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في قديِم الزمان، وال أحَد يعلُم لماااا حدادُ  ُّاال الداايااِي فاي      

قااديِم الزمااان، ُّااان لقلاااب حٌاااز ُُّ ااقز  يااز ُو ف ااَ الٌمااَ  وال ااع َق 

 لااَُ  ا ويُع ااُا أتااقحََُ م  ااا  وُّااانوالخضااقواِي والاكاُّااََ باام يُ ُع اا

ِِ ش اقو وارىاقي فاي العا اقو  ُّاان  اب تان، إحداهما في الخامسا

 َِ ُُهُما معاَ إلااح الدٌاِا لتساااشداع ولتَتعلماا ُّ ااَن حدافِ اان شل اا يأىا

َِ الغل  تا ِن وهماا  َِ من بعِدع  الاُقي ُّانت حُقاقُِب يدي ش دما حقبانِ

 خقلا م ااَ الَد ااح وُّاااو مااا هااك  ااا   ح ُ اااِن فااي  التااقاِت لتساات

ِو ل ا  بالز  ُُ اِن الُُو  في ارىاديِد ال غ قِو الُمعدو و، أو وهما حَُ

ُُ شلااح ُمزا ش ااَ ويااكِل ُ م، باام وهااك  وُّاناات حُقاقُُِااَُ وهااك يُ ااق

يمسُ  العَقَق شن لُ  َِ ب  ما حستعقُض ش  اعُ بساقو ب ماا أنتزحاَُ 

ِب  َِ بع ايا َُ وبااقي أدواحِا انل الااسوَ  والمتااِ   يداع، وحقاقَُُُِ إا ي ل
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 َِ ٍِ فااي ُ ُّاانب ماان أ ُّااان مز شتاا إلااح لانااِب لااداِ  المخاازِن الٌاااب

ُِ ش دما ي ت ي من العما  ِِ ارطقا  الُمتقام 

أما ال غقي فاانت حَمال من مالحٌتَِ، وُّث قاً ما حَ اُقُت إلاح       

ُ تْ قِو ياَتم نب بع ادوب لاتتلَ  حدت اا وحُغ باي بع اداً شان ُّااب  اي   

ِب  حَُتَااِدُش ا فااي حلااظ اللد اااِي لتااُهَب ب ااا إلااح  حغ  ااي أي  ااايب لم لاا

ِب وىالبااِ  وحت  وااُد أح اناااً ش اادما ح ت ااي إحاادي  شااكالِم أىااقي ناة اا

اري  اِي وحتم ح لك  صاحُت أي  احِ ا مكت ٌح لم لِ حُ ُ  ا في 

ُُ أن حعاكَد إلاح الغ ااِ  ب اكيب ال ي م اا  ِِ والتمال  بم ما حلُا ق القب

نو ااااا ال حغ وااااي إال ح احَ ااااا الخاصااااِ أن يااااقوَق رحاااادب ِتااااكاها ر

وأحات َس ا وأحالَم ا  ُّان ُحلُُم ا أن يُ اَُ  الدٌاُا ُّللاَ  ات قاِي 

ياتاام نب حماالُ الاضاااَ  بع ِقهااا  مااااا لااك ُّااان الدٌااُا ُّللااَُ أىضااَق 

اا  مااااا لااك ُّاناات  مققو اااً بُ اااِض ال اَتاام ِن ومع ااقاً ب ااُاعُ الاااك 

 اتاام ن  مااااا  لااك ُّااان الدٌااا ل وااًِ ال ه ااات حِاااللز ووديااانز يغ   ااا 

ِِ ش دما يأحكَن إلح الدن ا؟  ب ضاَ  ش قوً يل ك ف  ا أطاالُ ا ُّالمالةا

ولا  ا ال حست  ٍ أن حُل و شلح أب  ا أُّثَق مما فعلت  وُّاان هاَك     

ِِ مد اكلب  داةما يٌكل ل ا إنَو ال يسات  ٍ هادَ  ار ِض فاي ع اشا

ا يساتا د مان المداصا ا ارىاقي وال ال يست  ٍ االتتاادو م َ ُّما

ااب أن يُملااي شلااح ال ُ عااِ ُّاااو مااا يقيااد  وفااي إحاادي المااقاي،  يُدب

 َِ َِ حدااات ال اتااام  ِ وأىاااُ ياااقوِ ل اااا ق اااتََُ ب اااكح أللسااا ا إل ااا

وً وح اناً ول داً وشققاً:   الم دكِن أبكو
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 ال أشلُم ُّ ن أحت هُع ال ت قو، لم أع ش ا ب اسي  ولا ي  -

  ا وأ شاها ُّما أ شح باقي ال ُاحاي رني أشتٌد   أىُي أتٌ     

 أن ار  اَ  ال حددُ  بال دفِ، ورني أحُُتُ ا، واعداَد ُحُبي     

 ل ا ش دما  أيتُِظ حُدُ   ا يا شزيزحي  لُلظ تتاكن لِظ إلح     

 اربد رني لن أقتلع ا يكماً  ولا ي حتماً ال أتت  ٍ أن     

 أفعا بال اتم ن؟ حاا  ا م  ا واحدو   أع َو ي قها  مااا    

أما الاُقي فاان لدي ا أيضاً ما حُل ل شل اَ  ُّانات حقياُد أن ياتخلَ  

ٍِ المداصا ِا التاي ال حت اي ل ام الاث اق مان الاقب   والُدها من لم 

ويٌُ َق الت َد شلاح المداصا ا المقبداِ ُّاالدُكت  ُّانات حتلا  

 حٌلااَ ومسااتمتعاً إلااح أب  ااا وهااك يسااتقي  حداات  ااتقوب مااا متااأمالً 

بال سماي الل  اِ وبال مِت الاُِ ال يٌ ُعاَ إال عقزقاِ الع ااف ق 

ه ا وه ات وح لب إل َ أن يتخ ا ح ااح م بعاد أن ي اُدكا أبقياا  

إاا ما حخل كا من ُّا ماال يت ي الاث ق من المال مان ال اتق  أو 

الً ماال يت ح المال أصالً وإنماا يٌاُن باال فاةادوب إال أنواَ ي ا ٍ  اال

ه ااا وه ااات  ولا وااَ ُّااان أيضاااً يُتساام ابتسااامتََُ اربكيًااِ ويداااول 

َُ ن َقهااا شاان فاقح ااا التااي تتٌضااي شلااح مساااحايب ماان  صااق

ُماَُ  ار تا   وال ُاحاِي التي يُدُل ا دون أن يااواق فاي  ا لِ ماا حٌُدب

 لَ من مال  ُّان يٌكُل ل ا وهك يست ُد إلح ال تقو: 

 اُا الد او، وهاُا أحبل حٌلي  قل از من ُّا  ي    ه  -
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َِ ي قعُ من المزا ش ن ُّاان يٌاكل  َِ شن ما يت   وش دما حتددُ  إل 

 ل ا وهك يقنك بُ قع إلح ار تا  الُع دو:

 إن ا ال ن اف  أحداً يا حُ ُتي  إن ا فٌط ناعُا ما نُدب    -

 ونق ح بما يأح  ا      

وحسااتمتٍ بقتيتااَ وب  ماا ُّاناات ارىاات الاُااقي حالحاا  والاادها     

وهااك يعمااا وبتٌل اادِع ف مااا يعمااا، ُّاناات ال ااغقي حُغ بااي أي  اح ااا 

التم لااِ التااي حسااتكح  ا ماان  ااُا ال اتاام ن وماان أحالِم ااا التااي 

حدكُّ ا حدت حلظ ال تقو  وفي ن ايِ ال كِم ُّانت حتل  مٍ أىت ا 

 عااَم المعاد  ال    حانِ وأب  ا لت ااوِل ال عاام  ُّاان ارت وارىات يمتادِ 

تاَُ الدٌاُا ب  ماا ُّانات هاي ح ا ٍ فاي ى ال اا ق اك اً مان ا يُ تِ مم

 ال اتم ن 

ومقي ارياام والسا كن وُُّاقي الُ تاان فأصاُدت ال اغقي       

في الخامسِ ش اقو و لات حُغ  اح أيان  اا الُ ضاا ، والاُاقي فاي 

الع قين واعداد ِش ٌُ ا للعمِا في الدٌاا  ومااي والادهما فأصاُ  

انت ال غقي حٌضح أوقاحاً طكيلاًِ ماٍ اُّاقي الدٌا ملااً ل ما  فا

دُ  والِدها حدت  تقو حزنَ اا فاي المزياِد  ال اتم ن ب  ما الاُقي حَُُدب

من العمِا الدتوت  وُّل ما ن قي إلح ُ ت قو ال اتم ِن  اعقي أن 

حلظ الٌُعَِ التي ح غلُ ا ماالً م دو اً، وُّلوما  أح ا أىتَ ا ح  ُق إلاح 

ُب و ال تقو أ تلت إل  ا ن   قوً ُمد

 وبعد أ  ق من وفاو الكالِد قالت االب ِ الاُقي رىت ا: 



 

 6 

 أشلم أنوِظ ال حدُ ن العمَا في الدٌكل، ف ا حُ ع   ي   -

 ن  ُظ؟    

 ال  لن أفقطو في الماان الُِ حَقْشَقْشُت ف َ و اخ ف َ أبي    -

 ي أشلُم ولا ظ ال حُت دين إال الغ ا    ال أ يُد أن أش َُِظ ولا     -

 أنو العمَا في الدٌا ال يست كيِظ ُم لٌاً  ومن ب مو فلن حعملي     

َِ أبداً ُّما يتب، وت ت اَلُق ُّث قاً من ألِا الظ  وأنا ال       ف 

ِب تُبب من ارتُات       أ يد أن نَتُاَيَض ر

غقي  أَت ا وح  ودي وش  اها ح  قان إلح ارفِ  الُع د: ي ال ل  هزو

 ، لٌد ن أُي وأنا أشي أن الدٌا  ي ز ل ا، أِ لي أيضاً  ال  -

ِو أهقو       وق عاً تأ عُق بالضو اِو إاا أصُدُت وال حٌَا لد

َِ متح ِ ْئت       إل 

 ِظ مثُا حٌلِظ حماماً  لن ح ُعقِ بالاقِق إا لن  ولانو حٌَا أىت  -

 يم عِظ أحدز من الُهات إل َ وقتما ِ ْئِت     

 لظ ولانو  عك ِ بما هك ُملاي ل   ُّ عك ِ بما أشلم ا  -

ٍُ أن أُفِ َمِظ ما يتكُل بداىلي  هك      ملُظ أىتي  ال أتت  

 ولا  ي ال أ يد أن أ عق بمزيدب من ال ُتم  الدٌا هَك َمالاِ     

 بعَد أبي     

ْي ا وقالت:  مسدت االب ِ الاُقي دمعت ن اندد حا شلح ىدو

 ِقَمِظ من مالات حس اً يا شزيزحي، لن أح -

 بعدها بأيام فالأي ارىت الاُقي أىتَ ا باقتقااب لديد:      
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 ما  أيُظ لك قَسم ا الدٌا إلح حٌلْ ن متساويْ ن لتعما ُّال م  ا    -

  ا ارىقي؟ إن  ي فٌط  حٌل ا ُّما حدبل دوَن أن حضايٌِ في    

 دُب َن إالأى ح أن نت الق رن ي أحبل العمَا، أما أنِت فال ح    

 الغ ا     بع داً     

الاُِ زَ  ا التاُم ي شلح الاك  وطلُت أن ياكَن قِساوافٌت ال غق

 و ِ  ت الاُقي  ،بَ  ت قوُ ال اتم نِ 

ص عت ارىُت ال غقي تك اً شال اً ب ن الدٌل ن لاي ح اُقَت      

اَل الدٌاا وأىاُي ُّاال م  ماا حعماا  من ن اةِ  أىتِ ا واقتسمتا ُشم 

ن ال ُاحااي وع شات  ا ُّما حُدب   أعالت  الاُقي ُّث اقاً مافي حٌل

مااان الٌمااا  وحِ  ااات بمد اااكلب ُُّ اااق  وأعالااات  ماانَ اااا المزيااادَ 

 ال غقي ُّث قاً من المداص ا وع شت ماانَ ا ياتم ن 

ٍِ المداصا ا التاي يُ تُت اا       ِِ ب ا ومقو شامز و أي الاُقي بمتابعا

ُّاناات حعتٌااد،  لااداً ُّماااالدٌااُا ُّ اان أن ع اشااَِ الدُااكِت ُمقبدااِز 

مان المداصا ِا وحاز ُو ماانَ اا قمدااً، حتاح  فأىُي حُزياا المزيادَ 

َِ المزيَد مان ار ا اي  أصُ  حٌلُ ا ُّللَُ حٌَا قم   وا تقي بقيع

التااي ُّاناات مالصااًٌِ لدٌل ااا وع شاات المزيااَد والمزيااَد ماان الٌماا  

حتح أصُدت أُُّاَق حاالقِو قما ب فاي الاُالد، وأصاُدت مان أباقي 

 بقيا  في ت  ن قل لِ  ار

أما ال غقي فٌد أىُي حُزيُا المزيَد مان المداصا ِا ارىاقي      

ٍُ ماان ااا ياتام  اً حتاح أ اادح حٌلُ اا ياباًِ ماان   ا ئاً ف ا ئاً وحضا
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ال اتم ن  بم ص عت ُمقحاعايب فأصُ  الدٌُا حاالالً ووبديانااً مالي 

صاُ  بال اتم ن ُّما ُّانت حتم ح  ولم حمض ىمُ  ت كايب حتاح أ

ُُِت ش قهااا ال اااَ  ماان بع اادب ل  اا اكا   المااااُن ل ااًِ تاادقيًِ يتتاا

ش ااد أتااكاِ ها وي اااهدوا هااُِع الغابااِ الُ ضااا   ولااانو ماان ي ااتقِ 

ال اتاام ن ماا  م قل ااا، لااُلظ ف ااي لاام حُ ااُ  بقيااًِ مثااا أىتِ ااا بااا 

إال ما يتعل ا حع ش ش  ِ بسا  َِ  -ي َق الدٌا -أصُدت ال حملُظ 

حكن ل ُِ ل اكا شلاح الدٌاا وي ا ٌكن إشتابااً بسادِق الدال  فالُين يأ

َِ دون أن ي تقِ  ياباِي ال اتم ن ما يلُثكن أن يُهب ُّاز إلح  أن

 اا ئاً م ااَ  ولااان ُّااان يدلااك ل ااا أن حااقي ُّ ااَن أنو ُحلَُم ااا الُمَدٌواا  

 يدُُِ  أنااَ  ال اَ  ده ِ 

       َِ  وفااي ارمساا اِي ُّاناات حم ااي باا ن حااالِل ال اتاام ن وودياناا

، باام حتلاا    ِ وح ااعق وُّأن ااا حساا ق د باااً حالِماااً فااي  شااالَمب تاادق

مست دوً إلح إحدي ال ت قاي وحدلم بأ ا ا ب أىاقي ُّث اقو، وحغ  اي 

أحالَم ااا شلااح مكتاا ٌح ال اتاام ن  ُّاناات ح ااعق حٌاااً بمااا يُ ااَُُ 

ٍَ ش ِق ال اتم ن وال يع   اا إن ُّاان ارىاقون  المكت ٌح ي ُعُ م

قكن ا أم ال    ي دب

وفي أحد ارياِم فكلئات باأنو مكتا ٌح  اُا ال اتام ن أصاُدت      

ٍَ ت سمعكن ا إا أصَُ  ل اا  مسمكشًِ حٌاً حتح أن ا أيٌ ت أن التم 

ولااااكدز حٌ ٌاااايأل ُّااااااب ارصااااكاِي التااااي حُساااامٍ  أ هااااات الساااامٍ 

وأيمضت شْ  ْ  ا وأىُي حستمٍ إلح نَغِم ال اتم ن الُِ يأح  ا مٍ 
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داىل اا ُّماا ُّاان ياعاا باا ياأحي مسامكشاً  شُ قع، إنَ ال يأح  ا من

مدسكتاااً ُمااتخلبالً حا ااَن أو اق ال ااتق   لٌااد أصااُ  لااَُ ولااكدز 

ِِ الع اااف ق وحا ااِن أو اِق ال ااتِق وهاازيِم القياااِا  واقعاايأل َُّزْقزقاا

الُع اادِو عمااَن الخقياان  ولاااْن   هااا هااُا صااكُي ال اَتاام ِن حٌاااً؟ 

اً  ات ًِ ال حاتااي بُِساْا ح ُّ ن؟ ها ُحبل ال اَتم ِن يتعاا لاَُ أنغاما

 الخ اِل حت ح حخقج من َح بِزِع إلح َح بِز الكاقٍ؟ 

هُوت من ماانِ ا وأىاُي حٌتاقُت مان الُزهْ اقاِي لتاقي إْن ُّااَن     

ال ااكي يخااقج م  ااا حٌاااً ولا و ااا ولاادح ا صااامتِ  ُّاناات هااي 

ارىااقي حُ ااغي مع ااا للنغااام  أىااُي حتلاوااُت حكلَ ااا فااي اهااكلب 

ِب ب َن أ اتاِ   ال اتام ن وارنغااُم حاأحي باال  وحس ق في طققب مختلا

اكَي يَْخاِاُت ش ادما حُتعاد شان  حكقلن، حتح الح ات أى اقاً أن ال و

كِ  ويٌَكي ش دما حٌتقت م َ    السل

اااك  إلاااح أن وصااالتَ   أعاحااات      أىاااُي حم اااي بداااُ ب نداااَك السل

بب ماان اري ااان لانُاااً وأىااُي ح ااال ماان فتااكوب باا ن ق عتااْي ى اا

ُُ ال اااِ  حكقواان  أى اااِت السااك   ه الِااظ  أي  اااباً وتاا ماً يعااز

ش دما  اعق بكلكِدهاا، وأىاُ يُدادبق فاي فتاكو الساك  التاي ُّانات 

َِ م  ا  وش دما التٌات أش ُ َ ُماا تاألتَُ مان يااكن فأىُقهاا  ح  ق إل 

أنَب  لاز يدبل العزُ في ارمس اي، وقد لُبَُ  ُا ال اتم ن مان 

َِ بع دب فأص ُ  يُدبل العزُ ش َد تك ها  فٌالت  لَ وهي ح  اق إل ا
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من فتكو السك : "أنا أيضاً أحبل شزفَظ ش د تك ِ"  وبما ان ماا 

لا بعدها بأتُكو   ي تقُّان في هُا الت كن فٌد حزوو

ِِ ُّاااب مكتاامب      اا كن وُّاناات ارىاات الاُااقي فااي ن اياا ومااقي السل

 ا َم ادَ  الخُاِز الكح اِد حدتاا بزيادِو مد كلِ ا حتح أصُ  قَمدُ 

ُل إلااح  فااي الااُالد  وُّاناات تااع دوً بااُلظ، ىاصااًِ وأن الخُااَز يتدااكو

ِب ل ااا ورتااقحِ ا،  أمااا  طعااامب وف ااقب ومالبااَ  فاااىقوب وُحلااي  نا ساا

ِِ الداااال  ِب بسااا   ياَتااام ن أىتِ اااا فلااام يااااْن يتداااكلل إال إلاااح مع  ااا

الِاَ  وُّا ِب بعد أن يساتكفي أُلاكَ  شم  نات ارىات ومالبَ  متكا ع

ااُق ش اادما حااقي حاااَل أىتِ ااا وأب اة ااا وح  ااد ا بااأن  الاُااقي حتدسو

حاااز و الدُاااكَت مثلَ اااا رنو ال اتااام ن ال يُُااااُو ُّاااالدُكت، ولاااانو 

ِ ال حَق ح لَُ بديالً   ال غقي ُّانت شلح وفاة ا لل اتم ن الُو

ا  يُقيدون  الٌم  رنو ُّاو   -  اع شي الٌمَ  ِمثلي  ُّال التت 

 ل ا  يقيدوَن الُخُز   الخُُز هك ال يُ  الُِ ال يستغ ي ا    

 ش َ ي يأل وال فٌ ق  أما ال اتم ن فمن يقيدع؟    

 ه ات داةماً من يقيدع  ال ي تقِ ال اُ  شٌكَد ال اتم ن ُّاو    -

ِِ والا  ِ          يكمب ولا و م ي تقون ا ب ن الاْ  

 لكن ارعهاَ  اريلح ُّم من ال ا ؟ ومن هم؟ اري  اُ  يُاضب   -

 بم اً، والاٌقاُ  لن ي تقوا إال ما يأُّلكنَ  ولك اتت اشكا     

ِِ ف م لن يستغ كا شن الخُز       االتتغ اَ  شن ُّاب ارطعم

 ولاْن    -
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 ولان مااا يا شزيزحي؟ حمسواي بالخُز يُاْن لم ٍ من شلح   -

 ن إال د اهَم  ار ض عباة ظ  لك ُّ ِت امقأوً فٌ قوً ال حملُا     

 معدودوً حااي لخُزوب أو لعٌِد ياتم ن ألن ح تقِ الخُزو؟    

 ولا بي ال أ يد نٌكَد الاٌقا ، ال أ يد أن أحَاسوب م  م   وال     -

 حتح من ي قهم   إن  ي أ يد أن أفعا ما أُحب، وال أ عق       

ِب إلح المزيِد من المال  ال اَتم ن يكفبُق لي ما         أن  ي بدال

 أحتالَ رش ش      

ِب إلح المزيد و لان ال اتم ن ال    -   بما ال ح عقين أنظ بدال

 يُت   لِظ ورب اةِظ أن حع  كا ش  ًِ مقف ِ  بُمو ها ي تقِ     

 بدو أنو ُّث قاً م  ا  ال ا  ُّاو العٌكِد التي حَعق   َ ا للُ ٍ؟ ال    

َِ أحد       يُبُا دون أن ي تقي

 نعم  يدد  الظ داةماً  ل ُا فاوقي أن أص ٍ ِش قاً من   -

 أعهاِ  ال اتم ِن وأ عَُ في علالايب صغ قوب أشِقُ  ا     

ُب لن أىسق ال اتم ن رن الع َق ال ياسد بسقشِ       للُ ٍ  ش دة

 من الُِ ت  تقِ الع ق؟ لن ولا ي ش دها تأتألِظ بان ًِ،   -

 ي تقيَ إال من يست  ٍ إنااَق الماِل شلح ما ال يدتاُلَ     

 ول   في بلِدنا الاث ُق من هسال   أما الخُز فاال  ل ع ش،    

 ال ا  ُمتُقوَن شلح  قاةَ وإال ماحكا لكشاً     
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صاامتت ارىااُت ال ااغقي رن  ااا لاام حُااان حداابل طقيٌااَِ أىتِ ااا فااي 

ولم حان حقيد أن حتخل ح شن حٌا ال اتم ن الُِ  ي اا ُُّ ا  التاا ق

ُ أولئظ الُِ يأحكن  من بع دب لتأملَب من فكق السك    حَُو

ومقي اري ام وأصُدت ارىت الُ غقي حُ ٍ ِش َق ال اتم ن      

وحدسوَن و ُع ا قل الً إال أنَو ُّان ال  ايَ  بالمٌا ناِ بدااِل أىتِ اا  

ٍَ ال اُِ با ن أب اة اا  وفي أحِد اري ام الح ت ال غقي الَُْكَن ال اِت

وب ن أب ا  أىت ا  فاأنو أب ا ها أب اُ  أُنا ب بالاااِد متكتا ي الداال 

وُّأنو أب اَ  أىتِ ا أب اُ  ُملكت، فدزو الاظ  فاي ناسا ا وبادأي ح اعق 

ااقوً فااي حاا ب أب اة ااا وحااااُق ف مااا ُّاناات أىت ااا  أن  ااا قااد حاااكن مٌ ب

دعُ   ل ا شن الٌم  حُقدب

وفي أحد اريام وهي حم ي ب َن أ تا  ال اتام ن وحساتمٍ إلاح     

ِِ  اعقي أن  اا البادو  شزُ عوِل ا وهك لال ز إلح ال ات قِو الٌديما

أن حستااي من  ُا ال اتم ن والعزُ ومن حلم ا الٌديم، فاحت ت 

إلح عول اا وأىُقحاَُ أن  اا حقياد أن حُزياا  ات قاي ال اتام ن مان 

لتز َو الٌم     َ  عول اا ي اق ُم ادبقب ولا و اا أُّوادي لاَُ الدٌا 

أن  هُا ما حقياُدعُ بعاد أن َلََم اا حااُل أب اة اا وبعاد أن  اعقي بأنَ اا 

 حقي في أش ُ ِ م حَْكقاً رْن ياكنكا ُّأب اِ  ىالتِ م 

 قالت لَ: 

ِ فق تَُُ شل ام    -  لٌد  لمتُام ُّث قاً بُدُ ي لل اتم ن الُ 

 تم لم عاً ُش اقاً لل اتم ن فٌط رن  ي أُحَُل   و بما لك فأصُد   
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 لم أُتببق ف ام لُا تم مثَا أىتي التي ال حأبَُ لَ    

ِب لادو: ٍب وواصلت هي بل ت  ح  ود عول ا ي ق مٌت 

 وقد فا قي في ارمق ُّث قاً و عقي أن  ي إنما أُحٌب  أحالَم    -

ِب في العا قو   ف ُا ُّان حلم    ُب  وقد ُُّقي شلح طال  ي ش دة

 ُّا   ي ب إال شلح هُا الدلم   أىُي أحماهح معَُ حت ح    

 أهد ي ماالً لك اتتغلَْلتَُ ُّما يتب ل  ٍ لام ق قاً وألُسام    

  الديُاج ُّما ص ٍ رىتي   وارن أصُدت أفا ق   ُّ ن    

 أحقُت طالًِ في العا قو حُخ ط لي ح احي وح اِو أتقحي؟     

؟ أما  ُّ ن      أحقت ال الَِ التي ُُّ تَ ا حٌتادني بدلم ا ال اكلي 

ِِ أن      حاُق؟ ََن لل ال

ُ ُّان حلمظ لااب ُشمقِت ول َ  لسنب العا قِو فٌط    -  ولا َ 

ِب فااي ياادها وحل ااك ب ااا باام قالاات ب ااكيب  أىااُي ح  ااُق إلااح ياَتاام  

 ُّال م :

 اتاِو ولا  ي بدأحَُُ في العا قِو لُلظ  ف ك حلم حلظ ال  -

 ال غ قو    حلظ الاتاو  المد ك ِ التي ح  ت بما لم حَْدظَ     

     َِ  بَ فتاوز أىقي رن  ا حٌٌت حلم ا بدُاف قِع وبأت ك يت

 وبت كنَ   وقد َن لتلظ الاتاو ال غ قو أن حاُق   ها حعتٌُد     

كاِت أن نع ش شمقنا حدت ت  قو حلم        حٌاً أنَ من ال و

 في طاكلت ا؟حلم اع     

 حلظ ال الِ التي ُُّْ تِ ا  َ ل   حلمَ ق  ي، إن  ال، ولان صدب   -
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ٍِ ارشما  التي        فٌط   أال حقيَن ُلمكَو ال اِ  من لم 

ُق تاشايب      ِب ش د السك  لتُمتب حتسمو َِ ن ُقها؟ أال طكيل  ٍ ب

 ح    ن أنو هُع الغابِ حداشُب أحالماً ل م لم يست  عكا     

 حدٌ ٌ ا؟     

 اربمان  ولا  م لن ي تقوا ال اتم ن إال بأبخ ِ   -

 نِت حتددوب ن شن "اربمان"؟ يُخ وُا إلحو أن  أىت ِظ هَي ال تي أ  -

 حتدد  إليو ارن ول   أنِت  شزيزحي، ه ات أ  ا   ُّث قو     

 ق ومِ ال حٌ وُم ُّما يتب، ل   ه ات أ ىُ  من ال كاِ  إا ال     

 مَن لَ شلح اإلطالق، ولانو ق متََ ال حٌدو  بثمنب ش د اإلنسان ب    

 ٌ  مي ار  ا  الُِ يمكي إاا ما ُحُ  ش َ لد اي   ال حُ     

 بأبمانِ ا من ال ٌكد      

 ال حداول إق اشي ب ي ب ال مع ح لَ   أنت حعلم حماماً أنو   -

 لِيو وال ال اتم ن لن يتلب ل ا المالب  الااىقو وال الدُ     

     ٍِ  أطايب المأُّا والم قت، ولن يسا َ ا ق قاً مساحتَُ ُ ب

ِِ ق ق أىتي        ِمساح

 ألم حسألي ناسظ لمااا لم يٌت ق أبكِت شلح الٌمِ  ل  َُ    -

 في ِي ح أُىتظ؟ ها ُّان أقاو اُّاً   وىُقوً من أُىتِظ؟ لمااا     

     ُ  قد فاحَُ ما لم يات  ُّان يز ُو أ  ا  ُّث قو؟ ها حعتٌدين أنَ 

 أىتظ؟ ال طُعاً  لٌد ُّان يُدبل أن يز و الخضقواي     

 والاكاَُّ والدُكت وحتح ار تا  ي ق المثمقو  وُّان     
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َِ حٌلَُ من مال         َِ شل    ا  اً بما ُّان يت  

ٍَ مستكًي باث قب مما       وُّ تم حد ْكَن ح اوً متكت ًِ ل ست أ ف

 ن ُّما أىُقحِ ي  ُّان هُا ما يقيد، الت كيٍ  ندُن شل َ ار    

 والثقا  هك ما حقيدعُ أىتظ، أما أنت فتقيدين ال اتم ن       

 حقيدين التمال     

 أ يدع، ول   ما أ يدعُ ارن  كنتُ هُا ما  -

أىاُ ي اازل  أتاَ أتااااً فتقُّتاَُ واهُاات إلاح أب اة ااا فاأىُقح م بااأن م 

ألااكَد ال  عااام ُّأب ااا  ىااالت م تاا قحدون ألمااَا المالبااِ  ويااأُّلكن 

ُل يابااِ ال اتاام ن إلااح حٌااِا قماا ب وحُااكت    حماماااً رن ااا    تااتدكب

الكن حٌاَا ال اتام ِن شلاح      ارب اُ  أيضااً وأىُقوهاا أن  ام يُاضب

ِب لاَُ ماٍ الدٌاا إال  ِب لم لا ِب  ي ب َىق   أىُقها ُّاز ما  م بداايا أ

َِ م الدتَ م أُّثاق أن  ا حتاهلت حااياحِ م وأىُقح م أن ا حعل م ماا ف ا

م  م  ولم يست  عكا مٍ والِدهم إب ا ها شن شزِم ا رن  ا أصاُدت 

 أىت ا   وِ ي حالب أقال باث قب من حاِل أتقأتقح ا ف حاقعُ أن حقي

وأصُدت ال حستمتٍ بالتِتكاِل في ارمس اِي بْ َن ال اتم ن وال      

شان العازُ ه اات،  عول اا حكقواَن حمامااً  بمكت ٌح ال  اِ حتاح أنو 

الباُ ا حدكيُا حٌا ال اَتم ِن وأصُدت هَي حدِسُب ُّم من ال لٌكِد ت ُ 

إلح حٌِا قم ، وُّم من الزمن ت ستغقُق ارمُق قُا أن حقي لادي ا 

ااق ُّث ااقاً بعااد حلااظ  ن ااَن مااا لاادي أىتِ ااا ماان مااال  و ُّاناات حُاا 
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الَ اا يتَكلوا ِِ صاُق، ولاكال أن شم  ْكَن الع اياِ الدساباي وحت   د في قلبا

بَُا ُّال ال اتم ِن وماي  َُ  بالدٌا ل

وش اادما اُّتملاات حساااباحُ ا اهُاات فااي إحاادي ارمساا اِي إلااح       

ٍَ ُّاو ما ف َ  دىلتاَُ بعاد  َِ ن قوً أى قوً قُا أن حٌتلِ الدٌا لتُلٌي شل 

و   ِو أ  قب فَُ قها مقَعُ من لديدب وُّأن  ا حقاعُ أول  ماق  ي اتب دام ِشدو

 اااَ الِساااْدق ال اااُِ ُّانااات حدلااام باااَ   أي حاللَاااَُ الخضاااقا   أي ف

َِ وق ااك ِع ال ااغ قوَ الدالمااَِ  َِ وقالشاا ااَِ بااارب ض وِودياناا الُمقق  

ال تي ص عت ا من أشكاِد الخ ِب بام ألاَقي شل  اا أفاقَو ال اتام ن  

وأطااا   ااُا ال اتاام ن لُُو ااا فت  واادي وامتعضاات مااقوً أىااقي رن  ااا 

 حسمت أمقها   ُّادي حتقدوُد بعد أن

أيمضت شْ  ْ  ا لِائال ياسبق ف  اا َماقَعُ وأىاُي حم اي فتعل اا      

ِب أُّثاق لمااالً مماا هاي فاي الكاقاٍ وفاي  ال ُا حتخ واُا أن  اا فاي يابا

شااالمب أُّثااق تاادقاً، فساادوي أناَ ااا وللساات شلااح  بااكوب باا ن بعااض 

ال اات قاي فأحت ااا ارنغاااُم الٌديمااُِ التااي ُّاناات حساامع ا َح ااِ ماان 

ل ا ش دما حاكُن ب ن ُعه قاي ال اتام ن  فتدات ش    اا وهُوات داى

يا ااًُِ لِتُااكبَو عول ااا   اااً م  ااا أنوااَُ يداااوُل التااأب ق شلااح  أي ااا 

ولا َ  لام ياان فاي مااناَ المعتااد  حلاتات و ُّضات فاي ُّاا احتااعب 

وب فلام  ولا و ا لم حقع   ُّضت ندك السك  الُِ  أحاَ ىلااَُ أولو ماق 

ياان الاظ شزفُاَ  إن اا ارنغاام الدالماِ التاي يتلُ اا  حتَدع ه ات  لم

 الماان  
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وقات َحْ قي والقي اُا الخا اِ حتالشب ب عقها و ُا ال اتام ن     

يأح  ااا بان ااًِ وبالثااًِ ُّلمااا هُ اات أنسااامز  لدياادو ومكتاا ٌح ال اتاام ن  

حتكالح شل  ا مٍ ال ُا حدااي حااياحِ اا الٌديماِ  للسات حزي اًِ ال 

ا  هاا حُخااقت ل وت اا التاي صاا عت ا ب اسا ا أم حٌُُااي حاد ِ ماا حاعاا

َُ ُّل ما  أي أب ا  ح هي شلح حالِ ا الُِ أصُدت حاقهُ شل  ا وحٌَُ

أىتِ ا يقفِلكن بأبكاب م الُ  ِ وي َعمكن باا ما يقيدون  في ال  ايِ 

َ شلح أال حتقالاٍ شان ققاِ هاا بز اشاِ  ح ا ست بعم ب وشٌدي ال  ِ 

ُب  ااعقي الدُااكِت م مااا أيقاهااا  ال اتاام ن باإلبٌااا  شل ااَ  ش دةاا

بالقاحِ فٌق ي أن حتعاما مٍ الدٌا ُّما ُّانات حاعاا فاي السااب  

َِ رن ااا تااتاٌَِدعُ ققيُاااً إا أن ااا ُّاناات لااادوً فااي  شلااح تااُ ا حكديعاا

ٍَ بعد ارن  ُ ال حقال  ققا ها بأنَ 

أىاااُي حم اااي حاف اااَِ الٌااادم ِن شلاااح الد ااااةش ال ل ب اااِ بااا ن      

اتاام ن التااي حُاادو  وُّأن ااا بِااال ن ايااِ، وحم ااي باا َن  اات قاي ال 

وابي وفكقَ ا وحققُ  شلح ارنغام التي ال يسمع ا أحدز ي قها   القو

ِِ أىاُي حَُتاكُل ب اِ قي اا فاي  باكاِي العال ا ش دما اشتلات إحادي القو

أ لااا  حٌل ااا فااقأي ُلمكشاااً ماان ال  ااا  ح اا نل ش ااد أتااكا ها 

أ َعقها حزاُحُم ال اا  حاكل أتاكا ها  الُع دو لتتأما الدٌا  ل الما

ماان ألااا  تيااِ يابااِ ال اتاام ن بااالزهِك والُ تااِ، وهااك مااا ياازال 

يُ اااعقها بااااُلظ وماااااعاَل ي تاااازو م  ااااا ابتسااااامًِ فخااااك و، إال أن 

و لااام حاااان تاااع دو  حعلااام أن ياباااِ ال اتااام ن  ابتساااامت ا هاااُع الماااق 
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  ارت ك يِ هاُع مك ااِز شلاح القح اا لتداا مدل اا تا ابُا الٌما

و بما ي اقع مان الدُاكت  لان حاقي هاُِع الكلاكعَ الم لاِ باضاكل 

وده ِ بعد ارن، ولن حقي هُع االبتساماي التي يغُمقها االنُ ا  

 واإلشتات بسدق ال اتم ن بان ِ 

القبااااكو العال ااااِ وللساااات حداااات إحاااادي شلااااح هُ اااات ماااان      

ااق   ُّاناات حقيااد أن حدلاام بااالث قا  وبمااا  ال اات قاي  وأىااُي حاا 

ُقع رب اة ا من أتُاِت القىاِ  والسعادِو ولا   ا لم حست ٍ رنو تتكفِ 

الماَل أتاتاً لم يان يع ي ل ا ال ي  الاث ق  يتب أن حُغ  اي للث اقاِ  

ل  ُ  حلماً يتلُِب ل ا السلقو  والُ تِ  أىاُي حدااول اتتِ اعاَ  

َِ من تعادوب وهاي حقحادِ أباكات الدقياق الم اقعو  ما تتاكن شل 

سااامت وهاااي حتخ  اااا الاااظ ولاااان لاااُهب والاضاااِ، وابتبخ اااكط ا

اادي وهااي حساامٍ أنغااام ال اتاام ن   ُى بااا إل  ااا أن ابتسااامتَ   ا حتمو

ارنغااام أصااُدت أقاااو مقحاااً   حتاهلت ااا وحاولاات أن حغ بااي حلم ااا 

التديد بالثقا  وبالمع  ِ الُقاقِ ُّما ُّانت حغ  ي حلم ا ال اتام  ي 

ِب واحاادو   حاولاات افتعاااِل الٌااديم ولا   ااا لاام حااتمان ماان ي ااا ِ  أي  اا

 ااي ب ماااا، ُلاااز ب ماان أي  اااِ   ُّلماااِ   حاولاات ُّث اااقاً ولا   اااا لااام 

ُب فٌاط اُّت اات أنو ه ااَت أ ا ا  ال حسات  ٍ  ُب، وش دة حست ٍ   ش دة

أن حغ    ا   صمتت فعادي أنغاام ال اتام ن    ى اا إل  اا أن اا حاااد 

 حالم ا  
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ياًِ ُّأىت اا؟ هاا يتاب أن أىُي حاا ق   هاا يتاب أن حااكن بق    

يلَُِ  أب اتها ماا يلَُساَُ أب اا  أىت اا؟ هاا يدتااج أطاال اا حٌااً إلاح 

 المع  ِ المقف ِ؟ 

شااادي ي ااق متأُّاادوب ماان أن الٌ ااق والدقيااق والمتااكهقاي     

تتسعد أب ا هاا، فالساعادو ال يضام ُ ا الٌ اق والدقياق وال اااة   

متع اا المع  اِ المقف اِ أما شن ناِس ا فٌد أصُدت حعلم أنو اا لان حُ 

ُّما يمتع ا ال اتم ن رن  ا لم حست ٍ أن حتعل اا حغ  اي ُّماا يتعل اا 

 ال اتم ن حاعا  

ه ااات ب ااكي ارحتااا  وه ااات أب اااي ال ااعق   ه ااات ال اااٌِ     

 التتا يِ وه ات اري  ِ، ه ات الخُز وه ات ال اتم ن  

ك  والُ كي حُاقوي ق  وفي الٌ عْ أب اي الَدَتِق ال حُلغي أب اي ال ب 

الدااياااااُي ويُ ااااَقُت للياااااني   ار اااا ا  الماديااااِ فااااي الد اااااو 

والم  كشِ من الدتق والدديد والُهب لم حُغاِن قاط شان ار ا ا  

الم  كشِ من الالماي والمكت ٌح وال ُا   الد او يدا ُ ا الخُاز 

ولان أيضاً يُعِكعها لماُل ال اتم ن  الُين يدُ كن أن يخُزوا فٌاط 

ُّانكا يست  عكن أن يستخل كا ال ٌكد مان ُّااب اريادِ حتاح   بما

 التي ال حااد حمتلا ا، ولان لك ىُز ال ا  لم عاً فمن لل اتم ن؟

ن اااقي ا اش  اااا فاااي ال اااكا  وابتسااامت للاااتالل الخضاااقا       

ِب الااُِ يااااد يُسااِاقها، وفااي  اادق المقق ااِ بااارب ض وللع ااق الس 

 ااا و ااُابِ ا والٌااادِم ماان الدااال ولاادي ناساا ا حغ ااي أحااالم طاكلتِ 
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شمقهااا شلااح أنغااام  ااُا ال اتاام ن، حغ ااي أحالماااً ُّث ااقوً  ح سااات 

ُّارنسااام العُبااِ التااي حااداشب عه ااقاي ال اتاام ن   أحالماااً ُّل  ااا 

 ىالبِ   ُّل ا تاحقو   ُّل ا  ُيِو   ُّل ا ب ضا  ُّال اتم ن 
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