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طبٔعٙ . فالشااب انيات ه يف   شٞ يدز أٌ َٓته الشاب الكبطٙ بالدزاس٘ أّ البحح أّ التيكٔب يف الهتب ، ٍّرا ٓ
ميا  مٝاات الهتاب يف اتاالت السّحٔا٘ انتيْعا٘ ،        حضْز اإلدتناعات ٓشنع ، خالل سيْات اىت امُ ، نالماا  

 ئُ عً قساٛٗ أٚ نتاب ! غّجينع مً انعسف٘ ما ٓ
أّ  إذ ٓيادز أٌ تضاه فٔناا تضاه حلاْل       ،تتخلٙ ٍٕ عيُ  ّّلهً ٍرِ انعسف٘ سسعاٌ ما ٓتخلٙ عيَا الشاب ، أ

أسالٔب نْادَ٘ األمْز انادٓ٘ البغٔض٘ اليت ٓضطس اىل مْادَتَا ، بعد أٌ تيتَٕ سيْات الدزاس٘ الْزدٓ٘ لٔبدأ 
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ّلْ أدىٙ شو ، أىُ ٓيبغٕ علٙ اخلدم٘ الشامٔ٘ أٌ تَته مبْاضٔع حكاةٗ  ، ُ ل ْٓدد مً ٓ ً أّ ٓشو ّاعتكد أى
الشنآّ٘ اخلالصأ٘ الساخاطْلْدٔ٘ الالٍْتٔا٘     شاٜلمادٓ٘ عانٔ٘ دىْٔٓ٘ تسابٔ٘ ، فَرِ أمْز أتفُ بهجة مً ان

 انالٜهٔ٘ اليت ٍٕ صنٔه اخلدم٘ السّحٔ٘ !
األدْب٘ يف مهاٌ آخس ، ّلهً صاحبيا مل ٓتعْد علٙ أٌ ٓكاس  أباْاب   عً  بححل الشاب أٌ ٓاذٌ مل ٓبل إل أٌ حياّ

انعسف٘ سْاٛ باحلْاز أّ بالبحح أّ حتٙ بكساٛٗ اإلعالىات ! ّمل ٓتدزب علٙ أٌ ٓكس  الرًٍ حتٙ جياد الفهاسٗ الايت    
 إل بالكس  . حفتيبْاب ل تألللينْ ... فا تفتح أمامُ بابا 

مً خاالل مشاابكات الثااخ الصأفٔ٘ ّفصاْل إعاداو اخلاداو ،         ٕأّلدىا ٓتدزبٌْ علٙ الكس  البحجب قاٜل أٌ ُّز
!!  أٌ ٓيفذس فسحاا   بشدٗ ، ّناد قليب ٖحدٚ تلو انشابكات ، فاٍتز ضنةإٍّرا صحٔح . ّقد زادعت بيفشٕ 

كد ناىات نلاَا   فلشبَات ! ، مل تهً فْم مشتْٚ ا اثاخ " األّلد " ناىت فْم مشتْٚ األخطاٛ ، ّلهيَأ، ألٌ 
 ميشْخ٘ باحلسف مً الهتب ، ٍّرا شٞ مكبْل باعتباز أىيا ىشة علٙ دزب انؤلفني !

ّالادز    البحاح نْىُ أقسَ  ، إل أىاُ ل ٓفهاس أبادا يف أٌ ٓكاس  أباْاب       عٓيت س ٍطْل انطس ّم ّٓ ل الشاب ّاقفا 
عيادما ٓصااب الابعا بالٔا       فصاْل   علنُ أحد نٔف ٓهٌْ الكس  السّحٕ . ثاه تهتنال السّآا٘    ّٓالفهس ، فله 

ٕ   دفٔعتك ٚ    ، ٌّ أٌ الشبٔل الْحٔد للينْ ٍْ دلازاٗ تٔاز الكاس  رياة السّحا ، فالشااب بَارا    ٍّياا الطاما٘ الها 
 ٓزداد قسعا  علٙ قسٍ  !
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