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 الفصل االول

اطط ححهوطط هي ميطط نتهي بتاوي ميطط كظظ  
ككيا   نسس ححال  تو، مككر مهيطط عدن باغ موكيـسك

اطط ظظنا واسطسس، مهارو ثثيارو ككهر، ج؛، مهيشه 
اطط مهيطط ككهين خوشيو مهارا بححه ؤ مهوتا هتيا، جظظ

كري نسس ححال ككيا شه نا واسطسس وداع مهي  –مناوي 
نسس نكلي   موكي{ سككلو جيم هتو تيم...؛

، ككيا، الئيت جلي رهي هيت، ثثنكهاؤ ححالو هتا
 .نسس نكلي ككيا  تيوي  هبي ححالو موكي

 ميطط هج وقت ايرثثورت سي ككهرسس ثثظظنححو  

 



4 
 

 انسس   تو ماري موتر نسس ديكهي  نسس نسرين

ا، هنستا دوري نسس باهر ْاوي ككي{ ؤ  سككال بححه
ْايا، مككر جظظاطط   واز كرتا كرتاهنستا، خوشي سي ْا

 .مارو ححظظرو جويو هك سككال روكي ككيا

 –اثثنسس يظظاطط سي نكلؤو ثثرسسس { مهنا" 
 !"{مهنا

كالك ما  ( 31) تري    سويس اير 
 ــــزرليند ثثظظنححواين هيت، امها سي ثثانححسوت

ما فقط ْا  ـ  هاهتري ححكا هتا، مهارا  ذكالك تو ككـ
ك ما مهنسس جظظاطط كال ْا هتــ   كالك باقي هتا،  هتــ  

هج وقت . جاوانو هتو وهاطط ثثظظنححي  ثثظظنححؤو  هتو
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نسس خرب     نسس هي لوككو زرليند ثثظظنححسسس اــــتهك ثثلني سو
ْاوسسس، { يظظاطط  تو ثثظظال  هك ميطط ثثلني ثثر نتهي  ثثرسسس

 .ْاوسسس   عدن باغ

ليدا، دكري هي   سككال هي هتورا هتورا كثثرا  
   ، دكرا هي هبي ايك ححهوتوسوريا ليديكُكاهين 

نسس   هج  –تصويرو   اهين  نسرين.  ليدو   رمكرو
هي  – انسس رنككي هيت  ككهين خويب سي بناوي هيت

كيم هك هر شخص  ، وزن هتاتسس  هن لئي سكا، ككهنو 
 هتاويُا{ ثثوتسس  وزن هي  لئي سكتا هتا جتنو{ اتنو

 ويدينسس ححهوري  ككهين قيميت ححيزو .  سكتا هتا
ال   نسس بححاوانا هتا، هي  تو    ثثري، مككر مهارا جانو
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هبي  ين ححيزو تو ثثاححهي  قيميت ححيز هيت، ْا دنيا
 !ملي جاسسس انشاء اهلل

نسس راكها هتا   مجع كريثثئيسه   ميطط هي هتورا 
س مثَث ليدي انسس ايك ك نيربهت لئي ليدا، ايك ُد

نسس   مهيطط سككال موتر ما ثثوتا نو سامان لئي.  ليدو
انسس ميطط هي موتر ، خاموشي سي بيتهي ككيا 

سككال نا دلو اوثثر ككهنو .  ححالوانو شروع كيدو
كوئي نسس .  هباري هتو، ْا مثل سي ايكا ايك نكلؤو

 ة هبي هري نسس ككهر ين طرف ديكهواين مّهثثاححهل ثث

 .هن هتئي



7 
 

وهاطط سي مهيطط ححال ككيا، مككر  كظظاطط  
، هي ميطط كئي هبي نتهي ثثظظنححا، كئي طرح ثثظظنححا

بتاوي سكتو، فقط اتنو كظظي سكوطط ححهوطط هك 
مهيطط حفاظة ما ؛، انسس مهيطط سككال ساهتـ   ما ؛ 

 .ؤ ميطط، نسرين ، انسس بححه -

ماري ياد داشت هجي ثثورسس ثثوري  
مككر دهريسس دهريسس هتورو ثثاححهي ْاوي نتهي، 

هج وقت منسس كئي ياد .  ي ؛ائهتورو ياد ْاوتو ج
؛  ُاهتسس   ْاوسس ؛ هت وقت منسس سخت ماهتا ما درد

نسرين منسس ْا حالة ما .  يت جائي ؛ هحُحنسس ثثسينو ا
ديكهسس ؛ تو هتندا ثثاين سي مارا ماهتا ثثر ثثوتا كرسس 
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   ْا سككلي يادو.  ؛ تو منسس هتورو ككمي جائي ؛
ايك سثثنا ين مثل ميطط ديكهوطط ححهوطط، ككويا هك 

، سككلو ؛ مارا دماغ ما ايك فلم ححليت هوئي
  -ححهوطط ديكهوطط ححهوطط، سككلو احساس كروطط 

 .  كان انسس حمنةــهت{ دهشت، وه{ در، وه{ وه

نسرين منسس مهيشه ثثوححهسس ؛ هك سوطط بنو، سوطط 
مككر ميطط كئي زبان سي اداء كري ، ياد ْاوسس ؛ 

سكوطط؟  ْاخر ما امي سونححوطط هك ميطط سككلو لكهتو 
 .  هو رهسساحّحجاوطط تو شايد 

هك ْا  ،؛ ْاوسس ككهين وقت مارو دل هبرائي  
سائي ن؟  ْا كيوا لوككو نا ساهتسس ميطط ثثه سوطط هتئي ككيو
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كظظاطط  –؟  مهاري كتين سكون ين زندككي هيت  ككيو
  هواحّحزندككي؟  شروع ما سككلو كتنو   ححلي ككئي وه

 ...ككيت هيت ال  ككتو هتو، ْا دنيا كتين خوبصورة ال
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 الثاين فصلال

مهيطط بيوسس اندلس ما نسرين انسس ميطط،  
نا  مكان ما  هيراِكححهوتاسا نا بازار ما ايك  وّكمورو

ين دكان كاريككر  ايك { رهتا هتا، مهارا نيححسس
هيت، دن رات ثثّتل انسس تامبا نسس هتوري سي 

مككر  –! نك ِت! نكِت! نكِت –ْايا كرسس   واز هتوكوانو ْا
.  هك موسقي ين مثل هتو  واز ككويامهارا كانو ما هي ْا

 وهاطط نا قدمي ْاثار  ما ين يونيورسيت  و ميطط موروّك
انسس كتابو نو مطالعة كرتو هتو، بعض كالس 
ثثرهاوتو هبي هتو، هتوري سي مامويل رقم مليت 

 .هيت هت نا سي مهارو ككذارو هتئي جاتو
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ككهنا   نسرين تصوير ثثارواما انسس رنككواما  
 –رف سي ايك موهبة هيت ككويا خدا طماهر، 

.  خويب دار{ اهنا خط هبي ككهنا -هجي هبي ؛ 
نسرين مارا ساهتسس مهيشه اندلس نا شهرو ما سفر 

.  بناوي نسس رنككسس ثثر تصويرو  كرسس، اهنا كاغذو 
ككهر  ين سككلي   هيت، مهارا  بناوي ككهين تصويرو 

هر .  ديوارو نسرين ين تصويرو سي هبريلي هيت
، ْامسان، زمني، ثثهلوثثهولو،  –ححيز بناوسس 

بعض وقت امي بنسس هك كوئي اهين تصوير   –ثثظظارو 
، هن هتائي اهنسس ْاثثوانو{ نسس منخريدوانسس ْاوسس تو م

هتايا كرسس { منسس امي.  ككهين مشكل سي ميطط ْاثثوطط
ين هتوري سي رقم واسطسس ميطط ْا ال قيميت اتهك 
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 مككر جمبوري هيت تو ! نسس ْاثثي دوطط؟  تصوير
 .ثثرسس  ححويوي

  مهارا! هتو  هو ححلي رهيوسككلو كتنو احّح
ككر خوش ثثاسسس ودهارسس ثثئيسه نوتا، برابر ؛، م

ايك دن نسرين ككهنا    .حال زندككي هيت مهاري
هك منسس خوف هتيو هك سخط بيمار هتيا، اتنا بيمار 

كوئي دواء سي فرق هن .  كئي امر هن بين جائي
داكتر هي .  ككهرسس باليا   نسس   ثثرسس، ْاخر ما داكتر

 .نسس تثثاسا انسس هنسوا  الككا   نسرين

 !"مبارك هتائي متنسس، خوش خربي ؛" 
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 ر ناككهر ما ايك ححهوتاسا مظظمان ْاومهارا 
هت !  نظظيطط خوشي تو اتين هك هج نو كوئي ثثار !  هتا

 –بعد هتورا دن ما هي خوشي مضاعفة هتئي ككئي 
هتيو هك  تو معلوم  داكتر هي تثثاسو  –! دبل خوشي

خرب  ْا !  بسس فرزندو هتانار هتا  ايك نظظيطط، بلكه
 اتين زيادة خوشي هيت، مككر اهنا ساهتسسنسس   ينُس

 هوسس مهيطط  هك ، هين هتاوا الككي  هبي كك فكر منسس 
ككهر   كئي طرح كريسوطط؟  بسس بسس فرزندو نسس اتنا  هنانا

ككرم ثثاين ايك دن ْاوسس، ما كيم مهوتا كريسوطط؟  
اتين مليب دادر نسرين سي  –ايك دن هن ْاوسس 

ترائي انسس ححرهائي؟  ْا ككهر سي نكلي جاؤو كيم ُا
؟  ثثئيسه كظظاطط سي ضروري هتو، مككر كظظاطط جئيسس
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الوئيسس؟  دن رات ميطط ْا ثثريشاين ما رهتو، ميطط 
انسس كئي هبي كظظتو نوتو مككر نسرين مسجهي جاتا، 

  –منسس كظظيا كرسس 

 ."سككلو اححهو هتاسسسفكر هن كرو، متيطط  " 

اري ثثريشاين نسس م  نسرين نو هنستو ححظظره ديكهي
مككر ذهن ما هتورا وقت واسطسس دور هتئي جايت، 

 .هتي{ فكر تو رهيت

ايك دن ميطط يونيورسيت نا مكتبة ما بيتهو  
ي  رهيو هتو، كتابو نو مطالعة كرواين كوشش كر

خيالو ْايا كرسس هك هوسس سوطط { هتو، مككر هي
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اتنا ما مارو فكر ما ميطط بيتهو هتو، { ْا    سوطط؟يكر
 مارا سامنسس ين كرسي  دوست قاسم ْاوي نسس 

 .هوبيت ثثر 

 كيم ححالسس سوطط خرب ؛ مارا دوست؟  "  

 "سككلو؟ ؛ 

ميطط مسكراواين "  احلمد هلل، فائني ؛ "  
 .كوشش كيدي

" هي ؛؟كيم ؛؟ احّح  نسرين ين طبيعة"  
 .الككو  مارا سامنسس غور سي ديكهوا



16 
 

قاسم  .تري ككيومارو ححهره ُا..." هاطط"  
 .مسجهي ككيو هك سوطط حال هتو مارو

دوست، ميطط تنسس مدد  هن كر ماراتو فكر "  
 انسس تو مارا     ْا تاري كتابو بند كر .  كريس

 ."ساهتسس ححل

  منسس كال تك ْا سككلو ثثرهيارسس هبائي، "  
، مهنا تو كظظاطط منسس لئي ؛  نسس مقالة تيار كروانو

 " !جائي ؛ 

ححل مارا ساهتسس،  ! ميطط كظظوطط ححهوطط نسس"  
 !"فائده هتاسسس تنسس
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كتابو بند  هي ماري  ميطط سي  زبردسيت  
هتوري دير لكك .  ساهتسس ككيو ميطط قاسمنسس  كيدي ا

ححال، ايك ككلي ما  رسهت ثثر  مهيطط ساهتسس ساهتسس
خرب برابر  ، منسس رستاؤ ككيا   ما جاتا  سي بيجي ككلي

ايك مليب .  و هتونوتا مككر قاسم سككلو برابر جانت
 ككلي نا ناهك ثثر ثثظظنححا تو قاسم منسس روكوانو كظظيو 

منسس كظظيو .  نكالو  كهيسا ما سي ايك رومالانسس اهنا 
ثثرسسس،  باندهؤو   ماري ْانكهـ  نا اوثثر ْا رومال هك 
ميطط هنسوا الككو .  هي منسس ْاككل لئي جئي سكسسس{ تو
اسم هنستو نوتو، مككر ق!  ْا سوطط رمت بازي ؛ –

منسس دير هتايت .  اهنو ححظظره با لكل سيدهو هتو
ميطط  نوتو، { زد ثثر هتو، مانتوهيت انسس قاسم 
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دو، انسس ثثححهي ماري ْانكهــ  نا اوثثر ثثهت باندهوا دي
منيت هجي   مهيطط ْاككل ححال، دس سي ثثندر 

انسس قاسم هي   ايك جككه ثثر روكا مهيطط  ححال ثثححهي
 مهوتامهيطط ايك .   مارا ْانكهـ  نا اوثثر سي ثثهت نكالو

نا سامنسس كهرا هتا، ككيت نا اندر ككيا تو  كمثثاوند 
 تو هك هج نا ححو طرف ثثهولو ايك ملبو فوت ثثاهتـ  ه

اتين خوشبو   هي ثثهولو ما سي -ككالب نا ثثهولو   –هتا 
  نسس  هك ككويا هك كوئي هي عطر ين باتلي هتي  ْاويت

ككالب نا ثثهولو ين  ْا   ، اتين زيادةويري ناكهي هوئي
خوبصورة ككهر  {انسس سامنسس ايك ككهنو!  مظظك هيت

سفيد رنكك نو ككهر ، اهين باريو ما نيال رنكك   -هتو 
ايكك  ككهر نا  سامنسس .  رهيا هتا رهيا ُاهواء منا ثثرده 
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، ا هتاككت  ُاباغ هتو هج ما ملبا ملبا جهار    هرو هبرو
ككويا هك خممل ين جازم هتو هك  انسس ككهانس اهؤو 

 منسس خيال ْايو هك  ! كتنو ثثيارو ككهر!  بححهيلي هوئي 
 !ككمسس يظظاطط رهوانو نسس كتنو   نسرين

 ثثاححهل سي كوئي     "ككهر؟  ؛ الككسس    هواحّح"  
 .سؤال كيدو هي 

ميطط ثثهري نسس ديكهو تو ايك شخص كهرا هتا، كاال 
هيت، رنكك نا كثثرا ثثظظنا هتا انسس اهنا ماهتا ثثر توثثي 

ْا .  هن ديكهائي{ هك اهين ْانكهـ  ثثظظنيلي  اتين نيححي
 .كون هتو؟  ميطط هتورو ككهربايو

 "كون ححهو متيطط؟"  
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 ."لو ميطط ثثوححهيسؤاس"  

 .اشاره كيدو واسطسس قاسم هي منسس خاموش رهوا

 "؟ ككهر  ؛  الككسس  هواحّح"  

ها، مككر سوطط قيمة ؛ ككهر ين؟  مارا "  
  ."نزديك كئي زيادة ثثئيسه نتهي مهنا

 هغّصوه شخص قاسم نا سامنسس ديكهي نسس ايكدم 
  -سي  كظظوا الككو 

 !"ميطط ثثوححهيس لوسؤااهنسس كظظو هك "  

– قاسم ْاوي نسس  مارا  كان ما بولو 

 !"جواب دسس نسسهت نو تنسس هج ثثوححهسس "  
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 ."ها، منسس ككمسس ؛" 

 .ْاثثو  ايك لفافو  مارا هاهتـ  ما   وه شخص هي منسس

  ستر نا هبائيِنْا لفافو  اندلس نا ححيف ِم"  
 ."ْاثثجو  ما نسس ْاثثي ْاؤ، اهنا مجنا هاهتـ    نسس جئي

دلس نا ححيف منستر نا هبائي؟ لفافه ما كون ؛ ان
مارا ذهن ما دوري رهيا  لوسؤاسوطط ؛؟  ْا مثل نا 

 ...هتا، مككر

  –قاسم اهسهت سي مارا كان ما بولو  

هن كر، جيم  ولكئي هبي ودهارا نا سؤا"  
كام تو  . تنسس اححها ثثئيسه ْاثثسسسكظظسس ؛ تيم كر، 
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نسس هاهتـ  ما سي هن    ككهنو ْاسان ؛، ْا موقع
كئي  –نظظيطط ْاوسس   موقع واراموار   ْاؤو!  جاوادجيسس
 !"نسرين نو تو سونحح نظظيطط تو 

 ...!نسرين

 "جي واروطط"  

  –وه شخص خوش هتيو 

جو، برابر دهيان راكهجو،  مجنا هاهتـ  "  
 "ْاثثجو{ ما

 .ككيو نسس ححلو     بويل ْاخري مجلة  ْا 
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 الثالث فصلال

نا هبائي اندلس نا اندلس نا ححيف منستر  
 ككهنا ورس ثثظظال  بعض –هتا   ساالر  هسثثلشكر نا 
، امي هيت جنككو ما كاميايب حاصل كيدي  تارخيي

سنوا ما ْاوتو هك هي هج جنكك ما لروا جائي هت جنكك 
ميطط  اهين ْافس ين طرف .  هرككز هارسس نظظيطط

انسس شاندار مهويت { قصد كري نسس ككيو، ككهين
.  ميطط وه لفافه لئي نسس وهاطط ثثظظنححو.  ْافس هيت

تو هتو ـامي الكك .باهر ايك نوجوان هتو اهين ْافس نا
، اهنا كثثرا ثثر سي انسس اهنا اخالق ثثر سي، هك هي 

ميطط ْايو تو هي كهرو .  ْادمي هسسس {هبي لشكر نو 
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 ي ميطط الطاف قمر  ميطط هي اهنسس بتايو هك .  هتئي ككيو
 .ْايو هتوواسطسس  سي ملوا 

 "سوطط كام ؛؟"  

هي لفافه  وه نو جوان  جظظاطط.  ميطط هي لفافه بتايو
 .هباككونسس  بالوا الطاف نسس هي  هك  ديكهو

 ي رهيا صاحب، ْاثث هج نو انتظار كر"  
 !"هتا هي ْاوي ككيا

!"  انسس هتندو ثثاين الؤ –اهنسس اندر موكلو "  
 .بلند هتو ككهنو   وازلطاف نو ْاا
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الطاف .  اندر داخل هتيو نا ْافس  الطاف ين  ميطط
ميطط اهنا تيبل نا سامنسس ين .  هي منسس بيتهوانو كظظيو
نوجوان هتندو ثثاين لئي  وه.  كرسي ثثر بيتهي ككيو

الطاف هي .  بسس ككالس مهارا سامنسس موكا  انسس نسس ْايو
، شكرهي تو هن كظظيو، هواهنا سامنسس هبي هن ديك

 :بلكسس اهنسس ايك ساهتسس ككهنا كامو سونثثا

ماري ككاري تيار   -! ثثوست لئي نسس ْاؤ"  
ماري   -! سامان موكو هك نظظيطط  -؛ هك نظظيطط؟ 

 ! ..."ككهريال الؤ

كظظتو " هاطط جيهاطط، جي"وه نوجوان بححارو 
مارا خيال ما .  ككيو  ـ  كرتو، انسس كامو نوندهككيو



26 
 

نسس ححلو    هك ميطط كيوارسس ْا لفافه ْاثثي وات ،{ ايك
جاوطط ككهرسس، نسرين ماري وار ديكهتا هسسس هك 

منسس ياد  .كيم هجي لكك ميطط ككهرسس ثثظظنححو نتهي
ككهين دير  .مجنا هاهتـ  ما ْاثثوانو ؛ نسس لفافه  هك  هتو

ما   لكك ميطط بيتهي رهيو، الطاف اهنا بيسرا كامو
  . نوتو كرتو{ مشغول رهيو، ماري طرف التفات

 ما  ْاخر.  بيتهاوي راكهو منسس ككهنا عرصه لكك 
انسس   نسس باهر موكاليو  الطاف هي اهنا سكريتريي

 .يكيد ماري طرف نظر 

 "بولو، سوطط كام ؛ متنسس؟"  
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 نسس  ميطط ْاثث نا واسطسس ايك لفافه لئي"  

 "ْايو ححهوطط

 "؛؟  منسس ْاثثو هاطط، كظظا"  

 ...ْاثثجو{ مجنا هاهتــ  ما

هسهت اْ نسس كهيسا ما سي نكالو ا ميطط هي لفافه
اسس .  طرف دراز كيدوين  مجنا هاهتـ   سي الطاف نا 

هن، انسس ماري طرف { هي هن ليدو، زرا هبي هلو
.  ي كري نسس تيز نككاه سي ديكهوا الككوهرححِت   ْانكهو

انسس مارا سي  اهنو دابو هاهتـ  دراز   كيدو هت بعد 
ميطط هي جلدي .  لفافه ليواين كوشش كيدي

  منسس هج وقت هك اتنو.  سي لفافه كهينححي ليدو
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ْاثثجو، تو { تأكيد سي كظظواما ْايو هتو هك مجنا هاهتـ  ما
 ثثي سكوطط؟ميطط دابا هاهتـ  ما كئي طرح ْا

 "  مجنا هاهتـ  سي لؤ" 

 ...صه سي ديكهوا الككو هجي زياده غمارا سامنسس

 !"ْا سوطط مزاق ؛"  

 ْاثثيس نظظيطط تو { ميطط تو مجنا هاهتـ ما"  

 !"نظظيطط ْاثثوطط

ه نسس الطاف نسس سخت غّص  ينمارا ْا مثل نا كالم ُس
 هتئي ككيو اهنو ححظظره ايكدم الل  ه هك ْايو، اتنو غّص
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رسي الطاف اهنا ُك.  هلوا الككي وساهنا ماهتا ين نانسس 
 .  هتئي ككيو نسس كهرو هتيُاثثر سي 

مارا ثثاسسس مجنو ... متيطط جانتا نتهي؟"  
 !"هاهتـ  نتهي

هنو ككهربائي ككيو، انسس ديكهوطط تو اهين مجين ميطط كك
 بائي لتكي رهي هيت، ثثنكها ين هوا ما هلي 

 ! رهي هيت

هوسس ميطط سوطط   -ميطط حرية ما ْاوي ككيو  
سوطط جواب   نسس ميطط  كثثرا والو ْادمي  ال كا !كروطط

هبي   هي هتو   ْا ايك هنانوسو كام منسس سونثثو  !دئيس
كظظيو هتو هك مجنا هاهتـ  ! ميطط برابر سي هن كري سكو
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الطاف هي اهنا !  نتهي  { مجنو هاهتـ  مككر  ما ْاثثجو،
  –واز ديدو ي نسس ْاسكرتري

ْا بد متيز شخص نسس ماري ْافس    ! عزيز"  
 !"سي باهر لئي جاؤ

ي نسس ْافس نا باهر نكلي هتُارسي ثثر سي ترت ميطط ُك
الطاف هي  زور سي  الت ماري نسس مارا .  ككيو

ميطط هي سكريتريي .  نسس بند كيدو  ثثاححهل دروازه
نسس خدا حافظ كظظي نسس جاوا الككو مككر هي اهنا كامو 

ميطط رسهت .  هن{ ما اتنو مشغول هتو هك اهنسس سنايو
مارو ماهتو .  نسس ككهر طرف جاوا الككو  ثثر نكلي

نسس ححلي رهيو هتو، انسس مارا ذهن ما    جهكاوي
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و كام ميطط هن ْا اتنوس –وات دورايا كرسس { ايك
ححلتا ححلتا ! كري سكو ، هوسس سوطط هتاسسس

كئي طرح بححارو مجنا هاهتـ  بغري   -خياالت ْايا كرسس 
كام كرتو هسسس؟  هر ححيز واسطسس بيجا نا اوثثر اعتماد 
كرؤو ثثرسس، جيم اهنو سكريتريي اهنا واسطسس اهنو 

 ي اهنو مجنوهر كام كري ْاثثسس، ككويا هك اهنو سكريتري
 !...هسسس هاهتـ  بين نسس رهتو

ترت  ميطط ححلتا ححلتا روكي ككيو ، انسس   
.  ثثهري نسس هباككتو هباككتو  ثثاححهو  ْافس طرف ككيو

 يتريي نسس لفافه نكايلنسس سكر  ظظنححيوهاطط  ثث

 -نسس بتايو  
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 !"ْا لو، ْا لفافه متارا واسطسس ؛!  عزيز"  

فه لئي هتـ  ما سي لفامارا هاعزيز هي  منسس ديكهي نسس 
  -سكراوا الككو ليدو، انسس ُم

 ."هشيار ححهو" 

بيجا هبي ككهنا .  ْا مارو ثثظظلو امتحان هتو
  نسرين.  منسس برابر ياد نتهي ْاوتو  -امتحانات هتيا 

 شروع ما ككهرسس ْاوي نسسشروع .  نتهي  نسس هبي خرب
هك   ْاجسس ْام بنو،  –نسس كظظتو   سككلي واتو نسرين ميطط 
نسس    مككر ثثححهي ميطط مسجهي ككيو هك هي لوككو  -ْام بنو

 .امي ثثسند نوتو

 



33 
 

 الفصل الرابع

ككهرسس   ايك دن ميططمنسس برابر ياد ؛ هك 
نسس ْايو هتو، امي   ْايو، ككهنو ملبو دن هتو، هتاكي

ككهرسس جئي نسس ميطط نسرين هك  خيال كري نسس 
نسس قظظوة ثثيس، اهنا ساهتسس وات   ساهتسس بيتهي

كريس انسس ذكر كريس هك سوطط سوطط بنو، مارا ثثورا 
ككهر ما داخل هتيو تو .  جاسسس تريُاكان ـدن نو هت

ميطط هي .  ؛ ككهنا ثثريشانميطط ديكهو هك نسرين 
 اهنسس ثثوححهو هك سوطط هتيو؟

باري نا   نسرين ين عادة هيت هك هي روز  
و  ْاوي سطسس داهن موكسس ، سككال ثثرندااباهر ثثرنده و

خوبصورة ثثرنده { هي سككال ما ايك ككهنو.  نسس مجسس
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هبي ْاوسس، سفيد رنكك نو هتو، مهيشه ْاوي نسس 
هت دن .  نسس جائي  مجي داهن  نسرين نا هاهتـ  ما سي

نسرين نسس ككهين ثثريشاين هيت هك . ْا ثثرنده نوتا ْايا
ا هوئي، روز تو هي ْاوتا هتا انسس سوطط كام هي نظظيطط ْاي

نسس مسجهاوا   ميطط نسرين!  اهنا هاهتـ  ما سي مجتا هتا
الككو هك فكر هن كرو، ان شاء اهلل كالسس ْاوسسس، اتنا ما 

زه اميطط درو.  زه ثثر كوئي هي دستك ديديادرو
ميطط ثثهري نسس اندر .  ككيو تو كوئي هبي نوتو   كهولوا

ئي، وهاطط ايك ـنظر زمني ثثر كك جاوا الككو تو  ماري
انسس اندر لئي   ححكوُاه نسس ميطط هي دّب.  هتو ثثرو  ودّب

 ْا ثثارسل موكاليو هك كوئسس تا هوا ككيو، امي سونحح
يبل ثثر انسس ت  اندر لئي ككيو   ه نسسميطط دّب   هسسس؟
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ككرم كري رهيا   وة نسرين رسوله ما قظظ.  موكو
 كهولوا  منككايو هسسس؟  ميطط دّبوئي ـن هي كنسري.  هتا

ه ما دّب  – نكلي ككيو!"  ْاه" ككيو، انسس مارا منهـ  ما سي 
سفيد ثثرنده هج { ايك سفيد ثثرنده هتا ، وه

يظظاطط ْاوي نسس مجتا هتا، مككر هوسس هي  مهارا   روز
 .فقط سفيد نوتا، اهين ككردن الل هيت

 نسرين رسوله ما سي –!" سوطط هتيو"  

 .ديدو واز اْ 

ئي نظظيطط، مارو هاهتـ  ـئي نظظيطط، كـك"  
ه ميطط جلدي سي وه دّب."  زه  ما ْاوي ككيوادرو
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ه  نا ساهتسس ايك دّب.  يدود هثثاوينسس حُح  نسس لئي
 :الككو    نسس ثثرهوا  هي هيت، هت ميطط لئيّتــِـحح

نسس هبي ذكر هن كرجو،    مهاري واتو كوئي"  
 ..."نظظيطط تو

  -يت ككيو هحُحلفاظ ثثرهي نسس مارا ححظظره ثثر ثثسينه  اْا
هك ميطط  نسس كئي طرح خرب ثثرهي هسسس  هي لوككو

  نسرين نسس ْا واتو بتاوتو هتو؟  ميطط ححو طرف ديكهوا
الككو، كوئي مهنسس جوئي رهيو هسسس؟  مهاري واتو 

 .سنتو هسسس؟  مارا دل ما سخت خوف ْايو

نسس ْا يا،   وة لئينسرين رسوله ما سي قظظ 
 .مارو ححظظرو ديكهي نسس روكي ككيا
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 متيطط  هك ككويا ؛ ككسس سوطط هتيو متنسس؟   امي ال"  
"   نسرين هنسوا الككا!"  جويو هوئي كوئي هبوت

وة نسس ككرم ككرم قظظ    ."ححلو، ْاجسس سوطط بنو منسس كظظو
ميطط زبر دسيت سي مسكرايو انسس .  ثثياال ما هبرو

 .نو ايك ككهوت ليدو وةقظظ

{ ئيـارسس، متيطط مانسو نظظيطط، ْاجسس تو ك"  
بس فجرسس كالس ما ككيو انسس هت بعد .  نتهي بنو
 كتابو نو مطالعة  بيتهي نسس  ثثورو دن  مكتبة ما

 ."كرتو رهيو



38 
 

"  –نسرين مارا سامنسس غور سي ديكهوا الككا  
هيا هثثاوي رئي حُحـكظظو، سوطط هتيو، متيطط ك سسحّحس

 .اولكهسس ؛ سي   منسس برابر  نسرين   !"  ححهو

ميطط "  هثثاوطط؟ كام حُح ميطط سوطط!  هن، هن"  
 بيجي ححيزو ين وات كروا الككو، مككر نسرين تو

 ...هنا هشياركك 

 "  سوطط ثثارسل ْايو مهنا؟"  

 "يو ثثارسل؟ك"  

رسي نا ثثيححهسس هج  ثثارسل متيطط ُك"  
نسرين هي   "  كري رهيا ححهوش هثثاواين كوشحُح

 ،هتي نسس دّبو هاهتـ  ما ليدوُا
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 "ْا ثثارسل"    

 ...!"هتريو، نسرين"  

نسرين { هت ثثظظال ططئي هبي بويل سكوـميطط ك
كهويل ليدو،  وه الل انسس سفيد ثثرنده  هي دّبو

نسرين  نا منهــ  ما    -ه ما سوتيال خاموشي سي دّب
ري كِك اهتـ  ما سي دّبونكلي انسس اهنا ه سي ححيخ 

هاهتـ  ثثكري نسس اندر كمره  ميطط هي نسرين نا.  ككيو
نسرين زار   .  ما لئي ككيو انسس اهنسس سوفا ثثر بتهايا

– ، انسس ثثوححها كرسس زار  روتا جائي

 "  ْا مثل كيدو هسسس؟ئيسس كو"  
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 ميطط.  سؤال ثثوححها كرسس{ وار ام وار  ْا
مككر ميطط  ، كوئيسس كيدو ؛ ْا   جانتو هتو هك برابر 

بعد  ناككهين دير . ئي هن كري سكوـكئي هن بولو، ـك
مهيطط وه ثثرنده نسس نيححسس .  نسرين نا ْانسوطط هتما

{ هت ككهري سي.  نسس دفن كري ديدا  لئي جئي
كوئي ححيز    -يا كوئي نسس هبي   -نسس    ميطط هي نسرين

نسس هبي    لوككووه  ميطط هي .  ذكر نتهي كيديين 
هك هرككز كوئي نسس ذكر نظظيطط كروطط، مككر   وححن ْاثثو
 ، هتوتو  ْاوتواري ْا وات ثثر هبروسو نم نسس هي لوككو 

واسطسس ماري ياد  داشت نسس زبردسيت ححوري 
 .ناكهتا هتا
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ي ححيز هي بين هك مهيطط مهارا هاحّحايك  
وه خوبصورة نسس    ححهوتاسا مكان ما سي نكلي

نسس رهوا الككا، ثثهولو نا باغ نا    يال ما جئيو
.  سي دور  ثثريشانيو انسس   درميان، دنيا ين تكليفو

نسس تو    نسرين.  هي لوككو هي مهنسس وهاطط رهوانو كظظيو
ْا ويال مهارو  ككهر  بين .  ككمي ككيو{ ديكهتا نا ساهتسس

ر منسس سفر ثث. ْاثثو"  عدن باغ" ككيو، اهنو نام مهيطط 
دنو لكك،   -جاوانو هتائي، هي لوككو منسس موكلسس  

منسس دل ما  مككر مظظيناؤ  لكك ميطط غائب هوطط،
مهارا .  اطمئنان رهتو هك نسرين حفاظة ما ؛

 .ها هتا، نسرين نو خيال راكهتاثثروسي هبي احّح
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ْا سككلي سفرو  ميطط كرتو هتو، مككر كظظاطط  
ئي هبي ـمنسس ك  -  جاتو، سوطط كرتو، كونا ساهتسس هتو

جظظاطط كام متام هتائي، منسس ثثئسه ملي .  ياد نتهي
"  عالج"ثثححهي مارو     –ككهنا ثثئسه ْاثثسس   -جائي 

شروع ما سككلو  برابر هتو، هي لوككو .  كري ناكهسس
مككر هي خوشي خوش هتا، مهيطط هبي خوش هتا  

و ين ْا مثل نا  خراب لوكك.  ين هيت ككهنا هتورا  وقت 
اندهاري جال ما ثثهسائي ككيو، جاسوسي ين 

حىت هك    -ككيو    جلهاتوزيادة  ُازندككي ما زيادة  انسس  
امي هتئي ككيو  هك ككويا هك  هي سككال هي مارا جان نسس 

، انسس هي سككال  جيم حكم   ؛ خريدي ليدو
مككر ْاجسس ميطط هي   -كرسس تيم منسس كام كرؤو ثثرسس 
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يدو، هك هي لوككو جتين هبي د بتاوينسس    لوككو
مارا  ، جتين هبي سازش كرسس، ش كرسسكوش

ن  ثثر قبضة هجسم ثثر حكم كرواين، مارا ذ
مككر مارو   -كرواين، ماري ياد  داشت  ححوراواين 

ز هي لوككو نا قابو  ما نظظيطط ْاوي سكسس،  مارو ـدل هركك
دل ْازاد ؛، اهؤو ْازاد ثثرنده ؛ هك هج كوئي 

 .هي سككال نا ثثنجرا ما بند  نظظيطط هتئي سكسس دن
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