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اْملَْسُحْوَرة اْلُعْلَبُة

اْلَجباُن اْلفتى (1)

اْلَفراِغ، أَْوقاِت ِيف يَتَالَقْوَن باِب الشَّ ِمَن ُرْفَقٌة كاَن النِّيِل، َشطِّ َعَىل تََقُع الَِّتي اْلبُْلداِن أََحِد ِيف
اْلقَصِص إَِىل يَْستَِمُعوَن أَْو اْلَمْعلُوماِت، َشتَّى َويَتَباَدلُوَن بَْعٍض، إَِىل بَْعُضُهْم ُث َفيَتََحدَّ

اْلُمَسلِّياِت.
«صاِدٌق». اْسُمُه: َفتًى اْألَنْداِد، اْلِفتْيَِة بنَْيِ ِمْن كاَن

َخوَّاٌف. ِبأَنَُّه أَِخيِهْم أَْخالِق ِمْن اْألَْصِدقاءُ اْلِفتْيَُة َعَرَف
ِبباِلِه. يَْخُطُر أَْو يَراُه، ءٍ َيشْ ُكلِّ ِمْن يَْفَزُع «صاِدٌق» كاَن

ُكلِّ َوِيف يَتََحرَُّكها، َحَرَكٍة ُكلِّ ِيف ، َّ الرشَّ ُع َويَتََوقَّ اْألَذَى، يَْخَىش كاَن أَنَُّه أَْمِرِه ِمْن اَْلَعِجيُب
َمساءَ! َصباَح يَْخُطوها: ُخْطَوٍة

أَْخالِقِه. ِمْن اْألَْصِدَقاءُ َعَرَفُه ما اْلَحيِّ أَْرَجاءِ ِيف اْشتََهَر
الَِّتي النَّواِدَر هِذِه يَتَناَقلُوَن كانُوا ُجبْنِِه، نَواِدِر ِمْن َعنُْه يُْحَكى كاَن ِبما النَّاُس تَساَمَع

َوَعَجٍب. َدْهَشٍة ِيف َعنُْه تُْحَكى
ِبهذا إِالَّ يَْعِرُفونَُه ال َفأَْصبَُحوا اْلَجباُن»، «اْلَفتَى َلَقَب: — اْألَْمِر آِخَر — َعَليِْه أَْطَلُقوا

ِبِه. إِالَّ يُناُدونَُه َوال الَّلَقِب،
ِبهذا بُونَُه يَُلقِّ النَّاَس يَْسَمُع ِحنْيَ اْلَغَضَب، يُْظِهَر أَْن َعَىل «صاِدٌق» اْلَفتَى يَْجُرِؤ َلْم

ِبِه. َفيُناُدونَُه اْلبَِغيِض، الَّلَقِب
اْلَمصاِرِف. أََحِد ِيف ُكْفئًا ُمَوظًَّفا «صاِدٌق» َوأَْصبََح اْألَيَّاُم. َمرَِّت



اْلَمْسُحْوَرُة اْلُعْلبَُة

ُكْرِسيِِّه. َعَىل ِباْلُقْطِن َمْحُشوٍَّة َفأَْرٍة ِمْن ُمنَْزِعٌج «صاِدٌق»

«صاِدٍق» أَْصحاُب (2)

اْلُجبِْن. ِصَفُة َعنُْه ُعِرَفْت أَْن ِف اْلَمْرصِ ِيف «صاِدٌق» يَْلبَْث َلْم
َفَة الصِّ ِتْلَك يَْستَِغلُّوا أَْن َلُهْم يَِطيُب َمْن ِف اْلَمْرصِ ِيف َمَعُه يَْعَملُْوَن َمْن بنَْيِ ِمْن َوكاَن
ذِلَك إَِىل اْستَطاُعوا ُكلَّما َوُمعاَكَسِتِه ِلُمشاَكَسِتِه اْلُفْرصَة َفيَنْتَِهُزوا «صاِدٌق»، ِبها ُعِرَف الَِّتْي

َسِبيًال.
التَّْسِليَِة. ِمَن نَوًْعا اْلُمعاَمَلَة هِذِه يَْجَعلُوَن امُلشاِغبُوَن هُؤالءِ كاَن
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اْلَمْسُحْوَرة اْلُعْلبَُة

ِلَمْوِضِع ُدوَن يََرتَصَّ ِحينًا؛ ُمداَعبٌَة. َُّه أَن َعَىل ِبِه، اْلَعبَِث إَِىل بَْعًضا بَْعُضُهْم يَْدُعو كاَن
َفْوَق يََضُعونََها ِباْلُقْطِن َمْحُشوٍَّة ِبَفأَْرٍة يَأْتُوَن َوِحينًا تَُشكُُّه. َدباِبيَس ِفيِه َفيََضُعوَن ُجلُوِسِه،

االنِْزعاِج. أََشدَّ ُمنَْزِعًجا ِمنْها َفيَْهُرَب َحيٌَّة، َفأَْرٌة ََّها أَن َم ِليَتََوهَّ ُكْرِسيِِّه،
تَِزيَد أَْن يَْخَىش كاَن يَثُوُر. ال صاِبًرا، ُزَمالِئِه ِمْن ْخِريََة السُّ ُل يَتََحمَّ «صاِدٌق» كاَن
َلَعلَّ ْمِت، ِبالصَّ يَنالُُه الَِّذي اْألَذَى يُقاِبَل أَْن اْختاَر ِمنُْه. االنِْتَقاَم َلُه، ُمعاَكَسِتهْم ِمْن َشْكواُه

يَنْتَُهوَن. ُزَمالءَُه
َطبًْعا. َلُه َفأَْصبََح اْلُجبَْن، أَِلَف «صاِدًقا» أَنَّ النَّاُس َحِسَب
اْلَخْصَلِة. َهِذِه ِمْن يَتََخلََّص َلْن َُّه أَن أَْمِرِه ِمْن الظَّاِهُر كاَن
ْجعاِن؟! الشُّ ِمَن َغًدا يَُكوَن أَْن اْلَجباُن، َوُهَو َلُه يُتاُح َكيَْف

اْلَعْزِم. خاِئَر َضِعيًفا ُكلَّها َحياتَُه َسيَْقِيض أَنَُّه أَيَْقنُوا

النَّْهِر شاِطِئ َعىل (3)

ِمَن َجنْبَيِْه بنَْيَ يَْحِمُل َوُهَو ِفيِه، َعَمِلِه انِْتهاءِ بَْعَد ِف اْلَمْرصِ ِمَن «صاِدق» َخَرَج يَْوٍم ذاَت
يُطاُق. ال ما َواْلُحْزِن اْلَهمِّ

ِمَن ِبِه يَتَِّصُف ِبما َواْسِتْهزاُؤُهْم اْلَعَمِل، ِيف َلُه ُزَمَالِئِه ُمناَوأَُة ْت اْشتَدَّ اْليَْوِم هذا ِيف
فاِتِه. تََرصُّ ُمْختَِلِف ِيف اْلُجبِْن

يِق، الضِّ ِمَن ِبِه ما ِة ِلِشدَّ — عاَدتُُه ِهَي َكما — َمنِْزلِِه َ إَِىل يَُعوَد أَْن «صاِدٌق» ْ يََشأ َلْم
النَّْهِر. شاِطِئ إَِىل يَْمِيضَ أَْن واْختاَر

انِْفراٍد، َعَىل ِفيِه َوَجَلَس النَّاِس، أَنَْظاِر ِمْن َقِريٍب َغرْيَ النَّْهِر، شاِطِئ ِمْن َمْوِضًعا َ تََخريَّ
ُكْربَتُُه. َعنُْه تَنَْفِرَج أَْن يَْرُجو َوُهَو

اْلَحيِّ ِيف النَّاِس َوِمَن ِف، اْلَمْرصِ ِيف ُزَمالِئِه، ِمْن يَْلقاُه َوِفيما حاِلِه، ِيف اْلِفْكَر يُِطيُل َجَعَل
ِفيِه. يَِعيُش الَِّذي

ُطِبْعُت َقْد أَُكْن َلْم «َلْو نَْفِسِه: ِيف يَُقوُل َمَىض ثُمَّ َوْقٍت، بَْعَض َكذِلَك «صاِدٌق» َلِبَث
ِمْن اْلَحيِّ أَْهِل وُمخاَلَطِة الزَُّمالءِ، ِبُصْحبَِة آنَُس َلُكنُْت َفِة الصِّ هِذِه َعَىل — َغِر اْلصِّ ُمنْذُ —

ِبُصْحبَتِي.» َويَأْنَُسوَن ِلِلَقاِئي، وَن يََهشُّ أَيًْضا كانُوا أَنَُّهْم َكما َحْوِيل،

7



اْلَمْسُحْوَرُة اْلُعْلبَُة

تَْفِكريِِه. ِيف غاِرٌق َوُهَو اْلحاِل، هِذِه َعَىل «صاِدٍق» ُجلُوُس طاَل
أَْمِرِه؟ ِعالِج ِيف صاِنٌع ُهَو ماذا ا: َحقٍّ يَْدِري يَُكْن َلْم

يِْخ الشَّ ُصْحبَِة ِيف (4)

اْلَوْقِت، بَْعَض َمْجِلِسِه ِيف «صاِدٍق» َعنْيُ اِْغتََمَضْت
َوِرْفٍق. لُْطٍف َعْن يَنُمُّ َلْمًسا َكِتَفُه تَْلُمُس يًَدا ِبأَنَّ أََحسَّ

ًة. َويَْرسَ يَْمنًَة أَنْظاُرُه؛ َوداَرْت إِْغفاءَِتِه، ِمْن «صاِدٌق» اِنْتَبََه
َمِهيَب اللِّْحيَِة، َطِويَل الرَّأِْس، َكِبريَ اْلقاَمِة، َط ُمتََوسِّ ، نِّ السِّ عاِيلَ َرُجًال َعيْنَيِْه أَماَم َرأَى

الثَّْوِب. َفْضفاَض اْلَهيْئَِة،
َقبُْل. ِمْن يَْعِرُفُه َُّه َكأَن ِلـ«صاِدٍق»، يَبْتَِسُم يُْخ الشَّ كاَن
َوإِيناٍس. َولُْطٍف ٍة ِرقَّ ِيف َوذِلَك َطيِّبًَة، تَِحيًَّة إَِليِْه َم َقدَّ

التَّْفِكرِي، ِيف غاِرًقا أَراَك ِيل «ما يَِدِه: َعَىل يَُشدُّ َوُهَو «صاِدٍق»، ِلْلَفتَى الطَّيُِّب يُْخ الشَّ قاَل
َوَلِدي؟» يا تَْشُكو ماذا ثِْني: َحدِّ أَْمِرَك، ِبَخِفيَِّة صاِرْحِني واْلُحْزِن؟ ِلْلَهمِّ ُمْستَْسِلًما

ِمْن أَْلَقى ِبما ِضيِقي أََشدَّ «ما َلُه: َوقاَل يْخ، الشَّ ِثِه ُمَحدِّ إَِىل «صاِدٌق» اْلَفتَى اْطَمأَنَّ
َفال َجِميًْعا؛ ِمنُْهْم أَْهُرَب ِلَكْي أَْصنَُع َكيَْف أَْدِري: َلْسُت النَّاِس. ِة َعامَّ َوِمْن الزَُّمالءِ، ِة خاصَّ

أََحًدا؟!» ِمنُْهْم أََرى أَكاُد َوال َوْجًها، ِيل يََرْوَن يَكاُدوَن
أَْستَِطيُع َلَعيلِّ ِبَحِديثَِك، ثِْني َحدِّ اْلَمبَْلَغ. هذا اْليَأُْس ِبَك يَبْلَُغنَّ «ال باِسًما: يُْخ الشَّ َلُه قاَل

ُكْربَتََك.» ُج أَُفرِّ أَْو نَْفَعَك،

الثَِّمينَُة اْلَهِديَُّة (5)

َمْوِقٍع. أَْحَسَن اْلَقِلَقِة نَْفِسِه ِمْن ِلـ«صاِدٍق» يِْخ الشَّ ِلَقاءُ َوَقَع
َكالَمُه. ِمنُْه َسِمَع ِحنَي اْلباِل َوراَحِة النَّْفِس ِبُطَمأِْنينَِة أََحسَّ

َعَليِْه. َجرَّْت َوما َلِزَمتُْه، الَِّتي حاَلِتِه ُمْجَمَل يِْخ ِللشَّ َح َرشَ
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«صاِدٍق». اْلَفتَى ِمَن ُب يَْقَرتِ الطَّيُِّب يُْخ الشَّ

ُحْزنَِك؟ َوِرسُّ أََلِمَك َمْصَدُر «أَهذا ًدا: ُمتََودِّ ِلْلَفتَى َوقاَل ابْتِساَمٌة، يِْخ الشَّ َفِم َعَىل تََجلَّْت
أَنََّك َوْلتَْعَلْم بالَُك، ْ َفْليَْهنَأ اْليَأِْس، إَِىل يَْدُعو ال — بُنَيَّ يا — ِفيِه أَنَْت ما ا. َهمٍّ ِلْألَْمِر تَْحِمْل ال
َعَليْها َفْلتَْحِرْص ثَِمينًَة؛ َهِديًَّة اْآلَن إَِليَْك َسأُْهِدي َحياِتَك. ِيف تَُعاِنيِه ا ِممَّ َستَْسَلُم — َشكَّ ال —

تَْرُجوُه.» ما ُكلَّ َلَك ُق َستَُحقِّ اْلَهِديََّة َهِذِه ِبأَنَّ َوْلتُْؤِمْن اْلِحْرِص، ُكلَّ
يا ِيل ُمها َستَُقدِّ الَِّتي ِتْلَك َهِديٍَّة «أَيَُّة َوَسأََلُه: َكِبرٍي، َشَغٍف ِيف يِْخ الشَّ إَِىل «صاِدٌق» تََطلََّع

أَبَتاُه؟»
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ْن ِممَّ ِألَْمثَاِلَك َخْرتُها ادَّ أَنا ِعنِْدي. َكنٍْز أَثَْمُن ِهَي ُعْلبٌَة، إَِليَْك «َهِديَّتي يُْخ: الشَّ أَجابَُه
اْلَحيَاِة.» ِيف َلُهْم ِمْعواٍن َخرْيَ َوتَُكوَن نُُفوَسُهْم، تَْشِفي ِلَكْي اْلَعِزيَمِة، َوَخَوَر ْعَف الضَّ يَْشُكوَن
َعَىل الثَّناءِ ُكلَّ َوأَثْنَى اْلثَِّمينَِة، اْلَهِديَِّة هِذِه ِبَقبُوِل ِديَد الشَّ تَْرِحيبَُه «صاِدٌق» أَْظَهَر

َوَحنانَُه. َعْطَفُه َلُه َوُشَكَر يِْخ، الشَّ ُمُروءَِة

اْلَمْسُحوَرُة اْلُعْلبَُة (6)

يَُقوُل َوُهَو «صاِدٍق»، اْلَفتَى إَِىل َمها َوَقدَّ ُمْقَفَلًة، َصِغريًَة ُعَلبًَة اْألَيَْمِن َجيِْبِه ِمْن يُْخ الشَّ أَْخَرَج
ال َمْسُحوَرٌة، َصِغريٌَة ُعْلبٌَة َوَلِدي؛ يا ِبها َوَعْدتَُك ُكنُْت الَِّتي اْلُعْلبَُة ِهَي «ِتْلَك ِبِه: ُمتََلطًِّفا َلُه
َعِظيَمَة َلك، َخاِلَصًة َهِديًَّة — بُنَيَّ يا — ِمنِّي تََقبَّْلها النَّاِس. ِة َعامَّ ِمْن أََحٌد ها ِرسَّ يَْعِرُف

النَّْفِع.»
ماذا — َشيِْخي يا — تُْخِربِْني «َلْم ِمنُْه: َهِديَّتَُه يَأُْخذُ َوُهَو يِْخ، ِللشَّ «صاِدٌق» اْلَفتَى قاَل
أَْشياءَ؟» ِمْن َجْوِفها ِيف ِبما — أَْفتَُحها ِحنَي — أَْصنَُع َوماذا اْلُمْغَلَقُة؟! اْلُعْلبَُة هِذِه تَْحِوي
تَْحتَِفَظ أَْن — َوَلِدي يا — َعَليَْك أَُقوُل: ِلما اْستَِمْع اْألَْمِر. ِيف ْل تَتََعجَّ «ال يُْخ: الشَّ أَجابَُه
أَبًَدا.» َعَليْها أََحًدا تُْطِلَع أَْن َوإِيَّاَك اْلِحْرِص، ُكلَّ َعَليْها َوتَْحِرَص االِْحِتفاِظ، ُكلَّ اْلُعْلبَِة ِبهِذِه
اْألََهمُّ ُهَو — آَخُر أَْمٌر «ُهناَك َقاِئًال: ذَِلَك بَْعَد َكَالَمُه اْستَأْنََف ثُمَّ َلْحَظًة، يُْخ الشَّ َوَسَكَت

تَْلتَِزَمُه،: أَْن َلَك أَنَْصُح —
تَتََمنَّاها. أَنَْت الَِّتي اْلفاِئَدَة أََضْعَت نُْصِحي خاَلْفَت إِْن إِنََّك
ِبحاٍل.» تَْفتَُحها ال ُمْغَلَقًة، َحاِلها َعَىل اْلُعْلبََة تَْرتَُك أَْن َعَليَْك

اْلُعْلبََة؟» هِذِه َفتَْحُت إِْن يَْحُدُث «َوماذا «صاِدٌق»: اْلَفتَى قاَل
َفتَْحتُها.» إِذا َفْوًرا يَبُْطُل ِسْحَرها «إِنَّ يُْخ: الشَّ قاَل

اْألَبَِد؟» إَِىل تَْحِويِه ما أَْعِرَف أَْن ِيل يُتاُح «أَال «صاِدٌق»: قاَل
تَْحِويِه. ما َوتَْعِرُف تَْفتَُحها َسْوَف إِنََّك «بََىل، يُْخ: الشَّ قاَل
هللا.» شاءَ إِْن اْلقاِبِل، اْلعاِم ِمَن اْليَْوِم هذا ِمثِْل ِيف َموِْعُدَك

َوَهِديَّتِِه. يِْخ الشَّ أَْمِر ِيف حاِئٌر َوُهَو َرأَْسُه، «صاِدٌق» اْلَفتَى َهزَّ
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َوال أَْفتَُحها، ال ُكنُْت إِذا اْلَمْسُحوَرِة، اْلُعْلبَِة ِبهِذِه انِْتفاِعي «ما نَْفِسِه: ِيف اْلَفتَى قاَل
أَْستَْخِدُمها؟!» ال ُدْمُت ما ِفيِه، أَنا ما ِعالِج ِيف أَثَُرها َوما أَْرساٍر؟! ِمْن داِخِلها ِيف ماذا أَْعِرُف
فاألَْمُر باَلَك، تَْشَغْل «ال َلُه: َفقاَل اْلُعْلبَِة، نَْحَو اْلَفتَى ِبَخاِطِر يَُجوُل ما يُْخ الشَّ أَْدَرَك
ُدوَن اْآلَن، ُمنْذُ — ِهللا ِبَمِشيئَِة — ُق َستَتََحقَّ اْلفاِئَدَة َولِكنَّ بَْعُد، ِفيما َحِقيَقتَُه َستَْعِرُف ، ِرسٌّ

تَواٍن.»
َحَلْلَت. َوأَيْنَما َرَحْلَت، ُكلَّما َجيِْبَك؛ ِيف اْلُعْلبَِة َوْضُع واِجبَُك

الَِّتي َوآالُمَك َمتاِعبَُك َستَذَْهُب َمَعَك. اْلُعْلبَُة هِذِه داَمْت ما َعَليِْه، تُْقِدُم َشيْئًا تَْخَىش َلْن
َوإِْعجابًا. وًرا ُرسُ نَْفَسَك يَْمَلُؤ َوما يُْدِهُشَك، ما َسَرتَى اْآلن. َحتَّى ِمنْها تَْشُكو ُكنَْت

َمَعَك. اْلَمْسُحوَرُة اْلُعْلبَُة داَمِت ما أَبًَدا، ِبُسوءٍ تُصاَب َلْن
اْلِبحاِر!» ِيف ُغْصَت أَْو النَّاَر، اْقتََحْمَت َوإِِن أَذًى، ِبِك يَْلَحَق َلْن

ْحِر السِّ أَثَُر (7)

َجيِْبِه، ِيف اْلُعْلبَِة َوْضِع َ إَِىل باَدَر َحِديثَُه. َوَسِمَع يِْخ الشَّ َهِديََّة تَناَوَل ِحنَي «صاِدٌق» َفِرَح
ِفيِه. اْسِتْقراِرها إَِىل َواْطَمأَنَّ

تَْحِويِه ما أَثَُر — َحتًْما — َسيَْظَهُر يَُقوُل، ا ِممَّ َواِثٌق يَْخ الشَّ أَنَّ ِيف َشكٍّ أَْدنَى يُخاِمْرُه َلْم
اْلَفْوِر. َعَىل ِسْحٍر ِمْن اْلُعْلبَُة

ِبُقوٍَّة َشَعَر أَْن َع أَْرسَ ما َجيِْبِه. ِيف اْلُعْلبََة َوَضَع أَْن بَْعَد نَْفِسِه، ِيف اْألََمُل َدبَّ اَْلَفتَى
ِبَدِمِه! َوتَْمتَِزُج ُعُروِقِه ِيف ي تَْرسِ َعِجيبٍَة

آَخَر. َجِديًدا َشْخًصا أَْصبََح أَْن «صاِدٌق» َلِبَث ما
ُمَقوًَّسا. كاَن أَْن بَْعَد اْستَقاَم، َقِد ِجْسَمُه أَنَّ َوَجَد
ُمَطأِْطئًا. كاَن أَْن بَْعَد اْرتََفَع، َقِد َرأَْسُه أَنَّ َوَجَد

ِبَقْولِِه آَمَن َقْد اْلَفتَى أَنَّ َل، تَبَدَّ َقْد َحاَلُه َوَرأَى «صاِدٍق»، إَِىل نََظَر ِحنَي يُْخ الشَّ أَْدَرَك
إَِليِْه. واْطَمأَنَّ

ْحِر السِّ ِبأَثَِر َشَعْرَت «َلَعلََّك يَبْتَِسُم: َوُهَو َلُه َوقاَل َفاِحَصًة، نَْظَرًة إَِليِْه يُْخ الشَّ َه َوجَّ
اْآلَن.» ِجْسِمَك ِيف يَِدبُّ
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«صاِدٍق». ِلْلَفتَى اْلَمْسُحْوَرَة اْلُعْلبََة ُم يَُقدِّ يُْخ الشَّ

إِْحَساِنَك َعَىل َلِك، ُشْكًرا أَبَتاُه. يا «نََعْم، قاِئًال: يَْخ الشَّ َوأََجاَب ُمَؤكًَّدا، َرأَْسُه «صاِدٌق» َهزَّ
ِبي.»

نَِشيًْطا. اْلَعْزِم َقِويَّ َطِريِقِه ِيف َفمَىض وًرا، َمْرسُ اْلَفتَى َودََّع يُْخ الشَّ

اْلَجِديُد «صاِدٌق» (8)

ِبُقوَّتِِه، َوآَمَن ِبَشجاَعِتِه، اْعتَدَّ ِبنَْفِسِه، ِثَقًة يَْزداُد «صاِدٌق» واْلَفتَى واْألَساِبيُع، اْألَيَّاُم َمرَِّت
َعَليِْه. ُسْلطاٌن ِلْلَخْوِف يَُعْد َفَلْم
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يَْكتَِسَب أَْن اْسِتطاَعتَُه ُروا َقدَّ حاِلِه. ِل َوتَبَدُّ ِِه تََغريُّ ِمْن َرأَْوُه ِلما «صاِدٍق» أَْصحاُب َدِهَش
ِخصاَل واْحَرتَُموا اْلَقِديِْم، «صاِدٍق» ِخصاَل نَُسوا اْلَعِزيَمِة. َوُقوَِّة َواْلُجْرأَِة جاَعِة الشَّ ِخصاَل

اْلَجِديِد. «صاِدٍق»
ِتْلَك َمَع تَتَِّفُق َحَسنًَة ُمعاَمَلًة ِفيِه، يَْعَمُل الَِّذي ِف اْلَمْرصِ ِيف َوُرَؤساُؤُه ُرَفقاُؤُه عاَمَلُه

ِبَها. تََحىلَّ الَِّتي اْلِخصاِل
اْلَمْسُحوَرِة». «اْلُعْلبَِة ِرسِّ َكْشِف إَِىل ْوِق الشَّ َشِديَد «صاِدٌق» كاَن

أَْرساٍر؟ ِمْن تَْحِوي ماذا ِليَْعِرَف: ِلَفتِْحها، الرَّْغبَِة َشديَد كاَن
ُكلَّ إَِليِْه أَْحَسَن الَِّذي اْلَكِريِم، يِْخ الشَّ َمَع َعْهَدُه تَذَكََّر اْلُعْلبَِة َفتِْح ِيف َفكََّر ُكلَّما كاَن

واْطِمئْنَانًا. ُقوًَّة َحياتَُه َل َوبَدَّ اْإلِْحساِن،
يَْوٍم؛ بَْعَد يَْوًما يُراِوُدُه كاَن الَِّذي الذَِّميِم، ِلْلُفُضوِل يَْستَْسِلَم أَْن «صاِدٌق» اْلَفتَى يََشأ َلْم

ِللنُّْصِح. َوُمَخاَلَفٍة ِلْلَعْهِد، نَْقٍض َعَىل — َحِقيَقِتِه ِيف — يَنَْطِوي الَِّذي اْلُفُضوُل ذِلَك
َدُه َحدَّ الَِّذي اْلَموِْعُد يَِحنَي أَْن َوانْتََظَر ، ْربِ ِبالصَّ واْستَْعصَم ُفُضوَلُه، «صاِدٌق» قاَوَم

اْلَمْسُحوَرِة». «اَلُعْلبَِة ِتْلَك ِلَفتِْح يُخ الشَّ

اْلغاِئبَُة اَعُة السَّ (9)

اللَّيِْل. ِمَن َشْطٌر َمَىض َوَقْد َسْهراَن، بَيْتِِه ِيف «صاِدٌق» كاَن
اْآلَن. ِفيِه ُهَو الَِّذي اْلَوْقَت يَْعِرَف أَْن ِبباِلِه َخَطر

أَثٍَر. ِمْن اْلبَيِْت ِيف َلَها يَِجْد َفَلْم ساَعِتِه، َعْن يَبَْحُث قاَم
يُْفِلْح. َفَلْم ساَعِتِه، ِغياِب َعَىل يَْصِربَ أَْن «صاِدٌق» حاَوَل

ِيف أَْو اْليََقَظِة ِيف إَِليْها أَنا ُمْحتاٌج َوْقِتي، ِيل ُ تَُعنيِّ الَِّتي ِهَي ساَعِتي «إِنَّ نَْفِسِه: ِيف قاَل
صاِنٌع؟ أَنا َفماذا النَّْوِم،

ِفيِه!» أَنا الَِّذي اْلَوْقِت تَْحِديَد اْآلَن أَْستَِطيُع ال أَنا
ِف. اْلَمْرصِ ِيف اَعَة السَّ نَِيسَ أَنَُّه َفأَْدَرَك ِفْكَرُه، أَْعَمَل

ساَعتَُه. دَّ ِليَْسَرتِ ِف، اْلَمْرصِ إَِىل َفْوِرِه ِمْن يَذَْهَب أَْن َلُه َخَطَر
ُمنْتََصَفُه. يُقاِرُب َوالَّليُْل — اْألَْمِر َل أَوَّ — «صاِدٌق» َد تََردَّ
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ِف. اْلَمْرصِ إَِىل يَْقِصَد أَْن َفَقرََّر زاَل، أَْن ُد َدُّ الرتَّ َلِبَث ما
َليًْال؟» ِف اْلَمْرصِ إَِىل الذَّهاِب ِمَن يُِخيُفني «ماذا نَْفِسِه: ِيف قاَل

الطَِّريِق. ِيف ُخطاُه َوَحثَّ فاْرتَداها، ِثياِبِه إِىل َع أَْرسَ
هِذِه ِيف ِبَك جاءَ الَِّذي «ما ِبَقْولِِه: َفباَدَرُه َعَرَفُه، َحتَّى ِف اْلَمْرصِ بَوَّاُب يَراُه يََكْد َلْم

الَّليِْل؟» ِمَن َرِة اْلُمتَأَخِّ اَعِة السَّ
ِليَْدُخَل. اْلباَب َلُه اْلبَوَّاُب َفَفتََح ِتِه، ِبِقصَّ «صاِدٌق» ثَُه َحدَّ

ِخزانٍَة. أَماَم الظَّالِم ِيف اِن َولِصَّ ساَعِتِه… َعْن يَبَْحُث «صاِدٌق»
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«صاِدٍق» َشجاَعُة (10)

ِف. اْلَمْرصِ ِيف َمْكتَِبِه إَِىل اْلَخاِفِت ْوءِ الضَّ تَْحَت «صاِدٌق» َمَىض
َهْمًسا. َسِمَع خاِرٌج ُهَو َوبَيْنَما نَِسيَها، َحيُْث اَعَة السَّ َوَجَد
ِف. اْلَمْرصِ أَْقَىص ِمْن اْلُمنْبَِعِث اْلَهْمِس إَِىل «صاِدٌق» أَنَْصَت

اْلَهْمِس؟!» هذا ِرسُّ «ما نَْفِسِه: ِيف َوقاَل أُذُنَيِْه، أَْرَهَف
ِف. اْلَمْرصِ داِخَل اللُُّصوِص ِمَن ِعَصابًَة أَنَّ ِيف َظنُُّه َقِوَي
َخزاِئِنِه. َقِة ِلَرسِ ِف، اْلَمْرصِ َخْلِف ِمن تََسلََّلْت أَنََّها َشكَّ ال

اْلَمْوِقَف. هذا يُواِجَه أَْن َعَىل «صاِدٍق» َعْزُم اْشتَدَّ
اْلُجْرأََة. ِلتَْمنََحُه َجيِْبِه، ِيف اْلَمْسُحوَرَة» «اْلُعْلبََة َس تََحسَّ
َوْحَدُه. الُّلُصوَص يُواِجَه أَْن فاْستَبَْعَد يَْصنَُع، ِفيما َفكََّر
َجْدَوى. ُدوَن ِللتَّْهلَُكِة نَْفَسُه َسيَُعرُِّض َفَعَل إِْن َُّه أَن أَيَْقَن
ٍة. َضجَّ َغرْيِ ِيف ِباْألَْمِر َفأَْخَربَُه اْلبَوَّاِب، َ إَِىل َع يُْرسِ أَْن َرأَى

اْألَْمَر. يُبَلُِّغُه اْلحاِرِس، ِطيِّ ْ الرشُّ إَِىل ِف اْلَمْرصِ بَوَّاُب َع أَْرسَ
النَّْجَدِة. َطِة ِبُرشْ االِتِّصاِل ِيف َلْحَظًة ِطيُّ ْ الرشُّ يَتَواَن َلْم

ِف. ِباْلَمْرصِ َطِة ْ الرشُّ ِرجاُل أَحاَط َحتَّى َمْعُدوَدٌة، َدقاِئُق إِالَّ ِهَي ما
ِباْلَحِديِد. أَيِْديَُهْم َوَقيَُّدوا يُْفِلتُوا، أَْن َقبَْل الُّلُصوَص فاَجئُوا

ُجْرٍم. ِمْن اْرتََكبُوا ما َجزاءَ ِليَْلَقْوا َطِة، ْ الرشُّ َمْرَكِز َ إَِىل ساُقوُهْم

جاَعِة الشَّ َجزاءُ (11)

ِتِه. ُمِهمَّ ِمْن َفَرَغ أَْن بَْعَد بَيْتِِه، َ إَِىل «صاِدٌق» َرَجَع
َسالَمِتِه. إَِىل َواْطَمأَنَّ ِف، اْلَمْرصِ َقِة َرسِ ُمحاَوَلَة َكَشَف َلَقْد

َعَمِلِه. ِيف إَِليِْه َق ُوفِّ ِبما وًرا ُرسُ النَّْفِس َمْملُوءَ كاَن
اْلَجِريَمِة. تَنِْفيِذ َقبَْل ، نْيِ اللِّصَّ ِلَضبِْط اْلُخطََّة َرَسَم َلَقْد

ِبُمْحتَواها. َواْلَهَرِب اْلبَنِْك، ِخزانَِة َفتِْح ِمْن اِن اللِّصَّ يَتََمكَِّن َلْم
يَح. ِليَْسَرتِ ِفراِشِه َعَىل دَّ َوتََمدَّ نَْوِمِه، ُحْجَرَة «صاِدٌق» َقَصَد
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«صاِدٌق». َوأَماَمُهما َمَعُهما، ِللتَّْحِقيِق َطِة ْ الرشُّ َمْرَكِز ِيف اِن اللِّصَّ

بَِهيَجٌة. أَْحالٌم تَتََخلَّلُُه هاِدئًا، نَْوًما ناَم أَْن يَْلبَْث َلْم
َطاِلٌع. اْلَفْجِر َونُوُر نَْوِمِه، ِمْن «صاِدٌق» اْستَيَْقَظ

ًة. حاِرضَ بِْح الصُّ َصالَة يَُؤدَِّي َوأَْن أَ، يَتََوضَّ أَْن إَِىل باَدَر
َليَْلِتِه. ِيف إَِليِْه َقُه َوفَّ ما َعَىل َِّ هلِل ُشْكًرا ، َرْكَعتنَْيِ َصىلَّ َقبَْلها

ِلما اْلَكِبرِي تَْقِديِرِه َعْن َلَها ِبَلْمِسِه ُ يَُعربِّ َوَكأَنَُّه ِبيَِدِه، اْلَمْسُحْوَرَة اْلُعْلبََة «صاِدٌق» َلَمَس
ًة! َوَمَرسَّ َهناءًَة َحياتَُه َوَجَعَل َوتَفاُؤًال، َشجاَعًة َويَأَْسُه ُه ُعْرسَ َل بَدَّ َجِميل، ِمْن إَِليِْه أَْسَدْت

َح ُمنَْرشِ َعَمِلِه إَِىل َوَخَرَج ِثيابَُه، اْرتََدى َواْرتِياٍح َلذٍَّة ِيف َفُطوَرُه «صاِدٌق» تَناَوَل أَْن بَْعَد
اْلُخَطى. نَِشيَط ْدِر، الصَّ
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تَْكِريٍم. ِمْن َوالزَُّمالءُ الرَُّؤَساءُ ِبِه َسيَْلَقاُه ما ُر يَتََصوَّ إِنَُّه
إِْعجاِبِهْم َعْن َلُه ُوَن يَُعربِّ ُزَمالُؤُه، َعَليِْه تَواَفَد َحتَّى َمْكتَِبِه، إَِىل يَْجِلُس «صاِدٌق» َكاد ما
ُطوَل َلُه يَنْساها ال ِخْدَمٍة ِمن ِف اْلَمْرصِ إَِىل َمُه َقدَّ َوما النَِّبيِل، َوَصِنيِعِه النَّاِدَرِة، ِبَشجاَعِتِه

اْلَحياِة.
ِيف ِف اْلَمْرصِ إَِىل يَْقِصُد َجَعَلتُْه الَِّتي ِعيَدَة السَّ اْلُمصاَدَفَة َلُهُم ُح يَْرشَ «صاِدٌق» أََخذَ

َحَدَث، ما ُكلِّ ِيف ِيل اْلَفْضُل َليَْس َُّه أَن َلُكْم «أَُقرُِّر ُمبْتَِسًما: َلُهْم َوقاَل اللَّيِْل، َجْوِف
َمْكتَِبي، َعَىل نَِسيتُها الَِّتي ِلساَعِتي اْلَفْضِل ُكلُّ اْلَفْضُل ََّما َوإِن

ِف.» اْلَمْرصِ َقِة َرسِ ُمحاَوَلِة َعَىل أَِقَف أَْن ِيل أُِتيَح مَلا َلْوالها
ِمنَْك نَْحُصَل أَْن «َعَليْنا ِلـ«صاِدٍق»: َوقالُوا الظَِّريَفِة، اْلُمالَحَظِة ِلهِذِه الزَُّمالءُ تَضاَحَك
َجِميٍل.» ِمْن َلَها ِبما اْعِرتاًفا ِف، اْلَمْرصِ ُمتَْحِف ِيف نََضَعها ِلَكْي اْلُمباَرَكِة، اَعِة السَّ هِذِه َعَىل
َزِميلِِهْم َشجاَعِة َعْن َكَشَف الَِّذي اْلحاِدِث هذا َحْوَل أَحاِديثُُهْم تَُدوُر الزَُّمالءُ بَيْنَما
إَِليِْه، يَنْتَِمي الَِّذي ِف اْلَمْرصِ َعَىل َوِحفاِظِه اْهِتماِمِه َوَمبَْلِغ ِفِه تََرصُّ ُحْسِن َعَىل َوَدلَّ «صاِدٍق»،

ِف. اْلَمْرصِ ُمِديِر ِمْن َعاِجَلًة َدْعَوًة «صاِدٌق» ى تََلقَّ إِذْ
ِليَْشَهُدوا اْلُمِديُر َجَمَعُهُم َوَقْد ِف، اْلَمْرصِ ِيف اْلَعَمِل ُرَؤساءَ ِفيِه َوَجَد َمْكتَِبِه إَِىل َوَصَل ا َفَلمَّ

«صاِدٍق». ِلْلَفتَى َسيَُقولُُه ما
َويَُقول َويَُحيِّيِه، يَُصاِفُحُه ِف، اْلَمْرصِ ُمِديُر َلُه َوَقَف َحتَّى اْلَمْكتََب «صاِدٌق» َدَخَل إِْن ما
ِألَْسأََلَك ثُمَّ َجِليَلٍة؛ ِخْدَمٍة ِمْن ِف اْلَمْرصِ إَِىل أَْسَديْتَُه ما َلَك ِألَْشُكَر الرَُّؤساءِ، أَماَم «َدَعْوتَُك َلُه:
— اللَّيَْلِة ِتْلَك ِيف — إِْجراءَاٍت ِمْن اتََّخذَْت َوماذا ِبالتَّْفِصيِل؟ َلَك َحَدَث ما َعَليْنا تَُقصَّ أَْن

اللَّيِْل؟» َجْوِف ِيف َخزاِئِنِه َواْسِتالِب َعَليِْه، اْلُعْدَواِن ِمَن ُف اْلَمْرصِ َسِلَم َحتَّى
ِبَلْحَظٍة.. َلْحَظًة َوَقَع ما أَْحداَث يَِصُف «صاِدٌق» َفأََخذَ

يََقَظٍة ِمْن أَبَْديْتَُه ِلما «تَْقِديًرا ِلـ«صاِدٍق»: ِف اْلَمْرصِ ُمِديُر قاَل اْلَحِديِث انِْتهاءِ َوبَْعَد
تَْرِقيَتََك.» أُْعِلُن َوَشَجاَعٍة

َوُهَو «صاِدٍق» إَِىل َمُه َقدَّ ثُمَّ اْلَمْكتَِب، َعَىل ُمْقَفٍل َظْرٍف َ إَِىل يََدُه ِف اْلَمْرصِ ُمِديُر َوَمدَّ
َصنَْعَت.» ما َعَىل َلَك ُمَكاَفأًَة الرَّْمِزيََّة، اْلَهِديََّة هِذِه «تََقبَّْل ُمبْتَِسًما: َلُه يَُقوُل

َوُهَو اْلَعَمِل، ِيف تَْرِقيٍَة ِمْن ناَلُه ِبما َوَفِرَح َصِنيَعُه، ِف اْلَمْرصِ ِلُمِديِْر «صاِدٌق» َشَكَر
اْلُمْغَلُق. اْلظَّْرُف يَْحِوي ما يَْجَهُل
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تُها ِعدَّ نَْقِديًَّة، أَْوَراًقا ِفيِه َفَرأَى َفْوِرِه، ِمْن الظَّرَف َفتََح اْلُمِديِر ُحْجَرِة ِمْن َخَرَج أَْن بَْعَد
ٍة ِهمَّ ِمْن أَبَْدى ِلما ِف، اْلَمْرصِ ِمَن تَْقِديٍر َشهاَدُة َوَمَعها ُجنَيٍْه. ِمائَُة َوِقيَمتُها َوَرقاٍت َعْرشُ

َوَشجاَعٍة.

اْلُعْلبَِة ِرسُّ (12)

وِبالتَّْقِديِر اْلماِليَِّة، َواْلجاِئَزِة ِْقيَِة، ِبالرتَّ الظََّفِر ِمَن َلُه َ تَيَرسَّ ِبما َفْرحاُن َوُهَو «صاِدٌق» يَنَْس َلْم
َوُجْرأٍَة. َشجاَعٍة ِمْن ِبِه تََحىلَّ ما إَِىل يَْرِجُع — ُكلِِّه ذِلَك ِيف — اْلَفْضَل أَنَّ اْلَكِريِم:

أَيَّاِمي ِيف ُكنُْت َكما َوأَنا َجَرى، اْلحاِدُث َلِو تَُرى، يا اْلَحاُل َكانَِت «َكيَْف نَْفِسِه: ِيف َفكََّر
اْلَجبان؟» اْلَفتَى َلَقَب: َعَيلَّ أَْطَلُقوا َحتَّى ءٍ، َيشْ ُكلَّ َوأَتََهيَُّب ءٍ، َيشْ ُكلِّ ِمْن أَخاُف اْلماِضيَِة:
النَّْهِر؛ َشطِّ َعَىل َلِقيتُُه الَِّذي يِْخ الشَّ َمْكُرَمَة أَْعَظَم «ما قاَل: ثُمَّ َقِليًال، «صاِدُق» َمَكَث
كاَن الَِّتي اْلَمْسُحوَرَة»، «اْلُعْلبََة ِتْلَك َّ إَِيل َوأَْهَدى اْألََمَل، ِفيها َوأَْحيا الطَُّمأِْنينََة، نَْفِيس ِيف َفبََعَث

ُشْكٌر!» َوال ثَناءٌ يها يَُوفِّ ال َوبََرَكًة، ِنْعَمًة ِسْحُرها
ِمْن اْلُعْلبَُة تُْخِفيِه ما َمْعِرَفِة إَِىل َشْوُقُه َفاْشتَدَّ نَْفِسِه، ِيف ُد تََرتَدَّ اْلَخواِطُر هِذِه َظلَّْت
ماذا َويَْعِرَف اْلُعْلبََة، يَْفتََح أَْن ِفيِه َلُه يُتاُح الَِّذي اْلَمْوُعوَد، اْليَْوَم يَنْتَِظُر َوَجَعَل أَْرساٍر،

َعَليِْه. تَْحتَِوي
اْلَمْوُعوُد. اْليَْوُم َحلَّ َحتََّى أَساِبيَع، َمَضٍض َعَىل ْربِ ِبالصَّ الذَ

َعيْناُه ْت أَبَْرصَ ِحنَي ِلَدْهَشِتِة َويا ِفيها؛ َونََظَر َوَفتََحَها َجيِْبِه ِمْن اْلُعْلبََة «صاِدُق» أَْخَرَج
اْلُعْلبَُة! َعَليِْه اْحتََوْت ما

عاٍم. َطواَل ِفْكَرُه َْت َحريَّ الَِّتي اْلُعْلبَِة، ِيف َرأَى ماذا أَتَْعِرُف
جاَعِة. َوالشَّ ِلْلُجْرأَِة َرْمًزا ، نَْرسٍ ُصوَرُة َوْجِهها َعَىل ِبطاَقًة، َرأَى

التَّاِيل: ْعِر الشِّ بَيَْت َ َقَرأ وَرِة اْلصُّ أَْسَفِل ِيف

ُش��ج��اَع��ا». ُدْم��َت م��ا ��ْح��ُر، ال��سِّ — أَنْ��َت — ِف��يْ��َك إِنَّ��َم��ا ِس��ْح��ٌر اْل��ُع��ْل��بَ��ِة ِف��ي «َل��يْ��َس

تَُكْن َوال أَِخي، يا َرأَْسَك «اْرَفْع ِفيِه: َمْكتُوٌب ُهَو ما َ َقَرأ اْلِبطاَقِة َظْهَر َقَلَب َوِحنَي
ذَِليًال. خاِضًعا

َكِريًما. ُمواِطنًا ِلتَُكوَن اْلِعزَِّة، ِمَن ها َحقَّ ِلنَْفِسَك اْعِرْف
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اْلَمْسُحْوَرة اْلُعْلبَُة

ما الظَّنُّ ذِلَك أَْكَسبََك تَْحِميَك، َخِفيًَّة ُقوًَّة تَْحِوي َمْسُحوَرٌة اْلُعْلبََة أَنَّ َظنَنَْت ِحنَي
َوإِْقداٍم. َشجاَعٍة ِمْن ِبِه َشَعْرَت

اْلَمناِل، بَِعيَد ِمنَْك كاَن ما — اْلَكِريَمِة اْلِخصاِل هِذِه ِبَفْضِل — اْلَعِزيز بُنِيَّ يا أَْدَرْكَت
اْلُمَحاِل. ِمَن تَْحِقيَقُه تَْحَسُب ُكنَْت َوما

اْل��َع��َج��ْب ��ْح��ِر ال��سِّ ِم��َن ِف��ي��ه��ا َوْح��َده��ا ��ج��اَع��َة ال��شَّ «إِنَّ
اْألََرْب.» َغ��اي��ـ��اِت َوبَ��َل��ْغ��ـ��َت ِب��َف��ْض��ِل��ه��ا ال��نَّ��ج��اَح ِن��ْل��َت

َطِة ْ الرشُّ يََدي بنَْيَ (13)

َمْكتَِب َ إَِىل اْلُحضوِر إَِىل تَْدُعوُه َطِة ْ الرشُّ إِداَرِة ِمْن ِبَدْعَوٍة «صاِدٌق» ُفوِجئَ َقالِئَل أَيَّاٍم بَْعَد
اْألُُموِر. بَْعِض ِالْسِتيَضاِح اْلَمباِحِث

اْلَمْكتَِب، َ إَِىل ُخطاُه «صاِدٌق» َحثَّ اْلَمباِحِث، يََدِي بنَْيَ ِلُمثُولِِه ِد اْلُمَحدَّ اْلَموِْعِد ُقبَيَْل
ِمْن َطِة ْ الرشُّ َضاِبَط تَْمنَْع َلْم اْلَحفاَوَة هِذِه َولِكنَّ باِلَغٍة، ِبَحَفاَوٍة اِبُط الضَّ اْستَْقبََلُه َوُهناَك
إَِىل ذََهاِبِه ِبَسبَِب تَتََعلَُّق َدِقيَقٍة أَْسِئَلٍة َعْن «صاِدٌق» ِبِه يُِجيُب َما ِليَْكتَُب ِباْلَقَلِم، يُْمِسَك أَْن

إِْجراءَاٍت. ِمْن اتََّخذَ َوِبما اْلَحاِدِث، َوْقَت ِبِه أََحسَّ َوِبما َليًْال، ِف اْلَمْرصِ
َهها َوجَّ الَِّتي اْألَْسِئَلِة َعِن «صاِدٍق» أَْجِوبَِة تَْدِويَن َطِة ْ الرشُّ ضاِبُط اْستَْوَىف أَِن َوبَْعَد
َوَشجاَعِتِه، ِتِه ِهمَّ َعَىل ْكَر الشُّ َلُه َم َولِيَُقدِّ «صاِدًقا»، ِليُصاِفَح اْلَمْسئُوُل اِبُط الضَّ َوَقَف إَِليِْه،

َدٍة. ُمَحدَّ َمْعلُوماٍت ِمْن ِبِه أَْدَىل فيما ِتِه ِدقَّ َعَىل أَيًْضا َولِيُثِْني
َطِة، ْ الرشُّ ِرجاِل ِة ِلُمِهمَّ تَْقِديٌر نَْفِسِه َوِمْلءُ َطِة، ْ الرشُّ داِر ِمْن «صاِدٌق» َوَخَرَج

اْآلِمِننَي. ُحُقوِق َعَىل اْلعاِبثِنَي أَيِْدي َعَىل ِب ْ َوالرضَّ اْألَْمِن، اْسِتتْباِب ِيف َوِرساَلِتها
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اْلِبَطاَقِة. َعَىل النَّْرسِ ُصوَرة َرأَى أَْن بَْعَد جاُع، الشُّ «صاِدٌق»

اْآلتيِة األسئلة عن الِحكايِة هذه ِيف ا ِممَّ يُجاُب

لَقبُه؟ كان وماذا «صاِدٍق»؟ الَفتَى ِصَفُة كانت ماذا (س1)

منهم؟ موِقفُه كان وماذا يُعاِكسونه؟ «صاِدٍق» ُزَمالءُ كان بماذا (س2)

ِفْكِرِه؟ يف يُدور كان وماذا النهِر؟ شاِطئ إِيل «صاِدٌق» ذَهب ملاذا (س3)

حديٍث؟ من يِْخ الشَّ وبنْي «صاِدق» بنْي دار ماذا (س4)

له؟ فائدتُها وما للفتَى؟ يُْخ الشَّ قدَّمها التي الهِديَُّة ما (س5)
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الفتَى؟ ُسؤاُل كان وماذا الُعلبَة؟ يُعطيه وهو للفتَى الشيُْخ نصح بماذا (س6)
«صاِدٍق»؟ نْفِس يف الُعلبِة أثُر كان ماذا (س7)

صنع؟ وماذا رغبتُه؟ كانت وماذا «صاِدق»؟ يُعاَمُل كان كيف (س8)
الذَّهاب؟ قرَّر أين وإِيل «صاِدٌق» فقد ماذا (س9)
امَلِرصف؟ يف وهو «صاِدٌق» سِمع ماذا (س10)

امَلْوِقف؟ ِلُمواجهة فَعل وكيف
ف؟ امَلْرصِ يف لِقَي وماذا بيْتِه؟ إِيل رَجع حني «صاِدٌق» صنع ماذا (س11)

فعل؟ وماذا «صاِدٍق»؟ شْوُق اشتدَّ َيشءٍ أَيِّ إِيل (س12)
امَلْسحورِة؟ الُعلبِة ِرسُّ كان وماذا

جَرى؟ وماذا «صاِدًقا»؟ استْدَعى الذي من (س13)
ذلك؟ بعد «صاِدٍق» شعوُر كان وماذا
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