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َقاَرَبٓت ّحْصُة الْدٓرّس َعَلى االٓنّتَهاّء َشُعَر ُمّنير بُّجوٍع َشّديٍد َوأٓصَبَح ُيَراقُب َعَقارَب 
  َرَمَق ُ الْساَعة َوَيُعْد الْدَقاّئَق َوالْثَوانّي َحْتى َيٓسَتّطيَع الُخُروَج َوّشَراَء ُلٓمَجة َيُسْد بَّها

ٓ ُ  َشارَّ  الْلٓ ّ  َرْا الَجَرُس َ   َع أَوَبٓيَنَما  َاَا الطِّط  أَ َواَتُ  َ اّخَ  يٓجَمعُ  ُمّنيرِ ٓسَر
ّ  الُمَتَواّاّد أَماَا َباّب الَمٓدَرَسةّ  . الّمٓ َ َ ّة ُ ْ  آنَطَلَق  َالْسٓهّ   َلى الَباّئّع الُمَتَجوِّط
َوَقَف أَماَا الَعَرَبّة َيَتأْمُ  األ َلَت الَمعُروَضة َوَقد َغْشاَ ا الُغَباُر َوَتَجْمَع َحٓوَلَها 

 َ ْس الْطٓ ُ  َيَدُ  ّفي مأَخَل ُ َنَ َر الَوَلُد بآشّمٓئَزازٍ َولّكْ  الُجوَع َقٓد أَخَل ّمٓنُ  . الْلَباُب 
َو َما  ٓا . َآيّبّ  َوأٓخَرَج ّمٓنُ  َبٓعَ  الّقَطّع الْنٓقّدْيّة َوَ َلَب ّمَ  الَباّئّع ّقٓطَعَة ُمَرْ َباٍت 

َع في  َوَبٓغَتًة َتَوْقَف َعّ  األ ّٓ  . ٓلّتَهاا الُمَرْ َبّة بَّشَراَ ةٍ  َناَوَلُ  الْرُاُ  َ َلَبُ  َحْتى َشَر
ا ّفي الْلٓمَجّة َلّكْنُ  َلٓ  ُيَلَّحٓظ َشٓيئًا َفَواَصَ  . بَسبّب َمَلاٍا َغّريٍب  َحْدَا الَوَلُد َمّليًّ

 ّفي الَصفِّط ُ ْ  ُمّنيرِ َرْا الَجرُس َ انّيًة ُمٓعّلًنا َعٓ  بَّداَيّة ّحْصّة الُعُلوّا َفَوَقَف  .األ َٓ  
َياّضَياّت َو َما  ٓا َ ْ  بّإٓخَراج ّ َتاّب . َ َخَ  الّقٓسَ  َوَاَلَ   َلى َمكَانّّ  الُمٓعَتا ّ   الرِّط

ى َشُعر بَّمَغٍص ّفي ّمٓعَدّتّ  َيكَاُ  ُيَقْطُع  ٓمَعاَءُ  َوَبَدأ الَعَرُا َيَتَصْبُب مَ  َاّبيّنّ  أَحتِّط
.  ََتَ  الْط ُ  َصٓوَت أنّيّن  َو َوَضَع َيَدُ  َعَلى َبٓطّنّ  َو أٓصَبح َيَتَلْو  ّمٓ  ّشْدّ  األَل ّ 
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 بّّبٓنّت َشَ ٍة َفَقٓد ٓس  َل  َيٓنُب   َفَدَنا ّمٓنُ  لَيٓطَمئْ  َعَلٓيّ  َلّك ْ ُمّنيرٍ  الُمَعْلُ  لَّ اَلة آنَتَب َ 
أٓغّمَي َعَلٓيّ  ّعٓنَدّئٍل َحاَوَ  الُمَعْلُ  أٓا ُيٓسّعَف الْصّغيَر بَّرْش الُعُطورّ َوالَماّء َعَلى َوٓاّ  

ّغيرّ َلّكْنُ  َلٓ  ُيٓ ّلٓح ّفي َذلَّك َفَباَ َر  َلٓ  .  بّالُمٓسَتٓشَ ى لَطَلّب اآسَعاّ  باالْتَصا الصَّ
َوّفي . َتٓمّ  ّسَو  ُبٓرَ ًة ّمَ  الْزَمّ  َحْتى َحَ َرت الْسَياَرُ  َوَنَقَلت الْطٓ  َ 

 َقٓد أّصيَب ُمّنيًراالُمٓسَتٓشَ ى َقاَا األّ ْباُء بإٓاَراّء الْتَ الّيّ  الَْلزَّمّة َفَتَبْيَ  أْا 
َو بٓعَد أٓا َحْرَر الْطّبيُب َوٓصَ َة الْدَواء . بَتَسْمٍ  ّغَلاّئيٍّي َاْراَء َتَناُولّّ  َ َعاًما َغٓيُر ّصْ يٍّي 

َلَقٓد ّ ٓدَت َتٓهُلَك بَّسَبّب الُمَرْ َبّة الَمٓعُروَضّة  "  :للْطٓ ّ  َتَوْاَ  َلُ  بّالْنّصيَ ة َقاّئَلً 
الَ َتَتَناوٓ  أبًدا َ َعاًما الَ َتَتَوْفُر ّفيّ  َقواّعُد الْصْ ّة الّغَلائْيّة َفَقٓد . و األٓوَسااّ  للُغَبارّ 

َسْم ّ ا َيَتَسْبُب َلَك ّفي  ّمَ   ٓشُكُرَك َيا َسْيّدي َعَلى  ٓنَقاّذ َحَياّتيأ":  ُمّنيرِ أَااَب  " .تَّ
 ."َتَناَوَ   اْل َما ُتٓ ّ ُرُ  أْمي ّفي الَمٓنّز ّ أالَخَطرّ َو أّعُدَك أٓا أٓعَمَ  بَنّصيَ َتك َفلٓ  

َواَضَب َعَلى آسّتٓعَماّ  الْدَواّء َو َسُتٓشَ ى  "  .ٓرَ َ  ُموْ ًعاأُ ْ  مّنيٍر َتَبْسَ  الْطّبيُب  ّ 
. " بُكْ  َتأّ يٍد َسأٓحُرُ  َعَلى َذلّكَ "  : فَرْ  الْطٓ  ُ  " . ٓا َشاَء هللا ّفي ُغُ وّا أْياٍا 

 َقاَعَة الَ ٓ ّص َفَوَاَد أْمُ  ّفي آنّتَ ارّّ  َوَقٓد َتَمْلكََها الَخٓوُ  َوالَ ٓيَرُ  َعَلى ُمّنيرِ َغاَ َر  
. ّصْ ّتّ  َولّكْ  الَوَلَد َ ٓمأَنَها َو ٓ ْدأ ّمٓ  َرٓوّعَها

 


