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 مهدان دماج 

 

بطأ ايكطاز ضريٙ ق٬ًًٝ، َٓب٦ًا عٔ اقرتاب إسد٣ احملطات يٓزصٍٚ  أ

بعض ايسناب ٚصعٛد آخسٜٔ. غريُت ٚضعٞ ع٢ً ايهسضٞ بعد 

إٔ أْٗهْت ظٗسٟ ٖرٙ ايسس١ً ايط١ًٜٛ، ٚأغًكُت ايهتاب ايزرٟ  

َّ، ٚتأًَُت اشبسٜط١ ايصػري٠ املطبٛع١ ع٢ً خًف تزرنس٠   بني ٜد

َّٞ قًزل    ايكطاز. "ضٝتٛقف ايكطا ز يف أَانٔ نجري٠". اضتشٛذ عًز

َبِٗ َٔ إٔ تهٕٛ ٖرٙ ايسس١ً مم١َّ نطابكاتٗا َٔ ايزسس٬ت  إذ  

إٔ ايسدٌ ايزرٟ صزعد يف احملطز١ ايطزابك١ ٚدًزظ ،زٛازٟ،         

َّ َطًكًا، بٌ إْز  ٫ أتزرنس أْٓزا تباديٓزا ايتشٝز١ نُزا        ًٜتفت إي

عز  ايٓاذزر٠،   ٜٓبػٞ. تأًَت٘ ... نزإ ٫ٜزصاٍ َطزتػسقًا يف ايٓ زس     

 ًَصكًا دبٝٓ٘ بصدادٗا ايبازد.
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* * * 

٫ ذا٥د٠! إذ أْ٘، بعزد ضبزا٫ٚت َتهزسز٠، قزد ذػزٌ يف إبزساّ أٟ       

اتفاق١ٝ صزً  َزه ٖزرا ايطكزظ. ناْزت ايسٜزاة بزازد٠ ٚقٜٛز١،         

ٚا٭ٚزام ايصفسا٤ املهت ١ ٚاملبت١ً بصخات املطس ايٝزَٛٞ تًتزف   

ْت بسٚد٠ٌ قازض١ قد سٍٛ قدَٝ٘ نأَٛاز ايبشس ازبٓٛبٞ ايبعٝد. نا

ضست إىل أطساف قدَٝ٘ عٓدَا تطسبت َٝاٙ ايسصٝف ايبازد٠ َٔ 

 ثكب سرا٥٘ ازبًدٟ ٚبًًت دٛازب٘ ايطُٝه١.

اْت٢ٗ اشبسٜف اآلٕ، ذهٌ ا٭غذاز ايع٬ُق١ اييت تصٜٔ ايطسقات 

قد ْفضت عٓٗا أٚزاقٗا ايصزفسا٤ ٚأٖزدتٗا إىل أزصزف١ املدٜٓز١     

٘، ايرٟ أصب  صدٜك٘ اسبٕٓٛ ايصػري٠. أسهِ إغ٬م أشزاز َعطف

َٓر إٔ قدّ إىل ٖرٙ ايبًد٠. نإ ٜعٝد ٚضه ايٛغاة املًتف سزٍٛ  

زقبت٘ ايسنٝه١ حبسن١ أٚتَٛاتٝهٝز١ نًُزا تكاذذتز٘ ايسٜزاة بعٝزدًا،      

َطأط٦ًا زأض٘ إىل ا٭ضفٌ دبٓبًا يًسٜاة ايبازد٠ اييت ناْزت تصزفه   

يز٘  ٚدٗ٘ ٚتهاد إٔ "تطف٧ عًٝ٘ مشع١ تٓفط٘"، نُزا نزإ وًزٛ    
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تصٛز َجٌ ٖرٙ ا٭غٝا٤ إمياًْا َٓ٘ بإٔ ذيو ٜطاعدٙ، إىل سٍد َا، يف 

 اختصاز َطاذ١ ايطري ايط١ًٜٛ.

* * * 

نإ ايكطاز قد بدأ ٜتشسى َٔ ددٜد بعد إٔ صعد مجٝه ايسنزاب  

َٔ احملط١ ٚأخرٚا أَزانِٓٗ ٚيصَزٛا ايصزُت، ذزاشداد غزعٛزٟ      

عز٘،  بايضٝل ٚايٛسػ١. ذتشت ايهتاب املصٛز ايرٟ نٓزت أطاي 

ٚبدأت أقًب صفشات٘ امل١ًْٛ، ٚضسعإ َزا أغًكتز٘ َزٔ ددٜزد،     

ٚقرذت ب٘ إىل ايطاٚي١ ايصػري٠ املكاب١ً. ًًَت ايكسا٠٤. ٚايتفزت   

إىل ايسدٌ ايرٟ ،ٛازٟ. نإ ٫ ٜصاٍ غازقًا يف تأ٬َت٘. ٚضسَّست 

ْ سٟ ع  ايٓاذر٠. ناْت اٖتصاشات ايكطاز تجكٌ دفْٛٞ املسٖك١، 

ٍٕ ستز٢   ٚبدأت أغفٛ زٜٚدًا زٜٚدًا. يهٓٗا   تهٔ ض٣ٛ بضه ثٛا

 بعجس ٖرا ايصُت صٛت غًٝظ:

 ترانسنِ أٜٗا ايطاد٠..!! -

* * * 
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"يكد أًٖهت  ٖرٙ ايبًد٠ َػزًٝا عًز٢ ا٭قزداّ"، دَزدّ بتزأذف،      

بُٝٓا اضتُست قدَاٙ يف املطري بعذ١ً ٚبٛتري٠ٍ َٓت ُز١.   ٜهزٔ   

 ٗس ثِ ربتفزٞ  ٜعٞ، يف َجٌ ٖرا ايطكظ، َا سٛي٘. ٚدٛٙ  نجري٠ ت

يف عت١ُ ٖرا ايّٝٛ ايضزبابٞ. ٚبزدأت أذْزاٙ ت٪ملاْز٘ َزٔ يطزه       

ايسٜززاة ايبززازد٠، إذ أْزز٘ ْطززٞ قبعتزز٘ ايصززٛذ١ٝ املفضزز١ً "ذات  

ا٭شزاز". يهٓ٘ ٚزغِ ذيو   ٜبط٧ َٔ ضزريٙ. نزإ نُزٔ ذكزد     

 ايطٝطس٠ ع٢ً دطدٙ ايرٟ بدأ ٜتشسى دٕٚ إزاد٠.

 ضٝهٕٛ ًَٜٛا ساذ٬ً دٕٚ غو!  -

ط٘، ٚازتعدت َفاصً٘ املتذُد٠ نأْ٘ ترنس غز٦ًٝا نزإ   قاهلا يف ْف

 قد ْطٝ٘ متاًَا.

* * * 

أَعُٓت ايٓ س يف ٚد٘ ايسانب ،ٛازٟ، ايصزاَت، ٖٚزٛ ٜعزس     

ترنست٘ ملفتؼ ايترانس. ناْت تًو ٖٞ املزس٠ ا٭ٚىل ايزيت تطز٢ٓ    

يٞ ذٝٗا ز١ٜ٩ ٚدٗ٘ بٛضٛة. نإ ٚدٗ٘ عسٜضًا، ضبُسًا، ٚممصٚدزًا  

زتطِ يٕٛ أخضس ع٢ً دًدٙ اسبًٝل، ذا أْزٍف  بطُس٠ ذاتس٠، ٚقد ا
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بازش ٚعٕٝٛ غاب١ ٜهطُٖٛا بسٜل  خاذت. نإ أنجس َا غدْٞ ٖٛ 

زقبت٘ ايسنٝهز١، ايزيت ٫ تٓاضزب سذزِ زأضز٘ ايهزبري، ٚغزفتاٙ        

   َّٞ املػكٛقتإ تهادإ تط٬ٕٝ دًَا. ٫سظ ْ ساتٞ إيٝ٘، ذتطًزه إيز

تزز٘ َبتطززًُا ٖٚززص زأضزز٘ بًطززف. اْتٗززصُت ٖززرٙ ايفسصزز١ ذبادز 

 باسبدٜح:

ٌ  ٖٛ ٖرا ايّٝٛ! ايػُظ َػسق١ٌ َٓر ايصزباة عًز٢    - مجٝ

 غري ايعاد٠!

ابتطِ يٞ َ٪ٜدًا، ٚأغزاة بٛدٗز٘  زٛ ايٓاذزر٠، ٚبزدأ ٜٓ زس إىل       

 ايبعٝد، ٚمتتِ قا٬ً٥: 

 ْعِ، إْ٘ مجٌٝ ع٢ً غري ايعاد٠! -

 قاهلا بًه١ٓ غسق١ٝ ٚاضش١.

* * * 

١، ذاصزطدّ  أخسز ٜدٙ َٔ دٝب َعطف٘، ٚذت  باب ايبٓا١ٜ بطسع

ٚدٗ٘ بدف٤ املهإ ايزرٟ   ففزف َزٔ بزسٚد٠ دطزُ٘ ايفاقزد       

يإلسطاع. ازتك٢ ايطًِ إىل ايدٚز ايسابه سٝح ٜكه املكٗز٢.    
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ٜطتخدّ املصعد نعادت٘ يف أٜاّ ايػتا٤، "آ٬ًَ يف ٌْٝ قًز٬ٝ َزٔ   

ايدف٤ ايٓاتر عٔ دٗد ايصعٛد"، نُا نإ ٜصعِ دا٥ُزًا . ديزف   

ٞ" املصدسِ نعادت٘ بأدٓزاع َزٔ ايبػزس    إىل داخٌ "املك٢ٗ ايعامل

طبتًفٞ ا٭سذاّ ٚا٭يزٛإ ٚايطبزا٥ه. أصزٛات  َتفسقز١ٌ بًػزاٍت      

َتعدد٠ تعًٛ َٔ نٌ أزنإ املكٗز٢ املهزتظ "نعًبز١ ضزسدٜٔ"...     

 ست٢ ايعإًَٛ ذٝ٘ ناْٛا َٔ دٓطٝاٍت طبتًف١. 

اضتطاع بعد دٗد إٔ ٜ فس بطاٚي١ ٚنسضٝني حملُٗا بصعٛب١ َٔ 

يهجٝف املتصزاعد. ناْزت ايطاٚيز١ عُٛعز١ َزٔ      خ٬ٍ ايدخإ ا

ايطٝاة ايٝاباْٝني ايرٜٔ اْتٗٛا َٔ تكًٝب ايصٛز ايفٛتٛغساذٝز١  

ُّٛا بايسسٝزٌ ستز٢    ايهجري٠ اييت ايتكطٖٛا ملعا  املد١ٜٓ، َٚا إٕ ٖ

رباطفت ا٭ٜدٟ ايهساضٞ يتٓضزِ إىل طزا٫ٚت أخزس٣. دًزظ     

املكعزد  بطسع١ ع٢ً أسد ايهسضٝني ٚٚضه ٚغاس٘ ايصٛيف ع٢ً 

اآلخس. َد بصسٙ يف أزدا٤ املك٢ٗ. نإ دخإ نجٝف ٜتصزاعد َزٔ   

نٌ َهإ سادبًا ض٤ٛ قٓادٌٜ املك٢ٗ ايفض١ٝ اشباذت١. بُٝٓا ناْزت  

أصٛات  صاخب١ ٚضشهات  عاي١ٝ تدٟٚ يف أزدا٤ املكٗز٢ صزادز٠   

 َٔ طاٚي١ ايْٝٛاْٝني اعاٚز٠.
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ذبزدأت   دايت يف زأض٘ أذهاز  عدٜد٠، ساٍٚ تستٝبٗا دٕٚ دد٣ٚ،

تطرتضٌ يف ذانستز٘ نػزسٜس ضزُٝٓا٥ٞ ٜزدٚز أَزاّ عٝٓٝز٘ دٕٚ       

تٛقف. نإ ايزدف٤ قزد بزدأ أخزريًا ٜػزصٚ أطساذز٘. ٚبُٝٓزا ٖزٛ         

 َطتطًِ يتخ٬ٝت٘، ناْت عٝٓاٙ تساقبإ املدخٌ.

 يكد تأخسْت! ٌٖ ضتأتٞ ٜا تس٣!؟ -

 سدخ ْفط٘ بكًل.

* * * 

َّٟ، ذبادزت٘ غازسًا:  تأٌَ ايهتاب ايرٟ بني ٜد

 اب أتط٢ً ب٘ يف ايطسٜل، يًتط١ًٝ يٝظ أنجس.إْ٘ نت -

قًُت ذيو ممٗدًا ايطسٜل، نعادتٞ، إلخبازٙ بزأْ  طايزب أنزادميٞ    

"غري عادٟ"، إذ أْ  خفت، ٫ٚ أدزٟ ملاذا، إٔ ٜعتكد بأْ  صبزسد  

قاز٨ ضطشٞ "يهتٍب َصٛز٠ تػزب٘ نتزب ا٭طفزاٍ". ُُٖزت     

 باسبدٜح، يهٓ٘ قاطع  ضا٬ً٥:

 ٌٖ ٖٛ عٔ ايبشاز؟ -
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ِ! إْ٘ نتاب  ممته يًػا١ٜ، اغرتٜت٘ َٔ ضٛم "اسبساز" ْع -

 بجُٔ خبظ.

بدأت أذبزدخ ٚقزد غزريت َزٔ يهٓز١ سزدٜجٞ، ممازضزًا ٖزٛاٜيت         

َّا أقسأٙ َٔ َعًَٛات، نأْ  ايٛسٝد يف ٖزرا   املفض١ً باسبدٜح ع

 ايعا  ايرٟ ٜعسذٗا:

ٌٖ تعسف إٔ ٖٓاى ْٛعًا َٔ ا٭مساى ٜفكزظ بٝضزٗا يف    -

َا تصزب  قزادز٠ً عًز٢ اشبزسٚز إىل     َٓابه ا٭ْٗاز، ٚعٓزد 

عس  ايبشس تٓتػس يف زس٬ٍت حبسٜز١ طًٜٛز١ ًَٚٗهز١    

تتعس  ذٝٗا أعداد نبري٠ َٓٗا يًُٛت، ثِ َا تًبزح إٔ  

تعٛد إىل ايٓٗس ايرٟ ٚيدت ذٝز٘، َُٗزا ناْزت املطزاذ١     

 بعٝد٠، نٞ تعٝد دٚز٠ سٝاتٗا َٔ ددٜد؟! 

 "ايطًُٕٛ" نُا أعتكد! -

قاهلا بجك١ٍ ذادأت ، ذٓدَت ع٢ً طسٜك١ سدٜجٞ َع٘، ٚتٛقفت عٔ 

 اسبدٜح، ٚابتطُت ي٘ بإسساز، ذبادزْٞ قا٬ً٥:
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إْٗا طبًٛقزات َدٖػز١ سكزًا! َزٔ ايٓزادز إٔ تطزتكس يف        -

أٚطاْٗا. تطًو نٌ ايطسم حبجزًا عزٔ ايزدف٤ ٚايػزرا٤.     

 ٚأسٝاًْا متٛت قبٌ إٔ تصٌ. يهٓٗا ٫ بد إٔ تعٛد.

َّ ٚازتطزُت ابتطزا١َ عُٝكز١     نٓت أٖص زأضٞ َ ٪ٜدًا، ذٓ س إيز

ع٢ً غفتٝ٘ املػكٛقتني، ٚأغاة بٛدٗ٘  زٛ ايٓاذزر٠ َزس٠ أخزس٣،     

 ٚبدأ ٜٓ س  ٛ ايبعٝد، ٚمتتِ قا٬ً٥:

 إْٗا َجًٓا متاًَا! -

* * * 

ضست يف دطدٙ املٓٗو ازدباذ١ٌ ضببب١ عٓزدَا استطز٢ أٍٚ دسعز١ٍ    

ييت نإ ٜػعسٖا َٔ ذٓذإ ايػاٟ ايطاخٔ، ازدباذ١ ضببب١ نتًو ا

دا٥ًُا عٓد استطا٥٘ نٛب ايػاٟ ايب٬ضتٝهٞ أثٓا٤ ْٛب١ سساضزت٘  

اي١ًًٝٝ َٓر شَٔ بعٝد ٖٚٛ ٜساقب، َزٔ َهاْز٘ املستفزه يف بزسز     

املعطهس ايصد٨، دٚزٜات ايػسط١ ايزيت باغزست عًُزٗا املعتزاد     

بإشعاز ايطٝازات ايكاد١َ َٔ غازع املطزاز ايفطزٝ . طزازت بز٘     

عٌ ضٝذازت٘ املفض١ً بايطكٛع ْفطٗا ايزيت  ايرنس٣ بعٝدًا، ٚأغ
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تعٛد عًٝٗا َٓر ث٬ثني عاًَا عٓدَا انتػف٘ َدٜس املدزضز١ ٜزدخٔ   

يف أسد محاَاتٗا املػًك١. ْفح َٔ صدزٙ دخاًْا تصزاعد يٝخزتًس   

 َه ايدخإ املتصاعد َٔ ايطا٫ٚت اعاٚز٠.

* * * 

نإ ايكطاز، عز  دطزس سدٜزدٟ ضزخِ، فزرتم حبزري٠ صزػري٠        

بٗززا ا٭غززذاز َززٔ مجٝززه ازبٗززات. ٚبززدأت ايطززٍٗٛ  أساطززت 

اشبضسا٤ املتٓاضك١ تتطه أَآَزا، ٚتعهزظ عًز٢ شدزاز ايٓاذزر٠،      

 يٛس١ غا١ٜ يف ازبُاٍ. بادزْٞ ضا٬ً٥:

 ٌٖٚ تدزع ٖٓا؟ -

 ْعِ. إْ  أدزع ايطب. -

 ايطب! ضٓٛات ط١ًٜٛ ٚ... -

 ْعِ، ٚغاق١ أٜضًا. ٚ  أشٍ يف بدا١ٜ املػٛاز. -

 ْدَت ع٢ً َكاطعيت ي٘.

 تكًل ٜا ب ! ذًزِ تزصٍ غزابًا، ٖٚٓزاى ايهزجري ايزرٟ       ٫ -

 ضتتعًُ٘.
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 تابعت سدٜجٞ َتذا٬ًٖ ن١ًُ "ب " اييت أغاظت  نجريًا:

يكد سصًت أخريًا ع٢ً إداش٠ ملد٠ غٗس ٚاسد ذكس. يكد  -

أخ ْٚززٞ إٔ أَززٞ َسٜضزز١، إْٗززا تػززهٛ ايكًززب َٓززر 

ضٓٛات. َٔ أدًٗا أزدت إٔ أنٕٛ طبٝبًا... بعد غٗس َٔ 

ضأنٕٛ ٖٓا َس٠ أخس٣... ذهُا تعًِ ٫ ٜطتطٝه أسد اآلٕ 

إٔ ٜطززتػ  عززٔ طكززظ ٖززرٙ ايبًززد٠ "ايسا٥ززه" ايززرٟ 

 ضأذتكدٙ نجريًا. 

  تعذب٘ غب٘ ايٓهت١ اييت قًتٗا ٚاييت ساٚيت بٗا إٔ أغزدٙ إىل    

سدٜجٞ، بدٕٚ دد٣ٚ. غعست بايرْب ٚأسططت أْ  قد دعًت٘ 

٤، ٚثبت ْ زسٙ عًز٢   ميٌ. نإ قد أضٓد زأض٘ إىل اشبًف باضرتخا

ضاع١ ايكطاز ا٫يهرت١ْٝٚ يف ا٭ع٢ً، ثِ َا يبح إٔ أيصل دبٝٓ٘ 

 بصداز ايٓاذر٠ ٚيصّ ايصُت َٔ ددٜد.

* * * 

يكد أزٖكت٘ سب ات ا٫ْت از املخٝف١، ٚمتًه٘ غعٛز َكًل نزريو  

 ايرٟ ٜعرتٜ٘ يف صاي١ اْت از طبٝب ا٭ضٓإ.
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 تس٣ َاذا ضتكٍٛ...؟ -

بهٌ دَٛع٘ ايسدٛي١ٝ إٔ تٛاذل. ٖٚا ٖٛ نإ قد به٢ هلا ايبازس١ 

ٜٓت س زدٖا ايٓٗا٥ٞ ايرٟ ضترتتب عًٝ٘ أغزٝا٤ نزجري٠، بزٌ ز زا     

 سٝات٘ نًٗا. 

 يٝهٔ! -

 قاهلا َػذعًا ْفط٘.  

 يكد ذعًت نٌ َا أضتطٝه! -

 ضػس بإصبعٝ٘ ايٓشًٝتني ع٢ً عٓل ضٝذازت٘ بتٛتس.  

* * * 

بادزتز٘  نُٓت خا٥فًا َٔ عزٛد٠ صزدٜكٞ إىل صزُت٘ َزس٠ً أخزس٣، ذ     

 ضا٬ً٥:

 ٚأْت، َت٢ ضتعٛد؟ -

اْتفض ذذأ٠ نُٔ أٚقظ َٔ َْٛ٘ بعٓف، ٚايتفت  زٟٛ عاقزدًا   

سادبٝ٘، يهٓ٘، ٚقبزٌ إٔ ٜتٛايزد يف داخًزٞ ايٓزدّ، َزا يبزح إٔ       
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ّٞ َط٦ًُٓا، ٚأغاة بٛدٗ٘  ٛ ايٓاذزر٠   أزخاُٖا بٗد٤ٚ، ٚابتطِ إي

 َس٠ أخس٣، ٚبدأ ٜٓ س إىل ايبعٝد، ٚمتتِ بهًُاٍت   أذُٗٗا.

* * * 

٫ ٜصاٍ ايطهٕٛ فِٝ عًٝ٘، زغِ ضذٝر صاسب١ املك٢ٗ ايصز١ٝٓٝ  

اييت بدأت بايػذاز َه شبا٥ٔ ددد زذضٛا دذه اسبطاب َكزدًَا.  

نإ ايٛقت ميس ببس٤. يهٔ ٖد٤ًٚا غسٜبًا بدأ ٜػصٚ ذهسٙ املًتٗب، 

ٚبدأ تٛتسٙ فتفٞ، ٚتٛقف عٔ ٖص زدًٝ٘ ذبزت ايطاٚيز١، ٚأشاة   

٠ املك٢ٗ، ٚنعادت٘ أيصزل ٚدٗز٘ بصدادٗزا    نسضٝ٘ ق٬ًًٝ  ٛ ْاذر

ايبازد، ٚبزدأ ٜتأَزٌ ايػزازع ايتذزازٟ ٚتًزو ايهتزٌ ايبػزس١ٜ        

املتشسن١. نإ غعٛز  بايطعاد٠ ٚايػبطز١ ُٜٓزٛ بداخًز٘، ٚبزدأت     

أصابع٘ ايٓش١ًٝ تسخزٞ قبضزتٗا عًز٢ عٓزل ضزٝذازت٘ احملرتقز١.       

ٍّ ٜعسذٗزا دٝزدًا        ٚتٓا٢ٖ إىل مسع٘ صٛت بزاٍب ٜفزت  ٚٚقزه أقزدا

ت تكرتب َٓ٘، ذازتطُت عًز٢ غزفتٝ٘ املػزكٛقتني ابتطزا١َ     بدأ

 نبري٠، ٚقبٌ إٔ ًٜتفت إيٝٗا نإ قد اربر قسازٙ.

* * * 
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عاد ايكطاز يًتشسى، بعزد إٔ نزإ قزد تٛقزف يفزرت٠ طًٜٛز١ يف       

إسد٣ احملطات ايس٥ٝط١ٝ، ٚبدأت عذ٬ت٘ تدٚز بك٠ٛ. نإ َزصاز  

َٓزر َزد٠، ذػزدا    ايسانب ،ٛازٟ، ايصاَت ضابكًا، قد تػري متاًَا 

بػٛغًا، نجري ايه٬ّ. نإ ٜتشدخ باضتُساز عٔ نٌ غ٤ٞ، ٜعًل 

ع٢ً املٓاظس اييت ْػاٖدٖا َٔ ايٓاذر٠، ٚع٢ً ايسنزاب ايزداخًني   

ٚاشبازدني أٚ أٚي٦و ايرٜٔ ناْٛا ميسٕٚ  شاذا٠ طاٚيتٓزا، ٜزسٟٚ   

يٞ بػػف عزٔ ضزٓٛات سٝاتز٘ ايزيت قضزاٖا يف ٖزرٙ ايبًزد٠...        

 ايعٛد٠ إىل ب٬دٙ... ٚ... ٚ... ٚنٝف أْ٘ قسز أخريًا

ٚع٢ً ايسغِ َٔ أْ٘ نإ، بني اسبني ٚاآلخس، ٜطدٟ يزٞ ْصزا٥    

  تهٔ تسٚم يٞ، إ٫ أْ  نٓت أصػٞ ي٘ ضعٝدًا بٗزرا ايتشزٍٛ    

يف َصاد٘، خاص١ ٚأْ٘   ٜػ  بٛدٗ٘  ٛ ايٓاذر٠ ٚ  ًٜصل دبٝٓ٘ 

 بصدادٗا ايبازد َجٌ نٌ َس٠.

* * * 

ا َسَّ قطاز ضسٜه يف ا٫دباٙ املعانظ  شزاذا٠  اضتٝكظ َرعٛزًا عٓدَ

ايٓاذر٠ اييت أيصزل بصدادٗزا ايبزازد ٚدٗز٘ ايزٛادِ ٚاضتطزًِ       
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َّزد بعُزل،       يٓعاع قًل. أٜكٔ إٔ نٌ غز٤ٞ قزد اْتٗز٢ اآلٕ. تٓ

ٚتأٌَ أْفاض٘ املتهجف١ ع٢ً شداز ايٓاذر٠ ٖٚزٞ تت٬غز٢ زٜٚزدًا    

بعزض   زٜٚدا. ناْت يف اشبزازز طٝزٛز متزسة يف اهلزٛا٤ ٚربزرتم     

أغصإ غذريات ضخ١ُ عهطت أٚزاقٗا ايًٕٛ ايرٖيب ٭غزع١  

مشظ ّٜٛ صشٛ. ٚزاست أغصزإ ايػزذريات احملاذٜز١، ٚاملجكًز١     

بهسبٕٛ ايكطازات املطاذس٠، متّس أَاّ عٝٓٝ٘ بطسع١ نبري٠. ٚتٓزا٢ٖ  

 إىل مسع٘ ذذأ٠ صٛت َفتؼ ايترانس ايػًٝظ:

 ترانسنِ أٜٗا ايطاد٠! -

* * * 

اِٖ ايكضزبإ اسبدٜدٜز١ بزِٓٗ غزدٜد،     ناْت عذ٬ت ايكطاز تد

ضبدث١ً أصٛاتًا َتٓاغ١ًُ ع٢ً اَتداد غسٜس ايكطاز املتذ٘ بعٝدًا  ٛ 

املطاز. نإ اي ٬ّ قد خِٝ ذًِ ٜعد باضزتطاعتٓا ضز٣ٛ َػزاٖد٠    

اْعهاع ٚدٖٛٓا املتعب١ ع٢ً شداز ايٓاذر٠. ٚع٢ً طٍٛ َا تبكز٢  

د يزصّ  َٔ ايسس١ً اييت أٚغهت ع٢ً ا٫ْتٗا٤، نزإ ايصزُت قز   

"صدٜكٞ ايػسقٞ"، ٚأْٗه٘ ايتعب. ٚغايب  ايٓعاع َجٌ مجٝزه  
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َٔ ناْٛا يف املكصٛز٠. ٚبني اسبني ٚاآلخزس نٓزت أزٙ، َزٔ بزني     

دفّ  املجكًني، َطأط٦ًا زأض٘ إىل ا٭ضفٌ ٚقد غسَّ يف ّْٛ عُٝزل،  

ٚابتطا١َ نبري٠ تعًٛ غفتٝ٘ املػكٛقتني َٔ بزسد ايػزتا٤، ايػزتا٤    

 يٓطب١ ي٘، ٚإىل ا٭بد.ايرٟ ٚىل بعٝدًا، با
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