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بعَدها وعانيُت مساءً، التاسعة حتى لني تشانرسي شارع يف العمل مهامِّ بعض أبقتني
برصي َولَّيُت السواء. عىل العمل مواصلة وعن التسلية عن عازًفا جعلتني صداع بوادر من
وكأنها السيارات داخَله تمر الذي الضيق الوادي بذلك املحيطة العالية امُلنحَدرات صوَب
الرصيف نحو طريقي أشقَّ أن عىل فعزمُت صافية؛ بليلة تيش السماء وكانت عارم، َسيل
امُلتداخلة األلوان َطيف بمشاَهدة رأيس عن الصداع وطأة ف وأخفِّ عينيَّ ألريح النهري؛
يُخفي شفيٌق ظالٌم ُمنازع؛ بال املكان هذا يف وقت أفضل هو الليل النهر. فوق الساطعة
منبعثة وُصفرة اج، وهَّ وبرتقايل أحمر، االنتقالية؛ الِحقبة تلك وأضواءُ بُحلكته، املياه قذارة
من ُخطوط يف جميُعها ت اصطفَّ الكهربائية، املصابيح ببياض مختلطة الغاز مصابيح من
أقواس عرب تَربز الفاقع. والبنفَسجي الرَّمادي بني ما األلوان، درجات جميع غطَّت الظالل
وأعىل وامتداده، النهري الرصيف حدود تَرسم التي املضيئة النقاط عرشات ووترلو جرس
والنهر وتألًُّقا، دفئًا َرماديتها عىل النجوم أضواء تُضفي وستمنسرت، أبراج تعلو حواجزه
تؤديها التي الرقصات تُفسد عابرة موجٍة صوِت سوى سكونَه يقطع ال يرسي األسود

صفحته. عىل الضوء انعكاسات
دافئة.» «ليلة جواري: إىل صوٌت هتَف

كان بجانبي. النهري الرصيف حاجز عىل ُمنحٍن لرجل جانبيٍّا منظًرا فلمحُت التفتُّ
وياقة يكفي، بما وشاحبًا هزيًال كونه رغم وسامة، من يخلو ال رائقة، مالمح ذا وجهه
الزيِّ مثل تماًما بوضوٍح االجتماعي وضعه وتعكس عنقه، حول وُمثبتة مرفوعة معطفه

أجبتُه. أنني لو وإفطار فراٍش بتَكلفة سألتزم أنني شعرت يرتديه. كان الذي
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العجزة هؤالء أحد أنه أم املال، يستحق يقوله يشء ألديه الفضول. بعني إليه نظرُت
ويف الذكاء شيمة وعينَيه جبهته يف ملحُت قصته؟ رسد عن حتى يعجز الذي العوامِّ من

أجيب. أن فقررُت ارتعاشًة السفىل َشَفته
هنا.» إلينا بالنسبة الالزم من أكثر دافئة ليست لكن للغاية؛ «دافئة قلت:
اآلن.» … هنا لطيف الجو إن «ال، النهر: عن ناظَريه يرفَع أن دون رد

بعد لندن. يف كهذا للغاية مريًحا مكانًا نجد أن الجيد «من قائًال: تابع ثم برهًة صمَت
وتفادي بااللتزامات والوفاء األهداف وتحقيق العمل بشئون باالنشغال حافل كامل يوم
الهادئة.» البقاع هذه مثل توجد تكن لم لو يفعل أن املرء بوسع كان ماذا أدري ال املخاطر،
الدنيا كدح عن القليل تعرف أنك شك «ال طويلة. بسكتات جَمله قاطًعا يتحدَّث الرجل كان
طول من العقل إنهاك من مثيل تُعاني أنك أشك لكنني هنا. لك مكان فال وإال امُلضني،
إذا وفيما اللُّعبة جدَوى يف أشك ما أحيانًا ياه! … السعي طول من القدَمني ح وتقرُّ الفكر،
— واملنصب والثروة االسم — ته بُرمَّ األمر عن التخيل إىل بَميل أشعر العناء. تَستحق كانت
ما قسوة عىل — طموحي عن تخلَّيت لو أنني أعلم لكنني متواضعة، ِمهنة إىل واالتجاه

عمري.» من ى تبقَّ ما طيلة الندم مشاعر سوى يل تتبقى فلن — سبيله يف الَقيت
أنه شك فال ا، ُمعِرسً بائًسا رجًال يوًما قابلت أنني لو ذهول. يف إليه نظرُت صَمت. ثم
الشعر؛ أشعث اللحية، كثَّ وكان َقِذرة، بالية ثيابًا ُمرتديًا كان أمامي. املاثل الرجل ذلك هو
املتاعب عن أنا معي يتحدَّث كان ذلك ورغم أسبوع، ملدة نُفايات صندوق يف تُِرَك كأنه بدا
أو مجنونًا كان أنه إما الضِحك. يف أنفجر كدت ضخم. ِتجاري بمرشوٍع املتصلة امُلرِهقة

البائس. للتهكُّم مادة فقره من يتَّخذ كان
الشاقِّ العمل يف املتمثِّلة مثالبها لها الرفيعة واملناصب السامية الغايات أن «مع قلت:
الضعفاء ومساعدة الخري فعل من امُلستَمدة والقوة النفوذ أيًضا؛ مكاسبها لها فإن والقلق،

«… املظهر يمنحه اإلشباع من نوًعا هناك إن بل والفقراء؛
تحدثُت املالبسات. تلك ظلِّ يف بغيض وقع له كان اللطيف ق املنمَّ حديثي أن شك ال
أنطق وأنا حتى باألسف أشعر وكنُت وحديثه، مظهره بني البادي التناقض بذلك مدفوًعا

بكلماتي.
نفيس. نِسيُت «لقد قائًال: بادرني الجأش. رابط كان لكنه ُمجَهد هزيل بوجٍه إيلَّ التفت

بالطبع.» تفهَمني لن
تصدَقني لن بالتأكيد. يُعقل ال أمر «إنه شخصيتي. طبيعة يكتشف أن لوهلة حاول
لشخص باألمر البَوح أن كما أخربَك. أن ما نوًعا اآلَمن من فإنه لذلك أخربتُك؛ لو حتى
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لكنه للغاية، ضخًما ضخًما، ِتجاريٍّا مرشوًعا بالفعل أمتلك إنني يل. َسلوى مصدر سيكون
أملاًسا.» أصنع أنا … الحقيقة يف الحايل. الوقت يف مشكالت يواجه

حاليٍّا؟» العمل عن عاطل أنك أَأفرتض «لذا فقلت:
واستخرج البايل ِمعطفه أزرار حلَّ ثم تكذيبي.» من ضجرُت «لقد صرب: بنفاد أجاب
اللون، بُنية َحصاًة منها وأخَرج بَخيط، عنقه حول مربوطة كانت الَخيش من صغرية ُرصة

هذه؟» ما لتعلم كافية دراية عىل «أتُراك إياها: يناولني وهو وقال
من الُعلوم يف جامعية درجة عىل بالحصول فراغي وقت َشغل قررُت تقريبًا، عام منذ
خاًما أملاسة تُشبه الَحصاة كانت واملعادن. الفيزياء بعلَمِي بسيطة معرفة فلديَّ ولذا لندن؛
لألملاس؛ الطبيعي الحجم من أكرب كان حجمها أن من الرغم عىل اللون، داكنة مصقولة، غري
املنتظم الثُّماني م املجسَّ شكل لها أن والحظُت تناولتها تقريبًا. إبهامي أُنملة بحجم كانت إذ
جدوى. بال خدشها وحاولت ِمطواتي أخرجُت املعادن. أنَفس تميِّز كالتي بة محدَّ وأوجًها
خطٍّا فأحدثُت ساعتي، زجاج عىل ذاته األمر وجربت الغاز ِمصباح ضوء نحو انحنَيُت

السهولة. بمنتهى سطحه عىل أبيض
كانت لو لكنها باألملاس. أشبه أنها شك «ال قائًال: متزايد بفضول الرجل إىل تطلَّعت

عليها؟» حصلت أين من عمالقة. أملاسة فهي بالفعل، أملاسة
إيلَّ.» أعْدها أخربتك. كما صنعتُها «لقد قائًال: أجابني

لك أبيعها «سوف ًفا: ُمتلهِّ فجأة هَمس ثم ِمعطفه، وزرَّر عجل عىل مكانها إىل أعادها
اليشء، ذلك يعدو ال ربما نفيس. يف الشكوَك ذاك عرُضه أثار إسرتليني.» جنيه مائة مقابل
يجمعها الصالبة، يف األملاس تُقارب مادة وهي الكوروند، من كتلة كونَه األمر، نهاية يف
هذا حصل فكيف بالفعل، أملاسة كانت إذا أما دفة. الصُّ بمحض شكيل تشابُه باألملاس

فقط؟ إسرتليني جنيه مائة مقابل بيعها إىل يُضطر ولَِم عليها الرجل
أملاسة أنها صدَّقت اللحظة تلك يف حقيقي. ف تلهُّ لكنه ف، التلهُّ عليه بدا عينانا. التَقت
تَرتك أن شأنها من إسرتليني جنيه ومائة الحال، رقيق رجل لكنني بيعها، يُحاول حقيقية
ضوء تحت أملاسة رشاء عىل يُقِدم عاقل رجل من ما أنه كما أملكه، فيما واضحة فجوة
أملاسًة أن غري فحْسُب. الشخصية بضمانته ُمكتفيًا الهيئة رثِّ صعلوك من الغاز مصباح
كتلك أملاسة أن فكَّرت الجنيهات. من مؤلَّفة آالف صورة ذهني إىل استدعت الحجم بذلك
ثم الكريمة، األحجار تَتناول التي الكتب كل يف ذكٌر لها يَرد أن دون توجد أن يمكن ال
والنشل الرسقة يف البارعني والزنوج املهرَّبة البضائع قصص جديد من ذهني إىل توارَدت

جانبًا. الرشاء مسألة يت نحَّ الصالح. الرجاء رأس يف
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عليها؟» حصلَت «كيف سائًال: بادرته
«صنعتُها.»

صغرية الصناعية أملاساته أن أعرف كنت لكنني مواسان، عن سمعت أن يل سبَق
رأيس. هززت للغاية.

حينَها وربما نفيس، عن بيشء سأخربك املواد. من النوع بهذا دراية لديك أن «يبدو
تنهد جيبَيه. يف يديه وواضًعا النهر إىل ظهره ًها موجِّ استدار الرشاء.» مسألة يف النظر تُعيد

تصدَقني.» لن أنك «أعلم قائًال:
الصعاليك نربة يَفقد صوته بدأ الحديث يف استفاضته ومع قصته، يروي الرجل بدأ
األملاسات «تُصنَع قائًال: الرجل بادر الطلقة. امُلتعلِّمني لهجة من يشء ويكسوه الواهنة
مناسب؛ ضغط وتحت مناسبة ُصهارة يف ووضعه املواد من غريه عن الكربون بعزل
صغرية. أملاسات إىل بل مسحوق، فحم أو جرافيت إىل يتحول وال الكربون، يتبلور وعندها
الدقيق التحديد إىل بعُد ل يتوصَّ لم أحًدا لكن السنني، مرِّ عىل الكثري الكيميائيون اكتشف
ثَمَّ وِمن النتائج؛ أفضل إىل للوصول املناسب الضغط أو الكربون إلذابة املناسبة هارة للصُّ
ولقد قيمة. ذات غري جواهر وهي وداكنة، صغرية الكيميائيون يصنعها التي األملاسات فإن

املسألة. لتلك حياتي وهبُت
يف اآلن وأنا عمري، من عرشة السابعة يف كنُت األملاسحني صناعة رشوط دراسة بدأُت
أو عرشسنوات، مدار عىل وطاقته اإلنسان فكر يَستنِفد قد األمر أن يل بدا والثالثني. الثانية
نجح أحًدا أن هْب العناء. ذلك كل يستحق فإنه هذا، صحَّ لو حتى لكن سنة، عرشين ربما
الشخص ذلك يستطيع فقد األملاس، لُصنع الصحيحة الطريقة إىل الوصول يف النهاية يف
املاليني!» أقول ُشيوعه. يف كالفحم األملاس ويُصبح الرس يَنكشف أن قبل املاليني يجنَي أن
ثم وحماًسا، لهفًة تُشعان عيناه كانت مني. تعاُطف بادرة إىل وتطلَّع الرجل سَكت

وهنا!» ذلك، تحقيق وشك عىل أنني هي «املفاجأة قال:
جنيه، ألف أمتلك كنُت عمري، من والعرشين الحادية يف كنُت «حني قائًال: حديثه تابع
أمضيت األحيان. بعض يف بالتدريس اشتغايل بجانب أبحاثي بتمويل كفيلة أنها واعتقدُت
املشكلة كانت . مستقالٍّ الدراسة واصلت ثم خاص، بوجٍه برلني يف الدراسة، يف اثنني أو عاًما
ذلك ز يُحفِّ فربما أفعل، عما النقاب أزحت أنني لو تَعرف، كما األبحاث. رسية يف تكمن
من القدر ذلك عىل أنني أزعم وال الفكرة، جدوى يف باعتقادي مدفوعني لتقليدي آخرين
امُلهم من وكان ما، اكتشاٍف عىل منافسٍة يف بْق السَّ َقَصب إحراز يل يضمن الذي العبقرية
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باألطنان األملاس إنتاج خاللها من يُمكن صناعية عملية أنها اآلخرون يعلَم أال إيلَّ بالنسبة
مخترب لديَّ كان منفرًدا. العمل عيلَّ كان ولذلك الجمة؛ املكاسب تحقيق يل يتسنَّى حتى
األثاث من خالية حقرية غرفة يف تجاِربي إجراء إىل اْضُطررت أنني بَيْد األمر، بداية يف صغري
الغرفة تلك يف النوم واعتدُت النفاد، يف املالية مواردي بدأْت حني وذلك تاون، كينتش يف
نفيس حَرمت تماًما. مايل نَِفد لقد ُمَعداتي. بجميع األرضمحاًطا عىل القشِّ من فراٍش فوق
بالتدريس اشتغايل طريق عن االستمرار أجل من جاهدت العلمية. األجهزة سوى يشء كل
شوًطا أقطع ولم جامعية، درجة أيَّ أحمل وال بارًعا، معلًما لسُت لكنني األحيان بعض يف
ُمقابل والجهد الوقت من الكثري بذل عيلَّ أن ووجدت الكيمياء، مجال يف إال التعليم يف طويًال
سنوات ثالث منذ لُت توصَّ لقد الهدف؛ من فأكثر أكثر دنَوت لكنني املال. من اليسري النْزر
ومركَّب هارة الصُّ بوضع املناسب الضغط من واقرتبت هارة، الصُّ تركيب ملشكلة حلٍّ إىل
تسخينها.» ثم بإحكام وسدها باملاء وملئها للغلق، قابلة بندقية ماسورة يف معنيَّ كربوني

برهًة. صَمت
اليشء.» بعض َخِطرة «محاولٌة قلت:

لكنَّني ُمَعداتي، من وكثري نوافذي جميع تحطيم إىل أدَّى مما انفجرْت؛ لقد «أجْل.
كبري ضغط عىل الحصول مشكلة إىل بالنسبة األملاس. مسحوق يُشبه ما عىل حصلت
أبحاث بعض عىل العثور يف نجحُت منه، البلورات عىل للحصول امُلنصِهر املزيج فوق
ديناميت تفجري من دوبريه تمكَّن الصخري. وامِللح للبارود باريس مخترب يف دوبريه
تمنَع الصالبة من عالية درجة وعىل باملسامري، الغلق محكمة فوالذية أسطوانة داخَل
ترابًا ُمكوِّنًا وتهشيمها الصخور من مجموعة تكسري يف نجح أنه واكتشفُت انفجارها،
هائًال عبئًا ذلك كان أفريقيا. جنوب يف األملاس بها يوجد التي الجيولوجية الطبقات يشبه
العلمي لغريض خصوًصا ُصِنعت فوالذية أسطوانة عىل حصلت لكنَّني املالية، مواردي عىل
الفرن أوقدُت ثم رات واملتفجِّ املواد بكل األسطوانة حشوُت دوبريه. أسطوانة شاكلة عىل

األقدام.» عىل سريًا للتنزُّه وخرجت داخله، األسطوانة وألَقيُت
الحياة. من العميل الجانب يف الشديد استغراقه عىل التهكم من نفيس منْع أستطع لم

املكان؟» يف آخرون هناك أكان املنزل؟ تَنسف قد التجِربة أن يف تفكر «ألم
وعائلته، متجوِّل َخرضاوات بائع تحتي يَسكن كان العلم. سبيل يف ذلك «كان أخريًا: رد
كان ربما الزهور. تبيعان سيدتان وفوقي االستجداء، لرسائل كاتٌب امُلجاورة الغرفة ويف

حينَئٍذ. املنزل خارج بعضهم كان ربما لكن اليشء، بعض طائًشا سلوًكا ذلك
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تنفجَر أن دون امللتهب، الفحم وسط تماًما، تركتها حيث األسطوانة كانت عدُت عندما
يف ُمهم عنرص الوقت أن تعلم أنت حينها. مشكلة أمامي كان بداخلها. رات املتفجِّ بفعل
إال حجًما تزداد ال فالبلورات صغرية؛ البلورات لكانت العملية، عت رسَّ لو التبَْلور. عملية
الحرارة لدرجة أسمح بحيث لعاَمني، تربد امُلعدات ترك عىل عزمُت طويل. وقٍت بمرور
سوى أملك ال الوقت، ذلك يف تماًما أفلسُت قد كنت املدة. تلك طوال تدريجيٍّا باالنخفاض
الدنيا ُحطام من لديَّ وليس جوعي، وسد غرفتي إيجار سداد وعيلَّ املتَّقدة النريان تلك

واحد. قرش
بعُت لقد لألملاس. صنعي أثناءَ بها مررُت التي املنعطفات بكل أخربَك أن يسعني ال
العناوين كتابة يف أسابيع عدة وأمضيُت العربات، أبواب وفتحت الخيول وروَّضُت الصحف
جانب يف مناديًا أصيح فكنُت يٍد عربة يمتلك لرجل مساعًدا وعملت الرسائل، أظرف عىل
عمل؛ بال كامًال أسبوًعا أمضيت مرة وذات اآلخر، الجانب يف هو يصيح بينما الطريق من
أكن ولم تنطفئَ ألن طريقها يف النار كانت يوم، ذات أسبوع! من له يا التسول. إىل فاتجهت
بنسات، ستة فأعطاني فتاته، ُصحبة يف يافع شابٌّ بي ومر اليوم، طوال طعاًما ذُقت قد
لكنني شهية! السمك محالِّ رائحة كانت كم الغرور! نعمة عىل هلل حمًدا التباهي! باب من
إىل املرء يَدفع الجوع إن حسنًا! … ثم الفرن، إشعال إلعادة الفحم عىل كاملًة أنفقتها

بحمق. ف الترصُّ
تَزل لم وهي وفتحتُها األسطوانة التقطُت أسابيع. ثالثة منذ النار أطفأُت وأخريًا،
الالفا، تشبه التي مة املتهشِّ الكتل لكشط بإزميل استعنُت . يديَّ فآذت للغاية ساخنة
عىل عثرُت مسحوق. إىل حوَّلتها أن إىل أطرقها وأخذت حديدية، صفيحة فوق ووضعتها
الكتل عىل األرضأطُرق عىل جالًسا كنت بينما أملاساتصغرية. وخمس كبرية أملاسات ثالث
كاملعتاد. ثَِمًال وكان االستجداء، خطابات كاتب جاري، ودخل غرفتي باب انفتح مة، املتهشِّ
كان فما امُلخرِّب، بالنذل فدعاني ثمل.» «إنك فأجبته: الفوضوي.» «أيها مخاطبًا: بادرني
«ال فقال: األكاذيب. أبو فهو الشيطان، قاصًدا أبيك.» إىل «اذهب قائًال: خاطبتُه أن إال مني
الباب، قائمة عىل األخرى وعينه الباب إىل الرجل استند وَشهق. بمكر يل غمز ثم عليك.»
وكيف الصباح، ذاك الرشطة إىل توجه وكيف غرفتي، فتَّش أنه كيف واصًفا الهذيان يف وبدأ
فإما مأزق؛ يف أنني فجأًة أدركُت فعلُت.» ما «هذا قال: ثم به، أخربهم ما كلَّ دوَّنوا أنهم
عيلَّ القبض يُلقى أن وإما للجميع، تجِربتي أمُر وينكشف الخفي ي برسِّ الرشطة أخربَ أن
خارًجا، ودفعته جاري بتالبيب وأمسكُت نهضُت أن إال يسْعني لم الفوىض. نرش بتهمة
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قنابل بمصنع وكري وصفْت املساء، صحف صدرْت حني بالفرار. ولُذت أملاساتي وجمعُت
األملاسات. تلك من للتخلُّص وسيلة إيجاد عن عاجًزا اآلَن رصُت تاون. كينتش

يَهمسون ثم االنتظار مني سيطلبون فإنهم املحرتمني امُلجوهرات بائعي إىل ذهبُت لو
البضائع يشرتي رجًال صادفت بالفرار. سألوذ وعنَدها الرشطة، الستدعاء موظَّفيهم أحد إىل
قضائية دعوى أقيَم بأْن ساخًرا ونصحني إياها، أعطيتُه التي األملاسة رسق لكنه املرسوقة،
تُقدَّر أملاسات عنقي وحوَل مأًوى، وال طعام دون اآلَن أسري إنني استعادتها. أردُت لو ضده
اطمأن لقد عليه. وآتَِمنه ي برسِّ إليه أبوح من أول أنت الجنيهات. من اآلالف ِمئات بعدة

كبرية.» مشكلة يف وأنا إليك، قلبي
. عينيَّ إىل نظر

عىل عالوة الظروف. تلك ظل يف أملاسة أشرتَي أن الجنون من َرضبًا «سيكون له: قلت
سوف قصتك. تصديق إىل َميًال أكثر أنني غري الجنيهات. ِمئات جيبي يف أحمل ال أنا ذلك،

«… غًدا مكتبي إىل فتعاَل شئَت؛ إن ذلك. أفعل
الفخ.» ذلك يف أقَع لن الرشطة. تُخرب سوف لص! أنني «تعتقد ة: بحدَّ قال

عىل خذْها بي. الخاصة العمل بطاقة هي ها بلص. لسَت أنك ما، لسبٍب متأكِّد، «إنني
تشاء.» وقتَما تعاَل د. محدَّ موعد يف للحضور مضطرٍّا لسَت حال. أي

نيتي. سالمة له أكدُت أن بعد البطاقة أخذ
وتعاَل.» األمر يف التفكري «أِعد قائًال: أضفُت

فائدة الفائدة؛ إليها مضاًفا ما يوًما نقوَدك لك أسدِّد «سوف وقال: ُمرتابًا رأسه هزَّ
تتعقبني.» ال … كذلك؟ أليس ي، رسِّ تحفظ سوف حال، كل عىل ستُبهرك.

شارع إىل املؤدي الرواق أسفَل الصغري َرج الدَّ نحو متجًها الظالم وخاض الطريق عَرب
فيها. أراه مرة آخر هي تلك وكانت يرحل. تركته وقد إسيكس،

— شيكات وليس — ورقية نقود إرسال فيهما مني يطلب خطابنَي الحًقا منه تلقيُت
وتعقًال. حكمة األكثر الترصَف ارتأيتُه ما وسلكُت بإمعاٍن األمر يف فكرُت معينة. عناويَن إىل
للغاية، نحيل رجل بأنه خادمي يل وَصفه وقد موجوًدا، أكن ولم ملقابلتي يوم ذاَت حرض
نهاية تلك كانت رسالة. يرتك ولم غادر وقد كريًها، سعاًال يُصدر الثياب، بايل الهيئة، رثُّ
مْهووًسا أكان مصريُه. إليه آَل ما بشأِن تساؤالت أحيانًا تُراودني اآلن. حتى به معرفتي
االحتمال يبدو يل؟ أكَّد كما أملاًسا ا حقٍّ صنع قد أنه أم الحَىص، يف يُتاجر محتاًال أم عبقريٍّا،
بالطبع عمري. فرصة أضعُت أنني يف التفكري إىل يدفعني بما يكفي، بما معقوًال األخري
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كانت إحداها بأن أكرِّر — اكرتاث بال الطريق قارعة عىل أملاساته وأُلقيَْت امَلنيَّة وافتْه ربما
من لكن بضاعته، بيع يحاول وجهه عىل هائًما يزال ال ربما أو — تقريبًا إبهامي بحجم
والُوَجهاء، األغنياء بني مكانه ويحتل املجتمع يف بارزة شخصية يُصبح أن كذلك املحتمل
ربما أنني يف أفكر أحيانًا أني بَيْد املغامرة، روح إىل الفتقاري صامتًا يَُقرِّعني ربما وحينَها

إسرتلينية. جنيهاٍت بخمسة ولو أغامر أن عيلَّ ينبغي كان
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