌت ثُكؿَّ ت
 فيإ بُ ًًْىؾُكِيَهِ ًني ؿَماًَْت و ؿََيًَت:  ((ٓؤًؤ))

 فيإ بُتُواوّ بقّ 
 يُ ؿًْاؿا بقّ بٌَ ُٓوَّ بًًَُو بًت يًَِ 
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 ُٖكوَى ًًْىؾُكِيَو بُ يُ ٓاوؿا, 
 فيإ يُ ٓاوؿا, بٌَ بُكنُوتٔ بُ ٓاو! 
 فيإ يُ َىميو ْنيهرتَ تا بريناكّ 

 بُ مَيُٓوَ ثُيىَهتُ بريناكّ 
 و فيإ يُ تلثُّ ؿَيت ؿا بىوِْ ػؤّ منايٍ ؿَنات! 

 ثاًإ ؿكيَقَّ ؿَؿاتَِ: 
 فيإ يُنذاك هاؿَيُ!

 كِيوو بهُ!
 بضؤ ْاو طَُُنُ!

 ض ًتًَو يُؿَهت ؿَؿَيت؟
 بُؿَهت ػاَيًًُوَ ٖاتىئ, 
 و بُؿَهتِ ػاَيًٍ ؿَكِؤئ. 

 ُْػًَل, ًتًَو ًًُْ نُ يُ ؿَهتِ بـَئ 
 كؾُتًَهِ يُنذاك نىكتًإ بًَُُُٓ ؿاوَ.ؿَ

 طؤكاًًُْنِ قًُُْط بضلِئ, و ؿَكؾُتُنُ نؤتايِ ؿيَت.  تا تا ضىهت و ضاالى بني,
 بَُيٌَ, بُّ دؤكَيُ نُ ُٖكهاتًَو ؿَههُوتًَهُ! 

 ثاًإ يُ نؤتايِ فياْـا ؿََيًَت: 
 َلؿٕ تُْٗا بؤ نُهاًَْو دىاُْ نُ, 

 بُدىاِْ فياوٕ! 
 إ ُْبىوٕ!يُ فيإ ُٖكاه

 ًُٖاَُتِ فيإ نلؿًْإ ُٖبىو!
 نُهاًَْو نُ ػؤًُويوتًإ نلؿَ ثًٌُ 

 هَُايإ ؿَنلؿ
 و ٓاُْٖطًإ بؤ فيإ طًَلِا! 

 نُواتُ,
 ُٖكضلنُهاتًَو بُدؤكيَو بقٍ, 

 وَى بًًًََت ؿوائ ضلنُيُ. 
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 و نُي ضىماًَْت؟ 
 ! كَِْطُ نؤتا ضلنُبًَت

يُنِ تًَطُيٌتىاُْوَ, فيإ بُنؤََُيًَو يُ ٓاماك و بًُْطا ((يععععععععًٓـا ثلئ هايب))
 ػُّ و ػؤًِ و ًاؿوَاِْ ؿَماًَْت و ؿََيًَت:               

 ُٖكضُْـَ فيإ ٓاويَتُّ ٓاماكو ػَُُ, 
 بُآلّ كِيَطا يُ ًاؿوَاًًُْ مؤك و مَوَْـَناًٍْ ػاَيِ ًًُْ 

 ُٓطُك ؿًْاّ ػؤت بُؿاكَِاوّ ؿيتُوَ 
 لَ و ؿكيَقَ بُ كِيَطاّ ػؤت بـَثاكضُ هاغُناِْ َُٖيط

 ضىْهُ يُ نؤتايِ ؿا, ٓاواتُناْت ؿَهتُبُك ؿَنليَت 
 يُ بريت بًَت! 

 نُ يُ نؤتايِ ؿا, ُٖك ُّٓ ُٖوكام و ًٌَْىاُْيُ نُ ٖاوهُْطِ بُ يُنرت ؿَبُػٌٔ.
 يًَطُكَِّ ؾلًََوهُناْت ؿاباكَّ 

 يًَطُكَِّ طىَيِ ػُْـَ يُهُك يًَىَناْت ضلؤ بهات 
 ػؤبُؿَهتُوَؿإ, ُٖكطًن! ُٖكطًن! بُآلّ 

 يُبريت بًَت, 
 نُ يُ تؤؿا ًَٖنيَو ُٖيُ نُ َقؿَّ بُؿيٗاتِٓ ػُوُْناْت ؿَؿا.

 تُْاُْت ُٓوؿََُّ نُ مؤك ؿووك ؿيَُٓ بُكضاو!
 يُهُك ُّٓ باوَكَِيُ نُ فيإ واتُ:  ((ؿ. ًُكيعُتِ))

 ْإ, ٓاماؿّ, نًتىك, ًُٓإ, ػؤًىيونت. 
 فيإ بُنؤََُيًَو كَِْر و ًاؿٍ ؿاؿًََْت!  ((ًُٓاْؤيٌ))بُآلّ 

 فياِْ َلؤظ ػاوَِْ تىاْاّ كِآًَٖاُْ 
 َلؤظ ؿَتىاًَْت يُ ثًَض و يؤظُناِْ فياْـا َُيُٓت بهًًٌََت 

 بٌهًَينَ , بهُويَت , ُٖهتًَتُوَ, ًاؿوَاِْ بهات 
 و ؿواداك سُقًكُت يا ماتِ ػىؿا بـؤميَتُوَ!  

 َاَؤهتاّ هُكهاًَُنإ ؿَماًَْت و ؿََيًَت:  فيإ بُ ((ؿؤْايًعني))بُآلّ 
 فيإ, َاَؤهتايُنِ هُيلَ! 

 بُؿَهت َايُّ تاقًهلؿُْوََ ًرييُٓنإ و بريَوَكيُ تاَيُنإ 
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 ؿَكنهلؿِْ قىَيِ كِؤفَناِْ َُيُٓت, مؤك ؿفواكَ 
 بُآلّ ُٖك يُ ؿكيَقَّ ُّٓ كِؤفطاكَ هُػتُؿايُ 

 ّ ؾًَلبًت ت بٔاَيًًَت و ػؤكِاطلآليُ ُٓنوريّ ؿَهُ
 و تاقًهلؿُْوَّ ؿَنُيت نُ يُطٍَُ ًًَؤؿّ ُٖك كِؤفيَهـا ٖاوٓاُْٖط بًت 

 و يُ كِوبُكِوبىُْوَ يُطَُيًـا ؿاَُمكاوبًت 
 ض باى يُ بلِيِٓ كِيَطايُنِ نىكت بُٓاماكَوَ.

 و كِانًٌَاِْ باكيَو بُْاناَِ 
 و ؾًَلؿَيت نُ ٓاكَمووّ تؤ ضُْـَ كِوو يُ هاؿَيِ بهات 

 هِ, ًايوتُتل بُضٓط ؿيًَٓت!ثاؿاًتًَ
 و يُطٍَُ ُٓوَّ ؿؤكِإ, ًٌَُُٖ ُْٖطاويَهِ ؿيهُيُ 

 بُكَو بلؿُْوَ و هُكنُوتٔ!
 و داكيَهًرت وَى ُْكيتًَهِ ؿيَليُٓ 

 فيإ يًَى بُػُْـَ بهاتُوَ 
 ؿيوإ ػؤت ؿَؿؤميتُوَ 

 بُتىاْاتل يُ داكإ و بُ َُعليؿُيُنِ ؾلاوإ 
 ِ ػؤت يَُُكِ تًَهلِاّ بٌَ ثاياْ

 و ُٓوؿََُ يُ بُٖاّ ٓاكاَِ و ضًَقّ هاتُ ػؤًُنإ ؿَطُيت 
 بُقىَيًُى نُ ُٖك طًن ثُيت ثٌَ بلؿووَ! 

 طىماكًت نلؿٕ يُ فيإ يُهُك ؿوو باَيِ ًاؿّ و عًُل يُ  ((ثاوَيؤ نؤيًؤ))
 ضىاكضًَىَّ ؿاهتاًَْهـا بُّ دؤكَ ؿَٖؤًَْتُوَ:
 و وتٌ:  ((َىًُ ؿنى بلئ))نُهًَو ضىو بؤالّ عاكيؿًَهِ طُوكَ بُْاوّ 

  (())ضؤٕ فيامن بىطنَكيَِٓ تاػىؿاوَْـ يُ نلؿَوَناِْ َٔ كِامّ بًَت؟
 ((تُْٗا كِيَطايُى ُٖيُ , فيإ بُ عًُكُوَ!))عاكيؿِ طُوكَ وتٌ: 

ؿواّ ضُْـ هاتًَو نُهًَهِ تل ٖات بؤالّ عاكيؿُنُ و َُٖإ ثلهًاكّ نلؿ: و عاكيـ 
  ((ىوِْ ُٖيُ فيإ بُ ًاؿّ!تُْٗا يُى كِيَطا ب))طىتِ: 

 نُهِ يُنُّ نُ يُوَّ ؿاًٌْتبىو بُهُكهاًَُوَ ثلهًاكّ نلؿ! 
  ((بُآلّ تؤ كِاهجاكؿَيُنِ ؿيهُت بَُٔ وت, َاَؤهتا!))
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  ((ُْػًَل, كِيَو َُٖإ كِاهجاكؿَّ ثٌَ وتٌ!))عاكيـ وتِ: 
  ؿاّ كِاي(( فيإ بُ قىتاخباُّْ واُْ ػىيَٓـٕ ؿَماًَْت و ؿََيًَت:))

 يُياؿَإ بًَت!
 فيإ قىتاخباُْيُ 

 ُْٖـيَو يُ واُْنإ ؿَبًَت يُهُك ٓامسإ بٓىوهليَت 
 تاَُٖىإ بًبًونت و يًَِ تًَبطُٕ!

 يُ مَاِْ َاهًُ كًَُِ ضهؤالُْنُوَ ؿََيًَت:  ((هَُُؿ بٗلَْطِ))
يت و خبُوّ و فيإ, َُُٓ ًًُْ نُ تؤ كِؤفاُْ كِيَطايُى بربِّ, ثاًإ بلِؤيتُوَ بؤ َاٍَ, خبؤ))

ؿيوإ بُياِْ ؿووباكَ نلؿُْوَّ ناكَنُّ ؿويََِٓ ًٌِٓ تؤ بًَت, ٓايا ُّٓ ناكَ ْاو ؿًًََْت 
                                                                                                                                           ((فيإ؟

ٓاَادمِ فيإ طُكِاُْ, ؾًَلبىوُْ, ًاؿوَاِْ و ُْٖطاويَهِ ))بلِواّ وايُ نُ:  ((هتثت كِاؿطا))
ؿيهُيُ بُكَو ميَـ و تاقًهلؿُْوَّ فيإ ؿَكنُوتِٓ ُْٖـيَو ًتُ نُ ًعىك ؿَػىاميَت ؾًَليإ 

 يُْاكَِمايِ ؿَكبلِيًَٓهِ ْاهو ؿا ؿََيًَت:  ((ثقَإ بُػتًاكّ))((بًَت !
 دىَيُ ُٓطُك ًٌْاُّْ فيإ مجى

 ؿكِى يُ بًابإ هُكاثا فياُْ 
 ُّٖ قؤالْضُ ميٓـووَ و ُّٖ ثُكواُْ بُآلّ

 دًاواميُنِ مؤك يُ ًَْىإ ُّٓ ؿوو فياُْؿا ُٖيُ 
ًٌَٖىوّ فيإ بُنؤنلؿُْوَّ ؿَْهِ ضلنُ هاتُنإ ؿَماًَْت و ؿََيًَت:  ((كوم نٓـّ))يٌَ 

 ((تُنأْ!ُٓوَ هاَيُنإ ْني نُ فيإ ؿَهاميَٓٔ, بَُيهى ضلنُ ها
 مؤك هاؿَ يُ فيإ ؿَكِواًَْت و ؿَٖؤًَْتُوَ:  ((ؾلِوؽ ؾُكوػناؿ))

 فيإ ثًَـَضًَت 
                      ًُقاًََهِ ؿكيَق بًَت نُ كِؤفاُْ فًَْو بُ مََبًًًَهُوَ ثًًَـا طىمَك ؿَنات                                                     

 و بًَت نُ يُ قىتاخباُْ ؿَطُكِيَتُوَ فيإ كَِْطُ, َٓـاَيً
هىى و هؤٍَ و ًاؿوَإ, فيإ بُغًُُُْت ُٖفَاكنلؿِْ ضلنُهاتُنإ  ((ناكٕ بلّ))

 ؿاؿًََْت و ؿََيًَت: 
 ْاتىاْني كِابلؿوو بطؤكِئ, 

 تُْٗا ؿَبًَت بريَوَكيُ ًرييُٓنإ يُبري ُْنُئ, 
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 فيلّ و َُٖيؼًًوهاُْناِْ كِابلؿو بهُيُٓ تىيٌَىّ كِيَِ 
 ْاتىاْني ثًٌَبًِٓ ٓايًٓـَ بهُئ, 

 تُْٗا ؿَبًَت ٓىًََـَواكبني و ػىامياكّ باًرتئ و َُٖىو ًتًَهِ ضانبني, 
 و باوَكِ بهُئ نُ واَ ؿَبًَت 

 ؿَتىاْني كِؤفيَو بقئ 
 هات بُغًُُُْت بناْني, 

 و بُكؿَواّ يُطُكِاْـا بني تا باًرتو ضانرتبني!
ٌُ ثلَِاْاو ْاهو بري ؿَناتُوَ! فيإ َُوؿايُنِ نىكتُ يُ وَى ًَُٖ ((ػادُّ ًريام))

نُ ؿَبًَت ُٖىل ثًَهُوَ بىوٕ بُ  ((يُؿايًهبىوٕ  و َلؿٕ))ًَْىإ ؿوو كِيَطاّ َاَيُوَؿا 
 ؿَههُوت يُقَُيُّ بـَئ: 

 ؾلُت مشاك ُشبت ننئ ؿو كاَ َٓنٍ     طل بطنكيِ ؿيطل ْتىإ بُ ِٖ كهًـٕ
 َ بىوٕ نُ يُّ ؿوو كِيًَاُّْ َايـَا بُ ؿَكؾُتِ بناُْ ثًَهُو

 طُك تًَجُكِئ ًٓـّ ْاتىاْني بُيُى بطُئ! 
 بًَٗىؿَ ُْبىوِْ فيإ بُّ ضًُُٓ ثًَٓاهُ ؿَنات : ((ًًًُِٓ ؿيهٓوىٕ))

 ُٓطُك بتىامن كٍَِ يُ ًهاِْ ؿَيًَو بطلّ 
 فيامن بًَٗىؿَ ْابًَت! 

و َُيُٓتًَو هىوى بهُّ, ُٓطُك بتىامن ُٓطُك بتىامن فياًَْو ػاَيِ نُّ يُ ٓاماك يا كَِْر 
 ياكَُتِ مَكؿَوََيًُنِ بليٓـاك بـَّ تا ؿووباكَ بؤ ًَٖالُْنُّ بطُكِيَتُوَ, فيامن بًَٗىؿَ ْابًَت. 

 ٓاَادمِ فيإ بُؿؤميُٓوَّ سُقًكُت ؿاؿًََْت و ؿََيًَت:  ((ًُٓاْؤًٌَ))
 ٓاَاْر يُ هُؾُكّ فيإ, 

 بًًُٓٓوَّ سُقًكُتُ . 
ؿا ناٌََ بىوُْنإ, واُْو تاقًهلؿُْوََنإ ؿَبًَت تًَجُكِيَٓني , ُٖكنُهُ و يُّ هُؾُكَ

 بُطىيَلَّ ؿَكى نلؿِْ ػؤّ! 
 بًُْطا هُومَنُيُوَ ؿَٖؤًَْتُوَ:  ((هىٖلاب))

 فيإ ثُكِوباَيًَهِ ُٖيُ, 
 بُؾلاواِْ َُكط 
 بامؿاًَْهِ ُٖيُ, 
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 بُ ُْٓـامَّ ُٓوئ. 
 فيإ ًتًَو ًًُْ 

   -ىاكّ كَِؾُّ ػىوثًَىَطلتٔ ؿا نُ يُ هُكيًَ  -
 يُبريّ َٔ و تؤ بضًَتُوَ. 

 فيإ ُٖهتًَهِ ْاَؤيُ نُ باَيٓـَيُنِ نؤضُك ُٖيُتِ 
 فيإ ًاوكّ ًَُُْـَؾُكيَهُ 
 نُ يُػُوّ ثلؿيَو ؿَٓاَيًَت. 
 فيإ ًىًتِٓ تانُ قاثًَهُ! 

 بًُْطايُنِ ُْكّ و مَكيؿُوَ ؿََيًَت:  ((ْاْوِ هًُى))
 َِ ًًُْ فيإ ثًٌَربِن

 فيإ طًُتًَهُ 
 و تؤ ُٓو كِيَبىاكَ بُ 

 نُ يُ ُٖك ُْٖطاويَهًـا 
 مََنََُّ ػؤًِ هاتُنإ كَِواُْ 

 بُُْٖاهُؿإ يُنًُِ كِابلؿووؿا 
 و ًْطُكإ بىوٕ بؤ هبُيَِٓ ُْٖاتىوَنإ 

 ًًَََُُٖ فيإ يًَُْىإ ثُدمُناْتُوَ بتهًَت,
 و ٓاهإ بُؾريِؤ بضًَت. 

 ناْت َُبُ ؿَهبُكؿاكّ ػُوُْ
 نُ بُبٌَ ُٓوإ ٓىًََـيَو بُفيإ ًًُْ 

 و بُبٌَ ٓىًََـيٍ, فيإ ًًَؤؿيُنِ ًًُْ! 
 بُ ضُْـ ثُيعًَهِ ْاكَِمايِ ؿََيًَت:  ((ٖىًُْط ًًؿا))و 

 فيإ واتُ, مجىدىٍَ  
 فيإ واتُ, فاوَفاو

 فيإ واتُ, ًُوّ ْىَّ, كِؤفّ ْىَّ, ُْٓـيٌَُّ ْىَّ 
 سُهلَتِ ْىَّ, ثًٌُّ ْىَّ فيإ واتُ, ػَُِ ْىَّ, 

 فيإ ؿَبًَت نُيٌ بًَت يُ مجُ و تامَيِ 
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 فيإ ؿَبًَت يُ ثًَض و يؤؾُّ كِيَطُنُيـا يُ كَِْطِ كِووؿاوَنإ كَِْط بطليَت. 
 فيإ ؿَبًَت يُى هات, تُْاُْت يُى ُْٖاهُ يُ بناوت ؿواُْنُويَت 

 ُٖكضُْـ ُّٓ بناوتُ بؤ ًىئَ َُبُهتًَهِ بًَٗىؿَبًَت 
 فيإ ُٖكوَى ٓاوَ 

 ُٓطُك بىَهتًَت هًُاّ ؿًًََىيَت 
 و بؤطُٕ ؿَنات 

 يُ ًٖالىل ُٓهتًًَهُنُيـا طىَيِ ػُْـَ ؿََليَت 
 َاَنَناِْ ُٓوئ يُ ٓاوَ يًؼُٓنُّ ْؤَ ْانُٕ 

 َُىل سُم يُ ٓاويَُٓ تَُيؼُنُيـا ْاػلؤ ًًَت 
 َٔ هلوؿيَهِ تامَّ ؿَويَت 

 ؿَويَت  ًاْاميُنِ دًٗاْطري و بُْاوباْطِ
 نلًََهِ ػانِ ًِْ تا بُ بًَـَْطِ يُ قاوغُنُّ ػؤّ ؿا مبًَُُٓوَ 

 ًُونىيَل ًِْ نُ يُ ػؤكّ كِووْاى ضاوبٓىقًَِٓ 
 ػؤكَتاوّ نُ يُ دًًَُى, بُْـ ْامب 

 َٔ ُٖوايُنِ تامَّ ؿَويَت!
                                                              فياِْ بُ كِهتًَو يُ ؿاب وُْكيت ماًْىَ و ؿََيًَت:           ((تؤَاي ٖانًِ))بُآلّ 

فياِْ تؤ يُ نؤََُيًَو ػىو ُْكيت ثًهٗاتىوَ, ضُْـَ ؿاب و ُْكيتُناِْ تؤ باًرتو ضانرت 
تل و قًُُْط تل ؿَبًَت. ُٖوٍَ بـَ ػىو بُؿاب و ُْكيتًَهُوَ بطليت نُ آلبًَت, فياِْ تؤَ با

  ((ٍَ بًَت!ثًَت ػؤًُ بُهُك فياْتـا ما
 فيإ يُ كِووّ ناتُوَ بُضُمخاػُيُى ؿَماًَْت و ؿََيًَت:  ((تؤَاي ناكاليٌ))بُآلّ 

فيإ ُٖكوَى بلوههُيُنُ يُ مََُٕ يُ ًَْىإ ؿوو ْانؤتاؿاو ًَُُٓ ُٖكطًن ضاْوِ ))
  ((ؿووباكَ بًًُٓٓوَميإ ًًُْ!

 ت: بؤ ثٌت كِاهتهلؿُْوَّ قوُنُّ تؤَاي ناكاليٌ ؿََيًَ ((هىٖلاب))
 ؿا!  ((فيإ َُيُنلؿُْ يُ سُومَ طضهُنُّ ))ُْٖىونُ

 و َلؤظ ضُْـ ؿكَْط تًَـَطات نُ ًٓٓوإ واتُ, بُػًَلايِ! 
بٓىهًت  ((فيإ))ناتًَو ؿَتُويَت ))يُ ؿَكبلِيًَٓهِ ْاههـا ؿََيًَت !  ((دؤميـ َؤكؾِ))

  بُتًًُّ ضاو هُيلّ نؤتايِ ؿيَلَِنُ بهُ تاوَنى الك ُْكِؤيت!((
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 بُ تًَلِوآًًَْهِ قىٍَ ؿََيًَت:  ((وَؾا ظامن))
 ((فيإ ؿَكيايُنِ هُكًًَتُ نُ قًبًُْىَانُّ ؿَيؤظاًُْ))

 ٖؤناكّ ناَلَِوا ُْبىوِْ ًَُُٓ يُ فياْـا بُّ دؤكَ بُيإ ؿَنات:  ((كِاهٌَ ثريَوك))بُآلّ 
ًتًَهِ ناتًَو فيإ ًتًَهِ مياؿَ بًَُٓىَ ْابُػًٌَت, بَُيطُّ َُُٓيُ نُ ًَٓىََ ))

  ((مياؿَتإ يُ ُٓو ُْػىاهتىوَ
))كِؤفيَو فيإ بُ كِووْانبًِٓ, باًرتَ يُ يُ ثٌت هُؿَناُْوَ ٖاواك ؿَنات:  ((بىؿا))

  هُؿهاٍَ تَُُٕ يُ تاكيهِ ؿا!((
فياِْ َلؤظ واتُ, برينلؿُْوَّ ))بًُْطايُنِ هاؿَ يُو بلِوايُؿايُ نُ:  ((ًُٓلهؤٕ))بُآلّ 

 !(( كِؤفاُْ
 طؤكاِْ فيإ بُّ دؤكَ ؿَضلِيَت:  ((ؤيًى ًىتنهؤمإ ث)) 

 طلْطرت َُُٓيُ نُ ًٌَُُٖ يُ بريت بًَت:
تىاْاّ هُكنُوتٓت ُٖيُ بُهُك طلؾتًَهـا نُ فيإ بًؼاتُ هُكَ كِيَت يُّ كِووَوَ, 
ًُُٖتًَو بهُ بؤ ُٖك ًتًَو نُ ثًَىيوتُ  و ُٖهت بهُ بُ َُٖىو ُٓوَّ نُ ؿَبًَت و 

 ت نُ ًَُُٓ ُٖك ٓإ و هاتًَو ؿاْاتل و ُٖهتًاكتل ؿَبني ُٖكطًن يُ بريت ُْضًَ
 و ؿَتىاْني بُ ثُكِيُٓوَ يَُُيُٓتًُنإ ضًَقّ مياتل يُ فيإ وَكبطلئ! 

 يُ ًْطايُنِ ًَٗلَباْاُْؿا ؿََيًََت: ((ؾُكَيـوٕ َىًريّ))
 فيإ طُكَِ ؿَيُ ثًَهُوَ ثُيىَهتُناُْ 
 ؿَيُنإ َاْـووٕ! تاوَنى ٖاوكِيًَُتٌ تًَـا ُْبًَت, َُٖىو 

 فيإ بُ ٖاوتاّ ُٖوَيـإ ؿَماًَْت و ؿََيًَت:  ((ًلىل ٖؤَيـَك))
 ُٓطُك فيإ 

 ْاويَهِ ٓاهاِْ ُٖبىايُ 
 ًٓـّ يُهُك مَوّ, ُٖوَيـإ َاْاّ ػؤّ   

 يُ ؿَهت ؿَؿا!
فياِْ تؤ ناتًَو ًريئ و ؿَيطري ؿَبًَت نُ بري و نلؿاك و ))ؿَؾُكَىيَت:  ((مَكؿًَت))
  ((ت ضاى بًَتطىؾتاك

 كِوآًًَْهِ ْىَّ ّ بؤ فيإ ُٖيُ, ُٓو ؿََيًَت:  ((دؤًْعإ))بُآلّ 
 فيإ يًَىكِيَقَ يُ هؤم 
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 بًًَُو بُ يُو                   
 فيإ ٓاويَتُّ ُٖوَيـاُْ 

 بُوَ ؿَهت ثٌَ بهُ!                    
 فيإ ٖاوكِيَِ ػُّ و ثُفاكَيُ 

 يٌَ بتُنًَُٓ  ٓاماكّ                    
 فيإ ٖاوكِيَِ ًاؿّ يُ 

 ُٖهتِ ثٌَ بهُ, ؾلياّ نُوَو ؿابًُِ بهُ 
 فيإ ثُيىَهتُ بُنؤََُيُ ٓاَادمًَهُوَ 

 ُٖوٍَ بـَ بُ بُكمتليًٓإ بطُيت!
 فيإ كِووطُيُنِ ؿَويَت.

 تؤ بًـؤمَكَوَ!
 

 سةرطوزةشتةى رِوانيهى نابيهايةكى بيها بؤ ذيان:
ُػؤَ, يُ فووكيَهـا ػُويَٓلابىوٕ, يُنًَو يُُْػؤًؼاُْنإ يُ ُْػؤًؼاُْيُنـا, ؿووْ

كِيَطُّ ثًَـكابىو كِؤفاُْ ؿواّ ًْىَكِؤ بؤ َاوَّ ناتقًََليَو يُهُك قُكَويًََُنُّ نُ يُثاٍَ تُْٗا 
ثُدمُكَّ فووكَنُؿا بىو ؿابًًٌَٓت, بُآلّ ُْػؤًُنُّ تل ْاضاك بىو ًٖض ُْدىَيًَت و ًٌَُُٖ 

ّ و يُهُك قُكَويًََُنُّ خبُويَت. ُٓوإ, ضُْـئ ناتقًََل يَُُكِ ثٌت بهاتُ ٖاوََيُنُ
ٖاوهُك, ػًَنإ, و هُكؿََِ هُكباميًإ قوُيإ ؿَنلؿو َُٖىو كِؤفيَو ؿواّ ًْىَكِؤ ُٓو 
ُْػؤًُّ نُ قُكَويًََهُّ يُثاٍَ ثُدمُكَنُؿا بىو ؿاؿًٌَْت و َُٖىو ُٓو ًتاُّْ نُ 

وََيُنُّ وَهـ ؿَنلؿ. ثُدمُكَنُ ؿَيلِواِْ بُهُك يُؿَكَوَّ ثُدمُكَنُ ؿَيبًِٓ بؤ ٖا
ثاكنًَهـا نُ ؿَكياضُيُنِ قًُُْطِ ُٖبىو, َلاوّ و قامَنإ يُ ؿَكياضُنُؿا َُيُيإ 

ٕ بُ بُيَُِ ياكٍ يُ ٓاوَنُؿا هُكقاٍَ بىوٕ, ؿكَػتُ بُتَُُُْنإ و ًَٖالُّْ آلؿَنلؿو َٓـا
ؿاكَنإ بُػٌِ بىو, بَُُٖإ ًًَىَ نُ باَيٓـَنإ ؿميًَُْهِ قًُُْطًإ بُ يل و ثؤثٌ 

ثًاوَنُ يُثاٍَ ثُدمُكَنُؿا ُّٓ وكؿَ ناكياُّْ باي ؿَنلؿ, ٖاوََيِ فووكَنُّ ضاوَناِْ 
ؿاؿَػوت و ُّٓ ؿميُْاُّْ يُ مَيِٓ ػؤيـا بُكدُهتُ ؿَنلؿ مَكؿَػُُْيُ نُ يُهُك يًَىَناِْ 

 هُكّ َُٖيـا بىو. ؿَُْػٌا طىماكًتِ يُ ُٖهتًَهِ ْاهو ؿَنلؿ نُ يُ ؿَيًـا 
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ُٖؾتُنإ تًَـَثُكِئ و ُٖكؿوو ُْػؤَ بُّ ؿميُْاُْ فياًْإ ؿَطىمَكاْـ, كِؤفيَو ثًاوّ 
تًٌُْت ثُدمُكَنُ َلؿ و ػنَُتطىماكَناِْ ُْػؤًؼاُْ الًُنُيإ يُ فووكَنُ بلؿَ ؿَكَوَ, 

ًٌت ثُدمُكَنُ ثًاوَنُّ تل نُ مؤك ْاكَِسُت بىو ؿاواّ نلؿ قُكَويًََُنُّ بطىامُْوَ بؤ تُْ
ثُكهتاك ُّٓ ناكَّ بُ كَِماَُْـيُوَ ُٓدماّ ؿا, ثًاو بُ ًَٖىكّ و بُْاكَِسُتًُنِ مؤكَوَ ػؤّ 
بؤالّ ثُدمُكَنُ نًٍَ نلؿ بؤ ُٓوَّ بتىاًَْت ُٓو ؿميُُْ ؿَيطرياُْ بُضاوَناِْ ػؤّ و بُياؿّ 

بًِٓ قبىٍَ ُْؿَنلا, ٖاوكِيَهُّ ببًًَٓت, ُٖكنُ هُيلّ نلؿ باوَكِّ ُْؿَنلؿ, ًتًَو نُ ؿَي
يُى ؿيىاكّ بُكم, تُْٗا ؿيىاكيَهِ بُكم! ُٖك َُُٓ! ثًاوَنُ بُ سريَتُوَ  بُ ثُكهتاكَنُّ 
ووت: نُ ٖاوََيِ فووكَنُّ ًٌَُُٖ ضُْـئ ؿميُِْ ؿَيطريّ يُ ثٌت ُّٓ ثُدمُكَوَ بؤ وَهـ 

 ؿَنلؿ, نُواتُ ضِ كِوويـاوَ ...؟! 
 اوَ بُتُواوَتِ ْابًٓا بىو! ثُكهتاك بُهاؿَيِ وتٌ: بُآلّ ُٓو ثً

  ؿََيًَت:  بُٖاّ فيإ يُ تاّ و ضًَقّ ثُيعُنإ ؿا ؿَْاهًَت و ((دني مسًوؤٕ))
 كِهتُطُيًَهِ وَى: بلِواُْ ضُْـّ ػؤَ ؿَويًَت!

 ياطىتُيُنِ ؿَيوؤماُْ: َٔ يُثاٍَ تؤؿاّ! 
 َُٓاُْيُ نُ بُٖاّ دُْط نلؿٕ بُفيإ ؿَبُػًٌَت! 

اَُتِ ؿَهت ثًَهلؿٕ, ٓاطايِ و بلِوابىوٕ بُ ثريؤمّ ضلنُنإ ًُٖ ((ؿياْا وهت يًو))
 بُفيإ ْاومَؿ ؿَنُٕ و ؿََيًَت: 

 فيإ بناوتُ و هُكنُوتٔ 
 فيإ ػؤبُؿَهتُوَؿإ و يًَبىكؿوويِ يُ
 ناكَ ؿكوهتُنإ يُ ناتًَهِ طىدماوؿا 

 بىيَلّ ؿَهت ثًَهلؿٕ, ٓاطايِ و باوَكِ بُ ثريؤمّ ضلنُنإ 
 ُ ثًَىيوتت ثًًَُتِ, تُْٗا ًتًَهُ ن

 ُٓو ؿََُ تؤ ْىَّ ؿَبًتُوَ, 
 نُ نؤُْ ُٖك َُٖىوّ وام يٌَ بًًَٓت 

 ُٖكؿَّ كِيَطايُنِ تل بُكَو ٓاطايِ يُبُكؿَّ تؤؿا ُٖيُ 
 بهُو بطؤكَِّ  آلبلِؤيت, با

 يًُوَ بؤ هُكَوَ ؿيَتُ دؤَ آلوومَيُى نُ ثًَىيوتت ثًًَُتِ يُ قى
 ىَيُنِ ؿيهُت يٌَ ؿَنات ؿيَتُ ثاٍَ ػىؿ ٓاطايِ و بًًَُ



 47 

 ْىيَبىوُْوَ خبىامَ 
 ثٌتت بُتىاْاناْت ببُهتُ 

 بٌَ بانِ ػؤت ًٌْاْـَ 
 طؤكِإ قبىٍَ بهُ 

 باوَكِ بَُاؾِ ػؤت بهُ 
 تا ببًَتُ ِٖ تؤ!

بُٖايُنِ عُيِٓ و بُكُٖهت بؤ فيإ ؿاؿًََْت و بلِواّ بُهَِ دؤك  ((حمُـ تكٌ دعؿلّ))
 فيإ بُطىيَلَّ ُٓو ثؤَئًَ ؿَنات:  فيإ ُٖيُ يُ ؿًْاو دؤكَناِْ

  (َلؤظِ ناٌََ)دىَيُيِ  -4غُكينّ   -3هؤمباوّ   -2ُٓقًَِ    -1
ُٓهح, هُط, ؿؤيؿًَٔ, )دىَيُيِ  -4غُكينّ   -3 طفىعا  -2...........   -1
  (َُميىٕ
ْنَرتئ دؤكّ طًاًُْبُكإ )دىَيُيِ  -4غُكينّ   -3...........  2..........   -1
  (نلّ وَى:

يِ يا تنٌَ دؤكّ َلؤظُنإ ؿَتىاْليَت بُ بُكاوكؿ نلؿًْإ يُطٍَُ ػٌتُنُّ آلكِيَقَّ با
                                                                                                          هُكَوَؿا َُٖيبوُْطًَٓٔ.

 تؤ يُناّ كِينؿا ؿا ؿَطريهًًَتُوَ؟ 
ًَُُٓ بُوَّ بُؿَهتِ ؿًََٖٓني ؿَتىاْني فيإ ))بلِواّ وايُ نُ:  ((ئاش اكهُكٓ))

 بطىمَكيَٓني, بُآلّ ُٓوَّ ؿَيبُػٌني, فيامنإ ؿَهاميًََٓت!(( 
هُكطىمًَتُّ فيإ خبىيَُٓٓوَ, يُ ثٌت هُؿَناُْوَ يُ ؿوو تىيَِ ؿَؾتُكّ ًََقوو يُ 

 يُوَ:((ُٓههُْـَكّ َُنـؤِْ))ؿَالقُّ كِوآًِْ 
يُى ػاٍَ: يُ ؿاهتاُْ نؤناْـا بًُىئَ ْاوّ وكؿ و ؿكوهتِ ثاَيُوإ و هاتُوَػتِ كِووؿاْـا 

 َُطُكِئَ بَُيهى بًُىئَ ثُياّ و هُكَدماَُنُيـا بطُكِئَ! 
 

 بةسةرهاتى ذيان لة ديدى ئةسكةندةرةوة: 
إ ))كَِْطُ كَناِْ ًَٓل(( كؤفيَو ثُالَاكّ يُنًَو يًُاًَقووْىهإ ؿَْىهٔ: ))ُٓههُْـَكَ

(( ؿَؿات, بُوثُكِّ هُكهاًَُوَ ؿَبًًَٓت نُ ؿَكوامَّ ُٓو ًاكَ يُهُك ثٌتُ ػؤكاهإ
قَيإ بُفياِْ ٓاهايِ ػؤيإ ُٖكضُْـ ُٖواَيِ ٖاتِٓ ُٓو بؤ ًاك ؿمَّ نلؿبىو, ػَُيو ؿكيَ
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, َايُّ هُكهاَِ ُٓههُْـَك بىو ضىْهُ يُ ُٖك ًاكيَهـا تُثُّ مسِ ُٓهجُناِْ ؿَؿا
ُّ بُكطىَّ نُوتبا فَاكَيُى يُ ؿاًٌْتىواِْ ُٓو ًاكَ يُتلهاْا يُٖؤَ ؿَضىوٕ و يًُهلَن

ُٓواِْ ؿيهُيإ ثُْايإ بؤ َاٍَ و ؿوناُْ نإ ؿَبلؿ, بُآلّ يًَلَ فياًَْهِ ٓاهايِ بُكؿَواّ بىو, 
ُٓههُْـَك يُتاو تىوكَِيِ مشًٌَلَنُّ ػؤّ َُٖيـَنًًٌََت و ؿَخياتُ فيَل طُكؿِْ يُنًَو يُ 

 ((ًاكو ؿََيًَت : ))َٔ ُٓههُْـَكّاواِْ ثً
 ًٍَٓ نىكِّ عُباهِ!(( ))ّ ؿَؿاتُوَ آلثًاوَنُ بُػىئَ هاكؿّ يُوَ وَ

َٔ ُٓههُْـَكّ َُنـؤًِْ, ُٓو نُهُّ ))ُٓههُْـَك بُ تىوكَِيًُوَ ٖاواك ؿَنات: 
 (( تًَبُكؿاوَ, بؤضِ ئَُ ْاترتهًت؟نًُاكَناِْ طلِ 
 ٔ تُْٗا يُ يُنًَو ؿَتلهِ ُٓويٍ ػىؿاوَْـَ.(( َ))ّ ؿَؿاتُوَ: آلثًاوَنُ وَ

 (( ؟نَِ ثاؿًاّ ًَٓىَيُ))ُٓههُْـَك بُْاضاكّ يُ ثًاوَنُ ؿَثلهًَت:
 ((ؿََيًَت: ))ًَُُٓ ثاًاَإ ًًُْ ثًاوَنُ

 (( َيًَت: ))كِابُكتإ, طُوكَتإ!؟ُٓههُْـَك بُ تىوكَِيِ يُوَ ؿَ
 ُٖيُ و ُٓو يُوثُكِّ ًاكؿا ؿَفّ((  ًَُُٓ تُْٗا كِيٍ هجًُنُإثًاوَنُ ؿََيًَت: ))

ُٓههُْـَك يُطٍَُ طلوثًَو يُ هُكبامَناًْـا بُكَو دًًَُى نُ ثًاوَنُ ٓاَافَّ بؤ نلؿبىو, 
ؿَكِوات يُ ًْىَّ كَِّ ؿا بُسُثُهاوّ يُوَ هُيلّ نؤََُيُ ضاَيًَو ؿَنات نُ وَى: طؤكِيَو يُ 

و ؿَطاتُ طؤكِهتإ, ُٓههُْـَك بُكؿَّ ُٖك َاَيًَهـا َُٖيهُْلابىو. ثاَ ضُْـ هاتًَ
ناتقًََليَو فياو  ((نىكِّ عُباي))بُهُكهاًَُوَ ؿَبًًَٓت يُهُك نًًَِ ُٖك طؤكِيَو ْىهلاوَ: 

 ؿَ ػىيُى فياو َلؿ! ((نىكِّ يىهـ))يُى كِؤف فياو َلؿ  ((نىكِّ عًٌ))َلؿ 
َيًَت: ُّٓ ُٓههُْـَك بؤ يُنُّ داك ٓاكَقُّ تلي يُالًُّ ؿًًٌََْت, يُبُك ػؤيُوَ ؿَ

ػَُيهُ كِاهتُقًُٕٓ ياػًَىٕ؟ ثاًإ ؿَطاتُ ًىيَُٓنُّ كِيٍ ضُكَىوّ ؿَّ و ؿَبًًَٓت ثريَ 
ثًاويَهِ كِيٍ هجٌ و الوام يُ كَِمشاَيًَهـا ؿاًٌْتىوَ و نؤََُيًَو يُؿَوكّ ؿاًٌْتىوٕ, 

  ((تؤ طُوكَو كِيٍ ضُكَىوّ ُّٓ ػَُيهُيت؟))ُٓههُْـَك ؿَكِواتُ ثًٌَُوَ و ؿََيًَت: 
 بَُيٌَ, َٔ ػنَُتهاكّ ُّٓ ػَُيهُّ!(( ))ثريَ ثًاو ؿََيًَت:

 ُٓطُك مبُويَت تؤ بهىفّ, ضِ ؿَنُيت؟(())ُٓههُْـَك ؿََيًَت:
ثريَثًاو بُ ًَٖىكّ و ػىئَ هاكؿيُوَ تَُاًايُنِ ؿَنات و ؿََيًَت: )باًُ مبهىفَ!( 

 ػىاهتِ ػىؿاوَْـ يُهُك َُُٓيُ نُ بُؿَهتِ تؤ بهىفكيَِ!((
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نُواتُ ْاتهىفّ تا بؤ ػىانُت بوُملًَِٓ تَُُِْ تؤ يُ ؿَهتِ ))ْـَك ؿََيًَت: ُٓههُ
 َٓـايُ.((

ؿيوإ ػىاهتِ ػىؿايُ نُ مبًَِٓ و باكّ طىْاِٖ يُّ ؿًْا مؤكتل ))ثريَ ثًاوَنُ ؿََيًَت: 
  ((بًَت.

ّ ُّٓ ثريَ ثًاو َٔ تؤ ْانىفّ, بُآل))ُٓههُْـَك بُسُثُهاوّ و وام وكَِاويُوَ ؿََيًَت: 
  ((َُكدًَهِ ُٖيُ

  ((ُٓطُك ؿَتُويَت مبهىفَ, بُآلّ َُكدِ تؤ قبىٍَ ْانُّ.))ثريَ ثًاوَنُ ؿََيًَت: 
َِ آلمؤكباًُ, ؿوو ثلهًاكّ ُٖيُ, وَ))ؿََيًَت:  –ْاضاكو ؿَهتُوهإ  –ُٓههُْـَك 

  ((بـَكَوَ و َٔ يًَلَ ؿَكِؤّ.
  ((ثلهًاك بهُ!))ثريَ ثًاو ؿََيًَت: 
بؤضِ يُبُكؿَّ ُٖك َاَيًَهـا ضاَيًَهِ ٖاوًًَىَّ طؤكِ ُٖيُ؟ ٖؤنُّ )): ُٓههُْـَك ؿََيًَت

 ((ضِ يُ؟
ٖؤنُّ َُُٓيُ نُ ُٖك بُياًًُْى ُٖكناّ يُ ًَُُٓ يَُاٍَ ؿيَُٓ ؿَكَوَ ))ثريَ ثًاو ؿََيًَت: 

ُْنُي! هُكَدماّ ًىيَِٓ تؤ ػاى ؿَبًَت, ووكيابُ! َاَيِ ػَُيو ُْػؤيت و آلبُػؤَإ ؿَيًَني: ؾ
 َ ُْنُيتُ هُك ْاَىهِ ػَُيو و ََُُٓ واُْيُنِ طُوكَيُ بؤ ُٖك كِؤفيَهِ ًَُُٓ!(( ًَٖل

ُٓههُْـَك ؿَثلهًَت: ))بؤضِ يُهُك نًًَِ ُٖك طؤكِيَو ْىهلاوَ ؿَػىيُى, ؾالُْ نُي 
 يُى ناتقًََل, يُى َاْط, فياو َلؿ؟!((

إ ؿيَت ؿَضًُٓ كِاهُكّ ناتًَو واؿَّ َلؿِْ ُٖكناّ يُ ؿاًٌْتى))ّ ؿَؿاتُوَ:آلثريَ ثًاو وَ
و باَ ؿَماْني نُ يُ ؿوائ هاتُناّ فياْـا, ثُكؿَناِْ بُكضاوّ َلؤظ الؿَبلئَ و ُٓو ضًرت يُ 

 ٍُٖ و َُكدِ ؿكؤنلؿٕ و ُٓو ًتاُْؿا ًًُْ!(( ضُْـ ثلهًاكيَهِ يٌَ ؿَنُئ: 
 ض ماْوتًَو ؾًَل بىويت؟ و ضُْـَ ؾًَلبىوُْنُّ ُٓو ؿكيَقَّ نًٌَا؟    -
 ٖىُْكيَو ؾًَلبىويت؟ و ضُْـَ تَُُْت بؤ بُػُكز ؿا؟ ض   -
 بؤ باًرتنلؿِْ فيإ و طىمَكاِْ ػَُيو ضُْـ ُٖوَيت ؿا؟ و ضُْـ ناتت بؤ تُكػإ نلؿ؟   -

ُٓو نُ يُساَيُتِ طًإ نٌُْت ؿايُ, بؤ منىوُْ ؿََيًَت: يُ َُٖىو تَُُمن ؿا بؤ َاوَّ يُى 
وّ, ياػىؿ بؤ ؾًَلبىوِْ ٖىُْكيَو يُى ُٖؾتُ كِؤفّ َاْط كِؤفاُْ يُى ناتقًََل ماْوت ؾًَلبى

ِْ ػَُيهـا بىو يُ آليُى ناتقًََل ُٖوَيِ ؿا, يا ُٓطُك ػًَلو ضانُّ نلؿ, َُٖىوّ يُْاو نؤَُ
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كِووّ كِياو ػؤؿَكػوتُٓوَ! بُآلّ ًُويَو بلِيَو ْامن نلِّ بؤ ٖاوهًَهُّ نُ ؿََناِْ بلهًًُ, بُ 
 ُّ و تؤًُبُكَّ ْاُْنُّ ػوتُ ثٌتِ ؿَكطانُو طُكِاَُوَ! ثُْٗاِْ ضىوَُ بُكؿَكطاّ َاَيُن

ؿواّ ُٓوَّ ُٓو نُهُ َلؿ, ُٓو َاوَيُّ نُ ػُكيهِ ؾًَلبىوِْ ماْوت بىوَ بؤّ ُٖفَاك 
 ؿَنليَت و يُهُك نًًَِ طؤكَِنُّ َُٖيِ ؿَنؤَيني : 

 نىكِّ يىهـ يُى ناتقًََل فياو َلؿ!(( ))
ػُكدِ ؿاوَ ُٖفَاك ؿَنليَت, و يُهُك نًًَِ يا ُٓو َاوَيُّ نُ وَكطلتِٓ ٖىُْك بُ

و يا ُٓطُك بؤ باًرت نىكِّ عًِ سُوت ناتقًََل فياو َلؿ!(( ))طؤكَِنُّ َُٖيِ ؿَنؤَيني: 
نلؿِْ طىمَكاِْ ػَُيو ُٖوَيًَهِ ؿاوَ, َاوَنُّ بؤ ُٖفَاك ؿَنليَت و َُٖيِ ؿَنؤَيني: 

هىوؿبُػٌِ نىكِّ يىهـ يُى واتُ, تَُُِْ  ((نىكِّ يىهـ يُى ناتقًََل فياو َلؿ!))
 ناتقًََل بىو!

بُّ دؤكَ, فياِْ ًَُُٓ ناتًَو ْاوّ كِاهتُقًُٓ يُػؤ ؿَطليَت نُ يُهُك هٌَ مًََُٓ, 
 ماْوت/ ٖىُْك / ػَُيو, بُػُكز ؿكابًَت نُ

 ُٓوّ تل َُٖىوّ ػُهاكؤَُْـّ و مياُْو ْاتىاْني بُ فيإ ْاومَؿّ بهُئ. 
وَ مشًٌَلَنُّ ؿَناتُوَ بُ نًَالُْنُّ ؿاو ؾُكَإ بُ ُٓههُْـَك بُ هُكهاَِ و سريَتُ

يًُهلَنُّ ؿَؿات: ًٖض دؤكَ ؿَهت ؿكيَقيُى ُْنُُْ هُك ػَُيو و كِيَن يُ ثريَ ثًاوَنُ 
ؿَطليَت و ًُكَُماكو هُكهاّ يُو ًاكَ ؿَضًَتُ ؿَكَوَ!                           باًُ ًَٓوتا 

ِ يُّ ضًُُٓ كَِضاو بهليَت, يُهُك نًًَِ طؤكَِنُّ تؤ ُٓطُك ياهايُننًََُو بري بهُُْوَ : 
  ضِ ؿَْىوهليَت؟

 .. ثاًإ تَُُِْ هىوؿبُػٌِ ػؤت سواب بهُ! ضُْـ هاتًَو بري بهُُْوَ 
 بؤ ضؤًًُْتِ ُٖفَاكنلؿِْ تَُُِْ بُنَُيهِ ػؤت بًُِ ؿوايِ خبىيَُٓٓوَ. 

 ِ ًًُْ! تًََُُْو نُ بَُلؿٕ نؤتايِ بًَت ًٖض بُٖايُنيُ ياؿت بًَت: 
  ((ثاويؤ نؤيًؤ))                                                                    

 ّ ًَٓىَ ضُْـ ؿَبًَت؟ تَُُِْ بُهىوؿ
هُكدمت ؿاوَ؟ مؤكيُّٓ ػَُيو ًٌَُُٖ بري يُ ؿكيَقّ تَُُٕ ؿَنُُْوَ و ُٖكطًن بري يُ 

يُ كِيَقَّ تَُُِْ هىوؿبُػٌِ ػؤت ثاِْ تَُُِْ ػؤيإ ْانُُْوَ! بُآلّ, بؤ تًَطُيٌنت 
 هُكَتا ؿَبًَت دًاوامّ ؿكيَقّ و ثاِْ تَُُِْ ػؤَإ بناْني. 

 ؿكيَقّ تَُُٕ ضِ يُ؟ 
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ؿكيَقّ تَُُِْ(( ثٌَ ؿََئًَ, نُ بُ ))كِيَقَّ مًَََُْو نُ َلؤظًَو بؤ فيإ مايُّ ؿَنات, 
تىوكَِيِ و ٓاكَموو ؿكيَقَ  يُؿايهبىوِْ دُهتُ و دىَيُ يُضىاك كَُِْٖـّ, ػىاكؿٕ و ػُوتٔ و

 ؿَنًًٌََت و ثاًإ بُ َلؿِْ دُهتُ نؤتايِ ؿيَت. 
 بُنىكتِ بناوتًَهِ ٓاهؤيِ يُ يُ بًٌَهُوَ تا طؤكِ! 

هاٍَ تَُُِْ نلؿ و َلؿ ثاَ ػؤّ ضُْـ َٓـاَيًَو و يا  70ُْنُي آلبؤ منىوُْ, ؿََئًَ: ؾ
 ُدَِ َاوَ, ُٖكَُُٓ! ضُْـ ػاْىو يا ؿونإ ياَىضُيُنِ َاْطاُّْ يُ ًىئَ ب

 ثاِْ تَُُٕ ضِ يُ؟ 
نلؿِْ كِؤسِ آلبُ ثلؤهُيُى ؿََئًَ: نُ َلؤظًَو يُ ثًَٓاو طًُُنلؿٕ, ٓاطايِ, ؿاْايِ و با

 ػؤّ بُناكّ ؿًًَََٖٓت. 
 تَُُِْ بُنَُيو ضِ يُ؟ 

تَُُِْ ))( ًٌْاْـَكّ كِيَقَّ 1ثًاؿَنلؿِْ ؿكيَقّ و ثاِْ تَُُٕ يُ ًًََٖهاكّ فَاكَ )
 َلؤظًَهُ.  ((وؿبُهى
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 (1ًًََٖهاكّ فَاكَ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاٍَ  10هاٍَ ؿكيَقّ تَُُِْ بىوَ بُآلّ تُْٗا  70( َلؤظًَو نُ 1يُ ًًََٖهاكّ فَاكَ )
هاٍَ تَُُِْ نلؿووَ بُآلّ 70ػُكيهِ ثانهلؿُْوَّ كِؤسِ ػؤّ بىوَ, واتُ ُّٓ َلؤظُ 

 هاٍَ بىوَ .  10تَُُِْ بُهىوؿّ 
 ِٓ ُّٓ نُهُ بًت؟! ثًَت ػؤًُ يُ ًىيَ

 ػاَيًَهِ هُكْر كِانًٍَ! 
بًٌَهُوَ تاػىؿا ))و بناوت يُ  ((هُؾُكّ طٌَ))عاكيؿُنإ بناوت يُ بًٌَهُوَ تا طؤكِ بُ 

 ْاو ؿَبُٕ.  ((هُؾُكّ ؿٍَ))
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 (2ًًََٖهاكّ فَاكَ )
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                
 

هاٍَ تَُُِْ نلؿووَ بُآلّ ْنيهُّ  30( تًَبًِٓ َلؤظًَو ؿَنُئ نُ 2يُ ويَُّٓ فَاكَ )
هاٍَ فياوَ بُآلّ  30هاٍَ ػُكيهِ ثانهلؿُْوَّ كِؤسِ ػؤّ بىوَ. واتُ : ُّٓ َلؤظُ  50

 هاٍَ بىوَ.  50تَُُِْ بُهىوؿّ 
 َلؤظُ بًت!  ثًَت ػؤًُ يُ ًىيَِٓ ُّٓ

ًَٓوتا نَُاْاّ تَُُِْ بُهىؿت بؤ ؿَكنُوت, ؿَتىاًْت تَُُِْ بُهىوؿّ ػؤت ُٖفَاك 
 بهُيت. 

 بُكِاهت, تَُُِْ بُهىوؿّ تؤ ضُْـَ ؟!! 
 ػاَيًَهِ هُكْر كِانًٍَ! 

ناتًَو نُهًَو يُّ ؿًْايُ ؿََليَت ؿََئًَ: نُهَو َلؿووَ بُآلّ يُو ؿًْا ؿََئًَ: نُهًَو 
يُّ ؿًْايُ ؿََئًَ: ضِ يُثاَ ػؤّ بُدًًٌََٗتىوَ يُو ؿًْا ؿََئًَ: يُطٍَُ ػؤّ ضِ  يُؿايهبىو!

 ًَٖٓاوَ؟ 
 بُ ؿيتِٓ ًًََٖهاكّ تَُُِْ ػؤّ ؿََيًَت:  ((ٓؤًؤ))
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 َُٖىو فياْت يُ ًًًَََٖهِ ٓاهؤيِ ؿا بُهُك بلؿووَ 
 يُ بًٌَهُوَ تا طؤكِ! 

 يُ تًَلِاَاْـا طؤكِاْهاكّ كِووؿَؿات. 
 ًًًَََٖهِ ٓاهؤيِ ؿا كٍَِ ْانُيتًٓـّ يُ 

 ساَيُتِ هتىِْ وَكؿَطليَت 
 بُ تلؤثهِ ػىؿٓاطايِ ؿَطُيت 

 بؤ قىَيرتئ ثٓتِ ػىؿٓاطايِ, 
 نُْاَيًَو يًَـَؿَيت 

 فيإ بُّ دؤكَ ؿَٖؤًَْتُوَ!  –عاكيؿِ بُْاوباْطِ ًٖٓـّ  ((هاّ بابا)) 
 بًضلَِ!      فيإ ٓاواميَهُ          ,  

 بًهُ!  ُ           ,     فيإ واميُن
 كِوبُكِوّ بُكَوَ!     فيإ نًَربِنًًَُ          ,    

 يُ واقًع ؿا بُكدُهتُّ بهُ!  ,             فيإ ػُوًَْهُ 
 ,      بًؼُكَ كِوو!     فيإ قىكباِْ ؿاُْ  

 فيإ عًُكُ            ,     ضًَقّ يًَىَكبطلَ! 
يٍ وَى ًٌَُُٖ بُكَُبٓاَُّ عًُل ؿاَُمكاوَ و ((إدربإ ػًًٌ درب))تًَلِوآًِْ 
 ؿَيٗؤًَْتُوَ: 

 بُ تؤ طىتلاوَ نُ فيإ تاكيهِ يُ.   -
 فيإ بُكِاهتِ تاكيهِ يُ! تًُْا ُٓو ناتُ ُْبًَت نُ تاَُمكؤيٌ و تاوؿاُْ. َٔ ؿََيًَِ :   -

ؤكَ وَ ُٖك دؤكَ سُميَهًٍ نىيَلَ, َُطُك ُٓوَّ نُ َُعليؿُيُى ُٖبًَت و ُٖك د
 َُعليؿُيُنًٍ بًَٗىؿَيُ, َُطُك ُٓوَّ نُ ناكيَو بًَت. 

 وَ ُٖك ناكيَهًٍ بٌَ ْاوَكِؤنُ, َُطُك ُٓوَّ نُ عًُكًَو ُٖبًَت. 
و ُٓوؿََُّ بُعًُكُوَ فيإ ؿَطىمَكيًَٓت, ػؤت بُػؤت و بُويرت و بُ ػىؿاوَْـَوَ 

 ثُيىَهت ؿَنُيت! 
بُ يًٌََ ؿَبًًَٓت و بُ ٓاواميَهِ ْاهو  كِؤفَناِْ فيإ ُْٖـَّ داك ((نؤئ َو ناكتِ))

 ؿَٖؤًَْتُوَ:
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 َُٖىو ًتًَو ُٓطُك ُْػتًَو يًٌََ ؿَكؿَنُويَت 
 ؿيوإ موو كِووْاى ؿَبًَتُوَ 

 تُْٗا يُ بريّ َُنُ َُُٓ سُقًكِ يُ. 
 باكاًَْو ثًَىيوتُ, تا ثُيهُ ميَلِيُٓيُى ؿَكبًَت! 
 اّ ؾُكاُّٖ بًَت. و ضُْـ يًُؤيُنِ تلَ بؤ ُٓوَّ ًُكبُتًَهِ بُت

 و ُْٖـَّ داك كِؤفاًَْهِ ثلِ مَمحُت 
 بؤُٓوَّ يُ ًَُُٓ 

 َلؤظ طُيًَهِ بُ تىاْاتل بواميَت 
 ػؤك ؿيوإ ؿَؿكَوًًَتُوَ, موو 

 ؿَيبًٓٔ! 
 بُ كِوآًًَْهِ قىٍَ و سُنًُاُْ بؤ فيإ ؿََيًَت:  ((هًاوًَِ نُهلايِ))

 وتبىوّ فيإ ؿَيطريَ 
 ُّ ػاَيُ ؿايُ وتلاوو ُْوتلاوّ مؤك ي

 , ػؤك ميَلِ آلٓامسإ وا
 باػُناِْ طىٍَ, ؿًَتُ بٌَ ؿَكطاو ثُيهُكَنإ 

 هُك ؿَكًَٖٓاِْ طىٍَ يُْاو بُؾلؿا 
 هىكِػىاكؿِْ ُْكَِ َاهِ يُ سُومّ ًىًُؿا 

 ػُوّ ػُيُيُى يُبُك تليؿُّ َاْطًُُو 
 بُكاَُّ مَوّ ثاَ  باكإ يُ نؤهاك 

 ِ. ٖاتٔ, ضىوٕ, كِانلؿٕ, ػؤًُويوت
 يُػَُِ َلؤظ ؿا بىوٕ 

 ثٌَ بُثًَِ ًاؿوَاًًُْناِْ ػَُيو َُٖيجُكِئ 
 بَُيٌَ بَُيٌَ فيإ ؿَيطريَ! 

 فيإ ٓاتًُطايُنِ ؿيَليِٓ ػؤكِاطلَ
 طُك َُٖيًطريهًَِٓ, هَُاّ بًًََوُّ 

 يُ ُٖكاليُنُوَ ؿياكَ 
 ُٓطًٓا ػاَؤًُو ػاَؤًِ طىْاِٖ ًَُُٓيُ 
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 فيإ بًًََوُّ ؿَويَت 
 نإ ضٌَ و ضًًهُيإ هىتاْـووَ بًًََوُ

 ؿاكهتاًَْهًت تؤّ ُّٓ َلؤظ! 
 ؿاكهتاًَْهًت, ُّٓ كِواوّ هُكبُهت 

 هُوم وهُك بًَٓـبُ! 
 ُّٓ ؿاكهتاِْ َلؤظ, ُّٓ ؿاكهتاِْ َلؤظ! 

ُّٓ ًاعريَ ُٖهت ْاههُ فيإ و ُٓوئ بُ ؿوو ٖاوََيِ طًاِْ بُطًاِْ ماًْىَ و يُ 
 ًًعليَهـا ؿََيًَت: 

 , تىاُْوَ ُٖكوَى َؤّ فيإ واتُ
 يُتاوطُكَِ ُٓوئ

 فيإ واتُ, ْاههِ, وٕ بىوٕ 
 يَُاْاّ ُٓوئ

 فيإ واتُ, كِانلؿِْ هُكََلِ 
 يُؿؤَيِ ُٓوئ

 كِؤًنت و ؿواداك طُيٌتُٓ 
 بُ ٓاهتاُّْ ٓاوايِ ُٓوئ

 ؿَتىاًْت ُٖك هاتًَو, يُ ُٖكدًًَُى 
 عاًل و ؿَيـاك بًَت, 

 ثلِ يُ غلوك وَى تاظطُنإ 
 ىوٕ بُآلّ ب

 هاؿَبىوٕ 
 ؿَنليَت ػَُِ ًُو 

 يُ ًْطاّ بُياًًُْوَ ؿَكى بهُيت 
 يا يُ ناتِ ؿاباكيِٓ ًُٓو 

 ًاؿّ بُهُكضىو ببًًٓت 
 ؿَتىاًْت يُ ًًىَِْ ُٖوكؿا 

 بُػُياَيِ غىْضُ ؿَيؼؤَ بًت 
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 يُ ؿايهبىوِْ ٓايٓـَ يُ 
 ُٖك ػُماًَْهـا ببًِٓ و تاقًهلؿُْوَ بهُيت! 

 ْىهُك ؿََيًَت: 
 ُّٓ فيإ! 

 َٔ تؤ يُهُك ؿوْـّ هُومّ ًاؾ 
 يُ كَِْطِ هجٌ بُؾلؿا 
 و يُهُك هؿلَّ ُٖفاك 

 يُ بؤٕ و تاَِ ْاِْ طُكّ 
 ؿَضًَقّ. 

 ٓاّ نُ تؤ ُّٓ فيإ! 
 ضُْـ قىٍَ 
 و ْاهو 

 و هاؿَّ! 
  :ؿَيؼؤَ و ًاؿوَإ ؿََيًَت ((تليوِ هًٓهًُك ؿايل))

 ّ فيإ بناْني. هُػتًُنإ ؾًَلَإ ؿَنات نُ مياتل قُؿك
 ُْٖـَّ داك بُك يُوَّ نُ قُؿكّ فياِْ ؿَوكوبُك بناْني. 

 ُٖهتُإ بُ تلي و تُْٗايِ نلؿووَ. 
 بَُُٖإ ًًَىَ نُ طًُُ ؿَنُئ, فيإ طؤكِاِْ بُهُكؿا ؿيَت. 

 ََُُٓ سُقًكُتًَهِ قبىَيهلاوَ 
 ؾًَلبىوِْ مياتل, طًُُنلؿِْ مؤكتل يُطٍَُ ػؤّ ؿيًََٓت 

 هإ, تُْٗا نُوتٔ و طليإ مينبىوٕ, تل
 ٖؤبُناِْ كِيَطاّ ؾًَلبىؤْ 

 ؿَكى نلؿِْ ُٖهتُنامنإ, فيإ ؿَناتُ طؤكَِثاِْ ُْبُكؿ و هُكنُوتٔ 
 طىمَكاْـِْ قؤْاغُ ؿفواكَنإ يُ تؤ َُٖإ ُٓو نُهُ ؿَهاميًََٓت نُ ُٖيت. 

 يُنًَو يُ طلْطرتئ ُْٖطاوَنإ نُ ؿَبًَت َُٖيًطليت, َُٖيتطلتىوَ 
 هتجًَهلؿِْ ُٖك كِؤفيَهِ ْىَّ, بُتؤ ؿََيًَت ًايوتُّ ُٓوَيت نُ مَكؿَػُُْ بهُيت ؿَ

َت نُ ؿَتىاِْ ؿَيًَهِ تل ًاؿ بهُيت.  ًُْ  ؿَهتجًَهلؿِْ ُٖك كِؤفيَهِ ْىَّ, تؤ بُّ باوَكَِ ؿَطُي
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 ضىْهُ ُٓوَ تؤّ نُ باًِ و دىاِْ 
 دىاِْ تؤ يُْاػـايُ و ُّٓ دىاًًُْ بُٓاَاؿَيِ تؤ 

 يُػؤّ يًَىكِيَق ؿَنات. دًٗإ 
 و ُٓواًْرت ؿَتىأْ ُٖهتِ ثًَبهُٕ. 

 ًاؿ بقّ! فيإ ُٖك َُٖىوّ يُ بُكاَبُك تؤؿايُ 
 فيإ ِٖ تؤيُ! 

 و ؿَكؾُتًَو يُ بُكاَبُكتـا بؤ ُٓوَّ ُٓو نُهُو ُٓو ًتُبًت نُ ؿَتُويَت! 
إ و َلؤظ نلاوَ, ًَٓوتا ُّٓ ثلهًاك ؿيَتُ ثًٌَُوَ نُ بُو ثًَٓاهُ و طىماكًتاُّْ يُ في

 ثًَطُّ ًَُُٓ يُّ فياُْؿا يُ نىَّ يُ؟ 
بُٖلََُْـ بًت,  ((كِؤًٓبريّ))بًَطىَإ بؤ ُٖبىوِْ ثًَطُيُى يُ فياْـا ؿَبًَت يُ 

 بُكِاهت ثلهًاكيَو! 
 

 ٓايا تؤ نُهًَهِ كِؤًٓبرييت؟
 دىإ بري بهُكَوَ! 

 ضُْـ بهؤًًت بؤ مياؿنلؿِْ, 
 ماهت,  ؿاْايِ ػؤت يُهُك بُهتًَِٓ  -
 دىاِْ يُهُك بُهتًَِٓ ٖىُْك,  
 و ضانًَتِ يُهُك بُهتًَِٓ ٓاناك  

 بَُُٖإ كِيَقَ َلؤظًَهِ كِؤًٓبرييت! 
 بُبٌَ ًٖض كِووْهلؿُْوَيُى ػؤت يُ ًًََٖهاكيُنُّ ػىاكَوَؿا بـؤمَكَوَ! 
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 ٓايا ُْٖىونُ ػؤت بَُلؤظًَهِ كِؤًٓبري ؿَماًْت؟ 
 بؤضِ؟ 
 ؤناكَنُّ ُٖك يُّ الثُكَِيُؿا بٓىوهُ! تهايُ ٖ

 ثىػتُّ بابُتُنإ! 
 ًَٓوتا ثًَٓاهُّ تؤ بؤ فيإ ضِ يُ؟   -
ؿَيًٓابُ! ُٖك ثًَٓاهُيُنت بؤ فيإ ُٖبًَت, ضلنُهات و كِؤفَناًٌْت َُٖإ ضًَقيإ   -

 ُٖيُ! 
 كَوَ! ًََُٓوتا ػؤت يُ يُنًَو يُو ثًَٓاهاُّْ نُ يَُُكِ فيإ ػىيَٓـتُوَ, بـؤمَ  -
 تُناًَْو بُػؤت بـَ كَِْطِ فياْت بطؤكَِ!   -
 ُْٖىنُ! تا يُػؤت ُْطُيت, يُ فياْت تًَٓاطُيت!   -
ثؤمَ يُبُكػاتلّ )وَنُت َُٖيطلَ آلباَ طىَّ بطلَ! فيإ واتُ, يُبُكػاتلّ كِابلؿوو ن  -

  (ُٖوَيـإ بؤ ٓاَادمُنإ)و يُبُكػاتلّ ٓايٓـَ قؤَيِ يٌَ َُٖيُاَيُ  (َُٖيُنإ
يُ بريت بًَت! ػىاكؿٕ و ػُوتٔ تُْٗا ٓاَلاميَهُ بؤ فيإ, ُْى ٓاَاْر, فيإ يُطٍَُ   -

 ميٓـوبىوٕ ؿا بَُُٖيُ تًَهٍَُ َُنُ! 
 ؿَتُويَت فياًَْهِ ًرييٓت ُٖبًَت؟ طىتُو ؿاب و ُْكيتُناِْ ػؤت ًُنل باكنُ.   -
 فيإ واتُ, فيإ يُ ًَٓوتاؿا, ٓايا تؤ يُ ًَٓوتاؿا ؿَفيت؟   -
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يُ بريَإ بًَت! فيإ بُػٌٍ و ؿَكؾُتًَهِ هُوم نُ تُْٗا يُى داك! تُْٗا يُى داك!   -
 بُ ًَُُٓ ؿَؿكيَت, ؿَبًَت ْلػِ بناْني! 

 ُٖك ًَٓوتا َُٖيبقيَلَ! ؿَتُويَت بقيت يا تُْٗا ميٓـو بًت؟   -
ُُ ْلػِ ضلنُهاتُ ؿَطُُُْناِْ فيإ بناُْ, ضىْهُ ُٓوَ ضلنُهاتُنأْ نُفياِْ ًَٓ -

 ثًَو ؿيَٓٔ, ُْى هاَيُنإ!! 
 * ثىػتُّ باي: 

فيإ ناهُيُنِ بًىكيُٓ و يًَىكِيَق يُ ؿَيؤثُناِْ: ُٖوَيـإ, ًَٗلَباِْ, هاؿَيِ, عًُل, 
ًهوت, هُكنُوتٔ, ًُٓو, ػُْـَ, بىيَلّ, تلي, دىاِْ, ْاًرييِٓ و ؿواداك, بناظًَهِ بٌَ 

ٌٗاتُنإ و ػؤبُؿَهتُوَ ؿاًَْهِ ٓاطاياُْيُ يُ ويَُٓ يُطٍَُ تُطبرييَهِ قىٍَ يُ بُكاَبُك ثًَ
 بُكاَبُك ضاكَْىي ؿا!  

 
 ثَيطةى ئَيمة لة كوَيى ذيانداية؟

 ػىامّ, ٓافََيًَهِ ناويَقناك, قىكِويًتُ, ؾليٌتُ, ناًَإ؟ آلَلؤظًَهِ با
بني ُٓطُك مباُْويَت ُٖكوَى ٓافٍََ بني ُٓوا ُٓكنُإ ؿياكيهلاوَ, بُآلّ ُٓطُك مباُْويَت َلؤظ

 ؿَبًَت ضًبهُئ؟ 
ؿَبًَت هُكَتا يُ ُٓكنِ ػؤَإ بُكاَبُك فيإ بطُئ! ثاًإ بُكَُبٓاّ ْاهًِٓ 

 ُٓكنُنامنإ نُ بًَطىَإ بُكثلهًاكيَتِ بُؿواّ 
ػؤّ ؿا ؿيًََٓت, ناكبهُئ. بُ تًَلِوآًًَْهِ قىٍَ بؤ ؿَوكوبُكّ ػؤَإ ؿَكؿَنُويَت نُ يُ 

ؿا, ُٖكطُكؿيَو ُٓكنًَهِ يُهُكًاُْ, هُكَتا ٓاوكِيَو يُ ٓؤكطاًْنَِ ٓاَيؤمو هُيلّ بىوٕ 
ضجاْـ بُطىيَِ ؿاو ُٖك  هلوًت ؿَؿَيُٓوَ, ػىؿاوَْـ ُٖك طًاًَْهِ ػُيل نلؿ ُٓكنُنًُِ

يُبُك َُُٓيُ نُ يُ هجًَـَّ ُٓمَيُوَ بٓهُ طىَيِ ياي يُ ُٖك هجًَـَيُنِ بُٖاكّ ؿا يُ طىٍَ 
ًًَََت, نُْاكّ بُتَُاًا نلؿْ ِ بُٖاك ؿَػىيًََٓت, نؤتل يُناتًَهِ ؿياكيهلاوؿا ؿَبًَت ؿا ؿَػُ

بُؿايو و َاْط يُ وَػتًَهِ ؿياكيهلاوؿا ًُواِْ َاْطًُُو بُؿياكّ ؿيًََٓت بؤَإ و ثُكواُْ 
نُ ُٓكنِ تُناْـِْ تُثىتؤمّ طىَيُنإ ػلاوَتُ هُكًاُْ ُْكّ و ْاههُناِْ, بُدؤكيَهِ 

 دؤكَ يُ هلوًت ؿا مؤك و مَوَْـَ. هُيل ُّٓ ُٓكنُ كِاؿَثُكِيًََٓت. ُّٓ 
 بُآلّ ؿكوهتهلاوَناِْ َلؤظ! بري بهُوَ ضُْـ َايُّ ثًَهًُُْٓ! 
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ُٓطُك كِؤفيَو ؿَكطاّ هُالدُنُ بهُيُٓوَ و ٓاوامّ َىميهِ يٌَ ببًوتني, كِاؿيؤ هُٖؤٍَ 
 بهات و تُيُؾؤٕ هُك خباتُ هُك ُٓفْؤّ بًَـَْطِ!

ًنَِ الًُ: ثًٌَهُوتىوتلئ هًوتَُِ ويَُٓطلتٔ بُ تًَلِوآًًَْهِ هُكثًَِ بؤ ٓؤكطاْ
يُضاوؿا ؿاْلاوَ و طُوكَتلئ و هُكهىكًَُِٖٓكتلئ هًوتَُِ بُكطلّ يُ طًَؤبؤَيُناِْ هُكبامّ 
ػىئَ ؿا بُناكًَٖٓلاوَ و كِيَهؼوتِٓ ووكؿ و كِيَو و ثًَهِ ًًَؤُْٖا ػاُْ يُ ثلؤهُيُنِ 

اَِ ُٖكهِ َلؤظ ؿا نُػىاكؿٕ يُ ًًَىَّ  يُنذاك هُكهىكًَُِٖٓكؿا يُ هًوتَُِ نؤُْٓـ
كَِقًُوَ ؿَطؤكِيَت بؤ نايؤكّ و ؿَيـات بُ َاهىيهُنإ و ػىئَ و ٓؤكطاًْنَِ هُيلّ ًٌََو 

بُ كِوايًَٓهِ قىٍَ  ( 1)و هًوتَُِ ؿََاكٍ َلؤظ نُػؤّ بُهُكٖاتًَهِ ؿووك و ؿكيَقّ ُٖيُ ! 
 طُوكَّ يُ ُٓهتؤؿايُ. بؤ ودىؿ بؤَإ ؿَكنُوت ُٖك طُكؿيَو ُٓكنًَهِ مؤك 

 بُآلّ ُٓكنِ ًَُُٓ ضِ يُ؟ 
ؿَمامن ُٖك دؤكَ ْاهًًَٓو ثًَىيوتِ بُ ؿَكى نلؿٕ ُٖيُ, ثاًإ طُيٌنت بُ َُعليؿُت و 

 يُ نؤتايِ ؿا, ناكنلؿٕ بُو َُعليؿُيُ تاؿيتِٓ ؿوْـّ بًَٓـّ ػىؿ ٓاطايِ. 
 ؿ. ًُكيعُتِ(( ؿََيًَت: ))

 تُطؤ بَُُٖإ ًًَىَ نُ عًُل بُ ًُٓو ؿيَ
 بَُُٖإ ًًَىَ نُ عًُل بُبٌَ َُعليؿُت 

 وَ َُعليؿُ بُبٌَ نلؿاك 
 ًٖض بُٖايُنٌ ًًُْ! 

 ُٓطنيوتاْوًايًنّ, قىتاخباُّْ بُكثلهًاكيَتِ و ٓاطايِ: 
(( ؾُيًُهىؾِ نؤتايِ هُؿَّ ْؤمؿَُّٖ و ؿاَُمكيَُٓكّ قىتاخباُّْ فإ ثؤٍَ هاكتُك))

قىتاخباُْنُّ ًىئَ نُوتُيُنِ مؤكّ ُٖيُ بُتايبُت  ُٓطنيوتاْوًايًنّ بىوَ نُ ساَيِ سامك
يُْاو تىيَقّ ػىيَٓـَواك و كِؤًٓبرياِْ ُٓوكوثا و َُٓليها و تُْاُْت ٓاهًاَ ؿا و 

ُٓيًهوى ناكٍ و  –ٓايبًَل ناَؤ  –هًُىٍ ؿوبىاك  –بريَُْـاًَْهِ وَى : ٓاْـكّ َايلؤ 
ُناِْ ))ًًََٖٓر و ْاَؤّ ناَؤ(( يُ ٖايـطُك يُاليُْطلاِْ ُّٓ قىتاخباُْيُ بىوٕ و نتًَب

 بُكَُُٖ طلْطُناِْ ُّٓ قىتاخباُْيُ. 
 ؿا ؿََيًَت:  ((قىتاخباُّْ بىوْطُكايٌ))يا  ((ودىؿيُت))هاكتُك يُ 

                                                           

 بؤ ماًْاكّ مياتل , نتًَبِ َلؤظ بىوُْوَكَ ُْْاهلاوَنُ ْىوهًِٓ : ؿ . ُٓيًهى ناكٍ خبىيَُٓكَوَ .  -1
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ػىؿاوَْـ نُ دًٗاِْ بىوِْ ػُيل نلؿ ثًٍَ وَػت َاًُٖتًَو يُ ًاؾ, ؿَكيا, ؿكَػت, ))
َيِٓ ؿا بىوَ و ؿواتل بُطىيَلَّ ُٓو َاًُٖتُ ُٓهب, هُط و بُنىكتِ يُ تًَهلِاّ بىُْوَك يُ م

بؤ منىوُْ: َاًُٖتِ هُط نُ ؿَوَكِيَت وَؾاؿاكَ و ثاهُواًَْهِ  ((ؿَهتِ ؿاوَتُ ؿكوهتهلؿٕ
ضانُ, ٖاونات يُطٍَُ ػُيل نلؿِْ ودىؿّ ُٓوؿا ؿَٓاؾاكيَٓليَت, بُ واتايُنِ تل يُّ 

ٕ, واتُ, ػىؿاوَْـ هُكَتا ودىؿّ ؿكوهتهلؿُْؿا َاًُٖت و بىوٕ يُ يُى ناتـا ٓاؾُكيَٓلاو
َلؤظِ ػُيل نلؿ, بُبٌَ ُٓوَّ َاًُٖتِ ُٓو ؿكوهت بهات و ػُهًَُت يانؤََُيًَو 

بُّ ثَِ يُ َُُٓ َلؤظُ نُ َلؤظ بىوِْ ػؤّ بُ ٓرياؿَّ ػؤّ تايبُمتُْـّ تًَـا بًٓات بًَٓت, 
واتُ,  وّ ػؤيُتِبًٓات ؿًََْت و ؿكوهتهلاوّ ػىؿّ ػؤيُتِ و بُواتايُنِ تل, َلؤظ ؿاٖاتى

ٓايٓـَّ َلؤظ ثًٌَرت يُ مَيِٓ ؿكوهتهُكَنٍُ ؿا ثًٌَبًِٓ ُْنلاوَ بَُيهى ػؤّ ٓايٓـَّ ػؤّ 
 بًٓات ؿًََْت. 

 ُّٓ ٖنكَ يَُلؤظـا ؿوو ُٖهت بُ ٓاطا ؿيًََٓت: 
 ؿَيُػىكثُيُنِ تىْـ   -
 بُكثلهًاكيَتًُنِ طُوكَ   -

 ماكاوَناِْ قىتاخباُّْ هاكتُكَ.  نُ ُّٓ ؿوو ؿَهتُوافَيُ يُ ثريؤمتلئ و باوتلئ
يُّ قىتاخباُْيُؿا, بٓاغُ يُهُك ٓاماؿّ َلؤظ ؿاْلاوَ, ضىْهُ نُهًَو نُ بلِواّ بُ دُبل 
ُٖيُ ًٓـّ بُكثلهًاكيَتًُنِ ًًُْ و َُدبىك, ُٖكطًن بُكثلهًاكيَتًُنِ ْابًَت و يُنًَو يُ 

ثًَـاْاُْ بُ ٓاماؿبىوٕ, ثاًإ بُ  ؿإ ((ًتُ باًُناِْ قىتاخباُّْ ))ُٓطنيوتاْوًايًنّ هاكتُك
ٓاطابىوٕ و يُّ قؤْاغُؿا َلؤظِ ٓاطا ؿوضاكّ ؿَيُػىكثُيُنِ مؤك ؿَبًَت نُيُباههلؿٕ ْايُت, 

 نُ ُّٓ ؿَيُ ػىكثُ, ؿَيُػىكثُيُنِ غُكينيُ! 
ؿََيًَت: يُّ قىتاخباُْيُؿا, ُٖكنُهًَو ثًٌَُوا و كِيَبُكّ َلؤظُناُْ, نُواتُ  ((هاكتُك))

بًَت يُ فياِْ ؿا منىوُْ هامو ًَُؼَُيـاك و ياهاؿاُْكّ َُٖىو َلؤظُنإ بًَت ضىْهُ َلؤظ ؿَ
يُؿواّ ضُْـئ هُؿَ  ((هاكتُك))ؿكوهتهلؿِْ ػىؿّ ػىؿ تُْٗا بُؿَهتِ َلؤظ هجًَلؿكاوَ, 

 ٖاواك ؿَنات نُ: 
 ُٓطُك ًٓؿًًذًَو ُْبًَتُ ثاَيُواِْ كِانلؿٕ ػؤّ نَُتُكػَُُ!!(( ))
 بؤ ثٌتطريّ قوُنُّ دإ ثؤٍَ هاكتُك ؿََيًَت:  ((ؾليـكيو ًْتضُ))

 يُ ْاوضُ ًاػاويُناِْ سُقًكُتـا 
 ُٖكطًن بُبٌَ ٖىؿَ هُكْانُويت 
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 َُٓلِؤ بُ ؿوْـيَهِ بًَٓـتل ؿَطُيت 
 ياتىاْاّ ػؤت مياؿ ؿَنُيت 
 نُ هبُيَِٓ واوَتل بلِؤيت. 

 بُهُكٖاتِ طًُتِ ًاماؿَيُى يُ ػىؿَوَ بؤ ػىؿا: 
هًناكتا ))يُ ؿايو بىوِْ َُهًض ًاماؿَيُى يُ ًٖٓـهتإ ؿَفيا بُْاوّ هاٍَ ثًٍَ 500

نُ نىكِّ ًا هًـوؿاتا بىو, هٌَ نؤًهِ بؤ هًناكتا بًٓات ْابىو تا يُ ُٖك  ((طىتاَا
وَكميَهـا يُ يُنًَهًاْـا فيإ بُهُك ببات و ضُْـئ ػنَُتهاكيٌِ بؤ تُكػإ نلؿبىو نُ 

 هاٍَ بىو. 30الِْ مؤكّ تًَُُْإ 
هًناكتا يُطٍَُ يُنًَو يُ دىاْرتئ نضاِْ ًََُُنُتُنُّ ٖاوهُكطريّ نلؿ, نىكِيَهًإ 

. هًناكتا َلؤظًَو بىو, بٌَ ٓاماك, ػؤًطىمَكإ, و ((مدمري))واتُ  ((آلكِاٖؤ))بىو و ْاويإ ْا 
ػىاكؿٕ, ػُوتٔ, تىكَِبىوٕ و ))دىَيُّ  ودىؿّ ُٓو ًٌَُُٖ يُ كِيَلَِوّ ٓاهؤيِ فيإ 

(( يُ بناوتابىو, بُآلّ ًٌَُُٖ ًتًَو يُ ودىؿّ ؿا طًٓطًَِ ؿَؿا و ؿَيضجاْـ بُطىيَِ ًُٖىَت
ؿا: بُػتُوَكّ كِاهتُقًُٓ و ُٖكَإ ضًًُ؟ و ضؤٕ بُؿَهت ؿًََٖٓليَت؟ تا ُٓوؿََُّ كِؤفيَو, 

بؤضٌ ))بًَُِْٗٓ يُ نؤًو ٖاتُؿَكَوَ, بًِٓ ثًاويَو بُطؤضإ كَّ ؿَنات, ثلهًاكّ نلؿ 
ثريّ ضِ ))ثلهًاكّ نلؿ:  ((ُٓو ثري بىوَ))ًىَتُوَ و بُطؤضإ كٍَِ ؿَنات؟ وتًإ: ًَٖٓـَ ضَُ

ضىْهُ ػنَُتهاكَناِْ ًاماؿَ ًٌَُُٖ يُ تًََُُْهِ ؿياكيهلاو )يُ؟ بؤيإ كِووْهلؿَوَ 
يُ ٓاناَـا ُٓو يُ ثريّ ُْؿَطُيٌت! كِؤفيَهِ تل يُ نؤًو ٖاتُؿَكَوَ و بًِٓ  (تًَُٓؿَثُكِئ

َُُٓ ضِ ))ُتُ فيَلباَيِ نُهًَو و بُ ًُيًٍُُ ؿَيبُٕ بُكِيَىَ, ثلهًاكّ نلؿ: ؿوو نُي ضىوْ
 بؤيإ كِووْهلؿَوَ.  ((يُ؟

بُهُكًإ  -كِؤفيَهِ تل يُ نؤًو ٖاتُ ؿَكَوَ, ثًاويَهِ بًِٓ نُ ػلاوَتُ ْاو تابىتًَو و 
كّ نلؿ: ثلهًا ((َلؿووَ))َـا ووتًإ: آلؿَيبُٕ. ثلهٌ ساَيِ ُّٓ ثًاوَ ضؤُْ؟ يُ وَ -
تًَهِ كَِٖايُ نُ َُٖىوإ يُٓاًََن ؿَطليَت, بُبٌَ آلَُكط ؿَهُ))وتًإ:  ((َلؿٕ ضًًُ؟))

  ((ُٓوَّ ناتًَهِ ؿياكيهلاوّ ُٖبًَت!
 ((ُْػًَل!))وتًإ:  ((تُْاُْت بايُؾ بُ تَُُٕ و هاَيِ نُهُناًٍْ ْاؿات؟))ثلهٌ: 

ُٓطُك ُْػؤًِ و َُكط ))و وتِ: يُكمّ يًًٌَٓت  –ًاماؿَّ ًٖٓـّ  – ((هًناكتا طىتاَا))
ُٖك هاتًَو يُ بؤهُؿإ, و ثريّ ًَٖـّ ًَٖـّ ؿَطاتُ بُكَوَ, ض ؿَهتهُوتًَو يُّ فياُْ نُ 

ؿََىؿَهت نؤًهِ بُدٌَ ًٌَٖت, يُ فيَل ؿاكهًَىيَهـا  ((بُػىاكؿٕ و ػُوتٔ تًَجُكِيَت!
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ُْؿاٌْ ػؤّ نلؿ و كِووّ يُالثاَيِ طلؿؤَيهُيُنـا كِانٌاو بؤ ًٌَُُٖ ػىاساؾًنّ يُ فياِْ ػا
يُ ثُْاطريٍ و تًَلِاَإ نلؿ, مؤكّ ُْػاياْـ نُ طُيٌتُ تلؤثهِ ٓاطايِ و ًٌٓلام و 
ؿَوكوبُكّ ثلِ بىو يُ قىتابٌ, ثاًإ يُهُك تلؤثهِ تُثؤَيهُّ هُومّ ٓاطايِ و يُفيَلهايُّ 

 ؿكَػتِ برينلؿُْوَؿا بُّ دؤكَ ٖاتُطؤ! 
هُكضاوَ ؿَطليَت نُ ًَُُٓ ؿَكنُوتُّ  ((ودىؿّ كَِٖا))دًٗاِْ َُْلّ و بٌَ نؤتايِ يُ ))

دُهتُيِ كِاطىمَكّ ُٓوئ و ًَُُٓ يُّ قؤْاؽ و ٍُٖ و َُكز ؿا, المَبىوِْ ؿَهتِ ؾليى, 
وَهىَهُ, ٓاماك, َُيُٓت, ُْػؤًِ و َُكطني, بُآلّ يُ كِيَِ بُؿَهت ًَٖٓاِْ َُعليؿُ و 

او ػوتُٓ فيَلباكّ طًإ و دُهتُ ؿَتىاْني يُ ُٖوَيـإ بؤ ؿكوهت فيإ و تُكنًن نلؿٕ يُ ثًَٓ
ُٖفَىوِْ ؿًْاّ ًٖض و ثىض ؿَكبامبني و َرياتًَهِ باَ يُ دًٗاِْ َُعُٓوّ بؤ 

 ((يُؿايهبىوُْناِْ ؿواتلّ ػؤَإ بُدَِ بًًََٗني!
بَُاْاّ  ((بىؿا))يإ بُ  ((هًناكتا طىتاَا))ًاماؿَ  –يُبُكَُُٓ, ًىئَ نُوتىاِْ 

 ْاومَؿ نلؿ. ((بُ سُقًكُت طُيٌتىو))يا  ((بُػُبُك ٖاتىو))
  ُٓوؿََُ بىؿا بُ ؿكيَقايِ ًََقوو, بىو بُ ثُيهُكّ ٓاطايِ َلؤظ! 

 يُى ثلهًاك! 
 تؤنُّ ؿَبًت بُ بىؿا؟!

 بُك يُ َُٖيـاُْوَّ الثُكَِنإ ُْػتًَو بريبهُكَوَ! 
 ًََهت ُٖيُ؟! آلوَ

 ؟! ((بىؿا))ًَُُٓ, نُّ ؿَبًُٓ 
 ُّٓ ثلهًاكَؿا ؿََيًَت: َِ آليُ وَ ((ٓؤًؤ))

 ُٓطُك ُٓتؤّ ُّٓ َُٖىو ومَيُّ يُػؤيـا َُٖيطلتىوَ 
 ُّٖ ٖىو يُ ومَّ ًاكاوَ يَُلؤظـا!

 ضِ بًًََِ؟ يُّ ًؤَيُ بٌَ ْلػُّ ٓاطايِ يَُلؤظـا! 
 ُٓطُك كِؤفيَو ُّٓ ًؤَيُ بٌَ ْلػُ نًَجُ بوًًََٓت 
 بًَطىَإ ؿَبًَتُ هُكضاوَّ ومَّ ُْبلِاوَ و ْىك 

 ؤكَ بىؿا بؤتُ بىؿا و َُهًض, بُ َُهًض! بُّ د
 بلِواّ وايُ  ((ثاوَيؤ نؤيًؤ))
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مآًِْ ٓاَادمِ فيإ ياػىؿ مآًِْ باًرتئ كِيَطاّ ػنَُتهلؿٕ بُػىؿا بُي ًًُْ, ٖنكو 
 بريّ ػؤت خبُكَ ناك. 

 كِيَطاػؤّ ًٌْإ ؿَؿات! 
 بُ كِوآًًَْهِ سُنًُاُْ ؿََيًَت!  ((نالكْى بٌ طِ َإ))

 يَطايُنِ ْاوقُؿبلِ بىوِْ ًًُْ ًٖض كِ
 ًٖض ًتًَو ُٖكمإ بُؿَهت ْايُت 

 و ًٌَُُٖ باًرتئ كِيَطا ُٖكَ ؿفواكَنُياُْ! 
ًََُٓوتا بُضًُتِٓ تاّ, َاْاو ضَُهِ فيإ و ْاهًِٓ ػىؿيَتِ ػىؿو بُبًَـاك بىوُْوَو 

و ؿَكى  ((هاكتُك))و طُيٌنت بُػىؿ ٓاطايِ وَى:  ((طُيٌنت بُسُقًكُت ُٖكوَى ))بىؿا
نلؿِْ بُكثلهًاكيَتِ ػؤَإ ؿَبًَت كِيَطاّ ؿاٖاتىوّ فياِْ ػؤَإ َُٖيبقيَلئ , بُآلّ يُو 

و تُْٗا داكيَو َايف َُٖيبقاكؿمنإ ُٖيُ ؿَبًَت ثُّ  ((فيإ كِيَطايُنِ يُى هايـَ))كِووَوَ نُ  
 و بايُؾ و ُٖيىَُكدِ ػؤَإ بؤ َُٖيبقاكؿٕ ببُئ تَُاًانُٕ!بُ طُوكَيِ 

يُ هٌَ كِاّ فيامناْـا    -ُٖكوَى ثؤيًوًَهِ وكياّ ٖاتىوضؤ  – (ؿ. ًُكيعُتِ)) 
وَهتاوَ و ؾىو بُ ًاوكَنُّ ػؤّ ؿا ؿَنات و بُؿَهتِ ػؤّ ٓاَافَّ وَهتإ ؿَناتظ و 

 ؿََيًَت: بىَهتُ!  َُُٓ هٌَ كِايُنُ ػلاوَتُ بُكؿَهتِ تؤ! ْاثانِ, ثانِ! ثىضٌ!
بًَت ًىيَِٓ َُبُهت يُ مَيِٓ ػؤَاْـا ويَٓابهُئظ ًَُُٓ بُآلّ بؤ َُٖيبقاكؿِْ كِيَطا ؿَ

نًَني؟ ؿََاُْويَت بؤ نىَّ بلِؤئ؟ و بؤضٌ ؟ بًَطىَإ بُو ويَُٓ مَيًًُّٓ نُ يَُُكِ ػىؿ 
َُٖاُْ, هبُيينَ ّ ػؤَإ بًٓات ؿًََْني يُّ كِيًًَُـا ؿَبًَت ؿَيُػىكثَُإ بًَت بُآلّ ًْطُكإ 

 يُى: ُْبني, ضىْهُ بُ طىتُّ ؿاْا
 َُٓلِؤ, ُٓو هبُيَِٓ يُ نُ ؿويََِٓ ًْطُكاِْ بىوئ!(( ))

طُوكَتلئ ناك بُبضىونرتئ ُْٖطاو ))و ؿَبًَت ٓاماياُْ ُْٖطاو َُٖيبطلئ, ضىْهُ 
  ((ؿَهتِ ثًَهلؿووَ و قىكهرتئ ُْٖطاو, ُْٖطاوّ يُنَُُ!

ِْ بُكؿَ طضهُنإ ثًاويَو نُ نًَىيَو الؿَبات, بُالبلؿ)): ((ويًاّ ؾانتُك))بُ ووتُّ 
ضِ  ((ويًاّ ٓاكهُك واكؿ))و ُٓطُك بًًَُىَيُنِ ناتِ ْاناّ بىوئ بناْني  ((ؿَهت ثًَـَنات

 :  ؿََيًَت
ًَْهِ آلْاناَِ واتُ, ؿوانُوتٔ, ُْى ًهوت! كِيَلَِويَهِ الؿاِْ ناتِ يُ, ُْى نؤ))

 بٓبُهت!((
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ؿواداك بؤّ ؿَكنُوت ))ًَت ًهوت قبىٍَ ُْنُئ, نُ ؿََي ((ويًاّ ؾانُٓك))بؤُٓوَّ وَى 
   نُ يُ ؿَيِ مهتإ ؿا, ٖاويًَٓهِ يُ ًهإ ُْٖاتىو يُْاػِ ؿا بىوِْ ُٖيُ((

ؿَضًََُُُوَ بُآلّ ))نُ ؿََيًَت:  ((فإ ؿوالؾنت))ًٖض ناتًَو يُياؿَإ ُْضًَت قوُنُّ 
 ووكؿ ْامب!(( 

 ومت: ٓامايُتِ! بُكِاهتِ ٓامايُتِ ضًًُ؟ 
ُتِ ؿف بُ يُنٔ, ؿَبًَت هُكَتا تاَِ ُّٓ ووًاُْ بضًَقئ, ٓامايُتِ و تلي ؿوو ػُهًَ

                                                                    وَكٕ ثًَٓاهُيُنِ تامَ بؤ ٓامايُتِ بـؤميُٓوَ.
َُٖىوإ ؿََئًَ: ٓامايُتِ واتُ: َُتلهٌَ! بُآلّ ًَُُٓ يُوبلِوايُؿائ نُ ٓامايُتِ واتُ: 

 هُ, بًُكمَ, بُآلّ ُْٖطاويَو بؤ ثًٌَُوَ بَِٓ!برت
ْاَيًَت: َُتلهُ! ُٓطُك برتهًٌَ تلهٓؤنٌ و قواًَْهِ يُّ ضًُُٓ ...  ((هؤمإ دًؿلهؤٕ))

 ُٖهت بُتلي بهُ و هُكباكّ ُٓوََ ؿَهت بُناكبُ!(())ُٓو ؿََيًَت: 
تًَطُيٌتىو  يُّ قؤْاغُؿا ؿَبًَت ٓاَاْر ؿاكبني, بُ َُبُهت بريبهُيُٓوَ, بُ ٓاطاو

ٖؤمشُْـبني, ناتًَو طُيٌتًُٓ ُّٓ قؤْاغُ, ًٓـّ يُ تًاْىهِ كِآًَٖاِْ فياْـا و يُ هًُّٓ 
 هجٌ هبُيَِٓ هُومَنامناْـا 

  ُٓقٌَ ْىي!!(())ْاْىهني: ضاكَْىوي! بَُيهى ؿَْىهني: 
 ُٓقٌَ ْىي(( ؿََيًَت: ))نُ يُ ؿَؾتُكّ فياِْ ؿا ْىهِ  ((ضليٌ الؿَ))

 ًَلبىوّ يُالويَتِ ؿا ؾ
 نُػؤّ وَهتاّ فياِْ ػؤَِ 
 بُؿيًَُٗٓكّ ًتُ هُيلَنإ
 و ؾانتُكّ ْاناَِ ػؤَِ 

 ؾُيوُؾُّ َٔ َُُٓيُ 
 ُٖك ُٓوَ ؿكويَُٓ ؿَنُيت نُضاْـوتُ 
 ُْٖىنُ بُقىَيِ يُهُك ُّٓ باوَكَِّ. 

 (( بؤ ثٌتطريّ وتُنُّ ))ضليٌ الؿَ(( ؿََيًَت: حافيش)) 
 َنكع هبن ؾًو ؿيـّ و ؿاي َُ ْى

 ياؿّ ام نٌتُ ػىيٍ اَـ و ٖٓطاّ ؿكو                                           
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َُمكاّ هُومّ طُكؿومن بًِٓ و ؿاهِ َاْطِ ْىَّ, ضًَٓلاوّ ػؤَِ بريٖاتُوَ و واتُ: 
 ناتِ ؿكَو. 

 بلِواّ وايُ:  ((ٓؤًؤ))و 
 ُٖك َلؤظًَو بُضاكَْىهًَهِ تايبُتُوَ ثٌَ ؿًََْتُ ؿوًْا 

 نًَو كِاثُكِيًََٓت. ؿَبًَت ُٓك
 ثُياًََو بطُيًَُْت. 
 ناكيَو بُنؤتا بًًََٓت 

 ُْػًَل! 
 ٖاتٓت بُ كِيَهُوت ِْ يُ! 

 ٖاتٓت َُبُهتًَهِ يُ ثٌتُوَيُ. 
 ٓاَادمًَو يُهُك كِيَِ تؤؿايُ 

 َُُٖى ػىاهتِ يُهُك َُُٓيُ نُ 
 بُؿَهتُناِْ تؤ ناكيَو بُدًًَُى بطُيًَُْت! 

 ًَتُ دًٗإ و دىاًًُْناِْ دًٗإ مياؿ ؿَنات َلؤظِ ؿآًَُٖك ثٌَ ؿَْ
 طؤكاًًُْى يًَلَ. 

 ًْطاكيَهِ تل يُوَّ. 
 ُٓو بُ بىوِْ ػؤّ هَُاّ دًٗإ ٖاوهُْط تل ؿَنات. 

 ضًَق مياتل. 
 عًُل قىَيرت و َىناًُؾُ باًرت ؿَباتُ ثًٌَُوَ. 

 و ُٓوؿََُّ نُ ُّٓ دًٗاُْ بُدَِ ؿيًًََت. 
 ػؤّ بُدَِ ًٌَٖتىوَ.  دًٗاًَْهِ قًُُْطرتّ يُؿواّ

 ٓاؾليَُٓك بُ! 
 َُُّٓ نُ ُْٖىنُ ضِ ؿَنُيت طلْط ًًُْ 
 مؤكيَو يُناكَنإ ػؤ يٌَ قىتاك نلؿًْإ ًًُْ 

 بُآلّ ُٖكناكيَو بُؿآًَُٖكاُْ, بُ ؿٍَ و طًإ ُٓدماّ بـَ! 
 ! ُٓوؿََُ, ناكَنُّ تؤ ؿَبًَتُ ػىؿّ ْنا
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  ًَٓت و ؿََيًَت:و ))َُوالْا(( نلؿَوَّ َلؤظ بُؿَْط ؿَضىيَ
 إ دٗإ نىَ اهت و ؾعٌ َا ُـا 
 هىّ َا ايـ ْـاٖا كا ُـا 

واتُ: ُّٓ دًٗاُْ نًَىَ و نلؿَّ ًََُُٓ ؿَْط, بؤالّ ًَُُٓ ؿَطُكِيَتُوَ مايَُيُّ 
 ؿَْطُنإ. 

بُآلّ ٓاَادمـاكبىوٕ و برينلؿُْوَّ َُبُهتـاك ضِ يُ؟ و ضؤٕ ؿَتىاْني يَُُمكاّ هُومّ 
 هِ باًرت يُنلؿَوَناِْ ػؤَإ بضًُٓٓوَ؟ فياْـا بُكًََُٖ

بًًَُٗٓكَ ثًٍَ ضاوّ ػؤت! ؿَضًت بؤ ضًٌَتؼاُْيُى, ػنَُتطىماكنُ ؿَثلهًَت: ضِ 
ؿَػؤيت؟ ُٓطُك بًًََت ْامامن؟ ػنَُتطىماك وا ُٖهت ؿَنات تؤ يا ُْماًْت يا بًَٔاطا و ؿاواّ 

 يًَبىكؿْت يًَـَنات. 
ا بُّ دؤكَ كَِؾتاك ؿَنات, ُٓطُك ػاوَٕ ٓايـيا و ػنَُتطىماكّ فياًٍْ يُطٍَُ ًَُُٓؿ))

برينلؿُْوَيُنِ تايبُت ُْبني, ُٓطُك ػاوَٕ ٓاكِاهتُ و ٓاَادمـاك ؿاواّ ًتًَو يُ فيإ 
 ُْنُئ, ُٓويٍ ًتًَو بُ ًَُُٓ ْاؿات !!(( 

ًتًَو ؿَؿؤميُٓوَ نُ ))يٍ بلِوايُنِ يُّ ضًُُّٓ ُٖيُ و ؿََيًَت ((ُٓيبًَلت ٖاباكؿ))
 وامنإ نلؿووَ و ًتًَو بُ ؿَهت ؿيَٓني نُ ؿاواّ بهُئ((ضاوَكِ

 ُٓطُك هىاكّ تانوِ بًت, ًؤؾًَلَنُ ثلهًاكت يًَـَنات: بؤ نىَّ ؿَكِؤيت؟ 
ؿََيًًَت: بؤ ًُقاَِ ْاىل, ْاْا! بؤ ًُقاَِ هامل, ْاْا! بؤًُقاَِ َُويُوّ, ًؤؾًَلّ 

تًَـَطات نُ تؤ ضُْـ تُػتُيُنت تانوًُنُ ؿَهبُدَِ ؿاواّ يًَبىكؿْتإ يٌَ ؿَنات, ضىْهُ 
 ْىقواُْ!! 

تانوِ فياِْ ًََُُٓ ًَُُٓ بؤ ًٖض دَِ يُى ْابات, ُٓطُك ٓاؿكَهًَهِ ؿياكيهلا و و ))
  تايبُتِ ثٌَ َُْيًَني!((

يُو بلِوايُؿايُ, ُٓطُك ًَُُٓ يُدًٗإ ًتًَو خبىامئ, بُْاضاك ُٓو ًتَُ ُّٖ  ((َُوالْا)) 
 ت:ؿاواّ ًَُُٓ ؿَنات و ؿََيًَ

 تٌٓطإ طل اب دىيٓـ ام دٗإ
 اب ِٖ دىيـ بُ عامل تٌٓطإ

ُٓطُك تًٓىوَنإ بُؿواّ ٓاوؿا بطُكِئَ يُدًٗاْـا  ٓاويٍ بُ ؿواّ تًٓىوَناْـا  واتُ:
 ؿَطُكِيَت يُ دًٗاْـا.
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 ثُْـيَهِ ثًًٌَٓاِْ ًٓٓطًًنّ َلؤظُ بٌَ ٓاَادمُنإ بُ طُوز ؿاؿًََْت:  
Every Body Don’t Know Where Did he go                                                                                 ؟ 

Is tool                                                                                                                            !                    

  ((ُك نُهًَو يَُاٍَ بًَتُ ؿَكَوَ و ُْماًَْت بؤ نىَّ ؿَكِوات, طُودُ!ُٓط)) واتُ:
: ((ُٓيًى يُهُك مَوّ عادباتًُنإ))ٓاوكِيَهِ نىكت بـَيُٓوَ يُ ؿاهتاِْ ْاههِ 

ناتًَو ُٓيًى بُدًًَُى ؿَطات نُ ُٖك كِيًَُى بُاليُنـا ؿَكِوات و ُٓو ْاماًَْت ثًَىيوتُ كِوو 
 ُٓايِ يُ ثًًٌُنُّ ٖاوكِيَِ ؿَنات و ؿَثلهًَت: يُ نىَّ بهات, ؿاواّ كِيَ

 ُّٓ ثٌُّ تىنٔ, ؿَنليَت بَُٔ بًًًََت: نُ يًَلَوَ ؿَبًَت ناّ كِيَطا بطلَُبُك؟(( ))
 ثُيىَْـّ بُوَوَيُ نُ ؿَيت ثًَىَيُ بؤ نىَّ بلِؤيت؟(( ))ثٌُ ؿََيًَت: 

 ُٓيًى ؿََيًَت: ))ًَٖٓـَ طلْط ًًُْ بؤ نىَّ!(( 
 )نُواتُ ًٓـّ ًٖض دًاواميُنِ ًًُْ يُناّ كِيَطاوَ بلِؤيت!!(( ثٌُ ؿََيًَت: )

))دربإ ػًًٌ دربإ, ضانِ َلؤظ بُ ٓاماياُْ ُْٖطاوْإ يُ كِيَِ ٓاَادمُناًْـا ؿَماًَْت و 
 ؿََيًَت: 

 تؤضانًت, ُٓوؿََُّ نُ يُطٍَُ ػؤت يُنًت. 
 تؤضانًت, ُٓوؿََُّ نُ يُ طىؾتاكّ ػؤت ؿا. 

 بًَـاكو بُ ٓاطايت. 
 تؤضانًت, ناتًَو بُ ُْٖطاوَ ؿاَُمكاوَناْت 

 ؿيًَلاُْ بُكَو ٓاَادمِ ػؤت ؿَكِؤيت! 
نُواتُ, ُٖبىوِْ ٓاوات و ٓاكَمو يُنَُني ُْٖطاوَ بُكَو ٓاَادمُناِْ ػؤَإ يُ فياْـا, 

 ضىْهُ يُنًَو يُ ًْىَ وْبىوَناِْ ًَُُٓ َُٖإ ٓاوات و ٓاَادمِ ًَُُٓيُ! 
 بُآلّ ضؤٕ ؿاوا بهُئ؟ 

 ُكدمًَهِ نىكت يُ ٓاكَمووَنامنإ يُ كِابلؿوؿا ؿَؿَئ:ه
ُٓو ؿََُّ بُ ؿيتِٓ ضهًًَتًَو ضؤٕ ًاطًُهُ ؿَبىوئ, ثاَ ضُْـ هاَيًَو يُ ؿيتِٓ 
بىنُ ًىًُيُى و ثاًإ, يُ ُٖبىوِْ تؿُْطًَهِ باغُ, َُٖىو ودىؿَإ نُيٌ ؿَبىو يُ 

هِ تامَ و ُٖبىوِْ ناتقًََليَهِ ًُوم و ًاؿّ, ؿواّ ضُْـ هاَيًَو, بُ يُبُكنلؿِْ دًًَ
ؿَهتِ, ناهُّ بىومنإ يًَىكِيَق ؿَبىو يُ ًُيـايِ. بُآلّ ًََُٓوتا نُ هُيلّ كِابلؿوو ؿَنُئ, 

 بُكاَبُك ُٓو َُٖىو تاَُمكؤيِ و ٓاكَموَُْـيُ تُْٗا بنَيُى ؿََاْطلَّ! واًًُْ؟ 
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ٕ ُٖبًَت نُ هبُيَِٓ بُ بُآلّ ًَٓوتا ضِ يُ فيإ ؿاوابهُئ و ض ٓاَاْر و ٓاكَمويُنُا
 ثًَُٓنُْني!  –وَى كِابلؿو  –َُٖإ ُّٓ ٓاواتاَُْإ 

بُٖاّ َلؤظ بُ ًتًَو ًًُْ نُ بُ ؿَهتِ ؿيًََٓت, بَُيهى ))ؿََيًَت  ((دربإ ػًًٌ دربإ))
 بُٖاّ َلؤظ يُ ًتًَهـايُ نُ تاَُمكؤيُتِ!(( 

 بُ ًْطُكاًًُْنِ تايبُتُوَ ؿََيًَت:  ((ٓاَاْـا ثًَريي))
 َُباؿا نُ ؿَهتبُكؿاكّ ػُوُْناْت بًت

 ؿَمامن, يُهُك ُٓوَّ ناكَنُ نؤتايِ ثٌَ بًًَٓت, 
 كَِْطُ بٌَ تاقُت بًت و بتُويَت وامّ يٌ َبًًَٓت 

 ُْٖـَّ داك, طىَإ بهُيت نُ ُّٓ َُٖىوَ ؿيًَٓت؟ 
 بُآلّ َٔ باوَكِّ بُ تؤ ُٖيُ 

 و ًٖض طىَامن ًًُْ 
 نُ هُكؿَنُويت, 

 َيت! ُٓطُك ُٖوٍَ بـ
َلؤظ بُ ُْٓـامَّ ُٓو )) ؿ. ًُكيعُتِ(( هُباكَت بُ ٓاَادمُناِْ َلؤظ ؿََيًَت:))

بُٖلََُْـياُّْ نُ ُٖيُتِ َلؤظ ًًُْ, بَُيهى كِيَو بُ ثًَضُواُْوَ َلؤظ بُ ُْٓـامَّ ُٓو 
مياتل  ((ببِ))تا  ((ُّٖ))ًْاماُّْ نُ يُػؤّ ؿا ُٖهتِ ثًَـَنات َلؤظُ و ضُْـَ َُوؿاّ 

ُو َلؤظ تلَ, ُٓو ًتُّ نُ ُٖئ تا ُٓوًتُّ نُ ؿََاُْويَت ببني, ثاْتايِ ُٓو بًَت, ٓ
 بىوِْ ٓايـيا و ٖنك و نُهًَتِ َلؤظُ!(( آلَُوؿايُ َُسُى و كِيَقَ و ثًَىؿاْطِ با

 ثًَـاطل و تاَُمكؤ ؿَكباكَّ ٓاكَمووَناِْ ؿََيًَت:  ((ؾًًجى بلونى))
 يت بُتاهُوَ بلِواُْ نُ بُض َُبُهتًَو ٖاتىو

 ُٓوؿََُ بُ تاَُمكؤيًُوَ عُمَِ ناكبهُ 
 تل بًَت آلُٖكضُْـ َُبُهتُناْت با

 هىكتل ؿَبًت, 
 تل بواميت. آلبىوِْ ػؤت دًٗاًَْهِ باآلنُ بُ با

بُٖاّ فيإ يُطُكِإ بُؿواّ ٓاكَمووَنإ و ثُيطريّ نلؿًْإ ؿَماًَْت  ((يًٓـا َؤك))بُآلّ 
 و ؿََيًَت: 

  بُؿواّ ػُوُْناْت ؿا بضؤ
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 و ثلِبُؿٍَ بطُكَِّ 
 ضىْهُ طُكِإ بُؿواّ ٓاكَمووَناْـا 

 بُٖاّ فيإ بُفيإ ؿَبُػًٌَت 
يُهُك ُّٓ باوَكَِيُ نُ بُ تىاْائ, ُٓطُك ٓرياؿََإ ُٖبًَت و  ((ًٖٔ نًل))بُآلّ 
 ثًَـاطلبني: 

 بؤ ُٖكناكيَو ٓرياؿَ بهُئ, بُتىاْائ 
  ُٓطُك بُودؤكَّ نًُايوتُيُ, هىكبني يُهُكّ!

 ؿووباكَّ ؿَنَُُوَ!
يُّ قؤْاغُؿا ٓاَادمـاك, ٓاكِاهتُؿاك, بُٓاطاو ٖؤمشُْـئ و بُؿَيًٓايِ يُوَ ؿَتىاْني ))

بُثًَٓىوهِ ٓاطايِ يُهُك هًُّٓ هبُيَِٓ هُومَناِْ ػؤَإ يُبلّ ضاكَْىوي بٓىوهني, 
 ُٓقٌَ ْىي!(( 

ؿا طًُتِ فيإ ؿَهت وَ بُٓاطايِ يُ بُكثلهًاكيَتِ طلاِْ ػىؿ يُّ بىوُْ بٌَ هٓىوكَ
بُآلَاُْوَ ًُؾاف و كِووٕ  –نُ َُٖإ ًْىَّ و ْبىوّ ًَُُٓيُ  –ثًَبهُئ, ًىيَِٓ َُبُهت 

و ؿياكيهلاوَ و ٓاكَمووَنإ نُ طنْطِ كِيَطايإ ُٖيُ بؤَإ, يُثًٌَُاُْوَ ؿَكِؤٕ, بُآلّ 
 بَُُٖيُ, كِيَطا يُطٍَُ ًىيَِٓ َُبُهت تًَهٍَُ ُْنُئ! 

مؤكبَُإ بٌَ ُٓوَّ بُػؤَإ بناْني تًَهَُيًإ ؿَنُئ و يُدًاتِ ُٓوَّ  َُُٓ ًتًَهُ نُ
بري يُ ًىيَِٓ َُبُهت بهُيُٓوَ, يُْاو كٍَِ ؿا ؿَوَهتني, بًًَُٗٓكَ ثًٍَ ضاوّ ػؤت! نُهًَو 
ؿَيُويَت بؤ ؿٖؤى بضًَت بُآلّ يُْاوكٍَِ ؿا ؿابُميىَ و ؿَوكوبُكَنُّ ػؤّ ضلاػإ ؿَنات و 

ُّ ؿَبًَت, ُّٓ نُهُ ًىيَِٓ َُبُهتِ ؾُكاَؤَ نلؿووَو يُْاو كٍَِ ؿا ًُيـاّ دىاًًُْن
 ثاوهِ نلؿووَ وَاوَتُوَ!! 

ًَٓوتا بؤ ًَُُٓ نُ بُ ٓاطايِ طُيٌتىوئ و كِيَلَِوو ًىيَِٓ َُبُهت بُ تُواوّ يًَو 
دًانلاوَتُوَ و ٓاَاؿَّ بُكِيَهُوتٓني يُهُك داؿَّ فيإ, بُآلّ نُهًَهُإ ؿَويَت نُ يُّ 
هُؾُكَ ثلَُِتلهًُّ ُْٖـَّ داك يًَىكِيَق يَُُيُٓت و ُْٖـَّ داك نُيٌ يُ ًاؿّ ٖاوكَِّ و 

 ٖاوؿَكؿ و ٖاوػُّ و ٖاوهُؾُكيَهِ باَ بًَت بؤ ًَُُٓ
 ؿََِ ثًَهًُُْٓنإ و ٖاوًاِْ طلياُْنامنإ! ٖاو

 ؿَماًْت ض نُهًَو؟ 
 يَهُإ ؿَويَت! ٖاوكٍَِ
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ناِْ فياْـا كِيَُٓايِ و ٓاكِاهتُّ ًَُُٓ بهات و يُ نُهًَو نُ يُ ثًَض و يؤؾُناِْ داؿَ
 كِؤفطاكَ تاَيُناِْ ًَُُٓؿا ًُنلّ يُؿَّ ؿا بًَت! 

 ثىػتُّ بابُتُنإ:
تَُاًاّ ػؤتت نلؿووَ و  ((ضؤٕ و يُبُكضِ))بُكِاهت تا ًَٓوتا يُ ٓاويَُّٓ قىَيِ   -

 ثلهًاكت نلؿووَ نُ ثًَطُّ َٔ يُ يُنىيَِ فياْـايُ؟ 
 ! ُٖك ًَٓوتا ثًَطُّ ػؤت ؿَهتًٌٓإ بهُ, بناُْ ض ناكَيت؟ َُوَهتُ  -
 تا ًَٓوتا ثلهًاكت يُػؤت نلؿووَ: نُ تؤ قُكماكباكّ فياًْت يا فيإ قُكماكّ تؤيُ؟   -
تا ًَٓوتا ٓاكَمو و ٓاَادمُناْت ثؤَئًَ نلؿووَ؟ ُٓطُك ُْػًَل! ُٖك ًَٓوتا ٓاَادمُناْت   -

 بُكواكيَو ؿابَِٓ!  بٓىوهُ و بؤ طُيٌنت بُ ُٖكناًَإ
 باوَكِ بهُ! ُٓطُك ًتًَو يُ فيإ ُْػىاميت, ًتًَو بُؿَهت ْآًًَٖت!   -
 تآًَوتا ضُْـَ ُٖوَيت ؿاوَ بؤ طُيٌنت بُٓاَادمُناْت؟   -
                             يُ بريّ َُنُ! َُٖىو ُّٓ قواُْ بؤ ُٓوَيُ نُ تؤ تؤهكاَيًَو ػؤت بًُقًَِٓ!                                        -

 نُواتُ, ُٖهتُ! َُوَهتُ ضىْهُ مََُٕ ؿَطىمَكيَت! -
داكيَهِ تل هُيليَهِ ُٓو هٌَ كِايُ بهُ نُ ػلاوَتُ بُكؿََت! ْاثانِ, ثانِ, ثىضِ,   -

 تؤ, ناّ كٍَِ َُٖيـَبقيَليت؟ 
 ِ نُي! يُبريت بًَت؟ تؤ وَهتاّ فياِْ ػؤتًت, نُواتُ ًهوتُناْت َُػُكَ طُكؿْ  -

 نانًَُّ قوُ! * 
 ثًَطُّ ًَُُٓ يُ فياْـا واتُ, بُكدُهتُبىوِْ بُكُٖهتِ ػُوٕ و ٓاكَمووَنامنإ! 

 
 ضؤى ياوِزَي يةَلبرَيسيو؟

 ( ؿَؾُكَىيَت: )يُكِيَِ ٖاوكِيَهُتُوَ سىنِ بُهُك تؤؿا ؿَؿَٕ!( ؿ.ؾثًَػَُبُك )
آلّ, بؤضِ َُٖيبقاكؿِْ ٖاوكَِّ ًَٖٓـَ طلْطُ, ضىْهُ مؤ ػؤؿَطليَت ُب َُُ ُي ًٓ ُِْ كتلٔي ناتُناِْ تَُ

ٌت ٓاوؿا ًًَىَّ ػؤّ  ًُْ ُت كؿيَهِ كَِم ي دَِ ؿيًًَََت, ُب َطىَإ مؤكتلٔي ناكيطُكّ يُهُك كِؤمحإ ُب و ًب
ثاٍَ بُكؿَناِْ ؿيهُؿا  َ ْلؾ ُي كؿيَهِ ٌب َت, ُب ًَب َ ؿ كاَبُك ضهُ ضهِ ٓاوؿا نىِْ ِت طؤكِيىَ و يُ ُب

ك ـا بؤِْ طىٍَ ؿَطليَت! ؿَطؤكِيَت بؤ ْكًَِ و ُب ُْاُْت ؿكِى ُي ؿكاوهًًَُتِ طىَي بُٖا ت  ؿّ طلْا
 ػاكّ وىل طالب مَٔ َِ تىإ طلؾت                  ام بى نُ بىّ ُٖـَِ طٌ طلؾتُّ 
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  و ئَُ بطليت, ًَٖٓـَ نُ بؤِْ ٖاوؿََِ طىَيِ طلتىوَ.آلؿكِنِ بُآلّ ؿَتىاًْت طىواتُ: 
يُّ ضريؤنُؿا ببًُٓوَ, كِؤفيَو تؤ بؤ ؿيتِٓ ٖاوكِيًَُنت  منىوُّْ ُٓو ؿيَلَِ ٖؤْلاوَيُ

ؿَكِؤيت نُ ؿوناِْ قُهابٌ ُٖيُ, َاوَيُى الّ ؿًًَََٓتُوَ, ؿواّ طُكِاُْوَ, يُنُّ نُي نُ 
ؿَتبًًَٓت يُنوُك باي يُ بؤِْ ْاػؤًِ ُٓو طؤًتُ ؿَنات يُ تؤ ؿيَت! ًَٓوتا ُٓطُك 

وناِْ عُتل ؾلؤًِ ُٖيُ, يُطٍَُ طُكِاُْوَؿا, َاوَيُى الّ ٖاوكِيًََو بُهُك ببُيت نُ ؿ
 ُٓواِْ تل بؤِْ ؿَيطريّ عُتل يُتؤ ؿَنُٕ! 

 ٖاوكِيًَُتٌ يُطٍَُ ثًاوضاناْـا بُطُوكَ ماًْىَ و ؿََيًَت:  ((ػادُ عبـاهلل اِْاكٍ))
 ٖاوكِيًَُتٌ يُطٍَُ ضانإ يُنذاك طُوكَيُ: 
 ميَلِ!بىو بُ   َى نُوتُ ٖاوكِيًَُتٌ نلؿِْ نًًُا       

 ؿَْهُ ػىكَا نُوتُ ؿَهتِ دىتًاكيَو       بىو بُ ؿكَػتًَهِ ثلِبُك! 
 و ُٓوَّ نُوتُ ؿَهتِ ؿاكنُكيَو            بىو بُ ػؤَيًٍََُ! 

 َُوالْا بؤ ثٌرتاِهتهلؿُْوَّ ووتُنُّ ػادُ ؿَؾُكَىيَت! 
 

ٌني نُ او ام ؿٍ ػرب ؿاكؿ      ))  و نُ او طًٗاّ تل ؿاكؿ ُب ميل إ ؿكػت ك      ؿال ْنؿ نوِ ٓب
 بُ ؿنإ نوِ بٌٓني نُ ؿك ؿنإ ًهل ؿاكؿ     َلو ٖل هى ضى بًهاكإ  راىعطاؿك ائ باماك 

 
ٓامينّ الّ نُهًَو ؿاًٌُْ نُ ٓاطاٍ يُ ؿٍَ بًَت, بؤ فيَل هايُّ ؿكَػتًَو بلِوَ نُ واتُ: 
َُضؤ وَى بًَهاكإ, بؤ  ّ تُكِّ ُٖيُ, يُّ باماكِّ عُتل ؾلؤًاُْؿا بؤ ُٖكاليُىآلطىٍَ و طُ

  ؿوناِْ نُهًَو بلِؤ نُ يُ ؿوناُْنُيـا ًرييِٓ ُٖيُ.
 عاكيؿُنإ ٖاوكٍَِ بُ كِيَُٓاو ؿَيًًِ كٍَِ ؿَمأْ و ؿََئًَ: 

يُّ كَِّ يُؿا, يُ ُٖك ُْٖطاويَهـا ُٖماك ))كِؤفيَو نُهًَو يُػنَُتِ ؿَكويًٌََهـا وتٌ: 
ُ ثًًَـاّ ُْضىيت, ًٌْاُْناِْ َُىلَ ضىْهُ, ضاٍَ يُ كِيَطايُى ن))ضاٍَ ُٖيُ, ؿَكويٍَ وتٌ: 

نُْاكّ كِّ َؿايُ, ُْى يُ ْاوَكِاهتِ كَِّ! ُٖكنُي يُكَِّ البـات, ؿَنُويَتُ ْاو ضاٍَ, ٖاوكِيًََو 
 َُٖيبقيَلَ نُ تؤ بُ كِيَطاؿا ببات!. 

 يُباكَّ ٖاوكِيًَُتٌ يُوَ بُّ ًًَىَيُ:  ((ناتلئ ؿيىيى))ويَُّٓ مَيِٓ 
واتُ: بُ ثُيعُناِْ ؿَيت ضُكؾ )كٍَِ ُٓوَيُ نُ يُ ْاو ػىالُْوَؿا َلؤظ ؿَػىيًًََٓتُوَ ٖاو))

 (ؿَكى نلؿِْ تؤ ثُكَ ثًَـَؿات)بُهُك ثُيقَؿا بؤ هُكَوَ َُٖيت ؿَنًًٌََت   (و ؾُيُى ؿَنات
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بُآلّ ْىوهُك ؿََيًَت: ) ؿَهتًَو يُ ثٌتت ؿَؿات, يُ ٓاًََنت ؿَطليَت و ػىؿا ساؾًنٍ ؿَنات
 ؿا ساؾًنّ ْانات ُٓو ؿَبًَتُ ػاُْػىَّ ّ ؿٍَ و يُ ًَشلابِ ؿٍَ ؿا باكطُّ يًَـَػات.( ػى

 يُباكَّ ناكيطُكّ ٖاوكِيَُوَ ؿََيًَت: (هُعـّ)ًًَؼِ ُٓدٍُ 
 طًِ ػىًبىّ ؿك محاّ كومّ            كهًـ ام ؿهتِ حمبىبِ بـهتِ 

 َوتِ  بـو طؿتِ نٌَُهِ يا عبريٍ          نُ ام بىّ ؿالوينّ تى 
 بطؿتا َٔ طًِ ْاضًن بىؿّ              و يًهٔ َـتِ باطٌ ٌْوتِ 

 و طلُْ َٔ ُٖإ ػانِ نُ ٖوتِ     نلؿ        ثزنُاٍ ٌُٖٓني ؿك َٔ ا
 

طًًََهِ بؤٕ ػؤَ كِؤفيَو يُسَُاّ, يُؿَهتِ ٓامينيَهُوَ طُيٌتُ ؿَهتِ, ثًَِ ووت  واتُ:
ّ تؤ َُهتِ, وتِ َٔ طًًََهِ بٌَ ْلؾ بىوّ, نُ تؤ ًَوهِ يا عُبريّ, نُ يُ بؤِْ ؿَيطري

بُآلّ َاوَيُى ٖاوًٌِْٓ طىٍَ بىوّ, نَُاَيِ ٖاوًٌِْٓ ناكّ ئَُ نلؿ, ُٓطًٓا َٔ َُٖإ 
 ُٓو طًَُّ. 

بُواتايُنِ تل, ٖاوكٍَِ ُٓوَيُ نُ ػُهًَُتُ ثُهٓـَناِْ َلؤظ بًَُٖن ؿَنات و ػُهًَُتُ 
ًَْت؟ تآًَوتا بؤتإ كِيَو نُوتىوَ نُ َلؤظ يُثاٍَ ْاثُهٓـَناٌْ الوامؿَنات, َُُٓ ضِ ؿَطُيُ

ُْٖـيَو نُهـا قُكاك ؿَطليَت, ْاػىؿٓاطا ثاَ َاوَيُى تَِ ؿَطات بؤتُ نُهًَهِ تل, 
ػُهًَُتُ ؿياك و ًايوتُناِْ بًَـاكبىوُْتُوَ و مؤكيَو يُػُهًَُتُ ْاثُهُْـَناِْ 

 ناَيبىوُْتُوَ, َُُٓ ناكيطُكّ ٖاوكِيَُ! 
 َ ضُْـ دىإ ناكيطُكّ ٖاوكِيٌَ ٖؤًْىَتُوَ: ُٓو بريَُْـ

 ُْٖـيَو ؿيَُٓ ْاو فياِْ ًَُُٓ و مؤك ػًَلا ؿَكِؤٕ. 
 ُْٖـيَو بؤ َاوَيُى ؿًَََُٓٓوَ, 

 ًىيَُٓواكيَو يُهُك ؿَيِ ًَُُٓ دَِ ؿئًََ, 
 و ًَُُٓ ًٓـّ ًٖض ناتًَو, ُٓوَّ نُ بىوئ, ْني! 

ػَُيىَتِ ؿَيِ َلؤظـا ؿًًََََٓت و ياؿنلؿُْوَّ  بُّ ًًَىَيُ ًىئَ ثٌَ ّ ٖاوكٍَِ يُ نىضُّ
 ٓاكاًَُنِ هُيل بُ َلؤظ ؿَبُػًٌَت. 

 ُّٓ ضلنُهاتُّ مؤك دىإ ؿَكبلِيىَ و ؿََيًَت!  ((دًَُن باهىٍ))
 ْاتىاْليَت بُٖاّ ضلنُهاتُنإ ؿياكّ بهليَت ))

 ُٓوؿََُّ نُ 



 75 

 ٖاوكِيًَُتٌ ؿكوهت ؿَبًَت 
 لِ ؿَنُيت ُٓوؿََُّ ناهُيُى ؿَيؤخ ؿَيؤخ ث

 ؿواداك بُ ؿَيؤثًَو, 
 يًَىكِيق ؿَبًَت ...  

 و يُ مدمريَّ ًَٗلَباًًُْناًٍْ ؿا, 
 يُنًَو ُٖيُ 

 نُ هُكَدماّ ؿَيِ َلؤظ
 يًَىكِيَق ؿَنات! 

يُػُياَيِ هُومّ ػؤّ ؿا بؤٕ و بُكاَُّ ثُكِيُٓوَّ ٖاوكٍَِ بُّ  ((يًؤ ؾًًضُ بؤههايا)) 
 دؤكَ ؿَٖؤًَْتُوَ: 

ثريو بٌَ ؿوإ و دىإ يُ ًْجاٍَ, ًُويَو َِٓ يَُاَيُنُّ ػؤّ ؿا دًَهلؿَوَ,  وَكميَلِيَهِ
نُويًًَََو يُ ػٌتِ قىكِ نُ ُْٓـاَاِْ ػًَنإ و نٍُ و ثُىل نٌتىناٍَ و طٌت ٓافََيُناِْ يُ 
ػؤطلتبىو, طؿتىطؤ بُبٌَ نَُيو وَكطلتٔ يُ مَاِْ ٓاَافَنإ! مَكؿَػُُْيُى, بُكيُى نُوتِٓ 

 ثُيىَْـيُى َُيوُك ُْبىو.  ًْطانإ, يا
ُْ بؤضىوًَْو يُوَّ َُٓليها نُوتؤتُ نىَّ وَ, يُ ٓاكاؿا بىو ُْ يُ تَُُِْ ؿا يُطٍَُ 
نُهًَهِ كِؤفٓاوايِ قوُّ نلؿبىو, ُْهىاكّ ٓؤتؤَبًًًََو ببىو ُْ وًُيُنِ يَُُكِ ًََقوو 

ًِٓ ػؤيُوَ بًَت, بًوتبىو, ًٓـّ ُْيـَتىاِْ ٖؤطلّ هًاهُت يا ًتًَو يُبإ فياِْ طىْـٌْ
يُطٍَُ ََُُٓ ؿا, مَكؿَثُكِيَهُإ بُ طُكَىطىكِّ يُثاٍَ يُنـا ثًَهُوَ بُهُكبلؿ و ؿََِ 
ػىاساؾًنّ, بُّ ُٖهتُّ نُ كَِْطُ ضًرت ًٖض ناتًَو يُنرت ُْبًٓني و, ؿَهت يُْاو ؿَهتِ 

 يُنـا, تا ُٓوثُكِّ ٓاوايِ كِؤيٌتني و طليائ و طليائ, 
 بُهُك ُٓو كِووؿاوَؿا تًَـَثُكِيَت و َٔ ًٓرت ُٓوّ ُْبًًًُٓوَ. ًَْو آلًََُٓوتا ها

 يًَطُكِيَني, نُ ًٌَٖتا ُّٖ ثًَهُوَئ! 
ياؿّ بؤٕ ػؤًِ ٖاوكٍَِ بُ كِووْانِ ؿٍَ و ْاوّ بؤخنؤًًٌِ بُٓاكاَِ طًإ  ((ًُْايىًًر))

 ُٖفَاك ؿَنات! 
 ياؿّ ُْٖـَّ نُي بُكِؤًِٓ ؿًًًََََٗتُوَ 

 ُػًٌَت طىكِو تًِٓ ثًَـَب
 ؿَخماتُ كَِّ 
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 ْاوّ ُْٖـَّ نُي, بىوَتُ كِؤمّ كِؤسِ 
 ناتِ ُٖك ؿَيتُْطًُى, ثُْايإ بؤ ؿَبُّ 

ضىاكؿَ هُؿَ يَُُوثًٍَ يُ باكَّ ٖاوكِيًَُوَ ُْٖـٍَ قوُّ نلؿووَ نُ ًٌَٖتا  (خعًِ)ك.
 بُكاَُّ تُكِوثاكاوّ و تامَيًإ ىلَ ؿَتهًَت!

 ٖاوكِيَُناِْ تؤ هَِ طلوثٔ:
 ُنُت / ٖاوكِيًَُتٌ ٖاوكِيَُنُت /ؿوفَِٓ ؿوفَُٓنُت!ٖاوكِيَ

 و ؿوفَُٓناًٌْت هَِ طلوثٔ:
 ؿوفَُٓنُت/ ٖاوكِيًَُتٌ ؿوفَُٓنُت/ ؿوفَِٓ ٖاوكِيَُنُت!

 ًًٓٓىك الْو(( بُ ًْطايُنِ ْاههُوَ ؿَضلِيَت:))
 ٖاوكٍَِ بىُْوَكيَهِ ْامؿاكَ نُ طىَيُ ؿاوؿيُناِْ بؤ تؤ ؿَضًَٓت, ثًٌَهًُت ؿَنات و
يُػَُِ َاََُيُؿا ًًُْ, ُٓو غىْضاُّْ يُؿَهتًإ ؿَؿات, ًٖض ْايُتُ بُكضاوّ, بُآلّ 
تىيٌَىوّ ٖاوكِيًَُتٌ بُكم ؿَْلػًًََٓت باًرتيُٓناِْ ػؤّ بُ تؤ ؿَؿات و ؿيوإ ؿوباكَ 

 ؿَيضًًََٓت.
))ُْٓتىإ ؿوهٓت ٖطنوثلّ(( يُ نتًَبِ ًاماؿَّ طضهُؿا, ٖاوكِيًَُتٌ بُ ))َاَيِ نلؿٕ(( 

 ْاوبلؿووَ و ؿَهجًَهلؿِْ ٓآًايُتِ عاًكاُّْ كِيَىّ و ًاماؿَّ طضهُ مب دؤكَ ؿَٖؤًَْتُوَ:
 و!((آله))كِيَىّ وتٌ:

 ًاماؿَّ طضهُ وتِ: ))تؤ نًًَت؟ يُنذاك دىاًْت!((
 َٔ كِيَىيِ(())كِيَىّ وتٌ: 

 وَكَ ثًَهُوَ ياكّ بهُئ, ْاماًْت, ضُْـ ؿٍَ تُْطِ(())ًاماؿَ طضهُ وتٌ
 ْاتىامن ياكيت يُطٍَُ بهُّ, ًٌَٖتا َاَيًًإ ُْنلؿوّ(())وتٌكِيَىّ 

 َاَيِ نلؿٕ ضِ يُ(())ًاماؿَ طضهُ وتٌ
َلؤظُنإ تؿُْطًإ ُٖيُو كِاوؿَنُٕ, ََُُٓ َايُّ ًْطُكاِْ َُٓ! بُآلّ, ))كِيَىّ وتٌ: 

َليٌو و ثُيُوَك بُػًَىؿَنُٕ و ػًَليًٌإ ُٖك َُُٓيُ, تؤ, بُؿواّ َليٌهًَهـا 
 يًَت؟(( ؿَطُكِ

ُْػًَل, بًُىئَ ٖاوكِيًَُى ؿا ؿَطُكِيَِ, ثًَت ُْومت َاَيِ نلؿٕ َاْاّ ))ًاماؿَ طضهُ وتٌ: 
 ضًًُ ؟(( 

 ؿكوهت نلؿِْ ثُيىَْـّ!(( ))َاَيِ نلؿٕ ًتًَهُ بُتُواوّ يُبرينلاوَ, واتُ, ))كِيَىّ وتٌ: 
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ك نىكِّ تل, َُْٔ ٓاًهلايُ, تؤ ًَٓوتا نىكَِ وكؿيًُيُنِ وَى هُؿ ُٖما))كِيَىّ وتٌ: 
ثًَىيوتِ بُتؤ ُٖيُ, ُْ تؤ ًٖض ثًَىيوتًُنت بَُٔ ُٖيُ, َٔ بؤ تؤ يُى كِيَىيُنِ, وَى هُؿ 
ُٖماك كِيَىّ تل بُآلّ ُٓطُك َٓت َاَيِ نلؿ ُٖكؿونُإ ثًَىيوتُإ بُ يُنرت ؿَبًَت, تؤ بؤ َٔ 

 يُ َُٖىو ؿًْاؿا ٖاوتات ْابًَت و َٔ بؤ تؤ يُ ؿًْاؿا تاقاُْ ؿَمب! 
ًَٓوتا فياًَْهِ كِؤتًًِٓ ُٖيُ, َٔ َليٌو كِاوؿَنُّ, َلؤظُناًٍْ َٔ, طٌت 
َليٌهُنإ وَى يُنٔ, ُٖك بؤيُ يًَلَ نات بُ مَمحُت ؿَطىمَكيَت, بُآلّ ُٓطُك َٓت َاَيِ 
نلؿ, وَى بًًًََت فياِْ َٓت نلؿبًَت بُ ضلاػإ, ُٓو ؿََُ تُثُّ ثًًَُى ؿَْاهِ نُ يُ تُثُّ 

 ًاوامَ. ُٖك ثًًَُنِ تل د
تُثُّ ثًَِ ُٓواًْرت ْاضاكّ ؿَنات يُ سُوت نىٕ ػؤّ بٌاكَُوَ, بُآلّ تُثُّ ثًَِ تؤ وَى 

 ٓاوامّ َىميو َٔ يُ نىُْنُّ ؿًًَََٖٓتُ ؿَكَوَ. 
تامَ بلِواُْ! ُٓوَّ, ُٓو ثَُيُ طُمنُ ؿَبًِٓ؟ بؤَٔ نُ ْاخنؤك ًِْ, طُمن ًتًَهِ بٌَ هىوؿَ 

َٔ ْاػُُْوَ و ََُُٓ َايُّ ثُفاكَيُ! بُآلّ تؤ ثلضًَهِ ثَُيُ طُمنُنإ ًٖض ًتًَو بريّ 
 ميىْت ُٖيُ. 

نُواتُ وَػتًَو َاَيًت نلؿّ, َُسٌُك ُٓو ناتُيُ! ضىْهُ طُمن نُ كَِْطِ ميَلِيُٓ تؤّ بري 
 ؿيًََٓتُوَ, ُٓو ؿََُ َٔ طعُّ َُٖيهلؿِْ با نُ يُ َُمكاّ طُمنُنإ ؿَٓاَيًَت, ػؤَ ؿَويَت ... 

  ((َيت ثًَىَيُ َاَيًِ بهُ!ًَٓوتا ُٓطُك ؿ
مؤك ؿَيِ ثًَىَيُ بُآلّ ًَٖٓـَ نامت ًًُْ, ؿَبًَت بلِؤّ ُْٖـٍَ ))َِ ؿايُوَ: آلًاماؿَ طضهُ وَ

َلؤظ تُْٗا يُو ًتاُْ ))ٖاوكٍَِ ثُيـابهُّ و يُ َُٖىو ًتُنإ هُكؿَكبهُّ. كِيَىّ وتٌ: 
هُكؿَك نلؿٕ يُ ًتُنإ  ؿَتىاًَْت هُكؿَكبهات, نَُاَيًًإ ؿَنات, َلؤظُنإ ًٓـّ بؤ

ناتًإ ًًُْ, َُٖىو ًتًَو بُّ دؤكَ سامكو ٓاَاؿَ يُ ؿوناُْنإ ؿَنلِٕ, بُآلّ يُبُكُٓوَّ 
  ((ؿوناًَْو ًًُْ َاََُيُ بُٖاوكِيَُوَ بهات َلؤظُنإ بٌَ ٖاوكٍَِ و ٖاوكٍَِ َاوُْتُوَ!

  ((تؤ ُٓطُك ٖاوكِيَت ؿَويَت باًُ, َٔ َاَيِ بهُ!
  ((بُض ًًَىَيُى؟)): ًاماؿَ طضهُ وتٌ

ؿَبًَت مؤك مؤك بُتاقُت بًت, هُكَتا ُْػتًَو ؿوكتل ئَُ بُّ دؤكَ يُْاو ))كِيَىّ وتٌ: 
ضىْهُ  –طقوطًانإ ؿاؿًًٌَْت, َٔ بُ ؿميُوَ تَُاًات ؿَنُّ و تؤ ؿوويًَىَ ْانُيت

يهرت يُ بُكاَبُكؿا ؿَتىاْني كِؤفاُْ نًََُو ْن –وًُنإ هُكضاوَّ ػلاخ يًَو طُيٌتٓٔ 
 بُياِْ ُٓو كِؤفَ ًاماؿَ طضهُ ٖات.  ((ؿاًٌْني
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بليا هُكّ َُٖإ هُعاتِ ؿويََِٓ بٗاتًتايُ, ُٓطُك بؤ منىوُْ, ُٖك كِؤفَّ ))كِيَىّ وتٌ: 
هُكّ ناتقًََل ضىاكّ ثاَ ًْىَكِؤ بًًَت و َٔ يُ ناتقًََل هٌَ وَ ًُنل يُ ؿَيِ ؿا ؿَتىيَتُوَ 

ُوَ, مياتل ُٖهت بًُاؿّ و بُػتُوَكّ ؿَنُّ, ناتقًََل و ُٖكضُْـ ناتقًََلَنُ بضًَتُ ثًٌَ
 بىو بُضىاك ؿَنُوَُ ؿَيُػىكثُو ًْطُكإ ؿَمب, ُٓوؿََُيُ نُ ْلػِ بُػتُوَكّ ؿَمامن!! 

بُآلّ تؤ ُٓطُك وَػت و بٌَ وَػت بًًَت, َٔ يُ نىَّ كِا بنامن ض ناتًَو ؿَبًَت ؿَيِ بؤ 
 ؿيـَْت ٓاَاؿَ بهُّ(( 
 هُ كِيَىيُنُّ َاَيِ نلؿ. بُّ دؤكَ ًاماؿَ طض

 هاتِ دًابىوُْوَ ْنيو بؤوَ ... 
  ((ٓاؾ! ْاتىامن ثًٌٌَ يُ ؾلًََوهُنامن بطلّ!))كِيَىّ وتٌ: 

 ػُتاّ ػؤتُ, َٔ نُ ػلاثُّ تؤّ ُْويوت, ػؤت ويوتت َاَيًت بهُّ(( ))ًاماؿَ طضهُ وتٌ: 
  (كِاهتُ)كِيَىّ وتٌ: 

  ((هىوؿيَهِ بؤ تؤ ُْبىو؟ نُواتُ ُّٓ ثًٌَٗاتُ))ًاماؿَ طضهُ وتٌ: 
  ((ضؤٕ, يُبُكػاتلّ كَِْطِ طُمن!))كِيَىّ وتٌ: 

  ((بُآلّ ناتًَو ويوتت ػىاساؾًنّ يُيُى بهُئ, َٔ وَى ؿياكّ كِاميَو بُتؤ ؿََيًَِ.))
كِيَىيُى بىو وَى هُؿُٖماك ))ًاماؿَ طضهُ داكيَهِ تل ضىو بؤ تَُاًاّ طىَيُنإ و وتٌ: 

و طُكِايُوَ بؤالّ كِيَىّ و  ((وكِيٌَ ػؤّ و ًَٓوتا يَُُٖىو ؿًْا بٌَ ويَُٓيُكيَىّ تل, نلؿّ بُ ٖا
  ((ػىا ساؾًن))وتٌ: 

  ((ػىاساؾًن: و بُآلّ ُٓو كامٍَ ومت مؤك هاؿَيُ!))كِيَىّ وتٌ: 
تُْٗا بُضاوّ ؿٍَ ؿَتىاًْت باَ ببًًٓت, ُٓوَّ ُٓهًَُ يُؿيـَ ثُْٗاُْ, بُٖاّ طىَيُنُّ ))

ًََُْهُ ضاوَكِواًْت نلؿووَ!(( َلؤظُنإ ُّٓ سُقًكُتُيإ يُ برينلؿووَ, تؤ بُ ُْٓـامَّ تُ
بُآلّ تؤ ْابًَت يُبريّ بهُيت, تؤ تا ميٓـوويت بُكثلهًاكّ هُباكَت بًُتًَو نُ َاَيًت 

 نلؿووَ!(( 
تُْٗا بُضاوّ ؿٍَ ؿَتىاًْت باَ ببًًٓت, ُٓوَّ ))ًاماؿَ طضهُ يُبُكػؤيُوَ ؿَيىت: 

  ْٗاُْ!((ُٓهًَُ يُ ؿيـَ ثُ
نُ كِاّ نلاوّ, ؿَيـاكّ! بىوَ! وتُّ كِيَىيُنُّ بُدؤكيَهِ تل بُيإ  ((ؾًًجى ويهٓن))

 نلؿووَ و ؿََيًَت: 
 ؿَيبُكَنُّ, َاضِ بهُ و يًَطُكَِّ يًَو دًابًُٓوَ 
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 ُٓوؿََُّ نُ ثريّ ضلاّ ػُوُْنامن ػاَؤَ ؿَنات 
  ًٌَٖتا ُٓو َاضُ ؿٍَ و طًامن بُ كِووْانِ ؿيًًَََتُوَ.

 ْىوهُك يُو بلِوايُؿايُ: 
 هؿلَّ ًَٗلَباًًُْ  ٖاوكِيًَُتٌ

 نُ ؿَبًَت تًًَـا ؿَيت هُك بربِّ 
 و بًؼُيتُ ثًٍَ ؿيـَّ ٖاوكٍَِ 

 و ٖاوكٍَِ ثاكوّ َُٖيُ بُكمناتُوَ 
 وتؤَ ثاكوّ ضاو ثؤًِ! 

 ٖاوكِيًَُتٌ بُ ؿَمووّ ميَلِئ ْاومَؿ ؿَنات و ؿََيًَت:  ((دؤٕ ًٓعًني))
 تٌ, ٖاوكِيًَُ

 ُٓو ؿَمووَ ميَلِيُٓيُ 
 نُ ؿَيِ طٌت ػَُيهِ دًٗإ ثًَهُوَ ؿَؿوكيَت! 

بُآلّ, ؿاْايُى يُهُك ُّٓ باوَكِيُ نُ ٖاوكٍَِ نُهًَهُ يَُُكِ ضؤٕ بىوٕ بـويَت و بُطىَّ ٍ 
 طًامناْـا بضجًًََٓت: 

 يُ ؿًَتِ باًَٖلّ فياْـا                  طىٍَ بُو ضكٌَ َُبُ!
 ياكبُ و باكَُبُ!                                            

 ٖاوكِيًَُتٌ بُدرياِْ ؿٍَ ْاو ؿَبات:  ((بالتٍ ٖاتليى))
 درياِْ ؿَيِ َلؤظُ!((  ٖاوكٍَِ))

و ْىوهُك يُو بلِوايُؿايُ نُ, ٖاوكٍَِ وَى : ٓاويَُٓيُنِ كِووُْ نُ طٌت َُٖيُناِْ ًَُُٓ 
 امناْـا ؿََيًَت: بُطىيَُاْـا ؿَضجًًََٓت, يُ طىيَضهُّ طً

ًٖض َُٖيؼًًوهاًَْو ْاطؤكِيَت بُ َُٖيُ, َُطُك ُٓوؿََُّ نُ ُٖوَيِ كِاهتهلؿُْوَّ ))
 ُْيُ!((آلُْؿَيت, ُٖكضُْـ َُٖيُنلؿٕ ناكيَهِ َلؤيِ يُ وَىلَ ؿووباكَ نلؿُْوَّ ناكيَهِ ٓافَ

ُٓطُك ))ًَني: بؤ ُٓوَّ يُ ٓايٓـَيُنِ ْنيهـا ثُدمُّ سُهلَت و ثًًُُاِْ ُْطُمئ و َُْي 
نتًَبِ فيإ ضاثِ ؿووََِ ُٖبىايُ, ُٖكطًن َُْـًٌََٖت ُّٓ َُٖىو َُٖيُيُ ؿووباكَ 

  بًَتُوَ!((
 يُ هجًَـَّ ثانًنَّ فياْـا, ٖاوكٍَِ يُ كِؤغ و طًاِْ ًَُُٓؿا ؿَضلِيَت: 

 يا ؾًَلبُ يا ؾًَلّ بهُ!
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 ! يا ؿاْابُ يا بًُىئَ ؿاْايُنـا بطُكَِّ
ؿا, نلؿُْوَّ ؿَيِ ٖاوكٍَِ بؤٕ ػؤَ و هُومبىوُْ يُ باػِ ػُماٌْ  ٖاوكِيًَُتٌ, سنوكّ

 تُْٗاّ ٖاوكٍَِ بُ وفَِ ػُْـَ و ًَٗلَباِْ تاوَنى ٖاوكٍَِ بُ ًُيـايِ يُوَ يُ تؤ بلِواًَْت! 
ُبُكنلاوَناِْ تؤيُ!(())يُو بلِوايُؿايُ نُ:  ((كِؤبُكت نؤْلاؿ))  ٖاوكِيًَُتٌ تؤ, ثًَـاويوتًُ ؿَهت

 بؤِْ ػؤًِ ياؿَوَكيُى بُبريؿيًََٓتُوَ و ؿََيًَت:  ((ًٔ نًًَلٖ))بُآلّ 
يُ فياْـا كِؤفّ طلْط ُٖيُ, ؿيـاكّ نُهاًَْو ؿَنُئ نُ وَى, ًًعليَهِ دىإ, بىوِْ ))

ًَُُٓ يُوكوفاُْوَ ؿَػُُْ يُكمَ, نُهاًَْو نُ طُكَىطىكِّ تُوقُنلؿًْإ ٖاوؿَيِ ُْوتلاويَو 
يًَىكِيَقّ ُٓوإ ٓاكاَِ و هىنٓايًُنِ هُيل بُطًاِْ  بُيإ ؿَنات و هلوًتِ ًريئ و

ٓاَيؤمّ و ٌََ و َؤنلؿُْنإ ُٓو . تاَُمكؤَإ ؿَبُػًٌَت نُ ػىؿاوَْـ يُ نانًَُنُّ ؿايُ
ًْطُكاًْاُّْ نُ ًَُُٓيإ ُٖكاهإ نلؿووَ, وَى: ػُويَهِ ْاػؤَ تًَـَثُكِٕ و ًَُُٓ كِاؿَضُْني 

ىؿاوَْـ بُضاويَهِ تل ببًٓني و بُطىيَضهُّ ْىَّ ببًوتني! تاوَنى دىاِْ ؿًْاّ كِاهتُقًُّٓ ػ
بُآلّ ؿيوإ بؤ ْاهًِٓ وكؿتل و كوْرتّ ٖاوكٍَِ ؿَبًَت هُك ًَُكُإ ُٖبًَت ُٓطُك نُهًَو 

ويُ, تؤ هُكَتا بؤِْ ُٖكََِ نُ ؿَنُيت و آلُٖكًًََُى بُ تؤ بـات و بًًََت: ُٖكََِ طى
وّ بؤِْ عُتل ؿَؿات تُكِوتامَيُ و بُ آلُٖكََِ طى تَُاًاّ كَِْطُنُّ ؿَنُيت و ؿََيًًَت:

بُكاوكؿنلؿِْ ُٓوَ بؤت ؿَكؿَنُويَت نُ ُٓو ُٖكٌََ يُ ضىْهُ ُٓو تايبُمتُْـياُّْ ًًُْ, 
 وّ ًًُْ! يًَلَؿا بىوِْ هُكًَُل طلْط و ساًا َُٖيُٓطلَ! آلُٖكََِ طى

 )َُوالْا( ضُْـ دىإ طىماكًتِ يُّ كاهتِ يُ يًَهلؿووَ: 
 وَنُيإ ؿيَت! آلو ؿَنُٕ و بؤِْ ؿونٍَُ يُ هآلو ُٖٕ هُْٖـيَ

 وَنُيإ بؤِْ خبىكؿّ يًَـيَت! آلو ؿَنُٕ هآلو ُْٖـيَو ُٖٕ نُ ه
 َُُٓ نُهًَو ؿَكنِ ثًَـَنات, نُ بؤٕ بهات!

بُآلّ عاكيؿُنإ بلِوايإ وايُ نُ َُٖىو ًتًَو هُباكَت بُػىؿا َاْا ؿَبُػًٌَت 
 بُتايبُت ٖاوكٍَِ!! 

يُنًَو يُ عاكيؿُ بُْاوباْطُناِْ هُكؿََِ ػؤّ ؾايىؿَيُى بؤ  ((عًًإ جمٓىٕ))ُ ُٖكبؤي
ٖاوكِيًََهِ ؿكوهت ؿَنات نُ َُٖيهٌإ بُكَوالّ َُعبىؿ وَى ثًًهاُْيُى يُ ْىوك يًَـَنات. 

 بُهُكٖاتُنُ خبىيَُٓوَ ... 
 ضريؤنِ ؾايىؿَّ عاكيؿُنإ: 

 ؿََيًَت:  ((عًًإ جمٓىٕ))
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َُُٓ ؾايىؿَّ ماْاياُْ,  ))ٖاوكِيًَُنِ ضىوّ, ؾايىؿَّ بؤ ًَٖٓاّ, ثًَِ وت: كِؤفيَو بؤَاَيِ 
 ثًَت ػؤًُ ؾايىؿَّ عاكيؿُناْت ؾًَلبهُّ؟((                                                                

 بَُيٌَ!(( ))ٖاوكِيَهُّ وتِ: 
َماَُْـّ, ًٌْاهتُّ ؿَيًٓايِ ُْٖطىيِٓ بًَطُكؿٍ, ًُنلّ َُُٓنـاكّ, كِؤِْ كِ))ومت: 

  ((بلِفيَُٓ َُدمَُيِ ثاكيَنناكيُوَ
 ٓاوّ تلهِ بؤ مياؿ بهُ 

 وّ بهُ آلبُنُوطريّ بٌَ طىْاِٖ تًَهُ
 يُهُك ٓاطلّ ػؤًُويوتِ بًهىَيًَُٓ 

 ُٓو ؿََُ بًهُكَ ْاو ناهُّ تًَلِاَاُْوَ 
 وَ بُباوًًََِٓ هىثاهطىماكّ هاكؿّ بهُوَ 

 بًؼؤ!((  إهتػؿاكو بُنُوضهِ 
ُٓطُك ٖاوكِيًََو ٖاتُ ًَىاِْ ؿَيِ تُْٗاّ ًَُُٓ و ثًَِ ػوتُ ْاو ًَشلابٌ ػَُيىَتِ ؿَيِ 
تُْٗاَإ و ناتًَو طىيَُإ َُٖيؼوت بؤبًوتِٓ طىَيِ هىكّ ثُيعُناِْ, مَئ و ؿَيِ ًَُُٓ 

تِ وَى ثُكَِهًًَهُيُنِ  ًَٓوو هىى بًُىئَ ُٖهتِ بؤٕ نلؿِْ ػىؿ و ؿواداك بُكَو سُمكَ
 عًُل  كِيَٓىيَِٓ نلؿ, بناْني نُ بَُيٌَ, ػىَيُتِ, ًْىَ وْبىوَنَُإ!   

 َُوالْا ؿَيًَت: ٖل ْـايِ نُ تلا باال نًٌـ       إ ْـا َِ ؿإ نُ ام باال كهًـ
 واتُ: ُٖك باْطُواميَو نُ تؤّ بؤ هُكَوَ َُٖيهًٌَا بناُْ ُٓو باْطُ يُهُكَوَ كِاٖاتىوَ. 

ُٓطُك قوُيُنت بًوت و ثٌَ ّ ؿَيؼؤَ بىويت, بناُْ ))ؿََيًَت:  ((ًَُوِ تُوكيَنّ))
 ((ُٓو قوُيُ ُٖقُ و بُؿواّ ؿا بلِؤ!

ثريؤمٕ ُٓو َلؤظاُّْ نُ يُ ثُدمُّ ؿَهت تًَٓاثُكِٕ و بُكؿَواّ ْىهُك يُو بلِوايُؿايُ نُ: 
تِ نُ ضُْـ يُ كِؤسِ ُٓواِْ ؿيهُؿا ؿَطُكِئَ, ُٓوإ يًَىكِيَقٕ يُ عًُل و نُئً يُ ػؤًُويو

ؿَيطريَ ٖاوهًًَُتِ يُطٍَُ ُّٓ دؤكَ كِؤساُْؿا نُ َلؤظ يُ كِؤتًِٓ كِؤفاُْوَ بؤ كِؤفيَهِ هُوم 
ؿَبُٕ و ُْٓـيٌَُ و ُٖهتِ َلؤظ يُهُك باَيِ ؾليٌتُّ تُْٗايِ و عًُل و علؾإ ؿاؿًََْٔ و 

ّ َلؤظ يُهُك تلؤثهِ ؿاْايِ بؤٕ ػؤَ و هُومّ ػؤيإ ًَىاْـاكّ ؿَنُٕ و ناهُّ ودىؿ
ٕ و يًَىكِيَق ؿَبًَت يُ َقوٍَ بىًَْهِ ػؤَ و ؿَيُػىكثُيُنِ ثلِ يُ تاَُمكؤيِ سنوكّ ُٓوا

(( تؤ ؿوو نُهًت, يُنًَو بُ ٓاطا يُ تاكيهِ ؿاو ُٓويرت, دربإ ػًًٌ دربإ))بُطىتُّ 
 ػُوتىو يُ ْىكؿا! 
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ِ ؿَيُنامنإ ُٓو ؿََُّ ياؿّ بؤٕ ػؤًِ ْاوَنُّ تُكِّ و ثاكاوّ بؤ ثُكَِّ ْاههِ طىَيََ
ؿيًََٓت, ُٓو َلؤظًَهُ بُ ثُكِّ ًْطاّ برينلؿُْوَّ ؿٍَ و كِؤسِ َلؤظ بؤ ٓامساِْ ًًِْ بٌَ 
هٓىوكّ ؿاْايِ ؿَبات و ؿَخياتُ هُكباَيُناِْ ؾليٌتُ باٍَ هجًُناِْ َتُاُْ بُػؤبىوٕ و غُّ و 

ََُُُّٖٗ برينلؿُْوَ ثُفاكَ و َُيُٓت و تُْٗايِ و ْاَؤيِ و بًَهُهِ َلؤظ وَى غىباكيَو يُ 
و ُٖهلُيُّ ػؤًِ ػؤّ ؿا َُسىؿَنات و ثُكيٌَاِْ َلؤظ ثُكِثُكِ ؿَنات و ؿَهت ؿَػاتُ ْاو 

 ؿَهتِ يُكمؤى و ضاو ؿَبلِيَتُ ضاوَ بٌَ تاقُتُنامنإ  و بُؿَْطًُنِ ًاؿّ ٓاًََن ؿََيًَت: 
 تؤّ!(( ٓـَّ ْامؿاكَنُّ, مؤك ؿَيِ بؤت تُْطُ, ضاوَكِيَِ كؤفَ ثلًٓطـاكَناِْ ٓاي))

 ٖاوكٍَِ, ثانًنَيِ يُ برينلؿُْوَؿا ؾًَلّ ًَُُٓ ؿَنات, ضىْهُ: 
 نلؿاك بُكدُهتُبىوِْ َاؿياُّْ ُْٓـيٌَُيُ,

 و ٓاناكيٍ ؿَكنُوتُّ َاؿّ ٖنكَ 
 نُواتُ, بؤ ُٖبىوِْ ٓاناكّ باَ 
 ؿَبًَت بريو ٓايـياّ باَ ُٖبًَت! 

ؿاْاوَ و بُبُػًٌٌَهِ ػىايِ ماًْىَ و ُّٓ دؤكَ ٖاوكِيًَُتًُّ بُثريؤم  ((تؤَاي ٖانى))
ثريؤمٕ ُٓواُْ نُ ُّٓ بُػٌٌُيإ ُٖيُ تا ٖاوكِيًَُتٌ بٔاؾُكيَٓٔ, و ُٓويٍ ػؤّ  ؿََيًَت:

تًَهُ يُاليُٕ ػىؿاوَْـَوَ, مؤكَ ُٓوَّ نُ يُّ َاْايُؿا دٌَ ّ ؿَبًَتُوَ, بُآلّ باْرت يُ آلػُ
ُ ؿَكَوَ, و يُ ؿَكوِْ ُٓويرت ُٓوَّ ضاى و َُٖىوّ, ًَٖن ُٓوَيُ َلؤظ بتىاًَْت يُ ػؤّ بضًَت

                                                                                   باَ بًَت, هتايٌِ بهات و ػؤًِ بىيَت!((                                                                                        
   -ٖاوكٍَِ بُ بُػت و ًٓكباٍَ ؿَماًَْت و ؿََيًَت : ((طننآًَ))

 ؿواْني(( ))ئ و بٌَ  ((ُٖكؿونُإ))ًَٖٓـَّ نُ ًَُُٓ 
 ًُو يُنىَّ ؿَتىاًَْت ًَٖٓـَ ٓامساِْ ُٖبًَت؟ 
 ٓامسإ يُنىَّ كِا ؿَتىاًَْت ًَٖٓـَ هاَاٍَ بًَت؟ 

 يُ بُكَنُتِ تؤوَيُ نُ َٔ ًَٖٓـَ َِٓ! 
بُو ثاكضُ بُكؿَّ نلؿ, بُ بُكؿّ ودىؿّ  ((ًَهٌ ٓاْق))ُ, ناكيَو نُ ُّٓ َلؤظُ ثريؤماْ

 َلؤظ ؿَنُٕ و بُكدُهتُيِ بُؾليٌتُّ ْاػِ َلؤظ ؿَبُػٌٔ. 
 ؿاهتاِْ َايهٌ ٓاْق و ؾليٌتُ: 

كِؤفيَو ًَهٌ ٓاْق بُياكَُتِ نؤََُيًَو بُكؿيَهِ كًَِِ تا كِاؿَيُى طُوكَّ تٌ ؿَؿا 
ّ ببات, يُنًَو يُ ٖاوكِيَهاِْ َايهٌ ٓاْق ٖاتُ الّ ُٓو و تاوَنى بُكَو الّ َاَيُنُّ ػؤ
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َايهٌ ٓاْق وتٌ: ))ؾليٌتُيُى يُْاويـا  ((ُّٓ بُكؿَ كًَُِ ضِ يًَـَنُيت؟))ثلهًاكّ نلؿ: 
ٖاوكِيَهُّ َايهٌ ٓاْق نُ باوَكِّ بُ َُهُيُنُ ُْؿَنلؿ ػىا  ((ؿيًُ ؿََُويَت ٓاماؿّ بهُّ

َاْطًَو, ٖاوكِيَهُّ َايهٌ ٓاْق ؿيَتُ ًَىاِْ و ثُيهُكّ  ساؾًنّ يًَهلؿو كِؤًت. ؿواّ ضُْـ
بُكؿيِٓ ؾليٌتُيُنِ يُنذاك قًُُْطِ يُ فووكَنُّ ُٓوؿا بًِٓ, بُهُكهاَِ و ٓاؾُكيُٓوَ 

َايهٌ ٓاْق وتٌ:  ((ُّٓ ثُيهُكَ ضُْـ قًُُْطُ يُنىيَت ًَٖٓاوَ؟))يُ َايهٌ ٓاْق ؿَثلهًَت 
 ًَٖٓا!((  يُُْٖاوّ َُٖإ بُكؿَ كًَُِنُ ؿَكّ))

بٌَ طىَإ, يُدرياًَْتِ و ؿكاوهًًَُتِ ُّٓ َلؤظُ بؤٕ ػؤَ و ثريؤماُْ كِؤغ و دُهتَُإ 
 ؿَبُٓ ػاوَِْ ضُْـئ ؾًتُكّ ُْبًٓلاو. 

بُبٌَ ُٓوَّ نُػؤَإ ؿَكنِ ثٌَ بهُئ و بؤ ُٓوَّبُكدُهتُيِ بُ ؾليٌتُّ ْامخإ 
                                                                               بُكدُهتُ بهُٕ, ؾًتُك بؤ ودىؿّ ًَُُٓ ؿاؿًََْٔ:     

 ؾًتُكيَو بؤ مَيُٓإ,  بؤ ُٓوَّ بري يُ ُٖك ًتًَو ُْنُيُٓوَ! 
 ؾًتُكيَو بؤ ضاوَإ,  بؤ ُٓوَّ َُٖىو ًتًَو ُْبًٓني! 

 ؾًتُكيَو بؤ طىيَضهَُإ,  تا َُٖىو قوُيُى ُْبًوتني! 
 َامنإ,  تا َُٖىو قوُيُى بُبٌَ تًَلِاَإ و برينلؿُْوَ ُْنُئ! ؾًتُكيَو بؤ م

 ؾًتُكيَو بؤ ؿَيُإ,  بؤ ُٓوَّ َؤَيُتِ ٖاتُٓ فووكَوَ بُ َُٖىونُهًَو ُْؿَئ! 
 ؾًتُكيَو بؤ كِؤمحإ,  بؤ ُٓوَّ َلؤظًَهِ ػاوَٕ برينلؿُْوَّ دًاوام بني! 

 َ بطًَليُٓوَ! باهِ مَإ نلا, بُهُكٖاتًَهِ ػؤَ يُباكَّ مَاُْو
 بُهُكٖاتِ ؾُكَاْلَِوا و مَإ: 

كِؤفيَو ؾُكَاْلَِوايُى بُ وَميلَنُّ وت: َُٓلِؤ بًََِ باًرتئ بًُِ طؤًتِ َُكِّ بؤ بهُٕ 
 بُ نُباب و بًًَٗٓٔ, وَميل ؾُكَاِْ ؿا, ػىاكؿِْ مَاًْإ ًَٖٓا. 

لاثرتئ بًُِ َُكِّ بؤ ضُْـ كِؤفيَو ؿواتل ؾُكَاْلَِوا بُ وَميلّ وت: َُٓلِؤ ؿََُويَت ػ
 بًَٓٔ و وَميل ؾُكَاِْ ؿا َُٖـيى ػىاكؿََُِْ مَاًْإ ًَٖٓا(( 

ؾُكَاْلَِوا بُهُكهاًَُوَ وتٌ: كِؤفيَو ػلاثرتيِٓ يُتؤ ػىاهت و كِؤفيَهًٍ باًرتئ, 
قىكبإ, باًرتئ ٖاوكِيٌَ َلؤظ ))ُٖكؿوو كؤفَنُ مَاْت بؤ ًَٖٓاّ, بؤضٌ؟ وَميل وتٌ: 

  ثرتئ ؿوفًٍَٓ ؿيوإ ُٖك مَاًُْتٌ!((مَاًُْتٌ و ػلا
تًَو بًَت بؤَإ ُّٖ َُيُٓت! و آلُْٖىنُ ماًُْإ نُ ُّٓ مَاُْ طضهُ ؿَتىاًَْت ُّٖ ػُ

 ٖاوكٍَِ ض ناكيطُكيُنِ هُيلو هُكهىكًَُِٖٓك بؤ كِؤمحإ بُؿياكّ ؿيًََٓت. 
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دمـاكاُّْ كِؤفطاك باًُ بطُكِيًَُٓوَ هُكبابُتِ ثًٌَىو, ًَٓوتا تًَـَطُئ, ُّٓ ثانُ ٓاَا
نُ ُٖكوَى بؤًَْهِ ؿَيطري سنوكّ هُومّ ُٓو يُ  ((َُبُهت ٖاوكِيًَُتٌ ؿاْاو تًَطُيٌتىوَ)

 تًٌُْتُاْا كَِواُْ, بُطىيَضهُّ طًامناْـا ؿَضلِيَت! 
 ًُِٖٓ ؿَيوؤمّ بُ           و               ًُِٖٓ كِيا َُبُ! 

 ًِٖ قوُ َُبُ! ُٓ     ُ             و       ًُِٖٓ كَوَ ب
 ًُِٖٓ دُهتُ َُبُ!     بُ                 و          ًُِٖٓ ؿٍَ 

 و               ًُِٖٓ ؾُكَ َُبُ!      ًُِٖٓ عُكَ بُ       
 و               ًُِٖٓ طؤكِ َُبُ!     ًُِٖٓ ْىك بُ            

 ثًَػَُبُكَوَ بؤ ؿَْىهًَت: ُٓونات يُؿَؾتُكّ كآًَٖاِْ فيامناْـا هُكًَُكًَهُإ يُماكّ
بُٖاّ ضىاك ًت بُكيُوَّ يُؿَهتًإ بـَيت بناُْ! هُكوَت و هاَإ بُكيُ ُٖفاكّ, 

 هاغًََُِ بُك يُ ُْػؤًِ, طُدمًَتِ بُكيُثريّ, فيإ بُكيَُلؿٕ.
 ثاًإ, يُ ؿَؾتُكّ ًُٓالّ هبُيًَُٓاْـا ؿَٖؤًَْتُوَ: 

ٕ و يُػَُِ ُٓواًْرت ؿا بىوٕ ُٓكى ُْبًَت, ثًَىيوتُ َلؤظ بىوٕ, ثاى بىوٕ, بُكثلهًاكبىو
 بَُيهى, ػُهًَُتِ َلؤظ بًَت!! 

 و بُ ًْطايُنِ قىٍَ يُ نلؿَوَنامنإ بُ ُٓهجايِ بُ طىيَُإ ؿا ؿَضلثًًََٓت! 
 ؿَؿكويتُوَ!  ((ُْكيتًَو))ُٓطُك نلؿَوَيُنت ضاْـ                 
 ؿَؿكويتُوَ!  ((تًَوكَِوً))ُٓطُك ُْكيتًَهت ضاْـ                    
 ؿَؿكويتُوَ!  ((ضاكَْىهًَو))ُٓطُك كَِوًتًَهت ضاْـ                   

 ضريِؤنًجُكهتطاٍ ٖاوكِيًَُتٌ: 
ُْٗا بىو ُٓوّ  يُ ثاْتايِ ؿووَُمكاّ ؿكاوهٌَ ؿا, ؿوو دىتًاكّ ٖاوكٍَِ ؿَفيإ, يُنًَهًإ ت

َ, بُكَُِٖ ػؤيإ َُٖيط اك وػاوَٕ َٓـٍا ُبىو ؿيهُيإ ػًَناـْ ْ ِ لتُوَ و ًُويَو ُٓو ثًاوَ نُػًَنْا
ِٓ و بريّ نلؿَوَ:  ٌتًـا ًب َ ))ضاوّ نلؿَوَ و ػُكَاِْ بُكَُُٖنُّ ػؤّ يُ تًُْ ػىؿا ضُـْ

ُويًََُّ مياتلَ اكَ, ثًَىيوتِ بُ ؿْا بُّ دؤكَ بىو نُ  ((بُهؤمَ يُطٍَُ َٓـا بُآلّ ٖاوكِيَهُّ نُ ػًَناـْ
 و بؤ َُمكاّ ٖاوكِيَهُّ بلؿ. بًًَُو يُػُكَاُْنُّ ػؤّ َُٖيطلت 

ضُْـ مؤكَ ُٓوَّ نُ ))و ُٓوّ تليٍ هُيليَهِ بُكَُُٖنُّ ػؤّ نلؿو بريّ نلؿَوَ 
فياِْ َٔ يًَىكِيَق ؿَنات و ٖاوكِيَهُّ ضُْـ تُْٗايُ, و يُػؤًِ و ًاؿيُناِْ ؿًْاّ ػؤّ 

 بًَبًُُ(( 
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كػُكَاُْنُّ ُٓو و ًٓـّ بؤ مَويُنُّ ػؤّ كِؤًت و بًًَُو يُ طُمنُنُّ ػؤّ ػوتُ هُ
بؤ كِؤفّ ؿوايٌ نُ َُٖـيى بؤ ؿكَو ضىوٕ, ُٖكناًَإ ػُكَاُْنُّ ػؤّ بًِٓ نُ نَُِ 

 ُْنلؿووَ. 
و ُّٓ ٓاَيىطؤكَِ بَُُٖإ ًًَىَ ؿكيَقَّ نًٌَا تا ُٓوؿََُّ ُٖكؿوو ٖاوكَِّ يُ ًُويَهِ 

َُمكاّ ُٓويرت, يُو َاْطُ ًُوؿا بُكَو كِووّ يُى ٖاتٔ ُٖكيُنُو بُباوًًََو طُمنُوَ بُكَو 
 دًًَُّ نُ ُّٓ ؿواُْ بُيُى طُيٌنت, ثُكهتطايُى بًٓات ْلا: 

 ُٖبىوِْ ُّٓ دؤكَ ٖاوكِيًَاُْ بُ هجًَـَّ بُٖاكّ ؿَضىيًََٓت و ؿََيًَت:  ((ٓائ ؿوإ))
 فيإ هجًَـَيُنِ بُٖاكّ يُ
 ُٓطُك ٖاوكِيًَُنت ُٖبًَت 

 نُهًَو  نُ يُطَُيًـا كِيَبهُيت 
 بهُيت قوُّ يُطٍَُ 

 كِووّ تٌَ بهُيت 
 فيإ هجًَـَيُنِ بُٖاكّ يُ
 ُٓطُك ٖاوكِيًَُنت ُٖبًَت 

 تا نًََُو ػؤكّ يُطٍَُ ؿابَُ بهُيت 
 تانؤَُنت بهات 

 نُواتُ ًَٓوتاو ًٌَُُٖ 
 تؤ ياكيَهت ُٖيُ!

بُكِاهت, يُطٍَُ ٖاوكِيًََهِ يُّ دؤكَ, يًَؼىكِئ يُداؿَناِْ فياْـا ضُْـ ؿَيطريَ ُٓطُك 
كّ بُناكًَٖٓاِْ يُهُك ُْبًَت, ومتإ بُكواكّ بُناكًَٖٓإ, بُكِاهت هُباكَت بًََُقووّ بُكوا

بُناكًَٖٓإ ضِ ؿَماًْت؟ واباوَ يُهُك ًىوًُّ ًري ياَُواؿّ ػىاكؿََُِْ و بُناكًَٖٓلاو بؤ 
ُٓطُك بُ ووكؿّ يُ ثُيىَْـّ ٓآًايُتِ و  10/11منىوُْ ؿَْىهٔ: بُكواكّ بُناكًَٖٓاِْ تا 

كِيَايُتًُإ بلِواْني, بًَطىَإ بُكواكّ بُناكًَٖٓاِْ ُٖيُ, واتُ: ؿواّ دٌَ طؤكِنًًَُنِ ٖاو
ؾًنيهِ ثُيىَْـّ و ٓآًايِ ًََُُٓ بُكواكّ بُناكًَٖٓاِْ نؤتايِ ؿيَت و يُو ٓآًايُتًُ 

 تُْٗا ياؿطاكّ ؿًًََََٓتُوَ. 
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طلاْبُٖانامنإ بُكواكّ  ٓامينّ َٔ: ؿَبًَت ُٖوَيبـَئ ثُيىَْـيُ ثاى و ٖاوكِيَايُتًُ
بُناكًَٖٓاًْإ ُْبًَت و بهؤًني بُ َُٖيبقاكؿِْ ٓاطاياُْ و ؿاْاياُْ يُهُك ًَٓاّ ؿَيُإ 

 َُٖيهؤَيني, بُكواكّ بُناكًَٖٓاِْ ًًُْ!! 
 نىكتُّ بابُتُنإ: 

يُياؿَإ بًَت! ٖاوكٍَِ وَى َاَؤهتايُنِ تايبُت وايُ نُ هات يُؿواّ هات   -
إ بؤ كِيَٓىي ؿَنات! نُواتُ هُكَتا بناُْ ضًت ؿَويَت؟ و يُ ض واُْيُنـا ٓايـياناِْ ػؤمي

 الوامّ؟ ُٓو ؿََُ َاَؤهتا تايبُتُنُت يُو بًُُؿا َُٖيبقيَلَ. 
 ؿَيًٓابُ! َُٖيبقاكؿِْ ٖاوكٍَِ واتُ, بلِيِٓ ًْىَّ كِيَطاّ فيإ!   -
ُ ًىئَ ثٌَ ّ ُٓطُك فياِْ طُوكَناِْ ماْوت و َُعليؿُ خبىيًَُٓٓوَ, ًٌَُٖ  -

 ٖاوكِيًَُنٌ باَ يُ نُْاكّ بىوِْ ؿا تًَبًِٓ ؿَنُئ! 
ّ كِاهتطؤيِ, ثانِ, كِاَإ و ٓاطايِ  ((بًَقْط))ُٖوَيبـَ ُٖكًَٓوتا ٖاوكِيَُناْت بُ   -

دًابهُيتُوَ و ناتُ بُْلػُناِْ ػؤت يُطٍَُ نُهاًَْهـا بُهُكببُيت نُ بتىاًَْت كِيَطاّ 
 كِاهتت ًٌْإ بـات. 

يُ ياؿت بًَت! ٖاوكٍَِ واتُ, ًْىَنُّ تلّ ًَُُٓ! ًَٓوتا ثًَت ػؤًُ ًْىَنُّ تلت ضؤٕ   -
 بًَت؟ 
 يُ بريت ُْضًَت: ؿواّ باوى و ؿايو, ٖاوكٍَِ تاقاُْ بًٓاتُٓكّ ؿٍَ و طًاِْ ًَُُٓيُ!   -
ُ, َِ ثًَىيوتًُناِْ تؤ, ُْٖىنُ يُ ٖاوكِيَُنُت بلِواْآلبُواتايُنِ تل, ٖاوكٍَِ واتُ: وَ  -

 ًٖىاؿاكّ ػُداَيُت ُْبًت! 
نانًَُّ قوُ: ُٓطُك ٖاوكِيًَُنت كِيَطاّ كِاهتطؤيِ, ًَٗلَباِْ, ُٖوَيـإ, عًُل و   -

 ؿَيوؤمّ ًٌْإ ؿايت, بُتىْـّ ؿاويَِٓ بطلَ!
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 لةدايك بوونَيكى نوَى!

 يُؿايو بىوًَْهِ ْىَّ بُّ دؤكَ ؿَٖؤًَْتُوَ:  ((ٓؤًؤ))
 ؿفواكَ!  نًُؿِ سُقًكُت, طًُتًَهِ
 كِيَطايُنِ ؿكيَقت يُ ثًٌَُ. 

 ثًَىيوتًت بُػاَيِ نلؿِْ قىَيِ مَئ ُٖيُ! 
 ثاَيؿتُنلؿِْ تًَلوتُواوّ ؿٍَ ؿَػىاميَت!

 ثًَىيوتِ بُ ثانًنَيِ يُنِ تايبُتِ ُٖيُ
 بُ يُ ؿايهبىوًَْهِ ْىَّ! 

  ؿَبًَت ؿووباكَ َٓـاٍَ بًتُوَ!
وَ بُّ  ((نايني ويًوؤٕ))قاَييب ؿاهتاًَْهـا يُ يُؿايهبىوًَْهِ ْىَّ يُ  ((ثاويؤ نؤيًؤ))

 دؤكَ ؿَٖؤًَْتُوَ!
هُك يُْىَّ يُؿايهبىوُْوَّ َٔ ُٓو ؿََُ ؿَهتِ ثًَهلؿ نُ يُ تَُُِْ ثاْنَ هاَيًـا 

 بلِياكّ ػؤنىًتِٓ ؿا. 
بُّ ثَِ يُ ضىوَُ تاقًطاّ نًًُاّ قىتاخباُْ و ًىًُيُى فَٖلّ َُٖيطلت, فَٖلَنُّ نلؿَ 

تًَل تَُاًاّ نلؿ, كَِْطُنُيِ تَُاًاّ نلؿ و طلمياُّْ ضًَقَنُيِ يُفيَل مَاِْ مَيِٓ  ثُكؿاػًَو و
ؿا ضًُت, ثاًإ بؤمن نلؿ, يُّ هاتُؿا يُ ثلِ ضُمخاػُيُى يُ ٓايٓـَ يُ مَيِٓ ؿا ؿكَوًايُوَ و 

ىوَ يُ طُكوّ ؿا هىوتاُْوَنُيِ ُٖهت ثًَهلؿ و تىاًِْ نىًَْو ببًِٓ, نُ يُْاو طُؿَمن ؿكووهت ب
ُٖهت نلؿٕ بُ مياِْ ُٓو فَٖلَ ًَٖٓـَ سُقًكِ بىو نُ ؿَتىوت بُكِاهتِ ػىاوَُتُوَ, ثاًإ, 
ؿَيًٓابىوّ نُ ًٌَٖتا ُّٓ ناكَّ ُْنلؿووَ بُ ؿكيَقايِ ُٓو ضُْـ هاتُّ نُ ُٓو ثُكؿاػُّ بُ 
ؿَهتُوَ طلتبى وَ ُٓطُكّ سنوكّ َُكطِ ؿَضًُت يُبُك ػؤَُوَ بريّ ؿَنلؿَوَ, ُٓطُك 

يُتِ ػؤ نىًتِٓ ُٖيُ, نُواتُ ٓامايُتِ ؿكيَقَؿإ بُفياًٌِْ ؿَبًَت! و بُّ دؤكَ نايني ٓاما
 ويًوىٕ يُػُوّ غُؾًَُت كِاثُكِّ و يُ ؿايهبىوُْ ْىيًَُنُّ ؿَهتِ ثًَهلؿ! 

ُّٓ ًًَؽ, ؿَيِ ًَُُٓ ػُوتىوَ نُ قوُناِْ تؤ ناكّ ))يإ ووت:  ((سُهُِْ بُهلّ))بُ  
ْـًَْو بُ ٓاطا ؿيَتُوَ, آل: بليا ػُوتبىايُ, ضىْهُ ػُوتىو بُ دىتًَٓانات, ضِ بهُئ؟ وتٌ

  ((ؿَيُناِْ ًَٓىَ َلؿووَ نُ ُٖكضُْـ كِايـَوًًًََٓت, يُػُو كِاْاثُكِيَت!
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وَى طُوكَتلئ نًُؿِ َلؤظ  –باونِ ؿَكوْناِْ ْىيَِ َُٓليها  – ((ويًاّ دًُن))
 ؿََيًَت: 
لؤظ بُ ثًٌَؼوتِٓ ًًَىامّ وَكطلتِٓ ػؤّ طُوكَتلئ ؿؤميُٓوَّ َلؤظ َُُٓيُ نُ َ))

 ؿَتىاًَْت فياِْ بُكَو ثًٍَ ببات !(( 
 ؿََيًَت:  ((ويًاّ دًُن))بؤ ثٌتطريّ نلؿِْ ووتُنُّ  ((ناكيؤي ناهتاْـا))و 
  ((َُهُيُنإ طؤكِاًْإ بُهُكؿا ْايُت, ُٓوَ ًَُُٓئ نُ دؤكّ تًَلِوآًُْإ ؿَطؤكٍَِ!))
يُّ ناتُؿا ؿََيًَت  –ٓاؾُكيَُٓكّ ًاماؿَّ طضهُ  – ((ٓاْتىإ ؿوهٓت ٖطنوثلّ))

 َاْاّ ُٖك ًتًَو يُػؤّ ؿا ًًُْ, بَُيهى يُ ًًَىامّ تًَلِوآًِْ ًَُُٓؿا بؤ ًتُنُ ثُْٗاُْ!(( ))
َيِ ٓاطايِ برينلؿُْوَ و ؿوك يُ تُخ و تؤمّ آلًَٓوتا ضاوَناِْ ؿٍَ و طًامنإ بُٓاوّ مو

 ضًُٓ ْاو نؤََُيطُ! تًَطُيٌتِٓ كِابلؿو ًؤكؿَوَ و ؿَ
ًََُٓوتا يُ فيإ بلِواُْ! يُ ؿَوكوبُكّ ػؤت يُ هلوًت, تًَبًِٓ ؿَنُيت َُٖىو ًتًَو 

 طؤكِاِْ بُهُكؿا ٖاتىوَ, ٓايا بُكِاهت ؿَوكوبُكّ تؤَ طؤكِاِْ بُهُكؿا ٖاتىوَ؟ 
  وَيُ!ًاكا طُوكَيِ بُو ًتُ ًًُْ نُ يًَِ ؿَكِواًْت, طُوكَيِ يُ كِوآًُْنُّ تؤؿاوكيابٔ: 

ًَٓوتا نُ دؤكّ كِوآًِْ تؤ بؤ فيإ طؤكِاِْ بُهُكؿا ٖاتىوَ و كِوآًْتإ بؤ هلوًت, 
ًٓـّ كِوآًُْ هاؿَنُّ داكإ ًًُْ, ضىْهُ ُْٖىنُ ُٓقٌَ ُْٓـيٌَُ و ٖؤًًاكيت و بُ 

 وكيايًُوَ ؿَكِواًْت: 
 لؾت نلؿطاك ٖىًًاك                   ٖل وكقٍ ؿؾرتّ اهت َع نظزبلط ؿكَػتإ هبن ؿك 

يُنِ ؿَؾتُكيَهُ بؤ آلّ ؿكَػتُ هُومَنإ يُ ؿيـّ َلؤظِ ٖؤًًاكؿا ُٖك طُآلواتُ: طُ
 ْاهًِٓ بُؿيًَُٗٓك. 

ُّٓ داكَ يُ بُٓكَِتـا  ُْٖـٍَ ًت ؿَبًًٓت نُ يُ كِابلؿووؿا تَُاًات نلؿووٕ, بُآلّ 
يىَْـيُ بًًٓىٕ, ًَٓوتا بؤٕ و تاَِ فيإ, هلوًت, ٖاوكٍَِ, ػًَنإ, ػَُيو و ثُ

يُتًُنإ ُٖك َُٖىويإ يُفيَل مَإ و مَئ و ؿَيتإ ؿا بًًَُىَيُنِ طٌتِ طؤكِاِْ آلنؤَُ
 بُهُكؿا ٖاتىوَ. 

 ًَٓوتا ؿَهتت بُماْوتًَو كِاطُيٌتىوَ نُ مؤكبُّ ػَُيو يًَِ بًَٔاطإ, ضىْهُ,
 َُعليؿُ يُ قوُؿا ًًُْ, َُعليؿُ, تاَِ ضَُهُناُْ يُ قوُؿا!(())

 وآًْـا بُّ دؤكَ ؿَػىيًَُٓٓوَ:طؤكِإ يُ كِ
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ؿوو ميٓـاِْ يًُُويَهِ باكاْاوٍ ؿا يُ ثٌت نُتًبُّ ثُدمُكَّ ميٓـاُْنُياُْوَ تَُاًاّ 
 ؿَكَوَيإ ؿَنلؿ. 

 يُنًَهًإ ؿَيىت: بلِواُْ ضُْـ قىكِو ضًَجاو يًَلَؿا نؤبؤتُوَ. 
  ُٓويرت ؿَيىت: تَُاًاّ ُٓهتًَلَنإ بهُ, ضُْـ دىإ ؿَؿكَوًًَُٓوَ.

و ًَُُٓ ُْٖىنُ ُٓو ميٓـاًًُّْ ؿًْايُنني نُ تاؿويََِٓ ػاى و ػؤَيُإ ؿَبًِٓ و ًََُٓوتا 
 نانًٌَاًَْو يُ كِواْني و ؿَيُاْـا كَِواُْ! 

ًَٓوتا نُ بُّ دًٗاْبًِٓ و برينلؿُْوَوَ ضىيُٓ ْاو نؤََُيطُ, ُْٖـٍَ ًت نُ مؤكبُّ 
ماكّ ًَُُٓو ُْٖـٍَ ًت نُ ؿَبُٓ َايُّ ػَُيو ضًَقّ يًَىَكؿَطلٕ, مؤكداك ؿَبُٓ َايُّ ٓا

 ٓاكاَِ ؿٍَ و ؿَكوومنإ, ُٓواًْرت سُمّ يٌَ ْانُٕ ياُٖك يُ بُٓكَِتـا ُٖهتِ ثٌَ ْانُٕ. 
يًَلَؿا ُٖهت بُدًاوامّ قىَيِ ًَْىإ ػؤَإ و ُٓواِْ تل ؿَنُئ, بُآلّ يُياؿَإ ُْضًَت 

 ؿََيًَت:  ((دإ ًًْوؤٕ))نُ 
ًاوامبُ, بُآلّ ُٖوٍَ بـَ يُطٍَُ ُٓو نُهاُْؿا َُٖيبهُيت نُ )ُٖكضُْـ نُ ؿَتُويَت د

 يُطٍَُ تؤ دًاوامٕ!( 
ٖؤناكّ ُّٓ ْانؤنِ و دًاواميُ قىَيُ ًتًَو ًًُْ, دطُ يُوَّ نُ ًَُُٓ يُ ًىيَِٓ 

 ثًٌَىوّ ػؤَإ بُُْٖطاوّ برينلؿُْوَ ثًًَُى ٖاتىويُٓتُ ثًٌَُوَ! 
 هُكطىمًَتُّ ُٓبىهعًـ و يُى ُْٖطاو: 

ؤفيَو ُٓبى هعًـ ُٓبىاخلري بلِياك بىو يُ َنطُوتًَهـا قوُ بهات, ػَُيو يُ َُٖىو كِ
ؿيَٗاتُناِْ ؿَوكوبُكَوَ بؤ بًوتِٓ قوُناِْ وكوفًَإ ًَٖٓابىو, يُ َنطُوتُنُؿا ًىيًََٓو بؤ 
ؿاًٌْنت َُْابىو, نؤََُيًَهًٍ يُ ؿَكَوَ كِاوَهتابىوٕ, قىتابًُنِ ُٓبى هعًـ كِووّ يُ 

يُ كٍَِ ّ ػىاؿا يُو دًًَُّ نُ تًًَـإ ُْٖطاويَو بؤ ثًٌَُوَ ))نلؿ و وتٌ: ػَُيهُنُ 
ػَُيو ُْٖطاويإ َُٖيطلت ثاًإ ْؤكَّ وتاكَنُّ ُٓبى هعًـ ٖات, ُٓبى هعًـ  ((َُٖيبطلٕ!

 ًٖض وتاكيَهِ ُْؿاو وتٌ: ))َٔ ًٖض قوُيُنِ ًًُْ!(( 
َبىوإ بُ هُكهاًَُوَ يُ ٖؤناكَنُيإ ثلهٌ و ووتً َُطُك ؿَنليَت ُّٓ َُٖىو ))إ: ٓاَاؿ

ُبى هعًـ هىكبىو يُهُك  ػَُيهُ بؤ طىيَبًوتِ قوُناِْ ًَٓىَ ٖاتىوٕ! بُآلّ َُٖـيى ٓ
َبىإ بىويُوَ طىتِ: َُٖىو ُٓو قواُّْ نَُٔ  َْطًُنُّ, ناتًَو كِووبُكِووّ ثًَـاطلّ ٓاَاؿ َـ ًب

ُنُّ نلؿّ. ُٓو وتٌ:  هُّ, قىتاًب ُْطاويَو وَكُْ ثًٌَُوَ  يُو دًًَُّ نُ يًَِؿََىيوت ًب وَهتاوٕ ٖ
  و ًٍَٓ ُٖك ُّٓ قوُّ ؿَويوت يُ َاوَّ ناتقًََليَهـا يُ ًَاُّْ قوُنامنـا بُػَُيهِ بطُيُمن!((
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ٓامينَنُّ: ًَٓوتا ًَٓىََ ُْٖطاويَو يُ ًىيَِٓ ثًٌَىوّ ػؤتإ ٖاتىوُْتُ ثًٌَُوَ, و 
هُكّ يىتتإ( ًًُْ و )بًِٓ  بُػىؿ ٓاطايِ طُيٌتىوٕ, ًٓـّ وَى: مؤكبُّ ػَُيو, دًٗإ

ثاِْ( فيإ ؿَنُُْوَ, )ْانُُْوَ, بَُيهى بُكؿَواّ بري يُ  (ؿكيَقّ فيإ)ُٖكطًن بري يُ 
  بري يُ ضُْـ فيإ ْانُُْوَ, بَُيهى بري يُ ضؤٕ فيإ ؿَنُُْوَ!(())بُواتايُنِ تل 

ضًَقَ كيت نُ: ًٓـّ ضًَقَ ناتِ و ؿَّ و ؿَهتُنإ بُالتاُْوَ ؿَيطريْني, ضىْهُ ٓاطاؿا
 ُْٖىنُيًُنإ ػَُُناِْ ؿاٖاتىويإ بُؿواوَوَيُ!(( 

ُٓطُك ثاؿًانإ ))ثًَٓاهُيُنِ دىاِْ بؤ ضًَق ُٖيُ و ؿََيًَت:  ((ؿ. ًُكيعُتِ))
بًاْناًْايُ طُكِإ بُ ًَْى الثُكَِناِْ نتًَب بُؿواٍ و ًُؿا ض ضًَقيَهِ ُٖيُ, يُبُكػاتلّ 

 ٌائ!(( ُٓوضًَقَ, مشًٌَليإ يًََُٗيـَنًَ
 عاكيؿُنإ, ضًَقَ ؿًْايًُنإ بُّ دؤكَ تَُاًا ؿَنُٕ: 

كِانلؿٕ بًُىئَ ضًَقَ دُهتُيِ و ؿًْايًُناِْ وَى: يًوتُٓوَّ ُْٖطىيُٓ نُ يُ هُك ))
 ْىنِ تًػًَهِ تًقبًَت, كَِْطُ ُْٖطىيُٓنُ ًريئ بًَت, بُآلّ مَإ ؿوويُت ؿَنات!(( 

 –وامًَٖٓإ يُ ضًَق و يُممَت, ػؤّ ضًَقيَهِ هُيلَ ))عاكيؿُنإ يُهُك ُّٓ باوَكَِٕ نُ: 
تًَبًِٓ ؿَنُيت نُ ض دًاواميًُنِ ٓاًهلا يًَُْىإ  –َُٓيبُتُ َُبُهت ضًَقَ ؿكؤيُٓناُْ 

دؤكّ ضًَق وَكطلتِٓ َلؤظِ ٖؤًًاك و َلؤظِ بٌَ ٓاطاؿا ُٖيُ, َلؤظِ بُ ٓاطا بلهًَتِ كِؤغ 
 ىْهُ: مياتل ُٖهت ثًَـَنات تا بلهًَتِ دُهتُ, ض
 ثلبىو                      ٓاكاَِ                 بلهًَتِ دُهتُ                   بؤًايٌ

 بَِ ٓؤقلَيِ            بؤًايٌ                           ثلِبىو بلهًَتِ كِؤغ 
و ًْطاّ  ًَٓوتا ُّٓ َلؤظُّ نُ طلؾتاكّ بلهًَتِ كِؤغ بىوَ ًٓـّ ٓاكاّ و ٓؤقلَّ يًَربِاوَ

قىَيُ و بُكؿَواّ مَكؿَػُُّْ ػؤًِ بُهُك يًَىَوَيُ, بُآلّ ًٌَُُٖ غًََُهِ ْاؿياك ضٓط 
ؿَػاتُ ؿَيِ, بُواتايُنِ تل, ثٌَ ّ يُهُك مَويُ و ؿَيِ يُ ٓامسإ و باَ تًَـَطات يُّ طىتُيُ 

َيـا ُٖكضُْـ َلؤظ ؾىاكَيُنُ يُ ؿَيِ مَوّ ياػِ ؿَبًَت و يُّ ؿَكثُكِيُٓ بُ ثُيُو ثلتاو))نُ 
  مياتل بُكمبًَتُوَ مؤكتل ثُكيٌَإ و ؿووؿٍَ ؿَبًَت!((

ُْٖىنُ بُّ تايبُمتُْـياُْوَ و بُّ كِؤسُ ْاههُ يُ ًهإ ٖاتىوَوَ  ٓاَاؿَيِ يُ نؤََُيطُ:
يُتِ ؿا آلؿََاُْويَت يُطٍَُ ػَُيو بقئ, ضِ بهُئ ثُكيٌَاًًُْنامنإ يُ فياِْ نؤَُ

ُطؤكِؿكيَت بؤ بًََِ و ََُيَِ؟ ُٖكهاتُّ, ػَُيو بُ ٓايـياّ دًاوام نَُرتبًَت؟ طىتاكَنامنإ ْ
                                 كَِْطُ ؿَكُٖم بُ ًَُُٓ ْاُٖقًُى بهُٕ, ضِ بهُئ؟ ؿََيًَِ:                                                                     
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 بُ ٖؤٍ ناكطًَلِّ ُٖهتُوَ!(( ))
 يُ بُكيُوَّ الثُكَِنُ َُٖيبـَيتُوَ ُْػتًَو بري يُ َُؾٗىَِ ُّٓ ووًاُْ بهُوَ: تها
 ناكطًَلِّ ُٖهت!(())

 نىكتُّ بابُتُنإ: 
تآًَلَ ُٖكضًت ػىيَٓـؤتُوَ و ماًْىتُ ؿَبًَت طؤكِاْهاكيًُنِ بُٓكَِتِ يُ تؤؿا   -

 بُؿيًَٗٓابًَت! 
 ُ ؿايو بىوبًَت, ٓايا بُّ دؤكَ بىوَ؟ ًَٓوتا ؿَبًَت يُ ؿَكووِْ تؤؿا نُهًَهِ تل ي  -
يُؿايهبىوِْ ْىَّ, واتُ, يُ ثٌت ًىوًُّ ٓاطايِ, تًَطُيٌنت و ؿاْايًُوَ يُ دًٗإ   -

 كِواْني! 
  يُ ؿايهبىوِْ ْىَّ واتُ, تؤ ُٓو َلؤظُّ ثًٌَىو ًْت!  -

 : *ثىػتُّ باي
 بًؼىيًَٓتُوَ!   ُٓطُك ًٌَٖتا طؤكِاًَْو يُػؤت ؿا ْابًِٓ, ثًًٌَٓام ؿَنُّ ؿيوإ 

 
 كازطَيِسى يةضت ضيية؟

 هىيَٓـ بُ كِواْني ...
 و بُهُكَتاّ ٓاػاوتٔ ...

 ػؤكيَو يُ ٓاهتاُّْ ؿَكطاناُْ!
       بهُيت, طنْطُنُّ يُ كَِؾتاكتإ ؿَؿات! آلنُ ُٓطُك ؿَكطا وا

 )هىٖلاب هجٗلّ( 
  بُك يُ قوُنلؿٕ يُهُك ناكطًَلِّ ُٖهت ؿَبًَت ًتًَهِ طلْط بناْني!

ُٖهتُنإ نُ نؤََُيًَو يُ َُٖيضىوُْنإ و ُٖهت و هؤمَناُْ, يُ بٓضًُٓؿا ض 
 هىوؿيَهًإ بؤ ًَُُٓ ُٖيُ؟ 

 ؿََيًَت: ((هًطُؤْـ ؾلؤيـ))
ُٖهت و هؤمو َُٖيضىوُْنإ نؤََُيًَهِ بُكؾلاوإ يُ وَكطلتُٓ ُٖهتًُناِْ ًَُُٕٓ نُ ))

و يُ ثلؤهًوِ كَؾتاكٍ ًَُُٓؿا يُ ُٖيىَُكدًَهِ تايبُت ؿا تاقًهلؿُْوَيإ ؿَنُئ 
  ((ناكيطُكيًُنِ بُكضاويإ ُٖيُ!
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ٖىُْكَُْـإ و ًْطاكنًٌَُنإ بلِوايإ وايُ نُ يُ هلوًت ؿا هٌَ كَِْطِ هُكَنِ ُٖيُ 
 هىوك, مَكؿ, ًني نُ باقِ كَِْطُناِْ ؿيهُ يُ ٓاويَتُنلؿِْ ُّٓ كَِْطاُْ بُ ؿَهت ٖاتىوٕ. 

يُ ودىؿّ َلؤظـا هٌَ ُٖهتِ هُكَنِ بىوِْ ))لِوايُؿإ! طلوثًَو يُ ؿَكوْناُْنإ يُو ب
ُٖيُ: تىوكَِ بىوٕ, تلي, غُّ, نُ نؤْرتؤَيهلؿِْ وكؿّ ُّٓ هٌَ ُٖهتُ ؿَبًَتُ َايُّ ؿكوهت 

 يُ. (ًاؿّ)بىوِْ ُٖهتِ ضىاكَّ نُ 
يُناتِ ثًَىيوت ؿا بُكطلّ يُ )ُٖهتهلؿٕ بًَُٖن بُ ًَُُٓ ؿَبُػًٌَت  تىوكَِ بىوٕ:  -

  (ػؤَإ بهُئ هٓىوكّ
يُ ثُكِيُٓوَ يًُُقاّ يُ )ُٖهتهلؿٕ بُ ٓاهايٍ و طىكِوتني بُ ًَُُٓ ؿَبُػًٌَت  تلي:  -

 ًؤؾًَلّ ؿا وكيابني تا بُ هُالَُتِ مبًًَُٓٓوَ, يُ ٓاناّ ؿا ُٖهت بُ ٓاهايٍ ؿَنُئ(. 
يُ ُْٖـَّ نات ؿا نُ يُ ًتًَو ؿَتلهني, ناكيَو بُوثُكِّ ًَٖنّ دُهتُيِ و بُ 

وتًًَٓهِ ْآاهايًُوَ ُٓدماّ ؿَؿَئ نُ يُ باكّ ٓاهايِ ؿا ُٖكطًن ْاتىاْني ُٓو ناكَ طىكِ
 ؿووباكَ بهُيُٓوَ, بًَطىَإ, تلي ؾانتُكّ ُّٓ وومَ طُوكَيُ ؿَبًَت! 

يُطٍَُ ؿَكووِْ ػؤَاْـا ٓاًت بىويُٓتُوَ و داكيَهًرت يُطٍَُ ػَُيهـا ثُيىَْـّ  غُّ!  -
ُّْ نُ ثًَىيوتُإ بُ طؿتىطؤ و ٖاوؿَكؿّ و ؿَكؿّ ؿٍَ نلؿٕ ُٖيُ ُٓو ناتا)بُكقُكاك ؿَنُئ 

 يُطٍَُ ُٓواِْ ؿيهُؿا( 
ًاؿّ ُٖكطًن ػؤبُػؤ بُؿَهت ْايُت َُطُك )ًٖىاو طىكِوتًُٓإ ثًَـَبُػًٌَت  ًاؿّ:  -

  (يُ كِيَِ نؤْرتؤَيهلؿِْ ميلَناُّْ هٌَ ُٖهتُنُّ هُكَوَ
 تلي + تىكَِيِ = ٓريَيِ

 ىًََـّتلي + غُّ = ْآ
كِووْهلؿُْوَ: ُٓوَّ نُ ؿَبًًَٓت ٖاوكِيَهُّ يُ ناكيَهـا ثًٌَهُوتًَٓهِ بُكضاوّ بُ ػؤوَ 

بُهُكّ ؿا ماٍَ  ((تىكَِيِ))بًًٓىوَ بُآلّ ُٓو ًٌَٖتا يُدًَِ ػؤيُتٌ, هُكَتا, ُٖهتِ 
 يُ ((تلي))ؿَبًَت, ثاًإ ًْطُكاِْ كِووّ تًَـَنات يَُُكِ ؿوانُوتِٓ ػؤّ و ُٖهتهلؿٕ بُ 

 ؿاٖاتىو بُهُك ُٓوؿا ماٍَ ؿَبًَت و يُ ٓاناَـا ٓريَيِ بُو نُهُ ؿَبات! 
نُواتُ: بؤَإ ؿَكؿَنُويَت نُ ُٖهتُناِْ ًَُُٓ بُكؿَواّ ثًَىيوتًإ بُ ناكطًَلِيُنِ 

 ْاوؿَبليَت.  ((ناكطًَلِّ ُٖهتُنإ))ٓاطاياُْ و نؤْرتؤَيهلؿٕ ُٖيُ نُ بُ 
ثُكوَكؿَنلؿِْ ُٖهتُناُْ, بُآلّ يُ بُٓكَِتـا ض ناكطًَلِّ ُٖهتُنإ بُدؤكيَو َُٖإ 

 َاْايُنِ ُٖيُ؟ 
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منىوُْيُى: بًًَُٗٓ ثًٍَ ضاوّ ػؤت يُنًَو يُػؤًرتئ و باًرتئ ًتُنإ يُدًٗاْـا ٓاوَ, 
تىوَنإ تُكِوثاكاو ؿَنات و ؿووباكَ فيإ بَُلؤظ آلنُ ؿَيؤثُ ؿَيؤثُناِْ, يًَىَ وًو ُٖ

قًََليَو ٓاو ُْبًَت, فياِْ ًًَؤُْٖا نُي يُ ًاكيَهـا ؿَبُػًٌَت, ُٓطُك بؤ ضُْـ نات
 ؿَنُويَتُ َُتلهًُوَ و ُٓطُك ؿكيَقَ بهًًٌََت يُْاوؿَضٔ؟ 

ًَٓوتا بًًَُٗٓ ثًٍَ ضاوّ ػؤت! الؾاويَهِ تلهٓاى يُْاوضُيُنـا ض ناكَهاتًَو بُباك 
 َهاتُ َُٖيـئَ.ؿيًََٓت, ًًَؤُْٖا َلؤظ و ػاُْو الُْيإ يُْاو ؿَبات و َُٖىويإ يُّ ناك

 ًَٓوتا ثلهًاكيَو: ض دًاواميُى يًَُْىإ ُٓو الؾاوَ تلهٓانُ و ُٓو ؿَيؤثُ ؿَيؤثُّ ٓاوؿا ُٖيُ؟ 
 ؿََيًَِ: ثُكوَكؿَ! 

ٓاو يُ بُكبُهتُنُوَ بُكَِّ نُوتىوَ, بُؿكيَقايِ ضُْـ قؤْاغًَهِ نلؿَيِ و ؿواّ 
 –نُوتؤتُ كٍَِ و بُناكطًَلٍِ تؤ  ثاَيؿتُنلؿٕ و ثُكوَكؿَيُنِ تايبُت بُ يىيُّ ٓاوَناْـا

ؿَنليَتُ ناهُو ؿَؾلّ دًاوامَوَ, ض  –بُنلؿُْوَّ بُيىعُنُ بُ ُْٓـامَّ ثًَىيوت 
دًاواميُى ُٖيُ يًَُْىإ ُّٓ ٓاوَّ نُ تًٓىّ ُٓويت و يُؿايو بىوِْ فياِْ  يًَـَنُويَتُوَ و 

 ُٓو ٓاوَّ نُ يًَِ َُٖيـئَ و َلؿِْ فياِْ بُؿواوَيُ؟ 
بىوِْ آلغُكينَناِْ ًََُُٓ بُّ دؤكَٕ, ُٓطُك ناكطًَلِّ بهلئَ ؿَبَُٓايُّ با ُٖهت و

 كِؤمحإ و هاغًََُِ دُهتَُإ و ُٓطُك ًٓـاكَ ُْنلئَ ًاكّ ودىؿَإ يُْاوؿَبُٕ. 
 عاكيؿُنإ ؿَئًَ:

 دُهتُّ َلؤظ وَى ًاكيَو وايُ.  
 ُْٓـاَُنإ طُكَِنُناًًُْتِ

 ُْناْـا كِانًٌَلاوٕ. آليُ نىضُو نؤو كَِطُناًٌِْ ُٓو دؤطإُْ نُ 
 و ُٖهتُناِْ ثًٌُوَكَنأْ نُ ُٖكناًَإ َقوَيِ ناكيَهٔ.

 و ُْؾى .  
 ٓافََيًَهُ يُّ ًاكؿا, ػلاثُناكّ ؿَنات! 

دعؿل ُاؿم )ؿ.ؾ(( كَِضتُّ ًاؿوَاِْ بُ ناكطًَلِّ ُٖهتُناُْوَ بُّ دؤكَ )ًُٓاّ 
 ؿَْىهًَت! 

 ًت يُ فياْـا ؾُكاَؤَ بهُ!  بؤ ُٓوَّ بُ ٓاهىوؿَيِ بقيت ؿوو
 ُٓو ػلاثاُّْ نُ ػَُيو ؿَكُٖم بُتؤ نلؿوياُْ!   -1
 ُٓو ضاناُّْ نُ تؤ ؿَكُٖم بُػَُيو نلؿوتُ!  -2
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ُٖك نلؿَوَيُنِ ػؤت بُْاَُيُى بناُْ و ُٖك َلؤظًَو بُ هٓـوقًَهِ ثؤهتُ بُكَوالّ 
ػؤت يُ مَيٓت ؿا ويَٓا بهُ! ٓايا ػىؿا, ًَٓوتا نًََُو بري بهُوَو كَِوت و كِيَلَِوّ نلؿَوَّ 

َُٖـيى ؿَتىاًْت ناكيَهِ ًًُْاو ُٓدماّ بـَيت؟ ناتًَو ُٖكنلؿَوَيُنِ ًَُُٓ وَى ْاَُيُى 
 بُسنوكّ ػىاوَْـ ؿَطات! 

 بُآلّ, ضؤٕ بُكطُّ ؿَيٌهاُْنإ بطلئ! 
ؿ. ًُكيعُتِ(( هُباكَت بُو ؿٍَ كَِدماْـْاُّْ نُ ؿَيبًًَٓت, واّ ثًَباًرتَ نُ ))

ػىؿايا! ُْٓـيٌَُ و ))تايبُتُوَ ٖاواك ؿَنات:  ُوكَيُنِ ػَُيُتاوبًَت و بُ ؿَيتُْطًُنِط
ُٖهتهلؿِْ َٔ ؿاَُبُميَُٓ بؤ ٓاهتًَو نُ ٓاوك يُ ؾلِوؾًٌََ و ثًى و ضُثَُيِ و ُْطبُتِ ُّٓ 
ًُْضُ َلؤظاُْ بـََُوَ, ضىْهُ مؤك ثًَِ ػؤًرتَ, طُوكَيُنِ ػَُيُتاومب تاوَى ُٓوإ 

 ُنِ ؾليىؿَك!(( بىؿَيُي
ًَٓوتا بُ يُبُكضاوطلتِٓ وتُنُّ ؿنتؤك ثلهًاكيَهِ ُٖيُ! ُٓطُك ُٓواًْرت بُ َُٖيُ يُ 

 ؿَؾتُكّ فياِْ ًَُُٓؿا ًًًَََٖهًإ نًٌَا! ضِ بهُئ؟ 
 ّ: ؿَبًَت بَُواسُّ ضاوثؤًِ بًولِيُٓوَ!! آلوَ

طٍَُ ؿَوكوبُك و ُٓو ووًُيُى بىوِْ ُٖيُ نُ ناكيطُكّ ُٓو يُ بُكػىكؿّ بُكايِ ًَُُٓ يُ
نُهاُّْ نُ بُؿَهت ُْػؤًًُناِْ, ٓريَيِ, كِم و نًُٓوَ ؿَْاَيًَٓٔ و ؿَبُٓ َايُّ ٓاماكّ 

 ًَُُٓ, مؤك ناكيطُكَ, ))ضاوثؤًِ!(( 
 ناكيطُكّ ضاوثؤًِ يُكِيَِ هىٖلابُوَ خبىيَُٓوَ! 

 ؿاهتاِْ هىٖلاب و ضاوثؤًِ! 
ض ناتًَو سُمّ يُ ثًاماو ُْؿَنلؿ, ػىًهِ هىٖلابٌ هجٗلّ ؿَطًَلِيَتُوَ: هٗلاب ًٖ

ت يَُاَيِ يُنًَو يُ ٖاوكِيَُناِْ نُ ػًَناُْنُّ آلْنيهُّ ؿوو َاْط ؿَبىو نُ يُ ؿَكَوَّ وو
ُٓوكوثٌ بىو, فياِْ بُهُكؿَبلؿ, َٔ ضىوّ هُكّ يٌَ بـَّ, ناتِ ْإ ػىاكؿِْ ًْىَكِؤ بًًِٓ 

َ ْؤًِ نلؿ, ؿواّ ْإ ػىاكؿٕ يُ ًؤكباّ ثًاماويإ ًَٖٓا و هىٖلاب بُ ٓاكاًَُنِ هُيلَو
هىٖلامب ثلهِ: تؤ نُ مؤك كِقت يُ ًؤكباّ ثًاماو بىو, ضؤٕ ُّٓ َاوَيُ و َُٖىو كِؤفيَو 
ُٓوَت ؿَػىاكؿ, هٗلاب بُ ٓاكاًَُ ْاهو و ًٌَُُٖيًُنُّ ػؤّ كِووّ ئَُ نلؿ و وتٌ: 

  ((ؿواّ تُواوبىوِْ ًؤكبانُ, نُوضهًَو ضاوثؤًِ ؿَػؤّ!))
 ضاوثؤًِ بُدؤكيَهِ تل بُيإ نلؿووَ و ؿََيًَت:  ((امػادُّ ًري))

 وؾانًِٓ و َالَت نًٌِ و ػىَ باًًِ 
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 يكت َا ناؾليوت كدمًـٕ طزنُ ؿك 
واتُ: َُُٓنـاكبني و هُكنؤُْ بهليَني و ؿَيؼؤَ بني,  ضىْهُ كَِدمإ يُ تُكيكُتِ ًَُُٓؿا 

 ناؾليُ. 
ضاوثؤًًُوَ يَُلؤظُناِْ ؿَوكوبُكَإ  بُكِاهت ُٓطُك ؿَيُإ طوو و طؤٍَ بـَئ و بُؿيـّ

بلِواْني, ُٓوؿََُ نًُٓ يُ باػضُّ ؿَيُإ باكؿَنات و ُٓطُك نًُٓ يُؿَيُإ بهُيُٓ ؿَكَوَ, 
ُٓوؿََُ َُسُبُت بُتاهُيُنِ يًَىكِيَق يُ عًُل يُ ًَشلابٌ ؿَيُاْـا ْىيَق ؿاؿَبُهتًَت و 

 ؿََيًَت: 
 و طٌ ًـ سآبػىِْ نُ  ةقطزؿك امٍ 

 حمبت مؿ و ْاٍَ ؿٍ ًـ  نيس آئؿّ 
يُ ُٓمٍَ ؿا ؿَيؤثُ ػىيًََٓو نُ يُ ٓاو و طٌَ كِؤًت الؾِ كٍَِ و كَِمسِ َُسُبُتِ يًَـا واتُ: 

 و ْاوْلا ؿٍَ.
 بُآلّ, ًٌْاُّْ َُسُبُت ضِ يُ؟ 

ُٓوَّ بُضانُ ناكّ مياؿ ))يُعاكيؿًَهًإ ثلهِ, ًٌْاُّْ ػؤًُويوتِ ضِ يُ؟ وتٌ: 
 ُّ ُْبًَت!((ُْنات و بُدُؾاناكيٍ ن

 و ُٓطُك بُجمؤكَبني, ؿَيِ َلؤظُنإ ؿَبًَتُ ًٌْٓطُّ ًَُُٓ, بُ وتُّ ُٓو ؿاْايُ: 
ًٌْٓطُّ َلؤظ يُهُك ًٖض ُْػٌُيُى ًَُٖاّ ًًُْ, ًٌْٓطُّ َلؤظ تُْٗا يُ ؿَيِ ))

 نُهاًَْهـايُ نُػؤًًإ ؿَويَت!((  
اػُ تَُاًا بهُئ ُٓطُك بىوٕ وَى باػًَو و َلؤظُناًٍْ ُٖكوَى طىَيُناِْ ُٓو ب

كِووبُكِووّ ضُْـئ طىَيِ دًاوام ؿَبًُٓوَ, طىَيُ بؤخنؤَ و كَِْطًُٓنإ نُ ؿكِنًًٌإ ُٖيُو 
 ًَْهِ ؿيهَُ نُ ُٖك يُ بُٓكَِت ؿا ُْ كَِْط و بؤو ُْؿكِنًإ ُٖيُ. آلطى

  ؿكِى هىوؿّ ضِ يُ؟ باًُ ثلهًاكيَو:
ط ؿَكِوات و طىَيًَهِ هىوكّ دىإ ؿَؾُكَىيَت: نُهًَو بؤ باػًَهِ قًُُْ ((َُوالْا))

ؿَبًًَٓت نُ ًُومن يًَِ ؿاوَ و كَِْط و بؤيُنِ ؿَيطريّ ُٖيُ, ؿَهت ؿكيَق ؿَنات تا ُٓو طىَيُ 
يَُى بهات نُ يُ ثلِ ؿكِنًَو ؿَهتِ ؿَكِوًًًََٓت, بُهُكهاًَُوَ ؿَثلهًَت: ػىؿايا ُّٓ 

نُ تًق و هُػتُت ؿاْاوَ, ٖؤناكّ َُٖىو ْاههِ و مَكِاؾُتُت ػىيكاْـووَ يُثاَيِ ؿا ُّٓ ؿكِ
 ُّٓ َُٖىو بٌَ هُيًكُيًُ ضًًُ؟ 
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ُٓطُك ُّٓ ؿكِنُ ُْبًَت تؤ ُٖكطًن ثُّ بُ ْاههِ و ُْكَِ ))باػُواِْ ودىؿ ثًٌَ ؿََيًَت: 
ثُكَِّ طىَيِ هىوك ْابُيت و هىثاي طىماكّ ُّٓ َُٖىو دىاًًُْ ْابًت, ضىْهُ ؿكوهتبىوِْ 

  ((دًٗإ يُ نؤٍ يُ ؿفَناْـايُ!
وَى َُكًََُٖو يُهُك بليُٓناِْ ُٖهتهلؿِْ ًَُُٓ نُ يُّ دؤكَ َلؤظُ بىؿََيُ  ((ًُٓاْؤيٌ))

ُٖكناتًَو نُ بُباًِ تَُاًاّ نُهًَو ؿَنُيت نُ اُْ, بليٓـاك بىوَ و ؿََيًَت: ))ؿكِى ٓاه
 وَ!(( بُدؤكيَو ػلاثُيُنِ بُكاَُك بًَُُُٓ نلؿوووَ, ؾليٌتُيُى ؿَبًٓني نُ يُ ْاػِ ُٓوؿا َلؿو

(( بؤ ثٌت كِاهت نلؿُْوَّ ُّٓ طلْطًُ يُو بلِوايُؿايُ نُ طٌت ))ػادُّ ًريام
 َلؤظُنإ طىَيًَهٔ نُ ؿكِنًٌِ يُطَُيـايُ:                                                            

 ام باؿ ػنإ ؿك ضُٔ ؿٖل َلْر حافظ
 ؾهل َعكىٍ بؿلَا طٌ بٌ ػاك نذاهت

يُباّ ػُمإ َُكَِدمَِ يُ طىَيناكّ كِؤفطاكؿا, برييَهِ َاقىَيت ُٖبًَت طىَيِ بٌَ  واتُ: ساؾًن
 ؿكِى يُنىَّ يُ. 

بُو ضًُُّٓ بىوِْ ًُيتإ, تاَِ ًرييِٓ سنوكّ ػىؿا يُ ؿَيِ بُْـَناْـا ًريئ ؿَنات, 
و سنوكّ َلؤظُ نانتؤهًُناًٍْ ْاهًِٓ بُٖاو ْلػِ َلؤظُ ضانُناُْ و يُويَىَ نُ ُٖكنُهًَ

يُؿًْاؿا ُٓكنًَهِ يُهُك ًاُْ, َلؤظُ نانتؤهًُنإ ُٓكنًَهِ تاَيرتيإ ُٖيُ و َُسُبُت نلؿٕ 
بُوإ مَكوكيرتَ. ضىْهُ ُٓواُْ بُ كِوػواك طىٍَ و بُػُهًَُت ؿكِنٔ نُ ٖاتىوٕ تاوَنى بُ ؿكِنِ 

ُ بٓاهًَٓٔ و سنوكّ ػؤيإ, ُٓو َلؤظاُّْ نُ بؤٕ و بُكاَُّ طىَيُ َُكيًَُإ ُٖيُ, باًرت بًَُُٓ
ُٓطُك بُضاوّ يُنبىوٕ يُ ودىؿ بلِواْني, ُٖكناّ يُ َلؤظُنإ بؤ ًَُُٓ ًَُٖايُنٔ بؤ سنوكّ 
ػىؿاوَْـ و ُٓطُك ػىؿاَإ ػؤَ بىيَت, بًَطىَإ ؿكوهتهلاوَناِْ ؿَهتِ ُٓويٌُإ ػؤَ 

 ًَت: ْاماْ ((ؾليـوٕ ٌَريّ))ويوتىوَ و ػؤًُويوتًإ ثًَـَبُػٌني و ؿَماْني ُٓو ًتُّ نُ 
 

 َٔ ْامامن 
   -ُٖك ُّٓ ؿَكؿََ بُ تىْـّ ٓاماكّ ؿَؿات   -              

 نُ بؤضِ َلؤظ, ُّٓ ؿاْايُ 
 ُّٓ ثُياَبُكَ               

 يُ ُٖوَيُناًْـا 
   -ًتًَو يُ َؤدنَ واوَتل   -             
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 كِيَِ ُْبلؿووَ بُ ثُكِدىوّ ػؤًُويوتِ, 
 ؿَيًًًَهِ ُٖيُ؟ ض                          

***  
 ض ؿَيًًًَهِ ُٖيُ؟ 

 نُ ًٌَٖتا 
 ًَٗلَباِْ ُْْاهًىَ؟ 

 و ْاماًَْت يُ يُى مَكؿَػُُْؿا, 
 ض هُيلو هَُُكَيُى ثُْٗاُْ! 

*** 
 َٔ يُهُك ُٓوَّ نُ يُّ ؿًْا 

 هاْاتلئ ناكَ  –بُػىؿا  –ضانبىوٕ 
 و ْامامن, 

 بؤضِ َلؤظ, 
 تآُّ ُْٓـامَيُ, 

 يُطٍَُ ضانُؿا 
 اَؤيُ؟ ْ

 و ُٖك ُّٓ ؿَكؿََ بُ تىْـّ ٓاماكّ ؿَؿات! 
يُباكَّ ضانُ ؿوائ, ًَٓىَ ض ثًَٓاهُيُنتإ بؤ ضانُ ُٖيُ؟ يُ بُٓكَِتـا ضانُ واتاّ ضًًُ؟ 

                                                                                      ثًَتإ ؿََيًَِ: ؿكَػتِ ضانُ ؿوو يكِ ُٖيُ:
 بُبَِ َُكاّ ػؤًىيوتِٓ ُٓواًْرت!     -
 يُ برينلؿِْ ػلاثُناِْ ُٓواًْرت!   -

 ؿاهتاِْ ُٓبى هُعًـ يُ طُكَاو: 
يُ طُكَاو ػؤّ ؿًَؤكؿ و ْاتلّ طُكَاوَنُ ػُكيهِ وتىويَق بىو  ((ابى هعًـ ابىاخلري))

ناتِ وتىويَقؿا يًَِ يُطَُيًـا و ضًَهُناِْ ؿَهتِ ُٓبىهعًـّ يُهُك باموٍ نؤؿَنلؿَوَ و يُ
ُّٓ ُٓبى هعًـ يُ يُى ووًُؿا ثًَِ بًََِ دىاًََلّ ضِ يُ؟(( ُٓبى هعًـ هُيليَهِ ))ثلهِ: 

 ضًَهُناِْ نلؿ نُ ْاتلَنُ يُ تًٌُْت بامووّ ؿا دَُِ نلؿووَ و وتِ: 
 دىاًََلّ ُٓوَيُ نُ ضًَو ُْؿَّ يُ كِووّ ياك!(())
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 بلِواّ وايُ!  ((ْتػاتى تًَليَنا ٖا))و بريَُْـّ ُٖهت ْاهو 
ؾًَلبني نُ هلتُ هلتُناِْ ؿَيًَهِ تل بًونت و طُيٌنت يُ ثُيعُ بًَـَْطُناِْ ُٓو تُْٗا ))

 تىاْاّ َلؤظُ بُػت ياوَكَناُْ نُ بُالّ دًٗاُْوَ يُنذاك ٓامينٕ!(( 
 َـاُْوَيإ بُ قواًَْهِ ُْكّ و ْاهو  تُْٗا يُآلبًوتِٓ قوُ كَِم و تاَيُناِْ ُٓواًْرت و وَ

 نُ ًَُُٓ ؿَتىاْني َُٖىوَإ بُّ دؤكَبني.  (عليًم الضالة والضالمػُهًَُتِ ثًَػَُبُكاُْ )
 ونلؿِْ ُٓبىهعًـ يُ ٓاًُنُ: آلؿاهتاِْ ه

وّ يُ ٓاًُنُ نلؿ, هُكّ بؤ آلكِؤفيَو ُٓبىهعًـ يُ ضؤَيُواًًُْنـا بُ ٓاًًَو طُيٌت, ه
َ ٖؤناكّ ُّٓ نلؿَوَيإ يٌَ ثلهِ, ُْوّ نلؿ و كِيَنّ يًَٓا, ٖاوََيُناِْ بُ هُكهاًَُو

ُٓو ػُهًَُتِ ثًَػَُبُكاِْ ُٖيُ(( يُنُّ ُٓوَيُ نُ ثًَِ يُهُك مَويُ و ))ُٓبىهعًـ وتٌ! 
بُكؿَواّ يُ ْاو ػؤيـا هُؾُك ؿَنات, ؿووَّ ُٓوَيُ نُ مبل وَكؿَطليَت و ُْكّ ؿَبُػًٌَت, ض 

  ((ّ ؿَؿاتُوَ؟آلكّ و ْاهو وَيُنًَو يُ ًَٓىَ قوُيُنِ مبل ؿَبًوتًَت و بُ قوُيُنِ ُْ
 ٓايا ًَُُٓ بُ ؿكيَقايِ تَُُِْ ػىََإ َنًََُو وَى: ٓاًُنُّ ُٓبىهعًـ بىوئ؟ 

 عاكيؿِ طُوكَّ ًٖٓـ يُ بريَوَكيُناًْـا ؿَْىهًَت!  ((كِاَانليٌٓا))
 يُ ًاْنَ هاَيًـا ػؤّ بؤ فياِْ كِؤساِْ يُناليِ نلؿَوَ. 

ّ ضىْهُ هُكب نىٍَ ؿَطليا َتا ُب ِ! هُك ت ٌُي ط ًََو ُْ دما ًٖض ُٓ كهتطا ُب نامن ُي ُث ُُت  اّك َُٖىو مَمح
 ((كِاَانليٌٓا))ؿواّ ضُْـ هاَيًَو نُهًَو ؿَكباكَّ ُّٓ قؤْاغُّ فياِْ ثلهًاك يُ 

 ؿَنات و ُٓويٍ ؿََيًَت: 
ؿيىاكيَهِ ْاهو ُٓو يُ فوكيَهِ  ))ُٓطُك ؿميَو ًُويَو يُ ٖؤَيًَهـا بُهُك ببات و تُْٗا

لِ دًا بهاتُوَ, ؿَتىاًَْت ػُوّ يًَبهُويَت؟ بًَطىَإ ُْػًَل, بُ ؿكيَقايِ ًُو ػُو ثلِِيُ ميَ
ْاضًَتُ ضاوّ و ثالٕ ؿاؿَكِيَقيَت, ناتًَو الو بىوّ ػىؿاّ مؤك تاَُمكؤتل ؿَويوت يُو ؿمَّ نُ 
ميَلَِناِْ ؿَويوت و بؤ طُيٌنت ثًٌَ ؿَبىايُ طُوكَتلئ ؾُميًُت و كَِّ وكِضُّ كِؤساِْ 

 بىوَايُ و ُٓوََ ًتًَو ُْبىو دطُ يُ ثٌىو ؿكيَقّ! ؾًَل
َُكَِدمَِ و )) طلوثًَو يُ بريَُْـإ كِيَوايُى بؤ باًرت فيإ و ضانبىوٕ بُناك ؿيَٓٔ: 

 َُكَِدمًَُٓ!(( 
))َُوالْا بؤ ثاهاوؿاِْ َُْاِْ ؿَيتُْطِ يُ تاو ٓاماكيَو نُ يُاليُٕ نُهاِْ ُْماُْوَ 

كِووْانِ ؿَثلفيًََٓت و هُط ؿَوَكِيَت, ُٖكنُهًَو بُؿَوكّ  َاْطتىوًِ ٖاتبىو ؿََيًَت: 
  هلوًتِ ػؤّ ؿا ؿَػىيًَتُوَ.
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 ضاوثؤًِ يا يًَبىوكؿَيِ كَِْطُ وًُيُى بًَت نُ نَُرت تاَِ ُٓوَإ ضًُتبًَت. 
 و بُ وتُّ ؿاْايُى: 
 ؿويًََِٓ تؤ تًَجُكِّ, 

 ؿويٌَُوّ تؤ تًَجُكِّ, 
 َُٓلِؤّ تؤ تًَجُكِّ, 

 ًَىإ ُّٓ َُٖىو تًَجُكِيُٓؿا ٓايا يُ ْ
 ضاوثؤًِ ؿَنُيت( ؟!)تؤَ تًَـَثُكِّ 

ًَٓوتا ؿَماْني نُ ناكطًَلِّ ُٖهت ؾانتُكيَهِ طلْطُ بؤ بُػتُوَكّ يُ فياْـا. 
ٓىًََـَواكئ ػىاُْػىاهتُ! بُٖؤّ ناكطًَلِّ ُْنلؿِْ ُٖهتُاُْوَ يُو نُهاُْ ُْبني نُ 

 ـكاوؿا هُؿ َُػابٔ يُْامخإ بُكم بًَتُوَ! بُطىتُّ )هُعـّ( يُ كِؤفّ بَُئًَ ثًَ
 آوخ بذر آيذَا نٌتُّ ْؿوًِ و ُـ 

 َا بُ قًاَت نُ ضلا ْؿى ُْنٌتًِ ام
ًَُُٓ نىًتُّ ُْؾوني و يُ ؿواكؤفؿا هُؿ ٓاؾ و َُػابُٓإ يٌَ بُكمؿَبًَتُوَ نُ واتُ: 

 بؤضِ ُْؾوُإ ُْنىًت.
 ات: يا بُطىتُّ )َُوالْا( ػىؿاوَْـ ثلهًاكَإ يٌَ به

 ضٌِ و طىَ و طىٖلٖاّ علَ                 ػلز نلؿّ ضُ ػليـّ تى م ؾلَ 
 مَوّ()ضًت نلِّ تؤ يُؾُكَ واتُ: ضاوو طىَّ و طُوُٖكَناِْ عُكًت َُٖىوّ ػُكز نلؿ 

 (( بُ كِوآًًَْهِ قىٍَ بؤ وتُنُّ )َُوالْا( ؿََيًَت: ))ؿ. ًُكيعُتِ
 ػىؿايا! 

 فياًَْهِ ثَِ ببُػٌُ, 
 َِ َلؿٕ ؿا, نُ يُ ؿَ

 بؤ بٌَ بُكَُِٖ هاتًَو نُ, 
 يُ ثًَٓاو فياْـا بُؾريِؤّ ؿاوَ, ٓاميُت باكُْمب! 

 نىكتُّ بابُتُنإ: 
تا ًَٓوتا ضُْـ داك يُ نلؿاك و طىؾتاكّ بٌَ دَِ و كِيَِ ػؤت ثًًُُإ بىويتُوَ؟   -

 ؿَماًْت بؤ؟ يُبُكُٓوَّ ناكطًَلِّ ُٖهتُناِْ ػؤت ُْنلؿووَ! 
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(( خبىيًَٓتُوَ! باَ بريبهُكَوَ, ؿَنُّ: داكيَهًرت بابُتِ ))ثُكوَكؿَنلؿِْ ٓاو ًٓامثًٌَ  -
ُٖهتُناِْ ًََُُٓ ُٖكوَى ُٓو ٓاوَيُ! ًَٓوتا ػؤت َُٖيًبقيَلَ, ؿَتُويَت الؾاويَهِ ويَلاْهُك 

 بًت يا ؿَيؤثًَو ٓاوّ فيإ بُػٍ!؟ 
وَ! ناكؿاُْوَت بُكاَبُك َِ بُكاَبُكَنُت َُؿَكَآلتُْٗا يُنذاك! تُْٗا داكيَو! وَ  -

 ناكَ ػلاثُنُّ ُْبًَت! ُٓو ؿََُ ُٖهتًَهِ دىاْت ؿَبًَت, تاقٌ بهُكَوَ! 
 بُناكًَٖٓاِْ سُبٌ ضاوثؤًِ يُ طٌت ضلنُهاتُناِْ فياْتـا يُ بريَُنُ!   -
(( نلؿُْوَ ِْ ًَُُٓ بُ ؿكيَقايِ فيإ يُ ))ضاوُْثؤًِبلِوابهُ! بٓضًُّٓ طٌت ٓاماكَنا  -

 َطليَت! هُكضاوَ ؿ
ؿَؾتُكّ  يُ ًَٓوتاوَ ضاوثؤًٌ و يًَبىوكؿَيِ تاقِ بهُوَ و ٓاناَُنُّ يُ  -

 بريَوَكيُناْتـا بٓىوهُ, ناكيطُكيُ هُيلَناِْ ؿَبًًٓت! 
-   َُُ ًٓت باوى و ؿايو و نؤض نلؿواِْ ًٓ ًَب َوَ, ؿ ػتًَو ؿووكّ ػؤت ـب ٓاوكِيَو يُ كِابلؿووّ ُْ

ت بؤ؟ يُ كّ ػؤيإ ػؤَ ؿَويوت! ًاؿوَاْرت ؿَفيإ, ؿَماًْ ك ُٓوَّ بُ ضاوثؤًًُوَ ؿَوكوُب  ُب
 يُ بريت بًَت! هُبل ػؤّ بُتُْٗا باوَكَِو ؿإ بُػؤؿاطلتًٍٓ دؤكيَهُ يُ ثُكهتٍ!   -

 *  نانًَُّ باي:
 ناكطًَلِّ ُٖهت واتُ, ؿإ بُػؤؿاطلتٔ! ثٌىؿكيَقّ!  

 تانُ كِيَطاّ هُكنُوتٔ! ((َتُاُْ بُػؤنلؿٕ))
 ؿَكباكَّ َتُاُْ بُػؤنلؿٕ ؿََيًَت:  ))ْاْوِ هًُن((

 َُؿَ. ُٖكطًن َتُاُْ بُػؤنلؿٕ يُؿَهت 
 تا ُٓوؿََُّ بلِوابهُيت بُتىاْايت, 
 ُٖكطًن كِيَوُاِْ ٓىًََـ بُكَُؿَ. 

 ناتًَو ُٖهت ؿَنُيت نُ ضًرت تىاْاّ بُكطُ طلتٓت ًًُْ, 
 ت. ُٓوَ ُٓؾوىِْ ٓىًََـَ نُ ومَّ ؿكيَقَؿإ بُكِيَطات ثًَـَ بُػًٌَ

 َتُاُْ بُػؤنلؿٕ ُٖكطًن يُؿَهت َُؿَ 
 تا ُٓوؿََُّ باوَكِ ؿَنُيت نُ بُتىاْايت. 
 ٖؤناكيَهت ُٖيُ بؤ ُٓوَّ ُٖوٍَ بـَيت. 

 ُٖكطًن دًَُوّ ًاؿوَإ بىوِْ ػؤت بُ ؿَهتِ ُٓويرت َُهجًَلَ, 
 ضٓطِ يٌَ تىْـ بهُ! 
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 ُٓوؿََُ ًٌَُُٖ يُبُكؿَهتت ؿا ؿَبًَت. 
 ًًُ نُ هُكنُوتٔ يا فيَلنُوتٔ ؿياكّ ؿَنات. ُٓوَ هُكَايُّ َاؿّ ْ

 هُكنُوتٔ يا ْوهؤ يُضؤًًُْتِ ُٖهتِ ًَُُٓؿا ًاكاوَيُ.  
 يِ فيامنإ ًٌْإ ؿَؿات. آلُٖهتِ ًَُُٓيُ نُ قى

 بُكَِواّ َُماُْ نُهاتُ ْاػؤًُنإ ماَينب بُهُك تؤؿا. 
 ػؤكِاطلبُ و بناُْ نُ ُٓواُْ ؿَطىمَكئَ, 

 وتُناِْ ))ْاْوِ هًُن(( ؿََيًَت:  بؤ ثٌتطريّ ((ٓؤًؤ))
 َلؤظًَو نَُتُاُْ بُػؤّ ؿَنات, 
 دىاًًُْنٍُ ُٓوّ بؤ ؿَكؿَنُويَت. 

 تًَـَطات نُ ضُْـ مياتل َتُاُْ بُػؤّ بهات, 
 مؤكتل ًهؤؾُ ؿَنات! 
 و ٓاكاًَـا بًَت  ((يًَبطُكَِّ ؿَطىمَكيَت))ضُْـ مياتل يُساَيُتِ 
 دًَطريتل و ٓاكاَرت, 

 داكإ, ًَٗلَبإ, ػىئَ هاكؿ و تؤنُُ ؿَبًَت!  و مياتل يُ
 

 متمانة بةخؤكسدى ضيية؟ 
 َتُاُْ بُػؤنلؿٕ واتُ: 

 ٓاَاؿَيِ بؤ وَكطلتٔ و ؾًَلبىوٕ يُ َُٖىونُهًَهُ و يُ ُٖك دًًَُنـا!   -
 طىيَطلتٔ يُ بؤضىوِْ كَِػُٓطلاُّْ ُٓواًْرت بُ كِوويُنِ طًُُوَ!   -
 ُوَيـإ و كِاويَقنلؿٕ َُٖىوناكيَهِ ْىَّ ُٓدماّ بـَيت! ؿَتىاًْت بُهاْايِ و بُ ٖ  -
بؤ قبىٍَ نلؿِْ بريوكِا و بؤضىوِْ ْىَّ, ُٖكوَٖا هُكنُوتٔ يا ًهوت و هُكيُْىَّ   -

 ُٖوَيـإ ُٖكؿَّ ٓاَاؿَبُ! 
 َتُاُْ بُػؤنلؿٕ واتُ, 

 ُٖبىوِْ ؿيـيَهِ ُٓكيَين بؤ فيإ!  -
و َُُّٓ نُ ًٖض نُهًَو ناٌََ ًًُْ و َُٖىو قبىٍَ نلؿِْ ػاَيُ الوامَناِْ ػىؿ   -

 َلؤظُنإ ػاوَٕ ػاَيِ الوام و بًَُٖنٕ!
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كِيَنطلتٔ يُدًاواميُناِْ نُهًَتِ يُ ًَْىإ َلؤظُناْـا و تُْاُْت ضًَق وَكطلتٔ يُ   -
 دًاواميُ الوَنًُنإ و ؾًَلبىوٕ يًًَإ! 

 كِيَنطلتٔ يُػؤ و ُٓواًْرت!   -
 اًْرتو قبىَيهلؿِْ ؿَهتؼؤًِ ُٓواًْرت! ؿَهتؼؤًِ نلؿٕ يُ ُٓو  -
َتُاُْ بُػؤبىوِْ كِاهتُقًُٓ ًٖض ثُيىَْـيُنِ بُ كِووؿاوَ كِواَيُتًُناِْ تؤوَ ًًُْ,   -

َتُاُْ بُػؤنلؿٕ يُبُك ػاتلّ ناكيَو نُ ُٓدماَِ ؿَؿَيت ْايُتُ ؿّ, بَُيهى, بُٖؤّ 
ثًَـَبُػًٌَت بؤ ُٓوَّ ُٖكضًًُنٌ باوَكِتاُْوَيُ بُتىاْا ؿَكووًًُْناِْ ػؤتإ نُ تىاْاتإ 

 ؿَتاُْويَت ُٓدماَِ بـَٕ! 
َتُاُْ بُػؤبىوِْ كِاهتُقًُٓ ًٌَُُٖ يُ ْاػُوَ هُكضاوَ ؿَطليَت ُْى يُ ؿَكَوَ! يُ   -

بَُيًًََٓو نُ بُػؤتت ؿاوَ هُكضاوَ ؿَطليَت, بَُيًًََٓو نُ ُٖكضًًُى ؿَتُويَت و مَكوكيُ 
 ُٓدماَِ ؿَؿَيت! 

َتإ بؤ ُٓو بابُتاُّْ هُكَوَ آلِ ُّٓ ػُهًَُتاُْيت يا بُكِيَقَيُى نُ وَُٓطُك تؤ ػاوَْ
 ًَْطُتًعُ, بَُُٖإ كِيَقَ َتُاُْ بُػؤبىوٕ يُتؤؿا نَُُ. 

 ضؤٕ ميإ بَُتُاُْ بُػؤبىوِْ ػؤت ؿَطُيًُْت؟ 
ُٓوؿََُّ نُ وام يُ ُٖوَيـإ بؤ طُيٌنت بُ ٓاكَموويُى بًًَٓت, ُٓو ناتُيُ نُ ػُيُيًَو 

                           َتُاُْ بُػؤبىوِْ تؤؿا كِوويـاوَ, يًَلَؿايُ نُ بلِوات بُػؤت ًًُْ!                                                             يُ 
ناتًَو بُػؤت ؿََيًًَت: واُٖهت ْانُّ بتىامن ُٓو ناكَ ُٓدماّ بـَّ, يُ كِاهتًـا ؿََيًًَت: بؤ 

 وُْنامن َتُاُّْ بُػؤّ ًًُْ! بُؿيًَٗٓاِْ ػُ
 بُآلّ ضِ بهُئ نُ َتُاُْ بُػؤبىومنإ مياتل بًَت؟ 

ت ُٖبًَت, ضىْهُ وكَ بُكمّ ((بؤ بًَُٖننلؿِْ َتُاُْ بُػؤبىوٕ ؿَبًَت, ))عنَتٌ ُْؾى
 ثًُّ يُنَُِ َتُاُْ بُػؤبىوُْ!

  عنَتٌ ُْؾى ضِ يُ؟
 ؤَامنإ قبىَيُ؟! واتُ, ضُْـ ػ ((باوَكِ بُػؤنلؿٕ))واتُ,  عنَتٌ ُْؾى

 عنَتٌ ُْؾى بُؿوو ًًَىَ يُ بىوِْ ًَُُٓؿا ُٖيُ: 
 باوَكِّ  ُْكيَِٓ هُباكَت بُػؤت!   -
 باوَكِّ ُٓكيَِٓ هُباكَت بُػؤت!  -
 ؿَؾُكَإ بؤ َتُاُْ بُ ػؤنلؿٕ: 
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بؤ هُكنُوتٔ ؿَبًَت ناكيَو بهُيت و َاوَيُى يُ ُٓدماَـاًْـا مؤك هُكنُوتىو  -1
 بُكِاهتِ هُكنُوتىوبًت ؿَبًَت ًهوت تاقًهلؿُْوَ بهُيت! ُْبًت! بُكيُوَّ

ُٓطُك بؤ ؿَهجًَهلؿِْ ناكيَهِ ْىَّ ياُٖوَيـإ بؤ بُؿيًَٗٓاِْ ػُوُْناْت ضاوَكيَبًت   -2
تاوَنى ُٖهتِ َتُاُْ بُ ػؤنلؿْت ال ؿكوهت بًَت, بؤ ًٌَُُٖ يُ ضاوَكِواًْـا ؿًًَََٓتُوَ, 

َّ ُٓوَّ نُ ؿَتُويَت ُٖكطًن بُؿَهتِ ًًَُْٖٓت تىْـتل ُٖكًَٓوتا ؿَهت ثًَبهُ! و تلي يُو
 ؿَبًَت, نُواتُ ُٖكًَٓوتا ؿَهت بُناكبُ!

ػؤت بًًَُىَّ َُكدـاك ػؤَ ُْويَت! بؤمنىُْ بُػؤت بًًًََت: ُٓطُك ناكَنُّ   -3
كيَهبهُوٍَ, ُٓطُك ثؤهتًَو وَكبطلّ, ُٓطُك قُكماك ُْمب, ُٓطُك يُ ماْهؤ وَكبطرييَِ و...ػُت 

 ُك َُٖىو َُٓاُْؿا بًَُٓ ػؤت بَُُٖإ ًًَىَ نُ ٍُٖ ػؤَ بىيَت.بُه
َتُاُْ بُ ػؤبىوِْ كِاهتُقًُٓ َاْاّ ُٓوَ ًًُْ نُ ًٖض ًْطُكاًًُْنت ًًُْ, َتُاُْ  -4

 بُػؤبىوِْ كِاهتُقًُٓ واتُ, باوَكِ بُػؤبىوٕ هُكباكّ تلهُناْتإ!
كُْطليت! َتُاُْ بُػؤبىوٕ واتُ: باوَكِ َتُاُْ بُ ػؤبىٕ يُطٍُ ػؤبُمٍ ماْني ؿا بَُُٖيُ وَ  -5

 بُػؤنلؿٕ, ػؤبُمٍ ماْني واتُ, ثًَىيوتِ هُملاْـِْ باْرتبىوِْ ػؤت يُ ضاو ُٓواِْ ؿيهُؿا.
 باوَكِت بُ تىاْاناِْ ػؤت ُٖبًَت بؤ تًَجُكِئ يُ ٓاهتُْطُنإ!  -6
 باوَكِ بُتىاْاناِْ ػؤت بؤ نؤَُى ػىاهنت يُواًْرت!  -7
 ُوتىو بـؤمَكَوَ و يُواُْوَ ؾًَلبُ!نُهاِْ هُكن  -8
 باوَكِ بُتىاْاناِْ ػؤت بؤ ؿَكبلِيِٓ ُٖهت و هؤمَناْت!  -9

باوَكِ بُ تىاْاناِْ ػؤت بؤ بُكقُكاكنلؿِْ ثُيىَْـّ َاْاؿاك و ثلِ يُ ػؤًُويوتِ  -10
 يُطٍَُ نُهاِْ ؿيهُؿا!

 ت:هؤمإ ثؤيًى ًىتن(( بؤثٌرتِاهت نلؿُْوَّ ُّٓ ؿَ ؾُكَاُْ ؿََيًَ))
 ُٓطُك باوَكِت بُػؤت ُٖبًَت!

 ُٓطُك بناِْ نًًَت؟
 ضًت ؿَويَت؟

 بؤضًت ؿَويَت؟
 ُٓطُك باوَكِت بُػؤت ُٖبًَت!

 بُٓرياؿَيُنِ ثؤاليُٓوَ!
 بُؿيـيَهِ مؤك بًٓاتُٓكاُْوَ!
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 ؿَتىاِْ بُػىاهتُناْت,
 بطُيت! 

 ؿَتىاِْ,
 فيإ بهُيت بُِٖ ػؤت

 ُٓطُكبتُويَت...
 وَكِّ ًَُُٓ يَُُكِ ػؤَإ ًَْطُتًعاُْيُ ؟بُآلّ, ضؤٕ بناْني نُ با

 َِ ثلهًاكَناِْ الّ ػىاكَوَ بـَكَوَ:آلبؤمآًِْ ُّٓ َُهُيُيُ وَ
 ٓايا ػؤت بُ يًَجلهلاوّ ًهوتُناْت ؿَماًْت؟  -1
 ٓايا بريت نلؿؤتُوَ نُ ؿَبًَت يُهُك َُٖيُناْت تََُِ بهليًَت؟ -2
 ٓايا كِقت يُػؤت ؿَبًَتُوَ؟ -3

 ُتِ ػلاخ ؿَماًْت؟ٓايا ػؤت بُ ػاوَِْ ػُهًَ -4

 ٓايا ػؤت بُ ًايوتُّ هُكنُوتٔ ْاماًْت؟ -5

َُناْت ُٓكيًًَََُٓ, باوَكِّ تؤ يَُُكِ ػؤت ُْكيَِٓ يُ! يُ ٓاناَـا َتُاُْ آلُٓطُك وَ -6
 بُػؤبىْت ًًُْ و ََُُٓ يُنذاك ػلاثُ!!

 بُآلّ ضؤٕ ؿَتىاًْت طؤكِإ بُهُك ػؤتـا بًًَٓت و عنَتٌ ُْؾى يُػؤت ؿا بًَُٖن بهُيت؟
 هُكَتا ؿَبًَت بناْني:

فيإ بُكؿَواّ نؤََُيًَهُ يُ ًهوت و هُكنُوتُٓنإ و يُبريّ ُْنُئ: تُْٗا 
ًهوتُنإ يُ ًَُُٓ َلؤظِ بُتىاْاتل ))و يُ بريَإ بًَت:َلؿوَوَنأْ نُ َُٖيُ ْانُٕ! 

 ضىْهُ, ؿَهاميًََٓت((
 ًَُُٓ باًرتئ واُْنإ يُ ناتُ ؿفواكَناْـا ؾًَلبىوئ!

 َإ بًَت,و يُ بري
ًٖض َُٖيؼًًوهاًَْو ْاطؤكِؿكيَت بؤ َُٖيُ, َُطُك ُٓوؿََُّ نُ ُٖوَيِ كاهتهلؿُْوَّ 

 ُْؿَيت!
 َايهٌَ كيًُ(( يُو بلِوايُؿايُ:))

 نُهًَو نُ ناكيَو ُٓدماّ ْاؿات َُٖيَُ ْانات.
 نلؤنِ ُّٓ قوُ يُكِاهتًـا َُُٓيُ نُ,

 تُْاُْت ُٓطُك مؤك ُٖوَيًٍ بـَيت, 
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 ُك كِوؿاِْ َُٖيُو َُٖيؼًًوهاُْنإ ضاكَيُى ًًُْ.ؿيوإ يُ ه 
 و ُٓطُك كِيوهِ مؤك بهُيت, ؿيوإ ًًُاُّْ َُٖيُ يًَلَ و يُوَّ ُٖيُ.

 بُآلّ يُ بريّ َُنُ,
 ُٓطُك ثُجيؤكّ بهُيت,
 ؿواداك بُٓاناّ ؿَطُيت,

 و ُٓطُك ُْٖـَّ داك يُكِيَـا بهُويت,
 تاُْوَت.يُنُوتُٓنُت مؤك مياتل ؾًَلؿَبًت تا يُ ُٖه 

 نُواتُ بهؤًُ و بًٓات بَِٓ و تًَبطُ يُوَّ نُ ؿَتىاِْ ببًت!
 دىاُْ ُٓطُك بناًْت نُ:

طًَؤثِ هىتاْـ تا تىاِْ يُى طًَؤخ ؿابًًََٗٓت! بُآلّ ًٖض نُي ْاثلهًَت  1300ُٓؿيوؤٕ 
 ضُْـ طًَؤثِ هىتاْـ؟

ُوَ بهُئ و نُواتُ بؤ طُيٌنت بُ تلؤثهِ هُكنُوتٔ طُكَنُ َُٖيُو ًهوتًٍ تاقًهلؿْ
ػاَيُ الوامو بًَُٖنَناِْ ػؤَإ بُدؤكيَهِ ًُؾاف بٓاهني و ُٖوَيبـَئ ػاَيُ الوامَناِْ ػىؿ 

 بُ تًَجُكِبىوِْ نات ضاكَهُك بهُئ و ػاَيُ بًَُٖنَناِْ ػؤَإ بًَُٖنتل بهُئ. 
                                                      بؤ طُيٌنت بُّ ًتُ طلْطُ ػٌتُيُى ؿكوهت بهُو ػُهًَُتُ باًُناِْ ػؤت               

 يُالّ كِاهت و ػُهًَُتُ ػلاثُناْت يُالّ ضُخ بٓىوهُ:
 

 ُٓو ػُهًَُتُ ػلاثاُّْ نُ َُُٖ ُٓو ػُهًَُتُ باًاُّْ نُ َُُٖ

 كَِوًت باَ
 ثًَـاطلّ
 بريتًقّ

... 
.... 

 كَِوًتِ ػلاخ
 تَُبَُيٌَ

 نُّ ٖؤًِ
... 
... 

: ػٌتُنُّ هُكَوَ وَى منىوُْيُى نًٌَلاوَ و ػؤت ؿَتىاًْت ُٓو كِووْهلؿُْوَ
 ػُهًَُتاُّْ نُ يُبُكضاوت طلتىوٕ تًًَـا بٓىوهًت: 
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ناتًَو ُّٓ ػٌتُيُت ؿكوهت نلؿ, ًٌَُُٖ با يُثًٍَ ضاوت بًَت و ُٖوٍَ بـَ بُ تًَجُكِ 
يَو نُ ثًٌَرت بًًَُىام))بىوِْ نات ػُهًَُتُ ػلاثُناِْ ػؤت بؤ ػُهًَُتِ ضاى بطؤكِيت, 

و ؿواّ َاوَيُى بُقؤْاغًَو ؿَطُيت نُػٌتُّ ػُهًَُتُ ػلاثُناْت بُ تُواوّ  ((باههلا
 بولِيَتُوَ. 

يُْاػِ ُٖك َلؤظًَهـا طُيًَو ؾليٌتُ ُٖٕ تانُ ٓاواتًإ ُٓوَيُ نُ يُ بريّ ُْنُيت: 
 كِؤفيَو يُؿايو بنب!

ِ ػُهًَُتًَهِ باَ, ؾليٌتُيُى و يُياؿت بًَت بَُلؿِْ ػُهًَُتًَهِ ػلاخ و يُؿايهبىوْ
 يُْاػِ تؤؿا يُؿايو ؿَبًَت و ُّٓ ساَيُتَُ هُكَتايُنِ ْىَّ ؿَبًَت بؤت, 

 هُكنُوتٔ = َتُاُْ بُػؤبىوٕ + عنَتٌ ُْؾى نُواتُ ماًُْإ نُ: 
 بُآلّ ػٌتُّ ؿوايِ نُ كِؤَيًَهِ طلْطِ يُ بًَُٖننلؿِْ َتُاُْ بُػؤبىوٕ ؿا ُٖيُ. 

    
 
 
 ُٓو ًتُ هىثاهٌ ؿَنُّ       ُٓوَّ ْاَُويَت         ؿََُويَت  ُٓوَّ    

 هاغًََُِ                                  ُْػؤًِ                     هاغًََُِ            

 بىوِْ ٖاوكِيٌَ ضاى      ُٖفاكّ                        ٓاكاَِ                                         

 هُكنُوتٔ                                تَُبَُيٌَ                        كَِوًتِ بُكم                 

 فياًَْهِ ٓاكاّ       فياًَْهِ ًاؿ                          فياًَْهِ غَُباك                       

          .....                                 .........    .......                              ... 
     .....                .......                     ....... 

 َوََ ًٌَُُٖ يُثًٍَ ضاوت ؿابَِٓ.ػٌتُنُّ هُك
أْ كِووْهلؿُْوَ: ُّٓ ػٌتُيَُ وَى ػٌتُنُّ ثًٌَىو وَى منىوُْ ْىوهلاوَ, ػؤتإ ؿَتى

 .بؤضىُْناْتاِْ تًَـا بٓىوهٔ
 ؿَيًٓابٔ! ُٓطُك كِاهتطؤياُْ هتىوُْناِْ ثلِ بهُُْوَ, بُموويِ بُكَُِٖ هُومّ ؿَبًٓٔ! 

 يُو بلِوايُؿايُ:  ((ُْٓتؤِْ كِابًٓن))
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بؤ بُهُكبلؿِْ فياًَْو نُ ٓاواتِ بؤ ؿَػىاميت َُٖىو ًتًَهِ ثًَىيوتت يُ ؿَكووِْ ))
 اهتًـا وَُُٖ! ػؤتـا ُٖيُ, ُٖك َتُاُْ نًَُُى نُ ُٖهتِ ثًَـَنُيت يُ كِ

ًَٓىَ كِؤَيُّ َؤدنَ ٓاهاو بٌَ نَُىنىكتِ بىوُْوَكٕ و باْرت يُُٖك ثًَىؿاْطًَو 
 بُتىاْاتلٕ!(( 

 نؤتايِ ثًَـيَٓني:  ((هؤمإ ثؤيًى ًىتن))ُّٓ بًُُ بُ ووتُ ًريئ و قىَيُناِْ 
 ُٖكنُهًَو ُٓوَّ نُ ؿَخيىاميَت, ضٓطِ ؿَنُويَت. 

 ٓاَادمُناْتـا.  نُواتُ وكؿ بُ يُ َُٖيبقاكؿِْ
 ُٓوَّ نُ ػؤًت ؿَوَّ. 

 و ُٓوَّ نُ يًَِ بًَناكيت. 
 وكيا بُ!

 هُباكَت بُوَّ نُ يُتىاْات ؿايُ. 
 و يُوَّ نُ تىاْات بُهُكيـا ْاًهًَت. 

 ؿاوَكّ بهُ! 
 يُ فياْـا ًًَىاميَو ثُيلَِوبهُ نُػًَلّ تؤّ تًَـا بًَت. 

 و بُ دؤكيَو تًَبهؤًُ نُ ثًَِ ناَُكإ بًت 
 بُؿٍَ و طًاْتُوَ بًُىئَ ُٓو ثُيىَْـيُؿا بضؤ 

 تلَ. آلنُ يُُٖك ًتًَو با
 يُطٍَُ ػَُيهـا كِاهتطؤبُ و نؤَُنًإ بهُ, ُٓطُك ؿَتىاِْ. 

 بُآلّ وابُهتُ َُبُ بًُٖض نُهًَهُوَ بؤ ُٓوَّ ٓاهىوؿَيِ و ًاؿوَاًْت ثٌَ ببُػًٌَت. 
 بُػًٌَت ٓاهىوؿَيِ و ًاؿوَاِْ تُْٗا تؤ ؿَتىاًْت بُػؤتِ ب

 ُٖوٍَ بـَ َُٖىو ُٓوَّ نُ ؿَيت ثًَىَيُ, بُؿَهتِ بًًَٓت. 
 يُ ُٖكناكيَهـا بُؿواّ ًاؿوَاًْـا بطُكَِّ 

 َُٖىو ودىؿّ ػؤتت ػؤَ بىيَت. 
 يُ ُٖك ثاكضُيُنِ فياْت هُكنُوتًَٓو خبىيكًَُٓ! 

 ثىػتُّ بابُتُنإ:
 كنُوتٔ!يُياؿت بًَت: َتُاُْ بُػؤبىوٕ ُْٖطاوّ يُنَُُ بُكَو هُ  -
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ُٓطُك ًَٓىَ هٌَ ػُهًَُت: كَِػُٓ قبىَيهلؿٕ, يًَبىكؿٕ ػىامّ, و هىثاهطىماكّ,   -
 يُػؤتـا طًُُ ثًَبـَيت ؿَيًٓابُ نُ هُكنُوتٔ بُموويِ يُؿَكطاّ َاَيتإ ؿَؿات.  

 ؿَماًْت طُوكَتلئ نًٌَُّ ًَُُٓ ضًًُ؟ واؿَماْني ناكيَو نُ ؿَيهُئ كِاهتُ!   -
هوت ياؿًَهًًََٓت يا تًَهـًَهًَت! وَتُاُْ بُػؤبىوٕ تايبُت يُياؿت بًَت! ً  -

 بُنُهاًَْهُ نُ ًهوت تًَهـًَهًَٓٔ! 
 *نانًَُّ باي: 

ؿَيًٓابُ! هُكنُوتٔ ؿكاوهًَِ ؿيىاك بُؿيىاكّ تؤيُ ُٓطُك بابُتُناِْ ُّٓ بًُُ ثًاؿَ 
 بهُيت! 

 
 الببةيو! (2)ى موشكيالت (م)ئةطةز 

 ((فإ نىنتى))ُنـا يَُُكِ كِؤفْاَُْىوهًَو هُباكَت بُ (( يُ بريَوَكي))ثاويؤ نؤيًؤ
  ؿَْىوهًَت: –بريَُْـّ طُوكَّ ؾُكَْوِ 

كِؤفْاَُْىوهًَو بؤّ ؿَطًَلِاَُوَ, كِؤفيَو ضىوّ بؤ َاَيِ فإ نىنتى, َاَيُنُّ يُ كِاهتًـا 
 ب. ًاػًَو بىو يُويَُّٓ يُضىاكضًَىَ طرياو و تابًؤّ ٖىُْكَُْـَ بُْاوباْطُنإ و نتًَ

فإ نىنتى َُٖىو ًتًَهِ ؿَثاكاهت و ثُكؤًًُنِ مؤكّ بؤ ُٖكيُى يُو ًتاُْ ُٖبىو, يُ 
 ؿيـاكيَهـا يُفإ نىنتىّ ثلهِ: ))ُٓطُك طلؾتًَو بًَتُ ثًٌَُوَ ضِ ؿَنُيت؟(( 

 ض طلؾتًَو؟(( ))نىنتى ثلهًاكّ نلؿ:
ضاكبًت تًُْا ًتًَو يُطٍَُ بؤ منىوُْ ُٓطُك ُٖك ًَٓوتا ُّٓ َاَيُ طلِّ تًَبُكبًَت و ْا))ومت :

 ػؤت ببُيت: ناّ يُى يُّ ًتاُْت َُٖيـَبقاكؿ؟(( 
 ٓاطلّ َُٖيـَبقاكؿ!(( ))فإ نىنتى هاتًَو وَهتاو طىتِ: 

يُ ؿََِ كِووؿاِْ نًٌَُؿا يُ بلّ ؿَهتُثاضُبىوٕ  ((فإ نىنتى))تًَبًِٓ ؿَنُيت! ؿَبًَت وَى 
 و ؿَّ و ؿَهت ضاكَهُكّ بهُيت!  و ًْطُكإ بىوٕ هُكَتا يُطلؾتُنُ بهؤَيًَتُوَ

 هإ ٌْىؿ                َلؿ ػىاٖـ نُ ٖلاهإ ٌْىؿ آٌَهًِ ًْوت نُ 
 واتُ: طلؾتًَو ًًُْ نُ ٓاهإ ُْبًَت, ثًاوّ ؿَويَت نُ ٖلاهإ ُْبًَت. 

                                                           

)بُكيَٓىهٌ ؾاكهٌ( ُٓطُك )ّ(َنُّ يًَبهُيُٓوَ)ًهالت( واتُ ًىنىآلت ؿًًََََٓتُوَ واتُ يُ ٌَهالت  -2
 نًٌَُوَ ؿَبًَُ ًرييين.)و(.
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 ؿا ؿَؾُكَىيَت:  59ػىؿاوَْـ يُ هىكَتِ اْعاّ ٓايُتِ 
 [ وما تضقط مو ورقة إال يعلمًا] 
 ((يُى يُؿاك ْانُويَتُ ػىاكَوَ بُ ٓاطاؿاكّ ػىا ُْبًَتآلًٖض طُ))

بُ ثُّ بلؿٕ بُّ ثلهُ و َُُّٓ نُ طٌت ناكوباكَناِْ ًَُُٓ يُ فيَل ًْطاّ قىَيِ ػىاوَْـا 
 بُكِيَىَ ؿَضًَت, هُيليَهِ نًٌَُو طلؾتُناِْ ػؤَإ ؿَنُئ. 

 وَ ؿووضاكَإ ؿَبٔ: ُٓو طلؾتاُّْ نُ ؿَكُٓدماَُنُيإ ٓاماكو َُيُٓتُ يُ ؿوو كِيَطُ
 َُٖيبقاكؿِْ ػىاوَْـ!   -
 َُٖيبقاكؿِْ ػؤَإ!   -

بُآلّ َُٖيبقاكؿِْ ػىاوَْـ ضِ ؿَطُيًَُْت؟ ؿَبًَت ًَُُٓ بناْني ٖاتىويُٓتُ ُّٓ ؿًْا بؤ 
 تاقًهلؿُْوَ ُْى بؤ ثٌىو؟ بُآلّ بابناْني دًاوامّ طُوكَّ ثٌىو يُطٍَُ ٓاكاَِ ضًًُ! 

 ًُ؟ تاقًهلؿُْوَّ يُمؿاِْ ضً
ثلهًاكيَو: ُٓطُك كِؤفيَو تؤ َاَؤهتاّ ثؤيًَو بًت, ُٖوَيِ ػؤت بؤ ؾًَلنلؿِْ هُكدُّ 
قىتابًُنإ ؿَػُيتُ ناك بُآلّ ًٌَُُٖ ناّ يُى يُ قىتابًُنإ ؿَػُيتُ فيَل مؤكتلئ ضاوؿيَلّ 

 و ٓاطاؿاكيُوَ؟ 
ُ كِووّ بًَطىَإ قىتابًُى نُ يُ كِووّ واُْناًًُْوَ يُ ُٖيىَُكدًَهِ باًرتو ي

ٓاناكيٌُوَ ؿاَُمكاوَ و ُٖوَيـَؿَيت بَُُبُهتِ بُكطلتٔ يُ ؿابُميِٓ ٓاهتِ بُكؿَواّ 
ُٓمَىوٕ و تاقًهلؿُْوَيإ يًَبطليت, يُّ تاقًهلؿُْوَؿا ُٓطُك قىتابًُناِْ تل منلَناِْ وَى: 

اويت وَكبطلٕ, بانت ًًُْ بُآلّ ُٓطُك ُٓو قىتابًُ يا ُٓو قىتابًاُّْ هُكدمًإ كِانًٌَ 11
ًًَُفيًَت و ؿَهتبُدَِ يُ ٖؤناكَنُّ ؿَنؤَيًتُوَ, باكّ 18منلَّ  َ وَكبطلٕ, تؤ مؤك ؿَ

ًََُُٓ يُ ثؤىل واُّْ ػىؿا بُّ دؤكَيُ, ُٓواُّْ نُ قىتابِ ػؤًُويوت و بُْـَّ باًِ 
 ػىؿإ مياتل ؿَنُوُْ بُكتاقًهلؿُْوَ!! 

 َُيُٓتًإ مياتلَ! عاكيؿُنإ ؿََئًَ: ُٓواُّْ نُ يُػىؿا ْنيهرتٕ, ٓاماكو 
ًَْو يُ مَيِٓ ػؤتاْا كِووبُ كِووّ بىوبُٓوَ, آلَِ ثلهًاكيَو نُ كَِْطُ هاآليًَلَؿا وَ

ػىامٕ و يُ ٖاوكَِطُمَناِْ ػؤيإ بلِواؿاكتلٕ آلوَكؿَطلٕ نُ بؤضِ ُٓو َلؤظاُّْ نُ ثانٔ, با
 َْوا يُّ ؿًْاؿا ؿوضاكّ ٓاماكّ مياتل ؿَبٔ, ضىْهُ ووتىوياُْ: 

 عٌل دن ْهى كا ْهٌٓـ               الغل ُؿتإ مًت ػى كا ْهٌٓـ  ؿك َوًؽ
 ٕ نُ او كا ْهٌٓـ   آطل عاًل ُاؿم منٌنت َُطلين                َلؿاك بىؿ ٖل 
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واتُ: يُ قُهاخباُّْ عًُكـا دطُ يُضاى ْانىفُْوَ, ػُهًَُت الوامَ بُؿػىوَنإ 
ٍَُ َُيُ, َلؿاك ؿَبًَتُوَ ُٓوَّ نُ ْانىفُْوَ, ُٓطُك عاًكِ كِاهتُقًُّٓ يُنىًنت ٖ

ُْيهىفُْوَ.                                                                                                
 و ََُُٓ بناْني نُ نًََُو ػُّ ػلاخ ًًُْ بؤَإ, بطلَ مؤكداك باًًٌُ, ضىْهُ, يُ ثٌت

 اكاوَيُ!ُٖك ٓاماكو َُيُٓتًَهُوَ, واُْيُى ً
ػىؿاوَْـ ًُويَو بَُِٓ ؾُكَىو: يُ ُٖكدًًَُى ؿَيًَو )): ؿََيًَت ((بايُميـ بىهتاِْ))

 ػَُباكَ َٔ يُو ؿَيُؿا ٓاَاؿَّ و ُٓو ؿَيُ ِٖ َُٓ!!
يُ طىَيناكّ )) عاكيؿُنإ, كَِْر نًٌَإ و ؿواداك هىتإ بُػؤَ بُػتِ ؿَمأْ و ؿََئًَ:

و, بُػتُوَكتلَ يُو طىَيُّ نُ يُهُك ػاك آلَبًَتُ طىدًٗإ ؿا, طىَيًَو نُ ؿَهىتًَت و ؿ
 ((يىًٓنِٖ))كِوواوَ و يُى ؿوو كِؤفيَو ؿًًََََٓتُوَ و ثاًإ ؿَفانًَت و ووًو ؿَبًَت!(( 

ٓاطاؿاكبُ, يُؿًْاؿا تلي كِيَطُ بُ ؿَيت َُؿَ, بُموويِ بؤت ؿَكؿَنُويَت ضُْـ ثًُّ ؿََيًَت: 
 وٕ!((بُكمَ كَِْر نًٌَإ و ؿٍَ بًَُٖنبى

بُواتايُنِ تل ٓاَاؿَيِ كَِْر و َُيُٓت نُ ؿَكَدماَُنُّ ػَُُ, ْنيهبىوُْوَيُ يُ 
باكَطاّ ػىؿا, بُآلّ ُٓطُك هُبل و ؿإ بُػؤؿاطلتِٓ يُطَُيـا بًَت ُٖكوَى ػىادُّ ًريام 

 ؿََيًَت:
 باؿٍ ػىْني يب ػٓـإ بًاوك ُٖضىداّ  
 يِ ضى ضٓط اْـك ػلوَ   آِْ طلت ممخِ كهـ  

: بُؿَيِ ػىيَٓاويُوَ يًَىبُػُْـَ بُ ُٖكوَى داّ ُْى ُٓطُك بليًَٓهت بُكنُويَت واتُ
 ٖاواكت يًََُٗيوًَت ُٖكوَى هام.

 بؤ ثٌتطريّ نلؿِْ ووتُنُّ ساؾًن ؿََيًَت:  ((نىيني َو َاكتٌ))و 
 ُٓوؿََُّ طلفّ و َؤِْ ماٍَ ؿَبًَت بُهُك ػُْـَّ يًَىؿا 

 ًتًَو ُٖكَي ؿيًََٓت ُٓو هاتُّ نُوا ُٖهت ؿَنُيت َُٖىو 
 بَُيٌَ ػؤكِاطل بُ!

 و ُٓو كِيَطايُّ طلتىوتُبُك, ؿفواك و ْاَُٖىاك ؿَبًَت.
 َُٖـيى, ػؤكاطلبُ! 

 ٓايا نًٌَُ و طلؾت و ًهوتُنإ يُ بُٖاّ ًَُُٓ ؿيَُٓٓ ػىاكَوَ؟ 
 َُنُيـا بطُكَِّ. آليُّ ؿاهتاُّْ ػىاكَوَؿا بًُىئَ وَ
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 هُكطىمًَتُّ طلؾتُ و ثاكَ: 
ؿؤالكّ يُ طريؾإ  100كبًَقيَو يُ نؤكِيَهـا نُ فَاكَيُنِ مؤك ٓاَاؿَّ بىوٕ ثاكَيُنِوتا

 ؿَكًَٖٓا و ثلهًاكّ نلؿ: نَِ سُم ؿَنات ُّٓ ؿكاوَّ ُٖبًَت؟ 
 َُٖىوإ ؿَهتًإ َُٖيربِّ. 

وتاكبًَق وتٌ: مؤكباًُ َٔ ُّٓ ؿكاوَ بُ يُنًَو يُ ًَٓىَ ؿَبُػٌِ بُآلّ بُك يُوَ ؿََُويَت 
 و بهُّ ثاًإ ؿكاوَنُّ طلَؤَيُ نلؿو ثلهٌ: نَِ سُم ؿَنات ُّٓ ؿكاوَّ ُٖبًَت؟ ناكيَ

 ؿيوإ ٓاَاؿَ بىوإ ؿَهتًإ َُٖيربِّ. 
ُّٓ داكَ وتاكبًَقَنُ ؿكاوَ طلَؤَيُ بىوَنُّ ؾلِيَـايُ هُكمَوّ و ضُْـ داكيَو ثٌَ ثلُِّْ 

نُهًَو ٓاَاؿَيُ ببًَتُ  نلؿ ثاًإ ؿكاوَنُّ َُٖيطلت و ثلهًاكّ نلؿ! باًُ, ًَٓوتا ض
 ػاوَِْ ُّٓ ؿكاوَ؟ 

 ؿيوإ َُٖىوإ ؿَهتًإ َُٖيربِّ. 
يُّ َٔ ًَٖٓاّ بُهُك ؿكاوَنُؿا آلوتاكبًَق وتٌ: ٖاوكِيًَإ ؿَبًٓٔ! يُطٍَُ ُٓو َُٖىو بُ

 ًتًَو يُ بُٖاّ ؿكاوَنُ نُّ ُْبىو, ؿكيَقَّ ؿايُ, 
, ًَُُٓ يُ مؤك ساَيُت ؿا بُو بلِياكاُّْ ٓامينَنامن! يُ فياِْ واقًعًٍ ؿا بَُُٖإ ًًَىَيُ

نُ ؿَيـَئ يإ بُو نًٌَُو طلؾتاُّْ ؿيَُٓ كِيَُإ, ؿَضًَُُٓوَ, طلَؤَيُ ؿَبني, تؤماوّ ؿَبني 
و واؿَماْني نُ ًٓـّ ًٖض بُٖايُنُإ ًًُْ, بُآلّ ُٖكطًن بُّ دؤكَ ًًُْ و بُؿَك يُوَّ ض 

َإ يُؿَهت ْاؿَئ و ًٌَٖتا بؤ نُهاًَْو نُ يُنُإ بُهُكؿا ٖاتىوَ, ُٖكطًن بُٖاّ ػؤآلبُ
ًَُُٓيإ ػؤَ ؿَويَت, َلؤظًَهِ طلاْبُٖائ! و يَُُٖىوّ طلْطرت بؤ ػؤَإ نُ ٓاَادمـاكئ 

 و بُٓاطا! 
 و يُياؿَإ ُْضًَت نُ ٓاماكَنإ ًٌَُُٖ تًَـَثُكِٕ و ََُُٓ ؿَطىمَكيَت. 

 بُطىتُّ ًاعرييَهِ ؿاْا: 
 بٗل اْطٌرتّ ْطًِٓ ؿاًت            ؿاًت    مثيهىثاؿًاِٖ ؿك 

   نظزٖل مَإ نُ اؾهٓـ بُ ْكٍ            مثزدوػىاهت ْكٌِ باًـَ 
 طاه ًاؿّ ْطريؿَ غؿًت             طاه اْـوه ْباًـَ حمٓت 
 ٖلضُ ؾلماُْ بىؿ ؿك اياّ                نلؿ اْـيٌُّ وىل ػاّ 

   ((بطنكؿ ائ ِٖ))بٓطاك ْـّ               طؿت: آفْـَ ثىَ ثـيـ ًـَ 
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ثاؿًايُى طُوُٖكيَهِ بُْلػِ ُٖبىو ؿَيىيت بًهات بُ ْكًًََُِ َُٓيكُيُى و ُْػًٌَهِ 
يُهُك َُٖيبهؤَيليَت نُ ؿوو هىؿّ ُٖبًَت, يُؿََِ ًاؿيـا غُؾًَُت كِوّ تًَُٓنات و يُؿََِ 

بُآلّ نلض وناٍَ,  ثُفاكًَـا َُيُٓتباك ُْبًَت, ُٖكضِ ؿاْاٍ ُٓوهُكؿََُبىو برييإ نلؿَوَ
 ََُُٓ نؤتايِ ؿيَت(.)ًلِثؤًًَو نُ ُٖك يُو هاتُؿا هُكونُيًُّ ثُيـا بىوبىو وتِ: بٓىهُ

بُآلّ تًَهؤًإ و نؤَيُٓؿإ بؤ ًٌَُْٖتِٓ طلؾتُنإ يُ بريُْنُئ, ؿاهتاًَْهِ ًرييٓتإ 
 يُباكَّ ؾًـاناكيُوَ بؤ بطًَلَُِوَ: 

يُنًَو يُ عاكيؿُناِْ هُكؿََِ  ((دىُْيـ))كَ ؿابىو, ؿََئًَ: يُ بُغـاؿ ؿميَهًإ يُ هًَـا
ػؤّ, ٖاتُ بِٓ هًَـاكَنُ و ثًَِ ؿمَنُّ َاض نلؿ, ٖاوكِيَهاِْ يُ ٖؤناكّ ُّٓ ناكَ 

ُٖماك كَِمحُتِ يٌَ بًَت نُ يُ ناكَنُّ ػؤّ ؿا َُكؿ بىوَ و ))هُيلَيإ ثلهٌ: دىُْيـ وتٌ: 
 يُ ثًَٓاويا ؿاْا.(( بُدؤكيَو ُّٓ ناكَّ دًَبُدَِ نلؿووَ نُ هُكّ

 ٓايا ًَُُٓ يُ ثًَٓاوّ ًٌَُْٖتِٓ طلؾتُناْـا ًَٖٓـَ ؾًـاناكميإ ُٖيُ؟ 
 ووتُّ بريَُْـيَو طُكّ و طىكمِيإ ثًَـَبُػًٌَت, ؿََيًَت: 

 ناكيَو نُ يُ بُكاَبُك ًَُُٓؿايُ 
 ُٖكطًن, 

 بُطُوكَيِ ُٓو ًَٖنَ ًًُْ 
 نُ يُ ثٌت هُكّ ًَُُٓوَيُ. 

 بُتىاْايُنِ تايبُتُوَ ؿََيًَت:  ((ًٌَِٓيًؤْاكؿؤ ؿاظ))
 نًٌَُو ٓاكيٌُنإ ْاتىأْ ًَُُٓ تًَو بٌهًَٓٔ. 

 ُٖك ٓاكيٌُيُى يُ ٓاهت بلِياكّ يُنالنُكَوَّ َٓـا 
 ضؤى ؿاؿَؿات! 

كِيَطاّ تًَجُكِئ يُ نًٌَُنإ وَى تًَجُكِئ يُ ًًىَ تاكيهُنإ ؿَماًَْت و  ((ًٖٔ نًل))و 
 ؿََيًَت:

 تاكيهُنإ بؤ تًَجُكِئ ُْبىايُ ُٓطُك ًًىَ 
 هاتُوَػتِ طُيٌنت بُ يىتهُّ ًاؾ ًَٖٓـَ ضًَق بُػٍ ُْبىو

 بُتىاْابىوٕ بَُُهُيُيُنِ مَيِٓ ؿَماًَْت و ؿََيًَت:  ((ظريفيٌ)) 
 ! ُٓواُْ بُتىاْإ, ضىْهُ ثًًَاْىايُ ؿَتىأْ
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ُإ, بقاكؿَّ ػؤَاُْ, َُٖيبقاكؿِْ ػؤَإ: دؤكيَهِ تل يُو ًٍَٓ و ٓاماكاُّْ نُؿيَُٓ كِيَ
ًَُُٓ, يُ نًٌَُُنًٌَِ كِؤفطاكؿا بُٖؤّ نُّ ُٓمَىوِْ و كِاويَقُْنلؿٕ و ْآاطايِ ناكاًَْو 
ُٓدماّ ؿَؿَئ نُ يُ ٓايٓـَؿا ؿوضاكّ ٓاماكو َُيُٓتًَهِ مؤكؿَبني, بُآلّ ْابًَت بًًََٗني 

كِؤسِ و ٓاماكو َُيُٓتِ ْآىًََـّ كِووَإ تًَبهات و يُ ُٖك نًٌَُيُنـا ؿوضاكّ قُيلاِْ 
مؤكبني, ْابًَت يُياؿَإ بضًَت نُ ػىؿاوَْـ ُٖكطًن ًَُُّٓ يُ بري ُْنلؿووَ و بُتُْٗا دًَُإ 

 ْاًًًَََٖت, ضىْهُ ػؤّ وتىويُتِ: 
 َٔ يُ ؿايو و باوى بؤ ًَٓىَ ْنيهرت و ًَٗلَباْرتّ!

 َُٖيبقاكؿِْ ػؤَإ: 
))نًٌَُ ػؤنلؿَنإ(( تًُْا بُطًَلِاُْوَّ ))ٓؤًؤ(( يُباكَّ ))َُٖيبقاكؿِْ ػؤَإ(( يا 

 ؿاهتاًَْو ؿَطًَليَتُوَ:  
يُ ًٖٓـهتإ, كِاوضًًُنإ بؤ كِاونلؿِْ َُميىوٕ نىًَْهِ بضىوى ؿَنُُْ طىيَنّ ًٖٓـّ, 

 َؤميَو يُْاويـا ؿاؿًََْٔ و يُفيَل ػانـا ُٓيٌاكُْوَ. 
ُؿا و َؤمَنُ َُٖيـَطليَت َُميىووٕ ْنيو ؿَبًَتُوَ, ؿَهت ؿَنات بُْاو طىيَنَ ًٖٓـيُن

بُآلّ ضًرت ْاتىاًَْت ؿَهتِ بًًََٗٓتُ ؿَكَوَ, ضىْهُ ٌَتِ بُؿََِ نىُْنُؿا ْايُتُ ؿَكَوَ, 
يُ بلّ ُٓوَّ َؤمَنُ وام يٌَ بًًََٓت بُكؿَواّ يُطٍَُ ًتًَهِ َُساَيـا ؿَدُْطًَت و يُّ 

 ناتُؿا كِاوضِ مؤك بُهاْايِ َُميىوُْنُ كِاو ؿَنات. 
بُّ دؤكَئ, بُؿَهتِ ػؤَإ ؿَنُويُٓ ْاو تَُيُّ نًٌَُناُْوَ, بُآلّ يُ ًتًَو ًََُُٓ ))

نُ بُؿَهتُإ ًَٖٓاوَ ؿَهت َُٖيٓاطلئ, ػؤَإ بُ ٓاقٌَ ؿَماْني, و ُّٓ ناكَ يىتهُّ 
 طُودًَتًُ!((

يُنًَو يُ عاكيؿُناِْ  – ((ٓادماىل))ضِ ثٌ و هىاِْ(( يُ يُنًَو يُ بريَوَكيُناْـا يُ ))
 بُّ دؤكَ ؿَؿويَت:  –ًٖٓـ 

 ؿاهتاِْ فًَْهِ ْابًٓا: 
ٖاوكَِّ يُطٍَُ فَاكَيُى يُ ٖاوكِيَُناًْـا يُ فيَل هُقؿًَو يُ ُٓهتًَلَ  ((ٓادماىل))

ؿكَوًاوَناْـا ؿاًٌْتبىو يُطَُيًاْـا ؿَكباكَّ عًٌكِ ػىؿاوَْـ و بُمَيًُ بًَوٓىوكَناِْ 
اْـا ػىاهتِ ػىؿا ببًٓٔ نُ ؿايهِ طؿتىطؤّ ؿَنلؿ, ُٓو ؿَيطىت: يُ َُٖىو كِووؿاوَن

ًٌَُُٖ بُهؤمو ًَٗلَباِْ َُٖىوَاُْ, يُ هاتُوَػتِ َُيُٓت و تًَهٌهاْـا ُٖكوَى 
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هاتُناِْ ضًَق و هُكنُوتٔ ؿكوؿ بؤ ْىكّ بُػٌٓـَيِ و هؤمّ ُٓو بًَٓلٕ, ُٓو ؿََُ َُيُٓت 
 ضًرت ًَٓىَ ْاطُميَت و هُكنُوتٔ ًَٓىَ يُػؤبايِ ْانات. 

ًَْو بُويَـا تًَجُكِّ نُػًََُهِ قىٍَ ؿَيِ ؿَطىًِ, فُْ قوُناِْ ٓادماىل يُّ ناتُؿا ف
بًوت و ثًَِ وت: وتِٓ ُّٓ قواُْ بؤ تؤ ٓاهاُْ, بليِٓ َُيُٓت, تُْٗا بؤ نُهاًَْهِ وَى 
َٔ نُ كِؤفاُْ ٓاماك ؿَضًَقٕ ٓآًايُ, تؤ ؿَكباكَّ ػىؿا و ْىكّ ػىؿا ؿَؿويًَت, بُآلّ َُػابٔ 

ُّ تًَـا ؿَفئ تَُيؽ و تاكيهُ, ؿًْايُى نُ ْاثانِ تًًَـا طًُُ ؿَنات و ثانِ ؿًْايُى نُ ًَُٓ
 َُيُٓت و ٓاماكّ ؿؤمَػًاُْ ؿَضًَقيَت.   

 :ٓادماىل, تَُاًايُنِ فُْنُّ نلؿ نُ َٓـاَيًَهِ يُٓاًََن طلتبىو ثًَِ وت
 ُٖك ًَٓوتا َٓـاَيُنُت بهىتُ بُ مَوّ ؿا, بًهىتُ بُ مَويـا. 

وكَِابىو وتٌ: تؤ ثًاويَهِ هُيليت, ضؤٕ ؿَتىامن َٓـاَيُنُّ بهًٌَِ بُمَوّ فُْ, نُ واقِ 
 ؿا؟ ُٓو ؿََليَت! 

 ٓادماىل ثلهًاكّ يًَهلؿ: ٓايا يُ بُكاَبُك ُٖماك يريَؿا ُّٓ ناكَ ؿَنُيت؟ 
ّ ؿا وتٌ: تُْاُْت ُٓطُك بُ ُْٓـامَّ ُٓهتًَلَناِْ ٓامسإ يريَّ ٓاَيتىمن آلفُْنُ يُ وَ

 اؿَ ًِْ ُّٓ ناكَ بهُّ. بـَيتَِ ٓاَ
تًَهًٍ بُتؤ بـَٕ ٓاَاؿَ ًْت آلٓادماىل ثلهًاكّ نلؿ: ٓايا ؿَيًٓايت ُٓطُك ؾُكَاْلَِوايِ و

 َٓـاَيُنُت بهًًٌَت بُ مَوّ ؿا؟ 
فُْنُ وتٌ: وَى كِؤفّ كِووْاى وايُ نُ بًُٖض ْلػًَو ؾلٍَِ ّ ْاؿَّ, َٓـاَيُنُّ بؤَٔ يُ 

 بُ ْلػرتَ. َُٖىو هُكوَت و هاَاًَْهِ ؿًْا 
 و ثاًإ َٓـاَيُنُّ طىًِ بُهٓطًُوَ. 

ُٓوؿََُ ٓادماىل وتٌ: ؿايُ! ٓايا واُٖهت ؿَنُيت نُ تؤ َٓـاَيُنُت مياتل يُػىؿاوَْـ نُ 
 عاًكِ كِؤَيُناًًُْتِ ػؤًرت ؿَويَت؟                                                                            

تُنُّ طُيٌت و ُّٓ ٓاطايًُ وَى ْىكيَهِ ْىَّ بىو يُ ؿَكووِْ ؿا, فُْنُ يُ َُبُه
ثلهِ: ُٓطُك ػىؿاوَْـ يُ كِاهتًـا ًَُُّٓ ػؤَ ؿَويَت, نُواتُ ُّٓ َُٖىو ؿَكؿ و ػَُُ يُ 

 ؿًْاؿا يُثاّ ضِ؟ 
ٓادماىل وتٌ: ػُّ وَُيُٓت يُ بُكْاَُّ ػىؿايِ ؿا, ًىيَِٓ ػؤّ ُٖيُ, ناتًَو 

ؿَنُويَت, ْاضاكّ ؿَنُيت ؿَكَاِْ تاٍَ خبىات و طلْطٌ بُ ٖاواك و َٓـاَيُنُّ تؤ ُْػؤَ 
ؾلًََوهُناِْ ْاؿَيت, كِؤسِ ًََُُٓ ُْػؤًُ, ػىؿاوَْـ وَى ؿايهًَهِ بُهؤم, ؿَكَاُْ 
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تاَيُناِْ ًٍَٓ و ٓاماك بُهُك ًَُُٓؿا ؿَباكيًََٓت, يُ َُيُٓت ٍَُٖ َُيُ, ُٖوَيُُؿَ يًَِ 
هِ ؿكوهتُوَ قبىَيِ بهُ. َُيُٓت يُ كِاهتًـا تاقًهلؿُْوَيَهُ َُٖيبًًَت بَُيهى بُ كِؤسًُتًَ

فياِْ تؤ ؿَوَيَُُْـ و كِؤسًٌت بًَُٖن ؿَنات, َُيُٓت ٓاويَُّٓ كِؤست ماػاو ؿَؿات و تؤ 
ناتًَو تَُاًاّ بهُيت كِوػواكّ قًُُْطِ ػىؿاوَْـ ؿَبًًٓت, ُٓو ؿََُ ؿَماًْت نُ 

وَيُ, َُٖىو ًتًَو ػًَلَ, ض َُٓلِؤ و ض ُٖماك هاٍَ يَُُٖىو ثًٌَٗاتُناْـا هؤمو بُمَيِ ًاكا
ؿواتل, يُػىؿاوَْـ َُػىامَ َُيُٓتًُناْت الببات, بَُيهى ؿاواّ يًَبهُ بتهات بُ بُْـَّ 

 كِاهتُقًُّٓ ػؤّ. 
 بُ ووتُّ ))دًِ كِؤٖٔ((: 

 ٓاوات َُػىامَ ناكَنإ ٓاهاْرت بًَت, ٓاوات ػىامبُ تؤ باًرتبًت!(())
نلؿ: ثًَِ بًََِ ٓايا يُ فياِْ واقًعًـا نُهًَهت ؿيتىوَ نُ ُّٓ كِيَطايُّ نُهًَو ثلهًاكّ 

                                                                         تؤ بُّ ضًُُٓ ؿَيطريَ يُباكَيُوَ ؿَؿويًَت, بلِّ بًَت؟
ىْـيَهـا طىمَكّ نلؿ, ًَْو يَُُوبُك بُ طآلٓادماىل ضُْـ هاتًَو وَهتاو ثاًإ وتٌ: ها

ضىوٍ ْابًٓاّ بًِٓ نُ يُوٍَ ؿا يُهُك مَوّ آلضىوَُ ْاو نُالوَيُنِ ويَلاُْ, فًَْهِ بُها
ؿاًٌْتبىو, ُٓو فًَْهِ يُنذاك ُْؿاك بىو نُ يُوثُكِّ ُٖفاكيـا ؿَفيا, بُ ؿيتِٓ ُٓو ؿؤػُ 

ُٓو بُ ؿَْطًَو نُ  ْايُباكَ و تُْٗايًُنُّ ومت: ؿايُ, ؿَبًَت مؤك ُٖهت بُتُْٗايِ بهُيت,
ًٌَٖتا يُ طىيَضهُّ ؿا ؿَمكْطًَتُوَ, وتٌ, ُْػًَل بًُٖض ًًَىَيُى, ؿكاوهًَهإ ًَٓإ ػؤَ 

 ؿَويَت و ُٖكضًًُى ثًَىيوت بًَت, بؤّ ُٓدماّ ؿَؿَٕ. 
بُهُكهاًَُوَ يًَِ ثلهٌ: بُآلّ ؿايُ, ناتًَو مكيإ َُٖيـَنات و باكإ يُ هُقؿِ ُّٓ 

 بُ تُْٗايِ ؿَفيت؟ نىػُوَ ضهُ ؿَنات ضؤٕ 
وتِ: َٔ ُٖهت بُ تُْٗايٌ ْانُّ, ؿَيِ َٔ يُ ػؤكَتاو و باكإ ؿا وَى يُى ٓاهىوؿَيُ, 

 درياُْ باًُنإ َُٖىو ُٓوَّ نُ ؿََُويَت ثًَِ ؿَؿَٕ, ؿاػىاميُناِْ ًٍَٓ مؤك نَُٔ. 
ٕ ضىو ُٖفاكَ ػاوَآليُ قوُناِْ ؿا ًيتَ ُٖبىو نُ بَُِٓ ؿَوت ُّٓ فُْ ْابًٓا و بُها

كِامّ ًاكاوَّ ًاؿوَاًًُْ, يُ بُكثًَِ ؿا ؿاًٌْتِ و ضاوّ بلِيُ كِوػواكَ ْىكاِْ و ثانًنَنُّ, 
ضُْـئ ثلهًاكّ يُى يُؿواّ يُنِ يًَهلؿ, بَُيهى ثُّ بُكِامَنُّ ببُّ, هُكَدماّ وتٌ: َٔ 

 ُِٖهت بُتُْٗايِ ْانُّ, ضىْهُ َُعٌىم ًٌَُُٖ يُ ثاٍَ َٓـايُ, يُ تاكيهِ و يُ كِووْان
(( بُبٌَ ؿَْط ؿيَت, يُطٍَُ (( باْط ؿَنُّ و ))ُٓوُٓوؿا, ناتًَو َُٖىوإ يُػُوؿإ ))

(( ؿا ثًَىيوتِ بُ ًٖض ٍَ َٔ ؿَؿويَت, يُطٍَُ بىووِْ ))ُٓويُطُ ((ُٓو))قوُ ؿَنُّ,  ((ُٓو))
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يُ يُ  ((يُنُ))(( ُٓو ُٓو))َُٖىو ًتًَهـا, بًَطىَإ  َُٖىو ًتًَهُ يُ ((ُٓو))ًًُْ, 
 ؿا!  ((طٌت))

ُٖكوَٖا نُ طىيَِ بؤ قوُناِْ ؿَطلت ؿاٖامتُوَ تا ثًًَُناِْ كِاَىهِ, ضاوَنامن 
ؾلًََوهًإ تًَنابىو, ؿَْطِ يُ تاو َُٖيضىوِْ ُٖهت و هؤمّ ؿَيُكمّ, ؿََناِْ يُوَّ ؿا 

 نُهًَو ؿَفيًَت نُ ػىؿاوَْـ تانُ واقًعًُتِ فياًُْتٌ! 
ت, ػىؿاوَْـ بؤّ ؿيًََٓتُ ثًٌَُوَ و ُٖكضًًُى َُٖىو ُٓوَّ ػًَلّ َِٓ تًَـا بًَوتٌ: ))

بًَتُ كِيَِ, يُاليُٕ ػىؿاوَ بؤ ػًَلّ َُٓ, بُبٌَ ػىؿاوَْـ ًٖض دؤكَ ًاؿوَاًًُْنِ كِاهتُقًُٓ 
بىوِْ ًًُْ, ٓاكاَِ ًَُُٓ, يُ ٓرياؿَ و ػىاهتِ ُٓوؿا سًُاك ؿكاوَ و ضُْـ مياتل يُطٍَُ 

وؿَيًُنِ َُعُٓوّ مؤكتل, كِؤسًُإ تُفّ َُٖاُْٖط بني ػؤًِ و ٓاهى ((ُٓو))ػىاهتِ 
 ؿَنات. 

ُّٓ فُْ ثريو ُٖفاك و ْابًٓايُ يُنًَو بىو يُ ُٓويٓـاكاِْ كِاهتُقًُّٓ ػىؿاوَْـ, ُٓو 
و ميٓـوو بىو ؿَيىت))ػىؿاوَْـ ًٖض آليُسنوكّ َُعٌىقُنٍُ ػؤّ ؿا, واتُ, ػىؿاوَْـ ؿَدى

او ئَُ نُال ْانات  وَى:َٓـاَيًَو نُ ثٌت ؿًَََو َٔ بُ تُْٗا دٌَ ْاًًًَََٖت, ًٖض ناتًَو ض
ُٓو((ؿَبُهتِ. بُّ ثَِ يُ يُ ناتًَهـا نُ يُ تلي, يهِ ؿَبُهتًَت ))ثٌت(( بُ ))بُؿا

ٓاكَموو, تىوكَِيِ, و طٌت ُٖهتُ ػؤثُكهتاُْنإ كَِٖابىو, ًٖض ًتًَهِ يُ ٓاماك و 
 (( ؿا ؿؤميبىويُوَ.ُٓو)) َُيُٓتًُناِْ فيإ ُٖهت ثًَُٓؿَنلؿ, ُٓو فواْطُّ ػؤّ يُ

 يُنًَو يُ عاكيؿُنإ ؿَيًَهِ َُيُٓت ضًُتىو بُ طؤمَيُنِ ًهاو ؿَضىيًََٓت و ؿََيًَت: 
 َُهت بُ     و   َُػلؤًَِ! 

 طُكّ بُ       و   َُنىَيَِ!
 ًهاوبُ   و  بًَـَْط!

 نُ طؤمَّ هاؽ بُ ؿَهت َُٖيـَطلٕ و ًهاو بُهُكًإ. 
واؿَطًَلِيَتُوَ: كِؤفيَو ثًاويَو بؤالّ  ((كِاَانليٌٓا))ِ يُ بريَوَكيُناْ((ثاويؤ نؤيًؤ))

 ٖات و وتٌ: ؿََُويَت بُهُك ُٓو كِووباكَؿا تًَجُكِّ.  ((بًبِٗ ًاْا))
ًاْا ٖاتُ ْنيهِ ثًاوَنُ و ْاويَهِ يُهُك ناغُميَو ْىوهِ و يهاْـّ بُ ثٌتِ 

ُهُك ٓاوَنُؿا كٍَِ بهُيت, ثًاوَنُؿا و وتٌ: ًْطُكإ َُبُ! باوَكِّ تؤ ياكَُتًت ؿَؿات تاب
 بُآلّ ُٖك هاتًَو نُ باوَكَِنُت يُ ؿَهت بـَيت, ْىقِ ؿَبًت. 
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ثًاوَنُ َتُاُّْ بُ)ًاْا( نلؿ و ثًَِ ػوتُ هُك ٓاوَنُ و بُ هاْايِ بُ هُك كِووباكَنُؿا 
ُْٖطاوّ ْا, نُ َاوَيُنِ بلِّ يُثلِيَهـا سُميهلؿ بناًَْت ًاْاضِ يُهُك ناغُمَنُ 

نُ يهاْـّ بُ ثٌتًـا, ناغُمَنُّ يًَهلؿَوَ و بُّ دؤكَ ػىيَٓـيُوَ: يُمؿإ كِاَا, ْىوهًىَ, 
 ياكَُتِ ُّٓ ثًاوَ بـَ تا بُ هُك كِوباكَنُؿا تًَجُكِيَت. 

 ثًاوَنُ بريّ نلؿَوَ, ُٖك َُُٓ! ُٓهًَُٕ ُّٓ يُمؿإ كِاَا نَِ يُ؟  
 ضىو بُ قىوتا و ْىوقِ بىو! يُ َُٖإ ضلنُهات ؿا نُ طىَإ  كِووّ تًَهلؿ يُ ٓاوَنُؿا 

ّ آل: ػىؿايا َٔ نُ ًُهت هاَيُ تؤّ ػؤَ ؿَويَت و وَكِؤفيَو وتٌ ((بايُميـّ بُهتاَِ))
 ((ؿكايُوَ: ًَُُٓ تؤَإ يُ هجًَـَّ ُٓمَيُوَ ػؤَ ؿَويَت!
 ُّٓ ؿَكبلِيُٓ, كِوآًِْ عاًكاُّْ ػىؿايُ بؤ ًَُُٓ! 

 ْـ َلؿووَ!ُٓطُك وَى َاكتني وا ُٖهت ُْنُئ نُ: ػىؿاوَ
تإ بؤ   -كيَبُكّ كََِ ثًَوتُناِْ َُٓليها  -بريَوَكيُى يُ َاكتني يؤهُك نًٓط

 ؿَطًَلَُِوَ:    
 ؿاهتاِْ َاكتني و َلؿِْ ػىؿا: 

كِؤفيَو َاكتني بُهًُايُنِ يُنذاك ػَُباكَوَ ٖاتُوَ بؤ َاٍَ, ػًَناُْنُّ ؿَثلهًَت: ضِ 
ؤهُكنًٓط بُ كِيتًَُهِ تايبُتُوَ ؿََيًَت: )ًٖض قُوَاوَ؟ بؤضِ ًَٖٓـَ ْاكَِسُتِ؟ َاكتني ي

 ((ُْبىوَ!!
ؿواّ ضُْـ هاتًَو ػًَناُْنُّ نُدًُناِْ طؤكِيبىو وَ دًًَهِ كًَِِ تايبُت بُ َاتًَُِٓ 

ضِ بىوَ؟ بؤضِ بُكطِ ))يُبُك نلؿبىو, ٖات, َاكتني بُهُكهاًَُنُوَ يٌَ ّ ؿَثلهًَت: 
 ((نَِ))َاكتني ؿََيًَت:  ((اماًْت؟ ُٓو َلؿووَ!!ْ))َاتَُت ثؤًًىَ؟ ٖاوهُكَنُّ ؿََيًَت: 

َُُٓ ض ))َاكتني بُهُكهاًَُنُوَ ؿَثلهًَت:  ((ػىؿا!))ّ ؿا ؿََيًَت: آلػًَناُْنُّ يُ وَ
ػًَناُْنُّ ؿََيًَت: ُٓطُك ػىؿا َُْلؿووَ, نُواتُ بؤضِ ًَٖٓـَ  ((قوُيُنُ ؿَيهُيت؟

 ػَُباكيت ؟!(( 
 ّ ًٖٓـ ؿََيًَت: عاكيؿِ طُوكَ ((ًلّ كِاَانليٌٓا))

 ؿاواّ ػىؿا بهُٕ, ُٖكوَى عاًكًَو نُ َُعٌىقُنُّ ؿَػىاميَت. 
 ُٖكوَى ُٖفاكيَو نُ ٓاتادِ ميَلَِ 

 ياْىقِ بىويُى نُ ؿاواّ يُى ُْٖاهُ ؿَنات. 
 ٓاوامّ قًُُْطِ عاًكٌ:



 118 

ثًاويَو يُ ؿًْاّ ػُوٕ ؿا يُ هًَبُكَنُّ ػؤّ و ًىئَ ثًًَُناِْ نُ يُ نُْاكّ ؿَكيا 
ضىو بىو ؿَكِواَِْ, بُآلّ ًىئَ ثًًَُنِ ؿيهًُِ بًِٓ, بُػىؿاوَْـّ طىت: َُُٓ ًىئَ ؿَك

ثًٌَ نًًَُ نُ ًٌَُُٖ يُطٍَُ َٓـايُ؟ ػىؿاوَْـ وتٌ: نىكِّ ًىئَ ثًًَِ َُٓ نُ ُٖكؿَّ يُطٍَُ 
تؤؿاّ, ثًاو ثامشاوَّ كِؤفَناِْ كِابلؿووّ ًَٖٓايُ ثًٍَ ضاوّ ػؤّ و هاتُ قُيلاْاوّ و 

َناِْ يُ كِؤػِ فياًْـا بًِٓ نُ تُْٗا دٌَ ثًًَُناِْ ػؤّ ؿياكَ, بُ طًُيًُنُوَ يُ ؿفواك
ػىؿاوَْـّ ثلهِ: ػىؿايا, نُواتُ يُّ ُٖيىَُكدُ هُػت و قُيلاْاويُؿا نُ َٔ ثًَىيوتِ بُ 

 تؤ بىو, بؤضِ تؤ ؿياك ًْت؟ 
ن طلتىوَ و ػىؿاوَْـ وتٌ: ٓامينّ َُُٓ, كِيَو ُٓو ضلنُ هاتاُْيُ نَُٔ تؤّ يُ ٓاًََ

َُُٓيُ نُ ًىئَ ثًًَهاِْ تؤ يُهُك نُْاك َُْاوَ و ثًاو بُضاويَهِ تُكَِوَ تَُاًاّ ػىؿاّ 
 ؿَنلؿ نُ ُٖكوَى باونًَهِ بُ بُمَيِ مَكؿَػُُّْ بؤ ؿَنلؿ. 

 هؤمّ ًرييِٓ عاًكاُْ و سنوكّ ػىؿاوَْـ بُدؤكيَهِ تل ؿَضلِيَت: ((ؿ . ًُكيعُتِ))
 ٕ مب ُٓطُك تُْٗاتليِٓ تُْٗانا

 ؿيوإ ػىؿاوَْـ ُٖيُ 
 ُٓو دًًٌَِٓٓ طٌت ُْبىوًًُْناُْ 
 ُْؾلئ و ٓاؾُكيُٓنإ بٌَ ٓاناَُ 

 ُٓطُك طٌت َلؤظُنإ ببُٓ طىكطِ ٖاك 
 يُ ٓامساُْوَ كِم و نًُٓ بُهُكَا بًَتُػىاك

 تؤ ًَٗلَباِْ ميإ يًَُٓنُوتىوّ َِٓ 
 ُّٓ ثُْاطُّ ُٓمَىل 

 ايًُنإ بًت! تؤ ؿَتىاِْ دًًٌَِٓٓ طٌت بٌَ ثُْ
ْىوهُك بلِواّ وايُ نُ ؿٍَ ُٖكوَى ثُكهتطايُنُ يُساَيُتِ ثانًنَيِ ؿا, َُعٌىم تًًَـا 

 نُفاوَّ يٌَ ؿاؿًََْت و ؿََيًَت: 
 بُهُك ًَعلادِ ُٓهتًَلَوَ 

 بُهُك ًًٓايِ ٓامساِْ ُٖهتِ يُوَ
 بُكِاهُكّ ًَٖالُّْ ؾليٌتُناُْوَ 

 بُهُك يىتهُّ ثُيهُميَلِيُٓوَ 
 ِ نتًَبِ هُومّ ػىؿاؿا يُ ؿَي
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 يُى وتُيإ ْىوهًىَ 
 ثُكهتطاّ ؿٍَ ثاى كِاطلَ. 

 تاوَنى ببًَتُ ًٌْٓطُّ َُعبىؿ!
َْـ يُهُكدُّ ناكوباكَناِْ  ني نُ ػىؿاو بُآلّ بُ ؿَكى نلؿِْ ُّٓ َُٖىو ضَُو و َاْاياُْ ؿَمْا

َبني و ٓامساِْ ضا ُْط ؿ ُْـيَو داك ؿَيت وَنامنإ ُٖوكّ و ًًَـاك ًَُُٓؿا ٓاَاؿَيِ و سنوكّ ُٖيُ, ٖ
َهِ ُٖوكّ ؿواداك باكيًَٓهِ ثًًَُ و ؿواّ باكيُٓنَُ, هُوم  ني ُٖك ٓامساًْ َت بنْا ًَب َت, بُآلّ ؿ ؿًَب

َبًٓني! ا ؿ  بىوِْ تُكِوثاكاوّ و ْىٍَ بىوُْوَ و ًاؿوَاِْ يَُُمكاّ ؿَيُاـْ
 ا بًُٓوَ وَى وتلاوَ: بُآلّ, ُْوَى كِؤفيَو بؤِْ ياؿّ ػىؿا يُ ؿَيُاْـا مبليَت و يُ ُٖم دً

 ُٖكنُهًَو دُهتُّ َلؿ, يُ ػَُيو دًا ؿَبًَتُوَ 
 و ُٖكنُهًَو ؿَيِ َلؿ يُ ُٖم دًا ؿَبًَتُوَ 

 بٌَ باوَكِ طًإ ؿَؿات و باوَكِؿاك طًإ ؿَبُػًٌَت 
 ْلػِ دُهتُ, بُ طًاُْ. 

 ْلػِ ؿٍَ بُ باوَكِ.
َُكدًٌـا ؿَتىاْليَت ُٖكضُْـ بُ بُآلّ ؿَبًَت بناْني و ؾًَلبني نُ يُ ؿفواكتلئ ٍُٖ و 

 هُػتًٍ بًَت مَكؿَػُُْيُى خبليَتُ هُك يًَى.   
بُآلّ, بُكِاهتِ ػُْـَ ض هىوؿيَهِ ُٖيُ؟ ؿََُويَت ؿوائ ؿياكؿَّ ثنيٌهِ و ثنيٌهِ 

 ؿَكووْناًْتإ يُ باهِ ؿاٖاتىوؿا بؤ بطًَلَُِوَ 
 هىوؿّ ػُْـَ!(())

 ثىػتُّ بابُتُنإ: 
 ًٓـّ ًَٖٓـَ ثلتُوبؤيُ ْانُيت!  (نًٌَُنإ = فيإ)ًٓت نُ ُٓطُك باوَكِ بًَ  -
 ًٌَٖتا, ًَُُٓ باوَكَِإ ُْنلؿووَ نُ فياِْ بٌَ طًَلَونًٌَُ بىوِْ ًًُْ!   -
ُٓطُك بناْني نُ ًْىَّ نًٌَُناِْ ًَُُٓ يُبُك ضاوّ ػىؿاوَْـا يُؿايو ؿَبٔ و ؿَكى   -

وكّ َاَؤهتايُى و يُ ٓاناّ ؿا ُٓمَىوًَْهِ بُوَ بهُئ نُ بىوِْ ُٖك نًٌَُيُى بؤ ًَُُٓ سن
 هىوؿبُػٌُ, ًٓـّ ًَٖٓـََ يُ فيإ قَُيى ْابني. 

ٓاوكِيَو يُ نًٌَُناِْ كِابلؿوو بـَكَوَ, هاتُ وَػتًَو ُٖبىو نُ ُٖهتت ؿَنلؿ ضًرت   -
ٓىًََـيَو بُ فيإ َُْاوَ و ُْٖىنُ بُ مَكؿَػُُْيُنِ يًَىاًًَْى يُ ضًَقّ بُؿَهت ًَٖٓاِْ 

 ُمَىوًَْو يًٌَ ؿَكِواًْت, ؿَيًٓابُ هبُيًٍَٓ بُػُْـَوَ تَُاًاّ نًٌَُناِْ َُٓلِؤت ؿَنُيت! ٓ
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 يُياؿَإ بًَت وَى َاَؤهتايُى يُ نًٌَُنإ بلِواْني!   -
ؿَبًَت باوَكِ بًَٓني نُ يُ ْاودُكطُّ نًٌَُناْـا ُٖكطًن تُْٗا ْني, ُٓطُك ُْػتًَو   -

ػؤَإ قىتاك بهُئ و بري يُ ُٓو بهُيُٓوَ, ُٓوؿََُ ػؤَإ بطلئ و يُ ُٖك بؤضًًُى 
 ؿَبًٓني ضؤٕ نًٌَُنإ ناٍَ ؿَبُٓوَ و ْآًََٔ! 

يُ بريت ُْضًَت! يُطٍَُ نًٌَُناْـا َُدُْطَِ! ػؤَ بىئَ و بناُْ ٖاتىوٕ تاوَنى تؤ   -
 ماػاو بـَٕ و بُكميت ثًَببُػٌٔ. 

 نانًَُّ باي:
ٌت بُ ػىؿا ببُهتُ, بريبهُوَ, ثاًإ قؤَيِ يٌَ بؤ ًٌَُْٖتِٓ نًٌَُنإ, ٓاكاّ بُ, ث

 َُٖيُاَيُ! ُٓو ؿََُ ؿَهتُناِْ ػىؿاوَْـ ؿَبًًٓت نُ يُ تؤ مووتل ؿَهت بُناك بىوَ!
 

 :شةزدةخةنةى ضازةضةز
ٖؤناكّ َُُّٓ نُ ثًَٓانًُْت, ُٓوَ ًًُْ نُ ثري بىويت, تؤ ثري ؿَبًت, ضىْهُ ))

 ))يىًٓنِٖ((  ((ثًَٓانًُْت!
 ثٌت كِاهت ؿَناتُوَ و ؿََيًَت: ((يىًٓنِٖ))ُمَكؿَػُُْيُنُوَ ووتُنُّ ب ((ٓؤًؤ))

 ثًَهُْني ْناوثاكِاُْوَيُ 
 ُٓطُك بتىاًْت ثًَبهًُْت, ؾًَلبىويت نُ ضؤٕ ْنا بهُيت 

 ًًًَطري َُبُ! 
 كِوتلَ ُٖكطًن ْاتىاًَْت نُهًَهِ ٓايِٓ بًَت. 

 ًَنّ و طٌت طَُُناِْ نُهًَو نُ ؿَتىاًَْت ثًَبهًَُْت, نُهًَو نُ تُْن ٓاَ
 فيإ ؿَبًًَٓت, ثًَـَنًَُْت. 

 و يُ ُْٖاوّ َُٖإ ثًَهُْني ؿا بُ ًٌٓلام ؿَطُيت. 
 بًًََُٗ ثًَهًُُْٓنُت, ثًَهًًَُْٓو بًَت يُْاػِ ؿَيُوَ 

 ثًَهًًَُْٓهِ يُّ ضًُُٓ ؿياكؿَيُنِ ؿَطُُُْ 
 ُٓو ؿََُّ ُٖك ػاُْيُنِ الًُّ تؤ ثًَبهًَُْت 

 يٌاَيًَهِ ودىؿت يُػؤًًاْا َُٖيبًُكميَت ُٓو ؿََُّ ُٖك كِ
 بُٓاكاًَُنِ طُوكَ ؿَطُيت 
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 ناكطُيًَهِ نُّ ثًَـَماْني نُ ُٓوثُكِّ بُْلػٔ. 
 ثًَهُْني يُنًَهُ يُو ناكاُْ 

َْوِ بلِواّ وايُ, ناتًَو َاهىويهُناِْ ؿََىضاو ؿَدىَيًَٓلئَ,  ((ظًًٓىّ))  ِ ؾُك ؾًنيهنْا
نَُناِْ ٖؤكَؤِْ ًٌََو  ؿَهت بُضاالنِ ؿَنُٕ, َاهىويهُ دًاوامَناِْ ؿََىضاو نُ بؤ ًَهاًْ

َلَكَ  َْـيإ بُ ًْ َناكّ و ٖتـ ... بُناك ؿًََٖٓلئَ. َُٖىويإ ثُيى اِْ تىوكَِيِ, ًب ُْني, ثًٌاـْ ثًَه
َلٕ, ظًًٓؤّ ؿكيَقَّ  ُ ثُياَِ نًًُاِي بؤ تُواوّ دُهتُ ؿًَْ ؿََاكيُناُْوَيُ يًٌََُهـا, ُّٓ ًَْلَكْا

ُْني ناكيطُكّ ُٓكييَن يُهُك ُّٓ ٖؤكَؤْاُْ دَِ ؿيًًَََت, يُ باكيَهـا نُ ساَيُتُناِْ ؿَؿاتَِ : ثًَه
ؿيهُّ ؿَّ و ضاو ناكيطُكّ ًَْطُتًعًإ يُهُك ُّٓ ٖؤكَؤْاُْ ُٖيُ و ساَيُتُناِْ كِوػواك يُ 

 كِاهتًـا ناكيطُكيُنِ قىَيًإ يُهُك ضؤًًُْتِ برينلؿُْوَ و ُٖهتِ ًَُُٓ ُٖيُ! 
ؿوايًاُْ ماْا َُٓليهًُنإ طؤكِاْهاكيُنِ بُكؾلاواًْإ يُّ بىاكَؿا ؿَهتجًَهلؿووَ, يُواُْ: بُّ 

ناتًَو فَاكَيُى يُو نُهاُّْ تاقًهلؿُْوَيإ يُهُكؿَنلا ؿَهتًإ بُ ثًَهُْني ؿَنلؿ, كِيَقَّ 
بىوُْوَ, يًَـاِْ ؿَيًإ نُّ ؿَبىويُوَ, ؾٌاكّ ػىئَ ؿاؿَبُمّ و هًوتَُُناِْ دُهتُ ًَٖىك ؿَ

يُناتِ ثًَهًُْٓـا تًَهلِاّ طؤكِاْهاكيُنإ بؤ هًوتَُُناِْ دُهتُ هىوؿبُػٍ بىوٕ, يُناتًَهـا 
 طؤكِاْهاكيُناِْ ؿيهُّ ؿََىضاو, ناكيطُكّ ًَْطُتًعًإ ُٖبىو! 

يُ ٓاناّ ؿا, ثًَهُْني كِؤَيًَهِ طُوكَّ يُ بًَُٖننلؿِْ تُْـكوهتِ و ؿووكنُوتُٓوَ يُ 
ُْاُْت ُٓطُك وَػتًَو يُْاػِ ػؤَاْـا ُٖهت بُ ضاكَ كًَِِ ؿَنُئ, ُْػؤًًـا ُٖيُ, ت

ؿَبًَت ؿكيَقَ بُ ثًَهُْني بـَئ و ياكَُتِ هًوتَُُناِْ دُهتُّ ػؤَإ بـَئ تا ٓاكاّ و 
  ضىْهُ ػىؿّ فيإ, ًاؿّ يُ!ٓؤقلَ بطلٕ, 

ُْـَ, نَُهلؿُْ ُْني و ػ ايإ بُّ ٓاناَُ طُيٌتىوٕ نُ: ناكّ هُكَنِ ثًَه وَّ طىًاكّ مْا
وتُّ ؿا! كوهتِ ؿاؿَْليَت يُ هُؿَّ ًب ُـْ  ؿَكووِْ و باكطلفيُ نُ بُ طُوكَتلئ ؾانتُكّ ت

ساَيِ سامك بُّ كِاهتًُ طُيٌتىوئ نُ َلؤظُ ))ؿََيًَت:  ((دؤميـ َؤكيف))ؿنتؤك 
ًاؿَنإ, مؤكبُّ داك نَُرت يُ نُهاًَْو نُ بُ ًًَىَيُنِ هُكََلِ ُٖهت بُ ًْطُكاِْ و 

 ًَِ ؿَنُٕ, ُْػؤَ ؿَنُوٕ!((ضاكَ كِ
يُ ويَىَ نُ َلؤظُنإ يُ بٓضًُٓؿا بىوُْوَكاًَْهِ مؤك ضاويًَطُكٕ, بُهاْايِ ساَيُتِ 
نُهُناِْ تل ناكيإ تًَـَنات: نُواتُ, نُهاًَْو نُ ػُْـَيإ يُهُك يًَىَ بًًَُىَيُنِ 

 ٔ!ناكيطُكّ باَ يُ هُك ؿَوكوبُكَنُيإ دًَـيًََ ((الًعىك))ْاػىؿ ٓاطا 
 ؿََيًَت:  ((ًُٓاْؤًٌٓ))
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 بًُاؿّ, هتايٌِ ػىؿا وًَىاْـاكّ فيإ ؿَنُئ!
يُ فياِْ ثلِ  –بُياكَُتِ ويَُّٓ مَيِٓ ُٓكييَن  –نُهًَو نُ  ((ُْٓتؤِْ كِؤبًٓن))

 ضُكَُهُكّ ػؤّ كِمطاكنلؿ ؿََيًَت: 
نُهاًَْهِ مؤك تُْٗا يُبُكَُُٓ ؿوضاكّ دؤكَٖا ُْػؤًِ ؿَبٔ نُ ػؤيإ و ؿًْاّ 
ؿَوكوبُكيإ يُ كِاؿَبُؿَك بُدـّ وَكؿَطلٕ, ُْٖـَّ نات نُهُنإ يُ كِاهتًـا يُ ثًَهُْني 
ؿَتلهٔ, ضىْهُ واُٖهت ؿَنُٕ, ػُْـَ و ثًَهُْني ؿَبًَتُ َايُّ ُٓوَّ بُ نُهاًَْهِ بًَض و 
ًٌََو ثىض بهُوُْ بُكضاو و طاَيتُداكِيإ ثًَبهليَت, ُٓطُك بُ باًِ بري يُّ َُهُيُيُ 

تُوَ, بؤت ؿَكؿَنُويَت, ػُْـَ و ثًَهُْني يُ كِاهتًـا بًًَُهٔ يُو ضاالنًُ بهُي
ٖؤمشُْـياُّْ نُ ؿَتىاًْت ُٓدماَِ بـَيت, َلؤظُنإ تانُ بىوُْوَكيَهٔ نُ ؿَتىأْ 

 مَكؿَػُُْ بهُٕ, ثًَبهُْٔ و يُ ْىنتُيُى ضًَق وَكبطلٕ. 
ثًَبـَئ, تىاْاّ ثًَهُْني مياتل يُ  ًَُُٓ ؿَبًَت ُّٓ تىاْوتُ يُ ػؤَاْـا ُٖكضِ مياتل ثُكَ

ُٖك ًتًَو َلؤظ يُ طًاًُْبُكإ دًاؿَناتُوَ. طًاًُْبُكإ ؿَتىأْ ًْطُكإ بٔ, تلي و بًًُإ 
يٌَ بًًٌَٓت, بُآلّ ْاتىأْ بُ ؿَْطِ بُكم ثًَبهُْٔ, يُ كِاهتًـا, ػُْـَ مياتل يُ ُٖك ًتًَهِ 

ُػٌلاوَ بؤ ُٓوَّ بتىاًَْت تُْـكوهتِ ػؤّ تل ًَهاًْنًََهِ ٓاهايٌُ نُ تُْٗا بُ َلؤظ ب
 بجاكيَنيَت و ًاؿوَاِْ ُٓمَىوٕ بهات. 

 ْىوهُك يُو بلِوايُؿايُ: 
 ((يِ ُٓو ؿَٓاػًَنيَت و منايإ ؿَبًَت!آلػؤًِ و ًاؿّ, ػىؿاّ ْاػِ َلؤظُ نُ يُ قى))

 بريَُْـيَو ػُْـَ بُ َىميهِ فيإ ؿَماًَْت و ؿََيًَت: 
 ايُ ػُْـَ كِيَو وَى ػؤك و

 َُٖىو كِؤف ْىَّ ؿَناتُوَ 
 تلؤثهُناِْ فيإ 

 بُكِووْانِ ػؤّ ؿَالويًََٓتُوَ 
 و ُٖوكَنإ ؿووك ؿَػاتُوَ 

 كِؤغ ًاؿوَإ ؿَبًَت نُ ٓاوامّ ُٓو ؿَبًوتًَت 
 و ًُٖاَُتِ ػؤّ بُ تىْـّ ُٖهت ثًَـَنات 

 ػُْـَ كِاهت ُٖكوَى ػؤكَ 
 نُ ؿيَت و ػَُيو ضاالى ؿَنات 
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 َىميو وايُ ػُْـَ ُٖكوَى 
 يُ ؿَيِ َلؤظ ؿا ؿًًََََٓتُوَ  

 و يُ ُٖكنىَّ ٓاوامَنُّ ؿَبًوتِ 
 ْاػؤًًُناِْ فيإ باك ؿَنات 

 و ُْٓـيٌَُ ػؤًُنإ, ؿَطُُْ دَِ 
 بُ نؤنلؿُْوَّ ْؤتُ ًاؿّ ٓاًََنَنإ نُ ؿَيضلِٕ 

 ػُْـَ ُٖكوَى َىميو وايُ 
 نُ فيإ ًريئ ؿَنات!

بريَُْـاِْ ؾُكَِْوِ, بًًَُىَيُنِ َآَاوَْـّ ػَُيهِ بُطىيَلَّ ؿوائ تىيَقيُٓوَّ 
 َُٓلِؤ, مؤك نَُرت يُ ثُدما هاٍَ يَُُبُك ثًَـَنُْٔ! 

نُهاًَْو نُ بُ كِوويُنِ طلفَوَ ًٌَُُٖ يُطٍَُ ؿًْا ))ؿََيًَت:  ((يًنٖا دهًٓتؤٕ))
كَِ بىوِْ يِ ْاػِ ػؤياْـا ُٖهت بُ تلي ؿَنُٕ, ُٓواُْ تىوآلبُكػىكؿ ؿَنُٕ, مؤكداك يُ قى

ؿَكووِْ ػؤيإ و ًُكَُماكّ ػؤيإ يُ كِوػواكيَهِ قايِ و دـيُوَ سًُاك ؿَؿَٕ, يُناتًَهـا 
يُتِ و ؿَيؼؤًُ, ثًَهُْني, آل, نؤَُآلنُ ػُْـَ و ثًَهُْني ًَُٖاّ نُهًَتًُنِ ؿَهت و ؿٍَ وا

  او!((ؿَبًَتُ َايُّ ُٓوَّ نُهُنإ هُكْر كِانًٌَرت, ُٓنتًغ تل و طُدمرت بًَُٓ بُكض
ناتًَو َلؤظُنإ تىوكَِ و ًُكَِْطًَنٕ ٖؤكَؤِْ ))يُو بلِوايُؿايُ: ((تؤَاي ناكاليٌ))

 ٓاؿكْايني ّ مياتل بُكُّٖ ؿيَٓٔ و دُهتُيإ طلف بىوَ و ًٌََو ٓاَاؿَ و وكيا ؿَنُٕ بؤ ناك. 
ُُ بُآلّ ناتًَو َلؤظ مَكؿَػُُْ ؿَنات, هُكدُّ هًوتَُُناِْ دُهتُيإ ٓؤقلَ ؿَطليَت, ًَٓ

بًًَُىَيُنِ غُكينّ بُكَو الّ نُهاًَْو نًٍَ ؿَنلينَي نُ مؤك مَكؿَػُُْ ؿَنُٕ, ُٓواُْ دىاْرت و 
باًرت يُ نُهاًَْو نُ بُؿَطُُٕ ػُْـَ ؿَنُويَتُ هُكيًَىيإ يا ُٖكطًن مَكؿَػُُْ ْانُٕ, ؿيَُٓ 

 ْاتلهني!((بُكضاو و ًَُُٓ نُهاًَْو نُ بُهاْايِ ثًَـَنُْٔ ػؤَ ؿَويَت, ضىْهُ يُوإ 
))ضُْـ مياتل بتىاْني ًاؿوَاِْ يُػؤَإ و ُٓواًْرتؿا ))يًنٖادهًٓتؤٕ((ؿََيًَت: 

 بٔاؾُكيَٓني, ؿًْايُنِ قًُُْطرتَإ ؿَبًَت!((
ًٓإ ُٖيُ, نُهاًَْهِ باْرتٕ!(())ؿََيًَت:  ((ًهوجري)) اّ ػُْـَ و ثًَهًُْ   ُٓونُهاُّْ نُ تىْا

يُى ))ًَهؤَيًُٓوَناِْ ؿا ؿَكباكَّ ثًَهُْني ؿََيًَت: (( يُ نؤتايِ ي))ٖٓلّ كِابني ًٌٓتائ
ؿَقُ  45ؿَقُ ثًَهُْني يُ باكيـايُ بُ َُٖإ ُْٓـامَ ٓاكاَِ بُالًَُإ ببُػًٌَت نُ 

 . ؿَكَاُْ تايبُتُ ٓاكاّ بُػٌُنإ ؿَيبُػًٌَت
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يُطؤًُ ًْطاّ تُْـكوهتًُوَ, ؿَكوْناِْ بُكيتاِْ ؿََيًَت: )) (())ٓاكهُك ناهًُك
ايِ بىوٕ, غُكِا بىوٕ, ًًًَطريبىوٕ و ووًهبىوِْ يُ كِاؿَ بُؿَك, ووًهبىوِْ دُهتُّ يُػؤب

يًَـَنُويَتُوَ نُ ُٖكََُُٓ ؿَتىاًَْت ٖؤناكّ ؿيوهِ نَُُك, هُكًٌَُٓ, ؿواْنَطلَّ, 
َُنُ مؤك هاؿَيُ, ناتًَو طلفّ يُالًُؿا آلُْػؤًًُناِْ ؿٍَ و تُْاُْت ًًَلثُدمُ بًَت, وَ

ُ تىاْاّ بُتاَيهلؿُْوَّ ُْبًَت, ؿواّ َاوَيُى ُّٓ فَٖلَ ؿكيَقػايُُْ كَِْطُ كِووبـات نُهُن
 تُْـكوهتِ نُهُنُ كِوبُكِوّ نًٌَُّ دـّ بهاتُوَ!(( 

ْىنتُنإ يُ كِاهتًـا بؤ ُٓوَ ؿكوهت ؿَبٔ نُ ببُٓ َايُّ ))ؿََيًَت:  ((ؾلؤيـ)) 
 بًًَُٗٓٓ ؿَكَوَ !(( –إ ُْؿكاوَ يا ثًٌ –ٓاهىوؿَيِ ُٓواًْرت و ًتًَو نُ ثًٌَرت ًاكاوَ بىو 

ًَُُٓ ثًَىيوتُإ بُ ْىنتُ ُٖيُ, ضىْهُ ُٖكضُْـ ))بُّ ُٓدماَُ ؿَطات:  ((ؾلؤيـ))
طُوكَتل ؿَبني, ُّٓ ٓاَاؿَيًَُإ تًا ؿكوهت ؿَبًَت نُ نُهًَهِ كِووطلف و ػَُطني بني, 

 بُآلّ َٓـاَيُنإ بُٓاهاِْ ثًَـَنُْٔ!(( 
نىكترتئ )) اههِ ٓآًايِ ًَْىإ ؿوو نُي ؿَماًَْت و ؿََيًَت:ؿاْايُى, ػُْـَ بُ ثلؿّ ْ

 كِيَطُ بؤ ووتِٓ ػؤًِ ؿَويًَت, مَكؿَػُُْيُ!(( 
طلوثًَو يُ بريَُْـاِْ ؾُكَِْوِ ؿََئًَ: بَُُٖإ ًًَىَ نُ ػُْـَ مَاُْيُنِ ٓاهايٌِ و 

ًًََٓت, ؾلًََوهُنإ ًًًَُُٖٓ, ُٓو ناتُّ نُػُْـَ يُ كِاؿَبُؿَك, دًَُو يُ ؿَهتِ ًَُُٓ بلِؾ
وَى مَاُْيُنِ ؿيهُّ ٓاهايٍ ؿيَُٓ ْاوَوَ, ؾلًََوهُنإ ؿَبُٓ َايُّ ُٓوَّ ثًَهًُْين 

 مؤك, مياْباك ُْبًَت((
ًٌََو كِؤَيًَهِ يُنذاك طُوكَتل ))ؿَكوْناِْ ْاهلاوّ َُٓليهِ ؿََيًَت:  ((ويًاّ دًُن))

هُكَُٖيـاِْ ُْػؤًًُناِْ يُ يُوَّ نُ مؤكيَو يُ ػَُيو ويَٓاّ ؿَنُٕ يُ ضؤًًُْتِ 
ُٓهتؤؿايُ و يُ كِاهتًٍ ؿا مؤك يُ واقًع ؿوكًًُْ, ُٓطُك بًًََني: ًٌََو يًَجلهلاوّ تُواوّ 
ُْػؤًًُناِْ دُهتُيُ, ُٓطُك بتىاْني ًٌََو بُ ٓاكاَِ بًًًََُٗٓوَ و ضاالنًُناِْ ٖاوهُْط 

و تانُ كِيَطاّ ٓاكاَِ ًٌََو بهُئ, دُهتُ ضاْوًَهِ تُواوّ ؿَبًَت بؤ ثُيلَِوّ يًَهلؿِْ 
 ػُْـَ و ثًَهُْني و ًاؿوَإ بىوُْ!((

 يُ نتًَبِ بًُُٖتِ وٕ بىوؿا ؿََيًَت:  – ((ًاعلّ ووكؿبني – ((ًًَتىٕ))
ًٌََو بُ تُْٗا يُ ًىيَِٓ سهىَُتُنُّ ػؤيُوَ ؿَتىاًَْت يُ بًُُٖت ؿؤمَػًَو و يُ ))

 ؿؤمَؾ بًُُٖتًَو خبىيكًًََٓت!(( 
 ُٓطُك ُْٓـيٌَُت طىٍَ بًَت, ُٓوا طىَيناكيت!(())يُوّ بُ طىوتُّ َُو



 125 

ػىؿا بُػَُيهِ ٓاقٌَ ثًَـَنًَُْت و ػَُيهٌ ٓاقًًٍَ ثُْـيَهِ ًٓٓطًًنّ ؿََيًَت: ))
  َِ ػىاؿا ثًَـَنُْٔ!((آليُوَ

ًٌَُُٖ يُطٍَُ ُٓواًْرتؿا ))بُآلّ, ياهاّ ميَلِيِٓ ػُْـََإ يُ بريُْضًَت نُ ؿََيًَت: 
 كطًن بُُٓواًْرت ثًَُٓنُْني!((ثًَبهُْني و ُٖ

بُكِاهت! كِيَوايُى بؤ ُٓوَّ ًاؿيُنامنإ ؿوو ًَٖٓـَ و ػَُُناًٌُْإ ًْىَ بًَت, بُؿَْطِ 
 بُكم خبىيَُٓٓوَ: 

 ,             ؿووقات ؿَبًَت!   ًاؿّ ُٓطُك ؿابَُ بهليَت        
 !,             ًْىَ ؿَبًَت    ػُّ ُٓطُك ؿابَُ بهليَت         

 يُباكَّ ػَُُوَ ؿوائ. 
 بُكِاهت, ضؤٕ كِووبُكِووّ ػَُُنامنإ بًُٓوَ؟ 

 ضِ يُ؟  ((ػَُُوَ))بؤضىوِْ تؤ يُباكَّ 
 ُْػتًَو بري بهُوَ! 

 ؿَؿويَني  ((ضاكَهُكنلٕ بُػُّ))يُ بًُِ ؿوايِ ؿا ؿَكباكَّ 
 ثىػتُّ بابُتُنإ: 

 ُيُٓوَ!ميامنإ ْاطات! ُٓطُك يُ ًَٓوتاوَ ثًَهُْني تاقٌ به  -
 يُياؿت بًَت!  َلؤظُ ؿَّ بُػُْـَ و ًاؿوَاُْنإ مؤكتل يُ ػىاوَْـ ؿَضٔ!   -
ُٓو ؿََُ ؿابًٌُٓ  (تُْاُْت بُمؤك)ُْػتًَو طىَّ يُ َىميو بطلَ, هَُابهُ, ثًَبهُُْ  -

 و تَُاًاّ ناكيطُكّ هُيلّ ُّٓ دىَيُ بُْاو ْاضاكياُْ بهُ! 
ُطُك بطليت ياثًَبهٌُْ! ؿواداك ؿَطىمَكيَت, يُبريت ُْضًَت! ُٖك ُّٓ ضلنُهاتُ, ٓ  -

 تاقٌ بهُكَوَ! 
 بًُُٖت واتُ: ًاؿّ, ثًَهُْني, ػؤًِ و ًُيـايِ!   -
َايُّ ثُفاكَيًُ! ًَُُٓ بؤ ًاؿبىوٕ بًاْىويُنُإ ؿَويَت, بُآلّ بؤ ػَُباكبىوٕ  -

 ثًَىيوتُإ بُ ًٖض بًاْىويُى ًًُْ! 
 * نلؤنِ باي: 

 و بىوُْوَ يُ قاثِ ػىؿا, ًاؿوَاًًُْ!(( يُنًَو يُ كِيَطاناِْ ْني
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 :خةم وةك ضازةضةزَيك
 ًُو يُ ثٌتِ ثُدمُكَناُْوَ بُ ُٓهجايِ ضجُ ؿَنات: 

 ًْطُكإ َُبُ!(())
 تُْٗاو تُْٗا
 يُطٍَُ ػؤتـا
 كِاهتطؤبُ!

 (())يىيى هًُوؤٕ                                      
  (( بلِواّ وايُ نُ:بُآلّ ))ًٖٔ نًًَل

 ُٖكضُْـ ؿًْا ثلِ يَُُيُٓتُ
 بُآلّ ثلِيًٌُتِ يُماَيبىوٕ بُهُك ُٓو َُيُٓتًاُْؿا!

 (( ػَُِ بُ يًُؤ ضىاْـووَ, ؿََيًَت: ْطِؿيٌ ناك))
 ))ُٖك ناتًَو يًُؤت ُٖيُ, ُٖوٍَ بـَ ًُكبُتًَهِ يًَـكوهت بهُيت!((

 ًَتُوَ! (( يُ باكَّ ػُّ و ثُفاكَوَ ؿاهتاًَْهِ قًُُْط ؿَْىوه))ثاويؤ نؤيًؤ
يُ تايف الويَتًـا ػىّ ثًَىَ طلتبىو  –ًْطاكنًٌَِ ْاهلاوّ ؾُكَْوِ  –(( ))ٖاْلّ َاتًى

هُكؿاِْ ػاُّْ ًْطاك  -ًْطاكنًٌَِ طُوكَّ ؾُكَْوِ  -ُٖؾتاُْ بؤ ؿيتِٓ ثًًَل كِيَٓىاك
نًٌَاُْنُّ بهات. كِيَٓىاك َاوَيُنِ مؤكبىو ؿوضاكّ ُٖونلؿِْ دىَطُنإ بىو بىو, َاتًى 

ؤفاُْ هُكؿاِْ ؿَنلؿ و ػؤكاى و ثًَٓىوي و كَِْطِ بؤ ؿَبلؿ و ًٌَُُٖ ثًًٌَٓامّ بؤ كِ
 َاَؤهتا ؿَنلؿ ُْػتًَو ثٌىو بُػؤّ بـات. 

َاتًى  كِؤفيَو تًَبًِٓ نلؿ نُ كِيَٓىاك بُ ُٖك دىوَيُيُنِ ثُكََِىوضُنُّ, ؿَْاَيًًََٓت,
بُّ ًًَىَيَُ ُّٖ قًُُْط و  َاَؤهتاّ َُمٕ, بُكَُُٖناِْ تؤػؤّ بؤ كِاُْطرياو وتِ ))

 ((ماكّ ػؤتإ ؿَؿَٕ؟طلْطٔ ًٓـّ بؤضِ بُّ دؤكَ ٓا
كِيَٓىاك يُناتًَهـا نُ ٓاماك و ثُفاكَ وَى تؤم و غىباك يُ كِوػواكّ ًٌْتبىو بُ َاتًوِ 

 هاؿَيُ, دىاِْ ؿًًََََٓتُوَ بُآلّ ٓاماكو ثُفاكَ ؿَطىمَكيَت!(())طىت 
 تىاُْ ؿَضلِيَت! (( بُؿيـيَهِ تًَطُيٌ))ٓإ ؿيعًى
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 ؾًَلبىوٕ ٓاهإ ًًُْ!
 ًٖالى بىوٕ ُٖك هاتًَو يُ بؤهُؿايُ 

 ؿَكَِدمًًَت, ُٖهت بُتًَهٌهإ ؿَنُيت 
 واطىَإ ؿَبُيت نُ وامّ يٌَ بًًَٓت و بلِؤيت. 

 ؿَتُويَت بهًًٌَتُوَ و واػؤت ثًٌإ بـَيت نُ ًٖض ُْقُوَاوَ 
 بُآلّ ُْػًَل! 

 تؤ ؿؤكِاو ًْت 
 ًت! نُ قاكََاًَْه

 بُكيُوَّ بلاوَبني ؿَبًَت ؿؤكِاوبني
 طُكَنُ ُْٖـَّ داك بطلئ بؤ ُٓوَّ كِؤفيَو بتىاْني ثًَبهُْني. 

 ؿَبًَت بلَِدمًَني تا كِؤفيَو بُتىاْابني 
 ُٓطُك بُكؿَواّ بهؤًًت و باوَكِت ُٖبًَت 

 ؿواداك, هُكنُوتٔ بؤ تؤ ؿَبًَت! 
ُّ يُطٍَُ ػؤّ ؿَيًًََٗٓت يُ بُٓكَِتـا ض بُآلّ ٓاَاؿَيِ َُيُٓت و ُٓو ًٍَٓ و ٓاماكاْ

 هىؿيَهًإ بؤ ًَُُٓ ُٖيُ؟ 
تل و ْؤنُكَناًٍْ آلنإ باآلًٍَٓ و فاُْنإ َلؤظُ با))بلِواّ وايُ نُ:  ((ؿ. ًُكيعُتِ)) 

نُواتُ, ًٍَٓ و ٓاماكَنإ طلْطرتئ تايبُمتُْـيُى نُُٖياُْ,  ((يُبُكيُى َُٖيـَوًًًَََٓت!
ػىؿايا: ُ ؿونتؤك بُّ دؤكَ ْنا ؿَنات: ))ؤظُ. و كِيَو يُبُك ًَُُُٓ نؿكوهتهلؿِْ كِؤسِ َل

ٓاماك و ضُكَُهُكَّ هُػت و ْامؿاكَنإ و سريَتُ تاقُت ثلِونًَُٓ طُوكَنإ بُهُك طًاِْ 
 ((َٓـا بلِفيَُٓ و ًاؿيُناًٍْ بُ َلؤظُ ؿوطُٓ ػؤًشاَيُناْت ببُػٌُ!

اكَنإ وَى نىكَّ ٓاَيتىوٕ هامّ, ميَلِّ ُْٖىنُ بُّ باوَكَِ طُيٌتىوئ نُ ًٍَٓ و ٓام
 طًاِْ َلؤظ ماػاو ؿَؿَٕ, ضُْـ ْاهو و قىٍَ سُنًًَُو ُّٓ طلْطًُّ بُيإ نلؿووَ: 

 وتٌ: ُّٓ ُٓوَّ كٍَِ ّ فياْت ووٕ نلؿووَ 
  –ػُياَيِ ػلاخ َُنُ   -

 ًَٓلَ َاَيِ ًٍَٓ و فاُْ
 ُٖكنُهًَو يُ ؿًْا كَِْطِ ثُفاكَّ ًًُْ 

 بًَٗىؿَ بًََِ, بًَٗىؿَ طُكِ بًَٗىؿَػىام, 
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 كِيَبىاكإ! َُعٌىم ًَُُّٓ بؤ بُمًََهِ ؿّ باْطًٌَٗت نلؿووَ 
 ًَُُٓ بُ ٓاطلَناِْ ؿًْا ؿَهجًَلٕ 

 تاوَنى يُ بىوِْ ًَُُٓ ميَلِّ ثىػت بوامٕ
 ًَُُٓ كِيَبىاكاِْ َُْنَيِ ٓاماؿخيىاماْني

 َُْنَيطاّ ثانإ كِيًَُنِ ُٖيُ, ػَُاويُ 
 امٕ يُ ُْْطِ يُنإ, ثانِ بهُُْوَ ُٓوَّ نُ ؿَػى

 ؿَخيُُْ نىكَناِْ ْاناَِ
 ًَُُٓ بُ ٓاطلَناِْ ؿًْا ؿَهجًَلٕ 

 ؿََيًَت:  ((ٓؤًؤ)) 
 ًُْاؿّ و ُْػُّ و ثُفاكَ ًٌَُُٖ يُ دًَِ ػؤّ ْآًًَََتُوَ 

 يُْهاو ساَيُتًَو ًىيَِٓ ػؤّ بُساَيُتًَهِ ؿّ ؿَبُػًٌَت 
 هُٕ! ُٓطُك ُّٓ طلْطًُ بُتُواوّ ؿَكى ب

 ناتًَو َُيُٓت تؤ يُ ٓاًََنؿَطليَت 
 ًجلمو ًْطُكإ ْابًت 

 ضىْهُ ؿَماًْت نُ يَُاوَيُنِ نىكت ؿا, َُٖىو ًتًَو ؿَطؤكِيَت.
 بَُُٖإ ًًَىَ ناتًَو ٓاهىوؿَيت 

 مؤك ْاوكوفيًَت 
 وَى ؿياكؿَيُنِ كِاطىمَك يُ ًاؿّ ؿَكِواًْت 

 ضىْهُ ؿَماًْت نُ: 
 ًتًَو ؿيوإ ؿَطؤكِيَت!  يَُاوَيُنِ نىكت ؿا َُٖىو

 نىكتُّ بابُتُنإ: 
 باوَكِبهُ! ُْػتًَو ػُّ وَى: ػىَّ وايُ بؤ ػؤكانِ كِؤسِ ًَُُٓ, طلْط و ثًَىيوتُ!   -
 ػَُُنإ, بُدؤكيَهِ تل, بؤٕ و بُكاَُّ ػىؿاوَْـيإ َُٖيطلتىوَ!   -
 ّ ُْختىات!يُياؿت بًَت! ُٖوَيبـَ ُْٖـَّ داك ػُّ خبؤيت! بُآلّ وكيابُ نُ ػُ  -
 ؿَيًٓابُ! ٓاطلّ ػُّ, ْاثىػتًُناِْ كِؤسِ ًَُُٓ يُْاوؿَبات!   -
 يُ بريت ُْضًَت! ػُّ ؿَبًَتُ َايُّ ْاههبىوِْ كِؤمحإ!   -
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بريبهُوَ! ناتًَو يُ كِابلؿوو ؿَكِواًْت, ُٓو هاتاُّْ نُ تُْٗا يُ ػَُيىَتطُنُّ ػؤتـا   -
 ُٖبىو!  نًََُو ػَُباك بىويت, ضُْـ ُٖهتًَهِ ْاههت

: ػًٍَُ بُػًٌٌَهُ, بُآلّ وَى ظانوني ناكؿَنات, ٓاماكّ ُٖيُ بُآلّ ثىػتُّ باي* 
تُْـكوهتِ بُكَُٖـيًََٓت, ُٓطُك بُباًِ هُكْر بـَئ, ػَُُناًٍْ ؿكوهتِ كِؤغ بُؿواّ 

 ػؤياْـا ؿيَٓٔ. 
 

 ئةجنامى ئةشك و خةندةكاى ضى ية!؟
, ٓاطل ؿَنىفيًََٓتُوَ نَِ بىو؟ نًََُو ؿَماًْت يُنَُني َلؤظًَو نُ بؤّ ؿَكنُوت ٓاو

 بريبهُكَوَ . . . ًَٓوتا خبىيَُٓوَ: ُٓو يُنُّ نُهًَو بىو نُ طلِّ تًَبُك بىو. 
ُٖكضًًُنِ نلؿ يُنؤَيِ ُْبىويُوَ, تا ُٓوَّ هُكَدماّ بُْاضاكّ ػؤّ ؾلٍَِ ؿايُ ْاو 

 ٓاويَهُوَ و ُّٓ طلْطًُّ بؤ ؿَكنُوت. 
ثًَهًُِْٓ ُٓمَىوٕ نلؿ ض نُهًَو بىو؟ ُٓو يُنُّ نُهًَو بىو بُآلّ, يُنَُني نُهًَو نُ 

 نُ طلياِْ تاقٌ نلؿبؤوَ. 
 ! تُْٗا نُهاًَْو ؿَتىأْ يُْاػِ ؿَيُوَ ثًَبهُْٔ نُ يُْاػِ ؿَيُوَ طليابُٖٔك بؤيُ وتىوياُْ: 

 باوَكِؿاك ػَُِ يُْاو ؿَيِ ؿايُ و ًاؿووَاًٍْ يُ كِوػواكؿا!((ثًَػَُبُك)ؿ.ؾ( ؾُكَىوّ: 
 ؿََيًَت: ((و ))دُّ ًريام

 باؿٍ ػىْني  يب ػٓـإ بًاوك ِٖ ضىو داّ
 يِ ضىضٓط اْـكػلوَ آِْ طلت ممخِ كهـ, 

واتُ: بُؿَيِ ػىيًَُٓٓوَ يًَى بُػُْـَ بُ ُٖكوَى داّ, ُْى ُٓطُك بليًَٓهت ثٌَ بطات, وَى 
 هام ٖاواكت يٌَ بُكم بًَتُوَ. 

ػُّ و ثُفاكَ قىَيرت بضًَت بُطًاِْ ًَٓىَؿا ضُْـ ))(( بلِواّ وايُ ))دربإ ػًًٌ دربإ
ؿَتىاَِْ ًاؿوَاِْ مياتل يُػؤّ ؿا بًًًَََٗتُوَ, َُطُك ُٓو طؤمَّ نُ َُٓلِؤ ٓاوَنُّ ًَٓىَّ 

  ((تًَـايُ, ُٖك ُٓوَ ًًُْ نُ يُ نىكَّ طؤمَطُكيَهـا ؿَهىتا؟
رت بًَت, ضُْـ ػُّ و ثُفاكَ يُطًاِْ ًَُُٓؿا قىَيُٓدماَُ طلْطُنُّ َُُٓيُ نُ ))

ًاؿوَاِْ ًََُُٓ قىَيرت و ْاههرت ؿَبًَت, ضىْهُ, ضاويَو نُ تىاْاّ طلياِْ ُْبًَت, ْاتىاًَْت 
 بقيت و ُٓو يًَىاُّْ نُ مَكؿَػُُْ ْامأْ, تىاْاّ طىتِٓ عًُكًإ ًًُْ!
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عاكيؿُنإ يُو بلِوايُؿإ: يُنًَو يَُاْاناِْ ْىك يُعريؾإ ؿا نُ تًًَـا وَى كِيَطايُى 
 ًاؿوَاِْ((يُ,    ػىؿا باههلاوَ))ُكَو ب

واتُ ُٓو َلؤظاُّْ نُ ًاؿوَأْ, يُػىؿا ْنيهرت و ُٓو َلؤظاُّْ نُ ػَُِ قىَيرتيإ 
 ُٖيُ مياتل يُ ػىؿا ؿَضٔ! 

يُ ٓاناّ ؿا َلؤظُ ْىكاًًُْنإ, َلؤظُ ؿٍَ ثانُنأْ, ضىْهُ: دىاِْ بُ كِواَيُت ًًُْ, 
 ((دىاِْ ْىكيَهُ يُ ؿَيُناْـايُ!

ا ماًُْإ نُ: ػُّ و ًاؿّ وَى ؿووباَيِ نؤتلَ نُ ًَُُٓ يُ ْانؤتاّ ٓامساِْ ًًِْ ًَٓوت
  ُٓبىهُعًـ ُٓبىخلُيل ؿَؾُكَىيَت:ودىؿَإ ؿا كِيَٓىيَِٓ ؿَنات, 

 ًاؿوَإ بىوٕ ٖىُْكَ 
 تل. آلًاؿوَإ نلؿٕ ٖىُْكيَهِ با

 بُآلّ بٌَ ػَُِ,
 ُْْطِ يُنِ طُوكَيُ يُ ًَُُٓ ؿووكبًَت! 

 بؤ ثٌت كِاهتهلؿُْوَّ ووتُنُّ ُٓبى هُعًـ ُٓبىخلُيل ؿََيًَت:  ((ٓؤًؤ))
 ُٖكطًن ؿَكؾُتًَو بؤ ًاؿنلؿِْ ُٓواًْرت يُ ؿَهت ُْؿَيت 

 ضىْهُ هُكَتا ػؤت يُّ ناكَ هىؿَُْـ ؿَبًت! 
 تُْاُْت ُٓطُك نُي ُْماًَْت تؤ ضِ ؿَنُيت! 

 دًٗاِْ ؿَوكوبُكّ تؤ ٓاهىؿَتل ؿَبًَت 
 َ مؤك َُٖىاكتل ؿَبًَت و َُٖىو ًتًَو بؤ ًَٓى

 يُّ ؿًْايُؿاّ و يُّ ضلنُهاتُّ ُْٖىنُؿا ؿَفيِ 
 ُٓطُك ناكيَهِ باَ ُٖيُ نُ ؿَتىامن ُٓدماَِ بـَّ 

 ياػؤًًُى ُٖيُ نُ ؿَتىامن بُ ُٓواِْ ؿيهُّ ببُػٌِ 
 تهايُ بَُٔ بًًََٔ! 
 ًًَََُٖٔ ؿواّ خبُّ 

 يا يُبريّ بهُّ,
 تُ ْافيًَُُوَ ضىْهُ ُٖكطًن داكيَهِ تل ُّٓ ضلنُها

بُآلّ ُٓو نُهُّ نُتاَِ ػَُِ ُْضًُتىوَ, يُبؤِْ ػؤًِ ًاؿيٍ بٌَ ٓاطايُ و وكيابني 
 نُ ًاؿّ ياػُّ ًَُُٓ يُػؤَإ بٌَ ٓاطا ُْنات. يًَُٓطُكِيَني ػَُُنإ قىمتإ بـَٕ.
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وّ ًُٓهُناِْ ًَُُٓيُ, واتُ, بَُُٖإ كِيَقَ نُ آلنُواتُ, ػؤًِ و ًاؿّ ًَُُٓ, َُٖيكى
بؤ ْاههِ كِؤسِ ًَُُٓ طلْطُ, ًُوم و ًاؿيٍ بؤ ُْكّ و ْاهو نلؿِْ كِؤسِ ًَُُٓ  ػُّ

 ثًَىهت و فياِْ يُ. 
ْىوهُكّ وكؿبني يُ ؿواهاتُناِْ فياِْ ػؤٍ ؿا يُ وَهًُت  ((ٖريَإ ٖوُ))بلِوأْ 

 ْاَُنُّ ؿا ضِ ْىوهًىَ: 
 يُ فياْـا تُْٗا ُٓكنًَو ُٖيُ 

 و ُٓو ُٓكنَُ, ًاؿيُ. 
 طُّ بىمناُْ يًَلَ ًاؿّ, بَُي

 بُآلّ طٌت ُٓكنُنإ 
 ياها ُٓػالقِ و كِيَى ًىيَُٓنإ 

 ًَُُٓ ًاؿ ْانُٕ. 
 ُٖكبؤيُ نُ ًَُُٓ بُؿَطُُٕ يُنرت ًاؿ ؿَنُئ 

 ُٓطُك َلؤظ يُ ثًَٓاو ضانبىوٕ ؿا ميٓـووَ 
 تُْٗا يُناتِ ًاؿٍ ؿا ؿَتىاًَْت 

 بُو دؤكَ بًَت 
 ُْٖطِ ؿايُ ُٓوؿََُّ نُ ُٓو يُطٍَُ ػؤّ يُ َُٖا

 و بُواتايُنِ تل, ناتًَو نُ ُٓو ػؤًُويوتِ ؿَنات 
 َُُٓ تُْٗا واُْيُ 
 تُْٗا واُْ يُدًٗإ

 واُْيُى نُ عًوِ ؾًَلّ بىو
 واُْيُى نُ بىؿا ؾًَلّ بىو

 و ُٖكوَٖا ًٖطًًٍَ
 طلْطرتئ ًت بؤ ُٖكناّ يُ ًَُُٓ يُ دًٗاِْ بىوٕ ؿا

 ؿَكوِْ ًَُُٓيُ
 ؤك دىاْـا ؿََيًَت:)ٓؤًؤ( يُ ؿَكبلِيًَٓهِ م

 ُٓطُك بُ واتاّ ػاَيِ بىوُْوَ بري يُ كَِْر بهُيُٓوَ
 ُٓو ؿََُ ثلِبىوٕ ًاؿيتإ بؤ ٓاًهلا ؿَنات
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 و ناتًَو نُ ًاؿّ كِوتإ تًَـَنات
 ؿيوإ تُْٗا ؿأًٌْ 

 و تَُاًاّ بهُٕ
 ُٖوٍَ َُؿَ ٓاويَناِْ بًت!

 ُٖوَيُُؿَ بًًًًََٗتُوَ!
 ُٖوَيُُؿَ ؿكيَقّ بهُيتُوَ!

 تُْٗا, بُهاؿَيِ تَُاًاّ بهُ
 ُٓطُك بُدًَِ ًٌَٖتِ يًَِ طُكِئَ با بلِوات

 ُٖوٍَ َُؿَ بُتىْـّ ٖؤطلّ ًاؿّ بًت
 ناتًَو ُٖوَيبـَيت بُُٖك ْلػًَو بًجاكيَنيت

 مَمحُتِ تؤ بُتىْـّ و بُطُوكَيِ ُٖوَيِ تؤ
 بؤ ثاكاهتِٓ ُٓو ًاؿيُ ؿَبًَت

 ُٓوإ ثًَهُوَ ثُيىَهنت!
 تل بؤ ُٖكناًَإ ًٌْإ بـَيتُٓطُك َُيًِ ميا

 ؿَهبُدَِ ُٓويرت ًىيَِٓ ؿَطليَتُوَ!
 ًَٓوتا ماًُْإ, ًاؿّ و ػُّ ؿوو ًَىَّ ؿكَػتُناِْ ؿاْايِ و ٓاوَمٕ! 

 ثىػتُّ بابُتُنإ: 
ُٓطُك فيإ بُداؿَيُى ؿابًَٓني, ػَُُنإ, هُكبُكَو فووك و ًاؿيُنإ هُكبُكَويًَقّ   -

 ُٓو داؿَيُٕ! 
 ّ, بؤٕ و بُكاَُّ ػىاوَْـيإ يُطٍَُ ػؤيإ َُٖيطلتىوَ!ػُّ و ًاؿ  -
 يُ بريت ُْضًَت! ًَُُٓ وَى نؤتليَهني بُ ؿووباَيِ ػُّ و ًاؿيُوَ!  -

 نانًَُّ باي: 
ًُٓو و ػُْـَ ؿوو بُػٌٌِ ػىؿايني نُ ُٖكناًَإ بؤ بًٓاتٓاِْ كِؤمحإ طلْط و 

 هىوؿبُػٍ ؿيَُٓ بُكضاو! 
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 ئةقَل ضيية؟
ًُوكَِوّ وبًَٓـبىوُْوَّ ثًَػَُبُك )ؿ.ؾ( دىبلًٌَٓ ثًَِ ؾُكَىو:  ((َعلاز))يُ هُؾُكّ 

ضىْهُ هُؾُكيَهِ طلاْت يُ ثًٌَُ, ػىؿاوَْـ يُّ هُؾُكَؿا هٌَ ؾليٌتُّ بؤ تُكػإ نلؿويت 
 نُ يُنًَهًإ َُٖيبقيَليت: 

 ؾليٌتُّ ًُكّ  –ؾليٌتُّ باوَكِ  –ؾليٌتُّ ُٓقٌَ 
 ًَِ َُٖيبقاكؿ. ثًَػَُبُك )ؿ.ؾ( ؾليٌتُّ ُٓق

 دىبلًٌَٓ ثلهًاكّ يًَهلؿ: بؤضِ ؾليٌتُّ ُٓقٌَ؟ 
 نُهًَو نُ ُٓقًَِ ُٖبًَت, باوَكِ و ًُكًٌَِ ُٖيُ!ثًَػَُبُك )ؿ.ؾ( ؾُكَىوّ: 

 يُباكَّ ُٓقًَُوَ ؿََيًَت:  ((ٓؤًؤ))
 ثًَىيوتُإ بُضُْـ باَيًَو ُٖيُ 

 باَيُناِْ عًُل ُْى باَيُناِْ ُٓقٌَ 
 نًٌَت ؿَنات ُٓقٌَ بؤ ػىاكَوَ 

 يُهُك ياهاّ نًٍَ نلؿُْ 
 عًُل بُكَو ُٓهتًَلَناْت ؿَبات 

 عريؾإ يُ تؤؿا كَِوإ ؿَنات 
 و ُٓوؿََُ ؿَيـؤميتُوَ ُٓوَّ نُ بُٖاّ ؿؤميُٓوَّ ُٖبىوَ 

 ًٌٓلام هُكتلؤثهِ ُٓقًَُ 
 ُٓو ناتُّ نُهًَو بُتُواوّ ٓاقٌَ ؿَبًَت. 

 بُ ػاَيًََو طُيٌتىوَ نُ, 
 كاَِ, ٖؤًًاكّ و كِؤف و ًُو ِٖ ُٓوَ. بًَـَْطِ, ٓا

 ض يُ ػُو و ض يُ بًَـاكيـا. 
 بُسليَو يُ ٓاكاَِ, ضًَق و ْنايُى نُ بُهُكٍ كَِواُْ 

 بُسليَو نُ ػىاِْ ؿًْاّ ))ًَتاؾًنيو((َ 
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عاكيؿُنإ, ُٓقًًَإ بُ ٖاوتاّ ماْوت ماًْىَ و بُ ْىكيَهًإ ضىاْـووَ نُ َلؤظِ يُ 
 نلؿووَ و يُنًَو يُ ؾانتُكَناِْ ْنيهبىوُْوَيُ يُ ػَُيىَتِ ُٖم تاكيهِ ُْماْني ؿَكبام

ؿاْاوَ و ٌَتىَلِّ بُكؿَواّ و  ((ُٓقٌَ))يإ بُ ؿوفَِٓ ًٌَُُٖيِ ((ؿٍَ))عاكيؿُنإ 
 هُكََلِّ ُٓواًْإ بُسُمتِ ؿاْاوَ و وتىويَقّ ًَْىإ ُٓو ؿواُْيإ بُّ دؤكَ ْىوهًىَتُوَ: 

 ؿٍَ ؿََيًَت: عًُكِ ًَٖٓاوَ 
 ُٓقٌَ ؿََيًَت: عًُل! عًُل ضًًُ؟ 

 ؿٍَ: َاْاّ بىوُْ! 
 ُٓقٌَ: بىوٕ, بىوٕ بؤضِ؟ بؤنىَّ؟ 

 ؿٍَ: بؤ ُٓو هُكَ!
 ُٓقٌَ: تا ٓامساُْنإ؟

 ؿٍَ: مؤك باْرت, تاػَُيىَتِ تايبُتِ سُمكَتِ عًُل!
 ُٓقٌَ:ضُْـ باًُ! ًٍَٓ ؿَتىامن بًَِ! 

 , بَُيٌَ! ((م))و  ((َ))و  ((ع))بُباَيُناِْ  ُٓقٌَ: تؤ, ُْػًَل! بُآلّ ُٓطُك ػؤت يُبرينُيت,
 ُٓقٌَ! ضؤٕ؟ 

 بؤٕ و بُكاَُيُ, هلوَّ ؿَيطريّ كِؤغ  ((ع))ؿٍَ: 
 عُتلّ ؿَيطريّ باوَكَِ بُ سُمكَتِ ٖاوكٍَِ  ((ع))
دًٗاِْ واتايُ, بُكُٖهت بىوُْ, ثُمياُْ, عُؿََُ, ُْبىوُْ, ؾُْابىوُْ, هُكيُْىَّ  ((ع))

 فياُْوَيُ!
 ّ َُٖىو َاْايُّ ُٖيُ؟! ُٓقٌَ: ُٓ

ؿٍَ: ُٖكناًَإ ؿًْايُنٔ, قؤْاغًَهٔ, بؤِْ عُتل و خبىكؿ ؿَبًوتِ, ٖؤطل ؿَبًت, ثاًإ 
ؿَبًَت ؿَيهُْـَ بًت, ُٓطُك دًٗاِْ َاْات ؿَويَت, ؿَبًَت ًًًَََُْٓت, ؾُْا بًت و ثاًإ 

 ))الّ ػىا(( 
 ضِ يُ؟  ((َ))ُٓقٌَ: باًُ 

 ُْٖطىيُٓ, ًُٖاؿَتُ, ًُكابُ, ثاًإ, هىثاي طىماكيُ. ًرييِٓ ٓآًايِ يُ,  (َ)ؿٍَ: 
 ّ بُكمّ ؿويبُكَ آلمشٌاكَ, با ((َ))
َيُ هىكَيُ, ًُوم و تاهُّ ؿيـاكَ, تاَُمكؤّ َُعٌىقت ؿَويَت, َُّ آلطى ((َ))

 عًُكِ ُٓو بٓؤًُ! ُٓوؿََُ ثُمياِْ ٖاوكِيًَت يُطٍَُ ؿَبُهتَِ. 
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 ضِ يُ؟  ((م))ُٓقٌَ : باًُ 
قُوىل ػىؿا, هىيَٓـّ ػىؿا, قَُيَُُ قَُيُّ, ؿكوهتهلاوّ ((م))واتُ َُٖإ  ((م))ؿٍَ: 

 ػىؿايُ, طٌت ودىؿَ. 
تِ ثُكوَكؿطاكّ بُتىاْايُ, بٓضًُّٓ ودىؿَ, بُفِْ ياكَ, ثُمياِْ ٖاوكِيًَُتٌ آلؿَهُ ((م))

 يُ, ُٓوَّ َُٖىوَإ ثًَىيوتُإ ثًًَُتِ!
 ٌىم ؿَطات. يُنواِْ يُ, ؿاؿطُكيُ, نُ عاًل بُ َُع ((م))

 كِاظُّ ُّٓ ؿواُْيُ.  ((َ))يُنًَهٔ و  ((م)) ((ع))ؿَبًًٓت! 
 تلئ! آلَُٖىويإ يُنًَهٔ, َُٖىويإ عًُكٔ! واتُ, با

 تليٍ ُٖيُ؟ آلُٓقٌَ: با
 تليٍ ُٖيُ, ػؤًُويوتِ! آلؿٍَ: بَُيٌَ با

 ُٓقٌَ: ُٓويرت ضِ يُ؟ 
 ؿَهت ثًَـَنات.  ((ؿ))ؿٍَ: ٖاوكِيًَُتٌ نلؿٕ بُ 

ْناّ ؿََُوبُياُْ, باْطًٌَٗتُ بؤ ؿيـاك, ؿَيِ ثلِ ؿَكؿَ, ضاوَناْت ػىيَِٓ يٌَ  ((ؿ))
 ؿَضؤكَِّ, ؿَبًَت ؿيَىاُْ بًت, ًٓـّ يُ عًُل تًَجُكِيىّ. 

 ؿَطُيت ُٓو يُنُ, سُمكَتِ عًُل! ((و))ثاًإ بُ 
 وادب ايىدىؿ يُ ْاوَناِْ ُٓوَ. 
 ََُيبُْـّ ٓاماكَ, ُٓطُك عاًكِ 

 اًًُْ, ُٓطُك ؿٍَ ببُػًٌت َرياتطلّ ًَٗلَب
 وَهؿِ دىاِْ  ((و))

 فواِْ عاًل و َُعٌىقُ 
 وَُِٖ هُومّ ػؤًُويوتِ يُ  ((و))

 :((ي))بُآلّ 
 واتُ, هبشإ اهلل بهُيت  ((ي))

 هىيَٓـ خبؤيت 
 و          

 طؤمَّ ُْؾى بٌهًًَٓت 
 ُٓوؿََُ       
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 ثًاَيُّ عًُل بٓؤًِ 
 و         

 إ ببًتُ هاقِ نؤكِّ َُهت
 ثاًإ         

 كِاوياكّ كٍَِ بًت, تا . . . يىتهُّ ودىؿ 
 واتُ,  ((ي))

 بُكَاَيِ ْىيَقَنُت كِاػُيت 
 يًَىكِيقبًت يُ ًُٓو و ُٓوئ 

 تا          
 ببًتُ ضلاّ كَِّ و ًٌَُُٖيِ بًت 

 ُٓونات        
 ًْطاّ ٓامساِْ بُػؤًًُوَ, يُ ؿَيـا ُٖهت ثًَـَنُيت 

 ثاًإ       
 وتُّ ثُكهتٍ ًاي

 ُٓطُك        
 هىاَيتِ دُهتُت يُ كِيَِ ٖاوكٍَِ ؿا بٌهًًَٓت! 

 ((ت))ُٓونات ؿَطُيت بُ 
 واتُ  ((ت))

 تباكى اهلل بؤالّ تؤ ؿَكِواًَْت 
 ُٓطُك        

 ُْؾوِ ػؤت يُْاو ببُيت 
 ثاًإ        

 ٕ ضىوِْ ؿَيت يُطٍَُ نُفاوَّ عًُكـا ببًِٓ آلبُتا
 ُٓطُك        

 تُ ثُيهُكّ بُكدُهتُّ ًُيـايِ ببً
 تلثُّ ؿَيت ؿَبًوتِ 

 نُ          
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 طىماكًتت يُ عًُل نلؿ! 
 ُٖك ُٓوَّ نُ:  ((ؿ))ثاًإ ؿَطُيت بُ 

 ؿاغِ فإ و َُػابِٓ بُ تُويًََِ ؿَيُوَيُ 
 يُ ؿووكّ ؿَيـاك!     

 ُٓطُك سُمكَتِ عًُل ؿَهتًَهِ بُ ؿَيتا ًَٖٓا 
 ؿَبًِٓ!ؿكَوًاُْوَّ ْىك يُ ؿٍَ ؿا 

 ثاًإ           
 بُؿَف يًَـإ و هَُاوَ 

 ثٌَ ؿًًََْتُ ْاو       
 ؿياكّ ؿَيـاك نُ َُٖإ

 ًاكَؿيَِ ًُيـابىوُْ  
 بُفِْ ياك ؿَطُيت, يُّ هاتُؿا ؿَبًَت  ((ُٓيؿٌ))ُٓودا بُ 

 بُوثُكِّ ؿَيوؤكميُوَ, ًٓشلاّ بجؤًِ!
 و            

 طؤًُ طريّ بهُيتُ ثًٌُ 
 َت ؿَؿاتُوَ, آلَتِ عًُل وَُٓوؿَّ سُمك

 ََُُٓ ْاههرتئ ثاؿاًتِ تؤيُ! 
 ًٓٓذا           

 و             
 بُكباْطِ ػؤت بُثاكويُنِ 

 ضاوثؤًِ ؿَنُيتُوَ          
 واتُ, ًْىَّ كِيَطُ نُ ٖاتىيت, ُٓوؿََُيُ نُ, ((َ))ناتًَو طُيٌتِ بُ 

 ؿَبًتُ طُواًٖـَكيَهِ مَإ ًريئ 
 و             

 ًاعرييَهِ طىؾتاك ًريئ 
 و             

 هىثاي طىماكّ بُكؿيىاُْنُّ 
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 و             
 ًايوتُّ فياًَْهِ عاًكاُْ 

 ُٓطُك             
 نلؿِْ كِؤغ بـَيت آلبُثُيُو بُتاَُمكؤيًُوَ ُٖوَيِ با

 و              
 َُّ بًَؼىؿّ بٓؤًِ 

 و              
 ٕ بهُيت كِاظُّ ًُيـابىوِْ ػؤت بُيا

 نُ               
 َُكدِ عاًكًٍ ُٖك َُُٓيُ!

 ثاًإ             
 بُكاَُّ تاَُمكؤّ عًُل بؤٕ ؿَنُيت, 

 و ؿَيت , ًُقاك ًُقاك ؿَبًَت, 
 يُ تاهُّ ؿيـاكّ ياك 

 يُّ ضلنُهاتُؿايُ نُ. 
 ؿَبًتُ ٖاوًًَىَّ سُمكَتِ عًُل!

  ((ت))ؤّ باي نلؿيت, بُآلّ ؿَطُيت يُو تًَجُكَِ نُ ثًٌَرت ب ((ت))ؿيوإ بُ 
 ٖاتىوَ نُ بُتؤ بًًََت: 

 بُ )تىنٌ(َ وَ         
 ُٖوَيبـَ!         

 بُآلّ             
 ػؤبُؿَهتُوَ بـَ!      

 تاوَنى ػؤَ ويونت! ناٌََ بًَت.  ((ٕ))ؿواداك ؿَطُيت بُنؤتايِ ناك, واتُ 
 يًَلَؿا ُٓطُك, 

 ثًًُُإ بًت يُ َُٖيؼًًوهاُْناْت 
 مطاكنُك ؿيَت, واتُ, كِ

 ْىكّ كِمطاكنُك        
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 ثاًإ                
 بُكاَُّ ًُومن و ثانِ بؤٕ ؿَنُيت! 

 و                  
 ؿَبًتُ ًٌَٓهطلّ سُمكَتِ عًُل و تًََُُْو, 

 ػُكيهِ ًْايٌِ ياك ؿَبًت و ُٓوؿََُ 
 ٖاوؿََِ عًُل و ؿواداك طُوُٖكّ ودىؿ. 

 َبًَتُ سنوكّ هُومّ ُٓو و بُي ؿَْؤًِ و َُٖىو طًاْت ؿ
 ؿٍَ هاتًَو يُطؤ نُوت و كِووّ يُ ُٓقٌَ نلؿو وتٌ: 
 ًَٓلَ ػَُيىَتِ تايبُتِ ُٖقُ, ًٓـّ دًَِ تؤ ًًُْ! 

 ًٓـّ تؤ, تىاْاّ ؿَكى نلؿٕ, تُْاُْت بًوتًٌٓت ًًُْ. 
 ؿَبًَت ؿواّ ناكّ ػؤت بهُويت, بُؿواّ َُٖإ بَُيطاْـِْ كَِم و تُم. 

يلّ هُكّ ؿاػوت و يُناتًَهـا ثُدمُّ سريَتِ ؿَطُهت كِؤًت تا يُ بُهتًَِٓ ُٓقٌَ بُ مو
 مَوّ ؿا, بُكؤنِ ؾُيًُهىؾًَهِ ًًًُْٖنّ بطليَت. 

 ؿاّ يُ ًُقُّ باٍَ  ((مايَُيُّ ثُيهُميَلِيُٓ))ؿٍَ ًاطًُهُ و ٖؤماْعإ بُكَو 
 تاوَنى يُهُك ػىاِْ ٖاوكٍَِ ثاكوّ ْىك ْؤَ بهات! 

 قًَِ بُؿاْايِ ْاومَؿ نلؿووَ و مؤك دىإ ؿَيٗؤًَْتُوَ: ُٓ ((ًٖٔ نًًَل))
 ؿاْايِ ًَٖنَ 

 ُْػًَل!
 ؿاْايِ بُػتُوَكيُ 

 ضىْهُ ؿاْايِ, َُعليؿُيُنِ ؾلاوإ و قىىلَ 
 ْاهًِٓ ٓاَادمُ كِاهتُقًُٓنإ يُ ؿكؤيُٓنإ 

 ناُْ آلو ؿياكؿَ با
 يُ ضَُهُ ثُهتُنإ! 

ًَت و يُماكّ نؤْعؤًًؤهُوَ ؿََيًَت:  بُ ((باَ برينلؿُْوَ)) ((ثاويؤ نؤيًؤ))  بُكَُِٖ ُٓقٌَ ؿَمْا
 باَ برينلؿُْوَ واتُ, بناًْت بُ ض ًًَىَيُى يُ مَئ و ؿٍَ,

 يُُْمّ و ُٖهتهلؿٕ نَُيو وَكبطليت, 
 ناتًَو ًتًَو خبىامئ, 
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 فيإ ًَُُٓ بؤالّ ُٓو كِيَٓىيَِٓ ؿَنات.  
 بُآلّ يُو كِيَطاياُْوَ نُ ضاوَكِيَِ ْانُئ.

 مؤك كِيَو ؿَنُويَت نُ طًَق ببني, 
 ضىْهُ ُّٓ كِيَطاياُْ ؿوضاكّ ًؤنُإ ؿَنُٕ  

 و واؿَماْني كِيًَُنِ َُٖيَُإ طلتىوَ!
ُٖك بؤيُ ؿََيًَِ: يًَطُكٍَِ ُٖهتُناْت كِيَُٓايت بهات, بُآلّ, بؤ ؿكيَقَؿإ بُّ كِيَطايُ, 

 ُْمَت ُٖبًَت!
ماػاوؿاِْ كِؤسِ َلؤظ و ْنيهبىوُْوَ يُ نُواتُ ماًُْإ, ػُّ نُ نؤكثُّ فاُْ, بؤ 

ػىاوَْـ, طلْطُ, بُآلّ ومتإ: كَِْر و فاًَْو نُ تُقـيل و ػىاهتِ ػىؿا بًَت, ُْى ًٍَٓ و 
فاًَْو نُ بُ ؿَهتِ ػؤَإ بؤ ػؤَاِْ ؿَػىَيكًَٓني, بُآلّ ضِ بهُئ نُ نَُرت ؿوضاكّ َُٖيُ 

ضِ بهُئ بؤ ُٓوَّ يُواُْ ُْبني نُ بُ  و ؿواداك يُ ٓاهت ًٍَٓ و ٓاماكَناْـا, قاٍَ ببني؟
 كِؤَيُناِْ ٓايًٓـََإ بًًََني:

 ((فيإ ًَُُّٓ ؿكوهت نلؿ, ػىا بهات ُْٓـيٌَُ ًَٓىَ ؿكوهت بهات!))
 ضىْهُ, نُ طُْر بىوٕ, ثاهاويَهِ قبىَيهلاو ًًُْ بؤ َُٖيُنلؿٕ!(())و ُّٓ طلْطًَُ بناْني نُ 

 ُْٖـَّ نات يُنَُني َُٖيُ, 
 وائ َُٖيُّ فيامنإ!ؿَبًَتُ ؿ

 بُ ؿَكبلِيًَٓهِ سُنًُاُْ ؿََيًَت:  ((ُْٓتؤِْ كِؤبًٓن))
 هُكنُوتٔ ؿَكَدماَِ, ؿَهتًٌٓإ نلؿِْ كِاهت و ؿكوهتُ 

 ؿَهتًٌٓإ نلؿِْ ؿكوهت بُكَدماَِ ُٓمَىوُْ. 
 ُٓمَىوًٍْ مؤكداك بُكَدماَِ, ؿَهتًٌٓإ نلؿِْ َُٖيُيُ. 

 نلؿِْ َُٖيُ ؿووك بهُويُٓوَ؟ بُآلّ ضؤٕ بتىاْني يُ ؿَهتًٌٓإ 
 ّ ؿَؿاتُوَ: آلوَ 17 سمز آيةػىؿا يُ هىكَتِ 

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم اهلل واولئك )
                                  (هم اولواألباب

ؿَبًونت ًىيَِٓ َنطًَِٓ بُمَيِ و كَِمحُتِ َٔ بُو بُْـاُْ بـَ نُ ناتًَو قوُ ))
باًرتيًٓإ ؿَنُوٕ, ُٓواُْ ػىؿا كِيَُٓايِ نلؿوٕ و يُ كِاهتًٍ ؿا ُٖك ُٓواُْ ػاوَٕ فيلّ و 

 ((ٓاوَمٕ
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 تُْٗا كِاويَق!
ناَُكإ, ُٓو نُهُيُ يُ َُٖىو ناكوباكيَهـا يُطٍَُ ؿاْايإ ؿا كِاويَق ؿَنات نُ بًَطىَإ 

ـا نُ َلؤظ بًَطىَإ تاَِ بُػتُوَكّ و كِؤًنت بُّ كِيَطُيُؿا كِيَهلؿُْ يُ مًََُٓيُن
   بُآلّ بُكِاهت دًاوامّ ًَْىإ َلؤظِ بُػتُوَك و بُؿبُػت ضًًُ؟ػؤًبُػتِ ؿَضُفيَت, 

 بُنىكتِ: 
 بُػتُوَك نُهًَهُ نُ 

 ثُْـ يُ نُهاِْ تل وَكؿَطليَت 
 و بُؿبُػت, ُٓو نُهُيُ نُ 

 ببًَتُ َايُّ ثُْـ وَكطلتِٓ ُٓواًْرت!
ْاومَؿيإ ؿَنُئ ؿَتىاْني  ((طلؾتُ ػؤنلؿَنإ))اِْ بًُِ ؿووَّ نُ بُ نُواتُ ٓاكيٌُن

 بُبرينلؿُْوَ و كِاويَق و ُْٓـيٌَُ ٖاوكَِّ يُطٍَُ ناك و يُ بُهتًَِٓ: 
 ُٖوَيـإ,               ثٌت بُػىا بُهنت,                  ػؤبُؿَهتُوَؿإ        

 
 

 ًُٓإ,                  عٌل            و يُهُك هٌَ نؤَيُنُّ:      ٓىًََـ,
ؿابًَٓني نُ بُ ؿَيًٓايًُوَ ؿَيبُكّ ٓاوات يُ ٓاًََن ؿَطلئ و نًٌَُو طلؾتُناِْ ػؤَإ 

 ْاًًََٖني. 
الببُئ, ؿَبًَت بُ!؟ ...  ((نًٌَُنإ))ٌَهالت  ((ّ))قوُػؤًًَو ؿََيًَت: ُٓطُك 

 بلِوأْ! 
هِ طلْط يُ بري َُنُٕ! يُ ُْٓـامياكيـا نىكترتئ نُواتُ ًَٖٓـََ طلإ ًًُْ, بُآلّ ًتًَ

َاوَّ ًَْىإ ؿووػاٍَ, كِاهتًًََُُٖ, بُآلّ يُ فياْـا ؿووكتلئ َُوؿاّ ًَْىإ ؿووػاٍَ ًًََِٖ كِاهتُ 
و ًٌَُُٖ ؿوو كِيَطُ بىوِْ ُٖيُ, يُنًَهًإ ٓاهإ و تُْٗا ثاؿاًتِ َُُٓيُ نُ ٓاهاُْو 

  ((ًتُنُّ ُٓدماّ باًًُ!كِيَطانُّ تل ؿفواك بُآلّ ثاؿا
و بًَطىَإ ًْامثانإ و بُفٕ كِاهتُنإ يُ فياْـا ضىْهُ يُهُك بُهتًَِٓ بريوباوَكِو 
سُقًكُت ؿَبنوئَ, ًٍَٓ و ٓاماكّ مؤك ؿَضُفٕ نُ يُّ ًَْىَْـَؿا يُنًَو يُ قؤْاغُ بُكايِ 

 يُ! ((ْنا))يُناِْ ؿَكبامبىوٕ و ٓاكاَِ ًَُُٓ 
 بُكِاهت! 
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 ا ضِ ؿَماًْت؟ ؿَكباكَّ ْن
 ؿواداك نُ ْنات نلؿ نُّ بىو؟ 

 بري بهُكَوَ؟  ((ْنا))تهايُ ُْػتًَو يَُُكِ 
 تا يُ بًُِ ثاًرتؿا ؿَضًُٓ هُكّ! 

 ثىػتُّ بابُتُنإ: 
 ُٓقٌَ: تانُ ًَُؼَُيِ كِيَطاّ ًَُُٓيُ يُّ تاكيهوتاُْؿا!   -
 ِْ ُٓقًَِ ػؤت ؿا!   بلؿآلتت ُٖبًَت, بهؤًُ يُ ثًَٓاو باآلُٓطُك ؿَتُويَت ؿَهُ  -
ُٓقًًٍَ ُٖكوَى: ًاؿوَاِْ و ػُّ بُػًٌٌَهِ ػىؿايِ يُ و ًَُُٓ َُٖىوَإ بُيُى   -

كِيَقَ ُٓقًَُوَ ؿيًَُٓ ؿًْا, بُآلّ بُؿكيَقايِ فيإ بُ ُٓمَىوٕ وَكطلتٔ يُنُهاِْ تل ؿَتىاْني ُّٓ 
 بُػٌٌُ ػىؿايِ يُ ثُكَ ثًَبـَئ! 

 نانًَُّ باي: 
ناِْ فيإ و طلْطرتئ ُٓكنِ ًَُُٓ يُّ دًٗاُْؿا ُٖوَيـاُْ يُثًَٓاو يُنًَو يُ بَُيطُ

 بُؿَهت ًَٖٓإ و ثُكَثًَـاِْ ُٓقٌَ وؿاْايِ ؿا!
 

 ضؤى و بة ض شَيوةيةك نصا بكةيو؟
 طاْـّ  ((ًاؿنلؿِْ ؿَيًَو بُ نلؿَوَيُى, باًرتَ يُُٖماكإ هُك نُ يُ ْناؿا نن بىوبًَت!))

اداك ٓاماكو ػَُُناِْ َلؤظ ؿَكَِويََِٓ و هىنٓايِ طىَاِْ تًَـا ًًُْ, ُٓوَّ ؿو
تُ كَِٖاو ًَٗلَباُْؿا و ََُُٓ يُنًَهِ تلَ يُ آلثًَـَبُػًٌَت, طؿتىطؤيُ يُطٍَُ ُٓو ؿَهُ

تايبُمتُْـيُناِْ ًٍَٓ وٓاماك, ُٖكضُْـ ؿَبًَت َلؤظ يُ ُٖيىَُكدُناِْ ًاؿيٍ ؿا سنوكّ 
ثُفاكَ ُٖهت ثًَبهات بُآلّ يُ ًُوَ يَُيـاو ػىاوَْـ ُٖكوَى هاتُ تَُىَقاويُناِْ ػُّ و 

تاكيو و ْىتُنُناِْ بًَهُهًـا نُ ػُّ تُْاُْت بىاكّ ٖاتىضؤّ ٓاًٍٖ يُ طُكوّ ؿَطليَت, 
ُٓوؿََُّ طٌت ٓاماك و طىؾتاكَناِْ ؿَبًَتُ ؿَيؤثًَو ًُٓو نُ ؿَضهًَتُ هُك بُكَاَيِ 

 مبىوٕ ؿَػىاميَت: هُومّ ْنانُّ و يُو تاقاُْ بُبُمَيِ يُ, كِيَطُّ ؿَكبا
 يُ ًٓٓذًٌ ؿا ؿَؾُكَىيَت:  ((َوًض املكـي))

 ؿاوابهُ, ثًَت ؿَبُػٌليَت!
 بطُكَِّ, ؿَيـؤميتُوَ! 
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 يُ ؿَكطا بـَ, بُ كِووت ؿا ؿَنليَتُوَ! 
 بُ كِوآًًَْو يُ ًٓٓذًٌ ؿَضلِيَت:  ((َُوالْا))و 

 ثًَػَُبُك )ؿ . ؾ( طىتِ طُك بـَيت يُ ؿَكطايُى 
 ؿَكطايُ ؿيَتُؿَك هُكيَو هُكَدماّ يُو 

 طُك يُهُك كِيٌَ نُهًَو ؿاًٌِْ 
 هُكَدماّ تؤَ كِووّ نُهًَو ؿَبًِٓ 
 طُك كِؤفاُْ ػؤٍَ يُضاَيًَو َُٖيهُِْ 

 هُكَدماّ بُ ٓاوّ ثاى ؿَطُيت 
َبات. ُْاّ بؤ ؿ َهًُوَ ث ىَ وْبىوَنُّ تلّ َلؤظُ نُ بَُُٖىو بىوًْ  يُّ قؤْاغُؿا, ًْايٍ و ْنا ًْ

هُكطىمًَتُيُنِ ْاهو و قىٍَ يُ باكَّ ْناوَ  –عاكيؿِ ًٖٓـٍ  – ((ىاِْضِ ثٌ وه))
 ؿَطًَلِيَتُوَ: 

 ضريؤنِ ػَُيهِ ًاكّ ثًَجُتِ: 
ًاكّ ثًَجُتًُنإ(( يُ هجًَـَيُنِ هاكؿّ مهتاْـا ثًاويَو ٖاتُ ))ًاكيَو ُٖبىو بُ ْاوّ 

ًَُُْـَؾُكّ ُٓوَّ, ْاو ُّٓ ًاكَ, ناتًَو يُ ًَُُْـَؾُك ؿابُمّ, هُيلّ نلؿ ويَوتطُّ 
وَى طٌت ويَوتطُناِْ ًَُُْـَؾُك ثلِبىو يُػَُيو و َىهاؾريَنإ ُٖوَيًإ ؿَؿا بُْاو 
ٓاثؤكِاّ ػَُيهُنُؿا كِيَطاّ ػؤيإ بهُُْوَ و بطُُْ ُٓو ًَُُْـَؾُكَّ نُ َُبُهتًاُْ, 

 ثًاوَنُ بُوثُكِّ هُكهاًَُوَ تًَبًِٓ نلؿ نُ َُٖىو ُٓواُْ ثًَجُتني. 
وّ يُ ثًَـا ُْبىو, ُٓو يُ ويَوتطُنُ ٖاتُ ؿَكَوَ و هىاكّ تانوِ بىو, آلو ثًًَٖض نُهًَ

 وّ يُ ثٌَ ُْنلؿووَ. آليُ تانوًُنًُـا هُيلّ نلؿ ًؤؾًَلَنُ ثًَ
ببىكَ, بؤضِ ػَُيهِ ُّٓ ًاكَ بُ ثًَضُواُّْ ػَُيهِ ))ُٖك بؤيُ يُ ًؤؾًَلَنُّ ثلهٌ: 

 ((ويإ يُ ثًَـا ًًُْ؟آلًاكَناِْ تل ثًَ
 و يُثٌَ ْانُئ؟ بؤضِ؟((آلبَُيٌَ كِاهتُ, بؤضِ ًَُُٓ ثًَ))ؤؾًَلَنُ وتٌ: ً

ثًاوَنُ ناتًَو طُيٌتُ ًَىاخناُْنُ, بًِٓ نُ ػَُيهِ ُٓويٍَ ثًَجُتني, بُكِيَىَبُك, 
طُدمًُٓؿاك, باكَُٖيطلَنإ, ػنَُتطىماكَنإ َُٖىويإ ثًَؼاوي بىوٕ, يُيُنًَهًاِْ ثلهِ: 

 ((وَوَ ْامأْ؟آلوتإ يُثًَـا ًًُْ, ٓايا ًتًَو يُباكَّ ثًَآل))ؿَبًِٓ نُ ًَٓىَ ثًَ
 و ؿَْاهني.(( آلضؤٕ, ًَُُٓ ثًَ))ػنَُتطىماكَنُ وتٌ: 

 و يُثٌَ ْانُٕ؟ آلنُوايُ بؤضِ ثًَ  -
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 و يُ ثٌَ ْانُئ؟ آلبَُيٌَ كِاهتُ, بؤضِ ثًَ  -
 و, ثٌَ يُ هُكَا ؿَثاكيَنيَت؟ آلْاماًْت نُ ثًَ  -

َُٓيبُت ؿَمامن, ٓايا ُٓو باَيُػاُْيُ ؿَبًًٓت؟ ُٓو باَيُػاُْيُ ناكطُّ ))ثًاوَنُ وتٌ  
وَ, ًَُُٓ ًاْامّ بُ بىوِْ ُٓوَوَ ؿَنُئ و َُٖىو يُنٌَُُيُنًٍ يُوَّ آلؿكوهتهلؿِْ ثًَ

 و؟((آلنؤؿَبًُٓوَ تاوَنى طىَّ يُ وتُناِْ بُكِيَىَبُكّ ناكطُ بطلئ يُ باكَّ هىوؿَناِْ ثًَ
 و يُثٌَ ْانُٕ؟ آلثًَنُواتُ بؤضِ   -
 و يُثٌَ ْانُئ؟ آلٓاه كِاهتُ, بؤضِ ثًَ  -

بَُيٌَ! وَى: ؿاًٌْتىواِْ ُٓو ًاكَ َُٖىوَإ بلِواَإ بُ ْنا ُٖيُ, َُٖىوَإ بلِواَإ 
وايُ نُ ْنا ؿَتىاًَْت مؤكيَو يُ ؿاػىاميُناِْ ًَُُٓ بُؿّ بًًََٓت, ؿَماْني نُ ْنا ؿَتىاًَْت 

ًَُُٓ بطؤكِيَت, وَكضُكػإ يُ فيامناْـا ؿكوهت بهات و مبإ بىفيًََٓتُوَ,  ثُكِدىو خبىيكًًََٓت,
ًَُُٓ يُ ًَٖنّ َىعذًنَٓاهاّ ْنا ٓاطاؿاكئ, يُطٍَُ ًَُُٓـا ْنا ْانُئ. بؤضِ؟ ثلهًاكَنُ 

 يًَلَؿايُ. بؤضِ ْنا ْانُئ؟ 
 ْنانلؿٕ يُ ؿاهتاًَْهِ مَكيـ ؿا بُّ دؤكَ ؿَْىوهًَت:  ((ثاويؤنؤيًؤ))
ُ دىتًاكيَو ُْػؤَ نُوت, دىتًاك ضىوَ هؤكاػِ قًُُيُنِ بىؿايِ و ؿاواّ يًَهلؿ بؤ فْ

 ضانبىوُْوَّ ٖاوهُكَنُّ ْنا بهات. 
 قًُُ ؿَهتِ بُْنا نلؿ و ؿاواّ يُػىا نلؿ ًؿاّ َُٖىو ُْػؤًُنإ بـات. 

ُّ بىَهتُ ؿاواّ يُتؤ نلؿ ْنا بؤ ٖاوهُكَن))يُثلِ دىتًاكَنُ ْنانُّ ثٌَ بلِّ و وتٌ: 
 بهُيت و تؤ ػُكيهِ ْنا بؤ َُٖىو ُْػؤًُنإ ؿَنُيت!(( 

تؤ ًٖض يُ ضاكَهُك ْاماًْت, ناتًَو بؤ َُٖىإ ْنا ؿَنُّ ْناناِْ ػؤّ ))قًُُ وتٌ: 
يُطٍَُ ْناّ ُٖماكإ نُهِ تل نُ ُٖك ًَٓوتا ْنا بؤ ُْػؤًُناًْإ ؿَنُٕ, طلَّ ؿَؿَّ, ناتًَو 

نيَهِ وا وَكؿَطلٕ نُ تا ؿَطُُْ باكَطاّ ػىؿا و ُّٓ ْناياُْ ثًَهُوَ ثُيىَهت بٔ, ًَٖ
  ((هىوؿَنُّ بُْوًبِ َُٖىإ ؿَبًَت

 ((ْناّ دًادًا و تاى, طىكِيَهِ ُٓوتؤّ ًًُْ و بًُٖض نىَّ ْاطات!
ُٓو ؿََُّ نُ ضاكَْىوي ُْٖاتُ ؿّ, ضاكَؿؤميٍ ))بلِواّ وايُ  ((ؿ. ًُكيعُتِ))

ىو بىوًَْهُوَ و بُتُياكنلؿِْ طٌت ُْٓـاّ و ناكيَهِ يُؿَهت ْايُت ؿاػىامّ ُٓطُك بُ َُٖ
ًَٖنَناِْ كِؤغ و بًَُٖنيَهُوَ نُ تًًَـا  طىكِوتني ُٖيُ كَِْط بـاتُوَ, ُٓطُك َُٖىو ودىؿَإ 
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بهُيُٓ تهايُى, ببًُٓ تهايُنِ كَِٖاو ُٓطُك بُ وكوفّ و َُٖيُُتِ كِاهتطؤياُْ و يًَىاًًَْى يُ 
 ّ ؿَؿكيًَُٓوَ!((آلبًَطىَإ وَ((ىامئخب))ؿَيًٓايِ و ٓىًََـ و باوَكَِوَ 

ْنا ؿَبًَت ُٖكوَى قوُنلؿِْ َٓـاَيًَو بًَت يُطٍَُ ))و يَُُكِ ضؤًًُْتِ ْنانلؿٕ ؿََيًَت: 
ّ ؿاُْوَ آلْنا بهليَت, يُ وَ –ُٖكوَى ػاوَٕ قُكم  –باونِ, ضُْـ بىيَلاُْ تل وًًًَطرياُْتل 

  ((ْنيهرتَ!
 ؿا ؿَْىوهًَت: ْىوهُك يُضىاكضًَىَّ ْنانُّ ؿونتؤك

 ُٓطُك بُّ ضًُُٓ ْنا بهُٕ 
 َِ ٓاواتُناْتاْا مبًَُٓٓوَ آلُٓو ؿََُ يُضاوَكِواِْ وَ

 بُ َُٖيُؿاوإ و ثُكؤًًُوَ 
 بُتاهُيُنِ هُكًًَتُوَ 

 وَى: ػاُْػىَّ يُى نُ يُثٌت ثُدمُكَوَ
 يُضاوَكِيَِ ٖاتِٓ سُمتِ! ًَىاُْنُّ ؿا هاتقًََلّ ؿَنات 

 َُّ طُيٌنت يُ يىتِ ػؤيـا ُٖهت ثًَـَنات! و ُْٖىنُ بؤٕ و بُكا
 يٍ ًُيـاو بُ ثُيُ, ووتُناِْ ؿونتؤك بُدؤكيَهِ تل ؿَٖؤًَْتُوَ:((ًًالطلاٖاّ)) 

ُٓطُك ًتًَو ًًًَطرياُْ ؿاوا بهُيت ُٖك ضًًُنت بىيَت ؿَتىاًْت بُؿَهتِ بًًَٓت, تؤ 
 ل ثًَوتُوَ هُككِيَقبهات,ؿَبًَت ُٓوًتُ ًَٖٓـَ بُتاهُ و يُْاػِ ؿَيُوَ خبىاميت نُ يُفيَ

 و ثُيىَهت بًَت بُ وومَيُنُوَ  
 نُدًٗاِْ ػُيل نلؿووَ. 

 بُّ دؤكَ يُْنانلؿٕ ؿَطات:  ((ٓؤًؤ))
 تؤ ُٖك ضًًُنت بىيَت ؿَتىاًْت بًوُثًًَٓت بُهُك ػؤتـا 

 بُآلّ, يُضلنُ هاتًَهـا نُ ُٖهت ؿَنُيت 
 ْاتىامن يَُُ مياتل بلِؤّ! 

 ثُْا بؤ ْناببُٕ 
 تُؿا, بُؿَْطِ بُكم باْطِ ػىؿا بهُٕ و ثًَِ بًًََٔ: يُوها

 تا ًَٓلَ نُ ؿَنلا بُ قاضُ ًُيُنامن ٖامت 
 بُآلّ ضًرت يُ تىاْاّ ؿا ًًُْ 

 ًَٓوتا تؤ ضاوؿيَليِ بهُ! 
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 ُٓوؿََُ, ضاوَكِيَِ هُيلو هَُُكَ هُكهىكًَُِٖٓكَنإ بُ نُ بُموويِ كِووؿَؿات!
 بُهُكٖاتِ ثًًَلنؤكّ و ْنا: 

 دؤكيَهِ تل يُ ْنا بؤ ًَُُٓ ؿَطًَلِيَتُوَ:  –ٖاوهُكّ َاكّ نؤكّ  – ((ثًًَل نؤكّ)), بُآلّ
تِ ماْوتِ ْؤبٌَ, يُ تاقًطُنُيـا ػؤّ آليُنًَو يُ ناْـيـَناِْ ػُ ((ثًًَل نؤكّ))كِؤفيَو 

ضَُاْـبىويُوَ بُهُك ًَهلؤههؤبًَهـا و تَُاًاّ ؿَنلؿ, ػىيَٓـناكيَو ٖاتُ فووكَوَ و 
ُنُّ ُْبًِٓ, واٍ ماِْ نُ ثًًَل نؤكّ ػُكيهِ ْنا نلؿُْ, ًٓـّ بًَُٖىاًِ ًَهلؤههؤب

 بُكَوالّ ؿَكطاّ ضىوُْ ؿَكَوَّ تاقًطُ كِؤًت, بُآلّ ثًًَل نؤكّ باْطِ يًَهلؿ: 
ثًًَلنؤكّ  ((َاَؤهتا, واّ ماِْ تؤ َقوَيِ ْنانلؿٕ بىويت.))ػىيَٓـناكّ ْاوبلاو وتٌ: 

و ثاًإ ضىوَ هؤكاػِ  ((, َٔ ػُكيهِ ْنا نلؿٕ بىوّبَُيٌَ))بُهاؿَيًُ باوَنُّ وتٌ: 
طٌت ماْوتُنإ, تىيَقيُٓوَ و يًَهؤَيًُٓوَنإ, ْناطُيًَهٔ ))ًَهلؤههؤبُنُّ, ُٓودا وتٌ: 

نُ ػىؿا كِامَ ُٓمَيًُناِْ ػؤميإ بؤ ٓاًهلا ؿَنات, ضىْهُ ػىؿاوَْـ طُيًَو كِامّ ُٖيُو 
ت نُ َلؤظ تاَُمكؤياُْ ُٖوَيِ نلؿُْوَيإ بـات, تُْٗا ناتًَو ثُكؿَيإ يُهُك َُٖيـََاَيًَ

ػىؿاوَْـ َُٖىو كِامَناِْ ٓاًهلا ُْنلؿووَ, بَُيهى بُكؿَواّ ػؤّ, بُكْاَُنإ و 
  ((سُقًكُتُناِْ بؤ نُهاًَْو ٓاًهلا ؿَنات نُ بُؿواياْـا ؿَطُكِيَت.

تُكّ َُعُٓوّ ًْايٍ, ثُيهًٍَ بىوِْ كِؤسُ بُكَو هُْ))ؿََيًَت:  ((ؿ. ُٓيًهوى ناكٍ))
  ((عًُل. –ُٖفاكّ ))دًٗإ و بٓضًُّٓ ًْايٍ يُهُك ؿوو ثايُ كِاوَهتاوَ: 

و يُو بلِوايُؿايُ نُ باًرتئ ًْايٍ, ًْايًٌَهُ بؤ نُهًَهِ تل بًَت نُ بُضُْـ قات 
 ناكيطُكتلَ. 

ًََرتئ ْنا ؿَماًَْت و ؿََيًَت:  ((دِ. ُّْ يوًٓط))  هىثاي نلؿِْ ػىؿا بُنا
ًََرتئ ْنايُ.  تُْٗا بريّ  َُُٓنـاكاُْ ؿَكباكَّ ػىؿا, نا

  -طىتُيُنِ دىاِْ يَُُكِ ْنا ُٖيُ, ُٓو ؿََيًَت: ((دني ًٓٓطًى))بُآلّ, 
 ((بُؿكيَقايِ فيإ, هىثاهِ ػىؿاّ نلؿ نُ طٌت ْنانامنِ طريا ُْنلؿووَ!))

 بُ ؿَيتُْطًُنِ تايبُتُوَ ؿََيًَت:  ((دربإ ػًًٌ دربإ))بُآلّ, 
ُ يُناتِ ؿَكؿَؿاكّ ؿا ؿَثاكِيَُٓوَ, بليا! يًُاؿَاِْ و كِؤفاِْ ػؤًًٍ ؿا ًَٓىَ ن))

 ((ًْايٌتإ ؿَنلؿ!
ثاكِاُْوَ كَِْطـاُْوَّ ُْٓـيٌَُ )) بُؿَيًَهِ ثلِ يُ فاُْوَ ؿََيًَت: ((ؿ. ًُكيعُتِ))

طُوكَناُْ نُ طُيًَو ًْامّ طُوكَتل و بُهىٍَ تلٍ ُٖيُ وَى: ُٖهتِ بُدٌَ َإ يُ نَُاٍَ 
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ُ مدمريَّ بُكَو نَُاٍَ ضىوٕ, بؤالّ ػىؿا و َُسلوّ بىوٕ و ؿوانُوتٔ يُ طلوثًَو نُ يُّ ي
َلؤظًَو   -كِيًَُؿا تىاًْإ ػؤيإ بُػت بهُٕ, ُّٓ بريو ُْٓـيٌَاُْ تلي و بًًَُهِ وا يُ ؿَيِ 

  ((بُكثا ؿَنات نُ بؤ ُٓواًْرت ؿَكى نلؿِْ َُساَيُ! –نُ باْرت يُواًْرت بريؿَناتُوَ 
 يُ قىكٓإ ؿا:  (والعضز)اًإ ٓاَافَ ؿَنات بُ هىكَتِ ث

هىيَٓـ بُنات َُٖىو َلؤظُنإ مياْهاكٕ, َُطُك ُٓواُّْ نُ باوَكِيإ بُ ػىؿا ًَٖٓاوَ ))
و ضانُناكٕ و بُكِاهتِ و ؿكوهتِ كِاهجاكؿَّ يُنرتّ ؿَنُٕ يُ ٓائ ؿاو ٖاِْ يُنرت ؿَؿَٕ بؤ 

 م(( ثاكاهتِٓ ٓائ و طىيَلِايَُيِ يُ سُ
 ((ُٖكداكيَو نُ ُٓوَّ ػىيَٓـَوَ بُؿكيَقايِ هُؿَنإ و ثاْتايِ كِووباكَنإ طلياّ))وَ ؿََيًَت: 

ثًَىيوت ))بُ ًْطايُنِ عاًكاُْو عاكيؿاُْ ؿَكباكَّ ْنا ؿََيًَت:  ((دِ ثِ واهىاِْ))
اػًَن و يُ ْانات بُ ضُْـ ْنايُنِ ؿياكيهلاو و ْىوهلاو يُ ػىؿا بجاكِيًَُٓوَ, ْنا ؿَبًَت ػىؿٓ

ؿَيًَهِ يًَىاًًَْى يُ عًُكُوَ َُٖيبكىَيًَت. كَِْطُ ًْطايُنِ ثلِ يًَُٗل يا ٓاًَٖهِ قىٍَ الّ 
ػىؿا بُك يُ ُٖماكإ ْناّ ؿياكيهلاو و ْىوهلاوّ كِؤفاُْ طريا ببًَت, يُ ْناؿا ُٖهت و هؤم 

ُ نُ يُػؤطلتُّ ثًَىيوتُ, ضىْهُ طلْطرت يُو ثُيعاُّْ بُماكَإ ؿا ؿيَت, تُوفَِ عًُكًَه
  ((ُّٓ ثُيعاُْيُ!

 بُهُكٖاتِ ٓاِٖ عاًكًَو: 
نليَهاكيَو كِؤفاُْ ؿواّ نؤتايِ ٖاتِٓ ناكَنُّ يُ ناكطُ بؤ ُٓدماّ ؿاِْ َُكامسِ 
ْنانلؿِْ عُهل ؿَضىو بؤ ثُكهتطا, كِؤفيَو يُبُك ٖؤيُى يُناكطُ طريؤؿَ بىو, و ُْيتىاِْ بُ 

ايِ ٖاتِٓ ناكَنُّ بُكَو ثُكهتطانُ كِايهلؿ, هُكَتاّ َُكاهًُُنُؿا بطات, ؿواّ نؤت
 قًُُّ ثُكهتطانُ ؿيَتُ ؿَكَوَ.  ((ثىداكّ))ناتًَو طُيٌتُ ُٓوَّ بًِٓ نُ 
 ٓايا َُكاهًُِ ْنا نؤتايِ ٖاتىوَ؟(())نليَهاكَنُ ثلهًاكّ نلؿ: 

 بَُيٌَ, َُكاهًِ نؤتايِ ٖاتىوَ.(())ثىداكّ وتٌ: 
َُيهًٌَا, ثىداكّ بُ ؿيتِٓ ثُفاكَّ نليَهاكَنُ وتٌ: نليَهاكَنُ ٓاًَٖهِ ثلِ يُ ثُفاكَّ ٖ

ٓايا ٓاَاؿَيت ٓاِٖ ثُفاكَنُت بُػًَلّ بُدٌَ ًَٖٓاِْ َُكاهًُِ ْناّ عُهل يُطٍَُ َٔ 
 بطؤكِيتُوَ؟((

بَُيٌَ, بُػؤًشاَيًُوَ ٓاَاؿَّ ُّٓ ناكَ بهُّ.(( ضىْهُ ًٌَُُٖ ))نليَهاكَنُ وتٌ: 
َُٖإ ٓاِٖ طُكَىطىكِو ))وَ, بُآلّ ثىداكّ وتٌ: َُكاهًُِ ْناّ عُهلاُّْ بُدٌَ ًَٖٓا
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هاؿَّ تؤ بُْلػرتَ يُ َُٖىو ُٓو َُكاهًُِ ْناياُّْ نُ َٔ بُؿكيَقايِ تَُُمن بُدًَِ 
 ًَٖٓاوَ!((

ؿَػىيًَُٓٓوَ, ٓايا ؿَتىاًْت ُٓو ػاَيُ ووكؿو  ((دإ َايًؤال))ًْايٌُناِْ َٓـاَيِ 
 بهُيت!ْاههُّ نُ يُّ ْنا ماكؤناُْؿا ُٖيُ, ؿَكى 

 َٓـاَيًَهِ بضىى 
 يُ ُٓهتًَلَيُنِ ؿَكِواِْ

 و ؿَهتِ بُطليإ نلؿ 
 ُٓهتًَلَ وتٌ: 

 نىكَِ, بؤ ؿَطليت؟ 
 نىكَِنُ وتٌ:

 تؤ مؤك ؿووكيت 
 َٔ ُٖكطًن ْاتىامن 
 ؿَهتِ بُتؤ كِابطات

 َِ ؿايُوَ آلُٓهتًَلَ وَ
 نىكَِ ُٓطُك َٔ ُْٖىنُ 

 يُ ؿَيِ تؤؿا ُْبىَايُ 
 تؤ ُْتـَتىاِْ 

 ٔ ببًًٓت!َ
ُٖواَيًَهِ ػؤَ! ُٓو ػاَيُ وكؿ و ْاههُ َُُٓيُ ُٓطُك تؤ ػىؿاوَْـ باْط ؿَنُيت و ضًَق 

 وَكؿَطليت يُ ًْايٌهلؿِْ, ؿَيًٓابُ نُ: 
 ((ػىؿاوَْـ يُ ؿَيِ ًَٓىَؿا نُفاوَّ َُٖيـاوَ))

 ؿيوإ ضريؤنُنُّ هُكَوَ خبىيَُٓكَوَ و َاْاّ وًُناِْ يُفيَل مَاِْ ؿٍَ ؿا بضُفٕ!
ُكِاهت تا ًَٓوتا ًْايٌِ بُتاَت ػىيَٓـووَ؟ نُواتُ بؤ طؤكِيِٓ نَُ و ُٖواّ ؿَيتإ ب

 بًؼىيَُٓوَ:
 ًْايٌِ بُتاّ!

قًُُيُى ؿََُو بُياًًُْى بَُُبُهتِ كِاونلؿٕ بُكَِّ نُوت ؿواّ َاوَيُى, ضُْـ 
ٌِ نُويَهِ بُ تؿُْطُنُّ ػؤّ نىًت, يُ كِيَِ ًهاكطُنُؿا, كِوبُكِوّ وكضًَهِ ػؤَيًََُ
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ًًَُفاوّ ضىوَ هُك ؿكَػتًَو, ضاوَناِْ بلِيُ ٓامسإ و وتٌ: ػىؿايا! ٓايا  بىيُوَ, قًُُنُ بُ 
تؤ ؿاًْاَيت يُ بؤهُّ ًًَل قىتاك ُْنلؿ؟ ُٖكوَٖا يىْوت يُ ْاوههِ ُُْْٖط؟ ٓاه! ػىؿايا 

ُتِ تهات يًَـَنُّ ًٍَٓ ؿَكبام بهُ! بُآلّ ػىؿايا, ُٓطُك ْاتىاِْ ياكَُتِ َٔ بـَيت! ياكَ
 ُٓو ووكضَُ َُؿَ!! 

عاكيؿٌ ًٖٓـّ  ((دِ . ثِ . واهىاِْ))ًَٓوتا طىَّ بؤ ًْايٌُ ْاهو و هاؿَنُّ 
 كِاؿَطلئ نُ بؤَإ ؿَٖؤًَْتُوَ: 

 ؿَكيا بٌَ هٓىوكَ و بُيَُُنُّ َٔ بضىى. 
 ؿَبُهتِ نُ ثٌتًىاِْ َُٖىو نُي ؿَنُيت.  ((تؤ))ثٌت بُ 

                            * 
 َٓـا مبًَُٓوَ نُ تاكيهِ ًُو ؿاؿيَت.  يُطٍَُ

 تىوَ آلناتًَو ًٖض ياوَكيَو ًًُْو ٓاهايٍ ُٖ
 ػىؿايا! ُّٓ ياوَكّ بًَهُهإ يُطَُيِ ؿا مبًَُٓوَ 

 ! ((تؤّ))يُ ُٖك ضلنُهاتًَهـا ًْامَُْـّ سنوكّ 
 ؿَتىاًَْت تلهُنإ بلَِويًََٓتُوَ؟  ((تؤ))ض ًتًَو دطُ يُ يىتؿِ 

 ؿَتىاًَْت كِيَُٓا و ؿاَيـَّ َٔ بًَت؟  ((تؤ))ض نُهًَو دطُ يُ 
 يُ كِؤفَ ُٖوكّ و هاَاَيُناْـا بُدًَِ ًًَََُُٖ! 

                          * 
 يُثاٍَ َٔ ؿاّ!  ((تؤ))يُ ًٖض ؿوفًََٓو بانِ ًًُْ, ضىْهُ 

 ُٖيت ؾلًََوهُنإ بُهىَّ ْني.  ((تؤ))يُوَّ نُ 
 َلؿًٍْ تاٍَ ًًُْ 
 مبًًَٓتُوَ ُٖكؿَّ هُكنُوتىوّ. ُٓطُك يُطٍَُ َٔ 

                            * 
 نًُتًُنامن بؤ ؿَكيا كِؤًتىوٕ 

 تُْاُْت ُٓطُك ضاكؤنُ و تاوَكَ ًهاوَناًٍْ بطُكِيَُٓوَ. 
 َتُاُّْ بُ ؿَهتًَو ُٖيُ نُ ُٖكطًن ًهوت ْاػىات! 

 و يُ ػلاثُ, ضانُ بُباك ؿيًََٓت 
 بٌهًَٔ تُْاُْت ُٓطُك نًُتًُنامن تًَو 
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 و طٌت ٓاواتُنامن ْىقِ بٔ 
 ! ؿَنُّ ((تؤ))ٖاواك ؿَنُّ: َتُاُْ بُ 

و باْط  ((ػىؿا))بُ واتايُنِ تل, ًْايٍ, طؿتىطؤيُنِ ْاههُ يُطٍَُ سُمكَتِ ٖاوكٍَِ 
 نلؿِْ ُٓوَ بُدىاْرتئ و هُومتلئ ثُيعًَو نُ ُٓو ثًَِ ػؤًُ. 

 و ثًَِ ػؤًُ ضِ ؿَطُيًَُْت؟ بُآلّ, باْطهلؿِْ ػىؿاوَْـ بُ وتُ طُيًَو نُ ُٓ
هُكْر بـَٕ! ُٓطُك َٔ و تؤ نُ َاوَيُنِ مؤك يُوَوثًٍَ ثًَهُوَ ػَُيىَتًَهُإ ُٖبىو 
طُيًَو يُبُكؿَيِ يُى ًريئ بىوئ, وًُيُى بُويَُّٓ كََِن يُ ًَْىامنإ ؿا بًَت, بؤ منىُْ: 

ؿا نُهًَو ؿيَت و بُ تؤ  كِؤفيَو نُ تؤ هُكطُكَِ قوُ نلؿِْ يُْاو ٖاوكِيَهاْت ((باكإ))
ؿََيًَت: نُهًَو ٖاتىوَ و ؿََيًَت: ناكّ بُ ًَٓىَيُ. تؤَ ؿََيًًَت: ضاوَكِوإ بًَت ًَٓوتا ؿيَِ, 

ّ تؤَ بُ بًوتِٓ  ((باكإ))بُآلّ ُّٓ داكَ ؿيَتُوَ و ؿََيًَت:  نُهًَو ٖاتىوَ و ؿََيًَت: َٔ 
تُوَ و كِووتإ ؿَطًًَُتُوَ, ؿاواّ بريَوَكيُ ًرييُٓنُّ ًَْىاْتإ بريؿيَ ((باكإ))وًُّ 

 يًَبىوكؿٕ يُنُهاِْ ؿَوكوبُكت ؿَنُيت و ؿَهبُدَِ بؤ ًىيَِٓ بُيُى طًُنت ؿَكِؤيت. 
ُّٓ دؤكَ واتُ, باْط نلؿِْ نُهًَو بُ وًُطُيًَو نُ ُٓو ثًَِ ػؤًُ, ػىاوَْـيٍ ثًَِ 

وًُ طُيًَو نُ ُٖكطًن ػؤًُ بُمَاًَْو ٖاواكّ يًَبهُئ نُ ُٖكطًن ٓايىؿَ ُْبىوبًَت و بُ 
هتايٌِ نُهًَهِ ؿيهَُإ ثٌَ ُْنلؿبًَت, بُ ؿًَََو نُ ُٖكطًن طىْاُٖإ ثًَُٓنلؿووَ! بُآلّ 

 َُطُك ؿََِ بًَطىْاه ضٓط ؿَنُويَت؟ 
 َُوالْا ؿََيًَت: بَُيٌَ!

 طل ْـاكّ تى ؿّ ػىَ ؿك ؿعا              كو ؿعا ػىإ م اػىإ ُؿا 
 وقت سادت ػىاهنت اْـك ؿعا                 بٗل ائ ؾلَىؿ با َىهِ ػـا

 ناّ نًًِ ايًُ مَٔ ًَذى ثٓاه              باؿٖإ نُ ْهلؿّ تى طٓاه 
 ؿٖإ             طؿت َا كا ام ؿٖإ غري ػىإ  آىطؿت َىهِ َٔ ْـاكّ 

 ام ؿٖإ غري نِ نلؿّ طٓاه                ام ؿٖإ غري بل ػىإ ناّ ايُ 
ؤ هاتًَهِ ػؤًت ًًُْ بؤ ْنانلؿٕ بلِؤ يُماكّ )اػىإ ايِؿا( وَ ْنا بهُ, واتُ: ُٓطُك ت

يُبُكَُُٓ ػىؿا ؾُكَىوّ بُ َىهِ, ناتِ تهانلؿٕ يُ ْناؿا, ُّٓ نًًِ ايًُ ثُْا بَُٔ بطلَ, 
بُ ماكيَو نُ تؤ طىْاٖت ثًَُٓنلؿووَ, َىهِ وتِ َٔ ُٓو ؿَّ و مَاُّْ ًًُْ, ؾُكَىوّ يُ 

َ ٖاواك يُ ًَُُٓ بهُ, ػؤ يُ ماكّ نُهاِْ تلَوَ طىْاٖت ُْنلؿووَ, هُك ماكّ نُهاِْ تلَو
 يُهُك ماكّ نُهاِْ تلَوَ ٖاواكبهُ يا ػىؿا...
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ثانهلؿُْوَّ ؿَيُ يُ تُثىتؤمّ ٓايىؿَبىوُْنإ و  (ًْايٍ)بُآلّ بُ واتايُنِ تل 
 ثلِبُكنلؿِْ ؿكَػتِ باوَكَِ يُ طىَيناكّ كِؤمحإ ؿا! 

 َُكِ ْنا و ثاكِاُْوَ بؤ بطًَلَُِوَ: ؿاهتاًَْهِ ًرييٓتإ يُ
 ؿاهتاِْ باوَكِ: 

كِؤفيَو قًُُيُى يُْاو ؿَكيا طريؤؿَّ مكيإ بىو, يُهُكدُّ هُكًٌُْٓنإ تُْٗا ؿوونُي 
َاُْوَ نُ بُ ُٓهتُّ ػؤيإ طُياْـَ ؿووكطُيُى, يُنًَهًإ نُهًَهِ باوَكِؿاكو ُٓويرت 

 نُهًَهِ بًَباوَكِ بىو. 
يُ كِؤػِ ؿَكياوَ  –يُاليُٕ نُهُ باوَكِؿاكَنُوَ  –و ثاكِاُْوَيُنِ مؤك كِؤفيَو ؿواّ ْنا

 بُكَو نىػُنُيإ ٖاتٔ, يُ ثلِ بًًٓإ نىػُنُيإ ٓاطلّ طلتىوَ, ثًاوَ بًَباوَكَِنُ وتٌ: 
 ((ُْؾلئ يُّ ضاْوُ نُ َُُٓ َُٖىوّ, ؿَكَدماَِ ْناناِْ تؤيُ!))

سًهُُتًَهِ تًايُ ْابًَت ًْطُكإ بني, ضىْهُ بًَطىَإ ََُُٓ ))ثًاوَ باوَكِؿاكَنُ وتٌ: 
 ػىؿاوَْـ تَُاًاّ ًَُُٓ ؿَنات! 

 بُياِْ ُٓو كِؤفَ نًُتًُى ٖات بؤ ؿووكطُنُ و ُٓواِْ كِمطاكنلؿ. 
ؿويََِٓ ًَُُٓ ؿونَُيُنَُإ بًِٓ و واَإ ُٖهت نلؿ بًَطىَإ ))ناثًتاِْ نًُتًُنُ وتٌ: 

 كطُنُ ٖاتني.((ثًَىيوتتإ بُياكَُتِ ُٖيُ و بُكَو ؿوو
 ؿواّ بًوتِٓ ُّٓ بُهُكٖاتُ ؿََيًَت:  ((ًُٓاْؤًٌٓ))

 ناتًَو باوَكَإ ُٖبًَت َُٖىو ًتًَو بُكَو يُنًُتٌ يُطٍَُ ػىؿا يُ دىَيُؿايُ.
 ُٓوؿََُ يَُجُكَنإ ؿاكاّ َاْا و َُؾٗىًََو و بًًَُىَيُنِ دًاوام ؿَبٔ.  

 يُ ؿيـطاّ َلؤيًُوَ 
 ُّٓ ٓاهتُْطاُْ 

 ثًٌَطلٕ 
 بُآلّ يُدًٗاْبًِٓ ػىاؿا 
 ٓاطاياُْ و ثُْـ ٓاًََنٕ!

 طُكَاوّ كِؤغ! 
 ((بؤضِ ؿَهتتإ ؿًَؤٕ؟))ثلهًاكيَو: 
 ((بؤالبلؿِْ تُثىتؤم!))ّ ؿَؿَُْوَ آلبًَطىَإ وَ

 ((ضِ ؿَنُيت يُ تُثىتؤميَو نُ يُؿٍَ ًٌْتىوَ؟))ؿَثلهِ: 
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 ّ ؿا ؿََيًَت.....؟! آليُ وَ
 إ ؿًَؤٕ؟((بؤضِ الًُت))ثلهًاكيَهِ تل: 

 بؤ ًٌَُْٖتِٓ ضًَو و ضًوِ(( ))ّ ؿا ؿََيًَت: آليُ وَ
 كِؤستإ يُنىَّ ؿًَؤٕ؟(())ؿَثلهِ: 

 ّ ؿا ؿََيًَت: ... ؟! آليُ وَ
 بُكِاهت طُكَاوّ كِؤست يُنىَّ يُ؟! 

و كِواَيُتِ ػؤتإ يُنىَّ ؿَبًٓٔ بؤ ُٓوَّ نَُىنىكتًُنإ آلبُفٕ و با))ثلهًاكيَهِ تل 
 ((ًًََُْٖٔ؟

 ((يُ ٓاويَُٓؿا))َـا ؿََيًًَت: آلُ وَي
  ((كِؤستإ يُنىَّ ؿَبًٓٔ؟))ؿَثلهِ: 

 ّ ؿا ؿََيًًَت: .. ؟! آليُ وَ
 بُكِاهت ٓاويَُّٓ كِؤستإ يُنىَّ يُ تاوَنى نُّ و نىكتًُناِْ ُٓوّ تًَـا ببًٓٔ؟ 

ْاو تؤ باًرتئ ػؤكانُناْت بُوثُكِّ  وكؿبًًًُٓنِ تايبُتُوَ نؤنلؿؤتُوَ و ؿَخيُيتُ 
 ؿََتُوَ و ُٓوَ ؿَبًَتُ ػؤكانِ دُهتُّ تؤ! 

 بُآلّ, ػؤكانِ كِؤسِ تؤ ضًًُ؟ 
ض ًتًَو ًرييٓرت و ْاههرتَ يُ ثُيعُ كَِْطاَيُيًُنإ يُ سنوكّ كِووِْ ًُٓهِ تاَُمكؤيِ 

 يُ ثاّ بُكَاَيِ هُوم, يُ فيَل ًْطاّ ًًِْ ًَٖىكّ سُمكَتِ ٖاوكٍَِ ؿا؟ 
 ّ بـَُْوَ! آلناِْ ثًٌَىوّ ػؤتإ وَبؤضىوِْ ًَٓىَ ضِ يُ؟ ثلهًاكَ

بُآلّ, يُنًَو يُدىاْرتئ ًًَىَناِْ ًْايٍ ْىيَقَ نُ يُ َُٖىو ٓايُٓناْـا بُدؤكيَو 
 ٓاَاؿَيِ ُٖيُ, ُٖكوَى وتىوياُْ: 

ُٖكناتًَو ؿَتاُْويَت يُطٍَُ ػىؿا بـوئَ ْىيَق بهُٕ! و ُٖك ؿًَََهًٍ ؿَتاُْويَت ػىؿا 
 يُطٍَُ ًَٓىَ بـويَت,

 ٓإ خبىيَٓٔ! قىك 
نُ يُ  (كِ . ؾ) –ًُٓاّ سىهُئ  –طىيَِ ؿٍَ ؿَهجًَلئ بُ ًْايًٌَهِ هاالكّ تًٓىيَتِ 

ًْىَكِؤّ عاًىكاؿا, يُ ؿوائ هاتُناِْ فياِْ ؿًْايِ ػؤّ ؿا, كِووّ يُ ٓامساِْ وًو 
 تىوّ ؿًْا نلؿووَ و ؿََيًَت: آلُٖ

 ((ؿآُّ ثٌت و ثُْاّ َٔ يُ تُْطاُْ)).. ياعـتٌ عٓـ ًـتٌ



 153 

   ((.. ))ُّٓ ؾلياؿكَِهِ َٔ يُ ْاكَِسُتًـاوياغوثي يف كزبيت
 ثاهُواِْ َٔ بهُ بُو ضاواُّْ نُػُو كِوويإ تًَٓانات(( )) احزصين بعيهك اليت التهام

 ثٌتِ بطلَ بُو هتىُّْ نُ ْايُكميَت(()) اليزام الذي بزكهك واكفيين
َاْايُ نُ َلؤظ يُ سنوكّ ُٓو بُ واتايُنِ تل: ًْايٍ, ْاهًِٓ ػىؿيَتِ ػىؿَ, بُّ 

تاقاُْؿا الواميُناِْ ػؤّ بُيإ نلؿووَ و ؿاواّ يًَـَنات نُ ُٓو ػاَيُ الواماُّْ بؤ بطؤكِيَت 
 بُػاَيِ بًَُٖن, يُ كِاهتِ ؿا ػؤّ كَِػُٓ ؿَنات. 

 يُ تُواونلؿِْ ُّٓ تًؤكَّ ػؤٍ ؿا ؿََيًَت:  ((ؿ . ًُكيعُتِ))
 ػىؿايا! ٓاكاًَُنِ ثٌَ ببُػٌُ 

 ابتىامن ُٓوَّ ْاتىامن بًطؤكِّ قبىَيِ بهُّ, ت
 ٓامايُتًُنِ بـَكَّ تا ُٓو ًتاُّْ نُ يُ تىاْاَـايُ, بًاْطؤكِّ. 
 و ُٓقًًََهًٍ, بؤ ُٓوَّ دًاوامّ ُّٓ ؿواُْ ؿَهتًٌٓإ بهُّ! 

بُآلّ بؤضِ ؿََئًَ ُٓطُك بُؿَيًَهِ ًهاوو, ضاويَهِ ثلِ يُ ُٓهلئ و بُكؿَواًَُى يُطٍَُ 
 ؿا يُ ُٖك قاثًُى بـَيت ؿَنليَتُوَ؟ يُبُك ؿووٖؤ: يُقني 
 ًَٖنّ وًُنإ   -1
 ؿوواليُٕ بىوِْ ُٖكناكيَو يُّ دًٗاُْؿا   -2
 ًَٖنّ وًُنإ:   -1

ُٓطُك بناْني وًُنإ ضُْـ تىاْايُنِ طُوكَيإ ُٖيُ, يُ بُناكًَٖٓاِْ ثُيعُناْـا و 
وًُنإ ػاوَٕ بؤٕ و بُكاَُ, تاّ و ضًَقو وكؿبًًًُٓنِ مؤكَإ بُػُكز ؿَؿا, بؤتإ بًًََِ نُ 

 تًَهِ هُيلٕ!آلُٖهت و ؿواداك ؿَهُ
 تُوك, ؿاك ؿًَهًًََٓت و 

 و بُكؿ, ًىوًُ, 
 ثُيعُ ْاههُنإ, كِؤغ 

 ؿَنُٕ  آلبا
 ثُيعُ ْاًرييُٓناًٍْ 

 ؿَتىأْ كِؤغ 
 يُْاوببُٕ! 

 وًُنإ بؤٕ و بُكاَُيإ ُٖيُ!
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طىَيُ ياهَُُٕ ويَٓابهُ نُ يُ اليُٕ ٓامينيَهُوَ يُ  يُ هجًَـَيُنِ بُٖاكّ ؿا طىَيـاًَْو
هُك ًََنّ ْاًتانُتإ و يُ بُكؿَّ تؤ ؿاْلاوَ, كَِْطِ ْاهو و هجٌ ياهَُُٕ يُطٍَُ بؤُْ 
ؿَيطريَنُيـا َُٖىو طًاْتإ تُفّ ؿَنات يُ ًاؿّ, تَُاًاّ بهُ و ًَٓوتا بؤِْ َُٖيُقَ, 

 ٓاّ نُ ض بؤًَْهِ ؿَيطري!! 
تُ ؿَكَوَّ ًاك, ؿواّ بلِيِٓ َاوَيُى, يُْاو كَِّ ؿا ثًاؿَ ؿَبًت, ؿَضًتُ ًََُٓوتا ؿَضً

 الّ ؿََؤضهُّ ٓاوَكِؤيُنِ قُكاغِ كِيَطانُ, دىإ تَُاًاّ بهُ! 
بؤِْ ٓاَؤًْا يُ نًًَُهِ ًًَـاك و بؤطُْـا ُٓو ْاوَّ ثلِنلؿووَ, يُ ؿَوكوبُكّ ٓاوَكِؤنُ 

ًَْهِ قًنَوٕ, بؤًَْهِ ْاػؤَ ُٓو ْاوَّ ثلِ نلؿووَ, ثاًُكِؤ و ػؤٍَ و ػاًاى كِؤنلاوَ, ض ؿميُ
                                                                                                            ًَٓوتا ُْٖاهُيُنِ قىٍَ َُٖيُقَ! ؿَتىاًْت ..... ؟!  

  يُّ ضلنُ هاتُؿا ُٓهًَُٕ سُمْانُيت ُْٖاهُ بـَيت!
 نُواتُ, وًُنإ بؤٕ و بُكاَُيإ ُٖيُ. 

  وًُنإ تاّ و ضًَقيإ ُٖيُ!* 
يًُؤيُى يُبُكضاو بطلٕ, نُ بُضُقؤ نلؿوتاُْ بُ ؿوويُتُوَ, ثاًإ يُتًَهت طىًًىَ و 
ؿَيتهًًَٓتُ ْاو ؿََت, ض ُٖهتًَهت ُٖيُ؟ يُّ ناتُؿا ُٖهت ؿَنُيت يًو كِفيَُٓناِْ ْاو 

 ِ يُ كِوػواكتإ ؿا بُؿّ ؿيَت. ؿََت ؿَكِفئَ و ضلض و يؤض
ويَٓا بهُٕ نُ نلؿووتاُْ بُ ؿوو بًُُوَ و  ((ناناو))ُْٖىنُ بُهتُيُى ًهىالتُّ 

بًًَُهِ ؿَػُيتُ ْاو ؿََت, بُباًِ بًُقٕ, بناُْ ض تاًََهِ ًرييِٓ ُٖيُ, ًَٓوتا ؿؤػِ 
 ُ.ثًٌَىوت ًًُْ و ُٖهتًَهِ ًرييٓت ُٖيُ, نُواتُ, وًُنإ تاّ و ضًَقيإ ُٖي

  وًُنإ ُٖهتًإ ُٖيُ:* 
يُ هجًَـَيُنِ بُٖاكّ ؿا, ثُكواُْيُى يُبُكضاو بطلٕ نُ بُباَيُ مَكؿو ثَُُيًُناًًُْوَ 
بُكِاهُكّ طىَيًَهِ هىوكَوَ ؿَػىيًَتُوَ و بُ ثُكَِّ ُٓو طىَيُوَ نُ ًُوّ ثًٌَىو ًُومنِ يٌَ 

ُ هىوكَنُؿا و ًًًُّ طًاِْ ًٌْتىوَ, ؿًًٌََْتُوَ و ضنووَنُّ ػؤّ ضُقاْـووَ بُ ؿَيِ طىَي
 طىَيُنُ ؿََقيَت, بلِواُْ ضُْـ ؿميًَُْهِ ؿَيطريَ!! 

ًََُٓوتا بًَضىوَ ثًًٌُيُى بًَُٗٓ ثًٍَ ضاوّ ػؤت نُ يُ ؿََُوًَٓىاكَيُنِ مهتاْـا بُ 
دىتٌ ضاوّ تؤقًىَوَ يُ ْاوَكِاهتِ ًُقاَُنُؿا هُكطُكؿاُْ نُ يُثلِ يؤكيُى يُ كِيَىَ ؿيَت و 

ًًٌُ يُ فيَل تايُناًْـا ثًض و ثإ ؿَبًَتُوَ و ًٌََهِ ؿَثقيَت بُهُك قريَنُؿا و, بًَضىوَ ث
 هُيلّ ُّٓ ؿميُُْ بهُ! بًَطىَإ سُم ْانُيت ؿكيَقَ بُ هُيلنلؿُْنُت بـَيت. 
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ُْٖىنُ ماًُْإ: وًُنإ ُٖكوَى وايُكّ ناكَبا باكيَهِ ُٓيًهرتؤِْ طُوكَ و ْاؿياكّ 
تىاْايُنِ ُْبًٓلاو و كِوو يُ مياؿّ بُٖلََُْـٕ نُ مؤكيُّٓ  َُٖيـَطلٕ و يُ (ُٖهتهلؿٕ)

 ػَُيو يًٌَ بًَٔاطإ! 
ًَٓوتا نُ يُ تىاْاّ وًُنإ ٓاطاؿاكبىوئ, باَ وايُ ْىيَرتئ تاقًهلؿُْوَّ ماْايإ بُ 

 َُبُهتِ ثًٌاْـاِْ ناكيطُكّ ْنا يُهُك طقوطًانإ خبىيًَُٓٓوَ. 
ُنإ كِووَ ا ُٓوكوًث نًَو ُي مْا نِ مؤك ُي فووكَنُّ ػؤّ  ((ؿيؿٔ باػًا))نًَهِ َاَيِ وَى ُي َُي َاو

هتًَت, ثاًإ ناتقًََل آلؿا ثُكوَكؿَ ؿَنات و ؿَمطاّ ٓاْوؿايؤطلايف بُهُك طُ َُب ًُوَ ؿ ّ 12ناًْ
اوَ و  ٌاـْ طٍَُ ْنانلؿٕ ؿا, كِووَنُنُ ُٖهتًاكّ ًْ َُٖىو ًُويَو ْنا ؿَنات بؤ كِووَنُنُ, ُي

اّ ْاوبلاو ناكيطُكيُنُّ ُي ٓاَ ُّ ناكيطُكُي مْا ًَلّ ٓاْوؿايؤطلايف ؿا تؤَاك ؿَنليَت, بؤ ؿَيًٓابىوٕ ي
 َ ثٍا ُيُنِ ؿووكَ ؿَهتِ ًاكَنُ, تىيَقَكَنإ ُي ُـْ تىيَقَكيَو ؿَضًَت بؤ ْاوض ًٌَٓامّ ض هُك ًث ُي

ناِت ثًَىيوت ؿا ناكيطُكّ ْنا تؤَاكبهُٕ.  دَِ ؿيًًَََت بؤ ُٓوَّ ُي  كِووَنُنُؿا ُب
ّ ًُو ؿَهت بُ ْنانلؿٕ ؿَنات و يُ ثًٍَ ضاوَ ُٓبًَُم بىوَناِْ 12اتقًََل ؿيوإ ن

 تىيَقَكَنإ, ٓاًََلَنُ يُ ناتقًََلّ ؿياكيهلاوؿا ؿَنُويَتُناك. 
بؤ مياتل ؿَيًٓابىوٕ, ماْانإ يُطٍَُ يُى كِيَهـَنُوٕ بؤ منىوُْ: ُٓطُك ُٓوإ ساَيِ سامك يُ 

تاِْ َُٓيُاًْا بلِوات, نُ ُّٖ يُ كِووّ ناتُوَ دًاوامٕ و آلوو بُكيتاًْا ؿإ, تىيَقَكّ ْاوبلاو بؤ
 ُّٖ يُ كِووّ َُوؿاوَ مؤك يُ يُى ؿووكٕ. 

ّ ًُو ؿَهت بُ ْنانلؿٕ 12تِ َُٓيُاًْا ضىوَ و ؿيوإ ناتقًََل آلماْاّ ْاوبلاو بؤ و
يُوَ ؿَبًٓٔ ؿَنات بؤ كِووَنُنُّ و يُ بُكيتاًْا يُثاٍَ َُٖإ كِووَنـا  ماْايإ بُهُكهاَِ 

نُ هُكباكّ دًاوامّ نات و ؿووكّ كِيَطا, يُطٍَُ ْنانلؿِْ تىيَقَكَنُ, كِووَنُنُ يُ كِيٌَ 
 ٓاًََلّ ٓاْوؿايؤطلاؾًُنُوَ ُٖهتًاكّ يُػؤّ ًٌْإ ؿَؿات.

ًَٓوتا ماًُْإ: نُ ْنانلؿٕ ض ناكيطُكيُنِ يُهُك طقوطًا ُٖيُ و ؿَيًٓاًني نُوا بؤ 
 ايُ! َلؤظًٍ تُواو َىعذًنَ ٓاه

  -ُٖك ًتًَو يُّ دًٗاُْؿا ؿوواليُِْ ُٖيُ :  -2
َْىوهًَتُوَ: )) ُّ دؤكَ ؿ ُُْ بىوِْ نلؿَوَنإ يُ ضىاكضًَىَّ بُهُكٖاتًَهـا ب  كِاَانليٌٓا(( ؿووالي

يُهُكؿََِ نؤٕ ؿا, ثًاويَو بُ ًًىيَهـا تًَـَثُكِّ نُ ضاوّ بًُىاًَْهِ ثري نُوت, 
َ نلؿ و َاوَيُنِ مؤك ؿَكباكَّ فيإ ثًَهُوَ قوُيإ تىيٌَىوّ ػىاكؿُْنُّ يُطٍَُ ؿا بُ

 نلؿ و ثاًإ قوُ هُكّ نًٌَا بؤ بىوِْ ػىؿا. 
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ثًاوَنُ كِووّ يُ ًىإ نلؿ و وتٌ: ُٓطُك بلِواَإ بُ ػىؿا ُٖبًَت, ؿَبًَت قبىَيِ بهُئ 
تـاكّ آلُنُ ٓاماؿ ْني و بُكثلهًاكّ ًٖض ناّ يُنلؿَوَناِْ ػؤَإ ْني ضىْهُ ؿََئًَ: ُٓو ؿَه

 كَِٖايُ و ًَٓوتاو كِابلؿوو و ٓايٓـَ ؿَماًَْت. 
ًىإ يُ ثلِيَهـا ؿَهتِ نلؿ بُطؤكاِْ ضلِئ و مايَُيُّ طؤكاًًُْنُ يُ ًًىَنُؿا ؿَْطِ 
ؿايُوَ ثاًإ يُثلِ طؤكاًًُْنُّ بلِّ و ؿَهتِ نلؿ بُدًَٓىؿإ بُ َُٖىو ًتًَو و َُٖىو 

ُ بَُُٖإ ًًَىَ يُ ًًىَنُؿا ؿَْطِ ؿايُوَ و بؤالّ نُهًَو, مايَُيُّ ٖات و ٖاواكّ ًىاُْن
 ُٓو ؿوواُْ طُكِايُوَ, ثًاوَنُ بُ هُكهاًَُوَ يُ ًىاُْنُّ ؿَكِواِْ. 

ًىاُْنُ وتٌ: فيإ ُّٓ ًًىَيُ, ُٓو نًَىاُْ, ماًْاكّ و ٓاطايِ ثُكوَكؿطاكٕ و ٓاوامّ 
آلّ ُٖكناكيَو بهُئ بُ َلؤظ ضاكَْىوهِ ُٓو, ٓاماؿئ طؤكاِْ بضلِئ يا دًَٓى بـَئ بُ

ٓاهتاُّْ ُٓو ؿَطات و بَُُٖإ ًًَىَ بؤالّ ًَُُٓ ؿَطُكِيَتُوَ. ػىؿاوَْـ, فيإ و ودىؿ, ُٖك 
 َُٖىوّ مايَُيُّ نلؿَوَناِْ ًَُُٕٓ 

َُوالْا بُ بلِوابىوٕ بُ ؿوواليُُْ بىوِْ نلؿَوَناِْ ًَُُٓ يُ ؿًْاؿا و بًوتِٓ ُّٓ 
 بُهُكٖاتُ ؿََيًَت: 

 َ اهت وؾعٌ َا ُـا                 هىّ َا ايـ ْـاٖا كا ُـا   إ دٗإ نى
ُّٓ ؿًْايُ ًاػُ و نلؿَوَّ ًََُُٓ ؿَْط, بؤالّ ًَُُٓ ؿَطُكِيَتُوَ مايَُيُّ واتُ: 
 ؿَْطُنإ 

يُ طؤًُيُنِ ُّٓ ؿًْايُؿا داْتايُى َُٖيبطلئ, يُ طؤًُيُنِ ؿََيًَت:  ((فإ ثؤٍَ هاكتُك)) 
َهِ  بؤًايِ داْتانُ بُ تُواوّ ُٖهت ثًَـَنليَت,ؿيهُّ ُّٓ دًٗاُْؿا  ُْاهُؿاًْ بؤ منىوُْ: ُٖك ٖ

َت  ُْاضاك كِؤفيَو ؿًَب َت. ُٖك تؤويَو نُ يُ ػانـا ؿَيضًَٓني, ب ًَب ُوَيُنِ بُؿواوَ ؿ ُْاهُ ؿْا ٖ ًَُُٓ
َُيُنُّ بُ َُْاًََو , ُٖك ناتًَو ٖاواكيَو يُ ؿآًََِ ضًايُنـا يا يُ ًىيًََٓهِ ؿاػلاوؿا بهُئ ماي

يُباكَّ ُٓوَّ بًَطىَإ مايَُيُّ نلؿَوَنإ بؤالّ ًَُُٓ  ((ثاويؤنؤيًؤ))بؤالّ ًَُُٓ ؿَطُكِيَتُوَ, 
ُِْ ناكّ   -ؿَطُكِيَٓليَتُوَ هُكطىمًَتُيُنِ دىإ ؿَطًَلِيَتُوَ: ُبىو نُ بُؿكيَقايِ تَُ ثريَثًاويَو ٖ

ٌُْني بىوٕ ؿا ناكطُيُنِ نلِّ و بُكِيَ َبلؿِْ ناكطُنُّ بُ نىكَِنُّ هجاكؿ و نلؿبىو, يُؿََِ ػاْ ى
 بلِياكيـا ثامشاوَّ فياِْ بُ ثٌىوؿإ يُ َاَيُنُّ ؿا بطىمَكيًََٓت. 

هٌَ هاٍَ تًَجُكِّ و نىكَِنُّ يُ ثُها ثلتُوبؤَيُّ ؿَٖات و بُٖاوكِيَهاِْ ؿَوت: باونِ 
ّ و ههِ ُٓو ًٖض ناكيَو ْانات, تُْٗا هُيلّ باػضُ ؿَنات و َٔ ْاضاكّ وَى نؤيًُ ناكبهُ

 تًَلبهُّ. 
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نىكَِ طُدمُنُ كِؤفيَو بلِياكّ ؿا نؤتايِ بُّ ُٖيىَُكدُ ْايُنواُْ بًًََٓت, ُٖك بؤيُ 
هٓـوقًَهِ تُػتُّ طُوكَّ ؿكوهت نلؿو بلؿّ بؤ ُٖيىاِْ َاَيُنُيإ و بُ بًاْىيُى بُ 

نىكَِ هٓـوقُنُّ باونِ ووت: بابُ تها ؿَنُّ بضُٓ ْاو ُّٓ هٓـوقُ, باونُ طىيَلِايَُيِ نلؿ و 
ػوتُ ْاو ٓؤتؤَبًًًََو و بلؿيُ قُكاغِ َُٖيـيَلطُيُى, ناتًَو ويوتِ هٓـوقُنُ بؤ ْاوبِٓ 

نىكِّ ُٓطُك ؿَتُويَت مبؼُيتُ ػىاكَوَ ًًىَنُ ؾلَِّ بـات, ؿَْطِ باونِ بًوت نُ ؿَيىت: 
وَ و قُيٓانات, بُآلّ هٓـوقُنُ بًًََُٗوَ, ضىْهُ تؤ ُْٖىنُ منىوُْيُنت ؿكوهت نلؿو

 َٓـاَيُناْت يُ ناتِ ػؤّ ؿا ؿَتىأْ نَُيو يُّ هٓـوقُ وَكبطلٕ! 
ُُْ بىوِْ  ايُى نُوًُنإ ُٖياُْ و بُ وكؿبىوُْوَ يُ ؿووالي ُبُكضاوطلتِٓ تىْا ًََُٓوتا بُ ي
نلؿَوَناِْ ًَُُٓ يُّ دًٗاُْؿا, ؿَيًٓائ نُ ُٖكناتًَو ْنَا ُٓطُك بُ َُٖىو بىوًَْو و بُ ؿَيًَهِ 

وتًت , ُٖكوَى ػىؿاوَـْ ؿَؾُكَىيَت: آلويَهِ تُكَِوَ بُيإ بهليَت, بُْاضاك وَمويل و ضا  َُنُّ ؿًَب
بُ واتايُنِ تل  ((ٖاواكّ يًَبهُٕ ؿيَِ بُٖاْاتاُْوَ))واتُ:  (أدعوني أستجب لكم)

 ػىؿاوَْـ ؿَؾُكَىيَت: 
  (يُتؤ ٓاَافَيُى و ئَُ بُ َُٖيُؿاوإ!)

 ُّٓ ؾُكَىوؿَّ ػىؿاوَْـَ ؿََيًَت:  بؤ ثٌتطريّ ((َُوالْا))ُٖكوَٖا, 
 نِ ْىًـ ينب               تا ْطليـ ابل نِ ػٓـؿ ضُٔ  طفلتا ْطليـ 

 تآَـاٍَ ُْطلّ نُّ ًري ؿَْؤًًَت, تا ُٖوك ُْطلّ نُّ طىَيناك ثًَـَنًَُْت. واتُ: 
 دُػت يُهُك بُكؿَواَبىوِْ طلياِْ َٓـاٍَ ؿَناتُوَ و ؿََيًَت:  ((ًُٓاْؤًٌٓ))
 ((ًَطُكِئَ ْناناْتإ, ضجُيُنِ بُكؿَواّ بًَتي))

 بُنؤتا ؿَطُئُْ:  ((ؿ. ًُكيعُتِ))ُّٓ باهُ بُ ًْايًٌَهِ 
 ػىؿايا! يُ ٓاهت ُٓوَّ َاُْوَ وَى َلؤظ مايُ ؿَنات

 ((ُْػىاهنت))و  ((ُْبىوٕ))َٔ بُ  
 يِٓ ثٌَ ببُػٌُ! آلطًاًَْهِ ثؤ

 اوَ ؿَطليَت: َُٖىو ُْٖاَُتًُناِْ َلؤظ يُّ ؿوو ًتُوَ هُكض
 َلؤظ ػؤثاكيَن و بٌَ ووكَ ؿَنات  ((ُٖبىوٕ))ضىْهُ 

 َلؤظ تلهُ ماوك و َاهتاوضِ!  ((ػىاهنت))و 
 ػىؿايا! نؤَُنًِ بهُ بؤ ُٖوَيـإ يُ ًهوتـا و ؿإ بُػؤؿاطلتٔ يُ ْآىًََـّ ؿا 

 تًَهؤًإ بُبٌَ ضُى   -كِؤًنت بُبٌَ ٖاوكَِّ  
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 ُ بًَـَْطِ ؾًـاناكّ ب   -ناك بُبٌَ ثاؿاًت 
 ٓايٓنا بُبٌَ عُواّ     -ٓائ بُبٌَ ؿًْا  

 ػنَُت بُبٌَ ْإ  –طُوكَيِ بُبٌَ ْاو 
 ضانُ بُبٌَ ؿَكنُوتٔ  –باوَكِ بُبٌَ كِيا 

 دىاًََلّ بُبٌَ يُػؤبايِ بىوٕ  –َُٖيُوَكِّ بٌَ نلض و ناَيِ 
 تُْٗايِ يُ ٓاثؤكِاؿا  –عًُل بُبٌَ ُٖوَي 

 ُ ٖاوكٍَِ بناًَْت, ثًَببُػٌُ! و ػىًىيونت بُبٌَ ُٓوَّ ن
ػىؿايا! بُمَيًت ثًَُـابًَتُوَ تا يُ ؿََِ َلؿٕ ؿا يُهُك بًَٗىؿَيِ هاتًَو نُ بُْاوّ 

 فياُْوَ بُؾريِؤّ ؿاوَ, ٓاميُت باكُْمب!
 ثىػتُّ بابُتُنإ: 

 ْنا واتُ: ُٖك ًتًَو ؿَيِ تُْطت ثٌَ ّ ػؤًُ بًًََِ! ُٓوؿََُ ضاوَكَِّ بُ تا َُٖيٗاتِٓ  -
 ُٓهتًَلَّ ؿاػىاميُناْت ببًِٓ! 

ُٓمَىوٕ بهُو ُٖكًتًَهت  (ػىؿا)داكيَو ػَُيىَت نلؿٕ يُطٍَُ سُمكَتِ ٖاوكٍَِ   -
 ؿَويَت بُمَاًَْهِ هاؿَ ؿَكّ بربَِ و ضاوَكِيَِ كِووؿاِْ ثًٌَٗاتُ هُيلَناِْ بهُ!

بناوت يُّ  ْنا  ًٌَُُٖ ؿاوانلؿٕ ًًُْ! بَُيهى ْنا واتُ: كَِػُٓ يُػؤطلتٔ, واتُ:  -
 ؿؤػُّ نُ ُٖيُ بؤ ؿؤػًَهِ باًرت!

ْنا  واتُ: ْاهني و ؿَكنهلِْ كِاهت و ؿكوهتِ ػُهًَُتُ ْاثُهُْـ و ُٓؿطاكَ   -
 ثُهُْـَنإ و يُ ػىؿا ػىاهنت يُ ثًَٓاو الوامنلؿٕ و بًَُٖننلؿِْ ػُهًَُتُناِْ هُكَوَ. 

يَت تُْٗا ػاَيًَو ؾًَلّ َلؤظ يُ بريت بًَت! طُوكَتلئ ؿَكوْناُْناِْ َُٓلِؤ ؿَياُْو  -
 بهُٕ : بؤ هاتًَو يُطٍَُ ػؤت و يُطٍَُ ػىؿاّ ػؤت ؿا ػَُيىَت بهُ! 

 ْنا  واتُ: طؿتىطؤيُنِ مؤك عاًكاُْ, هاؿَو ْاهو يُطٍَُ ُٓو ًَٗلَباُْ كَِٖايُ!  -
 ؿَيًٓابٔ! باًرتئ ٓاكاّ بُػٍ يُّ ؿًْاؿا طؿتىطؤ يُطٍَُ ُٓو ْامؿاكَ ْاههُؿايُ!  -
َبًَت بُ َُٖىو بىوٕ و سنوكيَهِ ػؤَاُْوَ ْنا بهُئ, ُٓوؿََُ يُ ُٖك ؿَكطايُى ؿ  -

 بـَئ بُ كِووَاْـا ؿَيهُُْوَ!
َْهُ طُمنُناِْ ْنا ػؤكاى خبؤٕ, آلؾًَلٔب كِؤستإ بُ ؿَيؤثُ مو  - َيُناِْ ًُٓو بٌؤٕ, ثاًإ بُ ؿ

َبٔ بًَطىَإ طُكَاوّ كِؤسِ ًَٓىَ ػَُيىَتِ ًَٓى  َيُ و ػؤكانِ كِؤسِ ًَٓىَ ْناناْتاُْ! ُٓطُك بُّ دؤك
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وكياّ بُناكًَٖٓاِْ وًُنإ بٔ يَُُكِ ػؤتإ, ضىْهُ, ُْٖىنُ ٓاطاؿاكٕ وًُنإ   -
 تًَهِ هُيليإ ُٖيُ! آلؿَهُ
ًٌَُُٖ بؤ ػؤتإ و ُٓواًْرت و دًٗإ يُ وًُ ْاهو و دىإ و ثانًنَنإ نَُيو   -

 وَكبطلٕ تاػؤًتإ بُّ دؤكَبٔ! 
و  ((ُٖبىوٕ))ضىْهُ  ((ُْػىاهنت))و  ((ُْبىوٕ))بٔ بُ آلـَٕ طًإ ثؤُٖوٍَ ب  -

 بٓاغُّ طٌت َُيُٓتًُناِْ َلؤظُ!  ((ػىاهنت))
تانُ ثُْاطُّ طُكّ وطىكِ يُ ًَٖلًِ ُّٓ ضاَيُ تؤقًىَّ  !باوَكِبهُٕ! باوَكِبهُٕ  -

 َؤؿيَلًْنّ! تُْٗا هُك طىيَوُباُّْ ػىؿاوَْـَ, بُ ٓاهاْوؤكّ ْناؿا! 
 ِ باي: نلؤن

ْنا تاقاُْ ثُيقَّ كِوْانِ ٓاماؿّ بُػٌِ ًَُُٓيُ, بُكَو ُٓو سُقًكُتُ بًَٗاوتايُ تُْٗا 
 داكيَو تاقٌ بهُكَوَ. 

 
 ضؤى ببيهة خؤشةويطتى مةعبود؟

 ػؤًىيوتِٓ ػَُيو  -2بُدًًََٗٓاِْ ؾُكَاُْناِْ ُٓو     -1يُ ؿوو كِيَطاوَ 
بُ ؿكيَقايِ فيإ ؿَبًَت ياهاو ؾُكَاُْناِْ  ناكنلؿٕ بُ ؾُكَإ و كِاهجاكؿَناِْ ُٓو:  -1

 ُٓو بُدَِ بًَٗٓليَت. 
 كِيَطاّ طُيٌنت بُػنَُتِ سُم يُضىاكضًَىَّ ؿاهتاًَْهـا بُّ دؤكَ باي ؿَنات:  ((ٓؤًؤ))

ضىو يُ طىْـيَهِ آلكِؤفيَو عاكؾًَهِ طُوكَ يَُاَيُنُّ ػؤّ ؿاًٌْتبىو, ثًاويَهِ بُها
 ِ: ؿووكَوَ ٖات بؤ هُكؿاِْ و طىت

 ُّٓ قًُُ! ضِ بًًََِ نُ بُػىؿا بطُّ و ببُُ ػؤًُويوتِ ُٓو؟!(( ))
ايٌِ ػىؿا بهُ!))عاكيؿُنُ تَُاًايُنِ نابلاّ نلؿو وتٌ:   ((بُػؤًِ بقّ, بُ ًاؿوَاًْت ًْ

ُْر طُيٌتُ ػنَُتِ عاكيؿُنُو وتٌ: ضِ بهُّ تا بُػىؿا بطُّ؟ ُْـ هاتًَو نىكِيَهِ ط   ((ؿواّ ض
 ػؤًطىمَكاِْ َُنُ!(( مؤك))عاكيؿُنُ وتٌ: 

 طُدمُنُ هىثاهِ نلؿو كِؤًت, يُنًَو يُ قىتابًُناِْ نُ يُوَّ ؿاًٌْتبىو وتٌ: 
  ((َاَؤهتا ؿواداك َُْاْناِْ نُ ؿَبًَت فيإ ػؤَ بطىمَكيَٓني يإ ْا!))



 160 

كَِّ و كِضُّ كِؤساِْ و طُيٌنت بُ سنوكّ ُٖم )ػىؿا( وَى ياكيناًَْهِ ))عاكيؿُنُ وتٌ: 
ايُ نُ ؿاكيَهِ بُؿَهتُوَيُ, هاتًَو ؿاكَنُ بؤالّ كِاهت و هاتًَو بؤالّ ضُخ هُكطىكيى و

 ؿَبات تاٖاوهُْطِ ػؤّ يُهُك طىكيوُنُ كابطليَت.
  ((ُٓو ؿاكَ بُؿاكّ ٖاوهُْطِ ْاومَؿ ؿَنُٕ!

 يُ بريّ ُْنُيت: ٖاوهُْطِ و ًَاُْكَِوّ تانُ كِيَطاّ طُيٌتُٓ بُػَُيىَتِ ُٖم! 
 يُّ باكَيُوَ ؿََيًَت:  –ريّ ُٖهت ْاهو ًاع –ّ ((طؤكاْاى)) 

 يُ ؿَيِ ػؤت بلِواُْ 
 هىَيتاِْ تؤ, ًٌْتُدًًَُ.  ((ُٓو))يُوَّ 

 كِيَطاّ عًُكُ. ((ُٓو))و كِيَطاّ طُيٌنت بُ 
 ًُيـاّ ))ُٓو((بُ ُْى ػؤت! 

 بريبهُوَ.  ((ُٓو))ُٖكوَى 
 ت بىيَت ((ُٓو))ػىاهتُناِْ 

 ات, ظىَيًَلَوَ. ؾُكَإ ؿَؿ ((ُٓو))و بُو دؤكَّ نُ 
 ُْؾوِ بضىونِ ػؤت وام يٌَ بًَُٓ. 
 و يُؿَكطاُّْ ًًْىؾُكِٓاهاّ ُٓوؿا 

 ُٓوثُكِّ ًاؿوَاِْ بـؤمَكَوَ!
دىاْرتئ ًًَىَّ بُدَِ ًَٖٓاِْ ؾُكَاُْناِْ ػىؿاوَْـ طُكؿَٕ نُضًًُ بؤ ػىاهتُناِْ 

  ((ؾىمَيٌ نىكِّ عُيام))ُٓو ُٖكوَى 
 : ((عُيام ؾىمَيٌ))ضريؤنِ مَكؿَػُُْنُّ 

ّ ؿَّ بُثًَهًُُْٓوَ ُْؿيتبىو, تُْٗا  ((ؾىمَيٌ))ؿََئًَ َاوَّ هٌ هاٍَ بىو ًٖض نُهًَو 
 ُٓو كِؤفَ ُْبٌَ نُ نىكَِنُّ نؤضِ ؿوايِ نلؿ و ُٓو مَكؿَػُُْيُنِ نلؿ!

 وتًإ: قىكبإ: نُّ وَػتِ َُُٓيُ؟ 
ًَوتا بؤّ ؿَكنُوت نُ ؾىمَيٌ وتِ: كَِماَُْـّ, ؿَيؼؤَ بىوُْ بُتاَيِ قُماو قُؿَك! ٓ

ػىؿاوَْـ بَُلؿِْ ُّٓ نىكَِ كِامّ بىو, ًٍَٓ قايٌ بىوّ و بؤ كَِماَُْـيُنُّ ُٓو ػُْـَيُى 
 نُوتُ هُكيًَىّ! 

ٓايا ًَُُٓ ؿَتىاْني بُّ دؤكَ يُ كِووّ باوَكِيَهِ كَِٖاوَ طُكؿَٕ نُض بني بؤ كَماَُْـّ 
 سُمكَتِ ٖاوكٍَِ؟
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 داٍَ: هُكطىمًَتُّ هؤؾًُنِ ًُيـاو كَِ
كِؤفيَو هؤؾًُى بُ طىْـيَهـا تًَـَثُكِّ, ُٖك يُّ ناتُؿا َٓـاَيًَو يُهُكباِْ يُنًَو )) 

يَُاَيُناْـا نايُّ ؿَنلؿ, يُْاناو ٖاتُ قُكاغِ طىيَوُباُْنُ و يُبُكاَبُك ضاوَ ُٓبًَُم 
ؿ: بىوَناِْ ؿاًٌْتىواُْوَ نُوتُ ػىاكَوَ, هؤؾِ يُطٍَُ بًًِٓٓ ُّٓ ؿميُُْؿا ٖاواكّ نل

بًطلَ!!((نُوتُٓ ػىاكَوَّ ػًَلاو بُ ثُيُّ َٓـاٍَ ًَٖىك بىويُوَ, هؤؾًُنُ كِاٍ نلؿ و ))
َٓـاَيُنُّ يُ ًَْىإ مَوّ و ُٖواؿا طلت و يُ ثًٍَ ضاوّ سُثُهاوّ ػَُيهُنُؿا, َٓـاَيُنُّ 

 بُ هُالَُتِ بؤ طُكِاْـُْوَ! 
ًاناِْ ػىؿا ؿَماِْ و ػَُيو يُؿَوكّ هؤؾِ نؤبىوُْوَ و ُٓويإ بُيُنًَو يُ ُٓوي

 ُٖكنُهُ و ػُهًَُتًَهِ ؿَؿايُ ثاٍَ. 
هؤؾًُنُ ػَُيهُنُّ بًَـَْط نلؿ و وتِ: َُٓاُّْ ؿَئًًََ, َٔ ًِْ! َٔ تُْٗا بُْـَيُنِ 
ٓاهايِ ػىؿاّ نُ بُ طىيَضهُّ ؿٍَ طىَّ يُ ؾُكَاُْناِْ ؿَطلّ و بُدًًَإ ؿًََِٖٓ و 

 ىؿايا, بًجاكيَنَ! ضلنُهاتًَو نُ ُٓو ؿميُُّْ بًِٓ, ومت: ػ
ٖاوكِيَِ و تًََُُْو ؾُكَاُْناِْ ُٓوّ  –َُبُهتِ ػىؿاوَْـَ  –ضىْهُ َٔ يُطٍَُ ُٓو 

َِ ؿاَُوَ, نُواتُ ؿَبًًٓت كِوؿاويَهِ آلبُدٌَ ًَٖٓاوَ و ًَٓوتا ؿاوايُنِ يًَهلؿ و ُٓويٍ وَ
 هُيل ُْقُوَاوَ. 

وكَِاوّ ػَُيهِ طىْـَنُؿا  ثاًإ هؤؾًُنُ نًُهؤَيُنُّ يُ نؤَيٓاو يُ ثًٍَ ضاوّ وام
 يًَُْى طُكؿ و غىباكّ مََُٕ ؿاوٕ بىو. 

 بلِوأْ ضُْـ هاؿَيُ! 
وَكٕ ُٖك يَُلِؤوَ ثُيىَْـيُنِ يُّ ضًُُٓ يُطٍَُ سُمكَتِ ٖاوكِيَـا ببُهتني بُآلّ وَى 

 ٖاوكِيَهُّ باَيىٍَ َُٖيُناِْ ػؤَإ ثاهاو ُْؿَئ! 
 هُكطىمًَتُّ باَيىٍَ و ٓاوّ تلَّ: 

فيَو يُنًَو يُ ٖاوكِيَُناِْ باَيىٍَ وتِ: ُّٓ باَيىٍَ! ُٓطُك َٔ تلَّ خبؤّ, ٓايا سُكاَُ؟ كِؤ
باَيىٍَ وتِ: ُْػًَل! ثلهًاكّ نلؿ:ُٓطُك ؿواّ ػىاكؿِْ تلَّ يُبُك ُٖتاو كِانًٌَِ, ٓايا سُكاَُ؟ 

يُبُك ُٖتاو باَيىٍَ وتِ: ُْػًَل! ثلهًاكٍ نلؿ: نُوايُ بؤضٌ ُٓطُك تلَّ بهُيُٓ طؤمَيُنُوَ و 
ؿايبًَٓني و ؿواّ َاوَيُى بًؼؤيُٓوَ سُكاّ ؿَبًَت؟ باَيىٍَ وتِ: بلِواُْ! َٔ بلِيَو ٓاو يُ ؿَّ و 
ضاوّ تؤ ؿَثلفيَِٓ, ٓايا ٓاماكّ ُٖيُ؟ وتِ: ُْػًَل, باَيىٍَ وتِ: ًَٓوتا َٔ بلِيَو ػؤَيِ ُْكّ يُ 

باَيىٍَ ٓاو و ػؤَيُنُّ تًَهٍَُ نلؿ و  طؤْات ؿَثلفيَِٓ ٓايا ٓاماكت ثًَـَطات؟ وتِ: ُْػًَل! ثاًإ
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تؤثَُيُ قىكِيَهِ يٌَ ؿكوهت نلؿ و بُ تىْـّ نًٌَاّ بُ ًَْىضاواِْ ثًاوَنُؿا! ثًاوَنُ ٖاواكّ 
يٌَ بُكم بىويُوَ و وتِ: هُكّ ًها! باَيىٍَ بُهُكهاًَُوَ وتِ: بؤضٌ؟ َٔ نُ ًٖضِ ُْ 

تؤ ْابًَت ُٖهت بُ ٓاماك بهُيت, بُآلّ َٔ نلؿووَ! ُّٓ تؤثَُيُ َُٖإ تًَهَُيُّ ٓاو و ػانُ و 
 هُكّ ًهاْـيت تا تؤ ُْويَليت ؾُكَاُْناِْ ػىا بٌهًًَٓت! 

 ػؤًىيوتِٓ ػَُيو:   -2
 ؿََيًَت:  ((هتًعإ يىيـ))
ُٓطُك َلؿِْ تؤ ْنيو بًَت و تُْٗا ؿَكؾُتِ تُيُؾؤٕ نلؿًَْهت ُٖبىايُ, تُيؿؤْت بؤ ))

  ((نَِ ؿَنلؿ؟ و ضًت ؿَووت؟
 ؿا ؿََيًَت:  ((هتًعإ يىيـ))َِ آليُ وَ ((تؤؾُك َؤكىلنليو))
ُٓطُك بؤَإ ؿَكبهُويَت نُ تُْٗا ثًَٓض ػىيُى ؿَكؾُمتإ ُٖيُ بؤ ؿَكبلِيِٓ ُٓوَّ نُ ))

ؿََاُْويَت, هُكدُّ نابًُٓناِْ تُيُؾؤٕ ثلِ ؿَبىوٕ يُو نُهاُّْ نُ ؿَياُْويَت بُ ُٓواًْرت 
 ػؤمشإ ؿَوئَ!(())بًًََٔ: 
ك ُّٓ ُْووتٓاُْ! ؿََيًَت:ٖل))و  ُُب َتُوَ ي ضل هتى(( بُضاويَهِ تُكِو ؿَيًَهِ ثلِ سُهل تاَيرتئ )) يت ًب

))!ُ نلؿووَناْ ك ثُيعُ ُْطىتلاوَنإ و ناكَ ُْ ـا َُٖيـَِكِيَقكيَت ُي ُب  ُٓهلئ نُ بُهُك َُماكّ نؤضهلؿوْا
 ثلهًاكنلا: ػَُيىَتِ سُم يُنىيًَُ؟  ((ػىادُ عبـاهلل اِْاكّ))يُ 

 ُْبني!  ((َٔ و تؤ))ػىادُ وتٌ: ُٓو دًًَُّ نُ 
 بني!  ((ًَُُٓ))ُْبني! واتُ:  ((َٔ و تؤ))هُكْر بـَ!دًًَُى نُ 

 بُآلّ, ضؤٕ ؿَنليَت  ببني بُ ًَُُٓ و يُػَُيىَتِ سُم ؿا سنوكَإ ُٖبًَت: 
بُػؤًىيوتِٓ ػَُيو! بُآلّ تا ُٓو ؿََُّ نُ ػؤَإ ػؤَ ُْويَت, ضؤٕ ؿَتىاْني ػىؿاو 

 ػَُيهُإ ػؤَ بىيَت؟ 
ًٌَُُٖ يُ ٓاكاؿايُ, نُواتُ, هُكَتا  ((ػىؿ = ػَُيو = ػىؿا))يُو كِووَوَ نُ كِيَواّ 
 ؿَبًَت ػؤَإ ػؤَ بىيَت. 

ًَُُٓ ًٌَُُٖ بُٖؤّ كِووؿاِْ َُٖيُيُنُوَ, بُ ؿكيَقايِ فيإ طامْـَ يُ ػؤَإ ؿَنُئ و 
 يُبُك ُّٓ ُٖهتُ ػؤَإ ػؤَ ْاويَت. ؿواداك, ُٖهت بُ طىْاه ؿَنُئ و يُ ٓاناَـا ُٖك 

بؤ ػؤًىيوتِٓ ػىؿ هُكَتا ؿَبًَت يُػؤَإ ببىكئ و ))ؿَكوْٓاهُنإ يُو بلِوايُؿإ: 
ُٖهتهلؿٕ بُ طىْاه يُػؤَإ ؿاكِْني و باوَكِ بهُئ نُ ًَُُٓ ٖاتىيُٓتُ ؿًْا بؤ ُٓوَّ َُٖيُ 

   ((يًهُ و ْاًاكَما بني!بهُئ و كِيَطُ بُػؤَإ بـَئ تا ُْٖـَّ نات, نًََُو هاو
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ُْطرتئ ًَٖن ُٖهتهلؿُْ بُ طىْاه!(( ))ؿََيًَت:  ((ًُٓاْؤًٌٓ))  ناويهاكتلئ, بٌَ بُكُّٖ تلئ و َ
 ُٖهتهلؿٕ بُ طىْاه واتُ: ًٌَُْٖتِٓ ٓرياؿَّ ػىؿا يُهُك مَوّ!(())

ْانُئ,  آلبا ؿَبًَت بناْني نُ ًَُُٓ ٖاتىيُٓتُ ؿًْا بؤ ُٓوَّ بهُويُٓ َُٖيُوَ, ضىْهُ ًَُُٓ
 َُطُك ُٓوَّ نُ بهُويُٓ َُٖيُوَ! 

 ؿواّ ضاوثؤًِ نلؿٕ يُ َُٖيُناِْ ػؤت بُْاضاك يُ َُٖيُّ نُهاِْ ؿيهَُ ػؤَ ؿَبني.
 ٓايا تا ًَٓوتا يُػؤت ػؤَ بىويت؟  

تاقًهلؿُْوَ! يُبُكؿَّ ٓاويَُٓيُنـا بىَهتُ و بُ وكؿّ هُكدمِ ضاوَناْت بـَ, تَُاًاّ 
ُنرتبلَِناِْ ؿََىضاوّ ػؤت بهُ! ؿواّ ضُْـ هاتًَو هُكدمـإ, ُٖهت ًًََُٖ ٓاهؤيِ و ي

ًَْهُ بُّ وكؿيُ ػؤت يُ ٓاويَُٓؿا تَُاًا ُْنلؿووَ, ثاًإ ثًَٓر داك بُ آلؿَنُيت نُ ها
 ًَٖىكّ و يُْاػِ ؿَيُوَ بُ وتِٓ ْاوّ ػؤت بُ ويَُٓنُ بًًَََِ: 

يًَت, َٔ َُٖىو ناكَناْت . . . طًإ, ػؤًِ ؿَويًَت . . . طًإ, مؤكّ ػؤَ ؿَو
 ثُهُْـ ؿَنُّ! َٔ بُباًِ ؿَمامن نُ تؤ بٌَ طىْاًٖت! . . . طًإ َٔ مؤك ػؤًِ ؿَويًَت.

 ٓايا ؿَتىاًْت ضُْـ داكيَو ُّٓ ناكَ ؿوباكَ بهُيتُوَ؟ 
ُٓطُك تىاًْت ُٓوا مؤك باًُ ثريؤمبايت يٌَ ؿَنُّ! ًَٓىَ ػؤتإ ػؤَ ؿَويَت, نُواتُ 

تإ ػؤَ بىيَت و ؿواداك ػىؿاوَْـو ثُيىَْـيُنًُتإ بُّ ضًُُّٓ يًَـيَت: ؿَتىأْ ُٓواًْرتيٌ
 )ػىؿا = ػَُيو = ػؤّ(. 

 % ّ ػَُيو ْاتىأْ ُّٓ ناكَ بُباًِ ُٓدماّ بـَٕ! 98بُآلّ ُٓطُك ُْتتىاِْ! ؿَيطلإ َُبُ, 
ُ, َلؤظ بطُكِيَلَوَ بؤ كِابلؿوو, يُ َُٖيُناِْ ػؤت ببىوكَ و بناُْ نُ ُٓطُك َُٖيُ ُْبىاي

 ُٖكطًن طًُُّ ُْؿَنلؿ. 
تاقًهلؿُْوَيُنِ تل! ثُكَِ ناغُميَو َُٖيبطلَ و يُهُكّ بٓىوهُ نُهاًَْو نُ ػلاثُيإ 
يُطٍَُ نلؿوّ, يُواُْ: ثاكَيإ يُ ْاو بلؿووّ, َاؾًإ بُؾريِؤؿاوّ, هىنايُتًإ ثًَهلؿووّ, 

 ايُّ ٓاماكّ تىْـّ َٔ. ػؤًُويوتاًْإ ئَُ هُْـووَ و بُدؤكيَو يُدؤكَنإ بىوُْتُ َ
ثاًإ بُباًِ تُكنًن خبُكَ هُك  ((بًًَُىَيُنِ هتىوِْ))ْاوّ ُٓو نُهاُْ بٓىوهُ: 

ْاويَهًإ و هًُاّ ُٓو نُهُ يُبُكضاو بطلَ, ثاَ ضُْـ هاتًَو, يُ بُكاَبُك ْاوَنُيـا 
 بٓىوهُ: ػؤًِ ؿَويًَت, يُ َُٖيُنُت ػؤَ بىوّ! 

ؿَيًٓابُ ُٓطُك ُْتىاِْ ُّٓ ناكَ بهُيت و يُُٓواًْرت ٓايا ؿَتىاًْت ُّٓ ناكَ بهُيت؟ 
 ػؤَ ببًت, ُٖكطًن ْاتىاًْت يُػؤت ببىوكيت. 
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 ثًًٌَٓاميَو!
 ػؤت َُٖيبوُْطًَُٓ. 

 ؿَثلهًت ضؤٕ؟ َُٖيوُْطاْـٕ َاْاّ ضًًُ؟ 
بُ ؿَكبلِيًَٓهِ هاؿَ: َُٖيوُْطاْـٕ واتُ, كِوآًًَْو يُػُهًَُتُ باَ يا ػلاثُناِْ ػؤت, 

يُنِ تل, ًلؤظُ نلؿِْ ػُهًَُتُناِْ ػؤت و ؿواداك, بًَُٖننلؿِْ ػُهًَُتُ باًُنإ و بُواتا
 الوامنلؿِْ ػُهًَُتُ ػلاثُنإ.

 يُ بًُِ ؿواتلؿا ؿَضًُٓ هُك َُهُيُّ َُٖيوُْطاْـٕ. 
 ثىػتُّ بابُتُنإ: 

َُٖىو ًتًَو يُّ دًٗاُْ ؿا ؿواليُُْيُ, دآُطُك ؿَتُويَت ػىؿاوَْـ طىَّ يُ   -
 ناِْ تؤ كِاطليَت, طىَّ يُ قوُناِْ ُٓو بطلَ!قوُ

 طىَّ ًٌ نلؿٕ بؤ قوُناِْ ػىؿاوَْـ, بُدؤكيَو, واتُ, ػىًىيوتِٓ ُٓو!   -
نُواتُ يُ كِيَِ دًَبُدًَهلؿِْ ؾُكَاُْناًًُْوَ ُٓوتإ ػؤَ بىيَت تاوَنى ُٓويٍ ًَٓىَّ 

 ػؤَ بىيَت!
 ىؿاّ ػَُيو!يُ بريّ ُْنُيت! ػؤًىيوتِٓ ػَُيو = ػؤَ ويوتِٓ ػ  -
ُٓطُك ؿَكى بُّ ػاَيُ بهُئ نُ يُ ْاػِ ُٖك َلؤظًَهـا كِؤسِ ػىؿاوَْـ سنوكّ ُٖيُ,   -

 ٓايا َُٖـيى ٓاَاؿَيني هىونايُتِ بُ نُي بهُئ؟   
 بؤ ُٓوَّ ػَُيو ػؤًًإ بىيًَت, ؿَبًَت: هُكَتا ػؤت ػؤَ بىيَت!   -
ُ ُّٓ ؿوًْا بؤ ُٓوَّ َُٖيُ بهُئ, يُ َُٖيُناِْ ػؤت ؿَيطلإ َُبُ, ًَُُٓ ٖاتىويُٓت  -

 َإ ُْؿَنلؿ!آلُٓطُك َُٖيَُإ ُْنلؿايُ, ُٖكطًن با
ُٖك َُٖيُيُى واتُ, ُٓمَىوًَْو! بُآلّ وكيابٔ ُْٖـَّ داك يُى َُٖيُ تُواوّ تَُُِْ   -

 ًَُُٓ بُبا ؿَؿات!
 يُ َُٖيُ نلؿٕ َُتلهُ, تلهٓؤنُنإ ُٖكطًن ثًٍَ ْانُوٕ!   -
 تا بتىاًْت يُ نُهاٌْ ؿيهَُ ببىكيت! يُ ػؤت ببىكَ   -
َ ثُكؿَ ثًًَإ بًََِ:   - نُهاِْ ؿَكوكبُكّ ػؤتإ ػؤَ بىيَت و يُ ُٖكناتًَهِ يُباكؿا كِووٕ و ِب

 نُ ػؤًت ؿَوئَ, بُك يُوَّ بُ سُهلَت و ُٓهليُٓوَ يُهُك طؤكَِنُيإ ُّٓ قواُْ بهُٕ! 
هُكَتا ٓاًََنّ ػؤتإ بؤ ػَُيو بؤ طُيٌنت بُػَُيىَتِ تايبُتِ سُم, ثًَىيوتُ   -

 بهُٕ! آلوا
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 ثىػتُّ باي * 
ُٖك يُ َُٓلِؤوَ ػؤَ ويوتِٓ ػَُيو تاقٌ بهُوَ تاوَنى ناكيطُكيُ هُيلَناِْ ػؤَ 

 ويوتِٓ ػايل بُضاوّ ػؤت ببًِٓ! 
 

 ضؤن خؤمان هةَلسةنطَينني؟
 فياِْ ػؤتإ َُٖيوُْطًَٓٔ

 ضىْهُ فياِْ َُٖيُٓهُْطًَٓلاو
 ًًُْ! بُٖاّ فياْهلؿِْ

 ((ًُٓاْؤًٌٓ))                            
 

بؤ ثٌت كِاهتهلؿُْوَّ ُّٓ وتُيُّ ًُٓاْؤًٌٓ, َُٖيوُْطاْـِْ بُالبلؿِْ  ((ٓؤًؤ))
 ؿََاَو ضىاْـووَ و ؿََيًَت: 

 بُ كَِهُْايُتًُنِ مياتلَوَ بقّ!
 ؿََاَهُنإ ؾلٍَِ ؿَ. 

 ضىْهُ َُٓاُْ باكّ هُك ؿَئ 
 كياناكّ خبُكَ الوَ!

 كِووٕ بُ!
 َُٓيبُتُ بٌَ ؿَكؿيوُك ْابًَت.

 بُآلّ بُٖاّ ُٓو ؿَكؿّ هُكيُّ ُٖيُ! 
 ضىْهُ بًُإ ؿاُْ فيَل ُٓو ؿَكؿّ هُكيُ, طًُُ ؿَنُيت و ثًَـَطُيت. 

 ًٓـّ, ًٖض ًتًَو ْابًَتُ ٓاهتُْط يُ بُكؿَّ فياْـا, 
 ُٖكهاتُّ: فيإ تامَيِ ػؤّ ؿَْىيََِٓ. 

 وبُكت يُ طُكِؿايُ. ثُكِدىيُنِ هُكََلِ يُ ؿَوك
 و تؤ, يُ ثٌت ُْكيتُ كِميىَناُْوَ, ػؤت قايِ نلؿووَ. 

 ُٓطُك ْاتُويَت ؿَيتُْط بًت, ببُ بُ بىؿا!  
 ُٖك هاتًَهت يًَىكِيَقنُ يُ ٖؤًًاكّ. 

 ضىْهُ تُْٗا يُ ٖؤًًاكّ تُواوؿايُ نُ 
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 ؿَتىاًْت ؿََاَهُت يُهُك كِوػواكت َُٖيطليت! 
 ثًَىيوتُ ٓاوكِيَو يُ يُؿايهبىوٕ بـَيُٓوَ! بُآلّ, بؤ َُٖيوُْطاْـٕ 

 يَُُكِ يُؿايهبىوْتإ بًًََٔ: بُكِاهت ؿَماًْت بؤضِ ٖاتىويتُ ؿوًْا؟ 
 ؿََيًَت:  ((ًُٓاْؤًٌٓ))

 تُْاُْت هاتًَو!               تُْاُْت ضلنُهاتًَو! 
 واُْماًْت نُ, 

 يُ ؿايهبىوْتإ بُ كِيَهُوت بىوَ!
 وْت بُبٌَ بَُيطُ و ثاهاو و بُكِيَهُوت ُْبىوَ. باًُ, ماًْت نُ يُؿايهبى

َبًَت؟  داك يُؿايو ؿ ُـْ َت بُؿكيَقايِ تَُُِْ ػؤّ ض ت نُ َلؤظ ؿَتىاًْ  ًَٓوتا ثلهًاكيَو: ؿَماًْ
 َِ ُّٓ ثلهًاكَ ؿَؿاتُوَ: آلوَ ((ُٓبلاٖاّ يًٓهؤَئ))
 بىوِْ كِؤغ بؤ َلؤظ, يُؿايهبىوًَْهِ ْىيًَُ!((آلُٖك ثًُيُنِ با))

 ْت يُباكَّ َلؿُْوَ ضِ يُ؟ بؤضى
  وّ تُْط وايُ!((آلَلؿٕ وَى: ؿانُْـِْ ثًَ))عاكيؿُنإ يُو بلِوايُؿإ: 

ًَُُٓ ٓاًَٖهِ نىكتني, يًَُْىإ ؿوو ػاَيـا, يُؿايهبىوٕ و َلؿٕ, ًَُُٓ بُ ))ْىوهُك ؿََيًَت: 
ٌِ, بُكطِ يُؿايهبىوٕ ٖاتىويُٓتُ ؿوًْاو ؿواّ بلِيِٓ ضُْـ هاَيًَو, ضَُاوَ و ػؤَيًََُ

ًُنُتِ دُهتَُإ ؾلِيَـاوَ و يُطٍَُ َلؿٕ ؿا ؿَكِؤئ, بُبٌَ ُٓوَّ تًَبطُئ, يُ ثٌت ويَُّٓ 
ٓاويَُّٓ فياُْوَ, عًُكًَهِ ْانؤتا و سُقًكُتًَهِ كَِٖا سنوكّ ُٖيُ و ػىاوَْـ يُ ودىؿّ 

 ُٖكناّ يُ ًَُُٓؿا ًاكاوَيُ!(( 
 و هُكباكّ بؤضىوِْ مؤكيُّٓ ػَُيو, بناْني: 

 ؿًْا ميٓـإ ًًُْ 
 ؿًْا قىتاخباُْيُ 

 و ًَُُٓ ؾًَلػىاماًَْهِ وكؿو بًَٔاوَمئ 
 نُ ُٖك كِؤفيَو, ُٖك َاْطًَو و ُٖك هاَيًَو ؿواّ ؿَكبلؿِْ ُٓكنِ ػىيَٓـٕ 

 و ماْني, تاقٌ ؿَنليًَُٓوَ 
 و ُٖكطًن واُْماْني نُ ؿًْا طًَؤَيُيُنِ ًًَىاو و ٓاَيؤمَ! 

 : ((ائَاكى تى))بُآلّ بُ طىتُّ 
 ثًَىيوتُ وًًاكبني نُ يُ ُٖك ُٓمَىوًَْو,
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 تُْٗا سًهُُتًَو نُ تًًَـا ًاكاوَيُ بُ ؿَهت بًَٓني 
 تلَنإ. آلتابضًُٓ واُْ كِؤساًًُْ با

 و ثُّ بُوَ ببُئ نُ ضاكَْىوي. 
 نؤََُيًَو كِووؿاوَ بؤ دؤكيَو يُ ؾًَلبىوٕ! 

 َيًت؟ بُآلّ ًَٓوتا ضؤًْت؟ تَُُْت ضُْـَ؟ ثرييت؟ ًَاْوا
 تَُُِْ كِؤف فًََلّ ْاَيًَِ نُ تايبُت بُ طًاًُْبُكإ و كِووَنُناُْ. 

َلؤظُ ًايوتُنإ, تؤَاكّ كِؤف فًََلَناًْإ بُ ؿكيَقايِ ًََقوو بلِيىَ و سنوكّ هُومّ 
ُٓوإ يُ ثُكَِ هىى و بًَٓلػُناِْ كِؤفًََل واوَتل ضىوَ, نُواتُ, طُدمًَتِ ياثريّ ًَُُٓ 

 ّ كِوآًِْ ًَُُٓوَ بؤ فيإ. ثُيىَهتُ بُدؤك
 ُْٖىنُ ُٓطُك ؿَتُويَت تَُُِْ ػؤت بناًْت, يُّ ؿَهتُوافَيُّ ػىاكَوَؿا بؤػؤت بطُكَِّ: 

 ؿا ؿَفّ((ًَٓوتا))طُْر يُ 
 كِابلؿوو و ٓايٓـَ(( ؿا ؿَفّ ))ناٌََ يُ 

 ؿا ؿَفّ ((كِابلؿوو))ثري يُ 
 ًَٓوتا, تؤ يُ ض مًَََُْهـا ؿَفيت؟ 

ّ يا طُدمًَتِ ثُيىَْـّ بُ كِواَيُتِ ًَُُٓوَ ًًُْ, بَُيهى ثُيىَهتُ بُدؤكّ ماًُْإ نُ ثري
تًَلِوآًِْ ًَُُٓوَ! ًَُُٓ كِاٖاتىوئ نُ بُتلهُوَ يُ ٓايٓـَ و بُسُهلَتُوَ يُ كِابلؿوو بلِواْني, 
بقئ بُكؿَواّ ناهُّ ودىؿَإ نُيٌ ؿَبًَت يُ ًرييِٓ و ًاؿّ, بُآلّ ضؤٕ ؿَتىاْني ؿَهتُإ 

 و ثلؤهًوُ كِابطات؟ بُ
تاقًهلؿُْوَيُى! يُبُكؿَّ ٓاويَُٓؿا بىَهتُ, ويَُّٓ ػاضًَهِ يُهُك بهًٌَُ, يُالّ 
كِاهتُوَ بٓىوهُ ُٓو ٓاناكو ػُهًَُتاُّْ نُ يَُُكِ ػؤّ قبىَيًإ ؿَنُّ يا ثًَِ ػؤًُ ُّٖ 

ُكِ ػؤّ قبىَيًإ و يُالّ ضُثُوَ بٓىوهُ: ٓاناك و ػُهًَُت طُيًَو نُ يَُ ((بُآلّ ًُُْ))بًَت! 
 ْانُّ يا ثًَِ ػؤَ ًًُْ نُ ُّٖ بًَت! 

و ثاًإ كِاهتطؤياُْ يُ فيَل ُٖك هتىًَْهـا ُٖك ضًًُنت يُ ؿَيـايُ بًٓىوهُ,  ((بُآلّ َُُٖ))
 ناتًَو تُواو بىو, كِؤسِ كِوت و قىتِ ػؤت ؿَبًًٓت, ًٖىاؿاكّ ًْطُكإ يا تؤقًى ُْبًت!! 

بري يُو وافَيُ بهُوَ نُ باكّ ػُهًَُتُناِْ تؤ يُهُك و بؤ ًٌَُْٖتِٓ ُّٓ ًْطُكاًًُْ 
ًاُْ ْاههُناِْ ػؤّ َُٖيـَطليَت! بؤ منىُْ: َٔ مؤكداك تىكَِّ! َٔ تََُُيِ! َٔ بُػلاثِ! َٔ 

  (يُ بًُُناِْ ؿاٖاتىوؿا بُ تًَلو تُهُىل باي يُّ ثلهُ ؿَنُئ)كِفؿ و ضلونِ! َٔ ًُكَِٓ! 
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طًُُنلؿِْ مؤكيَو يُ قُيلاُْ كِؤسًُناِْ ًَُُٓ ))نُ:  نؤََُيٓاهُنإ يُهُك ُٓو بلِوايُٕ
 ((ؿا ًاكاوَيُ! ((تلي))يُ 

و ثًٌاْـَكّ ؾًنيهِ تلهُ, ضىْهُ نُهُ  ((تلهُ))بُكَدماَِ  ((تىكَِيِ))بؤمنىُْ: 
 تلهٓؤنُنإ يُنذاك تىكَِٕ. 

ناكيَهِ يُػؤؿَطليَت, تلي يُ ؿَهتجًَهلؿِْ  ((تلي))تَُبَُيٌَ((بؤضىًَْهِ تل يَُُكِ )) 
تِٓ آلدؤكيَو يُ ُٖ ((تَُبَُيٌَ))ْىَّ, تلي يُضىوٕ و هُكُْنُوتٔ. بُطىتُّ ماْايإ 

 ؿكؤيُٓيُ يُ كِاهتًُنإ!
َ نُهًَو نُ كِفؿ و ضلوى بًَت! ((تلي))بُ كِوآًًَْهِ تل ثًٌاْـَكّ  ((كِفؿّ و ضلونِ))

 يُ تُواوبىوٕ ؿَتلهًَت! ؿَتلهًَت ُٖفاك و ُْؿاك بهُويَت! 
لؿٕ! تلي يُ ٓاَاؿَ بىوٕ و يُُْبىوِْ َتُاُْ بُػؤبىوُْوَ هُكضاوَ ؿَطليَت, ًُكّ ن

بَُُٖإ ًًَىَ مؤكيَو يُػُهًَُتُ ْاثُهُْـَنإ بُدؤكيَو كَِط و كِيٌُيإ ؿَضًَتُوَ 
 ((هُكػانِ تلي

 بُآلّ, بُكِاهت تلي ضًًُ؟ 
و يُوباوَكَِؿإ طٌت  ْاومَؿ نلؿووَ  ((ؿكِؿؤْطِ))ماْايإ قؤْاغُ بُكايًُناِْ تلهًإ بُ 

 تلي و بًُُ طُوكَنإ يُ ؿكِؿؤْطِ و طىَاًَْهِ بضىنُوَ ؿَهت ثًَـَنات. 
ًَٓىَ ُٖكوَى نؤََُيُ َٓـاَيًَهٔ يُ فوكيَهِ كِوْانـا نُ ضاوتإ ))ؿََيًَت:  ((عَُاْؤًٌٓ))

 ؿاػوتىوَ و ؿََئًَ:)يُ تاكيهِ ؿَتلهِ!(
اْـا: ْابًَت برتهًت! تلي َاْاّ ضًًُ؟ و بُّ بُ َُٖيُ! يَُٓـاَيًـا ضجاْـووياُْ بُطىيَُ

دؤكَ تُْاُْت ٓاَاؿَيِ تلي يُ ودىؿّ ػؤَإ ؿا وَى غُكينَيُنِ ػىؿّ و طلْط ْهىَيِ 
 يًَـَنُئ و بُطىْاه ُٖفَاكّ ؿَنُئ! 

 ؿََيًَت!  (ؿاّ كِاي))بُآلّ 
 تلهُناِْ ػؤت قبىٍَ بهُ 
 طىَّ بؤ قوُناٌْ كِاؿيَلَ 

 طايُنًإ بؤ بـؤميتُوَ ُٓو نات ؿَتىاًْت كِيَ
 ؿََيًَت:  ((هؤمإ دًَؿلهؤٕ))

 باوَكِ بُ تلي بهُ 
 و هُكباكّ ُٓوََ ُْٖطاوبَِٓ 
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 ؿََيًَت:  ((عَُاْؤًٌٓ))
 بناُْ يُ فياْـا يُضِ ؿَتلهًت 

 بناُْ يُػؤتـا تلهت يُضِ ُٖيُ 
 وَ ؿمَ بهُكَ ْاو تلهِ ػؤتُوَ آلبُضاوّ نلاوَ و ؿَيِ وا
 وَى فوكيَهِ ػاَيِ وايُ ُٓودا ؿَبًًٓت تلي 

 تلي تُْٗا بُ ُْٓـامَّ ػؤيٌَ ؿووكػوتُٓوَّ تؤ بًَُٖنَ 
 ضُْـ مياتل كِوو يُ تلي وَكبطًَلِيت 

 و يًَِ ؿووك بهُويتُوَ
 و ُْتُويَت يُ ٓاًََنّ بطليت,

 طىكِيَهِ مياتل بُُٓو ؿَبُػًٌت  
 تلي واتُ, بُكَُٖيوتِ يُبُكاَبُك ػىؿا! 

 ىؿا دًاؿَناتُوَ وًََُٖهُ نُ ًَُُٓ يُػ
 يَُُكِ قؤْاغُ هُكَتايًُناِْ تلي نُ ؿكِؿؤْطِ يُ, ؿََيًَت:  ((دؤميَـ َؤكيف))

 ؿكِؿؤْطِ, مؤكداك يُطَُيتاُْ, بُآلّ ُْؾلَتِ يٌَ بهُٕ 
 ؿكِؿؤْطِ, بًًَُهُ يُ ًىْاهِ َلؤظ 

 تُْٗا يُ كٍَِ ّ تًَجُكِيُٓوَيُ بُْاو ؿكِؿؤْطِ ؿا 
 ! نُ ؿَتىاْني بُسُقًكُت بطُئ

َلؤظ ًَٖٓـَّ يُ تلهِ ُٓو ثًٌَٗاتاُّْ كِوويإ ُْؿاوَ يُ ))بلِواّ وايُ:  ((ؿيٌ ناكْطِ))
  ((ؿاٖاتىوؿا ٓاماكّ ضًُتىوَ يُػىؿّ ثًٌَٗاتُنُ ٓاماكّ ُْضًُتىوَ!

 كِيَطُّ ضاكَهُكنلؿِْ تلي بُّ دؤكَ بُيإ ؿَنات:  ((ًٓوهاويني ًني))بُآلّ 
رينلؿُْوَّ ؿكوهت و كِوْانُوَ ًًََُْٖليَت بًَُٗلَباِْ و تلي ؿَتىاْليَت يُ كِيٌَ ْناو ب))

 ((ؿإ بُػؤؿاطلتٔ و سنوكّ هُومّ ػىؿاوَْـ!
ُٖكوَى ؿايهًَو نُ يُ كِؤَيُ هاّ يٌَ ًٌْتىو هُكطُكؿاُْنُّ ))ؿََيًَت  ((ًُٓاْؤًٌٓ))

يُّ ناتُؿايُ نُ كِيَو  ((ؿَكِواًَْت, بُو ًًَىَيُ يُ ُٖهت و تايبُمتُْـيُ ُْكيًًَُٓناْتإ بلِوأْ
َاوَيُنِ مؤكتل بًُىئَ ًىْاهِ ػؤَاْـا ؿَطُكِيَني, يُ ناتًَهـا نُ ؿَكنُإ بَُُيُٓت, 
تىكَِبىوٕ, ًَٓلَيِ بلؿٕ, ثًَـاويوتِ و َُٖيُناِْ ػىؿ نلؿووَ و قبىَيهلؿووَ, ُٓوؿََُ ػىؿا يُ 

 ت. ًَىاْـاكّ ؿَنا ((عًُل))ؿَيِ ػؤَاْـا ؿَؿؤميُٓوَ و ًَُُٓ يُهُك ػىاِْ 
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 يُ بًُِ ؿاٖاتىوؿا الثُكَِيُى يُ ؿَؾتُكّ عًُل َُٖيـَؿَيُٓوَ. 
 نىكتُّ بابُتُنإ: 

دُهتُتإ بُتُكامو ؿَنًٌَٔ تابنأْ قَُيُوبىوٕ يا الوام, كِؤستإ بُ برينلؿُْوَ يُػؤ   -
 َُٖيوُْطًَٓٔ تابنأْ نًَٔ؟ 

 يُ بريت بًَت : ًَُُٓ بُكيَهُوت ُْٖاتىيُٓتُ ؿًْا!  -
ت ُْضًَت! َُٖيبقاكؿِْ َلؿٕ يُؿَهتِ ًَُُٓؿا ًًُْ, بُآلّ دؤكّ فيإ ػؤَإ يُبري  -

 َُٖيِ ؿَبقيَلئ! 
ُٖك ُٖهتًَهِ ػلاخ وَى: تىكَِيِ, ٓريَيِ, تَُبَُيٌَ و منىُّْ ُٓواُْ, َُٖىويإ   -

 ثًٌاْـَكّ تلهٔ يُْاػِ َلؤظ ؿا! 
 تلي, ثًُناُّْ هُكنُوتُٓ, ُٓطُك ؿوو ؿٍَ ُْبًَت!   -
 وو ؿَيِ و تلي ؿوو ؿيىّ مشًٌَلٕ نُ ودىؿّ َلؤظ ؿَنُٕ بُ ؿوو يُتُوَ! ؿ  -
 طُْر يُضًَقّ ًَٓوتا و ثري يَُُكاقِ كِابلؿووؿا ؿَفّ, ًَٓوتا تؤ طُدمًت يا ثري؟   -
 ٓامايُتِ واتُ, برتهُ, بًُكمَ, بُآلّ ُْٖطاويَو َُٖيبطلَ!   -
ًَِٓ ًًْىؾُكِٓاهاو ُْكّ و ْاههِ بؤ قىتاكبىوٕ يُ ؿووؿَيِ و تلي ثُْا بطلَ بُؿاَ  -

 ػىؿاوَْـ! 
باَ بريبهُكَوَ, تا ًَٓوتا يُ ويَٓانلؿِْ ُٓو ثًٌَٗاتاُّْ نُ ُٖكطًن كِوويإ ُْؿاوَ,   -

 ضُْـ ٓاماكت نًٌَاوَ, َايُّ ثًَهًُُْٓ, واًًُْ؟! 
 * نلؤنِ باي: 

يت؟ ؿَتُويَت َُٖيوُْطاْـٕ واتُ, نَِ بىويت؟ ضًت نلؿ؟ نًًَت؟ ضِ بُػؤت و فيإ ؿَنُ
 ض نُهًَو بًت؟ ؿَتُويَت ض ناكيَو ُٓدماّ بـَيت؟ 
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 بةآلم، بةِزاضت عةشق ضى ية؟
 ثٌَ ؿًًََْتُ ُٖك دًًَُى عًُل ثُكَثًَبـَ 

 بُك يُ َُٖىوإ يَُاَيُنُّ ػؤتـا 
 عًُل بَُٓـاَيُناْت 

 بُٖاوهُكَنُت 
 بُؿكاوهًَهُت ببُػٌُ! 

 تؤ و باًرت و ؿَيؼؤًرت بُدًَت ًًًَََُْٖت. كِيَطُ َُؿَ نُهًَو بًَت بؤالّ 
 ٓاويَُّٓ ػؤًُويوتِ ػىؿاوَْـ بُ 
 ػؤًُويوتِ يُ كِوػواكّ ػؤت ؿا 
 ػؤًُويوتِ يُضاوَناِْ ػؤت ؿا 
 ػؤًُويوتِ يُػُْـَّ ػؤت ؿا 

 ػؤًُويوتِ يَُاََُيُّ طُكَِ ػؤت ؿا 
 ((ؿايُ تًَليَنا))

 ُ بهُئ, ؿَبًَت بُ: ُٓطُك بُتًَػِ َاْا, وًُناِْ عًُل ثاكضُ ثاكض
,  ((ع)) ,  ((َ)).. الُق ؿٍَ. ((م)).. ؿـي ين ُب طٌ ُب ًت ُ: ٖؤطلُب ــي قًيب( وات  .. ييب . )عالقُ ً
 فيإ بُ عًُكُوَ يُضىاك ضًَىَّ ؿاهتاًَْهـا بُّ دؤكَ ؿَْىهًَتُوَ:  ((ثاويؤ نؤًًٓؤ))

فياِْ بُ عًُل و  يُنَِ بىو يُنَِ ُْبىو, يُ مََاِْ مووؿا ثًاويَو ُٖبىو نُ َُٖىو
ػؤًُويوتًُوَ بُهُك بلؿبىو, ناتًَو َلؿ, َُٖىوإ ؿَيإ وت ضىوَ بؤ بًُُٖت, َلؤظًَهِ 
ًَٗلَباِْ وَى ُٓو بًَطىَإ بؤ بًُُٖت ؿَكِوات ُٖكضُْـ بًُُٖت بُالّ ُّٓ ثًاوَوَ مؤك 

 طلْط ُْبىو بُآلّ, ُٖكضؤًَْو بًَت ؿَكِوات بؤ بًُُٖت. 
كِيًَاِْ بًُُٖت و ؿؤمَؾ ؿا وَهتابىو, ؿَكطاوإ تَُاًايُنِ  كِؤسِ ثًاوَنُ يُهُك ؿوو

ْاوَناِْ نلؿ و يُبُكُٓوَّ ْاوّ ثًاوَنُّ يُ يًوتِ بًُُٖتِ يُناْـا ُْؿؤميُوَ ُٓوّ 
كَِواُّْ ؿؤمَؾ نلؿ, ضىْهُ ؿؤمَؾ ًٖض ثًَىيوتِ بُباْطًٌَٗت ْاَُ يا ْاهٓاَُ ُْبىو, ُٖك 

 بؤيُ ثًاوَنُ يُ ؿؤمَؾ َايُوَ.
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كِؤفيَو تًَجُكِّ و ًُيتإ بُ تىكَِيًُوَ ضىوَ بُكقاثِ بًُُٖت و يُػُّ يًَجلهلاوّ  ضُْـ
 ثُيىَْـيـاكّ طلت و طىتِ: ُّٓ ناكَّ تؤ تُواو تريؤكيوتًُ! 

يًَجلهلاوَ ثُيىَْـيـاكَنُ بُ سُثُهاويُوَ ٖؤناكّ تىكَِبىوُْنُّ يُ ًُيتإ ثلهِ و 
اُّْ ؿؤمَؾ نلؿووَ و يُو ناتُوَّ ُٓو ٖاتىوَ فيإ ًُيتإ بُتىكَِيًُوَ وتِ: ُٓو ثًاوَت كَِو

و ناكوباكّ ًَُُّٓ تًَهـاوَ, يُو ؿََُّ نُ طُيٌتىوَ, طىَّ بؤ قوُّ ُٓواًْرت ًٌ ؿَنات, 
يُضاوَناًْإ ؿَكِواًَْت, ؿَضًَت بُؿَّ ٓاماك و ؿَكؿّ ؿَيُناًْاُْوَ و بُػؤًُويوتًُوَ كِايإ 

يُ ؿؤمَؾ ؿا ثًَهُوَ وتىويَق ؿَنُٕ, يُنرتّ يُ ٓاًََن ؿََىهًَت: ًََُٓوتا َُٖىويإ ػُكيهٔ 
ؿَطلٕ و يُنرت َاض ؿَنُٕ, ٓاػل! ؿؤمَؾ ًىيَِٓ ُّٓ ناكاُْ ًًُْ! تها ؿَنُّ ُٓو ثًاوَ 

 وَكبطلُْوَ! 
يُ بريت بًَت: بُ عًُكًَهِ واوَ بقّ نُ تُْاُْت ُٓطُك بُ كِيَهُوتًٍ نُوتًتُ ؿؤمَؾ, 

 بًُُٖت! ػىؿّ ًُيتإ بتطًَلِيَتُوَ بؤ 
 ؿََيًَت:  ((ؿايُ تًَليَنا))بؤ ثٌتطريّ نلؿِْ وتُنُّ  ((ؾُكَيـوٕ ٌَريّ))

 ُّٓ كِووْانِ و طُكًَُّ نُ يُػؤك ؿَكِههًَت 
 يُ ثاْتايِ َُْنوَُّ ًَُُٓؿا 

 طًإ بُػٍ و 
 ُٖهتِ بُػٌِ ُٖكضًًُنُ يُهُك مَوّ ؿايُ 

 ًَُُٓ ًٖض يُنًَهُإ وَى ػؤك 
 ًًُ نُ طًإ بُّ دًٗاُْ ببُػًٌَت كِووْانِ و طُكًَُنُإ ْ

 بُآلّ بُ ثٌهِ ػؤَإ و يُ هٓىكّ ػؤَاْـا 
 ًََُُٓ ًتًَهُإ يُػؤك نُّ ًًُْ. 

 ((َُسُبُت))بُ كِووْانِ و تًِٓ 
 ((ػنَُت))بُومَّ ُٖهتِ بُػٌِ 

 ؿَتىاْني بُهاْايِ يُ ًَْىإ ػَُيهـا بـكَوًًًَُٓوَ 
 ًَْهِ تامَيإ ثٌَ ببُػٌني بُهُك ُٓواِْ ؿيهُؿا بـكَوًًًَُٓوَ و طًا

 ُٖكوَى ػؤك!                                                         
 يُطٍَُ ٌَريّ ؿا ٖاوؿَْط بىوَ و ؿََيًَت:  ((ٓؤًؤ))

 ؿكَػتُنإ يُطٍَُ مَوّ ؿا 
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 و مَوّ يُطٍَُ ؿكَػتُنإ ؿا, 
 باَيٓـَنإ يُطٍَُ ؿكَػتُنإ, ؿا 

 ٓـَنإ ؿا, و ؿكَػتُنإ يُطٍَُ باَي
 مَوّ يُطٍَُ ٓامسإ ؿا 

 و ٓامسإ يُطٍَُ مَوّ ؿا ػؤًُويوتِ ؿَنُٕ. 
 هُكاثاّ فيإ يُ ؿَكياّ بٌَ ثاياِْ عًُل ؿا ًُثؤٍ ؿَؿات 

 يًَطُكٍَِ با عًُل ثُكهتٌِ تؤبًَت 
 عًُل مَكوكَتُ! 

 تانُ ػؤكانِ كِؤسُ!
 دُهتُ بُػؤكاى بُكؿَواّ ؿَبًَت, 

 يٓـو ؿَبًَت و كِؤغ تُْٗا بُ عًُل م
 عًُل ػؤكانِ كِؤغ و ؿَهتجًَهِ َُٖىو ُٓو ًتُيُ 

 نَُُمٕ و طُوكَيُ 
 عًُل ؿَكوامَّ َُيُنىتُ!

 كِات ؿَهجًَليَت و ؿََيًَت:  ((يًؤبؤههايًا)) 
عًُل يُ ؿَيتـا بجاكيَنَ, فيإ بُبٌَ عًُل ُٖكوَى باػِ هًَبُكَ نُ طىَيُنإ تًًَـا ))

 ((فاناوٕ!
 بُ ثًَهًًَُْٓهِ تل ؿَماًَْت و ؿََيًَت:  عًُل ((َُوالْا))و 

 طلضُ َٔ معـّ ؿخلىَ و ػٓـإ ماؿّ 
 َىػت َلا ًهٌ ؿيطل ػٓـيـٕآعٌل                                       

 
ُٖكضُْـَ َٔ يُ ُٓمَيُوَ ًاؿ و يًَىبُػُْـَ يُؿايو بىوّ, بُآلّ عًُل ))واتُ: 

  ((ًًَىَيُنِ ؿيهُّ ثًَهًُِْٓ ؾًَلنلؿّ
 ُٓبىهُعًـ ػؤًىيوتِٓ ػَُيو بُ تانُ كِيَطاّ ْنيهبىوُْوَ يُػىؿاوَْـ ؿَماًَْت . و

يُػَُيهُوَ بؤالّ ػىؿا ضُْـ كِيَطا ُٖيُ؟ وتِ: ثرت يُ ُٖماكإ ))يُ ُٓبىهعًـيإ ثلهٌ: 
كَِّ ُٖيُ! بُآلّ ًٖض كِيَطايُى بؤالّ ػىؿا ْنيهرت و باًرت و ٓاهاْرت ًًُْ, يُوَّ نُ, 

  ((يتُ ؿَيِ َلؤظًَهُوَ!ٓاهىوؿَيِ خبُ
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 بُآلّ ))الٓىتوى(( عًُل يُ بُػٌني ؿا ؿَبًًَٓت و ؿَضلِيَت: 
 ًَٗلَباِْ يُ طىؾتاكؿا, َتُاُْ ؿَػىَيكًًََٓت 

 ًَٗلَباِْ يُ ُْٓـيٌَُؿا, بًٓايِ ؿَػىَيكًًََٓت 
 ًَٗلَباِْ يُ بُػًٌٓـا, عًُل ؿَػىَيكًًََٓت 

بىوُْوَك, عًُل بُ بىًْاؿّ هىكِاُْوَّ طُكؿوٕ  يُ كِوآًًَْهِ عاًكاُْؿا بؤ ((َُوالْا))
 ؿَماًَْت و ؿََيًَت: 

 
 مسإ عاًل ْبىؿٍ              ْبىؿٍ هًُّٓ اوكا ُؿايِآاطل ائ 

 ضيايىوطل ػىكًًـ ِٖ عاًل ْبىؿٍ           ْبىؿّ ؿك مجاٍ او 
 مَني و نىه اطل ُْ عاًكٓـّ            ْلهتِ ام ؿٍ ٖلؿو طًاِٖ 

 ػل ظايٌ آطُ ْبىؿٍ              قلاكّ ؿاًتِ آمعٌل اطل ؿكيا 
 

واتُ: ))ُٓطُك ُّٓ ٓامساُْ عاًل ُْبىايُ, هًُّٓ هاَاٍَ ُْؿَبىو, ُٓطُك ػؤكيٍ ًُيـا 
ُْبىايُ, يُدىاِْ يُنُيـا كِوْانًُى ُْؿَبىو, مَوّ و ًاؾ ُٓطُك عاًل ُْبىْايُ, يُ ْاػِ 

ا ٓاطاّ يُ عًُل ُْبىايُ, ؿواداك يُ دًًَُنـا ًٖض ناًَاْـا طًايُى ُْؿَكِوا, ُٓطُك ؿَكي
 ((ٓؤقلَّ ؿَطلت

 ُٖكوَى: َُوالْا, عًُل بُضاواُّْ فيإ ؿَماًَْت و ؿََيًَت:  ((هؤمإ ثؤيًى ًىتن))
 ًاؿبىوٕ بًُاؿّ ُٓواًْرت 

 و ػَُباك بىوٕ بُػَُِ ُٓواًْرت
 ثًَهُوَ يُ كِؤفَ ػؤًُناْـا 

  ثًَهُوَ بىوٕ يُ كِؤفاِْ ؿَيتُْطِ ؿا
 عًُل ضاواُّْ بُتىاْا بىوُْ. 

 عًُل, 
 كِاهتطؤ بىوُْ يُطٍَُ ػىؿؿا يُ َُٖىو باكيَهـا 

 و كِاهتطؤ بىوُْ يُطٍَُ ُٓويرتؿا يُ َُٖىو باكيَهـا 
 وتٔ و بًوتِٓ سُقًكُت و ثاكيَنطاكيهلؿُْ يُ ٓابلِوّ ُٓو

 ُٖكطًن ػؤْىاْـٕ ًًُْ 
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 عًُل ضاواُّْ واقًعًُتُ 
 عًُل, 

 ى نلؿًَْهِ وَٖا ناٌََ نُػؤت بُبًًَُو يُ ُٓويرت بناًْت  طُيٌتُٓ بُ ؿَك
 ُٓوت قبىٍَ بًَت بُو دؤكَّ نُ ُٖيُ ُْى بُو دؤكَّ نُتؤ ؿَتُويَت 

 عًُل ضاواُّْ ثُيىَْـيُ. 
 عًُل, 

 ٓاماؿيُ يُ بُؿواؿاضىوِْ ػُوُْنإ 
 و ؿابَُ نلؿِْ تاقًهلؿُْوََ يُطٍَُ ُٓواًْرت 

 يُثاٍَ يُنـا  نلؿِْ َٔ و تؤيُ ثًَهُوَآلبا
 عًُل هُكضاوَّ بُػتُوَكّ يُ 

 عًُل, 
 ؿَيُ ػىكثُّ تُؿاكَنِ ناكَناُْ يُثاٍَ يُنـا 

 ؿَيُػىكثُّ ثًٌَعُبلؿِْ ناكَناُْ ؿَهت يُ ْاوؿَهتِ يُنـا 
 عًُل ضاواُّْ ٓايٓـَيُ 

 عًُل, 
 تىكَِيِ مكيإ 

 ٓاكاَِ ثُيهُميَلِيُٓ 
 عًُل, ضاواُّْ هؤمَ 

 عًُل 
 كطلتُٓ ؾًـاناكّ و وَ

 يًَبىكؿويًُ يُ ًْامو ؿاػىاميُناِْ يُنـّ 
 عًُل, ضاواُّْ بًُـاكّ ثًَهلؿُْ 

 عًُل, 
 ؿَيًٓا بىوُْ يُوَّ نُنُهًَهِ تل ًٌَُُٖ يُ َُٖىو باكيَهـا يُطٍَُ تؤيُ 

 ُٖكضُْـ يُ ًٖذلاِْ ٖاوكٍَِ ؿا, ػىامياكّ ُٓوّ, 
 بُآلّ يُْاؾ ؿا ًٌَُُٖ يُطٍَُ تؤيُ 

 ايٌُ عًُل ضاواُّْ ٓاه
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 بَُيٌَ, عًُل ػىَّ ضاواُّْ فياُْ
 ؿاهتاِْ ٓايبًَلت ناَؤ و عًُل: 

ْىهُكّ دُمآريّ ًٌْتُدًَِ ؾُكَِْوا  –كِؤفْاَُْىهًَو بُكؿَواّ بُؿواّ ٓايبًَلت ناَؤّ 
وَ بىو تاوَنى يُؿوائ بُكَُِٖ ناَؤ ٓاطاؿاك بًَت, تا ؿواداك ٓايبًَلت ناَؤّ يُ  –

ِ و يُ يُنُّ ثلهًاكؿا يًٌَ ثلهٌ: ُٓطُك بُ ًَٓىَ بًًََِ نُ ثًَىيوتُ ناؾرتيايُنـا يُ ثاكيى بًٓ
 نتًَبًَو يُباكَّ نؤََُيطُوَ بٓىهًت قايٌ ؿَبًت؟ يا كَِتِ ؿَنُيتُوَ! 

ّ ؿا وتٌ: بًَطىَإ قبىَيِ ؿَنُّ, ُٓو نتًَبُ هُؿ الثُكَِ ؿَبًَت نُ آلٓايبًَلت ناَؤ يُ وَ
 يُو الثُكِاُْؿا ْاْىهليَت.  ُْوَؿوْؤ الثُكَِّ هجًُ و ًٖض ًتًَو

 بُآلّ يُنؤتايِ هُؿََني الثُكَِؿا ؿَْىهِ: 
 تانُ ُٓكنِ َلؤظ ػؤًىيوتُٓ! 

 ػؤًىيونت!
 عاكيؿُنإ يَُُكِ هُكَُٖيـاِْ عًُل ؿََئًَ:

 عًُل يُ عًُُقُوَ وَكطرياوَ! 
 و عًُُقُ كِووَنًَهُ يُْاو باؾ ؿا يُ بِٓ ؿكَػت ؿا ؿَكِويَت 

 يٌُّ بُ مَويـا كِؤؿَضًَت  هُكَتا كَِط و كِ
 ثاًإ هُكؿَكؿيََِٓ و ػؤّ يُ ؿكَػتُنُ ؿَٓاَيًََِٓ 

 و بُكؿَواّ َُٖيُنًٌَت تاهُكاثاّ ؿكَػتُنُ ؿَتًَُْت 
 و بُدؤكيَو ؿَيطىًًَت نُ تُكِايِ يُ كَِطِ ؿكَػتُنُؿا ًًَََُْٓت 
 َيبات. ٕ ؿآلو ُٖك ػىَكانًَو نُ بُٖؤّ ٓاو و ُٖواوَ بُؿكَػتُنُ ؿَطات, بُتا

 تآُو ؿََُّ نُ ؿكَػتُنُ وًو ؿَبًَت 
 يُ ؿًْاّ َلؤظُناًٌْـا بَُُٖإ ًًَىَيُ, نُ نىكتهلاوَّ طٌت بىُْوَكَناُْ! 

 عًُل يُ نؤََُيًَو ضىاكضًَىَّ دًاوامؿا ؿَبًًَٓت و ؿََيًَت:  ((ًُٓاْؤًٌٓ)) 
 يُ بُكَُِٖ ٖىُْكَُْـيَهـا 

 يُ ؾًـاناكّ ًًُٖـيَهـا 
 ُكيَهـا يًَربِاِْ كِيَب

 ػىًُويوتِ ؿايُو بابُؿا 
 ؿَهتطلتِٓ َٓـاَيًَو و ثُكِاْـُْوَّ يُ ًُقاّ 
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 يُُٖك ناكيَهِ ًَٗلَباْاُّْ ٓاويَتُ بُػؤًُويوتِ 
 كِوْانِ و طىكِوتًًَٓهِ مياتل بُ سُقًكُتِ ػىؿا ؿَبُػًٌَت يُدًٗاْـا.

 ناكنلؿٕ بُ عًُل يُ ؿوًْاّ واقًعـا و بُعًُكُوَ فيإ 
 وِْ ٖاواكّ ْاػُ بُٖاْاوَ ضى

 عًُل بُ بىًْاؿّ َُْلّ ؿَماًَْت و ؿََيًَت:  (ػادُّ ًريام))
 ْهُ ؿيٍ مْـَ ًـ بُ عٌل آٖلطن منريؿ 

 اهت بل دليـَ عامل ؿواّ َا  ثبت                               
 

ُٖكطًن ْاَليَت ُٓو نُهُّ ؿَيِ بُ عًُل ميٓـوو بىويُوَ, يُ تؤَاكّ دًٗاْـا واتُ: 
 وَّ ًَُُٓ ْىهلاوَ.َاُْ

 و واُٖهت ؿَنُيت ٓاوامّ طؤياّ عًُل ؿَبًًَٓت! نُ بُّ دؤكَ ؿَٖؤًَْتُوَ! 
 ام ُـاّ هؼٔ عٌل ْـيـّ ػىًرت 

 ياؿطاكّ نُ ؿك ائ طٓبـ ؿواك مباْـ                               
 

ػىالوَؿا  ًرييٓرت يُ ٓاوامّ ثُيعِ عًُكِ ُْبًِٓ, نُ وَى ياؿطاكيُى يُّ طىَبُؿَواتُ: 
  مبًًََٓتُوَ.

 عًُل بُمؤكّ يُ ػؤَ ويوتِٓ ُٓواِْ ؿيهُؿا ؿَبًًَٓتُوَ و ؿََيًَت:  ((كِاَانليٌٓا))
كِؤفيَو طُدمًَهِ ؿَوَيَُُْـ ٖاتُ الّ َاَؤهتانُّ و وتِ: ضؤٕ عًُل بـؤمَُوَ تا 

 فياًَْهِ باًِ ُٖبًَت. 
 ُو ؿيى ثُدمُكَنُوَ ضِ ؿَبًِٓ؟ َاَؤهتانُّ نىكَِ طُدمُنُّ بلؿَ ثاٍَ ثُدمُكَنُو وتِ: ي

الوَنُ وتِ: نُهاًَْو نُ ؿئَ و ؿَكِؤٕ و ؿَكؤمَنُكيَهِ ْابًٓاَ  نُ يُ ْاوَكِاهتِ 
 ًُقاَُنُؿا هىاٍَ ؿَنات.  

 ثاًإ َاَؤهتانُّ ٓاويَُٓيُنِ طُوكَّ ًٌْإ ؿاو وتِ: ًَٓوتا ضِ ؿَبًِٓ؟  
اويَُٓو ًىًُ ُٖكؿونًإ يُ يُى َاؿؿَ ثًاوَنُ وتِ: ًََُٓوتا ْاتىاِْ ُٓواًْرت ببًًٓت! ٓ

ؿكوهتهلاوٕ, بُآلّ ٓاويَُٓ تىيَقيَهِ ْاهو يُ ميىّ يُ ثٌتِ ػؤّ ؿاوَ يُ ٓاناّ ؿا ًتًَو 
 دطُ يُ نُهِ ػؤت ْابًِٓ باَ بري بهُوَ! 
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ناتًَو ًىًُ ُٖفاك بًَت, ُٓواًْرت ؿَبًًَٓت و ُٖهت بُػؤًُويوتِ ؿَنات بُكاَبُكيإ, 
 ؿاؿَثؤًليَت, تُْٗا ػؤّ ؿَبًًَٓت .  (واتُ, هُكوَت و هاَإ)يى يا دًىَ بُآلّ ناتًَو يُ م

ًَٓوتا يُ بريت بًَت! تُْٗا ناتًَو ْلػت ُٖيُ نُ ٓامابًت و ُٓو كِوثؤًُ ميىيُٓ يُ ثًٍَ 
ضاوت َُٖيبطليت, تا داكيَهِ تل بتىاًْت ُٓواًْرت ببًِٓ و ػؤًت بىئَ, ُٓوؿََُ, بؤت 

  ((تُ, ػؤَ ويوتِٓ ُٓواًْرت!ؿَكؿَنُويَت نُ )عًُل وا
 بلِواّ وايُ نُ:  ((دربإ ػًًٌ دربإ))

 باوَكِ بُبٌَ عًُل ؿََاكطريتإ ؿَنات, 
 ُٓكى بٌَ عًُل بُؿ ٓاناكتإ ؿَنات, 

 ت بُبٌَ عًُل مبلتإ ؿَنات, آلؿَهُ
 ؿاؿثُكوَكّ بُبٌَ عًُل ًَٓىَ ؿفواكتإ ؿَنات 

 و فيإ بُبٌَ عًُل ُْػؤًتإ ؿَػات. 
 يُؿَهتـاِْ عًُل بُّ دؤكَ ؿَٖؤًَْتُوَ:  ((ؤبُكت بلآًْطكِ))

 عًُل يُ مَوّ بوًًَٓتُوَ! 
 ضِ ؿًًََََٓتُوَ! دطُ يُطؤكَِيَهِ طُوكَ 

 بؤ ُٓهجُكؿَنلؿِْ َُٖىوَإ! 
 يًَؼؤًبىوٕ بُ ؿَكَدماَِ عًُل ؿَماًَْت و ؿََيًَت:  ((كِيٓٗؤَيـ ًْبىك))بُآلّ 

 ((ّ عًُل يًَبىوكؿُْ!آلٓاَادمِ با
 ُٓوئ بُياكَُتًـاِْ ُٓواًْرت ؿَماًَْت و ؿََيًَت:  ((باكب ٓايٗاّ))

 عًُل ُٓوَيُ نُ, 
 بَُُٖىو تىاْايُنتُوَ ياكّ ُٓواًْرت بـَيت 

 تاوَنى ػُوُْناًْإ بًَُٗٓٓ ؿّ. 
 عًُل هُؾُكيَهِ ْانؤتايُ, بُ ؿكيَقايِ ٓاتادِ ُٓواًْرت 

 ؿٍَ ؾلاوإ بهات و ًايوتُ ُٓو نُهُّ نُ ُٖوَيبـات, بهؤًًَت و 
 و عًُل ثُمياًَْهُ 

 نُ ْاِْ ًاؿَاِْ و ثًَطُيٌنت و نُيٌ بىوٕ 
 يُ ًَْىإ تؤو ُٓواٌْ ؿيهُ ؿا ؿابَُ بهات! 
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بُآلّ يُياؿَإ ُْضًَت! بؤ عاًكبىوٕ  واثًَىيوتُ هُكَتا ػىامياك و ٓاكَموَُْـبني ُٖكوَى 
ًُل بطُكِينَي تاتًَبطُئ نُ ُّٓ وّ َىناًُؾُ يُثٌَ بهُئ و سُوت ًاكَنُّ عآلعُتاك, ثًَ

 سُوت قؤْاغُّ عًُل: ؿاواناكّ, عًُل, َُعليؿُ, يُنتاثُكهتِ, بٌَ ًْامّ, سريَت و
 ؾُْابىوٕ ضًًُ؟

و ؿَبًَت عًُل بَُُٖإ ًًَىَ نُ َُوالْا ؾُكَىوّ, هُكَتا يُ هلوًت و بىوُْوَكَوَ 
ِ ػؤّ بُ بىوٕ ؿَبُػًٌَت و طىَيِ ؾًَلبني, يُػؤك نُ بُّ دؤكَ تاَُمكؤ و بٌَ سُوهَُيُ, طُكَ

هىوك نُ َُٖىو بىوِْ ػؤّ يُتاؾِ الوّ ؿا ثًٌَهًُِ ثُكواُْ ؿَنات, يُ ؿَكيا نُ بُّ 
دؤكَ بٌَ ٓؤقلَ و بُكؿَواّ, نُْاك َاض ؿَنات و َاْط نُ ًهؤؿاك و ٓاكاّ, تليؿُّ ػؤّ 

 ؿَناتُ ًَُؼَُيِ كِيَِ وْبىوَنإ. 
 ًُكـا ؿََيًَت: عاًكًَهِ ُٖهت ْاهو يُ ًٖذلاِْ ع

 
 اطل اّ عٌل ثايإ تى ؿوك اهت        ؿمل غلم متٓاّ عبىك اهت 

 ُٓىبلٖا ُبىكهت   مثلبلاّ قـ نًٌـٕ ؿك ٖىايت              ؿمل 
 

نلؿٕ آلُّٓ عًُل ُٓطُك هُكَُْنَيِ تؤ ؿووكَ, ؿَيِ ْػلؤّ تاهُّ ثُكِيُٓوَيُ, بؤ باواتُ: 
 ُوبُكَنإ بُ سُوهَُيُيُ. يُ ُٓويِٓ تؤؿا, ؿَيِ ُٖك وَى ؿاكهٓ
يُ, و ناتًَو ًَُُٓ, ػؤًىيونت و ؿواداك ((ًَٗلَباِْ))ؿََئًَ َٓـاَيًَتًُناِْ عًُل 

عاًل بىوٕ يُ هلوًتُوَ ؾًَلبىوئ و يُنتاثُكهتِ يُ كِوآًِْ ًَُُٓؿا طُالَيُ بىو, ُٓوؿََُ 
 ؤوَ يًًَإ ؿَكِواْني. عاًكاُْ طٌت َُػًىقاتُناِْ ػىؿاَإ ػؤَ ؿَويَت و بُضاويَهِ تاَُمك

 ّ ُٖهت ْاهو: ((هٗلاب)بُآلّ 
عًُكِ بُ ؿَْطِ َُوؿانإ ْاوبلؿووَ و طُيٌنت بُ ًْطايُى نُ يُ كِووؿاوّ عًُل ؿا ))

 تُكِ بىوبًَت, بُ باًرتئ ًت ماًْىَ يُ ؿوًْاؿا!(( 
 عًُكِ َلؤيِ بُؾانتُكّ عًُكِ ػىؿايِ ؿَماًَْت و ؿََيًَت:  ((ؿاّ كِاي))

 يُ عًُكِ َلؤيِ ٓاَاْر 
 بُ ٓاطا ًَٖٓاِْ عًُكِ ػىؿايِ يُ. 

 عًُل بُؾانتُكّ ًًَىَطلتٔ ؿَماًَْت و ؿََيًَت:  ((طؤتُ))بُآلّ 
 ,ًَُُٓ 
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 يُطٍَُ ُٓوَؿا نُ ًُيـاّ بىوئ 
 ًًَىَ ؿَطلئ. 

 عًُل نًُيت ٓاَادمُ, ُْى ٓاَادمٌ نًُيت!(())عاكيؿُنإ ؿََئًَ: 
 ثلؿّ فيإ و َلؿٕ ؿَماًَْت و ؿََيًَت: عًُل بُ  ((ْىكْتىٕ وايًـك))و 

 بؤ ميٓـووَنإ و ًََُُنُتًَو بؤ َلؿووَنإ ًََُُنُتًَو        
 نُ عًُل                     

 ثلؿّ ًَْىإ ُٓو ؿوواُْيُ!                              
مٍَ َ, بُ يُنَُني َُػًىقِ هجًَـَّ ُٓ((ؿٍَ))عًُل و َاَيُنُّ نُ  ((ُٓبىهُعًـ))

 ؿَماًَْت و ؿََيًَت: 
 

 ام ًبِٓ عٌل ػاى اؿّ طٌ ًـ 
 ًىكّ بل ػاهت و ؾتُٓ اّ ساٌُ ًـ                         

 هل ٌْرت عٌل بل كط كوغ مؿْـ 
 ػىٕ ضهًـ و ْاٍَ ؿٍ ًـ  ةىقطزيو                         

 
بُكم بىويُوَ و ؾًتُٓيُى  واتُ: بُٖؤّ ًُومنِ عًُكُوَ طًَِ ٓاؿَّ بىو بُ قىكِ, هؤميَهِ يٌَ

 . بُكثا بىو, هُكّ ًُْتُكّ عًُكًإ يُ كَِطِ كِؤسـا, ؿَيؤثًَو ػىئَ تهاو ْاوّ ْلا ؿٍَ
وَى ُٓبى هُعًـ بريؿَناتُوَ, بُآلّ  –ًاعريّ َُٓليهِ  – ((ًًًُِٓ ؿيهٓوؤٕ))

 بُدؤكيَهٌ تل عًُل بُ هُكَتاّ بىوٕ ؿَماًَْت و ؿََيًَت: 
 عًُل ثًٌَطلّ فياُْ 

 و ثاًطلّ َُكطُ. 
 هُكَتاّ بىوٕ, 

 و ثًَٓاهُّ ُٖك ماتًَهُ. 
 يُ يًَهضىاْـًَْهِ ْاههـا ؿََيًَت:  ((ُآًب تربينّ))

 عٌل كا با ٖل ؿىل ْوبت قـك دىٖلهت 
 بلطٌ, ًبِٓ و ؿك قعل ؿكيا طىٖل اهت  ةقطز                                    
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ُ بُٖاّ دُوُٖكَنُوَ, ؿَيؤخ يُهُك ثُكَِّ طىٍَ, واتُ: عًُل يُ ُٖك ؿَيًَهـا ثُيىَهتُ ب
 يِ ؿَكيا طُوُٖكَ. آلًُومنُ و يُ قى

 ْىوهُكّ ًاناكّ ًاماؿَّ طضهُ بلِواّ وايُ:  ((ُْٓتىإ ؿوهٓت ٖطنوثلّ))
 عًُل ُٓوَ ًًُْ نُضاو بربِيُٓ يُى 

 عًُل ُٓوَيُ نُ ُٖكؿوونُإ بؤيُنال بلِواْني! 
 عًُل بُبًَٗىؿَ ؿَماًَْت:تَُُِْ بٌَ  ((ًؿتُ ًريامّآ))
 ًؿتُ, ثا م هًوًُّ ميـ او َهٍ آ

 اهت  لتبطاعُلّ نُ ُلف عٌل ْطلؿؿ                        
واتُ: ٓاًؿتُ, ثًَت يُ مدمريّ موَيؿِ ُٓو ؿَكَُنًٌَُ, تًََُُْو نُ يُ عًُكـا بُهُك 

 ُْبليَت بُؾريِؤضىوَ. 
 متلئ بُػٌٌِ فيإ ؿَماًَْت و ؿََيًَت: عًُل بُ ثريؤ ((تليَنا. ًَِٓ. كيضًن))بُآلّ 

 عاًكبىوٕ      
 ُٓمَىوٕ نلؿِْ طٌت ُٖهت و هؤمَناُْ يُ ؿَكَوَّ عًُكـا, 

 و ؿيواُْوَ طُكِاُْوَيُ بؤ عًُل 
 عاًكبىوٕ 

 ؿَكبلؿِْ ًٍَٓ و فإ
 و تىاْاّ ماَيبىوٕ و يُبرينلؿِْ ُٓو ًٍَٓ و فاُْيُ. 

 عاًكبىوٕ 
 رت ناٌََ ًًُْ ُٖك ُٓوَيُ نُ بناًْت ُٓوي

 بتىاًْت بًُُ ْاًرييُٓنإ ببًًٓت بُآلّ 
 دُػت بهُيتُوَ يُهُك ُٓو بًُاُّْ نُ ػؤًت ؿَويَت 

 و بًُاؿَاًًُْوَ ُٖكؿونًإ قبىٍَ بهُيت. 
 عاًكبىوٕ 

 كِاهت نلؿُْوَّ ثايُ تؤنُُناُْ يُهُك تُالكّ ُٖهتُنإ 
 بُآلّ ًىيًََٓهًٍ بؤ طؤكِإ بًًََُٗكَوَ 

 ضىْهُ 
 وِْ ُٖهتًَهِ يُنوإ بُؿكيَقايِ تَُُٕ ُٖبى
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 دًًَُى بؤ طًُُنلؿٕ, ُٓمَىوٕ و ؾًَلبىوٕ ْاًًًَََٖتُوَ. 
 عاًكبىوٕ 

 بُتىاْابىوُْ يُ قبىَيهلؿِْ ٓايـياو واقًعُ ْىيًَُناْـا 
 مآًِْ ُٓوَيُ نُ ُٓوّ ؿيهَُ ُٖكوا بُوًًَىَيُّ نُ بىوَ ْآًًَََتُوَ 

 كِيَت. و طؤكِإ بُ ًًَُٓيِ ُٓويٍ ؿَطؤ
 عاًكبىوٕ 

 بُػًٌُٓ تا ٓاهتِ ُٖفاكّ 
 ثريؤمتلئ ؿياكّ ًَْىإ ٖاوكِيَاُْ 

 َتُاُْ و ؿَكى نلؿِْ بُكاَبُكَ 
 ُّٓ ؿوواُْ هُوقاتِ عًُكٔ 

 عًُل بُػًٌِٓ ًتًَهُ مياتل يُوَّ نُ ُٖيُ    
 تُْٗا يُ بُكاَبُك ُْكَُ ػُْـَيُنـا

 عاًكبىوٕ 
 ٍَ ؿيتُٓ ُْى تُْٗا بُضاو بَُيهى بُؿ

 يٌ ُٖهتُناِْ ػىؿ و ُٓويرتؿا آلثُكوَكؿَنلؿِْ دًٗاْبًًًُٓنُ يُ قى
 ُٖبىوِْ تًَطُيٌتًَٓهِ باًُ يُ ثُيىَْـّ ًَْىإ ؿوو َلؤظـا 

 عاًكبىوٕ 
 قىكباِْ نلؿِْ ػىؿَ بُ تُواوّ 

 ٓاَاؿَّ تا بًًًََت: 
 ًََُٓوتأَ ))

 و ػؤًِ ؿَويًَت مؤك مؤك!
 ٖاواكّ هُكاثاّ بىومنُ((

 َّ نُ ُٖك هاتُّ كَِْطًَو يُػؤبطليت و ُٖك كِؤفَّ ُْى ُٓو
 ٓاواميَهِ تل خبىيًَٓت تا قبىٍَ بهليًَت 

 بَُيهى بُضًًَُٓو بطؤكِيًَت كِووْانِ ضانًُنإ 
 تاكيهىْىتُنِ نًَُاهًُناْت بلَِويًََٓتُوَ! 

 عًُل بُ ثًٌَٗاتًَو ؿَماًَْت و ؿََيًَت:  ((ْاؿكّ ًٓرباًُِٖ))
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 م ثًٌَٗاتُ ػؤًىيوتِٓ ٖاوكَِطُ
 ػؤًىيوتِٓ ًٌْتُإ مَكوكَتُ 

 ػؤًُويوتِ ػىؿا ُّٖ مَكوكَتُ و ُّٖ ثًٌَٗات!
 ؿََيًَت:  ((ػؤًُويوتًًُ))ضىويِ عًُل!(( نُ آليَُُكِ ))بُها ((ؿ. ًُكيعُتِ))بُآلّ, 

 ُٓوَّ ؿوو كِؤسِ ٓآًا 
 يُ تاكاوطُّ ُّٓ ٓامسإ و مَوّ يُ بٌَ ؿَكؿَؿا 

 ؿَكؿَؿاك ؿَنات 
 و تاهَُُْـّ يُنرت ؿَنات  و ٓاتاز

 ػؤًُويوتًُ.
 ػىؿايا  

 ُٖكنُهًَهت مؤتل ػؤَ ؿَويَت, 
 ؾًَلٍ بهُ نُ: 

 ػؤًىيونت يُ عًُل باْرتَ! 
ؿَنات و  ((ػؤًِ ؿَويًَت))ًاعريّ ًٓٓطًًنّ بُ تاَيِ باي يُ ووًُّ  ((ىل, ٖاْت))

 ؿََيًَت: 
 ًَْو يَُُو ثًٍَ آلها

 ناتًَو الو بىوّ 
 ُك نىكهًُنُّ ُٖهتايُوَ ُٓو كِؤفيَو يُه

 وثًَِ ومت: 
 ))ػؤًِ ؿَويًَت!((

 مََُٕ! 
 ُّٓ ُٓوؿمَّ نُ َُٖىو ًتُ ًرييُٓنإ 

 بؤ ػؤت ؿَبُيت 
 ََُُٓ خبُكَ هُك يًوتُنُّ ػؤت 

 ُٖك ضُْـَ ًَٓوتا ًُنُت و ػَُباكّ 
 و هاغًََُِ و بلِهت يُالّ باكيهلؿووَ 

 بُآلّ ََُيَِ ثريّ 
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 مََُٕ! 
 َىو ًتُ ًرييُٓنإ ُّٓ ؿميَو نُ ُٖ
 بؤ ػؤت ؿَبُيت 

 ََُُٓ خبُكَ هُك يًوتُنُّ ػؤت 
 ُٓو كِؤفيَو ثًَِ وومت: 

  ((ػؤًِ ؿَويًَت!))
 عًُل بُػىؿاوَْـ ؿَماًَْت و ؿََيًَت:  ((ثاويؤ نؤيًؤ))

 ػىؿاوَْـ عًُكُ 
 عًُكًَو نُ ؿواّ ؿمَنلؿُْ ْاو ْاػِ ًَُُٓ, 

 وَ ُْكّ و ثىػت و تامَ و ٓاوَؿامنإ ؿَناتُ
 و ؿَكووِْ َلؤظ ٓاوَفوو ؿَنات 

 ًَٖنّ ٓرياؿَّ َلؤظ ٓاوَفوو ؿَنات 
 مََُِْ َلؤظ ٓاوَفوو ؿَنات 

 عًُل ٓاوَفوو ؿَنات: 
 ضىْهُ: عًُل ػىؿاوَْـَ 

 و ػىؿاوَْـ, عًُل! 
   :بُهُكٖاتِ ؿَيِ ًُقاك ًُقاكّ َىها!

لاهُنُّ ػؤّ ؿكِاْـ, ؿََئًَ كِؤفيَو َىهِ تُوكاتِ ؿَػىيَٓـَوَ: نُهًَو يُ ػؤًًاْا ن
يُػؤًًاْا نلاهُنُّ بُكّ ))ووتًإ: )) ((ضِ ؿَنات؟))َىهِ ثلهًاكّ نلؿ ُٓوَ 

ثًَِ بًًََٔ يُتاوّ عًُل, ؿَيِ ًُقاك ًُقاك بهات ُْى ))َىهِ وتٌ:  ((ؿَؿكِيًََٓت
                                                                                                                                    ((نلاهُنُّ!

 ْىيَق و هُكطىمًَتُّ ًُيـايِ:
هُكهىكًَُِٖٓكَ! ُٓطُك بناْني بًًَُو يُ ْىيَق, كِامّ ؿَكبلِيًَٓهِ ْاههُ يَُُكِ 
ػؤًُويوتِٓ ٖاوكَِطُم, وايـابَِٓ نُ يُ ناتًَهِ ؿياكيهلاوؿا, َىهىَيُاْإ كِوو يُيُى ًىئَ 

و ضُْـ وًُيُى ؿََئًَ: ُٓطُك ًَُُٓ نُعبُ بُبامُْيُنِ ػُياَيِ ؿابًَٓني و يُ بُكاهُكّ  ؿَنُٕ
طؤّ مَويُوَ تَُاًاّ بهُئ و يُ َُٖإ ناتـا ُٓو بامُْ ػُياَيًُ يا نُعبُ َُٖيبطلئ ضِ 
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كِووؿَؿات؟ ؿَبًٓٔ ًًَؤُْٖا نُي يُ ناتًَهِ ؿياكيهلاوؿا كِووبُكِووّ يُى ؿاؿًٌَْٔ و 
 ٔ: ؿََيًَ

 الضالم عليك أيًا الهيب ورمحة اهلل وبزكاتٌ 
 (وصلم عليٌ اهلل صلىو بُمَيِ ػىؿا يُ تؤ بًَت ُّٓ ثُياَبُكّ ػىؿا )آله

 الضالم عليها وعلى عباداهلل الضاحلني  
 و يُ ًَُُٓ و يُ بُْـَ ضانُناِْ ػىؿا آله

 الضالم عليكم ورمحة اهلل وبزكاتٌ 
 يُ ًَٓىَ بًَت! و و بُمَيِ و بُكَنُتِ ػىؿا آله

هُكْر بـَ! ًًَؤُْٖا َلؤظ يُ ناتًَهِ ؿياكيهلاوؿا كِوبُكِوّ يُى يُ ًًَىَيُنِ بامُْ 
 و يُ يُنرت ؿَنُٕ و ؿاواّ هؤم و بُمَيِ ػىؿاوَْـ بؤ يُنرت ؿَنُٕ. آلٓاهاؿا ؿاؿًٌَْٔ و ه

 يَُُكِ ػؤًىيوتِٓ ُٓواًْرت ؿََيًَت:  ((ًٖٔ نًل))
 ًرت يًَـَؿات ُٖك ناتًَو ؿَيتإ بؤ ُٓواْ

 وتإ بؤ َُٖيـَبلِٕ! آلؾليٌتُنإ ؿَهتِ ه
 ٖاوكِا يُطٍَُ ُٓو ًاعريَ ًَٓلاًًُّْ نُ وتىويُتِ:  ((دؤٕ َؤكؤ))

 ؿّ اسواي دىاِْ نٓـ    آعٌل بايـ ثاؿك ًَاِْ نٓـ        تا
 واتُ: )عًُل ؿَبًَت ًَْىبقيىاِْ بهات تا َلؤظ ُٖهت بُ الويَتِ بهات( 

 ؤ يُ عًُل ؿووك ْاػاتُوَ ؿََيًَت: ثريّ ت
 بُآلّ عًُل, ثرييت ىلَ ؿووك ؿَػاتُوَ!

 ًََُُنُتِ عًُكِ بُ بًَوٓىوك ْاو بلؿووَ و ؿََيًَت:  ((ؾًتن درياَيـ))ُٖكوَٖا 
تآًَوتا تُْاُْت ًاعريَناًٍْ ُْياْتىاًْىَ نؤتايِ عًُكًَو نُ ؿَيِ َلؤظ ٓاًََنّ بؤ ))

  ((نلؿؤتُوَ, ثًَىاُْ بهات!
َوَ ((ػؤًِ ؿَويًَت))بُدؤكيَهِ قًُُْط و ثاكاو يُباكَّ  ((ؾُكَيـوٕ َىًريّ))بُآلّ 
 ؿَؿويَت: 

 ػؤًِ ؿَويًَت(ّ بُ ؿَيطريتلئ ٖؤْلاوَّ دًٗإ بًًًُٓوَ )َٔ
 ؿآًََت يُّ طىَيُ ثلِنُ

 تا بُؿياكّ بًـَيت بُػَُيو 
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 تا ػؤت بهُيت بُ َاَيِ ْاسُمؿا 
 تا ًٌْاُْيُى بًَت بؤالّ ٖاوكٍَِ 

 مّ بُػتُوَكّ ُٖكنُهًَو كِا
 بُ ثُػٌهلؿُْوَّ ُٓوَوَيُ! 

 يُباكَّ عًُكُوَ  –بُآلّ قُبُ!  –بُضُْـ ثُيعًَهِ ًريئ  ((وَ ))كِيضاكؿ بلاًْهإ
 كِوو يَُُعٌىم ؿَنات ؿََيًَت: 

 تؤ منىُّْ تًَهلِايِ  ُٓوًرييًٓاُْيت 
 نُ َٔ بُ ؿكيَقايِ تَُُمن ػىاكؿووَُ! 

 يُباكَّ عًُكُوَ ُٖيُ:  سُنًًَُو وتُيُنِ هُيلّ
عًُل, ناكَاَنيَهِ ْابًٓايُ نُ يُ بِٓ ؿَكياؿا, بُؿواّ ضاوَناِْ طىَيًَهِ ْاؿياكؿا ))

  ((ؿَطُكِيَت!
 ؿؤميُٓوَيُنِ هُيل! 

بُآلّ, ؿوائ ؿؤميُٓوَّ ماْايإ َُُٓيُ نُ طًإ و ًٌََهِ َلؤظًإ بُ بًَكِ دىت دىت 
ُى يُ ػُهًَُتُناِْ َلؤظ يُ تًٌُْت يُنـا بىوًْإ طلمياُْ نلؿووَ نُ يُو بًَكاُْؿا ُٖكي

, ((ػؤًُويوتِ, كِم)), ((تىوكَِيِ, ٓاكاَِ)) ((نًُٓ, يًَبىوكؿَيِ))ُٖيُ, وَى 
  ((ًَٗلَباِْ, ؿوفَٓايُتِ))

 و ٖتـ ..   (())ثُفاكَ, ًاؿّ
وَّ يُو دًَطُيُؿا ُٖكناّ يُ ػُهًَُتُناِْ َلؤظ مياتل طًُُّ نلؿبًَت, ؿَبًَتُ َايُّ ُٓ

 ((نًُٓ))نُ بًَكُنُّ بُكاَبُكّ نَُرت طًُُ بهات, بؤ منىوُْ: ُٓطُك يُْاػِ َلؤظًَهـا 
يُ بضىنرت ؿَبًَتُوَ و ُٓطُك يُ ((يًَبىوكؿَيِ))طًُُبهات, بًَطىَإ بًَكُنُّ تًٌُْتِ نُ 

ػؤًِ و ًاؿّ(( طًُُ بهات, بُْاضاك بًَكِ))ثُفاكَ((كؤفاُْ بضىى و ))ْاػِ َلؤظًَهًٌـا 
رت ؿَبًَتُوَ. ُّٓ منىوُْيُ بؤ ػُهًَُتُناِْ ؿيهُّ ػؤت يُبُكضاوبطلَ و باَ بريّ بضىن

 يًَبهُكَوَ, يُ بىوِْ تؤؿا ناّ يُى يُو بًَكاُْ طًُُّ مياتلّ نلؿووَ؟ 
نُواتُ ُٓطُك ػُهًَُتِ ًَٗلَباِْ و عًُل يُْاػِ ًَُُٓؿا بُٓاطا بًَتُوَ, باقِ ػُهًَُتُ 

قَ الوام ؿَبٔ, تآُو دًًَُّ نُ ًَٖـّ ًَٖـّ يُْاوؿَضٔ و ُٖك ْاثُهُْـَنامنإ بَُُٖإ كِيَ
 َُُٓيُ نُ عاكؾُنإ عًُكًإ بُ ٖؤناكّ ْنيهبىوُْوَ يُباكَطاّ سُم ماًْىَ و وتىوياُْ:
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و ًاعرييَو  ((ٓايا ٓائ دطُ يُ ػؤًُويوتِ, ًتًَهِ ؿيهُيُ؟)) ((يل الذيو إال احلب))
 يُو باكَيُوَ ؿََيًَت: 

 دما ؿك بٌٗتِ آتى َلؿّ هلًتِ         ِٖ ايٓذا وِٖ ضىطريؿ ػىّ 
ُٓطُك تؤ ػىو بطليت بُػؤًُويوتِ ػَُيهُوَ, ُّٖ يًَلَ و ُّٖ يُوَّ يُ بًُُٖت واتُ: 

  ؿايت.
 كِم تُكًََهُ, نٌَ يُ ًَٓىَ سُم ؿَنات طؤكٍِ بًَت!(( ))ؿََيًَت:  ((دربإ ػًًٌ دربإ))

ّ ْابًَت, ُٓطُك نُهًَو كِم, نًُٓ, كِفؿّ, ًَٓلَيِ تًَو ؿووثاًاآلو يُو كِووَوَ نُ ًٖض و
يُ ؿَيـا بًَت, عًُل ُٖكطًن يُ ؿَيِ ؿا بُٓو باكطُّ يٌَ ْاػات و يُّ باكَيُوَ بري ْاههًَو 

 ؿََيًَت: 
 

 يىي ام ٖل هىيِ بوىّ عٌل كونٔ      مأاّ نُ 
 و نٔكمآ قبًُّ ؿهلاهت ايٓذا ٖلضُ ػىاِٖ                                 

 تٍ ْطريؿ سلف داْوىمّ ْطىيـ آتاؿىل 
 ساىل َا ػىاِٖ اطل, ام طؿتُّ َا دوتذى نٔ                                    

 ضلؾ نذلو ًْوت, تى نر بًِٓ اّ ؿوك ام سكًكت 
 طل ُُٖ نى كا ْهى ػىاِٖ, بلو ػىؿ كا ْهى نٔ                                        

  
ُْ ًَٓلَ آلوَّ نُ يُ ُٖك اليُى ْآىًََـيت كِوو يُالّ عًُل بهُ, قًبًُّ ؿُّٓ ُٓ))واتُ:

تاؿَيًَو طلِّ تًَبُكُْبًَت قوُيُنِ طًإ هىتًَٔ ْانات,  ُٖكضًًُنت ؿَويَت ؿاواّ بهُ,
ُٓطُك ؿَتُويَت ساَيِ ًَُُٓ بناًْت, يُ ووتُناِْ ًَُُٓؿا بطُكَِّ, مََاُْ ضُوت ْاطُكَّ, تؤ 

 سُقًكُت ؿووك, طُك ؿَتُويَت َُٖىونُي ضانبًَت, بلِؤ ػؤت ضاى بهُ(( ضُوتبًِٓ ُّٓ يُ
 ُٓهلئ بُ مَكؿَػُُّْ عًُل ؿَماًَْت و ؿََيًَت:  ((ُٓمحُؿّ ًاًَى))

 ُٓهلئ كِاميَهُ, 
 ػُْـَ كِاميَهُ 
 عًُل كِاميَهُ 

  –و ُٓهليِٓ ُٓو ًُوَ   -
 مَكؿَػُُّْ عًُكِ بىو!
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 ًكِ نًٌَا: ضؤٕ ويَُّٓ عُ (سُالز))بلِوأْ 
َُْوىكّ سُالدًإ بلؿ تا يُهًَـاكَّ بـَٕ, يُنًَو يُ ٖاوََيُناِْ, بُطليإ و ماكيُوَ 

َُٓلِؤ ببًُٓو هبُّ ))َُْوىك مَكؿَػُُْيُنِ نلؿو وتِ:  ((عًُل ضًًُ؟))ثلهًاكّ يًَهلؿ: 
هىتاْـيإ ًٓـّ, يُو كِؤفَؿا سُالدًإ يُ هًَـاكَ ؿاو كِؤفّ ؿواتل  ((ببًُٓو ؿوو هبُيٍ ببًُٓ

 و بؤ كِؤفّ هًَُّٗ ػؤَيًٌََُُنُيإ بُباؿا! 
ُْبىوِْ عًُل بُ بُؾريِؤضىوِْ تَُُٕ ُٖفَاكؿَنات و  –مَإ ثاكاو  –هُعـّ   -

 ؿََيًَت:  
 هعـّ اك عٌل ْتامؿ, ضُنٓـ ًَو ودىؿ 
 بلوؿ طلسًـ باًـ نُ ُُٖ عُل بُ با                                          

 
عـّ ُٓطُك ُٓهجِ عًُل تاوُْؿات, ضًبهات يُ َىَيهِ ؿوًْا, سُيؿُ نُ واتُ: هُ

عًُكِ بُ ُْػؤًِ ؿاْاوَ و ؿََيًَت:  ((ُٓؾالتؤٕ))بُآلّ  هُكاثاّ تَُُٕ بُؾريِؤ بضًَت,
  عًُل تانُ ُْػؤًًُنُ نُ ُْػؤَ ضًَقّ يًَىَكؿَطليَت!(())

 ت: َُهًض عًُل بُ يامؿََُٖني ؾُكَاِْ ػىؿا ؿَماًَْت و ؿََيًَ
 َٔ ياْنَُٖني ؾُكَاِْ ػىؿاتإ بؤ ؿََيًَِ: 

 ػؤًُويوتِ بهُٕ 
 ُٓواِْ ؿيهُتإ ػؤَ بىيَت 

 بَُُٖإ ًًَىَ نُ َٔ ًَٓىَّ ػؤًىيوت!
 ؾُكَاًَْهِ ْىيٍَ بُ ًَٓىَ ؿَؿَّ, ُٓواًْرت قبىٍَ بهُٕ 

 ُٖكوَى َٔ ًَٓىَ قبىٍَ ؿَنُّ! 
 إ ؿَماًَْت: عًُل بُكَِٖابىوٕ يُ ُٖكؿوو دًٗ ((ػادُّ ًريام))و 

 ؾاَ ٌَ طىيِ و ام طؿتُ ػىؿ ؿيٌاؿّ 
 ماؿّ آبٓـَ عٌكِ و ام ٖل ؿودٗإ                                    

 َِ عًُكِ و يُ ُٖكؿوو ؿًْا ٓاماؿّ. آلواتُ: بُ ٓاًهلا ؿَيًًََِ و ؿَيؼؤًِ بُ وتُنُّ ػؤّ, غى
 ؿَبات و ؿََيًَت:يُ ؿيـيَهِ ْاههُوَ, عًُل بُ ٓاماك ْاو  ((ًهوجري))وَ 
 عًُل مؤكبُّ نات دؤكيَو يُ ٓاماكَ, بُآلّ بًًَبَُ بىوٕ يًَِ َُكطُ!(( ))
 عًُل بُ ًَٖلًِ يًُهليَو ؿَماًَْت و ؿََيًَت:  ((ظؤَيتًَل))
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َهـا َُٖيُُت بؤ ؿٍَ و ًٌََو و دُهتُ ؿيًََٓت!(( ))  عًُل بًَُٖنتلئ هىثايُ, ضىْهُ يُ ضاوتلوناًْ
َت و ؿََيًَت:     آلًٖذلإ يُ عًُل ؿا بُ هُكَايُّ با ((ؿ. ُٓيًهى ناكيٌ))  بىوِْ كِؤغ ؿَماًْ
عًُل ناتًَو بَُُكاَِ ػؤّ ُْطات, كِؤغ ؿَبنويًََٓت و ؿَيىكوفيًََٓت, ُٓطُك ))

ًاناكّ  ((نؤًَـياّ ػىؿايِ))كَِْطُ ًٓرت  ((ؿاْيتَ))ببىايُتُ ٖاوهُكّ  ((بٔاتليى))
 ُ! طُوكَّ ُٓو ًاعريَ يُؿايو ُْبىاي

 عًُل بُ طُوُٖك ؿَماًَْت و ؿََيًَت: ((تؤَيوتؤّ))ْىهُكّ نتًَبِ طُوكَّ ًُكِو ٓاًتِ 
 عًُل طُوُٖكيَهِ طلاْبُٖايُ, ُٓطُك بًَطُكؿ بًَت!(( ))

 ؿاهتاِْ عًُل بُ ؿووباكَ ْاماًَْت و ؿََيًَت: ((حافيش))بُآلّ 
 يو قُِ بًٍ ًْوت غِ عٌل و ائ عذب 

 نن ٖل مبإ نُ َٔ ًٓىّ ْاَهلك اهت                                          
ػَُِ عًُل يُ بُهُكٖاتًَو مياتل ًًُْ و ُٖك ًَُُِٓ هُيلَ, نُ يُ ُٖك ماكيَو ))واتُ:

  ((ؿَيبوتِ ؿووباكَ ًًُْ
ؿَهت بًَت, َُساٍَ, هُكّ آليُوَّ نُ عًُل با))ؿََيًَت:  ((ؿ. ًُكيعُتِ))

  ((ػؤبُؿَهتُوَؿإ ُْوّ ؿَنات!
  ((عًُل ًتًَو ًًُْ دطُ يُ باكاًَْو يُػُّ, يُ ؿواّ مَكؿَػُُْيُنُوَ!))
 ًاعريّ َُٓليهِ ؿََيًَت:  ((ًًًُِٓ ؿيهٓوىٕ))

 نُهًَو نُ بًُُٖتِ يُهُك مَوّ ؿا ُْؿؤميىَتُوَ 
 يُ ٓامساًٍْ ؿا ْايـؤميَتُوَ 
 َاَيِ ػىؿا يُ ًَُُٓوَ ْنيهُ 

 و تًُْا تىيٌَىوَنًُِ, عًُكُ 
 ل بُ ًَُٖاّ سنوكّ ػىؿاوَْـ ؿَماًَْت و ؿََيًَت: عًُ ((ٓؤًؤ))

 بهُيت. ((ػؤًُويوتِ))ُٓوؿََُّ نُ 
 ػىؿا يُ ُٖكاليُى ٓاَاؿَيُ 

 ُٓوؿََُّ كِم ماٍَ بًَت و هُكاثاّ بىوْت ؿابطليَت
 يُ ُٖكاليُى ٓاَاؿَيُ  (())ًٓبًًى

 ثًَطُّ تؤيُ نُ ػؤّ بُهُك واقًع ؿا ؿَهُثًًََٓت! 
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ُٓطُك ؿوو نُي يُّ دًٗاُْؿا يُثاٍَ يُنـا ))ُيُنِ ًريئ ؿا ؿََيًَت: يُ وت ((ًُٓاّ عًِ))
 –بُبٌَ ٓايىوؿَبىوٕ وُٖوَهبامّ –ؿأًٌْ و ثًَهُوَ يَُُكِ ُٓويًَٓهِ بًَطُكؿ و ٓامساِْ 

  ((بـوئَ َٔ نُهِ هًَُّٗ ؿَمب!
 ؿوا قوُّ يُباكَّ كِاظُّ عًُكُوَ يُ ثٌت ضُْـئ هُؿَوَ ؿَنات:  ((َُوالْا))
 ضُ طىيِ عٌل كا ًلغ و بًإ ٖل

 ٕ آ يِ ػذٌ ايِ امآضىٕ بُ عٌل                               
 طلضُ تعبري مبإ كؤً تل اهت 
 يًو عٌل بٌ مبإ طىيا تل اهت                                

 ضىٕ قًِ اْـك ْىًنت َِ ًتاؾت 
 ػىكؿ ًهاؾتَـ قًِ بلآضىٕ بُ عٌل                               

 عكٌ ؿك ًلسٍ ضى ػل ؿك طٌ خبؿت   
 ًلغ عٌل و عاًكِ ِٖ عٌل طؿت                                

 
ضُْـَ كاظُ و ًلؤظُّ عًُل بهُّ, نُ بُ عٌل ؿَطُّ ًُكَُماك ؿَمب يًٌَ, ُٓطُك ضِ 

ثُيُّ  طىماكًتِ مَإ كِووْرتَ, بُآلّ عًُل بُ الَيِ طؤيا تلَ, وَى ثًَٓىوي يُ ْىوهًٓـا
ؿَنلؿ, نُ ٖاتُ هُكباهِ عًُل بُهُك ػؤّ ؿا ًهايُوَ, ُٓقٌَ يُ كِاظُّ عًُل ؿا وَى نُك 

 يُ قىكِؿا ضُقٌ,  كِاظُّ عًُل و عاًكًٍ ُٖك عًُل ػؤّ نلؿّ. 
ًَٓوتا ماًُْإ نُ عًُل ؾانتُكّ دىَيُّ ًَُُٓ و بُٖاوبًاْىوّ فياِْ ًَُُٓيُ و 

 طُم ؿَبًَتُ َايُّ ػؤًىيوتِٓ سُمكَتِ ٖاوكٍَِ. ػؤًىيوتِٓ هلوًت و ػؤًىيوتِٓ ٖاوكَِ
   َُكمّ ًَْىإ عًُكِ سُقًكِ و َُدامّ يُ نىَّ ؿايُ؟

ًََهِ هاؿَّ ُٖيُ! ُٓطُك ؿَهت خبُيتُ هُكًاِْ ُٓو نُهُّ نُػؤًت آلُّٓ ثلهًاكَ وَ
ؿَويَت, ُٓطُك كِؤست , بؤٕ و بُكاَُّ ًْىَ وْبىَنُتِ طلت, ُٓوَ عًُكٌ سُقًكًُو ُٓطُك 

 دُهتُت ُٖهتِ بُ وكوفاْهلؿ, ُٓوا عًُكِ َُدامّ و ؿكؤيُٓيُ. 
عًُكِ سُقًكِ, عًُكًَهُ باْرت يُ َلؤظ و )): (ؿ. ًُكيعُتِ)بُ ؿَكبلِيُٓ دىاُْنُّ

  ((ػىاكتل يُػىؿا!
 ؿ . ًُكيعُتِ(ؿا ؿََيًَت: )يُ ثٌتطريّ وتُنُّ ((دربإ ػًًٌ دربإ))
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ؿَنات و عًُكِ َُدامّ يُ بُهتًَِٓ ))عًُكِ سُقًكِ يُباػضُّ كِؤغ ؿا ًهؤؾُ 
  ((دُهتُؿا!

َ َُوؿاّ ًَْىإ عًُكِ سُقًكِ و َُدامّ بًًَُىَيُنِ تُواو كِووٕ ((َُوالْا))
 ؿَكؿَبلِيَت و ؿََيًَت: 

 عٌكٗاّ نن ثٌ كْطِ بىؿ                    عٌل ْبىؿ عاقبت ْٓطِ بىؿ 
 ًًُْ ؿواداك ُْْطِ و كِيوىايِ يُ. تُ: عًُل ُٓطُك ًىئَ كَْط و كِوو بهُويَت عًُل وا

بُنىكتِ: عاًل, يُ فيَل طًًَُّٓ ُْكّ و ْاههِ َُعٌىقُنُّ ػؤيـا يُػىؿاوَْـ ؿَطات 
و يُفيَل مَاِْ ؿَيًـا ُٖهتِ ثًَـَنات, ُٓو عاًكاُْ يُ هلوًت و بىوٕ ؿَكِواًَْت و ًَشلابٌ 

و ًاؿوَاِْ و يًَبىوكؿَيِ و بُػٌني  ؿَيِ يُ كِم و ًَٓلَيِ و نًُٓ ػاَيًُ و يًَىإ يًَىَ يُػؤًِ
و بُكؿَواّ بُ ػُْـَيُنِ هُومَوَ يُ فيإ ؿَكِواًَْت و ًٌْاُْنُّ ُٓوَيُ نُ يُ ْاَيُّ بىيبىٍ 

 ثُكيٌَإ ؿَبًَت.  
 طل خنٌ وؾا بل ْـٖـ ضٌِ تلّ ٖوت 
 ّ ٖوت مثزب اهت, اًَـ آتا كيٌُ ؿك                                     

 ليٌإ ًىؿ ام ْايُ بًبٌٕ ؿٍ نُ ثآ
 وين نُ باوّ ػربّ اهت آؿك ؿآٍَ                                    

واتُ: ُٓطُك ؿكَػتِ وَؾا بُك ُْطليَت, ضاويَهِ تُكِ ُٖيُ, تا كَِط و كِيٌُ يُ ٓاوؿابًَت, 
آًََِ بُ ٓىًََـّ بُكُّٖ ُٖيُ, ُٓو ؿَيُّ ْاَيُْاَيِ بىيبىيًَو ٓؤقلَّ يًَـَبلِيَت, ؿَهتُو ؿ

 . ضىْهُ ُٖواَيًَهِ اليُ
ًَٓوتا ُٓطُك ُٓو قواُّْ تآًَوتا نلا, ؿٍَ طُكًَت ثًَـَبُػًٌَت, ُٓوا بُ ؿؿاِْ ؿٍَ 

ُٖك بريوباوَكِيَو ))بًطلَ ضىْهُ سُقًكُتًَهِ يُنذاك ؿاْوكُيُ! بُ وتُّ ًَُوِ تُوكيَنّ: 
و بُ نلؿَوَ ثًٌاِْ بـَ نُ َُُٓ نُ تؤ بُ طُكَىطىكِّ ؿَُٖيًًَََتُوَ, ُٓوَ بُؿٍَ بًجاكيَنَ

  ناكّ ٓاوَمؿاكاِْ ػىؿا ويوتُ!((
 وَكٕ باؾًَلبني: 

 ُْدًيب يُ طىَيِ هىوك  /  ُْكّ و ًْاِْ يُ بُٖاك 
 تًٓىيَتِ يُ ٖاوئ  /  تُْٗايِ يُ ثاين 

 بًَطُكؿّ يُ مهتإ  / عًُل يُضاوثؤًًهلؿٕ 
 بُػٌني يُ عًُل  /  و ػؤًُويوتِ يُ ؿايو 
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 ابُتُنإ: نىكتُّ ب
بُطىيَلَّ ؿوائ تىيَقيُٓوَّ ؿَكوْٓاهإ, ُٓو َلؤظاُّْ نُ ْىوكّ ػؤًُويوتِ و   -

 عًُل يُ بىوًْإ ؿَضهًَت, مؤك نَُرت يُ نُهاِْ تل ُْػؤَ ؿَنُوٕ!               
 يُبريّ ُْنُيت! ػؤًىيوتِٓ َلؤظُنإ, ػاَيِ نؤتايِ ًَٖٓاُْ بُ تًَهلِاّ ٓاماكَنإ!  -
َُٓلِؤوَ كَِْطِ ػؤًُويوتِ يُ ًىوًُّ ضاويًهُنُت بـَ! تَُاًاّ  ُٖك يُ  -

 ناكيطُكيُ هُيلَناِْ بهُ! 
 ؿَيًٓابُ! نُهًَو نُػؤًُويوتِ ًًُْ, ًٖض ناتًَو ُٖهت بُبىوِْ ػىؿا ْانات!   -
 باوَكِ, ثُكهتٍ نلؿٕ ًًُْ! باوَكِ عًُل و ػؤًُويوتِ يُ!   -
 و كَِْطِ ُٓو بطليت!عاًكبُ تا بؤٕ و بُكاَُّ ػىؿاوَْـ   -
 ّ ًَٗلَباًًُْنِ هاؿَيُ و بُي! ((كِؤَيُ))ؿَبًَت بناْني, عًُل   -
ّ ؿكَػتُنإ و نىنىػتًُنإ و تُْاُْت آلعًُل واتُ, ٖاوهًَهَُإ ػؤَ بىيَت, طُ  -

قُيُكًَُِناًٍْ هتايٍ بهُئ, يُبُكػاتلّ كَِْطِ كًَِِ ثُكَِناًْإ و ُٖدمريَ ؿكِناويُنإ 
 إ ػؤَ بىيَت! يُبُكُٓوَّ ُْكّ و ْاههِ طىَيِ هىوكَإ ثًٌإ ؿَؿَٕ! )نانتىي(َ

عًُل هُكقاَيًُنِ ؿَيطري و ْاههُ نُ ٓاويَتُيُنُ يُ, كِاهتطؤيِ, دىوَيُ, َُٖيُؿاوإ,   -
 ثانًنَيِ, ُٓهلئ, ًاؿٍ و ؿَيُكِاونَِ! 

 ؿَيًٓابُ! عًُل تاقاُْ ثلؿّ ُّٓ دًٗإ و ُٓو دًٗاُْ!   -
 اكتِ هُكنُوتٔ و ُْٓطًَنَّ ُٓدماَـاِْ طٌت ناكَ هُػت و ؿفواكَناُْ! عًُل, هت  -
يُ بريت بًَت! ُٓطُك عاًل بٌ و ُٓوئ يُ ؿَيت ؿا ًَٖالُْ بهات, ًٓـّ ًىيًََٓو بؤ   -

 تىوكَِبىوٕ و كِم و نًُٓ و ؿوفَٓايُتِ ْآًًَََتُوَ! 
 عًُل واتُ: ؿؤميُٓوَّ بًُُٖت يُهُك مَوّ!   -
و ؿَكى بُوَ بهُئ نُ َُوؿاّ ًَْىإ عًُكِ سُقًكِ و عًُكِ َُدامّ باتًَبطُئ  -

 بُ ُْٓـامَّ هُؿَيُنِ كِوْانًُ! 
عًُكِ سُقًكِ واتُ: دىوَيُيُنِ هتىوِْ يُ مَويُوَ بُكَو َُيُنىت نُ بُ   -

ْاوؿَبليَت, عًُكِ َُدامّ واتُ: دىوَيُيُنِ ٓاهؤيِ يُهُك مَوّ نُ بُ  ((طًُتِ ؿٍَ))
 ْاوؿَبليَت!  ((طًُتِ طٌَ))

وبهُُْوَ, بُآلّ ًٖض ؿًَََو ُٖهت و آلعاًل بٔ! عاًل بٔ! و ػؤًُويوتِ ب  -
 غُكينَت يًَتًَو ُْضًَت! 
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دًاوامّ ًَْىإ عاًل و ُٖوَهبام, بُ ُْٓـامَّ ْاههِ تىيَهًَُ ثًاميَهُ, وكيابُ   -
 َُٖيُٓػًًوهًًَت!      

ؿايُ و عًُكِ َُدامّ يُ بُهتًَِٓ  طًُُنلؿِْ عًُكِ سُقًكِ يُ بُهتًَِٓ كِؤغ  -
 دُهتُؿا! 

 وكيابٔ! ؿؤميُٓوَّ ختىبٌ ًَْىإ عًُل و غُكينَ, مؤك ؿفواكَ!   -
بُكَُِٖ عًُكِ سُقًكِ ٓاكَمووّ كِؤسُ و بُكَُِٖ عًُكِ َُدامّ ثُكت بىوِْ   -

 كِؤسُ! 
 *نلؤنِ باي:

 ػاوؿاِْ دُهتُ! عًُكِ سُقًكِ واتُ: ماػاوؿاِْ كِؤغ  و عًُكِ َُدامّ واتُ: ما
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 وتةى كؤتايى! 
ًَٓوتا ؾًَلبىوئ: ًَُُٓ بؤ ؾًَلبىوٕ و كِآًَٖإ و ثاًإ تاقًهلؿُْوَ ُْى ثٌىو! بَُيهى بؤ 
ٓاكاَِ ثًَُإ ْاوَتُ ُّٓ ؿًْا تاوَنى ُٓوئ و ُٓؾلِاْـِْ ػىؿا يُهُك مَوّ ؿكيَقَ ثًَبـَئ, 

 بىوِْ كِؤغ و ُٓقٌَ بطات. آلباٖاتىوئ بؤ ُٓوَّ ؿَهتُإ بُهُكنُوتٔ و 
ثُياّ و بُكثلهًاكيَتِ ًَُُٓ, ؿؤميُٓوَّ َُٖإ ًْىَّ وْبىوَإ ؿَبًَت, ضُْـ بًًَُو يُ 
ودىؿّ ًَُُٓ نُ يُّ دًٗاُْؿا ٓاَاؿَيًإ ُٖيُ و ًََُُٓ بُضىوُْ ثاٍَ ُٓوإ ناٌََ ؿَبني و بُ 

 ؿَكبلِيًَٓهِ تل, ؿَهتُإ بُ بًُُٖت كِاؿَطات.
ًََبىوٕ! ضىْهُ, بُ  ًُٖت واتُ, نا

كِووت و قىوت و ضاو  –ٓاؿَّ  –بُبريَإ ؿيَتُوَ ُٓوؿََُّ نُ بُٖؤّ دىاًََلّ باونُإ 
ؿؤمَػًُناِْ )ثلِيُُٓهلئ يُ ؿَيِ ٓامساُْوَ ؾلَِّ ؿكايُٓ هُك مَوّ و طلوثًَو, ًَُُٓيإ بُ 

ُ ًرييُّٓ يُ ودىؿّ ْاومَؿ نلؿ, بٌَ ٓاطا يُوَّ ناتًَو ػىؿاوَْـ ُٓو ياػًبىوْ(هُك مَوّ
 ؿا بًِٓ, باكّ بُكثلهًاكيَتًُنِ هُيلّ ػوتُ هُكًاِْ ُْوَناِْ ُٓو. ((ٓاؿَّ))

ًََُٓوتا هُيلّ ػؤَإ ؿَنُئ نُ ض ٓؤكطاًْنًََهِ ٓاَيؤم و ثًٌَهُوتىو و 
هُكهىكًَُِٖٓك يُ ودىؿّ طضهُّ ُٖكيُى يُ ًَُُٓؿا ؿاْلاوَ و سُثُهاوئ و يُ َُٖإ نات 

 يُ ؿَيُػىكثُيُنِ ًريئ, يُؿَيِ ػؤَاْـا ضجُ ؿَنُئ!  ؿا يًَىكِيَق
 نىَ ٖا باكّ اَاْت ْتىاْوت نًٌـ       قلعُ ؾاٍ بُ ْاّ َٔ ؿيىاُْ مؿْـ 

واتُ: ًاػُنإ ُْياْتىاِْ باكّ َُٓاُْت َُٖيطلٕ, تريوثٌهِ ؾاَيطلتُٓوَيإ بُْاوّ َِٓ 
 ؿيَىاُْوَ يًَـَؿا. 

كؿَيُ نُ ػلاوَتُ هُكًاِْ ُْكّ و ْاههِ ًَُُٓ و ًْطُكإ بىوئ يُ طُوكَيِ ُّٓ هجا
ًرييًًُٓنِ يُياؿُْضىوَإ ُٖيُ يُوَّ نُ ًايوتُّ ُٓوََإ ُٖبىو نُ َُٖيطلّ ثُياّ و 

                                                                                                                                       دًًٌَِٓٓ ُٓو ٓامينَ بني يُهُك مَوّ! 
ّ يُ تُويًََُإ ؿا, و بًًَُو يُ ؿَيِ ػؤّ ((بُكِيَنتليِٓ َُػًىقات))ُٓوؿََُ ػىؿا ْاوّ 

يُالّ ضُثٌ هٓطُإ ؿاْاو قُؾُهًَو يُ ًَٓوهِ بُ ؿَوكا نًٌَا تا ًٖض نُهًَو ُْويَليَت 
ىكّ برينلؿُْوَّ ػؤّ تهاْـَ هُك تىػِٓ ُٓو َاَيُ بهُويَت, دطُ يُو! و ؿَيؤثًَو يُ ْ
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تلؤثهِ دُهتُّ ًَُُٓ بؤ ُٓوَّ تا نؤتايِ تَُُٕ طُواًٖـَكّ ٌَتىَلِّ ُٓقٌَ و ؿٍَ بني و 
تَُاًاّ ثًَهًُِْٓ ػىؿا بهُئ! تاوَنى بًَُُالًَِْ ًَْىإ ُٓقٌَ و ؿٍَ, ببًُٓ َلؤظًَهِ 

ُناكًَٖٓاِْ ثًَىَ بىوَ! و مؤك ٖاوهُْط نُ هُؿ َُٓيبُتُ ُّٓ ٖاوكِيَايُتًُ ًٌَُُٖ ًََقووّ ب
 ْاػايًَُْت نُ بَُُٖإ ٌَتىَلِّ ًٌَُُٖيِ و يًَهـابلِإ ؿَطات.

ؾًَلبىوئ نُ ؿَهتبُكؿاكّ تُْٗايِ بني و يُْاو  –بُتىاْاّ برينلؿُْوَّ ُٓو  –ُٓو ناتُ 
وٕ ًُٓهُوتُناُْوَ بؤْاو َُمكا هُكهُومَنإ ًؤكِبًُٓوَ و ثًَهُوَ, فيإ بُ عًُكُوَ ُٓمَى

بًٓات بًٓنَي, ُٓو َلؤظُ هاويًهُ, كِووتَُيُ و  ((نؤََُيطُ))بهُئ و بؤ فياًَْهِ ْاهو, 
ًًُْت يُ يُنـّ آلنًَىيُّ ؿويََِٓ ُْٖىنُ بؤتُ َلؤظًَو نُ َاْاّ وًُنإ بُتًَػِ ُٓق

دًاؿَناتُوَ و هاَيُٖايُ يُ َُٖيـاِْ َىًُنُنإ بُ ٓامسإ ؿا, َات و سُيلاُْ و ػىؿاّ يُ 
لؿووَ و ػىؿاوَْـ ثُدمُّ سريَتِ بُ ؿؿاِْ ثًًُُاِْ طُهتىوَ, يُّ َُٖىو ْامو ًْعُُتُ برين

ؾلاواُّْ بُ كِؤَيُناِْ ٓاؿََِ بُػٌِ و دطُ يُ طلوثًَهِ نُّ ًٖض نُهًَو قُؿكّ ُٓوّ 
 ُْماِْ و ُْْاهِ! 

   ًََُٓوتا ًَُُٓ َُٖإ طلوثٌ بضىنني نُ يُ ثُدمُّ ؿَهت تًَٓاثُكِئ!
ًًَََُٓت! ُٓطُك َٔ و تؤ يُ كِينّ ُٓو طلوثُ نَُُؿا ُْبىوئ, بُْاضاك يُ هُكت هىكِْ

ُٖيىَُكدًَهِ ؿيهُؿا فيامنإ بُهُك ؿَبلؿو قاَهِ ًْطاَإ ُٖكطًن دُهتُّ ُّٓ وًاُّْ 
 يَُى ُْؿَنلؿ.

 بُ ؿكيَقايِ كِيَطايُنِ ٓاكِاهتُ ؿياك و ((فيإ))بَُيٌَ! ًَُُٓ ٖاتني تاثلؤهُيُى بربِئ بُْاوّ 
ٓاَادمـاك! ضىْهُ بُباًِ ؿَماْني نُ ًٖض طُكؿيَو يُ بىوُْوَكؿا بُبٌَ ٓاَاْر ػُيل ُْنلاوَ و 
ثُّ بلؿٕ بُّ كِاهتًُ نُ تُْاُْت ػىؿّ فياًٍْ ٓاَاْر ًًُْ! بَُيهى ُٓويٍ ٓاَلاميَهُ بؤ 

 نلؿِْ كِؤغ و ؿياكّ نلؿِْ ثًَطُّ ًَُُٓ يُ بىوٕ ؿا! آلبا
بُناكًَٖٓا وضُْـ ؿَيؤثًَو يُداَِ ؿٍَ و ضُْـ كِيَوايُى يُ ثاًإ ٓاَلامَ ػىانلؿَنَُإ 

ُٓقًَُإ نلؿَ تىيٌَىوّ هُؾُكَ ؿفواكَنُّ ػؤَإ, ُٓوؿََُ ماًُْإ طُكَنُ ٖاوََيِ بُهؤم و 
ثُميإ ؿكوهتُإ ُٖبًَت بؤ ُٓوَّ ببًَتُ ٖاوبًُِ طُكَاو طىَيناكّ ًَُُٓ. نُهًَو نُ بُكؿَواّ 

ُْ آلؿا يُ تًٌُْت ًَُُٓؿا بًَت, ٖاوكِيًََو! و ماًُْإ نُ يُّ بُكؿَيُطٌت ضلنُهاتُناِْ فيإ 
ًًُْتُ نُ آلبىوِْ برينلؿُْوَ و ُٓقآلَُٖيَُىت و ؿفواكَ ؿا تُْٗا بُضىوُْ هُكَوَ و با

ؿَتىاْليَت بُ تلؤثهِ بُكمّ ػىؿٓاطايِ بطُيت و ؿواّ ؿاطرينلؿِْ ُٓو تلؤثهُ و َُٖيهلؿِْ 
لاوَ: َٔ بُ ٓاطايِ طُيٌتىوّ! ًٓـّ يُ تاَِ تاَيِ ػُّ, يُػُّ بُيـاػًَو نُ يُهُكّ ْىوه
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ػؤَإ ْاؿكِئ و ًاؿميإ ًًىَِْ يٌَ َُٖيٓاهًَت و ُٓهلئ يُتاو ًَُُٓ ثُكؿَ ْاؿكِيًََٓت و 
 يًُُوم و ػؤًًـا

نلاهِ ثاكيَنطاكّ يُبُك ؿاْاكِْني, ضىْهُ بُباًِ ٓاطاؿاكئ نُػُّ و ًاؿّ ُٓو  
ثُكوَكؿَ و طًُُثًَـاِْ كِؤسِ ًَُُٓ ٖاتىوٕ, بُّ دًاواميُّ نُ َاَؤهتايإُْ نُ بؤ 

َاَؤهتايُى بُ ؿَهتاًَْو يًَىكِيَق يُ هىثاهطىماكّ و يًَىاًَْهِ يًَىكِيَق يُػُْـَ ؿيَت و 
َاَؤهتايُنِ تل بُضلض و يؤضِ ًَْىضاوإ و قاَضًًُنِ بُؿَهتُوَ! و يُّ هاتُؿا,  ُٓوَ 

ناكطًَلٍِ ))ؿٓاطايِ ُٓوإ يًَو دًابهُيُٓوَ و بُ ثُيلَِونلؿِْ ًَُُٓئ نُ تُْٗا بُ تًَػِ ػى
 ٖاوهُْطِ و ٓاكاَِ بُهُك ػىؿيَتِ ػؤَاْـا ماٍَ بهُئ. ((ُٖهتُنإ

ًَٓوتا يُو هتُّ و ْاُٖقًُّ ُٓواًْرت بُ ًَُُّٓ كَِوا ؿَبًٓٔ, ْاَيُ ْانُئ, ضىْهُ بُباًِ  
ُنإ! ًٌَُُٖ وَى َاَؤهتايُى يُثاٍَ ٓاطاؿاكئ نُ طٌت َلؤظُ بُكِواَيُت باَ ياػلاث

ًَُُٓؿا كَِوأْ, كِيَو ُٖكوَى طىَيُنإ! ُْٖـيَو يُ طىَيُنإ ٖاتىوٕ تاوَنى بُبؤِْ ْاػؤًِ 
 ػؤيإ بًًََٔ: 

 طىَيِ هىوك ضُْـ بؤٕ و بُكاَُّ ػؤًُ! 
 ًَٓوتا بُ كِوآًِْ ؿَكوْناًَْهِ ماْا بُّ باوَكَِوَ طُيٌتىوئ نُ مَكؿَػُُْ, نؤكثُّ
ًُوم و ًاؿيُو ثُياًََُٗٓكّ ٓاكاَِ و هُكَتاّ فياًَْهِ ثلِ يُػؤًِ, بَُُٖإ ًًَىَ نُ 
بُٖؤّ طلتِٓ ؿوْـّ ػىؿٓاطايِ, ؿَيًَهِ يُغُّ نُيًُإ ُٖيُ, بَُُٖإ ًًَىَ ؿَبًَت 
يًَىَنامنإ يًَىكِيَقبًَت يُ ًُنلّ ػُْـَ و ًٌَُُٖ ؿَّ بُػُْـَبني و بُؿَيِ ػىيَٓاويُوَ 

 إ هُومبًَت يُ ثاكاوّ ػُْـَ! يًَىَنامن
ًََُٓوتا ؿَبًَت ضاوَنامنإ بٌؤئ, ؿَبًَت بُدؤكيَهِ تل ببًٓني, كِابلؿووَنإ  واميًَبًَٓني و 

و يُهُك آلٓايٓـَ يُ ٓاًََنبطلئ و كِوو يُ كِابلؿوو بهُئ و بُٖؤّ َُٖيؼًًوهاُْنامنإ ن
و  ((تًَهؤًإ))َؿا قؤَيِ يٌَ َُٖيُاَيني واتُ: و يُ ثًَٓاو ٓايٓـ ((ؿاواّ يًَبىوكؿٕ))ؿاطلئ واتُ: 

يُ ُٓهلئ و ػُْـَنإ, ًهوتُنإ و هُكنُوتُٓنإ و طلؾتُنإ وَى َاَؤهتايُنِ فيلو 
 ؿاْا بلِواْني نُ ٖاتىوٕ بؤ ُٓوَّ يُثؤىل فياْـا ؾًَلَإ بهُٕ! 

يَلَِنُ بًَت بؤ ناتًَو يُهُكَتاّ ؿيَلِؿا ؿَْىوهني, فيإ, طؤًُيُنِ ضاوَإ يُ نؤتايِ ؿ))
و  ُٓوَّ الك ُْكِؤئ! ضىْهُ فيإ تُػتُيُنِ ًْطاكنًٌَاُْ نُ تًًَـا ػُتهىفيَُٓ بىوِْ ًًُْ!

ؾًَلبني نُ: يُ ؿَؾتُكّ كِآًَٖاِْ فياْـا, َُٖيُّ ُٓواًْرت بَُواسُّ ضاوثؤًِ بولِيُٓوَ بؤ 
 تُوَ!ُٓوَّ بُكؿَواّ ؿَؾتُكّ ٓايـيانامنإ بُ هجًَتِ و ثانًنَيِ مبًًََٓ
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ًٓـّ ثلتُ و بؤَيُ و طامْـَ ُْنُئ نُ بؤضِ ًٍَٓ و فاِْ ًَُُٓ يُػَُيهِ ؿيهُ مؤكتلَ 
 ضىْهُ ُْٖىنُ ؿَماْني!

 يإ مؤكتل ؿَؿكيَتَِ!! آلُٓواُّْ ٓامينتلٕ, داَِ بُ
وَى نًَى ًٌَُُٖ بؤالّ  –ًَٓوتا بُباًِ ؿَماْني: ؿَْطـاُْوَّ ناكّ ًَُُٓ يُّ دًٗاُْؿا 

 تُوَ: ػؤَإ ؿَطُكِيَ
 إ دٗإ نىَ اهت و ؾعٌ َا ْـاهت 

 يـ ْـاٖا كا ُـا  آهىّ َا                                  
واتُ: ُّٓ ؿًْا ضًايُ و نلؿَوَّ ًَُُٓ باْط نلؿُْ, بؤالّ ًَُُٓ ؿَطُكِيَتُوَ مايَُيُّ باْط 

 نلؿُْنإ. 
ؿا و نلؿَوَناًٌِْ ًَٓوتا ُٓطُك ُٖك َلؤظًَو بُ هٓـوقًَهِ ثؤهتُ بناْني بؤالّ ػى

بُْاَُيُى, ٓايا َُٖـيى كِيَطُ بُػؤَإ ؿَؿَئ نلؿَوَيُنِ قًنَوٕ ؿفّ َلؤظًَو ُٓدماّ 
 بـَئ؟ 

ًَٓوتا ُٓطُك ؾًَٓهِ ٓاهىوؿَ بُػٍ و ؿَيلِؾًَِٓ فياًَْهِ ػؤمشإ ؿَويَت, ؿَبًَت ثاكوّ 
طاؿاكئ نُ ُْٓـيٌَُ عًُل يُ يًوتِ ػىاكؿُْناِْ كِؤسِ ػؤَاْـا ؿابًَٓني ضىْهُ بُ باًِ ٓا

 ػؤكانِ كِؤسُ. 
 وَ ُٖك يُ ًَٓوتاوَ َُٖىو ًتًَو و َُٖىو نُهًَهُإ ػؤَ بىيَت. 

 كِووْانِ بٓؤًني 
 ثًَُإ ػؤَ بًَت و َُٖـيى ػؤًُويوتِ بهُئ 

 ػؤًُويوتِ بؤ ؿَْهُ ضُويَو  
 بؤ ػؤك, بؤ بًابإ 

 بؤ ًهوت, بؤ َؤّ, بؤ ُٓهلئ              
 ؤ مَكؿَػُُْ, بؤ بُكَاٍَ بؤ تُْٗايِ, ب

 بؤ ػىؿا, بؤ بُٖاك, بؤ بًَـَْطِ 
 بؤ ْاناَِ, بؤ َُيُٓت, بؤ بًَهُهِ 

 و بؤ طُكؿيَو نُ يُ باَيِ ثُكواُْوَ يُ هُك كِووَُتِ طىٍَ ؿًًٌََْت! 
تَُاًاّ ُٖك َُٖىو بىوُْوَك بهُئ و ٖاواك ٖاواك داكِّ ػؤًُويوتِ ُٖكيُى يُوإ 

ـَطُئ نُ تُْٗا ػؤًُويوتِ و ُٓويٓـاكّ تاقاُْ كِيَطاّ بُػتُوَكّ بـَئ, ضىْهُ ُْٖىنُ تًَ
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! بُبريّ بًًَُٓٓوَ ((عًُكُ))و فياِْ ٓاهىوؿَيًُ يُ بىوُْوَكؿا. ضىْهُ ماتِ ػىؿاوَْـ 
ُٓوؿََُّ نُ ػىؿا بًُٖالى ُْبىوُْ نُّ ويَُٓنُّ ػؤٍ ُْػٌُّ بىوُْوَكّ نًٌَا, تاويَو 

ايُنِ ؿوايٓرتئ و مَكيؿرتئ َُػًىقِ ػؤّ نلؿو بُ ضجُوَ ؿاًٌْت تا وضاًَْو بـات, تَُاً
 ؾُكَىوّ: 

تؤّ بؤ بُكدُهتُنلؿِْ عًُل ػُيل نلؿووَ تاوَنى بُ َُٖىو تىاْاو بىوًَْهتُوَ ))
ػؤًُويوتِ بهُيت و ببُػًٌت تاؾليٌتُنإ بنأْ, بؤضِ ؿَبًَت هُكّ كِيَن بؤ تؤ ُْوّ 

 ((بهُٕ؟
ّ ػؤّ, بىوُْوَكّ يُ سُوت تُبُقُّ ٓامساِْ ًًُٓوَ ثاًإ بُ طُكؿو غىباكيَو يًَُٗل

 يإ طلت.  ((عًُل))طُكؿثقئَ نلؿ و بُّ دؤكَ, َُٖىو بىوٕ, بؤٕ و بُكاَُّ 
وا و ؾلاوإ و بٌَ ًْام, آلًَٓوتا تَُاًاّ ػؤك بهُ نُضُْـ تاَُمكؤياُْ و ًُيـا و ؿ

ًََو ؿَثقيًََٓت و كِووْانِ ػؤّ بًًَُىَيُنِ يُنوإ بُبٌَ ًٖض ضاويُبُكّ و َُكا
 ؿَبُػًٌَتُوَ, ضىْهُ يُػايًكِ ػؤيُوَ ؾًَلبىو نُ: 

 ((عًُل واتُ, بُػٌني!))
بلِواُْ! ثُكواُْ نُ طًاِْ ًرييِٓ ػؤّ ؿَناتُ قىكباِْ ًؤَيُّ ًُّ و َُٖىو بىوِْ ػؤّ 

 بُػؤًُويوتِ و يُػؤبىكؿويًُوَ يُ تًِٓ ٓاطلؿا ؿَهىتًًََٓت.  
طىٍَ بلِواُْ, نُ يُتايف الوٍ ؿا َُٖىو بىوِْ ػؤّ بُ يُ هجًَـَّ ػانُيًَىَؿا يُ 

هُػاوَمتُْـيُنِ هُيلَوَ بؤ ًٍََ ُْٖطىئ, وَى ػىاًَْهِ يًَىإ يًَى يُ ؿَيوؤمّ و 
 ًَٗلَباِْ كِاؿَػات تاًٍََ ُْٖطىئ بًَت و يُ قىًََهـا َُٖىو بىوِْ ُٓو بٓؤًًَت! 

ًَى ٓاوَ ًني باوَ َُْطُناْـا بري يُ هُكْر بـَ, َاهًُ هىوكَّ طؤَاويَهِ تُْٗا نُ يُ ْ
بلهًَتِ بًَضىوّ َُيُ َاهِ ػؤكَنإ ؿَناتُوَو مَيِٓ ثُكيٌَإ و ًْطُكاِْ ػُو يُضاوَ 
َاْـوو ًَٗلَباُْناِْ ؿَتؤكيًََٓت و ُٖك بُّ بًاْىوَوَ! ًَٖٓـَ بُالكَ و يُدمُوَ بُهُك 

بضىونِ ببًَتُ ػىاًَْهِ كِاماوَ بؤ كِووناكّ ٓاوَنُوَ ػؤّ ؿَْىيًََٓت تاضُْـ هاتًَو, دُهتُّ 
هؿلَّ َُىل َاهِ ػؤك و بًَضىوَناِْ! بُّ نلؿَيُ, َاهِ هىوكّ طؤَاوَنُ, ثُياَِ ػؤّ 
بُُٓدماّ ؿَطُيًَُْت, ضىْهُ ُٓو ٖاتبىو تابَُلؿِْ كِواَيُتًِ ػؤّ ثُياًََُٗٓكّ عًُكِ 

 ػىؿاوَْـ بًَت يُهُك مَوّ!
ؿًَت و بًاباْـا ضؤٕ دُهتُّ تُكِو ْاههِ ػؤّ ؿَبًٓني نُ هُكطُيُّ ناكَاَنَنإ يُ 

ؿَناتُ  قىكباِْ و بُضاوَ بًَطُكؿَناًًُْوَ يُؿؿاِْ تًقّ ثًَٓط ؿَكِواًَْت نُ تاضُْـ هاتًَهِ 



 200 

تل يُت يُتِ ؿَنات و يُ تلهاْا ُٓفْؤ ْاههُناِْ ؿَيُكميَت, بُآلّ ؿَوَهتًَت تاثًَٓط يُت 
 ضاوثؤًِ يُػىيَِٓ ناكَاَنَناِْ تل بهات!و ثُتِ بهات و ؿواّ كًِتِٓ ػىيَِٓ ُّٓ, 

ُٓو ناكَاَنَ بُ يُػؤبلؿوويًُنِ هُيلَوَ طًاِْ ػؤّ ؿَناتُ قىكباِْ ٖاوكِيَهاِْ نُ 
تُْاُْت مؤكبًًُإ ْاْاهًَت, بُآلّ َاَن بُباًِ ؿَماًَْت نُ ػؤّ يُ ثًَٓاوّ عًُل ؿا 

 ؿَنىفيَتُوَ و يُؿَيِ ػؤّ ؿا ضجُ ؿَنات:
 باَيٓـَ ؿََليَت! ؾلِئ يُ ياؿ َُنُ,

عًُل بُكدُهتُبىوِْ واقًعِ وَكؿَطليَت يُ ودىؿّ ُْكّ و ْاههِ ُٓو بُكػؤيُّ نُ 
ػؤّ يُثًٍَ ضاوّ َُٖيؤؿا منايٍ ؿَنات و واػؤّ ًٌْإ ؿَؿات نُ َُٖيـيَت! ضىْهُ يُ مَيِٓ 

و ؿواّ  بًَطُكؿّ ػؤّ ؿا بريؿَناتُوَ نُ بًَضىوَ َُٖيؤنإ ضُْـ كِؤفيَهُ ًٖضًإ ُْػىاكؿووَ
ضُْـ هاتًَو, دُهتُّ ْاههِ ؿَبًَتُ ْاًتاّ هؿلَّ بًَضىوَناِْ َُٖيؤ و يُؿوائ هاتُناِْ 
فياِْ ػؤيـا, ُٓوؿََُّ نُ ػُوّ َُكط ًَٖـّ ًَٖـّ ضاوَناِْ يًَو ؿًََْت, بًُٓكّ 
هُومبىوِْ مَكؿَػُُْيهِ ػؤًِ و ًاؿوَاًًُْ نُ يُهُك طؤْاّ طضهُّ بًَضىوَ َُٖيؤنإ و 

ا ًاْامّ بُػؤيُوَ ؿَنات نُ تىاًْىيُتِ ُٓو عًُكُ ػىاوَْـيُ بُكدُهتُ بهات و يُ ؿَيـ
 ثُياَُنُّ ػؤّ بُ ُٓدماّ بطُيًَُْت! 

بلِواُْ! ُْٖط ُٓو ؿََُّ بُ ؿكيَقايِ ضُْـئ ناتقًََل و َاْط بُ ؿووؿَيِ و وكؿبًًًُٓنِ 
ُْٖطىئ و يُ ؿواّ ؿَكبلؿِْ َيُّ طىَيُنإ يُْاو ًَٖالُْنُّ ػؤيـا ؿَطؤكِيَت بؤ آلهُيلَوَ ُٖ

ُٓو َُٖىو مَمحُتُ ناتًَو ؿَبًًَٓت بُكّ كَِدمُنُّ, ماكّ بُكِيَنتلئ َُػًىقات ًريئ 
ؿَنات, يُػؤًًاْا يُ ثًَوتِ ػؤّ ؿا ْاطىدمًَت يُبُكُٓوَّ ُٓكى و بُكثلهًاكيَتِ ػؤّ بُ 

 بُػًٌىَ!باًرتئ ًًَىَ بُ ُٓدماّ طُياْـووَ و بُّ دؤكَ َاْاّ بُ فياِْ ػؤّ 
بَُيٌَ! بُّ ضًُُٓ ٓاوامّ ًاؿّ ُٓوئ يُطٍَُ ُْٓـيٌَُّ  قىَيِ ػىؿاوَْـا يُ ُٖك 

 طُكؿيَهِ بىوٕ ؿَٓاػًَنيَت! 
وّ يُػؤبىكؿويِ و عًُل يُ هلوًتـا بُباًِ ٓاطاؿاكئ نُ ؿَبًَت: آلًَٓوتا بُ ؿيتِٓ ًا

هًُنُوَ تاوَنى تًَل َُٖىو بىوِْ ػؤَإ بهُئ بُ ثاكويُى يُ ْىك و بًؼُيُٓ ؿََِ بل))
  ((بًَت بُآلّ, يُبري و باوَكَِنُّ ُْثلهني!

تُْٗا يُّ هاتُ ًهؤؿاك و ًرييُٓؿايُ نُ ًَُُٓ كَِْطِ ػىؿاوَْـ ؿَطلئ و مايَُيُّ 
))ٓاؾُكئ بؤ تؤ ُّٓ  :مَكؿَػُُْنُّ يُ ٓامساْـا ؿَبًوتني نُ بُ ًُوم و ًاؿيُوَ ؿَضلِيَت

 باًرتئ َُػًىقِ َٔ!!((
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يُطٍَُ  ((ػىؿا))يُّ هاتُ بؤٕ ػؤًُؿايُ نُ ًَُُٓ بؤٕ و بُكاَُّ سُمكَتِ ٖاوكٍَِ  بَُيٌَ!
 ػؤَإ بُؿياكّ ؿيَٓني و ؿَبًُٓ ػؤًُويوتِ ؿَيؼىامّ ُٓو َُعبىؿَ. 

ًََُٓوتا ًَُُٓ يُهُك مًََُّٓ ٓاطايِ و ٓاوَم, ؿيوإ يُؿايو بىويُٓتُوَ و ًٓـّ ؿٍَ 
 ًًُْ؟  ثُكيٌَاًًُْنامنإ ضًرت, ُْمآًُْنإ

 بَُيهى سُم و تاَُمكؤيًُ بؤ ؾًَلبىوِْ مياتل, ضىْهُ بُباًِ ؿَماْني نُ: 
 ماْني, بُكَُِٖ ػىيَٓـُْ

 تًَطُيٌنت, بُكَُِٖ برينلؿُْوَ
 و ثُّ بلؿٕ, بُكَُِٖ كَِدمِ مؤكَ!

فياُْوََإ ًََُٓوتا ؿَهت ثًَـَنات و يُ قاوغِ كَِم و تُقِ برينلؿُْوَّ نؤٕ و كِميىّ 
ػؤكِاطل و كِاهتطؤياُْ  ((بىؿا))ىويُٓتُ ؿَكَوَ بُتاهُو تاَُمكؤيًُوَ ُٖكوَى ػؤَإ ٖات

يُهُك ؿوْـّ بًَطُكؿّ ًٓعتًهاف بَُٓإ يًَؼوتىوَ و بُؿَّ طٌت ضلنُهاتُناِْ فياُْوَ 
ثًَـَنُْني, ُٓوؿََُّ نَُُٖىو ودىؿَإ ؿَبًَتُ بًًَُو يُّ دًٗاُْ َاؿؿيُ بُآلّ يُ ًَُُّٓ 

َُ ؿاتُثًىو و تَُيؽ و َاْـو و ػؤَيًٌََُِ ؿَبني, يا ُٓو ناتُّ بُضاويَهِ ؿَكِؾًَٓٔ و ًَُٓ
تُكَِوَ تَُاًاّ بًًَُو يُ بىومنإ! ؿَنُئ نُ يُ ؿَيِ ػانـا بُ َُٓاُْت ؿايـًََْني و يُ ؿَيِ 

 ػؤَاْـا ؿََيًَني: 
 ػَُِ ُّٓ ػُوتىوَ ضُْـ, 
 ػُو يُضاوّ تُكِّ                            

 ؿَتؤكيًََٓت!                                               
و ُٓو هاتُ ثلًٍَِٓ و فاُّْ نُ بُ ؿَهتِ هتًََُهُوَ ؿَْاَيًَٓني و ؾلًََوو ؿَكِفئ يا 
ُٓوؿََُّ نُ ؿَيِ هاؿََإ ٓامينيَو ؿَكِؾًًََٓت و ًَُُٓ بُتاهُوَ يًَُشلابٌ ؿَيِ تُْٗاَاْـا 

بُهاويًهُيِ ػؤَإ! واّ ؿاؿًََْني نُ ثاَيٌتًَهِ ُْكممإ  ؿَف يٌَ ؿَؿَئ و هَُا ؿَنُئ و
بؤ ُٖهتِ تُكِو ْاههِ ػؤَإ ؿؤميىَتُوَ, بٌَ ٓاطا يُ هبُيًَٓهإ, نُ باوًًََو ٓاماكو 

 ؿووكّ و بٌَ بًُِ بُؿياكّ ؿيًََٓت بؤَإ!
ُْ ؿَّ بُػُْـَ و ٓاكاّ وَى: ًًِٓ ٓامسا ((بىؿا))ًَٓوتا بؤ َُٖىو ُٓو هاتاُْ ُٖكوَى 

َُْطُنإ و بُهُك طٌت ضلنُهاتُناِْ ػؤَاْـا بُضاويَهِ نُيٌ يُ ؾلًََوهِ ًاؿّ 
 ؿَكِواْني و وَى بًًًََت نُهًَو يُ ؿَيُاْـا ؿَضلِيَت!

 ُٓطُك تُْٗاتليِٓ تُْٗانإ مب,
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 ؿيوإ تؤ ُٖيت!
 بَُيٌَ تؤ نُ يُ باوى و ؿايو بؤَٔ ًَٗلَباْرتّ!

 ُّٓ ٓامينّ َُْل!
 طُُٕ ُّٓ ؿاْوكُّ مؤك ؿَ

 تؤ تاقاُْ طُواِٖ ؿَكيَهِ كِاهاَيِ بُهُك طٌت ضلنُهاتُناِْ 
 ٓاماكَناِْ َُٓوَ! 

 ُّٓ ْامؿاكَ ؿَيؼىامَنُّ!
 ًََُٓوتا ؿَهتُ ٓاتاز و َاْـووَنامن بؤ ٓاهتاُّْ ًًْىؾُكِٓاهاّ تؤ َُٖيـَبلِّ, 

 و يُ تؤ, 
 بؤ درياُْنَُإ نُ ْاُْنُّ ًَُُّٓ كِؾاْـ 

 ْإ!                                       
 ُّْ نُ ؿَيِ ًَُُٓيإ كَِدماْـ, آلبؤ ُٓو ٖاوَ

 ًَٗلَباِْ!                               
 بؤ ُٓو ٓاميناُّْ كِؤسِ ًَُُٓيإ ٓاماكؿا!

 يًَبىكؿَيِ!                              
 و بؤ ػىؿّ ػؤّ, 

 ٓاطايِ,            
 عًُل و عًُل  عًُل و                    

 ؿَػىامّ!                                        
 ٓاَني!                                              
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 ثارى دووةم
 

 دةضتةواذةي جةخت كسدى!
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 (())ثةيظَيك دةزبازةى دةضتةواذةي جةخت كسدى

 
 ئاشيصم!

َُٖإ  دُػت نلؿٕتِ يُهُك ُّٓ باوَكَِٕ نُ ؿَهتُوافٍَ ؿَكوْٓاهُناِْ َُٓلِؤ بُطٌ
ُٓو كِهتُ ًًَىَ ْنايإُْ نُ بًًَُىَيُى بُكنَُاٍَ بىوٕ تاوَنى ٖاوضًُٔ يُطٍَُ ُٖهتُ 

 دؤكاودؤكَناِْ ًَُُٓؿا بتىأْ بُدؤكيَو بؤًايِ كِؤسِ ًَُُٓ ثلِ بهُُْوَ. 
ِ ؿَكَاُْ بؤ اليًَُْهِ ؿياكيهلاو وَى ْىاْـْ دُػت نلؿٕبُ ؿَكبلِيًَٓهِ تل: ؿَهتُوافٍَ 

 يُػىؿّ ػؤت نُ ؿَتُويَت بًطؤكِيت!
 بُآلّ ػاَيًَو ًًاوّ ٓاَافَ ثًَهلؿُْ!

ؿا تًَبًِٓ ؿَنُيت يُ ًَْى مياتل يُ  –يُّ بًُُ  –نُ  دُػت  نلؿُٕٓو ؿَهتُوافٍَ 
ُنِ يُاليُٕ ثوجؤكِاِْ ُّٓ ماْوتُوَ بُوكؿبًِٓ و ؿكِؿؤْطً –هُؿإ نتًَيب ؿَكوْناِْ 

َُٖيبقيَلؿكاوَ, بُدؤكيَو نُ ُْٖـَّ نات بُػىيَٓـُْوَّ نتًَبًَو, تُْٗا يُى  –تايبُتُوَ 
ؿَهتُوافَ! وَكطرياوَ و بُضُْـئ ناتقًََل ضاوبلِيُٓ ًاًُّ َؤًْتُك و بُ ؿكيَقايِ ًٓٓتُكًَْت 

و  و طُكِإ بُْاو ؿيَلِبُؿيَلِّ ٖؤْلاوَّ ًاعريإ و بريَُْـإ و ؿَكوْٓاهُ َُٓليهِ
ُٓوكوثًُناِْ وَى: ُْٓتؤِْ كؤبًٓن, دؤميـ َؤكؾِ, ناتلئ ثاْـَك, يىينِٖ و 

نُْاوَناًْإ بُ تُواوَتِ يُ ثًَلِهتِ هُكضاوَناْـا ٖاتىوَ( يُثًَٓاو بُكدُهتُ نلؿِْ )...
برييَهِ ْىَّ و بنؤم نُ بُدؤكيَو ُٖهتِ بناوت و هُومبىوٕ يُ كِؤسِ َلؤظـا بُؿٍ بًًََٗٓت, 

 ًَٓىَّ ًَٖقا ؿَنليَت! ثًٌَهَُ بُ
 هاتًَهِ ؿكَوًاوَيُ!

ُٓطُك تُْٗا يُى ؿَهتُوافَ ؿَيِ ًَٓىَ بُٗفيًََٓت و ناكيطُكيُنِ ُٓكييَن, يُهُك بًاباِْ 
كِؤغ و دؤكّ ًْطاتإ بؤ فيإ بُدَِ بًًًَََٗت, بًَطىَإ بًاْىيُنِ ًرييُٓ بؤ هىثاهطىماكّ و 

 ؿَكنلؿِْ طٌت َاْـوبىوُْنامنإ!



 206 

 ًت! باَ ؿَماْ
ضُْـ ػىيَٓـُْوَ طلْط ًًُْ! بَُيهى ضؤٕ ػىيَٓـُْوَ, طلْطُ. نُواتُ ثًَىيوت 
بُػىيَٓـُْوَّ بُكؿَواَِ هُكدُّ ؿَهتُوافَنإ ْانات يُيُى ناتـا, ضىْهُ مؤك داك واكِيَو 
ؿَنُويَت يُى كِهتُ بؤ ضُْـ نافيَليَو ؿٍَ و مَيِٓ ًَٓىَ بؤ ًَعلاز ببات و ببًَتُ 

 ئ و ْاهو بؤ ماػاوؿاِْ كِؤستإ!هُكطُكًَُنِ ًري
 ثًًٌَٓام ؿَنُئ: 

ُٓطُك ؿَهتُوافَيُنتإ بُؿٍَ بىو, ُٓوا يُ ثُكَِ ناغُميَهـا بًٓىوهٔ و يُ ثًٍَ ضاوتإ 
 ؿايبًَٓٔ, ثاًإ ؿابًٌٓٔ و تَُاًاّ ناكيطُكيُ هُيلَناِْ بهُٕ. 

                                                                                   
 ًٖىاػىامّ بُّ دؤكَ بًَت!                                                      
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 !ؿَهتُوافٍَ دُػتهلؿٕ
وَى: ْىاْـِْ ؿَكَاُْ بؤ اليًَُْهِ ؿياكيهلاو يُػىؿ نُ  دُػت نلؿٕؿَهتُوافٍَ   -

 ؿَتُويَت طؤكِاْهاكّ تًَـا بهُيت!
كِهتُيُنِ بًَُٖن و ُٓكيًَُٓ نُ ثًٍَ وَػت كِايـَطُيًَُْت  ػت نلؿٕدُؿَهتُوافٍَ   -

 َُهُيُيُى بُّ دؤكَيُ!
يُ بريت ُْضًَت: ػىيَٓـُْوَّ ؿهتُوافَ ُٓكيَين و دُػت نلؿٕ يُ هاتُوَػتُ ثلِ يُ   -

ٓاَيؤمّ و ثُكيٌَاًًُْناْـا ُْٓتِ ظايلؤهًَهِ َُعُٓوّ مؤك ًًؿابُػٌُ يُبُكاَبُك ٓاماكَ 
 ناْـا!كِؤسًُ
 يُ بريت بًَت: ُٓوَّ يُ ؿًْاؿا ؿَيبًًٓت ُٓدماَِ باوَكِيَهُ نُ بُكاَبُك ُٓو ُٖتُ!  -
يُ بريت ُْضًَت طٌت ُٖيىَُكدُنإ ناتني و ًٖض ًتًَو بَُُٖإ ًًَىَّ ثًٌَىو   -

 ْآًًَََتُوَ!
 تؤ ؿَكنُوتُّ ُٓو ٖنكاُْيت نُ يَُُكِ ػؤت ُٖتُ!  -
 ُٖيىَُكز ضؤٕ ؿَطؤكِيَت, تُْٗا بُتؤوَ ثُيىَهتُ!يُ بريت ُْضًَت: َُُّٓ نُ   -
 يُ بُكاَبُك ُٖكًتًَهـا ػؤكِاطلّ بٓىيًَٓت ثًَـاطلّ ؿَنات!  -
 يُ بريت بًَت: ػؤًُويوتِ و ُٓويِٓ ػىؿاوَْـ بؤ تؤ, بُبٌَ َُكدُ!  -
 فياِْ تؤ يُ بُػت و ًٓكباٍَ ؿا, نىكت ُْنلاوَتُوَ!  -
 هلؿِْ ًْايٍ!يُ بريت بًَت: عًُل واتُ, ًَُك  -
ُٓطُك ًُيـاّ دىاِْ بًت, دىاِْ ؿَبًًٓت و ُٓطُك يُ ؿيتِٓ دىاِْ برتهًت,   -

 ْاًرييِٓ ؿَبًًٓت!
ُٓطُك يُ فياْـا ْاطُيت بُوَّ ٓاواتِ بؤ ؿَػىاميت, ٖؤنُّ َُُٓ ًًُْ نُ ػىؿاوَْـ   -

يًَـَنُيتُوَ  َِ ْناناِْ تؤ بـاتُوَ, بَُيهى يُبُكَُُٓيُ نُ ُٓوَّ تؤ بريّآلُْيىيوتىوَ وَ
 ثًَضُواُّْ ُٓو ًتُيُ نُ ٓاواتُػىامّ ثًَِ بطُيت!

يُ بريت بًَت: نُهًَو نُ يُ ُٓدماَـاِْ ناكَ باًُنإ ضًَق وَكؿَطليَت, ؿَهتُوهاُْ   -
 يُ ُٓدماَـاِْ ناكَ ضانُ واقًعًُنإ! 

كيَقَ ًَُُٓ ٖاتىويُٓتُ ؿًْا بؤ ُٓوَّ ُٓوئ و ؿآًَٖاْهاكّ ػىؿاوَْـ يُ مَوّ ؿا ؿ –
 ثًَبـَئ!

 يُ بريت بًَت: ػىؿاوَْـ بُكِيَهُوت ًَُُّٓ كَواُّْ ؿًْا ُْنلؿ!  -
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 يُ بريت بًَت: نلؿاك و كَِؾتاكّ ُْكييَن, يُ تلهُوَ هُكضاوَ ؿَطليَت!  -
 يُ بريت ُْضًَت: نُهًَو نُ ؿَيلَِقِ ؿَنات, ؿَتلهًَت!  -
 ُ ؿَكومناْـا َُٖيبهُئ!بؤ قىتاكبىوٕ يُ تلي, ؿَبًَت ًَُؼَُيِ ػؤًُويوتِ ي  -
 ًَُُٓ ْابًَت سنوكّ ًٌَُُٖيِ ػىؿاوَْـ يُ فياِْ ػؤَاْـا يُ بريبهُئ!     -
 ًَُُٓ مؤكتل يُفيإ ؿَتلهني تا يُ َلؿٕ!  -
َيُ هىوكَيُى ُٖوٍَ ْاؿات ػؤّ يُ طىَيُ باؽ دًابهاتُوَ, ضىْهُ ػؤّ دًاوامَ, آلطى  -

 ويَلؿ بهُيت!آلػؤت يُ ُٓواًْرت ُٖ ثًَىيوت ْانات بُمؤك و ٌَتىَلِ خبىاميت
ُْػؤًِ ًَُٖاّ بلِياكّ ػىؿاوَْـ ًًُْ بُهُك ًَُُٓوَ, بَُيهى بلِياكّ ػؤَاُْ يَُُكِ   -

 ػؤَإ! 
 ُّٓ كِيَوايُ بُؿَْطِ بًَٓـ خبىيَُٓوَ: هُكنُوتٔ = ُٖوَيـإ!  -
 بُػتُوَكّ واتُ: بُتىاْابىوٕ + يًُهإ ُْٖاتٔ + بىيَلّ!  -
ُْٗا يُ بًَُٖنَنإ ضاوَكِوإ بهليَت!ُٓوَ الوا  - ليَت ت اِْ ؿَتىْا َ بُمَيني, ُْكَىًْ  مَنأْ نُ ٌب
َٔ نُهًَهِ, ٓاكاّ, ًَاُْكَِو, فيل و ))ُّٓ سُبٌ ؿَهتُوافَيُ كِؤفّ هٌَ داك خبؤ:  -

 . ((يُهُك ػؤّ
 يُياؿت بًَت: ًَُُٓ ُٖكيُنَُإ ؿاكاّ ؾليٌتُّ ثاكيَنَك يا ثاهُواْني نُ يُ ؿََِ  -

 ثًَىيوت و يُناتِ ؿاواناكّ ًَُُٓؿا ؿئَ بُٖاْاَاُْوَ! 
كِؤفاُْ بُدؤكيَو كَِؾتاك بهُ تاوَنى ثلًٓطِ ناكَ ضانُناِْ تؤ يُ ُٓواًْرت بـات,   -

 ُٖكطًن يُ بريّ ُٓوَؿا َُبُ نُ ٓايا ُٓواًٍْ ناكؿاُْوَيإ ؿَبًَت يإ ْا! 
طٍَُ َٓـايُ و بُتُْٗا دًَِ ْاًًًَََٖت, مؤك ػىؿا يُ))كِؤفّ ثًَٓر داك بُ ؿَْطِ بُكم بًٌََ:  -

 ((ْاوامَيُ!!
ت يُهُك ماكبًَت يًَبطُكَِّ تا ((ُٓو))يُ طُكَُّ نًٌَُ و ؿفواكيُناْـا با ْاوّ   -
 تُواوّ بىوْتإ تُفّ بهات! ((ُٓو))ياؿّ
 ًٌَُُٖ يُبريّ ثًٌَعُضىوٕ و طًُُثًَـاِْ ػؤتـابُ! –
 إ ٓاؾُكيَُٓكٕ! ٓاطات يُ وتُناِْ ػؤت بًَت, ُٓو  -
 ْناّ تؤ ناتًَو طريا ؿَبًَت ثُيًت بُّ ثلهُ بلؿبًَت نُ بؤضِ ؿَهتِ ْنات َُٖيربِيىَ؟!   -
ُٓطُك باًرتئ ػىاُْناِْ هُكمَوّ خبُُْ هُك هؿلَنُتإ و تؤَ يُ كِم و تىكَِيِ ؿا   -

 بًت, فَٖليَهُ كَِواُّْ طُكوّ ػؤتت نلؿووَ! 
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 ًاؿَإ, ؿَيؼؤَ و ٓاهىوؿََ ؿَبني! ُٓطُك بًَت و ًَٗلَبإ بني,  -
ًَٖنو تىاْاّ ًَُُٓ تُْٗا بُكِيَقَّ بُمَيِ ٖاتُٓوَ و هؤم و ضانُناكّ و ياكَُتًـاِْ   -

 ُٓواًْرت تؤنُُ ؿَبًَت و طًُُ ؿَنات!
 ُْنات! آليُ ياؿت بًَت: طىْاه واتُ: ُٖكًتًَو نُ ببًَتَُايُّ ُٓوَّ كِؤسِ تؤ با  -
 ؤكَ ناكيَو بُكَُبٓاّ باوَكِبًَت, هؤمّ ػىؿا ؿَيطليَتُوَ!يُ بريّ َُنُ: ُٖك د  -
 ناتًَو ًَُُٓ ؿََلئ, يًَلَ ؿََئًَ: نُهًَو َلؿ و يُوؿًْاَ ؿََئًَ: نُهًَو ٖاتُ ؿًْا!  -
 بُكيُوَّ ػؤًِ و ًاؿّ ُٓمَىوٕ بهُئ, ثًَىيوتُ يُ ضَُهِ ػُّ و ثُفاكَ بطُئ!  -
 ًَٓهِ ناتًُ بؤ كِآًَٖإ و ؾًَلنلؿِْ ًَُُٓ! يُ بريت بًَت: طؤّ مَوّ تُْٗا ًىيَ  -
يُ ياؿت بًَت: ًاؿيُنإ, ػَُُنإ, ضًَق و ٓاماكَنإ ُٖكناًَإ بُْؤكَّ ػؤّ   -

ياكَُتِ ًَُُٓ ؿَؿَٕ نُ ناٌََ بىوِْ كِؤسِ ػؤَإ بُهاْايِ ُٓدماّ بـَئ و طًُُيُنِ مياتل 
 بهُئ!
ا ماَيُ! بُطىْاه نلؿٕ, هُكيُبُكّ ُٖوٍَ و يُ ياؿت بًَت: كِيَوايُى بُهُك بىوُْوَكؿ  -

 نؤًٌُناِْ ثًٌَىوَإ يُْاو ؿَضًَت!
ؿَبًَت ًُيـاّ ُٓو ٖنكاُْ بني نُ ًاؿَاِْ و تُْـكوهتِ و ًٖىاو ػًَلو بُكَنُت   -

 يُطٍَُ ػؤّ ؿيًََٓت! 
عًُل وَى ٓاويَُٓ وايُوَ, ناتًَو نُهًَهت ػؤَ ؿَويَت تؤ ٓاويَُّٓ ُٓويت و ُٓويٍ   -

 يَُّٓ تؤ و بُ كَِْطـاُْوَّ عًُل, تؤو ُٓو تَُاًاّ ْانؤتا ؿَنُٕ! ٓاو
 يُ ؿَؾتُكّ بريَوَكيُناْتـا بٓىوهُ: َٔ بَُنواُْ ضاوَكِيَِ هُكنُوتِٓ! –
هاؿَتلئ ناك يُّ دًٗاُْؿا َُُٓيُ نُ ػؤت بًت و ؿفواكتلئ ناكيٍ َُُٓيُ ُٓو   -

 نُهُ بًت نُ ُٓواًْرت ؿَخيىامٕ! 
 وَيبـَ تاوَنى ٓاواميَهِ ٖاوهُْط و ٓاكاّ بُ ناكَنُّ ػؤت ؿَبُػًٌت!بُكؿَواّ ُٖ  -
 يُ ياؿت بًَت: ؿياكيهلؿِْ ٓاَاْر, نًًًِ ؿَكوامَّ هُكنُوتُٓ!   -
 يُبريّ َُنُ: تؤ كِيَو ًَٖٓـَ ْلػت ُٖيُ نُ بريّ يٌَ ؿَنُيتُوَ.  -
 ـاكَنإ!يُ ياؿت بًَت: َاهتاوضًَتِ ويَٓذُيُنِ ْاههُ بؤ طىيَـكيَقَ نًه  -
بُٖاّ تؤ مياتل يُوَيُ نُويَٓاّ ؿَنُيت, نًٌَُنُ تُْٗا َُُٓيُ نُ تآًَوتا نُهًَو   -

 ُّٓ كِاهتًُّ ثًَُٓوتىويت! 
 ٓاَادمُناْتإ يُ يًوتًَهـا ياؿؿاًت بهُٕ!  -
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 يُ بريت بًَت: ياؿؿاًت نلؿِْ ٓاَادمُناْت يُنَُني ُْٖطاوَ بؤ بُؿيًَٗٓاًْإ!   -
َيُّ طُيٌنت بُٓاَادمُنُّ ػؤت ُٖبًَت ََُُٓ نَُيهَُيُيُنِ ؿَبًَت نَُيهُ  -

 ًهؤَُْـَ!
 ًَٓوتا! ُٖك ًَٓوتا! هىيَٓـ خبؤ نُ هُكنُوتىوبًت!  -
 ؾًَلبُ ُْٓـامياكّ فياِْ ػؤت بًت!  -
  ((ُْٓـيٌَُ بُبٌَ نلؿَوَ ًٖض بُٖايُنِ ًًُْ!))بُؿَْطِ بُكم بًٌََ:   -
 وايُ! ضاوَكِيَِ قاماْر بُ!  ُٖوَيُناِْ تؤ وَى: هجاكؿَّ باْو  -
 ؾًَلبُ ُٓطُك ثاَيِ يًَبـَيتُوَ, ُٖكطًن بُ ًٖض نىَّ ْاطُيت!   -
 باوَكِت بُ, ػؤت, ضاكَْىوهِ ػؤت و ػىؿاّ ػؤت ُٖبًَت!  -
تُْٗا باوَكِبىوٕ بُػىؿاوَْـَ نُ ُٖك بريؤنُيُنِ ًَْطُتًغ و تلي و ؿَيُكِاونَِ يُ   -

 ُّٓ وَكضُكػاُْ كِؤسًُ, َُٖىو ًتًَو ؿَطؤكِيَت!ؿَيُناْـا ؿَكَِويًََٓتُوَ و 
 قبىَيِ بهُ تا ناكيَو ؿَهت ثًَُٓنُيت, ًٖض طؤكِاْهاكيُى يُ فياِْ تؤؿا كِوْاؿات!           -
بًًََٗٔ بًًََوُّ ًُوم و تاهُ طٌت ثاكضُيُنِ ودىؿّ ًَٓىَ بطليَتُوَ و نًَجُنُّ   -

 ببًَتُ ومَّ بامووَناْت!  
تؤ! كِؤفاُْ يُبُكؿَّ ٓاويَُٓؿا كِابىَهتُ و بُؿَْطِ بُكم بًََِ: َٔ  كَِضُتُيُى بؤ –

ٖاتىوَُتُ ُّٓ دًٗاُْ بؤ ُٓوَّ هُكنُوتىومب و بُنؤَُنِ ػىؿاوَْـ ٓاهتُْطُنإ يُهُك كٍَِ 
 البُكّ, َٔ َلؤظًَهِ, ًاؿوَإ, ٓاماؿ, بُػتُوَك, ناَُكإ! 

 يُبريت بًَت: َُساٍَ بىوِْ ًًُْ!  -
 ضًَت: باوَكِ َاؿَّ هُكَنِ و ُٖويَِٓ طُيٌتُٓ بُ ٓاكَمووَنإ!يُبريت ُْ  -
 يُبريت بًَت: باوَكِ ٓاَلاميَهِ بًَُٖنَ نُ ُٖكطًن ْابًٓليَت!  -
َُٖىو بُياًًُْى بُ مَكؿَػُُْيُنُوَ ػؤت يُ ٓاويَُٓؿا ببًُٓ و بُ ؿَْطِ بُكم بًََِ:   -

 اًرت ؿَبًَت! كِؤفاُْ باكوؿؤػِ َٔ يُ َُٖىو كِوويُنُوَ باًرت و ب
َُٖىو ؿََُو ًَٓىاكَيُى يُبُكػؤتُوَ بًًََلَوَ: كِؤفاُْ َُٖىو ًتًَو, يُ ُٖك كِويُنُوَ   -

 باًرت ؿَبًَت و َٔ يُ تًَهلِاّ بىاكَناِْ فياْـا ؿَوَيَُُْـتل ؿَمب!
 يُياؿَإ ُْضًَت: ويَٓانلؿُْ مَيِٓ يُنإ ٓاَادمُنإ ؿياكيـَنُٕ!  -
 بُ ٓاَاْر بطُٕ, يُ ٓاويَُّٓ ؿَيـا ػؤيإ بُ تىاْا بًًٓىَ! بُتىاْانإ بُك يُوَّ  -
 بًؼُُْ ًٌََهتإ: طُوكَ بري بهُُْوَ تا طُوكَبنب!  -
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ؾًَلبٔ نُ يُ فياْـا, ُٖكنُهًَو, بُكثلهٌ ٓاكيٌُنإ و بُؿيًَُٗٓكّ ًاؿوَاًًُْناِْ   -
 ػؤيُتِ! 

 ُْٓـيٌَُّ بٌَ بايُؾ, َلؤظ بٌَ بايُؾ ؿَنات!   -
 ػؤت يًَىاًًَْىنُ يُ ُْٓـيٌَُّ هُكوَت و هاَإ!مَيِٓ   -
يُ ياؿتإ بًَت: تُوفَِ بريّ ُٓكيَين , كِووؿاوّ ُٓكيَين و تُوفَِ بريّ ُٓكييَن   -

 ثًٌَٗاتِ ُٓكيَين ؿَػىيكًًََٓت!
 يُ ثىىل ثؤهتُوَ ؾًَلبُ, تا طُيٌنت بًُىيَِٓ َُبُهت بُْاَُنُوَ ؿَْىوهًَت!  -
يِ ْامخاُْوَ آلّ مَيًٓاتِ ًَُُٕٓ و ثلًٓطًَو نُ يُ قىػُوُْنإ, كَِْطـاُْوَ  -

 ؿَٓاػًَنيَت و ؿَوكوبُكّ ًَُُٓ كِووْاى ؿَناتُوَ. 
 ُٓوَّ نُ يُ ْاػِ ؿَيُوَ ؿاواّ بهُيت, فيإ بُ تؤ ؿَبُػًٌَت!  -
 يُ بريت بًَت: بىيَلبُ بؤ ُٓوَّ ػؤت بًت!   -
َنإ بُٓاطاؿيًََٓت تا بُهُك باوَكِّ قىٍَ بُ ُٖكًتًَو, ًَٖنَ ؿَكووًًُْ طُوك  -

 تُْطىضَُيَُُناْـا ماَينب!
 نؤَيُٓؿإ! تانُ َُكمّ ًَْىإ ًهوت و بُػتُوَكّ يُ!  -
 ؿَهتِ ًهاوت يُْاو قؤَيُنُتـا بٌاكَوَ و ؿَْطِ ثًَهًُْٓت بـَ بُطىيَِ َُٖىاْـا!  –
 يُ ًَْىإ نؤََُيًَهـا نُ بُثًَىَٕ ؿاًٌَُُْ!    -
 هـا نُ ؿاًٌْتىٕ, كِاَُوَهتُ!يُ ًَْىإ نؤََُيًَ  -
 يُ ًَْىإ نؤََُيًَهـا نُ ثًَـَنُْٔ, َُطلّ!   -
 يُ ًَْىإ نؤََُيًَهـا نُ ؿَطلئ, ثًَُُنُُْ!  -
يُ بريّ َُنُ: بُػتُوَكّ تؤ ضُْـ تايبُمتُْـيُنِ ُٖيُ نُ تُْاُْت ٖاوكِيَُ   -

 ْنيهُناًٌْت ْاكَِسُت ؿَنات!
 ُؿايُ نُ بُكؿَواّ تلمسإ يُ َُٖيُنلؿٕ بًَت!طُوكَتلئ َُٖيُّ ًَُُٓ يَُ  -
 ؿَماًْت ًَِْٗٓ ًهوت ضِ يُ؟ كِامّ نلؿِْ َُٖىإ!   -
ُْٖـَّ نات كِيَىّ بُ بؤُٓوَّ تَُيُنإ ؿَهتًٌٓإ بهُيت و ُْٖـَّ نات ًًَلبُ بؤ   -

 ُٓوَّ طىكطُنإ برتهًًَٓت!
 ٕ ؿاَُطلَ!ُٖكطًن يُطٍَُ نُكَِناْـا ضجُضح َُنُو ضاو يُ نىيَلَنا  -
 ُْ مؤك ًريئ بُ قىتت ؿَٕ و ُْمؤك تاٍَ بُ بتتؿُٓوَ!   -



 212 

 ؿَماًْت, ؿوو طلوخ تىاْاّ طؤكِيِٓ بريوٓايـياناًْإ ًًُْ, طُودُنإ و َلؿووَنإ!  -
ُٖكطًن ًًَََُٖٔ نلؿَوَناِْ ًَٓىَ بطؤكِئَ بؤ ػى ضىْهُ تُكِوثاكاوّ نلؿَوَ يُ ًَٓىَ   -

 َطُيًَُْت, ُٖكطًن ًًَََُٖٔ ػىو ثًَىَطلتٔ بُهُك ًَٓىَؿا ماٍَ بًَت!ؿَهًَُْت و مياْتإ ثٌَ ؿ
يُياؿت بًَت: َُٖىو ًتًَو بؤ باًرتئ ًت ؿَطؤكِؿكيَت, ُٓطُك ًتًَو باَ ثًٌَعُ   -

 ْاضًَت, يُبُك ُٓوَيُ نُ ًٌَٖتا بُنؤتايًُنُّ ُْطُيٌتىويت!
تؤ كِيَِ ػؤت َُٖيبقيَلَ و  يُ بريّ َُنُ: طٌت كِيَطانإ بُيُى ًىئَ ؿَطُٕ, بُآلّ  -

 تانؤتايًُنُّ بلِؤ, ُٖوٍَ َُؿَ َُٖىو كِيَطانإ بربِيت!
يُبريت بًَت: ؿإ ثًَـاْإ بُباوَكِّ َلؤظًَهـا, يُ نلؿَوَناِْ ُٓوؿايُ ُْى يُ   -

 طىؾتاكَناِْ ؿا! 
َػت بًؼُكَ ًٌََهتُوَ: يُ بىُْوَكؿا ًىيًََٓو ًًُْ بؤ ُٓواُّْ ْاهامٕ و ؿاوَكّ ثًٌَى –
 ؿَنُٕ!
يُ كِؤفّ بَُئًَ ثًَـكاوؿا! ػىؿاوَْـ يَُُكِ ُٓوناكاُّْ َُْاْهلؿووَ ثلهًاكَإ   -

 يًَـَنات, ُْى ُٓو ناكاُّْ نُ نلؿووَاُْ! 
 نُهًَو نُ ؿَبُػًٌَت, ؿَيِ ػؤّ ؿًَؤكيَت و بؤخنؤًِ ؿَنات!  -
يت, ُٓو ناتُيُ ُٓو ؿََُّ نُ ؿَهت يُ ُٖوَيـإ بؤ طُيٌنت بُ ٓاكَموويُى َُٖيـَطل  -

 نُ طلؾتًَو يَُتُاُْ بُػؤبىوِْ تؤؿا ؿكوهت بىوَ يًَلَؿايُ نُ يُػؤت ؿَيًٓاًْت!
ُٖكنَُِ َتُاُْ بُػؤبىوًَْو نُُٖهتِ ثًَـَنُيت يُ كِاهتًـا وَُُٖ, تؤ كِؤَيُّ   -

 َىعذًنَٓاهاّ بٌَ نَُىنىكتِ بىُْوَكيت و باْرت يُ ُٖك ثًَىؿاْطًَو بًَُٖنتليت! 
نُ ثلهًاكؿَنات, تاثًَٓر ػىيُى طُودُ, نُهًَو نُ ثلهًاكْانات بؤ نُهًَو   -

 ًٌَُُٖ بُطُودِ ؿًًََََٓتُوَ!
يُبريّ َُنُ: نُهًَو نُ ػىؿا بٓاهًَت وَهؿِ ْانات, نُهًَو وَهؿِ ػىؿا ؿَنات,   -

 ْايٓاهًَت! 
 طٌت ضاكَكًًَُِنإ ناتًَو ؿَهتِ ثًَهلؿ نُ نُوتًُٓ بريّ ُٓوَّ كَِْطُ))ًتًَهِ -

 باًرت((يٍ بىوِْ ُٖبًَت!              
ثًَىيوتُ نُ يُ ؿًْاؿا بًت و تًًَـا بقيت, بُآلّ ْابًَت ًٖض ثُيىَهت بًت ثًًَُوَ ,   -

 بَُيهى ؿَبًَت تُْٗاو تُْٗا كِوو يُو ػىؿايُ بهُيت نُ يَُاَيِ ؿَيتاْايُ! 
 كِاؿَطات! يُ بريّ َُنُ: تُْٗا مَيُٓ ثانُنإ ؿَهتًإ بُسًهُُتِ ػىؿايِ   -
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يُ ياؿت بًَت: ناتًَو بُؿواّ ػؤت ؿا بطُكِيًَت, يُ تًٌُْت ػؤت ؿا ُٖهت بُػىؿا   -
 ؿَنُيت!

 ُٖك كِؤفَّ بُدؤكيَو يُػُو ُٖهتُ وَى بًًًََت داكيَهِ تل ميٓـوو بىويتُوَ!  -
 يُ بريت بًَت: ػنَُتهلؿٕ بُواًْرت ؿياكتلئ دؤكّ ًَُكهلؿِْ َُعُٓويُ!  -
ػنَُت بُواًْرت بهُ نُ ُٓوإ يُ كِاهتًـا ػىؿّ ًَٓىَٕ و ًَٓىَ بُّ ناكَ  بُّ ُٖهتُوَ  -

 يُساَيُتِ ثُكهتٌِ ػىاؿإ!  
يُ ياؿت بًَت: ًًىَٕ بؤ نؤض نلؿوإ, ُٓوإ ميٓـوو ْاناتُوَ و كِيَطَُ يَُُكطِ ًَُُٓ  –

 ْاطليَت!
نلؿُْوَّ ْاوّ  يُبريت ُْضًَت: بُبٌَ تُمنًُ و ػاوئَ نلؿُْوَّ ؿَيِ ػؤت, ؿووباكَ  -

 ػىؿا تُْٗا نات بُؾريِؤؿاُْ! 
ػىؿاوَْـ يُ مَئ ؿا ًٌْتُدَِ ًًُْ, بَُيهى يُ ؿٍَ ؿا سنوكّ ُٖيُ, بؤ ْاهًِٓ ُٓو   -

 ياكَُتِ يُ ؿٍَ وَكبطلَ!
ُٓطُك بنَاكيَو يُهُك كٍَِ ٍ تايُّ ٓؤتؤَبًًَُنُت بًَت, ؿَبًَتُ َايُّ ثُْضُكبىوِْ   -

بنَاك طُيًَهٔ نُ ؿَبَُٓايُّ  ((هُكوَتِ َٔ))و  ((تايُناِْ, ؿوو ووًُّ ))َٔ
 ثُْضُكبىوِْ ثًٌَعُضىوِْ َُعُٓوّ َلؤظ! 

 ٓاَادمِ ًَُُٓ يُ ؿًْاؿا ؿَبًَت ُٖك َُُٓ بًَت, ؾًَلبىوٕ و ػؤًُويوتِ نلؿٕ!   -
ثُيىَهت ُْبىوٕ, بَُاْاّ بُدًًٌََٗتِٓ َاٍَ و ػًَنإ و ثُْابلؿٕ بؤ ؿاكهتإ ًًُْ,   -

طلَْتًُى بىوِْ ًًُْ نُ يُ بًَـَْطِ و تُْٗايِ ؿاكهتاًٌْـا ػُياَيِ َاٍَ و ضىْهُ ًٖض 
 ػًَنإ ًٌَٖتا مَيِٓ تؤ بُػؤيُوَ َقوٍَ ُْنات! 

 يُ بريت ُْضًَت: ٓاماؿّ فيَلػاِْ ُٓويُٓ, ْاضاكنلؿٕ, ُٓوئ ؿَفانًًََٓت!  -
 طُ ؿَنات!يُ ياؿت بًَت: ًاؿّ, بَُيطُّ ْاويَت, ُٓوَ ْاًاؿّ يُ نُ ؿاواّ بَُي -
 يًَبطُكَِّ ناكَناْت وَى كِاميَو مبًًََٓتُوَ, تُْٗا ُٓدماَُنإ ثًٌاِْ ػَُيو بـَ!   -
ًاؿّ ُٓوؿََُ يُ كِيَىَ ؿَطاتُدَِ نُ يُطٍَُ فياْـا دىوت ؿَبًَت, بُدؤكيَهِ وا   -

ؿواّ َُٖاُْٖط نُ ُٖكناكيَو ثلِ يُضًَق ؿَبًَت و يُ ثلِيَهـا بؤت ؿَكؿَنُويَت, ؿؤميُٓوَ بُ
 تؤوَيُ!
يُ ياؿت بًَت: هىكَطىٍَ ؿَثٌهىيَت و ُٖوٍَ ْاؿات نُ ببًَتُ ًًْىؾُكِ, ُٖكيُنُو بُكٍَِ   -

 ّ ػؤيـا ؿَكِوات, ػاَيُنُ ُٖك يًَلَؿايُ, ػؤت بُو يُ بريّ َُنُ! 
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يُ بريت ُْضًَت! نؤيًُ َُبُ! تا ُٓودًًَُ ًىيَٓهُوتُّ نؤََُيطُبُ نُ ُٖهت ؿَنُيت   -
 ّ ًٌَُُٖ بُهُك ضاكَْىوهِ ػؤتـا ماَيبُ! ثًَىيوتُ, بُآل

يُ ياؿت بًَت: ُٓطُك تؤ تاقًهلؿُْوَيَهت يُ عًُل ُْبًَت, ُٓوؿََُ ًٖض  –
 تاقًهلؿُْوَيَهت يُ ثُكهنت ْابًَت!  

يُ بريّ َُنُ, َىناًُؾُ بًًَُىَيُنِ هلوًتِ, كِوو يَُلؤظِ ًاؿ ؿَنات,   -
 َىناًُؾُ ػؤّ يُػؤّ ؿا ًاؿيُ!

 ُْضًَت: ثًَهُْني و ًاؿوَإ بىوٕ, دؤكيَهُ يُ ًْايٍ!يُ بريت   -
ُْاهلاو   - اّ ْ اّ ْاهلاوؿا مبلَ تا بُؿًْ َُٖىو هاتًَو ػىاساؾًنّ يُ كِابلؿوو بهُ, يُ ؿًْ

ت يُ فياْـا بقيت و َلؿًٍْ بَُُٖإ  بطُيت, بَُلؿٕ و هات يُ ؿواّ هات يُ ؿايهبىوٕ ؿَتىاًْ
 ًًَىَ!
نُ, يُى طاَيتُ يا طَُُيُى و ُٓو كِؤفَّ ؿَكى بَُُ ُٖك َُٖىو طُكؿوٕ ْىنتُيُ  -

 بهُيت, ثًَـَنًُْت و ُٓو ثًَهًَُُْٓ ُٖكطًن ْابلِيَتُوَ!
ػُميَُّٓ تؤ يُْاػِ تؤؿايُ, يُ ًىيًََٓهِ تل بُؿواٍ ؿا َُطُكَِّ, تُالكَنإ و ثلؿَنإ   -

ت, تُالك يُويًًََُ, بُ ُٓؾواُْ نؤتايًإ ؿيَت, ؿَبًَت يُ ْاػِ ػؤت ؿا ثلؿّ ػؤت ؿكوي بهُي
 ػُميََُٓ ُٖك يُويًَُ!

 بًؼُكَ ًٌََهت: يُ طُكؿووٕ كِآًََُ, طىَّ يُفيإ بطلَ و تؤهكاَيًَو بُ يًَِ!  -
يُ بريّ َُنُ: ُٖكضًًُنت ػؤَ بىيَت, ُٖك ُٓوَ ؿَبًت, عًُل نًًُاطُكيَهُ,   -

 ُٖكطًن ًتُ ْاؿكوهتُناْت ػؤَ ُْويَت, ضىْهُ ْاػت ؿَطؤكِٕ!
 ؿت بًَت: تُْٗا ُٓو ًتُّ تاقًهلؿُْوَت نلؿووَ ِٖ تؤيُ!يُ يا  -
بؤضِ يُوَّ تاقًهلؿُْوََإ ُْنلؿووَ َُٖيبًَني, بابًنَي ػُكيهِ تاقًهلؿُْوَنلؿِْ   -

 ُٓوَبني نُ َُْاْهلؿووَ!
ُٖكهاتُّ بُ دؤكيَو بقّ نُ وَى بًًًََت ؿوائ ضلنُهاتُ و نَِ ؿَماًَْت, كَِْطُ   -

 ؿواهات بًَت!
 ِ َٔ يُٓاماك ؿَتلهًَت, ثًٌَ بًََِ: نُ تلي يُ ٓاماك يُػىؿّ ٓاماك ػلاثرتَ!ؿَي  -
 ًٖض ؿَيًَو ًًُْ بُؿواّ ٓاكَمووَناًًُْوَ بًَت, بُآلّ ٓاماك و َُيُٓت ُْنًًٌََت!  -
 يُ بريت ُْضًَت: عًُل يُ ؾًَلبىوُْناُْوَُْ!  -
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ُّٓ ؿاػىاميُ))يُ ويقؿاِْ  ناتًَو نُ بُكِاهتِ ػىامياكّ ًتًَهًت, ؿَبًَت بناًْت نُ  -
 دًٗإ((ؿا يُؿايهبىوَ و تؤ تُْٗا ؾُكَإ ثًَهلاوّ بُ ُٓدماّ طُياْـِْ ُٓوّ يُهُك مَوّ ؿا!

يُياؿت بًَت: ُٓوؿََُّ نُ بَُُٖىو بىوًَْهتُوَ, بُكِاهتِ, ٓاواتًَهت ُٖبىو,   -
 هُكاثاّ بىوُْوَك بُدؤكيَو ناكؿَنات نُ تؤ بتىاًْت بُٓاواتُنُت بطُيت!

يُ ياؿت بًَت: تُْٗا ٓاهايٌِ كِاهتُقًُٓ يُ فياْـا, ثًٌَىامّ نلؿُْ يُ ُْبىوِْ  –
 ٓاهايٍ!

ثُيُ بهُو َُتلهُ, ٓامايُتِ بٓىيَُٓو وَكَ, َاؿاّ يًَربِاًَْهِ كِاهتُقًُٓت ُٖيُ طٌت   -
 ؿفواكيُنإ َُٖىاك ؿَبٔ!

هتإ ؿا, ٖاويًَٓهِ يُطٍَُ ػؤت ؿا بًًًََلَوَ: ؿواداك بؤّ ؿَكنُوت نُ يُ ؿَيِ م  -
 يًُهإ ُْٖاتىو يُْاػِ ؿا بىوِْ ُٖيُ!

 يُ بريت ُْضًَت: نُهاًَْو نُ تلهًإ يَُى ُْنلؿبًَت, ٓامايُتِ ؾًَلْابٔ!  -
 يُ ياؿت بًَت: ؿفواكيُنإ, ؿاواّ ٖاتُٓ َُيـاِْ ؿيًَلّ و ٓاوَمّ ًَُُٓ ؿَنُٕ!  -
اكّ ثلهُنإ ًًُْ, يُبُك ُٓوَّ بىيَل يُ بريت ُْضًَت: ٖؤناكّ بىيَلُْبىوِْ ًَُُٓ, ؿفو  -

 ْني, َُهُيُنإ ؿفواك ؿَنُوُْ بُكضاو!
كَِْطُ مؤكيَو يُو كِووؿاواُْ نُ يًَِ َُٖيـيًَت بُ قامادمِ تؤ بًَت و ثًَـَضًَت ًتًَهًٍ   -

 نُ مؤك ػؤًت بىيَت بُمياِْ تؤ تُواو ببًَت!
ًُيـاّ ًتُ طُوكَنإ بًت يُ ياؿت بًَت: فيإ ُٖك ُّٓ ًتُ بضىناُْيُ و ُٓطُك   -

 فياْت يُؿَهت ؿاوَ!
تاقاُْيِ ػؤت قبىٍَ بهُ, ُْماِْ ػؤت قبىٍَ بهُ, بُكثلهًاكيَتِ ػؤت يُ ُٓهتؤ بطلَ   -

 ثاًإ ضاوَكِيَِ ثُكِدىوبهُ!  
 يُ ياؿت بًَت: بىوٕ بُماْا بَُاْاّ طؤكِإ ًًُْ!  -
, ًْايٍ كَِٖانلؿِْ ػىؿَ يُ ياؿت بًَت: ًْايٍ ػؤبُؿَهتُوَؿاُْ, ؿاػىامّ ًًُْ  -

 يًًَُىَيُنـا نُ بىوٕ بُودؤكَ تؤّ ؿَويَت ًْايٍ تُوَنىيُ!
 ُٖقت بُهُك فياِْ ثاَ َلؿُْوَ ُْبًَت, ػىيًات ؿَبًَت فياِْ بُك يَُُكطِ تؤ بًَت!  -
تًَهلِاّ ٓاكَمووَنإ يُ ثلتُو بؤَيُيُى مياتل ْني, ًٌَُُٖ بُ ْىنُْىى ٓاهايٍ يُ تؤ   -

 ؾًَلبُ نُ  مَوت ؿَنُٕ,
 ٖىُْكّ فيإ يُ بٌَ ٓاكَمويِ ؿا ًاكاوَيُ!
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بًؼُكَ ًٌََهتُوَ: طىيَطلتٔ ؾًَلبىوُْ, ضىْهُ ُٓوؿََُّ يُ بًَـَْطِ ؿا ؿَبًوتِ,  –
 تُواوّ بىُْوَك يُطٍَُ تؤ ؿَؿويَت!

يُ بريت ُْضًَت: ُٓطُك ؿَتُويَت بُ عًُكُوَ فيإ بُهُك ببُيت ؿَبًَت يُطٍَُ   -
 ًُِ بهُيت!ُٓواًْرتؿا ؿاب

 يُ ياؿت بًَت: فيإ يُ ْآاطايِ ؿا ُٖكطًن ْاتىاًَْت قًُُْط بًَت!  -
فيإ تانُ ؿَكؾُتًَهُ بؤ طًُُنلؿٕ, بؤ بىوٕ, بؤ ضلؤنلؿٕ, فيإ يُػىؿّ ػؤٍ ؿا   -

 ػاَيِ يُ, تا ؿآًَُٖك ُْبًت ْاتىاًْت فيإ يًَىإ يًَى بهُيت يُ ًاؿوَاِْ!
يُ ُٖفاكّ بًَناكّ! ُٖفاكّ بُباَ ْامامن, ؿَهت ػؤًِ  يُطٍَُ ػؤت ؿا بًًًََلَوَ:  -

 يًَٓانُّ و بًُاْامّ ؿاْاًَِْ! 
يُ بريت ُْضًَت: َلؤظ ثلؿيَهُ يُ ًَْىإ ْاهلاو و ُْْاهلاوؿا, ثًَهىتُ نلؿٕ يُ   -

 !((طُودًَتًًُ))قَُيَُلَِوّ ْاهلاوؿا
ُكتًَهٓإ, ؿَهجًَهِ يُ ياؿت بًَت: بؤ طُكِإ بُؿواّ ُْْاهلاوؿا بُٓوباكطُّ هُؾ  -

 ٓاوَمؿاكيُ, يُنبىوٕ يُطٍَُ ُْْاهلاو بًَـاكّ يُ,  بُ بىؿابىوُْ! 
يُ ياؿت بًَت: نَُاٍَ ػىامّ دؤكيَو يُهُؾُكّ ؿكيَقػايُُْ يُوَوَ نُ ُٖيت, بُكَو   -

 ُٓوَّ نُ ؿَبًَت ببًت!
ًُٓطُيٌتىويًُ و ٓاطاؿاكّ! دًاوامّ ُٖيُ يُ ًَْىإ َٓـايًَتِ و َٓـاٍَ بىوٕ, ماكِؤنِ ث  -

 َٓـاَيًَتِ بٌَ طىْاًُٖ, ُٖوَيبـَ بَُٓـاَيِ مبًًَٓتُوَ!
يُ بريت ُْضًَت: ُٓوئ ؿَبُػًٌَت, بَُُٖإ ًًَىَ نُ طىٍَ يُ بؤِْ ػؤَ ثقاْـٕ ضًَق   -

 وَكؿَطليَت!
ؿؤمَػُو ((ػىؿ))ٓامساِْ,  ((كَِٖابىوٕ يُ ػىؿ))َلؤيِ يُو  ((يُ بريت بًَت: ))ػىؿ  -

 بًُُٖت!((يُػىؿ كَِٖابىوٕ))
يُ بريت ُْضًَت: طًُُهُْـِْ َلؤظايُتِ قُكماكباكّ فَاكَيُنِ نَُُ يُػَُيو, ُْى   -

 ٓاثؤكِا و دَُاوَكّ ػَُيو!
 تًَهِ سامك و ٓاَاؿَ ًًُْ, تؤ َرياتطلّ فياًَْهًت نُػؤت ؿاتًَٗٓاوَ!آلفيإ ػُ  -
ْاو طَُُنُ, ض ًتًَو  بًؼُكَ ًٌََهتُوَ: فيإ مؤك هاؿَيُ, ثلِنًٌَِ بهُ, بضؤكَ  -

يُؿَهت ؿَؿَيت؟ بُؿَهتِ ػاَيِ ٖاتىوئ و بُؿَهتِ ػاَيًٍ ؿَكِؤئ, واًًُْ! ًتًَو ًًُْ نُ 
يُ ؿَهتِ بـَئ, ؿَكؾُتًَهِ مؤك نىكتًإ بًَُُُٓ ؿاوَ تاػؤًشاٍَ بني, بؤ ُٓوَّ طؤكاًًُْنِ 
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كؿًَََو قًُُْط بضلِئ و ؿَكؾُتُنُ نؤتايِ ؿيَت, بَُيٌَ! بُّ دؤكَيُ نُ ُٖ
 ))ؿَهتهُوتًَهُ!((

يُ ياؿت بًَت: َىناًُؾُ ُْطًُتًَهُ يُ ؾُماؿا و ُْطًُتًَهُ يُمََُٕ ؿا,   -
 َىناًُؾُ, بًَـاكبىوُْوَّ ٓاطايِ يُ!

مَئ واميًَبًَُٓ و يُ ؿٍَ بٔاَيَِ, َُُٓ يُنَُني طؤكِاْهاكيُ, نَُرت بريبهُكَوَ و مؤكتل   -
 ُٖهت بهُ!

ًاؿوَإ بًت ضىْهُ يُ ًاؿوَاًْـايُ نُ يُ ػىؿاوَْـ ْنيهرت ؾًَلببُ نُ بُكؿَواّ   -
 ؿَبًتُوَ!

 -3تانايُتِ  -2ٓاماؿّ  -1بؤ بُهُكبلؿِْ فياًَْهِ هُوم, ؿَ ؾُكَإ بُناكبًَُٓ:  -
 -8ُٓؾلاْـٕ  -7ػؤًشاَيِ  - 6دـٍ ُْبىوٕ             -5َىناًُؾُ   -4عًٌل 

 ّ!ُٖهتِ كِامؿاك -10ًاؿوَاِْ  -9ُٖهتًاكبىوٕ 
يُ بريت ُْضًَت: َُٖىو ُٓوَّ نُ ؿَتىاْليَت تاقًهلؿُْوَ بهليَت, كَِْطُ ُْوتليَت, و   -

 َُٖىو ُٓوََ نُ ؿَوتليَت, كَِْطُ يُ تاقًهلؿُْوَ نلؿٕ ُْيُت!
يُ! ًُٖىَت ُٖكوَى آليُ ياؿت بًَت: ًُٖىَت كِووّ يُ ْنًَُ و ُٓوئ كِووّ يُ با  -

 كوَى باَيُناِْ باَيٓـَيُى!كَِطُناِْ ؿكَػت وايُ و عًُكًٍ ُٖ
يُ بريت ُْضًَت: يُنًَو يُّ كِؤفاُْ, ًٖض ناّ يُّ كِؤفاُْ ًًُْ, َُٓلِؤ, كِؤفيَهُ نُ   -

 ؿَبًَت ناكيَهِ طُوكَ ؿَهت ثًَبهُيت!
 تَُاًاّ بىوُْوَك بهُ, طىَّ يُ فيإ بطلَ تؤهكاَيًَو بُ يًٌَ!  -
 ُٓ! ُٖوٍَ َُؿَ يُ عًُل بطُيت, عاًل بُ!ُٖوٍَ َُؿَ يُ فيإ تًَبطُيت, فيإ بطىمَكيَ  -
يُ بريت ُْضًَت: ْاوّ ضاى بُ ُٖوَيـاِْ مؤك بُؿَهت ؿيَت, بُآلّ بُ نلؿَوَيُنِ   -

 ػلاخ يُؿَهت ؿَضًَت!
 ثًَهُْني ًْايٌُ, ُٓطُك بتىاًْت ثًَبهًُْت ؾًَلبىويت نُ ضؤٕ ًْايٍ بهُيت!  -
تٔ, ُٓوَيُ نُ بُدؤكيَو فيإ بًؼُكَ ًٌََهتُوَ: ػًَلاتلئ ًًَىامّ هُكنُو  -

 بطىمَكيًَٓت وَى بًًًََت هُكطُكَِ ياكّ نلؿًْت!
ضُْـ دىاُْ ٓاَادمًَو يُ فياْـا َُٖيبقيَليت, ُٓودا تًَهلِاّ فياْت خبُيتُ ػنَُت ُٓو  -

 ٓاَادمُ!
 يُ ياؿت بًَت: باًرتَ يُهُك تُػتِ ثًًَُنامنإ مبلئ تا ُٓوَّ يُهُك ُٓفْؤنامنإ بقئ! –
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 يُ بريت ُْضًَت: هُكنُوتِٓ طُوكَ بؤ ُٓو نُهاُْيُ نُ بُهُكَتا بضىنُنإ ؿَيؼؤًٔ!  -
 يُ دًاتِ ُْؾلَت نلؿٕ يُتاكيهِ, َؤًََو ؿاطريهًَُٓ!   -
يُ ياؿت بًَت! نُهًَو ؿَتىاًَْت بامّ ؿكيَقتل بـات نُ يَُُوؿايُنِ ؿوكتلَوَ طىكِّ   -

 ػىاكؿبًَتُوَ!
ُٓطُك َٔ بؤ بلِيُٓوَّ ؿكَػتُنإ ًُٖت ناتقًََل نامت  يُ َاْاّ ُّٓ كِهتُيُ بطُ,  -

 بُؿَهتُوَ بًَت, ًَُ ناتقًََلّ بؤ تًق نلؿُْوَّ تُوكَنُّ تُكػإ ؿَنلؿ!
 يُ بريت بًَت: يُكِابلؿوو ثُْـ وَكبطلَ تا ٓايٓـَ باًرت بهُيت!  -
يُبريّ يُ بريت ُْضًَت: ُٓوَّ نُ ًَُُٓ بُضًَق و ػؤًًُوَ ؾًَلّ ؿَبني, ُٖكطًن   -

 ْانُئ!
ُّٓ كِاهتًُ يُبريَُنُ: نُهًَو ْاتىاًَْت ًَُل بُ نُهًَهِ تل بهات, ُٖكناّ يًَُُُٓ   -

 ؿَبًَت َاَؤهتابني!
 يُ بريت ُْضًَت: بُنلؿَوَناْت وَعن بـَ! ُْى بُ مَاْت!  -
 ُٖكطًن ُٓوَّ نُ ػؤت ُٓدماَِ ْاؿَيت, بُػَُيهِ ََُيَِ!  -
 ْت بُ وكيايِ يُوَ بُناكبًَُٓ, بُآلّ ضاوَناْت بُػًَلايِ!يُ ياؿت بًَت: ًٌَُُٖ مَا  -
 يُثًَٓاو هُكنُوتٔ ؿا ًٌَُُٖ بًًَُُٓيِ ثُيُ بهُ!  -
ًََِ وَكطلتىوَ!  -  ُٖكطًن يُبريت ُْضًَت: ٓرياؿَيُنِ ثاى و بًَُٖن, ًَٖنيَهِ تُواو و نا
ُ ُٖوَيـاًَْهِ يُ بريت ُْضًَت: ُٓطُك تؤ َُٖيُيُنت ُْنلؿووَ, َاْانُّ َُُٓيُ ن  -

 يُهُؿاهُؿيٌت ُْبىوَ!
يُ بريت ُْضًَت: ُْٖـَّ نات َُٖيُيُنِ بضىى, طًُُنلؿًَْهِ طُوكَ بُؿواّ ػؤّ ؿا   -

 ؿيًََٓت!
ؿَتىاًْت ناكيَو ُٓدماّ بـَيت؟(( بًٌََ: ؿَتىامن! ُٓوؿََُ ))ُٖكناتًَو يًَت ؿَثلهٔ  -

 ضؤًًُْتِ ُٓدماَـاُْنُّ ؿَؿؤميتُوَ!
: َتُاُْنلؿٕ بُ ُٖكنُهًَو و َتُاُْ ُْنلؿٕ بُ ًٖض نُهًَو, يُ بريّ َُنُ  -

 ُٖكؿونًإ وَى يُى ًهونت!
 يُ بريّ َُنُ: ًًاوّ َتُاُْ ثًَهلؿٕ, ًهؤَُْـتلَ يُوَّ نُ ٖؤطلت بٔ!  -
 ًٌَُُٖ وَى تؤثٌ الهتًو بُ ضُْـ تىْـتل بُكمَوّ بهُويَت مياتل بُكم ؿَبًَتُوَ! –
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يوت بىو, ُْٖـَّ داك بهُوَ, بُآلّ ُٓوؿََُّ نُوتًت يُهُك يُ بريت بًَت: ُٓطُك ثًَى  -
 مَوّ كِاَُنٌَِ!

يُ بريت بًَت: ))ناك = ضاْى(( واتُ, ضُْـ مياتل ناكبهُيت, بُػتًَهِ باًرتت   -
 ؿَبًَت!
 يُ بريت ُْضًَت: كٍَِ نلؿٕ يُ كِووْانِ ؿا, واتُ, ضىُْ ؿَكَوَ يُ تاكيهِ!  -
 ّ و هُككِاهتِ ثاؿاًتًَهُ نُ ًَُُٓ بُػؤَاِْ ؿَؿَئ!يُ بريّ َُنُ: َُٓاُْت ؿاك  -
مَيُٓ طُوكَنإ ؿَكؾُتُنإ ؿَػىَيكًَٓٔ بُآلّ ُٓواًْرت ؿاؿًٌَْٔ و ضاوَكِيٌَ ؿَكؾُت   -

 ؿَنُٕ!
ُٖكطًن يُبريّ َُنُ: بؤ طُيٌنت بُ ُٖك ٓاَادمًَهِ طُوكَ و بُْلؾ, َُٓلِؤ تُْٗا   -

 كِؤفيَهُ نُ بىوِْ ُٖيُ!
  بُػتُوَكّ, ًٌَُُٖ ٓىًََـّ باًرتيٓت ُٖبًَت و بؤ ػلاثرتئ ٓاَاؿَ بُ!بؤ طُيٌنت  -
يُ ياؿت بًَت: ٓىًََـ, ثؤًانًَهِ دىإ و ًًهُ نُ بُهُك َاْـووبىوُْناِْ   -

 ؿويًََُٓاْـا ؿَيجؤًني!
 يُ كِيَِ ؿفواكّ ٓاَادمُنُتإ ُٖكؿَّ ٖاوََيًَهِ باًت ُٖبًَت بُْاوّ, ٓىًََـ!  -
 ت: تىكَِبىوٕ يُ كَِػُٓ, دُػت نلؿُْوَيُ يُهُك كِاهتًَتِ كَِػُٓ!يُ بريت بًَ  -
 يُ بريت ُْضًَت: تؤَيُهُْـٕ ػؤكانًَهُ ؿَبًَت بُ هاكؿّ خبىكيَت!  -
 ُٖبىوِْ ٓاَاْر بُتُْٗا بُي ًًُْ, ثًَهاِْ ٓاَاْر طلْطُ!  -
 ُٓتؤّ يُ ومَيُنِ طُوكَ بُٖلََُْـَ, بايُؾ بَُلؤظ بـَ!  -
وتىو ُٓو نُهُيُ نُ ؿَتىاًَْت بُوػٌتاُّْ ُٓواًْرت تًَِ ؿَطلٕ, َلؤظِ هُكنُ  -

 بًٓايُنِ تؤنُُ ؿكوهت بهات!
 يُ بريت بًَت: تُْٗا كِيَطُّ طُيٌنت بُناٌََ بىوٕ, ْهىَيِ نلؿُْ يُ ُْؾى!  -
 ؿَيًٓابُ: ُٓطُك باوَكِت بُػؤت ُٖبًَت ًٖض ًتًَو كِيَطليت يًَٓانات!  -
 ٌهت: ْؤ داك بهُوَ هُك مَوّ, ؿَ داك ُٖهتُوَ!ُّٓ كِيَوايُ خبُكَ ًََ  -
هُكْر بـَ, ُٓطُك تؤ يُناتِ طىدماوؿا تؤويَو ُْضًًَٓت, ْاتىاًْت يُناتِ ؿكَونلؿٕ ؿا   -

 بُكًََُٖو بُؿَهت بًًَٓت! 
ثالْـاْإ واتُ, بلِياكؿإ بؤ ُٓوَّ نُ َُٓلِؤ, ض ًتًَو بطؤكِيت بؤُٓوَّ هبُيًَٓتإ  –

 َِٓ!دًاوام بًَت يُ ؿويَ



 220 

 ٖنكَ طُوكَنإ ٓاَادمًإ ُٖيُ, ٖنكَ بضىنُنإ, ٓاكَموو!  -
يُ بريت ُْضًَت: نُهًَو نُ ْاتىاًَْت بُكطُّ ٓاماكَ بضىنُنإ بطليَت, ًٖض ناتًَو   -

 ْاتىاًَْت ناكَ طُوكَنإ ُٓدماّ بـات!
 يُ بريت بًَت: يًَبىكؿٕ و بُػٌني ضانُ, بُآلّ يُبرينلؿٕ, ضانرتَ!  -
 تُويَت َُٖىو ًتًَو بًت, ْاتىاًْت ببًت بًُٖض!ُٓطُك ب  -
 يُ بُكّ ػؤتُوَ بًًًََلَوَ: َٔ ؿَضًََُُُوَ, بُآلّ ْاًهًَِ!  -
تُْٗا نُهاًَْو نُ دىكُٓتِ ًهوتِ طُوكَيإ ُٖيُ, ؿَتىأْ ثًٌَهُوتِٓ طُوكَ   -

 بُؿَهت بًَٓٔ!
 وكِيَِ ضانإ بًت!ياؿؿاًتِ بهُ: يُ دًٗاْـا ًٖض ًتًَو يُوَ ثريؤمتل ًًُْ نُ ٖا  -
 يُ بريت ُْضًَت: دىاِْ ٖؤناكّ عًُكُ و ثانًنَيٍ ٖؤناكّ ثاكاهتًًُٓتِ!  -
 باوَكِبهُ: ًهوت ُْػىاكؿٕ ًٖض ناتًَو بَُاْاّ ثًٌَهُوتٔ ًًُْ!  -
 يُ بريّ ُْنُيت: َُساَيُنإ مؤكتل ُٓو ًتإُْ نُ ًٖض ُٖوَيًَهًإ بؤ ُْؿكاوَ!  -
ُٓطُك نُهًَو داكيَو ؾليىّ بـات, ُٓو ًُكَُماك بًَت, ُٓطُك يُبُكػؤتُوَ بًًًََلَوَ:   -

 ؿوداك ؾليىّ بـات, َٔ ًُكَُماكمب!
َُػابٔ: نُ ػؤًِ و ػَُُنامنإ مؤكداك بُكيُوَّ تاقًهلؿُْوَيإ بهُئ,   -

 َُٖيـَبقيَلئ!
 يُ بريّ ُْنُيت: كَِطِ ػىيَٓـٕ تاَيُ, بُآلّ بُكَُُٖنُّ ًرييُٓ!  -
 يـيا ُٓوَيُ نُ ًَُُٓ ثُْـ يُ فيإ وَكْاطلئ!طُوكَتلئ تلاف -
ُٖكطًن يُ هًَبُكَنإ ُْتلهًت, هًَبُكَنإ ًٌْاُّْ ُٓوَٕ نُ ُٖك يُّ ْنيهاُْؿا   -

 كِووْانًُى بىوِْ ُٖيُ!
ًٖض ًتًَو مياتل يُوَ َايُّ ؿَيُٓوايِ ًًُْ نُ تًَبطُيت طلؾتُناِْ ؿكاوهَِ الِْ   -

 طُوكَيُ! نُّ بُ ُْٓـامَّ نًٌَُناِْ ػؤت
 يُ ياؿت بًَت: ػَُيو يُو نُهاُْ بًَناكٕ نُ ُٖهتِ بٌَ ْلػًإ تًَـا ميٓـو ؿَنُُْوَ!  -
 يُ بريت ُْضًَت: ػؤكِاطلبُ, بُآلّ نُيًُ كَِم َُبُ! –
بري يُّ ؿَهتُوافَيُ بهُوَ: هُيلّ ؿكَػت بهُ, ناتًَو با َُٖيـَنات, ؿَضًََُتُوَ,   -

 بُآلّ ْانُويَت!
-  َ ُ!ُي ياؿت ًب َهِ يؤفيهًًُ نُ يُ ُٓهتؤّ تؤؿاي ٌَعُضىوًْ ًُ, بَُيهى ًث  ت: ناٌََ بىوٕ كِووؿاو ًْ
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ُْـّ ًُيتإ!  - ّ َلؤظُ, هىوكبىوٕ يُهُك َُٖيُ تايبُمت ُـْ  يُ بريت ُْضًَت: َُٖيُنلؿٕ تايبُمت
قبىٍَ نلؿِْ ُٓوَّ َُٖيُت نلؿووَ, باًرتئ ًًَىَيُ نُ ثًٌاِْ ؿَؿات نًََُو عاقًَرت   -

 يت!بىو
ياهاّ طلْط ُٓوَيُ, ُٖكطًن ًتًَو بُؾريِؤ ُْؿَيت, ض نات بًَت, ض ثاكضُيُى   -

 ناغُم!
 ٖىُْكّ طًَلِاُْوَ و مَإ ًرييِٓ ؾًَلبُ, هُكَايُيُنِ طُوكَيُ!  -
 يُ بريت بًَت: كِم مكْطرتئ ًًَىامّ تىْـوتًقٍ يُ!  -
 ٌَو َاَيُنُتإ بوىتًًَٓت! كِم يُ نُهُنإ, وَى ُٓوَ وايُ بؤ كِمطاكبىوٕ يُ ؿَهتِ  -
 تُْٗا يُ ؾُكُْٖطُناْـايُ نُ هُكنُوتٔ مياتل يُ ناك ؿَكؿَنُويَت!  -
 ًَُٖاّ هُكنُوتٔ ُٓوَيُ نُ ناكَ ٓاهايًُنإ بًًَُىَيُنِ بُٖاؿاك ُٓدماّ بـَيت!  -
يُ بريت ُْضًَت: بؤ هُكنُوتٔ تُْٗا يُى كِيَطُ بىوِْ ُٖيُ, بُآلّ بؤ ْىًوت ًَٖٓإ   -

 يًَو كِيَطا!طُ
 ُٖكطًن بلِياكّ ػؤتإ ثًٍَ وَػت كِاَُطُئُْ!  -

 يُ ياؿت بًَت: نُهُ مَْطًُٓنإ ًٌَُُٖ ؿَوَيَُُْـ ْني!  -
 باًرتئ ًًَىَّ هُكنُوتٔ, كِووبُكِوو بُكَوَ يُطَُيًـا, كِووبُكِووّ بُكَوَ!  -
 ًَلَ!يُ بريت ُْضًَت: ُْماْني, ًُوّ مَيُٓ, بُآلّ بُبٌَ َاْط و ُٓهت  -
ضاوؿيَلّ دُهتُت بهُ: دُهتُ ثُكهتطاّ كِؤسُ و ٓاَلاميَو بُكَو ٓاَاْر و   -

 هُكَدماّ!
ُٓطُك ؿََاْتىاِْ ؿَهتُنامنإ بَُُٖإ طىكِوتًِٓ مَامنإ خبُيُٓ دىَيُ, ضُْـ مؤكبىوٕ  –

 ُٓو ناكَ هُكهىكًَُِٖٓكاُّْ ؿََاْتىاِْ ُٓدماًَإ بـَئ!
هًٍ بىوَ ًًَل بًت, ُْى يُ َُٖىو هاَيُناِْ تَُُْت ؿا باًرت وايُ ُٓطُك بؤ كِؤفيَ  -

 بًت!((َُكِ))
 يُ ياؿت بًَت: ياهاّ فيإ َُُٓيُ نُ ناك بطؤكِئ بؤ ضًَق و ضًَقيٍ بُناكّ ػؤَإ بناْني!  -
َت ثُّ بُ ػىؿاوَـْ ببات!  - َ ْهىىل نلؿٕ يُ ُْؾى, ًٖض نُهًَو ْاتىاًْ  يُ بريت ُْضًَت: بٌُب
 خبُكَ ًٌََهتُوَ: وَى َاك ٓاقٌَ بُو وَى نىنىػتِ بٌَ ميإ!ُّٓ كِهتُيُ   -
 باًرتئ ًًَىام بؤ ٓاهىوؿَ نلؿِْ ػىؿ, ُٓوَيُ نُهًَهِ تل ٓاهىوؿَ بهُيت!  -
 فيلّ يُ كِيَقَّ َُعليؿُو ٓاطايِ ؿا ًًُْ , بَُيهى يُ كِيَقَّ نَُيو وَكطلتُٓ يًًَإ!  -
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 ٔ و ؿَهتهُوتُناْتإ يُهُك َُماك!ضُكَُ هُكيُناْتإ يُهُك مل و ضُو بٓىه  -
 يُ بريت ُْضًَت: تىكَِبىوٕ كًَُِبايُنُ ضلاّ مَئ ؿَنىفيًََٓتُوَ!  -
 يُ ياؿت بًَت: بًَُٖنتلئ نُهُنإ, ؿاْاتليًٓاُْ!  -
َبىوٕ ؿا, ًَُ هُؿ ضلنُ ًاؿّ يُؿَهت   - بُك ُٖك ؿَػىيُى تىكِ كَا َت: ُي ُب ُي ياؿت ًب

 ؿَؿَيت!
 كتل بُػٓهإ ؿََلٕ و تىكَِنإ بُ تىكَِيِ!َُيُواُْنإ مؤ  -
 يُ بريت ُْضًَت: َُٖيُنلؿٕ تايبُمتُْـّ َلؤظُ و يًَبىكؿٕ تايبُمتُْـّ ػىؿايِ!  -
 كِامّ بىوٕ بُوَّ ُٖتُ, مؤكباًُ, بُآلّ يُوَّ نُ ُٖيت ُٖكطًن كِامّ َُبُ!  -
نُهًَو ؿَػاتُ بُكضاو ٓاكاَِ ػؤتإ بجاكيَنٕ, ؿؤو ؿؤًاو تًَهٍَُ نلؿٕ, تؤ ػلاثرت يُ   -

 نُ ٖؤناكّ ُٓوَ بىوَ!
 ًَٖٓـَ بُٓاوَم َُبُ نُ تاَىضًَقّ ثًَهُْني يُؿَهت بـَيت!   -
 يُ بريت ُْضًَت: َلؤظ تانُ بىُْوَكيَهُ نُ تىاْاّ ثًَهًُِْٓ ثٌَ بُػٌلاوَ!  -
 يُ ياؿت بًَت: ػؤَ كِوويِ و طًُاوَيِ يُ نًٌَُنإ نُّ ؿَنُُْوَ!  -
ُكِووّ فَاكَوَ ْانؤتإ و مََُٕ نىكتُ, ُٖك بؤيُ ًَُٖاّ َُعليؿُ و نتًَبُنإ ي  -

 ٓاطايِ َُُٓيُ نُ ُٓوَّ بُٓكَِتًُ ؾًَلبني!
 يُ ياؿت بًَت: باًرتئ بًُِ ٓامايُتِ, تًَبًِٓ و وكيايًُ!–
يُ بريت ُْضًَت: يُهُك طؤّ مَوّ ًٖض ًتًَو طُوكَ و ًهؤؿاك ًًُْ, دطُ يُ َلؤظ,   -

 ض ًتًَو طُوكَ ًًُْ, دطُ يُمَئ!يُ َلؤظًٍ ؿا ًٖ
 فيإ نىكتُ, بُآلّ ًٌَُُٖ بؤ ٓاناكّ كيَنؿاكاُْ ناتِ ُٖيُ!  -
يُ بريت ُْضًَت بؤ كوْانهلؿُْوَ ؿوو كِيَطا ُٖيُ: َؤّ بٔ يا ٓاويَُٓيُى نُ كِووْانِ   -

 وَكؿَطليَت و ؿَيـاتُوَ!
ْاماًَْت َُطُك ًٖض نُهًَو يُ كِاهتِ و كِاهتطؤيِ و ضانِ تؤ ًٖض ًتًَو   -

 بُنلؿَوَناِْ ػؤت منايٌِ بهُيت!
بًؼُكَ ًٌََهت: ُٖك ًتًَو نُ دىاُْ ًٌَُُٖ باَ ًًُْ, بُآلّ ُٖك ًتًَو نُ باًُ   -

 ًٌَُُٖ دىاُْ!
 باوَكِ بهُٕ: ًٖض دىاًًُْى بُويَُّٓ دىاِْ مَئ ًًُْ!  -
 يُ ياؿت بًَت: فيإ كَِوتِ بُكؿَواَِ ُٓمَىوُْناُْ!  -



 223 

ت  - ُ!ياؿؿًا َي ًاكاو ـا  ّ ػان ُْاو  ٖ ًًَىَ نُ طىٍَ ُي َُٖٕا  , ُب َُي َلؿٕ ؿا ًاكاو ّ ُي َل ُْ :ُ  ِ به
َت  بُؿواّ وَالَـا بطُكِيًَت!آلبؤ طلؾتُناِْ فيإ ًٖض وَ  - ًَب ًُ, تؤ ؿ  ًََهِ ٓاَاؿَ بىوِْ ًْ
 َايُّ ثُفاكَيُ, ًَُُٓ ًٌَُُٖ بؤ فيإ ٓاَاؿَئ, بُآلّ بؤ فيإ نلؿٕ ْا!  -
 كَِ طُوكَنإ, ؿايهِ, نلؿاكَ طُوكَنأْ!بريوباوَ  -
 ًٌَُُٖ بًَُٖىاًِ بريبهُكَوَ و بُػًَلايِ ناكبهُ!  -
 مؤك بُتاَُ, ًَُُٓ ػؤَإ قُؿَكّ ػؤَإ ؿكوهت ؿَنُئ و ْاوّ ؿًََْني ضاكَْىوي!  -
 يُ ياؿت بًَت: بًَـَْطِ, ٖىُْكيَهِ طُوكَّ ؿيايؤطُ!  -
 نى ضًَق يُ ًاؿّ وَكطليت!ْاكَِسُتِ و ًهوت قبىٍَ بهُ, تاوَ  -
ُْمإ يُْاو ؿَهتُناًْـا بُؿواّ ًاؿوَاِْ ؿا ؿَطُكِيَت, بُآلّ نُهِ ؿاْا يُ فيَل ثًَِ   -

 ؿا ؿَيـؤميَتُوَ!
يُ بريت بًَت: ٍُٖ و َُكدُنإ ؿكوهتهُكّ تؤ ْني, بَُيهى تؤ ؿكوهتهُكّ ٍُٖ و   -

 َُكدُناًْت!
ت ضؤٕ بُ ضاوَكِواِْ مبًًَٓتُوَ! يُ بريّ ُْنُيت: كِامّ طُوكَّ هُكنُوتٔ  -  َُُٓيُ نُ بناًْ
 يُ بريت بًَت: ٖنكّ ؿََُوبُيإ, نلؿَوَّ كِؤفتإ ؿياكّ ؿَنات!  -
 دٌ وبُكط َلؤظ ؿكوهت ْانات, بُآلّ طىماكًت يُ ُٓو ؿَنات! –
فيإ بُ تُواوّ بقّ, يُ ؿًْاؿا بقّ بٌَ ُٓوَّ بًًَُو بًت يًٌَ, ُٖكوَى ًًْىؾُكيَو بُ  -
 وؿا, فيإ يُ ْاو ٓاوؿا و بُبٌَ بُكنُوتِٓ ٓاو!يُٓا

 يُبريت بًَت: ناكّ َُٓلِؤ ضاكَْىوهِ هبُيًَُٓإ ؿياكّ ؿَنات!  -
ياؿؿاًتِ بهُ: مؤكيُّٓ ػَُيو يُو كِووَوَ ؿَكؾُت يُؿَهت ؿَؿَٕ, نُ بُناكيَهِ   -

 طلاِْ ؿَمأْ!
 طُوكَتلئ ؿَكنُوتِٓ ًَٖن, ٓاكاّ بىوُْ!  -
 ت: نُهًَتِ ًَُُٓ يُ ًَُالًَْهاِْ فياْـا ًًَىَ وَكؿَطليَت!يُ بريت ُْضًَ  -
يُ بريت بًَت: بُ ُٖك نتًَبًَو نُ ؿَيهلِيت, ًًًَُُتليَو ؿَػُيتُ هُك طًُُّ   -

 ٖنكيت!
 يُ طىْاه بًَناك بُ, ُْى يُ طىْاٖهاك!  -
 ًٖض ٓاَؤفطاكيُى باًرت ًًُْ يُ ٓاَؤفطاكّ ًََلوويُ, ُٓو ًٖض ْاَيًَت!  -
 ًؼُكَ ًٌََهت: ًَٓىَ ؿَتىأْ بُفياْتإ باًرت يُ يًَىَناْتإ ثُْـو ٓاَؤظطاكّ بهُٕ!ب  -
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 ياؿؿاًتِ بهُ: بُدؤكيَو َُٖيوىنُوت بهُ, وَى بًًًََت ًٌَُُٖ ضاوؿيَليت ؿَنُٕ!  -
 ناتًَو بٌَ ٓاَاْر بًت, باًرتئ بًُِ ْاػتإ ًٖض ناتًَو ؿَكْانُويَت!  -
 تُْٗابًت تا ُٓوَّ يُْاو نؤََُيًَهِ ْاتُْـكوهت ؿا بًت!  يُ بريت بًَت: باًرت وايُ  -
 ضؤًًُْتِ ضاوَكِوإ بىوٕ ؾًَلبُ!  -
 ًٌَُُٖ يُ فياْـا بُودؤكَبُ نُ يُ ًَىاْـاكّ ؿيًَتُوَ, ُْ تًٓىوبُ, ُْ َُهت!  -
طُوكَتلئ َُتلهِ يُفياِْ ًَُُٓؿا ُٓو ناتُيُ نُ يُ ساَيُتًَو يُ ًَْىإ ْاؿاِْ و   -
 ؿا قُكاكَإ طلتىوَ! ؿاْايِ
بًؼُكَ ًٌََهت: ُٓطُك َُٖىو كِؤفيَو ُْػتًَو ًْطُكإ بًت, بُؿكيَقايِ تَُُْتإ   -

 ًَْهِ مؤك يُؿَهت ؿَؿَٕ!آلها
تًَهُ يُاليُٕ آليُبُكػؤتُوَ ؿووباكَّ بهُكَوَ: ُٓوَّ نُ ًَُُٓ َُٖاُْ, ػُ  -

تِ ًَُُٓيُ بؤ آلاَِ ؿَؿَئ, ػُثُكوَكؿطاكَوَ, ُٓوَّ نُ ًَُُٓ بُ ُٖبىوَناِْ ػؤَإ ُٓدم
 ثُكوَكؿطاك! 

نت ُب كِؤسِ َلؤظًَهِ تل وَى كٍَِ نلؿُْ يُ كِيَلَِويَهِ ثريؤمؿا!  - ٌُي ضًَت: ؿَهت كِاط  ُي بريت ُْ
هُكْر بـَ: ثاَ بًوت هاٍَ, بؤ ُٓو ناكاُّْ نُ ُٓدماَت ُْؿاوٕ مياتل َُكام ؿَػؤيت  –

 تا ُٓو ناكاُّْ بُ ُٓدماَت طُياْـوٕ!
 ؾًَلبُ نُ سُقًكُتِ فيإ, بُك يُ ُٖكًتًَو يُ ًرييِٓ و هاؿَيًُ نُيـايُ!  -
 يُ بريّ ُْنُيت: ًٖض هُكيًَٓو يُ ويقؿاًَْهِ ميٓـوو ُْكَرت ًًُْ!  -
بُكِاثُكِاْـِْ ناكوباكَ طلْطُنإ ؿَهت ثًَبهُ, ثاًإ ًًاوَنإ تاقًبهُكَوَ و   -

 َيُناْـا ؿَبًًٓتُوَ!يُثلِيَهـا ػؤت يُ ساَيُتِ ُٓدماَـاِْ َُسا
 يُ ياؿت بًَت: ًٖض ؿياكؿَيُى وَى ػؤّ ْآًًَََتُوَ, تُمناُْت نًٌَُناِْ تؤ!  -
باَ طىَّ بطلَ: مًَََُْو ؿيَتُ ثًٌَُوَ نُوا ؿَماًْت َُٖىو ًتًَو نؤتايِ ثًَٗاتىوَ,   -

 يُساَيُتًَهـا ُٓو ناتُ ثٓتِ ؿَهتجًَهلؿُْ!
 َُايُّ قىَيرتبىوِْ كَِطِ ؿكَػتُنإ!يُ بريت ُْضًَت: مكياُْنإ ؿَبٓ  -
 يُطٍَُ ػؤت ؿا بًًًََلَوَ: ُٓطُك ُٖوَيبـَّ وَى ُٓوّ يًَبًَت, ُّٓ نَِ وَى َٔ ؿَبًَت؟!   -
يُبُكػؤتُوَ بًًًََلَوَ: ُٓوَّ بىيَلّ ُٓدماَُنُيِ ُٖبىوَ بلِياكّ ُٓدماَـاًِْ ؿاوَ و   -

 ثًاؿَّ ؿَبًَت! ُٓوَّ نُ بلِياكّ ؿاوَ دًَبُدًَِ بهُّ, بًَطىَإ
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ؿَماًْت ض ناتًَو يُهُك ثاههًٌ بُكؿَبًتُوَ, ناتًَو ثايـَك يًَـإ يُ بريبهُيت,   -
 فياًٍْ بُّ ًًَىَيُ! 

يُبُكػؤتُوَ ؿووباكَّ بهُوَ: يُفيإ كِاميِ, ضىْهُ ؿَكؾُتِ ػؤَ ويونت, ناكنلؿٕ,   -
 ياكّ نلؿٕ و ضاوبلِيُٓ ُٓهتًَلَنإ ؿَؿات

ًُ ًَُُٓ ضؤٕ ؿََلئ بَُيهى طلْط ُٓوَيُ نُ ضؤٕ فياوئ! يُ بريت ُْضًَت: ٓ –  ُهًَُٕ طلْط ًْ
  هُكْر بـَ: بُػتُوَكّ ًٌَُُٖ يُ مَيًَٓهِ ٓاَاؿَؿا ًٌْتُدَِ ؿَبًَت! –
 يُ بريت ُْضًَت: َلؤظِ طُوكَ ُٓو نُهُيُ نُ يُ هًُّٓ ؿا ؿَيًَهِ ماكِؤناُّْ ُٖبًَت! –
يِ طُكِيُوَ ًٍََ ُْٖط ْابًَت تىاْاّ ؾلِيِٓ قًُُْطُ: يُ كِواْطُّ ٖىُْكّ بؤًا  -

 ُٖبًَت بُآلّ ػىؿّ ًٍََ ُْٖط َُُٓ ْاماًَْت و ؿكيَقَ بُؾلِيُٓنُّ ؿَؿات!
 يُ بريت ُْضًَت: بُ عًُل مََُٕ يُ بريؿَنليَت و ُْٖـَّ ناتًٍ بُمََُٕ عًُل! –
يًَُٓوتا َرياتِ  َُٖىو بُياًًُْى يُكػؤتُوَ بًًًََلَوَ: َرياتًُى بُتؤ ْاطات, تؤ بُك  -

 ػؤت بلؿووَ, فياِْ تؤ َرياتِ تؤيُ, ػؤًت بىٍَ و كِيَنّ يٌَ بطلَ!
ؿَيًٓابُ! بُكيُوَّ بُ بُكمايِ ؿكَػت بطُيت و بتىاًْت طًُاوَيِ طىَيُنإ ببًًٓت   -

يٌ كَِطُنإ بهُيت و يُوَّ بؤت ؿَكؿَنُويَت, ُٖكضُْـ كَِطُنإ آلْاضاكيت تَُاًاّ قى
 ثؤثُنإ بًَٓـتل!  قىَيرتبًَت, يل و

يُ بريت بًَت: هُكَتا تؤو بىويت, بُآلّ ؿَتىاًْت طىٍَ بًت و طًُاوَبًت, ؿكَػت بًت   -
 بهُيت!  آلو با

َُٖىو بُياًًُْى يُبُكػؤتُوَ ؿووباكَّ بهُوَ: باًُ نُ ُْٖـَّ نات بهُوّ, بليٓـاك   -
 بُآلّ َُٖـيى ُٖهتاُْوَ! ببِ, ؿيوإ ُٖهتُُوَ, فيإ, ػؤّ, تاقًهلؿُْوََ و َُٖيُ, نُوتٔ

يُسُقًكُتِ ُّٓ ؿَهتُوافَيُ بطُ: ناتًَو ًتًَو مؤك ْنيهبًَت يُ ضاوَنامنإ ْاتىاْني   -
 بًبًٓني, بؤ ؿينت َُوؿايُنُإ ثًَىيوتُ!

يُبُكػؤتُوَ ؿووباكَّ بهُكَوَ: ُٖكطًن, ُٖكطًن, يًُاْؤْاَُيُنـا نُ ُٓواًْرت   -
 لَْوًجُناِْ ًاْؤْاَُ ؿَْىهِ!ْىهًىياُْ كِؤٍَ ْابًِٓ َٔ ػؤّ ث

 ُٖكطًن قاًْع َُبُ, بُآلّ هىثاهطىماكبُ!  -
 ؿَماًْت ػلاثرتئ طىْاه ضِ يُ؟ ْآاطايِ!  -
 هُيل ًًُْ: ًَُُٓ بُؿَهتًَهِ ػؤَإ نًٌَُ ؿَػىيكًَٓني و بُ ؿَهتًَهِ تل ْايإ ًًََٖني!  -
 ا ببًُٓوَ!ضُْـ هاتًَو ػؤت كَِٖا بهُ, ُٓو ؿََُ ػؤت يُ تُْٗايِ ؿ  -
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ُُْنإ واتُ بايُؾ ؿإ بُ ُٖك هاتًَهِ فيإ, يُ ُٖك   - ُبىوِْ هاتُ ؿَطُ يُ بريت ُْضًَت: ٖ
 ضلنُهاتًَهـا نُ بُتُواوّ سنوكت ُٖيُ و بُقىَيِ ُٖهتِ ثًَـَنُيت, بُكِاهتِ ميٓـويت!

بًَت يُ بريت ُْضًَت: بؤ طُيٌنت بُ ٓاَاْر ؿَبًَت يُ َُكمّ َاْـوبىوٕ تًَجُكِيت, ؿَ  -
 يُ تىاْاّ ػؤت بًَُٖنتلبًت!                 

يُ بريت بًَت: سُقًكُتًَهِ ؿَيطري يُ ثُيعُ بضىنُناْـا بُيإ بهُ بُآلّ سُقًكُتِ تاٍَ  –
يُ بريت ُْضًَت: تُْٗا ُٓوؿََُّ يُ كِوباكّ   -ُٖكطًن و يُ ًٖض ثُيعًَهـا!                   

 ىئَ ؿَبًت!بًَـَْطِ بٓؤًًت بُكِاهتِ ٓاوام ػ
 يُ ياؿت بًَت: ًُكّ نًًًِ َُٖىو ضانُناُْ!  -
ُْاُْت ُٓطُك بُكطِ ٓاوكيٌِ بجؤًًت!  -  يُ بريت ُْضًَت: ؿكؤ ُٖكطًن ْاطؤكِؿكيَت بؤ كِاهتِ ت
 يُ بريت بًَت: تلي يُ ؿؤمَؾ ػؤّ ؿؤمَػُ و ٓىًََـ بُ بًُُٖت, ػىؿّ بًُُٖتُ!  -
 و ًًُْ يُ ًَْىاًْإ ؿا!ٖاوهُكطريّ ياَلؿُْ يا فيإ, َُكميَ  -
 يُ بريت بًَت: ُٓطُك ٖؤناكّ ُْمآًُْنُت ماِْ, ُٓو نات ؿاْايت!  -
 تُْٗا ًْت! ((ؿَتٓاهِ))يُ ياؿت بًَت: ُٓو ؿََُّ نُ ببًوتِ ٖاوكِيًََو ؿََيًَت:   -
يُ بريت بًَت: نُهًَو نُ ػؤّ يُ ؾلًََوهـا ؿًَىات, بُكؿَواّ ثاى و بًَطُكؿ  -

 ؿًًََََٓتُوَ!
 يُ بريت ُْضًَت: بُػتُوَكّ, َلؤظ طُيًَهِ مؤكّ بؤ ًًىّ ْاناَِ ثُيهًٍَ نلؿووَ!  -
 ُٖكنُهًَو يُثاٍَ ؿفَنُّ ػؤّ ؿا طًُُ ؿَنات!  -
 بىيَلّ ؿَهتجًَو, ؿايهِ طٌت ًاْاميُناِْ َلؤظُ!  -
 ُٖك ًتًَو ْلػًَهت يُ ثًَٓاوّ ؿا ُْؿاوَ, بُْلػِ َُماُْ!   -
 اُْ نُ ؿَتىاِْ بُ اليـا تًَجُكِّ, بُآلّ ْاتىاًْت ًًًََُْٖت بىَكِيَت!ويقؿإ وَى هُطِ ثاهُو -
 يُ بريت ُْضًَت: ُٓقًَِ نُّ, يُهُكؿا, ؿَبًَتُ َايُّ مَمحُتِ مؤك بؤ ثًًَُنإ!  -
 ُٓدماَـاِْ َُٖيُ ػؤّ يُ ػؤّ ؿا َُٖيُ ًًُْ, هىوكبىوٕ يُهُكّ َُٖيُيُ!  –
 يٍ ؿا مياؿَكَِوّ ُْنُيت!يُ ياؿت بًَت: تُْاُْت يُ ًَاُْكَِو  -
 يُ تاكيهِ ًُوؿايُ ؿَتىاْني ُٓهتًَلَنإ ببًٓني!  -
ٕ بؤ ٓاماكؿاِْ ًَُُٓ!  - َت: ُٓو نُهاُّْ ػؤًت ؿَوئَ يُ مؤكتلئ ًَٖن بُٖلََُـْ  يُ ياؿت ًب
 ُٓوَّ نُ بؤ ؿَوَيَُُْـ بىوٕ ثُيُ ؿَنات, بُ ؿاويَٓجانِ ْآًًَََتُوَ!  -
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طىْاِٖ كِاهتُقًُٓ ُٓو نُهُيُ نُ هُكباكّ ُٓوَّ ػؤّ يُ بريت ُْضًَت: بًَ  -
 بًَطىْاُٖ, ُٓواًْرتيٍ بُبٌَ طىْاه ؿَماًَْت!

 ًَْهِ مؤك يُْاناَِ ًاكاوَيُ!آليُ ثٌت هُكّ ُٖك َلؤظًَهِ هُكنُوتىوَوَ ها  -
ُْتىاًْت   -ُٖك ًَٓوتا  -يُ بريت ُْضًَت: ُٓطُك بُوَّ ُٖتُ و يُّ ُٖيىَُكدُؿا  -

 ت, ناتًَو ُٓوَّ ؿَتُويَت بُؿَهتِ بًًَٓت ؿيوإ ٓاهىوؿَ ْابًت!ٓاهىوؿَ بً
ُٓطُك يًَىًَاوَيِ ػؤت بؤ ضًَق وَكطلتٔ يُوَّ نُ ُٖتُ بًَُٖن ُْنُيت, ناتًَو   -

 مياتليٌت ُٖبًَت ًاؿوَاْرت ْابًت!
 يُ بريت ُْضًَت: ًَُُٓ بُػَُباكّ ْايُيُٓ ؿًْا بُآلّ ؿواتل ؾًَلؿَبني نُ ػَُطني بني!  -
 يُ بريت ُْضًَت: يُكِيَطُّ طُكِاُْوَ بؤ ػىؿيَتِ ػؤت, يُنَُني ويَوتطُ كِاهتطؤيًُ!  -
 !((ياؿؿاًتِ بهُ: ؿويََِٓ بًًَُهُ يُ))ًََقوو  -

 بُياِْ كََِنو كِاميَو مياتل ًًُْ
 ((تُآلػُ))َُٓلِؤ 

 ْاوّ ؿَبُئ ((تآلػُ))ُٖك يُبُك َُُٓيُ بُ 
 تُ بناُْ!آلكِيَنّ ُّٓ ػُ

ّ ُٓوَّ ًاؿوَاِْ يُ ؿَكوٕ ؿا, خبىيكًَٓني و ؿَكيبؼُئ ًٌَُُٖ ضاوَكِيَني يُ يُ بل  -
 ؿَكَوَ ْامخإ ثلِنات!

يُ بريت بًَت: ًاؿوَاِْ باكيَهِ تايبُت يُ فيإ ًًُْ نُ ؿَهتت ثًَِ كِابطات, بَُيهى   -
 نؤََُيًَو يُضلنُهاتُ ؿَطُُُْناُْ!

ُبُهتِ فيإ نًٌََُإ ُٖيُ!ناتًَو ُٖهت بَُُعُٓويُت ْانُئ بؤ ؿَكنلؿ –  ِْ َاْاو َ
ُْٖـَّ نات غُكيبُنإ َُٖيطلّ ثُياَِ ػىؿايني, نُواتُ بُباًِ طىَّ يَُُٖىو   -

 قوُنإ بطلَ!
ًُوَ بُكطُّ َُٖىو   - َت! ُٓوَّ ًَُُّٓ َلؤظُنإ بُتىاْا ؿَنات يُ كِووّ ؿَكوًْ يُياؿت ًب

َْر و َُيُٓت و ؿفواكيُناِْ فيإ بطلئ, تُْٗا  ُٖهتِ َاْاؿاكبىوٕ و ٓاَادمـاك بىوِْ فياُْ! كِ
 يُ بريت بًَت: ًَٖن يُ طؤكِاْـايُ!  -
اثانًُإ يُطٍَُ ْانات!  - امَّ ػؤَآْ ُـْ  يُ بريت ُْضًَت: يُفياِْ ًَُُٓؿا ًٖض نُهًَو بُ ٓ
َُهُيُّ طلْط َُُٓيُ ى ُٖك هاتًَو بتىاْني ُٓوَّ نُ ُٖئ بًهُيُٓ قىكباِْ   -

 ْني, ببني!ُٓوَّ نُ ؿَتىا
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 ((ُْػًَل))يُ بريت ُْضًَت: بؤ ُٓوَّ بًُاؿّ بقيت ؿَبًَت ُْٖـَّ نات بًًًََت   -
َيت!  - دماَِ ـب َهتُوَ ُٓ َُىو بىًْ  ٖ إ ُب ُيت, و ثًا َت ضِ به ًَب ت ؿ ُُي نُ بناًْ َ كنِ تؤ ُٓ ُٓ 
كى ُْٖـَّ نات يُكمََإ ثًَـَنُويَت كِوو يُػىؿا ؿَنُئ, تُْٗا يُبُك َُُٓيُ نُ ؿَ  -

 بهُئ, ػىؿاوَْـ بُّ دؤكَ بلِياكّ ؿاوَ!
يُ بريت ُْضًَت: تُْٗا يُى كِيَطُ بُكَو بًُُٖت بىوِْ ُٖيُ نُ يُهُك مَوّ   -

 ْاوّ ؿَبُئ!((عًُل))بُ
ت َٓـا  - ُوَ ؾًَلبني!آليُ بريت ُْضًَت: ًَٖٓـَّ نُ ؿَتىاًْ ٍَ ًت ُٖيُ نُ يُوْا  ٕ ؾًَلبهُ, ُٖـْ
 ؤفاُْ ػىؿا ؿَبًٓٔ, ًَٖٓـَ ُٖيُ نُ ْايٓاهُٓوَ! يُ بريت بًَت: ػَُيو كِ  -
 ناتًَو بُ هىثاهطىماكيُنِ بُكؿاوََُوَ ؿَفيت, فياْتإ ثُكهتًٌَهِ ًٌَُُٖيًُ!  -
يُ بريت بًَت: ًٖض ًتًَو يُٓاطايِ باًرت ًًُْ, ٓاطايِ تؤوّ ػىؿابىوُْ يُ تؤؿا, ُٓو  –

 تُواو ؿياكيهلؿووَ!ؿََُّ نُ ُّٓ تؤوَ طًُُّ تُواو بهات ضاكَْىوهِ ػؤتت 
يُتؤ ؿَػىامّ نُ ؿاوَكّ ُْنُيت و بُبٌَ ؿاوَكّ فيإ بُطٌتِ قبىٍَ بهُيت هُكهاّ   -

 ؿَبًت نُ فيإ بُطٌتِ ُْػلاثُ و ُْباَ!
فيإ يُ َىميو ْنيهرتَ تا بريناكّ, بريناكّ بُمَيُٓوَ ثُيىَهتُو فيإ يُ تلثُّ   -

 ؿَيتُوَ بىوِْ ػؤّ ؿَكؿَػات!
فيإ يُ ودىؿّ تؤؿا طًُُ بهات, ُٓو ؿََُ فيإ, ضُكَُهُكّ ْابًَت, بؤٕ  يًَبطُكَِّ  -

 و بُكاَُيُنِ ؿَيطري ؿَبًَت!
 فيإ طًُتًَهِ قًُُْط ؿَبًَت ُٓطُك, ؾًَلبىوِْ بُكؿَواّ و َىناًُؾُ بًَت!  -
آلّ ػاَيِ نؤتاي  - كطليت, ُب َُيو َو ٍَ ن ًْت ُي ؾاكينَو ػا َتىا ـا ؿ ُ فياْ ضًَت: ي  ِ ُٖكطًن!ُي بريت ُْ
يُ بريت ُْضًَت: ثريبىوٕ َُٖإ ُٓو ًتُيُ نُ ُٖك ضىاكثًًَُى ؿَكَقُتِ ؿيَت, ُٓوَ   -

 طًُُ نلؿُْ نُ تايبُمتُْـّ َلؤظُ!
فيإ ؿَبًَت ٓاُْٖطًَهِ بٌَ ثايإ بًَت, ضلاػاًَْو بُؿكيَقايِ هاٍَ, تُْٗا يُّ ٓاُْٖطُؿايُ   -

 ُ بضىنُنإ بطؤكَِ بؤ ٓاُْٖطُ طُوكَنإ!نُ طًُُ ؿَنُيت و ًهؤؾُ ؿَنُيت, بَُيٌَ, ًت
 يُ بريت ُْضًَت: تُْٗا يُ ًاؿوَاًْـايُ نُ يُ ػىؿاوَْـ ْنيهرت ؿَبًتُوَ!  -
, ُٓو ؿَّ (ثًاو)بُو ًَٖٓـَّ ؿَتىاًْت  (فٕ)يُ ياؿت بًَت: يُ فياْـا ًَٖٓـَّ تىاًْت,   -

 تَُاًاّ ثُكِدىوّ, بُػتُوَكّ بهُ!
 ُػًٌتُوَ ػىؿا يُُٖك اليُى ٓاَاؿَيُ! ُٓو ؿََُّ ػؤًُويوتِ ؿَب  -
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 ُٓو ؿََُّ كِم و ُْؾلَت ؿَبُػًٌتُوَ ًُيتإ يُ ُٖك اليُى ٓاَاؿَيُ!  -
 كِاظُناكّ واقًعًُت َُبُ, تَُاًاّ بهُ, بري يُ واقًعًُت َُنُوَ, بٌ بًُٓ!  -
 يُ فيإ َُتلهُ, ًُٖاَُتِ فيإ طىمَكإ نلؿْت ُٖبًَت! –
ًٌَُُٖ بؤنُهاًَْو قًُٓطُ, ػؤًُويوتًإ نلؿووَ, هَُايإ  يُ بريت ُْضًَت: فيإ  -

 نلؿووَو ٓاُْٖطًإ بؤ فيإ طًَلِاوَ!
فيإ فًَْهُ, ُٓطُك بتُويَت يًَِ تًَبطُيت, ووكِ و هُك يًًٌََىاو ؿَبًَت ُٓطُك يُفياْـا   -

 تُْٗا بقيت, ُٓو ؿََُ يًَِ تًَـَطُيت!
ًَطىَإ تىاْاّ ػؤًُويوتِ نلؿِْ تؤ مؤتل ػؤًُويوتِ بٓىيَُٓ تامؤكتل بًت, ب  -

 تُكامووّ عًُكِ تؤيُ!
 ثًَهُْني ًْايًٌَهُ, ُٓطُك بتىاًْت ثًَبهًُْت, ؾًَلبىويت ضؤٕ ًْايٍ بهُيت!  -
 يُ بريت بًَت: كِوطلف ُٖكطًن ْاتىاًَْت باوَكِؿاك بًَت!  -
 يُ بريت ُْضًَت: ػُميَُٓ و َُيُٓتِ تؤ ُٖكؿونًإ يُودىؿّ تؤؿإ!  -
ُ ياؿت بًَت: ُٓوئ مَكوكَتًَهُ, تانُ ػىاكؿِْ كِؤغ, دُهتُ بُػؤكاى ؿكيَقَ بُفيإ ي  -

 ؿَؿات و كِؤغ تُْٗا بُ عًُل بُميٓـوويِ ؿًًََََٓتُوَ!
يًَىإ بُ يُػؤًِ, يًَبطُكَِّ ػىؿاوَْـ يُ ودىؿّ تؤؿا ًاؿ بًَت, بًًََُٗ ًاؿوَاِْ   -

 طلتٔ يُفيإ تانُ هتايٌِ تؤ بًَت!تانُ ًْايٌِ تؤ بًَت, بًًََُٗ تاّ و ضًَق وَك
ًُٖىَت ػاوَِْ َُٖإ ومَّ عًُكُ, دًاوامّ تُْٗا يُ كِوطُ و ٓاكِاهتُناْـايُ,   -

 ًُٖىَت كِووّ يُ ْنًَُو عًُل يُ ًَتاؾًنيهًا ؿَكِواًَْت!
ػىؿاوَْـ َاْايُنُ يُ ٓاُْٖط و ًَىاْـاكّ, ػُّ و ثُفاكَ خبُكَ الوَ, ُٓو مؤك يُتؤ   -

 َا بهُ, باكِووت طَُ بًَت, طلفّ و َؤِْ بٌَ سىكَُتًُ, ضىْهُ ُٓو مؤك يُتؤ ْنيهُ. ْنيهُ, هُ
ُٖقت بُفياِْ ؿواّ َلؿُْوَ ُْبًَت, فياِْ بُك يَُلؿٕ ؿَبًَت ػىيًاّ تؤ بًَت,   -

 ضىْهُ هبُيَِٓ يُ تؤوّ َُٓلِؤ ؿَكِويَت!
يًَبىكؿَيِ, ؿإ يُ بريت ُْضًَت: ٖاوهُكطريّ نؤيًقيَهُ: كِيَههاكٍ, قُْاعُت,   -

 بُػؤؿاطلتٔ و مؤك ؾُميًُتِ تل ؾًَلّ َلؤظ ؿَنات!
ياؿؿاًتِ بهُ: ثًَىيوتًت بُ نًََُو ُٖكمَطُكّ ُٖيُ تاوَنى ضًَق يُ فيإ وَكبطليت  –

 و بُُْػتًَو ًعىك بؤُٓوَّ يُ َُٖيؼًًوهاُْنإ بُ ؿووكبًت, ُٖك َُُٓ بُهُ!
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ت, ضىْهُ بُٓاطات ؿيًََٓت ناكواُْنُ يُبريت بًَت: َلؿٕ دىاِْ بُفيإ ؿَبُػًٌَ  -
يُؿَهت َُؿَ, ًتًَو بُدَِ ًًَََُُٖ, ػؤت بُ! يَُُٖىو ُٓوَّ يُبُكؿَهتِ تؤؿايُ ضًَق 

 وَكبطلَ! كَِْطُ هبُيًٍَٓ واؿَّ َُكطِ تؤ بًَت!
 طُوكَ بري بهُكَوَ, بضىوى ناكبهُ, ُٖك ًَٓوتا ؿَهت ثًَبهُ!  -
 ك ًتًَهِ هاؿَ هُكهاّ بًَت!يُ ياؿت بًَت: ؿاْا نُهًَهُ يُ ُٖ  -
 ُٖكطًن ٓاوات َُػىامَ نُ ػىؿا دطُ َُٖىو ًىيًََٓو, يُ دًًَُنِ تل بـؤميتُوَ!  -
يُ بريت ُْضًَت: ُٓو نًٌَُ طلْطاُّْ نُ َُٓلِؤ ؿيَُٓ كِيَُإ, ْاتىاْني يُ َُٖإ ٓاهتِ   -

 ؾًهلٍ ؿا نُ ُٓواَُْإ ًَٖٓاوَتُ بىوٕ ضاكَهُك بهُئ!
 ت! نىيَلَوَكيُنإ ْآًََٔ و نُيًُ كَِقُنإ ؿًَََُٓٓوَ!يُ ياؿت بًَ  -
هاتُناِْ فيإ, ؿاُْ ؿاُّْ بًؤنُناِْ نؤًهِ هُكنُوتٔ و ناَُكاِْ فياِْ تؤٕ   -

ُٓوإ بُكِيَهىثًَهِ يُثاٍَ يُنـا كِين بهُ و ُٓو ؿََُ ؿَبًًٓت ض تُالكيَهِ طُوكَو قًُُْطت 
 بؤػؤت ؿكوهت نلؿووَ!

ًًََلَوَ: َٔ ُٖكطًن ًٖض ًتًَو يُباكَّ نُهُوَ ْاَيًَِ َُطُك ُٓو يُبُكػؤتُوَ بً  -
 ؿََُّ بتىامن ًتًَهِ باَ بًًََِ!

يُ بريت ُْضًَت: طلؾت و ٓاكيٌُنإ ؿَكؾُتًَهٔ بُ ًَُُٓ ؿَؿكئَ تاوَنى بتىاْني   -
 طُوُٖكّ ْاػِ ػؤَإ ٓاًهلابهُئ!

 ًَهـيَت!نات بُؾريِؤَُؿَ, ضىْهُ نات ًتًَهُ فيإ يُ ُٓو ث  -
يُ بريت ُْضًَت: فياِْ تؤناتًَو ًريئ و ؿَيطري ؿَبًَت, نُبؤضىوٕ و نلؿاكو طىؾتاكتإ   -

 وَى يُى بًَت!
-  !ّ ضًَت: َلؤظ ُب نلؿَوَناِْ ؿا ُب ؿاؿثُكوَك ُٖفَاك ؿَنليَت ُْى بُ باوَكَِنُ  ُي بريت ُْ
 وَّ ؿَبىوكيَت تًََُُْو!يُياؿت بًَت: ُٓوَّ تؤَيُ ؿَهًًََٓت يُى كِؤف ػؤًشاَيُ و ُٓ  -
 َلؤظِ طُوكَ ػؤّ ْاكَِسُت ؿَنات و َلؤظِ طضهَُ نُهاِْ تل!  -
 يُ بريّ ُْنُيت: َلؤظ وَى كِووباك وايُ, ضُْـ قىَيرت بًَت ٓاكاَرتَ!  -
يُ بريت بًَت: تؤ ْاتىاًْت ضاوَكِيَِ نؤتايِ ٖاتِٓ مكيإ بًت, تؤ ؿَبًَت ناكنلؿٕ   -

 يُبُك باكإ ؿا ؾًَلبًت!
بؤ بُؿَهت ًَٖٓاِْ هُكنُوتٔ هٌَ بَُٓا يُبريَُنُ: كِيَنيُػؤ طلتٔ, كِيَنطلتٔ يُ  –

 ُٓواًْرت, يُ ُٓهتؤ طلتِٓ ٓؤباَيِ نلؿَوَناِْ ػؤت!
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ًاؿوَإ بُ, طؤكاِْ بضلَِ! َُٖيجُكَِ و هَُابهُ! ُٓو ؿََُ ػىؿاوَْـ ؿَبًًٓت نُ يُ   -
 تًٌُْتت ؿا مَكؿَػُُْت بؤ ؿَنات!

نلؿَوَناِْ ػؤت بطؤكِيت, ُٓطُك يُودىؿّ ػؤت بطُيت, نلؿَوَنإ  ُٖوٍَ َُؿَ  -
 باَ ؿَبٔ, نلؿَوَ ناكيَهُ ُٓدماَِ ؿَؿَيت و ودىؿيٍ ُٓوَيُ نُ ُٖيت!

ياؿؿاًتِ بهُ: يُُٖفاكّ بًَناكبُ, ُٖفاكّ بُباَ َُماُْ, ؿَهتؼؤًِ يٌَ َُنُ,   -
 ُٖفاكّ, ماؿَّ طُودًَتِ يُ !  

نلؿٕ, بؤ بىوٕ, بؤ طًُُنلؿٕ, فيإ ػؤّ يُػؤّ ؿا ػاَيِ آلؤ بافيإ تُْٗا ؿَكؾتًَهُ ب  -
يُ, تاوَنى ؿآًَُٖك ُْبًت, ْاتىاًْت فيإ يًَىاًًَْى بهُيت يُ كَِماَُْـّ, تؤ طؤكاًًُْنت يُ 

 ؿَيـايُ ؿَبًَت بىتليَت, تؤ هَُايُى يُ تاػتـايُ ؿَبًَت بهُويَتُ دىَيُ! 
ٍَ نلؿِْ تًَلو تُواوّ ُٖك ُٓوَّ نُ ُٖيت, يُ هُْتُكّ طىُٖكّ ػؤت ؿا بقّ, بُقبى -

ُٖوٍَ َُؿَ بُ ؿَٖؤَيِ ُٓواًْرت َُٖيجُكِيت و ؿَبًًٓت نُ ًاؿوَاِْ يُ كِيَىَ ؿَطاتُ دَِ, 
 ًاؿّ يُْاػِ تؤوَ َُٖيُقىَيًَت!

بلِواُْ ضريؤنِ فيإ ضُْـ قًُُْطُ, ُٓنتُك تؤيت, ؿَكًَُٖٓك تؤيت, بًُٓك تؤيت,   -
 ِ بًَق تؤيت, بَُيٌَ تؤ, ُّٓ َُٖىوَ ُٖك تؤيت!هًٓاكيوت تؤيت, طؤكاْ

بًؼُكَ ًٌََهت: طىيَطلتٔ ؾًَلبىوُْ, ضىْهُ ُٓو ناتُّ بُبًَـَْطِ ؿَبًوتًت,   -
 تُواوّ ُٖهتِ يُطٍَُ تؤ ؿَؿويَت! تاقًبهُكَوَ!

ػؤك َُٖيـيَت, ُٓو ْايُويَت ػَُيو ػُبُك ناتُوَ, ْايُويَت طىَيُنإ بطًًَُُٓوَ, تؤَ   -
 بُ بُبٌَ َُكاّ ػَُيهت ػؤَ بىيَت و بُبٌَ ًٖض ضاوَكِواًًُْى!وَى ػؤك

 يُ بريت ُْضًَت: طٌت َلؤظُنإ يُناتِ كيَٓىيَين نلؿٕ ؿا َلؤظًَهِ بًَنكاوٕ!  -
 يُبريت بًَت: قوُيُى بهُ بُٖانُّ يُ بًَـَْطِ مياتل بًَت!  -
 ٓاقٌَ بىويت! ؿاِْ ثًَـابَِٓ ؿويََِٓ َُٖيُت نلؿ, َُُٓ ًٌْاِْ ؿَؿات َُٓلِؤ  -
 ٖىُْكّ طىيَطلتٔ ؾًَل بُ, ؿَكؾُتُنإ ُْٖـَّ نات بُ ُٓهجايِ يُ ؿَكطا ؿَؿَٕ! –
يُ ياؿت بًَت: ناتًَو َُٖىوإ يُطٍَُ تؤؿا ٖاوكِا بىوٕ ُٓو ؿََُ ؿَيًٓابُ نُ َُٖيُت   -

 نلؿووَ!
ُُتِ يُ بريت ُْضًَت: تؤ بُ بًًُُتِ يُؿايو ُْبىويت, تؤ ؿَبًَت ًَٖـّ ًَٖـّ بًً  -

 بُؿَهت بًًَٓت!
 نُهًَو نُ يُ ًهوت ًَٖٓإ ؿَتلهًَت, يُ ًهوتِ ػؤّ ؿَيًٓايُ!  -
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يُ بريّ ُْنُيت: ُٖكطًن ْاتىاًْت ُْْطًُناِْ ػؤت بُطُكِإ بُؿواّ ُْْطِ ُٓواًْرت   -
 بولِيتُوَ!

 بًؼُكَ ًٌََهت: ُٖك نًٌَُيُى, تًََُُْهِ ؿياكيهلاوّ ُٖيُ!  -
 وايُ, وَهتإ و نُوتٔ يُ يُى هاتـايُ! فيإ وَى ثاههًٌ هىاكّ  -
يُ بريت بًَت: ؿَكؾُتُنإ ُٖكطًن ؿَكَاَيت ثًَٓاطلٕ, ُٓوَ تؤيت نُ ؿَبًَت بلِؤيتُ   -

 ؿَكَاَيًإ!
يُ بريت ُْضًَت: ؿووًت يُّ ؿوًْايُ يُ َُٖىوّ دىاْرتَ: ٓامساًَْهِ ثلِ ُٓهتًَلَ و   -

 ويقؿاًَْهِ ٓاهىوؿَ!
 نلؿٕ, كِؤف نىكت ؿَناتُوَو فيإ ؿكيَق!يُ بريّ ُْنُيت: ناك  -
 يُ ياؿت بًَت: ػىؿاوَْـ يُ ؿَهتُ ثانُنإ ؿَكِواًَْت, ُْى يُ ؿَهتُ ثلَِنإ!  -
 يُ بريت بًَت: فيإ و طىمَكإ يا كِووؿاويَهِ ؿيًَلاُْيُ, ياًٖض!  -
 ػنَُتهلؿٕ, بُٖاّ بُنلَّ طلتِٓ ُٓو ًىيَُٓيُ نُ يُهُك طؤّ مَوّ طلتىتُ!  -
 يُبريت ُْضًَت: ُٓوَّ نُ ُٖيت باًرت تؤ ؿَْاهًًََٓت تا ُٓوَّ نُ ؿَيًًًََت!  -
 بًؼُكَ ًٌََهت: تؤ ؿَبًَت يا باًرتئ بًت يا يُْاو بضًت!  -
بُدؤكيَو فيإ بُهلببُ نُ ُٖكناتًَو ٓامينَناْت, ضانُ, ًَٗلَباِْ و دىاًََليإ   -

 بًِٓ, تؤيإ بريبهُويَتُوَ!
 و بؤ ثُكِيُٓوَ هامبهُ, ُْى مؤْطاويَو بؤ ْػلؤ بىوٕ!يُ نًٌَُنإ ثلؿيَ  -
 يُ بريت ُْضًَت: بًًََوُ طُوكَنإ يُضُمخاػُ بضىونُنإ ؿَنُويَتُوَ!  -
 يُ ياؿت بًَت: ُٓوَّ تلهٓانُ, بُكمّ ًًُْ, بَُيهى نُوتُٓ ػىاكَوَيُ يُ بُكمايِ!  -
ٓاؾُكيِٓ يًَبهُ, ًاؿوَاًًُْ, ياؿؿاًتِ بهُ: فيإ ضًَقَ, يًٌَ بُٖلََُْـبُ, دىاًًُْ,  –

طؤكاِْ يُطَُيـا بًََِ, بُػٌٌُ, بُ ؿَهتهُوتِ بناُْ, بَُيًَُٓ, ثابُْـبُ ثًًَُوَ, تًَهؤًاُْ, 
كِووبُكِووّ بُكَوَ, َىهًبُتُ, ػؤكِاطلبُ, ًْعُُتُ, هىثاي طىماكبُ, طريؤؿَيًُ, بُكطُّ 

دمُ, بُؿَهتِ بًَُٓ, ًًًَُْٗٓ, بطلَ, َُتَُيُ, َُٖيِ بًَُٗٓ, ػَُُ, ًاِْ بـَ فيَل, ٓاَا
 ٓاًهلاّ بهُ, هُؾُكَ, تانؤتايًُنُّ بلِؤ, ياكيُ, ياكّ ثًَبهُ!

يُ ياؿت بًَت: ُٓطُك يَُُكِ ػَُيو ؿاوَكّ بهُيت, ًٓـّ ناتًَو بؤ ػؤًىيوتِٓ ُٓوإ   -
 ْآًًَََتُوَ . 
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كدىاِْ و يُ بريت ُْضًَت: ؿًْا ِٖ ُٓو نُهاُْيُ نُ بؤ بىوٕ بُػاوَِْ بُ كَِؾتا  -
 ؿاَُمكاويُوَ ُْٖطاوّ بؤ ؿًََْٔ!

ياؿؿاًتِ بهُ: بؤ بُكِيَىَبلؿِْ ناكَناْت, هُكت بُناكبًَُٓ, بؤ بُكِيَىَبلؿِْ ُٓواًْرت,   -
 ؿَيت خبُكَ ناك!

يُ بريت ُْضًَت: ًٖض ناتًَو يَُُكِ ػؤًُويوتِ بُؾريِؤضىو َُؿوَّ, ؿَيًٓابُ   -
 ػؤًُويوتِ ًتًَو ًًُْ بُؾريِؤ بضًَت!

 يُ بريّ ُْنُيت: ؿَكؾُت و ضاْوُنإ مؤكتل يُ ُْٖاوّ نًٌَُو طلؾتُناْـا ثُْٗأْ!  -
ُٖك ًتًَو بريّ يًَبهُيتُوَ و باوَكِّ ثٌَ بهُيت, ؿَيًٓابُ ًًاوّ ؿَهت ثًَلِاطُيٌنت و   -

 ؿَهت ػوتُٓ!
ُوَ كِؤفيَو نُ ػؤت تُواوّ بُكثلهًاكّ يُ ُٓهتؤ بطليت و يُ بلِو بًاْىو ؿووك نُويت  -

 ٓؤباَيِ ًهوت ُْػُيتُ ُٓهتؤّ ُٓواًْرت, ُٓو كِؤفَ هُكَتاّ ُْٖطاوَناِْ هُكنُوتِٓ تؤيُ!
ُٖوَيبـَ يُ َُٖيُّ نُهاِْ تل ثُْـ وَكبطليت, ضىْهُ ًَٖٓـَ يُفياْـا ْآًًََت   -

 ُْ ُٓدماّ بـَيت!آلتاػؤت ُٓو ُٖ
ُْٗا ًتًَهُ بُ ؿاؿثُكوَكيُنِ كَِٖا   - ا ؿابًُهلاوَ!يُ بريت ُْضًَت: نات ت َىإ َلؤظُناـْ  يُ ًْ
 بؤ ُٓوَّ ُٖتبىو ػُّ َُػؤ, يُوَّ نُ ُٖتُ ضًَق وَكطلَ!  -
 يُ بريت بًَت: ُٓطُك ُْطؤكِؿكيًَت ؿَكِميًَت!  -
 يُ بريت ُْضًَت: يُؿَهتـاِْ ؿَكؾُتُنإ, ػًََُهُ بًِٓ َلؤظ ؿَطليَت!  -
 مايُ ْابًَت! ياؿؿاًتِ بهُ: ًٖض ناتًَو ثاؿاًتِ نلؿَوَّ ضانِ تؤ  -
 يُ بريت ُْضًَت: َلؿٕ يُثًَٓاو كِاهتًـا ضُْـ قات بُْلػرتَ يُ فيإ يُطٍَُ ؿكؤؿا!  -
يُ َُٖيُناِْ ػؤت َُتلهُ, ػاّ بىوٕ يُ ثًَـاويوتًُناِْ فياُْ, ػاّ بىوٕ ثًَىيوتُ   -

 بهات و طًُُ بهات! آلتا فيإ با
ًُ, فيإ   - ُْٗا ْاويَو ًْ ايُ, يُ بريت ُْضًَت: فيإ ت يُ كِاهتًًـا ناكيَهُ يُساَيُتِ ُٓدماَـاـْ

ًُ, هَُانلؿُْ! ًُ, طؤكاِْ ووتُٓ, هَُاًْ ًُ, ُٓويٓـاكبىوُْ, طؤكاِْ ًْ  ُٓوئ ًْ
تًَهِ سامكو ٓاَاؿَيُ, تؤ َرياتطلّ َُٖإ ُٓو فياُّْ نُ ػؤت آلفيإ ػُ  -

ووَ, هُكَتا ْاضاكيت ُٓؾلِاْـوتُ, تؤ يُ فياْـا َُٖإ بُكُّٖ ؿَضًٓتُوَ نُ تؤوَنُيت ضاْـ
َاْاّ ثٌَ ببُػًٌت, ؿَبًَت يُ كَِْط و َىميو و ٖؤْلاوَّ َُٖيهًًٌَت, ؿَبًَت ؿآًَُٖك 

 بًت, ُٓطُك بُّ دؤكَت نلؿ, بَُيٌَ تؤ ميٓـويت!
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ؿا, يُثٌت ؿكَػتًَهُوَ ((مشٌاٍَ))يُ بريت ُْضًَت: ُٓو ؿََُّ نُهًَو ؾىو ؿَنات بُ  -
ت نُ ؿَتىاِْ ًتًَو ببًِٓ, ًتًَو يُباُْوَ, ؿآًَٖإ ػؤت قاميهُو طىَّ بطلَ, ؿَبًًٓ

 ًٌَُُٖ كَِط و كِيٌُّ يًَُتاؾًنيهـايُ!
ُٖك ًتًَو بُ ُٖهتِ ؿَبُػًٌت, ُٖماك قات وَكيـَطليتُوَ, طىَيًَو بُؿياكّ   -

ؿَبُػًٌت و بُ ُٖماك طىٍَ طىَيباكإ ؿَنليًَت, ُٓطُك بُكِاهتِ بُؿواّ هاَاْـا ؿَطُكِيًَت, 
 يِ ؾًَلبُ!آلَتُويَت ؿًْايُنِ ؿَكووِْ يًَىإ يًَىت ُٖبًَت, ٖىُْكّ ؿَيىآُطُك ؿ

تاؿَتىاِْ بُ تُواوّ و بُوثُكِّ ًُوم و ػؤًًُوَ بقّ, يُّ دؤكَ ًُوم و   -
 تاَُمكؤيًُؿايُ نُ ػىؿا ؿَؿؤميتُوَ!

 وآليُ ياؿت بًَت! ُٓوئ يُ بُػٌني ضًَق وَكؿَطليَت, بَُُٖإ ًًَىَ نُ طىٍَ يُ طى  -
 ثقاْـٕ ضًَق ؿَبات!

بًًََُٗ ثًَهًُْٓت يُْاػِ ؿَيُوَ بًَت, ُّٓ دؤكَ ػُْـَيُ ؿياكؿَيُنِ ؿَطُُُْ, ُٓو   -
ناتُّ ُٖكػاُْيُنِ الًُّ تؤ ثًَبهًَُْت, ُٓو ؿََُّ ُٖك كِيٌاَيًَهِ ودىؿّ تؤ يُػؤًًاْـا 

 بًُكميَت, بُ ٓاكاًَُنِ قىٍَ ؿَطُيت! تاقًبهُوَ! 
طُيًَهِ نُّ ثًَـَماْني نُ يُنذاك بُْلػٔ, ثًَهُْني يُنًَو يُو بًؼُكَ ًٌََهت: ناك  -

 ناكاُْيُ, تاقًبهُكَوَ!
يُ ياؿت بًَت: ُٓوَّ ػؤيٌَ الؿاِْ ًًُْ ًٌَُُٖ كِوؿَؿات, نُواتُ بؤ ماَيبىوٕ   -

 بُهُكيـا هُبلو سُوهَُيُ ثًَىيوتُ!
َ, بُآلّ ؿَبًَتُ َايُّ تُْٗايِ ؿَتىاًَْت ببًَتُ َايُّ ثُيىَْـّ َلؤظ بُدًٗاِْ ؿَكَو –

 يُْاوبلؿِْ ثُيىَْـيُناِْ ًََُُٓ يُطٍَُ َلؤظُناِْ تلؿا!
يُ ياؿت بًَت: ثًَىيوت ْانات بناًْت ضؤٕ؟ ثًَىيوت ْانات بناًْت نىَّ؟ بُآلّ   -

ثًَىيوتُ يُهُكَتاّ ُٖكناكيَهـا يُػؤت ثلهًاكبهُيت: بؤضِ ؿَبًَت ُّٓ ناكَ بهُّ؟ َُُٓ 
 كِامّ هُكنُوتُٓ!

ُٖكنُهًَو بريؿَناتُوَ بُ ووكؿّ ؿَماًَْت ضؤٕ بقٍ, بُآلّ ُٖكطًن ْاماًَْت ؿَبًَت بُ   -
 ض ًًَىَيُى, فياٌْ بطىمَكيًََٓت!

ُْٗا ؿاْانإ ؿَتىأْ بًإ بًٓٔ!  -  يُ بريت ُْضًَت: ثلهُ هاؿَنإ, ْآاهايِ تلئ ثلهٔ بُآلّ ت
كِيَطُ ؿَؿات ُٖك نُهًَو بُكِيَِ  ُٓويِٓ كِاهتُقًُٓ وَى ًًََُٖناِْ ًَُُْـَؾُك وايُ,  -

 ػؤّ ؿا بلِوات!
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ًٌَُُٖ ثًَىيوتُ بناًْت قؤْاغًَهِ فياْت نؤتايِ ثًَٗاتىوَ, ُٓطُك ثاًإ بُ   -
 نُيًُكَِقِ ضٓطِ يٌَ طري بهُيت, ضًَق و َاْاّ قؤْاغُناِْ ؿيهُّ فياْت يُ ؿَهت ؿَؿَيت!

 ياتل ُٖهت بُّ دًٗاُْ ؿَنُيت! يُ ياؿت بًَت! ضُْـ مياتل ؿَكباكَّ ػؤت بناًْت, م  -
ًٌَُُٖ ؿَتىاْني بًًََني بُكؿيَو نُ ُٓواًْرت بؤ ًَُُٓيإ تُقاْـ, بُكًَُُٓ ُْنُوتىوَ,   -

 تُْٗا يُناتِ ًُوؿا ؿَتىاْني بُ بًَـَْطِ يُبُك ٓاماكّ ًَْىضاوامنإ بطلئ! 
 كوهت ُْنلاوَ!يُ بريت ُْضًَت: نًُتِ يُ نُْاكؿا مؤك ًَُٖٓرتَ, بُآلّ بؤ َُُٓ ؿ  -
ت نًُؿِ كِامَناِْ دًٗإ بهُيت!   - َ قوُ ؾًَلبًت, ؿَتىاًْ  يُ بريت ُْضًَت: ُٓطُك مَاِْ ٌب
 ُٓطُك َُٖىو كِؤفَناْت وَى يُى بًَت, واتُ: تؤ ًٓرت ميٓـووًْت!  -
 يُ دًًَُى نُ ؿَبًَت ٓاقٌَ بًت, ثًَىيوت ْانات ٓامابًت!  -
اكَ, ُٖكناًَإ ؿَتىأْ بنويَُٓكيَهِ ضاننب, بُآلّ يُ ياؿت بًَت: يُػؤبايِ بىوٕ و ث  -

 ُٖكطًن ْابًَت بُٓاَادمًإ بناًْت!
ُٓطُك كِابلؿوويُنِ تاَيت ُٖبىو ُٖك ًَٓوتا يُبريّ بهُ, ضاكَْىوهًَهِ ْىَّ بؤ  –

 هبُيًَٓت ؿكوهت بهُ باوَكِت ثًَِ ُٖبًَت!
 َؿات!ي ؿآليُ بريت ُْضًَت: ًُيتإ يُ ووكؿَناكيُناْـا ػؤّ َُ  -
بُ ؿيَىاُْيِ مبًَُٓوَ, بُآلّ وَى ٓاقًَُنإ ظىَيًَلَوَ, َُتلهِ دًاوامبىوٕ قبىٍَ بهُ,   -

 بُآلّ ؾًَلبُ نُ بُبٌَ هُكْر كِانًٌَإ دًاوام بًت!
يُ بريت بًَت: ٓاطايِ يَُلؿٕ ْاًًًَََٖت ُٓوَّ  ثًَىيوتُ َُٓلِؤ ضًَقّ يًَىَكطلئ   -

 بًؼُيُٓ هبُيَِٓ!
 ٌهت: ًُيتإ, واتُ ػُّ و ثُفاكَ, ًاؿّ, واتُ سنوكّ ػىؿاوَْـ!بًؼُكَ ًََ  -
 يُ بريت ُْضًَت: َُٖيُ, دًٗإ ؿَػاتُ دىَيُ, ُٖكطًن يُ َُٖيُ َُتلهُ!  -
ُبريؿَنُئ و ُٓويٍ دىوَيُيُ!  - ُْـَّ نات ًَٖٓـَ ًْطُكاِْ طُيٌتٓني نُ طلْطرتئ ًت ي ٖ 
 بهُئ, دطُ يُ َُٖيُيُى نُ يُْاوَإ ببات!كِيَطَُإ ثًَـكاوَ يُ فياْـا َُٖيُّ مؤك   -
يُ ؿًْاؿا ًٖض ًتًَهِ تُواو َُٖيُ بىوِْ ًًُْ, تُْاُْت ناتقًََلَ ًهاويٍ ؿَتىاًَْت   -

 يُ كِؤفيَهـا ؿووداك بُكِاهتِ نات ًٌْإ بـات!
 ُٖك بُكَنُتًَو نُ قبىٍَ ُْنليَت, ؿَطؤكِؿكيَت بؤ ُْطبُتِ!  -
 ىوٕ ضٓط ؿَنُويَت, ُْى بُ وًُنإ!ُٓوئ تُْٗا بُ ُٓويٓـاكب  -
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يُ بريت ُْضًَت: نات ًٌَُُٖ بُيُنواِْ تًَـَثُكِيَت, ُٓوَ ًَُُٓئ نُػًَلايِ   -
 تًَجُكِيِٓ نات ؿياكّ ؿَنُئ! 

 ُٓطُك كِيَبُكّ فياْت بـؤميتُوَ, ُٖكطًن َُٖيُيُى ؿووداك ؿووباكَ ْانُيتُوَ!  -
 ٖاوبًُتإ ُٖيُ, َُٖيوىنُوت َُنُ!تُْٗا يُطٍَُ نُهاًَْهـا نُ ػُهًَُتِ   -
 بؤ نُهِ ٓاما ًٖض ًتًَو َُساٍَ ًًُْ!  -
 ػلاخ ًًُْ ُْػتًَو ًُِٖٓ ًؤػِ و طاَيتُو طُخ بًت!  -
 يُ ياؿت بًَت: هُكَايُّ كِاهتُقًُّٓ تؤ, كِيَقَّ ثاكيَنناكّ تؤيُ!  -
 يُ كِيَِ طُيٌنت بُ ٓاواتُناْت طىكز و طؤٍَ بُو ؿٍَ هىتاو!  -
 إ ٓاوات ؿَػىاميَت و طامْـَ ؿَنات, ؿاْا ناكؿَنات و ضاوَكِيًَُ!ُْم  -
 ت يُ ؿَيًَهِ بًَطُكؿو مَيًَٓهِ كِيَو و ثًَهـايُ!آلكِامّ ؿَهُ  -
 ًَِْٗٓ هُكنُوتٔ يُ باوَكِيَهِ ؿاَُمكاو و ثُيطريّ ٓاَادمـايُ!  -
 ت, كِاّ نلؿِْ ُٓهجٌ هُكنًُِ ٓاكَمووَناُْ!آلكِامّ ؿَهُ –
 ت ُْضًَت: كِؤسِ تؤ يُ بُػٌني ػؤكاى وَكؿَطليَت و تؤَ يُّ كِيَطُوَ بُضانِ ؿَفيت!يُ بري  -
 ًتًَو ببُػٌُ و يُبُكاَبُكؿا ًتًَو خبىامَ!  -
يُ هلوًت ؾًَل بُ: َُٖىو ًتًَو ؿَبُػًٌَت و ًٖض يُو نُّ ْانات, َلؤظ َُٖىو   -

 ًتًَو ثاًُنُوت ؿَنات, بُآلّ َُٖىوّ يُ ؿَهت ؿَؿات!
ريت ُْضًَت: ػىؿاوَْـ ُٖك باَيٓـَيُى ؿَْهًَهِ ؿَؿاتَِ, بُآلّ ْاخياتُ ْاو يُ ب  -

 ًَٖالُْنُّ!
ت, آلَُٖىو كِؤفيَو ػؤت تَُيكني بهُ نُ: يُ ُٓوئ, تُْـكوهتِ, ًاؿٍ, ُٓقٌَ, ؿَهُ  -

 ضانُناكّ, هُكنُوتٔ, بُهىوؿبىوٕ و هُكَايُ بُٖلََُْـّ!
ضؤٕ َىطٓاتًى, ٓاهٔ بؤالّ ػؤّ نًٍَ  بُضًًَُٓو ٓاواتِ هُكنُوتٔ خبىامَ وَى  -

 ؿَنات!
 ُٖكضًًُى بضًًَٓت, ُٖك ُٓوَ ؿكَو ؿَنُيت, َُٓلِؤ ضًت ْاًت؟!  -
ت!  - َبإ و ؿَيؿلاوإ ًب , ؿَيًٓا, ًَٗل ُـْ إ, ػؤكِاطل, ًهؤَ  ؾًَلبُ, ثُـْ وَكبطلَ! نُ ُْكّ و ًْ
 ُْٓطًَنَ و ػىيًاوَ(! فياُْ بُ)ًًُْ بَُيهى(فياًَْهِ بٌَ طلؾت)ُٓكنِ تؤ يُ فياْـا  -
مؤكيَو يُ َلؤظُنإ تًََُُْو ػُكيهِ َاهِ طلتٓٔ, بُآلّ ُٖكطًن تًَٓاطُٕ نُ   -

 بُؿواّ َاهًُوَ ْني!
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ُٖك ًَٓوتا ناكيَهِ تامَ, برييَهِ ْىَّ, كِيَطُيُنِ ؿفواك ؿَهت ثًَبهُٕ! بُ   -
 ًُٖاؿَتُوَ! بؤضِ تىَْا!؟ 

 ظُْطًت ًٌَُُٖ ؿؤكِاويت! يُبريّ ُْنُيت: ُٓطُك يُطٍَُ فياْـا  -
يُ بريت ُْضًَت: ُٓطُك بُؿواّ ٓاهىوؿَيِ مَيٓـا ؿَطُكِيًَت, َؤكنِ ضاى ياػلاخ يُ   -

 ثًٌَٗاتُناِْ فيإ ُْؿَيت!
 ُٓواًْرت وَى ػؤيإ قبىٍَ بهُ, قبىَيهلؿِْ تُواو واتُ ُٓويِٓ بٌَ َُكز!  -
 لؿكاوّ طؤكِيِٓ ػؤتِ!ُٓكنِ تؤ يُدًٗاْـا طؤكِيِٓ دًٗإ ًًُْ, تؤ كِاهجًَ  -
 ياؿؿاًتِ بهُ كِيَطاضاكَنإ يُ ؿَكووِْ تؤؿايُ! –
 يُ بريت ُْضًَت, تؤ تُْٗا ًْت!  -
ْاهًِٓ ًهوت و ؿَكنهلؿِْ ٖؤناكَناِْ, بُ يُنًَو يُ ًًًَُْٗٓناِْ هُكنُوتٔ   -

 ُٖفَاك ؿَنليَت!
هُكنُوتٔ بُتؤ بـات,  ضاوَكِوإ َُبُ ػىؿاوَْـ يُ ٓامساُْوَ بًَتُ ػىاكَوَ و َؤَيُتِ  -

 نُهًَو نُ ؿَبًَت َؤَيُت ؿَكبهات ػىؿّ تؤيت. 
تاَيرتئ سُقًكُت ُٓوَيُ نُ يُ هُكؿََِ ثرييـا ثُّ بُوَ ببُئ نُ بُؿكيَقايِ   -

 تَُُِْ ػؤَإ بُ ُْٓـامَّ ثًَىيوت نَُيهُإ يُ تىاْانامنإ وَكُْطلتىوَ! 
 تٔ يُ ُٓمَىوِْ ضُْـئ هاَيُيإ!كِاويَقنلؿٕ بُ نُهاِْ تل واتُ هىوؿ وَكطل  -
 بُؿواؿاضىوِْ ناكَنإ وَى ػىويُنِ ثُهُْـ, يُػؤت ؿا طًُُ ثًَبـَ!  -
 بريتإ يُهُك بابُتُ هُكَنًُنُ ضلِبهُُْوَ!  -
 ُٖكطًن ََُئًَ: ْاتىامن!  -
 قبىَيهلؿِْ ًهوت ًٌَُُٖ يُطٍَُ بريّ ًهوت ؿا ؿيَت!  -
 بًَت, ُٖكطًن وابريُْنُيتُوَ يُ ُٓواًْرت نَُرتيت!يُ بريت بًَت: باوَكِت بُػؤت ُٖ  -
وّ ؿا آليُ بريّ ُْنُيت: دُػت نلؿُْوَ يُهُك ٓاَادمُناِْ ٓايٓـَ يُطٍَُ ػُياٍَ ث  -

 تًَهٍَُ ُْنُيت!
 ثُْـيَهِ طلْط! يُ فياْـا ُْكَىًْإ بُ!  -
 فياِْ تؤ: كَِْطـَكَوَّ تُواوّ بريوباوَكَِناِْ تؤيُ!   -
 ت: بُٖايُنِ مؤك بؤ ػؤت ؿابَِٓ, طلْط ًًُْ ضِ كِووؿَؿات!يُبريت بًَ  -
 طلْط بىوٕ يُبريبهُ تا ٓاكاًَتإ ؿَهت نُويَت!  -
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رت بًت, مياتل ؿَهتؼؤًًت يًَـَنليَت!  - ُْـ نَُرت ٓاتادِ ٓاؾُكيِٓ ُٓواًْ َت: ض  يُ ياؿت ًب
ؿيًًَََتُوَ,  يُ بريت ُْضًَت: ُٖك بريوباوَكِيَو نُ ًَُُٓ بُ ُٖفاكّ و نىيَُُكطِ  -

 ثًَىيوتُ ؾلَِّ بـكيَت!
يُ بريت بًَت: ُٓو ؿََُّ قىَيرتئ بريوباوَكِّ ػؤت يُباكَّ فياُْوَ ؿَطؤكِيت, فياِْ  –

 تؤَ بَُُٖإ ًًَىَ طؤكِاْهاكّ كِووّ تًَـَنات!
بُكِاهتِ ؿاهتاًَْهِ هُيلَ! ُٓطُك يُ ُٖك ًتًَو تُْٗا باًرتيُٓنُيت بىويَت مؤكبُّ   -

 تِ ؿيًَٓت!نات بُؿَه
 ُٓطُك ػىؿّ تؤ غلوك و َتُاُْ بُػؤبىوْت ُْبًَت, ًٖض نُي ْاتىاًَْت ثًَتبـات!  -
 ياؿؿاًتِ بهُ: يُوَّ نُ ُٖتُ ضًَق وَكطلَ!  -
يُ بريت ُْضًَت: ُٖفاكَنإ ٓاواتُػىامٕ ثاكَيُى بُؿَهتبًَٓٔ و ؿَوَيَُُْـَناًٍْ   -

 ؿَيًٓإ بُؿَهتِ ؿيَٓٔ!
 ببُػًٌت, بؤالّ تؤ ؿَطُكِيَتُوَ!ؿَيًٓابُ ُٖكضًًُى   -
 بري يُ ُٖكضًًُى بهُيتُوَ ؾلاواِْ ؿَنُيت, نُواتُ بري يُوَبهُوَ نُ ؿَيؼىامّ تؤيُ!  -
 يُ بريت بًَت: بُكَُِٖ برينلؿُْوَ, بُؿَهت ًَٖٓاِْ ُٓدماَُ!  -
 يُ بريت ُْضًَت: ناتًَو بُكاَبُك ثلهًَو ٓاهىوؿَيت و وامّ يٌَ ؿيًَٓت, ُٓو ثلهَُ  -

 ؿَهت بُكؿاكّ تؤ ؿَبًَت!
 تُْٗا َلؤظًَهِ ْاهىثاهِ بُػتُوَكّ ًٌْإ بـَ!  -
 ُٓو ؿؤػُّ ُٖيُ قبىَيِ بهُ!  -
 يُ بريت بًَت: ثلهُ ٓاهايًُناْـا بًُىئَ ًتُ ْاوامَناْـا بطُكَِّ!  -
 َُٓلِؤ بُدؤكيَو بقّ وَى بًًًََت ؿوائ كِؤفّ تَُُِْ تؤيُ!  -
 طُوكتلئ واُْنإ يُ مََُِْ هُػتًُناْـا ؾًَلبىوئ!يُ بريت ُْضًَت: ًَُُٓ   -
 ًٖض ُٖوَيًَو! ًٖض ُٖوَيًَو تُْاُْت نُّ, بٌَ ٓاناّ ْابًَت!  -
 يُ بريت بًَت: نُ دًَجُدمُّ ػىؿا بُهُك َُٖىو ًتًَهُوَيُ!  -
يُ بريت بًَت: ًَُُٓ يُ ؿووكَوَ تَُاًاّ فياِْ نُهاِْ تل ؿَنُئ و واؿيَتُ   -

 ُ يُهُك داؿَ تُػتُناْـا ُْٖطاو َُٖيـَطلٕ!بُكضاوَإ ن
 ُٓطُك بؤ هُكطُكًٍَ بىوَ, ٖاوكِابُ يُطٍَُ ُٓو كَِػُّٓ يًَت ؿَطرييَت!  -
 بُؿواّ تؤهكاَيًَو يُسُقًكُت ؿا بطُكَِّ يُ كِاوبؤضىوِْ ُٓواًْرتؿا!  -
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 ًٖىاػىامَُبُ يُدًَِ نُهًَهٌ تل بًت!  -
 ناتًَو ْاهاغًت, ُْكَهًٍَ بُ! ناتًَو يَُ هاغًت, هىثاهطىماكبُ و  -
 يُ بريت ُْضًَت: ًاْؤّ دُدماٍَ ٓاًََنّ فياِْ ػؤت بطؤكَِ بؤ منايًٌَهِ ؿَيطري!  -
 يُهُك ُٓوَّ ُٖتُ هىثاهطىماكبُ, بؤ ُٓوََ نُ ؿَتُويَت ُٖتبًَت, بُتاهُبُ!             -
 كَ ثًٌُ!يُ بريت ُْضًَت: ؿَكباكَّ ُٓواًْرت, ؿاوَكّ و كَِػُٓطلتٔ َُنُ  -
 تؤَ َُٖإ ُٓو ًتُ ؿَبًت نُ ًَُكِ بؤ ؿَنُيت!  -
 يُ ياؿت بًَت: ببُػٌُ بُآلّ ضاوَكِيَِ قُكَبىونلؿُْوَ َُبُ!  -
 ؿيؤظاِْ و ؿَئاوايِ يُ كِينّ ُٓكنُناِْ فيإ ؿابَِٓ!  -
 و كِاؿيؤ بهىفيَُٓوَ و يُ بًَـَْطِ و تُْٗايِ ؿا, ضُْـ هاتًَو بري يُ V.Tُْٖـَّ نات   -

 ػُوُْناْت بهُوَ!
 ياؿؿاًتِ بهُ: ًٓـّ ََُيَِ, هىضِ ُٓواًْرتَ!  -
 ناتًَو ؿَتُويَت هىوؿَُْـ بًت, ًَُل يُهُك ًتُ بضىونُنإ بهُ!  -
 ُٖوَيبـَ ُْٖـَّ نات كِووَنًَو ثُكوَكؿَ بهُيت!  -
 يُ بريت بًَت, ََُُٓ ؿَطىمَكيَت!  -
 نًٌَُنإ بلِواُْ! يُ بريت ُْضًَت: وَى َاَؤهتايُنِ بُتىاْا يُ  -
 يُ بريت ُْضًَت: ُٖكطًن وابريَُنُكَوَ مؤكتل, باًرتَ!  -
 كِؤفاُْ ضُْـ ػىيُنًَو بريبهُكَوَ نُ ؿَتىاِْ هىثاهِ ض نُهًَو بهُيت!  -
 و بهُ!آلبُؿَّ َُٖىاُْوَ مَكؿَػُُْ بهُ, يُ ضاوَناًْإ بلِواُْ و ه  -
 كِؤفاُْ ناتًَو بؤ بًَـَْطِ تُكػإ بهُ!  -
 ُْٖـَّ نات واٍ ؿابَِٓ َلؤظُناِْ ؿَوكوبُكت يآَـاَئ ياهُؿ هاَيُ!  -
 بًؼُكًٌَََهت: طىيَطليَهِ باًرتبُ!  -
 يُ بريّ ُْنُيت: هُكَتا ُٖوَيبـَ ُٓواًْرت ؿَكى بهُيت!  -
 كِؤسًُتِ ػؤت بٓاهُ, بُطلفّ و َؤًًُْناْت َُػَُيُتَِ! –
 !يُ بريت بًَت: ُٓواًْرت بُبٌَ طىْاه ببًُٓ  -
 يُ دًاتِ َٔ يُهُك ُٖقِ, ًَٗلَبإ بىوٕ َُٖيبقيَلَ!  -
 ُٖك َُٓلِؤ! ُٖك َُٓلِؤ! بُهٌَ نُي بًََِ نُضُْـ ػؤًت ؿَوئَ!     -
 كِؤفاُْ الِْ نُّ بُنُهًَو بًََِ نُ ضُْـ ػؤًت ؿَويَت!  -
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 ػاَيُ الوامَناِْ ػؤت بٓاهُ و بُهُكياْـا ماٍَ بُ!  -
 ضىونُنإ َُػؤ!ياؿؿاًتِ بهُ: ػَُِ ًتُ ب  -
 بريت بؤ ضُْـ اليُى ثُكت َُنُ!  -
 ُٖهتِ ٖاوهؤميت مياتلبهُ!  -
 يُ بريت بًَت: ٓاؿًََناؿ تا ؿََِ َلؿٕ َُٖـيى مؤك ناكّ ًْىَضًَِ ُٖيُ!  -
 يُ ياؿت بًَت: ضانُ بهُ بُآلّ بُنُي ََُيَِ!  -
 ؾًَلبُ نُ يًَُٓوتاؿا بقيت!  -
 لؤظُنإ تًَطُيٌتىوٕ دطُ يُ تؤ!يُ ياؿت بًَت: واٍ ؿابينَ طٌت َ  -
 يًَبطُكَِّ مؤكبُّ نات ُٓواًْرت واُٖهت بهُٕ, يُهُك ُٖقٔ!  -
 ناتًَو بؤ ًَُل نلؿِْ ؿإ بُػؤؿاطلتٔ تُكػإ بهُ!  -
 يُ بريّ ُْنُيت: يُػؤت بجلهُ: ؿواّ هاَيًَو ُّٓ بابُتُ َُٖإ طلْطِ ؿَبًَت!  -
 ُّٖ تَُبٍَُ بًت!يُ ياؿت بًَت: يًَبطُكَِّ ُْٖـَّ نات   -
ًَُٗٓ ثًٍَ ضاوّ ػؤت نُ يُ بُكَِّ نلؿِْ تُكَِ ػؤتـا بًُـاكّ ؿَنُيت!  - ُْـَّ نات ًب ٖ 
 يُبُكػؤتُوَ ؿوباكَّ بهُوَ: فيإ ؿؤػًَهِ ْآاهايِ ًًُْ!  -
 برينلؿُْوَّ ؿكوهت ُٖكؿَّ هىوؿيَهِ مؤك بُؿواّ ػؤّ ؿا ؿيًََٓت!  -
 كِاهتًـا ُٖك ُٓو ًتُيُ نُ وَكيـَطلٕ!يُ بريّ َُنُ: ُٓوَّ ؿَيـَئ يُ   -
 بُػؤت بًََِ: َٔ ثًٌاِْ ُٓواًْرتّ ؿَؿَّ نُضِ بُفياِْ ػؤّ ؿَنُّ!  -
ثاكَ وَى ثًاوَ, ُٓطُك فًَْو بُ كِفؿيُوَ ثاكيَنطاكّ يًَُٓنات, ُٓو بُ ٓاَاؿَيًُنِ   -

 مياتلَوَ ؿَطُكِيَتُوَ!   
 ا يُ ػؤتـا بًبًُٓ و ثًَبهُُْ!ُٓوَّ تؤ يُ ػَُيهـا ؿَػاتُ ثًَهُْني, هُكَت –
تُْٗا ُٓواُْ نُ بريؿَنُُْوَ و باوَكِيإ ُٖيُ نُ هُكنُوتىوٕ, ؿَتىأْ بلاوَبٔ و   -
 ؿَبٔ!
 ػؤَ ويوتِٓ ُٖك ًتًَو َلؤظ يَُُكِ ُٓو ًتُ ػؤكِاطل و بُسُوهَُيُ ؿَنات!  -
 بُؿٍَ و بُطًإ ناكبهُ!  -
 ضىهت و ضاالنِ و ًاؿّ! ػؤت بهُ بُ ػاُْػىَّ ّ ًَىاُْناِْ ػؤًِ,  -
 ًاؿ فيإ! سُنايُت ًًُْ! سُقًكُتُ, ُٓطُك يًَِ تًَبطُيت!  -
 وابناُْ فيإ ًُويَهِ تاكَ! ًٌَُُٖ ضلا بُؿَهت بُ!   -
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هُكنُوتٔ بُ ػؤكِايِ بُ ؿَهت ْايُت, ْلػُنُّ, ُٖوٍَ و تًَهؤًاًَْهِ بُتاهُ بُآلّ   -
 ٓاكاّ و هُكََلَِ!

 ُ, بَُيهى ؿَكؾُت خبىَيكًَُٓ!ضاوَكِيَِ ؿَكؾُت َُب  -
ُٖكطًن ػؤت ؾلَِّ َُؿَ ٓاًََنّ ُْكَِ و تََُُيِ و ًُيـاّ الواْـُْوَناِْ ُٓو   -
 َُبُ!
ْناّ ُٖك كِؤفيَهتإ: بُؿَيًَهِ نُيٌ يُ تاهُ و تاَُمكؤٍ ػىؿايِ, بؤ ُٓوَّ نُ َُُٖ   -

 بُكَنُت ؿَػىامّ و بُهُكهاًَُوَ يُ مؤكبىوًْإ ؿَكِوامن!
 ضاالى و ؿَيؼؤَ و كِؤغ هىوى بُ! ًاؿو -
 يُطٍَُ ػَُيهـا خبلؤًَِ و ثُيىَْـّ طُكَىطىكِت يُطَُيًاْـا ُٖبًَت!  -
 يُبلّ ُٓوَّ بتُويَت ػؤت خبُيتُ كِوو, ُٖوَيبـَ ػؤت بًت!   -
 الواميُناِْ ُٓواًْرت بُهوت و الوامّ ُٖفَاكَُنُ, ٖاوػًَُإ بؤ ؿَكبلَِ!  -
 ؤت ؿا, ػؤت بُ ثايُبُكم و طُوكَ تَُاًا بهُ!تُْاُْت يُ ػَُيىَتِ ػ  -
 ُٓطُك كِيَن يُ ػؤت بطليت, بًَطىَإ كِيَنيٌت يًَـَطرييَت!  -
ُٖوٍَ َُؿَ ًٌَُُٖ وًو و ؾُكَِ و ًًًَطري بًت, ُْػتًَو ْىنتُبامّ و طاَيتُضًَتِ   -

 ػلاخ ًًُْ!
 نًََُو ضانُ تُْاُْت يُودىؿّ َلؤظُ ػلاثُناًٍْ ؿا ببًُٓ!  -
ُساَيُتِ تىوَ ٖاتِٓ ٓاماكيَو يُالئ ُٓواًْرتَوَ, بُهُكنؤُْنلؿِْ ُٓوإ ػؤت ي  -

 يُكِووّ ُٖهتُوَ ػاَيِ بهُ و ثاًإ يًًَإ ػؤَ ببُ!
 ػؤت بُ يًَجلهلاوّ ًهوتُناِْ ػؤت بناُْ!  -
 يُ ضلنُهاتِ تلي ؿا بًََِ: ػىؿاوَْـ ْىوكّ كِمطاكنُكّ َُٓ, يُ نَِ برتهِ!  -
 : يُ فياْـا ًٖض كِوؿاويَهِ باْطًٌَٗت ُْنلاو هؤكاػتإ ْاطليَت!يُ بريّ ُْنُيت –
بؤ هُكنُوتٔ يُماْوت, ٖىُْك, بامكطاِْ و يا ُٖك ثًٌُيُى ؿَبًَت بُكؿَواّ وَى   -

 ٓاَادمًَو يُثًٍَ ضاوّ ػؤت بُدًَطلّ ؿايبًًَٓت!
 يُ ياؿت بًَت: تُْٗا ؿَكَاًَْهت ُٖيُ, وتُّ ػؤتإ!  -
ًٌَُُٖو ًٌَُُٖو ًٌَُُٖ, ٓاطات يُ ُْٓـيٌَُناْت بًَت! ٓاطات يُ بريّ ُْنُيت:   -

 يُ قوُناْت بًَت!
 َـاُْوَ, تُيُؾؤِْ ػىؿايُ بؤ تؤ!آلبًؼُكًٌَََهت: ْنا, تُيُؾىِْ تؤيُ بؤ ػىؿا و وَ  -
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ُٖهت بُ ؿَوَيَُُْـّ بهُ تا ُٖكضِ هاَإ ُٖيُ بؤالّ ػؤت كِايهًًٌَت, ُٖهت   -
 ىوبًت!بُهُكنُوتٔ بهُ تا هُكنُوت

 باوَكِ واتُ, بتىاًْت ػؤت يُساَيُتِ وَكطلتِٓ ُٓو ًتُؿا ببًًٓت, نُ ؿَتُويَت!  -
ُ تؤ ؿَؿكيَت!  - ُيت ؿَيًٓاُب نُ ؿَهتت نُوتىوَ و ب ُ ثُكهتٍ ؿا ؿاوايبه وَّ ي ضًَت: ُٓ  ُي  بريت ُْ
تِ ػىاوَْـَوَ, ًٓـّ ًٖض ًتًَو آلََُُٓ بنأْ! ناتًَو ثُيىَهت بىويت بُؿَهُ  -

 ىاًَْت تؤ ًهوت بـات!ْات
 ُٓطُك بتىاًْت باوَكِ بًًَٓت, باوَكِؿاك َُٖىو ًتًَهِ يًَـيَت!  -
ُْ يُ طلوثًَهِ طُوكَ برتهُ ُْبري يُ الوامّ و نُّ تىاْايِ ػؤت بهُوَ, تُْٗا ناك   -

 بىَهتًت و بُٖاْاوَٖاتِٓ ػىؿاوَْـ, ببًًٓت! –َُُٓيُ نُ كِوو يُ ػىؿا بهُيت 
 ؿا واتُ بًُُٖت!((ًَٓوتا))ُٖبىوٕ و يُنوُك فيإ يُهُكيَهِ ُْتلي   -
 َُساَيُ بتىاًْت ؿَهت بـَيتُ ناكيَو, ُٓطُك ػؤت يُساَيُتِ ُٓدماَـاًْـا ُْبًًٓتُوَ!  -
ُٓطُك بتُويَت هُكْر كِانًٍَ بهُويتُ بُكضاو, ٖؤطلّ ًتًَو بُ, َلؤظِ ٖؤطل واتُ   -

 َلؤظًَهِ بُتاهُ و تاَُمكؤ!
ُْـيٌَُناْت بطؤكَِ تا يُ ضاوتلوناًَْهـا, طٌت باكوؿؤؾ و ٍُٖ و بًؼُكًٌَََهت: ٓ –

 َُكدُناْت بطؤكِؿكيَت ضىْهُ ؿًْاّ تؤ, كَِْطـاُْوَّ ٓاَاْر و قوُناِْ ػؤتاُْ!
هُكْر! هُكْر! وتُيُى ؿَكباكَّ نَُايُهِ, هٓىوكؿاكّ, تُْطـَهتِ بُماكؿا بًَٓني,   -

تُؿَكَوَ, يَُاوَيُنِ نىكت ؿا, بُويَُّٓ كِووؿاو و بلِوات ُٖبًَت ُٓو وتاُّْ نُ يُؿََِ تؤؿيَ
 كَِوتُناِْ فيإ بؤتإ بُكدُهتُ ؿَبًَت!

يُ بريت ُْضًَت: ُٖكطًن ٓاهتُْطُنإ بُ طُوكَ ُْماًْت, بُػؤت بًََِ ػىؿاوَْـ   -
 طُوكَتلَ يإ ُّٓ طلؾتُ!

ْـ ًىاِْ َُٓ, ياؿؿاًتِ بهُ: َُٖىو بُياًًُْى يُبُكؿَّ ٓاويَُٓؿا بًََِ: تاػىؿاوَ  -
 ٓاتادِ ًٖض ًتًَو ْامب!

 َُٖىو هُكنُوتُٓ طُوكَنإ بُكَُبٓاّ ًهوتًَو بًٓات ْلاوٕ!  -
َلؤظ تُْٗا ناتًَو ؿووضاكّ نَُايُهِ ؿَبًَت نُ ثُيىَْـّ ػؤّ يُطٍَُ ُٓو َُسبىبُ   -

 يُؿَهت بـات!
ٓاَاؿَبىوٕ بؤ  كِيَطاناِْ ػىؿاويوت بليتني يُ: ٓىًََـ و ضاوَكِواِْ و تُياكنلؿٕ و  -

 ػًَلو ػؤًِ ػؤت!
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ياؿؿاًتِ بهُ: ُٖكؿََُو ًَٓىاكَيُى بُػؤت بًََِ: ُٓوَّ يُثًٍَ ضاوّ َُٓ   -
 بُهُكهاًَُوَ يًَِ ؿَكِوامن!

 ًٌَُُٖ ؿَبًَت يًَىكِيَق بني يُ ٓىًََـ و تاَُمكؤيِ ػىؿايِ!  -
 ؤ ؿَؿات!يُ بريّ َُنُ! ػىؿاوَْـ َُكاَُ كِاهت و ؿكوهتُناِْ ؿَيِ تؤ بُ ت  -
بًؼُكًٌَََهت: كِيَطُّ ػؤت بُػىؿاوَْـ بوجًَلَ و ثٌتِ ثٌَ ببُهتُ, ؿَيًٓابُ نُ   -

 ُٓوَ ُٓدماّ ؿَؿات!
يُ بريت ُْضًَت: كِم و قني ناكيطُكّ يُهُك يُى بُ يُنِ ُْٓـاَُناِْ دُهتُ بُدَِ   -

ػؤت ْاضاك  ؿيًًَََت, ضىْهُ ناتًَو كِم و قًٓت ُٖيُ يُى بُ يُنِ ُْٓـاَُناِْ دُهتُّ
بُضاالنِ ُْكييَن ؿَنُيت و بادُنُّ بُويَُّٓ كؤَاتًنَِ دىَطُيِ, ُٖونلؿِْ ؿََاك و 
ُٖماكإ ُْػؤًِ ؿيهُ ؿَؿَيتُ ؿَكَوَ, ضىْهُ ُْٓـيٌَُ تلًَُيؤنًُنإ يُػىيَٓـا تلًَُيؤى 

 بُكُّٖ ؿيَٓٔ!
ّ بؤ بُكَنُتِ يُ بريت ُْضًَت: تُْٗا كِؤَيِ َلؤظ َُُٓيُ نُ وَكطلّ ضانُ بًَت, ًٓـ  -

 ػؤت ٓاَاؿَبُ, ًاطًُهُبُ و هىثاهطىماكبُ نُ ؿاػىاميُناِْ ؿَيتإ بُ تؤ ؿَؿات!
يُ ناتِ ناكَهاتـا, ػىؿاوَْـ بُ ًَُُٓ ؿََيًَت: َٔ ُْٖـٍ هُكًََْنَّ ُٖيُ نُ تؤ  –

 ْايٓاهًت, كِيَطا و ضاكَهُكطُيًَو نُ قُكَبىوّ تؤ ؿَنُُْوَ!
بُ َُٖيُؿاوإ و تاَُمكؤيًُوَ خبىيَُٓٓوَ: ؿَيًٓاّ نُ ػًَل  ياؿؿاًتِ بهُ! َُٖىو كِؤفيَو  -

 و ػؤًًُنِ ضاوَكِوإ ُْنلاو هؤكاغِ َٔ ؿَنات!
بًُْطايُنِ ضاوَكِواْهلاو و ًُيـا يُبُكػؤتُوَ بًًًََلَوَ: ضاوَكِيَِ طؤكِاْهاكيًُنِ   -

 ُٓكيَين!
بوجًَليت ؿَتىاِْ ُٖك ُٖكطًن يُبريّ َُنُ: ُٓطُك كِيَطانإ و ضاكَهُكَنإ بُػىؿا   -

 ػًَلو ػؤًًُنِ بُكِواَيُت َُساٍَ ببًًٓت!
يُبُكػؤتُوَ بًًًََلَوَ: باموّ بًَٓـّ ػىؿا, َلؤظُنإ, ُٖيىَُكز و ؿؤػُنإ   -

تِ ػؤّ و بُكطلّ يُ بُكفَوَْـيُنامن آلؿَطليَتُوَ تاوَنى كَِوًِ َٔ خباتُ ٌَتِ ؿَهُ
 بهات!
لنُهاتًَهـا ؿَطاتُدَِ نُ ُٖكطًن ضاوَكِيَتإ ؿَههُوت ياهُكنُوتِٓ طُوكَ, يُ ض  -

 ُْنلؿووَ!
 َلؤظ بُكؿَواّ بُكَُِٖ ووتُناِْ ػؤّ ؿَبًًَٓت!  -
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 بُك يُضىوُْ ؿَكَوَ يُ َاٍَ خبىيَُٓٓوَ: َُٓلِؤ كِؤفّ بُػتِ هُكهىكًَُِٖٓكّ َُٓ!  -
 ُٖكناكيَو يُ تلهُوَ هُكضاوَ بطليَت, ػاَيِ ًهوتِ تًَـا ًاكاوَيُ!  -
 بريت ُْضًَت: يُو دًًَُّ نُ كِيَطايُى ًًُْ, ػىؿا كٍَِ ؿَناتُوَ!يُ   -
ُٖك ناتًَو ثُّ بُبايُػِ ُٖك ُْٓـيٌَُ و ثُيعًَو ببُيت كِاؿيًَت نُ يُ ُٖك ُْٓـيٌَُ   -

 و ُٖك ثُيعًَهِ ػؤت ؿا وكؿبًِٓ بهُيت!
, كِيٌاَيُناِْ كِاكِايِ و تىكَِبىٕ و ؿَيُكِاونَِ و تلي, باوَكِّ كِؤغ َُٖيـَوًًًَََٓت  -

 دُهتُ ؿَثضلِيًََٓت و مدمريَّ ؿََاكَنإ يُْاوؿَبات و ؾانتُكّ طٌت ُْػؤًًُنأْ!
 يُ ياؿت بًَت: بُكؿَواّ بُؿيـّ هىثاهُوَ تَُاًاّ ؿَوكوبُكَنُت بهُ!  -
 يُبُكػاتلّ ػؤك هىثاهطىماك بُ!   -
ٕ آلَُٖىو ؿَكطانإ وا َُٖىو بُياًًُْى يُبُكػؤتُوَ بًََِ: َُٖىو كِيَطُنإ نلاوَٕ و  -

 تا ُٓو ػًَل و بُكنُتُ ؿَهتبُدَِ و بٌَ ثاياُّْ نُ ػىؿا ؿَيُويَت بطاتُ الّ!
 ؿَماِْ بُكَُِٖ ًُٓإ ضًًُ؟ ُٖهتهلؿٕ بًَُُِٖٓ و ًاؿوَاِْ و كَِماَُْـّ! –
َُٖىو هاتًَو يُبُكػؤتُوَ بًًًََلَوَ: ػىؿا يُطٍَُ َٔ ؿايُ, يُبُكُٓوَّ ًٖض ًتًَو   -
 ًَت ُٓو تًَهبٌهًًََٓت, نُواتُ ًٖض ًتًَهًٍ ْاتىاًَْت ًٍَٓ تًَو بٌهًًََٓت.ْاتىاْ
ُّٓ ياها ػىؿايِ يُ يُ بريَُنُ:))ُٓوَّ بؤ ُٓواًْرتّ ُٓدماّ ؿَؿَيت يُ كِاهًتـا بؤ   -

 ػؤتِ ُٓدماّ ؿَؿَيت((.  
و بَُُٖىإ بًََِ: ػىؿاوَْـ ٖاوؿََِ طًاِْ َُٓ, بَُُٖإ ًًَىَ نُ َٔ ثٌت بُ ُٓ  -

 ؿَبُهتِ, ُٓويٍ َتُاُّْ بَُٔ ُٖيُ!
ياؿؿاًتِ بهُ: يُُٖك هجًَـَيُنـا بُػؤت بًََِ: َٔ بُ ْىوكّ ػىؿا ؿَوكَ ؿكاوّ نُ   -

 ًٖض ًتًَو ْاتىاًَْت ؿمَّ تًَبهات!
ُّ يُ فيامنإ باكؿَنات!  - ! ػ َُيًنَي, ؿَيًٓأب َُكِ ػُّ و ثُفاكَ ْ ُيُى ُي ُئ و ووت َّ ؿاػ  ُٓطُك ؿ
: َلؤظ ًٌَُُٖ يُ ؿَكَوَ ُٖكُٓوَ ؿكويَُٓ ؿَنات نُ يُ ؿًْاّ برينلؿُْوَّ ؿَيًٓابُ  -

 ػؤّ ؿا ضاْـوويُتِ!
َتُ ُٓدماّ!  - ًُنت ُّٓ وًاُْ بًَت: با ٓرياؿَّ ثريؤمّ تؤ, َُٓلِؤ يُ َٓـا ًب  بُكضايِ ُٖك بُياًْ
بريّ بًؼُكَ ًٌََهتُوَ: تُْٗا ُٓو ًتُ بؤالّ ػؤت نًٍَ ؿَنُيت نُ يُ كِاؿَبُؿَك   -

 يًَـَنُيتُوَ!
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َُكِ نَُايُهِ و ُْؿاكّ َُؿوَّ, ضىْهُ ُي قوُناِْ تؤوَ سىنُت بُهُكؿا   - ُٖكطًن ُي
 ؿَؿكيَت!
ُٖك هجًَـَيُى بًََِ: كِؤمّ َٔ يُاليُٕ ػىؿاوَيُ و ًََُٓوتا يُْاو تًٌهِ ؾُكِو   -

 بُكَنُتِ ُٓوؿا ؿَباكيَت و ؾلَ ؿَبًَت!
 ِ ػؤت ُْنُيت, تىاْاناْت ؿَكْانُوٕ!يُ ياؿت بًَت: تاُٖهت بُتىاْوت  -
 ؿاواّ بُكَنُت بؤ ؿوفَِٓ ػؤت بهُ تاوَنى يُضُى ؿامياَيًت!  -
 يُ ياؿت بًَت: َاؿاّ يُ ؿؤػًَو َُٖيبًًَت, ًٌَُُٖ ُٓو ؿؤػُ بُؿواّ تؤوَ ؿَبًَت!  -
 ًٌَُُٖ يُياؿت بًَت! كِابلؿوو و ؿاٖاتىو, ؿمّ ناتٔ! –
 ُٓواًْرتؿا, كَِْطـاُْوَّ هًُاّ ػؤَإ ؿَبًٓني! فيإ ٓاويَُٓيُنُ و ًَُُٓ يُ  -
بُ وكؿيُنِ  –ؿكَْط ياموو  –يُ ياؿت بًَت: بؤضىوٕ و نلؿاك و طىؾتاكّ َلؤظ   -

 هُكهىكًَُِٖٓكَوَ بؤالّ ػؤّ ؿَطُكِيَتُوَ!
َلؤظ هُكَتا ًهوت ياهُكنُوتٔ و ػُّ و ًاؿّ ػؤّ يُ ًاْؤّ ػُياَيـا ؿَبًًَٓت,   -

 وتٔ و ػُّ و ًاؿّ ُٓو بُكدُهتُ ؿَبٔ!ثاًإ ًهوت ياهُكنُ
يُنذاك تاقًبهُكَوَ! تُْٗا يُنذاك! يُ طُكَُّ َُيُٓت و ْاكَِسُتًُناْتـا بُ   -

ٓاَاؿَطِ تُواوَوَ كِوو يُ ُٓو بهُو بًََِ: ُّٓ ػىؿاّ بُبُمَيِ, ػىؿاّ ػؤًُويوتِ, َٔ ُّٓ 
 ))باكَ((بُ تؤ ؿَهجًَلّ تا بًطُيًُْتُ َُْنٍَ!

َُيُٓتُناْـا, بىَهتُ و ؾلياطىماكّ ػىؿاوَْـ ببًُٓ, ػىؿاوَْـ بؤ ًَٓىَ يُ تلؤثهِ   -
 ؿَدُْطًَت و ًَٓىَ بًَـَْط بٔ!

 يُ بريّ ُْنُيت: مؤكبُّ داك بُك يُ هُكنُوتِٓ طُوكَ, ًهوتًَهِ كِواَيُتِ كِووؿَؿات!  -
 بًؼُكًٌَََهت: تلهِ تؤيُ نُ ًًَل ؿكِْـَ ؿَنات, ثُالَاكّ ًًَل بـَ تا ؿياك  -

 ًًَََُْٓت, َُٖييبَ تا ؿواتهُويَت!
يُ بريت ُْضًَت: ُْ ًٖض َلؤظًَو ؿوفَِٓ تؤيُ و ُْ ًٖض َلؤظًَو ٖاوكِيًَُتٌ تؤ,   -

 بَُيهى َُٖىو َلؤظًَو َاَؤهتاّ تؤيُ!!
ؿًَََو نُ ٓاؿًََناؿ ؿاػىاميُناِْ ػؤّ يُ ػىؿا ؿاوا ؿَنات ؿَبًَت ٓاَاؿَّ ُٖك   -

 دؤكَ هُكهىكَِاًَْو بًَت!
 ُٖهت نلؿٕ بُسنوكّ ػىؿا بطؤكِٕ بؤ عاؿَت! ؿَيًٓابُ يُ ُٓدماَُنُّ هُكهاّ ؿَبًت!  -
 يُ بريّ ُْنُيت: نُهًَو نُ بُكمتل بامؿَؿات, طىكِ ػىاكؿُْوَّ مياتلّ ُٖيُ!  -
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 بُٖاّ ػىيَٓـُْوَ بؤ مَئ, وَى طلْطِ وَكمَ وايُ بؤ دُهتُ!  -
 ُكَِتـا ناتت ًًُْ بؤّ!يُ بريّ ُْنُيت: ثٌىوؿإ وَػتًَهُ نُ يُ بٓ –
 طُوكَتلئ طىْاه َُُٓيُ نُ يُ نَُىنىكتًُناِْ ػىؿ بٌَ ٓاطابني!  -
ياؿؿاًتِ بهُ: ثُيقَّ ناَُكاِْ ًَُ ثًُّ ُٖيُ: ٓاكاَِ, تُطبري, ػانًبىٕ,   -

 ُٓؿَب, فيلّ, بُػٌني!
 !ؿَماًْت مؤكبُّ َُٖيُّ ًَُُٓ ضِ يُ؟ ُٓوَّ ُٓدماَِ ؿَؿَئ بُكِاهتِ ؿَماْني  -
 ؿَماًْت ؾلؤًًاكّ ضِ ؿَطُيًَُْت؟ طىاهتُٓوَّ باوَكِيَو يُ ؾلؤًًاكَوَ بؤ نلِياك!  -
 يُ بريت ُْضًَت: َُٖيُناِْ مَإ, يُ ثٌَ َُٖيؼًًوهإ َُتلهًـاكتلَ!  -
 بًؼُكًٌَََهت: باًرتئ ضاكَهُكّ تىكَِيِ, ؿواػوتُٓ!  -
 ُٖوَيـاًَْهِ بًوت هاَيُ ُٖيُ!يُ بريّ َُنُ: هُكنُوتًَٓهِ يُى ًُوَ, ثًَىيوتِ بُ   -
ُٖكضًًُى َلؤظ يُ ػُياَيِ ػؤّ ؿا ويَٓاّ بهات, ؿكَْط يا موو يُ فياِْ ؿا   -

 ؿَكؿَنُويَت!
يُى  –ض بُمَاْـا ٖاتبًَت يا يُ ؿَيـا ًاكاوَ بًَت  –يُ بريت ُْضًَت: ُٖك ٓاكَموويُى   -

 اكَموويُى هُكهاّ بىوئ!ؿاػىاميُ, و مؤكداك َُٖىوَإ يُ ؿَهتُبُكبىوِْ يُْاناوّ ٓ
 تلي واتُ: باوَكِ بُ ًُكِ و ػلاثُ! يُبلّ باوَكِ بُػًَل و ضانُ!  -
َت: تؤ يُ ثُْاّ ػىاؿايت! تؤ يُ ثُْاّ ػىاؿايت! ػىؿَا ُٖكطًن ؿوا ْانُويَت!  -  يُ ياؿت ًب
يُ ياؿت بًَت: َلؤظ تُْٗا ؿَتىاًَْت ُٓو ًتُ بُؿَهت بًًََٓت نُ ػؤّ يُ ساَيُتِ   -

 كطلتًٓـا ببًًَٓت!وَ
 يُ بريت ُْضًَت: ػىؿا ثًَىيوتِ بُنات ًًُْ و ُٖكطًن ؿواْانُويَت!  -
تًَهِ ًًُْ! ُٓوَ بريوباوَكِّ ًَُُٓيُ آلؿَماِْ ياهاّ ػىكِايف ضًًُ؟ ْاَيِ طىيَـكيَق ؿَهُ  -

 تٌ ثٌَ ؿَبُػًٌَت!آلنُ ؿَهُ
 وّ ًٖض بُكَُٖيوتًُى ْانات!بًؼُكًٌَََهتُوَ: ٓاو يُو كِوَوَ بًَُٖنتليُٓ نُ بُ تُوا –
ُّٓ ؿكَػتُ بُكمو بًَٓـَّ نُ ؿَتىاًْت يُهُكيُوَ بؤٓامسإ بضًت, هُكَتا تؤويَهِ   -

بضىوى بىوَ, ُٖك بُّ ًًَىَيُ بؤ بلِيِٓ هُؾُكيَهِ ُٖماك نًًؤَُتلّ, هُكَتا ؿَبًَت 
 ُْٖطاوّ يُنُّ َُٖيبطليت!

, بُكؿَواّ و هُكََلِ بُؿَيًٓايِ يُوَ يُ ياؿت بًَت: ٖنكيَهِ كِاًهاو, ثتُو, كِووٕ  -
 ؿَكَدماًََهِ باًِ يًَـَنُويَتُوَ!
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 يًَهـاُْوَ و ًًهلؿُْوَّ طلؾتًَو, واتُ ضاكَهُكنلؿِْ ًْىَّ نًٌَُنُ!  -
 بؤ فيل و ؿاْا, َُٖىو كِؤفيَو هُكَتاّ فياًَْهِ ْىيًَُ!  -
َيُنَُإ و ضًَقبلؿٕ يُ وا كِاٖاتىوئ يُبلّ بؤٕ نلؿِْ طىَيُ مَكيؿُناِْ باػضُّ َا  -

تَُاًانلؿِْ, ضاو بربِيُٓ طىَيناكيَهِ ُٓؾوىْاوّ نُ يُ ٓاهؤّ ْاؿياكّ دًٗاِْ ػُوُْناْـا 
 ًاكاوَيُ!

ياها َُُٓيُ نُ ثُيىَهت ؿَبني بُ هبُيَِٓ وَ, ثُيىَهت ؿَبني بُ ؿويََِٓ وَ, بُآلّ   -
 ُٖكطًن ثُيىَهت ْابني بُ َُٓلِؤوَ!

ػؤت ْانُيت: ػلاثرتئ كَِوًًَو نُ كَِْطُ بًَتُ ثًٌَُوَ, ضِ  بؤضِ ُّٓ ثلهًاكَ يُ  -
 يُ؟ 

ُٓوَّ )ُٓوَّ نُ ؿَخيؤيت( ْابًَتُ َايُّ بليِٓ طُؿَّ تؤ, بَُيهى )بًؼُكَ ًٌََهت:   -
 ًَٓىَ ؿَػىات( ؿَبًَتُ َايُّ بليِٓ طُؿَ!

ونٌَ نإ, بًُاكّ بُٖؤّ ػلاثِ ؿََاكَناُْوَ ًًُْ, بَُيهى يُ بًَبًًُُنإ, ؿَيُكِا  -
 ًًَُفاُْنإ و يُ هُكُْنُوتُٓناُْوَ هُكضاوَ ؿَطليَت!

يُ بريت ُْضًَت: ًَُٖاّ فياًَْهِ باَ, باوَكِ بُػىؿا, باَ ػُوتٔ, سُمنلؿٕ يُ   -
 َىميو, ؿَّ بُػُْـَ و طاَيتُو طُخ بىوُْ!

ُ يُ بريت بًَت: يُ ُٓدماَـاِْ ناكَ ْاثُهُْـَناْـا, كَِْطُ ػىؿاوَْـ ضاوثؤًِ ي  -
 طىْاُٖنامنإ بهات بُآلّ مدمريَّ ؿََاكَنامنإ ؿَهت يُهُكَإ َُٖيٓاطلٕ!

 ؿَكباكَّ ًتًَو ًَٖٓـَ ًْطُكإ بٔ نُ ْلػِ ُٖيُ!  -
 كِابلؿوو يُبري بهُ و ُٖوٍَ َُؿَ ػؤَيِ يُ بًَقْط ؿكاو داكيَهِ تل ببًَقيتُوَ!  -
 تؤ يُْاو ببات!كِيَطُ َُؿَ َُٖىو ًتُ بُكؿَهت و بٌَ بايُػُنإ فياِْ   -
 يُ بريت بًَت: َلؤظِ تىكَِ ًٌَُُٖ يًَىكِيَقَ يُ فَٖل! –
 بؤ فيإ يُ ًاؿوَاِْ ؿا, ْام و ًْعُُتُناِْ ػؤت بقًََلَ ُْى بًَبًًُُناْت!  -
 ياؿؿاًتِ بهُ: َُٖىو كِؤفيَو ناكيَهِ باَ ُٓدماّ بـَ!  -
 يُ بريّ ُْنُيت: كِؤفاُْ بابُتًَهِ ضاى ؾًَلبًت!  -
بريت ُْضًَت: ُٓطُك باوَكِ, ٓىًََـ, ْنا, ثُكهتٍ و بريوباوَكِ بُػىؿا ُْبىايُ, يُ   -

 هاَيُٖابىو ػَُيهِ طؤّ مَوّ ؿيَىاُْ بىو بىوٕ!
 ُٓطُك كَِػُٓتإ يًَـَطرييَت, يُبريت ُْضًَت! ًٖض نُهًَو يُقُ يُ هُطِ تؤثًى ْاؿات!  -
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نِ ْاثاى و ؿَيُكِاونَِ ٓاًََن و َايُّ بًًَُىاميَهِ يُنالنُكَوَ و بلِاوَ ُٖك ُْٓـيٌَُيُ  -
 ثُكيٌَاِْ يُ ػؤت ؿوكػُكَوَ! 

بًؼُكًٌَََهت: ًٖض َُهُيُيُى بُبٌَ ُٖهتهلؿٕ هُكْاطليَت, ُٓطُك ُٖهتهلؿٕ بُ   -
ُٖفاكّ ؿمَ بهاتُ ؿَيتإ, بًَطىَإ َُٖإ ؿَبًَتُ بًُتإ, ُٓطُك ُٖهت بُ بُػتُوَكّ و 

ُوَكّ ًتًَهت ْايُتُكَِّ و ُٓطُك ووكَيُنِ بُكمت ػؤًِ بهُيت, دطُ يُضاالنِ و بُػت
 ُٖبًَت, كِوو يُْنَِ ْانُيت! 

ؿَبًَت ُٖكضِ ووكؿبًِٓ ػؤت ُٖيُ بُؿَوكّ ٓاَادمًَهـا نُ يُ ًٌََهتـايُ   -
ضلِبهُيتُوَ بؤُٓوَّ يُ مَيٓتاْا كَِطىكِيٌُ ؿانىتًَت و طًُُ بهات و تؤنُُ بًَت, ؿَيًٓابٔ نُ 

 اكَمووَناْتإ ؿَبًٓٔ!بُموويِ بُؿيٗاتِٓ ٓ
 يُ بريّ ُْنُئ: َلؤظ دًًىَّ باوَكَِناِْ ػؤيُتِ!  -
 ًٖض ًَٖنيَو بؤ ًٖض ًتًَو و ًٖض نُهًَو قايٌ ُْبًت!  -
بؤ طريابىوِْ ْنانامنإ هُكَتا ؿَبًَت كِؤسِ ػؤَإ يُ ُٖك تلي و ؿَيُكِاونَِ و   -

ًاًُّ ويقؿامنإ بًُْامثانِ و باوَكِ و ًًَُفاًَْو ثاى نُيُٓوَ و ؿاػىاميُى نُ ؿَخيُيُٓ هُك 
 َتُاُّْ تُواوَوَ ُٓدماَِ بـَئ!

بًؼُكَ ًٌََهت: يُناتِ ْناو ٓاوات ػىامّ ؿا, بلِوات ُٖبًَت نُ ًَٖنّ كِؤسِ تؤ,   -
تُْٗا ؾانتُك و ٖؤناك و تانُ ؾانتُكّ كِمطاكّ بُػٌِ تؤيُ و يُْاػِ ؿَيُوَ ؿَيًٓابٔ نُ 

 َُساَيًَو, َىَهني ؿَبًَت و ُٖك ناكيَو َُٖىاك ؿَبًَت!يُطٍَُ بىوِْ ُٓوؿا, ُٖك 
يُ ياؿت بًَت: تؤ يُطٍَُ ػىؿاّ ػؤتـا مؤكيُٓيُى ثًَهـيَِٓ نُ ًٖض يًُهليَو تىاْاّ   -

 كِوبُكِو بىوُْوَّ ْابًَت!
 يُ بريت ُْضًَت: يُؿايهبىوِْ ٓايـياناِْ تؤ, َُكطِ ٖنكَ نؤُْنإ يُطٍَُ ػؤّ ؿيًََٓت! –
طُك فيا – ُٓ ِ كْا ت و ػًَلو ػؤًطىَم ُن َك ؿا ُب ُُت ُوساَي , ي ُٔي ًابه َا ناِْ ُب كِووِْ ُت ٕ و كِووؿاَو

!ٔ ُي ٕ ؿَن ّ فيا كِوثاكاو ُ ُت ُهت ب  ٖٕ ٖاوكِيًََو ؿيوا  ّ ُُْ كؿَػ ٍَ و َم ـا َٓ  ِ ًٓ ُْ َه ُ ًث ًٓني و ي َب  ؿ
 ُٓطُك ُْماًْت بؤنىَّ ؿَكؤيت, ؿَيًٓابُ بًُٖض نىَّ ْاطُيت!  -
بُؿواّ ٓاَادمُنُت ؿا ؿَطُكِيًَت, ُٖكطًن ضاو يُّ سُقًكُتُ  يُ ياؿت بًَت: َاؿاّ  -

 َُثؤًُ نُ ُٓطُك ًاؿوَاِْ و ػؤًِ يُ ؿَهت بـَيت, َُٖىو ًتًَو يُ ؿَهت ؿَؿَيت!
يُ بريت ُْضًَت: فيإ كِيَو بَُُٖإ ًًَىَيُ نُ ويَٓاّ ؿَنُيت, ُٖك ًتًَو نُ   -

 بًَتُكِيَت, بُكَدماَِ ُْٓـيٌَُّ تؤيُ!
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ؿت بًَت: بَُُٖإ ًًَىَ نُ ٓاو ويَُّٓ ُٓو يىيُيُ ؿَطليَت نُ ثًًَـا ؿَكِوات, يُ يا  -
 فياِْ تؤَ ويَُّٓ ُٓو ٓايـياياُْ يُػؤ ؿَطليَت نُ يًٌََُهِ تؤؿايُ!

دًٗإ ًتًَو ًًُْ دطُ يُ تًٌهـاُْوَّ  ويقؿاِْ ؿَكوْت, كَِوَ و ُٖيىَُكدِ   -
 ايإ ؿَنات!فياْت ٓاويَُٓيُنُ ويَُّٓ فياِْ ؿَكووْت, من

فيإ ؿَيُويَت بُووكؿّ بناًَْت نُضًت يُوؿَويَت, ُٓطُك ًتًَهت ُْويَت, ًٖض ًتًَو   -
 بُؿَهت ْآًًَٖت!

ػىاهنت باًرتئ ُٖويَِٓ َاُْوَّ ُْٓـيٌَُناْتُ, ضُْـ ؿاػىاميت تىْـتل بًَت,   -
 ػىاهتُناْت بُػًَلايًُنِ مياتل يُ فياْت ؿا كَِْط ؿَؿَُْوَ!

 ُضًَت: ٓاَادمُناْت بٓىوهُ و بؤ ُٖك يُنًَهًإ بُكواكيَو ؿياكّ بهُ!يُ بريت ْ  -
ت!  - ُبُكػؤتُوَ بًََِ! كِؤف  يُ ؿواّ كِؤف يُ ُٖك كِوويُنُوَ باًرت و باًرت ؿًَب ًُى ي  ُٖك يُياًْ
بًؼُكًٌَََهت: بُك يُػُويًَهُوتٔ ًعىكّ ػؤت ٓاكِاهتُّ ؿاػىاميُنِ تايبُت   -
  (بًًٓت!ُٓدماَُ هُيلَنُّ ؿَ)بهُ

 داك يُؿواّ داك بُبريّ ػؤتِ بًَُٓكَوَ ًَٖنّ بُػتُوَكٍ يُ مَيِٓ تؤؿايُ!  -
 ُٓطُك باوَكِت ُٖبًَت, ًٖض ًتًَو بؤ تؤ َُساٍَ ْابًَت!   -
ؿاواّ ُٖك ًتًَو ؿَنُيت بُ كِووِْ يُ ٓاويَُّٓ مَيِٓ ػؤت ؿا بُكدُهتُّ بهُ و بُ   -

ببُػٌٔ و ُٖكدؤكَ تَُىَقيَهِ يٌَ ؿاكِْٔ بُدؤكيَو وتُيُنِ هاؿَتل, ويَُٓيُنِ ميٓـووّ ثًَ
 نُ ػىاهت و ٓاكَمووَناْتإ بُويَُّٓ بريؤنُ ؿيوجًني و َُٖاُْٖطُناِْ يًَبًَت. 

يُ بريت ُْضًَت: ُٓو ثُكِدىوَّ نُ يُػؤت ضاوَكِيَِ ؿَنُيت, بُؿواّ كِوؿاًًُْوَ بُ,  –
 بٌَ ؿوانُوتٔ ؿَطاتُ دَِ!

دىؿّ ػؤٍ ؿا ويَُٓيُنِ مَيِٓ يَُُكِ ػؤّ ُٖيُ, طؤكِإ و يِ وآلُٖك نُهًَو يُ قى  -
 وَكضُكػاِْ نُهُنإ بُ طؤكِيِٓ ُّٓ ويَُٓيُّ ػىؿ ًًُاُّْ ُٖيُ!

بًؼُكًٌَََهت: ٓايا واؿَماًْت نُ دُهتُيُنِ بضىنًت, يُناتًَهـا يُ ؿَكووِْ تؤؿا   -
 دًٗاًَْهِ طُوكَ ًاكاوَيُ! 

ِ نُهًَتًُنِ هاغًَُّ, ُٖبىوِْ وومَيُنِ ؾلاوإ و يُ ياؿت بًَت: يُتايبُمتُْـيُناْ  -
 تاَُمكؤيًُ بؤ فيإ!

يُ بريت ُْضًَت: كِؤغ و دُهتُ يا الًُ و طًإ ثُيىَْـيُنِ تىْـوتؤٍَ و   -
 هُيلوهَُُكَيإ ثًَهُوَ ُٖيُ!



 250 

 ؿا ْاتىاًْت بُهُك ُٓواًْرتؿا ماَيبًت!((يُ بريت بًَت: تؤ بُبٌَ ماَيبىٕ بُهُك ))ػىؿ  -
 ًَٖنَ كِؤسًُناِْ تؤ ُٓوؿََُ ؿَنُويَتُ ناك نُ تؤَ ػُكيهِ ناك و نلؿَوَ بًت!  -
َيِ ُْٓـيٌَُنإ ؿا آلضُْـ هاتًَو يُطٍَُ ػؤتـا ػَُيىَت بهُ, يُضاواُّْ ثاى و مو  -

 كِؤبضؤ ًَٖنَ طُوكَ و فيإ بُػٌُناِْ ػؤت بًَُٗٓ ثًٍَ ضاو!
ْاماًْت و ؿَكَاًٌْت ُٖك يُؿَكوِْ  يُ بريت بًَت: ؿَكؿّ تؤ يُػؤتُوَيُ بُآلّ تؤ  -

 تؤؿايُ, بُآلّ تؤ ٓاطات يٌَ ًًُْ!
 ٓايٓـَّ ػؤت بُٓاَادمُ كِووٕ و, ٓاًهلا و يؤفيهًُنإ كَِْط كِيَقبهُ!  -
ٓاَاْر, َُكاّ و َُبُهت, طلْطرتئ ؾانتُكيَهُ نُ ٓاكِاهتُ, َاْاو َُؾٗىّ بُ َلؤظ   -

 تُ بٌَ بًُٔ!ؿَبُػًٌَت و مؤكٕ ُٓو نُهاُّْ يُّ ًْعُُ
يُ بريت بًَت: نُهًَو نُ يُبُكضًًُنِ بؤ فيإ و ميٓـَطِ ُٖبًَت, يُطٍَُ ُٖك بُض   -

 ًًَىَيُنـا َُٖيـَنات!
يُ بريت ُْضًَت: يُنَُني ُْٖطاوّ بلؿُْوَ و هُكنُوتٔ بليتًُ يُ ؿياكيهلؿِْ   -

 يِ ْاػِ َلؤظ ًؤكِ بىوبًَتُوَ!آلٓاَادمًَهِ كِووٕ و ٓاًهلا نُ تاقى
تلي, ُْماِْ, ػىكاؾات, ُٓو ضُتإُْ نُ ثُالَاكّ ٓاكاَِ ؿَكووِْ ًَُُٓ ؿَؿَٕ و   -

 تُْـكوهتِ و ًاؿوَاِْ و ٖاوهُْطِ يًَُُُٓ مَوت ؿَنُٕ!
ػانِ و كِاهتطؤبٔ كِؤغ يُُٖك ػؤبُميناْني و غلوكيَو كَِٖا بهُٕ و بريّ كََِ و ُْكيَين   -

 يًٌََُهِ ػؤتإ بهُُْ ؿَكَوَ و يُْاوببُٕ!
يُ ياؿت بًَت: باوَكِ, طلَْتِ ُٓو ًتاُْيُ نُ ٓىًََـَإ بؤ ػىاهتىوٕ و بَُيطُيُنُ   -

 يُهُك ُٓو سُقًكُتاُّْ نُ ْاتىاْني بًإ بًٓني!
يُ بريت ُْضًَت: تًَطُيٌنت يُػَُيو َُٖإ بُػٌني و َُٖيهلؿٕ و هامطاكبىوُْ  –

 يُطَُيًاْـا!
كِاهتِ با  - تِ بهُ: ُٓطُك باوَكِ ُب ًٓت! ياؿؿًا ًَب ُوَ بُؿيٗاتِٓ ؿ ًَٓت, بُؿَيًٓاًي ُتًَو ًب  ب
كت َلؤظ طُيًَهِ باَ   - َوتا ػؤت قاٌي بهُ نُ فيإ ًرئي و ؿَيطريَ و ػَُيهاِْ ؿَوكوُب ُٖك ًٓ

َىَ َاْايُنِ تامَّ وَكطلتىوَ و  ثلِ بُ هُكهاًَُوَ بؤت ؿَكؿَنُويَت نُ فيإ الّ ًٓ , ُي َبأْ و ًَٗل
ُّ ثلهَُ بُٖؤّ طؤكِاِْ  ٓ !!َ َت, تاقًبهُكَو ًَب  دًٗاْبًِٓ و ؿيـطاّ ْىَّ ّ تؤوَ ؿ

 باوَكِبهُ: ُٓوَّ يُْاػِ ؿَيُوَ ػىاهتىوتُ, بُؿيٗاتِٓ بُضاوّ ػؤت ؿَبًًٓت!  -
 َُٖيُناْت يُ ؿَؾتُكيَهـا تؤَاكبهُو كَِػُٓ يُػؤتإ بطلٕ!  -
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نى ػًَىَناِْ ُٖوَيبـَئ ًَُؼَُيًَو يُ تاكيهوتاِْ مَيِٓ ػؤَإ ؿا َُٖيبهُئ تاوَ  -
 ُْػؤًِ, ًهوت, الوامّ و تلهِ تًَـا كِاوبًَٓني و ُْؾى خبُيُٓ فيَل نؤْرتؤَيِ ػؤَاُْوَ!

ُٖك ًًُيُى بلِفيَتُ ْاو ناهُيُنُوَ, ًهٌَ و ًًَىَّ َُٖإ ناهُ وَكؿَطليَت! يُ   -
ٓاناّ ؿا بُ ُٖك ُٖهتهلؿًَْهِ كِؤفاُْ قاَيبِ كِؤسِ ػؤَإ ؿَهامئ, َُٖإ ًًَىَ 

ؿَطليَت, نُواتُ با ُٖوَيبـَئ طُدمًُّٓ كِؤسِ ػؤَإ بُ ٖنكَ ُٓكيَين و كِووٕ و ثاى و وَك
 ثىػتُنإ يًَىكِيَق و نُيٌ بهُئ!

يُبريت ُْضًَت: ُٓو كَِػٓاُّْ يُ تؤ ؿَطرييَت, يُكِاهتًـا دؤكيَو يُ ثًاَُٖيـاُْ يُّ   -
 ِ تلتإ وكوفاْـووَ!ؾؤكَُؿا و بَُيطُّ ُٓوَيُ نُ تؤ ُٖهتِ ٓريَيِ بلؿِْ ُٓواْ

ُٖكناكيَو بُباًرتئ ًًَىَ ُٓدماّ بـَٕ و ثاًإ ضُتلَ نؤُّْ ضاوثؤًِ بُهُك   -
 هُكتاُْوَ بطلٕ  بؤ ُٓوَّ باكاِْ كَِػُٓ ُْكِفيَت بُهُك و طُكؿِْ ًَٓىَؿا!

يُ بريت بًَت: ًَُُٓ يُناك َاْـوو ْابني, بَُيهى يُ ُٓدماَِ ؿَيُكِاونَِ و ساَيُتِ   -
 يِ َاْـووؿَبني!تىوكَِ
 ُٓوَّ يُكِووّ باوَكَِوَ يُناتِ ْنا ؿا بًؼىاميت, ُٖك ُٓوَت ضٓط ؿَنُويَت!  -
 ًٖض ًتًَو, بُبٌَ ًاؿّ و تاَُمكؤيِ ػُيل ُْنلاوَ!  -
 َِ ًُٓإ و باوَكِّ َلؤظُ!آلًَٖنّ ٓامساِْ وَ  -
 يُبريت بًَت: ٓاناكت بطؤكَِ تا فياْت طؤكِاِْ بُهُكؿا بًَت!  -
تِٓ هجًَـَ و بُكَُٖـاك بىوِْ َُمكانإ و ضاْـِْ آلَكِ, َُٖإ باوَكِبىوُْ بُ ُٖباو  -

تؤو ضًُٓٓوَّ بُكُّٖ و . . . ٖتـ ًتًَو ًًُْ دطُ يَُُ, بُٖاتُٓؿّ ٓاكَمووَناِْ ػؤت 
 َُٖإ باوَكِت ُٖبًَت!

 !َُيٌ بىوٕ بؤالّ ًَٖنّ ٓامساِْ, ضاكَهُك و بُػتُوَكّ َلؤظ يُطٍَُ ػؤّ ؿيًََٓت  -
ؿَيًٓابٔ ُٓطُك ًَٖنّ ٓامساِْ بُكِاهتِ و ؿكوهتِ بُناكبًَٓني, ثٌتًىإ و ياكَُتًـَكّ   -

 ًَُُٓ ؿَبًَت يُ فياْـا!
نُهًَو نُ بُ قىَيِ بلِواّ وايُ: ))بلؿُْوَ و هُكنُوتٔ و ػؤًطىمَكاِْ و   -

 ؿَوَيَُُْـّ ِٖ ُٓوَ(( ؿواداك ُٓواُْ ؿَنات بُِٖ ػؤّ!
ُبُكػؤتُوَ ؿوباكَ  - ِ َُٓ و ُٖكُٓوَ نُ يُُٖك ي ّ بهُكَوَ: ػىؿاوَـْ ثاهُوإ و ثٌتًىْا

ًَٓامّ ؿَنات! عُُتُناِْ ػؤّ يُُٖك نُهًَهًرت ًب  ضلنُهاتًَهـا ؿيَت بُٖاْاَُوَ و بُْامو ًْ
 يُ ياؿت ُْضًَت: ًَٖنيَو نُ يُْاػِ ًَُُٓؿا ُٖيُ يُناتِ ثًَىيوتـا ؿيَت بُٖاْاَاُْوَ!  -
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-  ًٌَٓ و ناتُّ نُ ًث كؿََتإ, ُٓطُك ُٓ اكّ قبىَيهلؿِْ بُكثلهًاكيَتًُنِ طُوكَ ؿَػليَتُ ُب
ٍَ و طًإ قبىٍَ  ت, ؿَيًٓأب ْاكَِسُتِ و ؿفواكّ و ْاَىكاؿّ و ْاناًَت ُب ؿوضاكّ تلي و ؿَيُكِاونَِ ًب

!َ  نلؿوو
يُ بريّ ُْنُيت: ُٖك بري و ٓايـيايُى و ُٖك سُم و ٓاكَموويُى نُ ٓاويَتُّ ُٓوئ بًَت, 

 إ ْايُت!يًُه
 بًؼُكَ ًٌََهت: َُٖىو ًُويَو ٓاواتُناِْ ػؤت يُ ػُوْتـا بُكدُهتُبهُ!   -
يُ بريّ ُْنُيت: ًْطُكاِْ و ثُكيٌَاًًُْناِْ ًَُُٓ ماؿَّ بايُؾ ُْؿاِْ ًَُُٓيُ بُو   -

 ًَٖنَ بٌَ هٓىوكَ!
ُٖيُ و َُٖىو ناكَنإ بُطىيَلَّ َىكاؿّ ُٓو نُهاُْيُ نُ بلِواو َتُاُْيإ بُػؤيإ  –

 كِيَطُ ْاؿَٕ تلي و ؿَيُكِاونَِ كِوويإ تًَبهات!
-  !ًُ  يُ بريت ُْضًَت: نُهًَو نُ يًَىكِيَقَ يُ بريوباوَكِ, ُٖكطًن ًْطُكاِْ ٓايٓـَّ ػؤّ ًْ
يُ بريّ ُْنُيت: ُٓمَىوٕ ؿَكخيوتىوَ, ُٓطُك ضاوَناِْ نُهًَو بُؿيتِٓ باًًُنإ   -

 ًإ ثٌَ ْاؿات!كِاٖات, ًٓـّ ػلاثُ ْابًًَٓت و طلْط
ُٖك هجًَـَيُى بُػؤت بًََِ: َٔ و ػىؿا مؤكيُٓيُنِ طُوكَ ثًَهـيَٓني نُ ؿَكَقُتِ   -

 ُٖك َُتلهًُى ؿيَني و ؿَتىاْني بًـَيُٓ ؿواوَ!
 تُْاُْت بؤ هاتًَهًٍ! يُى هات ٓاكَمووَناِْ ػؤت يُثًٍَ ضاوت ؿوكَُػُكَوَ!  -
ػؤَإ ُْنُيُٓ ؿَكَوَ, ْابًَت ضاوَكِيَِ  تا ُٓوناتُّ كِم و نًُّٓ ُٓواًْرت يُؿَيِ  -

 هاغًََُِ يُ الًُّ ػؤَإ بهُئ!
ّ كِؤسِ ػؤتإ وا  - خياُْ ُـْ َت: ؿَكطاناِْ ب بهُٕ و ُٖكضِ كِم و نًُٓ و ُْؾلَت و آليُ ياؿت ًب

!ٕ ثانِ و ثانًنَيِ كِابطل ُُْ ؿَكَوَ و كِؤسِ ػؤتإ ُب َُيُنُ بىوَ, به وِ تًَـا ن  ًَٓلَيِ و ؿٍَ ًث
 ًُٓإ ساَيُتًَهُ يُ كِؤغ نُ ناكيطُكيُنِ ضاكَْىي هامّ ُٖيُ!  -
ًَٖنّ هُهىكًَُِٖٓكّ ًُٓإ, تىاْاّ ُٓوَّ ُٖيُ ضُْـَٖا ثُكِدىو يُ فياِْ نُهُناْـا   -

 خبىيكًًََٓت, ُّٓ ثلهُ بُكِواَيُت هاؿَيُ بُنُّ هُيل ُْنُٕ!
 ُُيُ!يُ بريت ُْضًَت: فياِْ ًَُُٓ ؿَكنُوتُّ بريوباوَكِّ ًَٓ  -
ؿَماًْت ُٖكنُهًَو ْاِْ ؿَيِ ػؤّ ؿَػىات, َاْاّ ضِ يُ؟ واتُ: كِيَطُ بُُٖك بري و   -

ٓايـيايُى بـَيت بًَتُ ْاوَوَ ُٖك ُٓوَ ؿَبًَت, ضىْهُ, ٓاؿًََناؿ بُكدُهتُبىوِْ كِووٕ و 
 ٓاًهلاّ  ُْٓـيٌَُناِْ ػؤيُتِ!
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ؿَنات باوَكِت آلتلي يُ ًهوت ػىاكؿٕ, ؿَكطاناِْ ًهوت بُكِووَاْـا وا  -
 بُهُكنُوتٔ ُٖبًَت, ُٓو ؿَّ بىونِ هُكنُوتٔ يُ ٓاًََن ؿَطليت!

 ؿَماًْت ػؤكانِ كِؤغ ضًًُ؟ ُْٓـيٌَُيُ! –
يُ طُكَُّ فإ و ٓاماكناْـا بًََِ: ثُكوَكؿطاكّ َٔ, ؿَمامن نُ طلَّ نىيَلَّ ُّٓ ناكَّ   -

 بؤ ؿَنُيتُوَ, هىثاهِ تؤ ؿَنُّ!
ُكضًًُى بًَت, كِاهت يإ َُٖيُ ؿواداك ؿَكدماَُناِْ ؿَؿات بريوباوَكَِناِْ َلؤظ ٖ  -

 بُؿَهتُوَ!
يُ ياؿت بًَت: ٓاَادمتإ ُٖكضًًُى بًَت, ػؤت يُباكيَهـا ويَٓابهُ نُ ػُكيهٔ   -

 ثريؤمبايت يًَـَنُٕ, ُّٓ بريؤنُيُ ؿواداك تؤ بُ ٓاكَمووَنُتإ ؿَطُيًَُْت!
و بُػتُوَك ويَٓابهُٕ و ُٖكطًن ُّٓ  ًٌَُُٖ ػؤت و ػًَناُْنُت ًاؿ و تُْـكوهت  -

 ويَُٓيُ يُمَيِٓ ػؤت ؿا َُهلَِوَ!
َت! َلؤظ دًًىَّ ُْٓـيٌَُناِْ ػؤيُتِ!  - ًُب  ُّٓ بابُتُ ؿَكى بهُ و بُقىَيِ بلِوات ثًَِ ٖ
 يُ ياؿت بًَت: ػُوٕ و ٓاكَمووَناِْ ػؤت بطؤكَِ بؤ ٓاَاْر!  -
ىوهِ ُْػىامكاويإ ًًُْ, بَُيهى ُٓوَّ نُ َلؤظ يُْاوؿَبات, َُيُٓت و ضاكَْ  -

 َاْابىوِْ فياُْ نُ َُُٓ ناكَهات باكَ!
كِؤفاُْ بُػؤت بًََِ: َٔ يُ هُالَُتِ و تُْـكوهتِ كِؤسِ و دُهتُيِ تُواو   -

 بُٖلََُْـّ!
 تَُيكني, دؤكيَو يُ ثلؤطلاّ هاميُ بؤ كِؤغ!  -
 ؿِْ َلواكّ ًًُْ!يُ دؤطُيًُنِ بضىى نُ ؿَكِفيَتُ مَيهاويَو, ًٖىاّ كِاونل  -
ُٓطُك َاْاّ بُػتُوَكّ, ًَُٖين دُهتُ و ػُياَيِ ٓاهىوؿَيُ, نُواتُ بُػتُوَكتلئ   -

 بىوُْوَكّ هُك كِووّ مَوّ َاْطايُنِ ٖؤَيُْـّ يُ!
مؤكبَُإ تىاْاّ طىمَكإ نلؿمنإ بُػؤًِ و ًاؿّ و بالونلؿُْوًًَُإ ُٖيُ, بُآلّ  –

                                                                                                                                            هاَيُٖايُ ُٓوََإ يُبرينلؿووَ!
يُ قؤْاغِ َٓـاَيًـا ؿَيًٓابىوئ نُ ُٖك كِؤفيَهِ ْىَّ, ػؤًشاَيِ مياتلّ يُػؤطلتىوَ,  –

ٕ, طُوكَنإ, آلَُٖىو ًتًَو بُآلَاُْوَ ًاؿّ ُْٓطًَن بىو, طىَيُنإ, ٓافََيُنإ, َٓـا
و ؿَيطريبىوٕ ثًٌَىامميإ يُ ُٖك ًتًَو ؿَنلؿ و ًاؿوَاِْ ػؤَإ مياتل ؿَنلؿ,  ػؤًُويوت

 هُكهاّ ؿَمب نُ ض ًتًَو بىويُ َايُّ ُٓوَّ ُٓو ًاؿيُ ًىيَِٓ ػؤّ ؿا بُكًَِبًِٓ! 
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بًؼُكًٌَََهت: َُٖيُّ َٔ َُُٓيُ: فيإ بُثًَِ كَِماَُْـّ ُٓواًْرت بًٓات ؿًََِْ يا   -
 ٕ بريّ يًَـَنُُْوَ فيإ ؿَطىمَكيَِٓ!بُطىيَلَّ ُٓوَّ ُٓوا

ّ ػؤَ ْاويَت!     - ًَُُٓ ًٖض نُهًَهِ ؿيهَُ,  ُويَت,  َإ ػؤَ ْ ُ ػؤ َُ طُك ًٓ ضًَت: ُٓ  ُي بريت ُْ
 هُكْر بـَٕ! ًَُُٓ مؤك موو ثري ؿَبني و مؤك ؿكَْط وًًاك!  -
 يُ بريتإ ُْضًَت: ُٓوَّ طًُُ ْانات ؿََليَت!  -
تُناِْ دًٗاْـا تُْٗا َلؤظُنأْ نُ نًٌَُناِْ ػؤيإ يُ ًَْىإ طٌت َُػًىقا  -

 نؤؿَنُُْوَ و وَى تُوم ؿَيهُُْ ًًَإ!
يُ بريت بًَت: يُطٍَُ نُهاًَْهـا َُٖيى و نُوت و ٖاوكِيًَُتٌ بهُ نُ كِؤسًُتًَهِ ًاؿ   -

 و ٓاهىؿَيإ ُٖيُ و ػؤًشاٍَ و ضاالنٔ!
 ػؤّ ؿيًََٓت! يُ ياؿت بًَت: ٖاوكِيًَُتٌ ثاؿاًتِ ػؤّ يُطٍَُ  -
بُتىْـّ يُّ قواُْ ػؤت بجاكيَنَ: كَِوًُنُ مؤك ػلاثُ, كِؤفطاكيَهِ تاَيُ, فيإ مؤك بٌَ   -

 َاْايُ, ًٌَُُٖ ُْػؤًِ, َُٖىو ػَُيو قؤٍَ بلِٕ!
 ُْػًَل! وتٔ ؾًَلبُ و ًَُكِ يُهُكبهُ تاوَنى ُْٖـَّ نات بُناكّ بًًَٗٓت!  -
 ًَٔ, ػؤت بُؿوك بطلَ!يُو نُهاُّْ نُ كِيَن بؤػؤيإ ؿاْاْ –
 يُ ياؿت بًَت: يُو نُهاُْ ؿوكبهُوَ نُ ًٌَُُٖ ؿَْاَيًَٓٔ!  -
 كِاهتطؤيِ و ناكؿكوهتِ ًٌَُُٖ ثاؿاًتِ ػؤيإ يُطَُيـايُ!  -
 يُ بريت ُْضًَت: ُٖهتُ ْاههُناِْ ػؤت ثًٌاِْ ػَُيو بـَيت!   -
بـَُْوَ, ػؤَإ ؿَػُيُٓ َِ ػؤًُويوتًُناِْ ًَُُٓ آلُٓطُك ضاوَكِيَبني ُٓواًْرت وَ  -

 بُكَُتلهِ ْآىًََـّ و ؿَيواكؿّ ُٓوإ!
 كِاوبؤضىوِْ ػَُيو ؿَكباكَّ تؤ, بُػؤياُْوَ ثُيىَهتُ!  -
 يُ بريت ُْضًَت: َُٖىو قوُيُى بؤ وتٔ ْاًًَت!  -
يُ ياؿت بًَت: ػَُيو ٓاويَُّٓ نلؿاك و طىؾتاكّ ًَُُٕٓ, بُُٖك ٓاواميَو يُطَُيًإ   -

 ممإ ؿَؿَُْوَ!آلَُإ ٓاوامَوَ وَبـويَني, بُٖ
يُ بريت ُْضًَت: طُوكَتلئ ناكيَو نُ ؿَتىاِْ ُٓدماَِ بـَيت َُُٓيُ نُ يُطٍَُ   -

 ػؤتـا كِاهتطؤبًت!
طىَاِْ تًَـا ًًُْ نُ ًَٓىََ ُْٖـٍَ ٖاوكيَتًإ ُٖيُ نُ يُ َُٖىو كِوويُنُوَ ناٌََ   -

                                     َُٖيبهُيت! ْني, نًٌَُ ًًُْ! ُْكَىًْإ بًت و يُطَُيًاْـا
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يُ ياؿت بًَت: بُؿكيَقايِ كِؤف يُطٍَُ نُهاًَْهِ دًاوام و هُيًكُ دؤكاودؤكَناْـا   -
َُٖيوىنُوت ؿَنُئ نُ ُٖهت و هؤمّ ؿفو ثًَضُواُْ يُ ًَُُٓؿا ؿَوكوفيَٓٔ, ووكيابُ! نُ 

 دًَُوّ ُٓقٌَ بُؿَهت ُٖهتًَهِ ْاػؤَ ُْهجًَليت!
ُٓطُك ؿَتُويَت يًُاكِيَِ بُػتُوَكّ و بُػتُوَكّ ؿا ُْٖطاو بًًَٓت, ُٖكطًن ًَٓلَيِ  –

 بُواًْرت ُْبُيت, ٓاهتُْط و يَُجُك ُْػُيتُ كِيَِ ثًٌَهُوتًٓإ!
يُبُكػؤتُوَ ؿووباكَّ بهُكَوَ: َٔ بُ بًَـَْط بىوٕ, يُنَُىنىكتِ ُٓواًْرت ؿَطُّ و   -

 نَُىنىكتًُناِْ ػؤّ ْاًًََِٖ!
 بناُْ ُٓطُك نُهًَو َُسهىّ بهُيت, ػؤًت َُسهىّ نلؿووَ.  -
–  ِ َ: ميلَنًُن ِ ؿووباكَ بهُكَو ًَٖىًا ُُي ُب ُّ كِهت  ٓ , كِؤفاُْ ُُي ُباّك ؿاكايتٖ  ْاي طُك ؿؤػًَهِ  ُٓ

كَوباًِ ؿَكِوات! ٕ كِيَهـَػَُُوَ و باكوؿؤػُنُ ُب َُىو ناكَنا ـا ماَيُ و َٖٔ  هُكَٓ َ هٓىوك ُب  ٌب
تُ ق  - ىكباِْ و ًَْضريّ ًٖض ثالٕ و كِووؿاويَو, َُطُك ُٓوَّ نُ ػؤت ُٓوَت تؤ ْاًب

 ػىاهتبًَت!
 يُ ياؿت بًَت: ُٓطُك ُْتىاْني ؾلًََوو بلِيَقئ, يُنىَّ تاَِ ػؤًِ و ًاؿّ ؿَضًَقئ! –
َت!  - ًَب َ ؿ َت, ُٖفاكّ َاؿّ و َُعُٓوّ بُهُكّ ؿا مٍا َ ٓاطاًب اّ كِؤسِ ػؤّ ٌب  نُهًَو ُي تىْا
ؿت بًَت: ُٓطُك بلِوات بُ تلي و ًهوت ُٖبًَت, بُؿَيًٓايًُوَ يُبٔ ثاَيِ ػؤتـا يُ يا  -

 ؿَيبًًًُٓوَ!
 م بـَ!آليُ ياؿت بًَت: ًٖىا و ٓىًََـ خبىامَ و تلي تُ  -
كِؤفاُْ يُطٍَُ ػؤتـا ؿووباكَّ بهُكَوَ: ناكوباكَنإ كِؤف يُؿواّ كِؤف باًرت ؿَبًَت, َٔ   -

 و بٌَ باماكِّ يُ طىكَِّ ؿا ْآًًَََت و كَِوًُنُ باَ ؿَبًَت! ثًٌَعُ ؿَضِ و تلؤقِ ؿَنُّ
 ض ًتًَهت ػؤَ ؿَويَت؟ بُؿَيًٓايًُوَ بُؿَهتِ ؿيًَٓت!  -
ُٓطُك ًُيـاّ ًٍٓ و ثًٌُنُتإ ُْبٔ, بُؿَيًٓايِ يُوَ يا يُؿَهتِ ؿَؿَٕ يا   -

 هُكنُوتىو ْابٔ تًًَـا!
ا وَكؿَطليتُوَ!يُ بريت ُْضًَت: ُٓوَّ يُ مَئ ؿا طًُُّ ثًَ  -  ـَؿَيت, َُٖإ ًت يُ فياـْ
ًُٓإ و بلِواّ تؤ بُُٖك ًتًَو بًَت, ًٓـّ بُ ًَٓوهُ كِميىَناِْ قًُُيُى بًَت   -

ياًَٖنّ ًًؿابُػٌِ ُْٖـيَو يُهُكضاوَ ثريؤمَنإ, ُٖك ُٓوَ ناكهامؿَبًَت و ٓاناَِ 
 هُكهىكًَُِٖٓكّ ػؤّ ؿَبًَت!
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باْو بُكاوكؿّ بهُئ, و ََُُٓ باْهًَهِ طٌتًًُ نُ ويقؿاِْ ًاكاوَ ؿَتىاْليَت بُ  -
ًٌَُُٖ ؿَتىاًْت هُكَايُ طىماكّ تًَـابهُيت, دا ُٓطُك هُكَايُنُّ تؤ, ًاؿّ, ٓىًََـ, 
باوَكِ و ضانُػىامّ بًَت, بُضُْـ قات قاماْر ؿَنُيت و ػؤًطىمَكاِْ و بُػتُوَكّ, 

 ثاؿاًتِ تؤ ؿَبًَت!
بىوٕ و ُْػتًَو ؿيىاُْيِ, ُْٖطاوّ طُوكَ بؤ طُيٌنت بُ بُٓىًََـ, ويكاك, َتُاُْ بُػؤ  -

 ٓاَادمُنامنإ بًَٓني!
يُطٍَُ ػؤت ؿا بًًًََلَوَ: َٔ ثايًنّ بُ ٓاكاَِ ؿَطىمَكيَِٓ و بُٖاكيٌِ بًُاؿيُوَ   -

 ؿابَُ ؿَنُّ!
ٌُ ُٓطُك ؿََيًًَت نُّ بتىامن, ُْٖطاو بَِٓ تا بتىاِْ ُٓطُك ؿََيًَِ نُ ْاتىامن, بلِؤ ؿاًْ  -

 نُ ْاتىاِْ!
يُ بريّ َُنُ: ٖؤناكّ ُْػؤًًُنإ بٓضًُٓيُنِ كِؤسًإ ُٖيُ, نُواتُ ٖؤناكّ   -

 ضانبىوُْوََ ؿَنليَت بٓاغُيُنِ كِؤسِ ُٖبًَت!
 كِووؿاوَنإ يُ فياْتـا كَِْطـاُْوَ و ناكؿاُْوَّ برينلؿُْوَناِْ تؤيُ! –
يُ ػؤتـا طًُُّ ثًَـَؿَيت, ؿَبًَتُ ُٓو بريَ بًَٓـ و ًُكاؾُمتُْـاُّْ نُ تؤ وَى ُْكيت   -

 َايُّ ٖاتُٓ ٓاكاّ ناكونلؿَوَّ طُوكَ!
يُ بريت بًَت: ُٖكناتًَو ًَُُٓ يُ ًتًَو ُْطُئ, ُٓوَ بُكِيَهُوت ْاوؿَبُئ, يُناتًَـا   -

 ًٖض ًتًَهِ كِيَهُوت يُ ؿًْاؿا ًًُْ!
ٕ ثٌتطريّ ُٖك ويَُٓيُى يُ ٖنكّ ػؤت ؿا بُكدُهتُ و ضلِبهُيتُوَ و بًُُٓا  -

 يًَبهُيت, ويقؿاِْ ًاكاوَّ تؤ ؿَيطؤكِيَت بؤ نلؿاك!
ؿاػىاميُناِْ ًَُُٓ ؿَبًَت ٖاوكَِّ بًَت يُطٍَُ ًىنل و هىثاهطىماكّ ؿا نُ ؿَكَدماَِ  –

 مؤك هُكهىكًَُِٖٓك بُؿواّ ُّٓ ًًَىامَ هاؿَيُؿا ؿيَت!
ُيُيُ ُٓدماَِ َٔ ًٖض ناتًَو ثُكِدىّ هىثاهطىماكّ ػىؿا يُبريْانُّ, ُّٓ َُه  -

 ثُكِدىٓاهاّ بؤَٔ ؿَهتُبُك نلؿووَ!
بريو ٓايـيايُى, بُكَُبٓاّ ًَٓلَيِ, تلي, ؿَيطلاِْ, ثُكيٌَاِْ بًَت, يًهُكِفيَُٓناِْ   -

تؤ طلف ؿَنات و تًَهًإ ؿَؿات, يُ ٓاناّ ؿا ؿوضاكّ دؤكَٖا ُْػؤًِ و بًُاكّ هُػت 
 ؿَبًت!
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و ثًٌَهُوتِٓ َٔ يُ ؿَهتِ ػؤَـايُ, َٔ كِؤفاُْ يُبُكػؤتُوَ بًًًََلَوَ: طًُُ  -
يَُُٖىو مًََُٓناْـا طًُُ ؿَنُّ, ميلَنًُ بٌَ هٓىوكَنُّ كِيَُٓايِ ؿَنات و كِيَطاّ ْىَّ 

 ًٌْاِْ َٔ ؿَؿات!
َُٖىو كِؤفيَو يُبُكػؤتُوَ بًًًََلَوَ: َٔ َتُاُّْ بُػؤّ و فيامن ُٖيُ, َٔ ػاوَٕ   -

 تُنإ ْاتلهِ!يًِٓ و يُ نًٌَُ و طلؾآلٓرياؿَيُنِ ثؤ
ُٖك هجًَـَيُى ضجُ بهُ: َٔ َلؤظًَهِ ضاالنِ, طًُبني و ٓىًََـَواك و يًَىإ يًَى   -

 يُعًُل و ػؤًُويوتِ بؤ ػَُيو!
يُؿََِ كِووبُكِووبىُْوَّ نًٌَُناْـا بًََِ: يُ ُٖك ُٖيىَُكدًَهـا ؿَتىامن نَُيو يُ   -

 ـؤمَُوَ!ٓرياؿَّ ػؤّ وَكطلّ و كِيَطاضاكَيُى بؤ نًٌَُنامن ب
يُ بريت ُْضًَت: ُٖك بُياًًُْى يُناتِ ضىوُْ ْاو ًُقاَُنُ بًََِ: ػَُيو ًَٓإ ػؤَ   -

 ؿَويَت, َٔ ضًَق يُ فيإ ؿَبُّ!
َت ببًَت!  - ًَب و ًًَىَّ نُ ؿ ى ُب ُْ ًِٓ َب ُُي ؿ ًًَىَ نُٖ  َُٖإ  ٌَ: فيإ ُب ِ بًَ ٓاكَا نت ُب  ٌُي  بؤ ط
هُ َُعليؿُّ ًاكاوَ يُْاواػِٓ نتًَبُناْـا يُبريت ُْضًَت: ًٌَُُٖ خبىيَُٓوَ, ضىْ –

 طًاِْ مؤك نُهًإ ُْدات ؿاوَ!
 بًؼُكًٌَََهت: ًَُُٓ, تإ و ثؤّ ضاكَكًَِِ ػؤَإ ؿَضٓني و ْاوّ ؿًََْني ضاكَْىوي!  -
يُ كِووّ ُٓويٓـاكيُوَ يُ ؿَؾتُكَنُّ ػؤتـا بٓىوهُ: ُٓطُك هبُيَِٓ نؤتايِ ناكّ   -

 ًَت, َُٖـيى َٔ ؿاكهًَىيَو ؿًََْقّ!ؿًْاو ؿوائ كِؤفّ دًٗإ ب
يُ بريّ ُْنُيت: بُّ َُٖىو كَِْطُ هُكْر كِانًٌَُوَ نُ يُ دًٗاْـا ُٖيُ, َايُّ   -

 ًُكَُماكيُ نُ َُٖىو ًتًَو بُ كََِ و هجٌ ببًٓني!
ُْٖـَّ نات يُ ػؤًُويوتِ ؿا بؤّ ؿَكؿَنُويَت نُ كَِضاونلؿِْ باكّ نُهًَهِ تل   -

 تٔ يُ هُملاْـِْ بريوباوَكِ!باًرتَ يُ ثًَـاطل
 يُ ٓاويَُٓؿا بُػؤت بًََِ: َٔ يُ طلؾتاكيُنامن طلْطرتّ!   -
ُٓطُك سُم ؿَنُيت ثًاَِ عًُل ببًوتًت ؿَبًَت ػؤًت ُّٓ ثُياَُ بًَٓليت: بؤ   -

 بُكِووْاى ًٌَٖتُٓوَّ ضلا ثًَىيوتُ ُْوتِ تًَبهُئ!
 ٓاَادمُنُتإ تُكػإ ؿَنُٕ!ًَٓىَ بُػتُوَكٕ! ناتًَو ػؤتإ بؤ ػنَُتهلِْ   -
 يُ ياؿت بًَت: طًُبني, كِووْانًُى نُ بىوِْ ًًُْ ؿَبًًَٓت!  -
 يُ بريّ ُْنُيت: ُٓوئ بُ يُْاوبلؿِْ ))َٔ(( , ))ًَُُٓ((ؿَػىيكًًََٓت!  -
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 ػَُيو ػىامياكّ هُكوَت و هاَأْ, بُآلّ ثًَىيوتُإ بُ طُيٌنت بُ نَُاٍَ ُٖيُ!  -
 ُكطًن يُ وتِٓ))ػؤًِ ؿَويًَت((وَكِي ُْبًت!يُ بريت ُْضًَت: ٖ  -
يُ ٓاكيٌُناْـا يُبريت ُْضًَت: طلْط ًًُْ نُ تؤ بهُويتُ هُكمَوّ, طلْط ُٓوَيُ   -

 نُداكيَهًرت ُٖهتًتُوَ!
يُ ياؿت بًَت: بُثًَضُواُّْ ًًَىامَ باوَنإ بريبهُُْوَ و ُْػٌُ بهًٌَٔ و بنأْ نُ   -

 تؤ و كِيَطاضاكَيُى بؤ طلؾتُناْت ُٖيُ!ًََو بؤ ػىاهتُناِْ آلُٖكؿَّ وَ
ُٖهتهلٕ بُهُالَُتِ, هُالَُتِ ؿًًَََٖٓت و ُٖهتهلؿٕ بُ ؿَوَيَُُْـّ يُهُك ًتُ   -

 باًُنإ و ثُيىَْـّ ضاى ضلِ بهُُْوَ!
طلؾتِ مؤكيَو يُ ػَُيو َُُٓيُ نُ ُٓواْجٌتًىاِْ دًٗاِْ غُكيبًإ يُ ػؤياْـا  –

 ُْؿؤميىَتُوَ!
ت و يإ بًًَُو يُ ُّٓ ياهايُت   - اًب ُبريُْضًَت:ُٖك ناتًَو تؤ يُ ناكَ ػىؿا ثُهُْـَناـْ ي

َت! ًٌَ, ػىؿا بُطىيَلَّ ياهاّ هلوًت و بىوٕ يُطَُيت ؿًَب  ناكَناِْ ػؤت يُّ ثًَٓاوَؿا ؿآب
 ناتًَو ْنا ؿَنُيت, ضُْـئ ًتِ هُكهىكًَُِٖٓك بؤ تؤكِووؿَؿات!  -
ُّ نُباوَكِ بًَٗٓٔ و باوَكِؿاكيٍ ْابٔ, تآُو ْاضًَتُ ْاو بًُُٖت, َُطُك ُٓو ؿََ  -

 ؿََُّ يُنرتتإ ػؤَ ؿَويَت!
 يُ ياؿت بًَت: تَُُِْ تؤ ُٖك ُٓوَْـَيُ نُ بريّ يًَـَنُُْوَ!  -
 يُ بريت ُْضًَت: َلؤظ ًَٖٓـَ بًَُٖنَ نُ ُٖهتِ ثًَـَنات!  -
ُ نُ تؤ ؿَبًًٓت ُٖوَيبـَ يُُٖك ضلنُهاتًَهِ فياِْ ػؤت ًتًَو ؾًَلبًت, ُٓو ؿََُي  -

 و ويقؿاِْ تؤ ًٌَُُٖ الو و دُسًًََُ!
ِْ كِابلؿوو ًًُْ, بَُيهى هجًَـَّ ؿاْايِ يُ آليُ ياؿت بًَت: ثريّ بُ باضىوِْ ها  -

 يُويقؿاِْ ًاكاوَؿاٍ!
ياؿؿاًتِ بهُ: ؿإ بُػؤؿاطلتٔ, ًَٗلَباِْ, َُسُبُت, ضانُػىامّ, ضاالنِ,   -

ِ ًٖض ناتًَو نؤٕ ْابٔ, ُٓواُْ بضًَُٓو طًُُيإ ثًَبـَ, بُػتُوَكّ, ؿاْايِ و تًَطُيٌتىوي
 ُٓو ؿََُ يُبري و دُهتُؿا بُطُدمِ مبًَُٓوَ!

كِؤفاُْ بُػؤت بًََِ: ًٌَُُٖ ُٓوَّ نُ يُتىاْاَـايُ, بُناكّ ؿيَِٓ, بُتايبُت يُ   -
 ّ ؿواّ ًْىَكِؤ!3ّ بُياِْ تا10ناتقًََل 

 رتئ ٓاماكَ, طُوكَتلئ كِآًَٖاِْ يُطَُيـايُ!يُ بريت ُْضًَت: يُ ُٖك دًًَُى نُ قىَي  -
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 ناكيطُكتلئ كِيَطُّ ؿكوهتهلؿِْ طؤكِاْهاكّ يُدًٗاْـا يُ ٓاطايِ ػؤَاْـايُ!  -
طًُُنلؿِْ ٓاطايِ واتُ: ٖؤًًاكّ بُكاَبُك ُٓو ًتاُّْ يُ كِابلؿوؿا يًًَإ بًَٔاطا   -

 بىوئ, ُٖك بُّ هاؿَيًُ!         
ؿَو بليِٓ ؿواْنَ طلٍَ ُٖك َُٖىوّ يُ كِم و نًُّٓ قىٍَ و ُْػؤًِ قىكسُّ طُ  -

ْانؤنِ و تىكَِبىوٕ و كِم ػىاكؿُْوَنإ و ًَٓلَيِ بلؿِْ بٌَ دَِ و ُْؾلَتُناُْوَ هُكضاوَ 
 ؿَطليَت!

يُ بريت ُْضًَت: يُ َُٖيُناِْ ػؤت ببىوكَو طُوكَيإ َُنُ, تُْٗا يُ ؿووباكَ   -
 نلؿُْوَيإ ػؤتبُؿوك بطلَ!

و ناتُّ بؤ بُؿيٗاتِٓ ٓاواتًَو ؿَهتِ ْنا َُٖيـَبلِيت, يُبلٍ ُٓوَّ يُ ٓاَادمُ ُٓ –
ؿَيؼىامَنُّ ػؤت بري بهُيتُوَ, ُٖك يُ ًَٓوتاوَ ُّٓ ٓاَادمُ بًَُٗٓ ثًٍَ ضاوّ ػؤت نُ ثًَِ 

 طُيٌتىويت و واببًُٓ نُ ٓاكَمووَنُت بُؿيٗاتىوَ!
 بُضًَهِ ؿَهت تَُاًانلؿِْ ثاكَيُ! يُنًَو يُ ٖؤناكَناِْ ُٖفاكّ, بُهىوى ماْني و  -
 بؤ ؿَوَيَُُْـبىوٕ, ُٓوَ يًٌََُهِ ػؤَاْـا بولِيُٓوَ نُ ُٖفاكّ ًاْاميُ!  -
يُ بريت ُْضًَت: ًَٓىَ بؤ َُُٓ ػُيل نلاوٕ تا يُفياْـا بلاوَ و هُكنُوتىوبٔ و طٌت   -

 ًَبـَٕ!ٓاهتُْط و يَُجُكَناِْ هُكَكِيَتإ كِاَاَئ و تىاْاناِْ ػؤتإ طًُُ ث
يُ بريت ُْضًَت: ُٓطُك يُثلهُّ ٓامينيَهـايت بناُْ ٓامين و ػؤًُويوتاِْ ًَُُٓ يُثاٍَ   -

 ًَُُٓؿإ و بُ ؾليهاْوًَهِ يُكَ يُكّ دًاوام يًَُُُٓ دًابىوُْتُوَ!
يُ ياؿت بًَت: ُٖكطًن, ُٖكطًن, ُٖكطًن ًًَََُُٖ ُّٓ ُْٓـيٌَُيُ بًَتُ ْاو ًٌََهتُوَ   -

 ِ ثًى يإ ميإ ًَُٖٓكو َُتلهًـاكَ!نُ ثاكَ, ًتًَه
ؿَثلهًت ثاكَ و هاَإ يُ نىيَىَ ؿيَت؟ ؿَثلهِ ػؤتإ يُ نىيَىَ ٖاتىوٕ؟ ًٌََو و   -

 كِؤسِ تؤ يُ نىيَىَ ٖاتىوَ!
يُ بريت ُْضًَت: ٖنكيَو نُ ؿَيـَيتُ ثاٍَ نُهًَهِ تل, ػؤًت بُبٌَ ويوتِ ػؤت   -

يُ ؿََئًَ: ُٓوَّ بؤ ػؤت ثُهُْـّ ْانُيت, بؤ ؿَنُويتُ فيَل ناكيطُكيُناًًُْوَ, ُٖك بؤ
 ُٓواِْ تليٌِ ثُهُْـ َُنُ!

يُ ياؿت بًَت: ثاكَنامنإ ؿَؿمٕ و ؾليىَإ ؿَؿَٕ! ََُُٓ ػؤّ ؿَكؾُتًَهِ طُوكَيُ   -
يُ فياْـا تابناْني نُ يُض ُْٓـامَيُى ًَٖنّ ػؤكِاطلّ و بؤضىوِْ تؤنُُ و ًَٖنّ ٓرياؿَ و 

 و ُْٖاَُتًُناْـا بُٖلََُْـ ؿَبني!آلَ يُطٍَُ بُدىكُٓتِ كِوبُكِوبىُْو
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 َُٖىو كِؤفيَو بُياِْ بًََِ: َُٓلِؤ ثًٌَٗاتًَهِ ػؤَ ضاوَكِيَِ َٔ ؿَنات!  -
باوَكِ ُٖبىوٕ قبىَيهلؿٕ و وَكطلتِٓ واقًعًُتًَهُ و ٖنكيَو نُ بُّ ثًًَُ وَكؿَطرييَت,   -

 ػؤًِ بًًَُىَيُنِ ٓؤتؤَاتًو ؿَنُويَتُناك!
 ت ُْضًَت: َلؤظ نُهًَهُ نُ يُ طٌت ناتُناْـا يُبرينلؿُْوَ ْاوَهتَِ!يُ بري  -
يُ ياؿت بًَت: طىٍَ طلتٔ يُ ٖاواكّ ْاؾ, واتُ: بُووكؿّ تُكنًن ػوتُٓ هُك ٓايـياّ  –

 هُكنُوتٔ!
يُ بريت ُْضًَت: َُيُٓتِ و بُؿبُػتًُناِْ َلؤظ ماؿَّ ػلاخ يًَهطُيٌتُٓ, ناتًَو   -

هًَبُكَنإ مَوّ ؿاؿَثؤًٔ, ًَُُٓ قُؿّ ؿكَػتُنإ و يل و ثؤثُناِْ ًُو ؿاؿيَت و ػًَى و 
بُويَُّٓ ؿمّ ؿََاْضُ بُؿَهت ؿَبًٓني و يًًَإ ؿَتلهني, َُيُٓتًُناِْ ًََُُٓ يُّ ؿًْا يُّ 

 دؤكَٕ, ُٓطُك باَ بريبهُيُٓوَ! 
ؤَ بَُُٖإ ًًَىَ نُػؤت ؿَتُويَت, يُ ٓاويَُّٓ ؿٍَ بلِواُْ, ًاؿ, هُكنُوتىو, ػ  -

ّ ػؤت بناُْ, يُّ ساَيُتُؿايُ نُ بُ آلّ باآلبُػت, تُْـكوهت, ُّٓ ػُهًَُتاُْ بُنا
َىطٓاتًوُنُّ مَيِٓ ػؤت, بُػتُوَكّ و ٓاهايٍ و ٓاكاٍَ و تُْـكوهتِ و ُٓنتًعِ 

 بؤالّ ػؤت نًٍَ ؿَنُيت!
إ يُدًَِ ػؤت ُٖهتُ! تُناًَْو بُػؤت بـَ! ٓىًََـَواكبُ و ضًَق يُ دىاًًُْناِْ في  -

 وَكطلَ!
يُ ياؿت بًَت: يُ ثُيىَْـّ و َُٖيوىنُوتت يُطٍَُ ػَُيو, ًَٗل وػؤًُويوتِ ُٓوإ   -

 خبُكَ ؿَيتُوَ و ضانُيإ بؤ خبىامَ تاوَنى ُٓواًٍْ بؤضىوًَْهِ يُّ ضًُُٓيإ ُٖبًَت!
ًُواُْ بُك يُػُوتٔ, ُٖك ٓاواتًَهت يُؿَيـايُ, بًًَُٗٓ ثًٍَ ضاوّ ػؤت و بَُُٖإ   -
ٌُوَ خبُوَ و بَُُٖإ بريَوَ يُػُو ُٖهتُ و ُٖكطًن ًاؿّ و ٓىًََـ يُػؤت ُْٓـيَ

 ؿووكَُػُوَ بؤ ُٓوَّ بتىاًْت بىونِ هُكنُوتٔ يُٓاًََنبطليت!
ُٓوئ بؤ فيإ, ُٖكضًًُنت بىيَت ؿَخياتُ بُكؿَهتتإ, هبُيًَِٓ ُٖكنُهًَو بُ   -

 ُْٓـيٌَُّ َُٓلِؤ بًٓات ؿَْليَت!
 تاهَُُْـبىوٕ بؤ كِوبُكِوبىُْوَ يُطٍَُ ْآاطايِ ػؤت!واُْيُى ؾًَلبني!   -
ُْٕ نُ ؿَبًَت يًًَإ َُٖيبًَني و يُ َُيـاُْ آلدُهتُّ َلؤيِ و نُهًَتِ ًَُُٓ, ُٓو تُ  -

 تلَناْـا, كَِٖايِ كِاهتُقًُٓ بُؿَهت بًَٓني!آلبا
 ُٓو ناتُ ميٓـَطِ ؿَطؤكِؿكيَت نُ ًََُُٓ طؤكِاْهاكّ يُ ػؤَاْـا بهُئ!  -
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يُ بريت ُْضًَت: يُ طٌت ٓاكيٌُناْـا َاْا و َُبُهتًَو و ؿواداك َُٖىو ًتًَو   -
 بُػًَل نؤتايِ ؿيَت!

يُ بريت ُْضًَت: تُْـكوهتِ دُهتُيِ ثُيىَْـيُنِ كِاهتُوػؤّ بُتُْـكوهتِ كِؤغ و  –
 ٖنكَوَ ُٖيُ!

هاٍَ يُ  ػَُيو, يُنرتْاهًُٓنإ ضُْـ ػىيُنًَو! و هىنايُتِ ثًَهلؿُْنإ ضُْـئ  -
 مَيِٓ ػؤياْـا ؿَثاكيَنٕ, تهايُ تؤ يُواُْ َُبُ!

يُ فياْـا َُٖىواْت بُبٌَ ًٖض ضاوَكِواًًُْى ػؤَ بىيَت, ػَُيهإ بُودؤكَّ نُ ُٖٕ   -
قبىَيًإ بهُ, بُبٌَ ُٓوَّ ؿاوَكيإ يُباكَوَ بهُيت, بُآلّ ًًَََُُٖ ُٓواًْرت قُؿك و بُٖاّ تؤ 

 بُنُّ هُيلبهُٕ!
ًَت: باًرتئ ناكيَو نُ ؿَتىاًْت يَُُكِ ُٖفاكَنإ ُٓدماَِ بـَيت َُُٓيُ: يُ بريت ب  -

 تهايُ تؤ يُوإ َُبُ!
 ؿَيًٓابٔ ُٓطُك ُٖفاكاُْ بريبهُيتُوَ, بُ ثُهتِ و ُٖفاكّ ؿًًَََٓتُوَ!  -
ياؿؿاًتِ بهُ: ٍُٖ بُ ؿَهتهُوت بناُْ, ُّٓ ناتُّ تًًَـايت بُ طُوكَتلئ   -

 !!ؿَهتهُوتِ فياِْ بناُْ
ناكيَو ُْنُيت نُ هبُّ يُهُك نًًَِ طؤكَِنُت بٓىوهٔ: نُهًَو يُفيَل ُّٓ ػانُؿا   -

 ػُوتىوَ نُ ًٌَُُٖ بلِياكّ ؿابىو, هبُّ ًاؿو ٓاهىوؿَ بًَت!
يُ ياؿت بًَت: بَُُٖإ ًًَىَ نُ ًُثؤيُنإ بُبٌَ بىوِْ ثُيىَْـّ بُ مَكياوَ ْاتىأْ   -

َكطلتٔ يُ ُٓمَىوِْ ُٓواًْرت ْاتىاْني ؿكيَقَ بُ فيإ ػؤبُػؤ ُٖبٔ, ًََُُٓ بُبٌَ نَُيو و
 بـَئ!
ماْايُى يُ وَهًُت ْاَُنُّ ؿا وتِ: ُٓطُك هُكيُْىَّ ؿَفياَُوَ, بُثًَِ ثُتِ يُ  -

بُكَبُياْـا ؿَضىوّ بُثريّ بُٖاكَوَ, يُ وَكمّ ػُماْـا تا ؿكَْطاًَْو كِيَجًَىامن ؿَنلؿ و مؤكتل 
ْـا مؤك ػُكيهِ وامّ ؿَبىوّ, بُآلّ َُػابٔ نُ آلٍَُ َٓـاهُيلّ طنْطِ ػؤكّ ؿَنلؿ يُط

 ًٓـّ ناك يُ ناك تلاماوَ!
َلؤظ َُٖإ ًت بُ ؿَهت ؿيًََٓت نُ ثًٌَىَػت ُٓوّ يُ مَيِٓ ػؤيـا ثُكوَكؿَ و   -

 ٓاَاؿَ نلؿبًَت, يُكِاهتًـا مَيِٓ َلؤظ َىطٓاتًوُ!
 ؤ يُ ُٖكضِ تلهاّ ٖاتُكِيَِ!يُ بريَإ ُْضًَت: مَئ َىطٓاتًوُ, ًٓـّ َُْئًَ: ب  -
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ُْوَ نُ ُٓدماَِ ؿَؿَئ, يُطٍَُ ػىؿا ثُيىَْـّ آليُ ياؿت بًَت: ًَُُٓ يُكِيَِ ُٓو ُٖ  -
 بُكقُكاك ؿَنُئ!

 ياهاّ فيإ ؿََيًَت: ًَُُٓ ؿواداك ثاؿاًتِ ناكيَو نُ نلؿوَاُْ, وَكؿَطلئ!  -
ُْٗا داكيَو ؿيَتُ ؿْ  - ًاوَ, ُٓطُك بُ تؤَاكيَهِ ؿكيَق يُ يُ بريت ُْضًَت: َُٖىونُهًَو ت

ا بلِؤيت, َُُٓ َاْاّ وايُ نُ: ))ػؤت بُّ ضًُُٓت ويوتىوَ((   َُيُٓتًُناِْ ػؤت بؤ ُٓو ؿًْ
 يُ ياؿت بًَت: يُنًَو يُ َُيُٓتُ طُوكَناِْ ًَُُٓ, َُيًًَهُ نُ بُكؿَواّ بؤ كِابلؿوو َُٖاُْ! –
مطاكبىوٕ وايُ و تُْٗا ناتًَو ؿَنليَتُوَ, يُ بريت بًَت: مَيِٓ تؤ ُٖكوَى ثُكًَِىتِ كِ  -

 ؿَنُويَتُ ناك!
 يُ ياؿت بًَت: ُٖوَيـإ بؤ ُٓدماَـاِْ ًتًَهِ َُساٍَ, دؤكيَو يُ هُيلاُْ!  -
يُ بريت ُْضًَت: ػؤَ ويوتًٍٓ ُٖكوَى ثُكهتٍ نلؿٕ يُ َُٖإ ناتـا نُ   -

 ُٓكَ!نلؿَوَيُنُ, بًَُٖنيَهًٍ ُٖفَاك ؿَنليَت نُ ًًؿا بُػٍ و ؿاًَٖ
هُكْر بـَ: ناتًَو بُ قاَهًَهت ٓاَافَ بؤ نُهًَو ؿَنُيت و كَِػُّٓ يًَـَطليت,   -

 باَ بناُْ هٌَ قاَهُّ تل بُكَو الّ ػؤتُ!
 ياؿؿاًتِ بهُ: ػؤَ ويونت واتُ: بُػتُوَكّ ػؤَإ يُ بُػتُوَكّ نُهاٌْ تلؿا ببًًُٓٓوَ!  -
ُوَ طلتىوَ و ٓاَاؿَّ باي و ػىاي و يُنًإ بُؿَهتآلتهايُ يُو نُهاُْ َُبٔ نُ تًَ  -

 ٌَتىَلِٕ!
ياؿؿاًتِ بهُ: َلؿٕ بُ ًًَىَيُنِ هلوًتِ بُكَو الّ َُٖىوإ ؿيَت, بُآلّ   -

 ًُٖاَُتِ فيإ ْا!
يُ ياؿت بًَت: يُ فيإ كِامّ بٔ, ضىْهُ ؿَكؾُتِ ػؤَ ويونت, ناكنلؿٕ, طَُُنلؿٕ و   -

 تَُاًانلؿِْ ُٓهتًَلَنإ ؿَؿات!
ويَلؿ ؿَنات, آلُْضًَت: ثُيىَْـّ ُٓويٓـاكاُْ, ًَُُٓ يُ بىوُْوَكَناِْ تل ُٖيُ بريت   -

 بُبٌَ يُ ٓاًََنطلتِٓ ؿكاوهٌَ ياػؤًُويوتًَو يُ ُْػؤًؼاُْ ًَُُٓ وَى طًاًُْبُكإ وائ!
ؿَماًْت ًَُُٓ بؤضِ ؿوو طىيَضهُو يُى مَامنإ ُٖيُ؟ يُبُكُٓوَّ مياتل طىَّ بطلئ,   -

 ُْى قوُ بهُئ!
بًؼُكًٌَََهت: فياًَْو نُ َُٖيُنلؿِْ! يُطَُيـايُ, ُْى تُْٗا َايُّ ًاْاميُ بَُيهى  -

 بُهىوؿتلَ يُ فياًَْو نُ بُبٌَ ُٓدماَـاِْ ًٖض ناكيَهِ هىؿبُػٍ بُهُك بضًَت!
 يُ بريت بًَت: ػَُيو يُيُى ًتـا ٖاوبًُٔ, َُٖىويإ يُطٍَُ يُى دًاوامٕ!  -
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بًُٖىاّ هبُيًَٓىَ بطىمَكيَت, ًٌَُُٖ كِؤفيَو يُ بريّ ُْنُيت: ُٓو فياُّْ   -
 يُؿواوَيُ! 

يُ ياؿت بًَت: تُْٗا ُٓو ناتُّ نُ َلؤظ بتىاًَْت هتايٍ بهات ػؤًُويوتِ بهات,   -
 بُطُدمِ ؿًًََََٓتُوَ!

 نُهايُتِ ُٓواًْرت بٓلػًَٓٔ, ؿَيًٓابٔ ًتًَو يُ ًَٓىَ نُّ ْانات! –
 نُ بىوًْإ ثًَىيوتُ!ناكيَو بهُٕ ُٓواًْرتيٍ ُٖهت بهُٕ   -
 َُٖىوإ بُ ٓايـيا باًُناِْ ػؤت بؤالّ ػؤت نًٍَ بهُ!  -
ُٖوَيبـَ! ُٖوَيبـَ! يُ بريتإ بًَت باّ ؿَيؼؤًهُك كِوو يُ نًُتًُى ؿَنات نُ   -

 ضاكؤنُّ بُكم نلؿبًَتُوَ!
يِ آليُبريت ُْضًَت: ًهوتُناِْ ًَُُٓ ماؿَّ بٌَ بلِوايًُاُْ بُو ًَٖناُّْ يُ قى  -

ويقؿامناْـا ًاكاوَيُ, ُٓطُك ناٌََ بىوِْ ودىؿ يُ ػؤَاْـا ُٖهت ثًَبهُئ و ثُّ بُ 
ًًًَُْٗٓناِْ ببُئ, دًٗاًَْهِ يًَىإ يُ ًَٖن يُ ػؤَاْـا ؿيوإ ؿَؿؤميُٓوَ نُ ُٖك بُوََ 

 ؿَتىاْني, ًاػُناًٍْ ًىئَ طؤكِنَِ ثًَبهُئ!
ٕ بؤ ُٓوَّ بتىأْ ْاػِ ػؤتإ يُ ُٓواًْرت ببُػٌٔ و ضاوثؤًِ يُ َُٖيُناًْإ بهُ  -

نًُٓ ثاى بهُُْوَ, بُتايبُت بؤ ُٓو نُهاُّْ نُ ُٖوَيِ ٓاماكؿاِْ ًَٓىَيإ ؿاوَ عًُل و 
 ػؤًُويوتِ و ًاؿّ و بُػتُوَكّ خبىامٕ!

يُؿَؾتُكّ فياِْ  ((ُّٓ ناكَ َُساَيُ!))ٓرياؿَّ ػؤتإ بُنُّ هُيلُْنُٕ و كِهتُّ  -
ضاويَهِ نلاوَوَ يُ ٓايٓـَ بلِواًْت و يَُجُك و ٓاهتُْطُنإ ػؤت بولَِوَ تا بتىاًْت بُ

 بًَُٖنّ يًَربِإ و هىوكبىوٕ يُ طؤكِيَـا ًًًَََُْٖت!
ُبًَت, بنأْ نُ ُٓوباوَكَِ كِؤفيَو يُ   - يُ بريت ُْضًَت: ُٓطُك ًَٓىَ بُقىَيِ بلِواتإ بُ ثلهًَو ٖ

َبًَت, ًٓـّ ض بُ ُْٓكُهت بريّ يًَ  بهُيتُوَ يا ْآاطاياُْ يُو باكَوَ بريبهُيتُوَ!كِؤفإ بُكدُهتُ ؿ
يُ بريت بًَت: ًَٓىَ دؤكّ َلؿٕ و ناتِ َُكطِ ػؤتإ ْامأْ, تُْٗا ؿَتىأْ يَُُكِ   -

 ضؤًًُْتِ فيإ و طىمَكاِْ ػؤتإ بلِياكبـَٕ! 
دمِ يُ بريت ُْضًَت: َلؤظ بُثًَضُواُّْ طًاًُْبُكاُْوَ ُٖكطًن ؾًَلُْبىوَ نُ تُْٗا ٓاَا  -

 فياٌْ ضًَقوَطلتٔ بًَت! 
يُ ياؿت بًَت: طاَيتُو طُخ بؤ ُٓو نُهاُْيُ نُ ؿَياُْويَت ًاؿبٔ, ضًَق يُ فيإ   -

 وَكطلٕ و ُٖهت بُميٓـويَتِ بهُٕ!
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ياؿؿاًتِ بهُ: بُبٌَ يًَبىوكؿٕ, فيإ ؿَنُويَتُ ؿَهتِ بامُْيُنِ بٌَ نؤتايِ يُ ٓاماك   -
 و تؤَيُهُْـُْوَ!

: ػُوُْنإ يُ ػؤَإ طُوكَتلٕ, ضىْهُ هُْطِ َُسُنِ ػُهًَُتُ يُ ياؿت بًَت  -
 تايبُتُناِْ ًَُُٕٓ!

طُوكَتلئ بُػتُوَكٍ نُ ؿَتىاًْت ُٖتبًَت, مآًِْ ُّٓ َُهُيُيُ نُ تؤ بُْاضاكّ   -
 ثًَىيوتت بُ بُػتُوَكّ ًًُْ! 

 يُ بريتإ ُْضًَت: ًَٓىَ ٖاتىوُْتُ ؿًْا تا هُكنُوتىوبٔ!  -
 بُ ٓاَاْر هُكَتا ؿَبًَت وَى طلِناْت يًَبًَت!بؤ طُيٌنت  –
 ببُ بُ طلِناًَْهِ َلؤيِ, طُكَىطىكِبُ, طُكّ ُٖكوَى طُكَِ طلِنإ!  -
ثًَىيوتُ ؿاْوكُ بًت, ُٓنتًعبُ و ػلؤًَِ, بىوُْوَكيَهِ ضاالى و بنؤمبُ, ظىَيَِ و   -

خبُكَ  ((الًعىك))ْاػىؿٓاطات نُهاًْرت خبُكَ دىوَيُ, َُٖيكىَيَِ, ًَٖنَ ؿَكووًًُْناِْ ويقؿاِْ
 دىوَيُ, تا بُنلؿَوََ بهُويتُ دىوَيُ, ػؤت بٓىيَُٓ!

بُػتُوَكّ ًتًَهِ ْاوَنًًُ, ُْى ؿَكَنِ, يُّ كِووَوَ بُػتُوَكّ ًَُُٓ ثُيىَْـّ  –
 بُوَوَ ُٖيُ نُ ُٖئ, ُْى ُٓوَّ نُ َُٖاُْ!

 ِ تؤ بطليَت!ًٖض نُهًَو دطُ يُػىؿّ ػؤت ْاتىاًَْت, كِيَطُ يُ هُكنُوتٓ  -
ؤمَكَوَ و   - , ػاَيُ بًَُٖنَناِْ ػؤت ـب ًَُٓكَ ناُي ـا ًَٖنيَهِ نًٌَهلؿِْ ؿَكووِْ ٗب ُي ػؤت

!ٕ َبىو َهُو كط ثؤًني, كَِّ كِؤًنت, قوُنلؿٕ, ٓاؿاِب َُٖيوىنُوت و ًث , دٌ و ُب  بًَُٖنتليإ بهُ, يُواُْ
َبًَت ثًٌَىامّ بهُئ, َُعليؿُ يُ كِيَِ ُْمآًُْوَ بُؿَهت ؿيَت, نُواتُ ًَُُٓ ؿ  -

 يُوَّ نُ ْايناْني!
َُٖىو بُياًًُْى يُطٍَُ ػؤتـا ضجُ بهُ: َٔ فيإ بًُُوم و تاهُوَ ؿَطىمَكيَِٓ   -

 طؤكِاْهاكيُناِْ و كَِْطُنإ و مجىدىوَيُنامن ػؤَ ؿَويَت!
يَُُّ نُ ؿَتىامن بـويَِ, ببًِٓ, ببًوتِ, كٍَِ بهُّ و طىَّ يُ َىميو بطلّ, َُٖىو   -

 َُاُْ دؤكيَهٔ يَُؤدنَ!ٓ
ُٖوَيبـَئ تا ؿََاكطريُْبني, ضىْهُ ؿََاكطريّ وَى طًًَُّٓ ضاوَ, ضُْـ كِووْانِ   -

 مياتل يًَِ بـات, مياتل نؤؿَبًَتُوَ!
 َٔ باوَكِّ وايُ يُنَُني تاقًهلؿُْوَّ ثًاويَهِ طُوكَ, ػانِ بىوُْ!  -
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ًَـَنات نُ ُٖكَُٖىو ودىؿّ ػؤت يُ بريت ُْضًَت: ؿَيًٓابٔ ؾُميًُت ناتًَو ؿَهت ث  -
 بؤ هىثاهطىماكّ يُناليِ نلؿبًَتُوَ!

ناتًَو تؤ ٓؤباَيِ ًهوتُناِْ ػؤت ؿَػُيتُ ُٓهتؤّ يُنًَهٌ تل, باَ وايُ ًاْامّ   -
 هُكنُوتُٓناًٌْت ُٖك بؤ ُٓو بطًَلِيتُوَ!

 يُ ياؿت بًَت: بٌَ بُكُٖكَرتئ كِؤفّ ًَُُٓ ُٓو كِؤفَيُ نُ ثًَُٓنًُْبني!  -
 يُ ياؿت بًَت: بلِياكُْؿإ, بُدؤكيَو بلِياكؿاُْ!  -
نًََُو ػؤكِاطلبُ و ضاى بناُْ نًًًِ طٌت ناكَنإ هُبلَ, تؤ دىدَُيُ بُؿإ   -

 بُػؤؿاطلتٔ يًًَُٖهُوَ بُؿَهت ؿيًَٓت, ُْى بًُهاْـِْ!
دًاوامّ ًَْىإ َلؤظًَهِ عاًل يُطٍَُ ُٓو ؿََُّ نُ عًُكِ ُْؿَْاهِ, َُٖإ   -
 اميًُ نُ يُ ًَْىإ ؿوو ضلاؿا ُٖيُ, يُنًَهًإ كِووْاى و ُٓويرتيإ ػاَؤَ!دًاو
يُمَيِٓ ػؤت ؿا ياؿؿاًتِ بهُ: ًْطُكاِْ ُٖكطًن ًٖض ًتًَو يُػَُِ هبُّ نُّ  –

  ْاناتُوَ, بَُيهى تُْٗا ًاؿوَاِْ َُٓلِؤ يُْاو ؿَبات! 
 يُنَُني ُْٖطاو بُكَو ماْوت َُُٓيُ نُ بناْني, ْاماْني!  -
يُ ياؿت بًَت: ُٓوئ ُٓو ًتُ ًًُْ نُ ُٖهتِ ثًَـَنُيت, بَُيهى ُٓو ًتُيُ نُ   -

      بُنلؿَوَ ؿَيهُيت!
يُ ياؿت بًَت: بُػٌني ُٓو ؿََُ ٓاهإ ؿَبًَت نُ ًَُُٓ بتىاْني ُٓواًْرت بٓاهني و ؿإ   -

 !بًَٓني بُالواميُناِْ ػؤَاْـا و َُُّٓ نُ ًََُُٓ ًًُاُّْ َُٖيُنلؿمنإ ُٖيُ
ُٓويِٓ ًَُُٓ ْابًَت بُتُْٗا ووًُيُنِ دىإ و ثُيعًَهِ ْاهو بًَت, بَُيهى ؿَبًَت   -

 بُنلؿَوَ و ًْامثانِ بًَت!
ناتًَو كِووبُكِووّ نًٌَُيُى ؿَبُٓوَ, هُكتإ َُٖيربِٕ و بًًََٔ َٔ يُتؤ طُوكَتلّ,   -

 ْاتىاًْت بُهُكَـا ماٍَ بًت! 
 تًَو ؿًًٌََْتُوَ نُ ؿَهتـكيَقّ ُْنات!باَيٓـَّ بًُُٖتِ تُْٗا يُهُك ؿَه  -
 يُ بريت بًَت: ُٓوئ ًٌَُُٖ ًًاوّ َتُاُْيُ, بُآلّ ػَُيو واْني!  -
َُٖىو ُٖؾتُيُى بُػؤت بًََِ: بُػتُوَكّ ؿَكَدماَِ بُؿَهتًَٗٓاِْ ُٓو ًتُ ًًُْ نُ   -

 ًُْاُْ, بَُيهى مؤكتل ْاهني و ْلػاْـِْ ُٓو ًتاُْيُ نَُُٖاُْ!
ُكْر! ُٓو بىيَلّ ُٓوَّ ُٖيُ طَُقَيُى بًَت و ََُُٓ يُنَُني ُْٖطاوَ هُكْر ! ه  -

 بُكَو عُقٌَ!
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 يُ بريّ َُنُ: تلي يُفيإ, ُْػؤًِ هُؿَّ بًوتَُُ!  -
يُ ياؿت بًَت: ٓاهتُْطُنإ ُٓوًتُ تلهٓانإُْ نُ ُٖكناتًَو تؤضاوَناْت يُ ٓاَاْر   -

 نُالبهُيت, ُٓوإ ؿَبًًٓت!
 ؿَبُػًٌَت!((َاْا بُ))بَُيٌَ ((وتِٓ))ُْػًَليُ بريّ ُْنُيت:   -
 يُ ياؿت بًَت: ًٖض كِؤفيَو يُ َُٓلِؤ بُ ُٓكمًرت ًًُْ!  -
ًَٗلَباِْ و ٖؤَ ًٌَُُٖ ًَُُٓ يُضاٍَ و ؿاو و تَُيُمطُنإ قىتاكْانات, كِيَطُيُى بؤ   -

 ؿووكػوتُٓوَّ َُتلهِ يُ ثُيىَْـيُ َلؤيًُنإ بىوِْ ًًُْ!
 هاًَْهـا ؿواّ ًَُُٓ ؿَفئ, ًَُُٓ بُميٓـوويِ ؿًًًََََٖتُوَ!َُْلّ يُؿَيِ نُ  -
يُ بريت ُْضًَت: ؿَكؾُت بُ غًُُُْت بناُْ, تًَهلِاّ فيإ ؿَكؾُتًَهُ, َلؤظًَو  –

 نُثًٍَ ؿَنُويَت, ؿياكَ نُهًَهُ ًُيـاّ ُٓدماَـإ و كِيوو نلؿُْ!
ًٗإ طًُت ؿَنُئ, بُآلّ ُٖكضُْـ ًَُُٓ يُ ثًَٓاو ؿؤميُٓوَّ دىاِْ بؤ هُكتاهُكّ د  -

 ؿَبًَت ُٓوََإ يُطٍَُ ػؤؿا ُٖبًَت و ُٓطًٓا دىاًُْإ ضٓط ْانُويَت!
 يُ ياؿت بًَت: يًَبىوكؿِْ ُٖكنُهًَو بُ ُْٓـامَّ ُٓويِٓ ُٓوَ!  -
 قبىَيِ بهُ ُْٖـَّ نات ؿَبًَت نًََُو ْاًِ و هاويًهُ بًت!  -
و, ؿَكى نلؿِْ ُّٓ كِاهتًُيُ نُ يُ بريت ُْضًَت: كِيَطُّ ػؤَ ويوتِٓ ُٖكًتًَ  -

 كَِْطُ, يُؿَهت بضًَت!
 كِؤفيَو نُ ػؤكٓاوابىوِْ ؿَبًًٓت, ُٓو كِؤفَ بُ بُهُكضىو يُقَُيُّ بـَ!  -
ُْٖـَّ نُي بُٖؤّ بُؿبُػتًُوَ مايُ ؿَبٔ و ُْٖـيَهِ تل يُبُك َُُٓ تُواو   -

 هُكنُوتىو و بُػتُوَكٕ!
ؿايًاو ثًُّ تؤ ْانات, بَُيهى بلئ و نُهُكَناِْ يُ ياؿت بًَت: ػىؿاوَْـ هُيلّ َُ  -

 تؤ, هُكدمِ ػىؿاوَْـ كِاؿَنًًٌََت!
 ُٓوَّ ًَُُٓ بُػؤَإ ؿَْاهًًََٓت, َُيُٓت و نىيَلَوَكيُ!  -
 بقًََلَ! 10ُٖكناتًَو تىوكَِ ؿَبًت, بُك يُ ُٓدماَـاِْ ناكيَو يا قوُيُى تا   -
 ؤًٔ, ٓاناكتإ طلْطرتَ!يُ بريت ُْضًَت: يُهُكدُّ ُٓواُّْ ؿَيج  -
ٓاَادمُ با  - نت ُب ٌُي ًْت! آلبؤ ط لؿٕ   َّ َا ًًَت ُب ُت ُيت وَى بًَ هُك بب دؤكيَو فيٕا ُب َت ُب ًَب  نٕا ؿ
 بُػتُوَكّ و هُكنُوتٔ, كِؤَيُّ ؿيًَلّ و بىيَلّ يُ!  -
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تِ نُهًَهُ نُ ثًٌَىامّ يُ ًهوت و هُكيُْىَّ آليُ بريت ُْضًَت: هُكنُوتٔ, ػُ  -
 ؿُْوَ ؿَنات!ؿَهجًَهل

 بؤ ؿَيًَهِ تاهَُُْـ, ًٖض ًتًَهِ َُساٍَ بىوِْ ًًُْ!  -
 ضَُهِ ضلِبىوُْوَ َُُٓ ؿَطُيًَُْت نُ مَئ, بُكؿَواّ هُكدمِ يُهُك ثلهًَو بًَت!  -
 –َتُاُْ بُػؤبىوٕ  –ياؿؿاًتِ بهُ: بُػتُوَكّ هٌَ ًَِْٗٓ ُٖيُ: باوَكِ بُػىؿا   -

 ُٖوَيـاِْ هُكََلِ!
                                                                                                                                                     ًَت: ًُٖاَُت نُوتؤتُ ًَْىإ ٓامايُتِ و تلهٓؤنِ!يُ ياؿت ب  -
 بًؼُكَ ًٌََهت: ُٓواُْ ؿَتىأْ, نُ ػؤيإ بُتىاْا ؿَمأْ! –

 يُ بريت ُْضًَت: تؤ طُوز ًْت! َُطُك يُيُى ساَيُتـا, ُٖهتِ ثُجيؤكيت بهىفيَتُوَ!  -
 بُدؤكيَو كَِؾتاكبهُ وَى بًًًََت بُكؿَواّ يُفيَل ضاوؿيَلّ ؿايت!  -
ياؿؿاًتِ بهُ: وًُيُنِ ُٓؾوىْاوّ ًَُ ثًتِ نُ تؤ بُ َُٖىو ٓاكَمووَناْت   -

 )ؾ ...و...ا...ي...ت...ٕ(!ؿَطُيًَُْت 
ُْٗا نُهُ تلهٓؤى و ًُكَُٓنإ يُ ًهوت ػىاكؿٕ, ْآىًََـ ؿَٔب و ٓابلِويإ ؿَضًَت!  -  ت
 ياؿؿاًتِ بهُ: ُٖك ُٓوَ ؿَبني نُ بلِواَإ ُٖيُ, ؿَبني!  -
 ُٓطُك بلِوات بُهُكنُوتٔ ُٖبًَت, ؿَيًٓابُ هُكؿَنُويت!  -
 يُبُكضاو طلتىوَ!ؿَبًَت بناًْت نُ بُكِاهتِ يُ فياْـا, طُيٌنت بُض ٓاَادمًَهت   -
يُياؿت بًَت: ؿَبًَت بُ ضًًَُٓو بلِوات بُٓاَادمُنُّ ػؤت ُٖبًَت, نُ ُٖك ْلػًَو   -

 بـَيت بؤ طُيٌنت ثٌَ ٍ!
بؤ ُٖبىوِْ َتُاُْ بُػؤبىوٕ, بضؤكَ بُكؿََِ ٓاويَُٓ و يُطَُيِ ػؤت ؿا بُؿَْطِ   -

 وَ!قايِ بـوَّ و ثًَبهُُْ, َلؤظُ هُكنُوتىوَنإ بُجمؤكَيإ نلؿو
يُ بريت ُْضًَت: بُؿَيًٓايًُوَ بريبهُكَوَ, َُُٓ ًَٖن, هىوكبىوٕ, َتُاُْ و تىاْا, بُ   -

 برينلؿُْوَنُتإ ؿَبُػًٌَت!
 يُ ياؿت بًَت: بَُتُاُْ و بلِوابُػؤبىُْوَ قوُبهُ تا ُٓواًْرت باوَكِت ثٌَ بهُٕ!  -
ت!بَُتُاُْ بُػؤبىوُْوَ ناكبهُ, بُّ دؤكَ هُكدُّ نلؿَوَناْتا  -  ٕ بُ ًَٖنو يُنالنُكَوَ ؿًَب
نًُٓو  –ياؿؿاًتِ بهُ: ٖنكَ فَٖلاويُنإ بهُُْ ؿَكَوَ يُ ٓاَيؤمّ و ؿَيُكِاونَِ   -

 كِفؿّ و ًَٓلَيِ! –ُْؾلَت 
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يُ ياؿت بًَت: ناًُْى بُ نُ ٓاؾُكئ و كِيَنّ يٌَ َُٖيبكىَيًَت و ؿَوكوبُكَناْت يُّ   -
 ُٖهتُ دىاُْ تًَلاوبنب!

ضًَت: ؿَهتؼؤًِ و كِيَنيًَٓاًَْو نُ بُمَإ ؿَكت ُْبلِيىَ, وَى ؿياكيُى يُ بريت ُْ  -
 وايُ ثًٌَهَُ ُْنلابًَت!

 ياكَُتًـَكبُ تانى ُٓواًْرتيٍ ػؤيإ بؤ نؤََُيطا بُهىؿبُػٍ بنأْ!  -
ُٓو نُهاُّْ نُ ُٖهت بُ ُٓوئ و ٓاهايٍ ؿَنُٕ, مؤك نَُرت يُواًْرت ؿوضاكّ  –

 ُْػؤًِ و ناكَهات ؿَبٔ!
 يُ بريت بًَت: بًًَُو يُ ُْػؤًًُناِْ ًَُُٓ يُبُكُٓوَيُ نُ ضاوَكِيَِ ؿَنُئ!  -
يُياؿت بًَت: بريو ٓايـياّ ًاؿ و تُْـكوهتت ُٖبًَت, ػؤت بُ تُْـكوهت ويَٓابهُ تا   -

 بُجمؤكَ مبًًَٓتُوَ!
 ُُيُ!يُ بريت ُْضًَت: بُػتُوَكّ و ُْبىوِْ بُػتُوَكّ ًَُُٓ, ٓاناَِ برينلؿُْوَّ ًَٓ  -
بًؼُكًٌَََهت: يُبريت ُْضًَت: بؤ ًٖض ناّ يُ ًَُُٓ طلَْتًُى بىوِْ ًًُْ نُ   -

 هبُيًٍَٓ ُٖك يُّ ؿًْايُؿا بني!
ياؿؿاًتِ بهُ: ثُكِاَىضُو كَِْط يُبُكؿَهتِ تؤؿايُ, ويَُّٓ بًُُٖت بهًٌَُو ثاًإ   -

 بضؤكَ ْاوّ!
نإ و ضانُناْـا, يُنًَو ؿَيلِؾًَِٓ ثًَـاويوتِ فياًَْهِ ًاؿ, طُكِاُْ بُؿواّ دىاًًُْ  -

 ؿميًَُْو ؿَبًَِٓ, ُٓويرت ضًَهِٓ ثُدمُكَ!
 يُُٖك ًتًَو نُ َُٖيـيًَت, بُكَو الّ ُٓو نًٍَ ؿَنليًَت!  -
 يُ بريت ُْضًَت: فيإ ًَٖٓـََ دـّ ًًُْ, وَكٕ طاَيتُ و طُخ بُدـّ وَكبطلئ!  -
ُُي نُ ُٖكؿَّ َلؤظُ هُكنُوتى  - َ ُٓ َُُ إ طلؾتِ ًٓ ُناًْ ك ػاتلّ هُكنُوٓت ُُب وَنامنإ ي

ك ُٓو يُى طًَؤثُ  ُُب َياؿ ي َُُ ُٓؿيوؤمنإ ؿيَتُو إ ًٓ َهٌهاُْناًْ ُبُك ػاتلّ ًت بريؿَنُويَتُوَ, ُْى ي
ُبىو! و ُٖماكَٖا طًَؤثُّ تل نُ هىوتإ و ٓاناًَإ ْ ك ُٓ ُُب ٌِ نلؿ, ُْى ي ُ نُ كِيَو ًٓ َباًي  ناك

 , نُواتُ ًٖض ناتًَو ػُوًَْو ْابًَت نُ ببًَتُ واقًع!ُٓطُك ُٖكطًن ػُوًَْهت ُْبىوَ  -
مَيِٓ تؤ وَى َىطٓاتًى وايُ, برينلؿُْوَ يُ ؿاػىاميُناِْ ػؤت ؿكيَقَ ثًَبـَ تا   -

 ؿَهتت ثًًَإ كِاؿَطات!
يُ ياؿت بًَت: دُػتت يُهُك ُٓوَ بهُكَوَ نُُٖتُ, ضًَق يُبىوِْ وَكطلَ و ًْطُكاِْ   -

 يُؿَهتـاِْ َُبُ!
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َت!ي  - ًُب كت بؤ ؤت ٖ ًات ُْ كييَن و ٓب ُيُنِ ُٓ َو ؿََت ؿَنُيتُوَ نُ قو ضًَت: ناًت  ُ بريت ُْ
 بُؿبُػتِ ثًَطُيٌتىويِ منايإ ؿَنات و بُػتُوَكيٍ ؿَيٌاكيَتُوَ!  -
يُ ياؿت بًَت: كِامٍ ًاؿوَاِْ يُ فياْـا, ُٓدماَـاِْ ُٓوًًَُْ نُسُمَإ يًًَُتِ,  –

 ُٓدماَِ ؿَؿَئ! بَُيهى ػؤَ ويوتِٓ ُٓوَيُ نُ
يُ بريت ُْضًَت: ُْٓـيٌَُ و ويَُٓ مَيًًُٓناِْ َُٓلِؤتاُْ نُ ُٓمَىوُْناِْ هبُيَِٓ,   -

 ُٖؾتُ, َاْط, و هاَيُناِْ ٓايٓـَّ تؤ ؿَُْػًٌَٓٔ!
يُ ياؿت بًَت: ُٖكناتًَو ؿاوَكّ يا كَِػُٓيُى ؿَطليت, ومَيُى بؤ ؿَكَوَّ ػؤتإ   -

 ّ ػؤتإ ؿَطُكِيَتُوَ!هُككِيَق ؿَنات نُ ؿواتل بؤال
َُٖىو بُياًًُْى يُبُكػؤتُوَ بًََِ: َٔ ًايوتُّ هُكدُّ باًًُنامن, َٔ ًايوتُيِ   -

 يًَٗاتِٓ ُٖيُ, َٔ ًايوتُيِ ًاؿبىومن ُٖيُ, َٔ ًًاوّ ُٓويِٓ ػىؿايًِ!
ضىوؿا ضؤٕ َُٖيوىنُوت ؿَنُيت آلبًؼُكًٌَََهت: ُْٖىونُ يُطٍَُ نُهاِْ بُها  -

ّ َُٓلِؤ يُػؤتُوَ بُكاَبُك ُٓوإ ثًٌاِْ ؿَؿَيت, يُؿََِ ثرييـا بؤالّ هُكْر بـَ, ُٓوَ
 ػؤت ؿَطُكِيَٓليَتُوَ!

 يُ بريت ُْضًَت: تؤ نُهًَهِ طلْط و بُْلػِ و بُكؿَواّ ُّٓ بؤضىوُْت ُٖبًَت!  -
يُبُكػؤتُوَ ضجُ بهُ: َٔ َلؤظًَهِ بُكِيَن و ْاوامَّ بىوُْوَكَنإ ًَٓإ ػؤَ   -

 ؿَويَت!
-  ُٓ!ُ ُي َُ يٌَُناِْ ؿَكووِْ ًٓ ُـْ ُوَ و ؿَكنُوتُّ ٓ َْطـْا ـا كِوؿَؿات, َُٖإ كِ  وَّ ُي فياْ
 يُ ياؿت بًَت: بؤ ًاؿبىوٕ يُ فياْـا يُ كِم ونًُٓ ؿووكنُوُْوَ!  -
َُٖىو بُياًًُْى خبىيَُٓوَ: ًََُٓوتا فياِْ ؿَيؼىامّ ػؤّ ؿَػىيكًَِٓ و َُٓلِؤ   -

 ًاؿوَإ و ناَلَِوا و بُتىاْاّ!
 َُٖى هجًَـَيُى بًََِ: َُٓلِؤ ضاوَكِيَِ باًرتيِٓ!  -
 ؿَيًٓابُ نُ يُ فياْتـا, ًايوتُيِ باًرتيٓت ُٖيُ!  -
 ُٓوَّ ؿَتُويَت نُ يُ فياْتا, بولِيَتُوَ, يُ يًوتًَهـا ثؤَئًَ بهُ!  -
 ُٓوَّ نُ هىثاهطىماكيإ يُهُك ؿَنُيت, يُ يًوتًَهـا ثؤَئًَ بهُ!  -
ت: َُٖىو ُٓوَّ بُماكؿا ؿيَت, ؿَبًَتُ نلؿَوَ, ُٖك ًتًَو بُمَإ ؿَكّ يُ بريت ُْضًَ  -

 بربِيت, يُ نلؿَوَناْـا كَِْطـاُْوَّ ؿَبًَت!
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ناتًَو كَِػُٓ يُ ػَُيو و باكوؿؤؾ و ُٖيىَُكدًَو ُْطليت, هُكْر كِانًٍَ بىوِْ   -
 ػَُيو و ػؤَإ يُؿَهت ْاؿَئ!

تُوفًََهِ طُوكَيُ نُ ؿَهتبُدَِ ُٖهتِ ػؤًُويوتِ ؿاكاّ ًُبُْطًَهِ بًَُٖن و  –
 َِ ُٓكيًَِٓ ػؤًُويوتِ ؿَكووِْ تؤ ؿَؿَُْوَ!آلثًَـَنليَت, ُٓوؿََُ ُٖيىَُكدُنإ وَ

 ؾُميًُت ًًُْ, طىْاُٖ!((ُٖفاكّ))يُ ياؿت بًَت: هُكَتا ؿَبًَت تًَبطُيت  -
 ِ بًَناكيت!يُ ياؿت بًَت: ًٌَُُٖ بري يُوَ بهُوَ نُ ؿَتُويَت, ُْى ُٓوَّ نُ يًَ  -
 يُ ياؿت بًَت: ناتًَو ًَُُٓ بطؤكِينَي, فيإ طؤكِاِْ بُهُكؿا ؿيَت!  -
نُهًَو بُ ظًًؤٕ فًََْهِ بُْاوباْطِ وت: ٓاَاؿَّ تُواوّ فيامن ؿابًَِٓ بؤ ُٓوَّ بتىامن   -

 وَى تؤ ظًًؤٕ بقَمن, ظًًؤٕ فَُْنُ مَكؿَػُُْيهِ نلؿو وتِ: ًٍَٓ ُٖك ُٓو ناكَّ نلؿووَ!
 ًٌُ يَُُكِ باكوؿؤػِ ػؤت بًًَُىَيُنِ ُٓكيَين بريبهُوَ!َُٖ  -
ًٌَُُٖ بُباًِ باهِ ػؤت بهُ, يُثُها فيإ بُو دؤكَ ويَٓابهُ نُ ؿَيؼىامّ تؤيُ   -

 تا يُّ كِيًَُوَ منىوُّْ َُٖيوىنُوتِ ُٓكيَين بؤالّ ػؤت نًٍَ بهُيت!
اوٕ بُتاهُوَ بًاخنىيَُٓوَ, يُ بريت ُْضًَت: ُٓو نتًَباُّْ يُبىاكّ هُكنُوتٔ ؿا ْىوهل  -

يُ ؿَكبلِيِٓ ُٓكيَين نَُيو وَكبطلَو ناتُناْت يُطٍَُ نُهاًَْهـا بُهُكببُ نُ بتىاًْت 
 ًتًَهِ ْىيًَإ يٌَ ؾًَلببًت!

 يُ بريت ُْضًَت: دًٗإ كَِْطـاُْوَيُنُ يُػؤَإ!  -
َهُ نُ ٓ  - ًُنإ طؤكِيِٓ ويَٓانلؿًْ ُ!ٓاَادمِ تُواوّ ضاكَهُكُي ؿَكووًْ َُكِ ػؤَإ َُٖاْ  ًَُُ ُي
 بًؼُكًٌَََهت: طىْاٖهاكت ػؤَ بىيَت, بُآلّ يُ طىْاه ُٖكاهإ بُ!  -
ًٌَُُٖ يُ ياؿتإ بًَت: نُ َُُٓ تُْٗا دُهتُيُنُ نُ بًَُُُٓ ؿكاوَ, وَكمَ بهُٕ و   -

 دُهتُّ ػؤتإ بُثانِ و ضىهت و ضاالنِ كِابطلٕ!
ِ تؤؿا ػتىوكَ ؿَنات, يُ ضاوتلوناًَْهـا يُ ياؿت بًَت: ُٖك برييَو نُ بُ ًٌََه  -

ناكيطُكّ يُهُك ثًَهٗاتُّ نًًُايِ دُهتُ بُدَِ ؿيًًَََت, وايـابينَ يُهُك بُكَو 
ػىاكنُيُنِ كِيَطايُنـا يؤكيُى يُ ثلِيَهـا بُكَو كِووّ تؤ ؿيَت, ض ُٖهتًَهت ُٖيُ؟ نُواتُ 

 بريّ باَ خبُكًٌَََهتُوَ!
 واِْ, بؤَيُبؤٍَ نُكو ثاهًغ ؿووك بهُوَ!ًٌَُُٖ يُ نُهاِْ ؾلَضاوَكِ  -
يُ بريتإ بًَت: طلْطرتئ ًت, ًْام و َُكاًََهُ, نُ يُثٌت ؿاؿ و  –

 هتاْـُْناْتاُْوَيُ!
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ضُْـَ مياتل ببُػًٌت, مياتل وَكؿَطريت, ضىْهُ ُٖكًتًَو يُفياْـا بُٖاٍ ُٖبًَت   -
 تُْٗا ُٓوؿََُ مياؿ ؿَنات نُ ببُػٌليَت!

طُ بؤطُيٌنت بُ ٓاَادمُنُت, ياكَُتًـاِْ ُٓواًْرتَ يُثًَٓاو طُيٌنت باًرتئ كِيَ  -
 بُٓاَادمُناًْإ!

ؿَكَدماَُناِْ  -1ناتًَو ؿَهت ؿَؿَيتُ َُٖيبقاكؿًَْو, ُّٓ ؿوو ثلهًاكَ يُػؤت بهُ,   -
ٓايا بؤ َٔ و ؿَوكوبُكَنُّ هُكنُوتٔ و بُػتُوَكّ  -2ُّٓ َُٖيبقاكؿُْ ضِ ؿَبًَت؟ 

 بُباكؿيًََٓت؟ 
يُ ياؿت بًَت: هُكدمـإ, ومَ ؿَبُػًٌَت و ًًُْت, ؿَطؤكِيَت, هُكدمِ ػؤت بؤالّ   -

 ُٖكًتًَو كِابهًًٌَت, يُفياْتاْا بًَُٖنتل ؿَبًَت!

ػىاهتِ ػىؿاوَْـ يُ ًَُُٓ َُُٓيُ نُ بُكؿَواّ يُػؤَإ بجلهني: ضؤٕ بتىاْني ػنَُت   -
 بُ َلؤظايُتِ بهُئ!

 ىاْايُ, ؿواداك ثًَطُّ ػؤّ ؿَؿؤميَتُوَ!نُهًَو نُوا ُٖهت بهات بُت  -
 يُ ياؿت بًَت: طُوكَتلئ تىاْا, ًًاوّ َتُاُْ بىوُْ!  -
ُْٗؤَِ باَيُػاُّْ هُكَوَ ؿَطات!  -  يُ ياؿت ُْضًَت: يُكِيَِ ثًُناُّْ ثًَضاوثًَضُوَيُ َلؤظ ب
يُ بريت ُْضًَت: بَُُٖإ ًًَىَ نُ طُوُٖك بُبٌَ هىاْـٕ ماػاو ْاؿكيَت و   -

 ابليوهًَتُوَ, َلؤظًٍ بُ كِوبُكِوبىُْوَّ ؿفواكيُنإ ٓاوؿَؿكيَت و ُٓمَىوٕ ثُيـا ؿَنات!ْ
ْايابرتئ بُكؿَ طلاْبُٖانإ يُهؤتًَُٓكتلئ نىكَ بُؿَهت ؿئَ, هاَاٍَ تلئ ٓامسإ   -

 يُؿواّ قىكهرتئ مكيإ, و باًرتئ َلؤظ يُ . . . ؟ )ػؤتإ بًًًََٔ(
ت ٓاَؤفطاكّ و كِيَُٓايِ نُهًَو بهُ, ُٓطُك بٌَ هىوؿ بىو, ُّٓ تآُو دًًَُّ ؿَتىاًْ  -

 ُٓكنُ خبُكَ ُٓهتؤّ تاَيِ و هىيَلّ و تُْط و ضَُيَُُنإ!
 بُػؤت بًََِ: ُٓوَّ َٔ ُْنىفيَت, بًَطىَإ ؿَبًَتُ َايُّ ميإ ثًَطُياْـمن!  -
 ؤت َُػُكَ كِوو!يُ بريت ُْضًَت: بُكيُوَّ ؿاوات يًَبهليَت, ثُْـو َؤضًاكيُناِْ ػ  -
ؿََيًَت: ًَُُٓ بؤ نُهًَو نُ بُُْٖطاوّ ؿاَُمكاوَوَ بؤ ثًٌَُوَ  ((طىَّ بطلَ: ))كِيَطا –

 ؿَكِوات ػؤَإ ؿَنُيُٓوَ!
 يُ ياؿت بًَت: ْاوباْط ػىامّ, واتُ ؿايَُٓؤّ هُكَنِ طٌت ثًٌَهُوتُٓنإ!  -
 ثٌىو ؿكيَقيت بجاكيَنَ تا بُهُك َُٖىواْـا ماٍَ بًت!  -
 ُك كِوؿاويَو هُكَتا بُويَُّٓ ػُوًَْهُ, ثاًإ ؿَكِوات!ٖ  -
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َايُّ ثُفاكَيًُ, ُْٖـيَو يُ ًَُُٓ بُبٌَ ٖؤ ػَُباكبٔ, بُآلّ بؤ ًاؿَإ بىوٕ,   -
 بًَطىَإ ؿاواّ بَُيطُ ؿَنُئ!

ؿََُويَت بًُاؿَاِْ بُ ٓاَاْر بطُئ, ُْى ُٓوَّ هُكَتا بُٓاَاْر بطُئ و ُٓو   -
 ٔ!نات ًاؿوَاِْ بهُي

يُ بريّ ُْنُيت: مؤك نُي ُّٓ بؤضىوُْ َُٖيُيإ ُٖيُ نُ ثاكَ َايُّ ميَـََُهلَيف,   -
 الؿإ, ػلاثُناكّ و بٌَ كَِوًتًُ, تهايُ تؤ يُواُْ َُبُ!

 يُ ياؿت بًَت: كِؤفيَو ُّٓ كَِؾتاكَّ َُٓلِؤت بريؿَنُويَتُوَ و ثًَهًُْٓت ؿَّ!  -
نُ ًُكِ ؿَطؤكِيَت بؤ ػُيل و ػُّ و ًاؿّ و يُ بريت ُْضًَت: ُٓوَ مَيِٓ ًَُُٓيُ   -

 ُٖفاكّ و هُكوَت و هاَإ ؿَٓاؾُكيًََٓت!
ُٖكطًن ٓاكيٌُنإ َُؿَُْ ثاٍَ نُي, نًٌَُو طلؾتُنإ بؤ ؿَهتؼوتِٓ ُٓمَىوٕ   -

يُبُكضاوبطلٕ و بُ نَُيو وَكطلتٔ يُّ ُٓمَىوْاُْ, كِيٌَ ػؤتإ بُكَو ٓاَاْر, بهُُْوَ و 
 ًٌَُنإ هىثاهطىماكبٔ!يُبُكػاتلّ بىوِْ ن

 يُ ياؿت بًَت: ػىوػـَ يا باًرتئ ػنَُتهاكّ ًَُُٓ يا ػلاثرتئ ٓاغا!  -
 ((ػؤًشاٍَ بىوٕ))ّ بُٓاهايِ ؿَماْني, بُآلّ بؤ((يُباكيَهِ ػلاثـا))مؤكيَو يُ ًَُُٓ  -

 ؿَبًَت ٖؤناكيَهُإ ُٖبًَت!
ُتًَو ُٖيُ, ُٖك ثًٌَٗاتًَو يُ ياؿت بًَت: ؿَيًٓابٔ يُثٌت طٌت طلؾتاكيُناُْوَ سًهُ  -

 يُفياْـا كِووؿَؿات بَُيطُو َُكاًََهِ ُٖيُ!
 يُ بريّ َُنُ: بُ ُٖهتِ هىثاهطىماكيُوَ فيإ بطىمَكيَُٓ!  -
 يُ ياؿت بًَت: كََِنّ ًاؿوَاِْ, بُػٌٓـَيِ يُ!  -
 ماْني بُي ًًُْ, ؿَبًَت بُمآًُْناِْ ػؤت ناك بهُيت!  -
ا  - ُّ تىْا , ُٓدماممإ ؿَؿا, ػؤَإ بُكِاهتِ هُكهاّ ُٓطُك ُٓو ناكْا ُُي ُإ ٖ دماَـاًْ ُٓ ّ

!ٔ َبىوي  ؿ
يُ بريت ُْضًَت: كِيَطاضاكَ طُوكَنإ نُهاًَْو ؿَهتِ ثًَـَنُٕ نُ ُْٖطاوّ بضىوى   -

 بُآلّ بُكؿَواّ َُٖيـَطلٕ!
 ماٍَ بىوٕ بُهُك نًٌَُناْـايُ نُ نُهًَتِ َلؤظ ؿكوهت ؿَنات!  -
َت: ُٖو  - ُْٗا منىوُْيُى بُ يُ َلؤظًَهِ بايُ ياؿت ًب  !آلٍَ َُؿَ بىوُْوَكيَهِ ناٌََ بًت, ت
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ؿووؿٍَ َُبُ! ُٖك ضلنُ هاتًَو يُ فيإ, َُعليؿُّ ًَُُٓ يَُُكِ سُقًكُت ؿَػليَتُ   -
 بؤتُّ تاقًهلؿُْوَوَ! 

 يُ بريت ُْضًَت: ٖؤناكّ نُّ كِوويِ, بريّ َُٖيُ, ػؤ بُنُّ ماْني يُػؤت ؿووكػُوَ!   -
َت تاببًًٓت ؿَهُ  - ًُب  تِ ثُكوَكؿطاك بُ ض ًًَىَيُى ٓاواتُناْتإ ؿيًََٓتُ ؿّ!آلبلِوات بُػؤت ٖ
 يُ بُكػؤتُوَ بًََِ: يُّ هاتُ بُؿواوَ هُكنُوتٔ بؤَٔ ؿَبًَت!  -
يُ بريت ُْضًَت: يُ نًٌَُُنًٌَِ فياْـا, ػىؿاوَْـ بُويَُّٓ ياكيَهِ بُهؤم و   -

 كضاو بطلَ!كِيَُٓايُنِ بًَـَْطِ ػؤت يُبُ
َُٖىو ًُويَو بًََِ: َٔ َلؤظًَهِ طًُبني و ٓىًََـَواكّ نُ ًٖض نًُٓ و كِفؿيُنِ   -

بُكاَبُك نُي ًًُْ, تلي و ؿَيُكِاونَِ يُػؤّ ؿووك ؿَػَُُوَ يُبلّ ُٓوَ ًىيَُٓنُّ بُ ًٖىا 
 و َتُاُْ بُػؤبىوٕ ثلِؿَنَُُوَ!

يَهِ كِاهتـا, بُيُنَُني َُكدِ يُ ياؿت بًَت: ٓاكِاهتُنلؿِْ ٓرياؿَ بُ كِيَلَِو  -
 هُكنُوتٔ ُٖفَاكؿَنليَت!

كِؤفاُْ يُبُكػؤتُوَ بًََِ: َٔ بؤ ؿَوَيَُُْـ بىوٕ, ثٌت بَُلؤظ و ٍُٖ و َُكدُنإ   -
ْابُهتِ, هُكضاوَّ ؿَوَيَُُْـ بىوِْ َٔ ػىؿايُو ًََُٓوتا يُكِيَطُ تايبُتُناِْ ػؤيُوَ 

 ؿَطُيًَُْت!ؿَوَيَُُْـّ و ؾُكِو بُكَنُتِ ػؤّ بَُٔ 
 يُبُكػؤتُوَ بًََِ: ػىؿا تانُ هُكضاوَّ كِمم و كِؤمّ َُٓ!  -
ؿَبًَت ػؤتإ يًُُكِّ ُٓوَّ نُ ْاتاُْويَت, ؿَكبام بهُٕ تاوَنى دًَبهُُْوَ بؤ ُٓوَّ   -

 ؿَتاُْويَت!
ُٓطُك بُ ُْٓـامَّ ثًَىيوت هُكْر خبُيتُ هُك ٓاَادمًَو, بًَطىَإ بُؿَهتِ ؿيًَٓت,   -

ّ يُمَيٓتاْا ٓاَادمًَهِ ؿياكيهلاوتإ ُٖبًَت و يُهُك ناغُم بًٓىهٔ, ُٖكطًن بُبٌَ بُكؿَوا
 ٓاَاْر بؤ َُٓال وُٓوال تري ُْٖاويَقيت!

ُٓطُك ؿَتناِْ بلِوابىوٕ بُ ػلاثُ, ضِ بُهُك تؤ ؿيًََٓت, ؿَهتبُدَِ ًٌََهت   -
 يَُُٖىو باوَكِيَهِ  ُْكيَِٓ ثاى ؿَنلؿَوَ! 

ؿَويَت و ٓاَادمًَهِ ؿياكيهلاوت ُْبًَت, مَيٓتإ ؿؤؾ و ُٓطُك ُْماًْت ضًت  –
ُٖيىَُكدِ ٓاَيؤم بُكُّٖ ؿًًَََٖٓت, ُٖك بؤيُ, فياِْ نُهُ بٌَ ٓاَادمُنإ يًَىاُْ يُ ٓاَيؤمّ 

 و ثُكيٌَاِْ!



 274 

كِؤفاُْ يُهُكّ ناتقًََليَهِ ؿياكيهلاو ؿابًٌُٓ و ُٓوَّ نُ بُ بُػًٌٌَهِ طُوكَّ   -
ُٓدماَـاِْ ُّٓ ناكَ بُكًََُٖهِ باَ بؤ ػؤت بُؿّ ؿيًَٓت,  ؿَماًْت, بًٓىوهُ, بُ

 تاقًبهُكَوَ؟! 
يًوتًَو يُ ؿاواناكيُناِْ ػؤت ٓاَاؿَ بهُو بُكواكّ بؤ ؿابَِٓ, بُآلّ ًًَََُُٖ نُي   -

 يًَِ ٓاطاؿاك بًَت!
وا, بُػتُوَك ؿَبًَت, ُٖكنُهًَو نُهاِْ تل تًَلٓاو بهات, آليُ ياؿت بًَت: َلؤظِ ؿ  -

 لٓاو ؿَبًَت!تًَ
تًَو نُ ػؤكاى بُ آلًًًًَُُُْى نُ دُهتُتإ ثًَهـيًََٓت يًَىاُْ يُ ُٖهت و ؿَهُ  -

َيُ بهُيت, ُْٖـَّ داك يُ آليًٌََُهتاْا طُ آلُْٓـيٌَُتإ ؿَطُيًَُْت, ناتًَو ُْٓـيٌَُّ با
 ػًَلايِ ضانبىوُْوَّ دُهتُتإ يا تُْـكوهتًُنِ ؿكَوًاوَ هُكهاّ ؿَبًت!

كَ ُْػؤًًُى يُ دُهتُؿا, ًَُٖاّ دؤكيَو يُ ثؤػًًًَُ يُ مَيٓـا, ُٖكطًن ُٖك دؤ  -
 يُبُك ثانِ و ضانًُناْتإ ُْػؤَ ْانُوٕ, ُْػؤًِ ًٌْاْـَكّ بٌَ ٓؤقلَيِ و ًًَىاوّ مَيُٓ!

يُ بريت ُْضًَت: كِاهت برينلؿُْوَّ ؿكوهت, طُوكَتلئ ًًَىَّ هُكؾلاميُ و   -
 تُْـكوهتِ بُباكؿيًََٓت!

 دؤكَّ نُ َلؤظ يُ ؿَيِ ػؤيـا بريّ يًَـَناتُوَ, دُهتَُ بَُُٖإ ًًَىَيُ! بُو  -
ويَت يا ناكبهات ٓاماكّ بُؿواؿاؿيَت!  - َُيُوَ ـب ُث نِ ض ُُي يٌَ ُـْ طُك َلؤظ بُ ٓ َت: ُٓ  ُي ياؿت ًب
يُى يُ آليُ ياؿت يَت: بؤ طُيٌنت بُٓاكاَِ, ُٖك دؤكَ تاُْو تًُُك و طًُيِ و هها  -

 ًًََٔ!طىؾتاكتاْا َُٖ
 َلؤظُنإ ناكّ ْاؿكوهت ُٓدماّ ؿَؿَٕ, ضىْهُ ْاؿكوهت بريؿَنُُْوَ!  -
يُ ياؿت بًَت: ناتًَو يُ نُهًَو يا كَِوًًَو بًَناكيت, بُ َُٓيكُيُنِ هؤمؿاكّ نُ يُ   -

 تؤنُُتلَ, بُو نُهُ يا ُٓو ؿؤػُوَ ثُيىَهت بُ! آلثؤ
ُويَو بُّ ػُياَيُوَ هُك ُْػُيت يُ ياؿت بًَت: كِامّ ًاؿوَاِْ ُٓوَيُ نُ ُٖكطًن ً –

 هُك هُكئ نُ يُ طؤًُيُنِ ُّٓ دًٗاُْؿا يُطٍَُ نُهًَهـا ؿوفَٓايُتًت ُٖيُ,!
وكيا بُ ُٖك قوُيُى نُ بُماكؿا بًَت, بُطىكِوتًًَٓهِ مؤكَوَ بؤ ثًٌَُوَ ؿَضًَت, وتُّ   -

 ضاى يًَىاُْ يُ ومَّ فياِْ و هاغًََُِ و بُػتُوَكّ!  
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يُى بًٌََُهتا طىمَك بهات, ًَٖنيَهِ تايبُتِ ُٖيُ, ُٖك ثُيعًَو نُ ُٖك ُْٓـيٌَُ  -
بُماكتاْا بًَت يُهُكاثاّ دُهتُّ تؤؿا, يُ تانُ تانُّ كِيٌاَيُناِْ مَئ و ُٖهتِ و بىْتاْا 

 نؤََُيُ تُوفًََو ؿكوهت ؿَنات!
نَنإ هُكْر بـَ: كَِػُٓ ؿَبًَتَُايُّ كِؤَاتًنّ, وًُ ْاَُٖاُْٖط و كَِػُٓ ٓاًََ  -

ػىئَ فَٖلاوّ ؿَنُٕ و ُّٓ فَٖلََ يُدىَطُناْا ؿًًٌََْت, ُْبىوِْ بُػٌٍ و 
بُػٌٓـَيِ, طُوكَتلئ ٖؤناكّ ُْػؤًًُ, ضىْهُ كَِقبىوِْ ػىيَٓبُكَناِْ يًَـَنُويَتُوَ و 

 دطُك كَِم ؿَنات و ميإ بُ بًٓايِ ؿَطُيًَُْت!
بُؿَْطِ بُكم بًََِ: َٔ َلؤظًَهِ َُٖىو بُياًًُْى يُبُكؿَّ ٓاويَُٓؿا كِابىَهتُ و   -

بًَُٖنّ, ؿَيؼؤَ, ًاؿوَإ, ٓىًََـَواك, بُػتُوَك, ٖاوهُْط و ػًَلػىامّ, ْاًًََِٖ تلي 
كووبهاتُ ؿَيِ و بُهُك تُوفَُ ػلؤًإ و هُكًًَتُناِْ فياْـا ؿَطىمَكيَِ و قىكهرتئ مكيإ 

 يُ ٓاهت َٓـا هُك ُْوّ ؿَنات!
ثاههًٌ وايُ نُ ُٓطُك نًٌَُنإ هىاكّ ُْبٔ, ٖاوهُْطِ  يُ بريت ُْضًَت: َلؤظ وَى  -

 تًَهـَضًَت!
 يُ ياؿت بًَت: ًٌَُُٖ بلِوات بُ ٓاناَِ طىؾتاك و نلؿَوَناِْ ػؤت ُٖبًَت!  -
 يُ ياؿت بًَت: ػىوَ ضانُنإ ُٖكوَى ػىوَ ػلاثُنإ ؿواّ ًَُكهلؿٕ هُكَُٖيـَؿَٕ!  -
 ََُِْ!ًٖض ناتًَو: ًٖض نُهًَو باْرت يُػؤت ؿا  -
بُوثُكِّ تىاْاتُوَ ُٖوَيبـَ يُو نُهاُْ ػؤًبًت نُ يُ كِابلؿووؿا ػلاثُيإ بُكاَبُكت   -

 نلؿووَ!
 يُ ياؿت بًَت: ٖاوكَِْطِ نؤٍََُ ُْبًت! قبىَيِ بهُ نُ تُْٗايت!  -
 بهُ! آلٓاطاؿاكّ! ٓاطاؿاكّ! ػىاِْ ؿَيِ ػؤت بؤ َُٖىوإ وا  -
 ٍَُ يُنـّ ؿا ثُيىَْـّ بُكقُكاك ؿَنُٕ؟ ٕ هاْاتل يُطآلؿَماًْت بؤضِ َٓـا –
كِيَو يُبُك ُٓوَّ ضاوَكِواِْ نَُرتيإ يُيُنرت ُٖيُ و ؿَكباكَّ كَِؾتاك و قوُناِْ   -

ػؤيإ يا اليُِْ بُكاَبُك ػُكيهِ ًلؤظُ و برينلؿُْوَ ْابٔ, ُٖكبؤيُ ثُيىَْـيُناًْإ 
 ؾًَلبني!ُْوَ آلهاؿَتل, طُكَىطىكِتل و ًاؿوَاْرتَ, وَكٕ يُ َٓـا

يُ ياؿت بًَت: كََِنّ ٓاكاَِ ؿَكووٕ و هُكبُػؤيِ كِاهتُقًُّٓ تؤ يُوَؿايُ نُ ػؤت   -
 يُ نؤت و بُْـَناِْ ضاوَكِواِْ قىتاكبهُيت!

 بؤ ُٓوَّ بُ ٓاهىوؿَيِ بقيت: ُٓواًْرت بَُُٖإ ًًَىَّ نُ ُٖٕ, قبىٍَ بهُ!  -
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 هىوؿَتل فيإ ؿَطىمَكيًَٓت!يُ بريت ُْضًَت: ضُْـ ضاوَكِواًْت نَُرت بًَت, ٓا  -
ا وَى ثلؿيَهُ, بُهُكّ ؿا تًَجُكَِ, بُآلّ يُهُكّ ؿا ػاْىو ؿكوهت   - ؼُكًٌَََهت: ؿًْ ًب

 َُنُ! 
يُ ياؿت بًَت: ناتًَو بُتُواوَتِ ػؤت تُهًًُِ ػىؿا ؿَنُيت, يُ ُٖك دؤكَ   -
 ْـًَْو ؿَكبامؿَبًت! آلػَُ

 تِٓ ٓاهإ و كِاطلتِٓ طلاُْ!يُ ياؿت بًَت: بلِياك وَى َاهِ وايُ, طل  -
ؾًَلّ بًَـَْطِ بُ, ضىْهُ يُ بًَـَْطًـا قوُيُى ؿَبًوتًت نُ بُتُْٗا ؿَتىاًَْت   -

 طٌت طىَإ و ثلهًاكَناِْ ًَُُٓ نؤتايِ ثٌَ بًًَٓت!
 بًَـَْطِ ؾًَلبُ تاػىؿايُى نُماكّ بُتؤ بُػٌِ, يُطٍَُ تؤ بـويَت!  -
بهُ, بؤضِ ًْطُكاِْ هبُيَِٓ مب؟ ُٓو نُهُّ نُ َُٓلِؤ ُٖك ًَٓوتا ثلهًاك يُػؤت   -

 بُؿكيَقايِ تَُُمن ضاوؿيَلّ َِٓ نلؿووَ, ٓايا هبُيَِٓ ضاوؿيَلّ َٔ ْانات!
ًٖض ناتًَو ػؤت بُ ُٓواًْرت بُكاوكؿ َُنُ, ضىْهُ ؿوضاكّ يُػؤبايِ بىوٕ يا الوامّ   -

 ؿَبًت!
يوتِ, ػنَُت, يُػؤبلؿوويِ يًَبطُكَِّ فياْت, هاؿَيِ, ؿَيوؤمّ, ػانًبىوٕ, ػؤًُو  -

 و بُػٌني بًَت!
يُ بريّ ُْنُيت: ُٓطُك ثُْا ببُيتُ بُك ؿاويَِٓ ًًْىؾُكٓاهاّ ػىؿاوَْـ, يُوَّ دىاِْ,   -

 ػؤًِ و ٓاكاَِ كِاهتُقًُٓ ؿَؿؤميتُوَ!
يُ ياؿت بًَت: نُهًَو نُ يُهُك مَوّ ُٓهتًَلَيُى ُْبًًَٓت, ُٖكطًن يُٓامساْـا   -

 ْايـؤميَتُوَ!
 يُ بريت ُْضًَت: عًُل واتُ ؿَهتبُكؿاكبىوِْ تلي!  -
 ًَُُٓ ًتًَو ْني دطُ يُ بريوباوَكَِناِْ ػؤَإ!  -
 ؾًَلبىوّ, ُٖك ًتًَو نُ بُ ُٓواًْرتّ ؿَؿَّ, يُكِاهتًـا بُػؤّ ؿَؿكيَت!  -
 باوَكِبهُ, َُٖىو ُٓوَّ نُ َُٓلِؤ كِووؿَؿات, ثًٌَرت ؿاوات نلؿووَ! –
وّ و هاَاَيُناِْ كِؤسِ ػؤت ؿا ُْٖطاو آلِْ باػُطىآليُ نؤوكيابُ! تاًٌَُُٖ   -

َُٖيبطليت و تُْٗا ؾُكَىو يُ ٖاوكِيَاًَْو بؤ هىيتِ ؿَيِ ػؤت بهُيت نُ دطُ يُضانُّ تؤ 
 ًٖضًإ ُْويَت!

 ؿكِؿؤْط َُبُ! ُٓطُك بريتإ ثاى و فيلاُْبًَت, نلؿاك و كَِؾتاكيٌتإ ُٖكوا ؿَبًَت!  -
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 َلؤظًَو َُػًىقِ بري و ٓايـياناِْ كِؤسِ ػؤيُتِ! يُ ياؿت بًَت: ُٖك  -
َُٖىو بُياًًُْى بًََِ: تُْٗا ُٓوَ نُ كِمطاكنُك و َايُّ هُكؾلاميُ و سنوكّ ُٓوَ نُ   -

 كِيَطُضاكَّ سٌ نلؿِْ ُٖك َُتَُيًَو ؿَكَِػوًًََٓت!
 ؿًْا َُٖإ بُٖا بؤ تؤ قايٌ ؿَبًَت نُ تؤ يُمَيِٓ ػؤتـا بؤ ػؤتت ؿاْاوَ!  -
يُ ياؿت بًَت: ؿَيِ ٓاؿًََناؿ يُ ًَىَّ ؿََِ ثلِ ؿَبًَت و يُ بُكَُِٖ يًَىَناِْ   -

 تِ مَإ ؿايُ!آلتًَلؿَبًَت, َلؿٕ و فيإ يُ ؿَهُ
ُٓطُك ُْٓـيٌَُ و طىؾتاكَناِْ َلؤظ يًَىإ يًَىبًَت يُ هىثاي و هُْاو هتايٍ و ػاَيِ   -

 تُكِو ثاكاوّ ميَـَتل ُٓمَىوٕ ؿَنُيت! بًَت يُ طامْـَ و هُكنؤُْ, بًَطىَإ تُْـكوهتِ و
 يُ بريت بًَت: يُنَُني بًُِ باوَكِ نُ ػَُيو يُ ؿَهتِ ؿَؿَٕ, باوَكِبُػؤبىُْ!  -
َت: هىثاهطىماكّ يُ ثُكيٌَاِْ و طىًاكّ ؿَكووِْ نُّ ؿَناتُوَ و ضاكَ ؿَنات!  -  يُ ياؿت ًب
ِ بُناكيطُكتلئ يُبريت ُْضًَت: طٌت هًوتَُُناِْ ضاكَهُكنلؿٕ, ًاؿوَاْ  -

 ؾانتُكّ طُكِاُْوَّ هاغًََُِ ؿَمأْ!
يُ ياؿت بًَت: ُٓطُك طريؤؿَّ نًٌَُّ ؿاكايت, كَِْطُ ْاهىثاي و كًَِبني بىوبًت,   -

 ًٖض ًتًَو ػًَلاتل يُ كًَِبًِٓ و ْاهىثاهِ طريؾإ يا سواب باْهِ َلؤظ ػاَيِ ْانات!
ُطلٕ, ُْى ُْتٗا ًانًًًِ فيإ, تِ هىثاهطىماكّ بُنُّ وَكْآلًٖض ناتًَو ؿَهُ  -

بَُيهى ؿَكَاِْ طٌت ْاػؤًًُناِْ ؿًْايُ, ٓاكاّ و بًَـَْط بُياِْ تا ًَٓىاكَ يُوهاتُّ نُ 
ضاو ؿَنُيتُوَ, تا ُٓوؿََُّ نُ ضاو يًَهـًًََْت, هىثاهطىماك و َُُٓنـاكبُ تاناكيطُكيُ 

 هُيلَناِْ ببًًٓت!
ئ و بًَناكّ بًٌََُهِ َلؤظـا ؿَطىمَكيَت, ُٖكناتًَو ُْٓـيٌَُيُنِ يًَىإ يُ ُْؾل  -

 فَٖليَهِ نىًٓـَ يُدُهتُّ ُٓوؿا ؿكوهت ؿَبًَت!
 يُنًَو يُ َُكدُناِْ تُْـكوهتِ َُٖاُْٖط بىوُْ يُطٍَُ ُٓواًْرت! –
ياؿؿاًتِ بهُ! يُبلّ ٓاوكِؿاُْوَ يُ ْايُباكيُنإ, ؾُكِوبُكَنُت و بُػٌٌُناِْ   -

 فياْتإ ُٖفَاكبهُٕ!
واَيُتِ ناكوباكَنإ َُتلهٔ, تُْٗا بُػؤت بًََِ, ٓاكاّ بُ! ؿَيًٓابُ نُ طُوكَتلئ يُ كِ  -

 بُٖلَ بُكِيَىَيُ!
 يُ ياؿت بًَت: ناتًَو ْابُػًٌت, دًٗاًٍْ بُ تؤ ْابُػًٌَت!  -
 ناتًَو ْابُػًٌت, ًتًَو يُ ًَٓىَ ؿَكِؾًَٓليَت يا بُمؤك ؿَهُْليَت!  -
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 ؿَكِوات, باوَكِيٌتإ ُٖك بؤ ُٓوَّ ؿَضًَت!هُكْر بـَٕ: ثاكَت بؤ ُٖكنىَّ   -
يُ بريت ُْضًَت: داكيَو بريوباوَكِيَهت يُػؤت ؿا ثُكوَكؿَ نلؿ, باوَكِيَهِ ؿيهَُ   -

 بُؿواّ ؿا ؿيَت!
 كِيَِ ػؤت بهُ و ؿَكؾُت بُػىؿا بـَ نُ بؤ تؤ و يُطٍَُ تؤ ناكبهات!  -
و طىدماو مبًًََٓتُوَ, ؿًًََََٓتُوَ,  ُٓطُك بلِياك بـَيت ثامشاوَّ تَُُْتإ دىإ, طُْر  -

 ُٖكبُّ هاؿَيِ يُ!
 يُ بريت ُْضًَت: طُوُٖكّ تؤ يُ طُكَُّ قُيلإ و ْايُباكيُناْـا ؿَكؿَنُويَت!  -
يُ بريت ُْضًَت: ناتًَو يُباكَّ ُٓواًْرتَوَ ؿاوَكّ ؿَنُيت بُدؤكيَو يُدؤكَنإ   -

 ؿاوَكّ ػؤت ؿَنُيت!
 ناكيت, يُ كِاهتًـا يُػؤت بًَناكيت!يُ ناتًَهـا يُواًْرت بًَ  -
يُ بريت ُْضًَت: ضُْـَ ؿَكى نلؿٕ و تًَطُيٌتِٓ َلؤظ مياؿ بهات, بَُُٖإ ُْٓـامَ   -

 يُدُْط و ٌَتىَلِّ بٌَ نَُيو ػؤّ بُؿووك ؿَطليَت!
 ًَُُٓ ُٖك ُٓوَئ نُ بُكؿَواّ و ٓاطاياُْ و هُكََلِ بريّ يًَـَنُيُٓوَ!  -
َبىوٕ يُ ياؿت بًَت: نُه  - َـْ ؿَيؼؤًُ, كَِوًِ الت و م ًَو نُ بُباكيَهِ ؿاكايِ َآَاو
َت!  ؿًَب
 ٓاَاْر, ؿايَُٓؤيُنُ نُ فياْت ؿَػاتُ طُكِ!  -
 ُٖوَيبـَ يُبلٍ ُٓوَّ ثًاْؤيُى بًت, ثًاْؤفَٕ بُ!  -
 يُياؿت بًَت: نُهًَو نُ ػىامياكّ طىَيِ هىوكَ, ؿَبًَت كِيَن يُ ضكٌَ بطليَت!  -
 يُبُكؿانُُْ و يُ ؿًْاؿا تُخ و تؤميَو بُكثابهُ!قاثىتُنُت  –
و بؤ ٓايٓـَ ثاَيتؤنُت ((ؿاواّ يًَبىوكؿٕ))وَنُت ؿاَِْ واتُ: آليُ ثًَٓاوّ كِابلؿووؿا ن  -

 ((ُٖوَيـإ))يُبُكؿانُُْ واتُ: 
ُبىوِْ ػؤت يُنُهًَهِ ؿيهُؿا!  - ّ واتُ, بُدًًٌََٗتِٓ بًًَُو ي َـْ  ٖؤًًاكبُ: ضىْهُ ثُيى
 اؿت بًَت: ثُيىَْـيُنِ باَ وَى قاوَيُ بُبٌَ ًري, ػُو يُضاوإ ؿَتؤكيًََٓت! يُ ي  -
َْـيإ يُطٍَُ ببُهتُ!  - ُْـيَو بريبهُكَوَ, بُآلّ بُمَاِْ ػَُيو ثُيى َت: وَى بريَ  يُ ياؿت ًب
يُ ًاًُّ مَيٓتـا ياؿؿاًتِ بهُ: ُٓطُك يُيُى ناتـا بُؿواّ ؿوو نُكويٌَو بهُويت,   -

 ُؿَهت ؿَؿَيت!ُٖكؿوونًإ ي
 بناوتٔ بُ ثًَضُواُّْ با مؤكبُّ داك ؿَبًَتُ َايُّ بُػتُوَكميإ! -
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يُ بريت ُْضًَت: ُٖكضُْـ كَِْطُ كِؤفَنإ ًتًَو ساَيِ ُْبٔ, بُآلّ هاَيُنإ َايُّ   -
 ثُْـ يًَىَكطلتٓٔ!

ُْنلؿ, يُ ياؿت بًَت: تًَهٌهاوَنإ ؿوو طلوثٔ: ُٓواُّْ برييإ نلؿَوَ, بُآلّ ناكيإ   -
 ُٓواُّْ نُ ناكيإ نلؿ, بُآلّ ثًٍَ وَػت برييإ ُْنلؿَوَ!

يُبريت ُْضًَت: ػىؿ و َاًُٖتِ َلؤظ بُّ دؤكَيُ نُ ُٓطُك بؤ ثًٌَعُ ُْضًَت,   -
 ثاًُنٌُ ؿَنات!

 ياؿؿاًتِ بهُ: نُهًَو نُ مياؿ ُْنات, نُّ ؿَنات!  -
 يُ!يُ بريت ُْضًَت: بُػتُوَكّ كِؤَيُّ بىيَلّ و بًَبانِ  –
يُ ياؿت بًَت: ضُْـ مياتل تُكنًن خبُيُٓ هُك ُٓو ًتُّ نُ ؿََاُْويَت, مياتل بؤالّ   -

 نًٍَ ؿَنليَني!
بًؼُكًٌَََهت: نًُٓ, ٓريَيِ, ضاوضٓؤنِ, بُكؿطُيًَهٔ ُٓطُك بُكَو ٓامسإ   -

َُٖيًاْبـَيت ؿَنًٌَُٓوَ بُهُكّ ػؤتـا, بُٓاهىوؿَيِ و ػؤًطىمَكاِْ ػَُيو ٓاهىوؿَبُ و 
 ريَيًإ ثٌَ َُبُ!ٓ

ُٓطُك بريؤنُّ فيلاُْ خبُيتُ ًٌََهتُوَ, نلؿاك و بلِياكَناًٌْت َاقىٍَ و يُدًَِ ػؤّ   -
 ؿا ؿَبًَت!

بريو ٓايـياّ ُْكيَِٓ, ُٖكوَى فَٖليَهِ نىًٓـَيُ يُ الًُؿا, نُواتُ ُْنُويتُ بريّ   -
 ػلاثُنلؿٕ يُطٍَُ ُٓواًْرت ضىْهُ ػؤًتإ فَٖلاوّ ؿَبٔ!

ت ُْضًَت: تلي ًتًَو ًًُْ دطُ يُكَِْطـاُْوَّ بريؤنُ ُْكيًًَُٓناِْ تؤ, يُ بري  -
 نُواتُ تها ؿَنُّ ُٓواُْ بطؤكِٕ بُبريّ ُٓكيَِٓ و بًٓاتُٓك!

ُٓوئ, ضانُناكّ, ًَٗلَباِْ, ًاؿّ, ػًَلػىامٍ, ُٖكطًن ثريْابٔ, ُٓواُْ يُػؤت ؿا   -
 هتُيِ يُوَ بُالوّ مبًًَٓتُوَ! طًُُ ثًَبـَ بؤ ُٓوَّ ًٌَُُٖ يُكِووّ ؿَكووِْ و دُ

يُ ياؿت بًَت: بؤ ُٓواُّْ نُ ؿَمأْ ضؤٕ بلِوأْ, ًٖض ًتًَو يُّ ػىاكَوَؿا, ْاثاى   -
 ًًُْ, بُ ثًَضُواُْوَ, َُٖىو ًتًَو ثريؤمَ!

ُٖكنُهًَو بُُْٓـامَّ بريوباوَكَِنُّ, طُْر, بُُْٓـامَّ باوَكَِنُّ, بًَُٖن و   -
هىؿبُػٍ ؿَبًَت, نُواتُ بُطُدمًَتِ َاُْوَ ثُيىَهتُ بُبريّ بُطىيَلَّ ُْٓـيٌَُنُّ, 

 نُهُنُوَ!
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قؤْاغِ ثريّ ناتًَو ؿيَتُ ثًٌَُوَ نُ ُٓويٓـاكّ بؤ فيإ يُ نُهًَهـا مبليَت, َلؤظُ  –
 َؤٕ و الهاك و ًُكَِْطًَنَنإ مووتل ثريؿَبٔ!

 اكاَِ ؿايُ!يُ بريت ُْضًَت: كِامّ طُدمًَتِ يُ عًُل, ًاؿوَاِْ ؿَكووِْ و ٓ  -
ُٓطُك ناكيَو ُٓدماّ ُْؿكاوَ, ُٓوَ ًَُُٓئ نُ بىومنإ يُو ساَيُتُؿا َُٖيبقاكؿووَ, ُٓطُك   -

 َُٖىو ُٓوَّ نُ ثًَىيوتُ ببني, ْابني, ُٓوَ ًَُُٓئ نًُإ ْاؿَيُٓ بُك طؤكِاْهاكّ!
هًًِ بىوٕ يُياؿت بًَت: بَُُٖإ ًًَىَ نُ تُهًًِ بىوٕ بُ ٓاو, بُكؿ نىٕ تًَـَنات, تُ  -

 بُ فياًٍْ, يُ ضاكَهُك ُْٖاتىوَنإ ضاكَهُك ؿَنات!
 ياؿؿاًتِ بهُ: ُٓو نُهُّ نُ يُ ساَيُتِ يُؿايهبىوْـا ُْبًَت, يُ ساَيُتِ َُكطـايُ! -
 يُ بريت ُْضًَت: فيإ ٓاَاْر ًًُْ, ثلؤهُيُ!  -
 و ثًَـاطلّ!يُ بريت ُْضًَت: ًََقووّ َلؤظايُتِ ثلِيُتِ يُ منىوُْناِْ هىوك بىوٕ   -
يُ ياؿت بًَت: َُكط تلافيـياّ فيإ ًًُْ, بَُيهى ُٓوَّ ْاػِ تؤ يُؿََِ ميٓـوو   -

 بىوٕ ؿا ؿََليًََٓت تلافيـيايُ!
 ثًَـاطلّ ياَهىكِبىوٕ ػاَيِ ٖاوبًُِ هُكدُّ هُكنُوتُٓ طُوكَناُْ!  -
ُ ًايوتُيِ بؤ بُؿَهتًَٗٓاِْ ُٖكًتًَو هُكَتا ؿًًََت بتىاْني ػؤَإ قايٌ بهُئ ن  -

و يًَىًَاوَيِ ُٓوَإ ُٖيُ, ُٓوؿََُ مؤكبُّ ػىاهت و ًْامَناِْ ًَُُٓ, ؿَهتُبُك ؿَبٔ و 
 يُنًَو يُ باًرتئ كِيَطاناِْ ٖاتُٓؿّ ُّٓ ُٖهتُ, ؿاوانلؿُْ!

ٖؤناكطُيًَو نُ َٔ ))ًَُُٓ تُْٗا يُنذاك ؿَفئ, ًَٓوتا ُٓطُك تؤَاكيَو يُ  -
 ((َُْاْتىاِْ!))ُ طؤكِ, تُْٗا واتاّ َُُٓيُ نُيُطٍَُ ػؤَاْـا ببُيٓ((َُْتىاِْ

 يُ بريت ُْضًَت: ناتًَو مهتإ بُهُك ؿَبُيت, يُ ضاوَكِواِْ بُٖاكؿابُ!  -
 يُ ياؿت بًَت: هُكهىوى بىوٕ بُ مَكوكَت بناُْ, ُْى ٓاَاْر!  -
ُْـ – ت, بُآلّ نًٌَُنُ ُٓوَيُ ٖ َت يُ ضاوَكِيَِ باًرتبىوِْ باكوؿؤػـا ًب َّ نُي ًٌَُُٖ ؿًَب

َبٔ و طؤكَِثاُْنُ ضؤٍَ ؿَنُٕ, بٌَ ٓاطا يُوَّ: ))نؤتايِ ًُوّ تاك كِؤفّ كِووْانُ!((  موو ْآىًََـ ؿ
يُ بريت ُْضًَت: ؿكَػتًَهِ طُوكَ و قُبُ بُ ؿَْهُ تؤويَو ؿَهتجًَـَنات و ؿووكو   -

 ؿكيَقتلئ طًُتُناًٍْ بُ ُْٖطاويَو!
دٌَ ػاَيِ ؿَهجًَهُ, ُٖوَيـاِْ مياتلّ  يُ ياؿت بًَت: يُ ُٖك دًًَُنًت, َُٖإ  -

 َُٓلِؤ, بًٓاتُٓكّ هبُيًًَُٓنِ دًاوامَ بؤتؤ!
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يُ ياؿت بًَت: بؤ هُكنُوتٔ, بُهُ نُ ُٖوَيـاًَْهِ َُُٖاليُُْ, ٖؤمشُْـاُْ و   -
 هُكََلَِإ ُٖبًَت!

ُُي ُْى ُٖ  - َُ َُُ ؿياكّ ؿَنات بلِياكّ ًٓ َْىوهِ فياِْ ًٓ َت: ُٓوَّ ضاك  يىَُكز!ُي ياؿت ًب
بُناكًََُٖٓٔ,  ((ْانليَت))و يا  ((ثاكَّ ًًُْ))يُ بريت ُْضًَت: ُٖكطًن كِهتُناِْ  -

 وكيابٔ, قوُ ناكيطُكّ ُٖيُ!
 يُ ياؿت بًَت: ًٖض نًٌَُيُى ًٌَُُٖيِ ًًُْ!  -
ثريبىوّ و يُ َٔ تًَجُكِيىَ(( يا ))و يا ((َٔ ْاتىامن ُّٓ ناكَ ُٓدماّ بـَّ))يُّ كِهتاُْ:   -

واهًتُو ثٌتًىامن ًًُْ(( يُنذاك ػؤت بُ ؿووك ))يا((َْىوهِ نُهًَهًإ بُكََِ ْىوهِضاك))
َٔ ؿَتىامن, ضىْهُ كِؤسِ ػىؿاوَْـ يُ َٓـا ))بطلَ, ؿَكووِْ ػؤت يًَىإ نُ يُ كِهتُناِْ: 

تًَهِ كَِٖا ؿَبُهتِ نُ دًٗإ يُ ؿَهتِ آلسنوكّ ُٖيُ((يا))َٔ ثٌت بُ ؿَهتُ
يُ بريت ُْضًَت:  ((ُت بُ طًاًُْبُكإ و كِووَنُ, َٔ ُٖكطًن ثريْامب!ثريّ تايب))ُٓوؿايُ((يا

 فياِْ ُٖكنُي كَِْطـاُْوَّ ُْٓـيٌَُناِْ ػؤيُتِ!   
هُالَُتِ و ًاؿّ َُٖيبقيَلٕ, ٖاوكِيَايُتًتإ ال باًرت بًَت تا ْانؤنِ, يُطٍَُ ػَُيهـا  –

 طُكّ و طىكِ, عاًل و كِوػؤَ بٔ و بُكَُُٖناِْ ببًٓٔ!

يُ ياؿت بًَت: ُٖك بريؤنُيُنت يُ ًٌََهـا بًَت, يُ ساَيُتِ بلِواثٌَ بىوًْـا بُكدُهتُ   -
 بىوًٌِْ ؿَبًًٓت!

يُ ياؿت بًَت: هُكضاوَّ ُٖك ُْػؤًًُى يُ كِؤغ و ٖنكّ َلؤظُوَيُ, ُٖك   -
 ُْػؤًًُنِ دُهتُيِ هُكَتا يُ كِؤسـا باكطُّ يًَـَػات و ؿواتل هؤكاػِ كِؤغ ؿَطليَت!

بُضَُهِ ًُٓإ ببُٕ, بنأْ نُ ًُٓإ ًتًَو ًًُْ دطُ يُ ُْٓـيٌَُّ تؤ و بُّ ثُّ   -
 ثٌَ يُ, بري يُ ُٖكضٌ ؿَنُيتُوَ, ُٖك ُٓوََ ؿَػىيكًًَٓت!

يُ بريت ُْضًَت: ُٖكطًن بري يُ ُْػؤًِ, ضاكَكًَِِ, ؿَكؿ و َُيُٓت َُنُكَوَ   -
 ضىْهُ هؤكاػتإ ؿَنات!

 يُ ؿواّ كِؤف باكوطىمَكامن باًرت ؿَبًَت(( كِؤف))ًٌَُُٖ ػؤت تُيكني بهُ:   -
ُٓطُك تؤ ٓاكاٌَِ تُواوت ُٖبًَت و كِيَطُ بـَيت ٓايـيا مَيًًُٓنإ بُ تؤ بطات,   -

 ماًْاكّ هُيل بُؿَهت ؿيَٓٔ!
يُ بريت ُْضًَت: ًٖض كِيَطايُى بؤ ٓآًابىوٕ بُػىؿ يَُُ باًرت ًًُْ نُ ثُيىَْـيُى   -

 يُ ػؤتإ بُكؾلاوإ بهُٕ! تًَهِ طُوكَتلآليُطٍَُ ؿَهُ
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طىَّ يُ ثُيعٌ ػىؿاوَْـ بطلٕ نُ ؿََيًَت: ناكيَو نُ تؤ بُْاوّ َُٓوَ ؿاواٍ بهُيت,   -
 ُٓدماَِ ؿَؿَّ!

ُٖك ناكيَو نُ بُكِاهتِ بتُويَت ُٓدماَِ بـَيت, ؿَتىاًْت! ٓاهتًَو بىوِْ ًًُْ, ًٖض   -
 ًتًَو بؤ ػىؿا َُساٍَ ًًُْ!

ُـْ  - ٖلَّ وَكُْطلتبًَت!ًٖض نُهًَهِ نُّ ٓ ًُنُّ ػؤّ ُب ـَا ُْ ًُ نُ ؿواداك يُ نُّ ٓ  ّا ًْ
ؿكِؿؤْطِ يُناِْ ًَُُٓ ْاثانٔ, ًَُُٓ ؿَطًَلُِْوَ يُ تاقًهلؿُْوَّ ُٓو ؿَكؾُتاُّْ  –

 بُؿَهتًإ ؿيَٓني, وَ يُو ْاموًْعُُتاُّْ نُ ؿَتىاْني نَُيهًإ يًَىَكبطلئ بٌَ بُمشإ ؿَنُٕ!
َاََُيُّ ٖاوًًَىَ ؿَنات, ُٓطُك ثًَبهًُْت, بُكِووّ تؤؿا ؿًْا يُطٍَُ َلؤظـا   -

ثًَـَنًَُْت, ُٓطُك ًَْىضاوإ طلف بهُيت, ُٓويٍ يُ بُكاَبُكتـا ًَْىضاوإ طلف ؿَنات, ُٓطُك 
طؤكاِْ بًًًََت, بؤ نؤكِّ ًاؿوَاِْ باْطًٌَٗت ؿَنليًَت, ُٓطُك برينُكَوَ بًت, يُ ثاٍَ 

طُك ًَٗلَبإ بًت, يُ ؿَوكوبُكّ ػؤت ؿا نُهاًَْو ؿَبًًٓت بريَُْـاْـا ػؤت ؿَبًًٓتُوَ, ُٓ
 ؿَنُٕ!      آلنُ َُٖىويإ, تؤيإ ػؤَ ؿَويَت و ؿَكوامَّ ػُميَُّٓ ؿَيُنإ بُكِووتاْا وا

يُ ياؿت بًَت: نُهًَو نُ بُ كِيًَُنِ َُٖيُؿا ؿَكِوات, مؤكتل ضاْوِ ُٓوَّ ُٖيُ بًَتُ   -
 كِيَطايُنِ ؿكوهت بُ َُٖيُ ؿَبلِيَت! هُك كِيَِ كِاهت, ُْى ُٓو نُهُّ

 يُ ياؿت بًَت: طًُبًِٓ و كِووػؤًِ, هًُبىىل كِواَيُتِ ًُٓاُْ!  -
ضًت ؿَويَت؟ َُٖىو ًتًَو ِٖ تؤيُ, كِيَطانإ بُكِووتـا نلاوَٕ, ْىوكّ سُقًكُت بؤ تؤ   -

ٌإ بـَ!ؿَؿكَوًًَتُوَ, نُواتُ َُوَهتُ و َُثلهُ, بُٓاهىوؿَيِ بؤ ثًٌَُوَ بلِؤو نُه  ًَتِ ػؤت ًْ
َبُػًٌَت!  -  ُٖك ناكيَهِ كِاهت و ؿكوهت و ُٖك برييَهِ ًايوتُ دىاِْ بُ كِوػواكّ َلؤظ ؿ
يُ بريت ُْضًَت: ثريّ ًتًَو ًًُْ, دطُ يُ بُكنَُاٍَ بىوِْ الويَتِ! ويَُٓيُنِ ثلِ   -

 هىوؿتل و باًرتَ يُ الويَتِ!
وو, ػَُُنإ, َُيُٓت و ُٓهليُٓنإ يُطٍَُ ِْ كِابلؿآلُٖكطًن ثري ُْبٔ, ٓاهُواكّ ها  -

كِابلؿووؿا هلِاوُْتُوَ و يُْاوضىوَ, ًٌََهًَهِ طُوكَ نُ ػؤًُويوتِ ؿَنات و ناكّ 
تًَـَنليَت, يُ ضانُناِْ ػؤّ ومَ وَكؿَطليَت, ضُْـَ هاٍَ بُهُك ُٓوؿا تًَجُكِيَت, دىاْرت 

 ؿَبًَت ٓاقًَرت, ُٖكطًن ثري ُْبًت!
 ماًْت ثريّ ضِ يُ؟ بُنىكتِ: َٓـاَيًَتِ ؿووَّ!ياؿؿاًتِ بهُ: ؿَ –
 ُٓطُك َُكاَِ ػؤت بناًْت, بُ ؿَيًٓايًُوَ بُوَّ ؿَطُيت!        -
-  !َ َتُو ًَب كم ؿ ـا, مياتل ُب ـتل بهًٌََِ بُ مَوي ُـْ تىْ , ضىْهُ تؤخ ض  ُٖوَيبـَٕ وَى تؤخ ٔب
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 ًَناكّ بجوًَُٓ!يُ بريت ُْضًَت: بُ ُٖهتِ ُٓوئ و ًَٗلَباِْ, نؤت و بُْـّ ب  -
 يُ بريّ ُْنُيت: بؤ بُؿيًَٗٓاِْ ػُوُْنامنإ بؤ ًٌَُُٖ نامتإ ْابًَت!  -
ٔ بُهُك َٓـا ماٍَ بٔ,   - ٔ َٔ تىكَِ بهُٕ, ؿَتىْا رت بتىْا يُ ػؤت ثلهًاكبهُ: ُٓطُك ُٓواًْ

َت ؿَهُ ُُْ فيَل ناكيطُكّ ػؤيآلبؤضِ ؿًَب رت بـَّ نُ فيامن خب  اُْوَ!تًَهِ يُّ ضًُُٓ بُ ُٓواًْ
 يُ بريت ُْضًَت: َلؤظ بُ ٓامايِ يُ ؿايو ْابًَت: ٓامايُتِ بُؿَهت ؿًََٖٓليَت!  -
 يُنًَو يُ كِيَطُناِْ ثًٌَهُوتٔ, ياكَُتًـاِْ ثًٌَهُوتِٓ ُٓواًْرتَ!  -
يُ ياؿت بًَت: ُٓطُك ؿَتُويَت هُكنُوتىو بًت, ًتًَو وام يًَبًَُٓ, ُٓويٍ   -
 ((هت بطلَ بُضاوتُوَضىيتُ ًاكّ نىيَلإ ؿَ))ُٓوَيُ
داك   - ُـْ َُي نُ ض ُو  ٓ , طلْط َّو ُويتُ هُك م داك ؿَن ُـْ ًًُ ض  ْ ضًَت: طْلط ُي بريت ُْ

!َ ُو ًت ـَهت َُي ٖ 
يُ بريّ ُْنُيت: بُ بؤضىوِْ َٔ فيإ يُ َلؿٕ باًرتَ, الِْ نُّ يُبُكػاتلّ   -

 يُى ضبى!((مَكؿَػُُّْ ؿايو, ؿَيِ ٖاوكِيًََو نُ يُبُكػاتلّ ًَُُٓ يًَـَؿات و ؿَوك
 ياؿؿاًتِ بهُ: َُٖىو ًُويَو بُ ًُوّ دُفٕ بناُْ!   -
 كَِػُّٓ ُٓواًْرت بُ ؿَكؾُتًَو بناُْ بؤ ًًهاكنلؿِْ ػىؿ!  -
َبني! – رت ؿ ِ بًا َه ًُي لؤظ ط  َ, ًَٓو بلِيَقٔي هلي ك ُٓ ُط ُٓ ُ ُ ن ُي َوٖ  ـ هاًت ُْ ـا ض ُ فيْا ضًَت: ي ُ بريت ُْ  ي
 ُٖيُ, ُْى ُٓو يُمطُيُّ يًَِ ؿكاوَ! بُ بؤضىِْ َٔ ْاوَكؤنِ ناهُ طلْطِ   -
 يُ ياؿت بًَت: تا ُْضًًََُتُوَ نُي ْاتىاًَْت هىاكت بًَت!  -
يُ بريت ُْضًَت: ُٖكناتًَو بًًٓت نُهًَو هُكنُوتًَٓهِ بُ ؿَهت ًَٖٓاوَ نُ تؤ ثًَِ   -

 ُْطُيٌتىيت, بناُْ ُٓو ناكطُيًَهِ نلؿووَ نُ تؤ ُْتهلؿووَ!
نَُاٍَ ػىاميًُ, ُٖوَيـاِْ مؤك, ثُْـ وَكطلتٔ يُ ًهوت و بُػتُوَكّ, بُكَُِٖ   -

 ؿاَُمكاويُ يُ ثًَٓاو طُيٌنت بُ ٓاَاْر و نؤَيُٓؿاُْ!
يُنَُني بريؤنُيُى ؿواّ يُ ػُوُٖهتاِْ بُياًْإ, بُ بريَاْـا ؿيَت, وَى: بُكؿيَو   -

نُ ناكيطُكّ وايُ بًؼُيُٓ سُوميَهِ َُْطُوَ, بُكؿَنُ نؤََُيُ تُوفًََو ؿَػىيكًًََٓت 
 يُهُك َُٖىو ًتًَهِ ْاوَوَ و ؿَكَوَّ سُومَنُ بُدَِ ؿيًًَََت!

َُ, ُٖك بؤيُ يُنُّ آليُ ياؿت بًَت: يُ ويَىَ نُ برينلؿُْوَ ثلؤهًوِ ثلهًاك و وَ  -
ثلهًاكيَو بُياًْإ يُ ػؤَاِْ ؿَنُئ, ناكيطُكّ كِاهتُوػؤّ يُ هُك كِؤسًُتِ ًَُُٓ 

 تا نؤتايِ تَُُمنإ ُٖبًَت! تانؤتايِ كِؤفَنُ و كَِْطُ
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 ًٌَُُٖ بُ ػىؿاّ ػؤت بًََِ: ًٓالِٖ: ُٓوَ بُ ًَُُٓ ببُػٌُ نُ بؤ ًَُُٓ باًرتَ!  -
 يُ بريت ُْضًَت: تُْٗا ؾانتُكّ ٓاماكؿاِْ َلؤظ, ُْؾوِ َلؤظُ!  -
بُ ًُٓإ, دىاًََلّ و ؿَيًٓايِ كِيَطاناِْ فيإ بربَِ و ٓاطاؿاكبُ نُ بُكؿَواّ   -

 يُطٍَُ تؤؿايُ! ((يُى))تاقاُْ
ثاكيَنطاكيت يًَـَنات, كِيَٓىيَِٓ و ٓاكِاهتُت ؿَنات,  ((ُٓو))ؿَيًٓابُ يُ ُٖكنىَّ ُٖيت  -

 بُكِاهت ناتًَو ػىؿاوَْـ يُّ ْنيهاُْؿايُ بؤ ؿوضاكّ تلي ؿَبًت!
ٓايا ؿَتُويَت ػىاهتِ ػىؿاوَْـ دًَبُدَِ بهُيت؟ هُكَتا ػؤت بُػىؿا بوجًَلَ  –
 يُ كِيَِ تؤوَ ناكّ ػؤّ ُٓدماّ بـات!((ُٓو))تاوَنى
يُ ياؿت بًَت: بُػؤًْطُكإ نلؿٕ ْاتىاًْت باكوؿؤؾ بطؤكِيت, ثُكِدىو ُٓوؿََُ   -

 كِووؿَؿات نُ نًٌَُناْت بُػىؿا بوجًَليت و يُ برييإ بُكيتُوَ!   
و ؿَماًْت تىوكَِيِ ضًُإ يٌَ ؿَنات؟ ؿََاْهات بُ ؿيَى, كِوػواكَإ ْاًريئ ؿَنات   -

 عًُل و دىاِْ يُ ْاوؿَبات!
ّ ػؤَ بىيَت, ثريؤمّ بهُ تا ًُو و كِؤف ((تؤ))َُٖىو كِؤفيَو بًََِ: ػىؿايا! ؾًَلّ بهُ تا  -

 كِآًََِ! ((تؤ))يُ ؿآًََِ ًًْىؾُكِ ٓاهاّ 
يِ آليِ ْاػِ ػؤت ًؤكِبُكَوَ, يُ قىآليُ بريت بًَت: بًَـَْطِ بهُكَ ثًٌُ, بؤ قى  -

 ًٓطِ ؿاْايِ و َُعليؿُّ ًٓالِٖ سنوكّ ُٖيُ!ؿَكووِْ ًَُُٓؿا ثل
يُ ياؿت بًَت: ؿاوَكّ يَُُكِ ًٖض نُهًَو َُنُ, يؤَُّ ًٖض نُهًَو َُنُ, تُْٗا   -

هُكنؤُّْ َُٖيُ و الواميُناِْ ػؤت بهُ, بُبٌَ ُٓوَّ ٓاكاَِ ػؤت يُ ؿَهت بـَيت 
 ياثُكيٌَإ بًت!

ًٓـّ ُْ ًْطُكاِْ كِابلؿووبُ و ُْ  ُٖكضًًُى كِوويـاوَ ؿَبىايُ كِووبـات, نُواتُ  -
 ُٖكاهإ يُ ٓايٓـَ!

يُ بريت ُْضًَت: ثُْا ببُكَ بُكؿاويَِٓ ًًْىؾُكٓاهاّ ػىؿاوَْـ, يُوَّ دىاِْ, ػؤًِ و   -
 ًاؿّ كِاهتُقًُٓت ضٓط ؿَنُوٍَ!

يُ بريت ُْضًَت: ُٓوَّ نُ تؤ كِيوىا ؿَنات, يُ كِاهتًـا ٖاوكِيًَُتٌ كِاهتُقًُّٓ   -
 ؿَنات!آلْهُ ؿَكوامَناِْ ًَٗلَباِْ بٌَ ثاياِْ ػىؿا بُكِووّ تؤؿا واتؤيُ, ضى
ًَُُٓ َُٖىوَإ بُكَُِٖ ُٓويٓني, بُكَُِٖ ُٓوئ و ًَٗلَباِْ و َُُٓنـاكّ ؿايُ و  –

 بابُ, ُْٖىنُ ضًُإ بؤ ُٓوئ نلؿووَ!
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ْـا ُْماْني ٖؤناكّ ًهوت ًًُْ, ضىْهُ ُٓوَ ًَُُٓئ ُٖك هٓىوكبُْـيُى بُهُك ػؤَا  -
ؿَهُثًَٓني, بُموويِ ؿَماًْت نُ تؤ منىوُْيُنِ طضهُّ ػايًكِ بىوُْوَكيت و ُٖك بؤيُ ًٖض 

   ؾانتُكيَو تؤ هٓىوكؿاك ْانات, َُطُك ػؤت يُ مَيِٓ ػؤت ؿا قبىَيت نلؿبًَت!
ٓايا ًَٖٓـَ بىيَليت نُ ػؤت يُ ًَْىنؤََُيـا بًًَٗٓتُ ؿَكَوَ؟ ُٓطُك وابًَت ًتًَهِ   -

 نُ بُ نؤَُنِ ًَٖنّ باوَكِ ُْتىاًْت ثًَِ بطُيت!ًَٖٓـَ ًًُْ 
ياؿؿاًتِ بهُ: ُٓو ؿََُّ نُ ًهوتِ ػىاكؿ, بُ ُْٓـامَّ ًَٓوتا ميلَى ُْبىوّ, بُآلّ   -

 ُٓوَ نَِ يُ نُ بُ تًَجُكِيين نات مكيلَنرت ُْبًَت؟
يُ بريت ُْضًَت: ُٓطُك يُُٖكًتًَو باًرتيُٓنُيت ًًُْ, يُُٖكًتًَو نُ ُٖتُ,   -

 ًرتئ نَُيو وَكبطلَ!با
 ؿَكؾُتُنإ بٓاهُ نُ بضًتُ ؿَكَوَ و بُداَِ ميَلِيُٓوَ بطُكِيًَتُوَ!  -
 تُْٗا ُٓو نُهاُْ هىونايُتًًإ ثًَـَنليَت نُ يًَطُكِئَ هىنايُتًًإ ثًَبهليَت!  -
يُفياْـا ؿًَََو ؿيَتُ ثًٌَُوَ نُ يُ ُٖهتِ ػلاخ, نلؿاكّ ػلاخ, كِواَيُتِ ػلاخ   -
 ؿَبًت, ناتًَو ُٓو مََُُْ ٖاتُ ثًٌَُوَ, ؿَّ و ؿَهت يُدًَِ ػؤت ظىَيَِ! وَكِي
 يُ بريت ُْضًَت: هُكُْنُوتٔ قبىٍَ ؿَنليَت, بُآلّ ُٖوَيُٓؿإ, ُْػًَل!  -
يُ بُكػؤتُوَ بًََِ: َٔ َلؤظًَهِ بُػتُوَكّ, ضىْهُ ػؤّ و ُٓواًْرتّ ػؤَ ؿَويَت,   -

 نُمن, ؿَػىيَُُٓوَ, بُكاَبُك ػؤّ و ُٓواًْرت هُػتطريًِْ!كِؤفّ هٌَ داك يُ ْاػِ ؿَيُوَ ثًَـَ
يُ ياؿت بًَت: ناتًَو ٌَتِ ػؤت ؿَقىضًت, ُْ نُهًَو ؿَتىاًَْت ًتًَو خباتُ ْاو  –

 ٌَتتإ و ُْ تؤ ؿَتىاًْت ًتًَو يُدًَِ ػؤّ بُكمنُيتُوَ!
بىوٕ بُي ًًُْ,  يُ بريت بًَت: ًَُُٓ بُ ؿكيَقايِ كِؤف هُكقاَيني, بُآلّ تُْٗا هُكقاٍَ  -

ثًَىيوتُ بناْني بُضًًُوَ هُكقاَيني, ُْٖط هُكقاَيُ, ًًٌٍََ هُكقاَيُ, ُْٖط ٓاؾُكيِٓ 
 يًَـَنليَت, بُآلّ ًٍََ َايُّ ٓاماكَ! 

يُ بريت ُْضًَت: ٓايا ؿَتُويَت بطُيتُ نَُاٍَ, يُّ ساَيُتُؿا َُٖىو كِؤفيَو بُدؤكيَو   -
 تَُُْتاُْ! بطىمَكيَُٓ وَى بًًًََت ؿوايني كِؤفّ

 ُٓطُك عًُل يُ ؿَيتاْا ُٖبًَت, ؿَتىاًْت َُٖىو كِؤفيَو ثُكِدىو بٓىيًَٓت!  -
يُ بريت ُْضًَت: بُ ًَٖٓاُْ ػىاكَوَّ ُٓواًْرت ْاتىاًْت بُكم بًتُوَ, بَُُٖإ ُْٓـامَ   -

 نُ ؿَهطريؤيِ ُٓواًْرت بهُيت, ياكَُتِ ػؤتإ ؿاوَ, ياهاّ ػىؿايِ بُّ ضًُُٓيُ!



 286 

ت ُْضًَت: وَهىَهُ بُ تُْٗا, بُ طىْاه ُٖفَاك ْانليَت, بُآلّ ناتًَو قبىَيِ يُ بري  -
 بهُئ ؿَطؤكِؿكيَت بؤ طىْاه!

 تا ُٓوؿََُّ ػؤَإ بُ تُواوّ تُهًًُِ ػىؿا ُْنلؿووَ, ٓؤقلََإ ًًُْ!  -
يُ بريت ُْضًَت: ناتًَو بُكَو ُٓوؿيىّ فيإ بُٓوباكطُ بجًَضًُٓوَ, ثلهًاكَإ يًَٓانُٕ   -

 ض بُكْاَُيُنتإ يًٌََُها بىو؟ بَُيهى ؿَثلهٔ؟ ضًت نلؿووَ؟ 
يُ بريّ ُْنُيت: بؤ نُهاًَْو نُ يُبُكػؤًُويوتِ ػىؿا و ػؤَ ويوتِٓ بُْـَناِْ   -

 ؿَفئ, بُٖاك ًٌَُُٖيِ يُ!
نُهاًَْو ثريؤمٕ نُ بُبًَـَْط ٓاماك ؿَضًَقٕ, ٓاماك ؿَضًَقٕ و مَكؿَسُُْ ؿَنُٕ, ُٓواُْ   -

 اؿّ ؾليٌتُنإ يُ ُٖك طُكؿيَهـا ؿَبًونت! ٓاوامّ ً
يُ بريت ُْضًَت: ُٖك نُوتًَٓو َُٖإ ُٖهتاُْوَيُ, ُٓو نُهُّ بلِواّ بُّ سُقًكُتُ   -

  ُٖيُ, بُكِاهتِ ؿاْايُ!  
هُيلّ ؿكَػتُنإ بهُ! كَِطًإ يُمَوٍ ؿايُ, بُآلّ هُكيإ يُ ٓامساُْ و ًٖض   -

 ؿًَََهًٍ ْاثلهٔ بؤضِ؟
بًَت: ػؤت بُػىؿا بوجًَلَ, ًٓـّ ثًَىيوت ْانات ًْطُكاِْ ًٖض ًتًَو بًت, يُ ياؿت   -

 ؾليٌتُناِْ ػىؿا يُثًٌَِ تؤوَ ُْٖطاو َُٖيـَطلٕ و كِضًُهًَِٓ ؿَنُٕ! 
سُقًكُت ًٖض ناتًَو َُٖيُ ْابًَت, بُآلّ ُٓوَ ًًَىامّ وتِٓ سُقًكُتُ نُ كَِْطُ تاى   -

دؤكيَو بُيإ بهليَت نُ نؤَُى بُواًْرت يا مياًْإ ؿوضاكّ َُٖيُ بهات, ؿَنليَت سُقًكُت بُ
ثٌَ بطُيًَُْت, بُّ ثٌَ يُ, سُقًكُت بُػؤًُويوتًُوَ ؿَكبربِٕ, قوُ ؿَبًَت ٓاويَتُيُى بًَت 

 يُ ُٓوئ و ؿَكبلِئ!
ُٓو ؿََُّ ُْٖطاويَو بُكَو الّ ػىؿا َُٖيـَطلئ, ػىؿاوَْـ ؿَ ُْٖطاو بؤالّ ًَُُٓ   -

 ًَُُٓ ُْٖطاوّ يُنُّ َُٖيبطلئ! ؿيَت, بُآلّ ؿَبًَت
مؤكيُّٓ ػَُيو يُ بُٖاّ ػُْـَ بٌَ ٓاطإ, ثًَهُْني ثانقنُكَوَّ كِؤغ, بًَُٖننُكّ   -

كِؤغ و مَيُٓ, بُآلّ ْابًَت بُواًْرت ثًَبهُْني, ثًَىيوتُ يُطٍَُ ُٓواًْرتؿا ثًَبهُْني, نُواتُ وَكٕ 
 هُكَتا يُطٍَُ ػؤَإ ثًَبهُْني!

كط بىوِْ ًًُْ, ضىْهُ فيإ بُكؿَواَُ, ناتًَو يَُال ػَُيو ؿََئًَ: نُهًَو ؿَيًٓابُ: َُ  -
َبًَت, يُوال َُٖيـيَت!  َلؿووَ, يُوال ؿَوتليَت: نُهًَو يُؿايو بىوَ, ػؤكيَو نُ يًَلَ ٓاوا ؿ
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يُ بريت ُْضًَت: كَِػُٓطلتٔ يُ ُٖوَيِ ُٓواًْرت مؤك هاؿَيُ, بُآلّ ُٖوَيـإ يُطٍَُ   -
 لاُْ, كَِػُٓ َُطلَ, بَُيهى ناك بهُ!ُٓواْـا مؤكط

بُٖاّ ُّٓ ضلنُهاتُ نىكتُ بنأْ و ًًًُّ ُٖكهاتًَو بطلٕ, ُّٓ هاتُ بُموويِ   -
 ؿَطىمَكيَت و ضاى يا ػلاخ بَُُٖإ ًًَىَ ْاطُكِيَتُوَ! 

ؿَيًٓابٔ! ُٖك ناكيَو نُ ُٓدماَِ ؿَؿَئ, ُٓكيَين بًَت يإ ُْكيَين, بًَطىَإ  –
 ٓني!ٓاناَُنُّ ؿَبً

ًَُُٓ بُكثلهًاكْني يُوَّ بُواًْرتّ بوُملًَٓني, ض نُهًَهني, ناكَناِْ ًَُُٓ نُهًَتِ ًَُُٓ   -
ُُْ كِوو, واقًعًُتِ ًَُُٓ ُٖك ُٓوَيُ نُ ؿَكؿَنُويَت, ػَُيو َاؾِ ػؤياُْ ُٖك دؤكيَو ثًًَإ  ؿَػ

ُُْوَ, بُ  ُُْوَ, بُآلّ ثًَىيوت ْانات بُودؤكَّ ُٓوإ بريؿَن َت!    ػؤًُ بريبه  َُٖإ ًًَىَ ًب
يُ بريت بًَت: طلؾتاكيُنإ, ناكيطُكتلئ َاَؤهتاّ فيأْ, يُناتِ هُكَُٖيـاِْ   -

نًٌَُناْـا ؿَبًَت ًاؿو هىثاهطىماكبني, ُْى يُو كِووَوَ نُ ٓاماكضًُنت باًُ, بَُيهى 
 يُبُكُٓوَّ ؿَكَدماَِ باًِ ُٖيُ!

ُوَيُ نُ بريو ٓايـياناِْ ًَٓوتاّ ػؤَإ يُ هاؿَتلئ كِيَطا بؤ ثاَيؿتُنلؿِْ مَيًَٓو ٓ  -
 بًَقْط بـَئ و ُٖك ًتًَو نُ ؿَبًَتُ َايُّ ؿكِؿؤْطِ بُكاَبُك بُػؤَإ, تىكِ َُٖيـَئ!

ا ؿووداك ؿَؿؤكِيًَت!  - ٌَربِنًَِ فياـْ ًُث َت, ي ًُب ػؤبىوْت ْ ضًَت: ُٓطُك َتُاُْ ُب  ُي بريت ُْ
ًُ نُهُنُ ثري بىوبًَت, ناكَهاتِ ثريّ يُ بريّ ُْنُيت: ناكَهاتِ ثريّ ُٓوَ ًْ  -

 ُٓوَيُ نُهُنُ, بُطُدمِ َابًَتُوَ!
 طُوكَيِ بُ ًٖض نُي ْابُػٌٔ, ؿَبًَت ػؤت بُؿَهتِ بًًَٓت!  -
يُ ثلهًاكنلؿٕ ؿَكباكَّ ًتًَو نُ ْاينامن بانِ ًًُْ, بؤضِ ؿَبًَت برتهِ؟ َٔ   -

 َُُٓ ض ُْْطًُنِ تًَـايُ!َُبُهتًَهِ ُٖيُ ياكَُتًِ بـَٕ, كِيَطاّ ًٌْإ بـَٕ, 
فَاكَّ ُٓو نُهاُّْ نُ يُ ناكَناْـا ًهوت ؿَػؤٕ, يُطٍَُ فَاكَّ ُٓو نُهاُّْ   -

 نُ بُ ًْىَ ْاضٌَ بُدًَِ ؿئًََ, ثُيىَْـيُنِ كِاهتُوػؤ ُٖيُ!
 يُ ياؿت بًَت: نُهًَو نُ بىيَلّ قبىَيهلِْ َُتلهِ ُْبًَت, يُفياْـا بَُُكاّ ْاطات!   -
َّ ًٌَُُٖ ٓاوكِ يُ كِابلؿوو بـَيُٓوَ, ػؤَإ يُ بًوت هاٍَ ؿواتلؿا يُبلّ ُٓو –

 ويَٓابهُئ بؤ ُٓوَّ بناْني َُٓلِؤ ؿَبًَت ضِ بهُئ تا ُٓو ناتُ بُودَِ يُ بطُئ!
 يُ ياؿت بًَت: تُْاُْت كِوؿاوَ كِيَهُوتُناًٍْ ًٖض ؿًَََو كِيَهُوت ْني!       -
 ثاهطىماكبُ!ياؿؿاًتِ بهُ: يُ بُكضاوَناْت هى  -
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ناتقًََلّ ٓايًٓـَ  24يُ بريت ُْضًَت: يُ ثاْتايِ َُٓلِؤؿا فيإ بطىمَكيَُٓ, يُبامُّْ   -
ناتقًََلّ كِابلؿوو بضؤ ؿَكَوَ, ضُْـَ ؿَتىاًْت يَُلِؤؿا بقّ, ُٓطُك َُٓلِؤ باَ فيإ  24و 

 ببًتُ هُك, هبُيَِٓ ناْتإ باًرت ؿَبًَت!
 ُى ناتـا تُْٗا بري يُيُى ًت بهُيتُوَ!يُ بريت ُْضًَت: ُٖوَيبـَ يُي  -
 يُ بريّ ُْنُيت: َُتلهًـاكتلئ بًَباوَكِّ, باوَكِ ُْبىوُْ بُػىؿ!  -
-  !ٔ ُي َـَن وَّ نُ ؿَكنِ ًث تل, بًَُٖنتل و ًايوتُتلئ ُي َإ, باًرت, فيلاُْ ضًَت: مؤكُب  ُي بريت ُْ
ُٕ, يُ ًَاُّْ ثًٌَىَػت ًْطُكاِْ قوُنلؿٕ َُبُ, ؿََتإ بهُُْوَ و قوُبه  -

 قوُنلؿْـا ؿَتىاًْت طلؾتُنإ ضاكَهُك بهُيت!
يُ ثالٕ ؿاكًِتًَٓو نُ وَهىَهُ و ؿوؿَيِ ثًَىَ ؿياكَ مؤك مؤك بُضانِ ؿَهتِ يٌَ   -

 َُٖيطلَ, ًَٖٓـَ بري يُ هبُيَِٓ َُنُكَوَ, ًَٖٓـَ بري يُ ُٓدماَِ ناك َُنُكَوَ!
ًٓابُ نُ ُٖهتهلؿٕ بُ هُكنُوتٔ, ُٖهتِ هُكنُوتٔ يُػؤتـا طًُُ ثًَبـَ و ؿَي  -

 هُكنُوتٔ و ُٖهتهلٕ بُ ًهوت, ؿواداك ًهوت ؿَػىيكًًََٓت!
طىَّ بطلَ! ))ثاظًؤف(( يُ ثًَؼُؾِ َُكطـا, كِامّ هُكنُوتٔ كِاؿَطُيًَُْت و ؿََيًَت:   -

 تاَُمكؤيِ و بُكؿَواّ بىوٕ(())
 بهُٕ! يُ بريت بًَت: الِْ نُّ كِؤفّ هٌَ داك ًَُكِ مَكؿَػُنلؿٕ  -
بُ تًٌُْت سُقًكُتُ ُْكيَِٓ و ُٓو كََِ بًًٓاُّْ نُ تىاْاّ طؤكِيًٓاْت ًًُْ, ػُّ   -

 هاكؿاُْ تًَجُكَِ!
 يُ بريت ُْضًَت: هُكنُوتٔ بُ ؿَهتجًَهلؿٕ ؿَهت ثًَـَنات! –
يُ ياؿت بًَت: ُٖك ثًٌَٗاتًَو يُ ؿًْاّ واقًعـا كِوؿَؿات, ؿَبًَت هُكَتا يُ ًٌََهِ   -

 ؿابًَت! تؤؿا كِووٍ
 يُ بريت بًَت: ًٌَُُٖ ُٓو ًتُت ؿَهت ؿَنُويَت نُ ثًٌَرت بريت يًَهلؿؤتُوَ!  -
ياكيناِْ كََِ ثًَوتِ ياكّ هُبُتُّ َُٓليها   -((ثلهًإ يُ ))َايهٌَ دؤكؿٕ  -

ّ: َٔ ٓاَاؿَ ًِْ يُ ًٖض ياكيُنـا بُ ثًُّ ؿووَّ آلٖؤناكّ هُكنُوتِٓ تؤضِ يُ؟ وَ
 قُْاعُت بهُّ!

اًتِ بهُ: تُْٗا ؿَ كِؤف يُطٍَُ ػؤت ؿا بُ ًُكِبٌَ و ًًَََُُٖ برييَهِ ُْكيَِٓ ياؿؿ  -
بًٌََُهتاْا بًَت, ثاًإ ؿَكِؤف بري يُ ضاكَهُكّ نًٌَُ بهُكَوَ ُْى يُ ػىؿّ نًٌَُ, 

 ُٓوؿََُ تَُاًاّ كِوؿاِْ ثُكِدىو بهُ!
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 ووَ!ػىؿاوَْـ َلؤظِ بؤ هُكنُوتٔ و بُؿَهتًَٗٓاِْ هُكنُوتٔ ػىَيكاْـ  -
-  !ُ ًُ, بؤ باَ فيإ و هُكنُوٓت ُت نًٌَإ ًْ ُٓي ا بؤ َ ضًَت: ٖاتِٓ َلؤظ بؤ ُّٓ ؿًْ  ُي بريت ُْ
ِ ػؤّ وَكبطليَت!  - الًُٖناْ ًَنَ ًٓ  ٖ َُيو ُي ُؤت ن اهًَت و بؤ هُكن وَّ ػؤّ ٓب ٖاتىَو بؤ ُٓ  َلؤظ 
 ؤتـا ويَٓابهُ!ػىيُى, ػؤت بُودؤكَ نُ ثًَتؼؤًُ, يُ ثُكؿَّ هًَُٓاّ مَيِٓ ػ 30كِؤفّ   -
يُ ياؿت بًَت: باوَكَِ َُٖيُ و ُْكيًًَُٓنإ ؿَكباكَّ ػؤت يُمَيٓت ؿا بولَِوَ و يُ بلّ   -

 ُٓواُْ باوَكِّ باَ و هُكنُوتىو ؿابَِٓ!
 يُ بريت بًَت: تؤ ُٖك ُٓوَيت نُ بريّ يًَـَنُيتُوَ!  -
ك  - ّ كِاهتُوػؤ و ُب َت, ناكيطُك ًًُى ًب ُكض  َُُٖ ٓاطاّ ًٓ ُ!باوَكِّ  ُي  ًَُُٖٓ هتِ  هُك ُْ ّ ُي  دُهتُ
ؿووباكَ نلؿُْوَّ ْوهؤناِْ كِابلؿوو يُ مَئ ؿاو ػؤبُنَُتُكػُّ ماْني يُْاناو َلؤظ  –

هىوى و ْاًايوتُ ؿَنات و يُ ٓاناّ ؿا تًَـَطُئ نُ ًَُُٓ ؿَبًَت ًٌَُُٖ ًهوت خبؤئ, 
 ضىْهُ ًايوتُّ ؿؤكِاْني!

َبني, بُآلّ دؤكّ يُ بريت ُْضًَت: ًَُُٓ َُٖىوَإ نًٌَ  - َُإ ُٖيُ, ْآىًََـ و ؿَيطلإ ؿ
َْطلِيَق ؿَنات!     ايُ نُ مياتل يُ ُٖك ًتًَهٌ تل, فياِْ ًَُُٓ كِ  َاََُيُ نلؿمنإ يُطٍَُ ًهوتُناـْ

يُ بريّ ُْنُيت: ًٌَُُٖ ٓاَادمُنُّ ػؤت بًًَُىَيُنِ ميٓـوو يُ مَيِٓ ػؤت ؿا   -
ًـا بقّ, بُّ ناكَ يُ ٓاَاْر ْنيهرت و ُٖهت بُ بُكدُهتُ بهُ و يُ َُٖىو ضلنُهاتُناْ

 تاَُمكؤيِ و ؿَيطُكَِ و بُػتُوَكّ ؿَنُيت!
نُ ًٖض ناكيَهتإ يُ )يُ ياؿت بًَت: يُنَُني ناك َُُٓيُ نُ يُّ بريوباوَكَِ ُْكيًًَُٓ   -

 قىتاكببًت! (ؿَهت ْايُت
 تاْـا وَى يُى ًًُْ!يُ بريّ ُْنُيت: نُ كِابلؿووّ تؤ, ًٖض ناتًَو يُطٍَُ ؿاٖاتىو  -
يُ بريّ ُْنُيت: ًٖض نًٌَُيُى, ًٌَُُٖيِ ًًُْ, ًٖض نًٌَُيُى ْاتىاًَْت   -

 ناكيطُكّ يُ هُك تًَهلِاّ تَُُٕ بُدَِ بًًًَََٗت!
يُ ثًَٓاو ؿكوهتهلؿِْ ؿيناٌْ الْـ)ػؤًرتئ ًىئَ (واَيت ؿينِْ)بًؼُكَ ًٌََهت:   -

تُداكِّ يُاليُٕ باْهُناُْوَ بًوت, بُآلّ بُ َِ ُْكيَِٓ و طاَيآلداك و302َيُهُك مَوّ( 
 نؤَيُٓؿإ ؿواداك هُكنُوتِٓ بُؿَهت ًَٖٓا!

َيت,   - ُْٗا كِيَطاّ طؤكِاْهاكّ يُ فياْتـا َُُٓيُ نُ بلِياكيَهِ واقًعِ ـب يُ بريت ُْضًَت: ت
 ُْوَ!بلِياكّ واقًعِ واتُ: دطُ يُ طُيٌنت بُ هُكنُوتٔ طٌت كِيَطاناٌْ تل يُ مَيٓتاْا بولِ
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ناتًَو باوَكِت بُ ًتًَو ُٖبًَت, ؾُكَاِْ بٌَ ضُْـ و ضىوٕ بًٌََُهت ؿَؿَيت بؤ   -
 ُٓوَّ ناكؿاُْوَيُنِ ؿياكيهلاو يُ ػؤّ ًٌْإ بـات!

يُ ياؿت بًَت: ُٓطُك بُؿَهت نًٌَُيُنُوَ طريت ػىاكؿ بًَت, ًٌَُُٖ كِيَطايُى ُٖيُ  –
 بؤ طؤكِاْهاكّ يُ باكوؿؤػُنُؿا!

وَ بًًًََلَوَ: يُ فيامن ؿا ًهوت بىوِْ ًًُْ, تا ُٓوؿََُّ نُ ثُْـّ يُ يُبُكػؤتُ  -
 ًتًَو وَكطلتبًَت, هُكنُوتىوّ!

ًُ نُ ؿكيَػِ يُ ًَُُٓ نلؿووَ!  - َْـ ًتًَو ؿوا خبات, بُوَاْايُ ًْ  يُ بريت ُْضًَت: ُٓطُك ػىؿاو
تُنًُِ ؿيتِٓ ُٓو ًُٓإ واتُ, بلِوابىوٕ بُوَّ نُ ًَٓوتا تىاْاّ ؿيتًٓت ًًُْ, ثاؿاً  -

 ًتُيُ نُ بلِوات ثًَِ ُٖيُ!
كِؤفاُْ ُّٓ ناكَ ٓاهإ بُآلّ بُٓكَِتًُ ُٓدماّ بـَ: يُهُكػؤ و بُ ٓاهىوؿَيِ يُهُك   -

نىكهًُى ؿابًٌُٓ, كِيَو ثاَيبـَكَوَو, ضاوَناْت ؿاخبُ و ُٖوَيبـَ مَيِٓ بُٓاطاّ ػؤت 
ؤضىوُْناْت يُهُك ٓاكاَِ و ٓؤقلَيِ بًَـَْط و ٓاكاّ بهُيت, تًَهلِاّ بري و ب ((ُٖهت))

ضلِ بهُكَوَ, بؤ ُٓدماَـاِْ ُّٓ ناكَ, ضلِنلؿُْوَّ ُْٖاهُؿإ ناكيطُكَ, ؿَهتبُدَِ 
ؿواّ ًَٖىكبىوُْوَّ دُهتُتإ بُ هاؿَيِ طىيَبطلَ, يُدُهتُّ ػؤت بُ ٓاطابُ و 
 ُٖوَيبـَ يُ ُٖهتُناِْ بطُيت, ؾًَلبُ بُض ًًَىَيُى ثُياَُناِْ دُهتُّ ػؤت

 وَكبطليت!
ُٖهتُوَكَناْت ٓاكِاهتُّ ُٖهتُناْت بهُ, يُ ػؤت ثلهًاكبهُ: ُٖهتتإ يُّ ضلنُهاتُؿا   -

ضؤُْ؟ ؿَكباكَّ ُٓوَّ يُ ْاػتاْا ؿَطىمَكيَت يُطٍَُ ػؤت ؿا هُككِاهت بُ, يُطٍَُ ُٖهتُناْت ؿا 
 يِ ْاػتإ!آلطؿتىطؤ بهُ, ُٖهتُناِْ تؤ كِيَطايُنِ َُٖىاكَ بؤ طُيٌنت بُقى

ُٖكوَى ضؤٕ كِؤفطاكتإ ؿَطىمَكيَت ٓاطاؿاكّ دُهتُو ُٖهتِ ػؤت بُ, يُ كِوبُكِو   -
بىوُْوَّ نُهُنإ و ُٖيىَُكدُ دًاوامَنإ ؾًَلبُ نُ ضؤٕ ضاوؿيَلّ بىوِْ ػؤت بًت, طىَّ 
يُ هُكَؿاوَناِْ ْاػِ ػؤت بطلَ بًًََُٗ كِيَبُكّ تؤ بًَت, ُٓوؿََُ ثُّ بُوَ ؿَبُيت نُ 

 ؤ يُباكّ طًُُنلؿْـايُ! تىاْاّ نُهِ ت
يُ ُٖك ساَيُتًَهِ تايبُت ؿا ؿَبًَت ػؤت بلِياكؿَك بًت و بناًْت ْاكَِمايِ تؤ مياِْ  – 

   بُ بًًٓٓتإ طُياْـووَ يإ ْا! 

 يُوناتاُّْ نُ )بَُيٌَ( ؿَنُيت و بُآلّ يُ كاهتًـا َُبُهتتإ )ُْػًَل(َ, ٓاطاؿاكبُ!   -
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خبُكَ فيَل ضاوؿيَليُوَ و هُكْر بـَ يُ ثُيىَْـيُنِ ثاًإ بُوكؿّ ُٖهتُناِْ ػؤت   -
كاهتُوػؤ نُ يًَُْىإ قوُنلؿٕ يُكووّ برينلؿُْوَ و ُٖهتًَو نُ يُ ٓاناَِ ًَٖنّ نُهًـا 

 ٖاتؤتُ نايُ, بُوكيايًُوَ َُٖيبقيَلٕ تا ببًَتُ ػىوّ كؤفاُْتإ!  
ُ بىاكّ طؤكِيِٓ ٖنكو يُ بريت ُْضًَت: بُ ًًَىَيُنِ بٓضًُٓيِ ويؤفيهِ ًَُل بهُ ي  -

برينلؿُْوَّ ػؤت, ؿَتىاًْت يُ كوؿاوَ هاؿَناِْ وَى ٓاَاؿَنلِْ ػىاِْ ًَٓىاكَوَ ؿَهت 
ثًَبهُيت تا ؿَطُيتُ َُهُيُ دـيُنإ, يُطٍَُ ُٓوَّ ُّٓ ناكَ يُ ُْٖـيَو ساَيُتـا بُ دىَيُّ 

يِٓ برينلؿُْوَ و ًًَُٓيِ ْاوؿَبليَت, يُنًَهُ يُ ػُهًَُتُ ؿياكَناِْ َلؤظ يُواكّ طؤكِ
 بُيُنًَو يُ ثاكضُ طلْطُناِْ وكَبُكمّ ؿاؿَْليَت! 

يًوتًَو يُ َُهُيُ طلْطُناِْ فياِْ ػؤت ٓاَاؿَبهُ و ُٓوناتاُّْ نُ تًًَـا ػىؿّ   -
 كاهتُقًُٓت ُْبىويت, ٓاًهلابهُ!  

ٖؤناكَنُّ يُ ػؤت بجلهُ و بريبهُوَ ُٓطُك بؤ بُكفَوَْـّ ػؤت ناكت بهلؿايُ,   -
 ِْ بُنَِ ؿَطُياْـ! ميا

يُوبىاكاُّْ نُ ُٓواًْرت ؿَػاَيُتًإ ُٖيُ يًوتًَو ٓاَاؿَبهُ ضُْـ ًَهاًْنًََهِ   -
تايبُت ؿياكّ بهُ نُ تًًَـا كِيَلَِوّ فياِْ تؤ و ُٓوإ بُ َُٖيبقاكؿِْ ُٓوَّ يُ بُكفَوَْـّ 

 تؤؿايُ ثلِباكتل ؿَبًَت!
ؾتُيُى باكّ ٖنكٍ و عاتًؿِ و دُهتُيِ يُ بريت ُْضًَت: َُٖىو كؤفيَو يا َُٖىو ُٖ  -

 و كؤسِ ػؤت تاوتىَّ بهُيت!
ؿَهًٌٓاِْ بهُ يُ سوابِ ُٖكناّ يُو ساَيُتاُْ ض نُهًَو ثٌهِ مؤكتل ؿَبات و ٓايا   -

ُّٓ َُهُيُيُ يُ دًَِ ػؤيـايُ يإ ْا, ُٓطُك ثًَىيوتِ نلؿ يُُٖك بىاكيَهـا هٓىك و ختىبِ 
 بضؤ! ػؤت ياؿؿاًت بهُو بُ ًىيًَٓـا 

يُ بريت ُْضًَت: يُ ُٖك ًُو و كِؤفيَهـا ضُْـ ػىيُنًَو يُ ناتِ ػؤت تُكػإ بهُ بؤ   -
  ثًاَُٖيـاِْ ػؤت و طلْطًـإ بُػاَيُ باَ و ُٓكيًَُٓناِْ ودىؿّ ػؤت!

بؤ ًَُكهلؿٕ, ُٓكنًَو نُ ؿَتاُْويَت يُ ٓاهت ٖاوكِيًََو يا نؤََُيطانُتإ يُ ُٓهتؤّ   -
بُ ووكؿّ هٓىك و ضىاك ضًَىَنُّ ؿياكيبهُ و بلِياك بـَ يُوَ تًَُٓثُكِيَت, هُكْر بطلٕ, َُٖيبقيَلَ, 

 بـَ يُكِوّ كِؤسًُوَ ض ُٖهتًَهت الؿكوهت ؿَبًَت و ناكؿاُْوَّ ُٓواًْرت يُ ٓاهت تؤؿا ضِ يُ! 



 292 

يُ بريت ُْضًَت: َُٖىو كِؤفيَهت بُٓاطاؿاكبىوٕ يُ ٖاواكّ ْاػِ ػؤت بطىمَكيًَٓت,   -
ؿَهتًٌٓاِْ بهُيت كَِػُٓطلّ تؤ يُ ض ناتًَهـا يُباكّ قوُنلؿٕ ؿايُ و ض ناتًَو  ؾًَلببُ نُ

 اليُْطلَنُتإ ؿَؿويَت, ُٓطُك سُمبهُيت ؿَتىاًْت يُّ طؿتىطؤياُْ ياؿؿاًت بهُيت!
 ؿاٖاتىو = ًَٓوتا!! –يُ بريّ ُْنُيت: ُٓدماَِ نؤنلؿُْوَّ كِابلؿوو   -
 طلَ, بُهٌَ تايتٌَ بٓىوهُ!ُٖك ًَٓوتا هٌَ ثُكَِ ناغُم َُٖيب  -
 ُٓوَّ ْاَُويَت  -1
 ُٓوَّ ؿََُويَت  -2
 ُٓوَّ ؿَبٌَ هىثاهٌ بهُّ.  -3

ثاًإ يُفيَل ُٖك تايتًًََهـا ُٖهت و ؿاػىاميُناِْ ػؤت بٓىهُ و با ًٌَُُٖ ُٓو 
 ناغُمَت يُ بُكضاوبًَت تاوَنى يُ مَيٓتـا ببًَتُ َُيُنُ!

 ياكّ ؿاوَ ػؤّ ػؤَ بىيَت و بُكِاهتًٍ ُٖك بُّ ًًَىَيُ!يُبُكػؤتُوَ بًًًََلَوَ: َٔ بلِ  -
يُطٍَُ ػؤتـا بًًًََلَوَ: ُٓوثُكِّ ُٖوٍَ و تىاْاّ ؿَػَُُ طُكِ تاوَنى بَُتُاُْ بُػؤبىٕ   -

 و وكَبُكمّ تُواوَوَ بُكَو فيإ ُْٖطاوبًَِٓ!
ًٗلَباًْت ُٖكؿَّ يُ ياؿت بًَت: تؤ ًايوتُّ ؿَوكوبُكيَهِ طًُبني و ٖاوكِيَاًَْهِ َ –

 بؤ ُٓوَّ َُٖىو كِؤفيَو فياْت ثلِ بُكُّٖ نُٕ!
سوابًَهِ باْهِ بؤ ُٖهتِ ػؤت بهُكَوَ, بُ ُٖكنُهًَو ؿَتُويَت ببُػٌُ,   -

ؿَؾتُكيَو بهُُْوَ, ُٖهتُناِْ ػؤت بؤ ض نُهًَو بُػُكز ؿَؿَيت, بؤضِ؟ ضُْـ؟ ٓايا 
 بُٖايُنِ ُٖيُ؟ يإ ْا؟ 

 ُُ, نؤثٌ نلؿُْوَّ باوَكَِ ؿَكوًًُْناِْ ًَُُٓيُ! يُ بريَإ ُْضًَت: فياِْ ًَٓ  -
ُٓطُك ًَُُٓ طىَامنإ يُ ثًُ و ثايُّ ػؤَإ ُْبًَت, ُٖكوا بُ هاؿَيِ طىيَُإ بؤ   -

 قوُّ ُٓواًْرت ًٌ ُْؿَنلؿ!
ُٖوَيبـَ ؾًَلبًت نُهاًَْو نُ بًًَُىَيُنِ هُكََلِ ؿَبَُٓايُّ ُٓوَّ ُٖهتًَهِ   -

 اهًت!ػلاثت بؤ ؿكوهت بًَت, بٓ
يُنًَو يُ بًُُ هُكَنًُناِْ هاغًََُِ ًَُُٓ يَُُؿايُ نُ ؾًَلبني ؿَْطِ ػؤَإ   -

بُطىيَِ َُٖىوإ بطُيُْني, َُُٓ َاْاّ ُٓوَيُ نُ كِوبُكِوّ تلهُناِْ ػؤَإ بىويُٓتُوَ, 
 ُْػًَليَو بًََِ و ػؤت كِمناك نُ(())تلي يُ ًهوت, تلي يُ قبىَيُٓنلإ, 
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و بُّ دؤكَ ))عنَتٌ ُْؾى(( ًُيـاّ تؤ ((ُْػًَل)), ٓاماؿاُْ بًًََٔ((َُيٌَب))ٓاماؿاُْ بًٌََ  -
 ؿَبًَت!
نُ ػؤت ػاَيِ بًت,  –ض َاؿؿّ و ض َُعُٓوّ  –ُٖكطًن ًَٖٓـَ ُْبُػًٌت   -

 ًٌَُُٖ هٓىوكيَهِ بؤ ؿياكٍ بهُ!
 ْابًَت بضًتُ ثاٍَ نُهاًَْو نُ ُٖهتًَهِ ػلاثًإ بُكاَبُك بُػؤيإ ُٖيُ!  -
 ت َُٖيطلئ يُ ُٖوَيـإ بؤ هُكؿَكنلؿٕ يُ كَِؾتاكّ ْايؤفيهِ ُٓواًْرت!ؿَه  -
بُٖاو ثًَـاويوتًُناِْ ػؤت هُباكَت بُواًْرت بًًَُىَيُنِ كِووٕ ؿَهتًٌٓإ بهُ  –

وػاَيُ الوام و بًَُٖنَناِْ ػؤت ؿياكّ بهُ, يًَلَؿا ًٖض ؿاوَكّ نلؿًَْو يُ ٓاكاؿا ًًُْ, َُُٓ 
 تُْٗا ؿَكػوتُيُ!

 بريت بًَت دًاواميُى يًَُْىإ بُػٌني و وَكطنت ؿا ًًُْ! يُ -
 يُ ياؿت بًَت: ؿَتىاْني يُكِيَِ بُػًٌُٓوَ ؾًَلّ ػؤًىيوتِٓ ُٓواًْرت ببني!          -
يُطٍَُ ػؤت ؿا بًًًََلَوَ: ناتًَو ؿياكّ ؿَنُّ بؤ ُٓوَّ بريبهَُُوَ, ؿَيُنإ بُكؿَواّ  -

ُيىَْـّ نلؿٕ ثًَىيوت بُدُهتُ ْانات, ؿَمامن نُ ًٖض ثُيىَْـيإ بُيُنرتَوَ ُٖيُ و بؤ ث
 ناتًَو تاى و تُكا يإ تُْٗا ْامب!

 ياؿؿاًتِ بهُ: ؿَتىاْني يُبلّ ُْْطِ, ُٓوئ بـؤميُٓوَ!  -
يُ بريت ُْضًَت: ُٓطُك يُؿَكَوَ نًٌَُيُى ُٖيُ, مويل َُبُ, ْاػِ ؿَيت ٓاهايٌِ   -

 تًَـايُ!
 ا و قىتابٌ يُنرتئ!يُ ياؿت بًَت: ًَُُٓ َاَؤهت  -
 تُْٗا هُيلّ ًتُ ػلاثُنإ َُنُ, هُيلّ ًتُ باًُناًٍْ بهُ!  -
 يُ بريت ُْضًَت: يُبُكُٓوَّ عًُل ًٌَُُٖ ُٖيُ, ْابًَت بانت يَُلؿٕ ُٖبًَت!  -
ؿَتىاْني ًٌَُُٖ ػَُيو يُ ُٖكؿوو ساَيُتُنُؿا ببًٓني: يابُػٌٓـَّ ًَٗل يا نؤَُى   -
 ػىام!
 ُكط بُ هُكَدماَِ فيإ بناْني, ؿَتىاْني بُدؤكيَهًرت يًَِ بلِواْني!يُبلّ ُٓوَّ َ  -
ناتًَو باوَكِّ ُٖيُ عًُل َُْلَ و ثُيىَْـّ ؿكوهت ؿَنات, باوَكِ بُدًايِ و َُكط   -
 ْانُّ!
 بُ هُكنؤُْ ُْنلؿِْ ػؤّ, َُٓلِؤ بُ ٓاكاٍَ ؿَطُّ!  -
 اّ َتُاُْ بُ عًُل ؿَنُّ!ًٖض ناتًَو ؿَهت بُكؿاكّ ٓىًََـ ْامب, ضىْهُ بُكؿَو  -
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َُٓلِؤ بُبريّ ػؤَِ ؿيَُُٓوَ نُ هُالَُتِ, ٓاكاَِ ؿَكووُْ, ضانبىوُْوَ,   -
 بُوامًَٖٓإ يُ تلي ؿيَتُؿّ!

يُبُكػؤتُوَ بًًًََلَوَ: باكّ دُهتُيًِ ُٖكضًًُى بًَت, ؿَتىامن ًٌَُُٖ ٓاكاَِ  –  
 ؿَكووٕ َُٖيبقيَلّ!

ِْ بهُّ, و ُّٓ ناكََ بُوامًَٖٓإ يُػَُُنامن بُ َُٓلِؤ ؿََُويَت ُٖهت بُ ًاؿوَا  -
 ُٓدماّ ؿَطُيُمن!

يُبُكػؤتُوَ بًًًََلَوَ: كِيَقَّ نلؿاك و طىؾتاكَنامن يُ ثُيىَْـيُنامنـا طلْط ًًُْ,   -
بَُيهى ُٓويًَٓو نُ يُ طىؾتاك و نلؿاكّ ؿا ًاكاوَيُ يُ ثُيىَْـيُنامن ؿا بايُػًهِ مؤكّ 

 ُٖيُ!
ّ طٌت بري و ٓايـيايُنِ ؿووك يُ بُػٌٍ وام يًَبًَِٓ و بُّ ثًًَُ ثٌت َُٓلِؤ تاَُمكؤ  -

 يُ ًٍَٓ و ٓاماك ؿَنُّ! 
يُبُكػؤتُوَ بًًًََلَوَ: بُهُكمٌَْت ُْنلؿِْ ػىؿ, ثُيىَْـيُنامن يُطٍَُ ػؤّ باًرت   -
 ؿَنُّ!
ُٓوإ و  بُوامًَٖٓإ يُ ؿاوَكّ نلؿِْ ُٓواًْرت, ضىوُْ ثاٍَ ُٓواًْرت يُ بلّ دىؿايِ يُ  -

 ػؤّ َُٖيـَبقيَلّ!
ووًُ طُيًَو نُ يُ ثُيىَْـيُنامن ؿا َُٖيًإ ؿَبقيَلّ, ؿَهتًٌٓاِْ ؿَنات نُ   -

 ػىامياكّ دىؿايِ يا ثُيىَْـّ!
 بُنؤَُنِ ثُيىَْـيُنامن ؿَتىامن ُٓويِٓ بٌَ نؤتىبُْـ ُٖهت ثًَبهُّ!  -
باِْ ُْبًِٓ و بُكثلهًاكيَتِ فيامن َُٓلِؤ َُٖيًـَبقيَلّ نُ يُ ثُيىَْـيُنامن ؿا ػؤّ بُقىك  -

 بطلَُ ُٓهتؤ!
 ؿَتىامن يُ َُٖىو ثُيىَْـيُنامن ؿا يُ بلّ تلي ُٓوئ َُٖيبقيَلّ!  -
ُٖكناتًَو طريؤؿَّ ٓايٓـَ يا كِابلؿوو ؿَمب, َُٖيًـَبقيَلّ نُ بُبريّ بًَُُٓوَ تُْٗا يُ   -

 ًَٓوتاؿا ؿَتىاْليَت ُٖهت بُ عًُل بهليَت!
بًًًََلَوَ: بُ تاهُوَّ َُٖيُنامن يُطٍُ ََٓـاَيُنامن ؿا باي ؿَنُّ و يُ  يُبُكػؤتُوَ  -

 طٌت َُٖيُناِْ ػؤّ و ُٓواًْرت ؿَبىوكّ!
  َُٓلِؤ َُٖيًـَبقيَلّ بُبريّ بًَُُٓوَ ًايوتُّ ًاؿوَاًِْ!  -
 ٕ, َاَؤهتاّ ُٓوئ و ٓاكاَني!آلبًًََُٗ بُكؿَواّ بُبريّ بًَُُٓوَ نُ َٓـا  -
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ُٓوَ نُ هُككِاهتِ يُ طٌت ناكَناْـا بهَُُ ثًٌُ, بؤ ُٓوَّ ؾًَلّ بُبريّ بًَ  -
 دطُكطؤًُنُمشِ بهُّ!

بُبٌَ ًٖض هُكدمًَو َٓـاَيُنامن ػؤَ ؿَويَت بَُٓاّ ػؤًُويوتِ ػؤّ يُهُك كَِؾتاكّ  –
 ُٓوإ ؿاْاًَِْ!

َُىو يُو كِووَوَ نُ ؿَمامن ُٓوئ و طىْاه ْاتىأْ ثًَهُوَ ُٖبٔ, يُ بُكاَبُك ُٓو ٖ  -
 بًَت, ؿَوَهتِ! ((ماٍَ))وَهىَهاُّْ نُ ؿَيُويَت بُٖؤّ طىْاُٖوَ بُهُك كِؤَيُنامنـا 

 يُبُكػؤتُوَ بًًًََلَوَ: يُ َٓـاَيُنامن ؿَيطلإ ْامب!  -
 ُٖوَيـَؿَّ طًُُو ػؤثاكيَنّ و هُكبُػؤيِ َٓـاَيُنامن ثُكَثًَبـَّ!   -
 ْني! ّ َٔ((هُكَايُ))يُبريّ ْانُّ نُ َٓـاَيُنامن   -
 ؿََُويَت يُبريّ بًَت, ُٓوَّ نُ بًُْامّ ؾًَلّ ببِ, ؾًَليٌِ ؿَنُّ!  -
 يُطٍَُ ػؤت ؿا بًًًََلَوَ: ؿَتىامن َُٖيًبقيَلّ ؾًَلناكّ ُٓوئ مب يا تلي!  -
ُٖك دؤكَ ٖنكيَو ػىؿ يا ُٓواًْرت هُكمٌَْت بهات, ْاَبًَت و بُّ دؤكََ ميإ   -

 بُدُهتُّ ػؤّ ْاطُيُمن!
ّ ْانُّ نُ دُوُٖكّ ودىؿّ َٔ كِؤسُ و فياِْ َٔ بُ واقًعِ دُهتُّ َُٓوَ يُ بري  -

 ثُيىَهت ًًُْ!
َُٓلِؤ يُ بلّ تُكنًن ػوتُٓ هُك مآًُْناِْ ػىؿ يُباكَّ دُهتُوَ, ػُكيهِ   -

 ػؤًىيوتِٓ ُٓواًْرت ؿَمب!
 َُٓلِؤ ُٖوَيـَؿَّ, دُهتُّ, بُو دؤكَّ نُ ُٖيُ, ػؤَ بىيَت!  -
 رت بًَناكّ, يُكِاهتِ ؿا يُػؤّ بًَناكّ!ناتًَو يُواًْ  -
 بؤ فيإ يُ ٓاكاَِ ؿا ؿوو ًت يُبري بهُ:   -
 ُٓو ضاناُّْ يُطٍَُ ُٓواًْرت نلؿووتُ!  -1
 ُٓو ػلاثاُّْ ُٓواًْرت يُطٍَُ تؤؿا نلؿوياُْ!  -2
 ! ناتًَو يُواًْرت ثُهتِ, يُو كِووَوَيُ نُ يُ كِابلؿووؿا ُٓواًْرت بٌَ ْلؾ بىوٕ يُالّ –  
ُٓطُك ُٖهت بهُّ َٔ يُهُك ُٖم ًِْ, يُو كِووَوَيُ نُ ُٖوَيـَؿَّ نُهًَهًرت بُ   -

 تاواْهاك خبَُُكِوو!
 يُ بريت بًَت: يُوَّ نُ ُٓدماَِ ؿَؿَيت, ضًَق وَكطلَ!  -
ضًَت: باوَكِ ُب  - كَنُت!((ًَٖنٍ باْرت))ُي بريت ُْ َت يُ ُب ًَب وؿََُ فياْتإ ثلِ ؿ  ّ ػؤت بهُ, ُٓ
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ريّ ُْنُيت: َتُاُْ بُ ُٖهتُ ؿَكووًًُْناِْ ػؤت بهُو بُكؿَواّ ناكيَو ُٓدماّ يُ ب  -
 بـَ نُ ببًَتَُايُّ ٓاهىؿَيِ ويقؿاْتإ!

يُبُكػؤتُوَ بًًًََلَوَ: ُٓوَّ يُ فياْـا بايُػِ ُٖيُ نَُاَيِ ؿَيِ َُٓ ُْى ضلض و   -
 يؤضُناِْ كِوػواكّ!

 ٍ و ناكيطُكّ, ًْطُكاِْ ثريّ ْامب!ُٓوؿََُّ ُٖهت ؿَنُّ بؤ ُٓواًْرت هىوؿبُػ  -
 يُبُكػؤتُوَ بًََِ: ًٖض ناتًَو ًَٖٓـَ ثريًِْ نُ ُْتىامن بلِياكّ تامَ بـَّ!  -

يُبُكػؤتُوَ بًََِ: ًٖض ناتًَو ًَٖٓـَ ثري ًِْ ُْتىامن ًتِ ْىَّ ؾًَلمب بريوباوَكِّ ْىَّ   -
 تاقِ ُْنَُُوَ و بؤ ُٓواًْرت هىوؿَُْـ و ناكيطُك ُْمب!

 ػىؿاوَْـ ياكَُتِ نُهاًَْو ؿَؿات نُياكَُتِ ػؤيإ بـَٕ!  -
 يُ ياؿت بًَت: ػُوُْناِْ تؤ, هُْطِ َُسُنِ نُهًَتِ تؤيُ!  -
يُبريّ ُْنُيت: فيإ واتُ, مًَََُْو بؤ ناك و مًَََُْو بؤ ػؤًُويوتِ, نُوايُ ًٓـّ   -

 ناتًَو ْآًًَََتُوَ!
 يُنَُِ نُهِ تاى ُْمب! ياؿؿاًتِ بهُ! ُٖوٍَ ؿَؿَّ طريؤؿَّ ؿاوّ  -
يُياؿت بًَت: ُٖكوَى ًَٓوكاًَْو بُ تا ًٖض طُكوويُى بُ ٓاهاِْ قىتت ُْؿات و   -

 ُٖكوَى ًَُاَيًَو بُ نُ بُهُك َُٖىواْـا َُٖيبهُيت!
ُّٓ بؤضىُّْ نُ كَِْطُ مًَََُْهِ باًرت و ًرييٓرت بؤ ػؤًُويوتِ بىوِْ ُٖبًَت, بؤ  –

 ًَُْو ػُّ و ثُفاكَ نؤتايِ ٖاتىوَ!مؤكيَو يُػَُيو بُ بُٖاّ تَُ
بُ تُكنًن نلؿُْ هُك يًَىًَاوَيِ و تىاْا و يًَٗاتُٓناِْ ػؤت, ًَٖنَ ؿَكووًًُْناْت   -

 تؤنُُ بهُ!
ُٖوَيبـَ بُ ؿووباكَ نلؿُْوَّ ثُيعُ ٓىًََـبُػٍ و ؿَيؼؤًهُكَنإ, كِؤسًُتِ   -

 ػَُٓانِ ػؤت يُػؤت ؿووكػُيتُوَ!
 ًُٓإ ُٖبًَت و بًهُكَ ؿكومشِ ػؤت!بلِوات بُ ٓىًََـ و   -
 يُ بريّ ُْنُيت: ُٓطُك ٓرياؿَ بهُيت و ػؤكِاطل بًت, بًَطىَإ هُكؿَنُويت!  -
بُ تىاْايُنِ َآَاوَْـّ بُآلّ يًَربِاًَْهِ يُ كِاؿَبُؿَك, ُٖكضًًُنت بىيَت ثًٌَ   -

 ؿَطُيت, يًَربِإ ًٌَُُٖ ًىيَِٓ تىاْاّ طلتؤتُوَ!
 ناكَنُتإ ؿَهت ثًَبهُٕ, تىاْاّ ُٓدماَـاُْنُّ بُؿواؿا ؿيَت! يُ بريت ُْضًَت:  -
 ُٖكوَى مَكَِبني طٌت ًَٖنَناْت يُيُى ػاَيـا ضلِبهُكَوَ!  -
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ّ تىو ؿَطؤكِؿكيَت بؤ نلاهِ آليُ بريّ ُْنُيت: بُ سُوهَُيُ و ؿإ بُػؤؿاطلتٔ, طُ  -
 ٓاوكيٌُِ!

 !ياؿؿاًتِ بهُ: يُ ًهوت هُنؤّ تُقاْـٕ ؿكوهت بهُ  -
هاَيًـا ضاوَناِْ  30ناكيَو بهُ تا يُواُْ ُْبًت نُ يُ باكَياُْوَ ؿََئًَ: ؿاَاوَ يُ   -

 هاَيًـا نؤضِ ؿوايِ نلؿ! 60يُ دًٗإ يًَهٓاو يُ 
 يُ بريت بًَت: ٖاوكِيَهاْت يُ ًَْىإ ُٖكَ باًُناِْ نؤََُيطُ َُٖيبقيَليت!  -
 َهتإ برتهُ!يُ بريت ُْضًَت: يًَُٖىاَ كِؤًنت َُتلهُ, يُو  -
 يُ ياؿت بًَت: ًٌَُُٖ ؾلاوإ بُو تُْٗا, هُكًؤكِ و هُكهُػت!  –
بؤ َُيُنلؿٕ بُ ٓاكِاهتُّ ثًَضُواُّْ كِووباك, ًَٖن, تىاْا, دىكُٓت و تًَهؤًاِْ مؤك   -

 ثًَىيوتُ ُٓطًٓا: ُٖك َاهًُنِ تؤثًى ؿَتىاًَْت بُ ٓاكِاهتُّ ٓاو بلِوات!
هُكمٌَْتِ ؿَنات, يُ كِاهتِ ؿا بؤالّ ػؤّ نًٍَ ُٓوَّ َلؤظ يُواِْ ؿيهُؿا   -

 ؿَنات!
 ُٓوّ َلؤظ بُؿوايـا ؿَطُكِيَت, ُٖك ُٓوََ, بُؿواّ َلؤظـا ؿَطُكِيَت!  -
 ب دىيٓـ ام دٗإ آتٌٓطإ طل   -

 ب دىيـ ِٖ بُ عامل تٌٓطإآ                            
 ٔواتُ: طُك تًٓىَنإ يُ ؿًْاؿا بُؿواّ ٓاوؿا ؿَطُكِيَ

 ٓاويٍ يُ دًٗاْـا بُؿواّ تًٓىوَناْـا ؿَطُكِيَت
يُ بريت ُْضًَت: ُٖهتهلؿٕ بُسنوكّ ػىؿا بطؤكِيت بؤ ُْكيت, تا بؤ هاتًَهًٍ يُ   -

 ياؿّ ػىا غاؾٌَ ُْبًت!
 طىْاه َُؾٗىًََهِ يُنذاك ؾلاواْرتّ ُٖيُ, ُٖكضًًُى يُ ًُٓإ ًًُْ طىْاُٖ!  -
و ببُػًٌَت, بَُُٖإ ؿَهت وَكؿَطليَت و يُ بريت ُْضًَت: َلؤظ بُُٖك ؿَهتًَ  -

 ًٌَُُٖ يُ ًَْىإ ؿاْىهتاْـٕ ؿا ٖاوهُْطًُنِ تُواو بُكقُكاكَ!
يُ ياؿت بًَت: ُٖكناتًَو َلؤظًَهِ باوَكِؿاك خبىاميَت ؿَبًَت بُؿَهتِ بًًََٓت, ضىْهُ   -

 ػىؿا ضاكَهامَ و كٍَِ وًىيَِٓ ػؤّ ؿَهاميًََٓت!
 !دًٗإ ثُكؿَيُنِ هًَُٓايُ -
 ٓاَاؿَناك, تَُُِْ تؤيُ! 
 هًٓاكيوت و ؿَكًَُٖٓك, ػؤتِ! 
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 ناكَنتُكّ يُنُّ, ُٖك تؤّ! 
 ويَُٓطل, كِؤفطاك!

بُدؤكيَو كِؤٍَ ببًُٓ نُ ُٓو نُهاُّْ تَُاًاّ ؾًًُِ فياِْ تؤ ؿَنُٕ, يُ ؿيتِٓ ُْٖـيَو 
 ياِْ تؤ ضِ يُ! ؿميُٕ ًُكَُماك ُْبًت و ْاضاك ُْبًت هاْوؤكّ بهُيت, بُكِاهت ثُياَِ ؾًًُِ ف

 بناُْ نُ طُوكَّ! و طُوكَيِ تؤ يُ ػىؿاوَيُ! –
مؤكداك بُػؤت بًََِ: بُ ًَٖنّ ػىؿاّ ؿَكوومن ؿَنليَت فيامن بُ َُٖإ ًًَىَ هُيلو دىإ  -

 بًَت نَُٔ ؿََُويَت!
 يُ بريّ ُْنُيت تؤ يُ ثُْاّ ػىؿاؿايت و ػىؿاَ ُٖكطًن ؿواْانُويَت! -
 نُ ًَٓىَ بؤ ثًٌَُوَ ؿَبات, َُٖإ ٓاكَمووّ قىَيًت  -
 ٓاكَمووتإ بُُٖك ًًَىَيُى بًَت ٓرياؿَتإ بَُُٖإ ًًَىَيُ! 
 ٓرياؿَتإ بُُٖك ًًَىَيُى بًَت نلؿاكيٌتإ بَُُٖإ ًًَىَيُ! 
 نلؿاكتإ بُُٖك ًًَىَيُى بًَت ضاكَْىوهًٌتإ بَُُٖإ ًًَىَيُ! 
ًٓابُ نُ بُؿَهتت ًَٖٓاوَ و ثًَتإ يُ بريت ُْضًَت: ُٓوَّ يُ ثُكهتٌـا ؿَخيىاميت, ؿَي -

 ؿَؿكيَت, ؿَبًَت بُدؤكيَو ظىَيًًَتُوَ وَى ُٓوَّ ثًٌَىَػت وَكت طلتبًَت!
يُبريّ ُْنُيت َلؤظ ؿَتىاًَْت تُْٗا ُٓو ًتُ بُؿَهت بًًََٓت نُ ػؤّ يُ ساَيُتِ  -

 بُؿَهت ًَٖٓاًْـا ببًًَٓتُوَ!
 ُ و ُٖكطًن ؿواْانُويَت!يُ بريت ُْضًَت: ػىؿا ثًَىيوتِ بُ نات ًًْ  -
 ؿوو ًَٖن بىوِْ ًًُْ, تُْٗا يُى ًَٖن ُٖيُ: ًَٖنّ ػىؿا, ًٓـّ ْآىًََـّ بىوِْ ًًُْ!  -
 ُْؾلَت و تاُْو تًُُك بؤ ػىؿّ دًَٓىؾلؤَ ؿَطُكِيَتُوَ!  -
َُٖىو كِؤفيَو يُبُكػؤتُوَ بًٌََ: َٔ, ُٖكوَى ُٓو َٓـاَيُّ نُ يُ ؿَكوومنـا ؿَفّ,   -

 ًَطىْاه و الو و بنيَىّ!بُكؿَواّ ب
هُيلَ! نُ ُٓطُك َلؤظ ضانُّ يُنًَهِ بىيَت, تىاْاّ ٓاماك طُياْـٕ يُ ُٓو   -

 ؿَهتًًََٓتُوَ!
 يُ بريت ُْضًَت: ٓاو يُو كِووَوَ بًَُٖنتلئ كَِطُمَ نُ بُتُواوّ بٌَ بُكطليُ!  -
واُْ, بُجمؤكَيُ َلؤظ ؿَبًَت بُ كَِٖايِ يُ ًَٓوتاؿا بقّ, نُواتُ باَ يَُلِؤفَ بلِ  -

 هلووؿّ ؿََُوبُيإ!
 يُ بريت ُْضًَت: بُضاوّ هُكهىكَِاُْوَ بلِواُْ بؤ ُٓوَّ يُ بُكؿََتـايُ!  -
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بُ وكؿيُنِ  –ؿكَْط ياموو  –يُ بريت ُْضًَت: ػُياٍَ و نلؿاك و طىؾتاكّ َلؤظ   -
 هُكهىكًَُِٖٓكَوَ بؤالّ ػؤّ ؿَطُكِيَتُوَ!

ٔ و ػُّ يا ًاؿَاِْ ػؤّ يُ ؿًْاّ ػُياَيـا َلؤظ هُكَتا, ًهوت يا هُكنُوت –
 ؿَبًًَٓت, ُٓوؿََُ ًهوت ياهُكنُوتٔ و ػُّ و ًاؿّ ُٓو بُكدُهتُ ؿَبًَت!

يُ بريّ ُْنُيت: ُٓطُك َلؤظ بُ تُواوّ ثٌت بُ هُكضاوَّ كِمم و كِؤمّ ػؤّ   -
 ببُهتًَت, ػاوَٕ ؾُكِوبُكَنُتِ بٌَ ثايإ ؿَبًَت!

ت! بىَهتُو بُؿََُوَ ٖاتِٓ   - َْط ًب ُْطًَت و تؤ بًَـ َْـ بؤ تؤ ؿَد َْـ ببًُٓ, ػىؿاو  ػىؿاو
يُ ياؿت بًَت: َلؤظُ ٓامانإ, ؿَكؾُت ؿَػىَيكًَٓٔ, تلهٓؤى و الوامَنإ ؿاؿًٌَْٔ و   -

 ضاوَكِيَِ ؿَكؾُت ؿَنُٕ!
ُبُكػؤتُوَ بًََِ: ًََُٓوتا فيامن كِيَو و كِاهت بُوًًَىَيُّ نُ ؿََُويَت, بُكدُهتُ ؿَنُّ  -  !ي
يُبُكػؤتُوَ بريبهُكَوَ: ُْٓـيٌَُّ بُكْاَُ كِيَقّ بؤنلاو, ناكّ هُكهىكًَُِٖٓك بؤ   -

 فيامن ؿَٓاؾُكيًََٓت!
يُبُكػؤتُوَ بًًًََلَوَ: بًًَُىَيُنِ ُْكّ و ًْإ, ٓاهىوؿَ تُكنًن ؿَػَُُ هُك   -

 ٓاَادمُنامن!
 ٌٔ!ٓاَاْر و ٓاكَمووَنامن كِيَلَِويَهِ ُٓكيَين بُ فيامن ؿَبُػ  -
 تلئ ػًَل و بُكفَوَْـيِ ضٓط ؿَنُويَت!آلٓاهتُْطُنامن يُهُك كٍَِ الؿَبُّ و با  -
 ؿَنُّ!آليُبُكػؤتُوَ بًََِ: ٓاًََنّ بؤ ؾُكِوبُكَنُتِ كِاهتُقًُّٓ فيإ وا  -

يُبريّ ُْنُيت: ُٖكوَى ًٓوؿُْر نُ ٓاو َُٖيـََقيَت, تؤَ ٖنكّ ضاى َُٖيُقَ و بًؼُكَ 
 ُوَ!ػنَُتِ ٓاَادمُناْت

يُ ياؿت بًَت: نُهًَو يُ ناكَ طلْطُناْـا كِاويَق بُ ؿاْايإ بهات, ؿَبًَتُ ٖاوبًُِ   -
 ُٓقًَِ ُٓوإ!

 بُآلّ, طُوكَتلئ َُٖيُّ ًَُُٓ َُُٓيُ نُ يُ َُٖيُنلؿٕ برتهني!  -
 ؿَبًَت ناكت ػؤَ بىيَت, يُطٍَُ ناكَنُتـا مََاوَْـ بهُ!  -
 ثاًإ, ًَىاُْ و ؿواداك, ػاُْػىَّ!ػىوّ ػلاخ, هُكَتا كِيَبىاكَ,   -
طلؾت و ٓاكيٌُناِْ فيإ, بًَطىَإ ُٖكوَى قُيُكًَُِنإ تلهٓاى ْني, بَُُكدًَو   -

 ُٖكوَى َُٖيؤنإ ثُالَاكيإ بـَئ!
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يُ بريت بًَت: نُهاًَْو نُ ًَٓلَيِ بُ تؤؿَبُٕ, نؤََُيُ ًُٓتًاميَهًإ يُ تؤؿا بًًٓىَ   -
 نُ يُ ػؤياْـا ًًُْ!

 َهت بُناكبىوٕ بؤ ُٓدماَـاِْ َُساٍَ, دؤكيَهُ يُهُكطُكَِ!ؿ  -
 يُ بريت بًَت: تؤهكاَيًَو يُ بًٓايِ يُضُْـَٖا ػُكواك َُعليؿُ باًرتَ!  -
 َُكط بًًَُىَيُنِ هلوًتِ هؤكاػِ ًَُُٓ ؿَطليَت, بُآلّ بىيَلّ فيإ نلؿٕ ُْػًَل!  -
ػؤًىيونت, ناكنلؿٕ,ياكّ نلؿٕ و  يُ بريت ُْضًَت: يُ فيإ كِامينب, ضىْهُ ؿَكؾُتِ  -

 تَُاًانلؿِْ ُٓهتًَلَنإ بُ ًَٓىَ ؿَؿات!
يُ بريت بًَت: تُْٗا بليًَٓو نُ ؿًًََََٓتُوَ, بليِٓ فاًَْهُ نُ يُ ُْطؤكِاِْ ػىؿ   -

 ؿَيضًَقئ!
يُ بريت ُْضًَت: ُٖهتِ ؿَهت بُهُكؿاطلتٔ بؤ ُٖك ًتًَو ُٖكؿَّ ؿَبًَتُ َايُّ  -

 ُٖوَيِ ثاكاهتِٓ ؿَؿَئ!يُْاوضىوِْ ُٓوَّ 
 تا ُٓو هاتُّ بتىاًْت هتايٍ بهُيت و ػؤًُويوتِ بهُيت, الويَتًت ثاكيَنكاوَ!  -
 فيإ طُوكَتلئ هُكَايُ و ُٓوئ َُمْرتئ بَُيطُّ بىوِْ ًَُُٓيُ!  -

يُ ياؿت بًَت: ًْطُكاِْ ُٖكطًن ًٖض يُػَُِ هبُيَِٓ نُّ ْاناتُوَ, بَُيهى تُْٗا   -
 يُْاوؿَبات! ًاؿّ َُٓلِؤ

يُ ياؿت بًَت: يًَبىكؿٕ ُٓوناتُ ٓاهإ ؿَبًَت نُ ًَُُٓ بتىاْني ُٓواًْرت بٓاهني و ثُّ   -
 بُالواميُناِْ ػؤَإ ببُئ و ؿإ بُوَؿا بًَٓني نُ ًََُُٓ ًًُاُّْ َُٖيُنلؿمنإ ُٖيُ!

َّ يُ بريت ُْضًَت: عًُل ًٌَُُٖيِ يُ, ُٓوَ ًَُُٓئ نُ بُهُكؿَضني, عًُل ُٖكؿ  -
 بُوَؾايُ, ػَُيو ثُميإ ؿًَهًَٓٔ, عًُل ًٌَُُٖ ًًاوّ َتُاُْيُ, بُآلّ ػَُيو ْا!

 يُ ياؿت بًَت: تُْاُْت عًُل! تُْاُْت عًُل! بُؿَكُْبلِئ ؿََليَت!  -
ُٓطُك بُ طاَيتُ وطَُُوَ بضًتُ هؤكاػِ ؿيَىاُْيًُى نُ يُ ْاػتا ًاكاوَيُ, بًَطىَإ  - 

 بًت!بًًَُىَيُنِ دـّ ؿيَىاُْ ؿَ
ُ ببًَتُوَ!  - َبًَتُوَ نُ كِووبُكِووّ ))با((ّ ثًَضُوْا َت, نؤالكَ ناتًَو بُكمؿ  يُ ُْياكّ بانت ًُْب
 ًَْو يُوَوثًٍَ َلؿووَ! آلنُهًَو نُ بًُٖىاّ ضاْوُوَ ؿاؿًًٌََْت, ها  -
 يُ ياؿت بًَت: نُهًَو نُ قوُ ؿَنات ؿَضًًََٓت و ُٓوَّ طىَّ ؿَطليَت, ؿكَوؿَنات!  -
 يُِْ بُكاَبُكّ ػؤت باَ ؿَكى بهُ!ال  -
 يُ ناتِ ؿيايؤطـا, تىكَِ َُبُ!  -



 301 

 ًٖض ناتًَو, ًٖض نُهًَو هُكنؤُْ َُنُ!  -
 ًٌَُُٖ هُكاثا طىيَضهُ بُ!  -
 يُطٍَُ نُهاِْ كِنٔ ؿا ُْكّ و ًْإ بُ!  -
 نُهًَو نُ ُْتىاَِْ ؿَكؾُتِ تُواو بؤ هُيلإ بـؤميَتُوَ, ؿكَْط يامو ْاضاكَ ناتِ  -

 ػؤّ يُ ضاكَهُكنلؿٕ ؿا بُػُكز بـات!
يُ ياؿت بًَت: فيإ يُوَ نؤتاتلَ نُ تؤ بتُويَت ناتِ ػؤت يُ ًْطُكاِْ و ؿَيُكِاونَِ   -

 ؿا بُهُكبُكيت!
 يُ ياؿت بًَت: بٌَ بُكَُٖرتئ كِؤفّ ًَُُٓ ُٓو كِؤفَيُ نُ ثًَُٓنُِْ بني!  -
 ًهوت واتُ, ؿَهت َُٖيطلتٔ يُُٖوَيـإ!  -
كػؤتُوَ ؿووباكَّ بهُكَوَ! َٔ ٓايٓـَّ ػؤَ ؿَويَت, ضىْهُ ؿَبًَت ثامشاوَّ يُبُ  -

 تَُُمن يُوؿا بطىمَكيَِٓ!
 ُٖكطًن, ُٖكطًن! يُ وتِٓ ػؤًِ ؿَويًَت, وَكِي َُبُ!  -
 تُْٗا طُدمًُٓيُى نُ بُٖاّ بُؿواؿا طُكِاِْ ُٖيُ, ٓاَادمُ!  -
بؤ مًََُّٓ َُكاَُنإ كِيَٓىيَِٓ يُبريّ ُْنُيت: ُٓطُك دُهتُنإ ناكواِْ ُٓوئ   -

 بهُٕ, ُٓوئ ػؤٍ ؿَنىفيَت!
يُ ياؿت بًَت:بليا نُ ؿَتناِْ يُ ٌَتىَلِ و ٖاواكنلؿٕ, َىْامَكَ و كِنابُكيـا ض   -

 قامادمًَو ػؤّ سًُاك ؿاوَ!
يُ بريت ُْضًَت: ًَُُٓ يُ ؿيتِٓ ُّٓ َُٖىو َلؿُْ و ُْ فيإ بُ ُْٓـامَّ ثًَىيوت,   -

ُّ و نُهُكَّ بُبٌَ ًاؿّ, ُّٓ َُٖىو ضاوضٓؤنًُّ بُبٌَ بُػٌٓـَيِ و ُّٓ ُّٓ َُٖىو ػ
 َُٖىو تًُْايِ يُّ بُبٌَ عًُل يُ كَِْر و َُيُٓتـائ!

 يُ ياؿت بًَت: عًُل بؤ بُٓاهاِْ تًَهٌهإ و يامؤك موو هُكًؤكِ بىوٕ ًًُْ!  -
 تىَلَِ!يُنِ بُ ًاُْوَيُ نُ ثًٌاِْ ؿَؿات ٓاَاؿَّ ٌَآلُٓو ًٌَُُٖ تًَ  -
 يُ ياؿت بًَت: طىيَطلتٔ, ُٓويًَٓهُ نُوتؤتُ ناك!  -
 ياؿؿاًتِ بهُ: ًَٓوتا بقّ, ؿواتل ووكؿبًِٓ!  -
 َُٓلِؤ ػؤّ ػؤَ ؿَويَت و كِيَو بُوًًَىَيُّ نُُّٖ, ػؤّ قبىٍَ ؿَنُّ!  -
 يُطٍَُ ػؤتـا بَُُٖإ ًًَىَ ظىَيًَلَوَ نُ ؿَتُويَت يُطَُيتـا ظىَيًَُٓوَ!  -
 اؿت بًَت: ػؤًُويوتِ طُوكَتلئ ًَٖنّ هُك كِووّ مَويُ!يُ ي  -
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 يُ ياؿت بًَت: تاقًهلؿُْوَّ نؤتايِ ٓائ, ؿيٓـاكّ ًًُْ, ػؤًُويوتِ يُ!  -
%ّ بُػتُوَكّ ؿاكايِ َلؤظ ثُيىَْـّ بُ تىاْاّ 10َُمَْـَيإ نلؿووَ نُ تُْٗا  -

 ُٓوَوَيُ يُطٍَُ ػَُيهـا! %ّ تلّ ثُيىَْـّ بُ تىاْاّ َُٖيهلؿ90ِْٖىُْكّ ُٓوَوَ ُٖيُ, 
 يُ ياؿت بًَت! قوُنلؿٕ ؿَكباكَّ ضُثَُيِ, ؿَبًَتُ َايُّ هُكَُٖيـاِْ ضُثَُيِ!  -
يُ بريت ُْضًَت: ُٓطُك ؿَتُويَت ؿَهت يُ ُٖكضًًُى بـَيت ببًَت بُميَلِ و يُ طٌت   -

 ناكوباكَناِْ فياْـا بُػتُوَك بًت, يًَىكِيَق بُ يُعًُل و ػؤًُويوتِ!
 بريت ُْضًَت: ضُْـَ مياتل طلْطِ بُ ػلاثُ بـَيت, ػلاثُ مياتل ؿَنُيت! يُ  -
يُ ياؿت بًَت: ُٖك ُْْطًُى نُ يُ ُٓواًْرتؿا ببًًٓت, َُٖإ ُْْطِ يا نَُىنىكتِ   -

 بؤ فياِْ ػؤت باْطًٌَٗت ؿَنُيت!
كَِػُٓطلتٔ يُواًْرت ؿَبًَتُ َايُّ ُٓوَّ نُ ػؤتإ كِوبُكِوّ ْهىىل يًَهلؿٕ و   -

 كَِتهلؿُْوَ ببُٓوَ!
ٖؤناكّ َُُّٓ ُْٖـَّ نات ػَُيو ٓاماكّ ًَُُٓ ؿَؿَٕ ُٓوَيُ نُ كِؤسِ ُٓوإ  -

ٓاوكِؿاُْوَّ ػىؿايِ و ْناٍ ػًَلّ ًَُُٓ ؿَػىامٕ, ُٓطُك بؤ ُٓوإ ؿاواّ ػًَل و بُكَنُت 
ًىيًَٓهِ بهُئ, ضًرت ٓاماكَإ ْاؿَٕ, يُ فياِْ ًَُُٓ ؿَضُٓ ؿَكَوَ وػًَل و ضانُّ ػؤيإ يُ 

 ؿّ ؿَؿؤمُْوَ!
ػؤت يُ هُك كِيَطايُنِ طُوكَ و ًهؤؿاك ببًُٓوَ تاوَنى ًتُ بضىونُناِْ فيإ,   -

 بايُػِ ػؤيإ يُؿَهت بـَٕ!
 يُ ياؿت بًَت: يًوتُنإ ناكيطُكٕ, ض بؤ نلِئ, ض بؤ فيإ!  -
 فيإ ًَٖٓـََ ُّٖ ًًًَطري ًًُْ, وَكٕ طاَيتُوطُخ بُدـّ وَكبطلئ!  -
ناتًَو تؤ يُ ناكَ ػىؿا ثُهُْـَناْا بًُـاكبًت يا بًًَُو يُ ناكَناِْ ػؤت يُو  ُٖك  -

 ثًَٓاوَؿا بًَت, ػىؿا بُطىيَلَّ ياهاّ بىوٕ و هلوًت يُطٍَُ تؤؿايُ!     
يُ بريت ُْضًَت: ػىؿا بُ ًَُُٓ ؿََيًَت: يُُٖكنىَّ تؤ يُطٍَُ َٔ بًت, َٔ يُطٍَُ   -
 تؤؿاّ!

 ك ػؤًُويوتِ ُٖبىايُ, َلؤظ ثًَىيوتِ بُ ؿاؿثُكوَكّ ُْؿَبىو!يُ بريت ُْضًَت: ُٓطُ  -
 بلِوات بُُٖكًتًَو ُٖبًَت, َُٖإ ًت بُ تؤ ؿَطات!  -
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َلؤظُ َاْـوُْْاهُنإ, ُٖكطًن بُ ناكّ بًَٗىؿَ و ُٓوَّ بُهُكطُكَِ ْاوؿَبليَت   -
ُكَِ ؿَنُيت, ػُكيو ْابٔ, يُطٍَُ َُٖىو َُُٓؿا بناُْ, ُٓو ؿََُّ نُ كِوو يُ ناكّ هُكط

 ناتًَهُ نُ بُؾريِؤ ْاضًَت!
تؤ كِيَبُكّ ٓؤكنورتاّ هَُؿؤًْاّ ُٖهت و بريّ ػؤتًت, ُٓطُك بُكثلهًاكيَتِ تُواوّ  -

ُّٓ ٓؤكنورتايُ قبىٍَ بهُيت, ْابًَت ُْٖطاوَناِْ ػؤت بُ ٓاوامّ تُثٌَ و نُكَِْاّ ُٓواًْرت 
ٓؤكنورتاّ ْاػِ ػؤت بطليت, يُ ٖاوهُْط بهُيت, بَُيهى ؿَبًَت طىَّ يُ هام و ُْواّ 

ٓاوامّ ويقؿاْتإ, يُْاَيُّ َٓـاَيِ ؿَكووٕ و يُ َُٖىو ُٓو ٓاواماُّْ يُْاػِ تؤوَ ؿَٓاػًَنيَت 
 و تؤ هُكوَكّ ٓاكِاهتُنلؿٕ و كِيَبُكّ نلؿِْ ُٓوت ُٖيُ!

قًُُْطرتئ ؿَؾلّ ًَىَػؤكّ ثلِ بهُٕ يُ ًَىَ, ػىاكؿِْ ًَىَ ؿَيُكِاونَِ نُّ   -
 وَ, بُػىاكؿِْ ًَىَ مياتل ُٖهت بُ ٓاكاَِ ؿَنُيت!ؿَناتُ
ت و   - ًت بؤ ثُكهتطايُنِ ًهؤؿاك بلِؤيت و َاوَيُنِ مؤك ػُكيهِ ْناو ًْايٍ ًب تؤ ؿَتىْا

باًرتئ ثانًَتِ و ثريؤميُنإ بؤ ػؤت خبىاميت, بُآلّ ُٓطُك ثًٌَرت يُؿَيِ ػؤت ؿا ثُكهتطايُنت 
 ثُكهتطايُؿا ُٖهت بُ ٓاَاؿَيِ ؿَيِ ػؤت ْانُيت!ضٌَ ُْنلؿبًَت, بُ ًٖض ًْايًٌَو يُو 

َِعـ((نُ بتىاًَْت تؤ بُ بُكمتلئ ْٗؤَِ هُكنُوتٔ ))يُ بريت بًَت: ٓاهاْوؤكيَو  -
 بطُيًَُْت, يُ ناكنُوتىوَ و تؤ ْاضاكيت ثًُ ثًُ ْٗؤَُناِْ هُكنُوتٔ بربِيت!

َ طى  - ٌُب ُُي نُ ب َ ُناِْ ػىؿ طلْطرتٔي يًَىًَاوَِي ُي ٓاكّا بىوٕ ؿا ُٓ ُ نًٌَُ و ٓاكٌي َّ ؿْا
َُي نُ طلؾتُ طُوكَنإ ُب بضىوى هُيل  ُّ كِيًَُؿا ُٓو ُنِ تل ي َىًَاوًَي , ًي كِيَطُ يُػُؤت ُْطلٔي

!ٔ  بهُي
كِامو ًَِْٗٓ ؿَهت كِاطُيٌنت بُ هاَإ و ْام و ًْعُُت ُٓوَيُ نُ مَيٓت يُ هُك ُٓوَ   -

ؤ هىثاهطىماكّ و ْلػاْـِْ ْامو ًْعُُتًَو نُ ضلِ ُْنُيتُوَ نُ ًْتُ و يُ ُٖك ؿَكؾُتًَو ب
 ُٖتُ نَُيو وَكبطلّ!

ػىيُى مووتل ؿَهت ثًَبهُ, ُّٓ ناكَ بُ تايبُت يُ 10ياؿؿاًتِ بهُ: َُٖىوناكيَو   -
 هُؾُكؿا تؤ يُ ؿَيُكِاونًَِ ثُيُنلؿٕ ؿووك ؿَػاتُوَ!

ٖاتًَهِ مؤك, بؤ ؿَهت كِاطُيٌنت بُ ناكوناهجًُى نُ سُمت يًًَُتِ و ُٖبىوِْ ؿا  -
 هٓىوكبُْـيُى بىوِْ ًًُْ, ُٓوَّ نُ ؿَطُُُْ, يًَربِاًَْهِ ثتُوَ بؤ طُيٌنت بُواُْ!

ػلاثرتئ ًْطُكاِْ و ؿَيُكِاونَِ بُ ٓايٓـَوَ ثُيىَهتُ, ًْطُكاِْ طلؾتًَو نُ ًٌَٖتا   -
 ُْطُيٌتؤتُ بُكَوَ, بري يُ ُْٖىونُ و ًَٓوتا بهُكَوَ يُ ثُكيٌَاِْ ؿووك بهُوَ!
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مؤكيَو يُػَُيو بؤ بُػتُوَكبىوٕ يُ فياِْ ُْٖىونُيِ ػؤيإ, كِابلؿوويإ ؾُكاَؤَ   -
نلؿووَ و ؿََئًَ: َُٓلِؤ ؿََيًًَت يُنَُني كِؤفّ تَُُِْ َُٓ, بُآلّ َٔ ثًَِ باًرتَ نُ بًًََِ: 
َُٓلِؤ ؿوائ كِؤفّ فياِْ َُٓ و ؿََُويَت ُٖكهاتًَهِ بُ باًرتئ, و دىاْرتئ و ؿَيطريتلئ 

 ضلنُهاتِ ويَٓانلاوّ فيإ بطؤكِّ, بُدؤكيَو واُٖهت بهُيت هبُيينَ يُى ًًُْ!
 ناتًَو نُ ْنا بهُيت, ُْٖـيَو ًتِ هُيل بؤ تؤ كِووؿَؿات!  -
يُ ياؿت بًَت: يُ كِوبُكِوبىُْوَّ ػَُيو و كِووؿاوَناْـا ًَُل بهُ بؤ ُٓوَّ باًرتئ   -

ػىام ؿَبًت, ُٓكيَين ػىامّ و طًُبًِٓ بُ ببًًٓت, بُّ ناكَ يُكًَِبًِٓ ؿوكو ُٓكيَين 
 ٓؤقلَطلتٔ نؤتايِ ؿيَت!

ػُكيهِ ًاُْنلؿِْ َىوّ ٓامينيَو بُ, َىوّ ػؤت ًاُْ بهُ يا بًًََُٗ َىوّ تؤ ًاُْ   -
بهُٕ, بُ ًَٖىكّ و ووكؿّ, ًاُْنلؿٕ ثًَوتِ هُكّ تؤَُهاف ؿَؿات و ًَٖىك و ٓاكاَتإ 

 ّ ناكَ هُيلَ!ؿَناتُوَ, ٓاناَِ ؿووباكَنلؿُْوَّ ُٓ
تؤ ُٖك يُهُكَتاّ يُ ؿايهبىوُْوَ قاكََإ و هُكنُوتىويت, ضىْهُ هُؿ ًًَاك   -

هجًَلّ يُ ؿَيؤثًَهِ بضىونـا, يُ ثًٌَربِنًًَُنِ َُيُنلؿٕ ؿا بُوثُكِّ ًَٖنَوَ ػُكيهِ 
 كِاوَؿوْاِْ ًًَٖهؤنُ بىوٕ و تؤ بلاوَّ ثًٌَربِنًًَُنًت نُ ضاْوِ بلؿُْوَ تًًَـا يُ ضُْـ

 ًًَاكيَهـا يُى بىوَ!
يُ فووكَنُتـا ٓاويَُٓيُنِ طُوكَو قًُُْط ٓاويَنإ بهُ, يُ ناتِ بًَناكّ ؿا كِوبُكِوّ   -

 ٓاويَُٓنُ بىَهتُ, تَُاًاّ ػؤت بهُو مَكؿَػُُْ بهُ, بُكَُِٖ ُّٓ ناكَ ٓاكاَِ يُ!
ُكؿِْ ػُّ و ثُكيٌَاِْ ػؤت َُؿَُْ ثاٍَ ٖاوهُكَنُت, بٌَ ووكَيِ ػؤت َُػُكَ ط  -

ؿايو و باونت, باكّ ْايُباكّ ؿاكايِ بُماؿَّ كَِوًتِ ْاَُٖىاكّ نؤََُيطُ ُٖفَاك َُنُ, 
ْاُْواػاُْنُ بُ بُكثلهِ نًٌَِ مياؿَّ ػؤت َُماُْ, تلهُ بٌَ دَِ واًُٖنإ َُؿَكَ ثاٍَ 
قؤْاغِ َٓـاَيِ ػؤت و ؿَهت َُٖيبطلَ يَُُٖىو ُٓوَّ بُ ٖؤناكّ ْاناَِ ػؤتًإ ؿَماِْ و 

كنؤُْيإ ؿَنُيت, ضىْهُ باكو ٍُٖ و َُكدِ ُْٖىونُيِ تؤ ؿَكَدماَِ نؤََُيًَو يُ هُ
 َُٖيبقاكؿُْناِْ تؤيُ بُ ؿكيَقايِ فيإ!

ُٓطُك بُكؿَواّ بُ طىيَلَّ ضاوَكِواِْ و ثًٌَبًِٓ ُٓواًْرت بقيت و يُ َُٖىو   -
تَُيكني ؿَنُٕ يُ مًََُٓناْـا ثُيلَِوّ ثلَْوًح و كِيَواطُيًَو بًت نُ ُٓوإ تؤّ ثٌَ 

 ًاؿوَاِْ و ٓاهىوؿَيٌ بًَبَُ ؿَبًت!
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يُ ثًٌَرت بىوٕ بؤ ُٓواًْرت بُدَِ بًًََُٗ و يُ ؿَكَدماَُناِْ هُكهاّ بُ, يُوَّ نُ   -
 ُٖيت ػؤًٓىوؿ بُ, ُْٖـَّ نات ُّٓ ناكَ ًَُِٖٓ و ٓؤقلَيِ تؤ مياتل ؿَنات!

تىكَِيِ, ؿَي بُكؿاكبىوُْ يُو يُ بريت ُْضًَت: تانُ َُكًََُٖو بؤ ؿاَلناْـُْوَّ   -
منىوُْ و هُكًَُكاُّْ نُ ؿؤػًَهِ ْاَُٖىاكّ يُو ضًُُٓيإ ػىَيكاْـووَ منىوُْ و ُْٓـيٌَُ 
طُيًَهِ وَى: ُٓطُك بُػت ياوَكّ َٔ ؿَبىو, ُٓطُك تؤ مياتل يُطٍَُ َٔ ؿَطىدمايت, ُٓطُك 

 باكوؿؤػُنُ يُباكبىايُ . . . !
ًتًَو بهُ, ُّٓ ناكَ تؤ ؿَيؼؤَ ؿَنات, ًٌَٖىويُى تلَّ, بُوثُكِّ بايُػُوَ, كِوو يُ  -

ثُكؿاػًَهِ ثلِ يُٓاو, ًََلطُماك يا ٓامساًَْهِ ُٖوك ؿاطلتىو َُٖىو َُٓاُْ ؿَتىأْ هىنٓايِ 
 بًَُٓىَ ببُػٌٔ!

رت يُ بُؿواؿاضىوِْ ٓاَادمُناِْ ػؤت ؿَنًًٌَتُوَ, بًًَُىَيُنِ   - ُبُك قوُّ ُٓواًْ ُٓطُك ي
ّ َُٓوَ بؤضىوِْ ًَٓىَ ؿَكباكَّ فيإ يُ بؤضىوِْ ػؤّ طلْطرتَ, َٔ آلُوإ ؿََيًًَت: بُْاكِاهتُوػؤ ب

ّ ًَٓىَ ؿَنؤًِ تا ُٓوَّ يُ ؿَهتِ ؿيَت ُٓدماَِ بـَّ! ُـْ  بؤ ؿَهتؼوتِٓ كَِماَ
يُطٍَُ ًَُٖايُى يُ هلوًت: ؿكَػتًَهِ قُؿ بًَٓـ, هُكضاوَيُى طؤَاويَو يا   -

 نبىوٕ يُطٍَُ هلوًت ؿا ٓؤقلَيِ بُػٌُ!تاظطُيُى. . . ببُ بُيُى, يُ
ُٖك ًتًَو يُ فياِْ تؤؿا, ثُكِدىيُنِ ًاياِْ هتايٍ و ْلػاْـُْ, ًٓـّ ض ؿَْهُ   -

ضُويَو, ُْٖطًَو يُهُك كِووّ طىَيًَو, بُيًََُهِ ضاكؤنُؿاك, يانىثًَو قاوَ, و تُْاُْت 
ىو ًتًَهِ ثُكِدىويُنِ ثُكِؤّ تُكِّ َٓـاَيًَو و . . . ُٓطُك تًَبطُيت نُ فيإ و َُٖ

ًهؤؿاكٕ, مؤك ْاػايًَُْت نُ ثُّ بُ ناكيطُكّ ُْكيَِٓ بٌَ ًٖىايِ و ٓاؾ و ماكّ نلؿٕ 
نُ ػؤت بُيُنًَو يُ ثُكِدىوَناِْ  –ؿَبُيت, ضىْهُ بؤت ؿَكؿَنُويَت نُ ْاَيُو ماكّ تؤ 

 الوام و المَبىوٕ ؿَكؿَنُويت! –بىوٕ ُٖفَاك ؿَنليًَت 
إ و ٓاكاَِ يُناتِ ػؤياْـا, ُٖكؿوونًإ بُنَُيهٔ, ُّٓ يُياؿت بًَت: وكوف  -

 ُْٓـيٌَُيُّ نُ نشىٍ, ٓاكاّ بُػٌُ, بُ طُوداُْ بناُْ!
ٕ بُض ًًَىَيُى يُ ُٖك هاتًَهِ آلُْوَ ؾًَلبٔ, بناُْ َٓـاآلٓاكاَِ و ٓؤقلَيِ يُ َٓـا  -

 ٕ بُ ٓؤقلَيِ بطُ!آلػؤيإ ضًَق ؿَبُٕ, وَى َٓـا
َيِ و الويَتِ بَُاْاّ ناٌََ بىوٕ ًًُْ, كِاهتًُنُّ َُُٓيُ نُ يُ ياؿت بًَت: َٓـا  -

 َلؤظُنإ يُ َُٖىو ضلنُهاتُناِْ فياِْ ػؤياْـا, ناٌََ و بٌَ ػُؤً!
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يُ بريت ُْضًَت: كِوو يُ ُْٓـيٌَُ ٓاكاّ بُػٌُنإ بهُ, ؿميًَُْهِ ٓاكاَبُػٍ ويَٓا   -
                                                                                                                                        ضؤٕ ؿَطؤكِؿكيَت! بهُ, ٓاواميَهِ ٓاكاّ بُػٍ بُبري بًَُٓكَوَو بناُْ 

فياِْ ًَُُٓ بُكَُِٖ دًٗاْبًِٓ و ًًَىامّ تًَلِواًْين ًَُُٓيُ بؤ بىوٕ, ًَُُٓ ٓاماؿاُْ و   -
 كبُْـيُى, ٖنك و باوَكِّ ػؤَإ َُٖيـَبقيَلئ!بُبٌَ ًٖض هٓىو

يُ بريت ُْضًَت: يُ َُيـاِْ دًٗاْـا ػلاخ بىوِْ ًًُْ, َُطُك ُٓوَّ تؤ ًتًَو   -
 بُػلاثِ بناًْت!

 دُهتُ طُكادًَهُ نُ تؤ كِؤسِ ػؤتت تًَـا كِاطلتىوَ!  -
ىيَت و يُّ كٍَِ باَيٓـَيُنِ قًُُْط يا ٓافََيًَهِ بضىى يَُاَيُوَ كِابطلَ, ػؤًت ب  -

 يُوَ, ٖاوناكيَو بؤ طُيٌنت بُ ٓاكاَِ ثُيـابهُٕ!
 ُٖك ًتًَو تؤ يُ طًُُنلؿٕ و ُٖكاَ بىوٕ بطًَلِيَتُوَ, بُٖاّ ثٌتًىاِْ يًَهلؿِْ ًًُْ!   -
ت َُٖيربَِ, وابناُْ هُكَؿاويَهًإ بُ آلبىَهتُ و مياتل يُ ٓاهتِ بُكمّ ػؤت با  -

ْـ ًًًَُُتليَو يُ مَوّ بُكم ؿَنُُْوَ, يُّ هىونَُيُ بىوٕ و نُيًُهُكّ تؤوَ بُهتىوَ, تؤ ضُ
 نلؿُْؿا ُٖهت بُ ٓاكاَِ ؿَنُيت!آلبا

يُ بريت ُْضًَت: طُوكَتلئ ؿَكنُوتُّ ُْماِْ َلؤظ قبىٍَ ُْنلؿِْ ماًْاكّ ُٓواًْرتَ   -
 ؿَكباكَّ ًتًَو نُ ػؤّ ًٖض هُكَؿاويَهِ يُ باكَياُْوَ ًًُْ!

ُ و ْاوباْطِ ضاى يُ ؿَالقُّ ضاوّ ُٓواًْرتَوَ َاْا ؿَنليَت, بًؼُكَ ًٌََهت: َتُاْ -
تُنُيت يُ ؿَهتـايُ, آلنؤْرتؤَيُنُّ يُ ؿَهتِ تؤؿا ًًُْ, تانُ ًتًَو نُ دًَُوّ ؿَهُ

 نُهًَتِ تؤيُ!
طقوطًايُنإ بؤ ُٖكدًًَُى ٓؤنوقئ ؿَبُٕ, فيٓطُنُّ ػؤت بُ طىٍَ و طًا بلِاميَُٓوَ,   -

 ق وَكبطلَ, ٓؤنوقيِٓ مؤكتل, ٓاكاَِ و ٓؤقلَيِ مؤكتل!يُ ٓؤنوقيِٓ مياتل ضًَ
 ُْ ًٖض ؿًَََو ؿيَلًًُْ!آلبؤ طُكِاُْوَ بؤ هُكؿََِ ًاؿوَاِْ َٓـا  -
بًَـَْطِ ػىؿّ ٓاكاَِ ًًُْ, بُ تُقُالنلؿٕ, تؤ تىاْاّ ٓؤقلَطلتٓت ًًُْ, ُٓوَّ   -

 ثًَىيوتت ثًًَُتِ, ُْػتًَو تُكنًن نلؿُْ!
طًن هُكدمتـاوَ ناتًَو ناتقًََلَنُت يُ ؿَهت ؿاؿَنًُْت, ضُْـَ ياؿؿاًتِ بهُ: ُٖك  -

 كِاسُت ؿَبًت؟ 
 ػؤت يُ ضٓطِ مََُٕ قىتاكبهُ و يُ طلفّ و ٓاَيؤميُناِْ مََُٕ كَِٖايِ بـؤمَكَوَ!  -
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طؤًُ ًْطاناِْ تؤض بايُػًَهِ ُٖيُ؟ نلؿَوَّ تؤيُ نُ ؿَتىاًَْت طؤكِاْهاكّ هُيل يُ   -
 !ؿًْاؿا بُؿّ بًًََٓت

ُٓطُك بُّ بًاْىوَّ نُ تًََُُْو ػُكيهِ ناكيَو بىويت و ػىوت ثًَىَ طلتىوَ, ثًَطُّ   -
 يُتِ ػؤت ُْطؤكِيت, ثاكيَنطاكيت يُضاكَكًَِِ ػؤت نلؿووَ!آلنؤَُ
ُٓطُك ؿاوا ئَُ بهُّ يُ بلّ ؿَهتُوافَّ: ))مياتل ُٖوَيبـَ(( كِهتُيُنِ تل َُٖيبقيَلّ   -

  ؿََيًَِ: ))ًُُٖتَِ بهُ((!
ُٖكهاتًَو يُ تَُُٕ بُٖؤّ َُٖيوىنُوتِ ْايُباكّ ُٓواًْرت, يُتىكَِيِ و ػُّ و   -

 ثُفاكَو ْآىًََـّ ؿا بطىمَكيَٓٔ, ُٓو ضلنُهاتُيُ نُ دًَُوّ فياِْ ػؤَإ يُؿَهتـاوَ!
ُْـيُناِْ نُهًَهِ ٓاكاّ يُ ػؤبطلَ,   - َت: واػؤت ثًٌإ بـَ نُ ٓاكاًَت, تايبُمت يُ ياؿت ًب
رت تؤ بُ ٓاكاَِ ببًٓٔ, بُّ ناكَ ووكؿَ ووكؿَ نُهًَتًُنِ ٓاكّا وَكؿَطليت!بًًََُٗ   ُٓواًْ
يُ بريّ ُْنُيت: ُٓدماَـاِْ ُْٖـيَو يُ ًَُكُنإ ُْٖـَّ نات طلاُْ, بُآلّ   -

 ثًاؿَكَِوّ ٓاهإ و ًاؿّ بُػٌُ, كِؤفاُْ ثًاؿَكَِوّ ؿووباكَ بهُوَ!
َِ بُكاَبُك نُ مؤكبُّ داك آلرت بُ ُٓؿَب بُ, وَبؤ بُكم كِاطلتِٓ ػؤت بُكاَبُك ُٓواًْ  -

ًُ, ُٓوَّ نُ طلْطُ ُٓو ُٖهتُ باًُيُ نُ كِوو يُ تؤ ؿَنات!   بىوِْ ُٖيُ, ًَٖٓـَ طلْط ًْ
َٔب يُباكَّ ُّٓ و ُٓوَوَ, يُّ كِاهتًُ  – ُّ ػُكيهِ ؿاوَكّ نلؿٕ ؿ ُبريت ُْضًَت: ُٓوْا ي

ِ ومَّ ػؤيإ  َٔاطإ نُ يُكِيَِ بُؾريِؤؿْا  يُّ بىاكَؿا, ػؤيإ يُ ٓاكاَِ و ثانقّ ْاؾ بًَبَُ ؿَنُٕ! ًب
يُ ياؿت بًَت: تلي ػؤّ يُػؤّ ؿا بىوِْ ًًُْ, تلي, ماؿَّ تًَطُيٌنت و باوَكَِ   -

 ؿكؤيُٓناِْ مَيِٓ ًَُُٓيُ!
يُ بريت ُْضًَت: ًهوت, ؿاوَكّ نلؿًَْهِ كَِػُٓطلاُْيُ نُ يُاليُٕ ػَُيهُوَ بُهُك   -

 ليَت!  ًَُُٓؿا ؿَهُثًَٓ
يُ ياؿت بًَت: ُٓوَّ ميٓـو يُ َلؿو دًاؿَناتُوَ, ض يُ ًَْىإ كِووَنُنإ يا يًَُْىإ   -

 َلؤظُناْـا, طًُُو َُْ و منانلؿُْ! 
يُ ياؿت بًَت: يُهاكؿّ و هلِّ ؿا ٓاكاَِ و ٓؤقلَيِ ًًُْ, ؿَهت يًَهؼٌاْـٕ,   -

                                                                                                                                                     طُكَِ بُؿٍ ؿيًََٓت و بُؿواّ طُكَِ ؿا, ٓؤقلَيِ ؿيَت!  
يُ بريت ُْضًَت: ُٖهتهلٕ بُطىْاِٖ تاى يُ كِووؿاويَو نُ يُ كِابلؿوؿا كِوويـاوَ و ًٖض   -

 ُدماًََهِ ًًُْ دطُ يُ تًَهـاِْ ضلنُهاتُناِْ ًَٓوتاّ فيإ!ناكيَهِ بؤ ْانليَت, ٓ
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ياؿؿاًتِ بهُ: بُكَُٖيوتِ يُ بُكاَبُك ُٖك ًتًَهـا تؤ بؤ الوامّ و تًاضىوٕ و   -
 ثٌتطريّ يًَهلؿًٌِْ بُكَو بُ تىاْابىوٕ ثُيهًٍَ ؿَنات!

ًت, ُٓكيَين بًَت, كِوو يُ ُْٓـيٌَُ ُٓكيًَُٓنإ بهُ, وكيابُ ُٓو وًاُّْ بُناكيإ ؿيَٓ  -
 يًَبطُكَِّ بُكَدماَِ ُٖهتُ ُٓكيًَُٓنإ هُكاثاّ فياِْ تؤ يُػؤ بطليَت!

ًٖض ًتًَو وَى طؤكِإ, طلفّ و ٓاَيؤمّ ناكّ كِؤفاُْ نُّ ْاناتُوَ, بُ ناكيَهُوَ َقوٍَ   -
َ, ناتًَو بُ نُ مؤكداك ُٓدماَِ ْاؿَيت, بؤ منىوُْ يُ كِيًَُنِ ؿكيَقتلَوَ بؤ َاَيُوَ بطُكِيَلَو

 بؤ ُّٓ دؤكَ طؤكِاْهاكياُْ تُكػإ بهُ!  
ٖؤناكّ ؿَكَنِ بُ ٖؤناكّ باكوؿؤؾ و ُٖيىَُكدِ ْايُباكّ ػؤت َُماُْ, ُٖيىَُكدًَهِ   -

 يُو ضًُُٓ بُكَدماَِ ضؤًًُْتِ بُكػىكؿّ تؤيُ يُطٍَُ ػَُيو و كِووؿاوَناِْ فياْـا!
بًًًََت ؿَبىايُ ػَُيو يُطٍَُ تؤ يُ بلّ ُٓوَّ يُ هُك نىكهِ ؿاوَكّ ؿاًًٌْت و   -

ْايُتُوَ نلؿَوَناًْإ بُكَِْطـاُْوَّ نلؿَوَناِْ ػؤت وَكبطلَ و آلبُجمؤك يا ُٓودؤك ظى
 يُػؤت بجلهُ نُ يُ ثٌت ُّٓ ناك و ناكؿاُْواُْؿا ض واُْيُى ًاكاوَيُ!

ُ يُ بريت ُْضًَت: بؤ طُيٌنت بُ ٓاهىوؿَيِ ؿٍَ و ؿَكووٕ و ؿَيٓكًَُِ, كِؤغ ب  -
 هُكدُهتُّ ػؤت ؿا ماٍَ بهُ, ُْى دُهتُ بُهُك كِؤغ ؿا!

ومَيُنِ ؿََاكطلفّ نُ يُ ؿَهت و هُك ثُدمُناْتـا ضلِبؤتُوَ, بُ َُٖيضُكػاْـِْ   -
 ؿَْهُناِْ تُهبًض نُّ بهُكَوَ!

ًٓت   - ًَب َتُ ْاو فياْتُوَ, بَُُٖإ كِاؿَ ؿ ُْـ كِيَطُ بـَيت عًُل و هامطاكّ و قبىٍَ نلؿٕ ًب ض
!نُ  ُْط ؿَٔب  كِووؿاوَ طُوكَ و طضهُناِْ فيإ بُدؤكيَهِ هُيل ثًَهُوَ هامطاك و َُٖاٖ

يُ ؿًْاّ ثلِ يُ ٖات و ٖاواكو دُدماَيِ َُٓلِؤؿا, تاويَو بري يُ فياِْ ػؤت و   -
ُٓواًْرت بهُوَ, ُٓودا يُنًَو يُّ ؿوو كِيَطايُ َُٖيبقيَلَ, يُنُّ تاَيهلؿِْ فيإ 

ُكؿَواّ و ؿووَّ ٓاويَتُنلؿِْ فيإ بُ ْىنتُ و طاَيتُو طُخ و بُتىوكَِيِ و بًَناكّ ب
كِووػؤًِ و بُٖلََُْـنلؿِْ ػىؿ و ُٓواًْرت يُ ثًَهُْني نُ يُنًَو يُ طُوكَتلئ ُٓو 

 بُٖلاُْيُ نُ بَُلؤظ بُػٌلاوَ!
يُ ياؿت بًَت: يُ طلْطرتئ ُٓو ناكاُّْ وَى نُهًَهِ باَيؼ ؿَتىاًْت ُٓدماَِ بـَيت,   -
 اوبُئ طُكِاُْوَيُ بؤ هُكؿََِ ًاؿوَاِْ َٓـاَيِ!بُيٓ

يُ بريت ُْضًَت: ٓؤقلَيِ يُى نُ يُ ؿواّ ػؤًُويوتِ نلؿٕ ؿَطاتُ بُكَوَ,   -
 ناكيطُكّ يُهُك مؤكيَو يُ ْآاكاًَُنإ بُدٌَ ؿيًًَََت!



 309 

تَُاًانلؿِْ ؿميًَُْهِ ؿووك, بُ تايبُت ؿميًَُْهِ هلوًتِ, ٓاكاّ بُػٌرتيُٓ, ضىْهُ  -
 ُوؿََُّ ضاو ٓاكاَِ وَكبطليَت, دُهتَُ ٓؤقلَ ؿَطليَت!ٓ

يُ ياؿت بًَت: مَكؿَػُُْ ؿََاكَناِْ كِووَُت ًَٖىك ؿَناتُوَ, مَكؿَػُُْ, ناكيطُكّ   -
 يُ هُك مدمريَ ناكؿاُْوَ هؤمباويُنإ بُدًَـيًًَََت و ٓاكاًَت بؤ ؿَطًَلِيَتُوَ!

تِ آلوّ بلِياكَناْت بناًْت, دًَُوّ ؿَهُيُ بريت ُْضًَت: ُٖكناتًَو ػؤت بُ يًَجلهلا  -
 ؿًْاّ ػؤت طلتؤتُ ؿَهت!

 يُ ياؿت بًَت: ًَٓلَيِ يُ ُْبىوِْ َتُاُْ بُػؤبىوُْوَ هُكضاوَ ؿَطليَت!  -
ُٓطُك سُمت يُ ناكَنُّ ػؤت ًًُْو بري يُ طؤكِيًٌِٓ ْانُيتُوَ, ُٓوَ يؤفيهًُ   -

ِ و ٖؤطليت بؤ َُٖإ ناك يُ ؿَيـا طًُُ َُٖىو كِؤفيَو و ُٖكهاتًَو ُٖوَيبـَيت, ػؤًُويوت
 ثًَبـَيت!

يُطٍَُ ُٓواًْرت هُػاوَمتُْـبُ, ًَٗلَبإ بُو ُٓويرت ؿَيؼؤَ بهُ, ُٓواًْرت يُ تؤ كِامّ   -
 ؿَبٔ و تؤَ يُ ػؤت!

هاتُ ؿَيطريَنإ بٓىوهٔ! ُّٓ ضلنُهاتاُْ يُ طًاِْ ػؤتـا تؤَاك بهُ, ثاًإ   -
 بًَُٓكَوَ, برييإ يًَبهُكَوَ و ضًَق يُو ياؿَوَكيُ وَكبطلَ!داكداكيَو ُّٓ هاتاُْ بُ بري 

يُ بريت ُْضًَت: دًاوامّ طىَيًَهِ قًُُْط و طقوطًا يُ ؿاوَكّ نلؿٕ و بلِياكؿاِْ   -
 تؤؿا ثُْٗاُْ! 

ُٓطُك كَِؾتاكتإ ًَُٖاّ تىوكَِيِ و كِم و قًِٓ ثًَىَ بًَت, دطُ يُ كِم و تىوكَِيِ   -
 ت و ُٓطُك ػؤًُويوتِ بٓىيًَٓت, عًُل ٓاويَتُّ فياِْ ػؤت ؿَنُيت!ًتًَهت ؿَهتطري ْابًَ

يُ ياؿت بًَت: َُكُّٖ يًَـإ و َاهافؿاِْ ثٌت ؿَهتُنإ, كِيَطايُنُ بؤ ٓاكاَِ,   -
 َاهافؿاِْ ثٌت ؿَهت بُهُك ثُدمُنإ نؤَُنًتإ ؿَنات بؤ طُيٌنت بُ ٓاكاَِ!

ُػؤًِ, َُمادِ ػؤت ٓاَاؿَ بهُيت بؤ تؤ ؿَتىاًْت بُ ضاوَكِواِْ و ويَٓانلؿِْ ْ  -
ُْػؤًِ و يا بُ ثُْابلؿُْ بُك بٓضًُّٓ تُْـكوهتِ و ُٓو تىاْا هُيلَّ نُ ُٖيُتِ و يُ مات 

 و بىوِْ ًَُُٓؿا يُطُكِؿايُ, تُْـكوهتِ َُٖيبقيَليت!
ناتٌَ باي و ػىاي و ْانؤنِ, ناكيَو ؿفواكتل ؿَنات, بُهاؿَيِ يُ باي و ػىاي ؿووك   -
 وَ و بًؼُُْ ناتًَهٌ تل و يُو ٓاكاَِ و ٓؤقلَيًُّ نُ ؿَتىاًْت ثًٌَ بطُيت, هُكهاّ بُ!بهُوُْ
ضاو بربَِ ًتًَهِ ًًِْ يا ثَُُيِ يا ًتًَهِ هُوم, ُٖكناّ يُّ كَِْطاُْ, يُ ؿَهت ثٌَ   -

 كِاطُيٌتِٓ كِؤسًَهِ ثُكيٌَإ بُ ٓاكاَِ, ناكيطُكيُنِ هُيلّ ُٖيُ!
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يُنِ باَ و  - يًَىإ يًَى يُ ؿَيوؤمّ و ػؤًُويوتًُنِ مياتل يُطٍَُ ػؤت ؿا  ضُـْ ثُيىَـْ
 بُكقُكاك بهُيت, بًًَُىَيُنِ ػؤُْويوتاُْ ثُكؤًًُنِ مياتل بؤ بُػٌٓـَيِ بُؿَهت ؿيًَٓت!

نُهاًَْو نُ واؿياكَ مؤكتلئ ًٍَٓ و فإ بؤ تؤ ؿَػىَيكًَٓٔ, بُكؿَواّ بُ بريتإ ؿيَُٓٓوَ   -
 ُ نًَُاهِ و هٓىوكبُْـيُوَ هُكضاوَ ؿَطليَت!نُ بريو باوَكَِناِْ تؤ ي

يُ بريت بًَت: يُ ُٖك دًًَُنًت و بؤ ُٖك دًًَُى ؿَكِؤيت, نًََُو يُدىاِْ ُٓو ًىيَُٓ   -
 مياؿ بهُ, ياثٌهـاكبُ يُدىاِْ ُٓوَّ ؿا!

ؾُكَىو يًَهلؿٕ و بُػًَلًَٖٓإ ُٖهتِ دىإ ؿكوهت ؿَنات, ساَيُتًَو نُ يُ ُٖهتِ   -
 ًرتَ!بُكاَبُك با

يُ ياؿت بًَت: ًاؿّ و كَِماَُْـّ و ُٖكوَٖا ًٍَٓ و ٓاماكّ تؤ ويوتِ ػىؿايًُو   -
 ؿَكؾُتًَهِ هُيلَ بؤ ثُْـ وَكطلتٔ!

ضُْـ يًَبىوكؿَيِ مياتلت ُٖبًَت, يُ ُٓدماَـاِْ ًَُكِ ًَٖىكنُكَوَؿا, بُ تىاْاتل   -
  بهُُْوَ!ؿَبًت, بُ ضاوثؤًِ يًَهلؿِْ مياتل, ًْطُكاًًُْناِْ فيإ نَُرت

يُ ياؿت بًَت: باي و ػىاي و ٌَتىَلِ يُهُك ْاتُواوّ و طىًاكَنإ, ؿَكَدماًََهِ   -
 ْابًَت دطُ يُْاتُواوّ و طىًاك

يُ بريت ُْضًَت: ػؤَ كَِؾتاكبُ و بُ ُْكيتًَهِ دىإ بـوَّ, كَِؾتاكّ مياتل, ٓؤقلَيِ   -
 مياتل!
تُْٗا ُٓوؿََُ ُٖهت بُبٌَ نُهِ و تؤ ًٌَُُٖ يُطٍَُ ػىؿّ ػؤتا تُْٗايت, بُآلّ   -

 ْاَؤيِ ؿَنُيت نُ ػؤتت ػؤَ ُْويَت!
ُٖكضُْـَ مَكؿَثُكِ ُْٖـَّ نات غُّ ُْٓطًَنَ, بُآلّ ًٌَُُٖ ٓاكاّ بُػٌُ و مَكؿَثُكِ   -

 ٓاكاًَُنِ مياتلّ ُٖيُ!
ِ, يُ ناتِ طلفّ و ٓاَيؤمّ ؿا, ػُكيهِ ناكيَهًرت بُ, يُدًًَُى بىَهتُ نُ مؤكداك ْاوَهت  -

ًٌت, بُدؤكيَو بريبهُوَ نُ بُو ضًُُٓ بريْانُيتُوَ! اًْ  يُدًًَُ ؿابًٌُٓ نُ واباوَ ؿْا
يُ بريت ُْضًَت: ُٖك ًَٖٓـَّ نُ ؿَوكوبُكَنُتإ بؤيإ ؿَكبهُويَت نُ ضًرت ْاتىأْ  -

بُنلؿاك و طىؾتاكَ ْاثُهُْـَناِْ ػؤيإ ٓاماكت بـَٕ و بتاْهُُْ طَُُّ ؿَهتِ ػؤيإ, 
 كّ ُٓو ضًُُٓناكاُْ ؿَبٔ!ؿَهت بُكؿا

ػُكيهِ بريوباوَكَِ ٓايًًُٓناِْ ػؤت بُ, بًَطىَإ يُنًَو يُ كَِؾتاكَ ُٖكَ ٓاكاّ   -
 بُػٌُنإ, كِوو يُ ْىيَق و ًْايٍ نلؿُْ!



 311 

يُ بريّ ُْنُيت: ناتًَو ًاؿو ُٓكيَين و بُتاقُتًت, ناكؿاُْوَ نًًُايًُناِْ الًُت   -
ًًَُفاو و  ًَْطُتًغ و ُٖكاهاًْت, بُ تُواوّ دًاوامَ, دؤكّ يُطٍَُ ُٓوؿََُؿا نُ 

برينلؿُْوَت بُ ًًَىَيُنِ بُكضاو ناكيطُكّ يُهُك نًًُايِ الًُو يُ ٓاناّ ؿا دُهتُّ تؤ 
 بُدَِ ؿيًًَََت!

مؤك كِامؿاكّ مؤكبُّ داك طلفّ يًَـَنُويَتُوَ, ُٖهت و هؤم و طلؾتُنُت الّ   -
 ُٖهت بُٓاكاَِ بهُ!ٖاوكِيًََهِ ًَِْٗٓ ثاكيَن بـكنًَُٓ و 

مؤكتلئ طلفّ و ٓاَيؤمّ يُ هُكَوَ ؿَهت ثًَـَنات, ُْى يُالًُوَ, يُ ُْٓـيٌَُناِْ   -
ػؤت ؿا هُػتطري َُبُ, ًَُُٓ يُطٍَُ تُواوّ َلؤظُناِْ ؿًْا ُْٓـاَاِْ دُهتُيُى 

رت و باْرت يُ ثًَهـيَٓني, بُّ ثًًَُ ْاتىاْني يُ ثًَطُّ ؿاوَكّ و بُكاوكؿ نلؿُْوَ, ُٓويَهِ تل باً
 ػؤت, ياػلاثرت و ػىاكتل يُ ػؤَإ بناْني!

 يُ بريت ُْضًَت: َىميو مَاِْ ٓامساُْ, بري يُ كِيتُُ ًاؿَنإ بهُكَوَ و ًاؿوَإ بُ!  -
 يُ ياؿت بًَت: ُٖك ٓاكيٌُيُى, ؿَكؾُتًَهُ نُ بُكطِ ُْْاهلاو و طؤكِاوّ يُبُكنلؿووَ!  -
ناكيَهِ يُّ دؤكَ بًَناكتلئ نُهُنإ ٓاوَفو  َُٖيجُكنٌَ, ًاؿّ بُػٌرتئ ناكَ,  -

 ؿَنات, تاقًبهُكَوَ!
بًُىئَ ْىنتُيُنـا بطُكٍَِ نُ بتؼاتُ ثًَهُْني, ُٓطُك ُْتـؤميُوَ, واػؤت ثًٌاْـَ   -

 ؿؤميىتُتُوَ, و ثًَبهُُْ!
طلؾت و ثُكيٌَاًًُْناِْ ػؤت بٓىوهُ, بٓىوهُ و, بًٓىوهُ و بلِواُْ نُ ضؤٕ ضؤِْ يُ   -
 ػىيَٓـُْوَياْـا, طلؾتُنُت ضاكَهُك يا يُ بُكضاو وْبىوَ! ناتِ
ُٓطُك بتىاًْت َُهُيُ بضىونُناِْ فيإ ٓاهإ وَكبطليت, يُ ضاكَهُكنلؿِْ   -

 َُهُيُ ٓاَيؤمَناْـا هُكنُوتىو ؿَبًت, يُّ ناكَؿا ٓاكاٍَ سًُاكؿكاوَ!
م و ْاٖاوهُْط بـويَت!بُ بريّ بًَُٓوَ! ُٖكطًن نُهًَهِ ٓاكاَت بًًٓىَ بُ ؿَْطِ بُك  -  

يُ بريّ ُْنُيت: يُ بلّ طُكِاُْوَّ بُكؿَواّ بؤ كِابلؿوو بريًَٖٓاُْوَّ كِووؿاوَ تاٍَ و   -
  ْاهؤكَناِْ, ُٖوَيبـَ ًتًَو يُواُْ ؾًَلبًت!

ُٖهتُنإ ثُكوَكؿَ بهُ, يُ طىيَضهُ بؤ بًوتِٓ باًرتئ بُكَُِٖ َىميو, يُضاو بؤ  –
 ثًَوت بؤ يَُوهلؿِْ ْاههرتئ و .......نَُيو وَكبطلَ! ؿيتِٓ ُٖكَ قًُُْطرت, يُ 
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هُكنُوتٔ و ًاؿَاِْ تؤ يُ فياْـا بُتُْٗا بُكَدماَِ ُٓو ؿَكؾُت و ؿَكَتاُْ ًًُْ نُ   -
يِ بىوْتاْا, قايًًإ آليُ بُكؿَهتِ تؤؿايُ, بَُيهى ثٌت ُٓهتىوكَ بُو باوَكِاُّْ نُ يُ قى

 َنُيت!نلؿوويت و بُتىوْـّ ضاوَكِيَِ ُٓو ؿ
َىإ ػؤًىيوتِٓ نُهًَو و وَكِي بىوٕ يُ كَِؾتاكَناِْ ُٓو, دًاواميُنِ مؤك ُٖيُ!  -  يُ ًْ
تؤ ُٖكطًن ْاتىاًْت ؿَيِ َُٖىإ بُؿَهت بًًَٓت, يُ كِاهتِ ؿا, ُٓطُك ًْىَّ ػَُيو   -

 يُ تؤ كِامّ بٔ, ناكيَهِ ًًاويِ ؿَهتؼؤًًت ُٓدماّ ؿاوَ!
بىوِْ ًًُْ, بُػتُوَكّ ػؤّ كِيَطايُ, كِيَطايُى نُ يُْاػِ كِيَطايُى بُكَو بُػتُوَكّ   -

 تؤوَ ؿَهت ثًَـَنات و بُياكَُتِ تىاْاناْتإ يُدًٗاِْ ؿَكَنِ ؿا ؿَكؿَنُويَت!
يُ بريت ُْضًَت: ُٓطُك ػَُيو تؤ بهُُْ ؿَههُالّ ػؤيإ, تُْٗا يُبُك َُُٓيُ نُ   -

 ػؤتإ بؤ ُٓوَّ ببُٓ ؿَههُال ًٌْإ ؿاوَ! ًَٓىَ ًَُٖا و ًٌْاُْ طُيًَهتإ, يَُُكِ ٓاَاؿَيِ
يُ بريت ُْضًَت: تؤ تُْٗا ناتًَو وام يُ ُْكيتُ نؤُْناْت ؿيًَٓت نُ يُ مَيِٓ ػؤت ؿا   -

 بًًًََت: َٔ َهىكِ و دـّ ؿََُويَت يُ نؤتِ ُّٓ ُْكيتُ ؿَكباممب!
ت يُطٍَُ ُٖكناتًَو ؿَيًٓابًت نُ فياِْ تؤ ُٓكنًَهِ ًهؤؿاك و قاكََاْاُْيُ, ػؤ  -

 َيُّ ػىؿايِ فياْـا هامطاك و َُٖاُْٖط نلؿووَ!آلطُ
ًَت, بَُيهى ُٓوَ ثُياَِ فياُْ نُ   - ًَْ ُْطاو ؿ ُوَّ ثُياَِ فيإ ٖ ت نُ بؤ ؿؤمٓي ُٓوَ تؤ ًْ

َت! ُتُواوّ بُؿَهت ًَٖٓاًب ُْٗا ُٓو ناتُ تؤ ؿَؿؤميَتُوَ نُ ٓاَاؿَِي ُٓوت ب  بُؿواّ تؤؿا ؿَطُكِيَت و ت
ًَْو نُ بُ بؤضىوِْ تؤ كَِؾتاكيَهِ ْاثُهُْـيإ ُٖيُ! يُطٍَُ تؤؿا ُٓطُك نُها  -

ُْطىدماويإ نلؿَ ثًٌُ, ُٓوَ بُ َُهُيُيُنِ ْاهلوًتِ وَكَُطلَ, كِم يُّ دؤكَ نُهاُْ 
 وَى كِم يًَبىوُْ يُ هُومبىوِْ قُومَ يُ هُك قُؿّ ؿكَػت!

ُ ؿيوإ ُٖكتؤيت نُ ُٓوَ تؤيت نُ بريو ٓايـياناِْ ػؤت َُٖيـَبقيَليت, نُوات  -
ّ آلؿَتىاًْت بُؿاْاِْ بريوكِاّ ُٓكييَن, يُدًاتِ بريو ضَُهُ ًَْطُتًعُنإ, بؤ ًٌَُُٖ يُ بُ

 ٖنكَ ًَْطُتًعُنإ قىتاكبًت!
مؤكٕ ُٓو نُهاُّْ نُ ُٖكؿَّ ؿَهتُوافَ هٓىوكبُْـَناِْ ػىاكَوَيإ نلؿؤتُ ويَلؿّ   -

 هُك مَإ:
يَِ, هلوًتِ بُّ ضًُُٓيُ !ُٓطُك تؤ قبىَيِ بهُيت نُ َٔ ًٌَُُٖ وابىوّ, ْاتىامن بطؤكِ

هلوًت و ؾًرتَتت بُّ دؤكَيُ, ؿَكطاّ ُٖكدؤكَ طًُُ و وَكضُكػاًَْهت يُ ػؤت 
 ؿاػوتىوَ! 
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يُ بريت ُْضًَت: ثُيىَْـيُى نُ يُ ؿوو نُي, يُى نُي خبىَيكًًََٓت, ُٖك يُنًَو   -
ثٌت بُ ُٓويَهِ تل ببُهتًت, ْاتىاًْت يُواُْ ؿَبٔ بُ ًْى َلؤظ, بُواتايُنِ تل ناتًَو 

 َلؤظًَهِ ناٌََ و بٌَ ػُوَ بًت!
ُْٖـيَو يُػَُيو يُو بلِوايُؿإ نُ يُ نًًَُهِ قاْط ؿكاو بُ هٓىكؿاكيَتِ و تُْط و   -

ضَُيَُُؿا فيإ بُهُك ؿَبُٕ, ُٓوإ ُٖكدؤكَ ًهوت و ْاناًَُى ؿَػُُْ ُٓهتؤّ ضاكَكًَِِ 
اكيَتِ, ْاتُواوّ و تُْطىضَُيَُُ يُ نًُِ فياِْ ُٓواْـا ًًُْ ػؤيإ, يُ ناتًَهـا هٓىوكؿ

بَُيهى يُ بريوبؤضىوٕ و ُْٓطًَنَناِْ ُٓواْـايُ نُ كِيَطاّ ؾُكِوبُكَنُت و هُكوَت و هاَاِْ 
 بُكِوياْـا بُهتىوَ!

يُ ياؿت بًَت: طلْطرتئ ؾانتُكّ ؿَهتًٌٓإ نُكّ هُكنُوتٔ و ًاؿوَاِْ يُفياْـا,   -
 نُ بُػىؿّ ػؤَإ َُٖاُْ!بلِوايُنُ 

يُ ياؿت بًَت: يَُتُاُْ بُػؤبىوٕ ؿا, باي يُ ُْؾى يُ طؤكٍَِ ؿايُ, ُْى يُ َاٍَ و   -
 !ؿاكايِ و ثًُو ثايُ و ؿَهتؼؤًِ

ُٓطُك ٓاواتُناِْ ػؤت بُ ًًَىَيُنِ دـّ يُهُك ثُكؿَّ مَئ ويَٓا بهُيت و بُ   -
, طٌت بًُُناِْ فياْت كِوو يُنَُاٍَ و َُٖىو بىوًَْهتُوَ ُٖوَيِ بُؿيًَٗٓاًْإ بـَيت

 طًُُنلؿٕ ؿَنات!
يُ بريت ُْضًَت: تؤ هُك ثٌهًت نُ بُؿَيتُْط بىوٕ يُ كِوؿاوَ تَُيؼُنإ, نىدمِ   -

طؤًُطريّ َُٖيبقيَليت و ػؤت يُ مؤْطاوّ َت بىوٕ و ُْبناوتٔ ؿا ْػلؤ بهُيت و ياػىؿ 
بضًت, ُٖك ًتًَو يُ فياْـا,  بُضاْوًَهِ باَ وَكيبطليت و بًُُٖاَُتُوَ ثًٌَعُ

نلؿٕ, و ياػىؿ هُكَتايُنُ بؤ ثٌَ نىتُو ضُم بُهتىويِ و آلياؿَكؾُتًَهُ بؤ َُْ ومنا و با
 تَُبَُيٌَ, َُٖيبقاكؿٕ بُؿَهتِ تؤيُ!

ثُميإ بُػؤت بـَ نُ يُطٍَُ ْامؿاكتلئ, بُْلػرتئ, و وكوفيَُٓكتلئ نُهِ ؿًْا,   -
 ى يُ ُٓوئ و ػؤًُويوتِ بُكقُكاك بهُيت!))ػؤت(( ثُيىَْـيُنِ يًَىاًًَْ

يُ ياؿت بًَت: يُ مَيِٓ ػؤتـا َؤكيَهِ طُوكَّ)بُتاٍَ نلايُوَ((بُكدُهتُ بهُ و ُٓو   -
َؤكَ بـَ يُ َُٖىو ُٓو دًٗاْبًِٓ و باوَكِاُّْ نُ تؤ بؤ ًهوت و ْاناَِ ثُيهًٍَ ؿَنُٕ, 

 َوتِ فياْت بطؤكِٕ!تاوَنى ٓايـيا بُ ًَٖنَنإ كِوو يُ مَيٓتإ بهُٕ و كِ
يُ ياؿت بًَت: دًٗإ هُنىٍَ منايٌُ, و َٔ و تؤ ٓاَاؿَناك, ؿَكًَُٖٓك و ُٓنتُكّ   -

 هًٓاكيؤ ًاكاوَ و ُْْاهلاوَنُّ فياِْ ػؤَإ!
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يُ بريت ُْضًَت: ًٖض نُي ْاتىاًَْت تؤ ؿَيطلإ و ثُكيٌَإ بهات, نُهًَو يُتىاْاّ ؿا   -
ًًَُفاوت بهات, ٖ ًض نُهًَو ْاتىاًَْت ُٖهتِ تؤ بليٓـاك بهات, ًٖض نُهًَو ًًُْ ؿَيطلإ و 

 ْاتىاًَْت بُبٌَ كَِماَُْـّ تؤ, ُٖهتًَو بُهُك تؤؿا بوُثًًََٓت!
نُهاِْ نَُلِو و ًُكَٔ, ضُْـئ داك نَُلِوويِ ػؤيإ يُ مَئ ؿا بُكدُهتُ   -

ٕ ؿووك ُْػُُْوَ, نلؿووَ, ُٓوإ تاوَنى تلي و بًِ يُنؤبىوُْوَ و ضىوُْ ْاو ػَُيو يُػؤيا
 بُطىيَلَّ ويَُٓطُيًَو نُ يَُُكِ ػؤيإ ُٓؾلِاْـوياُْ, ناكؿَنُٕ!

تًَلاَإ و َىناًُؾُ و كِووْانبىوُْوَ, ؿَكؾُتت ثًَـَؿات تاوَنى سُقًكُتِ بىوِْ   -
ػؤت نًُـ بهُيت و بٓاهًت, و ػُتًَو بًًَٓت بُهُك ُٓو بؤضىوُْ ْاكَِواياُّْ نُ َُوؿايإ 

 ٕ تؤ و ػىؿّ كِاهتُقًُٓ و ًهؤؿاكتإ!ػوتؤتُ ًَْىا
ُٓطُك نُهًَو بُ كَِؾتاكّ ْاؿكوهتِ ػؤّ تىكَِت بهات, يا بُ دؤكيَهًرت تؤ بهاتُ   -

طَُُوطاَيتُ, يُػؤت بجلهُ: بُض كَِؾتاكيَو ُٓوّ ؾًَلنلؿووَ نُ بتىاًَْت َٔ بهاتُ ٓاَلِامّ 
 ؿَهتِ ػؤّ!

تِٓ ًتًَو ثُْا ببُيتُ بُك مؤك و طىًاك, يُ بريت ُْضًَت: تؤ ْاضاكًْت نُ بؤ ؿَهتؼو  -
 ًَٖٓـَ بُهُ نُ َُيٌ و ُْٓطًَنَّ ُٓو ًتُ يُػؤت ؿا خبىيكًًَٓت!

ُّْ نُ فياِْ ًاؿوَاْاُْ و ضىهت و ضاالنًإ ؿَْلػًًَٓت, بىوُْواكّ آلُٓو َٓـا  -
اػِ ًَٓىَؿا ػُياَيِ ْني, ًَٓىََ ًُوم و طىكِو تًًَٓو يُػؤتاْا ُٖيُ وَى بًًًََت َٓـاَيًَو يُْ

 ؿَفّ, تاقًبهُُْوَ!
يُياؿت بًَت: ُٖكضًًُى يُ فياْـا كِوؿَؿات, بُطىيَلَّ بلِياك و ويوتِ ػىؿا   -

 كِووؿَؿات!
ًٖض نُهًَو يُ هُك تىوكَِ بىوْت هناّ تؤ ْاؿات, ُٖك ُّٓ تىوكَِبىوُْيُ نُ تؤ بُهنا   -

 !ؿَطُيًَُْت
تىَلِ ؿَنُيت, يُ كِاهتًـا بُ ُٓو يُ بريت ُْضًَت: ناتًَو يُطٍَُ نُهًَهـا ٌَ  -

 ؿََيًًَت: ُٓطُك ػىوكَِوًتِ تؤ يُ ػىوكَِوًتِ َٔ ْنيهرت بىايُ, مياتل تؤّ ػؤَ ؿَويوت!
يُ بريّ ُْنُيت: ًَُُٓ ًٌَُُٖ بؤ ًتًَو ؿَطؤكِؿكيَني نُ بريّ يًَـَنُيُٓوَ يُ ػؤت   -

 بجلهُ بري يُضِ ؿَنُيتُوَو ض ُْٓـيٌَُيُنت َُٖيبقاكؿووَ!
ُٖك ناتًَو ٓاَاؿَيِ قبىَيهلؿِْ طٌت ػؤًِ و بُػٌٌُناِْ فياْت يُ ػؤت ؿا   -

 بُؿيًَٗٓا, ؿَهتت بُ كَِهُْايُتِ بُٖاو ثًَطُّ كِاهتُقًُّٓ ػؤت طًُتىوَ!            
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 ُٓوَّ باوَكِّ ثًَبهُيت, ؿَبًَتُ ُٖقًكُت, يُ بىوْتاْا ؿَكؿَنُويَت!  -

 ؾتاكتا ؿَكؿَنُويَت ُْى يُو ثُيعاُّْ بُماكت ؿا ؿيَت!يُ بريّ ُْنُيت: نُهًَتِ تؤ يُ كَِ  -
يُ ياؿت بًَت: ُٓطُك بُ وكؿّ هُكدمِ َٓـاَيًَو بـَيت, َىعذًنَّ بىوٕ يُ بىوِْ   -

 ُٓوؿا ؿَؿؤميتُوَ!
ُٖهتُنإ, وَى هؤمَنإ ْني نُ بًًَُىَيُنِ ػؤُْويوتاُْ بُهُك تؤؿا ماَينب,   -

تؤ بُٓاكَمووّ ػؤت َُٖيًإ ؿَبقيَليَت و بُويَُّٓ  ُٖهتُنإ ناكؿاُْوَّ ػؤويوتإُْ نُ
 ناكؿاُْوَّ ؾًنيهِ ٖنكَنإ يُ كِيَِ دُهتُوَ ؿَكؿَنُوٕ!

ُٓطُك يُ َتُاُْبُػؤبىوٕ بُٖلََُْـ ًْت, ػُكيهِ ناكيَو بُ نُ يُ ٓاناَِ   -
 ُٓدماَـاِْ ؿا يَُُكِ ػؤت ُٖهت بُكَِماَُْـّ بهُيت!

ُـْ ػَُيو بًَُُل و كِآًَٖإ, ؿإ بُػؤؿ - اطلتٔ بهُكَ ثًٌُ و بُكؿَوّا يُ ياؿت بًَت نُ ُٖكض
ّ طَُُ بُ ُٖهتُناْتإ بهُٕ,  َ كَِماَُـْ ٔ بٌُب ا ٓاماؿٕ, بُآلّ ْاتىْا يُ َُٖيبقاكؿِْ نلؿَوَّ ػؤياـْ

 بُّ ثًًَُ ُٖكطًن ػؤُْويوتاُْ ْابًتُ ٓاَادمِ كَِؾتاكّ ُْػىامكاوّ ُٓواًْرت!
يهُكّ تؤ كِؤفيَو يُْاوؿَضًَت, يُ ناتًَهـا نُ ُْٓـيٌَُ و يُ بريت ُْضًَت: قاوؽ و ثُ  -

 طُوُٖكّ بىوْتإ َُْل و ُٓمَىل يُ!  
يُ ياؿت بًَت: ضُْـ نَُرت ثُيىَهت بًت بُنُهُنإ و ًتُناُْوَ, يُ ناكواِْ فياْـا   -

 كِوبُكِوّ ٓاهتُْطِ نَُرت ؿَبًتُوَ!
نُ بري يُ هاكِيَقبىوٕ بهُيتُوَ, ناتًَو تؤ ؿوضاكّ ًٍَٓ و ٓاماك ؿَبًت, هُكثٌهًت  -

 ياوَنى ػؤت بؤ ؿَكؿو ٓاماكّ مؤكتل ٓاَاؿَ بهُيت!
َُٖيؼًًوهإ يُ نىيَلَ كِيًَُناِْ فياْـا يُ ثًُوثايُّ َلؤظ نُّ ْاناتُوَ, بَُيهى تُْٗا   -

 بُّ َاْايُ نُ بىاكيَو بؤ ؾًَلبىوٕ ٖاتؤتُ نايُ!
ُٖك نُهًَهـا بُضاوّ َاَؤهتايُى يًٌَ  يُ ياؿت بًَت: ُٖوَيبـَ يُ بُكػىكؿ يُطٍَُ  -

 بلِواًْت و ًتًَهِ يٌَ ؾًَلبًت!
يُ بلّ ُٓوَّ نُ يُ ثًَطُّ ؿاوَكّ ؿا, كَِؾتاكّ نُهًَو يَُُكِ ػؤت َُسهىّ   -

بهُيت, هُكدمًَو يُّ ػاَيُ بـَٕ نُ كَِؾتاكّ ُٓواًْرت كَِْطـاُْوَّ كَِؾتاكّ ػىؿّ تؤيُ, 
 اكاُْ, ًتًَو ؾًَلبًت!ُٖوَيبـَ يُ ُٖكيُى يُّ كَِؾت
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يُ بريّ َُنُ:كَِْطُ بتىاْني بًًََني نُ ؿياكتلئ تايبُمتُْـّ ُٓواُّْ نُ نُهًَتًُنِ   -
تُْـكوهتًإ ُٖيُ, ُٖهتِ ػؤَ نُيؿِ ُٓواُْ نُ ؿووكَ يُ ُٖكدؤكَ ؿوفَٓايُتِ و 

 هىنايُتِ نلؿًَْو!
ؿًْا بُهُك َِٓ ضاكَ ياؿؿاًتِ بهُٕ: يُبلّ وتِٓ: ))بؤضِ َُٖىو ُْٖاَُتًُناِْ   -

 ((كًَِـا ؿَباكيَت(( بًًََٔ: ))ؿَتىامن يُّ كِوؿاوَ ضٌ ؾًَلببِ!
 يُ ياؿت بًَت: تانُ هٓىوكبُْـيُناِْ تؤ, ُٓو هٓىوكبُْـياُْيُ نُ بلِوات ثًًَإ ُٖيُ!  -
َِ كِقِ ُٓواًْرت بـَكَوَ, ػؤًُويوتًُى نُ ؿَيٓىيًَٓت, بؤ تؤ آلبُػؤًُويوتِ وَ  -

 تُنًُِ ٓاماؿٍ و كَِٖايٌ يُ!آلَ و ػُؿَطُكِيَتُو
ُٓطُك ؿَتُويَت بُهُك ًُثؤيُ طُوكَناِْ نًٌَُ و طلؾتُناْـا ماٍَ بًت, فيإ يُ   -

ًَٓوتاؿا َُٖيبقيَلَ ُْى ميٓـَطِ يُ ؿَ هاَيِ ؿاٖاتىوؿا, تؤ يُ مَيِٓ ػؤتـا كِووبُكِووّ طٌت 
 ضاكَهُكؿا بطُكٍَِ! نًٌَُناْت ؿَبًتُوَ, نُواتُ ُٖك يَُُٖإ ًىيَٓـا بُؿواّ

 نُهًَو ْاتىاًَْت يُثٌت طًًَُّٓ ضاوّ تؤوَ ؿًْا وَى تؤ ببًًَٓت!  -
يُ بريت ُْضًَت: ُٖكًتًَو نُ بُتىْـّ سُم بُؿَهت بُهُكاطلتِٓ بهُيت, ُٖك ُٓوَ   -

 ؿَبًَتُ ػاوَِْ تؤ!
َٔ ))ُُٓطُك نُهًَو يُطٍَُ تؤ كَِؾتاكيَهِ مبل و هُكَكِؤياٍُْ ُٖيُ, يُ ػؤت بجله  -

بؤضِ تآًَوتا َؤَيُتِ كَِؾتاكيَهِ يُو ضًُُّٓ بُ  ((ػؤّ بُ ض دؤكَ نُهًَو ؿَمامن؟
 ((ٓايا ؿَبًَت بَُُٖإ ًًَىَ َؤَيُتِ ثًَبـَّ ؿكيَقَ بُ كَِؾتاكَ ْاؿكوهتُناِْ بـات؟((ُٓوؿاوَ؟

تؤ تُواو هُكثٌهًت نُ تُْٗا كِيَطُ بُونُهاُْ بـَيت بًَتُ ْاو فياْتاُْوَ نُ –
 ًُويوتِ, ٖاوؿَيِ و هامطاكّ ؿيـًَْتإ ؿَنُٕ!بُػؤ
ُٓطُك ؿَبًًٓت نُ بُػلاثِ نَُيهتإ يًَىَكؿَطرييَت و ؿَبُٓ قىكباِْ ٓاَادمُ   -

ػلاثُناِْ ُٓواًْرت, يُبُكُٓوَ ًًُْ نُ ؿًْا ثلِ بىوَ يُ ؾًًََبام و قؤَيربِ, بَُيهى يُبُكَُُٓيُ نُ 
ُٓواًْرت نلؿووَ! ))ػلاخ َٔ بُناكبًَٓٔ, َٔ يُ بُنلؿاك و طىؾتاكّ ػؤت ثُياَت ٓاكِاهتُّ 

 ُٖك كِوويُنُوَ ٓاَاؿَيًِ ُٖيُ(( 
ُتُوَ ؿَطىمَكيًَٓت, ُب   - ُيٓ ًََوتا فياِْ ػؤت بُفٕا و َ طُك تؤ ُٓ ضًَت: ُٓ يُ بريت ُْ

َ َت بُؿَيِ َٔ ًب ًَب ُّ باوَكَِ َُٖيُيت نُ َُٖىو ًتًَو ًٌَُُٖ ؿ ُوَ ؿََيًَِ نُ تؤ قىكباِْ ٓ  ت!ؿَيًٓاًي
َُكدِ ثًَىيوت بؤ ثًٌَهُوتٔ يُ ُٖكناك و ثًٌُيُنـا ُٓوَيُ نُ ًُيـاّ ُٓو ناكَ   -

 بًت, نُواتُ ُٓو ًُيـايِ يُ خبُكَ كِوو!
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تُْٗا ناتًَو ْامو ًْعُُت و بُكَنُت و هُكوَت و هاَاِْ مؤك يُ فياِْ تؤؿا بُؿّ   -
ًُ, ُٓوؿََُ بُ ُٖهت نلؿٕ ؿيَت نُ باوَكِبهُيت بؤ ًاؿوَاِْ و ناَُكاِْ ْاتُواويُنت ًْ

 بًُاطًُهُيِ يُتىاْاّ ػؤت بضُٓ ثًٌَىامٍ فيإ و يُ ُٖك ضلنُهاتًَهِ ضًَق وَكبطلَ!
داكيَهًرت نُ بريوكِاّ ْابُكثلهاُّْ ُٓواًْرت تؤّ وكوفاْـ, بُوثُكِّ ٖؤًًاكيُوَ ضاوبربَِ  -

 ريؿَنُُْوَ.((ضاوَناِْ ُٓوإ و بًٌََ ))ض بايُػًَهِ ُٖيُ نُ يُباكَّ َُٓوَ ضؤٕ ب
يُ ياؿت بًَت: مؤكيَو يُ ػَُيو ثًَىيوتًُنِ مؤكيإ بُوَ ُٖيُ ُٖم بُالّ ُٓواُْوَ   -

بًَت, ُٓطُك تؤ بتىاًْت بؤضىًَْهِ يُّ ضًُُٓ يًٌََُهت بهُيتُ ؿَكَوَ ػؤت يُ ٓاماك و 
 َُيُٓتًَهِ مؤك ؿَكبامنلؿووَ!

ؿفايُتِ و ْانؤنًإ ُٖيُ, ُٓويِٓ ػؤت ثًٌَهًُِ نُهاًَْو بهُ نُ يُطٍَُ تؤؿا   -
يِ آلػؤَ ويوتِٓ نُهاًَْو نُ ًريئ و ْامؿاك و َُسبىبٔ, ناكيَهِ ٓاهاُْ بؤ ُٓوَّ قى

ُٓوئ يُؿَيِ ػؤت ؿا تاقًبهُيتُوَ, بناُْ ضُْـَ ُٓو نُهاُْت ػؤَ ؿَويَت, نُ َُٖيهلؿٕ 
   يُطَُيًاْـا بُالتُوَ ؿفواكَ!

َناِْ فياِْ ػؤت بُؿَهت ُٓواًْرت هجاكؿووَ, يُ بريت ُْضًَت: تا ُٓوؿََُّ هُكَؿاو  -
 يُ ٓاكاٍَ و ٓاًتِ و ٓاهىوؿَيِ ؿَكووٕ بٌَ بًًُت! 

يُ ياؿت بًَت: ُٓطُك باوَكِت بُ ٓاَادمُنُّ ػؤت ُٖبًَت, ؿَكؾُتُنإ يُثًٍَ   -
ضاوتاْـا منايٍ ؿَنُٕ و ُٓطُك يُو بلِوايُؿايت نُ ناكَنإ كِيَو ْايُٕ بُؿَهتُوَ, 

 يُى يُؿواّ يُى يُبُكؿََتاْـا قىت ؿَبُٓوَ!  ٓاهتُْطُنإ
ُٖهت نلؿٕ بُطىْاه بُو َاْايُ نُ طٌت ًَٖنيَهِ ػؤت بؤ برينلؿُْوَ يُ كَِؾتاكَ   -

َُٖيُناِْ كِابلؿو بُناكببُيت, و بَُتبىوٕ و مًََٓطري نلؿِْ ػىؿ, فياِْ ُْٖىونُّ ػؤت 
 بًٌَىيًَٓت!

ٌ: ))ض ٓاهتُْطًَو يُ كِيَِ ًاؿوَاِْ و ياؿؿاًتِ بهُ, داكيَو نُهًَو يَُِٓ ثله  -
تُْٗا ٓاهتُْطًَو نُ ُٖيُ, بلِواّ تؤيُ بُبىوِْ )َـا وومت: آليُ وَ ((ضاالنِ َٓـايُ؟
 ٓاهتُْطُنإ((!

يُ بريت ُْضًَت: طىَّ يُ ٖاواكّ ْاػِ ػؤت بطلَ تاوَنى ُٓوَّ نُ ثًَىيوتُ بًناًْت   -
 بؤت ٓاًهلابًَت!

َاْـووّ(( و ))دُوّ تُواو ًًُْ(( يُ فياِْ ػؤت بولِيتُوَ, ُٓطُك ؿوو ؿَهتُوافَّ))  -
 ًْىَّ بًَشاَيِ و ُْػؤًِ ػؤت ضاكَ نلؿووَ!
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ُٖك ُٓوَّ نُ ػَُيو بؤيإ ؿَكبهُويَت بُ ػؤتىوكَِنلؿٕ ؿَتىأْ تؤ برتهًَٓٔ   -
 ياثُكيٌَإ بهُٕ, يُناتِ طىدماوؿا يُّ ًَْنَيُ بؤ قىكباِْ نلؿِْ تؤ نَُيو وَكؿَطلٕ!

 ُٓوَ تؤّ نُ ػَُيو ؾًَلؿَنُيت بُ ض ًًَىَيُى يُطَُيتـا كَِؾتاكبهُٕ!  -
بؤ ُٓوَّ ػؤت بُ يًَجلهلاوّ بري و نلؿاكّ ػؤت و يُ ُٓدماَـا بُكثلهِ ًًَىَّ فياِْ   -

يُتًُناْـا آلػؤت بًت, ُْػتًَو هُكنًًٌَت ثًَىيوتُ تا يُبُكاَبُك طىًاكَ نؤَُ
 ػؤكِاطلبًت!

و ضُكَُهُكّ تؤ ٓرياؿَّ ػىايُ و ؿَكؾُتًَهِ هُيلَ بؤ  ػؤًِ, ًاؿوَاِْ, فإ  -
 ؾًَلبىوٕ!     

بؤ تًَهلِاّ كِؤفَناِْ تَُُٕ نُ يُّ قاَيبُ َاؿيُؿا ؿَطىمَكيَت, ْلؾ ؿابًَٓٔ و بُباًِ   -
باهِ طٌت ضلنُهاتُناِْ بهُٕ, ػؤت يُنؤت و بُْـّ كِؤفَناِْ كِابلؿوو قىتاك بهُ و 

 ًَٓوتاؿا واتُ, ُٓو ناتُّ نُ يُ بُكؿَهتِ تؤؿايُ, بقئ! بَُُٖىو بىوًَْهتُوَ يُناتِ
يُ ياؿت بًَت: تؤ بُكؿَواّ نُهًَهِ بُكِيَن, ًهؤَُْـ و هىوؿ بُػًٌت, ُْى   -

يُبُكُٓوَّ ُٓواًْرت واؿََئًَ, ُْى يُبُكػاتلّ ُٓوَّ نُ تؤ نُهًَهِ بُػتُوَكٍ, ُْى 
ا يُبُكُٓوَّ نُ تؤ ُْٓـيٌَُ و باوَكِيَهِ يُبُكُٓوَّ نُ هاَاًَْهِ مؤكت ُٖيُ, ُْػًَل, تُْٗ

 يُّ ضًُُٓت َُٖيبقاكؿووَ!
ثًَطُّ ُٓؾوىوْاوّ))مََاِْ ساٍَ((ًَٓوتا ؿَكى بهُٕ نُ مًَََُْهِ تاقاُْ و ؿَطُُُْ   -

 و تؤ بُ كِؤضىٕ تًًَـا, ؿَكؾُتًَو بؤ ٖنكَ فَٖلاوّ و فإ ًَُٖٓكَنإ ْاؿؤميُٓوَ!
ُقُالّ ُٓوَ ؿَؿَيت ثًٌَِ ُٓواًْرت بهُويت, وتُْٗا ُٓطُك تؤ ًٌَُُٖ بُ ثلِتاو ت  -

بُناكنلؿِْ ُٓويرت ؿَوكوفيًَت, بناُْ نُدًَُوٍ بريو ُْٓـيٌَُّ ػؤت بُؿَهتِ ُٓواًْرت 
 هجاكؿووَ! 

ُٓطُك بُؿَيًَهِ نُيٌ يُ ُٓوئ و ػؤًُويوتِ هُكؿاِْ نُهًَو بهُيت و بُبٌَ ًٖض   -
 هُكهىكًَُِٖٓك ؿَػىيكًًَٓت!َُكاًََو ُٓوت ػؤَ بىيَت, ثُيىَْـيُنِ 

يُ ياؿت بًَت: نُهًَو نُ يُ ٓاويَُٓوَ تَُاًاّ تؤ ؿَنات, نُهًَهُ نُ تؤ ؿَبًَت   -
 ًََهت بؤّ ُٖبًَت!آلكِؤفاُْ وَ

تِ آلتؤَُٖىو كِؤفيَو ؿَضًتُ طؤكَِثاِْ ناك و فيإ, يُ َُٖيبقاكؿِْ ناكّ ػؤتـا ؿَهُ  -
ىؾتاكّ تؤ بؤ ُْٖـيَو ؿَيؼؤًهُك و بؤ ُْٖـيَهًٍ تُواوت ُٖيُ, و ؿَماًْت نُ كَِؾتاك و ط

  -                                                                                    ْابُؿَيُ! 
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ًْطُكاِْ واتُ ًًَىاْـِْ ضلنُهاتُناِْ ًَٓوتاّ فيإ بؤ ًتًَو يُ ٓايٓـَؿا نُ ًٖض ًٖىايُنِ 
                                                                                                                               ثٌَ ْابُهليَت! 

ُٓطُك ُٓواًْرت ٓاماكت ؿَؿَٕ, يُ بُكاَبُكياْـا بُكَُٖيوتِ َُنُ, ضىْهُ تىاْاّ تؤ يُ   -
ُْ بُهُكنُوتىويِ بًًَتُ ؿَكَوَ, بؤتُّ ُٓمَىوٕ ؿا قُكاكّ طلتىوَ, ُٓطُك بًَت و يُّ ُٓمَىو

 ثاؿاًتًَهِ بُْلؾ نُ ٓاكاَِ و ٓاًتِ و ٓاهىوؿَيِ ؿَكووُْ ؿَبًَتُ بًُتإ! 
نُهاًَْو نُ يُ نُهًَتًُنِ تُْـكوهت بُٖلََُْـْني ؿََئًَ: ُٓطُك وَى َٓت يٌَ   -

ؤ كِامّ ؿَبىوّ, بٗاتايُ, ًٓـّ يُ تؤ ؿَيطلإ ُْؿَبىوّ, ُٓطُك ٓاناك و كَِؾتاكت ؿَطؤكِا, يُ ت
ُٓطُك تُْٗا ْلػِ ُْوت طلإ ُْبىايُ. . . ُٓطُك ؿؤػِ بًَهاكّ بُّ ضًُُٓ ُْبىايُ, ُٓطُك 

 تُْٗا. . . ُٓطُك تُْٗا!
 يُ ياؿت بًَت: يُ ُٖك كِوويُنُوَ يُ ؿًْاؿا نُهًَهِ ْاوامَ و نُّ ويَُٓيت!  -
َُٖيـَطلئ, دًاوامّ ًَُُٓ يُ بريت ُْضًَت: ًَُُٓ َُٖىوَإ يُ يُى كِيَطاؿا ُْٖطاو   -

 تُْٗا يُػاَيِ بُكِيَهُوتٔ ؿايُ!
تؤ ْاضاكًْت نُ ػؤت خبُيتُ بُك ٓاماكّ ُٓواًْرت! نُهاًَْو نُ يُطٍَُ تؤؿا  -

َُٖيوىنُوتًَهِ ْاثُهُْـيإ ُٖيُ, ُٖكطًن ْامأْ نُ ضًإ بُ تؤ نلؿووَ, كَِؾتاكّ ُّٓ 
 ت بُػؤياُْوَ هُكضاوَ ؿَطليَت!نُهاُْ يُ ؿيـطا و ضىاكضًَىَيُنِ مَيِٓ تايبُ

يُبُكػؤتُوَ بًََِ: ًْطُكاِْ ُٖكضًًُى بىوّ, بُ َُٖىو ُٓو ضلنُهاتُ ؿَيُكِاونًًَاُّْ   -
 نُ بُهُك ػؤَـا هُثاْـّ, ُٖك ُٓوَ بىو نُ ؿَبىايُ ببا!

ُٓطُك تؤ يُ ًهؤَُْـّ و ٓاكاَِ ؿَكووٕ نُيٌ بًت, تاكِاؿَيُى َُساَيُ نُ ُٓواًْرت   -
 تؤ بهُُْ ٓاَلامّ ؿَهتِ ػؤيإ!بتىأْ 
يُ بريت ُْضًَت: ًَُُٓ ػىوَإ بُّ بريؤنُيُوَ طلتىوَ نُ فيإ ًَُكهلؿِْ ثٌتِ   -

 ثُكؿَّ ًاْؤيُ, ثٌت ثُكؿَيُى بىوِْ ًًُْ َُٖىو فيإ ُٖك َُُٓيُ!
نُهًَتًُنِ هاغًَُّ يُ ػؤّ ؿَكِواًَْت و ؿََيًَت: َٔ بىوُْوَكيَهِ بُتىاْا, ؿآًَُٖك و   -

ػىامّ و يُّ كِووَوَ ًايوتُيِ آلو باآلْامؿاكّ, َٔ يُ هًوتَُِ بىوْـا, بىوُْوَكيَهِ با
تلئ بُػٌٌِ بىوُْوَكّ ُٖيُ, يَُُٖإ ناتـا يُهُك ُٓوَّ نُ بُ ثُيلَِويِ يُ ُْػٌُّ آلبا

 ػىؿايِ بؤ فيإ, كِيَطُّ طًُُ و ُٖكاَ بىوٕ بربِّ!
: تىوكَِيِ, نًُٓ و ػُّ نُ يُ مَئ و ؿَيِ ُٖهت و هؤمو وكوفاُْ ًَْطُتًعُنإ, وَى  -

 تؤؿا ًَٖالُْ ضًَـَنات, بُكَُِٖ َُٖيبقاكؿِْ ػىؿّ تؤيُ, ُْى بُهُكؿا هُثاْـِْ ُٓواًْرت!
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تؤ ؿَطؤكِؿكيًَت بؤ َُٖإ ًت نُ بُ ؿكيَقايِ كِؤف بريّ يًَـَنُيتُوَ, َُُٓ يُنًَو يُ   -
ثلهًاكَ ؿيَتُ ثًٌَُوَ نُ بُؿكيَقايِ كِؤف بري ًًًَُْٗٓ هُيلَناِْ دًٗاِْ بىوُْ, ُْٖىونُ ُّٓ 

 يُضِ ؿَنُيتُوَ!
يُ ياؿت بًَت: بلِياكَناِْ تؤ بُكَُِٖ ضاوَكِواًًُْنُ نُ يُ بُػٌٌُناِْ بىوٕ ُٖتُو   -

 ضاوَكِواًًُْناِْ تؤ بُكَُِٖ ُٓو ويَٓاُْيُ نُ يُهُك ثُكؿَّ مَيِٓ تؤ ًًَىَ ؿَطليَت!
ىاًْت بُكَو هُكنُوتٔ ُْٖطاو بًًَٓت, َُطُك َُُّٓ نُ يُ ياؿت بًَت: تؤ ُٖكطًن ْات  -

                                                                                                                                                 ٓاَاؿَيِ ًهوتًٍ يُػؤت ؿا هؤكاؾ بهُيت!   
مَيُٓ ؿآًَُٖك و ٓاؾليَُٓكَنإ هُككِيَق ؿَنات, ضىْهُ ُّٓ نُهاُْ ٖنكَ طُوكَنإ يُ   -

هُكبُػؤ يُ بريوباوَكِّ ُٓواًْرت بريؿَنُُْوَ و ناكؿَنُٕ و ُٖكطًن ثُهُْـنلؿِْ ُٓواًْرت 
ناكيطُكّ يُهُك طىؾتاك و نلؿاكٍ ُٓوإ ًًُْ, ُٓطُك تؤ بتُويَت َُٖىإ يًَت كِامينب, ًتًَهِ 

 ْابًَت!تامَت بؤ ػوتُٓكِوو 
يُ ياؿت بًَت: ثُيىَْـيُنِ كِاهتُوػؤ ُٖيُ يُ ًَْىإ كِاؿَّ ػؤًُويوتِ تؤ بؤ   -

 ُٓواًْرت يُطٍَُ كِاؿَّ ػؤًُويوتًُى نُ بؤػؤت ُٖتُ! 
ُٖكطًن بًًَُىَيُنِ ُْػىامكاو يُ ْانؤنِ ُٓواًْرتؿا ًَْىبقيىاِْ َُنُ, ُٓوإ   -

ت ؿاؿًًََْت, َُطُك ُٓوؿََُّ ُٖهت بهُيت تًَبطُيُُْ نُ بُٖاّ مياتل يُ ؿاوَكيَو بؤ ػؤ
 ًَْىبقيىاِْ تؤ بُكَُٖـاك و كِيَؼؤًهُكَ!

تؤ يُ تىاْاّ برينلؿُْوَ بُٖلََُْـيت, ؿَتىاًْت بُسُمو ٓاكَموّ ػؤت كِيَطُ بُ ُٖك   -
تِ وَالْاًْت آلًتًَو بـَيت بًَتُ ْاو مَيٓتُوَ, ُٓطُك ًتًَو ؿمَّ نلؿَ ْاو مَيٓت, تؤ ؿَهُ

 ّ كِووَوَ تؤ بُكؿَواّ بُهُك ؿًْاّ ْاػٌ ػؤتـا ماَيًت!ُٖيُ, يُ
 ُٓطُك ؿَهت ؿَؿَيتُ ناكّ طُوداُْ, بُ ًُوم و تاهُوَ ُٓدماَِ بـَ!   -
َُتلهًُى ُٖيُ نُ ْاتىاًْت بُؿٍَ و طًإ بًهلِيت و َُتلهًُنًٍ ُٖيُ نُ ْاتىاًْت   -

 بُ ؿٍَ و طًإ ُْيهلِيت!
 ُّ كَمحُت و بُمَيًُ!يُ بريّ ُْنُيت: ثاكَ, ؿَكنُوت  -
 ثاكَ وَػتًَو هؤكاػتإ ؿَطليَت نُ بُ ناكيَهِ ؿكوهتُوَ َقوٍَ بٔ!  -
يُ ياؿت بًَت: ًٌَُُٖ يُ فياْتاْا بىاكيَو بلَِػوًَٓٔ تاوَنى ػُكيهِ ناكيَو بٔ نُ   -

 ػؤًشاٍَ و ًاؿوَإ و ضاالنًإ بهات!
 ؿاوَْـؿا بطُكَِّ! يُ بريت ُْضًَت: َُٖىو كِؤفيَو, بًُىئَ ٓرياؿَّ ػى  -
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 فيإ نلؿِْ كِاهتُقًُٓ ُٓوؿََُيُ نُ طؤكِاْهاكيُ بضىونُنإ كِووبـَٕ!  -
تاَُمكؤ بٔ, قبىَيِ ُٓوَ بهُٕ نُ بىوُْوَك يُ ُٓدماَـاِْ ناكيَهـا نُ بُؿَهتاُْوَيُ   -

 ياكَُتًتإ ؿَؿات, تاهَُُْـبٔ و ؿَهتِ نؤَُنِ ػىؿاوَْـ ببًٓٔ!
 ـٕ, ؿوفَِٓ ْىَّ ػىاميُ يُ ٖىُْكؿا!يُ ياؿت بًَت: عُقآلْ  -
بؤ  –َُتلهًُنِ بضىوى و بُُْٖطاويَهِ بىيَلاُْ  –كِؤفاُْ ؿَهت بـَُْ َُتلهًُى   -

ُٓوَّ ؿواّ ُٓدماَـاِْ ػؤت بُكَو كِووّ َاْط َُٖيبـَيت, تُْاُْت ُٓطُك بَُُٖيَُ بضًت, 
 يًَُْى ُٓهتًَلَناْـا دَِ ؿَطليت!

لّ, ؿَويَليت ؿَهت بـَيتُ ناكيَهِ َُتلهًـاك, دىكُٓت بُ بُٖلََُْـبىوٕ يُ بىيَ  -
 بٓضًُٓ و ثايُّ وَى يُنِ نلؿاك و طىؾتاكَ!

يُ بريت ُْضًَت: تىاْا َُهُيُيُنِ بؤَاوَيًُ, ُٓوَّ طلْطُ ُٓوَيُ نُ بناًْت ضِ   -
 بُتىاْانُّ ػؤت ؿَنُيت!

َُُيُ نُ ػَُيو يًَِ يُ ياؿت بًَت: ُْٖطاويَهِ ْىَّ َُٖيطلتٔ, قوُيُنِ تامَنلؿٕ, ٓ  -
 ؿَتلهٔ!

تاقِ ؿَنَُُوَ, كَِْطُ ))َتُاُْ بُو ؿَْطُ ُٓهجايِ و ؿَيطريَ بهُ نُ ؿََيًَت:   -
 طىَاُْنُّ كاهت ؿَكبضًَت!((

بُكؿَواّ ػؤت يُ ًَْىإ نُهاًَْهـا ببًُٓوَ نُ بًًَُىَيُنِ باَ يُطٍَُ تؤؿا   -
 َُٖيوىنُوت ؿَنُٕ و كِيَنت ؿَطلٕ!

ًَت: تا ُٓوؿََُّ نُ َلؤظ يُ ْاهلاوَوَ ُْضًَت بؤ ُْْاهلاو, ْاتىاًَْت يُ بريت ُْض  -
 ًٖض ؾًَليَت!

 يُ بريّ ُْنُيت: نُ ثُياَِ ًَُُٓ بُُٓدماّ طُياْـِْ ناكَ, ُْى ؿاوَكيهلؿٕ يُ باكَيُوَ!  -
 يُ بريت ُْضًَت: بؤ ُٓوَّ نُ ببًًٓت, ضاوَناْت ؿاخبُ!  -
الّ ػىؿا بٗاويَت, ػىؿا مياتل يُ فَاكَّ وكؿَ ُٖكناتًَو َلؤظ ُْٖطاويَو بُكَو  -

 بُكؿَناِْ دًٗإ بُكَوالّ ُْٖطاو َُٖيـَطليَت!
يُ ياؿت بًَت: بىوُْوَك بُ نُهاًَْو نُ غريَت ؿَْىيَٓٔ و كِيوو ؿَنُٕ, يُاليُٕ   -

 ػؤيُوَ ثاؿاًتًإ ؿَنات!
 َ!يُ بريّ ُْنُيت: ٓاوات خبىامَ! ؿاوابهُ! باوَكِت ُٖبًَت! وَكبطل  -
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كِيَهُوت ًٌَُُٖ بًَُٖنَ, يًَبطُكٍَِ قىالثُنُت ًٌَُُٖ يُ كِووباكَنُؿا بًَت,   -
 هاتُوَػتًَو نُ نَُرت يُ َُٖىوناتًَهِ تل ضاوَكِيَِ ؿَنُيت, َاهِ ؿَبًَت بُقىالثُنُتُوَ! 

يُ ياؿت بًَت: بُٖاّ َُٖىوًتًَو بُكِيَقَّ تًََُُْهُ نُ ؿَبًَت ؿَهبُدَِ يا   -
 كؿا يُ بُكاَبُك طؤكِيُٓوَّ يُطٍَُ ُٓو ًتُؿا بًـَئ!يَُُوؿاّ ؿوو

ناتًَو ؿَهت يُ ُٖوَيـإ بؤ ٖاوكَِْط بىوٕ يُطٍَُ منىوُْناِْ ُٓواًْرت َُٖيبطلئ,   -
 َاًُٖتِ ثًَطُيٌتىويِ تايبُمتإ نًُـ ؿَنُئ!

ُوَ يُ ياؿت بًَت: يُبُكُٓوَّ ٖاوًًَىَّ بىوُْوَكيَهِ تل ًْت و ُٖك يُ كِؤفّ ُٓمَي  -
 بىوُْوَكيَهِ وَى تؤ ػُيل ُْنلاوَ, بُكاوكؿ ْانليًَت!

 يُبُكػؤتُوَ بًًًََلَوَ: ))ُٓوَّ َُْهىفيَت, بًَُٖنتلّ ؿَنات.((  -
 قوُيُى نُ كِؤسِ كِووْاى ؿَناتُوَ, يُ طُوُٖك طلاْبُٖاتلَ!  -
ُْ ناكيَو ًتًَهِ مياؿَ و ْاثًَىيوت يُ فياْتإ بولُِْوَ, ُْكيتًَو بٌهًَٓٔ, ؿَهت بـَ  -

 نُ ُٖهت ُْنلؿٕ بُٓاهايٍ و ٓؤقلَيِ يُتؤؿا بُؿّ بًًََٓت!
يُ ياؿت بًَت: َُٖىو ُٓو ٖىُْكاُّْ نُ ثًًَاُْوَ هُكقاَيني, دطُ يُ هُكقاَيِ ًتًَهِ   -

 تل ًًُْ, ٖىُْكّ طُوكَ))فياْتاُْ((!
ني, ناكوباكَنإ ٖؤناكّ ُْويَلاِْ ًَُُٓ ؿفواكّ ناكوباكَنإ ًًُْ, يُبُكُٓوَّ نُ بىيَل ْ  -

 ؿفواك ؿَبٔ!
 يُتاكيهًـايُ ضاو بُؿينت كِاؿيَت!   -
 بُؿوايـا بطُكَِّ تا بًـؤميتُوَ, ُٓوَّ بُؿواّ ؿا ُْطُكِيًَت, بًَُِْٗٓ ؿًًََََٓتُوَ!  -
َُٖىو بُياًًُْى يُبُكػؤتُوَ بًََِ: تاَُمكؤّ ؾًَلمب نُ كِيَطُ بُػؤّ بـَّ ؿآًَٖإ   -

 بهُّ!  
 نُ يًَبطُكِيَِ ػىؿا يُ كِيَِ َُٓوَ ُٓؾلِاْـٕ بهات!بُتاهُوَّ   -
 ضانبىوُْوَ و ًًؿاّ ػؤت بهُكَ يُنَُني ناكّ يُ ثًًٌَُّٓ فياْت!  -
 ُٖكداكَّ نُ بًًَُىَيُى ؿََيًَِ: ))ٓاَني(( ثًٌَٗاتًَو كِووؿَؿات!  -
 بًَطىَإ ُٖكُٓوَ ؿَبني نُ بُكدُهتُّ ؿَنُئ!  -
 ًاطًُهُيٌ, يُػؤًًاْا بُفٕ َُٖيربِئ! هُالَُت واتُ ُٖهتهلؿٕ بُ  -
ًٖض ناتًَو ضاوَكِوإ ُْبًت ُٓو ٖاوكِيًَاُْتإ نُ ؿآًَٖاًْإ كِوبُكِوّ ٓاهتُْط   -

 بؤتُوَ, بُؾًو و ٖىكِ ضُثًَُ بؤ هُكنُوتٓتإ يًَبـَٕ!
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ُٖك داكيَو نُ ًىئَ كِيَُٓايِ ؿَكووْت ُْنُويت, ُٖهت بُنَُِ ومَ و ًَٖن ؿَنُيت   -
 كِوتًِٓ َُعُٓوّ يُؿَهت ؿَؿَيت!و طى
 ؾًَلببُ يُطٍَُ بًَـَْطِ ؿَكووْتـا ثُيىَْـّ بُكقُكاك بهُيت!  -
يُ َُٖيجُّ ػؤت نُّ بهُكَوَ و ضًَق يُ فيإ وَكبطلَ, بُثُيُ نلؿٕ, ُْى تُْٗا   -

كِواْطُ و ؿميُُْنإ بَُيهى تُْاُْت ُّٓ ُٖهتَُ نُ بؤنىَّ ؿَكِؤيت و بؤضِ؟ يُ ؿَهت 
 !ؿَؿَيت
ويوت و بُمَيِ ػىؿا بؤ َلؤظ ُٖكضًًُى بًَت بًَطىَإ بُبٌَ ٖاوناكّ ػىؿّ نُهُنُ   -

 ْاتىاًَْت بًَتُ ُٓدماّ!
بُكؿَواّ ػؤت بُ كِووْانًُنِ بًَُٖن و هجٌ و ؿكَوًاوَ بناُْ نُ ًٌَُُٖ ػىؿا,   -

 ثًَػَُبُكَناِْ يُطٍَُ َُُٓؿا ؿَؿويَت!
بـَٕ نُ يُ ثًٌَتاُْوَيُ, بايُؾ بُػَُيو, بُ  بُٓاكَمووَُْـيُوَ بايُؾ بُفياًَْو  -

ُٓؿَبًات و ُٖكوَٖا َىميو, فيإ بَِ ُْٓـامَ ؿَوَيَُُْـَ نُ هُكوامَ يُ طُدمًُٓ و كِؤسِ 
 ثاى و ػَُيهاِْ هُكْر كِانًٍَ, ػؤتإ يُبريُْضًَت!

 يُ ياؿت بًَت: بؤ فياًَْهِ ؿآًَُٖكاُْ ؿَبًَت تلي يُ َُٖيُنلؿٕ خبُيُٓ الوَ!  -
ُٖكناتًَو ُٖهت ؿَنُيت ْاهىثاهًت بُكاَبُك نلاوَ, يا ُٖهت بُ تىوكَِيِ و نَُِ   -

 ومَ ؿَنُيت, َاْاّ ُٓوَيُ ُٓو نُهاُْ يُ بُكاَبُك ومَّ تؤؿا نلاوَْني!
 يُ بريت ُْضًَت: بُ ُْٓـامَّ فَاكَّ َلؤظُنإ كِيَطاضاكَ ُٖيُ!  -
ّ دًٗاُْ ًَِْٗٓ ٓاًََنَ يُهُك ػىيطُّ ًٍَٓ يُبُكػؤتُوَ بًََِ: ْاتىامن باوَكِبهُّ نُ ُٓ  -

 و فإ بوىكِيَت, بًَطىَإ دىاِْ ْاوامَّ دًٗإ ؿَبًَت يُهُك ًاؿوَاِْ كَِٖا طريهابًَتُوَ!
كِوبُكِوبىُْوَّ ؿوو نُهًَتِ وَى: بُيُى طُيٌتِٓ ؿوو َاؿَّ نًًُايِ يُ, ُٓطُك   -

 !ناكؿاُْوَيُى يُ ٓاكاؿا بًَت, ُٖكؿوونًإ نُيٌ ؿَبٔ
كِؤفاُْ يُبُكػؤتُوَ بًََِ: َٔ َُٓيكُيُنِ بُ يُنطُيٌتِٓ تاوَنى ُٓؾلاْـِْ ػايل يُ   -

 كِيَِ َُٓوَ ؿَكبهُويَت و بُكَُِٖ ناكَنُّ ضانُ!
َُٖىو ؿََُوًَٓىاكَيُى يُطٍَُ ػؤت ؿا ضجُ بهُ! ػُوُْنامن يُاليُٕ ػىؿاوَيُ و ػىؿا   -

 ت!تُ نُ بُُٓدماًَإ بطُيًَُْآلًَٖٓـَ بُ ؿَهُ
 يُبُكػؤتُوَ بًََِ: يُبُكُٓوَّ ؿآًَٖإ ؿَنُّ و طىٍَ ؿَطلّ, كِيَُٓايِ ؿَنليَِ!  -



 324 

دىإ تَُاًا بهُ! ُٖكضًَُ طًايُى, ؾليٌتُّ ػؤّ ُٖيُ, ؾليٌتُيُى نُ بُهُكّ ؿا   -
 ًؤكِ ؿَبًَتُوَ و ضجُ ؿَنات! طًُُ بهُ! طًُُ بهُ! 

 ُٓكَ نُ ؿآًَُٖكمب!باوَكِت ُٖبًَت و بُػؤت بًََِ: ػىاهتِ بُؿيًَٗ  -
 بلِواّ وايُ نُ بُٓكَِتٌ تلئ ػُياَيهلؿٕ, تىاْاّ فيإ و ميٓـَطِ يُ!  -
 ؿاوا يَُلؤظ نلاوَ نُ ُٓوَ يُػؤّ بواميَت, نُ ضاكَْىهُنُّ بُؿيبًًََٓت!  -
َٔ ػؤّ ًٖض ناكيَو ْانُّ, ُٓوَ ػىؿاوَْـَ نُ يُ كِيَِ َُٓوَ طٌت ناكوباكَنإ بُ   -

 ًَْت!    ُٓدماّ ؿَطُيُ
 ػىؿا ؿَبًَت يُ ٓاطايِ ؿا, بطؤكِؿكيَت بؤ نلؿاك و ضاالنِ!  -

َُٖىو بُياًًُْى بُػؤت بًٌََ: ُْٓـيٌَُنإ كِاهتُوػؤ يُاليُٕ ػىؿاوَ بُكَو الّ َٔ   -
 ؿَنُوُْ كَِّ! 

                                                                                                                    يُياؿَإ بًَت: ُٓوَّ ؿَيقَْني, فياُْ!   -
ػُوٕ و ٓاواتُناِْ ؿآًَٖامنإ يُاليُٕ هُكضاوَوَ ؿئَ, ناتًَو بُكَو الّ ػُوُْنامنإ   -

                                                                                                                                                ُْٖطاو َُٖيـَطلئ, بُكَو ػىؿايُتِ ػؤَإ ؿَدىَيًَني!
                                                                                      يُياؿت بًَت: تىاْوتِ ُٓؾلاْـِْ َلؤظُنإ, ثؤكتليَتِ ػىؿايُ!  -
هت ؿآًَٖاْهاكيُنِ ُٖكضُْـ طُوكَتل ًَُِٖٓ يُو ًٖض َُتلهًُى ػؤنلؿُْوَ يُٓا  -

 يُػؤْاطليَت! 
يُبريت ُْضًَت: ناتًَو كِيَطاّ ثُيىَْـّ ػؤَإ يُطٍَُ بُؿيًَُٗٓكؿا ؿَنُيُٓوَ, ؿَبًَت   -

 ضاوَكِيَِ طؤكِاْهاكّ بًَُٖن و قًُُْط بني!
 –ؿَنُئ, بُكَو ػىؿا آلا واناتًَو ػؤَإ بُكِووّ ٓاًهلانلؿِْ ؿآًَٖاْهاكّ ػؤَاْـ  -

 ؿَنُئ! آلوا –كِيَلَِوّ كِيَو و ثًَهِ ضانُ 
ُٓطُك مباُْويَت ؿآًَُٖك ُْبني, بُثًَضُواُّْ هلوًتِ واقًعِ ػؤَإ ناكَإ نلؿووَ و   -

 ٓرياؿَّ نُهِ ػؤَإ بُناكبلؿووَ!
تُ آلُّٓ ػُتِ ػىايُ بؤ ًَُُٓ, بُ نَُيو وَكطلتٔ يُ ُٓؾلاْـِْ ػىؿ آلؿآًَٖإ ػُ  -

 ثًٌَهًُِ ػىؿا ؿَنُئ!
باوَكِ بهُ! ػؤَإ نلؿَّ ؿآًَٖاْني, يُ ٓاناّ ؿا ؿياكيهلاوَ نُ بُ ؿآًَٖاْهاك بىوٕ   -

 ؿكيَقَ بُ ؿآًَٖاْهاكّ بـَئ!



 325 

يُ بريتإ ُْضًَت: ناتًَو ػؤَإ بُ كِووّ ُٓؾلاْـِْ ػىؿ ؿا ؿَنُيُٓوَ, ػؤَإ بُكِوّ   -
 يُٓوَ نُ ؿَكووِْ ًَُُٓ و فياِْ ًَُُٓيُ!ُٓؾلاْـِْ ػايكًَهـا ؿَنُ

تِ ًَٖٓاُْ نايُّ آليُ بريّ ُْنُيت: ثُيعُنإ دؤكيَو ثاهىؤكؿيإ ُٖيُ و تىاْا و ؿَهُ  -
 طؤكِاْهاكيإ ُٖيُ!

يُ بريت ُْضًَت: ؿآًَُٖكبىوٕ, ؿيوجًًِٓ هلوًتِ فياُْ, فيإ واتُ ومَ, وومَّ   -
 ثىػتِ ؿآًَُٖك!

اكنًًٌََهُوَ: ُْى بُ دًٗاْبًِٓ, بَُيهى بُ باوَكِ ويَُٓ ؿَنًٌَِ, ُٓوَ باوَكِ يُماكّ ًْط  -
 باوَكَِ نُ دًٗاْبًِٓ بُ َلؤظ ؿَبُػًٌَت!

ت تاوَنى ػؤت بهُيتُ ٌٖ ػؤت!  - َت ؿاواناكّ كِوؿاوَناِْ فياْت ًب ًَب  يُ بريّ ُْنُيت: ؿ
تِٓ مََُٕ كِو ؿَؿَٕ يُ ياؿَإ بًَت: كِووؿاوَناِْ فيامنإ بُطىيَلَّ بُؿواّ يُنـاٖا  -

بُآلّ بُثًَِ طلْطًُى نُ بؤ ًَُُٓ ُٖياُْ, ؿيوجًًِٓ ػؤيإ وَكؿَطلٕ, مدمريَّ بُؿواّ يُنـا 
 ٖاتىوّ َىناًُؾُ!

وَى بًَُٖننلؿِْ َاهىيهُنإ يا طًُُثًَـاِْ ُٖك تىاْايُنِ تل, بًوتِٓ ٖاواكّ   -
 ؿاْايِ ْاػتإ بُ ًَُكهلؿٕ بًَُٖن ؿَبًَت!

ْاهًِٓ ُٖيىَُكدُ كِاهتُقًُٓناِْ فيامنإ, تىاْاّ فيإ و ٖؤناكَناِْ ثًَىيوتُ بُ  -
 بىوِْ ػؤَإ بـؤميُٓوَ!

 يُ ياؿت بًَت: بًَُٖنتلئ ًًٓٗاّ بُػٍ, ماكؤنُّ ْاػِ ًَُُٓيُ!  -
يُ بريّ ُْنُيت: يُ تلؤثهِ ثًَهُْني ؿايُ نُ بىوُْوَكَنإ ؿَطؤكِؿكئَ بؤ ثاْتايًُى يُ   -

 تىاْاّ ْىَّ!
بُكِاؿَّ  –ُٖكضُْـ ؿفواكَ –ُ بريت ُْضًَت: يُ ُْناو بؤ مَكوكَتًَو ؿَطُكِيًَُٓوَ ي  -

 يِ تا كَِطىكِيٌُّ سُقًكُت بـؤميتُوَ!آلثًَىيوت بضؤكَ قى
يُ ياؿت بًَت: َُٖىو َٓـاَيًَو ٖىُْكَُْـَ, ثلهُنُ َُُٓيُ نُ ضؤٕ ؿواّ طُوكَ   -

 بىوٕ, بُٖىُْكَُْـّ مبًًَٓتُوَ!
و ًََُُٓ  –ًَٖٓـَ طضهُيُ نُ بىاك ؿَػىاميَت  –بُكِاهتِ طىٍَ ْابًًَٓت ًٖض نُهًَو   -

  ُٖكوَى:  -بىاكَإ ًًُْ, بًٓني
     ُٖبىوِْ ٖاوكِيًَُى ثًَىيوتِ بُنات ُٖيُ!
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-  !ِٓ ُّٓ باوَكَِيإ ؾًَلّ ًَُُٓ نلؿووَ نُ ثاهًغ بىوٕ, واقًع بًًًُٓ و ُٓكيًًَٓنّ, ْاواقًع ًب
  

تًَلنلؿِْ ثُجيؤكّ ػىؿ يُنًَهُ يُ طُوكَتلئ هُكضاوَناِْ يُ بريت ُْضًَت:   -
 ًاؿوَاِْ يُ فياِْ َلؤظُناْـا! 

 يُطٍَُ ػؤت ؿا ضجُ بهُ! تُْٗا بؤ ُّٓ َُبُهتُ يُّ دًٗاُْؿاّ نُ ٓاواميَو ؿابًَِٓ!  -
يُ ياؿت بًَت: ٓاكَمووَناْتإ, ْناناْتاُْ, ُْٖىونُ هُكنُوتِٓ ٓاكَمووَناْتإ   -

بُؿيٗاتًٓإ ُٖهت ثًَبهُٕ تاوَنى ًاؿوَاِْ ْنايُنِ طريانلا و ُٓمَىوٕ  بُكدُهتُ و
 بهُيت!

ًََُٓوتا يُالثُكَِّ مَيٓتـا ياؿؿاًتِ بهُ, ُٓطُك ًتًَو ؿَيُِ ُُْٖفاْـ, ٓاَادمِ   -
!ًًُْ 
 يُ بريت ُْضًَت: فيإ بُطىيَلَّ بىيَلّ و ًُٖاَُتِ َلؤظ ؿَنًٌَت يا ؿيَتُوَ يُى!  -
 تُواو بٌَ ػُوَ بُ تاَُٖىو ًتًَو ببًَت بُ ِٖ تؤ!بُكِاهتِ,   -
 يُ بريّ ُْنُيت: ًٌَُُٖ بىاك يُ ؿَيِ ؿفواكّ ؿا ًاكاوَيُ!  -
 ُٓو نُهُّ ُٓواًْرت ؿَْاهًَت, ؿاْايُ, ُٓو نُهُّ نُ ػؤّ ؿَْاهًَت, ؿٍَ ميٓـووَ!  -
ؤمَنإ كَِوأْ, َُٖىو بُياًًُْى بُػؤت بًََِ, يًَلَؿا و يُّ دُهتُيُؿا, كِووباكَ ثري  -

ػؤك و َاْط و طٌت َُماكنإ يًَلَؿإ, ًٖض ثُكهتطايُنِ ُْؿؤميىَتُوَ بُقُؿ الًُّ 
 هلوؿٓاًََن بًَت!

 يُ بريّ ُْنُيت: يُ َُٖيُ ُْتلهًت, ضىْهُ بىوِْ ًًُْ!  -
تا ُٓوناتُّ ُّٓ واقًعًُتُ قبىٍَ ُْنُئ نُ ػىؿّ ميٓـَطِ يُهُك بَُٓاّ كِاموًَِْٗٓ   -

 اوَ, ًٖض ًتًَو ؾًَلْابني!بًٓات ْل
يُ بريت ُْضًَت: َُبُهت يُ فيإ َُُٓيُ نُ بلِياكّ ؿيـاكيَو بًَت يُطٍَُ ٖىُْكَُْـّ   -

 ؿَكووٕ ؿا و ُٖك بؤ ََُُٓ ػىيكًَٓلاوئ!
َُٖىو هجًَـَيُى هلتُ بهُ, َُٓلِؤ َٔ ؿاواّ هُكنُوتٔ و بىيَلّ ؿَنُّ, تا بًَُٖن و   -

 ًَٖن بُػٌبِ! 
ٔ ثُكهتاكيَهِ ًُيـاّ بؤ كِؤسِ ؿَكؿَؿاكّ ػؤّ, َُٓلِؤ َٔ ٓاكيٌُنامن َُٓلِؤ َ  -

بُهؤم و ػؤًُويوتًُوَ بُػؤّ ؿَيُٓوايِ ؿَؿَّ و يُْاػِ ؿَيُوَ هؤم و ًَٗلَباِْ بُكاَبُك 
 ػؤّ ؿَْىيَِٓ!



 327 

يُبُكػؤتُوَ هلتُ بهُ: َٔ ُْبىوِْ تاَُمكؤيِ يُ عًُكـا بُ َُٖإ ُْٓـامَّ طىْاه   -
 ُطىْاه ؿَمامن!يُ ٓائ ؿا ب

يُ ياؿت بًَت: ًٖض ُٓكنًَو يُوَ طلْطرت ًًُْ نُ داكيَهٌ تل ؿَهتِ هىثاهطىماكّ   -
 َُٖيربِئ!

َُٖىو بُياًًُْى بًََِ: َُٓلِؤ َٔ َُُٓويَت نُ يُى ؿَهجًَهُكمب, ؿََُويَت ؿيوإ   -
نُ هُكيُْىَّ ؿَهت ثًَبهُّ و ػانِ بىوٕ خبَُُ ًىيَِٓ يُػؤبايِ بىوٕ, ؿََُويَت 

 هُككِاهتِ و هاؿَيِ ػؤّ بُٖاوكِيًَُنِ ٓامين و ػؤًُويوتِ ػؤّ ببًُُٓوَ!
ًٖض بريت نلؿؤتُوَ؟ ًَُُٓ يُبُك ض ٖؤناكيَو يُهُك مَوّ ؿًًَََُٓٓوَ, دطُ يُوَّ   -

 نُ طًُُ بهُئ!
ؾًَلببُ نُ ٓاوات خبىاميت َُٖىو ًتًَو بَُُٖإ ًًَىَ نُ ثًَىيوتُ بًَتُ ثًٌَُوَ و   -

 ت!بطىمَكيَ
 َُٖىو بُياًًُْى بًََِ! َٔ مياكَتهاكيَهِ و ثًٌَعُضىوِْ ػؤّ ؿَْلػًَِٓ!  -
 قُُْؾُناِْ َاَيُنُّ ػؤت دَِ طؤكِنَِ ثًَبهُ و فياْتإ بطؤكِٕ!  -
َإ ضُْـَ, َُطُك ُٓوؿََُّ ؿاواَإ يًَبهُٕ آليُياؿت بًَت: ًَُُٓ ُٖكطًن ْاماْني با  -

 ُٖهتني!
نُيت ؿَتىاًْت ُٓدماَِ بـَيت يا يُو بلِوايُؿايت نُ ُٖك ناكيَو نُوا ُٖهت ؿَ  -

 ؿَتىاًْت ُٓدماَِ بـَيت, ؿَهتِ ثًَبهُ!
 ت ًاكاوَيُ!آليُ ُْٖاوّ ناكؿا ًَٖنيَهِ داؿوويِ, بُمَيِ و ؿَهُ  -
َت: ًَُُٓ يُ كِيَِ ُٓوَّ نُػؤمشإ ؿَويَت, ًًَىََإ طلتىوَ و ؿكوهت نلاوئ!  -  يُ ياؿت ًب
طُ بضىوى و طُوكَناُْوَ كِيَُٓايِ ؿَنليَِ, كِووِْ و بًٓايِ بؤ ناكوباكّ َُٓلِؤ يُ كِيَ  -

فياِْ ػؤّ ؿَػىامّ و ُٓواُْ بُ كِاؿَّ ثًَىيوت وَكؿَطلّ تاوَنى بتىامن فيامن يُ كِيَلَِويَهِ 
 ؿكوهت ؿا بؤ ثًٌَُوَ ببُّ!

ِ مياتل َُٖىو هجًَـَيُى هلتُ بهُ: َُٓلِؤ بُ ؾُكَاِْ ؿَيِ ؿَدىَيًَُُوَ و نات  -
ؿَطىمَكيَِٓ تا بُطُكَىطىكِّ و ًَٗلَباًًُْوَ بُكػىكؿ بهُّ يُطٍَُ ُٓو نُهاُّْ نُ ؿيَُٓ 

 هُك كِيَِ!
يُ ياؿت بًَت: تؤ ْافيت تا فيإ بُ نؤتايِ بطُيًُْت, بَُيهى َُبُهت َُُٓيُ نُ   -

 بناًْت بؤضِ ؿَفيت!
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ٕ, واتُ, َاْابُػٌني بُ بىوِْ يُ بريّ ُْنُيت: ميٓـوبىوٕ واتُ, بُنَُيو و ناكيطُكبىو  -
 ػؤت, واتُ, َلؤظ بىوٕ؟!

َُٖىو هجًَـَيُى بًًََٔ: ػىؿايا! بُٖلَ و تىاْاّ ضاوثؤًًِ ثٌَ ببُػٌُ و يُ ثُيهًٍَ   -
 نلؿٕ بؤ كِيَِ ػلاثُ ؿووكّ ػُكَوَ و بىيَلّ و ٓاكاًَِ ثٌَ ببُػٌُ!

ِٓ ػؤّ وَكبطلّ, يُطٍَُ يُبُكػؤتُوَ بًََِ: َُٓلِؤ َٔ ؿاواؿَنُّ تاضًَق يُهُكنُوت -
ػؤَـا بُ وكيايِ و فيلاُْ ؿَدىَيًَُُوَ, ضىْهُ ؿَمامن بُ َُٖإ ُْٓـامَ نُ هُكنُوتىوّ, 

 قابًًِ ميإ يًَهُوتًٌِٓ!
يُبُكػؤتُوَ هلتُ هلت بهُ: َٔ هَُؿؤًْايُنِ ثًَهٗاتىوّ يُضُْـ ساَيُتًَهِ دًاوام   -

 و َُٖىو ُٓواُْ قبىٍَ ؿَنُّ!
: فيإ َاَؤهتايُنِ ًٌَُُٖيِ و ثٌىوؿكيَقَ, واُْنإ بؤ مياتل يُ ياؿت بًَت  -

 ؿَهت بىوِْ ًَُُٓ, بًَُُُٓ ؿَؿكيَت و بؤ ًَُُٓ ؿَطُكِيَُٓوَ! آلبا
يُ بريت ُْضًَت: ناتًَو ًَُُٓ هتايٌِ ؿؤمكاوَناِْ ػؤَإ ؿَنُئ و ؿَيٓلػًَٓني,   -

 مَكَك و مياُْنإ بؤ نَُرتئ ٓاهت ؿاؿَبُميَٓٔ!
ؿت بًَت: ناتًَو ًَُُٓ بري يُ ػاَيُ بًَُٖنَناِْ ػؤَإ ؿَنُيُٓوَ, ػاَيُ يُ يا  -

 الوامَنامنإ يُْاوؿَضًَت!
 باَ طىيَبطلَ تاكِاهتًُنتإ ثٌَ بًًََِ: ُٓو ػىؿايُّ نَُٔ ػؤمشُويَت يُْاػِ َٓـايُ!  -
يُ بريت ُْضًَت: ُٖك ًتًَو نُ وَكيـَطليت يُ ُٖك دًًَُنُوَ ٖاتبًَت ٓاكَموّ   -

 طُكِاْـُْوَّ بُتًَل و تُواوّ بٓلػًَُٓ!
يُ ياؿت بًَت: َلؤظ يُ ؿَ كِؤف ْاكَِسُتِ و ؿفواكّ مياتل ًت ؾًَلؿَبًت وَى يُوَّ   -

 ؿَهاٍَ ٓاهىوؿَيِ!
َُٖىو بُياًًُْى هلتُ بهُ: َُٓلِؤ َٔ َُٖيـَبقيَلّ, ٖؤًًاكاُْ هُكْر يُو واْاُْ بـَّ   -

ُْ آلُٖوَيـَؿَّ بؤ ُٓوَّ تىاْاناِْ ػؤّ ببًِٓ و ٓاق نُ فيإ ؾًَلّ َِٓ ؿَنات, ٓاطاياُْ
َُٖيبقيَلّ, يُ طلؾتُناِْ كابلؿو ؿووك ؿَنُوَُوَ و يًرَبِاواُْ و يُ َُٖإ ناتـا بُ بًٓايِ و 

 وكيايًُوَ ناكؿَنُّ, َٔ قىتابًُنِ ميلَنِ فيامن!
بُؿكيَقايِ فيإ  ؾًَلبىوٕ يُ كِاهتِ ؿا َُُٓيُ نُ تؤ يُ ثلِيَهـا يُ ًتًَو ؿَطُيت نُ  -

 يًَِ تًَطُيٌتبىوّ, بُآلّ ًَٓوتا بًًَُىاميَهِ تامَوْىّ!
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يُ بريت ُْضًَت: ؿويًََِٓ َلؤظ يُواُْيُ ُٖكطًن وَى هبُيًَِٓ ُٓو ُْبًَت و ًٖض ًتًَو   -
 بُكؿَواَِ ًًُْ دطُ يُ ْادًَطريّ!

نُ كِووؿاوَناِْ  بؤ ُٓوَّ ػؤتإ بُ َُٖإ ًًَىَ يًَبهُٕ نُ ؿَتاُْويَت ًَٖٓـَ بُهُ  -
 فياِْ ػؤت ؿاوابهُيت! 

َُٓلِؤ يُ ُٖبىوَناِْ ػؤّ بًًَُىَيُنِ ُٓكيَين يًوتًَو ضًَـَنُّ و ؾُميًُتُناِْ ػؤّ   -
ؿَفًََلّ و يُبُكضاو ؿَطلّ, بايُؾ بُو بُٖاياُْ ؿَؿَّ نُ َُُٖو ػؤّ بُكَُبٓاّ ُٓو بُٖاياُْ 

 ّ!بًٓات ؿًََِْ, ؿَمبُ ُٓو نُهُّ نُ َُٖيًـَبقيَل
يُ بريّ ُْنُيت: مؤكداك ػىؿاوَْـ ؿَكطايُى بُكِووَاْـا ؿاؿَػات و ثاًإ بُؿواّ   -

 ُٓوؿا, ؿَكطايُنُإ بؤ ؿَناتُوَ نُ ؿَبًَت يًًَُوَ تًَجُكِئ!
ناتًَو َلؤظ دًٗإ طُيًَهِ ثًَىيوت بؤ بُػتُوَكّ ؿَْاهًَت, ضًَقَ هاؿَنإ,   -

ِْ ُْؾى و يُهُكو َُٖىوياُْوَ, ُٖبىوِْ ويقؿاًَْهِ ثًُيُنِ ْاياب يُ بىيَلّ, كِيَواّ وَالْا
 ٓاهىوؿَ, بُ ُٖوَيُناِْ ػؤّ ؿَتىاًَْت بُػتُوَكبًَت, بُػتُوَكّ ػُوًَْهِ تَُىَقاوّ ًًُْ!

َُٖىو هجًَـَيُى هلتُهلت بهُ: َُٓلِؤ َٔ بُ ُٓدماَـاِْ ناكَ بضىوى و   -
ؿَهتُناِْ ػايكِ طُوكَ ؿَؿَّ نُ يُ  واقًعًُنإ, دىاِْ بؤ َاَيِ ػؤّ ؿًََِٖٓ, َٔ كِيَطُ بُ

 كِيَِ َُٓوَ ناكبهات و كِيَهىثًَهِ و دىاِْ يُ ؿَظُكّ فياِْ َٔ ؿا بُكقُكاك بهات!
تىاْاّ ُٓدماَـاًْت ًًُْ ُٓدماّ  –واؿَماًْت  –يُ ياؿتإ بًَت: تؤ ؿَبًَت ُٓو ناكَّ  -

 بـَيت!
إ بُهُكؿَبُّ َُٓلِؤ َٔ ْنا, يُبُكػؤتُوَ بًََِ: َُٓلِؤ َٔ ٓاكاّ و ٖاوٓاُْٖط في  -

 هىثاي و ضانبىوُْوَّ بُؿَْطِ ػؤّ بُيإ ؿَنُّ!
َُٓلِؤ ؿَيِ َٔ َُٖىو ػؤًُويوتامن هُكباكّ َُوؿاّ ًَْىامنإ ئَُ ْنيو ؿَػاتُوَ,   -

َُٓلِؤ ؿَيِ َٔ يًَىكِيَقَ يُ ثُيىَْـيُنإ و بُ َُعليؿُ و ٓاطايِ يُوَّ نُ ُٖوؿايُنِ ْاهو 
 ٓاًََنطلتىوَ, ميٓـو هُكَُهتُ!َُٖىوَاِْ يُ 

ٍَ و كَِوامن نُ ُْكّ و هىنَُيُ آلَُٖىو بُياًًُْى هلتُ بهُ: َُٓلِؤ َٔ دؤطُيُيُنِ مو  -
بًَُْى ًََلطىماكَ هُكهُومَناْـا ؿَنًٌَِ و كِيَطاّ ػؤّ بُػًَلايِ بُآلّ ُْكَىًْإ بُكَو 

 ٓاَادمُنُّ ؿَنَُُوَ!
َى َٓـاَيًَهِ ْامؿاك ػؤَ بىيَت و يُطٍَُ ػؤّ ؿا بُ َُٓلِؤ َٔ َُٖيًـَبقيَلّ نُػؤّ و  -

ُْكَىًْاِْ و ًَٗلَباًًُْوَ ظىَيًَُُوَ, بُ بُناكًَٖٓاِْ طلْطِ ثًَـاِْ وكؿ, َٔ ػؤًِ يُ 



 330 

ًَْىإ طُدمًُٓ بضىنُناِْ كِؤفؿا ؿَؿؤمَُوَ, يًَـَطُكِيَِ نُ هاتُ ثلَِاْانإ بايُػًَهِ مياتل 
ُ بُكضاو, بُ ُٖفَاكنلؿِْ ُّٓ ْام و ًْعُُتاُْ, ؿَتىامن يُػؤبطلٕ و طُوكَ و طلْط بهُوْ

 ؿَيُ الوام بىوَنُّ ػؤّ َُٖـيى بًَُٖنبهُّ!
يُ بريت ُْضًَت: َُٖىو ًتًَو بَُُٖإ كِاؿَ َُتلهًـاكَ نُ ُٖك ًتًَو, ؿَتىاًَْت يُ   -

 كِاهتًـا تلهٓاى بًَت!
ُو ثُيىَْـياُْ ُٖبًَت نُ يُ بُكػؤتُوَ بًََِ: َُٓلِؤ َٔ ُٖوَيـَؿَّ تا بلِواّ ب  -

يُنِ ثاينّ نُ بُؿَهتِ با هجًَلؿكاوَ كِيَطُ بُػؤّ ؿَؿَّ آلبُؿَهتًإ ؿيَِٓ و ُٖكوَى طُ
 تاهىى و هؤٍَ و بُ ًًَُٓيِ بؤ ثًٌَُوَ بربيَِ!

 ياؿؿاًتِ بهُ: طؤكِإ واتُ: بناوت, بناوت واتُ, يًَهؼٌاْـٕ!  -
ّ ؿا بُهؤم و ًَٗلَباًًُْوَ كَِؾتاكؿَنُّ يُبُكػؤتُوَ بًََِ: َُٓلِؤ َٔ يُطٍَُ ػؤ  -

ثًٌَىامّ يُ كِواَيُتِ طؤكِاوّ ؿَنُّ و ُٓو طؤكِاْهاكيُ مؤكاُّْ نُ ُّٓ طؤكِاُْ يُطٍَُ ػؤّ 
 ؿيًََٓت قبىٍَ ؿَنُّ!

يُ ياؿت بًَت: بؤ ُٓوَّ ؾاْؤهًَو بُكِووْانِ بًًًََُٗٓوَ ثًَىيوتُ بًًَُىَيُنِ بُكؿَواّ   -
 ُْوتِ تًَبهُئ!

 ُْػؤًِ, َلؤظ ُٖكوَى ًاًُيُنِ ويَُٓطلتٔ بؤ بًٓني ُٖهتًاك ؿَنات!   -
يُؿََِ ُْػؤًٌ ؿا بًََِ: َٔ َُٓلِؤ تُْـكوهتِ يُ ُْػؤًًُنُّ ػؤّ ؿا ؿَؿؤمَُوَ,   -

َُٓلِؤ َٔ تُْـكوهتِ و ًاؿوَاِْ يُ ُْٖاوّ ُْػؤًًُنُّ ػؤّ ثُيـا ؿَنُّ, ؿؤػًَو نُ 
َٓـا هُثًَٓلاوَ, قبىٍَ ؿَنُّ, بُّ كِووؿاوَ طلْطُ ْىٍَ يُ, بًًَُىَيُنِ ضاوَكِوإ ُْنلاو بُهُك

 َٔ بُكنَُاٍَ بىوِْ َُعُٓوّ و طًُُّ مؤكتلّ ػؤّ بُؿَهت ؿيَِٓ!
يُياؿَإ بًَت:ٖاواكّ َُكط ٖاواكّ ُٓويُٓ, َُكط ؿَتىاًَْت ًريئ بًَت, ُٓطُك   -

يُ ؾؤكَُِ طُوكَناِْ فيإ و  ًََهِ ُٓكيَين بـَيُٓوَ و ُٓطُك ًَُُٓ ُٓو وَى يُنًَوآلًَُُٓ وَ
 طؤكِإ وَكبطلئ!  

َُٖىو هجًَـَيُى بُػؤت بًََِ: َُٓلِؤ َٔ َؤَيُت بُػؤّ ؿَؿَّ تا يُ كِيَِ نُهاًَْهُوَ   -
نُ ثًٌَرت كِؤًتىوٕ نؤَُنِ و كِيَٓىيَِٓ بهليَِ, كِيَو بَُُٖإ ًًَىَ نُ ؿكَػتُ طُوكَنإ يُ 

بىِْ تُواوّ َٔ كَِطىكِيٌُّ يُ ًتًَهـايُ نُ  ؿَْهُ تؤوّ طضهُوَ طًُُ ؿَنُٕ, ُٖكاَ
ثًٌَرت يُْاوضىوَ, َٔ بُكؿَواّ بىوِْ فيإ ؿَْلػًَِٓ, َٔ بًًَُهِ يُ طٌتًَهِ طُوكَتل و 

 ُٓويٍ بًًَُهُ ئَُ!
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يُ ياؿت بًَت: ٖاوكِيًَُتٌ كِاهتُقًُٓ, طًايُنُ بًًَُُٓيِ طًُُ ؿَنات و بُكيُوَّ   -
يًَُتٌ بًَت, ثًَىيوتُ خبليَتُ بُكؿَّ ُٖكًَُِ و ْاػؤًًُنإ و ًايوتُّ وَكطلتِٓ ْاوّ ٖاوكِ
 يُ ٓاهت ُٓواُْؿا ػؤكِاطلبًَت!

 يُ بريت ُْضًَت: كِاهتِ ثًَىيوتِ بُكِاهتطؤيِ ُٖيُ, كِاهتطؤيٍ ثًَىيوتِ بُ بىيَلّ ُٖيُ!  -
ُكط يُ بريت بًَت: ػؤك ٓاواؿَبًَت  و ًََُُٓ, ُٖكوَٖا, بُآلّ ُٓوإ ُْكِؤًتىوٕ و َ  -

 تُْٗا ضىوُْ ثاٍَ يُنُ!
َُٖىو بُياًًُْى يُبُكػؤتُوَ بًٌََ: َُٓلِؤ َٔ طًُبًِٓ ٓاطاياُْ َُٖيـَبقيَلّ, فياِْ   -

 َٔ نًًََطُّ ػىؿاوَْـَ نُ تؤوّ طًُُنلؿِْ َِٓ يُ ٓايٓـَؿا تًَـا ضًَٓلاوَ!
و  َُٓلِؤ َٔ ؿَيِ ػؤّ بُ هاؿَيِ ؿَػَُُ بُكؿَهتِ ثٌتطريّ طُكؿوًَْو و ًًؿا  -

 كِيَٓىيَِٓ ىلَ ؿَػىامّ! 
يُ بريت بًَت: ُٓو ًتاُّْ ًَُُٓ ػَُباك ؿَنُٕ ًٖض ناًَإ ْاتىأْ بُ بضىوى ُٖفَاك   -

بهلئَ, بُثًَِ ياها ُٓمَىل و ًٌَُُٖيًُنإ قُباكَّ يُؿَهتـاِْ بىنَُيُيُى يُاليُٕ 
هٔ ثًُّ طلْطًإ وَى َٓـاَيًَهُوَ يُطٍَُ يُؿَهتـاِْ تادًَو يُاليُٕ ثاؿًايُنُوَ ناكَهاتًَ

 يُنُ!
َُٖىو بُياًًُْى يُ ٓاهتاُّْ ضىوُْ ؿَكَوَ يُ َاٍَ بًََِ: َُٓلِؤ َٔ قايِ و ؿاَُمكاو   -

يُهُك بُٖاناِْ ػؤّ ؿَوَهتِ, ثًَطُو ثًُو ثايُّ َٔ َهىّ و يًُىيَِٓ ػؤّ ؿايُ, باوَكِّ 
يوو نلؿمن ُٖيُ و َٔ بُكؿيَهِ كَِقُ نُ فياِْ ػؤَِ يُهُك بًٓات ؿًََِْ, بىيَلّ كِ

ًُٖاَُت و بىيَليِ ؿَػَُُ طلَو, َٔ بُ ُْٓـامَّ ثًَىيوت طُوكَّ تا يُ ٓاهت ُٓو ًتاُّْ 
 يُ ؿَهتًإ ؿَؿَّ بُتاقُت مب و يُوََ نُ بُؿَهتِ ؿيَِٓ ضًَق وَكبطلّ! 

يُ بريت بًَت: ضلايُى بُ, يا بُيًََُهِ ؾلياطىماكّ, يا ثُيقَيُى بُ نُ بُٖؤيُوَ   -
                                                                                                                                                                  ضانبىوُْوَّ كِؤسِ نُهًَو بـَيت!ياكَُتِ 

ُٓوؿََُّ نًٌَُنإ, ػُّ  َُٖىو بُياًًُْى بًََِ: َٔ ؿَيِ ػؤّ بُ باوَكِ ثُكوَكؿَ ؿَنُّ,  -
                                                                                                            و ؿَكؿو ٓاماكَنإ ؿَوكّ ؿَتُْٔ, ٓاطاياُْ باوَكِ يُ بُكاَبُك بٌَ ًٖىايِ ؿا َُٖيـَبقيَلّ!

بُػٌني َُٖيـَبقيَلّ وَ كِيَطُ بُ ُٖتاوّ كِؤغ ؿَؿَّ  َُٓلِؤ َٔ بُٖلَّ ثلِ يُ ُْكَىًْاِْ  -
                                                                                                                                                        ؿَيِ هًَبُك يٌَ ًٌْتىوّ كِووْاى بهاتُوَ! 

ٕ بًَت: َُٖىو ُٓو نُهاُّْ ًاؿوَاِْ ؿَنُٕ بلاوَٕ, نُواتُ ؿَبًَت يُطٍَُ يُ ياؿَا  -
 ُٓواْـا ٖاوبَُ بًت! 
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َُٖىو بُياًًُْى يُبُكٓاويَُٓؿا بًََِ: َٔ كِيَطُ بُكِؤسِ ػؤّ ؿَؿَّ نُ بـكَوًًَتُوَ و   -
 كِيَطُ بُؿَيًٌِ ؿَؿَّ نُ طؤكاِْ بضلِيَت! 

, بًًَُو يُ ثُكِتىوى ْاؿكِيَت, بَُيهى بؤ مًَََُْهِ يُ بريت بًَت: ناتًَو َلؤظ ؿََليَت  -
 باًرت يُداكإ ؿَطُكِيَتُوَ!

َُٖىو بُياًًُْى بًََِ: ُٖك هاتًَو نُ ػؤك طنْط ؿَؿات بُؿَك يُوَّ نَُٔ يُ   -
ثُكهتطا كِاوَهتامب يا يُ ُٖيىإ يا يُ ؿًَتًَهِ نانِ بُنانِ يا يُ باػًَهِ ؿَوكَؿكاو, 

 ػؤَ ؿَويَت!  ثُكوَكؿطاكّ َٔ َِٓ
َُٖىو كِؤفيَو هلتُ بهُ: َُٓلِؤ َٔ ؿَيِ ػؤّ بؤ وَكطلتِٓ ُٖك ياكَُتًُى نُ بؤالّ   -

ؿَنُّ, َُٓلِؤ َٔ ُٓو ًَٖنَ ػىؿايِ يُّ نُ يُ  آلوا –ض بضىوى و ض طُوكَ  –َٔ ؿيَت 
 َُٖىو ناكوباكيَهِ فياْـا كِؤَيِ ُٖيُ وَكؿَطلّ و هىثاهِ ؿَنُّ!

ظ يُ ُٖك هاتًَهـا نُ بىوِْ ُٖيُ يا مؤكتل طًُُ ؿَنات يا بؤؿواوَ يُ ياؿت بًَت: َلؤ  -
 ؿَنًٌَتُوَ, بُواتايُنِ تل َلؤظ ًٌَُُٖ يا ُْػتًَو مياتل ؿَفيًَت و يا نَُرت ؿََليَت!

وَ ثًٌَىامّ يُ ًتُ ْىيًَُنإ ؿَنُّ و آلَُٖىو هجًَـَيُى بًََِ: َُٓلِؤ َٔ بُ ٓاًََنيَهِ وا
َّ نُ ًاؿّ و ثُيىَْـّ يُطٍَُ ٖاوكِيَُ ْىيًَُناْـا بـؤميَتُوَ, ؿَيِ ػؤّ كِيَطُ بُ ؿَيِ ػؤّ ؿَؿ

 ؿَطؤكِّ بؤ ؿَيًَو نُ طُكَِ بُ كِؤسِ ببُػًٌَت, َُٖىو دًًَُى َاَيِ َُٓ!
يُ ياؿت بًَت: ُّٓ ؿًْايُ ًتًَو ًًُْ دطُ يُ قىتاخباُّْ ُٓوئ, ثُيىَْـّ ًَُُٓ يُطٍَُ   -

يًَإ, َُٓاُْ ماْهؤ طُيًَهٔ نُ ًَُُٓ ؿََاُْويَت يُْاوياْـا ٖاوهُك, َٓـاٍَ, ؿايبإ و ٖاوكِ
 ؾًَلبني ُٓوئ و قىكباًْـإ, يُكِاهتًـا ض َاْايُنًإ ُٖيُ!

بًَطىَإ ػىؿاوَْـ نُكِ ًًُْ, ُٓو تُْاُْت ؿَْطِ ثًَِ ُٓو طقوطًا ْاههاُّْ يُناتِ   -
َبًوتًَت و ؿواداك, ُٓواًٍْ يُّ كٍَِ كِؤًتِٓ ًََلوويُيُنـا يُبُك ثًًَـا مَْط يًَـَؿَٕ, ؿ

 بىوُْ طُكؿووًًُْؿا ْػلؤبىوٕ!
: َُٓلِؤ َٔ بلِياكؿَؿَّ نُ بُٓاًََنيَهِ نلاوَوَ طؤكِإ قبىٍَ بهُّ آلَُٖىو بُياًًُْى ب  -

 بهُّ!آلو ؿَيِ بُكِووّ بُػٌٌُ ًاكاوَ و ؾلاواُْناْـا وا
ـ ؿَنُّ نُ بُ ًًَىَيُنِ ضاالى َُٖىو بُياًًُْى بُهلتُوَ بًََِ: َُٓلِؤ َٔ ػؤّ ثابُْ  -

بُؿواّ بُكفَوَْـّ ًاكاوَ يُ ُٖك َُيُٓتًَو يا بُواتايُنِ تل َاًُٖتِ ؿاْايِ يُُٖك 
 ثًٌَٗاتًَهـا, بطُكِيَِ!
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وَ قبىٍَ ؿَنُّ و كِيَطُّ ثًَـَؿَّ نُ يُ آلَُٓلِؤ َٔ هلوًتِ ثُجيؤكّ ػؤّ بُٓاًََنّ وا  -
هِ ُٓكيَِٓ بؤ ثًٌَُوَ كِيَُٓايِ بهات, ثُجيؤكّ َٔ ًَْى َُيُٓت و ؿفواكيُناْـا بًًَُىاميَ

 بُػٌٌُ ًاكاوَنإ يُ ُٖك ُٓمَىوًَْهـا بـؤميَتُوَ و نًُـ بهات!
يَُُكِ ُٖكنُهًَو نُ ُٖهتًَهِ ْاػؤًت الؿكوهت ؿَنات يُ ػؤت بجلهُ: ٓايا   - 

                                                                                                                                     ٓاَاؿَيِ ُّٓ نُهُ يُ فياِْ َٓـا بَُيطُيُنِ بًٓاتُٓكّ ُٖيُ! 
يُ بريّ ُْنُيت: ًََُُٓ ؿَتىاْني كِيَطُ بُ ػُّ و ثُفاكَناِْ ػؤَإ بـَئ تا يُكِيَِ باكاِْ  –

                                                                                                                                                        ًًؿابُػٌِ ُٓهليُٓوَ ٓاماؿبنب و يُْاوبضٔ!
َُٖىو بُياًًُْى بًََِ: َُٓلِؤ َٔ ْهؤَيِ ْانُّ يُو ُٖهتاُّْ نُ َُُٖ بؤ ُٓوَّ   -

 ؿَّ نُ يُ ًَْى ُٓواُْؿا بُكَو طًُُنلؿًَْهِ ْىَّ ُْٖطاوبًَِٓ!يُؿَهتِ ؿاوَ و كِيَطُ بُػؤّ ؿَ
ناتًَو بؤ َُكطِ ؾًنيهِ ٓامينامن َاتُّ ؿَطًَلِّ, ؿَنًٌَِ تا ؿيوإ ُٓواُْ يُ   -

 ثُيىَْـيُنِ َُعُٓوّ ًٌَُُٖيِ ؿا ببًِٓ!
 يُ بريت بًَت: ؾلًََوو كًِنت ُّٖ ٓاهُواكّ ُٖهتِ ُٖيُو ُّٖ ؾًنيهِ, نُواتُ بُك  -

 يُطلياِْ ػؤت ُْطليت و ُٖك بُيٓاوبُيًَٓو بطلّ!
يُ ياؿت بًَت: بُكؿَواّ بُ ًًَىَيُنِ َُدامّ بًََِ: ))ُْػًَل((, بؤضىوْت بطؤكَِ و   -

 ُٖهتِ كِاهتُقًُّٓ ػؤت ؿَكبربَِ!
بُؿواّ بىاكَ دؤكاودؤكَناِْ فياْت ؿا بطُكَِّ و هُكْر بـَ و بناُْ يُ ض مًََُٓيُنـا   -

 ؿا كِاهتطؤًْت!يُطٍَُ ػؤت 
 يُ ياؿت بًَت: مياتل يُ تىاْاّ ػؤت ًٓواك يُ ػؤ بلؿووَُبُ!  -
 يُ بريّ ُْنُيت: برينلؿُْوَّ ُٓواًْرت يُباكَّ تؤوَ, بايُػًَهِ ُٓوتؤّ ًًُْ!  -
َُٖىو هجًَـَيُى يُبُكػؤتُوَ هلتُ بهُ: َُٓلِؤ ؿَيِ َٔ ًىيًََٓو بؤ تامَ ٖاتىوَنإ   -

ؤسِ ٓؤقلَّ طلتىوَ, بًَُٖن, ؿاَُمكاو و غُكيب ُْوام ؿَمب, َٔ ٓاَاؿَ ؿَنات, َٔ نُ كِ
 ُْ ؿَنُّ يُهُك كِيَِ ؿا ؿَطريهًَُٓوَ! آلطُوكَتليَهِ نُ بُؿَيًَهِ ماكؤناُْوَ ثًٌَىامّ يُو َٓـا

َُٖىوبُياًًُْى يُبُكػؤتُوَ هلتُ بهُ: َُٓلِؤ َٔ بُػانُكِايِ و نلاوَيِ, تهاناكّ   -
ًََِٓ ػؤّ ؿا ؿَػىامّ, َٔ نؤَُى ؿَػىامّ, و ناتًَو ؿََُويَت و َُعُٓوّ يُ ناكوباكّ م

 ؿاواؿَنُّ نؤَُنًُنإ هؤكاغِ ؿَطلٕ!
يُبريّ ُْنُيت: مؤكبَُإ ُٖك ًَٖٓـَ تاَُمكؤّ طؤكِإ ؿَنُئ نُ تاَُمكؤّ   -

 يُؿايهبىوٕ بىوئ!
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 !ياؿؿاًتِ بهُ: بُميٓـويَتِ َاُْوَ, واتُ ؿووباكَ و ؿووباكَ ٖاتُٓ ؿًْا  -
وَ قبىٍَ آلَُٖىو بُياًًُْى بًََِ: َُٓلِؤ َٔ ؿَهجًَهِ فياًَْهِ باًرت بُ ٓاًََنيَهِ وا  -

ؿَنُّ تاوَنى ثًٌَىامّ آلؿَنُّ, ثُدمُ قايِ نلؿٕ يُ كِابلؿوو وام يًََـيَِٓ و ؿَهتُناِْ ػؤّ وا
 يُ ًتُ ْىيًَُنإ بهات, َٔ تؤوَناِْ ٓايٓـَ قبىٍَ ؿَنُّ!

إ كِاهتُوػؤ ٓاَافَ بُ مؤكيَو طؤكِاْهاكّ ؿفواك ؿَنُٕ نُ ًَُُٓ يُ ياؿت بًَت: ْنان  -
 وَى تانِ َلؤيِ ؿَطليَتُوَ!

 يُ بريت ُْضًَت: يُ ُٖكدًًَُى نُ ُٖيت, َُٖإ دَِ ػاَيِ ضىوُْ فووكَوَيُ!  -
ناتًَو بري يُ ؿَْطِ ُْٖاهُؿاِْ ػؤت ؿَنُيتُوَ, ناتًَو ؿَْطِ ٖاتىضؤّ ُٓو   -

 ليت!ؿَبًوتًت, ٓؤقلَ ؿَط
يُبريّ ُْنُيت: ًْطُكاِْ مؤكيَو يُ َلؤظُنإ بؤ كِووؿاوطُيًَهُ نُ بلِياكَ يُ ٓايٓـَؿا   -

 كِووبـات, بُتايبُت ُْٖـيَو ًت نُ نَُرت كِووؿَؿات!
 ُٖوٍَ بـَٕ بري يُ ًَٓوتا بهُُْوَ, نُي ٓايًٓـَّ ُْبًًٓىَ!  -
 بؤ طُيٌنت بُٓاكاَِ ؿووًت طلْط و ثًَىيوتُ!  -
 ُنلؿُْوَ ثلهُنُ يُ بضىنُنإ!بري ْ  -1
 بضىوى ُٖفَاكنلؿِْ طٌت ثلهُنإ!  -2
ًَُل بهُ يُ بىوِْ ػَُيو و يُ ُٖيىَُكدُ دؤكاودؤكَناْـا بُؿواّ باًرتئ ؿا   -

بطُكِيًَت, بُّ ناكَ بؤت ؿَكؿَنُويَت نُ ُّٓ كَِّ هاؿَ و ُٓكيَين بىوُْ, برينلؿُْوَّ ُٓكييَن 
 ٓاكاَِ و ٓؤقلَيِ نؤتايِ ؿيَت! بًَُٖنؿَنات و ُّٓ ؿواَُْ بُ

يُ ياؿت بًَت: هٌَ ًت يُ فياِْ َلؤظـا طلْطُ: يُنُّ ًَٗلَبإ بًت, ؿووَّ   -
 ًَٗلَبإ بًت و هًًَُّ ًَٗلَبإ بًت!

ُٓطُك بُوكؿّ و تُكنًنَوَ يُ ُٖك ًتًَو ْنيو بًتُوَ, بؤت ؿَكؿَنُويَت نُ ضًَق و   -
ًٌَىوَ تليًَُى, ثُكؿاػًَو ٓاو, ضًًَُُْو, طُواَيُ ٓاَيؤميُنِ تايبُتِ تًَـا ًاكاوَيُ, ٖ

ُٖوكيَو و . . . َُٖىو َُٓاُْ يُ ػىؿّ ػؤياْـا دىاًًُْنِ تايبُتًإ ُٖيُ نُ يُ ؿيتِٓ 
 ُٓواُْ ضًَق ؿَبُيت و ؿَتىأْ ٓاكاًَت ثًَببُػٌٔ!

ُٖهت بُ ناٌََ بىوٕ بؤ ُٓواًْرت بُدَِ بًًََُٗ, بُوَّ نُ ُٖيت كِامّ بُ, يُ ٓاناّ ؿا   -
 ٓاهىوؿَيِ مياتل ؿَنُيت!
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نَُاٍَ و َُعليؿُّ كِؤغ, ُٓو ؿََُ كِوو يُ طًُُ ؿَنات نُ ُٖهت بهُيت ًْطُكاِْ   -
 تؤ بؤ ُٓواًْرت يُ ًْطُكاِْ بؤ ػؤتإ مياتلَ!

يُ بريّ ُْنُيت: ُٓوَّ بؤ ػؤتِ طٌ ؿَؿَيتُوَ, يُ ؿَهتِ ؿَؿَيت و ُٓوَّ   -
 َؿَيت! ؿَيبُػًٌت, بؤ ًٌَُُٖ يُ ؿَهتِ ؿ

 يُ ياؿت بًَت: ُٓوؿََُّ باوَكِت وايُ نُ ؿَتىاًْت, نُواتُ ؿَتىاًْت!  -
 يُ ياؿت بًَت: هُكنُوتٔ ساَيُتًَهِ مَيِٓ يُ!  -
 ًٖض ًتًَو و ًٖض نُهًَو, دطُ يُ ػؤت, ْاتىاًَْت ٓاهىوؿَيِ بُ تؤ ببُػًٌَت!  -
 و دؤكَ نُ ؿَمب(( ُّٖ!بُو دؤكَ نُُّٖ(( ًِْ, ))بُ))يُبُكػؤتُوَ بًًًََلَوَ: َٔ  -
 يُ ياؿت بًَت: ُٓطُك بؤضىْت وابًَت ًهوتت ًَٖٓاوَ, نُواتُ ًهوتت ًَٖٓاوَ!  -
 ُٓطُك بؤضىْت وابًَت نُ بىيَل ًْت, نُواتُ بىيَل ًْت!  -
ُٓطُك بؤضىوْت وابًَت نُ ؿَؿؤكِيًَت, نُواتُ ؿَؿؤكِيًَت ضىْهُ يُ ؿًْاّ ؿَكَنِ ؿا,   -

 ؤظُنإ ؿَهت ثًَـَنات نُ تُواو ويَٓانلؿًَْهِ مَيِٓ يُ!هُكنُوتٔ بُ ٓرياؿَّ َل
 ُٓطُك واُٖهت بهُيت ثًُوثايُيُنِ ْنَت ُٖيُ, نُواتُ بُو دؤكَيت!  -
 تؤ بؤ هُكنُوتٔ ثًَىيوتُ بريؾلاوإ بًت!  -
 تُنُ ببُيتُوَ!آلتؤ ؿَبًَت َتُاُْت بُػؤت ُٖبًَت بؤ ُٓوَّ بتىاِْ ػُ  -
 !ٓامينَناْت بًًَُىَيُنِ ضاوَكِوإ ُْنلاو َاض بهُيُ ياؿت بًَت: داكبُداك   -
 ُْٖـَّ داك ؿَهتِ الواْـُْوَ بُهُك نُهًَهـا بًَُٓ!  -
 ضُْـ باَ بىويت((يُْاػِ ؿَيُوَ ؿَكبربَِ!))يُ بريت ُْضًَت: كِهتُّ  -
 يُ ياؿت بًَت: ثٌتًَهِ َاْـو َاهاف بـَ!  -
 ًت, ؾًهُ يًَبـَ!يُ بريت ُْضًَت: ُٓو ناتُّ بُنُيـ و ؿََاؾ ْ  -
 يُبريت ُْضًَت: داكوباك ُْػتًَو, ضاو بربَِ))كِوػواكيَهِ ًريئ((!   -
 يُ ياؿت بًَت: ثُكؿاػًَو ٓاو بلِفَ بُهُك ٖاوكَِّ نُتـا!   -
 يُبريّ ُْنُيت:))بُياٌْ باَ((بهُ, تُْاُْت ُٓطُك بُياًٍْ ُْبًَت!      -
 ًُ, قاثُنإ بٌؤ!يُ ياؿت بًَت: ُْٖـَّ داك نُ ْؤكَّ تؤ ًْ  -
 يُ بريت ُْضًَت: قوُّ بٌَ ُٓؿَباُّْ نُهًَو طىَّ َُؿَكَّ!  -
ُْٖـَّ داك بُهُكّ ثُدمُ ُْػتًَو َاهت ياػاَُ يُ ؿََىضاوّ ٖاوكِيَهُت بوىوَ   -

 ثًَهًُُْٓنُّ ُٓوَ ؿًَََِٖٓ!
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 ًُٓ بني!يُ بريت ُْضًَت: تاقًهلؿُْوَّ ٓامايُتِ ُٓوؿََُ ُٓدماّ ؿَؿكيَت نُ ًَُُٓ نَُ  -
 يُ ياؿت بًَت: بلَوؿإ بًَُٗلَباِْ, بُػًٌِٓ بُْلػِ فياُْ!  -
يُنًَو يُدىاًًُْناِْ ُّٓ فياُْ َُُٓيُ نُ ًٖض نُهًَو, بُبٌَ ُٖوَيـاِْ ؿَيوؤماُْ بؤ   -

 ياكَُتًـاِْ ُٓويرت, ْاتىاًَْت نؤَُنِ ػؤّ بهات!
ناكيَو نُ  –بىيَت  ياؿؿاًتِ بهُ! بُػتُوَكّ كِاهتُقًُٓ واتُ! نُهًَهت ػؤَ  -

 ُٓدماَِ بـَيت و ًتًَو نُ ًٖىات ثًَِ ُٖبًَت!
يُ بريت ُْضًَت: بُػتُوَك نُهاًَْهٔ نُ ؿَتىأْ ببُػٌٔ, بُبٌَ ُٓوَّ يُ برييإ   -

 بًَت, بُبٌَ ُٓوَّ يُ بريّ بهُٕ! 
 يُ ياؿت بًَت: طُوكَتلئ ًْعُُت بؤ َلؤظُنإ, قوُػؤًًُ!  -
ت نُ بٌَ تىاْاْني, ًٌَُُٖ ناكيَو ُٖيُ نُ ؿَتىاْني ُٓدماَِ باًُ نُ يُ ياؿَإ بًَ  -
 بـَئ!
 بًَبانِ((ػؤَ ؿَويَت!))يُ ياؿت بًَت: ضاكَْىوي  -
يُ بريت ُْضًَت: َُٖىوَإ, ؾليٌتُّ يُى باَيني, ُٓوؿََُ تىاْاّ ؾلِيُٓإ ؿَبًَت نُ   -

 بضًُٓ ثاٍَ يُنرت!
ياُْنإ بًَبانِ, ضىْهُ ؾًَلؿَمب نُ بُض يُ بُكػؤتُوَ ؿووباكَّ بهُكَوَ: َٔ يُ مك  -

 ًًَىَيُى نًُتًُنُّ ٓاكِاهتُ بهُّ!
 يُ بريّ ُْنُيت: بؤ َاَؤهتا نؤُْنُت, ناكتِ هىثاهٓاَُ بًَٓليت!  -
يُ بريت ُْضًَت: كِؤفَنُتإ بُ طًَلِاُْوَّ ْىنتُيُى يا بُهُكٖاتًَهِ ثًَهًُْٓاوّ   -

 ؿَهت ثًَبهُ!
 ُْ بؤ ُٓؾوُكّ ٖاتىضؤ بهُو ؿَهتِ بؤ َُٖيربَِ!يُ بريت بًَت: مَكؿَػُ  -
 بُ ْىنتُيُنِ بٌَ تاّ ثًَبهُُْ!  -
 يُ بريّ ُْنُيت: ؿَهتُوافَّ))دىاًْت((بُ ٖاوبًُِ فياْتإ بًًًََت!  -
 وبهُيتُوَ!آليُ بريت ُْضًَت: ًاؿوَاِْ يُ َُٖىو ًىيًََٓو ب  -
 ُت بًهًَُٓ بُ هُالدُنُ!يُ بريت ُْضًَت: ياؿؿاًتًَهِ عاًكاُْ بؤ ٖاوهُكَن  -
 ُّٓ كِهتُيُ: بؤ ٓامينَناْتإ ؿووباكَ بهُُْوَ))ػؤًِ ؿَويًَت((!  -
 يُ ياؿت بًَت: ػىاساؾًنّ يُنذاكّ يُ ًَٓلَيِ و كِم و نًُٓ بهُ!  -
 يِ َُهُيُنإ بهُكَوَ!آليُ بريت ُْضًَت: ًٌَُُٖ بري يُ قى  -
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ِْ كِابلؿوو بَُيطُّ يؤفيهِ بىوِْ ًًُْ, يُ ثًًُُإ بىوُْوَ يُ سُقًكُت و كِوؿاوَنا  -
ضىْهُ كِابلؿوو كِؤًتىوَ و ضًرت بىوِْ ًًُْو تُْٗا ياؿَوَكيُنُّ َاوَتُوَ, ناتًَو طُيٌتًتُ 

 ُّٓ باوَكَِ, ؿَتىاًْت بُ ٓاهىوؿَيِ بطُيت!
طىاهتُٓوَّ ُٖهتًَهِ ػلاخ بؤ نُهًَهِ تل, بؤ نُهِ ًَْلَك ػلاثرتَ تا وَكطل, يُ   -

 ػؤتـا ُٖكضِ ػًَلاتل, تُْاُْت ُٖك يُّ هاتُؿا يُ تاواْباك ػؤَ ببُ!ثًَٓاوّ 
ؿَهتؼؤًِ يُ ُٓواًْرت بهُو ؿَيًٓابٔ نُ ؿواّ ُّٓ ناكَ ُٖهتًَهِ دىاْت ؿَبًَت,   -

 ُٖهتًَهِ باًرت يُوَّ نُ كِوو يُ بُكاَبُكَنُت ؿَنات!
 سُقًكُت ؿا!يُ بريت ُْضًَت: هُكضاوَّ ًُٖاَُت, كِوبُكِوبىُْوَيُ يُطٍَُ   -
-  !ُ ُْط ٓاهت ُو   ِٓ ٌٓت ًَٖ ُ بؤ ُْ ك ؿَكوْو ُ ُب ْابلؿْ ُْط و ُث ٓاهت  ِ ًٓ ًٓ ًَٖنت, ب  ّ ُكضاَو ُ ه ًاب  ؿيَٓ
 يُ ياؿت بًَت: ؿيًَلّ يُ ػُياَيـا, ؾُميًُتِ كِاًٖباُْيُ!  -
ُٖكهجًَـَيُى يُبُكػؤتُوَ بًََِ: َٔ ًٌَُُٖ يُ هُكَتاّ ؿؤميُٓوَّ ػاَيًَهِ يُنذاك   -

 َُُكِ ػؤّ!ْاوامَّ ي
يُ ياؿت بًَت: ْآىًََـّ يُطٍَُ ػىاكؿِْ ْاًَْهِ ًَٓىاكَؿا تُواو هامطاكَ, بَُيًَٓت   -

 ثًَـَؿَّ!
يُ ياؿت بًَت: بؤ طُيٌنت بُ ٓاَادمًَهِ تل ياثًاؿَنلؿِْ ػُوًَْهِ ْىَّ, ًٖض ناتًَو   -

 ثري ًْت!
دماّ بـَّ بُآلّ ُٓكنِ َُٖىو هجًَـَيُى بُ ػؤت بًََِ: ثًَِ ػؤًُ ناكيَهِ طُوكَ ُٓ  -

 هُكَنِ َٔ َُُٓيُ نُ ناكَ بضىونُنإ بُدؤكيَو وَى بًًًََت طُوكَٕ, بُ ُٓدماّ بطُيُمن!
تُْٗا ؿوو كِيَطا بؤ طىمَكاْـِْ فياْت بىوِْ ُٖيُ, يُنًَو بُّ ًًَىَيُ نُ بًًًََت ًٖض   -

 دىوَ! ًتًَو ثُكِدىو ًًُْ, ُٓويرت بُّ ًًَىَيُ نُ بًًٌََ َُٖىو ًتًَو ثُكِ
ُْوَ ؾًَلبُ, ضؤٕ ُٓوإ كِيَو يَُُٖإ ضلنُهاتـا نُ تًًَـإ, آلٓاهىوؿَيِ يُ َٓـا  -

 ؿَفئ و ضًَق وَكؿَطلٕ, واثًٌإ بـَ نُ تؤَ ؿَتىاًْت وَى ُٓوإ بًت! 
 يُ ياؿت بًَت: يُدًًَُى نُ عًُل ؾلاوإ بًَت, ًٌَُُٖ طُيًَو ثُكِدى بىوِْ ُٖيُ!  -
واُّْ بُ قىَيِ ػؤًُويوتِ ؿَنُٕ, ُٖكطًن ثري ْابٔ, ُٓوإ كَِْطُ يُ بريّ ُْنُيت: ُٓ  -

 ضىوٕ ؿا مبلٕ, بُآلّ بُالوّ ؿََلٕ!آليُ بُها
يُ ياؿت بًَت: ُٓوئ ًتًَهُ ُٓوؿََُّ نُ يُّ ؿًْايُ ؿَكِؤيت, ؿَتىاًْت يُ ؿواّ   -

 ػؤت بُدًَِ بًًًََت, ًَٖٓـَ بًَُٖنَ!
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ػؤًِ بًَتُ كِيَت, ُٓطُك بريّ ػلاثت يُ ؿَيـابًَت,  بريّ باَ خبُكَ ًٌََهتُوَ تاػًَل و  -
دطُ يُ ضاكَكًَِِ يُ ًٖض بُٖلََُْـ ْابًت, فياِْ ُٖكنُهًَو كَِْطـاُْوَّ 

 ُْٓـيٌَُناًًُْتِ! 
تلي يُ ؿٍَ ؿَكبهُ و ػؤت تَُيكني بهُ: َٔ بُ ٓاوَمّ ػؤّ تىاْاّ ُٓدماَـاِْ ُٖك   -

 ناكيَهِ ُٖيُ!
 ضاكَنلؿٕ و ًَٖنّ ًًؿابُػٍ يُ ػىؿّ تؤؿايُ!يُ ياؿت بًَت: تىاْاّ   -
يُبريّ ُْنُيت: باوَكِّ نُي وَى تؤويَهُ نُ يُ مَويُنـا ؿَضًَٓليَت, ُٖكنُهًَو   -

ُٓوَّ ضاْـوويُتِ, ؿَكًَِْتُوَ, نُواتُ تؤوّ ٓىًََـ يُؿَيـا بلِويَُٓ و بًُاؿّ و ػؤًِ 
 ثُكوَكؿَّ بهُو بُكَُُٖنُّ بضًَقَ!

ُوئ و ػؤًُويوتِ نلؿٕ و ؿواداك بُؿَهتًَٗٓاِْ هُكنُوتٔ يُ ياؿت بًَت: ٓ  -
 ثًَىيوتِ بُ ثلِنًٌَِ ُٖيُ!

يُ ياؿت بًَت: ًٌَُُٖ يُ ؿَكَدماَِ باًِ ناكَنُت بلِواُْ تا بُهُكهاًَُوَ,   -
 ضاكَهُكّ َُهُيُ ؿفواكَناِْ فياِْ ػؤت ببًًٓت!

 تًَٗٓاِْ هُكنُوتٔ!يُ بريّ ُْنُيت: َُٖيُنإ بُ ٓاَلاميَو بناُْ بؤ بُؿَه  -
 طلؾتُنإ وَى ٓاهتُْطِ هُككِيٌَ تؤَاكنلؿِْ هُكنُوتٔ ُٖفَاك َُنُ!  -
َت: طُكِإ بُ ؿواّ ػؤًطىمَكاِْ و كِيوو ُْنلؿٕ, تني و تاوّ فيإ نح ؿَناتُوَ!  -  يُ ياؿت ًب
يُ بريت ُْضًَت: هٓىوكّ نؤتايِ فياِْ بٌَ َُتلهِ و ٓاهايٍ و كَِٖايِ يُ طٌت   -
 اًًُْنإ, كِانٌاُْ يُ فيَل ضُْـ ػُكواكيَو ػاى و ػؤَيـا! ًْطُك
 ياؿؿاًتِ بهُ: بلاوَناِْ َُٓلِؤ, ؿؤكِاوَناِْ ؿويًََٓٔ!  -
 يُ بريت ُْضًَت: ثًَـاطلّ كِامَ, كِاميَو نُ تُْٗا َلؤظُ هُكنُوتىوَنإ يًَِ ٓاطاؿاكٕ!  -
 طؤكِؿكيَت!طؤكِإ قبىٍَ بهُ! ُٓطُك تؤ بطؤكِيًَت, َُٖىو ًتًَو ؿَ  -
يُ ياؿت بًَت: ًاؿَاِْ بُ ثريّ ًَُُٓوَ ْايُت, ؿَبًَت ًَُُٓ ػؤَإ ًاؿَاِْ   -

 خبىَيكًَٓني!
َُٖىو كِؤفيَو بُياِْ يُ بُكؿَّ ٓاويَُٓؿا بًََِ: تؤ ثًَىيوتت بُؿَكػوتِٓ ػؤت ُٖيُ,   -

ًَىيوتت بُ يُ ُٖفَىوٕ ػىامّ, ٌَتىَلِ و كِوبُكِو بىوُْوَ بٌَ هىوؿَنإ ؿووكبهُوَ! تؤ ث
 وتِٓ كِاهتِ و ضانهلؿِْ ؿكؤناْت ُٖيُ!
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يُ بريت ُْضًَت: ُْٖـَّ داك طُيٌنت بُ ؿَكى نلؿًَْهِ تامَ ثًَىيوتِ بُ قُيلإ ُٖيُو   -
 ُٖك ُّٓ قُيلاَُْ كِيَطُ بُ ًَٓىَ ؿَؿات نُ ثُْـيَو بًَُٗٓٓ ْاو فياِْ ػؤتاُْوَ! 

بىٍَ نلؿِْ ػىؿ بَُُٖإ ُٓو ًًَىَيُّ ياؿؿاًتِ بهُ: بُػتُوَكّ واتُ, ؿَكنهلؿٕ و ق  -
 نُ ًَٓوتا ُٖيت!

ًاؿبىوٕ, ػؤَ ويوتِٓ ػىؿَ بُو ًًَىَيُّ نُ ًَٓوتا ُٖيت, ضاوثؤًِ نلؿُْ يُ   -
كِابلؿوو و طًُبًِٓ يُ بُكاَبُك ٓايًٓـَ بُبٌَ نَُرتئ تلي و بًِ, ًاؿبىوٕ, قبىٍَ نلؿِْ 

 ػىؿَ, ُٖك يًَلَؿا و يُّ ضلنُهاتُؿا!
ّ ُْنُيت: ُٓطُك واُٖهت ؿَنُيت بؤ ُٓوَّ ٓاهىوؿَ بًت و ػؤتت ػؤَ يُ بري  -

بىيَت, ؿَبًَت مياتل بًت يُوَّ نُ ًَٓوتا ُٖيت, ُٖيىَُكدًَهِ َُساٍَ بُهُك ػؤتـا 
 ؿَهُثًًَٓت!

نُّ و نىكتًُناْت ؿَهتًٌٓإ بهُ بُآلّ ًًَََُُٖ بىوِْ ُٓوإ, ببًَتُ ثاهاويَو بؤ   -
 ًَىَيُّ نُ ُٖيت!قبىٍَ ُْنلؿِْ ػىؿ بُو ً

يُبُكػؤتُوَ بًََِ: بُ ٓاطايِ يُّ ػاَيُ نُ باًرتئ ؿَكنُوتِٓ َٔ, يُ َٔ   -
 ؿَؿكَوًًَتُوَ ػؤت بَُُٖإ ًًَىَّ نُ ُّٖ, قبىٍَ ؿَنُّ!

يُ ياؿت بًَت: ُٓوؿََُّ يُ ثلِنًٌَِ برتهًت, ًٓـّ ػؤت ْابًت, يُّ ساَيُتُؿا,   -
 يًَـَنات!ؿَبًتُ بُْـّ نُهًَو نُ ثاكيَنطاكيت 

ت!  - َت: ُٖكطًن بُكِاهتِ ْاؿؤكِيًَت, َُطُك ُٓوَّ نُ ؿَهتبُكؿاكّ ُٖوَيـإ ًب  يُ ياؿت ًب
يُ ياؿت بًَت: ُٓطُك نُهًَو ٓاَاؿَ بًَت ٖاوكِيًَُتًت بهات, مؤكباًُ! بُآلّ َُبُهت   -

ُْى ثٌت يُ َُٖيبقاكؿِْ كِيَلَِويَهِ نُهِ, ٖاوكَِّ بىوُْ يُطٍَُ باًرتئ بًُِ ودىؿّ تؤ 
 بُهنت بًَُٖنّ ُٓواًْرت!

يُ ياؿت بًَت: ؿَتىاًْت يُ َُٖيُناِْ نُهاِْ تل ؾًَلبًت, بُآلّ تُْٗا بُياكَُتِ   -
 َُٖيُناِْ ػؤت ؿَتىاًْت طًُُ بهُيت!

َُٖىو هجًَـَيُى بضلَِ: َٔ ًٌَُُٖ ٓاَاؿَّ ثلِنًٌَِ نلؿمن, َٔ ًٌَُُٖ ٓاَاؿَّ  -
ُمَىوٕ نلؿِْ ًَٖنّ ػؤَِ, ُٖك بؤيُ ثُكيٌَاِْ ؿَػَُُ ؾًَلبىومن, َٔ بُكؿَواّ ٓاَاؿَّ ٓ

 الوَ و تُْٗا فيإ ؿَطىمَكيَِٓ!
 ُٓطُك ْاتُويَت ناكيَو ُٓدماّ بـَيت, تُْٗا بُيُى قوُ بًَِ: ُْػًَل! -
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يُ ياؿت بًَت: كِيَقَّ ٓاهإ بىوِْ))ُْػًَل وتٔ(( ثًَىَكيَهِ باًُ بؤ كِيَقَّ ٓاماؿّ و   -
 !تىاْوتِ ًاؿوَاِْ تؤ

 بًََِ: )ُْػًَل( و يًَطُكَِّ ُّٓ))ُْػًَل(( نلؿُّْ تؤ, ببًَتُ نًٌَُّ اليُِْ بُكاَبُك!  -
يُياؿت بًَت: يُ ناك و بامكطاًْـا َُٖىإ ؿَتىأْ بًًََٔ))ُْػًَل((نُهًَو   -

 تِ كِاهتُقًُٓ بُٖلََُْـَ!آلنُ))بَُيٌَ((ؿَنات يُ ؿَهُ
ثًَطُّ ػؤت بهُ, ػؤت ببًُٓوَ, ٓاُْٖطِ ُٖك يُ ًَٓوتاوَ بًََِ: بَُيٌَ! ؿاواّ   -

ؿاَُمكاوّ عًُل بطًَلَِ, ػًَنإ ثًَهُوَ بَِٓ, كِؤَإ بٓىوهُ, بُهُك الواميُناْتـا ماٍَ بُ, 
 ًَٖنَناْت طًُُ ثًَبـَ, تايبُمتُْـّ ػؤت تاقًبهُوَ و ٓاغاّ دًٗاِْ ػؤت بُ!

َكؾُتُناْت ًٌْإ بـات, نلِوناَ بهُ, ُٖوَيبـَ, ؿاًٌَُُْ, ضاوَكِيَِ دًٗإ َُنُ ؿ  -
 دًٗإ ػؤّ َُٖيُ ؿَنات و بلِياكؿكاوَ ُٓطُك تؤ ؿَهت بُناك ُْبًت, ثٌت طىيَت خبات!

 ياؿؿاًتِ بهُ: يُّ ؿًْاؿا ؿَبًَت تُْٗا يُ يُى ًت برتهًت, ُٓويٍ))تلي((َ!  -
 يُ بريت ُْضًَت: ًَٖنّ ًَُُٓ يُ الواميُنامناُْوَ هُك ؿَكؿيًََٓت!  -
تُوَ, بُؿواّ كِيَطُضاكَؿا بطُكَِّ, ُْى كِيَطُّ ُٖناتًَو كِو  - ُباك ؿًَب  تٔ!آلبُكِوّ ؿؤػًَهِ ْاي
ْـِْ آليُ ياؿت بًَت: ْاكؿِْ ْاَُ, كِيَطايُنِ طىدماوَ بؤ كِؤًنت بؤ ًىيًََٓو, بُبٌَ دى  -

 ًتًَو))دطُ يُؿٍَ((بؤضِ َاتًَِ؟ ُٖ ك ًَٓوتا ؿَيت بؤ ٖاوكِيًََهت ببنويَُٓ!
 ًَت: ٓايٓـَ بؤ نُهاًَْهُ نُ بلِوايإ بُ دىاِْ ػُوُْناًْإ ُٖيُ!يُ بريت ُْض  -
 يُ ثًٌَهُوتِٓ ًًَُٓيِ َُتلهُ, يُضُم بُهنت برتهُ!  -
ٍُٖ و َُكدُناِْ فيإ وَى ؿؤًُى وايُ, ناتًَو يُ هُكّ ؿاؿًٌَْني ُٖهت بُ   -

 ٓاهىوؿَيِ ؿَنُئ و ؿَنُويُٓ فيَلّ, ؿوضاكّ تاهإ ؿَبني!
ُضًَت: بُ ُٖكضًًُى نُ ُٖتُ, يُ ُٖك دًًَُى نُ ُٖيت, ُٖكضًًُى يُ بريت ْ  -

 ؿَتىاِْ ُٓدماَِ بـَ!
 بُدؤكيَو ػؤًُويوتِ بهُ وَى بًًََت ُٖكطًن ًٖض ٓاماكيَهِ بُؿواؿا ْايُت!  -
يُ بريت ُْضًَت: بُ َتُاُْيُنِ قىَيُوَ بُ ٓاكِاهتُّ ػُوُْناْت ُْٖطاو َُٖيبطلَ بُو   -

 نلؿووَ!دؤكَ بقٍ نُويَٓات 
يُ ياؿت بًَت: ُٓطُك ؿَتُويَت بؤ طؤظُْـّ هَُا بلِؤيت, ْابًَت يُ ًُىل ثًَت تلي و   -

 بًُت ُٖبًَت!
 بؤ ؿيتِٓ دىاًًُْناِْ ؿَوكوبُكت, نات تُكػإ بهُ!  -



 341 

 يُ بريّ ُْنُيت: ُٓطُك دىاِْ يُ تؤ َُٖيبًَت, كِؤسًَهِ بلهِ يُؿواّ ػؤّ بُدٌَ ؿيًًَََت!  -
و بُ ػؤت بًََِ: دىاِْ هلوًتِ كِؤسِ َلؤظ هتايٍ ؿَنُّ, ؿَمامن َُٖىو كِؤفيَ  -

طىَيُنإ ضُْـ ٓاهإ ؿَفانًَٔ, قبىَيِ ؿَنُّ نُ فيإ بُػًَلايٌ با ؿَطىمَكيَت و ؿَمامن بُض 
 ًًَىَيُى طٌت ُّٓ دىاًْاُْ ُٓطُك نات بؤ ؿيتًٓإ تُكػإ ُْنُّ, يُؿَهت ؿَؿَّ!

 بُؿيًَُٗٓكّ يُى ؾليٌتُٕ! يُ ياؿت بًَت: ؿوو َلؤظِ عاًل,  -
يُ ياؿت بًَت: طنُالَِ ػىؿاوَْـص بُدـّ وَكبطلَ تاوَنى ػىؿاوَْـ ووتُناِْ تؤ   -

 بُدـّ وَكبطليَت!
تِ ػىؿايِ يُ, تىاْاّ, ًَٖنّ بنويَُٓكّ َُٓو آلُٖك هجًَـَيُى بًََِ: فياِْ َٔ ػُ -

 ُْٖىنَُ, ؿَكؾُمتُ! 
 ُ ُْوتِٓ سُقًكُتُوَ هُكضاوَ ؿَطليَت!كِاهتطؤبُ! ضىْهُ مؤكبُّ نًٌَُنإ ي  -

يُ بريت ُْضًَت: ًٖض ناتًَو يُ كِووّ ْآىًََـيُوَ ضؤى ؿاَُؿَ, ؿَيـاُْوَ ؾًَل بُ,   -
 بُآلّ ًًىَٕ َُنُ!

يُ بريّ ُْنُيت: تُْٗا ناتًَو نُ ػؤتًت, باًرتيٓت, ُْى بُالهايِ نلؿُْوَّ ُٓويرت,   -
 يرت, تُْٗا بُكدُهتُنلؿِْ ثًَىؿاْطُناِْ ػؤت!ُْى بًُىئَ نُوتِٓ ثًَىؿاْطُناِْ ُٓو

 يُ ثًَطُّ ُٓويُٓوَ وَكَ! بٌَ ثُكؿَ, كِاهتطؤ, هُككِاهت و ؿَيوؤم و هاؿَ!  -
يُ ياؿت بًَت: ُٓوؿََُّ يُ هؤْطُّ ُٓويُٓوَ ؿيًَت, نلؿَوَناْت بُّ باوَكَِوَ ؿَهت   -

 ثًَـَنُيت نُ تؤ اليُم و ًايوتُيِ و ُٓواًْرت ضانٔ!
ىو هجًَـَيُى بًََِ: ُٓو هاتُّ يُ ؿَكوومن ؿَكِوامن, عًُل ؿَؿؤمَُوَ, يُ َُٖ  -

ؿَكوبُكّ ػؤّ ؿا عًُل ؿَٓاؾليَِٓ, يُ ُٖك دًًَُى ؿَكِوامن عًُل ؿَبًُُٓوَ, يُ بريَُ نُ 
 ؿَيلِؾًَِٓ!

وٕ, ٓاطايإ يُ ًٍَٓ و فاِْ آليُ ياؿت بًَت: ػَُيو ػؤثُكهنت, ُٓوإ يُ ؿًْاّ ػؤيإ ٓا  -
 ًُ و ٓاُْٖط بؤ هُكنُوتٓت ْاطًَلِٕ, نُواتُ َُيطلَ بُكؿٍَ!تؤ ًْ
يُ ياؿت بًَت: طلْطِ ثًَُٓؿإ, كٍَِ و كَِمسِ ؿًْايُ, َُُٓ ُْكِاهتُ و ُْ َُٖيُ, ُْضانُ   -

 و ُْػلاخ, تُْٗا بُّ دؤكَيُ!
يُ ياؿت بًَت: ُٓطُك ُٖهتًَهِ ػلاثت بُكاَبُك بُػؤت ُْبًَت, ًٖض ناتًَو   -

 ِ ؿًْا ناكت تًَٓانا!ثًٌَٗاتُناْ
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يُ بريت ُْضًَت: ُٖك ًًَىاميَهِ تؤ بُكاَبُك بُدًٗإ, كَِْطـاُْوَّ ُٖهتِ تؤيُ   -
 بُكاَبُك بُػؤت!

 َُٖىو ؿََُو ًَٓىاكَيُى: يُ كِواْني بؤ ؿَكووِْ ػؤّ بانِ ًًُْ!  -
يُ بريت ُْضًَت: ُٓو ؿََُّ ػؤت بـؤميتُوَ, تُْٗايِ ؿَبًَتُ ؿَهتهُوت ُْى   -

 ؿإ!هنا
 يُ ياؿت بًَت: ًٌَُُٖ ًاناكَناْت يُ تُْٗايِ ؿا ؿَػىَيكًَِٓ!  -
ت, بًَـَْطِ و نلِونجٌ ٓاوامّ ؿَكووْت وَكؿَطليت!  - ُْٗا ًب ًُْا ُٓو ناتُّ ت َت: ت  يُ ياؿت ًب
يُ ياؿت بًَت: يُ تُْٗايِ ؿا, يُطٍَُ ومَيُنـا نُ دًٗإ ؿَضُكػًًََٓت ثُيىَْـّ   -

 بُكقُكاك ؿَنُيت!
ُ ػَُيىَت ؿا يُبُكػؤتُوَ بًََِ: ثاؿاًتِ ضانُ و َُسُبُتًَو نُ ْىاْـوَُ, يُ ي  -

 تُْٗايِ ؿا وَكؿَطلّ, يُ تُْٗايِ ؿا, ٓؤقلَ ؿَطلّ, يُوٍَ ؿا يُ ٓاًتِ و ٓاكاٌَ ؿاّ! 
 ُٓطُك بؤ ُّٓ هاتُ بقيت, يَُُٖىو بًًَُهِ ؿيهُّ ناتـا ؿَفيت!  -
باَيُناِْ بُ بُػًٌٌَهِ ًاؿوَاْاُْ يُ ياؿت بًَت: هات, بُٖلَّ فياُْ نُ   -

 ؿَنات!آلوا
 هات, ُٓو دًًَُ نُ تًًَـا يُ َُٖىو ناتًَهِ تل ميٓـوتليت!  -
َُٖىو ؿََُوًَٓىاكَيُى يُبُكػؤتُوَ بًٌََ! ًٖض ٖؤطليُنِ بؤ كِابلؿووّ ػؤّ ًًُْ,   -

 كِابلؿوو يُ ثٌت َُٓوَ طريهاوَتُوَ, يُ نُْاكيَهِ ؿوكَؿَهت!
ًَت: تُْٗايِ ُٓو دًًَُ نُ ػىؿاوَْـ يُطٍَُ تؤ ؿَثُيعًَت و تؤ ؿَبًتُ يُ بريت ُْض  -

 ػىؿاوَْـّ ؿَكووِْ ػؤت!       
وتِٓ ؿَهتُوافَّ )ػؤكِاطلبُ( ًٖض نَُيهِ ًًُْ, تُْٗا ُٓو ناتُ ؿَتىاًْت ػؤكِاطلبًت   -

 نُ ُٖهت بهُيت يُهُك كِيَطاّ كِاهت قُكاكت طلتىوَ!
 ؿإ بُػؤؿاطلتٔ = ٓاَاْر ياؿؿاًتِ بهُ: يًَربِإ +  -
يُ ياؿت بًَت: هُباكَت بَُُٖىو ًتًَو ػؤكِاطلبُ, بُآلّ بؤ بُ ؿؤميُٓوَّ فياِْ   -

 ػؤت, بٌَ ٓؤقلَ بُ! 
يُبُكػؤتُوَ ؿووباكَّ بهُكَوَ: بُؿواّ كِيَطاّ كِاهتـا ؿَطُكِيَِ, بُؿؤميُٓوَّ ُٓو   -

يُؿا طىكِوتًِٓ وَبُكؿيَتُوَ, كِيَطا, تُْٗا  ؿكِؿؤْطًُنامن ؿَكَِويَُُٓوَ, بُ طًُت نلؿٕ بُو كٍَِ
 ٓاَادمِ َُٓ, بؤ ُٖك دَِ يُى بلِوات, يُطٍَُ ُٓو ؿَكِؤّ! 
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 و بًَُٖنَنإ ؿاواّ يًَبىوكؿٕ ؿَنُٕ! آلُٖواَيًَهِ ثًًَُ بؤت, تُْٗا َلؤظُ با  -
 ؿاواّ يًَبىوكؿٕ بهُو كِووًْبهُكَوَ نُضؤٕ ٓاماكت ثًَطُيٌت!  -
تُْاُْت ُٓوؿََُّ نُ كَِؾتاكيَهِ ػلاثت يًَىًَاوَتُوَ, َلؤظًَهِ ػلاخ يُ ياؿت بًَت:   -
ت! ًْ 

 َُٖىو ًَٓىاكَيُى يُبُكػؤتُوَ بًََِ: دًٗإ بَُٔ ثلِؿَبًَت!  -
يُ بريّ ُْنُيت: ًٌَُُٖ ناتًَو يُواًْرتؿا بًُىئَ ضانُؿا ؿَطُكِيًَت, ُٓوَ ثًٌاِْ   -

 تؤ ؿَؿَٕ!
رت ؿَ  - ات!يُ بريّ ُْنُيت: ُٓواًْ ـبىوًْإ ـب ُْ  ياُْويَت نُهًَو طلْطِ بُ باَ بىوٕ و بريَ
ُٓواًْرت ثًَىيوتًإ بُوَيُ نُ نُهًَو باوَكِيإ ثًَبهات, بُؿواّ ضانُؿا طُكِإ,   -

 َُٖإ باوَكِ ثًَهلؿُْ!
يُ ُٓواًْرتؿا بُؿواّ ضانُؿا بطُكٍَِ, بُتايبُت ُٓوؿََُّ نُهِ يُبُكضاوطرياو,   -

, َُٖيُّ نلؿووَ و يا يُ قؤْاغِ تاقًهلؿُْوَؿايُ, طلؾتُناِْ ثٌتطىَّ طلؾتِ ؿكوهتهلؿووَ
 َُػُ, بُآلّ بُكؿَواّ بُ يُ ٖاْـاِْ!

يُ بريّ ُْنُيت: ُٓوؿََُّ نُاليُِْ باًُّ ُٓواًْرت ؿَػُيتُ كِوو, مؤكبُّ داك   -
 ت!ٖاوبُْـيُنِ تؤنُُ, ػنَُتهاكيَهِ بُ َُُٓى و ٖاوكِيًََهِ كِاهتُقًُٓت ضٓط ؿَنُويَ

 يُ ياؿت بًَت: ثاؿاًتِ طُكِإ بُؿواّ ضانُ ))ضانُ((يُ!  -
-  !َ ُُٓو ًَب ُّ, ػؤًِ و ًاؿَاِْ ؿ رتؿا نًُؿِ ؿَن واًْ ّ ُي ى بًََِ: يُو ضاناُْ  ُٖك هجًَـَُي
 ُٖوٍَ بـَ))طًُيِ((ُْنُيت, ضىْهُ ًٖض نُهًَو ػىامياكّ بًوتِٓ ًًُْ!  -
بِ ُٓوإ يُ ُٖهإ ؿَهىيت, ؿَياُْويَت ناتًَو الّ ُٓواًْرت طًُيِ ؿَنُيت, ُٓعوا  -

 ؿََت ؿاػُٕ يُثًٍَ ضاوياْت ؿووكػُُْوَ!
ُٖك هجًَـَيُى ؿوباكَّ بهُكَوَ, بُكثلهًاكيَتِ فيامن يُ ُٓهتؤ ؿَطلّ, تىاْاّ   -

 باًرتنلؿِْ َُٖىو ًتًَهِ يُػؤّ ؿا ُٖيُ, ًٌَُُٖ َاؾِ َُٖيبقاكؿمن ُٖيُ!
ُْ ؿَضٔ نُ بُكؿَواّ ؿَثلهٔ: ًٌَٖتا آلَٓـايُ بريت ُْضًَت: طامْـَناكإ يُو   -

 ُْطُيٌتىويُٓتُ دَِ؟
 يُياؿت بًَت: يُّ ؿًْاؿا, َُٖإ ًت وَكؿَطليت نُ ؿَيبُػًٌت!  -
ُٓو ؿََُّ نُ ًَُالَِْ ػىاماُْ ؿَدىَيًًَُٓوَ, ُٓواًْرت ؿَياُْويَت بُ ٖؤّ هىونايُتِ  -

 ثًَهلؿًْإ, تًَهت بٌهًَٓٔ!
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ئ دًاوامّ بريوباوَكِؿا نُ يُطٍَُ نُهًَهـا ُٖتبىو, تؤَ قبىَيِ بهُ! يُ ْىيَرت  -
                                                                                                                                           تاكِاؿَيُى َُٖيُت نلؿووَ! 

! َٔ تُْٗا َلؤظِ, ؿََُويَت يُ ٓامساْـا ُٓهتًَلَ َُٖىو بُياًًُْى ؿووباكَّ بهُكَوَ  -
                                                                                                     بضُُٓوَ, ُٓطُك هُكنُوتىو مب, َُٖـيى َلؤظِ, ُٓطُك بُكمَؾلِمب, ْاتىامن ؿؤكِاومب!  

نلا بُفيَلَوَ, مؤكداك ؿَطؤكِيَت بؤ تىوكَِبىوًَْو نُ هُكّ  يُ ياؿت بًَت: مياًَْو نُ  -
                                                                                                                                تريَنُّ كِووّ يُ ؿَكووُْ! 

ُ, ؿَبًَتُ ُْٓـيٌَُيُنِ تاكيو نُ وَى ُٖهتًَهِ تىوكَِبىوٕ نُ بًُِ ؿَكبلِيٓت ُٖي  -
 تاعىٕ باٍَ ؿَنًًٌََت بُهُك فياْتـا! 

يُ بريّ ُْنُيت: ُٓو هاتُّ ُٖهتُناْت ؿًَاكيتُوَ, مؤكتل ػؤت ؿَػُيتُ بُك   -
 ُٖكًَُِّ ًٍَٓ و ٓاماك!

يُ بريت ُْضًَت: َٔ َُٖإ ُٓو ًتُّ نُ ُٓمَىوِْ ؿَنُّ و يُطٍَُ ُّٓ ساَيُتًُـا   -
َلؤظًَهِ باًِ, َٔ ُٖك ُٓو ًتُّ نُ ُٖهتِ ثًَـَنُّ و ًٌَُُٖ يُؿَيـا هؤم و ًٌَُُٖ 

 ػؤًُويوتًُنِ بؤ بُػٌني ُٖيُ!
يُ ياؿت بًَت: ُٓو ُٖهتُ باًُّ نُ ُٖتُ, يُو ُٖهتُ باًُوَ هُكضاوَّ طلتىوَ نُ   -

 بُػًٌىتُ!
 بريؿَنُيت!يُ بريت ُْضًَت: ُٓو هاتُّ ًتًَو بُواًْرت ؿَبُػًٌت, ٓاماكَنُت يُ   -
يُ ياؿت بًَت: هتايٍ, ؿَكى و تًَطُيٌنت, ثٌتطريّ و ًَٗلت ببُػٌُكَوَ, بُآلّ   -

 يُثًَطُّ ًَٖنَوَ!
 ت نلؿِْ ػؤتُ!آلُٓوَّ نُ بُ ُٓواًْرتّ ؿَبُػًٌت, ػُ  -
 ياؿؿاًتِ بهُ: ببُػٌُو طًُُ بهُ!  -
ؤكِؿكيَني بؤ باًرتئ يُ ياؿت بًَت: ًَُُٓ ٖاتىويُٓتُ ُّٓ دًٗاُْ تا طًُُ بهُئ و بط  -

 ًًَىَّ ودىؿّ ػؤَإ!
كِيَِٓ و كِيوو نلؿٕ بُؿٍَ و طًإ بهلِيت!  - َت: بؤ طًُُنلؿٕ طُكَنُ تؤكِّ ٓاهايٍ ـب  ُي ياؿت ًب
ُّْ نُ ُٓدماَِ ؿَؿَيت و بُكثلهًاكيَتًإ يُ آلبؤت ؿَكؿَنُويَت نُ ؿًْاّ تؤ بُو ُٖ  -

 ُٓهتؤؿَطليت, طًُُ ؿَنات!
 ِ هىثاي و هتايٌُناْـا, كِووػؤَ بُ! يُ قبىٍَ نلؿْ  -
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يُبُكػؤتُوَ بًََِ:ؿَكى بُوَ ؿَنُّ نُ بابُتُ يُنذاك طلْطُنإ, بُ ثُدمُّ ؿَهت   -
 ؿَفًََلؿكئَ! قبىَيِ ؿَنُّ نُ ُٖك ًتًَو ناتًَهِ ُٖيُ!

 يُ ياؿت بًَت: ُٓطُك طًُُ ُْنُيت, َُٖىو ًتًَو ؿَبًَتُ ؿوباكَنلؿُْوَّ كِابلؿوو!  -
 بريت ُْضًَت: ػىؿيَو نُ هتايٌِ ؿَنُيت, نُهًَتِ يُنُ نُ ؿَطؤكِؿكيًَت بؤ ُٓو!يُ   -
ًٍْ, ُٖكؿَّ ؿَتىاًْت واُْ آليُ ياؿت بًَت: تُْاُْت يُ َلؤظُ طُودُنإ و َٓـا  -

 طُيًَو ؾًَلبًت!
 يُ بريت ُْضًَت: يُبلّ ُٓوَّ ُٖهت بُ ثلِبىوٕ  بهُيت, ُٖهت بُطًُُنلؿِْ ػؤت بهُ!  -
ك ػؤتُوَ بًًًََلَوَ: ًٍَٓ و ٓاماك وَى َٓـاٍَ وايُ, تُْٗا ناتًَو طًُُ ؿَنات, نُ يُبُ  -

 باَ ثُكهتًاكّ يًَبهليَت! 
 ضاوَكِيَِ طًُُنلؿٕ, بؤ ًٌَُُٖ بُ طُدمًَتِ َاُْوَيُ!  -
َُٖىو بُياًًُْى ؿووباكَّ بهُكَوَ: ُٖك ًتًَو نُ تامَ و ْىٍَ يُ يُ ٓاًََنؿَطلّ   -

 َؿؤمَُوَ!داكيَهِ تل ػؤّ ؿ
 يُ ياؿت بًَت: تؤ ُْٖاتىويت بؤ ًَٓلَ تا ٓاماك بضًَقيت!  -
 ُٓوؿََُّ ُْتىاِْ ػاوَِْ ُٓهليُٓناْت بًت, ػؤت وٕ ؿَنُيت!  -
يُ بريت ُْضًَت: باي و ػىاي َُنُ! ٌَتىَلِ بٌَ هىوؿَ, تؤ ُْٖاتىويتُ ؿًْا تاوَنى   -

 طٌت َلؤظُنإ قايٌ بهُيت!
 ًْت ُٓواًْرت ْاضاك بهُيت تؤيإ ػؤَ بىيَت!يُ بريت ُْضًَت: ْاتىا  -
يُ ياؿت بًَت: بُ ٌَتىَلِ, ًٖض ناتًَو ْاتىاًْت ثلهًَو ضاكَهُك بهُيت, تُْٗا   -

 ػؤت بُ ْآىًََـّ ؿَطُيًُْت!
يُبُكػؤتُوَ هلتُ بهُ: ًىيًََٓو بؤ ُْطىدمإ ؿًًَََُُٖوَ, دًاوامّ ًَْىإ ػىؿ و   -

 ْاؿَّ يُطَُيًـا, هُكنُوتِٓ َٔ يُوَؿايُ نُػؤّ مب! ُٓواًْرت ؿَضًَقّ و بُآلّ ضٓط 
طىيَطلتٔ يُ قوُّ ُٓواًْرت ٖىُْكَ, تؤ تُْٗا طىٍَ بطلَ, ثًَىيوت ْانات ُٖهتِ   -

 ػؤت ؿَكبربِيت, تُْٗا طىٍَ بطلَ, ٓايا َُُٓ ناكيَهِ ؿفواكَ؟! 
ىيوت ْانات يُ ياؿت بًَت: بُ بًَـَْطًُنِ كِاهتطؤياُْ, طىَّ بطلَ, ْاتهىفيَت, ثًَ  -

َُٖيىيَوتِ ػؤت بوُملًًَٓت, تُْٗا طىَّ بطلَ, َُٖىوإ يُو بلِوايُ ؿإ نُ بًوُكّ باَ 
 َلؤظًَهٌ ميلَطُ!
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يُ ياؿت بًَت: طىيَطلّ باَ, ُْٓـيٌَُ ُْوتلاوَنإ ؿَكى ؿَنات, طىَّ يُ مَْطِ ُٓو   -
 دؤكَ ُْٓـيٌَاُْ بطلَ!

ََيًَت, دًُناْت يا َُٖيوىنُوتِ تؤّ يُ بريت ُْضًَت: ُٖكناتًَو نُهًَو بُتؤ ؿ  -
 بُؿَيُ, ػؤت بضىى َُنُكَوَ, َُُٓ ػانًبىوٕ ًًُْ!

 يُبُكػؤتُوَ بًََِ: كِابلؿوو, تًَجُكِيىَ, ْاتىامن بًطُكِيَُُٓوَ!  -
ت ضاى بًت يا ػلاخ!  -  دًٗإ, ُْضانُ و ُْػلاخ, دًٗإ, دًٗاُْ, تؤَ بُنلؿَوَ ؿَتىاًْ
ًاؿّ نُهًَتِ ػؤتِ يُ هُك ؿاَُمكيَُٓ, الواميُناْت ضانِ ػؤت بٓلػًَُٓ و بىْ  -

 ُْثٌتطىَّ خبُ و ُْكِقت يًًَإ بًَت!
 َُٖىو هجًَـَيُى بًََِ: بُ قبىوَيهلؿِْ َُٖىو ًتًَو ػؤّ ؿَؿؤمَُوَ!  -
ُٓو دًًَُّ تًًَـا طريهاويتُوَ, بٓاهُ, ُٖيىَُكدُنَُ بَُُٖإ ًًَىَّ نُ ُٖيُ قبىٍَ   -

 ُيٌنت بُ ًَٓلَ و َاُْوَ تًًَـا تا ُٓو هاتُّ نَُاويتُوَ, قبىوٍَ بهُ!بهُ, بُكثلهًاكيَتِ ط
يُ ياؿت بًَت: ُٓوَّ نُ كِوويـاوَ, قبىوٍَ بهُ, واُْناْت ؾًَلبُ, بؤ ُٓو مياْاُّْ نُ   -

ثًَتطُيٌتىوَ, ًًىَٕ َُنُ و وامبًَُٓ, ػُّ, نات ْاْاهًَت و ًٍَٓ و ٓاماك ؿَتىاًَْت فياْت 
 َُٖيًىًًَت! 

ُى كَِْط بُ, ضىْهُ))كِيا((ُٓدماَِ ُٖوَيـإ بؤ بُػتُوَكنلؿِْ ُٓواًْرتَ بُ تايبُت ي  -
يُو ساَيُتاُّْ نُ َُتلهِ ُٓوَت ُٖيُ نُ ُٓطُك كِاهتًُنُ بًًًََت يا ُٖهتِ كِاهتُقًُٓت 

 ؿَكبربِيت, ))ضًرت تؤيإ ػؤَ ُْويَت((!
 ثًَض و ثُْابُ! ُٓؿَب كَِضاوبهُ, بُآلّ يُ َُٖإ ناتـا كِاًهاو و بٌَ  -
بُكؿَواّ بُػؤت بًََِ: ؿََُويَت ُْػًٌَو يُؿواّ ػؤّ يُدًٗإ ؿا بُدٌَ بًًََِٗ,   -

 بُطىيَلَّ ًُْتُنامن ؿَنُّ, ًتًَهِ ًًُْ بًٌاكَُوَ!
يُ ياؿت بًَت: تُْٗا كِووْهلؿُْوَيُنِ ثًَىيوت بؤ ناكيَو نُ ْاتُويَت ُٓدماَِ بـَيت   -

 (َُُٓيُ: ))ؿَيِ ثًَىَ ًًُْ!(
يُ بريّ ُْنُيت: نُهاًَْو نُ تؤيإ ػؤَ ؿَويَت, يُ تؤ ؿَطُٕ, نُهاًَْو نُ تؤيإ   -

                                                                                                                                           ػؤَ ْاويَت, يًَت ْاطُٕ! 
و واَُماُْ نُ بؤضىوِْ ُٓواًْرت هُباكَت بُ فياِْ تؤ يُ بؤضىوُْناِْ ػؤت ًٖض ناتًَ  -

                                                                                                                                          هُباكَت بُ فياْت طلْطرتَ!  
ُّٓ ؿوو ؿَهتُوافَيُ ُٖهت ثًَبهُ: ؿَيِ ثًَىَيُ, ؿَيِ ثًَىَ ًًُْ!   بؤ ُٓوَّ ػؤت بًت,  -
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َُٖىو هجًَـَيُى يُ   -                                                      
بُكاَبُك ٓاويَُٓؿا بًََِ: فياِْ ػؤّ ػؤَ ؿَويَت, ًًَىامّ ػؤًىيوتِٓ فيامن ػؤَ ؿَويَت, 

 باًرتيِٓ بؤػؤّ ؿَويَت!
اؿت بًَت: بُػٌني, ُْٖطاوّ ؿوايِ و ؿوائ ُْٖطاوَ, بُػٌني, وامًَٖٓاُْ يُ يُ ي  -

 ثُكيٌَاِْ و ًٍَٓ و ٓاماك!
-  !ًُ َت: يُ مَيًَٓهِ يًَىإ يًَى يُ كِم ؿا, ًٖض دًَطُيُنِ باَ بؤ فيإ بىوِْ ًْ  يُ ياؿت ًب
 يُ ياؿت بًَت: ُٖكناتًَو ُٓواًْرت ْابُػًٌت, يُ كِم ؿا ؿَيبُهتًت!  -
يُبُكػؤتُوَ بًََِ: ؿَْطِ ػؤّ ؿَبًوتِ و طىيَِ يًَـَطلّ, قوُّ ُٓمَىوُْنامن بُيإ   -

 ؿَنُّ, ػُوُْنامن ؿَطًَلَُِوَ, ُٓواًْرت ٖاوبًُِ كِاهتًُنامن ؿَنُّ! 
يُ بريت ُْضًَت: كِيَطاّ ؿيَىاُْ بىوٕ ُٓوَيُ نُ ُٖوَيبـَيت بُكؿَواّ و يُ َُٖىو   -

 !دًًَُى ُٓواًْرت ؿَيؼؤَ بهُيت
 يُ ياؿت بًَت: ناتًَو ُٖهت بُهُكنُوتٔ ؿَنُيت نُ ػؤت قبىٍَ بهُيت!   -
ًتًَو ببُػٌُ نُ سُمؿَنُيت وَكيبطليت, بُآلّ ضاوَكِيَِ قُكَبىو َُبُ, ُٖك   -

 ضاوَكِواًًُْى ًًَىَ بُ ْآىًََـّ ؿاٖاتىوت ؿَبُػًٌَت!
ُٓكَناْتِ تًَـا هُكنُوتٓت يَُُٖإ دًَـا ؿَؿؤميتُوَ نُ ُٖهتُ تىْـ و هىتًَ  -

 ًاكاوَيُ, ُٖك بؤيُ مؤكتلئ ُٖوَيِ ػؤت يُ ناكيَهـا بُػُكز بـَ نُ ؿَيٌاؿت بهات!
ًت   - ت, ْاتىْا ت ؿؤكِاويَهِ باَ ًب ُْٗا ُٓطُك بتىاًْ َت: ُٓطُك تًَبطُيت, ت يُ ياؿت ًب

َبًت!   بلاو
َى ُٓو هاتُّ نُ هُكنُوتٔ بُ ؿَهت ؿيًَٓت, بؤت ؿَكؿَنُويَت نُ ًهوت ُٖكو  -

 هُكنُوتٔ, ًٌَُُٖ يُ ؿواوَ يُ ؿوكيًُنـا يُ بؤهُ ؿايُ!
َُٖىو بُياًًُْى بًََِ: ُٖكُٓوَّ َِٓ بُّ ثًَطُيُ طُياْـووَ, قبىٍَ ؿَنُّ, ًٌَُُٖ   -

 كَِػُٓ قبىٍَ ؿَنُّ, ضىْهُ َُبُهتِ, طًُُ نلؿُْ!
َت: ُٓطُك ًٍَٓ و ٓاماكَناْت بُ ًاكاوَيِ بًًًََٗتُوَ, ػؤًُو  - يوتًت يُ يُ ياؿت ًب

 بريؿَنُيت!
 يُ بريّ ُْنُيت: خبىامَ نُ طىيَت يًَبطرييَت و بٌَ ثًَض و ثُْا قوُ بهُ!  -
يُ ٓاويَُٓؿا بًََِ: ٓاماك و ػَُُنامن قبىٍَ ؿَنُّ تاوَنى بتىامن ًاؿّ بٓاهِ, باوَكِّ بُ   -

 ًَٖنّ ػؤّ ُٖيُ تا يًَِ تًَبطُّ!
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 ًت, هُباكَت بُػؤت كِاهتطؤ ْابًت! ُٓطُك هُباكَت بُ ُٖهتُناْت, كِاهتطؤ ُْب  -
 ضُْـَ ؿَيتُْطًت ػًَلاتل خبُيتُ كِوو, تُواوتل الؿَضًَت!  -
يُ ياؿت بًَت: ُٓطُك ؿَتُويَت فياْت تًَلوتُواوبًَت, ؿَبًَت تىاْاّ طلياْت ُٖبًَت,   -
 ًًؿا بُػٌُ!((طليإ يُواؿَّ ػؤّ ؿا))ضىْهُ
كِوو ؿَمبُوَ, ػؤّ ؿَبًِٓ, ػؤّ ؿَْاهِ, ثًٌَىامّ يُ بُ ٓاويَُٓ بًََِ: يُطٍَُ ػؤَـا كِووبُ  -

 ٖاتُٓ فووكَوَّ باًرتئ كِووّ ودىؿّ ػؤّ بؤ ْاو فيامن ؿَنُّ!
يُ ياؿت بًَت: ُٖكناتًَو هُكنُوتًَٓو بُؿَهت ؿيًَٓت, يُطٍَُ ُّٓ كِاهتًُ ضاوَكِوإ   -

 ُٖهتهلؿٕ بُ تُْٗايٌ ؿا! ُْنلاوَ كِووبُكِوو ؿَبًتُوَ نُ))يُهُكَوَ بىوٕ(( ٖاوكِيًَُ يُطٍَُ
بؤ ًٌَُْٖتِٓ نىكت بًًًُٓناْت َُٖىو كِؤفيَو ؿووباكَّ بهُكَوَ: ؿَيٌاؿّ, بُ   -

 بُػتُوَكّ ٖاوكِيَهامن, بًُـاك بىوٕ يُ بُػتُوَكياْـا بُػتُوَكّ َُٓ!
 ًتًَو بـؤمَكَوَ نُ يُبُكػاتلّ ُٓو هىثاهطىماك بًت!  -
هُك اليُُْ ًَْطُتًعُنإ تُكنًن بهُيت, ؿيتِٓ يُ ياؿت بًَت: ناتًَو نُ تُْٗا يُ  -

 ثًٌَٗاتُ ػؤًُنإ, ُْػتًَو ؿفواك ؿَبًَت!
يُ بريت ُْضًَت: ُٓو ؿََُّ تلهاويت, يُ ؿَوكوبُكت ؿا تُْٗا ُٓو ًتاُْ ؿَبًًٓتُوَ   -

 نُ تؤ ؿَتلهًَٓٔ!
وبُكتـا يُ بريت ُْضًَت: ُٓوؿََُّ ؿٍَ كَِدماويت, تُْٗا ٓاماك و ْآىًََـّ يُ ؿَوك  -

 ؿَبًًٓت!
يُ ياؿت بًَت: ُٓو هاتُّ نُ تىوكَِيت, يُ َُٖىو دًًَُى ثًالٕ و َُٖىو نُهًَو بُ   -

 ؿوفَٔ ؿَبًِٓ!
 يُ بريت ُْضًَت: طُكِإ بُؿواّ ضانُؿا, طُوكَتلئ ضانُيُ يُدًٗاْـا!   -
َنإ َُٖىو هجًَـَيُى بًََِ: هىثاهطىماكّ نُ َىميو ُٖيُ, هىثاهطىماكّ نُ ُٓهتًَل  -

 ُٖٕ, ََُٓىمن يُ طىَيُنإ, ُٖبىوٕ, ثاؿاًتِ َُٓ! 
 يُ ياؿت بًَت: ُٓوَّ نُ ْاتىاًَْت ُٖكطًن بًَتُ ؿّ, وامّ يًَبًَُٓ!  -
 يُ بريت ُْضًَت: ثُدمُ طرينلؿٕ يُ َُساٍَ, هُكضاوَّ مؤكبُّ ٓاماكَناِْ تؤيُ!  -

ؿَنُّ, َٔ يًَلَّ, َٔ َُٖىو بُياًًُْى بُػؤت بًََِ: ؿَهتِ ؿَنَُُوَ و دًٗإ ٓاماؿ 
 َُٖىو ُٓو ًتاُّْ نُ ثًَىيوتِ ثًًَُتِ!

 وتُّ ُٖك ؿََُوبُياًًُْى! َٔ ٓاَاؿَّ, يُّ ضلنُهاتُؿا, َٔ ؿَتىامن َٔ ٓرياؿَّ ُٖيُ!  -
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 يُ بريت ُْضًَت: قبىٍَ نلؿِْ نَُىنىكتًُنإ, تؤ َُسبىب ؿَنات!  -
َِٓ ُب  -  َُ ُٓ :َِ وَ بًَ كػؤُت ُُب ى ي َُي َىاك َ  َُٖىو ًٓ آلّ ػؤّ ػؤ َُٖىو نًَُاهًُنامنُوَ, ُب
 ؿَويَت!
 ُٓوثُكِّ ُٖوَيِ ػؤت بـَ, بُآلّ ؿاوَكّ ػؤت بُ!  -
يُبُكػؤتُوَ بًََِ: ػُوِْ باًرتئ ًًَىَّ بىوِْ ػؤّ ًٌَُُٖ يُياؿَ و تا ُٓوهاتُّ   -

 بُكدُهتُ ؿَبًَت, بؤّ ؿَفيِ!
تِ ُٖوا بُكم ؿَمبُوَ, بُكَُٖيوتِ يُ ٓاويَُٓؿا بًََِ! َٔ بُ با الك ؿَمبُوَ, بُ كَِو  -

 ؿَنُّ, وَى ػؤّ ؿًَََُُٓوَ!
 يُ بريت ُْضًَت: ُْٓـيٌَُت بُقُؿَك نلؿاكت ًًَىَ بُ فياْت ؿَبُػًٌَت!  -
ًََو يُ ْاػِ تؤؿايُ, ؿَْطًَو يُ ؿَكووِْ تؤؿايُ, طىيَبطلَ آلطىيَبطلَ, كِآًََُ, وَ  -

 َ!بناُْ ضٌ ؿََيًَت؟ طىٍَ بطلَ و ػؤت بـؤمَكَو
 بُكؿَواّ ؿووباكَّ بهُوَ: َٔ يُطٍَُ َُعليؿُيُنـا يُ ثُيىَْـّ ؿاَهُ يُ َٓـا ضاالنُ!   -
 تٔ َُساَيُ, تؤ َُٖىو ضانُ و َُٖىو ػلاثُيُنًت! آليُ ػىؿ ُٖ  -

يُ ٓاويَُٓؿا بًََِ: تؤ بُ َُٖإ ُْٓـامَ باًًت نُ ُٖيت و َُٖيُناْت مؤكٕ, وَكَ و   -
 وَ و ًٌَٖتا ؿَكؾُتًَو بؤ ياكّ َاوَ!ػؤت قبىٍَ بهُ, ًٌَٖتا مو

                                                                      َتُاُْ بُػؤنلؿٕ(( ؿَهت ثًَـَنات!))يُ بريّ ُْنُيت: َُٖىو ًتًَو بُ  -
ًََٔ, ناَ  - ٌَ يُ بريت ُْضًَت: ًٖض ناتًَو ناٌََ ْابًت و َُٖىو ُٓو نُهاُّْ واتـَماِْ نا

ُْبىوٕ, وام يُناٌََ بىوٕ بًَُٓ, كَِْطُ واثًَىيوت بًَت نُػؤت ػؤَ بىيَت, َُٖىو ًتًَهت, 
 تُْاُْت نليَيت يُناْت! 

         ُٓطُك َتُاُْبُػؤت ُْنُيت, ًٓـّ ؿَبًَت ض نُهًَو َتُاُْ بُ تؤ بهات!                                                             -
ت ُْضًَت: َتُاُْت ُٖبًَت نُ بؤضىوُْنُت ثُهُْـَ, ُٖهت و هؤمت واقًعًُ, يُ بري  -

   ؿاوَكّ نلؿْت كِاهتُ!    
يُ ياؿت بًَت:َتُاُْت ُٖبًَت ُٓوَّ نُ ؿَتُويَت, بُكِاهتِ بتُويَت و ُٓوَّ نُ تؤ   -

 ؿَيٌاؿ ؿَنات, بُكِاهتِ ًاؿوَاْت ؿَنات!
ُوَ ًًُْ نُ تؤ ًٌَُُٖ يُهُك سُقًت, تُْٗا يُ ياؿت بًَت: َتُاُْبُػؤبىوٕ َاْاّ ٓ  -

 كِيَطُ بُ تؤ ؿَؿات نُ بُهُك ؿكِؿؤْطِ يُناْتـا ماٍَ بًت و َُٖيُناْت كِاهت بهُيتُوَ!
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يُ ياؿت بًَت: ُٓطُك ُْتىاِْ بُ قامادمِ ػؤت ناك بهُيت, ْاتىاًْت بُ قامادمِ ًٖض   -
 نُهًَهِ ؿيهُ ناكبهُيت! 

 نُيت, يُ كِابلؿووؿا فيإ بُهُك ؿَبُيت!ُٓوهاتُّ نُ ػؤت قبىٍَ ْا  -
 ٓاهىوؿَيِ مَيِٓ واتُ, بناًْت, ناكيَهت ُٓدماَـاوَ نُ ؿَبىو ُٓدماَت بـايُ!  -
ٓاهىوؿَيِ مَيِٓ واتُ, يُػؤبىوكؿٕ يُو ناتاُْؿا نُ بُكِاؿَيُى نُ ؿَتىيوت, بًَُٖن   -

ُبىويت! ْ 
 ُْٗايِ ؿَنُيت!ُٓو هاتُّ نُ ػؤت قبىٍَ ْانُيت, ًٌَُُٖ ُٖهت بُ ت  -
بؤ قبىٍَ نلؿِْ ػؤت كِؤفاُْ ُّٓ وًاُْ ؿووباكَ بهُكَوَ: َُٖىو ٓاماكَناِْ ػؤّ قبىٍَ   -

 ؿَنُّ, ُٓوَّ نُ ْاتىامن قبىَيِ بهُّ, يًَِ ؿَبىوكّ!
ُٖك بُياًًُْى يُبُكؿَّ ٓاويَُٓؿا ؿووباكَّ بهُوَ: َٔ بؤػؤّ ؿَفيِ تا بتىامن   -

 ًاؿَاْبِ!
ُ!َُٖىو كِؤفيَو بًَ  - ًً َبُك ْ كا ُِْ ُب ًًُنِ ُي الي كِوْا َْىيَِٓ و ضاَو ِ ػؤًُويوتِ ؿ ػؤكِاي  َِ: ُب
يُ ياؿت بًَت: نُهاًَْو نُ َُكايِ بؤ تؤ ؿَنُٕ, يُهُك ُّٓ باوَكَِٕ نُ تؤ دًاوامّ   -

ًَْىإ عًُكِ سُقًكِ و َاهتاوضًَتِ ْاماًْت هىونايُتِ بُٓاوَمّ تؤ ؿَنُٕ و تؤ تُْٗا ُٓو 
 ُوإ ؿَنُيت نُ ُٖهت بُ ٓاهايٍ ْانُيت!ناتُ باوَكِ ب

ُبُك كَِؾتاكت, ػؤَ َُمادِ و   - ُبُكػاتلّ ػؤت, ي ُٓوؿََُّ ٖاوكِيًََو ؿَؿؤميتُوَ نُ تؤّ ي
َبات نُ يُ سنوكّ تؤؿا ُٖهتِ  ُبُكُٓوَّ ضًَق يُو ُٖهتُ ؿ نُهًَتِ تؤّ ػؤَ ؿَويَت, يا ي

 ُهُ ٓاويَُّٓ باًرتئ ًًَىَّ تؤيُ!     ثًَـَنات, يُّ ناتُؿا يُطٍَُ ُٓوؿا كِاهتطؤبُ, ُّٓ ن
بُكؿَواّ يُبُكػؤتُوَ ضجُبهُ: ُٖوَيٓاؿَّ قبىٍَ بهليَِ, بُؿواّ ػؤًُويوتِ ؿا ْاكِؤّ,   -

 تُْٗا ًتًَو نُ ؿََُويَت َُُٓيُ نُػؤّ مب و بُٖاّ ػؤّ بنامن!
هُكْر بـَ ناتًَو ُٖهتًَهِ باًت بُكاَبُك بُػؤت ًًُْ, تاقُتِ بًوتِٓ   -

 لَوَكيُناِْ ٖاوكِيَهُت ال ٓاهاْرتَ يُ بًوتِٓ هُكنُوتُٓناِْ! نىيَ
 يُ بريت ُْضًَت: كِيَطاّ ضاكَْىوي بُنلؿَوَّ ضاى َُٖىاك ؿَبًَت!  -
 يُ ياؿت بًَت: ًٖض ناتًَو ػَُِ ًهوتُناْت َُػؤ, ؿكيَقَ بُكِيَطانُت بـَ!  -
 ُكيًََٓت!ضاوَكِواِْ ُٓدماَِ باَ بُ, ضاوَكِواًًُْناْت ُٓوَ ؿَٓاؾ  -
 يُبُكػؤتُوَ بًََِ: َٔ تىاْاّ ؿَكبامنلؿِْ ػؤَِ ُٖيُ!  -
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يُ ياؿت بًَت: ُٖكنُهًَو بتىاًَْت ببًَتَُايُّ نَُيُنُبىوِْ تىوكَِبىوٕ يُ ؿَكووْت   -
 ؿا, ؿَتىاًَْت نؤْرتؤَيًٌت بهات!

 ؿا ؿيَت!يُبُكػؤتُوَ بًََِ: مينبىومن يُهُك يًَىامنُ, ُٓوئ و ػؤًُويوتًِ بُؿواّ ُٓو  -
يُ ياؿت بًَت: ًٖض ؿَهتهُوتًَهِ طلْط و ُٓؾلِاْـًَْو يُ ًَُالَِْ يُطٍَُ يُنًَهِ   -

 ؿيهُؿا بُ ؿَهت ُْٖاتىوَ!
نُهاِْ ًَُالَِْ ػىام ؿَتىأْ هُكبهُوٕ بُآلّ ُٖكطًن تا ُٓوهاتُّ نُ بؤ ؿَيِ   -

 ػؤيإ ناكُْنُٕ, طًُُ ْانُٕ!
ؿآًَُٖك ُٖكؿَّ بؤ تًَهٌهاْـِْ بُكبُهتُنإ يُبريّ ُْنُيت: نُهاِْ ْىيَؼىام و   -

 بُؿْاوبىوٕ! 
فياِْ ػؤت بطىمَكيَُٓ و ثلِنًٌَِ ثًَىيوت بؤ طُيٌنت بُ َُكاَُناْت بُؿٍَ و طًإ   -

 ُٓدماّ بـَ, ضاوَكَِّ َُبُ ُٓواًْرت يُ تؤ بطُٕ ياثٌتًىاًْت يٌَ بهُٕ!
ًَُٖنتلّ, تؤ ًٌَُُٖ يُ ُٖكطًن يُ ياؿت ُْضًَت: تؤ يُ ُٓوثُكِّ ًَٖنَنًُت ب  -

 الواميُناْت بًَُٖنتلّ, ًَٖٓـَ ُٖيُ ُْٖـَّ هات ُّٓ طلْطًُ يُبريؿَنُيت!
يُبُكػؤتُوَ بًََِ: َٔ باًِ, َٔ َُٖىو ضانُّ, تُْاُْت ُٓو ناتَُ نُوا ُٖهت   -

 ؿَنُّ يُوَ نَُرتّ, ًٌَُُٖ مياتلّ!
ى فياِْ ػؤَ و ًاؿَاِْ يُ ياؿت بًَت: ًُواُْ بُك يُػُوتٔ بؤ َاوّ ثًَٓر ػىيُ  -

 هبُيًَٓت يُ ػُياَيِ ػؤت ؿا بُكدُهتُ بهُ, و ثامشاوَّ ناكَنإ بُويقؿاِْ ًاكاوَت بوجًَلَ!
 ًٌَُُٖ ػؤت تُيكني بهُ: كِؤف يُ ؿواّ كِؤف ُٖيىَُكدِ باًرت ؿَبًَت!  -
َٔ ))قُواَيُّ ضاكَكًَِِ ػؤت بُ وتِٓ ؿَهتُوافَ ًٖىابلَِنإ وافوو ُْنُيت!   -
ىوّ, َُٖىو ًتًَهِ ػؤّ يُؿَهتـاوَ, َٔ بُكِاهتِ ضاكَكًَِِ...(( باوَكِ بهُ ُّٓ تًاض

 ؿَكبلِيٓاُْ تُْٗا تًاضىوِْ تؤّ يًَـَنُويَتُوَ!
بؤ ُٖبىوِْ ياؿَوَكيًُنِ بًَُٖن, كِؤفاُْ ؿووباكَّ بهُوَ, ميلَنِ بٌَ هٓىوكّ ُْهتِ   -

 ًَت, يُ مَيِٓ ؿا ٓاَاؿَ ؿَنات!َٔ ُٖك ًتًَو ثًَىيوتِ بُماْني و بُ بريًَٖٓاُْوَّ ب
ًٌَُُٖ بُػتُوَكّ َُٖيبقيَلَ, بُػتُوَكّ ُْكيتُ, ػىبطلَ بُّ ُْكيتُ باًُوَ و   -

 بُكؿَواّ ٓىًََـَواك و ًاؿوَإ بُ!
َت: فياْت تاقُ ػُ  - ُبًَت!آليُ ياؿت ًب طىمَكيَُٓ نُ بُٖاّ َلؿِْ ٖ  تِ تؤيُ, بُ ًًَىَيُى ًب
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ًت, بريّ هُكنُوتٔ خبُكَ ًٌََهتُوَ, ُٓطُك يُ ُْػؤًِ ُٓطُك يُ تًَهٌهإ ؿَتله  -
 ُٖكاهاًْت, ُْٓـيٌَُّ هاغًََُِ تُواو بُ مَيٓت بوجًَلَ!

ايٌ ؿا   - ُبُك كِؤًٓايِ ضلاّ ٓاوَم و ؿْا ُ و ي يُ ياؿت بًَت: بُ وكؿّ يُ تلهُناْت بلِوْا
 ,ُُْ إ بًًََُٗوَ, تلهُناْت طُوكَ َُنُ و ثًًَإ ثًَبه ُْني باًرتئ ضاكَهُكَ!بُكِووْانِ ًب  ثًَه

يُ بريت ُْضًَت: تًَجُكِبىوِْ تَُُٕ, َُٖيٗاتِٓ هاَيُ ػؤًُناِْ تَُُٕ ًًُْ, بَُيهى   -
 تِٓ ػؤكّ ٓاوَم و ناٌََ بىوٕ ؿَبُػًٌت!آلَقؿَّ ُٖ

 يُ ياؿت بًَت: يُبلٍ ُْؾلَت يُ تاكيهِ, َؤًََو ؿاطريهًَُٓ!  -
هاتُؿا ؿَفيِ, َُٖىو كِؤفيَو هُكيُْىَّ فيإ  َُٖىو بُياًًُْى بُػؤت بًََِ: َٔ يُّ  -

 ؿَهت ثًَـَنُّ!
بلِوات بُػؤت ُٖبًَت: ضىْهُ باوَكِّ ُٓواًْرت بُ تؤ, بايُػِ ػؤّ ُٖيُ, بُآلّ تُْٗا   -

بؤ ُٓوَيُ نُ بريّ تؤّ بًَُٗٓٓوَ نُ باوَكِ بُػؤت بهُيت ضىْهُ باوَكِّ ُٓواًْرت بُبٌَ بلِواّ 
 تؤ ًٖض َاْايُنِ ْابًَت!

يُ بريت ُْضًَت: نُهاًَْو نُ دًٗإ ؿَطؤكِٕ, بُؿَك يُ ُٖك َُهُيُيُى, بلِوايإ   -
 بُػؤيإ ُٖيُ! 

ياؿؿاًتِ بهُ: باوَكِ بُػؤت بًَُٓ, باوَكِ بُ ٓاَادمُنُت بًَُٓ, تُْاُْت ُٓو ناتَُ   -
 نُ باوَكِت ًًُْ!

ويت, نُ ُٖكضُْـ ؿَبًَت يُ ُٖك ضلنُهاتًَهِ فيإ ؿا ٓاُْٖط بطًَلِيت, نُ ميٓـو  -
يُثٌَ نُوتىويت, بُآلّ ًٌَٖتا يًَلَيت, نُ ُٖهتت ُٖيُ, نُ بُٖاك ؿَبًِٓ و بُكاَُّ 
ؿَنُيت, نُ ثًَهًُْت, نُ طليايت, نُ بُبريؿيًَٓتُوَ, نُ طىَيُباؾ ؿَبًًٓت, نُ َىميو 
ؿَبًوتِ, نُ تاَِ باكإ ؿَضًَقيت, نُ ػؤًُويوتِ ؿَنُيت, نُ تَُاًاّ مَكؿَثُكِ 

 ت, نُ بُ كِيَـا ؿَكِؤيت, نُ . . . . !ؿَنُي
 َُٖىو بُياًًُْى بًََِ: بلِواّ بُػؤّ ُٖيُ, بلِواّ بُ تىاْاّ ػؤّ ُٖيُ!  -
 يُ ياؿت بًَت: تؤ ًايوتُّ باًرتيُٓناًْت!   -
ؿَنات و ؿَكوامَّ آلباوَكِ بًُايوتُيِ ػؤت ؿَهتِ ُٓواًْرت بؤ بُػٌني بُ تؤ وا  -

 تؤؿا ؿَناتُوَ! دًٗإ بُ كِووّ بُػٌٌُناِْ
يُ بريت ُْضًَت: ًايوتُّ نُ باًرتيُٓناِْ ػؤت ببُػًٌت و باًرتيُٓنإ   -

 وَكبطليت!
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كِؤفاُْ ؿووباكَّ بهُوَ: َٔ ًايوتُّ َُٖىو ُٓو ضاناُّْ نُ ؿَتىامن بُكدُهتُيإ   -
ٕ و بهُّ, ًايوتُّ طٌت ُٓو ًاؿوَاًْاُّْ نُ ؿَتىامن َُٖيًاْطلّ, ًايوتُّ ٖاوكِيًَُتِ ياكا

 ُٓويِٓ ػؤَِ, َٔ ًايوتُّ طٌت ضانُنامن!
يُبُكػؤتُوَ ضجُبهُ: يُبٌَ نَُاَيِ ؿا ٓاُْٖطِ نَُاَيِ ػىؿ ؿَطًَلِّ, يُْاو طلياْـا   -

 ٓاُْٖطِ ثًَهُْني ؿَطًَلِّ, ٓاُْٖط بؤ ضلنُهات ؿَطًَلِّ, ٓاُْٖط بؤ ُٖبىوٕ ؿَطًَلِّ!
ػؤًًُى يُ كِؤغ و  - َت: هُكضاوَّ ُٖك ُْ ػؤًًُنِ  يُ ياؿت ًب , ُٖك ُْ َُي بريّ َلؤظُو

َتا ُي كِؤغ ؿا ًٖاَلُْ ؿَنات و ؿواتل هؤكاغِ دُهتُ ؿَطليَت, نُواتُ ٓاطاؿاكّ ػؤكانِ  دُهتُِي هُك
!ُ  كِؤست ب

ثُّ بُضَُهِ باوَكِ ببُ, بناُْ نُ باوَكِ ًتًَهًرت ًًُْ دطُ يُ ُْٓـيٌَُّ تؤ و بُّ   -
 ًت ؿَػىيكًًَٓت! ثًًَُ بري يُ ُٖك ًتًَو ؿَنُيتُوَ, َُٖإ

ًتِ وا َُساَيُ(( بُناكًََُُٖٓ, ضىْهُ ويقؿاِْ ))ثاكَّ ًًُْ(( و يإ))ُٖكطًن كِهتُّ  -
ًاكاوَتإ))ُْهت((ثُياَِ ًَْطُتًغ وَكؿَطليَت و يُػؤّ ؿا تؤَاكّ ؿَنات و ُٖك يُهُك 

 ُّٓ بَُٓايُ تا نؤتايِ تَُُٕ تؤ يُ َُٖىو دؤكَ تىاْايُى بًَبَُ ؿَنات! 
يُ ؿَيت ؿَكنُ و ػؤت تَُيكني بهُ: َٔ بًَُٖنّ ًعىكّ ػؤّ, تىاْاّ ُٓدماَـاِْ تلي   -

 ُٖكناكيَهِ ُٖيُ!
يُ ياؿت بًَت: ويَُٓيُنِ مَيِٓ بُٖاّ ُٖماك وًُّ ُٖيُ, ويقؿاِْ ًاكاوَ ُٖك   -

ويَُٓيُى نُ تؤ بًُُٓإ و بريوباوَكِيَهِ قىَيُوَ ثًَِ ؿَؿَيت, يُػؤّ ؿا َُٖيًـَطليَت و 
 ُوَ!ؿَيـات
يُ ياؿت بًَت: ُٓو هاتُّ نُ تاكيهِ بٌَ هٓىوك باَيِ ؿَنًًٌََت, كِووْانِ بُ   -

 بريبًَُٓوَ!
 ياؿؿاًتِ بهُ: نُهًَو نُ ؿويََِٓ و َُٓلِؤّ وَى يُنُ, يا بًَناكَ ياًًَت!   -
يُ بريت ُْضًَت: َلؤظ كِيَطُّ ضىُْ ْاو َُيُنىتِ ػىؿاوَْـّ ثًَٓاؿكيَت, َُطُك يُ   -

 داكيَهِ تل يُؿايو ببًَتُوَ!فياْـا 
 ياؿؿاًتِ بهُ: َلؤظُنإ يُيُى ًتـا ٖاوبًُٔ, دًاوامبىوٕ!  -
 يُ بريت ُْضًَت: ًهوت يا ؿًَهًًََٓت, ياتًَهـًَهًَت, ثُيىَْـّ بُ تؤوَ ُٖيُ!  -
 يُ ياؿت بًَت: ػىؿاوَْـ, باًرتئ ٖاوكِيًَُ!   -



 354 

ْطرتئ ثُيعُ بؤ ُٓوَّ بًًًََت))ػؤًِ يُ بريّ ُْنُيت: مَكؿَػُُْ, ْاههرتئ و بًَـَ  -
 ؿَويًَت((!

ُٖكطًن يُ بريّ ُْنُيت نُ ؿَيًَهِ َُُٓنـاك مؤكتل يُ بُػٌٌُناِْ هلوًت  -
 بُٖلََُْـ ؿَبًَت!

يُ باكيَهـا نُ بري يُ ًهؤ و طُوكَيِ بىوُْوَكَنإ ؿَنُيتُوَ, تُوفّ طُيًَو يُ   -
 ِ ويقؿاِْ ػؤت ؿَنُيت!يآلبُػتُوَكّ و ٓىًََـو طًُبًِٓ كَِواُّْ قى

 ُٖك ؾُكَاًَْو بُهُك ويقؿاِْ ػؤت ؿا بـَيت, َُٖإ ؾُكَإ دًَبُدَِ ؿَنات!  -
 ًٖض ؿًَََو ْآىًََـّ و ػُّ و ثُفاكَ و بُؿبُػتِ َُػُكَ ؿَيتُوَ!  -
ٓاطات يُ بريو ٓايـياناِْ ػؤت بًَت, ُٖك ٖنكيَو وَى سُقًكُتًَو يُاليُٕ تؤوَ قبىٍَ   -

 هتُوػؤ كَِواُّْ ُْهت ؿَنليَت, ُٓوؿََُ بًًَُىَيُنِ نتىثلِ ػؤّ ؿَْىيًََٓت!بهليَت, كِا
يُ بريت ُْضًَت: بُ كَِواُْنلؿِْ ٓاوات و ٓاكَمووّ طَُ بؤ ُْهتِ ػؤت ؿَتىاًْت   -

 داكيَهِ تل َلؤظًَهِ ْىَّ يُػؤت, ؿكوهت بهُيت!
 وٕ ْاهلوًتِ!يُ ياؿت بًَت: هاغًَُّ بىوٕ ثلهًَهِ ثلِ هلوًتًُ و ُْػؤَ بى  -
يُ بريت ُْضًَت: َتُاُْ بُػؤنلؿٕ َاْاّ ُٓوَ ًًُْ نُ تؤ ناٌََ بىويت, بَُيهى َاْاّ   -

 ُٓوَيُ نُ تؤ بُ َُٖىو بىوًَْهتُوَ ؿَتُويَت َلؤظ بًت!
يُ بريت ُْضًَت: بُؿيٗاتِٓ طٌت ًْامَ ضانُناِْ تؤ, ثًَىيوتًإ بَُتُاُّْ تؤ ُٖيُ   -

 يَت و ثًاؿَ بنب!تاوَنى طىكِوتًًٓإ تًَبهُو
ؿَتىاًْت طىَإ يُ ُٖك ًتًَو بهُيت, بُآلّ بؤ هاتًَو َتُاُْ بُػؤت بهُو فياْتِ   -

 يٌَ نُيٌ بهُ!
يُبُكػؤتُوَ ضجُ بهُ: َٔ يُ َُٖإ ُٓو دًَطُيُ ؿاّ نُ ػؤّ تًَـا ؿاْاوَ, ؿَتىامن   -

ُ ثًَىيوتُُ, ْاهًِٓ كِيٌَ ؿٍَ يُويَىَ ظىَيًَِ, ؿَتىامن يَُُٖإ دٌَ ؿا مبًَُُٓوَ, تُْٗا ًتًَو ن
 و ًىيَٓهُوتًًُٓتِ!

بًًَُو يُ كِابلؿووت بُكؿَواّ يُطٍَُ تؤؿا يُ طؿتىطؤؿايُ, يُػُوّ ثانًنَت كِابُ و   -
 بهُ!آلبُهُكٖاتِ ػؤت بُبريبًَُٓوَ, ٓاًََنّ ػؤت بُكِووّ كِابلؿووت ؿا وا

رت بُ ٓاماؿّ بًًََُٗوَ, ٓاماؿ يُ  - َت: ُٓواًْ  قبىَيهلؿِْ تؤ, ٓاماؿ يُ ثٌتهلؿُْ تؤ! يُ ياؿت ًب
بؤ ؿَكبامبىوٕ يُ كِابلؿوو يُبُكػؤتُوَ بًََِ: َٔ كَِْطـاُْوَّ بريَوَكيُناِْ ػؤَِ, َٔ   -

 دًٗاًَْهِ يُساَيُتِ ثُكِيُٓوَؿا, َٔ دًٗاًَْهِ نُ يُهاتِ يُؿايهبىوٕ ؿايُ!     
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 ُ كِووْانِ بهُ!َٓـاَيِ ػُوُْناْت بُ, ْلػِ كِاهتطؤيِ بناُْ, ياكّ ب  -
ُٓوؿََُّ ))بًاْىو((ؿيًَٓتُوَ, كِيتُِ ؿَْط و ؿؤػِ دُهتُّ ػؤت ؿَطؤكِيت, بُ   -

 تىْـّ ُٖوٍَ ؿَؿَيت تا ُٓواًْرت قايٌ بهُيت باوَكِبهُٕ بُو ًتُّ نُػؤيإ ؿَمأْ ؿكؤيُ!
َبىوٕ و ُٖكناتًَو مويلبىوٕ و ثُفاكَيِ يُ ؿَكووْت ؿا بًًًََٗتُوَ, ؿَطؤكِؿكيَت بؤ تىوكِ  -

 ْاضاكت ؿَنات نُ كِؤَيِ قىكباِْ ببًًٓت!
َُٖىو كِؤفيَو بُياِْ يُبُكػؤتُوَ هلتُهلت بهُ: مويلبىوٕ و ثُكيٌَاًِْ واميًَـيَِٓ,   -

كِيَطُؿَؿَّ كِابلؿوو يُودىؿّ ؿا باكبهات, َٔ يًَلَّ, ٓاماك يُودىؿّ َٓـا بُٓ و باكطُّ 
 ثًَضاوَتُوَ!

 كثلهًاكّ ًٍَٓ و ٓاماكَناِْ ػؤتِ!يُ بريت ُْضًَت: تؤ ػؤت بُ  -
 يَُلِؤ بُؿواوَ, تؤ ػؤت بُكثلهٌ فياِْ ًاؿوَاْاُّْ ػؤتِ!  -
َُٖىو ًَٓىاكَيُى بًََِ: َٔ بُكثلهًاكٍ طٌت ناكوباكَناِْ فياِْ ػؤَِ, َٔ   -

 بُكثلهٌ ُٖكضًًُنِ, نُبىوّ, َٔ بُكثلهٌ ُٖكضًًُنِ, نُ ؿَمب!
ًَىيوتِ بُ ومَ ُٖيُ و تلي يُ ٓاًهلابىوِْ يُ بريت ُْضًَت: ثاكاهتِٓ ؿكؤ, ث  -

 ؿَيُكِاونَِ بُكُّٖ ؿيًََٓت و ًاكؿُْوَّ بُؾريِؤؿاِْ ناتُ!
يُ ياؿت بًَت: ناتًَو ياؿَوَكيُنِ ػؤَيًٌََُِ ؿَطُكِيَتُوَ, ػَُِ ُٓويًَٓهِ   -

يُؿَهتضىو, كِيوىايِ و ُْْطِ و ... ُْٖاهُت هىاك ؿَنات, بُآلّ بناُْ ضىْهُ ميإ 
 بلؿووَوَ ثُيىَهتُ, ٓاماكيَهًٍ نُ يُو ؿَنُويَتُوَ بُمويِ هاكؿ ؿَبًَتُوَ!بُكِا

يُ بريت ُْضًَت: ُٖهتًَهِ بُ ٓاماك يا بريَوَكيُنُّ هُكنىت َُنُ, ُٓطُك كِيَطُ   -
 بـَيت بُبٌَ بُكَُٖيوتِ تًَجُكِيَت, نؤتايِ ؿيَت!

ُبُكػؤتُوَ  - بًََِ: كِيَطُ ؿَؿَّ كِابلؿوو  ناتًَو ياؿَوَكيُنِ ػؤَيًٌََُِ ٓاماكت ؿَؿات ي
ُْىَّ ػؤّ منايٍ بهات بُآلّ تًًَـا ْافيِ, ُٖكضًًُى بىوّ و ُٖكضًًُى بىوَ قبىَيِ ؿَنُّ!  هُكي

يُ ياؿت بًَت: مؤكبُّ ؿفواكيُنإ نُ ؿَهت و ثُدمُيإ يُطَُيـا ُْكّ ؿَنُيت طُكبًَت   -
 و كِاهتطؤ بًت, ؿَنليَت يًًَإ ؿووك بهُويتُوَ!

ًَٓىاكَيُى ؿووباكَّ بهُوَ: بُ ٓاًهلاو ٓاماؿاُْ ؿإ بُ َُٖيُنامن ؿا  َُٖىو  -
ؿًََِْ,ضاوَكِوإ ًِْ ناٌََ مب, يُ ُٖكًتًَو و يُ ُٖكنُهًَو ثُْـ وَكؿَطلّ و بُبٌَ ًُكَُماكّ 

 كِاهتًإ ؿَنَُُوَ!
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ُؿَ ؾًَلبُ ؿَيٌهاوّ ػؤت يُ هاتًَهـا ؿَكبربِيت, نُ ًًَىَ ؿَطليَت, ُٖكطًن كِيَطُ َ  -
 ؿَيٌهاويت ؿكيَقَ بهًًٌََت!

 يُ بريت ُْضًَت: ؿَكُْبلِيِٓ ػُّ و ثُفاكَ كِيَطايُنُ بؤ َلؿِْ عًُل!  -
ُٓو ؿََُّ مويل ؿَبًت, بُػؤت بًََِ: مويلبىومن يُ ناتًَهـا نُ مويل ؿَمب, ؿَػَُُكِوو   -

 تا بتىامن يُناتُناِْ ؿيهُؿا ُٖهت بُُٓوئ بهُّ!
تًَهِ تاٍَ نُ بُماكؿا ؿيَت, باًرتَ يُ فياًَْهِ ْاًاؿ نُ يُ يُ ياؿت بًَت: سُقًكُ  -

 بًَـَْطِ ؿا بُهُك بربيت, نُواتُ بُمَإ طىماكًتِ يًَبهُ! 
ؿَنُّ و بُّ ناكََ ضًرت آلَُٖىو هجًَـَيُى ضجُ بهُ: ٓاًََنّ بؤ كِامو ًًًَُْٗٓناِْ فيإ وا  -

ُُٓوَ, ٓاًََنّ بُكِووّ ٓاماكّ  ا واكِامو ًًًَُْٗٓى ْاًب  ؿَنُّ و بُّ ناكََ بُضًَق وَكطلتٔ ؿَطُّ! آلفياـْ
ًاؿوَاْرتئ نُهُنإ, ٖاكوٖادِ ػؤيإ يُناكَنُياْـا ؿَثاكيَنٕ, ضىْهُ ناكَنُيإ   -

 باًرتئ ؿَكنُوتُّ ًًَىَّ بىوِْ ُٓواُْ!
يُ ياؿت بًَت: كٍَِ يًَتًَهضىوٕ ؿواّ ماٍَ بىوٕ بُهُك تلي ؿا, ًٌَُُٖ ُْٖطاويَهِ   -
 ًُٓ!ُٓكيَ

يُبريّ ُْنُيت: وْبىٕ ًايُت و طُواِٖ بُ َُٖيُؿاضىوِْ تؤيُ و ٖاْت ؿَؿات بؤ   -
 كِاهتهلؿُْوَّ َُٖيُناْت!

 يُ َُٖيُ َُتلهُ, تؤ ؿَتىاًْت يُ َُٖيُناْت ًتًَو ؾًَلبًت!  -
 يُ ياؿت بًَت: طُوكَتلئ هُكنُوتُٓناْت بُنؤَُنِ َُٖيُناْت ناٌََ ؿَبٔ!  -
ُٓو نُهُّ مؤكّ ُٖيُ, ؿَوَيَُُْـ ًًُْ, ُٓو نُهُّ نُ مؤك يُ ياؿت بًَت:   -

 ؿَبُػًٌَت, ؿَوَيَُُْـَ!
 يُ بريت ُْضًَت: ُٖك ٖاوكِيًََو, منايٌهاكّ ؿًْاٍ ؿَكووِْ ًَُُٓيُ!  -
 يُ بريت ُْضًَت: يُ بُػٌني ؿايُ نُ وَكؿَطلئ!  -
َنُٕ )يَُُٓوَ( ٕ بُجمؤكَ طىماكًت يُ عًُل ؿآلُّٓ بابُتُت يُبريُْضًَت: َٓـا  -

 ؾًَلبٔ! 
 يُ ياؿت بًَت: ػىيَٓـٕ, ػؤٓاَاؿَنلؿٕ ًًُْ بؤ فيإ, ػىيَٓـٕ, ػىؿّ فياُْ!  -
بلِواُْ: كَِْطُ ُٓواُْ ُٓهتًَلَ ُْبٔ, بَُيهى بُؿَكبلِيًَٓهِ وكؿتل, كِؤفاًَْهٔ يُ ٓامساْـا   -

ؿَنُٕ بؤ ُٓوَّ تًَُإ نُ ُٓويِٓ نؤض نلؿووَنامنإ يُواُْوَ ؿاؿَباكيَت و ْىكباكاِْ ًَُُٓ 
 بطُئُْ نُ ًاؿوَأْ و طُكَنُ ًََُُٓ ًاؿبني! 
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يُ بريت بًَت: ًَٗلَباِْ تاقُ مَاًَْهُ الَيُنإ ؿَتىأْ قوُّ ثًَبهُٕ و نُكَِنإ   -
 بًبًونت و يًَِ تًَبطُٕ!

يُ ياؿت بًَت: ُٓطُك ؿَكطاناِْ ؿَكى نلٕ ثىػت و بًَطُكؿ بىايُ, ُٖكًتًَو بَُُٖإ   -
 ىَ ؿَنُوتُ بُكضاو نُ ُٖبىو, واتُ, ُٓمَىل!ًًَ

 يُ بريت ُْضًَت: طٌت هُكنُوتُٓ طُوكَنإ ثًَىيوتِ بُنات ُٖيُ!  -
 هُكْر بـَ! ُٖكيَن ًتًَو ًًُْ دطُ يُ طىَيًَو نُ نُي ػؤًِ ْاويَت!   -
 بؤ ُٓوَّ نُ واقًعبني بًت, ؿَبًَت باوَكِ بُ ثُكِدىوَنإ بهُيت!  -
 ُْنُيت! ُْٖـيَذاك ػىاكؿِْ ًُقًَو يُؿواوَ, ُْٖطاويَهُ بؤ ثًٌَُوَ!كَِْطُ باوَكِ   -
با(َإ ًًُْ, بُآلّ ؿَتىاْني ضاكؤنُنإ )يُ بريت ُْضًَت: ًَُُٓ تىاْاّ طؤكِيِٓ ٓاكِاهتُّ  -

 يُو ٓاكِاهتُيُؿا كِيَهبؼُئ!
بؤ اليُى  يُ بريت ُْضًَت: ًٖض ناتًَو ٓاوكِ يُ ؿواوَ َُؿَكَوَ, َُطُك ُٓوَّ بتُويَت  -
 بضًت!
يُ ياؿت بًَت: بلِياكًًُْ يُ فياْـا يُ ًتًَو برتهني, َُٖىو ًتًَو بؤ ُٓوَيُ نُ ؿَكنِ   -

 بهُئ!
ُّٓ كِهتُيُ خبُكَ ًٌََهت: ُٓوَّ نلَِ ٓاوكيٌِ بُنؤتايِ ؿًْاّ ؿَماًَْت, يُ ؿيـّ  -

 ثُكواُْوَ هُكَتاّ فياُْ! 
َُٖىوطلؾتًَهِ ُٖيُ, بُك يُػُوتٔ ػؤت ويقؿاِْ ُٖكنُهًَو تىاْاّ ضاكَهُكنلؿِْ   -

تُيكني بهُ: ))َٔ ؿََُويَت ناتقًََل ًًُِ بُياِْ يُػُو ُٖهتِ(( يُوثُكِّ  هُكهاًَـا 
 هُكّ ناتقًََل يُػُو َُٖيـَهتًت!

يُ ياؿت بًَت: ُٖك بريؤنُيُنت يُ ًٌََهـا بًَت, يُ ساَيُتِ بلِواثًَهلؿًْـا بُؿيٗاتِٓ   -
 ؿَبًًٓت! 

ؤ ُْياكَناِْ ػؤت ْنا ؿَنُيت ؿَيًٓابُ نُ منىوُْ ثاهًعُناِْ ْاػِ ُٓوإ يُ ناتًَو ب  -
 ٓاناَِ َُيًِ ؿَكووِْ ًَٓىَ يًَُْى ؿَضٔ!

ُٓطُك ُٖهت بهُيت بُ ٖاواكنلؿٕ, بؤضىوِْ ُٓواًْرتت يَُُكِ ػؤت طؤكِيىَ, تُْٗا ػؤت  -
 ػؤتت الوام نلؿووَ! ؾليى ؿَؿَيت, ضىْهُ تؤ تُْٗا ُٓواْت تلهاْـووَ و َتُاُْ بُػؤبىوِْ

ُٓطُك ُْتُويَت بُكثلهًاكيَتِ نلؿَوَناْت يُ ُٓهتؤبطليت, ُٖكًتًَو ُٖكضُْـ هىوى   -
 و بٌَ ْلؾ بًَت ؿَتىاًَْت بًاْىويُنِ باَ بًَت!
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 َُ, َٔ بُؿواّ ثًَٓاهُّ ثلهًاكؿا ؿَطُكِيَِ!آليُبُكػؤتُوَ بًََِ: فيامن وَ  -
 ًهوت ؿا بُهُك ؿَبليَت, ًهوتُ! يُياؿت بًَت: ضاوَكِواًًُْى نُ يُ  -
ناتًَو ؿَتُويَت بـؤكِيًَت, بُؿواّ كِاونلؿِْ ًَُٖاناِْ ؿؤكِاْـا ؿَطُكِيًَت و ُٓواُْ وَى   -

بَُيطُيُى بؤ ؿؤكِاْت و ناكؿاُْوَناْت ثًٌإ ؿَؿَيت و يُّ ًَْىَْـَؿا))هُكنُوتٔ((بُ 
 بٓاطىيَِ تؤؿا ؿَطىمَكيَت!

 , َلؤظُ يُ ػؤبايًُنإ هُكننت ْانُٕ!ُٓطُك ضاوَكِواًْت ُْنلؿبٌَ  -
 ُٖك ًتًَو واتايُنِ ُٖيُ بُآلّ تُْٗا ضانُيُ نَُاْايُنِ كِاهتِ ثًَـَبُػًٌَت!  -
 يُ بريت ُْضًَت: سُقًكُتِ تؤ, يُ ًَْىإ ُٓمَىوٕ و ياؿَناْتا ًاكاوَيُ!  -
 بلِوات بُ بُٖاّ ػؤت ُٖبًَت و بُطىيَلَّ ُٓوَ ناكبهُ!  -
 ت: بُكثلهًاكيَتِ هُكنُوتٔ و ناكَهات, ُٖكؿوونًإ يُ ُٓهتؤ بطلَ!يُ ياؿت بًَ  -
كاَُنُ! َُتلهُ, يُطٍَُ ُٖيىَُكدُنُؿا كِوبُكِوبُكَوَ, تُْٗا باوَكِت ُٖبًَت نُ   -

 ؿَتىاِْ ؿَكَقُتِ بًًَت!  
يُ ناتِ هُكَُٖيـاِْ نًٌَُؿا, ػُكيهِ ًٌَُْٖتِٓ بُ, باًرتئ نات ًَٓوتا و باًرتئ   -

 ػىؿّ تؤ! نُي, 
 َلؤظِ ثُكيٌَإ ًٌَُُٖ بابُتًَو بؤ ًْطُكاِْ ؿَؿؤميَتُوَ!   -
ت!  - ٌِ ؿَماًْ َت: ُٓطُك هُكضاوَّ ثُكيٌَاِْ بٓاهًت, كِيَطاّ نؤتايِ ثًًََٗٓاًْ  يُ ياؿت ًب
بؤ ًٌَُْٖتِٓ ثُكيٌَاِْ, ًَٖنّ ػؤت وَبريبًَُٓوَ, بناُْ نُ ؿاػىاميُناْت يُ   -

إ نلؿٕ يُػؤت تلهُناْت بًَُٖنتل ؿَنُيت, تلهُنُت ُٖهت تلهُناْت طلْطرتَ, بُطىَ
 ثًَبهُو ُٓوَّ ثًَىيوتُ ُٓدماَِ بـَ!

َُٖىو بُياًًُْى بًََِ: تلهُنُّ ياكَُتًِ ؿَؿات نُ ًَٖن و ومَّ ضلِ بهَُُوَ,   -
 بُباوَكِبىوٕ بُػؤّ, تلهِ تًَهـًَهًَِٓ!

تلي ؿاو طَُاكِؤؿاًًُْتِ, ُْى  يُ ياؿت بًَت: ٓامايُتِ, بُكَُٖيوتًًُ يُ بُكاَبُك  -
 َُْاِْ تلي!

يُ ياؿت بًَت: ُٓو كِؤفاُّْ نُالِْ نُّ داكيَو دىوَيُيُنِ ٖاوهُْطِ هَُا نلؿمنإ   -
 ُٓدماّ ُْؿابًَت, ؿَبًَت بُؾريِؤضىوّ بناْني!

يُ بريت ُْضًَت: ًَُُٓ ُْٖـيَو يُ واُْناِْ فياِْ ػؤَإ يُ ٓاكاَِ ؿا ؾًَلؿَبني و   -
 ِ ؿيهًًُإ يُمكيإ ؿا!ُْٖـيَه
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 كِؤفيَو ًاؿوَاِْ, هُؿإ كِؤفّ ػُّ و ثُفاكَ يُْاوؿَبات, تاقٌ بهُُْوَ!    -
 واُْ هُيلَ((ناُْ!))ْاوّ كِاهتُقًُّٓ))َُٖيُ(( يُ فياْـا  -
ػُوُْنإ ؿووباكَ ؿَبُٓوَ, طلْط ًًُْ تَُُٕ و ُٖيىَُكدِ ًَُُٓ ضًًُ, ًٌَٖتا  -

ِْ ًَُُٓؿا بىوًْإ ُٖيُ و دىاًًُْنِ ْىَّ ضاوَكِيَِ ؿَكنُوتٔ طُيًَو تىاْاّ يؤى يُ ؿَكوو
 ؿَنات!
تىْـ باوََ بُ ػُوُْناْتـا بهُ, ُٖكضُْـ ػُوُْنإ يُْاوبضٔ, فيإ, باَيٓـَيُنِ   -

 ثُكِوباٍَ ًهاوَ نُ ْاتىاًَْت بؿلِيَت!
كوهتِ ُٓقٌَ بىوِْ ُٖيُ نُ َُٖإ ػىؿّ باْرت  - ّ تؤ, يُ ْاػت ؿا ؿوكطُيُى يُ تُـْ

َت! ًُب ُْٗا ناتًَو ؿَيـؤميتُوَ نُ باوَكِت بُػؤت ٖ  هُكضاوَّ ًَٖن و طُدمًُّٓ ومَّ باْرتّ تؤيُ, ت
 ػؤَ ويوتِٓ ػؤت و كِاهتطؤيِ, ػىؿّ باْرتّ ػؤبىوُْ!  -
 يُ ياؿت بًَت: ُٓطُك سُقًكُت َُْيًًَت, ػىؿّ باْرتت يُ تؤ َُٖيـيَت!  -
إ بُ وًُناِْ: ػؤًِ ؿَويًَت, تًَـَطُّ, قبىَيِ يُ ياؿت بًَت: ػىؿّ باْرتت, كِهتُن  -

 ؿَنُّ, ؿَبُػٌِ و َتُاُْ ؿَنُّ, ؿَهت ثًَـَنات و بُ بُػٌني ثًَٓاهُ ؿَنليَت!
 يُ بريت ُْضًَت: ياكوياوَكّ ػىؿّ باْرتت بُو ببُ بُٖاوكِيًَُتٌ دًٗإ!  -
 يُ!ت ِٖ تؤآليُ ياؿت بًَت: تا ُٓوؿََُّ ًٖىات بُ هبُيَِٓ ُٖيُ, ؿَهُ  -
 يُ ُْياكّ َُتلهُ, ضىْهُ باَيُنإ بُ ٓاكِاهتُّ ثًَضُواُّْ با ؿَنُوُْ ؾلِئ!  -
ُ يُودىؿّ تؤؿا يُ  - ًًَٓهِ نىكت بؤ هلوًت, طىًاكّ فياِْ كِؤفْا َّ داك تُْاُْت كِوْا ُٖـْ

ًَو يَُاَيُوَ يا يُ ًىيَٓهاك, باػًَهِ ػُياَيِ يُ مَيِٓ تؤؿا ؿَػى ُبىوِْ طىَيـْا  يكًًََٓت!ْاوؿَبات, ٖ
 يا ؿاًتِ بهُ: ُْٖـَّ داك ُْماِْ ػؤت قبىٍَ بهُ!  -
ضُْـَ فيإ و ناكَنُت ٓاَيؤمتل بًَت, طىًاكّ ؿَكووِْ مؤكتلت ؿَبًَت, بُؿواّ   -

 كِيَطايُنِ هاؿَتلؿا بؤ فيإ بطُكٍَِ, تًَبًِٓ ؿَنُيت َُهُيُنإ, هاْاتل ؿَبٔ!
نلؿٕ يُ ثاكنًَهـا, تُْاُْت يُ هُْتُكّ  يُ بريّ ُْنُيت: تُْٗا ضُْـ ػىيُنًَو ثًاهُ  -

 ًاكؿا, طىًاكّ ؿَكووِْ تؤ ػاَيِ ؿَبًَتُوَو ٓاهىوؿَيًت بؤ ؿَطُكِيَتُوَ!
 يُ ياؿت بًَت: بلؿُْوَ, َُٖىو ًتًَو ًًُْ, بُآلّ ُٖوَيـإ بؤ بلؿُْوَ بَُيٌَ!  -
ؿ بًَت, بُآلّ يُ بريت ُْضًَت: ًَُُْـَؾُكيَو نُ يُ ًًََُٖنُّ ؿَكضىوَ, كَِْطُ ٓاما  -

 بًُٖض نىَّ ْاطات! 
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ُٓوَ ُٖيىَُكز و باكوؿؤؾ ًًُْ بَُيهى ناكؿاُْوَّ تؤيُ بُكاَبُك ُٖيىَُكز و   -
 باكوؿؤػُ نُ ؿواداك هُكنُوتٔ يا ًهوتِ تؤ ؿَهتًٌٓإ ؿَنات!

يُ ياؿت بًَت: طىًًِٓ تؤثًَهِ بضىوى, طلفّ ُٓو ؿََاكاُْ ػاَيِ ؿَناتُوَ نُ يُ   -
 اِْ تؤؿا ضلِبؤتُوَ,!ثُدمُو ؿَهتُن

يَُُٖيوىنُوت و ثُيىَْـّ يُطٍَُ نُهاًَْهـا نُ الهاك و وكوفيَُٓكٕ و سُم بُ ًَُالَِْ  -
 ؿَنُٕ ؿووكبهُوَ!

 بلِوابهُ! ٓاوَمّ تُْـكوهت ًٖض ثُيىَْـيُنِ بُػىيَٓـِْ ؾُكًَُوَ ًًُْ! -
ػؤّ  يُ ياؿت بًَت: باَيٓـَنإ ُٖكطًن ػؤبُؿَهتُوَ ْاؿَٕ و نُهًَو نُ  -

 بُؿَهتُوَبـات, ُٖكطًن بلاوَ ْابًَت!
 يُ بريت ُْضًَت: تُْٗا ُْمإ و َلؿووَنإ بريوباوَكِيإ ْاطؤكِٕ!   -
ُّ هُيلإ و هُكطُكَِ هاؿَيإ   - اتلئ و ًاؿوَاْرتئ نُهُنإ نًَٔ؟ ُٓوْا ت ؿْا ؿَماًْ
 ُٖيُ!
 باوَكِ بهُ: هُكيًَٓهِ ُْكَرت يُ ويقؿاِْ ثاى بىوِْ ًًُْ!  -
تُْٗا يُ ٓاوَ ٓاكاَُناْـايُ نُ ويَُّٓ ًتُنإ ًًاوّ ؿيتُٓ و تُْٗا يُ مَيًَٓهِ ٓاكاّ   -

 ؿايُ نُ ؿَتىاًْت تَُاًاّ كَِْطـاُْوَّ ؿًْا بهُيت!
 تٔ يُ ثلهُنإ, ضاكَهُكنلؿًْاُْ!آليُ ياؿت بًَت: باًرتئ كِيَطا بؤ ُٖ  -
ْاو دؤطُ ُْبًًٓت, ٖافَّ ؿَيطريّ بري يُّ كِهتُيُ بهُكَوَ! ُٓطُك ػلِنُ بُكؿَناِْ   -

 ٓاو ضؤٕ ؿَبًوتِ!
ياؿؿاًتِ بهُ: يُ َاهًًُوَ ؾًَلبُ, ضىْهُ ُٓطُك َاهِ, ؿََِ بُ ؿاػلاوّ   -

 بًًًَََٗتُوَ, طريؤؿَ ْابًَت!
بُػتُوَكّ, طُيٌنت بُ ؿاػىاميُنإ ًًُْ, بُػتُوَكّ, ثاكاهنت و مآًِْ بُٖاّ ُٓو   -

 ًتاُْيُ نُ يُ بُكؿَهتـايُ!
يُ بريت ُْضًَت: مَاُّْ َُدمَُيِ َُٖيِ ؿَبًَتَُايُّ بُكطلتٔ يُ تُقًُٓوَ,   -

 مَكؿَػَُُْ َُٖإ ًت بُ َُدمُىل بىوِْ ًَُُٓ ؿَنات!
يُ ياؿت بًَت: كِاهتطؤبىوٕ, وَى ههجلِّ وايُ, ياههت ثلَِ يإ ْا, يا كِاهتطؤيت يا   -

 ْا, باكيَهِ َآَاوَْـّ بىوِْ ًًُْ!
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َّ نُ ُٖيت, ٖنك و بري و باوَكَنُتًإ ؿياكّ نلؿووَ, ٖنك و باوَكَِناْت يُوَّ و ُٓو  -
 بطؤكَِ تا يُوَّ و ُٓوَّ نُ ُٖيت, بطؤكِيَت!

ُْ يُ َُهُيُ دـيُناِْ فيإ بلِوأْ, ُٓو ؿََُ تًَبًِٓ آلُٖوَيبـَٕ بًُْطايُنِ َٓـا  -
 ؿَنُٕ نُ ثلهُنإ ًَٖٓـََ دـّ ْني!

ُ ًًَىَيُنِ ناتِ كِيَطاّ تؤ بُكبُهت بهُٕ, بُآلّ تُْٗا ُٓوَ ُٓواًْرت كَِْطُ بتىأْ ب  -
 تؤيت نُ ؿَتىاِْ بؤ ًٌَُُٖ ػؤت ثاوي بهُيت!

هُكَكِاّ ُٓو ًتُّ بُ َٓـاَيِ ؾًَلّ بىويت, ثًَىيوت ْانات ُٖك ًتًَو ُٓدماَِ ؿَؿَيت   -
َّ نُي بُضاوثؤًِ يُهُكنُوتٔ, ٓؤقلَيِ ػؤيإ  ؿَثاكيَنٕ! هُكنُوتِٓ يُطَُيـا بًَت, ُٖـْ

يُ بريت ُْضًَت: يُنًَو يُ ناكيطُكيُ هُيلَناِْ قوُنلؿٕ يَُُكِ ٓاهىوؿَيِ,   -
 بُؿيًَٗٓاِْ ٓاهىؿَيِ يُ!

 يُ ياؿت بًَت: تؤوّ ًهوت يا َُبُهتِ فيإ, ُٖكؿوونًإ يُْاو ؿَهتِ تؤؿإ!   -
 كَِْطُ بُ ًًَىَيُنِ ناتِ ؿَهت بُكؿاك بًت, بُآلّ ُٖكطًن ضؤى ؿاَُؿَ!  -
يُ بريت ُْضًَت: ًَُُٓ تُْٗا تا ُٓو دًًَُ ٓاماؿئ نُ َُٖيبقيَلئ, ؿواّ ُٓوَ,   -

 َُٖيبقاكؿُْنامنإ نؤْرتؤَيِ ًَُُٓ ؿَنُٕ!
يُ ياؿت بًَت: ُٖكطًن ْاتىاًْت يُ باكيَهـا نُ ؿَهتُناْت يُ طريؾاِْ ػؤت ؿاْاوَ, بُ   -

 ثًُ ثُيقَّ هُكنُوتٔ و بلؿُْوَؿا هُكبهُويت!
ت ُْضًَت: ناك و ُٖوَيـإ, ناػِ ُٖك بامكطاًًُْى, بٓاغُّ ُٖك ضانُيُى و يُ بري  -

 هُكضاوَّ ُٖك ثًَطُيٌتًَٓهُ! 
وابري ُْنُيتُوَ نُ تُْٗاوتُْٗا ُٖكؿَبًَت ناكَ طلاُْنإ ُٓدماّ بـَيت, ُٓطُك   -

يُى ؿيَتُ كِوآًْتإ هُباكَت بُُٓدماَـاِْ ناك بطؤكِيَت, ًًًَطريتلئ ناكَنإ ُٖكوَى طاَيتُ
 بُكضاو!
يُ ياؿت بًَت: تىوكَِيِ, ٓريَيِ, كِم و تؤَيُ هُْـُْوَ, نًًََطُّ ًَٓٔ يُ فياِْ   -

 ًَُُٓؿا!
ُٖكطًن ثُجيؤكيتإ يُ ؿَهت َُؿَٕ, ضىْهُ ثُجيؤكّ, مَيِٓ ًَٓىَ بُ تُكِ و ثاكاوّ  -

 ؿيًًَََتُوَ!
ّ يُطٍَُ َُنُٕ, ًَٖٓـ يًَِ يُ ياؿت بًَت: ُٓطُك نُهًَو بُكؿيَهِ تًَطلتٔ, ؿََُقاَيُ  -

 ؿووكبهُوُْوَ نُ بُكؿ ُْتإ طاتَِ!
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يُ ياؿت بًَت: ضٌ بُّ وًُيُ)ُْتىاْني((ؿَنُيت, تُْٗا بُ َواسُ))ُْ((نُّ بولَِوَ,   -
 ضِ ؿَػىيًَٓتُوَ؟ َُُٓ كِامّ هُكنُوتِٓ تؤيُ!

 ؿَيًٓابُ, ًٖض نُهًَو تاَُمكؤّ بًوتِٓ طلؾتُناِْ تؤ ًًُْ!  -
 نت يُ بريُْضًَت: يَُُوؿاّ ؿووكؿا, َُٖىإ َلؿووٕ!َُهُيُيُ  -
 مَكؿَػُُْ بهُ, باوَكِبهُ))مَكؿَػُُْ(( ؿَيًٓايِ بُ تؤ ؿَبُػًٌَت!  -
 يُ ياؿت بًَت: ؿَكبلؿٕ يُ فيَلباكّ طلؾتُناْـا))نىكِ((ؿَنات بُ))ثًاو((!  -
َهتُوَ تؤ بُ تًَهٌهإ نؤتايت ثًَٓايُت, ناتًَو بُ نؤتا ؿَطُيت نُ ػؤت بُؿ  -

 بـَيت!
 ُٖوَيبـَ, ػلاثُ َُبًُٓ, ػلاثُ َُبًوتُ, ػلاثُ ََُيَِ و ؿواداك, ػلاخ بريَُنُكَوَ!  -
بري يُّ كِهتُيُ بهُكَوَ! ُٓطُك بليًَٓهت بُ دُهتُوَ بًَت, ًٍََ و َُطُي   -

 ؿَيـؤمُْوَ!
 ُٓ!ُٓطُك ؿَتُويَت ؿوفَُٓنُت ْاكَِسُت بهُيت, بًَـَْط بُو تُْٗا وامّ يٌَ بًَ  -
 ُٖوَيبـَ! بُػًَلايِ ؿاواّ يًَبىكؿٕ بهُيت و بُهوتِ تىوكَِ ببًت!  -
ؿَماًْت واقًع بني نًًَُ؟ ًْىَّ ُٓوَّ نُ ؿَيبًًَٓت, باوَكِّ ثًَـَنات, بُآلّ ُٓوَّ   -

 نُ ؿَيبًوتًَت, قبىَيِ ْانات!
 تًَجُكِّ! ًٌَُُٖ ُٓو كؤفَّ يُ ثًٌَتُوَيُ, واؿيَتُ بُكضاو, ؿكيَقتلَ يُ هاَيًَو نُ  -
ياؿؿاًتِ بهُ: ؿَماًْت يُنًَو يُو ًْعُُتاُّْ نُ ػىؿاوَْـ بُ ًَُُّٓ بُػًٌىَ ضٌ   -

 يُ؟ يُ بريضىوُْوَ!
 يُ بريّ ُْنُيت: وكيابُ! تُْٗا ًتًَو نُ بُبٌَ ُٖوَيـإ بُؿَهتِ ؿيَٓني, ثريّ يُ!  -
وًتًُناِْ هُكضاوَ هلوًتِ و ؿَكووًًُْناِْ َلؤظ, بُ ثًَضُواُّْ هُكضاوَ هل  -

 مَوّ, تُْٗا ناتًَو ووًو ؿَبٔ نُ ُٖكطًن نَُيهًإ يٌَ وَكُْطرييَت!
ناتًَو ٖاتُٓ ْاوَوَ بؤ مَيُٓإ بطؤكِئ, ؿَتىاْني ضىُْ ؿَكَوَيُنِ دًاوام و يُ  -

 ٓاناَـا فياًَْهِ دًاوامَإ ُٖبًَت!
 يُ ياؿت بًَت: ٖاوكِيًََهِ ًاؿ, َؤًََهُ يُ نؤكِّ ياكإ ؿا!  -
 ياؿت بًَت: بؤ ُٓواُّْ نُ َهىكِ و ػؤكِاطلٕ, ؿَكؾُت ًٌَُُٖ يُ ٓاكاؿايُ!يُ   -
 ياؿؿاًتِ بهُ! بُباَ, بًَِ ُْػًَل! تا باًرتيٓت بُ ْوًب بًَت!  -
 هُكنُوتٔ ُٓوَيُ, ُٓوثُكِّ نَُيو وَكبطليت يُوَّ نُ ثٌهِ تؤيُ!  -
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ُ ُٓدماَِ ؿَؿَيت, بُ َُبُهتِ طُيٌنت بُ هُكنُوتٔ, ؿَبىا ٓاطاؿاكبًت, يُوَّ ن  -
 ػؤًت بىّ, و طلْطرت يُ َُٖىوّ, باوَكِت ثًَِ ُٖبًَت!

 دًاوامّ ًَْىإ ٓاهايِ و هُكو ٓاهايِ, يُ َُٖإ ثًٌَطلّ))هُكو(( ؿايُ!     -
ٓاهىوؿَ نلؿِْ ؿَيُنإ ًَٖٓـَ ؿفواك ًًُْ, الواْـُْوَيُنِ بضىوى, ووًُ يا   -

ًإ بُتُْٗا, بُهُ بؤ ُٓوَّ كِؤسِ ْاههِ َلؤظ ؿَهتُوافَيُنِ هاؿَ, بُكِاهتِ ُٖك يُنًَه
 ٓاهىوؿَ بهات! 

يُ بريّ ُْنُيت: يُى بُ يُنِ ُٓو ٖنكاُّْ نُ بُ مَيٓتاْا ػتىكَ ؿَنات, ناكيطُكّ   -
 يُهُك تؤ بُدَِ ؿيًًَََت!

 طُك بًَت و يُ ًهوت برتهًت, ُٖكطًن ؿَهت بُ ًٖض ناكيَهُوَ ْاؿَيت!  -
 َُيُ نُ, دًَطؤكِنَِ ثًَهلؿِْ نًَىَنإ بُ َىَهني بناِْ!برينلؿُْوَّ ُٓكيَِٓ ُٓ  -
يُ بريّ ُْنُيت: طُك ٖاتىو هُكًَُل و ثًٌَُْط بًت, ثًَىيوت بُوَ ْانات ياهاّ   -

 مؤك بؤ ُٓواًْرت ؿابًًَٓت!
ُٓطُك تؤ يُى يريَت ُٖبًَت و ًٍَٓ ُٖك يُى يريَ, و يريَنامنإ يُطٍَُ يُى   -

نُ و يريَيُنُإ ؿَبًَت, بُآلّ ُٓطُك تؤ بريؤنُيُنت ُٖبًَت و بطؤكِيُٓوَ, َُٖـيى ُٖكيُ
 ًٍَٓ بريؤنُيُى, ثًَهُوَ ٓاَيىطؤكِيإ بهُئ, ُٖكيُنَُإ ؿَبًُٓ ػاوَِْ ؿوو بريؤنُ! 

يُ ياؿت بًَت: بٌَ هُكوبُكّ, ثًَضُواُّْ ٓؤقلَيِ يُ, ُْمّ و تُكتًب, نًًَُهِ   -
 بُٓاهىؿَيِ ؿَنُيت!ٓاكاَت بؤ ؿَكَِػوًًََٓت و تًًَـا ُٖهت 

بناُْ ض ًتًَو يُفياِْ تؤؿا طلْطُ, ثاكَ, ثًُ و ثايُ, ثُيىَْـّ, و بُطىيَلَّ ُٓوَ فياْت   -
 ثؤَئًَ بهُ, ثاَ ُٓوَ ًٓـّ يُ كِاثُكِاْـِْ ناكَناِْ كِؤفاُْؿا, ًْطُكاِْ ًتُ بٌَ ْلػُنإ ْابًت!

لِاّ ثًٌَهُوتٔ و يُ ياؿت بًَت: ثُيىَْـيُنإ, ػانًَهِ بُ ثًنت نُ تًَه  -
 هُكنُوتُٓناِْ فيإ, يُواُْوَ ؿَكِوئَ و طًُُ ؿَنُٕ!

بريبهُوَ! ض كِؤفاًَْهِ ًريئ بىوٕ, تُْٗا ُٓطُك فٕ و ًََلؿَنإ ؿَكنًإ بُوَؿَنلؿ   -
 نُ ُٖكؿوونًإ يُ يُى كِينؿا, بؤ يُنـّ و ُْى بُكاَبُكّ يُى, وَهتاوٕ!

ٍَُ ُٓواًْرتؿا بَُ بهُيت, بَُيهى ُٓوَيُ نُ ضانُ, ُٓوَ ًًُْ نُ هاَاِْ ػؤت يُط  -
 ؿَوَيَُُْـّ ْاػِ َلؤظُنإ بؤ ػىؿّ ُٓوإ, ٓاًهلا بهُيت!

 ُْٖـَّ هات ثًُ و ثايُّ ػؤت بُكمتل يُوَّ نُ ُٖيت, ويَٓابهُ!  -
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باَ هُكْر بـَ, تا ًَٓوتا بًًٓىتُ نُ مؤكاْبامَنإ و ياكيناُْناِْ بُكمنُكَوَّ   -
يِ ْاػِ ػؤيإ((و بؤ هاتًَو وَى آلؿَضُٓ ْاو قى))ُدماَـاِْ ثًٌَربِنَِ, قىكهايِ, بُك يُ ٓ

 بًًًََت يُّ دًٗاُْؿا ْني, تؤَ ُْٖـَّ داك بُّ دؤكَ كَِؾتاكبهُ!
يُ بريت ُْضًَت: يُ فياْـا َُٖىو ًتًَو ضٓط ؿَنُويَت, بُوَُكدُّ بُ تاهَُُْـّ   -

 ٔ و ناٌََ ناكّ تُواوّ نًَُاهًُناُْ!يُوَ يًَِ ْنيو بًتُوَ, بناًْت نُ فيإ, بُكًََُٖٗ
ناتًَو نُهًَو بؤ ُٓدماَـاِْ ناكيَو, َؤَيُتًَهت بؤ ؿياكّ ؿَنات, ػًَلا ُٓوَ وَى   -

 ؿَكؾُتًَو بؤ ػؤت يًَهبـَكَوَ!
بُ تُْٗابىوٕ, ًٖض ًُٓتًاميَهِ ًًُْ, ناتًَو طلؾتُناْتإ يُطٍَُ نُهاًَْهـا نُ يُ تؤ   -

قىكهٌ و طىًاكّ ُٓوإ نُّ ؿَبًَتُوَ, ٖاوكٍَِ واتُ, نُهًَو نُ  ْنيهرتٕ, باي ؿَنُيت, يُ
 يُّ ضًُُٓ هاتُوَػتاُْؿا, بُ نَُيهِ َلؤظ بًَت! 

 يُ ياؿت بًَت: نلؿاكّ ضاى, يًُُْتِ ضاى باًرتَ!    -
 يُ بريّ ُْنُيت: ًٌَُُٖ ُْٓـيٌَُ و ثًَٓىوهًَهت يُ ميَلِ ُٖبًَت!  -
ُٓنامنإ قبىٍَ نلؿ, ًتًَهُإ ًًُْ يُ ؿَهتِ بـَئ, يُ ياؿت بًَت: ناتًَو ػلاثرتي  -

 ُٓدماَُنُّ ٓاهىؿَيِ مَيُٓ!
َ و ًهوت خبؤ!  - ُبٌَ و هُكنُوتىوبُ, ؿَيًَهِ بضىونت ٌُٖب ت ٖ  ياؿؿاًتِ بهُ: ؿَيًَهِ ؾلاوْا
يُ ياؿت بًَت:َُُٓ ٓاكَمووّ تؤيُ ؿَتىاًْت ٌَُُٓو بُ ُٖك ضىاكثٍُ َُٖيُ بهُيت و   -

 ِ بؤ خبؤيت! بُياِْ َُكاق
 بؤ ًاؿَإ بىوٕ, بري يُوَ بهُوَ نُ ُٖتُو بُكؿَواّ بًََِ: هىثاي, هىثاي, هىثاي!   -
ْاتىاًْت كِيَبطليت يُوَّ باَيٓـَناِْ ػُّ, بُكِاهُكتا ُْؾلِٕ, بُآلّ ؿَتىاًْت ًًًََُْٖت   -

 يُْاو َىوَناْتا, ًَٖالُْ بهُٕ!
تؤ بُػًٌىَ, بُآلّ ساَيُتُنُّ بُػؤتُوَ  يُ ياؿت بًَت: هلوًت, ًًَىَّ بُ كِوػواكّ  -

 ثُيىَهتُ!
 ًهوت ؿواداك, ؿَكؾُتًَهُ بؤ هُك يُْىَّ ؿَهت ثًَهلؿُْوَ!  -
 يُ ياؿت بًَت: ضُقؤ دُهتُ, بليٓـاك ؿَنات, بُآلّ مَاًَْهِ مبل, كِؤغ و طًإ!    -
 يُ بريّ ُْنُيت: ثًَهُْني دؤكيَهِ ؿيهُّ ًْايٌُ!  -
ُْني, ًاؿوَاْني!يُ بريت ُْضًَت: ي  - ُبُك ُٓوَّ نُ ثًَـَن ُْني, ي  ُو كِووَوَ نُ ًاؿوَاْني, ثًَٓان
 ُٖبىوِْ))ثلهًاك((, ًٌْاُّْ فياُْ, ضىْهُ تُْٗا َلؿووَنإ, ثلهًاكيإ ًًُْ!  -
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 يُ بريت ُْضًَت: ثًَهُْني, وَى ػؤك وايُ يَُاٍَ ؿا!  -
 لََُْـَ!تِ ثًَهُْني بُٖآلَلؤظ تُْٗا بىوُْوَكيَهُ نُ يُ ػُ  -
ُٖكطًن يُ هًَبُكَنإ ُْتلهًت, َاْاّ هًَبُك َُُٓيُ نُ كِووْانًُى يُو ْنيهاُْؿا   -

 ؿَؿكَوًًَتُوَ!
 تا ًتًَهِ دًاوام ُْبًًٓت, ْاتىاًْت ناكيَهِ دًاوام ُٓدماّ بـَيت!  -
 يُ بريت ُْضًَت: َُٖيُ, باًرتئ َاَؤهتايُ, بُآلّ تُْٗا بؤ يُنذاك!  -
ًًُْناْتإ مؤك ؿَبًَت, ناتًَو ٓاكيٌُنإ, تؤ يُثٌَ ؿَػات, ناكَنُت ناتًَو ًْطُكا  -

 واميًَبًَُٓ و بُػًَلايِ ؿَهت بهُ بُثًاهُ نلؿٕ!
يُياؿت بًَت: ؿيتِٓ اليُُْ ُٓكيًَُٓناِْ ُٖك ًتًَو و ًاؿبىوٕ يُ فياْـا, ناكيَهِ   -

تؤ ؿَنُويَتُ ناكو ُٓواُْ  ٓاهإ ًًُْ, بُآلّ ُٓطُك مَمحُتِ طُكِإ بـَيتُ بُكػؤت, ُٓؾلاْـِْ
 ؿَهتًٌٓإ ؿَنات! 

ثًَـَضًَت باًرتئ بَُ يُ فيإ, ُٓوهاتُ بٌَ ْاوًٌْإ و يُ برينلاوَبًَت نُ تًًَـا,   -
 ناكَنُّ تؤ ماؿَّ َُسُبُت و ُٓويًَٓهِ قىٍَ بىوبًَت!

 ًٍَُٖ بناُْ نُ ًهوت, كِووؿاو و ثًٌَٗاتُ, ُْى ًىْاهِ تؤ!   -
: بُػتُوَكّ َُُٓ ًًُْ نُ))نَِ((يت يا))ضٌ((ت ُٖيُ, بُػتُوَكّ يُ بريت ُْضًَت  -

 تُْٗا ُٓو ًتُيُ نُ بُ مَيِٓ تؤؿا طىمَك ؿَنات!
بؤضِ ثًًُُاِْ و بُؿػىامّ يُ نؤٍَ ؿًًََْت؟ يُطٍَُ ُٓو ًتاُّْ نُ يًًَإ َُٖيـيًَت,   -

 ٓاًت بُكَوَ تا بُٓؤقلَيِ بطُيت!
ى وَى ُْبىوِْ ؿَْط, بَُيهى وَى هاتًَهِ ٓاكاَِ و يُ ياؿت بًَت: ُٓطُك بًَـَْطِ ُْ  -

 ٓؤقلَيِ و ٓاًتِ يُبُكضاو بطليت, بُموويِ ُّٓ ساَيُتُ قًُُْط ؿَْلػًًَٓت!
 يُ ياؿت بًَت: بًٍََُ نىف, ًٍََ يُهُك ًَْىضُواِْ ٖاوكِيَهُت ؿووك َُػُكَوَ!  -
ُنِ طىدماو, نىكهًُنِ كِاسُتِ, يُنًَو يُ كَِطُمَ طلْطُناِْ ٓاهىوؿَيِ يُ, طُكَاي  -

 كِاسُت, دٌ و بُكطِ كِاسُت, ُّٓ ًتاُْ بُدـّ وَكبطلَ!
يُ ياؿت بًَت: مَكؿَػُُْ, مَاًَْهِ طٌتِ يُ نُ ػَُيهِ هُكتاهُكّ ؿًْا, يًَِ   -

 تًَـَطُٕ!
 !ؾًَلّ طىيَطلتٔ بُ, ُْٖـَّ داك, بُػت, بُ ُٓهجايِ يُ ؿَكطا ؿَؿات  -
 ت(( طًُبني ؿََيًَت: ))بُياِْ بُكِيَىَيُ((كًَِبني ؿََيًَت: ))ًُو ؿاٖا  -
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يُ بريت ُْضًَت: ًهوت ُْػىاكؿٕ, هُكنُوتٔ ًًُْ, هُكنُوتِٓ كِاهتُقًُٓ واتُ,   -
 ؿواّ ُٖك ًهوتًَو, ؿيوإ ُٖهتًتُوَ!

ُٓطُك ؿواّ ُٖك ًهوت و ْاناًًَُى, ؿيوإ ُٖهتت بُ ٓامايُتِ نلؿ, ؿَيًٓابُ نُ   -
 َ!َُٖىو ًتًَهت يُ ؿَهت ُْؿاو

 يُ ياؿَإ بًَت:ضُْـ مياتل ُٖوَيبـَئ, ضاْى و بُػتُإ مياتل ؿَبًَت!  -
 يُ بريت ُْضًَت: هُكنُوتٔ هُؾُكَ, ُْى ًىيَِٓ َُبُهت!  -
                                                                                  ُْٖـَّ داك نىًَْهِ بضىوى ؿَتىاًَْت, نًُتًُنِ طُوكَ ْىقِ بهات!  -

يُ ياؿت بًَت:ناتًَو ؿَهت بؤ ُٓهتًَلَنإ كِاؿَنًًٌَت, كَِْطُ ؿَهتت بُ ُٓهتًَلَيُى  -
                                                                                                                                         كِاُْطات, بُآلّ ؿَهتُناْت بُػؤٍَ و ػاًانًٍ ؿا ْاضًَت!

                                                                                           بُك يُوَّ بام بـَيت, بلِواُْ و بريبهُكَوَ!   -
                                                                                            ؿوكبني بُ, بُآلّ يُ ػؤًًُ بضىونُناًٍْ غاؾٌَ َُبُ!  -
     يُ بريت ُْضًَت: طُوكَتلئ ًٌْاُّْ ؿاْايِ, َاُْوَيُ بُػؤَ كِوويِ!      -

 َلؤظًَو نُ ُْماًَْت بُض ًًَىَيُى بُ ًْطُكاًًُْنإ ثًَبهًَُْت, بُ طُدمِ ؿََليَت!  -

َت: ػؤَ ويوتِٓ ػىؿ, ؿَهج  - ٕ!ُي ياؿت ًب َُ َُىو ُت ُُي بؤٖ  ـاكْا وٓي نِ ُٓ ـُي َْ ُيى  ًَهلؿِْ ث
 يُ ياؿت بًَت: تُْٗا داكيَو ؿَفيت, بُآلّ ُٓطُك ُّٓ داكَ بُ كِاهتِ بقيت, بُهُ!  -
كِيَطاضاكَيُنِ هاؿَ, بؤ ؿَكبامبىوٕ يُو طىًاكَ ؿََاكياُّْ نُ يُ كِوَُت و   -

ُْ, بؤ ؿَكبامبىوٕ يُّ ناكَ, ُْػتًَو ُٓبلؤناْـا ضلِ ؿَبُٓوَ, بُ))هُكهاَِ((يُوَ تَُاًانلؿ
 ُٓبلؤناْتإ َُٖيربِٕ, ًَٖٓـَ نُ ُّٓ الوالّ ؿًٍََ ُْػتًَو بؤ هُكَوَ َُٖيبربِيت!

َىإ ناكَناْتاْا   - يُ بريت ُْضًَت: بؤ يَُى نلؿِْ ٓاهىؿَيِ, يُدًاتِ قاوَ, ضا خبؤُْوَ, يُ ًْ
ُْـ ػىيُنًَو ثٌىو بـَٕ, وَكمَ بهُٕ, ًًَىّ هىوى خب تإ ػؤَ بىيَت!ض  ؤٕ, َُٖىوْا

بُ ًَٖىاًِ ُْٖاهُ بـَو طىَّ يُ تلثُّ ؿَيِ ػؤت بطلَ, ُّٓ كِهتُيُ يُبُكػؤتُوَ   -
ؿووباكَ بهُكَوَ: ))تلثُّ ؿَيِ َٔ, كِيَو و ثًَو و ٓاكاَُ((يُ ضاوتلوناًَْهـا, ناكيطُكيُناِْ 

 ُٖهت ثًَـَنُيت!
ُى نُ تًًَـا ُٖهت بُٓاكاَِ و ًىيًََٓهِ ػَُيىَت ثُيـا بهُ, فووك يا طؤًُي  -

 ٓاهىوؿَيِ بهُيت, ُٖكناتًَو ثًَىيوتت بُٓاكاَِ بىو, بؤ ُٓوَّ بلِؤٕ و بُٓاكاَِ ؿابًٌٓٔ!
وَناْت ؿابهُُْ و ُٖوَيبـَ آلُٓطُك ُْٖـَّ داك ؿوضاكّ طىًاكّ كِؤسِ بىويت, ثًَ  -

 ٓاهىوؿَ بًت!
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و بًَت, يُْاو كَِّ ؿا, ُٖهت ُٓطُك بناًْت بؤ نىَّ ؿَكِؤيت, كِووطُتإ ؿياكيهلا  -
 بُٓاكاَِ مياتل ؿَنُيت, نُواتُ بُ بُكْاَُوَ ُْٖطاو َُٖيبطلَ تاوَنى ٓؤقلَيت ُٖبًَت!  

َهِ   - ُيُ نُ ُٖكنُهًَو طؤكِهتاًْ َ اؿا, ُٓ ُّ ؿًْ ٕ ي يُنًَو ُي كِيَطاناِْ باَ فيإ طىمكاـْ
وَّ نَُىنىكِت ُٓوا ُبىواُي بؤ ُٓ َىيوت ؾلاواِْ ٖ كِاؿَّ ًث رتّ تًَـا ُٓهجُكؿَ بهات!ُب ًْ 

يُ بريت ُْضًَت: ٓاَاؿَّ ػلاثرتئ بُو ًٖىاّ باًرتيٓت ُٖبًَت, ثاًإ ُٖكضًًُى   -
 ثًٍَ ٖات, بُ باًرتئ ًًَىَ نَُيهِ يًَىَكبطلَ!

ُْٗا   - ا ٓاوكِ يُؿواوَ ؿَؿَيتُوَ, بؤت ؿَكؿَنُويَت, نُ ت َت: ناتًَو يُداؿَّ فياـْ يُ ياؿت ًب
 بُكِاهتِ ميٓـوو بىويت, نُ نلؿَوَّ تؤ يُ كِؤسِ ُٓويُٓوَ هُكضاوَّ طلتىوَ! ُٓو هاتُوَػتاُْ

 يُ ياؿت بًَت: ضانُ ياػلاثُ, تُْٗا ماؿَّ بريّ ًَُُٓيُ!   -
ٓايا ُٖكطًن يُ نُهًَو نُ يُؿََِ َُكطـايُ بًوتىوَ نُ بًًََت: بليا موَكتل   -

 بضىَايُتُ هُكّ ناك!
 ػاتلّ ٓاويَُٓيُى نُ بُُٓوّ ؿَؿَيت, هىثاهِ تؤ ْانات!  يُ ياؿت بًَت: ْابًٓا, يُبُك  -
 ُٖوَيبـَ يُطٍَُ نُهًَو نُ يُ تؤ باًرت ًًُْ, بٓاغُّ ٖاوكِيًَُتٌ ؿاًًَُْْت!  -
 نُهًَو نُ ٖاوكِيَِ بٌَ ػٍُ و ػُوًِ بىيَت, يُ ٖاوكٍَِ بًَبَُ ؿَبًَت!  -
 ب و ٖاوكَِّ!يُ ياؿت بًَت: ؿوو ًت ؿَبًَت نُّ بُآلّ باَ بًَت, نتًَ  -
 يُ بريّ ُْنُيت: يُ قُكَباَيػِ ؿا ثًاَُٖيـإ و يُ ػَُيىَت ؿا كَِػُٓ طلتٔ!  -
 طلْط ًًُْ نُ ضِ ؿََيًًَت, طلْط ُٓوَيُ نُ ضؤٕ ؿَيًًًََت!  -
 يُبلّ يًَىَنإ, بُؿَهتُناْت َؤضًاكّ بهُٕ!  -
ُنإ, بايُؾ ووكؿ وكؿَ بُّ ٓاناَُ طُيٌتىوّ نُ يُبلّ بايُػـإ بُطىتُّ نُه  -

 بُكَِؾتاكيإ بـَّ!
ُٖكطًن ُْتُويَت نُ بُكامَنإ, ؾًَلّ طؤكاِْ ضلِئ بهُيت, ُّٖ ناتِ ػؤت بُؾريِؤ   -

 ؿَؿَيت ُّٖ بُكاميٍ ْاكَِسُت!
ؿَماِْ دًاوامّ ًَْىإ ؿاْاو ُْمإ ضٌ يُ؟ ثًَت ؿََيًَِ: ؿاْا يُ َُٖيُّ ُٓواًْرت و ُْمإ   -

 َطليَت!يُ َُٖيُناِْ ػؤّ ثُْـ وَكؿ
يُ ياؿت بًَت: ُٓطُك ُْتىاًْت بُكطُّ ْاػؤًًُ بضىونُنإ بطليت, ُٖكطًن ْاتىاًْت   -

 ناكَ طُوكَنإ ُٓدماّ بـَيت!
 يُ ياؿت بًَت: ؿؤكِاوتلئ نُهُنإ, ُٓوإُْ نُ ُٖكطًن ًٖض ناكيَو ْانُٕ!  -
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 بًت! هُكنُوتٔ تُْٗا ُٓو ؿََُ يُ ؿَكطاّ تؤ ؿَؿات نُ ٓاَاؿَّ ؿَكؾُتُنإ  -
ُٖكطًن ٓاوات َُػىامَ دطُ يُ ػىؿّ ػؤت نُهًَهِ ؿيهُ بًت, بُآلّ ُٖوَيبـَ   -

 تاوَنى باًرتئ ػىؿّ ػؤت بًت!
 يُ ياؿت بًَت: ٓاَادمًَو نُ بُكِاهتِ ؿياكّ نلابًَت, ًْىَّ بُؿيٗاتىوَ!  -
هلا يُ ياؿت بًَت: ُٓو ناتُّ ُٓواًْرت طىَلِا ؿَنُيت, مياتل يُو ناتُّ نُ بُ ٓاً  -

 ُٓوإ ؿَكَِدمًًَٓت يُ تؤ بًَناكٕ!
مؤكيَو يُ طىًاكَ كِؤسًُنإ, يُ ُْٖـيَو يُ ُْكيتُناُْوَ هُكضاوَ ؿَطليَت, ُٖك بؤيُ   -

 وام يُ ُْكيتُناِْ ػؤت بًَُٓو يُ بُكاَبُكؿا, كِؤفّ ضُْـ داكيَو ناكاًَْهِ ؿيهُ ُٓدماّ بـَ!
و ضًَق بُػٌُ بؤ ماَيبىوٕ بُهُك طىًاكَ يُتِ, كِيَطايُنِ هاؿَ آلثُيىَْـّ باًِ نؤَُ  -

 ؿَكووًًُْناْـا!
يُ بريّ ُْنُيت: يُنًَو يُ كِيَطا ؿَيطريَناِْ فياًَْهِ ًاؿ طىمَكاْـٕ, ))ػَُيو   -

 ٖاوكِيًَُتٌ((يُ!
يُ ُٓدماَـاِْ ناكَنإ ضًَق وَكبطلٕ, واثًٌإ بـَٕ نُ باكوؿؤؾ بُطىيَلَّ َُكاَِ   -

 ُ بُك تىاْوتِ ػُياَيهلؿِْ ػىؿ تاوَى ُٓقًَتإ!ًَٓىَيُ و مؤكتل ثُْا ببُْ
 ػاَيًَهِ طلْط! طؤكِاْهاكّ باَ يًَهبـَُْوَ!

ؿَتىاًْت بُقبىَيهلؿِْ تايبُمتُْـيُ كِوناكيُناِْ نُهًَهِ ًَُٖٔ, بُ ًَُِٖٓ بطُيت,   -
بُ ًَُِٖٓ كِاوَهنت, ًُويًطُّ هُكوػىاك يُيُى طري َُنُٕ, ثُدمُناْت يًَو َُٓاَيًَُٓ و 

 يَُٓيُنِ ػُْـَ ٓاًََن يُػؤبطلَ!و
يُ بريّ ُْنُيت: ُٖك ُٓقٌَ هىنًَو ؿَتىاًَْت كَِػُٓ بطليَت و قوُّ َُٖيُز وبَُيُز   -

 بهات و مؤكبُّ داك نُّ ُٓقًَُنإ ُّٓ ناكَ ؿَنُٕ!
 يُ بريت بًَت: باًرتئ كِيَطا بؤ بُؿيٗاتِٓ ػُوٕ, يُػُو كِابىوُْ!   -
 لبني نُ ؿواتل يُبريّ بهُئ!طُودًَتِ يُ بابُتًَو ؾًَ  -
َت: كِؤفّ ناتقًََليَو نَُرت ػُوتٔ, ثًَٓر هاٍَ ؿَػاتُ هُك تَُُِْ ناكنلؿِْ تؤ!   -  يُ بريت ًب
يُياؿت بًَت: طُوكَتلئ ٓاطلنُوتُٓوَناِْ دًٗإ ؿَتىاْليَت بُ نىثًَو ٓاو   -

 بهىفيَٓليَتُوَ, بُو َُكدُّ يُناتِ ػؤٍ ؿا نَُيهِ يًَىَكبطليت! 
 يُ بريت ُْضًَت: بُبٌَ َُٖيُ نلؿٕ ناكّ كِاهت ؾًَلْابًت!  -
 ضُْـ ؿَْطِ َلؤظ يا بنويَُٓك مياتل بًَت, ًَُٖاّ نُّ تىاْايِ ُٓوَ!  -
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يُ بريت ُْضًَت: َلؤظ ػاوَٕ ػُميَُٓيُنِ ًاكاوَيُ نُ نًٌَُ و ْاػؤًًُنإ, ُٓوَ   -
 ٓاًهلا ؿَنُٕ!

كنُوتُٓناْتإ بُ طُوكَيِ ُٓو ٓاهتُْطاُّْ يُ بريت ُْضًَت: طُوكَيِ و طلاِْ هُ  -
 ؿَياْربِيت, بُكاوكؿ بهُ!

 ؿَتىاًْت ؿونتؤكا وَكبطليت, بُآلّ َُُٓ نؤتايِ ؾًَلبىوٕ و طًُُهُْـِْ نُهِ ًًُْ!  -
َُْيًًَت بُ ُْٓـامَّ ثًَىيوت ناتت ًًُْ, تؤ يُ ًُو و كِؤفؿا بُ َُٖإ ُْٓـامَ نُ   -

يىيوٌ ثاهتؤك, ُٓمحُؿّ ًاًَؤ, يًؤْاكؿؤ ؿاظًٌِٓ و )ًٖٔ نًًَل(, عًِ ًُكيعُتِ, 
 مَنُكياّ كِامّ ؿَكؾُتًإ ُٖبىوَ, ناتت ُٖيُ!

 يُ بريّ ُْنُيت: بُكؿَواّ ػؤت تُيكني بهُ نُ بُهُكناكَناْـا ماَيًت!  -
قايٌ نلؿِْ ُْهت بُّ َُهُيُيُّ نُ تؤ بُهُك ناكَناْتا ماَيًت, هاؿَ و   -

طاّ طُيٌنت بُّ َُهُيُيُ, َُُٓيُ نُوا ػؤت ًٌْإ بـَيت هُكهىكًَُِٖٓكَ, تُْٗا كِيَ
 تت ؿًَهًَت بُهُك ناكيَهـا نُ ُٓدماَِ ؿَؿَيت!آلؿهُ

 يُ ياؿت بًَت: ٓاَادمًَو بُكِاهتِ و ؿكوهتِ ؿياكٍ نلابًَت, ًْىَّ بُؿيٗاتىوَ!  -
 يُ بريّ ُْنُيت: ُٓو ؿََُّ نُ تَُاًاّ ػؤك ؿَنُيت, هًَبُكيَو ْابًًٓت!  -
ٓاَادمًَو نُ هُكثًًٌَ و بُ ثُيُ َُٖيبقيَلؿكابًَت, يُطٍَُ يُنَُني ْاػؤًٌ و   -

 ؿفواكيُناْـا, يُ بريؿَضًَتُوَ!
يُ ياؿت بًَت: ُٓواُّْ نُ ناكيَو بَُُساٍَ ؿَمأْ, مؤك داك بُ بًوتِٓ ُٖواَيِ ُٓو   -

 ناكَ يُاليُٕ ُٓواِْ ؿيهُوَ, ؿوضاكّ ًؤى ؿَبٔ!
 بُ ٓاَادمًَو نُ ُٖكطًن بؤ ػؤت يُبُكضاوت ُْطلتىوَ, بُ يُ بريت ُْضًَت: طُيٌنت  -

 َُٖإ ُْٓـامَ ؿفواكَ نُ طُكِاُْوَ يُدًًَُى نُ ُٖكطًن ُْكِؤًتىويت! 
يُ بريت ُْضًَت: نُهاًَْو نُ ْاتىأْ كِابلؿوو بُبري بًَُٓٓوَ, ْاضاكٕ ؿووباكَّ   -

 بهُُْوَ!
ُناِْ َُٓلِؤت بناًْت, واّ ؿابينَ يُ بريّ ُْنُيت: ُٓطُك ؿَتُويَت بايُػِ نًٌَ  -

 ُٓطُك ضُْـ هاٍَ ؿواتل, تَُاًاّ ُّٓ نًٌَاُْ بهُيت, تا ض ُْٓـامَيُى طلْط ؿَبٔ!  
يُ ؿوو الّ ًَٓوهِ يىت, ػاَيًَو بىوِْ ُٖيُ نُ بُػاَيِ))ًَُِٖٓ(( ْاهلاوَ, ُٓو   -

ىًاكّ ؿَكووِْ, ضؤٕ ُْ و ؿَوكوبُكّ ضاوَناْتإ بُ ٓاكاَِ َاهاف بـَٕ و بلِوأْ نُ طآلػا
 يُْاو ؿَضًَت!
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 ؿَيًٓابُ! ُٓطُك بتُويَت بُ َُٖىو دًًَُى بطُيت, بًُٖض دًًَُى ْاطُيت!  -
اهُ و بؤ ًٌَُْٖتًٓإ ُٖك يُ ًَٓوتاوَ ؿَهت بُ ناكبُ!   - َت: ػاَيُ الوامَناْت ٓب  يُ ياؿت ًب
 ؿَماًْت, يُنًَو يُّ كِؤفاُْ, واتُ, ًٖضهاّ يُّ كِؤفاُْ!  -
ػتُوَكّ ًتًَو ًًُْ نُ يُ دًًَُى بُؿواّ ؿا بطُكِيًَت و ثاًإ بًـؤميتُوَ, بُ  -

 بُػتُوَكّ ًتًَهُ نُ ؿًًََت, ػؤت ػُيكِ بهُيت!
 بلاوَنإ, ُٖكؿَّ تًَلِواْني و َُٖيوُْطاْـًَْهِ ُٓكيًًَٓإ يَُُكِ ػؤيإ ُٖيُ!  -
طؤًُ ًْطاناًْإ بُ  يُ بريت بًَت: ُٓو هاتُّ نُ ػؤت قبىٍَ نلؿبًَت, ُٓواًْرت و  -

 ضُْـ قات هاْاتل وَكؿَطليت!
 ؿَكؾُتُنإ ُْى يُ ناكّ تؤؿا, بَُيهى يُ ؿَكووِْ تؤؿا ًىيًَٓإ ُٖيُ!  -
-  !ِ , بطىدمًَٓ َُكِ ػؤت نًٌَاوُت ّ نُ ُي ـياُي ِ ُي ٓاي َٓي ُو ويَُٓ م طٍَُٓ  َت وكؿَ ووكؿَ ػؤت ُي ًَب  ؿ
 ؤفاُْ!هُكنُوتٔ, كِهتًَهُ يُ ُٖوَيُ طضهُناِْ كِ  -
ياؿؿاًتِ بهُ: هُبُتُّ مَيٓتإ يُ ػاًانِ: ٓاماكَنإ, ًْطُكاًًُْنإ, نًُٓو   -

 ُٖهتهلؿٕ بُطىْاه ثاى بهُُْوَ!
 يُ بريّ ُْنُيت: ؿَيِ ًًَلت ُٖبًَت, بُآلّ يًَناِْ كِيَىيت يُ بري ُْضًَت!  -
 ًٍ ؾًَل بًت!يُ بريّ ُْنُيت: يُهُك ثٌتِ مئ ؿاًٌْنت بُي ًًُْ, ؿَبًَت ضؤٕ نُوتٓ  -
يُ بريت ُْضًَت: تُْاُْت ُٓطُك بُكِيَطايُنِ كِاهتًٍ ؿا بلِؤيت, ُٓطُك ؿابًًٌٓت,   -

 بُهُكتـا تًَـَثُكِٕ! 
 يُ بريّ ُْنُيت: ؿَتىاًْت يُ نىِْ ؿَكميُوَ ػُكيهِ تَُاًانلؿِْ بًُُٖت بًت!   -
 ًَليت!ُٓطُك ْاماًْت نُ ضؤٕ قوُ بهُيت, باًرت وايُ نُ بًَـَْط بىوٕ ؾ  -
يُ بريت ُْضًَت: يُ ْاكَِسُتًُناْـا, تُكنًن خبُُْ هُك ٓىًََـتإ, ُٓدماَُنُّ   -

 ًٌَُُٖ ؿَيؼؤًهُك ؿَبًَت!
طلْطرتئ ُْٖطاو بُ ٓاكِاهتُّ بُؿيٗاتِٓ ػىاهتُناْت يُ فياْـا, َُُٓيُ نُ هُكَتا   -

 بناًْت))ضًت ؿَويَت!؟((
ًايُوَ ْاكَِسُت ًْت, نُواتُ ُٖهتِ ػؤتإ يُ ياؿت بًَت: ناتًَو ػؤًشاَيًت, بُ ؿَيٓ  -

 بُ ثًَهُْني ؿَكبربِٕ!
يُ ْاػِ ؿكَػت ؿا, دؤكيَو يُ ٓؤقلَيٌ ًاكاوَيُ, ؿكَػتًَهِ طىدماو يُ ْنيهِ   -

 ػؤتاْـا َُٖيبقيَلٕ و ُٖكناتًَو ُٖهتتإ بًُٖالنِ و طىًاك نلؿ بؤ ُٓوَّ بلِؤٕ!
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ْنا وايُ, يُبىوٕ يُثاٍَ نُهاِْ ًَُٖٔ و يُ بريّ ُْنُيت: ٓؤقلَيِ وَى ثُتاّ ُْٓؿًؤ  -
 ٓاهىوؿَؿا, ضًَق وَكبطلٕ!

ُٓطُك ًتًَهت ؿَويَت, هاؿَتل َُُٓيُ نُ بًؼُيتُ كِوو, تا ُٓوَّ نُ ضاوَكِوإ بًت   -
 ثًَت بـَٕ!

بُ ًًَىَيُنِ ػىؿٓاطا كِوبُكِوّ نًٌَُنإ ببُٓوَ نُ َُُٓ ػؤّ هُكنُوتًَٓهِ   -
 طُوكَيُ!

بؤ طؤكِيِٓ كِابلؿوو, ًٖض ناكيَو ْانليَت, ثاًإ ؿكيَقَ بُضًَق وَكطلتٔ يُ بُػؤت بًََِ:   -
 فيإ ؿَؿَيت!

 ياؿؿاًتِ بهُ: بؤطُيٌنت بُٓاكاَِ, هُكَتابُ))ٓا, كا, ّ((ّ قوُ بهُٕ!  -
يُ بريت ُْضًَت: يُى ًت ؿَتىاًَْت َُٖىو ًتًَو ٓاوَفو بهات, ؿياكّ نلؿِْ ٓاَاْر   -

 !  و ثُيىَهت بىوٕ ثًًَُوَ
ُٓطُك بًَت و ُْماًْت ؿَتُويَت بؤ نىَّ بلِؤيت, ضؤٕ ؿَتىاِْ ضاوَكِيَِ ُٓوَ بهُيت نُ   -

 ثًَِ بطُيت!
يُ ياؿت بًَت: ٓاهتُْطُنإ تُْٗا ُٓو ناتُ ؿَبًًٓت نُ ضاو يُ ٓاَادمُنُت   -

 بٓىقًًَٓت!
و  يُ بريت ُْضًَت: ُٓو ؿََُّ نُ هُكَتاّ كِيَطايُى َُٖيـَبقيَليت, نؤتايِ  -

 بُكَُُٖنُيت َُٖيبقاكؿووَ!
 يُ ياؿت بًَت: ًٌَُُٖ كَِػُٓ يُ ياكّ بطلَ, ُْى يُ ياكينإ!  -
ًٓتُوَ نُ يُ ؿَكووِْ ػىؿّ تؤؿايُ!  - ًَب َت: ًٌَُُٖ ُٓوَ يُ ُٓواِْ ؿيهُؿا ؿ  يُ ياؿت ًب
 مَإ ثاكاوّ يُ قوُنلؿٕ ؿا, كِيَطاّ ْاوقُؿبلِّ طُيٌتُٓ بُطُوكَيِ!  -
ت: َُُّٓ نُ كِؤفَنُت بُض ًًَىَيُى ؿَهت ثًَـَنُيت, ؿياكّ ؿَنات يُ بريت بًَ  -

 فيإ بُض ًًَىَيُى و يُنىَّ نؤتايِ ثٌَ ؿيًَٓت!
ُٖك هجًَـَيُى يُبُكػؤتُوَ بًََِ: َٔ يُ مؤكيَو يُ ػَُيو باًرتّ, بُآلّ َُٖـيى   -

 ؿَتىامن يَُُّ نُ ًَٓوتاَ ُّٖ باًرتمب!
 هًَهـا بولِيتُوَ؟ مَكؿَػُُْيُى خبُكَ هُك يًَىَناِْ!ؿَتُويَت ْانؤنًُى يُ ؿَيِ نُ  -
يُ بريّ ُْنُيت: ًًًََُْٖت كِؤفيَو بًَتُ ثًٌَُوَ نُ بُػؤت بًًًََت: نامت بُؾريِؤؿا و   -

 ًَٓوتا نات َٔ بُؾريِؤ ؿَؿات!
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 مَيًًُٓتِ ُٓكييَن, ثاؿؿاًت ؿَؿات!  -
 يُ بريت ُْضًَت: ٓايًٓـَ واتُ, ُٖك ٓآًَوتا! -
 بـَ! بُ طىيَطلتٔ ؾًَلببًت و بُ برينلؿُْوَ, تًَبطُيت!ُٖوَي -
 يُ بريّ ُْنُيت: باوَكّ بتُو يُ ثًٍَ ناكَ طُوكَناُْوَيُ! -
 ياؿؿاًتِ بهُ! نًًًِ هُكنُوتٔ=ػؤْاهني! -
 هُكنُوتىو ْابًت, َُطُك يُو ناكَّ نُ ؿَيهُيت, ضًَق وَكبطليت! -
 ُ)َ,ٍَ,ُْ,يِ( ُٓدماّ بـَ!بؤ ؿَهت كِاطُيٌنت بُ ٓؤقلَيِ, ناكَناْت ب -
ياؿؿاًتِ بهُ: بٓضًُٓ و بٓاغُّ هُكنُوتٔ َُٓإُْ: كِاهتِ, كِاهطؤيِ,ٓاناك, باوَكِ,  -

 ُٓوئ و وَؾاؿاكّ!
ٓاَادمُنإ, ُٓو ػُوْإُْ نُ طؤكِؿكاوٕ بؤ ثالٕ و بُكْاَُو ثاًإ يُ ثًَٓاو  -

 بُؿيًَٗٓاًْإ, ُْٖطاويَو ْلاوَ!
ُقًكُتُ قبىٍَ بهُ نُ يُّ هاتُوَػتُوَ, ٓايٓـَ يُ ْاوؿَهتُ يُ بريت ُْضًَت: ُّٓ س -

 بُتىاْاناِْ تؤؿايُ!
 يُ ياؿت بًَت: َُٖيبقاكؿُْناِْ ًَُُٓ, ضاكَْىي ؿياكّ ؿَنات! -
يُ بريّ ُْنُيت: ُٓوَّ يُثٌت هُك و ثًٌَُوَّ ػؤَإ َُٖاُْ, بُ بُكاوكؿ يُطٍَُ  -

 بًَبايُػٔ!ُٓوَّ نُ يُْامخاْـا َُٖاُْ, بابُت طُيًَهِ 
ُٖكطًن ًاْامّ بُوتِٓ ُّٓ كِهتُيُوَ ُْنُيت نُ: ثاكَ ضًَهِ ؿَهتُو يا, َٔ كِقِ  -

يًًَُتِ, يُبريت ُْضًَت ُٖكُٓو ًتُّ بُهىى هُيلّ ؿَنُيت, يُؿَهتِ ؿَؿَيت, ًٖض ًتًَو 
 يُ ػىؿّ ػؤّ ؿا ُْ ضانُ ُْ ػلاب, ُٓوَ دؤكّ برينلؿُْوَّ تؤيُ نُ بُٖاّ ثًَـَبُػًٌَت!

هاٌَْ نُ يًُىئَ ناكؿا, بُ ًَُِٖٓ َاََُيُ يُطٍَُ ثًَهـاؿاُْناْـا ؿَنُٕ, ُٓو نُ -
نُهإُْ نُ ضاوَكِيَِ ثًَهـاؿإ ؿَنُٕ, ُٓوَ قبىٍَ ؿَنُٕ و وَى بًًَُهِ ُٓكيَين يُ ثُيىَْـّ 

 باهِ ؿَنُٕ!
يُ بريّ ُْنُيت:ثُيعُ باًُنإ, ناكيطُكّ ُٓكيَِٓ يُهُك ُٖهتُناْت بُدًَـئًًََ,  -

ُٓطُك بتىاًْت ثُيغ و ٖنكَ باًُنإ يُبلّ دؤكَ ػلاثُناًْإ ؿابًًَٓت, يُضاو تلوناًَْهـا, 
 ٓؤقلَ ؿَطليت!

ؿَبًَت( نَُيو وَكبطليت, طىًاكّ ؿَكووِْ ػؤت )ُٖكناتًَو يُ وتىويَقَناْتـا يُوًُّ -
 مياتل ؿَنُيت, وًُيُنِ طىدماوتل خبُكَ ًىيَُٓنُّ تا فيإ بُهاْاتل بطىمَكيَت!
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مَكؿَػُُْيُنِ هاؿَ, بنويَُٓكيَو بُكُّٖ ؿيًََٓت نُ ؿَبًَتُ َايُّ بنواْـِْ هُْتُكّ  -
 ضًَق وَكطلتٔ يُ ًٌََهـا, تاقًبهُكَوَ!

يُ ياؿت بًَت: ًًَؤُْٖا نُي ٓاَاؿَٕ ُٖكناكيَو بهُٕ بؤ ُٓوَّ ُٓو ثًَطُيُّ تؤيإ  -
 ُٖبًَت!
 ت بؤ هُكنُوتٔ!يُ ياؿت بًَت: ُٖكبُكؿيَو ؿَتىاًَْت, ثًُيُى بًَ -
 ًهوت, كِيَطاّ ُٓو نُهاُْيُ نُ ؿاَُمكاوّ و يًرَبِاًْإ نَُُ! -
 بُبَِ ناك و ُٖوَيـإ, دىاْرتئ ؾُيوُؾُناِْ دًٗاًٍْ ياكَُتًُنِ تؤ ْاؿَٕ! -
 يُ ياؿت بًَت: ناتًَو يُطٍَُ ػؤتـا هُػتطرييت, فيإ بؤ تؤ هاؿَتل ؿَبًَت! -
 ًْرت بُدًًَإ ًٌَٖتًت, تؤ ضؤى ؿاُْؿَيت!هُكنُوتٔ واتُ, ؿواّ ُٓوَّ ُٓوا -
 )ُْػًَل( وتٔ ؾًَلبُ! -
يُ بريّ ُْنُيت: َلؤظُ هُكنُوتىوَناًٍْ وَى ُٖكنُهًَهِ تل َُٖيُ ؿَنُٕ, بُآلّ  -

 ُٖكطًن ؿَهت يُ ُٖوَيـإ َُٖيٓاطلٕ!
ُٓكى ؿَبًَتُ َايُّ ُٓوَّ ناكَنإ بُ باًِ ُٓدماّ بـَيت, بُآلّ عًُل ياكَُتًت  -
 ت تا بُ دىاِْ ناكَنإ ُٓدماّ بـَيت!ؿَؿا

 يُ ياؿت بًَت: ُٓواًْرت مياتل بايُؾ بُ نلؿَوَناِْ تؤ ؿَؿَٕ ُْى بُ وتُناِْ تؤ! -
ٓاطاؿاكّ ُْٓـيٌَُناْت بُ, ضىْهُ ُْٓـيٌُ, ػىَيكًَُٓكّ ثُيغ و وًُنإ و ناكو  -

 ُْكيتُناُْ, ػىو نلؿَوَناِْ تؤ, نُهًَتِ تؤ ؿكوهت ؿَنُٕ!
نُ يُهُك َُهُيُ بضىنُنإ ٌَتىَلِ ؿَنُٕ, ثًٌاِْ ؿَؿَٕ ًتًَهِ طلْط  نُهاًَْو -

 يُ فياًْاْـا بىوِْ ًًُْ!
 بُدؤكيَو كَِؾتاكبهُ وَى بًًًََت, ًهوت َُساَيُ! -
يُ ياؿت بًَت: تُْٗا ٓاًََل و نُكَهتُنإ ههلاب ْابٔ, ٓاطاؿاكّ ههلاب بىوِْ مَيِٓ  -

 ػؤت بُ!
اكيت نُ ًُكَُماك ببًت, هىثاهِ ػىؿا بهُ و ؿاواّ ُٓطُك ًٌَٖتا ًَٖٓـَ ُٖهتً -

 يًَبهُ نُ تؤ بُّ ًًَىَيُ بًًًَََٗتُوَ!
 يُ بريت بًَت: ٓاًََل ؿَبًَت)ناك( بهات و َلؤظًٍ ؿَبًَت)بري( بهاتُوَ! -
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يُ ياؿت بًَت: ناتًَو ٖاوهُكَنُتإ ؿََيًَت: هُكّ ؿيًٌََت, كَِْطُ يُكاهتًـا َُبُهتِ  -
ىيَلَّ ثًَىيوت طلْطِ ثًَٓاؿَيت, ُٖكيُػؤوَ سُبِ ٓاماكًهًَِٓ ثًَُُؿَ, َُُٓ بًَت نُ بُط

 ضًًََو طىٍَ ناكيطُكتلَ!
تىكَِيِ و تؤَيُهُْـُْوَ, وَى هاكؿيُى وايُ نُ ُٓطُك بُ هاكؿّ خبىكيَت باًرتَ,  -

 ُْػتًَو ْاكَِمايُتِ بُؿَْطًَهِ ُْكّ, بُهُ, طلاُْ, بُآلّ َُساٍَ ًًُْ!
 ثُيلَِوّ يُ ًٖض نُي َُنُ, بُآلّ يُ َُٖىو نُي ؾًَلبُ! يُ بريت ُْضًَت: -
يُ ياؿت بًَت: ناكيَهِ ضُثٍَُ نُ ُٓدماَِ ؿَؿَئ, يُطٍَُ ًَُُٓؿا ؿًًََََٓتُوَ و ضانُ  -

 طُيًَو نُ ُٓدماًَإ ؿَؿَئ, بؤ ًَُُٓ ؿَطُكِيَُٓوَ!
تُْٗا ًتًَو نُ  يُ ْناؿا, ثًَىيوتُإ بُ ٓآًابىوٕ بُ ًًًَُْٗٓ عريؾاًًُْنإ ًًُْ, -

 ثًَىيوتُ, ُٓويِٓ ػىؿاو تاهُّ ؿيتِٓ دىاًًُْناِْ ُٓوَ!
 يُ بريت ُْضًَت: ْنا, طُوكَتلئ ثُْايُ يُ بُكاَبُك ًْطُكاِْ و ثُكيٌَاًْـا! -
يُ ياؿت بًَت: ؿًْا ًٖض عُيبًَهِ ًًُْ, ُْْطًُى نُ ؿَيبًٓني, ماؿَّ تًَلِوآًِْ  -

 يُْطِ ًَُُٓيُ!
يُطٍَُ ػىؿا طؿتىطؤ بهُ, كِيَو بَُُٖإ ًًَىَ نُ كَِْطُ يُطٍَُ  يُ بريّ ُْنُيت: -

 ٖاوكِيَهُتإ بـوئَ!
هاؿَو هلوًتِ يُطٍَُ ػىؿا بـوئَ و ُٖكضًًُنتإ يُ ؿَيـايُ بُ ُٓو بًًََٔ, َُْئًَ نُ  -

ػىؿا, َُٖىو ًتًَو ؿَماًَْت, ًٓـّ بؤضِ ُٓوَّ ؿَيناًَْت, بؤّ ؿوباكَبهَُُوَ! ناتًَو 
 ُ ؿَيتـايُ بُ ُٓو بًًًَت, ٓاَاؿَّ وَكطلتِٓ ثُياَِ ػىا ؿَبًت!ُٓوَّ ي

باَ طىيَبطلَ! ػىؿا بؤ ًَُُٓ وَى: ؿايو وايُ, ُٓطُك َٓـاَيًَو بهُويَتُ ضاَيًَهُوَ و  -
طٌت طًاِْ ثًى ببًَت, ضِ ؿَنات؟ بؤالّ ؿايهِ ؿَضًَت و ؿََيًَت: ؿايُطًإ! َٔ ثًى 

 بىوّ, مبٌؤ و ػاويَِٓ بهُكَوَ!
َت: ناتًَو وَي -  َِ ػىؿا بؤ ْنانامنإ ُْكيًًَُٓ, بُؿَيًٓايًُوَ كَمحُتًَهِ تًَـايُ!آلُ ياؿت ًب
ُٓطُك ٓامينَناْتإ يُ ًَٓىَ ؿوكٕ, ًْطُكاْإ َُبٔ, بَُيهى بُ ٓاًََنّ ثلِ ًَٗلّ  -

 ػىؿايإ بوجًَلٕ, تؤ ْاتىاًْت يُ ثاٍَ ُٓواْـا بًت, بُآلّ ػىؿا ؿَتىاًَْت!
يت: كِؤفاُْ ؿَبًَت بؤ ُٓو نُهاُّْ نُ ػلاثُيإ يُطٍُ تؤ نلؿووَ يا يُ بريّ ُْنُ -

ُٓواْت ػؤَ ْاويَت, ْنابهُيت, بًَناكّ, تىكَِيِ و ػلاثُػىامّ, ٓاهتُْطًَهِ طُوكَٕ يُ كِيَِ 
 ْناؿا!
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َلؤظ, نًُؿِ نلؿووَ نُ ضًَق بُ ٓاماك نؤتايِ ؿيَت, وكيابُ! ضىْهُ ضًَقَناِْ ًَٓوتا,  -
 تىو يُ ػؤؿَطلٕ! ػَُُناِْ ؿاٖا

ُٓطُك ػىامياكّ ػؤًِ, بُػتُوَكّ و ناَلَِوايًت, ػؤت بُؿوك بطلَ, يُ ُٖكًتًَو  -
 نُ ًاؿّ يُْاوؿَبات, يُنًَو يُو ًتاُْ كِقُ! 

ُٓطُك ؿَتُويَت بُ بُػتُوَكّ كاهتُقًُٓ بطُيت, يُنرتيتإ ػؤَ بىيَت,  -
 بُػؤًُويوتِ و يًَبىكؿٕ كوبُكِوّ كِم و نًُٓ ببُٓوَ!

 نًُٓ( يُ!)يُ ياؿت بًَت: تانُ ٓاهتُْطِ طُيٌنت بُ بُػتُوَكّ -
 يُ ياؿت بًَت: تلي كِؤَيُّ بًَباوَكِيُ! -
يُ بريت بًَت: ؿاوَكّ ًٖض نُهًَو َُنُ, بَُيهى بؤ َُٖىو ُٓو نُهاُّْ بُ ػلاثُ  -

 باهِ تؤ ؿَنُٕ, ْنا بهُ!
ًََبىوْـايُ! -  يُ ياؿت بًَت: ُٖك فاًَْو يُ ػنَُتِ نا
ُٖكؿََُو ًَٓىاكَيُى بًََِ: ػىؿايا, بٌَ بُٖاْاَُوَ, ضاكَّ بهُ, بليُٓنامن هاكِيَقبهُ,  -

 نؤَُنًِ بهُ, تُْٗا ياكَُتًـَكّ كِاهتُقًُٓ تؤيت!
ؿَماًْت, ؿوائ وتُّ َُهًض بُهُك ػاضُوَ ضِ بىو؟ ْناّ ػًَلّ بؤ ؿوفَُٓناِْ نلؿ,  -

 ػىؿايا! يُوإ ػؤًبُ, ضىْهُ ْامأْ ضًـَنُٕ!
ُبُكؿَهتِ  - َُٖىو بُياًًُْى ؿوباكَّ بهُكَوَ: ػىؿّ باْرتّ ػؤَ ؿَويَت و ًٌَُُٖ ي

 َٓـايُ!
 وَ, باًرتئ ًًَىَّ فياُْ!آليُ بريت ُْضًَت: فيإ بُ ٓاًََنّ وا -
 قبىَيهلؿِْ نًٌَُنإ, يُنَُني ُْٖطاوّ ضاكَهُكنلؿًْاُْ! -
 ٍ و فإ!يُ ياؿت بًَت: ُٓوَّ ؿَيٌاكيتُوَ ؿَطؤكِؿكيَت بؤ ًَٓ -
يُ بريت ُْضًَت: ُٓطُك ًٖض ناتًَو تاَِ ػؤًِ و ًاؿٍ ُْضُفيت, ُٖكطًن ْاتىاًْت  -

 ٓؤقلَ بطليت!
 يُبُكػؤتُوَ بًًًََلَوَ: ػؤّ ػؤَ ؿَويَت, يُوَّ يُ ْامخـا ًاكاوَيُ بانِ ًًُْ! -
 طلؾتًَو نُ ٓاَاؿًَْت كِوبُكِوّ ببًتُوَ, ْاتىاًْت ضاكَهُكّ بهُيت! -
ىاًْت فياْت نؤْرتؤٍَ بهُيت, ُٖك ضلنُهاتًَو تُْٗا ؿَتىاًْت, ناكيَو ُٖكطًن ْات -

 نُكاهتُ ُٓدماَِ بـَيت, َاََُيُنلؿِْ تؤ يُطٍَُ ضلنُهاتُناْـا فياِْ تؤ كَِْطلِيَق ؿَنات!
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ؿَهتت ًٌ بهُ, ٌَتت بهُكَوَ, وام يُ َُٖىوإ بًَُٓ, ؿاػىاميُناْت كابطُيُُْ,  -
 ٓاًََنبطلَ! َُتلهِ ًهوت و ؿوكػوتُٓوَ يُ

 نُهًَو نُ ػؤّ ػؤَ ؿَويَت, ًٖض ناتًَو تُْٗا ًًُْ! -
ُْٗا ؿَتىامن ػؤّ مب! - رت ؿَؿَّ ُٓوَّ نُ ُٖٕ, بنب, َٔ ت ًُى بًََِ: كِيَطُ بُ ُٓواًْ  َُٖىو بُياًْ
 ؿَيًٓابُ! ُٓطُك َلؿْت قبىٍَ ُْنُيت, فياْت ًٖض َاْايُنِ ْابًَت! -
 ًًُ, بُهُكَاْـا ؿَهُثًَٓليَت. كِيَو: ُٖكوَى فيإ! يُ ياؿت بًَت: َُكط َُٖيبقاكؿٕ ْ -
 يُ بريّ ُْنُيت: ُٓوَّ ُْبًتُ ػاوَِْ, ؿَبًَتُ ػاوَْت! -
 يُ ياؿت بًَت: باًرتئ ؿؤميُٓوَ بؤ َلؿٕ, ؿؤميُٓوَّ ػىؿَ! -
ٓاطاؿاكّ, ٓاطاؿاكّ, ْناّ ُٖك ؿََُوبُياًَْهِ تؤ, ػىؿايا! ٓاكاًَُنِ ثًَببُػٌُ تا  -

تىامن بًطؤكِّ, قبىَيِ بهُّ, ٓامايُتًُنِ ثًَببُػٌُ, تا ُٓوَّ نُ يُ تىاْاَـايُ, ُٓوَّ نُ ْا
 بًطؤكِّ, بُكضاوكِوًًُْنِ ثَِ نُكََهُ تا دًاوامّ ًَْىإ ُّٓ ؿواُْ يًَو دًابهَُُوَ! 

 يُ ياؿت بًَت: ًَُُٓ يُ ؿًْاؿا تُْٗا ْني, بَُيهى دًٗإ يُ ؿَكوِْ ًَُُٓؿايُ! -
ًت ببًت, ُٓدماّ يُُٖك ضلنُهاتًَه - هُ بُ قىكباِْ ُٓوَّ نُ ؿَتىْا ـا, ُٓوَّ نُ ُٖيت, ًب

 بـَ!
 يُ بريّ ُْنُيت: يُ بُكاَبُك ُٖكًتًَهـا بُكَُٖيوتِ بهُيت, ؿكيَقَ ؿَنًًٌََت! -
 يُ ياؿت بًَت: ُٓوَّ يُواًْرتؿا ؿَيبًًٓت, يُ ػؤًتا ُٖيُ! -
 ًٌـا بُ ٓاًتِ ؿَطُيت!ُٓطُك يُطٍَُ ػؤتـا بُ ٓاًتِ بطُيت, يُطٍَُ دًٗاْ  -
يُ بريت ُْضًَت: ُٖك ًتًَو بتىاًْت بُكدُهتُّ بهُيت و باوَكِّ ثًَبهُيت,   -

 بُؿَيًٓايِ يُوَ ثًَِ ؿَطُيت!
ًَُُٓ يُ كِوؿاوَناِْ فياِْ ػؤَاْـا كؤَيًَهُإ ًًُْ, بُآلّ يُوَّ بُض ًًَىَيُى   -

 طىماكًتًإ يًَبهُئ, ناكيطُكميإ ُٖيُ! 
 ًَت: دًٗإ بؤ ؿاْا, وَى َاَؤهتا وايُ و بؤ ُْمإ, وَى ؿوفَٔ وايُ!يُ ياؿت ب  -
ياؿؿاًتِ بهُ: ًٖض كِوؿاويَو يُ ػىؿّ ػؤّ ؿا بُهىَّ ًًُْ, ػاَيِ طلْط ضؤًًُْتِ   -

 كِوآًُْ بؤ ُٓو!
َُٖىو ًيتَ يُ دًٗاْـا يُ ُٖك ضلنُهاتًَهـا, بَُُٖإ ًًَىَ نُ ثًَىيوتُ, كِوؿَؿات,   -

 يَهُوتًَو يُ ٓاكاؿاًًُْ!ًٖض َُٖيُو ك
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يُ ياؿت بًَت: َُساَيُ فيامنإ يُ كِيَلَِويَهِ ْىَّ ؿا بؤ ثًٌَُوَ ببُئ, َُطُك   -
 ُٓوؿََُّ يُطٍَُ كِابلؿووّ ػؤَاْـا ٓاًتًُإ بُكقُكاك نلؿبًَت!

يُ بريت ُْضًَت: ُّٓ برينلؿُْوَيُّ نُ بُ بضىى نلؿُْوَّ ػؤت ُٖهتِ ٓاكاَِ و   -
 واًْرت ؿَبُػًٌت بُ ًٖض ًًَىَيُى فيلاُْ ًًُْ!ٓؤقلَيِ بُ ُٓ

 يُبُكػؤتُوَ بًَِ: َٔ بىُْوَكيَهِ َُعُٓوّ و ًايوتُّ كِاهتِ و ُٓوئ و ْىكّ!
يُبُكػؤتُوَ بُ ُٓهجايِ بًََِ: بىُْوَك, ٖاوكٍَِ و ٓامينّ َُٓ و ًٌَُُٖ ؿاػىاميُنامن   -

 ؿَهتُبُك ؿَنات!
 ًُى بلِوامن, دىاِْ, ُٖقًكُت و تىاْا ؿَبًِٓ!َُٖىو هجًَـَيُى بًََِ: بؤ ُٖك دًَ  -
َُٖىو بُياًًُْى يُبُكػؤتُوَ بًََِ: َٔ تُواو ؿاْاو فيلّ و ؿًًَََِٖ بىوٕ, ٓاواتُناِْ   -

 َٔ ؿَهتُبُك بهات!
 ُٖك ؿََُو ًَٓىاكَيُى بًََِ: ًٖض ٓاكَمويُنِ كَِهُٕ بىوِْ ًًُْ نُ ُْتىامن بًؼَُُكِوو!  -
 َُٖىإ طُيٌنت, يُ َُٖىإ ػؤَ بىوُْ! يُ بريت ُْضًَت: يُ  -
 يُ ياؿت بًَت: نىكت تلئ َُوؿا بؤ وتِٓ ػؤًِ ؿَويًَت, تُْٗا يُى مَكؿَػُُْيُ!  -
يُ بريت ُْضًَت: ُٓوَّ ؿَطلّ, يُى ؿَكؿّ ُٖيُو ُٓوَّ ثًَـَنًَُْت, ُٖماكو يُى   -

 ؿَكؿّ ُٖيُ!
ا بًت, بَُيهى طلْط ُٓوَيُ يُ طلْط ًًُْ يُؿََِ طُيٌتِٓ َُكطـا يُ نىيَِ كِيَطاؿ  -

هُك كِيَِ كاهت بًت, هُؾُكيَهِ ؿكوهتت طلتبًَتُ بُكو بُكَو ًىيَِٓ َُبُهتًَو نُ ػؤت 
 ؿياكيت نلؿووَ, بؤ ثًٌَُوَ بلؤيت!

 يُ بريت ُْضًَت: ُٖك ًتًَو يُ بىوٕ ؿا يُطٍَُ ؿفَنُّ ػؤيـا طًُُ ؿَنات!  -
ًت ضُ  - ُْـَّ نات ؿَتىْا ُْط ؿوكّ بُ ضًًََو طىٍَ ًًًََُْٖت!يُ بريّ ُْنُيت: ٖ  ْـئ ؾُكه
 يُ بريت ُْضًَت: دُهتُ بُمَإ ؿَؿويَت و كِؤغ بُ ُٖهت!  -
 تلئ سُقًكُتِ ودىؿّ تؤ يُ قىَيرتئ ُٖهتُناِْ تؤؿا ًاكاوَيُ!آليُ بريّ ُْنُيت: با  -
 نِ و ًاؿّ!باالتلئ ٓايـيانإ, ُٓو بريو ٓايـيايإُْ نُ يًَىكِيَقبٔ يُ ضىهت و ضاال  -
ػىؿاوَْـ ًٌَُُٖ هَِ ثُياَِ بؤ تؤ ُٖيُ: ًاؿَاِْ, سُقًكُت و عًُل نُ   -

 ًٌَُُٖ ُٖكيُنُيإ بُ ُٓويرت نؤتايِ ؿيَت, تُكتًبُنُّ طلْط ًًُْ!
 يُ بريت ُْضًَت: ْناّ كِاهتُقًُٓ, ْناّ ؿاواناكّ ًًُْ, بَُيهى ْناّ هىثاي طىماكيُ!  -
 ُى بُبَِ بىوِْ ؿفَنُّ ُٖبىوِْ َُساَيُ!يُ بريّ ُْنُيت: ًٖض ؿياكؿَي  -
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يُ بريت ُْضًَت: ًَٓىَ بىُْوَكيَهِ َلؤيِ ْني بُ تاقًهلؿُْوَيَهِ َُعُٓويُوَ,   -
 بَُيهى, بىُْوَكيَهِ َُعُٓوئ بُ تاقًهلؿُْوَيَهِ َلؤيًُوَ!

ًَٓىَ ؿَيًَهٔ تلثُّ ؿيَت, تلثُّ ؿَيًَو يُ دُهتُيُنـا نُ بُ ًٓٓواًًُْت ْاومَؿ   -
 َنليَت!ؿ

يُ بريّ ُْنُيت: ػىؿاوَْـ بُؿواّ ٖاوََيـا ؿَطُكِيَت و ُٓوئ ؿَػىاميَت, ًُيتإ   -
 نؤيًُ ؿَػىاميَت و ًَهُضِ ؿَويَت!

ًَُاٍَ بُطىيَِ ًًْىؾُكِؿا ؿَضجًًََٓت, كِامّ تؤ ضًًُ؟ ًًْىؾُكِ ؿََيًَت: ػؤّ ُّٖ ُٓوَ   -
 َُٖيبطلَ و بلؤ!

بُ ُٓهليُٓناِْ ؿويََِٓ ًُوّ ػؤّ ثًَـَنًَُْت, وَى: يُ ياؿت بًَت: ؿَيِ تؤ ٌَُُٓو   -
 ؿكَػتًَهِ تُكِ نُ ؿواّ تًَجُكِبىوِْ باكإ ؿَؿكَوًًَتُوَ!

 طىَيُنُّ! يُ طىَيُيُػُّ طُودًَهـا بُ ؿواّ بًُُٖتِ ػؤتـا َُطُكَِّ!  -
 يُ ياؿت بًَت: باكّ طلاِْ ُْؾى هىى ؿَبًَت, ناتًَو بُػؤت ثًَـَنًُْت!  -
 ُْضًَت: الوامَنإ تلهٓانٔ! ضىْهُ ًًَتاُْ ُٖوَيـَؿَٕ ػؤيإ بًَُٖن ثًٌَإ بـَٕ! يُ بريت  -
باوَكِيَو نُ يُ ؿَيِ تؤويَهـا ضاوَكِواِْ ؿَنات, بَُيًَِٓ ثُكِدىّ فيإ ؿَؿات بُآلّ   -

 ْاتىاًَْت ػًَلا بًوُملًًََٓت!
فيَل ػانـا ْاماًَْت نُ يُ ياؿت بًَت: نلَِ طىَيُ ُٓهتًَلَ, يُناتِ هُكؿَكًَٖٓاِْ يُ   -

 يُ ٓامساْـا ُٓهتًَليُى ُٖيُ!
باَ بريبهُكَوَ! طىَيُ ُٓهتًَلَ ًٌَُُٖ بىاكّ ُٖيُ بؤ ُٓوَّ ًًْىؾُكّ ػؤَ بىيَت  -

 ُْى ُْٖط نُ َقوَيِ نؤنلؿُْوَّ ُْٖطىيُٓ!
يُ بريّ ُْنُيت: ؿاْايإ ؿَمأْ, بُض ًًَىَيُى ؾًَلبهُٕ و طُودُناًٍْ ؿَمأْ, ضؤٕ   -

 ِ يًؼِٓ بهُٕ!ضؤْ
ُبُك ََُُٓ ؾليىَإ ؿَؿَٕ!  - ا ؿَفئ و ُٖكي ًَتِ سُقًكُتُناـْ  َُٖيُنإ ًٌَُُٖ يُ دريْا
 يُ بريّ ُْنُيت: ُْٖـَّ داك)هورتئ( كَِّ ؿَبًَتُ)ػًَلاتلئ(كَِّ!  -
ُوَ  - ُٓي َـَن إ بريّ ًي ,ثًا َٔي دماّ ؿَؿ َتا ناكيَو ُٓ ُُي نُ هُك َ َُيُنإ ُٓ  ٖ ـيَو ُي ُْ  !ٖؤناكّٖ 
يُ ياؿت بًَت: ُٓطُك يُ هاتِ تىكَِبىْـا, ػؤكِاطل بًت, يُ هُؿإ كؤفّ ػُّ و ثُفاكَ   -

 ثاكيَنكاو ؿَبًت!
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ًتًَو نُ طلؾتًَهِ بضىى ؿَطؤكِيَت بؤ ناكَهاتًَهِ طُوكَ َُُٓيُ نُ ضاوَنإ   -
ْطِ بُ بٓىقًَٓني و ٓاوات خبىامئ ػؤبُػؤ ًًَََُْٓت, َُُٓ ناكيَهِ بًَٔاناَُ ُٖكناتًَو طل

 طلؾتُ بضىنُنإ ُْؿَئ, ُٓوإ ؿَكؾُت ؿَقؤمُْوَ و بُضُْـ قات مؤكؿَبٔ!
يُ ياؿت بًَت: ًَىَ بُك يُ ثًَطُيٌنت يًَُٓنُيتُوَ, يُ فياْـا ُْٖـيَو يُ ًتُنإ   -

 ْاتىاْليَت بُ ثُيُ بُؿَهت بًَٗٓلئَ!
 ًٌَُُٖ ٓاطاؿاكّ ُٓو ًتاُْبُ نُ بُ ٓاهاِْ بُؿَهتًإ ؿيًَٓت!  -
 ؿَبًَت وَى ٓاَلِاميَو هىوؿ يُ نات وَكبطلئ, ُْى وَى قُُْؾُيُى!  -
وَى: ًًْىؾُك وابُ نُ يُ ٓاوؿا طًُُ ؿَنات بُآلّ يُى تؤهكاٍَ تُكِ ْابًَت, ًَٓىََ يُ   -

 ؿًْاّ َاؿيـا بقئ, بُآلّ ًًَََُٖٔ َاؿيات ؿمَبهاتُ ْاو ؿَكوْتاُْوَ!
ؿاوَْـَ, ػؤكانًَو نُ ؿَخيؤت ثًٌَهًُُ بُ يُ بريت ُْضًَت:دُهتُّ تؤ ًىيَٓطُّ ػى  -

ػىاوَْـّ ؿَكووٕ, مَويُى نُ ُْٖطاوّ يُهُك َُٖيـَطليت قَُيَُلَِوّ ػىاوَْـَ و ثُفاكَيُى 
 نُ بُكطُّ ؿَطليت, واُْيُنُ يُاليُٕ ػىاوَْـَوَ!

 يُ بريّ ُْنُيت: ُٓو ؿَهتاُُّْْ ػنَُت ؿَنُٕ, ثريؤمتلٕ يُو يًَىاُّْ ْنا ؿَنُٕ!  -
ُ ؿََِ كِوبُكِوبىُْوَ يُطٍُ نًٌَُناْـا, ثُكيٌَإ و ؿَيٌهاو َُبُ, ػىؿاوَْـ ًٖض ي  -

 ناتًَو مياتل يُ تىاْاّ ػؤت تؤ ْاػاتُ ْاكَِسُتِ و ؿفواكيُوَ!
كِؤساِْ بىوٕ يُ ْاػِ ُٖكيُنًَو يُ ًَٓىَؿايُ, ثًَىيوت ْانات بؤ بُؿَهتًَٗٓاِْ   -

 هُؾُك بؤ ًٖض ًىيًََٓو بهُيت!
ـ ُٖكطًن يُ تؤ ْاثلهًَت نُ ض ناتًَو و يُ نىَّ)ػنَُت(ت نلؿووَ, ُٓو ػىؿاوَْ  -

 ؿَثلهًَت ُْٓطًَنَ و ٓاَادمِ كاهتُقًُّٓ تؤ يُ)ػنَُت( ضِ بىوَ؟
ْاَُيُى مؤك بُدىاِْ ؿَْىهًت ؿَخيُيتُ مَكؾًَهُوَ و ْاوًٌْاًَْو بُ ػُتًَهِ مؤك   -

ت ُٓو ْاَُيُ ْاطاتُ ٓاؿكَهِ ْاوبلاو, ػؤَ ؿَْىهًت بُآلّ تا ثىيًَو بُ مَكؾُنُوَ ُْيهًًَٓ
َُٖىوَإ بُودؤكَئ ضُْـَ نلؿَوَناِْ ًَُُٓ باًبًَت تاوَنى ثىىل عًُكِ يًَُٓؿَئ كَِّ بُ 

 باكَطاّ ػىؿا ْابُئ!
-  !ُ ُي َُ آلّ ًٌَُُٖ ُب قامادمِ ًٓ َـْ ًَِْٗٓ ٓاًََنَ, ُب ُيت: بلِياكَناِْ ػىؿاو  ُي بريّ ُْن
ىى بىوُْوَ, ْاتىاْني طًُُ بهُئ و يُ تلهِ طليإ ْاتىاْني ُْٖـَّ داك يُتلهِ بض  -

 ثًَبهُْني!
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يُ بريّ ُْنُيت: ػىؿاوَْـ يُ ًُواِْ نُّ ػُويـا يُطٍَُ تؤؿا ؿَبًَت و بُُٓويِٓ ػؤّ   -
 ُٓهليُٓناِْ تؤ ؿَهلِيَت, ػىؿا ياكّ ٓاماناُْ!

ِ ػؤت ْابًًٓت, ُْٖـَّ داك نُ ٓاوكِ يُ ثٌت هُكّ ػؤت ؿَؿَيتُوَ و طىْاُٖناْ  -
 ُٓوؿََُ يُ باكَّ ُٓواًْرتَوَ ؿاوَكّ ؿَنُيت!

 َُعليؿُت ُٓوَيُ نُ تؤهكاَيًَو ْانؤنِ يُػؤت ؿا ُْبًًٓت!   -
 يُ ياؿت بًَت: ػىاْاهِ كِاهتُقًُٓ, وتُّ نُّ و سريَتِ ًٌَُُٖيًُ!  -
 يُ بريت ُْضًَت: ؿوو ػُهًَُت ؿَيِ تؤ ثًى ؿَنات, مؤكػُوّ و ؾلَػؤكّ!  -
 يُ بريت ُْضًَت: هاغًََُِ دُهتُ يُ نُخمؤكّ و هاغًََُِ كِؤسًٍ يُ نُّ طىْاِٖ ؿايُ!  -
 يُ بريّ ُْنُيت: عُواّ يُ طىْاه تؤبُ ؿَنات و ػُواي يُ غُؾًَُت!  -
 دُهتُ(ّ ػؤت ؿابُمَ!)يُ بريت ُْضًَت: هىاكّ )ؿٍَ(ّ ػؤت بُ و يُ  -
ْـا بُ نُهًَهِ ؿَؿَيت, بُضُْـ قات يُياؿت بًَت: ضًًََو طىَيِ هىك نُ يُ ؿََِ فيا  -

 باًرتَ يُ ضُثهُ طىَيًَو نُ يُهُك َُماكَنُّ ؿايـًًََْت!
 بُنىكتِ!! ُٓوَ تؤيت نُ كِمطاكنُكّ ػؤتًت!  -

  -3بتجُكهتِ َُنُ   -2َِٓ يُٖىَ ػىؿاّ تؤ   -1ؾُكَاِْ سُمكَتِ َىها:  10
ًُممُ ؿَهت يُناك   -5َ كِيَن يُباوى و ؿايهِ ػؤت بطل  -4بُْاُٖم ْاوّ َٔ َُبُ 

ؿمّ َُنُ   -9ؿاوئَ ثًوِ َُنُ  – 8ًايُتِ ؿكؤ َُؿَ   -7نُي َُنىفَ   -6َُٖيبطلَ 
 ٓريَيِ بَُاَيِ ُٓواًْرت َُبُ!  -10

يُ بريت بًَت: ػىؿاوَْـ ْناّ ؿَيِ بًَٔاطا طريا ْانات, نُواتُ ُٖكداكيَو ْنا ؿَنُيت,   -
 َـاُْوَ ُٖبًَت!آلبلِوات بُ وَ

بريت ُْضًَت: ُٖوٍَ ُْؿَيت َاهًُى يُ نُهًَو وَكبطليت, بَُيهى ُٖوَيبـَ  يُ  -
 كِاوََاهِ ؾًَلبًت!

يُ ياؿت بًَت: ُٓطُك ًَٖٓـَ ػُكيهِ َىّ هُكت ؿَبًت, بايُؾ بُ ًٌََهت بـَيت,   -
 ُٖماكإ داك باًرت ؿَبًَت!

 إ!يُ بريت ُْضًَت: ػىؿاوَْـ ػايًكِ َلؤظُ و ًُيتإ ػىيكًَُٓكّ ًٓٓو  -
يُ بريّ ُْنُيت: بُؾلًََوهُناْت تًٓىيَتًُناْت بٌهًَُٓ و ًهوتُناًٌْت بهُكَ   -

 ثًًهاُّْ هُكنُوتٔ!
 َلؤظُ طُوكَنإ  ؿوو ؿَيًإ ُٖيُ:  -
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 ؿَيًَو نُ ٓاماك ؿَضًَقيَت و ًاكاوَيُ!  -1
 ؿَيًَو نُ ثًَـَنًَُْت و ٓاًهلايُ!  -2
 ِ مؤكٕ! بُو كِيَطاياُْؿا َُكِؤ نُ كِيَبىاكَناْ  -
 بُوكِيًَاُْؿا بلؤ نُ كِيَبىاكَناِْ نَُٔ!  
ْاناًَُناْت يُطٍَُ ًرييِٓ هُبلؿا ٓاويَتُ بهُو ُٖك ضلنُهاتًَو كِم و نًُٓت   -

 بُمَكؿَػُُْ بٌؤكَوَ!  
 ْاهامطاكيُناْت بؤ ػؤت َُٖيبطلَ, ُٓوئ ببُػٌُوَ!  -
هُكَتا ؿَبًَت ؾًَلّ  يُ بريت ُْضًَت: ُٓطُك ؿَتُويَت ًاػُنإ بطىيَنيتُوَ,  -

 طىاهتُٓوَّ نُكهُنُنإ بًت!
يُ بريت ُْضًَت: ُٖكطًن ْآىًََـ َُبُ! مؤكبُّ داك يُ ًَْىإ ؿَهتُ نًًًًَهـا, ُٓوَ   -

 ؿوائ نًًًُ نُ قؿًَُنُ ؿَناتُوَ!
تُْاُْت يُطٍَُ بُكبىُْوَّ ػؤتـا ؿكوهت َاََُيُ بهُ, يُ بلّ ُٓوَّ كِقت يُ ًىيَِٓ   -

 نُت بًَت, هُكَتا ُٖوَيبـَ تًَبطُيت ض ًتًَو بؤتُ َايُّ بُكبىُْوَنُت!بُكبىُْوَ
 ػىؿا يُو ًىيَُٓ ؿَبًًٓت نُ ػؤت ْابًًٓت!  -
يُماكّ ثانِ ؿ. عًِ  –ؿَهتُوافٍ دُػت نلؿٕ بُ يُنًَو يُ ْاههرتيت ثُيعُنإ   -

 نُ ؿَتىاًَْت  يُنذاك ناكيطُكيٍ بًَت, نؤتايِ ثًَـيَٓني:  -ًُكيعُتِ
 ك تُْٗاتليِٓ تُْٗانإ مبُٓطُ

 َُٖـيى ػىؿا ُٖيُ,
 ُٓو دًًٌَِٓٓ طٌت ُْبىوًًُْناُْ

 ُْؾلئ و ٓاؾُكيُٓنإ بَِ نَُيهٔ
 ُٓطُك طٌت َلؤظُنإ ببُٓ طىكطِ ٖاك

 يُ ٓامساُْوَ تلي و قني بُهُكَا بًَتُػىاك
 تؤ ًَٗلَباِْ ميإ يًَُٓنُوتىوّ َِٓ

 ُّٓ ثُْاطاّ ُٓمَىل,
 ّ َُٖىو بَِ ثُْانإ بًت!تؤ ؿَتىاًْت دًَطلَوَ

 ؿَػىامئ ًٌَُُٖ يُ ثُْاّ ُٓوؿابٔ
 ٓاَني
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 ثارى سيَيةم
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 مةكاى!((آلوتةيةك دةزبازةى ثسضيازة بَى وة))
 ٓامينَنُّ!

و يُ ًاكَماياِْ ُٓو ثلهًاكاُّْ يُّ بًُُؿا ؿَػليَُٓ كِوو, يُفيَل ضاوؿيَلّ نؤََُيًَ 
ؿَكوْناِْ و بُطُكِإ يُ مؤكبُّ ُٓو نتًَباُْ نُ َُٖيبقيَلؿكاوَ يُبىاكّ ُّٓ ماْوتُؿا 
بَُُبُهتِ ْاهني و يًَهـاُْوَّ ؿَكووٕ و نلؿُْوَّ طلٍَ نىيَلَناِْ كِؤغ و كَِوإ و ُٖماك 

 تىيَِ بري و تايبُمتُْـيُناِْ تؤ ؿياكّ نلاوَ!
 ثًًٌَٓاك ؿَنُئ:

ا ُٖوَيبـَ يُ ػَُيىَتِ ػؤتـا و بُ ؿَْطًَو نُ ػؤت بًبًوتًت, ثلهًاكَنإ هُكَت  -
ّ بـَيتُوَ, ؿَيًٓابُ ُٓطُك بتُويَت بُ كِاهتطؤياُْ آلخبىيًَٓتُوَ و ُٖك بَُُٖإ ٓاوام وَ

 ّ بـَيتُوَ, ُٖكطًن ْاتىاِْ تُْاُْت يُى الثُكََِ تُواو بهُيت! آلثلهًاكَنإ وَ
ثُّ ببُيت بُ دُوُٖكّ ْاكَِسُت و كِواَيُتِ ٓاهاِْ ثلهًاكَنإ, بُآلّ بؤ ُٓوَّ بتىاًْت 

هُكَتا ضُْـ ثلهًاكيَو ؿَهت ًٌْإ بهُ, )بؤ منىُْ: تآًَوتا ض ناكيَهت ُٓدماّ ؿاوَ طُكبًَت 
و يُْاو ػَُيهـا باي بهليَت ُٖهت بُ ًُكَُماكّ ؿَنُيت؟( ثاًإ يًَُْى ؿوَهت و ٖاوكٍَ 

َت آلهؤَيًُٓوَ ويُ يُى بُيُنًإ ؿاوابهُ مؤك بُ ػًَلايِ وَناْتا بًؼُكَ بُكباي و يًَ
 بـَُْوَ.

هُكهاّ ؿَبًت نُ كِوبُكِوّ ًًَىامّ دؤكا ودؤكّ وَى: تىكَِيِ, هُكهىكَِإ, بًَـَْطِ,  -
 ثًَهُْني, ًُكّ وُْٖـَّ داك طلياِْ ػؤًُويوتاْت ؿَبًتُوَ.   

 تاقِ بهُكَوَ! 
 كاُْ بـَكَوَ!((َِ ُّٓ ثلهًاآل))ُٓطُك ؿَتىاًْت وَ

ُٓطُك ويَُّٓ فياِْ تؤيإ بطلتايُ و ؾًًُُنُيإ بؤ َُٖىإ منايٍ بهلؿايُ, ٓايا يُ  -
 بًًِٓٓ ُْٖـيَو ؿميُٕ ًُكَُماك ؿَبىويت؟ بؤضِ؟

ُٓطُك ناتِ َُكطت ٖاتبًَتُ ثًٌَُوَ, وَاوَّ يُى تُيُؾؤْت ُٖبًَت, تُيُؾؤٕ بؤ ض   -
 نُهًَو ؿَنُيت!ضِ ثًَـََيًًَت؟

 ًَٓوتا ضُْـداك بُ ُْؾوِ ػؤتت طىتىوَ, ُْػًَل!تا  -
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 تآًَوتا ضُْـ نُي يُواُّْ نُ ػلاثُيإ يُطٍَُ نلؿوّ, بُػًٌىَ؟  -
 تآًَوتا ضُْـداك يُ بُكِيَهلؿِْ تُكَِ ػؤتـا بًُـاكيت نلؿوَ؟  -
 ًريئ تلئ كِوؿاوّ فياْت ضِ بىوَ؟ بؤضِ؟  -
 طُوكَ نلؿوتُ نُّ بىو؟ بؤضِ؟ؿوائ ناكيَو نُ تُْٗا يُبُكػاتلّ ػىاّ   -
بُياؿّ نُهُ ػؤًُويوتُناْت بؤ يُى هات ضاوَناْت يًَو بَِٓ. يُنَُني كِوػواكيَو   -

 ؿيَتُ بُكضاوت ض نُهًَهُ؟ بؤضِ؟
 ًََُٓوتا سُمؿَنُّ بؤ ساَيِ ض نُهًَو بطليت؟ بؤضِ؟  -
 ًََُٓوتا, سُمؿَنُيت بُ ض نُهًَو بًًًََت ػؤًِ ؿَويًَت؟ بؤضِ؟  -
 تآًَوتا ضُْـداك طىْاٖت نلؿووَ؟ بؤضِ؟ ٓايا ثًًُُاًْت؟  -
بؤضِ ًْطُكاِْ هبُيًًَٓت؟ ُٓو نُهُّ نُ َُٖىو تَُُْت ٓاطاّ يًَت بىوَ, ٓايا   -

 هبُّ ؿَهتبُكؿاكت ؿَبًَت؟
 ضُْـَ ػؤتت ػؤَ ؿَويَت؟ بؤضِ؟  -
 ٓايا ػؤت بُ نُهًَهِ ًاؿ ؿَماًْت؟ بؤضِ؟  -
 هىى تَُاًاّ نُهاِْ ؿَوكوبُكت نلؿووَ؟ بؤضِ؟ تآًَوتا ضُْـداك بُ ضاوّ  -
ُٓطُك ُٖك ًَٓوتا بطُيتُ ػنَُتِ ػىاّ طُوكَ و يُ بُكَُِٖ فياْت ثلهًاكت   -

 َت ضِ ؿَبًَت؟ ػؤَ ساَيِ يا غَُطني؟آليًَبهات, وَ
 ٓايا تآًَوتا بُػؤت ثًَهًُْىيت؟ بؤضِ؟  -
 بؤضِ؟ٓايا يُ فياْـا ػؤت بُ نُهًَهِ طىْاٖهاك ؿَماًْت؟   -
 ٓايا ػؤت بُ نُهًَهِ هاؿَ بري ؿَماًْت؟ بؤضِ؟  -
 ٓايا ثًَت وايُ نُ ػىاّ طُوكَ كَِطُمّ ُٖبًَت؟ بؤضِ؟  -
 ثًَت وايُ ض بابُتًَو ؿَبًَتُ ثاَيُٓك بؤ ؿفايُتِ ػىاّ طُوكَ؟ بؤضِ؟  -
 ثًَت وايُ ض كِوؿاوطُيًَو يُ ؿَكَوَّ ويوتِ ػىاّ طُوكَوَيُ؟ بؤضِ؟  -
 بُ ٖاوكِيًَُنت وت :ػؤًِ ؿَويًَت نُّ بىو؟ بؤضِ؟ؿواداك نُ   -
 ثًَت وايُ ػىاّ طُوكَ ضُْـَ ثًَىيوتِ بُ ثُكهتٍ و ْناّ ًَُُٓ ُٖيُ؟  -
 بُ بؤضىوِْ تؤ طىْاه واتاّ ضًًُ؟  -
 ثًَت وايُ بريوباوَكَِناِْ تؤ يُ نىيَىَ هُكضاوَيإ طلتىَ؟  -
 ٓاِْ ويوتُناِْ ُٓوؿايُ؟ٓايا ثًَت وايُ ػؤًشاَيِ ػىؿاوَْـ يُ بُؿيًَٗ  -
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 ؿوائ ناك نُ يُبُكػاتلّ ػَُيو نلؿت نُّ بىو؟ بؤضِ؟  -
ا ٖاتىوَ بىوِْ ُٖيُ؟ بؤضِ؟ -  ٓايا ثًَت وايُ بًُُٖت و ؿؤمَؾ بُو ًًَىَيُّ نُ يُ ٓايًُٓناـْ
ٓايا ثًَت وايُ ػىاّ طُوكَ يُ ؿووكتلئ ػاٍَ يُ مَويُوَ ؿاًٌْتىَ و ضاوَكِيًَُ نُ   -

 ؤَيََُإ يًَبهاتُوَ؟ بؤضِ؟كِؤفيَو ت
 ٓايا ثًَت وايُ ػىاّ طُوكَ مؤكتلئ نات يُ هُك مَويُ ياػىؿ يُ ٓامسإ؟ بؤضِ؟  -
 ٓايا ػؤت بُ نُهًَهِ طىْاٖهاك ؿَماًْت؟ بؤضِ؟  -
 ناّ نلؿَوَّ هُكَنًُ نُ كِيَطلَ يُدىَيُّ ًَُُٓ بُكَو الّ ػىؿا؟  -
َلؤظ بؤ ْاهًِٓ ػؤّ و ثُّ بلؿٕ بُِكِام و  ثًَت وايُ بؤضِ ُٖوٍَ و نؤًٌِ بُكؿَواَِ -

 ًًًَُْٗٓناِْ فيإ ًهوت ؿيًََٓت؟
 بؤضِ َُسهىّ نلؿِْ كِووؿاو يا ناكيَو نُ بُؿَيِ ًَُُٓ ًًُْ ًًُْاوَ؟  -
 بؤضِ ًَُُٓ مؤكتل كِوؿاوطُيًَو ؿكوهت ؿَنُئ نُ سُمَإ يًًَإ ًًُْ؟  -
 لاّ نُّ بىو؟ بؤضِ؟ؿواداك بُبَِ ٖؤ يُْاو نؤََُيًَهـا َُسهىّ ن  -
 ؿواداك ٖاوكيًَُنت ػَُيُتاْـيتِ نُّ بىو؟بؤضِ؟  -
 ؿواداك يُطٍَُ ؿايو وباونت ؿا باهًَهِ ؿووك و ؿكيَقتإ نلؿ نُّ بىو؟ بؤضِ؟ -
 ؿواداك نُ بًًَُىَيُنِ نىتىثلِ ثُيىَْـيت يُطٍَُ ٖاوكيًَُنـا بضلِاْـ نُّ بىو؟ بؤضِ؟  -
 ُوَ يُ ؿكوهت نلؿِْ ُٓوَّ ثًَُإ ػؤَ ًًُْ ضًًُ؟باًرتئ ًًَىام بىَ ؿوكنُوتٓ  -
 ثًَت وايُ بًُُٖت يُ نىيًَُ وضؤٕ ؿَتىاًْت ثًَِ بطُيت؟  -
 بؤضِ بًُُٖت ُٖكيًَلَ و ُٖك يُّ هاتُؿا ْانليَت تاقًبهليَتُوَ؟ -
 ثًَت وايُ طُوكَتلئ َُهُيُيُى نُ ؿَبًَتُ ٖؤّ ْاًاؿّ َلؤظ ضًًُ؟  -
إ ياُْٖـيَو ًت نُ يُ فياْـا سُمَإ يًًَإ ًًُْ ْابًَت بؤضِ يُ بُكاَبُك ًُيت  -

 بُكَُٖيوتِ بهُئ؟
 ثًَت وايُ يُ هُؿا ضُْـّ ُْػؤًًُناِْ دُهتُت بُٖؤّ ػؤتُوَ هُكيإ َُٖيـاوَ؟   -
 ض دؤكَ ضاالنًُنِ مَيين ؿَبًَتُ ٖؤّ مؤكبُّ ُْػؤًًُناِْ ًَُُٓ؟  -
 ى ناكيطُكّ يُ هُك ًًؿاّ الًُّ ًَُُٓ ُٖيُ؟ثًَت وايُ ض دؤكَ تًَلِواْني يا ٓايـيايُ  -
 تانُ ٓاهتُْط و هٓىكؿاكيَتِ نُ كِيَطُ يُ طًُُو ثًَطُيٌتِٓ تُواوّ ًَُُٓ ؿَطليَت ضًًُ؟  -
 بُ بؤضىوِْ تؤ طلْطرتئ ثُياَِ ػىاّ طُوكَ بؤ تؤ ضِ بىوَ؟  -
 ؟ٓايا ثًَت وايُ بُ نؤتايِ ٖاتِٓ تَُُِْ تؤ فياْت تُواو ؿَبًَت؟ بؤضِ  -
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 ػؤت يُ نُهًَو ؿَكبلِّ نُّ بىو؟ بؤضِ؟ ؿواداك نُ بًَناكّ  -
 ٓايا ؿَتىاًْت بُ ؿيَلِيَو ثًَٓاهُّ ػىؿا بهُيت؟  -
 ٓايا ؿَتىاًْت بُ ؿيَلِيَو ثًَٓاهُّ ًُيتإ بهُيت؟  -
 ؿواداك نُ سنوكّ ػىات يُثاٍَ ػؤتـا ُٖهت ثًَهلؿ نُّ بىو؟ بؤضِ؟ -
 ثًَىيوت ؿَماًْت؟ بؤضِ؟ٓايا ُٖبىوِْ ٓائ بُ ناكيَهِ  -
 ثًَت وايُ تؤ ؿَتىاًْت وَى: َُهًض ياػىؿ سُمكَتِ عًِ بًت؟ بؤضِ؟  -
ناتًَو ًَُُٓ ًتًَو يُ ػىا ؿَػىمائ بؤ منىُْ: طلؾتًَو ضاكَهُك بهات و ُٓو طلؾتُ   -

 ضاكَهُكْابًَت. ثًَت وايُ ٖؤنُّ ضًًُ؟
ُّ نُ ًَُُٓيإ  نلؿؤتُ ؿيًِ طىْاه باًرتئ ًًَىام بؤ يُ برينلؿِْ ُٓو ػىوَ ْاؿكوهتاْ -

 وهُكنؤُْنلؿِْ ػؤَإ ضًًُ؟
 ُّٓ ؿَهتُوافَيُ نُ )تؤ ْابًَت ًٖض ناكيَو بهُيت( كِاهتُ يا َُٖيُ؟ بؤضِ؟ -
ض دؤكَ ويَُٓيُنت يَُُكِ ػؤت ُٖيُ؟ َلؤظًَهِ هُكنُوتىو, َلؤظًَهِ ؿاكِووػاو,  -

 َلؤظًَهِ ًاؿ, َلؤظًَهِ غَُباك و ثُكيٌَإ؟
 ٓاهُّ تؤ بؤ فيإ ضًًُ؟ثًَ  -
 ثًَت وايُ َُبُهت يُ فيإ ضًًُ؟ -
 تؤ ػؤًُويوتِ ػؤت بؤ نُهاًْرت ضىَٕ ؿَكؿَبلِيت؟ بؤضِ؟ -
ثًَت وايُ ض ٖؤيُى يُ كِابلؿوؿا بىَتُ ٖؤّ ُٓوَّ نُ تؤ سُم و ػؤًُويوتِ ػؤت بىَ  -

 نُهاًْرت ؿَكبربِيت؟
 ِ؟ٓايا ثًَت وايُ ثاكَوثىٍ ثًى و ًُيتاًًُْ؟ بؤض -
 ٓايا نُهاِْ ثاكَؿاك بُ نُهاِْ ػلاخ ؿَماًْت؟ بؤضِ؟ -
 ثًَت وايُ باًرتئ كِيَطا بؤ طؤكِئ و وَكضُكػإ يُ بريّ تؤؿا ضًًُ؟ -
 ٓايا تا ًَٓوتا ػؤت يُهُك برينلؿُْوَّ ُٓكييَن يُ فياْـا كِآًَٖاوَ؟ -
 قامادمِ تؤًًُْ؟ٓايا ثًَت وايُ ُْٖـيَو داك كِوؿاوطُيًَهت بؤ ؿيَتُ ثًٍَ نُ بُ   -
 ٓايا ثًَت وايُ طىيَلِايَُيًهلؿِْ ثُكوَكؿطاك َايُّ هُكؾُكاميُ؟ -
 ٓايا ثًَت وايُ ؿاوَكّ ػىاّ طُوكَ هُباكَت بُ ًَُُٓ يُ ثاَ َُكطـايُ؟ بؤضِ؟  -
 ٓايا دطُكَ ؿَنًًٌَت؟ بؤضِ؟  -
 ٓايا ًَُلوب ؿَػىَيت؟ بؤضِ؟  -
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 بؤضِ دطُكَ ْانًًٌَت يا ًَُلوب ْاػؤيت؟ -
 تًَهِ كَِٖات ُٖبىايُ, ؿَهبُدَِ ضُْـ نُهت يُْاوؿَبلؿ؟ بؤضِ؟آلُٓطُك ؿَهتُ  -
 ؿواداك نُ بُهُك نُهًَهـا ٖاواكت نلؿ نُّ بىو؟ بؤضِ؟  -
 ٓايا تؤ ثاكَ بًُتًَهِ ثًى ؿَماًْت؟ بؤضِ؟  -
 ٓايا كِيَقَّ ؿاٖاتِ ًَٓوتات بًُت ؿَنات؟ بؤضِ؟ -
 ؿاٖاتِ ًَٓوتاّ ػؤت بُؿَهت بًًَٗٓت؟ ٓايا ًًاوّ ُٓوَيت نُ ؿوو ًَٖٓـَّ  -
 ُٓطُك بلِياكبًَت يُى ناتقًََلّ تل مبليت, يُنَُني ناك نُ ؿَيهُيت, ضًًُ؟ بؤضِ؟ -
 يُ ًَٓوتاؿا ض ًتًَو مياتل يُ َُٖىو ًتًَو ػؤًٌ و ًاؿيت ثًَـَبُػًٌَت؟   -
 ُاُْت؟هُباكَت بُ ػؤت ضؤٕ بريؿَنُيتُوَ نُ ؿَبًَتُ ٖؤّ بًَُٖنبىِْ وكَ و َت  -
 يُ فياْتا مياتل يُ ُٖك ًتًَو ًاْامّ بُ ضًًُوَ ؿَنُيت؟ -
 طُوكَتلئ دًاوامّ نُ يُ فياِْ ػؤتـا ُٖتُ ضًًُ؟ -
بُ ٖؤّ ُٓو بُػٌٌاُّْ نُ ثًَتـكاوَ ضؤٕ ؿَتىاًْت مياتل يُ داكإ هىثاي   -

 طىماكبًت؟
 مّ تؤيُ؟يُ فياِْ ػؤتـا بُهُك ض بُكبُهتًَهـا ماٍَ بىويت نُ َايُّ ًاْا  -

ضؤٕ ؿَتىاًْت يُ ثًٍَ ضاوّ نُهاًْرت منىُْيُنِ باَ بًت وًٌْاِْ بـَيت نُ  -
 ؿَتىاًْت ض ناكيَو بهُيت؟

َتُ َايُّ َتُاُْ بُ ػؤبىوٕ؟  - إ ؿًَب ُْـيُنِ دىإ وًًاوت ُٖيُ نُ بايُؾ ثًَـاًْ  ض تايبُمت

 ُ ًٌْإ ؿَؿَيت؟يُ ض بابُتًَهـا مياتل َتُاُْت بُ ػؤت ُٖيُ؟ وضؤٕ ُّٓ َتُاُْي  -
 تؤ مياتل ػؤت بُ َلؤظًَهِ كِؤسِ ؿَماًْت يا دُهتُيِ؟ بؤضِ؟ -
ٓايا تا ًَٓوتا نُهًَو بُ تؤّ ُْوتىوَ نُ باًرت وايُ ُٓوَْـَ ػؤت بُ باَ ُْماًْت؟   -

 ُٓو نُهُ نٌَ بىو؟ بَُيطُّ ضِ بىو؟
 ِ؟تؤ بُ ناّ يُ بًُُناِْ الًُت ُٖهت بُ يُ ػؤبايِ بىوٕ ؿَنُيت؟ بؤض  -
 تؤ يُ ناّ بًُِ الًُت ًُكّ ؿَنُيت؟ بؤضِ؟  -
 ضؤٕ ؿَتىاًْت طُوكَيِ ػؤت بُؿَهت بًًَٓت؟  -
بُّ ؿوايًُ ض ناكيَهت ُٓدماّ ؿاوَ نُ ًٌْاْـَكّ مؤك ثُكؤًِ تؤ بًَت بؤ طًُُنلؿٕ   -

 وؾًَلبىوٕ و نىايًتِ باًرتّ فيإ بًَت؟
 هُيت؟َُناْت الّ نَِ باي بآلؿَتىاًْت ثلهًاكَ بَِ وَ   -
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 بؤ بُؿيًَٗٓاِْ تىاْوتُ ُٓكيًًَُٓنإ يُ فياْـا ض كِيَطايُنِ ًاؿو وكوفيَُٓك ُٖيُ؟  -
ٓايا يُ كِابلؿووؿا طليًَُى نُوتؤتُ ناكَناْتُوَ نُ يُ ٓاناَِ ُٖوَيـاْـا تىاًْبًَتت   -

 بًهُيتُوَ؟
 بُ بؤضىوِْ تؤ هُكنُوتٔ ض واتايُنِ ُٖيُ؟  -
 َنإ, بُ دًَطريّ و ثٌىو ؿكيَقّ مبًًَٓتُوَ؟ضؤٕ ؿَتىاِْ هُكباكّ طىًاك  -
 يُ ض بىاكيَهـا, تؤَ ثاَيُواًْت؟ -
 مؤكتل بُ ض ًتًَهُوَ ًاْامّ ؿَنُيت؟  -
 َُٓلِؤ ضؤٕ ؿَتىاًْت بُكِووػؤًِ ػؤت وَى َٓـاالٕ بهُويتُ بُكضاو؟  -
 ؿواداك, ض ناتًَو هىثاهِ ُٓونُهاُْت نلؿووَ نُ ضانُيإ يُطٍَُ نلؿويت؟  -
 ُ ؿاٖاتىوؿا ؿَتُويَت ض ناكيَهِ طلْط ُٓدماّ بـَيت؟ي  -
 طُوكَتلئ بُػٌٌِ فياِْ تؤ ناَُيُ؟ -
 ضؤٕ ؿَتىاًْت يُ فياْـا ًتاِْ هُيل بُؿيبًًَٓت؟ -
 طلْطرتئ ثُْـيَو نُ يُ فياِْ ػؤت ؾًَلبىويت, ضًًُ؟  -
 ضؤٕ ؿَتىاًْت يُ ُٖوٍَ و َاْـوبىِْ ثًًٌَٓاِْ ػؤَإ هىثاي بهُئ؟  -
 يُ ًَٓوتاؿا ض ؾانتُكيَو مياتل يُ َُٖىإ, َايُّ ًاؿَاِْ تؤيُ؟  -
 ٓايا ًتًَهِ باًت ُٖيُ تا ثًٌَهًُِ نُهاًْرتّ بهُيت؟ -
 ضؤٕ ؿَتىاًْت يُ فياِْ ػؤتـا بُكثلهًاكيَتِ مياتل يُ ُٓهتؤ بطليت؟  -
 ضؤٕ ؿَتىاًْت نُهاًْرت يُ ضاالنًُناْتـا بًُـاكّ ثَِ بهُيت؟  -
 يُ ؿفواكيُناْـا ٓامايُتِ ػؤت ًٌْإ بـَيت؟ ضؤٕ ؿَتىاًْت -
 ض ناكيَو باًرت ُٓدماّ ؿَؿَيت؟  -
ايُ ُٓدماَِ بـَٕ؟ - ًاـْ رت بـَيت تا ضانرتئ ناكيَو نُ يُ تىْا ًت ياكَُتِ نُهاًْ  ضؤٕ ؿَتىْا
 طلْطرتئ بلِياكيَو نُ تا ًَٓوتا ؿاوتُ ناَُيُ؟  -
 يًَت؟يُ ض كيَطايُنُوَ بُؿواّ طُوكَيِ ؿا ؿَطُكِ  -
يُ فياِْ كِابلؿوّ تؤؿا ض ػاٍَ طُيًَهِ بُْلؾ بىوِْ ُٖبىوَ و وضؤٕ ُٓواُْ بُباًرتئ   -

 ًًَىَ َاْا ؿَنُيت؟                         
 ؿَتىاًْت ض طُوكَيًُى بُ نُهاًْرت ببُػٌِ؟   -
 بُ بلِواّ تؤ باًرتئ كِيَطاّ هُكنُوتٔ ضًًُ؟ -
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 ل يُ َُٖىإ ؿَبًَتُ َايُّ ًاؿّ و وكوفاِْ تؤ؟يُ ًَٓوتاؿا ض ٖؤناكيَو ميات  -
 ضؤٕ ؿَتىاِْ بُ فياِْ ًٌْإ بـَيت بُ كِاهتِ ضًت ؿَويَت؟ -
 يُ ًَٓوتاؿا ض ًتًَو يُ فياِْ تؤؿا مياتل يُُٖك ًتًَو بُْلػرتَ؟ -
 بُ ْلػرتئ ُٖهتًَو نُ ًَٓوتا ُٖتُ, ضًًُ؟  -
 اتل يُ ؿَكوِْ ػؤتـا طًُُ ثًَبـَيت؟ضؤٕ ؿَتىاًْت ًٖىا, ؿآًَٖاْهاكّ وػُياَيِ مي  -
 يُ فياِْ كِؤفاُْتـا ضؤٕ ػانًبىوِْ ػؤت ًٌْإ ؿَؿَيت؟ -
 ضِ ؿَنُيت بؤ ُٓوَّ مياتل يُ داكإ ببًتُ َايُّ ًاْامّ ػًَنإ و ػؤًُويوتاْت؟  -
 ضؤٕ ؿَتىاًْت بُكاَبُك بُ نُهاًْرت ًَٗلَباْرتبًت؟  -
َُىوٕا ًاْام  -  ٖ َوتاؿا مياتل ُي ُيت؟ُي ًٓ ُيت و هىثاهِ نَِ ؿَن  ّ ُب بىوِْ ض نُهًَهُوَ ؿَن
ضؤٕ ؿَتىاًْت ػؤت ٓاَاؿَبهُيت بىَ ؿََىؿَهت هىؿ وَكطلتِٓ تُواو يُ يُنُّ  -

 ؿَكؾُتًَو نُ بؤت ؿَكَِػوًَت؟
 ضؤٕ ؿَتىاًْت مياتل يُداكإ ضانُػىامّ ُٓواًْرتبًت؟ -
 ضؤٕ ػؤًُويوتِ ػؤت بُ نُهاًْرت ًٌْإ ؿَؿَيت؟ -
 ؿَتىاًْت فياِْ ػؤت مياتل ٓاويَناِْ عًٌل و ػؤًُويوتِ بهُيت؟ضؤٕ  -
 يُ ًَٓوتا بُ ض ًًَىَيُى ؿَتىاًْت تاّ وضًَقّ مياتل يُ فياِْ ػؤت وَكطليت؟ -
 ناّ اليُِْ نُهًَتِ ػؤتت مياتل ػؤَ ؿَويَت؟ -
 ٓايا قُؿكّ ثًًٌَٓاِْ ػؤت ؿَماًْت؟ -
 اوَ؟يُ كِابلؿوو ؿا ض هُكنُوتًَٓهت بُؿَهت ًَٖٓ -
 طلْطرتئ بلِياكيَو نُ يُ فياْتا ؿاوتُ, ناَُيُ؟  -
 يُ كِابلؿوؿا يُ كوبُكوبىُْوَّ ٓاهتُْطُناْـا ضؤٕ ؿكَوًايتُوَ؟ -
 ضؤٕ ؿَتىاًْت هُباكَت بُ ػؤت يًَبىكؿَتل بًت؟ -
 سُمؿَنُيت يُ ؿا ٖاتىؿا يُ ض بىاكيَو ؿا ًاكَمايِ ثُيـا بهُيت؟ -
ِ فياِْ ػؤت قبىٍَ بهُيت, ؿَتىاًْت ثًٌَبًِٓ ض ُٓطُك بُكؿَواّ بُكثلهًاكيَت -

 طؤكِاْهاكيُنِ طُوكَ يُ فياْتـا بهُيت؟
يُ َٓـاَيِ و طُدمِ ؿا يُ طُوكَناُْوَ ض ػاَيًَو ؾًَلبىويت نُ طؤكِاْهاكيُنِ ُٓكييَن و  -

 بٓضًُٓيِ يُ فياِْ تؤؿا ؿكوهت نلؿووَ؟
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دـّ طلتىوَ و بُٓاناَت طُياْـووَ  ناتًَو يُ كِابلؿوّ ػؤت ؿَكِواًْت, ض ناكاًَْهت بُ -
 و ًَٓوتا ًاْاميإ ثًَىَ ؿَنُيت؟

 ض ناتًَو ُٖهت ؿَنُيت يُ ػىاّ طُوكَوَ ْنيهرتّ؟ -
 ضؤٕ ؿَتىاًْت هُباكَت بُ نُهاًْرت مياتل يًَبىكؿَبًت؟ -
 باًرتئ ثًَٓاهُ بؤ َلؤظ ضًًُ؟ -
 بُ بؤضىِْ تؤ باًرتئ كِيَطا بؤ طُيٌنت بُ ٓاكاَِ ضًًُ؟ -
يُ ناّ اليُِْ فياِْ ػؤت مياتل كِاميت وضؤٕ ؿَتىاًْت كِامّ بىوِْ مياتل يُ ػؤت و  -

 ٓاميناْتـا بُؿيبًًَٓت؟
 ضؤٕ ؿَتىاًْت ػؤًُويوتِ ػؤت بؤ نُهاًَْو نُ ػؤًت ؿَوئَ, مياتل ًٌْإ بـَيت؟ -
ِ يُ ثًًٌَٓاِْ ػؤت ؿَتىاًْت ض واُْيُنِ بُْلؾ وَكبطليت وضؤٕ ؿَتىاًْت بًًَُىَيُن -

 ُٓكيَِٓ يُفياِْ ُْٖىنُيِ ػؤتـا هىؿيإ يًَىَكبطليت؟
 طُوكَتلئ تىاْاّ تؤ يُ ض بىاكيَهـايُ و يُ ٓايًٓـَؿا ضؤٕ ؿَتىاًْت ُٓوَ ًٌْإ بـَيت؟ -
 ُٓدماَـاِْ ض ناكيَو مياتل يُ َُٖىو ًتًَو بُالتُوَ وكوفيَُٓكتلَ؟  -
 يُّ مََُُْؿا طُوكَتلئ باًُّ ميٓـوَاُْوَ ضًًُ؟ -
 ض ويَٓايُنت يَُُكِ ػؤت ُٖيُ؟ -
 بُ ؿواّ ض طؤكِاْهاكيُنُوَيت؟ -
يُ فياِْ تؤؿا ض نُهاًَْو بُتُواوَتِ كِؤَيًَهِ يُنذاك تايبُتًإ ُٖيُ؟ ضؤٕ ؿَتىاِْ  -

 هىثاهًإ بهُيت؟
 ثًَت ػؤًُ يُ ؿاٖاتىؿا ض بُهُكٖات و تاقًهلؿُْوَيَهت ُٖبًَت؟ -
و َاْـوبىوِْ نُهاًْرت بؤ طُيٌنت بُ ضؤٕ ؿَتىاًْت ناكيطُكّ يُهُك ُٖوٍَ  -

 ٓاَادمُناًْإ بُدًَبًًًََٗت؟
 يُ ًَٓوتاؿا يُ ض ناكيَو بُكؿَواَِ؟ بؤضِ؟ -
 يُ ًَٓوتاّ فياِْ ػؤتـا يُ ض كِويُنُوَ مياتل يُ َُٖىإ  هىثاي طىماكيت؟ بؤضِ؟ -
 بؤضىوْت يُباكَّ ػىؿاوَ ضًًُ؟ -
ياِْ تؤؿا َايُّ كَِمحُت بىوَ؟ و ضؤٕ ؿَتىاًْت يُ كاِبلؿوؿا يُ ض كويُنُوَ طؤكِإ يُ ف -

 بُػؤًًُنِ مياتلَوَ يُ طؤكِاْهاكيُناِْ ؿاٖاتىو بلِواًْت؟
 ضؤٕ ؿَتىاًْت هُباكَت بُػؤت ًَٗلَباْرتبًت؟ -
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 ضؤٕ ؿَتىاًْت تُْٗا تَُاًاّ ػاَيُ الوامَناِْ نُهاًْرت بهُيت؟ -
اتىوؿا يُبُكػاتلّ ػؤت و ٓاميناْت ض يُ كِابلؿووؿا ض ٓامايُتًُنت ًٌْإ ؿاوَ و يُ ؿاٖ -

 ٓامايُتًُى ًٌْإ ؿَؿَيت؟
ُٓطُك بتتىاًْايُ دًٗاًَْهِ تُواوت ؿكوهت بهلؿايُ, ضؤٕ دًٗاًَْو ؿَبىو؟ ض  -

 دًاواميُنِ يُطٍَُ ُّٓ دًٗاُّْ ًَٓوتاؿا ؿَبىو؟
ِ ػؤت و ٓامينا  - هُك  فياْ هاّك ُب َيت تا طؤكْا َهِ طلْط ـب ًُي ت ض بلِياكط َتىاًْ ًٓت؟ؿ ًَ ـا ٗب  ْت
 يُ كِابلؿووؿا بُهُك ض تلهًَهـا ماٍَ بىيت نُ َُٓلِؤ ًٓرت ؿوضاكّ ْابًتُوَ؟ -
 ضؤٕ ؿَتىاًْت َُٖاُْٖطًُنِ مياتل يُ فياِْ ػؤت و ػؤًُويوتُناْتـا بُؿيبًًَٗٓت؟ -
 يُ كِابلؿووؿا كِوبُكِوّ ض باوَكِيَو  بىيتُوَ نُ ؿَتناِْ, تؤ كِاهت ؿَنُيت؟ -
َُاٍَ ٖاتًتُ ؿَكَّ تا ٖاوكِيًَُنِ تامَ ثُيـا بهُيت نُّ بىو؟ ُٓو ٖاوكِيًَُ ؿواداك نُ ي -

 ًَٓوتا يُنىيًَُ؟
بؤ ؿواكِؤفّ نؤََُيطُنُت يإ بًًَُىَيُنِ طٌتِ بؤ ٓايٓـَّ دًٗإ ض ػُوًَْهِ  -

 َُمْت يُهُكؿايُ؟
ثًَت ػؤًُ يُ فياْـا ض ؿَكؾُت طُيًَهت بؤ بلَِػوًَت و ضِ بهُيت تا بؤ  -
 َُكدًَهِ يُو ضًُُٓ ٓاَاؿَيًُنِ باًرتت ُٖبًَت؟ُٖيى
 باًرتئ ثًَٓاهُ بؤ فيإ ناَُيُ؟ -
 باًرتئ ًًَىام بؤ َُٖيبقاكؿِْ ٖاوكَِّ ضًًُ؟ -
هُكنُوتِٓ كِاهتُقًُٓ بُ بؤضىِْ تؤضِ ؿَطُبًَُْت؟ وض ُْٖطاويَو ٍَُٖ ؿَطليت تا  -

 هىؿّ يًَىَكبطليت؟
 ؤ ضًًُ؟يُ ًَٓوتاؿا طُوكَتلئ ٓاكَمووّ ت -
 يُ ض كِيَطايُنُوَ ؿَتىاًْت ماًْاكيُناْت ؾلاوإ بهُيت؟ -
 يَُُٖيُناِْ كِابلؿوّ ػؤت ض ثُْـيَهت وَكطلتىوَ؟ -
 ضؤٕ ؿَتىاًْت ناكيَو بهُيت نُ نُهاًْرت ؿَكى بُ طُوكَيِ ػؤيإ بهُٕ؟ -
 ضؤٕ ؿَتىاًْت ٓاهىؿَتل فيإ بطىمَكيًَٓت؟  -
 ِ ْىَّ ؾًَلبًت؟ضؤٕ ؿَتىاًْت ُٖك كِؤفَّ ًتًَه  -
 ض ٓاواميَو طىكِوتًٓت ثًَـَبُػًٌَت؟ -
 ضؤٕ ؿَتىاًْت نَُرت يُ نُهاًْرت مويلبًت؟  -
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 كِيَطا ًهؤؿاكَناِْ طًُُنلؿِْ تؤ يُ هاَيِ ؿاٖاتىوؿا ناَإُْ؟  -
ض ناكيَو هُكؿََاًَْو بًًَُو بىوَ يُ طلؾتُ طُوكَناِْ تؤ و َُٓلِؤ بُ َايُّ  -

 بُكَنُتِ ؿَماًْت؟
 بلِواّ تؤ ض دؤكَ ضاالنًُنِ مَيين ؿَبًَتُ ٖؤّ ُْػؤًًُناِْ ًَُُٓ؟بُ -
َو بؤ ًًؿاّ الًُ يُ هاتِ ُْػؤًًـا ياكَُتِ تؤ ؿَؿات؟  -  بُ بلِواّ تؤ بُناكًَٖٓاِْ ض تًَلِواًْ
ُٓطُك ػؤت بُ باَ و ثاكَ بُ ثًى بناًْت ؿَيًٓابُ تا نؤتايِ تَُُْت بُ ُٖفاكّ   -

 ّ ًًَىَيُيت؟ بؤضِ؟ؿًًَََٓتُوَ. ٓايا تؤ بُ
ضؤٕ ؿَتىاًْت هُباكَت بُ نُهاًَْو نُ ياكَُتِ تؤيإ ؿاوَ و يُ طًُُ و   -

 ثُكوَكؿَنلؿِْ تؤؿا كِؤَيًإ ُٖبىوَ, مياتل يُ داكإ هىثاهًإ بهُيت؟
َ بىويت؟  - ـا مٍا ت ُنْا ًُت َٖا هُك ُْ , ُب كوّ تلهُناْت بىويتَُو  ُي كِابلؿوؿا ضؤٕ ػؤكاطلبىويت, كِوُب
 م ؿَنُيت يُ ؿاٖاتىوؿا يُ ض بىاكيَهـا ًاكَمايِ ثُيـابهُيت؟سُ  -
 يُ ًَٓوتاؿا ضؤٕ يُ فياِْ ػؤتـا ٓاكاَِ بُؿَهت ؿيًَٓت؟  -
 ض ناكيو نُ ُٓطُك ؿواداك تُواوّ بهُيت, مياتل يُ َُٖىإ ثًَِ ؿَيؼؤَ ؿَبًت؟  -
 بًت بُ ٓاو؟ بؤضِ؟ناّ نلؿَوَّ تؤ ُٓطُك يُْاو نؤََُيـا باي بهليَت, يًُُكَُمايـا ؿَ  -
 يُ ًَٓوتاؿا مياتل يُ َُٖىوإ ًاْامّ بُ ض ًتًَهُوَ ؿَنُيت؟  -
 كِاهرتئ و باًرتئ ًتًَو نُ يَُُكِ ػؤت ؿَتىاِْ بًًًًََت, ضًًُ؟   -
ُٓطُك يُنًَو يُوػُهًَُتاُّْ نُ يُ تؤؿايُ بُؿَيِ َٔ ُْبًَت, بؤ طؤكِيِٓ ُٓو ٓاَاؿَّ   -

 ض ناكيَو بهُيت؟
 تىاًْت هُباكَت بُ نلؿَوَ ضانُناِْ ػؤت ثًَناْبًت؟ضؤٕ ؿَ  -
 يُ ًَٓوتاؿا هُباكَت بُػؤت و فياِْ ُْٖىنُيًت يُ ض كِويُنُوَ هىثاي طىماكيت؟ -
 طُوكَتلئ تىاْايٌ و ًاكَمايًُناِْ تؤ ناَإُْ؟ -
 باًرتئ ػُهًَُتِ تؤ ضًًُ؟ -
 ؟ضؤٕ ؿَتىاًْت هُباكَت بُػؤت و نُهاِْ تل يًَبىكؿَتل بًت -
يُ كِابلؿوؿا يُ ض بابُت طُيًَهـا بُهُكَكؤيِ و نَُيو وَكطلتٔ يُ ُٖيُنإ هُكنُوتٓت  -

 بُؿَهت ًَٖٓاوَ؟
ٓايا تا ًَٓوتانُ بؤتإ كِوّ ؿاوَ نُ يُ تُْٗايًـا, نُهًَهِ تلت يُطَُيـايُ؟ ُٖهتت  -

 ضؤٕ بىوَ؟
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 ؤضِ؟ٓايا ثًَت وايُ فياِْ ًَٓىَ يُ دُهتُ ؾًنيهًُتاْـا نؤبىَتُوَ؟ ب -
ٓايا ثًَت وايُ ُْٖـيَو داك يُ فياْتا كِوؿاوطُيًَهِ ػلاخ كِووؿَؿَٕ نُ بُ قامادمِ تؤ  -

 ًًُْ؟ بؤضِ؟
 ٓايا ثًَت وايُ طىيَلِايَُيِ ػىؿا ؿَبًَتُ َايُّ كِمطاك بىوٕ؟ -
 يُ ؿوًْاّ ػُياَيـا ضاكَْىوهِ ػؤت ضؤٕ ويَٓا ؿَنُيت؟ -
 ضًًُ؟باًرتئ ثًَٓاهُ بؤ بُكيَىَبلؿِْ ُٖهت  -
 يُ كِابلؿوو ؿا يُ تاقًهلؿُْوَّ ض نُهاًَْهِ طُوكَ هىؿت وَكطلتىوَ؟ -
 اليُُْ تايبُت و ْاوامَناِْ فياِْ تؤ ناَإُْ؟ -
ض نلؿاكيَو الّ تؤ ثُهُْـ ُْنلاوَ و ضِ ؿَنُيت تا ؿَيًٓا بًت نُ ُٓو نلؿاكَ ًٓرت  -

 بًًَُو ًًُْ يُ فياِْ  تؤ و ػؤًُويوتُناْت؟
 َرياتًَو بؤ نُهاٌْ تل بُ دًَبًًًََٗت تا ُٓوإ يُ هُكنُوتٔ ْنيهرت بهُيتُوَ؟ثًَت ػؤًُ ض  -
 ػلاثرتئ ػىّ تؤ ضًًُ؟ بؤضِ؟ -
 يُ بُكاَبُك نُهاِْ تلؿا يُ ض بىاكيَهـا ثًاوَتِ ًٌْإ ؿَؿَيت؟ -
 طُوكَتلئ و بًَُٖنتلئ ُٓو واْاُّْ نُ يُ فياِْ ػؤتـا وَكتطلتىوٕ ناَإُْ؟      -
ّ بُ ض ػُهًَُتًَهِ ثًًٌَٓاِْ ػؤتُوَ ؿَنُيت وضؤٕ ؿَتىاًْت هُباكَت بُُٓوإ ًاْام  -

 و ًًَىامّ فياًْإ ًاكَمايِ مياتل ثُيـابهُيت؟
 ضؤٕ ؿَتىاًْت ًاؿوَإ بًت بُ ضانًُناِْ ػؤت و دًاواميُناًٌْت بُكم بٓلػًًَٓت؟ -
 ضؤٕ ؿَيوؤمٍ و ًَٗلَباِْ ػؤت ثًٌاِْ نُهاِْ تل ؿَؿَيت؟ -
ًًَت؟ضؤٕ  - ِ تل ؿآب هُك فياِْ نُهاْ ّ عًٌل و ػؤًُويوتِ ناكيطُكّ ُي ًْت ُب ٖاوناك َتىا  ؿ
 يُطٍَُ ُْوَّ ثًٍَ ػؤت ض دًاواميُنت ُٖيُ؟ -
 ناّ نلؿَوَّ تؤ ُٓطُك يُ ْاو ػَُيهـا باي بهليَت, ػؤَ ساٍَ ؿَبًت؟ بؤضِ؟ -
 تا ًَٓوتا بُ ض ٖؤيُى طؤكِاْهاكّ باًت يُ ػؤتـا بُؿيًَٗٓاوَ؟ -
 ضؤٕ ؿَتىاًْت ُٖكيُى يُ طلؾتُناِْ فياِْ ػؤت بًًَُىَيُنِ باَ يًَهبـَيتُوَ؟  -
 ضؤٕ ؿَتىاًْت َُٖـيى يُ ػؤًُويوتُناْت ْنؿيهرت بًتُوَ؟ -
 ضؤٕ ؿَتىاًْت ٓاكاٌَ و بًَـَْطًُنِ مياتل يُ فياِْ ػؤتـا بُكقُكاك بهُيت؟ -
هُك بًَت؟ يُّ دؤكَ هُباكَت بُ ػؤت ضؤٕ بري ؿَنُيتُوَ نُ ومَبُػٍ و ؿَيؼؤً -

 برينلؿُْوَيُ ض ُٖهتًَهت ُٖيُ؟
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تا ًَٓوتا ضُْـداك يُ تلهِ كِوؿاوَنإ يُ ثٌت ػىؿاوَْـَوَ ػؤت قاميهلؿووَ؟ يُجمؤكَ  -
 برينلؿُْوَيُ ض ُٖهتًَهت ُٖبىوَ؟

بُ بؤضىِْ تؤ هُكنُوتٔ ض واتايُنِ ُٖيُ؟ و يُ ضاوّ تؤؿا ض يُ ًَٓوتا و ض يُ   -
 ًٌْإ ؿَؿات؟ ؿاٖاتىوؿا ضؤٕ ػؤّ

 ض ػُهًَُتًَهِ تايبُت بؤ ػؤت ؿاؿًًََْت؟ -
 ُٓطُك ًَٓوتا يُوَّ نُُٖيت, كِامّ ًْت, سُمت ؿَنلؿ ضؤٕ نُهًَو بىيتايُ؟ -
 يُ ساَيِ سامكؿا طُوكَتلئ بُٖلَيُى نُ ُٖتُ ضًًُ؟ -
يُ ؿاٖاتىؿا بؤ بًَُٖننلؿِْ كِؤسًُت يُناّ ُٓمَىوٕ ياساَيُتِ مَيِٓ ػؤت هىؿ  -
 َطليت؟وَكؿ

 ًَٓوتا ػؤت بؤ كِوبُكِوبىُْوَ يُطٍَُ ض كِووؿاوطُيًَهِ طُوكَ ٓاَاؿَ ؿَنُيت؟ -
يُض بىاكيَهـا ؿَؿكوًًًَتُوَ؟ وضؤٕ ؿَتىاًْت ياكَُتِ نُهاِْ تليٍ بـَيت بؤُٓوَّ  -

 نُ بـكَوًًَُٓوَ؟
 ُٓو تَُُُّْ نُ تًًَـايت, طُوكَتلئ باًُّ ضًًُ؟ -
 كاوّ ؿَنُيت؟ بؤضِ؟ٓايا مؤكتل ُٖهت بُ تُكِوثا -
 بؤ ُٓوَّ كِيَقَّ هُالَُتًت مياؿ بهات ض ثُمياًَْو يُطٍَُ ػؤت ؿَبُهتًت؟ -
َُٓلِؤ ضُْـ داك ؿَكؾُتِ ُٓوَت ُٖبىوَ نُ مَكؿَػُُْ بهُيت و كِيَن وهىثاي و  -

 كِماَُْـّ ػؤت ؿَكبربِيت؟
 ٓايا تؤ نُهًَهِ كِوػؤًِ؟ ُٓطُك ًْت ضؤٕ ؿَتىاًْت كِوػؤَ بًت؟ -
 ؤٕ ؿَتىاًْت ًٌْاِْ بـَيت نُ كِيَن يُ ناكَناِْ ػؤًُويوتاْت ؿَطليت؟ض -
 ػلاثرتئ ػىّ تؤ ناَُيُ؟ ضؤٕ ؿَتىاًْت ُْيًًًََٗت؟ -
يُ ًَٓوتاؿا بُ ض كِيَطايُى ؿَتىاِْ يُ فياِْ ػؤتـا كِيَقَّ عًٌل وَُٖاُْٖطِ  -

 مياؿبهُيت؟
 ُؾ بُضِ ؿَؿَيت؟ساَيِ سامك يُ فياِْ ػؤتـا مياتل يُ ُٖك ًتًَو باي   -
 ٓايا مؤكتل ُٖهت بُ ثُفاكَيِ ؿَنُيت؟ بؤضِ؟ -
 باًرتئ ػُهًَُتِ تؤ ناَُيُ؟ وضؤٕ ؿَتىاًْت بًَُٖنّ بهُيت؟ -
 ثًَت ػؤًُ يُ ؿاٖاتىوؿا ض كِوؿاوطُيًَو ُٓمَىوٕ بهُيت؟ -
 يُ ًَٓوتاؿا ض ناكيَو ؿَبًَتُ َايُّ ٓاهىؿَيِ تؤ؟ -
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 نُهاًْرت نلؿووَ؟ تا ًَٓوتا ضؤٕ َتُاُْت بُ ػؤت و -
َُٓلِؤ تىاْاّ ض دؤكَ ثًٌَهُوتًَٓهِ بضىنت ُٖيُ نُ يُ ؿاٖاتىؿا ناكيطُكّ باَ  -

 وطُوكَّ يُهُك فياِْ تؤ ؿَبًَت؟
 يُ ض كِويُنُوَ نُهًَهِ تايبُت وْاوامَيت؟ -
 ض ناكيَو بُ تىْـّ تؤ ؿَػاتُ ثًَهُْني؟ -
وت بناًْت و ُٓوثُكِّ نَُيهًإ ٓايا ٓاَاؿَطِ ُٓوَت ُٖيُ تا ؿَكؾُتُنإ بُؿَههُ -

 يًَىَكبطليت؟
 ضؤٕ ؿَتىاًْت ػؤًِ وًاؿّ و ُٓوئ يُ فياِْ ػؤتـا ثُكَ ثًَبـَيت؟ -
 ػلاثرتئ ناك نُ تا ًَٓوتا نلؿوتُ ناَُيُ؟ بؤضِ؟ -
 ضؤٕ ؿَتىاًْت ًُوم وػُياٍَ و ؿآًَٖإ بُ باًرتئ ًًَىَ يُ ػؤتـا بًَُٖن بهُيت؟ -
 َتىاًْت بًطىاميتُوَ بؤ ؿوَهتإ و ػًَناُْنُت ضًًُ؟باًرتئ ًتًَو نُ ؿ  -
 باًرتئ هاتِ تَُُْت نُّ بىو؟ بؤضِ؟ -
 ضؤٕ ؿَتىاًْت ػؤًُويوتِ ػؤت ثُكَثًَبـَيت؟  -
 ضؤٕ ؿَتىاًْت منىُْيُنِ باَ بًت بؤ نُهاِْ تل؟  -
 َُٓلِؤ ضؤٕ بُكْاَُكِيَقّ ؿَنُيت تا هبُيًَٓهاْت يُ كِؤفاِْ ثًٌَىو باًرتبًَت؟ -
 بُٖاّ فيإ يُ ض ًتًَهـا ؿَبًًٓتُوَ؟ -
 ض بابُتًَهِ ثًَهًُْٓاوّ ؿَتىاًْت بطًَلِيتُوَ؟  -
 نُهاًْرت ض ُْٖـيَو ًتِ هُيل يُ باكَّ تؤوَ ؿََئًَ؟  -
 بؤ ؿَيًٓابىِْ مياتل, طُوكَتلئ ٓاَؤفطاكيُى نُ بؤ ػؤتِ بهُيت ضًًُ؟ -
 ت ؿاوَ, ؿَهؼؤًِ يُ ػؤت بهُيت؟ضؤٕ ؿَتىاًْت يُبُك ُٓوناكَ باًاُّْ نُ ُٓدماَ -
 ػلاثرتئ هاتِ تَُُْت نُّ بىو؟ بؤضِ؟ -
ّ طُيًَهِ آلهُباكَت بُوَّ نُ تؤ نًًَت و ض ناكيَو ؿَتىاًْت ُٓدماّ بـَيت, ض وَ  -

 طلْطت ثًًَُ؟
 يُ نُهاِْ تلؿا ؿَتىاًْت ض دىاًًُْى بـؤميتُوَ نُ تا ًَٓوتا ٓاطات يًًَإ ُْبىوَ؟  -
 يُتًت؟ بؤضِ؟آلًَهِ نؤَُٓايا تؤ نُه  -
 يُ ػؤت ؿا ض ُْٖـيَو ًتِ باَ بُؿّ ؿَنُيت نُ تآًَوت بايُػت ثًَُٓؿاوٕ؟ -
َيت؟  - َْطُنإ و مياتل طلْطِ بُ ؿَكؾُتُنإ ـب  ضِ بهُيت تا يُّ فياُْ هُيلَؿا نَُرت بُكِ
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 ضؤٕ ؿَتىاًْت منىُْيُنِ باَ بًت بؤ نُهاًْرت؟ -
 ؤكاْهاكيُنِ باًًت؟يُ فياِْ ػؤتـا ػىامياكّ ض ط -
 َُٓلِؤ ؿَتىاًْت ضِ بهُيت تا مَكؿَػُُْيُى خبُيتُ هُك يًَىّ نُهاًْرت؟ -
 ٖؤناكّ ؾلَػىامّ ػؤت بؤضِ ؿَطًَلِتُوَ؟ -
 ض ناكيَو يُكِاؿَبُؿَك بُباًِ ُٓدماّ ؿَؿَيت؟ -
 ضؤٕ ؿَتىاًْت نُهاِْ تلت مياتل ػؤَ بىيَت؟ -
 وَ؟نُهاًْرت يُ باكَّ تؤوَ ضؤٕ بريؿَنُُْ -
 ضؤٕ ؿَتىاًْت نُهًَهِ ناكيطُكبًت بؤ ػؤت و نؤََُيطا؟ -
 ؿواداك نُ بُؿَْطِ بُكم طليايت نُّ بىو؟ بؤضِ؟ -
 ُٓوهَِ نُهُّ نُ تؤيإ كَِدماْـبىو, يُ ضُْـيإ ػؤَ بىويت؟ -
 ناتًَو يُ ٓاويَُٓؿا تَُاًاّ ػؤت ؿَنُيت يُ هُكوؾُهاَيِ ػؤت كِاميت؟ -
 ؤيإ ػؤَ ؿَويَت؟ بؤضِ؟نُهاِْ ؿَوكوبُكت ضُْـ ت -
 ضُْـ ؿوفَٓت ُٖيُ؟ بؤضِ؟ -
 ؿواداك يُتاو تىكَِيِ ٖاواكت نلؿ نُّ بىو؟ بؤضِ؟ -
 ٓايا تؤ نُهًَهِ ثًَهُوتُيت؟ -
ضؤٕ ؿَتىاًْت يُ تىاْاّ ػُياَيِ ػؤت نَُيو وَكؿَطليت, بؤ كِوْاى نلؿُْوَّ كِيَطاّ  -

 ؿاٖاتىيُى نُ ًاياِْ تؤيُ؟
ُهاًْرت دىَّ ؿَناتُوَ و ضؤٕ ؿَتىاًْت يُّ دًاوامياُْ بؤ ض دًاواميُى تؤ يُ ن -

 بُكفَوَْـّ ػؤت و ٓاميناْت ُٓوثُكِّ نَُيو وَكبطليت؟ 
ُٓطُك ماَيبىِْ كِاهتُقًُّٓ تؤ تُْٗا بُهُك ُْٓـيٌَُ و ُٖهتِ ػؤتـا بًَت, ضؤٕ  -

 ت؟ؿَتىاًْت َُٖىو كِؤفيَو ياؿّ ػؤتِ خبُيتُوَ نُ تؤ ضاكَْىهِ ػؤت ؿياكّ ؿَنُي
 يُ كِابلؿووؿا يُ ض بىاكيَهـا, نُهًَهِ ثايُؿاكبىويت و بلِوات بُ ناكَنُت ُٖبىوَ؟ -
 ؿواداك نُ بُؿَْطِ بُكم ثًَهًُْت نُّ بىو؟ -
 باًرتئ تًَطُيٌنت و باوَكِّ تؤ ناَإُْ وضؤٕ ؿَتىاًْت باًرتيإ بهُيت؟ -

ُػٌٓـَيٌ و سُوهَُيُّ ضؤٕ ؿَتىاًْت بُ يُبُكضاوطلتِٓ كَِوتِ ًَٓوتاّ فياِْ ػؤت ب -
 مياتل ًٌْإ بـَيت؟

 بؤ ؿَكبامنلؿِْ ػؤت ض ناكاًَْو ؿَنُيت؟ -
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يُّ ٍُٖ وَُكدُؿا بؤ ُٓوَّ عًٌل بؤ فياِْ ػؤت بطًَلِيتُوَ, ٓاهاْرتئ وػًَلاتلئ  -
 كِيَطا ناَُيُ؟

 ضؤٕ ؿَتىاًْت كِيَقَّ عًٌل و ػؤًُويوتِ ػؤت مياؿ بهُيت؟  -
َكؾُتُ بَِ ثاياُْناِْ فيإ ببُيت و مياتل هىؿيإ ضؤٕ ؿَتىاًْت ثُّ بُ ؿ  -

 يًَىَكبطليت؟
 ضُْـَ ػؤتت ػؤَ ؿَويَت؟ بؤضِ؟   -
 ضؤٕ ؿَتىاِْ يُطٍَُ ُٓو نُهاُّْ نُ ػؤًت ْاوئَ, ٍَُٖ بهُيت؟  -
 يُ فياِْ ًَٓوتاّ ػؤتـا ضؤٕ ؿَتىاًْت مياتل نُهًَهِ هُكَكِؤبًت؟  -
ت و ًٓرت ُٓدماَِ ْاؿَيت؟يُ كِابلؿووؿا ض ناكيَهت ُٓدماّ ؿا -  وَ ًَٓوتا بُ مياْبُػٌِ ؿَماًْ
 بؤضِ ُْٖـَّ داك واُٖهت ؿَنُيت نُ كَِْطُ ػىؿا َلؿ بًَت؟  -
ضؤٕ ؿَتىاًْت ياكَُتِ نُهاِْ تل بـَيت تاوَنى ُٖوٍَ بـَٕ بؤ طًُنت بُ  -

 ٓاَادمُناًْإ؟
 وَ؟يُكِابلؿوؿا يُ ض تاقًهلؿُْوَيَهـا بُ هُكبُكمّ ٖاتىيتُ ؿَكَ -
 ضؤٕ ؿَتىاًْت ٖاوكَِطُمَناْت ػؤَ بىويَت؟  -
ضؤٕ ؿَتىاًْت يُ نات و تىاْاناِْ ػؤت باًرت نَُيو وَكبطليت؟ و ُْٖـيَو ًت نُ  -

 طلْطٔ و َُبُهتتُ, بُؿَهتًإ بًًَٓت؟
 يُ فياْتـا ض ناكاًَْو ُٓدماّ ؿَؿَيت نُ ؿَبُٓ َايُّ بُػتُوَكّ مياتل وهُالَُتِ تؤ؟ -
 ؤ ُٓدماَـاِْ ض ناكيَو, باًرتئ كِؤسًُتت ُٖيُ؟ساَيِ سامك ب -
ض كِوؿاوطُيًَهِ طلْط ًٌَٖتا يُ فياِْ تؤؿا كِوّ ُْؿاوَ نُ ضاوَكِواِْ نلؿًْإ ؿَبًَتُ  -

 ٖؤّ وكوفاِْ تؤ؟
ض ناكيَهِ طُوكَ ؿَتىاًْت ُٓدماّ بـَيت و ناّ كِيَطُ طُيًَهِ فيإ بُ نُهاًْرت ًٌْإ  -

 كيطُكبًَت؟ؿَؿَيت تا هُكًَُكًَهِ نا
 يُ ضُْـ كِؤفّ كِابلؿوؿا ضؤٕ ػؤًُويوتِ ػؤت بُ ْنيهرتئ نُي ًٌْإ ؿاوَ؟ -
 ضؤٕ ؿَتىاِْ ٓاَادمُ ػىامكاوَنُت بُوكؿّ ؿَهت ًٌْإ بهُيت؟  -
 ضؤٕ ؿَتىاًْت طُوكَيِ ػؤت ًٌْإ بـَيت و يُّ ناكََ ضًَق وَكبطليت؟ -
و بهُيت نُ يُطٍَُ تؤؿا دًاواميًإ ضؤٕ ؿَتىاًْت ؿَكى بُػُهًَُتُ باالناِْ نُهاًَْ -

 ُٖيُ وبُ ؿوّ ػُهًَُتُ باًُناًْاْـا بطُكِيًَت؟



 400 

 ًْت! و بُ ضُْـ هاَيُ ؿيًَتُ بُكضاو؟ بؤضِ؟آلتؤ ًَٓوتا ضُْـها -
 يُ فياْـا ض ُْٖـيَو ًت ؿَبًَتُ ٖؤّ كَِماَُْـيت؟ -
 ٖؤناكّ بنويَُٓكّ تؤ ضًًُ؟  -
 يُ نىيَـايُ؟ًُوم و تاهَُُْـّ كِاهتُقًُّٓ تؤ   -
 يُ ض ًتًَو تىًِ ٓاكاَِ وضًَقيَهِ هُيل ؿَبًت؟ -
 ٓايا ػؤت بُ نُهًَهِ هىؿبُػٍ بؤ نؤََُيطُ ؿَماًْت؟ -
 ٓايا يُ ؿويًََِٓ ػؤت كِاميت؟ بؤضِ؟ -
 ٓايا تا ًَٓوتا ناكت بُ ماًْاكيُناْت نلؿووَ؟ -
 تؤ َاَؤهتاّ ياػىؿ ؾًَلػىام؟ بؤضِ؟ -
 ْط؟                                             تؤ تاظطُيت يا طؤًََهِ َُ -
 ضُْـ داك يُؿَهت ػؤت تىكَِ بىويت؟ -
 ضُْـ داك ُْٖـٍَ قوُت نلؿووَ نُ ؿَّ وؿَهت ثًًُُإ بىوبًتُوَ؟ -
 ٓايا ػؤت بُ بهىف ؿاؿًًََْت يا نىفكاو؟ -
 ضُْـ داك يُْاػِ ؿَيُوَ طلياويت؟ بؤضِ؟ -
 ػُهًَُتًَو بؤ ػؤت ؿابًًَٓت, ض ػُهًَُتًَهت َُٖيـَبقاكؿ؟ ُٓطُك بلِياكبًَت يُ بلّ ْاو, -
 تؤ مياتل طىَّ ؿَطليت يا قوُ ؿَنُيت؟ -
 ٓايا ٓاَاؿَيت طؤْاّ نُهًَو َاض بهُيت نُ ميًُيُنِ يًَـاويت؟ -
 تؤ طلِناًْت ياػىؿ تاظطُيُنِ بضىى؟ بؤضِ؟ -
 ٓايا )ُْػًَل( وتٔ بُالتُوَ نًٌَُيُ؟ بؤضِ؟ -
 ًَِٓ ػؤت ؿَتلهًت؟ بؤضِ؟ٓايا يُ هبُي  -
 بؤًٌَُِْٖٓ عُيبُناِْ الًُ و كِوػواكت هُيلّ ٓاويَُٓ ؿَنُيت, ٓاويَُّٓ كِؤست يُ نىيًَُ؟ -
 ٓايا تؤ يُطٍَُ نُهاًْرتؿا دًاوامّ؟ بؤضِ؟  -
 تؤ ًُيـاّ ض ناكيَهًت؟ بؤضِ؟ -
 ٓايا تا ًَٓوتا ٓاواتُناْت يُ يًوتًَهـا ْىهًىَ؟ -
 طلؾتُنإ ؿَماًْت ياػىؿ نُهاًْرت؟ بؤضِ؟ ٓايا ػؤت بُ بُكثلهِ  -
 ض ُْٓطًَنَيُنت بؤ فيإ ُٖيُ؟  -
 ضُْـ داك ُٖهتت بُ تُْٗايِ و بًَهُهِ نلؿووَ؟ -
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 ٓايا ُْٖىنُ ضًَق يُ فيإ ؿَبُيت؟ بؤضِ؟ -
 ٓايا تؤ ثًَت وايُ يُ فياْـا مؤك هتَُت يًَهلاوَ؟ بؤضِ؟  -
 ُتُ ػلاثُناْت بٓىهًت؟ٓايا تؤ ُٓوَْـَ بىيَليت نُ بتىاِْ ػُهًَ -
 تؤ ػؤت بُ بهُك ؿَماًْت يا بُكناك؟ -
 ضُْـ داك بُضاوّ ػؤت َىعذًنَّ ػىؿاوَْـت بًًٓىَ؟ -
ناتًَو يُ ٓاويَُٓؿا تَُاًاّ ػؤت ؿَنُيت و ػؤت باْط ؿَنُيت, ُٖهت بُضِ  -

 ؿَنُيت؟ بؤضِ؟
 تؤ يُ فياْـا ياكيناًْت يا بًُٓك؟ -
 بًُِ؟تؤ ْاموًْعُُتت مياتلَ يا بًَ -
بًَطىَإ ؿَماًْت كِؤسًٍ وَى دُهتُ ثًَىيوتِ بُ ثاى نلؿُْوَ ُٖيُ, سَُاَِ كِؤسِ  -

 تؤ يُ نىيًَُ؟
 ٓايا تؤ بُهُك ُٖهتُناْـا ماَيًت؟ بؤضِ؟ -
 ناتًَو تَُاًاّ ؿَهتُناْت ؿَنُيت, ًُكَُماك ؿَبًت يا ػؤًشاٍَ؟ بؤضِ؟  -
 ػىاّ طُوكَؿايت؟ضُْـ داك ُٖهتت نلؿووَ كِيَو و كِاهت يُ نؤًِ  -
 ضُْـ داك يُ تىكَِيـا, ؿاُْنريَِت نلؿووَ؟ ٓايا يُّ ناكَّ ػؤت كِاميت؟ بؤضِ؟ -
 ػؤكانِ كِؤسِ تؤ ضًًُ؟ -
 تا ًَٓوتا ضُْـ داك ؿكؤت يُطٍَُ ػؤت نلؿووَ؟ بؤضِ؟ -
 ٓايا ؿَتىاًْت ثانِ ؿَكوِْ ػؤت ًٌْإ بـَيت؟ -
 ٓايا ػؤت بُ نُهًَهِ بُ ْلؾ ؿَماًْت؟ بؤضِ؟ -
 ٓاياتؤ نُهًَهِ ًُكًَٓت؟ بؤضِ؟ -
 ٓايا يُ بُكاَبُك ُٓو ًْعُُتاُّْ نُ ثًَت بُػٌلاوَ هىثاي طىماكيت؟ -
 ٓايا ؿَتىاًْت ؿوفَُٓناًٌْت ػؤَ بىيَت؟ بؤضِ؟ -
 ض نُهًَو تؤّ ػؤَ ؿَويَت؟ بؤضِ؟ -
 ناتًَو هُيلّ ؿَهتُناْت ؿَنُيت, ٓايا يُو ناكاُّْ نُ يًًَإ نُوتؤتُوَ كِاميت؟ -
 َُٓلِؤ ض ًتًَهت بُُٓواًْرت بُػًٌىَ؟ -
 َُٓلِؤ ض ًتًَهِ ْىَّ ؾًَلبىويت؟ -
 ض ػاَيًَهِ باَ يُّ طلؾتُّ تؤؿا ًاكاوَيُ؟ -
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 ٖؤناكّ هُكَُٖيـاِْ ُّٓ طلؾتُّ تؤ ضًًُ؟ -
 بؤ طؤكِيِٓ ُّٓ ؿؤػُ يُ بُكفَوَْـّ ػؤت ٓاَاؿَيت ض ناكيَو ُٓدماّ بـَيت؟  -
ًٓىَ؟ٓايا تا ًَٓوتا نُهًَهت ْاه - ُبؤضِ ُٓوت ًب  ًىَ نُ ؿواّ ضُـْ هاتًَو ثًًُُإ بًت ن
 ٓايا تا ًَٓوتا نُهًَهت ْاهًىَ نُ ؿواّ ضُْـ هاتًَو ثًًُُاْبًت يُوَّ نُ ْاهًىتُ؟ -
 ضُْـداك يُبُك ُٖهت و هؤمتإ كَِػُٓيإ يٌَ طلتىيت؟ -
 ٓايا ناتًَو كِػُٓت ىلَ ؿَطرييَت, ُٖهت بُبَِ ْلػِ ؿَنُيت؟ -
وتا يُ ػؤت ثلهًىَ: بُكِاهتِ بؤضِ ؿَبًَت )ػىؿا( ْاوبًَت ُْى نلؿاك, يُ تا ًَٓ -

بؤضِ ثًَىيوتُ َُٖىوَإ تىاْاّ  -ناتًَهـا نُ ُٓو ضىهت و ضاالنرتيُٓ؟          
ؿآًَُٖكاُّْ ػؤَإ بُناكبًَٗٓني؟ ضىْهُ ًٖض ًتًَو بُ ُْٓـامَّ ؿآًَٖإ ػَُيهِ 

ُتلي وًَٗلَبإ ْانات بَِ طىٍَ ؿاُْ نًٌَُُنًٍَ و هُػاوَمتُْـ وًاؿوَإ و ػؤًشاٍَ و ْ
 نؤنلؿُْوَّ هُكوَت؟

ت؟ - ُْاُْت ثًٍَ نلؿِْ ناكيَو ناكَنُ بُ )َُساٍَ( بناًْ ُْـ داك بؤت ٖاتؤتُ ثًٍَ نُ ت  ض
 بُياِْ نُ يُ ػُو َُٖيـَهتًت, كِوػؤًًت يا تلَ و تاٍَ!  -
 ؿَكطات يًَبهاتُوَ؟ بؤضِ؟ناتًَو ؿَضًتُوَ بؤ َاَيُوَ سُم ؿَنُيت ض نُهًَو   -
 ؿوائ دُفِْ يُ ؿايهبىًَْو نُ بًُـاكيت تًَـانلؿ, نُّ بىو؟ بؤضِ يُياؿت َاوَ؟ -
 ؿوائ طىَيًَو نُ بؤْت نلؿ, نُّ بىو؟ -
 ؿواداك نُ ُٖهتت بُ ٓاَاؿَيِ ًُيتإ نلؿ يُ تًٌُْت ػؤتـا نُّ بىو؟ بؤضِ؟ -
 ؿواداك نُ طىْاٖت نلؿ نُّ بىو؟ بؤضِ؟ -
 اك نُ يُ طىْاه تؤبُت نلؿ نُّ بىو؟ بؤضِ؟ؿواد -
 ؿوائ بلِياك يُ باكَّ طؤكِيِٓ ػؤتُوَ ؿات نُّ بىو؟ بؤضِ؟ -
 ؿواداك نُ بُؿَيًَهِ نُيٌ تَُاًاّ َاْطُ ًُوت نلؿظ نُّ بىو؟ -
 ُٖك ًَٓوتا سُم ؿَنُيت بُهُكنًَـا بكريِيًَٓت؟ بؤضِ؟ -
 ضِ؟ٓايا ػؤت بُ نُهًَهِ هُػاوَمتُْـ ؿَماًْت؟ بؤ -
 تا ًَٓوتا ضُْـ داك يُطٍَُ ػىؿاّ ػؤتـا ػَُيىَتت نلؿوَ؟ -
 ُٓطُك بلِياكبًَت تُيُؾؤًَْهِ ػًَلا بهُيت, سُم ؿَنُيت تُيُؾؤٕ بؤ نَِ بهُيت؟ بؤضِ؟ -
ت؟ بؤضِ؟   -  ُٓطُك بلِياك بًَت يُ دًَِ نُهًَهِ تلؿا بًت, ثًَت ػؤًُ يُ بلّ ض نُهًَهـا ًب
 ُْط بىوَ؟ بؤضِ؟يُّ هاتُؿا ؿَيت بؤ نٌَ ت -
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 ضُْـ نُهِ عاًل ؿَْاهًت؟ ْاويإ ببُ؟  -
 كقت يُ ضُْـ نُهُ؟ بؤضِ؟ -
 بُ بؤضىِْ تؤ, بؤ ٖؤطلبىوٕ بُ فياُْوَ ؿَبًَت ض ناكيَو بهُئ؟ -
ضُْـداك تَُاًاّ ضاوّ ٖاوهُكَنُت يإ باوى و ؿايهت ياػىًو و بلانُت نلؿووَ و  -

 ثًَت طىتىوَ ػؤًِ ؿَويًَت؟ بؤضِ؟
َوتا بلهًاكت يُ ػؤت نلؿوَ, نُ ُي نىيَىَ ٖاتىوّ؟ ميَـّ كِاهتُقًُّٓ َٔ ُي نىيًَُ؟ٓا  -  يا تا ًٓ
 باًرتئ ثُيىَْـيُى نُ ًَٓوتا ُٖتُ يُطٍَُ نًَـايُ؟  -
 يُ ض ناتًَهـا يُْاػِ ؿَيُوَ طؤكاِْ ؿَضلِيت؟  -
 ناّ ػىّ َٓـاَيًت ًٌَٖتا ُٖك َاوَ؟ بؤضِ؟ -
 ًَهت ٓاًهلا نلؿووَ؟ بؤضِ؟ٓايا تا ًَٓوتا كِامّ نُه -
 يُ ض نُهًَو َاوَيُنِ مؤكَ بَِ ٓاطايت؟ بؤضِ؟ -
 تاَيرتئ كِوؿاوّ فياْت ضِ بىو؟ بؤضِ؟ -
 تا ًَٓوتا بُ ضُْـ نُهت وتىوَ ػؤًِ ؿَويًَت؟ ٓايا ثًًُُاًْت؟ بؤضِ؟ -
 ٓايا تا ًَٓوتا ؿكؤت يُطٍَُ نُهًَهـا نلؿووَ؟ بؤضِ؟ ٓايا ثًًُُاًْت؟ -
 ػىؿاساؾًنّ بًَناكّ؟ بؤضِ؟ٓايا يُ  -
 ٓايا وابريؿَنُيتُوَ يُ ؿوَهتإ و نُهُ ْنؿنُناْت ضُْـ نُي كِقًإ يًَتُ؟ بؤضِ؟ -
 ؿواداك هىثاهِ نُهًَهت نلؿ, نُّ بىو؟ -
 واُٖهت ؿَنُيت نُهًَهِ َُُٓنـاكيت؟ -
 ٓايا بُ بؤضىوِْ تؤ يُ نُهُناِْ ضىاكؿَوكت ضُْـ نُي تؤيإ ػؤَ ؿَويَت؟ بؤضِ؟ -
 ٓايا واؿَماًْت ضُْـ نُي يُ ٖاوكِيًَاْت تؤيإ ػؤَ ؿَويَت؟ بؤضِ؟ -
َبقاكؿ؟ بؤضِ؟ - ُبُكيَهت َُٖيـ َت داكيَهًرت يُ قاَيبِ ٓافََيًَهـا بًًَتُ ؿًْا, ض طًاًْ  ُٓطُك بلِياكًب
ُٓطُك ُٖكنُهًَو نُ بتُويَت و بتىاًَْت بؤ ػىاِْ ًَٓىاكَ بًَت بؤ َاَيتإ, نٌَ  -

 ت, بؤضِ؟باْطًٌَٗت ؿَنُي
 واؿَماًْت بؤ ؿَوكوبُكَنُت هىؿ بُػًٌت؟ بؤضِ؟ -
 ٓايا تا ًَٓوتا ْنات نلؿووَ؟ بؤضِ؟  -
تا ًَٓوتا ضُْـ داك واكِيَو نُوتىوَ ؿواّ ؿيتِٓ ويَُّٓ ػؤَإ ُٓوَإ بُ ْاًريئ  -

 ٖاتبًَتُ بُكضاو؟ بؤضِ؟
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 ىو؟ ض نُهًَو بىو؟ؿواداك نُ يُطٍَُ نُهًَهـا ؿََُقاَيُت بىو نُّ بىو؟ ٖؤنُّ ضِ ب -
 ؿواداك نُ )بُؿَْطِ بُكم( طؤكاًْت بؤ ػؤت ضلِّ نُّ بىو؟  -
ًُواُْ نُ ؿَتُويَت ٓؤتؤَبًًُنُت ثاكى بهُيت, يُثلِ ؿَخيًًٌَٓت بُ تًٌُْتِ  -

ٓؤتؤَبًًًَهِ طلإ قًُُت ؿا, ًٖض نُي ٓاطاّ ىلَ ُْبىوَ, مياُْنُّ يُوَ نَُرتَ نُ 
 ت, ٓايا ياؿؿاًتًَو بؤ ػاوَِْ ُٓو ٓؤتؤَبًًُ بُدَِ ؿيًًََت؟نؤَجاًْايِ ؿَيًٓايِ بًبقيَليَ

 ُٓطُك بتىاًْت ًًَىام و دؤكّ َلؿِْ ػؤت َُٖيبقيَليت, ض دؤكَ َلؿًَْهت َُٖيـَبقاكؿ؟ -
 ؿواداك نُ بُؿَْطِ بُكم بؤ ُٓواًْرت ْنات نلؿ, نُّ بىو؟ -
اوببُ و بًًََٔ بؤ طُيٌنت ٓايا ٓاَاْر طُيًَهِ َُوؿا ؿوكوؿكيَقت ُٖيُ؟ يُنًَو يُواُْ ْ -

 بُّ ٓاَادمُ, ض ثالٕ و بُكْاَُيُنت ُٖيُ؟
ُٓطُك ؿَهطرياُْنُت بُك يُ ٖاوهُكطريّ يُطٍَُ تؤؿا, يُ كِوؿاويَهِ ٖاتىضؤؿا نُّ  -

 ُْٓـاّ و ًٓؿًًر بًَت, ٓايا مََاوَْـٍ يُطٍَُ ؿَنُّ يا ؿَهطرياْـاكيُنُت َُٖيـَوًَاْـَوَ؟
 تإ ضًًُ؟ بؤضِ؟بُْلػرتئ ياؿَوَكّ فياْ -
ِ َو - ُت ُ ساَي ؟ ي ٍَ طلتىَو ؿ ِ نُهًَهت ُي َو كِق ًٖض ناًت ّ بىو؟آلٓايا  ِ و تانُ ُكض ُب كييَن ؿا ي ُٓ ِ َ 
 ُٓطُك ؿَتناِْ بؤَاوَّ يُى ُٖؾتُ, دُْطِ ُٓتؤَِ بُكثاؿَبًَت, ضًت ؿَنلؿ؟ -
 ض ًتًَو بُ طُوكَتلئ هُكنُوتِٓ فياْتإ ؿاؿَْليَت؟ بؤضِ؟ -
 وِْ تؤ ضِ بىوَ؟ًريئ تلئ ػُ -
 تلهٓانرتئ ػُوًَْو نُ ؿيبًَتت ضِ بىوَ؟ -
َت؟ ض ناكيَو؟ - ُّ كَِوًتت ؿاْاًب  ٓايا ًٖض ناتًَو ناكيَهت يًَىًَاوَتُوَ نُ ػؤت بُ ثًَضُوْا
 ٓايا ٖاوكَِّ ْنيهُناْت يُ تؤ بضىنرتٕ يا طُوكَتل؟ -
بُكبىوَ, ؿواّ ؿَكبامنلؿِْ ػؤت و واّ ؿابًَٓٔ َاَيُنُتإ يا ُٖكضِ ؿاكوُْؿاكتإ ُٖيُ طلِّ تًَ -

َبىو؟ ت يُى ًت كِمطاك بهُيت, ُٓو ًتُ ضِ ؿ ُْٗا ًَٖٓـَ ؿَكؾُتت ُٖيُ نُ ؿَتىاًْ  ٓامينَناْت, ت
ُٓطُك ؿَتتىاِْ هبُيَِٓ بُياِْ بُ تىاْا يا تايبُمتُْـيُنُوَ نُ ؿَيت ثًَىَيُ يُػُو  -

 ُٖهتًت, ناّ ًَٖن يا تايبُمتُْـيت َُٖيـَبقاكؿ؟
ُك كِيَطايُنت ثًَـَماِْ نُ هاَإ و ؿاكايًُنُتإ يُ ؿواّ َلؿْتإ بؤ طُوكَتلئ ُٓط -

ػًَل و بُكفَوَْـّ َلؤظايُتِ بُناكببُيت, ٓايا ٓاَاؿَ بىويت ػنَُتًَهِ يُّ ضًُُٓ بُ 
 ُٓدماّ بطُيًُْت و نَُرتئ بلِ بؤ ػاوػًَناْت ؿابًًَٓت؟  

 فْإ؟ بؤضِ؟ ٓايا ثًَت باًرتَ يُ ثاٍَ ثًاواْـا بًت يا -
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 ٓايا ْنيهرتئ ٖاوكِيَهاْت فْٔ يا ثًاو؟ بؤضِ؟ -
بؤمنىُْ ؿََاَو طُيًَهِ )ُٓطُك بتتىاًْايُ بُنَُيو وَكطلتٔ يُ ؿََاَهُ تلهٓانُنإ -

 ؿيَىٓاها( َلؤظُنإ برتهًًَٓت, ُّٓ ناكَت ؿَنلؿ؟ بؤضِ؟
ُويَت يُ دًَِ ُٓوإ ٓايا نُهًَو يا نُهاًَْو ُٖٕ نُ ًَٖٓـَ ٓريَيًإ ثًَببُيت نُ بت -

 بًت؟ ُّٓ نُهاُْ نًَٔ؟
 ٓايا ُٖكطًن بُ بريتـا ٖاتىوَ نُ بليا كَِطُميَهِ ؿيهُت ُٖبىايُ؟ بؤضِ؟ -
واّ ؿابَِٓ ُّٓ ؿَهُالتُت ُٖيُ نُ تُْٗا بُ برينلؿُْوَ يُ يُ َلؿِْ نُهُنإ و  -

كطِ هلوًتِ ػىاساؾًن( نُهُنإ بهىفيت, ُٓو نُهاَُْ بُ َُ)ؿووداك ؿوباكَنلؿُْوَّ 
ؿََلؿٕ و ًٖض نُهًَو طىَاِْ يُ تؤ ُْؿَنلؿ, ٓايا ُٖيىَُكز و ؿؤػًَو بىوِْ ُٖيُ نُ 

 بتُويَت بؤ ضاكَهُكنلؿِْ نًٌَُناِْ, يُّ ًَٖنَ نَُيو وَكبطليت؟
هاَيِ ثامشاوَّ تَُُْت, مَئ  60هاٍَ تَُُٕ بطىمَكيًَٓت و بؤ  90ُٓطُك ؿَتتىاِْ  -

 بؤ ػؤت بًًًََٗتُوَ, ناًَاْت َُٖيـَبقاكؿ؟ دُهتُ يا مَئ؟ هاَيُ 30يا دُهتُّ نُهًَهِ 
 ثًَٓاهُّ تؤ بؤ مَكؿَثُكِيَهِ تُواو و قًُُْط ضًًُ؟ -
مياتل يُ َُٖىإ  ؿَهت ػؤًِ و هتايٍ يُ نَِ ؿَنُيت؟ ُٓو نُهُ يُ ض كِوويُنُوَ   -

 ًًٓٗاّ بُػٌِ تؤيُ؟
اِْ ناك يا ثًٌُّ ؿاٖاتىويت ُٓطُك يُ هاتِ يُؿايهبىوِْ َٓـاَيُنُتإ ػؤت ؿَتتى -

 ؿَهًٌٓاْت بهلؿايُ, ٓايا ُّٓ ناكَت ؿَنلؿ؟
ٓايا ٓاَاؿَيت, ُٓوثُكِّ ْاًريئ بًت, بُآلّ ُٖماك هاٍَ يُ ُٖك تَُُٕ و هاَيًَهـا نُ  -

 بتُويَت, فيإ بُهُكببُيت؟
و و ٓايا باوَكِت بُكِؤسُ ضُثَُيُنإ يا ػًَى ُٖيُ؟ ٓايا ٓاَاؿَيت يُ َاَيًَهِ تُكي -

 ؿووكَؿَهت ؿا نُ ؿََئًَ ػًَىَنإ ٖاتىضؤّ ؿَنُٕ, ًُويَو بُ تاقِ تُْٗا بُهُك ببُيت؟
مبليت,   -بُبَِ ؿَكؾُتِ ثُيىَْـيهلؿٕ بُ نُهًَهُوَ  -ُٓطُك بلِياك بًَت ُٖك ٌَُُٓو -

يُ ُْوتِٓ ض ًتًَو بُ و بُنٌَ, مياتل يُ َُٖىوإ ثًًُُإ ؿَبىويت؟ نُواتُ بؤضِ ًٌَٖتا 
 ُهُيُيُت ثًَُٓوتىوَ؟ُّٓ َ
ُٓطُك ؿَتتىاِْ هاَيًَهِ كَِبُم يُ ػؤًِ و ًاؿّ كَِٖاؿا بطىمَكيًَٓت, بُآلّ ؿواّ ُٓوَ  -

ًٖض ًتًَهِ ُٓو تاقًهلؿُْوََت بُ بري ُْيُتُوَ, ٓايا تاَُمكؤّ ُٓو تاقًهلؿُْوََ ؿَبىويت؟ 
 بؤضِ؟
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اَِ َُٖيُّ ًىئَ طؤكِنَِ يُ ُٓدم  -تًَبًِٓ ؿَنُيت نُ َٓـاَيُ ْامؿاكَ يُى هاَيُنُت -
كِؤَيُّ كاهتُقًُّٓ ػؤتإ ًًُْ, ٓايا ؿَتُويَت َٓـاَيُنُ بطؤكِيتُوَ تا   -وَ يُ ُْػؤًؼاُْ

 ُّٓ َُٖيُ ًًََُْٖليَت و كِاهت بهليَتُوَ؟
 واُٖهت ؿَنُيت ؿواّ هُؿ هاَيِ تل دًٗإ ًىيًََٓهِ باًرت ؿَبًَت يا ػلاثرت؟ بؤضِ؟ -
اَِ تًًَُهِ وَكمًِ بًت يُ ٓاهتِ دًٗاًْـا يا ػىؿ ثاَيُواِْ ٓايا ثًَت باًرتَ ُْٓـ -

 وَكمًًَهِ يُى نُهِ بًت؟ بؤضِ؟
 ماَيبىٕ بُهُك ْاكَِسُتِ يا ض غًََُهِ َٓـاَيًـا بُالتاُْوَ يُ َُٖىإ ؿفواكتل بىوَ؟ -
 ُٓطُك يُ تاقًهلؿُْوَيَهِ طلْطـا ؿَتبًِٓ نُ نُهًَو قؤثِ ؿَنات, ضًت ؿَنلؿ؟ بؤضِ؟ -
 ؟ُطُك ؿَتتىاِْ كِوؿاويَهِ ًََقوويِ بطؤكِيت  ض كِوؿاويَهت ؿَطؤكِّ؟ بؤضِٓ -
ُْـ ومَ بُػُكز ؿَؿَيت تا بُهُك ُٓواِْ ؿيهُؿا ناكيطُكّ ُٓكييَن بُ دًَبًًًََت؟ بؤضِ؟ -  ض
 يُ ؿيـّ تؤوَ ناكّ ثًَضُواُّْ كَِوًت ض دؤكَ ناكيَهُ؟  -
ُيت كؤفاِْ ؿواتل نُ - ت ويَٓاّ به َتىاًْ ُيُ؟ بؤضِ؟ ٓايا ؿ َهت ٖ ت ض بؤضىوًْ َلِؤتإ ؿَكِواًْ  ُي ُٓ
 ٓايا بؤ َُٖيبقاكؿِْ ٖاوهُك ثٌت بُ ُٓقٌَ ؿَبُهتًت يابُ ُٖهت؟ بؤضِ؟ -
ناتًَو ٖاوكِيَهاْت قوُ يُ قوُتاْا بهُٕ يا هاكؿتإ بهُُْوَ, تا ض كِاؿَيُى بُكاَبُك  -

 بُوإ يًَبىكؿَيت و يًًَإ ؿَبىكيت؟
ًَو مبليت يا ثًَت باًرتَ يُ ثًَؼُؾًَهِ ُْكّ و ْؤَيـا مبليت؟ بؤضِ؟ ٓايا ثًَت ػؤًُ وَى -  ثاَيُوْا
 ٓايا بؤضىوٕ و تًَلِوآًْتإ ناكيطُكّ مؤك يُهُك ٖاوكِيَهاْت بُدَِ ؿيًًَََت؟ بؤضِ؟  -
ٓايا يُ كِووّ مَكوكَت يا ػؤًُويوتًُوَ ٓاَاؿَيت فياْت بؤ يُنًَو يُ ْنيهُناْت  -

 خبُيتُ َُتلهًُوَ؟
 ثًَت ػؤًُ ؿواّ َُكط بُض ًًَىَيُى تؤ بُبري بًَُٓٓوَ؟ -
ُٓطُك ْاضاك بًت يُنًَو يُّ ؿوو ناكَ ُٓدماّ بـَيت ناًَإ َُٖيـَبقيَليت؟ هىاَيهلؿٕ  -

 ؿميهلؿٕ يُ ؿوناًَْو؟   -يُهُك داؿَ
بُ بُكاوكؿ يُطٍَُ َُٖىو نُهًَهـا, تا ض كِاؿَيُى ػؤت بُ دىإ, ميلَى يا بُ ػاوَٕ  -
 تِ ؿَماًْت؟ بؤ ضِ؟نُهًَ
 ثًَت ػؤًُ يُ َُكاهًُِ ضًُّ تؤؿا ض قوُيُى بهليَت و ض نُهًَو قوُ بهات؟ -
ُٓطُك بلِيَهِ مؤك ثاكَ بُ ًَٓىَ بـكيَت, ٓايا ٓاَاؿَيت ناهُيُى ًؤكبا نُ هًولنًَهِ  -

 تًَهُوتىوَ  خبؤيت؟
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 واؿَماًْت ثًَٓض هاَيِ تل بُ ض ناكيَهُوَ هُكقاَيًت؟ -
 ٕ بىيت؟ بؤضِ؟آلداك نُ بريت يُ ػؤنىفّ نلؿَوَ ضُْـ ها بؤ يُنُّ -
 ؿواداك نُ يُْاػِ ؿَيُوَ ؿاتُ قاقاّ ثًَهُْني, نُّ بىو؟ بؤضِ؟ -
ُٓطُك كِيَطُت ثًَبـكايُ ضُْـ ثلهًاكيَو يُ نُهًَهِ طلْط و َتُاُْ ثًَهلاو بهُيت,  -

 ُٓو نُهُ نَِ بىو؟
ٕ نُهِ طلْط و َتُاُْ ثًَهلاو بهلؿايُ, ُٓطُك َؤَيُتت ُٖبىايُ هَِ ثلهًاك يُ َُٖا -

 هَِ ثلهًاكَنُتإ ضِ بىو؟
 ٓايا تا ًَٓوتا ٓاواتِ َُكطِ نُهًَهت ػىاهتىوَ؟ بؤضِ؟ -
 ٓايا سُمؿَنُيت تَُُِْ داويـاُْت ُٖبًَت؟ بؤضِ؟ -
 سُمؿَنُيت ناتُناْت يُطٍَُ نَِ ؿا بُهُكبُكيت؟ بؤضِ؟ -
 يُ ٖاوكِيَهُتـا, بؤضِ؟ بًُىئَ ناّ تايبُمتُْـيـا ؿَطُكِيًَت -
ناتًَو ؿَهتؼؤًًتإ يًَـَنليَت, ٓايا باوَكِ ؿَنُيت يا ؿََيًًَت يُ كِاهتًـا َٔ  -

 ًايوتُّ ُّٓ ثًاَُٖيـاُْ ًِْ؟ بؤضِ؟
ٓايا َُٖىو ناتًَو ُٓوَ تؤيت نُ يُ ٓآًايُتِ و ؿَهجًَهلؿِْ ٖاوكِيَايُتًـا  -

 تؤ ُْٖطاو بٓليَت؟ؿَهجًٌَؼُكٍ ؿَنُيت يا ػؤت ؿَطليت بُكَو الّ 
ٓايا واُٖهت ؿَنُيت يُهُك فياِْ نُهاًَْو نُ بُدؤكيَو يُ دؤكَنإ ثُيىَْـيت  -

 ثًًَاُْوَ ُٖيُ, ناكيطُكّ مؤك بُدًَـيًًَت؟
 يُنُّ داك نُ بريت يُ َلؿٕ نلؿَوَ ضُْـ هاَيُ بىويت؟ بؤضِ؟ -
 َُكطِ ناّ يُى يُ ٓاميناْت بُالتاُْوَ بُ هىيرَت بىو؟ -
 لئ هُكنُوتًَٓو نُ يُ فياْـا بىو بُ ْوًبت ضِ بىو؟طُوكَت -
 يُ ناتِ وتىويَقؿا, مؤكتل بًوُكيت يا بًَقَك؟ بؤضِ؟ -
ٓايا مؤكبُّ داك تُْٗا يُوثُكِّ نَُاٍَ و ثانًـا ُْٖـيَو ًت ؿََيًًَت نُ قوُّ ْاػِ  -

 ؿَيتإ ًًُْ؟ بؤضِ؟ 
تؤَبًًُنُّ ؿاويَتِ يُ كيَبىاكيَو, ٓايا ٓاَاؿَيت بؤ باًرتئ ٖاوكِيَت نُ بؤمنىُْ بُ ٓؤ -

 ًايُتِ ؿكؤ بـَيت؟ بؤضِ؟
بُك يُ وَكطتِٓ فَاكَ تُيُؾىًَْو, ٓايا ؿَكباكَّ ُٓوَّ ؿَتُويَت بًًًًََت,  -

 بريؿَنُيتُوَ؟ ٓايا وتُناْت َُٖيـَبقيَليت؟
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 يُنُّ داك نُ بريت يُ َُهُيُّ فًَْٗٓإ نلؿَوَ, ضُْـ هاَيُ بىويت؟ -
اوكِيًَُنـا بؤ هًَُٓا كؤًتبًت و يُ ْاوَكاهتِ ؾًًُُنُؿا ُٖهت ُٓطُك يُطٍَُ ٖ -

 ؿَنُيت نُ ُٓهًَُٕ تىاْاّ تَُاًانلؿِْ ؾًًُُنُت ًًُْ, ٓايا ٖؤَيِ هًَُٓا بُدَِ ؿيًًََت؟
يُبُكاَبُك بلِيَهِ مؤك ثاكَؿا ٓايا ٓاَاؿَيت باًرتئ ٖاوكِيَِ ػؤت ُْبًًٓت ياػىؿ  -

 قوُّ يُطٍَُ ُْنُيت؟
 فياْت  مياتل يُ َُٖىو ًتًَو ػؤَ ؿَويَت؟ بؤضِ؟  ض ًتًَهِ -
ٓايا ًٖض ناتًَو يُ نُهًَو بُٖؤّ ُٓوَّ نُ يُ تؤ ضاْوِ باًرتَ يا هُكنُوتىوتلَ,  -

 بًَناك بىويت؟
ُٓطُك نُهًَو يُ بُكاَبُك وَكطلتِٓ ماًْاكّ ًَِْٗٓ هُباكَت بُ ًىيَِٓ  -

اك بهات, ٓايا ُّٓ بلَِ وَكؿَطليت؟ بُ ناكنلؿُْنُت, بليَهِ مؤك ثاكَ وَى بُكتًٌ ثًًٌَٓ
 طلمياُّْ ُٓوَّ ُّٓ ًًًَُْٗٓ ٓاًهلا ُْؿَبىو؟

  -بؤ منىُْ يُ ًَْىإ ؿَّ و ضاوؿا  -ُٓطُك بتىاِْ بُ كِوًاًَْهِ ْاًريئ يُ كِوَُتتاْا -
% بُكمبهُيتُوَ, بُطلمياُّْ ُٓوَّ ُّٓ ًًًَُْٗٓ ُٖكطًن ٓاًهلا 40كِيَقَّ ميلَنِ ػؤت بؤ 

 ىو, ٓايا ُّٓ ناكَت ؿَنلؿ؟ُْؿَب
بُ بؤضىِْ تؤ ض َُهُيُ طُيًَو يُوَ تايبُتِ تلَ نُ بتىاْليَت يُ باكَيُوَ يُطٍَُ  -

 نُهاًْرتؿا طكتىطؤ بهليَت؟
 كؤفّ ضُْـداك يُ ٓاويَُٓؿا بُ تاهُوَ هُيلّ ػؤت ؿَنُيت؟ -
قيَليت, ناًَاْت ُٓطُك ْاضاكبًت يُ ًَْىإ نىيَلبىوٕ يا نُكِ بىوٕ ؿا يُنًَهًإ َُٖيب -

 َُٖيـَبقاكؿ؟
 ٓايا ٓاَاؿَيت يُطٍَُ نُهًَهِ بُكِيَن بُآلّ ْاًريئ ؿا ٖاوهُكطريّ بهُيت؟ -
 ؿواداك نُ بُبَِ َؤَيُت ًتًَهت َُٖيطلتىوَ,  نُّ بىو؟ -
 ؿوائ داك نُ يُالّ نُهًَو طلياويت, نُّ بىو؟ ُٓو نُهُ نَِ بىو؟ -
و ْنيهُناْت بُ ًًَىَيُنِ ؿكِْـاُْ نىفكاوَ و تؤ بهىفَنُ واّ ؿابًَٓٔ يُنًَو يُ نُهُ ٓامين  -

 ؿَْاهًت, بُآلّ بهىف بُبَِ تاوإ ؿَْاهليَت, ٓايا تؤ ػؤت تؤَيُّ يًَـَهًُْت؟ بؤضِ؟
 يُ ثُيىَْـيُنـا مياتل يُ ُٖكًتًَو بايُؾ بُضِ ؿَؿَيت؟ -
َُكِ  - اتىوؿا ؿََليت, ُي ُـْ كؤفّ ؿٖا َاوَّ ض ُيت ُي وَ بب طُك ثُّ ُب ت؟ ُٓ ًَب  ض ًت ػَُباك ؿ
َت ؿوو هاَيِ ؿاٖاتىو يُطٍَُ نُهًَهـا يُْاو َاَيًَهـا يُ دَُوُكّ بانىوك  -  ُٓطُك بلِياك ًب
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 بُهُك ببُيت, ثًَت ػؤَ بىو ض نُهًَو يُطٍَُ ػؤت ببُيت؟   -بُطٌت ثًَـاوهًتًُنُوَ -
اًكِ ُٓطُك ثاَ ًَُ َاْط يُ ؿَمطرياْـاكيت هُكدمت ؿا نُ ُْى تُْٗا ًٓرت ع -

ؿَمطرياُْنُت ًْت بَُيهى ًٓرت ُٖهت بُ ػؤًشاَيِ ْانُيت يُ تًٌُْتًـا, وَُٓطُك 
 ؿَيًٓابىويت نُ دًابىوُْوَتإ واؿَنات نُ ُٓو ػؤنىفّ بهات, ض ناكيَهت ُٓدماّ ؿَؿا؟

يُباكوؿؤػًَهِ تلهٓانـا نُ ؿيَتُ ثًٌَُوَ بؤتإ, يُو ناتُؿا نُ ُٖك يُػؤوَ ٖاواك  -
 ًًَو ؿيَٓٔ؟ؿَنُٕ ْاوّ ض نُه

ُٓطُك ٖاوكٍَِ وٓآًاناْتإ بًاُْويَت كِاهتطؤياُْ و كِاًهاواُْ بريوكِاّ ػؤيإ ؿَكباكَّ  -
 تؤ ؿَكبربِٕ, ٓايا سُمت ؿَنٍُ ُّٓ ناكَ بهُٕ؟

 نُهـا فياِْ ضُْـ نُي يُ فياِْ ػؤت بُ باًرت ؿَماًْت؟    100ثًَت وايُ يُ ًَْىإ  -
 طٍَُ ض نُهًهـا طؿتىطؤيُنِ ؿَيطريت ُٓدماّ ؿاوَ؟ بؤضِ؟ٓايا يُ هَِ َاْطِ كابلؿوؿا يُ -

َبىيت؟ بؤضِ؟ - َبلؿ, ؿَيطلإ ؿ َهِ ؿوكَ ؿَهت ؿ  ُٓطُك يُؿواّ َلؿٕ, الًُتًإ بؤ ؿاكهتاًْ
ناًَاْت ثًَباًرتَ: فياًَْهِ ثلِ يُ ػؤًِ و هُكنًُِ و ًهوت و هُكنُوتٔ و ػُّ و  -

ّ ثًٌَبًِٓ يُ ًَْىإ ػؤًُويوتُناْتـا بُبَِ ًاؿّ, يإ فياًَْهِ ٓاكاّ و هُالَُت و ًًاو
 ًهوت يا هُكنُوتًَٓهِ بُكضاو؟

ٓايا))ُْػًَل(( وتٔ ًَٖٓـَ بُالتاُْوَ طلاُْ نُ بُؿكيَقايِ نات هُكقاَيِ ُٓدماَـاِْ  -
 ناكطُيًَهًت نُ سُم بُُٓدماَـاًْإ ْانُيت؟ بؤضِ؟

اًًت و بُبَِ نًَاو ؿكيَقَ ٓايا ٓاَاؿَيت بلِيَهِ باَ ثاكَ وَكبطليت و هُكتإ بت -
 بُضاالنًُناِْ كؤفاُْت بـَيت بُبَِ ُٓوَّ ٖؤناكّ هُكتآًًُنُت بُنُي بًًًََت؟ 

ُٓطُك بتتىاًْبايُ هبُّ يُ يًُِ نُهًَهِ ؿيهُؿا بُػُبُك بًًَت, ٓايا ُّٓ ناكَت  -
 ؿَنلؿ؟ يُ دُهتُّ ض نُهًَهـا بًَـاك ؿَبىيت؟ 

 ؟ بؤضِ؟طلْطرتئ نُي يُ فياْتـا نَِ يُ -

ٓايا ٓاَاؿَ بىويت بؤ َاوَّ هاَيًَهِ تُواو يُ ْىنُثًَت تا فيَل ضُْانُت ًٓؿًًر بىايُ  -
بؤ ُٓوَّ يُنًَو يُ ْنيهُناْت يُ َُكطًَهِ سُمتِ كمطاكببًَت؟ بَُُكدًَو ؿَيًٓابًت يُوَّ 

 ثاَ هاَيُنُ ضانبىُْوَتإ َوؤطُكبًَت.
 بىوِْ ػؤت بطؤكِيت, ض ًتًَهت ؿَطؤكِّ؟ُٓطُك تىاًْبات ًًَىامّ ثُكوَكؿَ و طُوكَ -
 ٓايا ثًَت ػؤًُ بُكواكّ َُكطِ ػؤت بُوكؿّ بناًْت؟  -
 ض ًتًَو بُالتُوَ ًَٖٓـَ طلْطُ نُ ُٖكطًن ْابًَت يُ باكَيُوَ طاَيتُ داكِّ بهُيت؟ -
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ٓايا ًٖض ناتًَو يُ ًىيَِٓ طٌتًـا تـ ؿَنُيت يإ يىتت ؿَطليت يا ؿؿاْت بُ ؿإ  -
 َنُيتُوَ؟ بؤضِ؟ٓافٕ ثاى ؿ

ٖاوكِيًََو, كاهتطؤياُْ و ثًَـاطلاُْ ؿَيُويَت بؤضىوِْ تؤ يُ باكَّ ًتًَو بناًَْت بُآلّ  -
بًوتِٓ بؤضىوِْ كاهتُقًُّٓ ًَٓىَ بُ ًًُاُْيُنِ مؤك كَْطُ بؤ ُٓو بُ ٓاماكبًَت, بؤ منىُْ 

كنُوتِٓ يُ ناكَناًْـا ٖاوكِيَُنُتإ ٖىُْكَُْـ و ًْطاكنًٌَُ و ؿَيُويَت بؤضىوْتإ يَُُكِ هُ
 بناًَْت, بُكِاّ تؤ نَُرتئ ضاْوِ هُكنُوتِٓ ًًُْ, يُّ ساَيُتُؿا ضِ ؿَنُيت؟

 نؤتاداك نُ بُتُْٗا طلياويت, نُّ بىو؟ بًاْىوّ طلياُْنُتإ ضِ بىو؟ -
ُٓطُك باوى و ؿايهتإ ثُنًإ بهُوتايُ و تُْٗا ضاكَهُك َُُٓبىايُ نُ ُٓوإ بًًَٗٓت  -

ت يا بًاْبُيت بؤ ػَُيىَتطُّ ثريّ, يُطٍَُ ُٓوَّ نُ ٖاوهُكَنُت كامّ ًًُْ بؤ َاَيِ ػؤ
 بًاًًَْٗٓت بؤ َاَيُوَ؟ ضًت ؿَنلؿ؟

ُٓطُك يُ ًَىاًًُْنِ ػىاِْ ًَٓىاكَؿا يُ َاَيِ ٖاوكِيَهُتـا يُ ناتِ ْاخنىاكؿْـا يُ قاثِ  -
 مَالتُنُتاْـا هًولنًَهِ تؤثًىت بُكضاو ؿَنُوت, ضًت ؿَنلؿ؟

ك ؿَتتىاِْ بؤ َاوَّ َاْطًَو بُبَِ نَُىنىكتِ ؿاكايِ بؤ ُٖكدًًَُنِ ؿًْا ُٓطُ -
 طًُت بهُيت, بؤ نىَّ ؿَكِؤًتِ و ضًت ؿَنلؿ؟

ت؟ -  ٓايا ٓاَاؿَيت ثًَٓر هاٍَ يُ تَُُْت نَُببًَتُوَ بُآلّ ُٓوثُكِّ دىإ و هُكْر كانًٍَ ًب
وو ًُْطُكِيًَتُوَ بؤ َُٓلِؤ, ُٓطُك ُّٓ تىاْايُت ُٖبًَت نُ ػؤت بطًَلِيتُوَ بؤ كابلؿ -

 ٓايا ُّٓ ناكَت ؿَنلؿ؟ بؤ ناّ قؤْاغِ تَُُْت ؿَطُكِايتُوَ؟
ٓايا ًٖض ناتًَو بريت يُ ػؤنىفّ نلؿؤتُوَ؟ ض ًتًَو بُالتاُْوَ ًَٖٓـَ طلْطُ نُ بُبَِ  -

 ُٓو فيإ ًٖض بُٖايُنِ ًًُْ بُالتاُْوَ؟
ُطُك يُ ًُقاًََهِ قُكَباَيؼ ؿا يُ هُك ثًاويَهِ ؿَوَيَُُْـ ثًًٌَٓاكتإ بؤ ؿَنات نُ ٓ -

ُٖكضىاكثٍُ بُ ؿكيَقايِ ًُقاَُنُ هٓطُ ػٌُ بهُيت, و يُبُكاَبُكؿا بلِيَهِ مؤك ثاكَ 
 ببُػًٌَتُ ُٓو كيَهؼلاوَ ػًَلػىاميُّ بُالتاُْوَ طلْطُ, ٓايا ُّٓ ناكَت ؿَنلؿ؟

 ٓايا ثًَت ػؤًُ بطُكِيًَتُوَ بؤ قؤْاغِ َٓـاَيِ؟ بؤضِ؟ -
 بًاْىيُى ٓاَاؿَيت ػًَناُْنُت بؤ َاوَّ ثًَٓر هاٍَ يًَت ؿوكبًَت؟بُ ض  -
 ؿواداك نُ دًَٓىت بُ ػؤت ؿا نُّ بىو؟ بؤضِ؟ -
 نؤتاداك نُ دًَٓىت بُ نُهًَو ؿا نُّ بىو؟ بؤضِ؟ -
 نؤتاداك نُ ًهوتت ػىاكؿ نُّ بىو؟ بؤضِ؟ -
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ليًَت, ض ناكؿاُْوَيُى ناتًَو تؤ يُبُك ضانُيُى نُ يُطٍَُ نُهًَهـا نلؿوتُ, ْاْلػًَٓ -
 يُ ػؤت ًٌْإ ؿَؿَيت؟

ٓايا ثًَت ػؤًُ يُتَُُِْ هِ هاَيًـا بىَهتًت و قؤْاغُناِْ بُهاالضىْتإ ًَٖٓـَ بُ  -
 ًًَُٓيِ تُّ بهليَت نُ ؿووُٖماك هاٍَ تَُُٕ بطىمَكيًَٓت؟ بؤضِ؟ 

نُهِ و يُ تَُُِْ ُٖكمَناكٍ بُؿواوَ, يُناّ هَِ هاَيِ تَُُْتـا مؤكتلئ طًُُّ  -
 طؤكاْهاكيت تاقًهلؿُْوَ نلؿووَ؟

ُٓطُك يُ تاقًهلؿُْوَيُنِ طلْطـا, وَالَِ ثلهًاكيَهت ُْؿَماِْ و بُٓاهاِْ ؿَتتىاِْ  -
قؤثَِ بهُيت و بُتَُاًانلؿِْ وَكَقُّ نُهًَهِ تل وَالَِ كاهتت ؿَهت نُويَت, ٓايا ُّٓ 

 ناكَت ؿَنلؿ؟
ؤكثُنُتإ نُ بَُنواُْ يُؿايو ؿَبًَت ُٓطُك ؿَتتىاِْ كَِطُم و ًًَىَّ ماٖريّ ن -

 ُٖيبقيَليت, ٓايا ُّٓ ناكَت ؿَنلؿ؟
 ناتًَو يُ نؤكيَهـا, نؤََُيًَو ضاو ؿَبلُِْ تؤ, ُٖهت بُضِ ؿَنُيت؟ بؤضِ؟ -
ٓايا ناكيَو ُٖيُ نُ َاوَيُنِ مؤك ػُوِْ ُٓدماَـاٌْ بىبًَتُ ػىيًاّ هُكت؟ نُواتُ  -

 ؟بؤضِ ًٌَٖتا بُ ُٓدماَت ُْطُياْـووَ
واّ ؿابَِٓ ؿَماًْت يُ َاوَّ هَِ َاْطـا بُٖؤّ ُْػؤًًُنِ نىًٓـَوَ ؿََليت, ٓايا  -

كيَطُ ؿَؿَيت نُ تؤ خبُُْ يُػضاَيُوَ و بًبُهتِ, بُمآًِْ َُُّٓ نُ ُّٓ ؿَكؾُتُت ضٓط 
ؿَنُويَت نُ ؿواّ ُٖماك هاٍَ, داكيَهًرت ميٓـو ؿَبًتُوَ و فياًَْهِ بُكؾلاوإ و تًََُُْهِ 

 ُٖبًَت؟ ؿكيَقت
يُ فياْتاْا مياتل يُ ُٖكًتًَو ُٖوٍَ بؤضِ ؿَؿَيت؟ هُكنُوتٔ, ٓاهايٍ,  -

 ػؤًُويوتِ, ؿَهُالت, وكوفاْـٕ, َُعليؿُ ياًتًَهِ تل؟
ُٓطُك ؿَتناِْ نُ نًََُو مياتل يُ هاَيًَهِ تل يُ ثلِيَهـا ؿََليت, ض بًًَُو يُ  -

 ًًَىامّ فياْتإ ؿَطؤكّ؟
يهرتئ ٖاوكِيَت ػُكيهِ قاضاػضًَتِ َاؿَ هلِنُكَناُْ, ُٓطُك بؤت ؿَكؿَنُوت ْن -

 ضًت ؿَنلؿ؟

 ٓايا ؿاوانلؿِْ ياكَُتِ بُالتاُْوَ ٓاهاُْ؟ بؤضِ؟ -
ُٓطُك بُبلِيِٓ يُنًَو يُ ثُدمُناْتإ يُ بُكاَبُك طٌت ُْػؤًًُناْـا ثاكيَنكاو  -

 بىيتايُ, ٓايا ٓاَاؿَ ؿَبًت بضًتُ فيَلباكّ ُّٓ ًُْتُكطُكيُ؟
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 ثًَت ػؤًُ بُْاوباْط بًت؟ يُ ض كِيَطُيُنُوَ؟ ٓايا -
بُػاى هجاكؿِْ ػؤت ضؤٕ ويَٓا ؿَنُيت؟ ٓايا بُالتاُْوَ طلْطُ نُ ػَُيو يُ ناتِ  -

 َلؿْتاْا َاتًَُِٓ بطًَلِٕ؟
يُ بًاباًَْهِ ؿوكَ ؿَهتـا َاكيَهِ طُوكَ ؿَؿات بُ باوى و باًرتئ ٖاوكِيَِ تؤ و تؤَ  -

 ًُ, ٓايا ؿَكميُنُت يُ باونت ؿَؿا يا يُ ٖاوكِيَهُت؟ بؤضِ؟تُْٗا يُى ؿفَ فَٖلت ثًَ
ٓايا واُٖهت ؿَنُيت ثُْـو َؤضًاكّ ثريَنإ بُٖؤّ تاقًهلؿُْوَياُْوَ بُٖايُنِ  -

 تايبُتِ ُٖيُ؟
نؤتاداك نُ بُهُكّ نُهًَهـا قريِاْـت نُّ بىو؟ يُبُكضِ ُّٓ ناكَت نلؿ؟ ٓايا ؿواتل  -

 ثًًُُإ بىيتُوَ؟ بؤضِ؟
ا ٓاَاؿَيت بؤ َاوَّ يُى هاٍَ َُٖىو ًُويَو تلهٓانرتئ َؤتهُ ببًًٓت, بُآلّ ٓاي -

 ؿواّ هاَيًَو باكّ ؿاكايتإ بُ ًًَىَيُنِ بُكضاو طؤكِاِْ بُهُكؿا بًَت؟
 يُ ض ًتًَو مياتل يُ َُٖىإ ؿَتلهًت؟ بؤضِ؟ -
 بُ ػىيَٓـُْوَّ ُّٓ نتًَبُ ؿَتُويَت بُ ض ُٓدماًََو بطُيت؟  -
 ّ مياتل ؿَتلهًت نُ ُٓواًْرت ض ًتًَو يُ باكَّ تؤوَ بنأْ؟يُ َُٖىو -
 طُوكَتلئ ؿكؤيُى نُ تا ُْٖىنُ بُػؤت وتىوَ ناَُيُ؟ بؤضِ؟ -
واُٖهت ؿَنُيت ض ٓاهتُْطًَو تؤ يُ ُٓدماَـاِْ ُٓو ناكاُّْ نُ ثًَىيونت بؤ طؤكيِٓ  -

 فياْت ُٓدماَِ بـَيت, ؿَطًَلِيَتُوَ؟
َْر و بليًَٓهِ نؤٕ, -  تىكَِيِ يا ثًًُُاِْ طُيًَهِ يُ ؿَيتـا ًٌَٖتؤتُوَ, ْاوّ ببُ! بؤضِ؟  ض كِ
 ض كوؿاويَو ؿَبًَت بًَتُ ثًٌَُوَ تا بتىاِْ يُػؤت و ُٓواًْرت ببىكيت؟ بؤضِ؟ -
 ض ؿاهتاًَْهت ؿَكباكَّ ػؤت ْىهًىَ نُ ُٖيىَُكدِ ُْٖىنُيِ فياْت وَهـ بهات؟ -
ٌهِ, ثنيٌهُنُتإ ؿََيًَت نُ بُؿاػُوَ تىًِ ؿواّ ُٓدماَـاِْ تاقًهلؿُْوَّ وكؿّ ثني -

َْـيتإ ثًَىَ ؿَنات و ؿََيًَت: ؿاواّ يًَبىكؿٕ  ًًَلَثُدمُ بىويت, ؿواّ ُٖؾتُيُى َُٖإ ثنيٌو ثُيى
 ؿَنُّ َُٖيُ كويـاوَ و تؤ هُالَُتِ, يُنُّ قوُيُى نُ بُ ثنيٌهِ ؿََيًًَت ضًًُ؟

 ووَ؟ بؤضِ؟ٓايا ُٖكطًن بلِوابىوٕ بُ ػىؿات تاوتىَّ نلؿ -
 ٓايا ػؤت بُنُهًَهِ بلِواؿاك ؿَماًْت؟ بؤضِ؟ -
ُٓطُك بتناًْايُ تُْٗا هاَيًَو يُ تَُُْت َاوَ, ٓايا َُٖإ ُّٓ ناكاُْت ؿَنلؿ نُ  -

 ًَٓوتا ؿَياْهُيت؟ بؤضِ؟
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 ٓايا ٓاَاؿَيت هُكبلِيِٓ َُكِيَو بُتُواوّ تَُاًا بهُيت؟ بؤضِ؟ -
 ِ؟ؿواداك نُ ؿكؤت نلؿ نُّ بىو؟ بؤض -
 ؿوائ ؿكؤّ بُكفَوَْـّ نُ نلؿت نُّ بىو؟ بؤضِ؟ -
 عًُكِ بَِ َُكز ضِ ؿَطُيًَُْت؟ -
 ٓايا نُهًَهت بُبَِ ًٖض َُكدًَو ػؤًىيوتىوَ؟ بؤضِ؟   -
 يُ فياْتا مياتل يُ ُٖك ًتًَو هىثاي طىماكّ ضًت؟ بؤضِ؟ -
ؿايهبىْت ثريؤم(, ض يُ ))ناتًَو نؤََُيًَو يُ ٖاوكِيَت يُ ضًٌَتؼاُْيُنـا ثًَت ؿََئًَ -

 ناكؿاُْوَيُنت ؿَبًَت؟
ُهت ؿَنُيت يُ ناّ ًُٓهُدمُّ ؿَكوِْ مياتل يُ ُٖك ًتًَو ٓاماك ؿَضًَقيت؟ بؤضِ؟ -  وٖا
 ٓايا سُمؿَنُيت ٖاوهُكَنُت يُ تؤ دىاْرت و ميلَنرت بًَت؟ بؤضِ؟ -
َبُكؿا بُ تؤ ٓايا ٓاَاؿَيت ٖاوهُكَنُت بؤ َاوَّ هاَيًَو يُ تؤ ؿوكبًَت بُآلّ يُ بُكا -

 ؿَوتلا نُ يُّ َاوَيُؿا يُ ٓاكاًَُنِ قىٍَ بُٖلََُْـ ؿَبًت؟
طلْط ًًُْ نُ بتىاِْ بُ باوباثرياِْ ػؤتُوَ ًاْامّ بهُيت, طلْط ُٓوَيُ نُ ٓايا  -

 ُٓوإ ؿَتىأْ ًاْامّ بُتؤوَ بهُٕ؟
كاسُت ٖاوكِيًََهِ باَ بُ ًْامثانِ ْىنتُيُى ؿَطًَلِيَتُوَ نُ يُبُك ٖؤيُى تؤ ْا -

 ؿَنات؟ ناكؿاُْوَت ضؤٕ ؿَبًَت؟
 ( بلؤيت؟w.cٓايا ؿَتىاًْت يُ سنوكّ نؤََُيًَهـا بؤ ) -
 ُٓطُك قاَيًُ ؾلِيىَنُّ سُمكَتِ هًًَُاْت ثٌَ بـَٕ, بؤ نؤّ ؿَكِؤٍ؟ بؤضِ؟ -
 ٓاويَُٓيُى كوبُكِوّ ػؤت بطلَ, يًَِ بجلهُ نُ تؤ نًًَت؟ ُٖهت بُ ضِ ؿَنُيت؟ -
 وَ ض ثُياًََهِ بؤ تؤ ُٖيُ:ُّٓ ضريؤنُّ ػىاكَ -

 ُٓو وتِ: وَكٕ تاؿََِ يًَىاك!
 ُٓوإ وتًإ: ًَُُٓ ؿَتلهني.

 ُٓو وتِ: وَكٕ تا ؿََِ يًَىاك!
 ُٓوإ ٖاتٔ.

 ُٓو, ُٓواِْ ثاٍَ ثًَىَْا... و ُٓوإ ؾلِئ!!
تُْٗا نُهاًَْو ؿَطُُْ ػَُيىَتِ ُٖم نُ داكيَهًرت يُؿايو ببُٓوَ, ٓايا تؤ ؿوباكَ  -

 بىيتُوَ؟ بُ ض ًًَىَيُى؟ يُؿايو
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 ؿاْا, بُك يُناك و ُْمإ, ؿواّ ناك بريؿَناتُوَ, تؤ ضِ؟ -
ضُْـ نُي يُ ًَُُٓ ؿَماْني يُبُك َُُٓ ؿوطىَّ و ؿًَََهُإ ُٖيُ نُ ضُْـ قوُؿَنُئ  -

 ؿوو ًَٖٓـَ طىَّ بطلئ؟
بًهُُْ يُ ػؤت بجلهُ ٓايا ػىػـَ و َُٖيى و نُوتِ َٔ بُٖاّ ُٓوَّ ُٖيُ ُٓواًْرت  -

 هُكًَُكِ ػؤيإ؟
بُ بؤضىِْ تؤ ُٓطُك بُياِْ َُكاهًُِ بُػاى هجاكؿِْ تؤبًَت ُٓواًْرت باهِ ناّ يُى  -

 يُ ناكَ ضانُناِْ تؤ ؿَنُٕ ياػىؿ ناّ يُى يُ ناكَناْت بُ ػلاثِ باي ؿَنُٕ؟
تؤ  ؿَماًْت ٓابلِو ضِ ؿَطُيًَُْت؟ ٓابلِو واتُ تًَلِوآًِْ ػَُيو هُباكَت بُ تؤ, ٓايا -

 َلؤظًَهِ ٓابلِوؿاكيت؟
َُُ ضًَق وَكؿَطلٕ؟ - رتٍي يُ كِيَهجؤًِ ًٓ , ٓايا ُٓواًْ رت ضًَق وَكؿَطلٔي واًْ َُُ ُي كِيَهجؤًِ ُٓ ًٓ 
 نُهًَو نُ مآًُْناِْ مؤك ْانات, يًًَإ نُّ ؿَناتُوَ؟ تؤضِ؟ -
ًَهِ ُْمإ ًَُُٓ طريؤؿَّ ُٖهتُنامناْني و ُٓوإ ياكّ بُ ًَُُٓ ؿَنُٕ و يُ ًَُُٓ َلؤظ -

 ؿَػىَيكًَٓٔ, ٓايا تؤ نُهًَهِ ُْماًْت؟
يُبريّ ُْنُيت َُٖىو َلؤظُنإ َُٖيُ ؿَنُٕ, بُآلّ تُْٗا نُهُ ُْماُْنإ َُٖيُناًْإ  -

 ؿووباكَ ؿَنُُْوَ, ٓايا تؤ َُٖيُناْت ؿوباكَ نلؿؤتُوَ؟
وتا بُنُهت يُ هاتُوَػتِ طىدماو و يُ باكؿا بًََِ ؿاواّ يًَبىكؿٕ ؿَنُّ, ٓايا تا ًَٓ -

 وتىوَ ؟ نُّ بؤضِ؟
 تُْٗا َُٖيُّ تًَلوتُواو ُٓوَيُ نًُٖضِ ىلَ ؾًَل ُْبًت, تؤ يُ َُٖيُناْت ضٌ ؾًَلبىويت؟ -
تُْٗا نُهاًَْو بُتىاْإ نُ وا ُٖهت ؿَنُٕ بُتىاْإ, ٓايا تؤ ػؤت بُنُهًَهِ بُتىاْا  -

 ؿيَتُ بُكضاو؟
ت ؿَػىاميَت نُ ُٖوك بىايُ و ُٖوكيٍ َايُّ ثًَهًُُْٓ ُٓطُك بناًْت باَيٓـَ ٓاوا -

 ٓاوات ؿَػىاميَت باَيٓـَ بىايُ, تؤ ٓاكَمو ؿَنُيت ناًَإ بًت؟
َتُاُْ ُٖبىوٕ ُٖكوَى طىكيوًَهِ ْاهو وايُ ناتًَو نُ ؿَيجضلِيًَٓت, تاكاؿَيُى  -

 َُساَيُ ؿيوإ ثًَهُوَّ ببُهتًتُوَ, ٓايا تآًَوتا ُّٓ طىكيوُت ثضلِاْـووَ؟ بؤضِ؟
 ُ هُْـٕ ًاؿوَاِْ ناَيؿاَُ بضىنُناُْ, ٓايا تا ًَٓوتا تؤَيُت يُ نُي هُْـووَ؟تؤَي -
 تُْٗا ؿوو ٓاهت بىوِْ ُٖيُ, ثًُ يُى و ثًُ هؿل, تؤ يُ ض ثًُيُنـايت؟ -
 يُهُكػؤبُ و ؾُكَإ بُهُك ُٖكنُهًَهـا بهُ, ٓايا تؤ نُهًَهِ يُهُكػؤيت؟ -
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ًًَىَيُنِ هُكََلِ ػؤّ بًٓات بًَٓتُوَ, طُوكَتلئ ثًٌَهُوتِٓ َلؤظ ُٓوَيُ نُ بُ  -
 ٓايا نؤتاداك نُ ػؤت بًٓات ْايُوَ نُّ بىو؟ ضانواميت يُ ض ػُهًَُتًَهِ ػؤت ؿا نلؿ؟

َت ػؤت بطؤكيت؟ ٓايا تؤ طؤكِاويت؟ نُّ؟ - ًَب ا طؤكِإ قبىٍَ ْانات, تؤ ؿ َت: ؿًْ ُبريت ًب  ي
ّ بُػىؿا ُٖبًَت, ٓايا بلِوات نُهًَو نُ بلِواّ بُ ػؤّ ًًُْ, ُٖكطًن ْاتىاًَْت بلوا -

 بُػؤت ُٖيُ؟ بُ ض ًًَىَيُى؟
مَيُٓ طُوكَنإ ؿَكؾُتُنإ ؿَػىيكًَٓٔ, بُآلّ ُٓواًْرت ضاوَكِيَِ ؿَكؾُت ؿَنُٕ؟ تؤ  -

 يُناّ طلوخ ؿايت؟
يُفياْـا كوبُكِوّ نُهاًَْهِ مؤك ؿَبًُٓوَ, طلوثًَو طُوكَ و بُكِيَنٕ و طلوثًَهِ ؿيهُ  -

ّ فَاكَيُنِ نُّ يُ َلؤظُنإ ُّٖ بأً و ُّٖ بُكِيَن, تؤ يُ كِينّ تُْٗا بأً, بُآل
 ناًَاْـايت؟

ؿاْا نُهًَهُ نُ ؿَتىاًَْت يُطٍَُ ُٓوًتاُْؿا بقّ نُ ْاتىاًَْت بًإ طؤكِيَت, ٓايا تؤ  -
 ػؤت بُ نُهًَهِ ؿاْا ؿَماًْت؟

ايا تؤ ػؤت قبىوٍَ نلؿِْ َُٖيُ, دىاْرتئ ًًَىَيُ نُ ثًٌَاِْ ؿَؿات ٓاقًًَت, ٓ -
 بَُلؤظًَهِ ٓاقٌَ ؿَماًْت؟

نُهًَو تىاْاّ بُهُكنلؿَبىوِْ ُٖيُ نُ ؿَتىاًَْت ُٖهتًَت و طىماكًت يُ بريّ ػؤّ   -
 بهات, ٓايا تؤ بُّ ًًَىَّ؟

 سُهىؿّ واتُ, َتُاُْ بُػؤُْبىوٕ! ٓايا تؤ َلؤظًَهِ سُهىؿيت؟ -
ُْمإ و ًْىَ فيل َُتلهًـاكٕ, تؤ  ُْماُْنإ و فيلَنإ ُٖكؿونًإ بَِ ميأْ, بُآلّ ًْىَ -

 يُ ناّ ؿَهتُيت؟ بؤضِ؟
ُٓطُك ثُدما ٖاوكِيَت ُٖيُ نَُُ, وَُٓطُك يُى ؿوفَٓت ُٖيُ مؤكَ, بُكِاهت تؤ ضُْـ  -

 ؿوفَٓت ُٖيُ؟ بؤضِ؟
ٖاوكٍَِ ُٓو نُهُيُ ناتًَو ُٓواًْرت ثٌتت تًَـَنُٕ, ُٓو ثٌتت ؿَطليَت, تؤ ٖاوكِيًَُتٌ  -

 يُّ ضًُُٓت ُٖيُ؟
 ؿَماًْت هُكؾُكامّ ضًًُ, واتُ بؤ ػىا فيإ, ٓايا تؤ نُهًَهِ هُكؾُكاميت؟ -
 ؿكوهت فيإ ٖىُْكَ, ٓايا تؤ ػؤت بُٖىُْكَُْـ ؿَماًْت؟ -
كِيَقَّ تَُُِْ ُٖكنُهًَو ًَٖٓـَيُ نُ ُٖهتِ ثًَـَنات, ٓايا تؤ ًٓوتا تَُُْت  -

 ضُْـَ؟ بؤضِ؟
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يُطٍَُ ػؤيإ ؿَبُٕ, بُآلّ نُهاًَْهًٍ  نُهاًَْو ُٖٕ نُ بؤ ُٖكدًًَُى ؿَكؤٕ ًاؿّ -
 ُٖٕ ناتًَو ؿوكؿَنُوُْوَ ًاؿوَاِْ ؿَبُػٌُٓوَ, تؤ يُ ض ؿَهتُيُنًت؟

يُ هُك ُّٓ تؤثُ ػانِ يُ ؿوو طلوخ ًاؿوَأْ, يُنُّ ُٓواُّْ نُ ُٓهًَُٕ ويقؿاًْإ  -
 ًًُْ, ؿووَّ ُٓواُّْ نُ ويقؿاًَْهِ ميٓـويإ ُٖيُ, تؤ يُ ض طلوثًَهًت؟

ابىوٕ بُ ثًُو ثايُّ باوباثريإ بايُػِ ًًُْ, ُٓوَّ طلْطُ َُُٓيُ نُ ٓايا ُٓطُك غُكِ -
 ُٓوإ يُ فياْـا بىوْايُ ؿَياْتىاِْ ًاْامّ بُبىوِْ تؤوَ بهُٕ؟

ػؤَ ًَنادِ واتُ, ُٓو ًتُّ نُ ؿَبىايُ ُٖتبًَت, بُآلّ بُؿَهتت ًَُْٖٓا,  -
 ثًَبهًُْت! ٓايا تؤ نُهًَهِ ػؤَ ًَنادًت؟

ًَٖٓـَ قوُ َُنُ( ٓاقٌَ ؿََيًَت: ُٓطُك ؿََت ؿاػوتايُ دىاْرت بىو! تؤ ) ٕ ؿََيًَتُْما -
 ضؤٕ ؿَؿويًَت؟

بُبؤضىِْ تؤ ض طىَيًَو دىاْرتَ, ُٓوَّ ؿَنليَتُ ؿياكّ, يا ُٓوَّ يُ هُك طؤكِ  -
 ؿايـًََْٔ؟ بؤضِ؟

 َؿَيت؟تؤ كؤفاُْ ضُْـئ داك ػؤكاى بُ دُهتُت ؿَؿَيت, ضُْـداك ػؤكاى بُ مَيٓت ؿ -
 هىثاهطىماكّ مَاِْ ؿَيُ, ٓايا تؤ نُهًَهِ هىثاهطىماكيت؟ بُ ض ًًَىَيُى؟ -
هُكْر يُ ثىٍ بـَٕ, تاؿَطاتُ ًىيَِٓ َُبُهت يُ ْاَُ ْابًَتُوَ؟ ٓايا تؤ بُّ دؤكَيت؟  -

 ُٓطُك واًْت بؤضِ؟
 ُْػًَل وتٔ, ٖىُْكَ, ٓايا تؤ ؾًَلّ ُّٓ ٖىُْكَ بىويت؟ -
 تىوَ, يُنًَهًرت وتِ هجًَـَ بُكِيَىَيُ, تؤ ؿََيًَِ ضِ؟نُهًَو ؿَيىت ًُو ؿاٖا -
 َُٖاُْٖط بىوٕ يُطٍَُ ؿًْاؿا ًَُٖاّ ؿاْايًُ, ٓايا ػؤت بُ نُهًَهِ ؿاْا ؿَماًْت؟ -
 ؿواداك نُ يُْاػِ ؿَيُوَ بُنُكيَتِ ػؤت ثًَهًُْت, نُّ بىو؟ بؤضِ؟ -
 ؿواداك نُ يُبُكؿَّ ٓاويَُٓؿا طليايت نُّ بىو؟ بؤضِ؟ -
 اداك نُ يُ ٓاويَُٓؿا ػؤت َاض نلؿ نُّ بىو؟ بؤضِ؟ؿو -
 ُٓطُك ُْماِْ ضُْـ هاَيًت, سُمت ؿَنلؿ ضُْـ هاَيُ بًت؟ -
ُٓطُك ْناتإ بؤ ؿَهت كِاطُيٌنت بُ فياًَْهِ ٓاهىؿَتل ُْبًَت, ْنا بهُٕ بًَُٖنتلبٔ, تؤ  -

 ضؤٕ ْنا ؿَنُيت؟
ايا تؤ ػؤت بُ نُهًَهِ ٓاقٌَ ُٓقٌَ يُنُّ ُٓفَاكنلؿِْ ْاموًْعُُت و ًاؿيُناُْ, ٓ -

 ؿَماًْت؟
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ػَُيو ؿوو طلوثٔ يُنُّ ُٓواُّْ نُ ْاتىأْ تًَبطُٕ, ؿووَّ ُٓواُّْ نُ ْاتىأْ  -
 تًَُٓطُٕ, تؤ يُ كينّ ض طلوثًَهًإ ؿايت؟

ٓايا ناتُناْت يُو ناكَ ثلَِاْاياُْؿا بُهُك ؿَبُيت نُ ؿَبُٓ َايُّ ٓاهىؿَيًت؟ يا  -
 ُْػًَل! بؤضِ؟

فياْتإ بُنؤتا بطات, ٓايا ٓاوات ؿَػىاميت بليا نُ َاوَيُنِ مؤكتلت بُ  ُٓطُك -
 دؤكيَهِ دًاوام بُهُك ؿَبلؿ؟

 ٓايا واُٖهت ؿَنُيت بؤ ػؤًشاٍَ بىوٕ ؿَبًَت كِوؿاويَهِ تايبُت بكُوًََت؟ -
ُٓطُك بلِياكبًَت تا هبُيَِٓ مبليت و بُ فياِْ ػؤت ؿا بضًتُوَ, ُٓو هاتاُْ ناَإُْ  -
 يُ َُٖىإ ؿَيطريٕ؟ بؤضِ؟ مياتل
 ضُْـ ثاكَ يا هُكنُوتٓت ثًَىيوتُ بؤ ُٓوَّ يُ فيإ كاميبًت؟ ُٓوؿََُ ضِ ؿَنُيت؟ -
 ٓايا بُالّ تؤوَ ٓاهاُْ نُ يُواًْرت دًاوامبًت؟ بؤضِ؟ -
تا ًَٓوتا بًَطىَإ ضُْـئ داك َُكاهًُِ بُػانوجاكؿْت بًًٓىَ! ض ناكيطُكيُنِ  -

بىؿا تُْٗا يُنذاك ُّٓ َُكاهًُُّ بًِٓ و هُكاثاّ فياِْ طؤكِا! تؤ  يُهُك تؤ بُدَِ ًٌَٖت؟
 ض طؤكاًَْهت بُهُكؿا ٖاتىوَ؟

َُهًض ؿَؾُكَىَّ: َلؤظِ واقًعِ ُٓو نُهُيُ نُ يُكِيَِ ػؤًُويوتًـا ُْٖطاو  -
َُٖيبطليَت, ٓاهتُْطُنإ بربِيَت و ًهوت ضؤنِ ثًَـاُْؿات, ٓايا تؤ ػؤت بَُلؤظًَهِ 

 ًت؟ بؤضِ؟واقًعِ ؿَماْ
ُٓدماَـاِْ ضانُ يُبُكاَبُك ضانُؿا ناكيَهِ هُيل و ؿفواكًًُْ, ضانُّ كِاهتُقًُٓ  -

 ُٓوَيُ يُطٍَُ نُهاًَْهـا ضانُ بهُيت نُ ٓاماكيإ ثًَطُياْـويت, ٓايا تآًَوتا وات نلؿووَ؟
ؤ نُهاِْ تىكَِ ُٖكطًن ْاضُٓ ؿؤمَؾ, بَُيهى, ؿؤمَؾ يُطٍَُ ػؤيإ َُٖيـَطلٕ, ٓايا ت -

 نُهًَهِ تىكَِيت, بؤضِ؟
ػىؿاوَْـ يُو دًَطاياُْؿا ؿَفّ نُ َؤَيُتِ ضىُْفوكَوَّ ثًَبـَٕ, ٓايا يُ ْاػِ ػؤت  -

 ؿا دًًَُنِ يُّ ضًُُٓ ُٖهت ثًَـَنُيت؟ بؤضِ؟
َلؿٕ واتُ َاُْوَ يُ ؿؤػًَهـا, تؤ ض ُٖهتًَهت بُكاَبُك بُػؤت ُٖيُ؟ ميٓـويت يا  -

 َلؿوو؟
َُ ػلاثرتئ قوُيُ نُ بتىاًْت بًهُيت, تا ًَٓوتا ضُْـداك ُّٓ فيامن بُؾريؤ ضىو! ُٓ -

 قوُيُت بُماكؿا ٖاتىوَ؟ بؤضِ؟
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تُْٗا ميٓـوبىوٕ فيإ ًًُْ, يُفياِْ ػؤت بلِواُْ, ؿَتىاًْت بُ بُكَنُت ْاوّ ببُيت؟   -
بؤضِ؟ ؿَتىاًْت بُ ػُالتِ فيإ ْاوّ بُيت؟ بؤضِ؟ ثًَتؼؤًُ ُّٓ فياُْ ضُْـَٖاداك 

 ًٓت؟ بؤضِ؟بطىمَكيَ
ُْٖـيَو ثًًَاْىايُ نُ مؤك ناكؿَنُٕ ضىْهُ بؤ ناكيَهِ هَِ هُعاتُ  يُى كؤف نات  -

 تُكػإ ؿَنُٕ! ٓايا ًَٓىَ بُّ دؤكَٕ؟ بؤضِ؟
مياْباكتلئ ُْْطِ, ُْْطًُنُ نُالّ ػاوَُْنُّ ًاكاوَ بًَت ٓايا ُْْطًُناِْ ػؤت  -

 ثًَـَماًْت؟
 ضاوَكِوإ ؿَنُيت  بطُيتُ دَِ؟ ُٓطُك ُْماًْت بؤنىَّ ؿَكِؤيت, ضؤٕ -
ًٌََهُ طُوكَنإ ؿَكباكَّ ٖنكَنإ ؿَؿوئَ, ًٌََهُ ٓاهايًُنإ ؿَكباكَّ كِووؿاوَنإ  -

 ؿَؿوئَ, ًٌََهُ بضىنُنإ ؿَكباكَّ نُهُنإ ؿَؿوئَ, تؤ يَُُكِ ضِ ؿَؿويًَت؟
ًض بؤ َلؤظِ ؿاْا ًٖض كِووْهلؿُْوَيُنِ ثًَىيوت ًًُْ و بؤ َلؤظِ ُْمإ ٖ -

 كِوْهلؿُْوَيُى بُي ًًُْ, تؤ يُناّ ؿَهتُيت؟
ؿَماًْت! كويُنِ طَُ, بُ قاثًَو ػىاكؿٕ, ًَىاْـاكيُنِ تُواو بُكِيَـَػات, ٓايا تا  -

 ُْٖىنُ ًَىاْـاكيُنِ يُّ ضًُُٓت بُكِيَؼوتىوَ؟
بًَطىْاِٖ, ُٖالتٔ ًًُْ يُ طىْاه, َُعليؿُيُ يُهُك طىْاه, ٓايا ػؤت بَُلؤظًَهِ  -
 اه ؿَماًْت؟بًَطىْ
تٔ يُ نًٌَُنإ ًًُْ, بَُيهى ًَُٖاّ ٖؤَ و آلؿَيؼؤًِ بَُاْاّ ػؤَ ػُياَيِ و ُٖ -

 ميلَنِ تؤيُ, ٓايا تؤ ػؤت بُؿَيؼؤَ ؿَماًْت؟
 كؤف ؿَهىتًَٓني و كؤفطاك ؿَطىمَكيَٓني و ْاوَإ ْاوَ فيإ! ٓايا تؤ بُجمؤكَيت؟ -
ضِ ؿَماًَْت نُ َُٖىو تَُُِْ ػؤّ  َاْاٍ ُّٓ ثلهًاكَ ؿَماًْت؟ َاهِ ؿَكباكَّ ٓاو -

 تًَـا ؿَطىمَكيًََٓت ؟
نُهاًَْو ُٖٕ نُ فيإ بُ ضُكَُهُكيُى مياتل ْامأْ و نُهاًَْهًٍ ُٖٕ نُ َلؿٕ  -

 بًُتًَو ْامأْ دطُ يُ هَُا, ًَٓىَ يُناّ ؿَهتُٕ؟
َلؤظايُتِ طٌت طًُُ هُْـُْناِْ ػؤّ بُقُكماكّ طلوثًَو ؿَماًَْت نُ يُثُدمُّ  -

 هت تًَٓاثُكِٕ ُْى طلوثًَهِ يُ فَاكَ ُْٖاتىوّ ػَُيو! تؤ يُكِينّ ض طلووثًَهـايت؟ؿَ
ونلؿُْوَ ضًَق ؿَبات! آلعًُل ضًَق يُ بُػٌني ؿَبات, ُٖكوَى ضؤٕ طىٍَ يُبؤِْ ػؤَ ب -

 باًُ تآًَوتا يُبُك ػؤًُويوتِ يُ ضُْـنُي ػؤَ بىويت؟
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وَ, يُ بًٌَهُوَ تاطؤكِ! تا ًَٓوتا َُٖىو فياْت يُ ًًًََٖهِ ٓاهؤيًـا بُهُك بلؿو -
 ضُْـداك يُ ًًََِٖ هتىِْ ؿا دىَيُت نلؿووَ؟ بُ ض ًًَىَيُى؟

ؿاْايِ ُٓوَيُ ػؤت بًُُٖت خبىَيكًَِٓ, ؿاْايِ ُٓوَيُ نُ ػؤت ًاؿَاِْ ثًٌَهَُ بُ  -
 ػؤت بهُيت! ٓايا ػؤت بُ نُهًَهِ ؿاْا ؿَبًًٓتُوَ؟

ؿاوَكيهلؿٕ, فيإ بُطٌتِ قبىٍَ بهُيت,  ؿاوات يًَـَنُّ ؿاوَكّ ُْنُيت و بُبَِ -
هُكهاّ ؿَبًت نُ فيإ بُطٌتِ ُْباًُ و ُْػلاخ! بُكِاهت تا ًَٓوتا ضُْـداك ؿاوَكّ 

 ُٓواًْرتت نلؿووَ؟ و ُٓواْت بُ ػلاخ ُٖفَاكنلؿووَ؟ بؤضِ؟
 وايـابَِٓ نُ ًَٓوتا َلؿويت, ثًَتؼؤًُ ضِ يُهُك نًًَِ طؤكَِنُت بٓىوهٔ؟ بؤضِ؟ -
ؤكتل يَُىميو ؿَضًَت ُْى بريناكّ, بريناكّ بُمَيُٓوَ ثُيىَهتُ و فيإ يُ فيإ م -

 يًَـاِْ ؿَيتـا بىوِْ ػؤّ منايٍ ؿَنات, تؤ فياْت يُ ناًَاْـا ؿؤميىَتُوَ؟ بؤضِ؟
ميٓـوبىوٕ دىَيُيُنِ ٓاهؤيًُ يُ بًٌَهُوَ تا طؤكِ و فيإ نلؿٕ دىَيُيُنِ هتىًًُْ  -

 ميٓـوبىويت يا فياْت نلؿووَ؟ بؤضِ؟بُكَوالّ ُٓو, ٓايا تا ًَٓوتا 
ؿاْا ُٓوَيُ يُ َُٖيُّ ُٓواًْرت ؾًَلؿَبًَت و ُْمإ ُٓوَيُ نُ يُ َُٖيُناِْ ػؤّ  -

 ؾًَلؿَبًَت! ًَٓوتا تؤ ػؤت يُ ض ؿَهتُيُنـا ؿَبًًٓتُوَ؟ بؤضِ؟
 بُػتُوَك نُهًَهُ ثُْـ يُ َُٖيُّ ُٓواًْرت وَكؿَطليَت و ضاكَكََِ نُهًَهُ نُ ؿَبًَتُ -

 َايُّ ثُْـوَكطلتِٓ ُٓواًْرت, ًَٓوتا تؤ ػؤت بُ بُػتُوَك ؿَماًْت يا ضاكَكََِ؟ بؤضِ؟
ؿاْا ُٓو نُهُيُ يُ َُٖيُو نَُىنىكتِ ُٓواًْرت ؿَبىكيَت, بُآلّ َُٖيُناِْ ػؤّ يُ   -

 بريْانات, ٓايا تؤ ؿاْايت؟
 يُ؟ُٓطُك ُٖكًَٓوتا واؿَّ َُكطِ تؤ بًَت, طُوكَتلئ ثُفاكَيِ تؤ بؤضِ  -

ًَٓىَ بُؿكيقايِ ًََقوو كوبُكوّ ؿوو طلَخ يُ َلؤظُنإ ؿَبُٓوَ, طلوثًَو ًًٌٓإ  -
 بُكًََُٖٗٓاِْ هُكَايُيُ و طلوثًَهِ تل, بُناكبُكّ ُّٓ هُكَايُٕ, ًَٓىَ يُناّ طلوثـإ؟

َِ ُّٓ ثلهًاكَ مؤك بُػًَلايِ بـَكَوَ: طىَيًَهِ هىوك نُيُناتِ فياْـا بُنُهًَهِ آلوَ -
بُضُْـقات باًرتَ يُ طىَيًَو نُيُهُك طؤكَنُّ ُٓو ؿايـًًََْت! ًَٓوتا ضُْـ طىَيِ  ؿَؿَيت

 هىوك قُكماكيت؟
بؤضِ يُطٍَُ ُْْاهلاوَناْـا ًَٖٓـَ بُُٓؿَبُوَ و يُطٍَُ نُهاًَْهـا نُ ػؤمشإ ؿَوئَ,  -

 تا ُّٓ كِاؿَ ًَٖٓـَ بَِ ُٓؿَباُْ كَؾتاك ؿَنُئ؟
 نُ مًَََٓو نلّ بىوَ, تؤضِ؟ ثُكواُْ مؤكداك يُبريّ ؿَنات -
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ُٓطُك تُْٗا بُ ُْٓـامَّ وتِٓ كِهتُيُى ناتت بُؿَهتُوَ َابًَت بؤ نؤتايِ تَُُْت,  -
 كوت يُ ض نُهًَو ؿَنلؿ و ضًت ثًَـَوت؟

ُٖك َُْاًََو ُٓطُك طًُُ ُْنات ْابًَتُ ؿكَػت, ُْٖىنُ تؤ ُٖهتِ َُْاَت ُٖيُ يا  -
 ؿكَػت؟

الَُنُّ بٓىهُ: ُٓطُك ػلِنُ بُكؿَنإ يُْاو دؤطُؿا ُْبٔ, برييُّ ثلهًاكَ بهُوَو وَ -
 ػىكَِّ ًاؿّ بُػٌِ ٓاو ضؤٕ ؿَبًونت!

 ساَيِ سامك يُ فياِْ ػؤت ؿا هُباكَت بُ ض ًتًَو هىثاي طىماكيت؟ بؤضِ؟  -
َُوؿاّ ًَْىإ ؿؤػِ ُٖبىو تا ؿؤػِ ػىمكاو واتُ, كَِػُٓ يُ ػؤطلتٔ, ٓايا تا ًَٓوتا  -

 لتىوَ؟كَػُٓت يُ ػؤت ط
 تا ُْٖىنُ يُ تلهِ كوؿاو و طلؾتُنإ ضُْـداك ػؤت يُ ثٌتِ ػىؿاوَ قايِ نلؿووَ؟ -
 ؿاهتاًَْو: -

 هَِ نُي ػُكيهِ ػٌت َُٖيضٓني بىوٕ
 يُيُنًَُإ ثلهِ: ػُكيهِ ضًت؟

 وتِ: ػٌت كين ؿَنُّ.
 يُؿووًََإ ثلهِ: بؤضِ ناك ؿَنُيت؟

 وتِ يُ ثًَٓاو ثًَٓر ؿؤالكؿا.
 لهِ: ػُكيهِ ضًت؟يُ هًًََُٗإ ث

 وتِ: يُ ثًَٓاو بًٓاتٓاِْ َنطُوتًَهِ طُوكَؿا ياكَُتِ ؿَؿَّ.
 تؤ ناّ يُى يُو نُهاُّْ هُكَوَيت؟ و ضِ ؿَنُيت؟

بؤنىَّ بلؤيت؟ يُؿَهتِ نَِ بٓاَيًًَٓت؟ بُكبُهت تؤّ! بُْـَ تؤّ! طؤَاو تؤّ! ٓاويَُٓ  -
 تؤّ؟ بؤ ُٖكنىَّ بلواًْت؟

 يا تاظطُيُنِ بضىى؟تؤ ناًَاًْت؟ طلِناًَْو   -
ويًاّ دًَُن(( ْىهًىياُْ: يًَلَؿا ويًاّ كانٌاوَ نُ ُٓو ثُكِّ ))يُ هُك نًًَِ طؤكَِنُّ

 ُٖوَيِ ػؤّ بُػُكز ؿا, يُهُك نًًَِ طؤكَنُّ تؤ ضِ ؿَْىهٔ؟
يُ ياؿت بًَت: ػَُيو هَِ طلوثٔ: طلوثًَو ثًٌَٗاتُنإ ؿَػىَيكًَٓٔ, طلوثًَو   -

 لهٔ ضِ قُوَاوَ؟طلوثًَو ؿَث  -تَُاًاضني
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تلهًَو سًُاكؿكاوَ و يُ َُٖيؤناْـا ُٖكضُْـ   -ُٖكضُْـ باَيٓـَٕ  -يُ ْىقُؤنُناْـا -
 ًهؤَُْـيُى بىوِْ ُٖيُ! تؤ ض ُٖهتًَهت ُٖيُ؟ ْىقُؤنُ ياَُٖيؤ؟  -ؿَهتَُؤبٔ

 ٕ ؿَماِْ؟آلُٓطُك ُْتـَماِْ ضُْـ هاَيُيت, ُْٖىنُ ػؤت بُضُْـ ها -

 ًَٓوتا ُٖتُ يُطٍَُ نٌَ ؿايُ؟ باًرتئ ثُيىَْـيُى نُ -
 ٓايا ػؤت بُ نُهًَهِ هُػاوَمتُْـ ؿَماِْ؟ بؤضِ؟ -
 تآًَوتا ضُْـداك يُطٍَُ ػىؿاّ ػؤتـا ػَُيىَتت نلؿووَ؟ -
 ٓايا تا ًَٓوتا يُ ػؤت ثلهًىَ, يُ نىيَىَ ٖاتىوّ؟ ميَـّ كاهتُقًُّٓ َٔ يُ نىيًَُ؟ -
 َُكِ ضًًُ؟ بُكِاّ تؤ طلْطرتئ دًاوامّ ًَْىإ َلؤظ و -

 َِ نؤتا ثلهًاك بـَكَوَ:آلُْٖىنُ بُ ؿَيوؤميُوَ وَ
 ٓايا َُٖىو ُّٓ بابُتاُّْ نُ ػىيَٓـتُوَ, ناكيطُكّ يُ هُكت ُٖبىوَ؟ 
 ض طؤكِاًَْهت بُهُكؿا ٖاتىوَ؟ 
 بؤضِ؟ 

ًََهِ طىدماو باًرتَ هُكيَو يُ تاقًهلؿُْوَناِْ ػؤْاهني آلواؿَمامن بؤ ؿَهؼوتِٓ وَ
 بـَيت!
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 ثاري ضوارةم
 تاقيكسدنةوةكاني خؤناضني!
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 ))ثَيسضتى تاقيكسدنةوةكانى خؤناضني((
 تؤ نًًَت؟  -
 ٓايا تؤ نُهًَهِ ػؤَُٖيكىكتًَُٓكّ ))ؾنوَيِ((؟ -
 ٓايا تؤ ًُكًَٓت؟ -
 ٓايا تؤ نُهًَهِ تىكَِيت؟ -
 ضُْـ ػؤكِاطليت؟ -
 ؿووكبًًٓت؟ٓايا تؤ نُهًَهِ  -
 ٓايا تؤ نُهًَهِ سُهىؿيت؟ -
 ضُْـ َتُاُْت بُػؤت ُٖيُ؟ -
 ٓايا تؤ نُهًَهِ كِوواَيُت بًًٓت؟ -
 ت ػىاميت؟آلٓايا تؤ نُهًَهِ ؿَهُ -
 تؤ يُ ٓايٓـَؿا ؿَفيت يا يُ كِابلؿووؿا؟ -
 ٓايا تؤ َلؤظًَهِ هُكبُػؤيت؟ -
 هُباكَت بُ ٖاوهُكَنُت, قني يُ ؿَيًت؟ -
 ىَلِ يُطٍَُ نُهاًْرتؿا ضؤٕ كَِؾتاك ؿَنُيت؟يُناتِ ٌَت -
 تؤ ًُيـاّ ناكنلؿًْت يا طًُتىطىماك؟ -
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 ػؤت َُٖيبوُْطًَُٓ

 ضىْهُ فيإ بُبَِ َُٖيوُْطاْـٕ ًٖض بُٖايُنِ ًًُْ!
 

 ٓامينَنُّ!
 ًََُٓوتا طُيٌتًُٓ نؤتايِ بابُتُنإ.

 ضُْـ باًُ!
وُْتُ كِووػؤت بُكاوكؿ بهُيت و ػاَيُ نُ يُّ بًُُؿا يُطٍَُ ُٓو تًَوتاُّْ نُ ػلا

 الوامَناِْ ػؤت ببًًٓتُوَ!
 بؤ ُٓوَّ يُ ْنيهرتئ ناتـا ُٖوَيِ ًٌَُْٖنت و ضاكَهُكنلؿًْإ بـَيت.

 ْامؿاكَنُّ!
ّ آلَـاُْوَّ تاقًهلؿُْوَناْـا بُ كِاهتطؤيِ و ٓاكاًَُوَ وَآلُٖوَيبـَ يُ ناتِ وَ

 بـَيتُوَ.
ُدماَُناِْ ُٖك تاقًهلؿُْوَيَو هُكهاّ ؿَبًت ضىْهُ بًَطىَإ ؿواّ ػىيَٓـُْوَّ ٓ

 كِؤسِ ػؤت بُ كِوتِ ؿَبًًٓت!
 باًُ, بضًُٓ هؤكاػِ تاقًهلؿُْوَنُ...   

 
 ))تؤ نًًَت؟((

 َِ ُّٓ ثلهًاكاُّْ ػىاكَوَ بـَكَوَ:آلبُبَِ ثًٌُنِ وَ
, تؤ و ٖاوََيُناْت بؤ ثٌىّ نؤتايِ ُٖؾتُ, بُكَو ؿَكَوَّ ًاك بُكَِّ ؿَنُوٕ -1

 بُكْاَُّ ُٓو كِؤفَ بُ تؤ ؿَهجًَلؿكيَت, ثًًٌَٓامتإ ضًًُ؟ 
ُْٖىنُ ناتِ ٓاُْٖط طًَلاُْ, َُٖبُكطلَناْت ؿَكًَٖٓاوَ و نُكَهتُّ  -ا

 هىكنلؿُْوَيإ ٓاَاؿَ ؿَنُيت.
 كؤفيَهِ ًَُٖٔ و بُبَِ ًْطُكاِْ بُهُك ؿَبُيت و بُؿكيَقايِ ُٓو كؤفَ ثٌىو ؿَؿَيت. -ب
 كمًِ يُبُكؿَنُيت و ؿََيًًَت: نَِ ٓاَاؿَيُ تاوَنى بايُ بهُئ.ؿََىؿَهت دًِ وَ -ز
 ٖاوََيُناْت نُهًَتِ تؤ ضؤٕ وَهـ ؿَنُٕ؟ -2
 نىكَِ ْامؿاكَنُّ بابُ طًاًْت. -ا
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يُتِ و ػؤَ ًَُلَبًت نُ ُٖكؿَّ ٓاَاؿَيت بؤ ضىوُْ ًَىاِْ و آلنؤَُ -ب
 ًَىاْـاكيهلؿٕ.

ثُكؤًِ ٖاوثؤيُناِْ و ٖاوناكَناًًُْتِ و َلؤظًَهِ دـّ نُ قوُّ ثلِوثىض ْانات,  -ز
 ًٌَُُٖ ُٖوَيِ ياكَُتًـاِْ ُٓوإ ؿَؿات.

ؿواّ ًْىَكؤيُ و تؤ ؿَبًَت تا ناتقًََليَهِ تل ٓاَاؿَبًت بؤ ُٓوَّ يُطٍَُ  -3
 ؿَهطرياُْنُت يُؿَكَوَ ْإ خبؤٕ ض ًتًَو بُ ًٌََهتـا ػتىكَ ؿَنات؟

ا ػؤت ٓاَاؿَ بهُيت يُ ناتًَهـا ُْ تُْٗا يُى ناتقًََل ناتت بُؿَهتُوَيُ ت -ا
 سَُاَت نلؿووَ و ُْ قاتًَهت َُٖيبقاكؿووَ و ُْ بلِياكيٌت ؿاوَ ٌَُُٓو بؤ نىَّ بلِؤٕ.

 ُٓطُك ثُيُ بهُيت, ػىىل وَكمًُنًُت يُؿَهت ْاؿَيت, ُٓطُكضِ بؤ ؿَػىيُنًٍ بًَت.  -ب
يَهِ تايبُت هاتًَو ؿًًََٖٓتُ ثًٍَ ضاوّ ػؤت نُ يُطٍَُ ُٓوؿا يُهُك ًََن -ز

 ؿاًٌْتىيت و بُو ثُكِّ تاَُمكؤيًُوَ ؿَكباكَّ فيإ و ٓايٓـَّ ػؤتإ طؿتىطؤؿَنُٕ.
َُٓلؤ دُفِْ يُؿايهبىِْ ٖاوهُكَنُ تُ و يَُُٖإ ناتـا يُنَُني هاَيُ بُّ  -4

 بؤُْيُوَ ٓاُْٖط ؿَطًَلِٕ, بًُْاميت ُٓو ٓاُْٖطُ ضؤٕ هامبهُيت؟
 نُهِ يُؿَكَوَّ ًاك. ثًَهُوَ ؿَضٔ بؤ طُكاًَْهِ ؿوو -ا

نًَهًَهِ قًُُْط نُ ًايوتُّ ُٓو كؤفَ تايبُتُيُ و يُهُكّ ْىهلاوَ ))يُؿيًو  -ب
 بىوْت ثريؤم(( نُ ٓاَاؿَ ؿَنُيت.

ًت بؤ هًَُٓا, ػؤًرتئ ؾًًًَُو نُ ٖاوهُكَنُتإ سُمّ يًًَُتِ و ًَٓوتا منايٍ  -ز ؿوو ًب
َت.ؿَنليَت, ؾًًًَُو نُ َاوَيُنِ مؤك ضاوَكِواِْ ن ُْط ًب  لؿووَ و ؿَنليَت ؿياكيُنِ قًُ

 ْنيهرتئ ٖاوكِيَت يَُُكِ تؤ ؿََيًت: -5
ُٖكضُْـ كوػواكيَهِ ًرييٓت ُٖيُ بُآلّ بُ بؤضىوِْ َٔ َاوَيُنِ مؤك يُبُكؿَّ  -ا

 ٓاويَُٓؿا ػُكيهِ ػؤكِيَهؼونت ؿَبًت.
بؤ هًَُٓا,  تؤ كِيَو ٖاوًًَىَّ ٖاوتَُُُْناِْ ػؤتًت ثًَت ػؤًُ بطُكِيًَت, بضًت -ب

يُتًجِ وَكمًِ ػىيَٓـْطُؿا بًُـاك بًت و يُ كِينّ ثًٌَُوَّ يًوتِ باْطًٌَٗتهلاوَناِْ 
 طٌت ًَىاْـاكيُناْـا بًت.

 ُْػتًَو يُ َُٖىإ ٖاكوٖاز تليت بُآلّ ُّٓ ٖاكوٖادًُ هٓىكّ ُٓؿَب ْابُميًََٓت. -ز
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 ))َُٖيوُْطاْـِْ تًَوت((
 

 ز ب ايـ ثلهًاك

1 5 3 10 

2 3 5 10 

3 5 10 3 

4 10 3 5 

5 5 10 3 

 ))يًَهـاُْوَّ ُٓدماَُناِْ تًَوتُنُ((
تؤ َلؤظًَهِ مؤك ًًًَطري و يَُُٖإ بًَت:  50تا35ُٓطُك ػاَيُناِْ تؤ يُ ًَْىإ  -1

ناتـا يؤفيهِ و ًاؿوَاًْت, هُكباكّ ُٓوَّ نُ كَْطُ يُ مؤكيَو يُ بُكْاَُ ٖاوكِيَاُْناْـا 
ّ ًٖض ناتًَو دـيُت و ثالٕ ؿاْاْت يُبريْاضًَت, بُبؤضىوِْ تؤ بًُـاكّ بهُيت, بُآل

 طًُتىطىماك ًىيَِٓ ػؤّ ُٖيُ و ناكو ػىيَٓـًٍْ ًىيَِٓ ػؤّ!
وات ثًَباًرتَ يُ كؤفيَهِ ثٌىؿا بُؿَّ طلؾتاكّ ٖاوََيًَهتُوَ بضًت تا ُٓوَّ ػُكيهِ 

ُيُ و باًرتوايُ ًَٖٓـَ يًَِ ثٌىوؿإ بًت, بُآلّ يُ ياؿت بًَت نُ فياْهلؿٕ بؤ ػؤّ ؿًْايُنِ ٖ
بًَٔاطا ُْبًت, دـّ و يؤفيهِ بىوٕ, يُ ناكوباكؿا مؤكباًُ, بُآلّ ُْػتًَو ضىهت و ضاالى و بُ 

 ٓاهىؿَيِ فياًٍْ طىمَكاْـٕ طلؾتًَو ؿكوهت ْانات مياتل فيإ يُماكّ تؤؿا ًريئ ؿَنات.
 بًَت: 35تا  20ُٓطُك ػاَيُناِْ تؤ يًَُْىإ  -

ًَىاْـاكيُى بـكيَت, بُؿَيًٓايًُوَ تؤ يُ كِينّ ثًٌَُوَّ يًوتِ باْطًٌَٗت  ُٓطُك بلِياكّ
نلاوَناْـايت, تؤ يُ كِينّ ُٓو نؤََُيُ نُهاُْ ؿايت نُ يُ ْاػُوَ ُٖهت بُ ًاؿوَاِْ 

 ؿَنُٕ و  ُٓواِْ تليٌِ يًَبًَبَُ ْانُٕ.
تإ ؿَنات يُكاهت ٌت طىماكًت يُُٖهتِ ؿَكوًْ ُْاُْت دىَيُّ ؿَهتُناًْ ًـا ُٓوؿََُّ نُ ت

َت. تإ بُكؿَوّا ًب , ًاؿوَاًْ ٔب ِ تليٍ يُّ ًاؿيُ بُٖلََُـْ  ًاؿوَاًْت ثًَت ػؤًُ ُٓوْا
 نَُرت بًَت: 20ُٓطُك نؤّ ػاَيُناِْ تؤ يُ  -

تؤ ًُيـاّ بًَبُكْاَُيِ و ُٖكضِ ؿيَتُ ثًٌَُوَ بُػًَل بًَت و بُبؤضىوِْ تؤ فيإ يُوَ 
ػؤت بُكْاَُت ُٖبًَت, ؿَبًَت كؤفَنإ بؤ طًُت و هُيلإ و  بًَُاْاتلَ نُ بتُويَت بؤ ناكَناِْ

 ثٌىؿإ تُكػإ بهُيت و ًُواًٍْ بؤ ػُو, تؤ ًىئَ نُوتُّ ))فيإ قًُُْطُ(( يت.
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تؤ بُؿواّ ُٓدماَـاِْ ناكّ ٓاهإ و يَُُٖإ ناتـا ثلِ يُ هُيلإ و ثٌىوؿإ ؿاًْت  -
ُؿيـّ ُٓواِْ تلَوَ ))بُْاميت((يت! ضىْهُ بُالّ ػؤتُوَ ػاوَٕ نُهايُتًُنِ ًريئ, بُآلّ ي

تُْٗا يُ ػَُِ ثٌىو سُواُْوَّ ػؤتـايت, تؤ ػاوَٕ نُهايُتًُنِ بًَُٖنيت بُآلّ تهايُ 
 ُٓويرت ػىام((بًت.))ُْػتًَو

بُّ بؤضىوُْوَ ؿَتىاًْت ػؤَ و ٓاهىؿَ فيإ بطىمَكيًَٓت و مياتل َُسبىب و دًَطاّ 
 َتُاُّْ ُٓواًْرت بًت! 

 
 ؾنوَيِ(( -ؤ نُهًَهِ ػؤَُٖيكىكتًَُٓكّ))ٓايا ت

َِ آلبؤُٓوَّ بناِْ تؤ َلؤظًَهِ ؾنوَيًت يإ ْا بُُٖكؿوو َُٖيبقاكؿَّ )بَُيٌَ يا ُْػًَل( وَ
 ثلهًاكَناِْ ػىاكَوَ بـَكَوَ:

واّ ؿابَِٓ نُبُياِْ ػُبُكت ُْبىَتُوَ و ؿكَْطت ثًَبىوَظ يُ ناتِ ٖاتُٓ ؿَكَوَ يُ  -1
 ّ ؿكاوهًَهُتإ ؿَبًوتًتظ ٓايا ؿَوَهتًت تا بناًْت َُهُيُ ضًًُ؟َاٍَ ؿَْطِ ؿََُقاَيُ

 ُْػًَل  -      -بَُيٌَ
ُٓطُك بضًتُ ػىاكؿْطُيُنُوَ و يُنًَو يُ ٖاوكِيَهاْت ببًًٓت نُ يُطٍَُ نُهًَهِ  -2

 ُْْاهلاوؿا يُويًَُظ ٓايا ؿَنُويتُ ثُجيؤكّ ُٓوَّ نُ بناًْت نُهُ ْاَؤنُ نًًَُ؟
 ُْػًَل  -      -بَُيٌَ

يُطٍَُ ٖاوكِيَهُتـا ػُكيهِ طؿتىطؤيُنِ تُيُؾؤًْت نُ ْاضاك ؿَبًت َاوَيُى  -3
ضاوَكَِّ بًت تا ُٓو وََياَِ ثُيىَْـيُنِ تل بـاتُوَظ ناتَِ ؿَطُكِيَتُوَ يًَِ ؿَثلهًت  يُطٍَُ 

 ض نُهًَهـا قوُّ ؿَنلؿ؟
 ُْػًَل  -      -بَُيٌَ

و بؤ ُٓدماَـاِْ ناكيَو ؿَضًَتُ ؿَكَوَ ْاَُيُى بؤ َاَيِ ٖاوكِيَهُت كِؤًتىيت و ُٓ -4
 يُهُك ًََنَنُّ ؿَبًًٓتظ ٓاياضاويَو بُ ْاوَكؤنِ ْاَُنُؿا ؿَػًًٌَٓت؟

 ُْػًَل   -     -بَُيٌَ
 ُٓطُك ثاهىؤكؿّ ٖاوكِيَهاْت  بناًْتظ ٓاياهُكيَو يُ ًُُٓيًُنٍُ ؿَؿَيت؟ -5

 ُْػًَل   -      -بَُيٌَ
ؿاًٌْتىيت و نُهُنُّ تًٌُْتت ػُكيهِ ػىيَٓـُْوَّ يُْاو ثاي يا تُنوًـا  -6

 كِؤفْاَُ يا نتًَبًَهُظ ٓايا تؤضِ ؿَنُيت؟
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كِاهتُوػؤ ضاوت بلِيىَتُ ُٓوَّ ُٓو ؿَخيىيًََٓتُوَ و ٖاوكٍَِ يُطٍَُ ُٓوؿا تؤَ  *
 ؿَخيىيًَٓتُوَ؟

 ُْٖـَّ داك بُتًًُّ ضاو هُيليَهِ ؿَنُيت تا بناًْت ضِ ؿَػىيًََٓتُوَ؟ *
 ناّ يُواُّْ ثًٌَىو.ًٖض  *
 ُٓطُك بناًْت يُنًَو يُ ٓآًاناْت ًًًَُْٗٓنِ ُٖيُظ ضِ ؿَنُيت؟ -7

 *ُٖكضؤًَْو بىوَ ُٖوَيـَؿَيت هُكّ يًَـَكبهُيت؟
 *ُٓطُك قوُنلؿًَْو يُباكَّ ُٓوَوَ بًَتُ طؤكٍَِ ؿَهت بُ ؾنوَيِ ؿَنُيت؟

 ًًُْ؟*واؿَماًْت ًَِْٗٓ َُهُيُيُنِ تايبُتُ و ثُيىَْـّ بُنُهُوَ 
ُٓطُك يُ ًىيًََٓو ًُكِ يا ثًَهـاؿاًَْو كِويـابًَتظ ْنيو ؿَنُويتُوَ تابناًْت ضِ  -8

 قُوَاوَ؟
 ُْػًَل   -      -بَُيٌَ

 ٓايا ًٌَُُٖ ؿَكباكَّ ْلؾ و ًىيَِٓ ًت نلِيِٓ ٖاوكِيَهاْت ثلهًاك ؿَنُيت؟ -9 
 ُْػًَل  -      -بَُيٌَ
 داْتاّ ُٓواِْ ؿيهُت ثٌهًٓىَ؟ ٓايا تآًَوتا بُبٌَ َؤَيُتِ ػؤيإ -10

 ُْػًَل  -      -بَُيٌَ
 نؤنلؿُْوَّ ػاَيُنإ:

 (ػاٍَ ؿابَِٓ.0َِ ُْػًَل)آل( و و10ًَََهِ بَُيٌَ)آلبؤ ُٖك وَ
ـُّْ ػىاكَوَؿا تًَبًِٓ بهُ!آلتهايُ وَ ُْطاْ  َُناْت نؤبهُكَوَ و بُكَدماَُنُّ يُّ َُٖيو

 ػؤ َُٖيوُْطاْـٕ:
 (بًَت!30تا0يُ)ُٓطُكنؤّ ػاَيُناِْ تؤ 

ُْـيُ بُ  ت يُ ناكّ ُٓواًْرتؿا و ُّٓ تايبُمت ًْ ٕ ُكَِتـا ًُِٖٓ ؿَهتىَكؿإ وػؤَُٖيكىكتاـْ تؤ يُ ٓب
ًُٓتًاميَهِ طُوكَ بؤ تؤ ُٖفَاكؿَنليَتظ َُهُيُ تايبُتًُناِْ نُهاِْ ؿيهُ بؤ تؤ هُكدملِانًٍَ 

َيتُ َُهُيُ تايبُتًُنا ِ ؿيهُ.ْني و كِيَطُ بُػؤت ْاؿَيت ؿَهتىَكـب  ِْ ُٓوْا
تؤ كِيَن يُواِْ ؿيهُ ؿَطليت و يَُُكِ َُهُيُ طُيًَو نُ ثُيىَْـّ بُتؤوَ ًًُْ ْانُويتُ 
ثُجيؤكيهلؿٕظ ٖاوكٍَِ وْنيهُناْت بُ بًاْىّ ُّٓ تايبُمتُْـيُ نُ يُنُهًَتِ تؤؿا ُٖيُ 

إ يُ َتُاُّْ مؤكيإ بُتؤ ُٖيُ ُٖك يُبُك ُّٓ ػُهًَُتُ تؤ يُ ػؤًُويوتًُنِ مؤك ًاي
 بىِْ كِؤستإ بؤ ؿَػىامّ.آلنؤََُيطُؿا بُٖلََُْـيتظ ثريؤمبايتإ يًَـَنُّ با
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 ( بًَت:70تا  35ُٓطُك نؤّ ػاَيُناِْ تؤ يُ )
تؤ بُ هلوًت نُهًَهِ ثُجيؤكيت, بُآلّ ُٖوَيـَؿَيت نُ مؤك ؿَهت يُ ناكوباكّ 

َ و نؤْرتؤٍَ بهُيت و نُهاًْرت وَكُْؿَيت بُآلّ ُْٖـَّ داك ْاتىاًْت ُّٓ ُٖهتُت ًٓـاك
ُْٖـيَهذاك ؾنوَيًُنِ بضىى يُ ناكوباكّ تايبُتِ نُهاًْرتؿا ؿَنُيت بُآلّ ػؤًبُػتاُْ ُّٓ 

 ناكَ هُكََلِ و ًٌَُُٖيِ ًًُْ.
َت: ُبريت ًب َّ داك تىًِ  ي مياؿَكَِوّ يُ ثُجيؤكيـا ؿَطؤكِؿكيَت بؤ ؾنوَيًهلؿٕ و ُّٓ ناكََ ُٖـْ

ات.ؿَكؿّ هُكيتإ ؿَنات و ػَُيو س  ُمْانُٕ نُهًَو ؿَهت يُ ناكوباكّ تايبُتًإ وَكـب
ُْاهلاويت,  ؾُكاَؤًِ ُْنُيت: ا ْ ُٓطُك تؤ وَى نُهًَهِ ؾنوٍَ يُ نؤكِّ ٖاوكِيَإ و ٓآًاياـْ

َ, يُ ٓاكاؿايُ, وكيابُ! اتىؿا ْامْاويَهِ يُّ ضًُُٓت بـَِْ  ًًُاُّْ ُٓوَّ نُ يُ ؿٖا
 ػاٍَ بًَت: (100تا  75ُٓطُك نؤّ ػاَيُناِْ تؤ يُ )

تؤ مؤك تاَُمكؤيت نُ َُٖىو ًتًَو يُ باكَّ َُٖىو نُهًَهُوَ بناًْت و يُو ثًَٓاوًَـا 
ُٖكضًًُنت يُؿَهت بًَت ؿكيَػِ ْانُيت. تؤ يُو نؤََُيُ نُهاُْيت نُ ًٌَُُٖ ضاوؿيَلّ 

يُ ُٓواًْرت ؿَنُٕ, طىَّ قىالؾ كِاؿَوَهتًت و تُْاُْت ُْٖـَّ داك كِاهتُوػؤ ؿَكباكَّ َُهُ
هُكَتاّ( ؾنوَيِ ؿَمأْ, )تايبُتُناًْإ ثلهًاك يُ ُٓواًْرت ؿَنُيت, ؿَكوْناُْنإ ثُجيؤكّ بُ 

 يُ ياؿت بًَت نُ ثُجيؤكّ بؤ ؿَهت كِاطُيٌنت بُ ٓاطايِ مؤك باًُ, بُآلّ ؾنوَيِ....!؟
 ))ٓايا تؤ ًُكًَٓت؟((

َ ثًٌَُنِ ثلهًاكَنإ خبىيَُٓوَ و ُٓو ػا    َُنإ نؤبهُكَوَ:آلرياوٕ بؤ وَُّْ يُ بُكضاوطآلبٌُب
ٌإ ؿَؿَيت؟ -1 ًٓتُوَ ض َُٖيوىنُوتًَو يُػؤت ًْ  ناتًَو ػؤت يُ ْاو نؤكِيَهِ قُكَباَيػـا ؿًَب
 (20ًٌَُُٖ بًَـَْطِ َُٖيـَبقيَليت) *
 (15ًٌَُُٖ قوُيُى بؤ وتٔ ؿَؿؤميتُوَ) *
 (5ًٌَُُٖ مؤك بًًًََت) *
 (10ًٌَُُٖ بؤضىوِْ نىكت ؿَكؿَبلِيت) *
 ناتًَو يُ ْاو ثؤٍ ؿايت: -2
 (5ًٌَُُٖ يُ كِينّ ؿواوَ ؿاؿًًٌَْت بؤُٓوَّ قوُّ مؤك بهُيت) *
 (20ًٌَُُٖ يُ طؤًُيُنِ ثؤيـا ؿاؿًًٌَْت) *
 (10ًٌَُُٖ قوُّ مؤكؿَنُيت بؤ ُٓوَّ َاَؤهتا تىكَِبًَت) *
 (15ناتًَو ثًَىيوتت بُياكَُتِ ُٖيُ قوُ ؿَنُيت) *
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 وَ ضؤٕ بُهُك ؿَبُيت؟ًٌَُُٖ ناتُناْت يُ َايَُ -3
 (0ًٌَُُٖ بُتُيُؾؤٕ قوُ ؿَنُيت) *
 (15َقوَيِ ًٓٓتُكًَْت ؿَبًت) *
 (25طىَّ يُ َىميو ؿَطليت) *

 (5ؿَكباكَّ نًٌَُ و ٓاكيٌُ طُيًَو نُ ٖاتىَتُ ثًٌَُوَ قوُؿَنُيت)
 يُ َُٖيبقاكؿِْ َؤؿّ دًىبُكطـا ناّ منىُْ يُباكَّ تؤوَ كاهتُ؟ -4
 (10نؤٕ وْىيًَُناْـا ُٖكضًًُنت ثٌَ ػؤَ بًَت َُٖيِ ؿَبقيَليت)يُ ًَْىإ َؤؿيًُ  *
 (20ُٖكًتًَو بُ ثؤًاى ُٖفَاك بهليَت بُهُ) *
 (0ؿوائ َؤؿَّ كِؤف ؿَنلِيت) *
 (15ًٌَُُٖ يُوَّ يُ نؤََُيطُؿا َؤؿَيُتِ بَِ ٓاطايت) *
ُْاهلكاوّ -5 َيُنِ مؤك نُهِ ْ ًُى باْطًٌَٗت بهليًَتظ فَاك َت! ُٓطُك بؤ ًَىاًْ  تًَـاًب
 (0بًَطىَإ ؿَكِؤيت تاوَنى يُطٍَُ نُهاًَْهِ ْىَّ ٓآًايِ ثُيـابهُيت) *
 (25ًَىاِْ بُٓاَاؿَيِ ُٓو َُٖىو نُهُ ُْْاهلاوَظ ُٖكطًن ْاكِؤيت) *
 (10َْطُ بلِؤيتظ ضىْهُ يُوَ باًرتَ يَُاَيُوَ مبًًَٓتُوَ)ك *
 بُ ٓاهىوؿَيِ ؿَنُيت. يُ ناّ يُى يُّ ُٖيىَُكداُّْ ػىاكَوَ مياتل ُٖهت -6 

 (11ًىيَُٓ قُكَباَيؼ و دُدماَيُنإ) *
 (20ًىيَُٓ ػَُيىَتُنإ) *
 (15ُٓو ًىيَٓاُّْ نُ دطُ يُ ٓآًايإظ نُهاِْ ُْْاهلاوّ تًَـاُْبٌَ) *
 (25ًىيًََٓو نُ بُتُواوّ تُْٗا بًت) *
 ض كَِْطًَو يُ ًَْىإ كَِْطُناِْ ػىاكَوَ مياتل ثُهُْـ ؿَنُيت؟ -7
 (20ََ)كِ *

 (25*ػؤَيًٌََُِ)
 (15*هىوك)
 (10*ًني)

 ًٌَُُٖ ضُْـ كِؤف داكيَو يُطٍَُ ػًَناُْنُتـا ؿَضًتُ ؿَكَوَ؟ -8
 (25*مؤك بُؿَطُُٕ)

 (20*تُْٗا ناتًَو نُ بلِياكبًَت بؤ كِهتؤكاْت بضني)
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ًٌَُُٖ *5) 
 (  10*ُْٖـَّ داك)

 ؿَويَت؟ يُ ًَْىإ طًاًُْبُكَناِْ ػىاكوَؿا ناًَاْت مياتل ػؤَ -9
 (25*ثًًٌُ)
 (10*هُط)

 (0*َُميىٕ)
 (5*باَيٓـَنإ)

 تؤ ًٌَُُٖ يُ َاََُيُنلؿٕ  يُطٍَُ نُهاِْ تلؿا بُ ض تايبُمتُْـيُى ؿَْاهليًَت؟ -10
 (5*ٖاوكِيَاُْ و طُكَىطىكِ)

 (0*كِووطَُ و ؿَّ بُػُْـَ)
 (20*هاكؿوهلِ)
 (25*طلفوَؤٕ)

 نإ ؿاْلاوَ نؤبهُكَوَ. َُآلُّْ بؤ وَآلُْٖىنُ ُٓوػانؤّ ػاَيُنإ: 
 ػؤ َُٖيوُْطاْـٕ:

 (بًَت:20تا0ُٓطُك نؤّ ػاَيُناِْ تؤ يُ) -
يُتِ ُٖيُ و بُبَِ نُهاًْرت و ثُيىَْـّ يُطٍَُ آلفياِْ تؤ بُتُواوّ َؤكنًَهِ نؤَُ

ُٓواْـا ثًَـَضَِ ُْػؤَ بهُويت. بؤ تؤ نات بُهُكبلؿٕ يُطٍَُ نُهاِْ تلؿا بَُُهُيُيُنِ 
نليَت و بًُٖض ًًَىَيُى سُمْانُيت بُتُْٗا بًت. تؤ بىوْت يُ ًىيَُٓ فياِْ ُٖفَاكؿَ

قُكَباَيػُناْـا مؤك ثًَؼؤًُ و يُ ُٖك نؤََُيًَهـا ػؤت ببًًٓتُوَ ًَٖٓـَ قُخ وقاٍَ ؿَنُيت 
هُكدمِ َُٖىإ بؤ الّ ػؤت كِاؿَنًًٌَت. تؤ بُ تُواوّ يُ ثُكيٌَاِْ ثاكيَنكاويتظ َُُٓ 

 ًٖىاّ كِؤفاًَْهِ ثلِ يُ ًاؿيت بؤ ؿَػىامّ.ُٖواَيًَهِ ػؤًُ بؤتؤظ 
 (بًَت:100تا 45ُٓطُك نؤّ ػاَيُناِْ تؤيُ ) -

يتِ بُالّ تؤوَ بُثًُّ يُنُّ دًَطاّ بايُؾ ًًُْظ ََُُٓ آلواؿَكؿَنُويَت فياِْ نؤَُ
َاْاّ ُٓوَ ًًُْ نُ تؤ يُ ػَُيو بًَناكيتظ تُْٗا سُمْانُيت ًٌَُُٖ و يُ َُٖىو دًًَُى 

اهلاو يُ ؿَوكوبُكت ُٖبًَت و ثًَت باًُ تُْاُْت يُ ُٖيىَُكدًَهـا نُ ُٓو نُهاِْ ُْْ
ُْْاهلاواُْ ٓاَاؿَيإ ُٖيُ َُوؿات يُطٍَُ ُٓواْـا ثاكيَنكاوبًَتظ بُآلّ بُطٌتِ بىوٕ يُطٍَُ 
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ُٓواِْ تل و يُْاو نؤكِو نؤََُيـا بىوْت يُ تُْٗايِ ثَِ باًرتَظ ُٖكضُْـ داكداكيَو 
 هُ كِووؿَؿات بُآلّ ُٖوَيبـَ يُ داؿَّ ًَاْلَِوّ الُْؿَيت.ثًَضُواُّْ ُّٓ ثل

 (بًَت:175تا 105ُٓطُك نؤّ ػاَيُناِْ تؤ يُ) -
تؤ ًَٖٓـَ سُم بُ ُٓواًْرتو ثُيىَْـٍ يُطَُيًاْـا ْانُيتظ تؤ ًٌَٖتا ُْطُيٌتىيتُتُ 

ٌتإ يُطٍَُ قؤْاغِ ؿوكَثُكيَنّ يُ نؤََُيطُ بُآلّ واؿيَتُ ثًٌَضاو َُوؿايُنِ ًَٖٓـَ ؿووكي
ُٓوؿا ًًُْظ تؤ مؤك سُمبُ نؤكِونؤٍََُ ْانُيت و بىوٕ يُطٍََُ ُٓواًْرتؿا بُالتاُْوَ طلاُْ ُٓطُك 

يُتِ تؤ, آلُٓو كَِوًُ ؿكيَقَ بهًٌََِ كَِْطُ يُ نؤتايًـا ببًَتُ َايُّ تُواو طؤًُطريّ نؤَُ
و ثاًإ يُواًْرت  نُ بًُٖض ًًَىَيُى ؿؤػًَهِ طىدماو ًًُْ. ُٖوَيبـَ يُنُجماك يُ ػؤت

ببىكيت ُٓو ؿََُ ؿَبًًٓت نُضُْـ هاْا ؿَتىاًْت يُ نؤََُيطا و نؤكِّ ُٓواًْرتؿا ٓاَاؿَ بًت 
 و ضًَق وَكبطليت.

 (بًَت:335تا 180ُٓطُك نؤّ ػاَيُناِْ تؤ يُ ) -
تؤ بًًَُىَيُنِ طٌتِ يُ نؤََُيطاو كَِؾتاكّ بُنؤٍََُ و بىوٕ يُطٍَُ ُٓواًْرتؿا بًَناكيت. 

بُّ نات يُ فووكَ ؿاػلاوَنُّ ػؤتـا هُكقاَيًت و يُطٍَُ ػُياَيُناْتـا ػُكيهِ وتىويَقّ مؤك
بٌَ ٓاناًَت. ضَُو طُيًَهِ وَى ًَىاِْظ طًُت و هُيلإ يُطٍَُ ٖاوكٍَِ و ػًَناْـا بُالّ 
تؤوَ ضَُو طُيًَهِ هُيلو ْاَؤ و بَِ َاْإ. تُْٗايِ تانُ ػىيًاّ ثُهُْـّ تؤيُظ ًَٓوتا 

بًَتى ُّٓ تُْٗايًُّ تؤ ببًَتُ َايُّ ػىؿ ٓاطايِ ؿيوإ ػلاخ ًًُْ بُآلّ ُٓطُك َُٖىو ُٓطُك 
كِؤفيَو يُ مؤْطاوّ غُكييب و ؿابلِإ يُ نؤََُيطُؿا كِؤبضًت بُكِاهتِ ثًَىيوتُ بُ ػًَلايِ 

 برييَو يُػؤت بهُيتُوَظ نُوايُ مووبهُوَ ػؤ نُ هبُّ مؤك ؿكَْطُ. 
   

 َيت؟(())ٓايا تؤ نُهًَهِ تىكِ
 َِ ُّٓ ثلهًاكاُّْ ػىاكَوَ بـَكَوَ:آلبُبَِ ثًٌَُنِ وَ

ُٓطُك ُٓو ٓاهاْوؤكَّ ضاوَكِيَِ ؿَنُيت يُ ْٗؤًََهـا بؤ َاوَيُنِ مؤك بىوَهتًَتظ  -1
 ٓايا تىكَِ ؿَبًت؟

 بَُيٌَ             ُْػًَل
 ٓايا يُ هُكَّ ْاُْواؿا نُهُناِْ ثًٍَ ػؤت نؤْرتؤٍَ ؿَنُيت؟ -2

 ُْػًَل           بَُيٌَ    
 ٓايا بُكؿَواّ بريًَٖٓاُْوَّ كِوؿاوَ تاَيُناِْ كِابلؿوو ثُكيٌَاْت ؿَنات؟ -3
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 بَُيٌَ                ُْػًَل
ٓايا يُ كِوبُكِوبىوُْوَ يُطٍَُ بضىنرتئ ْاػؤًًُناِْ كِؤفظ بُهاؿَيِ ؿؤوؿؤًاو تًَهٍَُ  -4

 ؿَنُيت؟
 بُىلَ                  ُْػًَل

 ؤكبُّ داك يُ ُْماْهاكّ نُهاِْ تل ؿَيتُْط ؿَبًت؟ٓايا م -5
 بَُيٌَ                  ُْػًَل

ُٓطُك ٖاوكِيَهُت نًََُو يُواؿَّ ؿياكيهلاوّ ؿيـاكؿا ٓاَاؿَ ُْبىوظ سُمؿَنُيت  -6
 ؟بُهُكيـا تىكَِبًت

 بَُيٌَ             ُْػًَل
كِواِْ تؤؿا ُْبىوٕ ٓايا ٖاوكَِّ ْنيهُناِْ ػؤت يُ بُكُٓوَّ يُ ٓاهت ضاوَ -7

 واميًَـيًَٓت؟
 بُيٌَ            ُْػًَل

 ُٓطُك هُكتاًُنُت َىوّ هُكت  مؤك نىكت بهاتُوَظ ٓايا تىكَِ ؿَبًت؟ -8
 بَُيٌَ                 ُْػًَل

 ٓايا ُٖكطًن تا ُٓو كِاؿَيُ تىكِبىويت نُهًَو ؾُالقُ بهُيت؟ -9
 بَُيٌَ                   ُْػًَل

 ُٓطُك ؾًتُك َُٖيُيُنِ نلؿظ تؤ ؿَيًٓا ؿَبًت نُ ًْامّ هاػتُ ناكّ ُٖبىوَ؟ٓايا  -10
 بَُيٌَ               ُْػًَل

ٓايا ُٓطُك يُتلاؾًهـا نُهًَو كِيَطاّ يًَربِيتظ اليتُنإ َُٖيـَنُيت و ٖؤكِئَ  -11
 يًَـَؿَيت؟

 بَُيٌَ                   ُْػًَل
 يُناِْ ػؤتـا بطُكِيًَت تىكَِ ؿَبًت؟ٓايا مؤكبُّ داك بًُىئَ طؤكَو -12

 بَُيٌَ                 ُْػًَل
ٓايا ؿَتىاًْت هُكباكّ ثًَٓاػؤًبىوِْ ؿَكووِْ ػؤت طىَّ يُ قوُّ نُهًَو بطليت  -13

 نُ بُؿَيت ًًُْ؟
 بَُيٌَ             ُْػًَل

 بًت؟ٓايا يَُُّ نُ مؤكبٍُ داك ؿَوكوبُكَنُت يُ قوُناِْ تؤ ْاطُٕ تىكَِ ؿَ -14
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 بَُيٌَ                   ُْػًَل
 ٓايا ؿَتىاًْت باهًَو بؤ ضُْـ ؿَقًكُيُنِ بُ ٓاكاًَُوَ ؿكيَقَ ثًَبـَيت؟ -15

 بَُيٌَ                 ُْػًَل
ٓايا يَُُّ نُ ْاضاكيت بؤ ُٖكناكيَهِ ػؤت كِووْهلؿُْوَ بؤ ؿايُوبابُ يا  -16

 ٖاوهُكَنُت بـَيت تىكَِ ؿَبًت؟
 ُْػًَل        بَُيٌَ      

 ٓايا مؤكبُّ داك يَُُّ نُ ؿكَْط ؿَطُيتُ ًىيَٓهاك يا ػىيَٓـْطُظ تىكَِ ؿَبًت؟ -17
 بُيٌَ                 ُْػًَل

 ٓايا يَُُّ نُ ْاضاكبًت ناكيَو بُ ًْىَْاضٌَ دَِ بًًًََٗت تىكَِ ؿَبًت؟ -18
 بَُيٌَ                   ُْػًَل

 و َُٖيضىوٕ ؿوائ ضاكَيُ؟ ٓايا واؿَماًْت تىكَِبىوٕ -19
 بَُيٌَ                  ُْػًَل

 نؤنلؿُْوَّ ػاَيُناِْ تًَوتُنُ:
ًََهِ )ُْػًَل( هؿل ؿابَِٓظ آلًََهِ )بَُيٌَ( يُى ػاٍَ و بؤ ُٖك وَآلًََُٓوتا بؤ ُٖك وَ

 ُْٖىنُ ػُكيهِ َُٖيوُْطاْـِْ ػؤت بُ:
 (بًَت:10تا 1)ُٓطُك نؤّ ػاَيُناِْ تؤ يُ -
ٕ َُبُ ٖاوهُْطِ يُ كَِؾتاكّ تؤؿا بُؿّ ؿَنلَّ و تؤ بُباًِ ؿَتىاًْت ُٖهت و ًْطُكا 

 هؤمَناْت نؤْرتؤٍَ بهُيت.  
ؿَيًٓابُ ُٓطُك بُ َُٖاًٌَْىَ ناكطًَلِّ ُٖهتُناِْ ػؤت بهُيت بًَطىَإ يُ فياِْ 
ٓايٓـَّ ػؤتـا هُكنُوتىو ؿَبًت ضىْهُ يُنًَو يُ ًَُٖاناِْ هُكنُوتٔ نؤْرتؤَيهلؿِْ 

 ُٖهت و هؤمَناُْظ ًٖىاّ كِؤفاًَْهِ هُومتإ بؤ ؿَػىامّ.
 (بًَت:15تا 10ُٓطُك نؤّ ػاَيُناِْ تؤ يُ ) -
ًٌَٖتا دًَِ ًْطُكاِْ ًًُْ ضىْهُ تؤ يُ هٓىوكّ ؿوو ْانؤتاّ ضاى و ػلاثـا وَهتاوّ  

بُُْػتًَو برينلؿُْوَ و ُْٓـيٌَُ يُ َُهُيُنإ ؿَتىاًْت دًَُوّ ُٖهت و هؤمَ 
ناْت بطليت. بؤ ؿَهت كِاطُيٌنت بُّ ناكَ طلْطُظ ُّٓ َُهُيُيُ بناُْ نُ هُكنًُُ

ّ يُ بريتإ آلَلؤظُنإ بليتني يُ نؤََُيُ ػُهًَُتًَو نُ كَِْطُ بُالّ ًَُُٓوَ ثُهُْـ ُْبٔظ ب
بًَت نُ بؤ ًاؿَاِْ يُ فياًْـا يُى ناك ثًَىيوتُظ َلؤظُنإ بَُُٖإ ًًَىَّ نُُٖٕ قبىٍَ 
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ّ ُْنُيت نُ كِم و تىكَِيِ طليَِ نًٌَُنإ ْاناتُوَ بَُيهى ؾانتُكيَهِ بهُظ وَ يُ بري
 هُكَنًُ يُ بُؿيًَٗٓاِْ نًٌَُ ْىيًَُناْـا.

 (بًَت:20تا 15ُٓطُك نؤّ ػاَيُناِْ تؤ يُ ) -
بؤضِ وا ُٖهت ؿَنُيت نُ تىكَِيِ تانُ كِيَطُضاكَيُ؟ باوَكِبهُ نؤتايِ تىكَِيِ ًتًَو ًًُْ  

ُْـَٖا داك ُّٓ َُهُيُيُت ُٓمَىوٕ نلؿووَ بؤضِ ؿووباكَ؟! دطُ يُ ًُكَُماكّ  ! تؤ نُ ض
ا ))ناكطًَلِيِ ُٖهتُناُْ نُواتُ ُٖك يُ  ((ُّٓ طىتُيُت بري ُْضًَت نُ هُكنُوتٔ يُ فياـْ

ًَٓوتاوَ ضانِ يًَبهُ بُالؿاو بُْؤًًِٓ قىًََو ))ضاوثؤًِ((نًٌَُ و طلؾتُنإ بُٓاكاًَُنِ 
َيًٓابُ تىكَِيِ ؿوائ كِيَطا ضاكَ ًًُْ! ًًَََُُٖ ُٓهجِ هُكنًُِ تىكَِيِ مياتلَوَ ضاكَهُكبهُ. ؿ

بُكَو َُٖيـيَلّ تًاضىوْتإ ببات و ُٖوَيبـَ بُتًَلِاَإ و برينلؿُْوَ وَى هىاكضانًَهِ بُ ُٓمَىوٕ 
ا تًَجُكيت.  ُٓهجِ تىكَِيِ ؿَهتَُؤ بهُيت و بًًَُُٓيِ و ٓاكاَِ بُهُك ٓاهتُْطُناِْ فياـْ

((ثًَضُواُْ 1تا10ُٖكناتًَو تىكَِ بىويت و ًْامّ ناكيَهت ُٖبىو يُ)) ,بلِواّ وايُبىؿا 
 بقًََلَ ُٓوؿََُ بُثًَِ تىكَِبىوُْنُت ناكبهُ!

ًُٓاَِ ))عًِ((ػىؿاّ يًَلِامّ بًَت بلِواّ وايُ :ناتًَو تىكَِيتظ بًَـَْط بُظ ضىْهُ 
 تىكَِيِ نًًًِ طٌت ػلاثُناُْ.

 ًتإ بؤ ؿَػىامّ!كِؤفاًَْهِ ثلِ يُ ٓاكاَ
 

 ))ضُْـ ػؤكِاطليت؟((
يُّ تًَوتُؿا بؤ ؿياكيهلؿِْ كِيَقَّ ؿإ بُػؤؿاطلتٔ و ػؤكِاطلّ تؤ بًوت وضىاك ثلهًاك 

 َُناًْإ بُ)ًٖض(ظ)ُْػتًَو(ظ)مؤك(ظ)مؤكمؤك(بـَكَوَ:آلٓاَاؿَنلاوَ نُ وَ
ت مؤك -1 َْطِ طلياِْ َٓـاَيِ ؿكاوهًَهُتإ يُػُو كِاضًُْ ىَ ًُو بُ ؿ ت؟ ًْ ًَب  ْاكَِسُت ؿ

 ُْػًَل     ُْػتًَو     مؤك    مؤك مؤك
 ٓايا طىيَطلتٔ يُ قوُّ نُهاًَْو نُ طؤًًُْطايإ تُواو ثًَضُواُّْ بريوكِاناِْ تؤيُ؟  -2

 ُْػًَل     ُْػتًَو     مؤك    مؤك مؤك
 ٓايا يُو بلِوايُؿايت نُ ْابَِ فْإ ؾلِؤنُواِْ ببُٓ ؾلِؤنُّ ُْؾُكَُٖيطل؟ -3

 مؤك مؤك   ًَل    ُْػتًَو     مؤك ُْػ
ُٓطُك بُكِيَىَبُكّ ناكوباكّ ناكطًَلِّ كِيَهؼلاويَو بىويتايُ َؤَيُتِ ؿاَُمكاْـْت بُ  -4

 نُهاًَْو ُْؿَؿا نُ ثًًٌَُّٓ ميٓـاًْإ ُٖبىوايُ؟
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 ُْػًَل     ُْػتًَو      مؤك    مؤك مؤك
ؿا ُٓو نلِياكاُّْ نُ ًُوّ منايٍ بُ ُٓطُك بُكِيَىَبُكّ ًاْؤيُى بىويتايُ كِيَطُت ؿَ -5

 تًًٌَت و نابؤوَ ؿَٖاتٔ بًَُٓ فووكَوَ؟
 ُْػًَل    ُْػتًَو     مؤك   مؤك مؤك

ٓايا بلِوات وايُ َٓـاَيُ الهاكَنإ ؿَبًَت ًٌَُُٖ تََُِ بهلئَ تاوَنى طىيَلِايَُيِ و  -6
 ؾُكَاْبُكؿاكّ ؾًَلبٔ؟

 ُْػًَل    ُْػتًَو     مؤك   مؤك مؤك
ٓايا واُٖهت ؿَنُيت هُكدُّ قق ؿكيَقَناِْ َُٓلِؤ و ُٓواُّْ يُ ػىيَٓـْطُنإ  -7

 ؿَكنلاوٕ ؿَبًَت ؿووهاٍَ ػنَُتِ هُكبامّ ميَـَباك ُٓدماّ بـَٕ؟
 ُْػًَل    ُْػتًَو    مؤك    مؤك مؤك

ٓايا يُوبلِوايُؿايت نُ هُكدُّ طلووثُ هًاهًُ تىوْـكَِوَنإ ؿَبًَت ضاالنًإ ىلَ  -8
 غُ بهلٍَ ضىْهُ طلفّ يُ نؤََُيطُؿا ؿَػىيكًَٓٔ؟قُؿَ

 مؤك    مؤك مؤك   ُْػًَل     ُْػتًَو 
بُبؤضىوِْ تؤ تُْٗا ُٓواُّْ نُ بُهُػتِ ناكؿَنُٕ َاؾِ وَكطلتِٓ نلٍَِ و َىوضُّ  -9

 مؤكيإ ُٖيُ؟
 مؤك مؤك    مؤك  ُْػًَل    ُْػتًَو  

 يَؼىاميُنإ ؿَبًتُوَ؟ٓايا بُ طىَإ و ؿكِؤْطًُوَ كِووبُكِووّ ْى -10
 ُْػًَل    ُْػتًَو     مؤك    مؤك مؤك

ُٓطُك بؤت بًىيَت ػؤت بُؿووك ؿَطليت يُ ٖاوكِيًَُتِ نُهاًَْو نُ يُطٍَُ تؤؿا  -11
 ٖاوبريوكِاْني ؟ 

 ُْػًَل    ُْػتًَو     مؤك    مؤك مؤك
 ٓايا تؤثٌ ثًٌَ فْإ ثُهُْـ ؿَنُيت؟ -12

 مؤك مؤك    مؤك    ُْػًَل     ُْػتًَو 
تِ ػاُْػىيَـا يُ آلتًاِْ وآلٓايا يُو بلِوايُؿايت نُ ْابَِ نليَهاكاِْ بًاِْ يُطٍَُ ٖاو -13

 ؟َىضُّ يُنوإ بُٖلََُْـبٔ
 ُْػًَل     ُْػتًَو      مؤك    مؤك مؤك
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 ضىو دًىبُكطِ َؤؿيًَِ كِؤف بجؤًٔ؟آلٓايا بؤضىوْت وايُ نُ ْابًَت ػَُيهاِْ بُها -14
 ُْػتًَو     مؤك    مؤك مؤك  ُْػًَل   

 ؟ ٓايا بلِوات بُ ٖاوهُكطريّ يُتَُُِْ ػىاكَوَؿا ُٖيُ -15
 ُْػًَل     ُْػتًَو     مؤك   مؤك مؤك

 ٓايا بلِوات وايُ نُ ثًَىيوتُ كِاطلتِٓ هُط و ثًًٌُ يُ ٓاثاكمتاُْناْـا ياهاؽ بهليَت؟ -16
 ُْػًَل    ُْػتًَو     مؤك    مؤك مؤك

بُكِيَىَبُكّ نؤَجاًْايُى بىويتايُ ًٌَُُٖ ضاوَكِيَِ ناكايِ مياتل و ُٓطُك  -17
 َُُٓنـاكيت يُ ناكَُْـَنإ ؿَنلؿ؟

 مؤك مؤك    -مؤك      -ُْػتًَو      -ُْػًَل  
ُٖكنُهًَو داكيَو ؿمّ نلؿ ًٌَُُٖ ؿمّ ))ٓايا يُطٍَُ ُّٓ ثُْـَؿا ٖاوكِايت -18

 ؿَنات((؟
 مؤك مؤك ُْػًَل     ُْػتًَو     مؤك   

ٓايا يُو بلِوايُؿايت نُ وَكمًهاكَ ؿياكَنإ يُ ثًٌَربِنَِ طلْطُناْـا ؿَبًَت يُ  -19
 بُكمتلئ ًًَىَّ ػؤياْـا ٓاَاؿَبٔ؟

 ُْػًَل   ُْػتًَو     مؤك   مؤك مؤك
ٓايا يُ كِوبُكِوبىوُْوَ يُطٍَُ َؤؿيًُ هُيل و هَُُكَناْـا تُْٗا هُكّ ػؤت  -20

 ؿَيُقًًَٓت؟بًَُُٖاّ هُكهىكَِإ 
 ُْػًَل   ُْػتًَو    مؤك   مؤك مؤك

ٓايا يُو بلِوايُؿايت نُ يُناتِ ثالٕ ؿاكًِنت بؤ كِؤفاِْ ثٌىوظ ثًَىيوت ْانات  -21
 ؿاػىامّ َٓـاَيُ بضىونُنإ يُ بُكضاو بطرييَت؟

 مؤك   مؤك مؤك     ُْػًَل   ُْػتًَو
 ًؤؾًَلّ بهُٕ؟ٓايا يُ و بلِوايُؿايت نُ ْابَِ فْإ وَى ثًاوإ  -22

 ُْػًَل     ُْػتًَو     مؤك   مؤك مؤك
ٓايا يُو بلِوايُؿايت نُ ًىيَِٓ تًَهلِاّ بُناكًَُٖٓكاِْ َاؿَٖؤًبُكَنإ  -23

 بُْـخياُْيُ؟
 ُْػًَل   ُْػتًَو    مؤك   مؤك مؤك
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 ٓايا تُْٗا بُ ْاضاكٍ ؿفَ بؤضىوُْنإ يُطٍَُ بريوكِاّ ػؤتـا قبىوٍَ ؿَنُيت؟ -24
 ُْػتًَو    مؤك   مؤك مؤك   ُْػًَل

 )َُٖيوُْطاْـِْ تًَوت(() 
 َِ ثلهًاكَنإ ؿابَِٓ:آلًَٓوتا بُّ ًًَىَيُّ الّ ػىاكَوَ ػاٍَ بؤ وَ

 (6(  مؤك)5(  بَُيٌَ)3(  ُْػتًَو)0ُْػًَل)
 ُْٖىنُ نؤّ ػاَيُناِْ ػؤت يُّ ػٌتُيُّ ػىاكَوَ يُ بُكضاو بطلَ:

 
ٓاهتِ تُسَُىٍ 

 و ػؤكاطلّ

16-  
 هاٍَ   14

21- 
 هاٍَ 17

30- 
 هاٍَ 22

هاٍَ  30
 بُكَوفووك

 -10 مؤك بًَُٖن
0 

13- 
0 

9- 0 15- 0 

 -12 بًَُٖن
11 

16- 
14 

15- 
10 

31- 
16 

بًَُٖنّ 
 َآَاوَْـ

29- 
13 

30- 
17 

32- 
16 

50- 
32 

الوامّ 
 َآَاوَْـ

62- 
30 

49- 
31 

48- 
33 

60- 
51 

 -144 الوام
63 

144- 
50 

144- 
49 

144- 
61 

 
 ًَهـاُْوَّ ُٓدماَِ تًَوت(())ي 
َُيُيت بُالّ تؤوَ ًٖض  مؤك بًَُٖن:  سُوه ثريؤمبايت يًَـَنُّ! تؤ َلؤظًَهِ مؤك ػؤكاطل و ُب

ُيُ بُهاْايِ يُطٍَُ  ات ٖ ُٔب يُطٍَُ ُٓوََ ؿا تىْا طٍَُ تؤؿا ٖاوكِأب يا ْ رت ُي واًْ ًُ نُ ُٓ نِ ًْ دًاوامُي
تُوَ ُّٓ تايبُمت كوًب ـا.بريّ ْىَّ و تامَؿا كوُب َُي ُي فياْ َى ُناِْ ًٓ ىَّ هُكنُوٓت ـيُ نًًًِ ًْ ُْ 

تؤ يُمؤكيَو يُو نُهاُّْ نُ ٖاوتَُُِْ ػؤتٔ هامطاكتل و ُْكَىًْاْرتيت َُُٓ  بًَُٖن:
 بُػًٌٌَهِ طُوكَيُ نُ تؤ ػؤت َُُٓت بُؿَهت ًَٖٓاوَ كؤفاَُْ طًُُّ ثًَـَؿَيت.
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ْابُدَِ تُواو ػؤ بُ ؿوكؿَطلٕ  ًَٓىَ يُبلِياكّ ثًٌَىَػت و ؿََاكطريّ و ؿاوَكيهلؿِْ
 ََُُٓ يُنًَهُ يُ ػُهًَُتُ بُكدُهتُو ؿياكَنإ يُ ودىؿّ ُٖك َلؤظًَهِ بُ ٓاطاؿا!

كيَقَّ سُوهُيُو ؿإ بُػؤؿاطلتِٓ ًَٓىَ ٖاوهُْط و ٓاهايًُ, تؤ يُ  بًَُٖنّ َآَاوَْـ:
َتىاًْت يُمؤكيَو يُو كِوبُكِوبىُْوَّ طلؾت و ثلهُ نتىثلَِناْـا مؤك باَ ؿَدىَيًًَتُوَ و ؿ

نُهاُّْ يُّ ُٖيىَُكداُْؿا ػؤيإ ؿَؿؤكيَٓٔ, باًرت ناكبهُيت, ؿَيًٓابُ ُٓطُك ُّٓ ػُهًَُتُ 
 يُ ػؤتـا طًُُ ثًَبـَيت نلؿُْوَّ ؿفواكيُنإ يُؿَهتِ تؤؿايُ!

تؤ تاكاؿَيُى ػؤكاطلِ و بُسُوهَُيُيت بُآلّ ُْٖـَّ نات دًَُوّ  الوامّ َآَاوَْـ:
ؤت يُؿَهت ؿَؿَيت. تؤ بُ ُٓهتُّ ؿَتىاًْت بريوبؤضىِْ دًاوام قبىٍَ بهُيت ُٖهتُناِْ ػ

و تا كِاؿَيُى كؤسًُتًَهِ طىَاْاوّ و بُؿبًٓت ُٖيُ, بُآلّ ُٓطُك ُْػتًَو ُٖوَيبـَيت بُ 
 قؤْاغًَهِ باَ و ًًاو ؿَطُيت!

ْاتىاًْت  َُػابٔ! كيَقَّ سُوهَُيُ و ؿإ بُػؤؿاطلتِٓ تؤ مؤك الوامَ, تؤ ُٖكطًن الوام:
بؤضىِْ ُٓواًْرت قبىٍَ بهُيت و بُبَِ ويوتِ ػؤت ُّٓ َُهُيُيُ مؤك ٓاماكت ؿَؿات. تؤ 
مياتل يُداكإ بُطىَإ و بُؿبًًٓت و ُّٓ تايبُت َُْـيَُ بؤ تؤ بُ ػاَيًَهِ طُوكَّ الوامّ 
ُٖفَاك ؿَنليَت. باوَكبهُ نُ هُبل نًًًِ نلؿُْوَّ ْاكَسُتًُناُْ, نُوايُ ؾًَلبُ نُ 

 ػؤكِاطلبًت!
 

 ))ٓايا تؤ نُهًَهِ ؿووك بًًٓت؟((
 ثلهًاكَنُّ ؿاٖاتىو بُ وًُناِْ )بَُيٌَ, ُْػًَل, ْامامن( بـَكَوَ: 23تهايُ وَالَِ 

بلِياك ؿَؿَيت نُ بُ   -يُوَكمّ مهتاْـا  -يُبُكْاَُ كِيَقيًُنِ نؤتايِ ُٖؾتُؿا -1
وَ و كيَطاوباُْنإ بُؾل طلتىويُتِ, ٓؤتؤَبًًُنُّ ػؤت بؤ هُؾُك بلؤيت, يُ ثلِ باكوؿؤؾ طؤكا

 ٓايا ويَلاّ ُّٓ ؿؤػُ بُكْاَُّ ثًٌَىوت ُٓدماّ ؿَؿَيت؟
 بَُيٌَ                ُْػًَل             ْامامن

ٓايا يُو بلِوايُ ؿايت نُ بُبَِ كِآًَٖاِْ نلؿاكَنِ و تُْٗا بُ ًَُكِ ماكَنِ  -2
 ُٓك  خبُيتُ ؾلِئ؟طاليـَك(يَو ؾلِؤنُيُنِ بَِ بنويَ)ؿَتىاْليَت

 بَُيٌَ                ُْػًَل             ْامامن
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ٓايا يُو بلوايُ ؿايت نُ بُبَِ نُتًبُناِْ ثاكاهنت ؿَتىاًْت بُ بُكمايِ تاوَكّ ًٓعٌَ  -3
 ؿا هُكبهُويت؟

 بَُيٌَ                ُْػًَل             ْامامن
)ؿاكت(ؿا بًبُيتُوَ َُٖـيى ؿكيَقَ بُ ياكّ ُٓطُك يُ ثايُواًَْتًُنِ ًٌْاُْ ًهًيَن -4

 ؿَؿَيت يا وام يُ ياكيهلؿٕ ؿيًَٓت؟
 بَُيٌَ                ُْػًَل             ْامامن

 ٓايا واؿَماًْت ؿَبًَت هًٌىاك و كيٍ تلاَ يُطُكَاوؿا بُناكبًَٗٓليَت؟ -5
 بَُيٌَ                ُْػًَل             ْامامن  
ؤَبًًت ُٖبىايُ ٓايا تُْٗا بؤ ضانهلؿُْوَّ هُكَنِ و طلْط ؿَطُكِايتُوَ ُٓطُك ٓؤت  -6

 بؤ ويَوتطُ ؟ 
 بَُيٌَ                ُْػًَل             ْامامن

 ٓايا ناتًَو ؿؤػًَهِ بًًِٓٓ مؤك ػلاثت ُٖيُ ؿكيَقَ بُ ًؤؾًَلّ ؿَؿَيت؟  -7
 بَُيٌَ                ُْػًَل             ْامامن

ت؟ ُٓط -8 ًَب  ُك بايؤًَْو بُ )ػؤكايِ( بتبات بؤ هُك يىتهُّ َُٓيب ٓايا هىاكّ ُٓو بايؤُْ ؿ
 بَُيٌَ                ُْػًَل             ْامامن

 ٓايا ؿَهت يُ ُْكَِ ًًَليَو ؿَؿَيت نُ يُفيَل ناكيطُكّ ؿَكَاِْ بُدمـابًَت؟ -9
 بَُيٌَ                ُْػًَل             ْامامن

 ٓايا واُٖهت ؿَنُيت دطُكَ نًٌَإ يُْاو ثًَؼُؾـا َُتلهًـاكَ؟  -10
 بَُيٌَ                ُْػًَل             ْامامن

 يُ ياكيُ ٖاوكِيَاُْناْـا, ٓايا َُكدِ ياكيهلؿْت ثًَؼؤًُ؟  -11
 بَُيٌَ                ُْػًَل             ْامامن

نلؿووَ نُ ضًَقَنُّ بؤت تُْٗا َُٖيضىًَْو  ٓايا يُ ضاالنًُنِ تلهٓانـا بًُـاكيت -12
 بىبًَت؟

 بَُيٌَ                ُْػًَل             ْامامن 
ٓايا يُناتِ ًؤؾًَليـا داؿَيُنِ ْاوقُؿبلِ َُٖيـَبقيَليت هُكباكّ ًاكَماُْبىوٕ يُ  -13

 كِيَطانُ و تًُْا يُ ثًَٓاو موو طُيٌتٓـا؟
 ْامامن       بَُيٌَ                ُْػًَل      
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ُٓطُك ٖىُْكّ َُيُنلؿٕ ُْماًْت و يُ ناتًَهـا نُ نُهًَو بليَو ثاكَّ بُكضاوت  -14
 بـاتَِ ٓايا ٓاَاؿَيت يُهُك تُػتُّ ؿايعُ هَِ َُتليُنُوَ هاكوػًُى يًَبـَيت؟

 بَُيٌَ                ُْػًَل             ْامامن
ًًُْ ٓاًََلّ دٌ ًؤكيُٓنُتإ  ٓايا كيَطُ ؿَؿَيت ناتًَو نُي يَُاَيُوَ -15

 ؿاطريهابًَت؟ 
 بَُيٌَ                ُْػًَل             ْامامن   
 ٓايا بىوِْ بتًَِ ٓاطلنىفيَُٓوَ يُ َاَيُوَ بُ ثًَىيوت ْاماًْت؟ -16

 بَُيٌَ                ُْػًَل             ْامامن
 ُْ بُ طلْط ْاماًْت؟آلٓايا ثٌهًِٓٓ ثنيٌهِ ها -17

 بَُيٌَ                ُْػًَل             ْامامن
ٓايا ناتًَو طًَؤثِ هىكّ ثُكيُٓوَّ نُهِ ثًاؿَ َُٖيهلاوَ يُطٍُ َٓـايًَهـا بُ  -18

 ْاوَكِاهتِ ًُقاَُنُؿا ؿَثُكِيتُوَ؟
 بَُيٌَ                ُْػًَل             ْامامن

 ًؤؾًَليـا ثُهُْـ ؿَنُيت؟ٓايا بُناكًَٖٓاِْ قايٌِ هُالَُتِ يُ ناتِ   -19
 بَُيٌَ                ُْػًَل             ْامامن

 ٓايا تؤ يُ بُٓكَِتـا كِيَُٓايِ و كِوْهلؿُْوَنإ يُ ُٖكباكَيُنُوَ ؿَػىيًَٓتُوَ؟  -20
 بَُيٌَ                ُْػًَل             ْامامن

ثُيُت بًَت كَِؾتاكّ تؤ طؤكاِْ ٓايا يُناتِ تلاؾًهًَهِ مؤك يُ داؿَؿا ناتًَو نُ  -21
 بُهُكؿا ؿيَت؟ 

 بَُيٌَ                ُْػًَل             ْامامن
بًُْاميت نلاهًَو بؤ يُنًَو يُ ٖاوكيَهاْت بهلِيت بُآلّ هاينَنُّ ْاماًْت ٓايا  -22

 َُٖـيى نلاهُنُ ؿَنلِيت؟
 بَُيٌَ                ُْػًَل             ْامامن 

َُٖيطُكِإ بُ ضًاؿا و يُ ْنيو يىتهُؿا تًَبًِٓ ؿَنُيت بَُنواُْ مكياًَْهِ  يُناتِ -23
 قىكي َُٖيـَنات؟ ٓايا بُك يُطُكِاُْوَ ُٖوَيـَؿَيت بطُيتُ يىتهُ؟

 بَُيٌَ                ُْػًَل             ْامامن    
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 ))َُٖيوُْطاْـِْ تًَوت((  
( نؤبهُكَوَ و بقًََلَ و بُجمؤكَّ ػىاكَوَ ػاٍَ َُناِْ )بَُيٌَظ ُْػًَلظ ْامامنآلًَٓوتا وَ
 (1(    ْامامن)2(    ُْػًَل)0ؿابَِٓ. بَُيٌَ)

 ثاًإ ػاَيُنإ نؤبهُكَوَ و ُٓدماَُنإ خبُكَػٌتُنُّ ػىاكَوَ.
 

كِيَقَّ 
استًات 

 نلؿٕ

16-  
 ها14ٍَ

21-  
 ها17ٍَ

30-  
 ها22ٍَ

هاٍَ 30
 بُكَوفووك

مؤكبُٖ
 يَن

48-  42 48-  40 48-  40 48-  
42 

  -41 33  -39 34  -39 40  -41 بًَُٖن
38 

بًَُٖنّ 
 َآَاوَْـ

39-  34 33-  31 32-  29 37-  
33 

الوامّ 
 َآَاوَْـ

33-  25 30-  23 28-  22 32-  
28 

 0  -27 0  -21 0  -22 0  -24 الوام

  
 )يًَهـاُْوَّ ُٓدماَِ تًَوتُنُ(

ًُظ وَ بُٖؤّ كِؤسًُتِ تؤ مؤك وكيايِ بُػُكز ؿَ مؤك بًَُٖن: ؿَيتظ كِؤسًُتِ َُتلهًهلؿْت ًْ
َْـيُ  مؤك ػؤثاكيَنيت يُؿَهت بلؿٕ بؤ ُٖكناكيَهِ ْىَّ ػؤت بُ ؿووك ؿَطليت. هُباكَت بُ ثُيى

ٍ بُكؿَواّ بُ َُٖاًٌَْىَ ؿَدىَيًًَتُوَآلنؤَُ ُٖكوَٖا ؿَكباكَّ َُٖيوىنُوتتإ يُطٍَُ  ,يُتًُناًْ
رت ًَٖٓـَ اليُِْ ػؤ ُْـيَذاك ؿَطؤكِيَت بؤ طىَإ و ؿكِؿؤْطِ. ُٓواًْ ثاكيَنّ كَِضاوؿَنُيت  نُ ٖ

ُ نُ وكيايِ بُػُكدـإ باًُ بُآلّ مياؿَكِؤيِ تًًَـا ؿَيطؤكِيَت بؤ تليظ ُٖوَيبـَ بُ  ََُُٓ بنْا
 ًَاْلَِويُنِ مياتلَوَ َاََُيُ يُطٍَُ ُّٓ ُٖهتُّ ػؤت بهُيت.
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وتَُُِْ ػؤتٔظ بُ طىيَلَّ تىاْا ُٖوَيـَؿَيت تؤ يُو نُهاُْ ػؤثاكيَنتلّ نُ ٖا بًَُٖن:
ػؤت يَُُتلهِ بُؿووك بطليت ويًَُُـا كَِضاوّ اليُِْ ؿووكبًِٓ ؿَنُيت و ُٖكُّٓ 

َُٓيبُتُ ػؤثاكيَنّ و ؿوكبًِٓ ػؤّ يُ  ,ُٖهتَُ بؤتُ َايُّ ُٓوَّ نُ تؤ طؤًُطري بًت
 يايِ ْاومَؿ بهُئ.ػؤيـا مؤك باًُ بُآلّ ُْى ُٖكتلي و بُؿطىَاًًُْنِ ػؤَإ بُ وك

كِيَقَّ  ػؤثاكيَنّ تؤ يُباكّ ٓاهايًـايُ و ََُُٓ ػُهًَُتًَهِ بًَُٖنّ َآَاوَْـ: 
تؤ يُ ػُهًَُتِ ٓامايُتِ و  ,مؤكباًُ ضىْهُ كَِضاونلؿِْ ًَاْلَِوّ يُّ ناكاُْؿا مؤك باًُ

تُٓ ػؤثاكيَنّ بًًَُىَيُنِ كِيَقَيِ بُٖلََُْـيت و ََُُٓ ؿَبًَتُ ؾانتُكّ هُكنُو
 طُوكَناْت يُ فياْـا.

ُٖهتِ كِيوو نلؿٕ يُ تؤؿا بىوِْ ُٖيُ و يُّ ضىاكضًَىًَـا ؿَنليَت الوامّ َآَاوَْـ: 
تؤ بُ نُهًَهِ نًََُو نَُتُكػُّ ْاومَؿ بهليًَت. وكيابُ! نُ ػُهًَتِ ؿووكبًِٓ يُ 

نُوايُ يُ  كِوبُكِوبىوُْوَ يُطٍَُ َُهُيُو طلؾتُناِْ فياْـا مؤك ناكاو ضاكَْىوي هامَ.
ََُُٓ بناُْ بُبٌَ  ,ُٓدماَـاِْ ُٖك ناكيَهـا هُكَتا بري يُ ٓاناّ و ُٓدماَُنُّ بهُكَوَ

 برينلؿُْوَ ناكنلؿٕ ٓامايُتِ ًًُْ.
ُـْ ًُٓتًاميَهت ؿَهت  الوام: َبانِ تؤ ؿَنليَت ض طًُبًِٓ و كِيوو نلؿٕ و كِؤسًُتٌ ًاؿ و ًب

و نُهًَو بُودؤكَ ًًُْ نُ تؤ ويَٓاّ ؿَنُيت. كِيوو خبات بُآلّ ٖؤًًاكبُ نُ َُٖىو ًتًَو و َُٖى
ا ؿَطًَلِيَت ُّٓ  َت كِؤيًَهِ مؤك طلْط و هُكَنِ يُ فياـْ نلؿٕ ُٓطُك ٓاويَُّٓ بؤ ٓايٓـَ كِواْني ًب

 َُهُيُيُت يُ بريُْضًَت نُ ػؤثاكيَنّ و ؿووكبًِٓ َُكدِ فيليُ و بُوتُّ َُوالْا: 
 ؿ اػلبني َباكى بٓـَاّ هت.َل    -ام ثى ٖلطليُ اػل ػٓـَاّ هت 

 واتُ/ ؿواّ ُٖك طلياًَْو ثًَهًًَُْٓو ُٖيُ, َلؤظِ ؿوكبني نُهًَهِ بُكيَنَ.  
     

 ))ٓايا تؤ نُهًَهِ سُهىوؿيت؟(( 
ُّٓ تًَوتُ بُ َُبُهتِ ٓآًايِ تؤ يُطٍَُ كِيَقَّ ُٖهتِ ًَٓلَيًُى نُ يُ ْاػتاْـايُ 

 ُ هَِ بقاكؿَّ )ايـ( , )ب( , )ز( وَالّ بـَكَوَ.ٓاَاؿَنلاوَ تهايُ ثلهًاكَناِْ ػىاكَوَ ب
ٖاوكِيَهُتإ بَُُٖإ ُٓو ثاْتؤَيُ نابؤيُّ نُ تؤ بُ ؿكيَقايِ ٖاوئ ثاكَت ثاًُنُوت  -1

 تؤ ضِ ؿَنُيت؟ ,ؿَيًٓايت ؿايهِ بؤّ نلِيىَ ,نلؿ بؤ نلِيِٓ بُكَو ػىيَٓـْطُ بُكِيَهُوتىوَ
امؿَنُيت و ثًَِ ؿََيًًَت نُ تا ض كِاؿَيُى ايـ: منايًٌَو يُ بُكؿَّ ٖاوكِيَهاْتـا ه

 )ْامؿاكّ باواُْ(!
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ب: ثًَِ ؿَيًًَت ُٓو ثاْتؤَيُت بُالوَ دىاُْ و بُآلّ ؿواتل َُٖيوىنُوتًَهِ ػلاثِ يُطٍَُ 
 ؿَنُيت ضىْهُ ُٓو ؿَماًَْت نُ تؤ بؤيُنُجماك ُّٓ ثاْتؤَيُت ؿيىَ و ثُهُْـت نلؿووَ.

 ؾلؤًطانُ ؿَكِؤيت تاوَنى ثاْتؤَيًَهِ باًرت بهلِيت. ز: مؤك ؿَيؼؤَ ؿَبًت و يُنوُك بؤ
بُ َُٖإ ًًَىَ نُ يُطٍَُ ٖاوهُكَنُتـا يُ ثاكى ػُكيهِ ثًاهُ نلؿًْت يُ ثلِ  -2

ٖاوهُكَنُت ضاوّ َُٖيـَتُقَِ بُ يُنًَو يُ ٖاوكِيَهاِْ قؤْاغِ ماْهؤيـا و يُطَُيًـا 
 تؤ ضِ ؿَنُيت؟ ,ؿَنُويَتُ ضانىضؤِْ و ُٖواٍَ ثلهني

ايـ: يُطٍَُ ُٓوؿا ؿَبًتُ ٖاوكٍَِ و ٓريَيِ ثًَٓابُيت ضىْهُ ٖؤيُى بؤ ُّٓ ناكَ 
 ْابًًٓتُوَ.

ب: بُكَكو الّ ػًَناُْنُت ؿَكِؤيت و ؿَهت ؿَنُيت بُقوُنلؿٕ يُطَُيًـا و بىوِْ 
 ٖاوكِيَهُّ يُبُكضاوْاطليت.

َنُيت بؤ ز: مؤك بُػىيَٓواكؿٍ و بًُاؿيُوَ بُػًَلٖاتِٓ ؿَنُيت و باْطًٌَٗتِ ؿ
 َاَيُوَ.

يُ دُفُْ دًاوامَناْـا يا يُ دُفِْ يُ ؿايهبىوْتـا ًٌَُُٖ يُ بريّ ُٓوَؿايت نُ تؤ  -3
 ياػىًهُنُت يا بلانُت ضُْـ ؿياكّ وَكطلتىوَ؟

ايـ: ًَُُٓ ًٌَُُٖ ُّٓ َُهُالَُْإ بُبريؿا ؿيَت بُآلّ ؿايو وباونُإ ًٖض ناتًَو 
 َوًتِ ًَُُٓ ؿَمأْ.دًاوامّ يًَُْىامناْـا ْانُٕ ضىْهُ كِ

 ِْ كِابلؿوو َٔ نَُرتئ ؿياكيِ وَكطلت.آلبُآلّ ها ,ب: ُْػًَل
 َُٖىو ًتًَو باًُ و ًٖض نُي يُ باكَّ ُّٓ َُهُالُْوَ هُػتطريّ ْانات. ,ز: ُْػًَل

يُطٍَُ نُهًَهِ ؿيهُؿا  ,بؤ وَكطلتِٓ ثؤهتًَهِ باَ يُ تًجِ تؤثِ ثًَِ قىتاخباُْ  -4
بُ دىَيُيُنِ هُكدملِانًٍَ ُّٓ هُكنُوتُٓ بُ  ,ُو ؿواداك هُكؿَنُويَتٓ ,يُ ًَُالًَْـايت

 ناكؿاُْوَّ تؤ ضِ ؿَبًَت؟ ,ؿَهت ؿيًََٓت
ايـ: تًَـَطُيت نُ ُٓو ياكيناًَْهِ باًرتَ و يُ ٓاناَـا كِيَن يُ بلِياكّ كِآًَُٖكَنُت 

 ؿَطليت.
ك ْاتىاًْت كِنابُكَنُت ؿَيًَت ُٓطُ   -ْاػتـا   -نُهًَو يُ ,ب: بُتىْـّ ُٖوَيـَؿَيت

 خبُيتُ الوَ ُٖوَيبـَ مياِْ ثًَبطًًُْت.
بًَطىَإ كِآًَُٖك يُطٍَُ تؤ  ,تؤ باًرتيًٓت و ََُُٓ ؿَماًْت ,ز: تًجُنُ بُدَِ ؿيًًََت

 ؿوفَٓايُتِ ُٖيُ.
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باًرتئ ٖاوكِيَت يُبُكُٓوَّ يُ تاقًهلؿُْوَّ بريناكيـا ثًُّ يُنَُِ بُ ؿَهتًَٗٓاوَ  -5
ناتَِ يَُُكِ ُّٓ  ,ْاطليَت بُآلّ تؤ يُ َُٖإ واُْؿا ثًُّ ؿووََت بُؿَهت ًَٖٓاوَ دَِ بُػؤّ

 َِ تؤ ضًًُ؟آلتاقًهلؿُْوَ ثلهًاكت يًَـَنات وَ
ايـ: ُٓو ثلهًاكْانات ضىْهُ ؿَماًَْت تؤ ثًَت ػؤَ ًًُْ منلَناْت يُطٍَُ ُٓواًْرت 

 بُكاوكؿ بهُيت.
بُآلّ ًاْامّ بُّ منلَيُوَ ؿَنُّ ضىْهُ يُ  ب: ثًَِ ؿََيًًَت: )ثًُّ ؿووََِ ًَٖٓاوَ(

 نؤكهِ ثًٌَرت باًرت بىوَ.
ز: ثًَِ ؿََيًًَت: ثًُّ )يُنَُت ًَٖٓاوَ( و يُوَّ نُ ُٓو ًٌَُُٖ يُثًٍَ تؤوَيُ 

 تىكَِيت.
 ))َُٖيوُْطاْـِْ تًَوت((

 َُناِْ ػؤت يُّ ػٌتُيُؿا ببًُٓوَ:آلًَٓوتا وَ
 

 ج ب الف ث

1 11 5 3 

2 5 11 3 

3 11 5 3 

4 3 5 11 

5 5 3 11 

 
 

 )يًَهـاُْوَّ ُٓدماَُناِْ تًَوتُنُ(
بُ  ,سُهىوؿّ ُٖهتًَهِ مؤك بًَُٖنَ يُ تؤؿا بًَت:50تا35ُٓطُك ػاَيُناِْ تؤ يًَُْىإ 

ؿَكبلِيًَٓهًرت تؤ مؤك سُهىوؿيت و تاكِاؿَيُى دطُ يُ ػؤت ًٖض ًتًَو و ًٖض نُهًَو 
تؤ ًٖض ناتًَو ضًَق يُ  ,اُْوَيُ يُ باكَّ ُٓواًْرتَوَََُُٓ ػلاثرتئ دؤكّ يًَهـ ,ْابًًٓت

يُ بريت بًَت نُ نُهًَهِ  ,فيإ ْابُيت ضىْهُ ُٖكؿَّ ضاوَكِيَِ ناكؿاُْوَّ ُٓواًْرتّ



 448 

تؤ  ,سُهىوؿ بُ ثًُّ يُنُّ ؿَبًَت ػؤّ ْاكَِسُت بهات تا بتىاًَْت ُٓواًْرت ْاكَِسُت بهات
اٍَ بُ و ُّٓ بريَ يُ مَيِٓ ػؤتـا طًُُ ثًَبـَ نُ مؤك موو ثريؿَبًت بُهُك ُٓعوابِ ػؤتـا م

 نُهاِْ ؿيهَُ ثًَطُيُنِ باًرت يُ تؤ بُ ؿَهت ؿيَٓٔ.
تؤ ؿَتىاًْت نُهًَهِ سُهىوؿ بًت بُآلّ  بًَت:35تا20ُٓطُك نؤّ ػاَيُناِْ تؤ يُ

ًٌَُُٖ يُّ دؤكَ ناتاُْؿا كِيَطُبـَٕ نُ ُٖهتُناِْ تؤ بُتُواوّ ًىيَِٓ ُٖهتُناِْ 
ت بطليَتُوَ ثاًإ نلؿَوَّ بُكاَبُك ُٓدماّ بـَٕ و يا يُو كِووَوَ نُ سُهىوؿّ ثًٌَىو

ًٌَُُٖ يُ تًَطُيٌتًَٓهِ َُٖيُ يُ َُهُيُيُى هُكضاوَ ؿَطليَت ؿَبَِ يُ ٖاوكِيًََهِ 
                                                                                    تًَطُيٌتىو ياكَُتِ ؾًهلّ وَكبطليت.                                                                   

ًٖض ًتًَو ْاتىاًَْت ببًَتُ  ,: فيإ بُؿَيِ تؤيُ(َوَ بًَت20ُٓطُك نؤّ ػاَيُناِْ تؤ يُػىاك )
ًَو تؤ تاكِاؿيُى يُبُكاَبُك ُٖهت ,يَُجُك يُبُكؿَّ نلؿَوَ و كَِؾتاكّ كِاهت و ؿكوهتِ تؤؿا

نُ ْاوّ ٓريَيِ بلؿُْ ْآآًايت و ُٖوَيـَؿَيت ًًًََُْٖت بًَتُ ْاو فياْتُوَ ضىْهُ ؿَماًْت 
ؿَبًَت ثريؤمبايت يًَبهليَت. ٖاوكِيًَإ يُ كِاويَق و ٖاوبرييِ بٌَ َُكاَِ  ,نُ فياْت يُْاوؿَبات

 تؤ طىَيِ نؤكِّ ياكاًْت.    ,تؤ ضًَق وَكؿَطلٕ
 

 ُ؟(())ضُْـ َتُاُْت بُ ػؤت ُٖي
 

َِ ُّٓ آلبُكِاًهاوّ و كِاهتطؤيِ ثًَىيوت و بُػًَلايِ وَ   -بُوثُكِّ ٓاكاًَُوَ
 ّ بـَُْوَ!آلؿَهتبُدٌَ و بُ ُٖهتتإ وَ ,ّ َُؿَُْوَآلثلهًاكاُْ بـَكَوَ واتُ بُ ُٓقًَتإ وَ

 سُمؿَنُيت ُٓواًْرت ضُثًَُت بؤ يًَبـَٕ؟ -1
 مؤكمؤك    -ؤكداك  م    -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  

 واُٖهت ؿَنُيت ناكَنُت يُ كِاؿَبُؿَك طلإ و تاقُت ثلِوونًَُٓ؟ -2
 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن   
 ٓايا يَُُكِ ؿاٖاتىوت ُٖهت بُ ًْطُكاِْ ؿَنُيت؟ -3

 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  
 واؿَماًْت مؤكيَو يُ ػَُيو تؤيإ ػؤًـَويَت؟ -4

 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  
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 ُٖهت ؿَنُيت نُ تىاْاو ُٓؾلاْـْت يُ ُٓواًْرت نَُرتَ؟ -5
 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  

 ياناِْ تؤ هلوًتِ و ٓاهايني؟واؿَماًْت نُ طٌت سُمو ٓايـ -6
 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  

 ٓايا يُوَّ نُ بهُويتُ بُك طاَيتُداكِّ ؿَتلهًت؟ -7
 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  

 ٓايا واؿَماًْت ُٓواًْرت يُ تؤ دىاْرتٕ؟ -8
 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  

 ٓايا يُ وتاكؿإ يُ بُكؿَّ ُٓواًْرتؿا ؿَتلهًت؟ -9
 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  

 واؿَماًْت مؤكيَو يُو ناكاُّْ ُٓدماًَإ ؿَؿَيت ٓاناًََهِ َُٖيُيإ ُٖيُ؟ -10
 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -ٕ بُؿَطُُ   -ُٖكطًن   

تا ًَٓوتا يُ ػؤت ثلهًىَ نُ بليا ؿَتتىاِْ يُطٍَُ ُٓواًْرتؿا بًًَُىَيُنِ ؿَيطري  -11
 قوُت بهلؿايُ؟

 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  
 ت؟ٓايا واُٖهت ؿَنُيت يُ كِاؿَبُؿَك ػانٌ و يُ ػؤبىكؿَي -12

 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  
 ٓايا تا ًَٓوتا بريت يَُُنلؿؤتُوَ نُ بليا َتُاُْ بُػؤبىوًَْهِ مياتلت ُٖبىايُ؟ -13

 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  
 ٓايا ػؤت بُنُهًَهِ يُ ػؤبايِ ؿَماًْت؟ -14

 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -  ُٖكطًن
تا ًَٓوتا بريت يُّ َُهُيُيُ نلؿؤتُوَ نُ ضؤٕ ؿَتىاِْ َتُاُّْ مؤكبُّ ػَُيو  -15

 بُؿَهت بًًَٓت؟
 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  

 هِ ُٓكيًَٓإ يَُُكِ تؤ ُٖيُ؟واؿَماًْت مؤكبُّ نُهاِْ ؿَوكوبُكت بؤضىوًَْ -16
 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  

 ٓايا واُٖهت ؿَنُيت نُهًَهت ًًُْ ؿَكؿّ ؿَيِ يُطَُيـا بهُيت؟ -17
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 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  
 َكِواًْإ يُ تؤ ُٖيُ؟ٓايا واُٖهت ؿَنُيت يُ كِاؿَبُؿَك ضاو -18

 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  
واُٖهت ؿَنُيت ٖاوكَيًإ و ؿَوكوبُكت بايُػِ ثًَىيوت بُ ؿَههُوتُناِْ تؤ  -19
 ْاؿَٕ؟

 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  
 ػُداَيُت ؿَبًت؟ ٓايا بُ هاؿَيِ ًُكَُْـَ و -20

 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  
 ٓايا ُٖهتـَنُيت مؤكبُّ ػَُيو يُ تؤ ْاطٔ؟ -21

 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن ُٖكطًن  
 ٓايا يُ َُكِ ؿَوكوبُكَنُت مؤكبُّ داك ُٖهت بُ ٓاهايٍ ْانُيت؟ -22

 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  
 ٓايا مؤكبُّ داك بُبَِ ٖؤ ُٖهت بُ ًْطُكاِْ ؿَنُيت؟ -23

 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  
 ٓايا ناتًَو ؿَضًتُ ْاو فووكيَو نُ نؤَُيٌَ نُهِ تًَـايُ  ُٖهت بُ ْاكَِسُتِ -24

 ؿَنُيت؟
 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  

 ٓايا واؿَماًْت ػَُيو يُ ثامشًُ باهت ؿَنُٕ؟ -25
 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  

 ٓايا ًٌَُُٖ ُٖهت بُٓاكاَِ ؿَنُيت؟ -26
 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  

 واؿَماًْت ُٓواًْرت َُٖىوًتًَو يُ تؤ باًرت و ٓاهاْرت ؿَكى ؿَنُٕ؟ -27
 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  

 ٓايا مؤكبُّ نات واؿَماًْت كِووؿاويَهِ ْاػؤَ ضاوَكِيَت ؿَنات؟ -28
 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  

 ٓايا مؤكبُّ نات بري يُ َُٖيوىنُوتِ ُٓواًْرت بُكاَبُك بُػؤت ؿَنُيتُوَ؟ -29
 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  
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يُتًرت و ػىيَٓطُكَرت آلٓايا ُْٖـيَهات يُ بُكػؤتُوَ بري ؿَنُيتُوَ بليا نؤَُ -30
 بىوَايُ؟

 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  
 ٓايا تُْٗا يُو باي وػىاهاُْؿا بًُـاكٍ ؿَنُيت نُ يُكِاهتِ قوُناْت ؿَيًٓابًت؟ -31

 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  
 ريؿَنُيتُوَ؟ٓايا ؿَكباكَّ ُٓوَّ نُ نؤََُيطُ ضاوَكِواِْ يُ تؤ ؿَنات ب -32

 مؤكمؤك    -مؤكداك      -ُْٖـيَهات      -بُؿَطُُٕ    -ُٖكطًن  
 َُٖيوُْطاْـٕ

( و 3( و مؤكداك)2( وُْٖـيَهات)1( و بُؿَطُُٕ)0َُناِْ: ُٖكطًن)آلًَٓوتا بُكِين بؤ وَ
 ( ػاٍَ ؿابينَ و ثاَ نؤنلؿُْوَّ ػاَيُناِْ هُكَوَ بُ يُبُكضاوطلتِٓ كِيَقَّ ت4َُُٕمؤك مؤك)

 يُػٌتُنُؿا ؿاياْبَِٓ و بُكَدماَُنُّ ببًٓٔ:
 

كِيَقَّ 
َتُاُْ 

 بُػؤبىوٕ

16-  -  
 ها14ٍَ

21-  
 ها17ٍَ

30-  
 ها22ٍَ

هاٍَ 30
 بُكَوفووك

 0  -10 0  -12 0  -20 0  -8 مؤكبًَُٖن

  -36 9  -17 بًَُٖن
21 

20-  13 29-  16 

بًَُٖنّ 
 َآَاوَْـ

33-  18 44-  
37 

40-  26 36-  30 

وامّ ال
 َآَاوَْـ

54-  34 69-  
45 

59-  41 66-  47 

  -128 الوام
55 

128-  
70 

128-  
60 

128-  67 
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 )يًَهـاُْوَّ ُٓدماَِ تًَوت(
ثريؤمبايت يًَـَنُّ! َتُاُْ بُػؤبىوْت بُكمَ تؤ ُُْٖهت بُ هىنايُتِ  مؤك بًَُٖن:

طُكاًْت, ؿَيًٓابُ بُّ ؿَنُيت ُْ بانت يُ ٓايٓـَيُ و ُْ يَُُٖيى و نُوتِ ُٓواًْرت ًْ
 ُٖيىَُكدُوَ ؿَهت بـَيتُ ُٖكناكيَو هُكنُوتٔ بُؿَهت ؿيًَٓت.

كِيَقَّ َتُاُْ بُػؤبىْت باًُ, تؤ مؤكداك يُ ؿَهت ثًَهلؿِْ ناكؿا تلي و ؿَيُ بًَُٖن: 
كِاونَِ كِوت تًَٓانات, يُ ؾًَلبىوٕ و ؿاواّ يًَبىكؿٕ نلؿٕ بانت ًًُْ, مؤكبُّ نات كَؾتاكّ 

 بُكاَبُك بُ ػؤتإ ًْطُكاْتإ ْانات بُآلّ ْابًَت ؿَهبُكؿاكّ ُٖوَيـإ بًت يُ ثًَٓاو ُٓواًْرت
 باًرت بىوٕ.

يُّ ُٖيىَُكز و ؿؤػُؿا َتُاُْ بُػؤبىوْت تاكاؿَيُى باًُ, َايُّ  بًَُٖنّ َآَاوَْـ:
ًَـإ و ًْطُكاِْ ًًُْ بُآلّ ُٓوَ بناُْ نُ بؤ هُكنُوتٔ يُ فياْـا ثًَىيوتُ يُ ثًَٓاو ثُكَث

 بُكمنلؿُْوَّ ٓاهتِ َتُاُْ بُػؤبىوِْ ػؤت ُٖوَيبـَيت.
تؤ مؤكبُّ نات طىَاْت يُ ػؤت و تىاْاناْت ُٖيُ, ؿكؿؤْطًُنِ امّ َآَاوَْـ: الو

مؤكت ُٖيُ يَُُكِ ُٓوَّ ناكيطُكّ ُٓكييَن يُهُك ُٓواًْرت بُدَِ بًًًَت, مؤكبُّ داك 
مؤك نات يُ ثاٍَ ُٓواًْرتؿا ُٖهت بُهىنايُتِ  ًْطُكاِْ ٓايٓـَيُنًت نُ ًٌَٖتا ُْٖاتىوَ و

 ؿَنُيت.
ثًًٌَٓاك ؿَنُّ داكيَهٌ تل بُوكؿّ بابُتِ َتُاُْبُػؤبىوٕ خبىيًَٓتُوَ و ُٖوَيِ 

 ًٌَُْٖتِٓ ُّٓ الواميُّ ػؤت بـَيت ؿَيًٓابُ ُٓطُك تًَبهؤًًت هُكنُوتىو ؿَبًت.
ؤكداك بُٖؤّ َُٖيُناِْ طُوكَتلئ طلؾتِ فياِْ تؤ َتُاُْ بُػؤُْبىوُْ. م الوام:

كابلؿووَوَ هُكنؤُّْ ػؤت ؿَنُيت ََُُٓ ؾانتُكيَهِ طلْطُ يُ بُؿيٗاتِٓ طليَِ ػؤبُهىى 
هُيلنلؿٕ يُ تؤؿا, كابلؿوو يُبريبهُ يُ ٓايٓـَ َُتلهُ, بؤضِ يُبُك كوؿاوطُيًَو نُ ًٌَٖتا 

 كِويإ ُْؿاوَ يا كَِْطُ ُٖكطًن كِوُْؿَٕ! ًَٖٓـَ ٓاماكّ ػؤت ؿَؿَيت؟
َتُاُْ بُػؤبىوٕ( داكيَهٌ تل خبىيَُٓٓوَ و ػاَيُ الوامَناِْ ػؤتإ بـؤمُْوَ و ُّٓ )بابُتِ

 َُهُيُيَُ يُبريَُنُٕ نُ َتُاُْ بُػؤبىوٕ تانُ كِيَطاّ باالنلؿِْ َلؤظُ يُ فياْـا.
ؿَماًْت نُ ؿوفَِٓ فَاكَيُنِ َتُاُْ بُػؤبىوٕ ُٖهت بُ هىنايُتِ نانًَُّ باي: 

 َاؿَيِ ُّٓ ُٖهتُ يُ َلؤظـا ثُكَيوُْـ بُهَِ ًًَىَ ػىَّ ؿَْىيًََٓت:نلؿُْ. ناتًَو ٓا
ػلاثرتئ دؤكّ كِوبُكوبىُْوَيُ يُطٍَُ )ُٖهت بُهىنايُتِ نلؿٕ(ؿا  ػؤبُؿَهتُوَؿإ: -1

بُّ َاْايُ نُ تاى ًٖض و ثىضِ و بًَٓلػِ و بًَبُٖايِ ػؤّ وَى ًتًَهِ سُمتِ قبىٍَ بهات و 
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ـات و يُ ٓاناَـا ًٖض دؤكَ ثًٌَعُضىًَْو يُ ثًَٓاو بُؿيٗاتِٓ بُتُواوّ ػؤّ بُؿَهتُوَ ب
 َتُاُْ بُػؤبىوْـا ْانات.

ػؤّ  يُّ قؤْاغُؿا ناتًَو نُهُنُ ْايُويَت ُٖهتهلؿٕ بُ هىنًَتِ ُٖوَيـاِْ ؿكؤيُٓ:
قبىٍَ بهات يُ ٓاناَـا يُُٖويـاِْ كاهتُوػؤ يُ هُك ػاَيُ الوامَناِْ ػؤّ بُؿوك ؿَطليَت و 

ًًَىامّ ػؤ ؾليىؿإ ؿَنات و يُّ ثًَٓاوًَـا بُ ُٖوَيـاِْ ؿكؤيُٓ ػؤّ و ُٓواِْ كِوو يُ 
 ؿيهَُ ؾليى ؿَؿات.

ًًَىَ دًاوامَناِْ ُّٓ كَِؾتاكَ بليتني يُ: طىَّ ثًَُٓؿإ, كِاّ ػؤثُهُْـنلؿٕ, كِوطلفّ, 
 نُيًُكَم بىوٕ, ؿكوهتهلؿِْ تلي و ؿَيُكِاونَِ, ًٓٓهاكيهلؿٕ.

ى نُ ُٖهتِ ثًَـَنليَت ٓاًهلا ُْنلاوَ بَُيهى هُكنىت نلاوَ و يُ ٓاناَـا: هىنًَتًُ
 ًٌْاُْ طُيًَهِ دؤكاودؤك نُ )ؿايهِ( طٌت تىْـوتًقّ و ػلاثُناكيُناُْ ؿيًََٓتُ ٓاكا.

ُٓيؿليَـ ٓاؿيُك( ؿَكوْناِْ طُوكَ بلواّ وايُ نُ كِيَلَوّ ُٖهتهلؿٕ بُ )قُكَبىنلؿُْوَ:   -2
 ُّ قُكَبىنلؿُْوَ نؤتايِ ؿيَت نُ ََُُٓ باًرتئ ًًَىامَ.هىنًَتِ ُْٖـَّ نات بُ ٓاكاهت

منىُْ: َلؤظًَو نُ تىًِ ًٓؿًًذِ بىوَ ُٖوَيـَؿات بُ بًُـاكيهلؿٕ يُ طلوثًَهِ 
وَكمًًـا بطاتُ ثًُّ ثاَيُواًْتِ و ََُُٓ َاْاّ َُُٓيُ نُ ُٓو نُهُ هُكَتا بًًَُىَيُنِ 

َُٖيِ هُْطاْـووَ, ثاًإ ُٖوَيِ ًٌَُْٖتِٓ  كِوٕ و ٓاًهلا نًٌَُ و طلؾتُنُّ ػؤّ ْاهًىَ و
 ؿَؿات بُ ًًَىَّ قُكَبىنلؿُْوَ.

َهِ  بؤمنىُْ: )ؿَىهنت( ثًاويَو بىو نُ يُ يىَْإ ؿَفيا و ُٖك يَُٓـاَيًُوَ بُؿَهت مَإ طرياًْ
ـا َبىو يُ الويَتًـا يُ ؿاؿطايُنـا يُ يؤْإ بُٖؤّ نَُىنىكتِ يُ ؿَكبلئ و قوُنلؿًْ  تىْـَوَ طريؤؿ
ُْيتىاِْ بُكطلّ يُ َىَيو و َاَيِ باونِ ػؤّ بهات, )ؿَىهنت( ؿواّ ُّٓ كووؿاوَ ضىوَ ؿَكَوَّ 

ُ ضُْـ ناتقًََليَو ؿَضىيُ ْاو ُٓو آليِ باآلًاكو ضاَيًَهِ طؤكِٓاهاّ َُٖيهُـْ بُ قى ّ ػؤّ و كؤفْا
ًُْبىو بؤ ُٓوَ ًَت طؤكَِ و قوُّ ؿَنلؿ و ؿَوكوبُكّ ضاَيُنُّ بُؿكى و ؿاَيِ وًو ت ّ تُْاُْت ُْتىْا

َت.  ؿَهتِ ػؤّ ظىَيًًََٓت بؤ ُٓوَّ تىاْاّ قوُ نلؿِْ مياتل ًب
ضُْـ َاْطًَو تًَجُكِّ ؿَىهنت ؿواّ ًَُكهلؿًَْهِ يُنذاك ؿفواك طُكِايُوَ بؤ ْاو ًاك و 
يُؿاؿطا بًُـاكيهلؿ بُ بُكضاوّ سُثُهاوّ ٓاَاؿَبىاُْوَ بُ وتاكؿاًَْهِ ثاكاو تىاِْ داكيَهٌ تل 

 َيو و َاَيُنُّ باونِ بُؿَهت بًًَٓتُوَ, بُّ ثًًَُ )ؿَىهنت( بىو بُ ػىؿاِْ قوُ يُ يؤْإ ؿا.َى
 َُُٓ باًرتئ منىُّْ كوبُكوبىُْوَّ كاهتُوػؤيُ يُطٍَُ ُٖهت بُهىنًَتِ نلؿٕ ؿا 

 ٓايا تؤ تاُْٖىنُ َاَُيُيُنِ يُّ ضًُُٓت يُطٍَُ ػاَيُ الوامَناْتـا نلؿووَ؟
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 ُٓطُك ُْػًَل!
 ِ؟بؤض 

 تؤ نُ يُ )ؿَىهنت( نَُرت ًْت!!
 ُٖك َُٓلؤ ؿَهت بُ ناكبُ!

 
 ))ٓايا تؤ نُهًَهِ كِوواَيُت بًًٓت؟((

 بُبَِ ثًٌَُنِ بضُٓ هؤكاػِ ثلهًاكَنإ!
مؤك ػًَلا! بُبَِ ُٓوَّ نُ تَُاًاّ بهُيت ؿَتىاًْت بًًًََت نُ باًرتئ ٖاوكيَت ض  -1

 دؤكَ قاتًََهِ يُبُكنلؿووَ؟
 بؤو تًًٌَتًَهِ ًًِْ و دىتًَو نايُ و داْتايُى.ثاْتؤيًَهِ نا  -ا

 دًًَو بُكَِْطِ...   -ب
 ثاْتؤَيًَهِ نابؤ يُطٍَُ قايًٌَهِ مؤك قًُُْط و تًًٌَتًَهِ نىكتِ وَُْوًُيِ.   -ز
 ثًَٓر ػىيُنِ َاوَ بؤ ؿَهجًَهلؿِْ منايٌُنُتإ و تؤ: -2
 ػناويتُ طؤًُيُنُوَ و بُ ًْطُكاًًُْوَ ضاوَكِواًْت.  -ا

 ػؤت يُ ٓاويَُٓؿا َُٖيـَهُْطًًَٓت تا ؿَيًٓابًت يُوَّ بُ كِاهيت دًُناْت طىدماوٕ.   -ب
ؿَقِ منايٌُنُ داكيَهًرت ؿَػىيًَٓتُوَ بؤ ُٓوَّ يُناتِ ُٓدماَـاِْ منايٌُنُؿا   -ز

 ؿوضاكّ نًٌَُ ُْبًت. 
 باونت ؿيَتُ فوكَوَ و يُ تؤ و ُْٓـاَاِْ ؿيهُّ ػًَنإ ؿَثلهًَت:  -3

 ًىَّ ويَُٓناِْ ُّٓ طًُتُّ ؿوايِ ؿياكَُْاوٕ؟ ضىْهُ بؤضِ ْ
:تؤ َُٖىو ُٓو ويَٓاُّْ نُ تًًَـا بنَت ُْنلؿووَ ياواؿَماًْت ْاًريئ ؿَكضىويت الت  -ا

 بلؿوٕ و ؾليَت ؿاوُْتُ هُبُتُّ ػؤَيُنُ.
تؤ ًٖض ًتًَو يَُباكَيُوَ ْاماًْت تُْٗا يُنذاك ُٓواْت بًًٓىَ و يُ ًىيَِٓ ػؤّ    -ب

 ت ْاوُْتُوَ.ؿا
تؤ ُْٖـيَو يُ ويَُٓنإ نُ بُدؤكيَو يُ دؤكَنإ باَ ؿَكُْضىوبىويت َُٖيطلتىوَ و   -ز

 ُٓواِْ تلت يُ ضُنُُضُنُتـا قايِ نلؿووَ.
 يُنُّ ًتًَو نُ تؤ يُ باكَّ ْنيهرتئ ٖاوكِيَتُوَ بايُػِ ثًَـَؿَيت: -4
 ثاَيُواًَْتِ ُٓو يُ كًِتُ دًاوامَناْـا. -ا
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 ُت و ًًَىامّ دٌ يُبُكنلؿُْنُّ. كِواَي  -ب
 وَؾاؿاكّ و باًُّ ُٓو يُ ثاكاهتِٓ ٖاوكِيًَُتًًُنِ كِاهتُقًُٓ.  -ز
 ُٓطُك بلِياك بًَت طًاًُْبُكيَهت ُٖبَِ سُمت ؿَنلؿ نُ:  -5
 ثًًٌُيُنِ نىكؿيت ُٖبًَت.  -ا

 ٓاههًَهت ُٖبًَت.  -ب
 ثًَٓطًَهت ُٖبًَت.  -ز

 ))َُٖيوُْطاْـِْ تًَوت((
 َُناِْ ػؤت يُػٌتُنُّ ػىاكَوَؿا يُبُكضاوبطلَ:آلوَ ًَٓوتا

 
 ز ب ايـ ثلهًاك

1 10 3 5 

2 5 10 3 

3 10 3 5 

4 10 5 3 

5 10 3 5 

 ))يًَهـاُْوَّ ُٓدماَِ تًَوت((    
 بًَت:50تا 35ُٓطُك ػاَيُناِْ تؤ يُ ًَْىإ 

ُ دىإ بًت و تؤ ْاتىاًْت ؿكؤ يُطٍَُ ػؤت و ُٓواًْرت بهُيت تؤ ثًَت ػؤًُ ًٌَُٖ 
دىإ ؿَكبهُويت و ُٖكوَٖا سُمؿَنُيت ٖاوهُكّ ؿاٖاتىوت ػاوَٕ كِووػواك و بُفٕ و 

ُٖكضُْـ ُْٖـيَهذاك يُباكَّ ػؤتُوَ هُػتطري ؿَبًت و  ,يُنِ مكاظ و َاقىٍَ بًَتآلبا
 يُكِاؿَبُؿَك ػُكيهِ كِووػواك و كِواَيتِ ػؤت ؿَبًت.

دٌ وبُكط و كِواَيُتِ اليُِْ بُكاَبُك  َُُّٓ نُ ؿَتىاًْت بُ ًْطايُى وكؿَناكّ
 ,بُآلّ يُوَ باًرت ْاهًِٓ ؿَكوِْ نُهُناُْ ,بًًَٗٓتُ ًٌََهِ ػؤتُوَ كَِْطُ باَ بًَت

ًًَََُُٖ ناتًَو بلِياكَ ؿوو ناتقًََل يُطٍَُ ٖاوكِيَهاْتـا بًت ؿوو ناتقًََليٍ يُبُكؿَّ ٓاويَُٓؿا 
 يُ كِواَيتًاُْوَ ؿاوَكّ َُنُ و يُبريت بًَت:بًت. ضاوَناْت بهُوَ و ْاػِ نُهُنإ ببًُٓ 

 دىاِْ ًٌَُُٖ باَ ًًُْ بُآلّ ضانِ ًٌَُُٖ دىاُْ!



 456 

كِوػواك و كِواَيتِ نُهُنإ بُالتاُْوَ طلْطُ  بًَت:35تا20ُٓطُك نؤّ ػاَيُناِْ تؤ يُ  
يُ  بُآلّ ٓاوكِيَو يَُُهُيُناِْ ؿيهَُ ؿَؿَيتُوَ ََُُٓ مؤك باًُ. كِوآًِْ تؤ بؤ نُهُنإ

قؤْاغِ يُنَُـا ٖؤًًاكاُْيُو بايُؾ بُ وكؿَناكيُنإ ْاؿَيت و كِوآًِْ قىَيِ تؤ هُكباكّ 
ُْٖـَّ ػُهًَتِ ؿَكوًٍْ ؿَبًًَٓت ُٖوَيبـَ بُتًَجُكِبىوِْ نات نُهًَتِ نُهُنإ  ,كِواَيُت

َ و خبُيتُ ًىيَِٓ كِواَيُت و بَُُٖإ كِيَقََ ُٖهتًاكبىوٕ بُ كِواَيُتِ ػؤت نُّ بهُيتُو
 يُتًُناْتإ مؤك بُهىوؿَ.آلََُُٓ بؤ ثُيىَْـيُ نؤَُ

 وَ بًَت:  20ُٓطُك نؤّ ػاَيُناْت يُػىاك 
تؤ بًُٖض ًًَىَيُى ُٓواًْرت  ,بُالّ تؤوَ ًتًَو نُ بايُػِ ًًُْ كِواَيتِ ػؤت و ُٓواًْرتَ 

اَيًَو ببُيت كَِْطُ يُ كِواَيتِ ُٓواْـا ثُّ بُضُْـ ػ ,بُكَُبٓاّ كِواَيتِ ماٖرييإ ْاْاهًت
ََُُٓ يُنًَو يُ ؿياكتلئ ُٓو  ,يَُُكِ ؿَكووِْ ُٓوإ بُآلّ ُٖكطًن ُٓوَ ْانُيتُ ثًَىَك

ػُهًَتاُْيُ نُ ًٌَُُٖ ٖاوكِيَُنإ يُثاٍَ تؤؿا ؿًًًَََٖتُوَ. ًْطاّ تؤ ًٌَُُٖ بؤ ؿَكووِْ 
 و يُ تؤ!آله ,ُٓواًْرتَ بُ َُٖاًٌَْىَ نُ ُٖوَيـَؿَيت ْاػِ ػؤت ثًٌاِْ ُٓواًْرت بـَيت

 
 ))ٓايا تؤ نُهًَهِ ْاوباْط ػىاميت؟((

ثلهًاك ػلاوَتُ كِوو نُ ؿَبًَت 25يُّ بًُُؿا بؤ ؿياكيهلؿِْ كِيَقَّ ْاوباْطؼىامّ تؤ
 ؿَهبُدَِ بُوًُناِْ )بُىلَ( و )ُْػًَل( و )داكوباك( وَالًَإ بـَيتُوَ

 ُٕ ؿَيطلإ ؿَبًت؟تل ؿَطآلناتًَو ُٓو نُهاُّْ نُ يُ تؤ ميلَنرت ْني بُثًُّ با -1
 بَُيٌَ         ُْػًَل    داكوباك

 بؤ تؤ مؤك طلْطِ ُٖيُ نُ ُٓواًْرت ؿَههُوتُناْت بٓلػًَٓٔ؟ -2
 بَُيٌَ       ُْػًَل      داكوباك

ُٓطُك بُكْاَُيُنِ تُيُؾنيؤِْ ُٖكضُْـ نُ بًَناكنُك بًَت بُآلّ هىؿيَهِ بؤت  -3
 ُٖبًَت ؿيوإ تَُاًاّ ؿَنُيت؟

 ُْػًَل      داكوباك       بَُيٌَ  
 ٓايا ُٖوَيـَؿَيت نُ ػُهًَُتُ الوامَناِْ ػؤت يُكِيَِ ًَُل نلؿُْوَ ًًًََُْٖت؟ -4

 بَُيٌَ         ُْػًَل      داكوباك
 ٓاياضاكَهُكنلؿِْ نًٌَُنإ بُ بنويَُٓكّ كؤغ ؿَماًْت؟ -5

 بَُيٌَ       ُْػًَل    داكوباك
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 كيهلاوت يُ بُكضاوطلتىوَ نُ ثًَِ بطُيت؟ٓايا ًٌَُُٖ ٓاَادمًَهِ ؿيا -6
 بَُيٌَ         ُْػًَل      داكوباك

 ٓايا مؤكبُّ داك يُ ناتِ ثٌىؿاًٍْ ؿا ناك ؿَنُيت؟ -7
 بَُيٌَ         ُْػًَل    داكوباك

ًت ؿَههُوتُناِْ ػؤت طًُُ ثًَبـَيت؟ -8 ًت بُ ض ًًَىَيُى ؿَتىْا  ٓايا ثًَؼؤًُ نُ بنْا
 ًَل      داكوباكبَُيٌَ        ُْػ

 ٓايا يُ ؿَههُوتُناِْ ػؤت يُ ماْهؤ يا ًٓـاكَ كاميت؟ -9
 بَُيٌَ         ُْػًَل    داكوباك

 تؤ يُو بلِوايُ ؿايت نُ ؿؤكِاويَهِ باَ ًْت؟ -10
 بَُيٌَ         ُْػًَل      داكوباك

 بهُيت؟ ٓايا سُمؿَنُيت ؿَههُوتُناْت يُطٍَُ ؿَههُوتُناِْ ُٓواًْرتؿا بُكاوكؿ -11
 بَُيٌَ         ُْػًَل      داكوباك

ٓايا تؤ ْاتىاًْت ٖؤطليُنِ مؤكت بؤ ضاالنًُى ُٖبًَت نُ هُكدمًَهِ نُّ بؤالّ  -12
 ؟ػؤّ كاؿَنًًٌََت

 بَُيٌَ         ُْػًَل      داكوباك
 ٓايا بُتىْـّ يُ كَِػُٓ يًَطلتٔ ؿَتلهًت؟ -13

 بَُيٌَ         ُْػًَل      داكوباك
 ايا يُ َُعليؿُ و تىاْاّ ػؤت ْاكِاميت؟ٓ -14

 بَُيٌَ         ُْػًَل     داكوباك
 ٓايا يُ ناتِ ػىيَٓـْـا سُمت ؿَنلؿ بُثًُّ يُنُّ ؿَكبضًت؟ -15

 بَُيٌَ        ُْػًَل     داكوباك
 ٓايا ُٓو نُهاُْ نُ بُبٌَ بُٖا ؿَماًْتبؤ نٌَ َيطا نُ ًٖض ثوجؤكِيًُنًًإ ًًُْ؟ -16

 ُْػًَل    داكوباك     بَُيٌَ    
ٓايا ياكيُ باوَناْت يُ ًَىاْـاكيُناْـا ثًَؼؤًُ يُ بُكُٓوَّ نُ يُو ياكياُْؿا  -17

 ؿَيبُيتُوَ؟
 بَُيٌَ        ُْػًَل    داكوباك

 ٓايا ٓايٓـَّ ثًٌُيًت يُ ُٖكًتًَهِ تل بُالوَ طلْطُ؟ -18
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 بَُيٌَ         ُْػًَل     داكوباك
َيًٓا نُ تلؤقِ نلؿًَْهِ مؤكّ ُٖبًَت يُ ناكيَهِ دًطري و ٓايا ناكيَهِ ْاؿ -19

 َوؤطُكّ سهىَِ
 بُباًرت ؿَماًْت؟ 

 بَُيٌَ         ُْػًَل     داكوباك
 ؟ٓايا ثًَت ػؤًُ كِيَبُكّ طلوثًَو بهُيت -20

 بَُيٌَ         ُْػًَل     داكوباك
نإ آلاْـا بُ ثًُ باسُمت يُونُهاُْيُ نُ يُفي -ٓايا ؿََىؿَهت و بَِ تًَلاَإ -21

  طُيٌتىوَ؟
 بَُيٌَ        ُْػًَل      داكوباك

 ٓايا سُمؿَنُيت باكوؿؤػت يُِٖ ؿايو وباونت باًرتبًَت؟ -22
 بَُيٌَ         ُْػًَل     داكوباك

ُٓطُك وَكمًهاك بىيتايُ, يُو ثًٌَربنًًَاُْؿا ؿَيًٓا بىيتايُ نُهِ نؤتايِ ؿَبًت  -23
 ؟بًُـاكيت ؿَنلؿ

 ٌَ        ُْػًَل      داكوباكبَُي
ُٓطُك بُكِيَىَبُكّ كِيَهؼلاويَو بىيتايُ ُٖوَيت ؿَؿا يُ ُٖك مًََُٓيُنـا يُ  -24

 ؟ناكَُْـَناْت باًرتبًت
 بَُيٌَ        ُْػًَل      داكوباك

 ٓايا ناتًَو يُ ػؤت كِامّ ؿَبًت نُ ناكيَهت بُ باًِ بُ ُٓدماّ طُياْـبًَت. -25
 ًَوت؟َُٖيوُْطاْـِْ ت

 بَُيٌَ         ُْػًَل      داكوباك
 ُْٖىنُ بُجمؤكَّ الّ ػىاكَوَ بؤ ُٖك وَالًََهِ ػؤت ػاٍَ ؿابَِٓ:

 (1(  داكوباك)0(  ُْػًَل)2بَُيٌَ)
 ثاًإ نؤّ ػاَيُناْت يُّ ػٌتُيُّ ػىاكَوَؿا يُ بُكضاوبطلَ:
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هاٍَ 30 هاٍَ 22 -30 هاٍَ 17 -21 هاٍَ   14 -16 ٓاهتِ ْاوباْط ػىامّ

 بُكَوفووك

 40 -50 42 -50 35 -50 40 -50 مؤك بًَُٖن

 35 -39 32 -41 31 -34 36 -39 بًَُٖن

 28 -34 26 -31 22 -30 23 -35 بًَُٖنّ َآَاوَْـ

 23 -27 20 -25 14 -21 19 -22 الوامّ َآَاوَْـ

 0 -22 0 -19 0 -13 0 -18 الوام

 
 ))يًَهـاُْوَّ ُٓدماَِ تًَوت((

تؤ مؤك ْاوباْطؼىاميت ُٖكضُْـ ُّٓ َُهُيُيُ بؤ بُؿَهت ًَٖٓاِْ ٓاَادمُنإ  ن:مؤكبًَُٖ
يُ فياْـا تا كِاؿَيُنِ ٓاهايِ باًُ بُآلّ يُوَمياتل كَِْطُ يُ بلّ ناكيطُكّ ُٓكيَين دًَهُوتِ 
ًَْطُتًغ بُدًَـيًًَََت, ؿيوإ ؿََيًَِ: َُُٓ تايبُمتُْـيُنِ باَ و بُْلػُ نُ تؤ ُٖتُ ُٓطُك 

 وَيبـَيت يُ ٓاهتًَهِ ٖاوهُْطـا َاََُيُّ يُطَُيـا بهُيت! ُٖ
بُتىْـّ اليُْطلّ ثًُوثايُيت و سُمؿَنُيت يُكيَِ طًُنت بُثًُ باالناُْوَ  بًَُٖن:

ْاوباْطًَهِ مؤك بُؿَهت بًًَٓت َُُٓ باًُ بُآلّ وكيابُ نُ ُّٓ تايبُمتُْـيُ ناكيطُكّ يُهُك 
 نَُهلؿُْوَّ ناكايِ تؤ ُْبًَت.

َْـ:بُٖ كِيَقَّ ْاوباْط ػىامّ تؤ يُ ٓاهتًَهِ باَ و ٓاهايـايُ ضىْهُ ُّٓ  ًَنّ َآَاو
ُبُكُٓوَّ ٖاوهُْطِ و ًَاُْكَوّ يُ ناكوباؿا باًرتئ ًًَىامَ بؤ ؿَهت  يُ مؤكباًُ ي تايبُمتُـْ

ُباًِ نَُيهِ يًَىَكب ُ و ب ا قُؿكّ ُّٓ بُػٌٌُ بنْا  طلَ.كِاطُيٌنت بُ هُكنُوتٔ و بلؿُْوَ يُ فياـْ
تؤ مؤك َُيًت يُ ػؤَاْـونلؿٕ ًًُْ بؤ بُؿَهت ًَٖٓاِْ ؿَههُوتُ  الوامّ َآَاوَْـ:

طُوكَنإ ََُُٓ ؿَبًَتُ َايُّ ُٓوَّ نُ يُ فياْـا هُكنُوتِٓ نَُرتت بُ ْوًب بًَت 
ُْػتًَو بُػؤتـا وَكَوَ و يُ ثًَٓاو تؤَاكنلؿِْ هُكنُوتِٓ طُوكَؿا ُٖوَيبـَ ؿَيًٓابُ نُ 

 ؤ نُهاًَْهُ نُ ُٖوَيِ مؤك ؿَؿَٕ!هُكنُوتٔ ب
ا ًٖض ٓاَادمًَو تؤ  الوام: ُكَِتـا سُمت يُ تؤَاكنلؿِْ هُكنُوتٔ ًًُْ يُ فياـْ تؤ ُٖك يُ ٓب

ا  ت و ًٌَُُٖ يُ فياـْ ُبُهت و ٓاَادمًَهِ طُوكَ ًْ ُكَتـا ػاوَٕ َ ْاضاكْانات بؤّ بهؤًًت, يُ ٓب
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تُوَ َاوَ بُػؤتـا بضؤكَوَ و يُ ثًَٓاو ػؤت بًُتُ بضىنُناُْوَ ػُكِؤ ؿَنُيت تانات بُؿَه
! ا ُٖوَيبـَٕ ؿَيًٓأب نُ هُكنُوتىو ؿَٔب  ؿَهؼوتِٓ هُكنُوتُٓ طُوكَناـْ

 ))تؤ يُ ٓايٓـَؿا ؿَفيت يا يُ كِابلؿووؿا؟((
 ؿَكووْٓاهإ بلِوايإ وايُ: طُْر يُ ؿاٖاتىؿا و ثري يُ كِابلؿووؿا فيإ بُهُكؿَبات!

 وتُ ػؤت َُٖيبوُْطًَُٓ بؤُٓوَّ بناًْت طُدمًت يا ثري!ُْٖىنُ بُُٓدماَـاِْ ُّٓ تًَ
ػًَناًَْهِ قُكَباَيؼ بُّ ؿوايًاُْ بىُْتُ ؿكاوهًَتإ و يُنًَو يُ ُْٓـاَاِْ ُٓو  -1

ػًَناُْ ٖاوتَُُِْ تؤيُ و ؿواّ يُى ؿوو كؤف ثًًٌٓامّ ثٌَ ؿَنُيت ثًَهُوَ ثًاهُيُى بهُٕ 
 ِ ؿَبُيت؟بؤ ُٓوَّ ًاكَماّ ُٓو ْاوَّ بهُيت, بؤ نىيَ

ايـ: بؤ ٖؤَيِ وَكمًِ طُكَِى نُ ًٌَُُٖ نىكِاِْ طُكَِى يُ نؤتايِ ُٖؾتُؿا يُوَّ 
 ػلِؿَبُٓوَ يُبُكُٓوَّ نُ ًىيًََٓهِ باًرت ًو ْابُيت نُ ٖاوكِيَُ تامَنُتِ بؤ ببُيت.

بؤ ْنيهرتئ قاوَػاُْ نُ قاوَيُنِ بُتاَِ ُٖيُ و بُهُك ؿميًَُْهِ ؿَيطريؿا  -ب
 ؿَكِواًَْت.

ًىيًََٓهِ تايبُت بؤ ًٌْاْـإ بىوِْ ًًُْ, ضىْهُ ُٓو ؿََُّ نُ ؿَتىاْني تُواوّ  -ز
 ًاك بطُكِيَني و ؿَيؼؤَ بني, بؤضِ ػؤَإ يُ طُكَِنًَهِ تايبُت ؿا قُتًى بهُئ؟

 ٖاوكيَهاْت بُجمؤكَ وَهؿِ تؤ ؿَنُٕ: -2
 ىَّ ؿيًَٓت؟ًٌَُُٖ يُباكّ كِانلؿٕ و وَكمًهلؿْـايت ُّٓ َُٖىو ومَيُ يُ ن -ايـ
وكؿو قًُُْط و بُتاقُت ػُكيهِ ُٓدماَـاِْ ناكوباكّ كؤفاُْيت و وَى ًٌَُُٖ  -ب

 كِيَهىثًَو وضاالنًت.
ًُنُت و َاْـو, بُهاؿَيِ يُُٖك ًتًَو بًَتاقُت ؿَبًت و بؤ ًٖض ناتًَو تاقُتِ  -ز

 يوتُ.ُٓدماَـاِْ ناكطُيًَهت ًًُْ نُ ومَيُنِ مؤك و مجىدىٍَ و قُكَباَيػًًإ ثًَى
 نُهًَتِ تؤ مؤكتل يُطٍَُ ناّ يُى يُّ ثًَٓاهاُّْ ػىاكَوَؿا طىدماوَ؟ -3

 دىإ و بًَُٖنو كِيَن يُ نُهاًَْو ؿَطليت نُ بؤ ؿَهؼوتِٓ َاؾُناًْإ ؿَدُْطٔ.  -ايـ
دىإ, ثًَهُوتُ و كِيَهجؤَ, يُ نُهاًَْو نُ ؿَمأْ ضِ يُبُكبهُٕ و بُتُواوّ نَُيو  -ب

 َطلٕ, ضًَق وَكؿَطليت.يُ ٖؤًِ ػؤيإ وَكؿ
تؤ كِيَو ؿَماًْت ضًت ؿَويَت, ض ناتًَو ؿَتُويَت و ًٌَُُٖ يُ ُٖوَيـايت تاًتًَهِ  -ز

 تامَ تاقًهلؿُْوَ و بهُيت ُّٓ ناكَ ًٌَُُٖ تؤ بُ ضىهت و ضاالنِ ؿيًًَََتُوَ.
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هُكؿاِْ يُهُك ؿيتِٓ ؾًًًَُو يُطٍَُ ٖاوكِيَهاْتـا كِيَو ْانُويت, بلِياكؿَؿَٕ ثًَهُوَ  -4
 هُْتُكّ هًـّ ؾلؤًِ طُكَى بهُٕ و يُوَّ بُكِاّ مؤكيُٓ ؾًًًَُو َُٖيبقيَلٕ.

 َُٖيبقاكؿِْ تؤ:  
ايـ: ؾًًًَُو َُٖيـَبقيَليت نُ تًًَـا نضًَو طؤكثاُْنُّ ؿاطرينلؿووَ و ؿَكَقُتِ ثًاوَ 

 ًُكَْطًَنَنإ ؿيَت.
ٓآًابىوٕ بُؾُكُْٖطِ يُبُكُٓوَّ سُم يُ ؾًًُُ بًاًًُْنإ ؿَنُيت بَُُبُهتِ  -ب

 ُٓو والتُ ؾًًًَُهِ يُوضًُُٓ َُٖيـَبقيَليت.
 دًاوامّ ًًُْ بؤ بُ هُكبلؿِْ ؿوو ناتقًََل كَِْطُ ؾًًًَُهِ نؤًَـّ باًرتبًَت  -ز
ناكّ ًٌَُُٖيِ و َُٖىو بُياًًُْنِ تؤ بُك يُ كِؤًنت بؤ ًىيَٓهاك يا ػىيَٓـٕ  -5
 ضًًُ؟

 إ ضىُْؿَكَوَ, َُُٓ ثًٌُّ ًٌَُُٖيِ تؤيُ.سَُاّ نلؿًَْهِ ػًَلا و ثاً  -ايـ
ػىيُى بؤ ُٓوَّ َىوّ  15ضُْـ ػىيُنًَو نات بُ ػُكدـاًٍْ ُّٖ مؤكَ, تُْٗا  -ب

 هُكتإ وًو ببًَتتُوَ و نُيىثُيُنإ نؤبهُيتُوَ.
َُطُك ُٓنليَت بُهاؿَيِ بضًتُ ؿَكَوَ َُٖىو كؤفيو سَُاّ نلؿٕ و ُٓدماَـاِْ  -ز

ػىيُى ؿَػايًَُْت ُٓهًَُٕ ثًَِ ػؤَ ًًُْ وَى ُٓواًْرت بهُوَُ  40ّ ناكّ كؤفاُْ, الِْ نُ
 بُكضاو. 

 يُػُوُْناْتـا سُمؿَنُيت يُ ٓايًٓـَؿا ببًت بُضِ؟ -6
وَكمًهاكيَهِ ثًٌُطُك نُ الًْهُّ ُٖؾتُّ داكيَو ويَُٓنُّ يُكؤفْاَُناْـا   -ايـ

 ضاثـَنليَت.
ٕ ْىهًٓطُيُنِ طُوكَ و قًُُْط و بُكِيَىَبُكيَو يا بُكِيَىَبُكٍ طٌيت, ػاوَ -ب

 ثُيىَْـيهلؿٕ يُطٍَُ نؤَجاًْا ؿَكَنًُناْـا.
طاَيتُ ؿَنُيت! َُطُك ؿَنليَت بُػُياَيُوَ بقيت؟ ًٖض ثاهاويَهِ ؿَيًٓانُكَوَ بىوِْ  -ز

ًًُْ نُ ػؤت بُػُياَيُوَ وُٓويٍ يُدؤكيَهِ تايبُت ببُهتًتُوَ, يُ ٓايٓـَؿا ؿَتىاًْت 
 تِ باًرت و مياتل بطات.ؿَهتت بُ ُْٖـيَو ً

 )َُٖيوُْطاْـِْ تًَوت(
 َُناِْ ػؤت يُّ ػٌتُيُؿا يُبُكضاوبطلَ:آلًَٓوتا وَ
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 ز ب ايـ ثلهًاك

1 6 10 2 

2 6 10 2 

3 6 2 10 

4 10 6 2 

5 2 6 10 

6 6 10 2 

 
 ))يًَهـاُْوَّ ُٓدماَِ تًَوت((

  بًَت:90تا45ُٓطُك نؤّ ػاَيُناِْ تؤ يُ ًَْىإ  -1
ًَٓوتا( و )ٓايٓـَ(ّ ػؤت ضًت ؿَويَت و بُؿواّ ضًـا ؿَطُكِيًَت )َ ؿَماًْت نُ يُتؤ با

ضىهت و ضاالى و ثلِ يُومَيت و بُ ٓاهايِ يُ دًًَُنـا نُ ؿَماًْت كِاهتُ بُػُكدِ ؿَؿَيت, 
بَُيهى يُ ُْٖـيَو ًتِ  ,بؤمنىُْ يُّ ومَيُ بؤ ٓاَاؿَناكّ كِؤفاُّْ ػؤت نَُيو وَكْاطليت

ًٌَُُٖ ناكيَهِ مؤك بؤ ُٓدماَـإ ُٖيُ نُ سُمؿَنُيت بُُٓدماًَإ  ,اكّ ؿَبُيتباًرتؿا بُن
ناك و هُيلإ(ت يُثاٍَ يُنـا ؿاْاوَ و يُواُْ فياًَْهِ )تؤ باًرتئ ًًَىام واتُ ,بطُيًُْت

 ٓايـياَيت هامنلؿووَ نُوايُ بُباًرتئ ًًَىَ ضًَقّ يًَىَكبطلَ.
 بًَت:45تا30 ُٓطُك نؤّ ػاَيُناِْ تؤ يُ ًَْىإ -2

وّ ٓاهٓني و آلتؤ تُْٗا بري يُ ٓايٓـَ ؿَنُيتُوَ )ًَٓوتا( بُالّ تؤوَ َلؿووَ تؤ بُثًَ
بُثُيُ بؤ ثًٌَُوَ ؿَكِؤيت تهايُ ٓاوكِيَهًٍ يُ ؿواوَ بـَكَوَ طٌت دىاًًُْناِْ فيإ يُ 

 ٓايٓـَّ تؤؿا سًُاك ُْؿكاوَ!
ىوِْ ُٖيُ نُوايُ ُٖوَيبـَٕ بُُٓوإ مؤك ػاَيِ طلْط و هُكدملِانًٍَ يُ فياِْ ًَٓوتاؿا ب

يُػًَلايًت نُّ بهُكَوَ و يُبريت بًَت: ُٓطُك نَُيو يُ ًَٓوتا  ,كِابطُٕ و ضًَقيإ يًَىَكبطلٕ
 وَكُْطليت ْاتىاًْت بُ ٓايٓـَيُنِ طَُ بطُيت!

تؤ يُ كِينّ ُٓونُهاُْؿايت نُ تُْٗا بري  نَُرتبًَت:30ُٓطُك نؤّ ػاَيُناْت ي3ُ -
واتُ َُٖىو ًتًَو يُ هُيلإ و ثٌىوؿاْـا نىكت ؿَنليَتُوَ و  ,إ ؿَنُُْوَيُػؤًِ ػؤي

ُٖوَيبـَ ٓاويَتُيُى يُ ُٖكؿوو ساَيتِ يُنُّ  ,ًْطُكإ بىوٕ بؤ ٓايًٓـَ بُالّ تؤوَ بًَُاْايُ
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مؤك طىَّ ثًَُٓؿاًٍْ  ,وؿوَّ بًًَٗٓتُؿّ تاوَنى فياًَْهِ بُكَُٖـاك بؤػؤت بُؿياكّ بًًَٓت
 ت بؤ ؿَهتُبُك ْانات.فياًَْهِ ػؤً

 
 ))ٓايا تؤ َلؤظًَهِ هُكبُػؤيًت؟((

َُنُّ بُ آليُّ بًُُؿا بًوت ؿؤؾ يُ ضىاكضًَىَّ ثلهًاكؿا ػلاوَتُكِوو نُ ؿَتىاًْت وَ
 )ب, ز, ؿ( بـَيتُوَ:

يُطٍَُ نؤََُيًَو يُ ٖاوكِيَهاْتـا بؤ هُيلإ ضىُْتُ ؿَكَوَّ ًاك ًُويَو ُٓوإ  -1
بؤ ًىيًََٓهِ تايبُت بلؤٕ بُآلّ تؤ ثًَت باًُ نُ ثًاؿَكَِويُنِ  ثًًٌَٓاك ؿَنُٕ نُ ثًَهُوَ

 ٓايا: ,ؿوكوؿكيَقت يُ نُْاكّ ؿَكيا ُٖبًَت
 يُطٍَُ ٖاوكِيَهاْتـا ؿَكِؤيت؟  -ا

 بُتُْٗا ؿَضًت بؤ ثًاؿَكَِوّ يُنُْاكّ ؿَكيا؟ -ب
 ُٖوٍَ ؿَؿَيت ٖاوكِيَهاًٌْت ثًًُُإ بهُيتُوَ و يُطَُيت بًَٔ؟ -ز
يُنًَو يُ ٖاوكيَهاْتـا ناتقًََل ضىاكّ ؿواّ ًْىَكؤ يُ ناؾرتيايُى َُوعًـت  يُطٍَُ -2

 ُٖيُ ناتقًََل ؿَبًَت بُ ضىاكوًْى, تؤ ضِ ؿَنُيت؟
 ضاوَكِواًْهلؿٕ واميًَـيًَٓت و ُٓوَّ بُدَِ ؿيًًََت؟ -ا

ياؿؿاًتًَو بؤ ٖاوكيَهُت ؿَْىهًت و ؿَيـَيت بُؿَهتِ طاكهؤُْنُوَ و ُٓوَّ  -ب
 ًًت؟بُدًَـيَ
 بُكؿَواّ ضاوَكواِْ ؿَنُيت؟  -ز
بلِيَهِ مؤك ثاكَت يُ تريوثٌهِ باْهـا بؤ ؿَكؿَضًَت و بًُْاميت ٓؤتؤَبًًًََهِ  -3

 ؿوونُهِ بهلِيت بُآلّ مؤكبُّ ٖاوكيَهاْت ُّٓ بؤضىُّْ تؤيإ ثًَباَ ًًُْ ٓايا:
 كِيَطُيإ ثًَٓاؿَيت يُ نلِيِٓ ٓؤتؤًًَُنُ ثًًُُاْت بهُُْوَ؟ -ا

 ت ؿَػُيتُ بُكؿَهتِ ٖاوكِيَهاْت تا ُٓوإ يُ بلّ تؤ بلِياكبـَٕ؟ػؤ -ب
 داكيَهًرت َُهُيُنُ تاوتىَّ ؿَنُيت و ثاًإ بلِياكّ يُنذاكّ ؿَؿَيت؟ -ز
 ػُهىت ياػُموكت ًٌَُُٖ يُطٍَُ تؤؿا ؿََُقاَيُيُتِ, يُ كِؤفّ يُؿايهبىًْـا ٓايا:  -4
 طىَّ بُ يُؿايهبىُْنُّ ْاؿَيت؟ -ا

 بؤ ؿَنُيت و ثريؤمبايِ دُفِْ يُؿايهبىُْنُّ يًَـَنُيت؟ تُيُؾىِْ -ب
 يُبُكػاتلّ ػًَناُْنُت هُكؿاِْ ؿَنُيت و ثريؤمبايِ يًَـَنُيت؟ -ز
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ؿَبًوتًت نُ ثًاويَو ؿواّ ؿََُقاَيُيُنِ تىْـ يُطٍَُ ػًَناُْنُّ ضىوَتُ ٓىتًًًََو و  -5
 يُوَّ ًٌْتُ دَِ ؿَبًَت ٓايا:

 ُيتُوَ؟بلِياكّ ثًاوَنُ كَِتـَن -ا
 بلِياكّ ثًاوَنُ قبىٍَ ؿَنُيت؟ -ب
 ثٌتطريّ يُ بلِياكّ ثًاوَنُ ؿَنُيت بُآلّ يُو بلوايُؿايت كيَطاضاكَيُنِ باًرت ُٖيُ؟ -ز
باْطًٌَٗت ؿَنليًَت بؤ بًُـاكيهلؿٕ يُ كيَىكَمسِ ٓاُْٖطًَهِ ؾُكًَـا ضُْـَ  -6

ؿابِ ُّٓ ضًُُٓ َُكاهًُاُْؿا ًًُاُّْ ُٖيُ نُ كَؾتاكّ تؤ يُفيَل ناكيطُكّ كيَوانإ و ٓا
 طؤكِاِْ بُهُكؿابًَت؟

 مؤك مؤك؟ -ا
 ُْػتًَو؟ -ب
 ُٖكطًن؟ -ز
 ؿاػىاميُنُت بؤ وَكطلتِٓ ناكيَو كَِتـَنليَتُوَ ٓايا: -7
 مؤك ْاكَسُت و ْآىًََـ ؿَبًت؟ -ا

 مؤك طلْطِ ثًَٓاؿَيت و واُٖهت ؿَنُيت ناكّ تل مؤكَ؟ -ب
 يت؟يُوَّ نُ كَِتهلاويتُوَ تىكَِ -ز
بؤ ؿاَُمكاْـٕ يُ ضاوثًَهُوتًَٓهـا ثلهًاكت يًَـَنليَت تا ض كاؿَيُى ػؤت بُ ٓاتادِ  -8

 : ّ ؿَؿَيتُوَ نُآلثًاَُٖيـإ و ثٌتًىاِْ ٖاوناكَناْت ؿَماًْت؟ ٓايا وَ
 يُ ٓاهتًَهِ ٓاهايًـا؟ -ا

 يُٓاهتًَهِ بُكضاوؿا؟ -ب
 يُ ٓاهتًَهِ مؤك ْنَـا؟ -ز
كنـا, دنؿاًَْو ؿَؿؤميتُوَ نُ بلِيَو ثاكَّ بُكضاوّ تًَـايُ يُناتِ ثًاهُنلؿٕ يُ ثا -9
 ٓايا:
 دنؿاُْنُ بُ ثؤيًى ؿَؿَيت؟ -ا

 ثاكَنُ َُٖيـَطليت؟ -ب
 ثاكَنُ َُٖيـَطليت بُآلّ ويقؿاْت ٓاماكت ؿَؿات؟ -ز

تا ض كِاؿَيُى يُ فيَل ناكيطُكّ  ًْطُكاِْ و ثُكيٌَاًْـا ًُواُْ ػُو يُضاوت  -10
 ؿَتؤكيَت:



 465 

 ْـَّ داك؟ُٖ -ا
 ًٖض ناتًَو؟ -ب
 مؤكداك؟ -ز

نُهًَو يُناتِ قوُنلؿْـا يُْاو نؤََُيًَهـا كايـَطُيًَُْت هُكبُ ؾالٕ تىيَقّ  -11
 يُتِ بىوٕ مَكوكَتِ تايبُتِ ػؤّ ُٖيُ ٓايا:آلنؤَُ
 ُّٓ بؤضىُْ كَتـَنُيتُوَ؟ -ا

 بؤضىُْنُّ قبىٍَ ؿَنُيت؟ -ب
 بايت؟يُطٍَُ ُْٖـيَو يُ طؤًًُْطاناِْ ؿا تُ -ز

يُ نًًًٓهِ ثنيٌو ؿاًٌْتىيت نُهًَو نُ يُ نىكهًُنُّ ثاٍَ تؤؿا ؿاًٌْتىوَ  -12
ؿَهت ؿَنات بُ قوُنلؿِْ بُكؿَواّ و بريوكاطُيًَو نُ بُكِاّ تؤ تُواو بًَوُكوبُكٕ, يُ 

 ؿؤػًَهِ يُوضًُُٓؿا تا ض كاؿَيُى ؿَتىاًْت بريوبؤضىوِْ ػؤت كاًهاواُْ ؿَكبربيت؟
 بُؿَطُُٕ؟ -ا

 ُمؤكّ؟ب -ب
 ُْٖـَّ نات؟ -ز

َلؤظ )يُ نتًبًَهِ تايبُت بُ ؿَكوًٌْهاكيـا ُّٓ كِهتُيُت بُكضاو ؿَنُويَت -13
 : ثًَىيوتُ ًٌَُُٖ نؤْرتؤَيِ ػؤّ بهات( ٓايا يُو بلِوايُؿايت نُ

 ثًَىيوتُ َلؤظ يُ َُٖىو ناتُناْـا ػؤّ نؤْرتؤٍ بهات؟ -ا
 ؟ثًَىيوتُ َلؤظ مؤكبُّ نات ػؤّ نؤْرتؤٍ بهات -ب
ٖاونات ثًَىيوتُ َلؤظ كِيَطُ ثًَـكاوبًَت ُٖكبُيٓاو بُيًَٓو تىكَِ ببًَت و نؤْرتؤَيِ  -ز

 ُٓعوابِ ػؤّ يُؿَهت بـات؟
بُ ًْاميت نلاهًَو بهلِيت ٓايا ؿاوا يُ يُنًَو يُ ٖاوََيُناْت ؿَنُيت يُطَُيت بًَت  -14

 و يُ َُٖيبقاكؿِْ نلاهُنُؿا ياكَُتًت بـات:
 اضاكّ ناك بُ بؤضىُْنُّ ُٓو ْانُيت؟بُىلَ بُآلّ بُْ -ا

 بُىلَ تًُْا ُٓو نلاهُ ؿَنلِيت نُ ٖاوََيُنًُت ثُهُْـّ ؿَنات؟ -ب
 ُْػًَل بُتًُْا ؿَكؤيت و ُٓوَّ نُ ؿَيت ثًَىَبًَت ؿَيهلِيت؟ -ز
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وايـابَِٓ نتًَبًَهت ْىهًىَ و ؾلؤًًَهِ باًِ ُٖبىوَ ػىيَُٓكيَو ْاَُيُنت بؤ  -15
ٓايا ؾلؤًِ نتًَبُنُت بُالوَ طلْطُ يا ثُهُْـنلؿٕ و )ًَـَناتؿَْىهًَت و ثلهًاكت ي

 كَػُٓطلتٔ يُ نتًَبُنُ( ٓايا بريوبؤضىِْ تؤ َُُٓ ؿَبًَت نُ:
 ؾلؤًِ نتًبُنُ و قامادمُ َاؿيُنُّ يُ َُٖىوّ طلْطرتَ؟ -ا

 ُّٖ قاماْر و ؿَههُوتُنُت بُالوَ طلْطُ و ُّٖ ثُهُْـنلؿٕ و كَػُٓناًٍْ؟ -ب
 و كَػُٓنلؿِْ نتًَبُنُ يُ هىؿّ َاؿّ طلْطرتَ؟ ثُهُْـنلؿٕ -ز

يُ طؿتىطؤيُنِ ٖاوكِيَاُْؿا يُنًَو يُ ٓاَاؿَبىوإ ؿََيًَت فياًَْهِ باَ ثًَىيوتِ بُ  -16
 ثاكَيُنِ باَ ُٖيُ ٓايا تؤ: 

 واؿَماًْت نُ بُ ثاكَيُنِ نُّ ْاتىاًْت فياًَْهِ ًاؿو ٓاهىؿَت ُٖبًَت؟ -ا
 ت؟يُطٍَُ بؤضىُْنُّ ُٓوؿاي -ب
بلِوات وايُ نُ بؤ ُٖبىوِْ فياًَْهِ ػؤَ و ٓاهىؿَ ثًَىيوتُ تا كِاؿَيُنِ ؿياكيهلاو  -ز

 هُكبُػؤيِ ؿاكايت ُٖبًَت؟
 نُي يَُاَيُوَ ًًُْو تؤَ يُ سَُاَـايت تُيُؾىُْنُ مَْط يًَـَؿات: -17

 ػاويًُى يُػؤت ؿَثًَضًت و بُكَو تُيُؾىُْنُ ؿَكِؤيت؟ -ا
 بُ تُيُؾىُْنُ ْاؿَيت؟ ُٖك يُ بُٓكَِتـا طىَّ -ب
 ضاوَكِوإ ؿَبًت تا بناًْت ٓايا داكيَهِ تل مَْط يًَـَؿات يإ ْا؟ -ز

يُ ضًٌَتؼاُْيُنـا ؿاًٌْتىيت و ؿَبًوتًت نُ ُْْاهلاويَو يُ ًََنَنُّ تًٌُْتتـا  -18
 كَػُٓ يُ دًُناْت ؿَطليَت ٓايا: 

 قوُناِْ بطليت؟ٓاكاَِ ػؤت ؿَثاكيَنيت و ُٖوَيـَؿَيت طىَّ يُؿكيَقَّ  -ا
 طلْطِ بُ وتىيَقّ ًََنَنُّ تًٌُْتت ْاؿَيت؟ -ب
 ؿَطُكِيًَتُوَ و بُ ًْطايُنِ تىكَِوَ تَُاًاّ ُٓو نُهُ ؿَنُيت؟ -ز

 ناّ ؿؤػت بُالوَ ْاػؤًرتَ: -19
 هُكنؤُْنلؿٕ يُاليُٕ بُكيَىَبُكّ ؾُكَاْطُوَ؟ -ا

 كِيَو ُْنُوتٔ يُطٍَُ ٖاوبًُُنُتـا؟ -ب
 كّ ضاكَهُكّ ثنيٌهًُوَ؟نُوتُٓ  فيَلبا -ز

بُؿكيَقايِ كؤف ناكت نلؿووَ و ضاوَكِواِْ ًُويَهِ ٓاكاّ ؿَنُيت يَُاَيُوَ, بُآلّ يُ  -20
 ثلِ نؤَُيًَو يُ ٖاوكيَهاْت ؿَطُُْ دَِ ٓايا:
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 ُٖوٍَ ؿَؿَيت ػؤت ٓاهىؿَ ثًٌإ بـَيت؟ -ا
 ّ؟ثًًَإ ؿََيًًَت نُ بُؿاػُوَ ٌَُُٓو ْاتىامن ثًٌَىاميتإ يًَبهُ -ب
ؾُكَىويإ يًَـَنُيت بؤ فوكَوَ بُآلّ طىيًَإ ثًٓاؿَيت و ػؤت بُتَُاًانلؿِْ  -ز

 تُيُؾنيؤُْوَ َقوٍَ ؿَنُيت؟
 

 )َُٖيوُْطاْـِْ تًَوت(
 ز ب ايـ ثلهًاك  ز ب ايـ ثلهًاك

1 0 2 1  11 2 0 1 

2 2 1 0  12 0 2 1 

3 2 1 0  13 0 1 2 

4 2 1 0  14 1 0 2 

5 0 2 1  15 2 1 0 

6 0 1 2  16 2 0 1 

7 0 2 1  17 0 2 1 

8 1 0 2  18 1 2 0 

9 0 2 1  19 0 1 2 

10 1 2 0  20 0 2 1 

 ُْٖىنُ نؤّ ػاَيُناْت يُّ ػٌتُيُّ ػىاكَوَؿا ببًُٓوَ:
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 14 -16 ٓاهتِ هُكبُػؤيِ
 هاٍَ

21- 
 هاٍَ 17

30- 
 هاٍَ 22

هاٍَ  30
 بُكَوفووك

 -40 29 -40 مؤك بًَُٖن
31 

40- 
30 

40- 
30 

 -30 28 بًَُٖن
24 

29- 
22 

29- 
22 

 -23 24 -27 بًَُٖنّ َآَاوَْـ
21 

25- 
21 

21- 
18 

 -20 17 -23 الوامّ َآَاوَْـ
17 

20- 
17 

17- 
16 

 0 -15 0 -16 0 -16 0 -16 الوام

 ))يًَهـاُْوَّ ُٓدماَِ تًَوت((
 

بُبَِ طلْطًـإ بُوَّ نُ تؤ يُ هُكبُػؤيًُنِ يُنذاك مؤك بُٖلََُْـيت, تؤ مؤكبًَُٖن: 
 كَِْطُ ُٓواًْرت ضاوَكِواًْت يًَبهُٕ بُطىيَلَّ َُيٌ و هُيًكُّ ػؤت ؿَدىَيًًَتُوَ.

ُّٓ َُهُيُيُ تا كِاؿَيُى باًُ بُآلّ ُْٖـَّ نات ُّٓ كَِؾتاكَ, تؤ الّ ُٓواًْرت بُ 
ًرت َلؤظًَهِ َُغلوك و يُػؤبايِ ؿَػاتُكِوو بًَطىَإ يُ ػؤًُويويت تؤ الّ ُٓواْ

 نَُـَناتُوَ.
 نُوايُ يُطٍَُ بُؿَهت ًَٖٓاِْ ُّٓ ػُهًَُتُ باًُؿا ُٖوَيبـَ ٖاوهُْطِ بُكقُكاكبهُيت!

تؤ يُ هُكبُػؤيًُنِ باَ بُٖلََُْـيت و مؤكبُّ نات بُثًَِ هُيًكُّ ػؤت يَن: بُه
واًْإ ناكؿَنُيت, مؤكيَو يُ ٖاوََيُناْت يُ َُٖيى و نُوتًاْـا يُباكَّ ُٓوَّ ُٓواًْرت ضاوَكِ
 يًَـَنُٕ يُ ضاوتؤؿا يُ هُكبُػؤيًُنِ نَُرت بُٖلََُْـٕ و ََُُٓ بؤ تؤ بُػًٌٌَهُ.
 بُآلّ وكيابُ تا يُ ثًٍَ ضاوّ نؤََُيطُ بُ نُهًَهِ تانلَِو و تاى طُكا ؿَكُْنُويت!

كِيَقَّ هُكبُػؤيِ تؤ بًًَُىَيُنِ تُواو ٓاهايِ و هلوًتًُ ُٖكضُْـ بًَُٖنّ َآَاوَْـ: 
بؤضىوِْ نُهاِْ ؿَوكوبُكت َُٖيـَنُيت و ُْٖـَّ داكيٍ قبىَيِ ؿَنُيت بُآلّ ؿواداك يُطٍَُ 
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بُبَِ وابُهتُبىوٕ بُطىيَلَّ مآًُْناِْ ػؤت ناكؿَنُيت ُّٓ دؤكَ برينلؿُْوَيُ ًًاوّ 
ٓاؾُكئ و هتايٌهلؿُْ نُ ُّٖ اليُِْ َلؤظٗاوكِيًَُتٌ ؿَثاكيَنيت و ُّٖ بًًَُىَيُنِ 

 !هُكبُػؤ ناكؿَنُيت
تؤ ويَلِاّ ُٖبىوِْ هُكبُػؤيِ بًًَُىَيُنِ ٓاهايِ مؤك سُمت بُوَيُ  الوامّ َآَاوَْـ:

بهُويتُ فيَل ناكيطُكّ ؿاػىاميُناِْ نُهاًْرتَوَ ُّٓ َُهُيُ تا ُٓو دًًَُّ ميإ بُ 
هُكبُػؤيِ ؾًهلّ تؤ ُْطُيًَُْت, قُيٓانات بُآلّ ؿَبًَت وكيابًت نُ بًًَُىَيُنِ ُْويورتاو 

 تُ فيَل ناكيطُكّ ٖنكّ ُٓواًْرت.ُْنُوي
َُػابٔ! تؤ سُمؿَنُيت ُٖك َُٖىو نلؿَوَناْت يُطٍَُ بؤضىِْ ُٓواًْرتؿا  الوام:

َُٖاُْٖط بهُيت و ُّٓ ثلهُ ؿَبًَتُ َايُّ ُٓوَّ تؤ يُ بُٓكَِتـا ًٖض ناكيَو يُهُك 
 مًََُّٓ ٓايـياناِْ ػؤت ُٓدماّ ُْؿَيت.

اهانإ بايُػًَهِ مؤكّ ُٖيُ و يُ ٓاناَـا ُٖكطًن بُالّ تؤوَ كَِضاونلؿِْ كِيَوا و ي
ْاتىاًْت نُ كِاهتُوػؤ ناكيَو ُٓدماّ بـَيت و يُ بُكُٖنُّ بُٖلََُْـبًت و ٓاناَُنًُِ 
َُُٓيُ نُ يُ ُٓدماَـاِْ ناكوباكَناِْ فياْـا هُكنُوتىو ْابًت ؿَهبُدَِ ثُّ بُّ الواميُّ 

 ـَ!ػؤت ببُ و بُػًَلايِ ُٖوَيِ ضاكَهُكنلؿِْ ب
 

 ٓايا نُهًًَهِ قني يُؿَيًت؟(( ,))هُباكَت بُ ٖاوهُكَنُت
 ّ بـَكَوَ:آلُْػًَل( وَ ,ثلهًاكَناِْ ػىاكَوَ بُ ُٖكؿوو بقاكؿَّ )بَُيٌَ

 ٖاوهُكَنُّ ُْٖـيَهات مؤك يُػؤّ كِاميُ. -1
 بَُيٌَ               ُْػًَل

 ٖاوهُكَنُّ ُْٖـيَهات ػؤّ بُطًٌَ ثًٌإ ؿَؿات. -2
 ُْػًَل            بَُيٌَ   

 ناتًَو يُ ؿَهتِ  تىكِؿَمب طُيًَو ُْْطِ كِوٕ و ٓاًهلا يُ نُهًَتِ ُٓوؿا ؿَبًِٓ. -3
 بَُيٌَ               ُْػًَل

ناتًَو ؿََُقاَيَُإ ؿَبًَت ْاتىامن ػاَيطُيًَهِ ُٓكيَين يُُٓوؿا بـؤمَُوَ و ٓاؾُكيِٓ  -4
 يًَبهُّ.

 بَُيٌَ               ُْػًَل
 ْـيَذاك يُؿَهت َُٖيوىنُوتُناِْ بًَناك ؿَمب.ُٖ -5
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 بَُيٌَ               ُْػًَل
 يُناتِ باي و ػىاهـا ْاتىامن كِيَنّ ُٓو بجاكيَنّ. -6

 بَُيٌَ               ُْػًَل
ُٓوؿََُّ بُكثلهًاكيَتِ ناكيَو بُ َٔ ؿَهجًَلؿكيَت ُٖهتِ تؤَيوُْـُْوَ كووّ  -7

 تًَـَنات.
 ُْػًَل   بَُيٌَ            

 ْاتىامن كَِّ يُّ برينلؿُْوَيُ بطلّ نُ َُٖيوىنُوتِ ُٓو طُوداُْيُ. -8
 بَُيٌَ               ُْػًَل

 ُٓو بؤ ٓاًتُوايِ نلؿٕ مؤك نُيًُكَِقُ. -9
 بَُيٌَ               ُْػًَل

 َِ بـََُوَ.آليُ ناتًَهـا ُٓو تىكَِيُ ثًَُؼؤًُ بُتىكَِيًُوَ وَ -10
 ُْػًَل      بَُيٌَ         

 ُْٖـيَو يُ ناكَناِْ ُٓوّ بُؿٍَ ًًُْ. -11
 بَُيٌَ               ُْػًَل

ُْٖـيَو داك ُٖوَيُـاوَ ُْٖـَّ يُ َُٖيُناِْ ُٓو يُ ُٖيىَُكدًَهِ تايبُتـا ٓاًهلا  -12
 بهُّ.

 بَُيٌَ               ُْػًَل
 َٔ ًاْامّ بُتىاْاناِْ ُٓوَوَ ْانُّ.  -13

 ُْػًَل     بَُيٌَ          
 يُناتِ ؿََُقاَيُؿا ُٖوَيـَؿَّ كِهىاّ بهُّ. -14

 بَُيٌَ               ُْػًَل
 ُٓو تىاْاّ ُٓدماَـاِْ ناكوباك و ًٌَُْٖتِٓ طلؾتُناِْ ًًُْ. -15

 بَُيٌَ               ُْػًَل
 ُْٖـيَهات بَُُغلوك و يُػؤبايِ ؿيَتُ ثًٌَضاو. -16

 بَُيٌَ               ُْػًَل
 ناتًَو ُٓو َُٖيوىنُوتًَهِ ًَْطُتًعِ يُطٍَُ َٔ ُٖيُ بري يُوَ ؿَنَُُوَ نُ ضؤٕ ضؤِْ  -17
 َِ ُٓو كَِؾتاكَّ بـََُوَ.آلوَ
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 بَُيٌَ               ُْػًَل
 َٔ كَِؾتاك و نلؿاكَناِْ ُٓوّ بُؿٍَ ًًُْ. -18

 بَُيٌَ               ُْػًَل
 يُنَُاْـا ُٖهت بُ بًَوُكوبُكّ ؿَنُّ. ناتًَو بُ تىكَِيِ ؿَيبًِٓ يُ ٖاوهُكطري -19

 بَُيٌَ               ُْػًَل
 ناتًَو نُ َُٖيُيُنِ يًَـَبًِٓ ػاَيُ ُٓكيًَُٓنإ يُ ًٌََهُـا ؿَهلِيَُٓوَ. -20

 بَُيٌَ               ُْػًَل
 َٔ مؤكداك ويَُٓيُنِ تىكَِ و ػُمشطًِٓ يَُُكِ ٖاوهُكَنُّ ُٖيُ. -21

 ُْػًَل  بَُيٌَ             
 باًُ!

 ًَٓوتا ثلهًاكَ ُٓكيًَُٓناِْ ػؤت نؤبهُكَوَ. 
 ُٓدماَِ تاقًهلؿُْوََنُ:

 ُٓطُك نؤّ ثلهًاكَ ُٓكيًَُٓناِْ تؤ يُسُوت نَُرتبًَت: 
ثريؤمبايًت يًَـَنُّ ضىْهُ ويَُٓيُنِ ٖاوهُْطت يَُُكِ تايبُمتُْـٍ وػُهًَُتُناِْ 

ُ َلؤظ كِهتًَهُ يُ ػُهًَُتُ باَ وػلاثُنإ ٖاوهُكَنُت ُٖيُ و يُّ َُهُيُيُ ٓاطاؿاكيت ن
و ُٖوَيـَؿَيت ػُهًَُتُ ًَْطُتًعُناِْ ٖاوهُكَنُت بُتًَجُكِبىوِْ نات بطؤكِيت بُ ػُهًَتِ 

 ؿيواُْوَ ثريؤمبايًتإ يًَـَنُّ و ٓايٓـَيُنِ هُومتإ بؤ ؿَػىامّ. ,ُٓكييَن
 ُٓطُك نؤّ ثلهًاكَ ُٓكيًَُٓناِْ تؤ يُ سُوت مياتلَ:

َبٌَ بًًََِ نُ تؤ يَُُكِ ٖاوهُكَنُت كَِػُٓطل و قني يُؿَيًتبُؿاػ  ,هاتًَو بري بهُكَوَ ,ُوَ ؿ
ًُ؟ ُْٗا ػُهًَُتِ ػلاثِ ُٖيُ؟ ٓايا ًٖض ػُهًَُتًَهِ ُٓكيًَِٓ ًْ  ٓاياٖاوهُكَنُت ت

بًَطىَإ ٖاوهُكَنُت ؿاكاّ ػُهًَُت و تايبُمتُْـّ باًًٌُ بُآلّ ُّٓ ُْْطًُ يُ تؤوَيُ 
 َاًاّ ًْىَّ بُتاَيِ ناهُّ ودىؿّ ٖاوهُكَنُت ؿَنُيت.نُ تُْٗا تُ

يُبريتإ ُْضًَت: ناتًَو  ,ثًًٌَٓام ؿَنُّ ٓاوكِيَو يُ ػُهًَُتُ ُٓكيًَُٓناًٌِْ بـَيتُوَ
بُثُدمُّ ٓاَافَ و بُتىكَِيًُوَ كَِػُّٓ يًَـَطليت تَُاًاّ ٌَتِ ػؤت بهُ ضىاك ثُدمُّ 

 ؿيهُ كِووّ يُػؤتإ ؿَبًَت!
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بهُكَوَ! ؿووباكَ ُّٓ بابُتُ خبىيَُٓكَوَ و ؿَكباكَّ ثلهًاكَناِْ  ُْػتًَو بري
َُنُّ تؤ يُ ؿوتىيَِ ُّٓ ثلهًاكاُْؿا ًاكاوَيُ. آلتاقًهلؿُْوَنُ وكؿببُوَ, بهُ بًَطىَإ وَ

 تاقِ بهُكَوَ!
 

 ))يُ ناتِ ٌَتىَلِ يُطٍَُ ُٓواًْرتؿا ضؤٕ َُٖيوىنُوت ؿَنُيت؟(
 تىَلِؿا ؿَتىاًْت بُ باًِ نؤْرتؤىل ػؤت بهُيت؟ٓايا يُ ناتِ باي وػىاي و ٌَ -1

 بَُيٌَ                       ُْػًَل
 ٓايا يُناتِ ٌَتىَلِؿا بُتُواوّ طىَّ يُ قوُناِْ بُكاَبُكَنُت ؿَطليت؟ -2

 بَُيٌَ                       ُْػًَل
 ٓايا ناتًَو نُ هُكمٌَْت ؿَنليًَت َاُْوَت يُ ُٖالتٔ ثًَباًرتَ؟ -3
 ٌَ                       ُْػًَلبَُي
 ٓايا ؿَتىاًْت كَِؾتاكّ ًًُْاوّ بُكاَبُكَنُت قبىٍَ بهُيت؟ -4

 بَُيٌَ                       ُْػًَل
 ٓايا يُناتِ ٌَتىَلِ و باي وػىاهُ ْايؤفيهًُناْـا ُٖهت بُ بًَناكّ ؿَنُيت؟ -5

 بَُيٌَ                       ُْػًَل
 اك بؤ ُٓوَّ ٓاكاَِ ػؤت بجاكيَنيت بًَـَْطِ َُٖيـَبقيَليت و ًٖض ْاَيًًت؟ٓايا ُْٖـَّ د -6

 بَُيٌَ                       ُْػًَل
 ٓايا يُ ناتًَهـا ٌَتىَلِ ًًَىَيُنِ مؤك دـّ وَكؿَطليَت َُيـاُْنُ ضؤٍَ ؿَنُيت؟ -7

 بَُيٌَ                       ُْػًَل
 م يُ ٌَتىَلِؿا بًَـَْطًُ؟ٓايا ثًَتىايُ نُ باًرتئ ًًَىا -8

 بَُيٌَ                       ُْػًَل
ٓايا يُ ٌَتىَلِؿا ُْٖـَّ داك بري يُوَ ؿَنُيتُوَ نُ َُهُيُ بضىنُنإ بُ ض  -9

 ًًَىَيُى ؿَطؤكؿكئَ بؤ قُيلإ؟
 بَُيٌَ                       ُْػًَل

َُٖيضىِْ بُكاَبُك,  ٓايا يُناتِ ٌَتىَلِؿا بَُُبُهتِ بُكطلتٔ يُ مياتل -10
 ؿَنًًٌَتُ ؿواوَ و ضاوثؤًِ يُ َُٖيىيَوتُناْت ؿَنُيت؟

 بَُيٌَ                       ُْػًَل
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 ٓايا يُوَّ نُ يُ ٌَتىَلِيَهـا ػؤت بُؿَهتُوَ بـَيت ُٖهتًَهِ باًت ُٖيُ؟ -11
 بَُيٌَ                       ُْػًَل

 وًُ و ثُيعِ َىُٓؿَباُْ نَُيو وَكبطليت؟ ٓايا وات ثًَباًرتَ يُ ٌَتىَلِؿا يُ -12
 بَُيٌَ                       ُْػًَل

 ٓايا يُ طُكَُّ ٌَتىَلِؿا ؿَتىاًْت ُْٖـَّ داك بُمؤك مَكؿَػُُْيُى بهُيت؟ -13
 بَُيٌَ                       ُْػًَل

لؿويت, ٓايا يُ ناتِ ٌَتىَلِؿا ؿَتىاًْت يُ بُكاَبُكَنُت نُ هىنايُتِ ثًَه  -14
 ببىكيت؟

 بَُيٌَ                       ُْػًَل
 ٓايا ُٖك يُ بُٓكَِتـا باي و ػىاهِ يؤفيهًت يُ ٌَتىَلِ بُالوَ ثُهُْـتلَ؟ -15

 بَُيٌَ                       ُْػًَل
 ٓايا يُ نؤتايِ ٌَتىَلِؿا ؿَتىاًْت ؿإ بُوَؿا بًًَٓت نُ َُٖيُبىويت؟ -16

 ُْػًَل      بَُيٌَ                 
 ٓايا يُ ناتِ ٌَتىَلِؿا ؿَتىاًْت ؿَهتُناْت بُ دًَطريّ و ٓاكاَِ بًًًََٗتُوَ؟ -17

 بَُيٌَ                       ُْػًَل
 ٓايا يُ ؿواّ نؤتايٗاتِٓ ٌَتىَلِ ؿَتىاًْت بُ ٓاكاَِ خبُويت؟ -18

 بَُيٌَ                       ُْػًَل
 كتل يُ ضاوَناِْ اليُِْ بُكاَبُكت ؿَكِواًْت؟ٓايا يُ ناتِ ٌَتىَلِؿا مؤ -19

 بَُيٌَ                       ُْػًَل
 ٓايا يُ بُٓكَِتـا ٌَتىَلِ بُ ناكيَهِ طًَالُْ ؿاؿًًََْت؟ -20

 بَُيٌَ                       ُْػًَل
 نؤنلؿُْوَّ ػايُناِْ تاقًهلؿُْوََنُ:

 ك وَالًََهِ ُْػًَليٍ هؿل ؿابَِٓ.ًَٓوتا بؤ ُٖك وَالًََهِ بَُيٌَ يُى ػاٍَ و ُٖ
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 ػؤَُٖيوُْطاْـٕ:

 ( بًَت:10تا 1ُٓطُك نؤّ ػاَيُناْت يُ )
تؤ مؤكبُّ نات يُ ْاػِ ػؤتـا يُطٍَُ ػؤت وُٓواًْرتؿا دُْطت كِاؿَطايُْـووَ و َُهُيُ 
طُيًَهِ هاؿَ نُ ؿَتىاًْت بُ باي و ػىاهًَهِ هاؿَ نؤتايِ ثًبًًَٓت و يُناليِ بهُيتُوَ 
ؿَطؤكِيت بؤ ٌَتىَلِ و قُيلاًَْهِ طُوكَ و ََُُٓ بُ الواميُنِ طُوكَ بؤ تؤ ُٖفَاك 

 ؿَنليَت.
ؿَيًٓابٔ نُ بُؿَكبلِيِٓ وًُ طَُيهِ هاؿَ و َىُٓؿَباُْ و ٓاكاّ باًرت ؿَتىاًْت 

 َُبُهتُنُت بطُيًُْت و بُ ٓاَاْر بطُيت.
ىاْليَت بُ ثُكؿاػًَو ٓاو يُبريّ ُْنُيت: طُوكَتلئ ٓاطل نُوتُٓوَ يُهُكَتاؿا ؿَت

 بهىفيَٓليَتُوَ!
 بًَت: (20تا  10ُٓطُك نؤّ ػاَيُناْت يُ)

 ثريؤمبايتإ يًَـَنُّ!
تؤ ٓاَاؿَيِ ثًَىيوتت بؤ ُٖك دؤكَ باي و طؿتىطؤيُى ُٖيُ و مؤكداك ُٖوَيـَؿَيت نُ 

بؤ  ٌَتىَلِ و ؿََُقلَِ بطؤكِيت بؤ باي و ػىاهًَهِ ٓاكاّ َُُٓ ػُهًَُتًَهِ مؤك باًُ
 ؿكيَقَؿإ بُ ثُيىَْـيُنِ بُتني يُطٍَُ ؿَوكوبُك و نُهُ ْنيهُناْت.

تؤ يُو نؤََُيُ نُهاُْيت نُ بُ طىتُّ ؿيٌ ناكْطِ: ناتًَو يًُؤيُنت ُٖيُ 
 ُٖوَيـَؿَيت ًُكبُتًَهِ يًَـكوهت بهُيت!

ت تؤ نُهًَهِ وكيا و تًَطُيٌتىيت نُ بُ فيلّ و ٓاوَمَوَ طلَّ نىيَلَّ نًٌَُنإ بُؿَه
 ؿَنُيتُوَ ُْى بُ ؿؿإ!

 ًٖىاّ ناَُكاِْ و بُػتُوَكيت بؤ ؿَػىامّ!
 

 ))تؤ ًُيـاّ ناكنلؿًْت يا طًُتىطىماك؟((
مؤكتل ػُكيهِ ناكنلؿًْت يا طًُتىطىماك؟ ياػىؿ ًٌَُُٖ ٖاوهُْطِ ًَْىإ ُّٓ ؿوواُْ 

 :َِ ُّٓ ثلهًاكاُْ بـَكَوَآلبؤ ٓاطاؿاكبىوٕ يُّ َُهُيُيُ تهايُ وَ ,كِاؿَطليت
 ثٌىوّ ُٖؾتُّ ثًٌَىوت ضؤٕ طىمَكاْـ؟ -1

 ( 1*وَى كؤفاِْ ؿيهُّ ُٖؾتُ, ضاالنًُنِ تايبُمت ُٓدماّ ُْؿا )
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 (2* يُطٍَُ ػًَنإ و ٖاوكِيَهامنـا ثٌىوَـا )
 (3*ثٌىوَـا بُآلّ ْاضاكبىوّ بًًَُو يُناكَنامن يَُاَيُوَ ُٓدماّ بـَّ )

 (4*وَى ًٌَُُٖ يُهُك ناكبىوّ )
 هُؾُكت نلؿ نُّ بىو؟ؿواداك نُ  -2

 (3*يُ ًَُ َاْطِ كِبلؿووؿا )
 (4*يُ ثاك و ثًَلاكؿا )

 (2*يُ ُٖؾتُّ كِابلؿوو )
 (1هُعاتِ كِابلؿوو)24*يُ َاوَّ 

 مؤكبُّ ناتُناْت يُطٍَُ نًَـا بُهُك ؿَبُيت؟ -3
 (1*ؿايُ و بابُ )

 (2*ٖاوهُكَنُّ )
 (2*ٖاوكِيًَإ )

 (4*بُكِيَىَبُك و ٖاوناكإ )
 يُّ ساَيُتاُّْ ػىاكَوَ مؤكتل يُ تؤ كِووؿَؿات؟ناّ  -4

 (1*تا ًْىًَُوإ بؤ هُيلإ بُبًَـاكّ ؿًًَََٓتُوَ )
 (2*ًْطُكاِْ هبُيَِٓ بُياِْ و بَُيًَُٓناِْ ناكّ بُياًْت )

 (3*ؿَيت بؤ فوكَنُّ ػؤت يَُاَيُوَ تُْط ؿَبًَت )
 (4*بُٖؤّ هُكقاَيِ مؤكَوَ َُهُيُناِْ ؿيهُت يُ بريؿَضًَت )

 ناّ ًت مؤكتلئ ًًُاُّْ كِووؿاِْ ُٖيُ؟ ,ناتًَو بؤ ثٌىوَنإ, َؤَيُتت وَكطلتىوَ -5
 (1َِ تُيُؾؤُْناِْ ثُيىَهت بُناكنلؿٕ ْاؿَيتُوَ )آل*وَ

 (2*فَاكَّ َؤبايًُنُت بُ ٖاوناكَناْت ؿَؿَيت )
 (4*بري يُُْػٌُناِْ ناكنلؿْت ؿَنُيتُوَ )
 (3نُت ٓاطاؿاك بًت )*ُٖوَيـَؿَيت يَُُهُيُناِْ ًىيَين ناكَ

 ؿواداك نُ ًتًَهت نلِّ؟ -6
 (3*بُتُيُؾؤٕ نٍُ وثُيُ نلِاوَناْت بؤ ًَْلؿكا )

 (4*ًَٖٓـَ هُكقاٍَ بىويت نُ ٖاوكِيَهاْت ًتًإ بؤنلِيت 
 (1*ؿواّ ُٓوَّ يُطٍَُ ٖاوكِيَهاْت بؤ هُيلإ ضىيتُ ؿَكَوَ )
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 (2تىيوت )*وكؿَناكٍ ثًَىيوتت بُػُكدـا بؤ َُٖيبقاكؿِْ ُٓوَّ ؿَ
 يُ ُٖؾتُيُنـا ضُْـ ناتقًََل ناك ؿَنُيت؟ -7

 (1ناتقًََل ) 16*   
 (2ناتقًََل ) 35بؤ   17* 
 (3ناتقًََل ) 47بؤ 36* 

 (4ناتقًََل ) 48* مياتل يُ
 ناتًَو يُطٍَُ ٖاوكِيَهاْت ؿايت مؤكتل ؿَكباكَّ ضِ ؿَؿويًَت؟ -8

 (2*َُهُيُ نُهًُنإ )
 (1*هُيلإ )

 (3ُنإ )*َُهُيُ ٓابىكي
 (4*ناك و ثالْـاْإ )

 نؤنلؿُْوَّ ػاَيُنإ:
 ُّْ ؿاْلاوٕ بقًََلَ و نؤيإ بهُكَوَ.آلُْٖىنُ ُٓوػا

 ػؤَُٖيوُْطاْـٕ: 
 (بًَت:11 -8ُٓطُك نؤّ ػاَيُناِْ تؤ يُ ) -

تؤ يُ ثًَلِّ ُٓو نُهاُْيت نُ بُبؤضىوِْ ُٓوإ ناكنلؿٕ بًَٗىؿَيُ و نَُيهِ ًًُْ, بُ 
بُٖاّ يُوَ مياتلَ نُ ضلنُهاتُناِْ بُناكنلؿٕ بُهُكبُكيت, طلْط ُٓوَيُ  بؤضىوِْ تؤ فيإ

نُ ػؤَ كِابىيَليت و ضُْـ هاتًَهِ يُ ياؿُْضىوت ُٖبًَت, بُآلّ ًتًَهت يُ بريبًَت ناكنلؿٕ 
دُوُٖكّ َلؤظُ و ًَُُٓ بؤ ُٖبىوِْ هبُيٓاًَْهِ باًرت ْاضاكئ ضاالنًُنِ ٓاَادمـاكَإ 

 ٓاكاَِ و ٓؤقلَيِ ًَُُٓ بُكَُِٖ ُّٓ ضاالنًُيُ. ُٖبًَت, نُ بًَطىَإ
ْوِ ًَْىإ ناكنلؿٕ و طًُتى طىماك كِابطليت نُ ََُُٓ كَِنو كِامّ آلُٖوَيبـَ ًٌَُُٖ با

 هُكنُوتُٓ يُ فياْـا.
 (بًَت:15تا12ُٓطُك نؤّ ػاَيُناِْ تؤ يُ )

ّ ًَٖٓـََ بؤ واؿيَتُ بُكضاو تؤ ؿيـيَهِ ًَْطُتًعت بُكاَبُك بُ ناكنلؿٕ ُٖيُ بُآل
هُكنُوتٔ و ثًٌَؼوتِٓ ناكَنُتإ  تًَٓانؤًًت و ػاَيِ طلْطًٍ ُٖك يًَلَؿايُ, ُٓطُك 
ناكَنُتإ بُ طىكوتًًَٓهِ مياتلَوَ بُ ُٓدماّ بطُئُْ مياتل ٖؤطلّ ؿَبٔ و ُٖكوَٖا 

 ثًٌَهُوتًَٓهِ مياتلت يُ فياْـا ؿَبًَت.
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 َ تا بًؼُيُٓ هُك ًتًَهٌ تل! بُطىتُّ ًُْا يىًر: ثًَىيوتُ يُ ًتًو نَُبهُيُٓو
 تؤَ بؤ طُيٌنت بُ هُكنُوتٔ ثًَىيوتُ ػُكيهِ ناكوباكيَهِ طلْطرتبًت!

 (بًَت: 22تا  16ُٓطُك نؤّ ػايُناْت يُ ًَْىإ ) -
ُٖيىَُكز و تًَلِوآًِْ ُْٖىنُيِ تؤ بؤ ناك و ثٌىؿإ تًَلوآًًَْهِ ٖاوهُْطُ, تؤ  

كَّ ناكوهُكطُكَِ ُٖيُ و ََُُٓ يُنًَو يَُُهُيُ ًًىاميَهِ ٓاطاياُْ و ٖاوهُْطت ؿَكبا
                 بُٓكَِتًُناُْ بؤ طُيٌنت بُهُكنُوتٔ يُ فياْـا.                                                                                

وَوَ ثريؤمبايًت تؤ ًٖض ناتًَو ُْ يُهُيلاْـا مياؿَكَِوّ ؿَنُيت ُْ يُ ناكنلؿْـا! يُّ كِ
 يًَـَنُّ كِؤفاًَْهِ هُومت بُ ٓاوات بؤ ؿَػىامّ.

 (بًَت:28تا23ُٓطُك نؤّ ػاَيُناْت يُ ًَْىإ) -
ضاالنِ ناكنلؿِْ تؤ يُكِاؿَّ ٓاهايِ مياتلَ و بُالّ تؤوَ ناكنلؿٕ بايُػًَهِ تايبُتِ 

ػُكيهِ طًُت تؤ ومَيُنِ مؤك بؤ ناكَنُت بُػُكز ؿَؿَيت تُْاُْت ُٓوؿَََُ نُ  ,ُٖيُ
و طىماكيت ُٖكؿَّ مَيٓت بري يُناكنلؿٕ ؿَناتُوَ و ُٓوؿََاَُْ نُ ٓاَاؿَيِ ؾًنيهًت يُ 

 ًىيَِٓ ناكنلؿْـا ًًُْ َُٖىو مَيٓت يًُىيَِٓ ناكَنُتُ.
يُياؿت بًَت: فياِْ هُكنُوتىاُْ بُكَدماَِ ٖاوهُْطًُ يُ ًَْىإ ناكنلؿٕ و هُيلإ  و 

ًٌَىَ نُ ضاالنِ و ناكنلؿٕ بؤ فيإ ناكيطُك و بُهىوؿَ, طُكِاْـا و ؿَيًٓابٔ بُ َُٖاْ
 مياؿَكَِويٍ يُُٖك ناًَاْـا ؿَبًَتُ ٖؤّ نَُىنىكتِ و ُْطُيٌنت بُ هُكنُوتٔ.

 (بًَت:32تا29ُٓطُك نؤّ ػاَيُناِْ تؤ يُ ًَْىإ ) -
 ُٖكًَٓوتا ؿَهت يُناك بهًٌَُكَوَ!

ىو ُّٓ تاقًهلؿُْيُ خبىيًَٓتُوَ! تؤ َُٓيبُتُ َايُّ سريَت و هُكهاًَُ نُ تؤ ؿَكؾُتتُٗب
ناكْانُيت! بَُيهى ػؤت و فياْت نلؿؤتُ قىكباِْ ناكنلؿٕ! تؤ ًَٖٓـَ ومَ بؤ ناكنلؿٕ بُؾريِؤ 

 ؿَؿَيت نُ يُ ٓايٓـَؿا تىاْاّ ًٖض ناكيَهت ْابًَت.
يُ بريت ُْضًَت: نُ ُٓطُك ضاالنِ ناكنلؿْتإ نُّ ُْنُُْوَ ؿَبًَت ضاوَكِيَِ سنوكّ 

 و ؿواداك تًََُُْهِ نىكت و بًَٔاناّ بًت. ُْػؤًِ
هُكنُوتٔ ًَىَّ ؿكَػتِ ٖاوهُْطًُ! ُْٖىنُ َُٖيبقاكؿٕ ًَُُٓت يُ بريُْضًَت: 

 بُؿَهتِ تؤيُ!
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 ثارى ثيَهجةم
 ))ئةم كتَيبة ض كازيطةزيةكى لةضةز ذيانى تؤ يةبوو؟((
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 ٓامينَنُّ!
َُبُهت يُ ْىهًِٓ ُّٓ تىيَقيُٓوَ و  ُٖكوَى يُ هُكَتاّ نتًَبُنُؿا ٓاَافََإ ثًَهلؿ,

ؿَهتٓىهُ َُُٓيُ نُ بُكاهتِ يُ فياِْ ًَٓوتا و ٓايٓـَّ تؤؿا ناكيطُكيُنِ ُٓكيَِٓ 
َِ ثلهًاكَناِْ ػىاكَوَ بـَيتُوَ نُ يُاليُٕ نؤََُيًَو آلبُدًَبًًًَََت. ُٖكبؤيُ ؿَػىامئ وَ

 ٓاَاؿَنلاوَ. ونلؿُْوَّ ْإَُ(َوَآليُ َاَؤهتاياِْ ))طلوثِ ؾُكُْٖطِ ب
 

 ثرسيارةكان:
 بُ ض ًًَىَيُى يُطٍَُ نتًَبِ )تهايُ َُبُٓ َُكِ(ؿا ٓآًا بىويت؟ -1
 ٓايا يُ ػىيَٓـُْوَّ ُّٓ نتًَبُ ُٖهت بُ ٓاهىؿَيِ ؿَنُيت؟ بؤضِ؟ -2
 ٓايا ػىيَٓـُْوَّ ُّٓ نتًَبُ ياكَُتًاٌْ ؿاوَ بؤ ُٓوَّ باًرت ػؤيإ بٓاهٔ؟ -3
 اهجاكؿَناِْ ُّٓ نتًَبُ هىؿبُػٍ بىوَ بؤ فياِْ تؤ؟ بؤضِ؟ٓايا وا ُٖهت ؿَنُيت كِ -4
 ناّ بًُِ نتًَبُنُ مؤكتلئ ناكيطُكّ يُهُك تؤ بُدًًٌََٗت؟ بؤضِ؟ -5
 طُوكَتلئ طؤكاْهاكيُى نُ ؿواّ ػىيَٓـُْوَّ ُّٓ نتًَبُ يُ تؤؿا ٖاتُ ٓاكا ضِ بىو؟ -6
 تًَبُ؟ بؤضِ؟ٓايا ٖاوكِيَُناْت كاؿَهجًَليت بُ ػىيَٓـُْوَّ ُّٓ ن -7
 ُٓطُك بتُويَت ُّٓ نتًَبُ بهُيتُ ؿياكّ بؤ ٖاوكِيًََو بُض نُهًَهِ ؿَؿَيت؟ بؤضِ؟ -8
 ُْٖىنُ ض ثًَٓاهُيُنت بؤ َُكَِ بُ كِوواَيُت َلؤظُنإ ُٖيُ؟ -9

 سُمؿَنُّ ْىوهُك, يُهُكبابُتًَو نتًًَُنُّ تلّ بٓىوهًَت؟ -10
 كِ نتًَبُنُ بٓىهًت؟ؿَتىاًْت بؤضىوٕ و يًَهـاُْوَّ ػؤت يَُُ -11
ُٓطُك كؤفيَو يُ ْاناو يُ نؤكِ و نؤبىُْوَيُنـا ضاوت بُ ْىهُكٍ نتًَبُنُ بهُويَت  -12

 يُنُّ كِهتُيُى نُثًَِ ؿََيًًَت ضًًُ؟ بؤضِ؟
 
 پۆزیتیڤیسم 

 توڵهده
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