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.نآلا وه  ٍذئنآ  ناك  ول 
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.ٍذئنآ وه  نآلا  ناك  ول 
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، نوللا ءارفص  نغا " ـڤـ سكلو ڤـ  " زارط نم  ناڤ  ةرايس  َلخاد  سلاج  وه 
.ًامامت اهدّدُحي  نأ  عيطتسي  ىرخُأ ال  ءايشأ  حئاورو  ءالطلاو  قرعلا  ةحئار  اهنم  ثعبنت 
هعضوو دوقولا ، ةّطحم  نم  هعاتبا  يذلا  ةوهقلا  ناجنف  نم  ةثعبنم  ةحئارلا  تناك  امبر 
دعقملا ىلع  ةرشتنملا  غبتلا  اياقب  نع  ةرداص  اهّلعل  وأ  ةيمامألا ، ةرايسلا  ةحول  ىلع 
دعقملا ىلع  ةدوجوملا  ناهدلا  يشارفو  ّصجلا  سيك  اهردصم  نوكي  دق  وأ  رواا ،

امبر وأ  اغنوكلوف ، عراش  تاودرخلل يف  نزخم  نم  وتلل  اهعاتبا  يتلا  ضارغألا  هفلخ ؛
.ُهتَرَجأتسا دق  تناك  نزخم  نم  اهبلج  يتلا  تادعملا ، نم  ةثعبنم  تناك 

ةحئار اإ  .عدوتسم  وأ  نيزختلل ، وبق  نم  ةثعبنم  اأ  ول  امك  ةحئارلا  تناك 
.نمزلا رورم  ىلع  لدت 

ةقيقر ةقبط  ىلع  اهتّعشأ  تّرقتساو  ةرايسلا ، ةذفان  عسلت  سمشلا  تناك 
ماق .لوها  نم  ثعبني  يذلا  ضماغلا  ّرحلا  نم  عون  هنإ  .رابغلاو  فاجلا  بابذلا  نم 

.ّرحلا نم  ديزملا  لخدُي  هب  اذإف  ةدوربلا ، نم  ءيش  ىلع  لوصحلل  ةذفانلا  جاجز  لازنإب 

". انأ اذه  "
". ملعأ "

."؟ ريخب ءيش  لك  له  ماري ؟ ام  ىلع  ءيش  لك  له  ياتف ؟ لاح  فيك  "
ةدلب ىلإ  ملوهكوتس ، نم  هقيرط  يف  ةرايسلا ، وهو يف  تاعاس  ثالث  تضم 
هقيرط هنإ يف  .ةريهظلا  ذنم  اهلوح  رودي  ناك  .ةّيسيَبلا  ةباغو  لماعملا  ا  طيحت  ةريغص 

، غود توهلا  عيبل  كشكو  مِسنوك ، ةلاقبلا  نزخم  دجوي  ثيح  ةرواجم  ةقطنم  ىلإ 
نم فّلؤمو  ةدلبلا ، طسو  عقي يف  ينكس  ىنبم  ىلإ  هقيرط  هنإ يف  .مدقلا  ةركل  بعلمو 
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.ّطق لبق  نم  كانه  ىلإ  بَهذَي  .رمحألا مل  بوطلا  نم  ةعونصم  راودأ  ةثالث 
". ماري ام  ىلع  ءيش  ّلك  "

."؟ لعفت نأ  يونت  اذام  "
". يتدلاو خبط  نم  ماعطلا ، لوانت  كشو  ىلع  نحن  ...ريثكلا  سيل  "

ربع َّرَم  .أطبأ  ريسلا  ةكرحو  رغصأ ، قرطلا  تحبصأ  ةنيدملا  هترداغم  دنع 
؛ ةدلبلا يحاوض  دوقولل يف  ةّطحم  فقوتو يف  ةليوط ، ةّدم  ذنم  هري  ديوسلا مل  نم  ءزج 
ةراجيس مث ّفلب  ماق  لياش ."  " ةّطحم امبر  وأ  سكإ " ونوي -  " امبر وأ  پـي يب "  " ةّطحم

َداس مث  فتاهلا ، ىلع  ْتباجأ  .هرّكذتي  ًامقر  َبلطو  ُهَفلَخ ، فتاهلا  ةريَجُح  باب  لفقأ 
.ركِبلا امهدلول  فتاهلا  تلوانو  تمصلا ،

."؟ امهلاح فيك  ويل ، اي  كاوخأو  "
". ةداعلاك ...هيلع  امه  ام  ىلع  الاز  ام  "

."؟ تيبلا صخش يف  لكو  "

، ةميدق ةسردمو  ةدابع ، رادب  ّرمو  ءطبب ، ةريخألا  لايمألا  يف  هترايس  داق 
يتلا سمشلا  ةعشأب  نوعّتمتيو  ةريصقلا  ليوارسلا  سانلا  يدتري  ثيح  ةسيئرلا  ةحاسلاو 

.دعرلاو مويغلا  اهلحم  لحتل  يفتختس  ام  ناعرس 

."؟ فتاهلا سكيليف  يطعُت  نأ  عيطتست  له  "
". كعم مّلكتي  نأ  ديري  هنأ ال  ملعت  تنأ  "

يذلا بابلا  ىلإ  قّدحيو  قباوط ، ةثالث  نم  فلؤملا  ىنبملا  جراخ  سلجي  ناك 
.ًاليوط انه  ءاقبلا  يوني  نكي  .هرودب مل  هيلإ  قدحي 
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". ًاذإ تنسني  ...ًانسح ڤـ "
" ...دقتعأ وأ  ام ، ءيشب  بعلي  هنإ  "

."؟ وغيللاب بعليأ  "
" ...اإ الك ، "

". هب موقي  امب  ينربخأ  دونجلا ؟ ةبعل  يهأ  "
". ًاميدق تناك  دونجلا  ةبعل  .اباب  ...ام  ًائيش  أرقي  هنإ  "

اهفصو يتلا  ةقشلا  يه  كلت  ّنأ  ّدب  ال  ىنمُيلا ، ةهجلا  ىلعألا يف  ةذفانلا يف 
امدنع كراسي  ىلإ  خبطملا  ودبت ؛ فيك  ملعي  هنأكو  رعش  .تارم  ةّدع  ركبلا  هدلو 

، ةسمخ سيلو  ٍسارك  ةعبرأ  عم  نوللا  ةينب  كانه  ةلواطلاو  سيئرلا ، بابلا  نم  لخدت 
ىلإ هلالخ ، نم  ىرت  نأ  عيطتست  الو  لَّلَظم  ااب  جاجز  ًةرشابم ، كمامأ  سولجلا  ةفرغ 
ةفرغ اهيلت  مث  هب ، تَظَفَـتحا  يذلا  ريرسلا  نم  رخآلا  ءزجلاو  مونلا  ةفرغ  كانه  نيميلا 

.ًامامت اهلاح  ىلع  تلاز  ام  تنسني ، سكيليفو ڤـ ويل  دالوألا ؛

."؟ َتنأو "
" ...دقل "

."؟ اباب هلعف  يونت  يذلا  ام  "
". يلزنم ىلإ  يقيرط  انأ يف  "

ـــــــــــــــ
؛ تاوصألاب صاخلا  اهملاع  اهل  مون  فرغ  عبرأ  نم  ةنّوكملا  هتّقش  تناك 

ضوح قوف  هايملا  روبنص  ةدلاولا  ريدُت  امدنع  .قيض  زّيح  عفدلاو يف  رشحلا  تاوصأ 
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ًاّيود ًابّبسم  نيكاكسلا  ةينيص  ندعمب  يولتملا  روبنصلا  مدطصي  خبطملا ، يف  يلجلا 
.سولجلا ةفرغ  زافلتلا يف  توص  عفرل  ًاعم  نودهتجي  .قابطألا  ةنازخ  نم  هبرقل  ًالجلجم 

ًاعمتسم ةكرحتملا  موسرلا  ةدهاشمب  سكيليف  موقي  ةبنكلا ، ةيواز  ٌسلاج يف  وه  اميفو 
نم ىقيسوملا  توص  ثعبنيو  وناربوس ، ةقبط  ىلع  ةقعازلا  اايصخش  تاوصأ  ىلإ 

نيتصاخلا نينذألا  َيتعامس  نم  لّلستي  امو  ويلب ، ةّصاخلا  ةقالمعلا  توصلا  تاربكم 
ثعبنت تاوصأ  ةصق ؛ يوري  قيمع  توص  تنسني ، سأر ڤـ ىلإ  فرحني  نامكوولاب " "

.سناجتتو كباشتت  ًاعم مث 
.ةنخاس محّللا  ةصلصو  ةزهاج ، ةنوركعملا 

تنسني يف ضكريف ڤـ ماعطلا ، تقو  ناح  ًةسماه : ةعامسلا  عفرب  ةدلاولا  موقت 
!". ماعطلا !"، " ماعطلا : " ًاخراص ىرخُأ  ةرم  زفقي  مث  ماعطلا ،"! : " ًاخراص قاورلا 

.ىقيسوملا فقوتتو  زافلتلا ، ُأَفطُي 
رخآ توص  ردصي  مث  خبطملا ، ةلواط  ىلإ  مههّجوت  ءانثأ  تمصلا  دوسي 

.بابلا سرج  هنإ  مهعطاقيو ؛
ـــــــــــــــ

: ًالئاق قاورلا  ىلإ  تنسني  هجوتي ڤـ
". بابلا حتفأس  انأ  "

.يمامألا بابلا  هاّجتاب  زافلتلا  برق  ًارام  سكيليف  عرسيف 
". بابلا حتفأس  انأ  "

كسمُيف ًالّوأ  بابلا  ىلإ  برقألا  تنسني  لصيو ڤـ ناقباستيو ، ةّوقب ، ناعفدني 
، ًامامت هءارو  سكيليف  راص  ةظحللا ، كلت  .هحتف يف  نم  نّكمتي  هّنكلو ال  ضبقملاب ،
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تنسني ويل ڤـ ىري  .بقثلا  نم  ًاقدُحم  مامألا  ىلإ  لامو  ضبقملا ، نع  تنسني  َدَي ڤـ عفرف 
سكيليف عجارتي  امنيب  هحتف ، نم  نّكمتي  نأ  نود  نم  ًاددجم  ضبقملا  نم  برتقي  وهو 
.ليوط نمز  ذنم  هدهعي  يذلا مل  فوخلا  اذه  ههجو ، ىلع  فوخلا  ادب  دقو  ءارولا  ىلإ 

."؟ رمألا ام  "
: لوقيو بابلا  هاجتاب  هسأرب  سكيليف  ئمويف 

". كانه "
."؟ كانه اذام  "

زفقي .يمامألا  بابلا  هاّجتاب  هقيرط  ويل  لمكيف  ًالّوطم ، ًاددجم  سرجلا  ُّنِرَي 
.ضبقملا َكرتي  نأ  ضفري  سكيليف  نكلو  بابلا ، حتفيل  تنسني  ڤـ
". بابلا حتفأس  انأ  ادعتبا ، تنسني  ڤـ سكيليف ، "

ـــــــــــــــ
ّلك ًاليلق  دادزت  ءانبأ  ةثالثل  ءاشعلا  ةبجوو  ةليقث ، ةّيوتلملا  ةيديدحلا  ردقلا  ّنإ 

يلغملا ءاملا  تغرفأ  .ردقلا  تلمح  امّلك  اهيمصعم  ٍزخوب يف  رعشت  كلذ  ببسبو  .موي 
كلذ دعبو  ةنوركعملا ، عم  اهتطلخو  ةدبزلا  نم  ةعطق  ردقلا  تعضو يف  مث  ةافصملا ، يف 

.ًاضيأ خبطملا  ةلواط  ىلإ  ردقلا  تلمح 
ةياور ءاهتناو  توصلا ، تاّربكمو  زافلتلا ، ءافطإ  دعب  ...تمصلا  داس 

نوعرسي مهو  ةثالثلا  ءانبألا  خارصو  بابلا ، سرج  ّنرب  مهدحأ  مايق  دعبو  .ةصقلا 
! تمصلا نم  عونلا  اذه  ناكملا  َدوسي  نأ  لقعُي  .بابلا ال  حتفل 

ناك اذإ  امو  تتفتلا ، دق  تناك  اذإ  ام  رّكذت  نم  ىتح  ًاقحال  نّكمتت  مل 
ناك اذإ  امو  جيجضلا ، ثادحإ  نع  دالوألا  فّقوت  نم  شهدنتل  تقولا  اهيدل 
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حبصأ يذلا  دّعا  ُرعَشلا  وه  هترّكذت  يذلا  ديحولا  ءيشلاف  .هتلّيخت  ًائيش  تمصلا 
.بارشلا ةحئار  نم  يلاخلا  ُسَفَـنلاو  نآلا ، لوطأ 

قباسك سيل  هنكل  ةداع ، تامكّللا  اهل  هّجوي  يذلا  هسفن  صخشلا  هنإ 
.هدهع

موقي وهو  هيلإ  رظنت  نأ  اهديري  وهو  ًاضرأ ، طقستسف  ةوسقب  اهمكل  اذإ  هّنأل 
ىلإ رظنت  نأ  بجي  .ركبلا  هنبال  فتاهلا  اهئاطعإلو  هاّيإ ، اهِلُهاجَتل  اهريمدتب  اهريمدتب ؛

.تاونس عبرأ  دعب  ةّرم  لّوأل  نايقتلي  امدنع  ةرشابم  هينيع 
.فاطملا ةيا  تتفتلا يف  اهّلعل  ًاذإ ،

هدي تلمكأ  نأ  ذنمو  رسيألا ، اهّدخ  ىلع  ىنميلا  هديب  ىلوألا  ةمكّللا  ذنم 
امهضعب ىلإ  ارظني  يك  فنعب  فلخلا  ىلإ  اهعاجرإو  اهيلع  ضبقلل  اهتبقر ، وحن  اهقيرط 

ديلا تناك  .ىلوألا  فالخ  ىلع  ةعبارلاو  ةثلاثلاو  ةيناثلا  تامكللا  تناك  .ًاضعب 
تعفرف ةفينعو ، ةعيرس  تامكل  اهل  هّجو  ّيلإ ،" يرظنا  ، " نميألا ّدخلا  ىلع  ىرسيلا 

. مظعو دلج  نم  ةذوخ  ىلع  ةكئاشلا  ريماسملاك  قفارملا  تناك  ىلعألا ، ىلإ  اهيدي 
ىلع اهربجأ  اهرعش . كسمت  ىرخألاو  اهتبقر  ىلع  هيدي  ىدحإ  تناك 

، ًاضرأ ءاقلتسالاو  ًاضرأ ، ءاقبلا  يغتبت  تناك  ةليقث ، تحبصأ  اأ  نم  مغرلاب  فوقولا 
يرعشا : " اهل ًالئاق  اهعاكرإ ، لواحي  ناك  امنيب  لفسألا  ىلإ  اهسأر  عفد  اهسفن . ةيامحو 

". يرعشا يب ، " ىرخأ ةرم  مث  يرعشا يب ،" ، " ًاددجم هعفد  ّمث  يب ،"
ـــــــــــــــ

ةلأسم اإ  كلذك . تسيل  اإ  تَلَخ ، تاونس  عبرأ  ةلأسم  تسيل  اإ 
ام ملعي  صخشلا  اذه  ثدحي . دق  ام  ًائيش  ّنأ  ىلع  امرظن  ّلدت  نيتللا ال  نينيعلا 
هجو ُمُكلَت  ىرسُيلا  هتضبق  تامكللا ، هيجوتب  موقي  رخآ  صخش  هنأكو  لصحيس ؛

١٢



امدنع اهعامس  ىلع  ًارداق  تنك  تمصب . كلذب  موقي  وهو  هتقو  ذخأي  طوَّسلاك ، مألا 
. تامكللا هيجوتب  موقي  اباب  ناك 

. ويل همهفي  بيهرلا ال  تمصلا  كلذ 
ةرابع يدلاو  ةردابملا . ذخأو  هلعف  ةّدر  راهظإل  ًاليوط  ًاتقو  ويل  قرغتسا  اذهل ،

تنسني أبتخا ڤـ خرصت . ال  يتدلاو  رخآ . صخشو  يدلاو  هنإ  ًاعم ؛ نيصخش  نع 
. يمامألا بابلا  دنع  ًافقاو  سكيليف  ّلظ  اميف  ويل ، فلخ 

ويل ىلع  ناك  امَل  كلذك ، اناك  ول  دعب . هسفن  ةماقلا  لوطب  احِبصُي  امه مل 
ويل ُكردُي  امدنعو  هيتبكُر ، مادختساب  ريخألا  اذه  أدبي  امدنع  هدلاو  رهظ  ىلع  َزفقي  نأ 

هرهظب كّسمتي  ويل  ناك  اهنيح ، اهيلع . يضقي  نأ  ىلإ  كلذ  نع  فّقوتي  نل  دلاولا  ّنأ 
. فنعب هعفديو  ًاريخأ  هدلاو  هب  كسُمي  نأ  ىلإ  هتبقر ، ىلع  ماكحإب  ُقِبطُيو 

. ضرألا ىلع  عقيو  ويل  قلزنيو  اهسأر ، دلاولا  ُتِلفُي  لقألا  ىلع  ٍذئدنع  نكل 
، بلغألا ىلع  اهيعارذب . يمادلا  اههجو  يمحتو  تاوطخل ، دعتبتو  هتدلاو  برطضت 
ا، ُقحلَي  يذلا  دلاولا  تامكل  ءاّرج  نم  ةغيلبلا  اهّدخ  حورج  نم  مدلا  ليسي 

ِهِمكَل ءانثأ  هيلإ  رظنت  نأ  اهنم  ديري  وهف  اهسفن ؛ ةقيرطلاب  ارضي  ًاددجم . ا  كسُميو 
. اهل

. اهمفو اهفنأ  ىلع  هدي  ةضبقب  ىرخُأ  ٌةمكل 
. اهتيامحل هيدي  عفريو  امهنيب  ويل  فقيف  ًارارم ، كلذ  لعف  ديري  هنكل 

. اباب ال 
عيطتسي الو  ًاددجم  اهمكلي  نأ  ديري  ٍبأو  ةيماد  ٍّمأ  نيب  غارفلا  يف  فقي 

. هليبس ضرتعي  رخآ  ًاهجو  كانه  نأل  كلذ ؛
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. ماكحإب هب  كاسمإلاب  ويل  موقيو 
ويل عيطتسي  ال  هيعارذ . نم  ىتح  الو  ًادج ، ليوط  دلاولا  نأل  هتبقر ؛ نم  سيل 

. هردص ضعبو  هرصخب  كسمي  نأ  طقف  عيطتسي  هنكلو  هنم ، نكمتي  نأ 
. اباب ال 

دانسإ ىلإ  رطضيف  ناقلزني  هيبروج  نكل  ضرألا ، ىلع  هيمدق  تّبثي  نأ  لواحي 
عيطتسي ال  هداعبإو . هدلاوب  كاسمإلل  هدهج  ىصقأ  لذب  ًالواحم  ةلواطلا ، مئاوقب  هسفن 

. اهرعش دلاولا  تلفأ  لقألا  ىلع  نكلو  ًامامت ، اذه  لعفي  نأ 
ناك يذلا  يمامألا  بابلاو  وهبلا  ىلإ  ةهجتم  خبطملا  جراخ  ىلإ  مألا  لور 

قفدتيف جردلا ، ةحسف  ةلوقصملا يف  ضرألا  ىلع  قالزنالل  ضرعتت  ًاحوتفم . لازي  ال 
اهلزنت يف ةجرد  لك  دنع  ُحونتو  ّنئت  ضوهنلا . تلواح  املك  مدلاب  خطلتتو  اهمد ،

. بورهلا ًةلواحم  لفسألا  ىلإ  اهقيرط 
. طقف مهنم  نانثا  يقب 

ليمي وهو  هردص ، امبر  وأ  هرصخ  لوح  هاعارذو  هدلاوب ، ًاكسمم  ويل  لازي  ال 
. هنضحي هنأكو  هدلاو  هاجتاب  مامألا  ىلإ 

". درانويل نآلا  كرود  هنإ  "
نورظني مألا . ءامدو  محللا - ةصلصو  ةنوركعملا  ماعطلا - ةحئار  ناكملا  ألمت 

. ًاضعب مهضعب  ىلإ 
. انه سيل  نآلا ، دعب  انه  نوكأ  نل  كلذك ؟ سيلأ  نآلا ، كلذ  مهفت  تنأ  "

". ًادعاصف نآلا  نم  لوؤسملا  نوكتس  تنأ 
دُعَـي هدلاو مل  ّنأ  نم  مغرلابو  نيتعئاض . ادوعت  ملو  هدلاو ، انيع  تّريغت  نآلاو 

١٤



. ريثكلا اتلاق  هينيع  نأ  الإ  ًائيش ، لوقَي 
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.ّمهم كلذ  نأل  سيل 
.ةيقيقح ةصق  ىلع  ةّينبم  ةياورلا  هذه  ّنكل 
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نآلا
لوألا مسقلا 
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، هقوف حابصملا  نم  ثعبن  ـُ ملا ّيوقلا  ضيبألا  ُءوضلا  َّرَم  هسافنأ . ويل  سبح 
دّدمملا همسج  لماكب  ةّوقب  طغضو  يّربلا ، توتلاو  ةبطرلا  بلاحطلا  وحن  ههجو  عفدف 

تنمسإلا بّعكم  هاّجتاب  ءوضلا  ُعاعش  هنع  َحيشُأ  نأ  ىلإ  ءابتخالل ، ضرألا  ىلع 
ًابيرق كانه  ًايقلتسم  ويل  ناكو  تارود ، ثالثب  شتفملا  ماق  كانه . شيتفتلل  يدامرلا 
هنيتور بّقعت  لهسلا  نم  ناكف  ةباغلا ؛ لخاد  طقف  تاوطخ  ةّدع  دعب  ىلع  هنم ، ًادج 

. شيتفتلا يف 
لوخدلل رثأ  ّيأ  نع  ًاثحاب  نّصحملا ، بابلا  لفق  ىلإ  ءوضلا  هيجوتب  ماق  ًالّوأ ،

. ماحتقالا وأ 
ناردجلا حطس  ىلإ  هّجوم  حابصملا  ءوضو  يتنمسإلا  بعكملا  لوح  لّوجت  مث 

. ةيتنمسإلا
ذخأي هنأ  ودبي  نيخدتلاب . ماقو  طئاحلا  ىلع  هرهظ  دنسأو  فقو  ًاريخأ ،
ةليللا يف  ناك  امك  ًامامت  ودبي  ءيش  لك  ّنأ  نم  دكأتي  يك  مالظلا  يف  ةحارتسا 

. لبق يذ  نم  ًافصع  رثكأ  انه  تَدَب  يتلا  حايرلاب  طقف  ًارثأتم  ةقباسلا ،
، ةيلاتتم ٍلايل  عبس  ذنم  وحنلا  اذه  ىلع  يقلتسي  هنإ  ًاددجم . سفنتلاب  ويل  أدب 

ةعاسلا نم  ًءادتبا  ليللا  لولح  دنع  كلذو  نيترجش ، يعذج  نيب  ااذ  ةعقبلا  يفو 
. ًامامت ةنماثلا 

ةموبلا بيعنو  حايرلا  ادع  ام  ةكرح ، نود  نمو  ًانكاس  ءيش  لك  ناك 
ركبألا هلوصو  ناك  شّتفملا . لصو  ىتح  رخآلاو ، نيحلا  نيب  ةيضرع  ةرشحو  لصاوتملا 

ًارّخأت رثكألا  هلوصو  اّمأ  نينثالا ، موي  نيرشعلاو  ةيناثلا  ةقيقدلاو  ةنماثلا  ةعاسلا  دنع 
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ىلإ ويل  رظنو  ةليللا - امأ  ءاعبرألا . موي  ةقيقد  ةرشع  يتنثاو  ةعساتلا  ةعاسلا  دنع  ناكف 
سمخو ةنماثلا  ةعاسلا  ىلإ  ناريشي  نابرقعلا  ناكف  هدي - ةعاس  نيرمحألا يف  نيبرقعلا 

ةلسلسلا مامأ  تفقوت  دق  ةيلابلاو  ةميدقلا  وفلوفلا  ةرايس  تناك  ةقيقد . نيسمخو 
. ءانثألا هذه  ىلفسلا يف  ةيديدحلا 

. زّيمم روعش  هنإ 
ٍدترم لجر  ا  موقي  ةكرح  ّلك  ًابقارم  مادقأ ، عضب  دعُب  ىلع  ًايقلتسم  ناك 

هنإ هتراجيس . نم  ةقيمع  تاّجم  ذخأي  وهو  ًامامت ، هدرفمب  هنأ  نم  نقيتمو  ًايمسر  ًايز 
ملوهكوتس ةقطنم  مسا  اهيلع  قَلطُي  ام  ةيركسعلا يف  نيزختلا  قفارم  لك  نع  ٌلوؤسم 

مقرلا 44. وأ  ةيعافدلا ،
هسأر عفرو  هقنُع ، ّدم  هتقاي مث  ىلع  ناك  يذلا  نوفوركيملا "  " ليدعتب ويل  ماق 

. سمهو يّربلا  توتلا  قوف 
". عقوملا رداغي  ناطرسلا  لجر  "

ضيمو ةيؤرو  يطاطملا ، ءاذحلا  اهثدحي  يتلا  ةبلجلا  عامس  نكمملا  نم  لازي  ال 
هاّجتاب حّنرتملا  شّتفملا  راس  املاحو  ةرثانتملا . تاريجشلاو  ربونصلا  ناصغأ  نيب  حابصملا 
هترايس ىلإ  لصوو  ىلفسلا  ةيديدحلا  ةلسلسلاو  تنسني  سكيليفب وڤـ ًاّرام  ةباغلا  قيرط 

يذالوفلا بابلا  مامأ  ايقتلاو  ربساجو  ويل  َضَهَـن  ماعلا ، ةدلبلا  قيرط  يف  اهداقو 
. نّصحملا

ـــــــــــــــ
هئاذح العن  حارو  ءاملاب ، ةئيلم  ىصحلا  ةحاسو  ةباغلا  نيب  ةانقلا  تناك 

ةليقث يف ًةبيقح  لمحي  ناك  .زفقلاو  ضكرلاب  أدب  امدنع  بشُعلا  ىلع  ناقلزني  نانشخلا 
ةريبك ةعبرم  ةحاس  َدهاشف  هلوح ، َرظن  .ىرخُألا  ديلا  ةيبشخ يف  ًاحاولأو  هيدي  ىدحإ 
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.هيلإ هّجوت  يذلا  ناكملا  وه  كاذ  .طسولا  يف  ًاّيدامر  ًاّيتنمسإ  ًابّعكُمو  ةباغب  ةطاُحم 
.ةريخذلا قودنص 

بلاحطلا هرعش  يف  تقلع  دقو  ىرخألا  ةهجلا  نم  برتقي  ربساج  ناك 
.ةليقث ةبيقح  لمحي  ناك  اميف  ةيربإلا ، ربونصلا  قاروأو 

.كلذ ىلإ  اجاتحي  .ةملكب مل  اهّوفتي  مل 
مامأ ضرألا  ىلع  نيمدقب - نيمدق  سايقب  يبشخلا - حوللا  ويل  َعَضَو 

.ةريخذلا قودنص 
تناكو ةليوط ، ةّدم  ذنم  ناردجلا  هذه  قارتخا  ةيفيك  ًاّيلم يف  ركفي  ناك 
.ريبك لكشب  يّوديس  ةيتنمسإلا  ناردجلا  ريجفت  نإ  .ةعرس  رثكألا  يه  ةقيرطلا  هذه 
يندعملا حوللا  ةلازإ  لهسلا  نم  نوكي  دق  .حطسلا  ةلأسم  ليلحتب  ماق  مث 
يندعملا حوللا  ةداعإ  مث  ىلعألا ، نم  ةّيتنمسإ  تاصوب  ّتس  قرخو  رطملا ، ُلِزعَي  يذلا 
عمسُي دق  نكلو  شتفملا ، حابصم  ءوض  تحت  رّجفتملا  حطسلا  رهظي  دقو ال  .ًةيناث 

.توصلا
ريجفتلا نوكي  دقف  .سكاعملا  طغضلا  ثيح  ضرألا  دحاو ؛ ءيش  يقب 

اّمم ّلقأ ، تارّجفتم  مادختسا  نكمي  اذل  ىلعألا ، ىلإ  ًاّدترمو  ضرألا  لباقم  ًامكحم 
.ّفخأ ًاتوص  ردصُي 

.ةبيقحلا لخاد  نم  ةليقثلا  ةيكيتسالبلا  ةنيجعلا  نم  تادنواب  ةدع  ويل  عفر 
نم ةئملاب  تيارثنبلا و14  نم  ةئملاب  رايع م/46: 86  ةيكيتسالبلا  تارجفتملا  تناك 

.يندعملا تيزلا 
نزوب ةرك  لّكشو 12  سأرلا ، يَحابصِم  ءوض  ىلع  اهنجعو  هيتبكُر  ىلع  عكر 
ةنيجع نم  ًافافج  رثكأ  تناكو  اهُتيِرطَت ، بعصلا  نم  ناك  .ةدحاولا  ةركلل  ةصنوأ   1.5
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.اهليكشتب ماق  يكيتسالب ، بوبنأ  نم  جرخت  يتلاو  رجتملا ، ةعابملا يف  ليبجنزلا  ىولح 
لخاد اهعفد  اذإ ّمت  ًامامت  ةمواقم  تناكو  تامدصلاو ، ةبوطرلاب  رثأتلل  ةضرع  نكت  مل 

.رجفنت نأ  نود  نم  عقرفت  يهف  رانلا ،
تس وأ  نومضم ، لكشب  ضرغلاب  يفتل  ةعطق  ةرشع  ثالث  ىلإ  ةجاحب  ناك 

.ةعطق ةرشع  يتنثا  دارأ  هنكلو  .نيرشع  وأ  ةرشع ،
". يفكي اذه ال  "

، ةعاسلا هبشُي  ّيرئاد  لكشب  يبشخلا ، حوللا  ىلع  ةدح  ىلع  ّلك  اهعضو 
ينثالا ماقرألا  نم  ًاديدج  ًامقر  لّثمت  ةيكيتسالبلا  تارجفتملا  نم  ةصنوأ  ّلك 1.5 

.رشع
". يفكي اذه  "

" ...لودجلل ًاقبط  نكل  "
نم ريثكلا  ىلع  ءاضقلا  لواحي  وهف  .ًامئاد  اهنم  ًاضئاف  شيجلا  مدختسي  "

، لخادلا ىلإ  لوصولا  ديرن  نحنف  فصنلا ؛ لمعتسأ  يننكل  ةدحاو ، ةكرعم  سانلا يف 
". لخادلا وه يف  ام  ريمدت  سيلو 

ٍشفر ِبلَجل  هديب  ةفطاخ  ةكرحب  موقي  وهو  هينيع  ِّمأب  ويل  ربساج  دهاش 
مامألا نم  ُعِسَّتَـي  ةنزخلا  باب  هبشي  باب  بقث  ناك  .رفحلاب  أدبيل  هتبيقح  نم  ٍّيوطم 

.ةكرح ّلك  عم  لفسألا  نمو 
ةرئادلاك اإ  ةعاس ، ّلكل  ةمالع  ربتعُت  ةنيجعلا  نم  ةعطق  ّلك  تناك 

.ةينمزلا
ناك دقف  ةعاسلا ؛ عم  شياعت  هنكل  فيخس ، ءيش  اذه  نأ  ملعي  ناك 
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، هلخادب كتكتت  ةعاسلا  تناك  .ةعاس  هيدل  نكت  ول مل  ىتح  تقولا ، فرعي  ًامئاد 
.ةدوجوم تناك  املاطلو  بسحو ، كانه  تشاع  دقف 

؛ هتبيقح ماسقأ  دحأ  يساقلا يف  ينبلا  نوليانلا  طيخ  هبشي  ام  كانه  ناك 
". تيارثنبلا  " نم مادقأ  ينامث 

ىلإ ةلتك  نم  يبشخلا  حوللا  قوف  ىعسي  يذلا  نابعثلاب  هبشأ  طيخلا  ناك 
نم ًاءدب  ةقصال ؛ ةدام  لامعتساب  هناكم  تّبُـث يف  دقو  تارجفتملا ، ةنيجع  نم  ىرخأ 

.تقولا ةيا  ىتح  ًاعابت  اذكهو  ...ةيناثلاف  ةدحاولا ، ةعاسلا  مث  ةرشع ، ةيناثلا  ةعاسلا 
هنإ زراب ؛ ريصق  فرط  يقبو  ليللا ، فصتنم  ىتح  اهضعبب  تارجفتملا  لصو  قرغتسا 

.ليتفلا
."؟ زهاج تنأ  له  "

يفكي امب  ةريبك  ةريخذلا  قودنص  باب  تحت  ةرفحلا  نوكت  نأ  ضَرتفي  ناك 
هشفر زرغيل  عكريو  ينحني  وهو  قرعتي  ربساج  ناكو  .هلماكب  يبشخلا  حوللا  ماحقإل 
ًاضعب اهضعبب  مدطصت  ةفهلتملا  امهعرذأ  تناك  ويل ، هنم  برتقا  .ةرفحلا  لخاد  ًاقيمع 

.هيلإ لوصولا  نم  شفرلا  نكمتي  ام مل  امهيديأ  تطقتلا  املك 
". نآلا "

ًائيشف ًائيش  لخادلا  ىلإ  هاعفدو  يبشخلا ، حوللا  نم  بناج  لكب  اكسمت 
، ءيش يأب  ةيكيتسالبلا  تارجفتملا  تارك  نم  يأ  قاصتلا  مدع  انمضيل  ءود ،
نأ نم  ادكأت  امدنعو  .بجي  امك  ريجفتلا  طيرش  جراخ  ليتفلا  ءاقب  نم  دكأتللو 
نم نوكملا  ريغصلا  ءانبلا  تحت  طبضلاب  هناكم  يف  بابلا ؛ تحت  عضو  دق  عبرملا  حوللا 

.ًامامت اهاقوط  ىتح  اهلوحو  ةوجفلا  لخاد  ىلإ  ىصحلا  فرجب  اماق  ةدحاو ، ةفرغ 
."؟ ٍضار تنأ  له  "
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". لجأ "
ىلع لوصحلا  نم  انّكمت  امثير  مايأ  تضمو  تاباسحلا ، نم  تاعاس  تّرم 

.داوملا
مادقألا ىلع  ًاريس  تافاسملا  ًاعطاقو  يطاطملا ، هءاذح  ًالعتنم  عيباسأ  ىضق 
نزاخملا قفارم  ًادقفتمو  رطفلا ، نم  ةلس  هعارذ  تحت  ًالماح  ىرخأ ، ىلإ  ةباغ  نم 

ةرشع دعب  ىلع  نغيرتيج  ىعدت  ةقطنم  اهدحأ يف  دجو  امدنعو  .ةيديوسلا  ةيركسعلا 
.ثحبلا نع  فقوتي  نأ  عيطتسي  هنأ  كردأ  ملوهكوتس ، بونج  لايمأ 

.بسحو قئاقد  عضب  تيقب 
ماقو ريجفتلل ، ةادأب  هتبثو  بابلا  بقث يف  نم  زرابلا  ريصقلا  ليتفلا  طقتلا 
ًاديعب كرحتي  نأ  لبق  يئابرهكلا ، كلسلا  ىلع  بجوملاو  بلاسلاب  اهليصوتب  اهدعب 
لبحلا نم  رخآلا  فرطلا  ىلع  كلس  لصوب  ماق  مث  ةباغلا ، ىلإ  ًادئاع  ناكمإلا  ردقب 

.ةجاردلا ةيراطب  ىلع  يباجيإلا  يئاهنلا  فرطلا  ىلإ 
". تنسني ڤـ سكيليف ، "

.نينذُألا يتعاّمس  ليدعتب  ماق  نآلاو  لبق ، نم  نوفوركيملا "  " ليدعتب ماق  دقل 
."؟ اذام "

."؟ ةحضاو ةيؤر  ىلع  تلصح  له  "
". ةحضاو ةيؤر  "
.ةكرح يأب  مقي  مل 

". ٍناوث رشع  "
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.كلذ نم  رثكأ  سيلو  ةفيفخ  حاير  هدرفمب ، ناك 
". رجفني هعدأس  "مث 

ـــــــــــــــ
". ٍناوث رشع  "

شئاشحلاو بلاحطلاو  قاروألاب  ىّطغملا  نيمكلا  تحت  امهضعب  برق  ايقلتسا 
عونمم لوقت  ةيندعم  ةتفال  لمحت  رفصألاو  رمحألا  نينوللاب  ةيديدح  ةلسلس  برق 

.مهل صّخرملا  ريغل  لوخدلا 
". رجفني هعدأس  "مث 

سمخ لوطب  لافقألا  عطق  تاودأ  نم  ًاجوز  ماكحإب  لمحي  تنسني  ڤـ ناك 
.ًابيرقت مادقأ 

جاجز هعبصإب  حسمو  هتعاس ، دقفتو  همسج  نم  ىلعألا  ءزجلا  سكيليف  عفر 
.راخب ىلإ  تلوحت  يتلا  ةبوطرلاو  جردملا ، صرقلا 

". ةعست "
تنسني أموأ لـڤـ مث  ةعاسلل ، يناثلا  برقعلا  ةيؤر  نم  نكمت  ىتح  اهحسمب  ماق 

.ةعيرسو ةيوقو  ةريصق  هسافنأ  تناك  .ًاقلق  ادب  يذلا 
". ةينامث "

."؟ ماري ام  ىلع  تنأ  له  "
". ةعبس "
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.هيخأ ىلإ  رظني  هنإ مل  ىتح  تنسني ، بُِجي ڤـ مل 
". ةتس "

.امهيرهظ ىلع  زتها  شامقلا  نإ  ىتح 
". ةسمخ "

". انه اندرفمب  نحن  .تنسني  ڤـ دحأ ، ِتأي  "مل 
". ةعبرأ "

."؟ اذه مهفت  له  "
". ةثالث "

تاودألاب ماكحإب  ناكسمت  نيدي  ىلإ  نيتفجترم  نيفتك  نم  هيعارذ  كّرح 
.ةرجفتملا

". تنسني "ڤـ
". نانثا "

رمألل طيطختلاب  ماق  نم  وهو  كانه ، ويل  .بسحو  ءايشألا  ليختت  تنأ  "
."؟ كلذك سيلأ  لضفأ ، اذهو  .تنسني  ماري ڤـ ام  ىلع  نوكيس  ءيش  لك  .هتّمرب 

". دحاو "
نم لضفأ  اذه  ملعتأ ؟ ...و  ًاطّروتم ، نوكت  نأ  لضفألا  نم  تنسني ، "ڤـ

". ءيش يأ  فرعت  نأ  نود  نم  لزنملا  ةكيرألا يف  ىلع  سولجلا 
ـــــــــــــــ
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ميخضت نم  ةلبنقلا  تداز  .عقوتي  ناك  امم  ىلعأ  توصب  راجفنإلا  ىّود 
ةديحولا يف ةفرغلا  ةيضرأ  ترجفنا  امدنعو  .تارجفتملا  نئادل  نم  ةصنوأ  توص 17 

هاجتاب تنمسإلا  عطق  ترياطتو  ًاضيأ ، يلاتلا  توصلا  توصلا  قودنص  مّخض  ىنبملا ،
.فقسلا

اذه مل ّنكل  قئاقد ، سمخ  ةرتفل  امهيناكم  راظتنالا يف  ىلع  اقفّتا  دق  اناك 
.ثدحي

شفرلا ًاكسمم  ةبطرلا  ىصحلا  قوف  لسناو  ءطبب ، مدقتو  ويل ، فحز  دقف 
هنأ ةيادبلا  كردي يف  نأ  نود  نم  عفترم - توصب  كحض  .هدي مث  يطلل يف  لباقلا 

هعارذ ّدمو  هيتبكر  ىلع  مثج  امدنع  ا - كحضي  ناك  ام  ًاردان  ةقيرطب  كحضي 
ماق ًالعف ! ةرفح  كانه  تناك  .ءيش  ...ناكملا ال  سّملتو  نصحملا  بابلا  تحت  ىنميلا 

.هءاضأو ةرفحلا  سأرلا يف  حابصم  لخدأو  ىصحلا ، نم  ديزملا  فرغو  شفرلا ، حتفب 
". ربساج "

ريغ فرصتلا  كلذ  ناكو  كحضلا ، هبشي  امب  ًايلاع  خرصو  ةباغلا  وحن  هجتا 
.يدارإ

!". هذه دهاشو  لاعت  انه ! ىلإ  لاعت  "
ىلإ لسنا  امدنع  كانهو ، .ذفاون  نود  نم  ةفرغ  سأرلا يف  حابصم  ءوض  رشتنا 

.لعفلاب فرح  لوأ  حضاو ، لكشب  هتيؤر  نم  نكمت  لخادلا ،
". ك  " فرحلا

! يهلإ اي  يهلإ ! اي 
.ءطبب يناثلا  فرحلا  رهظف  رثكأ  ةرفحلا  هسأر يف  لخدأ 
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". س  " فرحلا
.ةنعللا .يهلإ  اي 

هتبقر ىول  مث  هسفن ، رشح  ب ."  " فرحلا رخآ ، ًافرح  ىأرف  ثحبلاب  رمتسا 
ناك بناجلا  مظعم  مقرلا 5 ، ةموكلا ، لفسأ  قودنصلا يف  نم  برتقيل  ىلعألا  ىلإ 

.ءارضخ ةيفلخ  ىلع  ءاضيب  فورح  مقرلا 8 ، ةرجفتملا ، ةيضرألا  ةفاح  ىلع  ًاحضاو 

ك س ب 158
.ّقح ىلع  ناك 

طبضلاب ةبترم  اهلك  حلسملا ؛ ديدحلا  بسانملا ، ناكملا  ديدحت  ةكامسلا ،
.ًاددجم خرص  .دقتعا  امك 

". تنسني ڤـ سكيليف ، "
."؟ اذام "

". لفقلا "
". نآلا هيلع  لمعلاب  موقن  نحن  "

". انه ىلإ  ىلعألا ، ىلإ  هعفدا  يهتنت  امدنع  ًانسح ، "
تمصلا داسو  .جراخلا  ىلإ  نذألا  ةعامس  بحسو  نوفوركيملا ،"  " ويل طقسأ 

ططخ يذلا  بيترتلا  بسحب  ةوطخ  لك  ذيفنتب  اوماق  نآلا  ىتح  .قئاقد  سمخ  ةدمل 
كانه ناكو  .قيرطلا  برق  ةباغلا  ةلت يف  بناج  ىلع  نايقلتسم  نالجر  كانه  ناك  .هل 

ةيضرألا يذ  يتنمسإلا  ىنبملا  برق  ةباغلا  ةلت  ةمق  ىلع  نايقلتسم  نارخآ  نالجر 
.ًايئزج ةدوقفملا 
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.ةيلاتلا ةوطخلا  ناوأ  نآ  نآلا ،
، ضرألا ةرفحلا يف  نارفحي  اناك  امدنع  هفتك  لباقم  ربساج  فتك  تناك 

ةناعتسالابو .لخادلا  هيعارذو يف  هيفتكو  هسأر  رشح  نم  نكمت  نأ  ىلإ  رفحلاب  اماق 
نابضقلا ةكبش  لكيه  لكش  ىلع  يذلا  ىوقملا  ذالوفلا  كلس  عطقب  ماق  ةشامكلاب ،

ضرألا ىلإ  هرهظ  دنسأ  مث  اهحتف ، اهعازتناو مث  ةكبشلا  عطقب  ماق  .ةيتنمسإلا  ةبلاصتملا 
.ةرفحلا ربع  ىلعألا مث  ىلإ  ةرفحلا  يبناج  ىلع  هيديب  طغضو  راجفنإلا ، أدب  امدنع 

رظن مث  قرعتملا ، هغدص  ىلع  ًاليلق  قلزنا  يذلا  سأرلا  حابصم  ليدعتب  ماق 
.هلوح

وأ نيرادجلا  سمل  نم  نكمتيسف  هيعارذ  طسبو  ةفرغلا  طسو  فقو يف  اذإ 
.كلذب مايقلا  نم  نكمتيل  هيلإ  ةبسنلاب  يفكي  امب  ةريغص  ةفرغلا  تناك  دقف  .فقسلا 

.تسب مادقأ  تس 
طسو ةيمانتم  ةريجشب  هبشأ  ادب  ىوقملا  ذالوفلا  كلس  ىلع  ءوضلا  عاعش  نإ 

ىلع مث  ةيحان ، لك  ةدتمم يف  ناصغألا  نأ  ول  امك  رمألا  ادب  ذإ  ةرجفتملا ، ضرألا 
.ءارضخلا ةيبشخلا  قيدانصلا  تاسدك  قوفو  ناردجلا ، دادتما 

."؟ اهددع مك  : " قفنلا ربع  ربساج  توص  ثعبنا 
". ريثكلا "

."؟ اهددع مك  "
.ٍلاع توصب  اهّدعب  ويل  ماق 

" ...عبرأ .لئاصف  ثالث  .ناتليصف  .ةليصف  "
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.رضخأ ًايركسع  ًاقودنص  نيرشعو  ةعبرأ  نم  ةعومجم 
!". ناتنوعلم ناتلماك  ناتكرش  "... 

ناكو خسولا ، قفنلا  لخاد  ليوطلا  هدسج  رشحيل  ربساج  رود  نآلا  ناح 
برقلاب نافقي  اناك  .رمألاب  مكحتلا  عطتسي  مل  ويل ، رارغ  ىلعف  .تقولا  لك  كحضي 

لك دعب  مالظلا  يف  ماهسلاك  عفدني  تنمسإلا  رابغ  ناكو  ةفرغ ، يف  امهضعب  نم 
.حيباصملا نم  ثعبنملا  ءوضلا  ةقرب يف  جومتيو  سفن ،

."؟ ًاقحال وأ  نآلا  حتفأ  له  "
". نآلا ًامتح  "

ناك .ًاظيلغو  ًانشخ  هحطس  ناك  .يبشخلا  قودنصلا  ىلع  رذحب  هدي  عضو 
.ءاطغلا عفريو  ريماسملا  ليزي  نأ  هيلإ  ةبسنلاب  لهسلا  نم 

، ويل هطقتلا  .ًادنواب  نزوب 6.25  يكيتاموتوألا  شاشرلا  ادجو  كانهو 
تيبثت لجأ  نم  مامألا  ىلإ  هدسجب  لامو  ءطبب  هيقاس  ىنثأ  يذلا  ربساج  ىلإ  همّلسو 
اهامّلعت يتلا  تاكرحلا  برجي  طقف  ناك  لب  رّكفي ، نكي  .دادترالا مل  نم  ًافوخ  هسفن 
امهضعب ىلإ  ارظن  .ًاشنإ  شاشرلا 50.2  لوط  ناك  .ةيركسعلا  امهتمدخ  لالخ 

لدعم ناك  .ريخألا  امهلوصو  ةقيقح  مهف  نالواحي  ةليوط  ةلحر  ةيا  نيصخشك يف 
، تاباغلا تايسمأ يف  ايضمأ  دق  اناك  .ةقيقدلا  ةرود يف   850-600 رانلا : قالطإ 
ةرك ةوق 12  يه  امو  ةيضرألا ، طالب  ةكامس  اددحي  نأ  نالواحي  امهو  موسر  مامأ  يلايلو 

يف انه ، امهالك  نآلاو ، .هاعمس  يذلا  يودملا  توصلا  كلذ  يأ  ةرجفتملا ؛ ةداملا  نم 
.لمعلا نم  فلتخم  عونل  تادعملا  نم  ةفلتخم  ًاعاونأ  تأّبخ  يتلا  ةفرغلا  هذه 

."؟ نيمختلا كنكمي  له  كداقتعاب ؟ اهددع  مك  "
ىلع باوجلا  ناك  .فقوت  هنكل  يلاتلا ، قودنصلا  حتف  كشو  ىلع  ويل  ناك 
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رابغلاب ىطغم  ناك  هنكل  ربساج ، فتك  ءارو  ًاقلعم  هب  ينمت  سفنلا  تناك  ام 
.ضيبألا

". نيمختلا ىلإ  جاتحأ  "ال 
قلعم نوليانلا  نم  سيك  قرولا يف  نم  ةعطق  وه  هيلإ  ةجاحب  اوناك  ام  لك 

.طيخب قلعم  ملق  اهيليو  لفقملا ، بابلا  راسي  ىلع  طئاحلا ، ىلع  ةفيقعب 
فصلا .م  /45 ةريغصلا ، ةشاشرلا  قدانبلا  نم   124 لوألا : فصلا  "
فصلا زارط 4 . نم  ةيموجهلا  ةيكيتاموتوألا  ةشاشرلا  قدانبلا  نم   92 يناثلا :

زارط 58. نم  ةشاّشرلا  ةّيعفدملا  قدانبلا  نم   5 ثلاثلا :
اماق ةيركسع ." ةمظنأو  تاءارجإ  .ةلصفم  ةمئاق  : " لاقو هلوح  ويل  تفتلا 

ةمّحشم بنج  ىلإ  ًابنج  ةبترم  ةيندعم  عطق  .ةدح  ىلع  هدقفتو  قودنص  لك  حتفب 
.ةيانعب تبّضُوو  ًاديج ،

". ربساج اذه  قدصت  نأ  كنكمي  له  ةنعللا ، "
.ةيانعب اهيلع  بتك  ام  أرقو  فنعب ، ةفيقعلا  نم  ةمئاقلا  عازتناب  ويل  ماق 

124 و92 و5.
.ةرملا هذه  ةياهنلا  ىتح  اءارقب  رمتسا  مث 

...كانهو
لفسأ دنع  ًامامت  نيتورلاو ، ةمظنألا  نع  لصفملاو  عوبطملا  صنلا  تحت 

...ةمئاقلا
" ...ناكملا اذه  "
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" ...هتنياعم تمت  دق  "... 
بتك يتلا  ءاضيبلا  ةقرولا  ىلع  سأرلا  حابصم  هّجوو  رثكأ ، مامألا  ىلإ  ىنحناو 

.ربح ملقب  ديلاب  اهيلع 
.ءورقم ريغ  مهدحأل  عيقوت  كانه  ناك 

...ةنسلا تبتك  عيقوتلا ، كلذ  قوفو 
.مويلا بتك  كلذ ، قوفو 

". ربوتكوأ  4 ةعمجلا ، "... 
". معن "

". نيعوبسأ نم  لقأ  ذنم  "
."؟ ...و "

.فقسلا تسمال  ىتح  ًايلاع  ةقرولاب  حيولتلاب  ويل  ماق 
طقف ةدحاو  ةرم  لخادلا  ناكملا يف  دقفتل  نصحملا  بابلا  حتفب  سارحلا  موقي  "

انه لصح  ام  اوفشتكي  نل  مأ  ...ينعي  اذه  يعم ؟ زّكرم  تنأ  له  .رهشأ  ةتس  لك 
!". ًاموي رشع  ةعبسو  رهشأ  ةسمخ  رورم  لبق 

ـــــــــــــــ
!". ويل ىلإ  سكيليف  نم  "

ةدع خارصلا  لواحو  لاسرإلا ، زاهج  رمحألا يف  رزلا  طغضب  سكيليف  ماق 
.اهتقباس نم  ىلعأ  ةخرص  لك  تناكو  باوج ، يأ  َّقلتي  هنكل مل  تارم ،
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."؟ ينعمست له  ويل ! ىلإ  سكيليف  نم  رركأ ، "
ودبي يذلا  ويل  توص  عمسي  نأ  ًالمآ يف  ربصلا  غرافب  رظتني  سكيليف  ناك 

". نوفوركيملا  " ربع نآلا  قطقطي  هنأ  ًاريخأ 
."؟ اذام "

ةفاسم زاتجا  نأ  دعب  راجفنالا  توص  هيلإ  صلقت  ام  اذه  موتكم ؛ ٌّيود 
.ءاوهلا ىشالت يف  نأ  قبسو  ةدراي ،  190

". لفقلا ...ةلأسم  اإ  "
سمخ ةدمل  بنقلا  شامق  تحت  بنج  ىلإ  ًابنج  ايقلتسا  موتكملا ، يودلا  دعب 

ًامدختسم تقولا  اذه  باسحب  ماقو  ويل - رماوأ  بسح  كارح - نود  نم  قئاقد 
.ِتأي ًادحأ مل  نأب  مات  نيقي  ىلع  احبصأ  ىتح  ةيناث ، لك  سَفَـن يف  تنسني ، سافنأ ڤـ

!". لفقلا "
". معن "

ربكأ امجاهي  نأ  امهيلع  نيعتي  ناك  ةطخلل ، ًاقبط  مث  قئاقد ، سمخ  ارظتنا 
، قوسلا لافقألل يف  عطاق  لوطأ  لامعتسا  ىلإ  ةفاضإلاب  قالطإلا ، ىلع  هادهاش  لفق 

.مادقأ سمخ  لوطب  ناك  يذلاو 
" ...ببسب لودجلا  بسحب  لمعن  دعن  نحن مل  "

."؟ اذام ببسب  "
". ةلكشم انيدل  "... 

ـــــــــــــــ
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راسو جرخ  مث  ةريخذلا ، ةريجح  ضرأ  ةرفحلا يف  ربع  هدسج  ِرشَِحب  ويل  ماق 
ءانعلا اذه  لك  ٍذئدنعف  هحتف ، نم  انّكمتي  اذإف مل  كلذ ، عقوتي  نكي  .ىصحلا مل  ىلع 

.ًءابه بهذيس 
، ًانس رغصألا  هيوخأ  هاجتاب  رعولا  ةباغلا  قيرط  ىلع  ةلتلا  لفسأ  ىلإ  ضكر 

.ةيديدحلا ةضراعلا  يبناج  دحأ  ىلع  سلجي  امهنم  لك  ناك  نيذللاو 
". ةنعللا فسآ ، انأ  "

تنسني ـ ڤو وه  حبصأ  سمشملاو ، ئفادلا  فيصلا  كلذ  لالخ  ام  ّدح  ىلإ 
نع ًامامت  ًافلتخم  هرمع  نم  ةرشع  ةعباسلا  ًادلو يف  لاز  ام  نكل ، .هسفن  ةماقلا  لوطب 

.نيرشعلاو ةعبارلا  لجر يف 
". كلذب موقأ  نأ  عيطتسأ  ال  لمعت ، اإ ال  ...ويل  "

اتدب نيتللا  هيعارذ  حتفو  ًاناجهتسا ، نيتليحنلا  هيفتك  ّز  تنسني  ڤـ ماق 
.هدسج ىلإ  ةبسنلاب  ًادج  نيتليوط 

.ًابناج تنسني  كرحت ڤـ نأ  ىلإ  ًاضعب  امهضعب  ىلإ  ارظن 
". كلذب موقنس  تنأو  انأ  مث  سكيليف ، "

، اهعاستا ىلع  لفقلا  ةعطاق  حتفو  سلجي ، تنسني  ناك ڤـ ثيح  ويل  سلج 
رخآلا بناجلا  ىلع  سكيليف  ماق  نيح  لافقألا يف  ةعطاق  يفرط  دحأ  هيديب  كسمأ  مث 

.ًاضيأ هيدي  اتلكب  رخآلا  فرطلاب  كاسمإلاب  ةضراعلا  نم 
". يخأ نآلا  "

امأكو لفقلا ، تمضق  يتلا  لافقألا  ةعطاق  ةلابق  امهيدسج  ارشح  امهالك 
ةظحللا كلت  يفو  .نابحسيو  نابحسي  امهيردص ، ىلإ  امهفيذاجم  نابحسي  نافاّذج 
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كلت يف  خرصتو - جنشتتو ، فجترت ، امهعرذأو  امهيديأو  امهعباصأ  تناك  ًامامت -
.نيمسق ىلإ  كيمسلا  ذالوفلا  تعطق  لافقألا  ةعطاق  نأ  ثدح  ةظحللا ،

ـــــــــــــــ
ناصغألا نيب  ةيناثلاو  نيتديحو ، نيترجشل  ةقصالم  ىلوألا  ةكبشلا  تناك 

، تايسمألا ساغوكس يف  بأرم يف  نانرمتي يف  اناك  .ةيجنيتارلا  راجشألل  ةفيثكلا 
اذه رارغ  ىلع  ءاسملا  كلذو يف  نيكفيرد ، برق  جراخلا  اهيف يف  انرمت  ةرم  رخآ  تناكو 

، نيتنحاشلا اتأبخ  نيتللا  هيومتلا  يتكبش  بحس  نآلا  لهسلا  نم  حبصأ  .ءاسملا 
اوارمح يشيبوستيم "  " اتنحاش امإ  .غرافلا  حطسلا  ىلع  امهيمرو  امهفلب  مايقلاو 

.تالواقم ةكرش  نوكلمي  نيذلا  كئلوأ  اهدوقي  يتلا  تابكرملا  عون  نم  امإ  .نوللا 
ايلوتو نيتنحاشلا ، يَكّرحم  نارخآلا  رادأ  ةلتلا ، هاجتاب  ويل  ضكر  نيح  يف 

ةبسانملا نسلا  تنسني يف  نكي ڤـ .يربلا مل  توتلا  تاريجشو  بلاحطلا  ربع  امدايق 
نم ريثكلا  ىلإ  جتحي  مل  هنأ  ريغ  دعب ، ةدايق  ةصخر  ىلع  لوصحلاب  هل  حمست  يتلا 

.كلذ دعب  ةلتلا  ىلإ  ًادوعص  دوقيل  تقولا 
ـــــــــــــــ

.تادراي عضب  اهضعب  نع  اهلصفت  داسجأ  ةعبرأو  عرذأ ، ينامث 
ىلع قفنلا  ةيقدنب يف  لك  عضيو  ةريخذلا ، ةفرغ  لخاد  ًاعكار  ربساج  ناك 
هءارو فقي  ناكف  سكيليف  اّمأ  هنم ، اهمالتسال  جراخلا  يف  فقي  ويل  ناكو  ةدح ،

.ةنحاشلا حطس  ىلع  تنسني  فقي ڤـ اميف  ًامامت ،
ةيناث نيديلا  نم  نيتعومجم  نيب  حالسلا  نم  ةعطق  ّلك  لقن  ةّيلمع  تقرغتسا 

.طقف ةيناثلا  فصنو 
". ًايكيتاموتوأ ًاحالس  نورشعو  دحاوو  ناتئم  "
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.ٍناوث تس  ةصنملا يف  ىلع  عضوي  تنمسإلا  بعكم  رداغي  ضرغ  لك  ناك 
". ةريخذ نوتسو  عبرأو  ةئمنامث  "

نم اوهتني  نأ  مهيلع  نيعتي  .همصعم  ةعاس  نيرمحألا يف  نيبرقعلا  ىلإ  رظن 
.ةيناث نيعبرأو  ٍنامثو  ةقيقد  نيثالث  نوضغ  مهتمهم يف 

ـــــــــــــــ
جراخلاو لخادلا  نم  بابلا  تحت  ةرفحلا  اوألمو  تارجفتملا ، اياقب  ةلازإب  اوماق 
تالذب اودترا  .ًاددجم  اهوّصر  مث  ةوقب ، اهيلع  اوسادو  ًاديج ، اهِّصرب  اوماق  .ىصحلاب 
لامعلا اهيدتري  ءاقرز  ناصمق  عم  مامكأ  نود  نم  نوللا ، ءاقرز  ةدحاو ، ةعطق  نم 

اوحتف .مكلا  ىلعأ  ءانب يف  ةكرش  راعش  اهيلع  ءادوس  تارتس  اهقوف  اوعضوو  ًةداع ،
دقف ّوتلل ؛ هعطق  يذلل  ًالثامم  ًالفق  هدي  يفو  سكيليف  زفق  امدنع  اهنم ، اوجرخو  ةباوبلا 
نم ناك  ذإ  هتاذ ، لسلستملا  مقرلا  لمحي  لفق  نع  ثحبي  وهو  ًاليوط  ًاتقو  ىضق 

.رودي نأ  ليحتسملا  نم  نوكي  دق  هنأ  نم  مغرلاب  ةسالسب ، حاتفملا  قلزني  نأ  يرورضلا 
وڤ ـ لوڤ ـ لا هترايس  شتفملا يف  لصيس  امدنع  ةعساتلا ، ةعاسلا  دنع  ةيلاتلا ، ةيسمألا  يف 

عدوتسم لوح  لّوجتيو  هتراجيس ، نّخديو  ءارمسلا ، ةموبلا  ىلإ  يغصيل  ةخسولا 
ّنأكو ًامامت ، هلاح  ىلع  ءيش  لك  هل  ودبي  دق  .ةّلتلا  ىلعأ  دنع  ةيركسعلا  ةحلسألا 

فصن يضقنتس  هنأ  تدّكأ  ةديدش  ةقدب  ةرّضحملا  ةدرجلا  ةمئاق  نإ  .طق  ّسُمي  ًائيش مل 
هنأكو مل نآلا  دعب  ودبي  نل  يذلاو  ًاددجم ، ةريخذلا  عدوتسم  دّقفت  ّمتي  نأ  لبق  ةنس 

.هب ثَبعُي 
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ناتاغسنروه نم  هتلحر  ءانثأ  هدحول  ٍلاع  توصب  ينغي  ناك  هنأ  ويل  كردي  مل 
فصتنم راص يف  دق  ناكو  يإ 4 ."  " مقر عيرسلا  قيرطلا  ىلع  ملوهيجليل  رسج  ىلإ 

.ةريغصلا ةنحاشلا  لخاد  هرمغي  وهو  هتوص  عمسي  أدب  نيح  قيرطلا 
.رطملا تحت  ةنيدملا  لخاد  نم  ًابونج  هّجوت 

يف عراشلا  َرَـبَع  مث  نمو  ةوهقلا ، عيبل  كشك  نم  ةريطشو  ةوهقلا  ىرتشا 
ماقو مويلا ، كلذ  لوألا يف  نوبزلا  ناك  .ناربوكوف  راعتسملا يف  رعشلا  زكرم  ىلإ  هقيرط 

سأرلا رخؤم  ىلع  رعشلا  ضعب  لزغت  تناك  يتلا  عباصألا  ةبقارمب  لوضفب 
تماق ًايقيقح  ًارعش  مدختست  اأ  هل  حضوت  ةباشلا  ةأرملا  تناك  امنيب  يكيتسالبلا ،
نويعلا زكرم  ىلإ  بهذ  .هغبصو مث  هضييبتب  اوماق  مأو  ايسآ ، نم  ةريبك  ةيمكب  هئارشب 

.امهبلط دق  ناك  نيتللا  نيتقصاللا  نيتسدعلا  ذخأو  ناتاغنينتورج  يف 
.دِهاش ـمـُ لا ليلضَتِب  كرتأس ، ٍعابطنا  َّيأ  رّرقأس  انأ 

ًاهبش رثكألا  ناك  املاطل  .رقشأ  ٌرعشو  ناواقرز  نانيع  .ةيفلخلا  ةآرملا  ىلإ  رظن 
هيدل ناكو  ةرمُحلا ، ىلإ  براض  رقشأ  رعش  ءارقش ؛ هحمالم  تناك  دقف  .مدلاوب 

رعشلاو نانيعلا  كلت  .تينارغلاك  ٍساق  فورضغ  وذو  ًالوحن  رثكأو  رغصأ  هنكل  اهفنأ ،
املاطل .ًاضيأ  يناثلا  ليجلا  ءابرغ  الو  ءابرغلا ، نم  دحأ  هب  كشي  نل  هنأ  ينعت  فنألاو 

اذإو لقأ ، هابتناو  لقأ  ةلئسأل  ضرعتلا  ينعي  قدتسملاو  ريغصلا  يديوسلا  فنألا  ناك 
اذه ةدلبلا  يف  امهراز  نيذللا  نيتسدعلا  عناصو  راعتسملا  رعشلا  عناص  نم  َبِلُط 

فصوب ناموقيسف  حابصلا ، كلذ  ًادقن يف  عفد  نوبز  يأ  تافصاوم  ايطعي  نأ  حابصلا 
.ًامامت نيرخآلا  هبشي  دحأ 

.دحأ هظحالي  نل  ًاذإ  نيرخآلا ؛ هبشي  ًاصخش  نافصيس 
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ّرمو نيطخب ، ةثالثلا  طوطخلا  تهتنا  ثيح  يابلآ ، عيرسلا يف  قيرطلا  رداغ 
قيرطو ةيلاعلا  تاعفترملا  ثيح  ةليمجلا ، رشع  يناثلا  نرقلا  ةدابع  رادو  ّلِش "  " ةّطحمب

ىلع هتدايق  ىلع  ةليلق  قئاقد  رورم  دعب  .تاباغلاو  جورملا  ىلإ  تّدأ  يتلا  تلفسألا 
.دودشم لكشب  ىوتلاو  ريصق  تقول  ططمت  نيهاّجتاب ، ٍعيرس  ٍقيرط 

.لَّهََمت
.كانه

تاعاس عبس  ذنم  طقف  اهلفق  رييغتب  سكيليف  ماق  يتلا  ةيديدحلا  ةضراعلا  ّنإ 
رشع دعب  هرمع  نم  سداسلا  دقعلا  لجر يف  موقيس  يتلا  ةضراعلا  اهسفن  يه  تَلَخ ،

.اهقوف ريسلاب  هتراجيس ، هئافطإو  وڤ ، ـ لوڤ ـ لا هترايس  هفاقيإ  دعب  طقف ، تاعاس 
ةيضاملا ةليللا  يف  أدب  يذلا  رطملا  لوطه  الول  ًاددجم ، ءانغلاب  أدبيس  ناك 
ةريغصلا رطملا  تارطق  عم  نانحاشتت  هترايس  اتحاّسم  تناكو  .نآلا  ًاءوس  رثكأ  حبصأو 

ٍمجحب ًارخؤم  تَرِفُح  ٍةرفح  قوف  ًاضيأ  طقاستي  رطملا  ناك  .لوادج  ىلإ  تلّوحت  يتلا 
بهذيس ناطرسلا  لجر  ناك  .تنمسإلا  تحت  قفن  يهو  الأ  لجر ، ِمجح  عم  ُمءالتي 

دق اوناك  .ةرفحلا  يطغت  يتلا  ىصحلا  ىلع  يطاطملا  هئاذحب  سوديسو  كانه ، ىلإ 
لمعلا ّلحم  ّلحي  مهلمع  لعج  نم  اونكمتي  مهنكلو مل  اهولقصو ، اهوصرو  اهوبّضو 

اهفشكيسو لكآتتسو ، ءطبب ، قرغتسف  رطملا ، لوطه  ّرمتسا  اذإو  .نمزلا  هعنص  يذلا 
.شّتفملا حابصم 

.تقولا ىلإ  جاتحأ 
نأ بجي  لب  ٌرذق ، ٌلمع  انَلمع  نأ  دّر  نآلا  كلذ  َفشتكُي  نأ  بجي  ال 

.بابلا حتفُي  امدنع  رهشأ  ةسمخ  نوضغ  فشتكُي يف 
نم يحابرأ  ديزت  ةليسو  لمعلا ، ةديدج يف  ةليسو  ركتبأل  تقولا  ىلإ  جاتحأ 
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، جرخأ نأ  بجي  .انه  ىقبأ  نأ  بجي  ال  اذل ، .قيرف  ليكشت  يرطاخم يف  ديزت  نأ  نود 
نأ بجي  ام  اذه  .ةرفحلا  روهظ  مدع  نم  دكأتأل  ناكملا  دقفتأو  رطملا ، تحت  ريسأ  نأو 

.ديدحتلاب لاحلا  هيلع  نوكي 
نمو هتمينغ ، نوصيو  هططخ ، عضول  ًارهشأ  قرغتسي  يذلا  وه  طقف  قمحألا 

.يلاتلا مويلا  ةميرجلا يف  حرسم  ىلإ  دوعي  مث 
نكلو اهسفن ، ةبكرملا  يفو  ةيضاملا ، ةليللاك  اهسفن  قيرطلا  ًاكلاس  قلطناو 

.ريثكب لهسأ  تناك  ةحلسألاب  ةلّمحم  ريغ  ةنحاش  ةدايق 
ـــــــــــــــ

". قرزألا تيبلا   " مسا اذه  ءانبلا  عقوم  ىلع  نوقلطي  ةّراملاو  ناريجلا  ناك 
". باشخألل ابموت  الماغ   " عنصم ًاموي  ناك  ريبك ، يندعم  بّعكم  نع  ةرابع  وهف 

ةمدقم تناك  .ةيضاملا  ةليللا  هيف يف  اهفقوأ  يذلا  هسفن  ناكملا  هترايس يف  ويل  فقوأ 
نم برقلابو  ضيرعلا ، ماعلا  قيرطلا  نع  ةديعبو  ةرثانتم ، تاريجش  لباقم  هترايس 

.دوسألاب يِلُط  لفقم  قودنص 
ّيأ نود  نم  ةحلسألا  نم  مهتلومح  نوغرفي  اوناك  .عقوملا  ةدّيج  ةقطنم  اإ 

.ةبيرقلا تويبلا  ناكسو  ماعلا  قيرطلا  ىلع  ةراملا  راظنأ  نع  نيئبتخم  دحأ ، نم  ةعطاقم 
عقوم نم  ةثعبنملا  ةفولأملا  تاوصألا  ىلإ  ءاغصإلاو  هتذفان  جاجز  لازنإب  ماق 
رخآ ريرزتب  ماق  ناهدلا ، ُعَقُـب  هوسكت  ويدار  نم  دعاصتت  ةيلاع  ىقيسوم  ريبكلا ، ءانبلا 

.جرخو طّطمتو ، قرزألا ، هلاطنب  يتلاّمح  عفر  مث  قرزألا ، هصيمق  رز يف 
.قرزألا تيبلا 

اوقرغتسا دقو  ًاغراف ، ًالكيه  ناك  املاطل  .باشخألا  ةعانصل  ريبك  عنصم  هنإ 
ضراوعلاب ضرألا  ميعدتب  اوماق  نمو مث  هنم ، ةميدقلا  عئاضبلا  ةلازإل  طقف  عيباسأ  ةدع 
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اولمع اذكهو  .ةيرادج  عطاوقب  اهومسقو  ةيضرألا  اوتبثو  اهولزع  كلذ  دعبو  ةيبشخلا ،
امم ةريغص ، ةلقتسم  لامعأل  زكرم  ىلإ  ىنبملا  لوحت  نأ  ىلإ  ةدح ، ىلع  ةحاسم  لك  يف 

". وبلوس زكرمك   " هحتتفي نأ  لواحي  ضراعملا  راجت  دحأ  لعج 
."؟ ءيش لكب  تينتعا  له  "

يذلا هوخأ  ناك  ذإ  .يشمي  وهو  ودبي  سكيليف  ناك  فيك  ًاموي  ركفي  مل 
ودبي وهو  تّقؤملا ، تارايسلا  بأرم  ةحاب  ههاجتاب يف  يشمي  تاونس  ثالثب  هرغصي 

نم ًاريبك  ًازّيح  لغشي  ناك  .اهوطخي  ةوطخ  لك  يف  ريبك  ّدح  ىلإ  هدلاوب  ًاهيبش 
دقو نازنتكم  هادعاس  ناتضيرع ، هافتك  امهضعب ، نع  ناتديعب  هامدق  .ةحاسملا 
رارغ ىلع  ًالوسك ؛ ودبي  ناك  .هيشم  ءانثأ  ىّطمتي  هنأ  ول  امك  همسج  نع  امهدعبأ 

؛ هلعفن ام  اذه  .ليوط  نمز  ذنم  مهملاع  تناك  يتلا  ةقشلا  ربع  ًاموي  راس  يذلا  لجرلا 
.نيدتسنو ثرنو ، شغن ،

.ابابك ودبت  تنأو  امامك ، ودبأ  انأ 
". هرمأ َّلوت  سكيليف ؟ اي  تمهف  له  "

". كلت ةريخألا  ةعفدلا  رهظلا يف  اننعطي يف  نأ  لواحي  يباك  نأ  دقتعأ  "
نأ بجي  ناك  .اهحرش  نم  نكمتي  ةقيرطب مل  سكيليف  عور  نم  ويل  أده 

نيعتي ناك  سكيليف ، ا  كرحت  يتلا  ةقيرطلاو  حمالملا  كلتبف  ًايسكع ، رمألا  نوكي 
.ًالغتسُمو ًاقلق  يباك  اولعجي  نأ  مهيلع 

". ةقورسملا ضارغألا  ّدعي  لخادلا  وه يف  "
."؟ اذه رمأ  تيّلوت  له  "

ةكرشلا ةنحاش  حطس  يطغي  ناك  يذلا  ءاطغلا  عزنب  رغصألا  هوخأ  أدب 
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.ةيناثلا
لاملا عفد  ضفر  قحلا يف  هل  نأكو  .بيرغلا  هرمذتو  يباك  نم  جعزنم  انأ  "
ٍناكم هيلع يف  ًاصوصنم  ناك  اذه  نأكو  ددحملا ! جمانربلا  بسحب  لمعن  اننأ مل  در 

!". دقعلا نم  ام 
."؟ كب صاخلا  ءزجلا  رمأ  تيلوت  له  نكل ، .اذه  رمأ  ىلوتأس  انأ  "

.ضيبألا ءاطغلا  سكيليف  لازأ 
تمق دقل  .دقتعأ  امبسح  ءاضعألا ، ميوقت  .نونامثلاو  ثلاثلا  عطقملا  "

". ًةأجف هيقاس  حربملا يف  ملألاب  رعشي  تنسني  أدبو ڤـ هبيلقتو ، هحتفب ،
يندعم ضبقم  وذ  ضيرع  يبشخ  قودنص  رهظ  ىتح  ءاطغلا  عفر  نإ  ام 

راعش اهيلع  يتلا  ءارفصلا  تايناطبلا  نم  جوز  تحت  هيليو  ةنحاشلا ، طسو  عمال يف 
.ٌّيوطم ٌبلودم  ٌّيسرك  ىفشتسملا 

."؟ لجِّرلا دَنسَم  نع  اذام  "
". لمعي هنإ  "

لفق اوحتف  مث  امهضعب ، نم  ةبرقم  ىلع  انوكتل  نيتنحاشلا  ةدايقب  اوماق 
نيزختل ءانبلا  عقوم  اهتيبثتب يف  ءانب  ةكرش  لك  موقت  يتلا  ةيواحلا  كلت  ءادوسلا ؛ ةيواحلا 

لك يف  ةحضاو  ةيؤرلا  نكت  مل  باوبألا ، تحتُف  امدنعو  .تاودألاو  تادعملا 
.لخادلا ىلإ  هلمحو  غرافلا  قودنصلا  عفر  نم  اونّكمت  .بناوجلا 

طقف مادقأ  ةدع  دعب  ىلع  ةينكس  ةقطنم  نم  رداص  عطاس  ءوض  كانه  ناك 
.ةيكيتاموتوألا يف ةحلسألا  نم  ماوكأ  مامأ  كانه  اوفقو  .محدزملا  ماعلا  قيرطلا  نم 

لكشب نكلو  ةحلسألا ، ةرجح  جراخ  اولعف  املثم  اهسفن  ةقيرطلاب  اولمع  ليللا ، ةمتع 
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اهلوانو ةنحاشلا  حطس  ىلع  تناك  يتلا  ةحلسألا  لمحب  تنسني  ماق ڤـ دقف  .سوكعم 
.ةيواحلا لخاد  تعِضُو  نمو مث  ربساجل  هرودب  اهلوان  يذلا  سكيليفل 

."؟! ويل اي  تنك  نيأ  "
.ًايلاع يباك  توص  ىّود 

."؟! مويلا هّلك  اذه  يهنتس  فيك  "
.ةيواحلا نم  برتقيو  جراخلا  ريسي يف  ناك 

همئالت تناك  يتلا  ءاقرزلا  هترتس  يدتريو  هرمع ، نم  سداسلا  دقعلا  ناك يف 
لمحي يف ناكو  .خوفنملا  هنطب  ىلع  ةقيض  تحبصأ  نآلا  اهنكلو  ىضم ، ام  ًامامت يف 

.ةفرقلا ىولح  نم  ًاسيكو  ةوهقلا  نم  ًاناجنف  هدي 
."؟ يضاملا عوبسألا  انه يف  ىلإ  َتيتأ  لهو  "

: سكيليفل سمه  مث  ءود ، ويل  سّفنت 
". هرمأ انأ  ىلوتأسو  ًاددجم ، اذه  قِلغأ  "

.خرصي يذلا  رمحألا  هجولا  يذ  لجرلا  ةلباقمل  بهذو  ةيواحلا ، كرت 
لمعت تنك  دقل  تارم ! ةّدع  كتيدان  دقل  ةحرابلا ! انه  نكت  َتنأ مل  ويل ، "
!". ءانبلا اذه  لامكإ  نكي  وهف مل  كاذ ، كلمع  ناك  امهم  نكل ، .رخآ  ءيش  ىلع 
ةيواحلا َيباب  قلغي  وهو  سكيليف  ىأرو  هفتك ، قوف  نم  ةعيرس  ةرظن  ىقلأ 

، راظنألا نع  تَبِجُح  دق  تايوتحملا  تناك  .ليقث  لفق  قالغإ  توص  عمس  مث  ةليقثلا ،
.يداع ءانب  عقوم  درجم  ناكملا  راصو 

" ...فوسو حيحص ؟ نآلا ، انه  اننكل  "
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!". اذ موقت  نل  "
". انقفتا امك  ًامامت  مويلا ؛ هب  موقنس  "

ناريسي اناك  دقف  ءانبلا ، وحن  امهريس  ءانثأ  حضاو  لكشب  ثهلي  يباك  ناك 
كانه نوكيس  رمملا ، لوط  ىلع  يناثلا  قباطلا  يف  كانه ، .هيلع  داتعا  امم  ربكأ  ةعرسب 

ضرعتلل ةصّصخم  ةرجح  نم  ةبرقم  ىلع  روهزلا ، عيبل  لحم  نم  برقلاب  يدنه  معطم 
نولاصو ةعابطلل ، لحمو  تالجعلل ، ةكرش  يلفسلا  قباطلا  يفو  .سمشلا  ةعشأل 

معطم راطإب  تطاحأ  يتلا  ةيلخادلا  ناردجلا  نم  برقلاب  كانهو  .رافظألاب  ةيانعلل 
َدعَبَـف .صجلا  نم  ًاعطاق  ًاحول  ًاعم  ناتّبثي  تنسني  ـ ڤو ربساج  ناك  ايريزيب ،" نابور  "

ةاطغملا ةيهشلا  ازتيبلا  لكأل  بناجلا  اذه  ىلع  مهدحأ  سلجيس  نآلا ، نم  رهش 
.اهيلطو رافظألا  تيبثتب  مهدحأ  موقيس  رخآلا  بناجلا  ىلعو  نبجلاب ،

!". ةنعللا لمعلا ، ِهنت  تنأ مل  تيأرأ ؟! "
لثم لوجعو  زوجعو  ليقثو  ةمغنلا  يلاع  هنإ  .موؤشملا  توصلا  كلذ 

.يلامعلا فرشملا 
". ًابيرق لمعلا  يهننس  "

!". ًاحابص ًادغ  انه  ىلإ  لقتنيس  نيعل  رجأتسم  يدل  ًاّقح !؟ "
نود نم  داع  ام  ناعرس  هنأ  ريغ  مالظلا ، يف  ام  ناكم  يف  يباك  ىفتخا 

: عباتو ةوهقلا ، ناجنف  عمو  ةفرقلا  ىولح 
!". دقع انيدل  نحنو  "

". هيهننس اننأ  ينعي  اذهف  ًابيرق ، لمعلا  يهننس  اننإ  ُتلق  اذإو  "
ةبسنلاب حضاو  اذه  له  .ةريخألا  ةعفدلاب  ظفتحأسف  لعفت ، مل  اذإو  "
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."؟ كيلإ
ريبك مكلب  هتبغر  يف  ركفي  ناك  لب  اذه ، يف  ركفي  نكي  مل  ويل  نكل 

.هكف ىلع  كاذ  لامعلا 
، ةريخألا ةرملا  انلباقت يف  نأ  ...ذنم  انه  تنك  دقل  ّيلإ ؟ يغصت  له  ويل ، "

."؟ تنك نيأ  تنأو ، مايأ ! ةدع  ذنم  يأ 
.ةرشابم هينيع  ىلإ  رظنيو  هيلإ ، بهذي  نأ  ويل  دارأ 

.ةدحاو ةخفن  خفن  مث  عوبسألا ."! لك  انه  ًادوجوم  مكنم  دحأ  نكي  "مل 
، اذل مكتامدخ ! ءاقل  كبتكمل  لاملا  عفدأ  انأو  ويل ، اي  ماعلا  فرشملا  تنأ  "

نوونت يذلا  ام  هللا ، قحب  لمعلاب ! موقيل  انه  دحأ  دوجو  نم  دكأتتل  كب  طونم  رمألا 
."؟ ويل بابش ، اي  هلعف 

ةديدج يف ةقيرط  قّبطت  امدنع  هفنأ  ىلع  مهدحأ  مكلت  نأ  بجي  ال  نكل ،
.قيرف نيوكت  يفو  لمعلا 

.ةداعلاك يباك  فتك  ىلع  هعارذ  عضوب  ويل  ماق  كلذ ، نم  ًالدب  اذل ،
لكشب يلمعب  تمق  نأ  قبس يل  لهو  ًاموي ؟ كتلذخ  له  يباك ، يزيزع  "

."؟ يلمع نع  ًاموي  ترخأت  له  ئيس ؟
" ...نكل ّالك ، "

أدبو ماكحإب ، هيفتك  فلت  يتلا  ويل  عارذ  نع  همسج  داعبإب  يباك  ماقو 
.يندعملا ءانبلا  نم  ىرخألا  ةيوازلا  وحن  ضكرلاب 

!". ةدوقفم صجلا  نم  ةقبط  كانه  رعشلا ! نولاص  انه ! رادجلا  "
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.دحاو تقو  تاهاجتا يف  ةدع  ىلإ  ةراشإلاب  ماقو 
."؟ ّنهرعش جيومتب  َنمُقَـي  نأ  زئاجعلا  تاديسلا  ىلع  ّنيعتي  له  "

.جرّدلا دوعصب  ّرمتساو 
عبرأ دعب ! بابلا  ِهتني  مل  روهزلا ، ّلحم  انهو ، رظنا ، سّمشتلا ! ةرجح  انه ، "

مهتيذحأب هذه  ىلع  اوريسي  نأ  سانلا  ىلع  يغبني  له  ...ةقّقشتم  تاطالب 
."!؟ ةبطرلا

تحت تارايسلا  بأرم  ىلإ  جراخلا  وحن  هجتا  نمو مث  جرّدلا ، ىلع  ًالوزن  ضكر 
.وتلل قفرب  لطهي  أدب  يذلا  رطملا 

ضرتفملا نم  انه ! نم  هذه  لقنت  نأ  كيلع  ناك  ةنيعللا ! ةيواحلا  كلت  ...و  "
!". ةليلق عيباسأ  َدعَب  نئابزلا  تارايسل  ًابأرم  ناكملا  اذه  حبصي  نأ 

تناك يتلا  ةيواحلا  ىلع  هيفكب  برضلاب  نيمسلاو  ريصقلا  لجرلا  ماقو 
! تارم ةدع  نئابزلا  تارايس  بأرم  ًاريبك يف  ًازّيح  ُلغشت 

.ةئلتمم نيزختلا  ةحاسم  نأل  ًاتفاخ  اهنم  ردص  يذلا  توصلا  ناك 
". انقفتا ةيبلق ، ةتكسب  باصت  نأ  كديرن  .ًاليلق ال  كعور  نم  ئّده  "

ببسبو ةليوط ، ةرتفل  ضكرلا  دعب  رارمحالا  ديدش  لامعلا  بقارم  هجو  ناك 
.قرعلاب ًاللبم  ناكو  ًاظيغ ، هتطاشتسا 

الو ةكرشلا ، هذه  ىلإ  ةجاحب  انأ  .ليللا  فصتنم  دعب  لمعلا  نم  يهتننس  "
اننواعتو ةصاخلا يب  ءانبلا  ةكرشف  .اهيلإ  جاتحأ  مك  ًاقح  كردت  كّنأ  يباك  اي  دقتعأ 

". عّسوتلا ...نم  نّكمتأل  يلإ  ةبسنلاب  ناّمهم  ًاعم 
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.هبقاري قّرعتملا  هجولا  بحاص  ناك 
."؟! عّسوتلا "

". ةرطاخملا صيلقتو  حبرلا  ةدايز  "
". نآلا ينترسخ  تنأ  " 

.ةبوعصب سفنتت  تنأف  ةديج ، ةلاحب  ودبت  كنكل ال  سأب ، ال  يباك ، ًانسح  "
فصتنم يف  لمعلا  يهننس  .حاترتو  كلزنم  ىلإ  بهذت  نأ  بجي  .كيلع  قلق  يننإ 

". ّيلع دامتعالا  كنكميو  ليللا ،
.امهنيب ًايلاع  ةعوفرم  هدي  ىقبأو  ًاليلق ، يباك  ىّطمت 

."؟ ًاقح "
.هدي تسمال  امدنع  ةنّيلو  ةبطرو  ةريغص  يباك  دي  تناك 

ضعب كل  مّدقأس  .كلذ ّمث  تلق  انأ  مويلا ، لمعلا  ءاإ  متيس  ًاذإ ، .عئار  "
."؟ انقفتا له  .ةفرقلا  ىولح 

لامعلا بقارم  نأ  نم  ًامامت  دّكأت  نأ  ىلإ  ةرايسلاو  ةيواحلا  نيب  ويل  فقو 
سكيليف نوّجضيو - نوّنطي  نيذلا  ىلإ  ىغصأ  مث  ًاديعب ، حبصأ  دق  مالكلا  ريثك 

لحم نم  نئابزلا  ءارش  ةيناكمإ  نمو  ءاسنلا ، نم  نودكأتي  مهو  ربساجو - تنسني  ـ ڤو
.ةبطر ةيذحأب  روهزلا 

ةئيلم ةيواح  محشلاب  نيتثولملا  هيديب  برضي  وهو  كانه  ًافقاو  ناك 
.ةركف يأ  هيدل  نوكت  نأ  نود  نم  ةيكيتاموتوألا ، ةحلسألاب 

.اهحتفب بغري  دق  ةيلاتلا  ةرملا  يف  نكلو ،
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ءافضإ ىلإ  جاتحت  يتلا  تايضرألاو  ناردجلا  وحن  سيل  نكل  ريسلاب ، ويل  أدب 
َربع .ىرخألا  ةيحانلا  ىلإ  هّجتا  لب  ةعاس ، ةرشع  يتنثا  لالخ  اهيلع  ةريخألا  تاسمللا 
نم برقلاب  ًامامت  .نيزختلا  ةلكشم  ّلح  لواحيل  ةّينكسلا  ةقطنملا  لخدو  عراشلا 
نود نمو  جّيسم  ءانف  وذ  نيقباط ، نم  ريغص  لزنم  كانه  ناك  ريبكلا ، ماعلا  عراشلا 
.هنم تاشورفملا  نولقني  مهو  صاخشألا  ضعب  ىأر  نأ  هل  قبس  دق  ناك  .بشع 

طبارتم جايس  ةازاومب  راس  عيبلل ."  " اهيلع َبِتُك  ةتفال  جراخلا  يف  دجوت  نآلاو ،
نم رظن  .لزنملا  ىلإ  ًاهجتم  تنمسإلا  قوف  راسو  لخدو  ةباوبلا ، هاجتاب  لسالسلاب 
نيمي ىلإ  رظنلا  نعمأ  مث  ًاغراف ، خبطملا  ىأرف  لخدملا  راسي  ىلإ  دوجوملا  كابشلا 

ًاو ىأرف  ةيلاتلا  ةذفانلا  نم  قدحو  ةيوازلا  لوح  راس  مث  ةغراف ، ةعاق  ىأرف  لخدملا ،
.ةغراف ةفرغو 

جرد كانه  ناك  يلاتلا ؛ كابشلا  نم  رظنو  ًاددجم ، لزنملا  ةيواز  لوح  راد 
.يناثلا قباطلا  ىلإ  يدؤي 

اهلك راوجلا  ةينبأ  تدّيُش  دقو  .يلفس  قباطو  نيقباط  نم  ًافلؤم  لزنملا  ناك 
.لفسألا ىلإ  سيل  نكلو  ىلعألا ، ىلإ  هقباوط  ددع  ةدايز  نكمي  ناكو  .ةريحب  برق 

فقوو رفحلاو ، ريماسملا  قرط  نع  تارم  ةدع  فقوت  يضاملا ، عوبسألا  يف 
.ماعلا عراشلا  نم  ةبرقم  ىلع  دوجوملا  ريغصلا  عشبلا  يرخصلا  لزنملا  ىلإ  رظنيل  ةهرب 

ةركف اأ  كردي  ناكو  حبشلا -" ةمجمج  فهك   " اهيف ىري  ناك  ةرم  ّلك  يفو 
نم برهتلل  اهنيزختو  مهعئاضب  ةيامح  نم  اونكمتيل  لحلا  هنأ  ركفي يف  ناك  ةيلوفط _

.شيتفتلا
تناكو ءيدرلا ، لينيفلا  نم  ةيضرألا  تناك  .خبطملا  كابش  نم  ًاددجم  قّدح 

، رظنلل ًاتفال  لزنملا  نكي  .دهعلا مل  ةميدق  تاودألاو  خبطملا  نئازخو  ةققشتم ، ناردجلا 
.ًايدام روسيم  ريغ  هيف  شيعي  نم  نوكي  نأ  عقوتملا  نم  يلاتلابو 
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ةروص ىلإ  رظن  عيبلل ."  " اهيلع بتك  ىرخأ  ةتفال  يمامألا  بابلا  ىلع  ىأر 
.ةرتس يدتري  وهو  هنيبج ، قوف  صوصقم  هتهبج  ُرعشو  ًامستبم  ودبي  يذلا  راسمسلا 

لاصيإ فلخ  يراقعلا  بتكملا  فتاه  مقر  بتكو  يلخادلا ، هبيج  ملق يف  نع  ثحب 
.راعتسملا رعشلا  عناص 

فهك  " امهالك .ًاملح  ربتعي  رواا  بأرملاو  ًامامت ، ديري  امك  تيبلا  ناك 
، ةلمعتسملا تارايسلا  تاراطإ  نم  ةموك  ىلع  قلست  .ناديج  بيردتلا  زكرمو  حبشلا "

يلاعلا فقسلا  يذ  بأرملا  لخاد  ةيؤر  نم  نكمتي  يك  خسولا  كابشلا  حسمو 
ًامئالمو ًامامت ، ًايلاخ  ًاضيأ  بأرملا  ناك  .تابكرم  سمخ  امبر  وأ  عبرأل  ةيفاكلا  ةحاسملاو 

.قلغيو حتفي  باب  كانه  ناكو  .اهبيردتو  ام  ةعامج  ليكشتل  ًامامت 
ىطغم بشع  وذ  ربكأ  تيب  كانه  ناك  ثيح  ةرواا ، ةقيدحلا  ىلإ  هجتا 
اهمامأو ةأرما  تفقو  كانه ، .حافتلا  راجشأ  ىلع  هتقيدح  يوتحتو  ةبطرلا ، قاروألاب 

امبر ركفت  يهو  هيلإ  ترظنو  ىصحلا ، رمم  ىلع  طقف  مادقأ  ةّدع  اهنع  دعبي  ريغص  لفط 
.اهل أموأف  لمتحم ، يلوضف  ٍرتشم  هنأ  يف 

عراشلا نم  نيثعبنملا  زيزألا  توصو  قراطملا  عرق  ةظحالم  نكمملا  نم 
عقوم هنأ  ينعي  امم  ًامامت ؛ فقو  ثيح  بأرم  عم  ٌتيب  كانه  ناك  .رمتسم  لكشب 
ثيح رخآلا ، بناجلا  ىلإ  تفتلا  .بيردتلل  ًاناكمو  ًاسيئر  ةدايق  زكرم  نوكيل  بسانم 

.هتايح يلايل  عورأ  هراظتناب  تناك  ...طقف  لايمأ  ةدع  دعب  ىلع  ةباغلا 
مهو ةلوفطلا - قيدصو  ةثالثلا  ةوخإلا  عاطتسا  نإ  ًالهس  كلذ  نوكيس 

اوذختي نأ  ةفاقث - يأ  نودبو  ٍءاردزاب  نوخماشتمو  رمعلا ، نم  يناثلا  دقعلا  ًاعيمج يف 
برغلا ايفانِدنكسا  ديوسلا ، خيرات  ةعقوتم يف  ريغو  ةقفوم  ةحلسم  ةبرض  زاجنإل  رارقلا 

.اهذيفنتب اوموقي  نأو  يبوروألا ،
، ءانبلاب ةماعلا  ةفرعملا  ضعب  مهكالتما  درجمب  كلذ  اوزجني  نأ  اوعاطتسا 
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.ةيوق ةقثب  عتمتي  ًاّنس  ربكأ  ًاخأو  ةيكيتسالبلا ، تارجفتملا  نم  ليلقلاو 
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موجنلاب ةعّصرم  ةليل 
لزنملا ىلإ  ةدوعلا  قيرط  ّنكل  ةقباسلا ، ةليللا  نم  ىوقأ  ءوض  هللختي  مالظ  هنإ 
يوتحت ةيحاض  ىلإ  ةينكس  ماسقأ  ةقطنم  نم  امهوداقو  نيتنحاش ، اوقّرفت يف  .هسفن  وه 

، رورسملا يباك  نعو  زيهجتلا ، لماك  قرزألا " تيبلا   " نع ًاديعب  ةمخفلا ، قّقشلا  ىلع 
ىلإ مهقيرط  يف  ارق  نوّرمي  نولّوجتملا  ءادَلُـبلا  ناك  يتلا  ةقلغملا  ةيواحلا  نع  ًاديعبو 

.تالفاحلا فقوم 
دحأب امهنم  ٌّلك  كسمأو  ةرايسلا ، نم  سكيليفو  ويل  نم  ٌّلك  جرخ 
ةّدعلا قودنص  ناك  .ةنحاشلا  حطس  ىلع  عوضوملا  قودنصلل  نييساحنلا  نيضبقملا 
هئاوتحا ببسب  ًاليقث  تلخ - تاونس  ثالثل  مهعم  هنولمحي  اوناك  يذلا  يبشخلا -

، ةّداحلا ريشانملاو  حيفصلا ، تازجمو  طبرلا ، حيتافمو  يغاربلا ، تاّكفمو  قراطملا ، ىلع 
ناولألا لالظ  فلتخم  نم  فاجلا  ءالطلاب  ةثولم  تادعملا  تناك  .ةيلآلا  بقاثملاو 
بطعُتو عفدُتو ، طغضُت ، امدنع  تادعملا  ىلبُت  امك  فارطألا ؛ ةقوحسمو  ةجردتملا ،

.ًاراركتو ًارارم  برضلل  اهضرعت  ببسب 
". نوسمخلا ةقيقدلاو  ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  اإ  "

ةايحلا .ةديدجلا  هتايوتحم  نم  مغرلاب  هسفن  نزولاب  لاز  ام  .هلمحو  هعفرب  اماق 
.نآلا أدبتس  ىرخألا  مايح  ةديدجلا ،

". ةعاس ةرشع  سمخ  انمامأ  تلاز  ام  "
امهقيرط يف  ةقّرفتملا ، روهزلا  لوتشو  ةضفخنملا  تاريجشلا  ضعبب  اهدعب  اّرم 

نم لك  كحض  اعمسي  نأ  اعاطتساو  بابلا ، حتفب  ويل  ماق  .جردلاو  قّقشلا  ىنبم  ىلإ 
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.نيزختلا فرغ  ثيح  يلفسلا  قباطلا  ًاعم يف  تنسني  ـ ڤو ربساج 
.عبارلا قباطلا 

ةدعلا قودنص  عضوب  اماق  نوسكيرإ ." كاجن /  ـ ڤود .ماب "  هباب  ناك 
تارشنلا نم  ةمزر  اذخأ  مث  حيتافملا ، نع  ويل  ثحب  امنيب  ضرألا ، ىلع  يبشخلا 
صصخملا بأرملا  بوبنُأ  اهايمرو يف  بابلا ، دنع  ديربلا  قودنص  ةّوشحملا يف  ةينالعإلا 

.محفلا وأ  ءاملا  لازنإل 
يبشخ ّيسرك  ىلع  خبطملا  سلجت يف  يهو  ًءاضم ، لخادلا  ناكملا يف  ناك 

ىقيسوملا توص  عم  براضتي  ادلاو  اهايإ  ادهأ  يتلا  ةطايخلا  ةلآ  توصو  طيسب ،
ىقيسوم ىلإ  عمتست  ًامود  تناك  ةيعاقيإلا ،" ىقيسوملا   " .ليجستلا ةلآ  نم  ثعبنملا 

.تاينينامثلا
". ًابحرم "

ىلع ةتيبرتو  ةلبقب  اهرداب  .تاقوألا  كلت  يسن  دق  وه  ناكو  ةليمج ، تناك 
يتلا ةطايخلا  ةلآ  ةربإب  ًالوصوم  ناك  يذلا  دوسألا  شامقلا  لتف  ىلإ  ىّدأ  اّمم  اهّدخ ،
ضوح ىلإ  َتفتلي  نأ  لبق  اههجو  ىلع  ىرخُأ  ةلبق  عبطو  .ًالوزنو  ًادوعص  كرحتت 

ءارو ًاديعب  اهأبخ ، ثيح  ًامامت  كانه ، لازت  ال  تناك  .هتحت  خبطملا  نئازخو  يلجلا 
ةثالث كلت  تناك  .ضرألا  تافّظنم  ريراوقو  نوحصلا  فيظنت  قوحسم  ريراوق 

.قالغإلا ةمكُحم  اهنكلو  ةريبك  تسيل  نوللا ، ةّينب  قيدانص 
". رظتنا "

.جورخلاب َّمَه  دق  اهنيح  ناك 
، ةجالثلا وأ  مامحلا  دنع  فّقوتي  نأ  نودب  ةيضاملا  ةليللا  يف  ةّقشلا  لخد 
وأ اهرطع  سيل  اهتحئار ، ّمشيل  اهريرس  ىلع  ىقلتساو  مونلا ، ةفرغ  ىلإ  ًةرشابم  هجوتو 
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اهدسجب كسمأو  اهنم ، ًابيرق  ىقلتسا  .بسحو  يه  اهتحئار  لب  لوسغملا ، اهرعش 
.رجفني داكي  هردصو  مئانلا ،

" ...حابصلا اذهو  "
ىلإ ةريشم  هريرس  نم  ةبيرقلا  ةدضنملا  ىلع  ةدوجوملا  ةعاسلا  تضَمو 

.رثكأ هنم  برتقتو  بءاثتت  تناك  امنيب  هدسج  ةلابق  يراعلا  اهدسج  بّلقت  . 4:42
". كيلإ قاتشأ  انه ، نوكت  الو  ظقيتسأ  امدنع  "... 

". يللينأ نآلا  سيل  "
" ...يذلا تنأ  ةقيضلا ، ةفقاولا  تاقايلا  هتعنص ؟ ام  ىرت  نأ  ديرت  الأ  "

". يللينأ ًاقحال  "
غارفإب نورخآلا  أدب  ثيح  سولجلا  ةفرغ  ىلإ  وهبلا  ربع  لوزنلاب  ّمهي  ناك 

.ضوحلا ىلع  ةغراف  بارش  ةجاجز  دهاش  امدنع  مهتعتمأ 
!". ةرايسلا ةدايقب  نيموقتس  نيبرشت ؟ تنك  له  "

يأ فرعأ  ملو  ةباغلا ، َتنك يف  ويل ، ...ةحرابلا  ةليل  نكل  .طقف  ليلقلا  "
كدهاش اذإ  وأ  تيبلا ، ىلإ  دوعتس  تنك  اذإو  رومألا ، تراس  فيك  فرعأ  .ءيش مل 

."؟ لعفت تنك  اذام  ...نآلاو  مونلا ! عطتسأ  انأ مل  ...موقيسو  دحأ 
". انلعف دقف  نآلا  امأ  هب ، لمعلا  انيأ  دق  نكن  .ءانبلا مل  "

.ةفرغلا جراخ  حبصأ  دق  ناك 
.ضفخنتو ولعت  تناك  يتلا  ةربإلا  تفقوتف  ةطايخلا ، ةلآ  تفقوأ 

٥١



.اهيدي ىلإ  رظن 
ام لكو  ةزهاج ، تارتسلا  تناك  .كراشت  نأ  تدارأ  يتلا  يه  فجترت ؟ اذامل 

ربساجو ويلل  نيعانقلا  تعضو  يتلا  يه  تناك  .ةليوط  ةيفاضإ  ةقاي  هطيختل  يقب 
.عقوملا ىلإ  ةرايسلا  تداقو 

، ةربإلا طيخلا يف  عضت  نأ  اهيلع  بعصلا  نم  راص  اهادي ، تفجترا  امدنع 
.مكحم لكشب  ةفقاولا  ةقيضلا  تاقايلا  كسُمت  نأو 

ـــــــــــــــ
نيح يف  يراجتلا ، ساغوكس  زكرم  ىلع  ةلطملا  ةذفانلا  رئاتس  ويل  لدسأ 
يأك ًامامت  سولجلا  ةفرغ  تدب  .رخآلا  بناجلا  نم  ةفرشلا  مامأ  ًاضيأ  سكيليف  اهلدسأ 
نكل ةبتكمو ، زافلتو  حيرم  يسركو  ةكيرأ  ىلع  توتحا  ذإ  .ىرخأ  سولج  ةفرغ 

.كلذ ريغتيس  ام  ناعرس 
يتلا سايكألاو  ساديدألا ،"  " ةبيقحو ةدعلا ، قودنص  حتف  ىلع  عيمجلا  لمع 
تناك يتلا  ةّينبلا  ةثالثلا  قيدانصلاو  يلفسلا ، قباطلا  نم  تنسني  ـ ڤو ربساج  اهبلج 

ةيبشخلا ةيضرألا  ىلع  ليوط  فص  ضارغألا يف  ّلك  تعضُو  نمو مث  ضوحلا ، تحت 
.موجهلا لبق  يركسع  شيتفتب  نوموقي  مأ  ول  امك  ا ، قيقدتلا  نم  نكمتلل 

دنسمو رمحأ  يكيتسالب  دعقم  وذ  يوطم  بلودم  يسرك  مهيدل  ناك 
نيتيناطب ىلإ  ةفاضإلاب  غنداه ، ىفشتسم  تارمم  ًاموي يف  ًادوجوم  ناك  دقو  رهظلل ،
ىفشتسملا ماسقأ  دحأ  امهيلع يف  اورثع  دق  اوناك  ىفشتسملا ؛ مسا  امهيلع  نيوارفص 

.نيمئانلا ىضرملا  نيب 
كوف  " لحم نم  يعيبطلا  راعتسملا  رعشلا  نم  ناتعطق  هيف  سيك  كانه  ناكو 
ةقطنم يف  تاراظنلا  عناص  لحم  نم  ةّينبلا  ةقصاللا  تاسدعلا  نم  ناجوزو  اربوأ ،"
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قدانبلا نم  نيتعطقو  .س.ك.أ 4 "  " حالس نم  نيتعطق  ىلإ  ةفاضإلاب  ناتاغنينتورد ،
ةيذحأ نع  ًالضف  ءانبلا ، عقاوم  دحأ  يف  ءادوس  ةيواح  نم  تبلُس  يتلا  ةشاشرلا 

لمحب تنسني  موقيسف ڤـ حيباصملا  امأ  .تازافقو  تاعبقو  تارتسو  ناصمقو  ليوارسو 
نم ءاوضأ  ربع  ربكألا  حابصملاب  ةراشإلا  ءاطعإب  سكيليف  موقيسو  هبيج ، اهرغصأ يف 

بئاقح عبرأو  نيلوزاغلاب ، نائيلم  تارتيل  ةسمخ  ةعسب  ناليمرب  كانهو  .ناولألا  فلتخم 
". يكوه  " يصع عبرأ  بناج  ىلإ  ةيضاير 

ويل سلج  .طقف  نيتكرحب  هّيط  نكمي  يذلا  عونلا  نم  بلودملا  يسركلا  ناك 
، نارودلاب ماق  مث  مامحلا ، رادج  وحن  ًاهجتم  ةعماللا  ةيضرألا  قوف  هب  حّنرتو  هيلع 

هنكل هبلق ، ًالواحم  نيميلاو  راسيلا  ىلإ  ليامتو  تارم ، ةدع  نارودلاب  ماق  .ًادئاع  حنرتو 
.ًامامت ًاتباث  ناك 

، ةبتعلا دنع  تَقِلَع  بيلاودلا  نكل  خبطملا ، باب  ةهج  ىلإ  هتجرحدب  ماق 
ىلع َتَّبَرو  ةيعاقيإلا ، ىقيسوملا  عم  صقارتت  تناك  يتلا  ةربإلا  هاجتاب  ىشمو  فقوف 

.قباسلاك يللينأ  ّدخ 
."؟ رومألا ريست  فيك  "

". ةزهاج اإ  "
اهبحسب تماق  .ةقيضلا  ءادوسلا  تاقايلا  ىلإ  فيضُأ  يذلا  شامقلا  فقو 

، اهعنص يف  تركف  يتلا  يه  تناك  .ةيفخم  تلظو  تازردلا  تكسامتف  ةدشب ،
.اهميمصت نم  تناكو 

". مادختسالل ةزهاج  اهعيمجو  هجولل ، عانق  ةقاي  ّلكل  "
: تعباتو نيوارضخ  نيَتَردُص  ىلإ  تراشأ  مث 

ينامث عضول  ةيمامأ  بويج  ةعبرأ  ربساج  ىدل  .امدرأ  امك  ًامامت  كناتو  "
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". ةيبرح قدانبل  صاصر  نزاخم  ةتس  عضول  بويج  ةثالث  كيدلو  .رئاخذ 
هل ةمئالُم  تدبف  ةيدلجلا ، هترتس  تحت  اهيدتريس  يتلا  ةردُصلا  ةبرجتب  ماق 

.هساقم فرعت  اإ  .ّمات  لكشب 
". ديرأ امفيك  كّرحتلا  نم  نّكمتأس  "

، بويجلا يف  ةريخذلا  دوجوب  ينعأ  ةقيض ؟ تسيلأ  دّكأتم ؟ تنأ  له  "
". بلودملا يسركلا  نع  ضهنت  امدنعو 

". ءيش يأ  ٌدحأ  ظحالي  نلو  ًامامت ، ينبسانت  اّإ  يللينأ ، "
.اهلّبقو اهوحن  مّدقت 

نم ٍواه  يأ  نّكمتي  دق  سولجلا ، ةفرغ  ضرأ  ىلع  ضارغألا  كلت  لك  "
". هذه ىدحإ  وأ  هذه ، سيل  نكلو  .ا  كاسمإلا 

.ةلّوطملا تاقايلا  تاذ  تازنكلا  ىدحإ  َطَقتلاو  ةردُّصلاب ، َكَسمَأو 
ٍفاك لكشب  بارتقالا  نم  انُنِّكُمي  ام  اإ  .قرفلا  وه  اذه  ...ليصافتلا  "

". ةيفاك ةعرسب  لوحتلاو 
يسركلا ىلع  ىّولت  .ًاددجم  بلودملا  ّيسركلا  ىلإ  داع  ىرخُأ مث  ًةلبُق  اهلّبق 

امك سولجلا  ًالواحم  هيلع ، ىنميلا  هقاس  عضوو  قاسلا  دنسم  حتف  مث  بابلا ، مامأ  ةيرحب 
ًايدترم همامأ ، مثجي  ربساج  ناك  .سلجيس  هقاس  تبيصأ  يذلا  صخشلا  نأ  دقتعا 
ةمكُحم ةثالثلا  قيدانصلا  نيب  نم  لّوألا  قودنصلا  حتفب  موقي  وهو  ًافافشو ، ًاقيقر  ًازافق 

امأ ذالوفلاو ، صاصرلا  ىلع  يوتحيو  رطُقِب 7.62  لوألا  قودنصلا  ناك  .قالغإلا 
ةّيح ةريخذ  ىلع  ثلاثلا  يوتحيو  ةيندعم ، تارتُس  ىلع  يوتحيو  رطُقِبف 9  يناثلا 

.تادرايلا نم  تائم  ةّدع  لوطب  ًائيضُم  رمحأ  ًاّطخ  ثعبت  عُّبَتَتلا ، ةطاّطخ  ةيروفسوف 
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ةعبرأ .جاوزأ  اهضعبب يف  اهقصلأو  شوطرخ  فئافلب  ةريخذ  لك  وشحب  ماق  مث 
دحاو جوزو  ويل ، ةردُصل  جاوزأ  ةثالثو  ًاثيدح ، ةطاخملا  ةصاخلا  هتردُص  بويجل  جاوزأ 

دنع امالمحي  نيريغص  نيسيك  اماعضي يف  دق  نيذللا  تنسني  ـ ڤو سكيليف  نم  ّلكل 
.امهينطب

؛ كلذ نم  ةدافتسالاب  موقنسو  .نيفلتخملا  سانلا  ىلإ  ًةرشابم  رظني  دحأ  "ال 
". مهفوخو مهلماحت  نم 

.بلودملا يسركلا  ىلع  سلاج  وهو  ةعرسب  نارودلاب  ويل  ماق 
". ًاليوط اذه  مودي  نلف  ...اورظن  اذإ  ىتحو  "

نيدَعق ـُ ملا نع  اهرّكذت  يتلا  اهسفن  ةقيرطلاب  بلودملا  هيسرك  كيرحتب  ماق 
يتلا هتدلاو  .ىضرملا  ّيسرك  كيرحتب  موقت  تناك  امدنع  هتدلاو  مهعم  تلمع  نيذلا 
ضعب تاضرمملا يف  تيب  ىلإ  اهتقفارمب  ةثالثلا  مه  مهل  تحمسو  ةضّرمملا ، ءادر  تدترا 
اودهاش ناكملا ، كاذ  .مهدحول يف  لزنملا  ءاقبلا يف  نم  اونكمتي  امدنع مل  نايحألا 

.ةبيرلا نم  ٍءيشب  مهراظنأب  نوغلابلا  حيشُي  فيك 
". مهنع فلتخي  نمب  ًادبأ  نوقّدحي  سانلا ال  ًاقح ، "

.ك.أ 4.  " زارط نم  شاشرلا  حالسلا  هميلستب  ربساج  ماق 
". ًاريثك غلابت  تنأ  "

". لعفأ انأ ال  الك ، "
."؟ كلذك سيلأ  غلابت ، تنأ  ىلب ، "

.هل آموأ  نيذللا  تنسني  ـ ڤو سكيليف  ىلإ  ربساج  رظنو 
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". ءيش ّلك  دسفي  دق  اذهو  ويل ، اي  كفّرصتب  غلابت  تنأ  "
َتنك كنأل  كلذ  ملعت  كنكل ال  .بلودملا  يسركلا  نوكّرحي  اوناك  اذكه  "

". اهنيح ًادج  ًاريغص 
هحسم مث  شامق ، ةعطق  ىلع  ريخألا  اذه  هعضوف  ربساج ، ىلإ  حالسلا  مّلس 

نم نّكمتيل  كلذو  عباصألا ، تامصب  لك  هنع  تلاز  ىتح  ءاضيب  ةيجيسن  ةعطقب 
.ةيضايرلا بئاقحلا  ىدحإ  هعضو يف 

.ةفرغلا ءاجرأ  هلوح يف  رظنو  يسركلا  نع  ويل  ض 
، نكلو .لبق  نم  ةريبك  ةقرسب  مهنم  ٌدحأ  مقي  ذإ مل  مهل ؛ ىلوألا  ةّرملا  اإ 
ام ّلك  ناك  .هجو  متأ  ىلع  هب  موقي  فيك  ًامامت  كردأ  دقو  هرود ، مهنم  ّلكل  ناك 

.ةبّضومو ةدّدحم  مهسبالم  لكو  ضرألا ، ىلع  مهمامأ  ًادوجوم  هيلإ  نوجاتحي 
.نولّوحتيس ةعاس  نيرشعو  عبرأ  نم  ّلقأ  يف 
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.رهظلا دعب  نم  نيثالثلاو  ةسماخلا  ةقيقدلاو  ةسداسلا  ىلإ  ةعاسلا  ريشت 
.ةقيقد ةرشع  سمخ  تَيِقَب 

.لخادلا ىلإ  ًاهجّتم  مهزيكرت  ناك  ذإ  تمصلا ، اهُدوسي  ةلحر  اإ 
ةنراقُم ةماقلا  ةليوط  تناك  .ةيفلخلا  ةيؤرلا  ةآرم  ليدعتب  يللينأ  تماق 
برقلاب ًاسلاج  ناك  يذلا  ويل  نم  رصقأ  كلذ  نم  مغرلاب  اهنكلو  ثانإلا ، ااقيدصب 
تئيضُأ .رواا  باكرلا  دعقم  ىلع  ربساج  سلج  اميف  طسوألا ، دعقملا  ىلع  اهنم 

تدب ءاسملا ، دنع  ًاركاب  كانهو ، .اتسراف  لبق  ةريخألا  تناكو  ءارمحلا ، رورملا  ةراشإ 
هرسَأو اهيلع  رظنملا  ذاوحتسا  داز  هيلإ ، رظنلا  تنعمأ  املكو  .ءوضلاب  ةروحسم  اأكو 

.اهل
.ًارارق اهيف  تذّختا  ةدحاو  ةظحل  دّرجم  تناك 

.كلذ تدارأ  اهنكل  اهرّكذتت ، مل 
.يهلإ اي  اايح ، ةركفلا يف  هذه  مهدحأ  اهيف  محقأ  يتلا  ةظحللا  كلت  اإ 

مويلا يف يه  اهو  اذ ، مايقلا  ىلع  ةرداق  اأ  تاونس  عضب  ذنم  حرتقا  مهدحأ  ّنأل 
.ةعّردم ةنحاش  ةقرسل  اهقيرط 

دّرجم كانه  تناك  ةريصق - ةهينه  ىتح  الو  تقولا ، اهيدل  نكي  امبر مل  وأ 
مهدحأ اهل  لاق  ًادبأ - كلذ  ظحالت  نأ  نود  ًاضعب  اهضعبب  تلخادت  ةفطاخ  تاظحل 

هحتف نكمملا  نم  هنإ  رخآ  صخش  لاقو  ةباغلا ، ةحلسأ يف  عدوتسم  كانه  نإ  ًاموي 
اهدنعف ةحلسألاب ، ءيلم  عدوتسم  غيرفتب  تماق  اذإ  اأ  رخآ  صخش  حرشو  هغيرفتو ،

كلتب ًاطاحم  كسفن  ُدَِجت  امدنع  كّلعل  .مهدحأ  ةقرسل  ةحلسألا  مادختسا  نكمي 
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لبق نم  اهيأر  نع  ًاقالطإ  ٌدحأ  اهلأسي  .اهنم مل  ًاءزج  ًائيشف  ًائيش  ُحبصُت  تاظحللا ،
ةأجفو كراكفأ ، حبصت  نيرخآلا  راكفأو  ةدعاق ، حبصي  ءانثتسالا  .معن  لوقتو  فقتل 

اذهل امبرو  .هعقوتت  نكت  ءيش مل  هاجتاب  ةرايس  دوقت  يللينأ  ىعدت  ةأرما  كانه  تحبصأ 
تناك .ءارضخلا  رورملا  ةراشإ  تئيضأ  امدنع  ةقئاف  ةعرسب  ةرايسلاب  تعلقأ  ببسلا 

حباكملا ةساودو  دوقولا  ةساّود  ةلمعتسم  لبق ، نم  هدهعت  مل  مطالتم  لكشب  دوقت 
.ًاضعب اهضعب  عم  ةمئالتم  اأ  ُدبت  يتلاو مل  ةعرسلا ، لقان  ضبقمو 

تقرغتسا .ويل  اهظحاليل  يفكي  امب  سيل  ًاريثك ، سيل  نكلو  فجترت ، تناك 
نم فوخلا  اذ  ًاموي  رعشت  األ مل  فجترت  تناك  .اهقامعأ  لخاد  اهرقهقت  ًاتقو يف 
اهنيح اهروعشل  ًالثامم  اهروعش  ناك  ذإ  اهنبا ، ادالو  ذنم  هب  رعشت  امبر مل  وأ  لبق ،

.تهتنا دق  ةيضاملا  كتايح  نأ  كاردإو  رارقلا ، ذاختاو  طوطخلا ، زواجت  ةلواحم  ًامامت ؛
". كانه "

اهمامأ تلاز  ام  هنأ  نظت  تناكو  ءاوضألاب ، ططخم  فيصر  ىلإ  ويل  راشأ 
.يراجتلا اتسراف  ةنيدم  بلق  ىلإ  لوصولل  ةدراي  اتئم 

". ةملظ رثكأ  كانه  ناكملاف  ًامامت ، نيتنثالا  نيب  يفّقوت  "
ـــــــــــــــ

.هلخاد يف  كانه ؛ طقف  تدجو  يتلا  ةنيكسلاب  رعشيل  هينيع  ويل  ضمغأ 
موقي نأ  كشوي  يتلا  ةراشإلا  راظتناب  ضيرعلا  يمامألا  دعقملا  ىلع  اوسلج 
لبق اهسَفَـن  فصن  ذخأتو  ثهلت ، داكت  يهو  هراسي  ىلإ  سلجت  يللينأ  تناك  .ا 
هنأكو ٍّورتو  ءطبب  سفنتيو  هنيمي  ىلإ  سلجي  ربساج  ناكو  .رخآلا  سفنلا  ىلإ  لاقتنالا 

.هسفن ةئد  لواحي 
هدوسي اذه  ربوتكأ  ءاسم  ناك  مك  ًاحضاو  ادبو  ةرايسلا ، كّرحم  أفطنا 
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ةيلاتتم يف مايأ  ةعبرأ  ةدمل  ًاديحو  انه  سلج  نأ  هل  قبس  دق  ناك  .سمادلا  مالظلا 
فقوم نم  برقلاب  سكروف ،"  " بتكمل يفلخلا  بناجلا  لباقم  تارايسلا  بأرم 

ًايمسر ًاّيز  نايدتري  ناسراح  ا  موقي  ةكرح  ّلك  ليجستب  ماق  .قفنلا  لخدمو  تالفاحلا 
فيكو اماكرح ، طمنو  ااكلسي ، يتلا  بردلاو  ةيركسع ، ةنحاش  يف  ناسلجيو 

.ًاضعب امهضعب  عم  نالصاوتي 
". ةيناث نيتس  نوضغ  "يف 

ًاكسُمم ّلظو  اهيلإ ، رظنو  ام ، كسمأف  ًادّدجم ، شاعترالاب  اهادي  تأدب 
.فطاخو ريخأ  ٍقيقدتب  يه  تماق  مث  شاعترالا ، ةّدح  تّفخ  نأ  ىلإ  اهيديب 

شومرلا ىلع  ءاملل  ةّداضملا  اركساملاو  ليمجتلا ، قوحسمب  تقّقد  مث 
تماق دق  تناك  .ةفاثك  رثكأ  اهلعجتل  ىلعألا  ىلإ  اهطيشمتب  تماق  بجاوحلاو ،

خاسوألا نم  اهفيظنتو  باقرلاو ، نوقذلاو  فونألاو  دودخلاو  هوجولا  تاهبج  كرفب 
تفاضأ كلذ  دعبو  بيطرتلا ، لئاسب  اهتبّطر  مث  ةّقشلا ، مامح  كانه يف  ةتيملا  ايالخلاو 

، ةحتاف وأ  ةمتاق  عقب  يأ  دجوت  هنأ ال  نم  قّقحتلا  تدارأ  نآلاو ، .يتاذلا  رارمسإلا  لئاس 
.لئاسلا نم  ريثكلا  فاجلا  دلجلا  ّصتما  ثيح 

". ةيناث نيثالث  نوضغ  "يف 
ةينبلا ةقصاللا  اماسدع  تابث  ىرت  يك  امهنيعأ  افرطي  نأ  امهنم  تبلط 

.ااكم يف 
، ةيدلجلا ويل  ةرتس  امهيءاذحو ؛ امهيترتسو ، امهيلاطنب ، نم  ققحتلاب  تماق 

لاجرلا ةضوم  ىلع  ةّماع  ةرظن  ءاقلإب  ًاعم  اوماق  دق  اوناك  .يتيزلا  ربساج  فطعمو 
نيذلا برعلا  نم  نيّباش  سبالم  ءاقتنا  ىلع  نوقفّتي  مهلعج  ام  اذهو  ةدئاسلا ،

.ًارخؤم اورجاه 
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.نيتقيضلا نيتقايلا  ةلأسم  تَيِقَب 
". مامألا ىلإ  ِنَحنا  "

.اهميمصت نمو  اركف ، ةقايلا  ةلأسم  تناك 
". امكالك "

.ًاددجم امهِّيَطب  تماق  مث  ىلعألا ، ىلإ  امهتبحَس  مث  نيتقايلا ، ِّيَطِب  تماق 
اهبحسو ا  كاسمإلا  كناكمإب  هنإ  ىتح  .ًادج  قئال  لكشب  اهيدترت  تنأ  "

". لفسألا ىلإ  قلزنت  نأ  نود  نم  كهجو  قوف 
". ةيناث ةرشع  سمخ  "

.ًاليلق هردص  تسمال  دق  ةدئازلا  ةريخذلاب  اذإف  هتردُص ، ليدعتب  تماق 
". ناوث رشع  "

.ةقيقرلا ةيدلجلا  تازافقلا  تقو  ناح 
". ناوث سمخ  "

راعتسملا رعشلا  نم  عِنُص  يذلا  هبراش  ببسب  ًاليلق  تَلَفَجف  اهَلِّـبقُيل  ىنحنا 
اهيعبصإب هديعُت  يهو  تمستباف  ًاليلق ، فرحناو  ايلعلا  اهتفش  براشلا  َّسَم  .ّيرشبلا 

.ًاميقتسم حبصأ  ىتح  ناك ، امك 
". نآلا "

حطس نع  ءاطغلا  تعفر  .فيصرلا  وحن  تطخو  بابلا  يللينأ  تحتف 
مدقلا دنسم  تعفر  مث  نيتيناطبلاو ، بلودملا  يسركلا  تجرخأو  ءاضيبلا ، ةنحاشلا 
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ًايكيتاموتوأ ًاشاشر  نوكي  دق  ديدجلا ، فدهلا  ىلإ  لوصولا  دصقب  ىلعألا  ىلإ  ىنميلا 
ىلع زجاعلا  لجرلا  عضوب  ربساج  ماق  .ًامامت  ةيناطبلا  تحت  ًأبخم  .ك.أ 4  زارط  نم 

.اهليحر دنع  ةرايسلا  وحن  هسأرب  أموأو  بلودملا ، دعقملا 
رثكأ ودبتس  يتلا  ةردحنملا  ةلتلا  لفسأ  دنعو  ملظملا ، ةاشملا  فيصر  ةازاومب 

.ملوهكوتس يف  سكروف "  " بتاكم ربكأ  دحأل   2 ليمحتلا ضوحو  ةظحل ، دعب  ًارادحنا 
.غلاب مامتهاب  امهريس  ةهجو  نم  عطقم  لك  ةساردب  ويل  ماق 

يطاطم بكرم  نم  لّجرتلا  يأ  ريخألاو ، ثلاثلا  عطقملا  ىلع  بيردتلاب  ماق 
.مالظلا يف 

ىلع ًالوزن  راسو  .ةعاسلا  ًاليم يف  نيثالث  ةعرسب  ةرايسلا  ةدايق  ةبرجتب  ماقو 
ملعو ةيساسح ، رثكألاو  لوألا  مسقلا  وهو  نآلا ، اهيلع  جرحدتي  يتلا  ةردحنملا  ةلتلا 

.رهظلا دعب  نم  ةعاسلاو 5:53  ةعاسلا 5:48  نيب  نوكيس  فدهلا  ىلإ  لوصولا  نأ 
."؟ ويل "

هئاذح طيرش  ّكفل  لفسألا  ىلإ  ىنحناو  بلودملا ، يسركلا  ربساج  فقوأ 
.دحأ هاري  نأ  نود  نم  سمهلا  نم  نّكمتي  يك  ديدج ، نم  هطبرو 

...سان عم  لمعت  يهو  كتدلاو  تيأر  دقل  .كفّرصت  غلابت يف  لازت  تنأ ال  "
". ءارهلا اذ  نوموقي  مإ ال  ةبلودملا ، يساركلا  ىلع  اذكه  نوكرحتي  مهو ال  .نيفلتخم 

يسركلا عفدب  رمتساو  ربساج  فقو  مث  ًاددجم ، دوسألا  ءاذحلا  طيرش  طبُر 
ىلإ دوشحلا  نم  صخش  لك  هّجوتي  ثيح  يراجتلا  ةيحاضلا  زكرم  ربع  ٍءطبب  بلودملا 
ةسمخ رمعلا  نم  غلابلا  ُدَلَولا  اهيف  دهاش  يتلا  ةظحللا  يه  كلت  تناك  .ام  ناكم 

نورظتني نيذلا  سانلا  نم  ةعامج  نيبو  تادراي ، ةّدع  دعب  ىلع  ويل ، ةتس  وأ  ماوعأ 
.ةلفاحلا
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.ةفلتخملا ءايشألا  ىلإ  دحأ  رظني  ال 
.هتدلاو دي  ّدشبو  هيلإ ، ةراشإلاب  دلولا  ماق 

اوذختي نأ  نولواحي  امدنع  ًالعف  لجرلا  ودبي  فيك  مهنم  دحأ  رّكذتي  ال 
.ال مأ  هنع  رظنلا  ةحاشإب  رارقلا 

.بلودملا يسركلا  ىلإو  هيلإ ، ريشي  دلولا 
.نودشارلا هاري  املثم  ملاعلا  ىري  لفطلا ال  ّنكل 

.ٍلاع توصب  خرصي  نآلا  راص  يذلا  دلولا  كاذ 
هكّلمتيل تقولا  هيدل  نكي  ملو   ، ملاعلا ىلع  ًاحتفنُمو  ًانوتفم  دلولا  ناك 

.بعرلا
هتردُص طيرشلاب يف  ةتبثملا  ةريخذلا  وأ  ةيناطبلا ، تحت  أبخملا  حالسلا  نكي  مل 

.هب ارعش  ام  اذه  ّنكل  هتيؤرل ، خرص  وأ  دلولا  هيلإ  راشأ  ام 
هبرق فقاولا  دشارلا  لجرلا  نكلو  ةدحاو ، ًةخرص  ىرخُأ ، ًةخرص  ُدَلولا  خرص 
ماق .ًاقحال  امهركذتي  امبرو  نآلا ، ةأجف  امهيلإ  رظني  دق  رظنلا ، ىلع  ؤرجي  يذلاو ال 
ىلإ ةلفاحلا  فقوم  نع  ًاديعب  بره  مث  هب ، نارودلاو  بلودملا  يسركلا  عفدب  ربساج 

.ةءاضإ لقأ  ةقطنم 
ىلإ 5:48. ةعاسلا  ريشت 

قيرطلا ةاشمو يف  ةيئاوه  تاجاردو  تارايس  .لخدملا  ىلإ  ناقدحي  امهو  ارظتنا 
.جراخلا ىلإو  لخادلا  ىلإ 

ةعاسلا 5:49.
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.قئاقد سمخ  تقولا  نم  َيِقَب 
ةعاسلا 5:50.
.ناتيفاضإ ناتقيقد  امبرو 

ةعاسلا 5:51.
.ًادج ًابيرق 

ةعاسلا 5:52.
."؟ هللا ّقحب  وه  نيأ  "

". انه نوكيس  "
__" قبس و دقل  "
". انه نوكيس  "

.5:53
ىوس ىقبت  يك ال  رثكأ ، بارتقالل  ءطبب  بلودملا  يسركلاب  نارودلاب  آدب 
جاتحت دق  .ةفريصلا  بتكم  لخدم  بجحي  يذلا  رادجلا  ىلإ  لوصولل  تاوطخ  رشع 

نيصخش ةظحالم  نود  نم  لخدملا  ىلإ  لصتل  تقو  ىلإ  ةعّردملا  ءاضيبلا  ةنحاشلا 
.هاعري يذلا  لجرلاو  زجاعلا  لجرلا  دوشحلا ، نيب 

ةعاسلا 5:54.
موقي نأ  هيلع  ّنيعتي  .رثكأ  دومصلا  نم  نّكمتي  ذإ مل  ءانحنالاب ، ربساج  ماق 
ةقيرط يأ  همامأ  نكت  ملو  بسحو ، رظتني  هنأكو  ودبي  نأ  بجي  نكل  ام ، ءيشب 
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.ًاددجم هطبريو  هئاذح  طيرش  كفيل  داع  اذل  ىرخأ ،
!". ًابحرم "

.هايري مل 
!". ياه ياه ! ياه ! ياه ! " 

.هاعمسي مل 
."؟ تنأ كمسا  امو  كمسا ؟ ام  "

راشأو خرص  يذلاو  ًاّتس ، وأ  تاونس  سمخ  رمعلا  نم  غلبي  يذلا  دلولا  هنإ 
.امهيلإ

."؟ باصم تنأ  له  اذه ؟ ىلع  سلجت  اذاملو  "
.نيَّزفتسم اَودبف  امهوحن  ضكرو  هتدلاو ، دي  نم  دلولا  تلفأ 

". كَجاردأ دُع  َتنأ ! "
.ةيديوسلا ةغللاب  دلولا  هباجأو  ةليقث ، ةيزيلكنإ  ةنكلب  ربساج  ملكت 

."؟ كيقاسل ثدح  اذامو  كمسا ؟ ام  ًابحرم ، "
يكيتاموتوألا هشاّشرب  ًاثبشتم  هفطعم ، بيج  يف  هدي  عضوب  ربساج  ماقف 

.هتبقر لوح  قّلعم  فّوجم  فتك  مازحب  تبثملا 
."3 كَجاردأ دُع  "

!". كَجاردأ دُع  "
". كَجاردأ دُع  "
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". فيطل مسا  هنإ  كَجاردأ ؟ دُع  همسا ؟ اذه  له  "
؛ جعزم ةعقرق  توص  عمُسف  .هلفقأ  مث  هرادأ ، مث  نامألا ، ماّمص  لافقإب  ماق 

.هعارذب هبنج  هزكنب يف  ويل  ماق  نأ  ىلإ 
.اهتقرسب نوموقيس  يتلا  ةنحاشلا  تلصو 

". كجاردأ دُع  كتدلاو ! ىلإ  بهذا  "
هنم برتقي  نأ  ّبَحَتس  ـُ ملا ريغ  نم  هنأ  ّنظ  هنكلو  فوخلاب ، دلولا  رعشي  مل 
بلُط ام  لَعَـفو  ةلئسألا ، هيجوتو  قيدحتلا  نع  فّقوت  اهنيح  .هنذأ  سمهيو يف  ربساج 

.ةلفاحلا فقوم  دنع  فقت  تناك  يتلا  هتدلاو  ىلإ  ًادئاع  َّلسناو  ًامامت ، هنم 
ةعاسلا 5:54:30.

.ةيفاك ةعرسب  نكلو  ةريبك ، ةعرسب  سيل  .ًاددجم  كرحتلاب  آدب 
لخدم ىلإ  هجتتس  نمو مث  تارايسلا ، بأرم  نآلا  ربعتس  ةعّردملا  ةنحاشلا 

.ةيناث ةرشع  يتنثا  ىلإ  ٍنامث  ةلهمب  يفلخلا  سكروف " "
تس رمعب  ٍدلو  وحنو  ءاضيب  ةنحاش  وحن  فلخلا ، ىلإو  مامألا  ىلإ  ويل  رظن 

.ةقيرطلا كلتب  نيزجاعلا  سانلا  عم  مّلكتي  الأب  هُتَدلاو  ُهتَحَصَن  تاونس 
نم مغرلاب  ةيلاخو ؛ ةملظم  يهف  .ًانيمَك  نوكت  يكل  ُحُلصَت  ةعئار  ٌةعقب  اإ 

تادراي عضب  ىوس  امهمزلي  ال  .رفلاوركلا  ةريدتسم  نم  تاوطخ  دعب  ىلع  امأ 
سراح هحتفيس  ام  ناعرس  يذلا  بابلا  ىلإ  لوصولل  اهمادختساو  ةبكرملا  ىلإ  زفقلل 

يف اوعضيس  .هرا  يف  ةيدقن  ةليصح  رخآ  ّدرتسي  نأ  هتمهم  تناك  يذلا  نمألا 
يلامجإ باسحو  نيمختب  ويل  ماق  .ىرخُألا  ةيدقنلا  تالّصحملا  يقاب  عم  ةنحاشلا  ةنزخ 

.ةنورك نييالم  ةرشع  ىلإ  ةعبس  نيب  ام 
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ـــــــــــــــ
ناك يذلا  ندنيل  ىلإ  ليوماس  رظن  .ناتعاس  تيقب  .ًءاسم  ةعمجلا  موي  هنإ 
كانه ناك  .ًالعف  كلذ  ملعي  نكي  هنكل مل  ًابيرقت ، تاونس  عبس  ذنم  هراوج  ىلإ  سلجي 

، ةدايقلا ّبحأ  يذلا  ندنيل  ةعّردملا : ةنحاشلل  يمامألا  دعقملا  ىلع  ناسلجي  ناسراح 
نمألا سراح  عم  رثرثيو  هيقاس  ددميل  ةهربل ؛ ةنحاشلا  ةرداغمب  بغر  يذلا  هسفن  وهو 

.امهالك مل ااسرحي  اناك  يتلا  دوقنلا  ةبيقح  ةسارح  لدابت  ّمتي  امدنع  سقطلا ، نع 
نايحألا ضعب  يف  لبق ، نم  لمعلا  ماود  جراخ  ةوهق  ناجنف  ًاعم  الوانت  نأ  ثدحي 
.لمعلا ناليمز يف  طقف ، وحنلا  اذه  ىلع  نارمتسي  ناليمزلا  هلاح ؛ ىلع  رمألا  ىقبي 
امهيدل ندنيلو ، وه  امهيلك ، نأ  ليوماس  ملع  .امهدالوأ  نع  امّلكتي  امإ مل  ىتح 

، ًادحاو ًاعوبسأ  هتيب  ندنيل يف  دالوأ  يضمي  مايألا  هذه  نكلو يف  هسفن ، دالوألا  ددع 
يهتني ال  هورسخ ، امو  مهيدل  ناك  اّمع  سانلا  ىلإ  ثيدحلاو  .بوانتلاب  نيعوبسأ  ّلك 

.ًةداع دّيج  لكشب 
.تارايسلا بأرم  اارود يف  ءانثأ  عراشلا  حيباصم  ىد  ةنحاشلا  تراس 

نولقتسي وأ  ةيبلول ، طوطخ  ةرخأتملا يف  ةلفاحلا  نورظتني  نيذلا  سانلا  نم  ةعومجمب  اّرم 
ةيدّقفتلا امهتلوجب  نمألا  اسراح  ماقو  .ورتملا  قفن  ىلإ  ًالوزن  ةيئابرهكلا  دعاصملا 

.ةيامحلاو لقنلا  يه  امهتمهم  تناك  ذإ  ةداعلاك ؛ ةقدب  راوجلا  صّحفتل 
هبحاص ناكو  تاجاردلا ، فقوم  نم  ةبرقم  ىلع  غود " توهلا   " كشك ناك 

اميف هرزئم ، ًايدترم  ءاسم  لك  ةذفانلا  دنع  فقي  ناكو  هب ، ةصاخ  قناقن  هسفنب  عنصي 
عم ليوطلا  دعقملا  ىلع  تاسلاج  ءاسن  ثالث  كانه  ىأرف  ةماستبا ، ههجو  ولعت 
رعش تافيفصت  نهيدلو  ةاشتم  سبالم  نيدتري  نكو  ةلاقبلاب ، ضيفت  سايكأ 
ىلع سلاجلا  لجرلا  ناكو  .مهم  رمأ  نثحبي يف  ّنأكو  ةيدجب  نئموي  نهو  ةلثامتم ،
ِهِدَلَو رمع  يف  ودبي  يذلا  ريغصلا  دلولا  ىلإ  ناثدحتي  هدعاسمو  بلودملا  يسركلا 

نوّقشي نيذلا  نيقهارملا  نم  ةعامج  كانه  تناكو  .نآلا  هتدلاو  هتدعبأ  يذلاو  ًابيرقت ،
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يذلا ناكملاب  قلعتي  ام  يف  رارق  ذاختا  نولواحي  مهو  سانلا ، نيب  نيعفادتم  مهقيرط 
.رثكأ سيلو  رخآ  ءاسم  يأ  امك يف  دشح  دّرجم  دشحلا  اذه  ناك  .هيلإ  نوبهذيس 

نوبّتري مهو  عوبسألا ، مايأ  رادم  ىلع  ًابيرقت ، تاونس  عبس  اوضق  دق  اوناك 
ءيش ىلع  لودجلا  اذه  يوتحيو  ك 9 ،"  " مسا هيلع  اوقلأو  مهلامعأب ، ًاجردُم  ًالودج 
ةعمجو سيمخ  موي  ّلك  يف  سكروف " وطس  و" موي ، لك  فرصملا " وطس   " ىعدي
ةطحملاو ةنيدملا ، ةطحمل  ةيدقنلا  ةلّصحملا  لقنت  يتلا  ةريغصلا  تانحاشلا  بوانتلاب ؛

انه ًاريخأو  الاكسو ، اكانو ، لتسناكسو ، ةميدقلا ، ةنيدملاو  نالبروتسو ، ةيزكرملا ،
.اتسراف

: ةعيرس ةءاميإ  الدابتو  ًاضعب  امهضعب  ىلإ  ارظن  مث  كّرحملا ، ءافطإب  ندنيل  ماق 
ةورذلا ةعاس  اّأ  نم  مغرلاب  ًانمآ  ناك  .اهسفن  ةقيرطلاب  ناكملا  اذه  اسرد  امهالك 

ةنحاشلا تناك  .يفلخلا  بابلا  وحن  ةدحاو  ةوطخ  اطخو  هباب  ليوماس  حتف  .ةمصاعلل 
ثيح سيئرلا ، نمألا  بتكم  نم  نيّرمم  دعب  ىلع  ناكم  يف  ًامئاد  فقت  ةريغصلا 
بتكم دنع  تاريماك  عبرأ  نم  روصلا  ىقلتت  ءادوسو  ءاضيب  تاشاش  تناك 
شامقلا نم  ناتبيقح  كانه  تناك  .موي  لك  نوبز يف  رخآ  ةروص  طقتلتو  ةفريصلا ،

: رمحألا ربحلاب  ديلاب  بوتكم  لاصيإو  ةيندعمو - ةيقرو  تالمع  يلاخلا - بتكملا  ىلع 
.4 ةنورك  1.324.573

ـــــــــــــــ
هبلق رمتسي  نأ  عقوت  .بلودملا  يسركلا  ىلع  ًاسلاج  لازي  ال  ويل  ناك 
ناك .هراكفأ  يفو  هسفن  ةرارق  ًائداه يف  ناك  لب  لعفي ، هنكلو مل  ةعرسب ، ضبنلاب 
نأ ملعي  ناكو  ليلدك ، اهل  ةميق  ال  رخآ  ناكم  ىلإ  قّدحت  يتلا  نويعلا  ّنأ  ملعي 
يأ زييمت  ىلع  اوبّردت  نيذلا  سانلا  نم  بارتقالل  لضفألا  قيرطلا  وه  بلودملا  يسركلا 

يف ناك  .يفتخيو  هديري ، ام  بلسيو  لخديل ، يفكي  امب  ًابيرق  ناك  .رطخو  ديد 
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ام ناعرس  .يكيتسالب  طيرشب  هناكم  يف  هتبثي  نيتجومب ، ويدار  زاهج  هترتس  بيج 
ةلمعلا نم  مويلا  كلذ  ةليصح  هعم  ًالماح  نمألا  ريدم  ةفرغ  ةرداغمب  ليوماس  موقيس 

ّرز قلغيو  لوفقملا  يفلخلا  بابلا  وحن  هجوتيس  مث  نمآ ، قودنص  اهعضيسو يف  ةيدقنلا 
.نيتجومب ويدارلا  زاهج 

دقفتب موقيو  ةحفصملا ، ةنحاشلا  قئاس  دعقم  نم  هلوح  رظني  ندنيل  ناك 
اتناك ناتيبناجلا  ناتذفانلا  .ًائيش  َري  ملف  ةيفلخلا  ةيؤرلا  ةآرم  ربع  رظنلا  قّقد  .راوجلا 

.بلودملا يسركلا  ىتح  ًاضيأ ، ًائيش  رهظي  دعي  يجاجزلا مل  حيرلا  بجاحو  .نيتيلاخ 
، ًالعف ةئيس  نكت  .نمأ مل  سراح  رمعلا ، لبتقم  هتفيظو يف  يه  هذه  ًاذإ ،
، لوادجلا بحي  ناك  هنأل  ا  بغر  .ةميقتسمو  ةطيسبو  ةديج  ةفيظو  اإ  لب 
نم ديزملا  ملتسيل  يلاتلا  عقوملا  ىلإ  ةدايقلاو  لاملا ، نم  ةبيقح  طاقتلاو  نيتورلاو ،

.لاومألا بئاقح 
مث نزخملا ، ىلإ  ًةرشابم  هجتيس  اهدعبو  .مويلا  اذهل  ةيدقن  ةلصحم  رخآ  اإ 

.دحألا موي  هدعبو  تبسلا  موي  لبقتسيس  نمو مث  ةيندملا ، هسبالم  يدتريس 
.دّدحملا ناكملا  ًارضاح يف  ليوماس  ناك  هترتس ، بيج  نم  ناتّنر  تردص 

ىلإ ةذفانلا  نمو  ةآرملا ، ىلإ  ةآرملا  نم  ةريخأو ، ىرخُأ  ةّرم  هلوح  ندنيل  رظن 
.ويدارلا زاهجل  رمحألا  رزلا  ىلع  نيتّرم  طغضلاب  باجأ  مث  ةذفانلا ،

.قالطنالاب ٌرمأ  ردص 
.نآلا جورخلا  كنكمي 

ـــــــــــــــ
ةفريصلا بتاكمل  عوبسألا  مايأ  يف  ًاحبر  رثكألا  وه  ةعمجلا  موي  ناك 
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قيرطلا اذه  ىلع  ةصاخلا  ةعّردملا  ةنحاشلا  هذهل  ةطحم  رخآ  اتسراف  تناكو  ةيديوسلا ،
.لاومألا مظعم  ىلع  اهيف  لصحتس  يتلا  ةطقنلا  اإ  صاخلا ؛

ةعاسلا 5:56.
نأ نم  مات  نيقي  ىلع  ناكو  موجهلا ، عقومو  تقولاو  فدهلا  ويل  راتخا 
هنأ نم  نيقي  ىلع  ناك  .ةلومحلا  ةلاقص  لازنإ  دنع  ةنحاشلا  غلبيس  بلودملا  يسركلا 

نيتوطخلا لالخ  ةسارحلا  اديزي  نأ  امهيلع  نيعتيو  ءابتخالل ، ناكم  كانه  نوكي  دق ال 
.ةنحاشلا يف  باكرلا  باب  ىلإ  يفلخلا  ىنبملا  باب  نم  لاقتنالا  امهقرغتسي  نيتللا 

.دحأ هيبنت  نود  نم  اذ  اموقي  نأ  امهيلعو 
ةعاسلا 5:57.

.لفسألا يندعملا يف  بابلا  ىلإ  ًارزش  ارظن  مث  ارظتنا ،
.نآلا

.لفقلا حتف  نع  ةرداص  ةريصق  ةنط  اعمس 
...نآلا ...نآلا 

ام ًامامت  املعو  امهضعب ، ىلإ  ارظني  مل  امإ  ىتح  ءيش ، يأ  الوقي  مل 
.هب ناموقيس 

امهينقذو امهيقنع  قوف  امهاعفرو  نيتقيضلاو ، نيتليوطلا  امهيتقايب  اكسمأ 
ةيناطبلا تحت  نم  .ك 4 " .أ   " شاشر ارهظأ  .امويع  تحت  امهايقبأ  امهنكل  امهيفنأو ،

.ليوط فطعملا  تحت  ًاقلعم  ناك  يذلا  يكيتاموتوألا  شاشرلاو  ءارفصلا 
فقوملا ةفّقوتملا يف  ةنحاشلا  ىلإ  ازفقو  دحاو ، تقو  يفو  ةوقب  عفدلاب  اماق 

.لاومألا تالصحم  وأ  تالومحلا  لقنت  يتلا  تانحاشلل  صصخملا 
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ـــــــــــــــ
ةئيلم ءارضخ ، نمأ  ةبيقح  هدي  يفو  يندعملا  بابلا  ىلع  ًائكّتم  ليوماس  ناك 

، فيرعتلل مقر  امهنم  ّلكل  نوللا ، ينب  شامقلا  نم  نيسيك  ىلع  نآلا  يوتحتو  ةلفقمو ،
.يكيتسالب كلسب  موتخم  امهنم  لكو 

.ويدارلا نم  نيتنط  هرظتني ؛ ام  عمس  مث 
.قالطنالاب ًارمأ  عمس 

لخاد نم  ةرداص  ةقطقط  عمسو  ةلومحلا ، ةلاقص  وحن  جرخو  بابلا ، حتف 
.نامألا ةقطنمل  يفلخلا  بابلا  ندنيل  حتف  املك  ةداع  لصحي  امك  ًامامت  ةنحاشلا ؛

ـــــــــــــــ
عم جرخي  ليوماس  دهاش  امدنع  قئاسلا  دعقم  ىلع  ًاسلاج  ندنيل  ناك 
وحن رودي  نأ  كشو  ىلع  ناكو  يلخادلا ، لفقلاب  طبترملا  رزلا  ىلع  طغضف  ةبيقحلا ،

هبشي ام  رثكأ  ًائيش  ناك  ًامامت ؛ ًاحضاو  سيل  ًائيش  رخآ ، ًائيش  ىأر  امدنع  هليمز 
نأ نود  نم  هءازجأ  عمجتست  نأ  لواحتو  هيلإ  ريشت  هتظحالم ، نكمي  ًائيش  ةيظشلا ،

يسركلا هبشي  ًائيش  ناك  .يجاجزلا  زجاحلا  كلذ  ببس  نوكي  دقو  ًامامت ، همهفت 
ىلعألا فيصرلا يف  ىلع  بولقم  نآلا  هنكلو  دوشحلا ، نيب  ًاقباس  هآر  يذلا  بلودملا 
طقسي مهدحأ  نأكو  ةكرح ، ةيفلخلا  ةيبناجلا  ايارملا  ىدحإ  ربع  ىأر  نمو مث  .ٍلاخو 
ليوماس حتف  ًاريخأو ، .ًامامت  ًايجمهو  دوسأ  ههجو  ودبي  دحأ  رادجلا ، ةوك يف  نم  هوحن 

ىلع جرحدتو  ةنعللا ."! ضكرا ، ، " لخادلا ىلإ  هسفنب  ىمرو  ضكرا ! يبناجلا ، بابلا 
ادب اذه ، لك  هنهذ  نّودو يف  ىأر  نأ  دعب  نآلاو ، .ءاطغ  نع  ًاثحاب  ةنحاشلا  ةيضرأ 

.ًاضعب هضعبب  ًاطبترم  ناك  هسفن  تقولا  لصح يف  ءيش  لك  نأكو  هل 
!". بابلا حتفا  "
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.مهفيل ةدحاو  ةظحل  ىلإ  جاتحا 
ةرفيشلا َلِخدُيل  امهيلإ  جاتحي  ناك  نيتيناث  هحنم  امم  نآلا ؛ ًايقطنم  كلذ  ادب 
يدؤملا قيرطلا  دسو  ةيناث ، ةرم  يذالوفلا  ةنزخلا  باب  اهدعب  قلزنا  ماقرأ  ةعبرأ  ىلوألا ؛
ةرفيشلا لخديل  امهيلإ  جاتحا  نيتللا  نيتيناثلا  مدختسا  كلذب ، ماق  نأ  دعبو  .لاملا  ىلإ 

.ليغشتلا حاتفم  رودي  يكل  زاهجلا  ةحول  ىلع  ةيمقر  زومر  ةعبرأ  ةيناثلا ؛
!". بابلا حتفا  اّيه ، اّيه ، "

ًاعانق ىأر  .ةنحاشلا  ىلع  مهدحأ  ىلوتسا  دقف  تاف ، دق  ناوألا  ناك 
.هوحن ًابّوصم  ًايكيتاموتوأ  ًاحالسو  نيتقدحم ، نينيعو  دوسأ ،

.بابلا وحن  رِدتسَي  ملو  هيدي ، ندنيل  عفري  مل 
.ًائيش لعفي  مل 

.ت ـ برتقا املك  ربكأف  ربكأ  حبصت  تناك  ةريبكلا  ةيندعملا  ةيقدنبلا  كلتو 
لك ناكو  ةيضاملا ، عبسلا  تاونسلا  لالخ  موي  ّلك  رمألا  اذه  لّيختي  ناك 
ام هبشي  نكي  مل  رمألا ، ثدح  امدنع  هنأ  ريغ  .اذهل  رضحتيو  دشحلا ، صحفتي  موي 

عفدني مث  طسولا ، ًامامت يف  ردصلا ، أدبي يف  فوخلاب  روعشلا  نأ  فرعي  نكي  .هلّيخت مل 
.هخارص نم  مغرلاب  هنم  صّلختلا  نم  نّكمتي  هنأو مل  هقلح ، ىلإ  ًةرشابم 

!". نيعللا بابلا  اذه  حتفا  "
يذلا صخشلا  نكي  هنأل مل  هنم  صلختلا  نم  نكمتي  .رمألا مل  كردأ  مث 

رخآ صخش  كانه  ناك  .هنم  برقلاب  اذه  لعفي  رخآ  صخش  كانه  ناك  لب  خرصي ،
هنقذ قوف  دوسأ  شامق  نم  عونصملا  هسفن  عانقلا  عضي  رخآ  هجو  ةذفانلا ، جراخ  فقي 

، ًائيند سيل  .ًاسئاي  ًاتوص  ًافلتخم ؛ ًاتوص  ناك  هنكل  .هينيع  ىلإ  ًالوصو  هيدخو ، هفنأو 
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.ًاسأي رثكأ  هنكلو  ًايلاع  سيلو 
.توملا هريصم  نوكيس  مهدحأ  هب ، رعش  ام  اذه  هفتح ؛ يقاليس  مهدحأ 

وه اهنيح  هيف  رّكف  ام  ّلكو  ًاّداح ، مّطحتلا  توص  ناكو  ةذفانلا ، تمطحت 
قلطيو ّدحلا  اذه  ىلإ  كنم  برقلاب  فقي  مهدحأب  أجافتت  نيح  ًايساق  رمألا  ودبي  مك 
هسأرو هرهظ  مدطصا  ءارولا ، ىلإ  هسفنب  ىمرف  نيتقلط  توص  عمس  .رانلا  كيلع 
ةحوللا ةعبارلا  تباصأ  امنيب  هقلحو ، هنقذ  تباصأف  ةثلاثلا  ةصاصرلا  امأ  دعقملاب ،
بحسب ًايوفع  وه  ماقو  رواا ، يمامألا  دعقملا  باب  تباصأ  ةسماخلاو  ةيمامألا ،

.مكحتلا زكرمل  ريذحتلا  زاهج 
ـــــــــــــــ

!". بابلا حتفا  َتنأ ! "
.ٍناوث ثالث  يلآلا  شاشرلا  ةريخذ  نم  ةصاصر  نيثالث  غارفإ  بلطتي 

ةيناث فصن  تقرغتسا  ةنحاشلا  ةذفان  ربع  ربساج  اهقلطأ  يتلا  سمخلا  تاقلطلاو 
.ريثكب لوطأ  تدب  اهنكلو  طقف ،

!". تومتسف الإو  بابلا  حتفا  "
ىلع سلاجلا  نمألا  سراح  ىلع  هشاشر  ًابوصمو  ًافقاو  لازي  ال  ويل  ناك 

، ًايئزج مطحملاو  نّصحملا  جاجزلا  ىلع  شاشرلا  ةهوفب  ربساج  قرط  امنيب  قئاسلا ، دعقم 
.هسأر قوف  هيدي  عفرب  ًاضرأ  حورطملا  يناثلا  سراحلا  ماق  نأ  ىلإ 

ـــــــــــــــ
نم اذه  رّكفي يف  .اهنم مل  مدلا  ليسي  يتلا  ندنيل  ةبقر  ىلإ  ليوماس  رظن 

، هسأر قوف  هاعارذو  فقو ، دق  ناك  .ليسي  نإ  ام  رمحأ  مدلا  نول  نوكي  مك  يأ  لبق ؛
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فقو ثيح  ةنحاشلا ، لخدي  نأب  عّنقملا  لجرلل  حمسو  بكارلا  ةهج  نم  بابلا  حتفو 
هنم بلطيو  ةعطقتم ، ةيزيلكنإ  ةغلب  هعم  ملكتي  وهو  هغدص  وحن  شاشرلا  ًابّوصم  نآلا 
سيل تاملكلا ، داجيإ  نم  نّكمتي  مل  هنكلو  هل ، حرشي  نأ  لواح  .ةنزخلا  حتفي  نأ 

، ًالفقم ةنزخلا  باب  حبصأ  ًادعاصف  نآلا  ذنم  هّنأ  هل  حرشي  نأ  دارأ  .ةيزيلكنإلا  ةغللاب 
يتلا تاملكلا  نع  ثحب  .سيئرلا  زكرملا  نم  ةّصاخ  ةرفيش  لاخدإب  طقف  هحتف  نكميو 

ءودهو شأج  ةطابرب  راظتنالاو  ءاغصإلاب  عنقملا  لجرلا  ماق  نيح  يف  ةدوجوم ، نكت  مل 
اذه .ةذفانلا  ىلع  رانلا  قلطأ  يذلاو  سئايلا ، توصلا  يذ  رخآلا  فالخ  ىلع  مات ،

شاشرلا ةهوف  تناك  امدنع  ىتح  ًاحضاو ؛ كلذ  ودبي  ررقي ، يذلا  وه  عنقملا  هجولا 
.هغدص ىلع  ربكأ  ةواسقب  طغضت 

ـــــــــــــــ
.هتبقر نم  باسني  مدلاو  قئاسلا ، دعقم  ىلع  ًايخرتسم  ندنيل  ناك 

.هفلخ ام  ناكم  يكبي يف  ضرألا  ىلع  ليوماس  ناكو 
هترتسو هلاطنب  بيج  ثحبت يف  طبضنملا ، هجولا  بحاص  دي  ديلا ، تناكو 

.اهدجو نأ  ىلإ  حيتافملا  نع  هصيمقو 
ىلإ شاشرلا  هّجوو  دعقملا ، نع  ًاديعب  هعفدو  سئايلا ، عنقملا  هجولا  خرص  مث 

.ةيفاكلا ةعرسلاب  كرحتي  امدنع مل  هردص 
". كرحملا رِدَأ  "

.همف لخاد  ىلإ  همف ، ىلإ  هنيبج  نم  شاشرلا  ةهوف  تلقتنا 
". كيلع رانلا  ُقلطُأس  وأ  كرحملا ، رِدَأ  "

ةعبرأ حيتافملا ، ةحول  وحن  ىنحنا  امدنع  هناسل  ةلابقو  هيتفش  نيب  شاشرلا  ناك 
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.كرحملا ةرادإل  ةبولطملا  يه  زومر 
!". كلتقأس كلتقأس ، كلتقأس ، "

ناك اميف  كرحتت  نأ  هعباصأ  ىلع  بعصلا  نم  ناكو  روعشلا ، هادي  تدقف 
.ًاددجم ةنحاشلا  كّرحم  لمع  مث  حاتفملا ، ريديو  ةرفيشلا  لخدي 

ـــــــــــــــ
جرخم وحن  ًاهجتم  فيصرلا  ربع  داقو  ردحنملا  ءطبب يف  ةدايقلا  ربساج  ىلوت 

تاقلطلا ةحفصملا  ةنحاشلا  جراخ  دحأ  ظحلي  .تارايسلا مل  بأرمو  ةيرئادلا  ةقطنملا 
دهشم ىشالت  مث  نمو  ةلومحلا ، ةلاقصب  ةطيحملا  ناردجلا  لضفب  ةموتكملا  سمخلا 

" غود توهلا   " كشك رداغيو  ٍلاع  توصب  كحضي  مهدحأ  ناك  يتوصلا ؛ ةنيدملا 
تلفسألا ىلع  راتيغلا  ةبيقح  رخآلا  عضو  امنيب  هيدي ، ىدحإب  قناقن  ةريطشب  ًاكسمم 

رطملا تحت  مالظم  تحت  نوشميو  نوسلجيو  نوفقي  سانلا  اميف  ءانغلاب ، أدبو 
.نكي ًائيش مل  نأكو  ةايحلا  تراس  ةلومحلا ، نم  تادراي  ةدع  عافترا  ىلع  .فيفخلا 

ـــــــــــــــ
نوكيسف امهيلإ ، هابتنالا  اتفلي  مل  اذإو  ةيداع ، ةعرسب  ةدايقلاب  ارمتسا  اذإ 

.ءافتخالاو ةنزخلا  غارفإل  يفاكلا  تقولا  امهيدل 
". يلخادلا بابلا  حتفا  "

يذلا حاتفملا  ناك  دقف  نيسراحلا ، دحأل  اهلوانو  حيتافملا  ةلسلس  ويل  كسمأ 
.حيتافملا نيب  نم  ةنزخلا  حتفي 

" ...كوجرأ قث يب ، كوجرأ ، بابلا ، "
ةعبسل ىرخألا  حيتافملا  اهلخاد  تأّبخ  يتلا  ةريغصلا  ةينمألا  ةنزخلا  تناك 
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.ةنورك نويلم  نم  رثكأ  ىلع  اهنم  لك  يوتحت  ةيدقن  تالصحم  عبس  يمحت  قيدانص 
ةصاخ ةرفيشب  الإ  هحتف  نكمي  .ةرفيش ال  هيدل  لفقم ، بابلا  كوجرأ ، "... 

" ...كوجرأ ...كوجرأ  ...سيئرلا  زكرملا  نم 
". رانلا قلطأسف  الإو  بابلا  حتفا  "

.ةذفانلا ربع  ةعيرس  ةرظن  ىقلأ 
ةعرسب اورم  مث  ادوبسال ، عراش  يف  ا  اوّرم  يتلا  ققشلا  ينابم  ويل  ظحال 

.سانيان عراش  قوف  رسجلا  ىلع  اهدعبو  اتسراف ، عراش  تحت  تاجاردلا  رمم  برق 
دحأ ناكف  انه ، امأ  .ةكرحلاب  جضت  ملوهكوتس  ةيحاض  تناك  جراخلا ، يف 

، رمألا اذه  طروتلا يف  بنجتل  صاخلا  هملاع  ًاعقوقتمو يف  ضرألا  ىلع  ًايقلتسم  سارحلا 
.ملكتي لازي  نييماد ال  هتبقرو  هنقذب  رخآلا  سراحلا  اميف 

". سيئرلا زكرملا  نم  حتفي  طقف  ...طقف  كوجرأ ! مهفت ؟ له  "
.رثكأ سيل  ةليلق ، تاظحل  تيقب 

ينابم نم  ديزملا  .لادنوكس  عراش  عيرسلا ، يابروأ  قيرط  سانيان ، عراش 
.ةسردم مدق ، ةرك  بعلم  ققشلا ،

.كلذ نم  دعبأ  سيلو  انه ، امهيلع  ضبقل  م ، قاحللاب  ام  دحأ  ماق  ول 
ـــــــــــــــ

.ءطبب سفنتي  سكيليف  ناك 
.ريفز ...قيهش 
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ةمق ىلع  بطرلا  بشعلا  ىلع  ًايقلتسم  ناك  تلخ ، ةعاس  نيرشعو  عبرأل 
؛ لافطألاك لفسألا  ىلإ  اوجرحدتي  ىلعألا مث  ىلإ  اهيلع  اوضكري  نأ  اوداتعا  يتلا  ةلتلا 

.ريغصلا ضيبألا  مهدادجأ  لزنم  نع  ًاديعب  سيل  لادنوكس ، لخدم  دنع  ًامامت 
دقف دق  ناك  .هذخأي  سفن  لك  دعب  جراخلاو  لخادلا  ىلإ  شاشرلا  كّرحت 

، شاشرلا ضبقم  لوح  دي  جراخلاو ، لخادلا  ىلإ  .ديدج  نم  أدبي  نأ  هيلعو  عاقيإلا 
قدحت هنيع  اميف  شاشرلا ، ةروسام  طسو  ىلع  ىرخألاو  دانزلا ، ىلع  اهتبابس  عبصإو 

.شاشرلا راظنم  ربع 
سملي نأ  عيطتسي  هنأ  رعشي  سكيليف  داكي  .لفسألاب  يقلتسي  نغافسانيان 

تارايسلا يف تناك  .ًاديعب  هنوك  نم  مغرلاب  ةجوزمملا  ةيولعلا  ءاوضألل  ًايبابض  ًاطخ 
تناك كلذ  فلخو  .ةظتكملا  ملوهكوتس  عراوش  دحأ  ىلع  تويبلا  ىلإ  ةدوعلا  قيرط 

نمف قلقب ، هيلع  بّوص  يذلا  هاجتالا  وه  كلذو  نوينلا ، ءاوضأب  عشت  ينابملا  .اتسراف 
.ًامداق ويل  ناك  هاجتالا  كلذ 

أموأ .ةبيقح  هفتك  ىلعو  اهيف  ىشمو  ةدلبلا ، ةقيدح  فلخ  ةرايسلا  فقوأ 
مهيضارأ تاريجشلا يف  نوبذشيو  رجشلا ، قاروأ  نوفرجي  اوناك  نيذلا  سانلا  نم  ةّلقل 

ىلعأ ىلإ  لصو  نأ  ىلإ  ةفيثك  ةيرجش  ةقطنم  ربع  يشملاب  رمتساو  ةريغصلا ، ةصاخلا 
مهقالطنا نم  قئاقد  لبق  اوقفتا  امك  ةعاسلا 5:40  مامت  دنع  كانه  ثكمو  ةلتلا ،

.هسأر ّنرت يف  هتاملك  تناك  دقف  ةقدب ، ويل  تاميلعت  عبتا  .ةقرسلل  ًادادعتسا 
ًايكيتاموتوأ ةيرانلا  تاقلطلا  قالطإ  ةيعضو  ىلإ  شاشرلا  لِّوح  سكيليف ،

نإ .رانلا  قلِطأ  ّمث  ّدعتسا ، ًاريفزو ، ًاقيهش  ذخ  سّفنت ، بِّوص ، .دانزلا  ىلع  طغضلاب 
ويل ناك  ام  كلذك ، اناك  ول  نيقحالم ، اناك  ول  .يخأ  اي  ةطاسبلا  كلتب  رمألا 
رانلا قالطإ  عيطتسأ  ال  ًانسح ، .يقوفلا  ربعملا  اوطختي  نأب  هنوبقعتي  نيذلل  حمسيل 

كسمأ دق  ناك  .مهلتق  ...عيطتسأ  ال  اذه ، ملعت  تنأ  ةطاسبلا ، هذ  مهيلع 
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رانلا يف قالطإ  ىلع  بيردتلا  لالخ  تارم  ةّدع  اذه  لعف  عبطلاب  .ًاقباس  شاشرلاب 
، ّيلإ ِغصأ  سكيليف  .ةبعل  درجم  تناك  كلت  نكل  قورسملا ، لزانملا  نمأ  سراح  ّيز 

نيعتي .ىذألل  ٌدحأ  ضرعتي  نل  ئطُخت ، نأ  كنكمي  ال  يسفنب ، حالسلا  اذه  تددعأ 
اذه .ةبعللا  تهتنا  .ةرايسلا  فاقيإو  مهكرحم  ةباصإل  ةصاصر  قلطت  نأ  كيلع 

، قيهش ...انأ  نإ  ةذفانلا ، ُتبصأ  نإ  ويل ، رانلا  قلطأ  نأ  يلع  ناك  اذإ  .يقيقح 
كلت ىرت  له  .شاشرلا  ةروسام  ليامت  نم  داز  امم  شاعترالا ، نم  ديزملاب  رعش  .ريفز 

فادهم زجاحلا يف  ىرتس  اذكه ، كحالس  كسمأ  قيرطلا ؟ قوف  رسجلاو  ةرجشلا ؟
ةرعش ىوتسم  ىلع  كانه ، ...ىلإ  ةرايسلا  لصت  امدنعو  يبوكسلتلا ، ديدستلا 
ماق .عئار  فاّده  كنأ  نوريس  .ةيبرحلا  ةريخذلا  طاطخ  .رانلا  قلطأ  دماعتلا ،
ناك ذإ  ةعاس ، عضي  نكي  ةداع مل  .هدي  تطغ  يتلا  ةريبكلا  هتعاس  لتف  مث  نارودلاب ،

ال هفده  بيصي  يذلا  فادهلا  .سكيليف  ركفت ، ال  .تقولا  ةلأسم  ىلوتي  نم  ويل 
! زّكر ...زّكر  .ركفي 

.ةنحاشلا افطخ  اذإ  نآلا  انه  انوكي  نأ  نيعتي  ةعاسلا 6:04... 6:05 .
اناك يف اذإ  .تمهف  معن ، .نيسراحلا  ىلع  ةرطيسلا  رمأ  اربدت  اذإ  كلذ ؟ َتمهف  له 

؟ كب قثأ  يننأ  ملعت  تنأ  سكيليف ؟ ًامامت  دكأتم  تنأ  له  .هيلإ  مهقيرط 
.ءاضيبلا ةنحاشلا  ...كانه 

.ّالك
ةنحاش تسيل  اهنكل  ةريبكو ، ءاضيب  تناك  .اهسفن  ةنحاشلا  نكت  مل 

.ةعّردم
.فصنو نيتقيقد  ...نيتقيقد  ريخأت  ةعاسلا 6:06 ،

.زتهاو نيعللا  شاشرلا  قلزنا 
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.فصنو قئاقد  ثالث  .قئاقد  ثالث 
! كانه ...كانه 

فطعنملا كلست  يهو  اهآرو  رسجلا ، قوف  ريست  ءاضيب  ةنحاش  فقس  حمل 
دعقم ىلع  ىأرو  يبوكسلتلا ، ديدستلا  فادهم  ربع  رظنلا  ققد  .داحلا  يراسيلا 

يدعقم ءارو  ىأرو  اهعضي ، يتلا  كلت  لثم  ءادوس  ةليوط  ةقايب  ىطغم  ًاهجو  قئاسلا 
هدي عضي  امهدحأو  ضرألا ، ىلع  نييقلُم  نيصخش  مامأ  ًامثاج  ويل  نييمامألا  ةرايسلا 

.هسأر ىلع 
اهيفو باكر ، ةرايس  كانه  تناك  ةعّردملا ، ةنحاشلا  ءاروف  ...اهآر  مث 

.نييمامألا نيدعقملا  ىلع  ناسلجي  ناصخش 
، ةيندم ةرايس  ةطساوب  وأ  ةيلطم  ةطرش  ةرايس  ةطساوب  امإ  اننوبقعتي ، فوس 
وڤ ڤ ـ لوڤ  " وأ بعص 5-9 "  " زارط نم  ةرايس  ًامئاد  دوسألا ، نوللاب  ًامئاد  اهنكلو 

ّنيبي ام  َرَـي  هّنكل مل  .هشاشر  ةروسام  حازأ  امدنع  كلذ  ىأر  .ءادوس  تناك  هذه  ". 70
اذكهو ةيفاضإ ، ةيبناج  ةآرم  كانه  نأ  دب  ال  نميألا ، بناجلا  ىلإ  رظنا  .ةرايسلا  زارط 

طقف ةوقب ، طغضت  الو  .ةيداع  سبالمب  ةطرش  لاجر  اوناك  اذإ  فرعت  نأ  كنكمي 
.قفرب دانزلا  سبكا 

.ديدستلا فادهم  لالخ  نم  رظن 
نم دكأتي  نأ  عطتسي  وهف مل  ةيفاضإ ، ةيفلخ  ةآرم  دوجو  نم  ًاقثاو  نكي  مل 

.بسحو اهدوجو 
ةهجوم ةيقدنبلا  ةهوف  تناك  امنيب  رثكأ ، دانزلا  ىلع  سبكلا  ةّوق  نم  داز  مث 

.ءادوسلا ةرايسلا  ءاطغ  ىلإ 
ـــــــــــــــ
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ىلإ مث  ةنحاشلا ، دوقي  ناك  يذلا  ربساج  ىلإ  مث  نيسراحلا ، ىلإ  ويل  رظن 
ىدملا لوط  ىلع  ىلعألا  نم  ةميلس  ةقلط  .ةلتلا  نوربعي  اوناك  اميف  ةذفانلا  جراخ 
.ًازاتمم ناك  هنأل  هبلطب  ماق  يبوكسلت  ديدست  فادهمب  " 4 كأ  " شاشرو .رسجلا  ىتح 

.همدختسا اذإ  ةدراي  ةئمثالث  دعب  ىلع  ءيش  يأ  ةباصإ  نم  صخش  ّيأ  نّكمتي  دق 
.يفكتس ةدحاو  ةقلط  نإف  امهّبقعتب ، مهدحأ  ماق  اذإ 

ـــــــــــــــ
.ًادج ةبيرق  ...ةبيرق  ءادوسلا  ةرايسلا  تناك  .فجتري  سكيليف  أدب 

دحأ ال  ّنأ  دكأتتو  ّرمن  نأ  ىلإ  هكرتت ، وأ  كشاشر  ضفخت  ال  ...رظتنا 
.انقحالي

مت امك  عطاقتلا  زواجت  دعب  ًاراسي  ءاضيبلا  ةحفصملا  ةنحاشلا  تفطعنا 
.ةدراي نيثالث  ةفاسم  ىلع  امهبقعتت  اهسفن  ةرايسلا  تلظو  .قافتالا 

.امهفلخ
.دانزلا ىلع  طغضو  مامألا ، وحن  فادهملا  بيوصتب  ماق 

ةيفاضإ ةيبناج  ةآرم  اهيدل  نوكت  دق  يتلا  ءادوسلا  ةرايسلا  تفرحنا  اهدنع ،
.تفتخا مث  اهتعرس ، نم  تدازو  سكاعملا ، هاجتالا  ىلإ  نيميلا ، ىلإ  ةأجف  اهراسم  نع 

.ةعرسب سفنتيو  فجتري ، حبصأ  لب  نآلا ، دعب  شعتري  سكيليف  دعي  مل 
ىلإ امهقيرط  يف  نييمامألا  نيدعقملا  ىلع  ناسلجي  ناصخش  كانه  ناك 
يفو أطخلا  قيرطلا  ىلع  ةرايسلا  نادوقي  اناك  امّأل  توملا  كشو  ىلع  اناكو  تيبلا ،

.أطخلا تقولا 
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يذلا شامقلا  ّفلو  هتبيقح ، شاشرلا يف  عضوو  بطرلا ، بشعلا  نع  ض 
ةباغلا ربعو  ةلتلا ، ىلع  ًالوزن  ضكر  مث  ًاددجم ، ةقاي  ىلإ  هلّوحو  ههجو  يطغي  ناك 
نّنسم جايس  ىلع  هطوقس  ىلإ  ىّدأ  اّمم  ًاسماد ، مالظلا  ناك  .ةدلبلا  ةقيدحو 
ةفقوتم ةرايس  ىلإ  لصو  نأ  ىلإ  ًاددجم  ضكر  مث  ضو ، ةبيقحلا  طقسأ  .ضفخنمو 

.ةلتلا لفسأ  دنع 
ـــــــــــــــ

.نيقحالُم اسيل  ًاذإ ، .رانلا  قلطي  سكيليف مل  .ةلتلاب  اّرم 
ىرخأ ةيدقن  تالّصحم  عبس  هفلخ  دجوت  يذلا  لفقملا  بابلا  ىلإ  ويل  رظن 

.ةنورك نييالم  ةرشع  امبرو  ةعست ، وأ  ةينامث ، ىلع  يوتحت 
.تقولا نم  ديزملا  ىلإ  اجاتحا  كّرحتلل ، ٍناوث  عضب  امهيدل 

يذلا يذالوفلا  رادجلا  قلزناف  ةرفيشلا ، لاخدإ  نم  نمألا  سراح  نّكمت 
ةطقن ىلإ  الصي  نأ  لبق  اهلك  اهاغرفيو  اهاحتفي  نأ  امهيلع  نيعتي  ناك  .ةنزخلا  يمحي 

.ءاقتلالا
."؟ انذخأت نيأ  ىلإ  ...كوجرأ  كوجرأ ، ...نيأ  ىلإ  "

ةطقن دنع  هيلع  رانلا  قالطإب  ةنزخلا  باب  احتفي  نأ  اماكمإب  ناك 
.ةبَلَج ثدحي  دق  كلذ  نكل  ءاقتلالا ،

."؟ انب هلعفتس  يذلا  ام  ...كوجرأ  كيلإ ، لسوتأ  كوجرأ ، ...اذام  "
، دعب نع  بابلا  حتف  ىلع  سيئرلا  زكرملا  مهدحأ يف  اربجي  نأ  اماكمإب  ناك 

.تقولا نم  ديزملا  بّلطتيس  كلذ  نكلو 
!". نالفط ّيدل  ...كوجرأ  ...كوجرأ  ...كوجرأ  ...ّيدل  "
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ىدحإ عضو  دقو  ًاليلق ، فزني  وهو  ضرألا ، ىلع  ًىقلُم  نمألا  سراح  ناك 
.ةّدشب شاشرلاب  هفتك  برضب  ويل  ماقف  يمسرلا ، هّيِز  لخاد  هيدي 

!". نيتعوفرم كيدي  ِقبأ  "
هدي عضوو  هب ، موقي  ناك  امب  ّرمتسا  سراحلا  نكل  هتعطاق ، ةكرحلا  هذه 

.ىلعأ ىلإ  ًائيش  عفر  مث  هترتس ، لخاد  ًاددجم 
!". كوجرأ .كوجرأ  ...ةروصلا  ىلإ  ...رظنا  يادلو ، "

.هتظفحم نم  نيتروص  جرخأ 
!". رظنا .رمعلا  نم  ةرشع  ةيداحلا  يف  ربكألا ، ينبا  "

ةركب كسميو  ًابحاشو ، ًاليزه  ودبي  ناك  .مدقلا  ةركل  بعلم  ًايبص يف  ىأر 
ةركلا بعلب  صاخلا  هبروجو  لجخب ، مستبيو  قرعلاب ، ًاللبم  هرعش  ناك  .هعارذ  تحت 

.لفسألا ىلإ  فوفلم  ضيبألاو  قرزألا  نينوللاب 
يف ...هرمع  نم  ةعباسلا  يف  هنإ  ...اذه  ...رظنا  كوجرأ  ...اذهو  "

!". ةعباسلا
ةروصلا نأ  ودبيو  سولجلا ، ةفرغ  وأ  ماعطلا  ةفرغ  ةلواط يف  ةروصلا  ترهظ يف 
دعاقملا لك  تناكو  ريبك ، دشح  كانه  ناك  ذإ  .داليم  ىركذ  ةلفح  تطقتلا يف  دق 

، نوللا ضيبأ  ءاطغ  اهيلع  ةلواط  لوح  نوسلجيو  مهتقانأ ، لماك  لكلاو يف  ةلوغشم ،
نم ًاّفص  ئفطُي  نأ  كشو  ىلعو  هقوف ، ًاينحنم  دلولا  ناك  .ىولح  بلاق  اهطسوتيو 

.ناتيمامأ ناّنس  هيدل  نكت  ملو  عومشلا ،
" ...ناوخأ امإ  رظنا ، رظنا ، .نادلو  ّيدل  كوجرأ ، .يادلو  امإ  "

". رِدَتسا "
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.ضرألا ىلع  امهعقوأو  سراحلا  دي  نم  نيتتهابلا  نيتروصلا  عزتناو 
!". كوجرأ ...يانبا  يادلو ، "

!". كرحتت الو  كنطب ، ىلع  بلقنا  "
ـــــــــــــــ

يطلاو خفنلل  لباق  يطاطم  براق  كانه  ناك  نكيفيرد ، ةئداهلا يف  هايملا  يف 
.ءود كرحتي  صاخشأ  ةعبرأل  عستيو 

ًاءوض ىأر  هراسي  ىلإ  .دوقم  ىلع  هديو  عساو ، رخآ  فاطعناب  تنسني  ماق ڤـ
.لادنوكس ئطاش  مالظلا ؛ اهمامأو  اتسراف ، ةباغلا ؛ ةفاح  فلخ 

هنإ .ئطاشلاو  نفسلا  ضوح  وحن  براقلا  قلزناف  كّرحملا ، تنسني  ڤـ أفطأ 
.ريخألا ليملا  رخأت يف  هنأ  دقتعي  ناك  .ردقلا 

.هطبرل ةصنملا  ىلإ  هبحسو  براقلا ، نم  جرخو  نفسلا ، ضوح  دنع  فقوت 
ةكربب ًارومغم  جيلخلا  ناك  دقف  .ناكملا  اذهل  ويل  رايتخا  ببس  كردأ  اهنيح 
ًاموي مدلاو  تلمع  ثيح  ناكملا  هنإ  .ءاتشلا  لصف  ببسب  ئطاشلا  لفقُأ  دقو  ءام ،

ةبلودم ٍسارك  ىلع  اوناك  مهضعب  هرمع ، لثم  اوناك يف  نيذلا  نيقّوعملا  لافطألا  عم 
.كلذك اونوكي  رخآلا مل  ضعبلاو 

، ًاديعب سيل  رخآ  فيصر  كانه  ناك  .ليوطلا  يبشخلا  فيصرلا  ىلع  فقو 
.ةحابسلا هيف  مّلعت  يذلا  فيصلا  كاذب  هرّكذ  امم  ريثكب ، مدقأو  رصقأ  ناكو 

ويل هامسأ  يذلا  ناكملا  اذه  يف  هايملا  يفو  ربلا  ىلع  ةحابسلا  ويل  همّلع 
دقو .ةحابسلاب  ةصاخ  ةديدج  ةراش  هل  عنص  مث  يرحبلا ، فيصرلا  وأ  كودلا " "
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حبصأ امدنع  ةدحاو  ةخسن  الإ  اهنم  دجوت  يتلا ال  ةعرتخملا  ةراشلا  تنسني  قحتسا ڤـ
نع ميدقلا  يبشخلا  فيصرلا  تلصف  يتلا  رشعلا  تادرايلا  ةفاسم  حبسي  نأ  ىلع  ًارداق 
اذه لعفي  نأ  عاطتساو  ويل ، همّلع  امك  هيقاسو  هيعارذ  كيرحتب  ماق  .ديدجلا  فيصرلا 
ةعطق يهو  ةراشلا ؛ هل  مّدقو  ويل  هل  قّفصف  ضرألا ، ىلع  هيمدق  عضي  نأ  نود  نم 

.تاملكلا ضعب  اهيلع  ترفُح  بشخلا  نم  ةريبك 
ًادوعص حجرأتي  حار  ٍلدتم  يبشخ  حول  ببسب  لفسألاو  ىلعألا  ىلإ  ليامت 

هنيع حوللا  وه  يبشخلا  حوللا  اذه  ناك  .ًاميدق  حبصأ  ديدجلا  فيصرلا  ىتح  .ًالوزنو 
قرغلا نم  هسفن  يمحيل  ويل  ديب  كسمي  نأ  لبق  ةريخألا ، هتكرح  دعب  هب  كّسمت  يذلا 
ةكرحلا ىلع  زّكري  نأ  هنم  بلطي  وهو  ًامئاد ، هينذأ  ويل يف  توص  ناك  .ةدرابلا  هايملا  يف 
ةكرحلاب موقيل  مامألا  ىلإ  ةحابسلا  دّرجم  لب  ىري ، وأ  رعشي  امك  سيل  طقف ، ةيلاتلا 

.ةيلاتلا
نأ ضرتفملا  نم  ًاقيمع  ًاسفن  ذخأيو  ئفادلا ، ءاوهلا  قشنتسي  نأ  لواحي  ناك 

تحار ةفينعو  ةريصق  تافجر  طغض  ببسب  ّمتي  مل  كلذ  نكل  لخادلا ، ىقبي يف 
.ًاددجم جراخلا  ىلإ  ءاوهلا  عفدت 

وهف امهتقفرب ، نوكي  نأ  هيلع  ناك  .نآلا  انه  انوكي  نأ  امهيلع  بجي  ناك 
.ةفرعملا مدعب  هروعش  نم  جعزني 

.هفتكو هعارذو  هدي  ّمشف  ةهيرك ، ةحئار  هنم  تحاف 
، لخادلا نم  يتأت  يهف  .هماسم  نم  حضنت  ا  رعشي  نأ  تنسني  عاطتسا ڤـ

ةيوق ةحئار  لبق ؛ نم  اهّمشي  مل  ةحئار  تناك  .هيلإ  بهذتل  رخآ  ًاناكم  دَِجت  الو 
ام يف مّكحتي  نأ  عطتسي  نيذللا مل  بعرلاو  قلقلا  نم  ًاعون  تناك  .ةقناخو  ةعذالو 

.هلخاد
.ههجو لسغو  ةيديلجلا ، هايملل  يجاجزلا  حطسلا  قوف  هيتبكر  ىلع  عكر 
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، ًالقث رثكألا  يلآلا  شاشرلا  هنإ  .هليدعتب  ماقف  هرهظ  ىلع  شاشرلا  طغض 
ِقبأ هل : لاقو  اقرتفي  نأ  لبق  وهبلا  هايإ يف  هملس  دق  ويل  ناك  .هفتك  ىلع  قلعم  وهو 

دّدشي ويل  ناك  .همادختسال  ًازهاج  حبصت  نأ  ىلإ  ًامئاد ؛ لفسأ  ىلإ  ةبوصم  ةروساملا 
، حوتفم لوفقم ، نامألا  ماّمص  .حالسلا  مادختسا  ةّيفيك  هل  ّنيبي  وهو  كلذ  ىلع 

سيلو رّرقي ، نم  كنأ  تنسني  اي ڤـ ركذت  طقف  عباتو : ماكحإب  هيفتكب  كسمأ  .لوفقم 
مث مييختلا ، لمعتست يف  ظيلغ  يفوص  جيسن  تاذ  ةبيقح  شاشرلا يف  عضو  .حالسلا 

ساغوكس ربع  ًاديحو  لوجت  كلذ ، دعب  .ءانبلا  ةكرش  َيترايسب  نورداغي  مهو  مهبقار 
يفو .نيردحنم  نيب  لحض  روغ  وحن  نفيرد  ةازاومب  رمملا  دنع  ًالوزن  مث  ةسردملاب ، ًارام 

، ربونصلا راجشأل  ةرضنلا  تانيصغلاو  ةسبايلا  ناصغألا  عفرب  ماق  سمادلا ، مالظلا 
ىلإ يطاطملا  براقلا  بحس  مث  قرزألاو ، رفصألا  ءالطلا  ةيؤر  نم  نّكمت  نأ  ىلإ 

ربساجو ويل  نأ  اهدنع  ملع  .كّرحملا  لبح  بحسو  هايملا ، ىلإ  هعفدو  ئطاشلا ،
.لادنوكس ئطاش  ىلإ  الصيل  ةقيقد  نيعبرأو  ًاسمخ  ناقرغتسيس 
.نآلا الصو  دق  انوكي  نأ  بجي  ناك  ... 6:11

ـــــــــــــــ
وحن ًاهجتم  ةماعلا  ةقيدحلاو  ةباغلا  ربع  ةلتلا  لفسأ  ىلإ  سكيليف  ضكر 

، عسوألا تلفسألا  قيرط  ىلإ  هجتا  نمو مث  قيضلا ، يوصحلا  قيرطلا  ىلإ  مث  ةرايسلا ،
وتلل أدب  دق  هبلق  ناك  .هدشني  ناك  يذلا  يقوفلا  رمملا  دنع  هسفن  دجو  نأ  ىلإ 
ةرافص توص  عمس  امدنع  نزاوتم  لكشب  سفنتي  أدبو  ًاماظتنا ، رثكأ  لكشب  ضبنلاب 

.رودي وهو  قرزألا  ءوضلا  ىأر  امدنعو  راذنإلا ،
."؟ تنأ نيأ  تنسني ، "ڤـ

". رظتنأ ...فيصرلا  دنع  انه ، تلز  ام  "
طقف همدختسي  نأ  ضرتفملا  نم  يذلا  يويلخلا  فتاهلا  ربع  نالصاوتي  اناك 
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.ئراوطلا تالاح  يف 
."!؟ رظتنت ...تلز  ام  تنأ  "

.ًافيعض ناك  تنسني  توصو ڤـ ةئراط ، ةلاح  هذه  تناك 
". دعب الصي  .يدحو مل  ُتلز  ام  لجأ ، "

". ةنعللا ...ةنعللا  "
."؟ سكيليف "

!". ةنعللا "
" ...اذام سكيليف ، "

، قئاقد نوضغ  كانه يف  ىلإ  نولصيس  نآلا ! انه  نم  تّرم  ةنيعللا  ةطرشلا  "
."؟! تنأ نيأ 

ـــــــــــــــ
سكيليف توص  ىلإ  عمتسيو  هدي  يويلخلا يف  فتاهلا  ُكِسُمي  تنسني  ناك ڤـ

.لوألا نم  ىوقأ  هماسم ؛ نم  ضيفت  فوخلا  ةحئار  ّمش  نم  نكمتو  هنع ، رداصلا 
.اهعمسو اهيف  اهآر  يتلا  ةظحللا  يه  كلت  تناك 

فرغ ذفاون  ىلع  ةيولعلا  اهئاوضأ  ةعشأ  تلدسأو  ةرايسلا ، تفقو  ةأجفف ،
.ئطاشلا ىلع  سبالملا  ليدبت 

.تاوصألا تعُِمس  نمو مث 
.خرصتو ةيلاع ، ٍةربنب  ملكتت  تناك 
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ـــــــــــــــ
.هدي ةعاس  ىلإ  ويل  رظن 

ةعاسلا 6:12.
تقولا امهيدل  لاز  ام  .شيتفتلا  ةطقن  ىلع  مهفلخ  ٌدحأ  كانه  نكي  مل 

ةبّضوم يف ةنورك  نييالم  ةعست  نيبو  امهنيب  لاح  يذلا  لفقملا  بابلا  احتفيو  اطغضيل 
.ةيشامق بئاقح 

دحأ مواق  امدنع  ًامدق  نينامث  لوطب  غراف  ضفخنم  روبع  كشو  ىلع  ناك 
.ربساج نيسراحلا 

!". رانلا قلطأس  وأ  بابلا  حتفا  "
!". عيطتسأ .عيطتسأ ال  ...ال  " 

.سراحلا مف  يكيتاموتوألا يف  هحالس  محقأو  ربساج  فقو 
". رانلا قلطأس  "

.مالكلا ًالواحمو  ًايكاب  ةعاسلا  بحاص  لجرلا  عكر 
!". كوجرأ كوجرأ ! كوجرأ ! كوجرأ ! كوجرأ ! "

.ءارولا ىلإ  نيتوطخ  عجرو  رانلا ، قالطإل  ًادادعتسا  هحالس  ربساج  رهشأ 
هنزو لك  ًاعضاو  مامألا ، ىلإ  ىنحنا  امدنع  بشعلا  ءادوسلا يف  هتمزج  تراغ 
ىلع هعبصإ  تناك  .هفتك  ةلابق  تابثب  دانزلا  ىلع  ًاطغاضو  ىرسيلا ، هقاس  ىلع 

.امهمهف نكمي  هانيعو ال  دانزلا ،
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ـــــــــــــــ
.ةيولعلا ةيمامألا  اهحيباصم  تأفطأو  ةرايس  تفقوت 

.تاقلط توص  نآلا  عمس  مث  ةيلاع ، ًاتاوصأ  عمس  دق  تنسني  ناك ڤـ
.نيثالث امبرو  ةقلط ، نيرشع  لب  ًاسمخ ، الو  ةدحاو ، ةقلط  تسيل 

ناقراس كانه  نوكي  نأ  بجي  ناك  .ءابتخالا  هيلع  نيعتي  هنأ  ملعي  ناك 
امهريرقت امدقيو  امهايري  نأ  نمألا  يَسراح  ىلع  بجي  ناذللا  ناديحولا  امهف  طقف ؛

.ًاقحال امهنع 
يأ هيدل  نكي  .ةبيرق مل  ةطرشلا  تناك  .فتاهلا  ربع  ىدان  سكيليف  نكل 

.رايخ
ـــــــــــــــ

.قهرم وهو  سفنتي  راصو  .نّسحتب  رعش  هنأ  ريغ  ىنميلا ، هفتك  هتملآ 
.هسمال لفقملا ، بابلا  هاجتاب  عرسأو  هتريخذ  ربساج  غرفأ 

.شدخ يأ  كانه  نكي  مل 
كانه يف .ةبيرق  تاوطخ  توص  عمس  مث  هتردص ، نم  ةديدج  ةريخذ  بحس 

زهاجو همامأ  هحالسو  توصلا ، ردصم  هاجتاب  راد  .برتقي  توصلا  ناك  مالظلا ،
.رانلا قالطإل 

ـــــــــــــــ
لامرلا ىلع  ضكر  .امهريذحت  هيلعف  رايخ ، يأ  تنسني  ڤـ ىدل  نكي  مل 

ىأر نأ  ىلإ  ضكر  هيلع ، مهفشانم  اوقلي  نأ  اوداتعا  يذلا  بشعلا  قوفو  ةمعانلا 
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.ربساجو ويل  ارقو  ةنحاشلا ،
ـــــــــــــــ

.ةبيرقلا تاوطخلا  ردصم  هاّجتاب  هحالس  بيوصتب  ربساج  ماق 
.ًاديج سمادلا  مالظلا  هآر يف  يذلا  هجولا  فرعي  ناك 

.ىلوألا ةقلطلا  قالطإب  ماق 
ـــــــــــــــ

كلذ هحالس يف  هّجوي  وهو  ربساج  ىأرو  ًاضيأ ، تاوطخلا  كلت  ويل  عمس 
صخشلا يف ةقيرط  ًافولأم ؛ ًائيش  ظحال  مث  دانزلا ، ىلع  طغضي  وهو  هآرو  هاجتالا ،

هسفن ىمرف  وتلل ، هفرعو  .هدسج  نم  ىلعألا  مسقلا  ةكرحو  ضرألا ، ىلع  همدق  عضو 
.ًايلاع اهعفرو  شاشرلا  ةروسام  لوح  هدي  عضوو  مامألا ، ىلإ 

ـــــــــــــــ
" ...ّنإ لاقو  سكيليف ، لصّتا  "

؛ ناكملا اذه  يف  نوكي  نأ  ضرتفملا  نم  سيل  صخش  دوجو  ويل  ظحال 
.ويل نذأب  سمهي  هنكلو  نآلا ، ًاتيم  نوكي  نأ  نكمملا  نم  ناك  صخش 

!". شيتفتلا ةطقنب  اوّرم  دقل  .انيلإ  اهقيرط  ةطرشلا يف  "... 
.ماكحإب رغصألا  هيخأب  ويل  كسمأ 

.نفسلا ضوح  دنع  كانه  ىقبت  نأ  بجي  ناك 
". كجاردأ دُع  "
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.كدقفأ نأ  لمتحملا  نم  ناك 
". براقلا كرحم  رِدَأو  "

سُمي ملو  هلاح  ىلع  لاز  ام  يذلا  يذالوفلا  بابلا  ىلإو  ربساج  ىلإ  ويل  رظن 
نكي ول مل  هرمأ  يصعيل  تنسني  نكي ڤـ ذإ مل  مهرمأ ؛ نم  ةلجع  ىلع  اوناك  .ءوس  يأب 

.ًائراط عضولا 
". نآلا لحرا  "

عبرأ فاضأ  .نكفثرد  ةريحب  ئطاوش  ىلإ  اتسراف "  " نم عستلا  قئاقدلا  اورده 
.تقولا نم  ديزملا  كانه  دعي  .ىرخأ مل  قئاقد 

!". نآلا "
هنكل .ويل  توص  ناك  .ءاملا  ام يف  ناكم  نم  ثعبنت  ًاتاوصأ  ربساج  عمس 
.رانلا قالطإل  بهأت  .برتقت  اإ  راجشألا ، قوف  قرزألا  رونلا  ىري  نأ  طقف  عاطتسا 

.ةقلط نوثالثو  سمخ  ةلماك ، ةريخذ  هيدل  نوكت  داكت 
.داغوألا كئلوأ  ةهجاومو  فوقولاب ، بغر  دقف  راظتنالا ؛ ويل  ىلع  ناك 

!". نآلا "
.ويل خرص  .راذنإ  تاوصأو  راونأ  كانه  تناك 

، نمألا يَسراح  وحن  ًالّوأ  لب  براقلا ، وحن  سيل  نكل  ضكرلاب ، ربساج  أدب 
.ةدح ىلع  ّلك 

". نالفاسلا اهيأ  امكيمسا  فرعن  نحن  "
نيتللاو امهيَترتس ، َيبيج  ىلع  نيتقلعملا  امهيتيوه  قّزم  مث  امهيلإ ، رظن 
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.ام نيصاخلا  ةمدخلا  يَمقرو  امهيمسا  نانّمضتت 
". امتمّلكت ول  "

.بصقلا نم  لغد  ربع  مادقأ  رشع  لوطب  ناك  يذلا  يطاطملا  براقلا  قلزنا 
.كّرحملا لبحب  ًاكسمم  فلخلا  تنسني يف  ـ ڤو طسولا ، ربساجو يف  مامألا ، ويل يف  ناك 

.ةجيتن نكلو ال  ًاددجم ، هدش  مث  ءيش ، لصحي  ملف  لبحلا  دشب  ماق 
!". هللا قحب  ايه ، "

مكُحي نأ  عطتسي  ملف  اهعضوم  نع  قلزنت  تناكو  ةقلز ، هعباصأ  تناك 
نم ىرخأ  تارم  ةدع  لبحلا  بحسب  ماق  كلذ ، نم  نّكمت  امدنعو  .لبحلا  ىلع  هتضبق 

.ًائيش ثدحي  نأ  نود 
!". ةقاّرشلا برج  تنسني ، اي ڤـ ةنعللا  " 

أدبف ةوقب ، كرحملا  لبح  دشب  ماقو  قزرألا ، رزلا  ىلع  ًاطغاض  تنسني  لظ ڤـ
.نارودلاب كرحملا 

طقف نآلا  هنكلو  ًادج ، ًاريغص  ناك  املاطل  .ًاددجم  ريغصلا  هيخأ  ىلإ  ويل  رظن 
ءاقرزلا راونألا  ةبقارمب  ماق  .امهرّذحيل  هعقوم  رداغو  ًارمأ ، ىصعو  صاخلا ، هرارق  ذّختا 
رخآلا بناجلا  ًاديعب يف  تشالت  يتلا  ةملظلا  لباقم  ةليمج  تدب  يتلاو  مهفلخ ، ةعشملا 

.ةملظلا لخاد  اوفتخا  ام  ناعرسو  ةحوتفملا ، هايملا  ىلإ  مراق  لوصو  دنع  ردحنملا  نم 
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دقف عئار ، ساسحإب  رعشو  ةريبك ، ةذفان  ىلع  هسأر  سكنورب  نوج  دنسأ 
تبصُن يف يتلاو  ًاثيدح ، ةعورزملا  راجشألا  قاروأ  تناك  .هنيبج  ىلع  ةدراب  تناك 

رفصألا نينوللا  ىلإ  تلوحت  دق  غربونورك ، يف  ةطرشلا  زكرم  ءانف  يف  دحاو  طخ 
سودي يتلا  ضرألا  ىلع  طقاستت  تحارو  نوللا ، ةينب  نآلا  تحبصأو  رمحألاو ،

.اهيلع عيمجلا 
.ةعمجلا موي  ءاسم  نم  قئاقد  رشع  الإ  ةعباسلا  ةعاسلا  اإ 

.انه الو  كانه ، ةايحلل  دوجو  ال 
.كلذ لعفيس  امبر  .هلزنم  ىلإ  بهذي  نأ  هيلع 

تلاز ام  .ياشلا  ريضحتل  بتكملا ، طسو  عقاولا  ريغصلا  خبطملا  ىلإ  بهذ 
باوبأ يف ةعبرأ  دعب  ىلع  مورتسلراك  بتكم  ناك  .طقف  نيبتكم  نم  ةثعبنم  ءاوضألا 

ىقيسوم ىلإ  عمتسي  ناك  .دعاقتلا  ىلع  كشويو  نيشّتفملا ، سيئر  وهو  قاورلا ، رخآ 
يهتني نأ  ًادبأ يف  نوج  بغري  .نوللا ال  ةينب  ةيلمخم  ةكيرأ  ىلع  يقلتسيو  تاينيتسلا 

نم برهيل  زكرملا  هيلايل يف  يضمي  وهو  اذكه ؛ يهتني  نل  .وحنلا  اذه  ىلع  رمألا  هب 
فالخل انه  سكنورب  ناك  .ءادوس  ةرفح  هسأر يف  ىلع  طقسي  هنأ  ول  امك  ةدحولا ،
تيبلا ىلإ  باهذلا  يف  بغري  ناك  .انه  ءابتخالا  ىلإ  ةجاحب  نكي  مل  وهف  كلذ ،

.ًانذإ هسفن  يطعي  نأ  قحتسيو  كلذ ، قحتسي  هنأ  رعشي  امدنع 
.سِلَس ُهَبرُش  ّنكل  ًايضرُم ، معطلا  نكي  مل  هدي ، نخاسلا يف  ناجنفلا  لمح 

نم ماوكأ  هيفف  بتاكملا ؛ نم  هريغ  رارغ  ىلع  سكنورب  بتكم  ناك 
، هيلإ ةبسنلاب  نكلو  .اهيف  نيرومغم  نورخآلا  ودبي  يزاوتلاب  يرجت  تاقيقحتو  تافلملا ،
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.ةلوهسب سفنتي  هلعج  ءيش  اإ  هبتكم ، ىلع  فيرخلا  اأكو  تدب 

؟ ًاضرأ تحرطنا  له  ج ب :)  ) سكنورب نوج  ققحملا 
.معن يرإ :) وأ   ) نوسكيرإ الووأ 

؟ ارضب تمق  له  ...كلذ  دعبو  ج ب :
.معن وأ إ :

؟ فيك ج ب :
ديلاب اهتبرض  .ّيقاس  تدعاب  دقو  اهردص ، ىلع  اهقوف ، تسلج  إ : وأ 

.ًاددجم ىنميلا 
؟ ةقباسلا تارملا  امك يف  ينعتأ  ًاددجم !؟ ج ب :

.رهاظتت ةداع  وأ إ :
؟ رهاظتت ج ب :

.ءامغإلاب رهاظتت  ام  ًابلاغ  ...ًانايحأ  معن ، يإ : وأ 

، لزنملا ىلإ  ةدوعلل  ةطرشلا  زكرم  هترداغم  تقو  بارتقا  دنع  ًابيرقت ، ةليل  لك 
هعنمتو ةرداغملا ، نم  هعنمت  يتلا  تاقيقحتلا  نم  ديزملاو  طغضلا ، نم  ديزملاب  نوأدبي  اوناك 

.هتذفان جراخ  رودي  اّمم  ًاءزج  نوكي  نأ  نم 

ًائيش ىأر  دق  ناك  اذإ  هتلأسو  هتفرغ  ىلإ  هتذخأ  ت س :)  ) نسنروس ساموت 
.ًافلتخم

! ًافلتخم ًائيش  ج ب :)  ) سكنورب نوج  ققحملا 
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يلع ناك  اذل  .مويلا  لك  كلذك  ناك  .ءاضم  نيعللا  حابصملا  ناك  ت س :
.هملعُأ نأ 

؟ كلذب دصقت  اذام  ج ب :
نأ مهفي  نأ  هيلع  نيعتي  .هسأر  افق  ىلع  باتكلاب  هتبرض  ت س :       

.ىلوألا ةرملا  نكت  هذه مل  فلكم ! كلذ 
؟ هتبرض ببسلا  اذهلأ  ج ب :
.ءاضم حابصملا  كرت  هنأل  ت س :

.هرمع نم  ةنماثلا  كنبا يف  ج ب :
( تمص توكس -  )

.ةنماثلا ج ب :
( تمص توكس -  )

فالغلا يذ  باتكلا  ...باتكلاب  هبرضب  تررمتسا  له  ب : ج 
؟ كيمسلاو يساقلا 

.ممممممم ت س :
، رهظلا لفسألا ، روصلا يف  ىلإ  رظنت  نأ  كديرأ  ...كلذ  دعبو  ج ب :       

!! ىلفسلا ماظعلا  ةبقرلا ، مسجلا ،
.كلذ قحتسا  هنأ  مهفت  نأ  كيلع  نكل  ت س :

اذه ىلع  اهمظعم  ناكو  ةليل ، دعب  ةليل  تاقيقحتلا  هذه  رامغ  ضاخ 
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نم اذه  نكي  مل  ذإ  نيَمجاهملا ؛ وأ  نيِمجاهملا  لجأ  نم  كلذب  مقي  مل  هنكل  .وحنلا 
ام اذه  نكي  .مهفرعي مل  ملو  لبق ، نم  صاخشألا  ءالؤه  ِقتلي  وهف مل  .مهنم  يأ  لجأ 

موجهلا وه  ببسلا  ناك  لب  سانلا ، نم  وهبلا  الخ  نأ  دعب  ًاليوط  انه  ىقبي  هلعج 
.ةقيثو دعب  ةقيثوو  فلم ، دعب  ًافلم  هتاذ ؛ ّدحب 

.اهل هُتلُق  ام  لعفت  مل  إ ل :)  ) ردنل كيرإ 
؟ طبضلاب دصقت  اذام  ج ب :)  ) سكنورب نوج  ققحملا 

.طبضلاب اذه  دصقأ  إ ل :
( تمص توكس -  )

؟ تلعف اذام  ...ًاذإ  ج ب :
( تمص توكس - )

ةدعاسم ّكف  رسكب  تمق  ًالّوأ  بيبطلا ، ريرقتل  ًاقبط  ةروصلا ، هذ  ج ب :
.رجتملا عيبلا يف 

( تمص توكس -  )
.دخلا ماظع  ىدحإ  ترسك  انهو ، ج ب :

( تمص توكس -  )
.ًارارم هسفرب  تمق  يذلا  اهردصل  ةروص  هذهو  ج ب :

( تمص توكس -  )
؟ نأشلا اذ  هب  يلدت  ام  كيدل  سيلو  ج ب :
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...تنأ إ ل :
؟ اذام ج ب :

.تلعفل ...اهلتق  تدرأ  ول  إ ل :
ةرم لك  ناك يف  هنأ  ّالإ  ءابرغلا ، كئلوأل  ثرتكي  هنأ مل  نم  مغرلاب  ...دعبو 

، ًاقّوشت رثكأو  ًاهّبنت  رثكأ  حبصي  هنأكو  .ًايفاضإ  ًادهج  لذبي  قيقحتلاب ، اهيف  موقي 
ةنازنز مرجلا يف  بكترم  سلجي  نأ  ىلإ  هعدت  الو  لخادلا  ىلإ  هبذجت  ةّوق  كانه  نأكو 

.قباوط ةعبرأب  هقوف  نجسلا 
."؟ نوج "

مهيو بابلا  دنع  ًافقاو  مهدحأ  ناك  .بابلا  قرطي  نم  كانه  ناك 
.لوخدلاب

". نوج اي  انه  تلز  امأ  "
هفطعم ًايدترم  ناك  .لمعلا  يف  هسيئر  بتكملا ؛ سيئر  مورتسلراك ، هنإ 

.قاروألاب ناضيفت  نيتبيقح  ًالماحو  يوتشلا ،
نع ةنسلا  ةيضق يف  نيسمخ  لدعمب  رمألا  ىهتنا يب  مورتسلراك ؟ اي  ملعت  له  "

!". يبتكم ىلع  ةسّدكُم  ديدشلا ، فنعلا 
". ةليل لك  ًةداع يف  لعفت  امك  ًامامت  انه ؛ تلز  ام  تنأ  "

.ةأرما ةثجل  نيتروص  لمحي  سكنورب  ناك 
". تلعفل اهلتق ، تدرأ  ول  اذه : ىلإ  ِغصأ  "

."؟ نوج اي  انه  ىقبتس  له  عوبسألا ، ةيا  يفو  "
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: لاقو رخآ  فلم  نم  روصلا  نم  ديزملاب  نوج  كسمأ 
". كلذ قحتسا  هنأ  مهفت  نأ  كيلع  نكل ، مورتسلراك : اي  هذه  وأ  "

". ًابناج اذه  عضأ  نأ  ديرأ  انأف  انه ، ثكمتس  تنك  اذإ  كنأل  "
مت حجرألا  ىلعو  .ةقيقد  تسيل  اهنكلو  روصلا ، نم  ديزملا  كانه  ناك 

.ىفشتسملا ةءاضإ  تحتو  هسفن  يئانجلا  ينقتلا  لبق  نم  اهطاقتلا 
". ءامغإلاب رهاظتت  ام  ًابلاغ  لضفألا : وه  اذه  رظتنا ، "

رظني نأ  نود  نم  بتكملا  ةلواط  قوف  اهمّوكو  قئاثولا  مورتسلراك  ذخأ 
.اهيلإ

."؟ نوج اي  وتلل  هتلق  ام  تعمس  له  "
.سكنورب نوج  فلخ  طئاحلا  ةعاس  ىلإ  راشأو 

رثكأ بلُسو  اتسراف ، ةعّردم يف  ةنحاش  تبيصُأ  قئاقد ، عبسو  ةعاس  ذنم  "
.ةيران تارايع  تقلطُأو  ةيكيتاموتوأ ، ةحلسأ  لامعتسا  متو  ةنورك ، نويلم  نم 
قالطإ نم  ديزملا  لصح  ثيح  لادنوكس  ئطاش يف  ىلإ  تديتقاو  ةرايسلا  تفطُخ 

". ةنزخلا ماحتقا  ناعنقم  ناقراس  لواح  امدنع  كانه  نارينلا 
.بقع ىلع  ًاسأر  اهبلق  مث  ا ، حّولو  روصلا  ةموك  مورتسلراك  عفر 

كانه ىلإ  بهذت  نأ  كديرأ  .تاقيقحتلا  هذه  تهتنا  دقف  نآلا ، هذه  َسنا  "
". نآلا عوضوملا ، ىلوتتو 

.هل مستباو 
تنك اذإ  ًاضيأ ؛ دحألا  امبرو  تبسلا ، موي  لكو  نوج ، ةعمجلا ، ءاسم  "
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". ًاظوظحم
، هيأر ّريغ  امدنع  رداغيو  نيتبيقحلاب  كسمي  نأ  كشو  ىلع  مورتسلراك  ناك 

.هنثارب لوح  يطاطم  طابرو  ءادوس  عقب  اذ  ًايح  ًادنكرك  عفرو 
لك ىلع  ناحير  قروو  تيبلا ، عنص  نم  يلويفار  نوكيس  نوج  اي  يئاشع  "

.نوتيزلا تيزو  حلملاو ، شوربملا ، أمكلاو  جزاطلا ، دنكركلاب  ةاطغملا  ةنوركعملا  نم  ةقلح 
ةدشب اهلك  بناوجلا  ىلع  طغضنسو  لكشلا ، ةيلاله  ةنيجعب  ةقلحلا  فلغنس  مث 

". اذه نوبحي  دالوألا  .ماكحإب  اهقالغإل 
ىلإ ةعمج  موي  لك  رصع  عرسي يف  يذلا  لمعلا  هسيئرل يف  ًاضيأ  نوج  مستبا 
نأ ةقيقح  ىعنيو  هيفاك "  " يف سلجي  مث  ءينلا ، توكرتنإلا  ربتخيل  ملامرتسوأ  قوس 

.يبوروألا داحتالا  لبق  نم  هعنم  دق مت  ةرذلا  ىلع  ىذغملا  جاجدلا 
ىلوتيس اميف  ةيطاطم ، ةطبرأب  طوبرملا  دنكركلاب  ركفي  لّوألا  لجرلا  ناك 

.ةحفصملا ةنحاشلا  ةقرسب  قيقحتلا  ةمهم  رخآلا 
ىلع تلصح  انأو  ا ، بغرت  يتلا  عوبسألا  ةيا  ةلطع  ىلع  تلصح  َتنأ 

.هب بغرأ  ام 
ـــــــــــــــ

مل هنأل  كلذك  نكي  ملو  .ًايراع  ناك  هنأل  جلثلاك  ًادراب  سكيليف  نكي  مل 
.فطعنت نأ  لبق  ءادوسلا  ةرايسلا  ىلع  رانلا  قالطإب  مقي 

.هب ًاصاخ  ًانوكس  ًايلاح  هشيعي  ام  ناك 
ىلع ًايقلتسم  هتظاظفب  فورعملاو  تاونس  ثالثب  هنم  ربكألا  ويل  ناك  ول 

- تنسني ڤـ ناك  ولو  .كلذ  نم  نيقي  ىلع  ناك  .رانلا  قلطأ  دق  ناكل  ةلتلا ، كلت 
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قوشتملا ربساج - ناك  ولو  .فوخب  رانلا  قلطأل  كانه  تاونس - عبرأب  هرغصي  يذلا 
.كلذ لعف  عيطتسي  هنأل  طقف  ًاضيأ ؛ رانلا  قلطأل  كانه  عبارلا - خألا  نوكي  يكل 

.ةملظملا هايملا  ىلإ  مث  هلوح ، ةملظملا  ةباغلا  ىلإ  سكيليف  رظن 
يذلا تنسني  لصتاو بـڤـ ءاقرزلا  راونألا  ىأر  امدنع  ةرايسلا  سلجي يف  ناك 
نكمتي يك  ةطخلل ، ًاقبط  انه  ىلإ  ةرايسلا  داق  نمو مث  .ًاديحو  رظتني  لازي  ناك ال 

.ًاضيأ ًاديحو  راطتنالا  نم 
ضّفخي يك  ةريصقلا  نيقاسلاو  نيمكلا  تاذ  ةقيضلا ، ةيئاملا  ةرتسلا  ىدترا 

.ءاملا ًاقيمع يف  صوغي  نأ  هيلع  نيعتي  ناك  ذإ  .ءاملا  هوفط يف  ةيلباق  نم 
، هايملا ىلإ  رظنلا  ققد  .دعب  ًءاضم  نكي  مل  هنكلو  هدي ، يف  حابصملا  ناك 

.رخآ ءيش  يأ  ظحالي  هنكل مل  ةزيممو ، ةليوط  ًاجاومأ  ىأرف 
.نوكسلا نم  ريثكلا  نوكسلا ، داس 

كرحم توص  بجحت  حيرلا  تناك  وأ  عمسلا ؟ نم  نكمتي  مل  يذلا  وهأ 
؟ يقبئزلا يطاطملا  براقلا 

قفّتملا ةراشإلا  تناك  كلت  ...رضخألا  ءوضلاب  تارم  ثالث  هحابصم  ءاضأ 
.اهيلع

ـــــــــــــــ
لصت يتلا  ةيئابرهكلا  راونألاو  ئتانلا ، سأرلا  مث  سّوقملا ، جيلخلا  همامأ  رهظ 
دعبو ةردحنملا ، لالتلا  مث  مهسوؤر ، قوف  دتمي  كيمس  ليسغ  لبح  لثم  نيئطاشلا 

...كانه ...مامألا  كانه يف  كلذ ،
نكمت هنكلو  ئطاشلا ، ىلع  ةرشتنملا  راجشألا  هتضرتعاو  ًاديعب ، لازي  ناك ال 
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.تاضمو ثالث  ءارضخلا ، ةيئوضلا  ةراشإلا  لاسرإ  نم 
."؟ تنسني "ڤـ

". معن "
". نكامألا لدابتن  نحن  "

رخآ مهمامأ  .مالظلا  طسوو  وجلا  اذه  ةحالملا يف  ىلع  بردت  دق  ويل  ناك 
ةئتانلا روخصلا  لوح  ةروانملاب  مايقلاو  ربلا ، ىلإ  لوصولا  ىلع  اوكشوأ  دقف  ةلحرم ،

مث فطعناو ، ةعرسلا ، أطبأو  ةفدلا ، عارذب  كسمأ  .اهتيؤر  نكمي  ال  يتلا  ةداحلاو 
.ًاددجم فطعنا 

!". اذ مايقلا  نم  اّنَّكََمت  دقل  تنسني ، ڤـ لوهلل ! اي  "
.هقنع لوح  هدي  عضو  يذلا  ربساج  نم  برقلاب  ًاسلاج  تنسني  ناك ڤـ

ناقتإب ةحفصم  ةنحاش  ىلع  وطسلا  نم  قالطإلا  ىلع  دحأ  نكمتي  "مل 
". اذكه

ةردقلا هصقنت  تناك  نكلو  ربساج ، لثم  راصتنالا  ةحرفب  تنسني  ڤـ رعش 
.كلذ راهظإ  ىلع 

!". ًاقح كلذ  انلعف  دقل  ماري ؟ ام  ىلع  تنأ  له  تنسني ؟ اي ڤـ كلاب  ام  "
!". يران قلطب  يتباصإ  كشو  ىلع  تنك  يلاب !؟ ام  "

كنأ فرعأ  نأ  فيك يل  .براقلا  نتم  ىلع  ىقبت  نأب  رماوأ  كيدل  تناك  "
."!؟ كانه ىلإ  دعصتس 

" ...مقأ ول مل  كرذحأ ، ول مل  "
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كرعش علخا  ربساج ، اي  تنأو  .امكالك  اتمصا  .نآلا  ءودهلا  ضعب  ديرأ  "
". كهجو لسغاو  ةبيقحلا  هعضو يف  راعتسملا 

.ءادوسلا هايملا  ةئيطب يف  رساودلا  تناك  .ًاليلق  ويل  أطبأ 
.ةريغصلا ةلتلا  لوح  .اهلخادب مث  ضيرع  سوق  كانه  كانه ، يتلا  ةرخصلا 

.تاضمو ثالث 
.حضوأو ًاعاعشإ ، رثكأ  رضخألا  ءوضلا  حبصأ 

.هوحن كّرحت 
.ناتليزه ربونص  اترجش  هيلع  يذلا  ردحنملا  ىلإ  لوصولا  وه  مهفده  ناك 

.نيتيراعلا هيمدقو  ةللبملا  هترتسب  هيلع ، ًافقاو  سكيليف  ناكو 
.اولصو دقل 

ةعيدولا ىلع  يوتحت  ةبيقحو  ةيلآ  قدانب  ثالث  نيلماح  ئطاشلا  ىلإ  اوزفق 
نم ةاشتم  ساديدآ "  " بئاقح عبرأ  طاقتلاب  سكيليف  ماق  امنيب  ةفريصلا ، بتكم  نم 

زنيجلا نم  ليطانب  ىلع  يوتحت  تناكو  ديعبب ، سيل  ناكم  نم  ليوطلا  بشعلا  نيب 
سبلو عانقلا ، ههجو  ىلع  عضو  .ةيلخادلا  يكوهلا  ةبعلل  يصعو  تارتسو  ناصمقو 
ةريبكلا ةراجحلاب  يطاطملا  براقلا  ءلمب  ًاعيمج  اوأدب  .صوغلل  نيتصصخملا  نيتفنعزلا 
اهولصوو اهنم  لك  لوح  ًاليوط  ًالبح  اوطبر  مث  مامألا ، ىلإ  اهتجرحدب  ماق  يتلا 

.كرحملاب
وحن ةدرابلا ، هايملا  ىلإ  براقلا  عفدب  ربساجو  تنسني  ـ ڤو ويل  نم  لك  ماق 
عفر .هدلج  لثم  نوللا  ةينب  ةيئام  ةرتس  ًايدترم  هنم  برقلاب  حبسي  ناك  يذلا  سكيليف 

ثدحأ .ريبك  نيكسب  هقزمي  أدبو  يطاطملا ، براقلا  بناج  ىلإ  ىلعألا  ىلإ  هسفن 
نم براقلا  غرف  نأ  دعبو  .فلخلاو  مامألا  يفو  هرعق ، يفو  هبناوج ، ىلع  ةليوط  ًاقوقش 
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.كانهو انه  قوقشلا  نم  ديزملا  ثدحأ  قرغلاب ، أدبو  ءاوهلا  مظعم 
.هايملا حطس  تحت  ءطبب  براقلا  قرغ 

هنكلو بسحو ، همامأ  عارذ  لوط  درجم  نم  دعبأ  وه  ام  ةيؤر  نم  نكمتي  مل 
بّقعت اذل ، .ًامدق  نوثالث  انه  ةريحبلا  قمع  نإ  يرحبلا ، لودجلل  ًاقبط  هنأ  ملعي  ناك 

اوناك املاطل  .ًاددجم  وفطي  نأ  لبق  تادراي  عبرأ  امبر  وأ  ثالث  قمع  ىلإ  براقلا 
زنك ال ءارو  نوعسيو  نوصوغيو  نوحبسي  ثيح  ًالافطأ ، اوناك  نيح  انه  نوحبسي 

براقلا قاصتلا  مءال  امم  نيطلاب ، ءيلملا  ةريحبلا  رعق  نم  اوبرتقي  نأ  نود  نم  هل  دوجو 
.هب

يصع ليدعتب  اوماق  مث  ةديدجلا ، سبالملا  اودترا  ئطاشلا ، ىلإ  اولصو  امدنع 
نوقرغتسيسف ةيداع ، ىطخب  اوراس  اذإ  .ةاشتملا  مهبئاقح  نم  ةزراب  تناك  يتلا  يكوهلا 

هيبناج دحأ  ىلع  ٍلاع  ردحنم  اذ  ًاقيض  ًارمم  نوزاتجيس  .ًامامت  ةقيقد  ةرشع  ينامث 
يدانب ًارورمو  جرملا ، قوفو  ةباغلا ، ربع  نوريسيس  مث  رخآلا ، بناجلا  ىلع  نكيفيردو 
نوعباتيس مث  ةيلخادلا ، يكوهلا  ةبعل  اوبعلي  نأ  ماكمإب  ناك  ثيح  يضايرلا ، ةسردملا 

دنع ًاددجم  اوعمتجي  يك  نيهاجتاب  نولصفنيس  ثيح  راجشألا ، نم  ةمجأ  ىلإ  مهريس 
.رسجلا

ـــــــــــــــ
، ةحفصملا ةنحاشلا  ىلع  وطسلاب  صاخلا  ريرقتلا  سكنورب  نوج  مّلست 

رسج قوف  اهداقو  غربونورك ، ةطرشلا يف  زكرم  بأرم  ةدوجوملا يف  هترايس  وحن  عرسأو 
.ةعباسلا ةقيقدلاو  ةعباسلا  ةعاسلا  دنع  غود " توهلا   " لوانتل فقوت  .نوربرتساف 

يذلا هسفن  تقولا  اهلكأ  قرغتساو  ةيرارح ، ةرعس  ةئمعبرأ  ىلع  يوتحت  تناك 
، لتسناكسِب ًارام  ًابونج  ةدايقلا  هتعباتم  دنعو  .دنكركلا  يلويفار  ةفصو  ةءارق  هقرغتستس 
، ىرخأ ىلإ  ةايح  نم  نولوحتيو  ًاليل ، ةعمجلا  موي  مداعك يف  نوجرخي  سانلا  ناك 
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.ةيعامجلا ةأفاكملا  ماظنب  ًالمع 
ىضمأ دقو  .ريرقتلا  همالتسا  تقو  لولح  لبق  قئاقد  عبسو  ةعاس  تضم 

ىلع وطسلاب  اماق  نيذللا  نيعنقملا  نيقراسلا  نأ  ملع  .ةرايسلا  ةقيقد يف  نيرشعو  نيتنثا 
.رخآ ناكم  احبصأ يف  دق  اهيسراح  امجاهو  ةحفصملا  ةنحاشلا 

اهكرت يتلا  اياضقلا  تافلم  يف  ةقلاع  تيقب  هراكفأ  نكل  هتعرس ، نم  داز 
نم نكمتي  يذلاو مل  ةطرشلا ، لوصو  رظتنا  هتجوز مث  لتق  يذلا  جوزلا  .هبتكم  ىلع 
ذخأ يذلا  دلاولا  .ارض  دعب  ربكأ  ةدحوب  رعشو  ةدحولا ، نم  هفوخ  نم  صلختلا 

، باتكلا فالغب  هتباصإ  ةيفيك  هحرش  ىدل  بذكلا  ىلع  هربجأو  بيبطلا  ىلإ  هنبا 
يذلا لجرلاو  .ىنمت  امك  نيزباردلا  ىلع  قلزنت  يتلا مل  ةجلزملا  ناك  اهببس  نإ  لوقلاو 

ةدش نم  ًاريثك  تذأت  يتلا  نزخملا  ةفظوم  روصب  هتهجاوم  ىدل  تمصلاب  ذال 
.دارأ ىتم  فقوتي  نأ  هناكمإب  ناكو  شأجلا  طبار  ناك  هنأب  ًاعنتقم  ناكو  برضلا ،
.مافارتعاب اولدأو  عوبسألا ، اذه  ًاعيمج  مهعم  قيقحتلاب  سكنورب  ماق 

برضلا ثداوحب  ةئيلملا  هتافلمب  رمتسملا  بيلقتلا  ىلع  هوربجأ  ءالؤه  مئارجلا  وبكترم 
.حربملا

ةعمجلا موي  ةورذلا يف  ةعاس  نم  ًايجيردت  لوحت  يذلا  عيرسلا  قيرطلا  رداغ 
ىعدت ةيحاض  ىلإ  رغصأ  ًاقيرط  هزايتجا  دنع  عرسأو  عوبسألا ، ةيا  ةلطع  ةمحز  ىلإ 

ٍلاخ يف ئطاش  دنع  رمألا  هب  ىهتنا  مث  تويبلا ، مث  ققشلا  ينابمب  ًارام  لادنوكس ،
تارايس ثالث  كانه  تناك  نآلا  نكلو  .كلذك  نوكي  نأ  هب  ضرتفي  وأ  جيلخلا ،

.ةحوتفم ةحفصم  ةنحاشو  فاعسإ ، ةرايسو  ةطرش ،
ىلع تلصح  انأو  ا ، بغرت  يتلا  عوبسألا  ةيا  ةلطع  ىلع  تلصح  َتنأ 

.هب بغرأ  ام 
موقيس .هنم  ةبرقم  ىلع  بالك  حابنو  وجلا ، يف  ةفاوط  زيزأ  كانه  ناك 
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سمخ بوقث  راثآ  كانه  تناك  اهوحن ، راس  .ءاضيبلا  ةنحاشلا  ًالوأ ، .ًاقحال  ماقالمب 
حورطملا نمألا  سراح  ةبقرو  نقذ  نم  لاس  رثختم  مدو  ةيبناجلا ، ةذفانلا  تاصاصر يف 

يتلا ةيقيقحلا  ةباصإلا  نكلو  ةرطخ ، هلاح  نكت  .فاعسإلا مل  قيرف  هبناج  ىلإو  ًاضرأ 
.هلخاد تناك يف  ىفشت  نل 
". دعب سيل  "

ىلع ةقاطب  عضتو  رضخألا ، يمسرلا  يزلا  يدترت  ةباش  ةأرما  كانه  تناك 
هاجتاب نمو مث  سكنورب ، هاجتاب  ًالوأ  اهسأرب  تأموأ  .رمحألا  نوللاب  اهمسا  ّنيبت  اهردص 

ناك ذإ  ىري ، نأ  نود  نم  هرظنب  لوجي  ناك  يذلاو  ًاضرأ  حورطملا  نمألا  سراح 
.لمعلا نع  ًالطاع  هغامد 

."؟ ىتم ًانسح ، "
". ةمدصلا ريثأت  تحت  هنإ  "

."؟ ىتم "
."؟ تمهف له  دعب ، هعم  ققحت  نأ  كنكمي  "ال 

ةنحاشلا لوح  ريسي  ناك  يذلا  رخآلا  سراحلا  وحن  سكنورب  هّجوت 
.ًاراركتو ًارارم  ةحفصملا 

" ...نأ ديرأو  سكنورب ، نوج  انأ  ًابحرم ، "
". لوخدلاب امهل  حمس  نم  انأ  ينمهفت ؟ له  .بنذملا  انأ  "

.ةنحاشلا ةمدقم  لوح  اهيف  ريسي  يتلا  ةرئادلا  تعستاو  ًاليلق ، عرسأ  حبصأ 
، ةذفانلا ىلع  رانلا  اقلطأ  دقل  ينمهفت ؟ له  .انالتقي  نأ  نكمملا  نم  ناك  "
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، لوخدلا ادارأ  دقل  .هلفقأ  دق  ندنيل  ناك  يذلا  يذالوفلا  بابلا  ىلع  كلذ  دعبو 
". ًاددجم رانلا  اقلطأ  دقل  ...ادارأ 

."؟ يذالوفلا بابلا  "
". لاومألا يقابو  ةنزخلا  تناك  ثيح  "

.ةريغصلا ةنحاشلا  لخاد  ىلإ  سكنورب  رظنف  ًاحوتفم ، يمامألا  بابلا  ناك 
خرصي يف امهنيب  سئايلا  ناك  .رانلا  قالطإب  أدبو  .ديزملا  كانه  نأ  املع  "

تنك له  ةصاصر ، نيثالثو  تس  ىلع  يوتحي  شاشرلا  نزخم  ناكو  .انددهيو  انيهجو ،
."؟ اذه ملعت 

ةرشتنم تاصاصرلاو  جاجزلاو  ءامدلا  تناك  .رثكأ  سكنورب  نوج  برتقا 
ةطحم لاصيإ : كانه  ناك  يجاجزلا  باجحلا  ةحول  ىلعو  .ضرألا  ىلعو  دعاقملا  ىلع 

.جاجزلا اياظش  نم  ةقيقر  ةقبط  تحت  ةيزكرملا 3001 ، سكروف 
". لوخدلا دارأ  ...ّمث  ًايلاع ، خرص  "

.ًاددجم نارودلاب  أدبي  نأ  كشو  ىلعو  هءارو ، فقي  سراحلا  ناك 
". ًايبرع ودبي  مهنم  سئايلا  ناك  "

."!؟ ًايبرع "
مالكلا يقابو  كلذ ، رارغ  ىلع  تاملكو  ...ايه  ايه  لوقي : ناك  معن ، "

". ةزيمم ةنكلبو  ةيزيلكنإلا ، ةغللاب  ناك 
.بكارلا دعقمو  قئاسلا  دعقم  نيب  نوليانلا ، نم  مييخت  ةبيقح  كانه  تناك 

.ىرخأ تاقرس  بئاقحلا يف  نم  عونلا  اذه  ًاقباس  ىأر  دق  نوج  ناك 
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."؟ مك "
.داعتبالاب أدب  دق  نمألا  سراح  ناك 

."؟ كانه اهنم  يقب  مك  نكل ، ...ًارذع  "
: سكنوربل هرهظ  رادأ  دقو  حضاو ، هنكلو  قهرم ، توصب  هباجأ 

ٍّلك يف  نويلم  رادقمب  ةفريص ، بتاكم  ةينامث  نم  ةيدقن  تالصحم  ينامث  "
". طقف ةدحاو  ىلع  الصح  دقلو  .اهنم 

.ةفاوطو نيبلك  ىلإ  ةفاضإلاب  عقوملا ، ةطرش يف  تارايس  ثالث  كانه  تناك 
.نويئانج نويئاصخأ  رضحو  قيرطلا ، ىلع  سيراتم  تعضو  دقو 

رهظمب ارهظ  ناذللا  مئارجلا  يبكترم  نم  نانثا  كانه  ناك  رخآلا ، بناجلا  يفو 
اهاذخأو ةحفصم ، ةنحاش  ىلع  وطسلاب  اماق  دقو  ةيزيلكنإلا ، ةغللاب  املكتو  يبرع 

يف كلذ  دعب  ايفتخا  مث  اهتنزخ ، ىلع  وطسلاو  اهماحتقا  الواحو  ئطاشلا ، ىلإ 
.ئطاشلا ىلع  لوجتلا  تارمم  وأ يف  ةينكس  ةقطنمل  ةيفلخلا  تاقرطلا 

سكنورب هبقعتو  ةنحاشلا ، لوح  نارودلاب  ليوماس  نمألا ، سراح  رمتسا 
يذلا فاعسإلا  قيرف  هادان  نأ  ىلإ  هجّتي - نيأ  ىلإ  ملعي  لجرلا  نكي  مل  هينيعب -

.ءارضخلا تارتسلا  هدارفأ  يدتري 
". قئاقد سمخ  .نآلا  هعم  قيقحتلاب  سأب  "ال 

.احفاصتو ةلاقنلا ، ىلع  ددمملا  رخآلا  سراحلا  ىلإ  سكنورب  نوج  هّجوت 
.ةفيعضو ةبطرو  ةدراب  سراحلا  دي  تناك 

". ةنيدملا ةطرش  سكنورب ، نوج  "
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". ندنيل ناج  "
هدعاسو هكاسمإب  سكنورب  ماقف  هنزاوت ، دقف  هنكل  ضهني ، نأ  ندنيل  لواح 

.ًاددجم ءاقلتسالا  ىلع 
" ...نأ ردقأ  له  كلاح ؟ فيك  " 

". مامألا ىلإ  ينحني  ...ناك  ...قراسلا  "
."؟ مامألا ىلإ  ينحني  "

". يمف ةنيعللا يف  ...كلت  محقأ  يذلا  قراسلا  "
."؟ فيك مامألا ! ىلإ  ينحني  "

بّوص امدنع  هينعأ ؟ ام  ملعتأ  ضفخنم ، ةيبذاج  زكرم  هيدل  ...ناك  "
". ّيلع هحالس 

.هدصقي ام  حرشيل  نيتبكرلا  دنع  امهينثو  هيقاس ، دمب  سراحلا  ماق 
ةدرفو ناتينثم ، هاقاسو  هدسج ، قوف  شاشرلاب  كسمي  هنأكو  ...اذكه  "

". ضرألا ةرئاغ يف  هتمزج 
!". ةمزج "

.ةّرملا اذه  نّسحتلاب  رعشو  ًاددجم ، ةلاقنلا  نع  ندنيل  ض 
."؟ ةرئاغ تناك  هتمزج  ةدرف  نإ  تلق  له  "

: لاقو ًاضيأ ، يشمي  أدب  مث 
". نآلا تيبلا  ىلإ  دوعأ  نأ  ّيلع  "
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نم هناكسمي  ناصخش  كانه  ناكو  هبقعتب ، سكنوربو  فاعسإلا  قيرف  ماق 
.نيبناجلا

". شيعأ نيأ  نآلا  ناملعي  امإ  .يتيوه  اذخأ  دقل  "
.ةوقلا هصقنت  تناك  نكل  مهنم ، تلفي  نأ  لواح 

!". امهلجأل تيبلا  ىلإ  دوعأ  نأ  يلع  مهفت ؟ الأ  .تيبلا  يادلو يف  "
لامكتسا متي  نأ  ىلع  ةلاقنلا ، ىلإ  قفرب  فاعسإلا  قيرف  هداتقاف  ىكب ، مث 

.يلاتلا مويلا  هباوجتسا يف 
.هدحو سكنورب  يقب 

لقنتلاب يئانجلا  قيرفلا  ماقو  يجراخ ، حرسم  لثم  همامأ  ةنحاشلا  تئيضُأ 
.جراخلاو لخادلا  ىلإ 

ىلإ فيصر  نم  ينقتلا  قيرفلا  رورم  دنع  ةفيعض  هفلخ  ئطاشلا  راونأ  تناك 
.رخآ

ّالأ مّلعت  هنكل  .ودبي  فيكو  هبشي ، اذام  ملعو  فوخلاب ، روعشلا  فرعي  ناك 
.قالطإلا ىلع  ًةيناث  هبنجتي 

.ةطرفملا ةوقلا 
فوخلا مدختسي  نم  لكشلا ؟ اذ  دّصرتو  ميمصت  قباس  نع  بِعرُي  نم 

؟ ةقيرطلا كلتب 
.لبق نم  روعشلا  اذه  ربتخا  ام  دحأ 

.لعفلاب حجن  دقو  اذه ، ّمتي  فيك  فرعي  ٌدحأ 
١٠٧



ةمكحمو ةيلج  ةطخ  امهيدل  تناك  .ةمئاهلا  ءاوضألاو  هايملا  وحن  نوج  راس 
نم ًافرطتم  ىوتسم  امدختسا  .حالسلاب  نيججدم  اناكو  تيقوتلاو ، عقوملا  ثيح  نم 
اسيل ًاذإ ، .ًاديعب  ًارقم  اراتخا  دقو  .فطخلا  ةيلمع  ءانثأ  امهحامج  حبكب  اماقو  فنعلا ،
تماق ةعامج  ىلإ  نايمتني  امإ  لب  ةرم ، لوأل  امهطاشن  نالهتسي  نييواه  نيقراس 

.لبق نم  ةاشم  تاقرس  ذيفنتب 
ناك ثيح  ظيلغلا ، بصقلا  نم  لغدب  طاحم  ليوط  فيصر  نم  برتقا 

.حابصمب كسمي  رخآ  يئانج  ينقت  كانه 
.بسحو رمألاب  ملعت  تنأ  نايحألا ، ضعب  يف 

ًادحاو يف ًاصخش  كانه  نكل  حابصملا ، ءوض  ادع  ام  ًاسماد  مالظلا  ناك 
تحبصأف اهيلإ ، برقأ  تاب  ىتح  هريس  عبات  .وحنلا  اذه  ىلع  كرحتي  هلك  ملاعلا 

.حضوأ
". نيلوزاغ "

.كلذك ودبي  هّنأ ال  ملعيف  وه  اّمأ  .ةباش  ودبت  تلاز  ام 
". باشعأو خاسوأ  ىلوألا  حاولألا  ضعب  ىلع  دجوت  انهو ، "

تارطقلا ىلإو  ءاملا ، حطس  ىلإ  ًاهجوم  اهحابصم  ناكو  مامألا ، ىلإ  تعفدنا 
.ًاعم بوذتو  ضموت  يتلا  ةريغصلا 

". رمملا اذه  اولفقأ  "
ةنحاشلا ىلإ  ًةدئاع  هتكرتو  ترادتسا  لب  ًائيش ، فضت  .ءيش مل  لك  اذه 

، ءارمحلا تحت  ةعشألاو  اهليمز  ةقفرب  اهيتبكر  ىلع  ةيثاج  يهو  اهشتفت  يك  ةحفصملا 
.لبق نم  هتيؤر  نم  اونكمتي  ءيش مل  ىلع  روثعلل  ةلواحم  يف 
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.لبق نم  هفرعت  نكت  اأكو مل  هيلإ  ترظن 
تارم ةدع  اهيف  ركف  ةيضاملا ، ةليلقلا  تاونسلا  لالخ  ًايموي  اهيف  ركفي  ناك 

كلذ مل دعبو  .ملحو  لمأ  هنكل  ًاقلق ، ناك  .ًاددجم  امهئاقل  ةيناكمإ  يفو  مويلا ، يف 
نود نم  فاطملا  ا  ىهتنا  عضولا ، وه  اذه  ...نآلاو  .ًابيرقت  نكلو  ًايموي ، اهيف  ركفي 

.هل مستبت  وأ  هيلع  ملست  نأ  ىتح 
.دوجوم ريغ  هنأكو  سحي  نأ  بيرغ  روعش  هنإ 

اتسراف تناك  .ىدنلا  ببسب  ًاقلزنم  فيصرلا ، ىلع  سكنورب  نوج  دعص 
يحاوضلا نم  فص  رخآلا  هاجتالا  يف  ناكو  .ًامامت  راجشألا  فلخ  هايملا  ةلابق 

.ةريغصلا براوقلا  وسرل  عقاوملا  فالآو  ةيبونجلا ،
.قح ىلع  تناك 

نيذلا نيمرا  نم  ةعومجم  نمض  نادرف  امإ  .ةقيرطلا  هذ  ايشالت 
، لبق نم  اذ  اوماق  نيذلا  نيفرتحملا  نم  ةعومجم  ةليسوك ؛ ءادتعالا  اومدختسا 

.ًاددجم كلذب  نوموقيسو 
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ثيح ةفرشلا  ةرداغمب  بغرت  مل  اهنكلو  دربلا ، نم  دّمجتت  يللينأ  تناك 
ويل هنم  رهظيس  يذلا  ناكملا  وه  كلذ  ناكو  .تهابلا  يلفسلا  رمملا  ءوض  ةيؤر  نكمي 

اهحنمت يتلاو  عانعنلا  قاذمب  زندنم "  " رئاجس كانه  تناك  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب  .نايعلل 
...نامألا

.ًاليلق ءفدلاب  رعشت  رمتسملا  نيخدتلا  اهلعج 
.ىرخأ ةراجيس 

نم ةقشلا  باب  تحتفو  ةعرسب ، ملالسلا  ىلع  تدعص  مث  ارايس ، تفقوأ 
ًالوصو سولجلا  ةفرغو  قاورلا  تربعو  ضكرلاب  ترمتساو  اهفطعم ، علخت  نأ  ىتح  نود 

.راذنإلا ةرافص  تعمس  ثيح  ةفرشلا  ىلإ 
.قلقلا ااصأ 

امبرو نآلا ، كانه  ىلإ  ةطرشلا  لصت  دق  .رودي  اّمع  ةركف  يأ  اهيدل  نكت  مل 
.نآلا اودب  ةريخألا  هسافنأ  ظفليو  ويل  باصي  دقو  نآلا ، مهيلع  رانلا  نوقلطي 

ةنحاش ىلع  وطسلا  ةيفيك  نع  نوملكتي  مهو  رهشأ  ذنم  مهعمست  تناك 
يتلا ةليلقلا  تارملا  يفو  مهعم ، مالكلا  فارطأ  لدابتت  اهنكلو مل  مهتعمس ، دقل  .ةعّردم 

جيسن نم  ةعومجم  ةعبرألا  ناك  .ويل  اهيلإ  ِغصي  .اهيلإ مل  اوغصي  مل  ًائيش ، اهيف  تلاق 
ًاءزج نكت  اهنكل مل  اهسملتو ، ا  رعشت  نأ  تعاطتسا  ةكسامتم  ةكبحب  كبح  دحاو 

هقيدصو هيَوخأ  ةقفرب  ناك  امدنع  ًارضاحو  اهعم ، ناك  امدنع  ًابئاغ  ويل  ادب  .اهنم 
عم ماعطلا  نالوانتي  ادوعي  مل  امإ  ىتح  .ثلاثلا  هاخأ  نوكي  نأ  ّىنمتي  يذلا 

ةشهلا عطقلا  كلت  كمسلا ، عباصأ  ضعب  انل  يرتشت  نأ  كنكمي  له  ياه ، .امهضعب 
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تدقف دقل  كلذك ؟ سيلأ  ملكتأ ، عطق  يأ  نع  نيملعت  ًاليلق ، ربكألا  دقلا  كمس  نم 
صخش ىلإ  ةبسنلاب  نزولا  ًادج يف  ةريبك  ةراسخ  ربتعي  يذلا  رمألا  تادنواب ، ةينامث 

.رمألا اذه  ظحالي  هنكلو مل  .ًالصأ  ليزه 

.اهلخاد غارفلا يف  ءلمل  ةوقب  اهّجمب  تماقو  ةديدج ، ةراجيس  تلعشأ 
اهسأر يّودت يف  تلظو  ىلعأ ، تتابو  راذنإلا  تارافص  تاوصأ  تفعاضت 

اذه تكستل  ةفرشلا  باب  تدصوأو  لخادلا ، ىلإ  تداع  .اهينذأ  تطغ  امدنع  ىتح 
ةعاسلا اإ  .زافلتلا  ترادأو  بارشلا ، ةجاجز  نم  رخآلا  فصنلا  تبرش  مث  توصلا ،

يهف رابخألا ، عامس  ًاموي يف  بغرت  .رابخألا مل  دعوم  ناح  دقو  فصنلاو ، ةعباسلا 
، ةمدقملا ىقيسوم  اهل  تدب  .ساغوكس  ةّقش يف  سيل يف  انه ، سيل  اهينعت ؛ نكت  مل 
نم ةثعبنملا  راذنإلا  تارافصك  ةيمهألا  نم  ردق  ىلع  اهلاخت  تناك  يتلا  صصقلاو 

ًاسانأو ةخفتنم ، موطبو  ةفاجلاو  ةعدصتملا  ضرألا  ىلع  نيددمم  ًاسانأ  تأر  .جراخلا 
ًاسانأو مالذب ، نيدترم  مهسألا  راعسأ  ضرعت  يتلا  تاشاشلا  مامأ  نوفقي  نيرخآ 

.سانلا ىلع  رانلا  نوقلطيو  برحلا  مضخ  تاريماكلا يف  مامأ  نوزفقي 
.اهيلع فّرعتلا  تعاطتسا  ةأرما  .ةمساب  رابخألا  ةرشن  ةعيذُم 

نم رثكأ  ىلع  وطسلا  نم  ناحّلسم  نالجر  نّكمت 
بونج ةحفصم يف  ةنحاش  نم  ةنورك  نويلم 
.طقف ةعاسلا  فصنو  ةعاس  ذنم  ملوهكوتس 

.ءطبب ناكرحتت  ناتفش  .هتدهاش  يذلا  ديحولا  ءيشلا  وه  اهمف  ناك 
.امهدحأ بيصُأو  حالسلا ، ديد  تحت  نمألا  اسراح  فِطُخ 

! يران ٍقلطب  دحأ  َبيصُأ 
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؟ نم
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مل .اهيتفش  كرحت  يتلا  ةأرملا  نمو  زافلتلا ، ةشاش  نم  رثكأ  يللينأ  تبرتقا 
نم ةيناث ! ةّرم  هتلق  ام  يديعأ  ةيناث ! ةرم  نم ؟ اذه !؟ يمهفت  ملأ  هِتلق ، ام  ًاديج  عمسأ 

.ةلواطلا نع  دعب  نع  مّكحتلا  زاهج  تطقتلا  بيصُأ ؟

ام ةطرشلا  نكل  ةقطنملا ، لوح  ريبك  قوط  برُض 
يأ ىلإ  وأ  نيقراسلا  ىلإ  اهلصوت  ةلدأ  ىلإ  دقتفت  تلاز 

.لمتحم كيرش 

افطُتخا دق  نيسراحلا  نإ  .ةيادبلا  ذنم  تعمس  .نويلم  نم  رثكأ  تعمس ، مث 
ىلإ عمتست  لازت  ال  يهو  توصلا  ضفخب  تماق  اذه ، عمو  .حالسلا  ديد  تحت 

نودقتفي اولاز  ام  .ًالعف  اهنع  ملكتت  اايح  ىلوألا يف  ةرملل  تناك  يتلا  رابخألا  ةرشن 
ديحولا ءيشلاف  .طقف  ةدحاو  ةروص  عقاولا  وأ يف  ًاضيأ ، روصلا  تدهاش  .ةّلدألا  ىلإ 
قرزألا نينوللاب  طيرش  فلخ  ةروجهم  ةنحاش  ناك  زافلتلا  ةشاش  ىلع  هوضرع  يذلا 
ليلقلا ددع  هفلخ  فقيو  حيرلا ، ببسب  زتهي  ناكو  ةميرجلا ، عقوم  هب  طيحأ  ضيبألاو 

دحأ ناكو  .لصحي  ام  اوكردي  نأ  مهيلإ  ةبسنلاب  بعصلا  نم  ناك  نيذلا  سانلا  نم 
رخآ صخش  اميف  ضرألا ، ىلع  ًاسلاج  امبر  فلتخم  يزب  وأ  ةطرشلا  يزب  صاخشألا 

.رظنلا نعميو  عقوملا  لوح  لوجي 
.دهشملا ىفتخا  مث 

ةدحتملا ممألا  ةمظنمل  سيئرلا  زكرملا  ىلإ  يديوسلا  ناملربلا  نم  روصلا  تلوحت 
.كرويوين يف 

امبر .روصلا  كلت  ضرع  هقرغتسا  يذلا  تقولا  نع  ةركف  يأ  اهيدل  نكت  مل 
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ةرشنلا تناك  ...ةنحاشلا  كلت  .ةيناث  نيعبرأو  ًاسمخ  وأ  ةيناث ، نيثالث  قرغتسا 
.اهينعتو مهينعت ،

نيزباردلا ىلإ  اهدسج  تدنسأو  ةراجيس ، نيخدتل  ًاددجم  ةفرشلا  ىلإ  تجرخ 
نع ناولعت  ناداكت  اهامدقو  لفسألا ، رمملاو يف  رسجلل  لضفأ  دهشم  ىلع  لصحتل 

.ةدرابلا ضرألا 
، رخآ ءيشو  بسحو ، حيرلا  ريفص  يقبو  راذنإلا ، تارافص  توص  ىفتخا 

.لفسألا قباطلا  ةذفان يف  نم  ًاثعبنم  ىقيسوم  توص  وأ  ًارئاط ، نوكي  دق 
؟ تطقس ول  اذام  .رثكأ  جراخلا  ىلإ  تنحناف  اهمسج  ةفخب  ترعش 
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رعشلا عناص  دَِجي  نيأ  ويل  تربخأ  يتلا  يه  تناك  .ًاملؤم  اذه  نوكيس 
ىلإ امهلوحتس  اإ  تلاق  يتلا  هتركذت - ام  اذه  لقألا  ىلع  يه - تناكو  .راعتسملا 

تارملا يفو  .امهيهجو  نيولتو  امهرعش ، حيرستب  تماق  اذل ، .نيرجاهملا  نم  نينثا 
نيتقيضلا نيتقايلا  تمّمص  يتلا  يهو  .امهيرهظم  اوأر  نيح  ًاعيمج  اوهقهق  ىلوألا ،

عفد امم  امهيهجو ؛ ةيطغتو  ىلعألا  ىلإ  امهبحس  نم  انكمتيل  امهتطاخو  نيتليوطلاو 
.نيرخآ نيقراسل  اهعيب  ةجردل  اهتطاخ  يتلا  ةقايلا  ةدوجب  رارقإلا  ىلإ  ويل 

.كانه مه  اه 
نم ةثعبنملا  راونألا  تحت  مهتيؤر  نم  تنكمت  رسجلا ، تحت  نم  مهجورخ  دنع 
نم تنكمتف  ىلعألا ، نم  مهيلإ  رظنت  يهو  ةفرشلا  ىلع  تفقو  .عراشلا  حيباصم 

مث هيتبكر ، مث  ويل ، ءاذح  تأر  .يلفسلا  رمملا  رداغي  وهو  ويل  ءاذح  ًالوأ ، ةيذحألا  ةيؤر 
اوناك نيذلا  نيرخآلا  ةثالثلا  تأر  نمو مث  هسأرو ، هردص  تأر  كلذ  دعبو  هيذخف ،

، ةركلا براضم  اهنم  زربت  مهفاتكأ  ىلع  بئاقح  نولمحي  ًاعيمج  اوناك  .ةوطخب  هءارو 
.ةنورك نويلم  نم  رثكأو  ماشاشر  اهيف  اوأبخ  دق  اوناكو 

.كانه مه  اه 
امدنع طقف  هب  رعشت  تناك  يذلا  ءفدلا  نم  عونب  ةمعفم  اأب  ترعش 
ًاليزه اهنطب ، ىلع  ىلوألا  ةرملل  نايتسابيس  تأر  امدنع  وأ  ةميمح ، ةقالعب  ناموقي 

.ًاثيدح ًادولومو 
ىري نأ  بجي  ذإ ال  كلذ ؛ لعفت  اهنكلو مل  بابلا ، ىلإ  ضكرت  نأ  تدارأ 

.اذه بحي  نل  وهف  هيلع ، ةقلق  تناك  مك 
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ىلإ ةّحلم  ةجاحب  هنأكو  رايالا ، كشو  ىلع  هنأكو  ادب  .ًالوأ  ربساج  لخد 
ام لوحت  ًاريخأو ، .ءاسملا  لالخ  قرطلا  فلتخمب  ًاراركتو  ًارارم  ام ؛ ءيشب  اهرابخإ 

يذلا ام  ًاقح  نيمهفت  له  : " ًالئاق اهل  سمهو  اهينيع  ىلإ  رظن  امدنع  لمج  ىلإ  هب  رعشي 
."؟ يللينأ اي  هب  تررم 

، لبق يذ  نم  ةماقتسا  رثكأ  ةقيرطب  راسو  سولجلا ، ةفرغ  ىلإ  هتبيقح  لمح 
ىلع ةبيقحلا  عضو  .هلعف  ام  اذه  ةيركسع ، ةيشم  يشمي  ناك  .هتمزج  ًالعتنم  ّلظو 
ةانقلا دجو  نأ  ىلإ  دعب  نع  مّكحتلا  زاهج  ىلع  طغضو  زافلتلا ، رادأو  ضرألا ،

لك ًاددرم  ءانغلا ، وأ  كحضلاب  أدب  .رظناو مث  لاعت  هللا ، قحب  ويل ، اي  عرسأ  .ةدوشنملا 
شاشرلا هماحقإ  دعب  هيدل  ةيلاع  نيلانيردألا  ةبسن  تلاز  ام  نحن  ٍلاع ، توصب  ةملك 

، هصيمقو ةحفصلا  هترتس  قيزمتب  ماقو  ...عوضوم  ...انرّدصت  ...رخآ  ناسنإ  مف  يف 
ام هلاطنب ، علخو  هيتمزج  طيرش  كف  مث  ىلوألا ! ةيوقلا  قرعتلا  ةحئار  امهنم  تحافف 

ينغيو صقري  ناك  ىلوألا ! ةحفصلا  عوضوم  انرّدصت  نحن  ةيلخادلا ، هبايث  نع  فشك 
ىلع رهظت  تناك  يتلا  ةضيرعلا  نيوانعلا  مامأ  ىلوألا ! ةحفصلا  عوضوم  انرّدصت  نحن 

.تماصلا زافلتلا  ةشاش 
لك اعارذو  نيتضيرع ، نيتماستبا  نيمستبم  تنسني  ـ ڤو سكيليف  لخد  مث 

ًاخارص جاهتباب  ناخرصي  احارو  راصتنالا ، ةراشإ  نيرهظم  امهيسأر ، قوف  امهنم 
ةحئار هنم  حوفت  تناك  يذلا  ربساج  لثم  اهتقناعمل ، راودألا  امهلدابت  دنع  ًاموتكم 

.رخفلاو زازتعالاب  روعشلاو  ءادعصلا  سفنتل  ةكيرألا  ىلع  ايقلتسا  مث  ةهيركلا ، قرعلا 
تأر ةفرشلا ؛ نم  هتيؤر  نم  نكمتت  مل  ام  تأرو  ويل ، هنإ  .هتاوطخ  تعمس  ًاريخأو ،
تعمس دقل  انيلإ ، ريشي  ليلد  يأ  مهيدل  سيل  هنذأ : تسمهو يف  ُهتَلَّـبَـق  .هينيعو  ههجو 

.رابخألا ةرشن  وتلل يف  كلذ 
". نّصحملا نامألا  باب  لافقإل  يفاكلا  تقولا  امهيدل  ناك  "
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مث ةيويلخلا ، فتاوهلا  ةزهجأب  ةئيلم  ةبيقحب  ًاكسمم  خبطملا  ىلإ  هقيرط  ا يف  ّرم 
.رخآلا ولت  دحاولا  اهحتفب  ماق 

."!؟ باب يأ  "
.ةشامكلا لامعتساب  فصنلا  اهّصقو يف  فتاوهلا  تاقاطب  بحسب  ماق 

". لاملا ةيامحل  "
.اهبيذيل تاقاطبلا  عطق  هيف  عضو  مث  نوتيسألاب ، هفصن  ىلإ  ًاريغص  ًءاعو  ألم 

". نويلم ىلع  تلصح  كنإ  اولاق  ...زافلتلا  ىلع  وتلل  اولاق  مهنكل  "
". ةعست تدقفو  "

!". ادقف "
كلت تناكو  .لفقم  يذالوف  باب  فلخ  ةنوعلم  ةنورك  نييالم  ةعست  "

". ًاددجم اذه  ثدحي  نل  ...نم  انأ  .يتطلغ 
.ةبيقحلا تاقاطبلا يف  نم  ةيلاخلا  ةيويلخلا  فتاوهلا  ةزهجأ  عضو 

."؟ ةيقابلا ضارغألا  نع  اذام  نكل ، "
."؟ ضارغأ يأ  "

.ماكحإب ةبيقحلا  لافقإب  ماق 
."؟ امهتطخأ نيتللا  نيتقايلا  نع  اذام  "

". نيتزاتمم اتناك  "
."؟ ...فيك قيحاسملاو ، "
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". ةحجان تناك  "
ةبشخ ىلع  ةبيقحلا  عضوو  يلجلا ، ضوح  تحت  جردلا  نم  ةقرطم  ذخأ 

ةزهجألا بيكرت  ليحتسملا  نم  راص  نأ  ىلإ  ًارارم  ةقرطملاب  ارضب  ماق  مث  عيطقتلا ،
.ًاددجم ةيويلخلا 

."؟ حيحص .تقولا  لك  انعم  تنك  كنأكو  .يتبيبح  اي  ًالمع  تنسحأ  "
ذإ ًافلتخم ؛ نوكيس  هنأ  تبسح  .هيلع  ادب  ام  تأرو  اهدخ ، ىلع  هدي  عضو 

تملع .لخادلا  نم  ًايلاخ  ناك  هنكلو  ءانهلاو ، رخفلاب  رعشي  نأ  ضرتفملا  نم  ناك 
.ةيناث ةبرجت  ىلإ  هقيرط  ناك يف  .تيبلا  ىلإ  هتدوع  دعب  ىتح  كلذ ،

امدنعو سولجلا ، ةفرغ  يف  اسلج  نيح  اهسفن  ةرظنلا  ههجو  ىلع  تدب 
ىلع ربساج  سلج  اميف  ةكيرألا ، ىلع  اهنم  برقلاب  سلجي  وهو  ةداعسلاب  رهاظت 
ىلع تمسترا  اهسفن  ةرظنلا  .نيدعقملا  ىلع  تنسني  ـ ڤو سكيليفو  رخآلا ، بناجلا 

.ةديعسو ةيلاعفناو  ةبخاص  تدب  تاوصأب  مالكلاب  عيمجلا  ّرمتسا  امنيب  ههجو 
بلودملا يسركلاب  سكيليف  راد  دنع  ىتح  اهسفن ، يه  هترظن  تلظ 

نم لاملاب  هتفاح  ىتح  هألمو  ًاغراف  ءاعو  تنسني  ڤـ طقتلا  امدنعو  عيمجلا ، كحضو 
تنك امدنع  تيأر  له  ويل ، .ههابتنا  تفل  دارأو  ربساج  هقناع  امدنعو  ةفاك ، تائفلا 
هتوص عفر  مث  هينيع ؟ تدهاش  له  يلإ ؟ رظن  ًالوأ مث  كيلإ  رظن  فيك  ةنحاشلا ، ىلعأ 
اهيأ امهيتّيوه ، بحسي  هنأب  رهاظتو  امكيمسا ، فرعن  نحن  ًاددجم ، يبرع  هنأب  رهاظتو 

.امكيلإ مداق  انأ  نالفاسلا ،
مأكو اودب  دقف  .هب  اهرّكذ  ام  اهيف  تكردأ  يتلا  ةظحللا  يه  كلت  تناك 

، ةنيدملا ىلإ  رخآ ، ناكم  ىلإ  اوهجوتو  اوداع  مأكو  .مليف  ةدهاشم  نع  نوملكتي 
نونراقيو يهاقملا ، دحأ  يف  بارشلا  نوستحي  نآلا  مه  اهو  ًاعم ، ًامليف  اودهاشو 
ماوصأب اهليثمت  يف  اوعدبي  نأو  راودألا ، بعل  نولواحيو  ةلضفملا ، مهدهاشم 
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.ةصاخلا ماكرحو 
ربع تاصاصر  سمخ  قالطإب  نييبرعلا  نيباشلا  دحأ  ماق  ثيح  دهشملا  هنإ 

رودلا كلذ  وأ  كلذ ؟ ركذتت  له  .سراحلا  نقذ  تباصأ  اهادحإو  ةيبناجلا ، ةذفانلا 
؟ ةريثكلا هتلئسأ  حرطيل  ريغصلا  دلو  يتأيو  بلودملا  يسركلا  ىلع  لجر  سلجي  ثيح 

ىلإ اولصو  امدعب  يندعملا  بابلا  ىلع  ًابيرقت  اهلك  هتريخذ  غارفإب  مهدحأ  ماق  امدنع  وأ 
مهرغصأ ماق  امدنع  وأ  اهلوصو ؟ دنع  ةطرشلا  بيصي  داكو  عل  جرخ  مث  ئطاشلا ،

رخآلا ناك  امدنع  وأ  كلذ ؟ لعفي  نأ  هب  ضرتفي  نكي  هنأ مل  مغر  براقلا ، ةرداغمب 
؟ مهقحالت ةيندم  ةطرش  ةرايس  اهلاخ  ةرايس  ىلع  هحالس  ًابوصمو  ةلتلا  ىلع  ًايقلتسم 

؟ ًادج ةقيض  ًابايث  ىدترا  نأ  دعب  ةريحبلا  طسو  ىلإ  حبس  امدنع  وأ 
يف تسلج  اذهلو  .مليفلا  دهاشت  مل  اأو  كانه ، نكت  مل  اأ  تكردأ  مث 
ض مث  ةلزعلاب ، ترعش  اأ  ظحال  نأ  ىلإ  ةّدشب  ويل  دي  ىلع  تطغضو  تمص ،
نم تانفح  زاربإب  أدب  اوتمص ، امدنعو  .عيمجلا  تمص  رظتناو  لاملا  ةبيقح  ىلإ  راسو 

فالآ ةرشع  مّلس  مث  اهدعب ، ماق  .ةئمسمخلاو  ةئملاو  نيرشعلا  ةئف  نم  ةيدقنلا ، ةلمعلا 
.مهنم ّلكل  ةنورك 

."!؟ ينحزامت له  "
، مليفلا دهاشم  درسيو  ىهقملا  ًاسلاج يف  سكيليف  دعي  مل  ةظحللا ، كلت  يف 
نم ديزملا  بحسب  أدبو  ةثرلا ، ةيحاضلا  يف  ةثرلا  ةّقشلا  يف  هدعقم  نع  ض  لب 

.ةيدقنلا قاروألا 
!". ولآ "

.لاملا نم  ديزملا  ذخأ 
". مكنم ّلكل  طقف  فالآ  ةرشع  هللا ؟ قحب  لعفت  اذام  سكيليف ، ياه ، "
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."؟ ينحزامت له  لوقأ : انأو  "
". فالآ ةرشع  "

ىلإ جاتحأسو  ةليللا ، هزنتلل  جرخأس  انأو  انه ، نويلم  نم  رثكأ  كانه  ًابت ، "
" ...و .راجيإلا  عفدأس  ًادغو  اهقحتسأ ، يننأل  فالآ  ةسمخ 

". ًادغ اهنيح ، كلذ  نع  ملكتنس  "
نم ةرشع  ةنماثلا  يف  ىتف  هينجي  ام  اذه  ةنورك ! فالآ  ةرشع  ةنعللا ! "

!". دلانودكام ...هرمع يف 
". ًادغ "

هنأب رهاظتي  نأ  لواحو  هلوح ، رظنو  هدي ، لاملا يف  ةسدك  سكيليف  كسمأ 
.ىرخألا ولت  ةقرولا  هناكم ؛ ىلإ  لاملا  ةداعإب  يواسأم  لكشب  أدب  مث  رارق ، ذاختا  لواحي 

."؟ تيأ له  "
.ىرخألا ولت  ةدحاو 

"؟ ...له "
.ًاددجم كانه  اهلك  تسّدكت  ىتح 

مهو نورخآلا  سلج  امنيب  اهيلع ، بتكو  خبطملا  نم  ةقرو  ويل  بلج 
.نوبقاري

، نكل ةبوعصب ! هانزجنأ  دقل  رمألاب ؛ انمق  دقف  اولفتحت ، نأ  يعيبطلا  نم  "
نأ انيلع  نيعتيو  يتيلوؤسم ، كلت  تناك  .ًاضيأ  ةمداقلا  ةرملا  ىتح  شيعن  نأ  بجي 

". ًاضيأ يتيلؤسم  كلتو  ةيلاتلا ، ةرملا  رمألا يف  زاجنإ  نم  نكمتن 
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دومع ىلإ  ملقلاب  راشأو  لاملا ، نم  برقلاب  ةلواطلا ، طسو  ةقرولا يف  تناك 
.ماقرألا نم 

وه اذه  .ءانبلا  ةكرشل  نادوعت  ناترايس  تارايسلا  بأرم  جراخلا يف  كانه يف  "
؛ وحنلا اذه  ىلع  رارمتسالا  ىلإ  جاتحت  ءانب  ةكرش  انيدل  سكيليف ؟ اي  ىرت  له  .مقرلا 
، سبالملاو تارايسلا ، .موي  لك  داتعملاك  انلمعب  موقن  اننأكو  ودبن  نأ  ىلإ  ةجاحب  اننأل 

كلذب مايقلا  نم  نكمتن  يك  اهددسن  نأ  انيلع  ةريبك  غلابم  كانه  ...تادعملاو 
، ةقصاللا تاسدعلاو  راعتسملا ، رعشلا  ...كانه  ...كلذب  موقن  امدنعو  .لباقملاب 

...ةحلسألا ةيواحو  قرحت ، نأ  بجي  يتلا  صوغلا  بايثو  ةيذحألاو ، سبالملاو ،
فلكتنس ةمداقلا  ةرملا  يفو  طقف ، ةدحاو  ةيلمعل  كلذ  ناك  .هقارغإ  يذلا مت  براقلاو 
رمثتسن نأ  انيلع  لاملا  بسكن  يك  لامعألا ؟ زجنت  فيك  نوملعتأ  .لاملا  نم  ديزملا 
نيلواقملا لك  هب  موقي  امب  ًامامت  موقنس  ٍذئدنعو ، .يفاكلا  لاملا  كلمن  يك  كلذو  لاملا ،

". حبرلا لجأ  نم  اهلماكب  ةكرشلا  عيب  يأ  نيطشانلا ؛
ىدحت نم  مهنمف  .ًاددجم  مهتلوفط  اوعجرتساو  ًاضعب ، مهضعب  ىلإ  اورظن 
نوكت امدنع  هلعف  كيلع  ام  اذه  حبرلاب ؛ رمتساو  حبرو  رطاخ  نم  مهنمو  بلطو ،

.ًالوؤسم
قاروألاب ةئيلم  ةبيقح  لوح  فافتلالاب  ًاقلطم  كلذب  اوموقي  مل  مهنكل 

.ةيدقنلا
."؟ انقفتا له  "

.باوج ال 
"؟ ...نحن له  "

.هيتفش ّمزب  سكيليف  ماق 
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". مممممممم "
.هقناعو هيلإ ، ويل  هبحس 

". ركاملا لذنلا  اهيأ  تنأ ، "
مهضعب ىلإ  نومتني  اوناك  .مهنع  ةديعب  اذه  عمو  مهنم ، ةبيرق  يللينأ  تناك 

يهف .اذكه  نيدحتم  ةوخإلا  نوكي  ىتم  ًاقلطم  مهفت  .ًايلج مل  كلذ  ناكو  ًاضعب ،
وحنلا اذه  ىلع  مهتقالع  نكت  ملو  ريغص ، خأو  ىربك  تخأ  اهيدل  تناك  اهسفن 

، مهضعبب نوقثي  ةوخإف  ءالؤه  امأ  .ًاعم  نوملكتي  ام  ًاردان  نآلا  مإ  ىتح  .ًاقلطم 
تملع اذه ، تغاستسا  اأ  نم  ةدكأتم  نكت  مل  عقاولا ، .مهضعب يف  ىلإ  نوجاتحيو 

ىلع بعصي  براقتلا ، نم  ردقلا  اذه  ىلع  سانلا  نوكي  امدنعف  .لعفت  مل  اأ 
.مهيلإ اومتنيو  مهنيب ، اولخدي  نأ  نيرخآلا 
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.هرهظ ىتحو  ههجو  نم  ًاقرع  ببصتي  ناكو  ريرسلا ، ةفاح  ىلع  ويل  سلج 
لصاوتملا رطملا  لوطه  ناكو  ليللا ، فصتنم  دعب  نم  ةعاسلا 3:05  اإ 

ىلإ بهذ  امدنع  دربلا  ةدش  نم  فجتري  ناك  .هسأر  لخاد  رقني  ةذفانلا  ةبتع  ىلع 
.ّرحلا نم  قنتخي  وه  اه  نآلاو  ريرسلا ،

لوقت دقو  رخآلاو ، نيحلا  نيب  نئتو  مونلا ، ّطغت يف  اأكو  ودبت  يللينأ  تناك 
ام .ويل  ض  انقفتا ؟ ىهقملا ، اذه يف  نع  ملكتت  ربساج ال  .ةداعلاك  نيتنثا  وأ  ةملك 
انأ .ًاشعنم  ًاروعش  حنمتو  ةدراب ، ةيساقلا  لينيفلا  ةيضرأ  تناك  هللا ؟ قحب  هدقتعت  يذلا 
له نجسلل ، ضرعتت  فوس  .رمألا  رظنلا يف  ديعت  نأ  كديرأ  طقف  انأ  ًائيش ، دقتعأ  ال 

؟ ًايلاع خرصتو  ملكتت  نأ  ديرت 
.هتلوفط قيدصو  هيوخأ  ًةّلقم  نغتسلوك 14  ةقطنم  ةرجألا  ةرايس  ترداغ 

! يتوخإ لثم  قافرلا  اهيأ  متنأ  كنادقفب ؟ رطاخأ  يك  لفغم  يننأ  دقتعت  له  نكل ،
؟ ويل اي  كلذك  سيلأ 

دق يذلا  ديحولا  ناكملا  ىلإ  هجتت  يهو  بويج ، ةثالث  يف  ًافلأ  نوثالث 
.ديدحتلاب تنسني  هلخدي ڤـ

.بابلا ربع  اطخ  نإ  ام  اهآر  دق  ناك 
اهسفنت حبصأو  اهدسج ، راا  دقف  .هلوصو  ةظحل  ىتح  ةرتوتم  تناك 

.قمعأ
ىلإ مهراظنأ  نيلّوحمو  لفسألا ، ىلإ  نيهجتم  دعصملا  نورخآلا  لقتسا  امنيبو 

تلسرتسا كلذ ، دعب  .هيعارذ  نيب  اهلمحو  ريرسلا ، ىلإ  اهداق  ةيليللا ، ملوهكوتس  ةايح 
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.ًاليلق نيتدعابتم  اهاتفشو  نيتضمغم ، اهانيعو  نيتيخرتسم ، اهادي  تناك  .مونلاب  يه 
دعب نآلا ، نكلو  .ةظقيتسم  يه  ىقبت  اميف  مونلا ، ّطغي يف  يذلا  وه  ًةداع ،

وه نكمتي  اميف مل  قمعب ، يه  تمان  ةطخ ، يأب  ًامزتلم  دعي  ملو  ءيش  لك  ىهتنا  نأ 
امك طقف ، امهنم  دحاول  الإ  رفوتي  نامألاب ال  روعشلا  نأكو  قالطإلا ؛ ىلع  مونلا  نم 

.ماستقالل لباق  ريغ  هنأ  ول 
تناك .هقارتخا  عطتسي  مل  ٍّيذالوف  ٍباب  ءارو  ةيدقن  ةعطق  نييالم  ةعست 

.ًاظقيتسم هتقبأو  هحاتجت  راكفألا 
.ىودج ال 

نم نكمتل  اهذخأ ، ولف  .هعم  ةيكيتسالبلا  تارجفتملا  ذخأ  هيلع  نيعتي  ناك 
.ىرخأ ةنورك  نييالم  ةعست  بلسلو  يندعملا  بابلا  حتف 

.اهيف أشن  يتلا  ةيحاضلا  ىلإ  ًارظان  ةهربل  كانه  فقو  ةذفانلا ، ىلإ  هّجوت 
.هسفن تلفسألاو  اهسفن ، قّقشلا  جاربأ 

ةقيرطب كلذب  موقيسو  .فراصم  قراس  ةايح  نآلا ؛ ىرخُأ  ًةايح  راتخا  هنكل 
صخش يأ  نم  لضفأ  كلذب  موقي  نأ  هيلع  نيعتي  هنألو  .رخآ  صخش  يأ  نم  لضفأ 

نم ءزج  هتوخإف  ًاحورطم ؛ ًارايخ  هيلع  ضبقلا  نكي  مل  .لشفي  نأ  بجي  ال  رخآ ،
.ًاضعب مهضعب  عم  نواعتلاب  ًايدام ، نيلقتسم  نوحبصيس  مهعيمجو  اذه ،

.يتطلغ تناك 
.ةليللا ًانسح  ًءالب  يلبي  نأ  هيلع  ناك  دقف  مونلا ، نم  نكمتي  اذهل مل 

.ًاددجم رمألا  اذه  رركتي  نل 
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كانه تناك  .لاملاب  ةئيلملا  ةبيقحلا  ىلإ  ًارظان  ةكيرألا  ىلع  ىقلتساو  بءاثت 
نيتقرو اتناك  .امهبحسب  ماقف  طسولا ، يف  ناتقصتلم  ةيدقنلا  قاروألا  نم  ناتعطق 

.ةوهقلا ةدضنم  ىلع  امهاقلأو  امهرّوكف  ةنورك ، ةئمسمخ  ةئف  نم  نيتيدقن 
، ةيوازلا يف  ةنازخلاو  ةكيرألا  نيب  دوجوملا  بتكملا  ىلع  ناك  ًافلم  ذخأ 

.هحتفو ةئمسمخلا ، ةئف  نم  نيتيدقنلا  نيتقرولا  نم  برقلاب  ةدضنملا  ىلع  هعضوو 
.فرصم ططخمل  ًامسر  ناك 

ةعبرأ اهنم  ّلكل  ةرشابم ، ريغ  قرط  ةعبرأ  ىلإ  يدؤت  بوره  كلاسم  ةعبرأ 
.ًالمتحم بوره  كلسم  نوعبرأو  ةتس  هعومجم  ام  يأ  قرخ ؛ ةقطنمو  ةديدج ، جراخم 

ىلع ًءاطغو  دوقنلا ، ةبيقح  ىلع  ةيناطب  عضوب  ماقف  بابلا ، سرج  قد 
ىلع وطسلل  ًارخؤم  تمدختسا  ةحلسأ  ةعبرأ  ىلع  يوتحي  يذلا  داتعلا  قودنص 

.ةحفصملا ةنحاشلا 
.ًاددجم بابلا  سرج  قد 

ناك .يراجتلا  ساغوكس  زكرم  قيرطو  تارايسلا  بأرم  ىلإ  رظنو  ض 
، ةيضرألا قوف  رذحب  راس  .ًاضيأ  ًايلاخ  ناك  ةباوبلا  ىلإ  يدؤملا  رمملاو  .ًايلاخ  ناكملا 

بقث ربع  رظنلا  سلتخيل  ىنحناو  يمامألا ، بابلا  ىلإ  مدقتو  مونلا ، ةفرغ  باب  قلغأو 
.بابلا

.ًابهأتم ناك  مكو  ًارتوتم ، ناك  مك  ويل  كردي  .ًازيمم مل  ًاهجو  هآر  ام  ناك 
دحأ ىلإ  ربساج  بهذف  نيعللا ، ناكملا  كلذ  ىلإ  باهذلا  يف  قّفون  "مل 

."؟ انه كيلع  لفطتأ  نأ  عيطتسأ  له  .ةاتف  ةبحصب  تنسني  بهذ ڤـ اميف  يهاقملا ،
ةيناطبلا لازأو  هيتفش ، ىلع  هعبصإ  ًاعضاو  مونلا  ةفرغ  باب  وحن  هل  ويل  أموأ 
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.ةكيرألا ىلع  ىقلتسا  يذلا  قنأتملا  سكيليف  وحن  اهامرو  دوقنلا  ةبيقح  نع 
."!؟ هللا قحب  اذه  ام  "

.ةلواطلا ىلع  ويل  هكرت  يذلا  مسرلا  كسمأو 
". ةمداقلا ةرملا  "

."؟ اذام "
". نآلا مانت  نأ  لواح  .اريمديفس  يف  زلدناه ،"  " فرصم "

!". يداملا لالقتسالا  وه  اذه  يخأ ! اي  تنسحأ  مانأ ! "
". لام ةلأسم  تسيل  اإ  "

!". اهتفاح ىتح  ةئيلم  اإ  ًاذإ ؟ ةنيعللا  ةبيقحلا  كلت  يه  ام  ًاقح ؟ "
هلعف انيلع  امب  ًاقلطم  دغو  يأ  انربخي  ال  نأ  نم  دكأتلا  ...ةلأسم  اإ  "
ًاددجم صخش  يأ  ىلع  دمتعن  نأ  انيلع  سيل  كلذ ، دعبو  .هلعف  مدع  وأ  ًاددجم ،

". تنسني ـ ڤو تنأو  انأ  طقف  ًادبأو ؛
طيطختلاب رشابو  مونلا  نم  نكمتي  يذلا مل  ربكألا  هيخأ  ىلإ  سكيليف  رظن 

ىلإ هجوتلاب  ةلئسألا  نم  ديزملا  بنجتي  نأ  لواحي  يذلاو  كلذ ، نم  ًالدب  ةيناث  ةرملل 
.جراخلا ىلإ  رظنلا  سالتخاو  ًاليلق ، رئاتسلا  عفرو  ةذفانلا ،

". ويل "
."؟ اذام "

". انه شيعلا  كنكمي  فيك  مهفأ  انأ ال  "
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.هلاق ام  ينعي  ناك  هنكلو  هتوص ، ببسب  هيعو  لماكب  نكي  هنأ مل  ويل  كردأ 
". انه انعرعرت  نحن  "

ناكملا اذه  ىلإ  تدع  تنأو  انه ، انعرعرت  نحنف  هدصقأ ! ام  اذه  "
!". كرايتخاب

رمو تارايسلا ، بأرم  يف  نارودلاب  تماقو  ةدناسم  ةطرش  ةرايس  ترهظ 
رابخأ ةرشن  رخآ  نيب  ةلصافلا  تاعاسلا  تناك  كلذ ، ادعو  .يلفسلا  رمملا  ربع  جاّرد 

.ًامالس رثكأ  حابصلا  ةديرج  لوصو  لبقو 
". لحرنس "

."؟ لصألا تدع يف  اذامل  همهفأ ؟ يذلا ال  ام  "
". كلذ لعف  كيلع  نايحألا  ضعب  "يف 

!". انه نكل ، "
...انأو ًالزنم ، ديرت  يللينأ  عقاولا ، يف  .ًاددجم  ليحرلا  اننكمي  كلذ  دعبو  "

". دحاو رايتخاب  تمق 
."؟ لزنم "
". معن "

!". تنأ بشعلا ! ةزازج  "
". هتزيم كلت  يلفس ، قباط  الو  بشع  يأ  دجوي  "ال 

مهلهجو .نيئدتبم  ةعبرأل  ىلوألا  يه  ا  اوماق  يتلا  وطسلا  ةيلمع  تناك 
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دحاو نويلم  ىلع  مهلوصحب  رمألا  ىهتناو  مهلمع ، طبحأ  يذالوفلا  بابلا  ةرفيشل 
.نييالم ةرشع  نم  ًالدب  طقف 

.ةرملا هذه  سيل  رمألا ، بعوتسي  مل 
.لضفأ لكشب  يهتنيس  ءيش  لك  ةمداقلا ، ةرملا  نكل يف 

عّكستي ويل  ناكو  .يللينأ  سافنأ  لثم  ةئيطبو  ةقيمع  سكيليف  سافنأ  تناك 
تناك جراخلا ، يفو  .ةقرفتملا  رطملا  تارطق  اهلّلظت  يتلا  مونلا  ةفرغ  ةذفان  مامأ 

يتلا ةينكسلا  قّقشلا  جاربأب  ترهتشا  ملوهكوتس  بونج  ةيحاض يف  يهو  ساغوكس ؛
تاينيتسلا ةرتف  يف  ديوسلا  يف  ةينبملا  قّقشلا  ّلك  يف  ةقباطتم  نوكت  داكت 

.تاينيعبسلاو
.هملاع ّلك  ناك  املاطل  يذلا  تلفسألا  وه  اه 
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ٍذئنآ
لوألا مسقلا 
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.جراخلا دراب يف  سقطلا 
نم ةيدامرو  ةينبو  ءاضيب  عقب  ترهظ  .ميخم  ءاتشلا  مالظو  ةرخأتم ، ةعاسلا 
ّدعب موقي  ناك  امنيب  همف  نم  راخبلا  دعاصت  .راخبلا  دعاصتو  تلفسألا ، ىلع  جلثلا 

.ةعطقتملا هسافنأ 
؛ ةرتف ذنم  رمألا  اذ  موقي  وهف  .دربلاب  رعشي  هنكلو ال  ًافطعم ، يدتري  هنإ ال 

حسمي ناك  .قرعلا  نم  ةعمال  تارطقب  ّلتبم  ههجوو  لزنيو ، دعصيو  لزنيو ، دعصي  ذإ 
.هلاطنبب امهحسميو  دوعيل  نيتبطر ، ناحبصتف  هيديب ، ههجو 

يولعلا 15. عراشلا  .ينابملا  نم  هريغك  ودبيو  قباوط  ةثالث  نم  فلأتي  ىنبملا 
نع ًاريثك  بابلا  اذه  دعبي  .ءطبب ال  ريدتسيسو  بابلا ، ىلإ  لصيسو  تاوطخ  سمخ 

هلدابي ناك  يذلا  رخآلا  صخشلا  ىلإ  رظن  يولعلا 17 ، عراشلا  .يلاتلا  بابلا 
.ديعب نم  تارظنلا 

.لوألا فصلا  لازي يف  يذلا ال  رغصألا  هوخأ  هنإ  سكيليف ،
لوح عضي  ناك  .عراشلا  حابصم  عم  ةيواز  لكشتل  ًاليلق  هعارذ  ويل  عفر 

نوكيس يف امدنع  ام ، ًاموي  .ةحيبق  ًةعاسو  حتاف  ّينب  ٍنول  تاذ  ةيدلج  ًةطبر  همصعم 
لك راظنأ  تفلي  يذلا  عونلا  نم  ةديدج  ًةعاس  يرتشيس  لاملا ، نم  ريثكلا  هتزوح 

نكلو اهسفن ، ةعرسلاب  ًامئاد  كرحتي  يذلا  رخآلا  ةعاسلا  برقع  رظتنا  .سانلا 
تعفتراف رشع ، دحأ  ...ةرشع مث  ...ةعست مث  مقرلا  برقعلا  ىدعت  .ةفلتخم  ةقيرطب 

.ءاوهلا هدي يف 
!". نآلا "
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.ديدحتلاب ةرشع  ةيناثلا  ةعاسلا  دنع 
بابلا 17. سكيليف  حتف  نيح  بابلا 15 يف  حتفو  ضكر ،

ًامئاد ودبت  يتلا  ةريخألا  ةجردلا  ءانثتساب  ةرم ، لك  نيتجرد يف  ملالسلا  دعص 
عبس نم  تابّيتك  ةعبسو  قاروألا ، نم  ًةموك  هدي  لمحي يف  ناك  .جَرَد  لك  ةبيرغ يف 

.ةشيعملا ةفرغ  ةيضرأ  ىلع  لزنملا  ًاعم يف  ااعمجي  اناك  ةفلتخم ، تاكرش 
.ىلعألا يف  ديعبلا ، كانه يف  بابلا  عقي 

لاصيإو ملالسلا  دوعص  هقرغتسا  .يناوثلا  ّدعو  ىلوألا  ديربلا  ةحتف  حتف 
عبرأ ىنبملا  نم  قباط  لك  يف  .ةيناث  نيرشعو  ًاعبرأ  تابّيتكلا  نم  ىلوألا  ةموكلا 

هيف امب  ًةعساو  ةحتفلا  نوكتل  هدي  ةحارب  اهيلع  طغضي  نأ  هيلعو  ديربلل ، تاحتف 
متي امدنع  يوق  توص  ردصيف  ةعرسبو ، ةدح  ىلع  ٍةدحاو  لك  حتفي  ناك  .ةيافكلا 

ةحتفلا غلبيل  ضكري  اهدنعو  .ضرألاب  مطتري  امدنع  دوسألا  هئاذح  توصك  اهقالغإ ؛
.ىرخألا

يبونج عقت  يتلا  ساجوكس  ةقطنم  تاونس يف  رشع  هتايح ؛ لاوط  انه  شاع 
اأكو ودبت  يتلا  ةاشتملا  ةقهاشلا  ينابملا  نم  فالآلا  ىلع  يوتحت  اإ  .ملوهكوتس 

.دحاو ٍّفص  ةصوصرم يف 
.ةفلتخم تاوصألاو  حئاورلاو  ءامسألاو  .ًامامت  سيل  نكلو  ةاشتم  باوبألا 
توصلا ردصيف  ىقيسوملا  ىلإ  عمتسي  وأ  زافلتلا ، مامأ  ًاسلاج  مهدحأ  نوكي  ام  ًابلاغ 

.ةحتفلا نم  عفترملاو  قيمعلا 
ام ًابلاغ  نكل ، .رادجلا  رفحي يف  وهو  مهدحأ  عمسُي  رخآلاو ، نيحلا  نيبو 
ام يف أوسأ  يهف  بالكلا ، امأ  .نورجاشتي  مهو  ةربنلا  يلاعلا  سانلا  توص  عمسُي 

غولبل زفقي  رخآو  يناثلا ، قباطلا  رظتني يف  ٌبلك  ةمث  اذه ، جردلا  تيب  يفف  .رمألا 
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.ديربلا ةحتف 
بابلا ىلع  هلقثب  يمري  ناكو  بابلا ، نم  برتقا  نإ  ام  حابنلاب  بلكلا  أدب 

ّتس رظتنا  .اهنم  ّلطت  ةّداح  ًاباينأو  ًاليوط  ًاناسل  ىأرو  ديربلا  ةحتف  حتف  .لخادلا  نم 
.ةدح ىلع  ٍةقرو  لك  لخدي  هتلعجو  ةداحلا ، بلكلا  باينأ  هتفاخأ  ذإ  ٍناوث ،

ةيناث ةرشع  يتنثا  قرغتست  يتلا  كلت  لفسألا ، يف  ديربلل  ىرخأ  ةحتف  ةمث 
سكيليف حبصأ  نيأ  هرس : لءاست يف  .ةلثامم  ٌةقش  رشع  عباسلا  ىنبملا  سيل يف  .ةيفاضإ 

هسفن ةرارق  ملعي يف  ناك  هنكل  ةرم ، لك  تاجرد يف  ثالث  جردلا  دعص  هتمهم ؟ يف 
بلكلا اذه  ببسب  ةقيقدلا  فصنو  ًةقيقد  قرغتسيس  اهلك  تاجردلا  دوعص  ّنأ 
ًامستبم همامأ  سكيليف  رهظ  ةيناث ، ةرشع  سمخ  رورم  دعبو  ًةأجف ، .بابلاو  موؤشملا 

دنع يمامألا  بابلا  وحن  ويل  هجتا  امنيب  كانه ، فقي  ناك  .هاّيحم  ىلع  ٍداب  رورغلاو 
ةليط نأشلا  اذ  هجعزيس  هّلعلو  قابسلا ، رغصألا  هوخأ  حبر  .ةياهنلاو  قالطنالا  ّطخ 

.ءاسملا
ًاسفن ذخأو  هيتبكر ، ىلع  هيدي  عضوو  همسج ، نم  ىلعألا  ءزجلا  ويل  ىنحأ 
ثحبو هينيع ، ىلإ  سكيليف ، ىلإ  رظن  .هبلق  تاقد  ةعرس  نم  فيفختلا  لواحو  ًاقيمع ،

.مستبي كلذ ال  مغر  هنكلو  رغصألا  هوخأ  حبر  دقل  .اهدجي  ملف  هتماستبا  نع 
ةمث سكيليف ، عم  ٌدحأ  ةمث  .ةهينه  دعب  فقوت  هنكلو  هوحن ، هّجوتو  ويل  فقو 
اذه .نوللا  قرزأ  ًائيدر  ًافطعم  يدتري  هنإ  .همامأ  ًاديدحتو  هنم ، برقلاب  فقي  ٌدحأ 
دعب ىتح  ةسردملا ، ةقيدح  ًامئاد يف  نونخدي  نّمم  وهو  عباسلا ، فصلا  هنإ يف  .سناه 

يدتري هنم  رصقأ  دلو  ًامئاد  هقفاري  ذإ  ًادبأ ، هدرفمب  نوكي  وهو ال  .سرجلا  قدي  نأ 
، نكلو .ًادبأ  دربلاب  رعشي  ال  يذلا  دلولا  ننوكيك ، وهو  ءاتشلا ، يف  زنيج  صيمق 

.كرحتلا نم  هعنمي  يك  سكيليف  لوح  هيعارذ  ّفل  .هدحو  هنإ  نآلا ،
."؟ هللا قحب  لعفت  اذام  "
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.رغصألا هوخأ  اذهف  ويل ، خرص 
!". هعد "

ىلع مسترت  نأ  بجي  ناك  يتلا  كلت  رصتنملا ؛ ةماستبا  سناه  اّيحم  تلع 
.سكيليف هجو 

". رخآ قمحأ  ىتأ  دق  اهو  "
". هعد ًاّبت ، "

، ةيضاملا ةرملا  كتحصن يف  .مهفي  ريغصلا ال  قمحألا  .خرصي  ريغصلا  قمحألا  "
". امكلتقأسف ...ًاددجم  انه  امكتيأر  اذإ  .دعب  ةدحاو  ًةّرم  كل : تلق  كلذك ؟ سيلأ 

ثالث دعص  هنأل  سيل  نكل ، .قباسلا  نم  رثكأ  سفنتلا  ةبوعص يف  ويل  هجاو 
نارعشي .كلذب  نارعشي  امهالكو  .بضاغو  فئاخ  هنأل  لب  ةدحاو ، ًةعفد  تاجرد 

.نيمراعلا بضغلاو  فوخلاب 
!". تاروشنملا هذه  هيف  مّلسن  يذلا  ناكملا  رّرقن  نأ  نحن  انب  ضرتفي  "ال 

سناه صيمق  يّمك  هاجتاب  ةعرسب  ضكرلا  ىلإ  فوخلاو  بضغلا  هعفد 
هجو ةضيرع  ةماستبا  تلع  ويل ، برتقا  املكو  .سكيليف  هجو  مامأ  نيدودمملا  قرزألا 
نأ سنا  ردجي  .كلذل ال  ساسأ  .أطبأ ال  ٍةريتوب  نكلو  هقيرط ، عبات  .سناه  ريقحلا 
هيلع .ويلك  ًامامت  ًابضاغو ؛ ًافئاخ  نوكي  نأ  هيلعو  ًايوق ، سيل  هنكلو  ليوط  هنإ  .مستبي 

ام ىلع  ام  ٍءيش  ىلإ  رظني  وهو  مستبي  هنأ  ّالإ  .ًادعتسم  رخآلا  فرطلا  نوكي يف  نأ 
.ويل فلخ  ...ودبي 
.ناوألا تاف 

هيدتري نم  هعلخي  يذلا ال  زنيجلا  صيمق  نم  ةرداص  ةنفع  ةحئار  ويل  قشنتسا 
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ةضبقب رعشي  هنكلو مل  ةحئارلا ، زيمي  نأ  عاطتسا  .كلذ  ةملعملا  هنم  بلطت  نيح  ّالإ 
، جولثلاب ىطغملا  تلفسألا  نم  برتقي  ههجو  أدب  .ًامتح  عقيس  .هّدخو  هتبقر  ىلع  ديلا 

وهو ههجو ، برق  مهدحأ  فقو  .همامأ  ًابابض  ّالإ  ىري  دعي  ملو  ضرألا ، ىلع  عقوو 
.ًادبأ دربلاب  رعشي  يذلا ال  يدنلنفلا  ننوكيك ، هنإ  .هنم  ضرعأو  سناه  نم  رصقأ 
ًافقاو سناه  يقب  امنيب  فلخلا ، نم  ويل  مجاهو  ةريبك ، ةرجش  فلخ  ئبتخي  ناك 

ركفي يف هنكلو ال  كلذ  ركفي يف  هنإ  .ًادج  ةدرابو  ةيساق  ضرألا  تناك  .ًامستبمو 
ركذت .هنقذ  ىرخألا  ةبرضلا  تباصأو  هّدخ ، ىلوألا  ةبرضلا  تباصأ  .فوقولا  ةيفيك 

، هصاصتما فيكو مت  عراشلا ، ءاوضأ  ليللا يف  مالظ  ىفتخا  نيح  دهشملا  ةبارغ  ًاريخأ 
.كلاحلا داوسلا  هّفلي  نأ  لبق 
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هترتس علخي  نيح  هعولض  برق  رسيألا  بناجلا  ديدشلا يف  ملألاب  رعشي  هنإ 
.ًادوجوم مروتلا  لاز  ام  .هعباصأب  هترشب  صحفيل  ةقيقرلا 

نم ودبي  امك  ًاركبم  تقولا  سيل  .ريغصلاو  قيضلا  هريرس  ىلع  ويل  ددمت 
.ًاريثك ملألاب  رعشي  نل  ةقيرطلا  هذهبف  ًاريثك ، كرحتي  ّالأ  لواحيو  ٍقلتسم  هنإ  .هتذفان 

ىلإ ًالوصوو  ىرسيلا ، هنيع  ىلإ  ًالوزنو  هنيبج ، نم  ًاءدب  ًاجنشتم ؛ ههجو  فصن  ناك 
.هّدخ

ةمث .هسفن  عفرو  شارفلاب  كسمأو  هتيناطب  عفرف  هسأر ، ًالوأ يف  ملألاب  رعش 
حبصأو ههجو ، نم  ريغصلا  ءزجلا  ًاليلق يف  رارمحالا  ّفخ  .هتلواط  قوف  ةقلعم  ٌةآرم 
هعباصأ قلزنت  .رثكأ مل  ملأتف  ههجو  سمل  لواح  .هعولضك  ًامّروتمو  رفصأو  نوللا  قرزأ 

.لصألا هدسج يف  ىلع  نكت  يتلا مل  ةسناجتملا  ريغ  ماروألا  ىلع  ةلوهسب 
، ًاقالطإ كرحتي  مل  سكيليف  .هعباصأ  سوؤر  ىلع  ةفرغلا  يف  ًايفاح  ىشم 

ًائيش لوقي  ناك  .ةداسولا  تحت  هيدي  عضو  دقو  هتدعم  ىلع  شارفلا  ًاددمم يف  ناكو 
نيح ةحرابلا  سكع  ىلع  قاورلا ، هاجتاب  ويل  راس  .همون  يف  ًامئاد  ملكتي  وهف  ام ،

.دحأ هدقتفي  نأ  نود  نم  ةنكمم  ةرتف  لوطأل  ةملظلا  ءاقبلا يف  لواح  دقف  .للست 
ىعّدا هدقفتل ، هدلاو  ىتأ  نيحو  .دحأ  هاري  نل  امبرف  ًارخأتم ، تيبلا  ىلإ  داع  لاح  يفف 

.طئاحلا ةهجل  ههجو  رادأو  هنطب ، ىلع  ددمتف  مئان ، هنأ 
هل ناك  يذلا  ريغصلا  ريرسلا  دجوي  لخادلا ، .تنسني يف  ةفرغ ڤـ باب  قلغأ 
ىلع ًاسأر  ماني  ناك  ثيح  تاونس ، ثالث  رمعلا  نم  غلبي  ًاريغص  ًالفط  ناك  َموي 

بابلا قلغأو  هدلاوو  هّمُأ  ةفرغ  هاجتاب  هقيرط  لمكأ  .ةداسولا  ىلع  هيلجر  عضيو  بقع 
ةرداصلا بارشلا  ةحئار  ةددعتملا ؛ حئاورلا  طسو  هتداعك ، كانه  فقو  .ًاضيأ  هفلخ 
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ةحئارلا صوصخلا ، هجو  ىلعو  همأ ، سافنأ  عم  ردصت  يتلا  عانعنلا  ةحئارو  هدلاو ، نع 
اروم نيكس  نمو  ةيديدحلا  ةرانصلا  نمو  هدلاو  نولطنب  نمو  تاعبقلا  فر  نم  ةثعبنملا 
ًامئاد ثعبنت  يتلا  ةحئارلا  ّنإ  .ةليطتسملا  بويجلا  كلت  دحأ  ةيوطم يف  ةرطسم  نمو 
نآلا هركذت  سمشلا  اهردصت  يتلا  ةحئارلا  وأ  فاجلا  ناهدلا  ةحئارك  انه ، نم 
يلاوح ذنم  كانه  قلعملا  راجنلا  نولطنب  ىلإ  لصيل  هيدي  ّدم  .قرزألا  ننوكيك  صيمقب 
لمعي نيح  ءاتشلا  لصف  يف  هتلاح  نوكت  اذكه  .دحأ  هسملي  ملو  نيعوبسألا 

.ةليوطو ةلصاوتم  تاعاسل 
.قلغملا بابلا  فلخ  نم  توص  عُمس 

ام اذهو  .توصلا  ىشالتي  نأ  ًالمآ  هينيع ، ضمغأو  ءود  ويل  رظتنا 
تناك ديكأتلاب ، .ًاددجم  ءودهلا  داس  .نوهدملا  بابلا  ىلع  ةدحاو  ًانذأ  عضو  .لصح 

اإ .ًاليلق  مانتو  لزنملا  ىلإ  يتأت  نيح  تاوصألا  ردصت  ام  ًابلاغ  يهف  .هتدلاو  هذه 
نوعيطتسي ال  نيذلا  ةصاخلا  تاجايتحالا  يوذل  ىفشتسم  يف  ةليوط  يلايل  لمعت 

رهظ نع  ةيحابصلا  تاوصألا  ظفح  دقل  .همهف  ويل  عيطتسي  ٍلكشب  ملكتلا  وأ  يشملا 
دوعت نيح ال  رذحلا  بجيو  ةعومسمو ، ةقيمع  هدلاو  سافنأ  نوكت  نأ  ديجلا  نم  .بلق 

نم ًاديدج  ًاعون  راتخيو  خبطملا ، ىلإ  بهذي  نمو مث  دعب ، ًاليلق  ويل  رظتني  .كلذك 
.نوميللا ّىبرم  ىلإ  ةفاضإلاب  بوقثلا ، نم  ريثكلا  ىلع  يوتحت  نبجلا  نم  ًاعطقو  زبخلا 

ثالث نوميللا يف  ريصع  طلخب  ماق  .جعزم  اوص  ّنأل  ةيئابرهكلا  ةصمحملا  مدختسي  مل 
نم درابلا  ءاملاب  اهألم  مث  نوميللا ، نم  شنإ  فصن  سأك  لك  عضو يف  دقف  سوؤك ؛
ةمث .ءيش  يأب  مادطصالا  مدع  ىلع  صرحي  ناك  ةلسغملا ، نم  برتقا  املكو  .روبنصلا 

ىتحو دحاو  ددعلا  نم  ىلوألا  ةموكلا  فلأتت  .ّفرلا  ىلع  ونيكلا  تاقاطب  نم  ةموك 
فلأتت يهف  ةيناثلا ، ةموكلا  امأ  .ةفلتخم  ًاطامنأ  لكشت  زومر  ةمثو  رشع ، ةسمخ  ددعلا 

نم ءزج  اأ  ّالإ  ةيقبلا ، نم  ًادكأتم  سيل  .نيثالث  ددعلا  ىتحو  رشع  ةسمخ  ددعلا  نم 
ةدوجوملا يف رئاجسلا  باقعأ  ّدع  .ةليوط  ةدمل  همدختسي  هدلاو  ناك  يذلا  ماظنلا 
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داع .ًاركبم  ظقيتسي  نلو  ليللا  نم  ةرخأتم  ةعاسل  رهس  دق  هدلاو  نأ  كردأو  ةضفنملا ،
نأ بجي  .ءود ال  تنسني  ڤـ عارذ  ّمث  نمو  سكيليف  عارذ  ّزهو  مونلا ، ةفرغ  ىلإ  ويل 
ةفش تنبب  اوسبني  .امداعك مل  آموأف  هتدلاوو ، هدلاو  ةفرغ  ىلإ  راشأ  .ةجض  اوردصي 

نوستحيو نبجلا  قوف  عضوي  يذلا  لاقتربلا  ىبرمو  بقيقلا  زبخ  نولكأي  اوناك  امنيب 
ردصي دق  ٍتوص  يأل  ًامئاد  ًاهبتنم  ءود ، هّيسرك  كرح  .ريصعلا  نم  ةريبك  ًاسأك 

؟ رادتسا دق  هابأ  ّلعل  .هعمسي  دعي  ملف  قيمعلا  سفنتلا  امأ  .امهتفرغ  نمو  قاورلا  نم 
ةعطق رخآ  ويل  بحس  ًةأجف ؟ ظقيتساو  ًادج  ًاعفترم  مهغضم  توص  ناك  ول  اذام 
هدخو عباصأ  خطل  يذلا  تنسني  لـڤـ اهاطعأو  ةدبزلاب  اهنهدو  سيكلا  نم  ٍزبخ 

.رعشو
.بابلا اذهل  ًابت  كلذ ، نم  دكأتم  هنإ  .بابلا 

ىلإ مونلا  ةفرغ  نم  ءطبب  هجوتي  وهو  ةعومسم  هدلاو  تاسعد  يه  اه 
.قلغم بابلا  ّنأ  مغر  لوبتي  وهو  هعمس  .ماّمحلا 

، كانه فقي  هدلاو  ناك  .نوميللا  ريصع  نم  ناتعرجو  طقف ، ةريطش  فصن 
، رارزألا لولحم  هزنيجو  نيزنتكملا  هيدعاسب  همسج ، نم  بحاشلا  يولعلا  ءزجلا  رهظيو 
، عقاولا .لخدملا يف  ّدسي  وهو  ًالمأتم  ةبتعلا  دنع  فقو  .براوج  يأ  ءادترا  نود  نمو 

.هنم ًاءزج  لكشي  هنإ 
.ةئيهلا هذه  ىلع  هوبأ  ادب  املاطل  .ءارولا  ىلإ  هعجرأو  هرعش  هدي يف  رّرم 

". ريخلا حابص  "
غضمي هنأ  امبو  .ملكتلا  كنكمي  ماعطلا ال  غضمت  نيحف  غضملا ، ويل يف  رمتسا 

هّدخ ريديو  سكيليف ، وحن  ريدتسيل  يفاكلا  تقولا  هيدل  ملكتلا ، عيطتسي  الو  ماعطلا 
.توصلا كلذ  وحن  طقف  نميألا 
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". بابش اي  ريخلا  حابص  تلق  "
". ريخلا حابص  "

ءاإ ناديري  امأكو  ةدحاو ، ةقوج  امأكو  ناثدحتي  امهو  ويل  امهعمس 
.ليوط يرصب  كاكتحا  يأ  نود  نم  خبطملا  ارداغي  يك  ةنكمم  ةعرس  ىصقأب  ثيدحلا 

ّمث هفصن ، برش  هنأ  ودبي  .هايملاب  هألمو  ًابوك  ذخأو  ةنازخلا  حتفو  هفلخ ، دلاولا  ّرم 
.ةلواطلا ةاذاحمب  رادتسا 

."؟ ام ٌءيش  ثدح  له  "
.ةفطاخ ةرظنب  هقمر  امنإو  ويل ، هيلإ  رظني  مل 

". ّيلإ رظنت  تنأ ال  ويل ، "
.ءيش يأ  نع  فشكلا  نود  نم  رثكأ  رادتسا  نآلا ،

". كهجو ينرأ  "
تعضو .كانه  ىلإ  هلبق  سكيليف  لصو  .ةيافكلا  هيف  امب  ًاعيرس  نكي  مل 

.ةربنلا عفترم  ٌتوص  عُمس  ًةأجفو  ةلواطلا ، ىلع  ةريطشلا 
" ...اناك يبأ ، اي  دحاو  صخشو  نيصخش  نيب  كارعلا  ناك  "

.هفتك برق  ٍراع  ٍدلجب  ويل  رعش  ذإ  ةلسغملا ، برق  فقي  دلاولا  دعي  مل 
."؟ اذه ام  "

.رخآلا فرطلا  ىلإ  رثكأ  ويل  رادتسا 
". ءيش "ال 
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ّدخ ناك  .مامألا  ىلإ  هرادأو  ةوسقب ، سيل  نكلو  هنبا ، سأرب  دلاولا  كسمأ 
.هنيع لوح  نوللا  رفصأ  مرو  كانهو  نوللا ، قرزأو  ًامّروتم  ودبي  ويل 

."؟ هللا ّقحب  اذه  ام  "
". مواق دقل  يبأ ، اي  ويل  مواق  دقل  "

! بيرغ اذه  .ةدحاو  ةملكب  ويل  قطني  نأ  لبق  بيجي  نأ  سكيليف  عاطتسا 
.اهعلتبا دقل  .كانه  دعت  ملو  نآلا ، هتردغ  تاملكلا  ّنأ  ّالإ  ًاريثك ، ملكتي  ناك  ًةداعف ،

."؟ تمواق له  "
، ًاددجم ويل  ىلإ  سكيليف مث  ىلإ  رظن  مث  هيلإ ، رظني  وهو  كانه  هدلاو  فقو 

.ةرشابم امويع  ىلإ  رظنلا  ًالواحم 
."؟ ويل "

" ...ةدع ٍتارم  مواق  يسفنب ، كلذ  تيأر  .مواق  دقل  يبأ ، اي  معن  "
". ويل لأسأ  انأ  "

.ةلئسألا تّرمتساو  تارظنلا  تلاوتو 
". يسفن نع  عفادأ  مل  الك ، "

رشع ةثالث  رمعلا  نم  ناغلبي  امهف  نيريبك ؛ اناكو  ...يبأ  اي  نيصخش  اناك  "
" ...و رشع  ةعبرأ  وأ  ًاماع 

". يفكي اذه  ًانسح ، "
.ةقدب هنبا  هجو  سسحتي  نيتريبكلا  هيديب  دلاولا  أدب 
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ىرن فوس  لزنملا  ىلإ  دوعت  نيحو  ويل ، اي  ةسردملا  ىلإ  بهذا  .فرعأ  نآلا  "
". هلعفنس يذلا  ام 
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لمحي نوللا  حتاف  رعشلا  وذ  لوطألا  وه  اه  .دعُب  نع  ًاريثك  نيَِاشتم  اسيل 
ىلع ةيضايرلا  هتبيقح  لمحي  قماغلا  رعشلا  وذ  رصقألا  وه  اهو  هرهظ ، ىلع  ةبيقح 

ةسردملا يف ىلإ  ويل  بحطصي  ناك  .ًاعم  ةسردملا  ىلإ  ناريسي  امهو  امهري  هّلعل مل  .هفتك 
ةعيرش انه  هل : ًالئاق  ههِّجويو  هرذحيو  رمألا  هل  حرشيو  هعم ، ريسيو  لوألا ، عوبسألا 

اذإ ّالإ  كّقَح  ىلع  لصحت  نل  .بائذلا  كتلكأ  ًابئذ  نكت  نإ مل  .ةدئاسلا  يه  باغلا 
نأ ىلإ  .كناكم  دحأ  سلجي  نلو  ّيوق  تنأ  كاجن ، ـ ڤود لآ  نم  تنأ  .كديب  هتذخأ 
يفو .ناريسي  امهو  ءارولا  ىلإ  ًاليلق  هنع  دعتبي  نأ  ويل  هنم  بلطف  يناثلا ، عوبسألا  ّلح 

ركفي يف هنإ مل  ىتح  .نآلا  دعب  ةسردملا  ىلإ  هبحطصي  ّالأ  هنم  بلط  يلاتلا ، عوبسألا 
.هيلإ ةبسنلاب  ًايفاك  كلذ  ناكو  ويل ، عم  ريسي  ناك  .سكيليف  عم  رمألا  اذ  مايقلا 

.ًايفاك نكي  اذه مل  ّنكلو 
.هسفنب ءانتعالا  ّىتح  عيطتسي  ربكألا ال  هنبا  ّنإ 

ًاديعب خبطملا  سيل  .ةذفانلا  ةفاح  ىلع  هيعارذب  أكتاو  نيتلتش  نا  ـڤـ يإ حازأ 
اهنم رهظت  عباسلا  قباطلا  ةذفانو يف  ماعط  ةفرغو  قّيض  قاور  هنع  هلصفي  ذإ  هنع ،
فرغ عبرأ  نم  فلأتت  ةقش  هتقش ؛ اهنكل  .ناريغص  ناسأر  رهظيو  ساجوكس  ةنيدم 

، نآلا ىتح  ةدوجوم  نكت  مل  ملوهكوتس  يحاوض  نم  ةيحاض  يف  نيقاور  نمو  مون ،
نويلم ءانب  لالخ  نم  ةدقعملا  ناكسإلا  ةمزأ  ّلحل  ًادوقع  لامعألا  لاجر  ّصن  امدعب 

ىلإ لاز  ام  ًاّبت ، .ةعبرم  ماعط  ةفرغو  عّمشم  قيض  قاور  .رمألا  حجنف  ةاشتم ، ةقش 
.هخبطم ددجي  نآلا 

ىتح اهيلقب  ماقو  ةعبارلاو ، ةثلاثلا  ّمث  نمو  ةيناثلاو  ىلوألا  ةضيبلا  رسك 
ناك .لكألاب  عتمتسي  نأ  لجرلا  ىلعف  ةرثكب ؛ حلملا  اهيلع  ّشر  ّمث  ةشمرقم ، تحبصأ 
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هاري ناك  ام  ّلك  نكلو  ةكوشلاب ، ةالقملا  ضيبلا يف  كّرحيو  نرفلا ، نم  برقلاب  فقي 
.هريكفت نم  لوزي  نل  هجو  نوللا ، رفصأو  قرزأو  مروتم  هجو 

حّوليو كانه  سلجي  تنسني  ناك ڤـ ثيح  يلاعلا  يسركلا  ىلع  زيكرتلا  لواح 
ءاملا يلغب  ماق  .هبرشو مث  ءاملا  نم  ًاريبك  ًابوك  هسفنل  بكس  .خبطلاب  وه  موقي  اميف 

.ىوقأ ةوهقلا  قاذم  حبصيل  ّنبلا  ةيمك  دازو  ةيروفلا ، ةوهقلا  ةطلخ  رّضحو  ردق ، يف 
.همامأ هاري  ام  يفخي  وهف ال  ًايفاك ، سيل  اذه 

.برضلل ضّرعت  ٌهجوو  ةضمغمو ، ةمروتم  ٌنيعو  مّروتم ، ّدخ 
!". وووأ "

ىنحنا اهدنع ، .هدي  يف  ةوهقلا  بوك  لمحو  ةلواطلا ، ىلع  هنحص  عضو 
.ةميدق ةقاطب  ىلع  مسري  أدبو  ونيكلا ، تاقاطب  نم  ةمزرو  ملقلا  ذخأيل  تنسني  ڤـ

مسرلا كب  ردجي  الو  ابابِل ، اإ  ...ةقاطبلا  هذه  ّالإ  ةقاطبلا ، هذه  ّالإ  "
". اهيلع

". اهنم ديدعلا  كيدل  "
". فقوت فقوت ، "

نع فقوتلا  ضفري  يذلاو  تاونس  ثالث  رمعلا  نم  غلابلا  هنبا  ىلإ  رظن 
، تاونس ثالث  رمعلا  نم  غلبي  هنإ  .دحأ  هروصتي  دق  اّمم  ىوقأ  هيدي  ّنإ  ذإ  مسرلا ،
ّنأ ّالإ  رادتسا ، نمو ّمث  هينيع  ضمغأو  دعتبا  .هرمع  نم  ةرشاعلا  هنأكو يف  ودبي  هنكلو 

، ضرألا ىلع  ًافحاز  عقوو  برضلل ، ويل  ضرعت  .هقرافي  نأ  ضفر  مّروتملا  هنبا  هجو 
.هسفن نع  عفادي  نأ  نود  نم  تامطللا  ىقلتو 

، كانه سلجي  لاز  ام  .ريضحتلا  ةعيرس  ةوهقلا  نم  رخآ  بوكو  ةسماخ  ةضيب 
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رواا فيصرلا  ًالمأتم  خبطملا  ةذفان  نم  رظني  أدب  .هب  موقي  ناك  ام  ىأ  هنأ  مغر 
ملعتي يف هنإ  .امهمايأ  هئانبأ  نم  نانثا  يضمي  ثيح  ديمرقلا ، تاذ  ةسردملا  ىلإ  يدؤملا 

ىلإ سلاج  كانه  وه  اه  .دحاو  قباط  نم  ةفلؤملا  ةيوناثلاو  ةيئادتبالا  ةسردملا  كلت 
نم ًاقلق  ةذفانلا ، نم  ةفطاخ  ًةرظن  يقليو  ةلئسألا ، نع  بيجي  مّروتملا ، ههجوب  ةلواطلا 

.ًاددجم هبرضيل  ًارظتنم  جراخلا  ام يف  دحأ  نوكي  نأ 

.هتاوطخ عرسأ يف  ًةأجف ،
كانه رظتنيو  هتفرغ  ىلإ  بهذي  نأ  هنم  بلطو  ضرألا ، ىلع  تنسني  عضو ڤـ

ام ًاليمج يف  ناك  يذلا  ةيذحألا  نم  جوز  برقأ  هلجر  عضو يف  .هّمأ مث  ظقوي  ّالأو 
قباوط ةعبس  لزنو  دعصملا  ّلقتسا  .طابرلا  ىلإ  دقتفيو  ًايلاب  حبصأ  نآلا  هنكلو  ىضم 
باوبأ تاذ  نيزختلل  مدختسُت  ةديدج  نكامأ  يفو  ملظم  قاور  راسو يف  وبقلا ، ىلإ 
تاذو ةيديدح  كابِش  نم  ةعونصم  يهف  نيزختلل  ةّدعملا  ةميدقلا  نكامألا  امأ  .ةيديدح 

.ًايرورض اهقالغإ  دعي  ةطيسب مل  ةيبشخ  باوبأ 
ودبي .نيزختلا  عقوم  يف  ةريبكلا  ةوجفلا  نم  شارفلا  ةيؤر  هناكمإب  حبصأ 
سانلا ّنأ  امب  همادختسا  ليحتسملا  نم  حبصأ  جراخلا ، نم  نوللا  قرزأ  نيطبتلا 

نم ىلوألا  تاونسلا  هنومدختسي يف  اوناك  يذلا  شارفلا  هنإ  .يئاوهلا  عونلا  نولضفي 
.ةنيدملا مهشيع يف 

يشميو شارفلا  لمحي  ناك  امنيبو  .هلمكأب  دعصملا  ألم  دقو  ةياغلل ، ليقث  هنإ 
طالبلا شارفلا  ىّطغ  .ضرألا  ىلع  سبالملاو  ةنيزلا  عقوأ  خبطملا ، ىلإ  هجوتيل  قاورلا  يف 

، ةقدب هّفلو  ىرسيلا ، هتبكرب  شارفلا  ىلع  طغض  .ماعطلا  ةدئامو  ةجالثلا  نيب  هلمكأب 
طئاحلا ىلإ  هدنسأو  هلمع  ةفرغ  ىلإ  خبطملا  نم  هلقنو  نيفرطلا ، نم  ًالبح  هلوح  دقع  مث 

نينيع كانه  ّنأ  اهنيح  ّالإ  ظحلي  ملو  ..طسولا  ىلإ  يسركلا  عفدي  ناك  امنيب 
.هنوؤش لخدتلا يف  ناديرتو  هيلإ  ناقّدحت  نيتيلوضف 
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."؟ اذه ام  "
.رغصألا هنبا  لمحي  وهو  دهنتو  نا  ـڤـ يإ مستبا 

". ديدج شارف  "
.ليوط ٍتقول  هيلإ  ناتيلوضفلا  نانيعلا  تقّدح 

". يبأ اي  ًاديدج  سيل  الك ، "
". ًاديدج سيل  الك ، "

."؟ يبأ اي  اذه  ام  "
". ّرس اذه  "

!". ّرس "
". ويلبو صاخ يب  ّرس  هنإ  "

ةلواط نع  لبحلا  اياقب  لازأ  .خبطملا  ىلإ  ًاعم  ايشم  .خبطملا  هاجتاب  راسو 
ةديدج ًةجاجز  ذخأ  ّمث  ةلواطلا ، بناجب  يلاعلا  يسركلا  ىلع  شارفلا  عضوو  خبطملا ،

عضو .ىرخأ  تاجاجز  عستل  عسّتي  ناكم  وهو  ةلسغملا ، تحت  دوجوملا  بارشلا  نم 
ةجاجزلا ىوتحم  فصن  بكسب  ماق  .هبحي  يذلا  بارشلا  ةجاجز  شارفلا  فرط  ىلع 

ىلإ هكيرحتو  طيلخلا  نيخستب  ماق  مث  ركسلا ، نم  قعالم  عضب  هيلإ  فاضأو  ءاعو ، يف 
.بوك جيزملا يف  بكسف  ركسلا ، باذ  نأ 

.بوكلا ىلع  هعبصإل  ةمصب  كرتو  مستبا  يذلا  تنسنيڤ  هبوك لـ عفر 
قرزأو مّروتم  ٌهجو  همامأ  رهظف  هينيع ، ضمغأو  برشيل  بوكلا  نا  ـڤـ يإ عفر 

.اهلك بوكلا  تايوتحم  علتبي  داكف  رفصأو ،
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دعاقملا دحأ  ىلع  هاخأ  رظتني  ويل  ناك  .ًايفاك  سيل  هنكلو  ليوط ، موي  هنإ 
كانه اسلج  .مويلا  ةسردملا  يف  رغصألا  هوخأ  رخأت  .ةيئادتبالا  ةسردملا  بعلم  يف 

اناك لب  ّنيعم ، عوضوم  نع  اثدحتي  مل  .ىرخأ  ًةرم  ناثدحتيو  نارظتنيو  ناثدحتي 
نع ًابئاغ  امهدلاو  نوكي  دقف  ًاليوط ، ًاتقو  ارظتنا  اذإف  بسحو ، تقولا  رورم  نارظتني 

.لزنملا ىلإ  نادوعي  نيح  بارشلا  ءاستحا  ةرثك  نم  يعولا 
.قباوط ةعبس  امهمامأ  تيقب  .ةوطخ  ًةوطخ  جردلا  ادعص 

.ءطبب ريخألا  جردلا  ادعص 
.ءطبب

ةكرحب حتفت  يتلا  ديربلا  ةحتفب  ىرخألا ؛ باوبألا  لكك  امهتقش  باب  ودبي 
، ةليوط ةدمل  ًاتوبكم  ًانينر  ردصي  يذلا  دوسألا  بابلا  سرجو  عباصألا ، نم  ةفيفخ 

اهيلإ هوبأ  ريشي  .لّوستلا  عونمم  اهيلع : بتك  يتلاو  سرجلا  قوف  ةيندعملا  ةحيفصلاو 
.بابلا قرطي  يذلا  صخشلا  زّيمي  نيح ال  ًامئاد  فرقب 

.امهضعب ىلإ  سكيليفو  ويل  رظن 
يَمدق عقو  عامس  ًالواحم  بابلا  نم  برتقا  هنكلو  لوخدلا ، ديري  نكي  مل 

.بابلا ىلع  هنذأ  عضو  ىلع  ؤرجي  نأ  نود  نم  هدلاو 
ثالث ةقيمع  ًاسافنأ  اذخأ  .كاجن  ـ ڤود .بابلا  ىلع  ةقلعملا  ةحوللا  ىلإ  ارظن 

.الخدو بابلا  احتف  ّمث  تارم ،
!". ويل "
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تداع امف  توصلا ، عمس  ىتح  لخادلا  ىلإ  ةدحاو  ًةوطخ  اطخ  نإ  ام 
.هناكم فقوت يف  اذل  قيضلا ، قاورلا  ىلإ  لوصولا  ىلع  هنادعاست  هامدق 

". انه ىلإ  لاعت  ويل ، "
نود نم  نكلو  زنيجلا  يدتري  لازي  ال  ناك  .خبطملا  يف  امهدلاو  ادجو 
ىلع ةالقملا  تلاز  امو  ونيكلا ، تاقاطب  نم  ةمزر  برق  ةغراف  ةجاجز  ةمثو  صيمق ،

رفصألا طالبلا  ىلع  زيكرتلاو  ضرألا  ىلإ  رظنلا  لهسلا  نم  ناك  .ةغراف  نرفلا 
.نازراب ةيلفس  ةفشو  نقذ  .نيتقدحملا  نينيعلا  نع  ًاديعب  عّمشملا ،

". انه ىلإ  لاعت  "
ويل هفقوأ  نأ  ىلإ  هبرق ، سولجلا  ىلع  سكيليف  كشوأو  مامألا ، ىلإ  ويل  مدقت 

: هل ًالئاق 
". تنسني ىلإ ڤـ بهذا  "

.ةعرسب كرحتلا  بغري يف  نيح مل  هعفدو 
". بابلا قلغأو  تنسني  ةفرغ ڤـ ىلإ  بهذا  "

.ضرألا هترظن  قرافت  مل 
."؟ اذام "

". كهجو "
.هدلاو يَمدق  ىلإ  قّدحي  أدب  لب  ضرألا ، ىلإ  رظني  ويل  داع  ام  اهدنع ،

". لماكلاب كهجو  ةيؤر  ديرأ  "
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.هيف ركفي  ام  ةفرعم  هيلع  بعصلا  نم  ناك  .هدلاو  ىلإ  رظنلا  نعمي  أدبف 
."؟ تيذأت له  "

". الك "
.همسج ملألا يف  ردصم  ىلإ  هيبأ  دي  تدتما 

". بذكت "ال 
". ًاليلق "
!". ًاليلق "
". رثكأ "

."؟ اهسفن كتسردم  ناسردي يف  له  "
". معن "

."؟ امهيمسا فرعت  له  "
". معن "

."؟ كسفن نع  عفادت  َملو مل  "
__" دقل "

كنكلو امهيمسا ، فرعتو  اادصقي ، يتلا  اهسفن  ةسردملا  ىلإ  بهذت  تنأ  "
!". ددصلا اذ  ًائيش  لعفت  ...نل 

.ولعي هدلاو  توص  أدب 
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، ًانسح .كاجن  ـ ڤود ةلئاع  نم  تنأ  فئاخ ؟ ينبا  له  ينب ! اي  فئاخ  تنأ  "
هجاوتو كسفن  نع  عفادت  نأ  كيلع  .عيمجلا  برهي  ال  نكلو ، .انأ  ىتح  فاخي ! لكلا 

". ةقيرطلا هذ  ومنتسو  .كفواخم 
ةفرغ هاجتاب  قاورلا  ىلإ  هديب  دلاولا  راشأ  كلذ ، دعبو  .همسج  فجترا 

.لمعلا
". كانه ىلإ  بهذنس  "

!". كانه "
". نآلا "

.اكرحتت نأ  هالجر  تبأ  ذإ  قاورلا ؛ لصح يف  امك  ًاددجم  رمألا  لصحي 
". نآلا "

، مونلا ةفرغ  باب  حتفنا  ةظحللا ، كلت  .ءطبب يف  كرحتلاب  أدبو  ويل ، هعمس 
.ا قيلي  دعي  نوللا مل  رفصأ  ٍمون  بوث  يدترت  يهو  ثعشملا  اهرعشب  همأ  ترهظو 

."؟ انه خارصلا  اذه  لك  "َمل 
.ًاعومسم لازي  ناك ال  هتوص  ّنكل  دلاولا ، سمه 

". كريرس ىلإ  يدوع  "
."؟ هل ططخت  يذلا  ام  نا ؟ ـڤـ يإ اي  ثدحي  يذلا  ام  "

". يلخدتت "ال 
."!!؟ كهجول لصح  يذلا  ام  ويل ، يهلإ ، اي  لعفت ؟؟ اذام  "
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". انأ يتيلوؤسم  اإ  .ويل  نيبو  ينيب  رمألا  "
ويل فتك  لوح  هعارذ  بألا  عضو  نأ  ىلإ  ٍءيش ؛ لك  فقوت  ًةأجفو ،

.ةفرغلا هاجتاب  هبحس  هنكلو  .هيلع  وسقي  نأ  نود  نم  هوحن  ًاليلق  هبحسو 
". نآلا لخدنس  "
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بابلا حتفي  مث  .عمسلا  تصني  وهو  قلغملا  بابلا  فلخ  سكيليف  فقي 
لخدتلا مدع  اهنم  بلطيف  دلاولا  امأ  .هب  موقيس  اّمع  هدلاو  لأست  هّمُأ  عمسيف  ًاليلق ،

.كلذ ذّبحي  وهو ال  .عمسيل  برتقا  امهم  ةّتبلا ، ويل  توص  عمسي  .اهينعي مل  ام ال  يف 
سناه ريقحلا  ّدم  نيح  مويلا  كلذ  لصح يف  املثم  ًامامت  ئّيس ؛ رمألا  ّنأ  ملعي  هنإ 

.فلخلا وأ  مامألا  ىلإ  كرحتلا  نم  هعنميل  هيعارذ 
هيدل رفوتي  نيح مل  سمألاب ؛ ثدح  امك  كلذ ، نم  أوسأ  رمألا  عقاولا ، يف 

.هتبقر نم  برتقت  ننوكيك  ةضبق  ّنأ  نم  ويل  ريذحتل  تقولا 
.رمألا لمحتي  دعي  وهف مل  كلذ ، لعف  هيلع  .قاورلا  ىلإ  هجوتو  بابلا  حتف 

.هّمأ وحن  ًةرشابم  هّجوت 
لمعلا ةفرغ  باب  ىلع  اهانيع  ترّمست  دقف  هارت ، ال  اهنكلو  هعمست  اإ 

.هيلإ عمتست  ام  ىلإ  عمتساو  اهنم ، برقلاب  فقو  .قلغملا 
.ًاموتكم ودبي  توصلا  ناك 

مهدحأ ّنأكو  .ةمكل  نع  رداص  ٌتوص  هنأكو  ادبو  رخآ ، توص  عفتراو 
.ًاددجمو ًاددجمو ، ًاددجمو ، ًاددجم ، هسفن  توصلا  عُمس  .ًاصخش مث  مكلي 

يأب مايقلا  هتعاطتساب  نكي  نيح مل  سمألاب  لصح  امك  ًامامت  لصحي  رمألا 
نأ لبق  بابلا  حتف  ةأجف ، .سناه  يعارذ  نيب  خرصيو  يكبي  ناك  نيح  ءيش ؛

.هفاقيإ نم  هّمُأ  نكمتت 
.ًابيرغ رمألا  ادب 
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ىلع ًايثاج  ناك  دقف  ةقيرطلا ؛ هذ  فرصتي  هابأ  ىأر  نأ  ًاموي  هل  قبسي  مل 
كسمي هدلاو  ناك  .فيظنو  نوللا  قرزأ  ريبك  ٍشارفب  كسمي  وهو  هيتبكر ، ىلع  ضرألا 

.ةداع ًادحأ  نضتحي  وهو ال  .هنضتحي  هنأكو  شارفلاب 
". ةقيرطلا هذ  شارفلا  ىلع  كسفن  ِمرا  "

الو ردصلا  يراع  هدلاوك ، ودبي  هنإ  .ىلعألا  نم  ًايراع  ناك  ًاضيأ  ويل 
.زنيجلا ّالإ  يدتري 

". لماكلاب كسفن  ِمرا  "
نم ىلدتي  قرزألا  شارفلا  ّنأ  سكيليف  ظحال  تاذلاب ، ةظحللا  كلت  يف 

.ًاقّلعم حابصملا  ناك  ثيح  نم  فقسلا ،
نيعتست نأ  كيلع  .كيديب  سيلو  كمسجب ، تامكللا  هّجوت  نأ  بجي  "

". كمسج لماكب 
.دلاولا هكسمي  يذلا  شارفلا  مكلب  موقي  نم  ويل  ناك 

.ًاددجمو ًاددجمو  ًاددجم 
". ...كب ىذألا  قحلي  نأ  مهدحأ  ديري  نيح  "

.ةدئاز ةوسقب  قّلعملا  شارفلا  مكلو  ةعرسبو ، ًاليلق  زفقو  دلاولا ، فقو  نآلاو ،
ءزجلا ىلإ  ةيادبلا  يف  كتابرض  هّجو  .ةدحاو  ةمكلب  فنألا  فدهتسا  "

". كمصخ انيع  عمدتسف  فنألا ، تبرض  اذإ  .ربكألا 
يتلا ىنميلا  هديب  هلصافم  كرفي  ناك  يذلا  ويلل  أموأو  مكللا ، نع  فقوت  مث 

.نوللا ءارمحو  ةفيعض  ودبت 
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ىلإ ءافعضلا  ليمي  ذإ  مامألا ؛ ىلإ  صخشلا  ليميسف  فنألا  مكلت  نيح  "
ًةبرض هّجوت  نيح  ثدحي  ام  اذه  .مهجاعزإب  ةيعمدلا  ماونق  أدبت  نيح  ًامئاد  مامألا 

، ةظحللا كلت  .ويل يف  اي  ّيلإ  رظنا  .اذكه  كمامأ  نوفقيس  ذإ  فنألا ، ىلإ  ًةرشابم 
". كتهبج لباقم  كمصخ  ةهبج  نوكتس 

ّنأكو رمألا  ودبيل  ويل ، ردص  نم  برقلاب  حبصأف  مامألا ، ىلإ  دلاولا  عفدناو 
ىلع لوصحلا  ديرت  تناك  يتلا  هتدلاو  ىلإ  رظن  .ىرخأ  ٍةزنع  هاجتاب  اهينرق  بّوصت  ًةزنع 

.كلذ نع  ًاضوع  سكيليف  ىلإ  رظنلا  تراتخا  اذل  اهاقلتت ، اهنكلو ال  ةبوجأ 
". ناشطع كوخأف  ًاريبك ؛ ًابوك  بلجا  .هايملا  بلجل  بهذا  "

.ويل ردص  هسأر يف  محقأو  عفدنا  نآلاو ،
ّمث ةهبجلا ، برضا  .ةرشابم ّمث  ةبرضلا  لعجت  نكلو ال  ىرخأ ، ةمكل  هل  هِّجو  "

.كيدي يمحت  نأ  كيلع  نأ  ركذت  نكلو ، .مسجلا  ىسقألا يف  ةمظعلا  يهو  ةمجمجلا 
.انه ىلإ  ةيلاتلا  كتمكل  هّجو  اذل ،

.هّدخ ىلإو  هنقذ  ىلإ  دلاولا  راشأو 
نمو بناجلا  نم  برضت  كنأكو  كعارذ  ِولا  .كفلا  مظع  ىلإ  ةمكللا  هّجو  "
". ءارولا ىلإ  عجارت  .ّشه مث  ةنجولا  مظعف  ءزجلا ؛ اذه  فدهتست  نأ  بجي  .لفسألا 

ًةرم هتامكل  دّدسو  هعارذ ، َّيل  ًالواحم  ىرخأ  ًةبرض  برضو  ًاددجم ، ويل  برض 
.هدلاو تاميلعتل  ًاقفو  ىرخأ 

؟ كلذ كنم  بلطأ  ملأ  .هايملا  بلجل  بهذت  نأ  كب  ضرتفي  هايملا ؟ نيأ  "
". ضكرا ايه ،

، ةئفاد هايملا  تناك  .هايملا  روبنص  ىلإ  ًاديدحتو  خبطملا ، وحن  سكيليف  ضكر 
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هيديب هلمحي  ريبك  بوك  هعمو  ءطبب  ةفرغلا  ىلإ  داع  .دربت  يك  ًاليوط  ًاتقو  قرغتست  ملو 
.نيتنثالا

هايملا راضحإل  بهذتس  .ًادعاصف  نآلا  ذنم  كلمع  اذه  نوكيس  ًانسح ، "
قلغأ نآلاو ، .كيخأل  هيطعتو  مجحلا  اذ  ًابوك  بلجتسو  ةعاس ، فصن  لك  انل 

". بابلا
.ويل فتك  ىلع  هعارذ  عضوو  يراعلا  هرهظ  دلاولا  رادأ 

عقي نأ  ىلإ  مكللا  ّرمتسا يف  .مامألا  ىلإ  عفدناف  هفنأ ، ىلع  هتمكل  دقل  "
ًاصخش اوناكأ  ءاوس  .نوملستسيسف  ٍصخش  نم  رثكأ  كانه  ناك  نإو  .ضرألا  ىلع 

عم ةصقرلا  أدبتس  .ويل  اي  ّبد  عم  صقرت  كنأكو  .ّمهي  .ةثالث ال  وأ  نينثا  وأ  ًادحاو 
، مكلتو صقرتس  .ضكرتسف  ىرخألا  ةببدلا  امأ  .هفنأ  ىلع  همكلتو  ربكألا  ّبدلا 

تقول ًاعافدنا  رمألا  كل  ودبي  دق  .همكلتو  هلوح  صقرت  نأ  كيلع  مكلتو ! صقرت 
.ًاددجم همكلا  فئاخو ، شّوشم  هنأ  كل  ودبي  نيحو  هكاإب ، موقتس  كنكلو  ريصق ،

!". مكللاو صقرلا  ةيفيك  كردت  كنأ  املاط  ًاّبد  مز  نأ  كنكمي 
تلخد كلذ  نع  ًاضوع  اهنكلو  بابلا ، قلغت  نأ  هّمُأ  نم  سكيليف  رظتنا 

.ةنفعلاو ةئفادلا  ةفرغلا 
."؟ لعفت كنأ  نظت  اذام  نا ، ـڤـ يإ "

."؟ ههجو يرت  ملأ  .يرداغت  نأ  كنم  تبلط  "
" ...اذه نكل  هارأ ، معن  ههجو ، ىرأ  انأ  "

". هسفن نع  عافدلل  لاتقلا  ةيفيك  ملعتي  نأ  هيلع  "
هّنأكو اوص  ودبي  خرصت ، نيحف  دلاولا ؛ ةربن  نع  ةفلتخم  ّمألا  ةربن  تناك 
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.قامعألا لخدي 
لك نيب  نم  متنأ  .ويل  تسل  تنأ  ةقيرطلا ، هذ  كلذب  مايقلا  عيطتست  "ال 

". رمألا اذه  مكلصويس  نيأ  ىلإ  نوملعت  سانلا 
!". هسفن ةيامح  ملعتي  نأ  هيلع  ًابت ، "

ثدحتلا انيلع  .نا  ـڤـ يإ اي  نآلا  .تنأو  انأ  مونلا ، ةفرغ  ىلإ  باهذلا  انيلع  "
". عوضوملا اذه  نع 

.ًاددجم خرصيس  هنأ  مغر  ةريصق ، ٍةرتفل  دلاولا  تمص 
.ةفرغلا جراخ  ىلإ  اهعفدو  ّمألا  وحن  هّجوت  مث 

هنوحربي نيح  ًادّدمم  هدجنس  ٍلاح  ّيأب  يرام ؟ تيرب  اي  ثدحتنس  َّمعو  "
ةوقب هومكلي  يك  ىلعألا  ىلإ  هريديس  همسج  نم  ٍءزج  ّيأ  ةيلاتلا ؟ ةرملا  يف  ًابرض 

". ًافيعض هنوك  جئاتن  لمحتي  وأ  هسفن  نع  عفادي  نأ  هيلع  ةريبك ؟
.ةدلاولا بجت  مل 

.اهدي ىلع  سكيليف  ّدش  بابلا ، دلاولا  قلغأ  نيحو 
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رضحيل ضاحرملا  ةفرغ  وحن  هجوتي  وهو  ًاليلق  سكيليف  اقاس  تفجترا 
نم اهعم  مألا  هترضحأ  يذلا  قودنصلا  كلذ  كانه ؛ دوجوملا  رضخألا  قودنصلا 
ىلع سلجو  هكسمأ  .تاضرمملا  اهكلمت  يتلا  قيدانصلا  لثم  وهو  لزنملا ؛ ىلإ  لمعلا 
نكمي شاشلا  نم  تادامضل  ًااشم  ًائيش  هنم  ذخأيل  هحتفو  ضاحرملا ، دعقم  ءاطغ 
هعطق نكمي  يذلا  ضيبألا  قصاللا  طيرشلا  ىلإ  ةفاضإلاب  اهقيزمت ، نود  نم  اهبحس 

سكيليف لمح  .يحارجلا  قصاللا  طيرشلا  مسا  هيلع  نوقلطي  مأ  كردي  وهو  ةلوهسب ،
نمو ّمث قاورلا ، ينبلا يف  داجسلا  ىلع  ضكرو  هدي ، قصاللا يف  طيرشلاو  تادامضلا 

نيح ًاريرص  ثدحت  يتلاو  ةدوربلا ، ةمئاد  ةيبشخلا  ةيضرألا  ىلإ  لصيل  ةشيعملا ، ةفرغ  ىلإ 
ىلع خبطملاو  ةشيعملا  ةفرغ  نم  اهيلإ  ذافنلا  نكمي  يتلا  ةفرشلا  هاجتاب  اهقوف  دلاولا  يشمي 

.ءاوس ٍّدح 
". ءيدرلا زنيجلا  صيمق  يدتري  يذلا  نيف  ريقحلا  كاذ  "

ًةأجف ويل  ىلع  هسفن  يمري  وهو  عبرملا  مسجلا  كاذ  ىأر  دق  سكيليف  ناك 
، ةبيرغ ٍضرأ  نانطوتسملا يف  ويلو  وهو  يدنهلا ، وه  نيف  ّنأكو  .فلخلا  نم  همجاهيو 

سناه هلعف  امب  عمس  دقل  .ةكرعملا  ءدب  نارظتنيو  ءادعألا  ضرأ  يف  نالوجتي  ناذللا 
ةطساوب امهنم  لك  يَطبإ  طشكب  اماق  امأ  فيكو  قافرلا ، نم  نينثاب  ننوكيكو 

يذلا ادوبب  هالعف  امب  عمس  امك  .حرجلا  ىلع  حلملا  اعضوف  افزن ، نأ  ىلإ  ةّداحلا  ةراجحلا 
متو توملا ، ةجرد  ىلإ  بكانعلا  نم  فاخي  ناك  يذلاو  ثلاثلا ، قباطلا  يف  شيعي 

فلتخم نم  اعمجو  هدييقتب ، اماق  دقف  .ناريجلا  نيب  تراد  يتلا  برحلا  لالخ  هنجس 
دعبو .ىّوقملا  قرولا  نم  قودنص  اهاعضوو يف  ةريبك ، تارشحو  بكانع  وبقلا  ءاحنأ 

ننوكيك تّبث  اميف  ادوب ، سأر  هاجتاب  سناه  هعفدو  قودنصلا  لفسأ  احتف  كلذ ،
تلصوو ههجو  ىلع  تارشحلاو  بكانعلا  تفحزف  ادوب ، ةبقر  لوح  ةقصاللا  طئارشلا 
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كلت دعبو  .همفو  هفنأ  تلخدو  هينذأ  يف  ةليوطلا  اهلجرأ  تقلع  امك  هرعش ، ىلإ 
صاخلا هعراش  ءطبب يف  ريسي  ناك  فيك  ظحالف  ادوبب ، سكيليف  مدطصا  ةثداحلا ،

.وه نم  الو  وه  نيأ  ملعي  برح ال  نيجس  هنأكو 
.نيظوظحم ويلو  وه  ناك 

تادامضلا رّرم  .ههجو  حفلي  درابلا  ءاوهلاو  ةفرشلا  ىلإ  سكيليف  هّجوت 
نيزباردلا ةفاح  ىلع  ًائكتم  فقي  يذلا  دلاولا  ىلإ  يحارجلا  قصاللا  طيرشلاو  ةطاطملا 

.ساجوكس تنمسإلا يف  ًالمأتمو 
". كلصافم ّدتشتس  اذكهو  مكلت ، نأ  كيلع  "

رارمحالاو ال ويل  سلجي  ثيح  ططخملا  يسركلا  وحن  رادتسا  دق  دلاولا  ناك 
.هلصافم لوح  ةدامضلا  ّفلو  هوحن  امهبحسو  هيديب ، دلاولا  كسمأ  .هيّدخ  ولعي  لازي 

ذإ لصافملا ؛ يمحن  نأ  انيلع  .اذه  لعفن  نأ  انيلع  نهارلا ، تقولا  نكلو يف  "
". ةليوط ةرتفل  نرمتت  نأ  بجي 
.ىنميلا ديلا  .ىرسيلا  ديلا 

". هيلع يضقتس  اذكهو ، .كمسج  كيرحتب  رمتساو  نيرمتلا  عبات  "
اهلزنأو هتبابس ، ىلعو  هماإ  لفسأو  هنبا  لصافم  ىلع  ةدامضلا  دلاولا  ّفل 

.همصعم ىلإ  لصتل  ًايجيردت 
". كتضبق ينرأ  "

.هدي ةحارب  هوبأ  ارضي  امثير  رظتناو  ةدمضملا ، ىنميلا  هتضبق  ويل  مكحأ 
."؟ رعشت فيك  "
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". ريخب "
ءاوهلا يف  هيدي  ويل  كرح  ام  ناعرسو  ىرسيلا ، ديلاب  هسفن  رمألاب  ماق  ّمث 

ّالإ مكلي  وهو ال  قاورلاو  ةشيعملا  ةفرغ  وحن  ًاعرسم  ضكرو  سكيليف ، مامأ  ةدع  ٍتارم 
.شارفلا برق  ًاددجم  هيتبكر  ىلع  اثجو  ًاددجم ، ةفرغلا  ىلإ  هدلاو  هعبت  .ءاوهلا 

."؟ امهامسا ام  "
". سناه "

."؟ "َو
". ننوكيك "

.هفتك مكلو  داع  مث  كرحتملا ، شارفلا  دلاولا  مكل 
تفقوت .فتكلا  امكل  دقف  .رمألاب  ناريقحلا  ننوكيكو  سناه  ماق  اذكه ،

.ةقطنملا هذه  اماكرحت يف  لك 
.هتاكرحتب رمتساو  هوحن ، رادتساو  شارفلا ، هاجتاب  ىرسيلا  هعارذ  عفر 

". ةرشابم ٍتابرض  هّجوت  نأ  بجي  ةقيرطلا ، هذ  مكلت  نأ  بجي  "
سكيليف َري  .ًةرشابم مل  ويل  فلخ  فقو  نأ  ىلإ  ةوطخ  ًةوطخ  دلاولا  مدقت 

ىلع فوقولاو  ددمتلا  لواح  .ةفرغلا  لوخد  ىلع  ؤرجي  مل  هنأ  امك  نيرهظ ، ىوس 
ريدتسي هلعجيو  ويل  عارذب  كسمي  دلاولا  ّنأ  ظحالف  بابلا ، ةبتع  طسو  هعباصأ 

.هترادتساك
!". هايملاب ءيلم  نولابك  عقفيس  فنألا  فدهتست  نيح  "

ىوتسم ىلع  أدبت  ةمكللا  نأ  عمس  .هتيؤر  عطتسي  مل  ام  سكيليف  عمس 
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.لبق نم  ىسقأ  ةواسقب ؛ ويل  ىلإ  تلصو  ةرملا ، هذهو  عارذلا ،
ةكمسلاك لئاوسلا ؛ ناوفطي يف  امهاغامدو  همامأ ، ننوكيكو  سناه  ويل  لّيخت 

سناه اغامد  زفقيس  نقذلا ، نمو ّمث  ًالوأ  فنألا  برضي  نيحو  .ضوحلا  ةيبهذلا يف 
.ننوكيكو

.ىرخأ ًةبرض  ويل  هّجو 
". نقذلا فنألا ، "

". ىرخأ ًةرم  "
". نقذلا فنألا ، "

". ىرخأ ًةرم  "
زفقي نأ  بجي  فنألا ، .رشابملا  برضلا  عبات  نقذلا ، .هفلخ  فق  .فنألا  "

". ارجفنيو ناريقحلا  امهاغامد 
ةيلاعلا ةبتعلاف  .هيمدق  عباصأ  يف  ملألاب  رعشي  سكيليف  أدب  ٍةَهيَنُه ، دعب 

ًةوالع .ةليوط  ةرتفل  كانه  فوقولا  ًادج  بعصلا  نمو  ةددحم ، ةيواز  اهلو  ًادج  ةيساق 
ويل ىري  ناك  امنيب  ددمتلا  لواح  اذل ، .ًاديج  ةيؤرلا  ىلع  ًارداق  دعي  مل  كلذ ، ىلع 

.ًايلعف لصحي  هنأكو  ًادج  ًاكحضم  رمألا  ادب  .لفسألا  نم  شارفلا  مكلي  وهو 
فنألا مكلل  ةدع  ٍتالواحم  دعبو  دلاولا ، اّمأ  .كانه  ًاددمم  لازي  ويل ال  ناك 

بوك هبيذيس يف  يذلا  ركسلا  نم  ريثكلا  هعم  رضحأو  خبطملا ، ىلإ  هّجوت  نقذلاو ،
ةقلعم يهو  ليوط  تقو  اهيلع  ىضم  يتلا  لمعلا  بايث  يدتري  نأ  لبق  بارشلا ، نم 

، يمامألا بابلا  ىلإ  يدؤت  يتلا  هدلاو  يَمدق  راثآ  عبتتو  سكيليف ، ددمت  .قاورلا  يف 
اهلماكب ةقشلا  ءودهلا  ّمع  ًةأجفو ، .قلغُأو  دعصملا  حتُف  نيح  نييّودملا  نيتوصلا  عمسو 
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.تيبلا غرف  دقف  دلاولا ، رداغ  نيح 
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.زفقي وهو  شارفلا  ىلإ  تامكللاو  تابرضلا  هّجوو  لمعلا  ةفرغ  ىلإ  ويل  داع 
ًاتوص ناردصت  هادي  تحارو  هدسج ، نع  هيدي  دعبأ  .نقذلاو  فنألا  نقذلاو ، فنألا 

ةرشابم بهذي  نأ  لبق  هدلاو  امهطبر  امك  ًامامت  امهطبر  دقل  .نابرضت  نيح  ًاقيمع 
.ًالماك ًاموي  هيف  لمعلا  هقرغتسا  دقو  يحاوضلا ، لزنم يف  خبطملا يف  ناردج  نهدل 
.جعزملا ملألاب  روعشلا  نود  نم  ةوق  نم  يتوأ  ام  لكب  برضلا  هتعاطتساب  ّنأ  ويل  كردأ 

، ةسردملا ىلإ  باهذلا  لبقو  روطفلا  لوانت  لبق  نّرمتلاب  موي  لك  هحابص  أدبي  ناك 
دعبو .ماعطلا  لوانتي  نأ  نود  نم  مكللاب  أدبيو  ءادغلا  دنع  ًاضكار  لزنملا  ىلإ  دوعيو 

ظقيتسي يف امدنع  ىتحو  ءاسملا ، يفو  رهظلا  دعب  ةرتف  ةليط  نّرمتلا  رمتسي يف  كلذ ،
.ساعنلاب رعشي  الو  ليللا 

اهيف هعمسي  يتلا  ةيناثلا  ةرملا  اإ  .ةيئابرهكلا  ةسنكملا  توص  هعمسي ؛ هنإ 
.تقولا اذه  لثم  هينذأ يف  ّنطي يف  وهو 

.مكّللا فقوأ 
ناك .ةفرغلا  برق  اهرورم  ىدل  هيلع  ةفطاخ  ةرظن  تقلأو  ّمألا ، تظقيتسا 

.نرمتي نأ  هديرت  يهف ال  اهبجعي ، رمألا ال  ّنأ  كردي 
دق .ريقحلا  يدنلنفلا  كاذو  سناه  .نقذلاو  فنألا  ىلع  ىرخأ ؛ ًةرم  مكلو 
يك ئبتخي  ناك  هنإ  ىتح  امهبنجتي ، ناك  اذل  ناكمو ، تقو  يأ  هراظتناب يف  نانوكي 
كاذو سناه  نقذلاو ، فنألا  ىلع  .امهتهجاومل  ًازهاج  نوكي  يك  كلذو  هايري ، ال 

رادتسا .لماكلاب  هفلخ  هدسج  حبصأ  .نآلا  ًايئاقلت  رمألا  ثدحي  .قمحألا  يدنلنفلا 
.تامكللا هيجوتب  ّرمتساو  مامألا  ىلإ  ًابّوصم  هيفتكب 

.هطاقسإل تقولا  ناح 
١٦٠



.ةيئابرهكلا ةسنكملا  ّمألا  تأفطأ 
". كانه ىلإ  حابصملا  ةداعإ  بجي  " 

دودح ىلإ  تلصو  نأ  ىلإ  هيلع  تدعصو  مئاوق ، ثالثب  ًايسرك  ترضحأ 
.اهيلإ رظنلا  نود  نم  مكللا  ًارمتسم يف  اهنبا  ناك  امنيب  فقسلا ،

."؟ نآلا كلذ  نع  فقوتلا  كنكمي  له  "
ىلإ شارفلا  عفرت  هتابرض  تناكو  عقوتت ، تناك  امم  رثكأ  ةنوشخب  مكلي  ناك 

.ىلعألا
". كلذ فقوأ  ّوتلل ؟ هتلق  ام  تعمس  له  "

.ربكأ ةوقبو  مكللاب  رمتسا  هنأ  ّالإ 
."؟ ويل "

". يمأ اي  نقذلاو  فنألا  ىلع  "
اميف ّيظفل ، عطقم  لك  دنع  مكليو  هسفن ، تقولا  ملكتيو يف  ريدتسي  ناك 

.شارفلاب كسمت  تناك 
."؟ مهؤامسأ ام  كهجوب ؟ اذه  لعف  نم  .ويل  اي  ينعمسا  "

.مكللا فقوي  يك  ًةرشابم  همامأ  ةفقاو  يهو  شارفلا  تنضتحاو 
". ننوكيكو سناه  "

". نيلماكلا امهيمسا  ديرأ  "
."؟ اذامل "
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". امهلهأب لصتأس  يننأل  "
دق يذلا  ام  ملعي  دحأ  الف  ِتلصتا ، اذإف  .اذه  يلعفت  نأ  كنكمي  "ال 

". لصحي
.هطسو ةيبغز يف  ٍةركب  نّيزملا  هّمُأ  ّفخ  نم  برقلاب  يسركلا  ىلع  سلج 

". كلذب ّمتهأس  انأ  ويل ، "
."؟ كلذ نيمهفت  الأ  .ةقيرطلا  هذ  رثكأ  رومألا  ءوستس  "

.وه هنضتحت  تناك  امنإو  شارفلا ، كسمت  دعت  مل 
!". نيلماكلا امهيمساب  ينربخأ  "

.اهردص ىلع  هنيبج  عضوو  هسأرب ، أموأ 
". ًاذإ ًانسح  "

.ضرألا ىلع  هتمرو  شارفلا  تعفرو  ًاددجم ، يسركلا  ىلع  تفقو 
!". يلخدتت ال  يدرفمب ! رمألاب  مامتهالا  يننكمي  "

!". ةفيخسلا تادامضلا  هذه  علخب  ءدبلا  كنكمي  "
!". نرمتأ نأ  ّيلع  "

!". نآلا ويل ، "
!". نرمتأ نأ  ّيلع  بجي  هنإ  يبأ  لاق يل  "

". فقوتت نأ  كنم  بلطأ  انأو  "
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لمعلا هتدلاو  تأ  نأ  ىلإ  ًاتماص  يقب  .ةملك  يأ  الو  ًائيش ؛ لوقي  داع  ام 
لوانت ايأ  نأ  دعبو  لزنملا ، ىلإ  سكيليف  لصو  نيح  ىتحو  .ةيئابرهكلا  ةسنكملاب 

نوبهذيس مأل  امهيفطعم  ءادترا  امهنم  تبلط  نيحو  خبطملا ، يف  ماعطلا 
ةرايسلا ًاتماص يف  يقبو  ةلاقبلا ، لحم  ىلإ  نوبهذيسو  ةداعلاك ، مهدلاو  باحطصال 

.ًاضيأ
يذّلا يحلا  ىلإ  ةقهاش  ٍنابم  نم  فلأتي  يذلا  مهّيح  نم  مهلاقتنا  قرغتسا 
دلاولا هكرت  ام  اولقنو  لزانملا ، دحأ  مامأ  اوفقوت  .قئاقد  عضب  ةدرفنم  لزانم  نم  فلأتي 

، غابصلا ةحئار  اهنم  حوفت  يتلا  ةفيظنلا  شرفلا  اورضحأ  .ةرايسلا  ىلإ  ةباّوبلا  جراخ 
ناردجلا قروو  ءالطلا ، بلعو  سايكأ ، يف  اهعضو  مت  يتلا  لداحملا  ىلإ  ةفاضإلاب 

.اهنم فّلغم  ىلع  لصحيو  ًاّنس  هربكت  ٍةأرما  عم  ملكتي  دلاولا  ناك  امنيب  قصاللا ،
.عئار ءودهلا  .ًاتماص  لازي  ويل ال  ناك 

هّمُأ برق  هدلاو  سلج  نأ  دعب  يفلخلا  دعقملا  ىلإ  لقتنا  نيح  ًاتماص  ويل  يقب 
نالعفي هتنوبزو  وه  ناك  امك  كحضيو ، ًادج  ديعس  دلاولا  .اهّدخ  ىلع  اهلّبقو 

دلاولا رظن  .لزنملا  ءالط  ةداعإ  ديرت  اإو  ويام ، رهدزيس يف  لمعلا  ّنإ  تلاق  امدنع 
ةجاحب هدلاوو  ّقاشو ، ليوط  ٌلمع  وهف  ببسلا ، ويل  كردأو  كلذ ، تلاق  نيح  ويل  ىلإ 

.مادقألاو عرذألا  نم  ديزملا  ىلإ 
."؟ ّينب اي  كيدي  لاح  فيك  "

.رخآ ٍءيش  ىلع  زكريو  مامألا  سلجي يف  هنأ  مغر  ام  ٍءيشب  رعش  هدلاو  ّنأكو 
."؟ لاحلا فيك  كنقذو ؟ كفنأ  لاح  فيكو  "

.هدي ةحارب  ةفوفلملا  ريغ  هلصافم  ويل  سسحت 
". ويل اي  ًالاؤس  ُتحرط  دقل  "
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" ...دقل "
.هنع ًاضوع  تباجأو  هتعطاق  دقف  ةباجإلل ، ةصرف  هّمُأ  هحنمت  مل 

". مويلا شارفلا  نم  تصلخت  دقل  "
.دعب ههجو  ريباعت  ريغتت  نأ  نود  نم  اهوحن  دلاولا  رادتسا 

."؟ اذام "
نيح هيلع  مونلا  ىلع  اندتعا  يذلا  ميدقلا  شارفلا  كاذ  مويلا ، هتلزأ  دقل  "

". ىلوألا ةرملل  انلباقت 
.صّلقت ام  رثكأ  امه  هينيع  ّنأ  ّالإ  همفو ، هاّدخ  دعجتو  نآلا ، هترظن  تريغت 

."؟ تلعف ِكنإ  تلق  اذام  "
". نا ـڤـ يإ اي  ةرايسلا  رمألا يف  اذه  ةشقانم  بجي  هنأ  ّنظأ  "ال 

نأ بجيو  قرزأو  نوللا  دوسأ  اننبا  هجو  ّنأ  ةرايسلا ؟ هشقانن يف  نل  يذلا  ام  "
."؟ هسفن ةيامح  ىلع  ًارداق  نوكي 

اننكمي الأ  ًاقحال ؟ رمألا  اذه  ةشقانم  عيطتسن  له  نا ، ـڤـ يإ اي  كوجرأ  "
."؟ حابصلا عوضوملا يف  نع  ثدحتلاو  ةعمجلا ، ةليل  رهسلل  وأ  قوستلل  باهذلا 

نم يفلخلا  دعقملا  ىلع  رثكأ  امهضعب  نم  نابرتقي  امهدلاو  تمص  امهلعج 
ةعاسلا يف  هيستحي  ناك  يذلا  بارشلا  ةحئار  هنم  ثعبنت  تناكو  .فوخلا  ةدش 

.هلمع نم  ةريخألا 
". يبأ اي  ةيافكلا  هيف  امب  تنّرمت  دقل  "
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". كدي ينرأ  "
.ىنميلا هدي  ويل  عفرف 
". ةمعان اإ  "

.اهعفدو دلاولا  اهبحس 
". ًادج ةمعان  "

ىلإ اارظن  هّجوت  يهو  ةآرملا  هّمُأ يف  هجو  ىلإ  امنإو  هدلاو ، ىلإ  ويل  رظني  مل 
ساجوكس زكرم  جراخ  عقي  وهو  هيلإ ، لخدت  يهو  بأرملا  نم  جرخت  يتلا  تارايسلا 

.قوستلل
" ...و هلماكب  مسجلاو  نقذلاو  فنألا  يبأ ؟ اي  نآلا  زهاج  انأ  له  نكل ، "

". كلذ كل  لوقأ  نيح  زهجتس  "
جراخ ةيلاع  ًاتاوصأ  ويل  عمس  .ريخب  رومألا  ُدبت  ملو  ةرايسلا ، نم  عيمجلا  لزن 

.تاوصألا هذه  بحي  هدلاو ال  ّنأ  كردي  هنإ  .هدلاو  ىلإ  رظنو  قوستلا ، زكرم  لخدم 
برقلاب نوّرمي  مهو  نآلا  سيل  هدلاو ، برق  رسي  .لوطأ مل  ًاتقو  راظتنالا  لواح  اذل ،

.مهنم
سلجي ذإ  .ةيضاملا  ةرملا  هيف يف  اوسلج  يذلا  هسفن  ناكملا  نوسلجي يف  مإ 

.ضفخنملا يديدحلا  نيزباردلا  برق  نوفقيف  نوئداهلا  امأ  دعاقملا ، ىلع  نوجعزملا 
ّمألا نم  رغصأ  مهنكل  نوغلاب ، صاخشأ  مإ  .بارشلا  بلع  مهيديأ  يفو  نوّفطصي 
نعو كانه ، مهسولج  ببس  نع  مهلأسيل  مهمامأ  دلاولا  فقوتي  ام  ًابلاغ  .دلاولاو 
ءامسأ مهيلع  قلطيو  مهمتشي ، ةهينه  دعبو  .نيرخآلاك  لمع  يأب  مهمايق  مدع  ببس 

صيمقلاو دّعا  رقشألا  رعشلا  اذ  باشلا  كلذ  اميس  ال  مهلمأتيو ، تايليفطلاك 
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ءاذح لعتنيو  ّينب  هرعش  رخآ  باش  هبرق  سلجي  يذلاو  ةعبقب ، دّوزملاو  نّطبملا  دوسألا 
خرص .ةديج  رومألا  ّنأ  ودبي  .ةفش  تنبب  دلاولا  سبني  مل  ةرملا  هذه  نكل  .ًاعامل 
رجتم ىلإ  هجتاو  ًاراسي  دلاولا  تفتلا  امنيب  مههوجو  يف  دّعا  رعشلا  وذ  باشلا 

.ةلاقبلا رجتم  ىلإ  ًاعم  اوبهذو  مهّمأ  تنسني  ـ ڤو سكيليفو  ويل  عبت  نيح  يف  بارشلا ،
لاملاب تناعتسا  دقو  سايكأ ، ةعبس  اهتعضوو يف  رجتملا  نم  ًاضارغأ  ّمألا  ترضحأ 

ضارغألا لقن  ىلع  اهودعاس  .ضارغألا  رعس  نم  ءزج  عفدل  دلاولا  فّلغم  دوجوملا يف 
.هدي ةيقرو يف  ليدانم  ىلع  يوتحي  ًاريبك  ًاسيك  لمح  تنسني  ّنإ ڤـ ىتح  ةرايسلا ، ىلإ 

اذه ناكو  .دلاولل  ةدئاعلا  ءالطلا  تاّدعم  نم  برقلاب  ضارغألا  اوعضو 
ىلإ ةيبناجلا  ةذفانلا  نم  رظنيو  ةغراف ، فصن  ةجاجز  هدي  يفو  كانه  سلجي  ريخألا 

.تايليفطلا مإ  يديدحلا ، جايسلاو  نيزباردلا  برق  نيسلاجلا  ةعبسلا  بابشلا 
ليغشتلا حاتفم  كسمأ  نيح  تارايسلا  بأرم  ةرداغمل  دعتست  ّمألا  تناك 

.كّرحملا أفطأو 
". يعم يتأتس  .ةرايسلا  نم  زفقا  ويل ، "
: ةلئاق ديدج  نم  كّرحملا  ّمألا  تلّغش 

". لزنملا ىلإ  دوعنس  "
". ينيشقانت "ال 

.ىرخألا ةهجلا  ىلإ  ليغشتلا  حاتفم  هاجتا  دلاولا  سكعو 
". تنسني ـ ڤو سكيليف  كعم  يذخو  تيبلا  ىلإ  تنأ  يبهذا  "

، اهدنع .هرودب  لزني  يك  ويل  ًارظتنم  فقوو  ةرايسلا ، نم  لزنو  بابلا  حتف  مث 
.يندعملا راطإلا  ىلع  هيقفرم  ًاعضاو  ةيبناجلا ، ةذفانلا  ىلع  أكّتا 
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". كعم نيدلولا  يذخو  تيبلا  ىلإ  يبهذا  .هلوقأ  ام  يلعفا  "
هّمُأ ىلع  ةريخأو  ةفطاخ  ةرظن  ويل  ىقلأ  .ويل  لعف  كلذكو  دلاولا  ىشم 

تارايسلا بأرم  نع  دعتبت  تأدبو  ةرايسلا  كرحم  تلغش  لب  هيلإ ، رظنت  مل  اهنكلو 
.قيضلا

دئاق هنإ  دئاقلا ، هنإ  هارت ؟ له  طسولا ، سلجيو يف  هسأر  عفري  يذلا  كاذ  "
". تايليفطلا

ًاصيمق يدتري  يذلاو  دّعا  رقشألا  رعشلا  يذ  لجرلا  ىلإ  دلاولا  راشأو 
ىلع سولجلاب  ًامزلم  سيل  هنأ  ودبيو  ىلعألا ، توصلا  كلمي  نم  هنإ  .نطبم  دوسأ 

.يديدحلا نيزباردلا 
."؟ ويل اي  كيأر  ام  ًاليلق ، هعم  ثدحتأس  يننأ  ّنظأ  "

.عيمجلا مامأ  ًةرشابم ، همامأ  افقو 
". ينوعمست نأ  مكديرأ  باحصأ ، اي  "

انه نيدجاوتملا  سانلا  تيلو  رجاتملا ، هاجتاب  ريسلا  ةعباتم  طقف  عيطتسي  هتيل 
.انه فوقولا  ىلإ  ًارطضم  نوكي  نل  اهنيحف  ةيوون ، ةلبنق  عقت  وأ  نولحري ،

.ةيوونلا ةلبنقلل  دوجو  .هينيع ال  ضمغأو  ويل  فقو 
دق .ينبا  عم  ازتيبلا  لوانتأل  كانه  ىلإ  بهذأس  كانه ؟ ازتيبلا  لحم  ىرت  له  "

". تيفتخا دق  نوكت  نأ  بجي  دوعن ، نيحو  .ةقيقد  نيعبرأو  ًاسمخ  رمألا  قرغتسي 
نيح لعفن  اذامو  .ينحزامي  ريقحلا  اذه  اذه ؟ نوعمست  له  حزمت ؟! له  "

". هيلع كحضن  ةقيرطلا ؟ هذ  مهدحأ  انحزامي 
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ىلعأب كحضي  ناكو  هيعارذب ، ًاحّولم  ملكتي  وهو  ًاريثك  رقشألا  كرحت 
.هقافر لعف  كلذكو  هتوص ،

لطاعلا ريغصلا  يليفطلا  له  حزمأ ؟ يننأ  ًالعف  دقتعت  له  كلذ ؟ دقتعت  له  "
عمجت نإ مل  .دلو  اي  ًارمأ  كل  لوقأس  .كلذ  دقتعأ  ال  انه ؟ لوؤسملا  وه  لمعلا  نع 

ةّوسكملا مكباقر  نم  مككسمأسف  انه ، ىلإ  يتدوع  نيحل  بارشلا  بلع  كقافرو  تنأ 
". راجشألا نيب  مكيمرأو  رعشلاب 

اذإف ازتيبلا ، لحم  هاجتاب  همسجو  هبناجب ، فقيل  ًاليلق  هدلاو  نم  ويل  برتقا 
ةنطبم فطاعم  نودتري  اوناكو  ةعبس ، مهددع  ناك  .هاريس  دحأ  الف  انه  فقو 

نوخرصي مهو  نيغلابلا ، ننوكيكو  سناه  ةوخإ  ءالؤه  نوكي  دق  .زنيج  ناصمقو 
ءاذح لعتني  يذلا  هبرق  سلاجلا  باشلاو  رقشألا ، رعشلا  اذ  باشلا  اميس  الو  نآلا ،

.قصبيو امهمتشي  يذلاو  ًاعمال 
". ريقحلا يكرتلا  اهيأ  "

."؟ كنبا مامأ  ريقحلا  اهيأ  برضلل  ضرعتت  نأ  ديرتأ  ًاذإ ، "
.امهيلع اهامرو  كانه  ةدجاوتملا  راهزألا  نيب  نم  بارتلا  نم  ةلتك  لمحو 

" ...ًاريقح سيل  يبأ  "
لوقي نأ  بجي  .لبق  يذ  نم  رثكأ  ًايئرم  حبصأف  مامألا  ىلإ  ًاليلق  ويل  مدقت 

.ًائيش
انأ اذل ، .ةيديوس  يمأو  .يتاورك  فصنو  يبرص  فصن  هنإ  .ًايكرت  وأ  "... 

". ثلاثلا يديوسلا 
أدبو دعقملا  ىلع  بارشلا  ةبلع  عضو  بارتلا  ةلتك  ىمرو  قصب  يذلا  كاذ 
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.ةرملا هذه  ًالعف  كحضي 
!". انه نم  الحراو  فلختملا  كنبا  ذخ  ثلاثلا ، ريقحلا  اهيأ  "

ريغ ةريغصو  ةيرئاد  حيباصمو  تالواط ، عسِت  هيفف  .ًاريبك  معطملا  نكي  مل 
ءارمح تاعّبرم  موسر  اهيلع  دئاوم  شرافم  قوف  ةقّلعم  يهو  سيناوفلا ، هبشت  ةءاضم 

، بارشلا نوستحي  ٌلاجر  اهنم  تالواط  ثالث  ىلإ  سلج  .ةلواط  ّلك  يّطغُت  ءاضيبو 
قوفت يتلا  ازتيبلا  نالكأي  نسلا  ناريغص يف  نايئانث  نييرخُأ  نيتلواط  ىلإ  سلج  اميف 

ًاريبك ًابوكو  هل ، بارشلا  نم  ًاسأك  بلطو  لدانلا  وحن  بألا  هّجتا  .ًامجح  امهقابطأ 
.ةذفانلل ةرواا  ةلواطلا  ىلإ  سلج  مث  ويلل ، لاقتربلا  معطب  يزاغلا  بارشلا  نم 

ءيا ّبحي  وه  ةداعلا ، يفو  .ةرم  نم  رثكأ  ناكملا  اذه  ادصق  نأ  امهل  قبس 
نأ ديري  هنإ ال  .نآلا  سيل  نكلو  يزاغلا ، بارشلا  ءاستحال  ليللا  هيبأ يف  عم  انه  ىلإ 
يأ علتبي  نأ  هناكمإب  سيلو  فاج ، هقلحف  لاقتربلا ؛ معطب  عيقاقفلا  كلت  برشي 

.ةدعملاو ردصلا  نيب  ام  ناكم  ٌدادسنا يف  دجوي  امنأك  ءيش ؛
."؟ ًائيش برشت  نلأ  "

.ةئلتمملا سأكلا  اتعفر  ناتريبك  ناّفك 
". ةفشر فشترا  ناشطع ؟ َتسلأ  "

.هسأر ويل  ّزه 
."؟ ًاذيذل سيلأ  "

". هوأ "
.هردص ىرخأ يف  ةّصغب  رعشو  ةدحاو  ةفشر  لوانت 
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."؟ ويل اي  انه  دوجوملا  غلبملا  نع  ةركف  يأ  كيدل  له  "
.لاملا نم  ريبك  ٌغلبم  هيف  ًافلغم  لمحي  بألا  ناك 

ىلإ ةجاحب  انّلك  .لمعت  نأ  كّمأ  ىلع  .لمعأ  نأ  ّيلع  .ةنورك  فالآ  ةينامث  "
.كسفن يمحت  نأ  كيلع  اذل  كيمحأ ، نأ  يننكمي  ...ويل ال  اي  لمعأ  امدنعو  .لاملا 

". كيوخأ ةيامح  ىلع  ًارداق  نوكت  نأ  بجيو 
.بارشلا سأك  فصن  هدلاو  ىستحا 

يف نولّفطتملا  كئلوأو  .كسفنب  ءانتعالا  كيلع  بجي  هنأ  مهفت  ال  كّمأ  "
". لمعت نأ  بجي  كنأ  نومهفي  ًاضيأ ال  جراخلا 

، نوؤاتسم جراخلا  لاجرلا يف  ّنأ  ويل  ىأرف  ةذفانلا ، وحن  هعبصإب  هدلاو  راشأ 
.ريقح هنإ  هيبأل  لاق  يذلا  ليوطلا  رعشلا  وذ  لجرلا  كلذ  مهنم ؛ دحاو  فقيو 

.هولعفيل رخآ  ءيش  نم  ام  ذإ  نوخرصيو ؛ نيعل  روس  دنع  ّلكلا  عمتجي  "
نولكشي ويل  اي  ةوخإلا  .هسفن  بارشلا  نوستحي  مأل  ءاقدصأ  مّأ  نوّنظي  مإ 

نومحتو مكضعب ، ىلإ  نومتنت  مكنأ  ...كلذ  ينعي  ذإ  ريثكب ! مظعأ  اذهو  .ةلئاع 
، هفنأ ىلع  ًادحاو  تمكل  نإ  ًاّبت ، .لصح  امهم  مكضعب  نودناستو  مكضعب ،

". ًامتح نيرخآلا  مكلأسف 
نع ليوطلا  رعشلا  وذ  باشلا  فقوت  دقف  ةذفانلا ، نم  ىرخألا  ةهجلا  امأ يف 

.ةتباث ىطخب  معطملا  باب  وحن  هجّتي  نآلا  وه  اهو  خارصلا ،
". ام ٌءيش  لصح  نإ  "

ضفخأو ىلفسلا ، هتفش  زربأو  مامألا ، ىلإ  هنقذ  عفرف  ًاضيأ ، بألا  هآر 
حبصي اهدنعو  هب ، موقيس  ام  نأشب  هرمأ  مزحي  امدنع  ًامود  لعفي  امك  قّدحو  هنيبج ،
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.ًانكمم ءيش  لك 
يمحي انم  دحاو  لكو  ةلئاع ، نحن  .رمألاب  متهيس  كوبأ  .ويل  اي  ّيلإ  رظنا  "

". رخآلا
.بابلا حتُف 

ًاسلاج ناك  امدنعف  نآلا ؛ لوطأ  ودبي  هنإ  .عماللا  ءاذحلا  وذ  لجرلا  لخد 
.ةوقو ًالوط  بألا  قوفي  هنأ  فرعن  نأ  بعصلا  نم  ناك 

فقو ًةأجفو ، .امهوحن  هجّتي  وهو  هيفتك  نيب  ليامتي  ليوطلا  هرعش  ناك 
.ةلواطلا ىلع  بارشلا  سأك  عضو  يذلا  بألا  ىلإ  رظنو 

."؟ ةعّالو كيدل  له  "
الب هناكم  سلجف يف  دلاولا  امأ  ةراجيس ، همف  يفو  ةلواطلا  بناج  ىلإ  فقو 

.كارح
."؟ ةعّالو كيدل  له  يبنجألا  اهيأ  "

مامألا ىلإ  ىنحنا  نيح  دلاولاب  صاخلا  بارشلا  سأك  ليوطلا يف  هرعش  طقس 
يف ويل  رّكف  امدنع  ًاقحال ، .ثادحألا  تعراست  كلذ ، دعبو  .رثكأ  هيف  سمغناو 
دق لصح  ام  ّنأ  نم  ًاقثاو  نكي  مل  ةظحلب ، ًةظحل  لصح  ام  عجرتسي  نأ  لواحو  رمألا 

.ًالعف لصح 
.سأكلا سمغنم يف  رعشلا 

رعشب ًاديج  كسمأو  لمعلا ، لاطنب  هلمحي يف  يذلا  اروم  نيكس  دلاولا  ّلتسا 
.هعطقب ماقو  لجرلا 

١٧١



" ...نيعللا اهيأ  "
ناك يذلا  ناكملا  هدي يف  ًاعضاو  ءارولا  ىلإ  ليوطلا  رعشلا  وذ  لجرلا  ليامت 

.هيف رعشلا 
" ...ريقحلا اهيأ  "

رعشلا وذ  لجرلا  ٍصاخشأ ؛ ةثالث  لخد  .ىرخأ  ًةرم  نيعللا  بابلا  كاذ 
ىلع رعشلا  لصخ  دلاولا  ىمر  .هبرق  ناسلجي  اناك  ناذللا  نارخآلاو  دعجألا ، رقشألا 

ام لعفو  فقو  مث  يسركلا ، نم  برقلاب  تعقوف  االتب ، طقاستت  ٍةدروك  ضرألا ،
ًاموي همهفي  ام مل  نكلو  .نيرخآلاب  هلعفي  هدلاو  ىأر  امب  ًافختسم  ويل  ناك  .هب  دعوت 
نقذلا ىلعو  ىنميلا ، هدي  ةضبقب  فنألا  ىلع  ةبرض  ددس  دقف  .نآلا  همهف  دق 
رسكناف مسجلا ، نم  يولعلا  ءزجلا  ىلع  ةمكل  هّجو  نيفتكلا  ةرادتسا  ىدلو  .ىرسيلاب 

ةبرض دشار  صخش  ىّقلتي  امدنع  لصحي  امك  ًايوق  ًاتوص  ويل  عمسو  فنألا ، مظع 
.ًاضرأ هعوقو  رثإ  هسأر  ىلع 

فنأ ىلع  ةدحاو  ٍةبرضبف  .ةيناثلا  ةرملا  يف  ًاضيأ  ةعرسب  ثادحألا  ترج 
ةلواطلا ماّمحلا ؛ نم  برقلاب  ةلواطلا  ىلع  عقو  روسلا ، ىلع  سلجي  ناك  يذلا  لجرلا 

.ًةداع ةيلاخ  نوكت  يتلا 
نود نم  ًافقاو  لازي  ناكف ال  دعجألا  رقشألا  رعشلا  وذ  ثلاثلا  لجرلا  امأ 

لجرلا حاشأ  هنم ، دلاولا  مّدقت  امدنعو  .هرود  رظتني  هنأكو  ادبو  .ًانكاس  كّرحي  نأ 
.ًايلاع هيدي  عفرو  هنع ، ههجوب 

!". "ال
.هناكم حرابي  مل 

" ...نحن مويلا ، دعب  كانه  سلجن  نل  ...نل  "
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". انه سلجا ، "
، جراخلا اوناك يف  نيذلا  لاجرلا  امأ  .هنع  ض  يذلا  يسركلا  دلاولا  بحس 

.اولخد نإ  ام  رارفلاب  اوذالو  مهجاردأ  اوداع  دقف 
". كيتبكر ىلعو  ينبا  بناجب  ضرألا ، ىلع  نكلو  ًامامت  انه  "

.رقشألا لجرلا  أّكلت 
!". ُثجا "

.هيتبكر ىلع  لجرلا  اثجف 
.هرمأ نم  ٍةلجع  ودبي يف  وهو  لدانلا  فقو  ًامامت  هفلخ 

."؟ نا ـڤـ يإ "
". يهتنأ تدك  "

: لاقو دلاولا  فتك  ىلع  لدانلا  تّبر 
" ...كنكمي ال  هللا ، قحب  نا ، ـڤـ يإ "

عيطتسأ .كعور  نم  ئّده  .رارضألا  لكب  لّفكتأس  : " ًالئاق دلاولا  هعطاقف 
."؟ انقفّتا .عفدأ  نأ 

ّزه نأ  ىلإ  تاظحلل  امهضعب  ىلإ  ارظنف  لاملا ، غلبم  دلاولا  هيلع  ضرع 
.هيتبكر ىلع  يثاجلا  لجرلا  وحن  رادتسا  يذلا  دلاولا  فتك  نع  هدي  دعبأو  هسأر  لدانلا 

". ًادئاق تسل  تنأ  "
: عباتو دئاقلا  هجو  اروم يف  نيكس  دلاولا  عفرو 
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سأك هرعش يف  سمغي  يك  هيدل  لّضفملا  لشافلا  لسرُي  يقيقحلا ال  دئاقلاف  "
". صاخلا يب بارشلا 

.ههاجتاب سأكلا  كّرحو 
ىلوتي نم  وهو  ًالوأ ، قلطني  يذلا  وه  لب  همدخ ، لسرُي  يقيقحلا ال  دئاقلا  "

". ةدايقلا
، ءاكبلاب شهجي  مل  .يكبي  أدبف  هفنأو  رقشألا  لجرلا  مف  نيكسلا  سمال 

.يكبي هنأ  ادب  نكلو 
."؟ ويل اي  اذه  تعمس  له  "

.هنبا ىلإ  رظن  هنكلو  رقشألا ، باشلا  هجو  برق  نيكسلا  دلاولا  لمح 
."؟ اذام "

!". عمست نأ  كيلع  "
."؟ يبأ اي  اذام  "

". ةدايقلا ىلوتي  يقيقحلا  دئاقلا  "
ًاخّطلم لازي  ال  ناك  يذلا  نيكسلا  نع  ًاليلق  هسأر  رقشألا  لجرلا  دعبأ 

.ءالطلا نم  ٍعقبب 
!". ينبا نم  برقلاب  كيتبكر  ىلع  ًايثاج  َقبا  "

.قرعلاب للبملا  لجرلا  قنع  ًافشاك  دعجألا  رعشلا  دلاولا  كسمأ 
."؟ ويل "
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."؟ اذام "
ًامئادو فنألا ، ىلإ  ًامئاد  ةهّجوم  ىلوألا  ةبرضلا  نوكت  كلذ ؟ تيأر  له  "

". فلخلا كدي يف  نوكت 
". كلذ تيأر  "

.رعذلاب لجرلا  رعش  نأ  ىلإ  دعجألا  رعشلا  ّدشي  دلاولا  لظ 
ضّرعتلا هتوخإ  بّنجيو  لداع ، وهو  .ةوقب  برضي  نم  وه  يقيقحلا  دئاقلا  "

ًاصخش لسرأ  دقف  لشافلا  لّفطتملا  اذه  امأ  .مهدوقيو  ةيلوؤسملا  لّمحتيو  برضلل ،
". ًالوأ قلطني  دئاقلا  ّنأ  مهفي  هنإ ال  رخآ !

.ةئلتمم فصن  ااكم ، يف  لازت  ال  دلاولاب  ةصاخلا  بارشلا  سأك  تناك 
يتلاو لاقتربلا  معطب  يزاغلا  بارشلا  ىلع  يوتحت  يتلا  ىرخألا  سأكلا  ىلإ  دلاولا  راشأ 

: لاقو اهسفن  ةيمكلا  ىلع  ًابيرقت  يوتحت 
". نآلا لحرنس  .اهلك  سأكلا  ِستحا  "

دق مهدحأ  امنأكو  ةدقعلاب ، هبشأ  ةدعملاو  ردصلا  نيب  ءيش  ةمث  .هسأر  ويل  ّزه 
.هلعف ام  حلصي  نأ  اهدعب  لواحو  هقلح  قّزم 

!". كناكم َقبا يف  تنأ  "
: دلاولا هل  لاقف  ًاضيأ ، فقي  نأ  رقشألا  لجرلا  لواح  اض ، امدنع 

كلذ نم  جرخأ  نأ  ىلإ  تقولا ! لاوط  ...كناكم  ىقبت يف  نأ  كنم  تبلط  "
!". انتيؤر نع  زجعتو  ينبا  ةقفرب  بابلا 

.هيلع ادب  ام  اذه  لقألا  ىلع  وأ  جراخلا ، ًائفد يف  رثكأ  وجلا 

١٧٥



دعاقملا ّنكلو  وه ، امك  قوستلل  ساجوكس  زكرم  لخدم  لازي  ال 
لعفب ضرألا  ىلع  جرحدتت  ءارضخلا  بارشلا  بلع  اميف  ةيلاخ ، تراص  تاجردلاو 

.ًالعتشم رئاجسلا  نم  ريثكلا  لازي  الو  ميسنلا ،
.عضولا أده  دقف  ًاقيمع ، ًاسفن  ويل  ذخأ 
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، ةيلاعلا ةينبألا  ةقطنم  يف  رمت  يتلا  ةيتلفسألا  قيرطلا  ىلع  ناريسي  امإ 
امهلصفت ةدحاو  ةلت  تناك  .روجهم  تارايس  فقومو  ةلفقم  ةسردم  مامأ  ناربعيو 

.هلوح تّفلتو  دلاولا  فقوت  امدنع  لزنملا  غولب  نع 
."؟ ويل اي  اذه  عمست  له  "

". حيرلا ريفص  درجم  حيرلا ، ريفص  "
."؟ عمست الأ  "

". "ال
". توكسلا "

.قوستلا زكرم  ىلإ  دلاولا  راشأ 
نولفطتملا ناك  طقف ، ةعاس  فصن  ذنم  ...تاجردلا  ويل ، اي  دعاقملا  "

". كلذ تررق  يننأل  اولحر  دقف  نآلا  امأ  .نيلوهذم  كانه  نوسلجي 
.مايأ ةعضب  لبق  هيف  ىًقلم  ويل  ناك  يذلا  كلذ  هبشي  ٍناكم  نافقي يف  اناك 

ديلو لصح  ام  ّنأ  وأ  كلذ ، فرعي  دلاولا  ناك  اذإ  اّمع  ويل  لءاست 
.ةفدصلا

ةدارإلا ةوقب  ىّلحتت  تنك  نإ  .مهي  ام  اذه  مهفت ؟ له  ويل ، اي  ةدارإلا  ةوق  "
تنأ كاوس ! دحأ  الو  رارقلا ، بحاص  تنأ  .ءيش  يأ  ّريغت  نأ  كناكمإبف  ةيفاكلا ،

". ةياهنلا ىتح  لصاوتو  رارقلا  ذختت 
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يفف .دعصملا  لقتسا  يذلا  هدلاو  قبسيل  ًاعرسم  تاجرد  عبس  ويل  دعص 
جرخي نأ  لبق  ينبلا  لزنملا  باب  حتف  نم  نكمتيسف  دحاو ، ٍنآ  نيتجرد يف  دعص  لاح 
ريدتو موينملألا ، ةلواط  مامأ  هتدلاو  فقت  ثيح  خبطملا  راوجب  ّرم  .دعصملا  نم  هدلاو 
حئارش وأ  تايرك  عنصتو  أدصلل ، مواقم  يذالوف  ٍءاعو  اهيدي يف  عضت  يهو  هل  اهرهظ 

ىلع ًانس  هنم  رغصألا  هاقيقش  سلجي  ثيح  تنسني  ڤـ ةفرغ  دنع  فّقوت  .محللا 
ريواغملا تاوق  سفنألا  قشب  اوعضو  دقو  ًايدنج  نوعبسو  ةعبس  اهيلع  ةداجس 

لصحي ام  ّنإ  ًالئاق  ويل  سمه  .ةدحتملا  تايالولا  ةيرحب  ةاشم  ةهجاوم  يف  ةيناطيربلا 
ىلع هنإ  ًاسماه  سكيليف  درف  امهضعب ، ابراحي  ةدحتملا مل  تايالولاو  ايناطيربف  أطخ ،

.تنسني هديري ڤـ ام  اذه  نكلو  كلذب ، ملع 
دنتسي ثيح  لمعلا  ةفرغ  ىلإ  ةعرسب  هّجوتف  هفلخ ، هدلاو  تاوطخب  رعش  مث 

.طئاحلا ىلإ  شارفلا 
!". نا ـڤـ يإ "

.بابلا دنع  همأ  تفقو 
" ...ديرأ يننإ ال  كل  تلق  نأ  قبس  "

.اهيعارذ ىدحإ  كلذكو  رغربلا ، محلب  نيتخستم  اهادي  تناك 
". كانه ًاقّلعم  ًاشارف  "... 

ىقبيسو يف نآلا ، كانه  قّلعم  هنإ  .لمر  سيك  لب  نيعللا ، شارفلا  سيل  "
". ًازهاج اننبا  حبصي  نأ  ىلإ  هناكم 

.رغربلاب اهتخطل  دق  اأ  ملعت  نأ  نود  نم  اهديب  اهتهبج  تحسم 
يناثلا فصلا  امإ يف  .امهامسا  ناذه  .ننوكيك  يراجو  غروبركأ  سناه  "
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دِج نا ، ـڤـ يإ اي  مهيلإ  ثّدحت  .امهيوذ  عم  ملكتنس  .ساجوكس  ةسردم  طسوتملا يف 
". ام ًّالح 

". ديكأتلاب مهيوذ  ىلإ  ثدحتن  نل  مهيلإ !؟ ثّدحتأ  "
."؟ "َمل ال

، امهدودح ناصخشلا  ناذه  ىطختيس  ءارهلا ! اذهل  ًادح  اوعضي  نل  مأل  "
اي كلذ  نيمهفت  ال  كنكلو  رومألا ، يرجت  اذكه  .هسفنب  ًادح  امهل  عضو  اذإ  ّالإ 

". يرام تيرب 
ويلو نآلا ، كلذ  ملعت  اإ  .رثكأ  اهتخّطلو  ًاددجم ، اهتهبج  كحب  مألا  تماق 

.ًايلاح رمألل  هبأت  اهنكلو ال  ملعت ، اأ  كردي 
، امهضعبل نيلفط  ةهجاوم  ةيفيك  نع  هفرعأ  اّمع  ةركف  ىندأ  كيدل  تسيل  "
م ينطبرت  نم  لك  ىلإ  فرعتلاب  ًاموي  ِلابت  ملو  نا ، ـڤـ يإ اي  ًاموي  ثرتكت  تنأف مل 
! لكاشملا ةراثإ  وه  كمهي  ام  ّلجف  .يئاقدصأ  اتينأو ، كيرإ  يدلاوو ، يتدلاو  ةقالع :

!". بسحو ةنيعللا  ةلئاعلا  هذه  ةلئاعك ؛ انلزعت  نأ  ديرت  تنأ 
". ينبا ىلع  ايدتعا  دقل  "

". سانلا لك  ةهجاوم  طقف يف  نحن  "
نأ ينم  نيديرتو  هالكرو ، فلخلا ، نم  هل  اهاهّجو  ةبرضب  ًاضرأ  هاحرط  دقل  "

."؟ ًاضيأ ءاشعلا  ىلإ  مهوعدن  نأب  كيأر  ام  امهيوذ !؟ ىلإ  ثدحتأ 
.امهنيب لصفيو  ليامتي  ذخأ  يذلا  شارفلا  بألا  َمكلو 

". لخدتن نأ  نود  نم  مهسفنأب  كلذل  ًادح  اوعضي  نأ  لضفألا  نم  "
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دونجلا ىلإ  رظن  .تنسني  ةفرغ ڤـ ىلإ  ًةرظن  ىقلأ  .لخدي  نأ  رظتني  ويل  ناك 
مهضعب ىلع  رانلا  نوقلطي  نيذلاو  ةدحاو ، ةهج  نوفقي يف  نيذلا  نيعبسلاو  ةعبسلا 

.ًاددجم اوضو  ًاعيمج  اوطقس  نأ  ىلإ  رخآلا  ولت  دحاولا  ًاضرأ  نوعقيو 
.خبطملا مألاو يف  هناكم  ًافقاو يف  لازي  دلاولا ال  ناك 

سيكلا عضوو  هناكم ، يف  فقوو  هصيمق  علخو  لمرلا ، سيك  وحن  هّجوت 
.ىلوألا ةبرضلا  دّدسو  ىرسيلا  هقاس  ىلع  ليقثلا 
". نميألا دخلا  يمحت  ىنميلا  ديلا  "

، مامألا وحن  ةيوق  ةوطخب  دلاولا  ماقف  يفكي ، امب  ًايلاع  ىنميلا  هدي  عفري  مل 
.هدي ةحارب  قفرب  ههجو  برضو 

". ويل اي  نميألا  دخلا  يمحت  ىنميلا  ديلا  "
هّجو .ىرسيلا  هفكب  مكلو  ىنميلا  هفك  ةضبق  عمج  هدلاو  ّنأ  فيك  ويل  بقار 

ىنميلا هدي  اميف  طيسب ، ملأب  رعشف  ويل  نقذ  باصأ  ةرملا  هذهو  ةديدج ، ًةبرض  دلاولا 
.ًادج ةضفخنم  لازت  ال 

.حيحصلا هناكم  ذّختا  ًاددجمو ،
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هريرس ةفاح  ىلع  سلجي  هنإ  .ةدرابلا  ضرألا  ىلع  ناتيفاحلا  هامدق  تناك 
يتلاو هب  ةصاخلا  زرجنير  كرويوين  هّبنملا  ةعاس  تناك  .بءاثتيو  قيقرلا  يلخادلا  هسابلب 
ىلإ ريشت  ةعاسلا  تناك  .يكوهلا  اصع  ناهبشي  نيضبقم  كلمت  ًاجعزم  ًاتوص  ردصت 

.ةقيقرلا رئاتسلا  فلخ  دعب  علط  دق  حابصلا  نكي  ملو  ًاعبر ، ّالإ  ةسماخلا 
هدلاو ةقفرب  ةدحاو  ًةرمو  عوبسألا ، اذه  لاوط  ةدع  ٍتارم  هدرفمب  بّردتي  ناك 

.ركابلا حابصلا  ظقيتسي يف  ناكو  .ءاسملا  يف 
.ةريخألا ةرملا  اإ 

ةوقب رعش  مويلا ، .لمرلا  سيك  ىلإ  ةبرض  ددسو  لمعلا ، ةفرغ  ىلإ  بهذ 
.هتدعمو هردصب  ًارورمو  هعارذ ، نم  هتمكل 

.ناكملا كلذ  اوقب يف  رعش  .اوقب  رعش  دقل  لجأ ،
ةسردملا حطس  ىلإ  رظني  ذخأو  ًاليلق ، حاتريل  ةفرشلا  ىلع  كلذ  دعب  سلج 

دعب .روطفلا  ماعط  ّدعأو  يلجلا ، ضوح  ةدوجوملا يف  نوحصلا  لسغب  ماق  مث  ديعبلا ،
.مونلا نم  تنسني  ظقيأو ڤـ سكيليف  ظقيتسا  ليلق ،

."؟ اذه ام  ...ويل  "
". ءيش "ال 

.لاقتربلا ريصعو  صمحملا  زبخلاو  نبللا 
". ريثك اذه  "

". ءيش اذه ال  "
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". كتداعك ملكتت  كنإ ال  ىتح  كتداعك ، تسل  .راوطألا  بيرغ  ودبت  "
.ةقعلملا لامعتساب  نبللا  نم  ليلقلا  سكيليف  لوانت 

عم سلجت  تنأف  .ًايركف  يعم  تسل  كنكلو  يعم ، ًايدسج  ...ودبت  "
". كسفن

". مويلا امهنم  لانأس  "
!". امهنم لانت  "

". ننوكيكو سناه  "
.هديري الو  هل  ثرتكي  هنإ ال  .ًاددجم  هكّرحو  نيعللا ، نبللا  سكيليف  كّرح 

."؟ ويل "
ىلع ليقثلا  سيكلا  عضوو  ةآرملا  مامأ  فقو  ثيح  ةهدرلا ، ىلإ  ويلب  قحل 

.ىنميلا ديلاب  همكلي  ذخأو  ىرسيلا  هقاس 
."؟ ويل "

هدلاوب ةصاخلا  لمعلا  سبالم  كسمأو  تاعبقلا ، بجشم  وحن  ويل  تفتلا  مث 
هوراز يف امدنع  ّالإ  اهريغ  ًايدترم  هوري  .ًةداع مل  دلاولا  اهيدتري  يتلا  سبالملا  اإ  .رذحب 

راّجن صيمق  نع  ةرابع  تناك  .ًاحربم  ًابرض  مهدحأ  برضب  ماق  نأ  دعب  نجسلا 
.هبويج لك  ةراجنلا يف  تاودأ  ىلع  يوتحي  راجن  نولطنبو 

."؟ ويل "
نولطنبلا بويج  دحأ  يف  دوجوم  هنإ  .نيكسلا  ناكم  نافرعي  امهالك 
حالسلا اروم ؛ نيكس  لمح  .هرارزأ مث  كفي  ويل  ناك  يذلا  بيجلا  وه  اذهو  ةريبكلا ،
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.هناكم ىلإ  داعُي  مث  رعشلا ، ّصقل  همادختسا  نكمي  يذلا 
."؟ لعفت اذام  "

...هسفن ىلع  ًاريثك  عقوقت  دق  ربكألا  هاخأ  ّنأ  ودبي 
."!؟ ويل اي  نيكسلا  ذخأت  َِمل  " 

.هيلإ لوصولا  عيطتسي  دحأ  ٍناكم ال  يف  ... 
". مويلا امهنم  لانأس  يننإ  كل  تلق  "

امهدحأ كلسي  .مادقألا  ىلع  ًايشم  بنج  ىلإ  ًابنج  اهسفن  قيرطلا  ابهذ يف 
ىّدعتت ال  .ةنسلا  براقي  ام  ذنم  رخآلاو  تاونس ، عبرأ  يلاوح  ذنم  قيرطلا  هذه 

اعطقو تارايسلا ، بأرم  ربع  اّرمو  قيرطلا ، ارصتخا  نإ  راتمألا  ضعب  اهتفاسم 
.ةسردملا بعلم  ىلإ  لوصولل  عراشلا  اربعو  تاباغلا ،

ًايوطنم ناك  نإ  كيخأ  عم  ملكتت  نأ  كنكمي  فيك  .ثيداحألا  الدابتي  مل 
ىلإ ...ةسردملا  سرج  عرق  نأ  دعب  ىتح  ارظتناو ؛ ةسردملا  بعلم  افقو يف  هسفن ؟ ىلع 

.سكيليف ليك  حفط  نأ 
" ...تنأ .نيكسلا  ويل ، "

". نري سرجلا  "
". "ال

لزنملا ىلإ  عر  نأ  كيلع  اهدنعو ، .ًاددجم  سرجلا  نريس  ةقيقد  نيعبرأ  دعب  "
". ةفرشلا ىلإ  هبحطصتو  اندلاوب  يتأتو 

". مهفأ "ال 
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."؟ انقفتا له  .ًاددجم  سرجلا  عرقي  امدنع  ةفرشلا ، اندلاو ، لزنملا ، "
.لحري نأ  ديري  يذلا ال  ريغصلا  هيخأ  ىلإ  ويل  رظن 

."؟ انقفتا له  "
.ًاددرتم هسأر  زهي  سكيليف  أدبف 

". ةرداغملا تقو  نكلو ، .نآلا  امك  سرجلا  عرقي  امدنع  "
ىتح ًايئا  كسأر  ملأ  نم  ىفاعتت  داكت  .ةجعزمو ال  ةهيركو  ةليوط  ةنر  اإ 

.ًاددجم سرجلا  عرقي 
.هلوح ويل  تّفلت 

تناك نأ  دعب  ةغراف  ةيدادعإلاو  ةيئادتبإلا  نيتسردملا  بعالم  تحبصأ 
نوضكري اوناك  نيذلا  لافطألا  نم  ةيلاخ  تتابو  ةريصق ، ةرتف  ذنم  ةايحلاب  جضت 

سردلل تاعاق  تسو  لخادم  ةتس  .نوكحضيو  نوعفادتيو  نوخرصيو  نوزفقيو 
دعب ًاددجم  مهفذقتو  دوعتل  مهتعلتبا  ةيئابرهك  ٍةسنكمك  ًامامت  لخادلا ؛ ىلإ  مهتبذج 

.ةقيقد نيعبرأ 
ةسردملا بعلم  بقاري  ذخأو  رجآلا ، نم  رادج  بناج  ىلإ  ويل  عضومت 

، لفسألا يف  كانه  .دعب  بالطلا  نم  ةسردملا  ُلخت  مل  .ةلتلا  لفسأ  يف  ةيدادعإلا 
ًائطب يف رثكألا  ناذيملتلا  امه  اه  .سردلا  تاعاق  ىلإ  لوصولل  لوطأ  ًاتقو  نوقرغتسي 

ًةرتس يدتري  رخآلاو  زنيج ، ةرتس  يدتري  امهدحأ  .طسوتملا  يناثلا  فصلا  ىلإ  امهقيرط 
هنأ ةجردل  بقرتلاو  ديدشلا  فوخلاب  ويل  ّسحأ  .ننوكيكو  سناه  ةخفتنم : ءاقرز 

طوطخلا نيب  بعلملا  فصتنم  نيفقاو يف  ننوكيكو  سناه  ناك  .رادجلاب  هرهظ  شدخ 
نولخدي نم  ىلع  ناخرصيو  نانخدي  امهو  ملعلا ، ةيراس  راوجب  ةموسرملا  ءاضيبلا 

ةماقلا ليوط  سناه  .دعُب  نع  ىتح  مجحلا ، اريبك  امإ  .فلخلا  نم  ةّراملا  نامكليو 
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، ةرملا هذه  .ةداح  تارظن  وذو  ةينبلا  يوق  ننوكيكو  نيتريطخو ، نيتبعتم  نينيع  وذو 
.داصرملاب امهل  فقيس  نم  وه  ةرملا ، هذه  .هب  مايقلا  بجي  ام  ًامامت  ويل  كردي 

هنإ .الخد  نأ  ىلإ  ىنبملا ، نم  ديدحتلابو  ةيدادعإلا ، ةسردملا  نم  ًابيرق  يقب 
ىلإ ةجاحب  سيل  وهو  .ءانثألا  هذه  امهتعاق يف  ىلإ  الصو  امأ  دب  .تقولا ال  بسحي 
ىلإ عره  كلذ ، دعب  .ّرمتل  سمخلا  قئاقدلا  قرغتست  تقولا  نم  مك  ملعي  هنأل  ةعاس 

دجاوت نأ  هل  قبس  ثيح  ةيدادعإلا  ةسردملا  ىنبم  لخدو  بعلملا ، زاتجاو  ةلتلا ، لفسأ 
.طئاحلاب بناجب  ريسلا  هيلع  ّنأ  فرعيو  ٍتارم  عضب 

نيكسلاب كسُمي  وهو  ةريغصلا  بالطلا  تانازخ  نم  ٍّفص  مامأ  ويل  ّرم 
هضبقمو ًامامت ، هفك  بساني  همجح  ناك  .ةرتسلل  يلخادلا  بيجلا  هعضي يف  يذلا 

.هعيملتب ماق  املاطل  دلاولاف  سلمأ ، يبشخلا 
صخش مامأو  ةقّلعملا ، تارتسلاو  ةلفقملا  باوبألا  مامأ  لوألا  قاورلا  راس يف 

هعباصأب يف رفصي  رخآ  صخشو  ىلوألا ، سردلا  ةعاق  ةيقيسوم يف  ٍةلآ  ىلع  فزعي 
قاورلا ىلإ  لصو  دق  ناك  .ىرخأ  ًاباوبأ  زاتجاو  رخآلا  قاورلا  َرَـبع  .ةيناثلا  ةعاقلا 

، ءايزيفلا سرد  ةعاق  باب  برق  كانهف ، .هنع  ثحبي  ناك  ام  ىأر  امدنع  سماخلا 
هردص خّطلملاو  خفتنملا  فطعملا  مامأ  فقو  .بجشملا  ىلع  ةقّلعم  تارتسلا  تناك 
ناسل اهيلع  عبُط  ةعقر  اهيف  زنيج  ةرتس  مامأو  ةراجيس ، قرح  هّمك  ىلعو  تيز  ةعقبب 

.كلذ تبلط  ةملعملا  ّنأل  كانه  ةقّلعم  تناك  دودمم 
.ئداه نآلا  هنإ  .فجتري  دعي  مل 

ٍتارم ةّدع  ةميقتسم  هبش  ةريبك  ًاقوقش  ثدحأو  ةّفخ ، لكب  نيكسلا  لمح 
.نيفطعملا نم  ةيفلخلا  ةهجلا  يف 

سلج .ةيفاك  ةفاسم  هذه  .ناكملا  نع  ةوطخ  نيرشع  دعتبا  كلذ ، دعبو 
.رظتناو
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سمخ ىوس  َقبي  مل  هداقتعا ، بسحبو  .ةقيقد  نيعبرأ  سردلا  ةدم  قرغتست 
.ةقيقد نيرشعو 

ىلإ لصو  املك  ّدعلا  دواعيو  ةيناث ، ةيناث  تقولا  بسحي  ذخأ  .ّدعلاب  أدب 
.نيتسلا ةيناثلا 

امدنع ةرم  نيرشعو  ٍسمخ  يلاوح  هذه  ّدعلا  ةقيرط  عابتا  حجن يف  دق  ناك 
فقوو هناكم  نم  ض  .قاورلا  حدصي يف  وهو  جعزملاو  ليوطلا  سرجلا  توص  عُمس 

.نيعّطقملا نيفطعملا  ةلابق  ًابهأتم 
.ًابيرق .ًابيرق 
.بابلا حتُف 

نافجترت ويل  اتبكر  تأدب  .سردلا  ةعاق  ذيمالتلا  نم  ىلوألا  ةعفدلا  ترداغ 
.مامألا ىلإ  ًاليلق  هرهظ  ىنحناف  رخآلا ، ولت  دحاولا  همامأ ، نم  اورم  .فوخلا  ةدش  نم 

سناه قيضلا ؛ بابلا  نم  هسفن  تقولا  يف  اجرخ  .نيرداغملا  رخآ  اناك 
.ننوكيكو

.هنايريو امهيف ، قوقشلا  نايريو  امهيفطعم ، نايري  امإ 
تانازخ مامأ  ّرمو  قاورلا ، ضكري يف  أدب  .وحن  اضكرف  هيديب  ويل  امهل  حّول 

.اهبعلم زاتجاو  ةسردملا  لخدم  نم  جرخو  ذيمالتلا ،
.هنم نابرتقي  ام  ذإو  هفلخ ، رظن 

تاقرطلا َرَـبع  .ةيئادتبإلا  ةيدادعإلا  ةسردملا  بعلم  زاتجاو  ةلتلا ، دعص 
.تارايسلا بأرمو  تاباغلاو 
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.هفلخ امهخارص  عمسي  لاز  ام 
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ًاعرسم تاجردلا  دعصو  ًاموي ، ضكري  دق  هنأ  لّيخت  امم  عرسأ  سكيليف  ضكر 
.ًاريثك هراظتنا  لوطي  يذلا  دعصملا  بكري  نأ  نم  ًالدب  عباسلا  قباطلا  ىلإ  ًالوصو 

.رمألا هل  حرش  دق  ويل 
.ًاددجم سرجلا  عرقي  امدنع 

ىلإ دلاولا  سلج  ثيح  خبطملا  هاجتاب  ةهدرلا  ىلإ  راسو  ةقشلا ، لخد 
.ةلواطلا

.ًامامت ةقيقد  نيعبرأ  دعب 
ةوهقلا يف هنم  بكسي  ًاقيربإ  هدي  لمحي يف  ناكو  ًابعتم ، ودبي  هدلاو  ناك 

.نيلسروبلا نم  ناجنف 
.ةفرشلا ىلإ  هبحطصتو  اندلاوب  يتأتو  لزنملا  ىلإ  عر  نأ  كيلع 

."؟ نآلا دلو ؟ اي  انه  لعفت  ...اذام  "
يذلا ةفرشلا  باب  وحن  ضكر  لب  لاؤسلا ، عمسي  وهف مل  سكيليف ، بجي  مل 

ىلإ جرخ  .كلذ  دعب  حتُف  يذلا  ...نيعللا  بابلا  كرحي  نأ  لواحو  هحتف ، هيلع  رّذعت 
.يندعملا روسلا  فلخ  لصحي  ام  ىري  يك  هعباصأ  سوؤر  ىلع  فقوو  ةفرشلا ،
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.هفلخ ناخرصي  امإ 
.خارصلا توص  وحمي  ضكرلا  توص  ّنأ  ّالإ 

وهو هب  رعش  هنكلو  ناريطلاب ، ساسحإلا  فرعي  نكي  .قمعب مل  سفنتي  أدب 
.ةيانبلا ىلإ  ًالوصوو  لخدملا  هاجتابو  تلفسألا ، قيرط  ىلإ  تارايسلا  بأرم  نم  لقتني 

.همامأ رظنو  ويل  فقوت 
.ةفرشلا نيزبارد  قوف  نم  رهظي  سكيليف  سأر  ّنأ  نم  دكأتم  هنإ 

.ضرألا ناقرغت يف  امأكو  هاتبكر  تليامت  .هْيدراطم  رظتناو  رادتسا 
.نميألا هّدخ  يمحت  ىنميلا  هدي  لعجو  هيعارذ ، عفر 
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.ريدتسيو لخدملا  جراخ  فقوتي  وهو  هآر  امك  برتقي ، ويل  سكيليف  ىأر 
...دعب ام  يفو 

هنكلو كاذنآ ، امهيفطعم  نييدترم  انوكي  .هنادراطي مل  نيذللا  نييبصلا  ىأر 
.امه نم  ملعي  هنإ  .امهفرع 

!". اباب "
ًابوك ًالماح  ةلواطلا  ىلإ  سلجي  يذلا  هدلاو  ىلإ  خبطملا ، ىلإ  سكيليف  عرسأ 

.هدي ًاينيص يف 
!". ةفرشلا ىلإ  انه ! ىلإ  يبأ  اي  لاعت  انه ! ىلإ  لاعت  "

.كرحتي نأ  نود  نم  ةنخاسلا  ةوهقلا  نم  ةريبك  ةعرج  هدلاو  ىستحا 
". يبأ اي  نآلا  "

.هدي ناجنفلا يف  لمحي  لازي  ناكو ال  هناكم ، نم  حزحزتي  دلاولا مل  ّنأ  ّالإ 
اناكف يف ننوكيك ، رخآلا  ريقحلاو  سناه  ريقحلا  كاذ  ننوكيكو ، سناه  ناريقحلا  امأ 

.ويل عم  لفسألا 
!". يبأ "

.اهّدشو اهّدشو ، ةنوشخب  هدلاو  عارذ  كسمأ 
!". يبأ يبأ ! "
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.ةداعلاك نيزباردلا  ىلع  أكتاو  نيمدقلا ، يفاح  جرخو  هوبأ  ض  ًاريخأو ،
.ًامامت سكيليف  هآر  ام  ىأرو 
". لفسألا ويل يف  اباب ! "
". لفسألا ويل يف  معن ، "

" ...نأ انيلع  يبأ ، اي  ًاضيأ  لفسألا  امهو يف  "
". ًائيش لعفن  نأ  انيلع  سيل  "
" ...و سناه  يبأ ، اي  الك  "

". هدرفمب ...كلذ  لعفيسو  هسفن ، نع  عفادي  نأ  ويل  ىلع  "
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راجشألا نم  برقلاب  ةفرشلا ، نم  ةلوهسب  هديدحت  نكمي  ًاناكم  ويل  راتخا 
، ويل ىطخ  ىلع  ةعرسب  ضكري  وهو  ًالوأ  كانه  ىلإ  سناه  لصو  .حيباصملا  ةدمعأو 

رظني نأ  هيلعو  ويل ، نم  لوطأ  وهو  فطعملا ، يدتري  سناه  نكي  .تارظنلا مل  الدابتو 
.امارظن يقتلت  يك  لفسألا  ىلإ 

.ناتعفترم ناديلاو  ناتدعابتم ، ناقاسلا 
زفقي سكيليف  ناك  .عباسلا  قباطلا  يف  ةفرشلا  ىلإ  ةريخأ  ةرظن  ىقلأ 

برقلابو نيزباردلا  قوف  همسج  نم  ءزج  حبصأ  نأ  ىلإ  ىلعألا  ىلإ  هدسج  بحسيو 
.هدلاو نم 

.فنألا ىلع  ةبرض  .ىنميلا  ديلا  .ةدحاو  ةبرض 
تطقاستو هيتبكر ، ىلع  طقس  دقف  ةبرضلا ، تتأ  نيأ  نم  سناه  فرعي  مل 

.هتبقرو هنقذو  همف  ىلع  مدلا  لاسو  هعومد ،
.ًاقباس ويل  هيف  ددمت  يذلا  كلذل  لثامم  ناكم  ددمت يف  دعب ، ام  يف 

.ةعرسب ضكري  وهو  ننوكيك  لصو  اهدعب ،
ّدخ ىلإ  ىلوألا  هتبرض  هّجو  .هنم  ىوقأ  هنكل  ريثكب ، سناه  نم  رصقأ  هنإ 
هّجو ءانثألا ، هذه  .ًادج يف  ًاعيرس  ناكو  ةكرحلا ، يتعيرس  اتناك  ويل  يتبكر  ّنأ  ريغ  ويل ،

.هفده نع  ًاديعب  ناك  هنكلو  ةثلاثو ، ةيناث  ًةمكل  ننوكيك  هل 
لاز ام  .هنقذو  هّدخ  امنإو  هفنأ  بصت  ملف  ويل  هل  اههّجو  يتلا  ةمكللا  اّمأ 

.هرودب برضيو  هناكم ، ًافقاو  ئلتمملا  مسجلا 
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هتامكل ويل  هّجوو  ةعرسبو ، ةموعنب  قباسلا  امك يف  هالجرو  هاقاس  تقلزنا 
.هينيع نول  ريغتو  ننوكيك  حّنرت  نأ  ىلإ  رخآلا ، ّدخلا  وحن  ًاريخأو  فتكلاو ، غدصلا  وحن 

.نيتفئاخ اتحبصأ  دقف  نآلا  امأ  نيتبضاغ ، ريقحلا  يدنلنفلا  انيع  تناك 
ريغت نأ  ىلإ  هدلاوو ، سكيليف  هاجتاب  ةفرشلا  ىلإ  رظنلا  ىلع  كشوي  ويل  ناك 

نم هرذحي  هنأكو  هيلإ ، ريشيو  خرصي  هدلاو  أدب  امنيح  زكري  نكي  .ًاددجم مل  ءيش  لك 
.ام ٍرمأ 

.فلخلا نم  هب  كاسمإلا  لواحي  مهدحأ  نأ  نم  هرّذحي  هنأك 
.ةوقب هفطعمب  ًاكسمم  ًاددجم  فوقولا  لواحي  مهدحأ  نأ  نم  هرّذحي  هنأكو 

كشوي وهو  هسفن ، صّلخي  نأ  هيلع  .هسفن  بحسو  ةغوارملا ، ويل  لواح 
.كلذب مايقلا  ىلع 

.هفطعم بيج  نم  نيكسلا  طقس  اهنيح ،
.هدلاول دئاعلا  اروم  نيكس 

نكي هنأ مل  ّالإ  هطاقتلال ، ضرألا  ىلإ  ىنحنا  دقف  .يفكي  امب  ًاعيرس  نكي  مل 
.ضرألا ىلع 

.ههجو نيكسلاب يف  حّولي  ناكو  هنم ، عرسأ  ننوكيك  ناك  دقل 
كلذكو .رهظي  يذلا  وه  لصنلا  ّنإف  كهجو ، مامأ  نيكسلا  ضموي  نيح 

.هتبرض برضي  نيحو  هب  نعطلا  متي  نيح  رمألا 
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!". لفاسلا نعطا  "
ىلإ تاميلعتلا  ًاهجوم  خرصي  وهو  خسولا  تلفسألا  ىلع  ًادّدمم  سناه  ناك 

.هناكم هعضوو  هطاقتلا  لواحي  هنأكو  هفنأ ، ىلع  هاديو  ننوكيك ،
!". هللااب ًاّبح  هنعطا  "

هفتك ىرحألاب يف  وأ  ويل ، فتك  ًاقيمع يف  ىلوألا  ةنعطلا  دنع  لصنلا  زرغنا 
يف ةريبك  ًةوجف  لصنلا  ثدحأ  .كيمسلاو  نطبملا  فطعملا  اهيطغي  يتلا  ىرسيلا 

.هنم ءاضيبلا  ةناطبلا  تجرخو  فطعملا ،
همسج كيرحتب  ويل  ماق  ةيناثلا ، ةرملل  هنعط  ىلع  ننوكيك  كشوأ  نيحو 
ةثلاثلا ةنعطلا  امأ  .ءاوهلا  ةبرضلا يف  تشالتو  ةنعطلا  بنجتف  بناجلا ، ىلإ  ًاريدتسم 

ّنأ ّالإ  ّمكلا ، نمو ّمث  ًاددجم ، فطعملا  تبرضو  ةماقتسا ، رثكأو  عرسأ  ٍلكشب  تتأف 
.ةليلق تناك  قزمتلا  راثآ 

نيتريرشلا هينيعب  ويل  ىلإ  ننوكيك  رظنف  .هنعطا  هنعطا ، ًالئاق : سناه  خرص 
نيتبرض هيلإ  هّجوو  ويل ، هجو  فدهتسا  .لصنلا  هيلإ  هّجو  املك  هنم  نآز  اتحار  نيتللا 

.امهفلخ يمامألا  بابلا  حتفني  نأ  لبق  نيتيفاضإ 
ةنعطلا بنجتي  نلف  كرحت  اذإو  ًادج ، هنم  بيرق  لصنلاف  ويل ، ردتسي  مل 

.لصحي ام  كردي  حبصأو  توصلا ، عمس  .ةيلاتلا مث 
يفاح ريسي  صخش  تاوطخ  اإ  .تلفسألا  ىلع  تاوطخلا  توص  عمس 

.هتوصو هسفنت ، توصو  دلاولا ، تاوطخ  اإ  .نيمدقلا 
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!". نابجلا لفاسلا  اهيأ  نيكسلا  ِمرا  "
.ءارولا مث ىلإ  عجارتو  ضرألا ، ىلع  نيكسلا  عقوأو  رمألل ، ننوكيك  خضر 
وحن اضكر  .ئلتمملا  همسجب  ًاعرسم  ننوكيك  ضكر  اميف  هفنأ ، ىلع  هاديو  سناه  بره 

ءانثأ ةيلاتلا  ةصحلا  ةيادب  ًانلعم  سرجلا  ّنر  .راجشألا  ىلإ  ًالوصوو  تارايسلا  بأرم 
.قيرطلا نم  رخآلا  بناجلا  ىلإ  امهلوصو 
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.ةفرخزم ةآرم  ىلإ  ارظنو  امهضعب ، نم  برقلاب  افقو 
نوللا دوسأ  هرعشو  ًارتمتنس ، نيعستو  ةسمخو  ًةئم  هلوط  غلبي  امهدحأ  ناك 

.فيفخ رعش  وذو  ًارتمتنس  نوسمخو  نانثاو  ةئم  هلوط  رخآلاو  فلخلا ، ىلإ  طّشممو 
لصن اذو  نوللا ، رمحأ  يبشخ  ضبقم  اذ  ًانيكس  هدي  ةحارب  دلاولا  كسمأ 

نيكسلا يف اذه  نوكي  نأ  ضرتفُي  ناك  .ةدحاو  ةهج  نم  ناولألاب  فرخزم  يذالوف 
.ةيوطملا ةرطسملا  نم  برقلاب  لمعلا ، ىلإ  هباهذ  ىدل  هيدتري  يذلا  هنولطنب  بيج 

!". درانويل اي  نيكس  اذه  "
نأ ءانثألا  هذه  ويل يف  لواحو  ثلاثلا ، يناثلا مث  قباطلا  ىلإ  دعصملا  هّجوت 

هدلاول لصحي  ام  اذه  .هدي  ةحار  فجتري يف  نيكسلا  ناك  .هدلاو  سيساحأ  فشتكي 
.نولفطتملا هجعزي  نيح  وأ  بئاذلا ، ركسلا  عم  بارشلا  ءاستحاب  أدبي  نأ  لبق 

تذخأ تنأو  كيديب !! سفنلا  نع  عافدلا  ةيفيك  كمّلعأ  تنك  "
!". ينيكس

". ةهجاوملا همدختسأل يف  نكأ  "مل 
!". نيعللا نيكسلا  ىلإ  ةجاحب  تسل  "

عفادأ انأو  ينارت  يك  .انه  ىلإ  امهرضحألو  لاتقلا ، ىلع  امهّثحأل  هتلمعتسا  "
". يسفن نع 

.فئاخو بضاغ  هنإ  .نيكسلا  ىلع  دلاولا  ّدش 
."؟ اذه مهفت  الأ  "
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" ...تنعط دقل  .هتمدختسا  كنكل  "
". ًالوأ ّيديب  لتاقأ  نأ  تملعت  "

دعصملا ًاعم يف  ايقب  امهنكل  الصو ، دقل  .عباسلا  قباطلا  سداسلا ، قباطلا 
ةآرملا ربع  امهضعب  ىلإ  رظنلا  نع  افقوتي  نلو  بابلا ، احتفي  نل  امأ  املاط  قيضلا ؛

.ريغصلا ملاعلا  اذه  نآلا يف  نايقبيس  امأ  املاطو  ةشبرخملا ،
". لفغملا ّينُب  اي  "

، ةآرملا نم  ىلعألا  بناجلا  نم  ويل  هيلإ  رظن  .فجتري  دلاولا  توص  ناك 
.ناولألا ىشالتت  ثيح 

."؟ كلذك سيلأ  .هفنأ  ىلع  يبأ ، اي  هتبرض  يننكل  "
، لاملاب ةئيلم  تافلغم  ىقلتي  امدنع  ًةداع  مستبي  ناك  .دلاولا  مستباو 
ريغ ىلع  هنكل ، .كحضي  ام  ًاردان  هنأ  ّالإ  لضفملا ، هبارش  يستحي  امدنع  ًانايحأو 

.نآلا كحض  هتداع ،
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نآلا
يناثلا مسقلا 
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.رطمت تناك 
رطملا تارطق  تناك  .عيباسأ  ةعضب  ذنم  ًايموي  لط  راطمألا  تلاز  ام 

ّنأ ّالإ  رمألا ، اذه  ركفي يف  ّالأ  ررق  .يدامر  يتنمسإ  ىنبم  ةوجفلا يف  ألمت  ةطقاستملا 
.هلكآتي ناك  قلقلا 

يمامألا دعقملا  ىلع  سلاج  وهو  ساجوكس  قوست  زكرم  جراخ  ويل  رظتنا 
حبصأ نأ  ىلإ  ًائيشف ، ًائيش  بابضلا  هوشغي  يمامألا  جاجزلا  ناك  نيح  يف  ةرايسلا ، يف 
.قلغم زكرم  ىلإ  قلطلا  ءاوهلا  قوستلا يف  زكرم  لّوحت  .جراخلا  ام يف  ةيؤر  بعصلا  نم 

، بارشلا عيبل  رجتم  برق  ةلاقبلل  رجتم  ةمثف  .اهسفن  ينابملا  اهسفن يف  رجاتملا  اإ 
موسرلا تاذ  ةدئاملا  شرافم  ّنإ  ىتح  رسيألا ، بناجلا  ىلإ  لخدملا  برق  ازتيبلا  معطمو 

وهو ًاضيأ ، هسفن  وه  كلاملاو  رثكأ ، ٌعقب  اهيلع  ْنكلو  اهسفن ، يه  ءارمحلاو  ءاضيبلا 
.هنئابز ًاركاش  ًامئاد  هسأر  ّزهي 

ةنشخلا ةيرجحلا  حاولألا  لادبتسا  متو  عمال ، فقس  ةيراعلا  ءامسلا  ّلحم  ّلح 
دقف يديدحلا  نيزباردلاو  نيلشافلا  دعاقم  امأ  .ّصجلاب  لوغشملا  تايضرألا  طالبب 

يللينأ لعفت  امك  اهنم ، مهدحأ  برتقي  نيح  ًايئاقلت  حتفت  باوبأ  نآلا  اهلحم  تّلح 
.نآلا

مث رئاجسلا ، ةبلع  نع  فالغلا  تبحسو  تاوطخ  عضب  دعب  تفقوت  دقل 
نوكت نيح  لعفت  امك  قمعب  اهنم  تّجمو  لخدملا ، ءاطغ  تحت  اهادحإ  تلعشأ 

جرخت يتلا  ةديحولا  اأ  ّالإ  نسلا ، هنم يف  ربكأ  تناك  .ًادج  ةليمج  تناك  .ةسمحتم 
، يشمت نكت  اهنكلو مل  هنم ، تبرتقا  .ساّرحلل  اهتيوه  ةقاطب  نع  فشكتل  اهتظفحم 

.كلذ دقتعا  املاطلو  ًاعم ، ناريسي  امدنع  نيليمج  ناودبي  اناك  .رتخبتت  لب 
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."؟ ًابونج "
". الك "
."؟ ًابرغ "
". ًابيرق "

."؟ ًالامش "
". ناكم لك  عيبلل يف  ةضورعم  لزانم  ةمث  نيرتس ، "

نم رظنت  يه  تناكو  ًالامش ، اتسراف  وحن  ًاهجوتم  ةرايسلا  داق  ةيادبلا ، يف 
ضعب ىلإ  ًةريشم  ًابرغ  جنيداه  وحن  ترظن  ّمث  هب ، نارمي  ام  لمأتتو  ةيبناجلا  ةذفانلا 

، ًابونج ابموت  وحن  اهرظن  هجتا  نمو ّمث  اهيف ، شيعلا  تبغر يف  املاطل  يتلا  ةريبكلا  لزانملا 
ةفولأم ةقطنم  وحن  ءطبب  داق  .ةعرسلا  لقان  ا  كسمي  يتلا  هدي  ىلع  اهدي  تعضوو 
تاقرط نمو  ربكأ ، لزانم  نمو  عناصمو ، ةيلاع ، ٍنابمو  ةريغص ، تويب  نم  فلأتت 

يضارألا .ةريغصلا  تاراجتلا  باحصأو  ةلماعلا  ةقبطلا  نييفرحلا ؛ ةنيدم  اإ  .ةيتنمسإ 
.ملوهكوتس جراخ  ملاعلا  هنإ  .ةيدودحلا 

فورو يخرتسملا ، يباك  عم  ىطاعتي  فيك  كردأ  .كانه  ىلإ  يمتني  هنإ 
ىلع ةئملا  نيثالث يف  ةبسنب  ًامسح  هاطعأ  يذلا  يكنبو  يئابرهكلا ، سالو  كاّبسلا ،
تناك يللينأ  هتلّيخت  ام  عم  ةّتبلا  نوبسانتي  ال  نيذلا  صاخشألا  مإ  .طالبلا  لك 
تملح املاطل  يتلا  لزانملا  اإ  .ئطاشلا  ىلع  راجشألا  نيب  نم  رهظت  يتلا  حطسألا 

.اهكالتماب
.ةموعنبو ءفدبو  ةدشب  اهكسمت  هدي ، ىلع  اهدي  تناك 

."؟ انه تنأ  له  يللينأ ، "
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.صاجإو حافت  راجشأو  رضخأ  جرم  هبرق  ًادج  ًاميدق  ًالزنم  لمأتت  تناك 
لمكأ لب  انه ، فقوتي  نل  فقوتي ، هنأ مل  الإ  .همفو  هّدخ  ىلع  هتلبقو  هدي  تكسمأ 

ةيلاع ةيديدح  باوبأ  يذ  صاخ  قيرط  يف  داق  .يلاتلا  بأرملا  باب  هاجتاب  هقيرط 
ةيدامر ةهجاو  وذ  ريغص  تيب  كلانه  ناكو  تارايس ، سمخل  عسّتي  ريبك  بأرمو 

.ةميدق
!". انه "

ةحاسلا يف  ةريغصلا  كربلا  بنجت  ًةلواحم  ناكملا ، يف  لوجت  اارظن  تناك 
.ةمحدزملا ةعيرسلا  قرطلا  نم  نينثا  نيب  ةدبعملا 

نم ثلاثلا  قباطلا  ةقش يف  ىلع  امواس  دقل  .نيعم  ناكم  ىلإ  اهجوتي  مل 
.يلفسلا قباطلا  ةيوجلا يف  تاراغلا  بنجتل  ّنيعم  ىنبم 

". جايس "ال 
.هتعبتف ةيتنمسإلا ، ةحاسلا  يشمي يف  ويل  أدب 

."؟ ويل "
.اهيلع تطغضو  هديب  تكسمأ 

."؟ جايس ال  كلذك ؟ سيلأ  جايس ، كانه  سيل  "
". جايس ةمث  ىلب ، "

ةثالث يلاوح  عفتري  ةيامحلا  ديدش  جايس  وحن  ةقيمعلا  هايملا  كرب  نيب  ويل  راس 
.كئاش كلس  هولعيو  راتمأ 

اذه ىلإ  ةجاحب  راجتلا  كئلوأو  .تارايس  رجات  انه  شيعي  ناك  قباسلا ، "يف 
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". انه ىلإ  لوصولا  دحأ  عيطتسي  ال  كلذ ؟ نيرت  الأ  .نيفرعت  امك  جايسلا  نم  عونلا 
، ريبك بأرم  انه !؟ انل  ًةايح  ينبنسأ  انه ؟ شيعنس  اننإ  ...اننإ  لوقت  له  "

انأف وحنلا ! اذه  ىلع  شيعلا  ديرأ  ...كئاش ال  يئابرهك  جايس  ةتيقم ، ةيتنمسإ  ةحاس 
؟ ويل ...و  بشعلاو  درولاب  ةئيلم  ةقيدحو  ةيقيقح ، ًاراجشأو  نوللا ، ضيبأ  ًاجايس  ديرأ 
، ليمجلا طالبلاو  ىصحلاب  ةاطغملا  بوردلا  يذ  يبشخلا  لزنملا  كاذ  لزنملا ، كاذك 

". كانه عقي  يذلا  لزنملاك 
ريغصلا لزنملا  باب  ناك  امنيب  رواا ، ليمجلا  ريبكلا  لزنملا  ىلإ  ريشت  تناك 

، ضيبأ ًاصيمقو  ةططخم  ةيدامر  ةلذب  يدتري  لجر  بابلا  نم  جرخيو  حتفُي ، امهفلخ 
.ًاضيأ ةططخم  قنع  ةطبر  عضيو 

."؟ راسمس عم  ًادعوم  تدّدح  له  "
" ...ايه "

اهفطعم ةلاحك  ءاملا ؛ هنم  حشري  اهرعشو  ًةدماج ، ااكم  يف  تفقو 
.اهئاذحو اولطنبو 

ىلإ ينترضحأ  نآلاو  ًايقيقح ، ًالزنم  ليختأ  تضم  عيباسأ  ةعضبل  ينتلعج  "
."!؟ لزنملا اذه 

.اهديب كسمأ 
". انه اننأ  امب  "

."؟ ويل "
."؟ اذام "

٢٠٢



."؟ دعب مهفت  ملأ  .اذكه  شيعلا  ديرأ  "ال 
.ىرخألا اهديب  كسمأ 

". رضاحلا تقولا  انل يف  ًابسانم  اذه  نوكيس  يللينأ ، "
" ...ديرأ .اذكه  شيعلا  ديرأ  "ال 

."؟ ًانسح فتاهلا ، ربع  انثدحت  "
طغضي يذلا  عونلا  نم  ناك  .ةعنصتم  ةماستباو  قنع ، ةطبرو  ةقينأ ، ةلذب 
.يللينأ هيلإ  ترظنو  ويل ، مستبا  .ةقثلل  ءانب  اهسفن  ةحفاصملا  ّنأ يف  بسحيو  ًاريثك ،

مقنلف انه ، اننأ  امب  .اهيلإ  رظنو  رمألاب ؟ يمالعإ  نود  نم  راسمس  ءاقل  تررق  له 
.ةرظن قلنل  انب ، ايه  .ةلوجب 

طاقن كردي  هنأ  ادب  يذلا  راسمسلا  نم  عماللاو  نّولملا  بّيتكلا  ويل  ذخأ 
.اهنم ىتأ  يتلا  ةهجلا  ىلإ  رادتساو  ةوقلا ،

". ةميدق الليف  وأ  ةيرقلا  ًايفيص يف  ًالزنم  سيل  هنإ  "
صيمق ىلع  ءانبلا  ةكرش  راعش  ىلإ  نمو ّمث  امرايس ، ىلإ  راسمسلا  راشأو 

.ويل
ناكم نم  ًابيرق  امكتماقإ  ناكم  نوكي  نأ  امتدرأ  اذإ  يلاثم  لزنملا  اذه  ّنكل  "

". ًابسانم رعسلا  نوكي  نأو  امكلمع ،
ىلع ناك  هنأكو  هعارذ ؛ ضفخأ  ًةأجفو ، .ًابايإو  ًاباهذ  ةراشإلا  رمتسا يف 

ريبك يف قرزأ  ىنبم  لايخ  ّالإ  َري  نيح مل  هيأر  ّريغ  هنكلو  طيحملا ، ىلإ  ةراشإلا  كشو 
.قيرطلا نم  رخآلا  فرطلا 
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". ناكملا كلذ  ديدجتب  انمق  نم  نحن  "
.هسأرب ويل  أموأ 

". قرزألا لزنملا  وبلوس ، زكرم  "
نابور معطمو  دورولا ، رجتمو  يدنهلا ، معطملاو  ةيوازلا ، تاراطإلا يف  ةكرش 

.هنم برقلاب  قلغم  بعوتسم  كانه  دجوي  امك  .ازتيبلل 
كردي نأ  نود  نم  هاري  ةقطنملا  يف  هترايس  دوقي  نم  لكو  .راسمسلا  هآر 

.كلذ
ام يأ  ًايكيتاموتوأ ؛ ًاحالس  نورشعو  دحاوو  ناتئم  بعوتسملا  يف  دجوت 

.ةاشملا نم  نيتكرش  حيلستل  يركسعلا  داتعلا  نم  يفكي 
". انه امكب  ًالهسو  ًالهأ  ّيقيفر ، اي  ًاذإ  "

.تيبلا ىلإ  ًاديدحتو  تلفسألا ، ءانف  ىلإ  هايملاب  ّلتبملا  راسمسلا  راشأو 
يلامجإ غلبي  ةيوناث  نكامأ  عم  ًابيرقت ، عبرم  ٍرتم  فلأ  هتحاسم  غلبت  "

ةثالث اهتحاسم  غلبت  ةشيعم  ةفرغو  ًاعبرم ، ًارتم  نيعبسو  ةينامثو  نيتئم  يلاوح  اهتحاسم 
". ًاعبرم ًارتم  نينامثو 

نكت مل  يللينأ  ّنأ  ّالإ  هسأرب ، ئموي  ناك  يذلا  ويل  ىلإ  راسمسلا  رظن 
.ةقفاوم

، كلذ لبقو  .تارايسلا  ةراجتل  ًاصصخم  عقوملا  ناك  رهشأ ، ةعبرأ  ذنم  "
". بيبانألا ةراجت  هيف  رهدزت  تناك 

، لفسألا قباطلا  خبطم يف  ىلإ  ابهذو  كئاشلا  جايسلاو  هايملا  كرب  نع  ادعتبا 
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قلعتت ةعئار  ةطخو  تايناكمإو  صرفو  ةديدج  ةزهجأ  نع  ثدحتي  راسمسلا  اعمسف 
.هيلإ اعمتسي  امهنكلو مل  ملكتي ، هاعمس  .ةفلكتلا  ثيح  نم  ةلاعفلا  ةئفدتلاو  قباوطلاب 
نكي ويل مل  ّنأ  امك  .كانه  نوكت  نأ  بغرت يف  األ مل  عمست ؛ نأ  يللينأ  أشت  ذإ مل 

.هرارق ذّختا  نأ  هل  قبس  ذإ  هيلإ ، عمتسي 
قباط ىلإ  ملالسلا  يدؤت  ثيح  غرافلا ، قاورلا  ىلإ  اهجتاو  غرافلا  خبطملا  اربع 

.قلغم ااب  راسيلا  ىلإ  ةغراف  ةفرغ  بناج  ىلإ  افقو  .غراف  ىلعأ 
: لاقو بابلا  راسمسلا  حتف 

". ةيفاضإ ةفرغ  اإ  "
غلبت ةفرغلا  ةحاسم  نأ  امهربخأو  ةئرتهملا ، ناردجلاو  طالبلا  امهيلع  ضرع 

.عبرم رتم  ةئمثالثو  فالآ  ةعست  يلاوح  ًابيرقت 
". بتكمك مدختسُت  ةفرغلا  هذه  تناك  "

نم ةريصح  ىلع  راسو  ًافيفخ ، ًابرض  ةيصجلا  ناردجلا  ىلع  برض 
جرخت تناك  يتلا  يللينأ  تاوطخ  عقو  عمس  هنأ  ريغ  ضرألا ، ىلع  ةدودمم  كيتسالبلا 

رخآلا فرطلا  فقت يف  تناك  .ا  قاحلل  ضكرو  راسمسلا  نم  رذتعاف  ةفرغلا ، نم 
نخدتو اهدي ، يف  ًةراجيس  لمحت  تناكو  .ًاذاذر  رطمت  كاذنآ  تناكو  ةذفانلا ، نم 

.ام ءيش  اهلمأ يف  بيخي  امدنع  ةداع  هلعفت  ام  اذهو  .بضغو  عطقتب 
". ةدحاو ةنس  دعب  "

.اهلمح
امهمو ناكم ، يأ  يفو  هيف ، نيبغرت  لزنم  يأ  ىلع  يللينأ  اي  لوصحلا  نكمي  "

". ةفلكلا تناك 
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: عباتو اهّدخ  ىلع  هدي  عضو  مث 
، كانه ىلإ  لصن  يكل  كلذ ؟ نيمهفتأ  .لزنملا  اذه  ىلإ  جاتحن  ًايلاح  اننكل  "

لمع ةفرغو  بتكم  هيفف  .ءانبلا  ةكرش  ىلإ  ةبسنلاب  يلاثم  هنإ  .لزنملا  كاذ  ىلإ 
هيدل سيل  هنأ  امك  ةميدق ، ةريحب  نم  برقلاب  عقت  ةينكس  ةقطنم  وهو يف  .عدوتسمو 

". وبق
.هصيمق ّمكب  ةموعنب  اهحسمف  ءاملاب ، ةلتبم  اهاّدخو  اهنيبجو  اهرعش  ناك 

.ىرخأ ةراجيس  تلعشأ 
". ةحارلل سئاب  زكرم  "

.ربكأ ءطبب  نّخدت  نآلا  تحبصأ 
". تقولا لاوط  انه  كاقيقش  نوكيسو  .ةيلاحلا  انتقش  نم  ًةحار  رثكأ  هنإ  "
.ةليلقلا لزنملا  فرغ  ىلع  ةرظن  ءاقلإ  اماكمإب  حبصأ  .اهيفتكب  كسمأ 

: عباتو ةموعنب  هوحن  تفتلت  اهلعج 
". يللينأ اي  ةدحاو  ةنس  ينيحنما  .هنيعقوتت  تنك  ام  سيل  اذه  ّنأ  كردأ  "

."؟ ةدحاو ةنس  "
". ةدحاو ةنس  "

."؟ هديرأ ناكم  يأ  ناكم ؟ يأ  يفو  "
". ةفلكلا تناك  امهمو  "

.ةيفاضإلا ةفرغلا  وحن  قاورلا  هاجتاب  ًاددجم  اراسو  اهديب  كسمأ 
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". ةفرغلا هذه  "
."؟ معن "

". اهيف تئش  ام  يلعفت  نأ  كنكميو  كل ، ةفرغلا  هذه  "
."؟ يتفرغ "

برقلاب اّرم  .ًارظتنم  ىلعألا  قباطلا  ىلإ  يدؤملا  جردلا  برق  راسمسلا  فقو 
لزنم ىلع  ةلطملا  ةذفانلا  نم  ابرتقاو  ةيلبقتسملا ، امهتفرغ  وحن  ناهجوتي  اناك  امنيب  هنم 

.ناريجلا
."؟ ةدحاو ةنس  دعب  "

.اهنضتحاو اهيلإ  رظن 
". رداغنس اهدعبو  كدعأ ، .ةدحاو  ةنس  "
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ةطحملا ىلإ  هجوتملا  راطقلا  رظتنت  تسلجو  اهديب ، تأموأو  يللينأ  ترداغ 
ال هنأ  ّالإ  ةنيدملا ، ىلإ  باهذلل  اهرارطضا  ببس  هل  تحرش  نأ  اهل  قبس  .ةيزكرملا 

ناكم ىلإ  ام ، ٍناكم  ىلإ  هقيرط  ًاضيأ يف  وه  ناكو  .اهيلإ  عمتسي  نكي  هنأل مل  هركذي ؛
.ًاددجم هيلإ  دوعي  نل  هنأ  مسقأ 

قرطلا ىلع  ةعاس  فصن  ةدمل  ًابونج  ةرايسلاب  هجوتو  ابموت ، ةطحم  ويل  رداغ 
بذكي ال  ةداع ؛ بذكي  ال  هنإ  .اهيلع  بذك  دقل  .عرازملاو  تاباغلا  نيب  ةيفلخلا 

رايخ هيدل  نكي  ذإ مل  بذكلا ؛ بحي  نكي  وهف مل  .رخآ  ٍصخش  يأ  ىلع  الو  اهيلع 
وهف نآلا ، امأ  .ريثكب  أوسأ  ةقيقحلا  لوق  ّنأل  ةدع ، ٍتارم  بذكي  نأ  ّالإ  هتلوفط  يف 

؟ لصألا همهفت يف  ًائيش مل  رّسفت  فيك  .بذكي  هلعج  يذلا  ببسلا  ىتح  كردي  ال 
ىلإ باهذلا  عيطتسي  هنأ ال  اهربخأو  اهنضتحاو  هءارش ، ادارأ  يذلا  لزنملا  مامأ  فقو 

بذكي نأ  هيلع  ناك  .ةريخأ  شيتفت  ةيلمعب  مايقلل  يباك  ةيؤر  ىلإ  رطضم  وهف  ةنيدملا ،
هل نيدي  ام ال  ٍصخش  ىلإ  نيدلا  ددسيل  هقيرط  ناك يف  هنألو  ةقيقحلا ، مهفي  هنأل مل 

.قالطإلا ىلع  ءيشب 
.ةدوعلا هيلع  ناك  ببسلا  اذهلو  هصيمق ، بيج  لاملا يف  فلغم  لمحي  ناك 

تاونس عبرأ  ذنم  .كلذ  نم  ًادج  ًادكأتم  ناك  .ديحولا  ببسلا  وه  اذه 
يمر ىلع  داتعا  اهسفن ، ءانبلا  ةكرش  نالمعي يف  هدلاوو  وه  ناك  نيح  ةنسلا ، فصنو 

.ةقبسم ةعفدك  ًافلأ  نيثالثو  ةسمخ  ىلع  تلصح  دقل  ويل ، .ةرداغملاو  تاّدعملا  مازح 
نكي .لحرت مل  نأ  لبق  ...كلذ  لجأ  نم  لمعت  نأ  كيلع  .لاملاب  قلعتي  رمألا  ناك 

، امهيلإ ةبسنلاب  رداغت ! نأ  كنكمي  ال  ويل ، اي  نيدت يل  تنأ  .لاملاب  قلعتي  طق  رمألا 
.ررحتلاو ةرداغملاب  قلعتي  امنإو  لاملاب ، قلعتي  رمألا  نكي  مل 
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هراسي ىلإ  ةريحبلا  ىعدُت  .جرعتم  قيرطلا  ّنأل  ةعرسب  ةرايسلا  دوقي  نكي  مل 
، كانه .اهحطس  يطغي  بابضلا  نم  عيفر  باجح  كانه  ناكو  نوجسملام ، ةريحب 

قحالت ةنصحأ  ةعبرأ  زربت  نمو ّمث  نوللا ، ءادوسو  ءاضيب  ٌراقبأ  اهيف  ىعرت  جورم  رهظت 
.نيراسكأ مسا  اهيلع  قلطُي  ةئداه  ىرخأ  ةريحب  ةمثو  .ًاضعب  اهضعب 

ةنورك فالآ  ةثالث  نم  رثكأ  ضبقت  ال  كنأل  ًاريثك  ففأتت  تنأ  ويل ،
ةليوطلا يلايللا  يضقأ  تنك  انأ  يتانيج ؟ الولو  يالول  لعفتس  تنك  اذام  .ًايعوبسأ 

ةيغب دّدحملا  تقولا  ا يف  لمعلا  يأ  يك  كيتسالبلا  ةريصح  ّصقأ  انأو  ضرألا  ىلع 
تنأ يعم ؟ لمعت  كنأل  كركشأ  نأ  بجي  يننإ  لوقت يل  ويل ، اي  تنأو  .نوبزلا  ءاضرإ 

ةيا تالطع  يضقي  ناك  نم  انأ  يعم ! لمعت  كنأل  ينركشي  نأ  هيلع  بجي  نم 
ثالث كب  ةصاخلا  بارشلا  تاجاجز  ددع  حبصي  يك  لمعلا  يف  ةلماك  عوبسألا 
امدنع ّيلإ  ًافحاز  دوعتس  .ترداغ  .ًافحاز  دوعتس  .ةعمجلا  موي  رهظ  لبق  تاجاجز 

ويل اي  ةركن  تنأ  .يشملا  تررمتساو يف  تاّدعملا  مازح  تسفر  لاملا ! ىلإ  ةجاحب  نوكت 
! ينود نم  ًادبأ  حجنت  نل  .ينود  نم 

ةتفالو ةروجهم ، دوقو  ةطحم  .ةرايسلا  ويل  فقوأ  لايمأ ، ةعضبب  لصي  نأ  لبق 
يفو نوللا ، ءارفص  رئاتسب  ةاطغم  ذفاونو  حيرلا ، عم  كرحتت  أدصلا  نولب  سكتلاك 
اهيف لمعلا  ّنكل  ًاقباس ، لمعت  تناك  ةيلآ  ماقرأب  ةزهجم  ةخضم  ةمث  ءانفلا  فصتنم 

.بطرلا ءاوهلا  قشنتساو  ةذفانلا  نم  هسأر  جرخأ  .نآلا  فقوت 
ناك هنأ  مغر  ةرم ؛ لك  دوعي يف  ناك  هنأ  ّالإ  ًامئاد ، رداغي  ناك  قباسلا ، يف 

.يطايتحا صخش  وأ  ةركن  هنأ  وهو  اهنيح  هب  رعشي  ناك  يذلا  ساسحإلا  رقتحي 
كاذ .ةلئاعلل  هدلاو  ةيؤر  يف  ةلئاعلل ، ةروص  ةفاضإ يف  دّرجم  نوكي  نأ  نم  مئس  دقلو 
يتلا ةنسلا  يفو  .هعم  لمعلاب  سكيليف  أدب  ةيلاتلا ، ةنسلا  يف  .لعفلاب  رداغ  مويلا ،

.ًاعم نولمعي  ةثالثلا  ةوخإلا  أدبو  ةيوناثلا  تنسني  كرت ڤـ اهتلت ،
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.تحجن انأو  متلواح ، مَتنأ  .ًاعم  ةلئاع ،
ٌتاقرطو هايملا ، نم  ربكأ  ةيمكو  لوقحلا ، نم  ربكأ  ددع  ةريخألا  ةحاسملا  يف 
.رجاتملا نم  ليلق  ددعو  ةدحاو ، ةسردمو  لزانملاو ، رئاظحلا  نم  ليلق  ددعو  ةريغص ،
.رخآ ٍملاع  نم  ودبت  اأ  ّالإ  ملوهكوتس ، بلق  نع  ةعاس  فصن  دعبت  ومزوأ ، ةحاس 

، اهيلع ةظفاحملا  تمت  ةقيدحو  بوطلا ، نم  ريبك  لزنم  .رثكأ  هسأر  ويل  جرخأ 
قودنص مامأ  هترايس  فقوأ  .تئافلا  مويلا  نم  مزر  لكش  ىلع  اهقاروأ  سيدكت  متو 

اذه لزنملا يف  هدلاو يف  نوكي  ًةداع ، .يضرألا  قباطلا  ةءاضم يف  ذفاونلا  ىأرو  ديربلا ،
.تقولا

ـــــــــــــــ
ةريخألا ةعطقلاو  هيدي ، ىدحإ  اهلمحي يف  يتلا  ةلصبلا  نم  ةمضق  رخآ  لوانت 

ةوهقلا ةلواط  .ءاملا  برش  اهدعبو  ماعطلا ، علتبا  .ىرخألا  ديلاب  نخدملا  محللا  نم 
سمخ ّالإ  ةعباسلا  ةعاسلا  دنع  يمويلا  بحسلا  متيس  .ونيك  تاقاطب  نم  مزرب  ةاطغم 

.قئاقد
.زافلتلا توص  عفرو  دعب ، نع  مكحتلا  زاهج  ًاعفار  مامألا  ىلإ  نا  ـڤـ يإ ىنحنا 

.30 ىلوألا : ءارفصلا  ةركلا 
مقرلا 30. تحت  عبرملا ، يف  . 40 ةيناثلا : ءارفصلا  ةركلا 

مقرلا تحت  راسيلا  ىلإ  ًافارحناو  راسيلا 40 ، ىلإ  عبرملا  يف  . 39 ةثلاثلا : ةركلا 
.30

.ماري ام  ىلع  ريست  رومألا  تناك  .ةعومجم  اإ 
.51 ةسماخلا : ةركلا  .لفسألا  ىلإ  ىرسيلا  ةيوازلا  يف  . 61 ةعبارلا : ةركلا 
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ةئطاخلا ةعوما  راتخا  دقل  .حيحصلا  ريغ  بناجلا  هنإ  .ًامامت  ىلعألا  يف  عبرملا  يف 
.ةقاطبلا ىلع 

تاركلا يقاب  رظتني  مل  .يسركلا  ىلع  سلجو  زافلتلا  توص  ضفخ 
مقرلا هرظنب  وهو  مقرلا 61 ، لخد  دقف  .ءاهتنالا  ىلع  ةسفانملا  تفراش  دقف  ءارفصلا ،
املاطل مقرلاو 40 . مقرلا 39  وه  اه  نكلو ، .ةقاطبلا  ىلع  رهظي  ام  ًابلاغ  يذلا 

.ةقاطبلا ىلع  نارهظي  ًامئاد  اناكو  نيمقرلا ، نيذه  مدختسا 
؛ ةريغتملا طامنألا  ىلع  زيكرتلاب  قلعتي  هتّمرب  رمألا  ّنأ  سانلا  مظعم  كردي  مل 

ىلع رمألا  اذه  نوكردي  سانلا  نكي  .ماقرألاو مل  دادعألا  نم  ةرركتملا  تافيلوتلا  يأ 
لب فدصلل ، ناكم  كلانه  نكي  .ًايئاوشع مل  ماقرألا  نوراتخي  اوناك  اذل ، .قالطإلا 

.ةماّودب هبشأ  رمألا  ناكو  ماودلا ، ىلع  ثدحت  طامنألا  تناك 
يتلا هتطيرخ  اإ  .نآلا  اهل  ةميق  ونيك ال  ةقاطب  نيعبرأ  لمحي  نا  ـڤـ يإ ناك 

.ضرألا ىلع  اهامرو  اهعمجف  .لبقتسملل  اهمسر 
.يلاتلا بحسلا  يرجيس  قئاقد  سمخ  ّالإ  ةعباسلا  ةعاسلا  دنع  ًادغ ،

جراخ ًابيرغ  ًاتوص  عمس  نيح  ضوهنلا  كشو  ىلع  ناكو  زافلتلا ، توص  متك 
نأ ذنم  ةذفانلا  يطغي  ناك  يذلا  راتسلا  عفر  .ااب  حتُفو  ةرايس  تفقوت  دقف  .ةذفانلا 

.لزنملا اذه  لوألا يف  قباطلا  ىلإ  لقتنا 
.اهيلع اهراعش  رهظي  يتلا  ءانبلا  ةكرش  ىلإ  دوعت  ةريبك  ةنحاش  اإ 

.ًامامت ةيكلملا  جراخ  تفقوت 
ـــــــــــــــ

.ةذفانلا برق  ٌهجو  كانه 
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ةجاجز وأ  هملق  كرتيس  هنأو  هتيؤرل ، هنم  ةلواحم  ينحني يف  هدلاو  ّنأ  ويل  كردأ 
ةراظن نع  ًايلختم  نيتبقاثلا ، هينيعب  هيلإ  رظنيل  هسأر  ينحيو  نخدملا  محللا  وأ  بارشلا 

.اهعضي يتلا  ةءارقلا 
اذهف ءطبب ؛ ىصحلاب  ءيلملا  راسملا  ىلع  يشمي  ناك  تاذلاب ، ببسلا  اذهل 
قلغأ .ًايفاضإ  ًاتقو  ةوطخ  لك  قرغتست  ذإ  مهتبقارم ، متت  امنيح  سانلا  هب  موقي  ام 

ناك نإ  ىريل  ًاضيأ  ءطبب  هصيمق  بيج  سسحت  .اهنم  لزنو  ءطبب  ةرايسلا  باب 
نع ًالوؤسم  حبصأ  هنأ  كردي  نأ  بقارملا  نم  دارأ  هنأكو  هناكم ، لازي يف  فلغملا ال 

.هسفنب كلذ  ررق  هنأل  داع  هنأ  ملعي  نأ  هدارأ  امك  هلامعأو ، هسفن 
ـــــــــــــــ

كانه ناك  .لضفأ  ٍلكشب  ىريل  ًابناج  هعفدف  روهزلل ، ءانإب  نا  ـڤـ يإ رثعت 
ّالإ باشلا  وه  نم  كردي  .ام مل  ٍّدح  ىلإ  ةماقلا  ليوط  وهو  ههاجتاب ، برتقي  ٌّباش 
ٌرعش .يمامألا  بابلا  وحنو  قيرطلا  فصتنم  ىلإ  ةيوقلاو  ةقثاولا  هتاوطخب  لصو  نيح 

.ًاّباش حبصأ  دلول  تافصاوم  اإ  .ناتضيرع  نافتكو  ضيرع ، ّكف  رصقأ ،
". ويل "

ًالوصو هيف  تدتما  يتلا  ضارغألاب  ألتما  يذلا  خبطملا  ىلإ  رظني  نا  ـڤـ يإ ناك 
ةلس يف  اهعضوو  ةلواطلا  نم  ةغرافلا  بارشلا  ةجاجز  لقنب  ماق  ًالوأ ، .قاورلا  ىلإ 

.ًاضيأ ةلسلا  ونيك يف  تاقاطب  ىمر  نمو ّمث  ةلسغملا ، تحت  تالمهملا 
.بابلا سرج  ّنر  ةدع ، ٍناوث  دعب 

ءالطلا صيمق  قوف  ًايدامر  ًاصيمق  ىدتراو  ًاينب ، ًءاذح  لعتنا  ام  ناعرس 
مل هتايح  بولسأ  ّنأ  امب  فيظنتلل  تقولا  نم  يفكي  ام  هيدل  نكي  مل  .هب  صاخلا 

.ريغتي
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.امهضعب ىلإ  نارظني  افقو  اذل ،
."؟ ةديدج ةنحاش  هذه  له  "

". معن "
". ةلوهسب ٍلمع  صرف  ُدَِجت  كنأ  ودبي يل  .ًالعف  ةعمال  اإ  "

لفسأ هدلو  فقو  اميف  قلغم ، باب  مامأ  ةيدامر  ةداجس  ىلع  دلاولا  فقو 
تاوطخ عبس  ىوس  امهنيب  لصفت  نأ  نود  نم  نينسلا ؛ لعفب  هنول  ريغت  يذلا  جردلا 

.فصنو تاونس  عبرأو 
". يرومأب تممتها  دقل  كسكع ، ىلع  "

ريثكلا ينعي  ريبكلا  دهجلاف  .ةربغم  يرامعملا  ةنحاش  نوكت  نأ  بجي  ويل ، "
". رابغلا نم 

رظني ناك  .هلثم  نوكي  نأ  ملحي  ناك  يذلا  صخشلا  لمأتي  نا  ـڤـ يإ ناك 
ًامواقم لمع  ءاذح  لعتني  هنبا  وه  اه  .ًادبأ  هلثم  نوكي  نل  يذلا  صخشلا  ويل ؛ ىلإ 

رايتخالا مت  امك  .ةكرشلا  راعش  هيلع  شامقلا  نم  ًاكيمس  ًاصيمق  يدتريو  بوقثلل ،
ًاعمال ناك  ًاميدق  ءاذح  لعتني  ناك  دقف  دلاولا ، امأ  .صاخ  رجتم  نم  ةقدب  ءارشلاو 

اهارتشا دقو  ًةسمخ ، هلثم  كلمي  نيمكلا  ريصق  ًايفيص  ًاصيمق  يدتريو  ىضم ، ام  يف 
.ةدلبلا جراخ  تايفصتلا  رجتم  نمةنورك  نيعبرأو  عست  ةميقب 

". خسّتم انأو  نئابزلا  روزأ  انأف ال  كلثم ؛ تسل  انأ  ةربغم ! "
اذإ ةيفاك  ةحاسم  اهيف  تسيلو  .ةريغصو  ةيداع  ةنحاش  اإ  عقاولا ، "يف 
ديرت كّلعل  وأ  انه ؟ ىلإ  كئيجم  ببس  اذه  له  .ةيفاضإ  ةلماع  دي  راضحإ  تدرأ 

."؟ ويل اي  كلذك  سيلأ  مازقأ ، مادختسا 
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ناصخت ناتيفاضإ  ناتنثا  انيدل  .هذه  لثم  ناتيفاضإ  ناتنحاش  ّيدل  "
". انتكرش

.هدلاو ىدل  ًافيفط  ًاشاعترا  ظحال  هنكلو  ًامهم ، هقيلعت  نكي  مل 
."؟ نوفظوم كيدل  لمعيأ  دلو ، اي  ًاذإ ، "

". معن "
.ًاديج رمألا  كردأ 
."؟ مهددع ام  "

". ةثالث "
داحتالا يف لخدتيس  ذإ  .نييرامعملا  داحتا  داحتالا ، نم  هبتنا  ًانسح ، ةثالث ؟ "

نوببسي نيفظوملا  ّنأ  ويل  اي  ملعت  تنأو  .وباتسجلاك  ًامامت  هب ، موقت  ءيش  لك 
". لكاشملا

ًاعورشم ّوتلل  تيأ  دق  يبأ  اي  انأف  .لكاشملا  نوببسيس يل  مأ  ّنظأ  "ال 
.ةعبرم ةدراي  نيسمخو  ةئمتس  هتحاسم  غلبت  وبلوس ، زكرم  وهو  ابموت  ًاريبك يف  ًايرامعم 

". هيف لمعلا  انيأ  دقل  .لاملا  نم  ريثكلا  ّرديو  ةيراجت  ةيكلم  هنإ 
."؟ هيف لمعلا  انيأ  له  " 

". معن "
.ًاليوط ًاتقو  رظتنا  نأ  دعب  باوجلا  ىلع  لصح 

لب ةلماعلا ، ديلا  نم  ديزملا  رضحأل  وأ  نيفظوم ، مدختسأل  انه  ىلإ  ِتآ  ملو  "
". فلغملا اذه  كمّلسأل  تيتأ 
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نم دكأتلل  ةدع  ٍتارم  هدقفت  يذلا  بيجلا  هبيج ، نم  فلغملا  ويل  بحس 
.هناكم لازي يف  فلغملا ال  نأ 

". ًافلأ نوعبرأو  ةثالث  "
.هحتفو دعا  فلغملا  نا  ـڤـ يإ ذخأ 

فالآ ةسمخ  ىلإ  ةفاضإلاب  ا ، كل  نيدأ  يننأ  دقتعأ  ًارالود  نوثالثو  ةسمخ  "
". ةدئافلل

بئاقحلا هب يف  ظافتحالا  متي  يذلا  عونلا  نم  ةلمعتسم ، ةنورك  ةئمسمخ 
.ةعردملا تانحاشلا  ةدجاوتملا يف  ةينمألا 

أدبو لصبلا ، ةحئار  اهنم  حوفت  يتلا  هعباصأب  فلغملا  نم  لاملا  بحس 
.ّدعلاب

". ةنورك نونامثو  تس  "
". فالآ ةثالث  ىلع  اهدعب  لصحتسو  معن ، "

."؟ اذامل "
". روسكم علض  لك  نع  ةدحاو  "

بناجلا نم  ةنورك  ةئمسمخ  ةقرو  لمحت  يتلا  هدي  بّرقي  وهو  هدلاو  ويل  ىأر 
، هجاردأ دوعي  أدبو  تادعملا  مازح  هنع  عزن  دق  كاذنآ  ويل  ناكو  .همسج  نم  رسيألا 

عجر .هنانتما  نع  هل  ًاّربعم  خرصي  وهو  كانه  ًادماج  فقي  زوجعلا  هدلاو  ناك  امنيب 
خارصلا الع  نيح  يأ  يضاملا ، لصح يف  ام  ركذت  مدع  لواحي  وهو  فلخلا  ىلإ  ويل 

نكلو ًامامت ، هبّرد  امك  تامكللا  هل  هجوي  أدبو  هوحن ، ويل  رادتساف  هدلاو  هب  كسمأو 
.مسجلا ىلإ  لب  فنألا ، ىلإ  سيل 
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". يبأ اي  يسفنب  مامتهالا  عيطتسأ  "
وحن تامكللا  هل  هِّجويو  هدلاو  ىلإ  رظني  ناك  تلخ ، ٍتاونس  عبرأ  ذنمف 

.ديلا ةضبقو  عارذلاو  فتكلا 
". هيلإ ةجاحب  تنأ  لاملا ، ذخ  ايه ، "

.روتفلاو دعبلاب  ويل  رعش  هدلاو ، عم  هلصاوت  لالخ  نم 
.نيتماص افقو  كلذ ، دعب 

."؟ ةيداملا كلاوحأ  يه  فيك  ةبسانملاب ، "
". ينرسكت كنكلو مل  يعلضأ ، نم  ًةثالث  َترسك  دقل  .يلمع  ّيدل  "

بابلاب كسمت  تناكف  ةيناثلا  هدي  امأ  نا ، ـڤـ يإ يدي  ىدحإ  فلغملا يف  ناك 
صيمقلا قوف  هيدتري  يذلا  قيقرلا  فطعملا  كلذ  تحت  شعتري  همسج  ناكو  .قلغملا 

.نيتجرد يلاوح  غلبت  كاذنآ  ةرارحلا  ةجرد  تناك  .نيمكلا  ريصق  يفيصلا 
اذه .ةقيرطلا  هذ  ةرداغملا  سأب يف  هنأ ال  َتننظ  ...تمهف  امك  نكلو ، "

". هزجنت يذلا مل  لمعلا  نع  ةقبسم  ةعفد  وهو  يلام ، ويل  اي  لاملا 
ًاغلبم ًايعوبسأ  بسكأ  تنكو  فصنو ، تاونس  عبرأل  كيدل  تلمع  "

". لاملا نمًاليئض 
". ّلقأ الو  رثكأ  ال  هقحتست ؛ ام  ذخأت  تنك  "

نآلاو .ريقحلا  كلام  كيطعأ  يك  تيتأ  لب  كشقانأ ، يك  انه  ىلإ  ِتآ  "مل 
". انلداعت

: ٍلاع توصب  هدلاو  هلأس  ًةأجفو ، .هتنحاش  وحن  ريسي  ويل  أدب 
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."؟ كيوخأ لاح  فيكو  "
". ريخب : " لاقو ًاددجم  هدلاو  وحن  رادتساو  ويل  فقوت 

.ىلاتتت ةلئسألا  يه  اهو 
"؟ ...تيقتلا دقل  ًاذإ ، "

". معن "
."؟ نولاف يف  اهعم ، ناشيعي  الاز  ام  لهو  "

". ملوهكوتس انه يف  ناشيعي  امإ  "
."؟ انه "
". معن "

."؟ ناسردي ...اذام  فيك !؟ "
". نالمعي امإ  "

."؟ نالمعي "
". معن "

."؟ نالمعي اذام  "
". يعم نالمعي  "
."!؟ كعم نالمعي  "

". يعم لجأ ، "

٢١٧



."؟ ًاضيأ تنسني  ـ ڤو "
، ةنس نيسمخو  ىدحإ  رمعلا  نم  غلابلا  لجرلا  كلذ  ادب  ةظحللا ، كلت  يف 

ههجو ناكو  نيدعجم ، ىلفسلا  هتفشو  هنقذ  ناك  .ًازجاع  براوجلا  يدتري  يذلاو ال 
.دربلا نم  فجتري  وهو  ًابحاش ،

". ًاضيأ تنسني  ڤـ معن ، "
ّنأكو ادبف  ةدشب ، بطرلا  يديدحلا  نيزباردلاب  كسمأو  جردلا ، ىلع  فقو 

.هلمح ىلع  ةرداق  دعت  هماظع مل 
."؟ كلذك سيلأ  رشع ، ةعبس  وأ  ًاماع  رشع  ةتس  رمعلا  نم  غلبي  هنكلو  "

". كيدل لمعلاب  تأدب  نيح  اهسفن  ّنسلا  تنك يف  "
". اهعم كانه  شيعي  هنأ  تدقتعا  "

.هبيج هعضوف يف  هدي ، فلغملا يف  لمحي  لازي  ناك ال 
."؟ ةماقلا ليوط  وه  له  "

". يلوطو كلوط  لثم  هنإ يف  "
كسمي لازي  ال  ناك  هنأ  مغر  هرزأ ؛ ّدشي  نأ  لواحي  هدلاو  ّنأكو  ويلل  ادب 

.نيزباردلاب
."؟ لوطلا اذأ  "

". معن "
". ةديج تانيج  اإ  "
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". ًاضيأ هلوط  دادزيس  ةليلق ، تاونس  لالخو  "
". ةعئار تانيج  "

.ويل وحن  راسو  هتّوق  داعتسا  دقف  فجتري ، دلاولا  داع  ام 
."؟ سكيليفو "

."؟ هب ام  "
."؟ هلاح فيك  "

". هتالاح لضفأ  "يف 
.ءاوهلا هدي يف  نا  ـڤـ يإ عفر 
". ليوط تقو  ىضم  "

.لصحيس ام  ويل  كردأو 
". ةرم رخآل  امهتيأر  نأ  ذنم  "

.ًامامت رمألا  كردأ 
."؟ امهيلإ ثدحتت  َمل ال  ًابت ، ّينب ، اي  ويل ، "

" ...سكيليف ّنأ  ّنظأ  "ال 
". ةعبرألا نحن  ًاعم ، يقتلن  يك  "

". ًاقلطم كاري  نأ  ديري  "... 
ةحئار ويل  قشنتساف  مادقأ ، عضب  دعب  ىلع  هنم ، برقلاب  نآلا  هدلاو  حبصأ 
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.سمألا نم  همف  نم  حوفت  يتلا  بارشلا 
". يتيؤر ديري  ال  ًاذإ ، "

". الك "
" ...ملعت ديكأتلاب  كنكل  "

". هرارق مرتحي  هنإ  .ركفي  فيك  ملعت  تنأو  "
!". ًاماع رشع  ةعبرأ  ذنم  رمألا  ثدح  دقل  كلذل ، ًابت  "
."؟ نآلا ىتح  حامسلا  بلطت  ملو  ...ًاماع  رشع  ةعبرأ  "

.ةريغص امهنيب  ةفاسملا  تناك 
نايسن عيطتسي  الأ  ةجردلا ؟ هذه  ىلإ  حماستم  ريغ  نوكي  نأ  هنكمي  فيك  "

."؟ كلذ
."؟ يبأ اي  كلذك  سيلأ  .كهجو  قصب يف  هنأكو  رمألا  ودبي  "

."؟ كيأر ام  .يقتلنل  هيلإ  ثدحتلا  كنكمي  ديكأتلاب  "
.ءيش يأ  ريغتي  ...ةخسارلا مل  ةقثلا  كلت  نانيعلا ، كنات 

ركفأ تنكو  .ريبك  ًالعف  هنإ  .ريبك  عورشم  ىلع  لمعأ  انأ  لاح ، يأ  ىلع  "
كيوخأ ىلإ  ةفاضإلاب  ًاعم ، نوكن  نأ  بجي  انأو - تنأ  اننأ - ركفأ يف  ًاريثك ؛ كيف 

". نآلا
نيتللاو هنافيخت ، اتناك  نيتللا  نيتريبكلا  نيوادوسلا  نينيعلا  كنيت  ىلإ  ويل  رظن 

.امهنم برهو  امهتيؤر  ىلع  عرعرت 
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". يبأ اي  عمسا  "
."؟ اذام "

". كيدل لمعأ  دعأ  "مل 
.هتقحالم ىلع  نيترداق  نانيعلا  ناتاه  دعت  مل  ةرملا ، هذه 

!". لمعت "
". معن "

."؟ ويل اي  اذه  ملعت  له  .طقف  كسفنب  مت  تنأ  "
ٍصخش ىلإ  لّوحت  هنأكو  همجح ، صّلقت  دق  صخش  ىلإ  رظني  ويل  ناك 

ويل ناكمإب  ناك  .خستم  سابلو  نائتان  نابجاح  .ميدقلا  صخشلا  كاذ  دعي  ملو  رخآ 
.هدلاو نم  حوفت  يتلا  قرعلا  ةحئار  مش 

". كسفنب ًاليلق  ركف  .ماودلا  ىلع  هب  موقت  تنك  ام  اذه  "
.ويل بجي  مل 

". يشاولاك ًامامت  .طقف  كسفن  تصّلخ  دقل  "
: باجأو ًاريخأ  كلذ  لعف  هنكل 

."؟ هللا قحب  تلق  اذام  "
ضرتفي نكي  ملو  تاونس ، ذنم  ينملكت  .نابج مل  تنأ  مك  .انه  ىلإ  لاعت  "

ةثالث ةنورك ؟ فلأ  نيعبرأو  ةثالث  لمحت  تنأو  انه  ىلإ  تيتأ  .كنم َمل  ًائيش  ىقلتأ  نأ 
فيك .الك  الك ، كقدصأس ؟ يننأ  تننظ  له  كبعت ! نم  اهتبسك  ًافلأ  نوعبرأو 
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اذه لثم  هيف  عفدُي  يذلا  لمعلا  عون  ام  ينود ؟ نم  لاملا  نم  غلبملا  اذه  تبسك 
."؟ غلبملا

.اهلعشأو ًايودي  ّفلت  ةراجيس  هبيج  نم  نا  ـڤـ يإ بحس 
ّنإ يل  لوقت  يك  انه  ىلإ  تيتأ  هيلع ؟ يونت  ام  فرعأ  ينّنأ  كردت  الأ  "

! ٍشاو ٍشاو ! تنأ  ينم ؟ لضفأ  ودبت  يكو  بذعتأ ؟ يكلأ  .يتيؤر  ناديري  كيوخأ ال 
!". نئاخو

!". اذه ملعت  تنأو  ةدحاو ، ةملك  لقأ  "مل 
!". تيشو يب دقل  "

هل رسكي  وأ  خرصي  ناك  نإ  همهي  دعي  .ةرم مل  لك  هسفن يف  عضولا  هنإ 
ام ررقي  وهو  ءطبب  ويل  سفنت  .هلاح  ىلع  ىقبيسو  ًامتح  رمتسيس  رمألاف  هعولض ؛

: ًالئاق خسولا  هدلاو  صيمق  بيج  ىلع  هعباصأب  تّبرو  هدي  عفر  مث  هلعفيس ،
". انلداعت دق  اه  "

ـــــــــــــــ
ةسردملا نم  برقلاب  ّرم  ٍشاو ! .ةّينكس  ةقطنم  لخاد  ةعرسب  دوقي  ناك 

.ٍشاو ةداعلاك ، هينذأ  يّودي يف  هدلاو  توص  لاز  امف  ًةأجف ، لهمت  ّمث  ٍشاو ! .ةبتكملاو 
ةحاس ةضفخنملا يف  ءارمحلا  ينابملا  جراخ  ةغراف  تارايسلا  فقاوم  تناك 

، فراصملاو ةلاقبلا ، رجاتم  لمأتيل  فقوت  .كرحملا  أفطأو  ةهينهل  كانه  فقوت  .ومزوأ 
.راهزألا عيب  لحمو  ةغبصملاو ، ةيذحألا ، عنصمو  ةوهقلا ، عيب  ىهقمو 

لاجر مامأ  تسلج  .تاونس  رشع  رمعلا  نم  غلبأ  تنك  .ًائيش  لقأ  مل 
.ينم تبلط  امك  ةدحاو  ةملكب  هوفتأ  ملو  ءايبغألا  ةطرشلا 
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بوطلا يف ةنخدم  ةيؤر  عاطتسال  ريغصلا ، كشكلا  ثيح  ًاديعب ، رظن  ول 
.ًاعم نولمعي  اوناك  نيح  هيف  نوشيعي  اوناك  يذلاو  نآلا ، هدلاو  هيف  شيعي  يذلا  لزنملا 

.هتلعف ام  لعف  عيطتسي  ٍشاو ال  يأ 
عزن اهنيح ، .لواح  ول  ىتح  تقولا ، كلذ  ثدح يف  اّمم  ريثكلا  ركذتي  مل 
اهعم شيعلا  ررق  تاونس  سمخب  هربكت  ةديحو  ًاّمأ  ىقتلاو  تاّدعملا ، مازح  هرصخ  نع 

.ارتاسجاه ةدحاو يف  مون  ةفرغ  نم  فلأتت  ةقش  يف 
.ةعّردم ةنحاش  قرسي  نأ  ٍشاو  يأ  عيطتسي  نل 

ةقشل يف كرتشم  راجيإ  دقع  ىلع  يللينأو  وه  عّقو  رهشأ ، ةثالث  رورم  دعب 
ةبسنلاب ٍءيش  لك  موي  تاذ  تناك  يهو  مون ، فرغ  ثالث  نم  فلأتت  ساجوكس 

.نآلا ىتح  كلذك  لازت  الو  هيلإ ؛
؟ ةعّردم ةنحاش  ًاموي  تقرس  له  زوجعلا ، لجرلا  اهيأ 

عيبي يذلا  ةيوازلا  ريغصلا يف  رجتملا  وحن  ريسي  أدبو  ةرايسلا ، باب  ويل  حتف 
...فحصلاو رئاجسلا 

ىلإ رظنلا  بنجت  لواحو  ةدضنملا ، ىلع  ليماك  رئاجس  بلع  عضب  ويل  عضو 
.ًاقيلح هسأر  لاز  ام  يذلا  نوسنوج 
."؟ رخآ ًائيش  ديرت  له  "

". ءيش لك  اذه  الك ، "
."؟ ًالثم ّفللا  قاروأ  نم  سيك  كدلاول ؟ ٍءيش  ءارش  ديرت  له  "

". مويلا سيل  "
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ةقرو دجوف  لمعلا ، يف  هيدتري  يذلا  نولطنبلا  بيج  نم  لاملا  بحس 
اهذخأ .هيدي  يطغي  ّصجلا  رابغ  ناكو  ةقورسملا ، لاومألا  نم  ةلمعتسم  ةنورك  نيسمخ 
داكلاب يتلا  دوقنلا  ليجست  ةلآ  نم  برقلاب  اهعضو  يذلا  نوسنوج  ىلإ  اهمّلسو 

.قودنصلا حتفي  نوسنوج  ناك  امنيب  ضبانلا  ىلع  ةرقنلا  عمس  .ةحوتفم  تناك 
.ةروتافل دوجو  هنأ ال  امب  اهسفن  يه  ةيلمعلا  تناك 

.رثأ يأ  اودجي  نل  رثأ ، ال 
."؟ لاحلا فيكو  "
."؟! لاحلا فيك  "

". اهنم ًاضعب  مويلا  كدلاو  ينمّلس  بحسلا ؟ ونيك ؟ تاقاطب  عم  "
.هسأرب أموأو  ةكفلا ، ضعبو  رئاجسلا  ةبلع  لمح  لب  ويل ، بجي  مل 

". ّينب اي  ليوط  تقو  ىضم  "
: لاقو فحصلا  ةدضنم  ىلإ  بهذ 

". ليوط تقو  ىضم  معن ، "
.نوسنوج مستبا 

". عمسا "
."؟ اذام "

". يتايحت كابأ  غّلب  "
.كّدض لئالد  مهيدل  تناك  املاطل 
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نيدي ريقحلا  لاز  ام  .رجاتملا  تاهجاو  مامأ  ريسيو  ةعرسب  نخدي  ويل  ناك 
رمعلا نم  غلبي  ناك  ًابت ، .اهنيح  ًائيش  لقي  نيح مل  كلذب  هل  حمس  هنأل  اذهو  هل ،

.ءايبغألا ةطرشلا  لاجر  مامأ  ًاتماص  لظو  كاذنآ ، تاونس  رشع 
.هدي ةراجيسلاو يف  ةحاسلا  ًابايإو يف  ًاباهذ  ريسي  حار 

.ًابايإو ًاباهذ  .ًابايإو  ًاباهذ 
.فقوت ًةأجفو ،

اأكو نآلا  هل  ادب  نكلو  قباسلا ، هراز يف  نأ  هل  قبس  ناكم  فقي يف  ناك 
.اهيف هروزي  يتلا  ىلوألا  ةرملا 

امهيبناج ىلع  ناكو  .نيبيبحك  ًامامت  رخآلا ؛ بناجب  امهدحأ  نافرصم ،
لماكلاب ةحاسلا  ةيؤرو  ةلوهسب ، امهيلإ  لوصولا  نكمي  راهزأ  رجتمو  ةلاقب  رجتم 

.ةئجافم ةكرح  يأو  بأرملاو 
.نافده

.رطاخملا نم  هسفن  ىوتسملاو  هسفن ، تقولاو  هسفن ، ناكملا 
عطتسي ءوده مل  هرمغي ؛ بيرغ  ءود  رعش  لب  ةعرسب ، نخدي  دعي  مل  نآلا ،

.هب يشاولا  ةفص  قاصلإ  لالخ  نم  هنم  هعزتني  نأ  هدلاو  ىتح 
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ءزجلا ىلع  تطقس  ًةرطق  مك  .رطملا  تارطق  ّدعي  نأ  سكنورب  نوج  لواح 
تطقاست نأ  ىلإ  ماري ، ام  ىلع  رومألا  تراس  ةيادبلا  يف  ةذفانلا ؟ نم  رسيألا  يولعلا 

جراخلا ملاعلا يف  حبصأف  ةدحاو ، ًةعفد  اهلك  طقاستت  اأ  ول  امك  ةرازغب ، راطمألا 
ىلإ رطملاب  نيّلتبم  ةطرشلا  زكرم  ةحاب  ىلإ  نوضكري  اوحار  نيذلا  هؤالمز  ادب  .ًايبابض 

تعضُو يف ةيضق  ةرشع  ينامث  بتكملا  ىلع  هفلخ  .نوكرحتي  داكلابو  مهمادقأ  صمخأ 
أدب نأ  ذنم  رطملا  هيف  طقاستي  دحاو مل  ٌموي  ّرمي  مل  ركذي ، امك  .ةفلتخم  ٍناولأب  تافلم 

تارطقك رخآ ، ٍءيش  يأ  نع  هنهذ  تتّتش  يتلا  يهو  ةيلاحلا ، ةيضقلا  قيقحتلاب يف 
.رخآ ٍقيقحت  يأ  ىلع  لمعلا  لواحي  نيح  لصحي  امك  وأ  ةذفانلا ، ىلع  ةرثانتملا  رطملا 

.عايض ةلاح  شيعي يف  ةيضقلا  هذه  هتلعج  دقل 

.ريغصلا رجتملا  كاذ  لجرلاك يف  ملكت  م ف :)  ) اليكاف سكام 
؟ ينعت اذام  ج ب :)  ) سكنورب نوج  قّقحملا 

.يلع لثم  ادب  هنكل  .وه  نكي  مل  (م ف :)

حيرصت ءانثتساب  ةقيقحلا - نم  ًابيرق  ادب  يذلا  ديحولا  حيرصتلا  ردص 
.ًاتوص عمسو  ًاهجو  ىأر  دق  وهف  تاونس ؛ تس  رمعلا  نم  غلبي  ىتف  نم  نيسراحلا -

؟ سلاجلا لجرلا  ادب  فيكو  .ج ب :
.ًابطر ناك  .م ف :

...ينعت .ج ب :
.ًابطر هنقذ  ناك  كاب  وغ  ىعدُي  يذلا  كاذ  .م ف :
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! كاب وغ  .ج ب :
.همسا اذه  .م ب :

.نوغلابلا هري  ام مل  ىأر  ٌلفط  كانه 

؟ ههجو يقاب  نع  اذامو  .ج ب :
.سمشلا هتقرحأ  .م ف :

؟ كلذك سيلأ  ةرمحلا ، ىلإ  ًالئام  هنول  ناك  .ج ب :
.فيصلا لصف  اننأكو يف  نوللا ، رمسأ  ناك  .م ف :

؟ رخآ ًارمأ  ركذت  له  .ًانسح  يلبت  تنأ  .ديج  .ج ب :
.هقاس .م ف :

ا؟ ام  معن ، .ج ب :
.ةاطغم تناك  .ةرهاظ  نكت  مل  .م ف :

؟ اهتيأر له  .ج ب :
.لفسألا هؤاذح يف  رهظ  .م ف ...:

.ةيلايخ ةصق  هنأكو  ودبي  ام  لافطألا  ىري  ًانايحأ ،

؟ ًافقاو ناك  يذلا  لجرلا  نع  اذام  .ج ب :
.ًاديج هلمأتأ  مل  .م ف :
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؟ ًاليلق ولو  .ج ب :
.ًابضاغ ناك  .م ف :

!؟ ًابضاغ .ج ب :
.ةعرسب ملكتيو  .م ف :

؟ ًاضيأ اذامو  .ج ب :
.نيتريطخ هانيع  تدب  .م ف :

؟ ىنعم يأب  .ج ب :
.نيدلا ءالع  ةصق  رفعج يف  ينيعك  ًامامت  ًادج ؛ نيتنكاد  اتناك  .م ف :

ناثدحتي اناكو  .برعلا  نم  امأكو  ناودبي  نيحّلسم  نيقراس  اناك 
نم اناك  امألأ  .هوعمسيو  هوري  نأ  سانلا  نم  ادارأ  ام  اذه  برعلاك ؛ ةيزيلكنإلا 
دقو .ةليقثلا  ةجهللا  هيلع ؟ اَودبي  نأ  نابغري يف  اناك  ام  اذه  ّنأل  وأ  ًالعف ؟ برعلا 
يتلا اهسفن  تاملكلا  يهو  " ةلفاس "، " ّالي ّالي ،  " لثم ةيبرعلا  تاملكلا  ضعبب  اهّوفت 

.برعلا نم  ودبيل  هسفن  وه  اهمدختسي  دق 
بكسو قاورلا ، يف  راسو  ضهنف  بءاثت ، هنكلو  تافلملا ، مامأ  سلج 

رشع ةعبس  مقرلا  راتخا  عيبلا ، ةلآ  نمو  اهدعب ، .ضيبألا  ياشلا  نم  ًابوك  هسفنل 
ةريغص ةحيرشو  نبجلا  نم  ةعطق  اهيف  ةريدتسم  زبخ  ةعطق  ذخأو  ًامئاد ، هراتخي  يذلا 

.ةرودنبلا رّشقي  أدب  .ةجنفسإلاك  حبصأف  زبخلا  تعبشأ  طسولا  ةرودنبلا يف  نم 
ةوقلا هذه  مدختسن  .لتقنل  دد  .مهدحأ  عضُخن  يك  فنعلا  مدختسن 

.عوضخلا ضفري  ًامسج  مكلت  غلاب  ٍلجر  دي  لثم  اإ  لوقأ  انأو  .ام  ٍرمأ  ءاإل  ةريبكلا 
.هديرن ام  ىلع  لصحن  انلعجي  يذلا  فنعلا  هنإ 
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ةرودنبلا يف ةحيرش  عم  زبخلا  ةعطق  ىمرو  عيبلا ، ةلآ  نع  سكنورب  وج  دعتبا 
نيشتفملا سيئر  بتكم  ىلإ  لصي  نأ  لبق  باوبأ  ةعبرأ  نم  برقلاب  ّرم  .تالمهملا  ةلس 

.داتعملاك بابلا  ىلع  قرطيو 
."؟ كتقو نم  ةقيقد  ذخآ  نأ  يننكمي  له  "

.ًابناج هعفدو  باتكك ، ودبي  ام  ّلقألا  ىلع  وأ  هباتك ، مورتسلراك  قلغأ 
عطتسي مل  هنأ  ّالإ  ناونعلا ، ةءارق  لواحو  غرافلا  يسركلا  ىلع  سلجو  نوج  لخد 

.زوكوب وهو  يسنرفلا ، بتاكلا  مسا  ءانثتساب  ءيش  ةءارق 
."؟ كانه اذام  معن ، "

". ةعّردملا ةنحاشلا  ةقرس  "
.مورتسلراك بتكم  ىلع  ًافلم  سكنورب  عضو 

". ىربكلا ةيمهألا  قيقحتلا  اذه  يلوأ  نأ  ديرأ  "
."؟ فيك ةيمهألا ! هيلوت  "

". عيباسأ ةعضب  ىدم  ىلع  هدحو  هل  تقولا  سيركت  ديرأ  "
ىلإ همّلس  مث  هيلع ، ًةرظن  ىقلأو  ةدضنملا  نع  ّفلملا  مورتسلراك  بحس 

.سكنورب
م هبتشمو  ىرخأ ، تاقيقحت  دجوت  يأ  .ًايزاوم  ًاقيقحت  رشع  ةينامث  كانه  "

". نورخآ
". معن "

رجتم ةروطخلا يف  ةقئاف  ةقرس  .اربوأ  ىهقم  هاركإو يف  ةروطخلا  قئاف  ءادتعا  "
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". راجروبدم ةحاس  جنيم يف  ةقيدح  قيرح يف  لاعتفا  .ناتاجندوأ  تارهوجملل يف 
". معن "

عراش يف  تاردخم  ةراجت  .سجرباتيف  ةقيدح  يف  باصتغا  ةلواحم  "
يان اليل  عراش  لتقلل يف  ةرماؤم  .الراك  ةحاس  ةروطخلا يف  ةقئاف  ةراعد  .سجنيرجير 

" ...ةروطخلا قئاف 
: لاقو فلملا  مورتسلراك  قلغأ 

."؟ كتاقيقحت ةعباتمل  هنييعت  يننكمي  كيأرب  نم  لمكأ ؟ نأ  ينم  ديرت  له  "
". لبق نم  كلذب  اوماق  دقل  .ةليوط  ةربخ  ووذ  نومرا  "

."؟ ٍزاوم ٍلكشب  مافلم  ًاقيقحت يف  رشع  ةينامث  هيدل  كئالمز  نِم  نَم  نوج ، "
". ًاددجم رمألاب  نوموقيسو  "

" ...انأ "
؛ اتسراف هيلع يف  اوناك  اّمم  ًافنع  رثكأ  نونوكيسو  ًاددجم ، رمألاب  نوموقيس  "

". ريثكب ًافنع  رثكأ 
سّركي مل  لقألا  ىلع  وهف  .هنع  فلتخم  لجر  هنإ  هريدم ، ىلإ  نوج  رظن 

هحنمت اإ  .ا  ٌروخف  وهو  ةصاخلا ، هتايح  هيدلف  .نوج  لعف  امك  هلمعل ، هتقو  لماك 
هروطت نع  يكحت  ةطيرخ  تقّلُع  مورتسلراك ، بتكم  فلخ  رادجلا  ىلع  .نامألا 

نم هل  تحنُم  ةداهش  طسولا  نمو ّمث يف  راسيلا ، ىلإ  قوقحلا  ةيلك  نم  مولبد  .ينهملا 
هنييعت نع  راطإ  يف  عوضوم  راعشإ  نيميلا ، ىلإ  ًاريخأو ، .ةطرشلا  يف  ةيامرلا  يدان 

نع يكحت  يهو  هبتكم ، ىلع  ىرخأ  ةطيرخ  ةمثو  .ةنيدملا  ةطرشلا يف  بتكمل  سيئرك 
امهاّنبت دقل  .مورتسلراك  يتنبال  دوعت  اأ  نوج  كردأ  روص  ثالث  ةمث  .يصخشلا  هروطت 
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هتجوزل ةروص  ىلإ  ةفاضإلاب  ةتس ، وأ  ماوعأ  ةسمخ  رمعلا  نم  ناغلبت  امهو  ايبمولوك ، نم 
مّسجم ةمث  روصلا ، تاراطإ  نم  برقلابو  .ةولحلا  ةملكلا  ّالإ  نوج  اهنع  عمسي  يتلا مل 
دجوت امك  .ةقيقد  نيرشع  لك  هيفتك  كرفل  هريدم  همدختسي  كيتسالبلا  نم  نيفلدل 

وهو هناونع ، ىري  نأ  نوج  عاطتسا  نآلا ، .زوكوب  لوب  باتكو  ةطرشلا  داحتا  نم  ةلاسر 
.يسنرفلا وهطلا 

.اتسراف هيلع يف  اوناك  اّمم  ًافنع  رثكأ  نونوكيسو  ًاددجم ، رمألاب  نوموقيس 
؟ فنعلا نم  عونلا  اذه  شعي  ملو  عقاولا ، اذه  هجاوي  صخشل مل  رمألا  رسفت  فيك 

ىلع هتاربخ  قلعي  صخشل  كلذ  رسفت  فيك  .ريثكب  ًافنع  رثكأو  ًاددجم ، ّمث  نمو 
؟ همامأ بتكملا  ىلع  هلبقتسمو  هفلخ ، طئاحلا 

.ياك 4، .يإ  زارط  نم  ًايكيتاموتوأ  ًاحالس  نالمحي  ناقراسلا  ناك 
، ةقرسلا اياضق  لك  صحفت  دق  ناك  .نايركسع  ناحالس  ناذهو  .ًاّيعفدم  ًاشاشرو 

.لئالد .ةيركسعلا ال  تآشنملاو  ةيامرلا  عقوم  ىلإ  ًالوصوو  لزنملا " سراح   " نم ًاءدب 
ناكأ ءاوس  نيقراسلا ؛ لجسل  ًالثامم  هلّجس  نوكي  نأ  نكمي  نم  لك  رمأ  قّقح يف 

نم ةانجلا  نوكي  نأ  لامتحا  داعبتسا  نم  نكمت  .ًاضيأ  لئالد  الو  .ةبقارملا  تحت  وأ  ًارح 
.ًاضيأ نكمم  اذه  ّنأ  مغر  لخادلا ،

ةلابق سلجي  امهدحأ  ناك  .هيلإ  عمتسي  هريدم  ناك  نإ  ًادكأتم  نكي  مل 
سكع ىلع  هتمدخ ؛ ةرتف  ءانثأ  فنعلا  مورتسلراك  ربتخي  .بتكملا مل  يفرط  دنع  رخآلا 
ةطرشلا كلس  ىلإ  مضني  نأ  كلذ  دعب  ررقو  فنعلا ، نم  ّوج  ربك يف  يذلا  نوج 

.ديدج نم  ههجاويل 
.ةطخلا مت نع  افرحني  ملو  هاوه ، ىلع  امهنم  ٍدحاو  لك  فرصت  ناقراس  ةمث  "
امبو .نيكفرد  ئطاش  ىلإ  اتسراف  نم  ةيداع  ةعرسب  ادايقو  ةعردملا  ةنحاشلا  فطخ 
يأ نود  نم  هوحن  ابّوص  اذل ، قلغم ، باب  فلخ  ًادوجوم  ناك  لاملا  نم  ىقبت  ام  ّنأ 
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". ددرت
.كلذ نم  ًادكأتم  نوج  حبصأ  هيلإ ، عمتسي  هنإ 

لالخ امأرج  ادقفي  امأ مل  امك  ًالماك ، ًازيكرت  نيزكرمو  نيمظنم  اناك  "
". ةقيقد نيرشع  تماد  يتلا  وطسلا  ةيلمع 

!". ةأرجلا "
نيقراسلا نيذه  ّنأ  نم  نيسراحلا  ردقب  ًادكأتم  تسل  .كلذب  يناعنقي  "مل 
يسركلا ىلع  سلاج  وهو  ودبي  نأ  دارأ  امك  ًادعقم  امهدحأ  نكي  .برعلا مل  نم  اناك 
طغضلا تحت  ةحلسألا  لمح  ةربخ يف  امهيدلو  انه ، ادلُو  دق  نانوكي  امبر  .كرحتملا 
مادختسا ىلع  ابردت  امأكو  امهتنهم ، فنعلا  ّنأكو  ةيداع ، تاودأ  اأكو  ديدشلا 

". ةسردملا ةوقلا يف 
ذإ .نهفرعي  هّنأ  ول  امك  رعشو  هيتنباو  مورتسلراك  ةجوز  روص  ىلإ  نوج  رظن 

.ًاريثك هتلئاع  نع  ملكتي  يذلا  عونلا  نم  مورتسلراك  ناك 
.ديكأتلاب ربكأ  ٌددع  ةمث  .ةيلمعلا  هذ  ناطروتم  طقف  نيصخش  ّنأ  ّنظأ  "ال 

". ّومنلا رمتستس يف  ةباصع  مامأ  نحن  ةلاحلا ، هذه  يفو 
.هتلئاع نع  ًادحأ  ثِّدحي  نوج مل 

ًالشف كلذ  ناربتعيس  اذهلو  .يديدحلا  بابلا  فلخ  تلظ  نييالم  ةعست  ةمث  "
". ةرملا هذه  هناديري  ام  ىلع  الصحي  امهف مل  .امهل 

!". فنعلا ىلع  ابردت  ...تلق  "
". ةوقلا مادختسا  ىلع  ابردت  امإ  تلق  دقف  .هتلق  ام  اذه  سيل  الك ، "
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."؟ كلذب هينعت  يذلا  ام  "
". عقاولا اذه  عم  شياعتلا  املعت  امأ  ينعأ  "

ـــــــــــــــ
تذختا دقف  قاورلا ، يف  ريسي  وهو  عرسي  نأ  سكنورب  نوج  ىلع  ناك 

ىلع دحاو  فلمل  هلك  هتقو  سركي  نأ  نآلا  هناكمإب  حبصأ  .ةيولوألا  عباط  ةيضقلا 
هنإ مل ىتح  قباوط ، ةثالث  لزن  .ًةيمهأ  تافلملا  لك  قاف  يذلا  فلملا  وهو  رهش ؛ ىدم 

ربتخم ىلإ  يدؤت  يتلا  ةقيضلا  ةقورألا  وحن  هجتا  .جردلا ّمث  لمعتسا  لب  دعصملا ، ّلقتسي 
يتلا فايلألا  ةفرغ  ىلإ  مث  ةملظملا ، ةفرغلا  ىلإ  ًالوأ  رظنلا  سلتخا  .يعرشلا  بطلا 

سبالم ىلع  يوتحت  يتلا  ىرخألا  فايلألا  ةفرغ  ىلإو  نيمرا ، سبالم  ىلع  يوتحت 
ىلإ ريشت  يهو  نفسلا  ضوح  تفقو يف  يتلا  ةأرملا  اإ  .كانه  انس  نكت  .اياحضلا مل 
.هيلع فرعتت  مل  اأكو  تلحر  اهدعبو  ناقراسلا ، اهكلس  امبر  يتلا  قيرطلاو  هايملا 
ةأرملا كلت  يه  انس  .تلحر  امك  ًامامت  ًةأجف ؛ ةنيدملا  ةطرش  عم  لمعلل  انس  تداع 
عراش رخآلا يف  نم  برقلاب  امهدحأ  ّرم  نيح  تاونس  عضب  ذنم  اهبنجت  لواح  يتلا 

هنأ امك  اهتكرح ، ةقيرط  نم  اهيلإ  فرعت  هنكلو  اههجو ، َري  ملو  ديعب  نم  اهآر  .غنيك 
نيح ىلإ  ًاديعب  رظنلا  ًايعّدم  هريس  ةعباتم  هيلع  ناك  اذل  قيرطلا ، زاتجيل  ًاليوط  رظتنا 

.رخآلا بناجب  امهدحأ  ّرم 
بناجب ريبكلا ، ربتخملا  دضانملا يف  ىدحإ  ىلع  ًاعوضوم  دوسألا  اهفلم  ناك 
بيبانأو ةيكيتسالبلا  تايواحلا  ضعبو  نطقلا  نم  قودنصو  نيتاليجلا  نم  ءاطغ 

، ةفرغلا نم  رخآلا  ءزجلا  يف  فقت  تناك  .بوكسوركيمو  طقالملاو  تارابتخالا 
يتلاو تاليركأ  ونايسلا  نم  ةعونصم  ةقصال  داومب  ةئيلم  ةيندعم  ةنازخ  نم  برقلاب 

.مئارجلا قيقحتلا يف  لجأ  نم  تامصبلا  جارختسال  مدختسُت 
ىلع صاصر  ملقب  بتكتو  تاظحالملا ، نّودتو  ةيوازلا  يف  فقت  تناك 
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.ةقرو
.كارح نود  نم 

". ًابحرم "
.لعف ةدر  يأ  رهظت  ملو  هيلإ ، ترظنو  ترادتسا 

". ًابحرم "
". ةدع ٍتارم  انس  اي  كريرقت  تأرق  دقل  "

.االابم مدع  ًاهجاوم  اهمامأ  انه  فقي  وهف  هبنجت ؛ دارأ  ام  ديدحتلاب  اذه 
نم ديزملا  يناطعأو  مورتسلراك  عم  تملكت  يننكل  ةجيتن ، يأ  ىلإ  لصأ  "مل 

". تقولا
اهفطعم بيج  يف  تاظحالملا  رتفد  كلذ  دعب  تعضوو  ةباتكلا ، تعبات 

داوملا نم  ىقبت  ام  تقلطأو  تاليركأ  ونايسلا  ةنازخ  وحن  تهجوت  مث  بابلا ، تحتفو 
.ةقصاللا

". هفيضأل ءيش  دجوي  ال  ملعت ، امك  نوج ، "
". ىرخأ ًةرم  كعم  فلملا  عجارأ  نأ  ديرأ  "

ـــــــــــــــ
.ةطرشلا ينابم  تحت  عبقي  يذلا  بأرملا  هاجتاب  جاردألا  الزن 

وهو هتأر  دق  تناك  نإو  غنيك ، عراش  ًاضيأ يف  هتأر  دق  تناك  نإ  لءاست 
نالمعي اناك  .ههجو  ةيؤر  نود  نم  هيلإ  تفرعت  دق  تناك  نإو  اهيلإ ، رظنلا  بنجتي 
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ةيوه نيوكتل  هرييغت  بجي  ام  ّنأ  ًاديج  ناملعي  اناكو  دوهشلا ، ةيامح  جمانرب  ًاعم يف 
صخشلا اهظحالي  يتلا  ىلوألا  تاراشإلاو  كرحتلا  صخشلا يف  بولسأ  وه  ةديدج 

الو رعشلا  الو  ةيحللا  الو  ديلا  الو  مفلا  الو  فنألا  سيل  .مهدحأ  قحالي  يذلا 
وأ برقأ  ًاقيرط  ذختا  وأ  هراسم  ّريغ  دق  نوكي  امبر  .ااذ  ّدحب  ةكرحلا  امنإو  سابللا ،

.هسأر ىنحأ 
مجحب همجح  ريغص ، عبرم  ىنبم  كلانه  ناك  بأرملا ، اياوز  ىدحإ  يف 

تابكرملا هيف  فقتو  رخآ ، بأرم  لخاد  بأرم  نع  ةرابع  هنإ  تارايس ، عبرأل  فقوم 
ةنحاش ترهظ  طسولا  كانهو يف  بابلا ، تحتف  .يعرشلا  بطلا  مسق  ةرداصملا يف 

دقو نوليانلاب ، ةفوفلم  دعاقملا  تناك  .اهيلإ  دعصو  اهنم  سكنورب  برتقا  .ءاضيب 
نم صلختو  ثحب  دق  ناك  .ةينمألا  بئاقحلاو  تافلملاو  جاجزلا  اياظش  اهنم  تفتخا 

اتسراف نم  برقلاب  قورسم  براق  لكو  ةقورسم  ةرايس  لك  ىلإ  دوعي  ريرقت  لك 
امبر ام  ًاصخش  ّنأ  جتنتساو  ةقرسلا ، ةيلمع  تقبس  يتلا  ةرتفلا  لالخ  لادنوكسو 
ارداغ امأو  ةصاخلا ، امرايس  مدختساو  لوألا  ةميرجلا  حرسم  ىلإ  نيقراسلا  لسرأ 

.صاخلا امراق  ةطساوب  رخآ  ٍصخش  ةقفرب  يناثلا  ةميرجلا  حرسم 
دوجو ينفلا  ريرقتلا  رهظأ  .ةحوتفملا  ةنزخلا  ثيح  ةيفلخلا  ةروصقملا  ىلإ  فحز 
نيذللا نمألا  يسراح  ىلإ  ةدئاعلا  تامصبلاو  فايلألا  ىلإ  ةفاضإلاب  مدلا ، نم  راثآ 
كلانه نكي  .بسحو مل  ةنحاشلا  هذه  اومدختسا  نيرخآ  ساّرحو  نيتيحضلا ، اناك 

.امهنع نوثحبي  نيذلل  رثأ  يأ 
". ةجرد نوعست  مداصتلا  ةيواز  "

ٍزاوتم ّطخب  تعضوو  اهعم ، ًامئاد  هلمحت  يذلا  دوسألا  قودنصلا  تحتف 
نم ةذفانلا  لوح  بوقثلا  هيلع  تضرع  ّمث  .دعقملا  ىلع  امهمامأ  شيطارخ "  " سمخ
نوج ركذت  .بكارلا  باب  لوح  تاصاصرلا  راسم  ىلإ  ةفاضإلاب  قئاسلا ، بناج 
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طخ ةعيفر  طوطخ  تحضوأ  ثيح  هتمّدق ، يذلا  ريرقتلا  نم  روصلا  نم  ةلسلس 
.رانلا

، ملم رايع 9  نم  لماك ، ٍلكشب  ةفلغمو  ةهّوشم  تاصاصر  اهبناجب ، انهو ،
.ةنحاشلا باب  تباصأ 

.ةدح ىلع  اهنم  ًّالك  تلمح 
نيب اهضرع  حوارتي  ةيوتلم ، طوطخ  ةسمخ  ىرت ؟ له  ...انه  اهتنراق ، نيح  "

يديوس م/45". ّيعفدم  شاشر  وهو  هسفن ، حالسلا  نم  اإ  .ملم  ملم و1.5   1.4
تناك اذكه ، .اهنع  ثحبي  نوج  ناك  يتلا  ةملكلا  يه  هذه  .ّيلآ 

، لكشلا اذه  ىلع  ودبت  اهريراقت  تناك  اذإ  اّمع  نوج  لءاستو  اهلمع ، نع  ثدحتت 
.همامأ ةيلابم  ريغ  ودبت  يك  ًادهج  لذبت  اأ  وأ 

سلج دق  ام  هبتشملا  دحأ  ناك  .ةرايسلا  فلخ  كرحتملا  يسركلا  ناك 
ًاقفوو .جنيداه  ىفشتسم  نم  يسركلا  اذه  قرُس  .هيقاس  قوف  ةيناطب  عضي  وهو  هيلع 

ةئم عم  اهتنراقم  تمت  دارفأ  ةعبس  تامصب  لمحي  هنإ  يعرشلا ، بطلا  يئاصخأل 
يأ ىلع  روثعلا  نود  نم  نكلو  فلملا ، ةطرشلا يف  ا  تظفتحا  ةمصب  فلأ  نيرشعو 

.قباطت
.باوجتسا عوضوم  اناك  وأ  تازافق  ناسبلي  اناك  امهّلعل 

.روصلا يف  ًاحضاو  ُدبي  مل  اذهو  نوللا ، رضخأ  نمألا  ساّرح  ّيز  ناك 
.ىنميلا ةقلحلا  ىلع  ةوجفلا  ًايطاطم يف  ًازافق  تعضو 

دق ةصاصرلا  تناكل  مامألا ، ىلإ  ًاليلق  ىنحنا  ولف  .ًادج  ًاظوظحم  ناك  "
". هتنجو مظع  تقرتخا 
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ٌرومأ تعُمسو  ًاديعب ، فقي  ناك  هنأل  امبر  هتلاق ، ام  عمسي  مل  ىلوألا ، ةرملل 
.اوص نع  ادع  غارفلا  اذه  ةريثك يف 

". هلجأ نم  اءاج  ام  ىلع  الصحي  "مل 
!". الصحي "مل 

.ةحوتفملا ةيفلخلاو  ةيبناجلا  ااوبأو  لماكلاب ، ةنحاشلا  ىريل  رثكأ  دعتبا 
". كاب وغ  همسا  صخشو  نيدلا " ءالع   " نم رفعج  "

."؟! كاب ...وغ  رفعج !؟ "
نع ثحبن  نحن  .تاونس  تس  هرمع  ىدعتي  ال  انيدل  ٍدهاش  لضفأ  "
ّنأل كلذو  طقف ، صاخشألا  ضعبو  ريغص  يبص  هآر  صخش  يلايخ ، ٍصخش 
وغو رفعج  هنأ  قدصأ  .رمألا ال  اذ  عنتقأ  .كلذ مل  اوري  نأ  عيمجلا  نم  ادارأ  نيمرا 

". كاب
رطعلاو اهدي ، تاظحالملا يف  رتفد  لمحت  فيكو  يشمت ، فيك  فرعي  حبصأ 
اهرهظم بحي  ناك  .كلذ  يعي  نأ  نود  نم  ىتح  تّلح  امنيأ  هتحئار  اهقحالت  يذلا 

.نآلا يه  امك  ًاديعب  فقت  تناك  نإ  ىتح  مستبت ؛ نيح 
يأ عئاقولا ، عم  يأ  تامصبلاو ؛ مدلا  عقبو  فايلألا  عم  لمعأ  انأ  نوج ، "

؛ لعفلاب نيدوجوم  ريغ  كاب  وغو  رفعج  تلق ، امكو  .هتابثإ  نكمي  امو  ثدح  ام  عم 
."؟ كلذ مهفتأ  نيدوجوم ، ريغ  نحنف  نحن ، انتلاحك  ًامامت 

ًادراب ناك  يذلا  بأرملا  ترداغ  نأ  دعب  فلخلا  يف  سكنورب  نوج  يقب 
ىدل .ةغرافلاو  ةعردملا  ةنحاشلا  لوح  ًاددجم  راد  .رابغلاو  دوقولا  ةحئار  هنم  حوفتو 
ًائداه ناكو  رظتنيو ، عمتسي  ناك  نيقراسلا  دحأ  ّنإ  الاق  نمألا ، يَسراح  هباوجتسا 
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ًارمأ امهحمالم  ءافخإل  امهيهجو  ىلع  نيعانق  امهعضو  ناك  .ًاعانق  عضيو  ًانزّتمو 
.ًامهم

.ةفرح فنعلاو  تاودألاك ، ةحلسألا 
.ًادوجوم سيل  كاب  وغ  .ًادوجوم  سيل  رفعج 

.ةوقلا مادختسا  ىلع  بّردت 
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، مونلا نم  ظقيتسي  نيح  ًامئاد  لعفي  ناك  امك  ًةهينه ، هرهظ  ىلع  ويل  دّدمت 
ىلع وه - امأ  .ناتدعابتم  اهاعارذو  مانت  تناك  .قيمعلا  اهسفنت  توص  ىلإ  عمتساو 
ءود ريسي  نيح  هلاح  هذه  تناك  املاطل  .ةلوهسب  ظقيتسيو  ءود  مانيف  اهسكع -

يغبني الو  ًاليل  نالمعي  نيذللا  هتدلاوو  هدلاو  نم  برقلاب  ةيلخادلا  هسبالمبو  ًايفاح 
.سكيليفو تنسنيڤ  روطفلا لـ رّضحي  يكل  كلذو  امهظاقيإ ،

.روطفلا ماعط  رّضحيو  اهلبق  ظقيتسي  ذإ  كلذ ؛ لعفي  لازي  وهو ال 
ويل اهكسمأ  اذل ، .لكشلا  اذ  مانت  امدنع  ًةداع  لعفت  امك  رخشت  تناك 

اهدنعو اهريخش ، فقوتف  اهبناج ، ىلع  تدّدمت  نأ  ىلإ  ريدتست  اهلعجو  اهفتك  نم 
.اهّدخ ىلع  اهلّبق 

ًانيد هديدست  مغرو  هب ، تقصلُأ  يتلا  يشاولا  ةيمست  مغر  ماني ، نأ  عاطتسا 
.ًاقالطإ ءيشب  هل  نيدي  نكي  صخشل مل 

.ٍشاو
اهنكل .لعفت  نأ  ةيساق  ةملكل  نكمي  امك  ًامامت  هتاعافد ؛ تقرتخا  ةملك  اإ 

.ًاريثك هسفن  رثؤت يف  مل 
ًةعبس ّدع  .ريرسلا  نم  برقلاب  لاقتنالل  ًادادعتسا  ةبضوملا  قيدانصلا  تعضُو 

.قاورلاو ةشيعملا  ةفرغ  ًاضيأ يف  دوجوم  هسفن  ددعلاو  اهنم ،
يذلاو مخض - بأرم  نم  برقلاب  عقي  عينشو  ريغص  لزنم  ىلإ  لاقتنالا  نإ 

.نيزختلا ةلكشمل  لثمألا  ّلحلا  وه  حبشلا - فهكك  ودبي 
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.ًاددجم نآلا  رطمت  اهنكلو  ًاراو ، ًاليل  قباسلا  مويلا  رطملا يف  لوطه  فقوت 
ةبطر مل ىصح  ةمثو  ينمأ ، باب  مامأ  ةوجفلا  نآلمي  نالازي  امهو ال  ليوط ، تقو  ّرم 

اهاريو قرغت  دقو  ءاجرألا ، ةدجاوتملا يف  ىصحلا  نم  ّلقأ  وأ  ديج  لكشب  اهتئبعت  ّمتت 
.ةراجيس هدي  يفو  نوللا  رضخأ  ّيز  شتفم يف 

.ًاددجم رخشت  تداعو  ترادتسا  ّمث  همهفي ، ءيشب مل  تمتمتو  تماقتسا 
يهف كانه ، ىلإ  باهذلا  اهيلعف  اهميلعتو ؛ اهيلإ  ثدحتلا  هيلع  ناك 

.لمعلا اذ  مايقلا  عيطتست  يتلا  ةديحولا 
؛ ةقشلا باب  جراخ  تاوصأ  هعمس  ىلإ  تهانت  نيح  قاورلا  يف  ويل  ناك 

ًةوطخ ريسي  رخآ  ٍدحأ  توصو  ةرم ، لك  يف  نيتوطخ  يشمي  وهو  مهدحأ  توص 
ّنر ًاعومسم  ءيش  يأ  دعي  نيح مل  نمو ّمث  ًاعيرس ، رمألا  ناك  .ةرم  لك  ًةوطخ يف 

.ريكفت نود  نم  فرصتي  ًامئاد  ناك  يذلا  ريغصلا  خألا  فقوف  سرجلا ،
."؟ هللا ّقحب  اذه  ام  "

لعتنيو ًاقيض ، زنيج  نولطنبو  نوللا  رمحأ  ًاصيمق  يدتري  سكيليف  ناك 
زنيج نولطنبو  ًايدلج  ًافطعم  يدتري  ربساج  ناكو  .نوللا  حتاف  ًاينب  دنالربميت  ءاذح 

.نوللا دوسأ  كوبير  ءاذح  لعتنيو  ًانكاد ، قرزأ  هنول  لاز  ام  ًاديدج 
.يطرشلا سابلو  باطحلا  سابل 

!". امكيلع ةنعللا  نايدترت !؟ اذام  "
يذلا ال ديحولا  لمعلاب  ناموقي  ًايجيردت  احبصأو  عيباسأ ، مايألا  تحبصأ 

يدتري ناك  يذلا  ربساجف  .رطخلل  امهيسفن  امهضيرعت  وهو  الأ  هب ، مايقلا  يغبني 
فالآ ةسمخ  هفلك  ًايدلج  ًافطعم  يدتري  نآلا  حبصأ  نوليانلا  نم  ًافطعم  ًاقباس 

.ةفاك ملاعلا  ءاحنأ  نم  ةسبلأ  عمج  هنأكو  هذه  هبايثب  ودبيف  سكيليف  امأ  ةنورك ،
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ًانولطنب نايدترت  امتنأو  ءاعبرأ  حابص  لك  انه  ىلإ  ايتأت  نأ  امكب  ضرتفي  "
". لمعلل ًاميدق  ًءاذح  نالعتنتو  قرزأ ، ًاصيمقو  قرزأ 

خبطملا ىلإ  ربساجو  سكيليف  بهذ  امنيب  مونلا ، ةفرغ  باب  ويل  قلغأ 
.ةجزاطلا ةوهقلا  ءاستحال 

نأ سانلاب  ضرتفي  ام  اذهف  انءاطغ ، نوكت  نأ  لمعلا  سبالمب  ضرتفي  ًابت ، "
اي تنأ  امأ  قفارمك ! لمعي  ًايرس  ًاليمع  نآلا  ودبت  ربساج  اي  تنأ  اه  نكلو ، .هوري 

كنكمي ًاقحال ، كلذ  لصحي  نأب  كدعأ  رفسلا ! ةركف  ليجأت  كل  يغبنيف  سكيليف 
!". درابلا بارشلا  ءاستحاو  راحبإلاو  ينديس  ةلمعتسم يف  غناتسام  ةرايس  ءارش 

.ةوهقلا نيجانفو  ىولحلاو  نبللاو  نبجلاو  ةدبزلاو  زبخلا  لمح 
ظفاحن نأ  بجيو  .ةئيهلا  هذ  ودبن  نأ  انب  ضرتفي  الو  ءانب ، لامع  نحن  "
عيمجلا لءاستيس  اهنيحف ، .انيف  كشي  نأ  دحأب  ضرتفي  ذإ ال  ةصاخلا ؛ انتروص  ىلع 

نل ًادعاصف ، نآلا  ذنم  .ءانب  لاّمع  نحنو  هذهك  بايث  ءادترا  نم  اننكمت  ةيفيك  نع 
! لاح ّيأب  اذه  لعفن  نأ  انيلع  نكلو ، .دحاو  رامسم  قرط  ىلإ  ةجاحب  نوكن 

لمعلا ىلإو  ةكرشلا  ىلإ  جاتحن  نحنف  .كانه  ًاديدج  ًافقس  ينبنو  انه ، ًاخبطم  دّدجنس 
!". انل ءاطغك  انوكيل 

.بابلا حتُف  اهدعبو ، .ةرذحو  ةريصق  ًةراشإ  تناك  .ىرخأ  ًةرم  سرجلا  ّنر 
". انأ اذه  "
.تنسني ناك ڤـ

". روطفلا لوانتل  لاعت  .خبطملا  نحن يف  "
قرزألا صيمقلاو  قرزألا  لمعلا  نولطنب  يدتري  ناكو  قاورلا ، يف  فقوت 
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.عيمجلا هيلإ  تفتلا  .لمعلا  ءاذح  لعتنيو 
."!؟ اذه ام  "

". رمألا مهدحأ  مهف  "
."؟ مهف اذام  "

وحن رادتسا  ّمث  ءادوسلا ، ةوهقلاب  نيجانف  ةعبرأ  ألمو  ةوهقلا  قيربإ  ويل  عفر 
.سكيليفو ربساج 

، تيبلا ىلإ  بأ  كيبلا  ةطساوب  نابهذتس  روطفلا ، لوانت  نم  يهتنن  نأ  دعب  "
نيحو .انه  ريغصلا  اذه  اهيدتري  يتلا  اهسفن  بايثلا  نايدترتو  امكبايث  نالدبتسو 
ةينامثو ةئم  نابلجتسو  بشخلل ، اتناك  ةحاس  ىلإ  ناهجوتتس  كلذ ، نم  نايهتنت 

ىلإ باشخألا  نالسرتسو  ةيضرألل ، نايدنسلا  بشخ  نم  ًاعبرم  ًارتم  نيعبرأو 
دعبو .هديدجتب  يباك  موقي  رتويبمك  بتكم  هنإ  اتسيك ؛ نجناجس 32 يف  دنالنورج 

". تنسني ـ ڤو انأ  انئيجم  نارظتنتس  كلذ ،
.هدي نم  هلمحي  يذلا  بوكلا  ربساج  عضو 

."؟! ءانبلاب موقنسأ  ّداج ؟ تنأ  له  "
له .لامعألا  هذه  ضعبب  مايقلا  انقتاع  ىلع  ذخأنس  ًادعاصف ، نآلا  ذنم  "

ةيضرألل نايدنسلا  بشخ  نم  ًاعبرم  ًارتم  نيعبرأو  ةينامثو  ةئم  ارضحأ  موهفم ؟ اذه 
" ...ًامئادو نيموي ، لمعلا يف  ءاإ  اننكمي  .ةيبشخلا 

" ...فوس ًابت ، نكلو ، "
عوبسأ لالخ  ًايلك  هؤاإ  اننكمي  ًاذإ ، .هسفن  تباثلا  رعسلاب  ًامئاد  "... 
هءاإ نيراجن  ةعبرأ  عيطتسي  لهس  لمع  هنكلو  ٍنضم ، ٌلمع  هنإ  .لقألا  ىلع  دحاو 
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ىلإ بهذنس  .هسفن  تباثلا  رعسلا  بلطنسو  ةليوط ، ًةرتف  رمألا  قرغتسيس  .ةلوهسب 
". اندوجو تبثن  يك  اًراركتو  ًارارم  كانه 

ـــــــــــــــ
ويل داق  .اهنم  رخآلا  بناجلا  يف  نكلو  ساجوكس ، يف  نالازي  ال  اناك 

.ةريبك ةقشلا  تناك  .ةلوفطلا  لزنمو  ةسردملا  مامأ  اّرم  .هتقفرب  تنسني  ـ ڤو ةرايسلا 
بعلم نيب  ليوطلا  بشعلا  ىلع  ًارورم  ردحنملا  الزنو  ةرايسلا ، ويل  فقوأ 
اداتعا دق  اناك  .ةقرسلا  ةيلمع  دعب  هنم  برقلاب  اّرم  يذلا  ةسردملا  يدانو  مدقلا  ةركل 

.يكوهلا اَوصع  امهنم  رهظت  نيتللا  امهيتبيقح  نالمحي  امهو  كانه  رورملا  ىلع 
قيرطلا يهو  رادحنالا ؛ ديدش  ّلت  ىلإ  يدؤت  قيرط  يف  ةباغلا  وحن  اهّجوت 
كلانه سيل  هنأ  نم  دكأتلل  ةتئافلا  عيباسألا  ةدع يف  ٍتارم  ويل  اهكلس  يتلا  اهسفن 
تناك ةريزج  هبش  هبشي  ام  ىلإ  الصو  .حطسلا  ىلإ  دعص  دق  قراغ  يطاطم  براق  يأ 
لصيل كانه  حبسي  ويل  ناك  كاذنآ ، .ًاراغص  ًادالوأ  نولازي  اوناك ال  نيح  ريثكب  ربكأ 

.روخصلا نيب  نم  ةعيفرو  ةديحو  عفترت  راجشألا  تلاز  ام  ثيح  لباقملا ، ئطاشلا  ىلإ 
". كانه لاز  ام  "

سخارسلاو ةكئاشلا  راجشألا  نم  ّفصو  ةريبك  روخص  نم  برقلاب  اّرم 
وهو يلمر ، ئطاش  زرب  كلت ، ربونصلا  راجشأ  فلخ  كانهو ، .ةضبارلاو  ةلباذلا 

.هيف افقوت  يذلا  ناكملا 
.هايملا حطس  ىلع  اثحب 

". رعقلا يف  كانه ، لاز  ام  معن ، "
: لاقو تنسني  فتك ڤـ ىلع  هدي  ويل  عضو 
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". ترداغ كنكلو  كلذك ؟ سيلأ  ضوحلا ، دنع  هسرحت  نأ  كيلع  ناك  "
" ...انأ "

". راظتنالاو كانه  كفوقو  ىلع  انقفتا  اننأ  مغر  "
.هاخأ عفدو  ةعرسب  تنسني  رادتسا ڤـ

" ...انأ كرذحأ ، نأ  ّيلع  ناكو  انه ، ىلإ  اهقيرط  ةطرشلا يف  تناك  ًابت ، "
: هل لاقو  هفتك  نم  ويل  هكسمأ 

". ريغصلا يخأ  اي  ديج  لمعب  تمق  دقل  "
.مستباو

تذختا دقو  تنسني ، اي ڤـ كلذ  نم  ًاءزج  تنك  .مالظلا  كدرفمب يف  تنك  "
ةقباسلا ةيلمعلا  تناك  .يلمأ  بّيخت  ملو  كب ، قوثولا  ترتخا  دقل  .انع  ةباينلاب  رارقلا 

ةرملا يف  اهسفن  يه  ةلاحلا  نوكت  نل  نكلو ، .ةملظم  هايملا  تناكو  ةميدق ، ةباغ  يف 
ريخألا اذه  نوكيسو  .ًافرصم  امنإو  ةعردم  ةنحاش  يناثلا  فدهلا  نوكي  نل  ذإ  .ةيلاتلا 

". سانلاب ًائلتمم 
". فرعأ "

، رمألاب مايقلا  بغرت يف  نإو مل  .ًاديج  تمهف  كنأ  نم  دكأتأ  نأ  ّيلع  "
سكيليف ّنأ  امك  كلذ ، لعف  ترتخا  نإ  ًائيش  لوقأ  نل  .نآلا  ليحرلا  كناكمإبف 

كل حرشأ  نأ  يبجاو  نمو  يعيبطلا ، كقح  اذهف  .ًاضيأ  ءيش  يأ  الوقي  نل  ربساجو 
". اذه

: لاقو فلكتب  تنسني  هل ڤـ مستبا 
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". كلذب مايقلا  ديرأ  "
، ةيلمعلا هذه  نع  لوؤسملا  يننأ  امك  .كنع  لوؤسمو  ربكألا ، كوخأ  انأ  "

". طقف نآلا  ضفرلا  كنكمي  .رارقلا  نع  عوجر  اذل ال 
". ةيلمعلا نم  صلمتلا  ديرأ  الو  اذه  فرعأ  "

ةريغصلا تاجوملا  ىلع  ليامتت  ءاضيب  تاّزَوإ  كانهو  ًافيطل ، ءاوهلا  ناك 
.ةلجعتسم اأكو 

، ريخألا اذه  ةبقر  ىلإ  تلقتنا  هيخأ  فتكب  كسمت  تناك  يتلا  ويل  دي 
.ًاعم امهقيرط  اراسو يف  تاونس ، عبسب  هرغصي  يذلا  هاخأ  نضحو 

". ًاذإ ًانسح  "
اراس يذلا  هسفن  هاجتالابو  ةجرعتملا ، ةباغلا  بنج يف  ىلإ  ًابنج  ناريسي  آدب 

.ةملظلا هيف يف 
اّمم لضفأ  اإ  .رالفيك  عون  نم  صاصرلل ، ةمواقم  ةرتس  ءادترا  كيلع  "

ةعست هنزو  غلبي  ًاشاشرو  ًاوشحم  ًاحالس  لمحت  نأ  كيلعو  .ةطرشلا  لاجر  هيدتري 
عضتو ءاقرز ، ةلذب  يدترتو  نوللا ، دوسأ  ًءاذح  لعتنتسو  .ربكأ  ودبتس  .تادنواب 
كتقيرط ريغتت  نل  نكل ، .ناتفيحنلا  كاقاس  يفتختسو  لوطأو ، ربكأ  ودبتس  .ًاعانق 

.يشملا يف 
: عبات مث  تنسني ، فقوت ڤـ امثير  رظتناو  ويل  فقوت 

َتضكر نيح  كلذ ؟ ملعت  له  .كرمع  نم  ةعباسلا  كنأكو يف  يشمت  تنأ  "
كوحن ربساج  تفتلا  نيحو  ةملظلا ، انفلخ يف  تيتأ  نيح  ةليللا ، كلت  انهاجتاب يف 

.كيلإ رظنأ  نأ  نود  نم  ىتح  كتزّيم ، دقف  .هُتفقوأ  ...كهجو  يف  حالسلا  عفرو 
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". ككرحت ةقيرط  نم  كُتفرع 
تأدبو ةباغلا ، قيرط  عستا  .أطبأ  ٍةريتوب  نكلو  ًاددجم ، ريسي  ويل  أدب 

.رثكأ عسوتت  ويل  تاوطخ 
له .دشار  لُجرك  ودبت  نأ  كيلعف  ماري ، ام  ريخ  ىلع  رومألا  تراس  اذإ  "

فلخ نوفقيس  قودنص  ءانمأ  ةمث  فرصملا  كلذ  يفف  ريغصلا ؟ يخأ  اي  كلذ  مهفت 
ساّرحب ردجي  امك  .باوبألا  اوحتف  دق  لاجر  ةثالث  ّنأ  ًامامت  اودكؤي  نأ  بجيو  .جاجزلا 
كنكمي .لجسملا  ويديفلا  طيرش  قيقدتلاب يف  نوموقي  نيح  لاجر  ةثالث  اوري  نأ  نمألا 

، اذل .اهركذتو  ةكرحلا  زييمت  نكمي  ذإ  هتكرح ؛ نم  مهدحأ  ىلإ  فرعتت  نأ  تنسني  اي ڤـ
، فرصملا ىلع  وطست  يهو  نيفرتحملا  نيقراسلا  نم  ةباصع  اوري  نأ  عيمجلاب  ضرتفي 

.وطسلاو ةقرسلا  ّالإ  ءيش  يأب  مايح  اوموقي يف  مأ مل  ول  امك  رمألا  ودبي  نأو 
ىدمو مايوه ، نعو  هنم ، نوقراسلا  ءاج  يذلا  ناكملا  نع  اولءاستي  نأ  م  ضرتفيو 
ةيشمك كتيشم  تدب  اذإ  ًادبأ  اوقلقي  نل  مهنكلو  .ًادج  اوقلقي  نأ  ...مهيلعو  مّوق ،

". قهارم ٍدلو 
.نينثال عستت  قيرطلا  دعت  مل 

". ينعبتا "
.رضخألا جرملا  هاجتاب  ًةرشابمو  بشعلا ، وحن  ويل  هّجوت 

الو ًاميقتسم ، ِشماو  كيمدقب ، ضرألا  برضا  .ةتباث  كتاوطخ  نكتل  "
". عزجت

.دشار ٍلجرك  يشملا  لواحي  وهو  هقيقش  ىأرف  ويل ، رادتساو 
.كتهجو فرعت  كنأو  رثكأ ، نزت  كنأ  لّيخت  .تنسني  ڤـ ديج ، ديج ، "

". ءيش يأ  نع  ةركف  ىندأ  نوكلمي  نوقهارملاف ال 
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نيب ةريبك  ةفاسمو  ةطسوتم  تاوطخ  .رغصألا  هوخأ  فقوتف  ويل ، فقوت 
.نيقاسلا

تاوطخب ناكملا  ىلإ  لوصولا  ةلواحمو  ريسلا  هاجتا  ةفرعم  نيب  قرف  ةمث  "
". ةريبك

". تمهف "
". اذكه .رثكأ  ًاضفخنم  ةيبذاجلا  زكرم  نوكي  نأ  بجي  "

نأ ىلإ  هدلقيو ، هدهاشي  تنسني  ڤـ ناكو  .هيتبكر  ىخرأو  ًاليلق ، ويل  ىنحنا 
.ًاليلق هعفدو  هلوح  هعارذ  ويل  عضو 

نأ كيلع  .رسنلا  ةبقرك  كتبقر  ودبت  نأ  بجي  الف  ةجردلا ! هذه  ىلإ  سيل  "
نآلا ذنم  فيك ؟ مهفتأ  .ّيلإ  رظنا  .ضرألا  هاجتاب  تارتمتنس  ةعضب  ...ضفخنت 
تفرع له  .ةقيرطلا  هذ  كعذج  ِنحأ  .تنسني  اي ڤـ ةيبذاجلا  زكرم  ىلإ  هبتنا  ًادعاصف 

."؟ فيك
.قفرب ازفقو  حوتفملا ، لقحلا  رخآلا يف  بناجب  امهدحأ  فقو 

". كلذب رعشأ  "
."؟ دكأتم تنأ  له  "

". معن "
هوخأ عقي  ملف  ةّوقب ، هيلع  طغضو  تنسني  ڤـ ردص  ىلع  هدي  ويل  عضو 

.حّنرت داكلابو  ريغصلا ،
."؟ كلذك سيلأ  ًاتباث ، تنك  كلذب ؟ ترعش  له  "
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". معن "
". كتوص رخآ ؛ ٌرمأ  كانهو  .ديج  "

."؟ هب ام  يتوص ! "
". ًانشخ كتوص  نوكي  نأ  بجي  لب  ةقهارملا ، ّنس  ودبت يف  نأ  بجي  "ال 

."؟ ًانشخ هلعجأ  فيكو  "
". حيتافملا ةملك  لق  "

."!؟ هللا قحب  ملكتت  َّمع  "
". بسحو حيتافملا  لق  تنسني ، "ڤـ

". حيتافملا "
: لق .ىرخأ  ةرم  لواح  .ينرمأت  كنأكو  .كتوص  مِّخض  ةقيرطلا ، هذ  سيل  "

". حيتافملا ينطعأ 
". حيتافملا ينطعأ  "

". هعفراو كتوص  مّخض  ًاددجم ، "
". حيتافملا ينطعأ  "

". ًاددجم "
!". حيتافملا ينطعأ  حيتافملا ! ينطعأ  حيتافملا ، ينطعأ  .حيتافملا  ينطعأ  "

نآلا ذنم  اهمدختسا  ةديج ، ةيتوص  ةربن  كيدل  .ًاممصم  ودبت  نأ  كيلع  "
."؟ انقفتا ًادعاصف ،
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تنسني ليامتو ڤـ .ةرايسلا  ىلإ  نيهجتم  ردحنملا  ّلتلا  ادعصو  جرملا ، اراس يف 
.ضرألا ىلع  همدق  بقع  اهيف  عضي  ةرم  لك  حيتافملا يف  ينطعأ  ةلمج  رّركي  وهو 

ـــــــــــــــ
ةاشم ةنحاش  بناجب  هتنحاش  ويل  فقوأ  اتسيك ، رتويبمك يف  بتكم  دنع 

"CONSTRUCTION INC  " وهو اهيبناج ، ىلع  ًالثامم  ًاراعش  لمحت 
ناك يذلا  تنسني  رظتناو ڤـ ةنحاشلا ، نم  لّجرتو  قئاسلا  باب  حتف  مث  ءانب .) ةكرش  )

.ةلحرلا لاوط  بكارلا  دعقم  ىلع  ءود  سلجي 
". ايه "

."؟ رمألا ام يف  اذهأ  "
."؟ اذام "

."؟ نآلا هب  موقنس  ام  اذهأ  "
!". هب موقن  "

."؟ فراصملا ةقرسب  موقنسأ  "
ًازهاج نكي  يذلا مل  تنسني  ڤـ ىلإ  رظنو  ًاحوتفم ، ةرايسلا  باب  ويل  ىقبأ 

.دعب ةرايسلا  نم  لجرتلل 
عفادب كلذ  لعفي  ملو  ًالاؤس ، تنسني  ىلع ڤـ حرطو  ًاددجم ، اهيلإ  دعص  اذل ،

.رومألا قابتسا  وأ  قلقلا 
". تنسني "ڤـ

."؟ اذام "
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". بيردت دّرجم  اذهو  .دحاو  فرصم  هنإ  ةريدتسملا ، بناجب  فدهلا  "
ّيزلا ايدترا  .هسفن  ءانبلا  لاّمع  ّيز  نايدتري  امهو  رخآلا  بناجب  امهدحأ  راس 

.ًالصأ كانه  اناك  نيذللا  نيلجرلا  عم  هيكرابلا "  " عضوو لوخدلا  اعيطتسي  يك 
.رخآ ٍملاع  ىلإ  ٍملاع  نم 

". هسفن تقولا  نيفرصم يف  قرسنس  ةيلاتلا ، ةرملا  "يف 
."؟ رمألا يهتنيس  مث  هب ؟ مايقلا  ىلع  بردتن  ام  اذه  له  "

". هسفن تقولا  فراصم يف  ةثالث  قرسنس  تنسني ، اي ڤـ نمو ّمث  "
.اهسفن ةرطاخملاو  هسفن ، تقولاو  هسفن ، ناكملا 

نأ عقوتي  دحأ  الو  .هلعفن  امب  مايقلا  عيطتسي  ةقرسلا  ىلع  داتعم  دحأ  "ال 
نوكت نيح  يأ  بسانملا ؛ تقولا  يف  ةيلمعلا  هذ  موقنس  .ناك  يأ  كلذب  موقي 

."؟ يعم تنأ  له  ...فراصملا  لاملا يف  نم  ةلئاط  غلابم  كلانه 
!". هسفن تقولا  ...فراصم يف  ةثالث  "

، نييالم ةرشع  .ًاضيأ  بسانملا  تقولا  يفو  هسفن ، تقولا  فراصم يف  ةثالث  "
يتلا ةحلسألا  لك  عيبنس  كلذ ، دعبو  .ًانويلم  نورشع  امبر  وأ  ًانويلم ، رشع  ةسمخ 

فقونسو ٍفاك ، ٌلام  انيدل  نوكيس  اهدنعو ، .لاملا  نم  ريثكلا  حبرنسو  تيقب ،
". يفتكن نأ  ىلإ  ا  مايقلا  رمتسنس يف  اننكلو  .فراصملا  ةقرس  تايلمع 

."؟ ةحلسألا يرتشيس  هللا  قحب  نم  .ريخألا  ءزجلا  مهفأ  "مل 
". ةطرشلا "

سكيليف رهظو  بتاكملا ، ىنبم  ىلإ  يدؤملا  بابلا  حتُف  ةظحللا ، كلت  يف 
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اعزنو ةنحاشلا ، هاجتاب  اراس  .تنسني  ـ ڤو ويل  بايثل  ةلثامم  ًابايث  نايدتري  امهو  ربساجو 
.آموأو اهنع  ءاطغلا 

!". نآلا جورخلا  تقو  ناح  "
اهاعضوو ةنحاشلا ، نم  نايدنسلا  بشخ  هيكراب  نم  ىلوألا  مزرلا  غيرفتب  اماق 

ىلع ربساج  قرط  ةنحاشلا ، نم  تنسني  ـ ڤو ويل  لّجرتي  مل  نيحو  .تلفسألا  ىلع 
.ةيبناجلا ذفاونلا  ىدحإ 

". ةيمهألا ةياغ  ةيلمعلا يف  هذه  امتربتعا  امتنأ  .اجرخا  ايه ، "
". ًابيرق جرخنس  "
". كلذ ودبي  "ال 
". ًابيرق جرخنس  "

، ًاديج عمتسا  دقل  .همامأ  رظني  ناك  يذلا  رغصألا  هيخأ  ىلإ  ويل  رظن 
.عضولا مهفي  نآلا  حبصأو 

". ّبدلا ةصقر  تنسني ، اي ڤـ اذكه  "
.اهللحيو تامولعملا  لقني  ناك  ذإ  كلذ ، رغصألا  هوخأ  لعف  املاطل 

!". ّبدلا ...ةصقر  "
هنم برتقت  .حبرت ال  نأ  تدرأ  اذإ  تنسني  اي ڤـ ّبدلا  عم  صقرت  نأ  كيلع  "

.ةلوهسب كقيزمت  عيطتسيو  ريثكب  كنم  مخضأ  وهف  ةايحلا ، ديق  ىلع  ىقبت  يك  ًاريثك 
ءانثأ تبصأ  اذإو  ةدحاو ، ًةرم  مكللا  ةصرف  كيتأت  .راظتنالاو  هلوح  صقرلا  كنكمي 
هسفن رمألاو  .ةيناثلا  ةبرضلا  هيجوتل  دادعتسالاو  صقرلاب  رارمتسالا  كناكمإبف  كلذ ،
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فراصملا يقراس  نم  ريغص  ددعو  ةريغص  ةعوم  نكمي  ذإ  .فراصملا  ةقرس  قّبطي يف 
هجعزي رمألا  اذهو  ةرم ، لك  يف  ّبدلا  عسلت  نأ  بجي  .ةطرشلا  تاوق  اومزهي  نأ 
.نونجلاب باصيل  هعسل  ّرمتسا يف  لب  حاتريل ، ًادبأ  ةصرفلا  ّبدلا  ِطعت  ال  .هكبريو 

ّرمتساو ىرخأ ، ًةرم  رمألاب  مق  .ءافتخالاو  كابترالاو  مكللا  تنسني ؛ اي ڤـ ّبدلا  ةصقر 
". فراصملا ةقرسب 

، ككفتلاو لالحنالا  ىلإ  هقيرط  ًاسيك يف  ذخأو  دعقملا ، تحت  هدي  ويل  عضو 
: هل لاقو  بتك  ةعومجم  هنم  جرخأو  دحاو ، ضبقم  هيفو 

". هذه ةءارق  كل  يغبني  "
.ةدح ىلع  ناونع  لك  ةءارقب  أدبو  سيكلا  تنسني  كسمأ ڤـ

ىلع اهنم  ًاّيأ  أرق  نأ  هل  قبسي  مل  .شيجلل  يناديملا  ليلدلا  مسق  ماغلأ – 
باتك .ا  عمسي  هنإ مل  ىتح  .ةلجترم  ةرجفتم  تالوسبك  –  A تارجفتم .قالطإلا 

ىلع ءاقبلل  ةفصو  – "  C-4 لزنملا عنص  .ةقيقر  ٌبتك  اهتيبلاغ  .يوضوفلا  خبطلا 
 – توصلا متاوك  عنص  ةيفيك  .ًةكامس  رثكأ  بتكلا  تناك  ًانايحأو ، ةايحلا ." ديق 
ةبّصخم تارجفتم  –  B تارجفتم .ةيزيلكنإلا  ةغللاب  بتك  اهلكو  .رّوصم  ليلد 

.ةلجترم
، اهانعم مهفي  مل  تارابعب  ةئيلم  صوصنلا  تناكو  ةعرسب ، قاروألا  بّلق 

باب حتف  ىلإ  ويل  دمع  ءانثألا ، هذه  يف  .ةريغص  تارجفتم  عينصت  لوح  روصو 
.ةرايسلا

". عوبسألا اذهل  كضرف  اذه  "
ىلع هنأكو  فقيو  هيكرابلا ، ةيضرأ  قوف  ريسي  وهو  ويل  تنسني  ڤـ دهاش 
ناك امك  ًامامت  هعراصي ؛ هنأ  ًايعّدم  ةوقب ، ربساج  ةبقرب  كسمأ  هنكلو  عقي ، نأ  كشو 
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.امهيلع ّضقناو  هيكرابلا  عطق  سكيليف  طقسأ  .رومألا  ةئد  لواحي  نيح  ًانايحأ  لعفي 
كردي هنإ مل  ىتح  .ربساج  وأ  ويل  عراصيس  ناك  اذإ  ام  ررقي  نأ  هيلع  بعصي  ناك 

.كلذ
.ةلوفطلا قيدصو  ناغلاب  ناوخأ 

.مستباو دحاولا ، ضبقملا  يذ  سيكلا  ىلإ  بتكلا  تنسني  داعأ ڤـ
نمض ءاقبلا  دارأ  .هيف  ءاقبلا  دارأ  لب  قيرفلا ، نم  جورخلا  ديري  نكي  مل 

.قيرفلا
.ةثالث وأ  نيفرصم  وأ  فرصم ، ةقرسل 
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ٌةوطخ .يرحبلا  فيصرلا  نم  ةريخألا  ةبشخلا  ىلع  سكنورب  نوج  فقو 
داك .ةديعب  ٍفيص  مايأ  نم  رخآ  ًافيصر  رّكذت  .ةريحبلا  يف  عقيسو  ةّيفاضإ  ةدحاو 

.ةدوعلل امهيدانت  يهو  هّمُأ  توصو  ةّيبشخلا ، حاولألا  ىلع  مادقألا  ءطو  توص  عمسي 
ّيفيصلا لزنملا  نم  ناضكري  امهو  ريزغلا ، رطملا  تحت  ةوطخ  فصنب  هقبسي  ماس  ناك 

ٍءفدب ارعش  .هايملا  ىلإ  ًابره  نيرالام ، كيال  ةريحب  طسو  ةريغص  ةريزج  عقي يف  يذلا 
سمالت نيح  لصحي  امك  روعشلا ، كاذب  اّسحأ  .طقست  هايم  ةرطق  ّلك  عم  ربكأ 

.ةحولملا ةليلق  هايملا  كرهظ يف  ىلع  يقلتست  امدنع  كهجو  هايملا  تارطق 
هل ادبف  ربمفون ، رهش  نكادلا يف  ةريحبلا  حطس  هديب  ّقشو  ءاصفرقلا ، سلج 

يف .ليلقب  عيقصلا  نم  ىلعأ  هايملا  ةرارح  ةجرد  ّنأ  ّدب  ال  .ركذي  امم  ةدورب  رثكأ 
.ّشه ديلجب  ةريحبلا  ئلتمت  دق  رثكأ  وأ  رهش  نوضغ 

حضو نآلا يف  اّمأ  .ىلوألا  ةّرملا  ناكملا يف  ىلإ  ىتأ  امدنع  ًاليل  تقولا  ناك 
.ةنوهدملا ريغ  سبالملا  رييغت  فرغو  رضخأ ، لازي  يذلا ال  بشعلا  ىأر  دقف  راهنلا ،

."؟ انه تنأأ  نوج ، "
اهنكلو ًةليقث ، نكت  .ّيبشخلا مل  فيصرلا  ىلع  هءارو  تاوطخ  توص  عمس 

.ًابايإو ًاباهذ  ليامتيو  حجرأتي  هلعجب  ةليفك 
". معن "

."؟ ًاديدحت انه  لعفن  اذام  ...نأ  انب  ضرتفيو  "
ينامثلا يذ  كّرحملا  عم  طيسبلا  موينمولألا  قروز  وحن  اهسأرب  انس  تأموأ 

.فيصرلا نم  برقلاب  يسارلاو  تاناوطسأ ،
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". نوج "
". انه بردلا  يهتني  .كتربخأ  "

."؟ لاوحألا ّلكب  انه  لعفن  اذام  "
ىلإو هيف ، اولزن  يذلا  كاذو  هيلإ ، اوبهذ  يذلا  ناكملا  فاشتكا  لواحنس  "
". هلعفنس ام  اذه  .ةمداقلا  ةقرسلل  نوطّطخي  مهو  ةظحللا  هذه  نوسلجي يف  ةلواط  ّيأ 

ًاقباس يف اهحرط  يتلا  ةلئسألا  ىلإ  ْتَعمتسا  .ٍلابم  ريغ  اههجو  ريبعت  حبصأ 
.ريبعتلا نم  ًايلاخو  ًاّيلآ  اوص  يقبو  اهسفن ، ةقيرطلاب  بأرملا 

" نكيفيرد  " رطملا يف تحت  حجرأتم  قروز  سلجن يف  نأ  يرورضلا  نم  له  "
."؟ ةّدع تاّرم  ةلحرلاب  َتمق  نأ  كل  قبس  كنأ  نم  مغرلاب  الح ؛ دجنل 

". نورّكفي فيك  ةفرعمل  ِكتدعاسم  ىلإ  جاتحأ  "
هيلإ دعصت  يهو  قروزلا  اهتَعَضَو يف  ىرخألاو  فيصرلا ، ىلع  ًالجِر  تعضو 

.ءاملل نيداضم  نيَفَطعِم  اهيديب  ًةلماح 
: ةلئاق امهدحأ  هتلوان 

". سقطلا ةلاح  ءوست  نأ  حّجرملا  نمف  .هيلإ  ُجاتحتس  "
تنولت يتلا  هايملا  نارودلاب يف  ةحورملا  تأدب  نأ  ىلإ  نيتّرم  كّرحملا  لبح  ّدش 

اّمم اهيلإ ، تحشر  يتلا  ةليئضلا  دوقولا  تايمك  ببسب  زاوكروت " و" ةيناوجرأ  عقبب 
، فيصرلل رخآلا  هاجتالاب  هسأرب  أموأ  .ةريحبلا  حطس  ىلع  رزجلاك  ةريغص  ًاعقب  لّكش 

.ةحوتفملا هايملا  وحن  ّمث  خوضرب ، ىنحناف  فيصلا  ءاهتناب  رعش  يذلا  قهرملا  بصقلا  وحن 
برق ٍءطبب  اّرم  هيذخف ، ىلع  ةطوسبملاو  ةفّلغملا  ةطيرخلاب  ةناعتسالابو 
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هبش ةباتكلا  هيلإ  ريشت  ام  بسحب  نملوهريمو  نملوهنيناك  مساب  نيتفورعم  نيتريزج 
، ربونصلاو بونتلاب  ةّوسكملا  ئطاوشلا  نازاتجي  امهو  ٍةّفخب  دوقملا  عارذب  كّسمت  .ةءورقملا 

تينُب ّاليف  ديمرق  فقس  ًاروطو  ةيلاعلا ، ةّينبلا  ةينبألل  ايلعلا  قباوطلا  ًةرات  اهتعطق  يتلاو 
ةريحب تدب  .ةريحبلا  تقاض  ذئدعب ، .اهنيح  ًاحومسم  كلذ  ناك  نيح  ئطاشلا  برق 

، ىرسيلا أفرملا  ةهج  نم  .ةلوهأملا  ريغ  ضرألاو  تابنلاب  ٍءيلم  ٍجيلخب  هبشأ  نكيفيرد 
ةّيربونصلا تاباغلاب  ةئيلملاو  ةينبألا  نم  ةيلاخلاو  ةئداهلا  نيتالف  ةريحب  ةّيمحم  عقت 

تاقرط اهتسكف  ىنميلا ، ةهجلا  اّمأ  .ةريغصلا  ةماعلا  قئادحلا  ىلإ  ةفاضإلاب  ةّيضفنلاو ،
نّكمتيل ةيافكلا  هيف  امب  ةريحبلا  تقاض  .ةّيتنمسإ  ةّينكس  تاعّمجمو  لزانمو  ةبّعشتُم 

نم ليلقلا  عم  نيئطاشلا ، دحأ  دنع  وسري  نأ  نم  مالظلا  ئبتخمو يف  براه  براق 
.راسملا ليدعتلا يف 

."؟ نيراتخت دق  ةهج  ّيأ  "
ىلإ تقّدح  ّمث  اهمامأ ، ةعيبطلا  ىلإ  ترظنو  ًالّوأ ، ةطيرخلا  انس  تلمأت 

.ةينبألل ةهجاوملا  ةّفضلا  ىلإ  تراشأو  نيئطاشلا 
". ةهجلا هذه  "
". ًاضيأ انأو  "

ّريغي براهلا  مراف  .ًايلم  ارّكفيل  اهاراتخا  يتلا  ةّهجلا  نم  قروزلا  نوج  بّرق 
.هيف يفتخيل  اذهك  ًاناكم  راتخي  دقو  ناكمإلا ، ردق  هتاهاجتا 

هذه يف  قورسم  براق  ّيأ  نع  غيلبتلا  ّمتي  مل  .رمألا  نم  تقّقحت  دقل  "
". ةقطنملا

."؟ امهل ًاكلم  ناك  ول  اذامو  "
ىلع ءارفصلاو  ءارضخلاو  ءاقرزلا  ةقطنملا  نم  ّلك  ىلإ  ًاددجم  انس  ترظن 

٢٥٦



.نولألا ىقالتت  ثيح  دودحلا  ىلع  اهعبصإ  تعضوو  ةطيرخلا ،
اذإو .ّلقألا  ىلع  ًأفرم  رشع  ةسمخ  رشع ...، دحأ  ةينامث ، ةسمخ ، ...كانه  "

". ناكم ّيأ  ىلإ  لاقتنالا  اماكمإبف  ًابكرم ، اينتقا 
اذه نم  اسيل  امهف  .هناكم  هاكرتيو يف  بكرملاب  اَوسري  نل  ناصخشلا  كناذ  "

". ًادّيج امهلامعأ  راثآ  نافظني  امأ  دب  ال  عونلا ،
ربكأ وهو  اهنم ، رخآلا  مسقلا  ّمث  ابوركس ، ةريزج  نم  لّوألا  مسقلا  ازاتجا 
ةينبألل ةيذاحملا  ةليمجلاو  ةريغصلا  ئطاوشلا  يف  اثحبو  .ًاضيأ  روجهم  هنكلو  ًامجح 

.ةيلاعلا
ناك اذإو  .مره  ةليسو  نم  نوصّلختي  عونلا  اذه  نم  نيقراسلا  ّنإ  "

" ...ًابكرم
.يلاعلا اوصب  تاظحلل  تمصلا  تعطقف  ٍلوضفب ، سراونلا  تبرتقا 

". هاقرغأ دقلف  "... 
.هل وكشت  رخآ  ٍدحأ  نع  ثحبتل  ةبحاشلا  رويطلا  تفتخا 

ىلع ناكم  ّلك  ...ةحابسلل  نكامأ  ضاوحأ ، ةريبكو ، ةريغص  ناجلخ  "
". ىرخأ رارف  ةرايس  مهراظتناب يف  ناك  مهدحأ  نأ  دب  .لوزنلل ال  بسانم  ئطاشلا 

". اّمبر ال وأ  "
.نيّيقيقح نيّيطرشك  ّلقألا  ىلع  ًاعم  نارّكفي  امهف  .نوج  مستبا 

ىلإ امهلوصو  لاح  برهلا  اعباتي  نأ  يرورضلا  نم  نوكي  دق ال  .ال  اّمبر  وأ  "
". امهَنطوم انه  ةقطنملا  هذه  تناك  اّمبرف  .ةريخألا  امهتّطحم 
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ااصغأ ةميدق  ةرجش  فلخ  ئطاشلا ، نم  ريغص  مسق  وحن  هسأرب  أموأ 
.ءاملا ةسّمغم يف  فارطألا  ةيمانتم 

اهنيح ئطاشلا  ىستكاو  .ةنماثلا  امبر  وأ  ةعباسلا ، ىلإ  ريشت  ةعاسلا  تناك  "
لامعتساب قيرطلا  ىلإ  امهدشرأ  دق  ام  ًادحأ  ّنأ  دب  الف  اهّجتا ، امنيأ  .ءادوس  ةءابعب 

". ةّيئوضلا ةراشإلا 
براقلا نم  نافئاخو  ناروعذم  امهو  ةّلتلا ، ىلع  ًادوعص  نايّرب  نابنرأ  زفق 

.مداقلا
."؟ لصح اذام  ِكيأرب  ًاذإ ، "

."؟ ييأر نع  ينلأستأ  "
". معن "

يننأ ةجردل  ةّلمم  انأف  .ءيشب  ييأر  يدبُأ  ال  يننإ  نوج ؟ اي  ًائيش  ملعتأ  "
". يئانجلا قيقحتلاب  هتبثُأ  ام  ةباتكب  يفتكأ 

نينمخت وأ  نيضرتفت  تنك س ...ـ لاح  نيركفت يف  اذامب  نيرت ؟ اذام  نكل ، "
."؟ رومألا ضعب 

ام اذه  نأ  امب  ضرتفت  نأ  بجي  ىرحألاب  وأ  ضرتفت ، نأ  كناكمإب  َتنأ  "
نأ بجي  قيقحتلا  هعمست يف  امو  ةميرجلا ، حرسم  هارت يف  امف  .كلمع  كيلع  هضرفي 

دوجوم يف وه  ام  يأ  عئاقولاو ، ةّلدألا  تّبثأ  لب  رّسفأ ، الف  انأ  امأ  .هريسفتب  موقت 
". يلمع وه  اذه  .ةقيقحلا 

ويئاصخأ هدّكأ  ام  سيلو  عوضوملاب ، انس  يأر  َفرعأ  نأ  ُتدرأ  لاح  يفو  "
."؟ يعرشلا بطلا 
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.رظنلا اهلدابف  هيلإ ، ترظن 
". ايه "

". برو هنم  لزنت  نأ  وأ  بكرم ، سلجت يف  نأ  كناكمإب  "
" ...دقتعت انس  "

.اهسأرب تأموأ  لب  ًائيش ، لقت  اأ مل  ريغ 
". نيمخّتلا ىّمسي  ام  ذّبحأ  "ال 

". يريغ دحأ  ِكعمسي  نلو  ةريحب ، طسو  نحن يف  "
.كلذ تلعف  داكلاب  لب  ًاّيلعف ، دّهنتت  مل 

نينثا دوجوب  طقف  ملعن  نآلا  ىتح  نحنف  نينثالا - نيلجرلا  ّنأ  دقتعت  انس  "
ةميرج ابكترا  دق  ةعّردملا  ةنحاشلا  اقرسو  نيسراحلا  امجاه  نيذللا  م - هبتشملا  نم 
يأ كلذ ؛ ُرِهظُت  ةفاك  امهلاعفأ  ّنأ  دقتعت  يهو  .اهيلع  امهتبقاعم  تّمتو  ًاقباس ، ةلثامم 

". رطاخملا لّمحتل  دادعتسالاو  ةميزعلاو  ةّيشحولاو  تاقلطلا 
وحن هداقف  براقلاب ، طيحت  ةراجحلا  تراصو  ئطاشلا ، وحن  افرجنا  ةأجف ،

.جراخلا
نيب اهلوادت  متي  اذهك  ثدح  لوح  ليواقألا  ّنأ  ملعت  انس  ...نأ  امك  "

". ناردجلا نيب  كانه ، .سانلا 
.براقلا هجول يف  ًاهجو  اسلج  نأ  ذنم  ةّرم  لّوأل  نّعمتب  هيلإ  ترظن 

وأ لعافلا ، ةيوه  لخادلا  يف  نيذلا  فشتكي  ىتح  ةميرجلا  ثدحت  نإ  ام  "
". لصح ام  ةفرعمل  مهنم  ةلواحم  نورواشتيو يف  كلذ  نوعقوتي  ّلقألا  ىلع 
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.هتلاق ام  مهف  هّنأ  تملع 
سيلأ لمع ، نود  نمو  غارفب  ماقوأ  سانلا  يضمي  لخادلا ، يف  كانه ، "

."؟ نوج اي  كلذك 
.بثك نع  مهفرع  نيذلا  نيليلقلا  صاخشألا  نيب  نم  تناك 

لصحتس مئارج  نع  كلذكو  ةقباس ، مئارج  نع  نوثّدحتي  ثيح  كانه ، "
ماظنلا ىلع  مهدحأ  قّوفتي  امدنع  يأ  ةحجان ؛ ةميرجلا  تناك  اذإ  اميس  ال  .ًابيرق 

انه سلجت  نأ  بجي  ال  نوج ، .زغّلل  ّلح  ّيأ  ةطرشلا  كلمت  الو  ةليحلاو ، ءاهدلاب 
.همّلكت نأ  بجيو  كانه ، ىلإ  هجّتت  نأ  بجي  لب  كلذ ، ملعت  َتنأو  يعم ، ثّدحتتو 

نامرجم ةميرجلا  ابكترا  نم  ّنأ  يأ  ًالعف ، ّنظن  امك  رمألا  ناك  اذإ  هّنأل  .كوخأ  هنإ 
". َتنأو انأ  هفرعن  اّمم  ريثكب  رثكأ  ملعي  وهف  ةّركلا ، ناديعيسو  ناريطخ 

". الك "
."؟ َملو ال "

". ءيش رمألا يف  ينديفي  نل  "
" ...نأ كيلع  ةقيقحلا ، "يف 

". الك "
ناك .ةيلاعلا  ةينبألاب  ءيلملا  ساغوكس  ئطاش  ةاذاحمب  ةباغ  ّرمم  ازاتجا 

.ٍساقو عشبو  جئاه  ٍءيش  ةهجاومب  ةّقرلاو  لامجلاو  ءودهلا  ًاحضاو : ضقانتلا 
". نيرخآلا دنع  ّيصخش  وه  اّمع  ثحبت  َتنأف  نوج ؛ اي  ًاقلطم  ّريغتت  "مل 

". ةّتبلا يّريغتت  ...ِتنأ مل  كلذكو  "
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لواح امهم  رثكأ ؛ ا  كّسمتتو  هبلقو  هراكفأ  نكست  تناك  موي ، لك 
نيتنسل ًاعم  اّرمتسا  .اايسن  نم  نكمتي  نأ  نود  نم  تاونس  رشع  تضم  .برهلا 

ماعلا ناكو  نيباش ، نالازي  اناك ال  تقولا  كلذ  .ةدحاو يف  ةنس  ًاعم  اشاعو  طقف ،
.لوطأ ودبي 

فيصرلا وحن  ًالوزن  ُتيشمو  مودصملا  سراحلا  تكرت  امدنع  ًاريثك  ُتحِرف  "
ِكِتاوطخ تزّيم  ينّنكلو  ًاليل ، ناك  تقولا  ّنأل  ِكرأ  يننأ مل  ّحصألا  وأ  ِكُتيأر ، ...ّمث 

". اهارأ نم  ِتنأ  ِكنأ  ُتملعو 
، ةقحاللا ةليلقلا  تاونسلا  اميس يف  ال  ىرخأ ؛ تاقالع  ءانب  َلواح  دق  ناك 

دقف .هنقفار  يتاوللا  تايرخألا  ءاسنلا  هتَظحال  ام  اذهو  .هقيرط  ًاقئاع يف  تناك  اهنكل 
.نوعلم ٍفيط  عم  ىرحألاب  وأ  ٍبئاغ ، ٍصخش  عم  َنسفانتي  ّنك 

تحت كعم  ينتررج  ببسلا  اذهلأ  ...ًاّبت  .نوج  اي  ّريغتت  تنأ مل  لعفلاب ، "
."!؟ نيعللا قروزلا  اذه  يفو  رطملا 

اهنضح نم  ةطيرخلا  تعقوف  فنعب ، اهدسج  نم  ىلعألا  ءزجلا  ترادأ 
.هايملا ىلإ  لوزنلا  تدارأ  اأ  ول  امك  .قروزلا  ليامتو 

َتنأو نوج ، اي  هُتيّطخت  دقل  .عوضوملا  ركذ  ديرأ  يننأ ال  ًاديج  ملعت  تنأ  "
."؟ يمرت مالإ  كلذ ! ملعت 

تالاصتالا يف  ةراهملا  وذ  لجرلا  وه  ةهج ، نمف  .ديدج  نم  ًاتتشم  ادب 
ةقيرطب لهاجلا  دلولا  كلذ  وه  ىرخأ ، ةهج  نمو  .ةقثو  حوضوب  ليلحتلاو  قطنملاو 

.ضعب ىلإ  مهضعب  سانلا  ثيدح 
". موي ّلك  ...ِكيف  رّكفأ  "
". ًادبأ َكيف  رّكفأ  انأو ال  "
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.هنع تّلخت  كلذ  تطخت  امدنعو  .تحان  يتلا  يهو  اهكرت ، نم  وه 
ترّرق اّأ  وهو  نآلا ؛ هل  هتلاق  ام  هل  تلاقف  ٍةنس ، دعب  ا  لصتا  دق  ناك 

.قالطإلا ىلع  ًادوجوم  نكي  ...هنأ مل  ول  امك  .ًادبأ  هيف  ريكفتلا  مدع 
.ًاقباس هتلاق  ام  ترّرك  نآلاو ،

.دودح دعبأ  ىلإ  اهتمر  دقو  اايح ، نم  ةلحرم  تهتنا  دقل 
."؟ نوج اي  ءيش  ّلك  اذهأ  "

.دلولا يأ  ًاددجم ، هيف  رخآلا  صخشلا  رهظو  ٍتمصب ، سلج 
نأ انناكمإبو  نيَليمز ؟ وأ  ًاددجم ، نيَّيّدج  نيَّيطرش  نوكن  نأ  انناكمإب  له  "

."؟ ةّيئانج ةّيضق  ّلح  فد  هذه  قروزلا  ةلحرب  مايقلا  تحرتقا  كّنأ  رهاظتن 
.ٍنهوب هسأرب  أموأ 

" ...لاحلا هذه  "يف 
.ًاددجم ةطيرخلا  تعفر 

يّرحتلاو شيتفتلاب  مهتنّيع  نيذلا  نيققحملا  مايق  نم  مغرلاب  هّنأ  ملعن  "... 
". نالزني امهو  امهآر  ًادحاو  ًادهاش  اودجي  مأ مل  ّالإ  ةقدب 

ةّرقتسملا رطملا  تارطق  حسمتل  نوليانلاب  ةفلغملا  ةطيرخلا  ىلع  اهدي  ترّرم  ّمث 
.ةيبابض هايملا  اهتلعجف  كانه ،

زجاوحلاو تافاّوطلاو  بالكلاب  ةناعتسالا  نم  مغرلاب  هّنأ  ملعن  كلذكو  "
". امهل رثأ  ّيأ  دجن  اننأ مل  ّالإ   ، يئانجلا يعرشلا  بطلا  يّيئاصخأو 
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، ةدرابلا هايملا  نم  ليوط  جيلخ  ىلإ  ةليلق  ةفاسم  دعب  يّدؤت  ةريحبلا  تناك 
.ءطبب فطعناو  دوقملا ، ىلع  نوج  طغض  .ةرادتسالا  تقو  ناح  اذل 

ًةنحاش افطتخا  دق  نيلجر  كانه  ّنأ  وه  نوج  اي  هنم  نودكأتم  نحن  ام  "
ةلزعنملا ةهجولا  هذه  ناراتخي  نيصخش  ّيأو  .هايملا  برق  ةقطنم  اهاكرت يف  مث  ةحّفصم ،

، ًاديج ناكملا  نافرعي  امأ  ّدب  ال  اذل ، .امهيلإ  ةبسنلاب  ًةفولأم  ةقطنملا  نوكت  نأ  بجي 
اناك يتلا  ةديحولا  ةّيلضفألا  يه  عقوملا  كلذب  امهتفرعمف  .هفاشكتسا  امهل  قبسو 

". اهنم نيقثاو 
تحبصأ دق  ةانقلا  تناكو  .ةلحرلا  هذه  لالخ  ةّرم  لّوأل  هتارظنب  اهاّطخت 

نوعبرأو ٌسمخ  امهمامأ  تَيقبو  هتعرس ، داز  .ةحوتفملا  هايملا  ىلإ  ًادّدجم  اداعو  عسوأ ،
.فيصرلا ىلإ  لوصولل  ةقيقد 

". ثحبلا لمكُتو  نوج ، اي  دوعت  نأ  بجي  .ةقطنملا  هذه  ثحبت يف  َتنك  "
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ةيديدحلا ةلسلسلا  نم  برقلاب  ةرجأتسملا  ةرايسلا  تنكر  دق  يللينأ  تناك 
ءارمح وڤ 240 " ـ لوڤ  " اإ .عيرسلا  قيرطلا  نع  ًاليلق  ةديعب  ليقثلا ، لفقلا  تاذ 

ًاراشتنا رثكألا  يه  ةرايسلا  هذهف  .نوللاو  عونلا  ٍةّقدبو  رذحب  راتخا  دق  ويل  ناك  .نوللا 
لقنتس يتلا  ةريبكلا  ةنحاشلا  رجأتسا  امدنع  اهرجأتسا  دق  ويل  ناك  .ديوسلا  يف 

.لزنملا ىلإ  ةّقشلا  نم  امهثاثأ 
ةرايسلا تنكر  دق  تناك  ذإ  ديلا ، حباكم  ضبقم  ربكأ  ةواسقب  تبحس 

.اابث نم  دّكأتلا  تدارأ  كلذلو  ردحنم ، ىلع 
نيب ةفرغ  ىلإ  ةفرغ  نم  تراسو  خبطملا ، نئازخ  نم  ةفاك  ضارغألا  تمزح 

تعّقوت امك  سيل  هنكلو  رخآ ، لزنم  ىلإ  نالقتني  اناك  .ةسّدكملا  نوتركلا  قيدانص 
؛ طقف ةدحاو  ةنس  دعب  كلذو  هراتخت ، رخآ  لزنم  ىلإ  لاقتنالاب  اهدعو  هّنأ  ريغ  .ًامامت 

ناكم يأ  يف  لزنم ، يأ  ءانتقا  ااكمإب  حبصيس  اهنيحف ، .ءيش  ّلك  نوهني  نيح 
هملع نود  نم  ٍتارم  عضب  راطقلاو  ةلفاحلا  تّلقتسا  دق  تناك  .ناك  ٍرعس  يأبو 

قئادحلا تاذ  ةقالمعلا  لزانملا  لوح  ةديحو  تهّزنتو  ندابوجزتلس ، ةقطنم  ىلإ  لصتل 
ةمخض لزانم  ًةزاتجم  رحبُتو  رخآلا ، هاجتالا  ةراّبع يف  ّلقتست  ًانايحأ  تناك  .ةمخضلا 

اذ هيف  ناشيعيس  يذلا  مويلا  يف  هّنأ  فرعت  تناكو  .ددعلا  ةريثك  اهفرغ  ىرخأ ،
.اهعم شيعلل  لقتني  نأ  نايتسبيس  رّرقيس  ىوتسملا ،

، ّيطاطملا اهئاذح  يَقاس  اهلاورس يف  يَقاس  تلخدأو  رطملا ، فطعم  توط 
ناك .ىنميلا  اهدي  رطف يف  ةّلس  ُلمحت  يهو  ةبطرلا  قاروألاو  بلاحطلا  ىلع  تراس  ّمث 
ّبحت تناكو  هيوخأ ، دشرُي  امك  ةقدب  هب  مايقلا  اهيلع  بجي  ام  ىلإ  اهدشرأ  دق  ويل 

.هدارأ مل ام  ديدحتلاب  لعفتلو  هلوقي ، ام  ًادّيج  رّكذتتل  هابتناب  هيلإ  يغصتو  ًاريثك ، كلذ 
تظحالو برق ، نع  هيلإ  رظنلل  تنحناف  نآلا  اّمأ  لبق ، نم  رطفلا  تعمج  نأ  اهل  قبسي 
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ٍمسا نم  هل  اي  ناهوج ." - لراك  " مساب فرعُي  هنأ  يف  ترّكف  ّمث  ينب ، رطف  دوجو 
رطفلا نع  تثحب  دقلف  .ًاضيأ  كلذ  مهف  عطتست  .رطفلا مل  عمج  وه  برغألاو  بيرغ !

.هطقتلت اهنكلو مل 
.هتَفرع عونلا  اذه  ليريتناش ."  " ىعدُي هنإ  .نوللا  رفصأ  ًاّيفاضإ  ًاعون  تدجو 

.ًاحابُن ْتَعَِمس  ًةأجف ،
.اهدحو نكت  .ًابيرق مل  توصلا  ناك  .رثكأ  امبرو  ٌبلك ، دجوي 

.دوسأ هبش  رخآلا  ضعبلاو  ضيبأ  هضعب  دعب ، رطفلا  نم  ليلقلا  تطقتلا 
اذه .رطفلا  عمجب  موقت  اأ  ًالعف  ودبت  نأ  تدارأ  اذإ  رطفلاب  ةّلسلا  رعق  ئلتمي  نأ  بجي 

.ةّدع تاّرم  ويل  اهل  هحّضو  ام 
.ةباغلا ىلإ  سانلا  بذجي  ام  ًاموي  مهفت  ملو  ًاموي ، توتلا  وأ  رطفلا  ّبحت  مل 

.ةبيرغلا تاوصألاب  ةئيلمو  ةملظلا ، ةديدشو  ًادج ، ةروجهم  تناك  دقف 
ةليصف نم  وه  امبر  ريبك ، بلك  هّنإ  .ةّرملا  هذه  برقأ  ادبو  حابنلا ، دادزا 

.يناملألا يعارلا 

."؟ مويلا نيلعفتس  اذام  "
". يتجارد بكرأس  "

!". رطملا تحت  "
". ّلقألا ىلع  انه  سيل  .ًاريثك  رطمت  اإ ال  "

، روعشلا اذه  ااتني  امدنع  نايتسابيسب  لصتت  ذإ  كلذ ؛ لعفت  تناك  ًانايحأ 
.كلذ دعب  حايترالاب  ّسُحت  تناك  املاطلو 
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". انه طقف  ًاليلق  رطمت  اإ  "
". هآ "

". يبيبح رّكفأو يف  .ًاريغصو  ًاريبك  ًارطف  عمجأ  ...ةباغلا  انأ يف  "
". نآلا بهذأ  نأ  بجي  ًانسح ، "

" ...نكل "
". ءاقللا ىلإ  .هءاذح  يبأ  لعتنا  دقل  "

" ...َكارأ ةّراح ، تالبق  "
.أوسألا وه  اذه  ناكو  فتاهلا ، نم  ىرخألا  ةهجلا  تمصلا يف  داس 

". ًابيرق "... 
ةباغلاو ةديحو ، تلاز  ام  يهف  .ءيشب  اهدفُي  ملو  ةملاكملا ، ىأ  دق  ناك 

.لحولاو ةدسافلا  رامثلا  ةحئار  هنم  ثعبنت  ًايبشخ  ًاتوبات  هبشتو  ةملظلا  ةديدش 
.ام ًاصخش  اهحابنب  رّذحت  تناك  .نآلا  ًادّيج  اهتعمسو  ةّدع ، بالك  تحبن 

ةاطغملا ةعساولا  ةحاسلا  نم  تبرتقا  دق  تناك  رمألا ، يعت  نأ  نود  نمو 
اهتهجو يه  هذه  .رثكأ  رونو  ءاوه  دجوي  ثيح  راجشألا ، ةليلقو  ةحوتفملاو  ىصحلاب 

يك رطفلا  اهعمج  ًةيعّدمو  اهدي ، ٍرطف يف  ةّلس  ةلماح  تلّقنت  ببسلا  اذهلو  ةدوصقملا ،
.ٍلاخ ٍةحلسأ  عدوتسم  ىلإ  لصت 

ًابايث نودتري  ًاصاخشأ  تحمل  دقف  .كانه  كّرحتي  ام  ًائيش  تأر  اّأ  ريغ 
.حايرلا اهتلقن  ًاتاوصأ  تعمسو  ةيلاعلا ، تاريجشلاو  راجشألا  نيب  ءارضخ 
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.ناكملا اوفشتكا  دقل 
.ةمئان اأ  دقتعا  نيح  يلايّللا ، قرعلاب يف  ًالّلبمو  ًاظقيتسم  ويل  ىقبأ  ام  اذه 

.مونلا نع  زجاعو  قلق  وهو  عيباسأل  رهس  ذإ 
.امهفواخم تقّقحت  دقل 

.هنم تتأ  يذلا  هاجتالا  يف  ةبراه  ةعيرس  ٍتاوطخ  عضب  يللينأ "  " تكرحت
ضكرت تأدب  يتلا  ةّوقلاب  ئجافم  ٍوحن  ىلع  تفّقوت  .ملعي ّمث  نأ  بجي  هربُخت ، نأ  اهيلعف 

مالك يف عم  نولّوجتي  صاخشأ  ةّدع  لب  ام ، ًادحأ  كانه  ّنأ  تملع  .لبق  نم  اهيف 
يتلا ةحلسألا  اوقرسو  تنسني ،" و"ڤـ ربساج " و" ويل "  " هيف محتقا  يذلا  هسفن  عقوملا 

تاميلعت اهيلإ  تيطعُأ  دقف  .هفرعت  تناك  ام  ّلك  اذه  .لخادلا  ةدوجوم يف  تناك 
.ةطّروتم يه  اذل  ةّمهم ، اهيلإ  تلكوُأو  ويل ،"  " يَوخأ رارغ  ىلع 

.عقوملا وحن  ٍءطبب  تراسو  ًاددجم ، ترادتسا 
ىلع ةّضعلا  ترّكذتف  ٍلاع ، ٍتوصب  حبنت  ةّداح  باينأ  تاذ  ٌبالك  تناك 
تناك نيح  رسكوب  عون  نم  بلك  اهيلع  زفق  امدنع  تلصح  يتلاو  رسيألا ، اهّدخ 
كلت ذنم  اذل ، .اهعم  بعلي  هّنأ  هبحاص  دقتعا  اهنيح ، .رمعلا  نم  ةسماخلا  يف 

.ىرخألا ةيحانلا  ىلإ  عراشلا  زاتجت  ىتح  اهنم  برتقي  ًاريبك  ًابلك  ىرت  نإ  ام  ةثداحلا ،
.اههابتنا يعرتست  ببسلا  اذهلو  ديدشلا ، اهفوخب  ّسحت  بالكلا  ّنأ  ًاديج  ملعت  اإ 

.نآلا مهتيؤر  تعاطتسا 
نم برتقت ، تناك  اميف  ةباغلا  ةعرفتملا يف  راجشألا  ناصغأ  نيب  نم  مأر 

تّرمتسا اذإ  .ءارضخ  ًابايث  نودتري  صاخشأ  ةعبس  ...ةّتس  ...ةسمخ  .راجشألا  ءارو 
ال .اهفوخب  ساسحإلا  بالكلا  ناكمإبف  ىصحلا ، تئطوو  مامألا ، ىلإ  مدقتلا  يف 

.قفنلاو ةرفحلا  رمأ  اوفشتكا  مأ  ويل "  " ملعي نأ  بجي  .اهدنع  رايَخ 
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ةريخألا هذه  اهتسك  ىتح  قاروألا  ةفيثك  ةرجش  ناصغأ  نيب  تراس 
بعكم يتنمسإلا  ىنبملا  تأر  كانه  نمو  طسولا ، فقت يف  نأ  تعاطتسا  .لماكلاب 

.لكشلا
.ًاقلغم لاز  ام  بابلا  ّنأ  نم  ةدّكأتم  تناك 

! ًاقلغم لعفلاب  ناك 
تأدب نيح  هب ، تبرتقا  يذلا  هسفن  رذحلاب  رداغت  نأ  كشو  ىلع  تناك 

؛ ىصحلا نع  بلاحطلا  لصف  يذلا  قدنخلا  وحن  ةلحوملا  ةفاحلا  لوط  ىلع  ءطبب  قلزنت 
.يركسعلا ىنبملا  نع  ةباغلا  لصف  يأ 

اياظشب اهئاذح  لعن  مادطصا  ةجيتن  ءاوهلا  يف  دّدرتلا  يلاع  توص  قلطنا 
.راجحألا

.لسالسلا تّدشو  بالكلا  تسّمحت  اهدنع ،
.اهتعمس دقل 

.ًاددجم تقلزنا  امدنع  ةّمقلا  ىلع  قدنخلا  جراخ  ًابيرقت  يللينأ "  " تناك
."؟ ةدعاسم نيديرت  له  "

تاذوخلا نوعضيو  دّحوملا ، سابللا  نودتري  اوناكو  .ةينامث  لب  ةعبس  اونوكي  مل 
امك يناملألا  يعارلا  عون  نم  بالكلا  تناكو  ع.ش ."  " اهيلع عوبطملا  ءاضيبلا 

.ا تقحل  دقو  تعّقوت ،
."؟ ماكحإب اوكسمت  ...له  "

". ةّيركسع ةقطنم  هذه  "
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 " ...انأ بالكلا ، نم  فاخأ  ...انأ  "
نع لوؤسملا  ادب  يذلاو  بهشألا  براشلا  وذ  ليوطلا  ّيدنجلا  هّجتا  اهدنع ،

ناتريغصلا ريخألا  اذه  انيع  تناك  .ةعيلطلا  يف  فقي  يذلا  بلكلا  وحن  قيرفلا 
.اهوحن نيتصخاش 

". سلجا ربيلاك ، اّيه  "
.ًادودو ادبو  .هفتك  ىلع  قّلعم  ّينبلا  دلجلا  نم  بارق  هسّدسم يف  عضي  ناك 

". ةّيحتلا هيلع  يقلت  ...نأ  ُترّكف يف  "
.يتنمسإلا ىنبملا  ىلإ  لصأ  نأ  بجي  اهّرس : يللينأ يف  ترّكف 

". ِهفنأ ىلإ  ِكدي  ِتددم  اذإ  "
.هلعفت نأ  اهنم  دارأ  ام  اذه  ويل ."  " تاميلعت تناك  هذه 

". ِكدي ّمشي  هيعد  ...طقف  "
نأ بجي  .ةيفخم  ةرفح  كانه  بابلا  مامأ  اهّرس : ريكفتلا يف  يللينأ  تعبات 

.ضفخنت تأدب  وأ  ةتباث ، لازت  تناك ال  اذإ  فرعأ 
". ةفيطل تنك  اذإ  ّيدو  هنإ  ...نيرت  امك  "

بِتُك يتلا  هتذوخ  ىلع  ةعيرس  ةرظن  يللينأ  تقلأ  .ةّرم  لّوأل  نآلا  مستبا 
هئاذح بناجب  مثاجلا  بلكلا  ىلإ  ترظن  ّمث  ةّيركسعلا ، ةطرشلا  يأ  ع.ش ،"  " اهيلع

ّيئادبلا اهفوخ  فوخلا ؛ عاونأ  نيب  زييمتلا  عيطتسي  ناك  اذإ  امع  تلءاستو  دوسألا ،
دقف .نآلا  هب  تّسحأ  يذلا  فوخلا  وه  اذه  .اهطّطخم  ذيفنت  نم  اهفوخو  يعاو ، اللا 
ىنبملا ّنأ  ملعت  يتلا  انه  ةديحولا  تسيل  امبر  اّأل  حوتفملا ؛ بلكلا  ّكف  نم  تفاخ 
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.ٍلاخ ٍتاوطخ  عضب  دعبي  يذلا  ّيتنمسإلا 
ةحاس نم  ىرخألا  ةهجلا  ىلإ  ...قيرطلا  زاتجأ  نأ  يناكمإب  له  ...له  "

."؟ ىصحلا
". ةّيركسع ةقطنم  هذه  كل ، ُتلق  امكف  .ًاحومسم  اذه  سيل  "

". ًانسح "
". ليحرلا ِكنم  بلطأس  اذل ، .انه  نّرمتنو  ةّيركسعلا ، ةطرشلا  نم  نحن  "

 " ...كلذ ملعأ  "مل 
". لفسألا ةقّلعم يف  لوخدلا  عونمم  اهيلع : بتك  ةتفال  كانه  "

" ...يف ةرايسلا  ُتنكر  نأ  دعب  ةباغلا  ربع  ُترس  دقف  .اهَرأ  ...انأ مل  "
."؟ انه نيلعفت  تنك  اذام  ًاذإ ، "

.دّحوملا سابللا  نودتري  نيذلا  لاجرلا  رئاس  كلذكو  دّدرتت ، اهآر 
" ...انأ "

.ضرألا ىلع  اهتعضو  دق  تناك  يتلا  ةّلسلا  تعفر 
". رطفلا عمجأ  " 

.الوتبلا ناصغأب  ئلتمملا  ةّلسلا  رعق  ىلإ  رظن 
". ريثكلا ِكيدل  سيل  "

 " ...الك "
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."؟ هِتدجو نيأ  دوجولا ، ردان  هّنإ  .دوسألا  قوبلاب  فرعُي  ...اذه  نكل  "
.ًاليلق ةيخرتسم  ودبت  نأ  ْتلِمأو  عّنصتو ، ةّيبصعب  ْتكحض 

هنم ريثكلا  دجوي  ال  نكل ، كلذك ؟ سيلأ  ًادبأ ، َكرداصم  نع  فشكت  "ال 
". رطملا ببسب  ملعت ؛ امك 

". انه ءاقبلا  ِكنكمي  "ال 
.ًاليلق بناجلا  ىلإ  اهسأر  ىنحناو  ًاضيأ ، يه  تمستبا  نآلا ،

". عرسأ ٍةقيرطب  رداغأسف  يدّيس  اي  انه  نم  ناكملا  زايتجا  يننكمأ  اذإ  "
.هعانقإ نم  نّكمتتل  مزلي  ام  ردقب  ةمستبم  تلظف  اهيلإ ، رظن 

". قيرطلا يرصتخا  .عبطلاب  "
.ترادتساو يتنمسإلا  ىنبملا  دنع  تفّقوت  نأ  ىلإ  اهوبقار 

."؟ بلكلا تيب  اذه  له  ريغصلا ؟ ىنبملا  اذه  ام  "
.هصّحفتتل رثكأ  تبرتقاو 

". الك "
" ...نوكي دق  الك ؟ "
". ةئبعت عدوتسم  هنإ  "

.ّلقألا ىلع  هتدقتعا  ام  اذه  وأ  انه ، بابلا ، نم  تاوطخ  عضب  دعب  ىلع 
ناردجلا سملت  تداك  .ديعب  ٍتقو  ذنم  سيل  ةرفح  اهيف  تناك  ٍةعقب  فقت يف  اإ 

". ٍلاخ ّيتنمسإ  ّيفدص  لكيه  " ؛ ويل اهامسأ  اذكه  .ّيفدصلا  لكيهلاب  ةهيبشلا  ةّيدامرلا 
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!". ةئبعت عدوتسم  "
.ةّوقب ىصحلا  ىلع  ىنميلا  اهلجرب  تطغضو 

". ةدحولا زيهجتل  هلمعتسن  برح ، عالدنا  ةلاح  "يف 
ديدج مل نم  اهوّمطو  اهورفح  يتلا  كلتف  .ةمعان  وأ  ةّيماسم  ةرفحلا  نكت  مل 

.ا رعشت  وأ  اهَرت 
.اوبقاري اوناك  اميف  ًادّدجم ، اهريس  يللينأ  تعبات 

.اهرهظ ىلع  ةطلسم  ةّداحلا  تارظنلا  تاذ  نويعلاب  تّسحأ 
، ّملأتملا اهبلقو  ااعل ، لئاسلا  بالكلا  نم  مغرلاب  ةّمهملا ، تزجنأ  دقل 

.فطعملا تحت  اهرهظ  لفسأ  بّبصتملا  اهقرعو 
!". ًاوفع "

.لبق نم  ىوقأ  هتوص  تعمس  نيح  برهلا  نم  ًادج  ةبيرق  تناك 
!". ًاوفع "

.اهينيع تضمغأو  تفّقوت ، مث  تدّدرت ،
لمحتو رطملا ، نم  ًايقاو  ًافطعم  يدترتو  نيقاسلا ، ةيلاع  ًةمزج  لعتنت  تناك 

.دوسألا قوبلا  ىلع  يوتحت  يتلا  رطفلا  ةلس 
.هلعف ّبحت  ام  اذهو  ةباغلا ، لوجتت يف  ةأرما  اإ  ةظحللا ، هذه  يف 

."؟ معن "
."؟ ِكلوق بسحب  رطفلا  نيعمجت  ِتنأ  "
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". هنع ثحبأ  ىرحألاب  ...وأ  .معن  "
.حمالملا يّدج  ههجو  وحن  اهسأر  تلامأو 

.ملعي هنإ 
."؟ ماسلا عونلا  نم  سيل  هتعمج  ام  نأ  نم  ةقثاو  ِتنأأ  "

.ةقيقحلا نوملعي  مإ 
!". ةماس "

.ةيادبلا ذنم  اوملع  دقل 
نع يثحبت  نأ  بجي  .كلذك  طسولا  يف  رفصألا  ىلإ  ةلئاملا  ةّينبلا  ةبحلا  "

". عوضوملا اذ  قلعتي  ام  تامولعم يف 
" ...دصقتأ ...انأ  "

اذه نيب  سانلا  نم  ريثكلا  راتحي  .ماسلا  باكبيو "  " رطف نم  نوكت  دق  "
". ةيئانإلا رطفو  رطفلا  نم  عونلا 
: عباتي نأ  لبق  مستباو 

". يهبتنت نأ  بجي  "
نع اهلأسي  ملو  ةدوعلا ، اهنم  بلطي  مل  .ةّيقيقح  هتماستبا  تناكو  َمَستبا ،

.ةبوهنملا ةحلسألا  عدوتسم  نع  وأ  ةرفحلا 
ريدتست نأ  ااكمإب  ناك  ول  تّنمت  .اهديب  تحّول  مث  ًاليلق ، اهسأرب  تأموأ 

، رثكأف رثكأ  نودعتبي  مهو  مهارتل  ىصحلا  ةحاس  هيف  زاتجت  يذلا  تقولا  لاوط 
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.لعفت اهّنكلو مل 
ةرايسلا تداق  ّمث  راجحألاو ، روذجلا  قوف  زفقت  تحارو  ةباغلا ، ربع  تضكر 

ىنبملا نم  تاوطخ  عضب  دعب  ىلع  فقت  تناك  .تلّيخت  اّمم  عرسأ  ابموت "  " وحن
تناك .ماكحإب  ةصوصرم  ىصحلاو  ةتباث ، تلاز  ام  ا ، ُتسسحأ  ويل ، .يتنمسإلا 

نم اإ  ويل ، اي  ةّيقيقح  ةطرشلا  بالك  تناكو  .مهتمّلكو  مهوحن ، ُترس  .ةبوعرم 
اولو ةّلسلاب  تكسمأ  دق  تناك  .قالطإلا  ىلع  اهربكأو  يناملألا ، يعارلا  ةليصف 

نورظني مهو  ةطرش  لاجر  ةينامث  مامأ  كانه  ُتفقو  .هتراتخا  يذلا  رطفلا  اوري  يك 
.مهعدخأ يننأ  ِعأ  .ّيلإ مل 

دق تناك  .عئار  ٍروعشب  تّسحأو  اهسفنل ، ٍلاع  توصب  يللينأ  تكحض 
بالكلا زّيمت  نأ  نم  ًةقلق  تناكو  فوخلا ، نم  نيعونب  رعشت  يهو  ةباغلا  تزاتجا 
عيباسألا لالخو  مايألا  ّرم  ىلع  تقولا ، كلذ  ّلك  لالخ  هّنأ  تكردأ  نآلاو  .امهنيب 

هنم ترّرحت  دقف  نآلا ، اّمأ  .ربكأ  فوخ  فوخلا ؛ نم  ثلاث  ٍعونب  تّسحأ  ةريخألا ،
نّكمتت ّالأ  نم  فوخلاو  هّبحت ، يذلا  لجرلا  ريصم  ىلع  فوخلا  كاذ  هّنإ  .كحضلاب 

نم رطخلل  ضّرعتلا  دنع  فعضي  يذلا  فوخلا  نم  عونلا  كاذ  هّنإ  .هب  مّكحتلا  نم 
ةّمهم ال اهيلإ  تلِكوُأ  دقف  .ةطّروتم  يه  اه  رطخلا ، هجاوت  يه  اهو  .بوبحملا  لجأ 

.اورّوصت اّمم  لضفأ  ازجنأ  دقلو  اهاوس ، دحأ  اهزاجنإ  ىلع  ردقي 
تربع مث  سواه ، ولب  اذ  تزاتجاف  بسانملا ، تقولا  يف  ةراشإلا  تئيضُأ 
ةنسل انه  نانكسيس  امهنكل  .ةكئاشلا  كالسألا  هب  طيحت  يذلا  ديدجلا  امهلزنم  ةباوب 
ةياهنلا ىتح  دمصت  نأ  ااكمإب  .ةدحاو  ةنسل  دمصت  نأ  ااكمإب  .طقف  ةدحاو 

.ةباغلا اهتّمهم يف  تّمتأو  تدمص  املثم 
يهو حوتفم ، ّيفلخلا  اهقودنصو  لخدملا ، دنع  فقت  ةنحاش  كانه  تناك 

تنسني ـ ڤو سكيليف  أدهي  نأ  تَلِمأ  .ةفاك  قيدانصلا  تلقُن  دقل  .لماكلاب  ةيلاخ 
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.اهعم لصح  امب  ويل  ربخت  يهو  اهيلإ  اوعمتسيل  مداعك  ربساجو 
ةسّدكملا قيدانصلا  ةيؤر  تعاطتساو  تاوطخ ، عضب  لزنملا  نع  دعبت  تناك 

ريغ يمامألا  بابلا  ضبقم  طغضت  تناك  .يلفسلا  قباطلا  ةذفان يف  ربع  اهضعب  قوف 
تداكو ريبكلا ، بأرملا  يأ  رخآلا ، ءانبلا  نم  جرخي  وهو  ُهتأر  نيح  لفسألا  ىلإ  لفق  ـُ ملا

.هوحن ضكرت 
" ...ويل "

.هيلإ لصت  نأ  لبق  ثيدحلاب  تأدب 
". ُتدُع دقل  "... 

.ًاضيأ انه  نورخآلا  نوكي  نأ  بجي  ناك 
" ...انأ ًادعاصف ، نآلا  ذنمو  "

.ربساجو تنسني  ـ ڤو سكيليف  .اهيلإ  اوغصي  نأ  بجي  ناك 
!". ةقرسلا َكُتكلم يف  "... 

.ِهيتفش ىلعو  هّدخ  ىلع  ُهتلّبقو  هب  تَكسمأ 
". صاخشأ كانه  ناك  "

!". صاخشأ "
". مالك عم  صاخشأ  ةينامث  .ةّيركسعلا  ةطرشلا  نم  "

.ببسلا فرعت  نأ  نود  نم  سم  تناك 
". ينم هتبلط  ام  ديدحتلاب  ُتلعف  .ًايركسع  ًابيردت  ناك  هّنكل  "
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.ههجو حمالم  تّريغت 
."؟ ِتلعف ...اذام  "

" ...انأ .يلجرب  هتسّسحت  .بابلا  مامأ  ىصحلا  ُتدّقفت  "
.نوكي نأ  بجي  امك  سيل  نكلو  اهروعش ، ّريغت 

."؟ نيلوقت اذام  "
". ءيش اوّكشي يف  ملو  .عبطلاب  "

اهرودقمب نكي  راكفأب مل  رّكفي  حار  ذإ  .هراكفأب  اهنع  ىأن  امدنع  تقياضتو 
.اهعقوتت نأ 

، ىنبملا نع  ةدحاو  ًةوطخ  ًةديعب  كانه ، ِتفقو  كنإ  نيلوقت  تنأ  ًاذإ ، "
."؟! ةّيركسعلا ةطرشلا  نم  لاجر  ةينامث  ِكدهاشي  نيح  كمدقب يف  ضرألا  ِتطشكو 

.رخفب ًاددجم  ُهتلّبق 
" ...دقلو معن ، "

ىلإ ّمث  نانكسيس ، امأ  تدقتعا  ثيح  لزنملا  ىلإ  رظن  هلوح ؛ ويل  رظن 
.ةمحدزملا تارمملا  دحأ  ىلع  ةفّقوتملا  ىلوألا  ةرايسلا  ىلإ  مث  قيرطلا ،

". لخادلا ىلإ  انب  ايه  "
يفكي امب  لب  ةريبك ، ٍةّوقب  سيل  نكلو  داتعملا ، نم  رثكأ  ةوقب  ا  كسمأ 

.سيئرلا بابلا  قلغأ  ّمث  هعبتتل ،
". ةّيركسعلا ةطرشلا  "
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يذلاو فقسلا  قّلعملا يف  ريغصلا  لباكلا  ليامتو  ةهدرلا ، ًاتفاخ يف  رونلا  ناك 
.ويل ا  مطترا  امدنع  ًابايإو  ًاباهذ  ةبمل "  " هنم ىلدتت 

، ِكلذ عمو  .اهنيظحالت  ال  ِتنأ  ءايشأ  اوظحالي  نأ  نيبّردملا  ةعاطتساب  "
!". اهلوب رمطت  يتلا  ةّرهلاك  ضرألا  ِكمدقب  تطشكو  ...مهمامأ  تفقو 

.ًاجعزمو ًاعطاس  ءوضلا  راص  ةأجف ،
" ...ّيلع امب  طقف  ُتمق  دقل  ويل ، "

."؟ هيلع مهتعلطأ  له  كمسا ؟ اوفرع  له  "
" ...انأ الك ، "

."؟ ةرايسلا اوأر  له  "
" ...انأ "

!". اهوبّقعتي نأ  ماكمإبف  اهوأر  اذإ  "
ا مّكحتي  نأو  هباصعأ ، دقفي  وأ  بضغي  ّالأ  ًادهاج  لواحي  ناك  ةداع ،

.ًامئاد
.لبق نم  هفرعت  ديدج مل  ويلب  تأجافت  اذل ،

". ءيش اوّكشي يف  مل  الك ، "
!". ءيش "ال 

". ويل اي  مسقأ  "
دنع نيرخآ  ًالاجر  هجاو  امدنع  طقف  نكلو  لبق ، نم  اذكه  هتأر  دق  تناك 
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.نامألاب اهرعشت  تناك  دقف  هذه ، هلعف  ةّدر  ّبحت  تناك  اإ  ىتح  .يدحتلا 
ِكنوعضخيسف ِكوبّقعتو ، لماكلاب  غراف  قودنصلا  ّنأ  اودجو  لاح  "يف 

."؟ كلذك سيلأ  اذه ، نيفرعت  ِتنأ  .باوجتسالل 
وأ هيوخأ ، نم  ّيأ  ىلع  وأ  ّطق ، لبق  نم  اهيلع  هبضغ  ماج  ّبصي  هّنكل مل 

.هنم بيرق  صخش  ّيأ 
بلقيسو كمامأ ، هوتعمو  قمحأ  ّيطرش  سلجيس  باوجتسالا ، لالخو  "

لّمحت ِكناكمإب  له  .هاغتبُم  لاني  نأ  ىلإ  ءايشأب  كبلاطيو  ِكّدض ، هنيلوقت  ام  ّلك 
."؟ ةقرسلا يتكلم يف  اي  كلذ 

!". اذه نع  فّقوت  َكاهد ؟ اذام  "
". باوجتسالا يلّمحتت  نأ  يعيطتست  نلف  نآلا ، ينيلّمحتت  اذإ مل  "

، يساركلاو ةسّدكملا ، ةينوتركلا  قيدانصلا  ضارغألاب ؛ ًامحدزم  ناكملا  ناك 
نم برقلابو  ضعب ، قوف  اهضعب  ةعّمجم  بتكلا ؛ فوفرو  حيباصملاو ، تالواطلاو ،

.ًاضعب اهضعب 
". تاطلسلل كمّلسأ  نأ  ليحتسملا  نم  "

ىلإ لّقنتلا  هيلع  لهسلا  نم  ناك  .طئاحلا  ىلإ  هدسج  دنسأو  اهديب ، َكسمأ 
.خبطملا ىلإ  نالصي  دقف  ًابناج  قيدانص  ةعضب  اعفد  اذإف  .كانه  نم  مامألا 

تنأ ...ّيلإ  رظنا  ويل ، ...مهدحأ  ينلأس  لاح  يفو  باوجتسالا ، "يف 
". ًاموي َكَنوخأ  نل  كلذك ؟ سيلأ  فرعت ،

لمكأ ىلع  ِكبجاو  ِتيّدأ  لاح  يف  باوجتسالل  يضّرعتت  نل  ًانسح ، "
". هجو
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ّمث ةجّالثلا ، وحن  قّيضلا  هقيرط  ّقشيل  ًابناج  ةوهقلا  ةلآو  نيقودنص  ويل  عفد 
.اهحتف

ةيناثلاو ةّيلخاد ، ىلوألا  .يللينأ  اي  نآلا  نيتنثا  نيتايح  نيشيعت  ِتنأ  "
". ةّيجراخ

.جلث ةبلع  ىلع  طقف  يوتحتو  لخادلا ، نم  ةيلاخ  ةجالثلا  تناك 
تنسني ـ ڤو سكيليف  نم  ّلك  ناك  .ءانب  ةكرش  ُتينتقا  عيباسأ  ةتس  ذنم  "

". يتقيدصو يتبيطخ ، اهّبحأ - يتلا  ةأرملا  ِتنأو - .ّيدل  نيفظوم  ربساجو 
.قودنصلا جراخ  نرفلا ، ىلعأ  جلثلا يف  ولد  دجو 

". عيباسأ ةتس  ذنم  "
.ًةفشنم دجو  هلفسأ ، قودنصلا  يفو 

". ةحلسألا انقرس  "ّمث 
.كلذل صصخملا  ولدلا  جلثلا يف  ةبلع  غرفأ 

". ةعّردملا ةنحاشلا  انقرس  "ّمث 
يأ لخادلا ، يف  هدجو  يذلا  ديحولا  ءيشلا  جرخأو  ةجالثلا  باب  حتف 

.ّيولعلا ّفرلا  ىلع  ةعوضوملا  ةروراقلا 
.ءيش ّلك  لّدبت  دقل  ةيّدجب ؟ رمألا  اذه  نيمهفتأ  يللينأ ، اي  اننوبّقعتي  مإ  "

". ةيّدجب ناكم ، ّلك  كانه يف  اّنع  ثحبت  ةطرشلاف 
.ةروراقلا ةّيقبب  سأرلا  يقتلي  ثيح  ىلعألا  يف  ءاضيب ، ةفشنمب  ةروراقلا  ّفل 
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.لاحلا ءوستسو  ةيادبلا ، لازن يف  .ّريغتلاب ال  ّرمتسيسو  ءيش  ّلك  ّريغت  دقل  "
". ِكيف قثأ  يننأل  ءيش  ّلك  نيملعت  كلذ ؛ نيملعت  تنأ 

ةفوفلمو ةليمج ، ةقصال  ةعقرو  ةريبك  ةنيّلفب  ةنّيزم  رخاف  بارش  ةروراق  اإ 
.جلثلا ولد  ةعوضومو يف  ءاضيب ، ةفشنمب 

نوفرعي مهف ال  .دحأ  كاري  نأب  يرطاخت  الو  .رثأ  ّيأ  يكرتت  يك ال  يهبتنا  "
ارتخا يتلا  كلت  يه  ةدوجوملا  ةديحولا  راثآلا  .ليلد  ّيأ  نوكلمي  الو  نآلا ، ىتح  ًائيش 

اذهو .ّيمارجإ  ٍّفلم  ّيأ  انيدل  نوكي  نأ  نود  نم  ًاعم  نولمعي  نومرجم  ةسمخ  نحن  .انأ 
نود نم  نكلو  ةريطخ ، مئارج  بكترن  ءايوقأ  نومرجم  اننإ  .لبق  نم  هوري  مل  ءيش 
ىلع انل  رثأ  الف  أوسألا ، مهسوباك  ربتعن  نحن  .ةطرشلا  تاّفلم  انل يف  رثأ  ّيأ  دوجو 

!". قالطإلا
.هوحن اهّدشو  ةموعنب ، لب  لبق ، نم  لعف  املثم  سيل  نكلو  ًاددجم ، اهكسمأ 

؛ ةّيقيقحلا يه  ىرخألاو  انناريج ، اهاريس  ىلوألا  .يللينأ  اي  نيتايح  شيعنس  "
". ةّفاك فحصلا  مهنع  مّلكتت  فراصم  يقراس  نوكنس  يأ 

نم المعتسُت  ناتديدج مل  ناسأك  ةيلاخلا  ىرخألا  خبطملا  نئازخ  ىدحإ  يف 
تردصأف ةجاجزلا ، ءاطغ  َّدشو  ةلسغملا ، ىلع  امهضعب  بناجب  ويل  امهعضو  .لبق 

.نيسأكلا ألم  مث  مالفألا ، لصحي يف  املثم  ًاتوص 
". ديدجلا انلزنم  ةّين  ىلع  يللينأ ، اي  كتّحص  "يف 

.انه اثكمي  نأ  امهديرأ  ينّنأ ال  ملعي  هّنأل  امهلزنم  ىلإ  هيوخأ  لسرأ  دقل 
نم عونلا  اذه  بحأ  يننأ  فرعي  هّنأل  ةجالثلا  بارشلا يف  ةروراق  عضو  امك 

.بارشلا
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". َكتّحصب "
لزني ملو  معط ، ّيأ  بارشلل  نكي  .تبرش مل  ّمث  هيلإ ، ترظنو  اهسأك  تعفر 

تكحض دق  تناك  .ببسلا  مهفت  مل  .اايث  للبو  ًاجراخ  لاس  لب  اهقلح ، ىلإ 
مدع نم  فوخلا  هنإ  اهروعش ؛ تكردأو  ةرجأتسملا ، ةرايسلا  يف  تناك  نيح  حرفب 
اهدّرج دقو  نامأبو ، ةطّروتم  اوك  يأ  ةباغلا ، نم  اهعم  هترضحأ  ام  اذه  .ءامتنالا 
تلواح امهم  ًاددجم ، نامألاب  ّسحت  دعت  مل  اذل ، .ةظحللا  هذه  روعشلا يف  اذه  نم 

.مستبت نأ 
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يتلا يه  تناكو  .ةعاّمللا  ةّيبشخلا  ضرألا  ىلع  ةيراع  لّقنتت  نأ  بحت  تناك 
كولعصلا همسجل  ّقحي  هّنأو  ٍراع ، وهو  هنانسأ  فّظني  نأو  ٍراع ، وهو  ماني  نأ  هتمّلع 

نوج ناك  لبق ، نم  اهاينتقا  يتلا  خبطملا  ةلواط  دنع  .كلذك  نوكي  نأ  لّهرتملاو 
ةلباقملا ةهجلا  سلجت يف  يه  تناك  اميف  نآلا ، هيف  فقي  يذلا  هسفن  عقوملا  سلجي يف 
بّنجتيل اهتقو  ءيش  يأ  نع  اثّدحتي  .ٍتمص مل  ىلإ  لجخلا  هيف  لّوحت  حابص  لّوأ  يف 

همدقل اهمدق  ةسمالم  تناك  .همدق  اهمدق  تسمل  ًةأجف ، .رخآلا  ىلإ  رظنلا  امهدحأ 
املاطل هّنأ  نم  مغرلاب  .سمأ  لّوأ  ذنم  امهادقف  نيذللا  ةقّثلاو  براقتلا  ةداعإب  ةليفك 

.دحأ مامأ  ىّرعتي  نأ  ليحتسملا  نم  هنأ  دقتعا 
.دوسألا ياشلا  قوف  ضيبألا  بيلحلا  سكنورب  نوج  بكس 

، نوج .رمألا  تيّطخت  ...دقل  .عوضوملا  نع  مّلكتلا  ديرأ  يننأ ال  ُملعت  تنأ  "
". كلذ ملعت  َتنأ 

ةفرغ تاذ  هتّقش  نم  جرخو  سبل  مث  يلجلا ، ضوح  غرافلا يف  هناجنف  عضو 
.ملوهكوتس يف  ملامردوس  نم  يبرغلا  بناجلا  عقي يف  يذلا  ءانفلا  ىلإ  ةدحاولا  مونلا 

دق فيصلاو  نيمئان ، ءاتشلاو  فيرخلا  ناك  ول  امك  ئفادلا  ربمفون  حابص  ىشم يف 
ةدابعلا راد  دجوت  ثيح  ديلاغوأ  عراش  وحن  ءانفلا  زاتجا  .ًاليلق مث  حرميل  ًادئاع  فحز 

تاّرم عبرأ  ًايعاقيإ  ًانينر  قلطي  ةدابعلا  راد  سرجلا يف  ناك  .نيجربلا  تاذ  ةمخضلا 
، انه اهيف  شاع  يتلا  ةليلقلا  ىلوألا  تاونسلا  ًاجعزم يف  هدجي  ناك  ًانينر  ةعاس ، لك 

.ّنري لاز  ام  هنأ  مغر  كانه ، ًادوجوم  لاز  ام  هنأ  نم  ًادّكأتم  ىتح  دُعَـي  ملف  نآلا  اّمأ 
نع ريراقت  عمسو  ملوهكوتس ، ويدار  توص  ىّود  ةحوتفم ، ًامود  تناك  ةذفان  فلخ  نم 

ناتلواط هلخاد  يف  ًازبخم ، عقاولا  يف  ناك  ىهقم  لخد  مث  .ةيلحملا  ريسلا  تامحز 

٢٨٢



وهو ًايلاطيإ  ًازبخ  مّدقي  يذلا  زاّبخلا  ناك  .جزاطلا  زبخلا  ةحئار  هيف  حوفتو  ناتريغص ،
.مطامط نود  نم  هماعط ؛ نوج "  " ّبحي فيك  ًامامت  ملعي  اربوألا  ّينغي 

.رخآ ياش  ناجنف  بلط 
نم اايث  جرخأ  ًاعم ، امهشيع  ىلع  نيتنس  رورم  دعب  مايألا ، نم  موي  يف 
يهو نيباتكو ؛ نانسألا ، نوجعمو  رّطعملا ، ريغ  مسجلا  لوسغ  عم  اهمزحو ، ةنازخلا 
عضو مث  .رخآ  دحأ  عم  شيعلل  نولقتني  امدنع  مهعم  اورضحي  سانلا  ناك  ءايشأ 
امنيبو .ليحرلا  اهنم  بلطو  ةهدرلا ، ةداجسلا يف  ىلع  نوللا  ءارفص  ةريبكلا  ةبيقحلا 
برشي ىهقملا  يف  انه  ًاسلاج  ناك  هرارق ، ببس  مهفتل  اهعسوب  ام  ىصقأ  تلذب 

اهيدل ّنأ  نم  دّكأتي  يك  كلذو  اهنم ، ةريصق  ةفاسم  ىلع  يبشعلا ، ياشلا  نم  هتيافك 
.اهءارو بابلا  قلغت  يك  يفاكلا  تقولا 

ريغصلا تيوكسبلا  نم  ًاضعبو  نوميللا ، ريصع  نم  ًاسأك  سكنورب  طقتلا 
.ًازوبخم لازي  ناك ال  يذلا  فاجلاو 

.موي لك  كيف  رّكفأ 
ةبيرق تحبصأ  اأ  رّرق  هنأ  ريغ  .هعم  شيعلل  لقتنت  نأ  اهنم  بلط  دق  ناك 
.اهنيح كلذ  مهفي  هنكلو مل  .اهلك  ةّوقلا  اهيف  كلتما  يتلا  ةظحللا  كلت  يف  ًادج ، هنم 

نكت اذإ مل  ةيافكلا ، هيف  امب  ًامزاح  نكت  ملو  ةوقلا ، نم  عونلا  اذهل  ًاكردم  نكت  اذإف مل 
ىلع تاونس  رشع  دعب  ًاددجم  كنم  ذخؤت  فوسف  ةوقلا ، كلت  مدختست  فيك  ملعت 
رعشت اأ  نيح  يف  ةوقلاب ، اهروعش  يأ  اهسفن ، ةرارق  كلذ يف  لمحت  اإ  .براق  نتم 

.طقف ةدحولاب 
.ًادبأ كيف  رّكفأ  انأو ال 

وأ ريراقتلا  نع  ثيدحلا  دنع  اهمدختست  يتلا  اهسفن  ةربنلاب  هعم  تملكت 
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.ناكيفيرد ئطاوش  لوط  ىلع  نفسلا  ءاسرإ  عقاوم  ليلحتب  موقت  امدنع 
عطقو كيمسلا  زبخلا  لوانتو  لاقتربلا ، ريصعو  ةوهقلا  ىستحا  دق  ناك 
فرط رّرمف  كلذ ، لك  نم  مغرلاب  اًعئاج  يقب  هنكلو  ةفاجلاو ، ةريدتسملا  تيوكسبلا 

.هيلع ةرثانتملا  ةريخألا  تاتفلا  اًطقتلم  قبطلا ، ىلع  هعبصإ 
ُدبت .كانه مل  ثحبت  َتنك  .تاّرمو  تاّرم  نك  ـ يڤ ـ يرد ئطاوش  َداتَريِل  داع 

اونوكي نأ  ضرتفملا  نم  .ثحبلاب  َّرمتستو  دوعت  نأ  َكيلع  .ةنيعم  ةدمل  ةيداع  اهتكرح 
.لبق نم  ًارارم  هورازو  ناكملا  اوفرع  دق 

ءطبب راسو  ضيبأ ، ًارزئم  هرصخ  لوح  فلي  يذلا  زابخلا  ىلإ  هسأرب  أموأ 
يف ااهجو  ةدصاق  ملوهغنال  عراش  يف  ًاضعب  اهضعب  دراطت  يتلا  تارايسلا  هاجتاب 

يتلا لوحولا  كرب  يدافت  ًالواحم  راسو  نوربرتساف ، رسج  لفسأ  ىلإ  لصو  .حابصلا 
ّيأ نم  هتيؤر  نكمي  ال  ًارظنم  ىريل  ىلعألا  ىلإ  لصو  نأ  ىلإ  سمأ ، ةليل  تلّكشت 
فلخ ءارولا  ىلإ  ةريبك  ةوطخ  عجر  .لامجلا  ةعئار  ةمصاعلا  تدب  .رخآ  ناكم 

اذه ىلإ  لصو  امدعب  زفقلل  ئجافم  عفاد  هباتني  نأ  نم  اًفئاخ  داتعملاك ، نيزباردلا 
.قهاشلا عافترالا 

.كاب وغو  رفعج 
تعاضأ ثيح  اذه  نفسلا  ضوح  براق يف  ام يف  دحأ  امهراظتناب  ناك 

.هعم امهّلقأو  اذه  ملظملا  طوبهلا  ناكم  ام يف  دحأ  امهاقتلا  .امهتحئار  بالكلا 
ًالوزن قيرطلا  ىلع  رسجلا ، نم  رخآلا  بناجلا  اًعافترا يف  رثكأ  نيزباردلا  ناك 
ّنكلو اًددجم ، ةفاحلا  نم  برتقيل  راسف  ةبلصلا ، ضرألاو  نملوهسغنوك  ةريزج  هاجتاب 

.هيلإ ةبسنلاب  قباسلاك  اًبالخ  دعي  رظنملا مل 
.دهشملا صاخشألا  نم  ديزملا  لخد 
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وأ ةقورسم  تابكرم  ّيأ  نع  غالبإلا  متي  مل  .اتسراف  ىلإ  مهدحأ  امهّلقأ 
لوصولل ةلفاحلا  وأ  قافنألا  راطق  كرحتم  يسرك  ىلع  سلجي  دحأ  لقتسي  ملو  ةكورتم ،

.ةقرسلا لوصح  عقوم  ىلإ 
صاخلا نيزباردلاب  اًرورم  زفوشبمالار ، ةقيدح  ىلإ  ًالوزن  دوقي  يرجح  جرد  ةمث 

، محدزملا عراشلا  نم  رخآلا  بناجلا  يفو  .نيلورهملاو  يشتوبلا  بعالمو  جلزتلا ، حاولأب 
.ةيديوسلا ةطرشلا  لمع  زكرم  عقي  نمثلا ، ةيلاغ  ةيرحبلا  ةهجاولا  تايكلم  لباقم 

ريدي دئاق  ةعومجم  لكلو  .ةعومجم  مإ  .ةسمخ  امبر  وأ  مهنم ، ةعبرأ  ةمث 
يداع ناسنإ  نم  لوحتي  ناسنإلاف ال  .ةعساو  ةربخب  عتمتيو  خيرات ، هيدلو  ااكرحت ،

.ةريثك تامكارت  ةجيتن  كلذ  يتأي  لب  ةيئاقلتو ، ةئجافم  ةقيرطب  فراصم  قراس  ىلإ 
تبكترا اذامو  انليلد ؟ يقيقحلا يف  كمسا  ام  كاب ؟ وغ  وأ  رفعج  تنأ ؟ نم 

ضوحو ئطاشلاو  ريخألا  رثألاب  كتلص  يه  امو  اندنع ؟ ةقثوم  لامعأ  نم  يضاملا  يف 
؟ هنم يفتخت  نأ  ترتخا  يذلا  نفسلا 

ىلإ ةخستملا  خبطملا  ةذفان  نم  هدي  ةوهقلا يف  ناجنف  لمحي  وهو  ويل  رظن 
قارتخا لواحت  يتلا  سمشلا  ةعشأ  نم  ىقبت  ام  ىلإ  ركابلا ، حابصلا  يف  ءامسلا 

هنكلو فقوت ، نود  نم  لط  راطمألا  تناك  .ام  بطخ  دوجوب  روعش  هباتنا  .مالظلا 
لقني ناك  .ةذفانلا  ةفاح  ىلع  قرطت  يهو  رطملا  تاخز  توص  ىلع  هرغص  ذنم  داتعا 

ةذفانلا حتف  .فقسلا  ىلإ  ةتبثملا  ةفوشكملا  ةيئابرهكلا  تابمللا "  " لدبيو قيدانصلا ،
يحصلا فرصلا  هايم  ةحئار  جراخلا  ىلإ  هعم  يقنلا  ءاوهلا  لمحف  اهيعارصم ، ىلع 

هيلإ ديدج  كلام  لوخد  اًرظتنم  ةديدع ، رهشأل  اًيلاخ  يقب  يذلا  لزنملا  ةنماكلا يف 
.ةلسغملاو ّشدلاو  ضاحرملا  يرجت يف  هايملا  لعجيل 

نكت مل  .ةلسغملا  ىلإ  ينوتركلا  قودنصلا  ىلعأ  نم  بارشلا  يسأك  لقن 
.همامأ رخآ  رايخ  نكلو ال  ةرورسم ، ودبت 
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.قيدانصلا نم  ةيلاتلا  ةموكلا  ىلعأ  ىلع  ةسّدكم  ةثالثلا  موسرلا  تناك 
ةخضم هذهو  ليصوت ، مازح  اذه  .هصّحفتو  ىلعألا  يف  دوجوملا  مسرلا  ويل  ذخأ 
نولّوحيس فيكو  لمعت  فيك  فرعو  هسفنب ، ةوطخ  لك  مسرو  ممص  دقل  .فرص 

.ةمجمجلا فهك  ىلإ  موسرلا  هذه  ًاعم 
.رمألاب مّكحتيس  نم  يننأ  فرعأو  هلعفن ، نأ  بجي  امِل  طّطخُأ 

ىلإو ةهدرلا  ىلإ  اًهجوتم  خبطملا  نم  جرخ  نيح  هديب  هسفن  مسرلا  لمحي  ناك 
ةفرغلا لخدملا ، راسي  ىلإ  كانه  .قيدانص  ّيأ  ىلع  يوتحت  ال  يتلا  ةديحولا  ةفرغلا 

.ٍبتكمك اهمدختسي  نيقباسلا  نيكلاملا  دحأ  ناك  يتلا  ةقحلملا 
.ينلاطي نأ  نم  دحأ  نكمتي  يك ال  ةياغلل  ةفرتحم  ةقيرطب  كلذب  موقأسو 

ّرم يتلا  ةديدجلا  تارايسلا  راظتنا  تاداّدع  مسري  وهو  ةلطعلا  يضقي  ناك 
نيدوجوملا نييولعلا  نيرامسملا  علخي  ةطاسب  لكب  ناكو  .ةسردملا  وحن  ههّجوت  دنع  ا 

دحأ يف هيلإ  رظني  امدنع ال  بقني  مث  ةقرطمو ، ليمزإ  لامعتساب  فلخلا  نم  ةلآلا  ىلع 
امك .ةفاك  ةريغصلا  دوقنلا  عطق  اهنم  جرختسيو  ةلآلا  يطغت  يتلا  ةوخرلا  ةحيفصلا 
اميف ةسردملا  ةريخألا يف  ةصحلا  ءانثأ  هب  صاخلا  صاصرلا  ملق  يربي  هنأ  يعّدي  ناك 

اًعرسم عرهي  ناك  هلزنم ، ىلإ  دوعي  ناك  امدنعو  .ةحوتفم  ىقبتل  فطلب  ةذفانلا  دنسي 
فقي يف يذلا  ناسعنلا  سكيليف  ةقفرب  ليللا  فصتنم  دنع  دوعي  مث  هّبنملا ، طبضيل 
، لخادلا ىلإ  ةحوتفملا  ةذفانلا  نم  ويل  زفقي  اميف  دوسأ ، تايافن  سيك  ًالماح  جراخلا 

اهلكشب سكيفريإ "  " ةرئاط هذاتسأ : اهبلط  يتلا  ءانبلا  جذامن  لك  جراخلا  ىلإ  يمريو 
ةدوجوملا يف كلتك  ليفير "  " تارايسو ىلوألا ، ةيملاعلا  برحلا  ىلإ  دوعت  يتلاو  يقيقحلا 

صصح جذامنلا يف  هذه  مادختسا  ضرتفملا  نم  ناك  ذإ  يكريمألا ؛" يتيفارجلا   " مليف
". ّرحلا تقولا   " ىعدت سورد 

همامأ يف سمشلاك  اًحضاو  ناك  ام  يأ  قحال ؛ تقو  ىتح  كلذ  كردي  مل 
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.ةرم لك 
.اهّريغ يتلا  دعاوقلا  مدختسا  نإ  نورخآلا  هعّقوتي  امب مل  موقي  وهف 

ةدحاو لك  تارايسلا  راظتنا  تاداّدع  نم  ةميق  دوقن  عطق  قرس  امدنع 
رعشي يف ناك  فصلا ، ةفرغ  نم  جذامنلا  قرس  نيح  وأ  اًتنس ، نيسمخ  ةميقب  اهنم 

ممص دقف  .جراخلا  نم  اًرهاظ  نكي  يذلا مل  ملاعلا  اذه  هملاعب ، مكحتي  هنأب  ةرم  لك 
لاا حاسفإو  ةجضلا  رادصإ  مدع  ىلع  يأ  اًدبأ ، هدلاو  هلعف  ام  راركت  مدع  ىلع 
هنكلو هدلاو ، لثم  ةصاخلا  هدعاوق  عنصي  ناك  دقف  .هيلع  اوضبقيو  هوريل  نيرخآلل 

.رخآ صخش  يأ  ا  فرعي  وأ  اهاري  نل  ثيح  هلخاد ، اهيقبي يف 
ـــــــــــــــ

عراش نم  غروبونورك  ةطرش  زكرم  ىلإ  اًمئاد  هجوتي  سكنورب  نوج  ناك 
رسج ىلإ  ريغصلا  يلاطيإلا  زبخملا  نم  ةنسلا  رادم  ىلع  حابص  لك  ريسي  ناكو  .زغريب 
اًديعب ءود  ريكفتلل  ةحسف  ةباثمب  ةرتفلا  هذه  تناك  .ةقيقد  نيرشع  ةّدمل  نوربريتساف 

علخ نأ  ذنم  هسفن  بتكملا  لمعي يف  ناك  .قافنألا  تاراطقو  تالفاحلا  جيجض  نع 
ةميرجلا حرسم  لخدي  يذلا  يطرشلا  كاذ  دعي  ملو  ةيندملا ، بايثلا  يدتريل  يمسرلا  ّيزلا 

اًعماج قحال ، تقو  يف  لصي  ًاققحم  حبصأ  لب  ةمات ، ةيزوهجب  هتيقدنب  ًالماح  ًالوأ 
، ةدّدهملا تاوصألا  ىدص  اافّلخمو - ةميرجلا  راثآ  نم  لصح  ام  اًجتنتسمو  طويخلا 

لامعأل ةيفارغجلا  ليصافتلا  ءود  ًامسارو  بورهلل - دعتسي  يذلا  مسجلا  ةرارحو 
.تلصح يتلا  فنعلا 

ءارآو ثحبلا ، ريراقتو  دوهشلا ، عم  قيقحتلا  تاحفص  بّلقو  فلملا  حتف 
ةّربكم روص  ىلع  يوتحي  يذلا  وهو  .ةياهنلا  يف  ينبلا  فلغملا  ىلع  رثعف  ءاربخلا ،

.ةرايسلا باب  تاصاصرلا يف  بوقثلو  ةرايسلا ، دعقم  ىلع  رثانتملا  روسكملا  جاجزلل 
نأ ىلإ  دعبأ  ةفاسم  نم  ّمث  برق ، نع  اهيلإ  رظنو  اهبّلقو ، روصلا  سكنورب  لمح 
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امك داع - مئارجلا ." ليجست  ماظن   " ىمسي ًالجس  حتفو  بوساحلا  لّغشف  ملستسا ،
اًثحاب هيف ، كاب  وغو  رفعج  ةيؤر  تمت  يذلا  ريخألا  ناكملا  ىلإ  انس - هيلع  تحرتقا 

ّىلوت صخش  لادنوكس ، ةروجهملا يف  ةحابسلا  ةقطنمب  تالص  هيدل  صخش  ّيأ  نع 
ةوقلا مادختسا  ةجيتن  ةحضاو  ةيكولس  اًراثآ  ىقبأ  هنكلو  ةيداملا ، راثآلا  لك  ءافخإ 

.ةطرفملا
ًاّطخ للظي  أدبو  اهحتفف ، يناثلا ، جرُدلا  يف  ةريبك  ةطيرخ  كانه  تناك 
طخلا هملقب  للظ  ّمث  .نكيفيرد  ئطاش  لوط  ىلع  نوللا  رمحأ  ليلظت  ملق  ةطساوب 

ىلإ ةياهنلا  يف  هداعأ  ىتح  اًددجم ، ةيلمعلا  رركو  عراوشلا ، دحأ  لثمي  يذلا  دوسألا 
.رثألا ىفتخا  ثيح  يأ  هب ، أدب  يذلا  ئطاشلا 
.ةعبرم لايمأ  ةثالث  ةقطنملا  هذه  لمشت 

، ديدج عراش  لك  دنع  فقوتو  ةحاسلا ، لخاد  هعباصأ  ىدحإ  عضو 
صاخشألا نع  ىلوألا  ثحبلا  ةيلمعب  موقيل  رتويبمكلا  يف  ناونع  لك  نع  ثحبو 

مئارج ماكترال  اونجس  نيذلا  صاخشألا  يأ  ةحاسلا ؛ لخاد  نوشيعي  اوناك  نيذلا 
.فنع لامعأو 

". اًبحرم "
اوشيعي نيذلا مل  صاخشألا  نع  تناك  ا  ماق  يتلا  ةيناثلا  ثحبلا  ةيلمع 

.ةقطنملا هذه  لخاد  فنع  لامعأو  مئارج  ماكترال  مهيلع  مكح  نيذلاو  كانه ،
!". اًبحرم نوج ، "

.تلخد نيح  اهعمسي  وهف مل  ةشاشلا ، قوف  نم  ىلعألا  ىلإ  رظن 
."؟ مونلا نم  كتظقيأ  له  "
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.اهدي قاروألا يف  نم  ةموك  ًةلماح  بابلا ، لكيه  ىلع  قفرب  انس  تأكتا 
ماقرألاب 80 700". فلخلا  نم  ةفاك  فئافللا  ميقرت  "ّمت 

اوك ىلإ  ًارظنف  .اهايإ  ًةصحاف  اهلوخد ، دنع  ةفرغلا  ءاحنأ  اهرظنب يف  تلاج 
اهتفصب امبر  وأ  كاردإ ، نود  نم  كلذب  موقت  اإ  ةيئانجلا ، ةلدألا  ملع  ةيصاصتخا يف 

.لوضفلا عفادب  كلذب  موقي  اًيداع  اًصخش 
مادختسالل يهو  ةيديوسلا ، ةعانصلا  يأ  هفرعن ؛ اّنك  ام  دّكؤي  ام  "

". يركسعلا
امب ةذوخأم  لازت  تناك ال  اهّنكلو  ازوحب ، تناك  يتلا  قاروألا  ةموك  هتطعأ 
، ضرألاو ناردجلا  لوط  ىلع  ةينوترك  قيدانص  ةمث  .ةيتاسسؤم  ةفرغ  اإ  .ا  طيحي 

راطق ةّطحم  ةباثمب  ناكملا  اذه  نوكي  نأ  دارأ  هنأكو  انه ، ىلإ  اًيلعف  لقتني  مل  هنأكو 
.ةرباع

."؟ بتكملا اذه  ىلع  َتلصح  ...ىتم  ذنم  "
". انه شيعلل  ُتلقتنا  نأ  ذنم  "

نمز ذنم  هل  كمادختسا  ىلع  ةلالد  الو  اًبيرقت ، تاونس  رشع  ذنم  يأ  "
يأ وأ  ...كل  ةروص  وأ  دحاو ، يصخش  ضرغ  دجوي  ال  هنإ  ىتح  اذهك ! ليوط 

". ءيش
". "ال

". ناكملا اذه  نم  كتحئار  حوفت  ...نوج ال  "
". اًمامت هيلع  نوكي  نأ  ناكملل  تدرأ  ام  اذه  "
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.ىلعألا ىلإ  رظنلا  نود  نم  قاروألا  ةموك  حّفصت 
."؟ انس اي  انه  انلمع  انيأ  له  اًذإ ، "

.ةفرغلا نم  جورخلاب  تّمهو  تتفتلا  امدنع  اهري  مل 
". نوج اي  انيأ  لجأ ، "

.ةهدرلا ىشالتت يف  يهو  اًديج  اهفرعي  ناك  يتلا  ااوطخ  عمس  هنكل 
هيثحب جئاتنو  مئارجلا ، ليجست  ماظنو  همامأ ، رتويبمكلا  ةشاش  ىلإ  رظن 

.ةجيتن ةرشع  عبس  هعومجم  ام  ىّقلت  هنأ  دجوو  نيَلوألا ،
ـــــــــــــــ

.ةعبرم اًمدق  اهتحاسم 123  غلبت  يتلاو  لزنملاب  ةقحلملا  ةفرغلا  ةقدب  ويل  ساق 
مهآرو لخدملا ، هاجتاب  ةفرغلا  يف  ةدوجوملا  ةديحولا  ةذفانلا  نم  رظن  مث 

.يمامألا دعقملا  ىلع  مهتثالث  نوسلجي  اوناك  .نولصي 
ركفي ناك  امك  هدي ، لازي يف  ال  ةمجمجلا -" فهك  - " لوألا مسرلا  ناك 

.اوهجاوي يتلا  نيزختلا  لكاشمل  لح  يف 
ةفرشلاو ةيلفسلا  ملالسلا  بناج  ىلإ  يمامألا ، بابلا  دنع  ةرايسلا  اوفقوأ 
سكيليف لازأ  .ةمئالملا  سبالملا  نودتري  اوناكو  بسانملا ، تقولا  يف  اولصو  .ةتقؤملا 
روخصلا بقث  ةلآ  تنسني  ـ ڤو ربساج  لزنأف  ةنحاشلا ، نم  يفلخلا  ءزجلا  نع  ءاطغلا 

، ايبشخ تاّدعم  قودنصو  فراجم ، ةعبرأو  تاقزعم ، عبرأو  ًادنواب ، نيّتس  نزت  يتلا 
 – اكوكلا بارش  نم  ًاقودنصو  ةحارجلاب ، ةصاخ  تازافقو  ةعنقأ  ىلع  يوتحي  اًسيكو 

.يزاغلا الوك 
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". دعاوقلا اوّريغو  دودحلا ، اوّطخت  نم  نحن  "
.همالك ويل  عبات  اميف  تاودألاب ، ةفرغلا  اوألم 

ةحلسألا قودنص  نوحتفي  نيح  ىلإ  طقف  قَّبطُت  دعاوقلاو  دودحلا  هذه  ّنإ  "
". تفتخا دق  اًيلآ  اًحالس  ّنأ 221  نوفشتكيو 

ّلَخِملاب هسفنل  ظفتحاو  ةبلعلا ، دوجوملا يف  لوطألا  ّلَخِملا  سكيليف  ىطعأ 
ةداجسلا ّمث  ةفرغلا ، ةيضرأ  ىلع  دوجوملا  يدعاقلا  حوللا  ًالوأ  جرخأ  .رصقألا 

دقل .ّيبيَبُحلا  بشخلاو  طوغضملا  بشخلا  حاولأ  نم  ةقبط  اًريخأو  ءارفصلا ، ةيكيتسالبلا 
تنسني ـ ڤو ربساج  اهلقن  اميف  نيتعطق ، ىلإ  اهنم  ًالك  اوعّطقو  باشخألا  حاولأ  اورسك 

.ةنحاشلا نم  برقلاب  ةدوجوم  ةموك  لماكلاب يف  اهاعضوو  ةعطق ، ًةعطق 
". اًددجم ةديدج  دعاوق  عضنسو  .رثكأف  رثكأ  دودحلا  نآلا  ىطختنس  "

.ةليلق قئاقد  دعب  ةيراع  ضرألا  تحبصأ 
قودنص انتزوحب  نوكيس  ةقرسلا ، نوفشتكيو  اوحتفي  نيح  مّإ  ىتح  "

". انب صاخلا  ةحلسألا 
صاصر ملقو  يوطنت  ةرطسم  اًمدختسم  مسر  هيتبكر ، ىلع  اًعكار  ناك  اميفو 

، تاشنإ ةينامثو  مادقأ  تس  هلوط  غلبي  ضرألا ، طسو  يف  ًاليطتسم  مسر  اًيساق ،
اهليمزإب ةليقثلا  روخصلا  بقث  ةلآ  ذخأ  ّمث  .تاشنإ  ةسمخو  مادقأ  سمخ  هضرعو 

.ةعطقتم ةقيرطب  تنمسإلا  قرتخي  يذلا  داحلاو  ريبكلا  يذالوفلا 
اإ .ةعرسب  برضن  فوس  .اهنم  ديفتسن  نأ  انيلعو  ةديج ، ةيادب  انأدب  "

". اًموي رشع  ةثالث  ذنم  ىلوألا  ةيلمعلا 
ربساج ّنكل  ةنحاشلا ، نم  يفلخلا  ءزجلا  يف  لقنلا  مازح  اوكرت  دق  اوناك 
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ةليقثلا تادعملا  تعضُو  فجترت ، ةدودشم  عرذأ  عبرأب  امهنيب ، نآلا  هالمح  تنسني  ـ ڤو
نيطلا نم  صلختلا  نم  اونكمتيل  ةذفانلا  ىلإ  لقنلا  مازح  ديدمت  متو  يجراخلا ، ءانفلا  يف 

.ةلوهسب ةنحاشلا  ىلإ  اهلقنو  ىصحلاو 
". ةريدتسملا دنع  فرصم  ةمث  "

دادتما تحت  اهونكري  نأ  ضرتفملا  نمو  دحاو ، مويل  ةنحاشلا  اورجأتسا  دقل 
لقني يك  اهنم  يفلخلا  ءزجلا  نيطلا يف  طقسي  نأ  ضرتفملا  نمو  لقنلا ، مازح  قحلم 
ةهيرك ةحئارلا  تناك  .ةديدع  تارم  ةيلمعلا  رركي  نأ  سكيليف  ىلع  ناكو  اًديعب ،

رفحب اوأدب  .ةفلاتلاو  ةقوحسملا  تاتابنلا  ببسب  تاونسلا ؛ تائم  نع  ةجتانو  ةنتنو 
ام ةلازإ  نم  دكأتلل  مادقأ  ينامث  قمع  ىلع  ةجزللا  لوحولا  نم  ةفرَغ  ةفرَغ  ضرألا ،
لب تائمو ، تارشع  اولقن  .ا  سأب  ال  ًةحاسم  ّلتحيو  ةريحبلا ، عاق  اًقباس  ناك 

، سكيليف ىلإ  ويل  رظن  .اًدج  ةفلتخم  ةقيرطب  كلذ  مهلك  اولعفو  نيطلا ، فراغم  فالآ 
لصح نإو  .ًاقلطم  بعتلاب  سكيليف  رعشي  مل  .اهسفن  ةريتولاب  نالمعي  ام  اذإف 

ّزهيو ءطببو ، ةرركتمو  ةمظتنم  تاكرحب  رفحي  ناك  دقف  .ّطق  هرهظي  مل  وهف  كلذ 
نم ةيناثلا  ةيوازلا  رفحي يف  وهو  رمذتي  ناكف  ربساج  امأ  .اهعفري  نأ  لبق  ًاليلق  ةفرا 

ّمث نيح ، دعب  ًاليلق  ئطبيف  لحولاب ، نايّطغم  هرعشو  ههجوو  همسج ، لماكب  ليطتسملا 
ناك نيح  يف  .ةيلستلا  قيرط  نع  لمعلا  ةّقشم  نم  بورهلا  ًالواحم  ملكتلاب  أدبي 

هاعارذو نيطلا ، نم  ّلقأ  ةيمك  ةّرم  ّلك  فرغي يف  ليصوتلا  مازح  ىلإ  برقألا  تنسني  ڤـ
ًالواحم سكيليفو ، ويل  نيب  هرظن  لقني  ناكو  ًةفاحنو ، ًالوط  رثكأ  هرهظو  ًالوحن ، ّدشأ 

.رفحلا امهتقيرط يف  ديلقت 
.ةدحاو مدق 

ـــــــــــــــ
دحأ طغضي  ىتح  تاريماكلا ، لّطعنو  فرصملا  ضرأ  انمادقأ  أطت  نإ  ام  "
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ةرايس سلجي يف  ةطرشلا  لاجر  دحأ  ناك  نإو  .لوألا  راذنإلا  زاهج  ىلع  نيفظوملا 
". فنعلا نم  ديزملا  مادختسا  نع  ىناوتن  نل  اننأ  اومهفي  نأ  مهيلعف  ةبيرق ، ةيرود 

ةهيبش ةاشتم  اًتاوصأ  نيقلطم  لوحولا ، نم  ةدودحم  تايمك  نوفرجي  اوحار 
ءزجلا ىلإ  ةذفانلا  نم  هرودب  اهلقني  يذلا  ليصوتلا  مازح  ىلإ  اولقني  مث  ريخشلاب ،

.ام اًعون  ةبلص  لازت  ةداملا ال  تناكو  .ةنحاشلا  نم  يفلخلا 
.نمزلا ربع  نورفحي  اوناك 

ةكرب تناك  ماع ، يتئم  ذنمو  .ةرثانتم  تاباغ  كانه  تناك  ماع ، ةئم  ذنم 
، ةايحلاب ةئيلم  ةريحب  كانه  تناك  ماع  ةئمثالث  ذنمو  .هسفن  ناكملا  نمكت يف  ةروجهم 

.كمسو تايرشقو  ةريغص  عدافض  دجوت  ثيح 
الو عيطتست ، نلو  عيطتست ، ال  ةطرشلاف  .رومألا  يرجت  نأ  بجي  اذكه  "

". رثكأ نيحّلسم  اّنك  اذإ  لّخدتت  نأ  بجي 
.تاشنإ ةّتسو  نامدق 

ـــــــــــــــ
بارتقالا ىلع  ةنيعل  ةّيرود  ةّيأ  أّرجتت  نل  ةضحم ، ةّيجولوكياس  ةّيحان  نمو  "

، نومّظنمو انفده ، ىلع  نوزّكرمو  رثكأ ، نوحّلسم  اننأ  عيمجلل  حِّضون  امدنع 
". رانلا قالطإل  نوّدعتسمو 

رفحي نأو  ناطيحلا ، دحأ  ىلع  هدسج  مهدحأ  نزاوي  نأ  ناكمإلاب  دعي  مل 
ةداملا ىلع  نافقي  سكيليفو  ويل  ناك  .نيطلاب  ةئيلملا  ةرفحلا  ةفاح  ىلع  فقي  وهو 
ينحني ريخألا  اذه  ناكو  .لماكلاب  ىألم  ًالوطس  تنسني  ڤـ نالوانُيو  ةجزللا ، ةّينبلا 

فقو ثيح  ةنحاشلا  قودنص  ىلإ  كابشلا  نم  ةراذقلا  لقني  يذلا  مازحلا  ىلع  اهغرفيل 
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.ةفرجم ةطساوب  يواستلاب  اهعزويل  ربساج 

ثحبلا ةقطنم  ئلتمتسو  معدلا ، نوبلطيسو  ةطرشلا ، لاجر  اندهاشيس  "
نيديعب نوكنس  اننكل  ...تقولا  رورم  عم  ةطرشلا  رصانعب  اهيلع  نولمعي  يتلا  كلت 

". ثحبلاب نوأدبي  امدنع 

.مادقأ عبرأ 
ـــــــــــــــ

معطم نم  اهراضحإ  مت  يتلاو  هب ، ةصاخلا  ازتيبلا  لكأي  مهنم  ّلك  سلج 
ءاعو تنسني  لزنأ ڤـ .عراشلا  نم  ةلباقملا  ةهجلا  ًاثيدح يف  نّشدملا  زكرملا  نابور يف  ازتيبلا 

نأ ّالإ  عِطتسي  مل  نيتلحوملا ، هيدي  ويل  لسغ  امهم  نكلو ، .ةئفاد  هايم  ىلع  يوتحي 
امدنع كلذو  هقامعأ ، يف  تلغلغت  يتلا  ةميدقلا  ةريحبلا  ةحئارو  ازتيبلا  ةحئار  ّمشي 

.همف نم  هيدي  برقي 
.مادقأ سمخ 

ـــــــــــــــ
.برهلل ًاقيرط  نيعبرأو  ًاّتس  انمامأ  ّنأ  نوعيس  مهددع ، لمتكي  امدنعو  "

". ةمدصلاب نورعشيس  اهدنعو ،
.هرهظ دّدمو  لحولا  ىلع  لطسلا  ويل  عضو 

هبشت ةرفح  ةريخذلا ، قودنص  تحت  ًةرفح  اورفح  ًاموي ، نيعبرأو  نينثا  لبق 
يتلا فيك " لوكس   " ةقطنم بلغأ  اورفح  نآلاو ، .ىرسألل  مّيخم  نم  بوره  قفن 

.اهسفن برحلا  ةّيعامج يف  ةربقمك  تدب 
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ةدهاشمل مهلزانم  ىلإ  ةدوعلا  نوبغريسو يف  مالستسالاب ، نوأدبيس  اهدنع ، "
دالوأو ًاضيأ ، تالئاع  ةطرشلا  لاجر  ىدل  .ةكيرألا  ىلع  ءاخرتسالاو  زافلتلا 
انبايث نحن  لّدبنس  اهنيح ، .ةعمجلا  ةليل  بارشلا  ءاستحا  تقو  نوكيس  .تاجوزو 

". ةعمجلا ةليل  بارشلا  ءاستحال  انكئارأو  انلزانم  ىلإ  هّجتنسو  انترايسو ،

.تاشنإ ةتسو  مادقأ  تس 
ـــــــــــــــ

، ًافيخس ربساج  بعتلا  لعج  دقو  .ًاضيأ  نوكهنم  مهنكلو  نيبيرق ، اوناك 
شاشرلا حالسلا  نم  رانلا  قالطإ  لّدعمب  قّلعتت  ةموهفم  ريغ  لمجب  هوفتي  أدبف 

اي عوضوملاب  ًايلم  رّكف  .يأ.يز.وي 600 . صيخرت  ةحول  ءانتقا  ّىنمتو  ، 4 .ياك.يأ
.ةقيقدلا ةرود يف  ةئمّتس  سكيليف ،

لئاسلا نيطلا  ًافراج  ساسحإ ، وأ  ريكفت  نودب  رثكأ ، ةباترب  سكيليف  رفح 
نم عونصملا  مّلسلا  بناجب  ةرفحلا ، فرط  ىلع  تنسني  ڤـ امدق  تّلدت  اميف  نتنلاو ،

بءاثتي وهو  هباجأف  .تنسني  اي ڤـ بعتم  َتنأ  بءاثتي : هآر  نيح  هل  لاق  .موينيمولألا 
، اريماك عم  يللينأ  تلخد  ّمث  .طقف  ّينيع  حيرأ  لب  ًابعتم ، ُتسل  الك  ًاددجم :

يبعال نم  قيرفك  ًاعم  اوفقو  مث  نوكحضي ، مهو  ناكم  مهنم يف  ٍدحاو  ّلك  عضومتف 
عضي طسولا  ويل يف  .ةرفحلا  قيمعلا يف  نيطلا  ّدض  ةارابم  هزوفب يف  لفتحي  مدقلا  ةرك 
ةراشإ مسري  وهو  لحولا ، يف  هتبكرو  مامألا  يف  ربساجو  هيوخأ ، يفتك  ىلع  هيدي 
.نآلا نييدج  اونوكت  نأ  اولواح  ةّيعامج ، ةروص  لاجر ، اي  ًانسح  .هيعبصإب  راصتنالا 

، بابش اي  اورظنا  .ىلعأ  توصب  اوكحض  يللينأ ، اهتطقتلا  ةديدج  ةروص  ّلك  دعبو 
لحولا أدب  نأ  ىلإ  ملاعلا ، ءانيم يف  ةدعاق  ربكأ  ضاحرملا  داّحتا  ةباصع  تقرس  دقل 

.قّقشتلاب مههوجو  يطغي  يذلا 
.مادقأ عست 
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ـــــــــــــــ
ضرأ ّنأ  نم  دّكأتيل  ةيوستلا  نازيم  لوقاش  لمعتساو  ةرطسملا ، ويل  ىوط 

يتلا رفحلا  لثم  لخادلا ، ىلإ  ءطبب  ءاملا  لاس  .ةّيدومع  لحولا  ناطيحو  ةّيقفأ ، نيطلا 
ملع .ةعرسب  اهتئبعت  بيرقلا  رحبلا  داعأف  مهرغص ، ئطاشلا يف  ىلع  ءانعب  ا  اوماق 

، ةمساح ةظحل  اهيدل  ةّطخ  ّلك  .هل  طّطخ  ام  اذهف  نآلا ، اذكه  نوكيس  رمألا  ّنأ 
، مالظلا هيلع  مّيخ  ًابراق  ديعبلا  اودهاش يف  .ةجيتنلا  مسُحت  امدنع  كلذو  لّوحت ، ةطقن 

رانلا اوقلطأو  اريمديفس  فرصملا يف  اولخد  امدنع   . ةعّردملا ةنحاشلا  نم  ٍةفاسم  ىلع 
اورطيسي نأ  تقولا  كلذ  ماكمإب يف  نكي  مل  نيعوبسأ ، ذنم  ةبقارملا  تاريماك  ىلع 

مهتعاطتساب نكي  ذإ مل  .ءيش  يأ  ثدحي  نأ  نكمملا  نم  ناك  اهتقو ، .عضولا  ىلع 
، تقولا كلذ  يفو  .لماكلاب  نئابزلاو  قيدانصلا  فلخ  نيلماعلا  لعف  تاّدر  عّقوت 

يقراس نم  اولّوحتو  لوها ، يف  اوفتخيل  شيوشتلاو  ىضوفلا  نم  ًاقحال  اودافتسا 
ام اذهو  .اوقّوفتي  يك  مهمعدل  عمتجي  ناك  طيطختلا  اذه  ّلك  .نيراّجن  ىلإ  فراصم 

ماظحلل نوططخي  ال  مإ  ذإ  ةفرتحم ، ةباصع  مّأ  نوعدي  نيذلا  ةاوهلا  هلعفي  ال 
مامز ملتست  نأب  ةطرشلل  نوحمسي  يلاتلابو  لّوحتلا ، طاقنب  نومّكحتي  الو  ةمساحلا ،

.رومألا
". ويل "

ةحئار نم  مهءارو  رانلا  رثأ  نوكرتي  لب  ةوطخ ، ّلكل  نوططخي  ال  ةاوهلا 
.ناخدلا

.لّوحتلا ةطقن  ةمساحلا ؛ ةظحللا  اإ 
.دحأ كانه  نوكي  نأ  بجي  ثيح ال  ةرفح  رفحي  وه  ةظحللا ، هذه  لثم  يف 
ًاماظن عنصيو  ةرفحلا ، رمطي  مث  هايملا ، هجاويو  ةرومطملا ، نينسلا  تائم  شبني  وهف 

.تقولاب سيل  نكلو  لجأ ، .هايملاب  مكحتلا  هل  نّمؤي 
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."؟ بعتم تنأ  له  يخأ ، ويل ، "
باجأو لاؤسلا ، هعامس  ىدل  مستباف  لخد ، نيح  ريغصلا  هاخأ  عمسي  مل 

.ا حرُط  يتلا  ااذ  ةربنلاب  هنع 
". طقف ّينيع  حيرأ  انأف  .ًابعتُم  تسل  الك ، "

ةّيرئادلا ىصحلاب  ةئيلم  ةنشخ  ةيودي  ةبرع  لّوأ  عم  قاورلا  تنسني يف  زكرمت ڤـ
مّدقتتو ةبتعلا  ىلع  ّرمت  يهو  ةعقرق  ردصت  ءاوهلاب  ةئلتمملا  تالجعلا  تناكو  .ةفيظنلا 

غرفأ .ىلعألا  ىلإ  ةبرعلا  يَضبقم  عفر  دنع  ةرفُحلا  ةليقثلا يف  ةلومحلا  غرفتل  ةّفاحلا  ىتح 
رود ناح  .ةرم مث  ّلك  ًانولاغ يف  نيرشعو  ةعبرأ  ةّيمكلا  تغلبو  ةيناثلا ، ةلومح  ربساج 

.ىصحلا نم  ةقيقر  ةقبطب  عاقلا  ةيطغتل  ةلومح  ةرشع  يتنثا  رمألا  بّلطت  دقل  .سكيليف 
زاجنإ بّلطت  .لفسألا  نم  نينثاو  ىلعألا  نم  نيلجر  تنمسإلا  بوبنأ  لقن  بّلطتو 
ةبرعلا ةطساوب  اهلقن  مت  يتلا  ىصحلا  نم  ةلومح  نوسمخو  ناتنثا  هعومجم  ام  رمألا 

ىتح ًادوعص  تنمسإلا  بوبنأب  ةطيحملا  ةقطنملا  ءلمو  ضرألا  ىوتسم  عفرل  ةيوديلا 
عافترالاب ةميدقلا  ةريحبلا  هايم  أدبت  امدنع  .ّيحصلا  فرصلا  هايم  ىلإ  لصتل  ةفاحلا 

.يحصلا فرصلا  ةّخضم  ىلإ  ًايكيتاموتوأ  موعلا  كّرحيسو  بوبنألا  ألمتس  ًادّدجم ،
هايملا تحبصأ  دقف  عماللا ، هايملا  حطس  ىلع  زّكرو  لفسألا ، ىلإ  ويل  رظن 

.ًادعاصف نآلا  ذنم  ّلحُتس  نيزختلا  ةلكشم  ّنأ  ملعو  هل ، ًةآرم  ىصحلا  ربع  ليست  يتلا 
". ويل اي  ةّصاخلا  ةّيرحسلا  انرئب  اإ  "

.هطقتلاف بوبنألا ، لفسأ  ىلإ  لصوو  حطسلا  قرتخا  نوللا  ّيضف  ام  ءيش 
.ةدحاو ةنورك  ةئف  نم  ةيدقن  ةعطق  ناك 

."؟ كلذ ملعت  الأ  .حجنت  نأ  تدرأ  اذإ  كانه  اهكرتت  نأ  بجي  "
ةعطق جرخأ  مث  هبيج ، يف  هدي  عضوو  ةرفحلا ، ةفاح  دنع  سكيليف  فقو 
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.هايملا طقست يف  نأ  لبق  ويل  اهطقتلاف  اهامرو ، ةديدج  ةيدقن 
ّلكل ُتطّطخ  دقل  .رومألا  مامزب  ًامّكحتم  نوكت  امدنع  ّظح  كانه  سيل  "

". تاينمأ رئب  ىلإ  ٍةجاحب  انسلو  ءيش ،
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ناكملا اذه  ىلإ  ىتأ  نأ  هل  قبس  هّنأ  نم  ًادكأتم  سكنورب  نوج  نكي  مل 
كاذ هنإ  .ةبتكم  ّيلخاد ، ةحابس  ضوح  باّكر ، راطق  ُةّطحم  ةدابع ، راد  .ًاقلطم  .ًاموي 

.ةعرسب سانلا  ا  ّرمي  يتلا  ةنيدملا  يحاوض  نم  عونلا 
رطملا لّوحتو  ًائفاد ، سقطلا  حبصأ  دقل  .ةيبناجلا  ةرايسلا  ةذفان  جاجز  لزنأ 
ٍلايمأ ةثالث  نم  ةقطنم  ديدحت  عاطتسا  .ةبعص  جراخلا  ةيؤرلا يف  ًالعاج  بابض ، ىلإ 

تَبِكُترا ةفينع  ةميرج  ّلك  نع  ةطرشلا  تّالجس  يف  ثحب  ّمث  ءارمح ، ةمالعب  ةعّبرم 
.ةميرج ةرشع  عبس  ىلع  لوصحلا  حجنو يف  ةقطنملا ، هذه  لخاد 

ا طيحت  عافترالا  ةضفخنم  ةينبأ  .لصي  نأ  لبق  ةديعب  ةفاسملا  نكت  مل 
فلؤم رجآلا  نم  لزنم  اهفلخ  ةرشابمو  ومزوأ ، ةريدتسم  تارايسلا ، فوقو  تاحاب 

.دوصقملا ناكملا  ناك  اذه  .نيقباط  نم 
فيشرأ يف  ةيضق  ةرشع  عبسل  رتويبموكلا  ةشاش  ىلع  ةميرج  ةرشع  عبس 

، اّرعو نوج ، اهلمح  .اهماكحأ  ذيفنت  ّمتو  تَلِفقُأ  نأ  ذنم  اهّلك  يلفسلا ، قباطلا 
.هبتكم ةيضرأ  ىلع  ةفلتخم  تاسدكب  اهعضوو 

يف ملوهكوتس ؛ جراخ  اوشاع  ةثالثو  .اوّفوت  دق  مئارجلاب  نيمهتملا  نم  ةثالث 
راذعأ ىلع  اولصحو  لوص ،" ليد  اتسوك   " ّينابسإلا ئطاشلا  ىلعو  نيلرب ، غربنتوغ ،

ءارو نوجسلا  نيدوجوم يف  اوناك  مهنم  ةعبرأو  .ةيّلحملا  ةطرشلا  اهيلع  تدّكأ  بايغ 
، باصتغا مئارجب  اونيدُأ  دقف  مهنم  ةسمخ  اّمأ  .ةقرسلا  ةيلمع  تبكترا  امدنع  نابضقلا 

بسانتت لاعفأ ال  يهو  ةروطخلا ؛ ةمقافتم  باصتغا  تايلمع  ةجيتن  مهيلع  مكحو 
.اذه فنعلا  رهظم  عم  ًاّقح 

، هسفنب هنهدب  كلاملا  ماق  يذلا  ديربلا  قودنص  نم  ةبرقم  ىلع  هاطخ  أطبأ 
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.هبقاري ةذفانلا  ءارو  ٌدحأ  كانه  ناك  .همامأ  هترايس  نكرو 
ًاهجو عامتجالا  بّلطتت  يتلا  كلت  تناك  .ةيلّوأ  تاقيقحت  ةثالث  تيقب  دقل 

نيقباسلا يف ءانجسلاو  نينادملا  ءاقلل  هقيرط  ةرايسلا يف  هعم يف  اهذخأ  دقو  هجول ،
.كلتك ةميرجب  مايقلا  ىلع  نيرداق  اوناك  نيذلاو  لادنوكس ، ةقطنم 

تنياس عراش  يف  ةطرشلا ، ّرقم  نم  نيينبم  دعُب  ىلع  ناك  لّوألا  عامتجالا 
لجر يف دسج  هرمع يف  نم  نيعبرألا  لجر يف  .ةريطخ  تارّدخم  مئارجب  ةنادإ  كيرإ ؛

ٍءاشغب نيتاطغم  نينيعو  نيقراغ ، نيّدخو  فيفخ  رعش  وذو  بدودُحم ، نماثلا ، دقعلا 
دعبتساو ةرذق ، ةّقش  هدصق يف  يذلا  لجرلا  ىلإ  ةدحاو  ةرظن  سكنورب  رظن  .ّيبابض 
ناعرسو .ًابيرقت  ةقيقد  نيرشع  تقرغتسا  ةقرس  ةيلمع  هب يف  ًاهبتشم  نوكي  نأ  ةيناكمإ 

كلذ دعبو  غروبلراك ، ةانق  ىلع  لطت  يتلاو  ةنيدملا  طسو  عقت يف  يتلا  ةّقشلا  رداغ  ام 
الدابتل هتاذ  قيرطلا  كولس  راتخا  ول  هّنأو  هسفن ، رمعلا  يف  ًابيرقت  امأ  كردأ  طقف 

.ٍناوثو تاعاس  دّرجم  سيل  تقولا  ّنإ  .امبر  امهيناكم 
ىلع هّنأ  ذفاونلاو  ةفرشلا  زارط  نم  رّدق  .ةريبك  ةقيدح  عم  يديمرق  تيب 
سلاج لجر  كانه  نآلا ، كلذ  نم  ًاقثاو  حبصأ  .تاينيرشعلا  هؤانب يف  دق ّمت  حجرألا 

.ذفاونلا كلت  ىدحإ  فلخ 
فدهلاو غروبسبوكاج  هاّجتاب  لمكأو  كيرإ  تنياس  عراش  نم  ةرايسلا  داق 

لامتحالا اذه  سكنورب  نوج  دعبتسا  ريصق ، ءاقل  دعب  .ثحبلا  ةقطنم  يف  رخآلا 
امدنع تقولا  كاذ  يف  دّمعتملا ؛ ريغ  لتقلاب  مهّتم  نيعبرألاو  ةعباسلا  لجر يف  .ًاضيأ 

، ًاركاب دعاقتمو  نيمس ، لجر  نآلا  هنكلو  .ناتّيوقو  ناتيعيبط  ناقاس  هيدل  تناك 
ناتيعانطصا ناقاس  هيدلو  ةوهقلا ، برشيو  سمهلا ، براقي  ءود  مّلكتي  علصأو ،

نأ دعب  كاذنآ  قيقحتلا  لمهُأ  ّيرأث ؛ ماقتنا  هّنأب  ديفُأ  جهنمم  موجه  رثإ  هيتبكرب  ناتقّلعم 
.مهلاوقأ دوهشلا  عيمج  بحس 
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تلاز ام  يتلا  رئاتسلا  ضعب  فلخ  سلجي  يذلا  كاذ  دحاو ، كانه  لاز  ام 
ذنم ةطرشلا  زكرم  فيشرأ  ناك يف  ًاّفلم  سكنورب  حتف  .ديعب  نمز  ذنم  كانه  ةقّلعم 

تناك .هترايس  يف  رواا  دعقملا  ىلع  هنم  برقلاب  نآلا  وهو  ًاماع ، رشع  ةسمخ 
نم رجاه  هرمع ، نم  نيسمخلاو  ةيداحلا  يف  ًالجر  فصت  ةعوبطملا  تاحفصلا 

ببسب تناك  ةريخألا  ةّرملاو  .ةّدع  تاّرم  نجسلا  لخدو  تاينيتسلا ، ايفالسوغوي يف 
ةسسؤم يف  ًارهش  رشع  ةينامثل  نجسلاب  هيلع  مكح  دقو  .ةروطخلا  مقافتم  ءادتعا 

طقتلت ةيسردم  ةروص  نأ  ول  امك  ءاقرز  ةيفلخ  مامأ  فقت  ةأرما  روص  ايلاترون - نجس 
ديدش مّروت  نيعلا  لوح  حوضوب - اهحورج  رهظت  يكل  ءارولا  ىلإ  طوبرم  اهرعشو  اهل ،

ةيمامألا ةهبجلا  ةمظع  ىلع  غيلب  ّقش  ىلإ  ةفاضإلاب  ريصق ، تقو  دعب  ًالوزن  دّدمت  امبر 
حرجلا رهظي  يكل  ًاديج  هفيظنتو  هلسغب  يئانجلا  بيبطلا  ماق  يذلاو  ةمجمجلل ،
ّيومد مرو  ىلإ  ارشب  تلّوحت  ذإ  كلذ ؛ نم  أوسأ  ناك  اههجو  يقاب  ّنأ  ريغ  .غيلبلا 

بناجلل ىندأ  ىوتسمب  اهطاقتلا  ّمت  ةريخألا  ةروصلا  .ءارفصو  ءاقرز  ترهظو  ريبك ،
ةيومد تاحّرقت  اهيلعو  ءاضيب ، ردص  ةلاّمحب  ةطيحملا  ةبحاشلا  ارشب  ترهظف  نميألا ،

.ًايجهنم ناك  .اهكرو  ىلإ  اهطبإ  نم  ةّدتمملا  اهلمكأب  ةقطنملا  يّطغتو  عطاقتت  ةعساش 
.ناوألا تاف  نكلو ، .اهيلإ  رظنلا  أشي  ذإ مل  روصلا ؛ ةسدك  سكنورب  بلق 

اذإ امع  لءاستو  هيرظان ، مامأ  ىرخُأ  ٍّمأ  روص  تدشتحا  ًابلاغ ، ثدحي  امك  ةأجفف ،
طوبرم رعشب  يئانجلا - يعرشلا  بطلا  يّينقت  تاسدع  مامأ  اذكه  فقتس  تناك 

.رمألا نع  غالبإلا  تراتخا  اّأ  ول  ةفلتخم - تامدكو  تامّروتو  قمغأ ، هنول  نكلو 
اأ ريغ  ذاذر ، تارطق  نم  رثكأ  نكي  هنكلو مل  ًاددجم ، لطهيل  رطملا  داع 
نع لدع  هنكلو  نيتحاّسملا ، ليغشت  رّكف يف  .همامأ  لزنملا  ةيؤر  يّشغت  يكل  ةيفاك 

لجرلا يف كاذ  ةعاطتساب  نوكي  نلف  جراخلا ، ةيؤرلا يف  هتعاطتساب  نكي  اذإف مل  كلذ ؛
.ًاضيأ هتيؤر  ّيضرألا  قباطلا  لزنم 

ًامئاد .تاعانقلا  نم  ديزملاو  فلملا ، تاقيقحتلا يف  نم  ديزملا  كانه  ناك 
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يف زاجتحالا  زكرم  يف  ًاتقو  ىضق  .ةروطخلا  مقافتم  ءادتعالا  وأ  ءادتعالا ، ببسب 
ءانب يف ريدم  ىلع  ىدتعا  دقو  .انوتبسأو  لفياغ  ةيحالصإ  نجس  يف  ركييريتسوأ ،

ركاذت شّتفم  ىلع  ةروطخلا  مقافتم  ءادتعا  ىدتعا  امك  جدنيداه ، ميمرت يف  عورشم 
ىلع ًاضيأ  ةروطخلا  مقافتم  ءادتعا  كانهو  نيدراغروجدو ، نيسولس  نيب  ام  ةراّبعلا  يف 
ىلإ الصو  ةطرش  يَلجر  ىلع  هموجه  ىلإ  ىّدأ  اّمم  غنيريجير ، قيرط  ىلع  ٍدان  نيلجر يف 
مسج روص  نع  رظنلا  ّضغب  تاءادتعالا - هذه  تناك  .هيلع  ضبقلل  ةميرجلا  ةحاس 

، ارضيو هتجوز  فّنعي  نم  لاثم  طقف  سيل  هنأ  سابتلا  نود  نم  ّنيبت  مّشهملا - ةأرملا 
.زييمت امنود  نيرخآ  ٍسانُأ  ىلع  يدتعيو  مجاهي  ناك  لب 

مقر 1-301 ةيضقلا  نيدناه –  ةعطاقم  ةمكحم 
نا ـڤـ يإ كاجن ، ـ ڤود هيلع  ىعّدملا 

ةروطخلا مقافتم  دّمعتملا  قارحإلا  ةيئانجلا  ةمهتلا 
.ب.ر.ب ةرقفلا  لصفلا 6 ، مقر 8 ، ةينوناقلا  ةداملا 

تاونس ( 4  ) عبرأ نجسلا  ةبوقعلا 

يتلاو ةفاثكب ، اهيلع  بوتكملا  ةريثكلا  تاحفصلا  سكنورب  نوج  بّلق 
يف ريغص  ٍلزنمل  ةروطخلا  قئاف  ًادَّمَعَـتُم  ًاقارحإ  مئارجلا ؛ نم  ًامامت  ًافلتخم  ًاعون  فصت 

ةياو نفسلا ، ضوحو  ةحابسلا  ةقطنم  نم  ةليلق  تادراي  دّرجم  دعُب  ىلع  لادنوكس 
.ركييريتسوأ لاقتعالا يف  زكرم  نجسلاب يف  ٍمكح  رودص  عم  ةيديدحلا ، ةّكسلا 

، هجهنم ءادتعالا يف  ًابلاغ  مدختسيو  نجسلاب  هيلع  مكح  ًانادُم  ًاصخش  نإ 
.كاب وغ  وأ  رفعج "  " نوكي دق  ثحبلا ، ةقطنم  قاطن  نمض  هعضو  نكمملا  نم 

.ةباوبلا حتفو  ةرايسلا ، نم  سكنورب  جرخ 
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قباطلا ٍةذفان يف  ةراتس  ءارو  فقي  وهو  ةفطاخ  ةرظنب  هحمل  يذلا  لجرلا  ّنإ 
.كانه لاز  ام  ىنمُيلا ، ةهجلا  نم  ًاديعب  لّوألا ،

ـــــــــــــــ
.رئبلا ةهوف  لوح  رجآلا  نم  ةيضرأ  ليكشت  اوداعأو  ةيضرألا ، اومّعد  دقل 

، فقسلا ىلإ  ةيضرألا  نم  ةينيطلا ، ناردجلا  ىلع  بوطلا  تابّعكم  اوسّدك 
يئابرهكلا حاتفملا  جمانربب  اهولصوو  رئبلا ، رعق  ةّخضم يف  بيكرتب  اوماقو  .اهوصَّصَجو 
.كلذك حبصي  نيح  ًادج  ًاعفترم  راص  ءاملا  ىوتسم  نأ  ىلإ  ريشي  يكل  ميوعتلا  لّوحمل 

.هلامكتسا ّمت  هناردجو - ةمجمجلا  فهك  ةيضرأ  ءانب  يأ  لّوألا - مسرلا  ّنإ 
.يلاتلا مسرلا  جرخأ  مث  ةّدعلا ، ةبيقح  يف  هعضوو  مسرلا  ويل  ىوط 

ةنزخ ربع  لخدمل  هميمصت  رهظي  هنإ  .ةعينملا  ءادوسلا  ةيلمخملا  ةفيطقلا  تالّصفملا ،
حبصأ يتلا  ةفرغلا  رداغ  .اهداجيإ  نم  مهريغ  دحأ  نّكمتي  نل  ًامامت ، ةيعيبط  ةيضرأ 

ىلإ ًالوصو  ةحاسلا  ًازاتجم  جرخو  مادقأ ، عبس  قمعب  ةرفح  نع  ةرابع  نآلا  اهطسو 
.بأرملا

نانسأ نينأ  هنإ  قيرطلا ؛ فصتنم  يف  ناك  امدنع  توصلا  كاذ  ويل  عمس 
، ررشلا نم  ذاذر  ههجاو  بابلا ، حتف  امدنعو  .ةنزخلا  فلخ  ءطبب  لمعت  ةيندعم  ةرفش 

سكيليف فقو  .ةيندعملا  ةلتكلا  عطق  ّمتي  امنيب  رياطتتو  قرتحت  يتلا  ديدحلا  ةدارب  هنإ 
ىلع ةعوضوم  ةليقث  ةنزخ  قوف  ًاينحنم  ًاغراف ، نوكي  نأ  يغبني  ناك  بأرم  كانه يف 

ّداضملا ديمايلوبلا  نم  دوسأ  عانق  قرعلا  هنم  بّبصتي  يذلا  ههجو  ىلعو  لمعلا ، ةلواط 
.ةرارحلل

". ًاناكمو ًاتقوو  ًاخيرات  تدّدح  دقل  سكيليف ، "
اهنع لصفنت  ةنزخلل  ةيفلخلا  ةحيفصلا  تناك  اميف  ةريخألا  تارارشلا  ىأر 
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.ًامامت
". ءاعبرأ موي  ربمسيد ، يف 11  اريمدي ، فرصم يف سـڤـ "

تانزخلل يف عنصم  تعنص يف  .ام  ًاعون  ةّلممو  ةبّعكم  ًامامت ، ةيداع  ةنزخ  اإ 
رظن مث  ةنزخلا ، حتفو  جودزملا  لفقلا  ويل  رادأ  .تسيفكيلهاد  سناه  ةكرش  ىعدُيو  اروم 

.ةرشابم هيلإ  رظني  رخآلا  بناجلا  ناك يف  يذلا  سكيليف  ىلإ 
موي رياني ، نم  يناثلا  يف  هسفن  تقولا  يف  نيفرصم  ىلع  وطسنس  "ّمث 

". سيمخ
ةلواط نم  رخآلا  فصنلا  ىلع  اهطسبو  دوسألا ، لمخملا  نم  ةعطق  ويل  حتف 

مث يفلخلا ، بناجلا  ىلع  ضيبألا  روشبطلاب  اهدّدحو  تاساقملا ، ذخأو  لمعلا ،
.ٍعطق ىلإ  شامقلا  ّصق  ًاثيدح  نّنسم  ّصقم  لامعتساب 

ةريغص ةدلب  .هسفن  طئاحلا  نامساقتي  نافرصم  كانه  .ناكملا  تدجو  دقل  "
". لخدملا باوبأ  ىتح  ةرايسلا  ةدايق  ًايفرح  كنكمي  طسولا ، ةريغص يف  ةريدتسم  عم 

."؟ رارفلا تاراسم  نع  اذام  "
نم لئاه  ددعو  مقر 37 ، عيرسلا  قيرطلا  نيب  ام  رايتخالا  ةيرح  كيدل  "

". انه ىلإ  دوقت  اهّلكف  ةيفلخلا ؛ تاقرطلا 
، ًابناج ىسقأ  تحبصأ  يتلا  ةجزللا  ةداملا  ويل  عفد  .ًاليلق  بوبنألا  ّفج  دقل 

.ةنزخلل ةيلخادلا  ناردجلا  ىلع  ةقصال  ءاضيب  ةّدام  رشن  ةريغص  ةجورحد  مادختسابو 
."؟ نيأ "

". ومزوأ "
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."؟ ومزوأ "
". لجأ "

وراغافب ًارورم  تاقرطلا  ةعومجم  كلسن  نأ  حرتقأ  ...ةلاحلا  هذه  "يف 
". ابموتل ةيفلخلا  تاقرطلا  يأ  .ادنوروس  وأ  يابرينانو ،

.ءارغلاب ةخطلملا  ةيلخادلا  ةنزخلا  ناردج  ىلع  ةيلمخملا  تاعّبرملا  تعضو 
تحبصأو ًامامت  تقصتلا  نأ  ىلإ  امهّفكأب  اهاكرفو  شامقلا ، عطق  ادّدم 

.تاّيط وأ  تاعاقف  ّيأ  نود  نم  ءاسلم 
!". ومزوأ "

". ممم "
."؟ هللا ّقحب  كانه  لعفت  تنك  اذام  ويل ...! اي  ومزوأ  "

نم ناك  يلاتلابو  رهظ ، نود  نم  ةريبك  ةنزخ  يفرط  دنع  ناسلجي  اناك 
.امارظن يقالت  بّنجت  بعصلا 

!". ويل "
". لجأ "

."؟ ومزوأ هلعفت يف  تنك  يذلا  ام  "
". لضفلاب نافرعلا  "

". كانه تنك  "
.ًاديج امهفرعي  نيتللا  نينيعلا  كنيت  نع  سكيليف  ثحب 
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!". ويل "
.نآلا هينيع  ىلإ  ةرشابم  رظنلا  نم  نانيعلا  ناتاه  نّكمتت  مل 

!". زوجعلا لذنلا  كاذ  عم  .ناكملا  كلذ  ...كانه يف  تنك  دقل  "
". كانه تنك  .لجأ  "

."؟ اذامل "
دقل كلذك ؟ سيلأ  اذه ، ملعت  تنأ  .هب  هل  نيدأ  يذلا  لاملا  ببسب  "

". ًادبأ ًاددجم  هعامس  ّيلع  نوكي  يكل ال  نيدلا  هل  تددس 
كناكمإب ناك  دقو  اذه ؟! مهفتس  ىتم  ويل ، اي  ءيش  ّيأب  هل  نيدن  نحن ال  "

تقولا اذه  يف  كلذ  تلعف  اذاملف  هديرت ، تقو  ّيأ  يف  هل  لاملا  عفد  ةداعإ 
!". ديدحتلاب

؛ ةنزخلل ةيفلخلا  ةهجلا  ىلع  ويل  اهقصلأف  ةدحاو ، لمخم  ةعطق  كانه  تيقب 
.ةمجمجلا فهك  ىلإ  لخدملا 

تمق اذامل  كيلع ! ةنعللا  ينبِجأ ، ويل ، نآلا ؟ ...كلذب  َتمق  اذامل  ًاذإ ، "
ةثالث ةقرسل  طّطخن  نحن  اميفو  ةعّردم ، ةنحاش  ةقرسب  اهيف  انمُق  يتلا  ةرتفلا  كلذب يف 

."؟! عيباسأ ةسمخ  دعب  فراصم 
". بسحو كلذ  ثدح  دقل  "

سيلأ هربخت ! نأ  تدرأ  دقل  بسحو ! كلذ  ثدح  دقل  هللا ! ّقحب  "
."؟ كلذك

". ّالك "
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!". هربخت نأ  تدرأ  "
."؟ كلذ لعفأ  دق  اذاملو  "

هنإ .نانثالا  امتنأ  نالمعت  فيك  فرعأو  ويل ، اي  كفرعأ  انأ  اذامل ؟ اذامل ؟ "
". ةطاسب ّلكب  لاونملا  اذه  ىلع  رمألا  ّرمتسيو  تاقامحلا ، تائمب  كسأر  وشحي 

". سكيليف اي  نآلا  رمألا  َسنا  .رعاشملا  ريثتو  ًاريثك ، سّمحتت  تنأ  ةنعللا ، "
، يخأ اي  ةنيعللا  اريمديفس  َسنا  نكلو ، .هتّمرب  نيعللا  رمألا  ىسنأس  ًانسح ، "

". نآلا .عوضوملا  جراخ  انأ  .ةنيعللا  ومزوأ  َسنا 
بأرملا باب  وحن  هقيرط  يف  ةفاسملا  فصتنم  ىلإ  لصو  دق  سكيليف  ناك 

.هفتكب ويل  كسمأ  امدنع 
". أدها سكيليف ، اي  كلذ  ىلع  ةنعللا  "

، ةوطخ فصن  ةفاسم  امهضعب  نع  نادعبي  امهو  ليوط  ٍتقول  كانه  افقو 
.امهضعب ىلإ  ناقّدحيو 

!". يندِع ويل ، "
."؟ اذامب "

.خرصي لازي  سكيليف ال  ناك 
!". رارفلا ةرايس  دوقي  نم  يننأ  املاط  هارت  نل  كّنأب  يندِع  "

" ...انأ "
!". يندِع .يندِع  "
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: لاقو ىرخألا  سكيليف  فتك  ىلع  ةيناثلا  هدي  ويل  عضو 
لاصّتا ّيأ  ّيدل  نوكي  الأب  كدعأ  نآلا ؟ ٍضار  تنأ  له  .كدعأ  ًانسح ، "

". ًاددجم زوجعلا  لجرلاب 
ويل ناك  امنيب  ةماستبالا ، هبشي  ام  يف  همف  كّرحو  هسأر ، سكيليف  لامأ 

.ليلقب هيفتك  نم  ضرعأ  نيفتك  ىلع  فطلب  طغضي 
."؟ انقفتا له  "

.كلذ لعفي  نأ  هنم  عقوتي  ملو  هلاؤس ، نع  ريغصلا  هوخأ  بُجي  مل 
."؟ ٍضار تنأ  له  سكيليف ؟ اي  انقفتا  له  "

ـــــــــــــــ
.ةرهز لكش  ىلع  كحضم  ٌريغص  ٌسرج  هنإ  .بابلا  سرج  سكنورب  عرق 

ريسيو هناكم  نم  ضهني  نأ  ةراتسلا  فلخ  سلجي  يذلا  لجرلا  راتخا  نإ 
يف نيدبلا  لجرلا  عم  هب  ماق  امب  سكنورب  موقيسف  بابلا  حتفيو  ةهدرلا  وحن 
اهل ةقالع  ال  ًةلئسأ  حرطيس  نتاغزكيريا ؛ تكناس  يف  نمدملا  عمو  غربسبوكيج ،

تنأ نم  .اهنع  ثحبي  يتلا  ةبوجألا  ىلع  لوصحلا  هلّوخت  امنإو  هدشني ، يذلا  فدهلاب 
ةقيقد نيعبرأو  ٍسمخو  ةسماخلا  ةعاسلا  نيب  تنك  نيأ  لعفت ؟ نأ  كعسوب  اذام  مويلا ؟
؟ ربوتكأ نم  رشع  عساتلا  رهظلا يف  دعب  نم  ةقيقد  ةرشع  عبرأو  ةسداسلا  ةعاسلاو 
ضرألا أطيو  ةوقبو ، ًالقاثتم  يشمي  صخش  ةمث  .تاوطخ  توص  عُمس 

.لفقلا حتُفو  .بابلل  ةعّلضملا  ةيجاجزلا  حاولألا  ىلع  لايخ  رهظ  مث  هيمدقب ،
" ...انأ ًابحرم ، "
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". لزنملا جراخ  فيتس  "
وأ هنم  لوطأ  نكي  مل  .ةماخضلا  هذ  لجرلا  نوكي  نأ  نوج  عقوتي  مل 
ىلع نوكت  امدنع  صاخشألا  ضعب  ىلع  ودبي  امك  مجحلا  ريبك  ناك  لب  ىوقأ ،

.مهنم ةبرقم 
". وتلل لزنملا  ترجأتسا  دق  انأو  كلاملا ، هنإ  "

سيفلأ هبشي  ناك  .ناتفيثك  ناتفلاسو  ءارولا  ىلإ  حّرسُم  ليوطو  نكاد  رعش 
.ليوط رعشب  يلسيرب 

". دعب ام  دع يف  ًاذإ ، "
قالغإل دادعتسالا  ةبهأ  ىلع  يهو  يساحنلا  ضبقملا  تكسمأ  ةيساق  دي 

ةعئاش ةكرح  اإ  .ىطسولاو  ةبابسلا  ازرب ، دق  حضاو  لكشب  نارئاغ  نالصفمو  بابلا ،
.ًانايحأ نومكلي  نيذلا  ىدل 

". كاجن ـ ڤود نا  ـڤـ يإ ىلإ  ثدحتأ  يك  تئج  لب  فيتس ، نع  ثحبأ  انأ ال  "
.اهيلع ةفطاخ  ًةرظن  مخضلا  لجرلا  ىقلأف  ةيدلجلا ، هتراش  سكنورب  زربأ 

". ةنيدملا ةطرش  .سكنورب  نوج  "
ًاضيأ اإ  .ةرواا  لزانملا  ىلإ  ًاراسيو  ًانيمي  تفتلا  نمو مث  لجرلا ، ىلإ  رظن 

.ةعساو قئادح  ىلع  يوتحت  لزانم 
تثدح ةقطنملا  هذه  لزانم يف  ماحتقا  تايلمع  لوح  ةريثك  ىواكش  انيّقلت  "

."؟ ًابيرغ ًائيش  تظحال  له  .ةريخألا  عيباسألا  يف 
."؟ لزانملا باوبأ  نوعرقي  جراخلا  ةطرشلا يف  لاجر  له  ًاذإ ، "
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ٌصاخشأ مإ  .نيدبلا  لجرلاو  نمدملا  ةربنك  اهنيع  توصلا  ةربن  تدب 
ةئيهلا عم  لماعتلاو  ةطرشلا ، لاجرل  مهلزانم  باوبأ  حتف  يأ  كلذ ؛ ىلع  اوداتعا 

ىلع م  هبتشم  ٌصاخشأ  مإ  .نجسلا  لوخدو  مكاحملا ، تاعاق  يف  ةيئاضقلا 
.ماا يأ  مهيلإ  هجوُي  نأ  لبق  ىتح  تقولا ، لاوط  نومهتم  مأب  نورعشيو  ماودلا ،

". كلذ لوقت  نأ  عيطتست  .لجأ  "
."؟ هللا قحب  ينم  ديرت  اذام  ...ًاذإ  "

يف بدألا  ايعّدي  نأ  لّيختي  ملو  ةفلتخم ، لعف  ةدر  سكنورب  عقوتي  مل 
نع تاهبشلا  دعبُي  يك  ءاج  دقف  .يقارلا  يحلا  وطسلا يف  تايلمع  نع  امهثيدح 

.اهتبثي وأ  هيلع ، قبطنت  مهتملا  تافصاوم  ّنأ  رتويبموكلا  زاهج  رهظأ  ٍصخش 
". نآلا كتقاطب  ىرأ  نأ  ّدوأو  ةيصخشلا ، يتقاطب  كيلع  ُتضرع  دقل  "

". ةنيعل ةقاطب  يأ  كلمأ  "ال 
!". ًاقح "
". لجأ "

."؟ ًائيش كلمت  الأ  رفس ! زاوج  ىتح  الو  "
له نوناقلا ؟ هيلع  ّصني  ام  اذهأ  ةيصخش ؟ ةقاطب  ىلإ  جاتحأ  ياسع  "َمل 

."؟ يلزنم باب  ءايبغأ  ةطرش  لاجر  اهيف  عرقي  ٍةرم  لك  يقاروأ يف  زربأ  نأ  ّيلع 
لجرلاو نمدملا  هؤاقل  ناك  .ةقّيضلا  ةباوبلا  ةاذاحمب  بنج  ىلإ  ًابنج  افقو 
قاروألا ضعب  ادجوو  هتلئسأ ، نع  نابيجي  آدب  اهنيح  .تقولا  اذه  لثم  يف  نيدبلا 

عفرُت نأ  ادارأ  امأ  ّالإ  نامهتم ، امأب  ًاضيأ  ارعش  امأ  نم  مغرلا  ىلعف  .ةيتوبثلا 
.ماالا عباصأ  امهنع 
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". عمتا نم  ًادرف  نوكت  يك  امبر  "
". نيعل عمتجم  يأ  نم  ًادرف  تسل  يننكلو  انه ، ةقش  رجأتسأ  دق  "

لاوط رمذتلا  يف  رمتسي  دق  ٌلجر  اذه  .ةرربم  ريغ  ةهجاوملا  هذه  نكلو 
.ةديدج ةهجاوم  ةظحل  لك  ّنأ  رابتعا  ىلع  تقولا 

."؟ كانه ةرايسلا  كلت  ىلإ  ةبسنلاب  اذامو  "
زربت ةئدصو ، ةميدق  باس  ةرايس  هاجتاب  قيرطلا ، ىلإ  رظنو  هسأر  سكنورب  زه 

.يفلخلا دعقملا  نم  يوطم  مّلُسو  ءالط  ةاشرف  اهنم 
". ةدايق ةصخر  ىلع  زئاح  كنأ  ّدب  ال  ةلاحلا ، هذه  يف  ككلم ؟ يه  له  "

.سيفلأ رعش  لصخ  نيب  هدي  لجرلا  ررم 
يقاروأ تعجار  دقل  ًاذإ ، ًالعف ؟ كلذ  نظتأ  ًاقح ! ّصل ؟ ينّنأ  دقتعت  له  "

". نيعللا مكعمتجم  ةدوجوملا يف 
ةسداسلاو فصنلاو  ةسماخلا  ةعاسلا  نيب  تنك  نيأ  فرعأ  نأ  دوأ  "

". ربوتكأ نم  رشع  عساتلا  رهظلا يف  دعب  نم  فصنلاو 
.ًاليوط مدت  ةثيبخ مل  ةكحض  كحض 

ةسماخلا ةعاسلا  نيب  ًالزنم  مهادي  يذلا  كلذ  وه  صوصللا  نم  عون  يأ  "
."؟ ةعباسلاو

فصن ةريبك  ٍةحاسم  ىلع  ًاذوحتسم  ناك  يذلا  مخضلا  لجرلا  مّدقت 
.مامألا ىلإ  ٍةوطخ 

اذه ام  ًانيعل ! ًاصل  نوكأ  نأ  نكلو ، .ةرطيسلا  تدقف  دقل  .هتلعف  ام  تلعف  "
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للستأ انأ ال  ماكلتمم ؟ قرسأو  سانلا  تويب  ىلإ  لّلستأ  يننأ  نظتأ  هللا ؟ قحب  مالكلا 
". اهلمحت يتلا  ةنيعللا  قاروألا  كلذ يف  ىرت  نأ  عيطتستو  .لتاقأ  لب 

.ةيتوبث ًاقاروأ  ىري  نأ  لبق  سيل  ًانكاس ، سكنورب  كّرحي  مل 
". كتجوز ةلماعم  تأسأ  دقل  "

". اهيدلاو لزنم  ةقراح يف  ةلبنق  تيقلأ  "
لك فرعأ  انأف  ةنيعل ، قاروأ  يأ  ىلإ  ةجاحب  تسل  .ةرطيسلا  فد  فنعلا  "

". ءيش
ةرايس ىلإ  كجاردأ  دوعتس  اهدعب  تنك  نإ  اهرضحأس  .ًابت  ًانسح ، "

". كتصاخ ةنيعللا  ةطرشلا 
، خبطم هنأ  ادب  ام  لخاد  وهبلا  يف  ىفتخاو  ًاحوتفم ، بابلا  لجرلا  كرت 

ىلع ةقّلعم  ةيدامر  ٌةرتسو  ةلواطلا ، ىلع  بارش  اتجاجزو  ونيك  تاقاطب  دجوت  ثيح 
.ةيلاب ةظفحم  اهبيج  يفو  خبطملا  يسارك  دحأ 

". ًاركش "
نم ليلقلاو  تالاصيإلا  ضعب  عم  ةقفرم  تناك  يتلا  ةقاطبلا  سكنورب  ذخأ 
عبس لبق  ةرداص  .كاجن  ـ ڤود ناروز  نا  ـڤـ يإ .ةدايق  ةصخر  .ةظفحملا  لخاد  نم  لاملا 

.دعب تاونس  ثالثل  ةحلاصو  تاونس 
.ااكم ىلإ  اهداعأ 

". لاحلا اهزربت يل يف  نأ  كناكمإب  ناك  "
عم ينع ، ةقبسم  ًاماكحأ  لمحت  تنأو  ّيلإ  َتئج  كلذ ؟ لعفأ  ياسع  َملو  "
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لزنم ىلإ  ًاموي  للستأ  يننأو مل  تاونس ، رشع  ذنم  ٍمثإ  يأ  فرتقأ  يننأ مل  ملعت  كنأ 
". نيعل ذرجك  سانلا 

."؟ كلذ دكؤي  نأ  عيطتسي  دحأ  نم  له  "
يذلا لجرلا  اند  .يفكي  امب  نيبيرق  انوكي  امهنكلو مل  امهضعب ، بناجب  افقو 

ذنم ليوط  تقو  ّرم  .ًاقّدحم  هنقذ  عفرو  هسأر ، ّزهو  هنم ، كاجن  ـ ڤود نا  ـڤـ يإ هنأ  ًالعف  ّنيبت 
همايق ءانثأ  ةقيرطلا  هذ  ةوقلا  هحنمت  يتلا  هتايحالص  سكنورب  نوج  مدختسا  نأ 

.هبجاوب
". هلعفت امب  تررمتسا  نإ  كلذ  حجنت يف  دقو  ينكبرت ، يك  انه  ىلإ  َتئج  "

.هناكم حرابي  نأ  أشي  هنكلو مل 
."؟ يندد له  "

". ءاشت امك  رّكف  "
عساتلا ًءاسمو يف  رهظلا  دعب  تنك  نيأ  دكؤي يل  نأ  عيطتسي  دحأ  نم  له  "

."؟ ربوتكأ نم  رشع 
". كلذ لعفي  نأ  فيتس  ناكمإب  "

!". فيتس "
.يلاوقأ تبثي  نأ  عيطتسيو  يولعلا ، قباطلا  نكسي يف  هنإ  .كلملا  بحاص  "

". ةنيعللا دنالتوغ  ةراّبعب  لصتا  ...ىدل  لمعي  هنإ  .هب  لصتا 
نكي .هترايس مل  ىلإ  ًاهجتم  ةباوبلا  وحن  يرجحلا  قيرطلا  ربعو  تاجردلا ، لزن 

نم هناقحالت  نينيع  كانه  ّنأب  رعش  دقف  هفلخ ، سكنورب  رظني  يكل  ٍعاد  كانه 
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.رئاتسلا فلخ 
، مهحارس قالطإ  نيذلا مت  مهيلع  موكحملا  نم  رشع  عباسلا  هقّقحت  وه  اذه 

ٌصخش وهف  .هقّدص  دقو  ريخألا ، صخشلا  وه  اذهف  .نيقباسلاو  نييلاحلا  نيمرا 
.قرسي هنكلو مل  برضي ،

.رخآ ٍناكم  كاب يف  وغو  رفعج  ناك 
ـــــــــــــــ

، راشنملا ةطساوب  عيطقت  يناثلا : مسرلا  .ةفرغ  تحت  ةفرغ  ءانب  لوألا : مسرلا 
لخدملاو فقسلا  لكش  ثلاثلا : مسرلا  امأ  .ةنزخلا  نم  ةيفلخلا  ةهجلا  يف  ميحلتو 

ىلع فراش  دقو  هدي  يف  هلمحي  ويل  ناكو  ةمجمجلا ." فهك   " يف نييصوصخلا 
.هنم ءاهتنالا 

.بحسلا تاقلح  .ةريغص  ةنياعم  ةحتف  .ةيكيلورديه  تويز 
يتلا ةيرسلا  ةفرغلا  قوف  رخآ  ىلإ  رادج  نم  حيلستلا  ديدح  ًالوأ  اعضو 
ااذ ّدحب  ةفرغلا  ةيضرأو  .ةديدج  ةناسرخ  تّبثم يف  يندعم  لكيه  نيوكتل  اهورفح ؛
ةنزخلا لازنإب  اماق  .ةعدخ مث  اإ  .ةيفخم  ىرخألاو  ةيئرم  ةدحاو  ىرخأ ؛ ةفرغل  فقس 

لصافمو ىلعألا  ىلإ  يقفاوتلا  لفقلا  ناك  ثيح  ةيذالوفلا ، تاكبشلا  طسو  ىلإ 
يبشخلا قودنصلا  تيبثت  نم  انكمت  نأ  ىلإ  لفسألا ؛ ىلإ  اهميحلت  يتلا مت  ةيفلخلا  ةهجلا 

يتلا ةنزخلا  تدب  .ةوخرلا  تنمسإلا  ةطلخ  بصو  يلكيهلا  نيوكتلا  اذه  تحت  ريماسمب 
.ءاوهلا ةقّلعم يف  مارغوليك  ةئمثالث  نم  رثكأ  نزت 

". ىرخأ ةرم  كعمسأ  نأ  ديرأ  "
نم ةليوطلا  ةهجلا  فرط  ىلع  طئاحلا  بناجب  ىقلتساو  مسرلا ، ّيطب  ويل  ماق 

.ةلباقملا ةهجلا  يقلتسملا يف  سكيليف  نم  حوللا  ذخأو  ةرفحلا ،
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."؟ اذام "
اهضعبب اايواسي  امهو  حيلستلا  ديدح  ةلغربمو  ةلئاس  ةيدامر  ةدام  تفّلغ 

.ىرخأ ىلإ  ةهج  نم  ًايبشخ  ًاحول  نابحسيو  نآلا 
."؟ مسقتأ "

."؟ سكيليف اي  مسقأ  "َمب 
ىقبي نأ  بجي  ناك  ٍباب  ىلع  قرطلاب  هبشأ  سكيليف  بلق  تاضبن  تناك 
مدلاو برضي  نأ  لواحو  خبطملا  ىلإ  عره  ٍدلاول  بابلا  حتف  دقف  .هتطلغ  اإ  .ًاقلغم 

.توملا ىتح 
."؟ ًاددجم هارت  نل  كنإ  مسقت  له  "

!". رمذتلا نع  فّقوت  اذل  بقوعو ، هتلعف  لعف  دقل  رمذتت ! تلز  ام  ةنعللا ، "
!". ًاددجم مسقأ  ةنعللا ، هنع ؟ عفادت  له  اذام ؟ "

تاقلح ٍتاوطخ : ثالث  تيقب  .ًامامت  سلمأ  يتنمسإلا  حطسلا  حبصأ 
نم انكمتي  يك  طغاضلا  لّغشت  يتلا  ةيكيلورديهلا  تويزلاو  اابحسيس ، يتلا  بحسلا 
ويل ىهتنا  يذلاو  ةنياعملا  ةحتف  نوكيس  يذلا  يبشخلا  لكشلاو  ةلوهسب ، ةنزخلا  لازنإ 

.هيف تنمسإلا  نم  ةيمك  رخآ  ّبص  نم  وتلل 
". ًاددجم كدعأ  ًانسح ، "

لمعلا ًاريخأ  ىهتنا  دهجلا ، كلذ  لك  دعب  .ضرألا  نطاب  ةنزخلا يف  اعضو 
لزنملا نم  جرخ  ةفرغلا ، نم  جرخو  ناكملا ، رداغو  ًافقاو  ضهنف  ةيرسلا ، ةفرغلا  ىلع 

.ًايلك
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."؟ روعشلا اذه  ينباتني  اذامل  ويل  اي  مهفت  له  "
.همامأ فقوو  جراخلا ، ىلإ  سكيليف  هعبت 

!". ويل اي  ًابت  "
."؟ ًاذإ .ىودجلا  ميدع  اندلاو  ناك  "

ويل بّوص  .تنمسإلا  طلخ  ةلآ  نم  برقلاب  هايم  موطرخ  ضرألا  ىلع  ناك 
رودتو رودت  تذخأف  اهليغشتب  ماق  مث  اهفصن ، ألمو  طلخلا ، ةلآ  ىلإ  موطرخلا  ةهوف 

.سبالملا ةلاسغك 
."؟ ملعت ًاقحأ ال  "

". كّرحت نيغلاب ، انحبصأ  .سكيليف  "
". بابلا كلذ  حتفأ  يننأ مل  ول  لصح  ام  لصحيل  ناك  ام  كلذ ؟ ملعت  الأ  "

."؟ ثدحتت نيعل  باب  يأ  نع  "
انأ .انتدلاو  لتقي  نأ  نيعللا  زوجعلا  لجرلا  لواح  امدنع  .اهنيح  هتحتف  دقل  "

". لخدي هتكرت  انأ  بابلا ، تحتف 
". هحتفت تنأ مل  "

" ...و بابلا  حتف  نم  انأ  "
". بابلا تحتف  انأ  "

". حزمأ انأ ال  ويل ، اي  ةنعللا  "
."؟ هللا قحب  بابلا  هل  حتفت  كاسع  .ًاضيأ َمل  حزمأ  انأو ال  "
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". وه ...هنأ  ملعأ  امبر مل  "
دق ام  نأشب  ًاقلق  تنك  املاطلف  .سكيليف  اي  ًاقلطم  بابلا  حتفتل  تنك  ام  "

". بابلا حتف  نم  انأ  تنك  .كتركاذ  كتناخ  دقل  .ثدحي 
!". تنأ "

". لعافلا يننأل  رمألا  رّكفت يف  نأ  كب  ردجي  .ئطخم ال  تنأ  "
حتف نم  انأ  ...انأ  نكلو ، .امهنيب  تفقوو  نيعل ، درقك  هيلع  َتزفق  دقل  "

!". لوخدلاب هل  حمس  نم  انأو  بابلا ،
رثانتت هايم  توص  رودت ، يتلا  طلخلا  ةلآ  لخاد  نم  بيتر  توص  عُمس 

.لسغتو
نأ دعب  سّندُي  ءيش  لك  ينعمست ؟ له  .ويل  اي  هتيؤر  مدع  تررق  اهدنع  "

."؟ مهفتس ىتم  ةنعللا ، ريقحلا ! كلذ  هسملي 
ةركعلا هايملا  غرفأو  اهليغشت ، فقوأف  ةفيظن ، تنمسإلا  طلخ  ةلآ  تراص 

.ةريخألا ةرملل  اهلسغ  مث  اهنم ،
هنأ ًامامت  يلثم  فرعت  تنأف  ًاددجم ، انتايح  لخدي  نأب  ويل  اي  هل  انحمس  نإ  "

". هانينب دق  ام  لك  ءيش ، لك  رّمديس 
ـــــــــــــــ

طقسي ام مل  ببسل  هنكلو  هدعصي ، امدنع  ًاريرص  ردصي  جردلا  ناك  املاطل 
فيتس خبطم  ناك  .ربونصلا  بشخ  نم  ةعونصم  ةقيض  ةجرد  ةرشع  تس  .ًاموي 

دقو يساركلا ، نم  ربكأ  ددع  هتدئامب  طيحيو  ةفاظن ، رثكأ  ناك  .ًامامت  هخبطم  قوف 
يتلا فحصلا  امأ  .راهزألا  نم  ربكأ  ددع  هذفاون  دنع  تاتابنلا  صصأ  يف  عرُز 
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نا ـڤـ يإ اهلمح  دقف  نرفلا  نم  برقلاب  ريغص  يسرك  ىلع  مايأ  ةعضب  لبق  تعضُو 
فحصلا نم  ةموك  ةداعلا  دجوت يف  ثيح  ليسغلا  ضوح  تحت  ةنازخلا  حتفو  هعم ،

.ريودتلا ةداعإل  ةّدعملا 
نم نوللا  ءادوس  ًةرتسو  زنيج  نولطنب  يدتري  ناك  .هلزنم  ةبتع  جراخ  فقو 

سانلا لزانم  ىلإ  نوللستي  صوصل  نع  نيلفغملا  ةطرشلا  لاجر  ضعب  ثدحتي  .دلجلا 
.ناذرجلاك

بارشلا تاجاجزو  ونيكلا  تاقاطب  عضوو  يلفسلا ، قباطلا  ىلإ  ًاددجم  لزن 
.مويلا ةياغلو  نيعوبسأ  ذنم  ةرداصلا  ةيملاعلاو  ةيلحملا  فحصلا  حّفصتي  ذخأ  مث  ًابناج ،

.ةقطنملا هذه  لزانم يف  ماحتقا  تايلمع  نع  ركذلا  قحتست  رابخأ ال  تدرو 
ًارارق ذختا  هنأ  الول  ضيغبلا  ريصقلا  يطرشلا  كلذ  نقذ  ىلإ  ةمكل  هّجوي  داك 
ريثت نأ  اأش  نم  ىرخأ  لئاسو  ةمث  رخآ ؛ ًائيش  فشتكا  دقف  .ًاددجم  كلذ  لعف  مدعب 
ينيع ىلإ  رظنو  ًالثم  هتوص  عفر  نإ  .نجسلا  ىلإ  هب  يدوت  نأ  نود  نم  رعذلا 

، كلذ لعف  نإ  ام  نيعللا  دلبلا  اذه  سانلا يف  ملستسا  دقل  .ةرشابم  رخآلا  صخشلا 
ذخأ نع  اوفّقوت  .ةكرح  يأب  يتأي  ريخألا ال  اذه  اميف  ههجو  ىلع  مهدحأ  مكلي  هنأكو 

.اوملستساو رذحلاو  ةطيحلا 
.تاونس رشع  ذنم  ناك  ًايأ  مكلي  مل 

.ًاماا هيلإ  هِّجوي  نيعل  يطرش  نم  ةلماعملا  ءوسل  ضّرعتي  وه  اه  كلذ ، عمو 
.ريغتي نأ  نكمي  ءرملا ال  ّنأكو  ًايفاك ، نكي  تقولا مل  ّنأكو 

ةقلزو ةلحوم  قيرطلا  تناك  .ذاذرو  طابر ، نود  نم  ٌءاذحو  ةيدامر ، ٌةرتس 
ةلاقبلا رجاتم  مامأ  ّرم  .نيئرتهم  هئاذح  العن  ناكو  ومسوأ ، ةحاس  هاجتاب  ًالوزن 

رجتم باب  قوف  سرجلا  ردصأ  .ءادغلا  تابجو  مدقت  يتلا  معاطملاو  فراصملاو 
ةرم لك  داحلا يف  نينرلا  اذه  لمحتي  نأ  هنكمي  فيك  .ًاجعزم  ًاتوص  غبتلل  نوسنوج 
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؟ رئاجسلا ءارشل  نوبز  اهيف  لخدي 
فوفر نم  برقلاب  رئاجسلا  فوفر  ىلع  هرظن  عقوف  هلوح  نا  ـڤـ يإ تّفلت 
قفدت توص  عُمس  .ةدضنملا مث  فلخ  دحأ  دجوي  .فحصلا ال  ةدضنمل  ةرواا  ىولحلا 

هنم برستت  تناك  ريغص  ٍماّمح  نم  رجتملا ، نم  ةيفلخلا  ةهجلا  ضاحرملا يف  هايملا يف 
نم ريثكلا  لباقم  هحالصإ  ىلع  رجتملا  بحاص  دعاس  دقو  يضاملا ، فيصلا  هايملا يف 

.رئاجسلا
". نا ـڤـ يإ "

هحسمي هنأ  ول  امك  فيفخلا  هرعش  ىلع  هدي  رّرمو  راتسلا ، نوسنوج  حتف 
.ةفشنملاب

". امهيتلك نيتفيحصلا ، ديرأ  "
". ءاثالثلا مايأ  الإ  بعل  نأ ال  ملعت  تنأ  .نا  ـڤـ يإ اي  مويلا  ٍبعل  نم  ام  "

". نيتفيحصلا ينطعأ  "
ةئف نم  ةيدقنلا  قاروألا  بّلقو  هترتس ، بيج  نم  ًايوطم  ًافلغم  جرخأو 

.ةدضنملا ىلع  اهادحإ  عضو  مث  هيف ، ةدوجوملا  ةنورك  ةئمسمخ 
". رغصأ ةيدقن  ةقرو  كلمأ  "ال 

دوقنلا ةعطق  ذخأو  ًاردان ، اهعضي  ناك  يتلا  هتراظن  رجتملا  بحاص  حسم 
.فقسلا قلعملا يف  حابصملا  وحن  اهعفرو 

". ةنعللا "
". نآلا ًاريثك  لمعأ  نأ  ّيلع  "
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ًائيلم ًافلغم  لمحت  تنأ  ةراجنلاو ؟ ءالطلا  نم  لاملا  اذه  لك  تينج  له  "
عيطتسي نم  .هتعفد  يذلا  لاملا  نم  ىقبت  ام  كل  درأ  نأ  عيطتسأ  داكلاب  انأو  دوقنلاب ،

."؟ غلبملا اذه  لثمب  ءارشلا  ىلع  مدقُي  نأ 
فشتكت نأ  الإ  كيلع  ام  نكلو ، .ًانايحأ  لاؤسلا  اذه  يسفن  لأسأ  "

". كلذ
نيرشعو نيسمخ ، ةئم ، ةئف  نم  ةئرتهملا ، ةلواطلا  ىلع  ةّكفلا  نوسنوج  عضو 

.ةلواطلا ىلع  نيتفيحصلا  حّفصتيو  دوقنلا  دعي  نا  ـڤـ يإ ذخأ  .ةنورك 
!". ةنيعل ةملك  يأ  دجوت  "ال 

."؟ َّمع "
". صوصللا "

."!؟ صوصل يأ  "
". ةقطنملا لزانملا يف  ىلع  مهنم  نوريثكلا  وطسي  "

تنكو اوملكتي ، يك  انه  ىلإ  نوتأي  عيمجلا  .ليبقلا  اذه  نم  ًائيش  عمسأ  "مل 
". ًالعف لصح  نإ  رمألاب  ملعأس 

.هترتس بيج  امهعضوو يف  نيتفيحصلا ، نا  ـڤـ يإ ّفل 
تدب ةهجاوم  يف  افقوو  يطرشلا ، لصو  امدنع  هتذفان  مامأ  ًاسلاج  ناك 

ولف .هدرفمب  ءاج  دقو  ناريجلا ، نم  يأ  باب  قرط  نأ  ريقحلا  اذهل  قبسي  .ةقّفلم مل 
املو يحلا ، باجو  ةحاسلا  يف  هترايس  كرت  دق  ناكل  يحلا  اذه  لزانم  باوبأ  قرط 

بغر املاطلف  لقألا ، ىلع  نايطرش  هقفاريس  ناك  ديكأتلابو ، .وه  هلزنم  مامأ  اهنكر 
املاطلو مهتميزه ، ًايسايق يف  ًامقر  قّقح  قباس  باّصن  ىلإ  ثّدحتلا  ةطرشلا يف  لاجر 
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.رخآ ٍببسل  ًاماا  هل  هّجوي  ريقحلا  كلذ  ناك  .عابضلا  نم  عيطقك  ًاعم  اوبهذ 
."؟ ةءارقلا تيأ  له  "

". ةءارقلا قحتسي  ءيش  نم  ام  "
فئافل نم  ًةبلع  رتشا  .امهعاتبت  نأ  كيلع  سيل  .اماكم  ىلإ  امهدعأ  ًاذإ ، "

". امهنم ًالدب  رئاجسلا 
لوانت مث  عاطتسملا ، ردق  امهبيترتب  ماقو  نيتريغصلا ، نيتفيحصلا  ّيط  داعأ 

.يلفسلا فرلا  نم  رئاجس  ةبلع 
". انه كنبا  ناك  "

.جراخلا ىلإ  هقيرط  نا يف  ـڤـ يإ ناك 
رعشلا يف  الإ  نا  ـڤـ يإ اي  كهبشي  هنإ  .نيبكنملا  ضيرع  ًاباش  حبصأ  دقل  "

". رقشألا
.ةيورب هقالغإ  ىدل  اهسفن  ةّدحلاب  عمسي  بابلا  توص  ناك 

."؟ نآلا ًاعم  نالمعت  له  .تقولا  ضعب  ّرم  "
هنأ الإ  هحرط ، يذلا  لاؤسلا  نع  باوج  ىلع  لوصحلا  راظتناب  لجرلا  ناك 

ةدعاسمب نآلا  صاخلا  هلمع  سسأ  دق  ربكألا  دلولا  .هديري  ام  ىلع  لصحي  نل 
.هيقيقش

.كلذ لعفي  داك  هنكلو  نا ، ـڤـ يإ مستبي  مل 
ىتح ناك ، ٍّيأ  دض  اودحتي  نأ  لقألا ؛ ىلع  ًادحاو  ًائيش  هءانبأ  مّلع  دقل 

.وه هّدض 
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نم رثكأ  ذنم  عيرسلا  قيرطلا  نم  ىرخألا  ةهجلا  ةفّقوتم يف  ةيواحلا  لازت  ال 
ناتمخض نانس  تهجتا  .لهم  ىلع  برتقتو  قرزألا  تيبلا  رداغت  يه  اه  .رهش 

لفسأ وحن  روتكرتلا "  " نم ةيمامألا  ةهجلا  ذالوفلا يف  نم  ناتعونصم  ليفلا  َيبان  ناهبشت 
؛ لزنملا ةقيدح  وحن  يلاعلا  روسلا  اتقرخو  ناريجلا ، لزنم  ةاذاحمب  اتربعو  قيضلا ، عراشلا 

.لزنملا مامأ  امهتغرفأو  تنمسإلا  نم  نينط  تلمح  ةيندعم  نانسأ 
متيو بلاق  ٍةعرسب يف  ةنزخلا  عضوت  نأو  تنمسإلا ، فجي  نأ  نورظتني  اوناك 

رخآلاو يف تايلورديهلا  امهدحأ يف  نييئابرهك ؛ نيكلس  اوعضو  دقل  .ضرألا  اهنفد يف 
.رادجلا لوط  ىلع  نيّفر  اوعضو  امك  .يداع  يرادج  سبقم 

لقن لمعلا - نم  نونكمتيس  .فيرخلا  لصف  يلايل  ىدحإ  ءادوس يف  ٌةيواح 
.دحأ مهاري  نأ  نود  نم  ةمجمجلا -" فهك   " ىلإ لزنملا ، لخاد  ىلإ  ةيواحلا  تايوتحم 

.ةحوتفملا ةذفانلا  ربع  امهلخدأو  دحاو  ٍنآ  يف  نيتيقدنبب  ربساج  كسمأ 
قوف ىنحنا  يذلا  تنسني  ىلإ ڤـ امهمّلس  مث  ام ، كسميل  ةفرغلا  لخاد  سكيليف  فقو 

ادب .ىرخألا  ولت  فوكنيشالك  ةيقدنب  اهيف ؛ امهعضوو  ضرألا  تنفُد يف  يتلا  ةنزخلا 
.ةهارشب ةيكيتاموتوألا  ةحلسألا  علتبت  ةيندعملا  ةنزخلا  ّنأكو 

ملسلا دعص  امدنع  كحضي  ذخأ  هّنكلو  هملؤت ، هيَفتكو  ويل  يَدي  ّنأ  ّدب  ال 
.نزولا فيفخ  هنأب  رعش  .ضرألا  تحت  عئاج  ٍشحو  نطب  نم  ةنزخلا ؛ نم  جرخو 
ةنزخلاب طيحت  يتلا  ضرألا  ةيطغت  تمت  .قوف  نم  كلذك  وهو  لفسألا  ليمج يف  ناكملا 

، ئفاد نولب  ناردجلا  ءالطب  ًاثيدح  اوماق  دقو  لينيفلا ، ةدام  نم  ةعونصم  ةعبرم  ةيضرأب 
ًامامت فجيس  بطر  ءالطب  ضرألاو  فقسلا  عمل  .حتافلا  يدامرلا  نوللا  اومدختساف 

.حابصلا لولح  عم 
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.يناثلا قباطلا  ىلإ  دعص  ّمث 
جودزملا ريرسلا  ىلع  مونلا  يف  طغتو  اهنطب  ىلع  ًةيقلتسم  يللينأ  تناك 
لكشب مهفواخم  عم  سانلا  لماعتي  ةريخألا ؛ ةنوآلا  ًاريثك يف  مانت  اإ  .اهسبالم  ًةيدترم 

.ًامامت فلتخم 
.تظقيتسا نأ  ىلإ  هدي  نم  ةيفلخلا  ةهجلاب  ًاليلق  اهدخ  بعاد 

."؟ ةعاسلا ...مك  "
.ءوضلا نابنجتتو  نيتريغص  اهانيع  تناك 

". فصنلاو ةسداسلا  اإ  "
". ًاددجم مونلا  ىلإ  دلخأس  ةجردلا ؟ هذه  ىلإ  ركبم  تقولا  له  "

". ًءاسم "
.قفرب اهّدشو  اهدي  ذخأ 

". يضا ايه ، "
.كرحتت اهنكلو مل  هيلإ  ترظن 

". حبشلا ءاقلل  بهذنس  نآلا  "
.نابيجتست اهامدقو ال  نيتفيعض ، نالازت  اهادي ال  تناك  .يللينأ  تض 

خبطملل ةلباقملا  ةفرغلا  وحن  اهجوتو  تاجردلا ، الزنف  ببسلا ، مهفت  نأ  نود  نم  هتعبت 
.ةريخألا ةنوآلا  تقولا يف  نم  ريثكلا  نايضمي  اناك  ثيح 

". مهدحأ ّرف  دقل  "
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."؟ نم ّرف ! "
ّرف دق  مهدحأ  ّنأ  يلّيخت  .يللينأ  اي  بسحف  كلذ  يلّيخت  نكلو ، .دحأ  "ال 

". هنع ًاثحب  ةطرشلا  لاجر  ءاجف  لزنملا ، اذه  يف  انه ، أبتخاو 
ويل نيدوجوم ، عيمجلا  ناك  .فقسو  ناردجو ، ةيضرأ ، ةيداع ؛ ةفرغ  اإ 

.مهسفنأ نع  ًامامت  نوضار  مهو  اهيلإ  نورظني  مهلكو  ربساجو ، تنسني  ـ ڤو سكيليفو 
."؟ ثدحتت َّمع  .ًائيش  مهفأ  "ال 

ضرألا ىلع  ايلعلا  ةقبطلا  ءاضيبلاو - ءادوسلا  لينيفلا  تاعبرم  مجح  غلب 
كرت .ًاضرعو  ًالوط  ًاشنإ  رشع  ةتس  هيلع - نوفقي  اوناك  يذلا  كيمسلا  طاسبلا  تحت 
ّفلب موقي  امنيب  ىضرلاب  رعشي  لازي  ال  وهو  ًاعيرس  اهيلإ  رظنو  مثجو ، اهدي  ويل 

نارخآلاو ناضيبأ  امهنم  نانثا  ةيكيتسالب ، تاعبرم  ةعبرأ  ىلإ  راشأ  مث  .طاسبلا 
.نيتيديدحلا بحسلا  يتقلح  عفرو  نادوسأ ،

ةنيعللا بابسألا  نم  ٍببسل  اوفشتكا  دقل  .ناكملا  شتفي  يك  يطرشلا  ءاج  "
ا كاسمإلا  نكمي  يتلا  ةيديدحلا  تاقلحلا  هذه  اهدعب  اودجوو  نيتتباث ، ريغ  نيتطالب 

". اهعفرو
نم ةلتك  امهعم  تعفتراف  ىلعألا ، ىلإ  امهّدشو  نيتقلحلاب  كسمأو 

.تنمسإلا
ةبوبصم ةنزخ  هذه ؛ اوأر  مث  ةتباثلا ، ريغ  ةعطقلا  هذه  ًاضيأ  اوفشتكا  دقل  "

!". نآلا انم  اولان  دقف  ةطرشلا ! لاجر  ةحرفل  اي  .ضرألا  لخاد 
.لهم ىلع  ةنزخلا  ىلع  دوجوملا  يقفاوتلا  لفقلا  ذخأ 

دق مأ  لّيختنلف  .يقفاوتلا  لفقلا  اهدعب  اوفشتكا  نيعللا ، مهظح  نسحل  "
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". يقفاوتلا لفقلا  اوفشتكا 
ام داكلاب  اذه  .ةنزخلا  يف  ام  رهظف  يذالوفلا ، بابلا  حتفو  ضبقملا  رادأ 
، ةنيللا شيطارخلا  ضعبو  اريماكو ، ةنورك ، ةئمسمخ  هيف  ريغص  سيك  .مهدحأ  هعقوتي 

ضرألا ىلع  هعضوو  سيكلا  ويل  لمح  .دوقعلاو  تاداهشلا  هبشت  قاروألا  نم  ةموكو 
.ةحتفلا نم  برقلاب 

يف اوفقو  .ضرألا  يف  ةنوفدم  ةنزخ  اودجو  تابوعصلا ، لك  نم  مغرلاب  "
.ةسامحلاو بقرتلا  ةدش  نم  نوشعتري  اوناكو  نآلا ، هيف  فقن  يذلا  هسفن  ناكملا 

ةيا قالطإلا ، ىلع  ءيش  .اذه ال  ...اوأر  .ام مث  ٍةقيرطب  اهحتف  نم  اونكمت  اهدعبو ،
ضعب هيف  أبخم  ىلع  مهروثعب  ءادعُس  مهو  ىرخأ  ٍةفرغ  ىلإ  كلذ  دعب  اولقتناف  .بردلا 

فد قدانبلاب  ةصاخلا  شيطارخلا  ضعب  ىلعو  ةماه ، ودبت  يتلا  تادنتسملاو  دوقنلا 
". اهيلع ةيدجم  ريغ  تارابتخا  ءارجإ 

لكشب ةلفقمو  تازرد ، نودب  لمخملا  نم  ةعونصم  بناوج  تاذ  ةنزخ 
كفو ةفرغلل  ةديحولا  ةذفانلا  قوف  قلعملا  يئابرهكلا  دادعلا  بوص  ويل  هجوت  .مكحم 
اناك .قرزأ  رخآلاو  نوللا ، رمحأ  امهدحأ  .نايئابرهك  ناكلس  رهظف  هعفرو ، ءاطغلا 
اهيلإ رظن  .ناكوكفم  امهالكو  يئابرهكلا ، دادعلا  لخاد  نيدوجوملا  نيديحولا  نيئيشلا 

.ناسمالتي امهلعجو  ًاعم  نيكلسلا  يفرطب  كسمأو  ًاقباس ، لعف  امك  مستباو 
". لفسألا ىلإ  يرظناو  ةنزخلا  يدّقفت  "

ىلإ ...نورظني  اوناك  امنيب  ًايجيردت  ةنزخلا  رهظ  ىفتخا  مث  نينط ، توص  عُمس 
.لفسألا

". ةنزخلا تحت  ءيش  لك  ناك  .ءيش  لك  مافو  ةطرشلا ، لاجر  رداغ  "
همدق عضوو  مثجو  ةرفحلا ، بوص  هجتي  وهو  اهدخ  ىلع  ةفطاخ  ةلبق  اهلّبق 
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اهيف ةدوجوم ، نكت  ةفرغ مل  ترهظ  ًةأجف ، .ءوضلا  لعشأو  لزنو  موينملألا ، ملس  ىلع 
ملتسا يذلا  ريخألا  صخشلا  وه  ويل  ناك  .ناردجلا  لوط  ىلع  بشخلا  نم  نافر 
ةحلسأو يولعلا ، فرلا  ىلع  ةشاشرلا  عفادملا  ميقتسم ؛ لكشب  اهعضوو  قدانبلا 

.يلفسلا فرلا  ىلع  فوكنشالكلا 
". هتصاخ ةمجمجلا  فهكو  حبشلا  "

.ملسلا فلخ  ضرألا  ىلع  ًةاقلم  تاشاشر  ةسمخ  كانه  تناك 
". حبشلا ةنزخ  اإ  نيرت ؟ الأ  "

اهنكلو ملسلا ، زتها  .ةقيضلا  ملسلا  تاجرد  ىلع  نيتيفاحلا  اهيمدقب  تلزن 
.ةدرابلا ضرألا  ىلع  تسادو  ازاوت  تداعتسا 

زكرم ةنزخلا يف  ىلإ  لوصولل  ًايرس  ًاذفنم  دجو  دق  حبشلا  ّنأ  نيملعت  له  "
ةرم لك  يفو  ةباغلا ؟ ةيرود  رقمل  لئاسر  عضوو  لفسألا  نم  اهحتف  عاطتساو  ةطرشلا 

امهدحأ اهكرت  ةديدج  ةلاسر  ىلع  رثع  كانه  ىلإ  ةطرشلا  دئاق  وأ  حبشلا  اهيف  بهذ 
". نالصاوتي اناك  اذكه  .رخآلل 

يواسي نييبشخ ، نيفر  ىلع  ةّفطصملا  ةيكيتاموتوألا  ةحلسألاب  ةئيلم  ةفرغ 
ملسلا ىلإ  يللينأ  ترظن  .هنم  تءاج  يذلا  ةحلسألا  قودنص  مجح  ًابيرقت  اهمجح 
اتلفقأو ةنزخلا  ةدعاقل  ةيامحلا  اتنّمأ  نيتيندعم  نيتناوطسأ  ىلإو  وتلل ، هيلع  تلزن  يذلا 

.يرسلا بابلا 
". هيسملا "

.يتنمسإلا طئاحلا  ىلع  اهعضوو  اهدي  ويل  كسمأ 
". هايم الو  للب  ال  كلذك ؟ سيلأ  ّفج ، دقل  "
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ًايتنمسإ ًابوبنأ  دجوف  ضرألا ، ٍةحتف يف  نع  ءاطغلا  عفرو  هيتبكر ، ىلع  اثج 
.ةخضم اهيف  ًةعولابو  ًامخض 

نأ انناكمإب  نكلو ، .ًاوبق  ينبت  نأ  كنكمي  اذل ال  ةريحب ، قوف  ٌدّيشم  لزنملا  "
ىلإ انه ، ىلإ  هايملا  ىوتسم  لصي  امدنع  .ةخضملا  هذه  ةطساوب  هايملا  ىوتسمب  مكحتن 

". ةخضملا لمعتس  ىصقألا ، دحلا 
تحت ةيرس  ةفرغ  امهضعبب يف  اكسمأو  بنج ، ىلإ  ًابنج  يللينأو  ويل  فقو 

ًاكيتاموتوأ ًاحالس  اهيفو 221  فقسلا ، ٍةحتفبو يف  ةدراب  ةيضرأب  فصتت  ضرألا 
اذهو هداجيإ ، ناك  ّيأ  ىلع  رّذعتي  يذلا  ةمجمجلا  فهك  هنإ  .نيفر  ىلع  ةفوفصم 

تاقرسلاو ةيلاتلا ، ةّيلمعلاو  ةيلاتلا ، ةقرسلا  ةيلمع  لجأ  نم  هيلإ  نوجاتحي  ام  لك 
.ةقحاللاو ةقحاللا ،
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- ههجو ىلع  هعضي  يذلا  دوسألا  عانقلا  فلخ  نم  ىري  نأ  لواح  امدنع 
- أوسأ ٍةقيقحب  طيحت  ةملظم  بناوج  راظنم ؛ لالخ  نم  ًاميدق  ًامليف  دهاشي  هنأكو 

.رثكأ ًةيهاز  ناولألا  تدب 
". ةيناث نوتس  تيقب  "

حوضوب اهاري  نأ  عاطتسا  .ءاقرزلا  لمعلا  تالذب  مامكأ  ناك  هآر  ٍءيش  لوأ 
ءاقرز تالذب  مامكأ  ىأر  .نيتسناجتم  ريغ  هينيع  لوح  نيتحتفلا  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع 

.ةليقثو ةمخض  ةيدامر  تاشاشر  لمحت  يديأو 
". ةيناث نوسمخ  تيقب  "

لازت ال  بناوجلاف  هلاح ؛ ىلع  ءيش  لك  ناك  ًاددجم ، هرظن  زّكر  امدنع 
، ةريبك ةبكرم  ةيضرأ  ىلع  مثاج  هنأ  ىري  نأ  هناكمإب  .يلجنت  ةقيقحلا  ّنكلو  ةملظم ،

عيطتسي .دعاقملا  نم  ةيلاخ  تتابو  اهعطق  كيكفت  ةلمعتسم مت  جدود  ةنحاش  يهو 
عونلا اذه  لثم  فولأم يف  ريغ  ٌرمأ  وهو  ناكملا ؛ ىلع  مّيخي  يذلا  نوكسلاب  رعشي  نأ 
ةغراف رهظ  بئاقحو  ةيكيتاموتوأ  ًةحلسأ  نولمحي  عيمجلا  ناك  .تانحاشلا  نم 

ىلع ةعنقأ  كانهو  تامزجو ، لمع  تالذب  هسفن ؛ سابللا  نودتري  مهلكو  .ًامتح 
.مههوجو

". ةيناث نوعبرأ  تيقب  "
ًامامت ًائداه  كانه  ىلإ  مهّلقيس  يذلاو  هفلخ  سلجي  يذلا  مقر 2  قرزألا  ادب 

.فورظلا تناك  ًايأ  فّرصتي  فيك  فرعيو 
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". ةيناث نوثالث  تيقب  "
ةبقارملا يف اريماك  ىلع  رانلا  قلطيسف  هتلابق  سلجي  يذلا  مقر 3  قرزألا  امأ 

.هتسامح تّدتشاو  هربص  دفن  دقف  مايأ ، ةدعل  نفج  هل  ضمغي  .فلخلا مل 
". ةيناث نورشع  تيقب  "

هسفن رشحيسو  ةدضنملا ، ىلع  هراوجب  سلجي  يذلا  مقر 4  قرزألا  زفقيس 
وهف رمألا ؛ ءافخإ  لواحيو  شعتري  هنإ  .حيتافملا  قرسيسو  قودنصلا ، نيمأ  كابش  دنع 

.يداع صخش  يأك  لخدي  نأ  عيطتسي  هنأ  نم  ًاقثاو  سيل 
". قالطنالل ٍناوث  رشع  تيقب  "

ضّرعت نإ  .هلثم  مهتحلسأ  نوقناعي  مهآرف  عانقلا ، يتحتف  ربع  مهيلإ  رظن 
، رانلا قالطإ  ىلع  دحأ  مهربجأ  نإو  فرصملا ، كلذ  لخاد  توملا  رطخل  دحأ 

اإ .كيتكتو  كّرحت  ةلأسم  يأ  ثدحي ؛ ام  ةجيتن  لعف  ةدر  درجم  ةلأسملا  نوكتسف 
نم قلطتو  ةعفاد ، ةيزاغ  ةدام  ىلإ  لوحتت  ةقاط  جاتنإو  دانزلا ، ىلع  طغض  ةلأسم 

.ةدحاولا ةقيقدلا  ةصاصر يف  ةيقدنبلا 850 
". ٍناوث سمخ  تيقب  "

.كلذ راتخا  دقف  ةوطخلا  هذ  مهدحأ  ماق  نإ 
". موجه ...دحاو  نانثا ، ةثالث ، ةعبرأ ، "

، لخدملا دنع  .فرصملا  ىلإ  لوصولل  تاوطخ  ينامث  .يبناجلا  بابلا  حتُف 
! ماب خرصف  توص ، يأ  عمسُي  .لئام مل  لكشب  هقوف  ةتبثم  ةيمامأ  ةبقارم  اريماك  دجوت 

.ًايلاع هحالس  عفرو  لخادلا  وحن  هقيرط  مقر 3  قرزألا  لصاو  .تارم  ةدع  ماب ! ماب !
.ةيناثلا اريماكلا  ىلع  هحالس  بّوصيو  ينحني  وهو  ةيقدنبلا  بقع  فلخ  همسج  ناك 
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امأ غناب ! غناب ! غناب ! خرصي  وهو  ًةوق  هتوص  دادزاو  ًاضيأ ، ةعومسم  هتاقلط  نكت  مل 
ضرألا ىلع  نيتدمم  نيتأرما  قوف  ربع  دقف  ًامامت  هفلخ  فقي  ناك  يذلا  مقر 4  قرزألا 

.ًامامت لعفي  نأ  هل  يغبني  امك  ةدضنملا ، وحن  ضكرو 
". كابشلا قودنصلا  نيمأ  قلغأ  "

يف خارصلا  يف  مقر 1  قرزألا  رمتسا  اميف  ًةأجف ، مقر 4  قرزألا  فقوت 
.هينذأ امهعضي يف  ناك  نيتللا  نيتعامسلا 

!". قلغم كابشلا  فّرصت ! نآلا ! كرحت  مقر 4  قرزألا  اهيأ  "
.ددرتو قودنصلا  نيمأ  كابش  ىلإ  مقر 4  قرزألا  رظن 

!". هيلع رانلا  قلطأ  ًاقلغم ، كابشلا  ناك  نإ  "
ىلع هحالس  بّوصي  نأ  ًاريخأ  ررق  امدنع  ًاقرع  ببصتي  مقر 4  قرزألا  ناك 
خرص رانلا ، هقالطإ  ىدل  .هفلخ  سلجي  يذلا  قودنصلا  نيمأ  ىلعو  لفقملا  كابشلا 

.ساسحإلا نم  ريثكلا  نودبو  هريغ ، نم  رثكأ  ضفخنم  توصب  ماب  ماب ، ماب ،
". قئاقد عضبل  حيرتسنس  ًانسح ، "

يلايخلا فرصملا  ىنبم  لخاد  ىلإ  نوضكري  اوناك  .ههجو  نع  عانقلا  ويل  عزن 
ءاطخأ نوبكتري  اوناك  ٍةرم  لك  يفو  تاعاس ، عبرأ  ةدمل  ريبك  بأرم  هجراخ يف  ىلإو 

عزتناو لمعلا  ةلواط  ىلع  نييدلجلا  نيزافقلاو  شاشرلا  عضو  .قباسلا  نم  لقأ 
.هبيج هعضوو يف  هترتس  ةقاي  نع  نوفوركيملا " "

."؟ كابشلا اولفقأ  نإ  فرصتت  نأ  كنم  تبلط  فيك  ...تنسني  ڤـ " 
.عانقلا مقر 4  قرزألا  علخ 
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". هيلع رانلا  قلطأ  "
."؟ كلذ دعب  لعفتس  اذامو  "

". لخدأس "
، تقولا ردهنس  اهنيحف  انقفتا ؟ ةكرحلا ، نع  فقوتن  نأ  انب  ضرتفُي  "ال 

". مه سيلو  تقولاب  مكحتن  نأ  نحن  انب  ردجي  .ىًدُس  ٍءيش  لك  بهذيسو 
ءانبلا تاكرش  هيف  تسرام  يذلا  ناكملا  وهو  ريبكلا ، بأرملا  ويل  كلمي 

ىلع ىّوقم  قصال  طيرش  ةطساوب  ةمخض  ةليطتسم  لاكشأ  طيطخت  مت  .اهلمع 
لمعُتسا امك  .اريامديوس  يف  زلدناه  فرصم  عرف  نع  ةخسن  ةخستملا : ضرألا 
.يمامألا بابلا  ديدحتل  يبشخلا  حوللاو  ةيجراخلا ، ناردجلا  طيطختل  قصاللا  طيرشلا 

ىمد سمخ  تناكو  .ةيقئاقر  ةيبشخ  حاولأو  ريماسم  ةطساوب  عفدلا  قيدانص  تينُب 
نيمأ ةدضنمل  ةيناثلا  ةهجلا  قوف  ىرخأ  ًانايحأ  ةينحنمو  ًانايحأ ، ةفقاو  سبالملا  ضرعل 
ًةلثمم ىرخألا  ةهجلا  اهدعاقم يف  ىلع  ىرخأ  ثالث  تسلجو  .نئابزلا  ًةلثمم  قودنصلا 

.ضرألا ىلع  ةددمم  ىرخأ  ىمد  تعضو  اميف  قيدانصلا ، ءانمأ 
.دجلا أدبو  ةبعللا  تهتناو  تقولا  ناح  دقل 

". تنسني ڤـ " 
ةعونصمو فرصملا  جراخ  ةنوكرم  ةرايسل  عباتلا  قئاسلا  دعقم  سكيليف  كرت 

.ةيبشخ ٍعطقو  قصال  ٍطيرش  نم 
."؟ يرجي اذام  "

!". كل تلق  نأ  قبس  "
حرطُي يذلا مل  لاؤسلا  نع  بيجي  وهو  هعانق  ًايدترم  لازي  ربساج ال  ناك 
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.هيلع
جاجزلا ىلع  رانلا  قلطي  نأ  هب  ضرتفُي  ناك  .كلذ  لعف  نع  زجعي  هنإ  "

!". نيتملا
بشخلا عطق  نم  برقلاب  هعضوو  نينحنملا  نئابزلا  دحأ  سكيليف  كرح 

.قودنصلا نيمأ  ةدضنم  تلّثم  يتلا  ةيلطملا  ريغ  يقئاقرلا 
."؟ كلذك سيلأ  ًاحوتفم ، كابشلا  نوكي  دق  "

! كابشلا لفقأ  دق  قودنصلا  نيمأ  نإ  ويل  هل  لاق 
، خارصلا بغري يف  .طقف مل  مستبا  سكيليف  ّنأ  ريغ  خرصي ، ربساج  ناك 

قرزألا نوللاب  ريبك  مقر 3  اهيلع  شقُنو  ناتملك  اهيلع  تبتُك  بشخ  ةعطق  برضف 
قودنص 3. نيمأ  يوامسلا :

."؟ كلذ ىرت  الأ  حوتفم ، كابشلا  كش  نود  نم  اذه ؟ ام  نكلو ، "
!". نيعل ٍنيرمتب  موقن  نحن  "

.ةدوجوم ريغ  ءايشأ  ىرت  ةدئافلا ، ةميدع  ةنيعل  ةبقع  ىوس  تسل  َتنأو  "
". ةئيس ةقيرطب  هتلماعمو  تنسني  ماّا ڤـ نع  فّقوت  اذل ،

ةقيرطب همسج  ةكرح  عم  لعافتي  نأ  هيلع  دحأ ! ماّاب  قّلعتي  ال  رمألا  "
نم ًاقثاو  نكت  نإ مل  دّدرتت  تنأف  دّدرت ! ّيأ  ًادبأ  كانه  نوكي  نأ  يغبني  .ةيرطف ال 

."؟ ويل اي  كلذك  سيلأ  .كحالس 
نم ةيّلدتم  لابحب  نيقلعم  طوغضملا  بشخلا  نم  نيحول  مامأ  ربساج  ضكر 

ةبقارملا 2"- اريماك  و" ةبقارملا 1 " اريماك   - " ديلا ّطخب  امهيلع  بوتكمو  فقسلا 
.هتيقدنبب امهعفدو 
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."؟ اذامل ملعت  له  .اهيلع  رانلا  قالطإ  تاريماك ّمت  كانهو  انه  "
". ام ًائيش  امهيلع  َتشَبرخ  طوغضملا  بشخلا  نم  ناحول  وه  هارأ  ام  ّلك  "
.هسأر ّزهي  وهو  اّجتراف  ةّوقب ، نييبشخلا  نيحوللا  هتّيقدنب  ةهّوفب  ربساج  برض 
َرِدصُي ذإ  علهلاب ؛ سانلا  باصي  دقف  جراخلا ، ًايران يف  ًارايع  قلطت  امدنع  "

ٌتوص عمسُي  ذإ  .ًافلتخم  رمألا  نوكي  لخادلا  يف  نكلو  .ًايّودم  ًاتوص  شاشرلا 
نأ ىلإ  ناكم  ّلك  اوص يف  دّدرتيو  ناردجلا  برضت  يتلا  نيكاكسلاك  ّداحو ، ٌبخاص 

، لخادلا يف  .مهلّلضيو  سانلا  شّوشي  نذُألا  يف  نينرلا  كاذو  كنذُأ ، ةلبط  بقثت 
سيل ضرألا ، ىلع  مهسفنأب  نومريف  علهلاو ، رعذلاب  روعشلا  دّرجم  نم  رثكأب  نوباصي 

ديق ىلع  ءاقبلل  مساح  رمأ  فورظلا  عم  فّيكتلا  ّنأل  لب  مهسفنأ ، ةيامحل  طقف 
مهنم ديدج  كاردإ  يف  ضرألاك  بلص  ءيش  نع  نوثحبي  مهارت  اذل ، .ةايحلا 
انمّطح امدنع  هايإ  مهانبلس  دق  ناكملل  قباسلا  مهكاردإ  ّنأل  .ناكملل 

!". تاريماكلا
ناك يذلا  تنسني  ڤـ ىلإ  ّمث  ًاتماص ، ناك  يذلا  سكيليف  ىلإ  ربساج  رظن 

.تمصب هسأرب  ويل  أموأ  اميف  ًاضيأ ، ًاتماص 
نونيعللا ةطرشلا  لاجر  ملعي  نأ  يغبني  ّمهألا ، ءزجلا  وه  اذهو  ...ّمث  نمو  "

نيذلا مهف  اّنم ، بارتقالا  ىلع  اوممص  نإو  .انلمع  ناكم  نم  بارتقالا  رطخلا  نم  هّنأ 
". مهل ثدحيس  امو  مهريصم  نورّرقي 

.تنسني ـ ڤو سكيليف  نيريغصلا ، هيوخأ  وحن  ويل  رادتسا 
انيلع رانلا  اوقلطأ  نإو  .مهيلع  بّوصنسف  انيلع ، اوبّوص  نإ  .قحم  ربساج  "

."؟ نامهفت له  ...لتقنل  رانلا  قلطنسف  اولتقيل ،
ُقثي ناك  نإ  رّرقي  نأ  هيلع  نآلاو  هب ، ناقثي  امّأ  ىأرو  امهنيعأ  ىلإ  رظن 
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.تاريماكلا نالثمي  نيذللا  طوغضملا  بشخلا  يَحول  ىلإ  لصيل  هيعارذ  ويل  عفر  .ام 
ةفاسم ىلع  كانه  َيقَبو  ًاليلق ، امهضفخأف  ًاضافخنا ، ّلقأ  ٍّولع  ىلع  اقَّلَعُـي  نأ  بجي 
بجوتي نيح  انه ، نم  ةلماش  ةيؤر  ىلع  لوصحلا  لهسلا  نم  ناك  .امهنم  ةريغص 

ىلع ةفطاخ  ةرظن  ىقلأ  .ةيافكلا  هيف  امب  ًاحلاص  مهدحأ  ناك  اذإ  ام  رّرقت  نأ  كيلع 
ىلع ةرظنو  سأرلا ، َيتعاّمس  صّحفتي  وهو  ةنحاشلا  ىلإ  ًادنتسم  ناك  يذلا  سكيليف 
ىلع ىرخُأ  ةرظنو  ضرعلا ، ىمد  ىدحإ  عارذ  لّدعيو  ًاعكار  ناك  يذلا  تنسني  ڤـ
حتفي وهو  فاّرصلا  قودنص  برق  يساركلا  دحأ  ىلع  ًاسلاج  ناك  يذلا  ربساج 

.هقلغيو نامألا  ماّمص 
". مكعيمج ةنحاشلا ، ىلإ  اودعصا  "

ةيركسعلا هتمدخ  ِّدؤي  هرمع مل  نم  ةرشع  ةعباسلا  باش يف  نم  فلؤم  هقيرف 
ءافعإب هنم  جرخ  هنكلو  شيجلاب  قحتلا  هرمع  نم  نيرشعلاو  ةيداحلا  باشو يف  دعب ،

جوف بّردتي يف  هنأ  ول  امك  فّرصتي  هرمع  نم  نيرشعلاو  ةيناثلا  باشو يف  ّيئانثتسا ،
.دحّتم قيرفك  ًاعم  نولمعي  مهلعجي  نأ  هتّمهم  تناكو  .يرحبلا  شيجلا 

". نآلا ...نم  ًاءدب  قئاقد  ثالث  يسكعلا ، ّدعلا  اّيه ! .دعب  ىرخُأ  ةّرم  "
هاّجتاب ةعيرس  تاوطخ  ينامث  ىشم  ةرايسلا ، جراخ  ىلإ  زفقو  بابلا  ويل  حتف 

يتلا ةظحللا  نع  مهلصفت  ةعاس  نوعبرأو  ّتس  .قصاللا  طيرشلاو  ّيبشخلا  حوّللا 
.ًالعف كلذب  اهيف  نوموقيس 
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قيرطلا ىلع  ًالامش  ريست  نآلا  اهنكلو  .اهسفن  ةرايسلا  لخاد  نوسلجي  اوناك 
ثيح ةيعيبطلا ، اهتلاح  ىلإ  اداعإ  تّمت  .رجفلا  ءوض  ىلع  يإ 4 ،"  " مقر عيرسلا 

نم ًاءزج  ًاضيأ  ناك  يذلا  رمألا  يغاربلا ؛ لامعتساب  ةيضرألا  دعاقملا يف  تيبثت  َديعُأ 
.مهبيردت

ىلإ ةنحاشلا  نم  نيلقتنم  ّيمهو ، فرصم  ةمجاهم  ىلع  مهنيرامت  اولمكأ 
ينامث ّيبناجلا  بابلا  َحِتُف  .ًاددجم  ةرايسلا  ىلإو  ةنزخلا ، ةرجح  ىلإ  ّمث  نيفاّرصلا ، قيدانص 

ةّرم نيرشعو  ينامث  يمهولا  فرصملا  نيعّنقملا  لاجرلا  نم  ةعومجم  تلخدو  ةّرم ، نيرشعو 
دحأ .هجو ال  لمكأ  ىلع  ةكرح  ّلك  اوّمتأو  بيردتلا ، اوزاتجا  .مهنكامأ  اوذختاو  ًاضيأ ،
دّحوم ٌطمن  مهكاردإ  َشِقُن يف  دقل  .ريكفتلل  تقو  ّيأ  ىلإ  جاتحي  ةرايسلا  هذه  لخاد 
ًاقباس عّكست  دق  ويل  ناك  .ًاقباس  طق  مهنم  ٌدحأ  اهلخدي  ةفرغ مل  ًالاّعف يف  نوكي  دق 

ماعطلا لوانتل  نيتّرم  سلج  دقو  ةلاقبلا ، ّلحم  لخاد  ىلإ  هجوتو  ةريدتسملا ، نم  برقلاب 
نم نكي  .ًاقلطم مل  ّيمامألا  بابلا  حتفي  هنكلو مل  رواا ، ريغصلا  ازتيبلا  معطم  يف 

ةقيرطو مازوأو ، مهنم ، لك  لوطف  .كانه  ىلإ  مهنم  ٌّيأ  لخدي  نأ  ةّتبلا  دراولا 
ًاقحال ناكمإلاب  نوكي  ال  يكل  ةبقارم ، اريماك  ةّيأ  اهطقتلت  نأ  بجي  ال  مهكّرحت 

.ماكرحو مازوأو  ءادوسلا  ةعنقألاو  قرزألا  سابللا  ةعبرألا يف  لاجرلا  لوطب  اهتنراقم 
ًاديعب ناكملا  دعي  مل  ةلحوم ، ًاقيرط  تحبصأو  تلفسألا  قيرط  تقاض 

.نآلا
تاهجاو نم  ىرخألا  ةهجلا  ىلإ  تلخد  يتلا  ةديحولا  يه  يللينأ  ًاذإ ،
فرصملا قيدانص  يفّظومو  ةيقيقحلا ، تاريماكلا  مامأ  تفقوو  ةيجاجزلا ، فرصملا 

يتلا ةريصقلا  تارايزلا  نم  ٍّلك  لالخو  .نييقيقح  نئابزب  ةطاحم  تناكو  نييقيقحلا ،
ريغ عاديإ  ةميسق  رهظ  ىلع  ىنبملل  ًاديدج  ًاططخم  تمسر  كانه ، ىلإ  ا  تماق 
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طّطخملا ىلإ  اهلّوحتل  خبطملا ، ةلواط  ىلع  ًاعم  تاصاصقلا  عيمج  تعضوو  ةلمعتسم ،
.يّلكلا

". ًابحرم "
هترتسل يجراخلا  بيجلا  ناك يف  يذلا  لومحملا  فتاهلا  ىلع  باجأ  دق  ناك 

.ةدحاو ةّنر  ّنر  نأ  دعب 
". فّلغملا ...ويل  "

.توصلا كاذ 
". نآلا اذهل  تقولا  ّيدل  سيل  "

يل نيدت  ال  كّنإ  َتلق  دقل  .فلغملا  لخاد  لاملا  .ويل  نيعللا ، َكُنيَد  "
."؟ كلذك سيلأ  ءيشب ،

". نآلا ثّدحتلا  عيطتسأ  انأف ال  ًابسانم ، تقولا  اذه  سيل  "
كنأ ال نيح  يف  نينسلا ، كلت  ّلك  دعب  انه  ىلإ  َتيتأ  دق  تنك  نإ  ًاذإ ، "

نيأ نمف  .هنم  ديزملاو  لاملا  نم  ريثكلا  كيدل  َتنأف  ...اذ  نيدت يل  كّنأ  ىتح  دقتعت 
ّلكب تيتأ  نيأ  نمف  .هكلمت  يذلا  ريخألا  سلفلا  ًاموي  ينِطعُت  َتنأ مل  لاملا ؟ اذه  يتأي 

."؟ هللا ّقحب  اذه 
.توصلا يفتخيسف  هيلع  طغض  نإ  نميألا ، ّرزلا 

.كلذ لعف 
."؟ لصتملا ناك  نم  "

.ًاباوج رظتني  وهو  سكيليف  هيلإ  رظن 
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". ًاّمهم رمألا  سيل  "
". ًاّمهم ودبي  هنكلو  "
". قيرطلا ىلع  زّكر  "

هذه فرعي  ناك  .داتعملاك  قئاسلا  دعقم  ىلع  ًاسلاج  سكيليف  ناك 
حبصأو ...حباكملا  ةفاسمو  اهتعرس ، ديزي  فيك  فرعي  وهف  .نآلا  ًاديج  ةنحاشلا 

ةقرس لبق  اهيف  نوسلجيس  يتلا  ةبكرملا  يه  جدود  ةنحاش  .هيعارذل  ًادادتما  دوقملا 
امدنع اهل  ةلثامم  رارف  ةرايسب  اولدبتسيسو  اهدعبو ، قئاقد  ثالث  مودتس  يتلا  فرصملا 
ةيفيك ًاضيأ  مّلعت  امك  ادايق ، ىلع  سكيليف  بّردت  دقل  .ةميرجلا  ةحاس  نورداغي 
يتلا ةليللا  يف  اهنم  نيتنثا  قرسي  نأ  ضرتفملا  نم  ناك  .ًاليصفتو  ًاديدحت  اهعيمجت 

يف ةيندعم  ةعطق  لاخدإ  لواحي  وهو  تاعاس  ىضمأ  دقو  ةقرسلا ، ةيلمع  قبست 
قلعت يكل  اهيوليو  اهريديو  اهّزهيو  بوبصملا ، طاطملاو  ةذفانلا  نيب  ةقّيضلا  ةحتفلا 
ّلقأب جدود  ةنحاش  باب  حتف  هناكمإب  هّنأ  نم  ًادّكأتم  حبصأ  نأ  ىلإ  لافقإلا  ةيلآ  ىلع 

ةقيرطلا مّلعتي  يكل  لاغشإلا  حاتفم  كيكفتب  ًارارم  ماق  امك  ةقيقد ، نيرشع  نم 
.ةنحاشلا قلطنتل  اهحتفل  ةلوهس  رثكألا 

اوعمسو ةرايسلا ، اونكر  .ىصحلا  قيرط  ةيا  دنع  ةميدقلا  ةيامرلا  ةقطنم  تناك 
.ديعب نم  ةيران  تاقلط  توص 

". انريغ انه  رخآ  دحأ  دجوي  "
،300 ، 200 دعب 50 ، ىلع  ّدتمت  يتلا  تابضهلا  ًاصّحفتم  رظنلا  ويل  قّقد 

.هعلتبيو صاصرلا  ىّقلتي  يذلا  ّيلمرلا  ّدسلا  نم  ةدراي   680
."؟ مهعمست الأ  "

ىلع ًالوزن  نوشمي  اوأدب  ةيكيتاموتوأ ، ةحلسأو  ةريخذلاب ، ةئيلملا  مهبئاقح  عم 
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.ةاشملل ّرمم  ىلإ  لّوحت  يذلا  ىصحلا  راسم 
نم ةدراي  ةئمثالث  دعُب  ىلع  ةبضهلا ، ىلع  نادّدمم  نالجر  كانه  ناك 

.ّيلمرلا ّدسلاو  فادهألا 
.عمسلا ىغصأو  كارح ، نود  نم  ويل  فّقوت 

". تاوسلا قيرف  مأ  ّدب  ال  زارط 5 . نم  ةشاّشر  تايعفدم  "
" ...مّإ انب ، ايه  ويل ، "

.ربكألا هيخأ  عارذ  تنسني  ّدش ڤـ
!". ةنعللا اّنع ، نوثحبي  "... 

رئاخذ قودنص  نم  ةقورسم  ةحلسأ  مهعم  نيلماح  نولّوجتي  اوناك 
.ةقرس ةيلمع  مدختست يف  ةحلسأ  ىلإ  لّوحتت  دقو  ةيركسع ،

". انه نم  جرخن  نأ  انيلع  "
". اذه مّلعتت  نأ  كيلع  .ّالك  "

" ...نحن اذه ، ىلع  ةنعللا  ويل ، "
". َنيّـيبَرَع نيَلُجَر  نع  نوثحبي  ةطرشلا  لاجر  عمسا ، "

ةلثامم ةلاحب  ويل  ىأر  نأ  هل  قبس  دقل  .فلخلا  ربكأ يف  ءطبب  تنسني  ىشم ڤـ
يدحتلا ىلإ  ٍةجاحب  رعشي  ثيحو  هيلإ ، ثّدحتلا  نكمي  ال  ثيح  لبق ، نم 

رمأب مايقلا  هناكمإب  ّنأ  رهظُيل  طقف  كلذو  ًايرورض - كلذ  نكي  نإو مل  راصتنالاو -
امَزَحو نيتنكاد ، نيتلذب  نايدتري  ناذللا  نالُجَرلا  ض  تاذلاب ، ةظحللا  كلت  يفو  .ام 

.مههاّجتاب ...ريسلاب  آدبو  امهضارغأ ،
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بكانم .قّيضلا  ّرمملل  رخآلا  فرطلا  نم  نابرتقي  امهو  ًامجح  ربكأ  اَودب 
.كّرحتي وهو  كلذك  ودبي  نكي  ويل مل  ّىتح  .نيدشار  اَودب  ناتئلتمم ؛ ناتبقر  ةضيرع ،

."؟ دالوأ اي  ةيامرلا  ةسراممل  انه  متنأ  له  "
اصّحفتيل نابرتقي  امهو  امهمادقأ  تحت  ًافيفخ  ًاتوص  ىصحلا  تثدحأ 

.ةحلسألا
."؟ لزانم وسراح  متنأ  ...نّمخُأ  ينعد  "

، ةاشملا ّرمم  ىلع  رخآلا  ءارو  دحاولا  نوفقي  اوناك  .ةريبك  ةعرسب  رمألا  ىرج 
.كلذك اودوعي  نمو ّمث مل 

.رخفب هحالس  رهظي  يكل  ويلب  ّرمو  بشعلا ، ىلع  ربساج  ضكر  ةأجفف ،
". اڤراج يلزنملا يف  سرحلا  ةبيتك  نم  .حيحص  اذه  "

كانهو ماخرلا ، نم  لاثمتك  زارط 4  نم  يكيتاموتوألا  هشاّشر  لمحي  ناك 
هنانسأ نيب  ةوجفلا  نع  ةفشاك  ّداحلا ، هنقذو  سّورملا  هفنأ  نيب  ةموسرم  ةقث  ةماستبا 
ركفي وهف  ويل ؛ لثم  ربساج  ناك  .ءارولا  ىلإ  ىرخُأ  ةوطخ  تنسني  داع ڤـ .ةيمامألا 

ذإ ويل ، لثم  نكي  امبر مل  وأ  .عيطتسي  هّنأل  طقف  كلذب  مايقلا  هل  يغبني  هّنأ  ول  امك 
لاني نأ  ديريف  ربساج  اّمأ  زوفلاب ، بغريو  يهتني ، ال  لادجب  بغري  هوخأ  ناك 

.ءامتنالاب رعشي  نأو  نيرخآلا ، باجعإ 
."؟ زارط 5 نم  شاشر  عفدم  اذهأ  "

ىلع امهو  حالس  دّرجم  هنأ  ول  امك  حالسلا  ىلإ  ارظن  كلذ ، دعب  ةرشابمو 
.ليحرلا كشو 

."؟ كلذك سيلأ  تاوسلا ، قيرف  تنأ يف  "
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ِفتكي وهف مل  ًايفاك !؟ نآلا  ىتح  هلعف  ام  نكي  ملأ  .هينيع  تنسني  ضمغأ ڤـ
طقتلاو ًاضيأ ، امهيلإ  هّجوت  لب  ءيش ، ّلكب  ةرطاخملاو  ةقورسملا ، مهتحلسأ  ضرعب 

.باجعإب هلمأتي  وهو  كانه  فقوو  امهحالس ،
اذل حاير ، دجوت  .ًاديعس ال  ًاّظح  مكل  ّىنمتن  .تاوسلا  قيرف  نحن يف  لجأ ، "

". ةيامرلا ةسراممل  دّيج  ٌموي  اذه 
رظنف فارصنالل ، نورّضحتي  امدنع  ًةداع  سانلا  لعفي  امك  امهيسأرب  آموأ 

.هبرق ناّرمي  امهو  عاطتسملا  ردق  رذحب  سّفنتو  هيلجر ، ىلإ  تنسني  ڤـ
". كانه َتنأ  "

مامأ فّقوتو  هحالس ، رهظأو  رثكأ  مّلكت  يذلا  لجرلا  وه  ملكتملا  ناك 
: عباتي نأ  لبق  تنسني  ڤـ

."؟ اذه ىلع  ًاليلق  ًاريغص  تسلأ  "
" ...انأ "

.عِطتسي هنكلو مل  هيمدق ، نع  هرظن  عفري  نأ  تنسني  لواح ڤـ
". ي.م.ح "

.ويل باجأ 
". نوعفايلا لزانملا  سارح  "

ربكأ ًاضيأ  ودبي  امنإو  تاوسلا  قيرف  طقف يف  نكي  يذلا مل  ةطرشلا  لجر  اّمأ 
.تنسني ىلإ ڤـ رظني  ّلظف  ويل ، نم  ًاّنس 

سيلو ءاسنلا ، دراطُأ  انأو  يتاقوأ  يضقأ  تنك  َكرمع ، لثم  تنك يف  امدنع  "
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". ةيامرلا ىلع  بردتلا  يف 
ناكو ةحاترم ، ريغ  تدب  هتماستبا  نكلو  لعفلاب ، مستبي  نأ  تنسني  لواح ڤـ

نع فّقوتي  ملو  جاعزنا ، ةريشكت  ةطرشلا  يَلجر  ىلإ  هّجو  مث  سّفنتلا ، ىلع  رداق  ريغ 
.امهقيرط اعباتو  نينيعللا  امهيحالس  اذخأ  نأ  ىلإ  كلذ 

، ىصحلا ىلع  مييختلا  سايكأ  عضو  دق  ناك  ربساج  ّنأ  نع  رظنلا  ّضغبو 
مامأ اهّفصو  ّدسلا  جراخ  فادهألا  نم  ةموك  ذخأ  دق  ناك  ويل  ّنأ  نع  رظنلا  ّضغبو 
عّزوو ةريخذلا  قودنص  حتف  دق  ناك  سكيليف  ّنأ  نع  رظنلا  ّضغبو  ّيلمرلا ، قدنخلا 
كرحم ةطرشلا  اطباض  رادأ  امدنع  ّالإ  ءاخرتسالا  تنسني  ڤـ عطَتسي  مل  شيطارخلا ،

.ةربغملا ةيبارتلاو  ةفاجلا  قيرطلا  ىلع  اقلطناو  ةرايسلا 
". ةنيعللا ةلسلستملا  ماقرألا  نم  طق  اقّقحتي  "مل 

ناك دقف  ةّتبلا ، ةعنصتم  ريغو  ةيقيقح  تناك  هتماستبا  نأ  ديب  ويل ، مستبا 
.ًالعف كلذ  لصح  دقلو  .ديكأتلاب  امهيلع  بّلغتيسف  امههجاو  هّنأ  ول  .ًاروخفو  ًاحرف 
لكشب هدعاس  لوح  مازحلا  طبر  مث  ةشوطرخ ، نيرشعب  نآلا  حالسلا  نزخم  أّبع 

دحأ ىلع  بّوصو  يكيتاموتوألا ، رانلا  قالطإ  ةيعضو  ىلإ  حالسلا  لّوحو  ميقتسم ،
.ًابرإ قّدحملا  ينوتركلا  هجولا  عّطقتف  دانزلا ، ىلع  طغضو  ةينوتركلا  لاكشألا 

نأ كيلع  زارط 4 ، نم  يكيتاموتوألا  شاشرلا  مدختست  فيك  مّلعتت  يكل  "
". فقت فيك  مّلعتت 

.هتلفُي هنكلو مل  تنسني ، هاطعأو لـڤـ حالسلا ، مّقل  مث 
ىلع طغضت  مل  نإو  كدسج ، نزوب  دادترالا  دنع  كسفن  تّبثُت  مل  نإ  "

كتقلط يهتنتسو  ًادوعص ، كاعارذ  ّجترت  فوسف  ىرسيلا ، كديو  كيَفِتكب  كحالس 
". كفده نم  نيمدق  دعب  ىلع  ةثلاثلا 



ىنميلا هدي  اميف  ىرسيلا ، هلجر  ىلع  همسج  لقث  لعجو  لفسألا ، ىلإ  ىنحنا 
هذه ينوتركلا  لكشلا  بلق  ةديدج يف  ةلوج  قلطأو  بّوص  مث  حالسلا ، ةهّوف  ىلع 

.ةّرملا
". هميقلت دقل ّمت  "

.ةّرملا هذه  ًامامت  هتلفأ  مث  ًاددجم ، تنسني  هاطعأ لـڤـ
". ًاحوتفم نامألا  لفقو  ةيمامألا ، ةيعضولا  لفقلا يف  ناسل  نوكي  نأ  بجي  "
طغض .هيدي  نع  قرعلا  داعبإل  ةيعيبط  ةقيرطب  سّفنتلا  بعصلا  نم  ناك 
لعف امك  ىرسيلا  هلجر  ىلع  هلقث  عضوو  ويل ، هارأ  امك  حالسلا  بقع  ىلع  تنسني  ڤـ
ىلع ةيقدنبلا  بقع  ّدتراف  رانلا ، قلطأ  مث  ويل ، لعف  املثم  هتهّوف  هديب  كسمأو  ويل ،

، هنزاوت دقف  .ىلعألا  ىلإ  اهّدش  ًاّيفخ  ًالبح  ّنأ  ول  امك  ًادوعص  اهتهّوف  تّجتراو  هفتك ،
.هنزاوت داعتسا  ّمث  تاوطخ ، عضب  ًاليلق  حّنرتو 

قّدحي ينوتركلا  لكشلا  اميف  لامرلا ، قدنخ  تباصأ  ةيران  ةقلط  نورشع 
.نيتيلابم ريغ  نينيعب  هيلإ 

!". زِّكر تنسني ! اّيه ڤـ ةيمامألا ، كلجر  ىلع  رثكأ  لقث  "
قيرف نم  نييطرشلا  اوقتلا  امدنع  لعف  امك  ًامامت  مامألا ، ىلإ  ربساج  ضكر 

.ىرسيلا تنسني  لجر ڤـ فطلب  لكرو  تاوسلا ،
لاق امك  ًامامت  ىرسيلا  كديب  عفدا  ّمث  نمو  امهضعب ، نع  كيلجر  دعبأ  "

!". ةنعللا دانزلا ، ىلع  طغضا  .ويل 
". تنأ سرخا  "

.ربساجو تنسني  نيب ڤـ فقوو  ةعرسب ، هناكم  سكيليف  رداغ 



."؟ مهفت له  .خرصت  الو  لكرت  يخأ ال  ىلإ  ثّدحتت  امدنع  "
". ءارولا ىلإ  ًاروف  ادعتبا  "

همالك ًاهجوم  لاق  مث  امهضعب ، ىلإ  قيدحتلا  نم  ايهتنا  نأ  ىلإ  ويل  رظتنا 
: تنسني ىلإ ڤـ

". تنسني اي ڤـ كّسفنت  ىلإ  هبتنا  "
.ًاضعب امهضعب  ىلإ  نارظني  احبصأ  ىتح  فطلب  هوحن  هيخأ  هجو  رادأو 

". رانلا قلطأ  ...ّمث  نمو  .ريفز  قيهش ، .ريفز  قيهش ، "
ىلع لفقلاك  ىرسيلا  هدي  اميف  هفتك ، ىلع  ةوقب  ًاتّبثم  ةيقدنبلا  بقع  ناك 

.ةهّوفلا
ىلع فدهلا  باصأ  فدهلا ! باصأ  ...و  .ىرخُأ  ًةصاصر  تنسني  قلطأ ڤـ

.هردصو هتبقرو ، هسأر ،
نأ ىلإ  ةيرانلا ؛ تاقلطلا  نم  ديزملا  قلطأ  مث  ةريخذلا ، نم  ديزملا  عضو 

عضول دودسلا  هاّجتاب  ويل  عرسأو  ضرألا ، ىلع  ًاعطق  اوعقوو  رخآلا ، ولت  ٌّودع  ملستسا 
ًاليلق أطابتي  ناك  بأرملا - ةحرابلا يف  لصح  امك  ًامامت  ًانايحأ - .ةديدج  فادهأ 
ًاندم هعم  ىنبو  هدهم ، جراخ  ىلإ  ًاموي  هلمح  يذلا  ريغصلا  خألا  ًالّمأتم  ديعب ، وهو 
رمعلا نم  يفكي  ام  غلبت  ال  َتنأ  .رئاطشلا  هل  رّضحو  وغيللا ، عطقب  ءارمحو  ءاقرز 
يرتشت يكل  رمعلا  نم  يفكي  ام  غلبت  ال  تنأ  .تاباختنالا  يف  تّوصت  يكل 

دعبو يكيتاموتوأ ، حالس  نم  رانلا  قالطإ  كنكمي  نكلو ، .رخفب  مستباو  .بارشلا 
.فرصم ةقرس  كراشتس يف  ةعاس  نيثالثو  ثالث 



ويل لمح  .ءانفلا  ةرايسلا  تلخد  امدنع  ءاسملا  كاذ  ًارّخأتم يف  تقولا  ناك 
تنسني ـ ڤو سكيليف  ماق  امنيب  يلّلينأل ، اهاطعأو  ةلاقبلاب  ةئيلملا  سايكألا  ضعب 

يذلا سيكلا  تنسني  ڤـ عضو  .بأرملا  لخاد  ىلإ  ةحلسألاو  تاّدعملا  لمحب  ربساجو 
ىنميلا هفتك  نأب  رعشي  وهو  ضرألا ، ىلع  ةريخذلا  نزاخم  نم  ىقبت  ام  ىلع  يوتحي 

ًاريثأت تكرت  رخآلا - ولت  دحاولا  تادادترالا - ّنأ  ول  امك  ةيدارإ ، ةقيرطب ال  شعترت 
هلصافمو هتالضع  كانهو يف  انه  فحزت  ةريغص  ًاناديد  نأ  ول  امك  رعشو  .هفتك  يف 

.بهذت نيأ  ىلإ  ملعت  نأ  نود  نم 
؛ ةديدع تاّرم  هب  داشأو  ويل  هحدم  دقلو  .ةيرانلا  تارايعلا  تائم  قلطأ  دقل 

ىلإ ًاريشم  هل ، ءاطخأ  داجيإ  هتلواحم  يف  ربساج  ّرمتسا  امنيب  .ًايقيقح  هحيدم  ناكو 
رسحني ناكو  هقلق ، ىفتخا  دقف  رمألل ، ّمتهي  هنكلو مل  .حيحصتلا  ىلإ  جاتحت  ليصافت 

.فدهلا طسو  اهيف  بيصي  ةّرم  ّلك  رثكأ يف  ًاديعب 
". حالسلا فيظنت  بجي  : " ربساج لاق 

ىدلف .كلذك  رمألا  ناك  املاطلو  .اذه  هينعي  ام  ًاديج  ملعي  تنسني  ناك ڤـ
مستبا ذإ  ةاشملا ؛ ّرمم  ىلع  لعف  امك  ًامامت  رمألا ؛ ةمءالم  ةصاخلا يف  هتقيرط  ربساج 

.ّمهم ريغ  رمألا  ناك  ول  امك  تاوسلا  قيرف  يَّيطرش  نع  ثّدحتو 
!". ةنعللا انه ، ىلإ  ايلاعت  تنسني ، ڤـ سكيليف ، "

.لمعلا ةلواط  ىلع  هحالس  ربساج  عضو 
!". كلذب مايقلا  ةيفيك  مّلعتت  نأ  كيلع  ياه ، "

.ىرخألا ولت  ةعطق  ةعرسب ، هحالس  ّكّكفو 



". بقارُأس انأو  .هفّظنو  كحالس  كّكف  .كرود  ناح  نآلاو ، "
هنم قلطُي  ناك  يذلا  زارط 4  نم  يكيتاموتوألا  شاشرلا  سكيليف  عضو 
وحن ىنحنا  هنم ، بلط  ام  ذفني  نأ  نم  ًالدب  نكلو ، ةلواطلا ، ىلع  ةيامرلا  لقح  رانلا يف 

.هنذُأ سمهو يف  ربساج ،
". ربساج "

."؟ اذام "
."؟ كترخؤم ًاشاّشر يف  كانه  نأ  ول  امك  فّرصتت  اذامل  "

!". ًارذع "
انأو .سودنيموكلا  دونج  ريواغم  دحأ  كنأ  ول  امك  كانهو  انه  ضكرت  تنأ  "

". عقاولا اذه يف  انل  ...قوري  تنسني ال  ـ ڤو
!". نيعل نيرمت  اذه  "

."؟ ًاذإ "
ِّدؤت كّنأل مل  اذه  مهفت  كّنكلو ال  .ميعز  ىلإ  جاتحت  لاتقلل  ةسرامم  ّلك  "

". ةيركسعلا كتمدخ 
". كلذ نع  َّفُك  .طقف  ةدحاو  ةّرم  اذه  لوقأ  فوس  "

."؟ ُّفُكأ َّمع  "
". بسحو كلذ  نع  َّفُك  "

". ًاقحال ينركشتسف  قزأم  رمألا يف  انب  ىهتنا  نإ  "



!". قزأم "
". ةطاسبلا هذ  رمألا  .تومتسف  ةكرعملا  تدّدرت يف  نإ  "

". كَأطخ اذه  نوكيسف  ةكرعم ، طسو  رمألا يف  انب  ىهتنا  نإ  ...عمسا  "
هذه تنسني  ىأر ڤـ دقل  .لفسألا  ىلإ  قّدحي  وهو  سكيليف  نم  ربساج  برتقا 
رظنيل لّوجتي  أدبو  ًاموي  يطرشلا  ةواره  ربساج  رضحأ  امدنع  كلذو  لبق ، نم  ةرظنلا 
نيتفينع نيتبرض  ريبكلا  فياتس  برضي  نأ  رّرق  نأ  ىلإ  كحض ، ـُ ملا هلكش  ىلإ  مهدحأ 

له ًادج ، لهس  اذه  مظعلا ، رسكنا  .اهسفن  ةرظنلا  كلت  نآلا  هيدل  .همصعم  ىلع 
كاذ ًاقحال يف  كلذ  ىلع  مدن  دقل  .ّفاج  ةرجش  نصغ  دّرجمك  ادب  اذه ؟ تيأر 

.ةلكشم طّروتلا يف  نم  ًافوخ  نكلو  فياتس ، ىلع  سيل  ّيمّنهج ؛ ٌقلق  هباتناو  ءاسملا ،
فقي وه  اه  نآلاو ، .ةيركسعلا  هتمدخ  ةيدأت  نم  نّكمتي  نلف  كلذ ، لصح  نإف 

امك تارظنلا  سكيليف  هلدابي  اميف  اهسفن ، ةرظنلا  كلتب  سكيليف  ىلإ  قّدحيو  كانه 
ًاقودنص لمحي  وهو  لخدو  بابلا ، ويل  حتف  ةظحللا ، كلت  يف  .ًامئاد  لعفي  ناك 

.هيعارذ نيب  ًاريبك  ًاينوترك 
."؟ انه يرجي  يذلا  ام  "

.ءارولا ىلإ  ةوطخ  امهنم  لك  داعو  ةملك ، ّيأب  ربساجو  سكيليف  قطني  مل 
". ءيش "ال 

". انه ثدحي  ام  ًائيش  ّنأ  ىرأ  يننكلو  "
.ةيناثلا ةّرملل  لمعلا  ةلواط  ىلع  هحالس  ربساج  عضو 

!". ةنعللا .ًاريثك  ينبعتي  اذهو  يتربخب ، ناكّكشيو  نامهفتسي  امّإ  "
!". ككولس لب  كتربخ ، سيل  "



يننإ تلق يل  امدنع  ءانبلا  ةشرو  عقوم  كتربخب يف  ًاموي  كّكشأ  مل  يكولس ! "
تعمتسا لب  نيعللا ، قودنصلا  يف  فدهلا  ئطخُأف  ئطاخ  ٍلكشب  ةقرطملا  طقتلأ 

!". هنقتُأ ًائيش  امكمّلعُأ  امدنع  ًادّيج  ّيلإ  ايغصت  نأ  امكيلع  اذل ، كتمرتحاو ! كيلإ 
.سكاعملا هاجتالا  فطلب يف  امهعفدو  امهنيب ، سلجو  امهيلإ ، ويل  هّجوت 

". نآلا سرختس  ربساج ، "
". هفرعأ ام  ّلك  امهميلعت  ّيلع  هّنإ  َتلُق  نم  َتنأ  "

نأ َكيلع  سكيليف ، اي  َتنأو  .كحالس  فّظنتو  ًاقلغم  كمف  يقبُتس  "
.هنع مّلكتي  ام  ًادّيج  ملعي  وهف  ءايشألا ؛ كلتب  رمألا  قّلعتي  امدنع  ربساج  ىلإ  يغصُت 

كئلوأ ماق  امدنع  َكتيامحب  ماق  امك  ًامامت  كسفن ؛ يمحت  نأ  كيلع  فيك  فرعيو 
ةبرض ىقلت  هّنأ  نم  مغرلاب  كانه  ّلظ  دقف  ًابرض ؛ كعبشإب  ريدتسملا  لزنملا  نم  ءايبغألا 

رّكذتت الأ  .انأ  ُتلصو  نأ  ىلإ  مرضو  كانه  َيقب  هسأر ، ىلع  لوبسيابلا  برضمب 
."؟ اذه

.تقولا نم  ريثكلا  كانه  دعي  ذإ مل  .اذه  ملعي  وهو  نيرّتوتمو ، نيبعتم  اناك 
."؟ ًانسح "

نكلو .ًةداع  نالعفي  امك  ًامتاشو  ًايكاش  امهدحأ  َلمكُي  نأ  ًاعقوتم  رظتنا 
امدنع لزنملا  ىلع  مّيخ  يذلا  تمصلا  تمصلا ؛ ىوس  كانه  نكي  مل  ةّرملا ، هذه 

.ةيادبلا ةفرغلا يف  لخد 
نحنو ةيقاولا ، تارتسلا  عم  .دعب  ةريخأ  ةّرم  اذ  موقن  نآلا  انوعَد  .دّيج  "

". لماكلاب نوزّهجم 
ةقصاللا ةطرشألاب  ًائيلمو  بأرملا ، ةيضرأ  ىلع  ًاعزوم  ىّوقملا  قرولا  ناك 



ةطرشلا لاجر  أدب  نإف  .ةيديوس  ةكرش  نم  تادعملا  بلط  ًادبأ  يغبني  .لوطلا ال  ةغلاب 
اذهف تامولعملا ، ضعب  نع  اوحصفُي  نأ  مهنم  نيبلاط  نمألا ، تاكرش  ىدل  قيقحتلاب 
يهو ةيكريمألا - ةيقاولا  عوردلا  ةكرش  ّنإ  .هنوهجاويس  يذلا  ًاديدحت  صاصرلا  عون  وه 

.ًانامأ رثكألا  ناهرلا  تناك  ةريخذلاب - يكريمألا  شيجلا  دّوزت  يتلا 
تناك .صاصرلا  نم  ةيقاو  ةرتس  مهنم  ًّالك  ىطعأو  قودنصلا ، ويل  حتف 
ةيامحل ةماعدلا  نم  ًاعون  كلمت  اهبلط  يتلا  رالفيك  ةيقاولا  عوردلا  نم  ىلوألا  ةعوما 
تارتس عبرأ  بلط  كلذلو  .لامعتسالل  ةحلاص  ريغ  اهلعج  اّمم  نيفتكلاو ، قنعلا 
اهتقاعإ ببسب  رطخلا  ةبسن  ديزت  األ  نيفتكلاو ؛ قنعلل  ةيئاقو  ةيامح  نود  نم  ةيفاضإ ،

.فرصملا لخاد  ةّيرحب  كّرحتلا  ىلإ  نوجاتحي  مهو  ةكرحلا ،
.نياشتم عيمجلا  ادب 

ا، سأب  ةرتف ال  ذنم  لمعلا  ةلواط  تحت  ناك  يذلا  يناثلا  قودنصلا  اّمأ 
قلع تنسني ، .قباسلا ڤـ امك يف  نوللا  ءاقرز  ةديدج ، تالذب  عبرأ  ىلع  ىوتحا  دقف 

فّظوم كاّبش  لخاد  ىلإ  يبشخلا  راطإلا  نم  زفقي  وهو  يغاربلا  دحأ  هتلذب يف  ُّمُك 
ةيقاو ةرتس  ءادترا  عِطتسي  هنأ مل  ةجردل  ةقّيض  هتلذب  تناك  دقف  ربساج  اّمأ  .فرصملا 

دعاقم يغارب  ّكفي  وهو  طفنلا  تيزب  هتلذب  خّسو  سكيليف  ّنأ  نيح  يف  اهتحت ،
.ةرايسلا

فصو ءاطعإ  ًادج  بعصلا  نم  نوكيسف  جراخلا  يف  ٌدحأ  فِقَي  مل  نإ  "
". ديج

.ةريخأ ةّرم 
، لماكلاب اوزهجتو  سبالملا ، اودتراف  .ةريخألا  ةرملل  نرمتلاب  ًاددجم  اوماق 

.فدهلا ىلع  اولوتساو 



.ًاددجم ةرايسلا  ىلإ  مث  تقؤمو ، ضرتفم  فرصم  ىلإ  جدود ، ةنحاش  نم 
.ًاديدحت ةيناث  نينامثو  ةئم  رمألا  قرغتسا 

يف ةيقئاقرو ، ةيبشخ  حاولأ  ىلإ  فرصملا  يفظوم  بتاكم  تلوحت  ّمث  نمو 
.ةقصاللا طئارشلا  نم  ةريبك  ةباط  هتنزخو  هذفاونو  فرصملا  ناردج  تحبصأ  نيح 

". جراخلا ىلإ  ينعبتاو  تايافنلا  سيكو  دوقولا  ذخ  "
ام ىري  نأ  دحأ  عيطتسي  ثيح ال  بأرملا  ىلإ  داعو  ربساج ، ىلإ  هسأرب  أموأ 

.عيرسلا قيرطلا  ةاذاحمب  جايسو  ناريجلا ، لزنم  ةاذاحمب  طئاح  كانهف  لخادلا ؛ يف 
ءيلملا تايافنلا  سيك  غرفأ  .تاوطخ  عضب  دعُب  ىلع  ئدصلا  دوقولا  ليمرب  ناك 

.دوقولاب ربساج  اهسّطغ  ءايشأب 
يأ رهظلا ؛ دعب  نم  ةقيقد  نيسمخو  ةسماخلا  ةعاسلا  دنع  ةيلمعلا  ذفننس  "
مامتإ عيمجلا  لواحيس  تقولا ، كلذ  يفف  .لافقإلا  دعوم  نم  قئاقد  رشع  لبق 

". بولطملا تقولا  اهءاإو يف  ماّمهم 
.قرتحت اهّلك  طئارخلاو  تاطّطخملا  موسر  تأدب 

". كسفن ىلع  ًارطيسم  ىقبت  نأ  كيلع  ربساجو ، "
!". هللا ّقحب  هب  موقأس  يذلا  ام  ًاديج  ملعأ  "

نارينلا بهش  ىلإ  ًاقّدحم  لفسألا  ىلإ  رظني  ناك  يذلا  ربساج  ىلإ  ويل  رظن 
.مهرارف قرطو  ماطّطخم  لكأت  يتلا 

سراح مف  لخاد  ةيقدنبلا  ةهّوف  تعضو  امدنع  تلعف  امك  ًامامت  ينعتأ  .هآ  "
."؟ نمألا



نم ًاءزج  اوحبصي  نأ  ًادبأ  بجي  ذإ ال  .ةرطيسلا  نادقف  مدع  مهيلع  بجي 
نآلاو ديعب ، نمز  ذنم  هدلاو  َينيع  كلذ يف  ىأر  دقل  .طقف  ههيجوت  بجي  لب  فنعلا ،

.رومألاب يه  مّكحتت  نأ  لدب  ا  مّكحتلا  ّمتي  نويع  ربساج ؛ َينيع  هاري يف  وه  اه 
ةيؤر انناكمإب  ناك  هّنأ  عم  ةعّردملا  ةنحاشلا  ىلع  رانلا  تقلطأ  امدنع  وأ  "

."؟ ديعب نم  ةمداق  ةطرشلا  تارايس  ءاوضأ 
.لزنم قارحإو  ٍةمكلب  ٍفنأ  قحس  نيب  قرفلا 

يننكمي له  .كيلع  دامتعالا  نم  نّكمتأ  نأ  بجي  .ربساج  اي  ّيلإ  رظنا  "
."؟ كلذ

.هقوف امهيديأ  اطسبف  ليمربلا ، رعق  نم  ثعبنم  عتمم  ٌءفد  كانه  ناك 
". ّيلع دامتعالا  كنكمي  .لجأ  "

.ةيلمعلا ذيفنت  دعوم  ىلع  ةقيقد  ةرشع  اتنثاو  ةعاس  ةرشع  عست  تَيقب 

."؟ تقلع ول  اذام  "
!". تقِلَع "

."؟ ةذفانلا ُتقِلَع يف  ول  اذام  "
."؟ ةذفان ةّيأ  "

". اهزاتجأ انأو  ينعأ  .فرصملا  قودنصلا يف  فّظوم  ةذفان  "
.ةيناث ةرشع  يتنثاو  قئاقد  عبرأ  دعب  فرصمل  ىلوألا  هتقرسب  موقيس  ناك 

". قَلعَت نل  "



."؟ تقِلَع نإ  اذام  نكلو ، "
". تنسني ڤـ " 

."؟ اذام "
."؟ انقفتا .قَلعَت  نلف  رمألاب  رّكفت  نإ مل  .قَلعَت  نل  .ّيلإ  رظنا  "

مازحلا ّدَش  مث  رصخلا ، ىتح  ةيقاولا  هترتس  رارزأ  حتفي  وهو  هاخأ  ويل  َبقار 
يف نيضبار  اوناك  ذإ  جراخلا ؛ سيل  نكلو  مهضعب ، اوري  نأ  مهنكمي  .ٍةورعب  قيضأ 

ةعاس يف  ةحرابلا  سكيليف  امهقرس  نيتللا  ناڤ  ـ لا َيترايس  ىدحإل  يفلخلا  مسقلا 
فرعيو ةظحللا ، هذه  نودجاوتي يف  نيأ  ًامامت  ملعي  ناك  هّنأ  ديب  .ليللا  نم  ةرّخأتم 

امدنع ا  رعش  هنكلو  ةريخألا ، ةريدتسملا  َري  مل  .نآلا  ىتح  اهوزاتجا  يتلا  ةفاسملا 
.اهفصتنم ىلإ  اولصو 

اودجو دقو  هيبناج ، ىلع  عنصلا  عراب  راعش  يذ  ناڤ  نع  نوثحبي  اوناك 
ّيأ قالطإ  نود  نم  ًاريثك  فرصملا  نم  برتقي  نأ  هنكمي  ناڤ  ـ لا اذهف  .ّيلاثملا  ناڤ  ـ لا

.ًاقحال حوضوب  هفصو  نم  نّكمتيس  هاريس  نم  ّلكو  .لجاع  راذنإ 
نورداغي مهو  هنزاوت  ىلع  ةظفاحملل  يفلخلا  بابلا  ضبقم  ويل  كسمأ 

اكّسمت دقو  هتلابُق ، ءاصفرقلا  نيسلاج  ربساجو  تنسني  ڤـ ناك  نيح  يف  ةريدتسملا ،
ناڤ ـ لا رميس  مث  ةدراي ، نورشع  كانه  تلاز  ام  .ضرألا  نيتتّبثم يف  نيتّيندعم  نيتقلحب 

نوّفتليو ةاشملا ، فيصر  نوزاتجيو  نغاف ، زلدناه  نورداغي  مهو  حضاو  ّبطم  قوف 
تاراطإلا حباكم  توص  عمس  مث  ةريخألا ، ةفاسملا  اوزاتجا  .اريمديفس  ةريدتسم  لوح 

.بطرلا تلفسألا  ىلع 
ةقايب تابثب  لصّتم  نوفوركيملا "  " ّنأ نم  دّكأتو  نذُألا ، ةعامس  ويل  لّدع 

.ماعامس نم  سكيليفو  ربساجو  تنسني  دكأت ڤـ امثير  رظتنا  مث  هتلذب ،



". سوام يكيم  "
اذل مههابج ، قوف  ىلعألا  ىلإ  ًةعوفرم  تلاز  ام  ءادوسلا  ةعنقألا  تناك 

.مههوجو ىلع  شامقلا  اولدسأ 
."؟ ًاديج هب  نوموقتس  ام  متمهفأ  "

جراخلا ىلإ  ةرفان  تدب  يتلا  هنذُأ  ةعامس  ىلع  هدي  عضي  وهو  ربساج  مستبا 
.شامقلا تحت 

!". ةنعللا سوام ، يكيم  "
". يفكي اذه  ربساج ، "

" ...يكيم سوام ، يكيم  سوام ، يكيم  "
". ىفك "

، نكلو .ةذفانلا  قلعي يف  نل  هنأب  هنأمطو  ّوتلل ، تنسني  أّده ڤـ دق  ويل  ناك 
امنيب دشار  ٍفنعل  رّضحتي  لجر  وهف  ربساج ؛ رّتوت  ةظحالم  بعصلا  نم  ناك 

.ةيلوؤسم نود  نمو  لافطألاك ، فّرصتي 
مهنم ّلكل  ناك  دقل  .ا  نوموقي  ةيقيقح  فرصم  ةقرس  ةيلمع  لّوأ  اإ 

.صاخلا هبولسُأ 
". ةبرجتلاب موقأس  "

، ريغصلا ّرزلا  ىلع  هتبابسو  نميألا ، هتلذب  بيج  يف  لاسرإلا  زاهج  ناك 
.ءود مّلكتو 

". نانثا دحاو ، .نانثا  دحاو ، "



.ليلق دعب  مههيجوت  ّىلوتيس  يذلا  توصلا  مهسوؤر ؛ هتوص يف  ناك 
."؟ يننوعمست له  "

ىلع عّنقملا  هجولا  لعف  كلذكو  .تنسني  هنإ ڤـ ًاباجيإ ؛ همامأ  عّنقملا  هجولا  أموأ 
هبناج ىلإ  دوجوملا  عّنقملا  هجولا  امأ  .هسأرب  أموأو  سكيليف  رادتسا  ذإ  قئاسلا ، دعقم 

.ربساج هنإ  هسأرب ؛ ئموي  ملف 
". لفسألا ىلإ  هريدت  نأ  كيلع  توصلا ، متاك  وه  ببسلا  .ربساج  ًابحرم  "
حبصأ ّيلوفط  توصب  سوام  يكيم  سوام ، يكيم  ّينغي  ناك  يذلا  لجرلا 

.ةيرشبلا تانئاكلا  ىلع  ةّيح  ةريخذ  قالطإل  ًازهاج  نآلا 
". يئوضلا ةطرشلا  حسام  نم  دكأت  سكيليف ، "

هتآرم ربع  هلك  فرصملا  ةيؤر  نم  هنّكمي  لكشب  ناڤ  ـ لا سكيليف  َنَكَر 
نورّضحتي فراصم  يقراس  ةثالث  ىري  نأ  هنكمي  ةيفلخلا  ةيؤرلا  ةآرم  ربعو  ةيبناجلا ،

.جراخلا ىلإ  زفقلل 
". ةطرشلا لاجر  دوجو  ناكم  ًامامت  فرعنس  .ةرّفشُم  .حيحصلا  رتاوتلا  "

". تنسني .دّيج ڤـ "
."؟ اذام "

". مهربع ةرشابم  ّرمنس  "
". مهربع ةرشابم  "

نيب ددرتو  قلغم ، ناڤ  ًاعم يف  اهميقلت  ّمتي  ةحلسأ  ةعبرأل  بيرغ  توص  ىّود 
.ةيضرألاو ناردجلا 



" ...سمخ دعب  "
.رهظلا دعب  نم  ةقيقد  نيسمخو  ةسماخلا  ىلإ  ريشت  ةعاسلا  تناك 

" ...عبرأ دعب  "
.يفلخلا بابلا  ضبقم  ىلع  قفرب  هدي  ويل  عضو 

" ...يتنثا ثالث ، دعب  "
!". رظتنا "

.ةيفلخلا ةيؤرلا  ةآرم  سكيليف  رادأ 
ةأرما هءاروو  جراخلا ، يف  ريسي  يشملل  ركوو "  " عم زوجع  لجر  كانه  "

". زوجع
ربساجو ًائداه ، تنسني  ناك ڤـ .يسكعلا  ّدعلا  داعأ  مث  هحالس ، ويل  ضفخأ 

.ًازّكرم
.تقو كانه  ناك 

.هعطاق دقلو 
" ...ةنعللا سكيليف ، "

". بسحو نادعتبي  امهعدنس  .تقو  انيدل  "
ةأرما كانه  تسيلو  يشملل ! ركوو "  " عم نيعل  زوجع  لجر  كانه  سيل  "
ةرشابم ّرمنس  .ةطاسب  ّلكب  نيدوجوم  ريغ  امه  ...ًادعاصف  نآلا  ذنم  ةنيعل ! زوجع 

!". طقف انلام  وه  لخادلا  دجوي يف  ام  ّلكف  .امهنيب 



."؟ تيهتنا له  "
" ...نحن سكيليف ، "

!". زوجع ةأرماو  يشملل ، ركوو "  " عم زوجع  لجر  "
: لاق مث  ًاليلق ، ةيفلخلا  ةيؤرلا  ةآرم  سكيليف  رادأ 

". نآلا ادعتبا  دقل  "



.زلدنياه فرصم  ىلإ  لوصولل  تاوطخ  ينامث 
ّلكف لبقتسم ؛ وأ  ٍضام  ّيأو  قلق ، ّيأو  بنذلاب ، روعش  ّيأ  كانه  نكي  مل 

.ةيلاتلا ةكرحلا  نم  ًاءزج  تحبصأ  ةكرح 
دعُب ىلع  ربساج  مث  هنم ، ةوطخ  دعب  ىلع  تنسني  ڤـ هعبتو  ًالّوأ ، ويل  راس 

.نيتوطخ
ّفص يف  نوسلجي  سانأ  نويع ؛ كانه  ناكم  ّلك  يف  .ًاليلق  ُرطُمت  تناك 

سبالم هتجوزو يف  دورولا  عئابو  ازتيبلا ، معطم  جاجز  فلخ  بارشلا  نوستحيو  دحاو ،
دقو فرصملا  قيدانص  دحأ  مامأ  نانوبز  كانهو  ةّيرهزلا ، امهتميخ  لخاد  ةئِفدُم 

.ّوتلل ارادتسا 
.دعب اومهفي  مهّنكلو مل  نومداق ، اننأ  نوملعي  مإ  .انوأر  دقل 

ءامسلاو ّيقيقح ، رطملاو  ةيقيقح ، نويعلاو  ةيقيقح ، راجشألا  قاروأ 
...ةيقيقح حايرلاو  ةيقيقح ،

.ًاضيأ ةّيقيقح  فرصملا  باوبأ 
.ءارولا ىلإ  ةدوعلل  ةيناكمإ  يأ  كانه  دُعت  ملو  بيردتلا ، ىهتنا  دقل 



.كانه ىقبيو  طقف  هيلإ  رظني  هتيل  .ريغ  ويل ال  ةبقر  ىلع  زّكري  تنسني  ناك ڤـ
ىلإ هعبتيو  فرصملا  ىلإ  لصيسف  اهسفن ، ةريتولاب  ريسلا  ّرمتسيو يف  اذه  لعفي  هنأ  ول 

.لخادلا
له .ًاغلاب  ًالجر  مهمامأ  اوري  نأ  بجي  ماري ، ام  ريخ  ىلع  رومألا  تراس  اذإ 

؟ ريغصلا يخأ  اي  مهفت 
.تاوطخ عبرأ  .تاوطخ  سمخ  .تاوطخ  تس 

بجي ًاذإ ، .ةيجاجزلا  ذفاونلا  فلخ  نيسلاج  نوفارصلا  نوكيس  لخادلا ، يف 
.نولخديو باوبألا  نوحتفيس  لاجر  ةثالث  ّنأب  اوعنتقي  نأ 

طغضتو همسج  نم  ةريبك  ًةحاسم  ّلتحت  صاصرلل  ةداضملا  ةرتسلا  ّنأ  ّالإ 
.كرحتلا ةيلمع  هيلع  بّعصي  يذلا  رمألا  هتلذب ، ىلع 

.ضرألا ىلع  كمدق  عضت  نأ  كيلعو  .ميقتسم  لكشب  ريست  نأ  كيلع 
.قباسلاك هفتك  ىلع  لئام  لكشب  قلعم  شاشرلا  ّنأ  امك 

.يغبني امك  ريستس  اهدنعو  يلاحلا ، كنزو  نم  رثكأ  نزت  كنأ  ليخت 
ناك .فرصملا  ىلإ  ًادبأ  لصي  نل  هنأكو  رمألا  ادب  ويل ، ةبقر  ىلإ  رظن  امهم 

.ضرألا ىلع  اهلك  همدق  ًاعضاو  هتيشم ، ىلإ  ًاهبتنم 
.برتقي نكي  مل 
...برتقي نكي  مل 



...نكي مل 
". تنسني ڤـ " 

ثّدحتو بابلا ، نع  ةدحاو  ةوطخ  هلصفت  تناك  اميف  ريسلا  نع  ويل  فقوت 
.تاعامس ثالثب  لصّتملا  نوفوركيملا "  " ربع

". مهقرتخاو مهوحن  ًةرشابم  بهذا  "
.ًانايحأ لعفي  امك  تنسني  فتك ڤـ ىلع  هدي  عضوو  رادتسا ، مث 

.مهقرتخاو مهوحن  ًةرشابم  بهذا 
لاحلا يه  امك  رغصألا  خألا  سأر  يف  يّودي  ربكألا  خألا  توص  ناك 

.ًامئاد
، ةيناثلا هديبو  مامألا ، ىلإ  ىنحنا  ّمث  نوفوركيملا ،"  " يطغيل هدي  ويل  كّرح  نآلا ،

: ًالئاق هل  سمهو  تنسني ، نذأ ڤـ يطغت  يتلا  ةعامسلا  بحس 
". كبحأ انأ  تنسني ، ڤـ " 
.فرصملا وحن  ًاهجوتم  رادتسا  ّمث 

؛ كبحأ .لخادلا  ىلإ  تنسني  ڤـ هعبتو  نييجاجزلا ، فرصملا  َيباب  ويل  حتف 
نخاسلا ءاوهلا  ناكو  قيض ، لخدم  يف  اراس  .كلذ  لوقت  تناك  امام  اهدحو 

لواحي ًالعف  ناك  له  .لعفلاب  ويل  هانع  اّمع  لءاستي  تنسني  ناك ڤـ اميف  امهحفلي ،
نيذلا سانلا  بناجب  لجرك  يشملا  ىلع  هّثح  لواحيو  ًايخرتسم ، ريغصلا  هاخأ  لعجي  نأ 

! ًائيش لقي  هنكل مل  .كلذب  ٍملع  ىلع  ويلو  مايحب  نورطاخي  مإ  وأ  هيلإ ، اوهبنتي  مل 
.عمسُي توص  يأ  دعي  مل 



هاجتاب ةيران  ةقلط  ةرشع  ينامث  قلطأو  ويل ، رادتساف  ناكملا ، ّمعي  ءودهلا  ناك 
لوح ٍتالتبك  فقسلا ، يف  ةتتشم  دوروك  تحبصأو  ترسكت  يتلا  ةبقارملا  اريماك 
يتلا ةيناثلا  اريماكلا  ىلع  ةيران  ةقلط  ةرشع  سمخ  قلطأ  دقف  ربساج ، امأ  .ةسدعلا 

.ضرألا ىلع  تطقسو  ماطح  ىلإ  تلوحت 
!". قرزأ ةعبرأ  "

هنأ مل ّالإ  دوسألا ، جيسنلا  فلخ  نم  نارهظت  هاتفشو  ههجو ، ويل يف  خرص 
.هعمسي

!". ةعبرأ مقر  قرزأ  "
مهيديأ اوعضو  دقو  ضرألا ، ىلع  نيثاجلا  سانلا  ىلع  ةرظن  تنسني  ىقلأ ڤـ

.مهسوؤر ىلع 
!". فارصلا ةذفان  ةعبرأ ، مقر  قرزأ  "

ةرتسلا يدترت  يتلا  ةأرملا  ىأر  .فرصملا  يفاّرص  وحن  راسو  ًاددجم ، كرحت 
بابلا ةفارصلا  تقلغأ  نيح  اهعارذ يف  ىلع  سادو  ناوألا ، تاوف  دعب  ةنطبملا  ءارفصلا 

.ةدضنملا ءارو  روفلا  ىلع  تسلجو  ةوقب 
؟ ةقلغم ةذفانلا  تناك  ول  اذام 

؟ فحزلاو ةدضنملا  قوف  زفقلا  هتعاطتساب  نكي  ول مل  اذام 
؟ قلع ول  اذام 
!". ةيناث نوعست  "

ًاليلق زفقو  ًاددجم ، هتيقدنب  عفر  ّمث  .خرصي  وهو  هبناجب  فقوو  ويل  ضكر 



.ةيران ةقلط  نوعبرأ  نوثالث ، نورشع ، رشع ، .ىرسيلا  هديب  ضبقملا  ًاكسمم 
!". نآلا ةعبرأ ، مقر  قرزأ  "

.ًاحضاو ٍءيش  لك  ناك  .ًاددجم  عمسي  نأ  تنسني  عاطتسا ڤـ
عرسأ اميف  ضرألا ، ىلع  طقسي  نل  هنأكو  ًاليلق  ءاوهلا  يف  جاجزلا  تبث 

ملو هيلع ، ةقيض  ةرتسلا  دعت  ملو  هقيرط ، لقرعت  يتلا مل  فارصلا  ةذفان  هاجتاب  تنسني  ڤـ
ىلع جاجزلا  قحسي  وهو  هئاذح  توص  عمسي  نأ  ًالعف  عاطتسا  .هجعزي  مازحلا  دعي 

، ةفارصلا ةدضنم  ىلإ  لصو  املاح  ّداح  توصو  ةسهسه  تلع  .ضكري  وهو  ضرألا 
غضمي مهدحأ  ّنأكو  رمألا  ادب  .ةيبشخلا  ةيضرألا  ىلع  جاجزلا  ناقحست  هامدقو 

، ةثالث مقر  قرزألا  لخدُيل  يلخادلا  بابلا  هاجتاب  ضكر  نأ  دعبو  .ةيجلث  تابعكم 
: ًالئاق اههجو  خرصو يف  ةفارصلا  ىلإ  داع 

". ةنزخلا ةرجح  ىلإ  يدؤت  يتلا  حيتافملا  ينيطعأ  "
.رمألا حجن  دقو  همادختسا ، ىلع  بردت  يذلا  هسفن  توصلاب  ثّدحت 

.حيتافملا هتطعأو  رمحألاب  هيلطملا  ةفارصلا  رافظأ  تزرب 
!". ةيناث نوعست  "

ةأرملا مهنيب  نم  صاخشأ ، ةتس  ضرألا  ىلعو  فرصملا ، طسو  فقي  ناك 
ىلع تنسني  أطو ڤـ نيح  توص  يأ  ردصت  يتلاو مل  ةنطبملا  ءارفصلا  ةرتسلا  يدترت  يتلا 
ضفر دق  ناك  بعك  نود  نم  ًاينب  ًءاذح  لعتنيو  ًافطعم  يدتري  لجرو  همدقب ، اهدي 
دنتست ةنسم  ةديسو  سدسملاب ، هايإ  ًاددهم  كلذ  لعف  ىلع  ويل  هربجأ  نأ  ىلإ  ددمتلا 

ام ىرت  نأ  طقف  تدارأ  امنإو  ةفئاخ ، ُدبت  ملو  هوجرت  نكت  مل  هلمأتتو ، ةدضنملا  ىلإ 
ةذفانلا نم  برقلاب  ليخن  ةرجش  فلخ  نافقي  ناباش  كلانه  ناكو  .هلجستو  لصحي 

ةيلمع لالخ  امهعضو  نع  ًاقحال  ناثدحتيس  امأ  دب  .هّنس ال  لثم  امهو يف  ةيمامألا 



ةرذلا قئاقر  ىلع  يوتحي  ةلاقب  سيك  لمحت  يتلا  ةأرملا  كلت  ىلإ  ةفاضإلاب  .ةقرسلا 
.لافطألل بيلح  ةبلعو  زبخلاو 

!". ةيناث نورشعو  ةئم  "
وهو ةثالث  مقر  قرزألا  ىري  نأ  ويل  عاطتسا  فرصملا ، طسو  هعقوم يف  نم 

ةعرسب اهعضيو  فوفرلا  نع  ٍلام  مزر  بحسيو  ةنزخلا  ةرجح  ىلإ  يدؤملا  بابلا  حتفي 
نم اهغرفأو  اهحتفل  ةنزخلا  هاجتاب  ًايران  ًارايع  قلطأ  كلذ ، دعب  .هرهظ  ةبيقح  يف 

طئارش اهّفلو يف  اهفّنص  دق  ناك  نأ  دعب  لخادلا ، تناك يف  يتلا  ةنورك  ةئمسمخلا 
رخآ ىلإ  دقن  قودنص  نم  لقنتي  وهو  ةعبرأ  مقر  قرزألا  دهاش  امك  .قرولا  نم  ةيساق 

قيدانص ام يف  بحسيو  رخآلا ، ولت  دحاولا  هقيرط  فقت يف  يتلا  يساركلا  برضيو 
.هتبيقح اهغرفيو يف  لاومأ  نم  دقنلا 

.ًاضيأ كلذك  تنسني  ـ ڤو هلمع ، ءادأ  ًازاتمم يف  ربساج  ناك 
.سكيليف ىقبي 

". نينثا مقر  قرزأ  ىلإ  دحاو  مقر  قرزأ  نم  "
لازي ناك ال  يذلا  نافلا  وحن  ةذفانلا  نم  رظنو  همف ، نم  نوفوركيملا "  " بّرق

.ليغشتلا ديق  لازي  هكّرحمو ال  ةحاسلا  يف 
."؟ ءيش يأ  ىرت  له  "

."؟ فرصملا برق  ناكملا  فرعت  له  ام ، ًائيش  ىرأ  "
" ...ينعأ "

."؟! تيقملا مسالا  اذه  ام  .لمنلا  ازتيب  رجتم  "



."؟ ًائيش ىرت  له  ...نينثا  مقر  قرزأ  "
نم ةجاجز  لمحي  مهنم  لكو  ةذفانلا  برق  نوسلجي  لاجر  ةثالث  ىرأ  "

" ...و بارشلا  نوستحيو  ّيلإ  نورظني  مإ  .بارشلا 
."؟ راذنإلا تارافص  عمست  وأ  ةطرش  لاجر  ىرت  له  نينثا ! مقر  قرزأ  ًابت ، "

". ًاشعنم ًابارش  نوستحي  مأ  دقتعأ  .فرصملا  ىلإ  ًانايحأ  نورظني  مإ  "
.رخآ ٍرمأ  نع  سكيليف  ثدحتي 

.نيلانيردألا قّفدتو  ةبقارملاو  يسكعلا  ّدعلا  ءانثتساب  ءيش  لك 
ودبيو .عّنصملا  محللاو  بّلعملا  رطفلا  عم  ازتيبلا  نولوانتي  مأ  ودبي  امك  " 

". ًاعتمم ًاتقو  نوضقي  مأ 
.هيلع دامتعالا  ًامئاد  نكمي  نكلو  ًامئاد ، رمذتلا  هيلع  ودبي  توص  هّنإ 
.ازتيبلا معطم  ةثالثلا يف  لاجرلاو  بّلعملا  رطفلاو  بارشلا  نع  ثدحتلاب  أدب  كلذل ،

، ضرعلا ةذفان  نم  رخآلا  فرطلا  فقي يف  ناك  يذلا  ربكألا  هيخأ  ةئدهتب  موقي  ناك 
.تقولا بستحي  ناك  .نيفيخم  صاخشأب  طاحم  وهو  فرصملا  لخاد 

!". ةيناث نوسمخو  ةئم  "
دوقنلا عمج  نم  تنسني  يهتنيلو ڤـ ةنزخلا ، ةرجح  ربساج  رداغيل  تقولا  ناح 

نم رظنلاو  ةرايسلا  كّرحم  ليغشت  هتمهم  يضتقتف  سكيليف  امأ  .دقنلا  قيدانص  نم 
.فرصملا نم  نوجرخي  املاح  روفلا  ىلع  ةرايسلا  ةدايقو  ةيفلخلا  ةذفانلا 

قيرط سرحيسو  رداغي ، نم  رخآ  نوكيس  .تقولا  باستحا  ويل يف  رمتسا 
.بورهلا ةرايس  ىلإ  يدؤت  يتلا  فرصملا 



!". ةيناث نوتسو  ةئم  "
.اهولعف دقل 

أدب .ضرألا  ىلع  سانلا  نيب  ًاعرسم  راسو  ةدضنملا  قوف  تنسني  ڤـ زفق 
.تقولا ّمث بستحيو  بقاريل  ًافقاو  ويل  يقب  ديكأتلابو  ةرايسلا ، كرحم  ليغشتب  سكيليف 

لازي هنكلو ال  تنسني ، فلخ ڤـ نوكي  نأ  بجي  ناك  .ربساج  .رخآ  يران  رايع  قلطُأ 
يناثلا ءزجلا  حتف  ةيغب  ةيناثلا  ةنزخلا  ىلع  ًايران  ًارايع  قلطي  وه  اهو  ةنزخلا ، ةرجح  يف 

.ةبيقحلا اهعضيو يف  ةنورك ، ةئمسمخ  ىلع  يوتحي  يذلاو  اهنم 
!". ةيناث نوعبسو  ةئم  "

.ةيلاتلا ةنزخلاو 
!". ةيناث نوعبسو  ةسمخو  ةئم  "

.ةيلاتلا ةنزخلاو 
!". ةيناث نونامثو  ةئم  "

نم ّدح  ىصقأ  ىلإ  حابرألا  ديزت  ةليسو  مادختساب  ًاعم  لمعلا  ىلع  اوقفتا 
.ًاددجم هكاهتنا ؛ متي  قافتالا  وه  اهو  .رطاخملا  ةدايز  نود 

!". جراخلا ىلإ  "
.فقسلا ويل  فدهتسا 

!". كانه نم  جرخا  "
.يرانلا رايعلا  قلطأو 



!". جراخلا ىلإ  جراخلا ، ىلإ  جراخلا ، ىلإ  "
تطقسف ًامامت ، ةنزخلا  ةرجح  قوف  فقسلا  ىلع  نيرخآ  نييران  نيرايع  قلطأ 

نوضفخي اوناك  نيذلا  سانلا  سوؤر  ىلع  كيتسالبلاو  ناردجلا  ةراجح  نم  اياظش 
، هغرفأ يذلا  قودنصلا  هدي  نم  تلفأف  ًةأجف ، مهف  ربساج  ّنأكو  رمألا  ادب  .مهسوؤر 

.ةرايسلاو ةريدتسملاو  لخدملا  وحن  ضكرو  ةبيقحلا ، باحس  قلغأو 



اوزاتجي يتلا  ةفاسملا  نكت  .مهضعب مل  نم  برقلاب  لفسألا  ىلإ  اوبدودحا 
مهلصفت .ماعلا  قيرطلا  وحن  ًانيمي  نمو ّمث  فيصرلا ، ىلإ  ةريغصلا  ةحاسلا  نم  ةليوط ؛

تحت رورملل  ًاراسي  ةرادتسالا  مهيلع  ّمث  نمو  لوألا ، عطاقتلا  نع  ةريصق  ةفاسم 
عامس نم  ويل  نكمت  .قافنألا  ورتم  نابضق  دنست  يتلا  ةكيمسلا  ةناسرخلا  نم  ةدمعأ 

.ةيلحملا رورملا  ةكرح  دعب  ةطرشلا  فقوت  .مهسوؤر مل  قوف  ّرمي  راطق  توص 
.ملظملا ءاسملا  اذه  ناكملا يف  ّمعي  ءودهلا  ناكو 

فرصملا نع  ةدراي  نيسمخو  ةئم  يلاوح  دعبي  روجهم  هبش  فقوم  كانه 
مهنيمي ىلإو  ًةرشابم ، مهمامأ  قافنألا  ورتم  ىلإ  لخدملا  ناكو  .ّوتلل  هوقرس  يذلا 

نم فلأتي  ّيح  دجويف  مهراسي  ىلإ  امأ  يبروتس ، ىفشتسمو  غود  توهلل  كشك 
.تاينيثالثلا تينُب يف  ةريغص  لزانم 

.مههوجو ىلع  لازت  ةعنقألاو ال  ةوشحم ، ةحلسألا  تناك 
.ًاددجم ّدعلاب  أدب 

.اهل اوطّطخ  يتلا  ةدملا  لاوط  ةرايسلا  اوقب يف 



.ةربقملا ًادراب يف  ّوجلا  ناك  املاطل 
حبصيف ّوجلا  لّدبتي  نفادملا ، راجشألا  قاروأ  ألمت  نيح  ام ، ٍةقيرطب  نكلو ،

.اهيمحيو ا  ينتعي  مهدحأ  ّنأكو  ًائفاد ؛
.سلجو زاّزه  دعقم  ىلع  ةعمجتملا  هايملا  سكنورب  نوج  حسم 

.ديوسلا ًافلأ يف يف  نيثالث  اهددع  غلبي  يتلا  ىربكلا  رباقملا  نيب  نم  اإ 
ضرألا 575. ةعطق  مسقلا أ 18 . .ةيلامشلا  ةربقملا  نتالبسنينفارجيب ، ارون 

اتنفُد دق  نيديلا  يتضبق  نأ  مغر  ةليوط ، ةرتفل  انه  ىلإ  ءيا  بنجت  دق  ناك 
.دبألا ىلإ  امّوق  اتدقفو  انه 

، معانلا تينارجلا  نمو  نوللا  ءادوس  يهف  ةليمج ، ربقلا  ةدهاش  تناك 
ىلإ دوعت  اأكو  ريثكب ، مدقأ  تدب  اأ  ّالإ  تضم ، ًاماع  نيرشع  ىلإ  دوعت  داكلابو 

.ًادج ميدق  ٍنمز 
ةدّرجم ةبرتلاو  ىصحلا  نم  ةموك  ةمث  تناكو  .ةينب  ةتبن  لّدعو  مامألا  ىلإ  ىنحنا 
املاطلو ًامئاد ، اهيلع  دورولا  عضي  مهدحأ  ناك  .ربقلا  نم  برقلاب  ًامامت  ةايحلا  نم 

اي هّمُأ  يه  له  .ًاقلطم  لمعلا  اذ  مقي  وهف مل  .صخشلا  كلذ  نوكي  نمع  لءاست 
!؟ هيبأ ربق  قوف  انه ، دورولا  عضت  دق  َمل  ىرُت ؟

جروج .ّيفوت  .دلُو  .ربقلا  ةدهاش  بناج  ىلإ  ليخن  ةرجش  كلانه  نأ  امك 
، هرمع نم  ةرشع  ةسداسلا  ناك يف  .ةوقلاب  تاّحن  اهرفح  ةيبهذ  فورح  .سكنورب 

ىلع كشوأو  ًاليقث  ناك  مك  رّكذت  .هل  ةصصخملا  ةرفحلا  ينبلا يف  توباتلا  عضُو  نيح 



رّكذت .ءاكبلاب  شهجت  يهو  توباتلا  بناجب  هّمُأ  تفقو  فيك  رّكذت  امك  طوقسلا ،
رضح .دحاو  ٌصخش  مأكو  نودبي  ةزانجلا  اورضح  نيذلا  لك  ناك  .طقف  اههجو 

مل هنكلو  مهئامسأ  نم  نوج  مهفرع  صاخشأ  ءالمزلاو ؛ باحصألاو  ةلئاعلا  دارفأ 
ىلع ًادهع  ذخأو  اهقرحأو  اهعزتنا  اذل  هتبقر ، ىلع  طغضت  قنعلا  ةطبر  تناك  .مهلباقي 

.ًاددجم اهلثم  ًةدحاو  عضي  ّالأب  هسفن 
.اهعم بهذف  يلاتلا ، مويلا  ةربقملا يف  ةرايز  هّمُأ يف  تبغر 

كلذو نفدلا ، مسارم  ءانثأ  ةحيرص  نكت  األ مل  ةربقملا  روزت  نأ  دوت  اأ  ّنظ 
مل نكلو ، .اهجوز  هاجت  ةيقيقحلا  اهرعاشم  نورخآلا  فرعي  نأ  نم  ةفئاخ  تناك  األ 

.نآلا ىتح  لصح  ام  بعوتست  يهف مل  .ببسلا  وه  كاذ  نكي 
املكو .موي  دعب  ًاموي  ا  مكحتلا  ىلعو  برضلل  اهضرعت  ىلع  ةقفاوم  تناك 
نكت مل  مايألا ، كلت  اهروعش يف  نع  اهلاؤسو  ثدحي  ناك  امب  اهتحراصم  نوج  لواح 
تنأ .اهقامعأ  روعشلا يف  كلذ  يفخت  اأكو  ينعت ؟ اذام  هل : لوقت  تناكو  ركذتت ،
بحأ ال  نوج ، .كلذ  نع  ثدحتلا  ديرت  نكت  هّمُأ مل  ّنأكو  هل  ادب  .هينعأ  ام  نيفرعت 

.ةقيرطلا هذ  ملكتت  نأ 
.هلوق ام  ضرتفي  ام  الاقو  ربقلا ، ىلع  روهز  ليلاكأ  اعضو 

ببسلا كردأ  اهدنع ، .ىصحلا  ةموك  لمأتت  يهو  اهبناج ، ىلإ  نوج  فقو 
مل يذلا  ماس  لجأ  نم  امنإو  هيبأ ، لجأ  نم  اهؤاكب  نكي  مل  .اهئاكبل  يقيقحلا 

.ءيش يأ  ركذت  مدع  تررق  تاذلاب ، تقولا  كلذ  .اهسكع يف  ىلع  ملستسي 
وحن هعفدف  ًافرحنم ، ريغصلا  سونافلا  ناك  .هايملا  نم  ىرخأ  ةليلق  تارطق 

.ةمعانلا ةبرتلا 
يدؤملا قيرطلا  راس يف  .ءود  رداغف  لخدملا ، دنع  ةرايسلا  فقوأ  دق  ناك 



نيح ةطرشلا  زكرم  ىلإ  قيرطلا  فصتنم  ناكو يف  .ةنيدملا  هاجتاب  انلوس  ةدابعلا  راد  ىلإ 
فرطلا نع  دعبي  ناك  اريامديوس ." .فرصم  ةقرس   " .ىلوألا ةرملل  راذنإلا  ةرافص  عمس 

ىلإ توصلا  داعو  غربونورك ، هاجتاب  ةرايسلا  داق  اذل ، .ةليوط  ًةفاسم  ةنيدملا  نم  رخآلا 
ناك ةيركسع ." ةحلسأ   " .ًافولأم رمألا  ادب  ةحلسألاب ." نوججدم   " .ةعاذإلا

". فيثك ران  قالطإ   " .بونجلا وحن  هتهجو  ّريغ  ام  ناعرسو  عمتسي ،
.هتعرس داز  هنأ  ّالإ  ًاقحال ، هفرعي  هنإ مل  ىتح  دعب ، ببسلا  فرعي  نكي  مل 

ـــــــــــــــ
". رارفلا ةرايس  عقوم  ديدحت  "

، بهرُت يتلا  ةحلسألا  لامعتساب  نيرخآلا  دعبيل  ةجض  مهدحأ  ردصي 
.ةوقلا مادختسابو 

". ةميرجلا حرسم  نم  ةدراي  نيعبرأو  ةئم  دعُب  ىلع  "

.كاب وغو  رفعج 
". اريامديوس قافنألا يف  ورتم  ةطحم  برق  بأرم  "

.ريسفت يأ  هل  نكي  هنأ مل  ةجردل  ًابيرغ  ًادج ، ًابيرغ  كلذ  ناك  نكلو ،
بورهلا تارايس  نونكري  مث  ةدراي ، نيعبرأو  ةئم  ةفاسمل  نوقراسلا  دوقي  ذإ ال 

! قافنألا ورتم  نولقتسيو  ماقاطب  نوذخأيو 
". ةرايسلا م  هبتشملا  رداغي  "مل 

". نوفوركيملا  " ربع ثدحتو  ويدارلا  زاهج  سكنورب  نوج  لمح 



". ررك .انه  ةنيدملا ، ةطرش  سكنورب ، "

". ةرايسلا اورداغي  م مل  هبتشملا  "

.قالطإلا ىلع  ىنعم  يأ  هل  دعي  ليلق مل  لبق  ىنعملا  حضاو  نكي  ام مل 
اوقبو قافنألا ، ورتمل  ةطحم  برقأ  ةرايسلا يف  اونكر  ةدايقلا ، نم  ةليلق  ٍناوث  دعب 

.ةرايسلا لخاد  كانه 
نم ةرفصم  ءارضخ  ةرتس  يدتري  ةطرش  لجر  هل  حّول  ًةرشابم ، عطاقتلا  لبق 

، ءاقرزلا ءاوضألا  تحتو  ةميرجلا ، حرسم  برق  عطاقتلا ، دعب  كانهو ، .رخآلا  فرطلا 
.فرحنم لكشب  قيرطلا  ىلع  ةطرشلل  ناترايس  تفّقوت 

نم جرخت  وأ  ريدتست  نأ  امإ  كنم  بلطأس  .قيرطلا  اذه  قالغإ  ّمت  ًارذع ، "
". راسيلا وأ  نيميلا 

ظفاح فالغو  هتيوه  ةقاطبو  ءادوسلا  ةيدلجلا  هتراش  نع  سكنورب  ثحب 
.هصيمق بيج  لخاد  رمحأو  قرزأو  رفصأ 
.تاقيقحتلا بتكم  سكنورب ، نوج 

هسأرب أموأو  هتراش ، ًادقفتم  ةذفانلا ، نم  نسلا  ريغص يف  صخش  ُهجو  برتقا 
ريصقلا دوسألا  رعشلا  وذ  ةروصلا  ودبي يف  يذلا  لجرلا  ناك  اذإ  ام  ررقي  نأ  ًالواحم 
سكنورب ناك  .ال  مأ  يمامألا  دعقملا  ىلع  سلاجلا  هسفن  لجرلا  وه  ةماقلا  طسوتمو 

طباض ناك  ذإ  شيتفتلل ؛ هرفس  زاوج  اهيف  عضخي  ةرم  لك  يف  كلذ  ىلع  ًاداتعم 
.هرهظم نم  دكأتلا  لبق  ةدع  ٍتارم  ةروصلا  نراقي  ةطرشلا 

.هتجهل ّريغو  هسأرب  أموأو  كلذ ، نم  هليمز  نكمت  ةياهنلا ، يف 



". انه اولاز  ام  مأ  ودبي  "
". كلذ تعمس  دقل  "

". حالسلاب نوججدم  مهو  "
". ًاضيأ اذه  تعمس  "

هوعد انم ، ٌدحاو  هنإ  عطاقتلا : نم  رخآلا  فرطلا  هاجتاب  خرصو  ًابناج  ىّحنت 
.قلقلا ريغصلا  طباضلا  هجو  هفلخ  ًاكرات  هتذفان  جاجز  عفري  سكنورب  ناك  امنيب  .ّرمي 

ورتم قيرط  ّنإ  ىتح  .ةيلاخلا  قيرطلا  وحن  ًاهجوتم  ةفرحنملا ، ةطرشلا  تارايس  نيب  داق 
اذه .ةقيقد  لك  تاراطقلل يف  ةفيثك  ةكرح  ًةداع  دهشي  هنأ  مغر  ًايلاخ ، ناك  قافنألا 

.نامألاب هروعش  ىفتخا  امك  ًابيرغ ، ٍءيش  لك  حبصأ  .باشلا  هليمز  ينيع  هآر يف  ام 
ردصت ككسلاو  ةملظلا ، يقتلت يف  ةيمامألا  حيباصملا  نم  ةثعبنملا  راونألا  ّنأكو  هل  ادب 

.مويب ىلإ  سانلا  هجوتي  .ًانانطأ  ازو  غلبي  يتلا  تاراطقلا  اهقوف  ّرمت  نيح  ًاريرص 
حير قرزألاو يف  ضيبألا  طيرشلا  زتها  .عطاقت  ىلإ  لصو  نيح  هتعرس  أطبأ 

ام اوكردي  مل  نيذلا  سانلا  ًادعبم  اريامديوس ، ةريدتسم  دنع  فرصملا  مامأ  ةريهظلا 
.لصح

بطرلا بشعلا  هاجتاب  عرسأو  ةيئاوهلا ، تاجاردلا  راسم  ىلع  ةرايسلا  نكر 
قوف ككسلا  لمحت  يتلاو  باقثلا  داوعأ  لكش  ىلع  ودبت  يتلا  ةدمعألا  هللظت  يذلا 

.قيرطلا اذه 
."؟ اهعقاوم ةزكرمتملا يف  قرفلا  ددع  ام  "

نيب ًائبتخم  تارايس ، فقوم  رظتني يف  ّيزلا  يدتري  هآر  ةطرش  لجر  لوأ  ناك 
ّالإ هفرعي  هنإ  .ليوطو  هّنس  لثم  وهو يف  مهدحأ ، وحن  سكنورب  هجوت  .ةيلاعلا  ةدمعألا 

.نروتردوس ةطرش  بيقر يف  هنإ  همسا ، ركذت  عطتسي  هنأ مل 



له .كانه  كشكلا  فلخ  رخآ  قيرف  دجويو  ةصنملا ، ىلع  قيرف  عضو  "مت 
ةريبكلا ضرألا  ةعطق  رخآو يف  كانه ، ىفشتسملا  ىشمم  قيرف يف  دجوي  امك  ىرت ؟

". ءيضملا تيبلا  كاذ  بناجب 
.سكنورب نوج  جرحأ  امم  ةدع ، عقاوم  ىلإ  هعارذب  ريشي  لوها  لجرلا  ناك 

.همسا فرعي  نأ  هيلع  ناك 
دعتسي ةصاخلا  تاكيتكتلاو  ةحلسألا  قيرف  تاوسلا ، انمامأ ، كانهو  "

". لخدتلل
.ةيناسرخلا ةدمعألا  نيب  عقاوم  ةرشع  .فقوملا  ناكم يف  كانه  ناك  داكلاب 

عراشلا ال ةرانإلا يف  حيباصم  ّنإ  ذإ  هاري ؛ نأ  نود  نم  هيف  ّرمي  دق  يذلا  ناكملا  وهو 
راطإب ةقفرم  ًامدق  رثكأ  ةينب  دروف  ةرايس  ناتنوكرم ؛ ناترايس  هيف  .ٍفاك  ٍلكشب  هئيضت 

ةعاطتساب ناك  ّبطمب ."  " اهيف مدطصي  ةرم  لك  ًاجعزم يف  ًاتوص  ردصي  هنأ  دب  ال 
ةريغص جدود  ةنحاش  ىلإ  ةفاضإلاب  توصلا ، متاك  توص  عمسي  نأ  سكنورب  نوج 

، ةملظلا ببسب  ًاحضاو  نوللا  نكي  .ّلقألا مل  ىلع  هدقتعي  ام  اذه  وأ  نوللا ، ءارفص 
.نيبناجلا ىلع  رتور  وتور - راعش  ىوس  اهيف  ءيش  يأ  زييمت  نم  نكمتي  ملو 

."؟ نايعلل ًارهاظ  ىقبتو  هللا  قحب  ًافرصم  قرست  "َمل 
نيح لكشلا  اذه  ىلع  فقي  ناك  .بورهلا  ةرايس  ىلإ  لوها  لجرلا  رظن 
اهيف قشنتي  ناك  ةرم  لك  هّصتمي يف  يذالوفلا  ةرايسلا  لكيه  ّنأكو  سكنورب ، لصو 

.رفزي ةّرم  ّلك  رخآ يف  ٍلكشب  هنم  برهيو  ءاوهلا ،
.ءاعّدالا ةغلابم يف  هذه  انه ؟ نولازي  اوناك ال  ول  اذام  كلذ ؟ مهفتأ  نوج ، "

ةرايسلا نكرا  مث  ًارتم ، نيعبرأو  ةئم  يلاوحل  ْدقو  كترايس  ىلإ  دعصا  .فرصم  ةقرس 
". رظتناو



سكنورب رود  نآلا  ناح  .تاف  دق  ناك  ناوألا  نكلو  .همسا  لاق  دقل  .نوج 
.قباسلا ايقتلا يف  امأ  تبثيو  ًامسا  لوقيل 

". الك "
هنكلو مل .نيفينع  فراصم  يقراس  ةعبرأ  ةقحالم  طسو  بنذلاب  رعش  ًابت !

.همسا ركذتي  نإ مل  مهدحأ  شمهي  هنأكو  ودبي  ذإ  .ةلاحلا  هذه  ةمواقم  عطتسي 
". ًاضيأ كلذ  مهفأ  ال  "... 

". هناكم لكلا يف  "

، ىنميلا هتقاي  ىلع  تبثملا  نوفوركيملا "  " ربع ثدحتي  لوها  لجرلا  ناك 
.ءيش يأ  نيقراسلا  عامس  بنجتل  ًاضفخنمو  ًاحضاو  توصلا  نوكي  نأ  بجيو 

". نآلا ...دحاو  نينثا ، ةثالث ، ةعبرأ ، ةسمخ ، دعب  اولخدا  "

، ًاذوخ نورمتعيو  دوسألا ، نوللاب  نوحشتم  لاجر  رهظ  ةملظلا ، نم  اهدعب ،
ةكرح يف  ماسجأ  ةينامث  تاسدسم ؛ نولمحيو  صاصرلا ، نم  ةيقاو  تارتس  نودتريو 
ٍتارم هب  رعش  امك  قباسلا ، ةدع يف  ٍتارم  رمألا  اذه  سكنورب  نوج  دهش  .ةدحاو 

ةقرس ةيلمع  لبق  نم  دهاشي  مل  .ةوقلاو  فنعلا  ةهجاومل  فقوم  ذاختا  يأ  ةدع ؛
ناك .ًاحضاو  رمألا  ناكو  ةدع ، ٍتارم  ةبقارملا  مالفأ  ًاقحال  صحفت  هنكلو  فرصمل ،

نيذلا كئلوأ  كرحت  يتلا  اهسفن  زفاوحلا  مهكرحت  ةرايسلا ، بناجب  نوريسي  ةطرشلا  لاجر 
ام ققحأ  نأ  عيطتسأ  يننأ  نم  دكأتأو  يئادعأ ، يقتلأ  لخادلا ؛ يف  ةعنقأ  نوعضي 

.رئاسخ يأ  دبكتأ  نأ  نود  نم  هيلع  تبردت 
.لالظ ةينامث  تكرحت 



عكر اميف  قئاسلا ، دعقم  ًافدهتسم  ةيناسرخلا  ةدمعألا  برق  مهدحأ  يقب 
نم رخآلا  بناجلا  نورخآلا  فدهتساو  ةليوطلا ، ةيبناجلا  ذفاونلا  افدهتساو  نارخآ 

.ةيفلخلا باوبألاو  ةرايسلا 
.هتبقر فلخ  سافنألاب  رعشي  نأ  ىتح  هتعاطتساب  دعي  مل 

نم روصلا  هذه  طقتلي  هنأكو  لوها ، لجرلا  سفنت  توص  عطقنا  دقف 
.هسافنأ كسمي  نآلا  وهو  .ريفزو  قاشنتسا  ةيلمع  لك  عم  ناڤ  ـ لا لخاد 

، ةرايسلا وحن  امهريس  ةصاخلا  تاكيتكتلاو  ةحلسألا  قيرف  نم  نانثا  لمكأ 
ام دحأ  ناك  نإ  .ةغراف  اإ  .اههاجتاب  نيقّدحم  اهنم ، دحاو  فقوم  دعب  ىلع  افّقوتو 

فدهتست ةحلسألا  لك  تراص  اذل ، .ةرايسلا  نم  يفلخلا  ءزجلا  وهف يف  كانه ، ئبتخي 
.ةقطنملا كلت 

.دحاو يقب 
.يوديلا حابصملا  ًالماح  يبناجلا  بابلا  وحن  فحز 

.ةلفقم ةرايسلا  تناك 
هسفنب ىمرو  ةعرسب ، بابلا  حتفو  ضبقملا ، ىلع  ةيورب  ىرسيلا  هدي  عضو 

.ضرألا ىلع 
.ةملظلا تاراجفنا يف  يأ  ثدحت  مل 

.تنمسإلا ىلع  ران  قالطإ  يأ  ثدحي  ملو 
ىلع توص  دّرجم  كانه  ناك  لب  ةيهارك ، كانه  نكت  ملو  دحأ ، خرصي  مل 

.ويدارلا



". غراف نا  ـڤـ لا "



لفتحا كلذ  دعبو  ةريغصلا ، سوؤكلا  بارشلا يف  بص  مث  ةجاجزلا ، ويل  ّزه 
.ًاضعب مهضعب  نونضتحيو  نوّنغي  اوحارو  فرصمل ، ةقرس  ةيلمع  لّوأ  حاجنب  عيمجلا 

هوفتي مل  يذلا  تنسني  ڤـ امأ  .اهسأك  ةئبعت  تداعأ  مث  بارشلا ، يللينأ  تستحا 
.سكيليف لعف  امك  خرصو  هسأك  عفر  دقف  فرصملا  جراخ  مهفوقو  ذنم  ةملكب 

يف نئازخلا  لك  ىلع  رانلا  هقالطإ  ةيفيك  نع  ملكتلا  يف  ربساج  رمتساو 
.فرصملا

". هعقوم ّلكلا يف  "

صاخلا لاصتالا  زاهج  ىلإ  نوعمتسي  مهو  مامألا  ىلإ  اونحناو  تمصلا ، داس 
.بارشلا سوؤك  نيبو  ةوهقلا  ةلواط  طسو  هعضو  يذلاو مت  ةطرشلاب ،

" ...سمخ دعب  اولخدا  "

قيرف نم  ءاضعأ  ةينامث  أدب  امنيب  تقولا ، باستحاب  موقي  ّداح  ٌتوص  ناك 
.ناڤ ـ لا نم  ًايجيردت  نوبرتقي  ةصاخلا  تاكيتكتلاو  ةحلسألا 

 " ...دحاو نانثا ، ةثالث ، ةعبرأ ، "... 
ىرخأ تاوصأ  تأدبو  ةفرغلا ، يف  لصح  امك  ًامامت  توصلا ؛ أده  نآلا ،
.ااذ ّدحب  ةغل  تناك  تعُمس  يتلا  تاوصألا  نكلو  تاملك ، يأ  عمست  دعت  .ولعت مل 

مادقألا طشك 
قيمع سفنت 



ةرايسلا باب  ريرص 

...ّمث نمو 
.قالطإلا ىلع  توص  حضوأو  ىوقأ 

ءودهلا
نوعمتسيو ًاضعب ، مهضعب  نم  صاخشأ  برتقي  نيح  لصحي  يذلا  ءودهلا 

.همزه ّودع مت  ىلإ 
.غراف نا  ـڤـ لا

يدسي نيح  لعفي  ناك  امك  ةوقب  ربساج  كحض  .ماكحض  تلع  ّمث 
ًةكحض كحضي  سكيليف  ناكو  .كحضلا  ةصاخلا يف  هتقيرط  يعي  نمك ال  رماوألا ؛

.سفنتيل فقوتي  ام  ًابلاغ  ناكو  ًايجيردت ، ولعت  تحار  ةريغص  ةكحضب  اهأدب  ةموتكم ؛
اّمأ .فُّقوَت  نود  نمو  ّرمتسم  لكشب  يللينأ  ةكحض  عمسُت  تناك  رخآو ، ٍنيح  نيبو 
ويل مستبا  .هلوح  نم  لك  كحضأ  دقف  هتوص - عُمس  داكلاب  يذلا  تنسني - ڤـ

ةدضنم قوف  زفقيو  لاجرلاك ، يشمي  حبصأ  صخشل  نذإلا ، بلطي  دعي  صخشل مل 
، كحضلا ىلإ  ةجاحب  نكي  .ةدح مل  ىلع  ٍهجو  لك  ًالمأتم  هلوح ، ويل  رظن  .فرصملا 

اذه يف  ةطرشلا  ةيلضفأ  نم  صلخت  .ًاديعس  ناك  هّلعلو  هتناكم ، ملعي  ناك  دقف 
نود نم  بورهلا  ةرايس  نم  برقلاب  جراخلا  ءايبغألا يف  كئلوأ  فقي  نآلاو ، .فقوملا 

.ةرداغملا نم  ةعبرألا  فرصملا  وقراس  نكمت  فيك  اومهفي  نأ 
ًةرشابم بهذا  .كّودع  فوخ  رظتناو  رمألا  قبتسا  .صقراو  كتبرض  برضا 

، ماظنلا يف  ىضوفلا  ئبتخت  ثيح  فعضألا ، وأ  ىوقألا  نونوكي  كانهف  ةاونلا ، ىلإ 
ىضوفلاب هلادبتساو  نمألا  فاعضإل  فنعلا  مادختسا  وه  هلعف  كيلع  ام  ّلكو 

.غارفلا اذه  فّرصتللو يف  بارطضالاو ،



نيهجو ماظنلاو  ىضوفلا  تناك  ذإ  .مهو  دّرجم  نامألاب  سانلا  ساسحإ  ّنإ 
اوناك ام  مهو  .ّنيعم  ّدح  عضو  متي  نيح  رخآلا  ناكم  امهدحأ  ذخأيو  ةدحاو ، ةلمعل 

ىلإ ةبسنلاب  تقولا  فّقوت  .غارفلا  اذه  ببسي  ام  وه  فنعلا  .نكمم  كلذ  نأ  نوفرعي 
ّنإ نيلئاق  ويدارلا  ريثأ  ربع  نوخرصي  نيذلا  ىلإ  ةبسنلابو  ضرألا ، ىلع  اوددمت  نيذلا 

رومألا نكت  ذإ مل  رومألا ؛ نم  ريثكلا  مهف  متي  .يشماه مل  ٍلكشب  نوخرصي  نيقراسلا 
.ةيرحب فرصتلل  قئاقد  ثالث  هتعومجمو  ويل  حنمو  عيمجلا ، كبرأ  ام  اذهو  .ةيقطنم 

يبناجلا بابلا  اوحتفو  ماظنلاو ، نمألا  ةداعتسا  فد  مهّيزب  كانه  اوفقو 
.مهتيب نوقراسلا يف  ناك  .غرافلا  نافلل 

". تنسني ڤـ " 
نكي يذلا مل  تنسني  بقاري ڤـ ويل  ناك  بارشلا ، ءاستحاو  قانعلا  نيب  ام 

.هرعاشم نع  ّربعي  فيك  كردي 
."؟ اذام "

". تنسني اي ڤـ يعم  لاعت  "
."؟ نيأ ىلإ  "

". بسحو لاعت  "
تناك لزنملا ، جراخو  .نيطبتغم  ةقرسلا  ةميرج  حرسم  اورداغ  دق  اوناك 
تعضو دقو  ءيضم ، حرسمك  ماريج  لزنم  خبطملا يف  ناكو  ناكملا ، دوست  ةملظلا 

، ٍلاع ٍّيسرك  ىلع  ًالفط  باش  عضو  اميف  ةريدتسم ، ةلواط  ىلع  ًايجاجز  ًءاعو  ةباش 
لوانت ىلع  ّرصأ  مهدحأ  نأ  ودبي  .هدي  ماعط يف  ةقعلمو  هردص  ىلع  ةردص  كانهو 

.هدرفمب ماعطلا 



". سورهملا زوملا  ىلع  تقصب  املاطل  ركذت ؟ له  "
". كلذ لعفأ  تلز  امو  "

غلبت تنك  .تابعكم  ىلإ  هعطقأ  نيح  بّلعملا  خوخلا  بحت  تنك  كنكلو  "
؟ ملعتأ .ليوط  ٍنمز  ذنم  رمألا  ثدح  .ماوعأ  ةينامث  غلبأ  تنكو  .ةدحاو  ًةنس  رمعلا  نم 

". مويلا كلمع  تنقتأ  دقل 
". تددرت دقل  الك ، "

، ةدضنملا ىلع  تزفق  دقل  .أطخ  يأ  بكترت  مل  كلذ  دعب  كنكلو  "
ناكو .قيدانصلا  تغرفأو  ربساجل  بابلا  تحتفو  ةنزخلا ، ةرجح  ىلإ  حيتافملا  تذخأو 

". ةطخلا نمض  كلذ  لك 
". أوسألا ىلإ  رومألا  روطتت  نأ  نكمملا  نم  ناك  .تددرتو  تفّقوت  دقل  "
ثالثل فقوملا  ىلع  انرطيس  دقف  كلذك ؟ سيلأ  ةلكشملا ، تللح  دقل  "

اذهلو .نيرخآلا  سكع  ىلع  نامأب  اّنك  .تنسني  ڤـ اي  عضولا  ناك  اذكه  .قئاقد 
". هعقوتن ًأطخ مل  حلصن  يك  تقولا  انل  ىنست  ببسلا 

ويل عفر  .ةطلسلاو  رقبلا  محل  ةنخي  لوانتت  رخآلا  لزنملا  يف  ةلئاعلا  تأدب 
.هلك بارشلا  ايستحا  مث  تنسني ، ًايِّيحم ڤـ هسأك 

نآلا هيف  ريكفتلا  كيلع  ام  لك  ينعمستأ ؟ .نآلا  رمألا  اذه  ىسنت  نأ  بجي  "
". ةيلاتلا ةرملا  هيف يف  ركفت  نأ  بجي  ام  اذه  .هجو  لمكأ  ىلع  ةيلمعلاب  تمق  كنأ  وه 

دجوت ثيح  ةمجمجلا ، فهك  قوف  عقت  يتلا  ةفرغلا  هاجتاب  خبطملا  نم  اراس 
امنيب ربساجو  تنسني  ردص ڤـ نم  ةيلدتم  تقولا  نم  ةعاس  لبق  تناك  يتلا  سايكألا 

.لاملاب اآلمي  اناك 



". فصنو نويلم  امبرو  ًابيرقت ، نويلم  ىلع  انلصح  "
حوفتو ةنورك ، ةئمسمخ  اهنم  لك  لمحت  لاملا  نم  ةكيمسلا  مزرلا  تناك 

تانيسمخو تائم  كانهو  .ماخلا  نطقلا  نم  عونصملا  لاملل  ةيئانثتسالا  ةحئارلا  اهنم 
.ىرخألا سايكألا  ةأبعم يف  تانيرشعو 

."؟ رمألا ودبي  فيك  ًاذإ ، "
.ةنوركلا نم  فالآلا  تائم  ىلع  يوتحي  سيك  هدي يف  تنسني  عضو ڤـ

". ةعيبطلا قوفي  اذه  "
خبطملا يف ةلواطو  ةذفانلا  وحن  ويل  رادتسا  نأ  ىلإ  رخآلا ، ىلإ  امهدحأ  رظن 

دقف هدرفمب ، لكأي  ةدحاو  ًةنس  رمعلا  نم  غلبي  يذلا  لفطلا  دعي  مل  .رخآلا  لزنملا 
ولت ماعطلا  نم  ًةقعلم  همف  يف  عضيو  هرعشو ، هصيمق  حسميو  هبرق ، هدلاو  ناك 

.ىرخألا
مهيدل تسيلو  انيفتخاو ، ًافرصم  انقرس  دقل  .ةعيبطلل  فلاخم  اذه  معن ، "

". كلذب انمايق  ةيفيك  نع  ةركف  ىندأ 



رماغلا ءوضلا  ّنإ  ذإ  .رشابملا  ءوضلا  ةفلتخم يف  ةرثانتملا  جاجزلا  اياظش  تَدَب 
ةريغصلا ةحاسلا  يعرشلا يف  بطلا  ويئاصخأ  هعضو  يذلا  حابصملا  نم  ثعبنا  يذلا 

.جاجزلا اياظش  نم  ًاعمال  ًابابض  دّلو  يذلا  رمألا  فرصملا ؛ ةذفان  نم  قّفدت 
دجول رادتسا ، ولو  .رداغي  وهو  هفلخ  سكنورب  نوج  رظني  مل 
ٍةقيرطب نّكمت  هلوخد ، ىدلو  .هراظتناب  نييفاحصلا  ةلئسأو  تاريماكلاو  تانوفوركيملا " "

يوني ناكو  عقوملا ، نيدشتحم يف  اهدارفأ  ناك  يتلا  ةعبسلا  رابخألا  مقاوط  بّنجت  نم  ام 
.اهبّنجت رارمتسالا يف 

ةبلع ىلع  ترقتساو  فقسلا  نم  اياظشلا  تطقاست  فرصملا ، طسو  يف 
اههجو تعضو  دق  ريصق  تقو  ذنم  ةأرملا  تناك  .لافطألا  بيلح  ىلع  يوتحت  ءارمح 

ءاذح برق  طقسف  ةلاقبلا  سيك  تعقوأ  امك  هتفخأو ، ةدرابلا  ةيرجحلا  ةيضرألا  برق 
نأ نود  نم  سكنورب  ةلئسأ  ىلإ  عمتست  ةيوازلا  دعقم يف  ىلع  تسلج  .نيمرا  دحأ 

لّبقت لواحتو  طقف  ةكبترم  تناك  ذإ  .قباسلا  كلذ يف  ىأر  دقل  .ةباجإلا  نم  نكمتت 
ررضلا قحلأ  دق  ةرركتملا  ةيرانلا  تارايعلل  يّودملا  توصلا  ّنأ  ّالإ  وه ، امك  عقاولا 

يف ًاجعزم  ريفص  توص  اهعامس  ىلإ  ىّدأ  ام  اذأ ، ةلبطبو  اهيدل  عمسلا  ةساحب 
.اهينذأ

هنايدانيو هناقحالي ، نيرّوصم  كانه  ّنأ  هتفرعم  مغر  فلخلا  ىلإ  ردتسي  مل 
، عطاقتلا ىلإ  لصو  نيحو  .رارفلا  ةرايس  هتعطق  يذلا  هسفن  فيصرلا  زاتجي  ناك  امنيب 

نيلمتحم نيحشرم  ىلإو  فرصملا ، ىلإ  اداعو  املستسا  بورهلا ، ةرايس  راسم  ًاضيأ  وهو 
.مهعم لمعلل 

اتلبط ترجفنا  يتلا  ةأرملا  ىلإ  اهاطعأو  ةربغملا  لافطألا  بيلح  ةبلع  لمح 



لكلاو نئابز - ةتسو  فرصملا  نيفظوم يف  ةثالث  دوهش - ةعست  كانه  ناك  .اهينذأ 
ناصخش كلانه  ناكو  .رهد  اأكو  تّرم  قئاقد  ثالثل  ضرألا  ىلع  نيددمم  اوناك 

نيذلا ُةتسلا  مّدق  .قالطإلا  ىلع  ثدح  ام  اركذتي  امأ مل  ةجردل  ةدشب ، نامودصم 
ّنإ ىتح  عامجإلاب ، اهيلع  قفتم  ريغ  نكلو  ةيقطنم ، ٍتاحيرصت  ملكتلا  اوعاطتسا 

.نيمرا رهظم  ىلع  نع  اثدحت  امهضعب  بناجب  ناسلجي  اناك  نيذللا  نيقهارملا 

ويكيناكيم مأكو  ءاقرز ، تالذب  ...دقتعأ  ت :) .ر   ) نوسروت دراكير 
.تارايس

تانولطنبو تارتس  نودتري  اوناك  تالذب ، نكت  مل  .م ب :)  ) غريب ساكول 
.ةيبناج بويجب 

جاجزلا ىلع  ةيرانلا  تارايعلا  قلطأ  نمب  قلعتي  ام  يف  امدافإ  امّدق  امك 
.ّدعلاب ماق  نمو  ةنزخلا ، ةرجح  غرفأ  نمبو  هطقسأف ، حّفصملا 

.نينيعلا ءانثتساب  هجولا  لك  يطغت  يتلا  ةعنقألا  نوعضي  اوناك  .ر ت :) )
ًامف تيأر  .كلذ  ّنظأ  لاح ال  يأ  ىلع  .ةعنقأ  لكلا  عضي  مل  .ل ب :) )

.لقألا ىلع  ًاحضاو  ًادحاو 

دنع فلتخم  لكشب  ثادحألا  ناسنإلا  يعو  مجرتي  امدنع  لصحي  امك  ًامامت 
.تقولا رورمو  هادمو ، فوخلا ، لكش  بسحب  فنعلا ؛ ةهجاوم 

ًارتم هلوط  غلبيو  ةماقلا ، ليوط  ناك  .هيمدق  برق  ًايثاج  تنك  .ر ت :) )
ٍلكشب ةماقلا  يليوط  اوناك  .كلذ  نم  دكأتم  انأو  .ًابيرقت  ًارتمتنس  نيعستو  ةسمخو 

.بيرغ
رصقأ ام ، ًاعون  ةماقلا  ريصق  ادب  .هبرق  ضرألا  ىلع  ًاعباق  تنك  .ل ب :) )



.ًانيمسو ينم 

دقعلا يف  ةأرما  اإ  .ةقدب  هتأر  ام  فصت  نأ  ةدحاو  ةدهاش  تعاطتسا 
شاشرلا عّنقم  لجر  بّوص  نيح  مقر 3  قودنصلا  فلخ  سلجت  تناك  سماخلا 

اهانيع تناك  .اهمامأ  ةمالسلا  ةذفان  ىلع  ًايران  ًارايع  نيعبرأ  يلاوح  قلطأو  اهوحن ،
ههجو يف  اهدي  تعفر  نيح  اهتعاجش  مرجملل  ترهظأ  دقو  نيتنيزحو ، نيتريغص 

نيح يف  ةنزخلا ، ةرجح  حيتافم  هئاطعإب  اهرمأي  ناك  امنيب  ةنولملا ، اهرافظأ  تدبف 
.اهمسجو اهرعشو  اايث  ىلع  طقستو  رياطتت  جاجزلا  اياظش  تناك 

ناكو .ةيلحم  هتجهل  نكت  .ًايديوس مل  ناك  .إ ه :)  ) نوسنامريه انيل  اغنيإ -
رظني نأ  نود  نم  تاهاجتالا  لك  هينيعب يف  رظني  حارو  .رّتوتم  هنأكو  ًاعطقتم  هتوص 

.يهاجتاب
بابلا حتف  كلذ ، دعبو  .ّنيعم  ءيش  ىلإ  رظني  الو  رماوألا  ردصي  ناك 

.ضرألا ىلع  اهّدخ  تعضو  نيح  كلذ  تأر  دقو  رخآ ، قراسل  يفلخلا 

يتلا كلتك  سبالم  يدتريو  ًاديعب ، رظتني  رخآلا  لجرلا  ناك  ه :) . 1)
.ةظحاج ماذآ  لك  تناكو  .برحلا  دونجلا يف  اهيدتري 

نم ةدكأتم  تناكو  .ةنزخلا  ةرجح  رخآلا  حتفو  حيتافملا ، مهدحأ  بلط 
.ةدضنملا نم  رخآلا  فرطلا  يقب يف  يذلا  صخشلا  ىلإ  ةدع  ٍتارم  ارظن  امأ 

ىتح .هتوص  عفري  نأ  نود  نم  تقولا  بستحي  لجرلا  كلذ  ناك  .إ ه :) )
.ةياهنلا

". نوفوركيم ، " تفاخ ٌتوص  سأر ، تاعاّمس  ةظحاج ، ناذآ 
.دئاقلا



.هرماوأ نوذفني  نورخآلا  اميف  رمأي ، دحاو  ٌدئاق  كانه 
هقحالي دحأ  ال  نأ  نم  دكأتو  عطاقتلا ، طسو  نم  هلوح  سكنورب  رظن 

ةرايس تناك  ثيح  بأرملا  ىلإ  ًادئاع  قيرطلا  نم  رخآلا  فرطلا  وحن  ريسي  ناك  امنيب 
ةيديدح ككس  يهو  قوف ، نم  رسجلا  قافنألا  راطق  َربع  .ةنوكرم  ةغرافلا  بورهلا 

.اهليغشت ديعُأ 
.ةيكيتاموتوأ ةحلسأ  ةيامح ، تارتس  لاصتا ، تادعم 

.ةيركسع ةيلمع 
يتلا ةيرولفلا  ةيبناجلا  ةباتكلا  يذ  نوللا  رفصأ  جدودلا  ناف  ةقرس  تمت  دقل 

.ءاسملا ام يف  ٍتقو  هكلمت يف  يتلا  ةكابسلا  ةكرش  مسا  نع  ةرابع  تناك 
نأ ىلإ  ةسداسلاو ، ةدحاولا  ةعاسلا  نيب  ...تقولا  بستحي  سكنورب  ناك 

بطلا ويئاصخأ  ناكو  ةرانإ ، ةزهجأ  بيكرت  مت  .بوره  ةرايسك  اهمادختسا  مت 
.تاهجلا لك  نم  ا  نوطيحي  يعرشلا 

تالماح .انبناجبو  فلخلاو  مامألا  يف  عراوشلا  .قافنألا  راطق  لخدم  "
نولقنتيو سانلا  يتأي  انه  نيعل ! قرط  عطاقت  طسو  فقن  نحن  .ةيئاوه  تاجارد 
.ةيئاوهلا تاجاردلا  ىلع  وأ  مادقألا  ىلع  ًاريس  نورداغيو  انه  ىلإ  نولصي  راطقلاب ،

". ةمئاد انه  ةكرحلا 
.كانه جنيداه  لوها يف  ةطرشلا  لجر  ناك 

". نافلا نورداغي  مهو  دحأ  مهري  "مل 
ًامامت انه  .عطاقتلاو  ةحاسلاو  فرصملا  ىلإ  رظني  ناكو  سكنورب ، بُجي  مل 

عطاقت ىلإ  يدؤي  قيرط  لك  ناك  راتمأ ، ةعضب  دعبو  .اهنيب  رايتخالل  قرط  عبرأ  دجوت 



ةعبرأ كانه  نأ  ينعي  امم  .ةعبرأ  فعض  ةعبرأ  فعض  ةعبرأ  .ىرخأ  قرط  عبرأ  عم  ديدج 
قرط ةمث  يلاتلابو ، جنرطشلا ، ةعقر  ىلع  تاعبرملا  نم  رثكأ  تاقرط  ةمث  .ًارايخ  نيتسو 

.بورهلل ةريثك 
". نوج "

امنيب ّدرلا ، مدع  ىلع  نوج  َوقي  ملو  ًاددجم ، همساب  لوها  لجرلا  هادان  دقل 
.ًاضيأ لجرلا  مسا  ملعي  هنأ  يعّدي  ناك 

". بورهلل ناف  ةرايس  لوأ  انحتف  نأ  ذنم  ةقيقد  نوعبرأ  تضم  "
.ًةأجف مالستسالا  ًايّنمتمو  ةباجإلا  ًابنجتم  ثيدحلا  ةعباتم  عيطتسي  هّلعل 

". ةقرس ةيلمعب  مايقلل  لضفألا  ناكملا  وه  اذه  "
.عطتسي مل  ال ،

". ًادج ريبك  ثحبلا  عقومف  "
لك دعب  هرظن  تفلب  ةدع - ٍتارم  هعم  لمع  يذلا  ليمزلا - اذه  رمتسا 

.ةديدج ةباجإ 
."؟ كلذك سيلأ  يمسا ، ركذت  تنأ ال  "

."؟ اذام "
". كيريإ "
."؟ ًارذع "

". يمسا اذه  "



اذام اوفتخاو ؟ رخآلا  ولت  دحاولا  ةرايسلا  اورداغ  ول  اذام  اولصفنا ؟ ول  اذامو  "
تاطحملا نيب  لقنتو  هفاقيإ  نم  اونكمتي  نأ  لبق  قافنألا  راطق  مهدحأ  لقتسا  ول 

."؟ رداغو
.تالفاحلا ةطحم  وحن  رادتسا  ّمث 

لقتسا اذإو  ًاقرش ؟ وأ  ًابرغ  هّجوتو  ةلفاحلا 163  رخآلا  لقتسا  ول  اذامو  "
ةطاسبب عبارلا  راس  اميف  كانه ، ةينكسلا  ةقطنملا  ا يف  راسو  ةيئاوه  ةجارد  ثلاثلا 

."؟ كانه ّيحلا  ىلإ  رداغو 
.مادقألا ىلع  ريسلا  ةيئاوهلا ، ةجاردلا  ةلفاحلا ، قافنألا ، راطق 

.ةرايسلا ةطساوب  ًاقيرط  نيتسو  ٍعبرأ  لقنتلا يف  وأ 
، يركمسل لقن  ةليسو  نافلا  ناك  سمألا ، .نافلا يف  وحن  سكنورب  تفتلا 

دعب .بورهلل  ةبكرم  ىلإ  لوحت  ام  ناعرسو  ةيلاتق ، ةبكرم  ىلإ  هليوحتو  هتقرس  تمت  مث 
هداعتسا ةنيدملا ، ةطرش  يعرشلا يف  بطلا  ربتخم  هيلع  رثع  نأ  دعب  ًاديدحتو  مايأ ، ةعضب 

.هكلام
."؟ كيريإ "

ًارمأ نكي  نآلا مل  هفرع  ًامسا  همادختسا  ّنأ  ّالإ  ًاطبتغم ، هكيرش  ادب  لعفلاب ،
.ًاحيرم

نم ناكملا  اذه  رداغيل  مهنم  دحأ  نكي  ملو  ًابرح ، اوأدبيل  انه  ىلإ  اوتأ  دقل  "
نم ةيقاولا  تارتسلاو  ةيقاولا  عوردلاو  تاشاشرلا  لمحي  وهو  سانلا  هاري  نأ  نود 

". لاصتالا تادعمو  صاصرلا 
.سانلا لقني  يذلا  ةنيدملا  ضبن  هنإ  .مهسوؤر  قوف  ًاددجم  قافنألا  راطق 



". دهاش كلانه  نوكي  نأ  بجي  "
قيرف فحزف  يبناجلا ، ةرايسلا  باب  ىلع  فطلب  سكنورب  نوج  برض 
ةغراف ةيندعم  ةفيذق  اأكو  ةرايسلا  تدب  .بابلا  حتفو  ةصاخلا  تاكيتكتلاو  ةحلسألا 

.قباسلا تدب يف  امك  ًامامت 
.اورداغي ال مهو  صوصللا  ىأرو  انه ، ةرايسلا  ىأر  دق  ام  ًادحأ  نأ  دب  "ال 

". رثأ يأ  كرت  نود  نم  اوفتخي  نأ  ءادوسلا  ةعنقألا  نوعضي  نيغلاب  لاجر  ةثالثل  نكمي 
ـــــــــــــــ

.لَقعُي ال 



ثالث اهسفن  ةرابعلا  هذه  تنسني  ڤـ دّدر  ويل ، لاؤس  نع  باجأ  نأ  دعب 
يف اهاعضوو  ةنورك  ةئمسمخ  ةئف  نم  ةّيلاملا  قاروألا  مزر  ّدعب  اماق  ّمث  نمو  .تاّرم 

ىلع ةّيلاملا  قاروألا  ّدعب  اماق  نمو ّمث  لَقعُي ! .ةنورك ال   924,000 ةدحاو : ةبيقح 
! لَقعُي .ةنورك ال   810,540 ىرخُألا : ةبيقحلا  اهاعضوو يف  اائفو  ااولأ  فالتخا 
ال ًاّبت ، .ةنورك  1,734,540 ًاعم : نيتبيقحلا  ىوتحم  ةميق  عمجب  اماق  كلذ  دعبو 

! اذه لَقعُي 
حطس نع  ةرابع  تناك  يتلا  ضرألا  ىلع  هجول  ًاهجو  تنسني  ـ ڤو ويل  سلج 
َيتوص لزنملا ؛ لخاد  نم  ةرداصلا  ةحرفلا  توصألا  نع  ًاديعب  ًاضيأ ، ةمجمجلا  فهك 

.يللينأ كلذ  يَرَـت  نأ  بجي  ناك  .لصح  امع  ناثّدحتي  امهو  ربساجو  سكيليف 
قوف صاصرلل  داضملا  جاجزلا  ىلع  رانلا  قلطي  وهو  هدّلقو  ويل ، هّنأ  ربساج  ىعداو 
!؟  يللينأ اي  يلّيختت  نأ  ِكُنِكُميأ  .ًامامت  كانه  ينوكت  نأ  بجي  ناك  .فرصملا  قودنص 
اذكه عباتو : حالسلا  لمحل  ىلضفلا  ةقيرطلا  َرِهظُي  يكل  لفسألا  ىلإ  طبه  نمو ّمث 

ًامامت دّدرتلا ؛ وه  ًادبأ  هب  ُمايقلا  ِكنكمي  يذلا ال  ديحولا  ءيشلاو  يللينأ ، ةكرعملا  نوكت 
ينعت ةرظنب  ُهَقَمرف  هيلإ ، ُعمتسي  تنسني  ّنأ ڤـ لاحلا  ويل يف  ظحال  .تنسني  َدَّدرت ڤـ امك 

.بابلا لفقأو  ض  مث  كلذ ، ّلكل  ًاّبت 
.هتاذ ّدحب  ًابيهم  لاز  ام  َرمألا  ّنأ  ديب  ةديدع ، تاّرم  كلذ  اولعف  املاطل 

تاقلحلاب ًادّيج  اكسمأو  ةّيضرألا ، طالب  حاولأ  عزنو  ةداّجسلا  ّفلب  اماق 
.ةنزخلا احتفو  ةلصفنملا ، ةّيضرألا  ةعطق  اعفرو  ةّيندعملا ،

". تنسنيڤ "



."؟ اذام "
اهل تسيلو  ا ، فافختسالا  نكمي  ةقرسلا ال  ةّيلمع  ةدحاو يف  ٌةظحل  كانه  "

". انقفتا .هنع  ثّدحتي  ربساج  ناك  امب  ةقالع  ّيأ 
ةبلعو ةنورك ، نيسمخ  ةئف  نم  ةيدقنلا  قاروألا  نم  تامزر  ةّدع  ويل  ذخأ 

.سكلور ةكرام  نم  دي  َيتعاسو  ةّدع ، ماسقأ  تاذ  تارهوجم 
" ...كانه رمألا  تدسفأ  نإو  .ةمساحلا  ةظحللا  اإ  "

ًاعم الصوو  ءابرهكلا ، ةبلع  ءاطغ  ويل  حتف  .ًادّدجم  ةبيهلا  نم  ٌّوج  مّيخ 
.ةّيِفخملا ةفرغلا  لخاد  قرغت  يتلا  ةيفلخلا  ةنزخلا  ةحول  ادهاشو  نيَلصفنُم ، نيكلس 

". اذه لمعتست  نأ  َكيلع  "... 
امهادحإ حتفف  ناتريبك ، ناتبيقح  كانه  تناك  ةيدقنلا  لاومألا  نم  برقلاب 

.دارفأ ةعست  تّتشيل  همدختسي  دق  يذلا  سّدسملا  عفرو 
ًامامت ُملعي  صخش  ُّلك  ماد  امو  طيطختلاب ، موقي  نم  انأ  ُتمد  ام  نكلو ، "

". ًادبأ َثدحي  نل  كلذف  هلعف ، هيلع  ام 
، مَّلُسلا ىلع  لزن  ّمث  .ةرفحلا  لخاد  ناَتيّلدَتُم  هالجرو  ةّفاحلا  ىلع  سلج 

ةفرغلا ءاضأف  يئابرهكلا ، سباقلاب  هلصوو  فقسلا ، ةبمل  نم  ىلدتي  ًاقيلط  ًالبح  طقتلاو 
.عطاسو ٌرهبم  ٌيئابرهك  ٌحابصم 

". تنسنيڤ اي  ًادبأ  ا  فافختسالا  نكمي  ةدحاو ال  ةظحل  كانه  "
.سايكألا تايوتحم  مالتسال  ًازهاج  هسأر ، قوف  هيدي  عفرو 

". لّوحتلا ىلوألا ؛ ةبكرملا  ليدبت  ةطقن  "



ـــــــــــــــ
تيز نم  ةثعبنملا  خنزلا  ةحئار  تاذلاب ؛ ةحئارلا  هذه  ّبحي  سكنورب  نكي  مل 

شّشَعُـتل تلّلست  يتلا  ءاوس  ٍّدح  ىلع  ةيتابنلاو  ةيناويحلا  نوهدلا  ةحئار  يناوألاو ، يلقلا 
ىلإ رظني  وهو  همف  نم  ءاوهلا  قشنتسي  نأ  ىلع  صرح  .هتادعمو  خبطملا  ناردج  يف 

.قافنألا ورتم  نابضق  زئاكر  نيب  ةروشحملا  ةريغصلا  ةيانبلا  هذه  نم  ةذفانلا ، جراخ 

.ءاسملا يف  رداغتو  حابصلا  يف  تارايسلا  يتأت  ك :) .ج   ) اكلوك وكراج 
جدودلا نا  اّمأ ڤـ .رهظلا  دنع  تتأ  طسولا  ةدوجوملا يف  نوللا  ةّينب  دروفلا "  " كلت ّنكلو 

.ةعاسلا يلاوح  ذنم  ىتأ  دقف  ...رفصألا  ريبكلا 

تارايسلا بأرم  ىلع  ةعشقنم  ةيؤرب  ّلطي  نأ  هكلام  ةعاطتساب  رغرب ، معطم 
.ام ًائيش  ىأر  دق  نوكي  امبر  يذلا  ديحولا  صخشلا  وهو  .ةفيعضلا  ةءاضإلا  يذ 

؟ كانه هكرتي  ًادحأ  َرت  ملأ  رفصألا ، نا  ـڤـ لا كلذو  .ج ب : -      
.دحأ ال  .ج ك :

ال بأرملا  ةباوبو  ريغصلا  معطملا  اذه  باب  نيب  ةفاسملا  ّنأ  سكنورب  نّمخ 
.ةدراي ةرشع  سمخلا  ىّدعتت 

ضعب سلجي  ًانايحأف  ةبارغلا ؛ نم  ردقلا  اذه  ىلع  سيل  رمألا  ّنكلو  .ج ك :
نورداغي نمو ّمث  راطقلا ، وأ  ةلفاحلا  ةطساوب  ًامداق  ًادحأ  نورظتنيو  طقف ، كانه  سانلا 

.ًادّدجم

كاذ هيدل  هرمع - نيمخت  بعصي  ةماقلا ، ليزه  ًالجر  معطملا  بحاص  ناك 
نكامألا ضعب  مهتّيوه يف  تاقاطب  زاربإ  ااحصأ  نم  ُبَلطُي  يتلا  هوجولا  نم  عونلا 

ضيبأ موي  تاذ  ناك  ًارزئم  عضي  دالوأ - ةعبرأل  ًابأ  ناك  نإو  مهنس ، نم  دكأتلل 



ةهدر ىلإ  ام  قحلت  ةحئارلا  كلت  تناك  ببسلا  اذهل  اّمبرو  كلذك ، دُعي  هنكلو مل 
.ةدضنملا لوط  ىلع  رهظ  نود  نم  ةيبشخ  دعاقم  ةثالث  عفترت  ثيح  ةريغصلا ، ماعطلا 

؟ اوبهذو اوتأ  نيذلا  عيمج  تيأر  له  مويلاو ، ب.ج :
بأرم نكامأ يف  ةرشع  ىوس  كانه  تسيل  .موي  ّلك  عيمجلا  ىرأ  ك.ج :

.تقولا لاوط  ...انه  ٌفقاو  انأو  تارايسلا ،
ىلع ةيندعملا  ليدانملا  ةلماح  نم  نيَيقرو  نيَليدنم  سكنورب  لوانت  –      
بتكو تاليطتسم ، ةرشع  مسر  .يلخادلا  هترتس  بيج  نم  ًاملق  بحسو  ةدضنملا ،

ةميدقلا يف دروفلا  ةرايس  فوقو  ناكم  لّثمي  هنأ  ضرتفي  يذلا  ليطتسملا  ِّينُـب يف  ةملك 
.ةيلمعلا ذيفنت  دنع  لمعتسا  يذلا  نا  ـڤـ لا ناك  ثيح  رفصأ  ةملكو  بأرملا ،

له نكلو ، .رضاحلا  تقولا  انه يف  ناتدوجوم  ناترايسلا  امه  ناتاه  .ج ب :
؟ ديزملا رّكذتت 

؟ ديزملا .ج ك :
ةليلقلا تاعاسلا  لالخ  انه  تدجاوت  يتلا  تارايسلا  ينعأ ، ب : .ج 

.ةريخألا
...ةرايس ًالثم  كانه  ًانسح ، .ج ك :

.تاليطتسملا كلذ يف  نّود  .ج ب :
.كلذ نّودُأس  .نشيتس  ةرايس  ...ليطتسملا  كلذ  يف  ...كانه  ك : .ج 

.اول رّكذتأ  .نشيتس ال  ةرايس 
.دّيج .ج ب :



نوكرملا رفصألا  كلذك  ًامامت  نوللا ؛ ّيلحك  جدود  نا  ...كلانهو ڤـ .ج ك :
.ّيلحك جدود  نّودأس ، .هنم  برقلاب  نكلو  نآلا ، كانه 

؟ ىرخُألا نكامألا  يفو  .ج ب :
.ةريخألا تاعاسلا  لالخ  سيل  هّلقأ  .ءيش  ال  .ج ك :

ةدضنملا نع  ةيقرولا  ليدانملا  ةحازإب  ضيبألا  رزئملا  عضي  يذلا  لجرلا  ماق 
.باهذلل رّضحتي  وهو 

َنِكُر نأ  دعب  ترداغ  يتلا  تارايسلا  فرعأ  نأ  ديرأ  .دعب  ِهتنن  مل  .ج ب :
.رفصألا جدودلا  نا  ڤـ

! كلذ دعب  .ج ك :
.ةيلمعلا ذيفنت  ىدل  لمعتسا  يذلا  نا  ـڤـ لا لصو  نأ  دعب  .ج ب :

! رّكذتأ ال  .ج ك :
.لواح .ج ب :

وحن ّمث  تارايسلا ، بأرم  وحن  هرظنب  حاشأ  هدي ، ملقلا يف  كسمي  ناك  اميف 
، طسولا دوجوملا يف  ليطتسملا  لوح  ةريبك  ةرئاد  مسر  ّمث  .سكنورب  وحن  ّمث  ليدنملا ،

.نشيتسلا ةرايس  لوح 

.كلت .ج ك :
؟ ىتم .ج ب :

.قئاقد يلاوح 10  دعب  اّمبر  ...فرعأ  ال  .ج ك :



؟ طقف ةرايسلا  هذهأ  .ج ب :

ًاتوص ُرِدصُيَـف  ًادراش ، ةدضنملا  ىلع  هب  رقني  وهو  هدي ، لازي يف  ملقلا ال  ناك 
.ًاجعزم

.نوللا ّيلحك  رخآلا  جدودلا  نا  ّمث ڤـ .ج ك :

، ةّدع تاّرم  نوللا  ّيلحك  جدود  هيف  َنِّوُد  يذلا  ليطتسملا  لوح  ةرئاد  مسرو 
.ةكيمس ةرئادلا  تحبصأ  نأ  ىلإ 

ام ...وأ  قئاقد ، سمخ  وأ  نيتقيقد ، دعب  رداغ  لجأ ، ...اّمبر  ك : .ج 
.كلذ براقي 

؟ نا ـڤـ لا كلذ  .ج ب :
.ًامامت هنم  برقلاب  رفصألا ، نا  ـڤـ لا ةاذاحمب  دوجوملا  ليطتسملا  لجأ ، .ج ك :

ّيقيقحلا فقوملا  هاّجتاب  رظنو  تارايسلا ، بأرم  مسر  نع  هرظن  سكنورب  عفر 
حيباصم نم  بّرستي  تفاخ  ٌءوض  كانه  ناكو  ...ءارفصلا  ةرايسلل  رواا  ليطتسملا 

.غرافلا ليطتسملا  ىلع  طبهيو  عراشلا  ةرانإلا يف 

؟ كلذ دعب  ةرشابم  رداغ  له  دّكأتم ؟ تنأ  له  .ج ب :
.ءارولا ىلإ  دعي  .دّكأتم مل  انأ  .ج ك :

؟ ءارولا ىلإ  دعي  هنإ مل  كلوقب  دصقت  اذام  .ج ب :
ةرايسلا ةمّدقم  نولعجيو  نولخدي  انه  مارايس  نونكري  نيذلا  عيمج  .ج ك :

كلذ ّنكلو  .فقوملا  ةرداغمل  ءارولا  ىلإ  ةدوعلا  مهيلعو  ًالّوأ ، ةمّدقملا  .طئاحلا  وحن 



.سكاعملا هاّجتالاب  ...ناك  نا  ـڤـ لا
، هديب هكسمي  يذلا  ّيقرولا  ليدنملا  هريوكت  ببس  سكنورب  نوج  ركذي  ال 

.بسحو كلذ  لعف  هنكلو 
نم نانا  ڤـ رخآلا ، برق  دحاولا  هسفن ، ترايسلا  بأرم  اَنِكُر يف  نانا  كانه ڤـ

.جراخلا وحن  ةيمامألا  هتهجاو  يناثلاو  لخادلا ، وحن  ةيمامألا  هتهجاو  لوألا  .هتاذ  عونلا 
.هلجرب اهلكر  مث  تايافنلا ، ةّلس  ةّوقب يف  ّيقرولا  ليدنملا  ىمر 

.سكاعملا هاّجتالاب  ناصخش  ماني  املثم  ًامامت  ةياغلل ؛ ٌلهس  رمأ  هّنإ 
نكت ثيح مل  سكاعملا ، هاّجتالاب  امهضعب  نم  برقلاب  انِكُر  نالثامتم  نانا  ڤـ

ةهج يأ  ىنمُيلا ؛ ةهجلا  نم  امهيبنج  نيب  ةدحاو  مدق  ةفاسم  ىوس  يلاتلاب  كانه 
.قالزنالاب ناحتفني  نيذللا  امهيباب 

ةديهنت دّهنتو  ريغصلا ، معطملا  بحاص  لجرلا  هاّجتاب  هسأر  سكنورب  ّزه 
.ةيا ام ال  ىلإ  دتمي  ٍثحب  ءانف  لخادو  مالظلا ، طسو  جراخلا  ىلإ  داع  مث  ةميزهلا ،

ـــــــــــــــ
ةأّبعملا ةيضايرلا  ةبيقحلا  طقتلاو  ةحتفلا ، وحن  امهدادتما  ىلع  هيعارذ  ويل  عفر 
طئاحلا برق  فوفرلا  دحأ  ىلع  اهعضوو  ةنورك ، ةئمسمخ  ةئف  نم  ةيدقنلا  قاروألاب 

قاروأ ىلع  يوتحت  يتلاو  نشخلا ، شامقلا  نم  ةعونصملا  ىرخألا  ةبيقحلا  اّمأ  .ديعبلا 
.ةريخذلا قيدانص  برق  اهعضوف  ةفلتخم ، تائف  نم  ةيدقن 

، ماحدزالا تاعاس  فصتنم  تارايسلا يف  بأرم  لخاد  كانه ، اوفّقوت  دقل 
مههوجو ىلعو  ةّوشحم ، تاسّدسم  مذوحبو  مهلامعأ ، ىلا  نيهجّتملا  عيمج  طسوو 

قوف نم  قافنألا  ورتم  ّرم  .كارح  الب  ًامامت ، نيئداهو  ًامامت ، نيتماص  اوناك  .ةعنقأ 



نم كانه  نم  اوّرم  نايتف  تاوصأ  اوعمسو  .باّكرلا  تلزنأو  ةلفاح  تفّقوتو  مهسوؤر ،
.فراصم يقراس  ةعبرأ  نع  مهلصفي  عيفر  نا  لكيه ڤـ دّرجم  ّنأ  اوكردي  نأ  نود 

". ةّيتحتلا تارتسلا  ينطعأ  تنسني ، "ڤـ
وهو ةريغصلا ، ةحتفلا  باب  نم  برقلاب  هيتبكر  ىلع  ًايثاج  تنسني  ڤـ ناك 

، ةريخذو تاسّدسم ، ىلع  توتحا  يتلا  ةريبكلا  بئاقحلا  ىدحإ  باّحس  حتفي 
.ةحلسألا نم  ةريبك  دادعأ  لمحل  ةيلخاد  تارتسو 

". ىرخُألا لب  هذه ، تسيل  "
.فطللا نم  ليلقلا  مادختساب  هعازتنا  هيلع  ناكف  رخآلا ، باّحسلا  قلع 

ناك .ريغص  نوفوركيم " ، " ةريدتسمو ةريبك  سأر  تاعاّمس  صاصرلل ، ةداضم  تارتس 
اهعضيل ةّرم ، ّلك  ًادحاو يف  ًاضرغ  ةنزخلا ، لخاد  دوجوملا  ويل  يَدي  ىلإ  ضارغألا  رّرمي 

.لاملاب ةأّبعملا  بئاقحلا  قوف  نيفرلا  ىلع  ريخألا  اذه 

نم برتقاو  ّيبناجلا ، بابلا  سكيليف  حتف  نأ  ىلإ  ةيناث ، نيّتسل  كانه  اوقَب 
حتفف لفسألا ، ىلإ  هلزنأو  ضبقملا  كسمأو  سكاعملا ، هاّجتالاب  نوكرملا  رخآلا  نا  ـڤـ لا

ناحتفنم ناباب  ةدحاو ، ٍةدحو  ىلإ  الّوحت  نالثامتم  نانا  ڤـ .ّيبناجلا  بابلا  كلذب 
سلجو ىرخأ ، ىلا  ةرايس  نم  ةريصق  ةزفق  .راظنألا  نع  نايراوتمو  سكاعملا ، هاّجتالاب 

لمحي امهنم  ّلكو  لخادلا  اسلج يف  تنسني  ـ ڤو ربساجو  قئاسلا ، دعقم  ىلع  سكيليف 
نيتلصفنم نيتدحو  اتحبصأف  نا ، ـڤـ لا يترايس  َيباب  ًاقلغم  ويل  لخد  ًاريخأو  ةبيقح ،

امدنع ةيناث ، نيثالثو  قئاقد  سمخ  ذنم  ا  اوماق  يتلا  اهسفن  تاوطخلا  اإ  .ًادّدجم 
.سكاعملا لّكشلاب  نكلو  .فرصملا  ىلإ  مهقيرط  اوناك يف 

قرحنس ةدح ، ىلع  ةعنقألاو  تالذبلا  نم  لك  عضو  بجي  تنسني ، "ڤـ
". كلت



فرصملا نم  تادرايلا  تائم  دّرجم  دعب  ىلع  مرايسل مت  لّوألا  ّمهملا  ليدبتلا 
نا ـڤـ لا نورداغي  مهو  ٌدحأ  مهري  مل  .لّوحتلا  .ّوتلل  هتقرسب  اوماق  دق  اوناك  يذلا 

؛ ةقلحلا تعسّتاو  .نوللا  ّيلحك  لثامملا  نافلا  اوّلقتسا  مّأ  ٌدحأ  ملعي  ملو  رفصألا ،
ّرم يذلا  تقولاو  ةدراطم ، ةّيلمع  ّلك  ةطرشلا يف  اهمدختست  يتلا  ةيباسحلا  ةغيصلا 
يتلا ةقلحلاو  ةيئاهنلا ، رارفلا  ةرايس  ىلإ  لوصولا  ةفاسمب  ًابورضم  ةميرجلا  ثودح  ذنم 

.ةلادعلا نم  نيبولطملاب  قاحّلل  مهصرف  دّدحتو  ةطرشلا  ىدل  ثحبلا  ةقطنم  لّكشت 
بأرم وهو  رخآلا ؛ ةرايسلا  ليدبت  ناكم  نع  مهلصفي  ناك  ٌدحاو  ٌليم 
ءيلم ناتسبو  قباوط  ةثالث  نم  لزنم  نيب  عقي  ةرواجم ، ةدلب  يف  رخآ  تارايس 

، ناصمقو ٍلمع  ليوارسب  ةعنقألاو  تالذبلا  ليدبتل  ةيناث  نيثالث  اوقرغتسا  .راجشألاب 
ةيناث نيرشعو  ًاسمخو  ناتسبلا ، لخاد  ىلإ  قيدانصلاو  بئاقحلا  لقنل  ةيناث  نيثالثو 

اهكلتمت يتلا  ةريغصلا  تانحاشلا  ىدحإ  ةريخألا ؛ رارفلا  ةرايس  لخاد  ىلإ  اوزفقيل 
ءانبلا يدّهعتم  تانحاش  عم  طلتختس  ام  ناعرس  يتلاو  ةّصاخلا ، ةّيرامعملا  مهتكرش 

، يمامألا دعقملا  ىلع  ويلو  سكيليف  .راهنلا  رخآ  مهلزانم يف  ىلإ  نيدئاعلا  نيرخآلا 
ةفرغ يف  نآلا  مه  اهو  تّرم ، ةقيقد  نورشع  .ءاطغلا  تحت  تنسني  ـ ڤو ربساجو 

فحزو لّلست  يذلا  تارباخملا  نمأ  ةدحو  قيرف  نع  ويدارلا ، ىلإ  نوعمتسي  مهسولج 
.ىودج نود  نم  نكلو  نيمرا ، نع  ًاثحب 

". رخآلا قودنصلا  ىوتحم  ديرُأ  نآلا ، "
، ةيضرألا يف  ةدوجوملا  ةحتفلا  لخاد  ىلإ  شاشرلا  عفدملا  حالس  ويل  ذخأ 

لفسألا ّفرلا  ىلع  ةحلسألا  عضوو  قدانبلا ، تاهوف  لوح  ءارمح  طئارش  ّفلو 
.ريخألا

". ويل "
."؟ اذام "



وهف مل ةياغلل ؛ ًابيرغ  ادب  رمألا  نكلو  ام ، ءيش  لوق  ديري  تنسني  ڤـ ناك 
.لبق نم  ًاقلطم  كلذ  لقي 

" ...ملعت نأ  طقف  تدرأ  "
هتهوف ّفلو  ريثكب ، لقثأو  ربكأ  ناك  يذلا  ريخألا  شاشرلا  عفدملا  ويل  ذخأ 
رانلا قلطُت  نل  يتلا  ىرخألا  ةحلسألا  نم  برقلاب  هعضو  مث  رمحأ ، طيرشب  ًاضيأ 

.ًاّيكيتاموتوأ ًاحالس  رشع  ةينامثو  ناتئم  كانه  لاز  ام  .هلوح  رظن  كلذ ، دعبو  .ًادّدجم 
."؟ اذام "

نم مغرلاب  ًاعنصتم  وأ  ًابذاك  ودبي  دقف  اذه ، لوق  ًاّدج  بعصلا  نم  ناك 
.كلذك سيل  هنأ 

". ًاضيأ كّبحأ  انأ  "... 



"، اريمدي سـڤـ  " نونعملا ّفلملا  ىلع  رقنو  رتويبمكلا ، سكنورب  نوج  لّغش 
اريماك 1"-  " ةنونعملا ىلوُألا  ةقيثولا  ىلع  هرّشؤم  عضو  .نيتقيثو  ىلع  يوتحي  يذلاو 

لودجلا ةراشإ  مّدقو  اهيلع ، رقنو  لخدملا - باب  قوف  تناك  يتلا  ةبقارملا  اريماك  يهو 
ةقيقد نيسمخو  ىدحإو  ةسماخلا  ةعاسلا  دنع  أدبي  يذلا  يلسلستلا  دهشملا  ىلإ  ّينمزلا 

.ىنبملا نوعّنقملا  ةثالثلا  فرصملا  وقراس  هيف  لخد  يذلا  تقولا  يأ  رهظلا ؛ دعب  نم 
، ناولأ نود  نمو  توص ، نود  نم  .ٍناوث  سمخ  ىّدعتي  ال  مليفلا  ناك 

.ةكّرحتملا ةبقارملا  روص  ًامئاد  يه  امك  باصعألل  جِّنَشمو 
عم دوسأ  ٌسأر  .ًالّوأ  اريماكلا  هتأر  ام  اذه  ام ؛ ٍسأرل  ةّيفلخلا  ةهجلا  ترهظ 

.ءادوس ةبقر  ىلإ  ىلوألا  ةوطخلا  دعب  لّوحت  يذلاو  نذُألا ، دنع  ريبك  خافتنا 
.لسلستلاب ةدح  ىلع  ٍةطقل  ّلك  دنع  فّقوتي  سكنورب  حار 

نع ًاثحاب  ٍةرادتسا  فصن  همسج  نم  ىلعألا  مسقلاب  دوسألا  سأرلا  رادتسا 
.بّوصو اهوحن  هحالس  عفرو  اريماكلا ،

.كارأ انأ  .ةظحل  ولت  ةظحل  .ينارت  تنأ  .ةطقل  ولت  ًةطقل 
.قلق الو  فوخ ، الو  بضغ ، دجوي  كينيع ال  يفو 

عيملت شينرو  ةحئار  مامزج  نم  ثعبنت  تناك  ل :) .ب   ) هدنيل ايب 
مايقلا دعب  ةرشابم  ةيذحألا  نم  ثعبنت  يتلا  ةحئارلا  كلت  فرعت  كنإ  .ةيذحألا 

.اهعيملتب

يهو فرصملا  فظوم  كاّبش  ىلإ  تمّدقت  يتلا  ةأرملا  يه  ةثدحتملا  تناك 



كلت يفو  .اهرود  ناح  نأ  دعب  ىرسيلا  اهديب  ًامقرو  ىنميلا  اهديب  ًاسيك  لمحت 
هلثم َرت  ًائيش مل  رّسفت  نأ  تلواحو  رانلا ، قلطي  ام  ًادحأ  كانه  ّنأ  تكردأ  ةظحللا ،

يف غارفلا  نم  ةجوم  اهتّلش  .ةّيعجرم  طاقن  ّيأ  نود  نم  اهلقع  يف  هنّودتو  ّطق ،
عافدلا روعش  رطيسو  رانلا ، قالطإ  لصاوت  امنيب  ًاضرأ ، اهتعقوأو  اهتلفجأ  مث  ةيادبلا ،

.تاذلا نع 

ناك اهيلإ  تقّدح  امدنع  يننأ  ةجردل  ةقاربو ، ًاّدج  ةعا  تناك ملـّ .ب ل :
.يسفن ىرأ  ...نأ  يتعاطتساب 

اهماظع عيمج  تفعض  لب  اهسفن ، يمحتل  ًاضرأ  حطبنت  مل 
ّلقأب تَوَه  .طوقس  دّرجم  لب  ةكرح ، ّيأ  كانه  نكت  مل  كلذل  ةجيتنو  اهلصافمو ،

اأ الإ  ًادج  ةروعذم  تناك  اأ  مغرو  .ضرألا  ىلع  ةحّطسم  تطبهو  نكمم ، تقو 
األ عّنقملا ، هجولا  ىلإ  ىلعألا ، ىلإ  ترظنو  ًاددجم ، اهسأر  ترادأف  يرجي ، ام  مهفت  مل 

.ملعت نأ  ديرت  تناك 
.ةروصلا دّمجو  ّينمزلا ، رّشؤملا  ىلع  سكنورب  نوج  رقن 

، فرصملا فظوم  كابش  ىلع  ةئكّتم  همامأ ، تسلج  باوجتسالا  ةرتف  لاوط 
لقأ ىلع  نذألا  ةلبط  راجفناب يف  تبيصأ  اأ  دب  .اهينذُأ ال  ىدحإ  نم  فزنت  يهو 
يكبت تلظ  نأ  دعب  اهاوق  رخآ  تدفنتسا  ذإ  كلذ ؛ دعب  اهيعو  تدقفو  ريدقت ،

مهو هلجأ  نم  اوءاج  ام  ذيفنتل  صوصللا  برتقا  دقف  .فنع  نم  هتدهاش  ام  ببسب 
عيمجلا ىدل  رعذلا  نورشني  اوحارو  نيدوجوملاب ، ثارتكالا  نود  نمو  رانلا ، نوقلطي 

.مهرماوأل اولثتمي  يكل 
". نوج "

تناك ال تقولا ، رّخأت  مغرو  .ةقباسلا  ةّرملاك  بابلا  دنع  فقت  انس  تناك 



.ىنبملا لازت يف 
نأ لبق  ةيران  ةقلط  ةرشع  ينامث  مقر 1 : اريماكلا  .يليلحت  تيأ  دقل  "

.مّطحتتو ًاضرأ  طقست  نأ  لبق  ةيران  ةقلط  ةرشع  سمخ  مقر 2 : اريماكلا  .رجفنت 
ةرشع يتنثاب  تبيصأف  نئازخلا  اّمأ  .نمألا  جاجز  ىلع  ةيران  ةقلط  نوثالثو  عبرأ  كانه 

نم ُتقّقحت  دقل  .فقسلا  وحن  نيتقلط  اوهّجو  اوجرخي  نأ  لبق  ةياهنلا ، يفو  .ةقلط 
نونامثو ىدحإ  وه  فرصملا  لخاد  تقلطُأ  يتلا  تاصاصرلا  عومجم  .نيتّرم  كلذ 
ىدحإ تناك  هذه  ةقرسلا  ةيلمع  نأ  ةرّفوتملا - تاءاصحإلل  ًاقفو  ينعي - اّمم  ةصاصر ،

". قالطإلا ىلع  ابوروأ  ًافنع يف  رثكألا  ةقرسلا  تاّيلمع 
.كانه ىقبتس  اأ  نوجل  ادبو  بابلا ، ةّفاح  ىلإ  اهفتك  تدنسأ 

شيجلا لبق  نم  عّنصم  رايع 7.62  يج.مأ.فأ  شاشرلا  عفدملا  "
غروبسلراك 1980". .يديوسلا 

". ًانسح "
هب يف هبتشملا  حالسلا  هسفن  وه  حالسلا  اذه  ناك  اذإ  ام  ديدحت  يننكمي  "ال 

". ةعّردملا ةنحاشلا  ةقرس  ةّيلمع 
."؟ اذه داعبتسا  كنكمي  الأ  نكلو ، "

، نكلو .نوج  اي  ام  رمأ  ىلإ  ريشتو  هباشتت  ًاطامنأ  ىري  نأ  قّقحملا  عيطتسي  "
". عئاقو كانه  تسيل 

شيجلا ةحلسأ  ناكلمت  ناتعومجم  كانه  نوكت  نأ  نكمملا  نم  هنأ  نيدصقتأ  "
فيرخلا لصف  يفو  ااذ ، ةقطنملا  ةقرس يف  تايلمع  بكترتو  ااذ ، ةيديوسلا  ةيبرحلا 

."؟ هتاذ



". هيغلُت وأ  رمألا  دعبتست  ةيئانجلا ال  ةّلدألا  ّنكلو  .هتدصق  ام  اذه  سيل  "
دجوت ...نآلاو  .ًابيرقت  ةّيران  ةقلط  نوعبرأ  كانه  تناك  اتسراف  ةّيلمع  "يف 

ىلع نمو ّمث  ةعّردم ، ةنحاش  ىلع  صاصرلاب  اولاا  ةيادبلا ، يف  ةقلط ؟ نونامثو  ىدحإ 
!". هسفن حالسلا  نم  تقلطُأ  دق  تاصاصرلا  هذه  ّنأ  ّدب  .فرصم ال 

". ّالك "
."!؟ ّالك "

يننكمي ام  ّلك  ديدحتب  تمق  دقل  .نيتّرم  هلامعتسا  حالس ّمت  كانه  سيل  "
". هديدحت

". مهفّرصت ةّيفيك  يأ  كرتشم ؛ طمن  كانه  "
". عئاقو كانه  تسيل  نكلو ، .لجأ  "

.اهيلإ رظن 
هيلإ لّصوت  ام  سيلو  ًاّقح ، انس  هب  رّكفت  ام  ىرخأ  ةّرم  عمسأ  نأ  تدرأ  نإو  "

."؟ نيلوقت اذامف  ةيئانجلا ، ليلاحتلا  نوينقتلا يف 
ةظحللا مقر 2 . اريماكلا  .ةكرحلا  يف  رّركتت  ةاشتم  طامنأ  ...كلانه  "

". ًاضرأ طقست  نأ  لبق  ةريخألا 
.ثّدحتت يهو  اهوحن  رتويبمكلا  ةشاش  رادأ 

سراح تاملك  ًامامت  تناك  كلت  .ضفخنم  لقث  زكرم  ناتينحنم ، ناتبكر  "
فقو ًامامت  اذكه  ىرتأ ؟ نآلاو ، .ةعّردملا  ةنحاشلا  نم  برقلاب  هباوجتسا  دنع  نمألا 

". ًاضيأ انه  رانلا  قلطم 



.حضاو هنكلو  تماصو ، جّنشتم 
...كانه هعبصإ  ىلإ  رثكأ  ةروصلا  تبّرق  نإ  .هعبصإ  ىلإ  رظنا  ّمث  نمو  "

ناك ول  امك  ...حالسلا  ةهوف  هّجوي  وهو  دانزلا  قوف  حوضوب  ةدوجوم  اأ  ىرتسف 
". انوحن هعبصإ  هّجوي 

ةروص ّربكو  ًادّدجم ، تقولا  رّشؤم  سكنورب  فقوأ  ّمث  تاطقللا ، نم  ديزملا 
.زافقب ةاطغملا  ديلا 

نإ ذإ  ًاقلطم ؛ رطخلل  هلاجر  ضّرعي  وهف مل  .نوج  اي  طابضنالا  ظِحالو  "
عضي ٌّصل ال  هّنإ  .هيلإ  ةبسنلاب  ةنمآو  ةقثاوو  ةمكحم  نوكت  نأ  بجي  ةّيران  ةقلط  ّلك 

- حالسلا لمح  ةمالسب  رّكفي  هّنإ  ةرشابم - رانلا  قالطإ  لبق  ّالإ  دانزلا  ىلع  هعبصإ 
قالطإ ةّيعضوو  عقوم  َرَّدَق  دقل  .هبيردت  ّمت  لب  هسفنب ، هسفن  مّلعي  وه مل  يلاتلابو ،

". ًايركسع هبيردت  دقل ّمت  .تاّرملا  فالآ  رانلا 
ةعبس ةرتف  طقفو  ةميرجلا ، يَعقوم  نيب  ليملا  فصنو  نيليم  ةفاسم  طقف  كانه 

.نيتميرجلا نيب  عيباسأ 
.رخآ ًائيش  رهظت  ةيئانجلا  ليلاحتلا  كلذ ، عمو 

.نيفلتخم ًاصاخشأ  نيتميرجلا  نيتاه  وبكترم  نوكي  نأ  نكمي 
ـــــــــــــــ

قورش تقو  نيحيل  تقولا  نم  ريثكلا  كانه  لاز  ام  .قئاقد  رشعو  ةسماخلا 
، ّيولعلا قباطلا  معانلا يف  يللينأ  ريخش  توص  عمسل  ءاغصإلا  لواح  ول  .سمشلا 

موقي وه  ناك  امنيب  دعب ، تاعاس  ةّدعل  مونلا  يف  ةقراغ  ّلظت  دق  اأ  ملعي  ناكو 
، ًادّيج ةحرابلا  لصح  ام  باعيتسا  نم  نّكمتي  يكل  مونلا  بّنجتي  ذإ  كلذ ؛ سكعب 

.ةقرسلا ةّيلمع  نم  ةريخألا  ةلحرملل  رّضحتيو 



ةهدرلا ويل  زاتجا  ًادنواب ، نيّتس  ُنِزَي  ًاقودنص  هفتك  ىلع  لمحي  ناك  اميفو 
ىستكاف ةقيقرلا ، جلثلا  فدن  طسو  تاشنإ  ةعضب  دّرجم  راس  .ىلوألا  مسوملا  جولث  وحن 

ناك .فّقوت  طسولا ، ىلإ  لصو  امدنعو  .ّلتبي  نأ  نود  نم  ضيبألا  نوللاب  هؤاذح 
تاّرذ راخبلا ؛ نم  مويغ  ىلإ  ةقيمعلا  هسافنأ  تلّوحتو  هردص ، لغلغتي يف  ليمج  روعش 
ًافرصم نولخدي  صوصل  ةثالث  لثم  ًامامت  ا ، طيحي  اّمم  ربكأ  ةعرسب  كّرحتت  ةنخاس 
نيئّيهملا ريغو  م  نيطيحملا  صاخشألا  نم  ربكأ  ةعرسب  مهكّرحت  دّرجمب  هيلع  نولوتسيو 

تاقحلملا أرقيل  ةديدع  تاّرم  ليللا  لالخ  ظقيتسا  .ًامامت  ةكرحلا  نع  نيزجاعلاو  كلذل 
وأ طويخ  ّيأ  كانه  نكت  ملو  ويدارلا ، ربع  ةيرابخإلا  تارشنلا  ىلإ  عمتسيو  ةينويزفلتلا ،

.ّيلاثم لكشب  اهوذّفن  دقلو  زايتماب ، ةمَكُحم  هتّطخ  تناك  دقل  .رثأ  ّيأل  ٍّفَقَـت 
عضوف جراخلاك ، ًامامت  انه ؛ ًادراب  ّوجلا  ناك  .ءوضلا  لعشأو  بأرملا  باب  حتف 
عيطقتب أدبيل  ّيرئادلا  راشنملا  لوانت  ّمث  نمو  امهضعب ، نم  برقلاب  ةئفدتلا  يَزاهج 
ةيواستم ٍعطق  ىلإ  لمعلا ، ةلواط  ىلع  ًاعوضوم  ناك  يقئاقرلا  بشخلا  نم  ضيرع  حول 

.مجحلا
.جراخلا ةعرسم يف  ةرايس  تّرم  نأ  ىلإ  كلذب  ماق 

!". ًاّبت ةنس ، ّلك  رّركتي  هسفن  رمألا  "
اهذفاونو ةكرشلا  تارايس  ىدحإ  تلخد  مث  ًادوعص ، بأرملا  باب  قلزنا 

.ةحوتفم
!". ًادبأ مارايس  تاراطإ  نولّدبي  ءايبغألا ال  كئلوأ  "

وهو نيتبعتم ، نينيعو  ثعشأ ، ٍرعَشبو  لمعلا ، بايثب  سكيليف  لخد 
.جهولا ىلإ  رظنلا  بّنجتي 

."؟! جراخلا ةنيعللا يف  ىضوفلا  هذه  ام  "



نم جرخ  لب  ربكألا ، هيخأ  ىلإ  رظني  مل  هنإ  ىتح  باوج ، ّيأ  رظتني  مل 
بشخلا نم  ةيواستم  عطق  سمخ  ًاعم  عضوو  ةطغاضلا ، ةلآلا  ىلإ  ةرشابم  هّجتاو  ةرايسلا 

.ةعّبرم قيدانص  يقئاقرلا يف 
". سكيليف "

رظتنا .اهيلإ  فّرعتلا  داتعا  يتلا  اهسفن  ةيماردلا  تاءاميإلاو  طخسلا  ويل  ىأر 
هنم جرخأو  ةرايسلا ، قودنص  حتف  .ىلضفلا  ةيجيتارتسالا  تناك  كلتف  دعب ، ًاليلق 
أدبو اتسراف - نم  دحاوو  اريمدي  نم سـڤـ نانثا  ءارمح - تامالع  اهيلع  ةحلسأ  ةثالث 

.ةعطق نيعبرأو  ينامث  ىلإ  اهعومجم  لصو  عطق  ىلإ  اهكيكفتب 
ةلواط ةفاح  ىلع  نيتلصفنم  نيتموك  قدانبلا يف  باقعأو  تاهّوفلا  عضو 
تناك يتلاو  ًالوط ، رثكألا  ةهّوفلا  ىلع  لمعلا  أدب  .ةمزلملا  نم  برقلاب  لمعلا ،

.عطق ثالث  ىلإ  اهعّطقو  راشنملا  ةرفش  لّدب  مث  نادنسب ، اهطبرو  شاشرلا ، عفدملل 
.ًادّدجم تمصلا  ىلإ  داعو 

!". سمألا ًافرصم يف  انقرس  دقل  سكيليف ، اي  اّيه  "
هبكسو لتكتملا  تنمسإلا  نم  ًاسيك  ذخأو  ًءام ، طّالخلا  ثلث  سكيليف  ألم 
ًاجيجض ثدُحيو  ىربك  ةعرسب  رودي  طالخلا  ناك  .رابغلا  عفتراف  طالخلا ، يف 

نيذلا صاخشألا  نم  مّكهتلا  نود  نمو  رثكأ ، ٍرذحب  لمعل  ًاحاترم  ناك  ول  .ًابخاص 
.تاراطإلا ليدبت  نود  نم  مارايس  نودوقي 

". ام ًابطخ  كانه  ّنأ  حوضوب  ىرأ  سكيليف ، "
سكيليف هبلق  نأ  ىلإ  روديو ، رودي  وهو  بيترلا  طالخلا  زيزأ  توص  ّرمتسا 

؟ كيمسلا طيلخلا  كاذب  ضرألا  ىلع  ًاعوضوم  ًالطس  ألمو  قفرب ، هبرضو  فلخلا  ىلإ 



". اذه فقوي  نأ  هيلع  "
."؟ نم "

!". بسحو اذه  فقويلف  "
."؟ نم "

". ربساج "
ةعونصملا قيدانصلا  تنمسإلا يف  نم  هاوتحم  غرفأو  لطسلا ، سكيليف  لوانت 

.ًاثيدح
دنع تقولا ؛ لاوط  كلذ  لعفي  وهف  .تنسني  داقتنا ڤـ نع  فّقوتي  نأ  هيلع  "

عضبل فّقوت  وأ  رانلا ، قالطإ  ّفص  أطخ يف  فقو  نإ  هبكتري ! هفات  ريغص  إطخ  ّلك 
ةراقحب خارصلاب  أدبي  وهف  ...انه  نيرمتلاب  موقن  نيح  وأ  فرصملا ، جراخ  ةليلق  ٍناوث 

". نا ـڤـ يإ ناك  ول  امك 
ولت سابرت  حيطستب  ويل  أدب  اهفصن ، ىتح  ئلتمت  قيدانصلا  تناك  امنيب 

سباكملا عطق  عم  تنمسإلا  يف  سيبارتلا  زرغي  ناكو  ةقرطملا ، لامعتساب  رخآلا 
.يغاربلاو

!". ريغصلا انوخأ  تنسني  ڤـ ويل ؟ اي  كلذ  ىرت  الأ  "
". ًاعم اننماضت  ىلع  ظفاحأ  نأ  لواحأ  انأو  قيرف ، نحن  "

يتلا ةيدلجلا  ةرتسلا  كلت  يدتري  وهو  لّوجتيو  ًاريثك ، مّلكتي  هفاتلا  كاذ  "
قِّلَح " ) ياه يالف  ، " ًامئاد ةمزجلا  كلت  ًالعتنمو  رالود ، فالآ  ةسمخ  اهيلع  قفنأ 

" ...و اهمسا ، ناك  امهم  وأ  ًايلاع ،)



". مونجام كِت  ياه  "
ًاثّدحتم كاذ ، ّيطرشلا  ّيزب  ناكم  ّلك  لّوجتي يف  هّنإ  اهمساب ! ًادبأ  متهأ  "ال 

" ...وأ كاذ  تاوسلا  قيرف  ىلإ  هئامتنا  نع 
."؟! لعف هّنإ  لوقت  اذام  "

نم عيمج  ربخي  أدب  نيتعرج  دعبو  يهاقملا ، دحأ  بارشلا يف  ربساج  لوانت  "
" ...و لمع  قيرف  عم  ةّيوق  ةّيلمع  ذيفنتل  لمعي  هّنأ  نع  هعمسي  دق 

."؟ اهسفن ةمزجلا  لعتني  وهو  كلذ  لعفأ  "
.تنمسإلا نوجعم  ةحلسألا يف  عطق  تقرغ  ريخألا ، قودنصلا 

لخاد اهلعتني  ناك  يتلا  اهسفن  ةمزجلا  ًالعتنم  كلذ  لعفأ  سكيليف ، "
."؟ ةعّردملا ةنحاشلا  ةّيلمع  ءانثأو  فرصملا 

". اهسفن ةمزجلاب  لجأ ، "
نمو ّمث قودنصلا ، قلغأو  اهيلع ، ءاطغلا  عضوو  ةليقثلا ، قيدانصلا  ويل  لمح 

.هب ّسحي  ناك  يذلا  ليمجلا  روعشلا  كاذ  ىفتخا  .حابصلا  مالظ  ءامسلا يف  ىلإ  رظن 
، تاوصألاو تاكرحلاو ، رّكنتلاو ، تقولاب ، قلعتي  ام  ةيلاع يف  ةّقدب  طيطختلا  نكي  مل 

دوعت امدنعو  دعاوق ، وأ  تاميلعت  نود  نم  كلذ ، دعب  ذإ  .ًايفاك  رارفلا  تارايسو 
ةديحولا راثآلا  ّنإ  .مهتبقارمو  م  مّكحتلا  هناكمإب  دوعي  ال  اهتعيبط ، ىلإ  رومألا 

ناك .اهكرت  انأ  راتخأ  يتلا  كلت  طقف  يه  ةدوجوم ، نوكت  نأ  بجي  يتلاو  ةدوجوملا ،
.ربكأ ًاينافت  بلطيو  رثكأ ، باهسإب  حرشي  نأو  ًاحوضو ، رثكأ  نوكي  نأ  هيلع 

.ألألتت ةقّرفتملا  جلثلا  قئاقر  تناك 
.هعاجرتسا هيلعو  هب ، سحي  ناك  يذلا  روعشلا  كاذ  بهذ  دقل 



ـــــــــــــــ
ةحسمم توص  عمسو  ضماحلا ، نم  ةفيفخ  ةحئار  سكنورب  نوج  ّمش 

داتع ـُ ملا نم  سيل  هّنأ  ودبي  .ةمظتنم  ةينمز  لصاوفب  ةدعاقلا  حولب  مطترت  يهو  ةخسّتم 
ةءارقب ءدبلا  هيلع  حابصلا ! نم  ةرِّكب  ـُ ملا ةعاسلا  هذه  يفو  ًابلاغ ، جردلا  تيب  فيظنت 

.لخدملا برق  حوللا  ىلع  عضوت  يتلا  تاظحالملا 
عيمج فرعي  ثيح  ديعب ، نمز  ذنم  هيف  نطقي  يذلا  ىنبملا  نم  ًاعرسُم  جرخ 

.ملامردوس برغ  ةدحاو يف  مون  ةفرغب  ةّقش  .ءامسألا  نم  ًاّيأ  فرعي  هنكلو ال  هوجولا 
هسأرب أموأ  ةداعلاكو  ّيلاطيإلا ، ىهقملا  برق  ّرم  .بطرو  دراب  حابصلا  ءاوه 

ءارو ّنبلا  بوبح  نحطي  ناك  يذلا  ىهقملا  كلام  ىلإ  ةيبابضلا  ةذفانلا  فلخ  نم 
.ةدضنملا

ليملا فصنو  نيليم  ةفاسمو  ةقرسلا ، َيتيلمع  نيب  لصفت  عيباسأ  ةعبس 
.نيتميرجلا يَعقوم  نيب  لصفت 
.ةيركسع ةحلسأو 

تآشنم نم  ةحلسأ  ةقرسب  ةقّلعتملاو  ةحوتفملا  اياضقلا  عيمج  ًادّدجم  عجار  دقل 
سأ يب 58، ياك  قباسلا ، نم  لقثأ  ةحلسأ  ةّرملا  هذه  هقيقحت  لمش  دقو  .ةّيركسع 

ةقرسو .ءادوسلا  قوسلا  ًاّدج يف  ٌردان  هدوجو  حالس  وهو  شاشرلا ، اتوربسلوك  عفدم 
.ةطرشلا هابتنا  ًامئاد  تفلت  لثامم  حالس 

.تالجسلا نم  ّيأ  يف  تاباصإ ، ال 
فلأ نوثالثو  سمخ  رمت  ثيح  زملوهغنال ، عراش  قيرطلا يف  عُطاقت  ىلإ  لصو 

نأ ىلإ  هتعرس ، ديزي  وهو  هسافنأ  طاقتلا  سكنورب  لواحي  ام  ًابلاغ  .راهنلا  ةرايس يف 
.ىرخُألا ةهجلا  ّيجلثلا يف  ردحنملا  ىلإ  لصي 



.ًامامت ًاظقي  لازي  كلذ ال  مغرو  طقف ، مونلا  نم  تاعاس  ثالث  ىلع  لصح 
ليللا فصتنم  دعب  نم  فصنلاو  ةثلاثلا  ةعاسلا  دنع  لزنملا  ىلإ  داع  دقل 
ةبقارملا ويدي  ًانِراقم فـ ًءاضم ، ريرسلا  حابصم  كرت  هنكل  روفلا ، ىلع  دّدمتف  ًابيرقت ،

ىلع وطسلل  تَقِرغُتسا  يتلا  نيرشعلا  قئاقدلا  عم  فرصملا ، نم  هيلع  لصح  يذلا 
.طسوألا قرشلا  نم  لاجر  مّأ  حّجرملا  نمو  تضم ، عيباسأ  ةعبس  .ةعّردملا  ةنحاشلا 

ىلإ حابصملا - أفطأ  امدنع  ّالإ  هبتني - .ةّيركسع مل  ةئي  ًامّظنم  ًاقيرف  اوناك  ةحرابلا ،
مه صوصللا  كئلوأ  ناك  اذإ  ام  يف  مزجي  نأ  هناكمإب  ًادحاو  ًادهاش  كانه  ّنأ 
ىلع ًاريس  قئاقد  رشع  دعبت  ةّقش  هماّيأ يف  يضمي  دهاشلا  كلذو  ماذ ، صاخشألا 

.هتّقش نم  مادقألا 
هاّجتاب رسجلا  عطقو  رمحألا ، فّقوتلا  ءوض  نم  برقلاب  ّرمو  ةبضهلا ، لزن 

ذنم ينابملا  تفقو  ثيح  ملوهكوتس ، نم  ةيسنمو  ةلماخ  ةيواز  يهو  ملوهسريمير ،
نيزوجع نيتأرما  مامأ  رودت  تحارف  تاّزوإلا  اّمأ  .ةانقلا  ةّفاح  ىلع  تاينيعبرألا 

ةنيدملا رهاظم  سكنورب  نسحتسا  .تئابلا  سبايلا  زبخلاب  ةئيلم  ًاسايكأ  نيتلماح 
هنأبو بعتلاب ، رعش  دارتسوتوألا ، نم  طقف  ةدراي  ةئمثالث  دعب  ىلع  انهو ، .اهّلك 

ةرطيسم ةعيبطلا  تلاز  ام  انه ، .هسافنأ  طاقتلا  ىلإ  ةجاحلاب  رعش  امك  هاوق ، دفنتسا 
.ناكملا ىلع 

عرعرت يف باش  هريدي  ريغص  ٌكشك  دجوي  رسجلا ، نم  ىرخُألا  ةهجلا  يف 
.فيطلو ٌدودو  ًامئاد  وهو  ركابلا ، حابصلا  موي يف  ّلك  كشكلا  حتفي  وهو  .تيوكلا 

.نيتديرج ىرتشا  امك  ةريطفو ، الوك  اكوك  هروطف : ىرتشاو  هدنع ، سكنورب  فّقوت 
هينيعب ّرمي  وهو  ةسيئرلا  نيوانعلا  حّفصتو  كشكلا ، دعب  ةرشابم  فطعنا 
هسفنب بلط  يتلا  عئاقولا  ابوروأ - قالطإلا يف  ىلع  ًافنع  رثكألا  ةقرسلا  ةّيلمع  ىلع -

طقف ليلقلا  نع  حصفت  نأ  بجي  ةّيران - ةقلط   81 اهرشن - يفحصلا  قحلملا  نم 



ام نزاوتلا  ىوس  اذه  سيل  ةيركسع - ةشاشر  ةحلسأ  كسفنل - ربكألا  مسقلا  كرتتل 
ةيفافشلاو قيقحتلا ، مّدقت يف  زارحإل  ةطرشلا  لامعأ  ضعب  اهبّلطتت  يتلا  ةيرسلا  نيب 

نمألا ىلع  ظافحلل  ةطرشلا  لاجر  بتاور  عفدي  يذلا  بعشلا  ا  بلاطي  يتلا 
يف  11 ، 10 ، 9 تاحفصلا 8 ، يف  تايرظنلاو  ةسيئرلا  نيوانعلا  دعبف  .ماظنلاو 
نع نيلوؤسملا  نم  ةبيرقو  ةّمهم  رداصم  ىلإ  دوعت  يتلاو  ءاوس ، ٍّدح  ىلع  نيتفيحصلا 
ىلع ةبراضملاب  اهيف  موقي  ّيفحص  لسارم  ّلك  نأ  ملع  املاطل  يتلاو  تاقيقحتلا -
نم ةعبرألا  نيقراسلا  نإ  يلاتلا : وه  هجاتنتساو  هيلإ  لصوتلا  ام مت  نأ  كردأ  رخآلا -
نم مه  وأ  رداصملا ، دحأ  رظن  ةهجو  نم  كلذو  روجأم ؛ ٍلمعب  نوموقيو  ةقزترملا ،
نم لمعلا  نع  نولطاع  ركاسع  وأ  ةدحّتملا ، ممألا  نيقباسلا يف  مالسلا  ظفح  لاجر 

.ًاقباس ةيقرشلا  ةهبجلا 
برقو تاباغلا ، نم  برقلاب  قيرطلا  يهتنت  ثيح  هدصقي  يذلا  لزنملا  عقي 

.ةليوط تافاسمل  يشملل  صصخم  راسم 
دعصمو نيزبارد "  " عم تاينيعبرألا  زارط  نم  ىنبمل  ّيمامألا  بابلا  ربع  لخد 

نكلو هتاذ ، هاّجتالا  باوبأ يف  ةعبرأ  سماخلا ، قباطلا  .ةينمزلا  ةبقحلا  كلت  ىلإ  نادوعي 
، ىرخألا ةهجلا  باوبأ يف  ةعبرأ  .هنع  ثحبي  يذلا  مسالا  لمحي  اهنم  ّيأ  نكي  مل 

.ندنيل مسا  لمحي  مهنم  ثلاثلاو 
.رظتناو سرجلا  ّنر 

، ةرفان ءاضيب  فرحأب  ةلئاعلا  مسا  اهيلع  عبط  ءاقرز  ةقرو  كانه  تناك 
ةعبرأو رئاود  عبرأ  .رضخألا  ءالطلاو  نيولتلا  مالقأب  ةموسرم  ةحول  تقِّلُع  اهقوفو 
ناتريبك ناترئاد  كانه  تناك  .ام  لفط  هزجنأ  مسر  هنإ  .ةرئاد  ّلكل  طخ  طوطخ ،

.ةلئاعلا يأ  نيدلولاو ؛ بألاو  مألا  لثمت  ناتريغص  ناترئادو 
.ًادّدجم سرجلا  ّنر 



."؟ نم "
نم ًاّيأ  هبشي  نكي  .بابلا مل  حتفي  هرمع  نم  نيعبسلا  ٍنِسُم يف  لجرب  اذإو 

.ةحوللا ةرهاظلا يف  تايصخشلا  موسر 
". ندنيل ناج  نع  ثحبأ  يننإ  "

.هتراش سكنورب  هارأ 
" ...قّلعتي رمألا  .ةنيدملا  ةطرش  نم  سكنورب ، نوج  "

دوعت يف نأ  لضفألا  نم  .ةدّيج  ةّحصب  سيل  ينبا  ّنكلو  قّلعتي ، امب  ملعأ  "
". قحال تقو 

وذ وهو  .هابأ  نوكي  نأ  حلصي  هنأ  ةجردل  ّنسلا  يف  ًاريبك  لجرلا  ناك 
.نوج دلاوك  ًاموي  نوكي  نأ  ليحتسملا  نم  .دودو  هجوو  فيطل  توص 

". اهدعب فرصنأ  نأ  كدعأو  قئاقد ، رشع  ىلإ  جاتحأ  "
.هسفن لجأ  نم  سيل  نكلو  زوجعلا  لجرلا  دّدرت 

". مالكلا هتعاطتساب  ناك  نإ  ىرأس  "
.ةيحللا وذ  ُّدَجلا  نيرخآلا ، برق  ةسماخلا  ةيصخشلا  نوكي  نأ  هناكمإب  ناك 

ةرظن سكنورب  ىقلأ  .سولجلا  ةفرغ  حجرألا  ىلع  ىّمسي  ام  يف  يفتخي  وه  اهو 
ًاحوتفم ةرواا  ةفرغلا  باب  ناك  .جاجزلا  نم  ةوهق  ةلواطو  زافلت  زاهج  ىأرف  ةفطاخ ،

ةّصنم ىلع  سراحك  فقي  نوللا  ّيضف  ّيلآ  لجر  رهظو  نيدلولا ، ةفرغ  اأ  كردأف 
، نايدنسلا بشخ  نم  ًاعفترم  ًاريرسو  طئاحلا ، ىلع  ًاموسر  ىأر  امك  ةيكيتسالب ،

.دئاسولا ةيطغأو  تاءالملا  ىلع  حبست  ةريبك  ًاكامسأو 



ةّيلمع لالخ  هتظفحم  نم  نيتروص  ندنيل  ناج  جرخأ  باوجتسالل ، ًاقفو 
مدقلا ةّرك  ابروجو  اريماكلل  مستبي  ليمج  لفطل  نوللا  ةتهاب  ةروص  .ةقرسلاو  وطسلا 
خفني نيتيمامأ  نيّنس  دقف  رخآ  دلول  ةروصو  .لفسألا  ىلإ  نافوفلم  امهيدتري  ناذللا 

.حجرألا ىلع  هداليم  ىركذب  صاخلا  ىولحلا  بلاق  ىلع  ةدوجوملا  عومشلا  ءافطإل 
". طقف قئاقد  رشعل  نكلو  لوخدلا  كنكمي  "

سولجلا ةفرغ  ىلإ  وطخي  نأ  كشو  ىلع  ناكو  هءاذح ، سكنورب  نوج  علخ 
.ّنسملا لجرلا  هفقوأ  امدنع 

". اذه دّدرت  تنأو  كعمسأ  نأ  ديرأ  "
". قئاقد رشع  نوضغ  رداغُأس يف  "

". نيحلا كلذ  ىتح  انه  سلجت  نأ  كنكمي  ّديج ، "
دلجلاو ميقتسم ، لكشب  سولجلا  نم  نّكمتيل  ًاّدج  ةضفخنم  ةكيرألا  تناك 

فالتخالا مامت  ةفلتخم  تناكف  ناردجلا  اّمأ  .هرهظ  كاكحلاب يف  هرعشأ  دّلقملا  ّيعانصلا 
ةيقيقح ةيقيرفأ  ةعنقأ  ارقو  نوللا ، ةيلاقترب  الاد  ةنصحأب  تنّيز  دقو  هلزنم ، ناردج  نع 

.نيصلا تَعِنُص يف 
راّوزلا مهدحو  .بسانم  ريغ  ًارمأ  سولجلا  ادب  ذإ  ًافقاو ؛ ض  ليلق  دعب 

.ةكيرألا ىلع  اوسلجي  نأ  مهتعاطتساب  ةوافحب  م  بّحرملاو  نوّوعدملا 
.ةيبشخلا ةيضرألا  ىلع  ةلقاثتمو  ةئيطب  تاوطخ  توص  عمس 

". كلذ دعب  ...ةرشابم  لادنوكس ، انيقتلا يف  .سكنورب  نوج  ًابحرم ، "
!". كلذ دعب  "



، يكبيو بارطضاب ، يشميو  حّنرتي  نيرهش  رورم  دعبو  لازي  سراحلا ال  ناك 
ضعب .هلاثمأ  ىقتلاو  ًاقباس ، سكنورب  هاقتلا  دقل  .جالعلا  ةيودأ  لوانتيو  خرصيو ،

دعب ةيعيبطلا  ماويح  ةسراممل  اوداع  ةاشم  ثداوح  نم  اوناع  نيذلا  صاخشألا 
.قباسلا امك يف  ًادّدجم  شيعلا  نم  طق  اونّكمتي  رخآلا مل  ضعبلاو  ريصق ، تقو 

". اهموي انثّدحت  فاعسإلا ، ةرايس  "يف 
.هيلع افّرعتت  نأ  نود  نم  هيلإ  نارظنت  اتحار  دودح  نود  نم  ناتغراف  نانيع 

". ًادّدجم كعم  ثّدحتلاب  بغرأ  نآلاو ، "
نايفوصلا هابراج  ناك  .ًاميقتسم  ّينيعبرألا  هنباب  كسمي  دعاقتملا  دلاولا  ناك 

هيدلو نيتبكرلا ، دنع  لكشلا  ةميدع  ةيضايرلا  هتلذبو  عبصإلا ، دنع  نيقّزمم  نايدامرلا 
؛ نيتبرطضملا هينيع  قوف  ّىلدتيف  لوسغملا  ريغ  فيفخلا  هرعش  اّمأ  هنقذ ، ىلع  ةمالع 

مودصملا نمألا  سراح  يأ  اذكه ، ٌدحأ  هاري  نأب  بغري  الو  ًاكبترم ، ناك  ول  امك 
.ًاعله

". اذه لاق  وه  ...وه  "
ذنم ًاسلاج  سكنورب  ناك  ثيح  هسفن  ناكملا  ةكيرألا يف  ىلع  ندنيل  طبه 

.ةهينه
". يمف لخاد  سّدسملا  عضي  وهو  .تقولا  لاوط  "

."؟ لاق ...اذام  "
". هيلع رانلا  قلطأ  رانلا ، قلطأ  "

مالظ ىلإ  لّوحت  قرألاو  قرأ ، ىلإ  لّوحت  قلقلاو  قلق ، ىلإ  لّوحت  مالظلا  كاذ 
.ام ٍنمز  ةلاحلا يف  هذه  لثم  شاع  دقف  .رمألا  مهف  هّنأ  سكنورب  نوج  ّنظ  .ربكأ 



". انه "
نيتدماج نيتروص  دوسألاو ، ضيبألاب  نيتروص  ىلع  يوتحي  ًافلغم  نوج  لمح 

ىلع امهعضوو  امهجرخأ  ةبقارملا 1 و2 ، اريماك  امرّوص  نيذللا  نيمليفلا  نم  اتذِخُأ 
.ةيجاجزلا ةلواطلا 

."؟ ًاقباس امهتيأر  ناذللا  نامرا  ءالؤه  نيب  دجويأ  "
اريماكلا نم  ةذوخأملا  يهو  ًاليلق ، لامشلا  ةهج  ىلإ  ليمت  امهادحإ  تناك 

.مفو نينيعل  ريبكت  اهيف  رهظيو  ىلعألا ، نم  ةذوخأم  مقر 1 .
" ...ناهبشي له  "... 

ًالومش رثكأ  ةروص  مقر 2 . اريماكلا  نم  .ًاليلق  نيميلا  ةهج  ىلإ  ليمت  ىرخُألاو 
.رانلا قالطإ  ةّيعضو  امهرهظت يف 

."؟ نيلجرلا نيذه  دحأ  "... 
.هيلإ امّرقو  ةفجترم ، ٍديب  دوسألاو  ضيبألاب  نيتروصلا  ندنيل  لوانت 

."؟ اذه ام  ...ام  "
.رهظلا دعب  نم  ةقيقد  نيسمخو  ىدحإو  ةسماخلا  ةعاسلا  دنع  ةحرابلا  "

امهتيقتلا يف نيذللا  نيلجرلاب  نيلجرلا  نيذه  تنراق  اذإ  .اريمديفس  فرصم يف  ةقرس 
."؟ هباشت ّيأ  ىرتأ  اتسراف ،

ملو ةنهاولا ، هعباصأ  نيب  نم  اتقلزنا  امهّنكلو  نيتروصلا ، ذخأ  ندنيل  لواح 
.كلذب حجني 

!". ةحرابلا "



". لجأ "
!". ةقيقد نيسمخو  ىدحإو  ةسماخلا  ةعاسلا  دنع  "

". لجأ "
، ةيجاجزلا ةلواطلاب  نيتقصتلم  اتيقب  امهّنكلو  نيتروصلا  هيلإ  بّرقي  نأ  لواح 

.هسفن يمحي  هنأ  ول  امك  هتدعم ، قوف  هيدي  فّتكو  ملستساف 
ذخأ دق  ناك  يذلا  كاذ  سيل  امهدحأ ، داع  رمألا ، نم  ايهتنا  امدنع  "
مّدقتو ًاقلطم ، هرمأ  نم  ٍةلجع  ىلع  نكي  .ئداهلا مل  كاذ  رخآلا ؛ لب  انيتيوه  َيتقاطب 

" ...و ّيمامألا ، دعقملا  نم 
". ناج "

توص ُتعمس  نأ  ىلإ  نآلا ، ُلعفأ  امك  ًامامت  ةديدع  تاّرم  هدي  كّرح  "... 
". هلاق ام  اذه  امكيسفن ؛ احرجت  يكل ال  .ًاضرأ  طقاستيو  رسكني  جاجز 

". هب مايقلا  ىلإ  ًارطضم  تسل  تنأف  كلذ ، ىلع  ًارداق  نكت  نإ مل  ناج ، "
: لاق ةيادبلا ، يف  ىرت ؟ الأ  .انيسفن  حرجن  يك ال  ًاديعب  جاجزلا  عطق  حازأ  "

" ...ّمث .هيلع  رانلا  قِلطأ 
". كلذ نم  رثكأب  ُهدِعَن  .انه مل  هدوجو  ىلع  قئاقد  رشع  تّرم  دقل  ناج ، "

". مهفأ .مهفأ ال  انأ ال  جاجزلا ! عطق  ًاديعب  حازأ  "... 
، طق هعمسي  نكي  هنبا مل  نإ  ذإ  هعم ، لصاوتلا  ندنيل  ناج  دلاو  عطتسي  مل 

: نوجل لاقو  ًاضرأ ، امهعقويل  نيتروصلا  هديب  برضو  ةلواطلا  قوف  ىنحناف 
". فرصناو كعم  نيتروصلا  نيتاه  ذخ  "



هتنراق نإ  ًاديعب ، جاجزلا  عطق  حازأ  يذلا  قراسلا  .دعب  دحاو  لاؤس  "
."؟ امهدحأ وه  لهف  نيتروصلا ، نيتاه  نيرهاظلا يف  نيصخشلاب 

!". ىفك "
.هنبا ةيامح  ىلع  ٌصيرح  ٌدلاو  خرص 

ّيطرشك كنكمي  الأ  ةيئامنيسلا ! مالفألا  دحأ  نم  اتسيل  ناتروصلا  ناتاه  "
عفدتو 50 ًاقحال ، هديعتو  هدهاشتل  هرجأتست  ًانيعل  ويديف  مليف  سيل  اذه  كلذ ؟ ةيؤر 

رمأ هنإ  .ًادّدجم  ماري  ام  ىلع  ءيش  ّلك  دوعيو  ...و  ريخأت  فيراصمك  ةنورك 
!". ّيقيقح

وه كنبا  ّنكلو  .ًاراو  ًاليل  اذه  عم  شيعأ  انأف  ّيقيقح ، رمأ  اذه  ّنأ  ملعأ  "
دنع داغوألا  ءالؤه  فاقيإو  ًامُدُق ، يضملل  يتدعاسم  هنكمي  يذلا  ديحولا  صخشلا 

". نآلا وه  هب  ّرمي  امب  رخآ  ٌدحأ  ّرمي  يك ال  مهّدح ،
ىلع ةوهقلا ، ةلواط  مئاوق  ىدحإ  نم  برقلاب  ضرألا  ىلع  ناتروصلا  تّطح 

.امهيلإ لفسألا ، ىلإ  ةثالثلا  رظنف  نشخ ، ّيفوص  شامق  نم  ةداّجس 
.هنبا نم  برقلاب  ةكيرألا  ىلع  ندنيل  ناج  دلاو  سلج  نأ  ىلإ 

". كيتروص طقتلا  ًءاجر ، "
". ريخأ دحاو  لاؤس  "

". امهطقتلا "
.ةداجسلاب نيتقصتلملا  نيتروصلا  ذخأو  هيتبكر ، ىلع  سكنورب  اثجف 

". ًاركش "



.هدي ّنسملا  لجرلا  ّدم 
". امهاّيإ ينيطعت  ّاله  "

.هنبا مامأ  امهعضوو  امهذخأو 
". ناج "

ىلإ رظن  مث  رخآ ، ملاع  ىلإ  بهذو  ةهينه ، هينيع  ندنيل  ناج  ضمغأ 
: هل لاق  يذلا  هدلاو  دي  نيتروصلا يف 

". كيلإ لوصولا  امهتعاطتساب  دعي  .اّيه مل  ناج  .امهيلإ  رظنا  "
.ًائيش لقي  ملو  ليوط ، تقول  امهيلإ  ندنيل  رظن 

."؟ كلذك ناك  له  ناج ، امهدحأ ؟ ناك  له  "
.نيتروصلا ىدحإ  نم  اّرقو  ةفجترم  ةبابس  ناج  عفر 

". وه "
."؟ هيلإ فّرعتتأ  "

". ةرايسلا جراخ  ئطاشلا ، ىلع  .اذه  فرعأ  .ّيلإ  قّدح  يذلا  وه  "
."؟ دّكأتم تنأ  له  "

هيدل تناك  .ًامامت  اذكه  هحالس  لمحو  لفسألا ، ىلإ  ضفخناو  فقو  "
". امهاسفن نانيعلا 

.لخد امك  ًامامت  لقاثتب ؛ هيلجر  ّرجي  وهو  ةفرغلا  نم  نمألا  سراح  جرخ 
، ةّقشلا رداغ  ّمث  نمو  تمصب ، دلاولا  ًاركاش  هسأرب  سكنورب  نوج  أموأ 



دعب وهو  ةيودألا ، نود  نم  هتايح  لامكإ  نم  نآلا  دعب  نّكمتي  دق ال  ًالجر  كرتو 
نع ةنورك ، ةميقب 29200  ًاطيسب  ًاضيوعت  ُحَنُميو  ًاركاب  دعاقتي  دق  زجعلا  نم  نيتنس 

ةرجح نم  لاملا  بلسي  فرصملا ال  قراس  .رومألا  يرجت  اذكه  .هّقحب  ةبَكتر  ـُ ملا ةميرجلا 
روعشلا بلسي  هب ؛ ّفختسن  ام  ًابلاغ  ًائيش  ًاضيأ  بلسي  لب  طقف ، فرصملا  ةنزخ 

ّنإ .ام  ًاموي  اهيلع  مكاحي  نأ  بجي  يتلا  ةيقيقحلا  ةميرجلا  يه  هذهو  نامألاو ، نمألاب 
.نمألا ىلع  وطسلا  ةمهتب  لَدبَتسُت  نأ  بجي  ةروطخلا  ديدش  وطسلا  ةم 

ـــــــــــــــ
حابصلا تاعاس  ىتح  ةرايسلا  ويل  داق  .جراخلا  يف  طقاستي  جلثلا  لاز  ام 

ةكرح ماحدزا  يف  ًانيح  ئطبي  ناك  .ّيبناجلا  باكرلا  دعقم  ىلع  سكيليفو  ىلوألا ،
رظتنا دقل  .باوج  نود  نم  نكلو  فتاهلا ، ربع  ربساجب  لاصّتالا  ًارارم  لواحيو  ريسلا ،

يف ةّيمهأ  رثكألا  عبرألا  فحصلا  عاتبي  سكيليف  ناك  امنيب  ام ، كشك  جراخ 
عناص رجتمل  لباقملا  ىهقملا  ىلإ  ناتاغسنروه  هاّجتاب  هقيرط  لصاو  ّمث  نمو  ملوهكوتس ،
ةوهق َيناجنف  ايستحيل  اسلج  ثيح  ةيرولكلوفلا ، اربوألا  ضورعل  راعتسملا  رعشلا 
امدنع .ىلوألا  تاحفصلا  ىلع  ةسيئرلا  نيوانعلا  ةنراقمب  آدبو  رئاطش ، عضب  الوانتيو 

، نايرخأ ناتفيحص  هديبو  تنسني  ڤـ لصو  يناثلا ، ةوهقلا  ناجنف  ءاستحاب  ارشاب 
.ةّيزكرملا ةّطحملا  يف  ٍفحص  كشك  نم  امهارتشا  تسوب ، غربنلوغو  ناكسنافسدنس 

تاحفصلا يف  ةروكذم  ةثداحلا  نكلو  ليلقب ، رغصأ  امهيف  ةسيئرلا  نيوانعلا  تناك 
ناجنف برش  نأ  دعب  ويل  رداغ  مث  ةفرقلاب ، ةّالحم  ةكعكو  ىرخأ  ةريطش  اوبلط  .ىلوألا 

يتلاو ةنورك ، ةئف 20  نم  ةرذق  ةيدقن  قاروأ  عضبب  باسحلا  عفدو  ثلاثلا ، هتوهق 
هيوخأ نضتحا  .ةعاس  ةرشع  سمخ  براقي  ام  ذنم  فرصملا  فّظوم  جرُد  نم  تَقِرُس 
ةّيلمع رثإ  بسانملا ، تقولا  وه  اذه  ّنأ  ملع  .نيحاترم  اناك  مك  رعشو  داتعملاك ،

.ةمداقلا ةيلمعلاب  مايقلا  لبق  عيباسأ  ةعضب  ءاقب  عم  ةحجان ، ةقرس 
ةساود ىلع  طغضي  اهيف  ناك  ةّرم  ّلك  يفو  تيرتس ، غنير  وحن  ًابونج  هّجتا 



ةأّبعم ةيبشخ  قيدانص  ةسمخ  مطترت  ةيوسلا ، ريغ  تلفسألا  تاعقر  قوف  حباكملا 
قرغتسي قيرطلا  زايتجا  ناك  .اريمديفس  ةدلبب  ّرم  .ةنحاشلا  قودنص  رعقب  ةحلسألاب 

نيترم رادتسا  كانه ، ىلإ  لصو  امنيحو  .هسفن  كلامت  عطتسي  هّنكلو مل  قئاقد ، رشع 
.راهنلا ءوض  ًاّدج يف  ًافلتخم  ودبي  ناكملا  ناك  .راودلا  لوح 

طيرش اّمأ  .ًاديعب  رارفلا  ةرايس  تَرِطُق  دقو  ًاقّوطم ، تارايسلا  بأرم  ناك 
ةيلاخ ةدلبلا  .امهيلإ  لوخدلا  رظحل  فرصملاو  ةحاسلا  لوح  فرفري  ناك  دقف  ةطرشلا 

نم 180 ضيقنلا  ىلع  .رواا  ازتيبلا  معطم  نولخدي  صاخشأ  ةعضب  نم  ّالإ  ًامامت ؛
، نآلا ...تّقؤملا  ناجيهلاو  قنحلاو ، فوخلاو ، فنعلاو ، يّدعتلاب ، ةلفاح  تناك  ةيناث 

.ًايقيقح نكي  هنأ مل  ول  امك  طق ، لصحي  لصح مل  ام  ّنأ  ول  امك  ودبي 
رّرقف ىودج ، ّيأ  نود  نم  نكلو  رارمتساب ، ربساجب  لاصتالا  لواحي  ّلظ 

دوورنكوس لزانم  ربع  ّرم  .حتفي  نأ  ىلإ  سرجلا  ّنر  ةلصاومو  هتّقش  ىلإ  باهذلا 
ةيعيبط ةّيمحم  دودح  ىلع  نسومراغاب  يف  مدقألا  ققشلا  ىنبم  ىلإ  ًالوصو  ةريغصلا 

.ةعساشو
عزن ّمت  هّنأ  ول  امك  ًاموتكم  سرجلا  توص  ادب  .يناثلا  قباطلا  ىلإ  دعص 

.خرصو اهيلع  أكّتا  مث  ديربلا ، ةحتف  ّزهو  بابلا ، عرق  .سرجلا  ةحيفص  يغارب 
يدتريو رعشلا  ثعشأ  ربساج  رهظ  نأ  ىلإ  قئاقد  عضب  رمألا  قرغتسا 
تاّرملا يف  ًامئاد  ناك  امك  روخفو  ديعس  وهو  لوخدلل ، ويل  اعدو  ضيبأ ، ًالاورس 

.هترايزل ويل  ا  ىتأ  يتلا  ةليلقلا 
ةقرس ىدل  َلِعُتنا  يذلا  ءاذحلا  ءانثتساب  فوفر ، ىلع  تامزج  قّيض ، ٌقاور 
تناك خبطملا ، ربساج  لخد  .ةدضنملا  نم  برقلاب  ىقلم  ناك  يذلاو  فرصملا ،
ربساج لوانتو  ةيجاجزلا ، باوكألا  ةعقعق  تَعُِمسو  ةحوتفم ، ةريغصلا  نئازخلا  باوبأ 

.ًانخاس ودبي  ًائيش 



."؟ اهلوانت ّبحت  فيك  .بيلحلا  نم  ليلقلا  عم  ةوهقلا  برشأ  انا  "
ةلواطو ةكيرأ  ىلع  يوتحت  سولج  ةفرغو  ةدحاو ، مون  ةفرغ  وذ  ويدوتسا 

.مامحلا كانهو  زافلت ، زاهجو 
زارطلا نم  ّيتاذ  سّدسمو  .يآ  .ياك  .مأ  رجنير  ناو  مويلوف  ربوس  حالس 

.ّيداعلا
رجنير 10/22. وت  مويلوف  ربوس  حالس 

.قئاثوو تابّيتكو ، ةعيفر ، بتك  ةمظتنم ؛ فوفص  ةبّترم يف  كانه  فقت 
ىلع ءاقبلا  ةيقدنب   ) لفير لفيافروس   7- .رآ .يإ  .يرث  مويلوف  ربوس  حالس 

و يكيتاموتوأ ، هبش  .يآ  .دز  .وي  روف  مويلوف  ربوس  حالس  نم  برقلاب  ةايحلا ،) ديق 
تاشرو نع  رخآ  باتكو  توصلا ، متاك  كودياه  باتك  نم  برقلاب  .يج  .مأ  .سأ 

.يكريمألا شيجلا  ةريخذ  باتك  ىلإ  ةفاضإلاب  توصلل ، متاك  حالسل  ةيلزنم  لمع 
برقلابو .دعب  اهيلع  تنسني  لصحي ڤـ يتلاو مل  ةعوبطملا  سردلا  ةّدام  نم  يناثلا  مسقلا 

َحِنُم يذلا  كاذب  هيبش  ّيبهذ ، راعش  اهيلع  ءارضخ  هيريب  ةعبقو  ةبرح  كانه  بتكلا  نم 
ماظنلا يذ  يركسعلا  جوفلاب  قاحتلالل  ربساج  عفد  يذلا  ببسلا  وه  اذه  .ويلل 

ّيبهذ راطإ  ةروص يف  دجوت  .نيتنس ّمث  دعب  اهسفن  ةيركسعلا  ةمدخلاب  موقيل  مراصلا ،
هعارذ تحت  تّبثم  حالسو  ضايبلا  عصان  يضاير  ّيزب  ربساج  رهظي  ثيح  نوللا ،
توملا نيب  ًالصاف  ًاّدح  اهتقو  تناك  يتلا  نيرامتلا  نم  عونلا  كاذب  همايق  لالخ 

.ةايحلاو
ريثكلا وه  ِنعي  نإو مل  ريثكلا ، هل  ينعي  لاز  ام  ملاع  .ميظعلا  ربساج  لكيه 

ًاطباض هيف  حبصيس  يذلا  مويلا  دحاو ؛ موي  لوح  رودت  اهلمكأب  هتايح  تناك  .هل 
لصح يلاتلابو  ةدايقلا ، ّىلوتي  يكل  ةيافكلا  هيف  امب  ًاءوفك  َربَتعُي  هنكلو مل  .ًاّيركسع 

.ّيركسعلا لاا  رارمتسالا يف  هلّوخت  ةضفخنم مل  ةيئا  ةمالع  ىلع 



.ام مّكحتلا  ىلع  هتردق  نم  ىوقأ  ًانايحأ  ناحبصي  كلذ  ىلإ  هقوتو  هنينح 
نم لقتناو  يركسعلا ، هجوف  ًاكرات  ربساج  رفاس  موي  لاثملا ، ليبس  ىلع 
وهو ًافقاو  ّلظ  ىلوألا ، هتزاجإ  ةرتف  لالخ  ملوهكوتس  ىلإ  ًالوزن  دنالرون  يف  هتنكث 
ًامامت ةعوضوم  هيريب )  ) ةعّبق رمتعا  دقف  .ًارّضحتمو  عوبسألا ، ةيا  ةلطع  لاوط  بهأتم 

لكشب دوقعم  هليدنمو  ميقتسم ، ّفصب  ةقلغم  هرارزأ  تلظو  قيقدلا ، هرعش  ّطخ  قفو 
.ديري امثيح  ريسي  ناكو  .عملتو  ةقاّرب  هتمزجو  حوضوب ، ةزرابلا  تايطلا  رهظي 

.ةوهقلا نم  ديزملا  ىلع  لوصحلل  خبطملا  الخد 
ىلع ةاقلم  زوين " يليادلا   " حابصلا اذهل  ةيمويلا  رابخألا  ةفيحص  تناك 

، اريمدي سـڤـ يف  فرصم  ةقرس  ةيلمعل  لّوطمو  بَهسُم  ٌحرش  اهيفو  خبطملا ، ةلواط 
ةمزجلا تعضو  كانهو  .نيمودصم  دوهشب  ّجعت  يتلا  ةحاسلل  ريبك  مجحب  روصو 

ةينامث اهيف  قاسلا ، مظع  دنع  يهتنت  نيقاسلا  ةليوط  ةمزج  ةديرجلا ؛ لامش  ىلإ  ءادوسلا 
.ءاوهلاو هايملل  داضملا  سكتروغلا  جيسن  ةّدامو  دلجلا  نم  ةعونصم  يهو  طابرلل ، بوقث 
شامقلا نم  قرخو  ةيذحألا  ءالط  ىلع  يوتحت  ريدصقلا  نم  ةبلع  ةديرجلا  نيمي  ىلإو 

.عيملتلل
نم ةروص  ّيأ  كانه  تسيلو  .نيعللا  ليللا  كلذ  لاوط  رظتنأ  تسلج  دقل  "

". اهيلع رانلا  قالطإب  تمق  يتلا  ةبقارملا  اريماك 
.حضوأ لكشب  رمألا  هل  رّسفي  نأ  هيلع  ناك  .ربساج  ىلإ  ويل  رظن 

". ربساج "
اهسفن ةقرسلا  ةّيلمع  لالخ  فرصم  قراس  دّرجم  سيل  فرصملا  قراس  ّنإ 
ةقرسلا لبق  يأ  .ةديدجلا  هتّيوه  نم  ًاءزج  نوكي  نأ  بجي  هب  موقي  ام  ّلكف  .بسحو 

.اهدعبو اهلالخو 



". لمعلا فد  كتايح  شيعت  تنك  نإ  طقف  حجنت  نأ  كنكمي  "
رثكأ اإ  .بلصلا  طاطملا  نم  لعنو  معان  دلج  .ةمزجلا  َيتدرف  ويل  سمل 

.ا ةيانعلا  لضفب  ةزاتمم  ةلاح  يفو  ةيديلقتلا ، ةيكيسالكلا  ةيركسعلا  ةمزجلا  نم  ةنورم 
لزنملا ىلإ  نوبهذي  امدنع  نينانف  موك  نع  نوّفكي  نويقيقحلا ال  نوناّنفلا  "
امدنع ةصروب  ةرسامس  موك  نع  نوّفكي  ةصروبلا ال  ةرسامس  ّمهأو  .ءاشعلا  لوانتل 
ىقبت نأ  كيلعو  نآلا ، فرصم  قراس  تنأو  .رهظلا  دعب  نم  ةسماخلا  ةعاسلا  ّقدت 

نوثحبي مهو  .قيرطلا  زجاوح  ىّطختت  امدنع  فرصم  قراس  ّلظتس  تنأف  .كلذك 
، كاذ نيعللا  ةطرشلا  زكرم  نوسلاج يف  مّإ  .ةعاسلا  رادم  ىلع  لصاوتم ، لكشب  انع 

طقف ًادحاو  ًأطخ  انبكترا  نإو  .نوكن  نم  فاشتكا  نيلواحم  غربونورك ، يف 
". اننوفشكيسف

ناعقت نوكيليسلا  نم  نيتعطقب  اذإو  بقع ، ىلع  ًاسأر  ةمزجلا  يتَدرف  بلق 
.امهجراخ

". تقولا لاوط  فرصم  قراسك  سّفنتتو  رّكفت  نأ  كيلع  "
!". هبتنا كيلع ، ةنعللا  "

.ًادّدجم سيل  موهفم ؟ اذه  له  .ربساج  ةمزجلا  هذه  لاعتنا  كنكمي  ال  ًاذإ ، "
". ةديدج ىرخأ  ءارشو  اهقرح ، انيلع 
."!؟ هللا ّقحب  هينعت  يذلا  ام  "

داترت تنأو  اهتلعتناو  ةحرابلا ، اهتلعتناو  اتسراف ، ةّيلمع  يف  اهتلعتنا  دقل  "
رثإ ةرشابم  هفلتن  نأ  بجي  تايلمعلا  ءانثأ  هلمعتسن  ام  ّلك  ربساج ! ةنعللا  .يهاقملا 

". اذه ملعت  تنأو  .كلذ 



.ةلواطلا تحت  نم  نوكيليسلا  يتعطق  طاقتلال  هيتبكر  ىلع  ربساج  اثج 
!". ًاديج ا  تينتعا  دقل  ...يننأ  ملعت  تنأ  "

وهو ةّيح  ةريخذ  تاعاس  عضب  ذنم  قلطأ  صخش  مامأ  ًاسلاج  ويل  ناك 
.نييندملاب طاحم 

ناتبسانم امأ  ملعت  تنأ  ...تنأو  امهعيملتو ، امهفيظنتب  تمق  دقل  "
". كلذل ًاّبت  ًاّدج ،

ًامامت .ًادبأ  كلذك  نوكي  نلو  ًامهم  ًاناسنإ  حبصي  نأ  دارأ  صخش  هنإ 
هءاطعإ نورخآلا  ضفر  امب  ةّوقب  كّسمتم  وهف  لكيهلا ، كاذ  هيريبلا يف  ةعبقلا  كلتك 

اذهف .ًايملاع  ةوقو  ةناتم  رثكألا  ةيركسعلا  لاتقلا  ةمزج  .مونجم  كت  ياه  ءاذح  .هاّيإ 
كلذكو ةيكيتكتلا ، مادحوو  نويكيريمألا  ةطرشلا  لاجر  هلعتني  يذلا  ءاذحلا  وه 

.تيرتس اييفس  هسفن يف  رجتملا  نم  هنوعاتبي  نيذلا  نويديوسلا  ةطرشلا  لاجر 
ناكو ام  عابطنا  مهيدل  دلوت  نإ  نكلو ، .تمهف  دقل  .اهّبحت  كّنأ  ملعأ  "

". رمألا يهتنيسف  ةنيعللا  كتمزج  ىلع  روثعلل  ًاليلد 
، خبطملا ةنازخ  جاردأ  حتفب  أدب  نيح  ةمزجلا  كلت  لمحي  لازي  ال  ويل  ناك 

.ًاجرد ًاجرد 
دعب اهعيملت  كيلع  بجوتي  نل  يلاتلابو ، .اهقرحب  موقأسو  يعم ، اهذخآس  "

."؟ سيك كيدلأ  .نآلا 
". يسفنب كلذب  موقأس  "

". اهقرحأس انأ  "
سايكألاب ًائيلم  ًاجرُد  حتفو  هتضبقب ، نوكيليسلا  َيتعطق  ىلع  ربساج  طغض 



، سيكلا ةشخشخ  تعمسف  سايكألا ، دحأ  لخاد  اهامرو  ةمزجلا  طقتلاو  ةلمعتسملا ،
.ويل ىلإ  هاطعأو  ًاعم  امهعمجو  سيكلا  يَضبقم  كسمأ  مث 

". دّيج "
مادختسا ةّيفيك  لوانتت  تابّيتك  نم  هيوتحي  امب  لخادلا  يف  لكيهلا  كاذ 

ناينعي اناك  اهعيملت ، راظتناب  ةلواط  ىلع  فقت  تناك  يتلا  ةمزجلا  كلتو  تارّجفتملا ،
.ملاعلا رخآ يف  ءيش  يأ  نم  رثكأ  هل 

.ءيشلا ضعب  هيلع  ًاريثك  كلذ  ناك  دقل 
". ًاّدج دّيج  ًاّقح  تنأ  .ربساج  دّيج  تنأ  "

."؟ اذام "
كلذ ناك  ام  كنود  نمو  .ًاقلطم  دّدرتت  مل  تنأ  ةقرسلا ، ةيلمع  لالخ  "

". ًانكمم
وه ويل  ّنأ  كردأو  بابلا  حتف  نيح  ههجو  تَلَع  يتلا  ةماستبالا  كلت  تداع 

.ًامامت ةبسانملا  بيلحلا  ةّيمك  عم  ةوهقلا  مّدق  امدنعو  قراطلا ،
". دعب رخآ  رمأ  كانه  نكلو ، "

."؟ اذام "
.ةقثلا نم  ًاضعب  ةروخفلا  ةماستبالا  تدقفو 

". ربساج ّيلإ  رظنا  "
."؟ اذام "



". ًاقباس هنع  انثّدحت  رمأ  ةمداقلا ، ةّرملا  هيف يف  رّكفت  نأ  كديرأ  رمأ  كانه  "
ملعت تنأو  ءيش  ّيأب  مايقلل  دعتسم  انأ  لعفأ ؟ نأ  ّيلع  اذام  ويل ؟ اذام  "

". ًامامت كلذ 
". فّقوتت نأ  كيلع  فّقوت ، لوقأ  امدنع  "

.هيلع رطيسيل  فنعلا  كرتي  ناك  لب  هفنع ، ىلع  رطيسي  ربساج  نكي  مل 
وهف ال كاذنآ ، هتيقرت  ّمتت  هنألو مل  .ّيركسع  ّينهم  لبقتسمب  همالحأ  هعم  لمحي  ناكو 
نم ديزملا  قالطإ  لالخ  نم  كلذو  أطخ ، ىلع  اوناك  مّأ  تابثإ  لواحي  لازي 

.ةيرانلا تاقلطلا 
". ًاروف فرصملا  رداغن  نأ  بجي  هيلع ، قفتملا  تقولا  يهتني  امدنع  "

يفتكي نلف  ويل ، هدعاسي  مل  نإو  هئافطإل ." ّرز   " ربساج ىدل  نكي  مل 
رانلا قلطيس  لب  طقف ، ةبقارملا  تاريماكو  فرصملا  ةنزخ  ةرجح  ىلع  رانلا  قالطإب 

.ًاضيأ ام  دحأ  سأر  ىلع 
نم تدّكأت  دقل  انلجأ ! نم  لاومألا  ةنزخ  قيدانص  تذخأ  دقل  ويل ، ًاّبت  "
ّنأ ول  كلذ  ّلك  بّنجت  انناكمإب  ناكو  هلجأ ، نم  انيتأ  ام  ّلك  ىلع  انلصح  اننأ 

!". ينرّخأ دقل  هلبألاك ، جراخلا  فّقوتي يف  تنسني مل  ڤـ
.سلجو خبطملا  ّيسرك  ربساج  بحس 

نأ انناكمإب  فيك  يأ  تقولا ؛ لاوط  اذ  رّكفأ  ينّنإ  ويل ! كلذل  ًاّبت  "
". ويل ...تنأ  .رثكأ  لام  ىلع  لصحنو  ةّيلاعف ، رثكأ  حبصنو  نّسحتن 

.هسفن تقولا  هينيع يف  ناودبي يف  جاعزنالاو  نزحلا  ناك 
انأو .ّيلإ  ةبسنلاب  ءيش  لك  تنسني  ـ ڤو سكيليفو  تنأ  .نآلا  يتايح  هذه  "



!". مكعم ءيش  ّلك  مساقتأ 
.هل لباقملا  يسركلا  ىلع  ويل  سلج 

كلذب مايقلا  انتعاطتساب  ناك  ام  .اذه  كل  تلق  دقل  .كيلإ  جاتحن  نحنو  "
". اذه ملعت  تنأو  .كالول 

تعِضُو يذلا  سيكلا  لمحو  ويل  ض  نأ  ىلإ  ةهينه ، ءودهلا  داسو  اسلج 
.ًادّدجم ربساج  مستباف  ةمزجلا ، هيف 

". ام رمأ  رّكفأ يف  ًاضيأ  انأ  تنك  دقل  ...عمسا  "
."؟ اذام "

ةّيلمعلا دعب  لزنملا ، ىلإ  ةدوعلا  قيرط  يفو  .ومزوأ  ةمداقلا ، ةّرملا  "يف 
". ىرخأ ةبرض  برضن  نأ  اننكمي  ...ةجودزملا 

."؟ ىرخأ ةبرض  "
". ادنوروس "

دّرجم دعب  ىلع  وهف  .فرصملا  اذه  عقي  نيأ  ًامامت  ملعي  ويل  ناك  .ادنوروس 
ماق يتلا  عقاوملا  دحأ  كلذ  ناك  .ومزوأ  يف  نيرواجتملا  نيفرصملا  نم  ٍلايمأ  ةّتس 

سيلو دحوأ ، فدهك  هاري  ناك  اهنيح  هنكلو  .اريمديفس  راتخي  نأ  لبق  اهفاشكتساب 
يهو ةجودزملا ، فرصملا  ةقرس  ةّيلمع  دعب  لزنملا  ىلإ  مدوع  قيرط  ثلاث يف  فدهك 

.ديوسلا اهعون يف  نم  ىلوألا  نوكتس  يتلا  ةيلمعلا 
". ليحتسم هّنكلو  ربساج ، مخض  رمألا  "

: ًالئاق هتوص  عفرف  هيلإ  عمتسي  ويل  نأ  ربساج  ىأر 



ةطرشلا لاجر  دوجو  نم  اندّكأت  نإ  سيل  نكلو ، ليحتسم ! اذه  ّنأ  ملعأ  "
". ًالثم ام  ناكم  ةلبنق يف  دوجوب  ٍديد  ريبدتب  ...انمق  نإ  .رخآ  ناكم  نينيعللا يف 

!". ةلبنق دوجوب  ديد  "
". ةيافكلا هيف  امب  نادعبي  امهف  ادنلروأ ؛ راطم  وأ يف  ةيزكرملا  ةطحملا  "يف 

: لاقو مامألا  ىلإ  ةوطخ  ويل  مّدقت 
". ةّيزكرملا ةّطحملا  ةلبنق يف  دوجوب  يديد  ريبدت  ّيأب  موقن  نل  "

هاّطختيس ًالجاعو  هنم ، برتقي  ناك  يذلا  ويل  هجو  نع  ربساج  ثحب 
، ةيّدو نانيعلاو  توصلا  ًاّقح ! اذه  مهفي  .ًادّدجم مل  رخآلا  بناجلا  هتلابق يف  نوكيل 

.حارتقالا َضِفُر  هسفن  تقولا  ْنكلو يف 
" ...انمق نإ  ًانسح ، "

". ةلبنق دوجوب  ةبذاك  تاديد  ّيأب  موقن  نل  "
: عباتو خبطملا ، ةيضرأ  ىلع  ةمزجلا  ىلع  يوتحي  يذلا  سيكلا  ويل  عضو 

". ةيقيقح ةلبنق  عنصنس  "



مسالا نإ  ّىتح  ةحافتلا ؛ جيلخ  .ةليمجلا  لزانملا  نم  ديدعلا  ناكي  ـڤـ لبأ يف 
انه ىلإ  ِتأي  هّنكلو مل  ملوهكوتس ، اهّلك يف  هتايح  سكنورب  نوج  ىضق  دقل  .ليمج 

، ًامامت ًافلتخم  ًاعقاو  لخديس  ةرايسلا  ةطساوب  لاقتنالا  نم  قئاقد  عضب  دعب  .لبق  نم 
.نايعلل رهاظ  ريغ  ٍروسب  ةقّوطم  اهلمكأب  ةدلبلا  تناك  ول  امك 

ًالوصوو يابكون ، ياومارتل  ةيديدحلا  ككسلا  وحن  ًالوزن  ةرايسلا  دوقي  ناك 
سكنورب قّقحت  دقل  .ءاملا  عبن  ىلإ  ًالوزنو  ةريغصلا ، عراوشلا  لخاد  نمو ّمث  ةسردملا ، ىلإ 

ًامامت عقي  لزنم  مامأ  فّقوتو  ديربلا ، قودنص  ىلع  نّودملا  لزنملا  مقرو  مسالا  نم 
أموأف ءارضخلا ، ةجرملا  وسكت  جلثلا  نم  ةقيقر  ةقبط  تناك  .نيراليم  ةريحب  ةاذاحمب 
مادقأ راثآب  ًاطاحم  ناك  يذلاو  سراحلاك ، ودبي  ناك  يذلا  ةعازفلا  مزقلا  ًايّيحم  هسأرب 

ةماستبالا يذ  ةعازفلا  مزق  عضوب  لافتحالا  كاذ  ذنم  اّمبر  ريبك ؛ لجرو  نيريغص  نيلفط 
.ةتباثلا

حوفت ماعطلا  ةحئار  تناكو  ًالهسو ، ًالهأ  بتك  ثيح  بابلا ، سرج  ّنر 
.ًاليوط ًاتقو  هوهط  قرغتسي  يذلا  ّيلزنملا  ماعطلا  نم  عونلا  كاذ  .لخادلا  نم 

". ًابحرم "
نم ةسداسلا  تناكو يف  ركبلا ، ةنبالا  اّأ  رّدق  ةريغص  ةاتف  بابلا  تحتف 
نم ديدعلا  لثم  اهسأر  ىلع  ًاجات  عضتو  نوللا ، ضيبأ  ًاناتسف  يدترتو  اهرمع ،

.ايفانيدناكسا ءاحنأ  عيمج  تاريغصلا يف  تايتفلا 
."؟ لزنملا كدلاو يف  له  .ًابحرم  "

.اهرصخ ىلع  عاّمللا  قرولا  نم  ًامازح  تّوس 



."؟ تنأ نم  .ايسول  انأ  "
."؟ لزنملا كدلاو يف  له  ًانسح ، "

، اهرمع نم  ةعبارلا  يف  تناكو  اهّوتل ، تلصو  دق  ىرغصلا  ةنبالا  تناك 
، ًاعم ناتخألا  تفتخا  ّمث  هيمدق ، صمخأ  ىلإ  هسأر  نم  هتصّحفت  .ةقاّرب  اماجيب  يدترتو 

وهو انه ، صخش  دجوي  اباب ، طخسبو : عفترم  توصب  ثّدحتت  يهو  ىرغصلا  عمسو 
.ةليقث تاوطخ  توص  عمس  نمو ّمث  .كديري 

!". نوج "
اذ ًارزئم  عضي  ملوهكوتس ، ةطرشلا يف  ةّداق  رابك  دحأ  لمعلا ، هسيئر يف  ناك 

.نيبناجلا دحأ  نم  خبطم  ةفشنم  هنم  ىلدتت  هرصخ ، لوح  تاعّبرم 
هذه .اهدعب  فرصنأ  نأ  كدعأو  .قئاقد  رشع  ثّدحتن ؟ نأ  اننكمي  له  "

". ًاضيأ ةّرملا 
."!؟ ًاضيأ "

مأ لوخدلاب  حمستس يل  له  .مويلا  لزانملا  ىلإ  ةريصق  تارايزب  موقأ  ينّنإ  "
."؟ ال

ةيذحأو بجشملا ، نم  ةّيلدتم  ةريبكو  ةريغص  بايثب  ةئيلم  ةهدرلا  تناك 
برقلاب سولجلا  ةفرغ  ناسلجت يف  اهتخأو  ايسول  تناكو  .ضرألا  ىلع  ةريغصو  ةريبك 

وحن هدشرأف  مورتسلراك  اّمأ  .ةّالحملا  ليبجنزلا  زبخ  رئاطف  ىلع  يوتحت  ةيديدح  ةبلع  نم 
.جَرَدلا

". ىلعألا ًاءوده يف  رثكأ  ّوجلا  "
وهو .مورتسلراك  بتكم  ىلإ  ًالوصو  مّلسلا  تاجرد  نم  تاعومجم  ادعص 



.هلخاد سكنورب  قرغ  فويضلل  ّيسركو  بتكلاب ، ضيفت  فوفر  هيف  ميدق ، بتكم 
ذنم ةيران  ةقلط  نيعبرأ  قالطإو  ةنورك ، نويلم  نم  رثكأ  ةقرس  تّمت  دقل  "

". عيباسأ ةينامث 
.ملوهكوتس ةلابق  دّلجتملا  ءاملا  بّالخ ؛ رظنم  ىلع  ّلطت  ةذفانلا  تناك 

ذنم ةيران  ةقلط  نينامثو  ىدحإ  قالطإ  متو  ًابيرقت ، ةنورك  انويلم  قرُس  امك  "
نم اهسفن  ةيعونلا  مادختسابو  اهسفن ، ةيفارغجلا  ةقطنملا  .ةعاس يف  نيرشعو  نيتنثا 

". رثأ ّيأ  نود  نم  ًادّدجم  يفتختو  دوعتل  ةأجف ، رهظت  اهسفن  ةعوما  .ةحلسألا 
.ّيلفسلا قباطلا  نم  ةمداقلا  ىقيسوملا  تاوصأ  ىلإ  ةأجف  هّبنت 

ةقرس ةّيلمعل  ريضحتلل  تقولا  نم  ديزملا  ىلإ  نوجاتحي  مأ  انضرتفا  نإو  "
ةيوه فشتكنل  اهكلمن  يتلا  ةرتفلا  يه  هذه  ًاذإ  ًابيرقت - رهش  اّمبر  وأ  عيباسأ  ةثلاث -
ىلإ مهقيرط  وأ يف  مهلزانم ، مهو يف  مهفيقوت  نم  يلاتلاب  نّكمتنلو  صاخشألا ، كئلوأ 

.مهيديأ عّضبتلا يف  سايكأو  رجتملا  نورداغي  امدنع  وأ  ةضايرلا ، يدان  وأ يف  لمعلا ،
نم طمنلا  اذ  مّأل  .ةمداقلا  ةقرسلا  ةّيلمع  لالخ  ًأطخ  نوبكتري  امدنع  سيلو 

". انوحن ...مهتحلسأ  بيوصت  اودّدرتي يف  نل  كولسلا ،
". اباب "

ةلثامم ًابايث  يدترت  ةريغص  ةاتف  ةفرغلا  تلخدو  بابلا ، ةريغص  ٌدي  تحتف 
.ايسول بايثل 

."؟ نيديرت اذام  "
."؟ لعفت اذام  "

". لمعأ "



."؟ اذامب لمعت  "
". ئيس رمأ  لعفب  ...مهدحأ  ماق  دقل  "

."؟ لعف اذام  "
". ًايلوضف حبصأو  ربك  دقل  "

."؟ كلذ هينعي  يذلا  ام  "
". ليلق دعب  يتآسو  امام ، ىلإ  نآلا ، ّيلفسلا  قباطلا  ىلإ  يبهذا  "

ّنأ هل  ادب  نكلو  ًاقثاو ، سكنورب  نكي  .رخآ مل  ملاع  ...ةلئاعلا  ...دالوألا 
.فرصنت يهو  هتزمغ  دق  ايسول 

ةيعيبط ةايح  شيع  يف  هقح  هنم  َبِلُس  لجر  عم  ًاحابص  ُتسلج  دقل  "
". ًادّدجم اذه  َثدحي  نأ  ديرأ  الو  ةنمآو ،

.مورتسلراك ىلإ  رظنو 
ىلع بجي  لب  هدرفمب ، فوقولا  ىتح  هنكمي  الو  هرمع ، نم  نيعبرألا  هنإ يف  "

راعلاب روعش  كانهو  خستم ، هرعشو  نيكيمس ، نيبروج  يدتري  وهو  .هب  كسمي  نأ  هدلاو 
". هينيع يف 

.ةليمجلا بتكملا  ةلواط  ىلإ  رظن  نمو ّمث 
لعفب نوّرمتسيسو  اولعف ، دقلو  ًادّدجم ، كلذ  نولعفيس  مّإ  كل  تلق  دقل  "

". اذه
.ىرخألا ةذفانلا  جراخ  ىلإ  رظن  نمو ّمث 



."؟ اهسفن ةعوما  يهأ  "
". اهسفن ةعوما  اإ  "

" ...نكمي فيكو  "
". قباطت ليلد  ّيدل  نآلاو  .ًادّكؤم  رمألا  ناك  "

.عونلا اذه  نم  نكي  مل  طق ، دّهنتي  نوتسلراك  نكي  مل 
هذه قّقحو يف  ًابناج ، ىرخألا  تاقيقحتلا  ّلك  عض  نوج ، دغلا  نم  ًاءدب  "

". فراصملا نم  ديزملا  ةقرس  نع  مهعدرن  نأ  ىلإ  طقف  ةّيضقلا 
هقيرط ناك يف  .ملالسلاو  بابلا  وحن  هجّتي  وهو  ًاباجيإ  هسأرب  سكنورب  أموأ 

.باهذلل
". ًادغ تلق  دقل  "

، غربونورك ىلإ  ةرشابم  سكنورب  نوج  هجّتي  دقف  .ًاديج  هفرعي  هسيئر  ناك 
.كانه هلوطب  ليللا  يضقيو  ةطرشلا ، مسق  ىلإ 

كتاقيقحتب مايقلل  نذإ  ىلع  لصحتس  َكيلإ  ُتعمتسا  نأ  دعب  نآلاو ، "
". يلجأ نم  ءيشب  مايقلا  كيلع  .دحاو  طرشب  نكلو  لماك ، ماودب 

."؟ اذام "
، ةّيكزلا ةحئارلا  هذه  ّمشت  كّنأ  ّدب  ال  .انعم  ءاشعلا  لوانتل  ءاقبلا  كيلع  "

 ". تاّركلاو سفركلاو  رتعصلا  ةحئار  نوج ؟ كلذك  سيلأ 
هتجوزو هيتنباو  هريدم  عم  ءاشعلا  ةلواط  فارطأ  دحأ  دنع  سلج  نيح ، دعبو 
ءافطللا صاخشألا  كئلوأ  نم  تناك  اهنكلو  لبق ، نم  اهاقتلا  نأ  هل  قبسي  يتلا مل 



، طقف قئاقد  نوضغ  يفو  ام  ةلفح  نيرضاحلا يف  عيمج  ءامسأ  ةفرعم  ماكمإب  نيذلا 
دقف هيلع ، قبطني  مل  كلذ  نأ  ريغ  .نوّمهم  مّأب  نورعشي  عيمجلا  نولعجي  نيذلاو 
نم ناك  ذإ  .ةلئاعلا  نم  ءزج  هّنأ  ًايعّدم  ناكملا ، اذه  هسولجل يف  حايترالا  مدعب  رعش 

ةضور يف  اهتملعت  يتلا  ايسول  ةصق  ىلإ  عامتسالا  وأ  ماعطلا  لوانت  هيلع  بعصلا 
ضرع ضفر  .نيتاتفلا  دلاوب  هتفرعم  ىدم  نع  لاؤس  نع  ّىتح  بيجي  نأ  وأ  لافطألا ،
حيزُأ دق  ًاليقث  ًائبع  ّنأ  ول  امك  حايترالاب  رعشو  بارشلا ، نم  سأك  لوانتل  مورتسلراك 

.لزنملا باب  حتفب  َّمَهو  ًاركش  ةملك  لاق  نإ  ام  هلهاك  نع 
". نوج "

.كلذ هبجعي  ملف  سكنورب ، عارذ  ىلع  هدي  مورتسلراك  عضو 
". ةليل ّلك  ًاريثك  رهست  تنأ  "

". لجأ "
". ثحبتو ثحبت  "

". لجأ "
". ديدشلا فنعلا  وهو  الأ  دحاو ؛ روحم  لوح  رودت  كتاقيقحت  ّلكو  "

". ايندلا يه  اذكه  "
ًاّيأ اهيلع ؛ لمعأ  يتلا  تاقيقحتلاو  تافلملا  عيمج  قلغُأ  يموي ، يُأ  امدنع  "

.ًادّدجم اهذخآس  تنك  اذإ  ام  يلاتلا  مويلا  رّرقأو يف  يبتكم ، ِجرُد  اهعضأو يف  نكت ،
روص شرفتو  ًاضيأ ، كفارصنا  دعوم  لبق  ةرشابم  تافلملا  كلت  حتفت  تنأ  نكلو ،

". ةيلاتتم تاعاس  عبرأل  أرقتو  ءادوسلا ، نويعلاو  ةرّسكملا  ماظعلا 
". ايندلا يه  اذكه  "



هرّمستو يف لفسألا  ىلإ  هّدشت  ةليقث  ةضبقك  هعارذ  ىلع  ديلا  كلتب  رعش 
.هناكم

."؟ كلذك سيلأ  .اهِّلَح  فد  اياضقلا  هذه  ةءارقب  موقت  كّنإ ال  "
". هدصقت ام  فرعأ  "ال 

". هنم برتقت  نأ  رثكأ ، برتقت  نأ  ديرت  تنأ  "
". ًافيطل كلذ  ناك  .ءاشعلا  ىلع  يتفاضتسال  كل  ًاركش  "

حتفو ليوط ، تقو  ذنم  هكسمي  ناك  يذلا  بابلا  ضبقم  سكنورب  رادأ 
.لخدملا باب 

.هفتك ىلع  تيقب  ديلا  ّنكلو 
". دعب يمالك  ِهنأ  "مل 

.هتضبق مورتسلراك  ّدشو 
مهؤامسأ كم  الو  تاّفلملا ، كلت  سانلا يف  كئلوأب  هبأت  تنأ ال  نوج ، "

". مهفت نأ  ...طقف  لواحت  تنأ  .اودصقيس  يتلا  تاهجولاو 
نيب دربلاو ؛ ءفدلا  نيب  حجرأتي  وجلا  ناكف  ًاحوتفم ، لازي  بابلا ال  ناك 

نولوانتي سانأ  ءفدو  كترتس ، لخاد  ىلإ  لّلستي  يذلا  سراقلا  دربلا  نم  عونلا  اذه 
.قاورلا ةقّلعم يف  مهفطاعمو  يسنرفلا ، ماعطلا 

.ام ًاموي  هتيؤرل  بهذت  نإ مل  مهفت  نل  ًادبأ ؛ كلذ  حجنت يف  نل  كّنكلو  "
ةعضبب قابسلا  أدبي  نأ  لبق  .نآلا  اذ  مايقلا  كيلع  اّمبر  نوج ؟ اي  كلذك  سيلأ 

". كانه ىلإ  بهذا  .عيباسأ 



ديلا كلت  َحَفاص  .كانه  نوكت  نا  بجي  ال  هعارذ  ىلع  مورتسلراك  ُدَي 
.ةنويلب

". يفكي اذه  "
.نيعللا هقيفر  سيلو  لمعلا ، هريدم يف  مورتسلراك  ّنإ 

طقاستي جلثلا  ناك  .ًامامت  هقلغأو  لماكلاب ، بابلا  سكنورب  نوج  حتف 
.لبق نم  رثكأ  كلذب  رعش  دقو  رثكأ ،

.كانه ىلإ  بهذا 
.ّقح ىلع  هريدم  ّنأ  ملعي  هّنإ 



دوقي ويل  ناك  امنيب  ةريبك  ةبلج  ًاردصم  تاراطإلا  تحت  ُقَحسُي  جلثلا  ناك 
ثيح ةينطولا ، اكان  ةباغ  لخاد  دحاو  ٍليم  دعب  ىلع  فّقوتيو  ةمتاق ، تاباغ  طسو 

ىلإ ةليقثلا  ةسمخلا  قيدانصلا  لمح  .ًاريغص  ًاّرمم  حبصتل  ةريبكلا  ةيديدحلا  ةكسلا  قيضت 
.روجهم ئطاش  ىلإ  ًالوزن  ردحنت  ةّيرخص  ةبضه 

لخاد رخآلا  ولت  ًاقودنص  ىمر  ةّيمامألا ، ةرايسلا  حيباصم  ءوض  ىلعو 
، نكلو .قودنصلا  قرغي  ثيح  ديلجلا  ةوجف يف  تحتفنا  ًاقودنص  ىمر  امّلكو  .ديلجلا 

ةعّطقملا ةحلسألا  قوف  ءاشغلا  مئتليسو  ريصق ، تقو  دعب  ًادّدجم  هايملا  دمّجتتس 
، قيدانصلا حوطس  ىلع  بلاحطلا  ومنتس  عيبرلا ، يفو  .تنمسإلاب  ةبّلعملاو  راشنملاب 

ًامامت نوللا ؛ ءارضخ  حبصتل  لّوحتتسو  رحبلا ، رعق  ام يف  يقاب  نع  اهزييمت  رّذعتيسو 
نيب لصفت  تناك  ةريغص  ةنازخ  ولعي  يضاملا  ناك يف  يذلا  كامسألا  ضوح  جاجزك 

.ًاموي هافّظني  يذلاو مل  سكيليف ، ريرسو  هريرس 
ةفرجمب بلاحطلاو  ةبرتلا  ليزي  حارو  ةوجف ، ثدحأو  قيمعلا  جلثلا  لكر  ّمث 
موقيل خبطملا  ةلواط  ىلع  رظتنت  تناك  ءادوس  لاتق  ةمزج  كانه  تلاز  ام  .يّطلل  ةلباق 
هبّرشتت يكل  هيف  ةعقتنم  اهكرتو  نوللا ، حتاف  لئاس  اهسيطغتب يف  ماق  .اهعيملتب  ربساج 

نيح يف  اباذ  بلص  يطاّطم  لعنو  ملـّعا ، دلج  .اهلعشأ  ّمث  نمو  محفلاك ، ًامامت 
.هينيعو هفنأ  ةدعاصتملا  ناخدلا  طويخ  تعسل 

، كراثآ يفخت  نأ  ًامئاد  كيلع  .ةمزجلا  قرحو  راشنملاب ، ةحلسألا  عيطقت  مت 
ويل يمري  نيأ  ملعي  دحأ  نكي  .ًاقحالم مل  نوكت  امدنع  رّمتسم  مّدقت  نوكت يف  نأو 
ببس سيلو  .تنسني  وأ ڤـ سكيليف  ّىتح  الو  ًادبأ ، اهيلع  روثعلا  بجي  يتلا ال  ءايشألا 
لاح يف  امدعاسم  دارأ  هنكلو  كلذك ، ناك  دقف  ام ، قثي  نكي  مل  هّنأ  كلذ 
طبري يكل  لئالدلا  نع  ثحبلاب  قّقحملا  موقي  قيقحتلا ، ءانثأ  يفف  .أوسألا  ثدح 



نأو كانه  سلجي  نأ  ًادبأ  دحأ  ىلع  بجوتي  نل  ةقيرطلا ، هذو  .ةميرجلاب  هب  هبتشملا 
ةبوجأ هنم  بلطي  نيمس  ّيطرش  مامأ  كانه  وه  سلجي  دق  امك  سيل  .يشاولاب  تَعنُي 

.ًاراركتو ًارارمو 
.متنأ مُكُتذقنَأ  لب  يسفن ، ذِقنُأ  .مكتنايخب مل  مقأ  انأ مل 

هنارظتني يف امه  اهو  عيقصلا ، رّخبتت يف  يتلا  ةنيدملا  ىلإ  لصوو  هزتنملاب ، ّرم 
.لزنملا ىلإ  هتافاوم  هنم  بلطو  سكيليفب  لصّتا  دقل  .ةباّوبلا  ربع  ّرمي  وهو  ءانفلا  طسو 

ءوده عم  براضتت  تاوصأ  كانهو  ىرخألا ؛ ةهجلا  نم  دعاصتي  جيجضلا  ناك 
تنسني ىدان ڤـ ةهينه  دعب  هنكلو  ويل ، عّقوت  امك  ًامامت  سكيليف ؛ ضرتعا  دقل  .ةباغلا 

.ارداغو ةرجأ ، ةرايس  ّالقتساو 
!". ًاّبت ًادج ؟ مهملا  رمألا  وه  ام  "

كلذ ةفرعم  عاطتساو  بارشلا ، نم  ريثكلا  ىستحا  دق  هاخأ  نأ  ويل  كردأ 
.ةدحاو ةملكب  هيخأ  هّوفت  دّرجم  نم 

". بأرملا لخاد  رمألا  اذه  شقانتنل يف  اّيه ، "
اهكّرحم اميف  ناكملا ، نم  ةبرقم  ىلع  ةفّقوتم  لازت  ال  ةرجُألا  ةرايس  تناك 

.ردهي
اننأل بأرملا ؛ ىلإ  انلوخد  ًاريثك  كفّلكيسو  يخأ ، اي  عفديس  نم  تنأ  "

". يهتنن نأ  ىلإ  انراظتناب  وهو  انجاردأ ، دوعنس 
". لخادلا ىلإ  ابهذا  "

نكي .ةنورك مل  ةئمسمخ  ةئف  نم  نيتقرو  هاطعأو  قئاسلا  ةذفان  ىلع  ويل  عرق 
، اهحيباصم تئيضأ  دقو  ةرجألا  ةرايس  ترداغ  نيح  دعب  قلغأ  دق  ةذفانلا  جاجز 



.مالظلا تفتخاو يف 
". انمالك يهنن  امدنع  ىرخأ  ةرجأ  ةرايس  بلطت  نأ  كنكمي  "

ويل عبت  مث  ةأفدملا ، لعشأو  حابصملا  تنسني  رانأ ڤـ .ًادرابو  ًاملظم  بأرملا  ناك 
ويل طسب  نأ  ىلإ  جراخلا ، هئاقبب يف  ًافقوم  لّجسي  سكيليف  ناك  امنيب  لخادلا ، ىلإ 

.لوخدلا اهنيح  رّرقف  ةيبونجلا ، اهيحاوضو  ملوهكوتس  نع  ةلّصفم  ةطيرخ 
". انه "

."؟ اذام انه ، "
". ًابيرقت ًاموي  نيرشع  نوضغ  يف  ومزوأ ، "

، ةطيرخلا رخآ  يف  قطانملا  ىدحإ  لوح  ءارمح  ةرئاد  عضو  ضيرع ، ملقبو 
.حوتفملا رحبلا  نع  ًاديعب  سيلو  عيرسلا  قيرطلا  برق 

."؟ ّداج تنأ  له  "
". هسفن تقولا  نيفرصم يف  ةقرسب  لبق  نم  ّطق  دحأ  مقي  "مل 

ةرواجم ةلواط  كرتن  نأ  انيلع  ناك  اذهلأ  اذه ! ملعن  اننإ  كيلع ، هللااب  نكلو ، "
."؟ ةقيقد نيسمخو  عبرأ  ةّدمل  ةرجُأ  ةرايس  سلجنو يف  ةّلطملا ، ةذفانلل 

". ّيلإ ِغصأ  سكيليف ، "
يستحنو ءاشعلا  لوانتن  يهاقملا  دحأ  يف  نيسلاج  اّنك  ّيلإ ! ِغصأ  تنأ  "

، ًابيرق حبصأ  سمسيركلا  ّنإ  دراب ! نيعل  بأرم  نآلا يف  انأ  اهو  ...نيديعس  بارشلا 
!". ةلطعلا نم  مايأ  ةعضب  ىلع  لصحن  نأ  انيلعو 
". لبقملا ماعلا  لفتحت يف  نأ  كنكمي  "



.نيسلاج هاوخأ  ناك  ثيح  ةلواطلا  ىلع  ةطوسبملا  ةطيرخلا  ويل  ىّوس 
ةقرسب موقنس  اذل ، .هسفن  تقولا  نيفرصم يف  مهدحأ  قرس  نأ  قبسي  "مل 

". فراصم ةثالث 
وحن ًابرغ  هجّتيو  ةريغصلا ، ومزوأ  ةدلب  لوح  ةرئادلا  نم  ّدتمي  رمحأ  ًاّطخ  مسر 

، ةقباسلا نم  رغصأ  ةدلب  لوح  ةديدج  ةقلح  مسر  امك  مقر 225 ، عيرسلا  قيرطلا 
.ادنوروس يهو  الأ 

ىلإ رقتفي  ريغص  فرصم  اذهو  .انه  نم  ّرمنس  لزنملا  ىلإ  انتدوع  قيرط  "يف 
". ًامامت ةيامحلا 

ربحلاب ةدّدحملا  ةطيرخلا  ىلإ  ّمث  نمو  مستبملا ، ركبلا  هيخأ  ىلإ  سكيليف  رظن 
.رمحألا

."؟ تنأ مأ  بارشلا ، يستحي  نم  انأ  تنك  له  "
.ًامجح ربكأ  ةديدج  ةرئاد  مسرو  ويل ، دي  نم  ملقلا  عزتناو 

دقتعت له  كلذك ؟ سيلأ  ناكملا ، كلذ  نم  برهلل  عراوش  كانه  تسيل  "
."؟ انقيوطتب مهل  حمسنو  انناكم  نع  مهل  حصفن  نأ  بجي  اننأ 

ةرشابم ةطيرخلا ؛ جراخ  " x  " ةراشإ مسرو  سكيليف ، دي  نم  ملقلا  ويل  ذخأ 
.لمعلا ةلواطل  ةيبشخلا  ةحاسملا  ىلع 

". انقيوطتل ةطرش  لاجر  ّيأ  مهيدل  نكي  اذإ مل  سيل  "
.ةطيرخلا جراخ  " x  " ةراشإ ىلإ  راشأ  نمو ّمث  امهيلإ ، رظن 

نيثالث دعب  ىلع  يهو  .ملوهكوتس  ةنيدم  يف  ةيزكرملا  ةّطحملا  يه  ...هذه  "



". لبانقلا ىدحإ  كيكفتب  ...ًامامت  نيكمهنم  اهيف  عيمجلا  نوكيسو  .ًاليم 



ناك .ريشابطلا  ضايبك  ءاضيب  ةحّطسم ، لوهس  رظانم  قفألا  يف  حولت 
اهتعشأ سكعتو  نآلا  قرشت  سمشلا  نكلو  ملوهكوتس ، رداغ  امدنع  ّلح  دق  مالظلا 

.دوقي وهو  ةيؤرلا  هيلع  بعصتف  جلثلا  ىلع 
.هعارذ ىلع  مورتسلراك  ديب  رعشي  لاز  ام 

لوانتب اهيف  َلِبَق  يتلا  ةظحللا  يفف  .ءاشعلا  لوانتل  هئاقبب  ًادج  ًايبغ  ناك 
ناك .سوؤرمو  سيئرك  امهعمجت  يتلا  ةقالعلا  دسفأ  هسيئر ، لزنم  يف  ماعطلا 

، دّبؤملا نجسلاب  مهيلع  موكحملا  عيمج  فرعي  ّيطرشلاف  هتّصق ، فرعي  مورتسلراك 
ىلع يديألا  ُعَضوت  ال  ةطرشلا  زكارم  قاورأ  يفف  .ًاموي  كلذ  ركذي  مل  هنكلو 

، مامتهالاو نامألا  هيلع  ميخي  وج  يفو  يلئاع  ٍءاشع  ةدئام  لوح  نكلو  .فاتكألا 
.ّوجلا اذه  ًاعيمج يف  سانلا  طرخني 

لخاد ةدّدحم  ةهجو  دصقي  نأ  نود  نم  ةديعب  تافاسمل  هترايس  داق  دقل 
عضب دعبو  سانلاب ، ّجضي  ىهقم  دنع  ليللا  فصتنم  لبق  فّقوتو  ملوهكوتس ، مالظ 

ّمث نمو  مونلا ، نم  طقف  ةليلق  تاعاس  دّرجمو  ىرخُأ ، ةليل  .لزنملا  ىلإ  داع  تاعاس 
نجس ىلإ  لوصولل  ًاليم  ةفاسم 140  زاتجي  ناك  اميف  ةرايسلا  يف  هتوهق  ىستحا 
كلذ عمو  مورتسلراك ، لجأ  نم  اذ  موقي  هّنأ ال  ًامامت  ملعي  ناك  .الوموك  ةيحالصإ 

.ّقحم مورتسلراك  ّنأ  نم  دكأتلا  ّلك  ًادكأتم  ناك 
.ةّقحم انس  تناك  امك  ًامامت 

نكلو مارجإلاو ، ةليذرلا  ملاع  عم  ماقالعو  مالاصّتا  عيمج  اومدختسا  دقل 
.هُدحو وه  هكلمي  دحاو  لمأ  دحاو ؛ لمأ  كانه  لاز  امو  .ةجيتن  نود  نم 



نوطابلا نم  ًامدق  نيرشعو  سمخ  نع  ةرابع  وهو  ّيدامرلا - طئاحلا  ناك 
ىتأ نأ  ذنم  تاونس  عضب  تّرم  دقل  .لوقحلا  ءارو  كانه  عفتري  ةكئاشلا - كالسألاو 

دجوي يف له  .رثكأ  برتقا  امّلك  هباتني  هسفن  روعشلا  ناكو  .ةريخألا  ةّرملل  انه  ىلإ 
ٌقوش ماتنيو  نولكأيو ، نومانيو ، نورّكفيو ، نوّشمتي ، نويقيقح  صاخشأ  لخادلا 

؟ مايح نم  ةريثك  ءازجأل  ٌمراع 
.سرجلا ّنرو  اهنم ، لّجرتو  ةباوبلا ، برق  ةرايسلا  فقوأ 

". ةنيدملا ةطرش  سكنورب ، نوج  "
.لّطعم بابلا  دنع  لاصتالا  زاهج  نأ  هل  ادب 

" ...ةطرش سكنورب ، نوج  "
". ىلوألا ةّرملا  كتعمس يف  دقل  "

". نسرال ماس  ةرايزل  "
". دعوم كيدل  سيل  "

". نآلا ًادعوم  ذخآ  يننإ  "
ىلإ ةبسنلاب  ىتح  لقألا ؛ ىلع  تاعاس  ّتس  لبق  نوكي  نأ  بجي  دعوملا  "

". ةطرشلا طابض 
". مئارجلا ىدحإ  قيقحت يف  هنإ  .ةنيعل  ةرايز  تسيل  هذه  "

يذلا سراحلا  عقوم  ىلإ  لوصولل  ةريصق  ةفاسم  زاتجاف  بابلا ، ُلفق  َحِتُف 
يتلا ةبقارملا  ةزهجأ  دحأ  همامأو  سمسيركلا ، ةنيزب  طاحم  وهو  ًاسلاجو  هتّزب  ًايدترم  ناك 

.ةبقارم اريماك  نيسمخو  ينامث  نم  ةرشابملا  روصلا  ىقلتت  تناك 



اهقّلعي نأ  هب  ضرتفي  ناك  راوزلل ، ةقاطب  ىلع  لصحو  هتّيوه  ةقاطب  ُهارأ 
ةعاق ىلإ  ساّرحلا  دحأ  هقفار  .كلذ  نم  ًالدب  هبيج  يف  اهعضو  هنكلو  هردص ، ىلع 
ٍةلواطو ٍقاو ، ءاطغ  هيلع  جودزم  ريرس  ىلع  يوتحت  ةفرغ  ًاديحو يف  هكرتو  تارايزلا ،
ةلفقم ةذفانو  ءاملا ، هنم  طّقني  روبنصو  ةلسغمو  ًاضيأ ، نيطيسب  نييسرك  عم  ةطيسب 
دوجو الو  سمسيركلل ، دوجو  انه ال  .جراخلا  طئاح يف  ىلع  لطت  ةيديدح  نابضقب 

.تقولا باستحا  ةيهافر  نوكلمي  نيجاسملاف ال  لوصفلل ؛
نأ لبق  نظي  امبسح  كلذ  براقي  ام  وأ  ةقيقد  ةرشع  سمخ  ةدمل  رظتنا  دقل 
نم دّكأتلل  نيجاسملا  دحأ  ةقفرب  ةيحالصإلا  نجس  نم  ناطباض  لخديو  بابلا  َحَتفُي 

نيكرات امهءارو ، بابلا  اقلغأو  اجرخ  ّمث  نمو  .نوكي  نأ  بجي  امك  ءيش  ّلك  ّنأ 
نوج ُرُـبكَي  هّنإ  مايأ ، ةسمخو  رهشأ ، ةثالثو  ناتنس ، .امهفلخ  هابلج  يذلا  لجرلا 
ةسمخب هنم  لقثأ  حبصأ  نآلاو ، .دحاو  ٍشنإب  هنم  لوطأ  وهو  .ردقلا  اذ  سكنورب 
لاقثألا لمح  نم  ةنس  ةرشع  ينامث  دعب  نكلو  هسفن ، مجحلاب  اناك  دقل  .ًادنواب  نيتسو 

.رخآ نايك  ّلك  مدعنا  نيح  يف  ةيدسجلا ، ةينبلا  تريغت  ًايموي ،
". ًابحرم "

ةمزج لعتنيو  ةرتسو ، زنيج  لاورس  يدتري  امهدحأ  ناك  .امهضعب  ىلإ  ارظن 
ٍنآ نرمو يف  نشخ  شامق  نم  ًاعونصم  ًاضافضف  ًالاورس  يدتري  رخآلا  اميف  ةّيوتش ،

.نيتيراعلا هيمدق  ًاّفُخ يف  لعتنيو  ردصلا ، ىلع  نجسلا  راعش  اهيلع  ةيلاب  ةزنكو  ًاعم ،
". ًابحرم ...تلق  دقل  "

ماس بهذ  امنيب  طوقسلل ، ةليآلاو  ةكلاهتملا  ةلواطلا  مامأ  سكنورب  سلج 
.ةفلتخم ٍةيواز  نم  طئاحلا  ىريل  جراخلا ، ىلإ  رظنو  ةيديدح  ٍنابضقب  ةلفقملا  ةذفانلا  ىلإ 

."؟ كلاح فيك  "



ناك يتلا  ىلوألا  تاونسلا  كلت  لالخ  ةيادبلا ، يف  تاّرم  عضب  هراز  دقل 
يف ّمث  نمو  لووه "  " ةّيحالصإ نجس  ًالّوأ يف  دّبؤملا ، نجسلاب  هتبوقع  اهيف  يضقي 

رابتعا ىلع  ريكفتلا  ىلع  ةردقلا  مدع  نأ  كردي  نأ  لبق  كلذ  ناك  ملووهاديت ." "
ًاريخأ مهف  امدنعو  .لبقتسم  يأ  كالتما  مدعو  لمألا ، كالتما  مدع  ًامامت  ينعي  تقولا 

فاطملا ةيا  يفو  ّلقأ ، لكشب  هيلإ  دّدرتي  أدب  ناسنإلا ، لّدبي  ةايحلا  نم  عونلا  اذه  ّنأ 
نم تاذلاب  هذه  ةرايزلا  ةعاق  ىلإ  ًاموي  ِتأي  مل  حجرألا ، ىلعو  .ًاقلطم  هروزي  دعي  مل 

.لبق
ًانيعل ًادعوم  ذخأت  نأ  َكيلع  انه  ىلإ  اهيف  يتأت  يتلا  ةلبقملا  ةّرملا  ...عمسا يف  "

.ةطرشلا لاجرك  سيلو  نييداعلا  صاخشألاك  ًامامت  .نيرخآلا  لثم  ًامامت  كئيجم ، لبق 
ببس نع  يتَبعُش ، ىلإ  دوعأ  امدنع  لاؤس  ّيأ  ّيلإ  َهّجَوُـي  نأ  ديرأ  ال  ةلبقملا ، ةّرملا  يف 
ةرايز ّنأ  رخآ ، صخش  ّيأك  ملعت  نأ  كيلع  .ماعطلا  ِزبَخو  يلمعب  مايقلا  نع  يفّقوت 

!". انه كل  ثدحي  دق  ام  أوسأ  يه  ريسفت  نود  نم  ّيطرش  نم  اهاقلتت 
وحن هرهظو  ذالوفلا ، نابضقب  ةنّصحملا  ةذفانلا  مامأ  ًافقاو  لازي  ماس ال  ناك 

.سكنورب
."؟ كلاح فيك  كتلأس : دقل  "

."؟ يلاح فيك  "
". لجأ "

."؟ كلذب ًاّمتهم  تحبصأ  ىتم  ذنمو  ةنعللا ، "
.هيلإ رظنو  نيضيرعلا  هيبكنمب  رادتسا 

ّقحب انه  هلعفت  اّمع  ينربخأ  يلاؤس ، نع  ةباجإلا  كتعاطتساب  سيل  هّنأ  امبو  "
."؟ لاح ةّيأ  ىلع  هللا 



رومألا تناك  .ةلواطلا  ءارو  نم  يناثلا  يسركلا  سكنورب  نوج  بحس 
.ناثّدحتي اناك  .عقوت  اّمم  لضفأ  يرجت 

صاخشألا ام  ماق  دقو  اتسرافو ، اريمديفس  يف  ناتريبك  ةقرس  اتّيلمع  "
". مهسفنأ

.ًافقاو ّلظي  نأ  راتخا  ربكألا  هاخأ  نكلو 
". يضاملا عوبسألا  انه  ىلإ  امام  تتأ  دقل  "

". ًادّيج مّظنمو  مكحم  مهطيطختو  .ةليقث  ةحلسأ  نولمحي  اوناك  "
."؟ نوج اي  اهمعط  رّكذتت  له  .بيلحلاو  الوكوشلاب  ةكعك  اهل  تمّدق  دقل  "
نيذلا صاخشألا  نيب  نم  نولعافلا  نوكي  نأ  نكمملا  نم  هّنأ  دقتعت  له  "

" ...دّكؤملا نم  هسفن ؟ ناكملا  كعم يف  اونجس 
". ةّالحملا ةريغصلا  رئاطفلا  ...ةقباسلا  ةّرملا  يفو  "

سيلأ لخادلا ، يف  انه  عوضوملا  اذه  نع  ثّدحتي  مهدحأ  ّنأ  "... 
."؟ كلذك

.رخآلا فقو  اميف  ًاسلاج ، ناك  لّوألا 
دقتعت نآلا  يتأت  نيحو  تاونس ! ثالث  ذنم  انه  ىلإ  ِتأت  مل  ةنعللا ، "

" ...ينّنأ
: عباتو ًابضاغ  ةلواطلا  ىلع  أكّتاو  ىنحناو 

كتاقيقحت يف  يمادختسا  كناكمإب  هّنأو  تامولعملاب ! كدّوزأس  "... 
!". ةنيعللا



هدي عضيو  بابلاب  قّلعملا  ّيندعملا  صرقلا  وحن  هجّتي  وهو  فجتري  ماس  ناك 
.رمحألا ّرزلا  ىلع 

!". نوج كل  ًاّبت  "
". يخأ تنأ  .ًاضيأ  كتيؤر  ديرُأ  يننأ  ملعت  تنأ  ماس ، "

! هب كربخأ  نل  يننأ  دّكؤملا  نمف  عوضوملا ، نع  ًائيش  ملعأ  تنك  ول  ىتح  "
له مهنع ! ٍءيش  ّيأ  ّطق  انه  دحأ  عمسي  مل  ملعي ! دحأ  .ًائيش ال  ملعأ  يننكلو ال 
امو ًاقلطم ، اونَجسُي  مهو مل  ًامامت ، نولوهجم  صاخشألا  ءالؤه  يخأ ؟ اي  يعم  تنأ 

". هب نوموقي  يذلا  ام  ًامامت  نوملعي  اولاز 
ّرزلا ىلع  هعبصإ  عضو  اميف  اهمهف ، نوج  عطتسي  ةرظنب مل  هيلإ  ماس  قّدح 

: ًالئاق نوفوركيملا "  " وحن ىنحناو  هيلع ، طغضو  ًادّدجم ، رمحألا 
". ةرايزلا هذه  تهتنا  دقل  "

". ةعاس فصن  نم  رثكأ  كيدل  لاز  ام  "
". يتبعش ىلإ  دوعأ  نأ  ديرأ  تهتنا ؟ ةملك  همهفت يف  يذلا ال  ام  "

جراخ دجاوتت  ةعّبرم  مادقأ  عضب  ةعشبو ، ءيش  ّلك  نم  ةدّرجمو  ةيراع  ةفرغ 
نارجاشتي نيح  نالعفي  اناك  امك  ًامامت  امهضعب ؛ ىلإ  رظنلا  ابّنجت  .لوصفلا  نمز 

الف امهضعب  ىلع  الياحتي  يكل  ءيش  ّيأب  ناموقي  اناك  امدنع  نيريغص ، اناك  امدنع 
.رخآلا امهدحأ  ىري 

". كترايزل امام  تتأ  ًاذإ ، "
عيمج ىلع  بجي  ناك  .ةّالحملا  ةريغصلا  رئاطفلاو  بيلحلاو ، الوكوشلاب  ةكعك 
نأ نمألل  ًاديد  نولّكشي  نيذلاو  دمألا ، ةليوط  ةبوقع  نوذفني  نيذلا  نينوجسملا 



سكنورب مستبا  .ةرايزلا  دعوم  لوصو  لبق  اهزبَخو  رئاطفلاو  ىولحلا  دادعإب  اوموقي 
ةلواط ىلع  ةيجنفسإ  ةكعك  ةسارحلا - ددشم  نجس  يف  تارايزلل  ةفرغ  .فعضب 

.جودزم ريرس  نم  برقلاب 
."؟ ودبت تناك  فيك  "

ناك نوجسملا  هاخأ  ّنكلو  .ًادبأ  اهاري  هنأ ال  ّالإ  ًاقيلط ، ًاّرح  ناك  هّنأ  عمف 
.رارمتساب اهاري 

."؟ انأ ّينم  رثكأ  اهعم  ٍلصاوت  ىلع  كّنأ  ماس  اي  ملعت  له  "
ناكو نجسلا ، اطباض  هحتف  يذلا  بابلا  هاجتاب  تاوطخ  عضب  ماس  راس 

ىلإ رادتسا  امدنع  هءارو ، يناثلا  اميف  همامأ  لّوألا  طباضلاو  ةفرغلا ، ةرداغم  كشو  ىلع 
: هل لاقو  ءارولا 

". كلذ لعف  كيلع  يغبني  "
."؟ اذام "

". ًائيشف ًائيش  ّنسلا  نعطت يف  اإ  .اهارت  نأ  "
نيليزه نيلجر  نيب  نجسلا  قاور  يف  يفتخي  ناك  اميف  ركبلا  هاخأ  بقار 
هاّجتاب ىشمو  يزكرملا ، سراحلاب  ّرمو  راوزلا ، ةقاطب  داعأ  مث  دّحوملا ، ّيزلا  نايدتري 

.كارح نود  نم  هترايس  سلج يف  ًاريخأو  ةحوتفملا ، ةباوبلا 
نم ًانيجس  نوّتسو  ةثالثو  ةئمعبرأ  اهءارو  عبقي  ًامدق  نيرشع  عافتراب  ناردج 

باختنا .دمألا ّمت  ةليوط  تابوقع  نوضقي  نيذلا  ديوسلا  نيمرا يف  فنعأو  رطخأ 
نيجاسملا نم  ليلق  ددع  نيب  نم  دحاو  وهو  ًاعيمج ، مهمساب  ّيمسر  قطانك  مهدحأ 

.عيمجلا مهعم  ملكتي  نيذلا 



.هوخأ وهو 
نيذلا لاجرلا  ناك  .ًائيش  فرعي  الو  مهنع ، ءيش  يأ  عمسي  ماس مل  ّىتح 

.ةّيوهلا يلوهجم  مهنع  ثحبي 
ألألتت لازت  ال  سمشلا  ةّعشأ  تناكو  ًاديعب ، قلطناو  ةرايسلا  كّرحم  رادأ 

.جلثلا حطس  ىلع  ةعمال 



حبصت ا  اذإو  نجسلا ، ناردج  جراخ  ةفيظنو  ءاضيب  تاقرطلا  تناك 
مقر 4 عيرسلا  رورملا  قيرط  يهتني  ثيح  ًاليم ، نيعبرأو  ةئم  دعب  ىلع  ةرذقو  ةلحوم 

زكرم تحت  بأرملا  لخدم  ىلإ  ًالوصو  عيرسلا  جنيسإ  قيرط  أدبيو  ملوهكوتس  ىلإ  يّدؤملا 
.كراب غربنورك  سيئرلا يف  ةطرشلا 

اوبكترا نيذلا  نيمرا  نع  تامولعم  ىلإ  ةجاحب  سكنورب  نوج  ناك 
نجسلا ةباوب  َرَـبَع  ماوعأ ، ةثالث  ذنم  ةّرم  لّوألو  كلذل ، .ًافنع  ّدشألا  ةقرسلا  تايلمع 

اذه لوح  ثيداحألا  لدابت  رارمتساب  ّمتي  ثيح  ديوسلا ، ةسارح يف  رثكألاو  عينملا 
.مئارجلا نم  عونلا 

.ًائيش ملعي  ٌدحأ  نكي  مل 
نيمرجم عم  ةلص  طباور  ّيأ  مهيدل  تسيل  ًالاجر  دراطيو  ثحبي  ناك 

، نوسّرمتم نومرجم  مأ  ول  امك  نوفّرصتي  ًالاجر  هوجو ، نود  نم  ًالاجر  نيقباس ؛
نيمرا كئلوأ  نم  ٌّيأ  مهفرعي  نكلو ال  ةربخلا ، مهيدلو  ةحلسألا ، ىلإ  لوصو  مهيدلو 

.نابضقلا فلخ  نينوجسملا  نيريطخلا 
ىلإ ةرايسلا  داقف  ٍةسالسب ، ةقلزنم  ّيطلل  ةلباقلا  ةيديدحلا  ةباوبلا  تحتف 
وهو غراف  ناكم  نع  ثحبي  حارو  تارايسلاب ، ّجعي  ناك  يذلا  ةطرشلا  بأرم  لخاد 

مهئاضق ةيفيك  يفو  راهنلا ، لاوط  مهبتاكم  يف  نوسلجي  نيذلا  نيرخآلا  يف  ركفي 
اهسفن نع  فشكت  نأ  داسجأو  تاوصأل  نكمي  هنأ  فيكو  كانه ، لخادلا  تقولا يف 

لخاد نم  ًاتوص  عمس  نيح  دعصملا  وحن  ًاهّجوتم  ناك  .قيقحتلا  ءانثأ  قاروألا  ىلع 
نوظفتحي يئانجلا  ليلحتلا  ويئاصخأ  ناك  ثيح  بأرملا ، لخاد  ريغصلا  بأرملا  مسق 

، ريغصلا بأرملا  لخدو  توصلا ، ردصم  هاّجتاب  ىشم  .اهيلع  نولمعي  يتلا  تابكرملاب 



يسركو ةنحاش  نيب  فقت  تناك  ةقباسلا ، ةّرملا  .ةريخألا يف  ةّرملاك  ًامامت  كانه  اهدجوف 
ىلع تَبِتُك  ريغص  نا  لخاد ڤـ يفصن  لكشب  ةدّدمم  نآلا  يه  اهو  نيدعقملل ، كّرحتم 

.ءارمحلا تحت  ام  ةعشألا  حابصم  اهديب  لمحتو  ريتور ،" وتور -   " ةملك هيبناج 
". جدود زارط  نم  نا  ڤـ ىلوألا ، رارفلا  ةرايس  "

حابصم تذخأو  ىرخُألا ، ةرايسلا  ىلإ  تهّجوتو  نا  ـڤـ لا نم  انس  تجرخ 
.ءارمحلا تحت  ام  ةعشألا 

". ًاضيأ جدود  زارط  نم  نا  ڤـ ةيناثلا ، رارفلا  ةرايس  "
وأ كلذ ، ىلإ  ةهبتنم  تناك  اذإ  امع  لءاستف  ااذ ، توصلا  ةربنب  تثدحت 

.هيلإ ثّدحتت  امدنع  طقف  ريغتي  اوص  ناك  اذإ  ام 
اولمعتسا دقل  .وطسلا  ةّيلمع  ةّيشع  هتقرس  تّمت  دقو  مدقأ ، ٍزارط  وذ  هنإ  "

". نينا ـڤـ لا نيذه  دحأ 
اهتهّجو .يبشخ  ضبقم  نم  ةئتان  ةيندعم  ةعطق  ةلواطتم ، ةادأ  لمحت  تناك 
ةذفانلا تحت  ًامامت  نا ؛ ـڤـ لا باب  ىلع  تناك  ءادوسو  ةعّبرمو  ةقصال  ةريغص  ةقرو  وحن 

.ةيبناجلا
ةعطقلا ىلع  ...انه  طغضت  ذإ  .حاتفملا  مادختساك  عيرس ؛ بابلا  حتف  ّنإ  "

". ةرايسلا لخاد  حبصت  ام  ناعرس  قط ، قط  ...و  ةيندعملا 
تلّلستو ةرايسلا  باب  تحتفو  رهظت ، ةهوفب  اذإف  ةقصاللا ، ةقرولا  تعزن 

.ةدايقلا ةلجع  ءارو  اهيلإ 
دقف لبق ! نم  هولعف  ام  ّطق  تيأر  نأ  يل  قبسي  ملف  كّرحملا ، ةرادإل  اّمأ  "

 ". ةقيقدو ةّداح  شنإلا ، رشُع  لوطب  أدصلل ، مواقملا  ذالوفلا  نم  ٍغارب  اومدختسا 



- ًامامت مه  اولعف  امك  ًاقحال - هناكم  ىلإ  َديعُأ  دق  ناك  يذلا  ءاطغلا  تعزن 
نم ديزملا  بسكلو  رمألا ، فاشتكا  ريخأتلو  كلذ ، ىري  نل  ًادحأ  نأ  نم  دّكأتلل 

.تقولا
وأ ناترودو  لفسألا ، ىلإ  ًاريثك  سيل  حاتفملا ، لخدت  ثيح  كانه ، رامسم  "
ةيوق ةبرض  .هناكم  لفقيو يف  لاعتشالا  حاتفم  دّدمتي  ٍذئدنعو  طقف ، تارود  ثالث 

". ةرايسلا كّرحم  روديو  ّيداع ، ليمزإ  ةطساوب  ...رامسملا  سأر  ىلع 
ريدت نيح  مالكلاب  بغرت  اأ ال  ملعي  سكنورب  ناك  .اهمالك  تأ  دقل 
نود نم  ةرايسلا  كّرحم  ءاطغ  ىلع  عوضوملا  رتويبمكلا  تحتف  .ةقيرطلا  كلتب  اهرهظ 

هعمست اهنكلو مل  ءاقللا ،" ىلإ   " وه لاقف  ةمالسلا ." عم   " ةرابع دّرجم  ىتح  لوقت  نأ 
.ةفاسملا فصتنم  وهو يف  هيدانت  ا  اذإو  دعصملا ، هاّجتاب  فرصناو  طق ،

". دعب يمالك  ِهنأ  مل  نوج ، "
.اهوحن رادتساو  فّقوتف 

."؟! كمالك يهنت  ملأ  "
". دعب دحاو  ٌءيش  كانه  "

.رثكأ برتقي  يكل  هترظتناو  هوحن ، ةشاشلا  ترادأو 
". ةروصلا هذه  "

". لبق نم  اهتيأر  دقل  "
". ًادّدجم اهيلإ  رظنت  نأ  كنم  ديرُأ  نكلو ، .كلذ  ملعأ  "

.ىلعألا نم  .ةقيقد  ةرشع  اتنثا  مقر 2 . اريماكلا 



". هب صاخلا  نوفوركيملا "  " هنم عنص  ام  دّدحُأ  نأ  لواحُأ  تنك  "
، ءادوس تامزجو  نوللا ، قرزأ  ّيضاير  سابل  يف  نوقراس  ةروصلا  يف  رهظ 

.ءادوس ةعنقأو 
". مهلوخد نم  ٍناوث  لبق  ةقايلا ، ىلع  زيكرتلاو  ةروصلا  ريبكتب  تمق  "

.ةروصلا تدّمجو  مليفلا ، تعجرأو 
دحاو ّلك  ىلإ  رظنت  نأ  ديرُأ  .ةيناثلا  يف  ةطقل  ةرشع  سمخ  ٍناوث ، عبرأ  "

". مهنم
ناكو هنم ، ةبرقم  ىلع  فقت  تناك  .داتعملاك  ااذ  ةربنلاب  ثدحتت  نكت  مل 
تقو ىلإ  عجرت  ةظحللا  هذه  تناك  ول  امك  بيرغ ! اذه  مك  .ًامامت  اهرطع  فرعي 
يتلا ةقشلا  ىلإ  باهذلاو  ًاعم  انه  نم  جورخلا  امهتعاطتساب  ناك  ول  امكو  رخآ ،

.تاونس رشع  ّرمت  هّنأ مل  ول  امكو  اهاكراشت ،
". كانه "

هنكلو بابلا ، ىلإ  لوصولا  نع  ةدحاو  ةوطخ  هلصفت  تناك  لّوألا  قراسلا 
.فّقوت

". هدي ىلإ  رظنا  "
.ةروصلا ريبكتب  تماقو 

."؟ ىرت له  "
.حوضوب اهآر  دقل  .هسأرب  نوج  أموأ 

ضفخأو ءارولا ، ىلإ  رادتساو  فّقوت  دئاقلا ، ًالّوأ ، لخادلا  ىلإ  هّجوتملا  ّصللا 



، هدي ةحارب  هاّطغو  نوفوركيملا ،"  " ثيح هتقاي  ىلع  ىرسيلا  هدي  عضو  مث  هحالس ،
.هب ةصاخلا  سأرلا  ةعاّمس  ىنميلا  هديب  كّرحو  رخآلا  ّصللا  وحن  لامو 

سيل هّلقأ  ًاّمهم ؛ سيل  اذه  ّنكلو  نوفوركيملا ."  " ةكرام يه  رزياهنيس  "
". نآلا

.ىرخُأ ةّرم  .مليف  ةطقل  نّوتس  ٍناوث ، عبرأ 
". كلت ...ةكرحلا  "

سكنورب حبصأ  ّمث  نمو  سأرلا ، ةعاّمس  ىلع  ديلا  نوفوركيملا ،"  " ىلع ديلا 
.سمهف ...كلذ  نم  ًادّكأتم 

". ةيقطنم ريغ  اإ  "
نول اوذ  ناّطخ  ناتعيفرلا ، ناتفشلا  كنات  ترهظف  مفلا ، نم  ةروصلا  تبّرق 

.تاملكلاب نامِتمَتُـيو  نوللا  قماغ  شامق  ام  طيحي  حتاف 
". ةيقطنم ريغ  اإ  .سمهلا  ديلا ، "

ةطقل يف  دئاقلا  ناك  امك  ًامامت  هبرق ؛ ةفقاو  يهو  نوج  ىلإ  انس  ترظن 
.هيلإ رظنيو  هفلخ  يذلا  رخآلا  صللا  نم  ةبرقم  ىلع  فقي  ةدماجلا  مليفلا 

فقوملا اذه  ...نآلاو  .نيمّظنملاو  نيطبضنملا  دونجلا  نم  ةعوم  ةروص  "
ىلع هدي  عضي  ناك  ول  امك  .نيّصللا  نيذه  نيب  عمجت  يتلا  ةيميمحلا  رهظي  يذلا 
ًامامت ىرت ؟ له  .ّبحلا  نم  ءيشب  سأرلا  ةعاّمس  عفري  نمو ّمث  هب ، صاخلا  نوفوركيملا " "

". ةّيحلا ةريخذلاب  رانلا  قالطإب  أدبي  نأ  لبق 
يأ ىلإ  دعب  لصوتي  ملو  ةعاسلا ، رادم  ىلع  قيقحتلا  يف  نيرهش  ىضمأ 
نأ سكنورب  نوج  ةعاطتساب  ناك  ...اذه  نكلو  .مهنع  ًائيش  فرعي  نكي  مل  ليلد ،



ةّرملل هنكلو  هفرعي ، امم  ًادّكأتم  نكي  مل  .نآلا  ام  ًائيش  فرعي  هنإ  .هب  رعشيو  هاري 
نافقي اناك  ذإ  نييقيقح ، نيناسنإ  ىري  وه  اه  ٍفايطأ  نع  هثحب  هئدب  ذنم  ىلوألا 
فرصم اقراس  اهلثمب  فرصتي  نأ  بجي  ةيميمحب ال  نافرصتيو  امهضعب  نم  برقلاب 

.نافينع
.ًابيرقت هيلع  فّرعت  ٌرمأ  هنإ 

؟ ًادّدجم هتاذ  دهشملا  ةداعإو  ّيلصألا  اهمجح  ىلإ  ةروصلا  ةداعإ  ِكنكمي  له  "
."؟ ىلوألا عبرألا  يناوثلا 

.اهل هلاق  ام  تلعف 
ههجو دّرجم  ههجو ، ةيؤر  ديرأ  .كانه  ىلإ  ...ةروصلا  يبّرقو  انه  يفّقوت  "

". طقف
ةبابس تراشأو  .فرصملا  لخاد  ىلإ  دحاو  ّفص  نوهجّتي يف  صوصل  ةثالث 

.طسولا ريسي يف  يذلا  صللا  ىلإ  ةشاشلا ، ىلإ  سكنورب 
". هينيع ضمغي  هّنإ  نيَرَـت ؟ له  "

.نيتضمغم هانيع  تناك  .حضاو  كلذ  ّنإ 
". فئاخ هنإ  .دّدرتم  هّنإ  "

.عانقلا فلخ  نيتضمغم  نانيعلا  تّلظ 
كسُمي يذلا  دئاقلا  ًاّبت ! .قانِع  ةباثمب  ...دئاقلا  هلعف  ام  ناكو  ًافئاخ ، ناك  "
مايقلاو لوخدلا  كشو  ىلع  مّإ  .فئاخلا  صللا  ةيامحب  موقي  هب  صاخلا  نوفوركيملا " "

امهضعبب ناطبترم  امأ  ول  امك  ...كانه  نافقي  امهنكلو  فنعلا ، ةياغ  لمعب يف 
". امهضعب ىلإ  نايمتني  امإ  .ةّيوق  ةّيفطاع  ةلصب 



ّلظي يف نأ  ىلإ  جاتحي  ناك  ًانايحأف  دعصملا ، لامعتسا  سكنورب  نوج  بّنجت 
هردص هسافنأ يف  رصتعي  يكل  عرسأ ، لكشب  ضبنلا  ىلع  هبلق  ِربُجيو  ةّرمتسم ، ٍةكرح 

.ريخألا قمرلا  ىتح  هترجنحو 
لعفي داك  هنكلو  ضكري ، .قاورلا مل  راس يف  مث  ىلعألا ، ىلإ  جاردألا  دعص 

.كلذ
ةدعاصتملا ةبطرلا  ةرارحلا  لخدت  يكل  اهيعارصم  ىلع  ةّوقب  ةذفانلا  حتف  ّمث 

.ةفاجلا هبتكم  ةرارحب  مطترتو  ةطرشلا  زكرمل  يلخادلا  ءانفلا  نم 
.كلذك اودبي  نأ  بجي  فراصملا ال  وقراسو  ةياغلل ، نيميمح  ناودبي  اناك 

رثكأ ناك  رخآلا  قراسلا  دُّدَرَـت  ّنكلو  رماوألا ، ردصي  نأ  دئاقلا  ىلع  ناك 
.ةّيمهأ

.ًاديج سكنورب  هفرعي  رمأ  اذهو 
رخآلاو مل نيبكنملا ، ضيرع  امهدحأ  .هنم  رصقأ  رخآلاو  ةماق ، لوطأ  امهدحأ 

.هنم رغصأ  رخآلاو  ًاّنس ، ربكأ  امهدحأ  .دعب  هّومن  لمتكي 
.ةقثلا .ةّدوملا 

نمو ّمث فوخلا ، ليزي  يكل  لصو  توصلاو  نوفوركيملا ،"  " ىلع تعِضُو  ديلا 
.ًاعم فرصملا  باب  هاّجتاب  امهريس  المكأ 

ناك املاطل  ام  صخش  .امهطبرت  يتلا  ةلصلا  سكنورب ؛ هيلع  فّرعت  ام  اذه 
ًاقحالو يف .ماري  ام  ىلع  نوكيس  ءيش  ّلك  ّنإ  هل  لوقيو  ليللا ، هنضحي يف  هنم ، ًابيرق 



ربكأ ٌخأ  .هِعُلضأ  نيب  رجنخلاب  امهدلاو  نعطو  امهيدلاو ، ةفرغ  ىلإ  لّلست  ةليللا ، كلت 
.ٍفينع لمعب  مايقلا  لبق  ةرشابم  هأّدهو  هل ، سمهو  هنضح ،

ملعي سكنورب  نوج  .ةحوتفملا  ةذفانلا  لباقم  ةقيمعلا  سافنألا  ضعب  ذخأ 
.نآلا

ملو .ًالعف  ام  ًائيش  مهنع  فرعي  هنإ  تاقيقحتلا ، كلت  ءدب  ذنم  ىلوألا  ةّرملل 
.ةيديهمت طوطخ  كانه  تحبصأ  لب  هيلإ ، ةبسنلاب  ًامامت  ةّيوهلا  يلوهجم  اودوعي 

.ةقثلا ةّدوملا ،
.نيوخأ اناك 



جولثلا تباذ  دقف  .ةليلقلا  ةريخألا  عيباسألا  لالخ  ةّيوجلا  لاوحألا  تلّدبت 
ضرألا تلّوحتف  رمتسم ، راطمأ  لوطه  عم  ًاقفارتم  حابصلا  ىتأو  سمسيركلا ، ةّيشع 

ءامس ًالثامم ؛ ًائيش  عقوتي  ناك  .خاسوألاو  ىصحلاو  جلثلاو  ديلجلا  نم  رذق  طيلخ  ىلإ 
.ديزملاب ةّيوجلا  لاوحألا  تارشن  تدعو  دقو  .جلثلا  نم  ةيلاخ  تاقرطو  نوللا  ةّيدامر 

، بيلح قعالم ، باوكأ ، .موينيمولألا  قاروأب  اهّفل  مت  نبج  رئاطش  عبرأ 
يليشتلاو محللاو  .نيزهاج  اناك  ًاضيأ  ءادغلاو  روطفلا  .سيك  يف  رّكس  نابطرمو 

يللينأ تناك  امنيب  ةحرابلا ، ةليل  ماعطلا  وهطب  ماق  .زبخلا  نم  فيغر  نامّدقيس يف 
.ةجالثلا ىلإ  ضارغألا  ديعتو  فّظنت 

نوللا ّيدامر  ٍرجَف  َغوزب  بقاري  وهو  ناقتإب ، ةنّيزملا  ةذفانلا  مامأ  ويل  فقو 
نيلوسروبلا نم  لاثمت  امهنيبو  ةذفانلا ، ةبتع  ىلع  ناتلتش  كانه  تناك  .ّيبابضو 

دقو طقف ، ةدحاو  نيع  وذو  تاهجلا ، ىدحإ  نم  رّشقمو  ضيبألا ، نوللاب  نوهدم 
ةعضبل انه  فقي  نآلا  وه  اهو  يللينأ ، ةلوفط  لزنم  يف  ًاعوضوم  موي  تاذ  ناك 

ةنيزلا اإ  .ناكم  ّلك  يف  ةعزوم  ةنيزلا  تناك  .نيَتلتشلا  نيب  اهخبطم  يف  عيباسأ 
هترضحأ ءيش  يهو  .ماع  ّلك  نم  ربمسيد  رهش  اهقودنص يف  نم  اهجرخت  يتلا  اهسفن 

اميف رومُألل  اهقابتساو  اهحرف ، ىري  نأ  هناكمإب  ناك  .ريثكلا  اهل  ينعيو  هتايح ، ىلإ 
.ضارغألا نم  ّلكل  بسانملا  ناكملا  راتخت  تناك 

وأ 25 ربمفون  لثم 25  هلثم  هيلإ ؛ ةبسنلاب  خيرات  ىوس  اذه  نكي  مل 
تقولا اميف  هب  كّسمتت  ام  ٍءيش  ىلإ  ةجاحب  يللينأ  تناك  اّمبرل  نكلو ، .ربوتكأ 

ٌدحأ كانهف  .خيراوت  دّرجم  ىوس  هيلإ  ةبسنلاب  تابسانملا  هذه  نكت  ملف  وه  امأ  .يرجي 
نأ ريغ  .سانلا  ةايحب  مّكحتلل  ةادأك  ةمانزورلا  لمعتساو  رارقلا ، اذه  ذاّختاب  ماق  رخآ 
ىلع .ةصاخلا  كتمانزور  دجوت  نأ  يأ  هب ؛ موقتو  كسفنب  تنأ  هرّرقت  ام  وه  ّمهي  ام 



ةيثالثلا ةقرسلا  ةيلمع  هيف  لصحتس  يذلا  خيراتلا  وهو  رياني ، نم  يناثلا  لاثملا ، ليبس 
خيراوتلا يهو  ليربأ ؛ سرام و16  رياربف و11  ًاضيأ 17  وأ  ديوسلا ، خيرات  ىلوألا يف 

.ام ًائيش  ينعت  يتلاو  ةقرسلا ، تايلمعل  اهراتخا  يتلا  ىرخُألا 
نم ةعوبطملا  ةغمدلا  ةءارق  لواحو  بقع ، ىلع  ًاسأر  هبلقو  لاثمتلا ، لمح 

.ًاددجم هناكم  ىلإ  هداعأ  مث  فلخلا ،
.تاعّقوتلا

وهو ااعّقوت  ضفخل  ةفيطل  ةقيرط  َدَِجي  نأ  هيلع  ناك  ًاّدج ، ةقيقر  اّأ  امبو 
مهنكلو .يغبني  امك  لافتحالل  ًابسانم  ًاتقو  سيل  سمسيركلا  اذه  ّنأ  اهل  حرشي 

يف ماريجك  ًامامت  كلذ ؛ ّلك  يهتني  امدنع  لبقملا  ماعلا  يف  ًالعف  نولفتحي  فوس 
خبطملا ةذفان  فلخ  نم  مهبقارت  نأ  اهل  ولحي  ناك  نيذلاو  روسلا ، نم  ىرخُألا  ةيحانلا 

ةّيشع لالخ  ةديدع  تاّرم  ةذفانلا  ىلإ  تبهذ  .ةفاسملا  ربع  مهيلإ  ّمضنتو 
نم نوسنايلاب  ىولحلاو  محللا  تاركو  فوفلملاو  نّخدملا  محللا  الوانت  .سمسيركلا 
دعب هروزتس  يذلا  اهنبال  اهمّدقتس  يتلا  ةّيدهلا  اهاطعأ  دقو  نشياتبمات ، زنوسناج 

تاعاس عضبل  ادهاشو  ًاضيأ ، عومشلا  ةءاضإب  اماق  امك  ةرشابم ، سمسيركلا 
راص نأ  ىلإ  ديوسلا ، سانلا يف  رئاسك  زنوسنوج ، ليترب  لراك  جمانربو  كاد  دلانود 

لمعلا لمكأو  ةمجمجلا ، فهك  ىلإ  لزنف  كلذ ، نم  رثكأ  لامتحالا  ىلع  رداق  ريغ 
.ةّصاخلا هتمانزور  ىلع 

، بطرلا حابصلا  ةملظ  يشميل يف  جرخ  هدي ، ًاسيك يف  لمحي  ناك  اميف 
بأرملا اّمأ  .تلفسألا  ىلع  رطملاو  جلثلا  نم  جيزم  عيفرلا يف  لعنلا  وذ  هؤاذح  قرغف 
يذلا يرارحلا  ناّخسلا  لضفب  ًائفادو  ًاّفاج  ناك  ذإ  .ًامامت  كلذ  سكع  ىلع  ناكف 

ناك .ةّيوق  حيباصم  لضفب  دّيج  لكشب  ءاضُم  ناك  امك  ًاّرمتسم ، ًانينط  ردصي 
ةلواط لوح  ةيبشخ  دعاقم  ىلع  نوسلاج  مهو  هراظتناب  ربساجو  سكيليفو  تنسني  ڤـ



.اهقوف ةطيرخلا  تّدُم  يتلا  طوغضملا  بشخلا  نم 
". رئاطشو ةوهق  مكل  ترضحأ  "

.عيمجلا ىلإ  نبجلا  رئاطشو  ةوهقلا ، باوكأ  ويل  رّرم 
."؟ بيلحلا "

أدبي .ًابيرقت  يوتسملا  رمحألا  طخلا  ىلإ  ةطيرخلا ؛ ىلإ  همامتها  لوحت  ةرشابمو 
مظعم زّكرتت  ثيح  ملوهكوتس ، طسو  عقت يف  غربنورك  ىعدُت  ةرواجم  ةدلب  نم  ّطخلا 
ثيح ومزوأ ، ةريدتسم  دنع  ًاليم  نيثالث  دعب  ىلع  يهتنيو  ةيديوسلا ، ةطرشلا  تايلمع 

جدنيداه تادلبو  ملوهكوتس  عطقي  رخآ  ّطخ  كانهو  .هسفن  طئاحلا  نافرصم  مساقتي 
حرسم نم  ءافتخالاو  اههابتنا  ليوحتو  ةطرشلا  ءاهلإل  حاتفملا  وهو  نماشينو ، جنيناهو 

.ةميرجلا
". لّوألا فدهلا  "

ىلع هدي  ةحار  تناك يف  يتلا  تانورك  رشع  ةئف  نم  دوقنلا  ةعطق  ويل  عضو 
ةفاثك تاذ  قطانم  ىلإ  ريشي  يذلا  رمحألا  ّطخلا  رخآ  يف  ةّيدامرلا  تاعّبرملا  دحأ 

.ةيناّكس
". يناثلا فدهلا  "

.ىلوألا ةعطقلا  قوف  تانورك  رشع  ةئف  نم  دوقنلا  نم  ىرخُأ  ةعطق  عضو 
". انهو "

.رارفلا ةرايس  تزكرمت  نيفدهلا  ةذفان  جراخ  ًامامتو 
". سكيلف تنأ  اذه   " .ًامامت ّطخلا  لثم  ءارمح  ةريغص  ةرايس  تناك 



ام ًاعيمج  نوفرعي  ىّوقملا  قرولا  نم  ةبلع  ًاضيأ ؛ ديزملاو  ديزملا  كانه  ناك 
ىلع يضاملا  يف  فقت  تناك  دونجل  نوللا  ءارضخ  ةيكيتسالب  ىمد  ثالثو  هلثمت ،
تناك امك  اهتحئارو  نينثا ، وأ  دحاو  ٍشنإ  عافتراب  زيغوكس  مهتلوفط يف  ةّقش  ةيضرأ 

.كاذنآ
سايقم 1:72. ىلع  نييكريمأ ، دونج  ىمد  اإ 

". مداق انأ  اه  ...كانهو  .ربساج  اذهو  تنسني ، اذه ڤـ "
قوف ريغصلا  ّيكيتسالبلا  يدنجلا  عضوو  نيتيبهذلا ، نيتيدقنلا  نيتعطقلا  قّرف 

.اهادحإ
ناحتفي تنسني  ـ ڤو ربساج  يناثلا ، فدهلا  .بابلا  حتفي  ويل  لّوألا ، فدهلا  "

". رهظلا دعب  نم  ةقيقد  نيسمخو  ةيناثلا  ةعاسلا  دنع  .بابلا 
رجتم نم  اهعايتبا  يتلا مت  ةريغصلا  ةرايسلا  مسجم  ىلإ  مههابتنا  لّوحت  نآلاو ،

اولاز ام  لتييبلا ، زارط 1300 ، نم  ءارمح  نغا  سكلو ڤـ ةرايس ڤـ يهو  .يكنيد  باعلأ 
.اهيمر نم  ًاموي  اونّكمتي  ملو  ةيساسألا ، اهتبلع  ا يف  نوظفتحي 

لصح يف امك  ًامامتو  اريمدا ، امك يف سـڤـ ًامامت  .ةرايسلاب  ّمتهيس  سكيليفو  "
". تقولا كاذ 

ويل ماق  دقو  .ةفرغلا  كلت  يفو  نآلا ، ةّقشلا  كلت  شيعي يف  رخآ  ًادحأ  ّنإ 
زيغوكس زكرم  زيبوه يف  دنأ  زيوت  رجتم  نم  سكيليف ، لجأ  نم  ةرايسلا  مسجم  ةقرسب 

.يراجتلا
". سكيليف تقولا ، كاذ  ىلإ  ةدوعلاك  ًامامت  "

ةريغص دونج  تامّسجم  ىلع  يوتحت  ىرخُأ  ةريبك  ةبلع  ًاضيأ  كانه  تناكو 



كلت دونجلا  ىمد  نكلو  .اهسفن  ةّيوقلا  ةحئارلا  اهنم  ثعبنت  سايقم 1:72 ، ىلع 
نييكيريمألا دونجلا  ىمد  تاعبق  نم  ةرادتسا  رثكأ  تاعّبق  تاذو  نوللا ، ةّينب  تناك 

.ةفلتخم ةحلسأ  لمحتو 
". نويسور دونج  "

يف رمحألا  ّطخلا  ىلع  ةيكيتسالبلا  دونجلا  ىمد  نم  ةلماك  ةعومجم  عضو 
.ًاديعب ىرخألا  ةثالثلا  عقاوملا  اهنم يف  ليلقلا  عضو  نمو ّمث  ميقتسم ، فص 

مهنم نوليلقلاو  .ةنيدملا  ةطرش  ...انه يف  نولمعي  مهمظعم  .ةطرشلا  لاجر  "
". اّكان ةطرش  ...انه  ةّيلقألاو  .ندناه  ةطرش  كانهو  جدنيداه ، ةطرش  يف  انه ؛

، بسانملا ناكملا  فقت يف  ةطرشلا  لثمت  يتلا  دونجلا  ىمد  لك  نأ  نم  دّكأت 
اهيف يقتلت  يتلا  ةطقنلا  وحن  ءطبب  اهّرجو  قالمع ، ٍقوطب  هعارذب ، اهطاحأ  ّمث  نمو 

ةلصّتملا ةّيدامرلا  ةقطنملا  يأ  ورتملا ؛ قافنأو  ةيديدحلا  ككسلا  طوطخو  قرطلا 
.ملوهكوتس طسو  لّثمت  يتلاو  ةّفاك ، تاعّرفتلاب 

؛ ةيزكرملا ةّطحملا  يف  كانه ، ًاعيمج  نونوكيس  .كانه  ىلإ  ًاعيمج  نوبهذيسو  "
". نيدوجوم نحن  نوكن  نل  ثيح  ًامامت 

.هسأرب أموأو  ربساج  ىلإ  رظن 
نئازخلا ىدحإ  يف  ةيقيقح  ةلبنق  كانه ؛ ةلبنق  انعرز  دق  نوكنس  اننأل  "

". ةيزكرملا ةّطحملا  ةريغصلا يف 
يمري نآلا  وه  اهو  .هتداعك  ًامامت  ةظحللا ، كلت  ىتح  ًاتماص  تنسني  ناك ڤـ

عقو دق  نكي  يذلا مل  يدنجلا  عقوف  طوغضملا ، بشخلا  ةلواط  ىلع  ةوهقلا  بوك 
.دعب



."؟ هللا ّقحب  اذه  ام  تنسني ، "ڤـ
."؟ نآلا نييباهرإ  انحبصأ  له  "

". ةيقيقح اأ  اوفرعي  نأ  مهيلع  نكلو  رجفنت ، نل  "
.ةيزكرملا ملوهكوتس  ةطحم  رادم  نم  دونجلا  ةموك  عمجب  ويل  ماق 

نوكي امنيبو  .ةيزكرملا  ةطحملا  قالغإ  نوكيس  لّوألا  ّيليلضتلا  انهيومت  ّنإ  "
ةقرسب موقنس  ةيقيقح ، ةلبنق  كيكفتب  نيكمهنمو  كانه ، نيعّمجتم  ةطرشلا  لاجر 

". ًاليم نيثالث  دعب  ىلع  فرصم 
، نوات دلوأ  وحن  دونجلا  فصن  تنسني  ڤـ لقن  دقف  .ًاعفن  كلذ  ِدُجي  مل 

.غربونورك وحن  رخآلا  فصنلاو 
ةطرشلا زكرم  رصقلا ؟ ًايلات ؟ هريجفتب  دّدهنس  يذلا  ام  اذام ؟ ّمث  نمو  "

."؟ ربكأ ًائيش  وأ  سيئرلا ؟
موقي وهو  تنسني  لـڤـ ويل  مستبا  رخفلا  نم  ليلقو  جاعزنالا ، نم  ليلقب 

.ةيزكرملا ةّطحملاب  ةطيحملا  ةقطنملا  ىلإ  ءطبب  دونجلا  ةداعإب 
". نيوارمح نيترايس  نوكيس  يناثلا  ّيليلضتلا  انهيومت  "

يتلا لتييب  زارط  نم  نغا  ڤـ سكلو  ـڤـ لا ةرايس  هماإو  هتبابسب  ويل  طقتلاو 
ىلإ نيَفِرصملا  نم  ةطيرخلا  ىلع  اهكّرحو  ًاقباس ، سكيليف  ريرس  قوف  ّفرلا  ولعت  تناك 

.فيرلا ىلإ  لِصوُت  يتلا  ةيفلخلا  تاقرطلا 
نوبهذيس نيذلا  ةطرشلا  لاجر  دجيسو  .عيمجلا  اهفرعي  ةراّيس  مدختسنس  "

". انه ةرايسلا  ...ةنيدملا  بونج  وحن 



قيرط هاّجتاب  عقاولا  يف  اوكلسيس  يتلا  قيرطلا  نم  ةرايسلا  كيرحتب  ماقو 
نل يذلا  عيرسلا  ملوهكوتس  قيرط  يأ  نيفرصملا ؛ نم  رخآلا  بناجلا  عقت يف  ضرعأ 

.هوكلسي
اننأ نوّنظيسو  قيرطلا ، عطقب  ةطرشلا  لاجر  موقيس  يلاتلابو ، .انه  فّقوتتس  "

". قيرطلا كلت  انكلس 
". مهفأ "ال 

" ...ّنإ تنسني ، "ڤـ
ينيطعتو ةرايسلا ، كلت  لخاد  كانه  سلجت  نأ  تعطتسا  فيك  مهفأ  "ال 

". فراصملا ةقرسب  موقنس  اننإ  لوقتو يل  بتكلا ، نم  ةمزر 
!". ًاذإ "

". فراصملا ةقرس  ينعي  لبانقلا ال  عنص  ّنإ  "
". تنسني "ڤـ

."؟ اذام "
نحن له  .رجفنت  نل  يهف  اهانمدختسا ، نإو  ةلبنق ، عنصب  انمق  نإ  "

."؟ ناقفتم
لفسألا ىلإ  رظني  مل  هّنكلو  دونجلا ، نم  ديزملا  كيرحتب  تنسني  ڤـ مُقَـي  مل 

: رّركو ركبلا  هيخأ  ىلإ  رظن  لب  ًاديعب ، هرظنب  حِشُي  ملو  ًاضيأ ،
". مهفأ "ال 

" ...كنكمي الأ  تنسني ، "ڤـ



ّمث نمو  ةنيعل ، ةلبنق  عنص  ىلإ  انعفديس  يذلا  ببسلا  بعوتسأ  ال  ينّنإ  "
قيرطلا ىلع  عيمجلا  اهفرعي  يتلا  ىلوألا  رارفلا  ةرايس  نيكرات  اياوزلا  ىدحإ  ءابتخالا يف 

!". ًامامت نايعلل  ةرهاظ  ةسيئرلا 
اميف ءيشلا ، ضعب  هيخأب  رخفلاب  رعشي  لظ  هنكلو  ًاجعزنم ، ويل  دُعَـي  مل 

.هتلئسأ َحرط  تنسني  عبات ڤـ
."؟ ةسيئرلا قيرطلا  ىلع  ...انه  رارفلا  ةرايس  "

". لجأ "
."؟ قيرطلا هذه  لافقإب  نوموقيس  ةطرشلا  لاجرو  "

". لجأ "
ةيحانلا نم  فرصملا  ىلإ  ةطرشلا  لاجر  هجّتيس  ةرايسلا ، ءارو  انهو ، "

."؟ كانه نوقلعيسو  نماشانين ، ىرخُألا ،
". لجأ "

". لماكلاب نيقّوطم  حبصنس  يلاتلابو  "
". ّالك "

" ...ّنأل .ىلب  "
.هسفنب رخفلاب  رعشي  وهو  هل  حرشيل  هعطاق  ويل  نأ  ريغ 

ىلع نوكنس  تنسني ، ڤـ اي  انه  نوكنس  اننكلو  .ًامامت  هنودقتعيس  ام  اذه  "
". ثلاث فرصم  ةقرسل  انقيرط  ةقيّضلا يف  تاقرطلا  ىدحإ 



تحار مث  ةطيرخلا ، ىلع  تانورك  رشع  ةئف  نم  ةثلاث  ةيدقن  ةعطق  عضوو 
.ًامجح رغصألا  ادنوروس  ةدلب  ىلإ  ًالوصو  ةيفلخلا  عراوشلا  ىلع  ريست  ةرايسلا 

". مهفأ تلز ال  ام  "
.سيكلا نم  ىرخُأ  ةرايس  ويل  جرخأ  رخفلا ، نم  ٍديزمبو 

عيمج ىلإ  تبهذ  دقل  هذه ؟ داجيإل  تقرغتسا  تقو  نم  مك  ملعت  له  "
عراش تاكيتنألا يف  رجاتم  دحأ  ةهجاو  اهتيأر يف  نمو ّمث  ةنيدملا ، باعلألا يف  رجاتم 

". تيرتس غنير 
زارط نم  ءارمح  نغا  سكلو ڤـ ڤـ رارفلا ؛ ةرايس  نع  لصألا  قبط  ةخسن  تناكو 

.تانورك رشع  ةئف  نم  ةديدجلا  ةيدقنلا  ةعطقلا  نم  برقلاب  اهعضوو  لتييب 1300 ،
". ةيفلخلا تاقرطلا  ىلع  ةرايسلا  نوكنس يف  "

.ةطيرخلا نم  ىرخُألا  ةيحانلا  ىلإ  راشأ  نمو ّمث 
قيرطلا ىلع  انه ، ةدوجوم  اهسفن  ةرايسلا  نوكتس  هتاذ ، تقولا  "يف 

". قيرطلا زجاوحب  ةطاحم  ةسيئرلا ،
سيل هّلقأ  تاجاجتحالا ، نم  ديزملا  هيدل  دعي  يذلا مل  تنسني  ىلإ ڤـ ويل  رظن 

.حابصلا اذه 
نع انلصفت  ماّيأ  ةعبرأ  كانه  تلاز  ام  .قافر  اي  رحسلاك  رمألا  ّنإ  "

". ذيفنتلا



.رادتسا امّلك  بابلاب  مطترت  سكيليف  فِتك  تناكو  ًاقّيض ، ناكملا  ناك 
نامدطصت اتلظ  هيتبكر  نأ  ّالإ  هادم ، ىصقأ  ىلإ  فلخلا  ىلإ  دعقملا  عجرأ  هنأ  مغرو 

قلعتسف هتّيعضو ، رييغتب  ماق  نإو  .ةعرسلا  ليوحت  ضبقم  لّدبي  امدنع  ةدايقلا  ةحولب 
.ةدايقلا ةلجع  تحت  هاذخف 

نكي مل  ْنكلو ، .ًاضيأ  ةدايقلا  ةلهس  نكت  ملو  ةيلاع ، اهتنصحأ  ةّوق  نكت  مل 
اهيلع فّرعتلا  لهسيسو  اهفرعيس ، اهاري  نم  ّلك  نأل  لب  اهل ، مهرايتخا  َببس  اذه 

.ًاقحال
، لخادلا ىلإ  ةرايسلا  داق  مث  ىلعألا ، ىلإ  بأرملا  باب  حتف  نأ  ىلإ  رظتنا 

عطقلا ثيح  ةقالمعلا ، ةطيرخلاو  لمعلا  ةلواط  ةيمامألا  اهحيباصم  راونأ  تءاضأف 
ءارو يكنيد  باعلأ  نم  نيوارمحلا  نيترايسلاو  تانورك ، رشع  ةئف  نم  ثالثلا  ةيدقنلا 
يتلا تادعملا  ذخأو  بابلا ، قالغإ  داعأ  .ةريغصلا  دونجلا  ىمد  تامسجم  نم  ةموك 
يأ اهجراخو ؛ زارطلا  ةديدج  ةرايسلا  لخاد  دجوي  ام  فاشتكال  ًامئاد  اهمدختسي 

.يغاربلا ّكفمو  ةقرطملا ،
."؟ كلت نم  ةدحاو  لخاد  "

مهو ىرخُألا ، لمعلا  ةلواط  مامأ  ويلو  تنسني  نم ڤـ برقلاب  ربساج  سلج 
ةيكيتسالب قاروأب  ةفّلغم  ةّيرط  ٍمَزُر  عبرأو  ىوقملا ، قرولا  نم  ٍبلع  عبرأ  حتفب  نوموقي 

.ةقيقر
". اهادحإ لخاد  .لجأ  "

.ةرايسلا نم  برتقيو  نآلا  فقي  وه  اهو 



.تارايسلا نم  ًىمد  ىوس  كلت  نكت  مل  سكيليف ، نيعل ؟ سيك  ...لخاد  "
."؟ ًاّداج هيلع - ةنعللا  ناك - ويل  ّنأ  دقتعت  مل 

". ربساج تنسحأ ، "
" ...نأ هللا  ّقحب  اننكمي  فيك  "

، تارايسلا نع  ءيش  يأ  فرعت  كّنإ ال  .ربساج  اي  لعفلاب  تنسحأ  دقل  "
". ريوكس ومزوأ  عيمجلاك يف  ًامامت  اهئامسأب ؛ اهيّمستو  اهيلع  فّرعتت  نأ  كنكمي  نكلو 

نيترّغصملا نيتخسنلل  ًامامت  ًالثامم  سكيليف  اهرضحأ  يتلا  ةرايسلا  زارط  ناك 
، ةرايسلا رجأتسا  دقل  .ًايملاع  ًةرهش  رثكألا  ةرايسلا  يأ  ةطيرخلا ؛ ىلع  نيتعوضوملا 
ّمث نمو  باوبألا ، حتف  يأ  ا ؛ قّلعتي  ام  ّلك  مّلعتو  اهفاشكتساب  نآلا  موقيسو 

ىلإ اهديعيس  ّمث  نمو  اهكّكفيسو  ...كّرحملا  ليغشتو  قئاسلا ، دعقم  ىلع  سولجلا 
هناكمإب حبصيس  اذكهو  ةيلاتتم ، تارم  ةّدع  رَكذُي  رثأ  يأ  نود  نم  ةيلصألا  اهتلاح 

.ٍناوث نوضغ  اهل يف  نيتلثامم  نيتنثا  قرسي  نأ 
". ًامامت رايتخالا  هيلع  عقو  ام  اهّنكلو  .ديكأتلاب  ًاّدج  ةريغص  اّإ  ةنعللا ، "

ةمزرو يف هيدي ، ىدحإ  ةينوترك يف  ةبلع  لمحي  وهو  لمعلا  ةلواط  ويل  رداغ 
ذنم تعّدصت  يتلا  ةرفحلا  يف  سكيليفو ، ربساج  نيب  سلجيل  بهذو  ىرخُألا ، ديلا 

.رثكأ عّسوتلاب  اهل  حمسُي  ملو  عيباسأ ، ةعضب 
."؟ كلذك سيلأ  .حالسلا  ديدهتب  ًاّيرسق ، سلجأ  يننكلو  "

ديزي نيذلا  ةثالثلا  مه  مهضعب - نم  برقلاب  نيّفطصم  ةثالثلا  مه  اوناك 
لكشب ردحني  يذلا  بّبقملا  فقسلا  نم  برقلاب  مادقأ - تس  نع  ماماق  لوط 

ويل زمغ  .يمامألا  دعقملا  نم  رثكأ  ًاقيض  ناك  يذلا  يفلخلا  دعقملا  قوف  داح 
.ةمزرلا سكيليف  ىطعأو  ربساج ، تارّمذت  عطاقو  نيَرخآلا ،



". ربكألا ساقملا  "
اهضفنو ااّيط  درفب  ماقو  نوللا ، ءادوس  ةديدج  ةيضاير  ةلذب  سكيليف  ذخأ 

.غراف مسجك  امهنيب  تّلدت  نأ  ىلإ 
". رشع دحأ  ساقم  ...كلتو  "

نأ لبق  دلجلا ، ةحئار  اهنم  ثعبنت  يتلا  ةينبلا  ةينوتركلا  ةبلعلا  ربساج  ىطعأو 
.ىتح َحَتفُت 

ال لوعن  تاذو  هسفن ، ساقملاب  جاوزأ  ةعبرأ  .ّيلظملا  يدنجلا  ةمزج  هذه  "
راثآ نع  ًاثحب  ناكملا  فحزلاب يف  ةطرشلا  ويئاصخأ  أدبيس  امدنع  .فلت  ّيأ  اوشي 

". ةلثامتم ...راثآلا  عيمج  نوكتس  بلاوقلا ، ّبصو 
.ةمزجلا طيرش  ربساج  طبر  اميف  ةيضايرلا ، ةلذبلا  سكيليف  ىدترا 

.ةديدج تارايس  ةديدج ، بايث  ةديدج ، ةحلسأ 
.ّيديدحلا رمحألا  فقسلا  ىلع  ةّفخب  ويل  تّبر 

نوللاو هسفن ، زارطلاو  اهسفن ، ةعانصلا  نم  .هذهل  نيتلثامم  نيتنثا  ىلإ  جاتحن  "
داجيإ نم  نّكمتن  مل  نإو  .قّرفتنسو  بونجلا ، انه يف  ثحبلاب  أدبنس  .ًاضيأ  هسفن 

فصنلا ىلإ  بهذنسو  ةقباسلا ، ةّرملا  هانلعف يف  ام  لعفنسف  انه ، اهل  نيتلثامم  نيتنثا 
". مايأ ةثالث  انيدل  تلاز  ام  .ةنيدملا  نم  يلامشلا 



ةّيديدح ةبلع  تَحب ، لكشب  ًاّيكيناكيم  ًازاهج  ًاطيسب ، ًاّيئادب  ًازاهج  ناك 
رايع 46/ نم  تارّجفتملاو  سيبارتلاو  يغاربلاو  ريماسملاب  اهفصن  ىتح  ةئلتمم  ةليطتسم 

ىلإ دنتسي  يذلا  مغللا  ريجفت  ةلوسبك  لعاشب  ًالصّتم  يئابرهكلا  ماّمصلا  ناك  .م 
ىلإ يّدؤت  أ " " ؛ طيسب ّيلسلست  لعافت  .ةيديدحلا  ةبلعلا  ىرغصلا يف  تاهجلا  ىدحإ 

ريجفت ةلوسبك  قلطنتس  ىرغصلا ، ةهجلا  حتفت  امدنع  ت ."  " ىلإ يّدؤت  يتلا  "ب "
ّيح نئاك  ّلك  ًالتاق  ةيديدحلا  ةبلعلا  ىوتحم  رجفنيف  يئابرهكلا ، مامصلا  رّرحتل  مغّللا 

.رواا طيحملا  يف 
."؟ سكيليف اي  هتيأر  له  "

ءارمحلا يف ذالوفلا  كالسأو  بأرملا ، لمعلا يف  ةلواط  ىلإ  ًاسلاج  ويل  ناك 
، ةلواطلا نع  دونجلاو  ةيدقنلا  عطقلاو  ةطيرخلا  تفتخا  دقل  .تاشنإ  ةعبرأ  عطق  .هدي 

.نيأو ىتمو  فيك ، نوملعي  نآلا  اوتابو  ...تقِرُح  دقل  تفتخا ، دقل 
."؟ ًابحرم سكيليف ، "

."؟ اذام "
."؟ تنسني تيأر ڤـ له  "

". ٍتآ هنإ  "
."؟ ىتم "

ًاتّبثم اهطبرو  ةوجفلا ، لخاد  ىلإ  رمحألا  كلسلا  نم  ةعطق  ٍّنأتب  ويل  لخدأ 
.مغّللا ريجفت  ةلوسبك  ىلع  اهاّيإ 



."!؟ هللا ّقحب  يتأيس  ىتم  سكيليف ، "
". نآلا "

.بأرملا باب  ىلع  ٌعرق  َعُِمس 
نم ردصي  ٌموتكم  ٌّيودو  درابلا ، ءاوهلاو  عيقصلا ، همجاهف  بابلا ، ويل  حتف 

.ديعب
". ترّخأت دقل  .ةقيقد  نوعبرأو  ةرشع  ةيداحلا  اإ  "
". ةرجُأ ةرايس  ىلع  روثعلا  ًاّدج  بعصلا  نم  ناك  "

، ءارولا ىلإ  ةوطخ  داعو  ريغصلا ، هيخأ  قناع  مث  هلفقأو ، بابلا  ويل  قلغأ 
ًاصيمقو ءادوس  ًةلذب  يدتري  ناك  يذلا  تنسني  ىلإ ڤـ رظني  وهو  ٍلاع  توصب  رفصو 

.هترتس تحت  قنعلا  دنع  ًاحوتفم  ضيبأ 
". ًاّقح تربك  دقل  يهلإ ، اي  " 

". مويلا اهتيرتشا  دقل  .ةنورك  افلأ  اهنمث  "
لخاد ىلإ  هقيرط  لمكأو  ويل  ىلإ  هاطعأ  هديب ؛ ًاسيك  لمحي  تنسني  ناك ڤـ

.بأرملا
."؟ ةلبنقلا ...يه  هذه  له  "

دنع مهل  عسّتي  داكلاب  ناكملا  ناك  .هّيطب  ماقو  هاوتحم ، نم  سيكلا  ويل  غرفأ 
.ثالثلا بارشلا  سوؤك  نم  برقلاب  لمعلا  ةلواط 

". لجأ "



". نويباهرإ نحن  .هيلع  نحن  ام  اذه  ّنأ  دقتعأ  ًاذإ ، .ًانسح  "
عامس هتعاطتساب  ناكو  ءادوسلا ، - ةيدامرلا ةبلعلا  ىلإ  تنسني  ڤـ قّدح 

.ةفّللا نم  ًاقصال  ًاطيرش  بحسي  وهو  سكيليف 
ةنازخلا كلت  يف  اهدي  ةبيقح  عضتس  يتلا  يه  انتدلاو  نوكت  نأ  نكمي  "

!". ءيشلا اذه  نم  برقلاب  ةنيعللا  ةريغصلا 
". عوضوملا اذه  ثيدحلا يف  نم  انيهتنا  اننأ  تدقتعا  "

". انأ سيلو  ويل ، كمالك  تيأ  تنأ  "
". تنيسنڤ "

."؟ اذام "
لب كل ، تلق  نأ  يل  قبس  امك  مهدحأ  لتق  فد  كانه  اهعضن  نل  "

، كانه ةفّيزم  ةلبنق  انعضو  نإ  اننأل  ّدجلا ؛ لمحم  ىلع  رمألا  اوذخأيل  كانه  اهعضنس 
". رمألا ةقيقح  نوكردي  فوسف 

."؟ لاوحألا ّلك  ترجفنا يف  ول  اذام  ...ول  اذام  نكلو ، "
."؟ ةحئارلا هذه  ام  "

.رثكأ هنم  برتقاو  ويل ، ىنحنا 
". ثداح دّرجم  كلذ  نوكيسف  ترجفنا ، نإ  "

.ريغصلا هيخأ  سافنأ  نم  حوفت  يتلا  ةحئارلا  ويل  ّمشو 
!". كيلع ةنعللا  ةرجُأ ، ةرايس  رظتنت  نكت  تنأ مل  تنيسنڤ ، "



.رثكأ دكأتيل  تاّرم  ةّدع  ةّوقب  قّشنتو 
". بارشلا يستحت  لزنملا  تنك يف  دقل  "

انيع تناك  ذإ  حجني ، هّنكلو مل  ريغصلا  هيخأ  َينيع  ىلإ  قّدحي  نأ  ويل  لواح 
َّمت رمحأ  ٌّيديدح  ٌكلس  هنم  جرخيو  بوقثم ، اهؤاطغ  ٍةبلع  ىلع  نيترّمسم  ريخألا  اذه 

.ةبلعلا ىلع  هقصلو  هتيبثت 
قطنا .بسحف  هلق  اّيهف  ام يل ، ٍءيش  لوقب  بغرت  تنك  نإ  تنيسنڤ ، "

". يعم مّلكتلا  لبق  بارشلا  ءاستحا  ىلإ  ةّتبلا  جاتحت  تنأو ال  ناوخأ ، نحن  .هب 
". ًابئاص ودبي  رمألا ال  هديرُأ ؛ ام  تلق  نأ  قبس يل  دقل  "

."؟ ًابئاص سيل  هنإ  كلوقب  ينعت  اذام  "
". كلذب موقأ  نلف  ...ًادّدجم  اذ  ُترعش  نإو  .ًادّيج  رمألا  ودبي  "ال 

". ّيلإ ِغصأ  تنيسنڤ ، "
يغاربلاو ريماسملا  نم  ةديدع  ٍتاقبط  نع  ًافشاك  ءاطغلا  ويل  حتف 

.تارّجفتملاو
" ...نامأ ماّمص  ىلع  يوتحي  اذه  ناك  نإ  "

: عباتو نوللا ، دوسأ  ّيبوبنُألا  مغللا  ريجفت  ةلوسبك  ىلإ  هعبصإب  راشأو 
". رجفني نلف  "... 

.ةلوسبكلا نم  رخآلا  فرطلا  كالسألا يف  ةدقع  ىلإ  راشأ  نمو ّمث 
" ...ًاليلق هذه  ّدشب  ُتمق  نإ  ًاذإ ، "



.كلذب ماقو 
" ...نامألا ماّمص  ةقلح  عزن  انأ  ُترتخا  نإ  "... 

.ّيديدحلا كلسلا  بقاري  ناك  يذلا  تنيسنڤ  ىلإ  رظنو 
لصحي اذه  نكلو  .رجفنتل  ًاّدج  ةريغص  ةكرح  ىلإ  ّالإ  كاذنآ  جاتحت  نلف  "... 

". نامألا ماّمص  ةقلح  عزنب  ُتمق  نإ  طقف 
.قفرب هعبصإ  جرخأو 

يف ةلبنق  كانه  نإ  ةطرشلا  لاجرل  لوقنس  ًالّوأ  ّيلإ ، ِغصأ  .لمعت  اذكه  "
اأ نوريسو  كانه  ىلإ  نوبهذيس  اهدنعو  ةّيزكرملا ، ةطحملا  ةريغصلا يف  نئازخلا  ىدحإ 
ًاضيأ نحن  موقن  اميف  مهلمعب ، مايقلا  مهيلع  بجوتيس  ٍذئنيحو ، .ةّيقيقح  ةلبنق  لعفلاب 

ىلإ انتدوع  قيرط  ادنوروس يف  ًاثلاث يف  ًافرصمو  ومزوأ ، نيفرصم يف  قرسنس  .انلمعب 
ةطرشلا رصانع  نورشنيسو  اهلمكأب ، ةنيدملا  قيوطتل  طيرش  عضوب  نوموقيسو  لزنملا ،

ىّذأتي نل  .تاعاس  ةّدعل  ًاليم  نيثالث  اّنع  نيديعب  موقبيس  مهنكلو  ناكم ، ّلك  يف 
ةنازخلا اهدي يف  ةبيقح  عضتس  يتلا  ةديسلا  ىتح  دحأ ؛ تومي  نلو  تنيسنڤ ، اي  ٌدحأ 

". ةلبنقلا نم  برقلاب 
ًاقلغم هئاقبإل  ءاطغلا  ىلع  قصاللا  طيرشلا  نم  ةعطق  سكيليف  عضو 

، ًاضيأ ىلوُألا  نم  برقلاب  اهعضوو  قصاللا  طيرشلا  نم  ىرخُأ  ةعطق  ذخأو  ماكحإب ،
ىلإ زاحني  نأ  نود  نم  ًاعم  امهيلإ  عمتساو  هيوخأ ، نيب  فقو  .ديكأتلا مث  نم  ٍديزمل 
يه هذه  تناك  .ّطق  ًاقباس  ثدحي  هّنأ مل  نم  مغرلاب  كلذ ، كردأ  دقل  .امهنم  ٍّيأ 

ا ّجتحي  يتلا  ةقيرطلاب  تايلمعلا  ىدحإ  ىلع  تنيسنڤ  اهيف  ّجتحي  يتلا  ىلوألا  ةّرملا 
ربكألا خألا  عانقإ  نم  نّكمتي  مل  ذإ  ًةداع ؛ يهتني  ناك  امك  رمألا  ىهتناو  ًةّداع ،
.ةّيويحلا هتقاط  لضفب  هئانثتساب  عيمجلا  عانقإ  هتعاطتساب  ناك  نإو  ًادّيج ، هفرعي  يذلا 

نأ اّمإف  .رغصألا  خألا  وهف  رومُألا ، راسم  ّريغي  نأ  مهدحأ  ىلع  ناك  نإ  يلاتلابو ،



.هوعبتي وأ ال  ويل ، اوعبتي  نأ  اّمإ  .هب  اولبقي  وأ ال  رمألاب ، اولبقي 
."؟ كلذك سيلأ  .انقفّتا  ًاذإ ، "

.فيفط لكشب  ًاباجيإ  هسأرب  تنيسنڤ  أموأف 
يأ ليللا ؛ فصتنم  نيحي  ىتح  قئاقد  رشع  كانه  تلاز  ام  هّنأل  .دّيج  "

". هذه حتف  دعوم 
.بأرملا باب  وحن  هجّتي  أدبو  بارشلا  ةجاجزو  سوؤكلاب  كسمأو 

". دعب ٌدحاو  ٌرمأ  كانه  ...ًامامت  سيل  "
ىلع سيل  هنأ  رهظُيل  كلذ  لعف  هنأ  ول  امك  لمعلا ، ةلواط  قوف  ويل  ىنحنا 

.قالطإلا ىلع  هرمأ  نم  ٍةلجع 
". انه ريغصلا  اناخأ  ّنأ  امب  ينعأ ، "

.تنيسنڤ وحن  تفتلاو 
."؟ بابلا حتف  نم  "

: لاؤسلا حرط  سكيليف  داعأف  ًائيش ، تنيسنڤ  مهفي  مل 
."؟ بابلا حتف  نم  اباب ، رهظ  نيح  ...ةّرملا  كلت  يف  تنيسنڤ ، "
: ًالئاق هسأر  ّزه  تارظنلا مث  هلداب  يذلا  ويل  ىلإ  سكيليف  رظن 

ةرشع ةيداحلا  اّإ  رمألا ؟ كلذ  دنع  ًافقوتم  تلز  ام  له  سكيليف ، ةنعللا ! "
". نآلا ليحرلا  تقو  ناح  .ةقيقد  نوسمخو  ناتنثاو 

.ةّرملا هذه  هسأر  وه  ّزهو  ويل  ىلإ  سكيليف  رظنف 



انلزنم ىلإ  زوجعلا  لجرلا  ىتأ  امدنع  بابلا  حتف  يذلا  نم  تنسني ، .لجأ ڤـ "
."؟ امام لتق  لواحو 

."؟ ناثّدحتت ّمع  "
ىلإ بهذ  نولاف ، شيعلل يف  انلقتنا  نأ  دعب  نجسلا  نم  اباب  جرخ  امدنع  "

". كانه
لعف كلذكو  .كنم  لانأس  هل : لوقي  هنأ  ول  امك  ويل  ىلإ  سكيليف  رظنو 

.ويل
."؟ تنسني اي ڤـ اهنيح  بابلا  حتف  نم  "

ًادهاش حبصأ  له  .هرمع  نم  ةسداسلا  ناك يف  دقل  كيلع ، هللااب  سكيليف ، "
."؟ نآلا

: لاقو ًاعم  امهيلإ  رظنف  تنسني  امأ ڤـ
". امام لتقي  نأ  لواح  امدنع  يرمع  نم  ةعباسلا  تنك يف  .ةعباسلا  "

: لاقو تنسني  يَفتك ڤـ ىلع  هيدي  عضو  ذإ  ًةداع ، ويل  هلعفي  ام  سكيليف  لعف 
وأ بابلا  حتف  نم  انأ  له  .هتيأر  ام  يل  لقو  ناريبكلا ، كاوخأ  اننأ  َسنا  "

."؟ ويل
: لاقو هدي  ةعاس  ىلإ  ًاريشم  بارشلا  ةجاجزب  ويل  حّول 

نم نّكمتنسو  سكيليف ، ُّرَسُيَس  اهدعبو ، .هرّكذتت  ام  انل  لق  .ًامامت  "
". ليحرلا

.بابلا ىلإ  هقيرط  ويلو يف  بابلا ، ضبقم  ىلع  هديو  سكيليف  .كانه  افقو 



."؟ ويل مأ  انأ  تنك  له  هتيأر ؟ يذلا  ام  تنسني ، اّيه ڤـ "
...نأ داك  لب  لوصولا ، عِطتسي  هنكلو مل  زفقف  وه  امأ 

". انأ تنك  دقل  "
.هرادأو ضبقملا  ىلإ  لصو  ذإ  كلذب ، حجن  ّمث 

.حرفلاب هروعش  ببسب  سيلو  ٍلاع ، ٍتوصب  سيل  ويل ؛ كحض 
". ًايسامولبد ًاباوج  اذه  ناك  "

.ّطق كحضي  سكيليف مل  نأ  ريغ 
لعف نم  ...كُدعأ  بضغن ، نلو  ةقيقحلا ، لُق  نآلا ، اّيه  هللا !؟ ّقحب  اذه  ام  "

."؟ كلذب ماق  يذلا  نم  ...تنسني  اي ڤـ كلذ 
، كانه تفقو  دقف  .ًاديج  كلذ  رّكذتأ  .كلذ  لعف  نم  انأ  تنك  دقل  "

". بابلا تحتفو  لفسأ  ىلإ  ضبقملا  تردأو  لفقلا ، تحتفو 
."؟ تنأ تنك  له  ًاذإ ، "

". لجأ "
وهو ًارّتوت  دادزي  أدبو  ةداعلاك ، ّرمحا  يذلا  سكيليف  هجو  ىلإ  مدلا  قّفدتو 
لك دقتعاو  بابلا ، دنع  مهضعب  نم  برقلاب  اوفقو  ةثالثلا  مه  مّأ  فيك  مهف  لواحي 

.بابلا حتف  نم  وه  هّنأ  ًاقحال  مهنم 
تنأو هرهظ ، ىلع  ويل  زفق  كانه ؟ نكأ  ملأ  هللا ؟ ّقحب  انأ  تنك  نيأو  "

! خبطملا ِردِق  ىلع  اّمبر !؟ خبطملا  ٍّيسرك يف  ىلع  تسلج  انأ  ...انأو  بابلا ، تحتف 
امتنأ له  ًاضيأ ؟ امام  هجو  قصب يف  نم  نانثالا  امتنأ  اّمبرو  ...ًادوجوم  نكأ  اّمبر مل 



."؟ ًاذإ امكنم  نم  كلذ ؟ لعف  نم 
."؟ نيعّللا قرفلا  امو  "

". يلإ ةبسنلاب  ةياغلل  ّمهم  نيعللا  رمألا  اذه  "
.عساولا بأرملا  ًامامت يف  تمصلا  داسو 

.ًةّوق تاعقرفملاو  ةيرانلا  باعلألا  توص  دادزا  جراخلا ، يفو 
...رمأ كلذ  .ًائيش  ينعي  كلذ ال  ّنكلو  .قصب  نم  تنأ  تنأ ، تنك  دقل  "

". رخآ
.سكيليفل هسأرب  ويل  أموأو 

". نآلا ًاّمهم  دُعَـي  ملو  "
ةيناث نوثالث  اميف  هدي ، يف  بارشلا  نم  سوؤك  ثالث  لمحي  ويل  ناك 

نع فشكيل  ىلعألا  ىلإ  ًاقلزنم  بأرملا  باب  حِتُف  .ليللا  فصتنم  لولح  نع  مهلصفت 
.يفتختو دوعتل  حّتفتت  راهزأ  ناولألاب ؛ ّعشت  ءامس  كزاينلاو ، بهشلاب  ةئيلم  ةّيليل  ءامس 

.بارشلا بصو  اهحتفو  ةجاجزلا  ءاطغ  نع  ةيبهذلا  موينمولألا  ةقرو  عزن 
". اريمدي ـڤـ سو اتسرافو  نغيرتيج  ُبخن  امكبخن ، "

.ءاقرزو ءارفصو  ءارمحو  ءارضخ  تناك  يتلا  ءامسلا  ىلإ  هسأك  عفرو 
". درالوُأو روسغنوكو  وبميرو  ومزوُأ  بخن  مداقلا ، ماعلا  بخنو  "

ةقرس ةّيلمع  .ةّيداحأ  ةقرس  ةّيلمع  .ةحّفصم  ةراّيس  .ةريخذ  قودنص 
.ةّيثالث ةقرس  ةّيلمع  ةجودزم ،



عادخ نم  مهنكمتل  ًاجاهتبا  نوفتهيسو  كلذ ، نم  نوهتنيس  اهدعبو 
.دبألا ىلإ  نوفتخيو  ةقرسلا  بايث  نوعلخيسو  ةطرشلا ،

". نيموي دعب  ...ومزوُأ  ًالوأ  نكلو ، "



نم اهلقث  ّدتمي  تارجفتم  تاقزع ، ّيغارب ، ريماسم ، .نزولا  نم  فلتخم  عون 
، ةّيداع ةعرسب  يشمي  ناك  .ةبيقحلا  ضبقم  ماكحإب  كسمت  هديو  هفتك ، ىلإ  هعارذ 

ةوهقلا نوبرشيو  ءاسملا ، ةفيحص  نوأرقيو  غود ،" توهلا   " نولكأي نيذلا  سانلاب  ّرميو 
تامالعتسالا حول  ىلع  ةفطاخ  ةرظن  نوقلي  ام  ًابلاغو  ةيكيتسالب ، باوكأ  يف 

نم ةبيقحلا  تناك  .سيئرلا  جرخملا  ولعيو  هلماكب  ًاطئاح  يّطغي  ناك  يذلا  ينورتكلإلا 
ّفخأ ودبت  يكل  ًايبسن  ةعفترم  اهلمحي  ناكو  ًادنواب ، نيرشع  براقي  ام  نزتو  نوليانلا 

هلمحي دق  ام  يأ  ةنيزلا ؛ تاودأل  ةريغص  ةبيقحو  بايث  ىلع  يوتحت  اأ  ول  امك  ًانزو ،
.ةيزكرملا ةطحملا  ةيماخرلا يف  ةيضرألا  ربعي  وهو  رفاسم  يأ 

ةنيدملا ةمصاع  راطقلا يف  ةطحمف  .ةلصاوتم  ةكرح  ماسجألا يف  عيمج  تناك 
ّمتهي مهنم  دحأ  نكلو ال  كانه ، نودشتحي  عيمجلاو  .سانلا  نيب  عمجيو  قّرفي  ناكم 

.يلابي وأ 
داجيإ طقف ؛ دحاو  فده  هيدلو  ٌفيط ، وهف  .هلثم  ٌدحأ  ناك  ام  نكلو ،

.فارصنالاو اهلافقإ  مث  اهيف ، ةدحاو  ةبيقح  عضوو  اهحتفو ، ةريغص ، ةنازخ 
نم وأ  ىلإ  هقيرط  ودبي يف  يكل  هيومتلا ، هتّمهم  تناك  ةظحللا ، هذه  ةياغل 

.ملوهكوتس
نم هريغك  ًايّوتش  ًافطعم  يدتريو  نوللا ، ءادوس  ةكوبحم  ةوسنلق  رمتعي  رفاسم 

.ةيوتشلا فطاعملا 
، راودلا بابلا  َربعو  ناتاغاساف  نم  ةعساشلا  لوصولا  ةحاب  لخد  امدنع 

فّقوتيل ركاذتلا ، كيبابشو  دوشحلا  نيب  يرئاد  فصن  ٍلكشب  ريسلا  هب  ضرتفُي  ناك 
- ةبقارملا تاريماكو  ساّرحلا  نع  رظنلا  ّضغب  نمو ّمث - عالقإلا ، تامالعتسا  حول  مامأ 



نع لوؤسملا  ناك  نم  ةيؤر  نم  ٌدحأ  نّكمتي  نل  كلذ ، دعبو  .دوشحلا  نيب  صوغي 
.ديوسلا ةيواز يف  ّلك  ىلإو  نم  تاراطقلا  تالحر  عيمج  ءاغلإ 

ملالسلا وحن  ًاعرسم  يشمي  نأ  هب  ضرتفُي  ناك  تامالعتسالا ، حول  نمو 
ىلإ هجتي  نأو  ةليقث ، ةبيقح  نم  ةحارلا  نم  تاعاس  عضب  ىلإ  ةجاحب  رئازك  ةكّرحتملا ،

.نيرفاسملل ةصّصخملا  ةريغصلا  نئازخلا  نم  ٍّفص 
ـــــــــــــــ

هجاوملاو رسجلا ، تحت  دمألا  ريصق  فّقوتلل  صصخملا  تارايسلا  بأرم 
فرعي ويل  ناك  يذلاو  ةيزكرملا ، ةطحملا  نم  بيرقلا  ديحولا  ناكملا  وه  نوتاريش ، قدنفل 

ىأر دق  ناك  .ةّطحملا  حطس  ىلع  ةتّبثملا  ةبقارملا  تاريماك  قاطن  جراخ  ديكأتلاب  هّنأ 
وه اهو  .ةكّرحتملا  سوؤرلا  نم  رحب  طسو  يفتخيو  سيئرلا ، لخدملا  ربعي  وهو  ربساج 

عضب ذنم  لماخ  كّرحملا  اميف  ةكرشلا  ةرايس  لخاد  قئاسلا  دعقم  ىلع  ٌسلاج  نآلا 
دوقولا ةطحم  نم  تنسني  ـ ڤو سكيليف  نّالُقيس  ًاددجم ، ربساج  جرخيس  امدنع  .قئاقد 

.امهضعبل نيرواجم  نيفرصم  هاّجتاب  ومزوأ ، هاّجتاب  ًابونج  ًاعم  نولمكيسو  ةروجهملا ،
دحأو ّيطلل  ةلباقلا  هترطسم  ثيح  يبناجلا  هبيج  يف  لاّوجلا  هفتاه  ناك 

مقر نوكلمي  طقف  صاخشأ  ةّتس  كانهف  .ّنري  نأ  بجي  هّنأ ال  عم  ّنري ، يغاربلا  حيتافم 
هّنأ ًادّيج  فرعيو  ةّطحملا  لخاد  ناك  يذلا  ربساج  .لّجسملا  ريغ  لاّوجلا  فتاهلا  اذه 
بجي امأ ال  ًامامت  نافرعيو  هنارظتني  ناذللا  تنسني  ـ ڤو سكيليفو  لصّتي ، نأ  بجي  ال 

نأ بجي  اأ ال  ًاضيأ  فرعت  يتلاو  ابموت  لزنملا يف  ةدوجوملا يف  يللينأو  الصّتي ، نأ 
.ًاليل لمعت  اّأل  راهنلا  نم  تقولا  اذه  ةمئان يف  ًامئاد  نوكت  يتلا  همأو  لصّتت ،

". ةّرملا هذه  ّطخلا  لفقت  "ال 
.هدلاو ...و 



". كيلإ ثّدحتلا  ىلإ  جاتحأ  "
ّيدل سيل  ًاضيأ  نآلاو  .كلذل  تقولا  كلمأ  ال  يننإ  ًاقباس  كل  تلق  "

". تقو
ضعب ُقيعُي  هتاذب  ءاوهلا  ناك  ول  امك  هفنأ ، نم  سّفنتي  وهو  ويل  هعمس 

.ةّمهملا تاملكلا 
". ويل فّلغملا ، "

.ةداعلا نم  رثكأ  ٍرذحب  جراخلا  ىلإ  اهبحسي  وأ 
تنأ .رمألا  رّكفأ يف  تأدب  نكلو ، .نيعللا  لاملا  نأشب  راجشلا  ديرأ  "ال 

."؟ كلذك سيلأ  هينعأ ، ام  مهفت 
مامحلا نم  ٌبرس  كانهو  نتاغازاف ، قيرط  ىلع  ةديدش  ةمحز  كانه  تناك 

تاقاطبو ماريماك  عم  نيينابايلا  حاّيسلا  نم  ةعومجمو  ةيزكرملا ، ةّطحملا  حطس  ىلع 
.دعب رهظي  ملف  ربساج  اّمأ  .نوتاريشلا  نم  نوجرخي  مهرودص  ىلع  ةقّلعملا  مهئامسأ 

دقتعت كّنأ ال  مغر  لاملا - نم  ردقلا  اذه  يئاطعإ  كتعاطتساب  ناك  نإ  "
انأ لاملا ؟ اذه  ىتأ  نيأ  نم  .لاملا  نم  ديزملا  كلمت  كّنأ  ينعي  اذهف  هب - نيدت يل  كّنأ 
لك ينجأ  يننكلو ال  نينسلا ، تارشع  ذنمو  ًاضيأ ، يرامعملا  ءانبلا  لاجم  لمعأ يف 

قئارطب هيلع  تلصح  دقلف  ...ويل  اي  لاملا  نم  ردقلا  اذه  كلمت  تنك  نإ  .لاملا  اذه 
". ىرخُأ

". يلمع نع  ةّتبلا  ًائيش  ملعت  َتنأ ال  "
". ملعأ ال  "ال ،

". عوضوملا نع  ثّدحتأ  نل  انأ  .اذه  نم  ليكلا  حفط  دقلو  "



ينعي اذهو  ويل ! اي  نْيرخآلا  ّيَدلو  عم  ...كيوخأ  عم  اهريدت  ةكرش  كيدل  "
هذهف ّينوناق  ريغ  لمعب  موقت  تنك  نإو  .امهنع  ٌلوؤسم  تنأ  .ناطّروتم  كيوخأ  ّنأ 

". ويل اي  كتّيلوؤسم 
نأ ول  امك  فتاهلا ، ةعاّمس  نم  برقلاب  ًادّدجم ، نيعللا  سّفنتلا  كلذ  عمس 

.عمسلا قرتسي  ًادحأ ال  ّنأ  نم  دّكأتلل  هلوح  رظني  زوجعلا  لجرلا 
" ...ويل اي  ةلكشم  كيدل  تناك  نإ  "

."؟! لوؤسم "
ثّدحتلا كتعاطتساب  ّنأ  ملعت  تنأف  ...ويل  اي  ةلكشم  كيدل  تناك  نإ  "

". قباسلا كتدعاس يف  دقل  .ّيلإ 
". ةلكشم ّيأ  ّيدل  تسيل  "

اي ًاماع  نيرشعو  ةعبسب  كلبق  ةايحلا  ديق  ىلع  تحبصأ  يننأ  ملعت  تنأ  "
". ويل

."؟! هُتلق ام  عمست  ملأ  "
". تنأ اهارت  ءايشأ ال  ىرأو  ويل ، اي  كتربخ  نم  ربكأ  ةربخ  كلمأ  انأ  ًاذإ ، "

!". َتنأ "
". لجأ "

!". اباب ...َتنأ  "
ينعي امم  ةّرملا ، هذه  ءاوهلا  جارخإ  نود  نم  نكلو  فنألا ، نم  رخآ  قاشنتسا 

.رظتني هدلاو  نأ 



". لجأ "
تنك نإ  .رومألا  ريست  اذكه  .ّيلع  نادمتعي  امهو  ةيلوؤسملا ، لّمحتأ  انأ  "

؟! تقولا هللا ؟ ّقحب  اذه  ام  ًاماع ! نورشعو  ةعبس  .سانلا  َكب  قثيسف  ةيلوؤسملا ، ّىلوتت 
تنسني نأشب ڤـ قلقلا  نع  فّقوت  .تقو  ...دّرجم  ىقبيسف  ًائيش  هب  لعفت  نإ مل  نكلو ،

". عئار لمعب  ناموقي  اّمإ  سكيليفو ،
ةّطحملل سيئرلا  لخدملا  نم  نوجرخي  نيذلا  سانلا  نم  دوشح  كانه  تناك 

ناك ًاّيوتش ، ًافطعم  يدتريو  ةكوبحم  ةوسنلق  رمتعي  لجر  نع  ثحبي  ناكو  ةيزكرملا ،
.ةبيقح نود  نم  نآلا  ًادوجوم  حبصأ  هّنكلو  ًارفاسم ، حجرألا  ىلع 

". كنم ةدعاسملا  بلطب  ًادبأ  موقأ  نلو  "
ـــــــــــــــ

ىلعو لوصولا ، ةحاب  فصتنم  يف  نوكت  ةريغصلا  نيرفاسملا  نئازخ  ّنإ 
، اهلمكأب ةطحملا  ءالخإ  ةطرشلا  ىلع  بجوتيس  يلاتلابو ، .ردصلا  عافترا  ىوتسم 

ةنازخلا باب  هنيمي  ىلإ  ةأرملا  تقلغأ  .لهسأ  لكشب  ةرجفتملا  ىلإ  نولصيس  اذكهو 
تراس مث  يندعملا ، قبطلا  لخاد  ةيدقنلا  ةعطقلا  تعقوف  اهحاتفم ، ترادأو  ةريغصلا ،
اهمقرو اهتنازخل ، ةقصالملا  ةنازخلا  حتفي  وهو  ههجو  رادأ  ربساج  نكلو  .اهقيرط  يف 

ًاريثك تدعتبا  دق  تناكو  ةيماخرلا ، ضرألا  ىلع  يّودي  اهئاذح  َيبعك  توص  ناك  . 326
نم ًادنواب  رشع  ةسمخ  ىلع  يوتحت  ةبيقحلا  تناك  .قفرب  ةنازخلا  ةبيقحلا يف  ّسد  نيح 
دعب ًاليلق  اهعفد  نإ  .تارجفتملا  نم  تادنواب  ةسمخو  ةيندعملا  اياظشلاو  تاتفلا 
ىتح هلوح ، سانلا  عيمج  ىلإ  رظن  .ةنازخلا  ةيضرأ  ىلع  دّدمتتو  لخادلا ، وحن  قلزنتسف 
ةيمسر تالذب  نودتري  سانُأ  ناك  ذإ  .قلقلا  وأ  ةيمهألا  نوريثي  ال  نيذلا  كئلوأ  ىلإ 

ماعبقو هنم ، تاوطخ  دعب  ىلع  نوّرمي  مهفاتكأ  ىلع  رهظ  بئاقح  نولمحيو 
أدبو هدي  ترّدختف  بابلا ، قالغإ  نم  نّكمتي  مل  ةأجف ، .ّعشت  ءارضخلا  تاهيريبلا ) )



ةدحاو هينيع ؛ مامأ  عملت  ةيبهذ  ةمسوأ  ةثالث  تناك  .ةلئاه  ةعرسب  ضبني  هبلق 
لاجر ةسمخ  .سودنيموكلا  ريواغم  .ةوقلل  ةدحاو  ةطلسلل ، ةدحاوو  ةعاجشلل ،

.لامشلا وحن  هّجوتم  راطق  ىلإ  مهقيرط  اوناك يف  داسجألا  ماخض 
.ةّدشب مهسفنأ  نم  نوقثاو  مهو  رعشلا ، ةقيلح  مهسوؤرو  يبرق ، نوّرمي  مّإ 

.مهارأ يننكلو  يننوري ، مه ال 
هّنأ وهو  موي ، ّلك  كلذ  نوعمسي  مإ  .ًاضعب  مهضعبل  ةملك  ةّيأ  اولوقي  مل 
مهو ةيرحبلا ، ىوقلاو  ةراحبلا  مقاط  ءاكذ  ردصم  مهف  كلذب ؛ مايقلا  مهيلع  يغبني  ال 

.ديوسلا ةيوبخنلا يف  ةدحولا  نولّكشي 
.مهنم ًادحاو  تنك 

، ًامامت ًاقلغم  نكي  باّحسلا مل  نكلو  مقر 326 ، ةنازخلا  ةبيقحلا يف  تناك 
ةلئاملا تاهيريبلا )  ) تاعبقلا تحبصأ  .فلخلا  نم  ًادحاو  ًاشنإ  ًاحوتفم  ناك  لب 

.سوؤرلا كلت  ىلع  يلاثم  لكشب  ةّرقتسم  يهو  هفلخ ،
.فرقلاو زازئمشالاب  رعش  نمو ّمث 

ةعومجم كانه  نأب  ةركف  ىندأ  مهيدل  تسيل  نيذلا  لاجرلا  نم  زازئمشالا 
رانلا قلطتو  رّجفتو  مجاو  ططخت  يهو  اهيلإ ، مامضنالل  كوعدت  نأ  نكمي  ىرخُأ 

رعش .ةوخإ  لب  نييقيقح ، ءاقدصأ  اهدارفأ  ناك  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلابو  .اهسفن  ةقدلاب 
.انه هفوقو  ببس  نع  ةركف  ىندأ  مهيدل  تسيل  نيذلا  كئلوأ  نم  زازئمشالاب 

.مكنم ًادحاو  دُعأ  انأ مل 
.كالسألا ةقلح  ربعو  ةحتفلا  باّحس  ىلع  هعبصإ  عضو 

.نامألا ماّمص  ةقلح 



، ةبيقحلا لخاد  ةيندعملا  ةبلعلا  تحزأ  نمو مث  جراخلا ، ىلإ  هذه  ُتدَدَش  نإ 
.ةلصاف ةرعش  دّرجم 

نوهبشي اوحبصأو  دوشحلا ، نيب  ةراحبلا  رعش  تاّصق  ووذ  بابشلا  ىفتخا 
.ام ٍناكم  ىلإ  مهقيرط  يف  نيرخآلا ؛
.ريثكب مكنم  ًانأش  ىلعأ  انأ 

له .مهدحأ  اهحتفي  نإ  ام  رجفنتسف  ةقلحلا  ُتبحسو  كلذب  ُتمق  نإ 
؟ كلذ نوملعت 
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نم دوشحلا  نيب  ربساج  نع  رارمتساب  ثحبي  ويل  لظو  قئاقد ، عبس  تضم 

.ةرايسلا ةذفان 
لخدي نأ  هنم  بلط  ذإ  .نآلا  هتمهم  ىأ  دق  نوكي  نأ  ضرتفملا  نم 

نم رثكأ  ىلإ  جاتحي  وهو ال  .اهلخاد  ةبيقحلا  عضيو  ةغراف ، ةريغص  ةنازخ  دَِجيو  ةطحملا ،
.كلذ ذيفنتل  عبرأ  وأ  قئاقد  ثالث 

.هدي لازي يف  لاّوجلا ال  فتاهلا  ناك 
لالخ نيلاصتا  ىقلت  نآلاو ، .تاونس  ذنم  هدلاو  نم  لاصّتا  ّيأ  ُهدِرَي  مل 

لوخدلا لواحيو  هغامد ، عم  عراصتيو  هتمجمج ، رخني  توصلا  ناك  .عيباسأ  ةعضب 
.ًادوجوم دعي  ٍحاتفم مل  لامعتساب 

.ًاقلطم كانه  ىلإ  باهذلا  ّيلع  ناك  ام 
وأ ةرايسلا  هيرُأ  نأ  ّيلع  ناك  ام  .ًافلأ  نيعبرأو  ةثالث  هؤاطعإ  ّيلع  ناك  ام 

.يلمع نعو  ةكرشلا  نع  هربخُأ 



.انتايح ىلع  بابلا  حتفأ  نأ  ّيلع  ناك  ام 
تاوطخو ةكوبحم ، ءادوس  ةوسنلق  ةيفلخلا  ةيؤرلا  ةآرم  ربع  ىأر  كانه ، نآلا ،
.ةبيقحلا نود  نم  ربساج  .ةسيئرلا  ةطحملا  يساسألا يف  لخدملا  نم  جرخت  ةقثاوو  ةعساو 

". ًاتقو تقرغتسا  دقل  "
". دّكأتلا ديرُأ  تنك  "

!". دّكأتلا "
". ينَري ًادحأ مل  ...ّنأ  نم  "

."؟ ااكم نآلا يف  يه  لهو  "
". ردصلا عافترا  ىلع  "

ىلع ةمسترم  ةيضار  ةماستبا  تناك  ذإ  .اذكه  مستبي  ربساج  ناك  ام  ًاردان 
.مالسلا هولعي  يذلا  ههجو 

ىلع تمسترا  يتلا  كلتب  ةهيبش  يهف  ًاديج  ةماستبالا  هذه  فرعي  ويل  ناك 
امدنعو  " .ةثداحلا كلت  يف  مصعملا  كاذ  رسكو  يطرشلا  ةواره  لمعتسا  نيح  هرغث 

يف ةطرشلا  لاجر  عيمج  نولسريسو  ةيقيقح ، اأ  نوفرعيس  ةنازخلا  كلت  نوحتفيس 
". كانه ىلإ  ةنيدملا 
". دّيج "

". اومهفي ...نأ  كلذك ؟ سيلأ  ُهَتدرأ ، ام  اذه  ّنأل  "
". ُهُتدرأ ام  اذه  "



ىلإ ةّطحملا  جراخ  سانلا  لّوحت  تيرتس ، ازاف  هاّجتاب  ةرايسلا  يف  اناك  اميفو 
.ةيفلخلا ةيؤرلا  ةآرم  ىلع  ترهظ  ةريغص  ةّيدامر  طاقن 

". ويل "
."؟ اذام "

". ًاركش "
."؟ َمالع "

". تقثو يب كنأل  "
اناك اميف  ةميدقلا ، ةدلبلا  نمو ّمث  مهلامش ، ىلإ  ناملربلا  ناكف  رسجلا ، ىلع  اّرم 

.نيسولس هاّجتاب  ناريسي 
". ربساج "

."؟ اذام "
". نامألا مازح  عض  "

ةرايسلا تلخد  امنيب  هناكم ، هعضوو يف  ةشعترم ، ديب  نامألا  مازح  بحس 
.ملامرييدوس يفوجلا  قفنلا 

."؟ انقفتا له  .قئاقد  ثالث  "
". قئاقد ثالث  "

تنأو .لوألا  فدهلا  دنع  يدرفمب  انأ  .جراخلا  ةرايسلا يف  لخاد  سكيليف  "
". يناثلا فدهلا  دنع  تنسني  ـ ڤو



ملعت نكت  اأ مل  ول  امك  امهمامأ  ريست  يتلا  ةرجُألا  ةرايس  تأطبأ  ةأجف ،
هّجتاو حباكملا ، ةساود  ىلع  طغض  اهنم  ًادج  ًابيرق  دوقي  ناك  يذلا  ويل  .هجّتت  نيأ  ىلإ 

.زلوتسناكس رسج  نم  برقلاب  رخآلا  يجراخلا  ّرمملا  وحن 
". ريغصلا يخأ  نع  لوؤسم  كنأ  ينعي  اذه  "

". اذه ملعأ  "
". هوركم ّيأ  اذه ؟ مهفت  له  هوركم ، يأ  ريغصلا  يخأ  بيصي  نأ  عونمم  "

". اذه فرعأ  " 
عّبرم ىلإ  تهجتاو  سراملاغ ، ةريدتسم  ىلإو  ةريغص ، ةّلت  وحن  ةرايسلا  تهّجوت 
لزنُي نأ  ىلع  ًاصيرح  ناك  .ةميدقلا  ةيراجتلا  تالحملا  ّفطصت  ثيح  نوللا  ّيدامر 

وحن ىنبملا ، نم  رخآلا  بناجلا  ىلإ  لقتني  نأ  لبق  فتاهلا ، ةريجح  نع  ًاديعب  ربساج 
.رظتني نأ  هيلع  ثيح  نيفيلإ ،" نفس   " لحم دنع  جرخملا 
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.هنذُأ دراب يف  توص  باجأ 

". ةطرشلا انه  "
". نوفوركيملا  " نم ًابيرق  همف  ناك 

."؟ ينعمست له  "
"...ـ عمسأ لجأ  "

". ةلبنق دجوت  مقر 326  ةنازخلا  يف  ةيزكرملا ، ةطحملا  لوصولا يف  ةحاب  "يف 



تاوصأ عامس  ربساج  ةعاطتساب  ناكو  هيلإ ، يغصي  يوثنُألا  توصلا  ناك 
مسق يف  ةطرشلا  زكرم  يف  نولّقنتي  نورخآ  صاخشأ  كانهف  .ةيفلخلا  يف  ىرخُأ 

ىرخُألا ةئراطلا  تالاصتالا  لابقتسال  نوزهاج  مهو  ةئراطلا ، تالاحلا  تالاصتا 
.اهمييقتو

" ...يلاتلا مقرلا  تحت  .تانازخلا  ىدحإ  .ةيزكرملا يف  ةطحملا  .ديعُأ يف  "
اذهو .ًاقدشتمو  ًاّداج  ادب  ذإ  كلذك ، ودبي  نأ  نود  نم  ًاريغتم  هتوص  ناك 

.عمسلا ىلع  ًاديج  ودبيو  هل ، قوري  توص 
نيسمخو ةئم  لالخ  ةلبنقلا  رجفنتس  .ةّتس 326 . ...نانثا  ...ةثالث  "... 

". رمألا لادج يف  .ةقيقد ال 
.فتاه ةريجح  تمصلا يف  داسف  هتبابسب ، فتاهلا  قلغأ 

وحن ًاهجتم  هترتس ، َيبيج  يف  هاديو  ًاليلق  ًاينحنم  ىشمو  اهنم ، جرخ 
.هرظتنت يتلا  ةرايسلاو  نيفيلإ " نفس   " ّلحم ثيح  ىنبملا  هاّجتاب  ةريدتسملا 

رواا دعقملا  ىلع  سلج  امدنع  قباسلاك  ًامامت  ردهي  ةرايسلا  كّرحم  ناك 
.ويل نضح  ةحساملا يف  ةطرشلا  ةلآ  تناكو  قئاسلل ،

مإ يف .ةيزكرملا  ةطحملا  ةلبنق يف  رطخ  .تاّرم  ةّدع  راذنإلا  توص  ىّود  "
". كانه ىلإ  مقيرط 
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نأ مهملا  نم  ذإ  ًاليلق ؛ ناتقّيض  نميألا  همصعم  لوح  ناتفتلملا  ناتعاسلا 
رمحأ نيخثو  ريصق  راوسب  ميدق ، زارط  تاذ  تناك  ىلوألا  .امهتحت  ّيزلا  شامق  ّلظي 
ًامامت حتاف ؛ ّينب  نول  يذ  ّيدلج  رخآ  قوطب  راوسلا  لدبتسا  هنكلو  عشبو ، نوللا 



ناك امدنع  هعوك  نم  برقلاب  اهعضي  يتلا  ةيناثلا ، ةعاسلا  ىرتشا  دقو  .ميدقلاك 
يهو ّعشم ، راوسو  يلطملا ، ديدحلا  نم  قوط  عم  سكلور "  " زارط نم  ةعاس  ًادشار :

.ةلوهسب هعامس  نكمي  عفترم  توصب  يناوثلا  ّقدت 
ةّتس عباتي  نأ  هدي ، ّطخب  تاظحالم  نم  هنّود  امِل  ًاقفوو  ويل ، ىلع  ناك 

.تقولل ةفلتخم  تاراسم 

.سبالملا رييغت  .ةقيقد   12 ىلوألا : ةلحرملا 
فرصملاو 2. فرصملا 1  نم  بارتقالا  .نيترايسل  جودزم  ليدبت 

سبالم مهئادترا  نم  ًاءدب  .ةرطاخملا  نم  ةبسن  ّلقأ  ىلع  يوتحت  ةلحرملا  هذه 
مرايس مهليدبتو  ةروجهم ، دوقو  ةطحم  ةقرسلا يف  سبالمب  اهلادبتساو  ءانبلا ، لاّمع 

، ةيناثلا ةرايسلا  ىلإ  ًالوصو  لايمأ  ةّتس  ةفاسمل  ةدايقلا  مث  سديسرم ، ةرايسب  ىلوألا 
ليم ةفاسمل  ةدايقلا  ًاريخأو  ةقورسم ، لتييب  نغاف  سكلوف  ةرايسب  اهايإ  مهليدبتو 

.ومزوأ ةريدتسم  ىلإ  لوصولاو 

.ةجودزم ةقرس  ةيلمع  .قئاقد  ثالث  ةلحرملا 2 :
.ثلاثلا فرصملا  وحن  كّرحتلا  .قئاقد  عبس  ةلحرملا 3 :

، ّوتلل نيفرصم  اوقرس  دق  نونوكيس  ذإ  .ةروطخ  رثكألا  تناك  ةلحرملا  هذهو 
ريس ةمحز  دوجوب  ادنوروس  ىلإ  ومزوأ  نم  ةيفلخلا  تاقرطلا  يف  ةدايقلاب  نوموقيسو 

نّكمتتسو دوهشلا  اهاريس  ةقورسم ، لتييب  نغاف  سكلوف  ًالّوأ يف  نولقنتيس  .ةفيفط 
دق نوكتس  ةلبنق  كانه  نكلو ، .سديسرملا  ّمث يف  نمو  اهيلع ، فّرعتلا  نم  ةطرشلا 

ةيزكرملا ملوهكوتس  ةطحم  ةطرشلا يف  لاجر  تاّوق  نم  ةريبك  دادعأ  داشتحا  ىلإ  تّدأ 
نيذلا ةطرشلا  لاجر  نم  ليلق  ددع  نوكيس  تقولا ، كلذ  يفو  .ًاليم  نيثالث  دعب  ىلع 



سكيليف اهنكر  يتلا  ةيناثلا  لتييب  نغاف  سكلوفلا  ةرايس  اودجو  دق  راوجلا  نولازي يف  ال 
.هتاذ حابصلا  ةدلبلا يف  نم  ةيناثلا  ةهجلا  ٍجرخم يف  نم  برقلاب 

.ثلاثلا فرصملا  .قئاقد   3 ةعبارلا : ةلحرملا 
.ةرايسلا ليدبت  .سبالملا  ليدبت  .كرحتلا  .قئاقد   6 ةسماخلا : ةلحرملا 

دعبف .ا  مّكحتلا  نكمي  يتلا  ةرطاخملا  نم  عفترم  ىوتسم  اهيدل  ةلحرملا  هذه 
، ةروجهملا دوقولا  ةطحم  مهقالطنا يف  ةطقن  ىلإ  نودوعيس  ثلاثلا ، فرصملا  مهتقرس 
نم نوصلختيسو  ءانبلا ، لامع  سبالم  ًاددجم  نودتريسو  مهسبالم  نوريغيس  ثيح 

- ةميدقلا ةعاسلا  مدختسي  ناك  كلذلو ، .ةكرشلا  ةرايس  نولقتسيو  سديسرملا  ةرايس 
اولّوحت يتلا  ةقيقدلا  ذنم  تقولا  نم  ّرم  مك  بقاري  يكل  ةقيقد –  تقولا 31  عومجم 

نع فقوتلا  اهيف  يرورضلا  نم  حبصيس  يتلا  ةقيقدلا  ىتحو  فراصم  يقراس  ىلإ  اهيف 
ةحلسألا عم  ةقورسملا ، تارايسلا  هوضق يف  يذلا  تقولا  يأ  فراصم ؛ يقراس  موك 
.مهيلع ضبقلا  هلالخ  ّمتي  دق  يذلا  تقولا  ةقرسلا ؛ سبالم  نودتري  مهو  ةقورسملا ،
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ةدحاو ةقيقد  كانه  . 2:51 ىلإ : ناتعاسلا  ريشت  .هتعاس  ىلا  ويل  رظن 
مهقيرط ريخألا يف  ليملا  ةلحرملا 2 . ىلإ  لوصولل  ةدحاو  ةقيقد  ةلحرملا 1 ، نم  ةيقبتم 

ناكف ديعبلا ، يف  اّمأ  .ينابملا  ققشو  ةدلبلا ، لزانم  تّاليفلا ، .ومزوأ  ةريدتسم  ىلإ 
لصبلا لكأي  لّوألا ، قباطلا  يف  خبطملا  لخاد  ديحو  زوجع  لجر  هيف  لزنم  كانه 

.ا لاصتالا  هيلع  يغبني  ةلومحم ال  فتاوه  ماقرأب  لصّتيو  نّخدملا ، محللاو 
ةعبرأ لخادلا ، يفو  .اهزييمت  مهنكميو  عيمجلا  اهفرعي  ةرايس  جراخلا ، يف 

تنسني ـ ڤو نييمامألا ، نيدعقملا  ىلع  ناسلجي  سكيليفو  وه  فراصم ؛ صوصل 
.ًامامت ةلثامتم  سبالم  نودتري  مهعيمجو  يفلخلا ، دعقملا  ىلع  ربساجو 



لخادو قلغم ، ةحابس  ضوحبو  ةبتكملاب  اوّرمو  ريخألا ، فطعنملا  وحن  اوهجتا 
ةهجلا يف  لحم  كانه  ناك  ". U  " فرحلا لكش  ىلع  قّوست  زكرم  مامأو  بأرم ،

.ّفللا قاروأو  غبتلا  عيبي  قيرطلا  رخآ  ٌكشُكو يف  طسولا ، نافرصمو يف  ىرسيلا ،
". نآلا لفسألا ، ىلإ  اوضفخنا  "

ىلإ وأ  ءارولا ، ىلإ  وأ  لفسأ ، ىلإ  همسج  كّرح  امّلكو  ًاقّيض ، ناكملا  ناك 
هنيبج ناك  .تفتخا  اإ  ىتح  لقأ ، هتاكّرحت  تحبصأف  ام ، ٍءيشب  مطترا  بناجلا 

دوقملاب قصتلم  هعوكو  ةذفانلاب ، ةقصتلم  هفتكو  هولباتلا ،"  " قودنص ضبقمب  ًاقصتلم 
ًاحالسو داتع  ةبيقح  لمحيو  صاصرلل ، ةداضم  ةرتس  يدتري  ناك  .يوديلا  حبكملاو 

.نينيعلا َيتحتف  ىّوسو  هسأر ، ىلع  عانقلا  عضو  .هكرو  ىلع  حّنرتي  حار  ًاليقث 
". ةيناث نيرشع  دعب  "

اوصرح ىتح  زراملوغ ،"  " ةريدتسم دنع  فتاهلا  ةريجح  نع  اودعتبا  نإ  ام 
ام ناعرسو  .بونجلا  ىلإ  مهقيرط  ريبك يف  ءطبب  وأ  ةريبك  ةعرسب  اودوقي  ّالأ  ىلع 

تناك ىرخُأ  تارايس  ثالث  ّمث  نمو  ىرخأ ، ّمث  نمو  ىلوألا ، ةطرشلا  ةرايس  اوقتلا 
طسو وحن  ةهجتم  ضموت ؛ ءاقرزلا  حيباصملاو  لامشلا ، وحن  ةقئاف  ةعرسب  ةهجتم 
ٌنايب َّثُب  .م  طيحي  تاوصألا  نم  ٌملاع  كانهو  ٍتمص ، يف  اوسلج  .ملوهكوتس 

ملوهكوتس ةّطحم  قيوطت  ّوتلل  دقل ّمت  ةدايقلا - ةحول  ىلع  عوضوملا  ويدارلا  نم  ّيرابخإ 
يتبكر ىلع  ةدوجوملا  ةحساملا  ةطرشلا  ةلآ  نمو  اهيف - ةلبنق  دوجوب  هابتشالل  ةيزكرملا 
قيرف دجو  نأ  دعب  ديكأتلا - ّمت  تارّجفتم ، - ةطرشلا دئاق  توص  اوعمس  ربساج ،
نيح يف  تارجفتملا ، ىلع  يوتحت  مقر 326  ةنازخلا  نوليانلا يف  نم  ةبيقح  تارجفتملا 

ثيح مت اهقيوطتو ، ةقطنملا  ءالخإ  ناكملا يف  ىلإ  تعرسأ  يتلا  تايرودلا  تدعاس 
ةيميلقإلا تاراطقلا  عيمج  تفقوأو  ًاتقؤم ، ورتملا  قافنأ  تاكبش  نم  ءازجأ  فيقوت 

اميف اهنكر ، يتلا ّمت  تاراطقلا  نم  ليوط  ّفص  ةسيئرلا  ديدحلا  ةّكس  ةاذاحمبو  .ةيلحملاو 



.ببسلا اوملعي  نأ  نود  نمو  ٍنكاس ، كيرحت  نود  نم  نوفقي  باكرلا 
". ةيناث ةرشع  سمخ  دعب  "

رقني نيعللا  هدلاو  توص  لاز  امو  .هل  َطِّطُخ  امك  ًامامت  ءيش  ّلك  ىرج 
.هغامد رخنيو  هسأر 

...ويل ةلكشم ، كيدل  تناك  اذإ 
.هعمسي ّالأ  رّرق  هنأل  كانه ، نوكي  نأ  هب  ُضرتفُي  ناك  ام  ٌتوص 

.لبق نم  كتدعاس  دقل  ... 
كنكمي ال  ةرشاعلا ! يف  تسلو  يرمع  نم  نيرشعلاو  ةعبارلا  يف  انأ 

! كدعاسي ناك  نم  انأ  يتدعاسم ،
ةلآبو ئطبُي ، نأ  ًاراركت  هنم  بلطي  حار  يذلا  ربساجب  ٍثرتكم  ريغ  هتعرس  داز 

.ةنازخلا حتفي  نأ  كشو  ىلع  لبانقلا  كّكفم  نأب  تدافأ  يتلا  ةحساملا  ةطرشلا 
! ناوخأ ّيدل  انأ  نكلو ، نورخآ ! ءانبأ  كيدل  سيل 

ةعرسب ةيجراخلا ، طوطخلا  يقب يف  .جرخملا  ىلإ  لوصولل  لايمأ  ةّتس  طقف 
ىلع تّرقتساو  ةعاسلا ، ًاليم يف  نيعبس  ىلإ  تعفتراو  ةعاسلا ، ًاليم يف  نيعبرأو  ةسمخ 

.ًابيرقت نينامثو  ةسمخ 
! تحجن انأ  تلشف ! تنأ 

ٌدحاو ٌدسج  دوقولا ، ةساود  ىلع  طغضت  همدقو  مواقُت ، هقاس  تناك 
.نيتبغرو نيتدارإب 

! نينثالا نحن  اننيب  اذه  اذه ! امهطيروت يف  ةلواحم  نع  فّقوت 



أطبأف ًايلاع ، خرصو  هعارذ  ىلع  ةّدشب  ربساج  طغض  امدنع  ّالإ  فّقوتي  مل 
ةهينهل َدَقَـف  .ةيفلخلا  تاقرطلا  ىلإ  جرخملا  يّطخت  مدع  لواحي  وهو  ةأجف ، ةعرسلا 

.ربساج َيتبكر  نع  ةحساملا  ةطرشلا  ةلآ  تعقوو  ةرايسلا ، ىلع  ةرطيسلا 
". ٍناوث رشع  دعب  "

ةريحبلاب ًارورمو  جورملا ، ىلإ  ًالوصو  تاباغلا ، جّرعتمو يف  قّيض  قيرطب  اورم 
.ةدحاو يف ٍةدارإب  ًاددجم  نيَتَدِحَّتُم  مدقلاو  قاسلا  تحبصأ  ذإ  ةعرسلا ، أطبأ  .ةيمسوملا 

ىلع عّبرتت  دوقولا  ةطحم  تناك  .ّينبلا  ىلإ  ضيبألا  نم  لوقحلا  نول  لّدبت  جراخلا ،
قيرطلا ءانب  نأ ّمت  دعب  ااوبأ  تقلغُأ  دقل  .قيرطلا  نم  ديحولا  ّيوسلا  ريغصلا  مسقلا 

دجوت ثيح  ىنبملا ، ءارو  راظنألا  نع  يراوتملا  مسقلا  ىلإ  هّجوتو  لّهمت  .رواا  عيرسلا 
ةرايس فقوأ  .ةنورك  ىلإ 40.76  ريشت  تلاز  ام  طفنلا  راعسأو  ءارفص ، رئاتس 

ىلإ قباس  تقو  سكيليفو يف  تنسني  اهلصوأ ڤـ يتلا  ةقورسملا  سديسرملا  راوجب  ةكرشلا 
.انه

عطاق لامعتساب  ئدصلا  يديدحلا  بابلا  ىلع  تبثملا  لفقلا  رسكب  اوماق 
نم برقلاب  ةميدق  ةنازخ  ماّدعم يف  عيمج  اوعضوو  ديدج ، دحاوب  هولدبتساو  سيبارتلا ،

تاتفال ةعقرق  توص  ءانثتساب  ّمات ؛ تمص  داس  لخادلا  يف  .براوملا  قودنصلا 
.رخآ ىلإ  ّيز  نم  مهسبالم  اولدبتسا  .ءاوهلا  حجرأتت يف  يهو  نوللا  ةتهاب  سكتلاك " "

لوح ةيقاولا  ةرتسلا  ّدش  يف  تنسني  ڤـ ةدعاسمب  ويل  أدب  نأ  ىلإ  ّمات ، تمص  داسو 
مسجلا اهيف  فّقوتي  يتلا  ةلحرملا  دنع  ًامامت  حّطسمو ؛ ٌليحن  ٌردص  هنإ  .يراعلا  هردص 

هيخأ دسجب  قصتلتل  ةرتسلا  ةطبرأ  ّدشو  كانه  فقو  .ًايلخاد  ّومنلاب  أدبيو  ّومنلا  نع 
ًالوصو طبإلا  تحت  ةحتفلا  لالخ  نم  اهقيرط  ةشئاط  ةصاصر  ّقشت  يكل ال  ًامامت ،
ةقيرطب نكلو  ةرايسلا  يف  ةأجف  فّقوت  امك  ًامامت  فّقوت ، ّمث  نمو  .بلقلا  ىلإ 

تحبصأف انه  امأ  .ًارتهتسمو  ًارّوهتم  حبصأو  عرسي ، أدب  دق  ناك  كانهف ، .ةسكاعم 
اذهف .فراصم  نم  اوقرس  امهم  ًادبأ ، ّريغتي  نل  .ةّقدلا  ةريثكو  ةليقثو  ةئيطب  هتاكرح 



ةلذب ًاموي  ىدترا  يذلا  هسفن  وه  صاصرلل  ةّداضم  ةرتس  هردص  يطغت  يذلا  مسجلا 
اهقيرط ّقش  نم  جولثلا  نّكمتت  يكل ال  نقذلا ، ىتح  باحسلا  قلغأو  ءارضخ  جلث 

ام ةثلاثلا : ةّرملل  سكيليف  لأس  نأ  ىلإ  لاحلا  كلت  ىلع  ًاتماص  ّلظ  .لخادلا  ىلإ 
.ةرتسلا ةطبرأ  ّدش  نع  فّقوتو  .ءيش  ال  باجأو : هللا ؟ ّقحب  رمألا 

". ٍناوث سمخ  دعب  "
.ةئيطب سافنأ 

" قودنص ضبقم  نكلو  ةعرسلا ، لقان  ضبقمب  ًاقوحسم  لازي  هعوك ال  ناك 
.عانقلا سبل  نأ  دعب  هنيبج  ىلع  ةّدشب  طغضي  دعي  مل  هولباتلا "

ةريدتسملا هاّجتاب  تراسو  قيرطلا  ترداغ  مث  ًافيفط ، ًاّبَطَم "  " ةرايسلا تدعص 
.ًادحاو ًاطئاح  ناكراشتي  نيفرصمو  كلت ، ةريبكلا  ةلاقبلا  ناكد  تاهجاو  وحن 

ًاعيمج يقتلنس  ّمث  هسفن ، تقولا  يف  ًاعم ، نينثا  ّلك  .مامتلاب  قئاقد  ثالث  "
". ًادّدجم انه 

مرج ةطرشلا : ةدحو 
ةقرس لعفلا :

ساموت نسناه ، دهاشلا :
.س ومزوأ  كنب  زلدناه  ناكملا :

مرج ةطرشلا : ةدحو 
ةقرس لعفلا :

تيرام دنيل ، دهاشلا :
.س ومزوأ  كنب  .و  .س  ناكملا :

ًاعانق يدتري  هدرفمب ، ًاعرسم  لخد  حّلسم  لجر 
!"، ًاضرأ اوحطبنا  !"، " اوحطبنا  " خرصو دوسأ ،

ىدحإ ىلع  ةيران  تارايع  ةّدع  قلطأ  مث 
.طئاحلا ىلع  ىرخُأو  فقسلا ، تاريماكلا يف 

اخرصو نيدوسأ  نيعانق  ناعضي  ناعرسم  نالجر  لخد 
ًايران ًارايع  نيرشع  امهالك  قلطأو  ًاضرأ ،"! اوحطبنا  "

.نيتاريماك ىلع 

تخرصو نئابزلا ، ّفص  ًافقاو يف  نسناه  ناك  ةدضنم قوف  نم  زفقي  وهو  نيقراسلا  دحأ  دنيل  تأر 



، ناكملا نم  جورخلاب  ةبلاطم  تاديسلا  ىدحإ 
كسمأف لخدملا ، باب  وحن  ًةضكار  تهّجتاو 

.ارتسب قراسلا 

ةرجح حيتافم  هعم  نم  : " لأسيو نيفظوملا ، كابش 
."؟ ةنزخلا

تفقو تاظحللاب ،"  " نسناه هفصو  ام  دعب 
لخدي وهو  قراسلا  ىأر  نمو ّمث  .ًاددجم  ةأرملا 
ةرجح ىلإ  فرصملا  قودنص  نيمأ  ةقفرب 
ةذفانلا جراخ  رخآ  قراس  فقو  امنيب  ةنزخلا ،

.هوحن بّوصو 

دنيل تعمس  ةنزخلا ، ةرجح  لخاد  ناصللا  ناك  امدنع 
يدقنلا لاملا  بيضوت  جاردأ  ّنأ  ينعي  اّمم  نينط ، توص 

ىلع تعّجشت  .رخآلا  ولت  ًاجرُد  اهاغرفأ  .اهحتف  دق ّمت 
نيتاشتم نيتمزج  نالعتني  امأ  تأرف  ًاددجم ، حاطبنالا 

.ًامامت

، ةنزخلا ةرجح  درفنملا  قراسلا  رداغ  امدنع 
ّرمو .هفتك  ىلع  ًاريبك  ًاسيك  لمحي  ناك 
رّكذتيو .جراخلا  ىلإ  هقيرط  ةأرملا يف  نم  برقلاب 
لاوط خرصتو  ةفئاخ  تناك  اأ  نسناه 

.تقولا

ىلإ جراخلا ، ىلإ  ٍناوث ، سمخ  تيقب  :" عفترم توص  لاق 
هنأ دنيل  تفاضأ  .ناقراسلا  يفتخي  نأ  لبق  جراخلا ."!

تاقلطلا عامس  ااكمإب  ناك  ةقرسلا ، ةيلمع  لالخ 
.قصالملا فرصملا  نم  ةثعبنملا  خارصلاو  ةيرانلا 

ـــــــــــــــ
رورم 170 دعب  جولثلا ، نم  يلاخلا  ءاتشلا  عيقص  جراخلا يف  وحن  ويل  ضكر 

فرصملا هتّيلمع يف  لمكأ  دقل  .ةأرما  خارص  هعبتو  ٍناوث ، يطايتحا 10  عم  ةيناث ،
.اهتئد نيفظوملا  دحأ  ةلواحم  مغر  ًاضرأ ، حاطبنالا  ىلع  ةوقلاب  اهربجأ  هنأ  نم  مغرلاب 

اهلزنم لجر  محتقي  امدنع  ةأرما  يأ  خرصت  دق  امك  ًامامت  رعذو ؛ ٍفوخب  خرصت  تناك 
.فنعلا لامعتسا  ىلإ  أجليو  ةوقلاب 

!؟ خرصت لازت  اذامل ال 
.هتاوطخ قحاليو  ةّوقب  يّودي  اوص  ناك 

ينامث هيدل  تلاز  امو  اريماك ، ّلك  ىلع  تاصاصر  ّتس  قلطأ  دقل 
.تاصاصر



سكيليف ىلإ  أموأو  قودنصلا ، يف  سيكلا  ىمرو  هفتك ، مازح  ويل  ىّوس 
.ةرايسلا مامأ  هرظتني  ناك  يذلا 

.ءيش ّلك  فّقوت  اهدنع ،
ىلع طغضيو  هيلإ ، لّلستيو  هب ، طيحي  هنأ  ول  امك  ناك  لب  فّقوتي ، وأ مل 

.هردصو هتدعمو  هسأر 
سانأل ةلاقبلا  ناّكد  ةهجاو  ءارو  نم  ًالوهذو  ًافوخ  ةقّدحملا  تارظنلا  ًالّوأ ،
هاّكفو روعسملا  يناملألا  يعارلا  بلك  حابن  ّمث  .ةئلتمم  فصن  عّضبت  تّالس  نولمحي 

- اهخارصو ةأرملا  تارظنك  ًامامت  تاوصأو - تارظن  .امهعاستا  ىلع  ناحوتفم 
دعب تاذلاب - ةظحللا  هذه  ناك يف  نإ  ىتحو  سّفنتلا ، هيلع  بعصف  هيلع  تلوتسا 
نكي هنإ مل  ثيح  .ةجرد  ىصقأ  ىلإ  ءودهلاب  رعشي  نأ  بجي  ةقباسلا - تاقرسلا  ّلك 
ةطقن نم  هلقني  يذلا  رّرقملا  جمانربلا  طقف  عبتي  نأ  لب  روعشلا ، وأ  ريكفتلا  ىلإ  ةجاحب 

.ةياهنلا ىلإ  ًالوصو  ىرخُأ  ىلإ 
.تخرصو تخرصو ، تخرص ، دقل 

ىقبتو ةئداه  نوكت  نأو  ًاضرأ ، حاطبنالا  وه  هلعف  اهيلع  ناك  ام  ّلك 
.ةتماص

يفظوم دحأ  وأ  ءايبغألا ، نئابزلا  دحأ  ةهجاومل  هسفن  رّضح  دق  ناك 
.ةّيلحملا ةطرشلا  عم  ةمساح  ةهجاوم  ىلإ  وأ  لطبلا ، رود  بعلي  دق  يذلا  فرصملا 

لامعتسا هناكمإب  هّنأ  مهل  تبثيل  رانلا  قالطإو  فدهلا  ىلع  بيوصتلل  هسفن  رّضح 
.ليقث رايعب  ةحلسملا  ةطرشلا  لّخدت  عم  ةايح  وأ  توم  تالاح  ًانايحأ  لّيختو  .فنعلا 
برهلا اهتلواحم  دّرجمب  اهسفن  ةيامح  لواحتو  يكبتو  ًاضرأ  راهنت  ةأرما  رمألا ؛ اذه  نكلو 

.ّطق هثودح  لّيختي  ام مل  اذهف  ...جراخلا  ىلإ 



!". نوسمخو تس  ةيناث ! نوسمخو  ناتقيقد  "
.هنم برقلاب  سكيليف  توص  ناك 

ىلإ ...جراخلا  ىلإ  ...جراخلا  ىلإو  نوسمخو ! عست  نوسمخو ! ينامث  "
!". جراخلا

هنم جرخ  يذلا  بابلل  رواا  فرصملا  جراخ  ىلإ  تنسني  ـ ڤو ربساج  ضكر 
دعقملا ىلع  ةعرسب  اسلج  مث  قودنصلا ، ًائلتمم يف  ًاسيك  امهنم  ّلك  ىمرو  ّوتلل ، ويل 

ًازهاج كّرحملا  رادأو  يمامألا ، دعقملا  ىلع  سكيليف  سلج  امنيب  ةرايسلل ، يفلخلا 
.قالطنالل

.كارح نود  نم  كانه  هناكم  ًارّمستم يف  ناك  ويل  نكلو 
!". ثالثلا قئاقدلا  انيّطخت  دقل  دوسألا ، لجرلا  اهيأ  "

.خرصي وهو  سكيليف  ويل  عمسي  مل  ةرايسلا ، نم  برقلاب  ةريدتسملا ، ىلع 
!". تيقوتلا دوسألا ، لجرلا  اهيأ  "

.هيلع طغضت  يتلا  تاوصألاو  تارظنلاب  ًارصاحم  لازي  ويل ال  ناك 
.هقنع لوح  مازحلا  نم  ٍّلدتم  حالسلاو 

.فرصملا لخاد  نم  ام  صخش  خرص 
.هجاردأ دوعي  أدب 

ـــــــــــــــ
.فنعلا مدختسي  لجر  نم  اهسفن  يمحت  ةأرما 



نإ ذإ  .ٍدحاو  ٍريبك  ٍقرافب  نكلو  تقولا ، كلذ  ىلإ  ةدوعلاب  لصح  امك  ًامامت 
.كاذنآ هعمسي  يذلا مل  خارصلا  لحم  ّلح  نآلا  خارصلا 

.ىرخأ ةّرم  بابلا  حتفي  نأ  لبق  ديعبلا ، فقسلا يف  ىلإ  ةفطاخ  ةرظن  ىقلأ 
ـــــــــــــــ

: خرصو ضبقملا ، لزني  نأ  نود  نم  دوقولا  ةسعد  ىلع  سكيليف  طغض 
!". ةنعللا تقولا ، ناح  دقل  دوسألا ، لجرلا  اهيأ  "

.ريسلا نع  فّقوتي  ويل مل  نكلو 
سكيليف هري  ملو  فرصملا ، لخاد  ءادوسلا  سبالملاب  ّفتلملا  همسج  ىفتخاو 

.هحالس عفري  وهو  ًاقلطم 
ـــــــــــــــ

.رانلا قلطأ  امدنعو  فدهلا ، ىلع  بّوص  امدنع  هيدي  ًاتباث يف  حالسلا  ناك 
.ىلوألا نم  برقلاب  ىرخُأ  ةّرم  نمو ّمث  ةدحاو ، ةّرم  ًالّوأ ،

.ًاليلق لفسألا  ىلإو  نيتقباسلا  نيتقلطلا  نيب  نكلو  ًاددجم ، ّمث 
.ةيلاع ةّقدب  هفادهأ  بيصي  ناكو 

ـــــــــــــــ
ضفخأ .اهعيمج  تدفنتسا  نآلاو  ةيران ، تاقلط  ينامث  ويل  ةزوحب  تناك 

.ىهتنا دق  رمألا  ناك  ًاددجم ، جرخ  امدنعو  .بابلا  حتفو  هحالس ،
خرصي ٍدحأ  نم  ام  هيلع ، طغضي  ٍءيش  نم  ام  هب ، طيحي  ٍءيش  نم  ام 



.خرصيو خرصيو 
.هتركاذ امك يف  ًامامت  ًادئاس ؛ تمصلا  ناك 

، ةريدتسملا ىلإ  رئاجسلا  كشُك  نم  ًاروعذم  ضكر  يذلا  لفطلا  عمسي  مل 
ّىلدتي ّيرهزلا  ليوطلا  هناسلو  هباينأ  نع  رّشكي  وهو  ءابرهكلا  دومع  دنع  بلكلا  الو 
هتمزج فيفح  توص  ىتح  الو  حطسلا ، ىلع  تّطح  يتلا  ريفاصعلا  الو  جراخلا ، ىلإ 

.تلفسألاو ىصحلا  برضت  يهو 
.تمصب كّرحت 

ملاسملاو ئداهلا  سفنتلا  اذه  ًاقباس ، هب  رعشي  ناك  امب  ًاددجم  رعش  نآلاو ،
.هقامعأ نم  يتآلا 



14:57:30
.حيتافم ةطساوب  ناحتفي  نابابو  تاقاطب ، لامعتساب  حتفت  باوبأ  ةثالث 

زكرم يف  ةملظملا  جاردألا  ىلعو  ةميدقلا  ةقورألا  يف  سكنورب  نوج  ضكر 
يديدحلا بابلا  ربع  ّرمو  ةيدامرلا ، تنمسإلا  ةيضرأو  رفصألا  طاسبلا  ىلع  ةطرشلا ،

.بأرملا ىلإ  يّدؤي  يذلا  تهابلا  رضخألا  نوللا  يذ 
فتاهلا لماع  ىقلت  - 14:52:15 ةيناث - ةرشع  سمخو  قئاقد  سمخ  لبق 
ئراوطلا تاملاكم  زكرم  ةعساشلا يف  ةحابلل  ةيمامألا  فوفصلا  سلجي يف  يذلا  ّيندملا 

.ومزوأ ةريدتسم  دنع  زلدناه  فرصم  يرجت يف  ةقرس  ةيلمع  نأ  هدافم  ًالاصّتا 
هنم نييسرك  ِدعُب  ىلع  سلجي  رخآ  ٌلماع  ىقلت  ةعاسلا 14:52:32  دنعو 
دنع هتاذ  عقوملا  يف  ًاضيأ  هتقرس  ّمتت  كنب ،" .يإ  .سأ  ، " رخآ ًافرصم  نأب  ًاراذنإ 

.ومزوأ ةريدتسم 
نأ نود  نم  سكنورب  بتكم  مورتسلراك  لخد  ةعاسلا 14:53:17  دنع 

ةعبرأ .نآلا  لصح  دق  ءاشعلا  لبق  هلزنم  يف  هاعقوت  ام  نإ  هل  لوقيل  بابلا  عرقي 
.ةيديوس ةيركسع  ةحلسأ  .ةيرانلا  تاقلطلا  نم  ريثكلا  .ءادوس  ةعنقأ  نوعضي  صوصل 

.مامتلاب قئاقد  ثالث 
.تنأ اذه 

تيزلا ةحئار  هنم  ثعبنت  يذلا  ضرألا  تحت  بأرملا  ضكري يف  سكنورب  ّلظ 
تَرَج ةيضاملا ، رهشألا  لالخ  .لَمَتُحت  ةجرد ال  ىلإ  ًادراب  نوكي  ءاتشلا  يفو  دوقولاو ،

ّلك قيقحتلا يف  مالتسال  هب  اولصّتا  دقو  ملوهكوتس ، ةقطنم  فراصم يف  تاقرس  ثالث 



سّدسم عم  ليبوأ  ةرايس  لاجر يف  ةثالث  يبساف ؛ زدنالبأ  راخّدالا يف  فرصم  .اهنم 
يف ينواعتلا  فرصملاو  .ّيعرش  ريغ  ٍدان  يف  ااذ  ةليللا  يف  مهفيقوت  ّمت  دقو  سأفو ،

ةفرغ يف  طقف  ةعاس  دعب  هفيقوت  ّمت  رمعلا  فصتنم  يف  حّلسم  لجر  غروتسملامرون ؛
ةعّردم ةنحاش  فيقوت  امك مت  .هريرس  تحت  بوهنملا  لاملا  عم  هيدلاو ، لزنم  هتلوفط يف 

اناك نيتيقدنبب  نيحّلسم  نيلجر  ىلع  ضبقلا  ءاقلإو  ديربلا ، زكرم  ةّطحم  ىلإ  اهقيرط  يف 
.ءانفلا نالازي يف  ال 

.ساسحإلا اذ  مئارجلا  كلت  نم  يأ  هرعشُي  مل  نكلو ،
، ّيتحتلا ملاعلا  عم  تالاصّتا  وأ  فراعم  الو  ةيمرج ، تالجس  ال  تنأ ، اذه 

.قيقحتلا لامكتسال  ةكورتم  لئالد  نم  امو  ةعساو ، ةفرعم  وذو  ًادّيج  حّلسم  كنكلو 
دّرجم ذنم  ثيح  مئارجلل ، يجولونكتلا  صفقلا  ربع  ّرمو  ةرايسلا ، كرحم  رادأ 

فراصم يف قراس  .ًايقطنم  هل  ُدبي  رتويبمكلا مل  ةشاش  ىلع  ًائيش  ىأر  عيباسأ  ةعضب 
يف رودي  هنكلو  ابوروأ ، يف  ًافنع  قئارطلا  رثكأب  فرصمل  ةقرس  ةيلمعب  مايقلل  هقيرط 

بأرملا باب  حتُف  سمهيو ! هتلذبب  قّلعملا  نوفوركيملا "  " ىلع هدي  ًاعضاو  ناكملا 
.راهنلا ءوضو  نهاولا  ريدهلا  هاّجتاب  ّبطملا "  " قوف هترايس  داقف  ًايكيتاموتوأ ،

.ةيلوؤسملا لّمحتيو  ةيطغتلا ، نّمؤيو  سمهي ، ٍفرصم  قراس 
نم تاوطخ  هبّرق  يذلا  ديحولاو  لّوألا  هحاتفم  وهو  هيلع ، فّرعت  رمأ  هنإ 

.ةقيقحلا
.ناوخأ

اناك .هسفن  تقولا  نيفرصم يف  اقرس  ةّرملا ، هذه  .ىرخُأ  ةبرضب  اماق  نآلاو 
.اهنم ديزملاب  ناموقي  دقو  ربكأ ، ةرطاخمب  ناموقي 

.ةقيقحلا نم  ليلقب  رثكأ  برتقأ  فرصم ، ةقرسب  اهيف  ناموقت  ةّرم  ّلك  يف 



ـــــــــــــــ
.جاجزلا ىلع  ةواشغلا  تفّثكت 

ام ءادوسلا  مهتعنقأو  سكيليف ، لوح  لقثو  ةعرسب  نوسّفنتي  عيمجلا  ناك 
.مههوجو ىلع  ةلدسُم  تلاز 

لكيه لخاد  ةروصحم  نيدشار  ةعبرأ  ماسجأ  نم  ةثعبنملا  ةرارحلا  تلّوحتو 
لك يّطغي  ضيبأ  بابض  ىلإ  بيلاودلا  قوف  عباق  لتييب  لكش  ىلع  يديدح  ةرايس 

.لخادلا نم  ةرايسلا  ذفاون 
."!؟ هللا ّقحب  كلذ  ناك  ام  "

ناضبقت هاديو  قيرطلا ، نع  هرظنب  حيشي  الو  همامأ  قّدحي  سكيليف  ناك 
.ةعاسلا ًاليم يف  نيسمخ  ىلع  ةتباث  ةعرسلا  تناكو  .ماكحإب  دوقملا  ىلع 

."؟ كسفن تيأر  له  "
!". لعفأ مل  ّالك ، "

."؟ هللا ّقحب  هلعف  يونت  تنك  يذلا  ام  " 
امنيب ديازتت  تناك  يتلا  راجشألا  ىلإ  رظنيو  همامأ ، قّدحي  ًاضيأ  ويل  ناك 

.ًايجيردت لزانملا  ردنت 
.ًاضيأ اهايأ  دق  اناك  تنسني  ـ ڤو ربساجو  هتمهم ، ىأ  دق  ناك 

كلمت نم  تنأ   " .تاّرم ينامث  رانلا ؛ قلطأو  هجاردأ ، داعو  فّقوت ، هنكلو 
ًاراركت ُظِعَي  ّكفني  نم ال  تنأ  ةلصفنم ! تاقوأل  تاراسم  ةّتسو  نيتلصفنم ، نيتعاس 

!". تقولاو تقولاو ، تقولا ، نع 



ةريغص ًاقيرط  كرتت  ةرايسلا  تناك  امنيب  سكيليفب  ويل  فتك  تمدطصا 
هاتبكر تناك  .ةرعوو  ةظيلغ  تانحاش  قيرط  اهنم ؛ رغصأ  ٍقيرط  وحن  هجتتو 

نيح ًاقرع  رصتعت  هتلذب  تناكو  ٍّبطم ،"  " ّلك دنع  هولباتلا "  " لفسأب نامدطصت 
.جولثلا نم  ٍلاخ  ّرمم  ةيا  ةراجحلا يف  نم  ةموك  دنع  اوفّقوت 

". تقولا ّيدل  ناك  "
.يركسعلا بيردتلاب  ملع  ىلع  مهعيمج  اوناك 

لاومألاب ةئيلم  سايكأ  ةثالث  لمحو  قودنصلا ، حتفو  ةرايسلا ، نم  جرخ 
.ةيدقنلا

!". َكجاردأ َتدُع  دقل  "
.ٍةبُرقم ىلع  رظتنت  تناك  يتلا  سديسرملا  ىرخألا ، ةرايسلا  هاّجتاب  راس 

ّيبغ نعرأك  رانلا  قلطت  تأدبو  فرصملا ، لخاد  ىلإ  كجاردأ  تدع  دقل  "
!". رطخلل ًاعيمج  انتضّرع  دقل  .نيعل 

كلت ىلإ  دعص  مث  هلخاد ، ةثالثلا  سايكألا  ىمرو  قودنصلا ، كاذ  حتف 
.ةرايسلا

وحن ىرخأ  قيرط  ىلإ  ةهجتم  تانحاشلا  قيرط  ًاددجم  ةرايسلا  تكلس 
.فيرلا

نم رثكأ  دعب  ىلع  سكيليف ؟ اي  كلذك  سيلأ  .انه  نوسلاج  نآلا  نحن  اه  "
تنك نإ  .انبرد  نيعّكستملا يف  نم  ّيأ  اهري  ةديدج مل  ةرايس  يفو  ومزوأ ، جراخ  ٍليم 

". لزنملا ىلإ  لصن  امدنع  كلذ  لعف  كتعاطتسابف  بيحنلاو  خارصلا  ديرت 
.ويل فطعنا 



". ةعنقألا اوعزنا  نآلاو ، "
نود نمو  رهظملا  ةلثامتم  ٍسوؤر  ةعبرأ  نم  اولّوحت  ةعنقألا ، كلت  مهعزن  دنعو 

هابجلاب قصتلمو  لّلبم  ٍرعشب  رمعلا ، نم  يناثلا  دقعلا  ٍلاجر يف  ةعبرأ  ىلإ  ددحم ، ٍرمع 
تّرم .اهلفط  عم  ةأرما  كانه  تناك  مههاّجتاب ، تّرم  يتلا  ةمداقلا  ةرايسلا  .ةبطرلا يف 

.لعف ةّدر  يأ  يدبت  نأ  نود  مرق 
ىلع تّبرو  يفلخلا ، دعقملا  ىلع  سلجي  ثيح  نم  مامألا  ىلإ  ربساج  ىنحنا 

: سمهو ةّفخب  ويل  فتك 
". ىلوألا ةحفصلا  "

ّطخ ىلع  ةرايسلا  تفرحناو  ةيرخسب ، ًامستبم  ءارولا  ىلإ  سكيليف  رادتساف 
: لاق نيح  سمهي  هنأ مل  ريغ  قيرطلا ،

". فلخلا سلاجلا يف  تنأ  كمف  لفقت  ّاله  "
.هرصخ ىلع  هسّدسمو  همامأ ، ًاقدحم  ويل  ّلظ 
.يلاتلا فرصملا  ىلإ  لوصولا  لبق  لايمأ  ةثالث 

ـــــــــــــــ
تفّقوت ارق  يتلا  ةرايسلاو  سكنورب ، نوج  مامأ  ااكم  ةرايسلا يف  تفقو 

تارايسلا ّلك  َدَجَو  حضوأ ، ٍلكشب  ىريل  ةاشملا  ّطخ  نم  برتقا  امدنع  .كلذك 
تلفسألا نم  ٍمدق  لك  ةيطغم  نوبركلا  فذقت  ةيندعملا  نيباعثلا  ّلكو  ًامامت ، ةفقوتم 

.ةيزكرملا ةّطحملا  ىتحو  لوه  يتيس  نم  ةّدتمملا  قيرطلا  ىلع 
قصلأو ةطرشلا ، حابصم  ذخأ  مث  دعقملا ، تحت  َثََحبو  ةذفانلا ، حتف 

دّدرتت راذنإلا  تارافص  اميف  رودي ، قرزألا  ءوضلا  أدبف  ةرايسلا  فقس  ىلع  سيطانغملا 



زاتجا .تلفسألا  تاّبطم "  " نم رخآلا  ولت  بطملا "  " ًايّطختم هقيرط  ّقش  .ةينبألا  نيب 
داجيإ ًالواحم  ةمداقلا  تارايسلا  نيب  ٍجّرعتم  ٍّطخب  قلطناو  لصافلا ، ضيبألا  ّطخلا 

.ًالصأ ةدوجوم  نكت  تاحسف مل 
.هنزاوت دقف  دق  يلخادلا  ملوهكوتس  بلق  لماك  ناك 

تناك ةّيزكرملا  ةّطحملا  لوح  ةيئاوهلا  تاجردلا  تارممو  عراوشلاو ، تاقرطلا ،
ةلبنق مهدحأ  عرز  ةعاذإلا ، ريثأ  بسح  .ريسلا  تاليوحت  ببسب  ةّظتكم  وأ  ةغراف  اّمإ 

اأ ًاقحال  ّنيبت  ةفّيزم ، ةلبنق  دّرجم  اأ  ةيادبلا  اودقتعا يف  نأ  دعبو  .ملوهكوتس  بلق  يف 
بالكلا ىلإ  ةفاضإلاب  ًاروف ، ناكملا  ىلإ  لبانقلا  كيكفت  قيرف  لصوف  ةيقيقح ، ةلبنق 

.دعُب نع  م  مكحتلا  ّمتي  نيذلا  نييلآلا  لاجرلاو  ةبّردملا ،
."؟ عقوملا دجوي يف  ةطرش  رصنع  مك  .ومزوأ  هاجتاب  دوقأ  انأ  "

ةوقب فطعناو  .ىرخألاب  دوقملاو  هيدي  ىدحإب  نوفوركيملا "  " كسمي ناك 
.يطايتحالا جديرب  لارتنس  رسج  وحن  ًاهجتمو  لوه ، يتيس  ًايطختم 

". دحاو "
!". دحاو "

". نماشانين نم  هقيرط  رخآ يف  ٌدحاو  كانهو  "
."؟ ةطرش اترايس  دجوت  يأ  .نانثا  "

، ريصقلا جديرب  لارتنس  رسج  ىلع  نيهاجتالا  طوطخ يف  ةّدع  كانه  تناك 
هئاوضأ مغر  لّهمتلا  ىلع  َِربجُأ  ةيتنمسإلا  لصاوفلا  يبناج  نم  ريسلا  ةمحز  ببسب  نكلو 
ىرخُألا ولت  ةرايس  ًابناج  اهعيمج  تارايسلا  تَّحَنَـت  ثيح  راذنإلا ، تارافصو  ءاقرزلا 

.قيرطلا هل  حتفتل 



". نآلا ىتح  ًايلاح ، انيدل  نم  لك  امه  "
تارئاطو ةبردم ، بالكو  تاوسلا ، قيرف  ىلإ  ةجاحب  نحن  .يفكي  اذه ال  "

!". هسفن تقولا  نينيعل يف  نيفرصم  ةقرس  نع  ملكتن  نحن  ...رتبوكيله 
يف نسليسو ؛ نوتدلأ  يف  ام  ٍّدح  ىلإ  يشالتلاب  ريسلا  ةمحز  تأدب  ًاريخأ ،

.دالرديس قفن  لخاد  ام  ٍناكم 
."؟ هتلق ام  تعمس  له  "

."؟ انه ىلإ  تلخد  ًاديدحت  ملو  هللا ؟ ّقحب  َتنأ  نوكت  نمو  .كتعمس  دقل  "
". ةنيدملا ةطرش  نم  سكنورب ، نوج  "

ىلإ كهجوت  ببس  نع  وأ  كتيوه ، نع  تامولعم  ّيأب  ينديفي  ال  اذه  "
". ةّتبلا كتيحالص  نمض  تسيل  ةيرادإ  ةقطنم 

...ةرتف ذنم  اتسراف  ةعّردم يف  ةنحاشو  اريمديفس ، فرصم يف  ةقرس  تّمت  "
ةثالث يلاوح  ذنم  مهنع  ىّرحتأ  يننإ  .كلذ  نم  دّكأتم  انأ  .اهسفن  ةعوما  لبق  نم 

". رهشأ
.قفنلا ريسلا يف  ةمحز  تلءاضت  دقل 

.راهنلا ءوض  وحن  ًاهجّتم  ًاليلق ، هتعرس  داز 
ال اذل ، .مهتحلسأ  مادختسال  نوزهاجو  ديج ، ٍلكشب  نوحّلسم  مإ  "

!". معد ىلإ  ةجاحب  تنأ  طقف ، ةطرش  اترايس  يفكت 
". معد ّيأ  دجوي  "ال 
."؟ فيك دجوي ! "ال 



ةطرشلا رصانع  يقابو  تاوسلا  قَرِف  لك  ّنكلو  .تلواح  نأ  قبس يل  دقل  "
َتيتأ يذلا  ناكملا  نم  برقلاب  كانه  ٍنابم  ةعضب  ِدعُب  ىلع  نودشتحم  دلبلا  اذه  يف 

ًامامت فرعت  َتنأو  .رتبوكيلهلا  تارئاطو  بالكلا  ىلإ  ةبسنلاب  رمألا  كلذكو  تنأ ، هنم 
" ...كانه ىلإ  مهئاعدتسا  ببس 

ةقبطب ةاطغم  هايملا  تناك  .بيرغ  رظنم  زفوهسناهوج ، رسج  راهنلا ، ءوض 
ديدحلا ةكس  نيبو  .اهنم  برقلاب  رسجلا  ىلع  ةفقوتم  تاراطقلاو  ئلألتملا ، ديلجلا  نم 
فطاعم تطلتخاف  نيهاجتالا ، نوقّفدتي يف  نيذلا  ةّراملا  فالآ  اّمبر  وأ  تائم  قيرطلاو 

اتدقف ناتقالمع  ناتدود  ةكرحتملا ؛ تارشحلاب  ةهيبش  تحبصأو  ًاعم ، لجرأو  تارتسو 
.راطق لوصوب  لمألا 

تاحاسم دجوت  ثيح  زراملوج ؛ ةريدتسم  عقت  رسجلا  نم  ىرخُألا  ةهجلا  يف 
ٍفوفصب سانلا  دشتحا  ثيحو  تاراطقلا ، نم  ريثكلا  اهيف  فّقوت  ةريدتسمو  ملالسو 

.لجع ىلع  اهؤاعدتسا  يتلا ّمت  تالفاحلا  ىلإ  دوعصلا  نيلواحم  ةمظتنم  ريغ  ةيئاوشع 
غرافلا عيرسلا  قيرطلا  ىلع  هتعرس  ةدايز  كشو  ىلع  ناكو  ناديملا ، ىلإ  وتلل  لصو 

.ةعاذإلا َتمص  عطق  ًاتوص  عمس  نيح 
!". ترجفنا دقل  "

بعصلا نم  حبصي  ًايموي  تاجوملا  هذه  ريثأ  ربع  لصت  يتلا  ةفرتحملا  تاوصألا 
فلتخم نيب  قيرفتلا  بعصلا  نم  حبصيف  مئاد ، ٍلكشب  كلذ  ثدحي  ذإ  اهنيب ، قيرفتلا 
ةراهجب اهسفن ؛ ةربنلاب  تاجوملا  هذه  ىلع  ًايموي  ّثبلا  لصاوت  يتلا  ةفرتحملا  تاوصألا 

.امهيسفن ةيعوضوملاو  توصلا 
ىلإ لّوحت  ّيلآلا  لجرلا  هلمكأب ! ءالشأ  رياطت  ...نيعللا  ءيشلا  اذه  "

!". ضاقنأ
ديدهتلا جزتمي  نيح  عقوتم ، ريغ  وه  ام  ثدحي  نيح  نايحألا ، ضعب  نكل يف 



.ًاروضح رثكأو  ةقيدص  تاوصألا  هذه  حبصت  هب ، رعشنو  رطخلاب 
!". طقس دق  ...انم  ٌدحاو  "

ـــــــــــــــ
...ىلع طغضي  دوسألا  هعانقو  ةذفانلا ، ىلع  ًائكّتم  تنسني  ڤـ سلج 
ءاضيب تاحاسم  ىلإ  لّوحتتس  يتلا  ةّينُبلاو  ءاضيبلا  لوقحلا  لّمأتي  ناك  .هسّدسم 

سكيليف ِدَي  ىلع  هدي  ويل  عضو  .ةّينُبو  ءاضيب  ًالوقح  ًاددجم  حبصتو  ةرتف  دعب  دوعتل 
أموأ .ماري  ام  ىلع  نوكيس  ءيش  ّلك  هل  لاقو  ةدايقلا ، ةلجع  ىلع  اهعضي  ناك  يتلا 

...كلذ ادع  .ًةداع  نالعفي  امك  ًاضعب  امهضعب  ىلإ  ارظنو  ًاباجيإ ، هسأرب  سكيليف 
اذه ّنكلو  .ًاعومسم  ناك  لزعألا  فيصرلا  ىلع  طقاستي  ناك  يذلا  رطملا  هدحو 
تّقش يتلا  نيكسلاك  ويدارلا  ريثأ  ّقش  يذلا  توصلا  توصلا ؛ مهعامس  لبق  ناك 

.ةثداحلا كلت  رّكذتيل  ًادج  ًاريغص  اهنيح  تنسني  ناك ڤـ .هفتك  تحرجو  ويل  ةرتس 
" ...انم ٌدحاو  "

، تارظنلاو سيساحألا ، بقع - ىلع  ًاسأر  ءيش  ّلك  بلقنا  ةأجف ،
نأ ةطرشلا  عايذم  ةجوم  ريثأ  ربع  بضاغلاو  فئاخلا  توصلا  نلعأ  نأ  دعب  راكفألاو -

.اياظشب بيصُأ  دق  ّيلآلا  لجرلا  كّرحي  ناك  يذلا  يطرشلا  ّنأو  ترجفنا ، دق  ًةلبنق 
!". طقس دق  "

لازي ةطرشلا ال  لجر  ناك  اذإ  ام  لوح  تامولعم  .تمصلا ال  ّمع  نمو مث 
.ثدح ام  مهف  نولواحي  عيمجلا  اميف  تمصلا ، قبطأ  لب  وأ ال ، ًاّيح 

!". رجفنت نأ  بجي  ناك  ام  "
فرعيل هلعف  ةّدرو  ويل  هجو  ىري  نأ  دارأ  دقف  مامألا ، ىلإ  ًاليلق  تنسني  مّدقت ڤـ



.جّنشتملا ويل  قنع  ىري  نأ  طقف  عاطتسا  هنكلو  .ًايلعف  هيف  رّكفي  ام 
!". ينتدعو دقل  ويل ، اي  رجفنت  نل  اّإ  تلق  دقل  ًاقح ! "

ةتفال ًةرشابم  مهمامأ  تناك  .بيترلا  ريفصلا  ىفتخاف  توصلا ، ويل  ضفخأ 
كشو ىلع  مإ  .ملك  ادنوروس 3  اهيلع : بتك  قيرطلاو ، لقحلا  فرط  ىلع  ءاقرز 

.لوصولا
". نآلا صوصخلا  اذ  ءيش  لعف  اننكمي  "ال 

."!؟ تام نإ  اذامو  "
". تنسني "ڤـ

."؟ اذام "
يننكلو .اهراجفنا  ببس  فرعن  الو  لصح ، ام  فرعن  "ال 

". ريخألاو يلاتلا  فرصملا  ةقرس  نم  يهتنن  نيح  .دعب  ام  يف  رمألا ، ةقيقح  فشتكأس 
عضب كانهو  .ّيعارز  راّرج  كانه  ناك  جولثلاب ، ةاطغم  ةريظح  نم  برقلاب 

، ناردجلا ىلإ  دنتست  لافطألل  جلث  جِلازمو  ةيئاوه  تاجاّردو  ةلوهأم ، ريغ  عرازم 
.ةرجش فلخ  لوبتي  اهقئاسو  ًابناج  ةفّقوتم  ةريغص  ةنحاشو 

ىلع سلاجلا  ربساج  ىلإ  ةوسقب  رظنو  ةيفلخلا ، ةيؤرلا  ةآرم  سكيليف  َلَّدَع 
.هنع هرظنب  حاشأ  يذلاو  يفلخلا ، دعقملا 

."؟ كلذ تلعف  له  نامألا ؟ ماّمص  ةقلح  تبحس  له  "
."؟ هنع ملكتت  يذلا  ام  "

ةنيعللا ةلبنقلا  كلت  تددعأ  له  هللا ، قحب  ربساج ! اي  ّيلإ  رظنا  "



."؟ راجفنالل
.ةقدحملا سكيليف  تارظنب  ربساج  تارظن  تقتلا  ةيفلخلا ، ةيؤرلا  ةآرم  ربعو 

!". كلذ لعفأ  عبطلاب مل  انأ  هللا ! ّقحب  "
تحبصأو ًاجعزم ، فقوملا  حبصأ  نأ  ىلإ  ليوط ، ٍتقول  سكيليف  هيلإ  قّدح 

: همالك ربساج  عباتف  ةلمتحم ، ريغ  تارظنلا 
."؟ كلذ لعفأ  دق  اذامل  "

: هل لاقو  ةريغص ، ةزكل  تنسني  هزكل ڤـ
!". نورخآ تومي  نأ  نكمملا  نم  ناكو  مهدحأ ، بيصُأ  "

."؟ اذ انأ  يتقالع  امو  هللا ! ّقحب  "
ردقب ءارولا  ىلإ  رظني  ناك  هنأ  مغر  ةتباث  ةعرسب  دوقي  لازي  سكيليف ال  ناك 

.مامألا ىلإ  رظني  ناك  ام 
". كلذ ىرأ  نأ  يننكمي  ربساج ! اي  بذكت  كنإ  "

: ًالئاق حاص  ذإ  ةظحللا ، كلت  ىتح  ًاتماص  ويل  ّلظ 
!". اذه نع  افّقوت  ىفك ! "

" ...نكمي هنأ ال  فرعأو  نيعللا ، ءيشلا  كلذ  بيكرت  تدعاس يف  انأ  "
!". هللا قحب  ةدايقلا  ىلع  زّكر  سكيليف ، "

تاباغلاو ةّينبلا  ءاضيبلا  لوقحلا  نيب  قّرفي  نأ  تنسني  ڤـ ناكمإب  دُعَـي  مل 
ةرظن ًاّريغت يف  ظحال  هنكلو  .ًاعم  جزتمت  ءايشألا  ّلك  بيغملا  دنعف  ءارضخلا ، ءاضيبلا 



نوفرعي عيمجلاو  هتوص ، ويل  عفري  ام  ًاردان  .ةيفلخلا  ةيؤرلا  ةآرم  ىلإ  رظن  نيح  سكيليف 
.ًامامت ًادّكأتم  نكي  نإ مل  ام  ًادحأ  سكيليف  َمهّتي  نأ  رثكأ  ردانلا  نم  نكلو ، .كلذ 

لَبِق نم  هخيبوت  دقل ّمت  .لخادلا  وحن  اتتفتلا  قيرطلا  ىلع  نيتتّبثم  اتناك  ناتللا  نانيعلاو 
هعانقإ نكمملا  نم  نكي  ملو  هسفنب ، هرارق  ذختا  هّنأل  كلذل ؛ ثرتكي  هنكلو مل  ويل ،

.هنع لودعلاب 
!". كلذ لعفنلف  ًانسح ، "

وهو ٌدحاو ، ٌفرصم  اهيف  ٌةدلب  يهو  ادنوروس ، وحن  جَرخملا  ىلإ  اولصو 
وحن فطعني  مل  هنكلو  ةدايقلا ، سكيليف  لمكأ  .ةطخلا  بسحب  ثلاثلا  مهفده 

.ادنوروس
."؟ اذه ام  "

ةقيقح ةفرعم  لواحن  فوسو  لزنملا ، ىلإ  نوبهاذ  نحن  .ويل  اي  َتلق  امك  "
". رمألا

هاجتالاب ةمداقلا  تارايسلا  ّنأ  ةجرد  ىلإ  ًادج ، ًاقّيض  عيرسلا  قيرطلا  ناك 
داز سكيليف  نكلو  .مادطصالا  يدافتل  اهتعرس  ففخت  نأ  اهيلع  ناك  سكاعملا 

ةعرسلا تلصو  نأ  ىلإ  ةيلاتلا ، ةرايسلا  نم  مارتقا  دنع  دوقولا  ةساود  ىلع  طغضلا 
.ةعاسلا ًاليم يف  نيتس  نع  ديزي  ام  ىلإ 

!". كجاردأ دُع  فطعنا ! "
". ينود نم  لِمكأ  اّيهف  لِمكُت ، نأ  َتدرأ  اذإ  "

فرعو هيغدصو ، هيّدخ  ىلإ  ًالوصو  تّدتما  ءارمح  عقبب  سكيليف  قنع  ألتما 
ىأر دقل  .هبضغ  ىلع  رطيسي  نأ  ًادهاج  لواحي  سكيليف  نإ  اذه ؛ هينعي  ام  تنسني  ڤـ

ام ّلك  نكلو  كلذ ، ببسب  رتوتلاب  رعشي  نأ  هب  ًاّيرح  ناكو  ًاقبسم ، كلذ  تنسني  ڤـ



موقأ نلف  اذهك ، ساسحإب  ينرعشُيَس  رمألا  ناك  نإ  .هردص  ةنوخسلا يف  وه  هب  رعش 
دنع مادطصا  ثداح  يف  ًاعيمج  اوتام  نإ  مأل  ًائداه ، يقب  كلذ  مغرو  .ًاددجم  هب 
نإو ةيزكرملا ، ةّطحملا  يف  ًادوجوم  ناك  يذلا  يطرشلا  يفوت  نإو  يلاتلا ، فطعنملا 
ّلك ًالعف ، .ّمهي  كلذ ال  ّلكف  رجفنت ، نأ  اهدارأ  ام  ٍصخش  ببسب  ةلبنقلا  ترجفنا 
ىلإ برهي  امدنع  ويل  يفتخي  نيأ  تنسني  يعي ڤـ هتايح  ةّرم يف  لّوألف  .مهي  كلذ ال 
الو يضاملا ، الو  لبقتسملا ، الو  تقولل ، دوجو  ال  ثيح  ءودهلا  اذه  ىلإ  هسفن ؛
ام وه  هب  مامتهالا  بجي  يذلا  ديحولا  ءيشلاو  .نآلا  ...نآلا  طقف  .ًاضيأ  فواخملا 

.هيوخأ عمو  ةرايسلا ، هذه  يف  تاذلاب ، نآلا  ثدحي 
ـــــــــــــــ

.ناقورسم نافرصم 
.ملوهكوتس بلق  اهراجفنا يف  ىّود  ةلبنق 

ةرشع همامأ  تلاز  ام  عيرسلا ، ّطخلا  ىلع  ًاليم  نيرشع  سكنورب  نوج  زاتجا 
رظانملا تحبصأ  نمو ّمث  ةنيدملا ، بونج  ةريخألا يف  ةيحاضلا  هتذفان  نم  ىأر  .لايمأ 

.راجشألا نم  ةمجأ  اهلّلختت  ةعساش  جورم  ىلإ  تلوحتو  رثكأ ، ةحّطسم  ةيعيبطلا 
دعب داع  مث  فرصملا ، نيقراسلا  دحأ  كرت  ومزوأ ، ىلوألا يف  ةيرودلا  بسحب 

؛ ةقيقح حبصأ  هثودح  َيشخ  ام  .ىرخُأ  تاقلط  ينامث  قلطيل  ةقرسلا  ةيلمع  لامكتسا 
.امبر ةثج  كانه 

ّنأ دّكأ  لبانقلا  ريبخ  نأب  ةيزكرملا  ةّطحملا  يناديملا يف  تايلمعلا  دئاق  َحّرص 
ةنازخلا نم  اهجارخإ  روف  ةلبنقلا  راجفنا  ىلإ  يدؤت  ةقيرطب  ًارضحم  ناك  نامألا  ماّمص 

.ىلتقو ىحرج  طاقسإو  رارضأ ، ثادحإ  وهو  طقف ؛ دحاو  فده  عم  ةريغصلا ،
ام ٍلكشب  اتناك  امهنكلو  قئاقد ، عست  امهنيب  لصفت  ناتفلتخم  ناتثداح 



.امهضعبب نيتطبترم 
ةسمخ همامأ  تلاز  ام  .هعطقي  ليم  لك  عم  رثكأ  برتقي  قسغلا  دعوم  ناك 

.تالاصتالا ضعب  ءارجإ  هناكمإب  نوكيس  نكلو  مالظلا ، لولح  عم  لصيس  لايمأ ،
". سكنورب "

.ًابّحرم نآلا  حبصأ  قئاقد  عضب  ذنم  ًالئاستم  ادب  يذلا  توصلا 
."؟ تنأ نيأ  "

". لايمأ ةسمخ  دعب  ىلع  "
". رارفلا ةرايس  "
."؟ ا ام  معن ، "

.4 8 7 ةحوللا ج ز ب -  مقر  .ءارمح  نغا  سكلو ڤـ .اهيلع ڤـ انرثع  دقل  "
، كقيرط اهارت يف  فوس  .جرخملا  دنع  ًامامت  نآلا ، اهكلست  يتلا  اهسفن  قيرطلا  ىلع 

". اهنم ةريغص  ةفاسم  دعب  ىلع  ةفقوتم  انتارايس  ىدحإ  ىرتسو 
.ىرخأ ةرايس  ىلإ  تلصو  ناكملا  ةديحولا يف  ةطرشلا  ةرايس 

."؟ تقو يأ  ...ادجو يف  له  "
."3:09"

.ثحبلا ةرئاد  سكنورب يف  نوج  رّكف 
اريمديفسو اتسراف  يف  .ّرَُمت  ةقيقد  ّلك  عم  اهرطُق  عسّتي  ٍثحب  ةقطنم  اإ 

.ًادج ةريبك  تحبصأو  ةعرسب  تعسّتا 



."؟ تاقرطلا ىلع  زجاوح  ّيأ  دجوت  له  "
.ًاصّلقت رثكأ  تحبصأ  نآلا ،

نم ةدحاوو  ًالامش ، عيرسلا  قيرطلا  اتعطق  ندناه  نم  ةطرش  اترايس  كانه  "
لوط ىلع  ًامامت  ةسيئرلا  قيرطلا  لفقن  اننإ  .ًابونج  رورملا  ةكرح  تعطق  نماشانين 

تقلغأ يتلا  ييلاتريدوسو  جدنيداه ، نم  اهقيرط  ةيفاضإ يف  تادحو  كانهو  .ئطاشلا 
!". ةيلامشلاو ةيبرغلا  ةيلخادلا  ةّيربلا  اهلخادم 

.ةعرسب ّدعلاب  سكنورب  أدب 
.ةميرجلا ةحاس  كرتت  نوعّنقم  لاجر  ةعبرأ  اهلخادب  نغا  سكلو ڤـ ةرايس ڤـ -  14:56

.نيليم دعب  ىلع  فقت  اهسفن  ةرايسلا  - 14:58
.ةديدج ةرايسب  مهقيرط  نولمكي  -  14:59

.نوبيرق مه  ىلوألا  ةرملل  عستت ، دعت  ثحبلا مل  ةقطنم 
ةدعابتملاو ةقرفتملا  راجشألا  نم  رادج  دجوي  ومزوأ ، ىلإ  يدؤملا  جرخملا  دنع 
ناصغألا نيب  عملي  رمحأ  ءالطو  ناتسب  تادرايلا ؛ تائم  عضب  دعب  ىلع  رهظي 

.ةيراعلا
.ةنيدملا لخاد  هنم يف  رثكأ  ةدوربلا  سراق  ءاوهلا  انه 

اذإ مل سّبيتتف  كعباصأ  دّمجيو  كقنعو  كيّدخ  ىلإ  للستي  درابلا  ءاوهلا  اذه 
.تازافقلا نم  ًاجوز  يدترت  نكت 

يتلا مادقألا  راثآ  ًايدافتم  جلثلا ، ىلع  ةكورتملا  ةرايسلا  وحن  سكنورب  ىشم 
ةرجش ىلإ  ةيمامألا  اهتهجاوو  ةفّقوتم ، ءارمح  لتييب  نغا  ڤـ سكلو  ڤـ .كانه  تناك 



.ءاحللاب ةقصتلم  اأكو  ربونص ،
."؟ دوهش كانه  له  "

ةّزبلا يدتريو  ايلعلا ، هتفش  قوف  براشلا  هبشي  بغز  هيدل  ٌباش  اّيح 
.ريخألا اذه  يَديك  ةدراب  ديب  سكنورب  ةيماظنلا 

". اهيلإ لصي  وأ  ةميرجلا  ةحاس  كرتي  ًادحأ  ناك  يأ  َرَـي  "مل 
."؟ نآلا ىلإ  نوفرعت  اذام  ...و  "

، هسفن زارطلا  نم  يهف  .اهومدختسا  يتلا  ةرايسلا  اأ  نم  نودّكأتم  نحن  "
". ًاضيأ هسفن  وه  فرصملا  جراخ  دوهشلا  نم  ديدعلا  اهآر  يتلا  ةحوللا  مقرو 

: اهيلع بتُك  دقو  يفلخلا ؛ قودنصلا  باب  لفسأ  ىلع  ةتبثم  ةحوللا  تناك 
ج ز ب 7 8 4.

ىلع .يبناجلا  بكارلا  كاّبش  نم  رظنلا  نعمأو  ةرايسلا ، لوح  سكنورب  راد 
باقعأ ةضفنملا  يفو  رغرب ، فالغ  نم  برقلاب  بارش  ةجاجز  كانه  تناك  ضرألا ،
ٍراجشأ عوذج  ربع  هقيرط  َّقشي  نأ  هيلع  ناك  همّدقت ، لمكيل  .رئاجس  عبرأ  وأ  ثالث 

ىلإ ةقيقرلا  جلثلا  ةقبط  تلّلستو  انه ، ةدورب  رثكأ  َّوجلا  ّنإ  .ةكيمس  ٍناصغأو  ةّصارتم 
.هئاذح

يذلا ةرجشلا  عذج  مغر  ةرايسلل ، ةيمامألا  ةهجاولا  ىلإ  لصو  نإ  ام  اهآر 
.ةحوللا فصن  ىفخأ 

ب ج ي 3 9 7.
.ىرخأ ةرايس  صخت  ليجست  ةحول 



.فلخلا نم  تدهوش  اذإ  ةفلتخم  ىرخأو  مامألا ، نم  تدهوش  اذإ  ةدحاو 
ـــــــــــــــ

عمسو ةروجهملا ، دوقولا  ةّطحم  فلخ  تلفسألا  ىلع  ًةأجف  ةرايسلا  تفقوت 
برق ئدصلا  ّيديدحلا  نيزباردلاب  ىنمُيلا  ةهجلا  حابصم  مطترا  .اهحباكم  توص 

.ىنبملا بناج  دنع  رهاظ  هايملل  روبنصب  ىنمُيلا  ةآرملا  تمطتراو  لخدملا ،
، هدي يف  حابصملاو  هلعفي - ام  ًاردان  ناك  ءيش  اذهو  سكيليف - ضكر 

.لفقلاو يديدحلا  بابلا  ىلإ  ًاهجّتم 
!". سكيليف "

.ًاديعب هعارذ  نم  هّرجي  ذخأو  ويل ، هب  قحل 
!". ٍفاك تقو  انيدل  لاز  ام  "

ىلع ةصرفلا  ًاعطاق  قيرطلا  سكيليف  زاتجا  جرخملا ، نم  دحاو  ٍليم  لبق 
.ةيثالثلا مهتقرس 

". نآلا ناوألا  تاف  دقف  .نآلا  دعب  سيل  نكلو  تقولا ، انيدل  ناك  دقل  "
.ءاقبلا ىلع  هرابجإ  نم  نّكمتي  هنكلو مل  ربكأ ، ةّوقب  سكيليف  عارذ  ويل  َّدَش 

". نآلا ادنوروس  فرصم  ىلإ  بهذنس  "
سكع ىلع  ًةلبنق  رّجف  رخآلاو  رانلا ، قلطأو  هجاردأ  داع  ةعوما  نم  دحاو 

.نيقابلا ةبغر 
!". ينود نم  دوعتس  لاحلا ، هذه  "يف 



.لفقلا حاتفملا يف  عضوو  يندعملا ، بابلا  ىلع  ءوضلا  طّلس 
."؟ هللا قحب  هلعفت  يذلا  ام  سكيليف ، "

.حاتفملاب كسمت  يتلا  ديلا  ويل  كسمأو 
". لزنملا ىلإ  دوعأسو  يبايث ، ريغأسو  انه ، ىلإ  لخدأس  انأ  .يدي  كرتا  "

حايرلاف .داتعملا  اهريرص  ردصُت  دوقولا  ةّخضم  دنع  سكتلاك "  " ةتفال تناك 
.ًامئاد انه  فصعت 

!". هتقرس انيلع  بجي  فرصم  كانه  لاز  ام  ةرايسلا ، ىلإ  دُع  "
دوعَتل ةيناث  نيرشع  َتعضأ  دقف  .نآلا  دعب  سيل  ءيش ، يأ  انيدل  دعي  "مل 

يف ًادقن  تادنوابلا  فالآ  تارشع  كلمنو  نيَفرصم ، انقرس  .رانلا  قلطتو  َكَجاردأ 
". مويلل يفكي  اذهو  ةرايسلا ، قودنص 

احبصأ ّيمامألا  حابصملا  ءوض  تحت  يندعملا  بابلا  ىلع  ارهظ  ناذللا  نّالظلا 
.امهنيب هسفن  ربساج  عضو  نأ  دعب  ةثالث 

!". عيباسأ ذنم  ةنيعللا  ةقرسلا  هذهل  انطّطخ  دقل  "
.ههجو ىلع  هلدسأو  نآلا ، هسبلو  هدي ، دوسألا يف  عانقلا  لمحي  ناك 

دنواب فالآ  ةسمخ  ىلع  لصحنل  بهذنس  سكيليف ، اي  هلعفنس  ام  اذهو  "
". ًادقن

هاطعأو ةرايسلا ، حاتفم  دجوو  هدي ، حيتافملا يف  ةعومجم  نيب  سكيليف  ثحب 
.هاّيإ

". ةدايقلا ّىلوتت  نأ  كنكمي  ًاذإ ، "



: لاقو سكيليف  ىلإ  ّمث  امهيلإ ، ربساج  رظن 
يذلا ام  ًاعم ؟ هيلع  انقفتا  يذلا  ام  بحسنتس !؟ له  داج !؟ َتنأ  له  "

."!؟ ًاعم هيلع  انقفّتا 
!". ةنيعللا ةلبنقلا  ريجفت  مدع  ىلع  ًاضيأ  انقفّتا  دقل  "

َيتحتف نم  نيترهاظلا  ربساج  َينيع  يؤبؤب  وحن  يوديلا  هحابصم  َبّوصو 
: عباتو شامقلا ،

". لعافلا َكنأ  ُفرعأ  انأ  "
.ةضامغإ فصن  امهضمغأ  مث  هينيع ، يمحيل  هعارذ  ربساج  عفر 

". ًائيش ُفرعت  تنأ ال  "
". لعافلا َتنأ  َكنأ  ُفرعأ  انأ  "

ًاضرأ عقوف  سكيليف ، هلمحي  يذلا  يوديلا  حابصملا  ربساج  برض  اهدنع ،
.أفطناو

" ...انأ ويل ، .نآلا  دعب  اذه  َلمتحأ  نل  "
!". ةيحورم ةرئاط  كانه  "

.موص ضكر  امدنع  الو  ةرايسلا ، باب  حتف  امدنع  تنسني  دحأ ڤـ عمسي  مل 
!". هنولوقي ام  اذه  "

.يئوضلا ةطرشلا  حسام  هدي  يفو  ًامامت ، مهءارو  نآلا  فقي  ناك 
!". ةيحورم ةرئاط  مهيدل  "



ـــــــــــــــ
."؟ سكنورب "

."؟ اذام "
". اهتبلط يتلا  ةّيحورملا  ىلع  تلصح  دقل  "

يكلساللا لابقتسالا  زاهج  سكنورب  نوج  َبَّرَقف  فصعت ، حايرلا  تناك 
.ًاراسيو ًانيمي  ليامتت  ةليوطلا  ربونصلا  راجشأ  اميف  هدي ، ةحارب  هاّطغو  رثكأ ، هدخ  نم 

ةحولو مامألا ، نم  ةيندعم  ليجست  ةحول  ُكلمت  يتلا  ءارمحلا  ةرايسلا  برق  ُفقي  ناك 
، هئاذح يَلعن  ىلإ  لّلستيو  نيقيقرلا ، هيبروج  لخدي  جلثلا  أدب  .ءارولا  نم  ةفلتخم  ىرخُأ 

.نيتدرابلا هيمدق  ًافّلغم 
". نآلا مهقيرط  مهو يف  .تايحورملل  ةرشع  ةيداحلا  ُةدحولا  تَعَّوطَت  "

ًافولأم َتاب  يذلا  هتوص  ّنكلو  دعب ، رهظي  نماشانين مل  تايلمعلا يف  دئاق 
.سكنورب َّسحأ  امك  ًالؤافت  رثكأ  ادب  نآلا 

زّكرت فوسو  امكهاّجتاب ، ُقّلحت  اّإ  قئاقد ، عضب  دعب  ااعمست  فوس  "
". عيرسلا قيرطلاب  ةطيحملا  ةقطنملا  ىلع  ةبقارملا 

.ةسراق ةيديلج  حاير  ناتلّلبم ، نالجِر  ّداح ، عيقص 
نع ةمجانلا  هتسامح  ببسب  ةرارحلا  وه  هب  رعش  يذلا  ديحولا  ءيشلا  نكلو 

.ثحبلا ةرئاد  صلقت 
" ...انأ زاتمم ! "

". ةظحل رظتنا  سكنورب ، "



."؟ اذام "
". انه ٍليمز  نم  ...ةلاسر  ىّقلتأ  انأ  "

". ًانسح "
ةتفاخلا ءاوضألا  دعُب  نع  رهظت  راجشألا ، نم  ناتسب  طسو  يف 

.عراوشلا حيباصمل 
سانأ عامس  نم  نكمتف  ًاليلق  زّكر  نوج  ّنكل  نذألا ، ةعاّمس  تمصلا يف  داس 
حيزُي صخش  مث  مادقأ ، ىطخ  عقو  توص  مث  ءود ، مهضعب  عم  نوملكتي 

". نوفوركيملا "
" ...اذه "

.ًادّدرتم نآلا  حبصأ  تاظحل ، ذنم  ًالئافتم  ناك  يذلا  توصلا 
" ...نكل .ًابيرغ  رمألا  ودبي  دق  " 

."؟ اذام "
!". ًاددجم تَدِجُو  رارفلا  ةرايس  "

!". ًاددجم "
نم ىرخُألا  ةهجلا  اّأ يف  ...ادع  ام  .هسفن  ةحوللا  مقرو  هسفن ، زارطلا  "

". ةّيعرف ةيفير  قيرط  ةاذاحمب  ...ةنيدملا 
". هينعت ام  مهفأ  "ال 

ةنوكرم يف يهو  .هسفن  ةحوللا  مقر  .ءارمح  زارط 1300 ، نم  نغا  سكلو ڤـ ڤـ



ام ردقب  ًابرغ  ةنيدملا  نع  ةديعب  اإ  .ةراجحلا  ماكر  نم  ةموك  َبرق  ّيبارت  قيرط  رخآ 
". ًاقرش اهنع  ديعب  َتنأ 

جلثلا طسو  ًالقاثتم  ىشم  ّمث  ةرايسلل ، ةيفلخلا  ةحوللا  نم  سكنورب  قّقحت 
ةحوللا نم  قّقحتيو  ةقيضلا  ناصغألا  نيب  هدسج  طغضيل  ىرخُأ  ةّرم  قيمعلا 

.ةيمامألا ب ج ي 7 9 3.
.همف نم  ًابيرق  نوفوركيملا "  " ناك

."؟ عقوملا كاذ  ام يف  صخش  كيدل  له  "
". معن "

". ةرايسلا لوح  ّفلي  نأ  هنم  بلطا  "
رظتنا .عمتسي  ناك  اميف  تفاخ  ٍتوصب  مهضعب  عم  نوملكتي  هؤالمز  ناك 

.توصلا داعو  ةقطقط  عمس  نأ  ىلإ 
". اهنم ققحت  دقل  "

"؟ ...و ًانسح  "
". فلتخم ّيمامألا  ةحوللا  مقر  ّنإ  "

."؟ وهأ ب ج ي 7 9 3 " 
". لجأ "

تراصف ةيندعملا ، ليجستلا  تاحول  اولّدبو  نيتاشتم ، نيترايس  اوقرس 
نكميو فلخلاو ، مامألا  نم  اهسفن  ماقرألا  امهيلع  رهظت  ناتاشتم ، ناتراّيس  مهيدل 

.امهنع غّلبي  نأ  دهاش  ّيأل 



هجّتملا عيرسلا  قيرطلا  برق  ربونص  ناتسب  يف  امهادحإ  اوفقوأ  ةقرسلا  لبق 
، ًابرغ يّدؤملا  ّيفيرلا  كلسملا  َبرق  ّيبارت  ٍقيرط  ىرخُألا يف  اوعضو  ةقرسلا  دعبو  ًاقرش ،

.سكعلا وأ 
.نينثا ىلإ  ًةأجف  لّوحت  ليلق  ذنم  ًادرفم  ناك  يذلا  ثحبلا  قاطن 

امك ةبيرقلا ، قطانملا  ددع  فعاضتو  قئاوعلا ، ددع  فعاضت  نآلاو ،
نيترايسلا ّمت نم  ّيأ  ديدحت  نم  اونّكمتي  مّأ مل  امب  ةيرادإلا ؛ قطانملا  ددع  فعاضت 

.ةثلاث ةرايس  بوكر  دعب  اهنع  يّلختلا  نمو ّمث  ةقرسلل ، اهمادختسا 
". سكنورب "

."؟ اذام "
."؟ هيف ركفأ  ام  رّكفت يف  له  "

". ةيفاضإ ٍتايرود  ىلإ  ةجاحب  نحن  "
ةّطحملا يف  لصح  ام  ببسب  اذه ؛ ُفرعت  َتنأ  .تايرود  ّيأ  دجوت  "ال 

". ةيزكرملا
تناك امم  ّلقأ  ليامتت  تأَدب  راجشألا  َسوؤر  ّنأ  َمغر  دادزي ، ءاوهلا  ناك 

.لبق نم  هيلع 
.كانه اهآرو  ًابيرق ، يفتخيس  يذلا  قفشلا  ىلإ  هلوح  سكنورب  نوج  رظن 

.ةّداح تارفشك  اارودب  ءاوهلا  عطقت  اأكو  تَدَب 
.برتقت اّإ 

!". ةّيحورملا "



."؟ اذام "
سيئرلا عيرسلا  قيرطلاو  لهسلا  َكرتت  نأ  بجي  .اهراسم  رييغت  بجي  "

!". ةيلخادلا تاقرطلا  ثحبلل يف  ًابرغ  هجتتو 
ـــــــــــــــ

حابصملا ءوض  نأ  ريغ  ءادوس ، نوكت  نأ  ضرتفملا  نم  ٍءامس  ىلإ  ويل  رظن 
.راجشألا قوف  ةملظلا  دّدبي  ناك  يئابرهكلا 

!". تنسني ڤـ سكيليف ، "
يفير قيرط  ىلع  ةروجهم  دوقو  ةطحمل  يديدحلا  بابلا  مامأ  نوفقي  اوناك 
دنواب فالآ  ةرشع  مزوحبو  نيفرصم ، اهيف  اوقرس  يتلا  اهسفن  سبالملا  َنيدترُم  ٍلاخ ،

.ًادقن
!". عّمشملا ءاطغلا  "

يأ .انوكت  نأ  امهدارأ  ثيح  اتناك  دقو  نيتّيحورم ، ملوهكوتس  ةطرش  كلمت 
.ةلبنقلا ديد  ثيح  ةقطنملا  يف  اقّلحت ؛ نأ  بجي  ثيح  ناقّلحت 

.نابسحلا كلذ يف  ذخأي  .ةيركسع مل  ةّيحورمف  هذه  اّمأ 
!". نيترايسلا قوف  "

وه ديحولا  ّلحلاف  ماكم ، نع  فشُك  اذإو  ءامسلا ، نم  مهودهاش  اذإ 
صاصرلل ةداضم  حئافصو  ةيقاو  عورد  اهيدل  ةيركسعلا  ةيحورملا  نكلو  .نارينلا  حتف 

غّلبي نأ  لبق  اهطاقسإب  مهيدل  لمأ  .مقاطلاو ال  كرحملاب  ةصاخلا  ةيويحلا  ءازجألا  يمحت 
.مهدوجو نع  مقاطلا 



مامألا ىلإ  قئاسلا  يسرك  كرحي  ناكو  ةكرشلا ، ةرايس  ىلإ  سكيليف  لصو 
ةرايسلا ىلإ  ويل  ضكر  ءانثألا ، كلت  يف  .يوطملا  عّمشملا  ءاطغلا  نع  فشكلل 

اهنم ًادحاو  قّلعو  ةيضرألاو ، دعاقملا  نع  ةيكيتاموتوأ  ةحلسأ  ةعبرأ  عمجو  ىرخألا ،
.ًادحاو ربساج  ىطعأو  هقنع  لوح 

!". ةيحورملا بقار  "
ةيعضو ذختاو  هيتبكر ، ىلع  عكرو  دوقولا ، ةطحم  طئاح  ىلإ  هفتك  ربساج  َدَنسأ 

.ءوضلا هاجتاب  رانلا  قالطإ 
". نيترايسلا قوف  عّمشملا  ءاطغلا  اعض  "

دّعا عّمشملا  ءاطغلا  ناحتفي  امهو  ةشخشخ  تنسني  ـ ڤو سكيليف  ثدحأ 
ةباغلا نم  ةّشهو  ةّفاجو  نوللا  ةّينب  ٌقاروأ  هتاّيط  نيب  تناك  يذلاو  متاقلا ، رضخألا 

ةعومجمك ةحّطسم  نآلا  قاروألا  تحبصأ  .ةريخذلا  قودنصب  ةطيحم  تناك  يتلا 
ةثالثلا ةوخإلا  عُرذَأ  تناك  امنيب  ًةرياطَتُم  ضرألا  ىلع  تطبهو  باشعألا ، جذامن  نم 

.ًامدق نيرشعب  نيثالث  مجحب  حبصيل  هدِّدمتو  عّمشملا ، ءاطغلا  طقتلت 
!". ةمداق ةّيحورملا  "

.كرحملا توص  ببسب  هعامس  بعصلا  نم  ناك  نكلو  ربساج ، خرص 
!". ةيناث ةرشع  سمخ  لالخ  اننوري  فوس  "
.نيترايسلا ىّطغو  ًادّدمتم  عّمشملا  ءاطغلا  رشتنا 
!". لخادلا ىلإ  عيمجلا  .دوقولا  ةطحم  ىلإ  "

.قلغملا بابلا  هاجتاب  ويل  ضكر 



!". لخادلا ىلإ  لخادلا ! ىلإ  "
! لفقلا حاتفم 

بويجلاو نييفلخلا ، هيبيج  يف  هترتس ، بويج  لخاد  هتلذب ؛ سكيليف يف  ثحب 
.ةلومحلا بويجو  ةيمامألا ،

.هدجي مل  كانه ، نكي  هنكل مل 
.ةريغصلا ةبلصلا  ةنّنسملا  نانسألا  هعباصأ  فارطأ  سملت  مل 

.هدجي هنكلو مل  ىرخأ ، ًةرم  شّتف 
همصعم ىلع  ويل  ّدش  امدنع  بابلا  حتفيل  ًازهاج  ناكو  هدي ، ناك يف  دقل 

.هأفطأو ضرألا  ىلع  هعقوأف  يوديلا  حابصملا  ربساج  برضو 
...امدنع لفقلا  حتفيل  ًازهاج  ناكو  هدي ، حاتفملا يف  ناك 

...ناك
!". حاتفملا دجأ  "ال 

!". ًاّبت سكيليف ، "
، قئاسلا دعقم  تحت  ةرايسلا ، يف  كالسألا  عطاق  هداجيإ ! عيطتسأ  "ال 

" ...انأ
!". انيدل تقو  "ال 

.نيعللا ءوضلا  كاذ  اوأرو  عورملا ، توصلا  كلذ  اوعمس 
."؟ ويل اي  كلذب  موقأ  له  "



قالطإ ةّيعضو  ًاّدعتسم يف  مهءارو ، هيتبكر  ىلع  ًايثاج  لازي  ربساج ال  ناك 
.رانلا

". رظتنأ انأ  ويل ، "
ةاطغملا ضرألا  حاتجي  يذلا  ءوضلا  هاّجتاب  ىلعألا  ىلإ  ًاهّجوم  حالسلا  ناك 

.هفتك ىلع  طوغضم  هبقع  اميف  ًايئزج ، جولثلاب 
!". رانلا قلطأسو  رضخألا ، ءوضلا  ينطعأ  رِظَتنأ ! انأ  ويل ، "

دعب ىلع  ةليطتسم  ةيضف  نويعك  ةيحورملا  حيباصم  تناك  .ًاركفم  ويل  َرَظتنا 
ربساج دقف  نإ  نكلو ، .رانلا  ربساج  قلطيسف  ران  لاق  نإ  .تادرايلا  نم  تائم  عضب 

...ةرشابم فدهلا  بيصي  نأ  نود  نم  رانلا  قلطأو  مّكحتلا ، ىلع  ةردقلا 
!". نيترايسلا تحت  اوئبتخا  "

.فهك ةحتفك  هفرط  ىوطو  عّمشملا ، ءاطغلا  هاّجتاب  ضكر 
". لفسألا ىلإ  "

.سكيليف لعف  كلذكو  لفسألا ، ىلإ  تنسني  فحز ڤـ
!". ًاضيأ َتنأ  "

ىلع هسفن  ىمر  مث  هيدي ، يف  شاشرلاو  نيتوطخ  ضكرو  ربساج ، ض 
ةيحورملا ءاوضأ  تناك  نيح  يف  ويل ، هعبتو  نيترايسلا ، ىدحإ  تحت  جرحدتو  ضرألا ،

.عّمشملا ءاطغلاو  ةيتلفسألا ، ضرألاو  دوقولا ، ةطحم  شّتفت 
.ضرألا ىلع  ًاطوغضم  هنطب  ناك 

.مهقوف كانه ؛ ةيحورملا  تناكو 



مث ًافجترم ، ضفتني  عّمشملا  ءاطغلا  ذخأف  ءاوهلا  عفدت  ةيحورملا  تارفش  تناك 
.ّداح رضخأ  ٍّلظب  ءوضلا ، هقرتخا  .مظتنم  ريغ  عاقيإ  صقرلاب يف  أدب 

ويل فتك  تناكو  .تمصب  نوسّفنتي  مهو  كانه  نيدّدمم  اوناك  كلذ ، دعب 
.ريغصلا هوخأ  هيف  رّكفي  ام  فرعي  ناكو  .سكيليف  فتك  نم  برقلاب 

ةيحورملا تناكل  ...ثلاثلا  فرصملا  ةقرسب  اوماق  ولو  سكيليف ، هفقوي  ول مل 
.مدجوو مهلبق ، تلصو  دق 

ـــــــــــــــ
.فنأ .ٌنيع  .ٌنيع 

ٍلكش يف  ًاضعب ، اهضعب  نم  برقلاب  تاحتف  سمخ  ًاليلق ، لفسألا  ىلإ 
.يرئاد فصن 

.ٌمف
.مستبي ناكو 

ةيجاجزلا ةهجاولا  ىلع  تاقلط  ينامث  تَقِلطُأ  .ّدُعَـي  سكنورب  نوج  ذخأ 
.رسكلل ةّداضملا 

ىلإ نيفظوملاو  نئابزلا  لقن  دقف ّمت  .هؤالخإ  يذلا ّمت  فرصملا  طسو  فقو يف 
ّمتيل ءفدلاو ، ءودهلا  ىلإ  ةريدتسملل ، ىرخُألا  ةيحانلا  يف  ةبتكملا  يف  ةعلاطملا  ةعاق 

تيقبو ىفشتسملا ، ىلإ  ةباش  ةدّيس  تلقن  دقو  .ةيلحملا  ةطرشلا  لبِق  نم  ماوجتسا 
، ةعولخم اهعارذ  تناك  .فقوتي  مل  يذلا  اهخارص  اوفصو  دوهشلا  ّنأ  مغر  ةتماص 
، ًابيرق ءافشلل  لثامتتس  ةيدسج  رارضأ  اأ  يأ  اهيلع ؛ ةيجراخ  حورج  ةعضب  كانهو 

.دوعيس خارصلا  نكلو 



يفو .ةيجاجزلا  اياظشلا  كلذكو  ضرألا ، ىلع  ةبقارملا  تاريماك  تناك 
هيف تثدحأو  تاصاصرلا  هتقّزم  يذلا  طئاحلا  نم  ىرخألا  ةهجلا  يف  رخآلا ، فرصملا 

.ًااشم رمألا  ناك  بوقثلا ،
اتدجو نيتللا  نيترايسلا  ىدحإ  اوفتخا يف  ّمث  ةجودزم ، ةقرس  قئاقد ، ثالث 

.نيفلتخم نيناكم  يف 
ةجيتن ةّيأب  ِتأت  مل  ةيبرحلا  ةيحورملاو  .ةجيتن  ةّيأب  ِتأت  مل  ةطرشلا  زجاوح 

.ًاضيأ
.ثحبلا ةقطنم  جراخ  َتنأ  ...َتنأو 

بوقث لمحي  فرصملا  قودنص  نيمأ  برق  ةهجاولل  حفصملا  جاجزلا 
.ّلقتسم رخآ  ٍّلجس  سيياقملا يف  هذه  داجيإ  نكميو  ٍهجو ، لكش  ىلع  تاصاصر 

.ينامثلا تاحتفلا  هاجتاب  ءاوهلا  هدي يف  عفرو  رثكأ ، سكنورب  برتقا 
.ٌمف .ٌفنأ  .ٌنيع  .ٌنيع 

.هرودب هيلإ  قّدح  يذلا  هجولا  ىلإ  رظن 
اميف ماستبالا ، نع  فقوتي  يذلا مل  دماجلا  همف  كّرحي  ملو  ٌنفج ، هل  ّفري  مل 
ناك ىقبت  امو  .ًامامت  فصتنملا  يف  أطخلا ؛ ناكملا  هفنأ يف  عّبرتو  نيتغراف ، هانيع  تّلظ 

، جاجزلا ىلع  ةكباشتملا  قوقشلا  اهتببس  يتلا  ديعاجتلاب  ةئيلم  ةعشب  ةرشب  نع  ةرابع 
.ةصاصر بقث  لك  نم  عاعشلاك  ثعبنت  يتلاو 
.جرخملا باب  وحن  سكنورب  رادتسا 

هذه َتعنصو  َكَجاردأ ، َتدُع  .لمعلا مث  ناكم  َتكَرَـتو  تيَهَـتنا ، دق  َتنُك 



.ةقلط ولت  ةقلط  ةماستبالا ،
.ةمالع اإ 

كّنألأ رثأ ؟ نود  نم  ًاددجم  تيفتخا  كّنألأ  يل ؟ مستبت  اذامل  ينعت ؟ اذام 
ةّرملا يف  ربكأ  ًائيش  لعفتس  كنألأ  ديوسلا ؟ يف  ةجودزم  ةقرس  ةيلمع  لّوأب  تمق 

؟ ةلبقملا
.ًالوطم قيدحتلا  هلداب  يذلا  هجولا  ىلإ  قّدح 

ـــــــــــــــ
ًاكلاح يف مالظلا  ناكو  .لزنملاو  بأرملا  نع  مهلصفت  اهسفن  ةفاسملا  تناك 

ًالوصو خبطملا  نم  نايشمي  امهو  دعُب  نع  سكيليفو  تنسني  ةيؤر ڤـ لهسلا  نم  .جراخلا 
.زافلتلا نم  ثعبنملا  عماللا  قرزألا  ءوضلا  ةدهاشم  مث  ةءاضملا ، سولجلا  ةفرغ  ىلإ 

.جراخلا ربساجو يف  ويل  ّلظ 

ةجنشتملا مهداسجأ  تأدب  امنيب  ةنخاسلا ، مانجو  دَّرب  دق  ءاوهلا  ناك 
مهقرع أدب  ةقرسلا ، ّيز  نم  ىلوألا  ةقبطلا  اوعلخ  نيحو  .ًايجيردت  ءطبب  يخرتست 

.رخبتي
، ةفشاكلا ءاوضألا  تتفخو  ةّداحلا ، ةّيحورملا  تارفش  توص  ىشالت  امدنع 

ةكرشلا ةرايس  اوداق  مث  هوريغو ، ةيناثلا  ةرملل  لفقلا  اورسكو  عّمشملا ، ءاطغلا  اوعفر 
.ةنحاشلا ءاطغ  تحت  ربساجو  تنسني  ـ ڤو ويلو  قئاسلا ، دعقم  ىلع  سكيلف  .ًاديعب 

.ةّيرطو ةمخض  ٍمَزُرب  نوطاُحم  فراصم  يقراس  ةثالث  لزاغ  ، طئاح  فلخ 
، حّفصم ٍجاجز  ىلع  تاقلط  ينامث  .ًاضعب  مهضعبل  ةملكب  اوهوفتي  مل 

.ةثلاثلا ةقرسلا  مهمامتإ  نود  تلاح  ةلبنق  راجفناو 



". مِسقُأ انأ  "
.امهدرفمب اراص  نإ  ام  قلقب  ويل  نم  ربساج  برتقا 

ةميلس تناك  نامألا  ماّمص  ةقلح  ...و  ةنازخلا  دنع  كانه  فقأ  تنك  انأ  "
!". يتايحب ُمِسقُأ  انأ  ويل ، .بابلا  تلفقأ  امدنع 

يف ريسلا  ةكرح  تناك  جايسلا ، نم  ىرخألا  ةهجلا  يف  رصعلا ، رخاوأ  يف 
.لمعلا ماود  ءاهتنا  دعب  مهلزانم  ىلإ  مهقيرط  صاخشألا يف  ناك  ذإ  اورذ ؛

". ربساج اي  اهعنُصِب  تمق  انأ  "
دعُب نع  مّكحتلا  ةلآو  نآلا ، ًافقاو  سكيليف  ناك  ثيح  لزنملا  ىلإ  ويل  رظن 

.هدي يف 
وهو .ًاضيأ  اهعمج  يف  يندعاس  سكيليفو  اهعمجب ، تمقو  اهتمّمص  انأ  "

". اهدرفمب رجفنت  نأ  نكمملا  نم  نُكي  .ّقحم مل 
.هسأر ربساج  َّزَه 

."؟ رعشأ فيك  فرعتأ  ...ويل  ًابت ، "
.تارم ةدع  هدي  ةضبقب  هردص  ىلع  برضو 

ملؤم رمأ  هنإ  ...ًابت  ينقدصت ؟ الو  يمامأ  َفقت  نأ  ملؤم  وه  مك  فرعتأ  "
!". ملؤم

سلجو تنسني  رهظ ڤـ مث  ةكيرألا ، ىلع  سكيليف  سلج  ةظحللا ، كلت  يف 
.هبرق

."؟ ترجفنا فيك  كلذ ؟ َثدح  فيك  رّسَف يل  ًاذإ ، "



!". اهَعََمج نم  انأ  ُتسلف  فرعأ ؟ نأ  عيطتسأ  فيكو  "
.اهسفن ةوقلاب  سيل  نكلو  ًاددجم ، هردص  ىلع  برض 

". هلعف ّينم  بلُط  ام  طقف  ُتلعف  يننإ  مسقُأ  ...ويل  "
بّلطتيس .رثكأ  ّدتشت  دقو  اورذ ، لازت يف  ال  ماحدزالا  تاعاس  تناك 

، نآلا لصو  هنكل  .مويلا  مهلزانم  ىلإ  سانلا  مظعم  َلصيل  دعب  تاعاس  عضب  رمألا 
ربساج يف ىفتخا  امنيب  سولجلا ، ةفرغو  وهبلا  لخاد  ىلإ  هّجوت  .مويلا  هلزنم  ىلإ  لصو 

.ًاديدحت ةجّالثلا  برق  خبطملا 
ةلواطلا برق  ةكيرألا  ىلع  تنسني  ـ ڤو سكيليف  سلج  يولعلا ، قباطلا  يف 

اوسلج .بارشلا  سوؤكب  ًاطاحم  طسولا ، حساملا يف  ةطرشلا  زاهج  ناكو  .ةريدتسملا 
، تاكحض كانه  تسيلف  .ًامامت  سيل  نكلو  اريمديفس ، ةقرس  دعب  اولعف  امك  كانه 

.ةسمحتمو ةفهلتم  تاوصأ  الو 
ويدارلاو تماص ، زافلتلاف  .ريغ  ال  ّماتو ، قبطم  ٌتمص  كانه  ناك  لب 

.أفطُم
". ةطرشلا ةجومل  فشاكلا  حساملا  زاهجلا  لِّغَش  "

". "ال
". هنولوقي ام  َعمسأ  نأ  ديرُأ  سكيليف ، "

". ًابيرق ُأدبتس  رابخألا  ةرشن  "
.بارشلا نم  ليلقلا  هسفنل  َبَكَسو  يساركلا ، دحأ  ىلع  ويل  سلج 

بئاقحلا ةنورك يف  ينويلم  نم  رثكأ  كانه  .نآلا  سوبعلا  نع  فّقوت  اّيه ، "



". كانه
عفرو زافلتلا  وحن  مّكحتلا  ةلآ  هّجو  كلذ ، نع  ًاضوعو  سكيليف ، بُِجي  مل 

.توصلا
". نآلا اذه  نم  انيهتنا  دقل  ًاّبت ! .نآلا  كلذ  نع  فّقوت  اّيه ، "

". ًاّبت انيهتنا !! كلذ !؟ نع  فّقوتأ  "
.ةدحاو ةعرجب  هفوج  اهغرفأف يف  اهفصن ، ىتح  ةئيلم  سكيليف  سأك  تناك 

!". ةيفاضإ تاقلط  ينامث  َتقلطأو  ...ةّطخلا  مرتحت  ملو  كَجاردأ ، َتدع  دقل  "
هيخأ ىلإ  ىلعألا ، ىلإ  رظن  .هسأر مث  ضفخأو  هرعش ، هدي يف  سكيليف  رّرم 

.ربكألا
."؟ ةوزن دّرجم  رمألا  ناك  وأ  ...كلذل  َتطّطخ  له  "
". بسانم رمأ  ...هنأ  تدقتعا  دقل  ةوزن ، نكت  "مل 

انقيرط اّنكو يف  ةرايسلا ، ىلإ  كقيرط  َتنك يف  دقف  انأ ! ًابسانم يل  نكي  "مل 
!". َكَجاردأ َتدُع  َتنأو  قالطنالل ، دادعتسالا  َِّمتأ  ىلع  ُتنك  دقل  ةرداغملل !

.يوناث ٍربخب  رابخألا  ةرشن  تأدب  اميف  زافلتلا  ُتوص  ّريغت 
."؟ ًاليلق توصلا  عفر  َكنكميأ  "

ّلك عباصأ  نيب  بارشلا  نم  تاجاجز  عبرأ  ًالماح  خبطملا  نم  ربساج  ىتأ 
.هيدي نم 

". نآلا أدبتس  "



، تاراطقلل ةسيئرلا  ملوهكوتس  ةطحم  يف  ةريغص  ةنازخ  يف  ٌةلبنق  تعِرُز 
.اهليطعت لواحي  ةطرشلا  نم  يلآ  لجر  ناك  اميف  ليلقب ، ةثلاثلا  دعب  ترجفناو 

ىريل مامألا  ىلإ  ىنحنا  ةكيرألا  ىلع  ًاديعب  ًاسلاج  ناك  يذلا  تنسني  ڤـ
.ةمصاعلا راطقلا يف  ةطحمل  ةليوط  تاطقل  ىأرف  رثكأ ، حوضوب 

.موتكم ّيود  َعُِمس 
دوسألا ناخدلا  رهظي  ًاعرستمو  ًاعزعزتم  ةروصلل  ًاريبكت  عيمجلا  دهاش  مث 

.ًادوعص عفترملاو  ةعاقلا ، لخدم  نم  دعاصتملا 
هرمأل ثرتكي  ام  اذه  سيلف  .هعامسو  هتيؤر  رظتني  ام  نكي  كلذ مل  نكلو 

نأ نلعي  وهو  ةطرشلا  لصاوت  ةجوم  ىلع  بضاغلاو  فئاخلا  توصلا  عمس  نأ  ذنم 
ىلع مدلا  ضعب  امبر  .اياحضلا  دحأل  ًاروص  ىري  نأ  ديري  ناك  .ترجفنا  دق  ةلبنقلا 

.فاعسإلا رصانع  عم  وأ  ةلاقن ، ىلع  امبرو  .دوسألا  تلفسألا  ىلع  وأ  ضيبأ ، ٍشامق 
ملالسلا ىلع  ضاقنألا  نم  ًاماوكأ  طقف  ترهظأ  ةنيعللا  رابخألاف  .ًائيش  َري  هنأ مل  ريغ 

، سيراتملا نم  ريثكلا  ترهظأ  امك  راظتنالا ، تاحاسمو  لوصولا  ةلاص  يفو 
.ةليوط ٍفوفص  نيرظتنم يف  نيرفاسمو 

هلقن متو  اياظشلا ، ببسب  ةطسوتم  حورجب  ّينفلا  مقاطلا  نم  يطرش  بيصُأ 
.زغروبستاباس ىفشتسم  ىلإ 

.فاعسإ تارايس  توص  عمس  ًاريخأ ، نآلا ،
: هلأسو ويل  ىلإ  تنسني  تفتلا ڤـ

."؟ لاق اذام  "
."؟ اذام "



."؟ يطرشلا نع  لاق  اذام  "
". ةفيفط اهنكلو  حورجب ، بيصُأ  هّنإ  لاق  "

.تمي يطرشلا مل  .ةبنكلا  ىلع  تنسني  ىخرتسا ڤـ
تسيل اأكو  ودبت  ةريخألا  رهشألا  .ًادج  بيرغ  اذه  لك  .ًاليلق  كحض 

هنإ ...ملعي  هنإ  ملعي ، هنإ  .دعب  ام  هنع يف  نوملكتيس  يئامنيس  مليف  اأكو  ةيقيقح ،
.ًايلايرس ناك  دقف  لَقعُي ، ثدح ال  ام  نأل  كلذ  نم  دّكأتم 

."؟ نآلا تحترا  له  "
.ًاددجم ارش  مث  اهفصن ، ىتح  ًاددجم  هسأك  سكيليف  ألم 

كرعشي له  .ةنيدملا  بلق  يف  ةلبنق ، ربساج ؟ هتلعف  امب  روخف  تنأ  له  "
."؟ ةديج ةلاحب  ...اذه 

". ئطاخ لكشب  اهتعمج  نإ  يبنذ  سيل  "
!". لعافلا كنأ  ملعأ  انأ  "

.هعفرو ربساج  صيمقب  كسمأو  ةكيرألا ، نع  سكيليف  ض 
!". هكُرتا "

يَدي ةّوقب  كسمأو  ةيشحوب ، سفنتو  ضرألا ، ىلع  ربساج  صيمق  ّرز  عقو 
: لاقو هتضبق  مكحأ  هرودب  يذلا  سكيليف 

!". ربساج اي  كلذ  فرعأ  "
الو امهيدسج ؛ نيلانيردألا يف  ةبسن  تعفترا  اميف  دقحب ، امهضعب  ىلإ  اقّدَح 



.ةّداحلا ةيحورملا  تارفش  تحت  نم  بورهلاو  نيفرصملا  ةقرس  دعب  اميس 
!". هللا قحب  اسلجا ، "

.ًابضاغ ِنيَجّنشتم  ِنيَردَص  ىلع  ويل  طغض 
!". اسلجا هللا ؟ قحب  لعفت  اذام  "

!". بذكي هنأ  ملعأ  انأ  "
!". سلجا "

!". ريقحلا اذه  عم  اهسفن  ةفرغلا  سلجأ يف  نل  "
أدبو سكيليف ، يَمصعم  ربساج  كرتف  ربساج ، صيمق  ةقاي  سكيليف  َتَلفأ 

.رارزأ نم  ىّقبت  ام  رّرزي 
". نآلا أدها  سكيليف ، "

.ًاجّنشتم هّكفو  ءارمح  هتبقر  دجوف  ريغصلا ، هيخأ  ىلإ  ويل  رظن 
". َمسقأو ّينيع  ىلإ  َرظن  دقف  .ربساج  قّدصأ  انأ  "

مف هسّدسم يف  عضو  دقف  .ًادبأ  ةقثلاب  ريدج  ريغ  هنإ  هقّدصت ! تنأ  ًاذإ ، "
.رانلا قلطي  ّكفني  ملو  اريمديفسو ، لادناكس  يف  ًالّوطم  يقبو  نمألا ، سراح 
بجيو نآلا ، دعب  هب  قثأ  انأ ال  ...ويل  .رثكأ  رّوطتي  رمألا  ّنأ  ادب  ...مويلا  ...ةنعللاو 

!". انضعبب قوثولا  نم  نّكمتن  نأ 
ام ويل  فرعو  فرّصلاب ، نانسألا  تأدبو  نحطلاب ، ناجّنشتملا  ناكفلا  أدب 

.كلذ هينعي 



". كلذ لعفي  هنإ مل  هلوق  قدصأو  ربساجب ، قثأ  يننكلو  "
!". ًاضيأ تنأ  ميحجلا  ىلإ  بهذت  نأ  كنكمي  ًاذإ ، "

.ةهدرلا هاجتاب  ىشمو  نيعارذلا ، تاذ  يساركلا  دحأ  سكيليف  بلق 
". ًاقلطم ًاّمهم  دعي  اذه مل  مكعيمج ، ينوعمسا  "

يذلا لجرلا  ىّدحت  مايأ ، ةثالث  ذنم  ىلوألا  ةّرملل  ةلبنقلا  تنسني  ىأر ڤـ امدنع 
.يشملا هملع 

.كلذ أدب  نم  اّمبر  وه  هنأ  يعي  تنسني  ناك ڤـ
". نآلا ًاّمهم  رمألا  دعي  مل  سكيليف ، "

يطرشو مل فاعسإ  ةرايس  روصل  ةليوطلا  تاطقللا  دهاشي  تنسني  ڤـ ناك 
.ةرطخ هتباصإ  نكت 

". ًاّمهم دُعَـي  مويلا مل  لصح  ام  يلاتلابو ، .ٌدحأ  تَُمي  مل  " 
.هؤاإ هنكمي  يذلا  ديحولا  صخشلا  ناك  امبر  ...و  .كلذ  أدب  نم  وه 

". راجشلا نع  افّقوت  ...امتنأو  .نآلا  دعب  هنع  ثدحتن  نل  .رمألا  َسننل  "
يسركلا يّوسي  ناك  يذلا  ويل  ىلإو  لخدملا ، دنع  فقاولا  سكيليف  ىلإ  رظن 

.هصيمق علخو  ةدوقفملا  رارزألاب  ًاعرذ  قاض  يذلا  ربساج  ىلإو  بولقملا ،
". ّقُِحم تنسني  ڤـ " 

يتلا سوؤكلاب  اهقوف  تاجاجزلا  تمدطصاف  ةلواطلاب ، ويل  مطترا 
تَلِدبُتسا ثيح  زافلتلا ، ىلإ  راشأ  .ةحساملا  ةطرشلا  ةلآ  زاهجب  اهرودب  تمدطصا 



نع ًاليم  نيثالث  دعبت  ةريغص  ةنيدم  نم  دهاشمب  ةيزكرملا  ةّطحملا  ىضوفلا يف  دهاشم 
نيفرصم مامأ  نيدشتحملا  نييلوضفلا  نيجّرفتملاو  ةطرشلا ، ةطرشأ  ثيح  ملوهكوتس ؛

.ةحوتفم امانزخ  باوبأو  صاصرلا  امهقّزم 
مّأو يف .ًاعم  انه  اننأ  وه  ّمهملا  ديحولا  ءيشلاف  .نآلا  ًامهم  رمألا  دعي  "مل 

". ًاقحال هلعفنس  اّمع  وأ  انتايوه  نع  ةركف  ةّيأ  نوكلمي  جراخلا ال 
ـــــــــــــــ

ًاقدحم نيتيفلخلا  هيتمئاق  ىلع  فقي  وهو  ٍّلدتمو ، فيثك  هرعش  دوسأ  ٌناصح 
.بارشلا ةجاجز  ىلع  هناكم  نم  هيلإ 

وهو هضيورت ، نكمي  الو  ّرح  ناصحلا  اذه  ّنكلو  .نورخآلا  هاري  ام  اذه 
ّنأ نيح  يف  كلذ ، ىري  نأ  هنكمي  .رخآ  ٍناكم  يف  نوكي  نأ  ملحيو  ًايلاع ، لهصي 

.لوقعم ٍرعسب  خوخلا  بارش  نوستحي  طقف  مأ  نودقتعي  نيرخآلا 
يضرألا قباطلا  ةّقش  خبطملا يف  ةلواط  برق  دعقم  ىلع  ًاسلاج  نا  ـڤـ يإ ناك 

.خبطملا يف راهنلا يف  مظعم  ىضق  .ومزوأ  طسو  ليمج يف  عقوم  اهرجأتسا يف  يتلا 
هتقو حمسيو  جراخلا  يف  دربلا  دتشي  نيح  ةصاخو  كلذ ، ثدحي  نايحألا  ضعب 

اهيوتحت يف يتلا  ةّيمكلا  فصن  بكسو  بارشلا ، ةجاجز  ىلع  هتضبق  مكحأ  .كلذب 
بوك جيزملا يف  بكس  مث  ءطبب ، بوذيس  يذلا  ركسلا  نم  نيتقعلم  قوف  ةالقملا 
رشع لّوأ  دعب  .ًامامت  كلذك  سيل  هنكلو  يجذومن ، موي  هنإ  .فيظن  هبشو  ريبك  ةوهق 
ةيناثلا ةّرملا  اإ  .ركبلا  هنباب  لصتا  ةراجيس  لّوأو  بارش  ةنيّنق  لّوأو  ونيك "  " تاقاطب

نم ًادكأتم  نكي  مل  هنيوانع ، رتفد  نود  نمو  .تاونس  لالخ  اهيف  هب  لصّتي  يتلا  طقف 
ناك ذإ  .هسفن  نكي  توصلا مل  نكلو  ًاحيحص ، مقرلا  ناك  .حيحصلا  مقرلا  هيدل  نأ 
ربع ةلّوطم  رابخأ  ةرشن  عمس  .تقو ّمث  يدل  سيلو  ًارَصَتُخم ، همالك  ناكو  جازملا ، رّكعم 

ترجفنا يتلاو  ملوهكوتس ، ةريغصلا يف  نئازخلا  ىدحإ  ةعوضوم يف  ةلبنق  نع  ويدارلا 



يف شيعي  هنإ  .ةنيدملا  طسو  يف  ةلبنق  .اهليطعت  نولواحي  نويئاصخألا  ناك  امنيب 
ةرافس تعضُو يف  يتلا  كلت  ريغ  ةلبنق  ةيأ  ركذتي  هنكلو ال  دوقع ، ةثالث  ذنم  ديوسلا 

ٍبابسألو ىرخأ  نكامأ  يف  لمعتست  لبانقلاف  .ىرخأ  ةدحاو  امبرو  ةيبرغلا ، ايناملأ 
ةيدوقنع تاعومجم  ونيك ،"  " ةقاطب نورشع  اهدعب ، .هءارو  اهكرت  نكامأ  ىرخأ ،

ّمتي نأ  لبق  طقف  هينيع  اهطباور يف  رهظت  يتلا  ماقرألا  نم  لكايهو  ةلّتكتم  تاليكشتو 
ىلإ عمتساو  غبتلا ، ضعب  نّخدو  بارشلا ، نم  ديزملا  ىستحا  كلذ ، دعب  .بحسلا 
انه نيفرصم ، ةقرس  وأ  فرصم ، ةقرس  نع  تامولعم  ّثبت  يهو  ملوهكوتس  ويدار  ةعاذإ 

.هتذفان نم  طقف  ةدراي  ةئمسمخ  دعب  ىلع  ومزوأ ، يف 
.لعفلاب سيل  نكلو  ّيجذومن ، را  هنإ 

ةضفنم لوح  غبتلا  رثانت  اميف  ئفادلا ، بارشلا  نم  ةفشر  لّوأ  ىستحا 
.لصبلا ةحئار  اهنم  حوفت  نيّكس  نم  برقلاب  نّخدملا  محللا  عيطقت  حول  ىلعو  ةريبك ،

ًاناصح رّكذت  .نيتيمامألا  هيتمئاق  عفري  وهو  ًايلاع  لهصي  دوسأ  ناصح 
غلبي ّيبص  نم  نيثالثلاو  ةسماخلا  هداليم  ىركذ  هيلع يف  لصح  ّطق ، لهصي  ضيبأ مل 
ىلع ًادّدمم  فزخلا  نم  ضيبأ  ًاناصح  ناك  .ويل  ىعديو  تاونس  ينامث  رمعلا  نم 

، تارم ةدع  هذه  بارشلا  ةجاجز  ىلع  قصلملا  ىأر  دق  هنبا  ناك  .ًاحيرتسمو  ضرألا 
.نا ـڤـ يإ بجعي  ام  وه  ناصحلا  نأ  دقتعاو 

ضعبو خوخلا  ةهكنب  ناك  يذلا  بارشلا  نم  ىرخأ  تافشر  ىستحا 
.هردص ىلإ  هقلح  نم  ئفادلا  لئاسلا  ردحناو  لباوتلا ،

! ران قالطإ  ناتقرس ! انه ! ةقرس ،
ىلإ فُّرَعتلا  هنكمي  .ران  قالطإ  ّيأ  عمسي  هنكلو مل  ةحوتفم ، ةذفانلا  تناك 
توص هنإ  .ةيرانلا  تاعقرفملا  نع  هزييمت  لهسلا  نمف  ًاعومسم ، ناك  نإ  توصلا  كاذ 

مهدحأ ّنأ  ول  ديكأتلاب  توصلا  عمسيس  ناك  .ةعرسب  ىشالتي  يذلا  رانلا  قالطإ 



.تاقلطلا نم  تانيزد  عضب  قالطإ  مت  ةعاذإلا ، بسحب  نكلو ، رانلا ! قلطأ 
اهلسغ دق  ناك  براوج  ةعبرأ  ىلدتت  مامحلا  قيضلا يف  ديربتلا  زاهج  قوف 
ةبوطر لّمحت  ىلع  نآلا  هدعاسو  هتبكر ، يف  ملألاب  هساسحإ  بارشلا  فقوأ  .هيديب 

.يلابلا هئاذح  هيلجر يف  لخدأ  نيح  هيبروج 
ةّيدامرلا نيب  ًاراتحم  دّدرتف  بجشملا ، ىلع  ناتقّلعم  ناترتس  كانه  تناك 

.ةنكادلا ةيدامرلاو  ةحتافلا 
.ةحتافلا ةّيدامرلا  ًاريخأ  راتخاو 

ُطِبهَي وهو  هرهظ  ىلع  شامقلا  دّدمتف  هترتس ، َيبيج  لخاد  هيدي  عضو 
صيمقلا بيج  ريرزت  لعج  ةيدقنلا  قاروألاب  ءيلملا  فلغملا  .ةباوبلا  زاتجيو  ملالسلا 

لاز ام  هنأ  الإ  نآلا  ًانضغت  رثكأو  ةكامس  لقأ  حبصأ  هنأ  مغرف  .ًابعص  ًارمأ  ردصلا  دنع 
ةعست نآلا  تحبصأ  ًافلأ  نوعبرأو  ةثالث  .بيجلا  فورصم  .اهسفن  ةحاسملا  لتحي 
ريثكلاو الزير ،"  " عون نم  رئاجسلا  ّفل  قاروأ  عاتبي  ناك  ذإ  .ةئمسمخو  ًافلأ  نيرشعو 

". ونيك  " تاقاطبو بارشلا  نم 
لزنو لزانملاو ، تّاليفلا  نم  برقلاب  ّرمو  ًامئان ، لازي  ناك ال  ٍعراش  ىلإ  جرخ 
ةرايس لّوأ  ىأر  كانهو  ةبتكملا ، جراخ  ةلفاحلا  فقوم  نم  برقلاب  ةّلتلا  لفسأ  ىلإ 

ماعّبقو مالذب  ةطرشلا يف  لاجر  ثيح  ةقّوطملا ، ةريدتسملا  ةحاسلا  ىأر  .ةطرش مث 
.مهيلإ ثّدحتي  دق  صخش  ّيأ  عم  نوثّدحتيو  ناكملا ، ءاجرأ  نوّشمتي يف  ةكحضملا 

؛ مهسفنأ نونّمسي  سانأ  كانهف  .عشجلاو  مهنلا  رشتني  ةنسلا ، نم  تقولا  اذه  يف 
أدبي نأ  ىلإ  نوكحضي  ّلكلاو  عنطصم ، حرف  ةتيم ، تاناويح  لكأت  ةّيح  تاناويح 
حرسم تءاضأ  دقف  ةديفم ، ةنيزلا  ءاوضأ  تناك  ةرم  لوأل  نكلو ، .خارصلاب  مهدالوأ 
يفكي امب  ةيمهأ  يوذ  اوسيل  نيذلا  نيدشتحملا  ومزوأ  ناّكس  نم  رثكأ  برتقا  .ةميرجلا 
اومّلكتو كانه ، اوناك  كلذ  نم  مغرلاب  مهنكلو  .ةطرشلا  ىلإ  ةبسنلاب  ًادوهش  اونوكيل 



، ةيشحوب رانلا  قلطأ  دوسألا  عانقلا  وذ  لجرلا  هوأر : امعو  ثدح ، اّمع  مهضعب  عم 
نكمتف دوشحلا ، قوف  هسأر  نا  ـڤـ يإ ّدم  .برح  ةحاس  ىلإ  ةريغصلا  مهتنيدم  بلقو 

نيذلا صاخشألاو  نيَفرصملل ، ةيمامألا  تاهجاولا  ىأر  .لضفأ  لكشب  ةيؤرلا  نم 
.لخادلا نوكرحتي يف 

.كلذ نم  ًادكأتم  نا  ـڤـ يإ ناك  .مهنم  ٌدحاو  هنإ  .كانه  ناك  يلوضفلا 
نا ـڤـ يإ نأ  ىلإ  حيملتلا  ًالواحم  ويل ، هجو  هتراشب يف  حّول  يذلا  يلوضفلا  كلذ 

.نيرخآلا سانلا  تويب  ىلإ  للستي  ريغص  ذرج  كاجن  ـ ڤود
يذلا ريغصلا  ّيلوضفلا  ىلإ  رظنو  نييلوضفلا ، نيجّرفتملا  نيب  هقيرط  ّقش 

، ضرألا ىلع  ةعقاولاو  ةمّطحملا  ةبقارملا  تاريماك  ىلع  ًاجرفتم  نيَفرصملا  يف  ىّشمتي 
، هبرق ةأرما  كانه  تناكو  .بقع  ىلع  ًاسأر  ةبولقملا  دقنلا  قيدانصو  ةبولقملا ، يساركلاو 
، نييطاّطم نيزاّفق  اهيدي  سبلت يف  يهو  ءاضيب ، ةلذب  ةيدترمو  اهيتبكر ، ىلع  ةيثاج 

رظنو يلوضفلا  لجرلا  رادتسا  نأ  ىلإ  كانه  نا  ـڤـ يإ فقو  .ةغرافلا  شيطارخلا  عمجتو 
.هنولمأتي اوناك  نيذلا  صاخشألا  ىلإ 

.ًايلعف سيل  نكلو  مهيلإ ، رظن 
رظنت تنأ  اه  نآلاو ، .ينتززفتساو  ًاقباس  ّيلإ  تيعس  دقف  ينفرعت ، نأ  بجي 
.وطس ةيلمع  ةيأ  نع  ينلأستل  ّينع  ًاثحب  ِتأت  مل  كّنأل  ًادوجوم ؛ تسل  يننأكو  ّيلإ 

.كتّمهم ءادأ  ترّصق يف  دقل  ام ، ٍببسلف 
اّأ نا  ـڤـ يإ َرَّدَق  ام  لخاد  ىلإو  فّظوملا ، ةذفان  ءارو  ام  ىلإ  ّيلوضفلا  هّجتا  ّمث 
نأ نود  نم  هيلإ  رظنيو  همامأ  فقي  ّيطرشلا  ناك  ام  نا  ـڤـ يإ ىأرف  .ةنزخلا  ةرجح 

.مهفي
.صاصرلل مواقملا  جاجزلا  ىلع  صاصر  بوقث  ةينامث 



ةماستبا هولعت  مفو  فنأو  نانيع  هيدل  هجو  ةروص  ...ًاعم  لّكشت  تناكو 
.ةيوتلمو ةرخاس 

.هئالمزو لّفطتملا  اذه  هجو  يف  ةنيعل ، ةرخاس  ةماستبا 
هجولا ىلإ  رظنو  رصعلا ، رخاوأ  ةمتع  فرصملا يف  جراخ  كانه  نا  ـڤـ يإ فقو 

مهو هلوح  سانلا  ىلإ  عمتسي  الأ  لواحو  تاصاصرلا ، ةفلغأو  جاجزلا  اياظش  نيب 
اإ .ةيدوقنعلا  تاعوما  رّكفو يف  ريغتي ، أدب  يذلاو  هوأر ، امع  نومّلكتيو  نومّلكتي 

ةقاطب ىلع  ةلسلستملا  ماقرألاك  ًامامت  كلذك ؛ اهنكلو  ةطبارتم ، اأ  رهظي  ثادحأ ال 
نيذللا نيفرصملاو  يمامألا ، هبيج  فلغملا يف  يفو  لفطتملا ، كلذ  رّكف يف  ونيكلا ." "
ةرخاسلا ةماستبالا  كلت  ةماستبالاو ؛ هلزنم ، نم  طقف  تادرايلا  تائم  دعب  ىلع  اقِرُس 

كانه نيدوجوملا  صاخشألا  يف  ًاضيأ  رّكفو  .اوري  نيذلا  صاخشألل  ةهّجوملا 
، اهاطخ ةوطخ  لك  عمو  .مهنع  دعتباو  عومجلا  نع  ّقشنا  مث  هيلإ ، نآلا  نورظنيو 

.هرهظ ىلع  ناتتّبثم  ًادبأ  نافرطت  نينيع ال  نأ  ول  امك  .دادزي  ٌبقارم  هنأب  هروعش  ناك 



ٍذئنآ
يناثلا مسقلا 



جعزي ءوض  يف  كارح ، نودب  قّيضلا  دعصملا  يف  نيفقاو  نالازي  ال  اناك 
تحبصأ ثيح  ةآرملا ، ىلعأ  ةقّيض يف  ةيواز  ربع  امهضعب  ىلإ  نارظني  الاز  ام  .نويعلا 

ناك هوبأ ، هبتني  يكو ال  طقف ، ةظحلل  رخآ ، ىلإ  نيح  نمو  .ةقر  رثكأ  ءالطلا  تاقبط 
هابأ نأ  نم  مغرلاب  ًارهاظ  لازي  يذلا ال  هيبأ  ِدَي  اروم يف  نيكس  ىلإ  رظنلا  قرتسي  ويل 

.ءاضيب تحبصأ  هعباصأ  لصافم  ّنأ  ةجردل  ةّوقب  يبشخلا  ضبقملا  كسمي 
...دعصملا باب  حتفي  هنأ  ول 

". كلذب َتمق  تنأ  ةقيقحلا ، .ةنعللا يف  ّيلع ، مكحيس  "
.يتيفارغلا نم  ءاشغ  لالخ  نم  نينيعلا  نيتاه  ىلإ  رظنلا  نع  فّقوتي  هّنأ  ول 

". هتبرض دقل  "
ىلإ برقأ  ناك  ثيح  ةظحللا ، هذه  يف  نآلا ، دعب  انه  نوكي  نل  هنكلو 

.ىضم تقو  ّيأ  نم  رثكأ  اباب  هنوك 
". فنألا ىلع  ةرشابم  "

ويل لعفي  امك  هعلتبي  ابابو  لخادلا ، نم  فجتري  اباب  توص  توصلا ، اذه 
.ًةداع

!". كرسخأ نأ  نكمملا  نم  ناك  "
". اباب "

". بابلا "



، اهدعب .ليصافتلا  ّقدأ  ترّكف يف  .ماري  ام  ىلع  نوكيس  ءيش  ّلك  اباب ، "
كاذو ساه  انه - ىلإ  يناعبت  دقل  .هل  تطّطخ  ام  بسح  ًاديدحت  ّمت  ءيش  لك 
ىلع امرضأ  انأو  ينتيأر  .ةفرشلا  نم  ءيش  ّلك  َتيأر  َتنأو  لذنلا - يدنّليفلا 

". طسولا يف  اذكه ، امهيفنأ ،
". بابلا حتفا  "

" ...طسو يف  اذكه ، فيك ؟ ىرت  نأ  ديرت  الأ  "
."؟ نيعللا دعصملا  باب  حتفتس  له  "

."؟ نآلا "
". نآلا "

ناك ام  ِردَقِب  فجتري  ال  هتوصف  .ًابيرقت  ًايعيبط  ودبي  هدلاو  توص  ناك 
.لخادلا نم  ُفَِجترَي 

.ةقشلا باب  مث  دعصملا ، باب  ويل  حتف 
طسو عباسلا  قباطلا  يف  عقت  يتلا  عبرألا  فرغلا  تاذ  اهسفن  ةقشلا  اإ 

.ديعبب سيل  تقو  ذنم  اهكرت  يتلاو  زاغوكس ،
.رغصأ فرغلا  تَدَب  كلذ ، نم  مغرلاب  نكلو ، .ًاعبط  كلذ  فرعي  هنإ 

.ةقيضو ةصّلقتم ، تدب 
ةفاسملا تقاضو  ًائيشف ، ًائيش  رصقأ  حبصأ  يذلا  لخدملا  رمم  فقي يف  ناك 

هيبأ لاطنب  نم  اروم "  " نيكس ذخأ  نأ  ذنم  ًاضعب ؛ اهضعب  ىلع  تقلغُأف  هناردج  نيب 
يك ال ضفخني  نأ  هيلع  نأ  ّسحأ  .حابصلا  اذه  سكيلف  عم  ةسردملا  ىلإ  ىشمو 



سراق دربب  سحأ  .هصيمقو  هترتس  علخ  هوبأ  هنم  بلط  امدنع  فقسلاب  هسأر  برضي 
صّحفتي هوبأ  ناك  امنيب  هقلح  ىلإ  هتدعم  نم  دعصت  ةريرعشقب  رعش  هنأ  ةجردل 

دنع ويل  فتك  ىلع  شدخلا  ّمث  اهفتك ، بقثلا يف  نمو مث  هترتس ، ِّمُك  ىلع  قزمّتلا 
ريغ فاجلا  حطسلا  ىلع  هعباصأ  هوبأ  رّرم  .فزني  دعي  يذلا مل  ةوُقرتلا  مظع  ةيا 

.يوتسملا
" ...ينسمل داكلاب  اباب ، ًادبأ  ملؤي  هنإ ال  "

ىلإ سلج  مث  ركسلاو ، بارشلا  نّخسو  دقوملا ، لعشأو  خبطملا ، هوبأ  لخد 
.بارشلا كلذ  نم  ًاسأك  هسفنل  بكسو  خبطملا  ةلواط 

ةّرم شدخلا  هارأو  هبناجب ، سلج  هنأ  ول  ّىنمتو  فلخلا ، نم  هبقاري  ويل  ناك 
قاورلا ىشم يف  .هب  روعشلا  نكمملا  نم  دعي  ملو  نوللا  ّينب  حبصأ  يذلا  مدلاو  ىرخُأ ،

لك مّوك  يذلا  تنسني  .حوتفملا ڤـ بابلا  مامأ  فقوو  داتعملا ، نم  رصقأ  هل  ادب  يذلا 
ةباط بحسو  هريرس ، ىلإ  فحز  ةريبك  ةدحاو  ةعومجم  ضرألا يف  ىلع  هتصاخ  دونجلا 

.هل مستباو  ويل  وحن  رادتسا  مث  ةربغملا ، بنارألا  نيب  نم  ةديدج  برضم  ةرك 
". هسفن تقولا  ًاضرأ يف  اهلك  طقستس  .ةلبنق  اإ  ويل ، اي  رظنا  "

لك دعب  اهايإ  ًارضحم  ًاراركتو ، ًارارم  هدونج  ىلع  ةباطلا  تنسني  ڤـ ىمر  مث 
دونجلا ىمد  لك  تطقس  نأ  ىلإ  ...اهيمريو  اهرضحي  مث  اهيمريو ، اهرضحي  ناك  .ةيمر 

.ةدحاو ةبرض  نم  ًاعم 
". هطقسن فوس  "

.هئارو نم  سكيليف  سمه 
". بابلا لفقنو  لخدن  فوس  .ويل  اي  ةمكالملا  سيك  "



دعص مث  بتكملا ، ةفرغ  طسو  تالثلا يف  مئاوقلا  اذ  دعقملا  سكيليف  عضو 
يف ةتبثملا  ةفيقعلا  ىلإ  لوصولا  نم  نّكمتي  نأ  نود  نم  فقسلا ، وحن  دّدمتو  هيلع 

.ىلعألا
لازت تناك ال  ول  .اباب  اهعزن  يتلا  ةبمللا  ةبمل ، كانه  نوكت  نأ  يغبني  ناك  "

". توملا كشو  ىلع  تنك  املو  ...اباب  نيّكسب  ًادبأ  ننوكيك  كنعط  امَل  كانه ،
". امهيلك امهيلع ، تبّلغتو  امهتبرض  دقل  سكيليف ، .ءيش  ثدحي  "مل 

."؟ ينعمستأ ًادبأ ! .ماري  ام  ىلع  رمألا  نوكي  نل  "
، هعباصأ سوؤر  ىلع  ّيسركلا  طسو  ىلع  فقوو  ًاددجم ، سكيليف  لواح 

لوصولا نم  ًالعف  نكمتي  نأ  نود  نم  نكلو  ةفيقعلا ، سمالي  داك  .نافجترت  هاعارذو 
، هيتفش ّضعي  وهو  ّيسركلا  ىلع  سلج  .اهعزن مث  نم  نّكمتي  نأ  نود  نمو  اهيلإ ،

.دحأ هاري  نأ  ديري  الو  يكبي  امدنع  ًةداع  لعفي  امك 
."؟ نيزح تنأ  له  "

تنّكمت امَل  كرمع  نم  ةعباسلا  تنك يف  ول  .طقف  هرمع  نم  ةعباسلا  هنإ يف 
.فقسلا ةفيقع يف  نع  نيعل  سيك  عزن  نم 

". ال ل ...ـ "ل ...ـ
.كلذ ءانثأ  ُقَهشَي  حار  هّنكلو  لوقي ال  نأ  لواحي  وهو  سكيليف  ويل  عمس 

.ةأّزجم ةملك ال 
.ال ل ...ـ ل ...ـ

". ةيبغلا فقسلا  ةفيقعو  يبغلا ، سيكلا  اذه  وه  ببسلا  نإ  "



.هسفن كأ  نأ  ىلإ  ًاددجمو ، ًاددجم  همكل  مث  سيكلا ، مكلو  سكيليف  ض 
ةدقع تقلزنا  نأ  ىلإ  فقسلا  وحن  ةمكالملا  سيك  عفريو  هيلإ ، لصي  وهو  ويل  دهاش  مث 

اهعضوف يف ةبمللا ، سكيليف  هاطعأ  .ًاضرأ مث  سيكلا  طقسو  ةفيقعلا ، نع  ةطوشنألا 
.ةلواحم لّوأ  نم  ااكم 

.ريثكب رغصأ  نآلا  تحبصأ  دقو  لزنملا ، ةفرغ يف  رغصأ  ةفرغلا ، ارداغ  مث 
ةيواز ىلع  امهنم  ٌّلك  ةفرغلا ، اسلج يف  .ًامجح  ربكأ  تنسني  ةفرغ ڤـ تناك 
ىمد لك  فقوي  وهو  ريغصلا  امهاخأ  نادهاشي  امهو  ةنيدم ، ُمسر  اهيلع  ةداجس 
ةدحاو برضم ، َيترك  اهوحن  يمري  مث  ضرألا ، ىلع  ةينبلاو  ءارضخلا  ةيكيتسالبلا  دونجلا 

.هسفن تقولا  ناتلبنق يف  دي ؛ ّلك  نم 
ًةيتآ ًادّيج  اوفرعي  ًاتاوصأ  اوعمس  امدنع  ةليوط  ةرتف  ذنم  كانه  نوسلجي  اوناك 
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.ءاقرز
!". ايه "

ةئيلملا ةبلعلا  قلستو  ةذفانلا ، ىلإ  ضكرو  ضرألا ، ىلع  هدونج  تنسني  كرت ڤـ
.وغيللا عطقب 

!". انه ىلإ  ايلاعت  سكيليف ، ويل ، "
عيب ةرايس  تناك  .ةذفانلا  نم  نارظني  امهو  رغصألا ، امهيخأ  يبناج  ىلإ  افقو 
يأ نينثا ؛ مقر  ةيانبلا  مامأ  تفقوت  دق  ةعفترم  ًاتاوصأ  ردصت  يتلا  ءاقرزلا  تاجلثملا 

؛ ةعبرأ مقر  ةيانبلا  مامأ  تفقوتو  ًاليلق  تراس  مث  .ربساج  اهيف  نكسي  يتلا  ةيانبلا 
مث تاّرملا ، ىدحإ  اهعم يف  ةميمح  ةقالعب  موقي  نأ  ويل  داك  يتلا  يرام  نكست  ثيح 



مث ريكبو ، يرمإو  قوراف  نم  ةفلؤملا  ةيكرتلا  ةلئاعلا  نكست  ثيح  ةتس ؛ مقر  ةيانبلا  مامأ 
كانه فّقوتتس  ثيح  يمامألا ، مهتيانب  باب  وحن  هجتت  يهو  ًاددجم  توصلا  قلطنا 

.اهيلإ نوقفدتي  اولاز  ام  نئابزلا  ّنأ  املاط 
!". دالوألا اهيأ  "

.قاورلا نيتليقثلا يف  هيمدق  َعقَو  اوعمسي  مل  يلاعلا ، توصلا  ببسب 
!". يدالوأ اي  "

ودبي ال  توصلاف  .ال  مأ  ًابضاغ  مهدلاو  ناك  اذإ  ام  ةفرعم  بعصلا  نم 
.رعاشم نم  هناسكعت  ام  ةفرعم  نكمي  نينيعلا ال  نيتاه  نكلو  ًابضاغ ،

اورضحأ .تاجلثملا  ضعب  ىلع  يدالوأ  لصحيس  ةنعللا ! تاجلثملا ! "
!". مُكِتارتُس

.يمامألا بابلا  ىلإ  ّمث  قاورلا ، هاّجتاب  ةذفانلا  نم  ضكرلاب  تنسني  ڤـ أدب 
تناك .هناكم  ويل  يقب  اميف  ًامامت ، هفلخ  نكلو  ءطبب ، يشمي  وهو  سكيليف  هعبتو 
تعقوو هيدي ، نم  امهتلفأف  هيدي ، برضملا يف  ةرك  اتباطو  هيمدق ، دنع  دونجلا  ىمد 

.ًاروف دونجلا  ىمد 
ءادترا يفو  هل ، ًاموي  ناك  ٍءاذح  لاعتنا  يف  تنسني  ڤـ ةدعاسمل  بهذ  ّمث 
رمتعا مث  .لماكلاب  هرّرزيو  ًاريثك  هّبحي  ناكو  سكيليفل ، ناك  يذلا  جلثلا  فطعم 

ناك نيحلا ، كلذ  يف  .ةيادبلا  ذنم  هل  ًاكلم  اهدحو  تناك  يتلا  ةعّبقلا  تنسني  ڤـ
.هفوج بارشلا يف  نم  ىّقبت  ام  ُغرفُي  مهدلاو 

نم ّلقأ  ذنم  دعصملا  هيبأ يف  نم  برقلاب  فقو  امدنع  ءاتش  لصفلا  ناك 
؛ عيبر ىلإ  لّوحت  دق  لصفلا  نأب  ويل  رعش  دعصملا ، باب  اوحتف  امدنع  نآلا ، امأ  .ةعاس 
يف تاجّلثملا ، عيب  ةرايس  تفقو  جراخلا ، يفو  .سمشلاو  راجشألاو ، ريفاصعلا ، ثيح 



.اروم نيكس  تطقس  ثيح  هتاذ  عقوملا 
". هيف نوبغرت  يذلا  عونلا  اوراتخا  دالوألا ، اهيأ  "

.فنألا ىلع  ةرشابم  .ىلوألا  ةمطللا 
". اباب ةّيده  هذه  ويل ، اي  رتخا  "

.ةداحلا نيكسلا  ننوكيك  لوانت  امدنع  ّىتح  برهي ، ملو  ًافقاو  َيقب 
". وميكسألا تاجّلثم  طقف  نكلو ، "

.تقولا لاوط  ...ًافقاو  َيقب 
ناك هنأ  مغرف  .ًافلتخم  هدلاو  ادب  .رنورك  ةئم  ةئف  نم  ةيدقن  ةقرو  هيبأ  دي  يف 

.لخادلا نم  فجتري  ناك  هنأ  ّالإ  مستبي ،
". هذه "

.هنوديري ام  اوراتخا 
". هذه ...اّمبر  "

.راتخا يذلا  وه  تنسني  ڤـ ىرحألاب ،
". هذه "ال ،

.اهنم ةلماك  ةبلع  صاجإلا ، اهمعط  هبشي  يتلا  ءارضخلا  كلت 
!". هّزنتنو تاجلثملا  ضعب  لكأن  فوس  .نآلا  ىّشمتن  انوعد  ةيبصلا ، اهيأ  "
عضي ناك  امدنعو  .نيرخآلا  ءابآلا  عم  ًةنراقم  ىتح  ةماقلا ، ليوط  هدلاو 

سكيليفو هبرق ، ويل  ىشم  .ضرألا  نع  ًادج  ًاديعب  حبصي  ناك  هيفتك ، ىلع  تنسني  ڤـ



تاجلثم ةعطق  لمحي  مهنم  دحاو  ّلك  ناك  .هءارو  تاوطخ  عضب  دعب  ىلع 
بأرم ةحاب  يف  اوشم  .بارشلا  يستحي  هدلاو  اميف  هب ، ةصاخلا  ءارضخلا  وميكسألا 
ةباغلا ىلإ  مث  ةديدج ، كابشو  ىمرم  مئاوق  هيف  مدق  ةرك  بعلمو  ٍجرَم  هاجتاب  تارايس ،

.رسكتي وهو  ديلجلا  توص  عامس  كنكمي  ثيح  ئطاشلا ، جيلخ  برق 



، هايملا لخاد  ّدتمت  ةبلص  ٍضرأ  ةعطق  يف  سأر ؛ اّمبر يف  وأ  ةريزج ، هبش  مّإ يف 
، ىرخألا قوف  ةدحاولا  ةيمترم  ةمخضلا  روخصلا  تناك  .ًءاوتسا  ّلقأ  لحاسلا  ًةلعاج 

ىلع ناترجش  طقف  دجوت  .ًاضعب  اهضعب  عم  ًالعف  قسانتت  ّفاوح ال  تاذ  ةّيجحأ 
ءاّرج نم  نوللا  ةمتاق  ناصغأ  اتاذ  ًاّدج ، نيتيلاع  اتسيل  ربونص  اترجش  سأرلا ؛ دادتما 

.ًاعيرس اهنع  جلثلا  بوذي  ذإ  ا ؛ ثّبشتملا  نفعلا 
فوس مداقلا ، فيصلا  .نكيفيرد يف  ةريحب  .هايملا  ةحاسم  نم  ةدراي  ةئمثالث 

دقف .يضاملا  ماعلا  كلذ يف  لعف  لواح  دقل  .ةفاسملا  كلت  ّلك  زاتجيو  كانه  حبسي 
.ًائداه هايملا  حطس  هيف  ناك  يذلا  تقولا  يف  ةليل ، تاذ  ةحاسملا  فصن  زاتجاو  حبس 

اميف هلوح  تفتلا  اهنيح ، .كلذ  نم  دّكأتم  هّنإ  ةلبقملا ؛ ةرملا  رمألا يف  زاجنإ  هناكمإب 
امهيتوص ىدص  قرتخا  ّىتح  امهيتوص  ىلعأب  ناخرصي  تنسنيڤو  سكيليف  ناك 

دقو ّوتلل  لكأ  دق  ناك  هّنأل  ةدوعلا ، عارسإلاب يف  هنابلاطي  اناك  .ةّيرخصلا  تاردحنملا 
نم ناك  اذإ  اّمع  ًانايحأ  لءاستي  هنإ  .ةحابسلا  لمكأ  لاح  ٍديمرق يف  ةعطقك  قرغي 

ةعطق طوقسب  هبشأ  ودبيس  رمألا  ناك  اذإ  اّمعو  ًالعف ، كلذ  لصحي  نأ  نكمملا 
.كانه ٌقيمع  رعقلا  ّنأل  ديمرق ؛

شيعي ثيح  لادنوكس  ئطاوش  ىلإ  كانه  نم  باهذلا  ةّيلمع  قرغتست 
نأ عيطتسي  دق  ربكأ ، حبصي  امدنع  اّمبر  .براقلا  نتم  ىلع  طقف  ةعاس  فصن  هاّدج 

عيطتسيس امبر  .تاقوألا  نم  ٍتقو  امهلزنم يف  ىلإ  لوصولل  ةفاسملا  كلت  ّلك  حبسي 
لكأي نإو مل  ىوتسم ، ىندأ  جاومألا  ثيح  ةسبايلا ، نم  برقلاب  حبس  اذإ  كلذ  زاجنإ 

.هرهظ ىلع  هتبثو  نوليانلا  نم  ٍسيك  ةّفاج يف  ًابايث  عضو  اذإو  ًاقبسم ،
علتبي وهو  ربونصلا  يترجش  ىدحإ  تحت  مهوبأ  سلج  .ىرخأ  ةعرج 

.ٍلاع ٍتوصب 



.لعفي اذامو  وه  نيأ  ملعيس  ّلقألا  ىلعف  ًاتوص ، هوبأ  ردصي  امدنع 
تاب يف همسج  لماك  ّنأ  اهنيح  ويل  رعشي  توص ، ّيأ  ردصي  امدنعو ال 

.ةّيزوهجلا ةّيعضو 
دعب طاقن  عضب  ىلع  يوتحت  يهف  نآلا ، ةغراف  هبش  ةيناثلا  بارشلا  ةجاجز 

تأدبف لصح ، ام  اذهو  .ضرألا  ىلع  هوبأ  اهيقليس  اهدنعو ، .ءيش  ال  ّمث  نمو 
ةلابق ترهظ  يتلا  هايملا  وحن  ةهجتم  ديلجلا  وحن  ّدسلا  فلخ  جرحدتلاب  ةجاجزلا 

.اهلخاد تفتخاو  هايملا ، هاّجتاب  ةجاجزلا  تجرحدت  .ديلجلا  نابوذ  دعب  ئطاشلا 
". مكتاجّلثم ناديع  اوعمجا  "

يذلا ويل  ىلإو  تنسنيڤ ، ىلإو  سكيليف ، ىلإ  مهيلإ ؛ رظني  مهدلاو  راص  نآلا 
قاروألاو يواذلا  بشعلا  نيب  ةاقلم  تاجّلثم  ناديع  نع  ضرألا  قوف  ثحبي  حار 

.اهيلع طغضي  امدنع  هتدعم  خافتناب  ّسحأ  هنأ  ةجردل  اهنم ؛ ريثكلا  اولكأ  .ةيّنبلا 
". مكناديع نيلماح  انه  ىلإ  اولاعت  ّمث  اهنم ! ةدحاو  ّلك  "

.هدي مهدلاو  ّدمف  ربونصلا ، يترجش  ىلإ  اوهّجوت  ّمث  ًادوع ، رشع  دحأ  اوعمج 
". اهاّيإ ينوطعأ  "

.مهميعز لوح  دونه  ةثالث  لثم  هلوح ، سولجلا  مهيلع  يغبني 
". ًادحاو مكنم  ٌّلك  عجرتسيل  نآلاو ، .ًانسح  "

."؟ ًادحاو اّنم  ّلك  ذخأيأ  "
". مكنم ٍّلكل  دحاو  دوع  لجأ ، "

ةثالث نيلماح  ًاقباس ، اولعف  امك  اوسلج  مث  ةعرسب ، ًادوع  مهنم  لك  ذخأ 



ّدعتسي يذلا  ديلجلا  عّدصت  ىوس  ءيش  ال  ًائيش ؛ نورظتني  مهو ال  تاجّلثم ، ناديع 
.عرسأ ٍةريتوو  ىلعأ  ٍتوصب  لماكلاب ؛ قالفنالل 

". اورسكتس نآلا ، "
.هومهفي مّأ مل  ّالإ  مهوبأ ، هلاق  ام  ًاعيمج  اوعمس 

". طسولا نم  اهورسكا ، "
."؟ موؤشملا تاجّلثملا  دوع  تّتفأ  له  هرسكأ ، له  "

!". ويل "
ءيش ّيأ  ّنأ  ينعت  يتلا  ةربنلا  اإ  .ًاجعزنم  هربص  دفن  دقو  هيبأ  توص  عمس 

.ثدحي دق 
.ريفز قيهش ،

، هيلع طغض  مث  ويل ، يدي  نيب  ٍرسج  لثم  ّدتمي  تاجلثملا  دوع  ناك 
.نيءزج ىلإ  ...هرسكو 

.ًاّدج ٌلهس  اذه 
نيب دوعلا  افرط  ناك  .ويل  لثم  ًامامت  هسفن ، ءيشلا  لعف  سكيليف  لواح  ّمث 

.ًادّدجمو ًادّدجم ، لواح  .ماظعلاو  دلجلا  ىلع  اطغض  نيح  ملألاب  رعشو  هعباصأ ،
". سكيليف "

افرط زرغنا  نيح  هب  رعش  يذلا  ملألاب  ثرتكم  ريغ  ًادّدجم ، سكيليف  طغض 
ٍفرط ّلك  نم  تاّيئاوهلاك  ةمعان  علضأ  تزرب  .رسكني  نأ  لبق  قمعلا  يف  دوعلا 

.روسكم



."؟ تنسنيڤ "
بعالتت حيرلا  اميف  ءاملا ، ىلإ  هقيرط  ثالثلا يف  تاونسلا  نبا  مسج  ناك 

زربأ ًارجح  ًالماح  داع  ّمث  ئطاشلا ، نع  ًائيش  طقتلاو  هيتبكر ، ىنث  .معانلا  هرعشب 
مث يوتسملا ، ريغ  ردحنملا  حطس  ىلع  تاجلثملا  دوع  عضو  .نيتريغصلا  هيدي  مجح 

.تاّرم ةّدع  كلذ  رّركو  .ةّوقب  رجحلاب  دوعلا  برض  كلذ  دعبو  هسأر ، قوف  هيعارذ  عفر 
.دحاو ٍفرط  دنع  ّلقألا  ىلع  ًاليلق ، دوعلا  رسكنا 

."؟ رمألا راس  فيك  "
دوعلا َيتعطق  لمحي  سكيليفو  ويل  نم  لك  ناكو  ةقلح ، نوعمتجم يف  مّإ 

.هب صاخلا 
."؟ ناروسكم امه  له  "

". لجأ "
."؟ لماكلاب "

". لجأ "
، ّينم ةسمخلا  ناديعلا  هذه  ْذخ  .ىوقألا  تنأ  ويل ، نآلاو ، .دّيج  اذه  "

". هسفن تقولا  طسولا يف  نم  اهرسكاو 
."؟! ّيديب كلذ  لعفأأ  "
". ًاقباس َتلعف  امك  "

يذلا هيبأ  لخادلا ، نم  شاعترالا  نع  ًاريخأ  فّقوت  يذلا  هيبأ  ىلإ  ويل  رظن 
.نيأ ىلإ  لوقي  نأ  نود  نم  اّمنإو  ام ، ٍناكم  ىلإ  هقيرط  ناك يف 



هيفتك ويل  ّدش  .هيدي  نيب  ًادج  ةكيمس  ةسمخلا  تاجّلثملا  ناديع  تدب 
.كلذب مايقلا  نم  نّكمتي  هنكلو مل  اهرسكل ، هنم  ةلواحم  ةوقب يف  هعباصأو  هيعارذو 

.ةّرملا هذه  سيل 
.كلذل اهتمواقم  ببسبو  ناديعلا ، رسك  هتلواحم  ببسب  هيدي  اتحار  تحّرقت 

.اهرسك عيطتسي  هنإ ال  ةطاسبب ،
" ...انأ "

مل نينيعلا ، كنيت  ىلإ  قيدحتلا  عطتسي  مل  .هيبأ  ىلإ  رظنلا  ىلع  ؤرجي  مل 
رعشلا اذ  لجرلا  هدلاو  مزه  نيح  نيحلا  كلذ  يف  لعف  امك  هيلإ  قيدحتلا  عطتسي 

.قّوستلا زكرم  جراخ  ليوطلا  رعشلا  اذ  هقيدصو  جّومملا  رقشألا 
". كلذ لعف  عيطتسأ  ال  "... 

.ةرخصلا حطس  نع  تّدتراف  اهعقوأ  ةعيفر ، ناديع  ةسمخ 
.كلذ لعف  عيطتسي  هنإ ال 

يأ نود  نم  هفتك ، ىلع  قفرب  تحارتسا  يتلا  هيبأ  ديب  رعشف  هينيع ، ضمغأ 
.بضغلاب روعش 

". انتريشع انتلئاع ؛ وه  دالوأ ، اي  كلذ ، "
مامأ ةرتفل  ٍدوع  ّلك  ءطبب  ًالماح  ةسمخلا ، ناديعلا  مهوبأ  طقتلا  مث 

.مههوجو
...و امام ، ...و  ويل ، اذهو  سكيليف ، اذهو  تنسنيڤ ، وه  دوعلا  اذه  "

". اباب



: لاقو ًاعم  ناديعلا  ّلك  عمج  ّمث 
". ًامئاد ةدضاعتم  ةريشعلا  "

.ناديعلا ىلع  نيتمخضلا  هيديب  قبطأ  كلذ ، دعبو 
.اباب .امام  .ويل  .سكيليف  .تنسنيڤ 

". يتريشع متنأ  ةريشع ، نحن  "
.كلذ لعف  ىلع  ردقي  هنإ مل  ّىتح  لشفو ، تاّرم  ةّدع  اهرسك  لواح 

امام مهفت  ال  ًانايحأ  .ًادبأ  رسكنت  نلف  ةدضاعتم ، ةريشعلا  تناك  اذإ  "
". يقيقحلا نماضتلا  ةّيهام  مهفت  ال  كلذ ؛

.نآلا ًاضعب  مهضعب  نم  برقلاب  نوسلجي  مإ 
وهو اهدوقي ، دئاق  اهيدل  ةريشعلا  .اهريمدت  ليحتسي  ْنكلو  ةريغص ، ةريشعلا  "

."؟ نومهفت له  .هفلخيس  يذلا  دئاقلل  ةّيلوؤسملا  مّلسيس  هرودب 
رظني بلاغلا  ناكو يف  .مهبقاري  مهوبأ  ناك  اميف  ًاباجيإ ، مهسوؤر  مهّلك  اوّزه 

.ويل ىلإ 
."؟ ويل اي  كلذ  مهفت  له  "

.دعصملا هيلإ يف  ا  رظن  يتلا  اهسفن  ةقيرطلاب  هيلإ  نارظنت  هيبأ  انيع  تناك 
.نآلا امهنيب  ةآرم  كانه  نكت  اّمنإو مل 

، حلفت مل  اهنكلو  ةريغصلا  رئاشعلا  قحس  تلواح  ةريبكلا  شويجلا  ّىتح  "
". ماودلا ىلع  ًاضعب  مهضعب  اهدارفأ  معدي  ةلئاع  نع  ةرابع  ةريشعلا  ّنأل 



.ًاّمهم ًائيش  ّوتلل  لاق  هّنأ  اوكردأف  مهيلإ ، رظن 
.ّدرلا اولواحو 

."؟ دونهلا ...لثم  "
انأو .ةّيداع  تاعامج  دّرجم  ...ةّيدنهلا  لئابقلا  الك ! الك ، الك ، الك ، "
لثم وأ  ناخ ، زيكنج  ةريشع  لثم  ًامامت  ...ةيلئاع  طباور  نع  رئاشعلا ، نع  ثّدحتأ 

". قازوقلا
نأ دعب  ةداع  سانلا  لعفي  امك  ةرخصلا  قوف  ًاليلق  ليامتو  مهوبأ ، ض  مث 

.بارشلا اوستحا  دق  اونوكي 
، لَّحُر مّإ  .مهؤاقدصأو  مالئاع  طقف  مهيدلف  ...مهل  دلب  ال  قازوقلا  "

". ًامود ًاعم  نوّلظيس  مّأل  ناكم  ّيأ  ىلإ  باهذلا  ماكمإب  اذل ، .نطوم  البو 
اميف فتك ، ىلع  ٍدي  ّلك  ًاعضاو  هردص  قوف  هيعارذ  كبش  كلذ ، دعبو 
أدبو عدفضلا ، لجرأ  لثم  نيتسّوقم  نيلجرب  ةرخصلا  نع  لزنو  جراخلا ، وحن  هاعوك 
.ةرم لك  يف  ةدحاو  ًالجر  ًافذاق  لكري  ناك  لب  طبضلاب ، زفقلا  سيل  وأ  زفقلاب ،
حار ام  اذه  صقري ؛ ٍبدنجب  هبشأ  راص  لب  قالطإلا ، ىلع  ًاعدفض  دُعَـي  مل  نآلاو ،

، هب مايقلا  بعصي  ٌرمأ  هنإ  .تقولا  لاوط  ااذ  تاملكلا  ًانايحأ  ّينغي  وهو  هلعفي ،
ىوا اميف  رّثعتيو ، لكري  حار  .اكنيلاكلا  ديشن  هبشي  ام  ًائيش  ددري  ناك  هّنكلو 

لب خرصي ، مل  هنكلو  هسأر ، برضو  ردحنملا ، هاّجتاب  فلخلا  ىلإ  مخضلا  همسج 
.اهلعفي ناك  ام  ًاردان  ةقيرطب  ٍلاع  ٍتوصب  كحض 

". ًاقلطم ًاضعب  انضعب  يذؤن  ال  ةّيقيقحلا ، ةريشعلا  ةريشعلا ، "يف 
.ًادّدجم ض  نيح ، دعب 



". ًاضعب انضعبب  يشن  ال  ةّيقيقحلا ، ةريشعلا  "يف 
ىلع ةقلاعلا  هقرع  ةحئار  عم  جزتمت  هنم  حوفت  يتلا  بارشلا  ةحئار  تناك 

.قّيضلا هلمع  صيمق 
". ًامود ًاضعب  انضعب  يمحن  ةّيقيقحلا ، ةريشعلا  "يف 

ّنأب رعشي  لظ  هّنكلو  حجرألا ، ىلع  كلذك  سيل  رمألا  ّنأ  فرعي  ويل  ناك 
.هدحو هيلإ  ثّدحتي  هابأ 

". ًاضعب انضعب  دقفنسف  ...ّالإو  "



ًةرات دّدمتيو  ةرخصلا ، ىلع  ًةرات  سلجي  مهوبأ  ناك  .ةليوط  ةّدمل  كانه  اوقب 
بعل وأ  طقف  تمص  امنإو  مني ، اّمبر مل  وأ  ًاليلق ، مان  هنإ  ّىتحو  ردحنملا ، ىلع  ىرخأ 
ءانغو صقرلا  نم  هوبأ  نّكمتي  نأ  بيرغلا  نم  هّنأ  ويل  دقتعا  املاطل  .دشارلا  رود 

لاق ًابناج ، ىّحنت  امدنعو  .ةيلاتلا  ةظحللا  يف  هتاذب  دارفنالا  ّمث  ةظحلل ، اكنيلاكلا 
رثكأ ناك  لب  همالك ، مثعلت يف  هابأ  نأ  كلذ  ببس  نكي  .ويل مل  اهمهفي  ءايشأ مل 

ام اذه  ديوسلا ؛ ىلإ  ءاجو  ربك  نيحو  ًاريغص ، هيف  ناك  يذلا  تقولا  نع  هلاق  ام 
.ةريحبلا قوف  هراظنأ  ترّمست  اميف  هنع  مّلكت 

ةباغلا برد  ًالوزن يف  ليوط  ٍّفص  رخآلا يف  ولت  دحاولا  نآلا  نوريسي  مّإ 
همسج لوح  ةنّطبملا  ةرتسلا  ويل  ّفلف  ًاليلق ، دربأ  رهظلا  دعب  ةرتف  تناك  .قّيضلا 
ًابلاطو هسأر  ًاكّرحم  ًةأجف  تنسنيڤ  فّقوت  نأ  دعب  ّىتح  ةعرسب ؛ اولّقنتي  مل  .ةدشب 

.تاملك ّيأ  نود  نم  ام  ءيشب  ندندي  ّفصلا ، رخآ  اباب يف  .ويل  هلمحف  ةدجنلا 
ةريحب دادتما  ىلع  مهريس  لاوط  ةّرم  الو  تمصلا ، دعي  ملو  ًادّدجم ، هسفن  نم  عزف 

قيرطلا لوط  ىلعو  ةسردملاو  جرملاو  مدقلا  ةرك  بعلم  نع  ًاديعب  ةباغلا ، ربع  نكيفيرد ،
.يمامألا بابلا  ىلإ  ًالوصو 

.ىرخأ ةجاجز  ًامئاد  كانه 
ٌةجاجز كانه  هفلخ  ْنكل  غراف ، يلجلا  ضوح  تحت  بارشلا  تاجاجز  ّفر 

هدلاو ذخأ  .بارشلا  مهدنع  نم  دفني  ّىتح ال  كانه  ًامئاد  ىقبت  يتلا  كلت  ىرخأ ،
لفقيل ويل  رظتناو  بّترملا ، ريغ  ريرسلا  ىلع  ىقلتساو  مونلا ، ةفرغ  ىلإ  هّجتاو  ةجاجزلا 
اورعشي ّالأو  نوكسلا ، دوعي  نأ  مونلا ، ىلإ  هوبأ  دلخي  نأ  ّمهملا  نم  .وفغي  ّىتح  بابلا 

.كلذ ينعي  هتفرغ  لخاد  نم  ةّفخب  مدمدي  أدب  يذلا  ريخشلا  .ةهربل  قلقلاب 



رظنلا قّقدي  كانه  ٌفقاو  سكيليفو  لخدملا ، قيلاعم يف  ةثالث  ىلع  مهفطاعم 
ّمكلا يف  رخآو  نّطبم  ٍفطعمل  ىرسيلا  فتكلا  يف  بقث  لوح  ةعساولا  ةرئادلا  يف 

نع فشكيل  ةقّزمملا  ّفاوحلا  ىلع  هتباّبسو  ىطسولا  هعبصإ  رّرم  .ويل  فطعم  .نميألا 
رثكأو ًةنوشخ  رثكأ  اّمنإو  نطقلاب ، هيبشلا  اهنم ، أتني  يذلا  هلخاد  ضيبألا  ءيشلا 

.ًاجراخ زفقي  نأ  ثبلي  هّنأ ال  ّالإ  لخادلا ، وحن  هعفدو  هرشح  لواح  .ةبالص 
ةيؤر هناكمإبف  طئاحلا ، لباقم  فتكلا  ةهج  نم  نيكسلا  بقث  بلق  اذإ 

هناكمإبف طئاحلا ، لباقم  دعاسلا  ةهج  نم  بقثلا  بلق  اذإو  .دعاسلا  ةهج  نم  بقث 
.فتكلا ةهج  نم  بقثلا  ةيؤر 

.ةعاس ّيأ  لزنملا يف  ىلإ  امام  دوعتس 
.هارت نأ  بجي  ال 

باب فلخ  عّطقتملا  هيبأ  ريخش  نع  ًاديعب  هعباصأ – سوؤر  ىلع  ويل  ىشم 
ةلواط تحت  ّيولعلا  جرُّدلا  نم  ًاقصال  ًاطيرش  عزتنا  خبطملا ، ىلإ  لفقملا – مونلا  ةفرغ 
.ربكأ احبصأ  كلذ  نم  ًالدب  امّأ  ريغ  نيبقثلا ، عمج  ةيغب  ةريغص  ءازجأ  قّزمو  لمعلا ،
يناوألاو بلعلا  ةرثك  مغر  قباطم  هنول  طيخ  نم  ام  نكلو  ربإ ، عضب  سكيليف  دجو 

ناك ءارغ  بوبنأ  لامعتسا  برج  ّمث  لخدملا ، ضرأ  ىلع  اهغرفي  حار  يتلا  ةّيجاجزلا 
اناك امّأ  عم  هنم  ءيش  جارختسا  امهنم  ٌّيأ  عطتسي  نكلو مل  بتكملا ، حطس  ىلع 

.امهملؤت امهعباصأ  تتاب  ّىتح  ةوقب  ناطغضي 
" .ويل اي  كلذ  عفني  نل  "

". طئاحلا لباقم  ...اذكه  .نيبقثلا  بلقنس  "
!". امهارتس "

". مامألا ...اذكه يف  ...حاشولاو  "



!". كلذ فرعتو  "
.كلذ فرعي  وهو  امهارتس ،

". ةكئاشلا ناصغألا  ببسب  قزمت  هّنأب  اهربخأس  ...ًانسح  "
!". ّيبغ نم  كل  اي  "

ناصغألا ضعب  هاجتاب  مدق  ةرك  لكر  قوراف "  " نإ اهل  تلق  ول  اذام  "
ةرتسلا يف  كاوشألا  ضعب  تقلع  اهطاقتلال  اهيلع  ُتأكّتا  نيح  يننإو  ةكئاشلا ،

."؟ كلذ قّدصتس  له  نيناكم ، ّمكلا يف  تقّزمو 
ّزهو نآلا - ناعبصإ  هيف  عسّتت  فتكلا - بقث  قوف  هدي  سكيليف  عضو 

.تاّرم ةّدع  هسأر 
ىلع ةّيراسي ، ةبرض  يمر  لواحأ  تنك  .لضفأ  اذه  .ةركلا  ُتلكر  انأ  "ال ،

". ّينيمي ينّنأ  نم  مغرلا 
.لزنملا ىلإ  مهمأ  تلصو  ّمث 

عضت يهو  اهردصت  يتلا  تاوصألا  ىلإ  نايغصي  ءود ، خبطملا  اسلج يف 
بجشم ىلع  اهفطعم  قّلعتو  ضرألا  ىلع  ةلاقب  سيكو  ّيسركلا  ىلع  اهتبيقح 

.لخدملا
.اهلوح مل رظنت  نأ  نود  نم  .اهقيرط  نع  ديحت  نأ  نود  نم  ًاديعب  تعرسأ 

.نيكسلا َيبقث  َرت 
تلأس مونلا ، ةفرغ  نم  رداصلا  دلاولا  ريخش  تعمس  امدنعو  خبطملا ، تلخد 

نم تنسنيڤ  خرص  ّدرلا ، نم  ويل  نّكمتي  نأ  لبقو  .ءاشعلاو  ءادغلا  ىلع  هولكأ  اّمع 
اّأ ادب  ةهينهلو ، .كلذ  دعب  رئاطف  رّضح  هّنأ  ويل  فاضأو  تاجلثم ، هتفرغ  لخاد 



.هتقّدص
!". رئاطف "

ةلاّمح ىلع  الو  دقوملا  ىلع  اهدجت  ملف  ةالقم ، نع  خبطملا  اهانيع يف  تثحب 
.ةلوارفلا ّىبرم  اياقب  لمحت  ًانوحص  َرت  ملو  نوحصلا ،

.تنسنيڤ لبق  ويل  ملكت  نآلا 
". لجأ "
!". لجأ "
". لجأ "

امّلك .ريخشلا  .نآلا  كلذك  اهّنكلو  بلاغلا ، جاعزنالاب يف  رعشت  اإ ال 
ويل نكي  مل  ةّقشلا ، رمغو  مونلا  ةفرغ  باب  ربع  هقيرط  قلقملاو  ئجافملا  ريخشلا  ّقش 

.اههجو ّالإ  ىري 
.ةالقملا .ءيش  ّلك  .ًابناج  ءيش  ّلك  تعضوو  .نوحصلا  ُتفّظن  "

". نوحصلاو
كلت لب  نوحصلاو ، يلاقملا  ثيح  سيل  ْنكل  .ةنازخلا  باوبأ  دحأ  تحتف 
.هسفن تقولا  يف  اهايأر  امهالكو  تالمهملا ، ةّلس  تبحس  .ةلسغملا  تحت  يتلا 

.ًاضيأ غراف  ّفرو  ةغراف ، تاجاجز 
.ةجعزنم اّإ 

". ًانسح "
.هبيذاكأ نم  وأ  هنم  سيل  ْنكل 



."؟ ءاشعلا ىلع  نوديرت  اذام  "
.ًامود يه  امك  ًادج  ةمعان  ارشب  .هّدخ  ىلع  اهدي  تعضو 

!". رئاطف لوقت ؟ اذام  "
". رئاطف "

محللا نم  ليلقلاو  حلملاو ، بيلحلاو  ضيبلاو  نيحطلا  جارخإ  يف  اهدعاس 
ليوط خبطم  نيّكس  ةطساوب  ةكيمس  حئارش  ىلإ  هعّطقي  يذلاو  هدلاوب ، ّصاخلا  نّخدملا 

.لصبلا عم  هلكأيو 
.نرُفلاب رئاطف 

."؟ مونلا ةفرغ  ىلإ  اباب  بهذ  ىتم  "
". لزنملا ىلإ  انلصو  امدنع  "

!". لزنملا "
". لجأ "

."؟ متئج نيأ  نِم  "
نم .بارشلا  َيتجاجز  هدلاو  برش  ثيح  نم  .تاجلثملا  انيرتشا  ثيح  نم 

.ةلئاعلا رسك  بعصي  امك  اهرسك ، بُعَص  يتلا  تاجّلثملا  ناديع  رسك  لواح  ثيح 
."؟ نيأ نِم  "
". ةسردملا "

.هّدخ ىلع  فطلب  ةعوضوم  اهدي 



."؟ نيأ نِم  "
.جرخت نل  همف  تاملكلا يف  .هسفن  ءيشلا  لصحي  نآلا  .تاملك 

سرج مهدحأ  عرق  امدنع  ةعرسب  لخدملا  ىلإ  هلوزن  ببس  حجرألا  ىلع  اذه 
.بابلا

ىلإ هرارطضا  نع  ًاديعبو  خبطملا ، نم  هجرخي  ءيش  ّيأب  مايقلل  ًادعتسم  ناك 
.بيذاكألا نم  ٍديزمب  امام  ىلع  ّدرلا 

."؟ لزنملا كوبأ يف  وأ  كّمأ  له  "
.جردلا تيب  فقاولا يف  لجرلا  ىأر  نأ  هل  قبسي  مل 

."؟ َتنأ نم  "
.نيتبّيط نينيعو  ًاريصق ، ًارعش  كلمي  هّنكل  ًابيرقت ، هيبأ  لوطب  ليوط ، هّنإ 

."؟ لزنملا كوبأ يف  وأ  كّمأ  له  لزنملا ؟ امه يف  له  "
تّالجم مهيلع  ضرعيل  ءاج  ًالجر  نوكي  نأ  نكمي  .ًائيش  عيبي  هّنأ  ودبي  ال 
ًاصصق تسيل  موسر  دوُسأ ، عم  نوبعلي  دالوأل  ةيهاز  ناولأب  موسر  اهيف  ةفيخس 

.ةرّوصم
". لزنملا امام يف  "

.نينثا نينثا  نوتأي  ةداعلا  مهو يف  هيدي ، تّالجم يف  لمحي  هّنإ ال  .ال 
.عالضألا تحت  لخادلا ، .ًاليلق يف  هتدعم  هتملآ 

.مئان هابأ  ّنأ  دّيجلا  نم 



ةشقانمل هيبأ  وأ  همأل  ًابلط  نوتأي  نيذلا  سانلا  كئلوأ  دحأ  هنأ  دّكؤملا  نمف 
.هتلباقمل ًايحاص  هوبأ  نوكي  نأ  بجي  الو  .هوبأ  وأ  سكيليف  وأ  ويل  هلعف  دق  ءيش 

". ًاركش "
نأ ىلع  صرح  .رخشي  لازي  اباب ال  عمسلا ؛ قرتساو  خبطملا ، ىلإ  ويل  بهذ 

ةريطفلا طيلخ  كّرحت  تناك  يتلا  همأ  ىلإ  ثّدحت  اميف  مونلا  ةفرغ  لباقم  هرهظ  نوكي 
.ةّيكيتسالب ةّيدبز  لخاد  ةّيرئاد  ةكرح  يف  ةقفخمب ،

". كيلإ ثّدحتلا  ديري  مهدحأ  "
."؟ نَم "
.هيفتك ّزه 

". مهدحأ "
ىلع ةقّلعملا  ةفشنملاب  امهتفّفجو  روبنصلا ، تحت  ئفاد  ءامب  اهيدي  تلسغ 

.يمامألا بابلا  ّىتح  ًالوصو  لخدملا  ىلإ  تلزن  مث  نرفلا ، باب 
". ًابحرم "

.ةليحن ًاعارذ  لجرلا  ّدم 
". يسناه دلاو  انأ  ًابحرم ، "

!". يسناه "
.هتحفاص

؟ ننوّكيكو يسناه 



" ...انأو "
؟ ينباب ىذألا  اقحلأ  ناذللا 

". كب لاصّتالا  يونأ  تنك  .كئيجمب  ةديعس  انأ  .ويل  ةدلاو  "... 
.دّهنتو هسأرب ، ليوطلا  لجرلا  ّزه 

". لوبقم ريغ  اذه  ...ّنأل  .هرّدقأو  كلذ  مهفأ  "
.ًاليلق رثكأ  بابلا  تحتفو  تدّهنتو  اهسأرب  همأ  تّزه 
". جردلا ىلع  ثّدحتلا  ىلإ  ّرطضن  يك ال  .لّضفت  "

فيك تكردأو  .لخدملا  ةداّجس  دنع  فّقوت  هنكلو  يسناه ، دلاو  لخد 
موسرو نارزيخ  للِس  عم  اهتهج  .ناڤيإ  طئاحو  اهطئاح ، .نيقاور  هب  ّنأك  هاري ؛
فيسلا كلذو  ةميدق  تاودأل  ةليوط  فوفص  عم  ناڤيإ  ةهجو  .سكيليف  اهل  اهعنص 

.طسولا طبضلاب يف  قَّلعي  ّىتح  هكيرحتو  ًامئاد  هميوقت  بجي  يذلا 
". ءيش ّيأب  كماّال  انه  ىلإ  ِتآ  ...يمهفت مل  نأ  بجي  "

.ةماق رصقأ  ودبي  نأ  ًالواحم  ينحنيو  اهيلإ ، ثّدحتي  ناك 
". كنبا ىلإ  نيثّدحتتس  كّنأ  نم  دّكأتلا  ديرأ  ينّنأل  انه  انأ  "

ىلإ لب  ىنميلا ، اهلجر  ىلإ  دانتسالاب  طقف  سيل  اهتّيعضو ، همأ  تّريغ 
هّنإ ويلل ، نكمم  هّنكلو  .كلذ  كاردإ  هنكمي  اهاوس  دحأ  .ّدعتست ال  اّأكو  امهيتلك ،

.اهاوق عمجتست  نوكت  لكشلا  اذ  فقت  امدنع  اّأ  فرعيو  اهفرعي ،
". كنبا عم  ثّدحتتس  كّنأ  نم  دّكأتلا  ديرأ  انأو  "



تاعاس يف عبرأ  .مويلا  تقولا  نم  عسّتم  ...انل  رّفوت  .كلذ  ُتلعف  دقل  "
". ئراوطلا ةفرغ 

!". ئراوطلا ةفرغ  "
" ...امّإ معن ، "

."؟ مويلا "
.قوف نم  اهيلإ  رظني  لازي  ناك ال 
". تّتفم مظع  .ةفينع  ةبرض  "

لّوحت يذلا  ههجو  ىلإ  ترظنو  اهيلجر ، اتلك  ىلع  ةفقاو  هيلإ ، همأ  تتفتلا 
ةلئام ةيّنب  عقب  عم  ًاليلق  مّروتم  دّرجم  ىلإ  ةنكاد  ءاقرز  عقب  عم  ًاّدج  مّروتم  نم  ًايجيردت 
تّريغت دق  فورظلا  ّنأو  عوبسأ ، رم  دق  هّنأ  تكردأ  امدنع  اهريبعت  ّريغتو  .يبهذلا  ىلإ 

.تّتفم مظع  هيدل  نآلا  مهدحأ  ّنأو  .ينبا  تاب  كنبا  ّنأ  .مويلا 
.فّقوت دق  ريخشلا  ّنأ  كردأو  عمسو  هرظن ، ويل  ضفخأ 

". روسكم ٌفنأ  "
". ةيّحصلا ةياعرلا  لمعأ يف  .كلذ  فرعأ  "

.حَتفُي وهو  مونلا  ةفرغ  باب  عمس 
اّمبرلف ئراوطلا ، ةفرغ  ىلإ  ًةرشابم  هذخآ  ولو مل  مويلا ، لزنملا  نكأ يف  ول مل  "

". هتايح لاوط  ًاّيئرم ، ةبرضلا  ريثأت  يقب 
.برتقت يهو  ةليقثلا  تاوطخلا  عمس 



". يفنألا رادجلا  اومّوقو  فنألا ، اوعفر  "
، اهعمست تاوطخ مل  اهجوز ، تأر  اهنيح  طقفو  .ًادّدجم  هوحن  همأ  تتفتلا 

ةّفخب ةعوفرمو  ءارولا  ىلإ  ةعجارتم  هسأر  ةمّدقم  تالصخو  نيبناجلا ، ىلع  ثعشأ  رعش 
.اهتقرتخا يتلا  ةبعتملا  ديلا  ةطساوب 

."!؟ هفنأ مويلا ؟ .مهفأ  ينّنأ  نم  ًامامت  ةدكأتم  تسل  "
". لجأ "

ًّالح دجنسو  ًالاح ، ويل  ىلإ  ثّدحتأس  .ًاّدج  ةفسآ  انأ  ...لاحلا  هذه  "يف 
َتنأ .ًاعم  ثدح  ام  ّلك  مّلكتنسو يف  .مكلزنم  ىلإ  باهذلا  اننكمي  اهدعبو ، .كلذل 

" .ينباو انأ  كنباو ،
.ةليقثلا تاوطخلا 

."؟ كلذل ًّالح  دجنس  له  "
.اباب

!". كلذل ًّالح  دجنس  ًاعبط  ديكأتلاب ، "
نيبو اهنيب  هسفن  ًاعضاو  ًاضيأ ، اهاطخت  ّمث  همأ ، هاّجتاب  ربعو  هبناجب ، هوبأ  ّرم 

.فيضلا
."؟ يرام - تيرب كلذك ، سيلأ  "

فصن بابلا  اميف  ضبقملا  ىلع  هديو  ليحرلا  كشو  ىلع  فيضلا  ناك 
.رثكأ ًابرتقم  ًةوطخ  يبأ  مّدقت  امدنع  قوقشم ،

". كلذل ًّالح  دجن  ...فوس  لخدا ! .لخدا  .بهذت  ال  ًالهم ، "



.امام زمغو 
.فيض انيدل  يرام ، - تيرب ءاشعلا ؟ ىلإ  كوعدن  نأ  اّمبر  لّضفت  له  وأ  "

!". ءاشع يسناه ! دلاو 
.باهذلا كشو  ىلع  ناكو  ًاكَبرم ، ليوطلا  فيضلا  ادب 

" ...هشقانأ نأ  ُتدرأ  يذلا  ديحولا  ءيشلا  ًالعف ، ًاّيرورض  كلذ  سيل  ...ال  "
.ابابل سيل  ْنكلو  ٍفعضب ، امام  هل  تمستبا 

؛ ًاقحال كل  هريسفت  يننكمي  .كلذ  انشقان  دق  انأو  يسناه  دلاو  ناڤيإ ، "
". يسناه دلاو  رداغي  امدنع 

.مستبا اباب  ّنكل 
لخدا ...ًاذإ  .ًاضيأ  انأ  ينبا  ويل  .دعب  يمالك  ِهنأ  ملانأ  امتيأ ؟ له  "

". يسناه دلاو  انيلإ ، ّمضنا  .بسحو 
يسناه دلاو  اميف  هقلغأو ، يمامألا  بابلا  بحسو  بابلا  ضبقمب  كسمأ  مث 

عم ًانمازت  خبطملا  ةهج  ىلإ  هيدي  ىدحإ  تراشأ  .لخدملا  ةداّجس  ىلع  ًافقاو  لازي  ال 
ىنحنا يذلا  تقولا  ًابايإو يف  ًاباهذ  حّولت  تناكف  ىرخألا  امأ  كّرحتلا ، نع  امام  فقوت 

.ليلق دعب  نوفّظنيس  كلذل ، ةجاح  .هئاذح ال  علخل  يسناه  دلاو  هيف 
". كلذل ٍّلح  داجيإ  َتدرأ  "

تاقاطبو ةضفنملا  بناجب  هتعقب  يف  اباب  .خبطملا  ةلواط  ىلإ  ناسلجي  امّإ 
.امام دعقم  ىلع  يسناه  دلاوو  ونيكلا ،

". لجأ "



غلابلا ينبا  ّنألأ  التاقت ؟ انيدلو  ّنأل  ديدحتلاب ؟ اذامل  ّلح  داجيإ  ّلح ! داجيإ  "
؟ ةّرملا هذه  ةنس  ةرشع  ثالث  رمعلا  نم  غلابلا  كنبا  برض  تاونس  رشع  رمعلا  نم 

."؟ نآلا ّىتح  كلذ  نالعفي  امّألأ 
.ةدوجوم نكت  اهنكلو مل  امام ، نع  ًاثحب  هلوح  يسناه  دلاو  رظن 

لزنملا ىلإ  ينبا  ءاج  .كلذك  رمألا  ةيمست  َتدرأ  اذإ  ًانسح ، نآلا ؟ ّىتح  "
" ...ناكو روسكم ، فنأ  ًادج ، ةريطخ  حورجب  مويلا  حابص 

". ًالهم "
، قاورلا هاجتاب  هسأرب  أموأو  يسناه ، دلاو  هجو  يف  هيدي  ىدحإ  اباب  عفر 

.لخدملا ئبتخي يف  يذلا  صخشلل 
". ويل "

.ةبتعلا ويل  زاتجا 
". انه ىلإ  "

.ةجالثلا وحن  خبطملا ، لخاد  ىلإ  مامألا  ىلإ  ًاليلق  اّمنإو  ةفاسملا ، ّلك  ِشمي  مل 
". هفنأ ىلع  يسناه  تمكل  كّنإ  لوقي  .يسناه  دلاو  اذه  ّينب ، ويل ، "

.ًابلاغ لصحي  امك  ردهي ، ةجالثلا  كرحم 
."؟ تلعف له  "

.ديدشلا بخصلا  اذ  ًاقباس  ّطق  ردهي  هّنكل مل 
."؟ هفنأ ىلع  هتبرضأ  ويل ، "



". لجأ "
."؟ ةدحاو ةّرم  كلذ  تلعف  له  "

". لجأ "
امهدحأ هيلإ ، نارظني  نايضاقلاو  ةمكحم  ةعاق  تاب  دق  خبطم  يف  فقو 

ةّيدقن ٍقاروأ  عضب  مستبي  يذلا  يضاقلا  جرخأ  .ةيّدجب ّمث  هسأر  ّزهي  رخآلاو  مستبي ،
: لاقو هلاورس  بيج  نم 

". ْذخ "
.ًةنورك ويل 50  مّلسو 

.نيتّرم برضا  ربكأ ، غلبم  ىلع  لوصحلا  اهيف  ديرت  يتلا  ةلبقملا  ةّرملا  "يف 
". ةئم كيطعأس  اهدنع ،

هعباصأ رّرمو  ةدّعجتملا ، قاروألا  ويل  ذخأ  .اباب  لام  نم  ًةنورك ، نوسمخ 
.اهحّطسو اهيلع 

". ويل اي  كيقيقش  ىلإ  بهذا  .نآلا  باهذلا  كناكمإب  "
.امام عم  لعف  امك  يسناه ، دلاو  اباب  زمغ 

ايأ نآلا  .كنبا  برض  ينبا  ّمث  ينبا ، برض  كنبا  .نآلا  نالداعتم  امه  ًاذإ ، "
". امهنيب باسحلا 

.ًاليلق برقأ  ونيكلا  مئاسق  بحسو  هديب ، ًاملق  كسمأ 
تيقلأو يتيب ، ىلإ  انه ، ىلإ  تئج  كّنأل  .ًاضعب  انضعب  عم  ِهتنن  انّنكل مل  "

! كلذ ّلك  أدب  يذلا  وه  ريغصلا  كبغاشم  ّنأ  نيح  يف  .ينبا  ىلع  موللا  ّلك 



خبطملا ةلواط  ىلع  .رمألا  اذه  ءاإ  انأو  تنأ  انيلع  عبطلاب ، فرعت  امك  يلاتلابو ،
ّيأ ريغصلا  كبغاشم  اهيف  برضي  ةّرم  ّلك  يف  هّنأ  ...كل  نمضأ  كدعأ ، .هذه 
.ةّرم ّلك  .كبرضأسو  كنع ، ثحبأسف  صخش ، ّيأ  ًادعاصف ، نآلا  ذنم  صخش 

". ةّرم ّلك  .ةّرم  ّلك 
.ةعرسب هّيسرك  نع  يسناه  دلاو  ض 

."؟ يندّد له  "
لعفي امك  لئام  ههجوو  هرظنب  ديحي  نأ  نود  نم  قّدحف  هملق ، اباب  عقوأ 

.ةداع
". لعفأس ينّنأ  نم  ًاقثاو  نك  "

". عوضوملا ثّدحتلا يف  انناكمإب  هّنأ  ...ُتننظ  "
". نآلا ّىتح  .ثّدحتن  نحن  "

.رمحأ ههجوو  ًاتماص ، كانه  يسناه  دلاو  فقو 
، كلذ مهفت  .هلعفت  امِل  كنع  غيلبتلا  يناكمإب  هّنأ  فرعت  .يندّد  تنأ  "

."؟ كلذك سيلأ 
.كلذب ىحوأ  وأ  ءود ، اباب  كحض 

". ّينع غّلب  .اهلعفا  ًانسح ، "
.ًابخص رثكأ  توصب  ًالعف  كحض  مث 

نآلا ذنم  مّأل  يننوركشيس ! .يننوركشيس  نونوعلملا  ةطرشلا  لاجر  "
". ريغصلا كبغاشم  وه  نم  نوفرعيس  ًادعاصف 



ريصع سأك  عم  معطملا  يف  لصح  امك  ةعرسب ، ءيش  ّلك  راس  ّمث 
نيب طئاحلا  ىلع  هرشحو  هتقاي  نم  يسناه  دلاو  كسمأو  اباب  فقو  ذإ  .لاقتربلا 

.بابلاو ةرداهلا  ةجالثلا 
.كبرضأس ًادحأ ، ريغصلا  كبغاشم  اهيف  برضي  ةّرم  ّلك  يف  .َسنت  "ال 

!". ةّرم ّلك 
سكيليف ىقلأ  .تنسنيڤ  مون  ةفرغ  ىلإ  يّدؤملا  بابلا  حتُفو  هتوص ، اباب  عفر 

يسناه دلاو  عفد  ّمث  طئاحلا ، وحن  يسناه  دلاو  اباب  عفد  اميف  ةفطاخ  ةرظن  تنسنيڤو 
.يمامألا بابلا  هاّجتاب  لخدملا  ىلإ  ًالوزن 

هطغضا هفنأب ، ِنتعا  .يلَبِق  نم  يسناه  يّيح  .يسناه  دلاو  اي  ًاعادو ، "
". ناڤيإ نبا  نم  ويل ؛ نم  ةّيحت  لسرأو  ًاليلق ، هّزهو  ماكحإب ،

تفتخاو بابلا  قلغُأ  امدنع  لخدملا  ةفقاو يف  لازت  يرام ال  - تيرب تناك 
، كّرحتلا نع  اهجوز  اهعنم  نأ  ذنم  كانه  ةفقاو  لازت  ال  جردلا ؛ تيب  نم  تاوطخلا 

.ناڤيإ عم  خبطملا  ةدئام  ىلإ  هسولجو  ةّقشلا ، ىلإ  فيضلا  لوخد  نود  لوؤحلل 
اهيلجر ّنأكو  ضرألا ؛ ىلع  طوقسلا  دشني  اهمسج  ناكو  ءاخترالا ، اهالجر  تلواح 

.العفت ّالأ  ْترّرق  اّأل  العفت ؛ امهّنكل مل  .ديزملا  نالمتحت  ادوعت  مل 
". مكفرغ ىلإ  اوبهذا  .تنسنيڤ  سكيليف ، ويل ، "

."؟ كلذ لعف  مهيلع  اذاملو  "
". كدحول .ناڤيإ  كعم  ثّدحتلا  ديرأ  ينّنأل  "

."؟ مويلا اننبا  لعف  اذام  نيفرعت  له  ِتنأ ! "
كلت اهقوف ، قّلعملا  ضيرعلا  حاشولاو  طئاحلل  ةهجاوملا  فتكلا  تاذ  ةرتسلا 



.اباب اهعفري  امدنع  اهارت  نآلا  امام ، اهرت  يتلا مل 
". انفرش نع  .اّنع  .هسفن  نع  عفاد  "

.هقارتخا اهنكمي  اباب  عباصأ  ّىتح  .نآلا  ربكأ  تاب  بقثلا 
مّلكتلا كنكمي  .انلجأ  نم  نيكس ! عم  ٍةهجاوم  يف  كانه ، فقو  ويل  "

". ةلئاع نحنف  انّلك ؛ ...انعم  مّلكتلا  كيلع  اهدنع  ْنكل ، كلذ ! يلعفا  يرام ، - تيرب
اياقب عم  رمحأ  ٍّدخو  ةمّروتم  نيع  عم  لماعتلا  اهيلع  ناك  طقف  عوبسأ  ذنم 

.ّفاج ٍمد 
."؟ كل هلوقأ  ام  نيمهفت  له  يرام ، - تيرب "

.روسكم فنأ  ّوتلل  ْتعمس  دقل 
يف كلذ ، هل  يلوقف  مويلا ، ًأطخ  فرتقا  دق  اننبا  ّنأ  نيدقتعت  تنك  اذإ  "

". انّلك انروضح 
.نيكس ةبرض  نع  جتانلا  اهنبا  ةرتس  بقثلا يف  ىرت  نأ  عيطتست  نآلا ،

". ناڤيإ أطخ  ّيأ  بكتري  ويل مل  "
.ًارارق تذّختا  اّأل  قيرطلا  احسفت  نل  اهالجرو 

". ًأطخ َتبكترا  َتنأ  "
!". انأ "

.لفسألا ىلإ  هدي  لزني  اّمنإو مل  ةرتسلا ، اباب  طقسأ 
!". هسفن نع  عفادي  نأ  اننبا  ُتمّلعانأ  " 



."؟ ةطرشلا يسناه  دلاو  غّلب  لاح  لصحيس يف  اذامو  "
.رثكأ برتقا  ّمث 

."؟ نأش ّيأ  "يف 
". ناڤيإ هتدّده  كّنأ  "يف 

."؟ كلذك سيلأ  .ٌدوهش  كانه  سيل  "
.ةثالثلا هدالوأ  ىلإ  اهيلإ ، رظن 

يه يتجوز  ّنأ  وأ  مكنم ؟ ٌّيأ  يسناه ؟ دلاو  دّدهأ  انه  دحأ  ّيأ  ينعمس  له  "
."؟ انه ةديحولا  ةيطرشلا 

.لوطألا ًاّنس ، ربكألا  هنبا  ىلإ  رظن 
."؟ كلذ تعمس  له  َتلعف ؟ له  ويل ، "

.باوج ىلع  لصحي  ّىتح  رظتناو 
". ًائيش عمسأ  .اباب مل  ّالك ، "

". ناڤيإ هتعمس ، ينّنكل  " 
.هبأت اهّنكلو مل  هدي ، نم  برقلاب  اباب ، نم  برقلاب  امام  تفقو 

". ًاّيفرح هتلق  ام  راركت  عيطتسأو  .هدّد  كتعمس  "
.ديلا

."؟ نيشتس يب ...له  "



.رثكأ اّرق 
."؟ هنيلعفتس ام  اذه  له  نيشتسأ يب ؟ "

.ًابيرقت اههجو  سمالت  تتاب  ّىتح 
!". اباب الك ، "

.اههجو لباقم  فجترت  يتلا  ديلاو  امامو  اباب  وحن  سكيليف  ضكر 
" ...اباب كلذ ! لعف  كنكمي  ال  اباب ! "

.اهضفخي ّىتح  هلاورس  بويجل  ٌّدش  خارص ، ٌضكر ،
". ًادّدجم يتلئاع  ىلع  ًادبأ  يبلقنت  نل  "

.ةكرح ءيش يف  ّلك  ّنأكو  ّمث 
.نيزباردلا ىلع  ئكّتيو  ةفرشلا  ىلإ  جرخيو  خبطملا  لخدي  وهو  هابأ  ويل  بقار 

.ءاملا روبنص  تحتفو  بابلا  تقلغأو  ماّمحلا ، ىلإ  تبهذو  اهيديب  اهينيع  همأ  تحسم 
ضكر اميف  .لخدي  يك  بابلا  عرقيو  ا  كسمي  نأ  لواحو  سكيليف ، ا  قحل 

.اهيمري وه  اميف  ًايلاع  قهشي  حارو  لبانق ، يه  يتلا  هتاباط  ىلإ  هتفرغ ، ىلإ  تنسنيڤ 
.نكاس ءيش  ال  ةكرح ، ءيش يف  ّلك 

.ويل ءانثتساب 
.يكبي وأ  خرصي  وأ  ًادي  عفري  يذلاو ال  هناكم ، حرابي  يذلا ال  ديحولا  وهف 

.نآلا فرعي  وهو 
.رغصأ تراص  يتلا  ةّقشلا  لخاد  فجتري ، هابأ  ّنأ 



.ًاعم لخادلاو  جراخلا  نم  ةّرملا  هذه  ْنكل ،



، نوكسلا ةحارلا ، تيب  يف  ةليوطلا  يلايللا  .ةملظلا  ّبحت  عقاولا  يف  يه 
ىلإ جاتحي  مهدحأ  ّصاخ ، فارشإ  ىلإ  نوجاتحي  نيذلا  ىضرملا  ةفرغ  لعسي يف  مهدحأ 

ةداسو ...أدهي  نأ  ىلإ  جاتحيو  سوباك  نم  قيفتسي  وأ  همون ، ةّيعضو  هل  لّدبي  نم 
امهمون ةفرغ  ةذفان  جراخ  ةقّلعملا  ةملظلا  .ءام  بوك  فيطل ، قانع  سأرلا ، تحت 

اهبناج ىلع  رمألا  ا  ىهتنا  ّىتح  تبّلقتو  تبّلقت  دقو  اهدراطت ، تناك  .ةفلتخم 
ءاطغو هرعشو  ةعفص ، وأ  ةلبق  ةفاسم  ىلع  طقف  رخشي ، وهو  هبقارت  تحارو  نميألا ،

، قلقلاب ًائيلم  تاعاس  عضب  دعب  ظقيتسي  نأ  نكمي  ناك  .قرعلاب  ناللبم  هتداسو 
.تاملك هتغايص يف  نود  نم  حامسلا  اهنم  بلطيو  اهيلإ  رظنيف 

.مادقأ عقو  عمست  مونلا ، ةفرغ  باب  جراخ 
.كلذ نم  ةديكأ  يه 

نع ثحبتو  ريرسلا ، فرط  ىلع  سلجت  .قَلغُيو  ختفُي  لزنملا  باب  نآلاو ،
.لخدملا ىلإ  جرخت  ّمث  ريرسلا ، تحت  تاباّرشلا  يَوذ  اهيّفخ 

.كانه دحأ  ال 
امك ودبي  ءيش  ّلك  ...تنسنيڤ  ةفرغ  بتكملا ، سولجلا ، ةفرغ  خبطملا ،

.غراف نيريرسلا  دحأ  ّنأ  كردتو  سكيليفو  ويل  ةفرغ  لخدت  ّىتح  .بجي 
بجي جردلا ، مهدحأ  لزن  لاح  هّنأ يف  ملعت  يهف  ةفرشلاو ، خبطملا  ىلإ  عر 

.يمامألا بابلا  نم  جرخ  دق  نوكي  نأ 
تحت ٍّلظ  نم  ام  ًاقلغم ، لازي  بابلاو ال  .ًامئان  ودبي  ساغوكس  نم يف  ّلك 

.عراشلا حيباصم 



ىلع ريرسلا  ءاطغ  .ةروجهملا  تاءالملا  تحت  صوغتو  اهجاردأ ، دوعت 
.ًاضعب اهضعب  قوف  ثالثلا  تاداسولاو  ضرألا ،

.سكيليف
ىلع بعرلا  ةّدش  نم  ةّوقب  برضو  اههجو ، نع  هدي  داعبإل  هيبأ  خرص يف 

، ْنكل .ديد  ىلإ  لوحتت  تاملكلا  تناك  امدنع  ًاقباس  يفتخي  ناك  .ماّمحلا  باب 
مغرلا ىلع  دربلا  نم  اهدّمجت  ببس  وه  كلذ  اّمبر  .ليللا  يف  ًاقلطم ، ةقيرطلا  هذ  سيل 

، ىنميلا اهفتك  ىلع  ديلاب  اهروعش  مدع  ببسو  ّدحلا ، اذه  ىلإ  ًادراب  سيل  ّوجلا  ّنأ  نم 
.ليوط تقو  ذنم  كانه  تناك  اّأ  نم  مغرلا  ىلع 

."؟ امام "
.ظقيتسا ...ويل  .تزفق 

". يزيزع اي  مانت  نأ  يغبني  "
". هنع ثحبأس  "

تاونس رشع  رمعلا  نم  غلابلا  همسج  .ربكي  هّنإ  .اهيعارذ  نيب  هتذخأ 
.اهادي هل  عسّتت  داكلاب 

" ...ناذللا ابابو  انأ  مانت ، نأ  بجي  "
". وه نيأ  فرعأ  "

". يمامألا بابلا  نم  جرخي  "مل 
". يفلخلا بابلا  نم  جرخ  ...ملعأ  "

، زنيج لاورس  ّيسركلا –  ىلع  ةرثعبم  ةموك  نم  ًابايث  هيلع  ركبلا  اهنبا  عضي 



.ةليللا كلت  ةيناثلا يف  ةّرملل  فنعب  لزنملا  باب  قَلغُيو  ءاذح –  ةرتس ، ةزنك ،
امنيأ بخصب ، كتكتتو  ةريدتسم ، ةعاسلا  انه  .خبطملا  يف  ةديحو  فقت 
ءاملا نخس  ًافيثك ، ًاراخب  جِرُخت  ةالغملاو  ٍماح ، دقوملا  .يناوثلا  دفنتست  لزنملا  تناك يف 

ةضفنملا تحازأ  .ةقيقدلا  فصنو  قئاقد  عبرأ  يف  ياشلا  ريضحتل  هتعضو  يذلا 
ناك ٍتيب  ناردج  ىلإ  قّدحت  يهو  ةدحاو  ًةفشر  تعلتباو  ونيكلا ، مئاسقو  ةئلتمملا 

.اهلزنم
.قلقو قّرعتم ، نيبجو  رخشي ، لجر  هيف  ٌريرس 

.رارفلاب ذال  مهدحأ  ّنأل  غراف  ٌريرس 
.رارفلاب ذال  يذلا  كاذ  نع  ثحبي  هبحاص  ّنأل  غراف  رخآ  ٌريرس 

ًائيش برشتو  خبطملا ، ةدئام  ىلع  ٍلقثب  اهيقفرم  حيرت  اّأل  غراف  رخآ  ٌريرسو 
ادلاو عم  فتاهلا  ىلع  اهثيدح  عمس  هّنأل  بره  دق  ناك  اذإ  اّمع  لءاستتو  ًانخاس ،
نيجتان حوضوو  ةّدحب  تملكت  اهنكلو  سم ، تناك  دقف  .ليللا  فصتنم  لبق  ًامامت 

.هتذّختا ٍرارق  نع 



ءامس رشتني يف  هؤايضو  كلذ ، ىلع  كشوي  اّمنإو  ةليللا  ًالمتكم  سيل  رمقلا 
قباوط ةعبس  يذ  ىنبم  فلخ  ةريغص  ضرأ  ةعقب  ثيح  ًالوزن ، باسنيو  ةيفاصلا  ليللا 

.ملوهكوتس يحاوض  نم  ةيحاض  يف 
لصفي بعللا ، مهل  ولحي  ثيح  قهاش  ٌّلت  هلباقم  .رفزيو  قهشي  ويل  ناك 
عضبب ظفتحت  لازت  اّمنإو ال  ةنس ، ّلك  ًاليلق  صّلقتت  يتلا  ةباغلا  نع  نكسلا  تاعّمجم 

.بلاحطلا نم  ريثكلابو  راجشأ 
ةبلصلا ىنبملا  ناردجل  ٌهِجاوم  هرهظو  ًامود ، لعفي  امك  ضكرلل  ّدعتسا 

هيلجر لفسأ  رعشو  ًادوعص ، ّمث  ردحنملا ، وحن  ضكر  ىوصق  ةعرسب  ّمث  ةيساقلا ،
رثكأ مّدقتي  ّىتح  هسفن  تيبثتل  اهمدختسي  ناك  يتلا  راجشألا  روذجو  قوقشلاب 
روذج قوقشلا ، .ريفز  قيهش ، .هقنعو  هعلضأ  نيب  ةّوقب  قفخي  هبلق  حار  .ًادوعص 
ّيلعف رادج  ىلإ  ّلتلا  ردحنم  لّوحت  ام  ناعرس  .قوف  وه  اهو  ...تاءوتنلا  راجشألا ،
اوناك ام  ًابلاغ  .ام  ىرخأ  ٍبرح  وأ  ةيناثلا  وأ  ىلوألا  ةّيملاعلا  برحلل  اّمإ  ّينبم  عينم ،
لّقنتي حار  .فوهكلاب  ةهيبش  ةريغص  تافيوجت  تاذو  ةقهاش  ناردجلا  انه ، نوبعلي 

ربع ّعشي  ٌحابصم  رمقلاو  ةمتاقلا ، ةباغلا  ةعقب  ربع  لّلستي  نابعثك  ااذاحمب ، ةعرسب 
.ضرألا ىلع  جلثلا  كرب  اهلّكشت  يتلا  ايارملا  هسكعت  راجشألا ،

ىرخأ ةئمو  ةّيفاضإ ، ةدراي  ةئم  ّمث  ةدراي –  ةئم  ّلقألا  ىلع  زواجت  هّنأ  فرعي 
برحلا لالخ  مهدحأ  اهرفح  يتلا  تاعّبرملا  رادجلا ؛ ًافيوجت يف  ربعي  ةّرم  ّلك  يف  – 
برحلا ةبعل  نوبعلي  امدنع  قورافو  ادوبو  سكيليف  عم  اهيف  ةداعلا  يف  ئبتخي  يتلاو 

.عافترالا ةضفخنملا  ينابملا  قدانبب يب يب يف 
راجشألا ثيح  ناتسب ، ىلإ  يّدؤي  فيوجت  كانه  ةدراي ، ةئمعبرأ  دعب 



ردحنملا نم  برقلاب  ّرم  ةدراي ، ةئمّتس  دعب  .هسفن  رغيرغ  دلاو  قنش  ثيحو  ةيوتلملا ،
فيفصتل ًانولاص  ريدت  هّمُأ  تناك  يضاملا ؛ فيصلا  ريغصلا يف  يليب  هنع  طقس  يذلا 

تماه ّمث  ساغوكس ، لوح  تماهو  كلذ  دعب  هتلفقأ  دقو  رشاعلا ، ىنبملا  رعشلا يف 
رمألاب ريكفتلا  مدع  ًاقبسم  رّرق  هّنكل  ةّثجلا ، لكش  ناك  فيك  رّكذتي  لازي  .ًاديعب ال 

.ًادّدجم
". سكيليف "

.ةيوا هبشأ  ناك  ردحنم  ىلع  كانه ،
". ريغصلا يخأ  "

.عمسيو فّقوتيو ، رثكأ ، برتقي  حار 
."؟ تنأ نيأ  "

.ةّفاحلا فرط  ىلع  سلجي  ريغصلا  هقيقش 
". كارأ سكيليف ! "

.مّدقتلا ىلع  ؤرجي  ام  ردقب  ىرخأ ، ةوطخ 
.ليلقب ربكأ  ودبي  سكيليف  لعجي  رمقلا  ءايض  اميف 

". يدحول نوكأ  نأ  ديرأ  "
ىلإ دوعت  نأ  بجي  .ليللا  فصتنم  نحن يف  .سكيليف  انه  ءاقبلا  كنكمي  "ال 

". كريرسو كتفرغ  ىلإ  لزنملا ،
". الك "



". ةقلق يهو  ةيحاص ، امام  "
". لزنملا ىلإ  دوعأ  نل  "

.سكيليف ظحالي  ّىتح ال  ةريغص ، تاوطخ  ىرخألا ، ولت  ةوطخ  ويل  اطخ 
.كانه وه  اه  ّمث 

."؟ اذامل "
ىلع طقسيو  ردحنملا  ةّفاح  ىلإ  لصيو  ةريصق ، ةوطخ  دعب ، ةدحاو  ةوطخ 

.ريغصلا يلليب  لعف  امك  ًامامت  لفسألا ؛ روخصلا يف 
". ءوسيس رمألا  ّنأل  "

!". ءوسيس "
". امام ُتعمس  دقل  "

."؟ اذام "
". رداغتس اّإ  لوقت  اهتعمس  "

.ًابيرقت اّمنإو  ًاّدج ، ًابيرق  سيل  ويل ، سلج 
". رداغت نل  يه  "
". كلذ ُتعمس  "

ٍتقو يف  ديلجلا  لعف  امك  قطقطي ، عّدصتي ، ام  ءيشو  نوكس ، ةملظ ،
.ةلّلبملا قاروألاو  ةيراعلا  ناصغألا  عزتنت  حيرلا  اّإ  .مويلا  قباس 

."؟ اذام ...َتعمس  "



". انوفغ دق  انّنأ  تّنظ  نيح  مونلا ؛ ىلإ  اندولخ  دعب  ...ًالاصّتا  ترجأ  "
."؟ تلاق اذامو  "

". توصلا كلذب  ثّدحتت  تناك  .يتّدج  عم  "
لّلستت فيك  ظحال  ّوتلل ؛ طقف  كلذ  ويل  ظحال  دراب ، يدامرلا  رخصلا 

.هترتس بوقث  نم  ًالوزنو  ًادوعص  فحزتو  لفسألا  نم  همسج  ىلإ  ةدوربلا 
تلاق ةّتبلا ، ماري  ام  ىلع  رومألا  ريست  ال  تلاق : ...ويل  اهتعمس ، ...تلاق  "

". تاّرم ةّدع  كلذ 
". دوعت ًامئاد  يهو  ًاقباس ، كلذ  تلاق  دقل  "

". ةّرملا هذه  سيل  ًادبأ ! دوعت  نل  اهتعمس ! دقل  "
ٌتوص كانه  ْنكل  .حيرلا  .بلاغلا  يف  نآلا  ًابخص  رثكأ  هّنإ  ...عّدصتلا 

ىرخألا ةهجلا  ةميدقلا يف  قيرطلا  لوط  ىلع  ريست  يتلا  تارايسلا  توص  ًاضيأ ؛ رخآ 
.ليللا ءاجرألا يف  هذه  نولّقنتي يف  سانلا  نم  مك  طق  رّكفي  .ةباغلا مل  نم 

". سكيليف دراب  سقطلا  "
". الك "

". نازاّفق وأ  ةعّبق  كعم  تسيل  "
". ًادراب سيل  سقطلا  ّنأل  "

ةيفوصلا ةعّبقلا  ًةداع ؛ كانه  نوكت  يهف  هفطعم ، بويج  يف  ويل  ثحب 
.ضيبألاو رمحألاب  ةططخملا 



.سكيليف سأر  ىلع  اهعضوو  اهجرخأ ، .كانه  اّإ 
". كسأر لالخ  نم  كمسج  ةرارح  نم  ةئملاب  نينامث  رسخت  "

."؟ اذام "
". ةطاسبب لاحلا  يه  اذكه  "

ّمث هنيبج ، ىلع  ًاّدج  ةضفخنم  اّأ  ّنيبت  يتلا  ةططخملا  ةعّبقلا  سكيليف  لّدع 
.ًاقلأ ّعشي  ريدتسملا  رمقلا  ىلإ  نارظني  .امهضعب  نم  برقلاب  كانه  اسلج 

". لزنملا ىلإ  بهذن  نأ  بجي  "
". الك "

". عضولا نّسحي  نل  انه  كسولج  "
". عضولا نّسحي  نل  لزنملا  ىلإ  باهذلا  كلذكو  "

.ةفلتخم ودبت  تانحاش  .نآلا  تاراّيسلا  نم  ًاديزم  كانه  ّنأ  رهظي 
". ويل "

."؟ اذام "
". اباب رّكفأ يف  "

."؟ هب ام  "
". فرعي وه ال  "

" ...ًاذإ "



لاحلا هذه  ىلع  اتناك  دقو  ردحنملا ، ةّفاح  ىلع  نايّلدتت  سكيليف  الجِر 
.تقولا لاوط 

". لحرتس امام  ّنأ  ينعأ  هربخن ؟ نأ  بجي  له  "



نآلا
ثلاثلا مسقلا 



.ةايحلاب روعشلا  هرمغي  هيفف  .ليربأ  رهش  ماعلا ، نم  تقولا  اذه  ّبحأ  املاطل 
بغري هلعجي  هسفنل ، نانعلا  قلطيل  هوعديو  هلوح ، نم  ّوهزب  ظقيتسي  هّلك  ملاعلا 

ًايعاد بلاحطلاب ، ةوسكم  روخص  ىلع  قرزألا ، توتلا  تاريجش  نيب  سولجلاب 
ضيف نم  رجشلا ، يلاعأ  نيب  نم  اهتعشأ  لدست  اميف  هّيدخو  هنيبج  ئفدتل  سمشلا 

.قدتسملا رقشألا  اهئوض 
، تلخ تاونس  ةّدعل  انه  ىلإ  هتلصوأ  املاطل  يتلا  ةرايسلا  ىلإ  دنتسا 

ىلإ ىّدأ  يذلا  أدصلا  نم  ةلكآتملا  لافقألا  تاذ  ةيلابلا  كاب " شتاه  وڤ ، ـ لوڤ ـ لا "
لصف ىتح  لمحتتس  امبرو  هيف ، دمصت  عيبر  لصف  رخآ  اذه  نوكي  دق  .اهلاصوأ  عّطقت 

، اهلمع تّمتأ  دق  نوكتس  نيحلا  كلذ  ىتح  .ًاظوظحم  ناك  اذإ  ًاضيأ ، فيصلا 
.اهعيدوتب موقيو  تاودرخلا  ةحاس  ىلإ  اهذخأيل  ًازهاج  نوكيسو 

ثيح ةقِّوطملا  ةيديدحلا  ةسلسلاو  داحلا  فطعنملا  نيب  ريصق  يبارت  قيرط  هنإ 
ةلودجل ةبولطم  قئاقد  سمخ  رظتنيو  هتراجيس ، لعشيو  ةليل ، لك  هترايس  فقوي  ناك 
سيل نكلو  هسفن ، ناكملا  ناك  .راهنلا  هيلع يف  ودبي  ناك  ام  ىسني  نأ  داك  .هلمع 

.ءاطغلاو نامألا  يفضيو  هيلع  مّيخي  ناك  يذلا  مالظلا  نود  نم  لعفلاب ؛
.قيقحتلا نم  رهشأ  ةّتس 

، ءارمحلاو ءارفصلا  ةلسلسلا  ىلع  هتراجيس  أفطأ  مث  ًاليلق ، هتفقو  لاطأ 
مويلا هنكل  .ةباغلا  يف  حوتفملا  ىصحلا  لقح  ىلإ  لصوو  ةقهاشلا  ةلتلا  ىلإ  دعصو 
قافر هيدل  مويلا  .يدامرلا  تنمسإلا  ىنبم  لوح  هحابصم  ةءاضإ  دّرجم  نم  رثكأب  موقيس 
ةدرجلا ةمئاق  عم  اهتنراقمو  ةيبشخلا  قيدانصلا  تادحولا يف  ّدعو  ًاعم ، بابلا  حتفل 

...يكيتسالب فالغ  ةقلعملا يف 



زارط م\45 ةريغصلا  ةّيعفدملا  تاشاشرلا  نم  ةعطق   124 لوألا : فصلا 
زارط ةيكيتاموتوألا ، ةشاشرلا  موجهلا  قدانب  نم  ةعطق   92 يناثلا : فصلا 

نيبراك 4 تاموتوأ 
58  - سإ يب ياك  زارط  ةشاّشر  عفادم  عطق  سمخ  ثلاثلا : فصلا 

.اوتأ دق  اه 
ةقطنملا 44 نم  نيتيمسر  نيتلذب  نايدتري  ناوضع  اهّلقتسي  ءارضخ  ةنحاش 

.ًاليوط تماد  ةديدش  ةحفاصم  .نمألا  تامدخ  بتكم  نم  عافدلل 
!". اهنع تعلقأ  كنأ  تدقتعا  "

، ىرسيلا هدي  ىلإ  ةراشإلاب  نيفلتخم - نيجوف  نم  نايركسعلا - نالثمملا  ماق 
.اهرخآ ىلإ  لصتس  ام  ناعرس  يتلا  ةلعتشملا  ةراجيسلا  ىلإ 

."؟ كجعزت له  "
" ...كتجوز لقت  ملأ  نكل ، ...الك  "

". ءاشأ ىتم  نخدأس  ّيلإ ، ِغصأ  "
.هيتئر لخاد  ىلإ  ةرشابم  قيمع ، قاشنتساب  ماقو 

". مأ ال تّريغت  نإ  ّمهي  .رمألا ال  هيلإ  لوؤي  ام  اذه  نأل  "
ىلع ًامامت  ةليل ، لككو  ةيضاملا  ةليللاك  هسفن ؛ ناكملا  يف  هتراجيس  أفطأ 

". مهل صخرملا  ريغل  لوخدلاب  حمسي  ال   " ىلإ ريشت  يتلا  ةتفاللا  نم  لوألا  فرحلا 
."؟ نآلا شيعت  نيأ  ...ةلاحلا  هذه  .كعمسأ يف  ...ًانسح  "



ًاءزج كلذ  نكي  ذإ مل  نمألا ، قيرف  نم  ٌدحأ  مستبي  نأ  ًافولأم  ًائيش  نكي  مل 
.ةماستبالا هلداب  اذل  نآلا ، كلذ  لعف  امهدحأ  نكل  .مهتمهم  نم 

". تنأ اهيف  شيعت  يتلا  ويدوتسألا  ققش  يف  هسفن ؛ راوجلا  حجرألا يف  ىلع  "
ىلع عابطنا  يأ  يطعي  نأ  نود  نم  ماستبالا ، نع  هسفنب  ىأ  ـ ني رخآلا  ناك 
لك هسفن يف  لفقلا  ذالوفلا ، نم  شنإ  فصن  ةكامسب  لفق  دقفتل  بهذو  قالطإلا ،

.ةريخذلا ةرجح  ىلإ  يدؤت  ةصاخ  قيرط 
". اهنم يأ  لمعي  ...لمعي لـن  "مل 

.حاتفملا لمعي  مل 
.لفقلاو حاتفملا  اوصّحفت  .يلاتلا  مث  يلاتلا ، حاتفملا  ةبرجتب  نمألا  طباض  ماق 

ىلع ّلك  اهلك ، حيتافملا  ةبرجتب  ماق  .ًابيرغ  ءيش  يأ  ودبي  .بيرخت ال  يأ  كانه  سيل 
.ًافلتخم ًاحاتفم  رشع  ةتس  ةدح ،

". ىشمتأ نأ  ّيلع  نأ  نظأ  تنك  "
يف يندناست  .ةحلسأ  نزاخم  ةرشع  .ةدراي   150 ةليل ، لك  اذ  موقأ  "

". ًاليلق نيرمتلا 
.ًاليحن لاز  امو  رمعلا  نم  نيّتسلا  غلب  دقف  يشملاب ، أدبو  هتدعم  ىلع  تّبر 
ناعتمتيو ةنس ، نيرشعب  هنارغصي  امأ  نم  مغرلاب  هفلخ  ناثهلي  امهالك  ناك 

قئاقد دعب  قاهرإلا  امهكّلمت  .كناكم  حوارت  كلعجت  ةحفاصملا  ءانثأ  ةوقلا  نم  عونب 
وطخي نأ  دّمعت  ىتح  ةلتلا ، ةّمق  نم  اوبرتقا  نإ  امو  .ةباغلا  ربع  يشملا  نم  طقف  ةدودعم 

.امهسافنأ اطقتلي  الاز مل  ام  نيح  يف  هب ، قاحللا  نم  انكمتي  ىتح ال  ةعساو  ىطخب 
". جراخلا ىلإ  يحابصم  هّجوأ  اذه ، لعفأ  ةليل  لك  "



، بّعكملا لوح  ةئيطب  ةّفلب  ماق  نأ  دعب  ةداع ، كلذب  موقي  فيك  امهل  راشأ 
كلذ دعب  فّقوت  مث  مادقأ ، ينامث  ةكامسب  ناردج  ىلإ  حابصملا  لمحت  يتلا  هدي  ًاهّجوم 

.ةنزخ باب  هبشي  ام  مامأ 
ةدع دعبو  ًاقباس ، لعف  املثم  اهسفن  حيتافملا  ةعومجمب  شّتفملا  كسمأ 

.ةرودلا عابرأ  ةثالث  هرادأو  بولطملا ، حاتفملا  دجو  ا ، بيلقتلا  نم  تاظحل 
". لاح ةيأب  لمعي  اذه  ًانسح ، "

هّوفتي هّنكل مل  .ًةأجف  فّقوت  هتاوطخ مث  ىلوأ  اطخ  .لخادلا  ىلإ  بابلا  حتف 
.كارح الب  بسحو ، كانه  فقو  .ةملك  ةّيأب 

" ...هللا قحب  ...اذام  "
ةلواحم رخآ يف  ىلإ  بناج  نم  ىّولتي  نيضيرعلا ، امهيرهظ  ءارو  شتفملا  فقو 

.هيلإ نارظني  اناك  ام  باعيتسال 
."؟ اذه نوكي  "... 

.ابيجي لقألا مل  ىلع  وأ  هاعمسي ، امهو مل  ةيؤرلا ، نم  نّكمتي  مل 
نيب قيضلا  رمملا  ًاقرتخمو  بابلا  لخدم  ربع  ًاعفدنمو  ًاينحنم ، مامألا  ىلإ  اطخ 

.امهيفتك
.وتلل اهآر 

نيمدق ضرعب  ًامامت ، ةبتعلا  فلخ  ضرألا  يف  ةريبك  ةوجف  كانه  تناك 
تدعابتو تنمسإلا ، لخاد  ًاموي  تناك  يتلا  حلسملا  ديدحلا  نابضق  تعطُق  .ًابيرقت 

.ةروسكملا عالضألا  لثم  ةوقب  اهضعب  نع 



يذلا يبشخلا  قودنصلا  يمسرلا  يزلا  نايدتري  نيذللا  نيلجرلا  دحأ  كسمأ 
مث ك س ب 58 ،"  " هيبناج ىلع  عبط  يذلاو  بابلا ، نم  بيرقلا  ماكرلا  قوف  ناك 

ًاقودنص هليمز  راتخا  .ًاضيأ  ًايلاخ  ناكو  يلاتلا ، حتف  نمو مث  ًاغراف ، هدجوف  ءاطغلا  عفر 
.رخآلا ولت  دحاولا  حتف  ديعبلا ، رادجلا  بناجب  تناك  يتلا  ةموكلا  نم 

.ًاغراف ًاقودنص  نيرشعو  ةعبرأ  اهعومجم  ناك 
!". ىفتخا ءيش  لك  ...ءيش  لك  "

.هعم امّلكتو  نآلا ، هيلإ  ارظن 
" ...انه ًاموادُم  َتنك  دقل  "

.ةراجيسب سفنلا  ّينمي  ناكو 
". ةريخألا ةدرجلا  ذنم  ةليل  ّلك  يف  "... 

" ...انأ "
!". ةليل لك  "

ىتح ريثكلا  هل  َقبتي  مل  رمعلا ، اذه  يفو  .فوخلاب  شّتفملا  رعش  ام  ًاردان 
.كُبِعرُي همهفت  امو ال  مهفي ؛ وهف مل  .هدهاش  اّمم  ُرعذلا  ُهَباتنا  نآلا  هنكلو  ُهَباهَي ،

! كسفنب دكأتت  نأ  كنكمي  .جراخلا  نم  ًىذأ  يأب  باصم  ريغ  ...هنإ  "
" ...ناك سمألابو ،

!". ًائيش تيأر  كنأ  دب  "ال 
" ...تنأ .هسفن  ءيشلا  تيأرو  يعم ، ناكملا  تلج يف  دقل  "



نم نيتلماك  نيتعومجم  ىلع  اوطس  ةحلسألا ! لك  اوبلسو  انه ، اوناك  "
". حالسلا

.ةقيضلا ةحاسملا  هلوح يف  رظنو  نحشلا ، قيدانص  دحأ  ىلع  شتفملا  سلج 
نم رثكأل  عسّتت  ةحاسم  كانه  نكت  مل  صاخشأ ، ةثالثو  ًاقودنص  نورشعو  ةعبرأ 

.اذه
" ...نكأ .ةحرابلا مل  ةليل  نم  رخأتم  تقو  ...ثدح يف  دق  اذه  نأ  دب  "ال 

تنمسإلا ماطح  ًافراج  ةرفحلا  قوف  ىنحناو  هيتبكر ، ىلع  يدنجلا  عكر 
حّلسملا ديدحلا  نم  ةعطقب  كسمأ  .هلبق  نورخآ  رفح  ثيح  ًارفاحو  ىصحلاو ،

نم ريثكلا  طوقسل  لاا  ًاحِسفُم  ديدحلا ، عطُق  ثيح  هماإب  حسم  مث  روسكملا ،
.أدصلا

". ليوط تقو  ذنم  اذه  َعِطُق  دقل  "



.ليمج لكشب  عيبرلا  لصف  أدب  .عيباسأ  ةثالثل  لوطأ ، ةرتفل  ءانب  عورشم 
يف هتيب  نم  فصنو  ليم  دعب  ىلع  ماعلا 1930  ىلإ  دوعي  لزنم  كانه 

ًاناردج عضتو  هلزعب  موقت  .( Construction Inc  ) ءانبلا ةكرش  تناك  ابموت ،
امبر .ىرخألا  تاكرشلا  ىلع  هب  براض  ىندأ  ًارعس  هيف  ضرع  دقل  .هلوح  ةديدج 

، ًاريثك ًاحبرم  هيف  لمعلا  نكي  مل  .ةملك  ةّيأب  هّوفتي  مل  هنكلو  اذه ، يباك  برغتسا 
حبصت ةديدج  ةيفرصم  وطس  ةيلمع  لك  دعبف  .ةلأسملا  يه  هذه  نكت  مل  نكلو 

ينعي كرمأ  فاشتكا  نأل  َكُرذح ؛ َرُـثَك  هئِّبُخت  ام  دادزا  املك  .ةيمهأ  رثكأ  مهتيطغت 
ًامدق نيثالث  عافتراب  ةلاقس  ىلع  ًافقاو  ناك  بتكلا : ىلع  لاملا  ناك  .ريثكلا  ةراسخ 

يف ربساجو  تنسني  ڤـ ناكو  .ضيبألا  نوللاب  باشخألا  يلطي  سكيليف ، بناجب 
رفصألا نوللاب  حاولألا  ءالطب  ناموقي  ةلاقسلا  نم  رخآلا  بناجلا  يف  لفسألا ،

.رثكأ اهتيطغتل  ةضيرع ، تاشرُف  لامعتساب 
". سكيليف "

."؟ اذام "
."؟ دقتعت اذام  "

."!؟ نآلاو ًاقح ؟ مهم  اذه  له  "
". رمألاب اوملع  دق  اوناك  اذإ  فرعأ  نأ  ديرأ  .معن  "

جراخ قلستلا  ًالواحم  ةديهنت  قلطأو  ةيذالوفلا ، بيبانألاب  ًاكسمم  ويل  ىنحنا 
نم تارتل  ةرشع  رخآ  لقن  .ةعساو  تاوطخب  ملسلا ، لثم  رخآلا ، ولت  مسقلا  ةلاقسلا ،
ىلإ عجرو  ةنحاشلا ، كرحم  رادأ  مث  بشعلا ، قوف  اهعضوو  ةنحاشلا  نم  ءالطلا 



.لمعي كرحملا  اميف  فلخلا  ىلإ  رظنو  ةباوبلا  دنع  فقو  جراخلا ، ىلإ  هقيرط  يفو  .فلخلا 
نم ريثكب  ربكأ  ذالوفلا ، نم  ينبم  قالمع  بصُن  لثم  ناردجلا  ةلاقسلا  تطغ 

.تنسني ةفرغ ڤـ ضرأ  ىلع  اهونبي  نأ  اوداتعا  يتلا  ةينئادللا  تاضراعلا 
ىلإ راسيلا  نمو  ىلعأ  ىلإ  لمع  امدنع  ةيجهنملا  سكيليف  تاكرح  ظحال 
امأ ءاطخألا ، باكترا  مدع  ىلع  نايحألا  ضعب  ًاصيرح يف  تنسني  ناك ڤـ .نيميلا 

يف ًاقيمع  هتاشرف  سمغي  هنأل  ىلعألا  يف  فوقولاب  هل  حمسُي  نكي  ملف  ربساج 
ءالطلا رّطقت  ببسي  امم  لفسألا ؛ ىلإ  ىلعألا  نم  ىلوألا  ةقبطلا  ءالطب  موقيو  ءالطلا ،

.ًاقلز حبصي  ءاذحلا  لعن  ًاضيأ  لب  بايثلا ، خيطلتب  ةلكشملا  نكت  ملو  هطوقسو ،
، ًالماك ًاعوبسأ  قرغتسيسو  طقف ، ايلعلا  ةقطنملا  ءالط  بسحو ، ءالطلا  يقب 
، بتكلا ىلع  ًالام  نوكي  نل  يذلا  لمعلا  عون  يلاتلا ؛ لمعلل  هتقو  لك  سركيس  مث 

.ةنزخلا رعق  ةمجمجلا يف  فهك  ًالام يف  نوكيس  لب 
راكتبا يهو  الأ  ىرخُأب ، رّكف  .ءانبلا مث  سبالم  ةعانص  يهو  الأ  ةنهمب  رّكف 
فوقولا ةداعسلاو ، بجاولا  لخادلاو ، جراخلا  ميمصلاو ، ءاطغلا  .اهميظنتو  تاقرسلا 

.مامألا ىلإ  مدقتلاو  كارح  الب 
بسح ريسي  ءيش  لك  ناكو  ةيادبلا ، ذنم  رهظي  نأ  هدارأ  ام  طبضلاب  اذه 
ضرألا لقص  نوات ،" دلوألا   " ةقشلا يف ديدجت  رياربف ، رهش  .ةنسلا  ةيادب  ذنم  ةطخلا 

ادع ام  ةنورك  ةفلكتب 37000  فصنو ، عوبسأ  ةدمل  ناردجلاو ، فقسألا  ءالطو 
ًاليم نيعبرأ  دعب  ىلع  وبمير ، ةريغص ، ةدلب  ريبك يف  عورشمب  مازتلالا  مث  داوملا ، ةفلكت 

، زنيجلا ليوارس  اودترا  .ىرخألا  تاقرسلا  نع  ةفلتخم  ةقرس  تناك  .ملوهكوتس  لامش 
براوج اوعضوو  وركلف ،"  " ةطبرأب ةفيفخ  ةيذحأ  اولعتناو  ةصيخر ، ةقارب  تارتسو 
قدانبلا اومدختسا  .فرعت  ال  يك  مهحمالم  تفخأف  مهسوؤر  قوف  ةفافش  ةيئاسن 

رييغتل ًارابتخا  كلذ  ناك  .فرصملا  لخاد  تنسني  ـ ڤو ويل  طقفو  تاقلط ، نودب  ةفيزملا 



ةيا مهئادأو يف  مهكولس  رييغتلا يف  رمألا  ىعدتسا  لاح  يف  طامنألا ، رسكو  ةيوهلا 
.ةنورك  556،000 فاطملا ،

ةقش يف  ةيبشخلا  هيكرابلا  ةيضرأو  ةئفدتلا  ةفلكت  تناك  سرام ، رهش  هنإ 
ةنيدم روسغنيك ، تناك  مث  ةنورك ، فالآ  ةرشع  دحاو  عوبسأل  وسفيلآ  ةيلفس يف 

سمخ دعب  .ملوهكوتس  برغ  ًاليم  نينامثو  ةسمخ  دعب  ىلع  عقت  ىلوألا ، نم  رغصأ 
ناكم ةطرشلا  تددح  ةدلبلا ، ديحولا يف  فرصملا  ىلع  وطسلا  نم  ةقيقد  نيعبرأو 

.ةعوطقم بوردلا  لك  كانه  نكل  ةيجرح ، ةقطنم  ةيبارت يف  قيرط  ىلع  رارفلا  ةرايس 
ةرفح ىلإ  يدؤت  ةطيرخو  ةلصوب  مهعم  تناك  مالظلا ، مادقألا يف  ىلع  مهريس  اولصاو 

، ةيندعم قئاقرب  ةلوزعمو  ةمئاق  ةبشخب  ةمعدم  ةيبشخ  حاولأب  اهوطغ  ًاقباس مث  اهورفح 
ةيامحلا نمؤت  هتاذ  تقولا  يفو  ا ، طيحي  ام  عم  جزتمتل  بلاحطلاو  ةبرتألاب  ةاطغمو 

.ءارمحلا تحت  ةعشألاب  تاريماك  مدختست  يتلا  تافاوطلاو  دربلا  نم 
.مييختلاب ةصاخ  ةَّرِسأو  مونلا ، سايكأو  ماعطلاب ، تَدِّوُز  دق  ةرفحلا  تناك 

نم اوصلخت  امدنعو  .ةرايس  اورجأتساو  دوقو ، ةطحم  ىلإ  اوهجوت  يلاتلا ، مويلا  يفو 
.داوملا ةفلكت  ءانثتساب  ةنورك ، غلبمب 812،000  تيبلا  ىلإ  اوداع  قيرطلا ، زجاوح 
ىربكلا ةيلاتلا ، مهتقرس  ليومتل  ىلع 1،368،000  اولصحو  .نيفرصم  ىلع  اوطس 

.نآلا ىتح 
مث يإ 4 ،"  " مقر عيرسلا  قيرطلا  تحت  قفنلاو  ةيفلخلا ، ابموت  تاقرط  هذه 
لك كلذب يف  رعش  .مريسم  تأدب  ثيح  نم  ةبيرق  اهلك  جلتردوس ؛ دلوأ  قيرط 

ةملظملا ةليللا  كلت  ذنم  هيلإ  علطتو  هعم  شاع  يذلا  مويلا  ليربأ ، نم  عبارلا  .همسج 
.ءيش لك  اهيف  ريغت  يتلا  ةليللا  يربلا ؛ توتلاو  بلاحطلا  ًاسمالم  اهاضق  يتلا 

.ةقيقحلا نوفرعيس  لكلا  نأل  ةيناث  ةرم  ءيش  لك  ريغتي  دق  ...نآلا 
يتلا زغللا  نم  ةدوقفملا  ةعطقلا  ةرجفنملا  ةيضرألا  يف  ةطرشلا  فشتكت  دق 



، ًاضعب مهضعب  ىلإ  نومتني  مأ  حضاولا  نم  نيذلا  نيقراسلا  نم  ةلسلس  ًاعم  طبرتس 
اهيدل ةباصع  نع  ًانيعم ، ًاطمن  مهنع  ءاصقتسالا  نيبيس  .ًاليلق  فلتخم  لكشب  نكلو 

.ةعمتجم ديوسلا  تاباصعلا يف  ىدل  امم  ربكأ  ةحلسأ  نزخم 
ضرألا يف  ءاتشلا  دعب  ةئفادلا  سمشلا  تلغلغت  لوقحلا ، ربع  ءطبب  داق 

لحتو ءارفصلا  قاروألا  يدرتس  يتلاو  ةينقألا ، ةديدجلا يف  بشعلا  معارب  اهنم  وحصتل 
.ةلفقم ةقوطم  ةلسلسو  ةيركسع  ةقطنم  كانه  تناك  ليوطلا ، فطعنملا  دعب  .اهلحم 

، ةليل دعب  ةليل  اهتبقارمب  ماق  يتلا  ةرايسلا  اهآر ؛ مث  ًاليلق ، ويل  أطبأ 
فقي يف ةداع  ناك  يذلاو  نسلا ، ريبك يف  شتفم  اهكلمي  يتلا  ةيلابلا  وڤ " ـ لوڤ ـ لا "

ةحول تاذ  ةريغص  ةرايس  ًاضيأ ، ىرخأ  ةبكرم  ىأر  هنكل  .نيخدتلاب  موقيو  مالظلا 
.ةيركسع

.فرع نآلا  ...نآلا 
اولخدو هوحتف ، نأ  مهل  قبس  امبرو  بابلا ، نوحتفيسو  كانه ، اوناك 
نيرشعو دحاوو  نيتئمل  ةللعم  ريغ  ةقرس  .هودهاش  ام  مهبعرأو  ثدح ، ام  اوفشتكاو 

هفقوم نوكيس  مهل ، ةقرس  رخآ  دعبو  ةمدصب ، ةطرشلا  تباصأ  ًايران  ًاحالس 
.ىوقأ لوادتلا  ديق  يضوافتلا 

.قيرطلا نع  ًاديعب  ةرايسلا  ًةأجف  هادي  ترادأ  اذهل ، ططخي  .ةرايسلا مل  فقوأ 
، ىصحلا بعلم  ىلإ  للستيو  جارحألا ، ىلإ  قيرطلا  ربع  ضكريو  قلستي ، نأ  دارأ 

.هوري نأ  اوعيطتسي  نيذلا مل  كئلوأ  بقاريو  ةضغلا ، بلاحطلا  ىلع  يقلتسيو 
، هنهذ نم  اذه  فرصي  اذإ مل  .ماكحإب  دوقملاب  ًاكسمتم  ناك  ثيح  ثكم 

.ناكملا رداغي  نلف 
امب ًاديعب  راص  امدنع  هدعقم  ىلع  فلخلا  ىلإ  هرهظ  دنسأو  هتدايق ، لصاو  مث 



.ًاليلق هتعرس  داز  مث  رطاخملا ، بوكر  نع  يفكي 
ذإ تقولا ، نم  ريثكلا  هيدل  لازي  ال  قئاقد ، عضبو  ةرشاعلا  ىلإ  ةعاسلا  ريشت 

ةعاسلا 10:37. ىتح  نولاف  نم  راطقلا  لصي  نل 



.اهلك ديوسلا  ءاجرأ  رهشأ يف  ةثالث  ةفينع يف  وطس  ةيلمع  نوثالثو  تس 
يبتكمو ةحفصم ، ةنحاش  ةرشع  ىدحإو  ًافرصم ، نيرشعو  نينثا  ىلع  وطسلا  ناك 
ةباصعلا نكت  ملو  قباوس ، يأ  نود  ةيكيتامارد  ثادحأ  .ناهرتسإلل  بتكمو  ةفريص ،

.ديكأتلاب اذه  لك  نع  ةلوؤسم  اهيلع  ضبقلا  لواحيو  اهنع  شتفي  يتلا 
ىتح يفلخلا  هبيج  يف  بلقي  ءيضم ، رمم  يف  ًافقاو  سكنورب  نوج  ناك 
كانه ناك  ةنورك ، نورشع  رشع ، سمخ ، اهدعب ، ماق  .ةيندعم  دوقنب  هدي  تيظح 

.دقتعي امم  رثكأ  ًامئاد 
ةلاح ريغص  دلب  يف  دحاو  رهش  لالخ  ًافرصم  رشع  ينثا  ةقرس  تدّلو 

ءيش مل ماد  امو  .انه  ةفولأم  ةلاحلا  هذه  نكت  ملو  مومحملا ؛ فوخلاو  قلقلا  نم  ةّرمتسم 
؛ ربكأ لكشب  ضرملا  اذ  ًاعيمج  نوقرغيس  جالع ، يأ  كانه  سيل  ماد  امو  ريغتي ،

تانحاشلا قفارت  ةطرشلا  تحبصأ  رياربف ، رهش  فصتنم  لولحب  .ةميرجلا  ىشفتتس 
اذه نم  اهتيامح  ليحتسملا  نم  ناكو  ةتّتشمو ، ةريثك  تناك  فراصملا  نكل  ةحفصملا ،

.يدع ـُ ملا ضرملا 
.يلاتلا قيقحتلاو  يلاتلا  ريذحتلا  راظتنا  ىلع  مهلمع  رصتقا  اذل ،

ةئف نم  مث  ةدحاولا ، ةنوركلا  ةئف  نم  ةيندعملا  عطقلا  لك  مدختسا  ًالوأ ،
" عيبلا ةنيكام   " يف لخدُي  أدبو  قيضلا ، ّقشلا  ىلإ  سكنورب  هّجوت  .تانورك  سمخ 

.ىرخُألا ولت  ةيدقن  ةعطق 
ينامثلا تاقلطلا  تلّكش  ةلاحلا ، هذه  .ردصم يف  ضرملا  كلذ  يشفتل  ناك 

ماوكأ ادع  ام  ليلدلا ؛ ىلإ  دقتفي  لازي  الو  .رسكلل  داضملا  جاجزلا  ىلع  ًامستبم  ًاهجو 
.ًادبأ ءافشلل  نولثامتي  دق ال  ىحرجو  حالس ، يأ  ىلإ  ةلصب  ّتمت  شيطارخلا ال  نم 



.لذنلا اهيأ  مستبا ،
امدنع ًامئاد  ثدحي  امك  بارطضا  تقو  ىلإ  لّوحت  دق  رييغتلا  تقو  ناك 

اذهو ديدج ؛ ماظن  هلحم  ّلحيل  ماظن  ىواهتي  امدنع  .ديدج  موهفم  ىلإ  نوضرعتي 
ًائيش نوكلمي  سانأ ال  ةرطاخملاب ، نوبغري  سانأ  نيب  ًاروف  ىرشتسا  دق  ديدجلا  جذومنلا 

.هورسخيل
اهفادهأل ةطرشلا  ةيامح  ةيفيك  كئلوأ  نوعنقملا  ةعبرألا  نوقراسلا  ريغي  مل 

.هلمكأب ةميرجلا  ملاع  كلسم  اوريغ  لب  بسحو ،
، فحصلا اوأرقو  ةنيعللا ، ةماستبالا  كلت  ىلإ  نورخآلا  نومرا  رظن  دقف 
نم ديزملا  اوبكتريو  مهودلقي  يكل  اذه  مهمهلأ  دقو  زافلتلا ، ىلع  ريراقتلا  اوبقارو 
نم ديزملا  ىلع  لوصحلل  ةليسوك  فرطتملا  فنعلا  نم  ديزملا  نيمدختسم  تاقرسلا ،

.مئانغلا
يقالخألا قاطنلا  فنعلا  قزم  دقل  .مهنيبو  اننيب  ديعصتلا  ةّدح  دادزتس 

.ًابرإ يئانجلا  ناديملل 
ىلإ جاتحنس  اهدنعو  ًاحّلسم ، نوكت  نأ  كيلع  نيعتيسف  نيحلسم  اّنك  اذإ 

لاكشأ نم  ًالكش  فراصملا  ىلع  وطسلا  ناك  اذإ  .كعدرل  تاسدسملا  نم  ديزملا 
كئلوأ نيب  ةقالعلاو  ةيمارجإلا ، تافرصتلا  ّلكل  تَبِصُن  دق  داتوألا  نإ  لوقتسف  نفلا ،

رشع لالخ  .ةقباطتم  نوكت  بلسلل  نوضرعتي  نيذلا  كئلوأو  بلسلا  نوديري  نيذلا 
هنيعب نمزلا  اذهو  تاذلاب  ةعوما  هذه  ىلإ  نوثحابلا  ريشيس  ةنس ، نيرشع  وأ 
قفدتل هترادإ  ةيفيك  رييغت  ىلإ  فراصملا  ماظن  رطضا  امدنع  لصح  اذه  نإ  نولوقيو 

نم نيقي  ىلع  سكنورب  ناك  .ةبّبحم  ًةادأ  ةواسقلا  تحبصأ  امدنعو  ةيدقنلا ، ةلويسلا 
.اذه

دوقنلا لوزن  رظتناو  ةثالثو ، دحاو  نيمقرلا  نيعّبرملا ، نيرزلا  ىلع  طغض 



الوكوشلا ةكعكو  ىلوألا  رّكسلاو  زوللاب  ةنابزرملا  ىولح  كلذ  دعب  لزنتل  ةيندعملا 
ازتيبلاو راهنلل  ركسلا  عم  يضفلا  ياشلا  ناك  .ىرخُأ  بلط  مث  نوليانلاب ، ناتفّلغملا 

ىلإ هلصوي  يذلا مل  شيتفتلاب  كراش  نأ  ذنم  لاحلا  وه  اذه  ناك  املاطل  .ًاليل  اهلكأيل 
يف ًاركاب  ملوهكوتس  ربع  فده  ريغب  ةليوط  ةفاسمل  يشملاب  موقي  ناك  .ناكم  يأ 

ليللا فصتنم  دنعو  ةقاطلاو ، قاهرإلا  نم  ًاضعب  قلطيل  ليللا ، ًارخأتمو يف  حابصلا ،
ةريبك ةفرغ  هدحو يف  نوكي  نأ  داتعا  .يضايرلا  ةطرشلا  ةطحم  يدانل  تارايزب  موقي 
عفرو ةيديدحلا  تاركلا  عم  عراصتلل  ليللا ، فصتنم  دعب  نم  ةثلاثلا  ةعاسلا  دنع 

.سانلا ةبراحم  بنجتي  ىتح  ةمكالملا  سيكو  سودلا  ةنوحاط  لامعتساو  لاقثألا 
ىولح ىلع  لوصحلل  تانورك  سمخ  ةئف  نم  نيتيدقن  نيتعطق  عضو 
معطلا ناك  .اهعلتباو  الوكوشلاو  نابزرملا  نم  ديزملا  مهتلاو  فالغلا  قزم  مث  ةيفاضإ ،

نأ هيلع  نيعتي  ذإ  رايخ ، يأ  هيدل  نكي  نكلو مل  ةوالحلا ، ةدش  ببسب  زازئمشالا  ريثي 
ًايوق ودبيل  نكلو  ليحنلاو ، بحاشلا  ليزهلا  دسجلا  ةروص  ىلع  ظفاحيل  هفوج  ألمي 

.جيلخلا دنع 
ملاع عم  تاقالع  يأ  نود  دحاو ، جيسن  نم  ةكسامتم  ةعومجم  تناك 
لمعت يتلا  تامولعملا  ةكبش  نم  ٌّيأ  اهعم  لماعتي  مل  اذه ، عمو  .مارجإلاو  ةليذرلا 

، يمارجإ لجس  يأ  ةعبرألا  دارفألا  ةعوم  نوكي  ال  دق  .هقافرو  سكنورب  حلاصل 
ءاطخأ يأ  اوبكتري  مهنكلو مل  أطخ ، اوبكتري  نأ  ىلإ  مهيلع ؛ فّرعتلا  ّمتي  نل  اذهلو 

.دعب
ذفاون نم  يتآلا  عطاسلا  ءوضلا  تحت  ًاثيدح  ةلوقصملا  ةيضرألا  تألألت 
يكل جرخملا  وحن  هّجوت  .مئادلا  هظقيت  ببسب  ًاقهرم  ناكو  أدهي ، نكي  .بتكملا مل 
قلغأ .حابصلا  ًارخأتم يف  ناك  تقولا  ّنأ  نم  مغرلاب  هموي ؛ ةيناثلا يف  ةرملل  يشمي 

نأ هل  َّنستي  مل  نكل  ةيعيبر ، سمشل  ةبسنلاب  ًادج  ةئفادلا  ةيدلجلا  هترتس  باّحس 
.ةفيفخ ةيعيبر  ةرتس  ةيلعلا  نم  ذخأي 



بضغ مل ةيضاملا ؛ ةليلقلا  عيباسألا  بضغلا يف  نم  فلتخم  عونب  رعشي  أدب 
لك ًابيرقت ، موي  لك  هدهاشي  ناتتفالاو  لوضفلا  عم  ًاقفارتم  ًانايصع  ناك  .هزّيمي  نكي 
موقي يذلا  دئاقلا  دهاشي  ناك  .دوسألاو  ضيبألاب  ةزتهم  ةبقارم  مالفأ  ىلع  ٍناوث  عضب 
هوجو لكش  ىلع  رسكلل  ّداضم  جاجز  ىلع  رانلا  قلطي  يذلاو  يلزانتلا ، ّدعلاب 

ام اذه  نوكي  دق  .هيغتبي  ام  ىلع  لوصحلل  ةطرفملا  ةّوقلا  مدختسي  يذلاو  ةمستبم ،
فلغملا فنعلا  هنإ  لب  بسحو ، فنعلا  نكي  مل  .بضغلا  اذه  عضولا ، هيلإ  لآ 

لفطك يف هلكاشم  روصلا  كلت  لجرلا يف  ّلح  .سكنورب  هغستسي  ام مل  اذهو  لزهلاب ،
لوح موحيو  اهيف ، ركفن  قئارطب ال  ركفي  ناك  دقف  .ًاحجان  ناك  اذهلو  نيغلابلا ، ملاع 
اياده قودنص  اهدجت يف  دق  يتلا  ةيرحسلا  ليحلا  نم  ًاعون  ًامدختسم  انقئارط  سيراتم 
اذهف اذه ؛ عم  سيل  نكلو  نيغلابلا ، نيمرا  عم  لماعتت  فيك  ةطرشلا  تفرع  .فلغم 

.ضيغب وه  ام  ردقب  قّوشم  عادبإ 
، هعم مّلكتي  نأو  ةفطاخ ، ةرظن  سأرلا  كلذ  لخاد  ىلإ  رظني  نأ  ديري  ناك 

.همهفيو
هتقاطب ًالّوأ  ًامدختسم  ةدصوم ، باوبأ  ةعبرأ  ربع  لفسألا ، ىلإ  هّجوت 

سكنورب ناك  امم  رثكأ  ًءاضم  جراخلا  يف  ناكملا  ناك  .ةباوبلا  حاتفم  مث  ةينئادللا 
يشملاب أدب  مث  فيطللا ، عيبرلا  ءاوه  نم  ًاقيمع  ًاسفن  ذخأو  هينيع ، ضمغأ  اذل  عقوتي ،

.يراجتلا ةنيدملا  زكرم  وحن  ًاقرش ، ًاهجوتم 
ديوسلا لوط  يف  ترشتنا  ةروطخلا  ةمقافتم  ةقرس  ةيلمع  نوثالثو  ّتس 

؛ اهعيمج اهيف  قيقدتلاب  ماق  .ومزوأ  ةجودزملا يف  ةقرسلا  ذنم  تلصح  دقو  اهضرعو ،
ًايفرح ةعوما  هذهل  ةيكولسلا  طامنألا  تعبّتا  اهادحإ  اهنم ؛ نيتنثاب  مدُص  .هابتنا  لكب 

.ًامامت ةفلتخم  تناك  ىرخألاو  ىدم ، دعبأ  ىلإ 
ةعاس ةفاسم  ىلع  ةئداه  ةريغص  ةدلب  يف  روسغنك ، يف  ىلوألا  تناك 



أدب .م  صاخلا  ةيلستلا  باتك  نم  ًةرشابم  اهوسبتقا  فرصم  ةقرس  ةرايسلا ؛ ةطساوب 
رانلا قلطيو  ًالوأ  بهذي  ربكألا  خألا  ناك  .ربكألا  خألا  هتادانمب  سكنورب  دئاقلا 
قوف زفقيو  شاشرلاب  حلسملا  رغصألا  خألا  يتأ  مث يـ بابلا ، قوف  ةقلعملا  اريماكلا  ىلع 

يدنجلا ثلاثلا ، .دوقنلا مث  قيدانص  غيرفتل  ةعرسب  كرحتي  وأ  دوقنلا ، فرص  ةدضنم 
، ةيكيتكت ةدراطم  ندم ، برح  يركسع ، كابتشا  ةقرسلا  نأك  رانلا ؛ قالطإل  زهاجلا 

ىلع رانلا  قلطأ  ًامئاد ، موجهلا  ةيقدنبب  ًاحلسم  يدنجلا  ناك  .ام  ةّمهمب  اهلالخ  موقي 
، قئاسلا عبارلا  قراسلا  سكنورب  اعد  .قيدانصلا  فلخ  بثي  نأ  لبق  ةيناثلا  اريماكلا 

يذلاو فرصملل ، ةيمامألا  ةهجلا  سرحيو  عقوملا ، ىلإو  نم  مهذخأي  ناك  يذلا  وهف 
.حومجو ةعرسب  سيل  يأ  ظفحتب ؛ دوقي  دوهشلا  ةداهشل  ًاقبط 

ةيلصألا ةغايصلا  ةينقتو  دهاشلا  ةدافإ  رمألا  ئداب  سكنورب يف  أرق  امدنع 
ماق ملوهكوتس - لامش  ةقيقد  نيعبرأو  ًاسمخ  دعبت  ةدلب  وبمير ، ةيناثلا - ةقرسلا  نم 
نع تفشك  ذإ  .ةيببسلا  ةقالعلا  مادعنال  اهنع  رظنلا  فرصو  فلملا  ىلإ  اداعإب 

اقلطي ملو  امهيسأر ، قوف  نيفافش  نيبروجو  نيترتسو ، زنيجلا  نم  نيلاورسو  نيلجر ،
نم ةوطخب ، ةوطخ  اهلماكب ، ةقرسلا  عّبتت  ىلع  ًارداق  ناك  اذل  تاريماكلا ؛ ىلع  رانلا 

.جرخملا ىتحو  لخدملا 
ارهشأو الخد ، .امهيتوص  اعفري  ملو  نيفظوملا ، عم  نيبذهمو  نيئداه  اناك 

.ةقورسم مل تيداك " لبوأ   " ةرايس عقوملا يف  ارداغ  مث  لاومألا ، اذخأو  امهيحالس ،
هل ترهظأ  كلذ  دعب  نكلو  .ىلوألا  ةعوما  كلت  لاعفأ  هبشي  ءيش  يأ  كانه  نكي 

هعفد امم  ًاقباس ، تلعف  امك  ًامامت  فرصملا ؛ جراخ  اريماكلا  هتطقتلا  ًاريصق  ًابقعت  اناس 
.ًاددجم فلملا  حتفل 

ةفافشلا براوجلا  نم  جوز  كانهو  هلوخد  لبق  ًةرشابم  لوألا  لجرلا  ماق  ذإ 
لاقو هفتك  ىلع  هدي  عضوو  هدقفتي ، هنأكو  رخآلا  لجرلا  لوح  نارودلاب  ههجو  ىلع 
خألا يأ  دوقيو ؛ يمحي  نأ  هيلع  امهدحأ  .دّدرت  ةرظن  امهضعب  ىلإ  ارظن  مث  ًائيش ،



.رغصألا خألا  يأ  هعباتو ؛ لوألا  ةيامح  تحت  رخآلاو  ربكألا ،
!". نوج "

يشمي أدب  دق  ناكو  يوقلا ، سمشلا  ءوض  ببسب  ًارزش  رظني  سكنورب  ناك 
.هفلخ ةعيرس  تاوطخ  توص  عمس  امدنع  يليكس  عراش  نم  برتقاو 

!". رظتنا "
.هءارو ضكري  مورتسلراك  ناك 

امهضعب نادهاشي  اناك  .انه  ديدحتلابو  ّطق ، لبق  نم  ضكري  هسيئر  َري  مل 
ادع ام  ةميرجلا ، عقوم  ىرخألاو يف  ةنيفلا  نيب  وأ  تارمملا ، طقف يف  نكل  موي ، لك 

.نكيفلبآ ليمجلا يف  مورتسلراك  تيب  اهيف  راز  يتلا  ةيسمألا 
."!45 رايع م \ نم  ًاريغص  ًاشاشر  نورشعو  ةعبرأو  ةئم  "

عطقنم هوحن  هجتي  رصتنملا  مورتسلراك  ىري  نأ  سكنورب  نوج  عاطتسا 
، فرعي يذلا  ديحولا  ماد  امو  هلوقيل ، مهم  ءيش  هدنع  سيئرلا  نأ  دب  .سافنألا ال 

.ةدوشنملا هتظحل  هذه  نوكتسف 
زارط 4!". نيبراك  ًايكيتاموتوأ  ًاشاشر  نوعستو  نانثا  "
.مالكلا لصاو  هسافنأ مث  طقتلا  ةدح ، ىلع  ةلمج  لكب  هّوفت 

زارط 58!". ةشاشر  عفادم  ةسمخو  "
."؟ اذام "

."؟ كلذك سيلأ  ةليلق ، ربتعت  "



". اهضوخت يتلا  برحلا  ىلع  دمتعي  اذه  "
."؟ ةحفصم تانحاشو  فراصم  ىلع  وطست  تنك  اذإ  اذام  "

يتلا مل ةيبصعلا  ةقاطلا  قرحي  يك  فده  الب  ًامئاه  ًايشم  وتلل  سكنورب  أدب 
.نآلا اهيلإ  جاتحي  دعي 

ًاحالس نورشعو  دحاوو  ناتئم  هعومجم  ام  نوج ؟ اي  ليختت  نأ  كنكمي  له  "
". ًايلآ

". كعباتأ يننإ  "
ةدوجوم دعت  مل  اهنكلو  ةيركسعلا ، ةريخذلا  عدوتسم  ةدوجوم يف  تناك  "

". ريخألا فيرخلا  لصف  ًاقباس يف  تقرس  نوكت  دقو  نآلا ! كانه 
.هناكم سكنورب يف  نوج  دّمجت 

هنكلو مل سانلا ، كلذكو  ةبخاص ، ةنيدم  هلوح يف  عراستت  تارايسلا  تناك 
.مهعمسي وأ  مهري 

مويلا دعي  .فلخلا مل  ىلإ  ريسلاب  أدبو  هيبقع  ىلع  رادتسا  كلذ ، نم  ًالدبو 
.ًاريخأ ءودهلاب  رعش  دقف  ةعيرس ، ىطخب  ةليوط  ةفاسم  زايتجا  ىلإ  جاتحي 



، نامألاب رعشي  ماقرألا  هلعجت  ذإ  .تايضايرلا  َملِع  ّبحي  سكنورب  نوج  ناك 
تناك .ةرملا  هذه  سيل  نكل ، .هتلاح  تناك  امهم  ااذ  ةباجإلا  ىلع  لصحيسو 

.ًابيرقت ةنس  فصن  ةّدمل  اهّلحي  نأ  عطتسي  هبتكم مل  ىلع  ةلداعم  هيدل 
X.Y= Z

.اهلح نم  نكمتي  اذهلو مل  ةلوهجم ، ميق  ثالث  نمضتت  ةلداعم  اإ 
.ةديدج ةقرس  لك  عم  ريغت  بلقتم  رصنع  كانه 

.هذه ةملظملا  ربونصلا  ةباغ  لخاد  ًامامت  ةباجإلا ؛ دجيس  ام  ناعرس  نكل ،
" وڤ ـ لوڤ  " ةرايسب رشُح  امدنع  هترايس  بناج  ىلع  ءالطلا  ّكحب  ببست 

يأ ةطرشلل ؛ تارايس  ثالثو  ةيركسع ، ةحول  اهيلع  ةريغص  ةنحاشو  ةكهنم ، ءاقرز 
ةطرشلا نم  ناطباض  دّقفت  .بنج  ىلإ  ًابنج  فقت  تابرع  تس  نم  ةعومجم  تناك 
راجشألا قاروأ  ىلع  نيتوطخب  ماق  .رورملاب  هل  حامسلا  لبق  هتّيوه  يمسرلا  امهّيزب 

.ةلفقم تلاز  ام  يتلا  ةلسلسلا  لوح  ّفتلي  ناك  اميف  بلاحطلاو 
ةدراي يتئم  لوطب  لصاوتم  وحن  ىلع  ًادوعص  ًاردحنم  ةباغلا  قيرط  ناك 
لاجر نم  سانلا ، نم  ةعومجم  دشتحت  ثيح  ىصحلا  لقح  ىلإ  ةلتلا ، ةّمق  ىلإ  ًالوصو 
دحأو ةيندم ، سبالم  ضعبلاو يف  رضخألا ، مهّيز  دونجلاو يف  يمسرلا ، مهيزب  ةطرشلا 
ثيح لكشلا  بّعكم  ًاريغص  ًءانب  ىأر  .سمشلا مث  جهوتت يف  ءاضيب  ةرتس  نيينقتلا يف 

.دشحلا اذه  عّمجت 
نمألا نم  نيلثممو  غنيدوهو ، ةنيدملا  ةطرش  نم  هئالمز  ىلع  ةيحتلا  ىقلأ 

، شتفمك هسفن  مدق  يذلاو  رئاجسلا ، ةحئار  هنم  ثعبنت  لهك  لجرو  يركسعلا ،



.ىنبملا هاجتاب  هريس  ريخألا  اذه  لصاو  اميف  سكنورب  نيتقلقلا  هينيعب  قحالو 

". ًابحرم "
.كيمسلا ندعملا  نم  لفقم  باب  مامأ  ةعكار  ءاضيبلا  ةرتسلا  ةبحاص  تناك 

.هيلإ تتفتلاف  ىصحلا  ىلع  هتاوطخ  توص  تعمس 
". ًابحرم "

.اهيمدق دنع  ضرألا  ةريبك يف  ةرفح  كانه  ناك 
."؟ ةقّوطملا ةلسلسلا  دنع  لفسألا ؟ كانه يف  لفقلا  تيأر  له  "

". معن "
، ةقباطم ةخسنب  َلِدبُتساو  يلصألا  لفقلا  ليزُأ  .كلذك  ودبي  وأ  ّسَُمي ، "مل 

". رودي هنكلو ال  مئالم  حاتفملاو  ةقباطتم ، ةلسلستملا  ماقرألا  نإ  ىتح 
". معن "

". ّسَُمي هنأ مل  ول  امك  ءيش  لك  ودبي  ذإ  .انه  رمألا  ودبي  املثم  ًامامت  " 
: تعباتو نيتقلقلا  نينيعلا  يذ  يندملا  هاجتاب  انس  تأموأ 

" ...وهو "
". هارأ يننإ  "

نم بيرغ ، ءيش  يأ  َري  ملو  ءاسم ، لك  ةرجحلا  هذه  صحفتي  ناك  "
". جراخلا



ىلإ ًاليلق  تكرحت  .هتبحس مث  وأ  هتحتف ، امدنع  ًاليقث  نصحملا  بابلا  ناك 
.لخادلا ةيؤر  نم  سكنورب  نكمتف  بناجلا ،
.ةريبك ةرفح  اهيف  ةيتنمسإ  ضرأ 

ًائيلم ناك  .ىنبملا  تحت  قفن  رفحب  لوخدلا ؛ نم  نوبكترملا  نّكمت  اذكه  "
". ًاددجم هرفحب  وتلل  نآلا  انمق  ًامامت ،

.ربكألا هيخأب  ركفو  شأج ، ةطابرب  فّرصت  ا ، قحلف  لخادلا  ىلإ  تبهذ 
". ًالمع اونسحأ  "

لوط ىلع  اهضعب  قوف  ةسّدكمو  ةحوتفم  نوللا  ةيتيز  قيدانص  تناك 
.ضرألا نم  ميلسلا  ءزجلا  ىلع  ةيلاع  ةموكب  ةيطغألا  تسّدكو  .رادجلا 

زارطلا نم  ءادوس  يب 58 " سإ  ياك  ، " رايع 45\م ةريغص  تاشاشر 
.داحلا

". كلذب اوحجنو  هولعف ، ام  ءافخإل  مهدهج  ىصقأ  اولذب  "
.هآر ام  اذه  ةداح ، بلاخمو  ةنازنز 

نم ناك  .ذفاون  نود  نجس  ةنازنز  لّثمت  ىنبملا  يف  ةديحولا  ةفرغلا  تناك 
اذه .ضرألا  نم  اودعص  امدنع  .كلذ  تضحد  بلاخملا  نكل  .لوخدلا  ليحتسملا 
ةلواحم يف  ىلعأ ، ىلإ  تبصن  ةّداح  تاودأ  لامعتساب  حّلسملا  ديدحلا  اوعطق  .ودبي  ام 

.لفسأ ىلإ  هبحسو  هب  كّسمتلل 
يذلا مقرلا  لوها ، ريغتملا  مقرلا  .هنم  اوأدب  يذلا  ناكملا  وه  اذه  ًاذإ ، "

". رارمتساب ربكي 



."؟ مقر يأ  "
.رابغلاو تنمسإلا  نم  ةقبطب  نيتبكرلا  دنع  هلاطنب  ثّولو  ًاضرأ ، ىنحنا 

". روسغنوكو وبمير  .ومزوأو  اريمدفس  .اتسراف  "
."؟ نوج مقر ، يأ  "

.اهيلإ رظن 
نم يفكي  امب  ةئيلم  ةرجح  وأ  ةقورسم  ةرايس  كانه  تناك  اذإ  ام  مهي  "ال 

فاشتكا ريخأتل  اوأبتخا  دقف  اهتحت ، ضرألا  ريجفت  لماك مت  جوفل  ةيلآلا  ةحلسألا 
". اولحر دق  نونوكيس  ...هيف  كّرحتن  يذلا  تقولا  يفو  .مهرمأ 

لك أدب  ثيح  اهرعقو ؛ ةرفحلا  فارطأ  ىلع  هدي  عضوو  بناجلا ، وحن  رادتسا 
ةليوطلا يف ةلطعلا  يفو  ًاركاب ، حابص  لك  كرحتي  وهو  ةليوط  يلايل  يضمي  ناك  .ءيش 

هدي جلوي  وهو  ناك  .مهنع  ًافّلختم  لصيو  مهفلخ  لورهي  لاز  امو  عوبسألا ، ةيا 
.هسفن ردقلاب  ًاطبحمو  ًارثأتم  ةبطرلا ، ىصحلا  نم  ةوجف  ًاقيمع يف 

، ةيمارجإ طباور  يأ  كيدل  نكت  مل  اذإ  ًاقلطم ، نجسلا  يلخدت  مل  اذإ  "
" ...ةصاخلا ةيمارجإلا  كتايلمعل  طيطختلل  دادعتسا  ىلع  كنكل 

.ةملظملا ةفرغلا  هءارو يف  كرحتت  تناك 
."؟ تلق اذام  "

، ةحلسأ ىلع  لوصحلل  تاقالع  يأ  وأ  ةحلسأ ، يأ  كيدل  نكت  اذإ مل  "
."؟ نيلعفتس اذامف 

."؟ هتلق كنأ  تلخ  ام  تلق  له  نجسلا ! لخدأ  اذإ مل  "



". ةحلسألا نزخم  نم  ةطاسبب  هيلع  نيلصحت  "
."؟ هترايزب تمق  له  "

ًاديج امهضعب  نافرعي  امهف  كلذ ؛ ىلإ  جتحي  .سكنورب مل  نوج  بُِجي  مل 
.ءيش يأ  ءافخإ  امهيلع  ليحتسي  هنإ  ثيح 

.نيوخأ اناك  نيقراسلا  نأ  كشلا  لبقي  امب ال  كردأو  ىأر  اذكه 
مث ةداعسلا ، امرمغف  هينيع  اهانيع  تقتلاو  نوج ، هجو  ىلع  كلذ  تأر 
نم ةلوهجم  ميق  ثالث  ىلع  توتحا  ةلداعم  لحيل  جرخو  ةعرسب ، امهضعبل  امستبا 

.ريغتملا رصنعلل  مئادلا  رييغتلا  ببسب  لُحت  نأ  ليحتسملا 
مقت مل  تاقرس ، سمخ  نم  ةعومجمب  ةقلعتملا  ةيئانجلا  مهثاحبأل  ًاقبطو 

ضرتفا دقو  .هسفن  حالسلا  لامعتساب  ةدحاو  ةّرم  نم  رثكأ  رانلا  قالطإب  ةعوما 
ةديدج ةحلسأب  مهتحلسأ  نولدبتسي  اوناك  فرصم ، ةقرس  لك  دعب  هنأ  سكنورب 
يبكترم دحأ  لقتعا  اذإو  ًاقالطإ ، اهضعبب  اهوبكترا  يتلا  تاقرسلا  طبر  متي  يك ال 

.ةدحاو ةقرس  نم  رثكأب  ةلص  مهدحأل  نوكت  نلف  تاقرسلا ،
X.Y=Z
.ةلداعملا تّلُح  رمألا ، يضق 

.Z ريغتملا مقرلا  ًايكيتاموتوأ ؛ ًاحالس   221 ىلع اولوتسا 
ةثالثو نيبراك 4 ، كيتاموتوأ  زارط  نم  تاشاشر  ةعبرأ  اومدختسا  "

.ب.س.ك 58".  " زارط نم  ًادحاو  ًاشاشرو  ةيعفدم ، تاشاشر 
"X  " ريغتملا مقرلاف  طق ، ةحلسألا  ةقرس  نع  غيلبتلا  ّمتي  هنأ مل  نم  مغرلابو 

.دادزيو لّدبتي ، ناك 



مهف ةديدج ، ةقرس  ّلكل  نييلآ  نيحالس  لّدعم  مادختساب  اورمتسا  اذإو 
 " ريغتملا يأ  ةيفرصم ؛ تاقرس  رشعو  ةئم  باكترال  ةحلسألا  نم  يفكي  ام  نوكلتمي 

.مهفشك ةصرفب  مهدحأ  يظح  اذإ  الإ  ". Y
ـــــــــــــــ

امدنع هسفن  روعشلا  ُهدوار  املاطل  .ةيا  اللا  .ليمج  ّيرطنق  دقع  وذ  ٌفقَس 
هنأب هملع  نم  مغرلاب  يهتني ، رماغ ال  روعش  هنإ  ةرطنقم ؛ ةيرجح  ةعاق  فقي يف  ناك 

ةطحملا ضرأ  ىلإ  مث  ناردجلا ، ىلإ  فقسلا  نم  ويل  قيدحت  لوحت  .موي  تاذ  يهتنيس 
ىتح سانلاب ؛ رّثأ  رماغلا  ءوضلاو  ةرشع ، عبس  امبر  ًامدق ، ةرشع  سمخ  عافتراب  ةيزكرملا ،

يهاقمو فحصلا  كشكو  ركاذتلا  عطق  بتاكمو  تاراطقلا  نيب  نولوجتي  اوناك  نإ 
.ةوهقلا

ديعاوم نع  نلعت  يتلا  ةينورتكلإلا  ةحوللا  ةيواز  يف  ةعاس  كانه  تناك 
.ناتقيقد تيقب  ىلإ 10:35 ، نآلا  ةعاسلا  ريشت  .هترداغمو  راطقلا  لوصو 

تحت ىشمو  لامشلا ، نم  تاراطقلا  لصت  ثيح  ةصنملا 7 ، وحن  مدقت 
ينابملا ىدصلا ، دّدرت  يتلا  ةدتمملا  ينابملا  هتيب يف  هنأكو يف  رعش  املاطل  .رتاس  فقس 

، ىلعأ ىلإ  رظنلا  نعميل  هرهظ  دنسيو  فقي  ناك  ام  ًابلاغ  .ةحوتفملا  تاحاسملا  تاذ 
ىلإ ةركاذلا  هب  دوعت  تناك  كلذب ، موقي  ناك  املك  .سانلا  هلعف  امّلق  ءيش  اذهو 
لاثمت اوري  نأ  هتدلاو  تدارأ  دقف  .ملوهكوتس  ةيئاردتاك  اوراز  امدنع  ىلوألا ، ةرملا 
ىلع فقي  نأ  لواحو  رطنقملا ، فقسلا  فشتكا  دق  ناك  هنكلو  نينتلاو ، سويجرواج 

ةمخضلا ةدعاقلا  ىلإ  ةراشإلاب  ةدلاولا  رارمتسا  نم  مغرلاب  هسمليل  هعباصأ  فارطأ 
اميف هسأر ، قوف  لولسملا  هفيسو  عماللا ، هعردب  ًافقاو  سويجرواج  لاثمت  بصُن  ثيح 

.هناصح رفاوح  تحت  حزري  رداه  نينت 
ذإ .وبخي  نأ  لبق  نمزلا  اهاوط  يتلا  ةظحللا  .نمزلا  اهيف  دّمجت  ةظحل  تناك 



هعرد ءارو  أّبخملا  نهاولا  لاصوأ  قيزمتو  صلمتلاب  نينتلا  رمتسي  نأ  نكمملا  نم  ناك 
.هناصحو

ةنازخلا ةلبنق يف  ءارج  نم  ىتح  راهنتل ، نكت  مل  ةدماص ، ينابملا  هذه  تناك 
.ءيش يأب  ةآ  ريغ  زازتعاو  دومصب  تفقو  ينابم  تناك  مقر 326 . ةلفقملا 

.ةظحللا ديمجتب  ماق  ًاضيأ  وه 
ءارو نورفاسملا  رظتنا  .ةيزكرملا  ةطحملا  يف  ًامامت ؛ انه  نمزلا ، فقوأ  ًاضيأ  وه 

زجاوحلا عضوب  اوماق  ملوهكوتس  ةقطنم  ةطرشلا يف  لاجر  مظعمو  لسالسلا ، نم  جايس 
ماظنلا رذنأ  اميف  تاعاسو ، تاعاسل  تّدتما  ةظحل  تناك  .ةيلآلا  ةلبنقلا  ةسارحو 
ثدحي هنأكو مل  ودبي  نآلاو ، .هدعبو  ثدحي  نأ  بجي  يذلا ال  راجفنالا  لبق  فقوتلاب 

نم ترياطت  يتلا  يغاربلاو  ريماسملا  نم  ًادنواب  رشع  ةسمخلل  رثأ  يأ  قبتي  مل  ّطق ،
.راجفنالا ءارج 

ءانثأ سكيليف  وأ  وه  هبكترا  أطخ  يأ  ببسب  سيل  نكل  ةلبنقلا ، ترجفنا 
ربساج نأ  نم  ًادكأتم  نكي  مل  ىرخأ ، ةهج  نم  نكل  .اذه  نم  ًاقثاو  ناك  اهبيكرت ،

.نامألا ةقلح  عزنب  ًالعف  ماق  دق 
ةباجإلا ىلع  لوصحلاب  رطاخي  نأ  ديري  وهف ال  ًاددجم ، لأسي  ّالأ  رّرق  هنكل 
.ربساجو سكيليف  نيب  ةوجف  حبصأ  يذلا  خرشلا  عاستا  نود  لوحي  نأ  دارأ  .ةئطاخلا 

تقولا ناك يف  امنيب  ةيفرحب ، امهضعب  ةلماعم  ىلع  امهّثحي  كفنا  امو  امهنيب ، لّخدت 
.ًاعم اهيف  انوكي  نأ  ىلإ  اجاتحا  يتلا  تابسانملا  ددع  صيلقت  ىلع  لمعي  هسفن 

ربساج ماق  امنيب  فرصملا ، ةبقارمو  ةرايسلا  ةدايق  سكيليف  ةمهم  تناك 
ضرألا ىلع  ءاقلتسالل  فرصملا  يفظوم  ىلع  خرصو  تاريماكلا  ىلع  رانلا  قالطإب 

.ةنزخلا ةرجح  حتف  وأ 



.ًاضيأ تدّمجت  ًةوجف  راص  مث  ًاخرش ، ناك 
ىري نأ  ةريصق  ةفاسم  نم  عاطتسا  .نيرفاسملاب  جعت  مقر 7  ةصنملا  تناك 

عاطتسا .مابرعو  مهبئاقح  عم  باكرلا  جرخو  باوبألا ، تِحتُف  فقوتيو ، لصي  ًاراطق 
.ةليقث ىطخب  ريستو  يدامرلا ، ىلإ  ليمي  رقشأ  رعشب  سماخلا ، دقعلا  ةأرما يف  اهاري ، نأ 
لصاوت اهنكل مل  ًاضيأ ، هيلإ  ترظن  ثحبلا ، نم  ةظحل  دعبو  اهيلإ ، رظني  كانه  فقو 

.كلذ نم  ًالدب  يويلخلا  اهفتاه  تذخأ  لب  ريسلا ،
."؟ تنأ نيأ  "

.مستباو هديب  هفتاه  نآلا  كسمأ 
". ًامامت كمامأ  انه ، فقأ  انأ  "

". كارأ "ال 
.يتيؤر كناكمإبو  كارأ  نأ  عيطتسأ  انه ، فقأ  ينّنكل  اننيب ، سانلا  فقي 

". ةرشابم مامألا  ىلإ  يرظنا  "
". "ال

". كل تحّول  اذإ  نآلا ، "
اهريس تلصاوو  اهفتاه  لمحت  يتلا  اهدي  تلزنأف  هتأر ، ىتح  هدي  عفر 

.ههاجتاب
.هيلإ ترظنو  ءارولا  ىلإ  ةوطخ  تعجر  مث  اقناعت ،

". كزّيمأ مل  بيرغ ، ءيش  اذه  يهلإ ، اي  "



". طقف ةنس  تّرم  دقل  "
صخش نع  ثحبأ  يننأك  يلو  ادب  ...كَرَأ  ينّنكل مل  ىرحألاب ، كتزّيم  دقل  "

". ةليوط ةرتف  ذنم  سيلو  َتنأ  ُهَتنُك  صخش  .رخآ 
". امام "

.ًةيناث هتصّحفتو  ًاددجم ، اهقناع 
، هنع ثحبأ  يذلا  دلولا  نأك  .ربكأ  ودبت  .تنك  امك  دعت  مل  ويل ، حيحص  "

". ًانس ربكأ  تنأ  ...وه 
". ًانس ربكأ  انأ  "

نمزلا هنإ  ملعأ ، ال  ...طقف  هنإ  اذه ، ِنعأ  مل  .ًائيس  ًائيش  سيل  اذه  "
". بسحو

نأ عيطتست  اأ  نهربتل  ا  تكسمأ  اهنكلو  اهتبيقح ، ذخأي  نأ  لواح 
هاجتاب ةيزكرملا  ةطحملا  ربعتل  ةصنملا  ىلع  ريسلاب  تأدب  دق  تناكو  اهسفنب ، اهرمأ  رّبدتت 

.تفقوت امدنع  جراخلا  هترايس يف 
."؟ انه رمألا  لصح  له  "

.ةريغصلا تانازخلا  نم  ليوط  فص  مامأ  لوصولا ، ةعاق  طسو  يف 
."؟ اذام "

". رجفنا يذلا  ...ءيشلا  كلذ  "
". انه لصح  معن ، "



، ةعاقلا لوطب  ةطرشلا  هتعضو  يذلا  طيرشلا  ناك  .زافلتلا  ىلع  هتيأر  "
". ماراطق نورظتني  سانلاو 

نينوللاب ناك  رخآ ، يسيلوب  طيرش  ىلإ  ةركاذلا  ا  تداع  ذإ  هيلإ ، ترظن 
نم رخآ  عون  دعب  ريغص  تيب  لوح  ءاوهلا  يف  فرفري  ةداعلاك ، ضيبألاو  قرزألا 

ةنسلأ تداز  املك  ًابايإو  ًاباهذ  ضكري  اهدلاو  ناكو  ًايلفس ، ًاقباط  ناك  .لبانقلا 
اهيلإ رظني  تاونس  رشع  رمعلا  نم  غلابلا  اهدلو  ناك  ءيش ، لك  طسو  يفو  .بهللا 

.ةذفانلا لالخ  نم  بعرب 
!". ءايبغألل ًاقحس  "

.ويل عارذ  ىلع  اهدي  عضوب  تماق 
."!؟ اذكه نيرخآلا  ةايحب  نورطاخي  فيك  "

ىتح اهتلفي  ملو  اهتبيقحب  كسمأ  هنكل  .ةّرملا  هذه  سيل  اهيلإ ، رظني  مل 
.اهلمحب هل  تحمس 

". دحأ تمي  مل  امام ، نيظوظحم  ءايبغألا  كئلوأ  ناك  "
نع ًاليلق  دعبي  يذلا  جرخملا  نم  برقلاب  امهرظتنت  ةكرشلا  ةنحاش  تناك 

اهيمرو اهقيزمتب  ماق  .تاحاسملا  ىدحإ  تحت  فقوم  ةركذت  كانه  تناكو  فيصرلا ،
رظنت يهو  زازتعاب  تأ  ـ موأو ةرايسلا ، لوحو  هلوح  هتدلاو  تراس  امنيب  تلفسألا ، ىلع 

.(.Construction Inc " ) ءانب ةكرش  : " بابلا ىلع  عوبطملا  راعشلا  ىلإ 
نيمأت ىلع  كتردق  نم  ًانقيتم  تنك  .بسحو  تنأ  .ويل  اذه  تأشنأ  تنأ  "

". ًاضيأ تنسني  ـ ڤو سكيليفل  كلذكو  كل  ةفيظو 
تناك .ةداعلاك  ةليوط  ةرتفل  سيل  نكلو  وه ، كلذكو  ًاددجم ، هتنضتحا 



.ببسلا وه  اذه  نوكي  دق  ةنحاشلا ، اهعضو يف  ىلإ  جاتحاو  هدي ، ةبيقحلا يف 
يلي يذلا  جرخملا  دنع  ًاليلق  ددرت  .ءاج  امك  ملوهكوتس  بونج  ىلإ  داع 

راسيلا نيميلا مث  طخ  ىلإ  لوحت  مث  هيلي ، يذلا  دعقملا  ىلع  ةسلاج  هتدلاوو  ادنلاه ،
م، رمي  ّنأ  دارأ  ميدقلا ، ماعلا  قيرطلا  وحن  ًاهجتم  يإ 4 "  " مقر عيرسلا  قيرطلا  دنع 

.ءيش يأ  اوملع  نإ  ىريل  ةقوطملا ، ةلسلسلا  لبق  ًةرشابم  أطابتي  نأ 
، ةيركسعلا ةرايسلاو  ةيلابلا  ءاقرزلا  وڤ " ـ لوڤ ـ لا  " .كانه نولازي  ال  اوناك 

طيرش ناك  .ةيندم  ةدحاوو  ةيلطم  ثالث  .ىرخأ  ةطرش  تارايس  عبرأ  امهبناجبو 
كانه ّنأ  ىلع  ّلدي  امم  ىرخأ ؛ ةباوب  لثم  ودبي  قّلعملا  ضيبألاو  قرزألا  ةطرشلا 

اميهحالسب نافقي  ةطرش  اطباض  كانه  ناكو  .ةيئانجلا  تاقيقحتلل  ذخّتت  تاءارجإ 
.مهمامأ ةسارحلل 

". ام ءيش  ثدح  "
تراشأو ةذفانلا  ىلع  تقرطف  هاجتالا ، كلذ  رظني يف  هنأ  هتدلاو  تظحال 

.طيرشلا ىلإ 
". ثدح دق  ام  ًائيش  نأ  ًامئاد  ينعي  ...طيرشلا  اذه  هارت ؟ له  ويل ، "

طيرش ىتحو  ةيمسرلا  سبالملاو  تارايسلا  تفتخاف  ًاددجم ، ةعرسلا  ةدايزب  ماق 
.ةيفلخلا ةيؤرلا  ةآرم  ىلإ  رظن  نيح  تشالت  اهلك  ةطرشلا ؛

ربكأ ةطاسبب  ةريخذلا  ةرجح  ماحتقا  نكمي  هنأ  نوملعي  عيمجلا  حبصأ  نآلا 
.ضرألا لالخ  نم 

ـــــــــــــــ
هلايخ عنص  نم  اذه  نوكي  دق  وأ  دورابلا ، ةحئار  اهنم  حوفت  تلاز  ام 



.بير نود  ًاسوملم  ناك  راجفنا  ءايحإ  ةداعإ  ًالواحم  بسحو ؛
فقسلا ناك  هقوفو  عّطقم ، حلسملا  ديدحلا  .ةشوكنم  ضرألا  تناك 

.راجفنالا ةّوق  لعفب  ةريبك  ءادوس  ةعقبب  ًاخطلم 
". يعم لاعت  "



ةعرسلاب سيل  نكلو  سكنورب  اهقحلو  جراخلا ، ىلإ  ًاعيرس  اناس  تَطَخ 
فرط هاجتاب  ىصحلا  قوف  ناريسي  اناك  اميف  هتبحسو  هعارذب  تكسمأ  .اهسفن 

.ةباغلا
ةتس ذنم  اذه  ناكو  ...ضرألا  ىلع  ةيندعم  ةحيفصو  ىصحلا  ربع  ٌقفن  "

". رهشأ
.امهلوح ةبصتنملا  ةيراعلا  راجشألا  هاجتاب  تأموأ 
". قاروألا طقاست  دعب  ًامامت  .ركبم  فيرخ  "

روخص ىلإ  تراشأو  لثملاب ، موقي  نأ  هنم  ترظتناو  ارخؤم ، ىلع  تسلج 
.يربلا قرزألا  توتلا  تاريجشب  ةاطغم 

نيقراسلا لبق  نم  تجرختسا  دق  تناك  اهنم ، ريثكلا  راجحألا ، كلت  "
دق تناك  يتلا  قاروألا  قوف  فاطملا  ا  ىهتناو  انه ، ىلإ  تلُمحو  قفنلا ، ّقش  لالخ 

."؟ اذه مهفت  له  .ًاقحال  تطقس  يتلا  قاروألا  تحت  نكلو  اهنيح ، ًاقباس  تطقس 
.يوذت تأدب  يتلا  ةبطرلا  راجشألا  قاروأ  نم  ةقبط  روخصلا  قوف  تناك 

.ةدساف ريغو  ةفاج  قاروأ  نع  تفشك  اهتعفر ، امدنع  نكل 
". ًامامت سيل  "

.رادردلا ةرجش  نم  قاروأ  يه  روخصلا ، تحت  ةعقاولا  انه ، قاروألا  هذه  "
دوجوب رمألا  يهتنيف  ربوتكوأ ، نم  ًاءدب  ًاركاب ؛ اهقاروأ  طقست  يتلا  ةرجشلا  اإ 

.ربمفون طقاستت يف  يتلا  الوتبلا  راجشأ  قاروأب  ىطغتت  نمو مث  اهقوف ، راجحألا 



". اتسراف ىلوألا يف  ةقرسلا  تلصح  نيح  ربوتكوأ  رهش  ناك  "
ىلإ رظن  .اهتتلفأ  دق  اأ  نم  مغرلاب  هعارذ ، ىلع  اهديب  سكنورب  رعش 
يفو .دونجلاو  ةطرشلا  لاجر  نم  اهرثكأ  لاز  ام  نكل  رثاكتت ، تأدب  يتلا  دوشحلا 

ناك يف ول  سفنلا  ّينميو  نّخدي  نيتقلق ، نينيعب  لجر  فقو  دشحلا  كلذ  ام يف  ناكم 
.رخآ ناكم 

" ...ةيندم سبالم  يدتري  يذلا  كاذ  انس ، كانه  لجرلا  كلذ  "
."؟ هب ام  "

" ...ناك هنإ  تلق  اذامل  "
". يصخش ...رمألا  نأك  .ا  تمق  ةوطخ  لك  ةعباتمب  ماق  شتفملا ، "

ديب هوحن  ًاهجّتم  ةيمسرلا  سبالملا  يوذ  نيب  جّرعتم  ٍّطخب  سكنورب  قلطنا 
.ةّدتمم

". ريصق تقول  انلباقت  .ةنيدملا  ةطرش  .سكنورب  نوج  "
". هيف ركفت  ام  ملعأ  انأ  وا 44 ." ف   " نسليان ميكاوج  "

.هنم برتقا  املك  ةوق  دادزت  ناخدلا  ةحئار  تناك 
."؟ هيف ركفأ  يذلا  امو  "

كلذ لك  لالخ  هظحالأ  نأ  ّيلع  ناك  هنأو  هارأ ، نأ  ّيلع  نيعتي  ناك  هنأ  "
". تقولا

."؟ كلذ كيلع  ناكأ  "



يه يتلا  تاميلعتلا  لكو  هريفاذحب ، يلصألا  ماظنلاو  لوكوتوربلا  تعبتا  دقل  "
". ينهملا فصولا  نم  ءزج 

ناّمهي ناصخش  كانه  ناك  ًامامت ، امهفلخ  جارحألا  يفف  .فقوت  مث 
، ةأرملا زييمتب  سكنورب  ماق  .اريماك  اهدي  يف  ةأرماو  ًالجر  اناك  .امهنم  بارتقالاب 
نأ بجي  ناك  ام  نكلو ، .زجاحلا  لوح  افتلا  امأ  دب  ال  .ةليمج  ةيفحص  تناكو 

.ًادج ًاركبم  تقولا  ناك  دقف  دعب ، سيل  انه ، دجاوتت 
". ةيرسلا لجأل  ريثكلا  "

!". ًاوفع "
". ةلوهسب فالآ  ةرشع  ىلع  لصحيل  ةيرس  تامولعمب  دوزي  نم  ًامئاد  كانه  "

.ةقابلب رّوصملاو  ةيفحصلا  باحسنا  نيحل  ارظتنا 
."؟ نم "

."؟ اذام نم  "
."؟ نم ...دي  .ًايلآ يف  ًاحالس  نيرشعو  دحاوو  ناتئم  "

.فافختساب هسأر  سكنورب  زه 
". هلجأل تمدختسا  ام  فرعأ  يننكل  .اذام  ...وأ  نم ، ملعأ  "ال 

ىلإ لوصولل  ةقهاشلا  ةلتلا  نورخآ  لاجر  ةعبرأ  قلستو  رثاكتي ، دشحلا  ناك 
نم يمسرلا ؛ يزلاب  نارخآ  نانثاو  امهيتلذب  يف  امهنم  نانثا  ناك  .ىصحلا  ةحاس 

.ةحّلسملا تاوقلل  ىلعألا  دئاقلل  ينمألا  زكرملاو  تاقيقحتلل  ينطولا  بتكملا 
.هراظتناب ناك  ام  اذه  نأكو  ًامامتها ، لقأ  ادب  يذلا  شتفملل  آموأ 



، حجرألا ىلع  ىرخأ  ةقطنم  ىلإ  لقنُيَس  يذلا  لجرلا  سكنورب  حفاص 
ةحئارو غرافلا  نزخملا  ىلإ  داع  مث  ًادج ، ًابيرق  ىرخأ  ةمهم  ىطعيس  ام  ناعرسو 

رشع عساتلاو  عبارلا  نيب  ام  ٍتقو  لخادلا يف  اورّجف  دق  اوناك  .نآلا  ملع  دقل  .دورابلا 
.اتسراف ةعّردملا يف  ةنحاشلا  ىلع  وطسلاو  ةقباسلا  ةدرجلا  نيب  ربوتكأ ، نم 

.رهشأ ةتس  ذنم  ًابيرقت 
!؟ تقولا اذه  ّلكل  لماك  جوف  ةحلسأ  أبخت  نأ  نكمي  هللا  قحب  نيأ 

ـــــــــــــــ
ًايلوضف ناك  ًاضيأ  وه  هّنأكو  لبق ، يذ  نم  رثكأ  ةلوهسب  حتُفو  بابلا  قلزنا 
تيزلاب ةخطلم  ضرألا  تناك  .حيسفلا  بأرملا  حابصلا  راونأ  تءاضأ  .ًاسمحتمو 

نآلا ةاطغم  ةلبنقلا  اوعنصو  ةنزخلا  اهيلع  اورشن  يتلا  ةريبكلا  لمعلا  ةلواطو  ءالطلاو ،
تادراي عضب  تحت  تادعملا  نم  ةريغص  ةموكو  ريماسملاب ، ةئيلم  نوتركلا  نم  قيدانصب 

". طولبلا بشخ  نم  ةرودم  بلاوق  نم 
". انه رومألا  نم  ريثكلا  ىلع  بردتن  "

!". نوبردتت "
". ليبقلا اذه  نم  ءايشأو  جذامنو  تامسجم  عنص  ىلع  "

.زازتعاب ترظن 
". سكيليفو تنسني  ـ ڤب مت  كنألو  ًانسح ، ًءالب  يلبت  كنأل  ةرورسم  يننإ  "
ةفرغ يف  فيفخلا  ءوضلا  نم  طخ  ىلع  ريستل  ًالوأ ، لوخدلل  هتدلاو  اعد 

.يهتنت ةحيسف ال 



."؟ ويل اي  كل  اذه  لك  لهو  "
". انل "

". مكعيمج "
". ومنت ةكرشلا  نيملعت ، امكف  .امام  ةحاسملا  نم  ريثكلا  ىلإ  جاتحن  "

مث اهتبلقو ، اهتلتف  ةقرطم ، تطقتلاو  ًابناج ، طولبلا  بشخ  بلاوق  تحازأ 
.رئاجس ةبلع  اهتحت ، ناك  ام  تطقتلا  نمو مث  طبر ، حاتفمو  يغارب  كفم 

."؟ هذه ام  "
". هذه ام  نيَرَـت  كّنإ  "

."؟ نخدت له  "
". نايحألا ضعب  "يف 

."؟ كلذك سيلأ  تنسني ، سيل ڤـ نكل  "
.اهدخ ىلع  هديو  اهل ، مستبا 

". امام ًاضيأ  كتيؤرب  ديعس  انأ  "
ايّحنتف اهلوصو  اعمس  امهالك  يتلفسألا ، ءانفلا  ربع  مدقتت  ةرايس  كانه  تناك 

، ىلوألا ةنحاشلا  بناجب  اهفقوأو  بأرملا ، لخاد  ىلإ  ةرايسلا  مهدحأ  داق  اميف  ًابناج ،
.ءالطلا نم  تارتيل  ةرشع  ةعسب  ناولدو  ةلزاعلا  داوملا  نم  ةمزر  ةنحاشلا  تناكو يف 

."؟ ةكرشلل ىرخأ  ةنحاش  يهأ  "
". عسوتن نحن  يّمأ ، اي  كتربخأ  "



.نيتدودمم نيعارذب  قئاسلا  دعقم  نم  سكيليف  زفق 
!". يّمأ "

ءالطلا رابغ  خّطل  امنيب  نيتّرم ، ارادتساو  ةرارحب ، اهنضحو  ًايلاع ، اهعفر 
.لمعلاب ةصاخلا  هسبالم  رفصألا 
!". سكيليف نآلا  "

نم عون  هنإ  كحضت ، انتدلاو  ىرن  نأ  ًابّبحم  ًائيش  ناك  ةدلاولا ، تكحض 
.هتكراشمب عتمتست  يذلا  كحضلا 

.ةنحاشلا باب  رغصألا  اهنبا  حتف  نيح  يف  اأشو ، سكيليف  اهكرت  مث 
". تنسني ـ ڤو "

لواح هنكلو  ًالعف ، اذهل  ًاحاترم  نكي  .نيرخآلا مل  نم  لوطأ  ةرتفل  هتنضح 
.ةمسبب كلذ  ءافخإ 

!". ًادج ًاريبك  ...تحبصأ  "
". ًاماع رشع  ةينامث  رمعلا  نم  غلبأ  ًانسح ، "

". كرمع نم  ةرشع  ةعباسلا  تنأ يف  "
". ًابيرق "

.هتلفت نأ  نود  ةوطخ  فصن  تعجارت 
". ناخد كتحئار  تنسني ، اي ڤـ "

". نخدأ يذلا  انأ  امام ، "



!". سكيليف اي  تنأ  "
". معن "

". هيلع نارتستت  نآلا  امتنأ  ًاذإ ، "
سكيليف نكل  .ةقداص  اهتمسب  تناك  اذإ  ام  مزجلا يف  بعصلا  نم  ناك 

.كلذك اأ  ررق 
سيلأ .ءيش  لك  تاهمألا  فرعت  الأ  نايحألا  ضعب  يف  لضفألا  نم  "

."؟ كلذك
طقف عطست  ةئفادلا  عيبرلا  سمش  تراصف  لفسألا ، ىلإ  بأرملا  باب  لزنُأ 

ثحبت يه  امبر  .تيبلا  هاجتاب  ريست  تناك  اميف  اهلوح  ترظن  .يجراخلا  ءانفلا  ىلع 
ا كسمأ  يذلا  سكيليفب  كسمت  تناك  امنيب  كلذ ، ركذت  اهنكل مل  بشعلا ، نع 

.ًاضيأ
."؟ نيثكمتس مك  "

". طقف ةليللا  هذهل  "
!". يمأ "

اوتأت نأ  مكنكمي  نكل ، .مكتدج  ىرأل  ركابلا  حابصلا  ًادغ يف  رداغأس  "
."؟ ويل انه  نم  دعبت  مك  .لادنوكس  ىلإ  مكعيمج ، يتقفرب ؟

ةرايس داق  مهدحأ  .ريصق  تقو  ذنم  ناكملا  كلذ  ةرايزب  اوماق  دق  اوناك 
، مدجو مهدج  هيف  شيعي  يذلا  ريغصلا  تيبلا  نم  برقلاب  ةقورسم  ةحفصم 

براقب وسري  ناك  ريخألاو  رانلا ، قالطإل  ًادادعتسا  ةلتلا  ىلع  ىقلتسا  رخآلاو 
.يرحبلا فيصرلا  دنع  بورهلا 



". نيملعت ...هب  موقنل  ريثكلا  انيدل  امام ، عيطتسن  "ال 
."؟ لخدن نأ  اننكمي  له  نوعسوتت ، متنأ  ملعأ ، "

مأر .حوتفملا  بأرملا  يف  ًاعيمج  مأر  خبطملا ، ةذفان  نم  يللينأ  مأر 
حضاولا مراقتو  ةثالثلا  اهدالوأو  ةدلاو  .لمشلل  ملـًّا  ناك  نوكحضيو ، نوقناعتي 

.رخآ صخش  يأل  لاجم  يأ  حسفي  يذلا مل 
كسمي يذلا  ليدبلا  بألا  رارغ  ىلع  ًالّوأ ، تيبلا  ىلإ  ويل  هّجوت  فيك  تأر 
لوحتيو ريثكب ، ًانس  رغصأ  هتدلاو  مامأ  ًامئاد  ودبي  يذلا  سكيليف  .رومألا مث  مامزب 
تنسني ڤـ ناكو  .هيلإ  ةجاحب  اوناك  رود  اذهو  هتدلاو ، كاحضإب  موقي  صخش  ىلإ 
.كلذ رييغتل  ةلواحم  دهج يف  نم  لذب  امهم  للدملا ، لفطلا  ًامئاد  وه  ًامامت ؛ مهفلخ 

.فرعت نأ  اهيلع  ناك 
.طق اهمهفت  ةأرما مل  ىلع  ةيحتلا  يللينأ  تقلأف  يمامألا ، بابلا  حتُف 

رّكفت تناك  ام  ًاقلطم  ويل  ةدلاو  لقت  .ءيش مل  نع ال  نكل  ًاعبط ، اتمّلكت 
نع ثحبلل  كعفدت  ديكأتلاب  ةحيرص  ريغ  ةقيرطب  ثدحتت  تناكو  ًالعف ، هيف 

.كلذب مقت  اأ مل  نم  مغرلاب  ًأطخ  تبكترا  اأكو  اهيلع ، ةلئسألا  حرطب  تاباجإلا 
امهو امهاسفن ، نانيعلا  امهيدل  .نايحألا  ضعب  وحنلا يف  اذه  ىلع  ويل  فّرصتي  دق 

بّنجتو امهيسفن  ةئيهتل  هئارو ، نم  دصقلا  امهفيل  لاؤس  ّلكب  ريكفتلا  نانعمي  نانثالا 
.بسحو طيسب  لاؤس  نم  رثكأ  ءيش  هنأك  ىذألا ؛

."؟ تيبلا ءاجرأ  ةلوجب يف  اهيذخأتو  يمأب  يّمت  نأ  كنكمي  له  "
، بهذي نأ  ديري  ثيح  سولجلا  ةفرغ  يف  زافلتلا  عمسي  نأ  ويل  عاطتسا 

.غرافلا ةريخذلا  نزخم  نع  روصلا  دهاشيو  ةكيرألا ، ىلع  سلجيو 



". ةلوجب كتدلاو  اهيف  موقت  ةرم  لوأ  ينقفارت يف  نأ  كديرأ  "
يتلا تيبلا  ءاجرأ  يف  ةلوجلا  لالخ  عارسإلا  لواحو  كلذب ، وه  ماق  اذل ،

تناكو اهتلئسأ ، لأستل  ةفرغ  لك  تفقوت يف  هتدلاو  نأل  ىنمت ؛ امم  رثكأ  ًاتقو  تقرغتسا 
هنإ يرام ، تيرب  ملعأ  ًاتقؤم ، اذه  ّنأ  فيك  رّركت  ةصرفلا ، اهل  تحنس  امّلك  يللينأ 

امدنع ربكأ  ًاتيب  نورتشيس  مأ  ًةحضوم  ةنس ، دعب  ربكأ  نوكيس  نكل  ريغص ، ءانف 
، يناثلا قباطلا  امهمون يف  ةفرغ  ةريخألا ، ةفرغلا  ىلإ  اولصو  .ةكرشلا مث  لامعأ  رهدزت 

دنع بشعلاو  حافتلا  راجشأ  ىلإ  نارظنت  ةذفانلا  دنع  امهكرتي  نأ  ًاريخأ  وه  عاطتساو 
.هديرأ يذلا  لزنملا  زارط  وه  كاذ  يرام ، تيرب  اذهك  ًائيش  .ناريجلا 

."؟ نوملعي له  "
ةرشن راظتناب  سولجلا  ةفرغ  ةكيرأ  يفرط  ىلع  تنسني  ـ ڤو سكيليف  سلج 

.ءدبلا ىلع  تكشوأ  يتلا  رابخألا 
". سانلا نم  نانطأ  كانه  ناكو  م ، تررم  .معن  "

اوناك نأ  ذنم  كانه  سلج  املاطل  يذلا  زافلتلا  فيضمو  ريرقتلا ، نآلا ،
مأ مهسألا  قوس  نع  ًاريرقت  أرقأ  ءاوس  ريباعتلا  نم  ٍلاخ  ههجوو  ئداه ، هتوص  .ًالافطأ 

.توم نع  ًاربخ 

خيرات يف  ةحلسأ  ةقرس  ةيلمع  ربكأ  نع  حابصلا  اذه  باقنلا  فشُك 
ًاليم رشع  ةسمخ  نم  لقأ  دعُب  ىلع  اكركتوب ، يف  ةحلسألل  عدوتسم  يف  ديوسلا ،

.ملوهكوتس بونج 

ريغص ىنبم  اهطسوتي  ةباغ  يف  ىصحلا  ةحاسل  ةريصق  دهاشم  تضرُع 
.ةئيضم ةقيض  ةحاسم  ىلإ  يدؤملا  حوتفملا  بابلا  وحن  اريماكلا  تبّوُص  .نوللا  يدامر 



" ...تيأر له  "
ةرؤبلا جراخ  فرحنت  نايحألا  ضعب  يفف  ةتباث ؛ ريغ  اريماكلا  ةكرح  تناك 

ىلإ تهجتاو  مامألا  ىلإ  تلام  اهلماكب  اريماكلا  نأكو  ةريبكلا ، ةرفحلا  نع  ثحبت  اميف 
.ءادوس ةروص 

". ضرألا رّمد  دق  مهدحأ  نأ  ودبي  "... 
ءوض يدافتل  ةباغلا  يف  هءاقلتسا  ركذتي  ناك  اميف  هيوخأل  ويل  مستبا 

.لبق نم  دحأ  هب  مُقَـي  امب مل  موقيس  ام  ناعرس  هنأب  نيقي  ىلع  وهو  حابصملا ،
" ...اذه مهدحأ "  " نأ ودبي  كلذ ، دعبو  "

.ءارضخ ةيبشخ  قيدانص  ىلإ  نآلا  اريماكلا  ترادتسا 
ىتح دحأ  رمألا  فشتكي  ملو  .لخادلا  يف  ناك  ءيش  لك  ذخأ  "... 

". مويلا

مأب اوفصُو  ةقرسلل  نيبكترم  نع  ثحبت  ريرقتلل - ًاقفو  ةطرشلا - تناك 
.تارجفتملا لامعتسا  نوّملمو يف  يركسعلا  كيتكتلا  نوعيلض يف 

كلذو ةرماغلا ، ةداعسلا  ةوشن  هبشي  امب  ءودهلا ؛ نم  عونب  ًادّدجم  ويل  رعش 
، يمسرلا يزلاب  ةطرشلل  روص  ىلإ  ةحلسألا  نزخم  لخاد  نم  روصلا  تلوحت  امدنع 

.ةفقوتملا ةطرشلا  تارايس  مامأ  ةقوطملا  ةلسلسللو 
!". انه ىلإ  انقيرط  هب يف  انررم  ام  اذه  ...ويل  رظنا  نكل ، "

.ةفرغلا ىلإ  تداع  دق  هتدلاو  نأ  ظحالي  مل 
رمألا ينعي  طيرشلا ، اذه  ةطرشلا  اهيف  قّلعت  ةّرم  لك  .كلذب يف  كتربخأ  "



!". ثدح دق  ًائيس  ًائيش  ّنأ 
رظنو هفتك ، برق  اهفتكب  سكيليف  رعش  .اهيدلو  نيب  ةكيرألا  ىلع  تسلج 
.ًانكمم كلذ  نكي  ذإ مل  عطتسي ؛ .ًائيش مل  لقي  هنكل مل  هيلإ ، ريشت  يذلا  هاجتالا  يف 

ملعت مل  .هلعفي  امو  هلوقي ، ام  هيدل  سيل  نآلا  هتدلاو ، كحضُي  ناك  يذلا  وه 
تناك .اهرابخإ  هنم  بلطت  اأكو  فرعت ، اأ  ول  امك  هيلإ  ترظن  اهنكلو  عبطلاب ،
.ًائيش لوقي  نأ  هيلع  بجي  .هقاصب  ةلتك  ىلع  ىتح  ءيش ، لك  ىلع  اهيف  هتحماس  ةرظن 
هّلعل .ًاتماص  حبصأ  ىتح  زافلتلا  توص  ضفخأو  دعُب  نع  مكحتلا  زاهجب  كسمأ  اذل ،
انقرس نيذلا  نحن  يّمأ ، لوقيو : اهيلإ  رظني  نأ  بجي  امبر  .نآلا  كلذ  لعفي  نأ  بجي 

فراصم ةسمخ  ىلع  انوطس  مث  زافلتلا ، ىلع  اهنع  نوثدحتي  يتلا  ةحلسألا  كلت  لك 
.هقناعتو هقوف  ينحنت  دقو  اهتطساوب ،

". سكيليف "
."؟ اذام "

."؟ ةلكشملا ام  بطخلا ؟ ام  "
؛ رمألاب ملع  مهنم  دحاو  لكو  .غرافلا  نزخملا  نع  روصلا  نم  ديزملا  ضرُع 

ىقلم ةحلسألا ، نزخم  كانه يف  ىًقلُم  نوكي  نأ  بجي  ام  ّنأ  اوملع  مدلاو ، ءانثتساب 
.مهمادقأ تحت  انه 

". ءانبلا ةكرش  ...ةرداغمب  رّكفأ  "
ىدل ًاليلق  نآلا  زفقف  ةفرغلا ، هتدلاو  لوخد  ذنم  ءود  ًاسلاج  ويل  ناك 

.ربخلا هعامس 
."!؟ لعفتس اذام  "



.هتدلاو ىلإ  رظن  لب  سكيليف ، هيلإ  رظني  مل 
ةلوازم يف  يتبغر  نم  ًاقح  ًادكأتم  تسل  ملعت ، امك  ...دقتعأ  ال  يننأل  "

". ءانبلا ةنهم 
!". ًاقح "

". يمأ ةساردلاب  أدبأ  نأ  ديرأ  يننأ  دقتعأ  "
ىلإ طقف  رظن  هلهاجتب ، رهاظت  هنكل  ويل ، نهذ  رودي يف  امب  سكيليف  رعش 

.هل مستبت  تناك  يتلا  هتدلاو 
". عبطلاب سردت  نأ  بجي  سكيليف ! ةعورلل  اي  "

.ويل وحن  تتفتلاو  هتقناع 
."؟ ًابئاص كلذ  ودبي  الأ  ويل ؟ كلذك  سيلأ  "

ـــــــــــــــ
.بأرم لخاد  بأرم 

.لوخدلاب انس  هل  حمست  نأ  رظتناو  بابلا  سكنورب  نوج  قرط 
يف ةرفح  ىلإ  اورظنيل  رخآلا  ولت  دحاولا  نوروصملاو  نويفحصلا  لصو 

دعب ّنيعم  تقو  يفو  .ةيمسرلا  سبالملاب  لاجرلاو  نوشّتفملا  لحر  نيح  يف  ضرألا ،
، راجشألا ةعوطقم  ةباغ  ىصحلا يف  ىلع  ًاموي  هئاضق  دعبو  .هدحول  كرُت  ليللا ، لولح 

.ةكيمسلا هترتسل  ًانتمم  ناكو  ءاسملا ، ىتح  رمتست  ليربأ ال  رهش  ةرارح  نأ  مّلعت 
". لوخدلاب لضفت  نوج ، بابلا  قرط  ىلإ  جاتحت  "ال 



". ةحّلسملا ةبصعلا  "
". ًالبق بابلا  قرطت  "مل 

". نآلا مهيلع  هقلطن  ام  اذه  "
نم نيعم  طمنب  طابترالاب  نيمرا  نم  ةعومجم  وأ  مرجم  يأ  أدبي  امدنع 

، تامزج ةكرعملا ، زاهج  ةيركسعلا ، ةحلسألا  .فصو  وأ  مسا  مهيلع  قلطُي  مئارجلا ،
ءالخإل ىلوألا  روصلا  رشن  دعب  ًاحوضو  رثكأ  مسالا  ادب  .لاصتالا  لئاسو  ماكحإ ،

.تاعاس ةدع  ذنم  ةئبعتلا  عدوتسم 
". ةلبنقلا بيكرتل  اهومدختسا  يتلا  ةحيفصلا  ىلإ  نآلا  رظنت  تنأ  "

نم اياظش  كانه  تناك  نييئانجلا ، نيينقتلا  لمع  ةلواط  ىلع  ريغص  نكر  يف 
.ماخسلاب ثولم  زغل  لكش  ىلع  ةعزوم  حاولألاو  كيتسالبلا 

"TNT  " عون نم  ةرجفتم  داوم  ةيندعم ، ةحيفص  قصال ، طيرش  "
.""RDX"و "، PETN"و

.ديرت امك  اهتبّتر  ىتح  عطقلا  ضعب  كيرحتب  انس  تماق 
اهضعبب تطبرو  ةموك ، ةرشع  يتنثا  ىلإ  ةيكيتسالبلا  تارجفتملا  تمسُق  "

مّتحتي ًاشنإ ، نيرشعو  ةسمخ  رطقب  ةرفح  ىلع  لوصحللو  نباتس ." ليتنب   " بيبانأب
". دحاولا دنوابلا  براقي  ام  تارجفتملا  نزو  نوكي  نأ 

". دنواب "
". معن "

". ًاعورم ًاّيود  تثدحأ  اأ  ّدب  "ال 



". معن "
!". دحأ هعمسي  ملو  "

.يودلا قنخ  ءانبلا  .تاساسألا  تحت  تارجفتملا  ةحيفص  تعضُو  "
". ةلوهأم داكلاب  ةباغ  يف  نيديعب ، اوناك  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلابو 

متت مل  نينيعب  لمعلاب ، ءيلم  ليوط  موي  دعب  ةبعتم  تناك  هيلإ ، ترظن 
ةقّلعملا ةرتسلا  بلجب  تماق  .مايألا  نم  موي  امهّبح يف  عقو يف  نيتللاو  ًامامت ، امهتياقو 

.يسركلا رهظ  ىلع 
". ةظحلل يعم  تيتأ  اذإ  اذه  نع  مالكلاب  رمتسن  نأ  اننكمي  "

بنج ىلإ  ًابنج  عراشلا ، ىلإ  نمو مث  سيئرلا  ةطرشلا  زكرم  تارمم  ربع  اراس 
ّوج يف  تاعاس ، ةّدعب  ليللا  فصتنم  دعب  ّمات ، ٍتمَصِب  ةروجهم ، ةحاس  هاجتاب 

.ةدورب رثكأ  حبصأ 
". ربكألا خألا  "

ءامس تحت  ةنيدملا " ةعاق   " ىنبم عقي  ثيح  ًادج ، ًائداه  راكرفتناه  عراش  ناك 
.ةيفاصلا ليللا 

مامأ ترهظ  يتلا  ةروصلا  لبقأ  ال  لزأ  ملو  .دئاقلا  هب ، هوعدأ  ام  اذه  "
، ليلحتلا ةعارب يف  يه  .مويلا  هانيأر  ام  دعب  ىتح  ةديدج ، ةقرس  لك  تاريماكلا يف 

اهنكل .كلذ  لك  ديكأتلاب  يه  ذيفنتلا ؛ ةقدو يف  بكرم ، ميظنتو  تيبم ، ميمصتو 
يهتني نل  اذه  .يهتنت  رهشأ مث  ةتسل  مودت  نأ  ضرتفملا  نم  ةيركسع  ةيلمع  تسيل 
نمدم هنكل  كلذ ، دصقأ  ال  تاردخملا ، وأ  لوحكلا  ىلع  سيل  نمدم ، هنأك  .ًادبأ 
ًابلطو عيفر ، ىوتسم  ىلع  لوصحلل  ةرتف ؛ دعب  ديزملا  ىلإ  جاتحيسو  .وطسلا  ىلع 

ةعّردملا يف ةنحاشلا  ىلع  وطسلل  طّطخ  امدنع  .رثكأو  رثكأ  اهل  ىعسيس  يتلا  ةورثلل 



.كاذنآ ًايفاك  اذه  ناك  ...اهمودق  راظتناب  بلودم  ّيسرك  ىلع  سلج  اتسراف ،
اطسف نيفرصم ، ىلع  وطسلل  طّطخ  اذل  .ةعرجلا  ةدايز  ىلإ  جاتحا  ...كلذ  دعب  هنكلو 

". رخآ فرصم  ىلع  هيكيرش  وطس  عم  نمازتلاب  فراصملا ، دحأ  ىلع  هسفنب 
جيلخ فرط  ىلع  رسج  هاجتاب  سكنورب  أموأو  راكرفتناه ، عراش  ىهتنا 

.لباقملاب يه  تأموأ  مث  رادير ،
نم ديزملا  ةقرس  ىلإ  جاتحيس  امبر  .ديزملا  ىلإ  جاتحيس  ةلبقملا  ةّرملا  يف  اذل ، "
هيلع ءارثلل ، ًابلطو  ةورذلا ، غولب  لجأ  نمف  ...رانلا  نم  ديزملا  قلطي  دقو  فراصملا ،

". حورلا ملسي  ىتح  فقوتي  نل  نامدإلا  نم  عونلا  اذهو  .ناهرلا  ديزي  نأ 
ىتح ليبخرألا  براوق  تسر  دقو  ًانكاس ، نميألا  بناجلا  ىلع  ءاملا  ناك 

.ةروجهمو ةئداه  تناك  ًابونج  ةهّجوتملا  تاراطقلا  ةّكسو  يلاتلا ، مويلا 
!". ربكألا خألا  "

". معن "
". توملا هعدري  نأ  لبق  فّقوتي  نل  "

ماق اميف  هيلإ  هسفن  دنسأ  رسجلا ، طسو  يف  ٌدعقم  كانه  ناك  فقوت ،
وأ همهف ، اوعاطتسا  سانلا  نم  ةلق  طقف  ام ؛ ةقيرطب  همهفت  تناك  .اهيلإ  قيدحتلاب 

.هتمهف اأ  تنظ  امبر  وأ  دحأ ، همهفي  امبر مل 
". ةطاسبلا هذ  سيل  رمألا  نكلو  .هيف  نيركفت  ام  ملعأ  "

."؟ كلذ ملعتأ  "
خألا هَوعدأ  نأ  ترّرق  مهدحأ  ىلع  يخأ  هجو  عضأس  يننأ  ِتلِخ  اذإ  "

". اهسفن عفاودلا  امهيدل  تسيل  .ةئطخم  تنأف  ربكألا 



". فنعلا امدختسا  ناوخأ  امإ  فرعت ؟ فيك  "
". ةيصخش ةحلصم  لجأ  نم  همدختسي  ...اذه  نكل  "

."؟ هتدصق ام  اذه  له  رخآ ، صخش  ةحلصم  لجأ  نم  لتق  كوخأ  ًاذإ ، "
.اهيلإ رظنلاب  رمتسا 

". انس "
."؟ اذام "

". هنع نيثدحتت  ام  مهفأ  نايحألا ال  ضعب  "يف 
شيعي ثيح ال  ةليمج  ٍنابم  تاذ  ةريزج  يهو  نملوهراديرب ، ًارورم  ءود  اراس 

دعبو .امهتّيحتل  تفقو  يتلا  ملامردوس  طيحمو  نسولس  هاجتاب  ريسلا  اعبات  مث  دحأ ،
اناك .مونلل  بهأتت  ةنيدمل  عئار  رظنمو  ٌنيزبارد  هب  طيحي  ناكم  ىلإ  ملالسلا  الزن  كلذ 
هاجتا نم  ناكملا  اذه  ىلإ  الصو  نيحلا ، كلذ  .ملوهكوتس يف  ىلإ  نارظني  لبق ، نم  انه 

عراوشلا راونأب  تئيضُأ  ةنيدم  ةملظلا ؛ نم  هسفن  ردقلا  ىلع  تناك  اهنكل  رخآ ،
.ققشلا ذفاون  نم  ةللستملا  راونألاو 

". لبق نم  انيقتلا  دقل  "
اوص دعي  ملو  ةقزألاو ، تويبلا  فقسأ  ىلإ  نارظني  بنج  ىلإ  ًابنج  افقو 

.مويلا رادم  ىلع  كلذك  نكت  ملو  ًايلآ ،
."؟ اذام "

". غنيك عراش  يف  نوج ؟ اي  اذه  ملعت  له  "
.ام ًاموي  اهراركت  ّىنمت  ةقيرطب  هيلإ  ترظن  .هالعف  ام  اذه  .امهضعب  ىلإ  ارظن 



". ديعب نم  كتيأر  "
.كتيأر

ناك .نيتنس  ذنم  ملعأ ، ال  .فيصلا  لصف  يف  تبس  موي  كلذ  ناك  "
تنأو انضعب ، برق  انررم  امدنع  كرظن  تفلأ  نأ  تلواح  .سانلاب  قيضي  عراشلا 

". نوج ًاديعب  ترظن 
.ًاديعب رظنلا  ترتخا  انأو  ينتيأر ،

تارم يف ةّدع  .تاونس  رشع  نم  رثكأل  موي  لك  ثيدحلا  اذه  ليختي  ناك 
سفنلا ّينَُمي  ناكو  .ماني  امدنعو  ظقيتسي ، امدنع  تقولا ؛ لك  كانه  تناك  .مويلا 

نع ليوط ، نمز  ذنم  سيمخلا  كلذ  لاقتنالا يف  اهنم  هبلط  ببس  نع  اهل  حرشلاب 
.عجري نأ  لبق  ليحرلا  اهنم  هبلط  ببس 

اهنم بّرقت  امدنع  ئجافملا  رعذلا  نم  ةبونب  هتباصإ  نع  اهربخي  نأ  دارأ 
، ةقشلا ناك يف  نمل  ةدوع  نود  ليحرلاب  ةرهاق  ةركف  هترمغ  رثكأ  برتقا  املكو  رثكأ ،

نيبو فرغلا  ربع  بيهرلا  ريسلا  يتأي  مث  نمو  .سفن  رخآل  ةوارضب  براح  فيكو 
ديدشلا فوخلا  نم  يناعي  وهو  قاورلا  ضرأ  ىلع  ىقلتسا  فيكو  ةيراعلا ، ناردجلا 
رابتخالا ءارجإل  ىفشتسملا  يف  نيموي  ىضمأ  مث  بلقلا ، تاضبن  يف  عراست  نمو 

.رفصلا ةطقن  ىلإ  عجري  نأ  لبق  ج.ك.إ ) )
فقت يه  اه  نآلاو ، .اونس ، رشع  ةدمل  موي  لك  كلذب  سفنلا  ّينَُمي  ناك 

.يه فّقوتت  وه ، كّرحت  اذإو  .هسملت  داكت  همامأ ،
ام اذه  نأ  نقيأ  امدنع  وه  اهلّبق  مث  هتلّبقو ، هنم  بارتقالاب  يه  تماق  اذهل ،

.رمألا هيلإ  لآ 
ةزانج ىتح يف  ِكبي  هنإ مل  .فقوتي  نأ  عطتسي  ملو  ىكبو ، اهديب  كسمأ 



.حماست اذإ مل  يكبت  كنأل ال  هدلاو ،
". ًاضيأ ِكتيأر  "

."؟ اذام "
" ...نكل ِكتيأر ، .غنك  عراش  يف  مويلا ، كلذ  "يف 

!". كلذ رهظت  ملو  ينتيأر  "
تناك امع  نآلا ، اايح  نع  ةلئسألا  ضعب  اهلأسي  نأ  بجي  امبر  هنأ  دقتعا 

.مايألا كلت  هيلع 
نم ًاعم  انشع  امدنع  كلذ  رهظت  املثم مل  ًامامت  نوج ! اي  كلذ  رهظُت  "مل 

!". لبق
يذلا لزنملا  ترتشا  دق  تناك  اذإ  اّمعو  اهتخأ ، نع  اهلأسي  نأ  بجي  ناك 

، ةنيدملا ةطرش  زكرم يف  ىلع  لوصحلل  اهمدقت  ببس  نع  وأ  هئارشب ، تبغر  املاطل 
.اهدناس نّمعو 

."؟ ةرم رخآ  ركذتت  له  ركذتت ؟ له  نوج ، "
.خرصت تناك 

". ركذتأ .ال ال  "
بابلا تقلغأ  مث  كلذ ، ترّرك  .ٍساق  لذن  تنأ  خرصت : اهنيح  تناك 

.تفتخاو
."؟ ليحرلا ينم  كبلط  ببس  ركذتت  الأ  "



.ىكبو هفلخ ، ليللا  ناكو  كانه ، فقو 
.ثيدحلا نالدابتي  اناك  .نآلا  كلذ  لك  نع  اهلأسي  نأ  هيلع  نيعتي 

."؟ ةنوعلم ايكيإ ‘  ’ ةبيقح يتعتمأ يف  بيضوتب  كمايق  ببس  ركذت  الأ  "
.كلذ هيلع  ناك 

يذلا كاذ  ٍذئتقو ؛ تنك  امك  نوج ، تنأ  امك  تلز  ام  ريغتت ! ...تنأ مل  "
". ًابعص كيلإ  لوصولا  لاز  امو  .ركذتي  ال 

روباطو ةلفاحلا  فقوم  وحن  تهجتا  اهنكل  .ىكب  يذلا  وه  لب  ِكبت ، يه مل 
.يفتخت يهو  اهاري  نأ  دري  ذإ مل  ةرملا ؛ هذه  تفتلي  ملو  يسكاتلا ،

ـــــــــــــــ
نم ٍلاخ  هنأل  اهسفن - يللينأ  بابسأل  سيل  نكل  .ًاموي  ءانفلا  ّبحي  مل 
.ًائّيس هلمع  ناك  هب  ماق  نم  .ٍوتسم  ريغ  هنأل  هّبحي  وهف مل  حافتلا - رجش  وأ  بشعلا 
ىلع مهدنع ؛ ام  لضفأ  نولعفي  نيذلا ال  سانلا  ّبحي  نكي  وه مل  لاوحألا ، ّلك  ىلع 

.هجو لمكأ 
ةعمجتملا رطملا  هايمب  تضاف  يتلا  رفحلا  ىلإ  رظنو  ةذفانلا ، دنع  ويل  فقو 

جاجز ىلع  هتروص  ساكعنا  ىلإ  رظنو  هزيكرت  ةيواز  رييغتب  ماقو  هينيع ، ضمغأ  مث  اهيف ،
يف ةيريرسلا ، ةكيرألا  فرط  ىلع  ًةسلاج  ةفرغلا ، يف  هفلخ  هتدلاو  تناك  .ةذفانلا 

اهيمرتو ةشكرزملا  تاداسولا  عفرت  تناك  هسبلت ، يللينأ  تناك  اّمع  ةفلتخم  مون  سبالم 
.تاعبرملا تاذ  ضرألا  ىلع  موكتتل 

بحس ًةلواحم  ةطبرألا  كسمت  تناك  فلخلا ، ىلإ  تفتلاو  رئاتسلا  بحس 
.ريرسلا نع  ًاديعب  فطلب  اهكيرحتب  ويل  ماقف  ةيوطملا ، ةشرفلا 



". ءيشلا ضعب  بعص  اهكيرحت  نإ  اذ ، موقأس  انأ  "
هّدشو ىرخألا ، ديلاب  ضبقملا  كسمأو  هديب  اياوزلا  ىدحإ  ىلع  طعضلاب  ماق 

عبرأ ريرسلا  ىطغ  .لماكلا  اهلوطب  اهحتفو  اهبحس  مث  ةشرفلا ، زورب  ىلإ  ىدأ  امم  ةوقب 
لخدمو ةنزخلا  هرودب  بجحف  نيوادوس ، نيتنثاو  نيواضيب  نيتنثا  ةيضرأ ، تاطالب 

.ةحلسألا نزخم 
تحبصأ ىتح  تارم  ةدع  ةءالملا  هيديب  حسمو  فاحللا ، ةطبرأ  كف  مث 

.ءاسلم
". اذ مايقلا  ىلإ  ًارطضم  تسل  "

.هتدلاو هل  تمستبا 
". مامتهالا ديدش  تنك  املاطل  "

.اهسّلمي ناك  يتلا  ةءالملا  ىلع  تسلج 
". كفويضل ةيفاضإ  ةفرغ  ريفوتب  متو  "
". ديدجتلا لبق  اهيرت  نأ  كيلع  ناك  "

، ةيضرألا تيّوس  ـت  نأو كلذك ؟ سيلأ  ًاثيدح ، تيلط  ناردجلا  ...معن  "
."؟ كلذك سيلأ 

". ةيضرألل طالب  ةعطق  لك  عضوب  ماق  .تنسني  لب ڤـ انأ ، نكأ  "مل 
.اهدي ىلإ  اهتّمضو  هدي  تكسمأف  ارق ، سلج 

". اذه تعّقوت  ويل ، ًاقدص  "



."؟ ِتعقوت ...اذام  "
...كلزنم ىلإ  ملوهكوتس ، ىلإ  لقتني  نأ  ديري  هنإ  لاقو  تنسني  يناتأ ڤـ امدنع  "

". هرمأ ىلوتتس  كنأ  تعقوت 
ناك اذه  ّنأ  نم  مغرلاب  شاعترالاب  رعشف  قفرب ، ادّسمو  هديب  تكسمأ 

ةيزكرملا ةطحملا  ربع  اراس  امدنع  تاذلاب ؛ حابصلا  اذه  لصح  ام  رارغ  ىلع  ًافولأم 
طيرشب امهقيرط  اّرمو يف  ةرايسلا  اناك يف  امدنعو  ةلبنقلا ، ترجفنا  ثيح  تفقوتو 

.يركسعلا عدوتسملا  ىلإ  يدؤي  يذلا  رمملا  برق  ضيبألاو  قرزألا  نينوللا  يذ  زجاحلا 
" ...امام ّيلإ  يغصأ  "

بنذلاب روعشلا  نأل  ًاحاترم ؛ امهنم  ًايأ  لعجت  ةرظن مل  اهينيع  ىلإ  نآلا  رظنو 
.لابلا ّيخر  ًادحأ  لعجي  ال 

". هسفنب ّمتهي  تنسني  ڤـ "... 
املاطل .لاح  ةيأ  ىلع  لماك  لكشب  سيل  .لعفي  هنأ ال  نم  نيقي  ىلع  انأ  "

". كدلاوبو تممتها يب  كنإ  ىتحو  سكيليفبو ، هب ، مت  تنك 
.هسأر ّزه 
". يمأ "

.ديزملا عمسي  نأ  ديري  هنأك ال 
". يبرض نع  فّقوتيل  نكي  ذإ مل  يلع ؛ يضقل  ويل  اي  اهنيح  لخدتت  ول مل  "

.كبترم هنأ  تّنظ  .ثرتكت  اهنكلو مل  كلذ ، تأر 
". ةيلوؤسملا تلمحت  املاطل  ةيلوؤسملا ، لمحتت  تنأف  .ًادج  كب  ةروخف  انأ  "



". ِكوجرأ يّمأ ، اذه  نع  يفقوت  "
.اهيدي نيب  اهتعضوو  نآلا  ىرخألا  هديب  تكسمأ 

اهعيسوتب موقت  تنأ  اهو  ةكرش ، تأشنأ  ذإ  .وه  لشف  ثيح  تحجن  دقل  "
...وأ .وه  ناك  امم  رثكأ  امهل  ًابأ  تنك  .كيوخأل  ًالمع  تنّمأو  ةلاطبلا ، نم  ًالدب 

". ًاّبحمو ًافوطع  ناك  طقف ، ةيادبلا  يف  كلثم ، ناك  وه  ىرحألاب 
: اوص نشوشخا  مالكلا ، تلصاو  امدنعو  .تمصلا  داس  مث 

نم ريثكلا  كراشتن  نحن  اذه ؟ ملعت  له  .ريبك  ٍّدح  ىلإ  ينهبشت  تنأ  "
". انلخاد دوجوم  كلذ  نكل  كلذ ، ةيؤر  نم  نكمتت  دق ال  .ويل  تنأو  انأ  تافصلا ،

ام يف تأر  اأ  دب  .اهيلإ ال  رظنلا  ىلع  ًارداق  دعي  هنكلو مل  هيلإ ، ترظن 
.اهقناعو مستبا  اذل ، .ًابيع  ةقيقحلا  ناك يف  ًابنذ  هتّنظ  ام  نأ  تكردأو  ًاعيرس ، هلخاد 

". يمأ ريخ  ىلع  نيحبصت  "
رظني نأ  نود  نم  حابصملا  أفطأو  ًاثيدح ، ةلوسغملا  ةءالملا  تحت  لسنت  اهعمس 
رثكأ ةذفانلا  جاجز  ىلع  هتروص  ساكعنا  ناك  .خبطملا  ىلإ  وهبلا مث  ىلإ  بهذو  هلوح ،

.ةفرغلا تفخ يف  ءوضلا  نأل  نآلا ، ًاحوضو 
ةكيرأ ىلع  قيمع ، مون  تّطغ يف  نأ  دعب  نآلا  ةمظتنم  اهسافنأ  تحبصأ 

مانت اأ  تلاخ  .مويلا  رابخألا  ريراقت  لك  اهلوح  تراد  يتلا  ةحلسألا  قوف  ةيريرس ،
ءانبلل ةكرش  ريدي  ربكألا  اهنبا  نأ  تدقتعاو  .اهتيوستب  رغصألا  اهنبا  ماق  ةيضرأ  ىلع 

دارأ ام  تأر  اّإ  ىتح  .هوّنظي  نأ  عيمجلل  دارأ  ام  ًامامت  تّنظ  .اهئانبأل  لمعلا  تنّمأ 
.عيمجلا هاري  نأ  وه 

ىلإ جاجزلا ؛ ىلع  ةسكعنملا  هتروص  ىلإ  رظن  .لابلا  ّيخر  نكي  مل  اذه ، عمو 



.ةيلوؤسملا لّمحت  دحأ  اهريظن ، هنأ  يه  تدقتعا  صخش 
.هتروص ساكعنا  ىفتخاو  ًايبابض ، ةذفانلا  جاجز  حبصأ  ىتح  ءطبب  سفنت 

ةقرس .ىربكلا  ةيلمعلا  نوكتسو  بسحو ، ىرخأ  ةرم  بسحو ، ىرخأ  ةرم 
ةعباتم نم  سكيليف  نكمتيسو  ةحلسألا ، عيبيس  .ةنورك مث  نويلم  رشع  ةسمخ  .ةيثالث 

نم ٌدحأ  نّكمتي  نلف  كلذ ، دعب  اوفقوت  اذإ  .ًاددجم  اههيبش  نوكيس  اهدعبو  هتسارد ،
.رمألا فاشتكا 

ـــــــــــــــ
ام هجمانرب ؛ أدبي  امدنع  ةوهقلا  ةلواط  ىلع  ءيش  يأ  عضوب  حمسي  نكي  مل 
ىلع ةعوضوم  تناك  .ةغراف  ءاضيب  تاحفصب  ةديدج  ةرّكفم  تناك  .ةرّكفملا  ادع 

يرتشي ناك  امدنع  اهارتشا  دقو  .نوسنوج  كشك  مالقألاو يف  تافّلغملا  عم  ّفرلا 
عوبسألا هنكل يف  ةلهلهملا ، قاروألا  كلت  ىلع  رابخألا  أرقي  ناك  ام  ًاردان  .فحصلا 
ةيحابصلا تاعبطلا  ءارش  لجأ  نم  ةعبارلا  ةعاسلا  دنع  ةحاسلا  ىلإ  راس  يضاملا 

.نآلا هتكيرأ  ىلع  تمّوكت  يتلا  ةيئاسملاو 
تاروطت يأ  اهيلع  بتكيل  بسحو ، ةركفم  همامأ  ةلواطلا  ىلع  تناك 

ىتحو لصبلا ، ةضفنملا ، نيكسلا ، عيطقتلا ، ةبشخ  ففُجو ؛ ءيش  لك  حسُم  .ةديدج 
.ةلواطلا ىلع  بارشلا  سوؤك  عضو  نع  مجنت  يتلا  ةعيفرلا  ءارمحلا  رئاودلاو  غبتلا  اياقب 

- لمعي هنأ  ملع  يذلا  طغضلاب - لمعي  يذلا  صاصرلا  ملق  نا  ـڤـ يإ عضو 
طسو قرغي  هنأ  كردأ  .ةكيرألا  ىلإ  هرهظ  دنسأو  ةركفملا ، نم  ةيلصأ  ةحفص  لّوأ  ىلع 

طغضلا حبصأو  ةيكبشلا ، ةحوجرألا  ىلع  سولجلا  هتلواحمب  هترّكذ  يتلا  تاداسولا 
.مويلا بارشلا  ءاستحا  نع  فّقوت  نأ  ذنم  ًاحوضو  رثكأ  هرهظ  لفسأ  هب  رعشي  يذلا 
.رهظلا ةلكشم  بّنجت  ًالواحم  هيتبكر  ىلع  هيعوك  دنسأو  ًاددجم ، مامألا  ىلإ  ىنحنا  اذل ،
جرحدتت تاركلا  ةبعل  راظتناب  ا  سولجلا  داتعا  يتلا  اهسفن  ةقيرطلا  يه  هذه  تناك 



.فافش بوبنأ  رقتستل يف  لفسألا  ىلإ  ردحنتو 
رثكأ جمانرب  كانه  ناك  .ناهر  يأ  عضي  مويلا مل  هنكلو  مامألا ، ىلإ  ىنحنا 

.هسجاوه نم  صلختي  يك  ههابتنا  لك  بّلطت  ةيمهأ 
ًاّرش بقتري  هنأ  ول  امك  رذحب  اهيف  بّلقو  فحصلا ، ةموك  نم  رثكأ  برتقا 
يتلا تاصاصقلا  لك  عمج  .تارم  ةدع  ةلاقم  لك  أرق  دقل  .ببسلا  فرعي  نأ  نود 
ناك يذلا  اذه - ينويزفلتلا  جمانربلا  نكل  .عوضوملا  نع  ءيش  ّيأ  اهيلع  َبِتُك 

فحصلا ىظحت  ال  يتلا  ةنهارلا  مئارجلا  نع  ةديدج  ًاروص  ضرع  املاطل  هرظتني -
لاذنألا نأكو  انه ، اهضرع  ةطرشلا  تراتخا  تامولعم  دعب ، اهيلإ  لوصولا  ةيقبسأب 

جمانرب عطق يف  ةعومجم  لثم  كانه  اودجاوت  ول  ىتح  مهم ؛ ءيشب  نوموقي  مأ  اونظ 
.لمعلاب نيرهاظتم  ينويزفلت ،

- نايئاعد نالصاف  ةيادبلا ، هتيوفت  مدع  نم  دكأتلل  ةقيقد  نيرشع  رظتنا 
ًائيش اورتشا  اذإ  لضفأ  حبصتس  ةّيقشلا  مايح  نأ  نوقّدصي  سانلا  اولعجي  نأ  نولواحي 
ٍضرع ةيا  لصاوفلا ، نيب  ام  يفو  تارايخلا - فالآ  هنم  دجوتو  هنودهاشي ، امم 

تايصخشلا تسلج  ثيحو  تاونس ، رشع  لالخ  دحأ  خشي  مل  ثيح  ٍّينويزفلت 
.كحضلا ليجست  اميف مت  ًامامت ، هذه  لثم  ةكيرأ  ىلع 

فارطأب اهَّفَلو  ّيوقلا ، غبتلاب  ةقيقرلا  ةقرولا  ألم  .ىرخأ  ةراجيس  نيخدتب  ماق 
، ةّجم لوأ  بحس  مث  لاعتشالل ، ةزهاج  ةراجيس  تحبصأ  ىتح  ةدحاو  ٍديبو  هعباصأ 

نوكت نأ  ام  ناكمب  ةيمهألا  نم  ناك  ًاددجم ، ةلواطلا  حطس  ةبطر  ةشامقب  حسم 
.ةفيظن ةلواطلا 

دفان ناك  لب  فحصلا ، ةموك  هبيلقت يف  ببس  قلقلا  نكي  .ًاقلق مل  نكي  مل 
سلجي نأ  عطتسي  كلذ مل  ببسبو  رهاق ، لكشب  هلخاد  جلتخي يف  كلذ  ناك  .ربصلا 

نم ةنورك  يوتحي 19000  فلغمب  ةقصتلملا  هبيج ، نم  ةءارقلا  ةراظن  بلج  .تابثب 



مايأ نم  موي  يف  اهيلع  ناك  يتلا  اهسفن  ةكامسلاب  نكي  مل  .ةنورك  ةئمسمخ  ةئف 
ةثالث همّلسو  فصنو  تاونس  عبرأ  دعب  ةرم  لّوأل  انه  ىلإ  ويل  ىتأ  امدنع  فيرخلا 

.هب هل  نيدي  نكي  هنأ مل  َرَعَش  ٍنيد  عفدل  يلوبونوملا ، ةبعل  دوقن  اأك  ًافلأ ؛ نيعبرأو 
لفسألا نم  ةدحاوب  ىلعألا  يف  تناك  ةفيحص  لادبتساب  نا  ـڤـ يإ ماق 

نزخم دنع  ٍّفص  يف  فقو  .هحالس  ًابِّوصم  داوسلاب ، حشّتُم  قراسل  ةروص  ضِرعَت 
ببس نع  لءاستو  ءطبب ، كرحتي  فصلا  ناكو  ةثالث ، همامأ  ناك  .ةحاسلا  ةلاقبلا يف 
لقنل يلآلا  زاهجلا  كرحي  فظوملا  ناك  .تاعوفدملل  رخآ  ًاقودنص  مهعضو  مدع 
ىلع هانيع  تعقو  رظتني ، ناك  امنيبو  .ةالابم  مدعو  ةدالبب  اذه  لعفي  ناك  علسلا ،

ةبصعلا  " ةضيرعلا طوطخلا  نيتملك يف  كانه  ةفاسم  ىلع  نم  ىأرو  فحصلا ، ّفر 
قرس نم  ناك  ًايأ  ةلاقملل ، ًاقفو  .ىقبت  ام  ىأر  هرود ، ناح  امدنع  نمو مث  ةحلسملا ."

ةعّردم يف ةرايس  ةقرسل  اهمدختسا  دقف  يركسع ، عدوتسم  نم  ةحلسألا  نم  ةيمك 
فلخ رادجلا  نم  رخآلا  بناجلا  ىلع  نيفرصملا  الكو  اريمدفس ، فرصمو يف  اتسراف ،

.ديلبلا باسحلا  عفد  قودنص  فّظوم 
ةذفان نم  هنم  رخسي  ريخنلاك  ًاتوص  ًاركذتم  فصلا  يف  كانه  فقو 

أدب فيكو  هوأر ، امع  مالكلا  نع  اوفقوتي  مل  هلوح  نم  لك  نأ  فيكو  فرصملا ،
تناك اهنكلو  اهضعبب  ةلصتم  اأ  ودبت  ال  يتلا  ثادحألا  نم  ةعومجمب  ريكفتلاب 

.رامقلا ةبعل  ةقاطب  ىلع  يقفاوتلا  مقرلا  رارغ  ىلع  كلذك ؛
يلآلا مازحلا  ىلع  ًةدحاو  عضو  طق ، لبق  نم  ةفيحص  ةّيأ  ِرتشي  يذلا مل  وه 

، زوللاب كعكلا  نم  سيكو  رضخألا ، لفلفلاو  ضيبلا ، نم  ةنيزد  فلخ  علسلا  لقنل 
ىلع لادنوكس  يف  ةقرسب  تماق  ةحلسملا " ةبصعلا   " نآلا ىعدت  ةعامج  نع  أرقو 
نعو تاونس ، ةّدعل  يرام  تيرب  تلمع  ثيح  نيقّوعملل  ّيفيص  مّيخم  برق  ئطاش 

.هتيب نم  طقف  ةدراي  ةئمسمخ  دعب  ىلع  وطس  َيتَّيِلَمَع 



ةقطنملاب ةطرشلا  هتفصو  ًاناكم  تناك  .يه  اهطيحم  تناك  لادنوكس 
.اهراتخت يك  اهنع  ملعتست  نأ  كيلع  يتلا  ًادج  ةضماغلا 

تلّكش تاقلط  ينامث  ةيشحو  ىلإ  ةفيحصلا  تراشأو  .انأ  يطيحم  ومزوأ ،
.ًاهجو

.ملعي لاز ال  ام 
ههاجتاب زفقلاب  مهبملا  اهطمن  أدبو  حضوأ ، تحبصأ  ثادحألا  ةعومجم  ّنكل 

ىلع زّكر  كلذ  نم  ًالدبو  بِتُك ، امب  مامتهالا  نع  ًايجيردت  فقوت  .ةفيحصلا  نم 
ودبيو فحصلا ، لك  يف  اترهظ  ًاديدحت  دوسألاو  ضيبألاب  نيتروص  ىلع  روصلا ؛

فرصملا لوخدب  ّمهي  رخآو  بيوصتلاب ، موقي  وهو  دئاقلا  ىعدي  صخش  امهيف 
اتدب نيعانق  فلخ  نانيع  ناضيرع ، نابكنم  .ةيهاو  ةيبابض  روص  .هدرفمب  قرسيل 
امك ًامامت  قالغإلا ؛ مكحم  ّطخب  ناّدتمت  نيتقيقر  نيتفش  وذ  مفو  هيلإ ، نارظنت  امأكو 

.نآلا وه  لعف 
.نآلا ةرشنلا  أدبتس  .ملقلا  عفرو  ةركفملا  ليدعتب  نا  ـڤـ يإ ماق 

ىلع لاذنألا "  " ىرت نأ  كنكمي  .ديوسلا  يف  زربألا  ةلادعلا  نم  نوبولطملا 
ًاقفو .ًاحومسم  ويدتسالا  اهرامتعا يف  نوكي  دق ال  ةكحضملا ، ماعبق  نودب  ةشاشلا 
هنإ ةحلسملا ." ةبصعلا   " نع مالكلل  مويلا  هلك  تقولا  جمانربلا  سّركيس  فحصلل ،

تاّدر ثادحإب  ًالمأ  ليصفت ؛ لك  ىلعو  ةمس ، ّلك  ىلع  ءوضلا  يقلُيَس  صاخ  جمانرب 
.بعشلا ةّماع  دنع  لعف 

يلاوح فيضملا ، دهاشو  هتركفم ، تاحفص  ةيوستب  ماقو  ملقلاب ، كسمأ 
.ا ةلص  ىلع  ةعوما  هذه  نوكت  دق  ةروطخلا  ةقئاف  تاقرس  ّتس 

تركذ .تاقرس  ّتس  .ةركفملا  ىلع  كلذ  ةباتكب  ماق  تاقرس ! ّتس 



.طقف تاقرس  عبرأ  فحصلا 
.صاصرلا لعفب  لابرغلاك  تبقث  فراصم  لخاد  نم  روصلل  عيرس  ضرع  مت 

.ةغراف فرصم  ةنيزخ  ةهجل  ةحوتفم  باوبأو  ةيضرألا ، ىلع  روسكم  جاجز 
، اريمدفس يف  زلدناه "  " فرصمو اتسراف ، دقنلل يف  ةلقان  ةلفاح  ىلع  وطسلا 
، وبمير يف  راخّدالا  فرصمو  ومزوأ ، يف  يإ " سإ   " فرصمو زلدناه "  " فرصمو

.روسغنوك يف  يإ " سإ   " فرصمو
.روسغنوك .وبمير  .ةديدج  تامولعم  .ًاددجم  ةباتكلاب  أدب 

يف ةيزكرملا  ةطحملا  ترهظأ  دهاشم  اهلالخ  تضِرُع  تاظحل  ةدع  دعب  مث 
ٍجايس ءارو  نوعورملا  سانلا  عفادتو  ةلبنقلا ، ترجفنا  ثيح  لخادلا ، نم  ملوهكوتس 

ءيش مل اذه  نأ  نم  نيقي  ىلع  ناك  .ًةيناث  هطقتلا  مث  ةلواطلا ، ىلع  ملقلا  عضو  ٍلاع ،
ةقالع ريجفتلل  نوكت  دق  هنأ  نآلا ؛ ىتح  ءيش  ّيأ  هنع  ٌدحأ  لُقَـي  ملو  طق  هنع  بتكي 

.م
ةليوطلا تالواطلا  ىدحإ  ىلع  أكتاو  اريماكلا ، نع  نآلا  عيذملا  دعتبا 

ناك اذإ  امع  ًالئاستم  ةلبنقلا ، نع  مالكلا  لصاوو  ةطرشلا ، لاجر  دحأ  نم  برقلاب 
ةلبنقلاو نا ، ـڤـ يإ ةذفان  جراخ  تلصح  يتلا  ةجودزملا  ةقرسلا  نأ  نع  لاقي  ام  ًاحيحص 

.امهضعبب ةلص  ىلع  هسفن  مويلا  ترجفنا يف  يتلا 
! ةلبنق

وه .طق  كلذ  مهفي  .ةلبنق مل  .لعفلاب  اهري  هنكلو مل  ةملكلا ، ةباتكب  ماق 
رومألا ىلإ  يمتنت  ةلبنق ال  ةملك  .ةلبنقلاب  سيل  نكلو  ةقرسلاو ، ةحلسألاب ، ٍةيارد  ىلع 

.طمنلا عم  مءالتت  اإ ال  .ىرخألا 
نع نآلا  ملكتو  رشابم ، لكشب  ًاددجم  اريماكلا  ىلإ  رظنلا  عيذملا  دواع 



ةيديوسلا مهتغل  نعو  مهتينب ، ةوق  نعو  ةيركسعلا ، مامولعم  نع  .ةعوما  ءاضعأ 
.يمارجإ لجس  يأ  مهيدل  سيل  امبرو  ةحيحصلا ،

.يمارجإ ّلجس  ال 
.ةكرحتم ةديدج  روص  تضِرُع  نمو مث ،

ةدع نم  تذخأ  روص  لبق ؛ نم  ليبقلا  اذه  نم  ءيش  يأ  ضَرعُي  مل 
ةدع تمادو  ىلعألا  نم  تذخُأ  تاطقل  .اهيلع  رانلا  قالطإ  لبق  ًةرشابم  تاريماك ،

وأ مادقأ  نيب 6.2  ام  لوطب  هنأب  فصُو  يذلا  دئاقلا  حوضوب  ترهظأو  طقف ،ـ ٍناوث 
نيب 170 و190. نزوبو  ، 6.4

ىلع ةلواطلا مث  ىلع  جرحدتي  هعمسو  هامر  لب  ةرملا ، هذه  ًابناج  ملقلا  عضي  مل 
لوطلا يأ  طبضلاب ؛ هتباتك  هيلع  نيعتي  ناك  ام  اذه  نأ  ةقيقح  نم  مغرلاب  ضرألا ،
ةركفملا ىرتشا  يتلا  ةديدجلا  تامولعملا  لكو  اهفرعي ، مل  يتلا  ءايشألا  لكو  نزولاو 

.اهنيودتل
تضرع اأ  نم  مغرلاب  اهاري ؛ نأ  عاطتسا  دقف  اهنيودت ، ىلإ  جتحي  هنكل مل 

.طقف ةليلق  تاظحلل 
لخاد ةحماجلا  ةكّرحملا  ةّوقلا  ءيش ، لك  يف  رّركتي  ناك  يذلا  وه  طمنلا 

تاقلحلا ىلإ  ىتح  نيلجرلاو ، نيعارذلا  تاكرح  ىلإ  رصنع  رغصأ  نم  ايالخلا ، نييالم 
.عباصألا فارطأو  ديلا  ةحار  ىلع  ةريغصلا  طوطخلا  ةزيمملا يف 

ىلع همدق  برق  تناك  يتلا  ةحوتفم  ريغ  بارشلا  ةجاجز  نا  ـڤـ يإ لوانت 
.ضرألا

.هسافنأ طاقتلا  ىلع  َِربجُأ  ىتح  اهنم  برشو  اهحتف 



.فرعي حبصأ  نآلا ،



.ىصحلا ربونصلا ، راجشأ  بابضلا ،
". دنالوه  " ةباغ لخاد  ًاليم  دتمت  فطعنملا  ةقطنم 

ًادهج بلطتي  نكي  يذلا مل  لمعلاب  صاخ  عضوب  ددمتلاب ، سكيليف  ماق 
.عقوتملا نم  رثكأ  ًاتقو  قرغتسا  .ًايلضع 

.ريضحت ىلإ  جاتحي  ءيش  رخآ  اذه 
ثالث ةقرس  ةّيلمع  أدبت  دق  اهدنع  ةظحل ، نوضغ  يف  هنم ، يهتني  امدنعو 

.دحاو تقو  فراصم يف 
فصن لكشب  عطق  .ةايحلا  دقاف  هنأ  ملعي  مل  هنأكو  يلطملا  ندعملا  مواق 

.ةبقارملا لصاويو  هيف  فقيل  ًاعقوم  ًابيوب ؛ حبصي  نأ  ضرتفي  امِل  يرئاد 
نم رخآلا  بناجلا  يف  مقر 153 ، ماعلا  قيرطلا  لوط  ىلع  ةريغص  ةباغ 

دادتما ىلع  ملوهكوتس ، برغ  بونج  ةدايقلاب  تمق  اذإ  دالبلا  دادتما  ىلع  ديوسلا ،
ىلع اوقفّتا  .مهيقالت  ةطقن  تناك  يبرغلا ، ىلإ  ئطاشلا  ىلإ  ًالوصو  يقرشلا  ئطاشلا 
اوداق .هباش  ام  وأ  موي  رخآ  ىلإ  اوثكم  ثيح  ناكملا  اذه  .مسالا  اذ  اهتيمست 

.ةريخألا مهتقرسب  مايقلل  انه ، اونوكيل  تاعاس  تس  ةدمل  مارايس 
فصن لّوحو  متشي ، أدبف  ّداحلا ، ندعملا  فرطب  هسفن  حرجو  سكيليف ، قلزنا 

.ةلماك ةرئاد  ىلإ  ةرئادلا 
جراخ ليملا  براقي  ام  دعب  ىلع  ًامّيخم  اوبصنو  رهظلا ، دعب  ةحرابلا  اولصو 
تناك اهنكل  طقف ، نيفلألا  يلاوح  ااكس  ددع  غلبيو  درالوأ ، ىعدت  ةريغص  ةدلب 



، دالبلا لك  نم  سانلا  هدصقي  ًاناكمو  ديوسلا ، تاضورعلل يف  رجتم  ربكأل  ًاعقوم 
دوجوبو .عئاضبلا  نم  صلختلل  ٍتاؤم  تقو  .ديعلا  هنإ  تقولا ؛ اذه  لثم  ًةصاخو يف 

، رخآلا بناجلا  ىلع  ةثالثلا  فراصملاو  ةحاسلا ، يبناج  دحأ  ىلع  تاضورعلل  رجتم 
.نآلا ىتح  تألتما  دق  اانزخ  تارجح  نوكتس 

.مييختلا دقوم  ىلع  هايمو  فّفجم ، ماعطو  مونلل ، سايكأو  مييخت ، ةّرسأ 
يأ اهيف ؛ اولصو  يتلا  ةرايسلا  ىلع  ةريخألا  تاليدعتلا  اورجأ  دق  اوناك  ًالوأ ،
ودبت يك  اهورجأتسا  دقف  .عوبسأ  ذنم  اهورجأتسا  ةريغص  ةنحاشل  يّرسلا  رادجلا 

، مالظلا ّلح  امدنع  كلذ ، دعبو  .ًاقحال  شيتفت  ةطقن  يأ  مهرورم يف  ىدل  ةينوناق 
لالخ اومدختسيس  يتلا  ةنحاشلا  اوقرسي  يك  ةدلب ، برقأ  ىلإ  غربراف ، ىلإ  اوهّجوت 

.وطسلا ةيلمع 
تاعاس عضب  ىلع  نورخآلا  لصحيل  ةسارحلاب  راودألا  اولدابت  مدوع ، دعب 

ءاقرز ءامس  ةّيفلخ  ىلع  ءاضيب  عقب  كانه  تناك  ذإ  ّطق ؛ ماني  نأ  عطتسي  .مونلا مل  نم 
، ًاظقيتم هلعج  ام  اذه  نكي  مل  نكل ، .ضرألا  نم  عفدنت  ةبوطرلا  اميف  ىلعألا ، يف 
مل ًائيش  قلقلا ؛ ضعب  رخآ ، ًائيش  ببسلا  ناك  لب  كانه ؛ موجنلا  تناك  املاطلف 

.حايترالاب هرعشي 
ةيضرعلا تاوصألا  ضعب  ادع  ام  ليللا ، لاوط  ًادج  ةئداه  جارحألا  تناك 

بيرق راجِو  كانه  ناك  ودبي ، ام  ىلع  .بالكلا  نم  ةفلتخم  عاونأ  بالكلا ؛ حابنل 
.بالكلل

ةعوضوم يف ةوهق  نع  ةرابع  روطفلا  ناكو  ةسماخلا ، ةعاسلا  دنع  اوظقيتسا 
.ملوهكوتس نم  مهقيرط  اهئارشب يف  اوماق  ةزهاج  رئاطشو  ةرارحلل  ظفاح  ءانإ 

ةنحاش نوكت  نأب  قثت  نأ  عيطتست  ذإ ال  دوقولا ؛ نازخ  ءلمب  مهموي  اوّلهتسا 
اهوبلج دق  اوناك  حئافص  عبرأب  دوقولا  نازخ  اوألم  اذل ، .يفاكلا  دوقولاب  ةئيلم  ةقورسم 



طئارخ مهمامأ  اوعضوو  ةقصالتملا  مييختلا  ةّرِسأ  ىلع  اوسلج  مث  ملوهكوتس ، نم  مهعم 
ويل قرسيس  .ثالثلا  ةقرسلا  تايلمع  ليصافت  اوعجارو  ةينف ، تاعبط  لكش  ىلع 

مث يناثلا ، فرصملا  رمأ  ربساجو  تنسني  ڤـ ّىلوتيس  اميف  هسفنب ، لوألا  فرصملا 
نيعتي ةيلمعلا ، هذه  لك  لالخو  .ًاعم  هيلع  وطسلل  ثلاثلا  فرصملا  دنع  نوقتليس 

يتلا ةريغصلا  ةحتفلا  لالخ  نم  اهجراخمو  ةدلبلا  لخادم  بقاري  نأ  سكيليف  ىلع 
يذلا ريخألا  لمعلا  هنإ  .ةقرسلل  ريضحتلا  لحارم  نم  ةلحرم  رخآ  اهدادعإ  ناك 
فقس يف  لكشلا  ةيرئاد  ةوجف  عنص  نع  ةرابع  وهو  ًامامت ؛ نآلا  هزاجنإ  لواحي 

.اهفقس نم  ةريبك  ةعطق  دقفت  نآلا  لقنلا  ةنحاش  يه  اهو  .ةنحاشلا 
."؟ انه ةدعاسملا  دي  ّدمت يل  نأ  كنكمي  له  تنسني ، ڤـ " 

ىلع فقو  مث  ًابناج ، ًاريرص  ردصأ  يذلا  بابلا  بحسب  ريغصلا  هوخأ  ماقف 
نم امهدحأ  ًاعم - ا  اكسمأ  .ةلقلقتملا  ندعملا  ةعطق  ىلعألا  ىلإ  ًاطغاض  دعقملا 

اهايمر يف مث  امهل ، ادناعم  نم  مغرلاب  اهعازتناب  اماقو  لفسألا - نم  رخآلاو  ىلعألا ،
.قدنخلا

سكيليف سلج  .امهعسلي  أدبو  هينيع ، ىلإ  ًالوصو  هتهبج  ىلع  قرعلا  لاس 
تنسني فقو ڤـ اميف  ةريغصلا ، ةحتفلا  لالخ  نم  هيمدق  ًايلدم  ةنحاشلا ، حطس  ىلع 

حارو ننسملا ، فرطلا  قوف  رخآلا  فصنلاو  لفسألا  هدسج يف  فصنو  هبناج ، ىلإ 
.ريبعتلا نم  عونلا  كلذ  ناك  نيتقلقو ؛ نيتبعتم  ناودبت  نينيعب  رظني 

". سكيليف " 
."؟ اذام "

". حجني نل  اذه  "
.ًاقلق ناك 



."؟ ينعمست له  "
لالخ ًاظقيتسم  هاقبأو  هعجضم  ّضق  يذلا  هسفن  تنسني  ڤـ قلق  رمتسا 

.ةيضاملا ةليللا 
". ًالعف كلذب  رعشأ  سكيليف ، "

.اهغوصي يذلا  وه  هنكلو  هب ، ةصاخلا  تنسني  راكفأ ڤـ كلت  تناك 
". ّطق لبق  نم  ساسحإلا  اذ  رعشأ  "مل 

يهتنيس ءيش  لكف  تنسني ، اي ڤـ كانه  ُتمد  امو  .دوقملا  فلخ  نوكأس  "
."؟ كلذك سيلأ  .ماري  ام  ىلع 

.لعفي كلذ مل  عم  هنكلو  هب ، قثيو  كلذ  قّدصي  نأ  دارأ 
.ةرم رخآ  هذه  نوكتس 

.هودصق يذلا  ناكملا  وه  اذه  ناك 
امبرو ًانويلم ، رشع  ةسمخ  نييالم ، ةرشع  .بسانملا  تقولا  فراصم يف  ةثالث 

.يفكي ام  انيدل  نوكيس  اهنيح  .نورشع 
امب مل مايقلاو  لاملا ، نم  يفكي  ام  ىلع  لوصحلا  دوشنملا ؛ فدهلا  وه  اذه 

.لبق نم  دحأ  هب  مقي 
نع ءيش  يأ  دحأ  عمسي  نلو  يفتخنس ، مث  تنسني  ڤـ اي  ةريخأ  ةّرم  "

". ًاددجم ةحلسملا " ةبصعلا  "
ناك اميف  مييختلا ، ةّرسأ  فلي  ةباغلا  لخاد  ًاليلق  دعبأ  ةفاسم  ىلع  ويل  ناك 
ىلإ سكيليف  زفق  .ةبيقحلاو  زيمم  لكشب  ةطاخم  تاردُص  ثالث  نيب  ةدعلا  زرفي  ربساج 



دعقملا قوف  اطخ  مث  تنسني ، فتك ڤـ ىلع  هيدي  عضوو  ةريغصلا ، ةحتفلا  ربع  لخادلا 
.دوقملا فلخ  سلجي  نأ  لبق 

.تقولا ناح 
ـــــــــــــــ

ةفقوتم ةرايس  يف  انه ، سولجلا  ىدل  نكل  .ةباغلا  يف  ًافلتخم  ءوضلا  ناك 
ةحتف لالخ  نم  لخادلا  ىلإ  ّلسني  سمشلا  ءوضو  فراصم ، ةثالث  مامأ  لئام  لكشب 

؛ ًاقارشإ رثكأ  ةريغصلا  ةدلبلا  هذه  ءوضلا يف  .سكيليفل  ةبسنلاب  ًافلتخم  ادب  فقسلا ،
.ةرم لّوأل  شاشرلا  ىأر  اذل ، .حوضوب  ةرايسلا  لخاد  ءيش  لك  فشك  ىلإ  ىّدأ  اّمم 

فصن نم  رثكأل  عدوتسملا  ناك يف  هنأ  نم  مغرلاب  ةقيرطلا ؛ هذ  رعش  لقألا  ىلع 
، هيدي نيب  ًادنواب  نزوب 25  شاشر  .لكشلا  اذ  هنم  ًابيرق  نكي  مل  عقاولا ، .ةنس يف 

قيزمتل زهاج  بّالكو  .ةليوط  ةيندعم  ةيواح  نيبناجلا يف  ىلع  ةيلدتم  شيطارخ  عم 
.ًاريبك ًاقرف  ثدحأ  اذه  .ًابرإ  ًابرإ  هقيرطب  ءيش  لك 

وطسلا ةيلمع  لالخ  هنضح  ىلع  ىقلملاو  هب  صاخلا  شاشرلا  ناك  املاطل 
ناك دقف  شاشرلا  اذه  امأ  .ةروظنم  ريغو  ةريغص  ةرايس  رارفلا ؛ ةرايس  يف  ًارظتنم 
ىولو مئاوقلا ، يثالث  بصنم  ّيطب  ماق  .شرقلاب  يكاركلا  كمس  نراقت  كنأكو  ًاشحو ؛

، هسأر قوف  هعفر  .ظيلغلا  شاشرلاب  ثّبشتلا  ًالواحم  ةقيضلا ، ةحاسملا  ديقملا يف  همسج 
ىلإ ىّدأ  اّمم  ةنحاشلا ؛ حطس  ىلع  هعضوو  اهعنصب ، ماق  يتلا  ةرفحلا  نم  هجرخأو 

ا كسمأف  ةيدرز ، ةلسلس  لثم  ةشخشخ  توص  اهثادحإو  حطسلاب ، ةريخذلا  ماطترا 
.ااكسإ ىلع  لمعيل 

برح ينويزفلت ، ريرقت  ضَرعُي يف  ربخ  يأ  لثم  هدقتعا ؛ ام  اذه  برح ، اإ 
ىلإ رظنيو  ةيرق ، ىلع  رانلا  قالطإل  ةّلت  قوف  تاباصعلا  لجر  يقلتسي  ثيح  ةيلهأ 

، هنوري امدنع  .ةيجذومن  ةيديوس  ةدلب  ةحاس  سانلا يف  ىلإ  ةبّوصملا  ةيقدنبلا  ةروسام 



.يقيقح ريغ  هنأكو  زافلتلا ، ةشاش  ىلع  اذ  موقي  هنأكو  نورعشيس 
نم ًالدب  ةثلاثلا  ةعاسلا  هاجتاب  شاشرلا  بّوصو  ةريغصلا ، ةحتفلا  فقو يف 

، راسيلا نم  قيرطلا  ىلع  ةرطيسلا  مكحأ  مث  اهيلإ ، ريشي  ناك  يتلا  ةعساتلا  ةعاسلا 
؛ همامأ فراصملا  ّفص  ىلع  ةرطيسلا  مكحأ  امك  .وتلل  اهنم  اوتأ  يتلا  اهسفن  قيرطلا 

يتلا نيميلا  ىلإ  قيرطلا  ىلع  ةرطيسلا  مكحأو  نيعّنقم ، نيقراس  ةثالث  لزنأ  ثيح  ًامامت 
.قئاقد ثالث  نوضغ  اهيف يف  نوفتخيس 

ةزهجأ ةثالث  ناك  انه  نم  هآر  ام  لاحلا ، هذه  .برحلا يف  نع  ينويزفلت  ريرقت 
لمحتو دحاو ، مجحبو  ةعبرم  ةيمامأ  ذفاون  ثالث  .ةفلتخم  دهاشم  ضرعت  ةينويزفلت 
رفصأ نولب  ةيئابرهك  حيباصمب  لخادلا  نم  ةءاضم  يهو  فراصملل ، ةفلتخم  تاراعش 
.ةيزاوتم دهاشم  ةثالث  ضرعُتس  ثيح  قيدانص  ةثالث  .زافلتلا  زاهج  لثم  فيفخ ،

ويل هنإ  .داوسلاب  حشتمو  عنقم  هدرفمب ، لجرو  راخّدالا ، فرصم  راسيلا ؛ ىلع  زافلتلا 
قيدانص نم  لاملاب  اهألمي  وهو  ةبيقح  ًالماح  فرصملا  ةفظوم  فلخ  يشمي  ناك  يذلا 

اهيف رهظيف  طسولا  زافلتلا يف  ةشاش  امأ  .رخآلا  ولت  ًادحاو  اهغارفإب ، موقت  يتلا  دقنلا 
؛ ربساجو تنسني  ڤـ امإ  داوسلاب ، ناحشتم  ناعنقم  نالجرو  يإ ،" سإ   " فرصم

فرصملا فظوم  فلخ  هشاشر  بّوصي  رخآلا  اميف  دقنلا ، قودنص  رمأ  ىلوتي  امهدحأ 
.ةنزخلا ةرجح  ىلإ  امهقيرط  امهو يف 

ًاعم يف هنوقرسيس  يذلا  فرصملا  هنإ  زلدناه ."  " فرصم نيميلا ، ىلإ  زافلتلا 
لاجرلاو شاشرلاو  ةرايسلا  مهتيؤر  دعب  بابلا  وحن  نوفظوملا  عرسأ  ثيح  ةياهنلا ؛

دقنلا دع  تالواط  فلخ  ىلإ  اوعرهو  بابلا ، اولفقأو  دعب ، اولصي  نيذلا مل  نيعنقملا 
.ةيبشخلا ةيضرألا  ىلع  اوقلتسيل 

ناك يف .اذكه  اهآر  املاطل  .لاحلا  هيلع  ناك  ام  اذه  ةينويزفلت ؛ تاشاش 
ةثالث دجوتف  انه  امأ  .نانثا  ومزوأ  يفو  .طقف  ٌدحاو  ٌنويزفلت  روسغنوكو  وبميرو  اريمدفس 



ًةأجفو يقيقح  ريغ  ناك  ام  يأ  هجارخإ ، ّىلوتو  هوخأ  هل  طّطخ  ام  ضرعت  تانويزفلت 
.ةرم لوأل  كلذك ؛ حبصأ 

، ةديدج طوطخ  هوعّقوتي ؛ ديدج مل  ىوتحم  نآلا  ضرعت  يتلا  مالفألل  حبصأ 
ةيضرع تاقوعم  ةثالث  .صنلا  جراخ  لثمت  ةديدج  تايصخشو  ةديدج ، دهاشمو 
نييقيقح اوناك  اذإو  ةروصلا ؛ نم  نوجرخي  مإ  سانلا ، .مهولا  طيخ  تعطق 

قلطي ًايقيقح  ًاشاشر  هيدي  ًالماح يف  انه  فقاو  وهو  .ًاضيأ  لتقلل  ةضرع  نونوكيسف 
.ةقيقدلا ةتيمم يف  ةقلط  ةئمنامث 

دعقم ىلع  ةسلاج  لازت  ال  هتجوز  اميف  هترايس ، لهك  دايص  كرت  ًالّوأ ،
حتف .ةسكاع  تاودأ  اهيلع  ةعبق  ًارمتعمو  هيومتلل  ةرتس  ًايدترم  ناك  .رواا  بكارلا 

شاشرلا ًادصاق  راس  مث  ديص ، ةيقدنب  اهلخاد  دجوت  ةبيقح  بلجو  هترايس ، قودنص 
.ًامامت هيلع  سكيليف ، هيلع  هبوصي  يذلا 

."؟ هللا قحب  لعاف  كنأ  دقتعت  اذام  "
.هيلع شاشرلا  سكيليف  بّوصو 

!". نآلا انه  نم  دعتبا  "
عفر مث  ةأرجب ، ةيقدنبلا  ىلإ  ًاقّدحم  بسحو ، هناكم  فقو  زوجعلا  لجرلا  نكل 

.هحالس
ىلع امهنم  ّلك  بّوص  .رايخ  هيدل  نكي  مل  لهكلا ، لجرلا  وأ  وه  امإ 

ةرايسلا نم  ةجوزلا  تجرخ  امدنع  رانلا  قالطإ  كشو  ىلع  ناك  هنأ  ملعو  رخآلا ،
.هترتس نم  هبحستو  اهجوز ، ىلع  خرصت  يهو 

!". نآلا يعم  لاعت  عجرا ، .تيغناب  فقوت  كوجرأ ، "



.ًايقيقح ناكو  ًاكيشو ، كلذ  ناك 
ام ترجفناف  ويل ، ةبيقح  غابص يف  ةبلع  فرصملا  فظوم  عضو  كلذ ، دعب 

فيثكلاو رمحألا  ناخدلا  ةروص  ضرعت  راسيلا ، ىلإ  زافلتلا  ةشاش  .فرصملا  رداغ  نإ 
نأ ثدحي  .هسفن مل  رمحألا  نوللاب  دوقنلا  تخطلت  امنيب  ةبيقحلا  نم  قّفدتي  حار  يذلا 
ىلع ظفاحي  نأ  هيلإ  ةبسنلاب  مهملا  نم  ناك  امدنع  سيل  لبق ؛ نم  اذكه  ويل  ىأر 

عفدناو فرصملا ، وحن  ًاددجم  تفتلا  ذإ  .لماك  لكشب  وتلل  اهرسخ  يتلا  هشأج  ةطابر 
: ًايلاع خرصو  هحتفو  بابلا ، وحن 

!". انه غابصلا  بلع  نم  يأ  عضو  نم  لاذنأ  اي  مكترذح  دقل  "
رانلا قلطي  رمحألا  ناخدلاب  قّوطملا  هوخأ  ناك  ذإ  تاقلطلا ؛ توص  عُمس  مث 

نم ناك  .فرصملا  لخاد  ةرطيسلا  نع  رمألا  جرخو  ديدشلا ، هبضغ  نع  ًاربعم  حومجب 
هذ ركفي  مل  .ةنحاشلا  حطس  نم  نيباصم  يأ  ىري  نأ  سكيليف  ىلع  بعصلا 

تحبصأ هتصاخ  ديصلا  ةيقدنبو  لهكلا  لجرلا  عم  اهسمل  يتلا  ةقيقحلا  نكل  .ةقيرطلا 
.هحراوج لكب  ةقيقحلا  ربتخاو  اهماسم  ىأر  نآلا ، رثكأ  ةكيشو 

ىلإ لصو  يذلا  لجرلا  تنسني  ناك ڤـ .رغصألا  هيخأ  تنسني ، رود ڤـ ىتأ  مث 
ةيقدنبلا ةروسام  بقع  مدختسا  اذل  لفقملا ، فرصملا  باب  ىلإو  ًالوأ ، ثلاثلا  فرصملا 
اوحرطني نأب  مهرمأ  .لخادلا  ىلإ  لوره  مث  زافلتلا ، ةشاش  ميطحتو  جاجزلا ، رسكل 

دقف .زوجع  ةأرما  ادع  ام  هب ، اورِمُأ  ام  اولعف  عيمجلاو  لعفي ، نأ  هيلع  نيعتي  امك  ًاضرأ 
ٌدي .جورخلاب  اهل  حامسلا  امبر  ًائيش ، هنم  بلطت  اأكو  نيتدودمم  نيديب  هوحن  تهجتا 
لبق ةدحاو ، ةكرح  هتيقدنب يف  عفرو  اهوحن ، تنسني  تفتلاف ڤـ اهمهف ، ءيسُأ  ةدودمم 

، اهيلإ ةهجوم  ةيقدنبلا  دوجوبو  .هل  ديد  يأ  لّكشت  زوجعلا مل  ةأرملا  نأ  كردي  نأ 
.ةرايسلا ىلإ  اهخارص  لصو  ىتح  ًايلاع ، هتدشانمب  زوجعلا  تأدب 

!". رانلا قلطت  ال  كوجرأ ، رانلا ، قلطت  "ال 



.مهدحأ مل لتقي  ريغصلا  هوخأ  داك  .ةدحاو  ةكرحب  هعبصإ  تنسنيف  دعبأف 
هتيقدنبو كارح  نود  نم  تنسني  ڤـ فقوت  امدنع  تناك  امك  ةرضاح  ةقيقحلا  نكت 

.هب موقي  داك  ام  كردتسي  نأ  ًالواحم  لفسألا ، ىلإ  ةبوصم 
.ًاددجم ًاقباس  ددحملا  اهرادم  ىلإ  ةيزاوتملا  ةثالثلا  مالفألا  تداع  مث 

زافلتلا ةشاش  ةداح يف  ةوجف  لالخ  نم  ثلاثلا  فرصملا  نوقراسلا  رداغ 
، يبناجلا بابلا  اوبحس  مث  اهلخاد ، بئاقحلا  اومرو  ةرايسلا ، وحن  اوعرسأو  ةروسكملا ،

نيب جرعتم  لكشب  داق  مث  قئاسلا ، دعقم  ىلع  سلجو  شاشرلا  سكيليف  ذخأ  امنيب 
.فوخلا نم  دمجتي  داكي  وهو  ةراملا  تارايسلا 

ـــــــــــــــ
قيرط ىلع  ةعاسلا  ًاليم يف  ةعرسب 75  دوقي  سكيليف  نأ  تنسني  ڤـ نّمخ 

نم ةعقعق  تردصو  ةريغصلا ، ةحتفلا  نم  درابلا  ءاوهلا  ثعبنا  دقف  ًادج ، قيض 
.حطسلا

ةئيلم ةبيقح  لخاد  فنعب  هيدي  ويل  كيرحت  ضرعي  همامأ  دهشملا  ناك 
ةأرماو ةدودمم ، ىرخأ  ًادي  ضرعي  هلخادب  دهشملا  ناكو  .ءارمحلا  ةيدقنلا  قاروألاب 

.ًازوجع
تنسني عجرتسا ڤـ .ًاكيشو  رمألا  ناك  .ديدهتك  هرسف  ةيادبلا  هب يف  رم  ام 
اهءاجر عمسو  يدامرلا ، اهرعشو  اهديعاجت  ىأر  ىتح  دانزلا  ىلع  هعبصإ  رتوتب  هروعش 

.جورخلاب اهل  حامسلاب 
". ءارمح اهلكو  نانويلم ! دجوي  ًابت ! ًابت ! ًابت ! " 

قراسلا نم  تبرتقا  يتلا  زوجعلا  ةديسلا  كلت  يأ  ةعاجش ، اأ  دقتعا 
ام تلعف  دقف  اهفوخ ، نم  مغرلاب  اهنم  ًةعاجش  ّلقأ  قودنصلا  ةنيمأ  نكت  ملو  .عّنقملا 



.قراسلا اهبلط  يتلا  لاومألا  نيب  غابصلا  ةبلع  تمحقأ  ذإ  هلعفت ، نأ  ترمُأ 
". رمحأ ءيش  لك  ةطقاسلا ، كلت  " 

ةحتفلا لالخ  نم  رجشلا  يلاعأ  ىلإ  تنسني  رظن ڤـ اميف  خارصلا ، ويل  لصاو 
اورداغيل ةليلق  لايمأ  مهمامأ  تيقب  .ةفاثك  رثكأ  ةباغلا  تحبصأ  .فقسلا  ةريغصلا يف 

.اهوحن سكيليف  فطعنيس  يتلا  ةباغلا  قيرط  ىلع  اوحبصيل  لايمأ  ةعضبو  ةدلبلا ،
."؟ امتلصح لاملا  نم  مك  ىلع  نانثالا ، امتنأ  "

.هضافخإ لواح  امدنع  ًاقوحسم  ويل  توص  ادب 
."؟ مك "

". ملعأ ال  " 
!". ةنعللا كيلع  ربساج ، اي  نّمخ  " 

ًايلاخ لوألا  فرصملا  يف  بادرسلا  ناك  .رثكألا  ىلع  ةئمعبرأ  ...اهلك  "
". ًامامت

.ئطاخ باوج 
.ةنحاشلا فلخ  ىلإ  ويل  اهامر  امدعب  رادجلا  نع  ةبيقحلا  تّدترا 

!". ةرذق ةنورك  فلأ  ةئمعبرأ  "
لك زيمي  نأ  تنسني  عاطتسا ڤـ ذإ  ةدحاو ؛ ةلتك  ودبت  رجشلا  يلاعأ  دعت  مل 
داز كلذ  دعبو  ماعلا ، طخلا  اورداغ  مث  ةدايقلاب ، سكيليف  أطبأ  .ةدح  ىلع  ةرجش 

.يلفسلا راطإلاب  كاكتحالاب  ّيوسلا  ريغ  حطسلا  أدبف  ًاددجم ، ةرايسلا  ةعرس  سكيليف 



.رادجلا فلخ  يقاولا  مالظلا  ىلإ  اولصي  ىتح  ةليوط  ةفاسم  َّقبتت  مل 
فصتنم اوناك يف  .ردحنم  لكشب  عافترالاب  أدبو  ًاليوط ، ةباغلا  قيرط  دتما 
راجفنا .ا  رعشو  تنسني  ڤـ اهعمس  .ىلوألا  ةبرضلا  تعُمس  امدنع  ةلتلا  ىلإ  مهقيرط 

.ةيبشخ ةقرطم  هنأكو  ىتح ، ةّوق  رثكأ  يناثلا  راجفنالا  ناكو  .حضاو 
كانه .ًةرشابم  اذ  ملعو  ىوصق ، ةعرسب  ةدايقلاب  سكيليف  أدب  اهنيح ،

.كرحملا راهني  امدنع  زيمم  روعش 
!". رودي نل  ...ًامامت  هيلع  ىضقُيس  "

ةيوديلا حباكملا  سكيليف  كرح  اميف  لئام ، ردحنم  ىلع  ةنحاشلا  تناك 
: ًالئاق بثوو 

!". ًاضيأ تنأ  "
ةرايس لفسأ  ةعرسب  ىنحنا  مث  حابصملا ، هديبو  ضرألا  ىلع  سكيليف  جرحدت 

.اهنع ثحبي  دنالاه  يطرش يف  لك  ناك  ةكرحتم  ريغ 
!". ويل اي  ًامامت  لطعم  دوقولا  سايقم  نإ  "

."؟ دكأتم تنأ  له  "
". معن "

انيلع نيعتي  ...ًاقحس  ...ًاقحس  ...اذه  نآلاو  كلت ، ةنيعللا  غابصلا  ةبلع  "
ام يشمنو  نكمي ، ام  دعبأ  ىلإ  اهركن  مث  قيرطلا ، نم  ىقبت  ام  ىلعألا  ىلإ  اهعفدن  نأ 

!". لقألا ىلع  ةقيقد  نيرشع  نيرخأتم  نوكنس  .قيرطلا  نم  ىقبت 
تدفنتسا اميف  ةلتلا ، ىلعأ  ىلإ  ةليقث  ةنحاش  عفدت  ةباش  عرذأ  ينامث  تناك 



لخاد ىلإ  تنسني  زفق ڤـ ةمقلا ، ىلإ  اولصو  امدنعو  .يقبتملا  مهتقو  نم  ديزملا  ةدراي  لك 
ليم مهمامأ  يقب  .جارحألا  ىلإ  تفطعناو  بيلاودلا  تفقوت  نأ  ىلإ  اهداقو  ةرايسلا 

.ضكرلاب اوأدب  اذل  ًاقبسم ، ةددحملا  ةطقنلا  ىلإ  لوصولل  هزايتجا  مهيلع 
ةفاح دنع  ًابيرقت ، ةعاس  ذنم  اهوكرت  ثيح  ةفقوتم  ةنحاشلا  تناك 

ام دحأ  ّرم  ول  .بشخلا  نم  ةموكو  راجحألاو  راجشألاب  ةطاحم  يهو  فطعنملا ،
امدنع نآلا  ربساجو  ويلو  تنسني  هآر ڤـ ام  ًامامت  ىأرل  باوبألا ، حتفو  لوضفلاب  رعشو 

داوم نم  بغزلا  ةريثكو  ةكئاشو  ةنشخ  ةمزر  كانه  تناك  ذإ  .يفلخلا  بابلا  اوعفد 
.ةرايسلاب طاحأ  يذلا  رادجلا  ىلإ  مث  اهلالخ ، نم  مهقيرط  اوقشو  ًاعيمج  اوزفق  .لزعلا 

ةيرس ةفرغ  نع  فشك  ًالصفنم  ًارادج  تناك  يتلا  رصبلل  ةللضملا  ةروصلا  كفب  اوماق 
يذلا ناكملا  تناك  .ابموت  يف  مأرم  يف  مرصنملا  عوبسألا  يف  اهونب  دق  اوناك 

.ًاددجم ةبكرملا  مهلادبتساو  غربنثوغ  ىلإ  مهقالطنا  دنع  هيف  نوثكميس 
". ةقيقد نيرشعو  ًاعبس  انرخأت  "

تقولا نم  عستم  اهيدل  ناك  يتلا  ةطرشلل  شيتفت  زكارم  كانه  تناك 
.نآلا ًاخف  مهل  بصنتل 

". سكيليف اي  نيتّرم  قرطا  "
سبالم ىلإ  وطسلا  سبالم  رييغت  نم  ءاهتنالا  كشو  ىلع  سكيليف  ناك 

.ةدايقلاب موقيس  نم  هنأل  لمعلا 
تاماّمص لفقن  نأ  انم  تدرأ  اذإ  نيترم  رادجلا  ىلع  قرطت  نأ  كيلع  "

."؟ تمهف له  .ةحلسألا  نامألا يف 
دحأ ىلإ  هجتملاو  ةمخضلا ، لزعلا  تالابب  ةلمحملا  ةنحاشلا  قئاس  أموأف 

ةحاسملا كلت  دوسي  سمادلا  مالظلا  راص  .يمهولا  رادجلا  تيبثتب  ماق  مث  ءانبلا ، عقاوم 



.ةريغصلا
ـــــــــــــــ

رعش .ةيداع  ةعرسب  داق  .تلفسألا  ىلإ  يبارت  قيرط  نم  لقتنا  هنأ  رعش 
.ًاضيأ كلذب 

هقوف سلجي  ويل ؛ نم  برقلاب  سلجي  تنسني  ڤـ ناك  م ، ةرايسلا  تظتكا 
نم ًاعون  تناك  .ةلماك  ةملظ  .رخآلا  بناجلا  نم  ويل  نم  ًابيرق  ربساج  ناكو  .ًابيرقت 

سلجي ثيح  ةرايسلا  ىلإ  ّلسنيو  رادجلا  نم  ومني  جيسن  لثم  يوضعلاو ؛ ّيحلا  مالظلا 
املكو .لزعلا  تالابب  ةئيلملاو  ةحطسملا  ةيضرألا  ىلإ  يرسلا  رادجلا  نم  سكيليف ،

.تنسني دخ ڤـ غدغدت  ةئفادلاو  ةيوقلاو  ةريصقلا  هسافنأ  تناك  ويل ، سفنت 
نورعشي اوناكو  مهعلتبي ، مالظلا  ناك  ةنحاشلا  اهيف  ئطابتت  ةرم  لك  يفو 

.ةنحاشلا زازتهاب 
.ةرملا هذه  سيل  نكل ،

دقف .ًاددجم  ةعرسلا  ريغتت  لبق  ًاليلق  حباكملل  مادختسا  يأ  كانه  نكي  مل 
ردص لخاد  قِدُحم  رطخ  نم  قلقلاب  روعشلا  فقوتي  ملو  ًاقح ، سكيليف  فقوت 

رادجلا ىلع  هدسجب  طغضت  هردص  لخاد  ٍمخزب  ةعفادلا  ةوقلا  تناك  تنسني ، ڤـ
.ءوضلاو سكيليف  ىلإ  لوصولل  هقرتخي  نأ  دارأو  يقيقحلا ،

ماّمص لفقيل  هدسج  ريدي  ويل  نأ  رعشو  .ةيناثلا  مث  ىلوألا ، ةقرطلا  اوعمس  مث 
كردأو ةعقرقلا ، تاوصأ  دادترا  اوعمسو  ربساج ، لعف  كلذكو  هحالس ، يف  نامألا 

.راهنلاو ليللا  لك  هنورظتني  اوناك  ام  اذه  نأ  تنسني  ڤـ
.ريخ ىلع  رمألا  يهتني  نل  اذام ؟ سكيليف ؟



كانهو ةطرش  اترايس  فقت  ثيح  ةطرشلا ؛ زجاح  نوكي  فيك  فرعي  ناك 
"، ةطرش  " اهيلع َبِتُك  ةتفالب  كسمي  مهدحأ  ةطرش ، طابض  ةعبرأ  .رودت  ءاقرز  ءاوضأ 

.فقوتلا تارايسلا  نم  اهيف  بَلطُي 
تنسني نكل ڤـ .ةفش  تنبب  سبني  هنكل مل  ًاضيأ ، نفج  سكيليفل  ضمغي  مل 

هدرفمب يف ًاسلاج  ناك  اميف  ةعاس ، نيثالثل  ًاظقيتسم  هوخأ  لظ  دقف  .هينيعب  كلذ  ىأر 
هيلع نآلا ، زّكري  نأ  هيلع  نيعتي  .دنالوه  قيرط يف  بناج  ىلإ  ةرجأتسم  ةنحاش  ةرمق 

.هتاملك نزي  نأ 
.قيقرلا رادجلا  ربع  هتوص  عامس  لهسي  يذلا  ةذفانلا  جاجز  لازنإب  ماق 

."؟ ةدايقلا ةصخر  ىرأ  نأ  عيطتسأ  له  "
داس مث  .ويل  نم  ًانس  ربكأ  داكلاب  .نسلا  يف  غلاب  لجرل  ًاتوص  نكي  مل 
اهبلج كشو  ىلع  ناك  هتردُص ، بيج  يف  هتظفحمب  سكيليف  ظفتحا  تمصلا ،

.نآلا
."؟ تيتأ نيأ  نمو  هجتت ؟ نيأ  ىلإ  "

."!؟ تيتأ نيأ  نم  "
."؟ تنك نيأ  "

."؟ ام ءيش  ثدح  له  "
ةصاخلا ةدايقلا  ةصخر  دقفتي  ةطرشلا  لجر  ّنأ  ّدب  ال  .ًاددجم  ءودهلا  داس 

.ةريصق ةفاسم  ىلع  رظتني  هليمز  ناك  امنيب  سكيليفب ،
."؟ هجتت نيأ  ىلإو  تنك ؟ نيأ  كتلأس : "



ةيلمر ئطاوش  يذ  لحاس  ىلع  دناسوليات  يفيص يف  خوك  ىلإ  بهاذ  انأ  "
، ملوهكوتس نم  رهش  دعب  نولصيس  لئاوألا  نورجأتسملا  .هترجأ  دقل  .ةعئار  ءاضيب 
نم فرغلا  ىدحإ  يف  ةلزاعلا  داوملا  ضعب  عضوب  موقأس  اذل ، .ءاخسب  نوعفديسو 

". فلخلا يهو يف  مهلجأ ،
". كلضف نم  ةبكرملا  نم  لجرتت  ّاله  "

مهي سكيليف  ناك  اميف  موتكم  توصب  ٌةبرض  تَعُِمسو  .ًاحوتفم  بابلا  ناك 
.ةرايسلا جراخ  ىلإ  لجرتلاب 

". ةرظن ءاقلإ  نم  نكمتنل  يفلخلا  بابلا  حتفا  كلضف ، نم  "
.ةنحاشلا بناج  ىلإ  ريسي  وهو  سكيليف  تاوطخ  ةبقارمب  ةطرشلا  لجر  ماق 

دق ال ةسالسب ؛ ضرألا  ىلع  همدق  عضي  ناكو  ةفيفخ ، ةطرشلا  لجر  تاوطخ  تناك 
.ةماخضلا نم  هسفن  ردقلا  ىلع  نوكي 

لخادلا ام يف  ىري  نأ  نآلا  ةطرشلا  لجر  عاطتساو  جراخلا ، ىلإ  نابابلا  حِتُف 
.ًةرشابم

ىقالت ثيح  حطسلا ؛ ةدوجوملا يف  ةريغصلا  ةحتفلا  ربع  للستلاب  ءوضلا  أدب 
.هتلوجب موقي  وهو  ةطرشلا  لجر  ّلِظ  ةيؤر  نكمملا  نم  ناك  .فقسلاب  يرسلا  رادجلا 
ةحتفلل دوجو ال  كانه  دُعَـي  ثيح مل  هينيع ، ضمغأو  هسافنأ  تنسني  َعَطَق ڤـ

عم امبر  ملكتي  ناك  يذلا  سكيليف  ىلع  طقف  زكري  نأ  لواح  .بيرق  ةطرش  لجرل  الو 
.وه هررق  ام  اذه  هتوص ، عامس  نم  طقف  نّكمت  .كانه  نم  ًاديعب  سيل  رخآلا ، لجرلا 

.هينيع ضمغيو  يغصي  نأ 
لثم تدب  يتلا  اهديعاجتو  ًاددجم ، يدامرلا  اهرعش  ىأر  هينفج ، تحتو 



نسلا نونعاطلا يف  نوكي  ام  ًابلاغ  ذإ  ةميكح ؛ تناك  حجرألا  ىلع  .رجشلا  تاقلح 
نم نيتيلاخ  نينيعب  هايإ  ةدشانم  اهدي  تّدم  امدنع  كلذك  تدب  دقو  .اذكه 

.فوخلا
كيتسالبلا كتحاف  ًابناج ، رادجلا  نم  ىرخُألا  ةهجلا  لزعلا يف  ةلاب  تحيزُأ 

، هنارود دنع  هترتس  شامق  قلعو  نآلا ، رثكأ  ةطرشلا  لجر  برتقا  .ضرألاب  ا  طيحملا 
.رادجلا طشكو 

ربساجف .ًانومضم  ءيش  يأ  نكي  .تقو مل  يأ  ءيش يف  يأ  لصحي  دق 
تنسني نكل ڤـ ًاضيأ ـ  كلذ  ويل  لعفي  دقو  مهرمأ ، يطرشلا  فشتكا  اذإ  رانلا  قلطيس 

.دعب سيل  هحالس ، نامأ يف  ماّمص  لفقي  مل 
ىلإ فيفخ  رون  بّرستو  ّيرسلا ، رادجلا  ىلإ  دنتسي  طابضلا  دحأ  ناك 
اذام نكل ، .ديج  لمعب  اماق  دقو  سكيليفو ، ويل  اهيلع  لمع  يتلا  ةوجفلا  نم  لخادلا 

؟ رادجلل قارتخا  يأب  مسج  يأ  نزو  بّبست  ول  نولعفيس  اذام  ول ؟
."؟ ثحبت مالع  "

". وطس ةيلمع  كانه  تناك  "
!". وطس ةيلمع  "
.نآلا انه  نم  جرخُا 

". ةثالث لب  ًادحاو  سيل  فراصم ، ةقرس  "
.نآلا .رادجلا  نع  دعتبا 
". ةقهرم ةنهم  اإ  "



.ًاناجهتسا هيفتكو  هسأر  هيخأ  ّزه  ةيفيك  ةيؤر  نم  تنسني  نّكمت ڤـ سكيليف ؛
."؟ نحن انرارغ  ىلع  ةفيظو  ىلع  ءايبغألا  كئلوأ  لصحي  اذامل ال  ...ينعأ  "

ًائكتم يطرشلا  دعي  ملو  .نآلا  ًائيشف  ًائيش  تفخي  رادجلا  قوف  ءوضلا  ناك 
لوح كيتسالبلاب  هبايث  تّكتحاو  ةرداغملاب ، ّمهي  هنأ  ول  امك  ادبو  .رادجلا  ىلع 

.ماكحإب ةبضوملا  تالابلا 
.هفلخ نابابلا  قلغُأ  مث  ةنحاشلا ، نم  يطرشلا  زفق 

ضعب كانه  .قباسلاك  ةايحلا  ديق  ىلع  اولاز  امو  ًاددجم ، مالظلا  مهيلع  مّيخ 
ناك اميف  نآلا ، يعيبط  لكشب  سفنتلا  نم  تنسني  ڤـ نّكمت  .جراخلا  يف  تاوطخلا 
.ًامامت سيل  نكل  .ةديج  ةفيظو  يف  لمعلا  نع  طباضلل  ام  ًائيش  لوقي  سكيليف 

لثم عطقلا  نييالم  تطقسو  قئاقد ، عضبل  ةقيقحلا  ترثعبت  .شّوشت  .بارطضا 
.هينفج فلخ  مشهملا  جاجزلا 

سيل يف نكلو ، .ةعطق  ةعطق  ًاددجم ، ااكم  اهعضوب يف  موقي  نآلا  وه  اه 
مل ًائيش  نأكو  ًاقباس ، تناك  امك  ًامامت  نوكتس  اهدنع ، .هسفن  قباسلا  ناكملا 

.اهيراجم ىلإ  هايملا  دوعتسو  ثدحي ،
.ةنحاشلا كّرحم  راد 

.ًادبأ ًاددجم  بسانملا  ااكم  ىلإ  ةمشهملا  ةريغصلا  عطقلا  دوعت  نل 
رعشو .هنم  ًادكأتم  ناك  يذلا  ديحولا  ءيشلا  هنإ  .اذه  نم  ًانقيتم  ناك 

.هردص ىلإ  ًةدّترُم  اهقيرط  َدِجَتِل  دادزت  مهتعرس  تناك  فيك 



ًارتاف حبصأ  ىتح  ديدش  ٍءطبب  ةيجاجزلا  سأكلا  ىوتحم  تنسني  ڤـ برش 
سيل .ًالمث  حبصي  نأ  نود  لوؤحلل  عطقتم ، لكشب  ةريغص  تافشر  لوانت  .ًاهيركو 
ًافئاخ هتكرتو  هعجضم  تضق  ةليللا  كلتف  تارم ، ةدع  مونلا  كشو  ىلع  ناك  .انه 

عم نينح ، يفخب  تيبلا  ىلإ  اوعجريل  بسحو  ليلقلا  كانه  يقب  .طقف  زِّكرُم  هبشو 
وأ .مانيل  ةيفاك  نوكتس  يتلا  ةموتكملا  قرطلا  تاوصأو  ةيبابضلا ، يثالثلا  وطسلا  روص 

لوحتي نأ  اهيف  داك  يتلا  ةظحللا  كلت  ةيفاك ؛ تناك  طقف  ةدحاو  ةروص  عقاولا ، يف 
.ملاعملا يَحضاو  نيرايخ  ىلإ  ةقيقحلا  تمسق  ةدحاو  ةظحل  .لتاق  ىلإ  قراس  نم 

اهعلتبي ال  يك  اهعالتبا ؛ نم  هسفن  عنم  هنكلو  ةريغص ، ةفشرب  همف  ألم 
.ةريبك ةعرسب 

.غربنثوغ ةدلبل  ةيزكرملا  راطقلا  ةطحم  فلخ  ىهقملا ، ةذفان  نم  رظن 
؛ ةبثاو تاوطخب  ىهقملا  لباقم  ني " ـڤـ َلإ ني  َسـڤـ  " نم ًاجراخ  ربساج  ناك 

اهطوطخب تبتك  دق  فحصلا  تناك  .ًاضيأ  وه  نفج  هل  ضمغي  هنأ مل  نم  مغرلاب 
"، ةيركسعلا ةبصعلا  يثالثلا ، وطسلا   " لثم مهنع  تايحاتتفالا  نم  ريثكلا  ةضيرعلا 

، اهيلع رانلا  قلطي  نأ  لبق  ًامامت  ةبقارملا ؛ تاريماك  اهتطقتلا  ربساجل  ةروص  ترهظو 
ىمر مث  ًاظيغ ، طاشتساو  ههجو ، مدلا يف  قّفدت  .دوسأ  ًاعانق  ًاعضاو  اهيف  رهظ  دقو 
قوف ىنحنا  مث  بارشلا ، نم  ةثلاثلا  سأكلا  برشل  هجوتيل  ةلواطلا  ىلع  فحصلا 

.ةدضنملا
!". ةرخأتملا ةعبطلا  تلصو  اذه ؟ تيأر  له  "

". ةرداغملل قئاقد  رشع  "



لاجر ليختت ؟ نأ  عيطتست  له  تنسني ، ڤـ ةنوعلم ، فراصم  ةثالث  "
!". نيناجم

هابتنا تفل  نم  دكأتيل  هلوح  رظنو  ٍلاع ، توصب  ملكتو  فحصلا ، عفر 
.هيلإ سانلا 

". ربساج فقوت ، "
: ةقرب سمهو  لفسألا  ىلإ  ىنحنا  ذإ  كلذ ، سكع  لعفف  تنسني  امأ ڤـ

". فقوت ...هتلق  ام  تعمس  له  "
بارشلا نم  ريثكلا  لوانت  نأ  دعب  شوشمو  شجأ  توصب  ربساج  كحض 

.ةريبك ةروص  ىلإ  راشأو  فحصلا  ىدحإ  طقتلا  امنيب  ريصق ، تقو  يف 
."؟ ىتفلا اذه  تيأر  له  "

.هنيعب زمغو  مستبا  مث  ٍلاع ، توصب  كلذ  لاق 
". ًاديج هحالس  كسمي  هنإ  ىتح  "

! ةطحملا دنع  مهنم ! ديدعلا  ...مهتيأر  جراخلا ! ةطرش يف  لاجر  كانه  ناك  "
!". هللااب ًاّبح  فّقوت  ...مهو 

عم ملكتي  نأ  دارأ  .ربساج  عم  انه  سلجي  نأ  دري  .رثكأ مل  تنسني  ىنحنا ڤـ
مقر عيرسلا  رورملا  قيرط  ىلع  ام  ناكم  ةنحاشلا يف  دوقي  ناك  يذلا  ويل  عم  .هيوخأ 

" رتفدنال  " راطم نم  عالقإلا  ىلع  هترئاط  تكشوأ  يذلا  سكيليف  عم  وأ  يإ 4 ،" "
.نآلاو انه  امهيلإ ، جاتحي  ناك  .ةقيقد  نيعبرأو  سمخ  دعب  ملوهكوتس  طبهتسو يف 

كلذو كانه ؟ أرقت  ةّدجلا  ّنأ  نظت  اذام  .اذه  نع  ثدحتي  لكلا  ...ِغصأ  "



كلذ لعفن  نأ  ًابيرغ  سيل  ًاذإ ، زافلتلا ؟ ىلع  ريراقتلا  دهاش  هنأ  نظت  الأ  كانه ، ىتفلا 
". ريغصلا يخأ  اي  بسحو  حرتسا  ًاضيأ ! كلذب  نحن  موقن  الأ  بيرغلا  .ًاضيأ 

ربساجو يف تنسني  ـ ڤو ةرئاطلا ، نتم  ىلع  سكيليفو  ةرايسلا ، ويل يف  ناك 
مدعل ةقيرط  لضفأ  هذه  نأل  ماقرس ؛ دعب  ةريخألا  ةلحرملا  اوقّرفت يف  دقف  .راطقلا 

.هابتنالا تفل 
، هابتنالا بذج  يأ  ًامامت ؛ اذه  لعفي  نم  عم  انه  سلجي  نم  وه  ناك  اذل ،
نأ هيلعو  هنانع ، قلطت  ةقرسلا مل  نأكو  زازفتسالا ؛ ضرغب  هلوح  نم  ىلع  هئادع  رشنو 

.ام ةقيرطب  هقلطي 
رمحأ ناك  لاملا  فصن  نم  رثكأ  نأ  كردأ  امدنع  ويل  َينيع  تيأر  له  "
هتّمرب رمألل  انطّطخ  ...ويلو  انأ  .هروعش  ناك  فيك  ًامامت  ملعأ  .امهتيأر  دقل  نوللا ؟

اإ ءارمح ، اهلك  هتبيقح ! غابصلا يف  ةبلع  كاذ  نيعللا  فرصملا  فظوم  عضو  .ًاعم مث 
". اهقرح بجيو  نآلا  ةميقلا  ةميدع 

". سرخا ...ربساج  "
رد ول مل  ريغصلا  يخأ  اي  لاملا  نم  ريثكلا  منغن  نأ  انعسوب  ناك  نكل ، "
نأ فرصملا  قراس  ىلع  ّنيعتي  ال  نابجلا ! لثم  نيفظوملا  عم  مالكلاب  تقولا  نم  ريثكلا 

!". رثكأ نييالم  ةّدع  ينج  انناكمإب  ناك  نيفظوملا ! لِّلَدُي 
.ريغصلا خألا 

.لَمَتُحي اذه ال  ...ةيناودعلا  رشن  تازازفتسا ،
.لّلدي

.ّلكلا هابتنا  ىلع  ذوحتسي  هنكلو  ليلقلا ، همزلي  ناك 



ةلواطلا تحت  نم  ةبيقحب  كسمأو  فقو  اذل ، .انه  نم  جرخي  نأ  هيلع 
ىلع يوتحت  ةبيقحلا  تناك  .هكرو  ىلع  طغضت  ةيقدنبلاب  رعشو  هفتك ، ىلع  اهعضوو 

وحن هجوتلاب  ّمهي  ناك  اميفو  .بارشلا  نم  بلع  رشعو  لاملا ، نم  ريثكلاو  حالس 
.هفلخ ربساج  ضكر  ملوهكوتس  ىلإ  هجتملا  راطقلا  ىلإ  نمو مث  ةّصنملا 

". نيفظوملا لّلدي  ريغصلا  خألا  "
."؟ كلذك سيلأ  حيتافملا ، ىلع  تلصح  ينّنكل  اّيه ، "

عّجش هباوجف  هيلع ، ّدري  نأ  هل  يغبني  ناك  ام  نكل ، .ًاددجم  هتظيفح  راثأ 
.مالكلا ةلصاوم  ىلع  ربساج 

ىلع ةيقدنبلا  بّوص  .كسفنب  حيتافملا  ذخأت  نأ  كيلع  م ؟ تكسمأ  له  "
". كيديب حيتافملاب  كسمت  ىتح  ماهبج 

ديعي نل  بسحو ، ةريخألا  ةّرملا  يه  كلت  نكل  .ةمواقملا  ىلع  ًارداق  نكي  مل 
ةبيقحلا لمحيسف  ةباجإلا ، ىلع  هّثحتسي  وهو  هبناجب  لفغملا  كلذ  راس  امهم  .ةّركلا 
دعقملا ىلع  يقلتسيل  طقف  بسحو ، كانه  راطقلا  رظتنيسو  بسحو ، هفتك  قوف 

.ًاددجم ربساج  بيجي  نأ  عيطتسي  ال  عيطتسي ، .تاعاس ال  ثالثل  مونلا  ّطغيو يف 
ةكرش اننأ  وهو  ويل ، انل  هحضوأ  ام  اذه  ةكرش ، ةباثمب  نحن  .عمسا  نكل ، "

يذيفنتلا سيئرلاو  كلاملا  لثم  هّنإ  ةكرشلا ، كلمي  ...ويل  ةلاحلا ، هذه  يفو  .ةيقيقح 
لّلدت اذهلو  ريغص ، بّردتم  درجم  تنسني  ڤـ تنأو  فرشمك ، لمعأ  انأو  .ةكرشلل 

عم ًامزاح  نوكأ  نأو  رمألا ، ىلوتأ  نأ  ّيلإ  لكوأ  اذل  كلذ ، ملعي  ويل  .نيفظوملا 
". ريغصلا يخأ  اي  تنأ  كفالخ  ىلع  مزاح ، كلذك ؛ يننإو  .نيفظوملا 

لهاجت هيلع  لهسيسف  هتيؤر ، بنجت  نم  نكمت  اذإف  تنسني ؛ هيلإ ڤـ رظني  مل 
ةبيقحلا ًاعضاو  هفلخ ، هديو  قيضلا  ّرمملا  لوط  ىلع  راسو  راطقلا ، لقتسا  .همالك 



ةروصقم .هرورم  ءانثأ  ةيلآلا  هتيقدنبب  باكرلا  نم  ًايأ  زكلي  نأ  دري  ذإ مل  هردص ؛ ىلع 
، بابلا لفقأو  رئاتسلا ، بحس  .راطقلا  نم  مسق  ّلك  رخآ  يف  بسحو  ةدحاو 

قوف هترتسو  ًاعم  دعاقم  ةثالث  ىلع  ىقلتسا  مث  ةعتمألا ، ّفر  ىلع  ةبيقحلا  عضوو 
.هسأر

ضبنت يف ةديوهتك  تاوصألا  تأدب  ّىتح  هئاقلتسا  ىلع  قئاقد  رشع  ّرمت  مل 
، ةيادبلا .هينفج يف  فلخ  قفرب  لّلست  يذلا  ءوضلا  تاضمو  ناولأك  هسفن ، عاقيإلا 

همدقب عفدو  ةبيقحلا ، عفرو  هدعقم  ىلع  ربساج  فقو  مث  امهيتركذت ، دّقفتل  يباجلا  ءاج 
.هعالضأ ةاوقملا  ةيذالوفلا  ةمدقملا  تاذ  هتمزجب  برضف  تنسني ، بناج ڤـ

."؟ ةدحاو ديرت  له  "
هعبصإب حتفو  بارشلا ، نم  ةبلع  ذخأو  ضرألا ، ىلع  ةبيقحلا  ربساج  عضو 

.تنسني هجو ڤـ ىلع  بارشلا  تارطق  تقفدتف  ةيندعملا ، ةقلحلا 
". يهجو قوف  كلت  حتفت  ال  كوجرأ ، "

، حوضوب يبشخلا  ةيقدنبلا  بقع  ىأرف  ًاددجم ، ةبيقحلا  ىلإ  ربساج  رظن 
ةبلع بلج  مث  رمحألاب ، ةخطلم  ةيقرو  ةيدقن  تائفب  ةئيلملا  سايكألا  ىلإ  ةفاضإلاب 

.هسأرب زه  يذلا  تنسني ، اهلوانو لـڤـ بارشلا  نم  ىرخأ 
."؟ ريغصلا يخأ  اي  ردقلا  اذ  ينهركت  كلعجو  هتلعف  يذلا  ام  "
!". ريغصلا كيخأب  يتادانم  نع  فقوت  اذل  نيوخأ ، انسل  نحن  "

لباقي ءادعلا  نأل  لوبقلاب ، ةباجإلل  ربساج  يّقلت  ىأر  دقو  ًاددجم ، هباجأ 
ناك هريرس ، حربي  ملو  مونلا  هيلع  ذوحتساف  ًادج ، ًاليقث  ناك  هسأر  نكل  .ربكأ  ءادعب 

.حوضوب ريكفتلا  بعصلا  نم 



اذهل ال كلذك ؟ سيلأ  رغصألا ، تنأ  .ءاشأ  ىتم  ريغصلا  يخأب  كيدانأس  "
". هطاخم ليسي  ميقس  ورج  دّرجم  كنأل  ويلو ؛ انأ  هلعفن  اّنك  اّمع  ةتبلا  ءيش  يأ  فرعت 

ريكفتلا نم  نّكمتي  نأ  ديري  ناك  .ظاقيتسالا  ًالواحم  هسأر  تنسني  ڤـ ّزه 
هرعشب رعش  امك  امهكح ، يف  ةبغرلاب  رعشو  نيتفاج ، اتناك  هينيع  ّنكل  ءافصب ،

رمدي نأ  ًالواحم  ددبتي ، ملو  هوفص  رّكعو  قاهرإلا  هانضأ  .برهكم  هنأك  هتبقر  فلخ 
.هيلع ساعنلا  ذاوحتسا  نم  مغرلاب  مونلا  هافاج  ًادسج 

مث ةيادبلا ، ةدايقلا يف  ويل  ىلوتي  ...ريغصلا  يخأ  اي  وطس  ةيلمع  لك  "يف 
انشقان ...كيمحن  نحن  .ًانامأ  رثكألا  ناكملا  يف  طسولا ؛ تنأو يف  .ةياهنلا  اهالوتأ يف 

". هيلع مزعلا  اندقعو  ويلو  انأ  اذه 
توص رادصإل  يفكي  امب  هدي  ةغرافلا يف  ةبلعلا  ىلع  طغضلاب  ربساج  أدب 

.ًاددجم عقرفت  نأ  لبق  جعزم 
اهنم ليلقلاب  ًامئاد  ظفتحن  اننكل  تاقلطلا ، نم  ةريبك  ةيمك  رد  انمق  "

نع ريغصلا  يخأ  اي  لءاستت  ملأ  .ةطرشلا  لاجر  اهيف  انبّقعتي  دق  ةلاح  ةيأل  ًاطايتحا 
."؟ ةريخذلا هذه  لك  ىلع  هنم  انلصح  يذلا  ناكملا 

اهيلع هتضبق  ءاخرإ  مث  لخادلا  وحن  ةبلعلا  ىلع  طغضلاب  ربساج  رمتسا 
: هل لاقو  تنسني  َينذأ ڤـ نم  رثكأ  برتقا  .جعزملا مث  توصلا  كلذ  ًاردصم 

ّتس ةّدمل  موي  لك  تنسني  ڤـ اي  كلجأل  هتلعف  امب  طقف  تملع  كنأ  ول  "
". يزخملا كفقومب  انه  ٍقلتسم  تنأ  اهو  .تاونس 

.هب ّسحأو  كلذب ، ملع  زازفتسالاب ، روعش  هباتنا 
."؟ هللا قحب  هنع  ملكتت  يذلا  ام  ...تاونس  ّتس  "



تارجفتملا ىلع  انلصح  اننأ  دقتعت  نيأ  نم  هنع ؟ مّلكتأ  يذلا  ام  "
."؟ ةريخذلا عدوتسم  ةيضرأ  ا  رجفنل  نيبوتسلتنبلا "  " بيبانأو ةيكيتسالبلا 

.مونلا هتبغر يف  ىلع  ىضق  يذلا  رمألا  ءايتسالاب ، رعش  دقو  تنسني  فقو ڤـ
اتقرغ يف دق  اتناكل  ةصاخلا ، امدارإ  هينيعل  تناك  ول  .هيلإ  جاتحي  ناك  ام  ّلك  اذه 

.مالظلا
". انأ تلعف  مث  هيلإ ، جاتحا  ام  ويل  ذخأ  ةيادبلا ، .ةيركسعلا يف  ةمدخلا  "

.يغصي ناك  اميف  ءطبب  هتوق  داعتسا  دق  هنأكو  ودبي  نآلا ، نكل 
ةلماك ةنحاش  لقن  دنع  مهعم  تأدب  ريغصلا  يخأ  اي  ةريخألا  نيرامتلا  "

.جولثلا طسو  يف  قيرطلا ، بناج  ىلإ  لفسألا  اهعضوو يف  ةموتخملا  قيدانصلاب  ةئيلم 
ةلصاوم لاحملا  نم  ناك  ةرتف ، دعبو  .رئاخذو  تارجفتمو ، ةحلسأ ، ىلع  يوتحت  تناك 

يهتني امدنع  طقف  نكمم  كلذ  نأ  ويلو - انأ  انملع - اننكل  ءيش ، لك  بّقعت 
". نحشلا قيدانص  ُهتَوَح  ءيش  لك  عاجرإ  نيعتيو  بيردتلا ،

لسناو هتمجمجو ، هدلج  شدخي  حطسلا  ىلع  ناك  يذلا  طخسلا  حبصأو 
نقيأ يبغلا ، كلذ  توص  الع  املكو  .ةريغصلا  ناديدلا  لثم  نآلا  هلخاد  ىلإ  ةسلخ 

.ًاددجم فرصم  يأ  ىلع  وطسلا  ًادبأ يف  ًاعم  اكراشي  نل  امأ  تنسني  ڤـ
ام ًامامت  تلعف  ًاليل - ةسارحلل  انفقو  امدنع  ريغصلا ، يخأ  اي  كلذ ، دعبو  "

ثالث انيدل  تناكو  .ءادوس  ةمامق  سايكأ  انعم  انذخأ  نيتنسب - يلبق  ويل  هلعف 
بلجنو قالغإلا ، ةمكحم  قيدانصلا  ماتخأ  عزنن  نأ  انيلع  ناك  .جلثلا  يف  تاعاس 
.ًاددجم ماتخألا  ديعن  نمو مث  ديلا ، لبانق  وأ  يسامُخلا  نوبراكلا  بيبانأ  وأ  شيطارخلا 

". انتاّطحم ىلإ  ةدوعلا  لبق  هيومتلل  اهانرمط  دقو  ءادوس ، ةمامقلا  سايكأ  تناك 
ملو .ضبني  أدب  يذلا  هبلق  ىلإ  اهبيبد  تلصاوو  ةريغصلا  ناديدلا  تلغلغت 



يركسعلا بيردتلا  نع  مّلكتو  مّلكت  يذلا  ربساج  مف  ادع  ام  ءيش  يأ  كانه  دعي 
.ويل ناك  ربساجو  ربساج  ناك  ويل  نأكو  ويل ؛ نعو 

لك نوبلقيس  مأو  بيردتلا ، دعب  لماك  شيتفت  لصحيس  هنأ  ملعن  انكو  "
". بقع ىلع  ًاسأر  جوفلا 

.ويل ناك  ربساجو  ربساج  ناك  ويل  نأك 
نع ثحبلا  لثم  رمألا  ناك  .ريغصلا  يخأ  اي  لعفلاب  بقع  ىلع  ًاسأر  "

". ءيش لك  نوصحفتي  اوحار  ذإ  تيب ،
.يخأ تسل  تنأ 

". ريغصلا يخأ  اي  قالطإلا  ىلع  ءيش  ال  ًائيش ، اودجي  مهنكل مل  "
.ويل تسل  تنأ 

انبهذو ةرايس ، انرجأتسا  اننكل  .جوفلا  جراخ  ىلإ  عيمجلا  اطخ  كلذ ، دعبو  "
.راطقلا انللقتسا  مث  انيلإ ، اهنحشو  اهبيضوتو  اهطاقتلاب  انمقو  اهانرمط ، ثيح  ىلإ 

ّتسل كلذل  ططخن  اّنك  مهفت ؟ له  .راطقلا  ةطحم  يف  اهانملتسا  انلصو ، نيحو 
". ويلو انأ  ...ريغصلا  يخأ  اي  تاونس 

ةعشبلا ةوجفلا  طقف  ىأر  لب  ربساج ، هلاق  امم  ةملك  يأ  تنسني  مهفي ڤـ مل 
.ًالوزنو ًادوعص  ًالوزنو ، ًادوعص  ناكرحتت  نيتللا  هيتفشو  ربساج ، نانسأ  نيب 

هفرعأ يننأ  الإ  ريغصلا ، هوخأ  كنأ  نم  مغرلاب  ملعتأ ؟ .بيرغ  ءيش  هنإ  "
هب ىظحت  طبار ال  انعمجي  ويلو  انأ  فرصملا ، لخدن  امدنع  اذل ، .تنأ  هفرعت  امم  رثكأ 

". رخآلا هب  موقيس  ام  ًامامت  ملعي  انم  لكف  .تنأ 
هنأل كلذب  ماقو  ةّحنرتملا ، راطقلا  ةروصقم  طسو  ةأجف يف  تنسني  ڤـ فقو 



يف ةيقاب  ةقاط  يأ  كالهتساو  ماودلا ، ىلع  نيتكرحتملا  نيتفشلا  كنيت  مكلب  بغر 
.قهرملا هدسج 

ةلبنقب ةحماجلا  ةطرشلا  ةوق  انفقوأ  .ويلو  انأ  ءيش  يأ  لعفن  نأ  اننكمي  "
!". ةمداقلا ةرملا  هلعف يف  اننكمي  ام  ليخت  .ةريغص 

: هل لاق  امنإو  تنسني  همكلي ڤـ مل 
."!؟ ربساج اي  اهنم  نامألا  ماّمص  ةقلح  بحسب  َتمق  يتلا  ةلبنقلا  ينعتأ  "

هيدي اتلك  قبطأ  مث  هدي ، ةحار  ىلع  ةوقب  طغضت  هعباصأ  فارطأب  رعشو 
.كلذ يعي  نأ  نود  نم  ماكحإب 

ُتملع املاطل  سكيليف ، لثم  ًامامتف  كلذ ! لعف  نم  كنأ  ملعأ  كلذ ! ملعأ  "
!". رمألاب

.ًةداع لعفي  ناك  املثم  ًايفان  هسأر  ربساج  ّزه 
: لاقو مستباو ، هيأر  ّريغ  دق  هنأكو  ادب  كلذ  دعب  هنكلو 

". ةلبنقلا كيكفتل  ًايلآ  ًالجر  لسرت  دق  ةطرشلا  نأ  تملع  "
!". لعافلا تنك  ًاذإ ، "

ءيش يأ  ثدحيل  نكي  مل  اذل  ريغصلا ، يخأ  اي  هب  موقأ  ام  فرعأ  انأ  "
". ّيِدِج

!". كلذ تركنأو  نامألا  ةقلح  عزن  نم  تنأ  تنك  "
."؟ كلذك سيلأ  دحأ ، لتقُي  "مل 



...كنأل مهفت  كنكل ال  كب ! قثي  ناك  ويل ! ىلع  تبذك  تبذك ! تنأ  "
!". ةوخإ يأب  َظحت  تنأف مل  ديحو ،

ةكسلا ّطخ  تاينحنم  عم  ليامتي  راطقلا  ناك  اميف  تنسني  ڤـ حّنرت 
ّنكلو .كلذب  ربساج  موقيل  ًادادعتسا  همكلي ، نأ  نود  نم  هيدي  قبطأو  ةيديدحلا ،
يدبُي نأ  نود  نمو  طقف  ٍهادشناب  قّدح  لب  ًاضيأ ، ةمكل  يأب  مقي  ريخألا مل  اذه 

، اهفارطأ دنع  ءاضيب  تحبصأ  يتلا  هعباصأ  ىخرأو  تنسني ، ڤـ سلج  .لعف  ةدر  ّيأ 
، ًاريخأو .لخادلا  هتأطو يف  تّفخ  روعش  ناك  .راطقلا  ةروصقم  ًاريخأ يف  ءودهلا  داسو 

.ّلغ نود  نمو  ةعَّنَقُم ، ريغ  ةحارصب  هب  رّكف  ام  لاق 
."؟ ديحو ...انأ  له  ًاذإ ، "

". معن "
ةبيقحلا باّحس  حتفي  ناك  اميف  هادشناب ، هيلإ  قّدحي  لازي  ربساج ال  ناك 

ناك لب  نآلا ، هب  كسمأ  ام  ةبلعلا  نكت  مل  نكل ، .ىرخأ  بارش  ةبلع  ذخأ  يلـ
.ةيلآلا ةيقدنبلا 

."؟ ةوخإب َظحأ  ملأ  "
". ةوخإ نود  نم  "

.اروسام هاجتاب  هدي  ّدمو  ةيقدنبلا ، بقع  ربساج  ىّوس 
مايقلا يننكمي  ءيش  كانه  نآلا ؟ هلعف  يننكمي  ام  ملعت  له  ريغصلا ، يخأ  اي  "

". ةوخإ نود  نمو  يدرفمب ، ...هب 
". ةبيقحلا ىلإ  ةيقدنبلا  كلت  دعأ  "

اههّجوو ةيقدنبلا  عفر  كلذ ، نم  ًالدبو  .هبلطل  بجتسي  ربساج مل  نأ  ريغ 



.هوحن
مايقلا كناكمإبف  نّمخت  نأ  َتدرأ  اذإ  نكل ، ريغصلا ؟ يخأ  اي  ملعت  الأ  ًاذإ ، "

". كلذب
؛ ثدحي ام  مهفي  تنسني مل  نإ ڤـ ىتح  ةقئاف ، ةعرسب  هدعقم  ربساج  رداغ 
نأ ىلإ  تنسني ، ڤـ سأر  ىلإ  ةيقدنبلا  ًابّوصم  هيتبكر  ىدحإ  ىلع  ربساج  عكر  نأ  ىلإ 

دنسم دنع  ّرقتسا  ىتح  ًايجيردت  ءارولا  ىلإ  تنسني  ڤـ بحسناف  هغدصب ، تكتحا 
.سأرلا

.نآلا ّيلإ  ِغصأ  .ريغصلا  يخأ  اي  كل  رسفأ  نأ  يناكمإبف  فرعت  مل  نإ  "
". هديرُأ ام  لعفأ  نأ  يننكمي  اذ  كلذك ؟ سيلأ  هب ، رعشت  تنأ  ...اذ 

رّكفي نكي  مل  .لبق  نم  توملا  نم  ةكيشو  ةبرقم  ىلع  تنسني  ڤـ نكي  مل 
.لاح ةيأ  ىلع  اذكه 

". ربساج "
."؟ اذام "

". كيلع هللااب  أدها  ايه ، "
وهو ّيكيتاموتوأ  حالس  نم  رانلا  قلطأو  فراصم ، ةعست  ةقرسب  ماق  دقل 
ىلع نكي  هنإ مل  ىتح  .توملا  نم  فوخلا  وه  ام  طق  مهفي  هنكلو مل  سانلاب ، طاحم 

نمألا يف سراح  حبصأ  هنأ  نآلا  كردأ  .ًاضيأ  نآلا  روعشلا  اذه  فرعي  هنأ  نم  نيقي 
هنأو دقنلا ، قودنص  ةدضنم  ءارو  سلاجلا  فرصملا  فظوم  وأ  ةحفصم ، ةنحاش 

مادعنا يأ  هب - رعشي  ام  ناك  اذإ  امم  ًاقثاو  نكي  مل  هنكل  .مهعم  هناكم  لدبتسا 
.توملا هجاو  نإ  ام  هباتنا  ام  وه  ًاّيح - لازي  هنأ ال  نم  مغرلاب  سفنتلا ؛ ىلع  ةردقلا 



" ...نأ كيلع  ربساج ، "
". ًاقح كعمسأ  نأ  عيطتسأ  "ال 

" ...كنكمي ال  "... 
."؟ ًاليلق ةدحولاب  رعشت  تنأ  اّمبر  وأ  ريغصلا ؟ يخأ  اي  ًائيش  ديرت  له  "

ةيقدنبلا ةهوف  تّقش  ثيح  فزني  تنسني  ڤـ أدبف  ةدشب ، ربساج  طغضو 
.هدلج

."؟ اذه مهفت  له  ويل ، ىلع  بذكأ  "مل 
كانه ناك  .امروصقم  جراخ  ّرمي  مهدحأ  ناك  امنيب  عضولا  اذ  رمتسا 
توص كانه  ناكو  راطقلا ، معطم  وأ  ضاحرملا  ىلإ  هجّتت  ةحضاو  تاوطخ  توص 

.قيقرلا رادجلا  نم  يناثلا  بناجلا  ٍلاع يف  توصب  مّلكتيو  كحضي  صخش 
."؟ ريغصلا يخأ  اي  كلذ  مهفت  له  "

، بيجتسي هدسج  نكي  ذإ مل  كرحتي ؛ هسأر  نأ  نم  ًاقثاو  تنسني  نكي ڤـ مل 
ءطبب حالسلا  ضفخأ  هنأل  كلذ  َمِهَف  ربساج  ّلعلو  لعفلاب ، ئموي  نأ  لواح  هنكلو 

.باّحسلا لفقأو  ةبيقحلا  ىلإ  هداعأو  هّيطب ، ماق  مث  هعفر ، امك 
تنسني ڤـ سلج  .جراخلا  يف  تاوصألاو  تاوطخلا  نم  ديزملا  كانه  ناك 

.ّمات نوكسب 
هديرت ام  بلس  كنكمي  ةطاسبلا  كلتب  هنأ  كردي  ملو  تاقرس ، عست  كراش يف 

.كيدي ًاحالس يف  تلمح  اذإ 



زّيح اهنيب  امو  .ةيدومع  ةثالثو  ةيقفأ  نابضق  ةعبرأ  .ةثيدح  نجس  ةذفان 
.ةيرحلا نم  ءوضلا ، نم  ريغص 

، ىصحلاب ءيلملا  ءانفلا  يف  دعقم  ىلع  نجسلا  ءالزن  نم  ةعامج  تسلج 
مهلمع نم  ةريصق  ةحارتسا  اوذخأيل  ةدرابلا  ليربأ  حاير  طسو  رئاجسلا  نوّجمي  اوحارو 
ةيبشخ عطق  عطق  ةيمويلا  مهتمهم  تناك  .نجسلا  ةشرو  لخاد  عيمجتلا  ّفص  يف 
عفتري روسب  نيروصحم  اوناكو  .ةعاسلاب  ةنورك  ةرشع  ىدحإ  لباقم  اهعيمجتو  ةعبرم 
تطيخ ةبسانم  ريغو  ةنشخ  فطاعم  نودتريو  يلطم ، ريغو  ًامدق  نيرشعو  ًاسمخ 
مالفألا نوجسب  سكنورب  نوج  ترّكذ  يتلا  ةاوشملا  ةكبش  لثم  ضرعتسم ، وحن  ىلع 

". زغالوغلا  " نع ةميدقلا 
ةحلسأ لامعتساب  فراصملا  قرست  تنأ  .ناكملا  اذه  يف  انه  سلجتس 

ادع ام  ةدحولاب ؛ رعشي  هنكلو مل  ًاديحو ، شيعي  ناك  .هلوح  رظن  .ةقورسم  ةيركسع 
كراظتنا نم  رثكأ  لشافو  لمألا  بئاخ  كّنأب  كرعشي  ام  ملاعلا  يف  دجوي  ال  .انه 

نكت مل  .يجراخلا  ملاعلا  نع  عاطقناو  لصف  كلذ  يفف  .راّوزلا  ةنازنز  يف  مهدحأ 
ءاضقلو نامألاو ، مكحتلا  فد  تناك  لب  حرفلا ، ىلإ  فد  نجسلا  ىلإ  تارايزلا 

رثكأ ئرتهي  ضوح  كانهو  كيتسالبلاب ، ىّطغم  ّيجوز  ريرس  ىلع  دارفنا  ىلع  تقولا 
.حشار روبنص  نم  طقست  ءام  ةطقن  لك  عم 

عمسُي ناك  يذلا  توصلا  كلذ  رارغ  ىلع  يندعمو  نشخ  توص  نينر ،
نوج غلب  ىتح  اهسفن  ةفرغلا  اومساقتو  ًاعم  اوشاع  ثيح  يمامألا  ةقشلا  باب  حتف  دنع 

؛ ةشحولاب هرعشت  اذه مل  عمو  ًادج ، ةبراقتم  ةّرسألا  تناك  .رمعلا  نم  ةرشع  ةعبارلا 
.ةدحاو ةفرغ  دحأ  عم  كراشتي  نأ  هيلع  ناك  هقافر  نم  دحأ  نم  ام  هنأ  نم  مغرلاب 
تعِضُو مث  ًاتوص ، ةردصم  ثادحألا  ليهأت  طباض  بيج  كرحتت يف  حيتافملا  تناك 



نم قلزنت  ةفيقع  توصو  بابلا ، لفق  لخاد  ةقطقط  توص  عُِمس  مث  بابلا ، بقث  يف 
.ىّوقم راطإ 

نوجس ةمدخ   " راعش هيلع  ضيبأ  صيمقو  قرزأ  ريصق  لاورسو  ناّفُخ 
.ةوطخ فصن  دعب  ىلع  هفلخ  سراحلاو  ردصلا ، ىلع  ديوسلا "

.تالضع ىلإ  تلّوحت  ةمقتنملا  هحور  نإ  ىتح  مجحلا ، ًاضيرع يف  ماس  حبصأ 
يأ نالمحت  نينيعب ال  نيرئازلا ، ةنازنز  لثم  ًامامت  ةايح ؛ الب  حمالم ، الب  ًاهجو  ناك 

يف شيعت  نأ  يه  نحملا  بعصأ  نإ  .يضاملل  الو  لبقتسملل  ال  ...قوش  وأ  ةبغر 
.هتبرجت شيعت  نأ  ىلع  ةردقلا  نود  نم  رضاحلا 

.فرصتت نأ  كيلع  بجي  اذكهو  ناكملا ، اذه  سلجتس يف 
يضمت امدنع  تاريماكلا ، ىلع  رانلا  قلطي  يذلا  دئاقلا  تنأ ؛ نوكيس  اذه 

.كلاحل يثرت  تنأو  كتبوقع  ةدم 
نم مغرلاب  قباسلا ، امك يف  ًامامت  ةدحولاب ؛ نوج  رعشو  بابلا ، لفقُأ  مث 

.نآلا نانثا  امأ 
". ًاقبسم ًابلط  تمّدق  تنأ  "

" ...انأ معن ، "
فد انه  تسل  تنأ  .ًاضيأ  ةّرملا  هذه  يعم  ىولح  ّيأ  رضحُأ  يننكل مل  "

". ةرايزلا
.رثكأ داعتبالل  لاجم  كانه  نكي  مل  رادجلا ، ىلإ  هرهظ  امهنم  لك  دنسأ 

". انه ىلإ  يقيرط  ًائيش يف  تلكأ  دقل  "



.هيلع سلجو  يساركلا  دحأ  نوج  بحسو 
ًادحاو ًافرصمو  ةعّردم  ةنحاش  اوقرس  انه ، اهيف  ُتنك  يتلا  ةريخألا  ةّرملا  "يف 

". طقف
.لاؤس كانه  نكي  ذإ مل  ةملكب ، ماس  هّوفتي  مل 

ةطحملا ةلبنق يف  اوعضوو  فراصم ، ةينامثو  ةعّردم ، ةنحاش  اوقرس  دقل  نآلاو ، "
". يلآ حالس  يتئم  نم  رثكأل  أبخم  مهيدلو  ةيزكرملا ،

.مستبم هنأكو  ادب  هنكل 
ةبصعلا  " ...موعد اذام  ...ًاعنص  اونسحأ  مأ  ودبي  .ًاقحس  "

."؟" ةيركسعلا
.يسركلا لثم  ًامامت  ةحنرتملا  ةلواطلا  ىلع  هيعوك  نوج  دنسأ 

رشع ةينامث  دعبو  ةليوط ، ةرتفل  انه  مهتبوقع  نوضمي  ًاصخش  كانه 463  "
". عيمجلا نوفرعيس  مهرودب  مهو  ًاعيمج ، مهفرعت  كنأ  دب  ال  ماس ، ًاماع 

سُمت يف ةريبك مل  ةفاسم  ىقبتل  رادجلا  ىلع  رثكأ  هسفن  دنسأ  هاخأ  نأ  ودبي 
.ةريغصلا ةفرغلا 

يأ تفرع  اذإ  كلذك ؟ سيلأ  عوضوملا ، اذه  نع  انملكت  دق  نحن  ...عمسا  "
". ةطرشلا هب  ربخأ  نل  يننأ  نم  ةنعللا ، ...دكأتم  انأف  ءيش ،

تنك اذإ  فراصملا  رمأ  سنا  ماس ، .ةقباسلا  ةرملا  لثم  اذه  دعي  مل  نكل ، "
ًاحالس رشع  ةثالث  كانه  ناك  ةعامجلا ، هذه  دّرمت  لبق  .ًادج  مهم  كلذ  نأ  دقتعت 

ّلك حيلستل  يفكي  ام  كانه  نآلاو ، .ةلّلعم  ريغ  ةقيرطب  ًاقورسم  ًايركسع  ًاّيلآ 
.موي لك  انه  مهعم  ءادغلا  لوانتت  نَم  مهنيب  نمو  ديوسلا ، ةيمارجإلا يف  تامظنملا 



نع رمألا  نوكي  نل  .يبرح  حالس  هتذوحبو  ًاقيلط  حبصي  دق  ريغص  لمتحم  مرجم  ّلك 
ءايربألا يف سانلا  نم  ريثكلا  كانه  نوكيس  لب  كلذ ، دعب  صاصرلاب  تقرُخ  تاريماك 

ةباصإ نأ  رابتعا  ىلع  ًارداق  ةطرشلا  عم  ملكتلا  نودافتي  نمم  دحأ  نوكي  نلو  مهقيرط ،
". ديج ءيش  مهعرصم  وأ  ءايربألا 

نوج ىلإ  ماس  رظن  .ًاليلق  هريباعت  ةدح  تّفخو  ةرخاسلا ، ةماستبالا  تفتخا 
.ةظحللا اذه  لقألا يف  ىلع  يغصيو ، ًارضاح  ناك  دقف  هنم ، ةلفغ  ىلع 

". ماس اي  ءايربألا  ىذألا  لاطي  نأب  لبقأ  نل  "
.طقف ةظحلل 

."؟ ّدحلا اذه  ىلإ  سجاوهلا  كباتنت  اذامل  مهفأ ، "ال 
ةوقلا لامعتساب  مهلكاشم  ضعبلا  ّلحي  نأب  لبقأ  نل  .ببسلا  نع  كتربخأ  "

". ةطرفملا
.طق هركذ  ىلع  ايتأي  يذلا مل  رمألا 

" ...لّبقتت تنأ ال  ًاذإ ، "
". ةادأك فنعلا  اومدختسي  نأ  "... 

!". ةادأ "
همف يف  ةيقدنبلا  اوعفد  هدالوأ ، روص  مهيلع  نمألا  سراح  ضرع  امدنع  "

". هنوديري ام  ىلع  لوصحلل  رثكأ 
لبقتت نأ  كيلعف  نمأ ، سراح  نوكت  نأ  ترتخا  اذإو  .نمأ  سراح  هنكل  "

". ةقرسلل ةعّردملا  تارايسلا  ضرعتت  دقف  .ةرطاخملا 



ىلع شودخ  كانه  تراصف  ًاضرأ  اهوحرط  يتلا  فرصملا  ةفظوم  نع  اذامو  "
، اهينيع تيأر  ول  ...اهانيع  امأ  .ريقاقعلا  لوانت  نود  نم  ًاددجم  مانت  نل  يتلاو  اهدخ ،

". مويلا كاذ  ...انتدلاو يف  َينيعك  كل  اتدبل 
.نوج نم  برقلاب  سلجيل  ةلواطلا  وحن  هجتاو  رادجلا  نع  ماس  دعتبا  ًاريخأ ،
هنأكو هيسرك  رهظ  ىلع  طغض  اميف  قيرط  ةطيرخ  لثم  هدعاس  ىلع  نييارشلا  تدب 

.هرسك لواحي 
ملعت يهو  كانه  لمعت  نأ  تراتخا  اأ  ينعي  امم  فرصم ، تلمع يف  دقل  "

، ةايحلا ىدم  نجسلاب  هيلع  مكُح  امدنع  ًامرجم  ماس  نكي  مل  قرسُت ." فراصملا  نأ 
.ناردجلا هذه  نيب  كلذك  حبصأ  هنكلو 

."؟ ديج هنولعفي  ام  نأ  دقتعت  تنأ  ...اذل  "
."؟ هللا قحب  دقتعت  اذام  ...ةنس  ةرشع  ينامث  ذنم  انه  انأ  "

.يعيبطلا امول  ىلإ  هادي  تداعو  ًاليلق ، يسركلا  رهظب  هثّبشت  ماس  ىخرأ 
.كلذ لّبقت  .انه  سلجأ  انأو  نيعللا ، رئازلا  يسرك  ىلع  كانه  سلجت  تنأ  "

!". كلذ لبّقت  ةيعافدلا ، برحلا  ترتخا  انأو  هدي ، كسمت  نأ  ترتخا  تنأ 
.ًاقباس اهفرع  ةقيرطب  نوج ؛ اهزيم  ةقيرطب  هيلإ  ماس  رظن 

.بنذلاو ةيهاركلاو ، قافولاو ، ةيرخسلا ، اهصقنت  ةرظنب 
دحأ ينربخي  يكل  عوبسألا ؛ يف  ةّرم  جلاعملا  ةيؤر  ىلع  ينوربجي  نأ  اولواح  "

". يتطلغ ...نكي  لصح مل  ام  نإو  .ةئيس  ةلوفط  ببسب  يدلاو  تنعط  يننأ  ءايبغألا 
لباقم نآلا  سلج  مث  روتفب ، هتلماعم  ىلع  ًاددشم  ةيادبلا  هوخأ يف  فقو 

.نوج



انه سلجأ  يذلا  انأ  ...لذنلا  كلذ  نعطأ  نأ  ترتخا  دقل  .كلذل  ًابت  "
". ءارولا ىلإ  تيساك  طيرش  ةداعإ  هبشي  اهموي  ثدح  امع  مالكلا  .نآلا 

.ةلواطلا ىلع  ةظيلغلا  نييارشلا  اوذ  نادعاسلا  ّطح  مث 
ءيش لك  نِّزخيو  نيرخآلا ، وذح  وذحيو  دلقيو ، لّجسيو ، ىقلتي ، لفطلا  "

". لصألا نم  ةخسن  جرختسي  لب  ركفي ، تيساكلا ال  لجسمو  .طلتخم  لكشب 
.امهيلع هدي  ررميو  نيدعاسلا ، كنيذ  سملي  نأ  نوج  دارأ  ًةأجف ،

.هجول ًاهجو  ًاعم  ايقالت  نأ  ذنم  ةريثك  ماوعأ  تضم 
هب انمق  امهمو  .انه  لاز  ام  .نوكن  وأ ال  هرارغ ، ىلع  تنأو  انأ  نوكن  دق  "

". اذه لّبقت  .كلذ  رييغت  نم  جلاعم  يأ  نّكمتي  نلف  تنأو ، انأ 
". هنع مالكلل  انه  ىلإ  ِتآ  "مل 

". فرتحملا غّلبملا  نوكأ  نأ  ينم  ديرت  كنأل  انه  ىلإ  تيتأ  "ال ،
عجارت يذلا  ماس  فتك  ىلع  ونحت  دي  ةريخألا ؛ ةّرملا  ركذت  دقف  هسملي ، مل 

.هبرض نوج  نأكو 
". هعم تسلج  كنأ  تعمس  "

". ماس انه  سلاج  تنأو  "
". هديب تكسمأ  دقو  "

". وه نم  فرعت  نأ  كيلع  اذل ، "
تكسمأ .هديب  ًاكسمم  ىفشتسملا  هبناج يف  ىلإ  تسلج  كنأ  امام  ينتربخأ  "



". كبرض يذلا  ناطيشلا  ديب 
.حالس أبخم  وأ  ًامسا  ام ، ًائيش  تعمس  كنأ  دب  .ملعت ال  نأ  ماس  اي  كيلع  "
". ديكأتلاب اذه  ملعت  تنأو  انه ، ىقبأسو  يخأ ، كنإ  مّلكتي ، ام  دحأ  ًامود  كانه 
لوجأس يننأ  ًادقتعم  يخأ  اي  انه  ىلإ  تيتأ  كنكلو  هديب ، تكسمأ  تنأ  "

."؟ كلذك سيلأ  كنع ، ةباينلاب  لاؤسلا  حرطل  ناكم  لك  يف 
.سارحلا ًايعدتسم  طئاحلا  ىلع  دوجوملا  رزلا  ماس  طغضو 

". ةرايزلا تهتنا  "
!". تهتنا "
". تهتنا "

ًاتقو ناك  رهشأ ؛ ةدع  دعب  ةقيقد  نيّتس  ءاقللا  ماد  ةريخألا ، ةّرملا  لثم  ًامامتو 
.ًاليوط

.ءودهلا داس  مث 
ناكو .رثكأ  لمحتلا  ىلع  رداق  ريغ  نوج  تلعج  ةجرد  ىلإ  امهضعب  ابّنجت 

.ًائيش لوقي  نأ  طقف  هيلع 
". ةوخإ مإ  "

.ةنيعللا ةفرغلا  هذه  ةدحولا يف  اإ 
". مهنم نانثا  لقألا  ىلع  ...نيقراسلا  ينعأ  "

متي نأ  راظتناب  ًاعم  افقو  امدنع  هيلع  ناك  امم  ىوقأ  روعشلا  اذه  هيلإ  داع 



.ًاددجم هنجسو  امهدحأ  بحس 
ىلإ نايمتني  فيكو  ناكّرحتي ، فيك  تيأر  دقف  .كلذ  نم  دكأتم  يننإ  "

". ًاضعب امهضعب 
رخآلاو همامأ ، ريسي  امهدحأ  نيسراح ؛ ةرايزلا  ةفرغ  نم  هجارخإ  بلطت 

امدنع ةليوطلا  نجسلا  تارمم  ىلإ  ةيدؤملا  ملالسلا  ىلإ  قيرطلا  فصتنم  اوناكو يف  .هءارو 
: لاقو هيلإ  ماس  تفتلا 

". ًاددجم انه  ىلإ  ِتأت  ال  نوج ، "
نكل تفاخ ، توصب  اهلاق  عقاولا  لب يف  ًادج ، ٍلاع  توصب  كلذ  لقي  مل 

.ةحضاو تناك  ةملك  لك 
". ًاددجم كارأ  نأ  ديرأ  "ال 



؛ ءاملاب ءيلم  ٍءاعو  نم  تَذِخُأ  ةلتبم  ةنورك  ةئمسمخ  ةئف  نم  قاروأ  سمخ 
.بأرملا ناردج  نيب  دتمملا  ليسغلا  لبح  ىلع  تقِّلُع  مث  نيديلا ، اتلكبو  قفرب 

لكش ىلع  حبصتس  يتلاو  لبحلا ، قوف  ةليقثلا  ةلتبملا  قاروألا  يطب  ويل  ماق 
.ىرخألا ولت  ةدحاولا  يك ، ىلإ  جاتحتسو  ّفجت ، امدنع  " U"

ًافقس تلّكشو  ريبكلا ، بأرملا  ءاجرأ  لك  يف  ليسغلا  لابح  تعطاقت 
.ةميقلا ةميدع  دعت  .ةلمعلا مل  تائف  فلتخم  نم  ةيلدتملا  ةنوركلا  قاروأ  نم  ًاكباشتم 

ةيدقن قاروأب  ًاوشحمو  نزولا ، ميدع  ةعاس  ةرشع  سمخ  لبق  هلمح  يذلا  سيكلا  ناك 
اهنكلو .بأرملا  باب  لفقأ  امدنع  سيكلا  تايوتحم  عم  فرصت  اذكه  .اهتميق  تدقف 

.ةيناثلا ةرملل  اهتميق  رسخت  نل  نآلا 
ًالام يواست  ةنورك  َينويلم  نم  رثكأ  هيلع - تناك  امب  ًايلم  ركف  هنأ  ول 

.ًاقالطإ ًالح  دجو  امل  همادختسا - نكُمي  ًايقيقح ال  ًالام  رمحألا ، نوللاب  ًاخطلم 
غابصلا ةبلع  اهماحقإب  هططخم  تدسفأ  يتلا  قودنصلا  ةنيمأ  نم  هبضغ  نإ 
فاطملا ىهتنالو  هعادبإ ، ريخأت  ىلإ  يدؤي  نأ  نكمملا  نم  ناك  ةبيقحلا ، ةيفخملا يف 

.اهل ةميق  قرولا ال  نم  عطق  درجم  خطلملا  لاملا  حبصي  نأب  امبر 
ةنعط يف هنأكو  ودبي  رمحأ  غابص  .هعباصأ  نيب  اهطسبو  ةئمسمخلا ، ةئفب  أدب 

ىلع دمص  غابصلا  نكل  هماإب ، اهحسم  .اهمادختسا  نكمي  .تيم ال  كلم  هجو 
.اهلك اهقرح  هيلع  نيعتي  هنأ  نم  ًادكأتم  ناك  .ا  ثبشتم  هنأ  ول  امك  ةقرولا 

ءالطلا نم  ةقبط  كانه  تناك  ذإ  .تناك  امك  ودبت  دعت  مل  هماإ ، ىأر  مث 
.يئزج لوعفم  اذ  غابصلا  ناك  .دلجلا  فلغت  تهابلا  رمحألا 



يئزج لوعفمب  غابص  لك  نأ  ملع  ءانبلاب ، ةفرعمو  ملع  ىلع  ناك  نم  لككو 
ءالط رخآلا يف  هلمع  هايإ  همهلأ  ام  اذه  .ًامئاد  نوكي  نل  رخآ  بكرم  عم  لعافتي  مل 

.حطسألا
ضرعتت حطسأ  ىلع  هتدوجب  ظفتحيل  مدختسي  لماكلا  ءالطلا  ناك 
.ماإلاب كاكتحالا  ىلإ  سيلو  ةيئايميكلا ، داوملا  وأ  سمشلا  ةعشأك  ةبعصلا  فورظلل 

حتف هنكلو  .دعب  سيل  نينويلملاب ، ريكفتلل  ةراسجلا  كلمي  ال  لازي  ال  ناك 
ّشرو ةيكيتسالبلا ، نيزنبلا  ةروراق  لوانتو  لاعتشالل ، ةلباقلا  لئاوسلل  ةيندعملا  ةنازخلا 

، ٍناوث ةدع  دعب  نكل ، .لاحلا  رمحألا يف  نوللا  لازف  ةنورك ، ةئم  ةئف  ىلع  طاقن  ةدع 
غابصلا ىشالت  نكلو ، .ًالمتحم  اذه  ثودح  ناك  .ًاضيأ  ةيلصألا  ةعبطلا  تدّدبت 

.ةبيذملا ةداملا  نم  بسانملا  عونلا  بّرجي  نأ  هيلع  نيعتي  نآلا ، .لعفلاب  رمحألا 
ضمح ربتخا  هنإ  ىتح  .لوناثيملاو  لونيرلا  لثم  ةلثيمم  ةيلوحك  لئاوسب  رّكف 

نوتيسألا ةدام  يه  لانملا  ةلهسو  ةبيذم  ةدام  لضفأ  نأ  كردي  نأ  لبق  كيتيسألا 
ةيجسفنبلا قوف  ةعابطلاو  يلصألا  ربحلا  تددب  نيزنبلا ، لثم  ًامامتو  .ًايئايميك  ةفرصلا 

لماع هنإ  .اهسفن  ةدابإلا  ةقيرطب  سيلو  اهسفن ، ةعرسلاب  لمعت  اهنكل ال  .ةيامحلل 
تائف ىلع  كلذ  ربتخا  اذل ، .يناوثلا  نم  قيقدلا  ددعلا  داجيإ  يه  ةلأسملا  نإ  تقولا ،

.ةنورك نيسمخلا  ةئف  ىلع  نايحألا  ضعب  يفو  ةنورك ، نيرشعلا  ةئف  لثم  ةميق ؛ لقأ 
ةدام نيب  بسانملا  نزاوتلاو  بسانملا ، تقولا  ةفرعم  يرورضلا  نم  ًاذإ ،

، اذل نزخم ! يأ  نم  نوتيسألا  ءارش  نكمي  .لئاوسلاب  ءيلم  ءاعو  ءاملاو يف  نوتيسألا 
نم قّرفتم ، لكشب  ًانولاغ  رشع  ةسمخ  يرتشتو  ةرايسلا  مدختست  نأ  يللينأ  نم  بلط 

.نزولاو سايقلاو  جزملا  وه  لصاو  اميف  كانهو ، انه 
.دوشنملا هفده  قّقح  ًاريخأو ،

لكشب ةحجان  ةئف  لّوأ  لسغب  ماق  ةنورك ، وحنب 114،400  ةبرجتلا  دعبف 



.زاتمم
ةخطلملا تائفلا  نم  نينويلمو  تقولاو  ءاملاو  نوتيسألا  همامتها  روحم  ناك 

.ناقتإب لسغُتس  يتلاو  رمحألا  نوللاب 
لبحلا ىلع  ةلوسغملا  ةنورك  ةئمسمخلا  ةئف  قاروأ  نم  مسق  رخآ  قّلعي  ناك 

.بابلا ىلع  ًاقرط  عمس  امدنع  لمعلا  ةلواط  قوف  ّدتمملا 
". ءالطلا عنصم  لثم  ةحئار  ناكملا  نم  ثعبنت  ويل ، "

.لخد نم  سكيليفو  تنسني  ناك ڤـ
". ًايحص سيل  اذه  .ويل  اي  ةئوهتلا  ضعب  ىلإ  جاتحت  "

، اذل .هردص  كلذكو  نيبطر  هاّمك  ناكو  نيقبد ، نيزافق  يدتري  ويل  ناك 
.داتعملاك هتقناعم  ادارأ  نإ  ًاليلق  ارظتني  نأ  امهيلع 

!". اهتللح اهتللح ؟ يننأ  ناقدصت  له  ةلكشملا ! تللح  دقل  "
ثالث مهمامأ  تناكو  .لمعلا  ةلواط  ىلع  ةمّوكم  ءارمحلا  تائفلا  تناك 

.فافش لئاسب  اهفصن  ىتح  ةئيلم  ةريبك  ةيندعم  تايواح 
". يفاصلا نوتيسألاب  اهلسغن  ةيادبلا ، "يف 

.ةيقرولا تائفلا  نم  ةسدك  نيرفصأ  نيزافقب  ناتاطغملا  هادي  تَكَسمَأو 
". ةدح ىلع  ةقرو  نيرشع  لك  ةنورك ، ةئمسمخلا  ةئف  "

رظتنا .ةعاسلا  بقاري  ويل  اميف  ليماركلا  ةغبص  لثم  رمحألا  نوللا  رطقت 
.ةيلاتلا ةيواحلا  ىلإ  ةعرسب  لاملا  لقن  مث  ٍناوث ، سمخ 



". ٍناوث رشعل  انه  ىقبت  ءام ، رخآلا  اهفصنو  نوتيسأ  اهفصن  "
نوللا نم  يقب  ام  رخآ  ىشالت  اميف  يدرولا  نوللا  ىلإ  لئاسلا  لّوحتو 

.ةريخألاو ةثلاثلا  ةيواحلا  ىلإ  ةللبملا  قاروألا  تلقن  مث  رمحألا ،
". قئاقد ثالث  انه  اهيقبنو  ةيقرولا ، ةلمعلا  ناولأ  تّبثت  ةيفاصلا  هايملا  "

ديوسلا فرصم  : " ءاملا تحت  بوتكم  وه  ام  قيقدتلل يف  تمصب  اورظتنا 
ىعدي كلم  هنإ  ةعبق ، رمتعي  ليوط  رعش  يذ  لجرل  روصو  مقرو 500  ينطولا ،"
رمعب اوناك  نيذلا  لاجرلا  لك  لتقب  ماع 1600  رمأ يف  يذلا  رشع " يداحلا  لراك  "

.ديوسلا بونج  ةنيعم يف  تايشربأ  ةيركسعلا يف  ةمدخلا 
ىلع اهعضوو  ةللبملا ، قاروألا  ىدحإ  ويل  لوانت  .ظوفحم  ءيش  لك  نأ  ودبي 

.هدي ةحار 
ةعبطلا داسفو  يلصألا  ربحلا  ةلازإ  نود  نم  رمحألا  نوللا  ىفتخا  ىرت ؟ له  "

". ةيلصألا
اهنم رطقتتو  ةليقث  تناك  .ةريخألا  ةيواحلا  اهلسغ يف  دعب  ةقرو  لك  عفر 

.ليسغلا لبح  ىلع  اهقّلع  مث  هايملا ،
."؟ انه ربساج  له  "

قلق هنأ  هتوص  هعامس  دعب  ظحالي  نأ  ويل  عاطتساو  هفلخ ، تنسني  فقو ڤـ
.ام ببسل 

". "ال
."؟ انه ىلإ  يتأيس  له  "



."؟ لعفي دق  اذاملو  "
.قلقلا هيلع  ودبي  ام  طقف  هتوص  نكي  .ريغصلا مل  هيخأ  هجوب  نّعمتو 

."؟ رمألا ام  "
". ءيش "ال 

."؟ ءيش يأ  دجوي  الأ  "
.نيقلق نم  رثكأ  هجولاو  توصلا  ادب 

.ًاقحال لأسيس 
ةفرغ دّرجم  كلذ  ببس  سيل  .ةليمج  ةروص  ىأرف  ءارولا  ىلإ  ةوطخ  عجارت 
رمألا يضقني  ىتم  رّرقي  يذلا  هدحو  وهف  هحاجن ؛ ببسب  نكلو  لاملاب ، ةئيلم  ةلماك 
ةيدرولا قاروألا  نأ  عم  .ةلكشملا  هذه  ّلحل  ةنورك  رده 114،400  ول  ىتح  هتّمرب ،
قئارطب امنإو  نزخملا ، سيل يف  اهمادختسا ، ناكمإلاب  نوكي  دق  ولدلا ، اهوقلأ يف  يتلا 

.ةفلتخم
نكمي نكل  ّلحلا ، داجيإل  اهربتخأ  تنك  اميف  قاروألا  كلت  فالتإ  "ّمت 
نوكن نأ  انيلع  ّنيعتي  .اهتبرجتب  ُتمق  .ةيكيتاموتوألا  دوقولا  تاطحم  اهمادختسا يف 

". دوقولا ىلع  لصحنل  اهعّزون  امدنع  نيرذح 
". ةريغص دوقن  ةّكف  درجم  اإ  "

". كلذك تسيل  الك ، "
، نوللا ةيشالتم  ةيدقن  قاروأب  ءيلملا  ولدلا  يف  اهكرحو  هدي  سكيليف  ّدمو 

.سانلا مظعمل  رهشأ  ةدع  بتاور  نع  ديزي  امب  رّدقت 



لاجر يديأ  فاطملا يف  ا  يهتنيس  ذإ  قوسلا ، هذه يف  عضو  ءابغلا  نم  "
". ةطرشلا

". سكعلا ىلع  "
!". سكعلا ىلع  " 

لامعتساب ىتح  اوحلفي ؛ نلف  انفاقيإل  نيدهاج  اولواح  امهم  مأ  نوريس  "
". غابصلا بلع 

امك راودلاب  رعشو  .نوتيسألا  ةرخبأ  لعفب  ةهقهقلاب  هبشأ  توصب  كحضو 
يتلا ةدكنلا  راكفألا  كلت  نم  صلخت  داكلابو  هغامد ، لوح  ًافتلم  ًاطابر  كانه  نأ  ول 

.ًايئزج ةلشاف  ةيثالث  ةقرس  ببسب  هعجضم  تضق  املاطل 
."؟ انه ىلإ  ربساج  لفاسلا  كلذ  ِتأي  اذامل مل  "

ويل علخ  اهدنع ، .تنسني  وحن ڤـ رظن  هنكلو  ويل ، ىلإ  لاؤسلا  سكيليف  هّجو 
: ًالئاق هيزافق 

.انه ىلإ  يتأي  نلو  انه ، سيل  هنإ  اذه ؟ لك  َِمل  هنع ؟ لاؤسلاب  رمتست  اذامل  "
."؟ نآلا تيضرأ 

ىلإ لفغملا  كلذ  ِتأي  َِمل مل  نكل ، .تنسني  كلذكو ڤـ ٍضار ، ريغ  انأ  ّالك ، "
ام برش  دقف  بارشلا ؛ هئاستحا  ببسب  راودلا  نم  مويلا  يناعي  هنأ  ىلع  نهارأ  انه ؟

". لزنملا ىلإ  ةدوعلا  راطق  يفكي يف 
."؟ بارشلا لوانت  له  "

". معن "



."؟ ًالمث ...ناك  له  "
". معن "

.تنسني ىلإ ڤـ ويل  تفتلا 
."؟ ًالمث ناك  له  تنسني ، "ڤـ

". معن "
."؟ نيرخآ نيرفاسم  برق  لمث  له  "

". معن "
نحنف سانلا ! نيب  سيل  نكلو  ًاقحال ، انه  برشي  نأ  هناكمإب  ناك  ...ًابت  "

". راظنألا َتفلن  نأ  ديرن  ال 
."؟ تنسني اي ڤـ كلذك  سيلأ  هيلإ ، راظنألا  تفل  دقل  "

تنسني ڤـ ىلع  ًاطغض  سرامت  سكيليف  تاملك  نأ  نايعلل  ًاحضاو  ناك 
.عوضوملا نم  بّرهتلا  لواحي  يذلا 

."؟ تنسني اي ڤـ كلذك  سيلأ  "
.بسحو مامألا  ىلإ  رظن  لب  سكيليف ، ىلإ  الو  ويل  ىلإ  تنسني  تفتلي ڤـ مل 

". مالكلا اذه  نع  افّقوت  .ناثّدحتت  اّمع  ملعأ  "ال 
مث قفادلا ، ءاملاب  هلسغو  ضوحلا  ةيندعم يف  تايواح  ثالث  تايوتحم  غرفأ 

فصنو ىلوألا ، يف  يفاصلا  نوتيسألا  .اهسفن  ةقيرطلاب  ًاددجم  تايواحلا  كلت  ألم 
.ةريخألا يفاصلا يف  ءاملاو  ةيناثلا ، ءاملا يف  نم  رخآلا  فصنلاو  نوتيسألا  نم  ةيمكلا 



". ةيلاتلا ةقرسلا  ركفأ يف  تنك  "
!". ةيلاتلا ةقرسلا  "

". ممممم "
ةيثالث ةقرسب  موقنس  اننإ  انلق  .ةريخألا  ةيلمعلا  دعب  فّقوتن  نأ  ىلع  انقفتا  "

". كلذب يفتكنس  مث 
ءارمحلا قاروألا  نم  ةديدج  ةنفح  ذخأو  ًاددجم ، نيرفصألا  نيزاّفقلا  ىدترا 

.ةمّوكملا
اي كلذك  سيلأ  انعقوت ، امك  انتمينغ  نكت  نكلو مل  كلذب ، يفتكنس  اّنك  "
ةدمل انيفكيس  ةحلسألا  ةفرغ  يف  هب  انيظح  امو  انه ، هلسغ  انيلع  ام  نإ  سكيليف ؟

". فيراصملا هذه  لك  دوجوب  رثكأ  نيتنس ال 
". نيرخآلا لثم  ةفيظو ، ىلع  لصحنس  "مث 

بيصُي ةداع  وهو  تاعافدلا ، قرتخت  ةسوسدم  ةقيرط  سكيليف  ىدل  تناك 
.نيوخألا نيب  عازنلا  ًاريثم  ميمصلا ، يف 

". ةركلا دواعنس  اننأل  ةفيظولا  ىلإ  جاتحن  "ال 
."؟ اذام ...دواعن  "

.عازنلل تقولا  ويل  ىدل  نكي  .نآلا مل  سيل  نكل 
ةثالثلا فراصملا  ىلع  وطسنس  .لبق  نم  كلذب  ٌدحأ  مقي  مل  درالوأ ، "يف 

نيب منغنس  .ًاددجم  ا  انمق  يتلا  ءاطخألا  رركن  نل  .ةّرَكلا  ديعنس  .ًاددجم  اهسفن 
!". ًانويلم رشع  ةسمخ  ىلإ  ةرشع 



ةئف نم  قاروأ  رشع  ةموكلا  تنّمضت  .ىلوألا  ةيواحلا  يف  دوقنلا  سّمغ 
.ةنورك ةئم  ةئف  نم  رشعو  ةنورك ، ةئمسمخ 

يأ عّقوتي  نل  .نيرهش  نوضغ  يف  .ءيش  ّلكل  طيطختلا  ّمت  .داج  يننإ  "
!". اهسفن فراصملا  ىلع  وطسلا  ةطرش  لجر 

.ةيلاتلا ةيواحلا  ىلإ  قاروألا  لقنف  ٍناوث ، سمخ  تضم 
". ويل "

."؟ اذام "
". قيرطلا ىلع  زجاح  دنع  انفقوت  "

!". سكيليف اي  ًاديج  رمألا  ترّبدت  دقو  "
نأ اوكردأو  لزعلا  تالاب  اولازأ  ول  اذام  يفلخلا ؟ بابلا  اوحتف  ول  اذامو  "

."؟ يمهو رادجلا 
". كلذ اولعفي  "مل 

."؟ كلذ اولعف  ول  اذام  نكلو ، "
". ماقيس ىلع  رانلا  تقلطأ  دق  تنكل  "

" ...اوماق اذإو  تقفخأ ؟ نإ  اذام  "
ةريخذ انيدلو  نوحّلسم  نحن  فراصملا ، قرسن  نحن  .سكيليف  اي  ةنعللا  "

نل هنأ  نم  دكأتأسو  مهدحأ ، توميسف  ...مهحالس  بيوصتب  اوماق  اذإو  ةّيح ،
". انم ًادحأ  نوكي 



.تقولا ىسني  ويل  داك  ةرشع ؛ يتنثا  ىلإ  رشعلا  يناوثلا  تطخت 
وأ يل  وأ  كل  ءيش  ثدح  ول  .ويل  اي  انل  ءيش  يأ  ثدح  ول  اذام  "

."؟ تنسني لـڤـ
ذخأن وأ  مسقلا ، ىلع  ةرطيسلا  ُمِكُحنو  ىفشتسملا  ىلإ  هجّتنس  ٍذئدنع ، "

". انعم بيبطلا 
". ويل "

.ًاددجم تقولا  نم  ريثكلا  هيدل  ةثلاثلا ، ةيواحلا  رود  ءاج 
."؟ نوتيسألا ببسب  زكرم  ريغ  تنأ  له  ويل ، اي  ةنعللا  "

، وطس ةيلمع  لك  لبق  راوجلا  يف  نيحاّرجلا  نيوانع  دقفتأ  ًامئاد  تنك  "
". كلذب مايقلا  لصاوأسو 

!". نوحاّرجلا "
سيلأ ئراوطلا ، ةفرغ  ىلإ  باهذلا  انعسي  الف  ّيران  قلطب  اندحأ  بيصُأ  اذإ  "

، كانه ىلإ  بهذنس  .انتقفرب  نوكيل  ًادحأ  دجن  نأ  انيلع  ّنيعتيس  اذل ، كلذك ؟
.ةيبطلا داوملا  نم  تيبلا  هيدل يف  ام  ذخأنسو  ةرايسلا ، قودنص  بيبطلا يف  عضنسو 

". ةرايسلا حورجلا يف  فيظنتل  ةرهطم  داومو  طيخو  ةربإ  انيدل  تناك  املاطل 
سكيليف اهلمحيل  ةيواحلا  ويل  كسمأ  .ىرخأ  ةرم  ًامامت  قاروألا  ناولأ  تتبث 

.هنم ًابيرق  فقو  يذلا 
."؟ هذه قّلعت  نأ  عيطتست  له  "

". ويل "



."؟ اذام "
اذه كراشن يف  نل  اننأل  تنسني ، ڤـ كلذكو  لاومأ  يأ  قِّلَعُأل  انه  تسل  "

". ًاددجم
امك ًاضفار  هسأر  ّزه  يذلا  تنسني  ىلإ ڤـ ةيواحلا  ويل  لوان  كلذ ، نم  ًالدب 

.سكيليف لعف 
.قباسلا لعف يف  امك  لبحلا  ىلع  هسفنب  اهقّلع  اذل ،
."؟ كلذ العفت  نل  امكنإ  كلوقب  ...ينعت  اذام  "

". هنم ًاءزج  نوكن  نلو  كلذب ، موقن  نل  "
."؟ سكيليف اي  هلوقت  يذلا  ام  "

تنك يف لّوألا ، وطسلاب  انمق  امدنع  ةلتلا  ىلع  تنك  ...نع  ملكتأ  انأ  "
لعفلاب تلمح  نأ  قبس يل  دق  نكي  ملو  يتيؤر ، نم  دحأ  نّكمتي  ملو  سمادلا ، مالظلا 
ةنحاشب متنأ  متبهذ  اميف  بيوصتلاب ، تمقو  كانه ، تيقلتسا  .يتايح  يف  ًاحالس 

ىلع رانلا  قلطأ  تدك  .مكفلخ  يتلا  ةرايسلا  ىلع  دانزلا  ىلع  تطغضو  ةحفصم ،
". ئطاخلا هاجتالاب  ةرايسلا  نادوقي  اناك  امأ  ثدح  نيصخش 

". لعفت كنكل مل  "
ًاكسمم فقسلا  نم  جورخلا  ةقشم  تلّمحت  هذه ، ةريخألا  ةرملا  ...نآلاو يف  "

ىلع رانلا  قالطإل  ًازهاج  تنكو  صخش ، ّيأ  يناري  دق  راهنلا ! طسو  يلآ يف  حالسب 
". يقيرط ضرتعي  دحأ  يأ 

". لعفت كنكل مل  "



زوجع ةأرما  ىلع  رانلا  قلطي  نأ  داك  ريغصلا  انوخأ  تنسني ؟ نع ڤـ اذامو  "
!". ريغصلا انوخأ  هنإ  .بسحو  ةدعاسملا  ىلإ  تجاتحا 

". لعفي هنكلو مل  "
لثم نوكت يف  امدنعو  شيتفتلا ؛ ةطقن  دنع  ًامامت  تنسني  عم ڤـ كانه  تنك  "
اذام .رمألا  ىّطختت  نأ  يه  ...اهذخأتس  يتلا  ةيلاتلا  ةوطخلا  نوكتس  عضولا ، كلذ 
."؟ ينمهفتأ كرمأ ؟ اوفشتكاو  تالابلا  كلت  ءارو  رظنلا  اونِعُمي  نأ  ةطرشلا  لاجر  رّرق  ول 

". اولعفي مل  يدعب ، كلذ  دّدرو  سكيليف ، اي  ّيلإ  رظنُا  "
اي بيصتل  اهقيرط  ةصاصرلا يف  نوكتس  ةمداقلا ، ةّرملا  .ظحلا يف  انفلاحي  نل  "

". انبيصت وأ  مهبيصت  دقف  ويل ؛
تنسني ڤـ نكلو  هدي ، يف  ةللبم  ةيدقن  قاروأ  عبرأ  كانه  لازت  ال  تناك 

: ًالئاق هقيرط  ضرتعا 
". سكيليف ىلإ  تِصنأ  ويل ، "

.ًءام رطقت  قاروألا  تيقبو 
". غربنثوغ ىلإ  لقتننس  سكيليفو ، انأ  ...انل  ةبسنلابو يل ، "

.ةقيرطلا كلتب  تنسني  هيلإ ڤـ رظني  نأ  ردانلا  نم  ناك 
". رخآ ٍرجأتسم  نم  ةقش  انرجأتسا  "

: ةرملا هذه  مّلكت  يذلا  وه  سكيليف  ّنكلو  همالك ، لمكي  نأ  هنم  رظتنا 
كلذ عم  راطقلا  تنسني يف  ڤـ ناكو  ملوهكوتس ، ىلإ  ةرايسلا  تنأ  تذخأ  "
تلعف رتفدنال ."  " راطم نم  ترفاس  انأو  ًاقحال ، كعم  هنع  مّلكتأس  يذلا  يبغلا 



تناكو تسوب ، غربنثوغ  ققش يف  ةّدع  كانه  تناك  .يتركذت  تريغ  اهنيح ؛ كلذ 
ققش كانه  ةنيدملا ، نكل يف  .ًاقبسم  رهشأ  ةثالث  مالتسا  نوديري  اوناكو  نمثلا ، ةيلاغ 

". ةلقتسم ةفرغ  انم  ّلكل  مون ، يتفرغب 
.ضرألا ىلع  رطقت  تحار  مث  هئاذح ، ىلع  نّوكتلاب  ءاملا  نم  ةكيَرُـب  تأدب 

.ضوحلا نم  اهجرخأ  ةيدقن  قاروأ  عبرأ  رخآ  ويل  قّلع 
". كانه مونلا  فرغ  ددعب  ةلمنأ  ديق  يلابأ  "ال 

: لأسو اهنع ، دعتبا  اهقيلعت ، دعبو 
."؟ هللا قحب  غربنثوغ  هلعفتس يف  يذلا  امو  "

ضعب ىقلتيس  تنسني  ـ ڤو زرملاشت ، يف  سوردلا  ضعب  ذخآس  .سردأس  "
". ةيوناثلا سوردلا يف 

."؟ ًاّيدج نوكت  نأ  كنكمي  "ال 
". عوبسألا اذه  ةيا  لقتننس يف  "

."؟ ينحزامت له  داج ؟ تنأ  له  امكالك ! "
". هتلق ام  لعفت  نأ  نآلا  كنكمي  اذل ، .ناداج  نحن  "

."؟ لعفأ اذام  "
، اذل .اذه  نم  يهتنت  نيح  كلذ  لعفتس  كنإ  تلق  .ةحلسألا  عيبت  نأ  "

ىلع نوكتس  اهنيحو  دوقنلا ، ىلع  لوصحلل  ةراذقلا  كلت  نم  صلختت  نأ  كنكمي 
". ماري ام  ريخ 

.تنسني يّدخو ڤـ سكيليف  ةبقرك  ًامامت  ءارمح ؛ ويل  ةبقر  تحبصأ 



!". انل فاطملا  ةيا  تناك  كلت  ًاعم ! كلذب  موقنس  اننكل  "
". اذه لصحي  نل  نآلا ، "

انيلع نيعتي  ًةداع ؟ هب  موقن  ام  اذه  له  انملع ! ريغب  رومألا  ّىلوتت  ...تنأ  "
انبايغ يف  موقت  تنأو  ًامئاد ! ءيش  لكب  انضعب  ربخن  نحن  .ًاضعب  انضعبب  قثن  نأ 

يذلا ال تقولا  يف  نآلا ! ينربخت  .ةفش مث  تنبب  سبنت  نأ  نود  نم  ءيش  لك  ميظنتب 
". ىتح ةصرفب  ىظحأ  نأ  ...هيف  يننكمي 

.ضرألا ىلإ  تنسني  رظن ڤـ
". انعنقت نأ  لخدتت ، نأ  ...كتعاطتساب  ناك  "

!". لخدتأ نأ  "
". معن "

قثاو انأ  انه ؟ فقت  اذامل  .ًامدق  كّرحت  ...ةلاحلا  هذه  يف  ًانسح ، لّخدتأ ! نأ  "
قاروألا كلت  نم  يفاضإ  نويلم  يدل  انأو  كلذك ؟ سيلأ  هبضوتل ، ريثكلا  كيدل  نأ 

". اهلسغأل
مل .نيرشعلاو  نيسمخلا  ةئف  نم  ةيدقنلا ، قاروألا  نم  ةديدج  تاموك 

.ةيندعملا تايواحلا  ةعقعق  ببسب  بابلا ، نالفقي  وأ  نارداغي  امهو  امهعمسي 



نأ عتمملا  نم  ىنميلاب ، ةراجيسو  ىرسيلا  اهديب  اهفتاه  يللينأ  تكسمأ 
ىلإ اهرهظ  تَدَنسأ  اذإو  اههجول ، سمشلا  ةسمالمب  معنتو  ملكتتل  ًاجراخ  فقت 

.ناكم ّيأ  ىلإ  باهذلا  نكمي  نكل ال  .ًامامت  حيرلا  نم  اهسفن  يمحتسف  طئاحلا 
كانه هتقبأو  اهيتئر ، لخاد  ىلإ  قمعب  ناخدلا  تقشنت  .ًاريثك  هيلإ  تقاتشا 

ام ىلع  حبصيس  ءيش  ّلك  ّنأ  اهِملِعِل  ءودهلاب ، ترعش  مث  رغاشلا ، ناكملا  لغشيل 
يف لوألا  مويلا  يف  تلعف  املثم  ًامامت  راظتنالا ، هجوب  طقف  تدمص  اذإ  ماري ؛

بحس ببسب  طئاحلا  ىلع  قلعملا  شهلا  نيجسكوألا  موطرخ  ىوه  امدنع  ىفشتسملا ،
تارمم يف  تضكر  يتلا  ةبيرغلا  كلت  ىلإ  لضفلا  داع  اذل ، .هل  ةينوناقلا  ةلباقلا 

يف لازت  هايملاو  سّفنتلا ، ىلع  رداق  ريغ  وهو  اهيعارذ - نيب  اهنبا  ةلماح  ىفشتسملا 
.حورلا ملسأ  هنأ  تّنظ  امدنع  ةبيهرلا  تاظحللا  كلت  ركذتت  يهو  هيتئر -

ةئيلم ةريبك  ةضفنم  اهبناج  ىلإو  ىفشتسملا ، ةفرش  ىلع  ًاضيأ  اهنيح  تنّخد 
نارطقلاو نيتوكينلا  تّجم  ةروتبملا ، رطفلا  تابحك  ةزرابلا  رئاجسلا  باقعأ  تائمب 

.ةنيكسلاب تمعن  ىتح  قمعب 
، مويلا اّمأ  .هنع  تّلخت  دقو  .اهل  ةبسنلاب  ءيش  لك  نايتسابيس  ناك  املاطل 
يف نالباقتيو  ًايعوبسأ ، تارم  ثالث  فتاهلا  ربع  ثيدحلا  فارطأ  نالدابتي  امهف 

.عوبسألا ةيا  لطع  مظعم 
تافصب ىّلحتي  ناك  ًاماع ، رمعلا 21  نم  غلبي  ًاّنس ، رغصأ  ًالجر  تلباق 

نونجلاو ةيويحلاب  معفم  وهف  هتدارأ ؛ ءيش  لكب  عّتمت  دقف  .نايتسابيس  دلاو  ا  عّتمتي  مل 
.نيرخآلا مالحأ  قيقحت  ىلع  لمعي  لجر  ةوقلاو ،

قّشنت ةرم ، لّوأل  نايتسابيس  ىكب  .ةفرشلا  ىلإ  ةلباقلا  تجرخ  ٍذئدعب ،



ةنضاح يف  اهبناج  ىلإ  عضُو  ءاسملا ، يفو  .هيتئر  نم  هايملا  تليزأو  لّوألا ، ُهَسَفَـن 
.ًاضيأ اهيلإ  رظن  هنأ  نم  ةدكأتم  تناكو  هيلإ ، ترظنو  نيجسكوألاب ، ةئيلم  ةيكيتسالب 

لازت الو  لبق ، نم  ّبحلا  تعقو يف  .ديدج  لجرل  اهَدَلَو  تطعأ  ةأرما  يه 
يه حبصتس  ةنس  نوضغ  يفو  لبق ، نم  هيلع  تناك  امك  رومألا  ودبتسو  .كلذك 

، هذخأ نووني  ام  ّلك  نوذخأي  امدنع  .اذه  لك  يهتني  امدنع  ًاددجم ؛ ًاعم  نايتسابيسو 
.راظتنالا ىلع  ربصت  نأ  طقف  اهيلع  .ةيقيقحلا  ةلئاعلا  ىلإ  اهيلإ ، هديعُتس  اهدنع 

". ًابحرم " 
اراج تناك  .ًايئزج  نآلا  امهتحتفف  اهينيع ، تمعأ  دق  سمشلا  تناك 

ىلع لفطلا  ناكو  .هلالخ  نم  اهيلإ  رظنت  لسالسلاب ، طبارتملا  جايسلا  دنع  ةفقاو 
مغرلاب لبق ؛ نم  ًاعم  ثيدحلا  اتلدابت  نأ  ثدحي  .اهنم مل  ةريصق  ةفاسم  ىلع  بشعلا 

يتلا امهيتّيكلم  دودح  نم  نيبناجلا  الك  ىلع  فيرخلاو  عيبرلا  يلصف  اتضمأ  امأ  نم 
بقارت تناك  ام  ًابلاغ  .كانه  حافتلا  ةرجشو  انه ، تلفسألا  .ًادج  ةحضاو  تناك 

ءارفص ةريبك  ةرك  يمرت  وأ  راجشألا  قاروأ  عمجت  تناك  اميف  اذفان ، نم  ةأرملا  كلت 
.ةريغص ةدحاوب 

.ٍذئدعبو كاذنآ  نايتسابيسو ، يللينأ  لثم 
". ًابحرم "

اهلفط تعفر  يتلا  ةأرملا  وحن  تهجتا  مث  اهئاذح ، بعكب  اراجيس  تأفطأ 
دحأ ربع  اهدي  تّدم  نإ  كلذو  هيدخ ، سمالت  نأ  يللينأ  ناكمإب  ناك  .اهيعارذ  نيب 

.جايسلا بوقث 
". انيتس ىعدأ  "

". يللينأ " 



لهف يل ، ةراج  برقأ  تنأ  ًانسح ، تلقو  ءانفلا ، يف  لبق  نم  كتيأر  " 
."؟ ءاشعلا لوانتل  يترايزب  نيبغرت 

تناك هذهو  .ًافلتخم  ءيش  لك  لعجنل  ليلقلا  ىلإ  جاتحن  نايحألا ، ضعب  يف 
كئاش يف كلسب  ةطوبرملا  لسالسلاو  تلفسألا  بجحي  .تاظحللا مل  كلت  ىدحإ 

.دهشملا ىلعألا 
دق .يللينأ  عم  اهكراشتت  نأ  تدارأو  ةيداع ، ةايحب  كانه  ةفقاولا  ةأرملا  عتمتت 
نل اإ  ىتح  .تاقيدصلا  هنع  ثّدحتت  ام  اهعم يف  ثّدحتت  دقو  اهل ، ةقيدص  حبصت 
دّرجم دعب  كلذ ، دعبو  .لاح  ّيأ  ىلع  ءودهلا  ىتأ  .اهيتئر  ناخدلا يف  دوج  ىلإ  جاتحت 
يه كلت  نكت  .انه مل  دحأ  اهنِكسُي  .صقرلا مل  ةبغرلاب يف  ترعش  تاظحل ، عضب 

نوكت نأ  تراتخا  ريغصلا ، حيبقلا  تيبلا  اذه  ثكمت يف  نأ  اهرايخ  ناك  لب  .ةلأسملا 
نوضغ يف  نكل ، .ًاعم  ةيداعلا  امايح  راظتناب  ةزهاج  تناك  هنم ، بّرقتت  يكل  انه 
يجوز .مِّلعُم  هّنإ  كجوز ؟ لمعي  اذام  ًابحرم ، ىتح ! نكمم  اذه  نأ  رّكفت يف  مل  كلذ ،
ٌدحأ عيطتسي  ال  ملعي ، دحأ  ال  ًانكمم ، كلذ  نوكي  دق  نكل ، .فراصملا  ىلع  وطسي 

، لمعت دق ال  وأ  ةنانف ، يه  نوكت  دقو  ءانبلا ، لمعي يف  ويل  ناك  .لبقتسملا  ىري  نأ 
ةقادصلا أدبت  .رهظلا  لفسأ  هب يف  رعشت  ملأ  ببسب  لمعلا  نع  ةزجاع  نوكت  دق  وأ 
.اهدالوأب مت  امبر  وأ  رخآلاو ، نيحلا  نيب  ةوهقلا  نم  ناجنف  لوانتب  مث  ءاشعلا ، لوانتب 

.ةفولأم ةيداع  ةايح  اإ 
، هيعارصم ىلع  يمامألا  بابلا  تحتفو  لخادلا ، ىلإ  يللينأ  تعرسأ 

.ةلواطلا ىلع  ةوهقلا  ترثانتف  ويل ، قنع  لوح  اهيعارذب  تقلأو  خبطملا ، وحن  تضكرو 
.ربكأ ةوقب  هتقناعو  ّمت ، اهّنكلو مل 

!". ءاشعلا لوانتل  ناوعدم  نحن  "
.رخآ ناكم  هنهذ يف  ناك  ذإ  ًادراش ، اهيلإ  رظن 



انتعد بشعلا  ىلع  فقت  يتلا  ةأرملا  اهارت ؟ له  كانه ، ةأرملا  كلت  كانه ! "
". ةعمجلا موي  اهلزنم  ءاشعلا يف  لوانتل 

!". ءاشعلا "
". معن "

لافطألا تابرع  نوّرجي  ناريج  ةيؤرب  ةبغر  يأ  يدل  تسيل  ...يللينأ  "
يه ام  نيملعت  له  ...و  ىرخأ  بابسأل  انه  انأ  .ةريغصلا  بالكلا  نوبعاديو 

."؟ ىتح مهؤامسأ 
" ...اهجوزو سكول ، اهلفطو  انيتس ، ىعدت  "

". مهؤامسأ ينم  "ال 
وهف .رخآ  ناكم  ىلإ  هقيرط  ناك يف  هنكل  .اهروعش  حرج  هنأ  ًاقحال  ملع 

.ةديدج ءايشأب  أدبي  نأ  ال  ءايشألا ، ضعب  يهنُي  نأ  ديري 
ءاقلل جاتحأ  انأو  تقولا ! لك  بأرملا  كلذ  لمعت يف  تنأ  .انتوعدب  اماق  "

!". سانلا
اذه له  انيتس ، ةفيطللا ، ةراجلا  كلت  ىلإ  يدوع  .يللينأ  اي  ّيلإ  يرظنا  "

امدنع يهتنأ ، امدنعو  .ديكأتلاب  مهفتتس  انيتس  .ةوعدلا  نع  اهنم  يرذتعاو  اهمسا ؟
لوانتأس تنك  اذإ  ام  رابتعالاب  ذخألاب  أدبنس  ٍذئدنع  هتيوست ، ىلإ  جاتحأ  ام  يوسأ 

". مهرمأل متهأ  صاخشأ ال  عم  مأ ال  ءاشعلا 
كلت ىتح  هقنع  لوح  نالازت  اهاعارذ ال  تناك  نأ  دعب  هنأشو  يللينأ  هتكرت 

.ةظحللا
اركاذ ال هنكلو يف  خبطملا ، هرهظ يف  اهل  رادأ  يذلا  صخشلا  ىلإ  ترظن 



دق اونوكي  ملو  كانه ، ًاسلاج  ناك  .اتسراف  ىلإ  امهقيرط  امهو يف  ةرايسلا  ارق يف  لازي 
هسبالم ًايدترم  وه  ناكو  ةرايسلا ، يه  تداق  .دعب  فرصم  يأ  ةقرس  ىلع  اومدقأ 

ىلع ليمجتلا  قيحاسم  تلّدعو  ءوض  يتعقب  نيب  ةرايسلا  تفقوأ  .يبرع  صخشك 
دق اأ  اهنيح  تكردأ  .اهلّبق  امدنع  ًانشخو  ًافرحنم  ناك  يذلا  هبراش  تّوسو  ههجو ،

.رخآلا بناجلا  ىلع  تراص  كلذ ، تلعف  املاح  اأو  ّدحلا ، تزواجت 
هنإ ال لوقأأ  لوقأس ؟ اذامو  نآلا ؟ كانه  ىلإ  بهذأ  نأ  يلع  هنأ  دقتعت  له  "
ذإ ال اهّلح ؛ هيلع  ةريغص  ةلكشم  يجوز  ىدل  نأل  مداقلا  ةعمجلا  موي  مودقلا  انعسي 
لك ناك  امهل ، ًاقحس  ...كاوخأ  نآلا ؟ دعب  فراصملا  ةقرسب  هاكراشي  نأ  هاوخأ  ديري 

". امهلجأل اذه 
، هتايح نم  ًاءزج  نوكت  نأ  لضفألا  نم  هنأ  تدقتعا  األ  اهدودح  تّطخت 

يفف .أوسأ  حبصأ  لب  اهفوخ ، َشالتي  مل  نكل ، .ملعت  نأو  كانه ، اهدوجوب  رعشت  نأو 
ةفزاجم رمأ  نورّبدي  مأ  ملعت  تناك  مهضرغ ، قيقحت  اوحجنو يف  اهيف  اورطاخ  ةرم  ّلك 

.رطاخملاب ةفوفحم  ىرخأ 
عم ةيعامتجا  تاقالع  يدل  تسيل  .تاقادص  ّيأ  ّيدل  دُعَـت  مل  مهفت ؟ الأ  "

". صخش يأ 
."؟ ًاقح يتطلغ  كلت  تناك  له  "

ىتح الو  ًابت ، ...نأ  عيطتسأ  ال  .انه  ىلإ  ًادحأ  وعدأ  نأ  عيطتسأ  "ال 
". يدلو

ويل نكي  .نيرخآلا مل  لثم  كلذب  رعشي  .فوخلا مل  هنإ  رمألا ، مهفتي  مل 
ًامامت فوخلاب ، ترعش  .روعشلا  اذه  هباتني  نأب  هسفنل  حمسي  امبر مل  وأ  ًاموي ، ًافئاخ 

ةديحولا ةرملا  يه  كلت  تناك  .اهرظن  نع  نايتسابيس  اهدلو  باغ  نيح  لصح  املثم 
.ملوهكوتس ةحاس يف  ربكأ  غروتزلغريس ، طسو  كلذ يف  لصح  .اذه  اهيف  لصح  يتلا 



.ناكملاو نامزلا  ىلع  ةرطيسلا  دقفت  اذكه  .ةعرسب  ىفتخا  مث  ارق ، اهدلو  ناك 
نوكي نأ  تعقوتو  تخرصو ، ناكم ، لك  يف  تضكرو  رعذلاب ، اهنيح  ترعش 

برق ًافقاو  وأ  ماحزلا ، طسو  ههجو  ىلع  ًامئاه  وأ  هدحو ، ام  ناكم  نايتسابيس يف 
يفكت ةدحاو  ةروص  تناك  .رخآ  ناكم  ىلإ  هجتيو  هديب  كسمي  وهو  ءابرغلا  دحأ 

.اهدلو اهيف  ىرت  يتلا  ةريخألا  ةرملا  نوكت  دق  اأ  مهوتتل 
دق ال ءايشأ  موي ! لك  يف  نيح ! لك  يف  ويل ! اي  كلجأل  ءيش  لكب  موقأ  "

!". كلجأل ا  موقأ  يننكلو  اهلعفب ، بغرأ 
طسو ا يف  كسمأ  مويلا ، كلذ  يفف  .ةقيرطلا  هذ  فرصتي  ويل  نكي  مل 

، رخآلا هاجتالاب  بهذأس  انأو  هاجتالا ، كلذ  يف  تنأ  يبهذا  اهل : لاقو  دوشحلا ،
ذخأ ىلإ  فوخلا  لّوحي  ناك  .ًاددجم  لصفننس  قئاقد مث  سمخ  نوضغ  يقتلنسو يف 

.فدهلا وه  دلولا  نع  ثحبلا  حبصأ  نيحلا ، كلذ  يفو  .اهذيفنت  ىلع  لمعيو  ةردابم 
، هب نامّكحتي  ناكملاو  نامزلا  كرت  نم  ًالدب  ئراطلا ، فرظلا  ةديلو  يه  ةردابم  ذخأ 

همّهفت مدع  ببس  اذه  ّلعلو  .ةّرم  ّلك  هلعفي يف  ناك  ام  اذه  .اهعم  لصح  امك 
.هل ةبسنلاب  ًابذاك  ًارهظم  ةيداعلا  ةايحلا  تناك  .ناريجلا  عم  ءاشعلا  لوانت  ىلإ  اهتجاح 
رّرق هنأل  لب  ةجاحلا ، ببسب  سيل  نكلو  ةيلمع ، ةيؤرب  ةيمويلا  ةايحلا  ىلإ  رظن  دقف 

.فوخلل ناكم  هنأ ال  رّرق  املثم  ًامامت  ةجاحلل ؛ ناكم  هنأ ال  ةطاسبب 
". ءيش يأب  مايقلا  ىلع  ّطق  كربجأ  "مل 

!". يلجأ نم  اذه  لعفت  نأ  كديرأ  "
نكي اذإو مل  .بسحو  ينيربخأف  يللينأ ، اي  ام  ءيشب  مايقلا  يبغرت يف  اذإ مل  "

". نآلا انأ  لعفأ  املثم  ًامامت  هب ؛ يموقت  الف  ِكل ، ًاعنقم  رمألا 
اذه تقمأ  انأ  تيبلا ؟ اذه  يف  شيعلا  ديرأ  تنك  اذإ  اّمع  ينتلأس  له  "
مويلا لوط  فراصملا  ىلع  وطسلا  ىلع  بردتت  ثيح  تانكثلا  كلتو  يرجحلا ، تيبلا 



" ...و
ىلإ بضغلا  لّوحتو  يكبت ، تحارف  نآلا  امأ  .عومدلا  فرذت  ام  ًاردان  تناك 

.عومد
كل مئالم  هنأل  اذه ؛ تدرأ  تنأ  انه ! شيعلا  رارق  رارقلا ، تذختا  تنأ  "

، فويضلا ةفرغ  يف  ةحلسألا  تيزب  جرضملا  نوعلملا  فهكلا  كمئالي  انل ! سيلو 
ءيشلا نإ  انعم ! يقيقحلا  ءاشعلا  لوانت  نم  رثكأ  كتاعامتجاب  موقت  ثيح  خبطملاو 

شيعت هنم  رخآلا  بناجلا  ىلعف  جايسلا ؛ وه  نيعللا  تيبلا  اذه  يباجيإلا يف  ديحولا 
مهفت الأ  انيلعو ! يلع ، فرعتلا  ناديري  نيجوزلا  نأل  ءاشعلا  لوانتل  انتعد  ةيداع  ةلئاع 

."؟ اذه
، لعفي هنكلو مل  .ااساومب  سفنلا  ّينمت  تناكو  ةيكاب ، ًةيكاش  همامأ  تفقو 

.نآلا سيل 
ربساج امأ  .كانه  ىلإ  هقيرط  تنسني يف  ناكو ڤـ غربنثوغ ، ىلإ  سكيليف  لقتنا 

.كانه ةباوبلا  كلت  نم  لوخدلا  كشو  ىلع  ناكف 
اهنيبج ىلع  اهلّبقو  اهاساو ، .ىقبت  ام  ّلك  ءاشعلا  ناك  كلذ ، نوضغ  يف 

؛ هيلإ ترظن  نأ  دعب  اهل  أموأو  اهآر  اهتقيدح ، لازت يف  ال  اراج  تناك  .جرخ  مث 
.ًةداع ناريجلا  هب  موقي  ام  اذهف 

ديري ناك  .ءيا  ربساج  نم  بلط  ثيح  ىلإ  بأرملا ، ىلإ  ءطبب  ىشم 
.لوفقم بابلاو  لخادلا  كانه يف  هتلباقم 

.رمألا ءاإ  ّىلوت 
تنأو كعم ، رمألا  يهنُي  مهدحأف  .اذ  مايقلا  كيلع  نايحألا  ضعب  يف 

.رخآ عم  هيهنت 



...ًاددجم ّيبغلا  كلذ  تيأر  اذإ 
ىلإ هبضغ  لقني  هنأكو  رداغي ، نأ  لبق  سكيليف  هب  هّوفت  ءيش  رخآ  اذه  ناك 

.ربكألا هيخأ 
عّدويل لخادلا  ىلإ  تنسني  ڤـ هّجوت  .يجراخلا  ءانفلا  يف  نافقي  اهنيح  اناك 

نع ناك  هب ، حوبلا  نم  هعنم  دق  تنسني  ڤـ ناك  ًائيش  سكيليف  هل  سمهف  يللينأ ،
.ةبيقحلا ةيقدنبو يف  راطقلا  بوكر 

.ًاسرد هنّقلأ  فوسف  ًاددجم ، يبغلا  كلذ  تيأر  اذإ 
، هدحو لمحلا  اذه  ءبع  ويل  لمحف  رداغ ، ويل مث  ىلإ  هبضغ  سكيليف  لقن 

.رخآ صخشل  هلِّمحُيس  ام  ناعرسو 
كانه اهآرف  ءاطغلا ، لازأو  يلفسلا ، ّفرلا  ىلع  ةّدعلا  قودنص  نع  ثحب 

.توصلا متاك  اإ  موينملألا ؛ ةحيفص  نم  ةعطق  يغاربلا ، تاكفمو  قراطملا  طسو 
داوم نأ  ةليوط  ةرتفل  دقتعاو  اهنم ، لك  ربتخاو  ةفلتخم ، جذامن  ةرشع  عنص  دق  ناك 
ةباغلا هيلع يف  مان  يذلا  مييختلا  ريرس  قزم  ىتح  توصلا ، دامخإل  ىلضفلا  يه  لزعلا 

، ةليوط ةيندعم  ةحيفص  تناك  .درالوأ  فراصملا يف  ىلع  وطسلل  ةقباسلا  ةليللا  يف 
امب ةديج  اهنكلو  هجو ، لمكأ  ىلع  نكت  مل  .ةيقدنبلا  ةروسام  لوح  ةطاسبب  اهفل 

.هلخاد ُقَلطُت  ةقلط  يأ  بأرملا  جراخ  دحأ  عمسي  يك ال  يفكي 
ىلع اهعضو  مث  ةيقدنبلا ، ةروسام  لوح  ةحيفصلا  ّفل  نآلا ، كلذ  لعف 

.بأرملا باب  قرطيس  ام  ناعرس  ذإ  .رظتناو  ةلواطلا 
.ىوقأ لكشب  مث  دّدرتب ، بابلا  َقِرُط  .نآلا  امنإو  ًابيرق ، سيل 

ةماستبا مستبا  مث  ًاقهرم ، لب  ال  ًابعتم ، ربساج  ادب  .بابلا  ىلإ  ويل  عرسأ 
.هنأشب رذتعي  امم  دكأتم  ريغ  هنأكو  ةيريربت ،



."؟ يعم ملكتت  ...نأ  تدرأ  له  "
". لخدا "

ماقو لخد ، امدنع  ههجو  ىلع  لازت  ةسبتلملاو ال  ةيريربتلا  ةماستبالا  تناك 
.ةملكب هوفتي  نأ  نود  نم  هءارو  لفسألا  ىلإ  بأرملا  باب  بحسب  ويل 

!". غابصلا تلزأ  دقل  ...ويل  اي  ًاقحس  "
نيب ةدتمملا  ليسغلا  لابح  تحت  فقوو  بأرملا ، لخاد  ىلإ  ربساج  راس 
مدق فصن  دعب  ىلع  ليوط  رادج  ةاذاحمب  لّغوت  مث  ةريصقلا ، ةيبناجلا  بأرملا  ناردج 

.ةيلدتم ةفاج  ةنورك  ةقرو  ىريل 
! ةيدقنلا قاروألا  تلسغ  دقل  ويل ؟ اي  اذه  تلعف  فيك  هللا ، قحب  "

!". ًاضيأ كلذ  لعفت  فيك  َتفشتكاو 
مث ةئمسمخ ، ةئف  نم  ةيدقنلا  قاروألا  لوط  ىلع  هدي  ةحار  ربساج  كّرح 
سابتلالا يف ةجيتن  اذهو  قّلمت ؛ ىلإ  ةيريربتلا  هتماستبا  تلوحتو  غدغدت ، هنأكو  كحض 

.نايحألا ضعب 
" ...عيطتست تنأ  ويل ، اي  يرقبع  تنأ  "

". ةفيظنلا دوقنلا  نم  فالآ  ةرشع  تذخأ  "
" ...تناك اهنكل  معن ، "

فالآ يف ةرشع  رّذبت  نأ  كنكمي  فيك  ًانكمم ؟ كلذ  ناك  فيك  ينربخأ ، "
."؟ مايأ ةعبرأ 

.هئيجم ببس  اذه  نوكي  دق  .لاملاب  رّكفو  ءادعصلا ، ربساج  سّفنت 



، معطملا ىلإ  ةديس  توعد  ...ًانسح  تيسن ؟ له  ويل ، اي  ةنعللا  فيك ؟ "
ةجاجزو يمويلا  نحصلاو  تالّبقملا  مث  ةئمثالث ، كلذ  فّلك  .كلذ  لبق  ًابارش  انلوانتو 

، يسكاتلا ةرجأ  تعفدو  يدانلا ، ىلإ  انبهذ  ...ًافلأ مث  تفّلك  كلتو  ...بارشلا  نم 
" ...كلذ دعبو 

". كعم هذخأتل  ديزملاب  ىظحت  نأ  كنكمي  ًاذإ ، عئار ! "
.ربساجل هلوانو  هديب ، ًاسيك  كسمأو 

". كل اهلك  اإ  هللا ، قحب  اهذخ ، "
قوف ةالدملا  ةيقرولا  دوقنلاب  ءيلملا  ليسغلا  لبح  نع  هيدي  ربساج  عفر 

: لأسو وهللا  نع  فّقوت  مث  امهيسأر ،
."؟ ءيش لك  ذخآ  له  "

". كتّصح اإ  "
!". يتّصح "

". ةعبرأ ىلع  ىّقبت  ام  مسقن  امدنع  "
" ...و طيطختلا  ىلع  ريثكلا  فلكتنس  ةمداقلا ؟ ةرملا  نع  اذام  ...نكل  "
.هدي نآلا يف  ويل  هلمحي  ام  ىلإ  رظن  .ًاتماص  ّلظو  ةرملا ، هذه  ويل  هعطاقُي  مل 

ام لب  ةلكشملا ، يه  كلت  نكت  مل  نكل ، زارط 4 . نم  نيبراك  تاموتوأ  شاّشر  هنإ 
.ةيندعم ةحيفص  ةروساملا ، ىلع  ناك 

."؟ كلتب تظفتحا  له  ...ًابت  "
". معن "



!". موينملألا ةحيفص  "
ىتح الو  دحأ ، اهعمسي  نلف  انه ، ةصاصر  تقلطأ  اذإف  .ضرغلاب  يفت  اإ  "

". كانه ناريجلا 
!". رانلا قلطت  "

". كلذب تمق  اذإ  "
!". لخادلا ...انه يف  "

: لاقو ليسغلا ، لبح  تحت  ةيبشخلا  ةحوللا  وحن  ويل  أموأ 
". رمألا هيلع  ودبيس  ام  ةدحاو  ةقلطب  كيرأس  "

توصلا ّنإ  .رانلا  قلطأ  مث  ةيبشخلا ، ةحوللا  ىلع  بّوصو  ةيقدنبلا ، عفرو 
.ديلاب عنص  توصلل  ٌمتاك  هّصتما  ممصلاب  امهبيصيس  ناك  يذلا 

كلذ تفشتكا  تنأ  .دوقنلا  لثم  ...لثم  لمعت ! اإ  ...ويل  اي  ًاقحس  "
!". ًاضيأ

ىلإ ةروساملاو  لاونملا ، اذه  ىلع  اهكرتو  ةدحاو ، ديب  ةيقدنبلا  ويل  كسمأ 
.لفسألا

". نامألا ةقلح  تبحس  كنأ  نآلا  ملعأ  "
!". نامألا ةقلح  "

!". ربساج اي  ةلبنقلا  "
: لاقو ربساج ، هجو  ىلع  مسترتل  ىنعملا  نم  ةيلاخلا  ةيريربتلا  ةماستبالا  تداع 



" ...ويل ...ال  "ال ،
". ةئملاب ةئم  دكأتم  انأ  "

تنأ ...انأ  ويل ، ًابت ، ...عيطتست  ال  دكأتم ؟ تنأ  اذامل  ويل ، دكأتم ! تنأ  "
" ...ملعت

نع غابصلا  ليزأ  فيك  ُتفشتكا  كسفنب ، تلق  امكو  .اهعنص  نم  انأ  "
عدوتسم ءاشنإ  ةيفيك  كلذكو  توصلا ، متاك  عنص  ةيفيك  ُتفشتكاو  دوقنلا ،

يأ رجفنت يف  دق  ةنمآ  ريغ  ةلبنق  عنصأس  ينّنأ  دقتعت  لهف  ةيرسلا ، ةفرغلاو  ةريخذلا ،
اهو ّيلع ، تبذك  دقل  ًالوأ ، ةيزكرملا ! ةطحملا  ىلإ  اندحأ  ةبيقحب  اهلسرأ  نمو مث  ةظحل ،

". ينني نآلا  تنأ 
.لفسألا وحن  ةهّجوم  لازت  تناك ال  ةروساملا  نكل  ًاليلق ، ةيقدنبلا  ويل  عفر 

نأ كب  ّيرح  ويل ، ًاقحس  ...تننظ  انأ  ...تننظ  ويل ، اي  عمسا  "
" ...ينمهفت

نأ ديرأ  رمتسا ، ينعت  ةقيرطب  هل  أموأ  ويل  نكل  .مالكلا  نع  ربساج  فّقوت 
.اذه عمسأ 

انمدختسا اذإ  بارطضالاو  ىضوفلا  ضعب  ثعبن  دق  ...اننأ  تننظو  "... 
تنأ ويل ! بولطملا ، فنعلا  نم  ديزملا  رشنن  نأ  انناكمإب  هنأو  كلذك ؟ سيلأ  .انيدل  ام 

" ...ًةداع
."؟ هب ينربخت  نأ  ديرت  رخآ  ءيش  يأ  كانه  له  "

نزت يتلا  ةيقدنبلا  ىلإ  ىرسيلا ، ويل  دي  نم  ّىلدتي  ناك  ام  ىلإ  ربساج  رظن 
نيرشع نم  ةريخذب  ةرخذم  كلذك ، تناك  دقو  .ةرخذم  نوكت  امدنع  ًادنواب   11.6



.ةروساملاب طيحي  توصلل  متاك  دوجو  ىلإ  ةفاضإلاب  ةشوطرخ ،
!". رخآ ءيش  "

نم رايدلا  ىلإ  دئاعلا  راطقلا  نتم  ىلع  ثدح  امب  قلعتي  ام  يف  معن ، "
". غربنثوغ

". مهملا ءيشلاب  راطقلا  ىلع  ثدح  ام  نكي  "مل 
حطسملا شفرلا  فرطك  فنعب ، ىنميلا  هديب  ربساج  هجو  عفصب  ويل  ماق 

يف لمحت  ةعفصلا  تناك  .ًادنواب  نزي 190  دعتسم  ريغ  مسج  ىلع  ىمري  امدنع 
دق هتالضعو  هلصافم  نأكو  رثعتو  طّبختو  ربساج ، جرحدتف  ملألا ، قوفي  ًّالُذ  ااّيط 
ام مهفي  امدنع ال  ءرملا  باتنت  يتلا  كلتك  ةيدارإ ؛ ريغ  هلعف  تادر  تراصو  تقحس ،

.برضلاب هنم  لينلاب  هب  قثي  ٌصخش  موقي  امدنعو  يرجي ،
ريغ هاقاس  تناك  .فوقولاب  مهي  ناك  اميف  رادجلاب  هافتكو  هاعارذ  تمطترا 
دخلا ىلع  ويل  دي  ةحار  توه  نيح  دعب  امزاوت  اتداعتسا  دق  انوكت  ملو  نيترقتسم ،

ةيضرألاب فلخلا  نم  هسأر  هبرض  ىلإ  ىّدأ  امم  ضرألا ؛ ىلع  ًاددجم  ىوهف  رخآلا ،
.ةدشب

."؟ بعلن اننأ  دقتعت  له  ربساج ! اي  لذلا  "
لكف .ىلعألا  ىلإ  رظنلا  يدافت  نالواحت  ًاضرأ  ٌحورطم  وهو  هانيع  تناك 

...ىسألاو ةيهاركلاو ، لمألا ، ةبيخو  بارطضالا ، ًاعم : تدشتحا  رعاشملا 
هلوانو هرادأو  هحالس ، عفر  مث  ةيناثلا ، ةرملل  ربساج  فقو  ىتح  ويل  رظتنا 

ويل كسمأ  امدنع  ىتح  لعفلاب ؛ لصحي  ام  مهفي  نأ  نود  نم  هذخأ  يذلا  ربساجل 
.ههجو ىلع  ًاحضاو  بضغلا  ادب  دقو  هنيبج ، ىلع  اوصو  ةيقدنبلاب 



!". ريغصلا يخأ  تنسني ! تنهأ ڤـ دقل  "
اميف هيعارذ  لزني  نأ  لواح  هنكلو  ًاقح ، كلذب  ماق  حالسلا ، ربساج  كسمأ 

.دانزلا ىلع  هتباّبس  عضوو  هعباصأ  نيب  دعابو  ىنميلا ، هديب  ويل  كسمأ 
!". فقوت ويل ، اي  فقوت  "

ةضيرع طوطخ  هيلع  تعِبُط  نأ  قبس  يذلا  هسفن  دخلا  ىلع  ويل  هعفص 
: هل لاقو  ءارمح ،

!". ينتدده كنأ  ينعي  اذهف  يخأ ، تدّده  اذإ  "
ًاعفاد مامألا  ىلإ  ةوطخ  مّدقتو  هتهبج ، ىلع  حالسلا  ةروسام  طغض  مث 

: لاقو ءارولا  ىلإ  ربساج 
!". ينتللذأ كنأ  ينعي  اذهف  تنسني ، تللذأ ڤـ دق  تنك  اذإ  "

نيب قلعملا  ليسغلا  لبح  نم  ةيلدتملا  ةفاجلا  دوقنلابو  طئاحلاب ، ربساج  مطترا 
.امهيهجو

". ًالّوأ ينلتقت  نأ  كيلعف  همد ، ردهتس  تنك  اذإو  "
، بارطضالاو ةيهاركلاو  لمألا  ةبيخب  ةمعفملاو  ويل  ىلإ  ةقدحملا  ةرظنلا  تريغت 

.لبق نم  ويل  هدهعي  ءيش مل  هلخاد ، نم  حشر  ءيشب  تلدبُتساو 
". فسآ انأ  "

.ةعورم ربساج  ينيع  ةيدابلا يف  ةرظنلا  تناك 
". ويل اي  فسآ  انأ  "



ويل هكرت  ىتح  ةليوط ، ةرتفل  لاونملا  اذه  ىلع  امهضعب  ةهجاوم  يف  افقو 
.هنأشو

". لحراو كلاومأ  ذخ  نآلاو ، "
.نامألا ماّمص  داعأو  نيتجنشتملا ، ربساج  يَدي  نم  يلآلا  حالسلا  عزتنا  مث 

نل كلذ ! ىلع  مسقأ  ًاددجم ! اذ  موقأ  نل  فسآ ! انأ  ...ويل  ...ويل  "
" ...ًادبأ اذه  لصحي 

ىلع قلزنا  لب  ًاضرأ ، حرطُي  ربساجو مل  ديلا ، ةحارب  ةريخألا  ةبرضلا  نكت  مل 
.كرشلا هعقوأ يف  يذلا  رادجلا 
". ًابت ...مسقُأ  "

.هيتفش نيب  همد  عم  هباعل  طلتخا 
!". ويل ...ًادبأ  ًادبأ ، ...ًادّدجم  كلذب  موقأ  نل  "... 

نلو رداغت ، امدنع  ناكملا  اذه  ينع يف  هفرعت  امو  كنع  هفرعأ  ام  ىقبيس  "
". ًاددجم انضعب  ىرن 

نكمملا نم  ناك  .ةيناثلا  ةرملل  ًاديحو  حبصأو  بأرملا ، باب  لفقأ  ىتح  رظتنا 
ناك .هل  ةبسنلاب  سيلو  دعب ، سيل  .ِهتني  مل  هنكل  ّدحلا ، اذه  دنع  رمألا  يهتني  نأ 

.مهّدض هدرفمب 
قراسلا وه  ناكو  رمحألا ، نوللاب  ةنورك  َينويلم  غبص  يفرصملا  ماظنلا  نإ 

نم ديزملا  ىلع  وطسلا  هاوخأ  ضفر  دقو  .اهلسغي  نأ  عاطتسا  يذلا  خيراتلا  لوألا يف 
، دانزلا ىلع  ربساج  عبصإ  تناكو  .ليحرلا  امهنم  بلط  وهو  ًاددجم ، فراصملا 

.رانلا قالطإ  ىلع  هثحو  هتهبج  ىلع  حالسلاب  ويل  طغضو 



.مهي ال  ثدح ، امهم 
رصانع ىدحتي  دق  .كانه  نيعل  يطرش  لك  دض  مهدض ؛ هدحو  ناك 

نأ م  ّيرحو  بلطيل ، هرود  ناح  نآلا ، .ًاعيمج  مهمزهيو  اهلماكب  ةطرشلا  ةيريدم 
.اهديري يتلا  تاباجإلاب  هودّوزيو  هيلإ  اوغصي 

لجرلا عفص  امدنع  هب  رعش  امِل  لثامم  روعش  هباتناو  بأرملا ، ربع  ويل  عرسأ 
ناح دق  تقولا  .لاذنألا  كئلوأ  ناقذأ  نم  قيرأ  دق  مدلا  نأك  هاخأ ؛ ناهأ  يذلا 
نم هومنغ  امم  رثكأ  هل  اوعفدي  نأ  مهيلع  نيعتيو  هتّطخ ، نم  ةريخألا  ةلحرملاب  أدبيل 

.ةعمتجم فراصملا  ىلع  وطسلا 
رخآ ةسّدكم يف  لازت  يتلاو ال  طق ، اهحتف  ّمتي  يتلا مل  قيدانصلا  لقنب  ماق 

، لمعلا ةلواط  ىلإ  اهلمحف  ىلعألا ، نوللا يف  ةينب  ةبيقحلا  تناك  .بأرملا  نم  نكر 
.ةليقث ةيدامر  تساف "  " ةعابط ةلآ  لوانتو  اهحتفو 

تناك اذإ  اّممو  اهتيحالص ، نم  دكأتلل  حيتافملا  فلتخم  ىلع  هتبابس  عضو 
ّفرلا ىلع  ءاضيب  ةقرو  كانه  ناك  .ةعابطلل  ةحلاص  لازت  فورحلل ال  ةيندعملا  عرذألا 

مث فارطألا ، ىّوسو  اهادحإ  عضو  عبطلا ، ةقبسم  تاباسح  ةمئاقب  تافّلغم  عم 
- انآ مث : ةقرولا ، طسو  كاجن يف  ـ ڤود ويل  كاجن  ـ ڤود ويل  كاجن  ـ ڤود ويل  كلذ : دعب  بتك 

.ةبقاعَتُم روطس  ةدع  ىلع  نيراك  انآ - نيراك  انآ - نيراك 
بجي ناك  ةلحرملا ، هذه  .دعب يف  ًامامت  سيل  نكلو  طبضلاب ، هلّيخت  ام  اذه 

.ةبتاكلا ةلآلا  مامأ  هدحو  وهو  سيل  .ةيئاهنلا  مهتبرض  هذه  نوكت  نأ 
.ًاثيدح طيرشلا  ناك  .ةديج  تدب  .ةّقدب  فرح  لك  صّحفتيل  رثكأ  برتقا 

احتاف و"ك " ن "  " نيفرحلاو ىرخألا ، فورحلا  نم  رثكأ  نانكاد  و"ف " ا "  " نيفرحلا ّلعل 
.حوضوب ةءورقم  فورحلا  لك  تناك  نكل ، .نوللا 



جاتحي يذلا  ملاعلا  هنإ  ءادوسلا ؛ قوسلا  حالس يف  لك  ةميق  نم  ًانقيتم  ناك 
ملاعب هل  كاكتحا  الو  هيدل ، ةركف  رخآ ال  ٍرتشم  ىلإ  هيرظان  هّجو  اذل ، .هماحتقا  ىلإ 

دكأتلل ليلقب  رثكأ  عفدي  يكل  ًادعتسم  نوكي  نأ  هيلع  ّنيعتي  اذل ، .مارجإلاو  ةليذرلا 
.ةديدج ةيلآ  ةحلسأب  ديوسلا  ةيمارجإ يف  ةمظنم  يأ  حّلست  مدع  نم 

يفو زافلتلا  ةشاش  ىلع  هآر  دق  ناك  ذإ  لماعتيس ؛ نم  عم  ًاضيأ  ملع 
يف حجني  امدنعو  ةيركسعلا ." ةبصعلا   " يفرحنم عم  ةقالع  ىلع  وهو  فحصلا ،
نم ىلوألا  تانيعلا  رمط  نمو مث  اهفيلغتو ، ةحلسألا ، ميحشتب  موقي  نأ  هيلع  كلذ ،

.عئابلا هل  همّدقي  امب  يرتشملا  ةقث  عيبلا  بلطتي  .هجتنم 
ةّمُألا ةطرشلا يف  ةّوق  ةهجاومب  فقي  ًادحاو  ًالجر  عئابلا  نوكي  امدنع  ةصاخو 

.اهلماكب
.ةمامقلا ةيواح  اهامرو يف  اهنّضغ  مث  ةقرولا ، ويل  عزتنا 

نأ ىلإ  ًاديج  اهتيوستب  ماقو  ةغرافو ، ءاضيب  ةديدج  ةقرو  رضحأ  كلذ ، دعبو 
.ةبتاكلا ةلآلا  ةناوطسأو  ةلماحلا  نيب  ًاتباث  ًاعضو  تذختا 

.ىلوألا تاميلعتلا  ...ىلوألا  ةلاسرلا 



نم نّكمتي  .ًاموي مل  ةيمهألا  نم  ٍردق  ىلع  ًائيش  سكنورب  نوج  لمهي  مل 
نوكي دق  .ّمهم  رخآ  ءيش  يأ  وأ  تاقيقحتلا  وأ  سانلا  ّصخي  ام  سيل يف  كلذ ؛

.ءيش يأ  اهنم  طقسي  هنكلو مل  هلهاك ، لقثي  ًارزو  تامولعملا  عمج 
رهشو عوبسأ ، دعب  عوبسأ  رورم  مغرف  .ًامامت  كلذب  موقي  نأ  نآلا  كشوأ 

.ءيش يأ  ةفرعم  نم  نكمتي  مل  رهش ، دعب 
.اوفتخا دقل 

اومنغو 221 قالطإلا ، ىلع  ةحلسألل  وطس  ةيلمع  ربكأ  ذيفنتب  اوماق 
ةيفيك نع  ةركف  ىندأ  نآلا  ىتح  هيدل  نكت  ملو  .اهئافخإ  ىلع  اولمعو  ًايلآ ، ًاحالس 

وه هتزوحب  ناك  ام  لك  .مايوه  نعو  وطسلاب ، مهمايق  تقوو  كلذب ، مهمايق 
.ةاشتم اهّلكو  ةحفص ، نوعبرأو  ىدحإ  تانايبلا ؛ نم  رخآلا  ولت  دومع  ريرقتلا ،

ةيقدنب عونلا : ةيقدنب  عونلا : ةيقدنب  عونلا : ةيقدنب  عونلا : ةيقدنب  عونلا :
4 كأ زارطلا :  4 كأ زارطلا :  4 كأ زارطلا :  4 كأ زارطلا : كأ 54  زارطلا :

10668 مقر :  12621 مقر :  11534 مقر :  10042 مقر :  11237 مقر :

، جودزم وطس  لّوأ  ىلإ  دحاو ، فرصم  ىلع  وطسلا  نم  ماقرس  اورّوط  دقل 
؟ نمو نيأو ؟ فيك ؟ ةلئسألا : نع  ةباجإ  ةّيأ  هيدل  نكت  ملو  .يثالث  وطس  لّوأ  ىلإ  مث 

ريراقتلا نم  ةدحاو  ةموك  تاحفص يف  هعومجم 3,109  ام  ناك  هتزوح  ام يف  ّلكف 
.ةينقتلا ريراقتلا  نم  اهلثمو  ةيديهمتلا ،

ةميرج ةطرشلا : مسق  ةميرج ةطرشلا : مسق  ةميرج ةطرشلا : مسق 



درالوأ وطس يف  مرجلا :
دنال رامجنإ  دوهشلا :

درالوأ وطس يف  مرجلا :
ونيه فلآ  دوهشلا :

درالوأ وطس يف  مرجلا :
كناب ليدناه  دوهشلا :

يفو .ءيش  يأب  مايقلا  نع  هزجعب  مورتسلراك  غّلبي  نأ  تاّرم  ةّدع  َكشوأ 
امو ام ، ناكم  كانه يف  اوناك  .وهبلا  وهو يف  هجاردأ  ًادئاع  ريدتسي  ناك  ةرم ، ّلك 

لصاوتسف روظحم ، َكيلإ  لوصولا  نأ  دقتعت  تنك  اذإف  .مريسم  نولصاوي  اوّكفنا 
.ًامئاد كتريسم 

.لاح ةّيأ  ىلع  ًامامت  سيل  مالستسالا ؛ مدع  ىلع  مزعلا  دقع  ةّرملا  هذه  هنكل 
موقي نأ  هب  ٌّيِرَحو  ةّيولوأ ، دُعَـت  ةيضقلا مل  هذه  ّنأب  ًالدج  َمِّلسُي  نأ  هيلع  بجي  نكل ،

.هتقاط شاعنإل  ىرخُأ  تاقيقحتب 
". ًابحرم "

.ًاددجم سلج  ض مث 
". ًابحرم "

، روتفب هيلإ  رظنت  دعت  ملو  بابلا ، راطإب  كسُمت  يهو  ةبتعلا  دنع  فِقَت  دُعَـت  مل 
الأ اهاري ؛ امدنع  هيف  رّكفي  دق  يذلا  ديحولا  ءيشلا  نع  ةدحاو  ةملك  لُقَـت  اهنكلو مل 

.ةديدج ةيادب  نوكت  دق  ةلبقو  مادقألا ، ىلع  ًاريس  ةليوط  ةهزن  وهو 
."؟ كتقو نم  ةقيقد  ذخآ  نأ  عيطتسأ  له  "

موقت تناك  .ةينوتركلا  قيدانصلا  دحأ  ىلع  هلباقم  تسلجف  ةقفاوملاب ، أموأ 
نم ناسيك  ازوحب  نآلا  نكل ، ًارخؤم ـ عوبسألا  ةّرم يف  ةينقتلا  ريراقتلا  نم  ديزملا  عضوب 

.هبتكم ىلع  ءيش  لك  تعضو  دقو  .نوللا  ّينب  ًافلغمو  نوليانلا 



". ةنورك هذهو 14,400  كب ، صاخلا  ديربلا  قودنص  ةلاسرلا يف  تناك  "
.ىلعألا يف  ناك  يذلا  سيكلا  ىلع  تزّكرو  ًابناج ، فلغملا  تَعَـفَد  مث 

.تهاب يدرو  نولب  ةنورك  ةئف 500 و 100  نم  ةيدقن  قاروأ  هلخادب  تناك 
لمعتست يف يهو مل  .ةيلآلا  ةئبعتلا  تاذ  دوقولا  تاطحم  نم  اهيلع  انلصح  "

". قرفلا زّيمت  يتلا ال  تالآلا  لب يف  رجاتملا ،
ءارمح ًامئاد  تناكو  ةغوبصم ، ةيدقن  ًاقاروأ  دهاشي  سكنورب  ناك  املاطل 

.ةفلتخم سيكلا  ةدوجوملا يف  قاروألا  نكل  .ًامامت 
امدنع نيقراسلا  ةبيقح  تناك يف  هذه  نأ  كشلا  لبقي  امب ال  ةدكأتم  انأ  "
تايوتحم عم  ةجيتنلا  تقباطتو  غابصلا ، ليلحتب  انمق  دقف  .درالوأ  فرصملا يف  اورداغ 
ةحورطم ةيدقن  قاروأ  ىلع  اهانبرجو  اهانددعأ  يتلاو  فرصملا ، تيقب يف  يتلا  ةجاجزلا 
ةنحشلاو هسفن ، عنصملا  نم  ىتأ  نوج  اي  رمحألا  نوللاو  .يزكرملا  ديوسلا  فرصم  نم 

". اهسفن
بيترتب اهتمظن  دقو  قئاثو ، عبرأ  وأ  ثالث  نمضتت  ةعومجم  كانه  تناك 

.جئاتنلاو ليلحتلا  ميدقتب  موقت  تناك  اميف  داتعملاك 
نوتيسألا راثآ  تدجو  دقف  .لعفلاب  ًاقيوشت  رثكأ  حبصيس  رمألا  انه  نكل  "

له ةيوق ! ةيئايميك  داوم  مادختساب  ًارارمحا  لقأ  اهولعج  دقل  .ةيدقن  ةقرو  لك  ىلع 
أدبت فيك  ففخملا ! نوتيسألا  .لبق  نم  ًاقلطم  اذهك  ءيشب  عمسأ  مل  مهفت ؟

تفتخا نوج ، ...ءاملاو  نوتيسألل  بسانملا  جيزملابو  يسفنب ، اهتبرج  ىتح ؟ قيقحتلاب 
". ًامامت رمحألا  نوللا  ىشالت  ًامامت ، عقبلا 

.اهرعشتساو اهصّحفت  ةيدقنلا ، قاروألا  جرخأو  يناثلا  سيكلا  سكنورب  حتف 
.ةيداع تدبو  ةيقيقح ، تناك 



اهتقلطأ ةجاجز  نم  غابصلاب  تثوُل  دق  نآلا  اهكسمت  يتلا  قاروألا  هذه  نإ  "
حجن ول  .ًامامت  ةيداعلا  دوقنلا  لثم  ودبت  يه  اه  نآلاو ، .طقف  مايأ  ةدع  لبق  يسفنب 

مظعم رييغتب  اوحلف  دق  نونوكيس  ٍذئدنعف  ...ًاضيأ  بسانملا  جيزملا  داجيإ  نوقراسلا يف 
ةينيتورلا اهريبادت  ّريغت  نأ  ةيفرصملا  ةعانصلاب  ّيرحو  ةريخألا ، ةّرملا  يف  هوذخأ  ام 

". ًاددجم
، ًةداع لعفت  تناك  املثم  ًامامت  اهمالك ؛ تأ  نأ  دعب  جورخلاب  ّم  تناك 

.نكي ًائيش مل  نأكو 
."؟ ياه "

.بابلا دنع  تفقو 
."؟ اذام "

."؟ بارشلا نم  ةجاجز  يتكراشمب  وأ  جراخلا ؟ يعم يف  هّزنتلاب  ...نيبغرت  له  "
". "ال

" ...ةريخألا ةّرملا  ...نكل يف  "ال !؟
!". ةريخألا ةرملا  "

". هينعأ ام  نيملعت  تنأ  "
". ةلبق دّرجم  تناك  "

". ةلبق دّرجم  نم  رثكأ  تناك  "
". ةلبق نم  رثكأ  هنوك  رمألا  ىّدعتي  ال  نوج ، اي  نايحألا  ضعب  "يف 



اداعك ًائيشف ؛ ًائيش  رمحألا  نوّللاب  ناحشّتي  نيَّدَِخب  هبتكم  ىلإ  تداع 
.اهقامعأ نم  ةّوقلا  نم  ىّقبت  ام  ُمِلمَلُـت  امدنع 

". نوج "
امدنع ودبت  تناك  اذكهو  .اهّبحب  هل  تفرتعا  امدنع  ودبت  تناك  اذكه 

.ليحرلا اهنم  بلط 
."؟ اذام "

نآلا نكل ، .نينس  ىدم  ىلع  كب  تركف  ًاضيأ ؟ كب  تركف  ينّنأ  ملعتأ  "
ملعأ تايركذ ، دّرجم  اإ  كل ؟ حرشأس  فيك  ...ًاعم  انلمعو  ًاددجم ، انيقتلا  دقو 
ودبي نآلاو ، .لبق  نم  كلذب  ملعأ  .يعم مل  ًادوجوم  اهنيح  تنك  يذلا  تنأ  .كلذ 

! نآلا دعب  ءيش  يأ  ركذتأ  دعأ  .نكي مل  ام مل  ًائيش  ّنأكو  ّطق ، اذه  ملعأ  يننأ مل 
له ...تاشورفملا ؟ انبّتر  وأ  روطفلا ، انلوانت  وأ  انضعب ، انسمل  له  ًاعم ؟ انشع  له 

؟ هينعأ ام  مهفت  له  .نوج  اي  ةبسنلاب يل  ةروصك  ...ودبت  تنأ  انيكب ؟ وأ  انكحض 
اأكو ودبت يل  ليوط ، تقو  ذنم  تطقتلا  ةروص يل  دهاشأ  امدنع  نايحألا ، ضعب  يف 
كلت هب  رعشت  وأ  هيف  رّكفت  يذلا  ام  ملعأ  الو  .انأ  نكي  صخش مل  رخآ ؛ صخشل 
.لثامم روعش  ينباتني  نوج ، اي  اهيف  كدهاشأ  ةّرم  ّلك  يفو  .ةروصلا  ةرهاظلا يف  ةديسلا 

". ًاقلطم كيف  ركفأ  ينّنأل ال  ًاددجم ، كارأ  نأ  ينرسي  .دجاوتي  مل  رخآ ، صخش  تنأف 
.قدصب اهقامعأ  نم  نيدخلا  كنيذ  ىلع  رارمحالا  افط 

هنأكو مل يأ  ًاضيأ ؟ اهسفن  ةقيرطلاب  رمألا  اذه  رّكفت يف  نأ  َكنكمي  الأ  "
ال هسفن ؟ بابلا  ىلع  انامسا  ناك  له  ًاقح ؟ هسفن  ريرسلا  انكراشت  له  ًاقح ؟ ثدحي 

ريغي نمزلاف  .بسحو  رمتست  رضاحلا مث  لجأ  نم  هقصلتو  يضاملا  عطقت  نأ  كنكمي 
". انتايركذ ادع  ام  ءيش  لك  ريغي  هنإ  ءايشألا ؛



.ىشالتي اهفاجترا  نأكو  هل  ادب  نآلاو  ًاليلق ، اهادي  تفجترا 
امهنكلو .هل  تطّطخ  دق  ًائيش  ةلبقلا  وأ  مادقألا ، ىلع  ًاريس  ةهزنلا  نكت  "مل 

، طق ةريسملا  لمكن  نحن مل  .اهميتاوخب  رومألا  نإ  مهفت ؟ له  .بسحو  ثدح  ءيش 
...ةياهنلا ىتح  ءاقبلا  ىلع  ترساجت  كنأ  ول  هللا ؟ قحب  ناتنسلا  كنات  تناك  ام  ّالإو 
!". ةنيعم ةلحرم  كنانع يف  قالطإ  نم  نكمتتس  تنكو  .ينُدقتفتس  َتنك  امَل 

.ديزملا لمتَحي  دُعَـي  مل  تارظنلا ، اهلدابو  هيلإ  ترظن 
قيدانصلا ىرحألاب  وأ  كيرئاز ، يسارك  لثم  ...نوج  اي  رومألا  ميتاوخ  "

". يضارغأ نم  كتنازخ  ربكأ يف  ًازّيح  تَذخَأ  يتلا 
، امرضب ّم  اأكو  تدبو  نوتركلا ، نم  نيموتخم  نيقودنص  هاجتاب  تبهذو 

.لعفتس اأ  تدب  امهم  لعفت ؛ اهنكلو مل 
رخآ مل ءيش  دّرجم  امهف  انناهبشي ؛ وأ  ينناهبشي  نانيعللا  ناقودنصلا  كناذ  "
! رخآ ءيش  لك  نعو  كلذ ! نع  ىّلخت  نوج ، ...كوجرأ  ...كوجرأ  .هحارس  قلطت 

". نآلا ايحي  دحأ  لجأل  هلجأل ، تيبلا  ىلإ  يقيرط  انأو يف  مهدحأ ، عم  شيعأ  انأف 
تناك .ليوط  تقول  هناكم  حرابي  نأ  نود  نم  ًاسلاج  لظ  كلذ ، دعب 
تناكو .هتلواط  طسو  ةفيظنلا يف  ةديجلا  قاروألا  بناج  ىلإ  ةبحاشلا  ةيدرولا  قاروألا 

و 3,109 بناوجلا ، دحأ  ىلع  ةقورسملا  ةحلسألا  نع  ةحفص  نم 41  ةركذم 
ينبلا فّلغملا  ناكو  .رخآلا  بناجلا  ىلع  ةيلوألا  تاقيقحتلا  ريراقت  نم  تاحفص 

.ًاليلق دعبأ  ةفاسم  ىلع  هتبلج  يذلا 
عفدو هبتكم ، ةلواط  ىلع  هيمدق  َعَضَوو  يسركلا ، ىلع  سكنورب  نوج  طبه 

.طئاحلاب مطترا  ىتح  فلخلا  ىلإ  يسركلا 
يتلا ةلاسرلا  وأ  تاقيقحتلا ، قاروأ  وأ  ةحلاصلا ، ةيدقنلا  قاروألا  رعي  مل 



دوجوملا صخشلل  ثرتكي  مل  هنإ  ىتح  .مامتها  يأ  يديربلا  هقودنص  ىلإ  تلصو 
نأ دارأ  ةطرشلا ، زكرم  ىلإ  اطخ  نأ  ذنم  ىلوألا  ةرمللو  .هعم  شيعت  يذلا  كاذ  نآلا ،

ءوضلا ىشالتف  ةءارقلاب ، صاخلا  حابصملا  أفطأ  .مالظلا  لولح  لبق  انه  نم  جرخي 
صنلا حبصأو  ةيدقنلا ، قاروألل  يدرولا  نوللا  ّفخو  سايكألا ، دحأ  ىلع  سوكعملا 

.فقوت امدنع  جورخلاب  ّمهي  ناك  .ًاداوس  رثكأ  فلغملا  ىلع  بوتكملا 
نوج ققحملا  .همسا  َدَرَو  مث  .فّلغملا  ىلع  ًابوتكم  ناك  ام  اذه  .ّيصخش 

.سكنورب
.ًايصخش نيعللا  ىنبملا  اذه  ءيش يف  يأ  نكي  مل 

اهحتفو ةقصلم ، ةلاسرلا  نكت  مل  ثيح  ةوجفلا  يف  هتباّبس  لخدأ  اذل ،
.ةءارقلاب أدبو  ةعرسب ،

سكنورب ديسلا  يزيزع 
كفينصتل ًاقبط  دالبلا - يف  ةيمارجإ  ةمظنم  نيرشع  رطخأب  لاصتالا  دعب 

ىلع مزعلا  اندقع  عئاضبلا ، نم  اننوزخم  ةمراع يف  ًةبغرو  ًالابقإ  اهنم  انيقل  نأ  دعبو  اهل -
.ًاضيأ مكتمظنم  لمشيل  انتعاضب  عيب  قاطن  عيسوت 

: ةيلاتلا تاّدعملل  ضرعلا  اذه  كل  مّدقن  نأ  انرورس  يعاود  نم  هنإ  اذل ،
------                      45 ّيعفدم م - شاشر  زارط  نم  ةيقدنب 

ةعطق  124
92 ------         4 أ ك "   " زارط نيبراك  تاموتوأ  شاّشر  ةيقدنب 

ةعطق
عطق  5 -----    58 ب.س.ك "  " زارط نم  ّيلآ  يعفدم  شاشر  ةيقدنب 



امهسبل مث  تازافقلا ، نم  جوز  نع  ىلعألا  هتلواط  ِجرُد  سكنورب يف  ثحب 
ناك ام  رخآ  ةءارق  لصاو  .ةيادبلا مث  ذنم  كلذ  لعفي  نأ  هيلع  نيعتي  ناك  .هيدي  يف 

.قالطإلا ىلع  هعقوتي 

، كلو انل  طقف  ةفورعملا  ةجئارلا ، ةينالعإلا  انتالمح  نع  ليصافتلا  ضعب  كيلإ 
.عجرملاب كديوزت  ضرغب 

قالطإل تمدختسا   58 .ب.م "  " زارط شاّشر  ةيقدنب  اريمدفس 11\12 :
ًاتبثم ةدماصلا  ةنزخلا  ءاطغ  ناك  .ةينكرلا  اريماكلا  دنع  لفسألا ، نم  تاقلط  عبس 

.تغرفُأ دق  ايلعلا  ةحيفصلا  طقف  ماكحإب ،
.ةيلمعلا فشك  بنجتل  ناتقباطتم  ناتبكرم  تمدختسا  ومزوأ 2\1 :

.لافقألا ببسب  هغيرفت  متي  مل  لدناه "  " فرصم دقنلا يف  قودنصو 

ةدراطملاو ثحبلاب  ةعاسلا ، رادم  ىلعو  رهشأ ، ةتس  ةدمل  ماق  دق  ناك 
فشتكي هنكل مل  ةيركسعلا ، ةبصعلاب  مالعإلاو  ةفاحصلا  اهتعد  ةعامج  عم  شياعتلاو 

عم رشابملا  لاصتالا  اذ  مهسفنأب  نوموقي  مه  اه  نآلاو ، .مهيلإ  ةراشإ  وأ  رثأ  يأ 
.ققحملا

.يلاتلا عقوملا  كل يف  ةنيع  كرتب  انمق 
.ميدقلا يجلتردوس  قيرط 

.ًامامت اهلباقم  ةقّوطملا ، ةيديدحلا  ةلسلسلا  دنع  فقوت 
ىلإ ةدراي  هجتا 35  مث  رمملا ، عبتاو  نيميلا ، ىلإ  تادراي  عبس  ةفاسم  رِس 

.ةّمِقلا
ربونص ةرجشو  راجحأ  ةسمخ  نم  ةسدك  دجتس  ةلتلا ، ةّمِق  ىلعأ  يفو 



ةريغص
.تانّيعلا اهتحت  دجتس 

نيراك انآ  يصالخإ ، عم 

نم ًالك  عضو  مث  ةعرسو ، راصتخاب  هتركفم  ىلع  تاميلعتلا  سكنورب  َنّوَد 
.نوليانلا نم  سيك  فلغملاو يف  ةقرولا 

، ومزوأو اريمدفس  تلصح يف  يتلا  تاقرسلا  نع  ليصافت  ةلاسرلا  هل  تمّدق 
يّلختلا ىلع  مزعلا  َدَقَع  دق  ناك  طقف ، ةظحل  ذنم  .عيبلل  ةحلسأ  هيلع  تضرع  امك 

نم بلطي  نل  .هدي  نم  نوتلفُي  مهعدي  نل  عجارت ؛ نآلا  هنكلو  ةّيضقلا ، هذه  نع 
يف قيقحتلاب  أدبي  نلو  ءاصقتسالاو ، يّرحتلا  ةّيولوأ  نع  ىضاغتي  نأ  مورتسلراك 

.ٍزاوتم ٍلكشب  ىرخأ  اياضق 
.مهل هتقو  ّلك  سيركت  لصاويسو  هعم ، لصاوتلا  اولواح  دقل 

.ام ناكم  اوناك يف 
.مهعدر ّمتي  ىتح  مهتقحالم  نع  ىّلختي  نلو 



موي نيتقلق  اتناك  نيتللا  نينيعلا  كنيت  وه  سكنورب  هيف  رّكف  ءيش  لّوأ  ناك 
ةلواحم يف  يريربت  لكشب  سكنوربب  اتقحل  نيتللاو  ةحلسألا ، ةقرس  تفشتكا 

لكشب مكحي  نل  هّنأل  جراخلا ؛ نم  صخش  رخآ ، صخش  نم  ةّوقلا  باطقتسال 
.ٍساق

.ةيتاذلا اوق  سكعت  يهف  ةفلتخم ؛ تارظنلا  تحبصأ  دقف  نآلا ، اّمأ 
.لضفأ ءيش  لك  حبصأ  يفاكلا ، تقولا  ىلع  هلوصحبو 

". ةعرسب كمودقب  تررس  "
". تقولا نم  عستم  كيدل  حبصي  كماهم ، نم  ىفعُت  امدنع  "

رمحألا طيرشلا  راوجب  فقو  يذلا  شتفملا  وهو  نسليان ، ميكاوج  همسا  ناك 
.نيخدتلل رفصألاو 

". رمألا ام يف  أوسأ  سيل  اذه  ّنكل  "
.هلوح رظنو  ناخدلا  خفنو 

كلت طقف يف  سيلو  تقولا ، لاوط  يننوبقاري  اوناك  مأ  ...وه  أوسألا  ءزجلا  "
نم يهتنأ  امدنع  ودبأ  فيك  اوملع  دقو  .عيباسأ  ةدعل  ينوبقار  مأ  دب  ال  .ةليللا 
مكو يتراجيس ، ئفطُأ  تنك  ةتفاللا  نم  ءزج  يأ  ىلع  اوفرع  امك  ةراجيسلا ، نيخدت 

ضكرأ امدنع  ودبأ  فيكو  ةقهاشلا ، ةلتلا  نم  ةدراي  قلستل 150  تقولا  نم  قرغتسأ 
". ًاثهال

.ةراجيسلا نم  ىرخأ  ةّجم 



دعب ةليل  كنم  ةلفغ  ىلع  كصّحفتيو  كبقاري ، ناك  مهدحأ  نأ  لّيخت  "
". ةليل

". كانه ىلإ  ينذخ  "
.ةعرسب تاهيجوتلا  اهيلع  بتك  يتلا  هترّكفمب  سكنورب  ثّبشتو 

."؟ اذامل "
". ًاليلق رفحنس  "

!". رفحن "
". معن "

تادرايلا يف  ةباغلا  ربع  هقيرط  ّقشي  أدبو  ًاناجهتسا ، هيفتك  شتفملا  ّزه 
.ىلوألا عبسلا 

ىلإ اوجاتحا  ءيش  لك  اوملعت  نأ  دعب  سكنورب ، كلذب  اوماق  نأ  دعبو  "
". مهتبرض اوذّفن  هتفرعم ،

: لاق مث  ةيلاتلا ، تاميلعتلا  أرقيل  رمملا  شتفملا يف  فّقوت 
ةلتلا ىلإ  هجتن ؛ نيأ  ىلإ  ملعأ  مث  ةدراي ، نوثالثو  سمخ  انمامأ  تلاز  ام  "

". ةريغصلا
.ةملظملا ةباغلا  قمع  ىلإ  م  ىّدأ  دقو  هيف ، ريسلا  لهسيو  ًاريغص  رمملا  ناك 

ليدعتب اوماق  مث  كّرحتأ ، نيأ  ىلإو  كّرحتأ  ىتمو  كّرحتأ  فيك  اوفرع  دقل  "
". مهفشك نم  نّكمتأ  يك ال  كلذل  ًاقبط  مهتقرس 



ضّرعتي مل  هنأ  نم  مغرلابو  .ام  ًاعون  هيف  ًانماك  ّلظ  هنكلو  قلقلا ، لاز 
.هتايح رخآل  اذه  هروعش  ّرمتسي  دقف  هسفنب ، رشابملا  فنعلل 

اعمسو ًاروعذم ، ًالازغ  امهتيؤر  ىدل  اشهُدو  عوطقم ، ةرجش  عذج  قوف  ازفق 
.ةموب بيعن 

". انه "
سكنورب ّدرف  .ربونص  ةرجشو  راجحأ ، ةسمخ  دّرجم  امنإو  لعفلاب ، ةّلت  نكت  مل 

راظتنا نود  نم  ملكتيو  فرصتيل  تقولا  ناح  .بلاحطلا  نم  ةقبط  حسمو  شفرلا ،
.باوجلا

". ةباوبلا لفقب  ركفأ  يننإ  "
.ًارخؤم انه  رفحلاب  مهدحأ  ماق  .ًاذيفن  بارتلا  ناك 

". ةيضرألا ريجفتبو  "
.ندعم هنأكو  ادب  ءيشب  مطتراو  بارتلاب ، شفرلا  ئلُم 

عمسي نأ  نود  نم  ةحلسألا  نم  ًانط  نيمناغ  بوردلا ، لك  رتسب  اوماق  "
". ًائيش دحأ  ىري  وأ  ءيش ، يأ  دحأ 

جلوأ امهسبل ، نأ  دعبو  .عكرو  هبيج  نم  تازافقلا  نم  ًاجوز  سكنورب  ذخأ 
.ًادنواب نيعبرأو  ةسمخ  يلاوح  نزي  ناك  نوللا  دوسأ  سيكب  كسمأو  بارتلا  هدي يف 

". نآلا ىتح  حيحص  لكشب  ءيش  لكب  اوماق  "
داحلا هفرط  قرخو  هجرخأف  ةرتسلا ، نم  رخآلا  بيجلا  يف  نيكسلا  ناك 

.هتايوتحم نع  ًافشاك  سيكلا 



". قّقحملا يّرحتلاب  اولصّتا  .نآلا  اولصتا يب ، مأل  "
تيزب نوهدملا  شاشرلا  حالسلا  ناكو  ىلعألا ، ضرغ يف  وحن  زافقلا  قلزنا 

.ةحلسألا
لك ريغت  امك  ةعامجلا ، تريغت  ام ، ءيش  ثدح  ًاذإ ، .اوضوافتي  نأ  اودارأ  "

". ءيش
.يلاتلا عفر  َحالسلا مث  َشتفملا  لوان 

". فراصملا ىلع  وطسلا  فاقيإ  ىلع  مزعلا  اودقع  دقل  "
ـــــــــــــــ

ًايرح ناك  دقف  .هعم  سانلا  نم  ديزملا  دجاوتي  نأ  بجي  ناك  هنأ  ويل  دقتعا 
.نييئانجلا ءاملعلا  ضعب  امبر  نيرخآ ؛ ةطرش  لاجر  هعم  بحطصي  نأ  سكنوربب 

راجشأ ببسب  لضفأ ؛ لكشب  ىريل  ًاليلق  كّرحت  مث  راظنملا ، ليدعتب  ويل  ماق 
ىلع ىقلتسا  .نآلا  رفحلاب  آدب  ثيح  ناكملا ؛ ةيؤر  تقاعأ  يتلا  ةفيثكلا  ربونصلا 

.نيتريبك نيترخصو  تاريجشلا  ّلظ  يف  ةباغلا ، ةطقن يف  ىلعأ  ءاسلملا يف  بلاحطلا 
عيطتسي ثيحو  تيزلاب ، يلطملا  حالسلا  رمط  ثيح  ةيانعب ؛ نيعقوملا  الك  ددح 

يك ال رمملا  ملاعم  ًاحضوم  ةددحم ، تاميلعت  ىطعأ  اذهلو ، .ةفزاجم  نود  نم  ةيؤرلا 
.أجافتي

لثم ةقطنملا  هذه  فرع  يذلا  ُديحولا  ُصخشلا  وه  ناطرسلا " لجر   " ّلعل
.ريغت مث  ام ، فرظب  ّرم  يذلا  لجرلا  كاذ  وهف  .هترايس  لثم  ًاقهرم ؛ ادب  هنكلو  ويل ،

هلعل طاشنب ، راس  .ةنس  ةرشع  سمخب  امبرو  تاونس ، رشعب  ويل  نم  ربكأ  سكنورب  ادب 
هلاطنب هبشت  يتلا  هسبالم  تناك  .كلذك  دعي  هنكلو مل  ام ، تقو  ًايضاير يف  ناك 

، ةطيسبلا ةطرشلا  لجر  سبالمل  ًاجذومن  يمسرلا ، هءاذحو  ةيدلجلا ، هترتسو  زنيجلا ،



.رَفُحلا رفَِحل  وأ  ةباغلا  ريسلل يف  ةمئالم  ريغ  اهنكلو 
ىلع ناك  دقف  .رطاخملاب  ةفوفحم  ةّمهمب  موقي  انه  هئاقلتساو  همودقب  هنأ  ملع 

، رابخألا ةرشن  يف  هآر  يذلا  ةطرشلا  لجر  راظنملا  ربع  بقاري  ةدراي ، ةئمعبرأ  دعب 
.عستلا ةيركسعلا " ةبصعلا   " تاقرسب ًةفرعم  رثكألا  صخشلا  نوكي  دق  يذلاو 

ةيرسب طّطخ  .ىرُي  نأ  نود  نمو  ءافخلاب  بقاري  ناك  .ءودهلاب  رعش  هنكل 
- حالسلا جارختسال  يطرشلا  رفح  يأ  نآلا ، لصحي  امو  .دحأ  مالعإ  نود  نمو 

.ةقفصلا نم  يلاتلا  ءزجلا  وه  ةيفاضإ - تاميلعت  أرقيس  ام  ناعرس  يذلاو 
ـــــــــــــــ

نم نيتيقدنبو  ك.أ 4 "  " زارط نم  ةشاشر  ةحلسأ  ةثالث  نع  ةرابع  تناك 
.نوليانلاب ةفلغمو  تيزلاب  ًاديج  ةنوهدم  تناكو  ّيعفدملا ، شاشرلا  عون 

ةريغص يف ربونص  ةريجش  تحت  ةرفحلا  تدبف  رفحلا ، سكنورب  نوج  ىأ 
ةيحض ناك  اذإ  وأ  دجلا ، لمحم  ىلع  ذِخُأ  دق  ناك  اذإ  ام  ملعي  لاز ال  ام  .ةلتلا  ىلعأ 

.ةَنَقتُم ةحزم 
". لخادلا ام يف  ءيش  كانه  "

لوصوم طيرش  كانه  ناك  .هايإ  هميلستو  ريخألا  حالسلا  كفب  شتفملا  ماق 
امهيسفن طمنلاو  مجحلاب  رخآلا ؛ طيرشلا  فرط  يف  طوبرم  فلغمو  دانزلاب ،

.ناونعلا لوح  ءارمح  ةرئادو  هنّيزت ، بولقو  روهز  كانه  نكلو ، .قباسلاك 
.ةلاسرلا ةءارقو  فلغملا  حتفب  سكنورب  ماق 

سكنورب ديسلا  يزيزع 
.انيدل اّمم  تانّيع  عضب  نآلا  َتيأر  كنأ  انّرُسَي 



نيلمتحم نيرتشم  ىلإ  انتعاضب  عيب  كل  هينعي  ام  رابتعالا  نيعب  انذخأ  اذإو 
.ةيديوس ةنورك  نويلم  غلبمب 25  ةعاضبلا  لماك  رعس  اندّدح  دقف  نيرخآ ،

يلياد اذ   " ةفيحص يف  ةيلاتلا  ةلاسرلا  جاردإب  انضرع  كلوبقب  ءاجر  انغلبأ 
.ويام رهش  نم  عبارلا  يف  يصخشو " ةلاسر   " ناونع تحت  زوين ،"

.نيراك انآ  كدقتفأ ،

". نيراك انآ  "
!". ًارذع كحيمتسأ  "

". ةهاكفلا ّسح  مهيدل  "
!". ةهاكفلا "

ةقيدص ىلع  تلصح  ينّنأ  ودبي  مويلاو  ةحرابلا ، ةميدق  ةقيدص  ُتدقف  "
". ةديدج

، ةلئسأ ةّيأ  حرطي  هنكلو مل  هنع ، مّلكتي  سكنورب  ناك  ام  شّتفملا  مهفي  مل 
نم ناكملا  اذه  يف  ًادوجوم  ناك  يتلا  ةسمخلا  ةيلآلا  ةحلسألا  صّحفتي  ناك  لب 

.نعمتب اهلجأ 
". اهعاونأ تدّقفت  "

؛ سكنورب ةرّكفم  ىلع  جاتنإلا  ماقرأ  بتك  ّمث  ةحلسألا ، لفسأب  ًالّوأ  قّقد 
.ةدح ىلع  ّلك 

.....اذه 11413". "
.ةحزم كلت  نكت  مل 



". ةحلسألا عدوتسم  اهردصم  سكنورب  اي  ةسمخلا  ةحلسألا  ّنإ  "
رادتسا .بقارُم  هنأب  بيرغ  ٌروعش  هباتنا  دقف  هلوح ، سكنورب  نوج  رظن 

.ةموبلا بيعنو  راجشألا  الإ  كانه  نكت  نكلو مل  ًادّدجم ، ةعرسب 
". ماري ام  ىلع  ءيش  لك  "

.يصخش .ةلاسر  زوين ." يلياد  اذ   " ةفيحص
.باوج يأ  نيراك  انآ  ملتست  نل  .مزعلا  دقع  دق  ناك 

!". ًارذع "
، هعم اولصاوت  امّلكو  .ًاددجم  هب  نولصّتيسف  ًالعف ، اهعيب  نوديري  مأ  ول 

.لضفأ لكشب  مهتفرعم  ىلع  كشوأ 
.ًامسا مدختسيو  لصاوتلاب ، موقي  نآلا  وهف  .نآلا  ةياغل  باوصلا  لعف  دقل  "
ةيوتلم بيلاسأ  ىلإ  يدؤتل  ةيوتلم  بيلاسأ  هيدل  دوعت  ال  ًامسا ، مدختسي  نم  لكو 

". ماكحإب هبوره  كلاسم  قالغإب  أدب  دق  نوكيو  ىرخأ ،
". ًاقلطم هنع  ملكتت  امل  يمهف  نم  ًادكأتم  تسل  يننكلو  سكنورب ، ينرذعا  "

.ةقّوطملا ةقطنملا  هاجتاب  ّرمملا ، لوط  ىلع  ًالوزن  ريسلاب  آدبو  لمعلا ، ايأ 
". ًاديج كلذ  ناك  "

!". ًادّيج ناك  "
اذه ظفحت  نأ  ًاضيأ  كديرأو  ةقيرطلا ، هذه  لّضفأ  .هينعأ  ام  مهفت  كنإ ال  "

". اننيب ًارس  ءاقللا 



: هلأسو اهلمحي ، ناك  يتلا  ةحلسألا  شّتفملا  ضرع 
."؟ اهعضت نأ  ديرت  نيأ  "

.هترايس قودنص  سكنورب  حتفف 
". بسحو اننيب  ًاّرس  رمألا  ىقبي  نأ  بجي  .انه  "

.هل مستباو  شتفملا ، أموأف 
يأب ناك  يأ  غيلبت  ّيلع  بّجوتي  دعي  ملو  .ةّمهملا  نم  ُتيفعُأ  تلق ، امك  "

". نآلا دعب  ءيش 



روصب لماكلاب  ةاّطغم  يئانجلا  ربتخملا  يف  ةليطتسملا  لمعلا  ةلواط  تناك 
هل ضرعتل  رخآلا  ىلإ  ةلواطلا  فارطأ  دحأ  نم  انس  تلاج  .ةبتاكلا  تالآلا  فلتخمل 

.ةدح ىلع  ةروص  ّلك 
ىلع عِبُط  دقل  .فلغملاو  ةلاسرلا  نم  لك  مدختسملا يف  طمنلا  تفرع  دقل  "
نيب دعابتلا  ةفاسم  تناك  .ديكأتلاب  اهسفن  ةلآلا  مادختساب  فلغملاو  ةلاسرلا 

بَتكُت يتلا  تيلإ "  " عون نم  ةيعبطملا  فورحلا  طمنو  ملم ، تاملكلا 2.25 
". طيرشلا مادختساب 

بالطلا هيلع  سلجي  يذلا  عونلاب  هرّكذ  يبشخ  يسرك  ىلع  سكنورب  سلج 
.اهعارذ ىلعأ  بقاريل  ىرحألاب  وأ  اهبقاريل ، ةيوناثلا  فوفصلا  ءايميكلا يف  ربتخم  يف 

.ًاعم اناك  امدنع  ًادوجوم  نكي  .فتكلا مل  برق  ريغص  مشو  كانه  نوكي  دق 
ةبتاك ةلآ  اإ  نوج ؟ اي  ىرتأ  .ًاعويش  رثكألا  وه  ديعب  ّدح  ىلإ  ...ّطخلاو  "

ّطخ ىرت  نايحألا ، ضعب  .تاينيتسلا يف  تعنُص يف  دقو  تساف ت 2 ، عون  نم 
تبتُك ةلاسرلا  نأ  انضرتفا  اذإ  نكل ، .لاتمنيارو  ادلاه  لثم  ىرخأ ، عاونأ  ىلع  تيلإ 

". تساف عون  نم  نوكت  نأ  لمتحملا  نمف  ...ديوسلا  يف 
لواحو اذه ، نم  ًادكأتم  سكنورب  ناكو  .مسا  نع  ةرابع  ...مشولا  ناك 
دوجوم وهف  صخشلا  كلذ  ناك  نم  ًانئاك  .بوتكم  وه  ام  أرقي  نأ  ىودج  نود  نم 

.نآلا
.فورحلا نم  ديدعلا  َيِلُب  دقف  .ًاريثك  تاذلاب  ةلآلا  هذه  تمدخُتسا  دقل  "

". ةجودزملا ةعابطلا  نم  ريثكلا  كانه  نكلو  ٍزاوتم ، وحن  ىلع  حيتافملا  نإ 



لّضفي .اهدّقفتيل  ةيفاك  ةرتفل  ةمخض  ةيدامر  ةبتاك  ةلآ  ةروصب  تكسمأو 
ةلآلا زازتهاب  رعشي  نأ  عاطتسا  هنكلو  ربح ، ملق  وأ  بوساحلا  مادختسا  سكنورب 
نينر ردصي  فيك  عمسي  نأو  ةيناوطسألا ، ةركبلا  حيتافملا  برضت  امدنع  ةبتاكلا 

.رطسلا ةيا  ىلإ  ريشي 
دقف رذحلا ، بتاكلا  ىّخوت  .فلغملا  ناسلو  يديربلا  عباطلا  ُتصّحفت  "مث 
ناسل قصليل  يداعلا  ءاملا  كلذ  نم  ًالدب  مدختساو  باعُّللا ، مادختسا  ىدافت 

". فلغملا
.رخآ ًائيش  عقوتي  هنأل مل  سكنورب  أموأ 

". ةرملا هذه  .نوج  اي  ءيش  لك  اذه  "
.روصلا عمجب  تأدبو  هحرش ، اهيلع  ام  تأ 

". ءيش لك  ًابيرقت ، "
.ةقّمنم روهزو  نوللا  ءارمح  بولقب  ًانيزم  ًافلغم  اهلوان  مث 

يقلُت نأ  كديرأ  .ةديدجلا  ...يتقيدص  نم  ىرخُأ ، ةلاسر  ىلع  تلصح  "
". ًاضيأ اهيلع  ةرظن 

.تاظحلل ةبرطضم  انس  تدب 
". مسالا اذ  اهسفن  وعدت  لازت  اإ ال  .نيراك  انآ  "

.اهعدخي هنأب  ًالعف  ةدكأتم  نكت  اأك مل 
". ينتلماع امك  اهلماعت  الأب  كحصنأ  رمألا ، ىضتقا  اذإ  "

.تمستبا مث 



". ةيرقبع نيراك  انآ  ةبسانملاب ، "
". امبر "

سيلأ اذه ، ملعت  .ةيديوسلا  ةيركسعلا  قرفلا  ضعب  هب يف  ىعدُت  ام  اذه  "
". نيراك انآ  (، 4 .ك.أ  ) زارط نم  شاّشر  حالس  كلذك ؟

.رمألا تظحال  دقو  اذه ، ملعي  نكي  مل 
ءاصقتسا يأ  دجوي  اذامل ال  نوج ؟ اي  كانه  ىلإ  ينبحطصت  َِمل مل  نكل ، "

ّينقت ءاصقتسا  يأ  كانه  له  كقفارأ ؟ نأ  ينم  بلطت  مل  اذامل  ةميرجلا ؟ حرسمل 
". هفشتكت ةحلسألل مل 

سيل قرولا ، ىلع  وأ  ّدحلا ، اذه  ىلإ  ةيمسر  ةقيرطب  رومألاب  موقأ  نأ  ديرأ  "ال 
". دعب

."؟ مورتسلراكو "
". ملعي ًاضيأ ال  وه  "

" ...تنأ .نوج  ًابت  "
، ام ةقيرطب  ّرسلا  َيِشفُأ  اذإو  .نوسئاي  مإ  .ًانويلم  نيرشعو  ةسمخ  اوبلط  "

". مهعقوم نِّسَُحيو  ّيضوافتلا ، يعقوم  ىلإ  ءيسُيسو  عضولا  دِّقَعُـيَس  كلذف 
" ...تنأ نوج ، اي  "

". ًابيرق هربخأس  "
ربع هقيرط  ّقشي  أدبو  عارذلا ، كلت  ىلع  مشولاو  ةبتاكلا  ةلآلا  روص  كرت 

.ةفرغلا جراخ  ىلإ  رادتسا  مث  وهبلا ،



". ةروطخلا غلاب  لامتحا  كانه  ةبسانملاب ، "
."؟ اذام "

". كتلماع امك  نيراك  انآ  لماعأس  يننأب  "



نم بأرملا  لمعلا يف  ةلواط  ىلع  ةاقلملا  ةطيرخلا  ىلإ  رظنلاب  أدب  داتعملاكو ،
ةفلتخم نكامأ  داجيإ  اهفده  بقاوع ، نود  نم  ةبعلك  نآلا  رمألا  حبصأ  .ةديدج  ةيواز 
داجيإ لواحيو  ام ، ةقطنمل  ةزيمملا  تافصلا  فلتخم  ىلإ  رظني  قالمع  لثم  ىلعألا ؛ نم 

.هراكفأ اهضعب يف  عم  اهطبريو  دئاوفلا  لضفأ 
جاتنإو ةيسدنه  لاكشأ  طئارخلا ؛ ةقيقحلا يف  روغ  ربسب  بغري  ًامئاد  ناك 
ةيدوألا ربع  ُريسلا  هيلع  ودبي  امب  رعشيو  هلّضفي ، ام  َفرعي  نأ  عيطتسي  ناك  .قيقد 

.نآلا لصحي  امك  ًامامت  ...عقوملا  ىلإ  لوصولا  لبق  لالتلاو 
نيتدلب نيب  ةيجرح  ةقطنم  يف  ملوهكوتس  قرش  لامش  ًاليم  نونامثو  ةسمخ 

ةثالث تاذو  ةيقيقح  زومرلا  تحبصأف  ةطيرخلا ، َلَخَد  .اتسيفآو  الاس  امهامسا  نيتريغص 
ّرم .ّيح  وه  ام  ّلك  نم  تَلَخ  دقو  ةباغلا ، تاوصأو  دهاشم  اهلخادب  تناك  .داعبأ 

براق يف  ةريحبلا  ربعي  ناك  اميف  ةيعادتملا ، تويبلا  نم  نينثاب  ةعاس  فصن  لبق 
يف هلامج  نع  نهرب  يذلاو  هراتخا ، دق  ناك  ناكم  ىلإ  هقيرط  يف  ريغص ، يطاطم 

ثيح راجشألا  نم  يلاخلا  ريغصلا  ناكملا  اذه  .قرولا  ىلع  ناك  ام  ردقب  ةقيقحلا 
نويلم نيرشعو  ةسمخ  هيف  ةطرشلا  هل  مِّدَقُـتَس  يذلا  عقوملا  وه  ًامامت ، نآلا  فقي 

.ةنورك
ناك امم  لهسأ  كلذ  .راجشألا  ىدحإ  ءاحل  ريماسملا يف  قرطي  ويل  ناك 
ىلع ةدحاو  ةوطخ  عجارت  .ةرجشلا  يف  ترِشُح  اأكو  كانه  تعِضُو  .عقوتي 

يغاربلاب ءيلمو  ٍوتلم  يندعم  قودنص  ىلع  ةرظن  ىقلأو  ءاسلملا ، بلاحطلا 
لبح نم  ةريصق  ةعطقبو  نوللا  ينب  بجاح  طيرشب  ةفّلغملا  ةيكيتسالبلا  تارجفتملاو 

.لفسألا نم  زراب 



يلاوح نزت  يهو  ةيودي ، ةقيرطب  ًايضرأ  ًامغل  رشع  ةسمخ  بأرملا  يف  عنص 
". ةمجمجلا فهك   " اّزخ يف دقو  تارجفتملاو ، ةيندعملا  تاصاصقلا  نم  دنوابلا 

وأ ًادج  ةبراقتم  راجشألا  نوكت  نأ  ضرتفملا  نم  سيل  .ًاددجم  هلوح  رظن 
نم ويل  هلعشيس  يذلا  ةراشإلا  رون  اودهاشي  نأ  ماكمإب  ذإ  .ًاضيأ  ًاريثك  ةدعابتم 
ىلع ءوض  رداصم  ةعبرأ  ىلإ  راّيطلا  فيفخلا  ءوضلا  دوقي  دق  نمو مث  ةفاوطلا ، لخاد 

.دوقنلا ةبيقح  ىمُرتس  ثيح  ضرألا ؛
ّنيعتي ذإ  .هناكمو  ةّيلمعلا  لالخ  ميلستلا  نامزب  ةطرشلا  ملعت  الأ  ّمهألاو 

طيطختلا نع  ةزجاع  نوكتس  اذل  تاميلعت ، ةلاسر  رخآ  رظتنت  نأ  ةطرشلا  ىلع 
ةسمخ غلبم  هتزوحب  حبصُي  امدنع  طقف  .ميلستلا  تاميلعتل  انه  طّطخي  ناك  .ةهجاوملل 

.ةحلسألا ىلإ  لوصولا  ىلع  نيرداق  نونوكيس  ةنورك  نويلم  نيرشعو 
تايثادحإلا قيسنت  ةمدختسم  ًابايإو  ًاباهذ  موحت  نأ  ةفاوطلا  ىلع  ناك 

ناك .ًاضيأ  ةطيرخلا  ىلع  كلذ  مسر  .ًاليم  ةفاسم 125  ةيرئادلا  قيرطلل  ةحاتملا 
.اتسفآ يف  فاطعنالا  ةطقنو  ملوهكوتس ، يف  قالطنالا  ةطقن  نيب  ناعطاقت  كانه 

دق .دوقولاب  ةفاوطلا  دّوزتس  ثيح  ةيماظن ، ريغ  تاراطم  ةسمخ  ىلع  ةرئادلا  توتحا 
ةفاوطلا رورم  دعوم  دّدحيس  اهدنعو  رفسلا ، ةعرسو  ةرداغملا  نمز  يأ  امهيلك ؛ راتخي 

.عقوملا اذه  قوف 
ديوسلا يف  موؤشم  يطرش  ّلك  ّنأ  ضرتفا  هنكلو  ىتمو ، نيأ  اوفرعي  نل 

َقِلطُيل اهراتخيس  يتلا  ةظحللا  اوفرعي  نل  .قيرطلا  برق  عضومتيسو  ًادعتسم ، نوكيس 
هكلست نأ  بجي  يذلا  هاجتالا  ىلإ  ريشيلو  ةملظملا ، ءامسلا  ىلإ  ًايلاع  ةراشإلا  رون 

.ًاعيمج نوكّرحتيس  كلذ ، لعفي  امدنعو  .ةفاوطلا 
وأ ةرشع ، ىلع  ءاضقلا  ىلع  رداق  حالس  هتذوحب  نكل ، .ًاّقح  هدرفمب  ناك 

.ًاصخش نيثالث  امبرو  نيرشع ،



يأ نم  ناكملا  الخ  دقو  .موجنلا  تحت  ُمانيو  مايأ ، ةثالثل  ًاديحو  ناك 
.قيوشتلا هنوكراشي  ةوخإ  نم  وأ  هعم ، كحضي  وأ  همّلكي  صخش 

ةكمسلا لوانت  دنع  لصحي  ام  رارغ  ىلع  دانزلا ؛ همواقف  ًاليلق  لبحلا  ّدش 
.معطلا

نوجو هل ، مسا  الو  هجو  ال  يذلا  ّودعلاو  .باوجلا  ةقرولا ؛ لصتس  ًادغ 
.نيراك انآ  ةيؤرل  هقّوشت  نع  ةليلق  رطسأب  ّربعيس  سكنرب 

نأ نم  مهفوخ  ببسب  سيل  .مهيلع  ام  ةيدأتل  نودباكيس  مأب  ًاعنتقم  ناك 
.تاذلاب وه  ىرخأ ؛ ةأفاكم  كانه  ّنأل  لب  بسحو ، نورخآ  نومرجم  حّلستي 

.رمألا اذهل  ًأّيهم  ناك  اذل  هيلع ، ضبقلل  ءيش  ّيأب  نوموقيس  مهف 
هنم برتقي  نلو  ًامغل ، رشع  ةسمخ  كانه  ناك  .ةبرضلا  ّدرل  ّدعتسي  ناك 

.سانلا نم  تائم  ةّدع  ىلع  ءاضقلا  نم  نكمتيسف  اهتيبثت ، نسحأ  اذإو  .دحأ 
نيرشع يلاوح  يأ  باهرإلل ؛ ةداضملا  ااّوق  نم  ةراتخم  ةبخن  ةطرشلا  لسرتس 

.ًاّبردم ربساج 
.ديصلا لابح  نم  ةكبش  لامعتساب  ًاعيمج  مهمزهيسو 

مغللاب لوصوملا  لبحلا  ءطبب  بحس  مث  توصلا ، نم  نينذألا  يقاو  عضو 
، ًايودم ئجافملا  راجفنالا  ناك  .ًامدق  نيثالث  دعب  ىلع  ربونصلا  ةرجش  ىلع  ّىلدُم  ـ لا

رجش ّرمم  نإ  ىتح  .ةباغلا  ضرأ  نم  مادقأ  ثالث  عافترا  ىلع  ّيح  ءيش  لك  قحسو 
.هيلع مواسي  ناك  امم  مخضأ  هريثأت  ناك  .ريجفتلا  لعفب  مّش  الوتبلا 
.بغشلا وأ  مالسلا  ديرت  تنك  اذإ  سكنورب  اي  كيلإ  رمألا  دوعي 

.راجفنالا تمهتلا  يتلا  ةعساولا  ةباغلا  ىلإ  ةريخألا ، ةّرملل  هلوح  ويل  رظن 



.نآلا سيل  انه ، هب  موقي  ام  هيدل  دعي  .ليلعلا مل  ميسنلاو  رويطلا  يناغأب  ًارومغم  ناك 
زنيجلا لاطنب  ءادتراو  هيومتلا ، سبالم  رييغتو  تيبلا ، ىلإ  ةدوعلا  تقو  ناح  دقو 
عّقوتت دق  يتلا  عقبلا  ًادمع ، اهعضو  يتلا  ةينبلا  ةوهقلا  عقبب  خّطلملا  صيمقلاو  ةرتسلاو 

.ًاليل ةرجألا  تارايس  يقئاس  ناصمق  ىلع  اهدوجو 



ّطغت ملوهكوتس  مظعم  تناك  ليللا ، فصتنم  دعب  نم  ةعبارلا  ةعاسلا  دنع 
صاخشألا كئلوأ  لازي  ال  اميف  مويب ، ىلإ  نيرهاسلا  رخآ  داع  دقو  قيمع ، مونب 

معطم يف كانه  ناك  ذإ  .انه  سيل  نكل ، .مّرسأ  ىلع  نيمئان  ًاحابص  نولمعي  نيذلا 
.ليللا نم  تقولا  اذه  طقف يف  ةرجألا  تارايس  يقئاسب  ّجعي  ريوكس  زراملوغ  فرط 

، ةيكيتسالب باوكأ  يف  مَّدقُت  ةوهقو  ةبخاص ، تاثداحم  نع  ةرابع  ءاوجألا  تناك 
.ةيحابصلا فحصلا  قاروأب  بيلقتلا  ءارج  نم  ربحلاب  ةخطلم  عباصأو 

اذ  " ةفيحص حّفصتي  وهو  نكرلا ، تالواطلا يف  ىدحإ  ىلإ  ًاسلاج  ويل  ناك 
وأ رابخألاب  ًاّمتهم  نكي  .ربونصلا مل  بشخ  نم  ةلواط  قوف  اهعضو  يتلا  زوين " يلياد 

تارايسلا تانالعإ  ىلع  ةعرسب  ّرم  .ةبوبملا  تانالعإلاب  طقف  لب  ةضايرلا ، وأ  ةفاقثلا 
ةحئار ّمش  نم  نّكمتيل  يفكي  امب  ةفيحصلا  نم  برتقا  مث  لافطألا ، تابرعو  لزانملاو 

” رغنأ ". )“ يصخش  " ةملك ولعت  يتلا  تانالعإ "  " ةملك أرق  كانه  .ديدجلا  قرولا 
كانه ناك  اتينآ ...)”  “ .ًالاح انب  لاصتالا  ءاجرلا  ايم .” و” يناف ” ، “ اهلافطأو
ىعدت ةاتف  هتبتك  امهدحأ  براقلا .) دنع  كراظتناب  نوكأس   ) .مويلا طقف  نانالعإ 

.براقلا رخآ يف  راظتناب  ناكو  مهدحأ ، هبتك  يناثلاو  اتينآ ." "
! ءيش ّلك  اذه  .ءيش  ّلك  اذه 

.ًاددجم اهّيطب  موقي  ناك  اميف  ةقرولا  قّزم 
نم ديزملا  كانه  دعي  ملو  .هتعامج  نود  نم  هيوخأ ، نود  نمو  هدرفمب  ناك 
نم ةعطق  يتئم  نم  رثكأ  ىلع  هوبق  يوتحيو  يللينأ ، هتهرك  لزنم  كانهو  .تاقرسلا 

.حالسلا
! بِجتسي نيعللا مل  لذنلا  كلذو 



لّوحتيس يف يذلا  درابلا  ميسنلاو  رجفلا  ًالبقتسم  معطملا  جراخ  ىلإ  ضكر 
يقئاسو ملوهكوتس  ةرجأ  تارايس  يقئاسب  ّرمو  ئفاد ، ءاوه  ىلإ  ةليلق  تاعاس  نوضغ 

.ءاقرزلا مهسبالمب  رييروك  ةرجأ  تارايس 
نولصتي اوناك  يذلا  فتاهلا  هنإ  .ةحاسلا  فتاهلل يف  ةريجح  كانه  تناك 

ىلإ اطخ  .ًاددجم  هنم  لاصتالا  ىدافتي  نأ  لمأي  يذلاو  ديد ، دوجو  لاح  هنم يف 
ىلإ لاصتالا  لّوحتي  نأ  لبق  تانر  ّتس  عمسف  يويلخ ، فتاه  مقر  بلطو  لخادلا ،

.ىرخأ تانر  ّتس  مث  ًاضيأ ، تانر  ّتس  عمسو  ًاددجم ، لصتا  اذل ، .يتوصلا  بيا 
."؟ ...ولآ "
". ةنّيعلا "
."؟ اذام "

."؟ كاضِر لَنَـت  ملأ  "
.ةلاسر لاسرإب  قفخأ  لذنلا ، كلذ 

."؟ كانه نم  "
.وتلل مان  هنأكو  ٍفاغ ، صخش  توص  توصلا  ناك 

" ...نم ولآ ، "
". كتايح ةأرما  "

ةيضرألا قوف  هيمدق  ًاعضاو  ريرسلا ، فرط  ىلع  سكنورب  نوج  سلج 
.بقارم ريغ  هنأ  نم  دكأتي  نأ  دارأ  دقف  .ةذفانلا  هاجتاب  راس  مث  ةدرابلا ،

."؟ نم "



". نيراك انآ  كتريغص  "
غلبي مك  نيمخت  بعصلا  نم  نكلو ، .نسم  ريغ  لجر  توص  توصلا  ناك 

.كاذو اذه  نيب  امنإو  ًاضفخنم ، الو  ًايلاع  ًاتوص  نكي  .رمعلا مل  نم 
."؟ نيراك انآ  ...تنأ  "

". حابصلا ةفيحص  ًادر يف  لِسرُت  تنأ مل  "
". ةيصخشلا تانالعإلا  ءاسنلا يف  نع  ثحبأ  "ال 

ليجستلا يف زاهج  ناك  .وهبلا  هاجتاب  عرسأو  ةذفانلا ، نع  سكنورب  دعتبا 
.فتاهلا زاهج  كلسلا يف  عفدف  يلخادلا ، هترتس  بيج 

نورخآ كانهف  ...قوسلا  نم  اهبحست  اذإو مل  اهئارشب ، ًابغار  نكت  اذإ مل  "
". كلذ نوّدوي 

نم لعفلاب  تقِرُس  دق  تناك  .اهُتصّحفتو  ةرفحلا ، نم  تانيعلا  تجرختسا  "
سيل نكل ، .ملوهكوتس  بونج  لايمأ  ةتس  دعب  ىلع  نغيرتغ  ىعدي  ناكم  عدوتسم يف 

". اهقرس نم  كنأ  ىلع  تابثإ  ّيدل 
نيمرجم يدايأ  يف  ىرخُأ ؛ ٍدايأ  رمألا يف  ا  يهتنيسف  انتعاضب ، ِرتشت  اذإ مل  "

يتلا ةمظنملا  ةميرجلا  فرعت  تنأ  .ةريغصلا  يتعامجك  نيطبضنم  نونوكي  دق ال  نيرخآ 
". حالسلاب نيججدملا  نيمرا  نم  ةبصع  اهنع ؛ تمّلكت  املاطل 

". اهنم ىّقبت  ام  كتزوحب  ّنأ  كُتَنِّـيع  تِبثُت  "ال 
."؟ لعفت الأ  "

". "ال



قباطم دحاوب  ةيديدحلا  ةلسلسلا  لفق  تلدبتسا  دق  يننأ  تفرع  كنأ  ّدب  "ال 
يتلا ةعاضبلا  نمضتت  ةحئال  تيأر  يننأ  كل  ّنيبت  امك  .هسفن  يلسلستلا  مقرلاب  هل 

فصن ةلهم  يدل  نأ  ملعأ  تنك  ًاذإ ، .لوأ  نيرشت  نم  عبارلا  اهل يف  درج  رخآ  خِّرُأ 
ّنأ ةجردل  يرثأ ؛ ةيطغتب  ًالمع  تنسحأ  دقو  .رمألا  فاشتكا  متي  نأ  لبق  ةنس 
ديرت له  .ًائيش  َرَـي  مل  ةيلابلا ، وڤلوڤلا  هترايس  يف  ةنس ، نيتس  رمعلا  نم  غلابلا  شتفملا 

."؟ ةحلسألا قرس  يذلا  صخشلا  ىوس  اهفرعي  يتلا ال  ليصافتلا  نم  ديزملا 
رشعو ةعبارلا  ىلإ  ريشت  تناك  يتلا  خبطملا  ةعاس  ىريل  سكنورب  طّطمت 

.نآلا دعب  ًاددجم  ماني  نل  .قئاقد 
نأ ديرأ  نيراك ، انآ  لاحلا ، هذه  يف  دئاقلا ؟ طِّطَخ ؟ ـُ ملا تنك  له  ًاذإ ، "

". بسحو ًادحاو  ًائيش  فرعأ 
". ةعاس نورشعو  عبرأ  كيدل  "

."؟ كلذب موقت  اذامل  ...فرعأ  نأ  ديرأ  "
". اهيرتشتس تنك  اذإ  دحاو  موي  كيدل  "

له نيراك ؟ انآ  اي  ًاددجم  ةحلسألا  هذه  ىلإ  جاتحت  نل  كنأ  ترّرق  له  "
."؟ ًالعف مزعلا  تدقع 

". ًانويلم نورشعو  ةسمخ  "
لصتت نأ  كيلع  ناك  ام  .ًاحداف  ًأطخ  تفرتقا  دقل  ...يزيزع  نيراك ، انآ  "

، نكل .ةريحب  اهيمرت يف  وأ  لقح ، ةحلسألا يف  كلت  نفدت  نأ  كب  ّيرح  ناك  .ًادبأ  يب 
هتقرس امب  ظفتحت  نأ  كناكمإب  ناكل  كلذب ، تمق  ولو  .يب  لصتت  نأ  كيلع  ناك  ام 

". هتمنغ امب  ّتلفأ  دق  تنكلو  نآلا ، ىتح 



ًايراج سكنورب  هكرتو  ًارتاف ، ءاملا  ناك  .داتعملاك  ًاليلق  ضوحلا  روبنص  لّطعت 
.دراب ءام  ىلع  لوصحلل 

" ...نيراك انآ  كمسا  ناك  اذإ  ةبسانملابو ، "
."!؟ هللا قحب  لوغشم  تنأ  اذامب  "

هب وعدت  يذلا  امف  نيراك ، انآ  كمسا  ناك  اذإ  .ءاملا  نم  ًابوك  بلجأ  "
."؟ كاخأ

: عبات مث  هاوتحم ، فصن  برشو  ًاددجم ، بوكلا  ألم  مث  ءاملا ، برش 
". فراصملا ةقرسب  ككراش  يذلا  كاذ  ملعت ، امك  كوخأ ، "

نيرشعلاو عبرألا  تاعاسلا  لالخ  اهاقلتأ  نأ  بجي  يضرع  ىلع  ةباجإلا  "
انآ يتزيزع   " ةرابعب أدبي  يذلا  هسفن  عقوملا  يف  يصخش ، نالعإ  لكشب  ةمداقلا 

"". نيراك
فيكو امهضعب ، ىلإ  ناوخألا  رظني  فيك  ملعأ  اذل ، .ًاضيأ  ٌخأ  يدل  "
اريماك نم  َطِقُتلا  دوسألاو  ضيبألاب  مليف  يف  امهارأ  امدنع  ىتح  .امهضعب  ناسملي 
نذأب تسمه  اذل ، .ًانس  ربكألا  تنك  تنأ  ...تنأو  .فرصملا  طئاح  ىلع  ةتبثم 

". ةرم لّوأل  دشحلا  طسو  ًةرشابم يف  رانلا  قلطي  نأ  لبق  رغصألا  كيخأ 
ِكارأ نأ  ُديرأو  ِكدقتفأ  : " لوقت نأ  كيلع  يناثلا ، رطسلا  يف  كلذ ، دعبو  "

". ًةيناث
ّوجلا ناكو  وهبلا ، يسركلا يف  قوف  ًاقّلعم  قنعلاو  سأرلل  يقاولا  ءاطغلا  ناك 

.يراعلا هردص  قوف  سكنورب  هبحس  اذل  يعيبرلا ، حابصلا  اذه  ًادراب يف  لازي  ال 
". ةطرف ـُ ملا ةوقلا  وأ  فنعلا ، ّبحأ  .نيراك ال  انآ  عمسا ، "



كربخيس ديدج  يصخش  نالعإب  ًاددجم  نيراك  انآ  ُبيجتس  بيجت ، املاحو  "
مّلسنس فيكو  دوقنلا ، مّلستس  فيك  يأ  ةديجلا ؛ انتقالع  ةلصاوم  ةّيفيك  نع  طبضلاب 

". ةعاضبلا يقاب 
فيك ملعأ  انأو  .اذه  ىلع  تأشن  دق  يننأل  اذه ؟ ّبحُأ  ملعت َِمل ال  لهو  "

."؟ كلذك سيلأ  .رمألا  راركت  ديعُت  وأ  هركت ، نأ  راتخت  نأ  اّمإ  رومألا ؛ ريست 
". ةعاس نورشعو  عبرأ  "
". يفكي ٌدحاو ال  ٌموي  "

". هيلع لصحتس  ام  اذه  "
تقولا نم  ديزملا  ىلإ  جاتحأ  .انتهج  نم  ءيش  يأ  ىلع  لصحت  نل  ًاذإ ، "

". ضّوفملا عم  رمألا  ثحبأل 
داس يف يذلا  تمصلا  ىلإ  ًايغصُم  ةريغصلا ، ةقشلا  سكنورب يف  نوج  ىشم 

عامس نم  نّكمت  .تمصلا  نم  عونلا  كلذ  نكي  مل  لاصتالا ؛ ِهنُي  .رخآلا مل  فرطلا 
، رومألا ريكفتلا يف  ُديعُي  ناك  .حوضوب  سّفنتي  وهو  مهدحأ  توصو  عراشلا ، تاوصأ 

.اهمييقت ُديعُي  امبرو 
". ًانسح "

.ًاظفل حضوأو  ًاقمُع ، رثكأ  فتاهلا  ربع  توصلا  حبصأ 
يلياد اذ   " ةفيحص يف  .ويام  نم  رشع  يداحلا  يف  عوبسُأ ، نوضغ  "يف 

تلفيسف ...ةلأسملا  كلت  نيراك يف  انآ  ةدعاومب  ّرمتست  نأ  ديرت  نكت  اذإ مل  زوين ."
". ةيثراك بقاوعلا  نوكتسو  رومألا ، مامز 

.لاصتالا ىأ  دق  لصّتا  نمف  .لعفلاب  تمصلا  داس  ٍذئدعب ،



ناجنف هدي  ناك يف  .ًاددجم  مونلا  ىلإ  دلخي  وهف مل  سكنورب ، نوج  بءاثت 
.ةدراب ةيبشخ  ةيضرأ  ىلع  نيمدقلا  يفاح  ريسي  ناكو  ياشلا ، نم 

غالبإب يضاقلا  يصخشلا  حيرصتلا  لاسرإ  ضفر  نيح  بسانملا  رارقلا  ذختا 
حجن .انس  عم  ةرم  تاذ  هب  ماق  دق  ناك  ام  رارغ  ىلع  اهل ؛ هقوش  ىدم  نع  نيراك  انآ 

.رشابملا لاصتالاب  ةرم  لوأل  ماق  ذإ  ءادعصلا ، سّفنت  .لمأي  ناك  امم  رثكأ  رمألا  اذه 
بأرم يف  انه ؛ رظتني  ناك  اذل ، .يلاتلا  رارقلا  ذاختال  مايأ  ةعبس  نآلا  هيدل 

عم ملكتيل  تقولا  ناح  نكل ، .رابغلاب  قباعلاو  ةبوطرلا  ديدش  ريبكلا  ةطرشلا  زكرم 
.هبتكم ىلإ  همودق  راظتنا  وأ  ًاددجم ، هتيب  هجاعزإ يف  دري  ذإ مل  لمعلا ، هسيئر يف 

ام ناعرس  .ةيداعلا  ةثداحملا  نم  ًاعون  امهنيب  روديس  يذلا  مالكلا  نكي  مل 
رثكأ هنأب  هرعشي  كلذ  ّلعل  .ةينيتور  ةايح  شيعي  هسيئرف  انه ؛ ىلإ  مورتسلراك  لصيس 

لافطألا ةضور  ىلإ  ىرغصلا  هتنبا  ّلقُي  ناك  .صاخلا  هراطإ  ريسأ  نوكي  دقو  ًانامأ ،
يتلا هتلئاع  عّدويو  لمعلا ، ىلإ  هتجوز  لصوي  مث  ةسردملا ، ىلإ  ىربكلا  هتنبا  ّلقُيو  ًايموي ،
ددحملا ناكملا  هترايس يف  فقوأو  بأرملا ، ىلإ  لصو  .تاعاس  ةّدع  دعب  ااقالمل  دوعيس 

، طئاحلا ىلع  ًةداع  ءاردملا  اهيلع  لصحي  يتلا  ةيساحنلا  ةحوللا  تقِّلُع  ثيح  يأ  اهل ؛
ةعاسلا لبق  سيل  ةقدب ؛ ًادّدحم  هلوصو  ناك  .مورتسلراك  ريدملا  همسا : لمحت  يتلاو 

.نيعبرألاو ةسماخلا  ةقيقدلاو  ةنماثلا  ةعاسلا  دعب  الو  ةرشع ، ةسماخلا  ةقيقدلاو  ةنماثلا 
هنأ كردي  ملو  هظحالي ، مورتسلراك مل  ّنكلو  ًائبتخم ، سكنورب  نوج  نكي  مل 

هريدم اهيف  فقوأ  يتلا  ةظحللا  سكنورب يف  زفق  .ةدمعألا  دحأ  دنع  هراظتناب  ناك 
.يفلخلا دعقملا  ىلع  سلجو  بابلا  حتفو  هترايس ،

". ركابلا حابصلا  ربكألا يف  خألا  لصتا يب  دقل  "



بسانملا ناكملا  ىلع  هلوصح  نم  دكأتو  هترايس ، كّرحم  مورتسلراك  أفطأ 
.ديدجلا بكارلا  ىلإ  تفتلي  نأ  لبق 

."؟ حابصلا اذه  لصتا  له  "
". معن "

يتلا ةعوبطملا  ةلاسرلا  ةصق  درسل  قئاقد  رشع  سكنورب  قرغتسا  كلذ ، دعب 
يتلا مت ةعاضبلا  نم  تانّيع  ناكم  ىلإ  هتدشرأ  يتلاو  نوللا ، ينب  فلغملا  نم  اهجرخأ 
مث نم  نوللا ، ءارمح  بولق  اهيلع  ةديدج  ةلاسر  اهتعبت  يتلاو  سايكأ ، يف  اهظفح 

.يفتاهلا لاصتالا  هيّقلت  ىلإ  ىّدأ  يذلا  رمألا  يصخشلا ؛ نالعإلا  ةلأسم  هلهاجت 
.مورتسلراك ملكتي  نأ  لبق  ىرخُأ  ةقيقد  تضم  كلذ ، دعبو 

."؟ ةحلسأ ةسمخ  تجرختسا  طبضلاب  ىتم  "
". مايأ ةينامث  ذنم  "

!". مايأ ةينامث  "
". معن "

!". رمألاب ينغلبت  نأ  ررقتو  يترايس  ىلإ  زفقت  نآلاو  "
". مات نيقي  ىلع  نوكأ  نأ  تدرأ  "

!". نيقي ىلع  "
ديزملا بّلطت  دق  رمألا  ناكل  ...ًاقبسم  كغالبإب  تمق  ولف  .هلعف  ةدر  نم  "

ىلإ لصنل  انك  امو  لامعألا ، ةلودج  نم  ديزملاو  ءارآلا ، نم  ديزملاو  تاقيقحتلا ، نم 
.بسحو نانثالا  نحن  ًايصخش ؛ نآلا  لصتا يب  دقل  رمألا ؟ مهفت  له  .ةطقنلا  هذه 



". هعم ضوافتلاب  موقي  نم  انأ 
.همسا تلمح  يتلا  ةحوللاو  يدامرلا  رادجلا  ىلإ  مورتسلراك  ريدملا  قّدح 

الو هب  موقأ  نأ  يننكمي  يذلا  ام  نآلا ؟ ّيلإ  جاتحت  كنأ  دقتعت  َِمل  ًاذإ ، .ًانسح  "
."؟ كسفنب هب  مايقلا  ىلع  ردقت 

.ةنورك نويلم  نورشعو  سمخ 
.مداقلا عوبسألا  عوضوملا يف  رهوج  نوكيس  ام  اذه 

.رارقلا ذاختا 
."؟ نوج اي  هتحرط  يذلا  لاؤسلا  تعمس  له  "

مدع نمضيل  حالس ؛ يأ  نود  نم  ربكألا  خألا  كرتو  ةبولطملا ، لاومألا  عفد 
نوكيل هتاذ ، تقولا  يفو  .ًاددجم  وطسلا  نم  ديوسلا  ًافنع يف  رثكألا  نيقراسلا  نكمت 
ةيناكمإ مهَحنم  دق  صوصللا ، هتدراطم  نم  رهشأ  دعبو  يذلا  ةطرشلا  لجر 

خيرات ملاعملا يف  ّيفخم  ًالصف  اوحبصيلو  دبألا ، ىلإ  راظنألا  نع  اوراوتيل  باحسنالا 
.ايفانيدنكسا ةميرجلا يف 

.ههابتنا ءاعرتسال  ةلواحم  هقفرمب يف  هزكوب  لمعلا  هسيئر يف  ماق 
."؟ ينم ديرت  اذام  نوج ، "

ةلصاوم ىلع  ربكألا  خألا  ربجنل  كلذو  لاومألا ؛ عفدب  موقن  نل  امبر  وأ 
ببستلاو فراصملا ، نم  ديزملا  ىلع  وطسلا  وهو  هب ، مايقلا  نسحي  ناك  امب  مايقلا 
.ام موي  هيلع يف  ضبقلل  ةصرفلا  زاهتنال  ًاضيأ  نكل ، .سانلا  نم  ديزملل  ىذألاب 

فقاوم باحصأ  نم  ّالإ  هيلع  لوصحلا  لهسي  ال  ءيش  ىلإ  جاتحأ  "



". ةصاخلا تارايسلا 
". هلوقت ام  مهفأ  "ال 

". ًادقنو ًاّدع  ةنورك  نويلم  نورشعو  ةسمخ  "



ىنبم عقيو يف  غنباترياو ،"  " ةرادإ ىعدي  ناك  ناكم  وهو  .عساتلا  قباطلا  هنإ 
نم لاقتنالل  دعصملا  لامعتسا  بجي  هيلإ ، لوصولل  .هسفن  ينطولا  ةطرشلا  سلجم 

تارمملا ربع  ةنيدملا  ةطرش  زكرم  نم  قئاقد  عضب  ريسلا  مث  سيئرلا ، قباطلا  ىلإ  بأرملا 
.بسحو رخآ  دعصم  لامعتساب  قباوط  ةعست  دوعصلا  نمو مث  ةاشتملا ،

". اهنم ىّقبت  ام  كتزوحب  ّنأ  كُتَنِّـيع  تِبثُت  "ال 
."؟ لعفت الأ  "

". "ال

ًالّوطم عمتسيل  هبتكم  سكنورب يف  سلج  هترايس ، مورتسلراك يف  هئاقل  دعب 
تصنأ .ربكألا  خألا  ىلإ  دوعي  توص  ىلإ  ةقباسلا ؛ ةليللا  هاّقلت يف  يذلا  لاصتالا  ىلإ 

ىلإ جاتحاو  كلذ ، نم  دعبأ  وه  ام  ىلإ  لوصولا  هناكمإب  دعي  ىتح مل  ليوط ، تقول 
.تاوصألا ىلع  أرطت  يتلا  تاّريغتلا  ةفرعمب  ريبخ  ىلإ  ىرخأ ؛ نذأ 

". انه نم  ًايفتاه  لصتي  ناك  هنأ  دكؤن  نأ  اننكمي  "
هيلإ جاتحي  امدنع  انه  ًادوجوم  نيتبدودحملا  نيفتكلا  وذ  لهكلا  ناك  املاطل 

ليلحتل عامتسالا  فرغ  ىدحإ  يف  ًامئاد  نايقتلي  امهف  .قيقحت  يأ  يف  سكنورب 
، ماعلا يعدملا  نم  ضيوفت  يأ  كانه  نكي  مل  ةرملا ، هذه  .ةرداصلاو  ةدراولا  تالاصتالا 

ماقو هسفنب ، لجسملا  لاصتالا  سكنورب  مهل  بلج  دقف  ةبقارم ، طوطخ  ّيأ  الو 
.ءاغصإلا نم  نكمتيل  هب  موقي  ناك  ام  ةعطاقمب  بدودحملا  لجرلا 
". يمومعلا فتاهلا  ةريجح  .زراملوغ  ةريدتسم  "



.ةينورتكلإ ةطراخ  طسو  ام يف  ناكم  عطقتم يف  ءوض  ىلإ  راشأو 
اندافأ يذلا  ديدهتلا  لاصتا  انيقلت  امدنع  هانددح  يذلا  هسفن  ناكملا  هنإ  "

". ةلبنقلا دوجوب 
لثمي يذلا  دوسألا  ينمزلا  طخلاو  عطقتملا ، ءوضلا  ضيمو  ىلإ  سكنورب  قدح 

.ةقباسلا ةليللا  ةثداحم 
دق يننأ  ملع  دقف  .ًاديدحت  هذه  فتاهلا  ةريجح  دمعتم  لكشب  لصتملا  راتخا 

ًاديدحت ناكملا  كلذ  نم  لاصتالا  تبثُيسو  .ًاقحال  ققحتأ  دقو  ليجستلاب ، موقأ 
.هب مايقلا  ىلع  رداق  وه  امو  هتيوه ،

ةريدتسم نم  لصتي  وهو  .ةيناث  نيعبرأو  ًاعبرأو  قئاقد  عبرأ  ةثداحملا  تقرغتسا  "
سيلأ كلزنم ، عقي  ثيح  زدلاغوه 38 . عراش  انه ، ...و  كانه  نيبو  زراملوغ ،

."؟ كلذك
ىلإ بوساحلا ، ةشاش  ىلع  ديدج  ءوض  ضيمو  ىلإ  زوجعلا  لجرلا  راشأ 

.ًاباجيإ سكنورب  أموأف  لوألا ، ءوضلا  برغ  لامش 

نأ ديرأ  نيراك ، انآ  لاحلا ، هذه  يف  دئاقلا ؟ طِّطَخ ؟ ـُ ملا تنك  له  ًاذإ ، "
". بسحو ًادحاو  ًائيش  فرعأ 

". هعم ًايساق  تنك  .ضرغلاب  يفي  اذه  .سكنورب  ديج ، اذه  "
له نيراك ؟ انآ  اي  ًاددجم  ةحلسألا  هذه  ىلإ  جاتحت  نل  كنأ  ترّرق  له  "

."؟ ًالعف مزعلا  تدقع 

" ...انه كلذ ، تحجن يف  دقو  هزفتست ، نأ  تلواح  "



" ...نيراك انآ  كمسا  ناك  اذإ  ةبسانملابو ، "         
."!؟ هللا قحب  لوغشم  تنأ  اذامب  "         

وعدت يذلا  امف  نيراك ، انآ  كمسا  ناك  اذإ  .ءاملا  نم  ًابوك  بلجأ  "         
."؟ كاخأ هب 

كبجي ملف  هتأجاف ، دقل  .فدهلا  تبصأ  هيخأ ، نع  هتلأس  امدنع  "... 
ولف مل .مالكلاب  تنأ  تررمتسا  نيح  يف  تمصلا ، ةرتف  ًاليلق  تلاط  انهو  ًةرشابم ،

ةقياضملاب يأ  هعم ؛ لماعتت  املثم  كعم  لماعتلو  لاحلا ، كباجأل يف  خأ ، هيدل  نكي 
ةعتملل تقو  اذه  نأ  دقتعي  هنأكو  ةيادبلا ، يف  ًائداه  ناك  .ةيرخسلاو  زازفتسالاو 

" ...ام ءيش  ىلإ  يمرت  تنك  كنكلو  قيوشتلاو ،

". فراصملا ةقرسب  ككراش  يذلا  كاذ  ملعت ، امك  كوخأ ، "

ةرتف ةلاطإ  ىلإ  أجلو  ةباجإلا ، بنجت  دقف  ًاعتمم ؛ ًاتقو  نكي  مل  نكل ، "... 
ًاددجم هشأج  ةطابر  ديعتسي  نأ  ًالواحم  هراكفأ ، تاتش  عمجتسيل  ددرتلاو  تمصلا 

نمضيل هفدهل ؛ ًاقفو  ًافيكتمو  ًاظفو ، ًايعقاو  حبصأ  كلذب ، ماق  امدنعو  .هتلاسر  راركتب 
". ةنورك نويلم  نيرشعو  ًاسمخ  هيلع  قِدغُيس  يذلا  راوحلاب  هعم  كلصاوت 

دحأ ىلع  طغضلاب  غنباترياو "  " ةيفتاهلا طوطخلا  ةبقارم  ةرئاد  ققحملا يف  ماق 
ةشاش ىلع  نيتوصلا  نالثمي  نيذللا  نيينورتكلإلا  نيّطخلا  الك  دّمجو  ةحوللا ، حيتافم 

.بوساحلا
". سكنورب "

."؟ اذام "
تقولا نم  ديزملا  هيدل  دعي  مل  هنأ  ىلع  ةلالدلل  سأرلا ، ةعامس  عزتنا  مث 



.عمسلا سالتخا  يرودلا يف  هلمع  نم  هعطقتسيل 
لوطيل ةيرحب  مالكلاب  هيرغت  نأ  ذئنيح  كنم  ديرأ  انأف  ًاددجم ، لصتا  اذإ  "

.هتوص ال ةقبطو  هتنكل  ءافخإ  بعصلا  نم  راص  ةثداحملا ، تقو  لاط  املكف  .تقولا 
كلذ لك  رورم  دعبف  .هردص  تانونكمب  حوبيو  همالك ، يهني  هعد  لب  هعطاقت ،

". ًاقح هنم  لينلا  ىلع  نآلا  تكشوأ  دق  اه  ...تقولا 



...ًاّقح هلخاد  يف  ام  رهظي  ام  ناعرس  مث  ةنادإك ، رمألا  أدبي  ام  ًابلاغ 
دعب هّنأ  الإ  ّطق ، ًائيش  َشخي  ملو  فاخي ، الو  روسج ، صخش  هنأ  نم  مغرلابف  .فوخلا 
رارغ ىلع  هيلع ؛ ذوحتساو  هلخاد ، ىلإ  هقيرط  فوخلا  ّقش  توصلا ، لوصو  نم  ةهرب 

روعشلا هالت  .يوجلا مث  وزغلا  راذنإك  وأ  ًامامت ، ةعرسب  قلطنملا  راطقلا  ةراّفص  قيعز 
.ًاضيأ اهرود  بعلت  ةبيرلا  نكل  رعذلاب ،

لازي هنأ ال  الإ  ديعب ، توص  درجم  هنإ  .راذنإلل  الو  ةرافصلل ، دوجو  ال  نكل ،
.ًايوق

". يبأ تسل  تنأ  "
.هينيع ودبت يف  ةوقلاو  كلذ  لوقي  ملكتي ، نا  ـڤـ يإ

". يدلاو تسل  ينعمست ؟ له  "
كلذ لاق  هنكلو  .ًابسانم  سيل  اذهف  هنبال ، سيل  اذ ، هّوفتي  نأ  هنكمي  ال 

امم ءيش  نأ ال  كاردإل  هعفد  اّمم  هتدعم ؛ نم  ناعبني  فرقلاو  نايثغلاب  ويل  رعشف  ًاددجم ،
، نا ـڤـ يإ لّوحت  اذهلو  .ًادوجوم  ناك  ليبقلا  اذه  نم  ءيش  ال  ًايقيقح ، ناك  هدقتعا 

.نيتيلوضف هانيع  تدبو  ثعشأو ، رقشأ  نوللا  ُمتاق  هُرعش  حبصأف 
!". يبأ تسل  تنأ  "

.ريغص هنكلو  رشبلا ، نم  مّلكتي  نمف  لّيختي ، هنإ ال 
جاتحيو ماني ، نأ  ديري  وهف  .جاعزنا  ىلإ  فوخلاو  زازئمشالاب  روعشلا  لوحت  مث 
ملحلا نيب  ةيبابض - ةظحل  لّوحت يف  لفط  توص  هظقوي  نأ  بغري يف  الو  كلذ ، ىلإ 



؛ جارحألا ىلإ  هّجوتلاو  طيطختلا ، يف  مايأ  ةسمخ  ىضق  دقل  .نا  ـڤـ يإ ىلإ  ةظقيلاو -
تاعاس يف ثالث  ىوس  مَنَـي  .هيدي مل  عنص  نم  ًاماغلأ  ًاعضاوو  رارفلا ، بوردل  ًاططخم 

رايفاكو نبللا  ةحئار  هنم  ثعبنت  ريغص  ٍمَف  عم  مّلكتي  نأ  هيلع  نآلاو  ةيضاملا ، ةليللا 
". يلاك "

!". يبأ تسل  تنأ  "
". يفاضإلا كدلاو  نوكأ  نأ  عيطتسأ  يننكل  ...ال  "

!". "ال
حافسلا اهيأ  رهشأ  ةتس  لك  ةرم  هيقتلت  ًاصخش  هب  يدانت  ام  اذه  ىلب ! "

!". ريغصلا
هعفر نيح  دعجتملا  هرعش  كباشتو  كحضلا ، قرغو يف  هسأر  نايتسابيس  ّزهف 

.هيفتك ىلع  هعضوو  ويل 
نود نم  ويل  كلملا  تظقيأ  اذإ  ةديصعلا  لكأتس  كنأب  كتدلاو  كربخت  ملأ  "

."؟! ناذئتسا
!". ةديصعلا هركأ  "

ًالئاق خرصو  نايتسابيس  كحضف  خبطملا ، ىلإ  هقيرط  جردلا يف  ىلع  ويل  لزن 
فلخ أبتخاو  وهبلا ، ضكرف يف  ويل ، هتلفأ  نأ  ىلإ  ةديصع ، يأ  ديري  ...ديري ال  هنإ ال 

.ةديصعلا لوانتي  نأ  ىشخي  هنأب  ًارهاظتم  ويل ، تارتس  ىدحإ 
". نايتسابيس "

ةوهقلا نم  ناجنف  اهدي  يفو  خبطملا  ةلواط  ىلإ  ًةسلاج  يللينأ  تناك 
.ةراجيسو



اذإو .كبايث  يدترتل  تقولا  ناح  دقف  .ريغص  اي  كتدلاو  ىلإ  ِغصأ  نآلا ، "
". ًابيرق بهذنسف  تلعف ،

ىلإ ترظنو  ىرخأ  تلعشأ  مث  ةئيلم ، ةضفنم  اراجيس يف  يللينأ  تأفطأ 
.ويل

."؟ رمألا ام  "
". ءيش "ال 

". ويل اي  ام  ًابطخ  كانه  نأ  ىرأ  نأ  عيطتسأ  "
". ريخب نوكأس  مث  طقف ، ةوهقلا  نم  ناجنف  ىلإ  جاتحأ  "

تباسناو ًادحاو ، ًاناجنف  ألمي  ام  ىلع  طقف  يوتحي  ةوهقلا  قيربإ  ناك 
.فزخلا ةفاح  ىلع  ةريخألا  تارطقلا 

". كبايث شدترا  اّيه ، .انرمأ  نم  ةلجع  ىلع  نحن  "
."؟ يظاقيإل ريغصلا  حافسلا  كلذ  تلسرأ  ببسلا  اذهلأ  "

". مسالا اذ  هيدانت  نأ  بحأ  "ال 
". لزنملا لخاد  ينخدت  نأ  بحأ  انأو ال  "

وحن اهامرو  ةحوتفملا ، ةذفانلا  هاجتاب  راسو  اهمف ، نم  ةراجيسلا  لوانت  مث 
.جراخلا

ىلإ نايتسابيس  يتأي  امدنع  ىتح  نيخدتلا  ىلإ  نيجاتحت  له  .نآلا  ًةصاخو  "
."؟ انه



: لاقو اهيعارصم ، ىلع  ًاضيأ  ىرخألا  ةذفانلا  حتف 
". مويلا كتقفارم  نم  نّكمتأ  الأ  لمتحملا  نم  "

وهبلا ىلإ  ترظن  مث  عّقوت - امك  لمأ - ةبيخ  اهتباصأو  ةنيزح ، يللينأ  تدب 
: تسمهو

". هبايث يدتري  نآلا  وهو  كلذ ، ىلع  انقفّتا  اننكلو  "
". فسآ انأ  "

تقو ةيضاملا يف  ةليللا  تيبلا يف  ىلإ  تلصو  دقف  ام ؟ ءيش  ثدح  له  "
."؟ كلغشي يذلا  امو  تنك ؟ نيأ  .ًاددجم  رخأتم ،

". لمعأ تنك  "
."؟ نآلا يعم  يتأت  َملو ال  "

". لمعلا لصاوأ  نأ  يلع  هنأل  "
."؟ هلامآ بيختس  مك  ملعت  له  لمعلا ! "
". يرمأل متهي  وهو ال  كدلو ، هنإ  ...ًابت  "

نم اهيلع  لصح  ةنورك  فلأ  ةميقب  ةيدقن  ةقرو  جرخأو  هبيج ، ويل يف  ثحب 
.هدحو هيلع  اطس  يذلا  فرصملا  درالوأ ؛ ريفوتلا يف  فرصم 

". كعم بهذأ  نأ  عيطتسأ  "ال 
نيتقوشتم نينيعب  رظنو  هتقانأ ، لماكب  يمامألا  بابلا  دنع  نايتسابيس  فقو 

.لاملا اهيف  عضوو  ةريغصلا ، هدي  ويل  كسمأف  باهذلل ،



". مويلا كتقوب  عّتمت  "
ناك وتلل  ويل  هب  ماق  امف  .كلذ  ءافخإ  لواحت  ملو  ةرورسم ، يللينأ  ُدبت  مل 

.كلذب اهرعشُي  ناك  ام  ًاردان  وهو  ًانيهم ،
!". ريغصلا اهيأ  يهالملا  ةنيدم  باعلألا يف  ّلكل  يفكي  اذه  "

ريغصلا ناك  نيح  يف  دعجتملا ، رقشألا  نايتسابيس  رعش  ثيعشتب  ويل  ماق  مث 
.هدي ةيدقنلا يف  ةقرولا  ىلإ  رظني 

!". اهلك ا  بعلأ  نأ  ...عيطتسأ  "
نأ نود  نم  مويلا  ةليط  هب  مايقلا  ديرت  امب  موقت  نأ  كنكمي  .كتقوب  عّتمت  "

". بعللا نع  كفقويو  لمم  دشار  ّيأ  كجعزي 
نأ نود  نم  نايتسابيس  أموأ  امنيب  ويل ، ةبقر  ةقدحملا  يللينأ  ةرظن  تقرحأ 

: ًاددجم يللينأ  تسمه  مث  ًاقح ، مهفي 
". ًاقبسم كلذ  ىلع  انقفتا  دقل  "

". لمعلا تاديقعتلا يف  ضعب  يدل  نكل ، "
: هتلأسو دي  لك  اهيعبصإ يف  تنث  دقو  اهيدي ، تعفرف 

."؟ لمع يأ  "
ءايبغألا نأل  فرصتلا  اذه  هركي  هنإ  .اذه  ملعت  يهو  هتلعف ، ام  ويل  هركي 

كلذ اوززعي  نأ  نوديريو  هلوق ، نوديري  امم  نيقي  ىلع  نونوكي  امدنع ال  هب  نوموقي 
.يحرسملا ليثمتلا  نم  عونب 

". هب نيبغرت  يذلا  لزنملا  نمث  عفديس  يذلا  لمعلا  هنإ  "



نآلا كلذب  ماق  هنكلو  .لبق  نم  نيعل  مالك  يأ  سبتقا  نأ  هل  قبسي  مل 
وهف مهي ، دعي  اذهف مل  ًاددجم ، كلذ  لعفي  نإ مل  ىتحو  .دحاو  رطس  تارم يف  ثالث 

.لاصتالا كلذ  ذنم  رخآ  موي  لك  يفو  ةيضاملا ، ةليللا  لبق  ناك  امك  ًاجعزنم  لازي  ال 
" ...نيراك انآ  كمسا  ناك  اذإ  "

.هفرعي نأ  بجي  ًائيش ال  فرع  لفاسلا  كلذ 
."؟ كاخأ هب  وعدت  يذلا  امف  "... 

لوقي هلعج  سكنورب  نأ  الإ  ةملك  يأب  هّوفتي  ويل مل  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 
نم نونكمتيس  ةطرشلا  لاجر  ناك  ام  ءايشأ  هل  دّكأو  هيوخأ ، رمأب  فرع  دقف  .ريثكلا 

.ًاضيأ هيوخأ  نوفقويسف  هب ، كاسمإلا  نم  اونكمت  اذإ  نآلاو ، .اهتفرعم 
سبالم ىدتراو  هسبالم ، لّدب  مث  هعيدوت ، نود  نم  بابلا  لفقت  ويل  اهعمس 

.ًايعيبط ءيش  لك  ودبي  نأ  مهملا  نم  ناك  .راجنلا 
.ةوهقلا نم  رخآ  ًاناجنف  لوانت 

يطرشلا كاذك  ًامامت  ناك  نيعللا  يّرحتلا  كلذ  .ًابارطضا  لقأ  هنأب  رعشو 
دي صاصر يف  ملق  زرغب  موقي  نأ  هب  ٌّيرح  .خبطملا  ةلواط  ىلإ  سلج  يذلا  نيمسلا 
نأو هسفن ، ىلع  ًارطيسمو  ًائداه  سلجي  نأ  لفطلا  ىلع  ىتح  يغبني  .اذه ال  لثم  لجر 

.هلوق هنم  نورخآلا  ديري  ًائيش  لوقي 
هتراسخب حمست  الو  دادرتسا ، هنإ  .هعزتنت  نأ  كيلع  هيلع ، لصحت  ام ال  نأل 

.ًادبأ ًاددجم 



ًاعم نوسلجي  سانلا  ناك  ذإ  .ًاريثك  ًادشتحم  ةطرشلا  زكرم  ىهقملا يف  نكي  مل 
ديحولا ءيشلا  بناج  ىلإ  هنع  اوملكتيل  ريثكلا  كانه  نكي  ملو  مهتحارتسا ، ةرتف  لالخ 

؛ انه ماعطلا  لوانت  سكنورب  نوج  بنجتي  ةداع ، .لمعلا  وهو  هيف ؛ نوكراشتي  يذلا 
تالواطلا ىلع  رتوتلل  ًاببس  حبصت  تاقيقحتلا  ةيعيبط يف  ودبت  يتلا  تاثداحملا  نإ  ذإ 

عفدي نأ  نود  نم  ةلآلا  نم  ةرتافلا  هايملا  نم  ًاسأك  ألم  امدنعو  .ةاشتملا  ةليوطلا 
دعب يئاهنلا  رارقلا  ذاختا  لجأ  نم  لب  هعالتبا ، وأ  هبرش  ةيغب  كلذب  مقي  مل  لاملا ،

.ةطرش طباضك  اههجاو  يتلا  ةبوعص  تالوادملا  رثكأ  نم  لماك  عوبسأ 
ىلع لطت  ةذفان  نم  برقلاب  ةريغص  ةلواط  ىلإ  ًاسلاج  مورتسلراك  ناك 

بّلقت ىرسيلا  هدي  نأ  نيح  يف  ىنميلا ، هدي  ةكوش يف  كانه  تناكو  يجراخلا ، ءانفلا 
ةداع نم  ناك  ذإ  .ّطق  لبق  نم  كلذ  سكنورب  َرَـي  .قئاثولا مل  نم  ةسدك  تاحفص 

.هماعط ىلإ  ههابتنا  لك  ريعي  نأ  لمعلا  هسيئر يف 
". ًابحرم "

طيحت يتلا  يغبني - امم  رثكأ  ةّيلقملا  ةيلقملا - اطاطبلا  نم  قبط  كانه  ناك 
هنكلو .لمعلاب  مورتسلراك  بولسأ  اذه  نكي  مل  عقاولا ، .محللا يف  نم  ةيساق  ةعطقب 
لقألا ىلع  علتباو ؛ ةجلثملا  هايملا  نم  ًاسأك  برشو  قاروألا ، نم  ةسدك  قوف  نم  رظن 

.همف ماعطلاو يف  ّطق  ملكتي  وهف مل  هبولسأ ، اذه 
". ءيا نم  تنّكمت  كنأل  رورسم  انأ  "

.يقرولا ليدنملاب  هيدي  حسم  نم  مورتسلراك  ءاهتنا  نيح  ىلإ  سكنورب  سلج 
فلخ ضرألا  ىلع  نوللا  دوسأ  سيك  كانه  .نآلا  عوضوملا  ىهتنا  "



، ةمدختسم ةيقرو  تائفب  ةنورك ، نويلم  نيرشعو  ةسمخ  ىلع  يوتحي  وهو  ةدضنم ،
". ًادقنو ًادع 

نم نوفظوم  مهو  امهنم ، ةفاسم  ىلع  سلجت  ةعومجم  نم  تاكحض  تلع 
ةباجإلل تالاصتا  يأ  مهيقلت  مدعل  نيحاترم  اودب  نيذلا  ةئراطلا  تالاصتالا  زكرم 

.اهيلع
نكل لاملا ، لباقم  حالسلا  لدابتلاب ، موقتل  هيلإ  جاتحت  ام  لك  نآلا  كيدل  "

". يفكي اذه ال 
!". يفكي "ال 

اوسيل مهو  لدعلا ، ةرازوو  ةينطولا  ةطرشلا  عم  رمألا  اذه  ثحب  ّيلع  ّنيعت  "
". مهيلع ضبقلا  ّمتي  نأ  نوديري  لب  طقف ، قوسلا  نم  حالسلا  بحسب  نيعنتقم 

."؟ هللا قحب  هيلإ  ىعسأ  يننأ  نودقتعي  يذلا  امو  "
لكب ينربخت  نأ  كديرأو  كلذ ؟ مهفتأ  م ، كاسمإلاو  ةحلسألا  ةداعتسا  "

". ءيش
". ءيش لك  .عبطلاب  "

". لدابتلا ّمتيس  فيكو  نيأو ، ىتم ، فرعأ  نأ  ديرأ  اذل ، "
". بسحو لصاوتن  نحنف  دعب ، ةطقنلا  هذه  ىلإ  لصن  "مل 

كتابلطب مهغلبت  نأ  كيلع  اهدنع  هنولعفيس ، امبو  مابلطب  كنوغلبي  امدنع  "
نم نكمتن  يك 

". ةلباقملا ةكرحلاب  مايقلا 



". ةقيرطلا هذ  متتس  رومألا  ّنأ  نم  ًادكأتم  تسل  "
احبصأ ًاعم  امهلمع  نم  تاونس  رشع  دعبف  .مورتسلراك  سكنورب  صّحفت 

نأ كردأ  دقف  .ةطرشلا  زكرم  ناردج  لخاد  انه ، لقألا  ىلع  ًاديج ؛ امهضعب  نامهفي 
.رخآ هاجتا  نوريسي يف  دق  مأ  ملعي  مورتسلراك 

". يغبني امك  انططخ  اذإ  نوج  اي  كلذ  حجننس يف  "
مادختسا نع  ًاموي  اوناوتي  مهو مل  قدانبلاو ، لبانقلا  لاجرلا  كئلوأ  كلمي  "

ةطيسب ٌةطلغ  يدوت  دقو  .ًامئاد  نقتم  لكشب  هب  نوموقي  امِل  نوططخي  مإ  .فنعلا 
". سانلا ضعب  ةايحب  لدابتلا  لالخ 

". مهيلع ضبقلا  يقلن  نأ  انيلع  ّنيعتي  طبضلاب  اذهل  "
دق طيخ  يأ  دقفنس  ٍذئدنعف  رارفلاب ، اوذالو  انئالمز  ءامد  اوكفس  اذإ  "
ءيش يأب  مايقلا  ىلع  نومزاعو  نويفخم  مّإ  مه ! نم  ملعي  دحأ  الف  .م  انلصوي 

". اذكه راظنألا  نع  نيراوتم  ءاقبلل 
ردانلا نم  ناك  .ههجو  نول  ريغت  دقو  سكنورب  مروتسلراك  صّحفت  نآلاو ،
هتردق دقف  هنكلو  .فنصلا  اذه  نم  نكي  ذإ مل  يلاحلا ، سكنورب  سيئر  بضغي  نأ 

.هتيصخش نم  ًاءزج  تحبصأ  ىتح  ا  فصتا  املاطل  يتلا  سفنلاب  مكحتلا  ىلع 
". نوج "
."؟ اذام "

يتلا ةقثلا ، حنمي  يذلا  وه  طقف  تقولا  .رومألا  هذه  ريست  فيك  ملعت  تنأ  "
نأ كيلع  اذل ، .ريثكلا  ىلع  لصحت  كنكلو  .تامدخلا  بلطل  ةصرفلا  اهرودب  كحنمت 
يأ نآلا ؛ كلذب  تمق  دقل  .ةصرفلا  كلت  نم  ديفتستل  بسانملا  تقولا  راتخت 



حجني نأب  ةفزااو  لباقملاب ، تانامض  يأ  نود  نم  ًانويلم  نيرشعو  ةسمخب  كاسمإلا 
...ناسل لك  ىلع  ًاقحال  حبصيس  رمألا  اهدنع ، .ةموكحلا  زازتبا  نيمرا يف  ضعب 

دقو .مهتقث  تققحتسا  يننأل  يبلط  ىلع  مهتقفاوم  نع  اندالب  نييمسرلا يف  رابك  ّربع 
هذه عّيضت  ال  هللااب ، ًابح  اذل ، .ام  ءيشب  تبلاطو  ةليلقلا  يصرف  ىدحإ  ُتددب 

!". ًىدُس ةصرفلا 
: لاقو ماعطلا  تالضف  نم  قبط  قوف  ةلواطلا  ىلع  سكنورب  ىنحنا 

مهيدل سيلو  .كلذ  ملعأ  انأ  .تالاصتا  يأ  مهيدل  تسيل  مورتسلراك ، "
ملعيسف ...ةحلسألا  عيبل  مهدحأ  نم  بارتقالا  اولواح  اذإو  .يمارجإ  خيرات  يأ 
". ءايكذأ مأل  لب  نوفئاخ ، مأل  سيل  .كلذب  اوموقي  نل  اذل ، .رمألاب  انوربخم 

."؟ قلطم لكشب  كلذ  نم  دكأتم  تنأ  له  "
ىلع وطسلا  ةلصاومل  مهانعفد  اذإ  اننأ  وه  هنم  نِّقيتملا  ديحولا  ءيشلا  نإ  "

مهدِعَن نإو مل  م ، لصتن  نإ مل  اذل ، .م  كاسمإلا  صرف  دادزتس  اهدنعف  فراصملا ،
، سأيلا مهبيصيس  اهدنعف ، ...ةعاضبلا  يرتشن  نأ  ديرن  اننأ  مهل  حّضون  وأ  ءيشب ،

". رطخلل كسفن  ضّرعتسف  ًاسئاي ، َتنك  اذإو  .ًاددجم  نوقرسيسو 
ماعطلا ناك  ةيادبلا ، .هقبط يف  ىلع  ةيضفلا  يناوألا  بيترت  مورتسلراك  داعأ 

.اذه نمو مث  ًائيس ،
فدهلا اذه  رارقلا ؟ اذه  ىحنملا ؟ اذه  دامتعا  تررق  ىتم  ذنم  ...نوج  ًابت  "

."!؟ عفدلا نع  عانتمالاب 
". لوألا فرحلا  ذنم  "

!". ىودج نود  نم  لاملا  لوستأل  رخآ  ىلإ  ناكم  نم  لوجأ  ينتكرتو  "



انأف .ًادوجوم  لاملا  ناك  اذإ  فرعأ  نأ  تدرأ  دقف  .ىودج  نود  نم  سيل  "
هيلع لب  كوكشلا ، ربكألا  خألا  رواست  نأ  بجي  .بذكأو ال  يناكم  حوارأ  نأ  ديرأ  ال 
ىري نأو  يتدضنم ، ىلع  ةنورك  نويلم  نيرشعو  ًاسمخ  كانه  نأ  يتوص  عمسي يف  نأ 

". اذه ديري  ناك  اذإ  اهل  ًاروص 
: لوقي وهو  فوقولاب  ّمهو  هيسرك  سكنورب  عفد 

انرايخ كلذ  ناك  اذإ  .اهمدختسأس  ٍذئدنعف  ًائطخم ، تنك  اذإ  ...و  "
نم اهعنميو  رومألا  مامزب  كسميس  يذلا  ديحولا  ءيشلا  وه  اذه  ناك  اذإ  ديحولا ؛

". راجفنالا
ثدح يف ام  رارغ  ىلع  هيلإ - مورتسلراك  هّجوت  امنيب  فرصنيل ، ض  مث 

؟ سكنورب عارذ  ىلع  هدي  عضوو  ريخألا - امهئاشع 
". نوج "
."؟ اذام "

."؟ هيف ركفأ  امب  متهم  تنأ  له  "
.هيلإ ىغصأو  أموأ  مث  ةيرحب ، لمعلل  ةجاحلاب  روعشلا  سكنورب  دعبتسا 

مهقوفن نحنف  مهيلع ؛ ضبقلاو  عيبلا  ةيلمع  ذّفنن  نأ  لضفألا  نم  هنأ  دقتعأ  "
يك نونجلا ؛ اذه  ىلع  ءاضقلا  وه  كلذ  ّلك  نم  ةيمهأ  رثكألا  نكل  .رداصملاب 

سيلو ةصرفلا ، انل  تحنس  امدنع  مهنم  انلن  اننأ  سانلا  ّلكل  حيضوتلا  نم  نّكمتن 
". اياحضلا ةبسن  ّلقتو  فراصملا  ىلع  وطسلا  ةبسن  ضفخنتس  كلذ ، دعبو  .ظحلاب 

.ةقباسلا ةّرملا  لثم  ًامامت  هب ؛ ًاكسمم  مورتسلراك  ّلظ 
". رخآ ٌرمأ  كانه  "



.ًاضيأ هلثم  حايترالا  مدعب  سكنورب  رعش 
."؟ مهفت له  .ةزاجإ  ذخأت  نأ  كديرأ  ...اذه  نم  يهتنن  امدنع  "

.براقتلا نم  ًاعون  هربتعي  ناك  امم  ًابيرقت  ررحتلاب  رعشو 
". ديكأتلاب "

لب ةدحاو ، الو  ىرخأ ، ةيضق  يأ  ىلوتت  نل  نوج ؟ اي  ينعمست  له  "
". لمعلا نم  ةزاجإ  ىلع  لصحتس 

لبق ءايشألا  ضعبب  مايقلا  ّيلع  نكل ، .اذه  نم  يهتنن  امدنع  .ًاقحال  "
". يصخش نالعإ  ةباتك  ىلإ  جاتحأ  يتايح  ةّرم يف  لّوأل  لاثملا ، ليبس  ىلع  .كلذ 



، دعب ةوهقلا  زهجت  .ةوهقلا مل  دادعإ  ةلآ  ةافصم  ءاملا يف  ضعب  كانه  لازي  ال 
.ًابيرق كلذك  نوكتس  اهنكلو 

رمعب ًادلو  نافيضتسي  امإ  .نايتسابيس  كلذكو  ةمئان ، يللينأ  تناك 
تاعاس عضبل  طقف  .انه  ويل  دجاوت  ام  ًاردان  نكل  عوبسأ ، ةدمل  تيبلا  ةسداسلا يف 

ردانلا نم  ناك  ذإ  اهلمأ ، باخ  دقو  ةءاتسم  يللينأ  نأ  ملعي  ناك  .رخآلاو  نيحلا  نيب 
.ًاضيأ كلذ  ملعي  ويل  ناكو  .رمألا  مّهفتتس  اهنكلو  يناثلا ، هتيب  اهنبا  روزي  نأ 

.كلذ يهتنيس  ام  ناعرس  نكل ،
حتفُي وهو  ديربلا  قودنص  ءاطغ  توص  عمس  .ًاريخأ  ءطبب  لئاسلا  باسنا 
ًاناجنف ألم  .ويام  رهش  نم  ليمجو  ئفاد  موي  رجف  ةيندعم يف  تاّنر  تناك  .قلغُيو 

وهو ةقيقد  نم  رثكأل  خبطملا  سلج يف  مث  ةلواطلا ، ىلع  هعضوو  فزخلا  نم  ًاريبك 
ةبوبملا تانالعإلا  صرحب  أرقيو  حابصلا ، ةفيحص  ىلإ  رظنيو  طقف ، هتوهق  فشتري 

". يصخش  " ناونع تحت 
تاوطخ عضب  هيدل  تلاز  ام  .ةظحللا  هذه  ىلإ  لوصولل  هططخ  تّدأ 
ةلاسرلا لاسرإب  مويلا  ماق  .ةياهنلا  ةيادب  ىلإ  َلصيل  ديربلا ؛ قودنصو  ةباوبلا  ىلإ  َلصيل 

مث يلعفلا ، لدابتلل  ةطرشلا  لاجر  اهعبتيس  يتلا  تاميلعتلا  اهيف  بتك  دقو  ةريخألا ،
.رمألا يهتنيس 

موقيس ذإ  ًةرشابم ؛ رظني  الأ  ىلع  مزع  .ةعقعق  ًاثدحم  ديربلا  قودنص  حتف 
هذه تناك  .ىرج  ام  اذه  سيل  .ةوهق  ناجنف  لوأ  عم  خبطملا ، ةلواط  ىلإ  كلذب 
كانه يقلتسي  نأ  رّرق  امدنع  مهراوشم ؛ اوأدب  امدنع  ثدح  ام  ًامامت  هبشت  تاظحللا 

نزخم ةيضرألا يف  قّزم  يذلا  راجفنالا  دعب  ةنيكسلا  اهُّمُعَـت  ةباغ  قئاقد يف  سمخل 



نآلا كلذب  مايقلا  نم  نكمتي  ملو  ٍذئنيح ، هسفن  حامج  حبك  نع  زجع  .حالسلا 
.ًاضيأ

باوجلا سيبح  ناك  تاريضحت  نم  هب  ماق  ام  لكو  طيطختلا ، كلذ  لك 
نيثالثلاو ةعباسلا  وأ  نيثالثلاو  ةسداسلا  ةحفصلا  ىلع  ام  ناكم  هنع يف  ثحبي  يذلا 

.هيدي نيب  تنّضغت  يتلا  ةفيحصلا  يف 
.اهحّفصتو اهيف  بّلق  مث  طسولا ، دنع  ةفيحصلا  حتفب  ماق 

.نوثالثلاو ةسداسلا  ةحفصلا 
ىلعأ نم  ةيديلج  ةلتك  ىلإ  هبضغ  ناروف  لّوحتو  لاحلا ، يف  ويل  فقوت 

.هردص ىلإ  ًارورم  هتمجمج 
سلجيس لب  يلغت ، لازت  ةلواطلا ال  ىلع  هتوهقو  تيبلا  ىلإ  دوعيل  نكي  مل 

.هرا أدبي  يك  اهدوقيو  ةرايسلا  يف 
.نيعللا يطرشلا  كلذ  هركي  هنإ 

ـــــــــــــــ
ريرسلا لاز  ام  .لواحي  هنإ مل  ىتح  نفج ؛ هل  ضمغي  ...سكنورب مل  نوج 

.ًالفقم مونلا  ةفرغ  بابو  ًابترم ،
برشي ملو  هخبطم ، ةلواط  ىلع  ةوهقلا  نم  نيجانف  ةثالث  كانه  تناك 

.راظتنالا ةليل  نيتمحالتم يف  ةملظلاو  ةرارملا  تدب  .ّطق  ةوهقلا 
، ةفيحصلا نم  نيثالثلاو  ةعباسلا  ةحفصلا  نم  برقلاب  دوجوملا  فتاهلا  ّنر 

.ًاددجم ّنر  مث  أرقي ، ناك  امنيب  ًاددجم  ّنر  .ةرم مث  لوأل  تانالعإلا ، برق 



.ي ـصـ خش           
نيراك انآ 

.ًاددجم كارأ  نأ  ديرأ  الو  ةتبلا ، كل  ثرتكأ  ال 

نينرلا فقوت  مث  .ةسماخلا  مث  ةعبارلا ، ةرملل  ّنري  ناك  اميف  فتاهلا  بقار 
قربلا ضيمو  نيب  يناوثلا  ّدعي  لفط  لثم  هسفنل ؛ يناوثلا  ّدعي  سكنورب  ناك  امنيب 

.دعرلا ةمدمدو  جهوتملا ،
.ًاددجم ّنر  ٍناوث مث  عبس  تضم 

.ةرملا هذه  تاّنر  ثالث  ّنري  هكرت 
". نيراك انآ  ...ًابحرم  "
". ًاحداف ًأطخ  تبكترا  "

الو ًايوق  نكي  مل  طغضلا ؛ ريثأت  تحت  نوكي  امدنع  هتوص  ودبي  اذكه  ًاذإ ،
عّنقملا صخشلا  بساني  توص  هنإ  .ةنكللاو  ةجهّلل  ءافخإ  كانه  لازي  الو  .ًافيعض 

.تارم ةدع  هآر  يذلا  دوسألاب 
."؟ اذه دقتعت  له  "

" ...لفاس اهيأ  نآلا  ّيلإ  ِغصأ  "
نأ يننكميو  ...راملوغ  ةحاس  يف  كانه  كلوح  سانلا  نم  ديدعلا  دجوي  "

". تبغر اذإ  ةيكلسال  ةزهجأب  ةدوزم  ةطرش  ةرايس  لسرأ 
نأ لبق  ةيناث  نيثالث  نم  رثكأ  يدلو  ةيناث ، ةرشع  سمخ  ذنم  ملكتن  نحن  "

تأدب دقل  ...ًادحاو  ًائيش  مهفت  نأ  كيلع  ًالوأ  نكل ، .ةملاكملا  بقعت  نم  نكمتت 



". نيمرا يديأ  ةلودلا يف  ةحلسأ  تعضو  دقل  .وتلل  برحلا 
ًانكاس طيحملا  وجلا  ناك  نكلو  ةرواجم ، ةجض  يأ  طقتلي  نأ  سكنورب  لواح 

فتاهلا ةريجح  نأل  امبر  وأ  ةملاكملا ، لبق  ام  ءيشب  فتاهلا  ةيطغتب  ماق  هنأل  اّمإ  .ًامامت 
.ةظحللا هذه  هّلقأ يف  ةمحزلا ؛ نم  ٍلاخ  عقوم  تناك يف  هذه 

سيلأ .ةيضقلا  تسيل  هذه  نأ  ًامامت  يلثم  ملعت  َتنأ  ربكألا ، خألا  اهيأ  "
نيقراسلا رثكأ  متنك  ول  ىتح  اذل ، .تالجسلا  قباوس يف  ّيأ  كيدل  تسيل  كلذك ؟

، مترّكف مكنأل  متحجن  دقل  هللا ؟ قحب  نوحلفت  فيكف  يتايح ، مهتيأر يف  نيذلا  ةروطخ 
". نيرخآ نيمرجمب  اولصتت  نل  اذل 

تالاصتا يأ  ىلإ  جاتحأ  انأ ال  ةلفاسلا ! نبا  اي  هابتناب  ّيلإ  ِغصأو  سرخا  "
ةلاسر لسرأسو  قيدانصلا ، ضعب  طقف  رمطأس  انأف  يتحلسأ ! ىلع  نورخآلا  زوحيل 

ّلك يف  ًايكيتاموتوأ  ًاحالس  نيعبرأ  كلذ ؛ تظحال  امبر  .تاميلعتو  ءارمح  بولقب 
ًادحاوو ةيفالسوغويلا ، ايفاملل  ًادحاوو  زلجنآ ،" زلهلل   " ًادحاو لسرأس  .قودنص 

ام ِرتشت  كنأل مل  تنأ ؛ ةنيعللا  كتطلغ  يه  كلتو  ...يحاوضلا  ءايبغألا يف  كئلوأل 
". انأ هتقرس 

ةسمخ ىلع  يوتحت  ءادوس  ةبيقح  نآلا  كانه  ًائيش ؟ ملعت  له  عمسا ، "
ضرتفُي ناك  يذلا  كلام  هنإ  .ةطرشلا  زكرم  يتدضنم يف  ىلع  ةنورك  نويلم  نيرشعو 

". ًالصأ كلذ  نع  َلدعأو  رمألا ، دِسفأ  نأ  رّرقُأ  نإ مل  اذه  هب ؛ كضياقأ  نأ 
: سكنورب عبات  مث  ةهينه ، تمصلا  داس 

ىلع وطسلا  وه  ربكألا  خألا  اهيأ  ًالعف  هديجت  يذلا  ديحولا  ءيشلا  نأل  "
ىلع وطستس  نيراك ؟ انآ  اذه  عمست  له  ًاراركتو ! ًارارم  كلذب  موقتسو  فراصملا ،

!". ةطقاسلا نبا  اي  ًاددجم  فراصملا 



.ًةأجف توصلا  داع  مث 
انأ نم  ملعت  تنأ ال  .ًاريغص  ًاليصفت  لهاجتت  تنأ  ...نوج  ...سكنورب  "

". ودبت فيكو  نوكت  نم  ملعأ  يننكلو  ودبأ ، فيك  وأ 
امدنعو .لاصتالا  ربكألا  خألا  عطق  دقف  نوكس ؛ ىلإ  توكسلا  لّوحت  مث 

نأ نود  نم  ةملاكملا  لاوط  ًافقاو  ناك  هنأ  كردأ  ةلواطلا ، ىلع  فتاهلا  سكنورب  عضو 
.كلذ ظحالي 

.ةيلاتلا ربكألا  خألا  ةوطخ  رظتني  نأ  نآلا  هيلع  نيعتي 
ـــــــــــــــ

ةعاسلا لولحب  هترايس  فقوأو  هتقش ، ىلإ  ويل  داع  .ًاركاب  تقولا  لازي  ال 
تاعاس عضب  الو  ةحوتفملا ، ةليلقلا  يهاقملا  دحأ  ةوهقلا يف  لوانت  هدعاسي  .ةنماثلا مل 

كلذ لكف  .هرتوت  نم  ةئدهتلل  ةلواحم  ةيبونجلا يف  يحاوضلا  ربع  ةمئاهلا  ةدايقلا  نم 
لشفلاب مراعلا  روعشلا  اذه  هلهاك  نع  َعَفري  نأ  عِطتسي  .ىودج مل  نود  نم  ناك 

.هءارو اهّرجي  يتلا  ةبيخلا  لويذ  نم  َصّلختي  نأو  ريبكلا ،
طقف لصاوتملا  طخسلاب  هروعش  مظاعت  .بأرملا  وحن  راسو  هترايس  نم  جرخ 
هنأب رهاظتيو  ًاظقيتسم ، نايتسابيس  ناك  .تاركلا  ىدحإ  دادترا  توص  ببسب 
ةبرض لك  ىلع  قِّلعُيو  بأرملا ، باب  ىلع  ةركلا  لكري  ناك  ذإ  .فرتحم  ةرك  بعال 

.ةعنصتم ةقيرطب  ةيزيلكنإلاب  ا  موقي 
."؟ بهذت نيأ  ىلإ  ّيفاضإلا ، يبأ  ًابحرم  "

."؟ ظقيتسم تنأ  اذامل  "
". ديج ىمرم  سراح  ىلإ  جاتحأ  ّيلإ ؟ مامضنالا  ديرت  له  "



.ةباوبلا بناجب  بابلا  ويل  حتف 
". كتدلاو ىلإ  نايتسابيس ، اي  لخادلا  ىلإ  بهذا  "

ريغ لكشب  ىنميلا  همدقب  ةوقب  ةركلا  فذق  نم  تسلا  تاونسلا  نبا  نّكمت 
.بأرملا باب  زهو  عقوتم ،

". مانتو مانت  تقولا ، ةليط  مانت  اإ  "
عساولا يتنمسإلا  ءانفلا  قوف  ًاديعب  اهفذقو  ةخفتنملا ، فصن  ةركلا  ويل  طقتلا 

.لزنملا هاجتاب 
". كانه بعلا  "

دلاولا بهذو  ةركلا ، ءارو  ضكري  ناك  اميف  لمأ  ةبيخب  نايتسابيس  رظن 
.هءارو بابلا  لفقأ  مث  حيباصملا ، ءاضأو  بأرملا ، ىلإ  يفاضإلا 

ناكملا يف  اهعضوو  اهطقتلا  .لمعلا  ةلواط  تحت  ةبتاكلا  ةلآلا  لازت  ال 
.نيراك انآ  لئاسر  نم  ققحتي  حارو  هسفن ، قباسلا 

وحن هفلخ ؛ رادجلا  وحن  ةعرسب  اطخ  .ةعرسب  لصح  ءيش  لك  كلذ ، دعب 
.ةليقث ةقرطم  ناك  هب ، حّولو  هسأر  قوف  ًايلاع  هعفر  .ةنازخلا  ىلإ  دنتسم  ءيش 

حّول املك  ةعيفرلا  اهحيتافمو  ليقثلا  يديدحلا  ةبتاكلا  ةلآلا  ءاطغ  قَحس 
.هترجنح نم  فنعب  عفدنت  تحار  ةيلاع  تاخرص  عم  ةقرطملاب ،

."؟ لعفت اذام  "
.لخادلا ىلإ  رظنلا  قرتساو  بابلا ، يقشلا  دلولا  حتف 

!". انه نم  جرخا  "



.ٍلاع توصب  كلذ  لاق 
!". نآلا "

لفقأ اميف  ىرخألا  ولت  ةبرضب  ماق  هب ، موقي  ناك  اّمع  فقوتي  هنإ مل  ىتح 
درجم ةبتاكلا  ةلآلا  تحبصأ  ىتح  ةقرطملاب  حّولي  ويل  ّكفنا  امو  .هءارو  بابلا  دلولا 

يطرش ّيأل  نكمي  ال  ًاددجم ! اهمادختسا  نكمي  الو  كيتسالبلاو ، ندعملا  نم  اياظش 
نم رثكأ  ويل  دِرُي  ملو  هرارق ، ذختا  سكنورب  نوج  كلت ! زازتبالا  لئاسرب  اهطبري  نأ  نيعل 

.هينيع مامأ  نم  ءافتخالاو  ًاددجم ، هلافغتساو  يطرشلا ، اذه  ةايح  ديقعت 



ّتس ىلع  يوتحيو  لماكلاب ، نوللا  ضيبأ  فّلغملا  ناك  رهشأ ، ةعبس  لبق 
نم طسولا  نم  ًامتاق  حبصأف  نآلا  اّمأ  .ةنورك  ةئمسمخ  ةئف  نم  ةّيدقن  ةقرو  نينامثو 
ام يأ  ةنورك ، ةئمسمخ  ةئف  نم  ةيدقن  تاقرو  عبرأ  تيقب  هقالغإو ، هايإ  هحتف  ءارج 
، هتءارق بعصت  ٍّطخب  وبلوس ، زكرم  بتك  ةيفلخلا  ةهجلا  ىلعو  .ةنورك  يَفلأ  لداعي 

فقوو هلزنم ، ىلإ  ويل  داع  تمصلا ، نم  تاونس  ةدع  دعب  .ابموت  ةملك  اهتحت  بتكو 
اهداقو ةعامللا  ةكرشلا  ةرايس  ىلإ  ويل  دعص  املاحو  .كيمس  فّلغمب  حّولو  بابلا ، برق 
بتكو ونيكلا ، ركاذت  ضعب  تحت  ملق  نع  ثحبو  لخادلا  ىلإ  نا  ـڤـ يإ عرسأ  ًادعتبم ،

زكرم ابموت ، يف  ءانبلل  ًاريبك  ًاعورشم  وتلل  تيأ  دقل  .هركذت  ىلإ  جاتحي  ام  ةعرسب 
عورشملا اذه  ّرد  دقو  ةيراجت ، ةيكلم  .ةعبرم  مدق  فالآ  ةعبس  ةحاسمب  هنإ  وبلوس ." "

ةبعل نم  قاروأ  اأكو  هيلإ  تَمِّلُس  ًافلأ  نوعبرأو  ةثالث  .ٍذئنيح  كلذ  فرع  .ًاريفو  ًالام 
ةسمخلا فالآلا  يه  كلت  ...ءانبلا  ٍزجم يف  ٍلمع  ةليصح  اأ  ويل  ىعّداو  يلوبونوملا ،" "

مث ةدئافك ، فالآ  ةسمخ  ىلإ  ةفاضإلاب  ا ، كل  نيدم  ّيننأ  دقتعأ  يتلا  نوثالثلاو 
قوف فّلغملا  ةنزاومب  ماق  .ةماعد  ّلكل  دحاو  ...ةيفاضإ  فالآ  ةثالث  ىلع  تلصح 
ناك يذلا  يسركلاك  ًامامت  ءارفصلا - ةيكيتسالبلا  ةلواطلا  ىلع  بارشلا  نم  سأك 
ازتيبلا ةنيجع  تخفتنا  نأ  دعب  عساولا ، نرفلا  نم  قفدتت  ةرارحلا  امنيب  هيلع - سلجي 

ةنيجعلا ةرشق  جراخلا  ىلإ  تفرج  قئاقد ، عبس  دعب  .ةزوبخم مث  ريغ  يهو  تَعضُو  يتلا 
.بهتلملا بئاذلا  نبجلاب  ةاطغملاو  بناوجلا ، ةقورحم 

نأ هب  ردجي  ذإ  .ةريبك  ةيمك  سيل  نكلو  هسأك ، نم  بارشلا  نم  ديزملا  عّرجت 
.ناكملا اذه  رداغي  امدنع  ًايحاص  نوكي 

.ئفادلا فيصلا  ًامحدزم يف  جراخلا  عراشلا يف  ناك  .ةذفانلا  ىلإ  هسأر  رادأ 
.همامأ نمو  هفلخ  نم  هترمغ  يتلا  ةرارحلاب  ًاطاحم  ناك 



.حايترالا مدعب  روعش  هباتناو  نوعبرأو ، ةثالث 
ناك نإ  هدلو  لأسي  نأ  لواح  .هعم  ملكتي  نأ  لواحو  نيتّرم ، هب  لصتا 
يأ ىلع  لوصحلا  نم  نكمتي  نأ  نود  نم  نكلو  هلعف ، هب  ردجي  ٍءيشب ال  ًاطروتم 

لجرلا ىأ  نأ  ىلإ  ...ئطخم  هنأب  لامتحا  كانه  ناك  نآلا ، ىتح  اذل ، .ةبوجأ 
ريكفتلا ىلع  هلمح  يذلا  لجرلا  كاذ  هبارش ؛ ءاستحا  ّداحلا  جازملا  وذ  نيمسلا 

معطم رداغو  هتلابُق ، رفصألا  يكيتسالبلا  يسركلا  نع  ضهنف  ةبئاذلا ، تاجلثملاب 
- نا ـڤـ يإ فشتكا  يذلاو  يباك ، ىعدي  يذلا  ءانبلا  عيراشم  َريدم  كلذ  ناك  .ازتيبلا 

اهنع بتك  يتلا  ةفيظولا  ءارو  ناك  يذلا  لواقملا  هنأ  ةيفتاه - تالاصتا  ةدع  دعب 
، نيعل يندعم  قودنصب  هبشأ  ناك  يذلا  وبلوس  زكرم  ءانب  عيراشم  يأ  فّلغملا ؛ ىلع 
هنإ لاقو  صاخلا ، هلمع  هيدل  راجنك  هسفن  مّدق  .رجاتملا  ىلع  يوتحي  نوللا  قرزأ 

.عجرم نع  ثحبي  ناك  اذل  كاجن ، ـ ڤود ويل  ىعدي  ءانب  دهعتم  عم  لمعلل  ًاضرع  ملتسا 
.ميلس وحن  ىلع  ةثداحملا  تأدب 

فيظوتب لعفلاب  ماق  هنأ  داحلا  هحايصب  بضغلا  عيرس  لامعلا  ريبك  دكأ 
فّلغملا لاملا يف  نوكي  دقو  ةحيحص - ويل  ةياور  نوكت  دق  ّيعرف - لواقمك  ويل  ةكرش 

.هتليخم نم  عبنت  ةصاخلا  هتاجاتنتسا  ّلعلو  ءانبلا ، هلمع يف  ءاقل 
.كلذك نكت  اهنكلو مل 

مامألا ىلإ  لامعلا  ريبك  ىنحنا  امدنع  بارشلا  سأك  فصن  عّرجت  دق  ناك 
نوكأس ...ةصقانم  وأ  ةديازم  نع  ًايمسر  نونلعي  امدنع  ًاسرتحم  نك  .ةحيصن  هادسأو 

وه يل  ةبسنلاب  .راعسألا  قرحب  موقي  وهف  .هعم  لمعلا  كبساني  نل  .كعم  ًاقداص 
...ءانبلا هعم يف  لمعتس  تنك  نإ  كل ، ةبسنلاب  نكلو  هنم ، يرتشأ  يننأل  ينبساني 

ةيفيك مهف  ىلع  رداق  ريغ  ينلعجي  ّدح  ىلإ  ًادج  ةيندتم  راعسأب  ةصقانملاب  نومهاسي  مه 
لامعلا ريبك  ماق  .هكوكش  تتبثُأ  دقل  .فرع  دقل  نآلاو ، .رارمتسالا  نم  مهنكمت 



يهو ةليوط - ةرتفل  كوكش  نم  نا  ـڤـ يإ رواس  ام  ديكأتب  كردي ، نأ  نود  نمو  يباك ،
.ربكألا هدلو  ناكو  زافلتلا - ةشاش  ىلع  رهظ  يذلا  عّنقملا  قراسلا  ىلع  فّرعت  هنأ 

.ريبك بأرم  عم  ريغص  تيب  ماعلا ، قيرطلا  نم  رخآلا  بناجلا  كانه يف  ناك 
.ءانبلا عيراشم  ريدم  هيلإ  راشأ  يذلا  وه  كاذ 

.ًاّدج ٌبيرق  هنإ  .انه  شيعي  ويل 
يرجتس .ةلواطلا  ىلع  ةنورك  نيسمخ  ةقرو  عضوو  هبارش ، نا  ـڤـ يإ ىأ 

ويلو وهف  .هعجضم  تّضق  يتلا  ةليوطلا  يلايللا  كلت  لالخ  دقتعا  امك  رومألا 
مث .ًايجيردت  ومنت  دق  ةريغص  ةكرش  يف  هنباو  دلاولا  ديج ، لكشب  امهضعب  نامهفي 

.هفرعي داكلاب  ناك  يذلا  تنسني  ڤـ ىلإ  فّرعتيو  سكيليف  عم  هلكاشم  ّلحيس 
.تايسمألا مهضعب يف  عم  نورماستيو  نوسلجيس 

.ةباصع اوناك  .ةلئاعلا  لمع  نوريديو  ًاعم  نولمعي  ةعبرألا  مه  اوناك 
كالسأو جايسب  طاحم  بيرغو  ريغص  لزنم  وحن  ماعلا  قيرطلا  ربع  ريسلاب  أدب 

.لزنمب هنم  نصحب  هبشأ  ناك  ىلعألا ؛ نم  ةيبلول  ةكئاش 
رّكف .فراصم  ةدع  ىلع  وطسلاب  مث  ةحفصم ، ةرايس  فطخب  اوماق  ًالوأ ،
شاشر عفدم  هيف  مدختساو  ًافينع ، ًاوطس  ناك  .يثالثلا  وطسلا  ةريخألا ؛ ةقرسلاب  ًايلم 
تناك نيح  ةبقارملل يف  اهلمكأب  تعضخ  ةريغص  ةدلب  يفو  ةرايس ، حطس  ىلع  تّبُـث 

.ةنمآ ةفاسم  ىلع  ةطرشلا 
معطم فّلغملا يف  َيسن  له  .ءيشب  رعشي  ملف  هردص  بيج  هديب  سّسحت 

ةقيقر ةقرو  كانه  تناك  .كانه  ناك  هب ، رعش  نآلا  .ًاددجم  هبيج  سّسحت  مث  ازتيبلا ؟
.ربكألا هدلو  اهيف  ىأر  ةرم  رخآب  رارمتساب  هترّكذ  هردص ، نم  برقلاب  دوقنلا  لوح 

.رهش دعب  ًارهش  ةداعلاك  هبلق ؛ برق  انه  تناك 



.هب رعشي  مل 
.رمألا نقيأ  هنأ  ريغ  .ببسلا  فرعي  ملو  ًارتوتمو  ًاقلق  ناك 

.ًاقلطم ٍدحأ  ةيؤر  ىشخي  نكي  يذلا مل  وه  ويل ، ءاقل  نم  ًاقلق  ناك 
لوح رادتسا  مث  يعرف ، قيرط  وحن  هجتاو  محدزملا ، ماعلا  قيرطلا  ىلع  راس 
ًاللبم كانه ، رقتساو  هيفتك  نيب  قرعلا  لّلستو  .ّرحلا  ديدش  ّوجلا  ناك  .ةمخف  اليف 

نجسلا ةباوبب  هتركذ  جايسلا  يف  ةحتف  لالخ  نم  َربع  ةبوعصبو ، .هصيمق  شامق 
برق فقو  .تلفسألاب  ىطغم  هلمكأب  نوكي  داكي  غراف  ءانف  ىلإ  لصو  مث  ةريغصلا ،

.ازتيبلا معطم  نم  هآر  دق  ناك  ريغص  لزنم  نم  برقلاب  ريبك  بأرم 
تلفسألا نكي  مل  ذإ  انه ؛ ئيس  لمعب  مهدحأ  ماق  .لخادلا  ىلإ  راس 

.هئاذح تحت  ةبلج  بّبسو  ًايوتسم ،
بابلا ىأر  امدنع  تيبلا  ىلإ  هقيرط  يف  بأرملا  نم  برقلاب  ًاّرام  ناك 

، مهدحأ رهظ  ظحال  .تنمسإلا مث  طّالخ  مامأ  هلخاد  فقي  مهدحأ  ناكو  .ًاحوتفم 
.زافلتلا مامأ  سولجلا  ةفرغ  وهو يف  ءادوس  ةرتس  ًايدترم  هآر  دق  ناك 

". ويل "
رادتساو يتنمسإلا  طّالخلا  فّقوت  ىتح  ملظملا ؛ بأرملا  لخاد  رظنلا  نعمأ 

.كانه فقي  يذلا  صخشلا  كاذ  رهظ 
نكي مل  .ةنسلا  فصنو  تاونس  عبرأ  لالخ  طقف  ةدحاو  ةّرم  ايقتلا  دقل 

.هئيجم عقوتي  ناك  هنأكو  ًائجافتم ؛ هدلو  ُدبي  مل  كلذ ، عمو  .انه  ءاقللا 
". اباب ًابحرم ، "

". ويل اي  ملكتن  نأ  بجي  "



نم لقأ  رورم  نم  مغرلاب  ةريخألا ؛ ةرملا  هيلع يف  ادب  امم  ًانس  ربكأ  هدلو  ادب 
.ةنس

.ةروطخلا ةقئاف  تاقرس  عستب  ماق  نيحلا  كلذ  ذنم  هنكل 
". مّلكتنس ديكأتلاب ، "

."؟ لخدأ نأ  يننكمي  له  "
ىلع ًارز  ويل  طغض  اميف  ًاموي ، هرزي  مل  يذلا  لزنملا  وحن  نا  ـڤـ يإ أموأو 
اميف لخادلا  ىلإ  ةعيرس  ةوطخ  اطخ  .لفسألا  ىلإ  قالزنالاب  بأرملا  باب  أدبف  طئاحلا ،

.هفلخ بأرملا  باب  لفقُأ 
."؟ ديج اذه  له  "

.هناكم لازي يف  هنإ ال  فّلغملا ، سّسحت 
". ويل "

."؟ اذام "
". ًاضعب انضعب  ىلإ  يمتنن  انأو  تنأ  "

نم طقف  وه  نكمت  ًاعاقيإ  كلذ  ناك  هصيمق ، بيج  ىلع  نا  ـڤـ يإ تّبر 
.هعامس

". اننيب رارسأ  دجوت  هنأل ال  "
.مالكلاب رمتسا  اذل  هلصت ، لعف مل  ةدر  راظتناب  ناك 

". تنأ هنأ  ملعأ  انأ  ...مهفت  تنأ  "



."؟ اذام ...ملعت  "
". كاوخأو َتنأ  "

."؟ ّيَوخأ نعو  ّينع  ملعت  اذام  "
ثودح ّطق  لّيختي  مل  .تاملكلاب  كلذ  نع  ريبعتلا  بعصلا  نم  ناك 

رّكفي امب  مهدحأ  غالبإ  ىلإ  رطضي  نأ  اذهك ؛ بعص  فقومل  ضرعتي  نأ  يأ  كلذ ؛
هنهذ لوجي يف  امع  ّربعي  نأ  اذ ؛ قطنيو  هدلو  ىلإ  رظني  نأ  بعصلا  نمف  .هفرعيو  هيف 

.هلعف ةّدر  رظتني  مث  بسحو ، دّدرت  نود  نم 
". ةحلسملا ةبصعلا  متنأ  ...مهرثأ  ةطرشلا  لاجر  ىّفقتي  نم  مكنأ  فرعأ  "

.ريبعتلا نم  ًايلاخ  ويل  هجو  ناك  ذإ  لعف ؛ ةّدر  ّيأ  َّقلتي  مل 
هلالخ نم  ىرأ  نأ  عيطتسأ  انأف  مأ ال ، ًاعانق  ًايدترم  تنك  اذإ  ام  ّمهي  "ال 

". كدلاو يننأل  ويل ، اي  كتاكرح  زّيمأ  نأ  عيطتسأ  .كلالخ  نمو  ًةرشابم ،
ىلع ّيَوخأ  نع  ءيش  يأ  ملعت  كّنإ ال  ىتح  ّينع ، ءيش  ّيأ  ملعت  تنأ ال  "

". لقألا
نكلو ...ةطرشلا  لاجر  عدخت  نأ  كنكمي  يعادخ !؟ عيطتست  كنأ  دقتعتأ  "

!". انأ سيل 
.لاعفنا يأ  نم  يلاخلا  هجولا  كلذ  اهسفن ؛ هجولا  ريباعت  تّلظ 

اذإ ...تنسني  ـ ڤو سكيليفو  انأ  كلذ ؛ لعف  نم  اننأ  دقتعت  تنك  اذإ  اباب ، "
". انع غّلبو  بهذاف  كلذ ، دقتعت  تنك 

.دمخ دق  همهفي - يذلا مل  حماجلا - هبضغ  ّنأكو  ادب  مث 



."؟ اذام "
.نآلا دعب  هردص  ىلع  هدي  عضو  ىلإ  جاتحي  دعي  هنإ مل  ىتح 

مه كدالوأ  نأ  دقتعت  كنأ  مهربخأ  .مهل  انمّلسو  يبأ ، اي  ةطرشلا  ىلإ  بهذا  "
". ةحلسملا ةبصعلا 

لثم ًاريبك  ناكو  ةلواطلا ، ىلع  عنصلا  يلزنم  يبشخ  قودنص  كانه  ناك 
ًائيش نا  ـڤـ يإ ىأر  .بلاقلا  هتايوتحم يف  غرفأو  ًايكيتسالب  ًاولد  ويل  طقتلا  .زوملا  قودنص 

ظحالو اهرخآ ، يف  فورح  دجوت  ةليوط  ةيندعم  ًاعرذأ  مث  ءادوس ، ةناوطسُأ  هبشي 
.اهادحإ ىلع  آ "  " فرحلا حوضوب 

.ةبتاك ةلآ  نم  ءازجأ  تناك 
كلذ كنع يف  تغّلب  يننأ  تيعّدا  امك  ...ينع  غّلب  هسفن ؛ ءيشلا  لعفا  "

". نيحلا
ويل ماق  .ريرصلاك  ًاتوص  ةريغصلا  تنمسإلا  طّالخ  تالجع  تقلطأ 

ةداملا تفخأ  ىتح  يبشخلا ، بلاقلا  هيف يف  ام  غارفإو  ةلواطلا ، وحن  طّالخلا  بحسب 
.ةدحاو ةعومجم  ًاموي  تناك  ءازجأ  ًايّلك  ةيدامرلا  ةجزللا 

ىلع رارسأ  يأ  يفخن  اننإ ال  تلق  .هتلق  ام  اذه  انضعب ؛ ىلإ  يمتنن  نحن  "
.ةروراقلا بكسُي يف  نأ  بجي  دوقولا  نم  مك  طبضلاب  تحرش يل  املثم  ًامامت  انضعب ؛

."؟ اباب كلذك  سيلأ 
قلزنا مث  ويل ، رداغو  بأرملا  باب  عفتراف  طئاحلا ، يف  ّرز  ىلع  ويل  طغض 

.ةيناثلا ةرملل  قّرعتملا  نا  ـڤـ يإ رهظ  فلخ  لفسألا  ىلإ  ًادّدجم  بابلا 
". اذه ملعت  تنأو  ًادبأ ، ةطرشلا  ىلإ  بهذأ  نل  "



.هب قاحّلل  هفلخ  نا  ـڤـ يإ عرسأو  لزنملا ، وحن  هجوتلاب  ويل  أدب 
". ويل "

.ميقتسم وحن  ىلع  مامألا  ىلإ  راس 
". ويل اي  ّيلإ  ِغصأ  ويل ، " 

.مامألا ىلإ  ًاهجتم  ويل  ّلظ 
". ًاددجم اذه  لعفت  "ال 

.هبرق ملكتي  يذلا  لجرلا  ىلإ  رظني  هنإ مل  ىتح 
لمعن نأ  اننكمي  .رمألاب  ينملعأف  ويل  اي  يتدعاسم  ىلإ  ةجاحب  تنك  اذإ  "

". ديدج نم  أدبنو  انفلخ  يضاملا  يمرنس  .ًاددجم  ًاعم  ينبن  نأ  ًاعم ،
.هدلاو ىلإ  رظنو  ويل  فّقوت  ةأجف ،

."؟ يندعاستس له  "
نم ريغصلا  يرجحلا  لزنملا  ىلإ  لوخدلل  بابلا  حتفو  ةفرشلا ، قوف  اطخ  مث 

.هلوح تافتلالا  نود 
ثيح نم  ًاددجم  دوعت  نأ  كنكمي  اذل  انه ، ىلإ  لصت  فيك  تفرع  دقل  "

". تيتأ



ٍذئنآ
ثلاثلا مسقلا 



تحار .ةئداهلا  هسافنأ  عم  مغانتت  هرعش  ةحئار  .هبناج  ىلإ  ةيقلتسم  اإ 
تحارو هنابعادت ، هدخ  ىلع  اهادي  .بّلقت  وأ  كّرحت ، امفيك  يراعلا  دسجلا  لمأتت 

.هّلبقت
حيرلل هدلج  ضرعت  نم  مغرلاب  ًامعانو ؛ سلمأ  لاز  ام  تنسني  دخ ڤـ ناك 

.طقف تاونس  ثالث  ةدمل  سمشلاو  دربلاو 
خرص يذلا  اهدلو  هنإ  .يلاخلا  سكيليف  ريرس  ىلع  تقلتسا  ةيادبلا ، يف 
يك فنعب  هبرضو  لفقملا  مامحلا  باب  عرقب  ًارارم  ماق  مث  هدي ، هدلاو  عفر  امدنع 

.مالظلا برهيل يف  اهمون  ةفرغ  بابب  ًارام  للست  مث  هوعمسي ،
رشع رمعلا  نم  غلبي  ناك  يذلا  اهدلو  يلاخلا ، ويل  ريرس  ىلع  تقلتسا  مث 

مالظلا ىلإ  بره  امدنع  ةدكأتم ، تنك  .ًاغلاب  حبصأ  اهنم  ةلفغ  ىلع  نكلو  تاونس ،
.وه نيأ  فرعأ  تنك  هسفن ،

دقف مونلا ، ىلإ  دلخت  مل  .ةنيكسلا  نم  ًاعون  اهحنمي  تنسني  ڤـ ريرس  ناك 
.ةئيطب اهبلق  تاضبن  نكل  كلذ ، نع  ةزجاع  تناك 

بابلا حتُف  امدنع  معانلا  هرعش  غدغدي  اهفنأو  كانه  ةيقلتسم  تناك 
.يمامألا

.اهادلو امإ 
.هنادقفب تفزاج  ٌدحأ  دوعي  امدنع  روعشلا ؛ كلذ  ااتنا  داتعملاك ، مث 

اذه ّنكلو  ًاّقح ، اذه  لعفت  .كحضتو مل  ّينغت  تناكو  ةحرفلا ، ةدش  نم  ريطت  تناك 
.هب ترعش  ام 



تاكرحب ريرسلا  نع  اهمسج  جرحدتو  فطلب ، تنسني  سأر ڤـ نع  تدعتبا 
رمتسي ثيح  ةلقتسملا  ةفرغلل  يلاتلا  بابلا  تدّقفتو  بابلا ، تقلغأ  مث  ةريغص ،

وهبلا ةدشب يف  امهتنضح  .نابيبحلا  اهادلو  سكيليفو ، ويل  رضح  .عطقتملا  ريخشلا 
: ًاسماه اهمضي  ناك  اميف  اهينذأ  سكيليف  مف  لّلبو  قيضلا ،

". برهلل نيططخت  كنأ  ملعأ  "
.سمهي ملو  يه ، تعمس  امك  ًامامت  كلذ ؛ ويل  عمس 

."؟ امام كلذك  سيلأ  كلذب ، يموقت  نل  كنأ  ملعأو  "
.دحاو تقو  يف  ًاعم ، امهمض  ىلع  ةصيرح  تناك 

". ماري ام  ىلع  نوكيس  ءيش  لك  "
ىتم امام ؟ ىتم  .ِكُتعمس  يتدج ، عم  تملكت  كنأ  ملعأ  ...نكل  "

."؟ نيلحرتس
.اهينيع هبشت  يتلا  امويع  ىلإ  ترظن  امهيلإ ، ترظن 

". ةسردملا ىلإ  بهذتس  "
."؟ ىتم "

.ًاددجم هتنضحو  هب  تكسمأ 
موقأسو لستغاو ، نآلا  بهذا  كلذك ؟ سيلأ  سكيليف ، اي  انه  لازأ  "ال 

". ةعرسب بهذت  نأ  كب  ردجي  .روطفلا  ريضحتب 
، نبجلا نم  نيتحيرش  عم  ضيبألا  زبخلا  نم  رئاطش  نع  ةرابع  روطفلا  ناك 

.اهنم لك  ىلع  صاجإلا  ةهكنو 



خألاو لمتكملا ، رمقلاو  يقاولا ، رادجلا  نع  ملكتي  يك  تقولا  ويل  كلمي  مل 
يذلاو لزنملا ، ىلإ  ةدوعلاب  بغري  يذلاو مل  حفسلا ، قوف  هامدق  تلدت  يذلا  ريغصلا 

.ليحرلاب امدلاو  ةبغرب  امهدلاو  اربخي  نأ  امهيلع  ناك  اذإ  اّمع  لءاست 
.وهبلا ةنازخلا يف  تحتف  امدنع  دعصملا  لخاد  لفسألا  ىلإ  امهقيرط  اناك يف 
بايثلاو براوجلاب  ءيلم  اهفصن  نوللا ، ةينب  ةيدلج  ةبيقح  كانه  تناك  لخادلا ، يف 

اهنكلو مل ليحرلا  اهيف  تررق  ةرم  رخآ  ذنم  ناصمقلاو ؛ نيتاسفلاو  ليوارسلاو  ةيلخادلا 
تألمو تنسني ، ةفرغ ڤـ وحن  اهريس  تلصاو  مث  اايح - نم  عطق  اهيدي  نيب  لحرت -

نم تدكأتو  خبطملا ، يرجت يف  هايملا  تعمس  امدنع  اذه  لصح  .هبايثب  رخآلا  فصنلا 
.ااكم تحوارف  كانه ، هدوجو 

عضوي يف بوك  ةلصلص  توص  ىلإ  عمسلا  قرتستو  رظتنت ، ااكم  تحوار 
باب تالّصفم  ريرص  عمستو  همون  ةفرغ  ىلإ  ًاعجار  لفقي  امثير  ترظتنا  ضوحلا ،

.قلغُيو حتفُي 
اهديب اهتبيقحو  تللست  .خبطملا  الو يف  وهبلا  ال يف  كانه ، دعي  مل 

مث مئانلا  هدسج  تعفرو  تنسني  ڤـ ةفرغ  ىلإ  تداعو  ةيذحألا ، فر  برق  اهعضتل 
.ءود ةفرغلا  ترداغ 

اإ ...اهعم  نكت  .ةرايسلا مل  حيتافم  دقفتتل  ارتس  بيج  اهدي يف  تعضو 
.خبطملا ةلواط  ىلع  كانه ،

تناك اهئاذحب ، ةبلج  تثدحأو  تعرسأ  .اهيعارذ  نيب  تنسني  ڤـ ناك 
.ترادتساو اهتطقتلاف  ةضفنملا ، نم  برقلاب  حيتافملا 

."؟ هذه ام  "
.نوللا ةينب  ةبيقح  هدي  يفو  بابلا  دنع  ًافقاو  نا  ـڤـ يإ ناك 



."؟ هللا قحب  لمحأ  اذام  "
.اايوتحم ًاغرفُم  بقع ، ىلع  ًاسأر  ةبيقحلا  بلقي  ناك  اميف  كلذب  سمه 
.خبطملاو وهبلا  نيب  ةبتعلا  ىلع  سبالملا  نم  ةسدك  قوف  يلخاد  صيمق  كانه  ناكو 

نم هفلخ  هامر  مث  رذق ، ءيش  هنأكو  هعفر  .هيعبصإ  نيب  هطقتلاو  لفسألا ، ىلإ  ىنحنا 
.هتحت ناك  ام  ىلإ  رظني  نأ  ىتح  نود 

ىلع هيعضو  هتفرغ ، ىلإ  هيذُخ  يدلو ؟ عم  ةبهاذ  كنأ  نيدقتعت  نيأ  ىلإ  "
."؟ يرام تيرب  اي  هلوقأ  ام  نيمهفت  له  نآلا ، .هظاقيإ  نود  نم  هريرس 

لخدم ّدسي  مخضلا  همسج  ناكو  سمهي ، لازي  وهو ال  ةبتعلا  دنع  فقو 
تنسني ڤـ مون  ةفرغ  وحن  اهقيرط  تقشف  ًاليلق ، ًابناج  كرحت  .هوحن  تراسف  بابلا ،

ةيوست تداعأ  مث  قلقب ، تكرحت  يتلا  هيقاسو  هيعارذ  لوح  ءاطغلا  تّفلو  هريرسو ،
.هتداسو

رضخأ ًاناتسفو  ةيلخادلا  بايثلا  نم  ًاجوز  تطقتلاو  ضرألا ، ىلع  تعكر 
ةبيقحلا هتعضو يف  ام  رخآ  ءايشألا  هذه  تناك  .نيمكلا  دنع  رفصألا  نوللاب  ًاملقم 

.يمامألا بابلا  وحن  ريست  تناك  اميف  ا  كاسمإلا  تمكحأو  ةيدلجلا ،
."؟ نيبهذت نيأ  ىلإ  "

نيب وهبلا  ةداجس  ىلع  فقوو  اهوحن ، رادتسا  مث  اهزواجتو  اهفلخ ، عرسأ 
.هحتف لواحي  دحأو  بابلا 
". يتزيزع اي  "

.ًارمدمو ًارسآ  ًاقانع  اهقناعيل  هيعارذ  ّدم 
انمق نيذللا  انييسرك  ىلع  سلجنل  انتلواط ، ىلإ  خبطملا ، ىلإ  دوعنس  "



". ًاعم امهئارشب 
.لخادلا نم  قزمتلاب  ترعش  مث 

". بسحو ًاليلق  ملكتنس  "
". هنع ملكتن  ام  كانه  سيل  "

". يرام تيرب  ِتنأو  انأ  ملكتن ، نأ  انب  ردجي  عبطلاب  "
دعب هنع  ملكتن  ام  كانه  دعي  مل  هلوقأ ؟ ام  يعت  الأ  نا ؟ ـڤـ يإ اي  ينعمست  الأ  "

". نآلا
.اههجو مامأ  ا  حّولو  ةيضاملا  ةليللا  لعف يف  امك  هدي  عفر 

!". نآلا دعب  "
.رثكأ اهنم  برتقا  مث 

، ةديج ةفيظو  يدلو  نوعئار ! دالوأ  ةثالث  كلذك ؟ سيلأ  دالوأ ، ةثالث  انيدل  "
". انه ...شيعن  نحن  اذه ، لك  انيدل  يرام ، تيرب  ...نحنو  .ةديج  ةفيظو  كيدلو 

.نآلا اهدخ  ةيساقلا  هدي  ةحار  تبعاد 
نكمتي نأ  انلو  مهملا يل  نم  يتبيبح ، يرام ؟ تيرب  اي  هلوقأ  ام  َنيعَت  الأ  "

". مهسفنأ نع  عافدلا  نم  اندالوأ 
.ةموعن رثكأ  هنإ  هدي ، افقب  اهدخ  بعادو 

ام لعفأ ؟ نأ  ينم  نيديرت  اذام  يتبيبح ! اي  مهفأ  ال  ًاقح ؟ هنيديرت  يذلا  ام  "
."؟ هنيّريغت دق  يذلا 



، ةليمج ةقيرطب  اهنيبج  قوف  تلدسنا  يتلا  اهرعش  تالصخ  عفرب  ماقو 
.لضفأ ةقيرطب  ةرملا  هذه  اهسمال 

."؟ اذه لك  يرّمدت  ...نأ  نيديرت  اذامل  "
". نا ـڤـ يإ اي  هرّمدأ  نم  انأ  تسل  "

رهظت امدنع  هبجعي  ذإ  .كانه  هتبثو  اهينذأ ، ءارو  ليوطلا  اهرعش  عفد 
.لماكلاب اهينذأ  اتمحش 

سيلأ ببسلا ، نيمهفت  كنكل  .ةحرابلا  ًاليلق  يدودح  تزواجت  دق  يّلعل  "
...ّبحأ .ويل  ّبحأ  اندالوأ ، ّبحأ  انأ  .عوضوملا  ةقيقح  نيملعت  تنأ  كلذك ؟

". اندالوأ
.ةمهمهلاب هبشأ  سمهلا  حبصأو  هتوص ، ّريغت 

ماقو ...و  انلزنم  باب  جراخ  يسناه  دلاو  فقو  دقف  ًاظاتغم ! تنك  دقل  "
ببسلا نيمهفت  ديكأتلاب  ِتنأ  يتزيزع ، رذتعن ! نأ  انب  ردجي  هنإ  لاقو  هتابلط ، درسب 

". ًاجعزم يل رمألا  اذه  لعج  يذلا 
ىلإ هعبصإ  تقلزنا  مث  اهينذأ ، ءارو  اهنيبج  رعش  بترو  اهيّدخ ، بعاد 

.اهيتفش
". كلذب كدعأ  يسفن ، ىلع  رطيسُأسو  ًائداه ، نوكأس  ةمداقلا ، ةّرملا  "يف 

.هيلإ ترظن 
" ...انأ "

.رثكأ ةينبلا  ةيدلجلا  اهتبيقحب  تكّسمت  مث 



". نآلا ةبهاذ  "... 
."؟ ةبهاذ كلوقب  ...نينعت  اذام  "

.يمامألا بابلا  لفق  تحتف 
؟ يتلئاعب ّلحيس  يذلا  امف  تبهذ ، اذإ  ًاقحال ؟ رمألا  هيلإ  لوؤيس  يذلا  ام  "

."؟ يئانبأب
". اذه كاردإ  ترّخأت يف  دقل  "

" ...انأ يتزيزع ، اي  "
". اذه مهفتت  نأ  كيلع  نا ، ـڤـ يإ اي  نآلا  ةلحار  يننإ  "

كسمأ .ءيش  لك  ّريغت  توصلا ، سمهو  ديلا  تبعاد  نأ  دعب  نآلاو ،
.طوسلاك ةّداحلا  هتاملك  قلطأو  بابلا ، ضبقم  نع  ًاديعب  اهبحسو  اهعارذب ،

هنيذخأت يذلا  امو  ًاقح ؟ كلذ  نيدقتعت  له  ةرداغملا ؟ كنكمي  هنأ  نيدقتعتأ  "
!". كعم ءيش  يأ  يذخأت  نل  انه ! نم  سيل  ءيش ! ال  هللا ؟ قحب  كعم 

ًابّلقمو هيدي ، ىدحإب  ا  ًاكسمم  وهبلا ، رمم  ىلإ  اهعفدو  اهدي  نم  اهبحسو 
.ىرخألاب ارتس  بويج 

". هل ًابت  نيعللا ، اذه  "
.اهمامأ تعمل  يتلا  ةرايسلا  حيتافم  جرخأ 

يأ نيكلمت  كنأل ال  انه ؛ نم  سيل  نيمهفت ؟ له  .ةرايس  ّيأ  يذخأت  نل  "
!". ءيش .ءيش ال 



.ةكفلاو دوقنلا  لك  نم  اهتظفحمو  رخآلا  اهبيج  غرفأ  مث 
!". كلام سيل  هنإ  ءيش ! "ال 

". هفصن "يل 
!". اذه نم  ًاّيأ  نيكلمت  تنأ ال  "

". لاملا فصنو  ةرايسلا  فصن  يّقح  نم  "
ماسقنا وه  هنوظحالي  امهلزنم  ىلإ  اوتأ  نيذلا  نوليلقلا  راوزلا  ناك  ام  لّوأ  نإ 

ةقلعم ربونصلا  بشخ  نم  راطإ  تاذ  ةريبك  ةآرم  كانه  تناك  .هنيبو  اهنيب  ةهدرلا 
اهل امهعنص  نيتحولو  ةلودجم ، ةلس  ةررهلا يف  راغصل  ةحول  ىلإ  ةفاضإلاب  اهرادج ، ىلع 
نأ دعب  اميس  الو  ناتحول ؛ امأكو  نيعئار  اَودب  نامسرلا  وأ  ناتحوللا ، ناتاه  .سكيليف 

.نيراطإ امهتعضو يف 
، ةدعلاب ةئيلم  ةليوط  فوفر  ةباثمب  رخآلا - رادجلا  وهبلا - نم  هتّصح  تناك 

ريشانملا نم  جوزو  تاّزجمو ، تارئاطو ، ةيبشخ ، سوؤر  تاذ  قراطم  ةميدقلا ؛ ةدعلا 
هنكلو تاودألا ، نيب  نم  ربتعُي  طسولا مل  قلعم يف  فيسو  نيعمال ، نيضبقم  يَوذ 

.فّرشم عقوم  ىلع  لصح  اذل  ًايخيرات ، ًافيس  ناك 
هفيس ذخأو  وه ، هرادج  ىلإ  ضكر  مث  ًاليلق ، تدمهف  نا  ـڤـ يإ اهتلفأ 

اذ فيسلا  بحس  مث  ةيساقلا ، ةفاحلا  يذ  يبهذلا  ضبقملا  لوح  هدي  تناك  .صاخلا 
.قرزألا يلمخملا  هدمغ  نم  ةّداحلا  ةرفشلا 

."!؟ فصنلا تلق  له  "
مامألا ىلإ  هعفد  مث  لبق ، نم  اهحيتافم  تعمل  امك  فيسلا  ةرفش  تعمل 

.ًاددجم ىلعألا  ىلإ  مث  لفسألاو ، ىلعألاو 



."؟ فصنلا تلق  له  "
اهرادج ىلع  ةقلعملا  ةررهلا  راغص  ةّلس  رهظُت  يتلا  ةحوللا  هاجتاب  هفيسب  حّولو 

.اهيمدق ىلع  ةعبقو  تازافقلا  نم  ناجوز  طقسف  هزرغ ، مث 
". ءيش لك  مساقتنسف  ...نيرداغتس  تنك  اذإ  .اذ  موقن  انعد  "

لفسألا يف  وهبلا  ىلإ  عرسأو  همامأ ، فيسلاب  كسمأو  ًاددجم ، ضكر  مث 
.تنسني ةفرغ ڤـ وحن  هجتا  مث  امهتفرغب ، ًارامو  نيمدقلا  يراع 

". فصنلا "
ىلإ هديعتل  هفلخ  تضكرف  ام ، ًابطخ  كانه  نأ  تملع  اهنكلو  دعب ، مهفت  مل 

.هدشر
". ءيش لك  ماستقا  "

غلبي ًايراع  ًادسج  ىأرف  ضرألا ، ىلع  هامرو  تنسني  نع ڤـ ءاطغلا  بحسو 
لفطلا بءاثت  ًاليلق ، فتليو  هبنج  ىلع  ريدتسي  تاونس  ثالث  رمعلا  نم  هبحاص 

.هفنأو هّدخ  ّكحو 
". ءيش لك  "

، تاونس ثالث  رمعلا  نم  غلبي  لفط  قوف  عماللا  فوقعملا  فيسلا  ناك 
.تنسني قوف ڤـ

". ءيش لك  رطش  ىلإ  يننيعفدتسو  يرام ، تيرب  اي  يرداغ  "
ماج ّبصي  راوطألا ، بيرغ  لجر  هنإ  .اهزّيمتو  هسافنأب  رعشت  نأ  تعاطتسا 

.ةيئادعلاو فوخلاب  ءيلملا  هبضغ 



". ءزجو يل كل  ءزج  "
". سم تنأ  "

". نيراتخت امك  نيديرت ، امك  ًامامت  يرام ؛ تيرب  اي  ءيش  لك  مساقتنس  "
". نا ـڤـ يإ اي  سم  تنأ  "

.يراعلا دلجلا  ىلع  فيسلا  ةفاح  ترقتساو  فجتريو ، ًاقرع  ببصتي  ناك 
."؟ سمهلا ...نا  ـڤـ يإ اي  اذ  موقت  اذامل  "

ىلإ هعطقت  نأ  ديرت  ًاقح  تنك  اذإ  .هظقوت  نأ  ديرت  كنأل ال  سم  تنأ 
؟ سم ملف  نيءزج ،

تيأر امدنع  نيمدقلا  يفاح  لفسألا  ىلإ  عرسأ  يذلا  صخشلا  وه  تنأ  "
". اندالوأ دحأ  اننادقف  نم  ًافئاخ  تنك  نا ، ـڤـ يإ اي  نيكسلا  كلذ 

لب رخآلا ، هبناج  ىلإ  رادتساو  بءاثت  يذلا  تنسني  ڤـ ىلإ  رظنت  دعت  مل 
.اهنبا نم  رغصأ  وه  نم  ىلإ  رظنت  تراص 

". هّبحت كنأ  ملعأ  يننأل  .اذه  لعفت  نل  ...نا  ـڤـ يإ اي  "ال ،
ًادقاف ًاظيغ ، طيشتسيو  ًاقرع  ببصتي  ناك  امنيح  ريثكب  رغصأ  هارت  تناك 

عيطتست دعت  .ىنبملاو مل  ةقشلاو  فرغلا  رداغت  تناك  اميف  هيلإ  رظنت  .هشأج مل  ةطابر 
، هدي نم  فوقعملا  فيسلا  طقس  دقو  ءطبب  ضرألا  ىلع  راهني  ناك  اميف  هعمست  نأ 

.لبق نم  ِكبي  صخش مل  رارغ  ىلع  يكبي  ناك  اميفو 



فوفصلا عقت  .هيلإ  يمتني  يذلا  ءزجلا  هّلقأ  ًاروجهم ، ةسردملا  ءانف  ناك 
.زاتمم دهشم  ىلع  ّلطأ  عقوم  يف  ةلتلا ، ةمق  ىلع  ىطسولاو  ايندلا 

دعاقملا دحأ  ىلع  يديمرقلا ، عبارلا  فصلا  رادج  نم  برقلاب  ويل  سلج 
ةوخرلا بوبحلا  تقلع  قاذملا ، ةيركس  بوبح  ةدع  همف  تناك يف  .ةليوطلا  ةيبشخلا 
معطب أدبي  يذلا  عونلا  نم  نوللا ؛ ءارفص  ةبح  نع  سيكلا  يف  ثحب  .هسارضأ  يف 

.ةليوط ةدمل  غضملل  حلصيو  ضماح ، قاذملا مث  ولح  حبصيل  لوحتي  مث  ضماحلا ،
، ةيضاملا ةليلقلا  عيباسألا  اهعبّتا يف  يتلا  اهسفن  ةقيرطلاب  هلوح  رظني  ناك 

ةسردملا ءانف  لّمأت  .يداولا  لفسأ  ىلإ  رظني  يذلا  لبجلا  ةمق  ىلع  يدنهلا  رارغ  ىلع 
امك تدب  .نيخدتلاب  اهيف  حمسي  ةقطنمو  ملعلا ، ةيراس  دجوت  ثيح  ةطسوتملا 

.ًةداع ودبت  تناك 
سرام رهش  حاير  نم  مغرلاب  فطاعم ؛ يأ  نود  نم  ذيمالتلا  نم  ةعامج 
نكي .نايبص مل  ةثالثو  تانب  ثالث  عباسلا ؛ فصلا  نم  بالط  كانه  ناك  .ةسراقلا 

اّمأ .سأب  نكلو ال  .مهنم  ًادحأ  فرعي  هنكلو ال  مهزيمي ، نأ  عاطتسا  .مهنم  ًاّيأ  فرعي 
.ةرتف ذنم  كانه  افقي  ملف  ًالعف  امهنع  ثحبي  ناذللا  نانثالا 

.ننوكيكو يسناه  اناك 
ًاليزهو ًافيحن  ناك  هنكلو  هدلاو ، لوطب  ًادلاو  يسناه  ىدل  نأ  نآلا  ويل  ملعي 

.ةناصر لقأ  هتاكرحو  رثكأ ،
نم هدلاو  فجترا  .ًابضغ  فجتري  لازي  يسناه ال  دلاو  ناك  اذإ  اّمع  لءاست 
هيلإ لقنو  يسناه  دلاو  هجاو  مث  هفاجترا ، فقوت  يسناه  دلاو  لصو  امدنعو  لخادلا ،



لقناف ًابضغ ، تفجترا  اذإ  .هلعف  كب  ردجي  ام  اذه  .لاحلا  اذ  هكرتو  فاجترالا ، كلذ 
.رخآ صخش  ىلإ  اذه  كفاجترا 

.فقوتي يذلا ال  جعزملاو  عشبلا  سرجلا  نينر  أدب 
لصيسف ًاعرسم ، راس  ول  ىتح  .هفطعم  نع  ديمرقلا  راجحأ  رابغ  ضفن 

.ةبوعصب
". سكيليف "

رظني نأ  نود  نم  ضكري  رغصألا  هوخأو  حتفُي ، ىلوألا  فوفصلا  باب  داكي 
.عمسي وأ 

!". رظتنا سكيليف ، "
ةعرس ردقب  سيل  نكلو  ضكرلاب ، سكيليف  ّرمتساو  ةظحلل ، امويع  تقالت 
بأرم رخآ  دنع  هيف  فقوت  يذلا  تقولا  لبق  هب  قاحّللا  نم  نّكمت  يذلا  ويل 

.تارايسلا
". انه لازت  اإ ال  "

قرتسا .زفقو  ةيضايرلا  هتبيقح  عزتناو  ءاضيبلا ، جدودلا  هدلاو  ةرايس  ىلإ  راس 
.ًاددجم زفق  مث  قئاسلا ، بناج  ىلإ  عقت  يتلا  ةذفانلا  لالخ  نم  رظنلا 

."؟ كلذك سيلأ  اهتّلقتسال ، ترداغ  ول  "
، كلذب مايقلل  تقولا  هيدل  نآلاف  ىلوألا ؛ ةرملل  ربكألا  هيخأ  ىلإ  نآلا  رظن 

.ةرايسلا لقتست  نأ  اهيلع  ناك  قحم ، َتنأ  ينعت : يتلا  ةءاميإلا  رظتناو 
". ءاشت ام  راتخت  نأ  كنكمي  "



، ةيغمصلا ركسلا  بوبحو  ةيساقلا ، ىولحلاب  ءيلم  سيك  كانه  ناك 
ىولحو ناذرجلاك ، ودبت  ىرخأو  قيلعلا ، توت  لثم  ضماح ؛ معط  تاذ  ىولحو 

.ئموي هنكلو مل  ويل ، هل  هلمح  .يمطخلا 
مث كوشلا ، تاريجش  ربع  ًاددجم  ضكرلاب  أدبو  ةيضايرلا  ةبيقحلا  سكيليف  لكر 

ةظحللا ًامامت يف  دعصملا ؛ باب  دنع  ويل  هب  قحلو  دعصملا ، ىلإ  نمو مث  فيصرلا ، ىلإ 
.قالغنالا ىلع  دعصملا  باب  اهيف  كشوأ  يتلا 

يناطعأ يتلا  ةنورك  نيسمخلاب  اهتيرتشا  .اهديرت  ةدحاو  يأ  ةدحاو ، ذخ  "
". هفنأ ىلع  هتمكل  نأ  دعب  اباب  اهايإ 

.سيكلا هلوان  مث  سكيليف ، فنأ  مكلب  رهاظتي  ناك  اميف  ويل  مستبا 
". سكيليف "

.سكيليف هيلإ  رظني  ملو  تايولحلاب ، ءيلم  سيك  كانه  ناك 
". ءاشت امك  "

املثم تاعبقلا ، ِّفَر  مامأ  سكيليف  فقو  .ةّقشلا  الخدو  دعصملا  نم  اجرخ 
، انه سيل  دوسألا  هّمأ  ءاذح  .ًاددجم  زفق  زفقو مث  رظنو  ليلق ، لبق  ةرايسلا  برق  لعف 

ىلإ اوبهذ  امدنع  هترتشا  يذلا  قيقرلا  حاشولا  ىتح  الو  اهيزافقو ، اهفطعم ، دَِجي  ملو 
.اهسأر لوح  هطبرت  يذلاو  دنالآ ،

". امام "
ةغرافلا ريراوقلاو  ةحوتفملا  ركسلا  بلعو  ةرذقلا  قابطألاب  ًائيلم  خبطملا  ناك 

ىلإ ةلدسم  لازت  ال  رئاتسلاو  مونلا ، ةفرغ  يف  ةبترم  ةّرِسألا  نكت  ملو  .دقوملا  ىلع 
.لفسألا



!". امام "
ةفرغ تناكو  فقسلا ، نم  قلعم  حابصم  لمعلا  ةشرو  ةفرغ  يف  ناك 

.ةداع يه  امك  ويلو  سكيليف 
!". امام "

، ةداجسلا ىلع  نيسلاج  هدلاوو  تنسني  ڤـ ناكف  تنسني ، ڤـ ةفرغ  يف  امأ 
دلاولا دي  يف  تناك  .ًائيش  ناينبي  اناكو  وغيللا ، ةبعل  نم  ماوكأو  دونجلاب  نيطاحمو 
ريخألا اذه  موقيف  ىرخأ ، دعب  ةعطق  هنبا  يطعي  ناك  ىرخألا  ديلابو  ةراجيس ،

.ةعبرم ةدعاق  ىلع  ليوط  طخ  اهضعب يف  قوف  اهسيدكتب 
."؟ دالوأ اي  "

تدعابو فيثكلا ، هتراجيس  ناخد  طسو  اهقيرط  ةليوطلا  دلاولا  عارذ  تّقش 
ىلإ لوحت  ام  ناعرس  يذلا  شعنملا  ءاوهلل  ةحاسم  قلخل  ةريغصلا  تابعكملا  ضعب 

.بابض
". يبرق انه  اسلجاو  ايلاعت  نادلولا ، اهيأ  "

."؟ امام نيأ  "
". سلجا "

". فرعأ نأ  ديرأ  "
". سكيليف اي  سلجت  امدنع  "

نم ةعطقو  شيجلا ، لاجر  باعلأ  هطقست  ام مل  طقسأو  ىرخألا  هعارذ  عفرو 
.وغيللا ةدعاق  ىلع  تيبلا 



". انه تسيل  يه  "
."؟ يه نيأ  "

". تيبلا شيعت يف  دعت  "مل 
."؟ اباب يه  نيأ  "

". ملعأ "ال 
."؟ امام نيأ  "
". ةئبتخم اإ  "

ًاعارذ عضو  .ةريبك  تالضعب  نيئيلم  هادعاس  ناك  .امهلوح  هيعارذ  عضوو 
.بارشلا يستحي  امدنع  طقف  كلذب  موقي  ناك  .امهنم  لك  ةبقر  لوح 

نأ لبق  ءيش  ّيأ  كل  تلاق  له  ةئبتخم ؟ اأ  دقتعت  نيأ  .يه  نيأ  ملعأ  "ال 
."؟ تلعف له  ةسردملا ؟ ىلإ  بهذت 

.هيمدق تحت  ةداجسلاب  ناقّدحت  هانيع  تناكو  ًاديعب ، هسأر  سكيليف  رادأ 
."؟ ًائيش ملعت  له  سكيليف ، "

.كانه ىلإ  لخدي  نأ  دارأو  مامحلا  باب  ىلع  قرطو  ًاركنم ، سكيليف  خرص 
ال كلذك ؟ سيلأ  اذه ، ملعت  َتنأ  .سكيليف  اي  ّيلع  بذكت  نأ  كنكمي  "ال 

". ملعت َتنأ  .كلذ  ىرأ  نأ  عيطتسأو  ًاعفن ، كدلاو  ىلع  بذكلا  كيدجي 
.عومدلا فرذي  سكيليف  أدب 

". نآلا سيل  سكيليف ، اي  نآلا  ِكبت  "ال 



.ًاءوس عضولا  دادزا 
!". ينتعدخ كتدلاو  .ينتعدخ  دقل  .ّيلإ  رظنا  سكيليف ، "

.يكبت نأ  بجي  يتلا  يهف  يكبن ؛ نل  نحن  اذل ، مهفت ؟ له  انتكرت ، يه  "
تنسني ـ ڤو ويلو  انأو  َتنأ  .تيبلا  ىلإ  اهراضحإب  موقنسو  ااكم ، نع  ينربخأ  نآلاو ،

". ًاعم
" ...يه "

.مّلكت هنأ  كردي  ملو  امهنم ، رثكأ  أجافت  اذل ، .ًادعتسم  ويل  نكي  مل 
" ...ىلإ تبهذ  "... 

.اذكه سكيليف  سلج  امدنع  نكل ،
". يتدج لزنم  "... 

.رثكأ لمتحي  دعي  .لفسألا مل  ىلإ  رظنو 
". يتّدجو يّدج  لزنم  ىلإ  "



.ًاددجم فّقوتت  مث  ريست ، فّقوتت ّمث  ةرايسلا  تناك 
ةساّود ىلع  مث  دوقولا ، ةساّود  ىلع  مث  حباكملا ، ةساّود  ىلع  يبأ  مدق  تناك 

ةريغص تناك  يتلا  حباكملا  ىلع  حبني  هنأكو  ًايلاع  حيصي  ناك  اميف  ًاددجم ، حباكملا 
همايق ىلإ  ىّدأو  هدشر ، هدقفأ  امم  قلزنيو ؛ قلعي  قلزلا  ةعرسلا  ضبقم  ناكو  .ًادج 

أدبو يمامألا  دعقملا  ىلع  سلج  امدنع  لصح  امك  ةقسانتم ؛ ريغو  ةشّوشم  تاكرحب 
ىلعو تارايسلا ، بأرم  ًاديحو يف  فقو  يذلا  تنسني  ڤـ راضحإ  نود  نم  ةدايقلاب 

: نيرخآلا هيدلو  خارص  ببس  ةظحل  دعب  كردأ  امدنع  شّوشت  نم  هيلع  ناك  ام  رارغ 
؛ ةدحاو ةملكب  ٌدحأ  هّوفتي  مل  ٍذئدنع ، .ةيلاع  ةعرسب  ةدايقلاب  رمتسا  مث  اباب ، فّقوت 

هتهجاوم وأ  قيرطلا  نم  رخآلا  بناجلا  وحن  هعافدناب  ةفزاا  ينعي  مّلكتلا  نأل 
هدلاو داق  امدنع  رصعلا  كلذ  حايترالا يف  مدعب  روعش  ويل  باتنا  .ةمداقلا  تارايسلا 
هسفن فوخلاب  رعش  امك  .يلاود  نود  نم  يفاوحلا  ىلع  يجلتردوس  ىلإ  ًاليم  نيرشع 

ىلع ترقتساو  ةلتلا  لفسأ  ىلإ  مرايس  اهيف  توه  يتلا  ةليللا  كلت  هباتنا يف  يذلا 
تفرحنا امنيب  ةرملا ، هذه  ءودهلا  مزتلا  .حورلا  ملسأ  دق  هدلاو  نأ  لاخف  حطسلا ،

هنأب تنسني  ـ ڤو سكيليف  ركذ  امم  رخآلاو ؛ نيحلا  نيب  ترادتساو  ًابايإو ، ًاباهذ  ةرايسلا 
ىرخُأ ةحاس  مهدلاو يف  فّقوت  امنيح  ءودهلا  امزتليو  تمصلاب  اذولي  نأ  يدج  ـُ ملا نم 

حتفو ةرايسلا  ىلإ  عجر  امدنع  كلذكو  بارشلا ، عايتبال  لحم  ىلإ  بهذو  اتسراف  ىعدُت 
ًاديعب دعي  يذلا مل  مهدصقم  ىلإ  قيرطلا  نم  ىقبت  ام  ًاضيأو يف  بارشلا ، ةجاجز 

.ًاريثك
.كلذ نم  ًادكأتم  ويل  ناك  ًاريخأ ، نآلا  اوفّقوت 

يقب ام  غرفُي  ناك  اميف  ههجو  بعادي  ءاوهلا  كرتو  ةذفانلا ، جاجز  هدلاو  لزنأ 
نم ًاعون  ناك  .ةتفاللاب  اهماطترا  دنع  ًايود  تثدحأف  اهيمري ، هفوج مث  هتروراق يف  نم 



نم قّدحيو  هبرق ، هدلاو  ناك  .ًاددجم  هينيع  ويل  حتف  .ًاديعب  هادص  دّدرت  يذلا  ّيودلا 
الاز ام  تنسني  ـ ڤو سكيليف  ناكو  .ليوطلا  بشعلا  نيب  ةغرافلا  ةروراقلا  ىلإ  ةذفانلا 

نيرشعو سمخ  ِدعُب  ىلع  كانهو - .ةضمغملا  امويع  ىلع  ماكحإب  ناطغضيو  هفلخ 
ذفاونلاو ةريغصلا  قئادحلا  تاذ  ةريغصلا  لزانملا  نم  فص  هريدقت - بسح  ةدراي 

، ًابيرقت طسولا  تيبلا يف  ناك  .صصأ  ةعوضوم يف  تاتابنو  ةمّرخم  رئاتس  عم  ةريغصلا 
؛ ًاريثك هبحي  ويل  ناكو  .ةريصق  فوفص  ةثالث  ىلإ  مسقنم  قيّلُعلا  توت  نم  جايس  فلخ 

عمسي نأ  عاطتسا  ثيحو  دحأ ، هيلع  خرصي  ثيح مل  ةدجلاو  دجلا  لزنم  وه  كلذف 
ىقيسوملا ىلإ  ةماعلا  ةعاذإلا  نم  ويدارلا  بيلقت  وأ  يسرك  يأ  كيرحت  توص  حوضوب 

فشانم ىلع  ةقلاع  ماعطلا  تاتف  اياقبو  عومشلا ، ةحئار  حوفت  ثيحو  ةيكيسالكلا ،
.قابطألا

ذخأف دوقولا ، ةساود  برق  دلاولا ، يَقاس  نيب  ضرألا  ىلع  سيك  كانه  ناك 
.تافشر ةّدع  اهنم  لوانتو  اهحتفو  ىرخأ ، ةروراق  هنم  هدلاو 

" ...انعم لزنملا  ىلإ  عجرت  اذإ مل  "
.ىرخُأ تارم  ةّدع  ةروراقلا  نم  عّرجت  مث 

". هب موقتس  يذلا  ام  ملعت  تنأ  ٍذئدنع  "
؛ هتيؤر دارأ  نم  ىأر  ىتح  ًاراسي  لفسألا  ىلإ  ةيفلخلا  ةيؤرلا  ةآرم  رادأو 

.يفلخلا دعقملا  ىلع  سلاجلا  سكيليف 
نلو .ًادج  ريبك  وهف  مهفت ؟ له  .هب  مايقلا  ويل  عيطتسي  ...اذه ال  نأل  "
تنأ لعفت  نأ  لضفألا  اذل ، .ًادج  ريغص  هنأل  ًاضيأ  هب  مايقلا  نم  تنسني  ڤـ نكمتي 

". كلذ
هسأر ىنحأ  مث  عاطتسا ، ام  ردقب  ًالّوطم  نينيعلا  كنيت  ىلإ  سكيليف  قّدح 



.لفسألا ىلإ 
". ّيلإ رظنا  "

ام عامس  نم  نّكمتي  نلف  ةرايسلا ، مادقألا يف  ةحسمم  ىلإ  رظنلاب  ّرمتسا  اذإ 
.هلوقي

". سكيليف "
يف مادقألا  ةحسمم  نم  هتارظن  تلّوحت  نأ  ىلإ  رظتناو  هيلإ ، هدلاو  رادتسا 

.دلاولا ىلإ  كلذ  دعبو  سأرلا ، دنسم  ىلإ  ّمث  رهظلا ، دنسم  ىلإ  ةرايسلا 
اهيلع حرطت  نأو  نآلا ، كيلإ  رظنأ  امك  ًامامت  اهيلإ ؛ رظنت  نأ  كيلع  ّنيعتي  "
دعبو .ةريخأ  ةصرف  صخشلا  يطعتل  ًامئاد  اذه  لعفت  نأ  كيلع  .ىرخُأ  ةّرم  لاؤسلا 

". كل هتلق  ام  لعفاو  رثكأ ، اهنم  برتقا  ...سكيليف  كلذ 
هعباصأب ةعقرفلا  دحأ  عيطتسي  .ىطسولاو ال  ةبابسلا  هيعبصإب  دلاولا  عقرف  مث 

.وه هلعفي  امم  ىلعأ  توصب 
انضعب ىلإ  يمتنن  اننأ  مهفت  نلف  ًامامت ، كل  هتلق  ام  سكيليف  اي  لعفت  اذإ مل  "

". ًاضعب
.رواج ـُ ملا دعقملا  ىلإ  رادتسا  مث 

."؟ ويل اي  كلذك  سيلأ  "
.بجتسي وأ  ويل ، كّرحتي  ملف 

."؟ ويل اي  حيحصأ  "
.ويل أموأ  نأ  ىلإ  طق  رظنلا  نع  هانيع  ّفكت  مل 



.اهنم لّجرتو  ةرايسلا  باب  حتفو  تارم ، ةّدع  هتروراق  نم  هدلاو  عّرجت  مث 
تاذ اروم "  " نيكس كانه  تناكو  راجنلا ، لاورسو  ًاصيمق  يدتري  ناك 
قلزنا .رخآ  بيج  نم  زربت  ةيوطم  ةرطسمو  هيبيج ، دحأ  نم  زربت  نوللا  رمحأ  ضبقم 

ىلإ هب  اوقحليل  هدالوأل  هيعارذب  ًاحّولم  قيرطلا  ىلع  حّنرتي  ناك  اميف  ينبلا  هؤاذح 
اهالعأ ىلإ  قلستلاب  ويل  بغر  يتلا  ةليوطلا  ةرمثملا  زركلا  ةرجشب  ًارورمو  ةقيدحلا ،

.نيقروملا ريغ  قيّلعلا  توت  يجايس  نيب  بعللاو 
". انه ٍقاب  انأ  "

كشو ىلع  ناكو  رسكناف  قيّلعلا  توت  نم  ّشه  ٍنيَصُغِب  دلاولا  كسمت 
.طوقسلا

". بهذا تنأو  "
.ًاليلق مامألا  ىلإ  سكيليف  ىنحناو  ويل ، ديب  تنسني  ثّبشت ڤـ

". هيلع انقفّتا  ام  اولعفا  نآلا ، اوأدبا  .تنسني  ڤـ سكيليف ، ويل ، "
ىلعأ ىلإ  يدؤت  تاجرد  سمخ  كانه  تناكو  نوللا ، ضيبأ  تيبلا  ناك 

دق دجلا  ناكو  .فاّفشلا  ريغ  جاجزلاو  ةريغصلا  ةذفانلا  يذ  يبشخلا  بابلاو  قاورلا 
". نسلسكآ  " اهيلع بتُك  نوللا  ةيبهذ  ةقيقر  ةيندعم  ةحول  ىرخأ  ىلإ  ةفاح  نم  قّلع 
رثكأ بابلا  سرج  توص  ناكو  .جاوزلا  لبق  ةدلاولا  مسا  وه  كلذ  ناك 
نينرلا رركت  .ةمجمجلا  قرتخي  يذلا  ةسردملا  سرج  وأ  مهسرج ، هيلع  ناك  امم  ةّيدو 

.نيترم
سّفنت .انه  نكت  مل  .هيخأ  ديب  تنسني  ڤـ كسمأ  .بابلا  دحأ  حتفي  مل 

! انه نكت  .ىسألاب مل  ًالقثم  ًاسفن  هتبقر  ىلع  سكيليف 



نيب نم  هيعارذب  دلاولا  حّولف  هب ، اوقحل  مث  جردلا ، لفسأ  ىلإ  ويل  عرسأ 
.ًاددجم سرجلا  اوّقديو  اودوعي  نأ  مهنم  ًابلاط  قيّلعلا ، توت  تاريجش 

ةّركلا اوداعأ  .دحأ  بُِجي  ملف  ًاددجم ، سرجلا  اوّقد  .بابلا مث  دحأ  حتفي  مل 
.نيترم

نانوكت امك  نيتديعس  هانيع  نكت  مل  .ّدَجلا  هنإ  بابلا ؛ ُحتفي  ٍدحأب  ذإو 
.ةداع

."؟ انه امام  ...له  "
.هلوح ام  ةّقدب  صحفيو  رظنلا ، نعمي  ناك  لب  مهيلإ ، ّدجلا  رظني  مل 

."؟ مكدلاو نيأ  "
.ةرايسلا نم  دلاولا  لّجرت 

". يّدج اي  ةرايسلا  هنإ يف  "
.هفلخ بابلا  قلغأو 

!". ةرايسلا "يف 
". انتدلاو عم  ملكتن  نأ  ديرن  "

: ًالئاق سمه  مث  ًاددجم ، هلوح  ّدجلا  رظن 
". اولخدا "

". يّدج كوجرأ ، ...نأ  ديرن  .جراخلا  يف  انه ، "
ًانس ربكألا  ويل  ىلإ  رظن  .مه  اومهفي  مل  املثم  ًامامت  ًاقح ؛ ّدجلا  مهفي  مل 



ديب ُكِسُمي  يذلا  تنسني  ىلإ ڤـ رظنو  هلوق ، هدلاو  هنم  بلط  ام  لوقي  نأ  لواح  يذلا 
ىلع فقي  ناك  يذلا  سكيليف  ىلإ  رظنو  .هبرق  ًادج  ًاريغص  ودبي  يذلاو  ريبكلا  هيخأ 

.هفطعم َيبيج  هاديو يف  ضرألا ، ىلإ  ًاقّدحم  هفلخ ، ةفاسم 
!". انه "

". يّدج "
.هلوح رظني  ناك  لب  مهيلإ ، رظني  ّدجلا  دُعَـي  مل  ةظحللا ، كلت  يف 

". كوجرأ "
". ةظحل اورظتنا  ًانسح ، جراخلا ! انه يف  "

.ةقيقد دعب  ةقيقد  ءطبب ؛ تقولا  ّرم  .لزنملا  لخدو  رذحب ، بابلا  قلغأ  مث 
.ةعشبلا هتعاس  َيبَرقع  ويل  دّقفت 

.اهعمس مث  ناتعاس ، امأكو  ناتقيقد  تّرم 
يذلا يلفسلا  قباطلا  يف  ةفرغ  نم  ءطبب ، ملالسلا  قّلستي  مهدحأ  ناك 

، ًاقلز ُجَرَدلا  َناك  ًةداع ، .اهيف  ةثالثلا  مه  اومانيل  ًادج  ةريبك  ةيفاضإ  ةفرغ  نم  فلأتي 
.هيلع يشمت  امدنع  ًافوجم  ودبيو 

.هسفن تقولا  ةفئاخو يف  ةديعس  ودبت  اهتلعج  ةقيرطب  مهل  ةدلاولا  تمستبا 
.جراخلا ىلإ  ةوطخب  تماق  مث  ّدجلاك ، اهلوح  ترظن 

". يّمأ انه  سيل  هنإ  "
.رخآلا ولت  ًادحاو  مهتقناع ،



". امام "
وه ام  عمست  نلف  هلاق ، اذإ  .هلوق  هدلاو  هنم  دارأ  ام  راركت  ىلع  ويل  زّكر 

.هترجنح قلاع يف 
."؟ اذام "

". لزنملا ىلإ  يدوع  "
اهنيبج ىلع  رقشألا  اهرعش  تالصخ  تلدسناف  اهسأر ، تّزه  اهدنع ،

.اهينيعو
". عيطتسأ "ال 

". كوجرأ "
". ًاقحال ماري  ام  ىلع  نوكيس  ءيش  لك  .نآلا  سيل  "

". امام كوجرأ  كوجرأ ، كوجرأ ، "
يعم يف ُشيعتس  َتنأو  .ماري  ام  ىلع  نوكيس  ءيش  لك  .ّيلإ  ِغصأ  ويل ، "

."؟ مهفت له  مايأ ، نوضغ 
.ليوط ٍتقول  امهتقناعو  تنسني ، ـ ڤو ويلب  ًةكسمم  ءاصفرقلا  ةدلاولا  تسلج 

نأ عيطتسي  يذلا  ديحولا  وهف  هيلإ ، لصت  ىتح ال  عجارت  يذلا  سكيليف  سيل  نكل 
وحن ضكر  .ضرغلاب  يفي  وهو  ًادج ، ريغص  تنسني  ـ ڤو ًادج  ريبك  ويل  نأل  اذه ، لعفي 

.ًاددجم قصبو  ىكب  .قصب  مث  اهيلإ ، رظنو  اهيعارذ ، دعابُت  يتلا  هتدلاو 
ىلع ًالوزن  اهيدخو  اهنيبج  نم  لاس  ةليوط ، ةرتفل  هسبح  ًائفاد  ًاباعل  ناك 

.اهتبقر



ىلع قصب  .ًاضيأ  هتقناع  .يكبيو  فجتري  وهو  هينيع  ضمغأو  اهمامأ  فقو 
ىلع لاس  يذلا  باعللا  نع  ًاديعب  عجارت  ىتح  هقناعت  تلظ  اهنكلو  نيترم ، اههجو 
لعتني صخش  تاوطخ  توص  اعمسي  نأ  تنسني  ـ ڤو ويل  عاطتساو  .اهنقذو  اههجو 

نم برقلاب  ريسي  ناك  .قيرطلا  نم  رخآلا  بناجلا  ىلع  ةعقعق  ثدحي  حار  ًاباقبق 
.ةحوتفملا ةذفانلا  نم  قدحي  حار  يذلا  دلاولا  اهلخادبو  ةرايسلا  فقت  ثيح  ةتفاللا 



يفلخلا دعقملا  باب  بحسي  نأ  لبق  هباعل  نم  ىقبت  ام  قصبب  سكيليف  ماق 
تنسني سِلُجيو ڤـ سلجيو ، باكرلا  دعقم  باب  ويل  حتفي  نأ  راظتناب  هدعقم ؛ ىلإ  زفقيو 

.هيتبكر ىلع 
."؟ تلاق اذام  "

لوانت مث  ةريخألا - تاعرجلا  ِّدَع  نم  اونّكمتي  مل  ةروراقلا - نم  ديزملا  عرجت 
.هلوح رظني  نأ  لبق  ىرخأ  ةعرج 

."؟ ءيش ّيأ  تلاق  له  "
" ...يه "

.رثكأو رثكأ  دادزا  يذلا  باعللاب  ًائيلم  همف  ناك 
". سكيليف "

". الك "
."؟ ءيش ّيأ  لقت  ملأ  "

، هقلح باعللا يف  اذه  لك  دوجوب  مّلكتلا  هيلإ  ةبسنلاب  بعصلا  نم  ناك 
.لعف هنكلو 

". الك "
!". ءيش "ال 

.هسأر ّزهو 



" ...اهيلع ناك  ةنعللا ، نكل ، "
". ينتقناع دقل  "

.ًالهس اذه  ناك  .هباعل  علتباو 
". ةدشب يمأ  ينتقناع  كلذ ، دعب  "



هل يف سايقم  تقولا ال  نأ  ودبي  .اذكه  ُهُلاَخي  وه  لقألا  ىلع  مالظلا ، ّلح 
.تقولا ىلإ  ريشت  رونلا  بجاح  الو  رئاتسلا  الف  .اهيف  ظقيتسي  ةرم  ّلك 

قباطلا يف  ةيؤرلا  بجحتل  لاحلا ؛ اذه  ىلع  ةذفانلا  نوكرتي  اوناك  ًةداع ،
.قباوط ةعبس  نم  فلؤم  ىنبم  نم  يولعلا 

، نآلا هلاحك  هتيا  ىلع  ءاتشلا  فرشي  امدنع  وأ  ءاتشلا ، لصف  لالخ 
رمقلاو موجنلاو  ءوضلا  ىلإ  رظنلا  ولحيو  ًادادوسا ، رثكأو  ًامالظ ، رثكأ  ءامسلا  نوكت 
حتفت نأ  عيطتست  كنأكو  اهنم ، بيرق  كنأكو  ريرسلا ؛ ىلع  ءاقلتسالا  دنع  لمتكملا 

.اهسملتو كدي  ّدمتو  ةذفانلا 
.هسفن ّبحي  هنكلو ال  ءامسلا ، ىلإ  رظنلا  سكيليف  ّبحي 

ملو مونلا ، نم  نّكمتي  نأ  نود  نم  ةظحللا  هذه  انه يف  ءاقلتسالا  ّبحي  مل 
ءاوهلا قاشنتسا  نود  نم  اذكه  ةعرسب  سّفنتي  نأ  وأ  اذكه ، ًاقرع  بّبصتي  نأ  ّبحي 

نأ بعصلا  نم  .ناتبيرغلا  هتدلاو  اعارذ  هتقناع  فيك  وه  هل  قار  ام  ّلقأو  .يفاكلا 
وهو كلذ !؟ لعفت  عرذألا  له  .نيعارذلا  كنيت  نيب  ًاقلاع  ُنوكت  امدنع  ةحارب  يقلتست 
نأ هيلع  ناك  ام  اذه  .هرافظأب  اهشدخ  ارضب مث  ماق  ول  ىتح  اهداعبإ  نم  نّكمتي  ال 

يف ًاددجم ، قصبيل  هقلح  يلخي  نأ  مث  اههجو ، قصبلاو يف  شدخلاو  برضلا  يأ  هلعفي !
، اهيعارذ ىلع  نآلا  ارضي  وهف  هبرضت ! نأ  ا  ردجي  ىتم  .هتقناعمب  يه  موقت  نيح 

.ًابيرقت مئان  هنأكو  ًاقالطإ ؛ ءيش  ّيأب  رعشي  الو  ةدشب  برضي  .هسفن  برضيو 
هنإ .ةرملا  هذه  هماإ  رفظب  اهدعاس  شدخيو  فنعأ ، ةقيرطب  ًاددجم  ارضي 

.ةّدح رثكأ 



، وهبلا ىلإ  هريرس  نم  للستيو  ًاّرح ، قلطنيف  هب  كاسمإلا  لشفت يف  اهدنع ،
.رظنلا سلتخيو  كانه ، فقيو  خبطملا ، ةبتع  ّمث 

.هراسي ىلإ  ويل  سلجي  اميف  .هيلإ  هرهظ  رادأ  دقو  يسركلا  ىلع  هدلاو  سلجي 
ُرِهبُي يذلا  ضوحلاو  دقوملا  قوف  عماللا  حابصملا  كلذ  ىتح  حيباصملا ، ّلك  تَرينُأ 

.هيلإ رظنلا  دنع  نينيعلا 
ام امنإو  ًابيرغ ، ادب  ام  ليللا  فصتنم  ءاوضألا يف  وأ  ويل  وأ  دلاولا  نكي  مل 

.خبطملا ةلواط  ىلع  ناك 
اهبناج ىلإو  ءاطغب ، ةقلغم  نوللا  ءارضخ  دوقو  ةبلع  ةلواطلا  طسو  يفف 

.رئاجس ةعّالوو  يكيتسالب  عمُق  نم  برقلاب  ناتغراف ، بارش  اتجاجز 
تقولا سيل يف  طق ؛ لبق  نم  خبطملا  ةلواط  ىلع  ضارغألا  كلت  دهاشي  مل 
لكشب رظنلا  قرتسي  نأ  لواحو  ةبتعلا ، ىلع  هاعوكو  رثكأ ، برتقيل  لّلست  .هسفن 

.حضوأ
.هوحن ريسلاب  أدبو  هدلاو  ض  امدنع  اذه  ناك 

ًاسباح رادجلا ، نم  ًابيرق  يقبو  ملظملا ، وهبلا  هسفن يف  ءافخإب  سكيليف  ماق 
.هاري نأ  نود  نم  هدلاو  ّرمي  امثير  هسافنأ 

". ويل "
يف كانه ، .هتبقر  مث  همسج ، نم  يولعلا  ءزجلا  ّطم  .ىّطمتي  سكيليف  ناك 

كسمأ ةّيسأرلا ، ريرسلا  ةحول  َبرُق  هتدلاو ، ريرس  ةّفاح  َبرُق  هتدلاوو ، هدلاو  مون  ةفرغ 
.اهءاطغ عزتني  ناك  اميف  هيديب  ةداسولا  هدلاو 

."؟ يغصت تنك  له  يكيتسالبلا ، بالودلا  ويل ، "



نالّوألا نافرحلا  زِّرُط  ثيح  هفنأ ، تحت  هعضوو  ةداسولا  ءاطغب  هدلاو  كسمأ 
نأ نود  نم  قمعب ، سّفنتو  اهّمشو  اهلخاد  هسأر  عفد  .ةيوازلا  يف  هتدلاو  مسا  نم 

.هبقاريو مالظلا  ءود يف  عبقي  مهدحأ  ّنأ  ظحالي 
ىتح هعفدت  نأ  بجي  ةجاجزلا ـ  ةحتف  لخاد  َطقسي  نأ  كلذ  ىلع  "

". فّقوتي
ةلواط ىلإ  ًادئاع  ناك  اميف  سكيليف  ىلع  ناسودت  دلاولا  امدق  تداك 

.اهنقتُي هدحو  وه  ةقيرطب  كلذب  مايقلا  ةيفيك  ويلل  ّنيبو  ةجاجزلا ، عفر  مث  خبطملا ،
.ّزَوإلا رئاطب  نكلو  ةجاجزلاب ، سيل  .ًاريغص  تنك  امدنع  اذ  موقن  انك  "

ةريبك حبصت  مث  ةقيضلا ، ريطلا  ةبقر  يف  لفسألا  ىلإ  ماعطلا  عفدن  يتوخإو  انأ  اّنك 
". ةذيذلو ةمسدو 

، اهّلك ةّقشلا  يف  ىًدص  عامس  ىلإ  ىّدأ  اّمم  هعوكب ، ةبتعلا  سكيليف  قرط 
هنكلو مل ريدتسي ، نأ  دلاولا  ىلع  ناك  .هينيع  ضمغأو  قباسلاك ، هسافنأ  َسَبَحف 

.ىدصلا دادرت  نم  مغرلاب  لعفي ،
انأو فرعأ ، يننكل  .هذهك  ًارومأ  فرعت  ال  ويل ، اي  كلذ  فرعت  ال  تنأ  "
ناك هلوقأ ؟ ام  عمست  له  ويل ، ...ةنس  فالآ  ةعبرأ  لبق  ...هب  موقأس  ام  ّنأ  كربخأ 
رصم نوعرف  دنع  اولمعو  .ًاديبع  اوناك  .ّزوإلا  رويطب  ةيانعلا  ّىلوت  نم  لوأ  دوهيلا 
ىلع نيَربُجم  اوناكو  ...ينهدلا  دبكلا  وه  هديري  ناك  ام  لك  زوإلا ، َدبك  ّبحأ  يذلا 

ماعطلا عفدب  اوأدب  اذل ، كلذك ؟ سيلأ  كلت ، زوإلا  رويط  ماعطإل  ةعيرس  ةقيرط  داجيإ 
؟ مهفت له  .ًادج  ةليوط  ّيصع  لامعتساب  عفدلاو ، عفدلا  .رويطلا  قلح  لفسأ  ىلإ 

". ديزملاو ديزملا  دارأ  نوعرفلا  كلذ  نأل 
.هسأر لخاد  لقألا  ىلع  سكيليف ، هعمسو  ىدصلا ، دّدرت 



ناكم شيعي يف  اينابسإ  ءانبأ  دحأ  دراينابسلا "  " ناك ويل ، اي  كلذ  دعبو  "
نم ةيقيقحلا  ةهكافلا  ةهكافلا ، اهيطعُي  اهعم ، مّلكتيو  زوإلا ، رويط  ّبحي  ناك  .ام 

يف ام  لضفأ  نكل  .روهزلاك  اهيلإ  ثّدحتي  ناكو  زوإلا ! رويط  تكرابت  .هتقيدح 
، حيصت .فيرخ  ّلك  حايصلاب يف  أدبت  هتصاخ  زَوإلا  رويط  تناك  نآلا ، ِغصأ  رمألا ،

ناكم يأ  وأ  ايقيرفأ  ىلإ  ىرخُألا  زَوإلا  بارسأ  هّجوتت  امدنعو  .حيصتو  حيصتو ،
.حيصتو ّمث حيصتو ، حيصت ، .ضرألا  ىلع  اارود  ءانثأ  حايصلاب  هتاّزوإ  أدبت  رخآ ،

لفسألا ىلإ  ةهجّتم  ريطتو  ويل - اي  ّيقيقح  اذه  ءامسلا - يف  زَوإلا  رويط  فقوتت 
". زَوإلا ةّنج  يف  كانه ، ّرقتستو  طبو 

وهو فجترا  نيلوزاغلا ، ةبلع  ءاطغ  نع  ثحبي  ناك  اميف  دلاولا  ادي  تكبترا 
.يكيتسالبلا عمُقلا  ةّفاح  ىلع  ةجاجزلا  تّرقتسا  ىتح  ةناوطسُألا ، ةحتف  نع  هعزتني 

...اهدعب ...كلذ  دعبو  .ةريشع  اهنم  لعج  .ًامامت  يلثم  ّبحلا ؛ اهاطعأ  "
". كانه تَثَكَم 

.لاحلا سمشلا يف  حوضو  ًةحضاو  زاغلا  ةحئار  تناك 
اتلكب ةجاجزلا ، ىلع  ةمكحم  ةضبق  ...اذكه  ...ويل  انه ، نم  ا  كسمأ  "

". كيدي
نيب دّقفتيو  بكسي  دلاولا  ناك  امنيب  هيدي ، اتلكب  ةجاجزلا  ويل  كسمأ 

.اهنم َيقب  مك  ىريل  رخآلاو  نيحلا 
". مهم اذه  .فصنلا  نم  رثكأ  سيل  "

- ًاددجم ةدلاولا  ةداسو  ءاطغ  ّمشب  ماق  .ةلواطلا  ىلع  ءارضخلا  ةبلعلا  تناك 
تناك يتلا  عطقلا  ًاعضاو  عطق ، ىلإ  هقّزمو  هديب  هلمح  مث  هّلك - َخبطملا  هسافنأ  تألم 

.ةسدك هسفن يف  ضرعلا  يف 



". هسفن ضرعلا  عطقلاو يف  ةجاجزلا ، فصن  ىلإ  دوقولا  "
مسال ىلوألا  فورحلا  لعجو  عبرم ، لكش  ىلع  عطقلا  ىدحإ  ينثب  ماق 

.دوقولاب تّلتبا  ىتح  ةجاجزلا  اهسّمغ يف  مث  طسولا ، ةدلاولا يف 
ةّنج ٍضارتعا يف  ّيأ  كانه  نكي  .رثكأ مل  عفدا  نآلا ، .قّيض  ةجاجزلا  ُقنُع  "

". ّزوإلا
سمالت نأ  لبق  فّقوتو  ًائيشف ، ًائيش  لفسألا  ىلإ  شامقلا  ةعطق  دلاولا  ّسد 

.دوقولا
.ةجاجزلا قاس  لوح  ةفتلم  شامقلا  نم  ةرهز  تالتب  تناك 

" ...اهُلِعشُت ٍذئدنعف  كلذب ، تمق  اذإ  .لفسألا  ىلإ  سيل  ًامامت ، ىرتأ ؟ "
.راجفنا ّيودب  ًاهيبش  ًاتوص  ردصأو  هيدي ، دلاولا  مدختسا 

، شامقلا ةعطق  قرتحت  امدنعو  ماكحإب ، اهكِسمَأ  .ةعيرسو  ةفينع  ةبرضب  مُق  "
". مكللاب موقت  املثم  كعارذو ؛ كفتك  ةّوقب  مامألا  ىلإ  اهِمرا  .ةجاجزلا  لِمت  ال 

، ةميقتسم عارذب  ةجاجزلا  ًالماح  نيتّرم ، خبطملا  ةلواط  لوح  دلاولا  راد 
.رخآ ناكم  يفو  ًالمث  نوكي  امدنع  ًةداع  لعفي  امك  ًامهمهم  ةيلدتم ، ةيلفس  ةفشبو 

". نسلسكألا ةلئاع  نم  انسل  ...نحن  ...اننأل  "
ناك اميف  رتلف  نود  نم  ةراجيس  لعشأ  مث  نيلوزاغلاب ، نيتسّمغملا  هيدي  لسغ 

.بارشلا نم  ةجاجز  حتفي 
"!". نسلسكألا  " نم نوكت  نأ  ًادبأ  كنكمي  ال  كلذ ؟ مهفت  له  "

.داتعملا نم  رثكأ  ةعرسب  برش 



تلباق امدنع  .اذه  رارغ  ىلع  ناك  ويل ؟ اي  عمست  له  ...اذهك  هنإ  "
: اذه اهل  تلق  اربخأ ، يننكلو  ًاّقح ، ةليمج  تناك  .ًالعف  اهديرأ  نكأ  مل  كتدلاو ،

". ةعدخ ىوس  سيل  ُّبحلا  .ِكُديرأ  "ال 
يف نيلوزاغلاو  هيدي  ىدحإ  يف  ًارخؤم  ةحوتفملا  ةجاجزلا  لمحي  دلاولا  ناك 

فر مامأ  فّقوتيو  سكيليف ، بناج  ىلإ  وهبلا  وحن  ريسي  ناك  اميف  ىرخألا ، ديلا 
.تاعبقلا

ةملك تلاق  كل ؟ تلق  امك  ينعمست  له  ويل ؟ اي  هتلاق  ام  ملعت  له  "
". نا ـڤـ يإ اي  ًادبأ  كعدخأ  نل  ...ةملكب 

دنع لجرألا  ةحسمم  ىلع  ءاذحلاو  ةفيقعلا ، ىلع  ةقّلعم  ةرتسلا  تناك 
.بابلا

اذامب ملعت  له  اذه ؟ نمضأ  فيكو  تلق : مث  .طقف  اذه  ةملكب ! ةملك  "
."؟ نّمخت نأ  كنكمي  له  ويل ؟ اي  تباجأ 

خبطملا ةلواط  ىلع  اهيمرب  دلاولا  ماقف  ةيلاتلا ، ةفيقعلا  ىلع  ويل  ةرتس  تناك 
.هيسرك ىلع  ًاسلاج  ويل  لازي  ثيح ال 

نأ كنكميف  ةملكب - ةملك  نا - ـڤـ يإ اي  كتعدخ  اذإ  ًايفرح : تلاق  "
". ينلتقت



لدبم ةبلع  لّطع  ىتح  ئجاف  ـُ ملا ؤطابتلا  نم  ٍناوث  ّتس  .يناوثلا  ويل  ّدع 
ةئيطبلا هتدايقو  امهمامأ  ةرايسلا  ىلع  دلاولا  خارص  نيب  ةيناث  ةرشع  اتنثا  ةعرسلا ،

ةراّيس قوب  امهعامس  نيب  ٍناوث  عست  دلاولا ، هركذت  امم  ًةدح  رثكأ  ناك  يذلا  هفاطعناو 
.راسي طخ  ىلإ  عيرسلا  فاطعنالاو  امهفلخ  تارم  ةدع  مِهِدحأ 

لولح نم  مغرلابو  .رهظلا  دعب  هيف  اوفّقوت  يذلا  هسفن  ناكملا  يف  افّقوت 
ًادج ًاريغص  ادب  يذلا  ةدجلاو  ّدجلا  لزنم  ىلع  ةمثاجلا  ةنخدملا  زييمت  نم  نّكمت  مالظلا ،

.قيّلعلا توتب  ّوسكم  جايسب  ًاليلق  ًارومغمو  زركلا ، ةرجش  ناصغأ  تحت 
.رجحلاك سلجي  هلعج  هنكلو  ًاليقث ، نكي  مل  .هنضح  ىلع  سيكلا  ناك 

.بصتنم عضوب  نوكت  نأ  ةجاجزلا  ىلع  ناك 
ىلإ مث  هفنأ ، ىلإ  لّلستت  نيلوزاغلا  ةرخبأ  تحار  ءزج ؛ ءوسأ  ةحئارلا  تناك 

.لبق نم  فوتولوملا "  " جيزم هيلع  ناك  ام  ىلع  فّرعتي  .هغامد مل 
" ...ويل ًادعاصف  نآلا  نم  ثدحي  امهم  "

دلاو عم  لعف  امك  ًامامت  هدلاو ؛ هيلإ  هلقن  .نآلا  هتاداع  نم  زازتهالا  حبصأ 
". يسناه "

". كبحأ يننأ  ملعت  نأ  كديرأ  ويل ، اي  ثدح  امهم  "... 
.فجتري راص  دقف  هاشخي ؛ ام  أدب 

". يبأ "
."؟ اذام "



."؟ اذ موقن  نأ  انل  يغبني  له  "
.هينيع يذؤي  دق  يذلا  رمألا  ةدحاو ؛ ةّرمل  ولو  ٌنفج  هل  ّفري  مل 

". معن "
" ...اذام نكل ، "

". ًالوأ اهعم  مّلكتنس  "
."؟ لعفنس اذامف  ملكتلا ، أشت  اذإو مل  "... 

". لصحيس ام  ترّرق  يتلا  يه  نوكتس  ٍذئدنع ، "
، ةحنرتم مث  ةفرحنم ، ىلوألا  ةوطخلا  تناك  .دوعصلاب  َّمَهو  بابلا ، دلاولا  حتف 

.ًاضيأ قلستي  نأ  ويل  نم  رظتني  ناك  .هنزاوت  ديعتسيل  ةيفلخلا  ةآرملاب  كّسمتي  نأ  لبق 
.لعفي هنكلو مل 

ىلإ ريشت  ةعاسلا  تناك  .نيتعشبلا  هيديو  هتعاس  ىلإ  قّدح  كلذ ، نم  ًالدب 
، رومألا هذه  ثدحت  فيك  ملعي  هنإ  .ةيناث  نيرشعو  عبرأو  ةقيقد  ةرشع  ّتسو  ةدحاولا 

ماق املاطل  .قيضلاب  رعشي  نلف  ةعاسلا ، ىلإ  رظنو  بسحو ، نمزلا  قايس  عبّتا  اذإ 
؛ هيديب تاروشنملا  ًالماح  هلفسأو  جردلا  ىلعأ  ىلإ  سكيليف  قباسي  ناك  امدنع  كلذب 

.قاهرإلاب روعشلا  هنع  ُدِعبُي  يناوثلا  َّدَع  ّنإ 
دعصي يك  طقف  هعارذ  ّدم  .كلذ  هب  ردجي  ال  ةملك ، يأب  دلاولا  هّوفتي  مل 

ويل رّكذتي  .ًافقاو مل  ناك  امنيب  هردص  ىلع  هاّيإ  ًاطغاض  ًاليلق ، سيكلا  دعبأو  ويل ،
.نينس ذنم  ا  كسمأ  دق  نكي  ذإ مل  هدلاو ؛ دي  ةنوشخ 

نأ هنم  بلطي  هدلاو  ّكفنا  امو  .ليوط  لزنملا  ىلإ  لوصولل  قيرطلا  نأكو  ادب 



قيرطلا ىلإ  هّجوتو  ريبك ، ٍرجحب  مدطصيو  حّنرتيو  رّثعتي  حار  .جّرعتم  ٍّطخب  كرحتي 
ىلع مالظلا ، لولح  دنع  لزنملا ، نم  ةيفلخلا  ةهجلا  كلذب يف  مايقلاب  ارمتسا  .أطخلا 
توت تاريجش  نم  ربكأ  األ  هّدج ، ا  ُرَخفَي  يتلا  قيَّلُعلا  توت  تاريَجُش  نيب  ّرمملا 

.ةوالح رثكأ  معطب  ةميدقو ، ءارمح  األو  ىرخألا ، قيّلعلا 
". يرام تيرب  "

.مالظلا ال  تمصلا ، ىشالت  .هدي  ىلع  هدلاو  طغض 
!". يرام تيرب  "

هيديو هتعاس  ىلإ  رظنو  عطاسلا ، قاورلا  ءوض  وحن  ىرسيلا  هعارذ  ويل  رادأ 
.ةيناث نيسمخو  نيتنثاو  ةقيقد  ةرشع  عستو  ةدحاولا  يه  ةعاسلا  تناك  .نيتعشبلا 

.ةّدجلاو مث ّدجلا  مون  ةفرغ  تناك  .لزنملا  لخاد  ًادّدجم  َءيضُأ  يذلا  لّوألا  ءوضلا  دّقفت 
نأ عيطتست  ةرهزم  لالظ  اذ  يضرألا  حابصملا  ناك  .سولجلا  ةفرغ  راونأ  ُدحأ  ءيضُأ 

.ةكيرألاو يسركلا  نم  ّلك  هاجتاب  هريدت 
!". انه نم  دعتبا  "

.امهضعب ىلإ  ارظنو  ةذفانلا  دجلا  حتف 
!". بسحو ناكملا  رداغ  ويل ، اي  ليللا  فصتنم  هنإ  "

.امهضعب ىلإ  ّدجلاو  ويل  رظن  مث 
!". يرام تيرب  "

.ًاديعب ويل  رظن 
!". كناكم سيل  اذه  يرام ! تيرب  اي  يجرخا  "



لازي ال  ناك  اذإ  اّمع  وأ  ًاديعب ، رظني  ًاضيأ  دجلا  ناك  اذإ  اّمع  لءاست 
.هيلإ رظنلا  لواحي 

" ...نا ـڤـ يإ اي  ةطرشلاب  لصتأس  "
."؟ نيعللا نسلسكألا "  " اهيأ تنأ ! "

" ...ناكملا رداغت  اذإ مل  "
". اهتلئاع ىلإ  اهلزنم ، ىلإ  دوعتس  يعم ، يتأتس  يرام  تيرب  "

اي عمست  له  .م  لصتأسف  ...رداغت  مل  اذإو  .نآلا  ةذفانلا  قلغأس  "
". ةطرشلاب لصتأس  نا ؟ ـڤـ يإ

ةضبق َعفرو  ةّرم ، لّوأل  ويل  َدي  دلاولا  كرت  .ءوضلا  أفطأو  ةذفانلا ، ّدجلا  لفقأ 
.ّدجلا هاّجتاب  هدي 

ىلإ كتلئاع ! ىلإ  يدوع  نسلسكألا !"  " لثم كانه  يثكمت  ال  يرام ! تيرب  "
!". يلإو كدالوأ 

هب كسمأ  يذلا  سيكلا  دلاولا  طقتلا  .ًاملظم  لزنملاو  ةلفقم ، ةذفانلا  تّلظ 
.هنم ةجاجزلا  جرخأ  مث  ويل ، يعارذ  نع  هدعبأو  ةّوقب ، هبحسو  هردص ، ىلإ  ويل 

!". قرتحيس ءيش  لك  كقرحأسف ! ّالإو  نآلا  يجرخا  "
ااكم ريخألا يف  اذه  عارذ  تدّمجتف  ويل ، ىلإ  اهلوانو  ةجاجزلا  دلاولا  لمح 

.كارح نود  نم 
". يلفسلا قباطلا  ةذفان  وحن  بّوص  ويل ، "

لب هدلاو ، ىلإ  رظني  ملو  ةجاجزلا ، ذخأي  .كارح مل  نود  نم  هاعارذ  تّلظ 



.بشعلاو ضرألا  ىلإ  قّدح 
."؟ مهفت له  .رانلا  لاعشإب  جورخلا  ىلع  اهمغرنس  "

؛ ةجاجزلا مف  نم  بهللا  بّرقو  يمامألا ، هبيج  نم  رئاجسلا  ةحادق  جرخأ 
ةّزوإ نيمست  رارغ  ىلع  لفسألا ؛ ىلإ  رثكأ  اهعفدو  نيلوزاغلاب ، سمغملا  شامقلا  نم 

.ةليزه ةبقر  تاذ 
.يلاقتربلاو رفصألا  نينوللا  ىلإ  ةيشامقلا  روهزلا  تالتب  تلوحت 

" ...هنإ كرايخ ! هنإ  رارقلا ! اذه  تذختا  ِتنأ  يرام ! تيرب  "
.دلاولا كّرحت 

أبتخا نإ  ىتح  اهارت ، امدنع  ًامئاد  اهركذتت  تاوطخ  ةئيطب ؛ هتاوطخ  تناك 
.ةحنرتملا زركلا  ةرجش  ناصغأ  نيب 

.اهعنمت وأ  اهعقوتت  وأ  اهمهفت  نأ  نكمي  يتلا ال  تاوطخلاك  ةعيرس ، اهنكل 
ءايشأ اهّلك  قرتحملا ؛ شامقلاو  نيلوزاغلاب ، ةأبع  ـُ ملا ةجاجزلاو  مامألا ، ىلإ  ةلئاملا  فتكلا 

.معطملا رعشلا يف  عطق  يذلا  نيكسلاك  ًامامت  اهقحالت ، نأ  كنكمي  ال 
ةداع نوماني  اوناك  ثيح  ةيلفسلا  ةفرغلا  ةذفان  ىلع  ةجاجزلا  دلاولا  ىمر 
نيب ام  رمألا  اهقرغتسا  طقف  ةدحاو  ةقيقد  .ّطق  عطقنت  نأ  دِرُي  يتلا مل  مارايز  لالخ 

ةدحاولا يناوثلا  ِهِّدَع  ببسب  كلذ  نم  ًانقيتم  ويل  ناك  .نارينلا  لاعتشاو  جاجزلا  مّش 
ةنسلأل قونخملا  توصلا  كلذ  هعامس  ىلإ  نارينلا  لاعتشا  ىّدأ  دقو  .ىرخألا  ولت 

.ناكم ّلك  تَداسو يف  ترشتناو  تمانت  ام  ناعرس  يتلا  ةريغصلا  بهللا 
دعي هنإ مل  ىتح  .ناكم  ّيأ  ىلإ  بهذي  ملو  نآلا ، دعب  خرصي  هدلاو  دعي  مل 
رثكأ ناك  حيباصملا ، ءوض  نع  فلتخم  ءوض  فيطب  اهلمكأب  ةفرغلا  تَئ  ـ يضُأ .فجتري 



حِتُف .ًاقح مث  هتيؤر  نع  زجع  رخآ  ًائيشو  ريرسلاو ، يساركلا  نارينلا  تمهتلا  .ًارارفصا 
.ةيلفسلا ةفرغلا  باب 

.ىرخأ ًةدحاو  ىمر  مث  بهللا ، ةنسلأ  ىلع  ةريبك  ةّداجس  يمرب  ّدجلا  ماق 
.رانلا ىلع  ءاملا  ّبصل  نوللا  ءاقرزو  ءارضخ  ءالد  لمحب  هتدلاوو  هتّدج  تماقو 

". ويل اي  بهذن  انعد  "
.ءالدلا ءلمل  ليسغلا  ةفرغ  ىلإو  نم  لخادلا  ةعرسب يف  نوضكري  اولظ 

". نآلا "
ذنم ةيناث  نيعبرأو  ًاعبرأو  قئاقد  عبرأ  رمألا  قرغتسا  .ناتعشبلا  ناديلا  كنات 

، نآلا دلاولا  طقس  ثيح  ىلإ  قيّلعلا  توت  تاريجش  ًاقرتخم  ةرايسلا  نم  ويل  لّجرت  نأ 
رمألا مدي  مل  .ًامامت  نآلا  هنقذو  دلاولا  ّدخ  ّقش  يذلا  ليسغلا  لبحب  اوّرم  نأ  ذنمو 

.رَكذُي ٌءيش  اهيف  ثُدَحي  ملو  ةريصق ، ةرتفل  ّرمتسا  دقف  ًاليوط ؛
.رخآلا هاجتالا  ىلإ  قيرطلا  ردحناو  نادوعي ، اناك  اميف  هينيع  ويل  ضمغأ 

نكي هنأب مل  هِملِع  نم  مغرلاب  ًاديعب ؛ ادب  يذلا  قيرطلا  لاوط  نيتضمغُم  هينيع  ىقبأ 
.ديوسلا نم  رخآلا  بناجلا  ىلإ  امهقيرط  امأ يف  ول  امك  رعشي  لاز  ام  .كلذك 



.ًاددجم هينيع  اهيف  حتف  يتلا  ةظحللا  .ةرايسلا يف  هدلاو  َنَكَر  املاح  اهآر 
.ةطرشلا ةرايس 

يف لئام  لكشب  تفّقوت  .ضيبألاو  دوسألا  نينوّللاب  يمامألا ، ماب  برق 
.عراشلا ءوض  تحت  حضاو  لكشب  اهتيؤر  نكمملا  نم  ناكو  عفترملا ، بناجلا 

، ًةداعف .لبق  نم  لكشلا  اذ  لزنملا  نم  ةبرقم  ىلع  ةطرش  ةرايس  ويل  َري  مل 
.لزنملا ىلإ  نوريسي  مث  تارايسلا ، بأرم  يف  وأ  ًاديعب  نوفّقوتي  ةطرشلا  لاجر  ناك 

لزنملا جراخ  فقت  ةطرشلا  ةرايس  تناك  ذإ  لبق ؛ نم  اذه  ىأر  نأ  هل  قبسي  مل  نكل ،
.قيرطلا ّدست  اأكو  ًامامت ،

". ماري ام  ىلع  نوكيس  ءيش  لك  "
.هدلاو فلخ  ًاسلاج  لازي  ويل ال  ناك 

هلعفت ام  رارغ  ىلع  انضعبل  انصلخأ  اذإو  كلذك ؟ سيلأ  ةدحاو ، ةلئاع  نحن  "
."؟ نآلا كل  هلوقأ  ام  مهفت  له  .ويل  اي  ماري  ام  ىلع  نوكنس  ٍذئنآف  تالئاعلا ،

ربكأ ًالجر  نيلجر ؛ اناك  .اهسفن  ةظحللا  ًاعم يف  ةطرشلا  ةرايس  اباب  حِتُف 
نم تايطرشلا  نم  ديدعلا  ىأر  نأ  هل  قبسي  .ًانس مل  رغصأ  ةيطرش  دلاولا ، نم  ًانس 
ىلع ًاسلاج  ًاصخش  بجحي  ناك  يذلا  دلاولا  وحن  ةرايسلا ، ىلإ  ًةرشابم  اهّجوت  .لبق 

.هفلخ دعقملا 
."؟ كاجن ـ ڤود نا  ـڤـ يإ تنأ  له  "

مث ةقلغم ، ذفاونلا  ّلك  تناك  ول  ىتح  حوضوب ، امهعامس  لهسلا  نم  ناك 



.ةذفانلا دلاولا  حتف  ىتح  جاجزلا  ىلع  اقرط 
."؟ اذام "

". انعم يتأتس  "
."؟ هللا قحب  هنع  مّلكتت  يذلا  ام  "

". هنع مّلكتن  ام  ملعت  تنأ  "
.هيتفش كّرحو  متمتي ، .حوضوب مل  ملكتلل  هدهج  فعاضو  هسأر ، دلاولا  ّزه 

". ةركف يأ  يدل  تسيل  "ال ،
.فلخلا ىلإ  رادتسا  مث 

."؟ ويل اي  ملعت  له  "
.هيلإ ارظنف 

."؟ هنع ناملكتي  اّمع  ةركف  ىندأ  كيدل  له  "
؛ ّزفتسم لكشب  همف  نم  حوفت  بارشلا  ةحئار  تناك  .رثكأ  هنم  دلاولا  اند 

.هترتس يَّمك  نم  ةثعبنملا  ناخدلاو  نيلوزاغلا  ةحئارك 
.هايأرو

". هنع نامّلكتي  ام  فرعأ  .اباب ال  "ال 
.مّلكتي ناك  اميف  ويل  ىلإ  ًاّنس  ربكألا  يطرشلا  أموأ 

". انه دالوأ  دجوي  نا ، ـڤـ يإ "



: تعباتو اهيدي ، دافصألاو يف  ةرايسلا ، لوح  ةيطرشلا  تراد 
". ًاعوط نآلا ، انعم  لاعت  اذل ، "

.ًاناجهتسا هيفتك  دلاولا  ّزه  نأ  ىلإ  كانه  ترظتناو 
". ويل "

."؟ اذام "
". كْيوخأب ِنتعاو  تيبلا  ىلإ  بهذا  "

" ...انأ يبأ ، "
". كيوخأب ِنتعاو  لزنملا ، ىلإ  بهذا  .كل  هلوقأ  ام  لعفا  "

لعج دقو  هيدي  دلاولا  ّدمف  بابلا ، دافصألا  كسمي  يذلا  طباضلا  حتف 
، هيبناج الك  ىلع  يمسرلا  ّيزلا  نايدتري  ناذللا  نايطرشلا  فقو  .ىلعألا  ىلإ  امهيتحار 

نينوللاب ةرايسلا  تناك  اميف  كانه  سلجو  .يفلخلا  دعقملاو  ةطرشلا  ةرايس  وحن  راسف 
.يفكي امب  نكلو  ًالّوطم ، سيل  تارظنلا ، الدابتو  رادتسا ، .دعتبت مث  ضيبألاو  دوسألا 



نود نم  لخادلا  ىلإ  للستو  هءاذح  علخو  ءود ، بابلا  ضبقم  ويل  رادأ 
لعفي يف امك  بقع  ىلع  ًاسأر  ريرسلا  نآلا يف  ٍقلَتسُم  تنسني  ڤـ .حيباصملا  ةءاضإ 
، ظقيتسا سكيليف  نكل  .مونلا  ّرمتساو يف  موهفم  ريغ  ام  ءيشب  متمت  .نايحألا  ضعب 

.لبق نم  ًاظقيتسم  ناك  امبر  وأ 
ىلإ دوعت  نل  ةدلاولا  ّنأ  ليللا - فصتنم  يف  هّلقأ  ريسفت - بعصلا  نم 

.ًاضيأ تيبلا  ىلإ  دوعي  نل  دلاولا  نأ  ريسفت  بعصلا  نم  كلذ ، ريسفت  دعب  .تيبلا مث 
اهيف حرشي  ناك  يتلا  ةظحللا  يفو  .ىغصأ  سكيليفو  لاح ، ّيأ  ىلع  كلذب  ويل  ماق 

عيمجلا يف نأب  ااجأ  امدنعو  كانه ، عيمجلا  ناك  اذإ  هتلأس  .هتدلاو  تلصّتا  رمألا 
.ًاروف تيبلا  ىلإ  ةدئاع  اإو  اهيأر ، تّريغ  اإ  تلاق  لزنملا ،

نم نيسيك  عزتناو  ةلواطلا  تحت  ةريغص  ةنازخ  حتفو  خبطملا ، ىلإ  عرسأ 
.قرولا

ةلواطلا ودبت  نأ  بجي  انه ، ىلإ  لصت  امدنعو  روفلا ، ىلع  يّمأ  دوعتس 
.خبطم ةلواطك 

نم ناتروراقو  ةداسولا ، ءاطغ  نم  اياقبو  نيلوزاغ ، ةبلع  اهيلع  تناك 
.رّكس بلعو  رئاجسلا ، باقعأو  بارشلا ،

.ضوحلا تحت  نيسيكلا  عضوو  ةدح ، ىلع  ءيش  لك  فّظن 
ةلواطك ديدج  نم  ةلواطلا  ودبتو  ناتروراقلاو ، ةداسولا  ءاطغ  لاز  امدنع يـُ

.ًاقلطم رمألا  نع  ثّدحتلا  ىلإ  اوجاتحي  نل  خبطم ،



اهلسغ اهّمش مث  .ءاملاب  ةالقملا  لسغو  ةيجنفسإ ، ةعطقب  ًاددجم  ةلواطلا  حسم 
نيرخآ ىأر  امدنع  اهوحن  ًاهّجوتم  ناك  .ةحارلاب  رعشو  ةحئارلا ، تفتخا  ىتح  ًاددجم 

.اهتقفرب
". ويل " 

تقو مهنم يف  ّلك  ىلإ  ترظن  .رظنت  نم  ىلإ  رّرقت  نأ  ةدلاولا  عطتست  مل 
.دحاو

". ةطرش طابض  ...مه  ...ءالؤه  "
.بجي كلذل مل  لاؤس ، يأ  حرطت  مل 

". كعم ًاطيسب  ًاثيدح  نورجيس  ...مث  .انتقش  دّقفتل  انه  مإ  مهفت ؟ له  "
.طقف نحن  اناوس ؛ دحأ  دجوي  انتّقش ال  يف 

". قهرم يننإ  "
.سكيليفو تنسني  ـ ڤو يبأو  يمأو  انأ  انه  شيعن 

". طقف ًاريصق  ًاتقو  قرغتسيس  اذه  نكل  .يزيزع  اي  كلذ  يعأ  "
.انه ىلإ  نايمتني  ...نانثالا ال  ناذه 

". ويل اي  نالحريس  "مث 
ةفرغو هتفرغو  تنسني  ڤـ ةفرغو  خبطملاو  قاورلا  يف  ناكم ؛ لك  يف  الاج 
اماقو .ةفرشلاو  مامحلا  ىتحو يف  سولجلا ، ةفرغو  بتكملاو  هيبأو  همأ  ةفرغو  سكيليف 

ةيذحألا ناكّرحي  احارو  اهقالغإو ، ةريبكلا  نئازخلاو  جاردألاو  ةريغصلا  نئازخلا  حتفب 
اذو ةمكالملل  صصخملا  لمرلا  سيك  اصّحفت  .روهزلا  رودقو  موسرلاو  دونجلا  باعلأو 



ّيلمخم فالغ  لامهإب يف  َرِشُح  يذلا  فيسلا  ىلع  بهذلا  ةّيمك  مث  ةيلزنملا ، ةعانصلا 
.تاودألا ىلع  يوتحي  ّفر  قوف 

امدنع ىتح  خبطملاو ؛ قاورلا  نيب  ةبتعلا  ىلع  ويل  فقو  تقولا ، كاذ  لاوطو 
عطقو ىوقملا ، قرولا  نم  نيسيك  ناعفريو  ضوحلا  تحت  ةريغصلا  ةنازخلا  ناحتفي  اناك 

.ةدلاولا ةحئار  اهنم  حوفت  تلاز  ام  يتلا  ةداسولا  ءاطغ  نم  ةعطقو  شامقلا ،
". ويل ًابحرم  "

.هل مستبي  نأ  ًانس  ربكألا  يطرشلا  لواح 
.كعم مّلكتأ  نأ  ديرأو  ةطرش ، طباضك  لمعأ  انأ  كتدلاو ، تلاق  امك  "

". ةريصق ةرتفل  لب  ًالّوطم  سيل 
ناك ذإ  .لبق  نم  يمسرلا  ّيزلا  نودب  ةطرش  طباض  ىقتلا  دق  ويل  نكي  مل 
ةلواط ىلإ  ريشي  ناكو  حتفأ ، نول  وذ  هنكلو  دلاولا ، فطعمك  ًاليوط  ًافطعم  يدتري 

.ًاثيدح ةفظنملا  خبطملا 
.كببسب ءيش  ثدحي  .كتطلغ مل  تسيل  اإ  ريطخلا ، رمألاب  سيل  اذه  "

كدلاو يف عم  تجرخ  امدنع  ثدح  ام  فرعأ  يك  بسحو  ةلئسألا  ضعب  حرطأس 
". ةرايسلا

ةرّكفم هتزوحب  تناكو  .هيلع  سلجو  دلاولا ، يسرك  خبطملا ، يسرك  بحس 
.اهقوف ملق  كانهو  ةيبلول  ةفاح  تاذ  ةريغص 

نيأ ىلإ  اهدوقي ، كدلاو  ناكو  ةرايسلا ، يف  تسلج  دقل  ويل ، اي  ينربخأ  "
."؟ هّجوت

". كربخأ نأ  ديرأ  "ال 



."؟ ينربخت نأ  ديرت  اذامل ال  ...و  "
". ديرأ يننأل ال  "

". كعم مّلكتأ  ينّنإ  ويل ، "
". ديرأ يننأل ال  "

داعو قاورلا  ىلإ  بهذو  جعزملا  يطرشلا  رداغ  نأ  ىلإ  ضرألا  ىلإ  ويل  رظن 
.ةعامّللا خبطملا  ةلواط  ىلع  اهعضوو  ةيوتشلا ، هترتس  هترتسب ،

."؟ اهمشت له  ناخدلا ، ةحئار  اهنم  حوفت  "
.انل هذه 

، ةغراف بارش  تاجاجزو  يقرولا ، سيكلا  يف  نيلوزاغلا  نم  ةبلع  كانه  "
". ةليطتسم ٍعطق  ىلإ  ةقزمم  ةيشامق  ةقرخو 

.كل تسيل  اإ 
."؟ هلك اذه  هينعي  يذلا  ام  ملعت  له  "

.انه شيعن  نحن 
."؟ انه كدلاو  هعنص  يذلا  ام  فرعت  له  "

.تنأ سيل 
فذقت امدنعو  نيلوزاغلاب ، ةئيلم  ةجاجز  .اهمسا  وه  اذه  .فوتولوم  ةلبنق  "

تمدختسا ةيران  ةلبنق  اإ  .لتقتو  رمدتو  رشتنت  بهل  ةنسلأ  ىلإ  زاغلا  لوحتي  فنعب 
". برحلا يف 



.ةريشع نحن 
نم برقلاب  نافقت  امتنك  امكالك  .كدلاوو  َتنأ  كانه ، كّدج  امكآر  "

مهعيمج ناريجلا ، نم  ةسمخو  كتدلاوو  ةدجلا  امكتأر  امك  .لعتشا  امدنع  لزنملا 
". كدلاو اودهاشو  كودهاش ،

.اهضعبل صلخت  ًامئاد  ةريشعلا 
نم كدلاو  نأ  وأ  هتيمر ؟ له  كلذ ، دعبو  .ًاسيك  لمحت  ًاضيأ  كّدج  كآر  "

."؟ كلذ لعف 
.ًابرإ قّزمتت  نأ  اهنكمي  ةريشعلا ال 

" ...ويل اي  "
.ثدح امهم 

". يلإ يغصت  نأ  نآلا  كديرأ  "... 
.ًادبأ انضعب  يذؤن  ال  ةيقيقحلا ، ةريشعلا  ةريشعلا ، يف 

نأ نكمملا  نم  ناك  .كدجو  كتّدجو  كتدلاو  لتقت  نأ  نكمملا  نم  ناك  "
". مهفتح اوقالي 

.ًاضعب انضعبب  يشَن  ال  ةيقيقحلا ، ةريشعلا  يف 
."؟ لعفلاب كدلاو  هلعف  ام  يعت  له  ويل ، اي  ّيلإ  رظنا  "

.ًادبأو ...ًامئاد  ...ًامئاد  ًاضعب  انضعب  يمحن  ةيقيقحلا ، ةريشعلا  يف 
هيلع يذلا  وهو  أطخلا ، بكترا  يذلا  وهف  كدلاو ، يمحت  نأ  كيلع  سيل  "



". كب ينتعي  نأ 
!". اصع تسل  انأ  "

.هلوقل ًادعتسم  نكي  هنإ مل  ىتح  يوفع ، لكشب  كلذب  هّوفت 
". اصع تسل  انأ  هلوقأ ؟ ام  عمست  له  "

اي كيوخأو  كتدلاو  حلاص  لجأ  نم  طبضلاب ؛ كدلاو  هلعف  امب  نآلا  ينربخأ  "
". ينربخأ ويل ،

ام ناكم  اإ يف  .ّوتلل  يكبت  تأدب  اّمبر  نكل ، .هتدلاو  ءاكبل  ًامامتها  رِعُي  مل 
ام وأ  ثدح  ام  َشخت  .اهعامس مل  نم  نّكمت  هنكلو  اهينيع ، ةيؤر  نم  نّكمتي  مل  هفلخ ،

ةلئسأ نع  بيجيو  قّقحملا ، مامأ  فقي  اهدلوف  وه ؛ هيلع  ةفئاخ  تناك  لب  ثدحي ، دق 
.يكبت يه  اذل  ا ، ٍدحأ  ّيأل  ةقالع  ال 

!". نيفصن ىلإ  اهرسك  كنكمي  ةنيعل  اصع  تسل  انأ  "
.رتفدلا ىلع  ملقلا  ناك 

لكبو ءارولا ، ىلإ  هدعبأ  هوحن ، عرسأ  نيح  ةلواطلا  ىلع  ًايقلتسُم  رتفدلا  ناك 
سأر نعطب  رشعلا  تاونسلا  نبا  ماق  هردص ، يف  ناشيجي  نيذللا  بضغلاو  فوخلا 

.ةمخضلا ىنميلا  ديلا  ّيدامرلا يف  ملقلا 
نأ لواحت  ةدلاوو  نئي  ٍقّقحم  نم  لك  هب  قحلف  رارفلاب ، َذال  كلذ ، دعب 
نم بابلا  ويل  لفقأ  .قاورلا  هب يف  مدطصي  داك  يذلا  رخآلا  ّققحملا  كلذكو  هكسمت ،

، بقع ىلع  ًاسأر  هريرس  ىلع  قيمع  مونب  ّطغي  تنسني  ڤـ لاز  ام  ثيح  لخادلا ،
.وغيللا عطق  نم  ةموك  عم  ضرألا  ىلع  ًاسلاج  سكيليفو 

". درانويل "



.بابلا ىلع  قرطت  هتدلاو  عمس 
!". امهعم مّلكتت  نأ  كيلع  ينعمست ؟ له  جرخا ! "

.ةبلجلا هذه  لالخ  مونلا  نم  تنسني  نّكمت ڤـ ةيفيك  مهف  بعصلا  نم 
!". بابلا حتفا  "

.وغيللا عطق  نم  تائملاو  تائملاب  ًاطاحم  ضرألا  ىلع  سكيليف  سولج  ةيفيكو 
". بابلا حتفاو  حاتفملا  رِدأ  .كتدلاو  لوقت  امك  لعفا  ويل ، "

.رخآلا ققحملا  توص  رخآ ، توص  كانه  ناك 
."؟ لعافلا وه  ناك  له  "

.بابلا ىلإ  ُريشي  ناك  اميف  سكيليف  سمه 
" ...له وه ؟ ناك  له  "

". هدي تبيصُأو  خرص  يذلا  وه  .وه  ناك  "
.اهعمسي هنكلو مل  ةمدمدلا ، نم  ديزملاو  تاوصألا ، نم  ديزملا  كانه  ناك 

هتفرغ ىلإ  بهذي  ذإ  ًانايحأ ؛ كلذب  موقي  هنإ  .هعمست  نلف  ًائيش  عمست  الأ  َترَّرَـق  اذإ 
، همسج طقف ؛ وه  اهلخادبو  ةفرغلا ، هذه  نم  رغصأ  هتفرغ  .بابلا  لفقيو  ةصاخلا 

.جراخلا ءيش يف  الو  لخادلا ، دوجوم يف  ءيش  لك 
سيلأ لاح ، يأب  بابلا  اذه  حتفن  نأ  عيطتسن  اننأ  ملعت  تنأ  ويل ، "
!". بابلا حتفا  اذل ، .ةوقلا  مادختساب  بابلا  حتفن  نأ  كتدلاو  ديرت  ال  ويل ، كلذك ؟

.نيتقهرملا نينيعلاو  ثعشألا  رعشلا  وذ  رغصألا ، هوخأ  ظقيتسا  مث 



.ةذفانلاو بابلا  نيب  ًابايإو  ًاباهذ  هب  راسو  ويل ، هلمح 
". مهل دوجو  مه ال  تنسني ، "ڤـ

.جرخي نأ  حتفي ، نأ  هرمأت  جراخلا  ةيلاعلا يف  تاوصألاو  بابلا ، برق  فقو 
". مهل دوجو  مه ال  "

.هيلإ يغصي  وهو  هنابقارت ، امإ  .نيتبعتم  نانيعلا  دعت  مل 
."؟ ريغصلا يخأ  اي  كلذ  عمست  له  "

". معن "
". مهقرتخنسو ...مهل  دوجو  مه ال  "

.مستبا مث  مهفي ، نأ  ثالثلا  تاونسلا  نبا  لواح 
!". مهقرتخنس "
". مهقرتخنس "

رخآ ٍقيرط  لوجي يف  دلاولا  لاز  امو  جراخلا ، ناطباضلاو يف  ةدلاولا  تلاز  ام 
.نييطرش عم  ٍةرايس  لخاد 

فلخ رغصألا  هاخأ  لمحي  ربكأ  خأك  ليوط ، ٍتقول  ةفرغلا  ءاجرأ  راس يف 
.لفقُم ٍباب 

هب رعشي  يذلا  ءودهلا  نم  ردقلا  اذ  ّطق  لبَق  نم  رعشي  مل  حجرألا ، ىلعو 
نمو ال ًادوجوم  نوكي  نم  هدحو  وه  رّرقيس  ثيح  .تنسني  ـ ڤو سكيليف  ةقفرب  نآلا ؛

.نوكي



نآلا
عبارلا مسقلا 



.ًابرغ ملوهكوتس  نم  راطقلا  نتم  ىلع  تاعاس  ثالث 
اهيف زاتجا  يتلا  ةلحرلا  هذه  ءانثأ  ةعيبطلا  ملاعم  تّريغت  دقو  رياني ، رهش  هنإ 

، ةيفيرخلا مايثب  ةاشملا  ةنيدم  غربنتوغ ، ةنيدم  ّنإ  .رتموليك  ةئاسمخ  يلاوح  ةفاسم 
، لثملاب ويل  ماق  دقل  .ضرألا  ىلع  ةرمستم  مويعو  ةعرسب  نوريسي  سانلا  ثيح 

.ىشمو هفطعم  ىدتراف 
ةسردم لباقم  كشك  نم  يوشم  غود  توه  ةريطشو  هايم  ةروراق  ىرتشا 
لصيل ياومارتلا  راسم  عبتيو  ةداجلا  رداغي  نأ  هب  ضرتفي  ناك  ثيح  نونفلل ، زدنالاف 
ةبسنلاب غربلاد ؛ كيريإ  عراش  ىلإ  برقأ  ةفاسملا  حبصت  كانه  نم  .ازاف  ةقيدح  ىلإ 
فيرخلا اذه  ًاريثك  كلذب  رعشي  .انه مل  ىلإ  القتنا  نأ  ذنم  طق  امهري  .هيوخأل مل  امهل ،

هاوخأ شيعي  .ًادج  ًابيرق  حبصأ  نآلا ، .قبسم  ٌساسحإ  .لعف  هنكلو  كلذ ، دارأ  هنأل 
.تاينيرشعلا ىلإ  دوعي  ليمج  ىنبم  ًاديدحتو يف  كانه ، ةقش  ًانس يف  هنم  رغصألا 

بنجت ادارأ  امأ  ول  امك  هل  ادب  ذإ  ةيرحلا ؛ ضعب  امهحنمو  داعتبالا  ررق 
نوؤش يف  اولخدتي  وأ  ًاضعب  مهضعب  اونيدي  ملو  لصاوت ، ىلع  اوقب  املاطل  .هتيؤر 

نوثدحتي مإ  نآلا ، نكلو  .ًاضعب  مهضعب  ةدعاسم  ىلإ  اوجاتحي  وأ  ًاضعب  مهضعب 
سقطلا لوح  ةلمم  تاشقانم  يف  نولخديو  .رهشلا  يف  تارم  ثالث  وأ  نيترم 

، ًاقلطم ةحلسألا  عيب  فقو  نع  اوثدحتي  .هتدهاشم مل  ردجت  مليف  وأ  ةرجألا  تارايسو 
مساوق ال  نيذلا  سانلا  .نوفرصتي  هاوخأو  هّمُأ  تناك  اذكه  .رمألا  اذه  هرك  دقو 

.ةقيرطلا اذ  نوثدحتي  مهنيب  ةكرتشم 
ىلع تقِّلُع  ةحول  ىلعو  .ًاضيأ  حيحص  بابلا  زمرو  ًاحيحص ، ناونعلا  ادب 

، ثلاثلا قباطلا  .نيرخآ  صاخشأ  ىلإ  دوعي  قصال  طيرش  ىلع  امهامسا  بتُك  بابلا 



.نيتنس ذنم  اكيجلب  شيعي يف  دنيل ،
سكيليف هنأ  رعشو  مادقألا ، ءطو  توص  عمسف  دكأتيل ، بابلا  ىلع  عرق 

.بابلا حتفي  نأ  لبق  ىتح 
.ًاعئار ادب  هنكلو  ًاريصق ، سكيليف  رعش  ناك  املاطل  .لوطأ  هرعش  ادب 

.قباسلا نالعفي يف  اناك  امك  لخدملا  رخآلا يف  امهدحأ  نضتحا 
."؟ عئاج َتنأ  له  "

هاجتاب قيض  قاور  يف  سكيليف  فلخ  راس  .ماعطلا  ةحئار  تدعاصت 
نم ربكأ  ًانس ، ربكأ  ادب  .ةجالثلا  نم  برقلاب  فقي  تنسني  ڤـ ناك  ثيح  خبطملا ،
هانيع تدبو  غلاب ، لجرك  كرحتيو  ريسي  ناك  .ىوقأ  ادب  امك  تضم ، يتلا  رهشألا 

وأ ةفاسملا  ركفي يف  ناك  اذإ  ام  زييمت  بعصلا  نم  ناك  .رخآ  ناضتحا  .رثكأ  نيتزراب 
.هليختي ًارمأ  اذه  ناك  اذإو  درابلا ، سقطلا 

". كّصخي انه  ءيش  ال  ًاذإ ، "
". الك "

ريغ تناك  اهلك  .ويدارو  ةصمحمو  فيووركيام  ًاموي ، اهري  ٍساركو مل  ةلواط 
اّمع لءاستف  طئاحلا ، ىلع  يلاد  رودافلاسل  قصلم  كلانه  ناكو  .هل  ةبسنلاب  ةفولأم 

.وه نم  نافرعي  اناك  اذإ 
". يضارغأ مدختست  تنكو  ًاراغص  اّنك  نيح  لصحي  ناك  امك  "

.وبماشلا انل  اوكرت  مإ  ىتح  .خبطملا  تاودأو  تاشورفملا  لمعتسم ؛ ثاثألا  "
". هتبحأ يمأ  ّنكل 

". انه ىلإ  تتأ  اإ  تلاق يل  "



.ءاشعلا رّضحي  سكيليف  ناك  .ةينولوب  ةنخي  نرفلا ، ةنخيلا يف 
اي ًادج  كب  ةروخف  تناكو  .ةعماجلا  يف  كعم  ريخب  رومألا  ّنإ  تلاق  "

". ةيوناثلا كتاسارد  نم  ىلوألا  ةنسلا  تيأ  كنأل  تنسني  ڤـ
.كلذ كردأ  سكيليف  ّنأ  ظحال  هنكلو  كلذ ، ءافخإ  عطتسي  ملو  ًاقلق  ناك 

هنإ يف ويل ، .زايتماب  تارابتخالا  لك  زجنأ  دقل  .هتامالع  ىرت  نأ  كيلع  "
". هيف بغري  ءيش  يأب  موقي  نأ  ريغصلا - انوخأ  عيطتسيو - هرمع ، نم  ةرشع  ةنماثلا 

تناك اذكه  ًاذإ ، .لجخب  مستبي  ناك  يذلا  تنسني  ڤـ سكيليف  زمغو 
.بارشلا ةنينقو  باوكألاو  نوحصلا  لمح  .لاحلا مث 

.ةحضاو ةراشإ  اإ  .هربص  دفن  صخشل  بارشلا 
."؟ انه ىقبتس  مك  "

". تاعاس عبرأ  دعب  راطقلا  رداغي  "
". ًاليلق ًاعم  عكستنل  انه  ىلإ  تئج  كنأ  تدقتعا  تاعاس ! عبرأ  "

نّسحيل انه  ناك  .ٍلاعتمو  دينع  رغصأ  قيقش  .ةفش  تنبب  ويل  سبني  مل 
.مهنيب عاضوألا 

.يابيه ريغص يف  فرصم  .زهاج  ءيش  لك  .بسحو  ةريغص  ةقرس  ةيلمع  "
". نييالم ةعضب  سمسيركلا ، قبسي  يذلا  مويلا  يف 

.يلغي دقوملا  ىلع  ءاملا  ناكو  جضنت ، نأ  ةينولوبلا  ةنخيلا  تكشوأ 
نأ امكنكمي  اهدعبو ، .ةريبك  ةيلمعب  مايقلل  لاملا  نم  ريثكلا  كلتمنس  ًاذإ ، "

". هناديرت ام  اسردت 



". ًالعف هب  موقن  ام  اذه  "
.ردقلا اهلك يف  اهعضوو  يتيغابسلا  نم  ًةبلع  سكيليف  ذخأ 

". هيف بغرن  ام  سردن  اننأ  ينعأ  كلذ ؛ ملعت  كنأ  تدقتعا  "
". امكيلإ ةجاحب  انأ  "

". ويل اي  كلذ  نع  انفّقوت  دقل  "
مدي مل  ءودهلا  اذه  ّنأ  ّالإ  نمثلا ، ناك  امهم  هئوده  ىلع  ةظفاحملا  ررق 

.هديب نوحصلاو  ةيبهذلا  يناوألاو  ةلواطلا  برض  ذإ  ًاليوط ؛
ىلع سلجت  كنألو  ةسردملا ؟ تدصق  كنأل  نآلا  يعيبط  كنأ  دقتعت  له  "

."؟ ةيبشخ ةدضنم  فلخ  يبشخ  دعقم 
.لماكلاب هألم  ىتح  بوكلا  بارشلا يف  بكسو 

". ةنيعم ةفاقث  ىلع  لصحأل  امنإو  ًايعيبط ، نوكأل  سردأ  انأ ال  "
.نمثلا ديهز  هنأ  كردأ  ام  ناعرسو  بارشلا ، نم  ليلقلا  ويل  فشترا 

."؟ تنسني اي ڤـ كنع  اذام  "
.هنع هرظنب  ريغصلا  هوخأ  حاشأ 

". تنسني اي ڤـ ًابت  "
يف .كلذ  نم  ًاءزج  صخشلا  نوكي  نأ  مهفت ؟ له  .لهسأ  رمألا  ناك  "

". ةيلمعلا تلشف  لاح 
.بارشلا نم  ةريغص  ًةعرج  فشتراو  ءازهتساب ، نكلو  ويل  كحض 



". انه سلجاو  لاعت  .ًادبأ  ةيلمعلا  لشفت  نل  تنسني ، ڤـ لشفت ! "
.ويلل لباقملا  يسركلا  ىلع  سلجو  هنم ، بلُط  ام  تنسني  لعف ڤـ

."؟ تلشف ول  اذام  نكلو ، "
". لشفت نل  "

، ينعأ رمألاب ؟ اوفرعو  ةطرشلا  ىدل  نابضقلا  ءارو  رمألا  انب  ىهتنا  نإ  اذامو  "
."؟ كلذب انمق  نم  نحن  اننأ  كلذ ؟ لعف  نم  َتنأ  كنأ  اوفرع  نإ  اذام 

ّلدي همعط  ناكو  ًاديج ، بارشلا  نكي  مل  .ىرخأ  ةريغص  ًةعرج  فشترا 
.حوضوب كلذ  ىلع 

."؟ ليختت له  سلاج ؟ تنأو  هب  موقت  ام  اذه  له  "
!". هلوقي ام  عمسا  "

اهكّرح اميف  ةوخر ، تحبصأو  يلغملا  ءاملا  يف  يتيغابسلا  لئادج  تلصفنا 
.ةيكيتسالب ةكوش  لامعتساب  ةوقب  سكيليف 

!". كل هلوقي  ام  مهفت  نأ  كيلع  ويل ، "
."؟ تنأ وأ  وه  ينعتأ  "

ةقيرطب اهكرحي  ناك  امنيب  يلغملا  ءاملا  يف  تقرغ  لب  يتيغابسلا ، ُفطت  مل 
.ةيرئاد

."؟ اذه لعفت  .ويل َمل  اي  ًانسح  انسح ، "
."؟ لعفأ اذام  "



". فراصملا قرست  "
". ًايدام ّلقتسن  يك  "

". اهعيبتس كنإ  تلق  .اهعيبب  مق  اذل  ةحلسألا ، كيدل  "
، ةطرشلاب تلصتاف  هل ؛ تططخ  امب  ًامامت  تمقو  اهعيب ، ىلع  تكشوأ  "

.ًايضرأ ًامغل  رشع  ةسمخ  تعنصو  ميلستلا ، ةيلمعب  مايقلل  نيعم  ناكم  تفقوو يف 
دحأ ةلواط  ىلع  سيك  يف  ًانويلم  نورشعو  ٌةسمخ  كانهو  .ًازهاج  ٍءيش  لك  ناك 

". ةطرشلا لاجر 
.تمصو

"؟ ...و "
رطيسي نأ  لواحو  هيعو ، لماكب  يزازفتساب  يبغلا  يطرشلا  كلذ  أدب  "ّمث 
يطرشلا باجأف  لئاسر ، عست  تبتك  .ءاطخألا  باكترا  ىلع  ينربجي  نأو  ّيلع ،

يب، عاقيإلا  نولواحي  مأ  ملعأ  نأ  لبق  كلذ  لصحو  .ةيصخش  تانالعإ  ةسمخب 
". تمصلا تمزتلا  اذل ، .يجاردتسا  نولواحي  مأو  ًادحاو ، ًاتنس  اوعفدي  نل  مأو 

.لدبتت ههجو مل  ريباعت  ّنكلو  عمتسي ، سكيليف  ناك 
."؟ فراصملا قرست  َمل  اذه ؟ لعفت  .ًاددجم َمل  كلأسأس  ًاذإ ، ًانسح  "

ملأ سكيليف ؟ اي  ئطخم  انأ  له  ًاضيأ ! كلذ  تلعف  َتنأ  كلذ ؟ لعفأ  "َمل 
."؟ كلذ تلعف  َمل  كانه ، تنك  لاح  يفو  كانه ؟ نكت 

نوكت نأ  لهسلا  نم  ذإ  .كل  هرسفي  نأ  تنسني  لواحي ڤـ ام  ديدحتلاب  اذه  "
، يقلق ببس  مهفت  ال  َتنأ  .كلذب  انلشف  ول  ملعأس  تنكو  .ةيلمعلا  نم  ًاءزج 

ركفي ال  يذلا  ديحولا  صخشلا  تنأ  .هب  رعشي  ًاضيأ  تنسني  ـ ڤو هب  رعشأ  يننكلو 



". لشفن نأ  نكمي  اننأ ال  ...ركفت  تنأف  .ةقيرطلا  هذ 
". لشفن نل  اننأل  "

". ُتحتراف ًاددجم ، اندلاو  ءاقلل  بهذن  نل  اننإ  تلق  "
رتوتملا سكيليف  هجو  راخبلا  ىطغف  ةافصملا ، ءاعولا يف  نم  ءاملا  بكسنا 

.ةموعنب
تأدب دقل  .كلذ  ةيؤر  نكميو  لاح ، يأ  ىلع  رمألاب  تمق  كنكل  "

!". ههبشت
.نكت اأكو مل  ةموعنلا  تفتخا 

دوجو ال  .اهيلت  يتلاو  ةيلاتلا  ةقرسلا  ةيلمع  ءانثتساب  رخآ  ٍرمأل  دوجو  "ال 
تعطق نيح  انلماعي  نا  ـڤـ يإ ناك  امك  تنسني  ـ ڤو انأ  انلماعت  َتنأ  .رخآ  ٍءيش  يأل 

". هب كتقالع 
."؟ ثدحتت َّمع  "

وأ ةظحللا  كلت  .كلذ يف  لصح  ىتم  ديدحتلاب  ملعأو  .ًامامت  هلثم  تنأ  "
دقف يه ، تبرهو  هرهظ  ىلع  تزفق  نيح  .يمأ  لتق  ىلع  كشوأ  نيح  ...اهدعب 
تنك انأف  .اهليصافت  لكب  ةظحللا  كلت  ركذأ  .رخآلا  ىلإ  امكنم  ٌّلك  رظنو  تفقوت 

". عضولا ىلع  ترطيس  َتنأ  .امكضعب  ىلإ  امترظن  فيك  تيأرو  كانه ، فقأ 
". نآلا أدها  "

الأ كلذك ؟ سيلأ  ركذت ، َتنأ ال  ًايلات ؟ لصح  ام  ركذت  له  كلذ ، دعبو  "
يذلا مدلا  لك  حسمب  تمق  نمو ّمث  هترايس ، ىلإ  داعو  رداغ  امثير  ترظتنا  كنأ  ركذت 

.تنسني ڤـ ىلإو  ّيلإ  ترظنو  تدع  كلذ ، نم  تيهتنا  نيحو  جردلا ؟ ىلع  ّفج 



كلت يف  رطيسملا  َتنأ  تنك  بابلا ، نم  تلخد  نيح  .رمألا  انكردأ  يلاتلابو ،
". ةظحللا

."؟ تيأ له  "
تفقو لقتسن ."  " تلق .عضولا  مهفت  ىتح  مالكلا  نع  فقوتأ  نل  .الك  "
.ريقح يأل  انمالستسا  مدع  نع  ثدحتتو  ساجوكس  لمأتت  تنأو  ةذفانلا  دنع  كانه 
انضعب ىلع  ًالاكتا  رثكأ  فراصملا  ةقرس  انتلعج  دقف  .لصح  ام  وه  سكعلا  ّنأ  ّالإ 
ءاقبلا .ًاعم  ءاقبلا  .ريقحلا  كلذل  مهم  وه  ام  ردقب  كل  ةبسنلاب  مهم  رمألا  .ًاضعب 

". ًاضيأ يصعلا  رسك  لواحن  ّاله  .ًاعم 
."؟ تيأ له  "

.نيصيخر اناك  .ةلواطلا  ىلع  نيعوضوملا  نييلغملا  نيءاعولا  ىلإ  ويل  رظن 
.ههركت كنإ  لوقلاب  رمتست  تنأ  سكيليف ، اي  معن  .نا  ـڤـ يإ لثم  تسل  انأ  "

". هب موقأ  امب  مايقلا  عيطتسي  وهو ال  ًامامت ، هلثم  كتاراذقب  قرغت  َتنأ  .سووهم  َتنأ 
هنحص يف  ءاضيبلا ، اتسابلا  قوف  ةينب  ةصلص  بكسو  نيءاعولا  لمح 

.تنسني ـ ڤو سكيليف  نحصو 
" ...ًاّقحم سكيليف  ناك  نإو  .تنسني  اي ڤـ ىرخأ  ًةرم  "

.تنسني عارذ ڤـ ىلع  هدي  عضو 
انه سلجت  .لهسأ ال  ...هنأ  ول  .نآلا  كلذ ، نم  ًاءزج  نوكت  نأ  بجي  ًاذإ ، "

". سمسيركلا قبسي  يذلا  مويلا  نأشب  قلقتو 
."؟ كلذ بغري يف  هنأ ال  ىرت  الأ  ويل ، اي  ىفك  "



". نآلا تنسني  ىلإ ڤـ ثدحتأ  انأ  فرعت ؟ اذام  تنأو ، "
". كلذ ديري  هنأ ال  رعشأو  كلذ ، بغري يف  هنأ ال  ملعأ  "

."؟ كلذب رعشتأ  سكيليف ، اي  ًالعف  "
ىلع اهامرو  سكيليف  اهلمح  ًةأجفو ، .مهنيب  محللا  ةصلص  ردق  تناك 

.خبطملا ءاحنأ  اهاياظش يف  ترثانتو  ترسكتف  طئاحلا ،
هديرأ ال  ًائيش  ًاددجم  لعفأ  نلو  يتدارإ ، ّدض  يمأ  هجو  يف  تقصب  دقل  "

". ًادبأ كلذ  لعفأ  نل  رخآ ، صخش  ةحلصمل 
ويل صيمق  ىلعو  ءاضيبلا  ناردجلا  ىلع  ةنخاسلا  ةينولوبلا  اتسابلا  تطقاست 

.ضيبألا
". تنسني نع ڤـ ثدحتأف  انأ  امأ  .سكيليف  اي  كسفن  نع  ثدحتت  تنأ  "

ىلإ تنسني  رظن ڤـ نآلاو ، .ضيبألاو  ينبلا  نينوللا  ىلإ  هنحص ، ىلإ  رظني  ناك 
.ىلعألا

."؟ فقوتن نلأ  "
: عباتو ويل  عارذ  ىلع  هدي  عضوو 

."؟ فقوتت نأ  كنكمي  الأ  "
اهلمحف خبطملا ، ةلواط  ةيواز  يبشخلا يف  ءاعولا  ليدانم يف  كلانه  تناك 

.هصيمق نع  ةصلصلا  ةعقب  حسمو  ًاليلق  اهدّعجو  ويل 
ّنأ يعّدنو  ةيبشخ  ةدضنم  ىلإ  يبشخ  يسرك  ىلع  سلجنأ  لعفنس ؟ اذامو  "

."؟ يعيبط ٍءيش  لك 



ىلإ مهدحأ  ّرطضي  ملو  ًاضعب ، مهضعب  رومأ  اولخدت يف  نأ  مهل  قبسي  مل 
.رخآلا نم  ٍءيش  يأ  بلط 

". كوجرأ "
.لاح يأ  ىلع  كلذ  لعف  نمو ّمث ،

.لعفأ انأ  نآلا ، امكيلإ ؟ تلسوت  نأ  يل  قبس  له  .امكيلإ  لسوتأ  انأ  "
". ةريخأ ًةرم  .ىرخأ  ًةرم  .امكيلإ  ةجاحب  انأ  امكيلإ ، لسوتأ 

يناثلا هيخأ  ىلإو  قباسلا ، نم  لوطأ  هرعش  ادب  يذلا  رغصألا  هيخأ  ىلإ  رظن 
.ًازورب رثكأ  ههجو  حمالم  تناك  يذلا 

". امكوجرأ "
.امهنيب زيمي  ملو  ةدح ، ىلع  امهنم  لك  ىلإ  رظن 

". سكيليف "
.باوج يأ  نود  نم 

". تنسني "ڤـ
.باوج ال 

". امكوجرأ "
ىلإو ةلواطلا  ىلإ  رظنف  تنسني  ڤـ امأ  ًةرشابم ، هينيع  ىلإ  سكيليف  رظن 

.هنحص
...ءوده داس 



.رخآ ٍءوده  يأ  هبشي  ال 
ّيدل تسيل  ذإ  يسفنب ؛ لمعلاب  موقأس  يسفنب ، كلذب  موقأس  .ًاذإ  ًانسح  "

". ةلئاع



، ديدشلا دربلاب  رعشن  مث  قرعتن ، ىرخأ  ًانايحأو  ًاريثك ، يلايللا  لوطت  ًانايحأ 
انذخأي يقطنم  ريغ  ًاملح  شيعنو  دوعنل  قئاقد  رشع  لك  ظقيتسنف  ًاددجم ، قرعتن  مث 

.مدعلا ىلإ 
ًامامت ًاددجم ؛ كلذ  لصح  دقف  .يلايللا  كلت  نم  ةدحاو  ةليللا  هذه  تناك 

يف امهآر  .هتدعاسم  هيلإ  سانلا  برقأ  ضفر  نأ  ذنم  عوبسألا  ةليط  لصح  امك 
، ةدحولا نم  ةليوط  ٍلايل  تس  .لعفلاب  رمألا  كردأ  دقو  غربنتوغ ، ةنيدم  امهتقش يف 
اذ رعش  دق  ناك  امل  ايّفوت ، امّأ  ول  .يللينأ  نيبو  هنيب  ريرسلا ، ىلع  هبرق  ددمتي  وهو 

امإ الاق  امأ  ول  .ًاعم  اونوكي  نأ  نم  مهعنمي  يذلا  ببسلا  مهفلو  روعشلا ،
هنابحي نالازي  الو  ةايحلا ، ديق  ىلع  امهنكلو  .نآلا  هب  رعشي  امب  رعش  امَل  هناهركي ،

.ّرمتست نأ  تاقالعلا  هذهل  ًارّدقم  نكي  مل  كلذ ، نم  مغرلابو  .ًاضيأ  وه  امهبحي  امك 
.دعبلا ىهتنمب  اوحبصأ  نآلاو  ًادج ، نيبّرقم  ًةوخإ  اوناك 

ىلع ةذفانلا  حتفو  خبطملا  ىلإ  لزنو  هرهظ ، نع  ةقرعتملا  ةفشنملا  ويل  لازأ 
هسأر جرخأ  .رفصلا  تحت  تاجرد  ينامث  تغلب  جراخلا  ةرارحلا يف  ّنأ  مغر  اهيعارصم ؛
ليللا فصتنم  دعب  ةيضايرلا  ةلذبلا  ىدترا  هنإ  ىتح  .هيتئر  لخدي  ءاوهلاب  رعشيل  اهنم 

بعتلاب رعشي  يك  يحاوضلا ، ءايحأ  يف  ةملظملا  لزانملا  نيب  ةعاس  ةدمل  يشميل 
ناكو .ظاقيتسالاو  ملحلاو  قرعتلاب  ّرمتسا  .ىودج  نود  نم  نكلو  مونلا ، نم  نكمتيو 
.هيلإ لخدي  عيقصلا  عديو  درابلا ، لزنملا  يشميو يف  ةيلمعلا ، هذه  رركي  ةليل  لك  يف 

نيح ناك  امك  ًامامت  ًاقثاوو  ًاممصم  ناكو  هرظنب ، سكيليف  حشي  مل  .هاجعزأ  دقل 
.كلذ سكيليف  كردي  نأ  بجي  .ريقحلا  نا  ـڤـ يإ تسل  انأ  ًانسح ، .نا  ـڤـ يإ نع  ثدحت 

.تنسني قثي يب ڤـ نأ  بجيو 
، ركفي ناك  .تارايسلا  نم  ٍلاخ  هبش  عيرسلا  قيرطلاو  ًادراب ، ءاوهلا  ناك 



.هيدل ّلحلاف 
يف ةكرتشملا  ةثالثلا  رصانعلا  يف  ركفي  ذخأ  ةريخألا ، ةليلقلا  مايألا  لالخ 
نم لوحتلاو  بورهلا  رمألا  ام يف  مهأو  .ذيفنتلاو  طيطختلا  يأ  كلت ؛ ةقرسلا  تايلمع 

.يداع نطاوم  ىلإ  قراس 
دقو ًةرم  اورداغي  مل  مهف  .ذيفنتلا  وهف  ريغتي  مل  يذلا  ديحولا  رصنعلا  امأ 

ةرشعلا نييالملا  تحبصأ  نأب  رمألا  ىهتنا  دقف  .اهوعقوت  يتلا  اهسفن  ةجيتنلا  اوققح 
تايمك تناك  ةقرس ، ةيلمع  لك  يفو  .ًادحاو  ًانويلم  ةحفصملا  ةرايسلا  تناك يف  يتلا 

ناك دقف  ةيناثلا ، ةقرسلا  ةيلمع  امأ يف  .عقوتملا  نم  رثكأ  نئازخلاو  بيدارسلا  لاملا يف 
.ةثالث تناك  اهنكل  لقألا ، ىلع  ةنورك  نييالم  ةينامث  نوكتس  مهتمينغ  ّنأب  ًاعنتقم 
حبصت نأب  ا  لمأ  يتلا  ةسمخلا  نييالملاب  رمألا  ىهتنا  ةثلاثلا ، ةقرسلا  ةيلمع  يفو 

.غابصلا ببسب  رمحألا  نوللاب  اهمظعم  خِّطُل  دقو  طقف ، نينويلم 
ىلع ًارخؤم  ةطقاستملا  جولثلا  فدن  عمجو  ةذفانلا ، ةفاح  ىلع  هدي  عضو 
هلودج هيدل  ناك  .هايم  ىلإ  لوحتتو  بوذت  تناك  امنيب  ادوربب  رعشف  هدي ، ةحار 

ناك .هل  ةبسنلاب  نيعم  ىنعم  اهل  ناكو  ةيمهألا ، ةغلاب  اهربتعي  خيراوتو  مايأ  صاخلا ؛
نم رثكأ  مهل  نّمؤتس  يتلا  ةقرسلا  تايلمع  نم  ةلسلس  وهو  صاخلا ؛ هلودج  ركتبي 

ضييبت متيل  يلاتلابو ، .ةينوناقلا  لامعألا  يف  اهرامثتسا  متيل  ةنورك  نويلم  نيثالث 
.هيوخأ لبقتسمو  هلبقتسم  نيمأتو  لاومألا 

قاورلا راس يف  مث  خبطملا ، ةفشنم  ةطساوب  هيدي  حسمو  ةذفانلا ، جاجز  لزنأ 
مل سكنورب  يطرشلا  كلذو  ةقرس ، تايلمع  عست  تلصح  .فويضلا  ةفرغ  هاجتاب 

طيطختلا يفو  هسفن ، خيراتلا  رايتخا  يف  رمتسا  لاح  يف  كلذل ، .مه  نيأ  فرعي 
دوعيو يف لداعلا  مكحلا  ىلع  ًالجآ  مأ  ًالجاع  لصحيسف  حيحص ، ٍلكشب  بورهلاو 

.ىصقأ ٍّدح 



.رشاعلا
.ملوهكوتس جراخ  ةريغص  ةدلب 

.عفدلا موي  سمسيركلا ، ةليل  قبسي  يذلا  مويلا 
، حجنت نلو  ةدوجوم ، دعت  األ مل  لمعلا  اذ  ةيركسعلا  ةبصعلا  موقت  نل 
ام اذهو  .ةديدج  ًالاكشأ  ذختتو  يفتخت  حابشألا  .ًاددجم  اهنع  دحأ  بتكي  نلو 
دقف .تايلمعلا  نم  اهريغ  نع  فلتخت  ةقرس  ةيلمع  .وبمير  فرصملا يف  هيلع يف  بردت 

وركليف ةيذحأ  نولعتنمو  ةقيقرلا ، فطاعملاو  زنيجلا  ليوارس  نودترم  مهو  اهوذفن 
دقل .يران  رايع  يأ  قالطإ  نود  نمو  مهسوؤر ، ىلع  ةليوطلا  براوجلاو  ةيضايرلا ،

هيوخأ نأل  لصحيسو  لبقتسملا ، يرورض يف  اذهو  .طمنلا  رسكو  مايوه  رييغتب  اوماق 
طبترت نأ  نكمي  ال  ةرتفلا ، كلت  ذنمو  اذل ، .ةكراشملا  مدع  اراتخا  ًانس  هنم  رغصألا 

.هيوخأ لامعأب  كلذ ، رارمتسالا يف  راتخا  يذلا  ربكألا  خألا  لامعأ 
ةنينق ىأرو  ةيقفألا ، ةنزخلا  حتفو  ءاطغلا ، بحسو  ةيضرألا ، طالب  عفر 

ةحلسألا نم  فوفص  قوف  قلعملا  حابصملا  ءاضأو  لفسألا ، ىلإ  لزن  .تفليف  كالبلا 
.ةيكيتاموتوألا

ةيضاير ةظفحم  صاصرلا ؛ نم  ةيقاولا  تارتسلا  نم  برقلاب  فرلا  ىلع  اإ 
.ءادوس

.ةنورك فلأ  نيثالثو  ًاعبسو  ةئمو  نينويلم  ةثلاثلا  ةقرسلا  ةيلمع  نم  اوبسك 
اوعيطتسي .ةفلتخم مل  رومأ  ىلع  ةنورك  فلأ  نيرشعو  ةعبسو  نيتئم  قافنإ  مت 

يقبتملا يف غلبملا  اومسق  يلاتلابو ، .غابصلا  نم  ةنورك  فلأ  نيعستو  سمخو  ةئم  ذاقنإ 
ةئمعبسو ًافلأ  نيرشعو  ةينامثو  ةئمعبرأ  نم  فلأتت  اهنم  ةمزر  لك  تناكو  .مزر  عبرأ 

.ةنورك نيسمخو 



نيعبسو ةسمخ  غلبم  هيدل  يقب  دقو  ًارخؤم ، ريبك  لكشب  هتمزر  تلءاضت 
.ةبيقحلا لفسأ  لاومألا  تطغ  داكلابو  .ةنورك  فلأ 

اهيطعيس يتلا  يهو  ةعونتم ؛ تائف  يف  ةنورك  فالآ  ةرشع  عمجو  اهحتف 
نّيزي يتلا  كلتك  قباس ؛ ٍتقو  اهتبجعأ يف  يتلا  ةنيزلاو  ماعطلاو  ايادهلا  ءارشل  يللينأل 
ةسمخ غلبم  يقبف  هسفنل ، ةنورك  فالآ  ةرشع  ذخأو  .حافتلا  راجشأ  اماريج  ا 

يك يإ  اياظش  لمحي  وهو  ةيتنمسإلا  ضرألا  ىلع  سلجو  ةبيقحلا ، لفقأ  .ًافلأ  نيسمخو 
تحت ةخضملا  توص  عمسي  ناكو  .حابصملا  جهوت  ءانثأ  ترياطت  يتلا  كلت  روف ؛

.هيمدق
جرخو دعص  اذإو  .ةيداع  ةفرغ  ىلإ  يدؤي  وهو  ىلعألا ، هقوف يف  ةنزخلا  باب 

.ظحاليس دحأ  الف  طق ، اهحتفي  ملو  ةنزخلا  قلغأ  اذإ  وأ  اهنم ،
عمس .دوسألاو  ضيبألا  نينوللابو  دراب  وهو  لينيفلا ، طالب  ىلع  هالجر 

لفسأ ءوضلا  كلذ  وه  هآر  ام  لكو  كانه ، فقت  تناك  .يه  اإ  .مادقأ  عقو  توص 
.اهيتفضر

". ويل "
."؟ اذام "

."؟ انه هلعفت  يذلا  ام  "
رعشت تناكو  ًاضافضف ، ٍمون  بوث  يدترت  تناك  .ءاصفرقلا  يللينأ  تسلج 

.ديدشلا دربلاب 
". مونلا نم  ًاطسق  ذخأت  نأ  لواح  .شارفلا  ىلإ  دوعنس  لاعت ، "

". ًانويلم رشع  ةسمخ  "



.عمتست تناك 
مل اننكلو  .ةثلاثلا  ةقرسلا  ةيلمع  نم  هينجن  نأ  انب  ضرتفي  ناك  ام  اذه  "

". فاطملا ةيا  ءيش يف  ىلع  لصحن 
فيفخ مّلس  ىلع  ناليامتت  ناتيراعلا  اهاقاس  تأدبو  لفسألا ، ىلإ  تنحنا 
دربلاب رعشت  اأ  مغر  ًادج  ةئفاد  اهدي  تناكو  هّدخ ، تسمل  .لفسألا  وحن  لزنت  يهو 

.ديدشلا
". ويل "

ناردجلا ىلع  فوفر  ىلع  تعضُو  يتلا  ةحلسألا  نم  فصب  ًاطاحم  ناك 
.ةمخض ريفاحأ  اأكو  تدبف 

ةيمارجإلا يف تاعوما  ةبخن  ىلإ  هذه  هتعومجم  مدقي  نأب  دده  دق  ناك 
ا لفحي  ملو  كلذ ، نع  عنتما  هنكلو  .ااطاشن  ًةوقو يف  ًاشطب  اهديزيس  امم  ديوسلا ،

.هدّده يذلا  يطرشلاب  لفحي  امك مل 
". رمألا اذ  فرعي  نمو  كفرعي  نم  رثكأ  انأ  .كبحأ  انأ  ويل ، "

امهضعبب اهيمدق  كرفت  تحارو  دربلا ، نم  فجترت  يهو  هنضح  تسلج يف 
.ضرألاب كاكتحالا  بنجتتو 

ةبسنلاب امهتيمهأ  فرعأو  تنسني ، ـ ڤو سكيليف  رمأل  مت  مك  فرعأ  انأ  "
نم كيوخأ  كرتت  نأ  كيلع  تنأو  انلجأ ، نم  ينبا  تكرت  يننكلو  .كلذ  فرعأ  .كل 

". انلجأ
امأ هبح ، تعقوف يف  ًاعئار  ًاصخش  تقتلا  .اهينيع  برق  هانيعو  هيلإ ، ترظن 

.هقنور صخشلا  اذه  رسخ  دقف  نآلا 



دلاولا رود  بعلت  نأ  كب  ردجي  ال  نكلو  ام ، تينتعا  كنأ  فرعأ  "
". كيوخأل

، كلذ ىلع  ةليوط  ةرتف  تضم  دقو  ناقربت ، هانيع  تناك  امبر  .اهلمأتف  هتلّبق 
.كلذ نم  ةدكأتم  تناك  يهو  لقألا ، ىلع  ةريصق  ةرتفل  ًانتمم ؛ ناك  هنكلو 

."؟ اذه ام  "
". يللينأ "
."؟ اذام "

."؟ رارفلا ةرايس  ةدايق  كناكمإب  هنأ  نينظت  له  "
.ةيادبلا ًاديج يف  عمست  مل 

."؟ كلذب مايقلا  نيعيطتست  له  "
."؟ اذام "

". رارفلا ةرايس  ةدايق  "
.ًامامت هتعمس  نآلا ،

!". انأ "
". ِتنأ "

تناك امك  اودتري ، يتلا  ءايزألا  يف  مهدعاست  نأ  تداتعا  دق  تناك 
نم رظتنتو  لزنملا  ىلإ  عقوملا  رداغت  نأ  ًامئاد  ا  ضرتفي  ناكو  .ةقرسلا  عقوم  ىلإ  مهّلقت 

.ةيلمعلا كراشت يف  نأ  نود 



.اهنم ًاءزج  نوكت  نأ  لعفلاب  اهديري  نآلاو ،
.لعفي سكيليف  ناك  امك  بورهلا  ةرايس  دوقتس 

.ُهتَلَّـبَـق
!". انأ "

". ةزاتمم ةقئاس  تنأف  .ّداج  انأ  .ِتنأ  معن ، "
.هتلّبقو تكحضو  هترشب ، ارشب  تسمالف  اهنضتحيل ، هيعارذ  نيب  تلغلغت 

ـــــــــــــــ
عراشلا حيباصم  تناكو  ًاميخم ، لازي  ال  مالظلا  ناك  ركابلا ، حابصلا  يف 

قباوط ةثالث  نم  ةفلؤملا  نسومراجاب  ينابم  نيب  قيرطلا  ةفصرأ  ىلع  اهرون  سكعت 
.تاينيسمخلا ىلإ  ةدئاعلاو 

يف ةسيئرلا  مونلا  ةفرغ  وحن  اهجوتو  ةحلسألا ، ةفرغ  ترداغ  نيح  اهعبت 
.مونلل ملستسا  نأ  ىلإ  هدي  تكسمأو  فيظنلا ، ريرسلا  ىلع  اهنضتحا  .يناثلا  قباطلا 

دقف همالحأو ؛ هتاينمأل  هدسج  باجتسا  .ًاددجم  ةحارلاب  رعشف  تاعاس ، ثالث  مان 
.مدقتو ةنويلب  كرحتلاو  ريكفتلا  عاطتسا 

، روجهم بعلم  هاجتاب  قاروأ  الب  تاريجش  وحن  راسو  ًاديعب ، هترايس  نكر 
ًامئاد قّدحي  هنأ  فرعي  وهف  ربساج ، هاري  نأ  بغري يف  .فلخلا مل  نم  ىنبملا  ًادصاق 
ءيجم دنع  ًاروف  برهلل  ًادعتسم  كانه ، ةرايس  اهيف  فقت  ةرم  لك  خبطملا يف  ةذفان  نم 

.ةطرشلا
بابلا ىلع  حيتافملا  ةحول  ىلع  ماقرأ  ةعبرأ  نم  فلؤملا  لوخدلا  زمر  رقن 
جردلا تيب  ىلإ  مدقتف  بابلا ، حِتُف  موتكم  توصبو  .ريغت  دق  نوكي  ّالأ  ًالمآ  يفلخلا ،



.هقلغيل بابلاب  كسمي  وهو 
بأرم هاجتابو  لزنملا  لباقمف  .اهليصافت  لكب  هبوره  ةيلمعل  ربساج  ططخ 

يف .ىربكلا  ةينطولا  ملوهكوتس  تاباغ  ىدحإ  يهو  اكان ؛ ةيمحم  عقت  تارايسلا ،
ىلع يوتحت  ةيواح  أبخ  دق  ربساج  ناك  نيتريبك ، نيترخص  نيب  ًاديدحتو  ةباغلا ،
رفس زاوجو  لاومأو  نيكسو  حايرلا  نم  ةيقاو  ةرتسو  ةيتحت  سبالمو  ءاذحو  زنيج  لاطنب 

تاونس ثالث  ذنم  ةدحتملا  تايالولا  نم  اهارتشا  دق  ناك  اتيريب  ةيقدنبو  سدسمو 
وأ حلستلا  وأ  برهلاب  هل  حمسُي  دعي  مل  نآلا ، نكل  .ةمّشهم  لزنملا  ىلإ  اهرضحأو 

ضرألا ىلع  هتعقوأ  يتلاو  ربساج ، هجو  تلاط  يتلا  ةبرضلا  ناركذي  نانثالا  .ءابتخالا 
نانيعلا كنات  تناك  .نزحو  كابتراو  لمأ  ةبيخو  ةيهاركب  رظنو  ددمتف  اوق ، ببسب 

هنكلو ضاضقنالل  دادعتسا  ىلع  ناويحك  ناك  تالاعفنالا ؛ نم  جيزملا  كلذ  نايدبت 
.ءيش ىلع  مدقُي  مل 

وحن رذحب  راس  .جردلا  تيب  ناردج  ىلع  ناهدلا  نم  حماج  رضخأ  ٌنول 
.سرجلا ّنرو  بابلا 

ناك هنكلو  جردلا ، تيب  ىلع  الو  انه  ًائيش  عمسي  مل  .ًائيش  عمسي  مل 
.ًانكاد حبصأو  ّريغت  دق  بابلا  بقث  نول  ّنأ  نم  ًادكأتم 

حجرأتت ةقيض  ةحتف  يهو  ديربلا ؛ ةحتف  تكرحت  نأ  ىلإ  رارمتساب  بابلا  قرط 
.ىلعألا ىلإ 

."؟ ديرت اذام  "
". ًاليلق ثدحتن  نأ  "

."؟ َّمع "
". هللا قحب  بابلا  حتفا  "



.ةليوط ةرتفل  تمصلا  داس 
.بابلا ةلسلس  تعطقنا  نأ  ىلإ  هيعارصم  ىلع  ةوقب  بابلا  حتف  ًةأجفو ،

". كيدي ىلإ  هبتنا  "
حتف .لصح  امم  دكأتم  ريغ  وهو  هراطإو  بابلا  نيب  غارفلا  ىلإ  ربساج  رظن 

.لماكلاب بابلا  حتُف  امنيب  ةلسلسلا  تشخشخ  اهدنع ، هيدي ، ويل 
امك ًاثيدح ، هتيحل  قلح  هنأ  ادب  .نوللا  حتاف  ينب  صيمقو  ينب  دّعجم  نولطنب 
داتعا تقولا ، اذه  .ًاحابص يف  فصنلاو  ةسداسلا  ةعاسلا  تناك  .رعشلا  بترم  ادب 

نم كلذ  نم  رثكأ  وه  ام  عقوت  لب  ويل ، هعقوت  ام  اذهو  بترم ، ريغ  ودبي  نأ  ربساج 
.ةيويحلاو ةايحلاب  ءيلم  هجو  ةيؤر  عقوتي  ملو  ًاعئاضو ، ًامطحم  ناك  صخش 

نأ دارأ  هنأكو  هرهظ  ىلع  ىنميلا  هدي  ىقبأف  هناكم ، حواري  كشلا مل  ّنأ  ّالإ 
.هعارذ هيفخي يف  ناك  ًائيش  رهظُي 

.ضاضقناللو هنانسأ  نع  فشكلل  ًادعتسم  ناك 
.هنم بارتقالا  نم  هرذحيل  فلخلا  ىلإ  ربساج  عجرو  مامألا ، ىلإ  ويل  مّدقت 
متي يك ال  ًاديعب  هسفن  تقولا  يفو  هيلع ، ضاضقنالا  نم  نكمتيل  هنم  ًابيرق  ناك  دقف 

.هيلع ضاضقنالا 
". ينم فاختل  ببس  نم  ام  "

.ةديحولا ربساج  لعف  ةّدر  هذه  تناكو  هسأرب ؛ أموأ 
". ًابناج كدي  هلمحت يف  ام  عض  ربساج ، "

". انأو َتنأ  ويل ، ًابناج ! هعضأ  "



.ًافاج هقلح  ناكو  هباعل ، ربساج  علتبا 
". رخآلا نع  ريثكلا  فرعي  انم  لك  "
". يناشخت نأ  كيلع  سيل  نكلو ، "

". ةّيزكرملا ةّطحملا  فراصم ! تاقرس  عست  ةناسرت ! ًاقح ! "
ىلإ ةلثاممو  ةليوط  ةوطخب  ربساج  ماق  قباسلاكو ، .مامألا  ىلإ  ةوطخ  ويل  مّدقت 

.ءارولا
فيقوت كاقيقشو - تنأ  مترّرق - اّمبر  .كتريسم  فيظنت  انه ل ...ـ َتنأ  اّمبر  "

يف نيديلا  غراف  يهتنأ  دق  ...ةطاسبب  ينّنأ  كردأ  ينّنأب  رّكفت  الأ  .لماكلاب  ةّيلمعلا 
."؟ تامزجلا نم  جوز  لثم  ةلاحلا ؟ كلت 

.ىرسيلا هعارذ  ربساج  عفر  امدنع  ىرخأ  ةوطخب  مايقلا  كشو  ىلع  ويل  ناك 
". رثكأ برتقت  "ال 

". ًابناج هعض  رجنخلا ، كلذ  ىلإ  جاتحت  تنأ ال  "
". كترتس علخا  "

هترتس ويل  علخ  نأ  ىلإ  .اهسفن  ةفاسملا  ىلع  نيظفاحم  امهالك ، كانه ، افقو 
كانه نكي  مل  .ًادّدجم  فلخلا  ىلإو  مامألا  ىلإ  فلخلا  نم  اهبلقو  اهعفرو ، ةّيدلجلا 

.أّبخم ءيش  ال  ءيش ،
". ًاضيأ كءاذح  علخا  "

ةمزج بناجب  ةيذحألا  ّفر  ىلع  هعضوو  هعفر ، مث  هءاذح ، علخو  ويل  ىنحنا 
نم ْنكل  .اهقرحأ  يتلا  كلت  لثم  ةّيركسع  لاتق  ةمزج  .ةديدج  ودبت  ةعمال  ءادوس 



.ةنسلا رادصإ 
."؟ نآلا ةوهقلا  نم  بوك  ىلع  لوصحلا  يننكمي  له  "

". كلاورس يوطت  نأ  دعب  "
.ًايلاع هيدي  عفرو  كلذ ، ويل  لعفف 

نع اذام  نآلاو ، .رعشلاب  ناتّوسكم  ناقاسو  نابراج  طقف  ...رظنا  "
."؟ ةوهقلا

ىلع رداق  ريغ  ناك  ول  امك  تمصب ، ربساج  هيلإ  رظن  .ِفتخي  بايترالا مل 
.ًاقنخ مأ  ًانعط  ًامامت ؛ هرارق  مسح 

اذه لعفأل  تنك  ام  ديكأتلابف  كنم  صّلختأ  نأ  ُتدرأ  ول  ...ربساج  ًاّبت ، "
."؟ كلذك سيلأ  .كتّقش  يف 

ناك يذلا  رجنخلا  ًارهظم  ىنميلا  هعارذ  فشكو  هسأر ، ّزه  ّمث  ةريصق ، ةفقو 
، خبطملا ىلإ  لوصولل  ريصقلا  لخدملا  زاتجا  .خبطملا  نيكاكس  نم  ًاعون  اداحو ؛ ًاليوط 
، ءارضخلا ةوسنلقلا  .دّدبت  دق  حبذملا  ناك  سولجلا ، ةفرغ  هاّجتاب  ةفطاخ  ةرظن  ىقلأو 

طقف ...تاباغلا  ةسارح  زاهجل  ةروانم  رخآ  لالخ  ّيمسرلا  ّيزلا  يف  ربساج  ةروص 
.عومش نود  نم  نادعمشو  راهزأ ، نود  نم  ةّيرهز  اهيلعو  كانه ، لازت  تناك ال  ةلواطلا 

.ويل سلج  اميف  رتلفلا ، ةوهقلا يف  ربساج  عضو  خبطملا ، يف 
."؟ انه َتنأ  اذامل  ًانسح ، "

". كيلع ّنئمطأ  نأ  طقف  ُتدرأ  "
!". ّيلع ّنئمطت  "



ويل ىآر  امدنع  كلذ  ناكو  .ماستبالا  فّلكت  ىرحألاب  وأ  ربساج ، مستبا 
ًةعونصمو ّيسرك ، ىلع  ًةقلعم  ةلواطلا ، نم  ىرخألا  ةهجلا  يفف  .ىلوألا  ةّرملل  ةرتسلا 

يّطغت نميألا  ّمكلا  ىلع  ةراش  عم  لاورسلا ، هنم  عنص  يذلا  هسفن  ّينبلا  شامقلا  نم 
.ةيشاحلا دنع  ةّيط  اهفصن 

."؟ كانه قّلعملا  ءيشلا  اذه  ام  كيلع ، هللاابو  يدترت ؟ اذام  "
ةثالث لمحت  يتلا  ّيمسرلا  ّيزلا  ةرتس  وحن  ّيسركلا ، رهظ  هاّجتاب  ويل  تفتلا 

، مسالا يقاب  ًاقبسم  فرعي  ناك  ّيئرم SEC (س ي ك .) ريغ  ةكرش  مسال  فرحأ 
ىلع ةرتسلا  كلت  قيلعت  ببس  وه  همهفي  مل  ام  ّنكل  ةّيطلا ، فلخ  ىفتخا  دق  ام 

؟ ربساج ىدل  خبطملا  ّيسرك 
". اّإ يل "

.ربساج ىلإ  ّمث  ًالّوأ ، ةرتسلا  ىلإ  ويل  رظن 
."؟ كل "

."؟ كلذك سيلأ  ةريخألا ، يتفيظو  نم  تدرط  دقف  .لجأ  "
."؟ كانه لعفت  اذام  ...ةلاحلا  هذه  يف  ًانسح ، ...قفاوم  "

."؟ انه َتنأ  لعفت  اذام  ...ةلاحلا  هذه  ًانسح يف  ...قفاوم  "
ردصت تحار  يتلا  ةوهقلا  دادعإب  موقي  ناك  اميف  هيلإ  هرهظ  ربساج  رادأ 

.قالطإلا ىلع  دّكأتم  ريغ  نكي  .ةرقرقو مل  ةسهسه  توص 
". كيلإ جاتحأ  ينّنأل  انه  انأ  "
.ةعرسلا نم  ٍليلقب  ربساج  رادتسا 



."؟ ّيلإ جاتحتأ  "
". رشاعلا قرسنس  .معن  "

ناك يذلا  ديدهتلا  .لماكلاب  يخرتسي  ٌمسج  .ًاّدج  ًاحضاو  كلذ  ناك 
.بايترالاو ةّيئادعلا  هعم  تفتخاو  ىفتخا ، دق  ًاقباس  ًادوجوم 

.ًاعم ...امه  اهو  نينحلا ، نم  رهشأ  ةعبس 
!". رشاعلا "
". رشاعلا "

نكمي ءيش  لهسأ  جورخلا ، راظتناو  نينحلا  نينأ  نم  رهشأ  ةعبس  رورم  عمو 
.ةضيرع ًةماستبا  ماستبالا  ناك  هلعف 

". ًادبأ كلذ  بلطت  نل  كّنأ  ُتننظ  "
.ةّيوق اهتحئار  تناكف  نيبوك ، ةوهقلا يف  ّبصو 

."؟ هللا ّقحب  كانه  لعفت  اذام  .ًادّدجم  كلذ  لعفنس  ...ًاذإ  "
.نآلا ةّيئرم  تتاب  فرحألا  ّلكو  ّيسركلا ، ىلع  ّيمسر  ّيز  ةرتس 

.ديوسلا نيمأت يف  ةكرش  مخضأ  ساتيروكيس .) ) SECURITAS
ةروسكملا يف ذفاونلا  نم  قّقحتلا  نوفرصني ، امدنع  راذنإلا  تاراّفص  ءافطإ  "
نم عونلا  اذه  ...ةّيعانصلا  قطانملا  يف  لّوجتلا  نيزختلا ، تادحو  وأ  سرادملا 

". ءايشألا
.ويل بوك  اهنم يف  ةقفد  ّبص  بيلح ، ةبلع  جرخأو  ةجّالثلا  حتف 



."؟ اذكه اهّبحت  لازت  له ال  "
.ام ٍّدح  ىلإ  برشلل  ةحلاص  تناك  ةفشر ، امهنم  لك  ذخأ 

". بتكملا يف  كانه ، ...تقولا  ّلك  اّنع  نوثّدحتي  مإ  "
.نينحلاب ةمعفمو  ةضيرع ، لازت  ربساج ال  ةماستبا  تناك 

؟ يلاتلا مهفده  نوكيس  اذام  .هنع  نوثّدحتي  ام  اذه  .ةّيركسعلا  ةبصعلا  "
". عمتسأو سلجأ  كانهو ، ًانزخم ؟ وأ  ةحّفصم ؟ ةراّيس  وأ  ًافرصم ؟ نوكيس  له 

ىلع كشوي  وهو  كلت ، ةحارتسالا  ةفرغ  هلّيخت يف  لهسي  ناك  .ًاروخف  ادب 
.دحأ رابخإ  ىلع  هتردق  مدعل  راجفنالا 

اذام ًالوطم : كلذ  ُترّكف يف  .ةحّفصم  ةراّيس  دوقأس  ةليلق ، رهشأ  لالخ  "
."؟ ةقرسلا فد  تمجوه  لاح  انأ يف  لعفأس 

.هنم برقلاب  ّيسركلا  نع  ةيّلدتملا  ةّيمسرلا  ةرتسلا  ىلإ  هعبصإب  راشأو 
صوصللا ّنأ  ُتيأر  اذإ  ّينم  بلطُي  ام  لعفأس  لّوألا ، .نارايخ  كانه  "

عيطتسأ ويل ، .مهيلع  رطيسأسف  ...ًةاوه  اوناك  اذإ  يناثلاو ، .ًامامت  هنولعفي  ام  نوفرعي 
دحأ فرعي  نلو  دئارجلا ، تاحفص  ىلع  لطبلا  نوكأو  صوصل ، ةعضب  فقوأ  نأ 

!". عانقلا كلذ  ءارو  ًايفتخم  ناك  نم  انأ  نوكأ  نأ  نكمي  هّنأ  ًاقلطم 
". ثلاث لامتحا  كانه  "

."؟ وه امو  "
."؟ ّصللا ينّنأ  َتكردأ  اذإ  لعفتس  اذام  "

!". تنأ "



."؟ ةحّفصملا ةبرعلا  قرسي  يذلا  صخشلا  تنك  اذإ  لعفتس  اذام  "
كنكميو .ضرألا  ىلع  حطبنأس  .يبايث  علخأ  فوس  ديكأتلاب ، ...فوس  "

". هلوقت يل ام  ديدحتلاب  لعفأ  فوس  .تئش  ام  لعفت يب  نأ 
.ةقيقحلا نع  تّربع  ةكحض  كحضو 

؟ ويل اي  مهفتأ  .لاح  ّيأ  ىلع  دعب  سيل  دعب ، ةلحرملا  هذه  غلبأ  ينّنكل مل  "
، كانه ىلإ  يقيرط  ّقشو  مهتقث ، بسك  ىلإ  جاتحأ  انأو  ًاركاب ، تقولا  لازي  ال 

". ةحّفصم ةراّيس  دوقأس  ّمث  ةموظنملا ، لوخدلاو يف 
.ربساج لزنم  طق يف  لبق  نم  كلذ  لعفي  مل  هبوك ؛ ويل  غرفأ 

". انأو َتنأ  .اذهل  طّطخنس  ّمث  ًالّوأ ، رشاعلا  .دّيج  "
نآلاو ةحلسألا ، عدوتسم  هدحو يف  سلجي  ناك  طقف ، ةليلق  تاعاس  ذنم 

.فرصملا لخاد  هءارو  ريسي  نأ  هنكمي  صخشو  قئاس ، هيدل  حبصأ 
."؟ كلذ ّلك  نع  هالوقيل  امهيدل  اذام  كاقيقشو ! "

". ةّيلمعلا نم  ًاءزج  اسيل  امهف  .هنالوقي  ام  امهيدل  سيل  "
". انأو تنأ  طقف  ...ًاذإ  "

". ًاضيأ قئاسلا  كانه  .كلذ  نم  رثكأ  لب  الك ، "
."؟ نَم "

". ًاقحال كلذ  شقاننس  "
."؟ طقف ةثالث  نوكنس  له  "



". يفاضإ ٌصخش  كانه  "
ـــــــــــــــ

ةّدعل ًابايإو  ًاباهذ  اداق  ةديحو ، ةطيرخ  ةروفحم يف  ًادّيج  اهفرع  ةريغص  تاقرط 
ةديدج ةكرح  ّلكو  ديدج ، فطعنم  ّلك  مّلعتي  قئاسلا  دعقم  ىلع  سكيليف  .عيباسأ 

كلذ عم  هتذفان  جراخ  عقاولا  نراقي  بكارلا  دعقم  ىلع  هسفن  وهو  ةراّيسلا ، بيلاودل 
سايقمب 1:50،000. هنضح  يذلا يف 

تاقرسلا اذّفن  امدنعو  امورهل ، اطّطخ  امدنع  ىضم ، ام  كلذ يف  لصح 
...ًاعم

يف ةّلقتسم  ةّيلئاع  تويب  تاذ  ةدلب  ربع  ريخألا  ليملا  كانه  ًابيرقت  ناك 
ناك ثيح  ّيويحلا ، هطسو  ةريغص يف  رجاتم  ّمضي  عراشو  راطقلا ، ةّطحمو  بلاغلا ،

.نولحريو نوقتلي  سانلا 
سكيليف ةمواقمو  غربنتوغ  ىلإ  ٍةرايز  نم  .ىهتنا  ءيش  ّلكو  ...ماّيأ  ةعضب 

ةديدج ةفيظو  ىلع  لصح  يذلا  بعترملا  ربساجل  ًامامت  ةفلتخم  ٍةرايز  ىلإ  تنسنيڤو ،
.عسوأ ًاقافآ  تحتف 

عضو ّمث  ةلبنقلا ، نأشب  بذك  يذلا  ربساج  عم  هطباور  عطق  دق  ناك 
ويل ةقث  ىلع  بّلغتي  نأب  فنعلل  حمس  يذلاو  رغصألا ، هقيقش  سأر  ىلع  ةّوشحم  ةيقدنب 
ّيز سِبَل  يذلا  ربساج  عم  ةديدج  طباور  ىنب  دقف  نآلا ، امأ  .اهدّدبيو  هب 
نم قّقحتلاو  ةراّيسلا  لّوجتلا يف  نم  هتفيظو  رييغت  ىلع  كشويو  ساتيروكيس ،) ) Securitas

فرصملا نم  ةّيدقن  ًاقاروأ  ًالماح  ةحّفصم  ةراّيس  ةدايق  ىلإ  رجاتملا  راذنإلا يف  تاودأ 
.يزكرملا

ةمزج ةّرم  تعِضُو  ثيح  خبطملا  يف  ماعطلا  ةدئام  ىلإ  ًاعم  اسلج  دقل 



ةقرس ةيادبلا ، يف  .كرتشم  فده  امهيدل  نيقيدصك  اقرتفا  اقرتفا ، امدنعو  .ةعّملم 
مخضأ ةقرسل  طيطختلاو  ةمداقلا  ةنسلا  ليومتل  تالافتحالا  مسوم  لالخ  ةريغص 

فرصملل سيئرلا  عرفلا  فدهلا : .ةلبقملا  ةنسلا  سمسيركلا يف  لولحب  اهذيفنتل  ريثكب 
ىلإ نوعبرأ  ةمينغلا : .ملوهكوتس  قّوست يف  عّمجم  عسوأ  لفسأ  بأرملا  ناكملا : .يزكرملا 
ىلإ ّمث  سمسيركلل ، قوستلا  مدختستل يف  اهراضحإ  متي  يتلا  دوقنلا  نم  ًانويلم  نيسمخ 
بلق .قّوستلا  نم  ٍديزمل  ةمدختسملا  يلآلا  فاّرصلا  تانيكام  ءلمل  ًادّدجم  جراخلا 

، لخادلا ربساج يف  دوجو  عمو  .ةّيبلق  ةبونب  ناباصُي  فوس  ّيويحلا  اهضبنو  ةراجتلا 
نم عونلا  كلذ  نع  نوثّدحتي  اوناك  اذإو  .ًةأجف  ًانكمم  تاب  ليحتسم  ءيش  ّلك 

ةّرملل هيلإ  مامضنالاب  هيقيقش  عانقإ  هناكمإب  نوكيس  اّمبرف  ةّيلمعلا ، ءاإ  نعو  غلابملا ،
.ةريخألا

.دحاو ٍماع  دعب 
.دبألا ىلإ  باحسنالا  ّمث  قالطإلا ، ىلع  ديوسلا  ةقرس يف  مخضأ 

يف رجشلا  قاروأ  نم  ماوكأ  كانه  تناك  .ةباّوبلا  لباقم  ةراّيسلا  فقوأ 
تحت قحسنا  دّمجتملا  بشعلا  .قاروأ  ّيأ  َّقبتت  ملف  نآلا  امأ  ةيضاملا ، ةّرملا  ةقيدحلا يف 

عملت يف يهو  هلوح ، تراد  جلثلا  فدنو  هيتنجوب ، تقصتلا  ديلجلا  تاروّلبو  هئاذح ،
بابلا جراخ  َلِبوُق  لب  ةقباسلا ، ةّرملا  يف  لوخدلاب  هل  حمسُي  مل  .حابصلا  سمش 

ّمث ةنورك ، ةئف 500  نم  ةّيدقن  ةقرو  نينامثو  ًاّتس  يوتحي  ًافلغم  مّلس  ثيح  يمامألا ،
مدع نم  دّكأتلاو  لخادلا  ثّدحتلل يف  ريثكب ، ّمهأ  لوخدلا  ناك  ةّرملا ، هذه  .رداغ 

.هلوقي ام  دحأ  عامس 
."؟ لخادلا يدلاو يف  له  "

برقلاب جلثلا  هيتبكر يف  ىلع  وهو  هعارذ ، تحت  ةديرج  لمحي  ٍلجرل  أموأو 
.ًاّيرهاظ اهصّحفتي  جايسلا ، نم 



!". ويل "
.هتراّظن علخو  فقو  نآلا ،

". ًاريثك كابأ  روزت  تنأف ال  ليوط ، ٌتقو  ّرم  ...ويل  "
عسوألا يف ةّقشلا  نكسي يف  ناك  يذلا  ڤيتس  لزنملا  كلام  هاجتاب  ويل  راس 

ناك ام  ةيؤر  هناكمإب  حبصأ  نآلاو  امهضعب ، ىلع  ةّيحتلا  ايقلأ  .يولعلا  قباطلا 
.نيفصن ىلإ  ةروسكم  تناك  ءارضخ  حاولأ  ةّدع  .كانه  ٍقلتسم  وهو  هيلإ  رظني  ڤيتس 

."؟ لخادلا وه يف  له  "
."؟ اذام "

."؟ لخادلا وهأ يف  "
". كانه ةنوكرم  هتراّيسف  كلذ ، ّنظأ  "

تناك امم  أوسأ  لكش  نآلا يف  يهو  اهسفن ، ءارفصلا  باس  نشياتس  ةرايس 
.هقنع دّدمو  هسأر ، ڤيتس  كّرح  .لبق  نم  هيلع 

ال .هراكفأ  نم  ةّريسم  اّأكو  هتاكرح  تدبو  هلهاك ، لقثي  ناك  ام  ٌءيش 
.تادّهنتو تاءاميإب  هنع  ريبعتلا  ءيش مت  ّلكو  ًاّيوفع ، ناك  ءيش 

". هوحن ًةرشابم  داق  "
ىلع ةبقاثو  ةعيرس  ةرظن  ڤيتس  ىقلأ  .طخس  ىلإ  لّوحت  دومهلاب  روعشلا 
راطإ راثآ  ىلإ  هعبصإب  راشأ  مث  ًادّدجم ، دّهنتو  جايسلا  ىلإ  رظن  ّمث  دّهنتو ، ةراّيسلا 

.ةمّطحملا حاولألا  نم  برقلاب  ًاديدحتو  بشعلا ، ىلع  ةلجعلا 
". جايسلا لخاد  ىلإ  ًةرشابم  "



."؟ نآلا لزنملا  وه يف  له  ْنكل ، "
امدنع بابلا  حتفي يل  نل  لوخدلاب ، حمسي يل  نل  هّنكلو  لخادلا ، هّنإ يف  "

". هيلع عرقأس 
". كنم ًالدب  بابلا  عرقي  نم  انأ  ينّنأ  ملعي  ْنأ  ىلع  صرحأس  .دّيج  اذه  "

ناك ول  امك  حاولألا  دحأ  ّز  ًالغشنم  ناك  لب  يغصي ، ڤيتس  نكي  مل 
.ةلخلختم ًاّنس 

وهف .ًادج  ًائيس  سيل  هْنكلو  .ًانايحأ  ًابعص  ...ام  ٍّدح  ىلإ  كدلاو  نوكي  دق  "
راجيإلا يف دّدسي  ًامئاد  ناكو  لخادلا ! هسفن يف  ىلع  قلغيو  بسحو ، كانه  سلجي 

". كلذ لعفي  وهف ال  نآلا ، امأ  .دّدحملا  تقولا 
.ةفينع ةّز  هطقسأ  ّمث  ًاليلق ، رثكأ  حوللا  عفر 
". لاملا ّينم  ضرتقا  هنأ  كلذ  ىلإ  فضأ  "

نم ةاّطغم  ذفاونلا  ّلك  .ىنبملا  يف  يلفسلا  قباطلا  ىلإ  رظنلا  ويل  نعمأ 
.برحلا نمز  ٍميتعتب يف  هبشأ  رمألا  رئاتسلا ؛ ككس  قوف  ةيطغأو  ةفحلأ  لخادلا ،

."؟ ةّرم رخآ  هتيأر  ىتم  "
قلغأ ةطاسبب  هّنكلو  هيلإ ، ثّدحتلا  تلواح  .رجتملا  نم  داع  امدنع  سمأ ، "

". هيلإ ثّدحتلا  ًالعف  تلواح  دقل  ...لمث  وهو  دوقي  ناك  ًاضيأو ، ...يهجو  بابلا يف 
."؟ ًابيرغ ...ودبي  ًائيش  ْلقي  ملأ  ًانسح ، ...مل  وه  "

!". ًابيرغ "
اذإ ام  ملعي  ًائيش ال  هلهاك ، لقثي  امبرو  ًاّمهم ، نوكي  امبر  ام  ًائيش  ...لجأ  "



."؟ لعفت الأ  ةداع ، ثّدحتت  تنأ  ...هنع  ثّدحتلا  هل  يغبني  ناك 
.هيفتك ڤيتس  ّزه 

نظي هنأ  وه  هلاق يل  يذلا  ديحولا  ءيشلا  .ًائيش  لقي  .ءيش مل  .الك ال  "
- لعفأ اذإو مل  ًاراّبص ، حكنأو  بهذأ  نأ  ...ًاّيفرح  همالك  لقنأ  انأو  ...ّيلع  بجي  هنأ 

". يترّخؤم ًاراشنم يف  محقي  فوسف  ًادّدجم - همالك  لقنأ  انأو 
.هعفر ّمث  نيتّداح ، نيَوصع  عزتنا  .ضرألا  ىلع  مّطحم  رضخألا  حوللا 

، يمهف ئست  .لوخدلا ال  ىلع  ؤرجأ  ينّنكلو ال  ّيطايتحا ، حاتفم  ّيدل  "
ّيكذ هّنكلو  هل ، ليثم  هجازمو ال  ًابعص ، نوكي  نأ  نكمي  هنأ  مغرف  .ناڤيإ  ّبحأ  انأف 

فئاخو قلق  ًالعف  انأ  ةحارصب ، هيلع ، فّرعتأ  انأ ال  ...ًاّيلاح  ويل ، ...و  ًاضيأ  حرمو 
.ّلقألا ال ىلع  ةبسنلاب يل  سيل  لبق ، نم  اذكه  نكي  .بعرم مل  هّنإ  .ءيشلا  ضعب 

". لصح اذام  مهفأ 
.لصح ام  فرعي  وهف  هسأر ، ويل  ّزه 

ناك ذإ  .ًامود  لعفي  ناك  امك  اهسفن  ةقيرطلاب  هلكاشم  هدلاو  ّلح  دقل 
هيلإ لّلست  هيلإ ، فحز  يذلا  قلقلا  كلذو  .مّلكتي  نكي  هنكلو مل  رجاشتيو ، برشي 

.ًادّدجم نآلا 
."؟ كل نيدي  مكب  .رمألا  ّىلوتأس  "

.ًاليلق ڤيتس  مسج  ةّيعضو  تخرتسا  ًاريخأو ،
". فالآ ةينامث  هعومجم  ام  يأ  .هنيد  ىلإ  ةفاضإلاب  راجيإلاب ، نيدي يل  هنإ  "

ةئف 500 نم  ةنورك  فالآ  ةّتس  ّدعو  ّيفلخلا ، هبيج  نم  هتظفحم  ويل  جرخأ 
.ةنورك



، جايسلا حلصأسو  .عوبسألا  اذه  ًاقحال  نييّقبتملا  نيفلألا  ىلع  لصحتس  "
."؟ انقفّتا له 

.ويل هبحس  امدنع  لاملا  ذخأ  كشو  ىلع  ناكو  نآلا ، ڤيتس  هجو  ىخرتسا 
". ًاضيأ يطايتحالا  حاتفملا  ديرأ  ْنكل  "

ةهيرك سافنأ  ةحئارو  ةدئاس ، ةملظلا  تناك  .هرادأو  لفقلا  حاتفملا يف  لخدأ 
دئارجلا نم  ٌماوكأ  ضرألا  ىلع  .رونلا  لعشأ  .هدلاو  سافنأ  ةرتف ، ذنم  قلغم  ٍناكم  يف 

، ةدّعجتم غبت  قاروأبو  ةدّعجتم ، ونيك  مئاسقب  ةاّطغم  تناك  ةلواطلا  .ةصوصقملا 
نم ريثكلاو  ءارغو ، دئارجلا ، نم  تاصاصقو  ّصقم ، ىلإ  ةفاضإلاب  ءين ، لصبو 

دوسأ يف ءيش  ةكيرألا ، ىلع  كانهو ، .نيعبرأ  اهنم  ّدع  ةغرافلا ، بارشلا  تاجاجز 
سلج .تاصاصق  فلم  .ئرتهملا  دلجلا  ٌقراغ يف  نيخث  دوسأ  قاروأ  فلم  داوسلا ،

نع ةرابع  تناك  .ىرخأ  ولت  ةصاصقو  ةحفص ، ولت  ةحفص  تاصاصقلا ، حّفصتو 
، روسكم جاجزل  روص  .ةّيركسعلا  ةبصعلا  ةاّمسم  نيمرا  نم  ةقرف  لوح  تالاقم 

.قودنص نيمأ  كاّبش  ىلع  صاصر  بوقث  ةينامثو  تاذلاب ، عّنقملا  ههجولو 
.موؤشم تاصاصق  فلم 

ّلك هدلاو  عمج  .فرعي  ناك  لب  نّمخي ، نكي  .هثاحبأ مل  هدلاو  ىرجأ  دقل 
.ًادّدجم هتءارق  عيطتسي  يك  هئانبأ ، نع  بوتكم  ءيش 

.روخف ...هنأ  ول  امك 
سيل كلذب  رعشو  .لبق  نم  كلذب  رعش  دق  هدلاو  ناك  اذإ  اّمم  ًاقثاو  نكي  مل 

ىلإ هّجوتو  ّفلملا  قلغأ  .جاعزنالا  هنإ  ...هتدعم  ّىتح يف  هب  رعش  لب  هردص ، طقف يف 
.نيلفقملا نيبابلا  دحأ 

ىلإ ويل  عرسأ  .ةكرح  يأب  مقي  ملو  ةملظلا ، ًادّدمم يف  كاجن  ـ ڤود ناڤيإ  لازي  ال 



رّرم ّمث  سفنلا ، هبشي  داكلاب  ءيشب  رعش  ّىتح  همف  نم  هعبصإ  بّرقو  ريرسلا ، ةّفاح 
ٍريخش ىلإ  لّوحت  هترجنح  نم  رداصلا  تفاخلا  توصلا  .همفو  هفنأ  قوف  لماكلاب  هدي 

ول امك  هعارذ  كّرحو  رخنو  همون ، ةّيعضو  ّريغ  .ةايحلا  ديق  ىلع  هدلاو  ناك  .بضاغ 
.ةقرطمب برضي  هنأ 

!". اباب "
.ةّفخب هّزهو  هفتك ، ويل  كسمأ 

!". اباب "
.هينيع حتفي  نأ  نود  نم  ءطبب ، مخضلا  مسجلا  رادتسا 

!". نآلا ضا  "
ًامتعم ًارّخؤم  ناك  يذلا  عقاولاو  ءوضلا ، طاقتلا  ًالواحم  ةّيورب ، ناڤيإ  رادتسا 

.ًانضاحو ًاّدج 
!". يبأ ّيلإ ! رظنا  "

.ًايئزج ّلقألا  ىلع  هينيع ، حتف  ّمث 
" ...ويل "

هالجر تسمال  ّىتح  ةبوعصب ، هسفن  عفرو  ةدودمملا ، ويل  عارذب  كسمأ 
.ضرألا ناتيراعلا 

."؟ انه ىلإ  َتلخد  ...هللا  ّقحب  فيك  "
ربع ًالمث  دوقت  مث  كلاملا ، عم  رجاشتت  يبأ ؟ اي  َتلصو  هللا  ّقحب  نيأ  ىلإ  "

لاجر لخدو  كلذ  لعف  ول  اذام  ةطرشلاب ؟ لصّتا  ول  اذام  .هدّدو  همتشتو  هجايس ،



مهل رّرمي  اميف  موزهم ، ٍناصح  لثم  انه  دّدمتت  تنأ  انه ! انه ؟ ىلإ  نوموؤشملا  ةطرشلا 
ةبيرزلا هذه  ىلإ  مهلوح  نورظنيو  انه ، ىلإ  نولخديو  يطايتحالا ، حاتفملا  ڤيتس 

". اذه ...نودجيو 
.ناڤيإ نضح  دوسألا يف  ّفلملا  ىمر 

اذه اودجو  اذإف  كلذك ؟ سيلأ  ًاّدج ، ًاديعب  سيل  ّيلإ  كدنع  نم  قيرطلا  "
". مهرمأ نم  قّقحتنل  ًاروف : نولوقيس  ءانبأ ! ةثالثل  ٍبأ  تيب  يف  انه ، ...نلأ  انه ،

ىلع رذحب  هعضو  لب  هِمري ، مل  هنكلو  تاصاصقلا ، ّفلم  ىلإ  ناڤيإ  رظن 
.ريرسلا

كءانبأ مّلستس  تنسنيڤو ! سكيليفو  ينقرغي  فوس  نوعلملا  كؤابغ  "
!". ًادّدجم ءيش ، ّلك  مد  فوس  ةفيخسلا  كراكفأو  ةفيخسلا  كتلامث  كسفنب !

ًالواحم هرظن ، ناڤيإ  دعبأ  .ءوضلا  نم  ديزملا  .رئاتسلا  حتفو  ةيطغألا  لزنأ 
.هنم بورهلا 

كيلع ضرعأ  ...يك  انه  ينّنأل  .هلوقأس  ام  ًاديج  عمساو  يبأ ، اي  ّيلإ  رظنا  "
". ةفيظو

". ةفيظو ّيدل  "
لاقو جراخلا ، ڤيتسل يف  ةنورك  فالآ  ةّتس  ّوتلل  ُتيطعأ  دقف  .ءاره  اذه  "

". كلذ نم  رثكأب  هل  نيدت  كّنإ 
.امهيف راهنلا  ءوض  راغو  زمغلا ، نع  هانيع  تفّقوت  نأ  ىلإ  رظتنا 

!". جاتحم ٌلجر  ينّنأل  لمع  ضرع  "



ٍتمصب ةفرغلا  رداغو  ض ، امدنع  نينيعلا  لوحأ  لازي  ال  ناڤيإ  ناك 
.ةبوعصو

". كلذب مايقلل  يفكي  امب  ًاعاجش  َتسل  .نابج  َتنأ  ًاذإ ، "
.ويل هقحل 

، يتّدج لزنم  ىلإ  باهذلا  ىلع  ؤرجتل  بارشلا  نم  ريثكلا  تيستحا  دقف  "
". فوتولوملا ةجاجز  يمرتو 

". دحأب يشأ  ينّنكل ال  .كلذك  نوكأ  نأ  نكمي  .معن  "
!". كب ِشأ  "مل 

" ...تنأ "
ْعِلقأ اذل ، .نآلا  دعب  عفني  اذهو ال  ...اذهو  .تاونس  رشع  ذنم  كلذ  ناك  "

". هنع
ىلع ماعط  تاتف  اياقبو  ضرألا ، ىلع  دئارجلا  نم  ماوكأ  كانه  تناك 

.ةلواطلا
.دلاولا جذومن 

". ناويحلاك كنوداطصيسف  ويل ، اي  اذ  مايقلا  َتررمتسا يف  اذإ  "
.هنبا ىلإ  رظنو  بّترملا ، ريغ  هرعش  ربع  هعباصأ  ناڤيإ  رّرم 

كانه دبألا ! ىلإ  وحنلا  اذه  ىلع  لمكُت  كوعَدي  نل  ويل ؟ اي  كلذ  عمستأ  "
يتلا اهسفن  ةحلسألا  نوكلمي  نورخآ  كانهو  تاراّيسلا ، يف  نولوجي  ةطرش  لاجر 

". اهكلمت



.طقف ًايقيقح  لب  ًادقان ، الو  ًارخاس ، نكي  توصلا مل 
الأ .ًةصاصر  كيلع  نوقلطيس  ّمث  ...ّمث  ةوفه ، بكترت  نأ  نورظتني  مإ  "

". كنكمي ...مهيلع ال  بّلغتلا  كنكمي  ال  كلذ ؟ مهفت 
". كنود نم  وأ  كعم  .كلذ  لعفأ  انأ  "

.ًابيرقت ًاريغص  ادبو  ةئرتهملا ، ةكيرألا  ىلع  سلج  دق  هدلاو  ناك 
هعامس ديرأ  يذلا  ديحولا  ءيشلا  .ناكم  ّيأ  ىلإ  كلصوي  نل  كؤاره  ًاذإ ، "

."؟ مأ ال يعم  َتنأ  له  .ال  مأ  معن  وه 
.كلذ لعف  لجأ ، .ناڤيإ  دّدمت 

."؟ ّيلإ جاتحت  له  "
."؟ يعم َتنأ  له  "

."؟ مأ ال ّيلإ  جاتحت  له  "
". كيلإ جاتحن  "

.هنع باجأ  دقو  طيسب  لاؤسلا  .كيلإ  جاتحن  .كلذ  ويل  لاق  .كيلإ  جاتحن 
.هيلإ نوجاتحي  ةثالثلا  هؤانبأ 

". مكعم انأ  "
ةذفان مامأ  ًاقّلعم  ناك  يذلا  كيمسلا  ءاطغلا  بحس  ّمث  هسأر ، ويل  ّزه 

.قِرش ـُ ملا ءوضلا  رابغلا يف  صقارتف  خبطملا ،
". ًادعاصف نآلا  ذنم  ةدحاو  ةرطق  الو  ِستحت  "ال 



ناك نإ  اذه  ةّيده ؛ اهيف  فّلغ  ةّرم  رخآ  تناك  ىتم  رّكذتي  نأ  عطتسي  مل 
نم رّخأتم  ٍتقو  يف  ايادهلا  فّلغت  يتلا  ًامئاد  يه  تناك  ذإ  .ًاموي  كلذ  لعف  دق 

.نيمئان نوبّقرتم  ءانبأ  ةثالث  ناك  اميف  ليللا ،
ناتصنوأ ال .اهرّدقي  ناك  ول  امك  هدي  ااز يف  ةمخض ، ةبلع  ناڤيإ  عفر 

هفرط بحس  ةلواطلا ، ىلع  عوضوم  ّصقملا  .ّيبهذ  ٌطيرش  ّمث  رمحأ ملـّعا ، ٌقرو  رثكأ ،
نيح .لعفت  يرام  تيرب  تناك  امك  جّرعتملا  ريغو  يساقلا  طيرشلا  لوط  ىلع  ّداحلا 

ةطوبرملا طئارشلا  ةدقع  لوح  تاجومتلا  قّسنت  تناك  ًاجومتم  حبصي  طيرشلا  ناك 
وأ ّصقملا  ا  بحس  يتلا  قئارطلا  تناك  امهم  نآلا ؛ حجني  هنأ مل  ريغ  .ماكحإب 

.ةكئاشو ةئتان  طئارش  ىلإ  تلّوحت  دقف  .ا  طئارشلا  عمج  لواح 
هقصلأ .ةّيبهذلا  طئارشلا  بناج  ىلإ  طسولا ، يف  قصلملا  عضو  بجي 

ًاضوع لمعتسا  اذل  ديج ، لكشب  بتكي  ملف  قرزأ  ربح  ملق  مدختسا  ّمث  ماكحإب ،
.لضفأ هطخ  ناكف  دوسأ  ًاملق  هنع 

ناڤيإ نم  ديعس  موي 
مجحب لب  نيتصنوأ ، مجحب  تسيل  خبطملا - ىلإ  ةلواطلا  نم  ةبلعلا  لمح 

عم ضرألا  ىلع  اهعضو  ثيح  قّيضلا ، لخدملا  هاّجتاب  رثكألا - ىلع  ةدحاو  ةصنوأ 
.يمامألا بابلا  نم  برقلاب  ىرخألا ، بلعلا 

.ةغراف ىرخأ  اياده  بناجب  ةغراف  ةّيده  ةغراف ، ةبلع 
شعتري ناك  .فّقوت  هّنكلو  ةديدج ، ةبلع  فيلغتو  ةدوعلا  كشو  ىلع  ناك 

دّمجتي يف نأ  هيلع  بّجوت  .ّفاجلا  هدلج  ىلإ  اهقيرط  ةشعرلا  تدجو  دقو  ًادّدجم ،



.اهوري نأ  أشي  ذإ مل  ًاليلق ؛ ةشعرلا  تأده  نأ  ىلإ  هناكم 
همسج صّلخت  نإ  .يلاتلا  مويلا  ًاءوس يف  رثكأو  ليللا ، لولحب  أوسأ  حبصت  دق 

، ةّوقلاب هلخاد  ىلإ  لقتنا  دق  رخآ  صخش  جارخإب  هبشأ  ناك  بارشلا  ريثأت  نم 
.ًادّدجم جورخلا  طورش  ّيأ  نود  نم  دارأو  هنكسم ، هيف  دجو  دق  صخش 

ةقالحلا ةادأ  عضوو  ّصاخلا ، هماّمح  فقو يف  .حابصلا  ّلقأ يف  شعترا  دقل 
ههجو قوف  ٌعانق  .ًاثيدح  ةقولحملاو  ةدودشملا  هترشب  قوف  هدي  رّرمو  ةلسغملا ، ىلع 

نيتعماد هانيع  تدب  ببسلا  اذهلو  ةآرملا ، هآر يف  ام  اذه  .ًاّدج  ًاريغص  ناك  يقيقحلا 
نم يدامرلا  دّعجتملا  رعشلا  ةيؤر  ناديرت  الو  نائبتخت ، امأ  ول  امك  ةّدشب ؛ نيتريغصو 
ناك .ديوسلا  ىلإ  همودق  دنع  هيلع  ناك  اّمم  ربكأ  نآلا  ادب  يذلا  فنألاو  نيبناجلا ،

.رمعلا مدقتلا يف  عم  ربكت  ناذآلاو  فونألا  ّنأ  ملعي 
هعلضو هتدعم  ةّيوق يف  تازخو  تقولا ؛ لاوط  رثكأ ، همسج  زرغنت يف  تناك 
.هتيلك ّرقتست  نأ  يغبني  ثيح  فلخلا  ًاليلقو يف  هدبك ، دجوي  هّنأ  هيلإ  لِّيُخ  ثيح 

، ةركف ىندأ  هيدل  نكت  تقولا مل  نم  مك  ذنم  ءاسمو ، ًارا  بارشلا  ىستحا  دق  ناك 
هباصعأ يف حبصت  نأ  لبق  ّلقألا  ىلع  ماّيأ  ةثالث  قرغتسيس  رمألا  ّنأ  فرع  هّنكلو 

فرصم ةقرس  ّنكلو  .موؤشملا  زخولا  عم  شياعتي  نأ  عيطتسي  ناك  .ةيعيبط  هبش  ةلاح 
اذهف ّفاجلا ، هدلج  ربع  لّلستت  تاشاعترالا  اميفو  همسج ، ٍقاب يف  ّمسلا  اذه  اميف 

.هبعري ناك  ام 
ديدحتلاب سيل  .برشي  نأ  يهو  ةلكشملا ؛ هذه  لحل  ةقيرط  كانه  تناك 

، رثكأ ءطبب  لخادلا  دوجوملا يف  ناطيشلا  رداغيل  يفكي  ام  طقف  لب  ةريبك ، تايّمك 
نيب بارشلا  نم  سأك  .قلقلا  درطل  هلوح ، ةّجضلا  نم  ريثكلا  ثادحإ  نود  نمو 

.ظحاليل دحأ  نكي  .ىرخأو مل  ةعاس 
، اذكهو .ةدحاو  ةرطق  برشي  ّالأب  ربكألا  هنبال  ًادعو  عطق  .ًادعو  عطق  هّنكل 



حول ىلع  ةئلتمملا  فصن  ةجاجزلا  دنع  فّقوتلا  نود  نم  ماّمحلاو  ةقالحلا  ةادأ  كرت 
ةبيقح وحن  هعلض ، زخولا يف  كلذب  رعشي  وهو  مونلا  ةفرغ  ىلإ  ًةرشابم  هّجوت  .عيطقتلا 
َيلاورس اهيف  بّضوو  ءارتهالا ، يف  نيتلثامتم  نيتكسم  تاذ  ةّثر  ةيّنب  ةّيدلج  رفس 

نم ًاجوزو  براوجلا ، نم  ًاجوزو  ةديدجلا ، ةيلخادلا  سبالملا  نم  ًاجوزو  زنيج ،
ناكو ال ًاقحال ، ثدحيس  ام  فرعي  اهنيح  نكي  .ةحتاف مل  ةّيدامر  ةلذبو  ناصمقلا ،

نولفتحيس اّمبر  .ويل  لزنم  ثوكملاب يف  هل  حمسُيس  ناك  نإ  فرعي  .فرعي مل  لازي ال 
ّمث ًاعم ، ًافرصم  نوقرسيس  ًالّوأ ، .تنسنيڤ  سكيليف ، ويل ، ناڤيإ ، .انه  سمسيركلاب 

.نولفتحيس
ةبلعلا ةيعضو  لّدع  مث  شاعترالا ، نع  اتفّقوت  امّأ  نم  دّكأتلل  هيدي  ّدم 
ثيح ةلواطلا  ىلإ  ًادّدجم ، خبطملا  ىلإ  داعو  ىرخألا ، بلعلا  قوف  ّرقتست  يتلا  ةغرافلا 

.ةدياعملا تاقاطبو  قصاللا  طيرشلاو  طئارشلاو  فيلغتلا  قرو 
."؟ هذه نمل  فرعت  له  يبأ ، اي  ةّرملا  هذهو  "

.همامأ ةفّلغملا  هتّيده  هيدل  تناك  ٌّلك  .يلليّنأ  لباقم  ويل  سلج 
أ_ب_ي) (ي-و-م س-ع-ي-د   

.ٍلاع ٍتوصب  هئجهي  ناك  ام  اهيلع  بتكيل  همدختسا  ملقو  ةطيسب ، ةقاطب 
ل_ي_و) ا_ب_ن_ك     (م_ن    

ويل يف اهطقسأ  لخدملا ، ىلإ  اهجرخأ  يتلا  كلت  نم  ريثكب  رغصأ  ةغراف  ةبلع 
.ًامجح رغصألا  بلعلا  يقاب  عم  ّينبلا  شيخلا  سيك 

". يبأ ةديعس  ةلئاع  "
.فيلغتلا قرو  نم  ديزملا  .ةديدج  ةبلع 



لافتحالاو بلعلا  فيلغت  ةديعسلا ، تالئاعلا  اهلعفت  يتلا  ءايشألا  لعِف  "
."؟ كلذك سيلأ  كلذ ، عّقوتت  نكت  .براقألا مل  عم  سمسيركلاب 

ءاملا سأك  تناك  .كلذ  ٌدحأ  ظحالي  ْنكل مل  اتشعترا ، ةلواطلا  ىلع  هادي 
.ةرطق ّيأ  ردهي  نأ  نود  نم  برشو ، اهكسمأ  هبناجب ، درابلا 

ابموت يف  لزنملا  ىلإ  لقتنيل  ومسوأ  يف  يضرألا  قباطلا  يف  هتّقش  رداغ  دقل 
ربع امدنع  .تقولا  كلذ  يف  ًاّيلعف  هرزي  ملو  لبق ، نم  طقف  ةدحاو  ةّرم  هراز  يذلا 

.ءيش مل ّلك  فرع  دق  هّنأب  هربخأ  امدنعو  ازتيبلا ، معطم  نم  محدزملا  عيرسلا  قيرطلا 
؛ قّيضلا لخدملا  نم  برقلاب  اهنكرو  هتراّيسب ، لصو  نآلا ، .اهنيح  لوخدلاب  هل  حمسُي 
ريغ ءانفلا  تلفسأ  ىلع  راس  دقل  .ةكئاشلا  كالسألا  يذ  جايسلا  جراخ  ًامامت 
طغض .ريدتسي  نأ  دحأ  هنم  بلطي  نأ  نود  نم  هسبالم ، ةبيقح  ًالماح  يوتسملا 

ليمجو يف معان  توص  ردصف  ةنيزلا ، ضعب  هيلع  تقِّلُع  يذلا  يمامألا  بابلا  سرج 
، لخدملا ضرأ  ىلع  ةّيدلجلا  هتبيقح  ناڤيإ  عضوو  بابلا ، ويل  حتف  .تامغن  ةّدع 

رّكف ةظحللو ، .بيحرتلا  نم  عونك  هفتك ، ىلع  ويل  ديب  رعش  .دوسألا  هفطعم  قّلعو 
عم ةندندم  هنم  تبرتقا  .قيرطلا  تفقو يف  ندندت  ةأرما  .هيأر  لّدب  هنكلو  هتقناعم ، يف 

نكسي هنبا  ّنأ  فرعي  نكي  .طئاحلا مل  ىلع  توصلا  تاّربكم  نم  حدصت  يتلا  ةينغألا 
، هب بَّحرُم  هّنأ  هتربخأ  يتلاو  يللينأ ، ىعدُت  ةأرما  ىلع  ةّيحتلا  ىقلأو  هدي  ّدم  .ةأرما  عم 

ةفرغ ىلإ  الصو  امدنع  طقف  ْنكل ، .نّيزملا  امهلزنم  ءاجرأ  يف  ةلوج  يف  هتذخأ  ّمث 
ثدحيس امو  ثدح ، دق  ام  ّلكب  ًاّملم  راص  .ةّطخلا  ةكراشم يف  اّأ  كردأ  فويضلا 

ًاعمو .امهراظتناب  حتفلل  ةلباقلا  ةكيرألا  ةاذاحمب  كانه  ًافقاو  ويل  ناك  .يلاتلا  مويلا  يف 
تلّوحتو تضفخنا ، دوسأ  ّيلمخم  رهظ  تاذ  ةنزخ  .ضرألا  تحت  ةفرغلا  نع  اوفشك 

ىلع طقف  اهآر  يتلا  ةدوقفملا  ةحلسألا  تئبُخ  ثيح  ىلإ  لزن  .لخدم  ىلإ  باب ، ىلإ 
اذهلو اهتّيقب - تناك  هب - قعُص  ام  ةحلسألا  ًاّيلعف  نكت  مل  نكلو ، .نويزفلتلا  ةشاش 

نم تناك  ول  امك  ةلئسألا ؛ حرطي  وهو  ًاليوط  ًاتقو  لفسألا  كانه يف  يقب  ببسلا 



ةفّلغم ةنزخ  عم  ةّينبملا  ةفرغلاو  عرابلا ، ميمصتلا  نع  لأس  .رخآ  ىلإ  ّيرامعم 
كلذ ّلكو  اهنع ؛ ةديعب  ةميدق  ةريحب  هايم  يقبت  يتلا  فيرصتلا  ةّخضم  نعو  ةناسرخلاب ،

لولحلا صّحفتو  تالصولا ، لوط  ىلع  هعباصأ  رّرم  .ةأّبخم  ةّيئابرهك  ةبلع  هب  مّكحتت 
؛ ًادّدجم ًاعم  .هعم  بواجت  ويلو  .حايترالاب  رعش  ةظحللو  هنبا  ىلإ  رظن  ةّيكيناكيملا ،

؟ تنسنيڤو سكيليف  لصيس  ىتم  .نيحلا  كلذ  ذنم  لأسي  نأ  دارأ  دقو  .هنباو  بأك 
اّمبر مل ًاّيبسن ، ةليمج  ًاريخأ  طئارشلا  تدب  .شيخلا  سيك  ةغراف يف  ةبلع  رخآ 

تدب لب  تاريجش ، ةعومجمك  ًاضيأ  تسيل  اّمنإو  ةرهزملا ، ةّيدرولا  ةريجشلاك  ُدبت 
امدنع خبطملا  ةذفان  جراخ  ّلح  دق  مالظلا  ناك  .ةحّتفتملا  كليللا  ةرهزب  ًاهبش  رثكأ 

ىلع ّرم  نآلا ، .ةورذلا  ةعاس  ٍريس  ةمحز  رخآ  نم  ءوضلا  نم  تاضمو  عم  ْنكل  اوأدب ،
.رخآلاو نيحلا  نيب  تمصلا  قرتخت  ةراّيس  تراصو  ليوط ، ٌتقو  ريسلا  ةمحز  ءاهتنا 

حتفو رئاتسلا ، ويل  لزنأ  اميف  ةفيظن - خبطم  ةلواط  قرولاو - نوتركلا  اودعبأ 
نأ ناڤيإ  لواح  .ةدئام  شرفمك  فارطألا  نم  تّلدت  اأ  ةجردل  ةريبك  ةطيرخ 

رمألا نع  ويل  ثّدحتي  مل  ًادغ - هيف  نوبرضيس  يذلا  ناكملا  فشتكي  نأو  اهلّلحي ،
ريثكلاو تاباغلا ، ىلإ  ٍةراشإ  رضخألاب يف  ةنّولم  تاحاسم  ىأر  بلاغلا  ْنكل يف  دعب -

نيتحاسم نيتّيدامر ، نيتحاسم  ىأر  نيح ، دعب  .عرازملا  ينعي  ناك  امم  رفصألا ؛ نم 
.الاس ىعدُتو  ًاليلق  راسيلا  ىلإ  ىرخأو  يابيه ، ىعدُت  طسولا  ةدحاو يف  .نيتّيندم 
.لبق نم  امهرزي  هنكلو مل  امهنع  عمس  ناتريغص  ناتدلب  امهو  .امهادحإ  ىلإ  نوهجّتيس 

.ملوهكوتس لامش  ًابيرقت  ًاليم  نيّتس  دعب  ىلع  ناعقت  امّأ  رّدق 
.ًابيرق ْنكل  .دعب  الصي  .نيغراف مل  نيّيسركو  ةطيرخ  عم  خبطم  ةلواط 

.بابلا عرقي  نم  كانه  ناك 
.نآلا ايتأ  .نآلا  لب  ًابيرق ، سيل 

ضبني هبلق  أدبو  هردص  يف  ءاوهلا  سبح  فيكو  ًارّتوتم ، ناك  مك  كردأ 



.امهيقتلي نأ  دِرُي  ملو  هيأر  لّدب  دق  نينسلا  هذه  ّلك  دعب  هّنأ  ول  امك  ةعرسب ،
ناك .لخدملا  دنع  ويل  امهلباق  اميف  هيسرك ، ىلع  ّزتهي  أدبو  كانه  سلج 
عضب ذنم  هلوصو  دنع  لصح  امك  ًامامت  كّرحتي ؛ وهو  بابلا  ضبقم  عامس  نكمملا  نم 

.فاتكألا ىلع  ٍدايأ  تيبرت  توص  عمسو  مهدحأ ، كحض  .تاعاس ّمث 
.يئانبأ .مهضعب  نوقناعي  اوناك 

.بارشلا لوانت  ىلإ  جاتحأ  مك  ًاّبت ،
نأ نكمي  ناك  ٌتوص  ًالعف ، هعامس  عطتسي  ًائيش مل  لوقي  ٌتوص  كانه  ناك 
الو وه  ال  عّقوتي ، ناك  اّمم  ًاليلق  ىلعأ  اّمنإو  هرمع ، نم  يناثلا  دقعلا  ٍصخشل يف  نوكي 

.وحنلا اذه  ىلع  ناثّدحتي  اناك  ويل 
نوكي نأ  نكمي  له  .ًالعف  ءاغصإلا  ناڤيإ  لواحو  ًائيش ، لوقي  ناك  نآلا 

هّنأ ال وه  هفرعي  ناك  ام  ّلك  نآلا ؟ ًاريبك  ًاضيأ  وه  نوكيس  تنسنيڤ ؟ وأ  سكيليف ؟
.امهنم ٍّيأ  لكش  هيلع  حبصأ  امع  ةركف  ىندأ  كلمي 

نوكي نأ  نكمي  كلذ ال  .رخآ  ًاصخش  ىأر  هنكلو  لخدملا ، هاّجتاب  ىشم 
اذه امأ  .رثكأ  هدلاو  هبشي  نأو  رثكأ ، ةنكاد  هترشب  نوكت  نأ  يغبني  ذإ  سكيليف !

؟ كلذك سيلأ  ًاضيأ ، تنسنيڤ  سيل  .ناڤيإ  حمالم  نم  ًاّيأ  لمحي  نكي  ملف  باشلا 
.مهبم لكشب  ْنكلو  هيلإ ، فّرعتلا  نم  نّكمتيس  هّنأ  ناڤيإ  ّنظ 

". ربساج انأ  ...ًابحرم  "
هدالوأ يديأ  تناك  ديكأتلابف ، .عقوت  امك  انوكت  مل  نيديلا  نإ  ّىتح 

.هادي امرمغ  دقو  نيتعيفر  اتناكف  ناديلا  ناتاه  امأ  .مخضأ 
". ناڤيإ "



، كلزنم تقولا يف  نم  ريثكلا  يضمأ  تنكو  ساغوكس ، ُتأشن يف  .ملعأ  "
."؟ ركذتأ

.هسأر ناڤيإ  ّزه 
ّمث ازتيبلا ، معطم  مهدحأ يف  رعش  َتصصق  دقل  ًابت ، ...كرّكذتأ  ًانسح ، "

". رخآلا ولت  دحاولا  مهتبرض 
نم ناك  .خبطملا  لخد  هينبا  نم  ٍّيأ  ىلإ  نايمتنت  هادي  نكت  يذلا مل  لجرلا 

يرظنا يللينأ ، ًابحرم  لاق  نيح  ًاجهتبم  ادب  هتوصو  لبق ، نم  انه  ىلإ  ءاج  هّنأ  حضاولا 
، اهعامس هناكمإب  ناك  .ةّيقيقح  ةكحض  نكت  اهّنكل مل  تكحضو ، .انه  انيدل  نم 

.كلذ اهيلع  هّنأ  تّنظ  اّأل  كحضت  تناك 
نم ديزملا  يتأيس  اّمبر  .دعب  سيل  ةرداغملا ، أشي  ملو  لخدملا ، ناڤيإ يف  يقب 
ربع جراخلا  ىلإ  قّدح  ّمث  ويل ، هقلغأ  اميف  بابلا  ىلع  ةريخأو  ةعيرس  ةرظن  ىقلأ  .سانلا 

.كلذ نع  ًاضوع  ةقّيضلا  ةذفانلا 
.يتأيس هريغ  دحأ  .الك ال 

."؟ ًاضيأ اذه  ٌكِراشم يف  كاذ  ًاذإ ، "
". ةيادبلا ذنم  كلذك  هنإ  "

قطانم اهيف  تدبو  خبطملا ، ةلواط  ىلع  ةدودمم  لازت  ال  ةطيرخلا  تناك 
هبيج نم  ويل  ذخأ  .ناتّيدامرلا  ناتّيندملا  ناتقطنملاو  ءارفصلاو  ءارضخلا  لوقحلاو  تاباغلا 

.يابيه ىعدُت  يتلا  ةدلبلا  قوف  امهعضوو  تانورك  رشع  ةئف  نم  نيتّيدقن  نيتلمع 
دحاوب نّصحم  وهو  ةطرشلا ، زكرم  ...ليم  دعب  ىلع  انهو ، .انه  ...فرصملا  "
قبسي يذلا  مويلا  يفو  .عوبسألا  فصتنم  ةطرشلا يف  لاجر  نم  رثكألا  ىلع  نينثا  وأ 



". تقولا اذه  مهلزانم يف  ىلإ  مهقيرط  عيمجلا يف  نوكيس  ...سمسيركلا  ةليل 
.ةلواطلاو ةطيرخلا  ىلع  نيتلمعلا  ىدحإب  ويل  برض 

ّلك .ةيؤرلا  لهست  ثيح  فرصملا  جراخ  انه ، فقتس  ينعباتت ؟ له  اباب ، "
". نوحّلسم انّنأ  فرعي  نأ  بجي  برتقي  صخش 

.فرصملا هاّجتاب  ةطرشلا  زكرم  ىلإ  ريشت  تناك  يتلا  ةبّهذملا  ةلمعلا  عفد 
ْدِجف كانه  اوناك  اذإ  ْنكلو ، .كانه  ةطرشلا  لاجر  نوكي  نأ  بجي  "ال 
ِفكي نإو مل  .ءاوهلا  ةقلط يف  قلطأ  .مهيأر  اولّدبيل  اباب ، كتفيظو  اّإ  .لّخدتلل  ةقيرط 

ام ردقب  رانلا  قلطأف  كلذ ، ِفكي  مل  نإو  .مهسوؤر  قوف  ةقلط  هّجوف  كلذ ،
كسفن يمحت  نأ  كيلعف  مهعدر ، نم  نّكمتت  اذإو مل  .مراّيس  ىلع  رمألا  هيعدتسي 
قالطإ ىلإ  تررطضا  اذإ  ّيلإ ! رظنا  اباب ، .ةراّيسلا  يف  نوكتس  يتلا  يللينأ  يمحتو 

". مسجلا فِدهتساف  رانلا ،
ربكأ ةيّضف  ةنورك  ةلمع 5  ةطساوب  نيتلصّتم  نآلا  اتتاب  ناتّيدقنلا  ناتعطقلا 

ىلإ ذفنت  قيرط  نم  برقلاب  ًالامش ، ٍليم  دعب  ىلع  ةطيرخلا  ىلع  ويل  اهعضو  ليلقب 
.ءارضخلا تاباغلا  قطانم  ىدحإ 

". بورهلل انه  اهفداصن  ةراّيس  لّوأ  دوقنسو  فرصملا ، رداغنس  "
عباصألاب ناريشت  اتحار  نيتللا  ويل  يَدي  ىلإو  ةطيرخلا ، ىلإ  ناڤيإ  رظن 

.ايتأي ...ناغراف مل  ناّيسركلا  .ًاهابتنا  رمألا  يلوي  نكي  هّنكلو مل  .تالمعلا  ناكّرحتو 
دعتبنس .انه  ...ةباغلا  ربع  ريسنو  ةراّيسلا  ىلإ  دعصنس  اباب ؟ ينعمست  له  "
ايادهلاب ةلّمحملا  ةيناثلا  ةراّيسلا  ىلإو  فقوم ، لخدم  ىلإ  انه ، ىلإ  ...ةدراي  يتئم  ةفاسم 

، اهلخاد يف  حبصن  امدنعو  .ةرجأتسملا  ةراّيسلا  ىلإ  ةقورسملا  ةراّيسلا  نم  .ماعطلاو 
لزنملا ىلإ  اهقيرط  يف  ةديعس  ةلئاع  يأك  ودبنسو  ىرخأ ، سبالمب  انبايث  لّدبنس 



". سمسيركلاب لافتحالل 
!". ةعبرألا ...نحن  ...طقف  نحن  "

". رثكأ صاخشأ  ىلإ  جاتحن  .دحاو ال  فرصم  طقف  هّنإ  "
."؟ امه نيأ  تنسنيڤو ؟ سكيليف  نع  اذام  "

يأ لعفي  مل  يذلا  ويلو  نيغرافلا  نيّيسركلا  نيب  تاّرم  ةّدع  هرظنب  لاج 
كلتو ربساج  قيفرلا  كلذب  دجنتسا  نيح ، دعب  ّمث  ًاتماص ، كانه  سولجلا  ىوس  ءيش 

.ّىتح الواحي  .امهنم مل  ٌّيأ  بُِجي  ملف  يللينأ ، ةأرملا 
". يبأ ّيلإ  رظنا  "

سيل .ماّمح  ةطوفب  ًافّلغمو  ضرألا ، ىلع  ٍسيك  ًاعوضوم يف  سّدسملا  ناك 
، ًاماع نيثالث  ىدم  ىلع  ةّيركسعلا  هتمدخ  لالخ  همدختسي  ناك  يذلا  هسفن  عونلا 

.ءازجأ ةعبرأ  ىلإ  هكيكفتب  ويل  أدب  ّمث  هسفن ، وه  أدبملا  ّنكلو 
ةّيلآ لخاد  يف  امو  ليغشتلا ، ةّيلآ  يبأ ، ...انهو  .ضبقم  .صمخأ  "

.هعمجا كرود ، نآلا  .هبحستو  ةّيرئاد  عبر  ةكرح  هّدشت يف  .سابرتلا  انه ، ...ليغشتلا 
". همادختسا ةّيفيك  ىلإ  قّرطتنس  نمو ّمث 

لعف اذإف  اهعمجي ، وأ  اهسملي  نأ  أشي  مل  .ةلواطلا  ىلع  همامأ  عطق  عبرأ 
بقاوعلا مهفي  مل  هلعف ، نووني  هؤانبأ  ناك  ام  فرعي  ناك  .ًاكاّتف  ًاحالس  حبصتسف 

.سانلاب ىذألا  قحلأ  يذلا  وه  ناك  .ًادّيج 
طبضلاب جراخلاو ؛ لخادلا  نم  ءيشلا  اذه  ىلع  فّرعتت  نأ  بجي  اباب ، "

فيك ركذتأ  ركذتأ ؟ اهلك ، يمسج  تالضع  لامعتساب  برضأ  فيك  ينتمّلع  املثم 
."؟ ّينم ًاءزج  تتاب  ّىتح  يسأر  ةمكللا يف  كلت  ترفح 



.امهتيبثت ىلع  رداق  ريغ  هّنأ  رهظيسف  امهتلفأ  اذإو  هلاورسب ، ناتثّبشتم  هادي 
هّنكلو مل هرادأو ، ليغشتلا  ةّيلآ  هعضوو يف  سابرتلا  طقتلا  نيح  دعبو  ءازجألا ، َسرد 

لوح نيَفقاو  ام  روعشلا  عيطتسي  ناك  .بجي  امك  جالزملا  كيرحت  نم  نّكمتي 
.ًةأجف ّكشلا  هباتنا  ّمث  هتيبثتل ، ٍءازجأ  نع  ثحبو  هرادأو ، ًادّدجم  هعضو  .هنابقاري  ةلواطلا 

نم ىتأ  ّكشلا  نم  رخآ  ٌعون  وه  اّمنإو  هنابقاري ، نيذللا  نم  سيل  امهّكش ، سيل 
.نونج كلذ  ّنإ  امهل  لوقيو  حالسلا  يقلي  نأ  هنم  بّلطتو  لخادلا ،

". ااكم ةعطق يف  ّلك  ...اباب  "
يسن ...ذنم  ةقيرطلا  هذ  امهضعب  اسملي  .هيبأ مل  دي  ىلع  هدي  ويل  عضو 

.ىتم ذنم 
". هكِّرح ...ًالّوأ  .ااكم  ةعطق يف  ّلك  ةلوهسلا ، ةياغ  رمألا يف  "

ناشعترت هادي  تناك  هناكم ! لخدف يف  ...تارم  ثالث  نيتنثا ، ًةّرم ، هكّرح 
.كلذ ءافخإ  حجن يف  هّنكلو  ًامامت ،

". ىرخألا عطقلا  نآلاو ، .دّيج  اذه  "
لمتكا ّىتح  ااكم  يف  ةعطق  ّلك  ...سابرتلا  ضبقملا ، ليغشتلا ، ةّيلآ 

.سّدسملا
.ًادغ كلذ  لعف  نم  نّكمتت  نأ  بجي  ّمهم ، اذه  اباب ؟ نآلا  انعم  َتنأ  له  "
". أطخلا قيرط  نع  مهدحأ  بيصت  وأ  ةشئاط  ةصاصر  قلطت  تنأو  كارأ  نأ  ديرأ  ال 

.ناڤيإ يَدي  نم  سّدسملا  ويل  ذخأ 
. Sـ لا ىلع  ًامئاد  نوكي  نأ  بجي  لفقلا  جالزمو  نامألا ، ماّمص  وه  اذه  "
، ًايكيتاموتوأ هلعجيس  اذهف  سيل A ؛ نكلو  . P ىلإ هلّدب  ةطرشلا  لاجر  رضحي  نيحو 



". هبيصت دق  اّمع  ةركف  ىندأ  كيدل  تسيلو  نيتيناث ، لالخ  ةقلط  نيرشع  قلطي  ثيح 
مامألا ىلإ  اطخ  نآلاو ، .رظتني  هنم  ةفاسم  دعب  ىلع  ًافقاو  ربساج  ناك 
بّوصو ويل ، يَدي  نم  سّدسملا  ذخأ  ضرألا ، ىلع  لقثب  نالّقنتت  ناتيراعلا  هالجرو 

.ةضفخنملا رئاتسلا  فدهتساو  دقوملاو  خبطملا  ةلواط  نيب 
نأ رّكذتو  رانلا ، قلطت  امدنع  رفزتو  بِّوصُتس  .ّيلإ  رظنا  ناڤيإ ، اي  عمسا  "

يذؤت نأ  ديرن  ال  نحنف  .دادترالل  يّدصتلل  ضبقملا  ىلع  كتوق  لماكب  طغضت 
."؟ هتلق ام  تمهف  له  كفتك ،

.بناجلا ىلإ  ًاليلق  هسأر  لامأو  نامألا ، ماّمص  ربساج  لّغش 
". ينِرأ ُتلعف ؟ امك  لعفت  نأ  كنكمي  له  "

، ام ًاّيقش  ّنأل  ٍفاذجم ؛ لثم  ناڤيإ  يَذخف  نيب  ٌعوضوم  يكيتاموتوأ  ٌحالس 
، رماوألا هل  هّجوي  ناك  ّيقشلا  كاذ  نآلاو ، .كانه  هعضوو  هينبا ، نم  ًالدب  انه  ناك 

.بِّوصيو قمحأ  لثم  ضهني  نأ  هنم  بلطيو 
."؟ كمسا ناك  ام  كمسا ؟ ناك  ام  "

" ...انأو .ربساج  "
مّلكتي ناك  رخآ  ًالشاف  ًابرض  ُتحربأ  امدنع  ازتيبلا  معطم  تنك يف  له  "

."؟ ًاضيأ ًاريثك 
" ...نكل .الك  "

". فّرصتأ نأ  بجي  فيك  يرابخإ  هناكمإب  ّنأ  ّنظ  مهدحأ  "
هاّجتاب هسأرب  ليمي  نأ  لبق  ربساج ، ىلإ  ىلعألا ، ىلإ  قّدحو  ناڤيإ  سلج 



.ةلواطلا نم  ىرخألا  ةيحانلا 
". نآلا ّيلإ  ثّدحتي  يذلا  صخشلا  وهو  .ويل  اي  كانه  ناك  "

أدبو سّدسملا  ذخأو  ربساج  مّدقت  امدنع  لصحيس  ناك  ام  ويل  فرع  دقل 
.هسفن زاربإ  مدع  هيلع  بجوتي  فيك  نآلا  مهف  دق  ربساج  ّنأ  ىأرو  .هسرد  يطعي 
.ًادغ هب  نوموقيس  ام  مجح  ًايّلك  مهف  دق  ناڤيإ  ناك  اذإ  اّمم  ًادّكأتم  نكي  هّنكل مل 

". اباب "
."؟ اذام "

". يعم يتأت  نأ  كديرأ  .كيلع  كفطعم  ْعض  "
."؟ لعفنس اذام  "

". ةراّيس رضحُنس  "
ام رّرقي  نأ  عطتسي  ملو  .ايادهلا  نم  برقلاب  ًادّدجم ، لخدملا  ناڤيإ يف  فقو 
يتلا مل ىقيسوملا  مأ  لخادلا ، نم  شعترت  يتلا  باصعألا  يهأ  رثكأ ؛ هّزفتسا  يذلا 

؟ طق فّقوتت 
هءاذح ًالعتنمو  طوطخلا ، ةدّدحم  ريغ  ةّصق  اذ  ًافطعم  ًايدترم  ةقيقد  رظتنا 

.اهديب هل  تحّول  نيح  ًاليلق ، لهلهملا 
."؟ انه ىلإ  دعصت  نأ  َكنكمي  له  "

، مّلسلا ىلعأ  يف  كانه  اهآر  ةرجشلا ، بناجب  سولجلا  ةفرغ  يف  ...يللينأ 
لوح ةيانعب  فوفلم  رضخألا  لبحلا  .اهيدي  نيب  ةريغص  حيباصم  ُلبح  كانهو 

.رخآلا ولت  ًاحابصم  هتتّبث  ثيح  ناصغألا ،



". يئاذح ُتلعتنا  دقل  "
". ّمهي "ال 

.اهمييقتل ةرجشلا  ىلإ  ْترظن  امدنع  ًامامت  اهبناجب  فقوو  تلاق ، امك  لعف 
تأدبو ًادّدجم ، تندندو  ةيضار ، تدب  .هسفن  ءيشلا  ايري  امّأ مل  حضاولا  نم  ناك 
تلقُن ةريقح  ًةرجش  ناك  وه  هآر  ام  ّلك  ّنأ  نيح  .ةيّضفلا يف  حيباصملا  لوح  رودت 

.ةنيزلاب تيِّطُغ  ّمث  ةّصنم ، ىلإ  ةباغلا  يعيبطلا يف  ااكم  نم 
". ةّيقيقح ...هذه  "

رثكأ ٍناصغأ  تحت  ةدعاقلا ؛ لوح  ةعّمجم  تناك  اياده  عضب  تذخأ 
.تاقاطبلا ْتأرق  ّمث  ًءالتما ،

". نايتسابيسل اهبلغأ  "
مينارتلاو ةغرافلا ، بلعلا  فيلغتل  مِدخُتسا  يذلا  هتاذ  وه  فيلغتلا  قرو 

.اهسفن
". انعم لفتحيل  سمسيركلا  ةليل  انه  نوكيسو  ينبا ، هنإ  "

.انه ىلإ  هتدان  ببسلا  اذهل  .ةذفانلا  ةّفاح  ىلع  ةعوضوم  داليملا  ةمجن 
". ىلعألا ىلإ  لصأ  نأ  عيطتسأ  "ال 

.اهاّيإ هتطعأو 
."؟ ردقَت له  "

ذخأ .ربونص  ةرجش  ناصغأ  ىلع  ةيّضف  حيباصم  ...ةقناخ  تامينرت 
.ةرجشلا سأر  لوح  اهطيرش  ليذ  ّفلو  ةمجنلا 



!". شهدم زاتمم ! "
تّلد اهسأر  ىلع  ةمجنلا  ةزهاج ، تحبصأ  ةرجشلا  ًاّدج ، ةديعس  تدب 

.كلذ ىلع 
.رثكأ ٍةلقثم  ٍةرجش  ىلع  تّلد  هل ، ةبسنلاب 

". ًاضيأ لفسألا  ايادهلا يف  كلت  لقن  يندعاست يف  ّاله  .ناڤيإ  ًاركش  "
.لخدملا ةغرافلا يف  بلعلا  سايكأ 

". ةراّيسلا ىلإ  اهلقننس  "
ىلإ امهلقنو  دي ، ّلك  يف  ًادحاو  لمح  اذل  نزولا ، ةفيفخ  شيخلا  سايكأ 

.ناكمإلا ردق  نيّيعيبط  اودبي  نأ  اودارأ  .عنصلا  ةيناباي  ةرايس  .اهورجأتسا  يتلا  ةراّيسلا 
.قودنصلا تحتفو  ثلاثلا ، سيكلا  ةلماح  هفلخ  يللينأ  تراس 

حتُف اذإ  مهدحأ  هاريس  ءيش  لّوأ  نوكتس  يهف  .انه  اهفصن  عضو  بجي  "
ليلقلا كانه  لازي  اميف ال  ًابيرقت ، ةثلاثلا  ةعاسلا  دنع  كلذ  نوكيس  .ًادغ  قودنصلا 

نم نوكيسف  نيّيفلخلا ، ةذفانلاو  دعقملا  ىلعو  انه  تعضُو  اذإو  .راهنلا  ءوض  نم 
فلخ ةسلاج  نوكأسو  ايادهلاب ، ةئلتمم  ةراّيسلا  ودبتس  .ىلعألا  نم  اهتيؤر  نكمملا 

". يتركف تناك  هذه  .دوقملا 
اهّلك ايادهلا  اعضو  .ةرجشلا  اهل  تقار  امدنع  تدب  امك  ًامامت  ةروخف ؛ تدب 

ام رّرقت  نأ  ااكمإب  نكي  نيح مل  يف  فجتري ، ناكو  ًادراب  سقطلا  ناك  .ةدحاو  ًةعفد 
نم اهتلقن  .ةّيبهذلا  كلت  نم  برقلاب  ءارضخلا  وأ  ءاقرزلا  ةبلعلا  عضو  يغبني  ناك  اذإ 

.قودنصلا ىلإ  ةّيفلخلا  ةذفانلا  نمو  ةّيفلخلا ، ةذفانلا  ىلإ  دعقملا 
."؟ نيلعفت اذام  "



". ةليمج ودبت  نأ  بجي  "
". ةليمج ودبت  اّإ  "

.هرهظ ىلع  ةبيقح  ًالماح  ويل  امهزواجت 
". اباب كتراّيس  لقتسنس  "

يهو جراخلا ، تنِكُر يف  نأ  ىلإ  ةباّوبلا ، هاّجتاب  تلفسألا  ىلع  ةرايسلا  تراس 
.ءالطلا يشارفو  تاودألاب  ةأّبعم  فصن 

". اذه ...ربساج  "
."؟ هب ام  "

."؟ هللا ّقحب  وه  نَم  "
."؟ هفرعت ملأ  .يئاقدصأ  مدقأ  نم  دحاو  "

.دوسألا هفطعمل  يلخادلا  بيجلا  ةراّيسلا يف  حاتفم  ناڤيإ  دجو 
."؟ هب قثت  له  "

!". ًارذع "
."؟ يعّدملا ّيدنجلا  كلذب  قثت  له  "

.كّرحملا لّغشم  حاتفملا يف  عضوو  امهيدعقم ، ىلع  اسلجو  ةراّيسلا ، باب  حتف 
."؟ هب قثت  له  "

". لجأ "



ام لعفي  وهو  .ًادبأ  نودّدرتي  ال  نيذلا  لاجرلا  عون  نم  ربساج  ...عمسا  "
اّنم اوبرتقا  اذإو  انوفقوأ ، اذإ  ًادغ ، عّقوتم  ريغ  ام  ٌءيش  ثدح  اذإو  .ًامامت  هنم  هبلطأ 

". ًاقلطم عجارتي  نلف  ...رثكأ 
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ويل ريدتسي  نأ  ًةرظتنم  خبطملا ، ةذفان  نم  ناڤيإو  ويل  يَرهظ  يللينأ  تبقار 
.ردتسي مل  هّنكلو  اهنم ، ًاءزج  تحبصأ  يتلا  ةقيرطلا  كلتب  امويع  يقتلت  يك 

ىلع قلغني  ام  ًةقرس  قبست  يتلا  ماّيألا  ًامئاد يف  وهف  .هتاكرحو  ةزّكرملا ، هتيشم  تظحال 
لوطلاب نيلجر  رخآ ؛ ًائيش  ًاضيأ  تأر  دقل  .ًادحأ  هيف  كراشي  ال  ٍملاع  ىلع  هتاذ ؛

اميف نآلاو ، .ةمخض  تسيل  اهّنكلو  ةضيرعلاو ، ةّيوقلا  اهسفن ، ةيدسجلا  ةينبلاو  هسفن ،
.هناكردي انوكي  ٌءيش مل  وهو  ًاحضاو ، امهنيب  هباشتلا  ادب  فتك ، ىلإ  ًافتك  كانه  افقو 

، طئاحلا سبقم  ًاكلس يف  يللينأ  تلخدأ  .ًاّدج  ةملظم  سولجلا  ةفرغ  تناك 
.ةّيلاثملا ةرجشلا  ىلع  تلصحل  ربكأ ، ًاغلبم  تعفدو  ًاركاب  تئج  ول  .رونلا  اهيف  ّعشف 
ةعّجسم تاملكب  تبتك  دق  تاقاطبلا  تناك  .ربكألا  نصغلا  لفسأ  نيتبلع  تلّدع 

اذإ امع  تلءاستف  ةيافك ، هيف  امب  ةدّيج  ريغ  ودبت  لازت  اهنكلو ال  ٍّدجب ، اهيلع  تلمع 
حتفي ناك  امدنع  ههجو  ىلع  ودبي  ديدشلا  زيكرتلا  ناك  املاطل  .ًاديعس  نوكيس  ناك 

ًاعم اهيف  الفتحا  ةّرم  رخآ  ىلع  ليوط  ٌنمز  ّرم  دقل  .بّقرتلا  ديدش  ودبي  امك  ايادهلا ،
نم اوصلخت  دق  اونوكي  نأ  دعب  هلقنل  تقولا  دجتس  ةنسلا  هذه  ْنكل ، .سمسيركلاب 
محل ةعطق  وهطت  يك  تقولا  دجتس  اإ  ىتح  .ةحلسألاو  لاملا  اوفخأو  بورهلا ، ةراّيس 

ةجالثلا اهكرتتسو يف  ّلخلاو ، سنودقبلاو  رّكسلاو  ةجزاطلا  ةربزكلاو  نوميللا  ريصع  عم 
يقيقح لافتحاب  نوظحيس  .ةنيزك  نوميللا  رشق  مدختستس  امك  .اهاحضو  ةليل 

.يهو نايتسابيسو  ويل  طقف  .ةلئاعك  ةرملا ، هذه 
سراحب ةّصاخ  ديلجلا  يكوهل  ةذوخو  ةّيئاوهلا ، هتجاّردل  ٌقوب  يه  ايادهلا  رخآ 



تأدب .اهلثم  ةدحاو  بلط  دقف  اهنّيزت ، ةّيران  ةنسلأ  ةروص  تناك  يتلاو  ىمرملا 
ٌبلعو ال قصال ، ٌطيرش  ةنيزلل ، ٌطيرش  ٌقرو ، .ةضفخنملا  ةوهقلا  ةلواط  ىلع  امهفيلغتب 

.ةغراف نوكت  نأ  بجي 
."؟ سمسيركلا ةبسانمب  ِتنأ  نيديرت  اذامو  "

.ءاجرألا لّلستلا يف  ّبحي  ناك  ذإ  .هعمست  مل  ربساج ، هنإ 
."؟ دصقت اذام  "

يفف .اولفقي  نأ  لبق  زنلآ  رجتم  ىلإ  َلصأل  تقولا  ّيدل  ...رّكفأ  تنك  "
". ةعساتلا ّىتح  نوحتفي  ماعلا  نم  تقولا  اذه 

". نولعفي مه  اّمبر  "
كيدهأ نأ  نود  نم  انه  سمسيركلا  ةليل  يضمُأ  نأ  عيطتسأ  ال  ينّنأل  "

". ًائيش
لاوطأب ةقّلعم  قصاللا  طيرشلا  عطقو  ةلواطلا ، ىلع  ًادودمم  قرولا  ناك 

.ًةأجف تفّقوت  نيح  ةلواطلا  ةّفاح  ىلع  ةيواستم 
."؟ َتلق اذام  "

" ...ّيلع نوكيس  انه ، ُتنك  لاح  "يف 
". ةدح ىلع  ٌّلك  لفتحيس  ّمث  ًاعم ، ًافرصم  قرسنس  .انه  نوكت  نل  "

حبصتسو ًاعم ، لفتحنس  ًاذإ ، .تقفاوو  كلذ ، ديرأ  تنك  نإ  ...ويل  ينلأس  "
". ربكأ ةلئاعلا 

.سكيليف ّيسرك  ىلع  سلج 



". انه نوكت  نل  .الك  .الك  "
.ًامود لعفي  سكيليف  ناك  امك  ًاليلق ، يسركلا  ىلع  حجرأت 

."؟ كلذك سيلأ  .ةديدج  ةيادبب  هبشأ  نوكتس  ةبسانملا  هذه  ّنأ  ُتننظ  "
". انه نوكت  نل  هُتلق ؟ ام  َتعمس  له  "

نويلم نم  رثكأ  ىلع  لوصحلا  انناكمإب  هّنأ  ًادّيج ، ضرتفأ  تنك  اذإ  ّنظأو ، "
". انراسم عباتنس  ...ّمث  .اّمبر 

.ْبُِجت مل 
."؟ كلذب كيأر  ام  يلليّنأ ، "

ُدبي هّنأ مل  الإ  لخادلا ، نم  ًالدب  جراخلا  نم  قرولا  قصلت  يهو  هيلإ  رظنت  مل 
.ًامامت ًاميقتسم 

سمسيرك يأب  لفتحت  نل  كّنأ  وهو  .ًائيش  مهفت  كّنأ مل  ييأر  ييأر ؟ ام  "
! نيعل ّيدنج  دّرجم  كّنأ  مهفت  كّنأل ال  ...كّنأل  .انتلئاع  ىلإ  يمتنت  كّنأل ال  انعم ،

". هدّيس هادان  امّلك  ناديعلا  طقتليل  ضكري  بلك  دّرجم 
.ةدّيج ُدبت  ذإ مل  ديدج ، نم  تأدب  ةقرولا مث  تقّزم 

ّيسرك ىلع  كانه  سلجت  تنأ  موؤشملا ؟ هاخأ  تسل  كّنأ  كردت  الأ  "
!". ًاّيقيقح ًاخأ  تسل  كّنكل  سكيليف ،

ّيأ ّيكيتاموتوأ يف  سّدسم  نم  رانلا  قلطيل  أّيهم  ناك  ٍصخش  ىلإ  ْترظن 
رظنلاو كانه ، سولجلاب  ىفتكا  هّنكلو  .يذؤيو  مجاهيو  ضهني  دقف  حرُج ، اذإو  .تقو 

.ًادّدجم حجرأتلاو  اهينيع ، ىلإ 



وهو مل .ليوط  نمز  ذنم  ِتنأ  هيفرعت  نأ  لبق  ويل  ُتفرع  دقل  ...يللينأ  " 
كلذ نيفرعت  تنأو  هتوخإ ، هيدل  ويل  .كلذ  لعفي  نلو  هقيرط ، فقي يف  دحأ  ّيأ  عدي 

". ًادّيج
.تاّرم ةّدع  هيلع  برضو  هردص ، ىلع  هدي  ةضبق  عضوو 

". هتوخإ هيدل  ويل  "
.قيرطلا فصتنم  فّقوت يف  هّنكلو  ملالسلا ، هاّجتاب  ىشمو  ض ، ّمث 

". ةّقحم تنأ  ...ام  ٍّدح  ىلإ  نكلو ، "
.هابتنالل ةريثم  ٍةطقن  دنع  فّقوتو 

انأ اذل ، .هديري  ام  ًامامت  فرعي  لّهؤملا  ّيدنجلاو  .لّهؤم  ٌّيدنج  ّيدنج ، انأ  "
."؟ نيفرعت له  ِتنأ  نكلو ، .ًادغ  هلعفأس  ام  ًامامت  فرعأ 

.هنيبج ىلع  هدي  عضو  دقو  ةّيحتلا ، ىقلأو 
ًافرصم مك  .بورهلا  ةراّيس  نيدوقتس  يتلا  تنأف  .ةفيعضلا  ةقلحلا  ُتسل  "

ِتنأو ةطرشلا ، لاجر  انفقوأ  اذإ  يللينأ ، اي  ًادغ  انفقوُأ  اذإ  نآلا ؟ ّىتح  ِتقرس 
اهّيأ هآ ، لوقي : نأ  هيلع  يذلا  صخشلا  ةذفانلا ، لزنُي  نأ  هيلع  يذلا  صخشلا 

". هللا ّقحب  هآ ، ...كرود  وه  اذه  ناك  اذإ  لوحكلا ؟ رابتخا  كانه  له  طباضلا ،
؛ ةحلسألا ةفرغو  لّوألا  قباطلا  ىلإ  ًالوزن  ّمث  ملالسلا ، هاّجتاب  هقيرط  لمكأو 

.هُتّمهم ىلإ  هقيرط  يف 
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ىلإ ابموت  نم  ةرثانتم ، ةرانإ  حيباصم  تحت  ةكلاح  ٍةملظ  ربع  ًابونج  اداق  دقل 



هذه نم  .ةئفدت  ةّطحم  ةنخدم  نم  دعاصتي  فيثك  ٍناخدب  ام  تبّحر  يتلا  ايلاتردوس 
ةراّيسلا انكر  ًالّوأ ، .نيتشوفنم  تانب  لزغ  َيتركك  اَودب  سراقلا ، ليللا  درب  ةفاسملا يف 

؛ ليللا نم  رّخأتملا  تقولا  اذه  ًاحوتفم يف  لازي  يذلا ال  ديدجلا  قّوستلا  عّمجم  مامأ 
هقيرط ّقشي  ةيئاوهلا  تاجاّردلل  صّصخم  ٍّرمم  ربع  الزن  ّمث  ريبكلا ، مويلا  نم  نيموي  لبق 
ةّشق كانهو  هفطعم ، َيبيج  هيدي يف  عضوو  ًايلاع ، هتقاي  ناڤيإ  عفر  .ةّينكس  ةقطنم  ربع 
دربلا نم  دّمجتي  ناك  .كلذ  ويل  ظحال  دقو  دربلا ، نم  دّمجتي  ناك  .همف  نم  جرخت 

ًاحضاو كلذ  حبصأ  دقل  .ربساج  نم  ًالدب  ويل  هراتخا  كلذلو  ببس ، نم  رثكأل 
.ناوألا تاوف  لبق  ههجاوي  نأ  هيلع  ناك  هءازجأ ؛ عمجو  سّدسملا  كّكف  امدنع 

.ةهجاوملا ّمث  ةراّيسلا ، ًالّوأ 
برقلاب مهيلاهأ  نع  ءايشأ  دالوألا  هيف  ئّبخي  يذلا  عونلا  نم  ريغص ، ٌهزتنم 

ةقفرب ريسي  دحأ  .هيف ال  دحأ  .روجهم ال  ناكم  هنإ  .تاراّيسلل  فقوم  لخدم  نم 
.ّلكي يذلا ال  هبلك  وأ  يليللا  هقلق 

". اهئفطت نأ  كيلع  بجي  مهدحأ  ءاج  اذإو  ةراجيس ، ْلعشأ  "
ىلإ ويل  بهذ  اميف  ةراجيس ، ّفلي  أدبو  لّتكتم ، غبت  ةبلع  ناڤيإ  جرخأ 

.ميدق زارط  نمو  يرحب ، قرزأ  نول  تاذ  ويبروكس ، دروف  اهراتخا ؛ يتلا  ةرايسلا 
.نيتراّيسلا ليدبت  ناكم  ىلإ  فرصملا  نم  مهلقنتس 

راطإ ربع  هلزنأ  ليوط  كلس  ىلإ  اهلّوحو  نيفصن ، ىلإ  ةيثنم  ةيكلس  ةعطق  مّوق 
بحس ةكرحب  ماق  .بسانملا  ناكملا  هرادأو يف  كلسلا  ّزهو  مامألا ، ىلإ  ىنحنا  .ةذفانلا 
حاتفم مدختسا  .لوخدلا  هناكمإب  حبصأ  .ّيبناجلا  ةراّيسلا  لفق  عفري  هب  ذإو  ةدحاو ،
طّسوتم ّيغارب  ّكفمو  لفقلا ، ّكفل  ةقرطمو  حاتفملا ، بقث  نع  ءاطغلا  عفرل  بيبانأ 

.كّرحملا ليغشتل  مجحلا 
.ةلعتشم ةراجيس  هاّجتاب  راسو  فرصنا 
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لخاد اهرشحو  ًةشوطرخ ، ربساج  حسم  .عيملتلل  ةقرخو  نايشامق ، نازاّفق 

هتعاطتساب ناك  .نزخملا  ألتما  ّىتح  ىرخأ  اهتلتو  ىرخأب ، اهقحلأ  ّمث  ةريخذلا ، نزخم 
نم ةيلاخ  ةريخذ  نزخم  نيّتس  نم  ةموك  .رئاخذلا  نزاخم  يقاب  عم  اهعضو  ّمث  اهحسم ،

.نينثا ىلع  لصحيس  ناڤيإو  ةّتس ، دارأ  ويل  .ةينامث  لمحي  ًامئاد  ناك  .تامصبلا 
اميف ةيّرسلا  ةفرغلا  هدحو يف  سولجلا  ّبحأ  .بطرلا  طئاحلا  ىلع  هرهظ  ىقلأ 
رثكأ هنقتي  ناك  ام  ىلع  ًازّكرم  موينمولألا ؛ ملالس  دجوت  ثيحو  ًاحوتفم ، ةنزخلا  باب 

نود نمف  .فرصم  ةقرس  ّلك  هيلع  دمتعت  امو  هيلإ ، جاتحي  ويل  ناك  ام  هريغ ، نم 
.للشلاو بعرلا  نم  قئاقد  ثالث  الو  ىضوف ، الو  ٌءادتعا ، كانه  نوكي  نل  ةحلسأ ،

.يزكرملا فرصملا  ىلع  يلوتسنس  ّمث 
.ةلبقملا ةّرملل  اطّطخ  ويلو  وه  .موي  ّلك  كلذ  رّكف يف 

.ًانويلم نوسمخ  اّمبرو  نوعبرأ ،
نكلو هل ، ئدهم  ةباثمب  اناك  ةيلمعلا  ريكفتلاو يف  لفسألا ، كانه يف  سولجلا 

ناك دقف  فّقوتي ، هيف مل  ىّودو  هّدصو  همامأ  لصح  يذلا  زازفتسالاف  .لماكلاب  سيل 
اناك اّمع  ًائيش  فرعت  يللينأ  نكت  .نيعل مل  ٍّيدنج  دّرجم  .ًارارصإ  ّلقأ  هّنكلو  كانه ،
ةلبنق تناك  .ًاّيقيقح  ًاخأ  َتسل  ًافيخس ! ًائيش  سيل  ماع ! دعب  هب  مايقلل  ناطّطخي 

ّلك فرعت  اّأ  نم  ويل  ًارذحم  كلذب  خرصي  نأ  دارأو  كلذب ، روعشلا  عاطتساو  ةتوقوم ،
هنكلو مل هرّذحي ، نأ  دارأ  ءيش ! ّلك  ريمدتو  تءاش  ىتم  مّلكتلا  عيطتست  اّأو  ءيش ،
بغري يف ناك  ةّيلاثملا ، ةيحانلا  نم  .ًائّيس  ودبيس  رمألا  نإ  ذإ  .كلذب  مايقلا  عطتسي 

ىلإ ليمت  تناك  ذإ  .لماكلاب  اهيعو  تدقف  اّأب  ريربتلاو  ةّيقدنبلاب  اهتهبج  برض 
عم ثدح  املثم  سيل  ًادّدجم ، هسفن  أطخلا  فرتقيل  نكي  مل  هّنكلو  .ةرثكب  مالكلا 
وه ببسلا  اذهلو  ّقحم ، هّنكلو  .مّلعتلا  ديري  ٍصخش ال  ميلعت  كنكمي  ذإ ال  .تنسنيڤ 



ىلع تبثيسو  .تنسنيڤ  سيلو  تامصبلا  راثآ  وحميو  ةحلسألا  ةفرغ  سلجي يف  نَم 
.ًاضيأ يللينأ  صوصخب  ّقحم  هّنأ  حجرألا 

.ًابيرق لصاوت  ىلع  انوكي  نأ  بجي  هتعاس ، ىلإ  رظن 
هذه هبشي  ام  كانه  نكي  .ةّيكيتاموتوألا مل  ةحلسألا  نم  ٌفوفصو  ٌفوفص 
ىلإ لئام  رضخأ  نول  يذ  ّيبشخ  قودنص  يف  يولعلا ، ّفرلا  ىلع  عبقت  كانهف  .ةفرغلا 

ناذللا ناديحولا  ويلو - وه  امّأ - امب  نآلا ، نكل  .ةلمعتسم  ريغ  لازت  الو  ّيدامرلا ،
، ةريدتسم اإ  ءاطغلا ، عفر  .اهل  ًابسانم  تقولا  راص  ًاحالس ، نالمحي  فيك  نافرعي 

نيب قرفلا  ىلع  تّلدو  ةّيندعم ، ةقلح  تقّلُع  اهنم  ّلك  يفو  .ةضيبلا  ةرشقك  ةمعانو 
.ًاضيأ ريخألا  مهنيرمت  يف  اهلثم  ىلع  اولصح  .ةّيودي  لبانق  اإ  .ميحجلاو  ىضوفلا 
.ويلل ًائيش  لوقي  نأ  نود  نمو  طايتحالا ، باب  نم  طقف  ًادغ ؛ اهنم  ًاثالث  هعم  ذخأيس 

.نيّدعتسم اتاب  ناڤيإو  ويل  نأ  ينعي  امم  بخاص ، توصب  لاقنلا  هفتاه  ّنُر 
.ًالامش اهّجوتو  ةقورسم  ةراّيس  اسلج يف 

ُتقو ناح  .يولعلا  ّفرلا  ىلإ  ةّيوديلا  لبانقلا  قودنص  ربساج  داعأ 
.دغلا لبق  اهيلإ  ةجاحب  سيل  وهو  باهذلا ،
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، مامألا ىلإ  ناتصخاش  هانيعو  ٍتمصب ، ايلاتردوسب  ًارورم  ءاتشلا  ةملظ  ربع 
، اهدنع عيرسلا 55 . قيرطلا  ىلإ  يّدؤملا  جرخملا  ىلإ  افطعناو  سانغنارتس  اربع  نأ  ىلإ 

.هدلاو ىلع  ةفطاخ  ةرظن  ويل  ىقلأ 
."؟ كلذب موقت  نأ  كنكمي  له  "

امهدحو امهف  .اذه  نم  لضفأ  ٌتيقوت  كانه  نكي  ملو  ههجاوي ، نأ  هيلع  ناك 
.نيعب ًانيع  ةراّيسلا ، يف 



."؟ موقت ةملك  دصقت بـ اذام  "
". برشلا مدع  "

أشن يتلا  ةيهانتماللا  ةّوقلا  قباسلا ، هآر يف  دق  ام  يأ  ةّوقلا ؛ ىري  نأ  دارأ 
.نآلا مل بعصأ  عضولا  ناك  .رّرحتت  نأ  لبق  ّىتح  اهأّيهو  اهفرع  املاطل  يتلاو  اهيلع ،
نم هعّقوت  هنكمي  ام  ةفرعم  هل  ةبسنلاب  لهسلا  نم  دُعي  ملو  ًاضيأ ، لجرلا  اذه  مهفي  دعي 
هنأ ول  امك  ربساج  فّرصت  امدنع  حالسلا ، سرد  لالخ  كلذ  نع  ةحمل  ظحال  .هدلاو 
كلذ نكي  مل  ْنكل  .ةّيركسعلا  تاّذبلا  هركي  ٍصخش  مامأ  ةّيركسعلا  هتّذب  يدتري 
تناك يذلا  لجرلا  فنألا ، ىلع  مكلي  يذلا  لجرلا  ناك  اذإ  ام  ملعي  نأ  دارأ  .ًايفاك 

.انه لازي  هلماكب ال  مسجلا  رّثؤت يف  هتمكل 
ىتأ اذإو  .كانه  فقي  يذلا  صخشلا  نوكتس  ...اباب  فرصملا  جراخ  "

."؟ كلذب موقت  نأ  كنكمي  له  .ًالّوأ  مههجاوتسف  ةطرشلا ، لاجر 
". كلذ ىلإ  تررطضا  اذإ  رانلا  قلطأس  "

."؟ رانلا قلطتو  بّوصت  نأ  كنكميأ  "
!". ةنيعللا ةّيقدنبلا  لمعت  فيك  فرعأ  ينّنأ  دقتعأ  "

ىتح نانئمطالاب ؛ رعشي  ويل  لعج  امم  .جيردتلاب  ًايلاع  هتوص  هدلاو  عفر 
.نآلا

نيب ميدقلا ، ديوسلا  فير  ربع  اراس  امدنع  امهيلع  مّيخيل  تمصلا  داع 
، ونرأ قيرطب  اّرم  .رخآو  ٍعطاقت  نيب  يزنوربلا  رصعلا  رباقمو  ةّينورلا  ةمئاقلا  دهاوشلا 
؛ تاونس عضب  ىدم  ىلع  فيصلا  ةيضمتل  ًاخوك  نورجأتسي  اوناك  ثيح  ةريزجلا 

لصفي يذلا  قيرطلا  ربع  ّمث  اتسلوي ، رسج  قوف  اّرم  .ةلئاع مث  نولازي  اوناك ال  امدنع 
عيرسلا قيرطلا  ىلع  ريخألا  ليملاو  يإ 18 ، مقر  عيرسلا  رورملا  قيرط  نع  غنيبوكنإ 



عفدني نأ  هيلعف  ًايفاك ، نكي  هنكل مل  ًادّيج ، كلذ  ناكو  هتوص ، هدلاو  عفر  دقل  . 70
ًادغ هيلإ  جاتحيس  يذلا  ناڤيإ  ناك  اذإ  ام  فاشتكال  دعب  ةدحاو  ٌةوطخ  كانه  .رثكأ 

.هلخاد لازي يف  ال 
."؟ يبأ اي  رمألا  نم  دّكأتم  َتنأ  له  كلذب ؟ موقت  نأ  كنكمي  له  "

". كلذ نع  فّقوت  "
."؟ ءاسملا اذه  بارشلا  ءافخإ  ىلإ  ّرطضأ  نلأ  ًاذإ ، "

.هنضح امهعضوو يف  امهّدش  .كلذ  ويل  ىأرو  هيدي ، َيتضبق  ناڤيإ  ّدش 
كّنأ ّنظت  ام  اذه  له  رماوألا ؟ ينيطعت  نأ  لواحت  له  ...ةنعللا  ويل ، "

."؟ يقيقح ٍدئاق  لثم  ودبت  نأ  لواحتأ  هلعفت ؟
."؟ اهغرفتس له  فرعأ ، نأ  بجي  ةجاجزلا ! يبأ ، اي  ةجاجزلا  .ْبُِجت  "مل 

."؟ كاقيقش نيأف  ًاّيقيقح ، ًادئاق  َتنك  اذإ  "
.ًاليلق ّلقألا  ىلع  هيلإ ، فّرعت  ٌبأ  هنإ 

."؟ َتلبق ببسلا  اذهلأ  ...يبأ  "
تناك ال نإ  ىري  نأ  دارأ  دقف  .اهاري  نأ  دارأ  يتلا  ةّيئادعلا  يه  هذه  تناك 

مّكحتلا هدلاو  ناكمإب  ناك  نإ  فرعي  نأو  .ةيرطفو  ةيئاقلت  ةقيرطب  هنم  جرختو  هيف  لازت 
.اهيلع زيكرتلا  ةيفيك  مّلعت  دق  ناك  نإو  ا ،

ةريبك ٍةلئاع  لثم  ًاعم ، اذه  لعفنس  انّنأ  َتننظ  انه ؟ َتنأ  ببسلا  اذهلأ  "
يعم نالازي  تنسنيڤو ال  سكيليف  ناك  ول  كلذ ؟ بعوتست  الأ  ةنعللا ، ...ةموؤشم 

". يبأ اي  كلثم  ٍصخش  ىلإ  قالطإلا  ىلع  ُتجتحا  دق  تنك  امَل 



فلخ ّوتلل  نائبتخت  اتناك  ناتللا  نانيعلاف  .ةرشابم  همامأ  قّدحي  ناڤيإ  دُعَـي  مل 
ٍلاتق يف ىلإ  لّوحتتس  ةرظن  نارظنتو  نيوادوسو ، نيتحضاو  نآلا  اتتاب  ةّيبابض  ٍراكفأ 

.تقو ّيأ 
.قالطإلا ىلع  نافجترت  انوكت  مل  امهيلإ ، ًاصوصخ  ويل  رظن  هاديو ،

."؟ ...ًاذإ ِمل ال .ةنعللا  ًانسح ، "
.ًاضافخنا رثكأ  راص  توصلاو  .نيتدودشم  ادوعت  ملف  هيدي ، هدلاو  ىخرأ 

."؟ امهدئاق عم  كعم ؟ اسيل  اذامل  انه ؟ اسيل  اذامل  "
". اباب انه  انوكي  نأ  ناديري  امإ ال  ةطاسبب ، "

". ًاعم اودضاعتت  نأ  مكتمّلع  يئانبأ ؟ اي  ءادعأ  متنأ  له  "
ىلع ًارداق  ناك  اذإو  .ا  مّكحتلا  ىلع  رداق  هنكلو  هلخاد ، لازت يف  اإ ال 

.هب مّكحتلا  ىلع  ًارداق  ًاضيأ  ويل  نوكيسف  هسفنب ، مّكحتلا 
.ًادغ كانه  فوقولا  ىلع  ًارداق  هوبأ  تاب 

ءيش لعف  مهدحأ  ديري  امدنعو ال  .كلذ  ناديري  ةطاسبب ال  امإ  .الك  "
، ًادبأ رمألا  حجني  ذإ ال  .ليوط  ٍنمز  ذنم  كلذ  ُتمّلعت  .كلذ  ىلع  هربجت  الف  ام ،

."؟ كلذك سيلأ 
، انهو .تقولا  كلذ  يف  كانه ، اناك  .هنباو  بأك  ًاضعب ؛ امهضعب  ىلإ  ارظن 

.نآلا
ينربخأف يبأ ، اي  كلذ  ديرت  نكت  مل  اذإ  اذل ، .ًاضيأ  َتنأ  كربجأ  انأو ال  "

". نآلا



نوعبس .ةيؤرلا  ّدحت  تافطعنملا  تراصو  قيرطلا ، تقاض  .ريخألا  جرخملا 
.كانه ىلإ  ًابيرق  نولصيس  .ًاليم 

". ويل "
.امذفان جراخ  اهل  راطإ  ٍةملظ ال  ىلإ  عرازملا  تلّوحت 

."؟ اذام "
."؟ كلذب ًالعف  موقتس  له  "

يتلا ةّيلئاعلا  راجيإلا  تويبو  ةضفخنملا  ينابملا  راونأ  تدب  ًةرشابم ، ىلعألا  يفو 
.ةريغصلا يابيه  ةدلب  تلّكش 

يذلا جّرهملا  يعّدملا  يدنجلا  كلذ  عم  امهعم ؟ كلذ  لعفتس  له  ...دصقأ  "
ىلع ةغرافلا  بلعلا  بيترت  ديعت  يتلا  ةأرملا  كلتو  ايسور ، حايتجا  انيلع  بجي  هّنأ  دقتعي 

، ويل اي  عمسا  ّىتح ؟ ةراّيس  ةدايق  اهنكمي  له  ةليمج ؟ ودبت  اهلعج  ًةلواحم  يفلخلا  دعقملا 
."؟ رمألا ًادّيج يف  ترّكف  له 

رطخلا َتنأف  .تنأ  يهو  ةدحاو ؛ ةلكشم  طقف  كانه  .ءيش  ّلكب  ترّكف  "
". ديحولا

!". ويل اي  ٌنونج  اذه  "
". هلعفأ ام  ًادّيج  فرعأ  اذل  فراصم ، ةعست  تقرس  دقل  "

.حوضو ّلكب  اهآر  دقف  عضولا ، ةقيقح  سمل  ناڤيإ  ناكمإب  ناك  ٍةظحلل ،
ًاّيأ .ةفرعملا  مهتعمجو  هسفن ، خيراتلا  اوكراشتو  ًادّيج ، ًاضعب  مهضعب  اوفرع  صاخشأ 

املاطلو ةرادصلا ، رمألا يف  هب  يهتنيو  هلخاد  ّلكلا يف  بعوتسي  وهف  لوؤسملا ، ناك 
يف ّىتح ، مهل  نكت  يتلا مل  ةنوعلملا  ةراّيسلا  هذه  ْنكل يف  .صخشلا  كلذ  وه  ناك 



هرعش تالصخ  لعجتو  ةحوتفملا  ةذفانلا  ربع  صقارتت  تناك  يتلا  ةّيديلجلا  حيرلا 
.لوؤسملا وه  ربكألا  هنبا  ناك  ّفرت ، ةدّعجتملا  ةّيدامرلا 

."؟ اباب كلذك  سيلأ  رمألا ، ةقيقح  كردت  تنأ  "
، ليللا نم  تقولا  اذه  يفو  .اهيف  شاع  يتلا  كلت  نم  رغصأ  ةدلبلا  تناك 

ازتيبلا معطمو  ةريغصلا ، تاصابلا  ةّطحم  دنع  كشكلا  ءانثتساب  ًايّلك ؛ ةمتاق  تناك 
ىقبيس يذلا  ويديفلا  رجتمو  ءاسملا ، ةرتفل  نآلا  قلغي  ناك  يذلا  هلباقم  بابكلاو 

، كانه وه  اهو  .ديلا  ّطخب  اهيلع  بوتكم  ةتفال  بسحب  ةّيفاضإ ؛ ةعاس  ةدمل  ًاحوتفم 
بيبطل ةدايعو  غبتلل  رجتم  نيب  روشحمو  ءاضُمو ، ّولعلا ، ضفخنم  صّصجم  ًىنبم  يف 

.نانسأ
ةيّنبلا ةّيبشخلا  تاحوللا  كلت  بناجب  ًادغ ، فقت  فوس  كانه  .فرصملا  "

". لخدملا دنع  رهظت  يتلا 
.هبرق ءطبب  اّرم 

ّنأ دقتعت  وأ  ًالعف ؟ اباب ، كانه  فقتس  كّنأ  تمهف  له  كلذ ؟ مهفت  له  "
."؟ ٌنونج ...رمألا 

نم ةفّلؤم  رغصأ  ةقطنم  ربع  ًالّوأ  اّرم  طقف ، دحاو  ٌعراش  .ةدلبلا  ازواجت  ّمث 
اّرم ّمث  ةّينكس ، ٍنابمو  ةلاقب  رجاتم  ةعضبب  بناوجلا  نم  ةطاحمو  ةّيعانص ، عقاومو  تويب 

.ةبضهلا ىلع  ةليمج  ءاضيب  ةدابع  رادب 
.عيرسلا قيرطلا  ىلإ  اداع  نمو ّمث 

اعبات كلذ  دعبو  ًاقّيض ، ًافطعنم  اربع  ّمث  ةفيثك ، ٍةباغ  ربع  ٍلايمأ  ةعضب  اراس 
نم نيّفص  عم  ٌجايس  دجوي  نميألا  بناجلا  ىلع  .ًابرغ  دحاو  ليم  ةفاسم  ريسلا 
نم جرخو  ةعرسلا ، ويل  فّفخ  .ةدودعم  ةّيفيص  تويب  ىلإ  دوعت  يتلا  ديربلا  قيدانص 



ٌفقس اهعمجي  راّرجو  نيريبك  نيلبطسإب  ًارورم  ةدّبعم ، ريغ  قيرط  ىلإ  ةفوصرملا  قيرطلا 
نيب تاراّيسلل  ًافقوم  نوكتل  حلصت  ةّيعيبط  ةعقب  يف  كانه ، نافّقوتيس  اناك  .دحاو 

ناصغأ نم  ةمزرب  داعو  ةباغلا ، لخدو  ةراّيسلا  نم  جرخ  .ةيمانو  ةفيثك  راجشأ  عوذج 
ةراّيسلا ةيطغت  تّمت  نأ  ىلإ  ...ىرخأ  رضحأو  بهذ  ّمث  هيعارذ ، نيب  ًةعومجم  بونتلا 

آدب ّمث  .قيرطلل  ةهجاوملا  ةذفانلاو  اهنم ، نميألا  بناجلا  ناك  ءيش  ّمهأ  .ةعرسب 
.ءادوسلا ةباغلا  ربع  نايشمي 

ةراّيسلا ىلإ  لصنل  ةدراي  يتئم  ةفاسم  زاتجنس  .ًادغ  اهسفن  ةقيرطلاب  "
". ةيلاتلا

، جلثلا اهنع  باذ  ةفيثك  ٍةباغ  ةملظلا يف  ّالإ  هبشت  ٌةملظو ال  ةيراع ، ٌضرأ 
هردصم ناك  ناصغألا  قوف  ديعبلا  ديحولا  ءوضلا  .ءاتشلا  ليل  نم  رّخأتم  ٍتقو  يف 

ىلإ رظنلا  ويل  لواح  .ّعشم  رمق  فصنب  طيحت  ءامسأ ، الب  ٍموجنل  ءاضيبلا  طاقنلا 
ةقايللا ىلإ  دقتفملا  همسج  ناك  اميف  ليقثلا  هسّفنت  توص  طقف  عمس  هّنأ  ريغ  هدلاو ،

.حمالم الب  ههجو  ناك  ءوض ، نود  نمو  .ةدينعلا  ناصغألا  تحت  ىراوتي 
". يبأ "

.فرصملا ازاتجا  املاح  هادان 
."؟ اذام "

". ةظحللا هذه  اهلق يف  "
."!؟ لوقأ اذام  "

امهضعب نع  نادعبيو  مالظلا ، نيقراغ يف  .ًالاح  هدلاو  فّقوتف  ويل ، فّقوت 
.طقف كلذ  لّيخت  اّمبر  وأ  ناعملت ، هانيع  تناك  اّمبر  عارذ ، ةفاسم 



ْلق .اننيب  ام  ...انه يف  نآلا ، اهلق  .رمألا  ةعجارم  نم  نّكمتأل  كلذ  لق  "
فرعأ نأ  ديرأ  ينّنكلو  رمألا ، بعوتسأ  نأ  يننكمي  .كلذ  لعف  ىلع  ردقت  كّنإ ال 

". روطفلا ةدئام  ىلإ  ًادغ  سيلو  نآلا ،
ايأر ّمث  .ةدّبعملا  ريغ  قيرطلا  نم  برتقت  تاراطإ  توص  امهالك ؛ ...هاعمس 

ةنوكرم تناك  يتلا  اهسفن  ةراّيسلا  اإ  .ةرجشلا  عوذج  ربع  عطست  ةّيمامأ  ءاوضأ 
.ةغرافو ةنّولم  اياده  بلعب  ةلّمحمو  ابموت ، لزنملا يف  جراخ 

ريسي أدب  لب  لوطأ ، ةّدم  رظتني  .نآلا مل  ّىتح  باوج  الو  ...طيسب  لاؤسلا 
.دوقملا فلخ  ناك  يذلا  ربساج  وحنو  ةراّيسلا  وحن 

". ويل "
.ناڤيإ هب  كسمأ  امدنع  ًابناج  ناصغألا  عفدي  ناك 

". ّيلإ رظنا  ويل ، "
.كاوشأ ...ربونص  ...امهيهجو  نيب  ليقث  ٌنصغ  كانه  ناك 

". ّيلإ رظنا  َتنأ ، "
.هعطق لفسألا ، ىلإ  ناڤيإ  هيلع  طغض 

."؟ ينعمست له  .كلذب  مايقلا  يننكميو  كدلاو ، انأ  "
امهضعب ىلإ  ارظنو  ةليقثلا ، ةرجشلا  عوذج  نيب  نيدماج  ةظحلل  افقو 

ٍبثك نع  َترظن  اذإ  هجولا  حمالم  ةظحالم  نكمملا  نم  ناك  ّلقألا ، ىلع  .ًاضعب 
.ةيافك

.ًاعم ...ةّمهملا  ذيفنت 



.هتوص هعمسو يف  ههجو ، ىلع  كلذ  ويل  ىأر  دقو  مزلي ، ام  ناڤيإ  ىدل  ناك 
.عازنلا بّنجت  ليحتسي  ناك  امدنع  طقف  كانه  نوكت  نأ  بجي  يتلا  ةّوقلا  اإ 

.ةنمآ ريغ  ةّيعضو  نورخآلا يف  نوكي  امدنع  نامألا  ريفوت 
.نامانيس ّمث  ليلقلا ، نالكأيسو  لزنملا ، هاّجتاب  ةراّيسلا  نادوقيس  نآلا ،

ةراّيس نولدبتسيسو  ًاددجم ، انه  نوفقيس  طقف ، نآلا  نم  تاعاس  عضب  دعبف 
.ةقرسلا أدبتس  انه  نم  .ءارضخلا  ناصغألا  اهوسكت  ةراّيسب  ايادهلاب  ةلّمحم 



دّدرت ام ، ةقيرطب  نكلو ، .عَمسُت  داكت ال  يمامألا  بابلا  ىلع  ةفيفخ  ةقرَط 
.أّيهتيو دّمجتيو  ضفتني  ّلكلا  تلعجف  لزنملا ، ءاجرأ  ربع  اهادص 

زبخلا نم  ةكيمس  حئارش  عّطقت  خبطملا ، ةدضنم  دنع  ةفقاو  يللينأ  تناك 
؛ ةطلسلا عنصل  ٍتابّعكم  ىلإ  مطامطلاو  رايخلا  عّطقي  ناڤيإ  اميف  رئاطشلا ، عنصتل 

سلج امنيب  .ةقاطلا  نم  ةعرج  فراصملا  يقراس  حنمت  ةفيفخ  ةّيليل  ةبجو  دادعإل 
امأ .دغلا  تاّدعم  ّلك  تّيزي  حارو  ًاحوتفم ، بابلا  كرت  دقو  ةحلسألا  نزخم  ربساج يف 
حارو ةلواطلا ، ىلع  ةطيرخ  ّدم  دقو  سولجلا  ةفرغ  يسارك  دحأ  ىلع  ًاسلاج  ناكف  ويل 

.بورهلل ةليدب  ذفانم  سردي 
.مهسفنأ اوأّيهو  ةعرسب ، اوكّرحت 

موي نم  ّلقأ  لبق  نآلا ؛ سيل  انه ، ىلإ  ناك  ٍّيأ  ءي  ٌببس  كانه  نكي  مل 
.ةّيلمعلا ءدب  نم 

هّنكلو ةراتسلا ، فرط  عفرو  ةذفانلا ، برق  فقوو  مونلا ، ةفرغ  ىلإ  ويل  لّلست 
.كانه فقي  ثيح  نم  يجراخلا  لخدملا  فقس  تحت  ناك  نم  ةيؤر  نم  نّكمتي  مل 

.صاوصولا ىلع  تطغض  دق  ٍديب  ذإو  يمامألا ، بابلا  هاّجتاب  ملالسلا  لزن 
.ىرخأ ةقرط 

.نيتّيكيتاموتوأ نيتّيقدنب  هيعارذ  نيب  ًانضاح  ةحلسألا  نزخم  نم  ربساج  دعص 
ربساج لمح  اميف  ةرتسب ، اهاّطغو  تاعّبقلا  ّفر  ىلع  اهعضو  يذلا  ويلل  ةدحاو  مّلس 

.خبطملا لخدو  ىرخألا 
: هدلاول ًالئاق  ويل  سمه 



". كعم يللينأ  ذخو  يولعلا ، قباطلا  ىلإ  دعصا  "
.بابلا حتف  ّمث  ملالسلا ، ىلعأ  ايفتخا يف  ّىتح  رظتناو 

."؟ ًارّخؤم ًاّيقش  تنك  له  ًاذإ ، "
.همامأ ...انه  ...نانثالا  ناذه 

."؟ كلذك َتنك  له  "
.مستباو ىخرتسا ،

". الخدا "
.هاقيقش داع  دقل  .تنسنيڤو  سكيليف  امهيلك ؛ امهقناع 

!". ةنعللا الخدا ، "
.هدي هتّيقدنبو يف  خبطملا ، نم  ربساج  برتقا 

!". تعمتجا دق  ةلئاعلا  ّلك  ّنأ  ّنظأ  "
ةناطبسو راطقلا  يف  ةلوج  نإ  ذإ  ًالّوطم ؛ سيل  ْنكلو  هيلإ ، تنسنيڤ  رظن 

.امهنيب ًازجاح  اتفقو  هسأر  وحن  ةبّوصم  سّدسم 
". ةلئاعلا نم  ًادرف  َتسل  "

.ناڤيإ ...اهفلخو  يولعلا ، قباطلا  نم  يللينأ  تلزن  ّمث 
."؟ هللا ّقحب  انه  اذه  ...لعفي  اذام  "

دق امه  اهو  بابلا ، حتف  امدنع  نييخرتسمو  نيكحاض  نيهجوب  ويل  لِبوق 
ًاعيرس سكيليف  راا  اميف  ربساج ، زواجتيل  ًادهج  لذبي  تنسنيڤ  ناك  .نآلا  ايفتخا 



.بضغلا ةدش  نم 
". حضاو رمأ  انه  هلعفي  ام  "

!". كلذك سيل  الك ، "
ّلحي نأ  هيلع  ناك  اذل  ةموؤشملا ، يريبنتوغ  ىلإ  لقتناو  رداغ  نم  كانه  "

."؟ كلذك سيلأ  .هناكم 
هقيرط لمكي  نآلا  وه  اهو  جردلا ، فصتنم  دنع  فّقوت  دق  ناڤيإ  ناك 

.ًالوزن
". ّيَدلو "

.ةوطخ ّلك  دعب  رثكأف  رثكأ  هتماستبا  تعستاو 
تنأو ...نآلا  ًاريبك  تحبصأ  دقل  تنسنيڤ ، ...كلذك  رمألا  ناك  "

!". نآلا انه  امّإ  ويل ؟ اي  ىرت  له  ...سكيليف 
نوكت امدنع  رمألا  هيلع  نوكي  ام  اذه  ّنأ  ويل  كردأو  ًامحدزم ، قاورلا  راص 
يقليو هينبا  نم  مّدقتي  نأ  دارأ  ذإ  هربص ؛ دفن  دقو  هوبأ  هفلخف  .نيتهجلا  نم  ًاروشحم 

.كلذ لعفل  ةّينلا  امهيدل  نكت  ناذللا مل  ناريغصلا  هاقيقش  همامأو  ةّيحتلا ، امهيلع 
". اندرفمب ...تنسنيڤو  انأ  كيلإ ؛ ثّدحتلا  ديرن  "

ىلع يوتحت  يتلا  ةفرغلا  وحن  هسأرب  ريخألا  اذه  أموأف  ويل ، ىلإ  سكيليف  رظن 
.ةحلسألا نزخم 

.بابلا اوقلغأو  ةفرغلا  اولخد 
". هيف رّكفت  ام  فرعأ  "



". ءيش رّكفأ يف  "ال 
". فرصم ّيأ  قرسنل  انه  انسل  نحن  .ويل  اي  انيأر  لّدبن  انّنكل مل  "

.يلخادلا هترتس  بيج  ًافّلغم يف  لمحي  سكيليف  ناك 
وه اذه  ناك  اذإ  لاملا ، ىلإ  ٍةجاحب  تنك  اذإ  ...ًافلأ  نوعبس  اإ  .ْذخ  "

". ًاددجم ةقرسلا  ىلإ  كعفدي  يذلا  ببسلا 
ةحتفلا نم  ةرهاظ  ةيدقنلا  قاروألا  تدبو  ضيبألا ، فّلغملا  ىلإ  ويل  رظن 

ىأرو بابلا ، حتف  دقل  .ةبيرغ  قئاقد  ةّدع  تّرم  .لاوحألا  ّلكب  قلغني  نل  ثيح 
يأ هاري ؛ نأ  ديري  ناك  ام  ىأر  ناك ، ّيأ  نم  رثكأ  امهيلإ  قاتشا  نيذللا  نيصخشلا 

.لصاوتلا
َسناو لاملا ، ىلإ  ةجاحب  تنك  اذإ  اهذخ  .انيدل  ىّقبت  ام  اذه  .ويل  اي  اهذخ  "

!". نيعللا فرصملا  كلذ  ةقرس  رمأ 
.مهف نآلا 

". ايادهلا مّلستل  موؤشم  اتناس  لثم  سكيليف  اي  انه  ىلإ  تيتأ  "
.لصاوت كانه  نكي  مل 

."؟ اذام نمو ّمث  ةنعللا ! سكيليف ، "
."!؟ اذام "

". رهشأ ةعضب  نم  رثكأل  يفكت  نل  ًافلأ  نوعبسلا  "
انيدل لازت  .لعفنسف ال  كلذ ، تدرأ  اذإ  ...دوعن  نأ  تئش  اذإ  كلذ ، دعب  "

هب موقن  اّنك  امب  موقن  نأ  اننكمي  اذل  ةّيقيقح ، ءانب  ةكرش  انيدل  كلذك ؟ سيلأ  ةكرش ،



". ًاعم ًاتويب  ينبن  نأ  اننكمي  .لبق  نم 
.امهنيب ءاوهلا  ًاقّلعم يف  فّلغملا  يقب 

". تنسنيڤ "
.رغصألا هقيقش  ىلإ  ويل  رظن 

."؟ يأرلا هقفاوت  تلز  ام  له  "
". فرعأ "ال 
."!؟ فرعت الأ  "
!". فرعأ "ال 

.مستباو ًابناج  هسأر  ويل  رادأ 
الو لزنملا ، يف  ثوكملا  قيطت  ال  كّنأ  وه  تنسنيڤ  اي  هفرعت  يذلا  ّنكل  "

". ًادغ كانه  ىلإ  بهذنس  .رارقلا  تقو  هّنإ  اذل ، .نأشلا  اذ  قلقلا 
ىلع ىواهتي  وهو  هبقارو  دحأ ، هدرُي  مل  يذلا  فّلغملا  سكيليف  طقسأ 

.ضرألا
...متنأ ًاقح !؟ كلذ  نولعفتس  له  ًاعم ؟ ًافرصم  نوقرستس  له  ًاذإ ، "

!". ةعبرألا
". لجأ "

ةقرس فد  انه  ىلإ  ِتآ  انأف مل  نآلا ، رداغأس  .كل  فّلغملا  اذه  ويل ، "
لاؤسلا اذه  انيلع  حرطت  الو  .كلذ  لعف  نم  كعنمأل  انه  ىلإ  ُتيتأ  لب  فرصم ،



". تنسنيڤ الو  انأ ، ...ًادّدجم ال 
: رغصألا هاخأ  ًابطاخم  رادتسا  ّمث  هحتفو ، بابلا  ىلإ  بهذو 

، ًاقبسم ناتزوجحم  اناتقاطب  .ًاحابص  ًادغ  رايدلا  ىلإ  دوعأس  تنسنيڤ ، "
". يعم بهذت  نأ  َتدرأ  اذإ  يفتاه  مقر  فرعت  تنأو 

!". رظتنا "
.رظتنيو بقاري  ناك  هنأ  ول  امك  حبطملا ؛ ّيسرك  نع  ناڤيإ  ض 

.رظتني سكيليف مل  نأ  ريغ 
!". كيلإ ثّدحتلا  ديرأ  رظتنا ، "

.سكيليف عارذب  كاسمإلا  عاطتسا  داكلابو 
!". هللا ّقحب  بهذأ ، ينعد  "

" ...ًاضعب انضعب  َرن  نحن مل  ّيلإ ، ِغصأ  "
!". كنبا عم  ًافرصم  قرستس  تنأ  كيلإ ! يغصُأ  "

: لاقو ًاّدج  ةجّنشتم  تناك  يتلا  عارذلا  ناڤيإ  تلفأ 
...فوس انّنأ  ُتننظ  .تنسنيڤو  ويلو  تنأ  .كتيؤرل  انه  انأ  ّينب ، سكيليف ، "

". انّلك ًاعم ؛ لمعن 
!". ًارذع "

امب ةبيرق  ةفاسم  اهّنكلو  ًاضعب ، امهضعب  نع  امهلصفت  تادراي  عضب  تناك 
اهنم حوفت  نكت  يتلاو مل  ةفلتخم ؛ تناك  يتلا  هدلاو  سافنأ  ةحئار  ّمشيل  ةيافكلا  هيف 



.بارشلا ةحئار 
ينّنأ ّىتح  دقتعت  له  كعم !؟ ...فرصم  ةقرسب  لبقأ  دق  ينّنأ  دقتعت  له  "
دقتعت له  يّمأب ؟ هلعف  ىلع  ينتربجأ  ام  دعب  ااذ  ةفرغلا  كعم يف  دجاوتأ  نأ  ديرأ 

". ةنعللا كيلع  ًالعف ؟ كلذ 
...ينم ًابضاغ  تسل  َتنأ  .سكيليف  اي  ام  ًاموي  رمألا  زواجتت  نأ  كيلع  "

نكي يذلاو مل  ًاريغص ، تنك  نيح  هتفرع  يذلا  لجرلا  نم  هنم ؛ بضاغ  َتنأ  لب 
صخشلا دعأ  مل  انأف  نآلا ، ّيلإ  رظناو  رمألا ، َّطخت  .نآلا  ويل  نم  نسلا  يف  ربكأ 

". رمألا زواجتت  نأ  كيلع  .هسفن 
حتف نَم  دحاو ؟ لاؤس  نع  ةباجإلا  كنكمي  له  رمألا ؟ زواجتأ  ...نأ  ّيلعأ  "

؟ تنسنيڤ ناك  له  انأ ؟ ُتنك  له  انّمأ ؟ هجو  تمّشهو  َتئج  امدنع  نيعللا  بابلا 
."؟ ًاضيأ كلذ  زواجتأ  نأ  ّيلع  بجي  هّنأ  مأ  ركذت ؟ له  ويل ؟ ناك  مأ 

.هدلاو نم  ًةوطخ  مّدقتو 
!". رمألا نع  لزانتأس  قفاوم ! قفاوم ، "

: لاقو حنحنت  مث 
!" نآلا كلذ ! زواجتأس  "

عم لصح  امك  قنعلاو  ّدخلا  ىلع  سيل  .ةّرملا  هذه  ليلقب  ىلعألا  وحن  بّوص 
.ريبك ٍّدح  ىلإ  اهسفن  ةقيرطلاب  هيلع  تلزنُأ  ةبرضلا  ّنكلو  هتدلاو ،

."؟ هللا ّقحب  هنالعفت  يذلا  ام  "
، هيبأ ردص  ىلع  هيدي  ىدحإب  طغضو  ًاعرسم ، ةّيبناجلا  ةفرغلا  نم  ويل  جرخ 

.نيسكاعتم نيهاّجتا  امهعفدو يف  هقيقش  ردص  ىلع  ىرخألابو 



". سكيليف اي  نآلا  رداغ  "
، هصيمق ّمكب  هباعل  حسمي  وهو  هدلاو  دهاشو  هدرفمب ، كانه  تنسنيڤ  فقو 

.يمامألا بابلا  حتفي  سكيليف  اميف 
!". رظتنا "

: ًالئاق ويل  زواجتو  هدلاو ، زواجتو  لخدملا ، ىلإ  عرسأ 
". كقفارأس "



ردصم ًةأجف  كردأ  امدنع  نيتعاسل ، اّمبرو  ةعاسل ، كانه  ًادّدمم  ناڤيإ  ناك 
بّرقو ض  .ةداسولا  اهردصم  ناكو  هجعزي ، ناك  ام  اذه  .ةحئارلا  هنإ  ...هجاعزنا 
عضخي نأ  ىبأ  يذلا  دينعلا  ةداسولا  ءاطغ  قّزم  .يه  تناك  لجأ ، .هفنأ  نم  ةداسولا 

ناك ...ةداسولا  تيب  .هلخاد  ةعباقلا  ةلهلهملا  ةداسولا  ّمش  ّمث  هتحئار ، ّمشو  هل 
رّكفف ءارولا ، ىلإ  هتداعأ  ًاّدج  ةفولأم  تناك  يتلا  ةّيليفطلا  ةحئارلا  .كلذ  نم  ًادّكأتم 
ويلبو ادجاوتي ، مل  امهنكلو  انه  انوكي  نأ  بجي  ناك  نيذللا  تنسنيڤو  سكيليفب 
رعش لزنملا  اذه  هنكلو يف  ًابلاغ ، ا  رّكفي  .ا مل  ّمث  يولعلا ، قباطلا  ناك يف  يذلا 

.هلوح ندندت  اأ  ول  امك 
.ببسلا فرعي  ملو  يرام ، تيرب  ةحئار  ةداسولا  ءاطغ  نم  تحاف 

؟ ًاضيأ يه  انه  تمان  له 
سلجي ناك  .هلوح  تندند  .ةياشو  .كانه  ناك  .ءارولا  ىلإ  ةحئارلا  هتداعأ 
تيقلُأ امدعب  ًاماّيأ  كانه  سلج  .ةنازنز  يف  ًامامت ، فلتخم  ريرس  ةّفاح  ىلع  ًادّدجم 

حتفو .ةياشو  .هل  مهدحأ  ةنايخ  ءاّرج  نم  هتجوز  يَدلاو  لزنم  ىلع  فوتولوم  ةجاجز 
ناذئتسا نود  نم  لخد  مث  ىنميلا ، هدي  لوح  ةدامض  كانهو  ةرجحلا  باب  ٌّيطرش 

.ثّدحتلا ًابغار يف 
! ثّدحتلا

.ثّدحتلا ديري  ناڤيإ  نكي  مل 
هيلع ًاحراط  كانه  نيعللا  ّيطرشلا  كلذ  فقو  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو 

.ةبوجألاب ًابلاطمو  ةلئسألا ،



؟ كعم كنبا  باحطصا  كنكمأ  فيك  -      
؟ ثّدحتت ّمع  -      

كعم تاونس  رشع  رمعلا  نم  غلابلا  كنبا  كباحطصا  نع  ثّدحتأ  -       
.هّمأ ...دامر  ىلإ  كتجوز  ليوحتل 

.نآلا كيلإ  ثّدحتلا  ديرأ  ال  -      
...دقل بّيط ، ٌدلو  ويل  كنبا  ّنأ  ودبي  عمسا ، -      

، ةنازنز عباق يف  انأ  .كلذ  ىلع  ًاربجم  تسل  كيلإ ، ثّدحتلا  ديرأ  ال  -       
! انه نم  جرخا  .رداغ  اذل ، .مّلكتلا  ديرأ  ىتم  رّرقي  نم  يننكلو 

ويل انربخأ  دقل  .لعف  دق  كنبا  ّنأل  ...ّيلإ  ثّدحتت  نأ  كيلع  سيل  -       
، قيرطلا ىلع  اهتنكرو  ةراّيسلا  هتبحطصا يف  فيكو  ةلبنقلا ، تعنص  فيك  .ءيش  ّلك 

ىلع اهيمرت  نأ  لبق  ًاديعب  كانه  تفقو  فيكو  قيّلعلا ، توت  تاريجش  تقرتخا  فيكو 
.يضرألا قباطلا  ةذفان 

.مّلكتيل ينبا  نكي  ملو  .ةلبنق  ّيأ  ِمرأ  مل  -      
، هتدارإ ءلمب  كلذ  لعف  .ةسالسب  راس  ءيش  ّلكو  لعف ، هّنكل  -       

.ةعاس ةدمل  كنبا  عم  مكخبطم  ةلواط  ىلإ  ُتسلج  .كانه  هّمُأ  تناكو 
! ّينع ربخي  يك  ةعاس  ةدمل  سولجلا  ىلع  ينبا  ربجأ  نيعل  ٌّيطرش  ًاذإ ، -      

.لجأ -      
اذام ةلاحلا ، هذه  يف  كلذك ؟ سيلأ  ماري ، ام  ىلع  رمألا  راسو  -       

.رخآلاب اندحأ  يشي  ال  يتلئاع ، .مّلكتيل يف  ينبا  نكي  مل  كديل ؟ لصح 



، هدلاو َتنأ  كلذ ؟ مهفت  الأ  مّلكتلا ، ىلإ  جاتحي  ناك  هّنأل  مّلكت  -       
.هدحو كلذ  لّمحت  ىلإ  ّرطضي  يك ال  ثدح ، امب  ينربخأ  هلجأ ، نم  اذل ، .ناڤيإ 

! نآلا انه ! نم  جرخا  -      

قّزم هّنأ  نم  مغرلا  ىلع  اهنم  صّلختلا  عطتسي  ...ةنيعللا مل  ةحئارلا  كلت 
.مالظلاو دربلا  ىلإ  قاورلا ، ىلإ  بهذ  .ةذفانلا  جراخ  اهامرو  ءازجأ ، ىلإ  ةداسولا  ءاطغ 

ّلك كلذ  ناريجلا ، تيب  ءانف  ٌءوض يف  كانه  ناك  .جراخلا  امك يف  لخادلا  مالظلا يف 
؛ هلوح ددرتيو  ّنطي  اوص  ناكو  هنبا ، تيب  ءاجرأ  ٍلفط يف  لثم  لّلستي  ناك  .ءيش 
نأ أشي  مل  .خبطملا  ةلواطب  هلجرو  ةلسغملاب  هكرو  برضو  قلزناو  راودلا  هباصأ  ّىتح 
لب هفلخ ، كلذ  نوكي  نأ  ديري  نكي  .تقولا مل  كلذ  ىلإ  ناكملا ، كلذ  ىلإ  دوعي 

نوقصبي سانلا  لعجي  ببس  ّيأ  نود  نمو  ٍضام ، نود  نم  ًاّيقن ، نوكي  نأ  ديري  ناك 
ًاعم امحتقاو  ويل ، بناجب  راس  .ديحولا  رطخلا  ردصم  َتنأ  .ًاضعب  مهضعب  هوجو  يف 
ىتح همهّتيو ؛ هيلإ  رظني  هنباب  ذإو  نيتراّيسلا ، ليدبت  عقوم  ىلإ  اهاداقو  بورهلا ، ةراّيس 

! ٌرطخ اهغرفتس ؟ له  .فرعأ  نأ  بجي  ةجاجزلا ! .يبأ  اي  ةجاجزلا  .آدبي  نأ  لبق 
.موؤشملا رطخلا  يه  مهدحأب  ةياشولا  .موؤشملا  رطخلا  وه  مهدحأ  سأر  لوح  نينطلا 

كشو ىلع  ناكو  نافجترت ، هادي  تناكو  ةعاس ، نيعبرأو  ٍنامث  ذنم  ةرطق  يأ  لوانتي  مل 
ةنازخلا يف بارش يف  ةجاجز  كانه  ّنأ  فرعي  ناك  .لعفي  هّنكلو مل  تاّرم ، ةّدع  ؤّيقتلا 
ّنأ نم  مغرلا  ىلع  فجتري ؛ كلذب  هريكفت  ىدل  ا  رعش  يتلا  ةرارحلا  هتلعجو  .ةيوازلا 
تاب نآلاو  خبطملا ، ةلواط  ىلإ  سلج  .كلذ  ىّدعتي  رمألا  ناك  ذإ  ًادراب ؛ دعي  لزنملا مل 

لب ةدحاو ، ًةرطق  فشتري  ملو  هسفن ، تقولا  يف  ّرحلا  نم  قرتحيو  دربلا  نم  دّمجتي 
.ّنطيو ّنطيو  ّنطي  ناك  هّنأل  ءاوهلا  َمكلو  ضرألا ، ىلع  ىقلتسا 



ةكيرألا تاداسو  ببسلا  نكي  .ًاظاتغمو مل  ًاظقيتسم  لازي  ربساج ال  ناك 
ربع لخادلا  ىلإ  بّرست  يذلا  رونلا  وأ  ةكيمسلا ، تاءالملا  وأ  طقف ، ةحيرملا  ريغ 
ىلع ءاقلتسالا  ةطاسبب  هنكمي  ناك  ذإ  .هجعزأ  ام  كلذ  نكي  مل  .ةمّرخملا  رئاتسلا 

...ًايحاص هتقبأ  يتلا  يه  تناك  .كلذ  ىلإ  رطضا  نإ  ءاطغ  نود  نمو  ًايراع  ضرألا 
الإ رهظي  فعضلاف ال  .كلذ  ىأر  يذلا  ديحولا  وه  ناكو  .ةفيعضلا  ةقلحلا  يللينأ ؛

...فزخ ةضيبك  مطحتتو  راهنتس  طغضلا  تحت  يهو  طغضلل ، ءرملا  ضّرعتي  امدنع 
فسألاب رعش  .لفطلاك  يكتشتسو  باوجتسالا ، ةفرغ  قئاقد يف  رشع  .قحسنتس 

يهف .ةلوهسب  اهنم  صّلختلا  هرودقمب  سيلو  اهعم ، ًاقلاع  ناك  دقف  ويل ؛ ىلع 
وأ ٍقيدص  ىلإ  طقف ؛ ًاريثك  ثّدحتتس  امبر  وأ  ةطرشلا ، ىلإ  بهذتسو  ًامود ، هقحالتس 

؛ هرظتني ام  فرعي  وهف  اولعف ، اذإو  .بابلا  ةطرشلا  لاجر  لكريس  ّمث  رخآ ، ٍصخش 
امهضيرعتل امهتبقاعم  ىلع  ماعلا  يعّدملا  ّرصيس  ذإ  ةلبنقلا ؛ .دّبؤم  ٌمكح  هرظتني 

.ةمهتلا مقافتتسو  رطخلل  ةّماعلا  ةمالسلا 
.دّبؤم ٌمكح  كانهف  ...ْتمّلكت  اذإ 

ذنم كلذب  رعش  دقو  ًاموي ، هفطلتست  مل  يهف  ًالّوأ ، هيلإ  يللينأ  ريشتس 
ودبتو بارشلا  يستحت  تناكو  اهدحو ، تناك  ندناه ، يدانلا يف  كلذ  .ةيادبلا يف 
يللينأو وه  ًاعم ؛ اوثّدحت  .ةّيعيبطو  ةليمج  تدب  ذإ  اهنيح ؛ هّنظ  ام  اذه  .ًاّدج  ةباّذج 

ٍسأك ّلك  عم  ويل  نذأ  نم  برقلاب  اهاتفش  تسمهو  تكحض  فيك  ىأرو  .ويلو 
ماغنأ عقو  ىلع  راونألا  ااردج  ىلع  بعالتت  ةفرغ  يف  ناصخش  .اهتلوانت  ةديدج 

.ًادوجوم نكي  هنأ مل  ول  امك  ةبخاص ، ىقيسوم 
.اهنيح كلذ  رّكف يف  ةلكشم ؛ حبصتس  .اهينيع  كلذ يف  ىأر 



.اهنم ويل  ريذحت  هيلع  ناكو  ةيادبلا ، ذنم  ًاّقحم  ناك 



ةبيرق ةيراعلا  ارشب  تناك  .تاعاس  ةّدع  ذنم  اهِتَظقَي  ِنوكسِب  ويل  رعش 
نوكت ام  هبشأ  يهو  اهسأر ، رخنت  راكفألا  اميف  تبّلقتو  ترادتسا  .هترشب  نم  ًاّدج 

اّأ وهو  ببسلا ؛ فرعو  نيتفجترملا ، اهيعارذ  تحت  تاءالملا  تكبش  .ةّداح  ٍنانسأب 
، ةّمهم نوكتس يف  يهف  .لبق  نم  ّطق  اهربتخت  ثادحأ مل  ةلسلس  لّيختت  نأ  لواحت 

قيرف نع  ًاديعب  نورظني  ًاضيأ ، نيعّنقم  صوصل  ةثالث  ّلقُت  يتلا  بورهلا  ةراّيس  دوقتسو 
حيباصملا نم  نوّرفيس  .ًاروف  راذنإلا  زاهج  هوفظوم  لّغشيس  يذلا  فرصملا  لمعلا يف 

اّمبرو ةيّلحملا ، ةطرشلل  ةعبات  ةرايس  ىوصق ، ةعرسب  مهدراطت  ةراّيسل  ةراّودلا  ءاقرزلا 
مهنم دحأ  .سكيليف ال  نكت  .الاسبوأ مل  وأ  غنيبوكنإ  وأ  الاس  نم  تاّيرودلا  ضعب 
قئاقد ثالثل  دوقملا  فلخ  راظتنالا  ىلع  ربصلاو  هتابث ، اهيدل  نكي  ذإ مل  هلثم ؛ ناك 

ال ٍةعرسب  ةميرجلا  حرسم  ةرداغم  ىلع  ةردقلاو  دوقنلا ، نم  ةنّصحم  ةفرغ  غَّرفُت  اميف 
ٍءطبب ال هسفن ، تقولا  يفو  .مهتقحالم  نمو  ءيش  ّيأ  ةيؤر  نم  ٌدحأ  اهعم  نّكمتي 

ناك سكيليف ، نود  نم  .ءيش  ّيأ  ظحالي  ّىتح  وأ  لعافتي  نأ  ٌدحأ  هلضفب  عيطتسي 
، ةرايسلا دوقتس  هتقيدص  تناك  .ةّرملا  هذه  فرصملا  جراخ  افقيل  نيصخش  ىلإ  ةجاحب 
ذإ .راودألا  ربساجو  وه  لدابتيس  لخادلا ، يفو  .لمتحم  ٍدتعم  ّيأ  هدلاو  هجاويس  اميف 

، ةنّصحملا ةفرغلاو  قيدانصلا  غرفيسو  جاجزلا ، فلخ  فقيسو  لخادلا ، ىلإ  ويل  لخديس 
.ًاضرأ نيحطبنملا  قودنصلا  ءانمأو  نئابزلا  ىلع  ربساج  رطيسيس  اميف 

اهعارذ يف تحجرأتو  .هعولض  نيب  ًامامت  ةدحب ؛ هرهظ  برضي  اهقفرمب  رعش 
ةمعان ةرشبب  رعشو  اهاّيإ ، ًاكّلدم  فطلب  ا  كسمأف  ةظقيلاو ، مونلا  نيب  ةقطنملا  كلت 

.هلمانأ تحت 
". ًاقلطم رمألاب  يرّكفت  ال  يعمسا ، يللينأ ، " 

.اهّدخو اهنيبج  ىلع  اهلّبقف  ةملظلا ، اهانيع يف  تّعشو  هوحن ، تبلقنا 



". نآلا ترّكف  وأ  ِتلعف  امهم  ًادغ ؛ ّلحتس  ةثلاثلا  ةعاسلا  "
". هدقتعت ام  كلذ  ناك  اذإ  ةرّتوتم ؛ ُتسل  "

". مونلا يلواح  .كلذك  كّنأ  دقتعأ  "
، هتوخإ هيدل  ويل  .كلذ  لعفي  نلو  هقيرط ، فقي يف  دحأ  ّيأ  ويل  عدي  "مل 

". ًادّيج كلذ  نيفرعت  تنأو 
.ةحضاو تناك  ةملك  ّلك  ّنكل  تسمه ،

". كلذ لاق  ربساج  "
.نيفشاك نيءوضب  هبشأ  اتناك  اهانيع 

". كلذ دعب  انه  نوكيس  هّنأ  ...دقتعي  وهو  "
.ههجو ناءوضلا  رداغي  مل 

". هلامتحا عيطتسأ  انأ ال  .كلذ  ّنظأ  ال  ْنكل ، "
ةريدتسم انه  نيقلتست  تنأ ال  كلذك ؟ سيلأ  يللينأ ، اي  هب  قّلعتي  رمألا ال  "

". كفوخ ببس  مهفأو  دغلاب ، قّلعتي  رمألا  .ببسلا  اذهل  ريرسلا  ىلع  ةبّلقتمو 
.اهيقفرم ىلع  تأكتاو  ىلعألا  ىلإ  اهمسج  تبحس 

ينّنأل ةديعس  انأ  عقاولا ، يف  .ةفئاخ  ُتسل  انأ  عمسا ، ويل ؟ اي  مهفت  الأ  "
ويدارلا كلذ  ىلإ  عامتسالاو  انه  ثوكملا  ّيلع  نوكي  نل  هّنألو  ًادغ ، كقفارأس 

ول ًافيطل  نوكيس  ...ّمث  نمو  .ال  مأ  ةايحلا  ديق  ىلع  لازت  تنك ال  اذإ  ام  فشتكأل 
!". كلذ دعب  وه ، الو  كيقيقش ، فيضتسن  انّنأ ال 



دّمعتم لكشب  امنإو  ةّوقب ، سيل  هعلضأ ؛ نيب  هسفن  ناكملا  يف  ًادّدجم ، هتزخو 
.ةّرملا هذه 

هوتعملا كلذب  قثت  نأ  وه  فيطل  رمأ  هّنأ  دقتعأ  يذلا ال  ديحولا  ءيشلا  "
". ةكيرألا ىلع  جراخلا  يقلتسملا يف 

ئكتي يذلا  اهمسج  نم  يولعلا  ءزجلاو  نيتّعشملا ، اهينيع  ىلإ  اهيلإ ، رظن 
.ةفئاخ ريغ  ًالعف  تدب  .مامألا  ىلإ  ًاضيأ  ينحنيو  اهيقفرم ، ىلع 

نأ راتخأ  انأ  كلذلو ، .ًادغ  ًاعم  كلذب  موقنس  .رومألا  يه  اذكه  يللينأ ، "
؟ انقفّتا له  .كلذ  ىلإ  ّرطضم  ينّنأل  يدلاوبو ؛ كب  قثأ  نأ  راتخأ  املثم  .ربساجب  قثأ 

". نآلا يمان 
جاتحي ناك  .ةدرابلا  ضرألا  ىلع  هيلجر  عضوو  ريرسلا ، ةّفاح  هاّجتاب  عفدناو 
كانه فقوف  اهمسج ، تاءالملا  تّطغ  .انه  ةمودعم  تناك  يتلا  ةنيكسلا  ضعب  ىلإ 
ىلع هآر  .ملالسلا  لزنو  فطلب  هفلخ  مونلا  ةفرغ  باب  قلغأ  مث  اهسافنأ ، تأده  ّىتح 

.ةوهقلا ةلواط  ىلع  ةّيكيتاموتوأ  ةحلسأ  ةعبرأ  همامأو  ًاظقيتسم ، ةكيرألا 
."؟! لعفت اذام  ربساج ، "

". ةحلسألا فّظنأ  "
". مونلا ىلإ  ٍةجاحب  تنأو  ةزّهجم ، اّإ  .كلذ  لبق  تاسّدسملا  َتفّظن  دقل  "

ًائيش لوقي  نأ  دارأ  هنأ  ًادج  ًاحضاو  ادبو  ًاظقيتسم ، لازي  ربساج ال  ناك 
.ًامئاد لعفي  ناك  امك  ًايئزج  هينفج  ضفخأ  دقف  .ام 

". جلثلا نم  ريثكلا  ًادغ ؛ جلثلا  طقاستيس  "
انقيرط نوكنس يف  امدنع  يأ  رهظلا ؛ دعب  طقاستيس  هنكلو  .كلذ  ُتيأر  "



". نآلا .لزنملا َِمن  ىلإ 
.ًادّدجم ةلواطلا  ىلع  ّوتلل  هفّظن  دق  ناك  يذلا  سّدسملا  ربساج  عضو 

؟ ةأجف كانه  ىلإ  ةطرشلا  ترضح  اذإو  ويل ؟ اي  انوفقوأ  اذإ  لصحيس  اذام  "
."؟ كلذب مايقلا  ىلع  ةرداق  تناك  اذإ  ام  ترّكف يف  له  كلذب ؟ َترّكف  له 

!". كلذب مايقلا  ىلع  "
" ...اذإ .ا  قثأ  انأ ال  "

املثم .ا  قثأ  نأ  راتخأ  انأ  كلذل ، .ًادغ  ًاعم  كلذب  موقنس  ربساج ، "
". نآلا َمن  انقفّتا ؟ له  .كلذ  ىلإ  ّرطضم  ينّنأل  يدلاوبو ؛ كب  قثأ  نأ  ترتخا 

وه ناك  .قئاقد  سمخ  لالخ  نيتّرم  كلذ  ثدح  .ربساج  ّمث  يللينأ ، ًالّوأ 
سكيليف عم  ًاضيأ  عضولا  ناك  اذكه  .رومألا  مامزب  كسمي  يذلا  صخشلا 

طئاحلا ةاذاحمب  راسو  ملالسلا ، ويل  لزن  .نآلا  ًاحوضو  رثكأ  هّنكلو  تنسنيڤو ،
ٍتوصب رّمذتت  تناك  املاطل  يتلا  طسولا  ةجردلا يف  ىّطختو  ريرصلا ، ثادحإ  بّنجتل 

ًاقراغ هدلاو  ادبو  فويضلا ، ةفرغ  ىلع  ًامّيخم  ءودهلا  ناك  .ةروسكم  اأ  ول  امك  ٍلاع ،
ريصع لوانتو  ةجالثلا ، ىلإ  هّجوتو  خبطملا ، لخد  .ًابّسحت  بابلا  قلغأ  هّنكلو  مونلا ، يف 

روبنصلا نم  ءاملا  نم  ٍسأك  فصن  برش  مث  محل ، ةعطقو  نولاغلا ، نم  ًةرشابم  لاقتربلا 
.ءاملا رّرحيو  ملستسي  نأ  لبق  ًامئاد  ّصغي  ناك  يذلا 

ًاقلق ناك  يذلا  هدلاو  طقف  .نوظقيتسم  مهلك  ...وهو  ربساجو ، يللينأ ،
.مئان هريغ  نم  رثكأ  هيلع 

دعصي ناكو  .ًادّدجم  قاورلا  ىلإ  جرخ  ّمث  ءاملا ، نم  ىرخأ  ٍسأك  فصن  لوانت 
.ّوتلل هنم  جرخ  يذلا  خبطملا  لخاد  نم  .هفلخ  ام  ًائيش  عمس  امدنع  ةّراص  ٍةجرد  لّوأ 



". ويل "
.اداعك نكت  هتربنف مل  كلذك ، ناك  اذإ  هيبأ !؟ توص  اذه  سيلأ  .تمص 

."؟ ًاليلق انه  ىلإ  يتأت  نأ  كنكمي  له  "
ّشجأ ناك  هّنأل  الو  سمهلا ، ببسب  ًافلتخم  نكي  ملو  هيبأ ، توص  كلذ  ناك 
يذلا هدلاو - .سامتلالاو  يجرتلا  ...نم  ٌعون  رخآ ، ءيش  كانه  ناك  لب  ًاضفخنمو ،
نوكت نأ  ديري  فيك  رّسفي  ناك  يذلاو  قالطإلا ، ىلع  دحأ  نم  ًائيش  بلطي  مل 
بابلا دنع  سكيليف  نم  ًالّوأ  سمتلا  طبضلاب - كلذك  نوكت  نأ  عّقوتي  ّمث  رومألا ،

ٌروعش كانهو  ًادّدجم ، سمتلي  وه  اه  نآلاو  ههجو ، ةقصبب يف  رمألا  ىهتناو  يمامألا ،
.حايترالا مدعب 

". مانت نأ  كيلع  انه ؟ لعفت  اذام  يبأ ، "
يقب .ّيتحتلا  هلاورسب  خبطملا ، دعقم  ىلع  ًاددمتم  ناك  ذإ  ةملظلا ؛ هري يف  مل 

.فجتري همسج  ناك  كانه ؛ نم  هتيؤر  هرودقمب  ناكو  بابلا ، ةبتع  دنع  ًافقاو  ويل 
". ًائيش كل  لوقأ  نأ  ديرأ  .طقف  ًاليلق  .ويل  اي  ّينم  برقلاب  انه ، سلجا  "

ًابنج اسلج  .ناڤيإ  ض  اميف  خبطملا ، ةكيرأ  ةّفاح  ىلع  سلجو  ويل ، لخد 
ىّطخت يذلا  ويل  .اهسفن  روذجلاو  هسفن ، مدلا  .نيبحاش  نيعذجك  اودبف  بنج ، ىلإ 

نم رثكأ  غلبي  ناك  يذلا  ناڤيإو  .ّوتلل  هتلحر  أدب  دق  ناك  ليلقب  نيرشعلا  ّنس 
.ناكم ّيأ  رماغي يف  دعي  هنبا مل  رمع  فعض 

" ...انأ "
امأ ًاّيبسن ، ربكأ  ناك  نطبلا  ّنكل  كانه ، نالازي  اناك ال  ناراّبجلا  نادعاسلا 

.قيضأ نافتكلاو  ًاليلق ، ٍّلدتمف  ردصلا 



". ماودلا ىلع  كّقحب  ًافصنم  نكأ  اّمبر مل  "... 
.عمسي وهو  رثكأ ، ويل  برتقا 

". ًاراغص كاقيقشو  َتنأ  تنك  امدنع  "
". ّلقأ الو  رثكأ  .يبأ ال  اي  هتلعف  ام  َتلعف  "

". ًافصنم كلذ  نكي  ...ويل مل  اي  ْنكل  "
". كلذ نع  فّقوت  "
" ...يناكمإب ناك  "

". ديزملا عامس  ديرأ  .قالطإلا ال  ىلع  نآلا  رومألا  هذه  ينّم  "ال 
". لفط دّرجم  َتنك  دقف  .اذه  لوقأ  نأ  ةبسنلاب يل  ًاّدج  ّمهملا  نم  ويل ، "

!". لفط دّرجم  "
". كلذ لعف  دصقت  كّنأ مل  ملعأو  .ويل  اي  لفط  دّرجم  "

."؟ اذام دصقأ  "مل 
". يشت يب نأ  "

."؟ ًادّدجم كلذ  ىلإ  دوعنس  له  يشأ ! "
" ...نكل الك ، "

نحن ام  سيل  اذه  كب ! ِشأ  انأ مل  ةريخألاو ! ىلوألا  ةّرملل  نآلا ! ّيلإ  ِغصأ  "
لّمحتن انّلكف  ّمألا ؛ لتق  بألا  لواح  ول  ّىتح  سكعلا ! لعفن  ...نحنف  .هيلع 

وه هّنأ  يعّدي  سكيليفو  بابلا ، ُتحتف  ّنظأ - امبسح  ببسلا - اذهلو  .ةّيلوؤسملا 



نوديعب نحن  ةنيعللا  ةجردلا  هذه  ىلإ  .وه  ناك  هّنإ  لوقي  تنسنيڤو  كلذ ، لعف  يذلا 
!". ًةاشو اننوك  نع 

.كينيعب كلذ  َتيأر  .نآلا  دعب  سيل  كّدض ، ًائيش  رمضأ  ...انأ ال  ...ويل  "
نأ .ًادي  عفرأ  ملو  يهجو ، قصب يف  سكيليف  .ًائيش  لعفأ  ملو  ...يذلا  وه  سكيليف 

ءيشلا هريغ  ٌدحأ  لعف  ولو  هيلإ ! اههّجوت  ةناهإ  ربكأ  وَهل  مهدحأ  هجو  يف  قصبت 
". كلذ لعفأ  .ينبا مل  سيل  نكل ، ريقحلا ! كاذ  ُتدلج  دق  ...ُتنكل  هسفن ،

هديب هعباصأ  لصافم  ّكح  ثّدحتي ، ناك  اميف  ْنكل  .كلذ  كردي  نكي  مل 
.نكامأ ةّدع  ةرّرضتم يف  تناك  يتلا  ىنميلا 

.ةرّركتم ٍتابرض  دعب  اهل  ثدحي  ٌءيش  اذهو 
سكيليف ينمّهفتيس  كلذك ؟ سيلأ  ماري ، ام  ىلع  نوكيس  ءيش  ّلك  "

". ًاددجم ةلئاع  حبصنس  .ويل  اي  اذه  نم  يهتنن  امدنع  ...ًاضيأ 
". ًادّدجم يتلوفط  نع  يعم  ثدحتت  نأ  كاّيإ  نآلا ! كلذ  نع  فّقوت  "

". تقولا كلذ  كّقحب يف  ًافصنم  نكأ  "مل 
!". فّقوت "

" ...ديرأ انأ  ...ديرت  َِمل ال  ويل ، ْنكل  "
.هيلإ عامتسالل  ةقاطلا  كلمي  دعي  ذإ مل  ًاديعب ، ريسلاب  ويل  أدب 

!". ًاحوتفم ناك  "
ظحالي هّنكل مل  .نوكسلا  نم  ٌعون  ةّفاك ؛ لزنملا  ءاجرأ  ىلع  ُتمصلا  مّيخ 

.ّوتلل هدلاو  هلاق  ام  كردأ  امدنع  ملالسلا ؛ دعصي  ناك  اميف  نآلا ، ّالإ  كلذ 



كانه يف ...كتدلاوو  ...انأ  انك  امدنع  تقولا ، كلذ  يف  ويل ، اي  بابلا  "
سكيليف تزواجتو  ًةرشابم ، لوخدلا  نم  تنكمت  .ًادصوم  بابلا  نكي  مل  .نولاف 

". ًاضيأ تنأو  تنسنيڤو 
.كلذ تلعف  املاطل  .ًاريرص  تردصأف  ةجرد ، لّوأ  ىلع  ويل  سلج 

، ّوتلل تنأ  هَتدصق  امو  اهنيح ، هلاؤسب  سكيليف  هدصق  ام  اذه  ناك  اذإ  "
."؟ ويل اي  كلذ  عمست  له  .بابلا  حتف  امكنم  دحأ  ال  لاحلا ، هذه  يفف 



ّلك دنع  ةيّنب  ةّيبشخ  عطقو  ضيرع  يجاجز  ٌحول  هطسو  ًاباب يف  سرحي  ناك 
ناك فرصم  ىلإ  يّدؤي  ٌباب  هنإ  .فرصم  ىلإ  يّدؤي  بابلا  اذه  ناكو  .هيبناج  نم 

.فرصملا يقراس  دحأ  ناك  دقو  تاذلاب ، ةظحللا  كلت  قرسُي يف 
كلذ ّنكل  .ةيناث  نيرشع  ذنم  لواحي  ناكو  .كلذ  قّدصي  نأ  ًادهاج  لواح 

.ًاّيقيقح نكي  مل 
هسفنل حمسيل  نكي  مل  هّنأل  كلذب  رعشي  مل  .ًارّتوتم  الو  ًافئاخ ، ْنكي  مل 

ضكري يف هبلص  نِم  يذلا  هنبا  ّنأل  كلذ ، لّمحتي  نأ  عيطتسي  نكي  لب مل  كلذب ،
كلذ ناك  ملا 

َ
.ّيلص ّيكيتاموتوألا  هحالس  ًالماحو  دوسأ  ًاعانق  ًايدترم  كانه  ءاجرألا 

دعي ملف  نآلا  امأ  .لبق  نم  ًاديعب  هامر  دقو  مويلا ، لاوط  هدراطي  ناك  .هدراطي  روعشلا 
املثم ًامامت  هبقاريو  برق ، نع  هدراطي  روعشلا  كلذ  راص  نآلا ، .كلذ  لعف  عيطتسي 

روعشلا كلذ  .رعاشملا  ّلك  نيب  نم  راعلاب  روعشلا  هنإ  فرصملا ؛ بقاري  وه  ناك 
ناك .اهيف  هب  رعش  يتلا  ةليلقلا  تاّرملا  ًاحضاو يف  ناك  هنكل  .هيلإ  ةبسنلاب  ًاردان  ناك 

هريغصلا هلمانأب  هرهظب ، هنبا  ثّبشت  نيح  ةّرم  تاذ  رعش  املثم  ًابيهر ؛ راعلاب  هروعش 
يذلا بيهرلا  راعلا  لثم  .ًادّدجم  اههجو  عفص  نم  هاّيإ  ًاعنام  هيفتك ، رفحت  تحار  يتلا 

مالستسالا ىلع  هاّيإ  ًاربجم  هقيرط ، ريغصلا يف  رخآلا  هجولا  كلذ  فقو  امدنع  هب  رعش 
لمانألا كلت  تناك  مويلا ، لاوط  .ءامدلاب  ةخّطلملا  ةقلزلا  ضرألا  ىلع  بر  اهكرتو 
نوقرسي اوناك  مّأ  ملاعلا  كرديس  ًابيرقو ، .نمزلا  براقع  تفّقوت  اميف  هرهظ ، رفحت 

.هفلخ كانه  لخادلا  ناك يف  هنبا  ّنأو  ًافرصم ،
متك ّيردوب  ٍجلثب  ضرألا  تشرُف  .قئاقد  رشعو  ةثلاثلا  يه  ةعاسلا 
ًاّفاج تلفسألا  ناك  ةعاس ، فصن  ذنم  طقف  .ههجوب  قصتلملا  هعانق  جراخ  تاوصألا 



يَمدق راثآ  جلثلا ؛ ىلع  امهمادقأ  راثآ  ةيؤر  هناكمإب  ناكف  نآلا ، امأ  .ًاّيدامر  رظنملاو 
.ربساج ّوعدملا  كلذو  هنبا - ويل - يَمدق  راثآ  .فرصملا  ىلإ  ةراّيسلا  نم  امهنم  لك 
فصنو ناتقيقد  تيقب  .قئاقد  ثالث  ةدمل  لخادلا  ّالظي يف  نأ  ضرتفملا  نم  ناك 

يف ًابيرقت  يفتختس  امهمادقأ ، راثآ  يفتختسف  جلثلا ، طقاست  رمتسا  اذإو  ةقيقدلا ،
.ةراّيسلا ىلإ  هيف  نادوعيس  يذلا  تقولا 

.كانه ةدوجوملا  ةليلقلا  رجاتملاو  عراشلا  هاّجتاب  هاّيإ  ًابّوصم  هحالس  لمح 
زواجت اميف  ةفرغلا ، طسو  ربساج يف  رهظ  ىأرف  هفتك ، قوف  نم  ةفطاخ  ةرظن  ىقلأ 
تناك كانه ، همامأو  .ةّيدقنلا  غلابملا  بحس  تالآو  ةمخض  ءارضخ  ًةتبن  ربكألا  هنبا 

.ّجلزتلل ًاعانق  ًاضيأ  يدترت  يهو  دوقملا ، فلخ  ةسلاج  لازت  يللينأ ال 
ةكيرألا ىلع  اهاضمأ  يتلا  ةليللا  مغر  ًاّدج ؛ ًاقهرم  نكي  ملو  ًاركاب ، اوظقيتسا 

ةوهقلا نم  ًابوك  برش  .روطفلا  لوانت  ىلع  ًارداق  نكي  هّنكل مل  .ًافجترم  خبطملا  يف 
ًارداق نكي  هّنكلو مل  رخآ ، ًابوك  برشي  نأ  لواح  .ءيش  ّلك  اذه  طقف ، ءادوسلا 
وهف ًاقلطم ؛ مّلكتي  .هلاح مل  ىلع  يقب  همسج  ّنكل  يضمي ، تقولا  ناك  .هعلب  ىلع 

، حابصلا اذه  لواح  ول  ّىتحو  .روطفلا  ةدئام  ىلإ  هسولج  ىدل  كلذ  لعف  ام  ًاردان 
ةحئال صّحفتيو  لعافتي  ال  هتاذ ، ىلع  ًايوطنم  ويل  ناك  .ًافيخس  ودبيس  رمألا  ناك 
يللينأ امأ  .ةحلسألاو  ةريخذلا  ىلع  ةريخأ  ةرظن  يقلي  ربساج  ناك  اميف  تاّدعملا ،
اهتظفح دق  يتلا  بورهلا  ذفانم  عجارُتو  ةعساولا ، ةطيرخلا  ىلع  اهعباصأ  رّرمت  تناكف 

.ًاقبسم
، قودنصلا يف  ايادهلا  تحت  ةحلسألا  اوفخأ  .ةرجأتسملا  ةراّيسلا  اولّمح 

ةفاسم ًاليم ؛ نيعبس  ةفاسم  اوزاتجا  ّمث  .ةّيفلخلا  ةذفانلا  برق  ايادهلا  تحت  سبالملاو 
ةرجأتسملا ةراّيسلا  اونكرو  تقبس ، يتلا  ةليللا  امك يف  اهسفن  قيرطلا  يف  ًابيرقت ، ٍةعاس 

- ةفيثكلا ةباغلا  ربع  ةريصقلا  ةفاسملا  اوزاتجاو  ةغرافلا ، ايادهلا  بلع  ىلع  يوتحت  يتلا 
- ًاضعب مهضعب  ةيؤر  مهعسوب  ناكو  سكاعملا ؛ هاّجتالا  يفو  راهنلا  حضو  يف  ةّرملا ، هذه 



.ناصغألا نم  ةموك  تحت  ةأّبخملاو  ةقورسملا  ةراّيسلا  ىلإ  مهقيرط  يف 
ام ًادحأ  ّنأ  ّدب  .ًاديدج ال  نكي  ّجلزتلل مل  ًاعانق  يطعُأ  دقل  .مهسبالم  اولّدب 
ناك اذإ  امع  لءاستو  لاوحألا ، ّلك  كلذ يف  ّمش  هناكمإب  ناك  .هلبق  همدختسا  دق 
ٍةلاح اّرمستف يف  هلقعو  همسج  اّمأ  تقولا ، ّرم  .تنسنيڤ  وأ  سكيليف  عانق  هيدتري  ام 

ًاسّدسم يطعُأ  ّمث  اهيلع ، تباذو  هترشب  ىلع  جلثلا  فدن  تّطح  اميف  دومجلا ، نم 
.ًاموي هلمعتسي  مل  ءيش  يهو  ًةعاس ، ّمث  نيئلتمم ، ةريخذ  َينزخم  عم  رصخ  ةبيقحو 
مصعم ّفلت  ةّرم  تاذ  تناك  دقف  اهيلإ ، فّرعت  .رمحأ  راوس  تاذو  ةميدق ، تناك 

.ويل
ءطبب تقولا  ّرم  .ربساج  بناجبو  ويل  فلخ  ّيفلخلا ، دعقملا  ىلع  سلج 
ءطبب يناوثلا  تضم  ذإ  رهظلا ؛ دعب  نم  ةقيقد  نيسمخو  ةيناثلا  ةعاسلا  تراص  ّىتح 

نأ ىلإ  ةراّيسلا ، ذفاون  جراخ  طقاستي  حار  يذلا  جلثلا  لثم  ىرخألا  ولت  ةدحاولا 
حضو مهف يف  نآلا  امأ  سمأ ، ةليل  ةأفطم  تناك  راونألا  ّلك  .ةريغصلا  ةدلبلا  اولخد 

نولاصو تاودرخ ، رجتمو  تازانجلل ، ٌراد  .ةروجهم  تيقب  ةدلبلا  ّنكلو  راهنلا ،
رّخأتم بكار  راظتناب  فقت  اهرمأ  نم  ٍةلجع  ىلع  نكت  ةلفاحو مل  رعشلا ، فيفصتل 

ةيا ىلإ  تراشأ  يتلا  ءاضيبلا  ةدابعلا  راد  رخآلا ، فرطلا  يفو  .هديب  حّولي  وهو  ضكري 
.مهذفنم ةيادبو  قيرطلا ،

ًارظتنم فقو  اميف  نآلا ، .ةيناث  نوعبرأو  ٌسمخ  .ًادّدجم  هتعاس  ىلإ  رظن 
ناك امو  .ًةأجف  تقولا  دّمجت  ةنّصحملا ، ةفرغلا  لخاد  ويلو  هدي ، ًاسّدسم يف  ًالماحو 

، هرهظ ىلع  لمانألاو  راعلاب ، روعشلا  ءوضلا ؛ ةعرسب  كّرحتي  تاب  هلخاد  جلتخي يف 
نيعأ ىلإ  رظنلا  مدع  يفو  بارشلا ، نم  ةريبك  ةعرج  عالتبا  يفو  بورهلا ، ةبغرلاو يف 

.ًادبأ نآلا  فقي  ثيح  فوقولا  مدع  يفو  ًادّدجم ، هئانبأ 
ـــــــــــــــ



مامأ جراخلا ، يف  كانه  لازي  ال  هوبأ  .هفتك  قوف  نم  ةفطاخ  ةرظن  ىقلأ 
.زهاج هسّدسمو  بابلا ،

يك هرايتخال  حيحصلا  رمألا  وه  اذه  .هنم  عّقوتُي  ناك  ام  لعف  كسامت ؛ دقل 
.ًاددجم هتقث  بسكي 

.ةيناث نوّتس 
يعرفلا ريدملا  ادي  تناك  اميف  ةلفقم ، ةنّصحم  ةفرغ  جراخ  ويل  رظتنا 

ىلع ًاحطبنم  ّوتلل  ناك  يذلا  لجرلا  .لفقلا  يف  حاتفملا  عضو  نالواحت  ناتشعترملا 
هتينب ّنكل  هدلاو ، رمعب  ناك  هسأر  فلخ  هاديو  لفسألا ، ىلإ  ههجوو  ضرألا ،
ةهيبش لمانأ  وذ  وهو  بجي ، امك  لبق  نم  دَّدمي  هّنأكو مل  ادب  ٌمسج  .فحنأ  ةيدسجلا 

ذإ مل .توصلا  عمس  امدنع  أدهي  نأ  هنم  بلطي  نأ  كشو  ىلع  ناك  .ةعاسلا  براقعب 
عمس .ةبوعصب  حتف  دقو  ّيداع ، ٍلفق  توصل  ًالثامم  ًاتوص  ةقرسلل  ّداضملا  لفقلا  ثِدُحي 
اّمع ًافشاك  ليقثلا  بابلا  عّرُشو  اهلكيه ، نم  سباكملا  تجرخ  نيح  ًاليقث  ًاتوص 

.لخادلا فوفرلا يف  ىلع  ًاعوضوم  ناك 
.روعشلا كلذ  ناك  فيك  ًابيرقت  يسن  دقل 

نوكي نأ  .ًاضرأ  حاطبنالا  ىلع  لمعلا  قيرفو  نئابزلا  ربجيو  ةفرغلا ، لخدي  نأ 
ةفرغ مامأ  فقي  نأ  ّمث  بسحيو ، طّطخي  نأ  .ةيناث  نينامثو  ةئم  ةدمل  ٍةفرغ  ىلع  ًادّيس 

.بجي امك  ّمتي  ءيش  ّلك  ىري  نأو  ةعّرشم ، اهنكلو  ةنّصحم 
، سكيليف نود  نم  ربكأ ؛ ةّوقب  هب  رعش  نآلاو  روعشلا ، كلذ  يسن  دق  ناك 

هسفن روعشلا  نكي  .جراخلا مل  كانه يف  فقاولا  لجرلا  عم  ْنكل  .تنسنيڤ  نود  نمو 
ًاعم يف اطّطخو  انّرمت  دقل  .ةدحاو  ةّرم  اّمبر  ًانسح ، وأ ، هعم ، سيل  .لبق  نم  ناك  امك 

ٍفنأ ُمكل  لهسلا  نم  ناك  املثمف  ًاضيأ ، ةّطخلا  كلت  تحجن  دقو  ًاضيأ ، قباسلا 
ًافقاو يف ريخألا  ناك  امدنع  اهسفن  لاحلا  تناك  ةفرشلا ، ىلع  ًافقاو  هوبأ  ناك  امدنع 



.ًاّيلاح جراخلا 
ةعوضوملا ةّيدقنلا  قاروألا  نم  تامزر  عمج  .ةنّصحملا  ةفرغلا  ًاديحو يف  ناك 

ةئف 100 نم  ةقرو  فالآ  ةرشع  .عّقوتي  ناك  اّمم  رثكأ  تناك  يتلاو  فوفرلا ، ىلع 
ةئف 1000 نم  ةقرو  فلأ  ةئمو  ةنورك ، ةئف 500  نم  ةقرو  فلأ  نوسمخو  ةنورك ،

.ةنورك
.ةحرابلا ةنزخلا  ءيش يف  نَّزخي  .كانه مل  ناك  ءيش  ّلك 

عمس طئاحلا ، ىلإ  هرهظ  ءاقبإو  سولجلا ، لوخدلاب ّمث  ّيفرصملا  ويل  رمأ  امدنع 
نكي هبلقو مل  هلقع  نيب  راد  امو  ّنرت ، ةّيتوصلا  راتوألاف  .هتسامح  ظحالو  وه ، هتوص 

اذه داجيإ  نكمي  هّنأو  ةقيقح ، نوكي  نأ  نكمي  هاري  ام  ّنأ  قدصي  نكي  مل  ًالوقعم ،
.ريغص فرصم  فوفر  ىلع  لاملا  نم  ريبكلا  ردقلا 

ةّفل اهيف  رشح  امّلك  بءاثتي  ٍمفك  تتاب  ّىتح  اهحتفو  هرهظ ، ةبيقح  لّدع 
اهّدع .لفسألا  ىلإ  اهطغضو  ةموؤشم - ةنّولم  ًةمزحأ  سيلو  ةّيفرصملا - قاروألا  نم 
فعض نم  رثكأ  يأ  ةنورك ! نويلم  فصنو  نييالم  ةثالث  ّلقألا  ىلع  .ةعرسب  اهّلك 

ةيرق يف  ءيدرو ، ريغص  فرصم  .ةقرسلا يف  فاعضأ  ةثالث  نم  رثكأ  ةقرسلا ، دودرم 
.ةرايسلا دوقت  يتلا  يللينأو  سراحك  فقي  يذلا  هيبأ  عم  ةئيدرو ، ةريغص 

فرصم ةقرس  نع  ثّدحتت  ةأرما  راذنإ ، ةراّفص  نع  ثّدحتي  مهدحأ  ناك 
ىلإ اهقيرط  ةّيرود يف  نع  ًاضيأ - ةأرما  ثّدحتي - ناك  رخآ  ٌصخش  ّمث  يابيه ، يف 
ناك .كلذب  رّثأتت  مل  اهّنكلو  ناثّدحتي ، اناك  .الاس  يف  ةطرشلل  زكرم  نم  ناكملا 

ةطرشلا نوكت  نأ  .طبضلاب  هلعف  يغبني  ام  ةفرعمو  حوضوب ، ءيش  ّلك  رّوصت  ااكمإب 
تراسو اهيلع ، تنّرمتو  قيرطلا ، تظفح  دقف  اهّمهي ، ًارمأ  نكي  مهيلإ مل  اهقيرط  يف 
.باّكرلا دعقم  ىلع  اهبناج  ىلإ  ويل  دوجوب  مرصنملا ، عوبسألا  لالخ  نيمويل  اهيلع 

- ًاديعب ناتحاّسملا  هفذقتو  يمامألا  جاجزلا  ىلع  بوذي  ناك  يذلا  جلثلا  نإ  ّىتح 



جراخ نوفقاولا  كئلوأو  .اهّمهي  نكي  مل  لماكلاب - قيرطلا  ىّطغ  يذلا  هسفن  جلثلا 
نأ نود  نم  ًاقحال  ماداهش  نومّدقيس  نيذلاو  نوبقاريو ، نوئبتخي  نيذلا  ةراّيسلا ،

ءيشلا .اهل  ةبسنلاب  اودجاوتي  مل  دوقملا ، فلخ  تناك  يتلا  يه  ًةأرما  ّنأ  ًاقلطم  اوفرعي 
طقف .ويل  عم  هتمسر  دق  قبسم  ٍطّطخم  ًاروصحم يف  ناك  ًادوجوم  ناك  يذلا  ديحولا 

.امهاوس دحأ  الو  امهالك ،
نودعتبي اوناك  ةثالثلا  ّنأ  نم  مغرلا  ىلع  ًالّوأ ؛ ويل  تأر  ببسلا  اذهل  اّمبر 

.هفتك ىلع  ًةّوشحم  تدب  ًةبيقح  لمحي  ويل  ناكو  فرصملا ، نع 
ذإ .هلعف  اهل  يغبني  ناك  ام  تلعف  ةّوقب ، ةراّيسلا  باوبأ  تقلغُأ  امدنعو 

، قيرطلا وحن  تفطعنا  ّمث  فيصرلا ، قوف  ةراّيسلا  تجرحدو  ةيناثلا ، ةعرسلاب  تقلطنا 
ىلإ روفلا ، ىلعو  .نيميلا  ىلإ  ّمث  دوسألا ، جربلا  تاذ  ةدابعلا  راد  هاّجتاب  ةعرسلا  تدازو 
لالخ لّوحت  فيفخلا  جلثلا  طُقاست  .ماعلا  قيرطلا  هاّجتابو  ةدلبلا  لوح  ًادّدجم  نيميلا 
ءاضيب ٍتابيبح  نآلا  تتاب  ةمعانلا  جلثلا  قئاقرو  ةّيجلث ، ةفصاع  ىلإ  قئاقد  عضب 

اهيلع ةعرس  ّلكو  فطعنم  ّلك  فرعت  تناك  دقف  ةئداه ، تّلظ  اّأ  ديب  .ةيساق 
.تاقوألا ّلك  ا يف  مازتلالا 

!". نييالم ةثالث  "
.تاّرم ةّدع  كلذ  اهل  ًالئاق  خرص  دقل 

!". نييالم ةثالث  نم  رثكأ  "
حبصيو رجفني ، ناك  .ةربنلا  هذ  ويل  توص  طق  عمست  .ةّوقبو مل  ًةرشابم 

تناك فلخلا  ربساج يف  ةكحض  نإ  ّىتح  .ًاّدج  ًاديعس  ناك  امك  ًابيرقت ، ّشجأ 
فرعت لازت  ال  تناك  ذإ  رثكأ ، نيفوشكم  اوحبصأ  موكل  ةّتبلا  هبأت  مل  .ةنئْمطم 
تلّغش اّإ  ّىتح  .ديربلا  قيدانص  ثيح  ىلإ  ليلق  دعب  تربع  .دوقت  نأ  بجي  فيك 

، فرصم ةقرسل  ّوتلل  تلمعُتسا  دق  تناك  ةقورسم  ةراّيس  تهقهقو ؛ ةضماولا  ءاوضألا 



راسيلا ىلإ  تفطعنا  اميف  ًايلاع  تهقهق  .ةضماولا  ءاوضألا  تلّغش  دق  ...يه  اهو 
ويلو ةنئمطم ، ءاوجألا  تراص  ّنأ  دّرجمب  .جلثلاب ّمث ، ةاّطغملا  ةدّبعملا  ريغ  قيرطلا  وحن 

، ةقّيضلا ةباغلا  قيرط  وحن  اوفطعنا  امدنع  ًادّدجم  ةضماولا  ءاوضألا  تلّغش  ًاّدج ، ًاديعس 
ّيعيبطلا فقوملا  وحن  تفطعنا  امدنع  اهتلّغش  .كانه ّمث  ًايّرب  ًابنرأو  انه  ًاليأ  اوفداصو 

ةفصاع ىلإ  ةقورسم  ةراّيس  نم  اوجرخ  .ةفلتخم  ةّلح  تاذو  ةفيثك  ربونص  عوذج  نيب 
اوناك .سمسيركلا  بايث  ىلإ  ةقرسلا  ّيز  نم  ًادّدجم ، مهسبالم  اولّدبو  ءاجوه ،

، ةقباسلا ةليللا  يف  ناڤيإو  ويل  لعف  امك  ةباغلا ، ربع  ةدراي  يتئم  ةفاسم  نوضكريس 
لدبتستس ًابيرق  .ًاضيأ  يهو  كلذ ، اولعف  دقل  .ةعاس  نم  ّلقأ  ذنم  مهّلك  اولعف  امكو 

سمسيركلا اياد  ةأّبعمو  ةرجأتسم  ةراّيس  يف  ٍحاتفمب  ةقورسم  ةراّيس  يف  ٍغارب  ّكفم 
ىلع دحأ  ىلإ  دوعت  نكت  يتلا مل  ىلوألا  بورهلا  ةراّيس  نم  نولقتنيس  .ةقانأب  ةفّلغملا 

دي نع  تثحب  .ةديعس  ةلئاعل  دوعت  اياد  ةأّبعملا  ةيناثلا  بورهلا  ةراّيس  ىلإ  قالطإلا 
.نوبرهي اوناك  اميف  ماكحإب  اهتكسمأو  ويل ،

...سمسيركلا
بارشلا ةحئار  ثيح  ةنيدملا ، ةطرشل  عباتلا  قيقحتلا  بتكم  قاور  يف  انه ،

ةّيكيتسالبلا ةريجشلا  ّىتحو  ريغصلا ، خبطملا  يف  سمسيركلا  تاكعكو  ةوهقلاو ،
ةرجش بلج  ءانع  لذب  مهدحأ  .يلآلا  عيبلا  زاهجو  ةوهقلا  ريضحت  ةلآ  نيب  ةحيبقلا 

.ةمداقلا فصنلاو  رشع  دحألا  رهشألل  ةّلظملاك  تدبو  تصّلقت  ةّيعانطصا 
ةليلب لفتحي  ملو  طق ، كراشي  .كراشي مل  ملو  هبتكم  سكنورب يف  نوج  يقب 

اولفتحا داكلاب  مهو  .تالئاعلا  اهلعفت  ٌرومأ  كلتف  اهدعوم ؛ برتقا  يتلا  سمسيركلا 
دّدحم ٍتقو  سلج يف  ديعب - ٍنمز  ذنم  ْنكلو  طقف - تاّرم  عضب  .تقولا  كلذ  ا يف 
ماس صّمح  دقل  .ةعزعزتم  ةلواط  ىلع  ةئفاد  ةكعك  مامأ  تارايزلا ، ةفرغ  لخاد  ًاقبسم 
نأ نود  نمو  ةرايز ، ّيأ  لبق  ًادّبؤم  ًانجس  نينوجسملا  ّلك  لعفي  امك  اهرّمخو  ةوهقلا 



موي يأ  لصحي يف  امك  ةّيرطلا  ةكعكلا  امهالك  غضم  ّمث  كلذ ، لوح  ةملكب  قطني 
.ّيداع نينثا 

.ةضماولا ةريصقلا  رطسألا  أرقو  ىرخأ ، ًةّرم  بوساحلا  ةشاش  ىلإ  رظن 
.راذنإ

نيعبس دعب  ىلع  ةريغص  ةدلب  يف  طقف ، قئاقد  عضب  ذنم  ةقرس  تلصح 
امهيدل ناك  .الاسبوأ  ةطرش  كلذكو  اهيلإ ، اهقيرط  يف  الاس  ةطرش  تناك  .ًاليم 

.بارشلا لوانت  بّنجتل  ّيقيقح  ٌببس 
.سكنورب دّهنت 

.هبتكم ىلع  ةحورطم  تناك  ةيراجلا  تاقيقحتلا  تاّفلم  نم  ٌماوكأ 
.يريبونورك ءانف  عيمجلا يف  دراطت  ةلّوحتملا  جلثلا  قئاقر  تناك 

ىلع لوصحلا  فد  فنعلا  مادختسال  ًاّدعتسم  ناك  نم  ًامئاد  كانه  ناك 
ىلع هناكم ؛ ىقبي  نأ  ّمهملا  نم  ناك  ذإ  ًارّربم ، هلمع  ناك  اذهك ، موي  يفو  .هاغتبم 

.ةزيجو ةرتفل  ّلقألا 
". راذنإلا "
."؟ هب ام  "

ةدّوزملا تاراطإلا  تاذ  ةراّيسلا  جيجض  طسو  مورتسلراك  توص  عمس 
.تلفسألا قوف  ريست  تناك  اميف  ةّيندعم ، لسالسب 

."؟ هتيأر له  "
.هباجأ ّلقألا  ىلع  هّنكلو  هلزنم ، هاّجتاب  ةفاسملا  فصن  زاتجا  دق  هسيئر  ناك 



". نوج "
."؟ اذام "

". سمسيركلا ةليل  ًادغ  "
ًالّوطم ةراّيسلا  قوب  ىلع  مهدحأ  طغض  اميف  هعمس ، دقف  مورتسلراك ، أطبأ 

وه مورتسلراك  فلخ  دوقي  يذلا  قئاسلا  نأ  نوج  نقيأ  .جاعزنالاب  رعشي  وهو 
.كاذ قوبلا  توص  هعامس  نع  لوؤسملا 

يف ام  ٍناكم  يف  اإ  .عقت  نيأ  ىتح  فرعأ  ال  نوج ، يابيه ! ...و  "
ضفرل ةّجحك  لصح  ام  مدختست  .هلعف ال  يونت  ام  فرعأ  يننكل  .الاسبوأ  يحاوض 

". انترئاد ّصخي  اذه ال  .كلزنم  ىلإ  ةدوعلا 
.ةفلتخم قاوبأ  ةثالث  توص  عمس  لقألا ، ىلع  .قاوبأ  ةّدع  كانه  نآلا 

.ةعتمم ةيسمأ  ةيضمتل  مهلزانم  ىلإ  نوهّجوتم  مورتسلراك - لثم  عيمجلاو -
قبسي يذلا  مويلا  يف  ًافرصم  قرسي  يذلا  نَم  .ًاقح  ّيلإ  ِغصأ  نوجو ، "

". تالافتحالا هم  صخش ال  هنإ  سمسيركلا ؟ ةيشع 
وأ ىرخأ  ىلإ  ٍدي  نم  فتاهلا  لّقنت  ىلإ  تراشأو  ةقطقط ، توص  كانه  ناك 

.رخآ ىلإ  ناكم  نم 
". يتراّظن عضأ  امثير  طقف  رظتنا  "

فّقوت دق  هسيئر  ناك  اذإ  امع  سكنورب  نوج  لءاستف  .ًادّدجم  ةقطقط  عمس 
ىلع تاّدجتسملا  عباتي  ناك  اميف  دوقملاب ، كسمي  نأ  نود  نم  ءطبب  دوقي  ناك  وأ 

.هتراّيس بوساحلا يف  ةشاش 
.كلذ ىلإ  ًابخص  رثكأ  تتاب  يتلا  قاوبألا  تاوصأ  تراشأو 



.هيلإ اهقيرط  يف  ىرخأ  كانهو  ناكملا ، ىلإ  ناتّيرود  تلصو  ...ناتنثا  "
مهعد .نوج  اي  ًاليم  نيعبس  دعبت  اإ  .ًاضيأ  كتشاش  ىلع  كلذ  ةيؤر  كناكمإب 

". ةّصاخلا مهلكاشم  نوّلحي 

ضيبأ ٌرادج 
تلّوحت يتلا  قسغلا - ةلوزعملا يف  جلثلا  فدنو  .كانه  دُعَـت  نوناك مل  ةملظ 

- ةّداح ءاضيب  تابيبح  عم  ةّيجلث  ةفصاع  ىلإ  ةباغلا  ىلإ  فرصملا  نم  مهقيرط  يف 
ٍرادج ىلإ  تلّوحتو  ًاقراخو ، ًاّيموجهو  ًاّينونج  ًائيش  ًامامت ؛ ًافلتخم  ًائيش  نآلا  تراص 
اطيرش ناك  .ةملظلا  نم  رخآ  عون  ىلإ  لّوحتو  مهقّوط ، قحاسو  ٍعينمو  ضيبأ 
اهتعرس نم  فّفخت  يللينأ  تناكو  جاجزلا ، ىلع  ٍسأيب  نابرضي  نايطاّطملا  نيتحاسملا 

، نيعبس ىلإ  ةعرسلا  تلّوحت  مث  ًاليم ، نيعست  ةعرسب  ريسلل  اوطّطخ  دق  اوناك  .رثكأ 
.ةعاسلا ًاليم يف  نيسمخ  غلبت  داكلاب  نآلا  يهو 

ةلّمحملا ةراّيسلا  ىلإ  اولقتنا  ّمث  اهديب ، كسمي  ناك  اميف  ةباغلا  يف  اوضكر 
ةقّيضلا قيرطلا  ىلإ  ةفيثكلا  ربونصلا  عوذج  نيب  فقوملا  اورداغو  ةغرافلا ، ايادهلا  بلعب 

؛ كلذ دعب  ًائيش  اوري  .ليلقب مل  عسوأ  قيرط  اوفتخيل يف  تاراّرجلاو ، تالبطسإلا  ثيح 
ناك هتاباسحل ، ًاقفو  .قّيض  ّرمم  نع  ناتحاّسملا  اهيف  تفشك  ةزيجو  ةظحل  ءانثتساب 
رثكأ اوعطقي  مّأ مل  نآلا  ضرتفاو  .لايمأ  ةسمخ  نم  رثكأ  اوعطق  دق  اونوكي  نأ  بجي 

طوطخو تاّرمم  ىلع  يوتحت  نأ  نم  ًالدب  يتلا  قيرطلا  ىلع  كلذ  هباش  ام  وأ  ٍليم  نم 
.جلثلا نم  ناردجب  ةطاحم  تناك 

ىرخأ ٌتاراّيس  كانه  تناك  اهلبقف ، .رثكأ  اهتعرس  يللينأ  تأطبأ  ّمث 
.مامألا ىلإ  فحزت 



اتلك يفو  .ًاليحتسم  ناك  امهيّطختو  .رثكأ  اّمبرو  ناتراّيس ، كانه  تناك 
ىلإ ةدوعلاو  فّقوتلا  ىلع  تربُجأ  كلذ ، لعفت  نأ  امهلالخ  تلواح  نيتللا  نيتّرملا 

برتقت تناك  يتلا  ةمحزلاو  مادقأ ، عضب  ةفاسم  زواجتت  نكت  ةيؤرلا مل  ّنأل  اهّطخ ؛
.ةّيبناجلا مذفان  نم  برقلاب  اهرورم  لبق  اهتيؤر  ليحتست  تناك  مهنم 

ليدبتو ةمعان ، تالجع  ةكرحب  نآلا ؛ ىتح  ازاوت  ىلع  ًةظفاحم  تدب  اهّنكل 
بعادت ويل  دي  تناك  .ةعرسلا  رييغتو  قناخلا  ماّمصلا  ليغشتو  لمارفلا  حبك  نيب 

.ةّينازيملا تدقف  يتلا  ةراّيسلا  ةّينازيم  ىلع  ظافحلا  تلواح  اميف  تمستباف  اهّدخ ،
قوف ًاينحنم  هفلخ ، ربساج  ناكو  .هتيحان  نم  ةّيفلخلا  ةيؤرلا  ةآرم  لّدع 
ًاضباق يللينأ ، فلخ  ناڤيإو  .شيطارخلاو  ةريخذلا  نزاخم  ّدعَي  وهو  ةحلسألا ، قودنص 

ٌليس اميف  ةبحاش ، ءاضيب  هعباصأ  لصافم  تدبف  ىنميلا ، هدي  ةحار  ىرسيلا يف  هدي 
ليدنمب هحسم  نأ  ىلإ  ةبحاشلا ، هترشب  ىلع  ًالوزن  هرعش  ّطخ  نم  بّبصتي  قرعلا  نم 

.ًامامت ًافيظن  نكي  يذلاو مل  هبيج ، ًامود يف  هب  ظفتحي  ناك 
.باحسنا

نع عالقإلا  اهيف  رّرقي  ناك  ةّرم  ّلك  يف  لبق ؛ نم  كلذب  هدلاو  ماق  دقل 
دعب بورهلا  ءانثأ  لثامم ؛ ٍفرظ  ةّتبلا يف  لصحي  اذه مل  نكل  .ام  ٍببسل  بارشلا  لوانت 

.فرصم ةقرس 
". يبأ "

ىأر هّنكلو  كاذ ، موؤشملا  جلثلا  رادج  ببسب  ةراّيسلا  ةملظ يف  كانه  تناك 
ههركي ناك  ام  هلخاد ، ام يف  ىأر  .قسغلا  ناعطست يف  هانيع  تناك  .حوضوب  هابأ 

ّمث ًابيرقت ، توملا  ّىتح  ارضي  وهو  هّمُأ  ىلإ  اترظن  نيتللا  نينيعلا  ًادّدجم ؛ هتيؤر  أشي  ملو 
لوصو راظتناب  بابلا ، جراخ  ةراّيسلا  لخاد  اتعبقو  ةّيلوؤسملا ، عقوم  يف  هاتعضو 

نم ىزغم  كانه  نكي  مل  .ْبحسنا  ّمث  برضا ، ًالّوأ  .نينيعلا  كنيت  هرَك  .ةطرشلا 



.كلذ
."؟ اذام "

اّمم رثكأ  ًاتقو  قرغتسيس  رمألاف  .كيلع  لهسأ  كلذ  نوكيسف  تمن  اذإ  "
". لزنملا نوكنس يف  ةعاس  فصن  لولحب  ْنكل  بجي ،

.ءيشلا كلذ  اوفداص  ةظحللا ، كلت  يفو 
نيح ًاعوطس  رثكأ  اَودب  نيّيمامأ  نيءوض  ىأر  دعب ، نع  عقاولا  هآر يف  دقل 

.ةّيجلثلا ةفصاعلا  اوقرتخا 
.مامألا ىلإ  نيتصخاش  نينيع  وذو  ةّيمسر ، ةّذب  يدتري  ديحو  ٌقئاس 

، جلثلا ببسب  ةبوجحم  هبش  ةريبك  فرحأ  ةّتس  ةراّيسلا ، بناج  ىلع  كانهو ،
.ًةيافك ةحضاو  لازت  اهنكلو ال 

.ةطرشلا
.انه ىلإ  ةطرشلا  تلصو  دقل 

". ربساج "
". كلذ ُتيأر  "

". ايادهلا كلت  تحت  يبأو  َتنأ  يفتخت  نأ  ىلع  صرحاو  كحالس ، ْزّهج  "
ّنأ ادبو  .مامألا  ىلإ  ًةرشابم  اهقيرط  تعباتو  ةطرشلا ، ةرايس  مزواجت 

.مهظحلي يطرشلا مل 
". يللينأ " 



.تازاّفقلا ةبلع  تحت  ضرألا  ىلع  هيقاس  نيب  ةعوضوم  ةبيقحلا  تناك 
.ةّيدقنلا قاروألاب  ةئلتمم  تناكو 

". ةديعس ةلئاع  نحنف  .ةمستبم  تنأو  يدوق  يمستبا ، "
.هرمع نم  نيسمخلا  .ريصق يف  رعشو  ةيحل  اذ  ناكو  ًاديحو ، يطرشلا  ناك 
جلثلا هعلتبا  نأ  َثِبَل  امو  يابيه ، هاّجتاب  هقيرط  لمكأ  دقو  ًةرشابم ، همامأ  رظني  ناكو 

.ليلق دعب 
ىلإو امهينضح ، ىلإ  ايادهلا  بلع  تداعو  ًادّدجم ، ناڤيإو  ربساج  ماقتسا 

، نآلا ىتح  هيدي  ضبق  دق  ناڤيإ  ناك  .ّيفلخلا  جاجزلا  لفسأ  حوللاو  ةرايسلا ، ةيضرأ 
.اهدنع فّقوت  .ًادّدجم ّمث  سّدسملا  طقسأو  .ًاضيأ  هينيع  ضمغأ  دقف  نآلا  امأ 

". ناڤيإ "
."؟ اذام و"

."؟ ظقيتسم َتنأ  له  "
". لجأ "

."؟ هللا ّقحب  كتريخذ  نزاخم  نيأ  "
". نآلا اهيلإ  جاتحن  "ال 

ضرتفملا هناكم  يف  ءيش  ّلك  ّنأ  نم  دّكأتلا  طقف  ديرأ  ةريخذلا ، نزاخم  "
". يتّمهم هذه  طبضلاب !

نم قّرعتي  ناك  هّنكلو  دعقملا ، هكراشي  يذلا  لجرلا  كلذ  ناڤيإل  ْقُرَـي  مل 
ةبيقحلا نع  ثحبلاب  أدبو  هنم ، بلُط  امك  لعف  اذل  .لخادلا  نم  فجتريو  جراخلا 



.هنضح ةعوضوم يف  نوكت  نأ  بجي  ناك  يتلا  ةريغصلا 
.كانه نكت  مل 

". تفتخا ...دقل  "
."؟ تفتخا ةملك  هينعت بـ يذلا  ام  "

". كانه لازت  نوكت ال  نأ  ضرتفملا  نم  .ىرخألا  ةراّيسلا  ...اّإ يف  "
!". كانه "
". لجأ "

."؟ بورهلا ةراّيس  ينعتأ يف  "
". لجأ "

.رادتساف نآلا  اّمأ  زيكرتب ، يغصي  ويل  نكي  مل 
!". هللا ّقحب  يبأ ، "

."؟ اذام "
."؟ اهتلمح له  "

". لجأ "
."؟ كيزافق يدترت  نأ  نود  نم  كلذ  تلعفأ  "

". سبالملا انلّدب  امدنع  .اهُتبّضو  امدنع  .كلذ  ّنظأ  ...أ  "
!". يللينأ يريدتسا ، "



ناڤيإ هعمسي  ّالأ  كلذ  نم  دارأ  هّنأ  ول  امك  هتوص ، ضفخأو  ربساج  ىنحنا 
.يللينأو

اننكمي ال  ديكأتلاب ؟ كلذ  مهفت  تنأ  .نآلا  انجاردأ  ةدوعلا  اننكمي  ال  ويل ؟ "
!". كانه ىلإ  تلصو  دق  ةطرشلا  .اّنك  ثيح  ىلإ  ةدوعلا 

."؟ مأ ال ريدتسأ  نأ  بجي  له  "
رثكأ تناك  ااكرح  ّنكل  ةراّيسلا ، ىلع  رطيست  لازت  ال  يللينأ  تناك 

.ةّيئاجف
."؟ ريدتسأ له  "

". ّيلإ ْتصنأ  ويل ، "
.نآلا سمهي  ربساج  ناك 

.ءانعلا ّقحتسي  رمألا ال  ّنكل  .راثآ  ّيأ  انءارو  كرتن  نأ  ديرت  كّنأ ال  مهفأ  "
" .ةطرشلا تّالجس  نم  ٍّيأ  ىلع  نيجردم  انسل 

". لجأ "
" ...ببسلا اذهل  .ويل  اي  اّنم  دحأ  "ال 

". يبأ "
."؟ هب ام  "

". ّيمارجإ ٌّلجس  هيدلو  .وه  هتامصب  كلت  "



جلثلا ربعو  تاباغلا ، ربع  عرسأو  هطسو ، ىلإ  ويل  ضكر  ضيبألا ، رادجلا 
ًاديعب ناصغألا  ىمر  .ربونصلا  ناصغأب  ةاطغم  ّوتلل  اهوكرت  يتلا  ةرايسلا  هاّجتاب  قيمعلا 

ىلع ثحبو  لخادلا  ىلإ  زفق  سلجي ، هدلاو  ناك  ثيح  ىلإ  يفلخلا  بابلا  حتفو 
، لخادلا ىلإ  فحز  .كانه  نكت  .يفلخلا مل  ّفرلا  ىلعو  باوبألا ، تاحتف  يف  دعقملا ،

ىلع ّمث  ةدايقلا ، ةحول  ىلعو  رواا ، دعقملاو  قئاسلا ، دعقم  ىلع  هيدي  عضوو 
مالظلا يف  سّملتت  نيقيقرلا  نييدلجلا  هيزافقب  ةاطغملا  هعباصأ  تحار  .ةيضرألا 

.ٍشنإب ًاشنإ  ثحب  ىودج ، نود  نم  نكلو  ةيطاطملا ، تاداجسلا 
، لفسألا ىلإ  هدسج  طغض  .دعاقملا  تحت  .دحاو  ٌناكم  كانه  لاز  ام 

.دّدمتو
اهبحس .ةريغصلا  ةبيقحلا  .تناك  طسولا  يف  يمامألا ، دعقملا  تحت  كانهو ،

.ةلّجسملاو ةقّثوملا  هدلاو  تامصب  نالمحي  ةريخذ  انزخم  .اهحتفو  جراخلا ، ىلإ 
.رايخ هيدل  نكي  مل 

ًاددجم اوراسو  ًةأجف  اورادتسا  ّيفير ، قيرط  ىلعو  ةيجلث ، ةفصاع  طسو  يف 
.تارايسلا فوقو  بأرم  ىلإو  ةباغلا  قيرط  وحن  .ّوتلل  هنم  اوّرف  يذلا  ناكملا  هاّجتاب 

تراصو ًاددجم ، ضكر  .هدلاوو  يللينأو ، ربساج ، .نآلا  كانه  هنورظتني  اوناك 
.هجراخو بلقلا  لخاد  مدلا  ّخضي  امنيب  هملؤيو  ضبنيو  قفخي  هردصو  ةقيمع ، هسافنأ 

ةطرشلا يف تارايس  ترشتنا  دقف  .عبطلاب  نوملعي  اوناك  .تمصب  اوسلج 
قيرط ىلإ  جراخلا  وحنو  رئاظحلاب ، ًارورم  ًاددجم ؛ ةنيعللا  ةباغلا  قيرط  اوزاتجا  .ةقطنملا 

.فيرلا



، ًاليلق حايرلا  تأده  اّمبر  .حيحصلا  هاّجتالا  ًاددجم يف  نودوقي  نآلا  اوأدب  دقل 
.ةيفلخلا ةآرملا  ىلإ  رظن  امدنع  كلذ ؛ ببسب  اهاري  نأ  عاطتسا  اّمبرو 

هذ ّرم  هّنأ  ًالجاع  كرديس  يذلا  هتاذ  يطرشلاو  ااذ ، ةطرشلا  ةرايس 
؛ جولثلا ةسارش  طسو  ًادج  ًابيرغ  ًاراسم  تذّختا  يتلا  ةرايسلا  قئاقد ؛ عضب  ذنم  ةرايسلا 

.انه نم  لايمأ  عضب  دّرجم  دعب  ىلع  فرصم  ةقرس  دعب  ةرشابم  يأ 
.يللينأ عارذ  ىلع  ويل  ُدَي 

". يعيبط لكشب  يدوقو  كقيرط  يلمكأ  نكلو ، .كانه  اإ  .انءارو  "
، ًامدق نونامث  امهنيب ، ةريبك  ةفاسملا  نكت  مل  ًاددجم ؛ ةيفلخلا  ةآرملا  ىلإ  رظن 

.ةورذلا ةظحل 
". رثكأ برتقت  نأ  بجي  .اهسفن ال  ةفاسملا  اهسفن ، ةعرسلا  "

.ًاضيأ ةيفلخلا  ةآرملا  ىلإ  رظنت  تناك  فيك  ىأر  دقل 
". ةيقدنبلا ينطعأ  ربساج ، َتنأو  .يللينأ  اي  طقف  قيرطلا  ىلع  يزّكر  "

ويل اهذخأف  نييمامألا ، نيدعقملا  نيب  نمو ّمث  ربساج ، يدي  ىلإ  ةبيقحلا  نم 
.هيذخف ىلع  حيرتست  اهكرتو 

". ويل "
.حالسلا َينزخم  ءافتخا  ربساج  فشك  نأ  ذنم  تمصب  ًاسلاج  هدلاو  ناك 

حبصأ ىتح  مامألا  ىلإ  هلمكأب  همسج  بحسو  سأرلا  دنسمب  كسمأ  نآلا ،
.ويل نذُأ  نم  برقلاب  همف 

". َّينُـب "



."؟ اذام "
."؟ لعفتس اذام  "

". تنأ هتأدب  يذلا  أطخلا  ءاإ  "
.اهرّخذي وهو  هنضح  ىلع  لازت  ةيقدنبلا ال  تناك 

يهو .نيميلا  ىلإ  فطعنت  قيرط  كانه  ًابيرقت  ةدراي  يتئم  دعب  ىلع  يللينأ ، "
امدنع يفّقوت  لفاسلا ، كاذ  انَعِبَت  نإو  .كانه  يفطعنا  .ةدّبعمو  ٍفاو ، ٍلكشب  ةضيرع 

". كل لوقأ 
.هنزاوت ىلع  ظفاحي  يكل  ويل  دعقم  ىلع  ّدشلا  نا  ـڤـ يإ لصاو 

."؟ حالسلا مدختستس  له  ويل ، "
". لجأ "

" ...تنأ ...اذام  "
". ةدايقلاب ّترمتسا  نإ  ...ءيش  ثدحي  نل  "

.نيميلا وحن  تفطعناو  تأطبأ  مث  ضماولا ، ةرايسلا  ءوض  تلّغش 
ًاسفن ذخأي  حار  ذإ  ّدعتسي ؛ امدنع  ًامئاد  لعفي  امك  ءطبب  سّفنتي  ويل  ناك 
.هلعف ام  اذه  .ٌريفزو  ٌقيهش  .هجرخي  مث  كانه ، هسبحيو  هنطب ، ىلإ  طبهي  هعديو  ًاقيمع ،

سمخ رشع ، تادراي ، سمخ  دعُب  ىلع  جرخملا  .ةيفلخلا  ةآرملا  نم  ققحتلاو  سفنتلا 
جلثلا طقاست  ببسب  ًابيرقت  ةيئرم  ريغ  ةطرشلا ، ةرايس  تفطعنا  ّمث  نمو  ةرشع ،

.هرارق ذّختا  مهقحالي ، سرتفم  ناويح  كانه  .فيثكلا 
". يفّقوت "



ضرألا ىلع  ةرايسلا  بيلاود  تقلزناف  ةأجف ، حباكملا  ىلع  يللينأ  تساد 
حتفف ةرايسلا ، تفّقوت  نأ  ىلإ  ةريغص  تاكرحب  دوقملا  تّوسو  ضباقلا ، تلزنأ  .ةيديلجلا 

.هيديب ةيقدنبلا  لمحي  وهو  ةرايسلا  رداغو  بابلا  ويل 
ـــــــــــــــ

رتويبموكلا ةشاش  مامأ  هبتكم  يف  ًاسلاج  لازي  ال  سكنورب  نوج  ناك 
ّرم دقو  .ًاليم  نيعبس  دعب  ىلع  تلصح  فرصم  ةقرس  ةيلمع  تاروطت  عباتي  ويدارلاو ،

، ةديعس ةليل  هل  اوّنمتو  بارشلا ، ريثأتب  نوهقهقي  مهو  حوتفملا  بابلا  برق  هئالمز  رخآ 
قرسي يذلا  نم  نوج ، ايو  .كلذك  نكي  هّنأ مل  عم  لوغشم  هّنأ  ىعّداو  مهل  مستباف 

.تالافتحالا هم  صخش ال  هنإ  سمسيركلا ؟ ةيشع  قبسي  يذلا  مويلا  ًافرصم يف 
نانثالا امه  اناكو  وه ، هنع  ًاضيأ  نكلو  فراصملا ، يقراس  نع  ثّدحتي  هسيئر  ناك 
ناملعي اناك  .لزنملا  ىلإ  باهذلا  مدعل  ٍرذعك  رمألا  ذه  مدختست  .كلذ ال  ناملعي 

ودبي دق  مّدقت  ّيأ  دصرو  لمعلا  ءاقبلا يف  راتخي  دق  تالافتحالاب  متهي  نم ال  ّنأ 
.ًاّمهم

ىلإ اهقيرط  ةعبارلا يف  ةيرودلاو  .نآلا  اهنكامأ  تذختا  ةطرش  تاّيرود  ثالث 
رارفلاب يف اوذال  دقف  ةعبرأ - وأ  ةثالث  دوهشلا - لاوقأل  ًاقفوو  نوقراسلا  اّمأ  .الاسبأ 

ةحاس نم  دالبلا  برغ  يلامش  وحن  ةهجّتم  اهتيؤر  تمت  دقو  .ةصاخ  باّكر  ةرايس 
يابيه نيب  ام  ٍناكم  يف  عقت  ةيفيص  لزانم  ةقطنمب  ًارورم  ةيعرف ، قيرط  يف  ةميرجلا ،

.الاسو
ةلواطو ةذفانلا  نيب  ةرئاد  لكش  ىلع  ىشمو  ّملأتملا ، هرهظ  لفسأ  كّلد 

.بءاثتو بتكملا ،
، هردصو هترجنحب  ًارورم  نخاسلا  ءاملا  كّرحت  .يّضفلا  ياشلا  نم  ناجنف 

أدب دق  ناك  .تالافتحالا  نم  ريغصلا  خبطملا  غرف  ًاريخأو ، .ةايحلا  ىلإ  هداعأ  داتعملاكو 



.بابلا دنع  فّقوت  نيح  رخآ  ًاناجنف  رّمخي  يكل  قاورلا  هاّجتاب  يشمي 
ليمز توص  عمس  ّمث  لاصّتالا ، ويدار  نم  رداصلا  ّداحلا  ريفصلا  عمس  ًالّوأ ،

.ًافّهلتم
!". باّكر ةّدع  ةرايس ! مهارأ ! يننإ  "

.درفنم ةطرش  لجر  الاسبأ ، نم  ةيرود  ةرايس 
!". مهعبتأ يننإ  "

.لاصّتالا ويدار  نمو  بتكملا  ةلواط  نم  سكنورب  نوج  برتقا 
.ًاليم نيّتس  وأ  مادقأ ، عضب  دعب  ىلع 

!". فّقوتأ انأ  ...اإ  .كّرحملا  ئفطأو  تفّقوت ، دقل  "
.ةراّيسلا تأطبأ 

!". اهنم جرخي  ٌدحأ  ...قئاسلل  رواا  باكرلا  دعقم  نم  ...ٌدحأ  "
رظنو رادتسا ، نيح  رارفلا  ةرايس  هاّجتاب  الاسبأ  نم  هقيرط  يف  هليمز  ناك 

.هتدراطم ّمتت  نم  وه  حبصأ  نآلاو ، .ةدراطملا  ةقلح  اهعبتف يف  ًاددجم ، اهظحالو  هلوح 
!". رانلا قلطيو  ...ّيلع  ...بّوصي  هّنإ  ةيقدنب ! هيدل  حالس ! كانه  "

ـــــــــــــــ
عفر .حوضوب  ةلذبلا  ىري  نأ  عاطتسا  ويل  ّنكلو  ةيؤرلا ، ُقيعُي  جلثلا  ناك 

.قئاسلا ةهج  نم  بابلا  حتفنا  ىتح  رظتناو  ةيقدنبلا ،
.دانزلا ىلع  هعبصإ  عضو 



.كانه ةسلاج  ةلذبلا  تلظ  .جرخي  ًادحأ مل  ّنكلو  رظتنا ،
.رانلا قلطأف 

.ةثلاثلاف ةيناثلا ، اهتلت  كّرحملا ، ىلع  ىلوألا  ةقلطلا  .رانلا  قلطأ 
ىلع هسفنب  ىمرو  ًاضكار ، ةرايسلا  نم  ديحولا  ّيطرشلا  جرخ  نأ  ىلإ 

.جلثلاب ءيلملا  قدنخلا  لخاد  ىلإ  جرحدتو  ضرألا ،
نم ةرايسلا  نّكمتت  نل  .كّرحملا  ىلإ  اههّجو  اهّلك  ىرخُأ ؛ تاقلط  عبرأ  قلطأ 
نم برقلاب  سلجيو  ءارولا  ىلإ  دوعي  وهو  قدنخلا  ىلع  هينيع  ىقبأ  .ًاددجم  مهتقحالم 

.يللينأ
". يقلطنا "

رورملاو ةيطغتلا ، نيمأتو  رذحلاو ، ةطيحلا  بناج  ذاختاف  عضولا ؛ ّريغت  دقل 
دعت رومألا مل  هذه  لك  ةيساسألا ، رارفلا  قيرط  وحن  ريسلا  ةعباتمو  ةطرشلا ، ةرايسب 

.ةنكمم
."؟ نيأ ىلإ  "

". ةرشابم مامألا  ىلإ  "
.ةلوهأم ريغ  ٍلزانمب  ةئيلم  ةقطنم  طسو  يف  مهدوجو ؛ ناكم  فرعي  ويل  ناك 

ًامئاد كانه  .ًابيرق  نكلو  دعب ، سيل  .ناكملا  اذه  نم  جرخي  فيك  فرعي  هّنكلو ال 
.جورخلل ذفنم 



نم ناك  نكلو ، .تمصلا  داسو  ديحولا  ةطرشلا  لجر  توص  ىفتخا 
ةلواط ىلع  عوضوملا  ويدارلا  لالخ  نم  كلذ  ّمت  ولو  لصح ، ام  مهفي  نأ  لهسلا 

.بتكملا
لواح جلثلا ، ىلع  لجرأ  ىطخ  توص  عمس  .اهنم  جرخو  ةرايس ، باب  حتفنا 

.أبخملا هسفنب يف  ىمر  ةليقثو ؛ ةديلب  ىطُخ  .برهلا 
ةلسلس ىلع  ةجمربم  .ىرخُألا  ولت  ةدحاو  ىرخُأ ؛ تاقلط  عبرأ  عمس  نمو ّمث ،

.ةيرانلا تاقلطلا  نم 
.حايرلا ريفص  عمس  ّمث  تمصلا ، داس  ّمث 

.طقف اذه 
". ةرايسلاب اوقلطنا  دقل  "

.ملأ نود  نم  توص  ةباصإلل ؛ ىتح  ضّرعتي  .ةايحلا مل  ديق  ىلع  ناك 
". مامألا ىلإ  ةرشابم  "

، قيرطلا ةعراق  دنع  حجرألا  ىلع  اذه ، عامس  نكمي  .ًاضفخنم  لاز  ام  هنكلو 
.لصح ام  جتنتسي  أدب  مّلكتي  اميف  هّنأ  حضاولا  نم  ناكو 

نم ًادّكأتم  تنك  .مزعو  يماظن  لكشبو  ىطخلا ، عرسُم  لّجرت  ...دقل  "
". تومأس يننأ 

.ًانكمم كلذ  ...ناكو 



حالس مدختسا  .كّرحملاو  ةرايسلا  ىلع  رانلا  قلطأو  يوحن  بّوص  امدنع  "
". هتيأر دقل  .ياك  .يأ  زارط  نم  ًايكيتاموتوأ  شاشر 

ّريغو بَقَـترُم ، ّرش  نم  فوخلاب  رعش  بابلا ، دنع  سكنورب  فّقوت  امنيح 
عمس امدنعو  .لافقإلا  تقو  .قئاقد  ثالث  .ةيركسع  ةحلسأ  .ويدارلا  ىلإ  داعو  ههاّجتا 

، ةقاطلا كلذكو  اهسفن ، ةّوقلا  تناك  .مه  مّإ  .قلقلا  دّدبت  رانلا ، قالطإ  توص 
هاّجتالاب نكلو  ًادّدجم ، قاورلا  ىلإ  ًاعرسم  جرخ  مه ! مّإ  .حرفلاو  ةجهبلا  ىتحو 

نم ّرم  ماع  فصن  نم  رثكأ  .ةرايسلاو  بأرملاو  جردلا  هاّجتاب  ةّرملا ؛ هذه  سكاع  ـُ ملا
عيمج ريخأو  دحاو  ّيفتاه  لاصّتا  َرَّـيَغ  ةليل ، يفو  .مهيلإ  ةراشإ  ّيأ  دوجو  نود 

تانالعإلاو لئاسرلا  نم  ليلقلا  .لعفي  هنكلو مل  .جورخلا  ىلع  مهربجي  داكو  سيياقملا ،
اّمبر .سكنورب  باتري  ّكشلا  أدبو  لاصّتا ، ّلك  ةأجف  يهتني  نأ  لبق  دعب ، دئارجلا  يف 

تامولعملا نم  مغرلابف  .ربكألا  خألا  ىلع  مكحلا  أطخأ يف  امبرو  أطخلا ، رارقلا  ذّختا 
مضي قيرف  نم  مغرلابو  مومعلا ، نم  مهيلع  لوطهلا  تّرمتسا يف  يتلا  حئاصنلاو  ةّيرسلا 

عمو .ةفرعملا  ظوحلم يف  مّدقت  ّيأ  ثُدَحي  ...ثحابملا مل  لاجرو  نيلّلحملا  نم  ريثكلا 
ىلإ رظن  نيح  هب  رعش  امب  رثكأ  رّكفي  أدب  فيرخ ، ىلإ  نمو ّمث  فيص ، ىلإ  عيبرلا  لّوحت 

تاونس رشع  ًاحضاو ، ناك  هنكلو  تاملك ، كانه  نكت  مل  ةفطاخ ، ةرظن  مورتسلراك 
.ةأجف راهنت  تأدب  ةقثلا  نم 

ملوهكوتس ناكس  ّنأ  ول  امك  رعش  .سمسيركلا  ةيشعل  قباسلا  مويلا 
عضب دّرجم  .ةّقش  ّلك  يف  ةنيزلاو  ةرفقم ، عراوشلاف  .مهلزانم  ىلإ  اوبهذ  دق  اهلمكأب 

يإ 18"  " قيرط وحن  ًاهّجوتم  ةيلاع  ةعرسب  كيفلأ  رسج  قوف  ّرمي  وه  اهو  قئاقد ،
.ًابرغ

". سكنورب انأ  "
". كلذ عامس  يننكمي  "



.ربكألا خألا  ىلع  مكحلا  ئسُأ  .ًائطخم مل  نكأ  مل 
". يقيرط انأ يف  "

". لزنملا ىلإ  بهذت  نأ  كنم  تبلطدقل  "
نوج رّكذت  .لافطألا  تاوصأو  تالافتحالا  يناغأب  ًاطاحم  مورتسلراك  ناك 

ليمجلا ّيحلا  كاذ  يف  ليمجلا  لزنملا  كلذل  هترايزو  تئافلا ، سمسيركلا  سكنورب 
يف فراصملا ؛ يقراس  نم  ةديدج  ٍةعومجم  نع  لماك  ٍماودب  قيقحتلاب  عورشلا  بلطل 

.ةيقيقح ٍةلئاع  عم  ءاشعلا  ةدئام  ىلإ  تهتنا  ةرايز 
.لازي الو  مهنع ، يّرحتلاو  قيقحتلاب  موقي  وهو  ةنس  تضم 

". يابيكنيرب ًارورم  يابيه ؛ ىلإ  يقيرط  يف  ةرايسلا ، انأ يف  "
" ...ةنعللا نوج ، "

". مه مّإ  "
!". مه "
". مه "

نود نم  اهزاتجاف  رورملا ، ةراشإ  رمحألا يف  ءوضلا  رينأ  وربيتور  عطاقت  دنع 
توص عفتراو  ةفرغلا ، وحن  فتاهلا  رادأ  ّمث  نمو  تمصب ، مورتسلراك  رظتنا  .فّقوت 

.يناغألا
."؟ نوج اي  اذه  عمست  له  "

.لينيفلا شدخت  يهو  ةشبرخ  ردصت  ةربإ  زارطلا ، ميدق  فارغونوف 



.6 نوللا ضيبأ  سمسيركب  ملحأ  انأ 
". بارشلاو نّخدملا ، محللا  .نوج  اي  سمسيركلا  يناغأ  اإ  "

.7" ينطولا تاوسلا  قيرف  ديرأ  "
". نوج "

". مه مّأ  ملعأ  انأ  "
فقو يذلا  لجرلا  ّنإ  فرصملا ، جراخ  نم  دوهشلا  دحأ  لاوقأل  ًاقفو  "
تناك .ًائطب  رثكأ  ًاضيأ  ادبو  ظوحلم ، لكشب  نيرخآلا  نم  ًاّنس  ربكأ  ناك  ًاسراح 

". فرصملا لخاد  اوناك  نم  عم  ًةنراقُم  ةقيشر  ريغو  ةليقثو ، ةبّلصتم ، ةكرحلا  هتقيرط يف 
". مه مّإ  "

."؟ كلذك سيلأ  .طّروتمو  ّنسم  لجر  لبق  نم  كانه  نكي  ملو  "
". ترانيل "

.ريغصلا مورتسلراك  مسا  ّطق  مدختسي  ملو  تاونس ، رشع 
."؟ اذام "

معدلا ىلإ  نوجاتحي  يابيه  يف  يئالمز  .ردقلا  اذ  نيبيرق  ًاموي  نكن  "مل 
". تارايسلا ىدحإ  ىلع  رانلا  اوقلطأ  دقل  .ّيركسعلا 

.نوللا ضيبأ  سمسيركب  ملحأ  انأ  ةينغُأ  ًاريخأ  تهتنا 
.ةفولأم كلذكو  نآلا ، ىرخُأ  ىقيسوم  كانه  تناك 

قيرف لاسرإ  اهنم  بلطأو  ةليللا  ةطرشلا  ةسيئرب  لصّتأ  نأ  يننكمي  ال  نوج ، "



.8" تاوسلا
.9 جلثلا لجر  يتسورف 

ةصاخ ةحرف  ةينغُأ  نوّمنري  نيذلا  نيجهتبملا  لافطألا  نم  سروك  .وه  اه 
.سمسيركلاب

نإ قالطإلا  ىلع  موي  ّيأ  وأ يف  سمسيركلا ، ةيشعل  قباسلا  مويلا  سيل يف  "
نأ نكمي  مّأ  ىلإ  ريشي  ءيش  كانه  نكي  نإو مل  ةّينعملا ، ةرادإلا  يه  انترئاد  نكت  مل 

". مُه اونوكي 
ـــــــــــــــ

!". يعرسأ يللينأ ، "
" ...ىلع نّرمتن  .لبق مل  نم  انه  دقأ  انأ مل  "

!". تاقرطلا اولفقُي  نأ  لبق  انه  نم  جرخن  نأ  انيلع  يعرسأ ، "
طسو يف  ةيمامألا ، ةرايسلا  حيباصم  ءوض  ىلع  صقريو  بعلي  جلثلا  ناك 

.ةملظم ةباغ 
كّرحي وهو  كانه ، ةدّدمم  ةيقدنبلا  اميف  هيتبكر ، ىلع  ةطيرخلا  ويل  طسب  دقل 

ليامتت ةرايسلا  تناك  امنيب  نآلا ، اهيلع  نودوقي  يتلا  قيرطلا  لوط  ىلع  هعبصإ 
ًاقالزنا ّمت كلذ  ناك  .ةيبناجلا  ةذفانلاب  هسأرو  هفتك  تمدطصا  نأ  ىلإ  ٍفنعب  حّنرتتو 

.لهم ىلع  هحيحصت 
" ...انأ ويل ، نحن ، نيأ  ملعأ  "ال 

". بسحو ةدايقلا  يعبات  "



كلت دنع  تلاز  امف  .ًاينهذ  ةدوجوم  دعت  مل  اهنكلو  دوقت ، تناك  لجأ ،
.ةطرش ةرايس  ىلع  تاصاصر  عبس  اهيف  تقلطُأ  يتلا  ةظحللا 

.هيلع ُرانلا  َقَلطُت  نأ  نكمي  رانلا  قلطي  نمو  رانلا ، اوقلطأ  دقل 
ِدعُب ىلع  .قيرطلا  ىلإ  جرخم  كانه  كلت ، ةنيعللا  ةيفيصلا  لزانملاب  ّرمن  امدنع  "

!". كل لوقأ  امك  ةدايقلاب  طقف  تمق  نإ  .انه  نم  نيَليم 
اهنكلو .ًالعف  لمعتست  نأ  نكمي  ةحلسألا  هذه  ّنأ  ملعت  كلذ ، ملعت  تناك 

.رمألا رّكفت يف  نأب  اهسفنل  حمست  مل 
". يللينأ "

.اهلامعتسا دقل ّمت  رّكفت ، نأ  اهيلع  نآلا 
!". يفّقوت يللينأ ، "

.لتقت نأ  نكمي  ةحلسألاف 
!". دوقأس انأو  يفّقوت ! "

.فّقوتت نأ  اهيلع  نإ  اهل  ًالئاق  خرص  دقل  .خرصي  ويل  ناك  .نآلا  هتعمس  دقل 
ةآرم ىلإ  ترظن  .يفّقوت  .ًادّدجم  خرص  نآلا ، اذه ؟ لعفت  دق  اذامل  جارحألا ! يف  انه !
ملف عطق  ىلإ  اهلّوحو  اهيلع  رانلا  قلطأ  يتلا  ةطرشلا  ةرايس  نع  ًاثحب  ةيفلخلا  ةيؤرلا 

متمتي نا  ـڤـ يإو ةطيرخلا ، ربساج  يطعي  ويل  ناك  امنيبو  .مهتقحالم  نم  نّكمتت 
فطعنملا نم  اوبرتقا  يفلخلا ، دعقملا  ىلع  سلجي  ثيح  نم  ةحضاو  ريغ  تاملكب 

.اهيدي نيب  نم  دوقملا  قلزناو 
!". يفطعنا "



.هسفن تقولا  مهعيمج يف  اوخرص 
!". ةنعللا يفطعنا ، "

تقلزناف حباكملا ، ةساود  ىلع  هّلك  اهمسج  لقثب  تقلأ  .ناوألا  تاف 
يذالوف لكيه  نم  هب  طيحي  ام  ّلكو  كرحم  نم  هيوتحت  امب  ًالماك  ًاّنط  نزت  يتلا  ةرايسلا 

ّمث نمو  قدنخلا ، لخاد  ىلإ  ةّوق  الو  لوح  الب  تردحناو  بيلاود ، عبرأ  ىلع  عّبرتم 
هنأ ول  امك  جاجزلا  ىلع  ةّوقب  ُقَشرُي  جلثلا  ناك  امنيب  تعقوو  ةّفاحلا ، ىلع  تليامت 

.ٍّدحت ةديهنت  دهنتي 
.ةرايسلا لخاد  لصاحلا  ريثأتلا  حيضوت  بعصلا  نم  ناك  .تفّقوت  انهو 

دق هثودح  نكمملا  نم  نكي  ام مل  ّنأ  نم  دّكأت  .ةيعقاو  رثكأو  ًاسوملم  تمصلا  ناك 
.ا بورهلل  رارف  ةرايس  كانه  دعت  .ًالعف مل  ثدح 

رادأ .ءارولا  ىلإ  هعفد  فرجنملا  جلثلا  داعأ  امنيب  هاّيإ ، ًاحتاف  بابلا  ويل  عفد 
رثكأ هايإ  ًاحتاف  بابلا  لكرو  هدسج  معد  ثيح  ةدايقلا ، ةحول  ىلإ  هرهظو  همسج 

نم ىلعأ  ىلإ  لصي  يذلا  جلثلا  فقوو يف  جراخلا ، ىلإ  فحز  .ةلكر  ّلك  عم  ليلقب 
.بّكرلا

مكعيمج اولّجرت  .لاملا  ذخأتس  تنأ  اباب ، .ةحلسألا  ذخأتس  َتنأ  ربساج ، "
!". نآلا

ضبقمب كِسُمي  ربساج  .رخآلا  ولت  دحاولا  ةيجلثلا  ةفصاعلا  ىلإ  اوجرخ 
نييالم ةثالث  عم  نا  ـڤـ يإو رهظ ، ةبيقحك  هفتك  ىلع  اهقّلع  ةحلسألاب  ةئيلم  ةبيقح 
ءامدلاو يللينأ  تجرخ  اميف  .هيعارذ  نيب  اهلمح  ةيضاير  ةبيقح  يف  نويلملا  فصنو 

.اهفنأ نم  ليست 
". اذه يذخ  ايه ، "



.جلثلا ءامب  اهسفن  تفّظنو  ءامدلا ، تحسمف  هليدنم ، نا  ـڤـ يإ اهل  مّدق 
" ...ويل نايتسابيس ! "

". يلاعت ايه ، "
". انلزنم ىلإ  ًادغ  يتأي  نأ  ضرتفملا  نم  ...يذلا  ام  هلوقيس ؟ يذلا  ام  "

". نآلا لزنملا  ىلإ  نوبهاذ  نحن  .ّيلإ  يرظنا  يللينأ ، "
ٍنئاك ىلع  رانلا  انقلطأ  ...دقو  .سمسيركلاب  لفتحنس  .ًادغ  يتأيس  "

". ّيرشب
نم جورخلل  تقّلستو  اهدسج ، لوح  رثكأ  ماكحإب  قيقرلا  اهفطعم  تّفل 
ّلكب ىمرو  ةرايسلا ، قودنص  ويل  حتف  امنيب  .كانه  تفقو  مث  قيرطلا ، ىلإ  قدنخلا 

تارتسلا ىلع  يوتحي  يذلا  سيكلا  عزتناو  جلثلا ، ىلع  ةيانعب  ةفوفلملا  ايادهلا 
.ةقرسلا ةّيلمع  اهمادختسا يف  يتلا ّمت  ليوارسلاو 

". ةدح دربلا  دادزيس  "
يذلا ربساجل  ةدحاوو  اهطقتلت ، نأ  ىتح  لواحت  يتلا مل  يللينأل ، ةرتس  ىمر 

هنأل مل جلثلا  ىلع  اهامر  نمو ّمث  اهذخأ  يذلا  نا  ـڤـ يإل ةدحاوو  هترتس ، قوف  اهادترا 
.دربلاب رعشي  نكي 

ماعلا قيرطلا  ىلإ  لوصولاو  ةباغلا  زايتجا  انعطتسا  نإ  نيليم ؛ دعب  ىلع  "
مزلتسيو انتحلسأ ، يّدحت  هنكمي  ّيِلََحم  ّيطرش  كانه  سيل  .رخآلا  بناجلا  نم  عيرسلا 

ظفاحن نأ  انيلع  ...ةفاسملا  .انه  ةيركسع  تازيزعت  ىلع  لوصحلل  ةقيقد  نيعست  رمألا 
". ةفاسملا ىلع 

هبشأ حبصأ  لب  كانه ، دعي  ضيبألا مل  رادجلا  ّنكلو  طقاستي  جلثلا  ناك 



.باحسلا نم  ةلتكك  ةئيطب  ٍةكرحب  خفتنتو  دعاصتت  ةيشامق  ةعطقب  ةمعان ، ةراتسب 
.انتيؤر ّمتت  نأ  لهسألا  نمو  ىرن ، نأ  لهسألا  نم  حبصأ 

". كلذ ديرُأ  انأ ال  "
يللينأ تفّقوت  اهنيح ، .ةباغلا  فرط  هاّجتاب  لقحلا ، لخاد  ريسلاب  اوأدب 

.قيمعلا جلثلا  تقرغو يف 
". ويل "

!". يللينأ ةنعللا ، "
". لزنملا ىلإ  بهذأ  ...نأ  ديرُأ  .ًاموي  كلذ  دِرُأ  .كلذ مل  ديرُأ  انأ ال  "

!". لاحلا يضا يف  "
.تَكَبو جلثلا  كانه يف  تسلج 

". انه ...انأ  اه  نآلاو ، ًاموي ! هلأست  ٍلاؤسل مل  معن  تلق  دقل  "
.ًاددجم ةقراغ  تطقسف  اهكرت  مث  فقتل ، اهعفرو  اهدي ، كسمأ 

!". يللينأ "
". كلذ ديرُأ  انأ ال  "

!". لوطأ ٍتقول  انه  ءاقبلا  اننكمي  "ال 
!". ىتح ينلأست  َتنأو مل  .معن  تلق  دقل  "

.رظتنتو انه  سلجتس  .اهرارق  تذّختا  دقل 
!". ويل كل  ُتلق  دقل  "



.هجاردأ داع  دق  ربساج  ناك 
!". ةفيعضلا ةقلحلا  اإ  َكل  ُتلق  "

ناحلسم نالجر  .ءاتشلا  ةملظ  لخاد  ًاعساشو  ًاحوتفم  لقحلا  ناك 
.جلثلاب اهفصن  ىتح  ةرومغم  ةأرما  امهنيبو  ةيكيتاموتوأ ، ةحلسأب 

ديق ىلع  سيل  ويل ، اي  انه  اهكرت  اننكمي  ال  انيلإ ! ريشتسو  مّلكتت ! فوس  "
!". ةايحلا

.هيلإ هّدشو  ويل ، هب  كسمأ 
."؟ هللا ّقحب  هلعف  يونت  يذلا  ام  ًاذإ ، "

!". ًاضيأ كيوخأ  ىلإو  رخآلا ! ولت  دحاولا  انيلإ ، ريشتسو  ا ، نوكسميس  "
."؟ هلوقت ام  اذهأ  .ًانسح  اهلتقت ؟ نأ  ...ديرت  له  "

". لجأ "
لخاد يه  يفتختو  ةباغلا ، لخاد  اوفتخي  نأ  لبق  اهلّبق  دق  اهنيح  ناكو 

.مهلوصو رظتنتسو  انه ، سلجتس  اأو  ترّرق ، اّأ  هل  تحرشو  هيلإ ، ترظن  .ضايبلا 
.ةريخألا ةّرملا  اأ  كسفن  ةرارق  ًاّقح يف  ملعت  تنأ  ًانايحأ  نكلو  بيرغ ، كلذ 

ـــــــــــــــ
بتك دحأو  ئلتمملا ، فصن  بارشلا  بوكو  ىولحلا  قبط  سكيليف  حازأ 

ةرجشلا عضوو  ناكم ، ّلك  يف  تنسني  ڤـ اهعّزو  يتلا  كلت  ةّلمملا  تاضايرلا 
.ةيلزنم ةتبنك  خبطملا  ةلواط  ىلع  فانصألا - رغصأ  نم  ًادج - ةريغصلا  ةيكيتسالبلا 

، ّلقألا ىلع  .لزألا  ...ذنم  طقف  نانثالا  امه  ا  نالفتحي  سمسيرك  ةبسانم  لّوأ  اّإ 



نم اهاضمأ  ىرخأ  سمسيرك  ةبسانم  ّيأ  رّكذتي  نأ  هناكمإب  نكي  .هب مل  رّكف  ام  اذه 
اّمبر وأ  .انه  سيل  وه  نآلا ، .ًامئاد  ًادوجوم  ناك  يذلاو  ركبلا ، ناك  يذلا  ويل  نود 

ارجأتسا .ديوسلا  نم  رخآلا  بناجلا  ىلإ  انه ، ىلإ  القتنا  دقل  .نيدوجوم  ريغ  امه  اناك 
.غروبنتوغ مون يف  يتفرغب  ةّقش  رخآ  ٍرجأتسم  نم 

.ىّقبتي ام  ّلك  اذه  ًانايحأ  نكلو  يفارغج ، بوره  وه  اّمبر  ابره ؛ وأ  القتنا 
لكشب ةلواطلا  ةّفاح  نم  برقلاب  فقت  يكل  ةيكيتسالبلا  ةرجشلا  ىّوس 

.ميقتسم
ّيأ يف  هيلع  وه  امل  ًامامت  هباشم  انه  ءيش  ّلك  ّنأب  عنطصملا ؛ مهولا  هنإ 

.يغبني اّمم  رثكأ  ًامئاد ، رّكذتي ، ام  بسح  كلذك  رمألا  ناك  املاطل  .رخآ  ناكم 
.هئابغو هتقامحو  هبلاطمو  هدلاو  خارص  ببسب  ًارِّمدمو  ًارِّتوتمو ، ًاقِهرُمو ، ًافئاز ، ناك 

هيلع ناك  ام  عم  ًامامت  بسانتت  خبطملا ، ةلواط  ىلع  ةنيعل  ةيكيتسالب  ٌةرجش 
.عضاوتم وهف  ...مهل  ةبسنلاب  ًامئاد  سمسيركلا 

ٌخأ .ٍضام  نود  نم  ةديدج  ةايح  ةيسمُأ يف  .ءودهلاب  رعشي  نأ  يغبني  ناك 
نم ٍّلك  مّكحت يف  زاهج  لمحي  زافلتلا ، مامأ  ةكيرألا  نم  مادقأ  عضب  ِدعُب  ىلع  ريغص 

.زافلتلا تاّطحمو  ويدارلا  تاعاذإ  نيب  بّلقيو  هيدي ،
.هب رعشي  نكي  يذلا مل  ديحولا  ءيشلا  وهو  ءودهلاب ؛ رعشي  نأ  يغبني  ناك 

". ًاعم امهئفطأ  "
". فرعأ نأ  ّيلع  "

!". كيلع ةنعللا  امهئفطأ ، .فرعأ  نأ  ديرُأ  انأو ال  "
دهاشي ناك  .تاعاس  ّتس  ذنم  ءادغلا ، ذنم  كانه  ًاسلاج  تنسني  ناك ڤـ



.هجراخ لّلستي  عزجلاو  رابخألا ، تارشنو  ريراقتلا 
". تنسني "ڤـ

."؟ اذام "
!". امهئفطأ "

.ملعي ناك  ملعي ، تنسني  ناك ڤـ
.هوبأو يللينأو ، ربساجو ، ويل ،

يف كلذ  عامس  هناكمإب  ناك  .رمألا  يّطختو  ًامُدُق  يضملا  نم  نونّكمتيس 
.كّرحتيو ا  يشمي  يتلا  ةقيرطلا  يف  هيف ؛ هاري  نأو  ويل ، توص 

ديد تحت  يابيه  يف  تارخّدملا  فرصم  ةقرسب  اوماق  نيذلا  لاجرلا  ّنإ 
.نيّراف اولاز  ام  حالسلا 

!". امهئفطأ "
". لعفأ نل  "

!". كانه تسلو  غربنتوغ ! يف  ةنعللا ، انه ، انأ  .فرعأ  نأ  ديرُأ  انأ ال  "

رصاحت نآلا  يهو  ريراقتلا ، بسح  لاجرلا  بّقعتب  ةطرشلا  تماق  دقل 
ةقطنملا

.نودوجوم مّأ  رّدقت  ثيح  تاباغلاو  ةيجرحلا 

سأك نم  رخآلا  فصنلا  ىستحاو  ةيكيتسالبلا ، ةرجشلا  مامأ  سلج 
، هفنأو همفو  تنسني  ماسم ڤـ نم  ًاجراخ  لّلستي  عزجلا  ةيؤر  هتعاطتساب  ناك  .بارشلا 



يذلا ناريجلا  دحأ  دنع  توملا ؛ ةحئار  اهيف  ّمش  يتلا  ةديحولا  ةّرملا  سكيليف  رّكذتو 
.ًامامت ةلثامم  ةحئارلا  تناك  ةقلغملا ؛ باوبألا  ءارو  ليوط  تقو  ذنم  ًاديحو  دّدمتي 

براقت ةحئار  هنم  حوفت  تناكو  عزج ، ّمث  فوخ  ىلإ  تنسني  ڤـ قلق  لّوحت 
.ةطاسب ّلكب  توملا 

.لخادلا ءاقبلاب يف  ةقطنملا  نيدوجوملا يف  عيمج  حصنت  ةطرشلا 

عزتناو سولجلا ، ةفرغ  لخاد  هسفن  ىمر  اذل ، .رمألا  لّمحت  هناكمإب  دعي  مل 
، ًاريخأو .ويدارلا  نمو ّمث  زافلتلا  أفطأو  تنسني ، يَدي ڤـ نم  دعُب  نع  مّكحتلا  يَزاهج 

تقول سيل  نكلو  ًائجافتم ، هيلإ  تنسني  ڤـ رظن  .ةيّدجلا  تاوصألا  كلت  تتمص 
ىلع طغضو  ةوهقلا ، ةلواط  ىلع  دوجوملا  لاّوجلا  فتاهلا  ذخأ  كلذ  نم  ًالدبو  ليوط ،

.هيلع ةظوفحملا  ةليلقلا  ماقرألا  دحأ 
!". لصّتت "ال 

ىلع كلذ  ةيؤر  سكيليف  ةعاطتساب  ناكو  .لاصّتالا  أدب  دقف  ناوألا ؛ تاف 
ّدح ىلإ  هبشُي  وهو  دعب ، رمألا  ديكأت  ّمتي  مل  امدنع  لمألا  .لمألا  تنسني ؛ ڤـ هجو 

سيلف تام ، هّنأ  ناملعي  امّأ ال  املاطو  .هنم  حوفت  تناك  يتلا  توملا  ةحئار  ريبك 
اوبرهو اوقرس  نم  مه  اوسيل  اّمبر  ذإ  ًائيش ؛ ناملعي  نآلا ال  امهف  .كانه  نوكي  نأ  هيلع 
ًاضيأ اوماق  نورخآ  نورخآ ، كانه  نوكي  دقف  ًالامتحا ؛ اذه  لاز  ام  .رانلا  اوقلطأو 

ناعيطتسي الو  ناملعي ، امإ ال  .ديدحتلاب  مويلا  اذه  اوراتخاو  يابيه  فاشكتساب 
ىلع ّدرلا  اننكمي  ال  يللينأو ، ويل  انه  ًابحرم ، ...نأ  نكميو  ًامامت ، نيقثاو  انوكي  نأ 
كرتي نأ  كشو  ىلع  تنسني  ناك ڤـ .ةليوطلا  ةّنرلا  نمو ّمث  ...نكلو  نآلا ، لاصّتالا 

.لاصّتالا ىأ  هنأ  ريغ  ةلاسر ،
.نافرعي احبصأ  نآلا 



يَزاهج عزتنا  امك  ًامامت  لاحلا - يف  هيخأ  دي  نم  فتاهلا  سكيليف  عزتنا 
.ناكم ّلك  ًاعطق يف  طقسف  طئاحلا ، ىلع  هامرو  دعُب - نع  مّكحتلا 

نأ دعب  ّىتح  ّرمتسي ، نأ  هيلع  ناك  يفتكيو ! كلذ  كرتي  نأ  عطتسي  "مل 
!". تنسني ڤـ ةنعللا ، ...انه  ىلإ  انلقتنا 

ناردجلا هدي  ةضبقب  برضو  ةيكيتسالبلا ، لاّوجلا  فتاهلا  عطق  لكرو 
خبطملا ىلإ  ضكر  .نآلا  ريثكب  أوسأ  ةحئار  تنسني  ڤـ نم  حوفت  تناكو  باوبألاو ،
لوانتو امهنم ، ّلكل  ناتنثا  ةيوازلا ، ةذفان يف  ةبتع  تحت  ةاقلملا  عبرألا  ايادهلا  هاّجتاب 

ريغ ا  تفِّلُغ  يتلا  قاروألا  تناكو  اياوزلا ، ةعّبرمو  لكشلا  ةليطتسم  يهو  اهادحإ ،
.اهّفلب ًايصخش  ماق  هّنأل  ًامامت ؛ ءاسلم 
". كل تناك  ...هذه  "

طئارشلاو ايادهلا  ةقرو  تراصف  اهحتف ؛ يذلا  تنسني  ڤـ ىلإ  ةيدهلا  مّدقو 
فنصلا نم  بارشلا ، نم  ةجاجز  ىلع  يوتحت  ةبلعلا  تناك  .ضرألا  ىلع  ةيمرم 

تغرف ىتح  ابرش  مث  امهيتفاح ، ىتح  امهألمو  نيتفيظن  نيسأك  سكيليف  جرخأ  .زاتمملا 
.ناسأكلا

". ًادبأ ملستسي  نل  "
.ًاددجم ابرشو  ًاددجم ، تنسني  امهأّبع ڤـ

!". كانه نوكأ  نأ  بجي  ناك  سكيليف ؟ اي  مهفت  له  "
.ةّدشب نمو ّمث  ًالّوأ ، ءود  ىكب 

!". ةنعللا ةنعللا ، ...سكيليف  اي  كانه  نوكأ  نأ  بجي  ناك  "
هتلسغ ةيا  نود  نم  ودبت  يتلا  عومدلاف  ةحئارلا ؛ كلت  هنم  حوفت  دعت  مل 



.ًافيظن حبصأف 
ديق ىلع  وهو  سيل  ...ًادبأ  ملستسي  نل  كلذك ؟ سيلأ  اذه ، مهفت  تنأ  "

". ةايحلا
ـــــــــــــــ

.ةرشبلاو تارتسلاو  ةيذحألا  رخني  ءاتشلا  عيقصو  بكّرلا ، ّىتح  لصي  جلثلا 
.ىّدحتتو عفدتو ، رهمزت ، ةفصاع  ىلإ  ًاددجم  تلّوحت  حايرلاو 

.ميقتسم ٍّطخب  هّجتأ 
ًاقلغم ًاباب  اوعرقي  نلو  ةبوجألاب ، اوبلاطي  نلو  ًادبأ ، اوبرتقي  نل  داغوألا  ءالؤه 

.ًاقالطإ
.ميقتسم ٍّطخب 

.مّدقتلا لصاو  .مّدقتلا  لصاو  .مّدقتلا  لصاو 
مامألا ىلإ  نومّدقتي  اوناك  .امهنيب  نا  ـڤـ يإو ةياهنلا ، ربساجو يف  ًالّوأ ، ويل 

امهاتضبقو هيبيج  رعق  يف  ناتقراغ  ناديو  ةَدَهُجمو ، ةرتوتم  سافنأب  ويل ؛ ىطخ  ىلع 
.ةقيقد نورشع  .ّيدامرلا  هرعش  قوف  ههجو  ىلع  لدسُم  جلزتلا  عانقو  ناتمكحم ،
ةعساش ةجرف  ىلع  ةباغلا  حتفنت  ثيح  كانه  كانه ؛ لوصولل  قيرطلا  فصتنم  اوزاتجا 
نوقبُيو تقولا ، نوبسكيو  قيرطلا ، تاجّرعت  عم  نوردحني  اوناك  .لهسأ  ٍّرممو 

قرغي ةمّدقملا  ناك يف  يذلا  ويل  أدب  نأ  ىلإ  ...مهنم  ةريبك  ٍةفاسم  ىلع  مهيبّقعتم 
قيقر ديلج  كانه  ناك  امنإو  ةجرف ، كانه  نكت  .هردص مل  مث  هرصخ ، ىتح  ًاعيرس ؛
قلع ام  ناعرسو  هترتسو ، هلاطنب  لخاد  ةجّلثملا  ءاملا  تلّلست  .لحوم  عقنتسم  قوف 

.لحولا هؤاذح يف 



!". ويل "
بحسي أدبو  ويل ، ىلإ  هدي  ّدمو  ةريغص ، ًىطخب  عاطتسملا  ردق  نا  ـڤـ يإ برتقا 

ىلإ ّدشيو  قلزلا ، ضرألا  حطس  ىلع  هتمزج  تّبثي  ناك  .ًاقلاع  هنبا  ناك  .بحسيو 
ىلع ىرخُألاو  ءادوسلا ، هايملا  لخاد  هيلجر  ىدحإ  تراص  .ديلجلا  رسكنا  ّمث  ءارولا ،

نمو ّمث .هقامعأ  ةأّبخم يف  ةّوق  نم  يتوأ  ام  ّلكب  هّدشي  نأ  لواحي  وهو  ديلجلا ، ةّفاح 
.هتضبق ءاخرإ  هكاسمإ - نم  نّكمت  نإ  ام  ةأجف - لامرلا  ّلت  رّرق 

، ةبلصلا ضرألا  ىلإ  اجرحدتو  ًادوعص ، امهيدسج  اعفريل  ًاريبك  ًادهج  الذب 
ام ناكم  نم  أدب  يذلا  لاعسلا  كاذ  ًاديور  دمه  نأ  ىلإ  رخآلا ؛ برق  دحاولا  نيدّدمم 

.نا ـڤـ يإ َيتئر  قامعأ  يف 
ىتح دّمجتت  فوسف  .ةلاحلا  هذ  سيل  ريسلا ، ةلصاوم  كنكمي  ال  ويل ، "

". توملا
هردص ىتح  ٌقراغ  هنباو  ةفصاع ، حاير  طسوو  ديلجلا ، نم  ىندأ  ٍةرارح  ةجردب 

.ديلج ىلإ  لّوحتيس  ام  ناعرس  يذلا  ءاملاو  لحولاب 
!". ويل اي  ّيلإ  رظنا  "

!". اننيب ةفاسملا  ىلع  ظفاحن  نأ  بجي  ...ةفاسملا  انيلإ ! مهقيرط  مإ يف  "
.ريسلا لصاو  امدنع  ربساج  ىلإ  الو  هيبأ  ىلإ  رظني  مل 

.مّدقتلا لصاو  .مّدقتلا  لصاو  .مّدقتلا  لصاو 
.هترتسب كسمأو  نا  ـڤـ يإ هب  قحل  نأ  ىلإ 

فوسف ريسلاب  تررمتسا  اذإ  مهفت !؟ الأ  ويل ؟ اي  هتلق  ام  تعمس  له  "
يتلا ةفاسملا  نوكت  نلف  ّالإو  كسبالم ، فّفجت  نأ  بجي  توملا ! ىتح  دّمجتت 



!". ةمهم اهزاتجتس 
.ًاددجم ريسلاب  أدبو  هتضبق ، نم  ويل  تلفأ 
.مّدقتلا لصاو  .مّدقتلا  لصاو  .مّدقتلا  لصاو 

.ًاددجم نا  ـڤـ يإ هب  قحل 
؟ اهتيأرأ ىرخُألا ، ةفضلا  ىلع  ...كانه  ةيفيصلا ! لزانملا  ضعب  كانه  "

!". رخآ لزنم  تاباغلا  لخاد  ليلقب  دعبأ  ةفاسم  ىلع  كانهو 
!". ةنعللا ينع ، برغا  "

". قيرطلا لمكنس  نمو ّمث  كسبالم ، فّفجنسو  لخادلا ، ىلإ  بهذنس  "
.ةباغلا لخاد  ىلإ  نا  ـڤـ يإ راشأ 

". ويل اي  انريس  لمكنس  نمو ّمث  "
هنأ ول  امك  هيمحت  يتلا  راجشألا  نيب  شّشعم  .ًادج  ًاريبك  لزنملا  نكي  مل 

.أبخم
.ةيديوسلا ةيفيصلا  لزانملا  رئاسك  ًامامت 

نأ نكميف  ...ّيلإ  رظنا  ويل ، اي  سقطلا  اذه  ...كبايث يف  فّفجت  نإ مل  "
". تومت
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فرصملا ثيح  ةريغصلا  ةريدتسملا  نم  برقلاب  ةرايسلا  سكنورب  نوج  نكر 

وأ ديرالوأ  وأ  ومزوأ  نوكت  نأ  نكمملا  نم  ناكو  ةريغص ، ةدلب  اإ  .ةلاقبلا  رجتم  راوجب 



، رجاتملاب ةئيلملا  ةدلبلا  ةحاسو  ناكسلا ، نم  فالآ  ةعضب  .روسغنوك  وأ  وبمير 
ةحاس مهرايتخا  ناك  دقل  .ةريغص  ةعقب  يف  ةعمتجم  اهّلك  ةبتكملاو ، فرصملاو ،

ةطرشلا دراوم  نوكت  يتلا  عقاوملا  نوراتخي  ًامئاد  مهف  ًايجهنم ؛ هاّجتالا  اذه  مهتميرج يف 
.اهنم جورخلاو  لوخدلا  لهسيو  ةدودحم ، اهيف 

.ًاضيأ ًااشتم  ناك  ىقبت  امو 
، فرصملا َيتهجاو  لوح  ًاعّبرم  لّكشيل  ةقطنملا  قّوطي  يذلا  رياطتملا  طيرشلا 

نيكبترملا صاخشألا  ددع  دادزا  برتقا  امّلك  .ًاديعب  نيروّشحلا  سانلا  يقبُي  يكل 
بابو رانلا ، اهيلع  تقلطُأ  دق  تاريماك  كانه  فرصملا  لخاد  .نيكابلاو  نيفئاخلاو 

ةيماظنلا هتلذب  يدتري  ةطرش  طباض  كانهو  .ةغراف  ةنزخ  ةرجح  ىلع  حوتفم  نامألا 
.جرخملا هاّجتاب  هيلإ  راشأو  هاقتلا  هباوجتسا ، وتلل  ىأ  دق 

" ...نأ كنم  بلطأ  فوس  "
". ملوهكوتس ةنيدملا ، ةطرش  سكنورب ، نوج  "

.هتراشل ًامامت  ةلثامم  باستنا  ةراش  ىلإ  رظنو 
". سكنورب "

". لجأ "
". كّرقم نع  ًادج  ٌديعب  تنأ  .يابيه  ةطرش  نم  نادير ، يمسا  "

". ملعأ "
". الاسبأو الاسو ، يابيه ، نم  انه  تايرود  انيدل  نحن  "

". نوقحالت نم  ًاضيأ  ملعأ  يننأ  ّنظأو  .ًاضيأ  اذه  ملعأ  "



يفّظومو نئابزلا ، ىلإ  ثّدحتي  وهو  ةقيقد  ةرشع  سمخ  سكنورب  ىضق 
.ًاضرأ حاطبنالاب  ناعّنقم  نالجر  مهرمأ  امدنع  فرصملا  لخاد  اوناك  نيذلا  قيدانصلا 

ّدتما ٍطيرش  يفو  ةيديوسلا ، ةيركسعلا  ةيكيتاموتوألا  ةحلسألل  ةعّنصم  شيطارخ  طقتلا 
ربكألا خألا  يَمسا  امهيلع  قلطأ  نيذللا  نيصخشلا  كنيذ  ًاعم ؛ امهآر  ٍناوث  ينامثل 

.يدنجلاو
امهنم نانثاو  ءادوسلا ، ةيضايرلا  تالذبلا  نود  نم  .اهسفن  ةعوما  اإ 

.مه اوناك  نكلو  .فرصملا  لخاد  طقف 
اذ ةقيقحلا  نم  ًابيرق  ًاموي  نكي  ملو  ةدراطملا ، ىلع  ٍةنس  نم  رثكأ  تَضَم 

.لكشلا
وهو يف هبرق  سكنورب  ّرم  دقو  ةدلبلا ، لخدم  دنع  ةيلحملا  ةطرشلا  زكرم  ناك 

نيطلا نم  ًالزنم  هبشي  عضاوتم  ىنبم  هنإ  .هدوجول  هبتني  نأ  نود  نم  فرصملا  ىلإ  هقيرط 
ليثامتلاب ًانّيزم  ناك  ملوهكوتس ، يف  سيئر  ةطرش  زكرم  ربكأ  لثم  هنكلو  فّفا ،

ةوهقلا باوكأ  ضعبو  ىولحلا ، نم  بلاق  فصن  ًاضيأ  كانه  ناك  دقو  ليلاكألاو ،
.فرصم ةقرس  ةيلمع  هتعطاق  دق  سمسيركلا  لافتحا  نإ  ذإ  ةغرافلا ؛ فصن 

ةسلاج ةأرما  كانه  تناك  ثيح  قيقحتلا  ةفرغب  اّرمو  لوخدلل ، نديار  هاعد 
، اهيفتك ىلع  ءاطغ  كانهو  ثلاثلا ، دقعلا  ءارقش يف  تناك  .ةغراف  ةرظنب  قّدحت  يهو 

اهيلع اهحرطت  يتلا  ةلئسألا  ىلإ  عمتست  يهو  اهيدي ، نيب  نخاس  ٍبارش  بوكو 
اهتباجإ تناك  تباجأ ، امدنعو  .ةيادبلا  يف  بُِجت  ملو  تعمتسا ، .ةطرش  ةطباض 

.ةمدصلا ريثأت  تحت  اأكو  ةشّوشمو ، ةمهبم 
."؟ مهلاكشأ تناك  فيك  "

". ملعأ "ال 



."؟ نيملعت الأ  "
". ةعنقأ نوعضي  اوناك  "

.راظنألا نع  ًاديعب  سكنورب  ّلظ 
."؟ يه نم  "

.هتوص ضفُخيو  قيقحتلا  ةفرغ  ىلإ  هرهظ  ريدُي  نأ  ىلع  نديار  صرح 
قيرط ىلع  ّيفيص  لزنم  نم  برقلاب  لحوم  قيرط  نم  اهانبحطصا  دقل  "

، ةيجلثلا ةفصاعلا  طسو  ةبرطضم  ضكرت  تناكو  ارايس ، ةقرسب  نوقراسلا  ماق  .الاس 
". اهَسهدَن اندِك 

نيمأتب مقي  ملو  رارفلا ، تارايس  مدختسي  مل  قيرفلا  اذه  ارايس !؟ اوقرس 
ثيح اوعضيو  ٍّنأتب ، تارايسلا  نوراتخي  اوناك  صوصللا  كئلوأ  نأ  نيح  .هسفن يف 

نأو قيقحتلا ، ةفرغ  ىلإ  دوعي  نأ  سكنورب  دارأ  .ثحبلا  بّقعتملا  لابب  رطخي  ال 
.ًابيرق كلذب  موقيس  .هسفنب  اهعم  ثّدحتي 

يابيه ةقطنم  اهيف  رهظتو  طئاحلا ، نم  ربكألا  مسقلا  يّطغت  ةطيرخلا  تناك 
زافقلا اهيف  يدتري  لاز  ام  يتلا  هديب  نديار  ىّمسملا  ةطرشلا  طباض  راشأ  .طسولا  يف 
فطعنيو فرصملاو ، ةنيدملا  طسو  لّثمت  يتلا  ةيدامرلا  ةريدتسملا  نم  قيرط  لوط  ىلع 

قيرط ىلع  هيدي  عباصأ  سوؤر  كّرح  نمو ّمث  رخآ ، قيرط  عطاقت  دنع  ٍلايمأ  ِدعُب  ىلع 
.ةيبرغلا ةهجلا  وحن  ةريغص 

فاقيإ ىلع  اهوربجأ  امدنع  لّوجتت  تناك  .ةباغلا  ةّفاح  دنع  انه ، "
ارايس يف انيأر  .ةقلز  قيرطلا  تناكو  ةفئاخ ، تناك  .اورداغو  اهيلإ  اودعصو  ةرايسلا ،

راثآ جلثلا ، ىلع  ةحضاو  ًاراثآ  انيأر  ةرايسلا ، نمو  .ةكورتملا  ايادهلاب  ةئيلم  يهو  ٍقدنخ ،
". اهعّبتت لهسي  .ةباغلا  لخاد  ميقتسم  ٍّطخب  ّدتمت  ةيذحألا  نم  جاوزأ  ثالث 



."؟ ىلوألا رارفلا  ةرايس  نع  اذامو  "
". ثحبلا روط  انلز يف  ام  "

.قيقحتلا ةعطاقمو  ةفرغلا  لوخدب  ًابغار  لازي  سكنورب ال  ناك 
."؟ ةدايقلا ىلع  اهوربجأ  له  "

". لجأ "
!". ايادهلاب ةئيلمو  ةرجأتسم  ةرايس  "

". اهتلئاع ةيؤرل  ةهجّتم  تناك  "
."؟ كلت ايادهلا  بلع  لخاد  دجوي  اذامو  ةرايسلا ؟ ترجؤتسا  نم  مساب  "

عم قّقحي  هئالمز  دحأ  ناكو  ةرواا ، ةفرغلا  ىلإ  يدؤملا  بابلا  نديار  حتف 
نيح ةريدتسملا  دنع  ةلاقبلا  رجتم  يف  ضارغألا  ةبرع  ناّرجيو  ناعّضبتي  اناك  نيجوز 

مث ثيدحلا ، عطاقو  ةفرغلا  لخد  .فرصملا  ةهجاو  نم  برقلاب  صوصللا  ةرايس  تَنِكُر 
: هل لاقو  سكنورب  ىلإ  داع 

". قئاقد رشع  لالخ  فرعنس  "
". كانهو "

: عباتو ةأرملا  سلجت  ثيح  قيقحتلا  ةفرغ  هاّجتاب  سكنورب  نوج  رادتساو 
."؟ عامتسالا عيطتسأ  له  "

ـــــــــــــــ
جاجزلا عطق  نيب  دي  تدتماو  ةّشهلا ، بابلا  ةذفان  سّدسملا  بقع  مّطح 



مدطصا .راسيلا  وحن  ةرود  فصن  هترادأو  يلخادلا  بابلا  لفق  ىلإ  تلصوو  ةّداحلا 
حايرلا هتعفدو  هحتفي  ويل  ناك  امنيب  اياوزلا  داح  ثّلثم  نم  ىلعألا  ءزجلاب  بابلا 

.ًاديعب
.جولث نود  نم  .حاير  نود  نم  .دراب  لخدم 

.تاعبقلا ّفر  تحت  طئاحلا  ىلع  يئابرهكلا  حابصملا  ءيضُأ 
.ًأفطم ّلظ  فقسلا  ءوض  نكلو 

". يساسألا ءابرهكلا  زويف )  ) ماّمص يبأ ، "
نكلو ًامحدزم ، ناكملا  ناك  .نايسركو  ماعط ، ةلواطو  ةكيرأو ، طيسب ، ٌخبطم 

ةلسغملا نم  برقلاب  ةلئام  تناك  ةميدقو  ةريغص  ةنازخ  .صاخشأ  ةعبرأل  عستت  ةفرغلا 
دقوم .ةقلزنم  لافقأ  ٍنابضقب  نكلو  ضباقم  نود  نم  ضاحرملا  باوبأو  ةضفخنملا ،

ةميدقلا دئارجلاب  ةئيلم  الوتبلا  بشخ  نم  ةّلس  اهنم  برقلابو  بطحلا ، ىلع  يديدح 
.باقثلا بلعو  بطحلا  عطقو 

". فتاهلاو عفارلا  تدجو  ّاله  .جراخلا  فتاه يف  ّطخ  كانه  ربساج ، "
ةفرغو سولج ، ةفرغ  خبطملا ؛ نم  برقلاب  ناتريغص  ناتفرغ  كانه  تناك 

.مون
حتف امنيب  ضرألا ، ىلع  ةريغصلا  لالسلاو  جاردألاو  نئازخلا  ربساج يف  ثحب 

تاصاصق ىأرف  ًاريرص ، ردصأ  يذلا  بشخلا  قرح  دقومل  دوسألا  يديدحلا  بابلا  ويل 
.ةوشحك نيتبطحو  رعقلا ، ةعيفر يف  ًاربإو  دئارجلا ، قرو 

ءابرهكلا ماّمص  ةبلع  هدلاو  دجو  .ةهدرلا  نم  ًارداص  ًايّودم  ًاتوص  عمس 
.فقسلا ةبمل  تئيضُأو  ةميدقلا ، كالسألا  ربع  ءابرهكلا  تّرمف  يساسألا ، ماّمصلاو 



.بشخلا قئاقر  تعقرفو  دئارجلا ، قاروأ  تجّهوت  .ةليوط  ةارابم  ةارابم ،
يننكلو مل .هيلع  نيتقبط  عضت  نأ  كنكمي  .ةهدرلا  تناك يف  ويل ، اي  انه  "

". ءاذح ّيأ  دجأ 
بشخ ةلواط  نم  برقلاب  سلجو  ةيضاير  ةرتسو  لمع  لاورس  هدلاو  هاطعأ 
قاروأ نم  ةبلعب  هلدبتساو  طّنحملا  فيرخلا  صاجإ  قبط  دعبأ  .ةميدقلا  نايدنسلا 

ةداع نّخدي  وهو  .ناتفافل  كانه  تلاز  ام  .غبت  نم  هيدل  يقب  امو  ةعيفرلا  رئاجسلا 
نإ مل اذه  .ىضم  ٍتقو  ّيأ  نم  رثكأ  نآلا  اهيلإ  جاتحي  ناك  .مويلا  ةفافل يف  نيرشع 

دقوملا نيب  ّرجآلا  نم  ٍّفر  ىلع  فقت  يتلا  عبرألا  تاجاجزلا  كلت  ىدحإ  حتفب  مُقَـي 
.ةلسغملاو

ىلإ ةفاضإلاب  يدنكلا ، بارشلا  نم  ىرخأو  يديوسلا ، بارشلا  نم  ةجاجز 
نوللا ّينبو  معطلا  ولح  بارش  وهو  نانويلا ؛ نم  ىرخُأو  ةيبونجلا ، ايقيرفأ  نم  ةجاجز 

.ًاقباس هبرش 
". انقيرط لصاون  نأ  لبق  اهفيفجتب  مُق  .اهعلخت  نأ  كيلع  .كتمزج  ويل ، "
تقولا فصن  انه  يضقن  نأ  اننكمي  .عومجمك  ةقيقد  نوعست  انيدل  تناك  "

". طقف
رتبب نوموقيس  نمو ّمث  انيرغرغلا ، دّمجتتسف ! ّالإو  اهفيفجتل ، تقولا  كيدل  "

عباصأب أدبت  .كانه  ...ُتشع  نيح  يسفنب  هتيأر  دقف  اذه ، فرعأ  .ءاضعألا 
...كلذ دعبو  نّفعتلاب ، أدبتو  ءادوس  حبصت  يتلا  كمدق  ىلإ  لصت  نمو ّمث  كلجر ،

". ويل اي  اهرتبب  مقت  نإ مل  ًادوعص  توملا  لّلستي 
!". انيرغرغلا "

ناك يذلا  دوسألا  ديدحلا  نم  برقلاب  ةمزجلا  عضوو  هدلاو ، هلاق  ام  لعف 



.هلاطنبب ريصقلاو  قّيضلا  لاطنبلا  كاذ  لدبتسا  مث  رثكأف ، رثكأ  ةنوخس  دادزي 
."؟ نآلا ...انيرغرغلا  نع  ثّدحتلا  هللا  ّقحب  كنكمي  فيك  يبأ ، "

ةراجيس لعشأو  ويل ، ءاذح  َيبناج  ىلإ  هئاذح  نم  ةدرف  لك  نا  ـڤـ يإ عضو 
ةميغ يف  جراخلا  ىلإ  ناخدلا  خفن  مث  قمعب ، قّشنتو  ّوتلل ، اهّفل  دق  ناك  ةديدج 

.هعزنل ءاطغلا  رادأو  دعب  حَتفُت  يتلا مل  تاجاجزلا  ىدحإ  طقتلا  امنيب  ةماّود ،
."؟ ةبئاص ةركف  اأ  ّنظتأ  ةنعللا ! يبأ ، "

.ويل ىلإ  اهاطعأو 
ّخض ىلع  لمعيس  ذإ  نآلا ، كل  ديفم  بارشلا  نإ  اهنم ، ليلقلا  برشا  "

". كدسج مدلا يف 
دقل .تقولا  لاوط  هبقاري  هدلاوب  ّسحأو  ةرشابم ، ةجاجزلا  نم  ويل  برش 

وأ عقنتسملا ، صاغ يف  نأ  ذنم  ىرحألاب ، وأ  لزنملا ، ىلإ  الصو  نأ  ذنم  هبقاري  ناك 
لخاد ىلإ  هجاردأ  داع  امدنع  فرصملا ؛ يف  ًاضعب  امهضعب  ىلإ  ارظن  امدنع  ىتح 

؛ ًابيرغ رمألا  ناكو  .يجراخلا  لخدملا  ىلإ  هناكم  نم  هدلاو  هّجتا  اميف  ةنزخلا ، ةرجح 
.قفاويو مّيقي  ٌدشار  كانهو  ًادلو  ناك  ول  امكو  هيلع ، مكحلا  ّمتي  ناك  ول  امك 

". يبأ "
."؟ اذام "

."؟ هللا ّقحب  هلعف  يونت  يذلا  ام  "
". ءيش "ال 

."؟! لكشلا اذ  ّيلإ  رظنت  َِمل  ًاذإ ، .ءارُه  "



."؟ فيك "
". اذكه "

.هجعزي يك ال  هنبا  نع  ًاديعب  هرظنب  نا  ـڤـ يإ حاشأو 
". رظنلا ةداعإ  كيلع  ...انيلع  اّمبر  ويل ، "

!". رظنلا ةداعإ  "
". رمألا لّبقتت  نأ  ىوس  كيلع  سيل  ًانايحأ ، "

هعزن داعأ  هنأ  ريغ  ءاطغلا ، لفقأو  بارشلا  لوانت  نم  ّوتلل  ىهتنا  دق  ناك 
.نيتفجترملا هدلاو  يَديو  غبتلا  نيب  ةلواطلا  ىلع  ةجاجزلا  عضوو  ًاددجم ،

اي ًادبأ  ملستسأ  انأ ال  هلوقت ؟ يذلا  ام  هللا ؟ ّقحب  ...هنع  ثّدحتت  يذلا  ام  "
اذه ىلإ  يتأت  نأ  تدرأ  ببسلا  اذهلأ  ديدحتلاب ؟ هلعف  يغبت  ام  ...اذه  لهو  يبأ !

!". برشا ةنعللا ! .برشا  ًاذإ ، نيعللا ! خوكلا 
تمصلا ناكو  ليلق ، ذنم  ٍفنعب  اهلك  تَقلغُأ  دق  نئازخلاو  جاردألا  تناك 

ّرمملا ربساج يف  فقو  نأ  ىلإ  مونلا ؛ ةفرغو  سولجلا  ةفرغ  نيحلا يف  كلذ  ذنم  دوسي 
.هعارذ تحت  ًافتاه  ًالماح  بابلا  برق 

نم برقلاب  ةيوازلا  يف  سباقلاو  مامحلا ، يف  ٍّفر  ىلع  ناك  .هتدجو  "
". ويدارلا

ًافافج رثكأ  اهنكلو  ًامامت ، ةّفاج  ريغ  دقوملا  ىلع  ةّفطصم  تامزجلا  تناك 
ناديلا تراتخا  نأ  ىلإ  ةحوتفم ، هدلاو  مامأ  ةجاجزلا  تناكو  .هيلع  تناك  اّمم 

.ءاطغلا قالغإ  ناتشعترملاو  ناتنشخلا 



.فتاهلا سباق  ثيح  ةيوازلا  ىلإ  سولجلا ؛ ةفرغ  ىلإ  وه  بهذ  نيح  يف 
ـــــــــــــــ

ىلع ءاطغ  عضت  يتلا  ةأرملا  ىلإ  عمتسي  قيقحتلا ، ةفرغ  سكنورب يف  ناك 
قئاقد عضب  دعبو  .شّوشمو  مهبُم  لكشب  ديدج  لاؤس  ّلك  نع  بيجتو  اهيفتك ،
مايقلا نسحت  ّنكت  ملو  .كلذك  اأ  يعّدت  تناك  لب  ةشّوشم ، نكت  مل  رمألا ؛ حضتا 

.ناقتإب كلذب 
."؟ لوخدلا يننكميأ  اذل  ةلئسألا ، ضعب  يدل  "

ام لعفا  كلذب : ينعي  هنأ  سكنورب  جتنتساف  هيفتك ، ًانس  رغصألا  هليمز  ّزه 
ىلع سكنورب  سلج  .نّخدملا  محللا  لوانتو  لزنملا  ىلإ  باهذلاب  بغرأ  انأف  هديرت ،

.هسفنب فّرعو  ديحولا  غرافلا  يسركلا 
". ملوهكوتس ةنيدملا يف  ةطرش  نم  سكنورب ، "

.ةليحنو ةدراب  اهدي  تناك 
". يللينأ "

.طقف هديب  تكسمأ  لب  هحفاصت ، ملو 
ِكقيرط ِتنك يف  ِكنإ  ِتلق  دقل  .تقولا  ضعب  ذنم  ِكيلإ  ُعمتسأ  تنك  "
نوفقي مهتيأر  ةأجف  .قيرطلا ّمث  هذه  ىلع  ًامئاد  نيدوقت  كنإو  براقألا ، ضعب  ةرايزل 

اذهأ .كترايس  ذخأ  اودارأو  .قيرطلا  طسو  يف  .نيعّنقملا  صوصللا  ينعأ  كانه ؛
."؟ حيحص

". لجأ "



."؟ كوفاخأ لهو  "
.ةلوهجم رارف  تارايس  نومدختسي  مإ ال 

". لجأ "
."؟ ةحلسألا لامعتساب  كلذ  اولعفأ  "

.مهسفنأب اهنكامأ  اوعضيو يف  ٍّنأتب ، اوراتخي  مإ 
". لجأ "

."؟ مهيبحطصت نأ  اودارأو  "
ًاحاتفم نوكي  رّتوتلاو  فوخلاو  فعضلا  اذه  لثمب  ًاقئاس  ًادبأ  اوعدي  نلو 

ةطقن ىلإ  ربكألا  خألا  َلِصوُأ  نأ  ًاريخأ  ُتعطتسا  اذإ  .تحجن  اذإ  ّالإ  .بره  ةّطخل 
.ءاطخألا باكتراو  ةرطاخملا ، ىلإ  هعفدأو  سأيلا ،

". لجأ "
رادتسا مث  ًاددجم ، ةايحلا  نم  ةيلاخلاو  ةدرابلا  اهديب  سكنورب  نوج  كسمأ 

ودبي ناك  يذلا  ةطرشلا  زكرم  نكلو  .ةغراف  ةفرغ  نع  ثحبي  أدبو  جراخلا ، ىلإ  هّجوتو 
نيتتقؤملا قيقحتلا  يتفرغ  نإ  ثيح  لخادلا ؛ نم  ًارغص  رثكأ  ادب  جراخلا ، نم  ًاريغص 

خبطملا هدحو  .نيدّنا  مقاطب  ةّظتكم  ةريغصلا  بتاكملا  اميف  دوهش ، ىلع  نايوتحت 
لاصّتالا يرُجي  ناك  امنيبو  ةّيرسب ؛ ثّدحتي  يكل  بابلا  سكنورب  قلغأ  .ًاغراف  ناك 

.ةلواطلا ىلع  ةفيفخ  ةبجو  نحص  نم  قئاقرلا  اياقب  ضعب  طقتلا 
فتاهلا ةعامس  هسيئر  عضي  نأ  لبق  هعمسم  ىلإ  تلصو  ةحرفلا  يناغألا  كلت 

.همف ىلع 



."؟ نوج تنأ  اذهأ  "
". لجأ "

". ًادغ سمسيركلا  ةيشع  تلاز  ام  "
". يابيه انأ يف  "

ّلح يذلا  تمصلا  ببس  اذه  نكي  مل  فتاهلا ، ةعامس  مورتسلراك  لفقي  مل 
.ةيفلخلا حدصت يف  يناغألا  تلاز  ام  ذإ  ةأجف ؛

سمسيركلا بارش  نوج ؟ اي  زاتمم  لكشب  بارشلا  رّضحت  فيك  فرعت  له  "
."؟ ملعتأ .يكيسالكلا 

". ةيران تاقلط  .ةيركسع  ةحلسأ  .لافقإلا  تقو  .تاّرم  ثالث  "
" ...نم ليلقلا  ذخأت  "

". انه ىلإ  تهّجوت  امدنع  هتفرع  ام  اذه  "
" ...ناتجاجز "... 

، اهيلع رانلا  تقلطُأ  يتلا  تاريماكلا  ليجست  ىلع  تلصح  نآلاو ، "
". دوهشلا عم  تثّدحتو  ةيركسع ، ةحلسأ  ىلإ  دوعي  هنأ  تدجوف  صاصرلا  تصّحفتو 

". ًاعم اهجزمت  "... 
: فرصملا لخاد  نينثالا  يأ  ةبقارملا ؛ ليجست  طيرش  ىلع  امهتيأر  ...دقو  "

". ّيدنجلاو ربكألا ، خألا 
اذإ امأ  .نوج  اي  بارشلا  اذه  ريضحتو  لزنملا  ىلإ  باهذلا  كيلع  هنأ  ّنظأ  "



الف ام ، ٍرمأ  نم  ًاءزج  نوكت  يكل  ام  ٍببس  ىلإ  جاتحتو  بهذت  نيأ  ىلإ  فرعت  نكت  مل 
كتمدخ يف لمعتست  الأب  كحصنأ  نأ  يننكمي  نكلو  نأشلا ، اذ  ٍءيش  لعف  ينعسي 

". ةطرشلا
اناك .تاونس  رشع  ةّدمل  ققحمو ، فرشم  هسفن ؛ قاورلا  ًاعم يف  المَع  دقل 

سكنورب رّكذتي  ذإ ال  .طق  ًاموي  ثدحي  اذه مل  نكلو  .ةفرعملا  َّقح  امهضعب  نافرعي 
هبولسأ اذه  نكي  مل  .ًاقلطم  هسيئر ، هجوب  هتوص  عفر  ىلع  ًاموي  مدقأ  دق  هنأ 
خارصلا يأ  كلذب ؛ ماق  امدنعو  .ًاضيأ  نوتسلراك  بولسُأ  نكي  امك مل  ضارتعالل ،

.ًاعم امهيلع  ةشهدلا  تلوتسا  ةقلغملا ، خبطملا  ةرجح  لخاد 
ىلع مهدهاشن  نحنو  انضعب  نم  برقلاب  انسلج  نوتسلراك  انأو  تنأ  "
ةّدمل مهعم  تشع  دقل  ىرخُأ ! ةقرس  تايلمع  ةعست  نيب  نم  ةبقارملا  ليجست  ةطرشأ 

، ةطرشلا ىلع  انيلع ؛ رانلا  اوقلطأ  دقل  نوتسلراك ، نآلاو  مه ! مأ  ملعأو  ةلماك ! ةنس 
- ًاقباس ُتلق  امك  سانلا ، ءالؤهو  ...نوبيرق  اننإ  طغضلا ، تحت  مإ  .ىلوألا  ةّرملل 

رثكأ انبرتقا  اذإ  اذل ، ةنيعللا - مراجت  تاودأ  تناك  ول  امك  ةحلسألا  نومدختسي 
!". ًايلاغ نمثلا  عفد  ّمتيسف  ...ّيركسع  معد  نود  نم 

دقو ةحوحبم ، ةريخألا  هتاملك  تناكو  .هترجنح  هتملآ  نأ  ىلإ  خرصي  ّلظ 
.ًاضيأ رعشي  هنأ  يسن  دقل  .ةيتوصلا  هراتوأ  تحرج 

". ةظحل رظتنا  "
ةداجسلا ىلع  هّجوتيو  فتاهلا ، ةعامس  عضي  وهو  نوتسلراك  سكنورب  عمس 

نمو ّمث .اهأفطأ  دقل  ًامامت ؛ تتام  تعفترا ّمث  يتلا  ىقيسوملا  ثبي  يذلا  زاهجلا  وحن 
جيلخ ىلع  ّلطي  يذلا  هبتكم  لخديو  جردلا  ىلإ  ًالوصو  ريسلا  لمكي  وهو  هعمس 

.ملوهكوتس
". نوج "



."؟ اذام "
."؟ دّكأتم تنأ  له  "

؛ اولمعتسي دق  ةيكيتاموتوأ  ةحلسأب  نوحّلسم  مهو  .مه  مإ  .دّكأتم  انأ  "
.ةطرولا ال هذه  الاس يف  ةطرشو  يابيه  ةطرش  عقت  نأ  ديرأ  .اهولمعتسا ال  دقل  لب 

.10" تاوسلا قيرف  ديرُأ  .ىلتق  يئالمز  ىرأ  نأ  ديرُأ 
ّالإ عمسي  دعي  ملو  ةجعزملا  ىقيسوملا  كلت  تفتخا  دقل  .ًادئاس  ءودهلا  ناك 

.نوتسلراك سافنأ 
". هديرت ام  بلطأو  ةطرشلا  سيئرب  لصتأس  "

". كلذ ُتلعف  نأ  قبس يل  دقل  "
!". كلذ َتلعف  نأ  كل  قبس  ...دقل  "

نيب لصفت  ّرمت ، ةقيقد  ّلك  ّنأل  .انه  ىلإ  يقيرط  يف  دوقأ  تنك  امدنع  "
جاتنتسالا ىلإ  لّصوتت  نأ  طقف  تدرأ  .انيلإ  مهقيرط  يف  مه  ًاذإ ، .توملاو  ةايحلا 

دقف هسيئر ، نذإ  نود  نم  ةردابملا  هذه  ققحم  ذختي  نأ  دّيجلا  نم  سيل  هّنأ  امبو  .هسفن 
". نذإلا ىلع  تلصح  يننإ  مهل  تلق 

ـــــــــــــــ
ةيدهو .ةلواطلا  ىلع  لزنم  ةتبنك  ةفقاو  ةيكيتسالبلا  ةرجشلا  تلاز  ام 
تلّوحت ةيمّنهج  قئاقد  عضب  .ًابيرقت  لماكلاب  اهؤاستحا  دق ّمت  سمسيركلل  تنسني  ڤـ

.ةيمّنهج ةعاس  فصن  ىلإ 
فرصم لخاد  مويلا  قباس  تقو  رانلا يف  اوقلطأ  نيذلا  صوصللا  ّنإ 



.نيّراف اولاز  ام  ةيبرغلا ، يضارألا  يابيه يف  يف 

هديبو ةكيرألا  ىلع  ًاقراغو  هراكفأ ، يف  ًاحراسو  ًاتوبكم ، تنسني  ڤـ ناك 
اميف ويدارلاو ، زافلتلا  رابخأ  تارشن  نيب  بّلقي  ناكو  .دعُب  نع  مّكحتلا  ازاهج 
مون َيتفرغب  ةّقش  تصّلقت ، ةّقش  ةلدس يف  ـُ ملا رئاتسلا  نيب  ًابايإو  ًاباهذ  يشمي  سكيليف 

.ةعّبرم ًامدق  نيعبسو  سمخ  نم  ةنازنز  ةعموص  تحبصأ 

دقو ّمت ةيكيتاموتوأ ، ةحلسأ  نم  ةطرشلا  ىلع  رانلا  قالطإ  ّمت  ةدراطملا ، ءانثأ 
.ةميرجلا ةحاس  ىلإ  لصوو  ينطولا ، تاوسلا "  " قيرفب لاصّتالا 

.11 ينطولا تاوسلا "  " قيرف ةطرشلا ، ىلع  ٍران  قالطإ 
.ذفاون نود  نم  ةنازنز  ةعموص ، .ةجاجزلا  ىّقبت يف  ام  رخآ  سكيليف  برش 
ىرخُألا تنسني  ڤـ ةيده  ىرخُأ ، ةجاجز  كانه  تناك  .هب  نارعشي  اناك  ام  اذه 

ألمي أدبو  اهحتف  لب  تنسني ، لـڤـ اهنم  ًائيش  بكسي  مل  ةّرملا ، هذه  .سمسيركلل 
هذ دفنت  نأ  بجي  ناك  ام  ةئلتمملا ؛ فصن  سأكلا  ىلإ  ًاقّدحم  هسفنل  ىرخأ  ًاسأك 

.يضرألا فتاهلا  ّنر  .ةعرسلا ّمث 
". ًابحرم "
.هتوص هنإ 

". انأ اذه  "
؟ ةايحلا ديق  ىلع  عيمجلا  له  ةايحلا ؟ ديق  ىلع  متنأ  له 

."؟ كلاح فيك  سكيليف ، فيك ؟ "
؟ هللا ّقحب  لصتت  نيأ  نم  .ًاعيمج  مكنودراطي  مإ  .كنودراطي  مإ 



."؟ ينعمست له  سكيليف ، "
". كعمسأ "

.رخآ ّيضرأ  لاصّتا  .لاصتالا  عطقنا  امبر  وأ  فتاهلا  ُّطخ  َشّوشت 
". كيلإ ثّدحتلا  ...طقف  تدرأ  دقل  "

."؟ كتقفرب وه  له  "
."؟ نم "

". نا ـڤـ يإ "
". لجأ "

.ربساج وأ  نا ، ـڤـ يإ اّمبر  .ةيفلخلا  ام يف  ًائيش  كّرحي  ٌدحأ  كانه  ناك 
". سكيليف اي  ًادج  ءوسي  رمألا  "

". مهنكامأ اوحبصأ يف  دقل  "
". ايفتخت نأ  تنسني  ـ ڤو تنأ  امكنم  ديرُأ  انأف  رمألا ، لصح  نإ  "

ةرشن اذه يف  اولاق  دقل  .مهنكامأ  اوحبصأ يف  . 12 تاوسلا قيرف  رصانع  "
". رابخألا

". كلذك اوسيل  الك ، "
". ينطولا تاوسلا  قيرف  ليق ! ام  اذه  "

". انه ىلإ  لوصولل  تقولا  نم  ريثكلا  ىلإ  نوجاتحي  مإ  .ليحتسم  اذه  "



!". قمحأ ٍلمع  ّيأب  مُقَـت  ال  ويل ؟ اي  هلوقأ  ام  عمست  له  "
، ةّقشلا ارِداغف  سكيليف ، ًائيس  ىحنم  رومألا  تذختا  نإ  .ًادّدجم  اذه  دّدرأس  "

". طقف ايفتخا  نكلو ، .ّمهي  ال  ٍناكم ؛ ّيأ  ايفتخاو يف 
."؟ كلذ لعف  انيلع  اذامل  "

". انأ هب  ُتمق  ام  نمث  اعفدت  نأ  امكيلع  سيل  "
". ّالك "

."؟ ّالكِب هينعت  يذلا  ام  "
". برهأ نل  "

، زافلتلاو ويدارلا  توص  ضفخأف  ًايداع ، ًالاصّتا  سيل  هّنأ  تنسني  ڤـ مهف 
.جراخلا ىلإ  بّرستيو  ًاعفترم  ويل  توص  ناك  .عمسلا  ىغصأو 

ٍةّرمل ولو  ةنعللا ! سكيليف ؟ ةجردلا  هذه  ىلإ  ًادينع  نوكت  نأ  كيلع  اذامل  "
!". ضارتعا نود  نم  كنم  هبلطأ  ام  لعفا  ...ةدحاو 

ةقرس تايلمع  عضب  دعب  رارفلاب  ذولأ  نلو  ًاددجم ، فراصملا  قرسأ  نل  "
". انه ىقبنس  .تنسني  عم ڤـ انه  ىقبأس  لب  فراصم ،

يذلا قّيضلا  غارفلا  هاّجتاب  ًاينحنم  هنم ، برقلاب  ًافقاو  نآلا  تنسني  ڤـ ناك 
.هنذُأ نع  فتاهلا  ةعاّمس  لصفي 

". ...تنسني عم ڤـ ثّدحتلا  ديرت  له  "
ةعاّمس تنسني  ڤـ عزتنا  نيح  ًاباوج  ىّقلت  وأ  دعب  هلاؤس  ىأ  دق  نكي  مل 

.هدي نم  فتاهلا 



". ويل "
."؟ اذام "

لوق ًالواحمو  همفب ، هقصلأ  دقو  فتاهلا  ًاكسمم  ةهينه ؛ رغصألا  امهوخأ  فّقوت 
.ةديدع تاّرم  هل  ليق  نأ  قبس  ٍءيش 

". ةرشابم مهقرتخنس  ...تنأ  ...ويل  "
.ٍليم ةئمثالث  دعب  ىلع 

". ويل ًانسح ، "
.اهسفن ةفرغلا  يفو 

". تنسني ةرشابم ڤـ مهقرتخنس  لجأ ، "
.هلافقإ اراتخا  يذلا  بابلا  ءارو 

اذإ .يغصُت  نأ  تنأ  كيلع  اذل ، .ّيلإ  يغصُي  ال  سكيليف  ...تنسني  ـ ڤو "
له .امكيسفنب  اّمت  نأ  امكيلعف  ...كلذ  لصح  نإ  ئيس ، ٍلكشب  رمألا  ىهتنا 
اي تلعف  امهمف  .ةّصاخلا  كتقيرطب  كتقيرطب ؛ رمألا  يهنت  نأ  تنأ  كيلع  مهفت ؟
وه هلعفت  امف  ...لصح  امهم  ينعمست ؟ له  .باوصلا  ُلعفت  َتنأف  تنسني ، ڤـ

". وه ام  ّمهي  الو  حيحصلا ،
.ةلواطلا ىلع  ةريغص  ةيكيتسالب  ةرجش  كانه  تناك 

.اهارتشا دق  سكيليف  ّنأ  ّدب  .لبق ال  نم  اهَرَـي  مل 
.سمسيركلاب لافتحالا  ُّبحي  دحأ ال  كانه  سيل 



". ويل "
."؟ اذام "

". كانه نوكأ  نأ  ّيلع  ناك  "
". حيحص ريغ  اذه  ...ريغصلا  خألا  اهيأ  "ال ،
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ةمالع كانهو  ةقالمع ، ٌةطيرخ  تَقِّلُع  ثيح  طئاحلا  مامأ  سكنورب  فقو 

يتلا ةرايسلا  قدنخلا ؛ ةرايسلا يف  عبقت  ثيح  ناكملا  ىلع  دوسألا  ربحلاب  ةريبك  " x"
اياده بلع  لمحت  تناك  يتلاو  نوسكيرإ ، يللينأ  مساب  اهراجئتسا  هنأ ّمت  نآلا  فرعي 

ةحاسم يف  مادقألا  ىلع  ًاريس  كانه  نم  مهقيرط  اولمكأ  نوّرافلا  صوصللا  .ةغراف 
مإ ّنظي ، امبسحو  .قيمعلا  جلثلا  نم  ًاشنإ  نورشع  اهوسكي  تاباغلا  نم  ةعساش 

، هدي ةعاس  ىلإ  رظن  .رثكأ  سيلو  ةعاسلا ، ةعبرأ يف  وأ  لايمأ  ةثالث  ةعرسب  نومّدقتي 
ثحبلا ةقطنم  .لايمأ  ةعبرأ  رطقب  اهطسو ، يف  " x  " ةمالعو ةرئاد  مسرو  ّدَعلاب ، ماقو 
.ًائيشف ًائيش  رثكأ  صّلقتتس  نكامألا  ضعب  ىوقلا يف  زيزعت  عمو  ًادج ، ةريبك  دُعَـت  مل 

ّمتي نأ  بجي  .ماعلا  يعّدملاب  لصّتا  ...يهتنأ  امدنعو  .لخادلا  ىلإ  دوعأس  "
". ةطّروتم اهنكلو  اهطروت ، ةيفيك  ملعأ  .ًايئاضق ال  اهزجحو  اهفيقوت 

قيقحتلا ةفرغ  لخد  ّمث  هلوقي ، ام  مهف  نديار  ّنأ  نم  دّكأت  نأ  ىلإ  رظتنا 
.ةشّوشم اأ  يعّدت  تلاز  ام  يتلا  ةأرملا  سلجت  ثيح 

". يللينأ "
.ضرألا ىلإ  ةلواطلا ، لفسأ  ىلإ  رظنت  تناك 

.ءيش ّلكب  ينيربخت  نأ  كنم  ديرُأ  .كعم  ثّدحتأ  انأو  ّيلإ  يرظنا  يللينأ ، "



". ًادج ئيس  لكشب  رمألا  يهتنيسف  يلعفت ، نإو مل 
."؟ ءيش ّلكب  هينعت  يذلا  ام  "

اوقرس نيذلا  كئلوأ  .ةرايسلا  كلت  يف  صاخشألا  نع  هنيفرعت  ام  ّلك  "
فيكو مهعم ، لصاوتلا  كتعاطتساب  ناك  نإو  مهءامسأ ، َفرعأ  نأ  ديرُأ  .ًافرصم 

". ًاددجم مهتيؤر  تدرأ  اذإ  ّمهم  ٌرمأ  اذه  ّنأ  دقتعأ  .حالسلا  ىلع  لوصحلا  نم  اونكمت 
.ةفئازلا ةرظنلا  كلت  نود  نمو  يقيقح ، لكشب  ةّرم  لّوأل  هيلإ  ترظن 

."؟ نوحّلسم مه  فيك  ...يللينأ  "
ناك امب  تَمِلَع  ةيافكلا ، هيف  امب  ليوط  هنكلو  ليوطب ، سيل  ٍتقو  دعب 
.هب مايقلا  ةباغلا  نيّرافلا يف  لاجرلا  كئلوأ  ةعاطتساب  ناك  امب  تملعو  .هنع  ثّدحتي 

". ههجاونس ام  فرعن  نأ  انيلع  مهتيامحب ، موقن  يكل  "
.ةفئاخ تناكو 

مهيلع ضبقلا  ءاقلإ  اندرأ  لاح  يف  ملعن ؛ نأ  انيلع  يللينأ ؟ اي  نيمهفتأ  "
". ءايحأ
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". كءاذح لعتنا  "
" ...ةنعللا ويل ، "

ّلك ذُخ  ربساج ، .كلذ  زاتجنسو  ةبعص ، ةيادب  هجاون  نحن  اباب ! تمصا  "
". ماعطو نم م  هداجيإ  كنكمي  ام 



" ...نأ كيلع  ّيلإ ، ِغصأ  ّينُب ، ويل ، ...تاوسلا  قيرف  نكلو ، "
!". دحأ ال  ًاددجم ! ّينم  ٍلذن  ّيأ  برتقي  نل  ّيلإ ! يغصيس  نم  َتنأ  ّالك ، "

قوف موجنلا  نم  تفاخ  ءوض  رهظو  حايرلا ، تنكسو  ةفصاعلا  تَدََمه 
مّدقتلا ّنكلو  .ةلوهس  رثكأ  مهراسم  عبتت  نوكيسو  ةئداه ، ةليل  نوكتس  .راجشألا 

ةلوهس رثكأ  نوكيس  انه  ىلإ  نولصيس  ام  ناعرس  نيذلا  كئلوأ  لانم  نع  ًاديعب 
.ًاضيأ

ذخأو صاصرلل ، ةّداضملا  هترتسو  هترتس ، ىدتراو  هتمزج ، ويل  لعتنا 
.هسّدسم

رياطتت اهارت  يتلا  اياظشلا  هبشي  حضاو  ريغ  ًائيش  رخآ ، ًائيش  ىأر  اهدنع 
.مهفت نأ  نود  نم  ًاعم  ةرثانتملا  عطقلا  عمج  لواحتو  اهلّجستف ، ةأجف ،

امك كلذك ؛ رمألا  نوكي  ًانايحأ  .ًاقباس  ثدح  دق  هنأ  ول  امك  رمألا  ناكو 
.ةظحللا كلت  َتشع  نأ  كل  قبس  دق  هّنأ  ول 

.ًاسكاعم رمألا  ناك  ةّرملا  هذه  نكلو 
، نآلا اّمأ  .هسفن  ةيطغتل  مالظلا  مدختسيو  بقاري  يذلا  وه  ناك  ًةداع ،

ّنأكو ادب  خبطملا ، ةذفان  راسي  ىلإ  ًالّوأ ، .هبقاريو  ةملظلا  يف  ئبتخي  ام  ٌدحأ  كانهف 
نيمي ىلع  نمو ّمث - .راجشألا  ىدحإ  وحن  هجّتي  حارو  ةايحلا  هيف  تَّبد  دق  ًّالظ  كانه 

ام ًاردان  هجو  دوسأ ؛ فصن  ٍهجوب  ةرواا  ةرجشلا  وحن  هجّتي  رخآ  ٌّلظ  خبطملا - ةذفان 
نم نّكمتيل  ةذفانلا  ىلإ  فحزو  ضرألا  ىلع  دّدمت  امدنع  ًاريخأو ، .لالظلا  هكلتمت 

، هحالسل ةلثامم  ةحلسأ  لمحت  يتلا  لالظلا  نم  ديدعلا  كانه  ىأر  حوضوب ، ةيؤرلا 
ثادحألا هذه  اذه - ّلك  ىري  ًالعف  ناك  نإو  .لزنملا  لوح  سوق  لكشب  كّرحتتو 

يرجي يف ام  ٍةقيرطب  ناك  ءيش  ّلك  اّمنأكو  رعش  دقف  بيرغ - ٍلكشب  ةفولأم  ودبت  يتلا 



.هسفن تقولا 
!". انه مّإ  "

، سولجلا ةفرغ  يف  ةكيرألا  ىلع  سلجي  ناك  يذلا  نا  ـڤـ يإ وحن  رادتسا 
هلكأ نكمي  ءيش  ّيأ  نع  ةريغصلا  خبطملا  نئازخ  يف  ثحبي  ناك  يذلا  ربساجو 

.حالسلا ةبيقح  هعضيل يف 
!". انه اوحبصأ  دقل  "

ىلع ءارولا  ىلإ  لئام  وهو  لولشمو ، زجتحم  هنأ  ول  امك  كانه  نا  ـڤـ يإ سلج 
ىلإ هجتا  ّمث  نمو  ويل ، هآر  ام  ىريل  ًالّوأ  ةذفانلا  ىلإ  ربساج  ضكر  امنيب  يسركلا ،
دحأ نم  ةيودي  ةلبنق  لوانتو  خبطملا ، ىلإ  اهلمحو  ةكيرألا ، دنسم  ىلع  ةقّلعملا  ةرتسلا 

.اويج
". عانق نود  نم  سيل  "

.ىرخُأ ةدحاو  نمو ّمث 
."؟ كلذ مهفت  له  "

.ىرخُأ ةدحاو  ّمث 
اذ يهتني  نل  .اذكه  رمألا  يهتني  نل  هب ، انمق  ام  ّلك  ةعوما ، هذه  "

". لكشلا
تافاسم اهنيب  لصفت  ميقتسم ، ّفص  خبطملا يف  ةلواط  ىلع  همامأ  اهعضوو 

.ةيواستم
ةحفصلا ىلع  رهظن  امدنعو  ةعنقأ ! نود  نم  رهظن  نل  دئارجلا ، يف  ًادغ  "



نم اونّكمتي  نل  ةنعللا ، انهوجو ! ىلع  ةلَدس  ـُ ملا انتاوسنلق  نيعضاو  نوكنس  ىلوألا 
ةطحملا اورّجفو  فراصم  اوقرس  ٍموق  ةلاثُح  كانه  رظنا ، .مهعباصأب  انيلإ  ةراشإلا 

!". مهلاكشأ يه  هذه  هآ ، .نوقّدحيو  كانه  نوفقي  .ةيزكرملا 
يتلا ةريخذلا  نزاخم  ىلع  يوتحت  يتلا  ةبيقحلا  ّمث  نمو  ةيودي ، لبانق  ثالث 

.لبانقلا تحت  ٍميقتسم  رخآ  ٍّطخب  اهّفصو  رخآلا - ولت  دحاولا  ًاضيأ - اهجرخأ 
.هديرت ءيش  ّيأ  لعفأس  ةنعللا ، .هلعفأسو  ويل  اي  هلعف  ينم  ديرت  ام  لُق يل  "
يهتني نأ  بجي  الو  نيلشاف ، نيقراسك  تومن  نأ  اننكمي  ال  ءيش ! ّيأ  اذه ؛ ملعت  تنأ 

كانه ىقبي  نل  كلذ  دعب  ويل ، .ةنيعللا  نوجسلا  دحأ  لخاد  ةنازنز  يف  رمألا  انب 
!". قيرف

.لالظلا ىلع  رانلا  قالطإل  ًازهاج  ليللا ، مالظ  وحن  هبّوصو  هحالس ، مّقل  ّمث 
". أدها هللا ، ّقحب  "

وحن هّجتاو  فقو  لب  ءارولا ، ىلإ  ًاينحنم  دعي  ملو  ًازوجحم ، نا  ـڤـ يإ دعي  مل 
.ةفوفصملا مريخذ 

.كلذ كل  نمضأ  نأ  يننكمي  .ةليللا  اذه  لشفت يف  نلف  تومت  نأ  تدرأ  نإ  "
!". كحالس بيوصت  نع  فّقوت  اذل ، نيعللا ! قرخألا  اهّيأ  انه  كدحو  تسل  كنكلو 

املاطلو اذه ، عراب يف  تنأف  كمف ؛ قلغأو  بهذا  ربساج ! يمسا  .ربساج  "
كنكمي ال  ةنعللا ، ْنكلو  مههوجو ، ىلع  سانلا  برضت  نأ  كنكمي  .كلذك  تنك 

!". نآلا انه  نحن  كئطخ  ببسب  كتاّدعم ! نم  دكأتلا 
امدنع ًاديحو  ناك  ام  ردقب  ًامامت  ًاديحو ؛ ةيوديلا  لبانقلا  نم  برقلاب  سلج 
كلت .فرعي  ناك  هنأ  ول  امك  ةحلسألا ؛ نيزخت  ةريجح  ناك يف  نيح  امهجارخإ  رّرق 

.ًادّيج رمألا  ارّدقي  نل  نآلا  همف  قلغي  يذلا  لجرلا  كاذو  ا ، قثي  يتلا مل  ةأرملا 



ةنس لاوط  هلعفن  اّنك  ام  ًامامت  نولعفي  مإ  مهفت ؟ الأ  نآلا ! نورشتني  مّإ  "
ُكِّرَحُأس اذل ، ًاموجه ! اوّنشي  يكل  نورشتنيس  زوجعلا ! لذنلا  اهيأ  كنود  نم  ةلماك 
عيطتسأ مهفده ! داصرم  اننوعضي يف  جراخلا  ٌسانأ يف  كانه  .ءاشأ  ام  ردق  يحالس 

!". كانه مّأ  ملعأ  يننكلو  مهتيؤر ، اننكمي  ال  اذ ! رعشأ  نأ  عيطتسأ  .اذ  رعشأ  نأ 
.امهنيب سلجو  ضرألا  ىلع  ويل  فحز  ...هدلاو  ربساج ،

."؟ لعفن نأ  انيلع  اذام  ...اذه  فيزملا  نيعللا  سراحلل  حمستس  له  ويل ، "
رادتسا لب  هيلع ، بُجي  ويل مل  نكلو  ًاددجم ، هيبأ  توص  عّرضتلا يف  كاذ  عمس 

ٍعارذ دعب  ىلع  خبطملا ، ضرأ  ىلع  ةبيقحلا  تلاز  ام  .ههجو  أّفدو  يبطحلا  دقوملا  وحن 
.نيَتَمزُر طقتلاو  اهيف ، هدي  لخدأو  اهحتف ، .هنم 

اي اذه  ملعت  تنكأ  .جيسنلا  نطقلا ؛ نم  ةئملا  نيثالث يف  ةبسنب  ...هذه  "
."؟ يبأ

.ةئمسمخ ةئف  نم  ىرخُأو  ةئم ، ةئف  نم  ةسدك 
فيك ملعتأ  .رثكأ  اهقيزمت  بعصيف  ًاسبيتو ، ةبالص  رثكأ  ةقرولا  لعجي  اّمم  "

."؟ اذه تمّلعت 
.هدي ةّوقب يف  اهرصع 

اهتلسغ .غابصلاب  ةخّطلم  تناك  .عقاولا  يف  اهنم  ليلقلا  اهتلسغ ، دقل  "
تارالودلا فالآ  تفّفج  .اهفيفجتب  تمق  ّمث  نمو  ءاملاو ، نوتيسألا  لامعتساب 

". ّفجتل قّلعت  نأ  بجي  ناك  هنأ  جتنتسأ  نأ  لبق  كلذو  .رعشلا  فّفجمب 
.ّيبطحلا دقوملل  ةيمامألا  ةهجاولا  ىلع  عّبرملا  ريغصلا  بابلا  حتف 

.دقوملا رعق  قطقطت يف  تحار  ءارمحلا  ةيلاقتربلا  نارينلا 



حبصيو صّلقتي ، نيعللا  جيسنلا  اذه  يبأ ؟ اي  اذه  مهفتأ  .تصّلقت  دقل  "
.دوقولا تاعّزوم  دوقنلا يف  هذه  لامعتسا  نكمملا  نم  دوعي  الف  ًادج ، مجحلا  ريغص 

". ةيدقنلا قاروألا  ًاجيسن يف  كانه  ّنأ  يأ  لبق ؛ نم  اذه  ملعأ  نكأ  مل 
لّوأ يمريو  هحتفي  وهو  قباسلا ، امك يف  ًامامت  يندعملا ؛ بابلا  ريرص  عمس 

.ةئم ةئف  نم  ةيدقنلا ، قاروألا  نم  ةمزر 
."!؟ هللا ّقحب  هلعفت  يذلا  ام  "

.ةشهدلا نم  لب  ظيغلا  نم  سيل  نكلو  ربساج ، خرص 
اننكمي ال  ةنعللا ، .ويل  اي  مهفأ  انأ ال  ...هينعت  ام  اذهأ  مالستسالا ؟ انيلعأ  "

!". اننوذخأي مهكرتن  نأ 
، مهرظن ىمرم  تنأ يف  كسفنب ، كلذ  تلق  دقل  .ضرألا  ىلع  حطبنا  ًاذإ ، "

". مهفده داصرم  يف 
رانلا تارارش  ترياطتف  ةئمسمخ ، ةئف  نم  ةيناثلا  ةمزرلا  لخادلا  ىلإ  ىمرو 

.قاروألا توص  عم  ةقطقطمو  ًاضيأ ، ةجّهوتم 
". ةنيعللا دوقنلا  كلت  قرحت  نأ  دّيجلا  نم  ويل ، "

.ههجو ىوتسم  ىلع  رانلاو  ًاضيأ ، ضرألا  ىلع  ًاسلاج  نآلا  نا  ـڤـ يإ راص 
". رمألا لبقتت  نأ  طقف  كيلع  َّينُـب ، ويل ، ًانايحأف  "

هيّدخو هينفجو  هنيبج  ّفلت  ةقيقر  ةرشقك  ةفينعلاو  ةيوقلا  رانلا  ةرارحب  رعش 
.هيتفشو

". ًادبأ نيعللا  لاملا  اذه  ىلع  اولصحي  نل  رمألا ! لّبقتأ  "



.قمعلا يف  نيتنثالا ، هيدي  عضو  مث  ًاددجم ، سيكلا  هدي يف  ويل  عضو 
.طقف ةئمسمخ  ةئف  نم  اهّلك  نآلا  مَزُر ، ّتس 

". انأ الو  لاملا ، "ال 
ةيماخس ةانق  .ءيش  ّلك  اهماهتلا  عباتت  رانلاو  هفلخ ، ئلتمي  دقوملا  ناك 

بابلا فلخ  اهرشحو  مَزُرلا  ىمر  ثيح  لفقلا ، يفرط  طقتلت  يكل  تَدِّيُش  ةليطتسم 
.لفقلا ناسلب  هدصوأ  ّمث  حوتفملا ،

امإف راتخت ؛ نأ  كب  ردجي  اذل ، .انأ  سيل  يبأ ؟ اي  اذه  مهفتأ  .ينوذخأي  نل  "
.بابلا جراخ  ىلإ  فحزت  وأ  كانه ، طئاحلا  ىلع  دنتسملا  كحالس  طقتلت  نأ 
نولعفي امك  كلذك ؟ سيلأ  اذه ، ملعت  تنأ  كانه ، جراخلا  ًاديج يف  كب  نوّمتهيس 

". هديرت ام  لعفا  ...يبأ  ًادعاصف ، نآلا  ذنم  .ًةداع 
نم ةدحاو  ةبطح  ةرارحل  ًامامت  ةلثامم  تانوركلا  نم  فالآلا  ةرارح  تناك 

نامودي جيسنلاو ال  قرولاف  ربكأ ؛ ةعرسب  لعتشت  تناك  نارينلا  ةنسلأ  نكلو  .بشخلا 
.سبايلا بشخلا  ردقب 

، سولجلا ةفرغ  ةيواز  ةلواطلا يف  مامأ  نا  ـڤـ يإ سلج  .ّمات  ٌتمص  كانه  ناك 
نم ليلقلا  عم  ةريخألاو  ةديحولا  هتراجيس  ّفلي  وهو  نافجترت  هاديو  نيطئاحب ، ًاّيمحم 

رمجلاك لعتشتف  دقوملا  لخاد  ةيدقنلا  قاروألا  نم  ديزملاب  عفدي  ويل  اميف  .يّقبتملا  غبتلا 
ءارو نم  رظنلا  سالتخا  ًالواحم  تاهاّجتالا  عيمج  ربساج يف  فحز  .محفتت  نأ  لبق 

قالطإ ىلإ  هلّوحيو  حالسلا  رّخذي  ناك  امنيب  لالظلا ، تاكرحت  ًاعّبتتمو  ذفاونلا ، عيمج 
.يكيتاموتوألا رانلا 

.هديري ام  لعفي  دحاو  ّلك  ةظحللا ، هذه  نم  ًاءدب 
ـــــــــــــــ



.نويعلا نم  عونلا  كاذ  سكنورب  نوج  ىأر  نأ  قبس  دقل 
.انأ وأ  َتنأ ،

ربعو ردصلا ، جراخ  ىلإ  بلقلا ، قامعأ  نم  .لخادلا  يف  ام  ٍناكم  يف 
.ةيجراخلا لعفلا  ةّوق  تحبصأ  ةّيلخادلا  ةّوقلا  ّنإ  .نويعلا  لالخ  نمو  قنعلا ،

.انأ وأ  َتنأ ،
كنات .هل  ًاكلم  اتناك  لب  اهيسفن ، نينيعلا  انوكت  مل  نينيعلا  كنيت  ّنكلو 

فراخزلا يذ  يفيرلا  لزنملا  اذه  لخاد  رئاتسلا  فلخ  نم  نارظنت  ناتللا  نانيعلا 
نانيعلا كنات  .اهيلع  رانلا  قالطإ  لبق  ةبقارملا  تاريماك  ىلإ  اتقّدح  ناتللاو  ءاضيبلا ،

اتشاع نإ  ىتح  .صاخلا  هبناج  رخآلا ؛ بناجلا  ىلإ  نايمتنت  نآلا  سكنورب  امهآر  ناتللا 
اذه نم  أّزجتي  ًاءزج ال  ٍواستم  ٍلكشب  اتناكو  لخادلا ، ام يف  ٍناكم  اهسفن يف  ةّوقلاب 

.دوسألا عانقلا 
...رخآلا بناجلا  يف 

، تاذوخو صاصرلل ، ةّداضم  تارتسو  ةيضاير ، تالذبو  ةيلاع ، ٌمزج 
نم ًادرف  رشع  ةّتس  ينطولا ؛ تاوسلا  قيرف  هنإ  .رانلل  ةداضم  تازاّفقو  ةيقاو ، تاراظنو 

، ةكيمسلا بوّنتلا  عوذج  ءارو  اومتحاو  جلثلا ، اورشتنا يف  نيذلا  ةطرشلا  طاّبض  ةبخن 
.صنق قدانبو  ةيكيتاموتوأ ، قدانب  نيلماح 

.ًاريخأ ةريغص  تحبصأ  ثحبلا  ةقطنم 
زكرملا ترداغ  دق  سكنورب - بلطل  ًاقفو  ليقثلا - رايعلا  نم  تابكرم  عبرأ 
لايمأ دّرجم  دعُب  ىلع  فيرلا  قيرط  ىلع  تراس  ةقيقد  نيسمخو  عبس  دعبو  سيئرلا ،
كلت .ةريغص يف  تاباّبدب  هبشأ  حبصتل  اهميعدتو  اهؤانب  ديعُأ  تارايس  ةدلبلا ؛ لامش 
تناك يتلا  رارفلا  ةرايس  نم  ًاءدب  راثآلا ؛ يّفقتب  ياك 9 "  " ةدحو تماق  ءانثألا ،



؛ تاباغلا يفو  لوقحلا ، ربعو  ةغرافلا ، ايادهلا  بلعب  ةئيلمو  ٍقدنخ  ةيقلتسم يف  نآلا 
رّتوتلا رهظت  امك  ةعيرس ، تاوطخب  اهوكلس  يتلا  قيرطلا  رهظُت  مادقألا  راثآ  ثيح 

اعقو يف نيّرافلا  نم  نينثا  اّمبر  وأ  ًادحاو  ّنإ  ثيح  بضغلاو ؛ فوخلاب  حضني  يذلا 
لزنملا ىلإ  اولصيل  تادراي  عضب  ىوس  مهيدل  نكت  مل  كانه ، نمو  .ديلجلا  ةكرب 

دقو .جاوزأ  ةثالث  مادقأ ؛ ّتس  .يمامألا  بابلا  ىلإ  يدؤي  راسملا  .نآلا  رصاح  ـُ ملا
نوحّلسم مأو  هنبال ، ةلوفطلا  قيدصو  هنباو  ٍدلاو  ىلإ  يمتنت  اأ  نآلا  فرع 

ةأرملا كلت  مهل  تلاق  ًاريخأف ، .ةريخذلا  نم  ٍضيف  عم  ةيديوس  ةيكيتاموتوأ  تاشاشرب 
يتلا ةريخذلا  نزاخم  ددعب  مربخأ  اإ  ىتح  ءيش ، ّلك  ةمدصلل  اهضرعت  تعّدا  يتلا 

.مهسفنأب اهوعنص  يتلا  تارتسلا  لخاد  ديدحتلاب  مهنم  ّلك  اهلمحي 
."؟ رّدقت نأ  كيلع  ناك  نإ  دعب ؛ تقولا  نم  مَكِل  "

نيذلاو ًاصيصخ ، نيبّردملا  ةطرشلا  طابض  ةبخن  نم  ًارصنع  رشع  ةّتس 
سكنورب نم  برقلاب  ناك  يذلاو  رشع  عباسلا  رصنعلا  امأ  .ةيلاع  تاراهمب  نوعتمتي 

.ةقرفلا دئاق  وهف 
". انرمأ نم  ٍةلجع  ىلع  انسل  "

". ةقيقد نيثالث  يلاوح  ذنم  انه  مأ  بلكلا  بّردم  رّدقي  "
". ديدحتلاب بسانملا  تقولا  رظتنن  نحن  "

ىلإ رظني  سكنورب  نوج  ناك  .دربلا  ةريرعشق  تّفخو  جولثلا ، تفّقوت  دقل 
ناك اذكه  .سمسيركلاب  ةصاخ  ةليمج  ةقاطب  ىلع  رهظي  هنأ  ول  امك  ودبي  ٍدهشم 
لوط ىلع  نطقلاك  معان  جلث  ءاضُم ، ّيفير  تيب  .مالسلاو  ءودهلاب  عتمتي  ناك  .ودبي 

.ةدقوملا ديمرق  نم  دعاصتي  ناخدو  ةهكافلا ، راجشأو  لودجلا 
.سمسيركلاب ةئن  ةقاطب  ىلع  ًادهشم  نكي  هاري مل  ام  نأ  ريغ 



نوقراسلا هلعشأ  يذلا  خبطملا  ءوض  وه  حجرألا  ىلع  لخادلا  ءوضلاف يف 
نيذلا طابضلا  ىلع  رانلا  قالطإب  انه  ىلإ  مهقيرط  اودّدرتي يف  نيذلاو مل  نوحّلسملا ،

نيب رانلا  اوقلطأ  دق  ةروطخلا  ةقئاف  ةقرس  تايلمع  رشع  رادم  ىلع  نيذلاو  موبّقعتي ،
.قباسلا نييديوسلا يف  نيمرا  نم  ةباصع  ّيأ  هتلعف  ام  قوفي  ٍلكشب  سانلا 

.ةدحاو ةّرم  م  لصّتي  نأ  تاوسلا  قيرف  لواح  نأ  قبس  دقل 
.هعقوم ديدحت  لهسلا  نم  ناك  يذلا  ّيضرألا  فتاهلا  مقرب  لصتا  نآلاو ،
تاعّدصت ربع  لخادلا  يف  ّنري  وهو  فتاهلا  عامس  مهتعاطتساب  ناك  ذإ 

.اهقوقشو ذفاونلا 
نيعفار ًاعوطو  ةعرسب  جورخلا  ىلع  لخادلا  سانلا يف  كئلوأ  ّثحل  ةلواحم  يف 

.نيملستسمو مهيديأ 
.فتاهلا ةعاّمس  ٌدحأ  عفري  نأ  نود  نم  تهتنا  ةرّركتم  تاّنر 

تقولا راونألا يف  عيمج  تأفطنا  دقف  باوجلا ، ىلع  اولصح  نيتلاحلا  اتلك  يف 
.هسفن

.اوملستسي نل 



ّىتح ألمت  يهف ال  دقتعت ؛ اّمم  ّلقأ  يه  نويلملا  فصنو  ةنورك  نييالم  ةثالث 
، ةعقرفملا ةيلاقتربلا  ةنسلألا  يف  ىرخُألا  َولت  ةمزر  يمرت  امدنعو  .جيسنلا  نم  ًاسيك 

.هل ًاناكم  ذخأي  داكلاب  ٍدامر  ىلإ  ةعرسب  لّوحتت 
مِلظ ـُ ملا لزنملا  لخاد  ّوتلل  تقرتحا  دق  نيرشع  ةئف  نم  ةيدقنلا  قاروألا  رخآ 

.ًامامت
ةنسلأ تّلظو  خبطملا ، لخاد  نم  ثعبني  ٍضيمو  وأ  ٍعاعُش  رغصأ  كانه  سيل 

.بهتلت ّيديدحلا  دقوملا  لخاد  نارينلا 
". ويل "

.سولجلا ةفرغ  ةيضرأ  ىلع  ًاحطبنم  نا  ـڤـ يإ ناك 
". ويل "

كسمي نأ  عاطتسا  هنأ  ةجردل  ًاّدج  هنم  ًابيرق  هسأر ، نم  برقلاب  هنبا  ّرم 
.هتمزجب

". ويل اي  ثّدحتن  نأ  بجي  ...انأ  "
.ةذفانلا ىلإ  ًالوصو  طئاحلا  ةاذاحمب  طقف  كّرحت  لب  هدلاو ، ىلإ  ويل  رظني  مل 

". ّيلإ ِغصأ  ويل ، اي  كوجرأ  "
ىتح جراخلا ، ىلإ  هعفديو  ةذفانلا  جاجز  حتفي  وهو  رتوتو  همسج ، بدودحا 

.ةذفانلا ةّفاح  ىلع  ناك  يذلا  جلثلا  عقو 



.جورخلل مهقيرط  هنإ  ...غارفلا  نم  دحاو  ٌشنإ 
". ويل اي  هيلع  ُمِدقُتَس  ام  فرعأ  "

.هنبا ءارو  اذكه  ثكمو  هيتبكر ، ىلع  نا  ـڤـ يإ عكرو 
". اذه لعفت  "ال 

، ةرثانتمو ةرثعبم  موجنو  سراق ، عيقص  ءانفلا  يف  .جراخلا  يف  تفاخ  ٌءوض 
؛ اهتيؤر هتعاطتساب  ناك  ةذفانلا ، جاجز  ىلعو  .لءاضتي  بحاش  رمق  فصنو 
يف ةقيضلا ، ةيوازلا  كلت  ًاضعب يف  امهضعب  ىلإ  ارظن  امك  ًامامت  .نويع  عبرأ  ساكعنا 

.دعصملا لخاد  ةينفلا ، موسرلاب  ةاّطغم  ةآرم  ىلعأ 
ًاعِنَتقُم نيمدقلا ، يفاح  وهو  قباوط ، ةعبس  جردلا ، ىلع  ًالوزن  كاذنآ  ضكر 

.هعاضأ دق  هّنأب 
". اذه لعفت  ...ويل ال  "

ةبسنلاب ًامامت  ةحضاو  تناك  .ةآرملا  ةحفص  ىلع  نويع  عبرأ  ساكعنا  ىأر 
؛ امهنم نيتنثا  هآر يف  ام  ملعو  .ويلل 

.بايترالا
". ًامئاد نوأدبي  اذكهف  .يبأ  عومدلل  لّيسملا  زاغلا  نومدختسيس  "

برقلاب ةيلخادلا  هسبالمب  هدلاو  فقو  امدنع  هآر  يذلا  هسفن  بايترالا  هنإ 
.ًاضيأ هلاطنب  لّلبت  دقو  لعتشملا ، بشخلا  ران  نم 

نحن موقنس  اهدنعو ، .اننوئجافيس  مّأ  نودقتعي  مإ  .اننوئجافيس  "
". مأجافمب



، ةبكرلا ةفضر  لوح  ةضافضف  تحبصأ  لب  ةقّيض ، دعت  ةيلخاد مل  سبالم 
.امهيف لضعلا  صّلقت  نوللا ، يتتهاب  نيذخفب  ةقلاعو 

". ةذفانلا نم  انه ، نم  .جرخنس  ةظحللا  كلت  "يف 
يف ىرخُأ ، ةفرغ  ًاقّلعم يف  ناك  يذلا  كاذ  نم  فعضأو  ربكأ  رخآ ، ٌمسج 

.ًايوق ناك  مك  مهفو  اهيف  هنضتحا  يتلا  ةديحولا  ةّرملا  تناك  .مكليو  مكلي  ناك  نيح 
عضب لّوأ  يلت  يتلا  ةظحللاك  ًامامت  رارفلا ؛ ةظحل  ىلع  لصحنس  اهدنع  "

ّمث فّرصتلا ، انناكمإب  حبصيو  فرعن  امدنع  طقف  يبأ ، فرصملا  ةقرس  ىدل  تاقلط 
". انتبرض برضن 

كلذ دعي  .اذه مل  لعفت  .هقناعيو ال  قنعلا ، كاذب  قّلعتي  ناك  ام ، موي  يف 
.ىوقلا فزنتسُمو  ًاكهنُمو  ًاقهرُم  حبصأ  لب  هسفن ، وه  مسجلا 

؛ انتصرف ىلع  لصحن  امدنع  فّرصتن  نإو مل  .ةظحللا  كلت  طقف يف  نكلو ، "
". ًادبأ انه  نم  جرخن  نلو  تاف ، دق  ناوألا  نوكيسف 

.بايترالاب رعشي  ىوقلا  رئاخ  صخش  دّرجم  .هآر  ام  اذه  بايترالا ؛
يمرنس انه ، عومدلل  ليسملا  زاغلا  حبصي  امدنع  ...يبأ  اي  ةيوديلا  لبانقلا  "

يف ًالّوأ ، جرخنس  انأو  َتنأ  .كلذ  نوعقوتي  مإ ال  .جراخلا  ىلإ  امهنم  نيتنثا  لاحلا  يف 
، كلذ دعبو  .اهلمحي  يتلا  ةريخذلا  نزاخم  نم  يفكي  امب  ربساج  مهعدريس  نيح 

.ةريخذلا نم  ريثكلا  انيدل  .ربساج  جرخي  نأ  ىلإ  هسفن  ءيشلا  انرودب  لعفنو  يمتحنس 
."؟ يبأ اي  كلذب  مايقلا  كنكمي  له 

.طئاحلا ةاذاحمب  ًازكرمتم  ّلظ  هنكلو  ًاصفرقم ، ويل  دُعي  مل 
قلطتو صقرت  نأ  يأ  يبأ ؟ اي  هب  مايقلا  اننكمي  له  اذ ؟ مايقلا  كنكمي  له  "



نإ هبلغن ؛ نأو  رصتنن ، نأ  اننكمي  نكلو  اّنم ، ربكأ  هّنإ  .ّبدلا  لوح  صقرت  نأ  رانلا ،
."؟ كلذك سيلأ  .ًاديج  فدهلا  انبصأو  انصقر 

نأ هنبا ، يفتكب  كسمي  نأ  دارأ  .ض  دقف  ًاضيأ ، كلذب  نا  ـڤـ يإ ماق 
.ةملك يأب  ...قطني  هنكلو مل  .هيلإ  عمتسي  نأ  ىلإ  خرصيو  هّزهي  نأو  ةّوقب ، امهكسمي 

.امهالك هعمس  ام  اذهو  هتوص ، ىلع  الع  ويل  توص  طقف 
نونظي امدنع  ةراغ  ّنشب  انمُق  نإ  .رصتنن  نأ  انناكمإبف  مهلوح ، انصقر  نإ  "

!". دعتساو يبأ ، اي  كعانق  لِدسأ  .ًامالستسا  انيديأ  عفرنس  اننأ 
!". رصتنن "

ًاريخأ هنكلو  خُرصي ، ملو  .ةثراكب  رمألا  يهتني  دق  ذإ  نا ، ـڤـ يإ هنضتحي  مل 
: وه هتوص  اذه  ناك  مالكلا ، ىلع  ًارداق  حبصأ 

."؟ ةاجنلاو انه  نم  جورخلا  كنكمي  هّنأ  دقتعت  تنك  نإ  لاملا  تقرحأ  اذامل  "
، ًاضيأ كلذ  لعف  نإو  .نيعللا  طئاحلا  كاذ  ةاذاحمب  كانه ، فقي  هنبا  ناك 

.هيلإ عمتسيسف  هنم ، برقلاب  فقوو 
؛ ةحلسألا عم  جراخلا  يف  كانه  مهانيقتلا  نإ  ويل !؟ اي  مهفت  ال  ًاقحأ  "
انأو ىلعألا ، ىلإ  دّدمتي  توملا  .نفعو  مالظ ، ىلإ  لّوحتيسو  ًاميحج ، رمألا  حبصيسف 

". انيرغرغلا نع  ثّدحتأ 
نكي مل  نإو  .دادعتسالا  نم  نكمتي  نلف  هيلإ ، عمتسي  ويل  ّنأ  املاطو 

مورصاحي نيذلا  سانلا  ىلإ  جراخلا ؛ وحن  عارسإلا  نم  نّكمتي  نلف  ًادعتسم ،
.رانلا قالطإل  نوّدعتسيو 

ّلك يف  ضكري  ًافرتحم  ًاسراح  هسفن  ّنظي  يذلا  كاذ  كانه ، لجرلا  كاذ  "



هللا ّقحب  كنكمي  فيك  ويل ، ىلوألا !" تافحصلا  و" ةعنقألا "  " نع ثّدحتيو  ناكم 
ىلع ًاتيم  كايري  نأ  تنسني  ـ ڤو سكيليف  ىلع  بجي  له  تافاخسلا ؟ كلت  ىلإ  ءاغصإلا 

."؟ هديرت ام  اذهأ  ىلوألا ، تاحفصلا 
!". لاحلا نيعللا يف  كعانق  عض  امهرمأل ؟ هبأت  تنك  ىتم  ذنمو  "
.حمالم ّيأ  ةيؤر  ىلع  ًارداق  دعي  مل  ويل ، هجو  ىلع  دوسألا  شامقلا 

! ًادبأ نينيعللا ! ةطرشلا  لاجر  ةلابق  ًادبأ ! كانه  ًاددجم  سلجأ  نل  .كل  تلق  "
!". انه ككرتأسف  ّالإو  يبأ ! اي  نآلا  كعانق  عض 

.كلذ نم  ًادّكأتم  نا  ـڤـ يإ ناك  .ًاديعب  ...جراخلا  ىلإ  هقيرط  هنبا يف  ناك 
.لاقُي ءيش  كانه  دُعَـي  هنأل مل  هيلإ ؛ يغصُي  هنبا  دُعَـي  مل 

ىدصكو ًاديعب  ةأّبخم  تناك  يتلا  كلت  اهنم ، يقب  ام  وأ  ةّوقلا ، كلتو 
...دالوأ ةثالث  هيدل  ناكو  نا  ـڤـ يإ ىعدُي  صخش  رخآ ، ٍتقو  يف  رخآ  ٍصخش 

لاز ام  يذلا  ديحولا  ءيشلاب  ماقو  تبحسنا ، لماكلاب ، نآلا  ةّوقلا  كلت  تفتخا 
.هيمحي نأ  ضرتفملا  نم  يذلا  طئاحلا  وحن  هرهظ  عفد  هب ؛ مايقلا  ىلع  ًارداق 

". ويل "
.ءطبب قرغو 

". ويل "
". ِشت يب ...كّنأ مل  ملعأ  "

.ٍشاو
". كلذ ُتملع  املاطل  "



.ٍشاو
تبذك دق  ةطرشلا  ّنأ  ملعأ  .يب  ِشت  َتنأ مل  .ويل  اي  هلوقأ  ام  ينعأ  انأ  "

". هدي ىلع  ةدامضلا  تيأر  دقف  ...مّلكتت  كّنأ مل  ملعأ  .ّيلع 
.هدي حالسو يف  ههجو ، ىلع  دوسأ  عانق 

.ًاّمهم ُرمألا  دعي  مل 
، عامتسالاب هيهلي  هّنأ  املاط  رمألا - حجن  ًاددجم - برحلل  ًاّدعتسم  ويل  دعي  مل 

.ةايحلا ديق  ىلع  هؤاقبإ  هناكمإبف 
."؟ كلذ تلق  اذامل  ًاذإ ، "

". لضفأ كلذ  ّنأ  اهنيح  تدقتعا  "
!". لضفأ ...هنأ  تدقتعا  "

". جأ "
.ةطرشلا لوصو  رظتنتو  ملستست  ّمث  ءيش ، ّلك  قحست  ًالّوأ  فيك !!؟ "

!". ينمولت ...ّمث 
ًاعفار هيلإ  رظني  نآلا  هدلاو  ناك  .َطِشُك  دقل  ناردجلا ، قرو  ىلع  ةرتسلا 

.ءارولا ىلإ  ٍنحنم  هقنعو  ضرألا ، ىلع  هعقوم  نم  هوحن  هينيع 
.ةياشولا مل جاعزإ ! ردصم  .فرقلا  اذ  ًالئاه  ٍجاعزإ  ردصم  تنك  دقل  "

!". ةقيرطلا كلتب  ...لضفأ  رمألا  نأ  تدقتعاو  كلذ ! فّقوتي 
.همامأ هوبأ 



.ٍموجه ّنشل  مهزكارم  نيدعتسم يف  مالظلا ، جراخلا يف  نورخآلاو يف 
عضو ةيودي ، ةلبنق  ًالماح  هءارو  ضرألا  ىلع  فحزي  ناك  يذلا  ربساجو 

.سولجلا ةفرغ  ىرخُألا يف  ةذفانلا  نم  برتقي  وهو  كبشملا ، هعبصإ يف 
!". تومنسف نآلا  رداغن  نإ مل  ...ويل  "

". رظتنا "
.تّصنتيل هسأر ، عفريو  ًابناج  ةراتسلا  حيزي  وهو  ربساج  ىأر 
!". بالكلاك اننولتقيس  جورخلا ! انيلع  مهارأ ! ينّنإ  "

!". سرخا "
!". ناوألا تاوف  لبق  ويل ! اي  نآلا ، "

."؟ كلذ ىرت  الأ  يبأ ، عم  ثّدحتأ  ينّنإ  سرخا ! ربساج ، "
.هحالس ريخذتب  ماق  دق  ناك 

!!". لضفأ يبأ ، لضفأ ؟ اذهأ  "
.هعفر نآلاو 

!". َتنأ لب  مُه ! سيلو  هيلع ! رانلا  قلطُأ  نأ  بجي  نم  َتنأ  "
، ريبك ٍءود  رعشو  تابثب ، ةيقدنبلا  ةهوف  كسمأ  مث  ًاقيمع ، ًاسفن  ويل  ذخأ 

كلذكو فجتري  وهف مل  فاجترا ، كانه  نكي  مل  .لخادلا  يف  ليمج  ساسحإب  رعش 
.هدلاو

.لّوألا جاجزلا  رِسُك  اهدنع 



.خبطملا اوراتخا  دقل 
ّبثتو جرحدتتو ، لزغت  تحار  لكشلا  ةيبوبنأ  عومدلل  ليسم  ٍزاغ  ةلبنق 
اوناك .سولجلا  ةفرغ  ىلإ  ئفادلا  خبطملا  نم  ةيراخبلا  اهتميغ  رشنتو  زفقتو ، صقرتو 

.جاجزلا يناثلا  بوبنألا  رسك  امدنع  مونلا  ةفرغ  وحن  نوضكري  ةثالثلا  مه 
!". احطبنا "

فقو نيح  يف  هنم ، برقلاب  هسفن  نا  ـڤـ يإ ىمرو  ًاضرأ ، هسفن  ويل  ىمر 
.تاحتفلا يذ  دوسألا  هعانقب  ربساج 

" ...نأ كيلع  ربساج ! حطبنا  ةنعللا ، "
ةيران تاقلط  ثالثب  هتوص  َبِجُح  ذإ  ىقبت ، ام  عامس  نم  نّكمتي  هنكلو مل 

مد لاس  امنيب  رّكفيل  تقولا  هيدل  ناك  .ًارارمحا  رثكأ  مدلا  ادب  ام ، ناكم  نم  ةرداص 
.هيلع قلعو  ربساج 

.ّداح ملأب  جّنشتلاو  ضابقنالاب  هانفج  أدب  اهدنع ،
.لمعلا نع  ةيطاخملا  ةيشغألا  تفّقوتو  هينيع ، جراخ  عومدلا  تقّفدتو 

!". كحالس ِمرا  "
تاوصأ هقوف ؛ زاغلل  ةداضم  ةعنقأ  نم  ةرداص  ةموتكم  تاوصأ  كانه  تناك 

.مهيلع خرصت 
!". كحالس سملت  الو  ضفخنا  ةنعللا ، "

ًاخفتنم هردصو  هقرحي ، هناسل  ناكو  .ىري  نأ  عطتسي  مل  ذإ  ىمعأ ؛ ناك 
ًاضرأ ام  ٌدحأ  هعفد  .هقامعأ  قمع  نم  أّيقتف  راجفنالا ، ىلع  كشوي  يذلا  نولابلاك 



.هبنج ةّدع يف  تاّرم  هلكرو  هيلجر ، رخآ  صخش  لَّبَك  اميف  هيدي ، لّبكيو  خرصي  وهو 
ىلع ءيش  ّلك  حبصأ  كلذل  لمعي ، فيك  فرعي  ناك  زاغلا ، .هيدي  رخآ  كسمأو 

هتكسمأ يتلا  ديلا  نكلو  ريكفتلا ، عطتسي  ملو  سفنتلا ، عطتسي  مل  .ًابيرغ  حجرألا 
ّمث .كلذك  ناك  املاطل  يذلا  سّبيتملا  دلجلا  ةبالصبو  ةريبك  يهف  .ةفولأم  تدب 

هّدخ ناك  .ًامئاد  امهنيب  رومألا  تناك  اذكه  .ةيعيبط  نكت  يتلا مل  عومدلا  ترما 
.هرهظ ءارو  الِّبُك  نيذللا  هيمصعم  ةرشب  ّصقي  ديدحلاو  ةيضرألا ، ىلع  ًاطوغضم 

، هريخأت دّمعتي  وهو  مّلكتو  مّلكتو  هدلاو  مّلكت  دقف  تقولا ، هيدل  نكي  مل 
.جراخلا ىلإ  ضكريل  تقولا  هيدل  نكي  مل  ٍشاو ، نزاوتلا ، جراخ  ىلإ  هب  يمريو 

هيلع ضبقلا  ءاقلإف  .ًانكمم  هلوصح  نكي  ام مل  ًاّيقيقح ؛ رمألا  حبصأ  ًةأجف ،
.هيدل ًادراو  ًالامتحا  ًاموي  نكي  مل 

.كلذك حبصأ  نآلا  هنكلو 



نوج ىدل  تسيل  .رّخأتملا  هليل  وأ  هرجف ، وأ  سمسيركلا ، ةيشع  حابص 
.ةركف ىندأ  سكنورب 

كانه سلج  .ةمئان  تلاز  ام  ةنيدملا  ّنأو  جراخلا ، مالظلا يف  ّنأ  ملعي  ناك 
اميف قصال ، طيرشب  فوفلم  ىوقملا  قرولا  نم  قودنص  ىلإ  قّدحي  هبتكم ، ًاديحو يف 

مغرلابف .رعشي  نأ  بجي  امك  رعشي  .تماصلا مل  قاورلا  ىلع  حوتفم  بتكملا  باب 
، ةدراطملاو تاطابحإلاو ، تايرظنلا ، تاقيقحتلا - نم  ًارهش  رشع  ةعبرأ  ّنأ  نم 
ّنأ نم  مغرلا  ىلعو  تهتنا ، دق  ةنيغضلاو - دقحلا  ًانايحأ  ىتحو  بضغلاو ، سأيلاو ،

تمصو ءود  يذلاو  ةقرسلا ، ةيلمع  لبق  سمهيو  ريدتسي  ناك  يذلا  ربكألا - خألا 
نيذلا سانلا  نيب  ةفلتخم  ةيكيتاموتوأ  ةحلسأ  لامعتساب  ةيرانلا  تاقلطلا  تائم  قلطأ 
هنوبقاري لخادلا ، نم  نيرّرضتم  اولاز  ام  مهنكلو  جراخلا ، نم  ىذألاب  ًادبأ  اوباصي  مل 

ىلع ًاسلاج  نآلا  حبصأ  دوسألا - عانقلا  تاحتفلا يف  نوريو  ةبقارملا  تاريماك  ربع 
نجس يف  ةنازنز  يف  ةطرشلا  زكرم  نم  رخآ  ٍمسق  يف  تادرايلا  تائم  عضب  دعُب 

ةعّردملا ةرايسلا  لجرلا يف  هفصو  يذلا  يدنجلا - ّنأ  نم  مغرلا  ىلعو  ...غروبونورك 
، ًادّيج ةعّملم  ةمزج  تحت  ةّقدب  ّيوطم  هلاطنبو  حالسلا ، مادختسا  رهام يف  سئايلاب -

...ةزّكرملا ةيانعلا  مسق  وهو يف  اكسنيلوراك ، ىفشتسم  ىلإ  َلِقُن  دق 
، يابيه يلّوألا يف  باوجتسالا  رثإو  قئاسلاو ، رغصألا  خألا  ّنأ  نم  مغرلابو 

ىلإ تاوسلا  قيرفو  ةطرشلا  لاجر  هّجتاو  غربندوغ ، طسو  ةّقش  امهعقوم يف  دّدُح  دق 
نيذللا مل نينثالا  ّنأ  نم  مغرلابو  ...ماحتقالل  نيزهاج  ةرجأتسملا ، ةّقشلا  اماكم يف 

جراخ ةسارحلل  رظتنا  يذلا  ّنِس  ـُ ملا لجرلا  لبق - نم  تاقيقحتلا  يف  ًاقلطم  ارهظي 
ايادهلا بلعب  ةئيلم  ةرايس  تداقو  ةمدص  ةلاح  اأ يف  تَعّدا  يتلا  ةأرملاو  فرصملا ،
الاسبأ نجس  يف  وه  ةلصفنملا ؛ هتنازنز  يف  ٌّلك  اهلك  ةليللا  ًاضيأ  ايضق  ةغرافلا -



نِجُس ثيح  نم  ٍقباطب  ىندأ  غروبونورك ، نجس  ءاسنلا يف  مسق  يف  يهو  يّلحملا ،
...ربكألا خألا 

...ةدحاو ةلئاعب  ًاقّلعتم  ناك  كلذ  ّلك  ّنأ  نآلا  ملعي  هنأ  نم  مغرلابو 
.دلاوو ةقيفرو ، ةلوفط ، قيدصو  ةوخإ ، ةثالث 

.ةلماك ةلئاع 
كلذ نم  مغرلاب  هنكلو  .ًاجاهتبا  فتهيو  كحضيو ، لفتحي ، نأ  بجي  ناك 

.ءيش الو  ...ًارهش  رشع  ةعبرأ  .كلذ  لعف  عطتسي  هلك مل 
ملو قصال ، طيرشب  فوفلم  ىّوقملا  قرولا  نم  قودنص  ىلإ  قّدحي  سلج 

.مهفي
.ببسلا وه  اذه  اّمبر  .ًادبأ  ا  لصّتي  نأ  هب  ردجي  ناك  ام  اّمبر 

.ًادج ًاحيحص  رمألا  ادب 
اهدجوو ريغصلا ، يابيه  ةطرش  زكرم  مامأ  ةفّقوتملا  ةرايسلا  هاّجتاب  جرخ 

، ةطرشلا زكرمل  يمامألا  بابلا  فلخ  نم  شفرلا  ّرج  اهدنع ، .ًامامت  جلثلاب  ةاطغم 
.يمامألا جاجزلاو  ذفاونلاو  حطسلا  ىلع  نم  جلثلا  نم  مادقأ  ةّدع  ًاديعب  ىمرو  فرجو 

دق ناك  .ىضوفلا  ىلإ  ًاعوجر  ةئيطب  ةلحر  .رمألا  نع  يّلختلاو  مالستسالا  ضفر 
ذنم ًاعم  اثّدحت  دق  انوكي  .ىلوألا مل  ةّرملل  ا  لصّتا  امدنع  وتلل  غنيبوكنإ  ىلإ  لصو 

امهئالمز يف ةكرش  طقف يف  امهضعب  ايأر  ةليلقلا ، ةريخألا  رهشألا  يفو  .ليوط  ٍتقو 
" ًابحرم  " ةملك الدابت  وأ  ةعّبرملا ، تارمتؤملا  فرغ  تالواط  نم  نيتلباقملا  نيتهجلا 

لاصتالا ىأ  ام  ناعرس  هّنكلو  لصّتا  .قاورلا  سكاعملا يف  هاّجتالاب  ناّرمي  امهو  ةفطاخ 
ةقيقد نيرشع  وأ  قئاقد  رشع  دعب  هنأ  ريغ  .ةدحاو  ةّنر  دعب  فتاهلا  ةعاّمس  داعأو 
رشع ةسمخ  وأ  لايمأ ، ةرشع  دعبو  .تباجأ  امدنع  لاصّتالا  عطقو  ًادّدجم ، لصّتا 



اوص ناكو  بيُجت ، نأ  لبق  تاّرم  عبرأ  هفتاه  ّنر  غروبزبوكاج ، نم  برقلاب  ًاليم ،
.هدي فتاهلاو يف  ًاتماص  ّلظف  وه  امأ  .ًايساق 

". نوج "
.كّرحتي مل 

". تنأ اذه  ّنأ  فرعأ  "
.ىنميلا هنذُأو  هّدخل  ًاقصالم  هلعجو  فتاهلا ، كسمأ 

."؟ لعفت اذام  نوج ، "
.ةّوقب هيلع  طغض 

" ...ّنإ َتنأ ، نوج ، "
". نآلا رمألا  ىهتنا  دقل  "

.هتاذ ردقلاب  ًايساق  دعي  ملو  انس  توص  ّريغت 
ٍتقو ذنم  اذه  كل  حرشأ  نأ  لواحُأ  تنك  نآلا ؟ رمألا  ىهتنا  ...دقل  "

" ...انأ نوج ، مهفت  كّنأل  ةحاترمو  اذه ، عامسب  ًادج  ةديعس  انأ  ليوط !
". نآلا اوهتنا  دق  مأ  ...ينعأ  ّالك ، "

!". ًاوفع "
.ةلوفطلا قيدصو  ةوخإ  ةثالث  مّإ  .يابيه  يف  .ةليللا  مهيلع  انضبق  دقل  "

نم ةرمز  دراطن  اّنك  .قباوس  هيدل  مهنم  دحأ  .ّوتلل ال  ةرشع  ةنماثلا  غلب  دق  رغصألا 
رمألا ىهتناو  ًارهش  رشع  ةعبرأ  .بقع  ىلع  ًاسأر  ديوسلا  اوبلق  نيذلا  كيلاعصلا 



". انس
ًاّقح فرعي  ناك  امهنم  دحأ  ّنأل ال  ةليوط ؛ ةرتفل  تمصلا  داس  كلذ ، دعب 

تفّرعت دقل  .نيتايح  ىلإ  عامتسالا  نكمملا  نم  ناكو  .رمألا  لصاويل  فّرصتي  فيك 
ىلإ فّرعتف  وه  امأ  .ام  ٍناكم  ىلإ  هقيرط  يف  ةرايس ، سلجي يف  ام  ٍدحأ  توص  ىلإ 

.سانلاب طاحم  ٍدحأ  ىلإ  لزنملا ، نم  ةرداصلا  تاوصألا  نم  ةمغمغ  ّيود 
.هّمأ نع  لأسي  رخآلاو  ًاليلق ، يكبي  مهدحأ  .لافطأ  تاوصأ 

". نوج "
."؟ دالوأ ءالؤه  له  ...كيدلأ  "

". انتظقيأ دقل  "
."؟ دالوأ كيدل  له  "

". ًابيرقت ةيناثلا  ّيبصو يف  اهرمع ، نم  ةعبارلا  ةاتف يف  نانثا ؛ امإ  "
". ًاموي رمألا  اذه  نع  ءيش  ّيأ  يلوقت  "مل 

."؟ اذه لعفأ  َملو  "
طقتلي يكل  فتاهلا  ترادأ  اأ  ول  امك  نآلا ؛ ًاحوضو  رثكأ  ةمهمهلا  تدب 

.مونلا نم  اظقيتسا  نيلفط  توص  رشابمو  حضوأ  لكشب 
". نوج "

.كلذ ىلإ  جاتحت  اّأل  رمألا ؛ ءاإ  بغرت يف  اإ  تلاق  .كلذ  تلاق  دقل 
.تاياهنلا نم  عونلا  اذه  لثم  كانه  ّنأ  بعوتسي  مل 



."؟ اذام "
عضب دعب  .سمسيركلا  ةليل  اإ  .سمسيركلا  ةيشع  هذه  ...نحن  "

" ...نأ ّيلع  ...تاعاس 
". ديعس لافتحا  "

" ...نوج ملعتأ ، "
". ديعس لافتحا  .ءيش  ّلك  اذه  ناك  "

طقاستي لاز  ام  يذلا  جلثلا  تحت  فطعناو  ةنيدملا ، لخاد  ىلإ  ةرايسلا  داق  ّمث 
.جولثلاب ىّطغُم  ٍربق  نم  برقلاب  ّرمو  ّيلامشلا  نفدملا  زاتجا  .ةفاثكب 

.ّيح وهو  هيف  رّكف  اّمم  رثكأ  تيم  وهو  هيف  رّكف  صخش  ربق  نم  برقلاب 
ءفد لخادلا يف  نوقبيسو يف  ًابيرق  اهلهأ  ظقيتسيس  ٍةنيدم  قيرط  ىلع  داق 
امدنع ناك  امك  ًامامت  غرافلا ؛ ةطرشلا  زكرم  ىلإ  ًالوصو  ايادهلا ، نولدابتيسو  ةلئاعلا ،

.تضم ٍةعاس  ذنم  انه  ىلإ  لصو 
.عوضوملل اهؤاإو  اهلمكأب ، ةلئاع 

فلم كرتيس  ًابيرق  .ًابناج  تافلملا  نم  ًاماوكأ  حازأو  هبتكم ، ةفرغ  ىلإ  بهذ 
فالآ ةعبرأ  .ةمداقلا  ةمكاحملا  ةاضاقملل يف  ةّلدأ  حبصيسو  هبتكم ، ةلواط  قيقحتلا 
ةرايسل ةدحاو  ةقرسو  فراصم ، ةقرس  تايلمع  عست  يلّوألا يف  قيقحتلا  نم  ةحفص 

لوصحلل ةطرشلا  زازتباو  ًاقورسم ، ًايكيتاموتوأ  ًاحالس  ىلإ 221  ةفاضإلاب  ةعّردم ،
ملوهكوتس ةطحم  ترجفنا يف  ةلبنقو  ةروطخلا ، مقافتم  ديدهتلا  ىلإ  ءوجللاب  لاملا  ىلع 

نم قودنص  لخاد  عباق  قيقحت  ديدج ، يلّوأ  قيقحت  عرش يف  كلذ  نع  ًاضوع  .ةيزكرملا 
ّيسرك ىلإ  لّوحتف  ليوط  ٍتقو  ذنم  همزر  ّمت  قصال ، طيرشب  فوفلملا  ىوقملا  قرولا 



.راوزلل
حتف مث  قودنصلا ، لوح  تاّرم  ةّدع  هّفل  ّمت  يذلا  قصاللا  طيرشلا  ّصق 

.ةفرغلا رداغ  كلذ  دعبو  فارطألا ،
دجوت ثيح  ىلإ  ًالوصو  ريغصلا ، خبطملا  ىلإو  غرافلا ، قاورلا  ءانف  ىلإ  بهذ 

ةّلس ةعوضوملا يف  ةّالحملا  ليبجنزلا  زبخ  رئاطف  اياقب  ضعبو  بارشلا ، نم  ةرطق  رخآ 
.ماعط

.ةفرغلا ىلإ  داع 
.ردص قيضبو  بارطضالاب  رعشي  وهو  حوتفملا  قودنصلا  لوح  يشمي  ناك 

.ةيا ...ةلئاع 
دعب ىلع  نجسلا  ةرايزلا يف  ةفرغ  رداغُي  وهو  نيسراح  نيب  ًافقاو  ماس  ناك 

.ًاددجم َكارأ  نأ  ُديرُأ  ال  سمهو : هوحن  رادتسا  نيح  ًاليم ،  140
ّمتيل رظتني  ناك  يذلا  قودنصلا  نم  بارتقالا  سكنورب  نوج  رّرق  ٍذئدنع ،
ىلإ قيلحتلل  نازهاج  ىوقملا  قرولا  نم  ناحانج  نافقاو ؛ هفارطأ  نم  نانثاو  هحتف ،

تامانزورو ةغراف  تافلمب  ةاطغم  قاروألا  نم  ةكيمسلا  ةسدكلا  تناك  .ام  ٍناكم 
رشع ةينامث  ذنم  لّكش  ٌقيقحت  رخآ ، ٌقيقحت  هنإ  .بابسألا  نم  ببسل  ا  ظفتحا  ةميدق 

.ةايحلا ىدمل  ...دّبؤملا  نجسلاب  ةبوقعو  ىرخُأ  ةمكاحمل  ًايساسأ  ًارصنعو  ًةزيكر  ًاماع 
.هبتكم ةلواط  ىلع  وه  اه  نآلاو ،

لاصّتالاو .هتدلاو  ُميقُت  نيأ  ملعي  دُعي  .نادلو مل  اهيدلو  انسب ، لصّتا  دقل 
.هب قّلعتي  رمألا  ّنأل  ًاضيأ ؛ حجني  نل  ماسب 

.ىلوألا ةحفصلا  ىلع  هحتفو  ةّشه ، فالغلا  ةقرو  تناك  هطقتلا ،



.دّمعتم لتق  لتق : ةميرج  ملوهكوتس ، ةدحو  ةيرادإلا ، ةرئادلا  مسق 

.طق هسملي  ملو  رمعلا ، فصتنم  لئاوأ  ىلإ  ةقهارملا  نم  تاونسلا ؛ كلت  عيمج 
لمع يتلا  ةيلّوألا  تاقيقحتلا  نم  ّيأ  لثم  اهلثم  ىلوألا  تاحفصلا  تناك 

ةحمل ّمث  رخآ ، ًاريرقت  ّمث  نيعفادملا ، ةحئال  ّمث  يئادتبالا ، ريرقتلا  تنمضت  ذإ  .اهيلع 
ةأرما نم  ئراوطلا  لاصّتال  ةعوبطملا  ةخسنلاو  نيطّروتملا ، صاخشألا  نع  ةعيرس 

.ًارجف ةعاسلا 2:32  دنع  ديدش  نزح  نم  يناعتو  ةمودصم 
؛ يساسألا باوجتسالا  ةحفص يف  نيرشعو  ًاثالث  نمضتي  ناكو  كانه ، ناك 

.هبشلا هجوأ  ةبراقم  تهتنا  ثيح 
.ًاماع رشع  ةّتس  رمعلا  نم  غلابلا  سكنورب  نوج  عم 

.هعم مّلكت  ًادحأ  ّنأ  رّكذتي  هنإ مل  ىتح 

؟ كقيقش هب  موقيس  امب  رمألاب ؟ ملعت  تنك  له  .ل.ف :
؟ اذامب .ب.ج :

؟ كدلاو لتق  ىلع  ُمِدقُيَس  هّنإ  كل  لاق  له  .ل.ف :

.ةّصاخلا هتبوجأ  عمس  نأ  ىلإ  ًاقلطم ، اذه  رّكذتي  وهف ال  .ًابيرغ  كلذ  ناك 
ناك اّمبر  .باوجتسالاب  موقي  يذلا  يطرشلا  وه  نوكي  نأ  نكمملا  نم  ناك 
أدبت امدنع  ًادغ ؛ ًاددجم  ًادوجوم  نوكي  اّمبرو  .تاقيقحتلا  نم  قيقحت  ّلك  ًادوجوم يف 

.ريغص خأو  طسوأ ، خأو  ربكأ ، ٍخأو  ٍدلاو ، عم  تاقيقحتلا 
؟ نوج نيكسلا  نع  اذام  .ل.ف :



هذه تناك  ذإ  .ىتح  هأرقي  نأ  لبق  يلاتلا ، لاؤسلا  نوكي  دق  ام  ًامامت  ملع 
.ثادحألا راسم  بّتري  نأو  ةقيقحلا ، نع  ثحبي  نأ  يأ  ةطرشلا ؛ طباض  ةّمهم 

؟ كريرس تحت  هاندجو  اننأ  ملعت  .ل.ف :

هّنأ يعّدت  ...ًانايحأ  .ّطق  باوجلا  فرعي  مل  هنكلو  لاؤسلا ، فرعي  ناك 
مهريسفت كلذ ؟ ّقحتسي  هّنأ  مهفتسأ  نكلو ، .هباوج  كلمي  دحاو  ّلك  .اهيلع  َيمغُأ 

فرعي هنكلو مل  لاؤسلا ، فرعي  ناك  .تلعفل  ...اهلتق  ُتدرأ  ول  .مهفنعل  صاخلا 
.نآلا الو  كاذنآ ، ...ّطق ال  باوجلا 

؟ ًاضيأ َتنأ  نيكسلاب  تكسمأ  له  نوج ، اي  لءاستأو  .ل.ف :

ليلق دعب  نكلو  ًالعف ، كلذب  موقيس  ةّرملا  هذه  هّنأ  ملع  دقل  ديزملا ، أرق  دقل 
ةخّطلم فشارشو  ريرس  روص  عم  ّينفلا  ريرقتلا  .ماس  باوجتسا  .دوعي  امدنع 
ِحيرشتل ٌفصَوو  .كامسألا  فيظنتب  صاخ  ةريغص  ةّداح  نانسأ  يذ  نيّكسو  ءامدلاب ،

ةرايز ىلإ  ةجاحب  هنإ  ًالّوأ  نكلو ، .بلقلا  بناج  ىلإ  هردص  ٍبوقث يف  ةِثالثب  ٍلجر  ةّثج 
.ّطق هفرعي  ...هنكلو مل  هفرعي ، صخش 

ةلفقم باوبأ  ةثالث  .جراخلل  باهذلا  ىلإ  جَتحي  هنإ مل  ىتح  ًاديعب ، نكي  مل 
ملوهكوتس ةنيدم  ةطرش  زكرم  تايرحتلا يف  بتكم  نم  ةيديوسلا - ةطرشلا  زكرم  يف 

ىنبملا ىلإ  ًالوصوو  يئانجلا ، يعرشلا  ّبطلا  مسقو  دوهشلا ، ةيامحو  لوبرتنإلاب ، ًارورم 
مسقو ينطولا ، ةطرشلا  سلجمو  ةيديوسلا ، ةينمألا  ةزهجألا  برغلل - لباقملا  قهاشلا 
لصح امدنع  يضاملا ، عيبرلا  ذنم  انه  ىلإ  ِتأي  .غربونورك مل  نجس  ةبقارملاو ، دصرلا 
اودّدش امّلكف  ليللا ؛ نم  ةرّخأتم  ةعاس  الصح يف  نيثيدح  ليلحتل  ةدعاسملا  ىلع 

.ًاثودح ّلقأ  رمألا  ادب  ةفلتخملا ، ماسقألا  نيب  نواعتلا  ةرورض  ىلع 
سراح باب  عرقو  جرخ  مث  ةّرملا ، هذه  نماثلا  قباطلا  ىلإ  دعصملا  ّلقتسا 



باشلا نكلو  ًاقبسم ، همودق  نع  نَلعُي  مل  .ليللا  فصتنم  تقولا  ناك  .نجسلا 
حرشو ىلعألا ، ىلإ  ةذفانلا  عفر  جاجزلا  نم  رخآلا  بناجلا  يف  دودولاو  ريغصلا 

هب هبتشملا  ةرايز  نم  ًابيرق  نّكمتيسف  ًاليلق  رظتناو  سلج  نإ  هّنأب  سكنورب  ققحملل 
.ةيبرغلا لاقتعالا  ةعاق  زجتحم يف  نآلا  وهو  تاعاس  عضب  ذنم  لصو  يذلا 

.رظتناو سلج  كلذ ؛ َلَعَـف 
.ًاماع رشع  ةينامث  ماد  ٍقيقحت  نم  هجّتم  ةلفقم ، ةنازنز  ىلإ  هقيرط  يف 

.ةلئاع ىلإ  ٍةلئاع ، نم 
! ةلئاع

.ةركف ىندأ  هيدل  دُعَـت  مل 
اإ يلاتلابو ، .ةدحّتمو  ةكسامتمو  ةدضاعتم  يهف  ّيوق ؛ ٌءيش  ةلئاعلا  ّنإ 

ئفكنيو لّوحتي  ثيحو  ةيشحو ، رثكأو  ًاحوضو ، رثكأ  فنعلا  حبصي  ثيح  ناكملا 
اذه مهيمحي  نأ  ضرتفُي  يتلا  اهسفن  ةلئاعلا  دارفأ  ّدض  هسفن ، ّدض  لخادلا ، ىلإ 

.ماحتلالاو دضاعتلا 
". سكنورب "

.هعم كراشتيل  دحأ  نم  ام  .هعم  ثّدحتيل  دحأ  نم  ام 
.ناوألا توفي  نأ  لبق 

.انه يهتني  ًانايحأو  ةربقملا ، رمألا يف  يهتني  ًانايحأ 
". ًابحرم سكنورب ، "

."؟ اذام "



". نآلا لوخدلا  كنكمي  "
ةّعشملا ةّيرولفلا  ءاوضألا  جّهوتو  ًاثيدح ، ةعّملمو  ةلوقصمو  ةغراف  ضرألا 

.هيلع يشمي  نم  ّلك  ىلع  سكعنيو  ًاّدج ، ًاّداح  ناك 
ناودبت امهف  ًابعُر ؟ وأ  ًاملح  تناكأ  ىلوألا ؛ ةنازنزلا  نم  ةخرص  عمس 

، نيتنازنز نم  ًامداق  ًاتوص  عمس  نمو ّمث  ةتماص ، تانازنز  ثالث  برق  ّرم  .نيتلثامتم ّمث 
ّدشل نيدعاسلا  طغض  نيرامتب  موقي  دحأ  توصك  حجرألا  ىلع  لب  خارص ، نكلو ال 
امدنع لصحي  امك  ىرخُألا ؛ ةنازنزلا  هسفن يف  عم  مّلكتي  صخشو  ةدعملا ، تالضع 

نم ةعّبرم ؛ ًامدق  نيسمخ  اهتحاسم  غلبت  ةريجح  لخاد  ًاروهش  عيباسأ مث  مايألا  حبصت 
ةيرحلا نم  ةدحاو  ةعاس  كانهو  .دئارج  نود  نم  زافلت ، نود  نمو  تارايز ، نود 

نيرشعلاو ثالثلا  تاعاسلا  نأ  نيح  يف  حطسلا ، ىلع  نجس  ةحاب  يف  اهتيضمتل 
.انه لفقملا  ريغصلا  بابلا  اذه  ءارو  يضمت  ىرخألا 

.حاجن ىلإ  اهلّوحتو  كماّيأ  بلقت  نأ  لهسلا  نم  ناك 
ءاوضألا كلت  دحأ  تحتو  ةهدرلاب ، ًارورم  ًابيرقت  ةفاسملا  فصتنم  دنع 

مقر 7. لاقتعالا  ةنازنز  ةّعشملا ،
."؟ كدحو نوكت  نأ  لّضفتأ  دّكأتم ؟ َتنأ  له  "

". لجأ "
هل ُعستَيو  ريغص ، هّنإ  .تدرأ  نإ  راذنإ  زاهج  ىلع  لصحت  نأ  كنكمي  "

". ةمالسلا يعاودل  كبيج ؛
". ةريصق ةرايزلاف  ًايرورض ، سيل  .ًاركش  "

.نيتّرم ُرادُت  يهو  رادجلا  نجسلا  سراح  حيتافم  تطشَك 



". ككرتأسو حِتُف ، دقل  "
ٍماع دعب  .ًادوعص  قلزنيل  جرحدتي  ليقثلا  يديدحلا  بابلا  سكنورب  نوج  كرت 

.رقشألا يضايرلاو  ةماقلا ، ليوط  لجرلا  وه  اه  ...همامأ  وه  اه  ةقحالملا ، نم  ٍلماك 
نم ةرشابم ، طئاحلا  ىلإ  ًاقّدحم  ريرسلا  ىلع  ًاسلاج  ناكو  هلّيخت ، اّمم  ًاّنس  رغصأ  ادب 

.هرئاز ىلإ  تفتلي  نأ  نود 
". ًابحرم "

.لاقتعالا ةنازنز  لخاد  ةئوهتلا  ميدع  وجلا  هتاذ ؛ وه  قناخلا  ّوجلا  ةداعلاك ،
". كتيضق قّقحي يف  ناك  نم  انأ  .سكنورب  نوج  انأ  "

.ّيدامرلا تنمسإلا  ىلإ  رظنلا  حراس  قّدحي  ةماقلا  ليوط  رقشألا  باشلا  ّلظ 
."؟ تقّقح َميف  "

ريجفتو ةعساو ، ةحّلسم  ةقرس  ةيلمع  يفو  فراصملا ، تاقرس  نم  ريثكلا  "يف 
". ًايباهرإ ًالمع  هرابتعا  ّمتيس  ةلبنق 

". هنع ثّدحتت  ام  فرعأ  "ال 
". ًادغ ًاعم  اذه  ةشقانمب  أدبنسو  .نيراك  اّنأ  ...ملعت  كّنأ  دقتعأ  "

". ًادغ ءيش  ّيأ  ةشقانمب  ٌدحأ  موقي  نل  "
.نومّلكتي ًانايحأ ؛ اذه  نولعفي  كلاثمأ  سانلا  .ًاقباس  ّيلإ  تثّدحت  دقل  "

". راغصلا موخإ  عم  ئيس  لكشب  رومألا  يرجت  يكل ال  ...اذه  ملعأ 
ضيبأ ًاصيمقو  ةيحالصإلا ، زمر  اهيلع  ةيفوص  ةزنك  يدتري  نيجسلا  ناك 

.هلبق انه  ناك  يذلا  صخشلا  ًاضيأ  اهادترا  ٌبايث  يهو  .ًاّينب  ًالاطنبو 



.ناتقيقر ناتفشو  ناواقرز ، نانيع  نآلا ؛ رادتسا 
.وه اه 

". ةقيرطلا هذ  لمعن  نحن ال  .يشن  نحن ال  يشأ ، انأ ال  "
.تنمسإلا طئاح  هاّجتاب  ديعبلا ، ىلإ  ًاقّدحم  ًاددجم  رادتسا  ّمث 

". نآلا كيلإ  ثدحتلا  ىلإ  جاتحأ  الو  ديرُأ  يننأ ال  امب  ليحرلا ؛ كنكمي  "
ةسسؤم رابغ  قّشنتي  وهو  قناخلا ، ّوجلا  يف  ًائِطابتُم  سكنورب  نوج  ثّيرت 

.نجسلا
". ببسلا اذهل  ِتآ  انأف مل  .كيلإ  ثّدحتلا  ديرُأ  ًاضيأ ال  انأ  "

سراح لصو  نأ  ىلإ  ةهدرلا  يف  رظتناو  بابلاب ، كسمأو  ًادّدجم ، جرخ 
.حيتافملا نم  ةريبك  ةمزح  عم  نجسلا 

". ربكألا خألا  اهيأ  عانقلا ، تحت  كلكش  ودبي  فيك  ىرأ  نأ  طقف  تدرأ  "

.تقولا
.ًاديدحت تقولا  مَك  ملعي  ًامئاد  ناك 

كلت تناك  ذإ  حتاف ؛ ينبو  رمحأ  يدلج  ٍراوسب  دي  ةعاس  هيدل  دعت  مل 
ةعاسلا تناك  ذإ  ًالعف ؛ اهيلإ  جتحي  ملو  اهيلإ ، جاتحي  ال  هنكلو  .هيبأ  عم  ةعاسلا 

.يّقبتملا تقولا  ّدعي  وهو  ًامئاد  هلخاد  كتكتت يف 
.ّلقأ ةايح  تيقب  .كِت  .ّلقأ  ةايح  تيقب  .كِت  .ّلقأ  ةايح  تيقب  .كِت 



ةرجح ذفاون  ىلع  ةليقثلاو  ةكّبشملا  ةيديدحلا  نابضقلاو  .كيمس  ةنازنزلا  باب 
هلعفي ناك  ام  لعفي  نأ  بجي  دعي  مل  عيطتسي ، دعي  مل  ًادعاصف ، نآلا  ذنم  .لاقتعالا 

ًامامت ملعي  لخادلا  انه يف  ٌدحأ  ناك  نإو  .نوجسم  وهف  .تقولاب  ريكفتلا  يأ  ًامئاد ؛
.ًادبأ سّفنتلا  نم  نّكمتي  نلف  سافنألا ، ددع  مكو  يناوثلا ، ددع  مك 

.هيلإ لوصولا  نم  ٍلذن  ّيأ  نّكمت  امَل  مساوملاو  مايألا  نود  نم 
عم دجاوتلا  ضفر  نإو  كراشي ، نإ مل  .رمألا  حجنو  ًاقباس ، ةّرم  لواح  دقل 

.ةرشابم هربع  ّرمي  ٍباب  دّرجم  نوكيس  لفقملا  بابلاف  نيرخآلا ،
دقل .ةّقشلا  .لزنملا يف  يف  ًاضيأ ؛ جراخلا  ترظتنا يف  دق  تالذبلا  تناكلو 

ىرخُألا ةهجلا  نورظتني يف  اوناك  ةطرشلا  لاجرو  همأو  لزنملا ، قرتحاف  ةلبنق  هوبأ  ىمر 
.هسفنب هلفقأ  يذلا  بابلا  نم 

.هيعارذ نيب  تنسني  ـ ڤو ريرسلا ، ىلع  هءارو  سكيليف 
.مهربع ةرشابم  مهربع ، ةرشابم  ّرمنس 

سيل .تاباوجتسالا  ...ةطرشلا  ...بابلا  ...ًاضيأ  اذه  ربع  ةرشابم  ّرميس 
رّرقي نم  وه  هنكلو  ًاسوبحم ، ناك  لجأ ، .كلذ  دارأ  اذإ  ّالإ  ءيش  ّيأ  لوقي  نأ  هيلع 

.ال وأ  همف  حتفي  نأ  ديري  ناك  اذإ  ام  هسفنل 
.هسفن ءيشلا  هنكلو  .نآلا  ًاليلق  ًافلتخم  رمألا  نوكي  دق 

نونوكيس مهنكلو  .ًاعم  اونوكي  مل  .دصوملا  هباب  ءارو  سلج  مهنم  ٌّلك 
.ًامئاد اذكه  رمألا  ناك  املاطل  .ًاقحال  ًاددجم ، كلذك 

.تقولا اوبسحيو  اورّكفُي  ول مل 
.نآلا وه  ٍذئنآو  ٍذئنآ ، وه  نآلا  ناك  ول 



Notes

[1←]
نم ةشاّشر  عفادم  ةحلسأ  يه  ( KSP 58) 58 ب. .س  .ك  ملا :

ُ
مجرت ةظحالم 

زارط 58.

[2←]
تالّصحم وأ  ةلومحلا  لقنت  يتلا  تانحاشلل  مّمصم  فقوم  وه  ليمحتلا : ضوح 

.لاومألا

[3←]
."go back   " ةيزيكنإلاب

[4←]
.ديوسلا ةلمعلا يف  ةدحو  يه  ةنورك :

[5←]
.نوبراك تاموتوأ  ياك 4 ، يأ  عنصلا ، ّيديوس  شاّشر  حالس 

[6←]
( نوللا ضيبأ  سمسيركب  ملحأ  انأ   ) ناونعب ةفورعم  ةيزيلكنإ  ةينغأ  مجرتملا : ةظحالم 



I am dreaming"
"of a white Christmas

[7←]
ةحلسألا قيرف  وهو  "، SWAT  " لاب ةيزيلكنإلاب  فَرعُي  ام  وه  تاوسلا "  " قيرف

.ةصاخلاو ةيلاعلا  تاكيتكتلاو 

[8←]
قيرف وهو  "، SWAT  " لاب ةيزيلكنإلا  ةغللاب  فَرعُي  ام  وه  تاوسلا "  " قيرف

.ةبعصلا تاّمهملل  صّصخملا  ةصاخلا  ةيلاعلا  تاكيتكتلاو  ةحلسألا 

[9←]
( جلثلا لجر  يتسورف   ) ناونعب ةفورعم  ةيزيلكنإ  ةينغأ  مجرتملا : ةظحالم 

Frosty the Snowman

[10←]
قيرف وهو  "، SWAT  " لاب ةيزيلكنإلا  ةغللاب  فَرعُي  ام  وه  تاوسلا "  " قيرف

.ةصاخلا ةيلاعلا  تاكيتكتلاو  ةحلسألا 

[11←]
قيرف وهو  "، SWAT  " لاب ةيزيلكنإلا  ةغللاب  فَرعُي  ام  وه  تاوسلا "  " قيرف

.ةصاخلا ةيلاعلا  تاكيتكتلاو  ةحلسألا 



[12←]
قيرف وهو  "، SWAT  " لاب ةيزيلكنإلا  ةغللاب  فَرعُي  ام  وه  تاوسلا "  " قيرف

.ةصاخلا ةيلاعلا  تاكيتكتلاو  ةحلسألا 


