


( نومتم  ) قف ةتكم 
ةصن ةغص  ةردانلا ا  بتلا  لحتل 
: باتلا اذهل  لحتلا  ماق 
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: ةمهم همل 
، ففلا ناسإلل  معد  نم  نكمأ  ام  مدقت  عيمجلا ع  صرح  قلطنم  نم  فوفكملل ، ةح  ةمدخ  ةاثم  وه  لمعلا  اذه 

ةلالقتسا هتاح  ةسرامم  ع  ەذه  انتامدخ  هنيعت  ثح  قتلاو  لعلاو  امتجالا  معدلل  ەغ  نم  أ  جاتح  يذلا 
. بط لش  عمتجملا  جامدنالاو  سفنلا  ةقثلا  هدل  ززعتو  ةحارو ،

ةملعتلا تالاجملا  ففلا   دعاس  ةعون  تامدخ  فوت  ع  انصرح  فوفكملل  ةرفوتملا  تامدخلا  حش  بسو 
، اجم لش  مهيدأ  نوكت ب  صوصن  بتلا ا  لحتل  ةصاخ  تانقت  نم  رفوتي  ام  خسب  كلذو  ةفاقثلاو  ةملعلا 

.اهتءارق فوفكملا  ةصاخلا  ةءارقلا  جمال  نكمو 

: تاحت عم 

- نومتم  - قف

بورجلا مضنا ا 

ةانقلا مضنا ا 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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ئداه ُل ش 
ةغلا ةهبجلا  ع 

..ةمجم ةاور 
 

كامر ارام  كيإ  بتالا :
زعلا دع  دمحم  ةمجرت :



.. ةاورلا نع 
برحلا ثراوك  نع  ةعرم  ةروص  ( 1970-1898  ) كرامر ارام  كيإ  املألا  بتالا  مسري 
غصلا باشلا  نم  هقافرو  وه  هنأ  ثادحألل  ملعلا  يوارلا  عم  انه  سملت  تنأو  وألا ، ةملاعلا 

مت دقل  ةرزجملا ، كلت  مهقوس إ  مت  هلجأ  نم  يذلا  فدهلا  نوكرد  ال  برحلا ، عطت   يذلا 
ءادنلا كلذ  نع  فلختي  نم  ل  ناو  ملعلا ، يوارلا  لوق  ام  ةنطولا  تاراعش  مهريدخت 
لخاد ةئسلا  ةلماعملا  عم  تدفنو  مهسوفن  تددت   تاراعشلا  كلت  ل  ناج ، وأ  نئاخ  طولا 

. شجلا

لاجر نم  عفتنملا  اضأ  تدقن  ل  يوارلا ، ناسل  ع  ماحلا  عامطأ  دقنب  ةاورلا  تكت  ال 
ةئسلا ةذغتلاو  لازهلاو  ضرملا  نم  هقافرو  وه  يوارلا  اع  امنبف  برحلا ، ەذه  نم  لامعألا 
يوارلا طقس  تاولا ، نوسدكو  حارألا  نوققح  اناملأ  عناصملا   باحصأ  نا  ةهبجلا ، ع 

عض ىوس  هف  تأ  مل  يذلا  رحلا  رقتلا  ەركذ   متي  ملو  ةاورلا ، ةاهن  تق  
ً

هسفن 
« ةغلا ةهبجلا  ئداه ع  ء  ل  : » تامل

بك  قمع  كانه  سل  حيحص  راوحلا ، ةسالسو  دلا ، عباتتو  اهثادحأ ، ةع  ةاورلا  تّمت 
.زاتمم لش  لمعلا  لاطأ  ةسفن  جلولا إ  وهو  مهأ  وه  ام  كانه  نا  نل  نامألا ، فصو 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



.. لوألا لصفلا 
نادم ءارو  لامأ  ةسمخ  دع  ةعقاولا ع  ةحاسالل  باهذلا  انررقف  سمألا ، انيجتن  تهتنا 

مت دقف  لالا ، مطم  علا  رق  انم  ل  مان  دقو  ةمختلا ، ح  تمت  اننوط  تنا  ..لاتقلا 
وأ ەدتعن  مل  ءاخر  وهو  ءاشعلا ، ةجول  قجسلاو  خلاو  الوصافلا  نم  دئاز  بصنب  انم  ل  دوزت 

! ةلط ةف  ذنم  ه  ملحن  ح 

هئجافف همامأ ، نم  رم  يدنج  لل  هتفرغم  حل  ناف  لأن ، نأ  اناجي  نا  اطلا  نأ  بجعلا 
..ماعطلا داتعم   ءاخس غ 

امهب اظفتحاف  امهتمق ، ح  امهألمف  نبك ، قط  رللوم » و» نداج »  » نم ل  هلإ  بهذ 
! ئراوطلل اتحا  نخك 

نل ..رظنلا  دعُ  با  نم  رللوم »  » هلعف طقف ، ح  ةهالا  با  نم  اذه  نداج » « ـ لعف
فحن وهف  ؟ هفوج اهب  ألمف  نداج »  » اهسف لا  تاملا  كلت  ل  بهذت  نيأ  وه  انح  يذلا 

! اموي فصولا  اذه  نع  غتي  ملو  دوعلا ،

انم دحاو  ل  ذخأ  دقف  انيلع ، اهعزوت  مت  لا  رئاجسلا  ددع  وه  اذه  نم  أ  رظنلا  تفل  ام 
! لق نم  ثدح  مل  ام  وهو  ةراجس ، نوثالث 

امل باسحلاو ، ريدقتلا  أطخ   الولف  انسح ، اظح  تنا  تاملا  ەذه  ل  نأ  فعأ  نأ  بج 
..انبصن نم  تنا 

ةصرفلا مهيطعنو  ةمامألا  فوفصلا  انئالمز   نام  لحن  لاتقلا ل  نادمل  عوبسأ  ذنم  انبهذ 
ملف انبتك ، ه  تلح  يذلا  قدنخلا  ع  افض  نوكسلا  رمتساو  ةحارلا ، نم  اطسق  اولانيل 

ماعطلا دادعإ  متي  نأ  ةرخؤملا ، لظ  يذلاو  ةنوؤملا ، طاض  رمأ  اذهل  ..اندحأ  توملا  فدهتس 
ةلقثلا ةلجنإلا  عفادملا  خألا  مويلا  انئجوف   اننل  ..ادرف  سمخو  ةئام  نم  ةنوكملا  ةتلل 

! ةلئاه ارئاسخ  انتدك  ح  فقوت ، ال  اهفئاذق  انيلع  لاهنت  و 

! ةحلسألا لمحل  نوحلص  طقف  جر 
ً

نونامث  الإ  انم  اقا  دع  مل  موجهلا ، اذه  دع 

، قحلا مونلا  نم  اطسق  لاننل  انبهذ  ةتلا  رقمل  انلصو  امدنعو  ةقاسلا ، ةلللا  انعجارت  
! اموي ةعرأل ع  رمتسا  يذلاو  لاتقلا ، نادم  اندوجو  ةلط  امعط  مونلل  قوذن  دكن  مل  نحنف 

اعمج انعمجت  دق  انك  ةعاس  فصن  لالخو  لح ، دق  رهظلا  نا  هشارف ، نم  انتعلط  فحز  امنيح 
! هقط لمح  انم  ل  نا  اعطو  باعللا ، لس  ةهش  حئاور  هنم  تحاف  يذلاو  خبطملا ، مامأ 

اندشأ وهو  غصلا ، بورك » تلأ   » مهب دصقأو  فصلا ، ةمدقم  نوفق   نم  اعوج  اندشأ  نا 
هتك هعم  لمح  لازي  ال  نا  يذلا  رللوم » و» كفتلاو ، لقعلا  لئاسم  قلعتي  امف  ةراهم 

تاظن ددري  لانقلا  انراطمإ  ءانثأ  هنأ  ةجردل  تاناحتمالا ، امود  ملح  نا  دقف  ةساردلا ،
نهذختا اللا  تاتفلل  لم  يذلا  ةلمالا  ةحللا  وذ  ل »  » ركذ اعط  أ  الو  ةعبطلا ،

«، رموب لوب   » دأو روطسلا ، ەذه  بتا  انأ ، نا  اذه  عاجلا  قف  عبارو  تاقشع ، طاضلا 



نم شجلا  فوفصل  مامضنالل  اعمج  انعوطت  دقو  انرمع ، نم  ةع  ةعساتلا  غلن  ةعرألا  نحنو 
..ةدحاو ةسردم  دحاو  لصف 

دسجلا لحن  انرمع  سفن  نم  دادح  وهو  نداج ،»  » مهلوأ نخآ ، ءاقدصأ  ةعرأ  فصلا  انالت  
لألل سلج  ەاف  ماعطلا ، ەاجت  ةوا  ةفرغلا  نيدوجوملا  دشأ  وهو  تركذ ، نأ  فلس  ام 
باطح وهو  سوتسد ،» ياه   » وه مهيناثو  ..ةقلا  اخفتنم  نا  ماق  اذإف  ةدارجلا ، ه 

ً

: لوقف هد  خلا   فغرب  كسم 

؟ يد دجوي   اذام  اونمخ  - 

انمعز تا ،»  » وه مهعار  امأ  هتجوزو ، هتعرزم  الإ   ركف  حالف ال  وهو  جنيد ،»  » وه مهثلاثو 
، براجتلا ثكو  سارملا  ددش  رام  ذ ، ەرمع ، نم  عرألا  لجر   وهف  عزانم ، ال  اعمج 
، سقطلا ؤبتلا  هعسوب  نا  ..بغ  فنأ  هلو  سوقم ، فتك  وذ  نيعلا ، قرزأو  هجولا  رمسأ 

! ماعطلا اخمل  لوصولاو 

مل اطلا  نأل  رمذتن  انأدو  خبطملا ، مامأ  فقاولا  فصلا  ةمدقم  ةغصلا   انباصع  تنا 
..اهانا انرع 

: ئاق
ً

تا »  » ەادان اخأ 

! ةف ذنم  الوصافلا  تجضن  دقل  خــــه ! »  » ا بعشلا  معطم  حتفا  - 

: افدرُم امئان ، لازي  هنأ ال  هسأر  زه  مث 

! فصلا ةمدقمل  اعمج  لصن  نأ  انيلع  بج  - 

«: نداج  » هاجأ

! فصلا ةمدقم  لعفلا   نحن  - 

: لاقف اناإ  هاجتم 
ً

و  انب ، اطلا  أع  مل 

؟ نوقالا مه  نيأ  نل  كسفن ، نع  ثدحتت  تنأ  - 

مهماعط نولواني  وأ  ةحارجلا ، نع  امإ   مهف  فسألل ، مويلا  كماعط  ماهتلا  ف  اولاني  نل  - 
! ةنجلا لعفلا  

: افتاه حنف  ثدح ، ام  بعوتسا  امدنع  اطلا  عف 

! جر
ً

سمخو  ةئامل  ماعطلا  تددعأ  نل  - 

: ًئاق ەردص  بورك »   » هعفد

! فرغا لضفت ، ..خــــراتلا  ةرم   لوأل  ماعط  نم  انيفك  ام  لانس  نذإ  - 

، ركم ەانيع   تقاضو  ههجو ، حمالم  تألألتف  ةأجف ، عِجَفلا  نداج »  » ةلخم مامأ  ةؤر  تفاط 
: نشخ توص  سمهي   نأ  لق  ەاف ، فجتراو 

؟ كلذك سلأ  جر ،
ً

نوسمخو  ةئامل  ك  اخ  كدنع  نأ  دُ  الف  نذإ  - 



هتس نم  نداج »  » ه كسمأف  لقعلا ، رئاح  نهذلا  دراش  وهو  ااجإ  هسأرب  اطلا  هل  أموأ 
: فتهو

؟ كلذك سلأ  ةملا ، كلتب  ٌقجس  كدلو  - 

: ساسحلا هفنأ  فجترا  دقو  نداج »  » درطتساف ةناث ، ااجإ  هسأرب  اطلا  أموأ 

؟ ٌرئاجسو - 

ء! ل  معن ! - 

: هجولا للهتم  نداج »  » فته

! فعاضم بصن  انم  لجر  لل  نوكس  طقف ! انل  ةملو  نم  اهلا  - 

: هقلعتب همدص  اطلا  نل 

! نكم ال  - 

«: تا  » لاقو اطلا ، لوح  انعمجتف  لاعفنالا ، انلمت 

؟ ةرزجلا هجو  ا  نكم  ملو ال  - 

! سمخو ةئام  بصن  جر 
ً

نونامث  ذخأ  نأ  نكم  ال 

«: رللوم  » رجمز

! اذه نكم  فك  كس  نحن  - 

: ايجم هأرب  اطلا  كسمت 

ل فانصألا ! اب  اذه  لعفأ  نأ  لحتسم  نل  مهت ، اهنأل ال  الوصافلا  اذه  لعفأ  نأ  نكمم  - 
! ءاشألا ا  نم  داتعملا  هصن  لانس  منم  دحاو 

: اضاغ تا »  » فته

، جر
ً

نامثل  ماعطلا  ضحتب  مقت  مل  تنأ  ! كتاح ةدحاو   ةرمل  ولو  لجر  ا  اخس  نكتلف  - 
نحنف انبصن ، نم  هتزهج  ام  لف  كلذك ، رمألا  مادامو  ةناثلا ، ةتلل  ەضحتب  تمق  امنو 

! اهل ةناثلا  ةتلا  لثمن 

انيلإ  لص  ماعطلا  نا  دقف  ادوقفم ، ادو  هل  لمحن  نكن  مل  يذلا  اطلا ، عنقن  نأ  لواحن  انذخأ 
، لانقلا فصق  تحت  هتاودأ  مدقتي  نأ  ري  نك  مل  ام  هس ! ارخأتم  ادرا  لاتقلا  نادم 

مهؤالمز اهعطق  لا  كلت  نم  لوطأ  تافاسم  عطقل  نورطض  ماعطلا  عــــزوتب  نوفلُملا  ناف 
اطلا كلوب ،»  » نإف ەذه ، اوقأ  صاخلا  اطلا  ملظأ  تسلو  ىرخألا ، بئاتلا  دارفأ  نم 

نم مغرلا  نانلا ع  طخ  نم  ةق  ةفاسم  هتاودأ ع  بصنب  موق  وألا ، ةتلا  صاخلا 
! هتناد

مهف يذلا  ةتلا  دئاق  روضح  الول  أوسألل  روطتي  فقوملا  داو  اذه ، انجاجتحا  قحم  انك 
: لاقف عالا  عضوم 



! سمألا ةمسج  رئاسخ  انباصأ  دقل  معن ، - 

: فدرأو الوصفلا  ءانإ  دقفت  مث 

..ةدج ودت  - 

: هلع ايجم  هسأرب  رجنيج »  » وعدملا اطلا  أموأ 

! نمسلاو محللا  اهتوهط  دقل  - 

دق نا  ..سفتل  جاتحت  ىرخأ ال  اطاقن  مهفو  انسوؤرب ، لوج  نا  ام  كردأف  انيلإ ، طاضلا  علطت 
ةناث ءانإلا  ءاطغ  عفر  اذكه  ..اهبصانم  ترا   ام  ناعو  طاض ، فص  ةترب  ةتلا  قحتلا 

: لوق نأ  لق  هتاتحم  ممشو 

! كدل ام  لل  ةجاح  نحنف  كدنع ، ةدوجوملا  ةملا  ل  عــــزوتب  مقو  اءولمم ، اقط  زهج   - 

هلوح نم  صقري  نداج »  » ذخأ امنب  عنخلاو ، راسكنالا  تامالع  رجنيج »  » هجو ترهظ ع 
: افتاه

نود اع  رماوأ  نم  تعمس  ام  ذفن  نآلاو  كلم ! سل  ةنوؤملا  نزخمف  ائش ، خت  نل  - 
! خأت

: ضرألا قصي ع  وهو  رجنيج »  » هاجأ

! محجلل بهذا  - 

نأ دي  هنأو  ..بقاوعلا  اي  الف  هاصعأ  دقف  هد  نم ب  رومألا  تجرخ  اذإ  رجنيج »  » نا
نم لطر  فصن  انم  ل  حنمل  هتدارإ  ضحم  عتلا  ماق  دق  هدل ، يواسيء  ل  نأ  انل  بي 

! لسعلا

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
تااطخلا نم  هصن  ع  انم  يدنج  ل  لصحو  دلا ، لصو  دقف  اعتمم ، اعد  اموي  نا 

ءاطغ بورك »  » كسمأ دقو  ركسعملا ، ءارو  تدتما  لا  جورملا  ب  متن  انذخأ..دئارجلاو 
..لمرب

اهمدختس لا  ةفوفصملا ، ةمومعلا  ضحارملا  نم  ةعومجم  تصتنا  جورملا  م  إ 
هنوفداص  امم  نودفتس  مهلعجت  ةخ  نم  ك  ام  اوبسك  مل  نيذلا  ددجلا  نوعوطتملا 

..لضفأ وه  امل  نوعلطتي  اوناف  انلاثمأ  سرمتملا  ءامدقلا  امأ  مهقط ،

، فظن حــــم  دعقم  اهنم  دحاو  لل  ةلصفنم  قيدانص  جورملا  كلت  ءاحنأ  تنا   بسلا  اذهل 
نم ةثالث  لقنب  انمق  ..رخآل  نام  نم  اهلقن  متي  نأ  ه  نكم  ضقم  قيدانصلا  ەذه  نم  دحاو  للو 

..ةمات ةحار  انسلجو   ةرئاد  اهانعضوف   قيدانصلا  كلت 

لوأ ةمومعلا   ضحارملا  انمدختسا  امنيح  ةاغلل  كترم  انك  فقوملا  كلذ  ءانثأ  اننأ  ركذأ 
نوع اوح  انسلجو ، اهلصفت ، باوبأ  ضحارملا  ەذهب  نك  ملف  ةمدخلا ، عطتلا   انل  دهع 

تحت اونوك  نأ  بج  دونجلا  نإف  ناعلل ، نهاظ  راطق ، ةكرم  سلاج  اننأ  بنجل  انج  ااش 
! تقولا ةلط  ةقارملا 



لجخ نم  اندنع  نا  ام  حطن  انتلعج  لا  تاراتخالا  نم  ددعلا  انرررم  تقولا  كلذ  ذنمو 
ام بئاصملاو  لاوهألا  نم  اهيف  اندهش  تاقوأ  انب  ترم  دقف  تاهافتلا ، كلتب  ان  دعن  ملف  اناج ،

..انرظن لءاضتت   رومألا  كلت  لعج 

مهفأ دعأ  ملو  عاتمتسالا ، نم  اعون  قلطلا  ءاوهلا  رمألا   اذه  ءادأ  دجن   ان  اننأ  ةققحلا 
الأ انكمم  ناو  بالاو ، ماعطلا  ةعبط  رومأ  عقاولا  ف  املا ، اهنم  لجخن  انك  فك 
دقف نآلا  امأ  انلوقع ، لخاد  رمألا  ةاد  اهتمق   نم  انلوه  اننأ  الول  قالطإلا  ع  اهب  ان 

..تقولا ةلط  ثدحت  لا  ةفولأملا  تاداعلا  لبق  نم  انم  ادقلا  رظن  تراص  

رود همال  مظعمو  مهب ، لصتي  امو  ءاعمألاو  ةدعملا  لئاسم  لصتي  صخش  يدنجلا أ  تع 
موق نأ  لحتسملا  نمو  رارمتسا ، بضغلا  وأ  رولا  تالاح  اهددف   رومألا ، كلت  لوح 
اذهب مهيلإ  اندع  اذإ  نوبعتس  انسردمو  انلهأ  نأ  برال  ..ةلسولا  كلت  غ  ەرعاشم  نع  بعتلا 
كلت اهيضقن   لا  تاعاسلا  ..لاتقلا  نيدام  ةملاعلا   ةغللا  كلت   نل  لوصحملا ،

تسكعنا لا  ةقارملا  دطانم  قفألا  حبس  امنب  انولعت ، ءاقرزلا  ءامسلاف  ةعتمم ، تاسلجلا 
ةداضملا عفادملا  لانق  نم  ةغصلا  ءاضبلا  ناخدلا  بحس  ثعت  امنب  سمشلا ، ةعشأ  اهقوف 

اتوص الإ  لاتقلا  نيدام  عفادم  توص  يود  نم  انل  لص  ع ح ال  ءامسلا ، ثتف   تارئاطلل 
تاشارفلاو انلوح ، نم  ةطسنم  ةرهزملا  جورملا  امنب  دع ، دعر  توص  هنأ  اموتكم  اتها 

..شعنملا فصلا  ءاوه  ةحنجأ  انلوح ع  موحت  ءاضبلا 

انلعشأ دقو  لمجلا ، وجلا  اذهب  عتمتسم  فحصو  تااطخ  نم  انلصو  ام  علاطن  انسلج 
انرعش ثعت  ءاوهلا  تامس  تذخأف  انق ، ضرألا  ع  اهانعضوف  انسالق  انعلخو  انرئاجس ،

..انرافأو انرطاوخ  ةعادُم 

ەحأ يذلا  قرولا  بعلن  انذخأو  اهب ، سأ  ةلواطك ال  راصف  انبُر ، قوف  لملا  ءاطغ  انعضو 
..هعم بورك » »

رعش انم  ل  نا  دقف  ..دئاسلا  تمصلل  ملسسو  رخآلاو ، حلا  ب  بعللا  نع  فقوتن  انك 
تنا دقف  هعت ، لا  ةلاحلا  كلت  نع  بعتلل  ةجاحلا  نود  رتوت ، وأ  قيض  هسفن  لخاد  اناحأ 

نا تاظحل  انب  ترم  ..مويلا  ةسلجلا  كلت  سلجت  الأ  انكمم  ناف  ..هسفنب  انم  ل  اهسمل  ةرهاظ 
! انباقر طلسم ع  فسك  اهيف  توملا 

ةرخافلا رئاجسلا  حو  ەانلوانت ، يذلا  ذذللا  ماعطلا  نم  اءد  انرظن ، مجء  
ً

ل  نا  اذهل 
..انب طحت  لا  ةقملا  ةعبطلل  انلوح ، نم  للعلا  ءاوهلا  مس  نمو  اهانخد ، لا 

«: بورك  » لاق

؟ ارخؤم خــــمه »  » مدحأ يأر  له  - 

تناس  » شسم لوخد  ع  ەجأ  ەذخف  غلا   حج  بصأ  دق  هنأ  رللوم »  » هاجأ
«.. فزوج

..علا دنع  هتراز  اعمج ع  انقفتا 

: ئاق
ً

هيج  نم  ةلاسر  بورك »  » جخأ



..هتاحتب اعمج  ملإ  لسري  كروتنا »  » انملعم - 

: هتراجس ل  وهو  رللوم »  » لاقو انكحض ،

! انعم انه  نا  هتيل  - 

ددشو نافلا ، هش  هجو  وذ  دسجلا  لض  لجر  وهو  انسردم ، رظان  نا  اذه  كروتنا » »
ملاعلا ءاقش  نأ  بجعلا  نمو  مجحلا ، سوتسلمه »   » فخملا انألا  هاش  دا  ةمالا !

نم ادوع  بلصأو  اطاش  دشأ  نونوك  ام  الاغ  نيذلا  ءالؤه ، داسجألا  لائض  د  الاغ ع  نوك 
ءالؤه لثم  ةرمإ  تحت  لمعلا  يدافتل  يدهج  ىراصق  لذأ  ام  اثك  تنك  اذهل  داسجألا ، ماخض 

! دسجلا ولض  نوريدملا 

انلصف بهذ  ثح  شجلا ، عطتلا   ةمهأ  نع  ةضالا  باعلألا  ءانثأ  كروتنا »  » انَاَح
انيف سرفتي  وهو  اخ  نآلا   ەارأ  عطتنل ، حملا  دئاقلا  بتكمل  يروتنا »  » ةداق تحت  ما 

ً

: رثأت ئاق  
ً

هتراظن  ءارو  نم 

؟ قافر ا  شجلا  متعوطت   اله  - 

نا دقف  مهيب ،» فزوج   » دو شجلل ، مامضنالا  بح  ملف  عضوملا  ددرت   لمز  اننب  نا 
نم ەذن  متو  جلا  مهدحأ  همري  ال  ل  ةاهنلا  لثتما   هنل  املاسم ، اعدو  اقولخم 
وق ع مل  انم  ادحأ  نل  ەذه ، ەرعاشمو  هتبغر  هنورطاش  صأ 

ً
انم  نوثك  نا  امر  ..عمتجملا 

ءاآلا ةنسلأ  ح  تقولا ، كلذ  ناسل   ل  ةزهاج ع  ناج »  » ةظفل تنا  دقف  جئاتنلا ، لمحت 
ءالقعلا هلإ ، قاس  يذلا  ملاعلا  كلذ  ةققح  نع  ء  يأ  دحأ  لاب  رطخ  نك  ملو  تاهمألاو ،

كلت ةكنو   ءال  يأ  نوفرع  اونا  مهنأل  جذُسلاو ، ءارقفلا  مه  نوفرع  اونا  نيذلا  نودحولا 
، ارط مهأوسأ  اونا  دق  قئاقحلل ، ااردإ  أ  مهنأ  ضفملا  نم  نيذلاو  ءانغألا ، امنب  بورحلا ،

! حفلا مهامعأو  برطلا  مهفختسا  دقف 

يدلتم نيدرا  ءالؤه  لاثمأ  لعجت  لا  ةئشتلا  نع  ةجتان  اهنوك  ةرهاظلا  كلت  تا »  » للع
..كاردإلاو رعاشملا 

موجهلا  ءانثأ  بصأ  دقف  ةهبجلا ، هفتح   ل  نم  لوأ  نا  مهيب » فزوج   » نأ بجعلا 
نود فلخلل  انرقهقت  ذإ  انعم ، هلمح  نم  نكمتن  نأ  نود  تومل  انءارو  هكل  انررطضاو  هيع 
دقف دق  نا  هنأل  ارظنو  اض 

ً.. امئاه  فحزي  وهو  ەاندهاشو  انيداني ، ەانعمس  علا  دنعو  ماظن ،
افوذقم هلع  ق  اذكهو  لانقلا ، رم  نم  ءامتحالا  نع  زجع  دقف  ههجاو ، امم  هلقعو  ە 

! هتدجنو هلإ  باهذلل  ةصرفلا  اندحأ  اوت  نأ  لق 

ام بساح ع  ناسإ  ل  نا  ولف  صملا ، اذه  اعط ع  كتونا »  » مولن نأ  انعسوب  سل 
« كروتنا  » لاثمأ نم  فالآلا  كانه  عقاولا ، و  امامت ! رخآ  نام  مويلا   انملاع  راصل  لعف ،

مه امنب  ائش ، مهفلت  ةقط ال  خلا ، نوعنص  مهنوك  نم  ةقثلا  دشأ  نونوك   نيذلا  اذه ،
! صملا اذهل  انب  نوفذق 

ةفاقثو بجاوو  دج  نم  هف  امو  غلالا  ملاعل  انلاثمأ  راغصلل  نيدشرم  اونوك  نأ  مهبجاو  نا 
اناحأ انك  اننأ  حيحصف  لقتسملل ، انيدأ  اوذخأ  نأ  مهب  ردج  نا  ىرخأ  ةراع  وأ  مدقتو ،

لا ةلوئسملاو  ةرطسلا  تنقا  ..انقامعأ  مهب   قثن  انك  اننأ  الإ  مهبعادن ، وأ  مهنم  رخس 



دقتعملا  اذه  ىواهت  ام  ناع  نل  ..اسإلا  مهروعش  ولعو  مهرظن  دعب  انلوقع  اهنولثم  
مهلج نم  ةقث  لحم  نوك  نأ  قحأ  انلج  نأ  انكردأف  انيف ، دحاو  لوأ  عم  انيأر  امنيح  انلخاد 
تلازأ انمامأ  تثدح  ةراغ  لوأ  نل  طقف ، تامللا  تو  ةعالا  اننوقوف   اونا  ..رباغلا 

نارأ تواهت  كفتلا  اذه  لاز  امدنعو  قباسلا ، انكفت  أطخ  اهل  ترهظأف  اننويع  نم ع  ةواشغلا 
! انل ەوروص  يذلا  اخلا  ملاعلا 

اونا امنو  ..ثدحلاو  ةاتلا  هف  نوقلطني  يذلا  تقولا  انمامأ   تقلاو  رجلا  دهاش  انك 
نأ كردن  انك  ةاحلا ، ء  مظعأ  وه  مهناطوأ  ەاجت  مهبجاو  نوك  نع  سانلا  قلتب  نوموق 

! ىوقأو مظعأ  توملا  تاركس 

كلت أ  امو  اذه ، ل  نم  مغرلا  ءانبج  وأ  شجلا  فوفص  نع  فلختم  وأ  نيدرمتم  نكن  مل 
! انلخاود ام  انرهظأ  ول  اهب  انئاقلإل  دادعتسالا  متأ  اونا ع  لا  تامللا 

، ححت ال  ةتباث  بولق  بعاصملاو  بوطخلا  هجاون  انكو  هل ، مهبح  نع  لق  ال  اننطول  انبح 
ىرن انف  ةأجف ، ةواشغلا  اننويع  نع  تحازناو  فملا ، نم  قحلا  يمت  نرداق ع  انك  اننل 

انحصأ دقف  رجح ، قوف  مهملاع  نم  اقا  ارجح  كانه  دع  مل  هنأ  انيأرو  ةرهاظ ، ةلج  ةققحلا 
هتياهن ح  قطلا  كلذ  سلا   نم  دُ  كانه  نك  ملو  ةعورم ، ةلئاه  ةشحو  طسو  ةأجف 

! اندرفم

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
..هتدوع دنع  اهيلإ  جاتحس  هنأ  دالف  هلإ ، انباهذ  لق  خــــم »  » تاودأ انعمج 

هئاحنأ قرعلاو   ددصلاو  كنفات  حئاور  تدعاصت  امنب  ةكرحلا ، جم  شسملا  اندجو 
لا حئاورلا  نإف  نيداملاو ، تانكثلا  حئاورلا   نم  اثك  انفلأ  دق  اننوك  نم  مغرلاو  ..ةداعلا 

! انيعو اندقفت  نأ  تدا  شسملا  كلذ  انفونأ   تمجاه 

حف انلقتساو   ةفظن ، ةغص  ةرجح  دقري   ەاندجوف  خــــم ،»  » دجوي ثح  إ  انبهذ 
: افتاه ەدب  رللوم »  » حل ..هتبيغ  ءانثأ  هتعاس  هنم  تقُ  دقف  لاعفنالا ، هطلاخ 

! ةنيمثلا ةعاسلا  كلت  لثم  لمحت  الأ  امود  كتحصن  - 

رداغ نل  خــــم »  » نأ احضاو  نا  دقف  رعاشملا ، دلتم  ادرا  فقوملا  اذه  رللوم »   » اد
قأو ثدح ، امم  ء  يغت  اذه   بسي  نلف  اهدج ، مل  وأ  هتعاس  دجو  ءاوسو  اذه ، هنام 

..هلع روثعلا  نم  نكمت  ول  اهبحاصل  اهدري  نأ  ةعاسلا  كلت  مهدحأ  دجو  ول  ثدح  نأ  نكم  ام 

«: بورك  » فتسا

؟» زنارف  » ا نآلا  كلاح  فك  - 

: بج وهو  ةداسولا  لخاد  خــــم »  » سأر تصاغ 

! نونجلل عفد  دا  اس  اددش   املأ  كانه  نل  دج ، - 

، عفرم ادحم  الس  اهالتعا  دقو  هقاس  ىل  فسلا ، هفصن  ع  دوجوملا  ءاطغلا  إ  انرظن 
ضرمملا نم  ەانملع  ام  خــــم » « ـ ل ف  نأ  داتعملا  هئاغ  رللوم »  » دا ..ءاطغلا  ەولع 

! فنع هقع  هتلرف   اهب ، مت  دق  خــــم »  » قاس نوك  نع  جراخلا 



لا تامالعلا  كلت  ههجو  تمسرا ع  دقو  نوللا ، بحاش  هجولا  حمالم  صلقتم  خــــم »  » اد
! هلق نم  نثلا  هجو  اهانيأر ع 

للس امدع  العلا  ةمللا  بحاص  وه  توملا  راص  امنو  ەدلج ، لفسأ  جلتخت  ةاحلا  دعت  مل 
انعم  ءاصفرقلا  سلج  ةطس  ةف  ذنم  خــــم »  » نا ..هيع  نم  قفدتف  هماظع  لفسأ 

! كارح ال  هشارف  دقار   نآلا  اذ  وه  اه  نل  لويخلا ، محل  يوش  سي  قدانخلا ،

! رخآ صخشك  اد  هنل  دسجلا ، سفن  وه 

! قلا باتعأ  صخش ع 

فقوت ال  تنا ت  ةطحملا ، بلقلا  ةيط  مأ  هعدوت  امنب  نادملل ، اعم  انباهذ  تقو  تركذت 
الامت نيدوجوملا  لقأ  تنا  دقف  اهلاح ، نم  خــــم »  » كتراف اههجو ، مروت  ح 

زنارف »  » رمأ متهأ  نأ  لسوتت   تذخأو  اهيد  ارذ ب  تكسمت  تأر  امدنع..اهباصعأل 
اهامدأ ةشه ح  تنا  هماظع  حو  عف ،

ً
لافطألا  ەوجوك  ودي  نا  ههجو  نأ  عقاولاو  ةهبجلا ،

رخآ  رمأل  متهي  نأ  صخش  يأل  نكم  فك  نل  داتعملا ، يدنجلا  داتع  لمح  نم  دحاو  رهش 
؟ ةهبجلا

: حــــجلا انقفرل  بورك »  » لاق

روهش ةعرألا  نم  برق  ام  راظتنال  تررطضال  ثداحلا  اذه  الول  اق ، كلمل  دوعت  فوس  - 
..ةزاجأ رفظلا  نم  نكمتت  نأ  لق 

ح عمشلا ،  تبحاش  اتد  تللا  هدل  رظنلا  نم  نكمتأ  ملف  انأ  امأ  خــــم ،»  » هقفاو
! قرزألاو دوسألا  نوللا  نم  ماس  جــــم  امهرفاظأ  لفسأ  قدانخلا  ةراذق  ترهظ 

: افتاه هقوف  رللوم »  » حنا

! قيفر ا  انعم  كتاودأ  انحأ  دقل  - 

يدأ امنب  هلط ، رللوم »  » ذفنف هشارف ، لفسأ  اهعضو  هنم  الاط  ەدب  خــــم »  » راشأ
موقن فك  فراع  غ  ةحلا  انباتناف  ةثألا ، هتعاس  دقف  عضومل  ةناث  هجاعزنا  خــــم » »

! صم نم  ەرظتي  امف  هكش  ثن  نأ  نود  هتئدهتب 

دلج اذ  عنصلا ، قيقد  يلجنإ  عن  نم  راط  ءاذح  لمح  وهو  شارفلا  لفسأ  نم  رللوم »  » جخ
! يدنج يأ  ههتش  ارخاف  ًءاذح  ناو  تبكرلا ، عفتري ح  رفصأ  ففخ 

: افتاه نشخلا  ەءاذح  هنب و  نراق  ذخأو  ءاذحلا ، ددشلا  هاجعإ  رللوم »  » يدأ

؟ » زنارف  » كعم ەذخأتس  له  - 

ء وهو  كسملا ، انقفر  شو  ثدح  ول  هنأ  اهادافم  ةدحاو  ةركف  انثالث  لوقع  تراد 
امأ ..ء  ءاذحلا  اذه  ەدف  نل  اذهل  ءاذحلا ، اذه  نم  ةدحاو  ةدرف  مدختس غ  نلف  دعسم ،

وتس نأ  نكم  ثح  هنام  ءاذحلا   اذه  لثم  نأ ي  فسؤملا  نمف  هعقوتن ، ام  ثدح  ول 
! ةخألا هسافنأ  خــــم »  » ظفل نأ  درجم  شسملا  مدخ  هلع 

«: رللوم  » لاق



؟ » زنارف  » ا انعم  ءاذحلا  اذه  كت  نأ  بحت  الأ  - 

« رللوم  » درطتسا ..هلق  اهــقأو إ  هتالتمم  زعأ  نم  ءاذحلا  كلذ  نا  دقف  خــــم ،»  » قفاوي مل 
: ةمهلا لاق  غ 

.انه ه  عافتنالا  نكم  ءاذح ال  وه  رخآ ، ء  هضاقت  نأ  بحت  امر  سأ ، ال  - 

لمجلا ءاذحلا  داعأف  اذح ، رللوم »  » مدق تسهد..هضفر  اممصم ع  لظ  خــــم »  » نل
! شارفلا لفسأ  هنامل  اهرا 

لعفو حاصلا ، هتدواعم   هتدعو  نأ  دع  فانالا ، نذأتس   نأ  لق  ةلهول ، ثدحلا  انلدات 
..اهلاق ةمل  ل  ع  وهو  ، ءاذحلا ركف   هنأ  دالف  ثم ، رللوم » »

، جراخلا نيدوجوملا  ضرمملا  دحأ  انفقوتساف  حلا ، هتمجاهو  اعجوتم ، ملأتي  خــــم »  » اد
ضرمملا نل  مونلا ، ضعب  رفظلا  نم  نكمتيل  ةردخم  ةنقح  خــــم »  » ع نأ  هنم  بلاط 

: اضعتمم ضفر 

! اهب ةئلتمم  لمارب  انيدل  نوك  نأ  بجوتل  ةنقح  مهنم  ەوأتي  نم  ل  انيطعأ  ول  - 

: ةظلغ بورك »   » هعطاق

! نذإ طاضلل  متيانع  ل  نولوت  متنأ  - 

: هتلأس ..اهلقف  ةراجس ، ضرمملا  تطعأو  اع  تلخدت 

؟ لصألا نم  نقحلا  ەذه  ءاطعب  ةداع  مل  حامسلا  متي  له  - 

: ارمذتم باجأ 

؟ كأر اذه  مادام  لأس  ذامل  - 

: اسماه ىرخأ  رئاجس  ةعض  ەد  تسسد  

..ةاغلل ملأتي  انقدصف  نذإ ، فورعملا  اذه  انل  عنصت  نأ  كوجرأ  - 

: ايجم مهلوانت 

..ءاش ام  انسح ، - 

« خــــم  » ع وهو  هيع  ەاري  نأ  بغرو   ه ، قثي  نك  ملف  ةفرغلا ، لخادل  بورك »  » هقفار
..جراخلا نحن  انرظتنا  امنب  ةنقحلا ،

: ئاق
ً

ءاذحلا  عضوم  حتفل  رللوم »  » داع

بهذف لللا ، ءانثأ  تام  ول  بردتلا ؟ ةاهن  دع  شعس ح  هنظتأ  طضلا ! اقم  هنإ ع  - 
..ـ ءاذحلا ل

: لاقف ةظحللا  ەذه  بورك »   » داع

؟ نأ نونظتأ  - 



: ةقثب رللوم »  » هاجأ

..مز ا  تنملا  مح  هنإ   - 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
«، خــــم  » ةدلاول ادغ  اهبتأ  نأ  ّع  متحتس  لا  ةلاسرلا  ركفأ   تللظو  انخاوأل ، انعجر 

! ةمهملا كلت  لقث  نم  ورع  ءامدلا   تدمجتف 

ضرألل هتراجس  بورك »  » فذق امنب  اهغضم ، سي  ذخأو  شاشحلا  ضع  رللوم »  » عنا
: امغمغم لالا ، بهاذ  ساوحلا  مطحم  هلوح  نم  علطتي  وهو  ةشحوب ، اهسهدو 

! ةنيعللا ةاحلا  ەذهل  ات  - 

هلأسف للق  دع  ەءوده  دسا  نأ  بورك »  » ثلامو اهاندتعا ، لا  تانلا  نم  كلت  تنا 
«: رللوم »

؟ كل هتلاسر  كروتنا »   » لاق اذام  - 

: ايجم بورك »  » كحض

! يددحلا باشلا  اننأ  لاق  - 

..ةرارم نانثالا   مسبا 

..عضوملل ەغ  نثلاو  كروتنا »  » ةرظن ەذه  

! يددحلا باشلا 

؟ نولوق ام  اقح  باش  نحن  له  نل  انرمع ، نم  تانعلا  زواجتي  انمظعم  دك  مل 

! انحاورأ اهبلاخم   ةخوخشلا  تشأو  انش  دقف  نآلا  امأ  دعلا ، املا  اذه  نا 



اثلا لصفلا 
اهعمو اهتباتك ، تأد   دق  تنك  لا  دئاصقلا  ضع  تكم  م  جرد  تكرت  نأ  بجعلا 

..كلذك اهيف  تأد  دق  تنك  ةلثمت  ةاور  نم  وألا  لوصفلا 

، مهباش ثم   نوثلا  لعف  دقو  اهجبدتو ، اهتباتك  اللا   نم  ددعلا  تضمأ  دق  تنك 
دقف ةدوجوم ، تنا  ةلص  ل  املا  يب و  تعطقناو  اخ ،

ً
يرظن  اذه   ل  راص  نل 

ام اثك  ..اهب  د   انل  نوك  نأ  نود  لاتقلا ، نادم  انمادقأ  تئطو  ذنم  ةركملا  انتاح  تب 
..اذه حجنن   مل  نل  انباصأ ، امل  اسفت  دجن  نأو  ةضاملا ، انتاح  ةرظن ع  لن  نأ  انلواح 

باشلا ب »ـ كروتنا »  » مهوعد نيذلا  نعلا ، باش  نحن  انرظن  اباض   راص  ء  ل 
ءانبأو تاجوز  مهلف  ةضاملا ، مهتاح  لاصتا  مهل  لازي  رمعلا ال  اننوك  نيذلا  يددحلا ! »

! هملاعم رمدت  نأ  برحلل  نكم  الو  هلإ ، نوأجل  كلذ  مهيضام  نضح   مهلو  لغاشمو ،

لوع فسألل ال  نل  ةيطخ ، هل  انضعو  انتاهمأو ، انءاآ  ىوس  انل  سلف  نعلا  باش  نحن  امأ 
تاتفلل ع سلو  نسلا ، ەذه  لءاضتي   ةمومألاو  ةوبألا  ناطلسف  تالصلا ، ەذه  اثك ع 
نل ..انسرادمو  تااوهلا ، ضعو  باشلا ، ةسامح  اذه  ل  قوف  انيدلو  اق ، اثأت  انسوفن 

ء! اهنم  دع ح ي  ملو  لاشألا ، نم  لش  يأ  اذه  يدعتت  انتاح ال 

ةرجشف حيحص ، ء  وهو  ةاحلا ، باتعأ  ع  فقن  انك  اننأ  لوق  نأ  كروتنا » « ـ ل نكم 
ةف اهنوك  ودعت  برحلاف ال  ..انب  تحوطو  انتحساف  برحلا  تتأ  دقو  دع ، لصأتت  مل  انتاح 
دقف انل ، ةسلا  امأ  اهيل ، امف  اوركف  نأ  مهعسوو  نسلا ، اننوك  نمل  ةسلا  عاطقنا 

انلوحت  دق  اننأ  وه  هكردن  ام  لو  اهتياهن ، نوكت  اذام  يردن  نأ  نود  انيلع  اهيكف  برحلا  تقطأ 
تقولا ةلط  انرواس  ةوادوسلا ال  ةروصلا  ەذه  نلو  .ةفاج  ءادج  ضرأ  انحصأف  لا  حمل 

..لاح ةأ  ع 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
هفطع ع لق   وهف ال  خــــم ،»  » ءاذح ءالسالا ع  ةركفل  جهتي  رللوم »  » نأ نم  مغرلا 

اهتققح رومألا ع  ىري  هنأ  رللوم »  » ةلشم نل  .انم  دحاو  ّيأ  نع  ەصمل  انزح  وأ  خــــك » »
اح س  نأ  رللوم »  » لضفل ءاذحلا ، مادختسا  هل  حمس  خــــم »  » ةلاح تنا  ولف  ةدرجملا ،

..هقفر ءاذح  ع  ءالسالل  بادتلاو  ططخلا  عض  نأ  ع  ةكئاشلا ، كالسألا  ع  مدقلا 
«.. رللوم « ـ عفنلا ل لو  هل ، عفن  ال  ءاذحلا  تلعج  ةلاحلا  خــــم »  » فورظ نأ  عقاولا 

ملف ال ءاذحلا ، ح  نم  اذه  دع  مهي  نل  مادامو  خــــم ،»  » ةافو برق  كش   انيدل  دع  مل 
وتو ثدح  ولو  لقألا ! ع  شسملا  مدخ  نم  ه  قحأ  وهف  لعف ؟ نم  رللوم » نوك »

ةمئادلا هتبقارمو  دئازلا  رللوم »  » مامتها ردصم  وه  اذه  ناو  ةصرفلا ، ەذه  عيضتس  خــــم ،» »
! فقوملل

قئاقحلا  اهدحو  ..ةحطس  ةهفات  انرظن  تراص   اهنأل  ىرخألا ، تاراتعالا  ركفن   دعن  مل 
! بورحلا تقو  ردان   ء  تعت  عنصلا  ةدجلا  ةذحألاو  انمهت ، لا 



دئاقلا بتكمل  انبهذ  امنيحف  امامت ، سكعلا  ع  نا  امنو  املا ، كلذك  انكفت  نك  مل 
ةقالح انمظعم   قنأت  دقو  مهرمع ، نم  نعلا  ەدارفأ   ل  ما 

ً
صف 

ً
انك  عطتلل ، حملا 

..ةرم لوأل  تانكثلل  باهذلا  لق  مهنوقذ 

ةمهبم رافأ  وه  اهتقو  انلوقع  ألم  ام  ل  ناو  لقتسملل ، ةددحم  ةطخ  اهتقو  انيدل  نكت  مل 
، بردتلل شجلا  عيباسأ  ةع  انضمأ  املف  فلا ، لاخلا  نم  انول  ةاحلاو  برحلا  ضت ع 

..تاونس لالخ ع  سرادملا  ةساردلا  هسكن   مل  ام  ةفلا  كلت  لالخ  انسا 

«.. رواهنش  » ةفسلف نم  تادلجم  عــرأ  نم  مهأ  وهل  ةعمال  كز  رارزأ  نوك  نأ  انفرع 

! ءاذحلا ءالط  ل  لقعلا ، سل  ةققحلا  ةمهألا  لثم  ام  نأ  انمهف 

! ماظنلا ل  ءاذلا ، سل 

! يركسعلا بردتلا  امنو  ةحلا ، سل 

ةاهنلا رمألا   انب  تنا  نل  ةرارملا ، انرعشو  ل  ةادلا ، ةشهدلا  انرعش  اننأ  حيحص 
! ةالاملا مدعو  مالسسالل 

كلت ل  لتقل  دهج  نم  مهيدل  ام  قأ  اولذ  مهنل  فهلتم ، سمحتم  ادونج  انحصأ 
! انسوفن رعاشملا  

مل ام  انيلع  ةطلسلا  نم  هل  راص  دق  دلا  اس  نأ  انيلع ، عيباسأ  ةثالث  رورم  دع  هنأ  برغتس  مل 
! انتفسالف رامثو  انيملعمو  انءاأ  ىدل  نك 

نوبعاللا بردتي  ام  ةنطولا ، انردت ع  متي  اننأ  اندجوف  اذه ، نوكس غ  لاحلا  نأ  نظن  انك 
! تاراملا ع 

! اهب انعطتو  اع ، ءاشألا  ەذه  اندوعت ع  اننل 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
، نيداصلا عم  بردتلا ، ركسعم  اون  باوطلا   عيمج  ب  اردلا  انفص  دارفأ  قرفت 
«، بورك ، » انتعرأ بهذو  ءاقدصأ ، انف  مهعم  انجمدنا  ام  ناع  ..مهغو  لامعلا ، حالفلا ،

افورعم نا  يذلا  سوتسلمه ،»  » انألا ةداق  تحت  ، ٩ روباطل انأو ، خــــم ،» «، » رللوم »
..ودي امف  ةعمسلا  ەذهب  اروخف  وه  ناو  ناملا ، ةما  ردملا  دشأ  هنوك 

اسك اهلق  لمع  ناو  اماع ، ع  ثا  ذنم  شجلا  مدخ   براشلا ، لوتفم  اصق  نا 
ائداه ادحت  ەانيدحت  اننأل  انأو ، سوتسد »  » و نداج » و» بورك »  » ع دقح  نا  ..دب 

، ةرم ةعرأ ع  هشارف  بترأ  عج  ماألا  دحأ  حاص  ماقف   هماقتنو ، هشطل  انضرعتف  اتماص ،
..ددج نم  هصن  ةداعو  شارفلل  كفت  بجوي  اددج  ايع  هف  دج  نا  ةرم  ل  و 

تضقف خــــراتلا ، لق  ام  دوهع  نم  ددحلا  ٍبلص  ٍءاذح  يلتب  موقأ  نأ  رمأ  رخآ  فقوم  و 
..محللا نم  ةعطقك  اط  ءاذحلا  راص  ح  ةعاس ، نوع  وحن  ةهــلا  ةمهملا  كلت   

! نانسأ ةاشرف  فرغلا  ىدحإ  سك  رمأ  ثلاث  فقوم  و 

، ةداع ةسكم  مدختسم  تانكثلا  ءانف  نم  دلجلا  حسك  بورك » انأ و» رمأ  ةعار  ةرم  و 



مث لعفن ، امع  فقوتلا  انرمأف  اوفع ، طاضلا  دحأ  رورم  الول  ادرب  دمجتن  اندك  دقو  رمألا ، انذفنف 
! ةئندلا هتلعف  ةدش ع  سوتسلمه »  » رهني قلطنا 

ةدملو دحألا ، موي  ةسارحلا  يرود   لعجف  انل ، سوتسلمه »  » ةهارك ةداز  بس   اذه  نل 
ثورحم لقح  قوف  رمأ  نأو  ةلما  ةهبجلا  سالم  ءادترإ  ج ع  ناو  ةلاوتم ، عيباسأ  ةتس 

، طلا نم  ةكرحتم  ةلتك  ةاهنلا  ت  ح  فحزلاو ، موجهلا  بردتأل ع  للق ، ذنم  هر  مت 
إ بهذأ  نأ  ّع  اجاو  نوك  ح  تاعاس  عــرأ  رمت  دات  الو  ..لحولا  تطقسف   تعتو 

! نيدلا اد  دلجلا  شودخم  هل  تهذ  نل  تلعفف ، باثلا ، مدنهم  افظن  سوتسلمه » »

ةفورعملا ةكسعلا  ةفقولا  فوقوب  سوتسيد » و» نداج » و» بورك » و» انأ  رمأ  موي  تاذ 
ذخأ امنب  ةعاس ، عــر  ةدمل  تازافق ، لمحن  نأ  نود  داسجألا ، رخني  يذلا  عيقصلا  تالو  تحت 

قدانبلا نازخ  ع  ةرمسم  و  اند  عباصأ  نع  ردصت  ةكرح  لقأ  بقاري  سوتسلمه » »
! يذالوفلا

ةناثلا ةعاسلا  ءانفلا ،  إ  تانكثلا  عأ  نم  تارم  امثل  يرجأ  نأ  رمأ  رخآ  فقوم   
دحلا نع  تزرب  دق  الود  جاردأ  نأل  باقعك   مق ، غ  ائش  يدترأ  نأ  نود  احاص ،
ەءاذح سودو  ناج  يرج  نا  سوتسلمه »  » نإ ل  تاصوب ! ثالث  رادقم  ه  حمسملا 

! تيفاحلا يامدق  ع 

تنكو امود ، سوتسلمه »  » لتاقأ نأ  نا ع  نوسلا ،»  » لامعتسا صاخلا  بردتلا  ءانثأو 
، تانمتلا ةجح  ارذ  ه ع  لاهني  ناف  ففخلا ، بشخلا  نم  عنصم  نوس  بردتأ  اهتقو 

! داوسلا جمملا  قرزألل  هنول  لوحتو  حل  مروت  ح 

! اضرأ هتعقوأف  هنط ، ةفنع   ةمطل  هتمطلو  هلع  تمجهف  ةرم  اصعأ  تدقف  نأ  عقاولا 
، هيع حتفو  لقتسملا  هني  نأ  هحصنو  هنم  كحض  ةتلا  دئاقل  ىوكشلا  مدقت  امدنعو 

هتلعف ام  ادعس  نا  هنأ  احضاو  ناو  ادج ، ةرانلا  سوتسلمه »  » ةعبط مهف  دئاقلا  نا  دقف 
ه!

نم مغرلاو  رأثيل م ، ةصرفلا  هطعأ  ملف  ةكسعلا ، تارحلا  تقوفت   نسحل ح أ  نل 
موي انيلع   راصتنالا  هل  حمس  مل  اننأ  الإ  ناملا ، ددي  هتوص  عامس  درجمل  فجترن  انك  اننأ 

! ماألا نم 

اقلعم  ضحارملا ، ءالد  نم  اولد  بورك »  » عم لمحأ  تنك  امنو  دحألا ، ماأ  نم  موي  تاذ 
ادادعتسا هتهاجو  متأ  اد   دقو  سوتسلمه »  » انب رم  هفارطأ ، دحأ  انم  ل  كسمأ  لماح 

لامعأ انيأر   نع  انلأسو  انقط  ضعل  انمامأ  فقو  ح  انؤر  درجم  هنل  جورخلل ،
! شجلا

..أطخلا هقاس  قوف  ولدلا  تاتحم  بكس  نم  انسفنأ  كلامت  عطتس  مل 

: هتوص ولع  خف  هاصعأ ، دقفو  سوتسلمه »  » جاه انهو 

! نجسلل ناهذت  فوس  - 

: دوب هاجأف  هسفن ، كلامتي  مل  بورك »  » نل



! قيقحت نم  وأ 
ً

دال  - 

: انيجو سوتسلمه »   » خ

! اذه دع  ملت  مث  لأسُ ، سرخا ح  كلقع ؟ تدقف  له  طاضلا ! فص  بطاخت  فك  هنا  - 
؟ امصم نوكس  اذام  كردت  له 

: ءودهب بورك »  » هاجأ

! انعم ءادوسلا  كلاعفأ  ل  دو  كحضفنس ، - 

رجمز هنأ  ع  ةمل ، نود  دعتباو  تمصف ، عف ،
ً

ددهتلا  اذه  ذفنس  اننأ  سوتسلمه »  » كردأ
: ئاق

ً
بحسي  وهو 

! نارذقلا اهيأ  اذه  نم  ناس  - 

ماقلا ةرم  تاذ  انرمأ  امدنعف  ، انيلع سوتسلمه »  » ةرطس ةاهن  ةطقن  ثداحلا  اذه  ناو 
ؤطات تارحلا   موقن  انذخأ  اثيدح ، يورملاو  ثورحملا  لقحلا  موجهلاو   فحزلا  تاردتب 

..هنونج انرثأ  ح 

شهني ظغلا  نا  كلذ  ءانثأو  انيدأ ، ضرألا  سملنو  رذح ، انبكر   ع  عكرن  انك 
ح رعش  نأ  لق  امامت  حُب  دق  هتوص  نأ  ةجنلا  تناو  ارخآ ، ارمأ  ردصُف  سوتسلمه » »
هنأ حيحص  ..مالس  انكي   نأ  سوتسلمه »  » ررق اهتظحل  نم  ..قرعلا  انم  لس  وأ  بعتلا ،

..ريدقتلاو ماحالا  نع  فش  تنا  هتوص  تان  نأ  الإ  رزانخلا ، اناحأ  انبقل  نا 

نل ع لماعتلا ، هنم   لضفأ  اونا  اعمج  مهنل  سوتسلمه ،»  » ةتر نم  نثلا  كانه  نا 
الإ ع مهل  اذه  حاتي  نك  ملو  مهتوطسو ، مهتطلس  راهظإل  نومتهي  اعمج  اونا  اذه ، نم  مغرلا 

! عوطتملا

غل ح  اهنم ، عاونألا  فلتخم  انسرامف  بردتلا ، نادم  ةكسعلا   تانمتلا  انمتسا  
نأ ح  اهتوسقو ، تانمتلا  ةدش  بس  مهشارف  اومزلف  انم  نوثلا  ضرم  هتياهن ! انلامتحا 

! ةئرلا باهتلا   وت  فلوو ،»  » همسا ناو  انقافر ، دحأ 

! لق نم  هلع  انك  امم  ةسا  دشأ  مهألاو ، اسوفن ، قأو  ادًوع  بلصأ  ان  اذه  نم  مغرلا 

ةمراصلا تاردتلا  كلت  نود  برحلا  قدانخل  انبهذ  اننأ  ولف  عقاولا ، هلإ   جاتحن  ام  اذه  نا 
! مهلوقع انم  نوثلا  دقفل 

جامدنالا انل  حمسل  اهتلقص ، ل  اناوق ، لحنت  ملف  انرظتي ، امل  اندادعب  كلت  بردتلا  ةف  تماق 
تدلوتو  ه ، رمن  ام  لامتحا  ع  انل  عم  خ  وه  انباش  ناو  ةددجلا ، ةلاحلا  كلت   
حور و  برحلا ، كلت  هتبجنأ  ام  مظعأ  تنا  ةق  احور  فورظلا  كلت  نثارب  ب  نم  انسوفن 

! ةقادصلا

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
! كش ال  اءوس  دادزت  هتلاح  نأ  دجأل  تسلج ، خــــم »  » شارف نم  برقلا 

رجلا نوقتي  شسملا  لاجر  ذخأف  صاخ ، ٌراطق  لصو  دقف  انلوح ، نم  ەدشأ  جهلا ع  نا 



هلع ل  نأ  نود  خــــم »  » شارف برق  ببط  رم  لاتقلا ! نيدامل  مهلقنب  مهتلاح  حمس  نيذلا 
: هل تلقف  ةدحاو ح ، ةرظن  ولو 

«! زنارف  » ا ةمداقلا  ةرملا  كرود   حس  - 

: ئاق
ً

هسفن  عفر  لواحو  هقفرم  فلا ع  أتا 

! اس اوب  دقل  - 

! ةققحلا فرع  دقل 

: فدرأ نأ  لق  ااجإ  أرب  تأموأ 

! أوسأ وه  ام  ثدح  امف  ةلاحلا ، ەذهل  كلوصو  دمحنلف هللا ع  - 

: تلمأف ةمل ، ەوفتي  مل 

أوسأ هتلاحو  نمألا ، ەدعاس  رلجوف »  » دقف دقف  زنارف ،»  » ا ناتثالا  كقاس  تدقف  تنك  امر  - 
..كلمل دوعتس  اذهل  ةفاضإلا  لحارم ، كنم 

: ةرارم لوق   نأ  لق  ةظحلل ، اتماص  علطت إ 

؟ اقح اذه  نظتأ  - 

! اعط - 

: هلاؤس ررك 

؟ اقح اذه  نظتأ  - 

… نأ نظأف  تحجن  دق  ةلمعلا  ەذه  تمادام  زنارف ،»  » ا اعط  - 

: سمه  تلعف  امدنعو  هقوف ، حنأ  نأ  هتراشب  عطاق 

! نظأ الف  انأ  امأ  - 

كل ثدح  يذلا  امو  ..موي  لالخ  ةجنلا  كسفنب  ىس  زنارف ،»  » ا ماللا  اذه  لثم  لوقت  ال  - 
! ەذه نم  ةروطخ  دشأ  تالمع  ءارجب  نوموق  انه  مهنإ  ةروتبم ،؟ قاس  لاح ؟ ةأ  ع 

: ئاق
ً

هد  ىدحإ  عفر 

! اصأل رظنا  - 

كتيفاع  دسس  كنأ  ىسو  طقف  ادج  ْل  قيفر ! ا  اهل  تعضخ  لا  ةلمعلا  ةجن  ەذه  - 
؟ ادج انه  ك  نونتع  له  ..تقو  عأ 

: لاعفنا تفتهف   ماعطلا ، ائلتمم  لازي  قبط ال  راشأ إ 

! كتلاح نسحتل  ةمزال  ةرو  ماعطلاف  زنارف ! »  » ا لأت  نأ  بج  - 

: ءطب لاق  صق  تمص  دعو  رخآلا ، بناجلل  هسأر  رادأ 



..ام ٍموي  تااغلا   سرح  نم  اطاض  حبصأ  نأ  تدرأ  املاطل  - 

: ةقث تفته  

ء! هصقني  هنأ  رعش  دا  صخشلا ال  لعجت  ةعانص  ٌءاضعأ  كانه  كمامأ ! ةصرفلا  لازت  ال  - 
ةدوقعم ع لامآلاف  اذه ، قوفو  ..ةعانص  دب  بتكو  لمعو  هعاصأ ، كرح  نأ  ءرملل  نكمف 

! اهمدقتو نونفلا  كلت  رت 

: متمتي نأ  لق  تاظحل ، عضل  اناس  ددمت 

« ! رللوم « ـ اذح ل ذخأت  نأ  كنكم  -

..ماللا نع  تزجع  دقو  اتماص  أرب  تأموأ 

، هنجو ماظعو  هتهبج  زتل  همحل ، باذو  جلثلا ، ءاضب  هنانسأ  زتل  همف  عسا  ەاتفش ، تلدهت 
! ەانيع روغت  نأ  لق 

! لحر دق  ناو  الإ  ةعاس  ضقنت  ملو 

ستقأ تنك  ! ارخآ ادعُ  فقوملل  عأ  ام  وهو  اعم ، انأش  اننل  اذه ، هل  ثدح  نم  لوأ  نك  مل 
ه! اروخف  كروتنا »  » دسلا ناو  مهغنأو ، انقافر  ذأ  نم  ناو  ةئاشإلا ، هتاعوضوم  نم 

انكف هفرط ، تحت  كللا »  » سدنا دقو  احضم ، امخض  هتدجوف  اذح ، وحن  لفسألل  ترظن 
انع وضننو  مامحتسالل  هجتن  نأ  درجم  نل  داسجألا ، ءاقأ  ءادشأ  اننأ  انيلإ  رظني  نمل  ودن 

! ةلضلا انفاتأو  ةلحنلا  انمادقأ  انتققح  رهظن ع  ح  انيذحأو ، انسالم 

اهتقو مهدحأ  انآر  ولو  ناصلل ، برقأ  اهتقو  انك  ل  ةلاحلا ، كلت  دونج   انأ  انيلع  رهظ  نك  مل 
..دونجلا داتع  لمح  ردقن ع  اننأ  قدص  امل 

اد مامحتسالا ، خــــم »  زنارف   » ع اذو  بجعتلل ، وعد  انباث  نم  درجتن  امنيح  انرظنم  نا 
! لافطألا ه 

ً
حن 

ً

! نآلا امأ  ددمم  دقار  اذ  وه  اه  نل 

: لوقل هشارف  لوح  هتمرب  ملاعلا  فاط  ول  تنمت  مل 

! برلا ەذقنيلف  توملا ! ةاقالم  بغري   مل  يذلاو  نعلا ، نبا  خــــم » زنارف   » وه اه  - 

..ةلقث حئاورب  افنأ  متك  طح   ام  ل  ترعش  دقو  يرافأو ، يرطاوخ  تطضا 

، بحاشلا ههجو  عمتلا  دقو  هتداسو ، قوف  نم  هسأر  خــــم »  » عفرو مالظلا ، داس  ام  ناع 
: سمهي هعمسأل  هنم  توندف  فجتري ، همف  نأ  تظحالو 

! اهب إ أ ثعاف  عاس ، تع ع  ول  - 

وه نم  ةاساومل  لس  نم  انه  سلف  ..ملتأ  نأ  ثعلا  نم  هنأ  ترعش  دقف  هتباجا ، وقأ ع  مل 
! هفقوم  

..زرالا هفنأ  رهظو  نانسألا ، فوشكم  همف  ادو  هنجو ، تراغ  دقو  امأ  وه  اه 



! اهيلإ ةاتلا  موقأ  نأ  بجوتي ع  ةا  مأ ث  كانه  لازي  الو 

! لق نم  اهب  تمق  تيل  ..ةعش  ةمهم  نم  اهلا 

نم مهدحأ  بقاو  ، ةطرألاو تاجاجزلا  نولمح  مهو  نيداغ  حئار  شسملا  مدخ  قلطنا 
! شارفلا ءالخإ  رظتي  هنأ  تمهفف  ائش ، لوق  نأ  نود  هلع  ةرظنب  لأف  خــــم ،»  » شارف

، ەرظتي يذلا  صملا  كلذ  نم  ەذقنس  ماللا  اذه  امنأو  هعم  ثدحتأ  تقلطناو  هقوف  تنحنا 
: تلقف

ةذفان نم  لطتس  ثح  جسول ،»  » انتدلب ةهاقنلا  شسمل  زنارف »  » ا بهذتس  امر  - 
لانس تأد  دقو  لوصفلا ، لمجأ  نآلا   نحن  ..ةعرافلا  راجشألاو  ةعنالا  لوقحلا  كتفرغ ع 
كانه ..اسلا  رمقلا  ءوض  تحت  ةرهبم  ةئلألتم  لللا  ءانثأ  لوقحلا  ودتل  جضنلا ، حمقلا  

! رحاسلا وجلا  اذه  ەتلا   كعسوب  حبصسو  كامسألاو ، تاشارفلا  دص  نم  نكمتس 

نم لمالا  ههجو  للت  امنب  سفني ، لازي  ال  هتدجوف  مالظلا ، قراغلا   ههجو  قوف  تنحنا 
هنزح تراثأ  دقف  امامت ، سكعلا  وه  ثدح  ام  نل  ءاقمحلا ، امل  هعجش  دصقأ  تنك  ..ءالا 

! هنوجشو

: تسمهو ههجو ، نم  جو  تقو  هفتك ، لوح  ارذ  تعضو 

؟ انقفتا فرا ، نآلا  مانت  نأ  بج  - 

هعومد حسمأ  نأ  تدرأ  ..ةاجإ  يأ  نع  غتل  هدخ  لس ع  هعومد  ترمتسا  امنب  بج ، مل 
..ةراذقلا ددش  لدنملا  تدجو  نل  دنم ،

راظتنا هتارح   بقارأ  تق  ل  اهلالخ ، ام  نم  كرحتأ  مل  لاحلا ، اذه  ةعاس ع  انب  ترم 
..ع ادع  ههجو  رادأ  دقو  لظ ي ، ل  ..لعف  مل  هنل  ةمل ، ەوفتي  نأ 

نآلا حبصأ  دقو  ەرهظ ، اذه  ل  عأ  ..ائش  لق  مل  ..هتاوخأ  وأ  هتوخإ  وأ  همأ  نع  ثدحتي  مل 
..اهقارف لاو ي  اماع ، نعلا  زواجتت  مل  لا  هتاح ، مامأ  ەدحو 

! عادولا اذه  نم  لوهو  ةهر  دشأ  وه  ام  اح  رأ  مل 

، اشحو افخم  ًءادن  همأ  يداني  وهو  جدت »  » هف تأر  يذلا  رخآلا  بهرلا  فقوملا  الإ  مهللا 
هلمح  نا  رجنخ  هنع  ببطلا  دعأو  اعرم ، نيعلا  ظحاج  هشارف  اسلاج   بصتنا  دقو 

! ةاحلا اقرافم  ىواهت  اذكه ح  لظو  ەد ،

..جحتو ملأتي  خــــم »  » أد ةأجفو 

: فتهأ انأو  اعتم  تو  ام ، نم  تثو 

؟ ببطلا نيأ  ببطلا ؟ نيأ  - 

: افتاه ه  تثشف  امأ ، ابط  تأر 

! تومس خــــم ! » زنارف  ! » عأ - 



: هنم برقلا  فقاو  اضرمم  لأس  وهو  هسفن م  ببطلا  صلخ 

؟ اذه نيأ  - 

: ضرمملا هاجأ 

..روتبم ذخف  ر ٢٦ .. - 

: ببطلا لاق 

! طقف مويلا  ناقس  سمخ  بب  تمق  دقل  ..كلع  ا  ەركذتأ  نأ  ضفملا  نم  فكو  - 

: ضرمملل لوق  وهو  هقط  نع  دعأ 

! هلإ تنأ  بهذا  - 

..تالمعلا ةرجحل  اهجتم  هتاوطخ  نم  عأ  مث 

: ئاق
ً

رظن   يذلا  ضرمملا  بناج  تو  اضغ ، يدسج  فجترا 

، ةلاح ع  ةتس  طقف  مويلا  تافولا  ددع  غل  ..مويلا  رجف  ذنم  ةلصتم  تالمع  كانه  - 
! مويلا ةاهن  لق  نوعل  ددعلا  لصس  الاغو  ..ع  ةعس  مقر  كقدص  نوكسو 

يروعشل تملسساولو  ادحأ ، مولأ  نأ  ثعلا  نم  نا  ..ء  لعف  وقأ ع  ملو  ولا  دقفأ  تدك 
..ادأ ضهنأ  الف  ضرألا  تواهتل ع 

لم
ً

لازي  ال  ەاحم  امنب  لعفلا  ةاحلا  قراف  دق  هتيأرف  خــــم ،»  » شارف نم  انقا 
: ضرمملا لأس  ..تحوتفم  فصن  ەانيعو  ، هعومد

؟ هتاقلعتم كعم  ذخأتس  له  - 

: درطتساف تمص ، ااجإ   أرب  تأموأ 

نودقري ع نيذلا  رجلا  نم  ثلا  كانه  ..هشارفل  ةجاح  نحنف   لاحلا ، هلقن   نم  دال  - 
! جراخلا ضرألا 

ةعقر قوف  زنارف »  » نولقني اونا  دعتبأ ح  تدك  امو  تفناو ، خــــم »  » تاقلعتم تلمح 
! ضبألا عمشملا  نم 

تحر.ةسفنلا مزأل  اجرفم  شسملا  جراخ  ءاوهلا  و  جراخلا  دوجوملا  مالظلا  تدجو  
نم اهدهعأ  مل  ةلاح  جو  مسلا ع  سسحتأو  ياتئر ، ءلم  للعلا  ءاسملا  ءاوه  نم  بعأ 

..فن لق  

يامدق عفدني  زفاح  ترعشو  قع ، ةأجف   رهظت  ةنلا  لوقحلاو  تاتفلا  روص  تذخأ 
نود نل  مهتاوصأ  عمسأف  نورم   دونجلا  ناو  ضكرلل ، تلصو  اع ح  سلل  امهعفدف 

نم يدسج  قفدتت   تذخأ  ةوقو  ةيح  ةءولمم  ضرألا  تدو  ..مهمال  نم  ةمل  هقفأ  نأ 
تكرحت ..ةمغانتم  لوبط  تاقد  هنأ  ادع  اهتظحل  عفادملا  فصق  اد  دقو  يامدق ، لالخ 

فنت ةع  تدادزاو  يوقتو ، دتش  يدسج  تالضع  تذخأ  دقو  طاشو ، ةفخ  اهل   ارطأ 



عج ترعشو  خاد ، لقتت إ  هتاح  ترعشف  .ةاحلا ، وح  نم  لللا  لفح  ..ةفهلو  ةفغش 
! اهيلع فهلتلاو  ةاحلل  عج  ..اهدحو  نطلا  عج  نم  ىوقأ 

ەادترا امدنعو  اس ، انلخدو  ءاذحلا ، هتيطعأف  يراظتنإ ، خلا   مامأ  افقاو  رللوم »  » تدجو
..هل عنص  دق  امنأ  امامت  هساقم  قباط  ەدجو 

خملا ةوشحملا  قجسلا  نم  ةعطق  ةلماح  اهنم  جخت  نأ  لق  هتاقلعتم  ەد   رللوم »  » سد
..ادلا مورلا  بومو  راحلا  ياشلا  نم  حدق  اهالت  اهمدقف  ،



ثلاثلا لصفلا 
شقلا ساأ  ددجلا  ءالمزلا  راتخاف  انبتك ، اهتدكت  لا  تارغثلا  تقلغأو  تادادمإلا ، تلصو 
ةسمخ مهنب  ءاج  نل  ادقلا ، دونجلا  ضع  مهعم  ناو  خاوألا ، لخاد  ةلاخ  تنا  لا 

: ئاق
ً

مهيلإ  بورك »  » راشأف مهرمع  نم  ةع  ةنماثلاو  ةعارلا  نوعو  

؟ لافطألا تأر  له  - 

، اننوقذ قلطلا  ءاوهلا  وحن  عفار  انيج ، لخاد  انيدأ  عضاو  ..تمص  ااجإ   أرب  تأموأ 
انيلإ تا »  » مضنا ..اردتو  ةخ  مهانقس  اننأ  نعاش  ددجلا ، عوطتملا  كئلوأ  دقفتن  انذخأ 

: مهدحأ تا »  » لأس ةوهقلاو ، تاماملا  اوملسيل  نومداقلا  فقو  ثح  انبهذف إ  للق ، دع 

؟ ايط اماعط  تلأ  ذنم  لط  تقو  ك  رم  له  - 

: ايجم هنبج  فلا  بطق 

! تفللا وه  ءاشعلاو  ءاذغلاو  راطفإلا  ەانلوانت   ام  ل  - 

: لاقو لق  نم  اذهب  رم  يذلا  بخلا  فراعلا  ةزه  هسأر  تا »  » زه

؟ ا ف الوصافلا  ضعب  رفظت  نأ  بحت  له  كش ، الو  ظحلا  ءادعس  منل  فرعأ ، - 

؟ رخس م له  - 

«: تا  » هاجأ

! عتاو كقط  تاه  - 

، الوصافلا هفصن  تم إ  هشارف  برق  عضوم  بك  ءانإل  انب  بهذف  لوضف ، تا »   » انعت
: هلاؤس نم  فن  عنم  عطتسأ  ملو  تقعص ، ..تنملا  دئاقلا  هئانإ  مامأ  تا »  » فقوو

؟ اذه ل  راضحإ  تعطتسا  فك  - 

بجو ةقلعملا ، خــــراوصلا  رح  نم  عطق  ةثالث  لاقم  ةملا  كلت  عللا  جنج »  » اطعأ - 
! اهنولختت ةجردل ال  ذذل  ةدرالا  الوصافلا  معط  نأ  قافر  ا  مل  لوقأ  نأ 

: هل لاقو  صلا ، قبط  الوصافلا   ضع  عضو 

دلا ةراجس   كعم  نوك  نأ  ت  الف  د ، كقط   كعمو  ةمداقلا  ةرملا  أت  امدنع  - 
..ىرخألا

: ادرطتسم انيلإ  تفتلا  اهدع 

..اعط ةعسلاو  بحرلا  عف  متنأ  امأ  - 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
لق نا  ..ةسداسلا  ةساحلا  هش  ام  ەدنع  نا  دقف  تا ،»  » نع ءانغتسالا  انعسوب  نك  مل 



هتقادص نأ  انفرعف  فرحلا ، عاونأ  ل  ةدج   ةخ  كلتم  نا  هنل  افاسإ ، لمع  برحلا 
«، سوتسد ياه   » ةلملا انيل   بورك ،» وهو و» انأ  يب  ةقادصلا  تعمجف  ءرملل ، اسكم 

..ةذفنملا هعارذو  تا »  » دعاس نا  يذلا 

نع ةراع  هف  ةدوجوملا  ةألا  ل  تنا  روجهم ، عنصمل  انوأف  ةرفقم ، ةعقل  انلصو  ةلل  تاذ 
دجو امدنعو  اهقوف ، مونلا  بعصلا  نم  ناف  كلسلا ، نم  ةكش  امهطسوتت  تيشخ ، تضراع 
امهال بهذو  هعاتا ، سوتسد »  » نم بلط  ح  لحتسم ؛ ناملا  اذه  مونلا   نأ  تا » »

لطسإ تا »  » دجو دقف  شقلا ، نم  ثلا  لماح  ةعاس  فصن  دع ُم  اداعف  فاشكتسالل ،
اننوط خا  الول  اذه  دع  مانن  نأ  انعسوب  نا  .انيلإ  هلمح  ددي   ملف  شقلا ، اذهب  تم  لويخ 

! س
ً

انيلإ  دج  نأ  نم  مونلا  عنم  يذلا  عجلا  نم 

: هلأسف ةف  ذنم  ةهجلا  كلت  ماقأ   دق  نا  يذلاو  ةعفدملا ، دونج  دحأل  تا »  » تفتلا

؟ انه نم  برقلا  فصقم  دجوي  له  - 

: هلؤاس ايجم ع  يدنجلا  كحض 

ةمقل خ تع ع  ولو  قالطإلا ! انه ع  ء  دجوي  ال  قيفر ! ا  كحماس هللا  فصقم ؟ - 
! ظحلا دعس  نوكتس  ةفاج 

؟ انه ناس  يأ  دجوي  الأ  - 

: ايجم يدنجلا  قص 

شجلا خبطم  لوح  نوموح  مهنأ  وه  هنولعف  ام  لو  نوللق  ناس  مهنل  دجوي ، ل  - 
! نولوسي

.حاصلا مودق  رظتنو  اننوط  ةمزحألا ع  دش  نأ  الإ  نذإ  انمامأ  سل  فقوم  ! نم  هلا  - 

: هتلأسف هسأر ، هتوسلق ع  عض  تا » تدجو » نل 

؟ بهاذ تنأ  نيأ  إ  - 

: ناملا نم  جخ  وهو  لاق 

..ناملا فاشكتسال  بهذأس  - 

: لوق وهو  ارخاس  يدنجلا  مسبا 

! ەدجتس ام  لمح  اثك   كسفن  دهجت  نل ال  فشكتساو ، بهذا  - 

نوكتس اهنل  ةنوؤملا ، نزخم  ع  موجهب  ماقلا  انلاب  رطخ  دقو  عوجوم ، اننام  انددمت 
اطعأ فصنل  هتراجس  بورك »  » مسق ..مونلا  ضع  صنتقن  نأ  انلواح  اذهل  ةطخ ، ةفزاجم 

هنأ عفترا  اتوص  نل  ..لملا  لضفملا   هقط  فصوب  سي  نداج »  » ذخأ امنب  امهدحأ ،
ەركع غ ال  ةحسفلا ، ةرجحلا  نوكسلا ع  داس  انه  سرخ ! مل  ول  بورك »  » كف مطحس 

ملحلا ب  نحن  امنو  ..رخآلاو  حلا  ب  قصلا  سي  ذخأ  يذلا  ةعفدملا  يدنج  توص 
لخد تا »  » تأر دقف  ملحأ ، تلختف أ  هفلخ ، نم  تا »  » رهظل بالا  حتفنا  ةظقلاو ،



رطاقتت ءامدلا  لازت  يذلا ال  لخلا ، محل  اءولمم  اسكو  خلا ، نم  فغر  هطإ  تحت  ماح 
ً

! هنم

: افتاه هدب  خلا  غر  ةعفدملا  يدنج  سسحت 

! كلذك نخاسو  قح ! ..ءامسللا خ  - 

لـ هثيدح  هجوتف  ەحأ ، هنأ  مهملاف  اذه ، ل  حل  هلعف  ام  تا »  » انل ف  مل 
: ارمآ سوتسد » »

! بشخلا ضع  عطقا  - 

دقف نهدلا ، نم  ةعطقو  حلملا  ضع  هيج  نمو  ةالقم ، هتس  تحت  نم  تا »  » جخأ امدع 
رانلا ضع  لعشأ  دق  سوتسد »  » نا ام  ناع  همامأ ، عق  ء  طرف   رظنلا ال  دع  نا 

منن ملف  انتأ ، انكرت  دق  انك  ةلاتلا  ةظحللا  و  ةلاخلا ، ةفرغلا  تانج  تءاضأف  ضرألا ، ع 
ماعطلا نامل  لوصولا  هعسوب  تا ،»  » وه اذكه  ..تألتما  دق  اننوط  تناو  الإ  ةلللا  كلت 

..هقط ددحت  ةلصوب  عبي  امنأ  اسأر  هلإ  سف  اهدحو ، هتزغ  نم  وب 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
« بورك  » حار امنب  ناج ، تا »  » سلج دقو  خلا ، جراخ  ثدحلا  فارطأ  بذاجتن  انسلج 

ذخأ..فجتل شاشحلا  اهب ع  ماقو  هراوج  لسغ  ماق  نأ  دع  مدقلا  اح  انلوح  س 
..انسوءر قوف  تراد  ةج  ةكرعم  ةجن  ةعجلا ع  نم  ةجاجز  انهاف ع  ناشقاني ، نانثالا 

نا برحلا  نالعإ  نأ  ىري  نا  دقف  نودتلا ، قحتس  اغ  بورك »  » ه دأ  يذلا  يأرلا  نا 
اهيف حدصتو  لوخدلل ، موسر  اهل  نوك  لا  ةبعشلا  تالافتحالا  لش  ذخأ  نأ  ضفملا  نم 

.. لاثملا لس  ناثلا ع  ةعراصم  تالفحك  سوملا ، ماغنأ 

، ةعراصملا سالم  اودترا  دقو  ةماع ، ةحاس  امهتاوقو   تراحتملا  تلودلا  ءارزو  عمتج  مث 
قفلا نم  شع  نمو  ..مهنب  امف  عالا  ةس  نولوتيف  مهيدأ ، تاوارهلا  اوكسمأو 

امم ةلادعلا  حورب  اهبش  أو  لهسأو  طسأ  ةقط  و  ةتنملا ، هتلود   نوكت  عراصتملا 
نونوكو اهتالوو ، برحلا  ءاعأ  نولمحتي  مولظملا  بعشلا  دارفأ  لعج  يذلاو  الاح ، ثدح 

وهو بورك »  » تاحض ةأجف  تعفتراو  اذه ، دع  رخآ  ەاجتإ  ثدحلا   راس  ..اهرئاسخل  افده 
: لوق

« ! نهول  » يغت  كانه  - 

، مادقملا عاجشلا  انتقرف  انوأ  سوتسلمه ،»  » اهبح ةلووادتم  ةعلل  امسا  ءادنلا  اذه  ناو 
…. ملع اهصقأ  فوس  ةصق  اذهلو 

لض لو ال  ةددحلا ، كسلا  طوطخ  اهدنع  عطاقتت  لا  ةطقنلا  ەذه   نهول »  » تنا
يغتلا ةفك  انردت ع  سوتسلمه »  » وت ةطحملا ، كلتب  مهقط  ةزاجأ  نوبهاذلا   انقافر 

طخ إ  لص  ل  ضرألا  تحت  يرج  اقفن  زاتجال  رطض  رفاسملا  ناف  تانكثلا ، نع   
قفنلا ةألا  سوتسلمه »  » هش اذهلو  نهول ..»  » ةطحم رفلا   ةددحلا  ةكسلا 

توص عفتري  نأ  درجمو  دادعتسا ، متأ  ع  هشارف  بناج  إ  انم  دحاو  ل  فقوف  دوصقملا ،



: ادانم سوتسلمه » »

« ! نهول  » يغت  كانه  - 

اذهب موقن  انكو  لاقملا ، بناجلل  لصو  روفلا ، هشارف ع  تحت  للسلا  يدنج  ل  موق  ح 
اهلذ رج  ءاضفلا  توهف   ةناملألا ، ةرئاطلا  ءانثألا  كلت  تمزه..ةلما   تاعاسل  بردتلا 
تفخ نأ  دعو  ارمذتم ، ەدوقن  ح  ذخأو  ناهرلا ، بورك »  » خف لقثلا ، ناخدلا  نم  اطخ 

: تلق اذه  بورك »  » ءاسا

امدنع هنا  امع  ةنهارلا  هتلاح  هقالخأو   هعاط  افلتخم   نا  سوتسلمه »  » نأ دألا  - -
انوألاا رود  يدؤي  وهو  روطتلا  اذه  بسا  نيأ  نمف  كلذك ، رمألا  مادامو  دلل ، اعاس  نا 
فصقملا دجوي  هنأ ال  فرع  اصوصخ ح  بورك ،»  » مامتها لاؤسلا  اذه  راثأ  بردتلا ؟  

: لاقف ەخ ، يذلا  ناهرلا  ةمق  اهب  ددس  ةعج  ةجاجز 

ةبهذ ةمجن  وأ  ناشنب  اورفظ  نأ  درجم  ەغ ، تاع  كانه  غت ، يذلا  دحولا  وه  سل  - 
! امامت مهلسم  لدي  ح 

: تقلع

! اذه مهيف  لعفت  لا  ةمسرلا   ةسلا  دأ … - 

«: تا  » قفاو

ماظنب دجوت  لا  ةقلطملا  ةطلسلا  وهو  الأ  رخآ ، ٌبس  كانه  نأ  دقتعأ  نل  طضلا ، - 
لوصلا ع  طلسي  ثم 

ً
طاضلاف  رخآلا ، ع  طلسي  نأ  شجلا  لجر   لل  دال  ..انشج 

كلت وهزلا   ثعي  ام  وه  ةطلسلا  كلت  لثم  دوجو  ..اذكهو  هنود ، نم  طلسي ع  ەرود  يذلا 
ولو طقف ، اندنع  دوجوم  ماظنلا  اذه  نل  ..اهلالغتسا  فاإلاو   محتلا  اهــغف  سوفنلا 

وسك
ً

صخشلا  نا  املو  ..ەاقع  دمح  ام ال  ثدحل  ىرخأ  نهم  هقبطتب   اوموق  نأ  اودارأ 
! انشج قحتلا  ام  اذإ  هلع  ثأتلا  اذه  روهظ  مظع  امل  ةندملا ، هتاح  اخام  

..ةرهاظلا كلت  دوجو  دتس  ام  وه  ماظنلا  ةداس  نأ  نولوق  مهنل  - 

«: تا  » رمذت

! ةسم صت  ةطلسلا ح  مادختسا  ةءاسإ  بج  نل ال  ، حص - 

قأ دقو  لاقف  سافنألا ، ثهال  هجولا  دروتم  نداج »  » ءاج انهو  همال ، اندحأ ع  ضع  مل 
: ههجو

! انهل هقط  ةهبجلا   نم  آ  سوسلمه » - » 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
عم انباسح  ةفصتب  موقن  نأ  انقفتاف ع  اتلا ، مويلا  لاتقلا   نادمل  هجتن  نأ  ضفملا  نإ 

! ءاسملا كلذ  سوتسلمه »  »

قحتل نأ  بورك »  » حقا دقل  ل  ةكرحلا ، كلتب  ماقلا  عيباسأ ع  ةدع  ذنم  انمسقأ  اننأ  عقاولا 
نا ام  دب  اس  دوع  امنيح  سوتسلمه »  » سئر ص  ل  برحلا ، ةاهن  دع  دلا  ةمدخ 



! ةاذلا هقحسف  انل  هقاذأ  يذلا  باذعلا  هقذف  لق ، نم 

نم تانكثلل  اهنم  دوع  نا  لاو  ةلل ، ل  سوتسلمه »  » اهيلع ددي  لا  ةناحلا  فرعن  انك 
تنكو راجحألا ، نم  ةموك  فلخ  مالظلا ، طسو  قطلا  اذه  ەانرظتناف   ملظم ، رفقم  قط 

! ادحو سوتسلمه »  » عجري نأ  وعدن هللا  انذخأو  شارِف ، ءاطغ  لمحأ م 

ل انيلع  بالا  عفد  نا  ذنم  بلق ، رهظ  نع  هظفحن  ان  يذلا  همادقأ  عقو  ةأجف  انعمس 
!« اوضهنا اخراص »: حاص 

«: بورك سمه »

؟ ەدرفم وهأ  - 

، ةرهاظ ةداعس  س   سوتسلمه »  » ىل نداج ،»  » قفاري راجحألا  ةعومجم  لوح  تللس 
سأر قوف  ه  لنل  ةع ، انزفقو  ءاطغلا ، انكسمأ  ..ء  باتري   نأ  نود  ءانغلا  قلطنا  دقو 
ازجاع ح ضبأ ، سك  لخاد  ةاهنلا  لجرلا  فقل  هفارطأ ، بذجن  نأ  لق  سوتسلمه ،» »

رأثيل ەانكف  هناج ، إ  فوقولا  سوتسد »  » عأو ، ةأجف ەؤانغ  عطقنا  ..هعارذ  كحت  نع 
وحن ةق  ة  هجوي  نأ  لق  هعارذ ، عفرو  حاترالاو ، اضرلا  هلع  اد  دقو  فقوف  وأ ،

ً
هسفنل 

خ، ذخأف  راتمأ ، ةعضل  جحدتي  نأ  لق  ةلا ، ةوق  نم  اضرأ  طقس  يذلا  سوتسلمه » »
« سوتسلمه  » سأر انبذجف  تانكثلا ، نم  ةداسو  انعم  انحأف  اذهل ، انددعتسا  دق  انك  اننل 

! هخا عطقنيل  اهتحت ،

ەدلج موق  نأ  لق  لفسأل ، هلاطنب  بذجو  انيحض  مازح  كف  ماقف  ەرود  نداج »  » عأ
« سوتسد  » حنا دقو  ضرألا ، ع  سوتسمله » ددمت » دقف  ، ايجع ادهشم  ناف  مازحلا ،
« نداج  » ذخأف ەرجح ، سوتسلمه »   » سأر سدناو  ةناطش ، ةماسبا  مسبي  وهو  هقوف 

ذخأ نم  انم  دحاو  ل  نكمتي  هنع   ەداعإ  نم  اخأ  انررطضا  ح  للم ، نود  ا  هلع  لاهني 
! هصن

افحاز ع يوهي  نأ  لق  انيحض ، اهرثإ  خ ع  ةق ،ٍ  ة  هل  تجُوو  ةناث ، ەانضهنأ  اهدع 
..مالظلا حنج  ختنل   ةئفاتم  غلا  ةكرعملا  كلت  نادم  انكرت  تاظحل  لالخو  همدقو ، هد 

دحاو ل  بج ع  هنأ  انخ  نا  املاطلف  ثدح ، ام  سوتسلمه »  » انردم حف  نأ  ضفملا 
انعم هتقط  قيبطتب  انمقف  ةجتب ، تءاج  دق  هحئاصن  اهو   هئالمز ، ملعتب  موق  نأ  انم 

! ءاجنلا ذمالتلا  ل  لعف  ام  ءاذ ،

لاح ل  نل ع  ةساقلا ، ةعادملا  كلت  هعاد  نمل  لصوتلا  طق  سوتسلمه »  » عطتس مل 
دق ەاندجو  هنع  ثحنل  تاعاس  عض  دع  ناملل  اندع  امدنع  اننأل  شارف ، ءاطغ  اهنم  جخ 
رثأ  بطأ  اهل  ناف  انتمع ، نم  تدش  دق  ةعادملا  كلت  نأ  ةققحلا  ..رثأ  يأ  نود  تخا 

.. اتلا مويلا  حاص  نادملل   انلحرت  مت  امدنع  انسوفن 



عبارلا لصفلا 
، مالظلا طوبه  دع  تاروللا  تءاجف  ةكئاشلا ، كالسألا  نم  ةعومجم  دمل  باهذلا  انل  ررقت 

ناو سولجلل ، رخآ  نام  رفاوت  مدعل  بنج ، انج إ  اهلخاد  انمادقأ  انفقوو ع  اهيلإ ، اندعصف 
تاروللا تراسو  تارحملا ، تاوصأ  تلع  ..اهموي  هلعتنا  يذلا  ددجلا  هئاذح  ادعس  رللوم » »

رون ح يأ  راهظإ  ؤرجن ع  ملو  ارفُح ، تألتما  لا  ةرعولا  قرطلا  انب   طختت  مالظلا  حنج   
عم لدان  انحرف  لط ، طخ  انتاذاحم   ةخذلا  تاراس  تراس  ..تارئاطلا  لانق  انفدهتس  ال 

بناج ع  بصتنا  لم  رادل  عبات  مالظ  طسو  س  نحن  امنو  تاعادملاو ، تانلا  اهبار 
دق اوح  نأ  مأ  عف ؟

ً
ةزوأ  توص  وهأ  ..شهد  راثأ  اتوص  ةأجف  مسل  انت  قطلا ،

«، تا  » عم رظنلا  تلدات  ..كش  يأ  فن  عد   ملف  ءالج  رركت  توصلا  نل  تعدخ ؟
..هقفر دلخ  رود  ام  انم  ل  مهفف 

: تسمه

! انه هلقل  حلص  ام  كانه  تا ،» - » 

: ايجم هسأرب  أموأ 

! مهدع تمق  دقل  دوعن ، امدنع  اهب  متهنس  فرعأ ، - 

نم اهتؤر  يدافتل  تاجشلا  ب  تاراطلا  تجتحا  ثح  ةعفدملا ، طوطخل  اخأ  انلصو 
تاحتف ةللسم ع  دورالا  بحس  تعفدنا  امنب  باضلاو ، عفادملا  ناخد  ءاوهلا  عبش  ..وجلا 
يروللا ها  فنعلا ح  عفادملا  فصق  رمتسا  نسلأ ع ح  نم  اهلخاد  ام  بهلتل  ەاوفألا 

.انلوح نم  ء  ل  لزلل  انفلخ  نم  ةواجتم  ءادصألا  تددرتو  انلمح ، يذلا  لقثلا 

انك لاتقلا ، نادمل  دع  لصن  مل  اننأ  حيحصف  انهوجو ، ءامس  ءاشألا ع  ەذه  ل  ثأت  رهظ 
ع ةروفحملا  روطسلا  كلت  ءرملا  ىري  نأ  لهسلا  نم  نا  نل  ةفلخلا ، فوفصلا  طقف 

: انهوجو

!« نآلا هناضحأ  لخاد  ان  دقو  ةهبجلا ، انه  »

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
مهدولج تظلغ  دق  انلثم  لاتقلا  نادم  اوفلأ  نمف  ساسحالا ، كلذ  بس  وه  فوخلا  نك  مل 

« تا  » قلطناف ددجلا ، عوطتملا  كئلوأ  الإ  اننب  نم  لاعفنالا  رواس  ملف  مهــلق ، ترجحتو 
: ئاق

ً
يرج  ام  مهل  ح 

نوعمسس هحاصُ ، يذلا  ّيودلا  نم  هتوص  ع  فرعتلا  منكم  ..ةصوب  عفدم ١٢  اذه  - 
..نآلا هتوص 

لاقف ةهبجلا ، ّيود  طسو  هتوص  الت  دقف  انناذآ ، لص إ  ملف  هنظ  عفدملا  فصق  بخ  نل 
: هعمس فهرأ  دقو  تا » »

..ةلللا ەذه  لانقلا  انراطمب  ودعلا  موقس  - 



إ عقت  ةلجنإ  ةراط  نم  اجراخ  الج ، لانقلا  راجفنا  توص  ناو  اعمج ، عمسلا  انغصأ 
نوأدي  اونا  دقف  ةلما ، ةعاس  داتعملا  دعوملا  لق  ةلللا  ەذه  متمهم  اوأد  دقو  انيم ،

«: رللوم  » لاق ..ةاعلا  نم  داتعملا 

! تدسف مهتاعاس  نأو  دال  مهل ؟ ثدح  اذام  - 

: ايجم هفتك  تا » زه »

! اظع اذهب   رعشأ  انأف  متخأ ، نأو  فلس  ام  لانقلا  اننورطمس  - 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
فصق ّيود  اهالت  مث  باضلا ، بحس  ةقخم  اهقط  قشل  انص ، اهنان  عفادملا  تحتف 

دنع انخاوأل  انتدوع  ع  ان  هللا   انركش  ..انداسجأ  لخاد  ةشحو  ةدعر  يل  ددش ،
، انيلع ٌحضاو  ٌج  ٌيغت  كانه  نا  اذه  مغر  نل  ةحاش ، الو  ةعقتمم  انهوجو  نكت  مل  ..رجفلا 

لاتقلا نادم  تانج  ب  ءرملا  دجاوت  درجمف  تامللا ، قيمنت   وأ  ةغلام  هلوقأ  امف  سلو 
ح اهراجفنا ، توص  يودو  ءاوهلا  ت  

ُ
رفص لانقلا  دات  الف  ةئاهلا ، ةزهلا  كلت  هف  ثدح 

ةلاح حبصل   لا  حمل  هل   دسجلا  لقتيف  باصعألاو ، ساوحلا  نم  ةفهرم  ةلتل  لوحتت 
حملا ب  ام  حوات  ةداع  ةلاح  اننأ   نم  مغرلاو  بقلاو ، دادعتسالاو  بهأتلا  نم  ةغ 

، ةددج ةلاح  انعت  ح  عفادملا  تاقلطو  لانقلا  ّيود  عمس  نأ  درجم  اننأ  الإ  بائتالاو ،
..ةلثامم ةددج  تانر  انل  ةسلا  تامللا  بسكتف 

انعامسأ اهل ع  نا  دقف  انه  امأ  دحأ ، متها  امل  خلا  ةقاسلا  هتراع  لاق  دق  تك »  » نا ولو 
! انيف شهنت  ةفنع  دوعرب  انقامعأ  انرعشأو   داح ، فس  عقو  انرافأو 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
المزو انأ  تلزال  نأ  نم  مغرلاو  ةضماغ ، ةماود  هنوك  نع  يرظن  لاتقلا   نادم  فلتخ  ال 

، ةداوه ال  هلإ  بذجف  اجردت  صتم  ەرات  نأ  رعشأ  أ  الإ  لعتشملا ، هلق  نع  نيدع 
ضرألاف ..هلفسأ  ةدوجوملا  ضرألاو  ەالعأ  ءاوهلا  نم  ةهبجلا  ەدلجو   هتوق  دمتس  يدنجلاف 

ددمتي امنيح  مألاو ، خألاو  قيدصلا  لثم  هل  ف  ء ، ل  يدنجلا  رظن  لثمت   صوصخلا 
انصنتقت لا  لانقلا  نان  نم  افوخ  اهتاط ، هفارطأو ب  ههجو  نفد  امدنعو  اهنضتحو ، اهقوف 

اوث هل  هتف  هتاخ  متكو  هفوخ  نفد  موق  نمآلا  اهردصو  اهنوكس  امنب   توملا ، ةعاب 
ااحض نم  دعُف  دألل  اهتاط  ەأت ب  الو  هتاح ، رارفلا  نم  نكمتي  اهلالخ ح  همحت  ةللق 

! برحلا

ةزغلاف فلخلل ، ماوعألا  فالآلآ  داع  دق  ءرملا  نوكو  الإ  ءاضفلا  قش  لانقلا  فص  دا  ال 
ةزغلا  تعت  ال  كالهلا ، نم  انيمحتف  ةأجف  ظقس  انعاط  لفسأ  ةفتخملا  ةناويحلا 

، اهل سفتل  ناسإلا  لص  نأ  لحتسملا  نمو  ااردإ ، فهرأو  ىوقأ  ىرخأ  ةساح  ل   ولا ،
نم ةفصاع  اذو  ضرألا ، ع  ةأجف  تف  ەانا ، وأ  كفت  ال  هقط  م   يدنجلاف 

رورم عامس  ركذتي  هنأ ال  نم  مغرلا  ع  ءوس ، هسمت  نأ  نود  هلوحو  هقوف  نم  بهت  ااظشلا 
، ەدوار يذلا  خلا  روعشلا  كلذل  بجتس  مل  ولف  ضرألا ، هسفن ع  ءاقلإ  ركف   دقف  ةلنقلا ؛

انذقنيل ضرألا  اناقلأ ع  امف  ..محللاو  ماظعلا  نم  لصافتلا  ةمهبم  ةمول  لا  حمل  لوحتل  
تئطو نمم  دحاو  ناسإ  شاع  امل  اهدوجو  الولو  انيف ، ةلخادلا  ةصلا  كلت  وه  كالهلا  نم 



! لاتقلا نادم  مهمادقأ 

أدي لا  ةقطنملل  انلصو  ح  مئاشملا ، انيفو  لئافتملا  انيف  مامألل ، مدقتم  انقط  انلمأ 
ءادج  ةاغ  انتفداص  ..سحلا  ةفهرم  ة  تاناويحل  ةظحل  انلحتساف   ةهبجلا  اهدنع 

تاروللا تداع  ةاغلا ، لالظ  ناضحأ  مدقتن   انذخأ  مث  ةهبجلا  خبطم  انررمو  انقط ،
ناخدلاو باضلا  نم  ل  ..خاوألل   انلقنتل  رجفلا  دنع  انل  دوعت  نأ  ع  ةفلخلا ، طوطخلل 

تعمل دقو  اهقط ، مدقتت   لئاصفلا  تذخأ  امنب  ةفثك ، ةلالغ  ضرألا  تسك  ةلاع  بحس 
قوف انضع  لمح  دقو  ةمامألا ، قدانخلا  ەاجتا  س  انك  ..ّفلا  رمقلا  ءوض  اهتذوخ  

ءاسلم  اناضق  نورخآ  عضو  امنب  ةلتم ، فارطأ  تاذ  وأ  ةداح  ةددح  اناضق  مهفاتأ 
..اهلمح ةعصو  اهلقث  طرف  نم  ضرألا  اهنوجرحد ع  اوذخأف  ةلس ، فئافل 

هتثدحأ امم  انرذحت  مامألا ، نم  تاوصأ  رخآل  ح  نم  عمس  انذخأو  قطلا  ةروعو  تدادزا 
لق انمادقأ ، ضرألا  سسحتن  انذخأو  انراظنأ ، مالظلا  قاخا  انلواح  ..دداخأو  رفح  نم  لانقلا 

يذلا يدنجلا  اهلمح  لا  كلسلا  ةفل  جو  مدطصاف  روباطلا ، فقوت  ةأجفو  مامألل ، مدقتن  نأ 
ي! هتمتشف   فصلا ، مدقتي 

! انعم ةلعتشم  رئاجس  يأ  ءافطب  رماوألا  انل  تردصف  ةهبجلا  نم  انقا 

! ةام ةهبجلا  مامأ  فقن  انب  اذإف  ةغص ، ةاغ  لوح  انردو  مالظلا  َفثات  اذه ، ءانثأو 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
يذلا عطقتملا  بهللا  نع  ردصت  ةمئاد  ةكرح   ، قفألا دادتما  ع  عطقتم  رمحأ  جهو  نا 

، رخآل نم ح  ءاضفلا  عفترت   لا  ةسرفلا  خــــراوصلا  تانيامو  عفادملا  ەاوفأ  نم  دعاصتي 
اهلوح ام  ل  تءاضأ  دقو  ةققد  وحن  ءاضفلا  حبس   رحلا ، نم  تالظم  نع  ةراع  و 

ءارمحلا موجنلا  نم  طحم  قرغل   عطاسلا  اهؤوض  وبخ  نأ  لق  راهنل ، لللا  لحت  ةجردل 
..ددج نم  سمادلا  مالظلا  دوس  نأ  لق  ءاضبلاو ، ءاخلاو 

عفادملا تذخأ  دقو  تاوصألا  قرفتت  نأ  لق  دعرلا ، مهك  ةدحاو  ةرم  عفادملا  فصق  ىّود 
اهبحاصُ ةقحالتم  ةع  ءاضفلا ، ةغصلا  لانقلا  تقش  امنب  ەدرفم ، ٍل  اهتاقلط ، بت 

فنع لازلز  هنأ  اقمع  ادع  ادف  اهفلخ ، نم  ةلقثلا  عفادملا  يود  جمت  دقو  ءاضوضو ، ٌفص 
! انتحت نم  ضرألا  نطا   

مث ةظحلل ، اددم  اهدحأ  فقوي  نأ  لق  عألا ، ءامسلا  ةداجس  وزغت  ةعطاسلا  راونألا  تعفدنا 
اردأو امهنم ، تالفإلا  لواحت  نوللا  ءارمس  ةح  امهنب  تحنا  دقو  ٍناث ، هلإ  مضنا  ام  ناع 

ضرألا يوهت ع  نأ  لق  اهدسج ، تصأ   دق  تنا  ةدودعم  اوث  لالخ  اهنل  ةرئاط ، اهنأ 
! عشج اهيعارذ   اهل  تحتف  لا 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
فئافل درف  نوموق  نورخآ  حار  امنب  ةواسم ، تاحاسم  ع  ضرألا  ناضقلا   انزرغ 
فخم عن  نم  ةعونصم  كالسألا  كلت  تنا  دقو  ناضقلا ، كلت  ع  اهنويف  كالسألا 

ىرخأ تاعاس  عض  رورم  نم  دال  نا  نل  تاعاس ، عض  لالخ  ةلمعلا  كلت  نم  انغرف  ..رطخ 
دادتشا نل  مهدلقت  تلواح  دقو  مونلا  لواحم  ضرألا  انبلغأ ع  ددمت  تاروللا ، لوصو  لق 

مونلا نم  تظقسا  نل  مونلا ، تحجن   ةاهنلا  نل  يع ، نم  مونلل  رثأ  يأ  درط  دلا 



ىدحإ أ   تلخت  ح  ءاضفلا ، خــــراوصلا ت  موجن  تأر  ..ام  فرعأ  نأ  نود  اضفتنم 
! اوح دعتسأ  لعج  يذلا  بقلا  راجفنالا  يود  تعمس  مث  ةماعلا ، تالفحلا 

: لاق تظقسا  آر  امدنعو  طملا ، هنويلغ  نخد  ءودهب  رق  اسلاج  تا »  » حبش تأر 

! انل ةرواجملا  ةاغلا  ةلنق   ترجفنا  دقل  بقلا ، راجفنالا  كلذ  نم  تعزف  كنأ  دال  - 

قدح  هتيأر  ..م  برقلا  نا  تا »  » نأ ظحلا  نسحلف  ةددش ، ةشحوب  ارعاش  ُتسلج 
: درطتس نأ  لق  ةظحلل  اركفم  ةهبجلا  ءاضف 

! ةروطخ دشأ  اهنأ  الول  ةرانلا ، باعلألا  هش  ةعئارلا  فئاذقلا  ەذه  - 

ةدودعم قئاقد  الإ  ام   ..اعزف  ددجلا  عوطتملا  ضع  بثوف  انفلخ ، ىرخأ  ةلنق  ترجفنا 
! برقأ ةفاسم  ةثلاث ع  ةلنق  ترجفنا  ح 

: افتاه هنويلغ  تا »  » ضفن

! دجلا أد  دق  اه  - 

انعسوب ام  قأ  فحزن  انذخأف  راطمألا ، هتلمج  دع  لانقلا  تلاهنا  دقف  لعفلا ، دجلا  دج 
مالظلا قش  خــــراوصلا  تذخأ  امنب  نادنج ، تلتقف  اننب ، اهنم  ةدحاو  ترجفنا  ..ةع  نم 

ملو ..تاهاجتالا  ل  مهسألا   رياطتت  ااظشلا  تقلطنا  رثاني ، ح  لحولا  ذخأف  انوحن ،
..لانقلا تاراجفنا  يودلا ب  نع  عفادملا  فصق  فقوتي 

تطقسو هد  ب  ههجو  سدف  ددشلا ، بعرلا  هلع  وتسا  دقو  م  اق  اعوطتم  تأر 
نأ لق  ةذوخلا ، عفدو  يوحن ، فلا  علطت..هسأرل  اهتداعا  تلواحو  اع  اهتلوانتف  هتذوخ ،

! ةع طهــو  ولع  ەردص  ذخأو  يردص ، هسأر   خل  لفطلا ، تحت ا  لسي 

ال ەزجع ، ةذوخلا ع  تعضوو  هلعف ، ام  لعف  هتكف  خــــم ،»  » دقفلا فر  لثام  حن 
ً

نا 
هتااصإ نوكتو  مسجلا ، ءازجأ  عأ  تع  يذلا  ءزجلا  كلذ  ةامحل  نلو  ةخسلا ، لبق  نم 

..امالإ اهدشأ 

..راجفنالا يود  هتاخ ب  تدعاصتف  ةطخ ، ةاصإ  قافرلا  دحأ  ااظشلا  تاصأ 

..ةفلخلا فوفصلا  طقس ع  تذخأو  اننام  نع  تافوذقملا  تدعتباو  اخأ ، ءودهلا  داس 

: اسماه غصلا  عطتملا  كلذ  فاتأ  زهأ  تذخأو  ام  تسلج 

! ةرملا ەذه  انوجن  ا ب ! رمألا  تنا  - 

: تدرطتساف هاذ ،
ً

هلوح  فلا  رظن 

..اق اذه  دوعتس ع  - 

هلع اد  دقو  ةأجف  ههجو  رمحا  نل  اجردت ، ەدشرل  داعو  هسأر ، ع  اهعضوف  هتذوخ  ىأر 
..اعاتلم يوحن  رظني  نأ  لق  هترخؤم ، وحن  رذح  ەد  دم  ذخأو  بارطضالا ،

: ئاق
ً

هتنأمط  اددش ! نا  هلع  عفادملا  ثأت  ..ثدح  ام  روفلا  تمهف ع 



، مهب رمت  ةراغ  لوأ  دع  مهلطانب  تألتما  كلق  نثكف  لجخلل ، وعد  ام  ثدح  ام  سل   - 
! عأ اه  ..كلاطنب  عناو  ةاغلا  كلتل  بهذا  اه 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
: تلقف عطقنت ، مل  تاخلا  نل  لانقلا ، طوقس  عطقناو  فلا ، بهذ 

؟ » تلأ  » ا ثدح  اذام  - 

..ةلتاق تااصب  كانه  قافرلا  ضع  بصأ  - 

.ةشحولا كلتب  خ  هاصأ ال  امهم  ناسإلاف  ةمدآ ، تاوصأ  دت  ملو  تاخلا ، ترمتسا 
: ةاهنلا تا »  » لاق

! ةحورجم لويخ  - 

نأ جنيد »  » كلامتي ملو  انهوجو ، تحشف  ناذآلا ، نامص  ملأو  باذع  تم  الاع  اخا  نا 
: افتاه ضهن 

! اهومحل اهيلع  رانلا  نوقلط  مل ال  لإ ! ا  - 

نل خالا ، كلذ  ل  هاصعأ  لمحتت  ملف  اهيلع ، قفشو  داجلا  بح  اعرازم  جنيد »  » نا
فته اعتو ، دتشا  امدنعو  ەردصم ، ددحت  عطتس  ملف  انلوح ، نام  ل  نم  أ  نا  توصلا 

: ةناث جنيد » »

منعللف هللا! نولعفت ؟ مل ال  اهومحراو ! رانلا  اهيلع  اوقلطأ  اهومحراو ! رانلا  اهيلع  اوقلطأ  - 

: ءودهب تا »  » لاق

..قيفرا وأ 
ً

لاجرلا  ةانعلا  نم  دال  - 

نم انيأر  رللوم ،»  » عم ٌكم  ٌراظنم  كانه  ناو  تاخلا ، كلت  ردصمل  لصوتلا  لواحم  انفقو 
احاشأ تكرحت  مهلوح  نمو  رجلا ، لمحل  تالاقن  نولمح  لاجر  مه  ةعمجتم ، احاشأ  هلالخ 

! ةحجلا داجلا  كانهو ،  انه  ىرخأ 

حتفم اناصح  انيأرو  ضكرلا ، فنأتسو  ضهني  مث  اضرأ ، طقس  نأ  لق  ةهبجلا ، اهضع  ادع 
! ةناث ضهني  نأ  لق  ضرألا ، طقسو ع  اهيف  عتف  ەؤاعمأ ، تلدت  دقو  نطلا 

: افتاه لفسأل  هعارذ  بذج  تا »  » نل ەوحن ، اهــصو  هتيقدنب  جنيد »  » عفر

؟ تننج له    -

..ضرألا هتيقدنب ع  ل  نأ  لق  تاظحلل  جنيد »  » دعترا

مل ..انعامسأ  قخت  نأ  الإ  تأ  ةعورلا  تاخلا  كلت  نل  انناذآ ، انعاصأ   انعضو  دقو  انسلج 
نيذلا لاجرلا  نأ  ع..تاوصألا  كلت  ردصم  نع  ثحنل  ضهنن  نأو  دال  ناف  اص ، عطتس 

طقاست اهحاشأ  تذخأف  مهتاقلط ، ةحجلا  لخلا  وحن  نوص  اوذخأ  تالاقنلا  نولمح 
يرجت تنا  لا  ةحجلا  داجلا  نم  اولاني  نأ  اوعطتس  مل  لاجرلا  نل  رخآلا ، دع  ادحاو 

اذه رثأ  انعمس ع  هتيقدنب ، بوصو  هبكر ، عكر ع  نأ  دنجلا  دحأ  ثل  امو  ملألا ، نم  ةخراص 



..اذكهو ةناث ، ةقلط  مث  اضرأ ، داوج  اهدع  طقس  ةقلط ، ّيود 

رود ذخأو  ، ضرألا قوف  ەزجع  طه  دقو  طقف ، تيمامألا  هتمئاق  ادمتعم ع  داجلا  رخآ   
..ضرألا ءطب ع  يوهي  هتلعج  ةقلط  هلع  قلطأو  يدنجلا  هلإ  عأ  ..هسفن  لوح 

: عفنم
ً

فتهو  انلوح ، نم  حوري و  جنيد « »  » ذخأو خالا ، عطقناو  ءادعصلا ، انسفنت 

ام ةلاذن  وه  برحلا  لويخلا   مادختسا  ؟ اهصم اذه  نوكل  تاقولخملا  كلت  تنج  اذام  - 
! ةلاذن اهدع 

تدف احاص ، ةثلاثلا  تراق  دق  ةعاسلا  تناو  عجان ، انذخأف  تارولل ، ةدوعلا  تقو  ناح 
..بحاشلا رمقلا  ءوض  ةناد   انهوجو 

تد دقو  باضلا ، ةقطنمل  انلصو  ح  قدانخلاو ، لانقلا  رفح  دحاو ب  فص  س   انذخا 
: هتلأسف تا ،»  » هجو قلقلا ع  تامالع 

؟ » تا  » ا كانه  اذام  - 

! نآلا خاوألا  كلتب  تنك  ول  متأ  - 

«. تا  » ا وفلا  ەذه  نم  اق  جخنس  - 

: لاعفنا لاق 

! انئمطم تسل  انئمطم ! تسل  - 

نم ل ش  فرعن  انك  ددج ، نم  ءادجلا  ةغصلا  ةاغلا  ترهظو  ةفوشكملا ، لوقحلل  انلصو 
..ءادوس نالص  تمت  نفادم  تاذ  ةقم  اهنب  نمو  ةقطنملا ، ەذهب  ضرألا 

دع رانو ع  ناخد  نم  ةاحس  انيأرو  اضرأ  انحطناف  ناذآلا ، مص  ّيود  ةظحللا  كلت  ىود  
عفتري  ةاغلا  نم  امسق  ەدع  انيأرو  ةلاتلا ، ةظحللا  اث   راجفنا  ثدح  ..انمامأ  ةئام م  ءاهُز 

تافوذقملا تذخأو  ءازجألا ، ةقرفتم  ترثانت  نأ  تثبل  ام  راجشأ  عض  ءاضفلا  تقشو  ءاضفلا ،
..اددش افص  ةردصُم  نام  ل  يودت  

: ام صخش  حاص 

! اوفتخا اوفتخا ! - 

الإ انمامأ  نك  ملف  اهل ، ءوجللا  ةروطخ  نع  ضف 
ً

انع ، ةدع  ةاغلاو  ةطسنم ، لوقحلا  تنا 
..اهنم نفدم  فلخ  لجر  ل  قصتلا  دقو  اهوحن ، هجتم  مالظلا  انطختف   نفادملاو ، ةقملا 

تلواحو  انوحن ، ةعفادتملا  تافوذقملا  بهش  ةقملا  تءاضأ  اننامأ ح  رقتس   دكن  مل 
، تارجفتملاو بهللا  ةنسلأ  نم  مطالتم  رح  اهتدجو  ..لوقحلا  ةرظن ع  لأ  نأ  ءوضلا  اذه 

! اهب رورملا  ررق  نمل  اهباتعأ  توملا ع  رظتي 

نحن ثح  ءاقلا  نم  رفم  كانه  نك  ملو  اوحم ، تحُمف  اهرخآ  نع  ترمدت  دقو  ةاغلا  تشالت 
ترعش مث  ةراجحلاو ، بالا  نم  لاوب  انرطمت  نأ  لق  رياطتت  ضرألا  تنا  ..ةقملا  كلت   

! ةمطل ت



..ظحلا نسحل  شدخ  درجم  نا  هنل  ازفحتم ، ارذ  تسسحتف  ةرئاط ، ةظش  رثإ  قزمت  

كسامتلل ل ىدهج  ىراصق  تلذ  نل  اوص ، دقفأ  تلعج  مجمج ، قوف  ةمدص  تمهد 
، ةأجف امأ  ترهظ  ةرفح  تأر  ..يعو  جو  نع  طلا  حسمأ  تذخأف  ءامغإلل ، ملسسأ  ال 

! اهيف سدنأ  نأ  تررقف  ةرفحلا ، سفن  ترم   طقس  لانقلا ال  نأ  تركذتو 

يد تشأو  فن ، تشمناف ع  ةلنق  فص  تعمس  ةاجفو  كمسلا ، ضرألا  تفحز ع 
! هنام نم  كرحت  هنلو  هنم ، توند  ..يراس  إ  ائش  تدجوف  هلإ ، أجلأ  أخم  اسملتم  وح 
، كرحتملا مسجلا  لفسأ  تفحز  يانذأ ، مص  يودلاو  ، وح نم  رجفتت  ضرألا  امنب  تهوأت 

ااظشلا نم  اح  باجح  نم  هلاف  شامقو ، بشخ  وه  اذإف  وف ، هتبذجو  ه ، فن  تطغو 
! ةرثانتملا

! اعارذ مث  ام ، اصأ  تكسمأ  يع ، تحتف 

؟ حــــج ەارتأ 

! اتيم نا  دقف  بج ، مل  هلع ، ادانم  تخ 

! ةقم نوئتخم  اننأ  ةظحللا  كلت  تركذتو   بشخلا ، نم  ااظش  تدجوف  يدب ، هتسسحت 

كساوح لهذو  هشطو ، كلقع  بهذ  وهف  دوجولا ، ء  عشأ  وهل  تافوذقملا  طوقس 
، توملا نم  اماح  هف  سمتلأ  نأ  لواحأ  تملا ، توبات  لفسأ  فحزأ  تذخأ  نل  ..اهــخف 

! هف انما  هسفن  توملا  امنب 

ةأجف تسسحأ  نل  ةدحاو ، ةثوب  اهيف  سدنأ  نأ  تررقف  يانيع ، مامأ  اهمف  رغفت  ةرفحلا  تنا 
! ظقسا دق  تملا  نأ  رعذ  تركفف   تك ، ثشت  دو  جو ، ةمطل ع 

..خ وهو  مفلا  رغاف  اد  دقو  ناج ، تا »  » هجو تأرو  أر ، تردأف  د ، تزه 

: ةأجف هتوص  لصوو إ  اقم ، فحزف  هلوق ، امم  ةمل  عمسأ  مل 

! مهرذح زااااغ ! زااااغ ! زاغ ! - 

كلت ركفأ   ملف  ةفاسم م ، اصخش ع  تأرو  ةتيمملا ، تازاغلا  نم  ةقاولا  مام  تعنا 
: ههاجت خأ  تذخأف  ەريذحت ، الإ   ةظحللا 

! زااااغ زااااغ ! - 

! هتي  مل  هنل  ەوحن ، تنحناو  هتيدان ،

نا..رخآلاو حلا  ب  هسأرب  صوغ  نأ  وه  هلعف  نا  ام  ل  نل  ةراشإلاو ، ءادنلا  تررك 
! اثيدح اعوطتم 

تحزأو ، رخآلا انأ  مام  دشأ  تأدو  هتمام ، يدترا  دقو  هتيأرف  سأ ، تا »  « ـ ل ترظن 
ةقلعملا هتمام  ع  يد  تعضوف  عطتملل ، لصوو  جو ، ع  تقلزناف  ذوخ ،

..ةدحو ةزفق  ةرفحلل  تردحناو  هتكرت ، ام  ناعو  مهفف ، ههجو ، قوف  اهتبذجو  ، يحان

حلا ب  قد  سوقان  توص  انعمسو  ةعقرفملا ، لانقلا  ّيود  زاغلا  لانق  تاوصأ  تجما 



..تازاغلا نم  ةرذحم  يودت  ةساحن  لوبط  تاقد  هحاص  رخآلاو ،

نم رظنال  ةماملا  تانع  تحسمف  اث ، صخش  هعت  مث  لخ ، رخآ  صخش  ةرفحلل  ردحنا 
راظتنالا ةعرألا   نحن  انشمناو  رخآ ، ٌصخش  امهعمو  بورك »  » و تا »  » تمف اهلالخ ،

..رودصلا لخاد  سافنالا  هف  ستحت  يذلا  بهرلا 

عانقلا غ نوك  نأ  ةشخ  توملاو ، ةاحلا  ب  حجرأتي  ناسإلا  فق  ةيهرلا  ةظحللا  كلت   
تنا لا  ةعرملا  تارفزلا  ةظحللا  كلتب  تركذت  ..هصنتقل  توملا  هنم  بيف  عضولا ، محم 

قانتخا مهتاح   نم  ةخالا  ماألا  نوضق  نيذلاو  شسملا ، تازاغلا  رم  نم  ثعت 
! اماد امحل  تئرلا  محل  اوقص  داحلا ، لاعسلا  نم  تان  مهتباتنا  امل  مئاد ،

، ضرألا ع  ةتيمملا  تازاغلا  بحس  تددمت  امنب  مامصلا ، ةهوف  ع  ف  اعضاو  تسفنت 
! اخأ انترفحل  لصت  نأ  لق  ةنملا ، رفحلا  للستل  

، عاقلا مات   تازاغلا  نأل  ةرفحلا ، حطس  دنع  نأ ن  وه  لح  لضفأ  نأ  اركفم  تا ،»  » تزكو
! اعقو دشأ  ةرملا  ەذه  تناو  ددج ، نم  لانقلا  انيلع  توه  اذه ح  لعفن  اندك  امو 

لانقلا ه  تفذق  اتوبات  نا  ..انم  برقلا  رقتساو  دعرلا ، توص  انيلع  ةأجف  دوسأ  ٌمسج  ىوه 
! هعارذ اغل   احرج  هحرجف  عبارلا ، انقفر  هطوقس  ءانثأ  باصأ  دقو  رفحلا ، لخاد 

نأ ترعشو  اهيدترأ ، لا  ةماملا  لخاد  رود  أر  ذخأ  دقف  هتدعاسمل ، قلطنن  نأ  عطتس  مل 
، ادوأ تخفتناو  سوبحملا ، ءاوهلا  قاشتسا  نم  يردص  قاض  امنب  رجفني ، دا  أر 

! اقنتخم تومأ  داأ  نأ  ترعشو 

اقاس رجفلا  ءوض  تأر   ..اهتفاح  قوف  ارظان  ةرفحلا  تقلسف  انيلإ ، بحاش  ءوض  للس 
نوكت يذلا  باضلا  تحسم  راتمأ ، ةدع  دع  فق ع  لجر  يانيع ع  عقت  نأ  لق  ةروتبم ،

و لجرلا ، طقس  مل  تاظحلل ، ترظتنا  .عانق  غ  لجرلا  تدهاشو  ةماملا ، تانع  ع 
امدنع جو ، نع  ةماملا  تعلخ  ام  ناعو  تاوطخ ، عضل  راس  ..هلوح  امل  ەرظنب  علطتي 
امنب بذعلا ، ءاملا  قفدتي  ام  ياتئرل  ءاوهلا  قفدتف  اضرأ ، تطقس  ..لح  ةجح  ترعش 

! يانيع تظحج 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
، مهتامام اوعلخف  اهلخاد ، قالا  افرل  تحولو  ةرفحلا  وحن  تهجتاف  رخآ ، ء  ثدح  مل 

دقو ماطحلا ، نم  ةموك  ةقملا  تراص  دقف  داعتبالا ، عراس  نأ  لق  اس ، حــــجلا  انعفرو 
..اهئاجرأ ماظعلاو   ثثجلاو  تباوتلا  ترثانت 

! انم ادرف  ذقنأ  دق  مهنم  ةراغلا  هتفذق  نمم  دحاو  ل  نل  مويلا ، ةناث  ةرمل  وملا  كئلوأ  ق 
ُ

لت

انلمز عم  مامألل ، مدقتلا  ەدحو   بورك »  » رمتسا امنب  انفقوف ، اددمم ، جر 
ً

انقط  انيأر  
تظحال امدنعو  ەدخف ، ءامدلا  تطغ  دقو  اثيدح ، اعوطتم  دقارلا  نا  ..هعارذ  تصأ  يذلا 
تممهو مورلاو ، ياشلا  ضعب  اهيف  ظفتحأ  لا  يمزمز  هتلوان  هلع  ددشلا  بعتلا  لئالد 

: ئاس
ً

هقوف  حناو  ارذ  بذج  تا »  » نل ..اهيف  ام  ضع  هئاطعب 

؟ قيفرا تصأ  نيأ  - 



ەوأتي وهو  صرح  هلاطنب   هنع  انعف  امهــجحم ، طقف   ەانيع  تكرحت  امنو  ةمل ، ەوفتي  مل 
، قالطإلا ائش ع  لواني  الأ  بجوتل  هتدعم  ةاصالا  تنا  ول  ..هعجشو  هساون  نحن  امنب 

امدنع انعجش  اننل  بلا ، هفاعسإ  نم  عنم  تا »  » لعج يذلا  بسلا  وه  اذه  ناو 
..ه ام  أقتي  ەانيأر ال 

هلصفم حو  لصافت ، اهل  رهظت  ماظعلاو ال  محللا  نم  ةماد  ةلتك  وه  اذإف  انامأ ، ذخفلا  رهظ 
! دألا سلا إ  نم  نكمتي  الأ  سالا  كلذ  اذكهو ق ع  مطحت ،

ةظحللا كلت  انظحالو   ةناث ، هنيع  تكرحتف  همف ، بالا   نم  ةعرج  تصو  هغدص ، تلل 
..مدلا اهنم  لاس  دقو  ةحورجملا ، ملا  هعارذ 

، امهلوح هفلأ  ء  نع  ثحأ  انأ  تقلطنا  امنب  حجلا ، دمضتل  شامقلا  نم  ةعطق  تا »  » درف
هلاو نم  ةعطق  عنأ  ل  باصملا  فلا  لاطنب  بذج  تمقف  حلص ، ائش  دجأ  مل  ل 

ەدجأل هف ، سرفتأل  ههجو  وحن  ترظنف  هلاطنب ، لفسأ  ائش  يدتري  هتدجو ال  نل  خادلا ،
! للق ذنم  تحا   يذلا  فلا  سفن 

، ةانع حجلا  اهب  بصعف  تم ، يدنج  بج  نم  ةدامض  ذخأ  نم  ءانثألا  كلت  تا »   » نكمت
: انوحن رظن  يذلا  فلل  تلقف 

..ةلاقن راضحإل  بهذنس  - 

: اسماه همف  حتف 

..م انه  اوقا  - 

«: تا  » لاق

! اهيلع كلمحنل  ةلاقن  حنل  طقف  بهذنس  قئاقد ، لالخ  دوعنس  - 

: افتاه الم  ثشي  ذخأو  لافطألا  ملأتي  ذخأ  دقف  مأ ال ، ەانلق  ام  مهف  له  فرعن  مل 

! وكتو اوبهذت  ال  - 

: سمهو هلوح  تا »  » علطت

؟ هناع امل  ادح  عضنو  اسدسم  ذخأن  نأ  بج  الأ  - 

هاصأ امو  ةللق ، ماأ  نم  شع أل  نلف  هلمحت  ولو  لقنلا ، لمحتي  نل  فلا  نأ  احضاو  نا 
لولشم نآلا  وهف  ..ةخألا  هسافنأ  ظفل  عجو ح  نم  ه  سحس  ام  ەانراق  ول  ء  ال  نآلا 

نم ءزج  ل  ارخان  ملألا  بدس  هلع ح  ةدحاو  ةعاس  رمت  نأ  لقو  سح  ، باصعألا ال 
تأموأ اذهل  ملأ ، باذع  نوكس   هشعس  موي  ل  ..ناذآلا  مصل  هخا  يودل  ەدسج ؛

«: تا  » ايجم ع ااجإ  أرب 

« ! تا  » ا باذعلا  اذه  نم  هصلخن  نأ  بج  اننأ  نظأ  ..معن  - 

مل اننل  انلوح ، انرظنف  اهلعف ، اخأ ع  تا »  » مزع رقتسا  دقو  ةظحلل ، اننام  نيدمجتم  انللظ 
لاقو مهنم  ةلاقن  انيعدتسا  ..ةتآ  تالاقنلا  انيأرو  لانقلا ، رفح  نم  انقافر  رهظ  دقف  اندحو ، دعن 



: هسأر ازاه  تا » »

! ءابأ لافطأ  نم  مهلا  ات ! - 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ةراغلا كلت  تناو  طقف ، ةنامث  حجو  انم  ةسمخ  لتق  دقف  عقوتملا ، نم  لقأ  تنا  انرئاسخ 

، نيدئاع انقلطنا..بالا  امهيلع  انلهأف  ةشوبنملا ، روبقلا  تقلا   نم  نثا  انيأرو  دمألا ، ةصق 
نوقلط مهو  شسملل ، رجلا  لمح  متو  رخآلا ، فلخ  اندحأ  دحاو ، فص  تماص   انو 

..قاس امنأ   راطمألا  تطقاس  امنب  بحسلا  تناو  ..باذعلا  تاخ 

رطملا ذخأف  انسوؤر ، قوف  اهدرف  انمق  عمشملا ، نم  اعطق  انذخأف  ةرازغ ، راطمألا  تدادزا 
رفحلا طختت   تاروللا  تحار  امب  اراردم ، اهبناج  ع  ردحنيل  اهقوف ، نم  اقلم  طقاسي 

..قاهرإلا نم  مئان  هش  اهعم ، طختن  نحنو 

تتقا دقو  ةبدم ، نانسأ  يوذ  نالماح  امهعمو  انلق  يذلا  يروللا  ةمدقم  نالجر  رهظ 
اهعفرو انب ، حيطت  داتل  ح  انسوؤر ، ىوتسم  ةقلعملا   تانوفلتلا  كالسأ  بقرت  امهتمهم ع 

رخآو تقو  ب  امهءادن  عمس  انك  ..نامأ  يروللا  دعتي  ح  لماحلا  ةمئالملا  ةظحللا   
نم بصتن  نأ  لق  مونلاو ، ةظقلا  ب  نحنو  انبكر  ثب  موقنف  كالسألا ، نم  اننارذح  امهو 

..ددج

سؤؤر قوف  انسؤؤر  قوف  ارمهنم  طقاسي  رطملا  امنب  لمملا ، وحنلا  اذه  انب ع  يروللا  تراس 
هنأو «، خــــم  » ق قوفو  بلا ، حجلا  وذ  غصلا  عطتملا  دسج  قوفو  ةهبجلا ، تقلا  

! انلق قوف  طقاسي 

ةفاح ع  انيدأ  انعضوو  انيعأ ، تاقدح  تعساو  انهبناف  ام  نام  راجفنا   توص  ىود 
نالمزلا رمتساو  ء ، ثدح  مل  نل  ..قطلل  ةرواجملا  رفحلا  بثولل   ادادعتسا  تاروللا ،

دان نحنو  امهتاريذحتل ، ةاجتسا  رخآل  نم ح  ثن  نحن  انمتساو  ، كالسألا نم  اننورذح 
.. مونلا نثارب  عقن  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



سماخلا لصفلا 
تائملا لتق  نأ  ءرملا  ع  نا  ول  ةعتم  ةمهم  ىرخألا  ءارو  ةدحاو  لمقلا  لتق  نأ  دكؤملا  نم 

ثت نأ  ثلت  ال  عباصألا  رفاظأ  اهلتق  ةلمعو  ماسجألا ، ةلص  ةلضلا  تاحلا  ەذهف  اهنم ،
ةلعلا عضوو  كلس ، ةعطق  اهيف  تثو  ةغراف  شنرو  ةلع  نداج »  » أ اذهل  قيضلاو ، للملا 
ةالقملا ەذه  هعضوب   ةدحاو  ةرم  هل  لمقلا  ع  ءاضقلا  انيلع  لهسف  ةعمش ، بهل  قوف 
هصمق انم  ل  عنو  ةغلا ، ةالقملا  كلت  لوح  ةقلح  هش  انسلج   اننأ  ةققحلا  ..ةفطلا 

نا ءودهب ، لمعلا  انيدأ   تذخأو  ادلا ، ءاوهلا  انداسجأ   تدرجتف  هبكر  قوف  هعضوف 
نالص اهيلع  هسوؤر  تنا  ..بغ  عن  نم  هصمق  سوتسد »  ياه   » ەدجو يذلا  لمقلا 

 »، وروت  » شسم نم  ةردانلا  ةلالسلا  ەذهب  ءاج  هنأ  اذه  نع  سوتسد »  » لاقو نوللا ، ءارمح 
.حارجلا بك  دسج  قوف  مركم  نززعم  فويضك  تاحلا  كلت  نوفضتس  ثح 

ەءاذح ءالط  ةنخاسلا   شنرولا  ةلع  ماي   نا  يذلا  نهدلا  مادختسا  سوتسد »  » ررق
! ةتكنلا ەذه  ةلما ع  ةعاس  فصنل  كحض  ذخأو 

اهانعمس لا  ةعاشإلا  تققحت  دقف  رخآ ، ء  كفتلا   لغشم   انكو  كحضلا ، هكراش  مل 
فأ هنأ  ودو  ادج ، هفرعن  يذلا  هتوص  انعمسو  سمأ ، نادملل  سوتسلمه »  » ءاج دقو  ق 

ً

نم نثا  عم  ةهبجلا  اثيدح  ثورحملا  يورملا  لقحلا  ةفورعملا   تاردتلا  ءارجإ   
دح عضو  متو  ەرمأ  حضتفاف  هقاري ، نا  ماحلا  نبا  نأ  هظح  ءوسلو  ددجلا ، عوطتملا 

! هفسعتل

قدح ياه »  » ذخأ سوتسلمه ،» ح  « ـ هلوق ل فوس  امف  ةلما  تاعاسل  نداج »  » ركف
ل حارو  ..ةلضفملا  هتااوه  ىدحإ  وه  عفصلا  نا  دقف  هيع ، زمغو   ضعلا  هفك   

..ثدح فوس  ام  لختب  نالسي  رللوم » و» بورك » نم »

دع هلعفس  امع  انم  ل  لأس  ذخأف  رخآ ، اعوضوم  رللوم »  » راثأ لاحلا ، اذه  نحن ع  امنو 
هتجوز ةلاعإ  نم  نكمتي  ح  اسإ ، ةمدقلا  هتنهمل  دوعس  هنأ  تا »  » هاجأ برحلا ، ءاهتنإ 

نا هنأ  نم  مغرلا  باطحك ، تااغلا  هلمع   فنأتسس  هنأ  ياه »  » هاجأ امنب  ..ەدالوأو 
ةق ه  ق  اشاعم  هسفنل  نمض  اماع ح  ع  ثال  شجلا  ةمدخ  رارمتسالا  ركف  

، وأ
ً

سوتسلمه »  » رمأ مامتهالا  لضف  هنأ  نداج » هاجأ  .ءاخرو ع ح  ءوده  هماأ  
باضتقا جنيد »  » ررقو .دادحك  ةمدقلا  هتنهمل  دوعس  ، بحو لختي  ام  هنم  ەرأث  لان  اذإف 

اذه دنع  ءاتفتسالا  لصو  امدنعو  .شجلا  نم  هح  متي  نأ  درجم  لقحلل  اسأر  دوعس  هنأ 
ددمتو ع نداج »  » هجو دروتف  ةام ، انيحان  إ  اذه  دصقف  سوتسلمه ،»  » رهظ دحلا ،
مزح نأ  لق  انيلإ  لوصولا  لق  لق 

ً
سوتسلمه »  » ددرت اعفنا 

ً.. هيع  ضمغأ  دقو  شاشحلا 
« بورك  » ذخأ ..رظتي  ام  هلاقتسال  ضهني  وأ  هنام  نم  اندحأ  كرحتي  ملف  انم ، وندو  هأر 

تنب دحأ  سني  مل  امدنعو  ارظتنم ، انمامأ  قئاقد  عض  سوتلمه » فقو » .اصحاف  هلإ  علطتي 
: لاق ةفش 

؟ انسح - 



..فتي فك  يرد  ال  سوتسلمه »  » نأ اد  دقو  تمصلا ، نم  اوث  ترم 

امامت فلتخ  لاتقلا  نادم  نأ  ملع  هنأ  ودي  نل  انل ، املا  هيذعتل  داعل  ەدب ، رمألا  نا  ولو 
دحاو بطاخ  اذإ  هنأ  اعقوتم  انل  املا  هشهت  برج  لاح  ةأ  هنل ع  ..بردتلا  نادم  نع 

ثدحلا ەأد  دقف  هل ، نيدوجوملا  برقأ  نا  بورك »  » نأ امو  ..باوج  رفظس  ەدرفم  انم 
: ئاق

ً

؟ اضأ انه  تنأ  - 

: روفلا هاجأ ع  دقف  ادوقفم ، اح  هل  لمح  نك  مل  بورك »  » نأل نل 

! كلق نم  انه  انأ  - 

: فتهو ههجو  هراش   فجترا 

؟ انأ نم  فرعت  الأ  اذام ! - 

: ئاق
ً

هيع  نداج »  » حتف

..كفرعأ انأ  - 

: لاقو نداج » « ـ ل سوتسلمه »  » تفتلا

؟ » نداج  » اذهأ - 

: ئاق
ً

هسأر  خألا  كلذ  عفر 

؟ تنأ نم  فرعت  لهو  - 

: لاقف سوتسلمه »  » راث

..ام يراجم  اس   انمن  اننأ  ركذتأ  ال  اننب ؟ ةفللا  تعفر  ذنمو م  - 

: اع هاجأ  يذلا  نداج »  » نونج راث 

! كدرفم اهيف  تمن  دقف  حص ، - 

: درطتساف همحر  ال  هموجه  رمتسا   نداج »  » نل ظغلا  نم  غ  سوتسلمه »  » أد

نمز ذنم  اذهب  كغالإ  رظتنأ  تنك  ..أ  قح ال  بل  درجم  تنأ  تنأ ؟ نم  فرعت  نأ  دت  الأ  - 
! لط

وهو لاقو  سوتسلمه »  » نم رأثلا  ةضاملا   هتنمأ  ققح  هنول  اطاتغا  نداج »  » انيع تعمل 
: ضرألا قصي ع 

! قح بل  - 

: اقناح رجفناف  هسفن ، كلامت  سوتسلمه » عطتس » مل 

كثدح امنيح  كمدق  مضو  اصتنم  امأ  فق  ماعطلا ؟ صل  ا  اهب  ملت  لا  ةجهللا  ەذه  ام  - 
! ةتر كنم  عأ  طاض 



: هاجأو ه ، افختسم  ەد  نداج »  » حل

؟ رمأ اذهأ  - 

«: سوتسلمه  » خ

! فق «.. نداج  » ا كرمآ  انأ  معن  - 

«: نداج  » لاق

؟ رخآ ائش  دت  له  - 

: هف سوتسلمه » خ »

مأ ال؟ يرمأ  عيطُتس  له  - 

دقو سوتسلمه » خف » هتدعم ، نم  رداص  يزاغ  باوج  رمألا  اذه  ع  نداج »  » باجأ
: هنونج دتشا 

! رذقلا اهيأ  اذه  ءارج  ةكسع  ةماحم  كتماحم  متس  - 

كحضلا نداج »  » رجفنا امنب  انراظنأ ، نع  تخل  ةداقلا  ةفرغ  وحن  سوتسلنيه » هجوت »
: لاقو اقلق  نا  تا »  » نل ..اضرأ  عقو  ح 

..ائس كفقوم  نوكس  نداج »  » ا كاتشا  اذإ  - 

: تجأ

..دأ   -

«: تا  » لاق

..لقألا ماأ ع  ةسمخل  كنجس  متس  - 

: رثأت نود  نداج »  » لاق

،، ةهبجلا نع  دعلاو  ةحارلا  اهانعم  ماأ  ةسمخل  نجس  - 

..ةلاحلا هتداعس  ةلاح  وهو   أجاف  ح ال  ل »  » و ياه »  » عم افنم  نداج »  » ضهن

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
- قباسلا االط  انك  نيذلا   – اننل برحلا ، دع  هلعفنس  ام  صوصخ  هئاتفتسال  رللوم »  » عجر

سأرلا وشحو  ةسردملا  ةاحل  ةناث  دوعن  نأ  نكم  له..بجن  ام  ردن  ملف  انرمأ  انرح  
؟ لاتقلا نادم  ەانخو   ەانيأر  امل  دع  انناذآ ، لخاد  اهنوبص  اونا  لا  ةغراف  تامولعم 

: هلوق عضوملا  صخلتب  ماق  دقف  هعط ، اركفم  نا  بورك »  » نألو

« مهلثمو اقح ، ةنهم  امهل  تنا  ول  ةقاسلا ، امتنهمل  نادوع  جنيد » و» تا »  » نم ل  - 
حلصن نأ  نكم  لهو  ..اهل  دوعنل  لصألا  نم  ةنهم  انل  نك  ملف  انلاثمأ  بالطلا  امأ  سوتسلمه ،»

؟ ةهبجلا انه   ەانخ  ام  ل  دع  اهنهتمن  نأ  لواحن  ةنهم  يأ   



: لوق وهو  قلقلا  ءاتفتسالا  بحاص  رللوم »  » اد ع

؟ برحلا ءاهتنا  دع  اقح  انل  ثدحس  اذام  - 

: ايجم هفتك  بورك »  » زه

! دع امف  اذه  ركفن   مث  انتويبل ، وأ 
ً

دعنلف  ..فرعأ  ال  - 

: تلق ..لاؤسلا  اذهل  ةاجإ  عن ع  نأ  اعمج ع  انزجع 

؟ لامعأ نم  ه  موقن  نأ  انعسوب  اذام  - 

: للم بوك »   » باجأ

ال مجعزي ؟ وأ  ممهي  يذلا  امف  عقاوملا ، ىدحإ  اعمج   تومنس  ..ائش  لعفأ  نأ  درأ  ال  - 
! ادأ دوعنس  اننظأ 

: يرهظ تقلتسا ع  دقو  انأ  لوقأ  نأ  لق  ةفل ، تمصلا  انرمغ 

لعفأ نأ  فن  تروص   امل  هنع ، ثدحتت  يذلا  مالسلا  نمز  بورك »   » ا تركف  امل  - 
امل لصوتلا  عيطتسأ  ال  نل  ..انب  تلح  لا  ةثرالا  كلت  يزاوي  لمع  ..لقع  ەروصتي  ال  ائش 
رق ثي  لازي  الو  نا  اذه  بتاورلاو  ةساردلاو  نهملا  عضوم  نأ  وه  هفرعأ  ام  ل  ..هلعفأ 

« ! بورك  » ا ائش  ىرأ  دعأ  مل  ..اردزاو 

روعشلا اذه  رواسو  ء ، ل  نم  تسيف  يانيع ، مامأ  ء  ل  طلتخا  ةظحللا ، كلت   
: لاقف اضأ  بورك » »

كلت لاوهأ  لفسأ  ماع  ءاضق  انرمأل ! متهي  نم  دجوي  ال  نل  ةددش ، ةاناعم  اعن  فوس  - 
! راثآ نم  هل  امم  صلختلا  وأ  هسانت  لهس  رمأ ال  وهل  لانقلاو  عفادملا 

نم  ل  كلذك  مضت  امنو  اهتانج ، طقف ب  نحن  انمضت  ةمزألا ال  كلت  نول  انكفت  لصو 
انلج صم  وه  صملا  كلذ  نل  ام ، دح  إ  نأشلا  اذهب  نوفلتخ  مهو  ح  ..اقت  انس 

! هلمأ احلا 

: هلوق عضوملا  بورك »  » صخل

! ءل عفنن  دعن  ملف  انترمد  ةنيعللا  برحلا  ەذه  - 

! انتقراف دق  ةاحلاو  انباش ! رخت  دقف  فسألل ، بذك  مل 

اذإف انمض ، يذلا  ملاعلاو  انلوح  نم  ةاحلا  بحن  وتلل  انأد  دقو  انرمع ، نم  ةع  ةنماثلا  انك 
! انتوق ل  اهمشهنو  اقمت ، ةاحلا  كلت  قزمن  انلعجت  ةنيعللا  برحلا  كلتب 

كلت قدصن  دعن  مل  ..طاشلاو  ةوقلاو  مدقتلا  ملاع  نم  انعتل  انلق ، لخاد  ترجفت  لانقلا  لوأ 
! طقف برحلا  نمؤن  انو  ئداملا ،

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
دقف اذه ، د   سوتسلمه » « ـ نأ ل ودو  ةداقلا ، ةفرغ  طاشلاو  ةكرحلا  تامالع  ترهظ 



اقوش قرحتي  هنأ  هلع  اد  يذلا  سوتسلمه »  » هعت دقو  مس ، شواج  ةرجحلا  نم  جخ 
! ەرأث لانيل 

: شواجلا لأسف  اعمج ، انضهن 

؟ » نداج  » وه نيأ  - 

..اضاغ انهوجو  سوتسلمه »   » سرفتف اعط ، انم  يأ  فرع  مل 

! اوقطنا ثدحلا ! نودت  منل ال  دأتم ! انأ  هنام ! نوفرعت  متنأ  - 

: لاقف رثأ ، يأ  نداج » « ـ دي ل مل  نل  اثحا ، هلوح  نم  شواجلا  رظن 

..قئاقد لالخ ع  هسفن  مدق  نأ  مقفر  بج ع  - 

«: بورك  » فتهف انع ، نانثالا  دعتبا  اذه  دع 

ةلقثلا فئافللا  ىدحإ  طقسأس  ةكئاش ، كالسأ  عضول  ةمداقلا  ةرملا  نادملل   بهذن  امدنع  - 
« ! سوتسلمه  » رذقلا مدق  ع 

: لاقف رللوم »  » تاحض تعفترا 

..ةمداقلا ةفلا  انتااعدل  ةث  ةدام  نوكس  - 

عضنف سوتسلمه ،»  » سأر ەروذج   تد  يذلا  رورغلا  كلذ  عالتقا  وه  دحولا  انضرغ  نا 
..هتفرجعل ادح 

ثح افرل  تدع  مث  ءافتخالا ، عأ  يذلا  نداج ،»  » ريذحتب تمقف  خلا ، بوص  انهجتا 
..تاظحل ذنم  ء  ثدح  مل  هنأو  قرولا ، بعل  سن  انسلج 

« نداج  » نع انلأس  امدنعو  اهانا ، اندحأ  ەرع  ملف  سوتسلمه ،»  » انيلإ داع  ةعاس  فصن  دع 
: ئاق

ً
هلط  ع  سوتسلمه »  » أف فرعن ، اننأ ال  عم  هفتك  انم  دحاو  ل  زه 

؟ هنع اوثحتل  اوبهذت  ملأ  ..ەودجت  نأ  ملع  بج  نذإ  - 

: ئاس
ً

شاشحلا  قوف  تلأ »  » ددمت

؟ ق
ً

انه  تتأ  له  - 

: ايجم سوتسلمه »  » هفنع

! اؤسل ااوج  درأ  كل ! نأش  ال  - 

: لاقو بورك »  » ضهن

نادم نم  دعاصتت  اهنإ  ..دع  ع  كانه  ترهظ  لا  ةغصلا  ناخدلا  بحسل  رظنا  ..انسح  - 
..مومعلا ةس   ةجن  اهنل  ..ةنامث  حجو  ةسمخ ، انم  لتقف  سمألا ، كانه  انك  دقو  لاتقلا ،

، مهفتح اوقل  نأ  لق  قافرلا  كل  مدقتس  نادملل ، انعم  أت  امنيح  ةناثلا  ةرملا  نل  
حمس له  يدس ؟ ا  مدقتلا  انل  حمس  له  : » مهمادقأ ضرألا  نو  مهو  ماحا  كنولأسف 



! ةلط ةف  ذنم  كلثم  وه  نم  انرظتنا  دقل  توملا ؟ ةلاقم  انل 

..اروف سوتسوسلمه »  » تخاف سولجلل ، بورك »  » داع

«.. بورك و» نداج »  » نم لل  ةماحم  دقع  ررقت  دقف  اهرخآ ، تغل  دق  تاشوانملا  كلت  نل 

بلطف كنب ،»  » مزالملا ةتلا  طاض  ىدل  لوثملل  رخآلا  دع  ادحاو  ءاسملا  انتوعد   تمت 
تذخأ انهو  سوتسلمه ،»  » ع درمتلل  نداج »  » تعد لا  باسألا  فأ  نأ  دهاشك  م 

، بردتلا ءانثأ  اندض  اهتسرامم  سوتسلمه »   » فت لا  داهطضالاو  بذعتلا  فونص  حأ 
، طاقنلا كلت  صوصخ  انل  انلاوقأ  تقاطت  دقو  نداج ..» « ـ اهنم ل دسألا  بصن  نا ي  لاو 

..انب هتهجاوم  طاضلا  ماق  امدنع  اذهب  فاعالا  نم  ارفم  دج  مل  سوتسلمه »  » نأ ام 
: ةاهنلا كنب »  فتسا »

؟ اهتقو ثداوحلا   كلت  نع  غيلتلا  اوموقت  مل  اذاملو  - 

ەغ لق  لعفلا  فرع  نا  دقف  ةاجإل ، ةجاح  كنب »   » نك ملو  تمصلا ، اعمج  انرمغ 
..شجلا فوفص  داتعم   اذه غ  نول  ةفاضإلا  هسئر ، دض  سوؤرم  ىوكش  ىودج  مدع 

بي وهو  سوتسلمه »  » خيتلا ع لاهنا  ةلما ، فقوملا  تاسالم  طاضلا  طاحأ  امدعو 
ماق نداج ،»  » رود أ  امنيحو  بردتلا ، نادم  نع  فالتخالا  ل  فلتخ  لاتقلا  نادم  نأ  هل 
ع مح  نأ  لق  ماأ ، ةثالث  ةدمل  اففخم  اسح  هسح  ةاهنلاو  ط ،

ً
هظعوب  طاضلا 

: لوق وهو  طقف  دحاو  مويب  بورك » »

..ُب ا  اذه  ةلح    ال  - 

..عملا فطل  اطاض  نا  اذه  كنب »  » نأ ةققحلاو 

ةشع ق 
ً

نا  جاس  وذ  ءانف  زجحلا   ىدعتي  ال  وهف  ةنيه ، ةقع  ففخملا  سحلا  نا 
وهو نداج »  » انلقتسا ثح  انيلمزل ، مضنن  نأ  ةصاخلا  انقرط  انيلع  رذعتي  ملو  جاجدلل ،
قرولا ح بعلن  انسلج  مث  ةلما ، قئاقد  سمخل  هلع  كحضن  انيقف  جاجدلا ، اققن  ردص 

..لللا نم  رخأتم  ٍتقو 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
«: تا  » لأس اخأ  انفنا  امل 

؟ يوشملا زوألا  محل  كأر   وه  ام  - 

: تفته

! عئار - 

ناو قئاسلل ، ةوشرك  تراجس  الإ  رمألا  انفل  ملف  ةخذلا ، تاكرم  ىدحإ  ع  انقلس 
ضع زجح  مت  ةداقلا  ةصاخ  ةظح  تنا  ..ةدوهعملا  هتخ  ناملا  ددحتب  ماق  دق  تا » »

له ال با  تاذو  رادجلا ، فلخ  ةنئا  تنا  ..لق  نم  هتوص  انعمس  يذلا  وهو  ، اهيف زوألا 
..طقف ٌشخ  ٌدتو  الإ  هقلغ 

، بولطملا رادجلل  انلصو  نأ  درجمو  ةمزاللا ، تاملعتلا  تقلتف  فنب ، ةزوألا  لمحأ  نأ  انقفتا 



سرحو بقال  تا »  » فقو امنب  ضرألا ، ع  تطهو  تا ،»  » نم ةدعاسم  هتقلس 
..قطلا

، بالا تحزأو  اهل  تمدقت  ةظحلا ، تأرف  مالظلا ، يانيع ع  تداتعا  تاظحلل ح  تجتحا 
ةناثلا تاحص  تنا  امهنم ، ةدحاوب  كسمأ  نأ  تلواح  املو  ..تزوأ  ىرأل  بالا  تحتف  مث 

! ةع اعم  تثالا  كاسمالا  نم  رفم  امأ  نك  ملف  عفترت ،

..ةناثلا تكسمأ  ةلاتلا  ةظحللاو  ةدحاوب ، تكسمأف  لخادلل ، تزفق 

ةكرحلا نم  ةلتل  ةظحل  لالخ  اتلوحت  تزوألا  نل  اتكس ، ح  طئاحلا  امهيسأر  تطخ 
دك قلحأ   داأ  نأو  ةفارفر ، ةحنجأ  اتراص  دق  ّارذ  نأ  لُخو   حنرتأ ، تذخأ  ..ةحنجألاو 

..ءامسلا

نم ال  تأر  ..ةفخم  ةرجمز  اعماس  ضرألا ، اهدع ع  تطقس  تغات ، ةق  ة  ترعش 
تسسد دقو  ضرألا ، اناس ع  تددمتف  نع ، هانأ   بشي  نأ  لواح  جود » لوبلا   » زارط

..يردص قذ  

نا ةكرحلا  تلواح  املو  اناس ، ناج  سلجف  نورق ، اهنأ  لُخ   ةف  دع  هسأر  بللا  بحس 
! ةفخملا هترجمزل  دوع 

تذخأف مهدحأ ، رهظ  نأ  لق  دسم  جخأ  نأ  الإ  امأ  دجأ  ملف  ةظحلل ، عضوملا  تركف  
..نيددش رذحو  ءطب  سدسملا  نام  نم  يد  بقت  لواحأ 

اع سدسملا  ترهشف  ةعاس ، اهنأ  لخ   ةف  دع  اخأ  سدسملا  ع  مانأ  تضق 
، ةظحلا با  نم  اجراخ  تعفدنا  نأ  درجم  ..يوع  وهو  اناج  عللا  بللا  بثوف  هتقلطأو ،

! أر تطقسف ع  تزوألا  ىدحب  تعت  ح 

رادجلا تعأ  تدك  ام  ..اهئارو  نم  تقلسو  رادجلا  قوف  نم  اهتفذقو  اع ، ةزوألا  تكسمأ 
دقو تا »  » تأر ..ىرخألا  ةحانلا  نم  اع  فن  تقلأف  يرثأ ، زفق   بللا  تدجو  ح 

« تا  » دمخأ ..انضع  بناج  يرجن  انك  ام  ناعو  م ، تاوطخ  دعُ  ع  ةزوألا  كسمأ 
تنا ..عيضاوملا  كلت  همدختس   روجهم  خل  انبهذو  قطلا ، ع  نحنو  ةزوألا  سافنأ 
ضع ع  ةعوفرم  تناو  دقوملا ، رود  موقت  هنارأ ، ىدحإ  ددحلا   نم  ةعطق  كانه 

ةزوألا شر  عن  تا »   » لغشا امنب  رانلا ، داقب  تمقو  بطحلا  ضعب  تئج  ..راجحألا 
..ةحجانلا ةوزغلا  كلتل  انل  راذتك  ةداسو  هنم  عنصنل  اهشب  انظفتحا  ..اهفظنتو 

زاها بس   اددش  اود  ةأجف  انعمسو  اننام ، لصوو ح  ةهبجلا  عفادملا  فصق  عفترا 
…. تارئاطلا لانق  اهنأ  انملع  ..خلا  ناردج 

! هلخاد اونا  نم  قوف  طقس  دق  خاوألا  دحأ  نأ  انمهفف  ةفخم ، ةخ  تعفترا  مث 

نسحل فثك  ءاطغ  اهفلغ  نا  روجهملا  خلا  ةذفان  نل  انناذآ ، تارئاطلا  ززأ  توص  محتقا 
..جراخلا نم  اناري  نأ  دحأل  نكم  الف  ظحلا ،

انب طحت  شحوملا  لللا  تاملظ  امنب  اقاس ، شلا  تاذ  انيحض   ّ موقن  هجاوتم ، انسلج 
نا انم  دحاو  ل  نل  تماص  انيق  ..ثراوك  نم  انبص  نأ  نكم  ام  اناإ  ةرذنُم  بناج ، ل  نم 



..هلقل سانلا  برقأ  ه  رعشو  رافأ ، نم  هقفر  سأر  لخاد  رود  ام  كرد 

ل جخأ  تجضن ، نأ  درجمو  ..لمعلا  لدان  انذخأف  ابك ، اتقو  ەذه  ءاوشلا  ةلمع  تقرغتسا 
، خلا ضع  انعم  نا  هنأ  ظحلا  نسحل  ..ةزوألا  نم  اذخف  عطتقاو  هتكوشو ، هتاوطم  انم 

..ةمظع ةهش  اهماهتلا  انكمهناف  

انأد  اننوط ، ءالتما  انرعش  امدنعو  ..ءازجألا  لضفأ  هقفر  رثؤي  انم  ل  حارف  نخأ ، انك 
..اقا ةزوإلا  نم  بك  ءزج  لازي  ناو ال  خدتلا ،

انبهذ امدنع  ..قفاوف  نداج ،»  » و بورك »  » انيلمزل اهنم  اءزج  لمحن  نأ  تا »  » تحقا ع
اننأ اونظف  ةمنغلا ، نم  امهبصن  امهل  انمدقو  امهظاقب ، انمق  نجاودلا ، يوأم  امهيلإ  

..نارحاس

ب ما 
ً

احانج  نداج »  » لوانتو هصن ، هانأو   هلاخم  امهنم  دحاو  ل  بشأ  ام  ناع 
..عئاجلا شحولا  هف  شهني  حارف  هنانسأ ،

هتدعم ءالتما  دع  علا ، رق  اضار  هشارفل  انال  للسو  اقت ، رجفلا  خلل   اذه  دع  اندع 
..ماعطلا عاونأ  ذلأ 



سداسلا لصفلا 
انباهذ رماوألا  انل  تردصف  ءادعألا ، موجه  برق  ةلامتحإ  نع  تاعاشإلا  نم  ثلا  تنا 

، لمالا لانقلا  اهترمد  دق  ةسردم  انقط  انررم   ..نامويب  داتعملا  اندعوم  لق  لاتقلا  نادمل 
تصتنا دقو  ةئاملا ، نم  برق  ام  اهددع  غل  ةددجلا  تباوتلا  نم  ةعومجم  انيأر  اهنم  برقلاو 

! أر عضو   

: لاقو رظنملل ، رللوم »  » شهد

..موجهلل دج  دادعتسإ  نم  هلا  - 

«: جنيد  » هاجأ

! قيفرا انل  تباوتلا  ەذه  اوحأ  دقل  - 

: بضغ تا »  » هاجأ

! ءارهب ەوفتت  ال  - 

«: نداج  » لاق

نم ةعطق  ةقتعلا   انثج  نوقل  بلغألا  مهنإف   ظحلا ، دعس  نوكس  توباتب  زوف  نم  - 
..بالا تحت  اهئاقلب  اوموق  نأ  لق  عمشملا ،

نأ اننامإ  نا   له  نل  ..اهغسسأ  مل  لا  تانلا  كلت  لدات  نوسمغني   انقافر  ا  حار 
..دحأ نم  دأتل  جاتح  دادعتسإ ال  وهو  عف 

ً.. انل  تعنُص  تباوتلا  ەذه  رخآ ؟ ائش  لعفن 

ماقلاو دادعتسالا  وألا   انتلل  انضقو  ناروفلا ، نم  ةلاح  انمامأ   ء  ل  اد 
فلخ رمتسم  لمع  موقت  لقنلا و  تاكرم  توص  انعمس  ءودهلا ، داس  امدنع  ..تاعالطتسا 

ل اوعجاي  نل  مهنأ  تا »  » ررق ..رجفلا  غب  ح  ةكرحلا  ەذه  عطقنت  مل  ..ءادعألا  طوطخ 
..لاتقلا نادمل  عاطقنا  ال  مهرئاخذو  ةخألا  مهلئاصف  نوحس 

ةددج تاراط  عــرأ  نع  لق  ام ال  اوءاج  دقف  مهتاعفدم ، زعتب  لجنإلا  ةن  روفلا  انمهف ع 
تعاس  من  دكن  ملف  ضضحلا ، ةسفنلا   انتلاح  تراص  ..دع  رمل  فذقت  لا  نم 
رهش لالخ  تارم  ثالثل  أطخلا  اذه  رركت  دقو  انيلع ، طقاست  نحن  انفئاذق  تأد  قدانخلا ح 

اهسفن انعفادم  نأ  ةلشملا  نل  دحأ ، تشا  امل  فدهلا  ريدقت  أطخ   ةلأسملا  تنا  ولو  ..دحو 
حُج دقو  انطوطخ ، طقسف   دترت  فئاذقلا  تناو  هتكو ، لامعتسالا  لوط  نم  تله  دق 

! اهبس انلاجر  نم  نثا 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
تقولا قن  نحنف  ..ء  يأ  هف  نوعقوتي  دونجلا  هف  سحني  صفقك  لاتقلا  نادم  نا 

بذذتو حواي  يذلا  وه  ەدحو  ظحلا  ..مئاد  قلق  شعنو   ةعطاقتملا ، لانقلا  ةكش  لفسأ 
شمننو ع اناج ، نن  نأ  وه  هلعف  اننكم  ام  لف  ةلنق ، انيلع  تقلأ  ول  ..سوؤرلا  قوف 

..انسفنأ



! الو م عقتس  نيأ  ددحت  عيطتس  نأ  دحأ  عسو  سل  

دحأ سلجأ   تنك  رهشأ  ةعض  ذنم  ..ء  ل  ةالام  ال  تقولا  رورم  انسأ  ظحلا  اذه 
باهذلا تررقو  مهتكرت  تقولا  ضع  رورم  دعو  قافرلا ، ضع  عم  قرولا  بعل  موقأ  قدانخلا 

دجأ مل  راز  ءاهتنا  دع  لوألا  قدنخلل  تدُع  امدنعو  ءاقدصألا ، ضع  ةراب  موقأل  اث  قدنخل 
نم تدجو  اثلا ، قدنخلا  دصقأ  نأ  تررق  امدنعو  هملاعم ! ل  تلازأ  لانق  هتتأ  دقف  رثأ ، يأ  هل 

! دوعو اهذ  تضم ب  لا  ةفلا  مدُر   دقف  ددج ، نم  هقش  نوموق  هف  اونا 

، زهجم حلسم  قدنخ  ارإ   يدنجلا  قزمتي  دقو  توملاو ، ةاحلا  دحولا ب  لصافلا  وه  ظحلا 
دأ هص  نأ  نود  هعام ، ع  فوشكم  قدنخ  لخاد  تاعاس  عل  رخآ  دمص  امنب 

… ةقثلا ل  ه  قثنو  ظحلا  اعمج  نمؤن  اننل  ةرم ، ل  ظحلا   انفلاح  امرو ال  ..ر 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
قدانخلا  ةيهر   ةقط  ناذرجلا  تك  دقف  انعم ، يذلا  خلا  رمأ  متهن  نأ  انيلع  بجوت 
لئاه مدت  برق  ريذن  هنأ  اذه  جنيد »  » ف ..قدانخلا  ةلاح  ءوس  بس  ةخألا  ماألا 

..ناملا

، ثثجلا ةل  سُ  يذلا  عنلا  نم  ةنمسلا ، ةطرفُم  رظنملا ، ةعش  تنا  انه  ناذرجلا  نأ  عقاولا 
! زامشالا ثي  رعشلا  نم  ةراعلا  ةلطلا  اهبانذأ  رظنم  ناو  ةراع ، ةعش  ەوجو  اهل 

، اهدرط نم  بورك » « سأ امدنعو  انتفغرأ ، ع  ضقنت  تراصف  عجلا ، تالاح  دشأ  تنا  
ناذرجلا تحار  دقف  س 

ً
مونلل  دج  مل  هنل  هسأر ، لفسأ  هعضوو  عمشم  هفغر   فل  ماق 

! فغرلل لوصولا  ةلواحم  ههجو ، قوف  زفاقتت 

فقس اهقلعو   كلسلا  نم  ةعطق  هفغر   طب  ماقف  ناذرجلا ، عدخ  نأ  جنيد »  » دارأ
دجو فقسلا ، وحن  اهلا  هحاصم  بصتب  ماقو  لللا  ظقسا   امدنع  هنل  قدنخلا ،

..انيمس اذرج  فغرلا  تما  دقو  اراسو ، انيم  حجرأتي  كلسلا 

ام دجن  نل  الو  خلا  رن  نأ  انعسوب  نك  مل  نل  عضوملا ، اذهل  ادح  عضن  نأ  اعمج  انررق 
فصتنم اهانعضوو   اهبلاخم ، ناذرجلا  اهيف  تلمعأ  لا  تاتفلا  عنن  نأ  انررقف  حاصلا ، هلأن 

« جنتريد  » نم ل  لمح  امنب  دادعتسالا ، ةهأ  ع  انفقوو  ةفرجم  انم  ل  لوانتو  قدنخلا ،
مث قئاقد ، عضل  لاحلا  اذه  ع  انيق..راظتنالا  اوعقو   مهحباصم ، تا » و« بورك » و«
هتفرجم ع انم  ل  لاهناو  ةأجف ، حيباصملا  ءاوضأ  تئضأف  ةثك ، ةغص  مادقأ  توص  انعمس 
اذه دع  انلمح  .ةيط  ةجتب  انيظح  نل  اروعذم ، ىراوت  ام  ناع  يذلا  جعزملا  ودعلا  اذه 

.قدنخلا جراخ  اهئاقلب  انمقف  ةتيملا  ناذرجلا 

، هف اهعقون  يذلا  خفلل  ةثبخلا  ناذرجلا  تنطف  ام  ناع  نل  تارم ، ةدع  ةلمعلا  كلت  انررك 
..ةناث روهظلل  دعت  ملو 

انل رواجملا  قدنخلا  و  حاصلا ، ارثأ   قدنخلا  فصتنم  ةدوجوملا  خلا  تاتفل  دجن  مل  اننل 
مث مهيلع ، اوضق  ح  مهبانأ  مهيف  اولمعأ  الو ، تمخض  تطق  ةمجاهم  ناذرجلا  تماق 

! مهمحل اومهتلا 

! ناذرجلا كلت  ةماح ع  اح  اّنلعأ  دقو  قدانخلا ، لوجتن   انذخأ  اتلا  مويلا 



ءاقلب ودعلا  ماق  لللا ، لح  امدنعو  ..ةودلا  لانقلاو  ةخذلا  نم  ةبك  تام  انل  تدرو 
، ةوطخلا ەذه  دع  مهموجهب  اوءدي  نأ  انعقوتف  انيلع ، ةقناخلا  تازاغلا  نم  ةبك  تام 

رهظ نأ  درجم  ودعلا  قمتل  دادعتسا  ع  تازاغلا ، ةعنقأ  انيدترا  دقو  قدانخلا ، انددمتف  
..رثأ يأ  مهل 

لاو ودعلا ، طوطخ  فلخ  ةمئادلا  ةكرحلا  كلت  عمس  انك  اننل  ء ، ثودح  نود  رجفلا  غب 
تنا ..انل  هنودع  امع  لءاسن  انحرف  تاروللاو ، تاراطقلا  لقنلا  تالمع  رارمتسا  وت 
لئالد تد  ..مهفوفص  فقوتت   مل  ةكرحلا  نل  عاطقنإ ، نود  اهنان  فذق  موقت  انتاراط 

: امئاشم تا »  » تلاق ..هقفر  انيعل  رظنلا  احتي  انم  ل  حارف  انهوجو ، تامس  ءاعإلا ع 

ماأ ةعس  ةدمل  انيلع  مهفئاذق  نوقل  اولظ  ح  موسلا ،»  » ةعقوم ةعقوم  موقتس  ام  ناع  - 
! عاطقنإ نود  لما  مهيلال 

..دع نم ع  رطخلا  مش  نأ  هعسوب  مدق  يدنج  وهف  هقدصن ، الأ  انل  نك  مل 

ام تملس  ةلللا ، ةسارحلا  يرود   ءاج  امدنع  ..ء  ثدح  نأ  نود  اعات  ترم  ماألا  نل 
لق ءامسلا ، رخآلا   دع  ادحاو  رياطتت  ةقلعملا  خــــراوصلا  تنا  ثح  قدنخلا ، لخدم  برق 

..روفلا التت ع  نأ 

تقو نم  ةروفسفلا  عاسل  علطتأ  تنك  ..بلقلا  قفاخ  باصعألا  رتوتم  ءاصفرقلا  تسلج 
ام ل  تلذ  نل  يانفج ، بعاد  مونلا  أد  ..كرحتت  دات  ال  اهــراقع  نأ  لخف   رخآل ،

، اجردت انسوفن  ءودهلا   بدف  تهتنا ن ، ء ح  ثدح  مل  ..ەدرطل  دهج  نم  سوب 
..ةرملا ەذه  ظحلا  انفلاح  نأ  جار  قرولا ، بعلن  انأدو 

هموجه عتسس   ودعلا  نوك  ةعئاش  تدروو  راهنلا ، ةلط  فاشكتسالا  دطانم  تقلح 
..اذه نم  ء  ققحتي  نأ  نود  راهنلا  نل م  تارئاطلاو ، تاادلا 

نم انيلع  لاهنت  فئاذقلا  تأد  دقو  انلفسأ ، نم  جمتت  ضرألا  اندجوف  لللا ، فصتنم  انظقسا 
! انوحن اهقط  قش  راع  ل  نم  فئاذق  تأرو  ااوزلل ، انللسف  بوص ، ل 

ناردج تنا  ..اهانكرت  ام  اهنأ  مطنل  ةف  ل  اهدقفتن  انذخأو  انناج ، إ  انتاودأ  انعضو 
باجح ةمحتقم  اهقط  قش  نانلا  تذخأ  امنب  ناذآلا ، مُص  ّيود  ل ح ، هت  قدنخلا 

ەافش ةحاش  هقافر  ەوجو  انم  ل  دجل  تارظنلا ، لدان  انك  ەذه  ضمولا  تاف  و  مالظلا ،
..تمص هسأر   زهي  انم  دحاو  لو  ةقلغنم ،

ملاعم تدا  امو  انسوؤر ، قوف  همدهتل  قدنخلا  دعاوق  كدت  تدا  لا  ةلقثلا  فئاذقلا  انرعش 
، ددشلا ءلل  اوملسساف  ددجلا ، عوطتملا  ضع  ەوجو  نم  مدلا  ضاغ  ح  حضتت  راهنلا 

..لمحتت نأ  مهباصعأ  عسوب  امم  تنا أ  اهنأ  دالو  مهل ، وألا  ةجتلا  تنا  اهنأ  وديف 

رقأ نأ  دالو  ..عفادملا  فئاذق  ماغلألا  جفت  طلتخاف  قدنخلا  لخاد  نم  بي  راهنلا  ءوض  أد 
! ةعورم ةقمل  ودعلا  اهع  مدقتي  لا  ةقطنملا  تلوحت  دقف  بورحلا ، ام  عنشأ  وه  اذه  نأ 

..ةحارلا ضعب  اورفظل  لخادلل  مهؤالمز  داع  دقو  قدنخلا ، لخدم  دنع  نونملا  دونجلا  قلحت 
كول حارو  نارألا ، دحأ  مهدحأ   ترا..طلاو  ةتألا  مهتطغ  دقو  فجترم ، نوحني  اونا 

قدنخلا جراخل  ةفنعلا  تازهلا  كلت  هتفذق  دقف  بحتي ، رخآ  ذخأ  امنب  امجاو ، اتماص  هماعط 



! هيع توملا  ىأرو  ترم ،

أد راهنلا  ءوض  نأ  ظحلا  نسح  نمو  نيدعترم ، الا  يدنجلا  نوبقاري  ددجلا  نوعوطتملا  ذخأ 
! رهظلا لق  رخآ  موجه  مت  امف  ناملا ، ني 

الإ ىري  انم  ءرملا  دع  ملف  ةفلخلا ، فوفصلا  طقاست   تذخأو  فئاذقلا ، لس  عطقني  مل 
مل تافوذقملا  رامهنا  نل  نآلا ، رظتنملا ح  موجهلا  ثدح  مل  ..لحولا  ةدمعأو  بهللا  ةنسلأ 

رفحلا ألتماف  اجردت ، انقدنخ  مدُر  ..ماللا  اندحأ ع  وق  ملو  دمجتت ، انفارطأ  تداف  فقوتي ،
اننفدتل روفلا  مالظلا ع  داسف  قدنخلا ، لخدم  دنع  ةلنق  تطقس  ..لاجلا  ةراهنملا  ةتألاو 

رمت دكت  مل  ..انفتح  انيقل  الو  جراخلل  انقط  رفحن  نأ  نم  رفم  كانه  نك  ملو  ..ضرألا  تحت 
كلت انلاغشال   انفنتك  ءودهلا  ضعب  انرعشف  ددج ، نم  لخدملا  انحتف  دق  انك  ةعاس ح 

..ةدهجملا ةلمعلا 

..امهرخآ نع  امدُر  دق  قدنخ  نأ  انغليل  قدنخلا  لخادل  اذه  دع  اندئاق  للس 

هنأ انل  ررق  دقو  املس ، دئاقلل  امهتؤر  دنع  نانئمطالا  نم  ء  ددجلا  نوعوطتملا  رعش 
..ةلللا ەذه  ماعطلا  اندادمإ  متي  نأ  لواحس 

ملاعلا عم  لصاوتلا  كشون ع  اننأ  انسسحأو  راخألا ، كلت  عامس  دنع  نانئمطالا  ضع  اندجو 
فقوملاف ال انكمم ، ارمأ  ماعطلا  راضحإ  مادام  هنأ  ددجلا  نوعوطتملا  ىأرو  ..ددج  نم  راخلا 

..سألل وعد 

ناتللا ناتثعلا  تداعو  ماعطلا ، ضع  راضحو  جورخلل  تمت  لا  تالواحملا  عيمج  تلشف  نل 
ولو ..ەوقس  نمم  نسحأ  لواح  امنيح  تا »  » بصن نك  ملو  َنُح ، ُّخ  امهلاسرإ  مت 

همازح انم  ل  ّدش  ..ةناطشلا  ةطخلا  ةكشلا  كلت  ع  ذافنلا  نم  تنكمت  امل  ةاد  انلسرأ 
فك مل  انعم  ام ت  نلو  ةلط ، ةفل  انهاوفأ  ةقتملا   تامقللا  كولن  انذخأف  هنط ، لوح 

! رمت ةظحل  ل  عم  عجلا  انروعش  دادزاو  ، انعشُ ل 

ثدح ولو  ..لهاذ  انمامأ  قدحن  لظن  انك  ل  س ،
ً

مونلل  دجن  نكن  ملف  قاطُ ، لللا ال  نا 
! ةدودعم ةللق  قئاقدل  الإ  نكت  ملف  انوفغو ،

ددرت  امل  انعم  تق  تنا  ولف  ناذرجلل ، خلا  تاتف  ءاقلب  ق 
ُ

انم اننأ  ع  نداج »  » مدن
! انعم لا  ەاملا  صقانت  نا  انفقوم  ةأطو  نم  داز  امو  ..اهماهتلا 

ةراهلا ناذرجلا  نم  لفاحج  تمجاه  دقف  ددش ، جه  قدنخلا  ثدح  رجفلا ، بقا  امدنع 
، مئاتشلاو تاخلا  عفتل  ةغصلا ، حيباصملا  تئضأ  ام  ناعو  ..ناردجلا  قلست  نأ  لواحت 

اسفنتُم دجو  انب  ترم  لا  ةضاملا  تاعاسلا  باذع  نأ  عقاولاو  ..اهلتق  روفلا   انلغشاو ع 
، طهتو عفترت  اندعاوسو  صلقتت ، انهوجو  تنا  ..ةززقملا  ةسعتلا  تاقولخملا  كلت  راجفنالل  

! أطخلا ةرم  نم  ضعلا أ  انضع  سوؤر  جش  نأ  اندك  خت ! ناذرجلا  امنب 

دالو ..راظتنا  نم  هلع  انك  امل  اندعو  ةبالا ، ضرألا  انعكرف ع  ةغصلا ، ةكرعملا  كلت  انتكهنأ 
..تازجعملا نم  ةزجعم  نآلا ل  مدتلا ح  نم  انقدنخ  ةاجن  نأ 

نأ لاجر  ةثالثل  ت  دق  هنأ  انفرعو  خلا ، نم  ابك  افغر  لمح  انوأ  انقدنخ  وحن  فحز 



ل بصنت   تذخأ  نانلا  نأ  اوررق  ..ةنوؤملا  ضعب  اوداعو  نادملل ، ل 
ً

للسلا  اوموق 
..ةعفدملا طوطخل  لصت  ح  نام ،

انرظتنا انيلع ؟ اهب  لاهني  لا  تافوذقملا  نم  ةملا  كلت  ل  ودعلا  أ  نيأ  نم  لءاسن  انحر 
وهو هقارأ  تذخأف  ةنب ، عوطتملا  دحأ  بصأ  .هعقوتأ  تنك  ام  ثدح  ام  ناعو  ط ،

ً

..انل ةفولأم  ضارعألا  ەذه  تنا..عاطقنا  نود  اهضمغو  هيع  حتفو  هنانسأ   ع 

: باجأف هاهذ ، نام  نع  ەاإ  ئاس 
ً

هقط  تضعاف  لخدملا  ةحانل  للسو  ضهن ، اذه  دع 

..ةققد لالخ  دوعأس  - 

: هل تلقف  رورملا  نم  نكمتيل  هقط  نم  حازإ  لواح 

.ةراغلا تنس  ام  ناعُف  تاظحلل ، رظتنا  - 

تامالع ةأجف  هلع  رهظت  نأ  لق  ءودهلا ، تامالع  هيع  تد   دقو  ةظحلل  عمتسا  
: هل تلقف  هنع ، فنع  عفدف   ناجهلا ،

..ةظحل رظتنا  - 

راث ..ەانكسمأف  اس  ەوحن  انثو  تاوطخ ح  عضل  دعتي  دا  امف  عفد ، وهو  تا »  » ەآر
: خف اهتظحل  فلا 

! جخأ نأ  درأ  وكرتا ! وكرتا ! - 

تذخأ امنب  هقدش  نم  دلا  لزن  دقو  انضق ، نم  صلمتي  نأ  لواحو  انيلإ ، فلا  غصُ  مل 
..ةموهفم ةطلتخم غ  هتفش  نم ب  عفادتت  تامللا 

يأ جورخلا  ةغرلاو   قانتخالا  رعش  اهب  باص  نمو  قدانخلا ، ةفورعم   ةنلا  كلت  تنا 
، ةرياطتملا لانقلا  نم  ءامتحالا  متهي  نأ  نود  نام  ل  ضكرل   جخ  ەانكرت  ول  نل  ..نمث 

نم ددعلا  هجوتل  انررطضا  ..وألا  ەذه   هتلاح  نكت  ملو..دألا  هتوم  اذه  نوكسو  
هلإ نوعلطتي  هقافر  ذخأ  امنب  ءوده ، سلجل   هتن  نم  قيف  ح  هل  ةفنعلا  تالا 
تنا أ ةمدتلا  تاراغلا  كلت  نأ  عقاولاو  ..مهل  اسرد  اذه  نوك   نأ  اننمت  ..ەوجولا  قتمم 
يذلا محجلا  اذهل  بردتلا  نادم  نم  اسأر  مهب  اوتأ  دقف  ..سالا  كئلوأ  باصعأ  هلمحتت  امم 

! ادُقلا دونجلا  سوؤر  هف  بش 

تاعرق رظتن  سلاج  اننأ  ناملا  اذه  انكو   انسافنأ ، مثج ع  انلوح  نم  ثولملا  وجلا  ذخأ 
نأ ةجردل  ونج ، لش  ددج  نم  انقوف  رمهني  لانقلا  لس  أد  ةأجف  ..انبا  ع  توملا 

..افنع ازه  هتزه  اهنل  ، ظحلا نسحل  ةففخ  ةلنق  تنا  اهنأ  حيحص  اهادحإ ، هتباصأ  قدنخلا 
قدنخلا كلذ  نا  ول  ..نام  ل  اعمج   نورياطتي  لحولاو  ةتألاو  قدانبلاو  تاذوخلا  تذخأو 

! اح انم  دحاو  امل ت  ةقمعلا ، ةحطسلا غ  قدانخلا  دحأ 

نأ ثلت  ملو  ددج ، نم  عطتملا  كلذ  ةنلا  تاتناف  ك ، ام  ائس  نا  ةلنقلا  كلت  ثأت  نل 
.قالا ةئدهت  نحن   انكمهنا  امنب  جراخلل ، اعفدنم  امهدحأ  بثوف  نخآ ، نثال  تلقتنا 
لانقلا طقاس  نل  هفقوأل ، هقاس  ةصاصر ع  قالطإ  تركف   دقو  براهلا ، فلا  ءارو  تعأ 
تضهن نأ  درجمو  ضرألا ، ع  فنب  تقلأو  انا ، تش  ةظحللا  كلت  ددج   نم 



ام ل  تنا  لا  ةرثانتملا  محللا  لتكو  ءامدلا  ةخطلم  ةعقرل  لاحتسا  دقو  قدنخلا  رادج  تدجو 
..سالا فلا  كلذ  نم  ت 

ذخأ دقف  امامت ، ّنُجو  لمالا  هاوص  دقف  دق  تانلا  بصأ  نم  لوأ  نا  يذلا  فلا  نأ  انل  اد 
ول ەرحت  انعسوب  حبص  ح  ففخ ، دق  ەدقن  نأل  انررطضا  ..ةع  هنأ  هسأرب  طئاحلا  حطني 

حقا ..ةفلخلا  فوفصلا  حبصل   ةلللا  كلت  ەدعن  نأ  انيأر ع  رقتساو  رخآ ، موجه  ثدح 
ٍدح انع إ  ففخو  انباصعأ  أدهت  اهب   لغشن  نأ  هضرغ  ناو  قرولا ، بعلن  نأ  تا »  » انيلع

رجفنت ةلنق  لل  تصننل  ح  ل  بعللا  عطقن  انك  .اثبع  تهذ  انتالواحم  ل  نل  ام ،
..بعللا انكرت  ةاهنلاو  ..انراوج 

لجارم ترجفناو  انيدأ ، تدعتراو  انمادقأ ، تلصت  دقو  ، هغلم انرتوت  غلف  ةناث ، لللا  لقأ 
..هنانسأ انم ع  ل  أو  تارظنلا ، لدات  وقن ح ع  مل  ..انالغ  انلخاد  جاهلاو  بضغلا 

دقو ةفلخلا  فوفصلا  ع  رمهنت  تافوذقملا  تلظ  نل  اخأ ، انق  لانقلا  راجفنا  عطقنا 
انزفقو  قدنخلا ، ةفاح  ع  اهانعضوو  ةودلا  لانقلا  انلمح  ام  ناع  ..انقدنخ  تزواجت 
أدو انفلخ ، اهنان  فذقت  ودعلا  عفادم  تذخأ  دقو  تعطقنا ، دق  ةرمدملا  فئاذقلا  تنا  ..اهرثأ 

! موجهلا

نل رعتسملا ، محجلا  اذه  لثم  صخش    يأ  ءاقب  دحأ  قدص  نأ  لحتسملا  نم  نا 
موق تانياملا  عفادم  دحأ  انيأر  ..انقدانخ  لوط  ةطقن ع  ل  نم  ترهظ  ةددحلا  تاذوخلا 

..انمامأ ام  عرأ  وحن  دع  ةماحلا ع  هنان  لاسرب 

انعفادم انحتف  نيذلاو  ودعلا ، هجو  لئاحك   تق  اهنل  تلدهتو ، ةكئاشلا  كالسألا  تعطقت 
! انوحن مداق  مهعئالط  انيأر  نأ  درجم 

« ياه  » أد ..مهعمجو  مهفوفص  تش  لا  انفئاذق  اهانعتو  ءاخس  انقدانب  نم  صاصرلا  قفدت 
اهاإ امهلواني  انضع  نا  ..مهيدل  ةع  قأ  اهنافذق  احارف  ةودلا  مهلانق  ءاقلا  بورك » و»

، ام تس  دع  نم ع  فذق  نأ  ياه »  » عسوب ناو  ..فاحا  فذقلا  ةلمع  امه  نالوتيف 
، ةاغلل امهم  ارمأ  فورظلا  كلت  ةفاسملا   ددحت  نأ  عقاولاو  ..ام  عرأ  نم ع  بورك » و»

دع اوحص ع  نأ  لق  لا  يذ  ء  لعف  انوحن  نوضكري  مهو  ودعلا  دونج  عسوب  نك  ملف 
! لقألا انم ع  ام  ثالث 

ةقطنمل اولصو  نأ  درجمو  ..يسرف  اونا  دقف  ةحطسملا ، ەوجولاو  ةصلقتملا ، ەوجولا  انم 
مهنم ٌلما  ٌفص  طقس  دقف  .امسج  اغلم  تغل  دق  مهرئاسخ  تنا  ةكئاشلا ح  كالسألا 

..مامألل نومدقتي  اولظ  مهنل  ، تانياملا عفادم  نان  بهل  تحت 

ەاد تق  ەدسج  طقس  امدنعو  ..عأل  هسأر  اعفار  نا  ذإ  كالسألا ، عتي   مهنم  ادحاو  تأر 
امهعضو ع  ەاد  تللظ  امنب  ەدحو ، ەدسج  يوهي  نأ  لق  ةالص ، يدؤي  هنأ  ناتعوفرم 

! ەدسج ا  نع  امهلصف  اب  ةواهتملا  فئاذقلا  امهتب  دقف  كالسألا ، تقلعم  

نيعو ةبدم  ةحل  اذ  امهدحأ  نا  ەوجو ، ةثالث  ضرألا  نم  تزرب  عجالا ، مهن  انك  امنو 
امنب  اهدشأ ، تنا ع  وح  نم  تراد  لا  ةلئاهلا  ةرزجملا  ..يوحن  رظني  ناو  تذفان ،

ةظحل لنق   تقلأ  ضرألا ح  نع  عفترا  نأ  درجمو  ..ةكرح  نود  قدح   هجولا  كلذ 



! ەدنع رجفنتل 

لانق اهدنع  كنو  انقدانخ  لوح  ةكئاشلا  كالسألا  دش  انحرو  ةفلخلا ، طوطخلل  عجان  انذخأ 
..ماظتنا رقهقتلا  نمضن  ح  راجفنالا ، ةهأ  ع 

..انل ةرواجملا  ةقطنملا  نم  طاشب  لمعت  تقولا  كلذ  تانياملا   عفادم  تذخأ 

وجننل انسفنأ  نع  عفادن  انك  امنو  لتاقن ، نكن  ملف  ةسفم ، تاناويح  هشأ  تقولا  كلذ  ان  
! ءادوسلا هلاخم  انبعادو  انب  صي  يذلا  توملا  نثارب  نم 

لسر .توملا  لسر  انرظن  اونا   امنو  انلثم ، مهوحن   انلانق  فذقن  نم  نأ  تعن  نكن  مل 
انتءاج ماأ  ةثالث  ذنم  وألا  ةرملل  ..انفتح  اننودروو  انوبقعتيل  مهب  توملا  ثع  تاذوخو  د  مهل 

..انرودص لخاد  نالمتع  ةهارلاو  بضغلا  انرعش  ..همواقنو  هجول  اهجو  توملا  ىل  ةصرفلا 
انسفنأل اذاقنإ  رمدنو ، سفنو  لتقن  انذخأ  ل  لق ، نم  انلاح  نا  ام  نيدقم  نجاع  دعن  مل 

ق
ً.. انلان  امم  ارأثو 

نم ةم  فذقنف  كالسألا ، نم  ةموك  ل  فلخو  نكر ، ل  دنع  فقوتن  انك  فلخلل  رقهقتلا  ءانثأ 
دقو مامألل ، ودعن  انحر  ..نيدعتبم  نحن  ضكرن  امنب  ودعلا ، مادقأ  مجاهتل  ةودلا ، لانقلا 

طاشلا هشأ  انتلعج  ةشحولا  نم  ةجوم  انيلع  تغط  دقو  ططقلا ، انسفنأ  لوح  انشمنا 
نكن مل  ..ةاحلل  انبحو  اننونجو  انفوخ ، نم  تدازو  اناوق ، نم  ةجوملا  كلت  تفعاض  حافسلاو !

ەاأ  ىأر  دق  اندحأ  نا  ولو  ..انتاحل  ةناصوو  انسفنأ  لجأ  نم  الإ  كالهلا  بسن   الو  لتاقن 
! ههجو ةلنق   فذق  ددرت   امل  ةظحللا ، كلت 

نل ..رفحلاو  بالا  نم  اماوأ  تلاحتساف  اهرخآ ، نع  ترمدت  لا  ةمامألا  قدانخلا  انيلخأ 
ةمواقملا كلتب  مهينمن  نأ  الو  مهمامأ  دمصنس  اننأ  اوعقوتي  ملو  أ ، تنا  ودعلا  رئاسخ 

! ةفنعلا

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ول ام  اهغدلف  اننويع  لس ع  قرعلا  ذخأف  راهنلا ، فاصتنا  عم  اهبضغ  ماج  سمشلا  تطلس 
نم انيلع  لس  لا  ءامدلا  ثولتت  اهاندجوف  انمامأ ، هففجن  انذخأ  ..لمنلا  نم  ب  نا 

انلاجر ضع  اهيف  محازت  دقو  ةدج ، ةلاح  تنا  لا  قدانخلا  نم  فصل  اخأ  انلصو  ..قوف 
ةماح نانب  انعفادم  انحتفو  مهعم ، انلف  ءادعألا ، موجه  دصل  دادعتسا  اوناو ع  مهتحلسأ ،

..موجهلا فقول 

، لمالا مهموجه  انيعفدم  تقحسف  اذه ، نم  أ  مدقتلا  نع  اوزجعو  نومجاهملا ، فطصا 
..مامألل ةدرا  ةئام  ىدم  بصنت ع  و  انعفادم ، نم  ةرياطتملا  نانلا  اننامأ  نم  بقارن  انكو 

وطخ نأ  لقو  ههجو  قزمت  دقو  اشواج  ناج  تأرو  ءادعألا ، دونج  دراطن  اهتيامح  انعفدنا  
ح اوث  هلع  ضمت  دكت  ملو  ةروفان ، اهنأ  هقنع  نم  ءامدلا  قفدتب  تئجوف  تاوطخ  عض 

! ةدماه ةثج  ضرألا  طقس ع 

..اهانزواجتو ةرمدملا  انقدانخل  ةناث  انلصوو  مهتانكثل ، اوداع  دقف  هجول ، اهجو  مهعم  محتلن  مل 
دلأ سفنل  اقمتو ، تق 

ً
رقهقتلا  نم  رفم  ةمث  نك  ملو  ةشحوو ، نونجو  بضغ  ل  انعفدنا 

! انولهأل مهلهن  مل  ولو  ..مهلناق  انوفذقو  مهقدانب ، انيلع  نوص  اونا  ..انئادعأ 



دقو انمادقأ ، نوثشي  اونا  نيذلاو  ضرألا ، نيددمتملا ع  رجلا  خا  مامألل ب  ضكرن  انك 
..اسإ روعش  ل  نم  انسوفن  تلخ 

روذ لنو  ودعن  ..ساسحإلا  ةتيم  بلقلا ، ةدمجتم  ةرجحتم  حاشأ  درجُم  تقولا  كلذ  انك  
..لامشلا تاذو  ملا  تاذ  كالهلا 

ةظحللا نل   مالسسالل ، وأ  موجهلل  امر  هسدسم ، اعفار  هقافر  نع  رف  يدنج  فلخت 
ريدتس دك  مل  هنل  تالفإلا ، هل  لمز  لواح  فصن ! ههجو  تمسق  ةداح  ةفرجم  توه  ةلاتلا 

لق عأل ، هعارذ  عفر  دقو  اخراص  ءاوهلا  بثوف   ەرهظ ، امحتقم  ةقدنب  نوس  رقتسا  ح 
..ەدسج حالسلا   رقتسا  دقو  اضرأ  يوهي  نأ 

ةق عم  انفلخ  ەانكف  هد ، ههجو ب  افخم  املسسم  سلجف  اضرأ ، هتيقدنب  ثلاث  رف  لأ 
..مهفاعسو رجلا  لقنل  ىألا ، نم  هقافر 

مل اذكهو  ةام ، مهءارو  ودعلا  طوطخل  ةاجف  لصن  انب  ذإ  ةدراطملا ، كلت  كمهنم   انك  امنب 
انلاجر دحأ  فذق  نل  تانياملا ، عفادم  انوحن  اوص  نأ  اولواح  ..رئاسخلا  نم  ثلل  ضرعتن 

..اروف مهتتكسأ  مهوحن  ةلنق 

! ةددش حارج  انم  ةتس  باصأ  دق  مهعفدم  نا  مهتكس  نأ  لق  نل 

ههجو لعجف  حارج ، بصُ  مل  يذلا  عفدملا  لاجر  دحأ  سأر  هتيقدنب ع  ةدعاق  تا »  » ىوه
نأ لق  قالا ، رودص  انبارِح   نحن  اندمغأ  امنب  مدلاو ، محللا  نم  ملاعملا  حضاو  اطلخ غ 
مدختس  ەام  نم  مهعم  ام  انضضقنا ع  مث  ..ةود  لانق  نم  مهعم  ام  ءاقلإ  نم  اونكمتي 

! ةججأتملا انشطع  نان  دتل  اهانمدختساف  عفادملا ، ةرارح  دتل  ةداعلا 

انثوف كالسألا  فئافل  قوف  حاولألا  تدمف  ةمهب ، اهلمع  لوازت  ةكئاشلا  كالسألا  تاعطاق  تع 
قنع وحن  هتفرجم  « سوتسد  » فذقو ودعلا ، قدانخل  يللسم  تاحتفلا  كلت  لالخ  نم 

ناردجلا ىدحإ  فلخ  انشمنا  ..وألا  ةودلا  هتلنق  ەوحن  فذقو  ةثجلا ، مخض  رف  يدنج 
! هتياهن وحن  ىرخأ  ةلنق  انفذقف  الاخ ، مسقلا  كلذ  ىرن  نأ  لق  اوثل ،

..ىرخألا دع  ةدحاو  مهوحن  لانقلا  فذقن  انأدو  رواجم ، قدنخ  وحن  انقط  انققش  مث 

! انلوح نم  نام  ل  نم  دعاصتت  تانألاو  راهنت ، ناردجلا  امنب  ، انلفسأ نم  هت  ضرألا  تذخأ 

تدجو سأ ، تنك  امنو  نام ، ل  ةمرملا   ةقزمملا  ثثجلاو  محللا  لتك  انمدقت   انعت  
..هاش لتقم  اطاض   اهبحاص  نأ  بت  ةروقم ! نط  طقسأف ع  عتأ  فن 

ةفل كانه  ءاقلا  اننامب  نك  ملو  .ارثأ  ودعلل  رن  دعن  ملف  لاتقلا ، تنا  تقولا  ضع  رورم  دع 
انيأر رقتسا  امدنع  ..انعفادم  ةامح  تحت  انطوطخ  وحن  عجان  نأ  انيلع  اجوتم  ناف  ةلط ،

محللا تاوبع  نم  هلمح  انعسوب  نا  ام  ل  هنم  انفغاف  انم ، قدنخ  برقأ  وحن  انعفدنا  اذه  ع 
اوحل اضرأ  انددمت  ..انيلع  موجهلا  دواع  نأ  ودعلا  لواح  ملو  نامأ ، اندع  ..دلاو  ظوفحملاا 

تاعاسلا لالخ  ه  انررم  ام  ل  نم  داهجإلاو  بعتلا  دشأ  انك   دقف  تمص ، ثهلن   ةعاس 
اندع ةاهنلا  ..انعوج  دادتشا  مغر  ةنوؤم  نم  ه  انتأ  ام  ركفن   مل  اننأ  ح  ةضاملا ، ةلقلا 

..ءادعألا قدانخ  ماعط  نم  هلع  انيلوتسا  ام  مهتلن  انعف  ددج ، نم  لل  برقأ  انو  انيعول 



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
هلع اندتعا  امم  تراص  ح  مومحم ، قاس  اهنأ   ةصعلا  تاعاسلا  تعاتتو  انب ، ماألا  ترم 

لا  ددع  نا  اذه  ءانثأ  ..داضملا  موجهلا  هل  عافدلا ، مث  ءادعألا ، موجه  راركت  ..ەانفلأو 
ددعلا لقنن  نأ  انل  ..لانقلاو ت  تافوذقملا  اهتعنص  لا  رفحلا  ثثجلا   تسدكتو  دازت ،
ةهبجلا طسو  مهنم   نوثلا  نل   انعقاوم ، نم  ةق  نامأ  اوطقاس   نيذلا  رجلا  نم 
نوعزاني مهو  بلقلا  قزم  مهننأ  عمس  انكف  مهب ، لاصتالا  انيلع  بعصو  اننام ، نع  مهدعل 

..ناملا اوداس  نيذلا  رامدلاو  بارخلا  طسو  هلجنم  لح  يذلا  توملا  تاركس 

اننامأل اهلمح  انل  تي  ملف  قدانخلا ، لوح  اضرأ  تقلا  ثثج  ترثانتو  سقطلا ، ةرارح  تدازت 
..فئاذقلل مهنفد  ةمهم  انكف  ةلاحتسالا ، دح  ةلواحملا  كلت  ةعصل 

و ةهــك  تازاغ  اهنم  تدعاصتف  تقولا ، رورم  تخفتنا  دق  ثثجلا  ضع  نوط  تنا 
، انفونأل ةنفعلا  حئاورلا  كلت  اهعم  تلمح  انيلع  حــــر  ته  امل  ..افألا  اححف  ثدحت 

..انسافنأ ناقهزي  نادا  ءو  راود  انبصتف 

انضع ناف  تاقوألا ، ضع  ءاحنألا  مات   ءوده  داسو  ل ،
ً

لاتقلا  ةدح  تفخ 

اهمدختسف ةقلعملا ، خــــراوصلا  نم  تطقاس  لا  ةغصلا  ةحلا  تالظملا  طاقتلال  جخ 
..لدانم

..انطحم روهزلاو   تاتانلا  مادعنال  انبجعتف ، قدنخلا  لوح  ناقلحت  تشارف  انيأر  حاص  تاذ 
دج دع  ملف  برحلا ، فلأ  دق  انلثم  شارفلا  نأ  ودي  مجامجلا ، ىدحإ  قوف  تشارفلا  ترقتسا 

! رفني ام  متاقلا  اهوج   

، تقلا ثثج  اهدارم   تدجو  دقف  قدانخلا ، روهظلا   نع  ناذرجلا  تفقوت 

..اهماسجأ تمخضتف 

تمت ام  اثكف  ءادعألا ، شج  نراط  ثدحت ب  لا  ةجلا  كراعملا  نا  ەاندهاش  ء  فرطأ 
..تجافملا

الف اندجاوت ، نامأل  ودعلا  دشرت  نم  ف  انلق ، ل  نم  عالطتسالاو  فشلا  تارئاط  ەركن  انك 
ةع دحأ  ماألا  دحأ  انخ   ..لانقلاو  مهفئاذق  انيلع  رمهنت  ح  تاظحل ، انع  دعتت  دات 

! تالقانلا دونج  ةقرف  نم  ةسمخ  مهنب  جر ،
ً

..نيددش عجو  رتوت  نم  هلع  انك  امل  اندعف  ددج ، نم  هلانق  انراطمب  ودعلا  ماق  ةاهنلاو 

فوفصلا تثدح  لا  ةرغثلا  دس  انلواح..عوطتملا  نم  مهمظعم  انلاجر ، نم  ابك  اددع  انخ 
اونوك مل  مهنأ  ةلشملا  نل  اثيدح ، مهدنجت  مت  نيذلا  ثدحألا  ناتفلا  نم  ةددج  ةعومجم 
نونف نم  اوهقف  نأ  نود  ةلجع  نادملل   مهلاسرإ  مت  امنو  بردتلا ، نم  ك  ام  اوقلت  دق 

مل مهنل  ةودلا ، لانقلا  ام   نوفرع  اونا  ..ةظنلا  تامولعملا  ضع  الإ  ائش  برحلا 
ةطخو ةاغلل  ةمهم  ةطقن  و  فئاذقلا ، نم  ءامتحالا  لئاسو  نع  للقلا  لقأ  الإ  نوفرع  اونوك 

! لاتقلا نادم  مهدجاوت   ءانثأ  دونجلا  ةاح  اهيلع  فقوتت 

، انقط ةقع   اناحأ  نا  مهدوجو  نأ  الإ  عوطتملا ، ءالؤهل  ةددش  ةجاح  انك  اننأ  حيحص 



نرفلا اذهل  اولصو  نأ  درجم  مهيدأ  طقس   ..نواعت  نم  مهنم  رظتنم  وه  ام  اومدق  ملو 
نأ عقاولا  ..نانلا  لوح  قلحتت  تاشارفلا  نم  ب  مهنأ  نوطقاسي   اوذخأف  نهجلا ،
ع نوك  نأ  يدنجلل  دُ  الف  ةخلا  عم  تامولعملا  رفوت  بلطتت  ةثيدحلا  قدانخلا  بورح 

لانقلا عاونأ  ب  يمتلا  ع  ارداقو  اهقوف ، برحلا  رودت  لا  ضرألا  لاوحأ  ةلما  ةفرعم 
فكو رجفنس ، فكو  طقس ، نأ  لق  لانقلا  رم  اقسم  فرع  نأو  ..ةفلتخملا  تافوذقملاو 

..اهنم ءامتحالا  نم  نكمتي 

، عبطلا تامولعملا  كلت  نم  ء  يأ  نوفرع  اونوك  مل  مهنأ  ددجلا  عوطتملا  ةلشم  نل 
فلتخم قرفتلا   نع  اضوع  مانغألا ، نم  ناعطقك  اس  نوعمتج  اذه  مهلهج  قوف  اوناو 

.. ةلوهس ادصح  توملا  مهدصحف  تاهجلا ،

مهسفنأ ضرعم  لاستسا ، نوك  مهمدقت  نأ  عقاولاو  لافطألا ، ةئب  ةجذاس  مههوجو  تنا 
ثدح ام  وه  مهنم  لق  عجوي  نا  ام  دشأ  نل  ..نواهت  ال  مهدصح  قلطنا  يذلا  توملل 

، مهتاهمأ نيدانم ع  مهتانأ  عفترت  اهتقوف  مهنوط ، قش  وأ  مهماظع  مطحتت  وأ  نوحرجُ  امدنع 
! نادجولاو بلقلا  قزمت  ةرثؤم  تاوصأ 

دع ادحاو  نوطقاسيف  توملا ، وحن  نومدقتي  مهو  ءابألا  ةتفلا  ءالؤه  ىأرمل  ري  ناسإلا 
.قالطإلا هل ع  نومتي  يذلا ال  ناملا  اذه  نع  مهدعيف  مهيدأ  ذخأ  ول  دوو  .رخآلا 

دع ةكسع  ءازأ  تنعُص  دق  نكت  ملف  ةعساو ، تنا  اهنودتري  لا  ةكسعلا  سالملا  ح 
..ةلضلا ةلحنلا  داسجألا  ەذه  لثمل 

تضق ..ادقلا  نم  دحاو  يدنج  توم  لاقم  ةعلاو ، سمخلا  حواي ب  ام  مهنم  توم  نا 
لا ةقطلا  دع ع  اوردت  دق  اونوك  ملف  مهنم ، بك  ددع  ةقناخلا ع  تازاغلا  تاراغ  ىدحإ 

نم ةاقولا  تامام  عب  مهضع  ماق  امدنع  مهنم  ٌبك  ٌددع  سدكت  ةلثامملا ! راطخألا  اهب  نوقتي 
دهعلا يدح  اونا  مهنألو  تازاغلل ، رثأ  ل  لاوز  نم  لمالا  اوققحتي  نأ  لق  تازاغلا 

، رفحلاو قدانخلا  لوطأ   تافل  ت  ةماسلا  تازاغلا  نأ  نوفرع  اونوك  ملف  عضوملا ،
اوماقف نمآ  فقوملا  نأ  اونظ  مهتامام  نوعي  ضرألا  حطس  ع  مهءالمز  اوأر  امدنعف 

نم ثلا  هلخاد  يوح  لازي  نا ال  يذلا  قدنخلا  دوجوملا  قناخلا  ءاوهلا  اوقشتف  مهدلقتب ،
! ةماسلا تازاغلا 

ب ةأجف  مدطصأ  فن  تدجوف  قدانخلا ، دحأ  وحن  عافدنالا  تمق  تاراغلا  ىدحإ  ءانثأ 
نم انقوف  نا  ام  تنا  ح  سافنألا ، تحم  قصالتم  اس  انشمناف  سوتسلمه ،» »

! رطخ

تدع اهتقو ، ددشلا  اعفنا  مغرب  سوتسلمه »  » تركذت قدنخلا  نم  جراخ  انعأ  امدنع 
وه  امنب  غلا ، حج  بصأ  هنأ  رهاظت  دقو  هنارأ  دحأ  اددمتم   هتدجوف  قدنخلل  اع 

..ففخ شدخ  درجم  عقاولا 

..كلذك براجتلا  كلت  لثم  دهعلا  ثدح  هنأ  ودي  ..عفلاو  طخسلا  ههجو  تامس  تد ع 
ادهع ثدحألا  ناتفلا  امنب  ةقطلا  كلتب  قدنخلا  لخاد  فلختي  ەارأ  نأ  ع  بعص  نل 

: راقتحا تمتمتف  جراخلا ، توملا  ةهجاومل  نوجرخ  نم  مه  شجلا 



! جخا اه  - 

! هراشو ەاتفش  تفجترا  دقو  شمنا أ  ل  هنام ، نم  كرحتي  مل 

نانسأ نع  همف  جفنا  ..هل  رواجملا  رادجلا  قصتلاو  وص ، عمس  امدنع  داز  هشامنا  نإ  ل 
! حبي أد  امدنع  ةنوشخ  هعارذ   نم  هتبذج  ..اناج  ال  ناول  ام  ءارفص 

بأو فنع ، ەزهأ  تذخأو  ةنوشخ  هقنع  تضقف ع  لامتحالا ، ردق ع  قوف  اذه  نا 
! دق هلرأو  الا ، رادجلا  هسأر 

: ياتئر ألم  هف  خأ  تذخأ 

نادم سلو   اهتققح  ةلوجرلا ع  رهظت  انه  رذقلا ! رخلا  اهيأ  جخا  ناج ! ا  جخا  مله  - 
! عللا كردت 

انآر نأ  درجمو  ءادعألا ، موجهلا ع  انرود   لح  تقولا  سفن  و  قدنخلا ، با  وحن  هتعفد 
: هتوص ولع  انيف  خ  جخن ح  طاضلا 

! فوفصلل مامضنالا  اوعأ  مامألا ! إ  مامألا ! إ  اه !

داع ام  ناعو  اسو ، اخ  هف  هلعفت  مل  ام  سوتسلمه ،»  » رحسلا  لعف  هتامل  تلعف 
! هسفن طاضلا  قبس  مامألل ح  عفدناف  بردتلا ، نادم  نم  هفرعن  يذلا  سوتسلمه » »
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! رامد

! ماغلأ

! ةود لانق 

! تااد

! تانياملا عفادم 

بعاصملا عنشأ  ع  يوطنت  انرظن  اهنل   ةفخ ، ئراقلا  ّيع  مامأ  رمت  تامل  درجم  اهل 
! عفلل ةراثإ  اهأو 

تراخ دقو  بوص ، ل  ةروعذملا   داجلا  انرافأ  تدو  طلاو ، لاحوألا  انهجو  تطغت 
كفتلا عطتس  ملف  انلوقع  تقعُصو  انبكر ، تمدو  اننويع ، تهتلاو  انباصعأ ، تمطحتو  اناوق 

! حضوب

كولن انك  ..ةلط  نسك  انب  ترم  اهنل  تادودعم ، اماأ  نم  أ  انمز  محالملا  كلت  ذخأت  مل 
امو اءاعإ ، وأ  فئاذق  نم  اءامتحا  اضرأ  لتس  وأ  لتقن ، وأ  لانقلا ، نو 

ُ
ل ضكرن ، نحنو  انماعط 

، اءاعو افعض  انم  دشأ  وه  نم  كانه  نأ  انملعوه  ةرئاخلا  اناوق  ددج  امرو  انتمع  ذحش  نا 
نوتآلا اذه  لثمل  ةسالا  مهرادقأ  مهب  تحوط  نيذلا  ناملا ، دهعلا  يدح  راغصلا  ناتفلا  مهو 

! رعتسملا

ام ءاسؤبلا  كئلوأ  ملعتب  موقن  نأ  اهب  رفظن  انك  لا  ةللقلا  ةحارلا  تاعاس  انقتاع   انذخأ ع 



لانقلا تاوصأل  مهناذآ  اوفهري  نأ  ةمهأ  مهل  انحضوأف  ..ةساسأ  تامولعم  نم  هنودقتف 
، ءاضوضو ةلج  نم  ناملا  دوس  ام  طسو  تخ  دال  ح  اتفاخ ، افص  ت 

ُ
ردص لا  ةففخلا 

عمس لا  ةلقثلا  لانقلا  نم  ح  رطخأو  عاونألا ، ل  ب  نم  ارطخ  دشألا  وه  عنلا  اذهف 
! ءامتحالل ا  نمزب  اهباقا  لق  اهتوص 

اورهاظتي نأ  لضفألا  نم  هنأ  فكو  ةجلا ، تاراغلا  نم  ءامتحالا  نوموق  فك  مهل  انح 
همامتها ردق  وملا ، مامتهالا  ءانع  هسفن  فل  نل  وهف  ودعلا ، مهكردأو  ثدح  ول  توملا 

رجفنت ثح  بسانملا ، تقولا  ةودلا  لانقلا  فذق  نوموق  فكو  ..ىأ  باصملا  ذخأ 
نأ لق  اع  رفحلا  نوزفق  فك  كلذك  مهانملع  ..ةدحاو  ةناثب  ضرألا  مدطصت  نأ  لق 

تازاغلا لانق  نم  ةرمدملا ، لانقلا  تاوصأ  يمتب  نوموق  فكو  ءادعألا ، لانق  مهب  قحلت 
ل لحو  تامولعم  نم  هنوجاتح  ام  ل  او  نل  تخم  لش  مهل  انح  ةقناخلا ،

! هنم رارفلاو  توملا  عدخ  مهدعاس ع 

لاعفنالا مهبلغ  ح  ددج  نم  أدت  تاراغلا  دات  ام  نل  ةلما ، ةعاط  انل  نوعمتس  اونا 
! مهل ەانركذ  ام  ل  نوسيف  ددشلا 

هلع لاحتسا  ح  هئرل ، لصو  ەرهظ ، طخ   حج  تاراغلا  ىدحإ  ياه »   » بصأ
! سفنتلا

: ةعجوتملا هتانأ  طسو  نم  لاق  هنل  اساوم ، اعجشم  ەد  دشأ ع  نأ  الإ  هل  كلمأ  مل 

! ا ف يرمأ  تنا  دقل  - 

تجُش دق  نخآ  ادونج  انيأر  امنب  ةروتبملا ، مهناقس  قوف  نوضكري  مادقأ  ال  اجر 
ً

تأر 
رج فصنو  م 

ً
اوحل  فحزي  اشواج  اندهاشو  ةرفح ، برقأ  وحن  نودع  مهو  مهمجامج ،

! ةمشهملا هتبكر  هفلخ  نم 

هنط نم  تلدت  لا  هئاعمأ  ع  هدب  طغضلا  لواح  و  شسملل  رخآ  بهذ  ح  ع 
! ەوجو الو  كاف ، الو  ەاوفأ ، ال  اجر 

ً
انيأر  ..هد  نم ب  قلت  داتف 

ەدصحف مدلا  هنم  في  تلما ح ال  تعاسل  هنانسأ  ب  هعارذ  نا  كسم  جر 
ً

انيأر 
! توملا

! ددج نم  توملاو  رامدلا  أدي  ح  هلادسأ ، ري  لللاو  برغت  سمشلا  دات  الو 

انم ودعلا  لصح  ملف  ..انعقاوم  ظفاحن ع  نأ  انعطتساو  دومصلا ، نم  انكمت  دقف  اذه  ل  مغرب 
! اع ادنج  ه  دجوي  اهنم  ل م  راتمألا ، تائم  زواجتت  ةطس ال  ةحاسم  ىوس ع 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
! انتحار تقو  ناحو  انن ، ةاهن  تلح 

انبهذ امنيح  ..ةحارلل  ةدوعلا  قط  ةهبجلا   نم  انتلقأ  لا  تاعلا  ساوحلا   مطحم  انفقو 
ءاوهلا عبشو  اهقاروأ ، نم  راجشألا  ترعت  دقو  فخلا ، ان  نآلا  اننل  فصلا ، انك  نادملل 

..ةطرلا

لاجرلا ع فقوو  بئاتلاو ، لئاصفلا  ل  نم  ٌبغ  ٌطلخ  اهنم  لزن  تاعلا ، تفقوت  امدنع 



ةادانم متي  نم  ل  ةعومجملا  نم  لصفنيف  بئاتلاو ، لئاصفلا  ءامسأ  ةادانم  نوموق  بناجلا 
اددع ىدعتي  ال  ةقرف ، مسا  ل  ةادانم  رثأ  نولصفني  نم  نوك  وه  هتظحال  ام  نل  هتقرف ، مسا 

..ەوجولا حاشلا  نرذقلا  دونجلا  نم  ةعومجم  نودعتي  الو  نيدلا ، عباصأ  زواجتي  ال  ض 
ً

! اتقؤم كالهلا  نثارب  نم  تالفإلا  نم  اونكمت  نيذلاو  ةقرف  ل  نم  ام ت  ل  وه  اذه 

غلاب بصأ  هنل  توملا ، نم  اجن  دقو  ةتلا  دئاق  وه  اذإف  انبتك ، مسا  يدانملا ع  ىدان 
يمت تعطتساو  هلإ ، انعره  ..شاشلاو  تادامضلا  ەردص  اهدش ع  مت  لا  هعارذ ، حورجلا  

..نوكس تارظنلا   لداتم  هبحاص ، لمأتي  انم  ل  فقوف  كلذك ، بورك » »و» تا  » دوجو
امإ مهف  ةاجإلا ، مهل  حمس  لاح  اوسل   بئاغلا  نل  تارم ، ةدع  انبتك  ةادانم  ترركت 

! مهثثج لانقلا  رفح  تدقر   امو  مهذاقنإل ، تافشسملل  اوبهذ 

: تفاخ توص  اخأ  دئاقلا  ىدان 

؟ ةناثلا ةتلا  نم  رخآ  لجر  منم  دجوي  الأ  انه ، نم  ةناثلا  ةتلا  أتلف  - 

: ءاسا فتهي   نأ  لق  دئاقلا ، تمص 

! نم ت ل  مه  ءالؤه  له  - 

ه! انرمأ  ام  انمقف  دعلا ، ارمأ  انل  دئاقلا  ردصأ 

امدنع نل  ادنج ، سمخو  ةئام  نم  اهتقو  تنوكت  دقو  ةادلا ، نادملل  ةلما  انبتك  تءاج 
: دئاقلا لوق  نأ  لق  تمصلا  نم  ةف  ترمو  ادنج ،  ٣٢ نيدوجوملا ل  نا  نآلا ، دعلا  انمق 

؟ منم رخآ  دحأ  دجوي  الأ  - 

: لوق نأ  لق  ةظحلل  دئاقلا  رظتنا 

! تاعرأ - 

: لوق نم  نكمتيل  دهاجف  هقلح ، ستحا  هتوص  نل 

! اففخ  ةناثلا ! ةتلا  - 

ىدعتي ال  لاجرلا ، نم  اصق  افص  مدقت  قفألا ، جلي   أد  يذلا  ئداهلا  رجفلا  ءوض  و 
! ساوحلا ضعضم  الاهتم ، جر 

ً
نوثالثو  نثالا  مهددع 



عباسلا لصفلا 
ةكسع ةطقنل  باهذلا  انيلع  بجوت  دقف  اهدارفأ ، نم  ةئام  نم  رقتفت أل  تراص  انبتك  نألو 

ەرورغ هقراف  دقو  ناموي ، رورم  دع  سوتسلمه »  » انيلإ مضنا  ..انمظنت  ةداعإ  متيل  ةدع 
تأر دقف  اذه ، ضراعأ  ملف  انب ، هتقالع  دطوت  بغرو   لاتقلا ، نادمل  هاهذ  ذنم  قباسلا 

هلصوتب ماق  هلمح ح  لظف  ەرهظ ، تلح  لا  ةاصإلا  دع  ياه »  » دص لمح  ماق  فك 
، ءل انجتحا  امل  فصقملا  انعم   فطلتو  انيلإ  ددوتي  ذخأ  دقف  اذهل  ةفاضإلاو  ..قدنخلل 

هنأ سوتسلمه »  » انخأ نأ  دعو  نداج ..»  » انقفر الإ  هاتراو  هظفحت  انم ع  اقا  دع  ملو 
ماق ..كلذك  ياه »  » ةقث بسا  هتزاجأ ، نم  رخآلا  دوع  ح  خبطملا  مأ  راص  دق 

ماألاو دلا ، نم  لطر  فصن  نداج »  » ءادهب ماقو  ركسلا ، نم  لطر  انئاطعب  سوتسلمه » »
طاضلا بصن  نع  فلتخ  اصن ال  لاني  انم  ل  ناف  ماعطلا ، عــــزوت  انعم   اخس  نا  ةلاتلا 

! مهسفنأ

اذهو ال ..ةحارلاو  فولا  دجلا  ماعطلا  دونجك ، ههتش  وأ  هجاتحن  نأ  نكم  ام  ل  انل  ترفوت 
امأ ..انسفنأ  انرقتحا  انل  تاونس  عض  ذنم  اذه  لثم  ثدح  ول  ..ەانهجاو  ام  لاقم  اثك  تع 

نادم ح  ةداعلا ، لعف  افولأم  انلوح  نم  ء  ل  راص  دقو  لاح ، دعسأ  انك   دقف  نآلا ،
! تقملا لاتقلا 

كلتب انلوح  نم  رودت  لا  ثداوحلل  انناس  ةفل  عنقملا  سفتلا  ةداعلا   نأ  ةققحلا 
ب حمن  نحنف  نآلا ، امأ  لانقلاو ، نانلا  لاو  تحت  توملا  عراصن  انك  سمألا  ..ةعلا 

ەاسن ام ال  وهو  قدانخلا ، هلع   انك  ام  ع  دوعنس  ادغو  ..ةداعس  فلا   جورم  تانج 
ةصعلا ةهبجلا  تاعاس  تاكذ  نإف  ماأ ، ةعضل  ةناسلا  ةعقلا  كلت  انمد س   امو  .ادأ 

نم اهيف  ەاندا  ام  نأ  عقاولاو  ..اتقؤم  اهانسانت  دقو  انلوقع  ااوز  تسف   طهت  نأ  ثلت  ال 
دق انباصعأ  تنال  اذه  انلعفو  ثدح  ولو  ..قالطإلا  ع  اهتداعتسا  انغ  ال  لاوهأو  ةرارم 

ه انررم  امم  جاتنسالا  اذه  تلصوت إ  دقو  ..لط  تقو  ذنم  نونجلا  انيلع  قو 
ُ

تمطحت 
هتراذ نم  اناج  اهحرط  نأ  انم  ءرملا  عاطتسا  ول  لاوهألا  لامتحا  نكم  هنأ  وهو  براجت ، نم 

! نُجل تت ، اهكرتو  اذه  لعف  نم  نكمتي  مل  ولو  تقؤم ! لش  ولو  ح 

تاقوأ اننإف   ةاجنلا ، انل  لفك  ام  وه  اذه  نأل  ةراض  تاناويح  هشأ  ةهبجلا  نوكن   اننإ 
متح ام  ةرولاف   رخآ ، ء  لعف  انرودقم  سلو  ثباع ، نجام  صاخشأل  لوحتن  ةحارلا 

..لاحلا اذه  نوكن ع  نأ  انيلع 

نكمتت نأ  برحلا  تقو  اهل   لحم  رعاشمل ال  حمس  نأ  نكم  الف  نمث ، يأ  ةاحلا  بغرن  
..انلها تو 

ُ
لقث انم 

، انئاقدصأو انقافر  نم  امهلق  نوثك  تام  دقو  ه ، قاحللا  ع  ياه »  » كشوو خــــم ،» « وت
له  نل  ةملؤم ، ةجن  ەذه..ةفلتخملا  تافشسملا  اوقلتسا   رج  بك  ددع  انبتكو 

؟ اعفن وأ  ا  مهل  كلمن  له  ائش ؟ مهل  لعفن  نأ  انتردق 

! كو ءاحأ  اننإ 



ل ةف  ذنم  اذه  انلعفل  انتاح ، مهتاح  ءادتفاوأ  مهذاقنإ ، وأ  مهفاعسإ  انرودقم  نا   ول 
! اندلا لاح  وه  اذه  سل  فسألل  نل  ..ةحضت 

ركفن ..اهبئاصمو  اندلا  رومأ  تاضتقم  انل   محت  الو  حُج ، دق  حُج  نمو  تام ، دق  تام  نم 
ال رخآلا ؟ ملاعلا  انرظتي   ام  انم  رد  نمو  باذعلا ، اذه  نم  اوحاسا  مهنأ  تاقوألا  ضع   

بهذت الف  نخدنو ، ب  امرو  لأنو ، ماننف  ةاح ، نم  انل  ت  ام  عتمتن  نأ  الإ  نذإ  انعس 
! راظتنالا عبق   توملاو  لتفلا  ةصق  ةاحلاف  اءاه ، انماأ 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
! اهاسن ال  اننل  ةهبجلا ، نع  دعتن  امنيح  انتراذ  قامعأ  ةئتخم   برحلا  لاوهأ  تنا  امر 

اننظو انسوفن  تاط  تئتخا   لا  ةعورملا  تاكذلا  ملِت  نأ  اهيف   قثاو  انأ  لا  ةققحلا 
..برحلا تت  نأ  درجم  انناهذأ  ظقسو   ةناث  اهنان  لعتش  نأ  ثلت  نل  تدمخ ، دق  اهنأ 
اوعنصل روهشف  عيباسأ  ةروص  عمجتت   لا  ماألا  رمتو  ..هنافأ  نم ب  املا  ثعي  انهو 

انعم نوسف  مهدقارم  نم  اوضهني  نأ  وملا  انقافر  ثل  نلو  ..برحلا  ەانضق   ام  اماوعأ  
انفلخو تاومألا  انقافر  انناج  و  فحف  انفادهأ ، ددحتتو  انناهذأ  اوفصتف  بنج ، إ  انج 

؟ اهجوم نوكس  نم  إ  فحزلا ؟ اذه  نوكس  نم  دض  نلو  ةعورملا ، برحلا  ماوعأ 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
نم ةلاخ  ناسم  و  ةانقلا ، ّفض  ىدحإ  ع  بصتت  تنا  اهيف  انقتسا  لا  ناسملا 

انهجوت لللا  ءاج  امدنع  ..ناسلا  ضع  ملن  ام  اناحأ  انكف  ىرخألا ، ةفضلا  امأ   اهباحصأ ،
اهرظن نهادحإ  لوحت  ملو  ةفضلا ، ءطب ع  ن  ءاس  ثالث  انحملف  مامح ، رفظنل  ةحلل 
نفقوو نكحضف  نهيلع ، ل »  » ىدان ..هف  مامحتسالا  باث  يدترن  نكن  مل  اننأ  نم  مغرلا  انع 

، ةغللا كلت  نم  انتلصح  ل  ةطلتخم ،  ةسرف  تامل  نهيلإ  لن  انك  ام  ناعو  انبقاري ،
له نل  لامجلا ، تاعرا  نكت  مل  نهنأ  حيحص  ..نهعم  راوحلا  روذج  دمو  نهفاقسا  دصق 

؟ فورظلا كلت  لثم  نهنم   حلمأ  ءاسل  ةصرف  انمامأ  كانه 

ةدورب مغرو  تمسبا ، امل  رهظت  ةعمال  نانسأ  تاذ  ماوقلا  ةلحن  ءارمس  نهنم  ةدحاو  تناو 
نهمامتها ح ةراثإل  انيدل  دهج  ل  انلذو  نكمم ، ددوت  ل  نهل  يدن  نأ  انلواح  اننأ  الإ  ەاملا 

كحضن انذخأف  اهمهفن ، املق  تامل  نهتااجإ  تناف  تانلا ، نهل  هجون  انذخأو  ناملا ، قي 
خ نم  ابك  افغر  حأو  انتب  إ  عأف  ًءاهدو ، ًءاذ  اندشأ  نداج »  » نا ..نهيلإ  شو 

موي نأدف  نهيلع ، ابك  اثأت  فغرلا  كلذ  دوجو  ثدحأف  ..نهمامأ  ه  كسمأو  شجلا 
..لعفن مل  اننل  نهوحن ، بقن  نأ  انل  نُو  نهسوؤرب 

نيذلاو اونا  نيذلا  سرحلا  نم  ثلا  كانهو  انيلع ، اروظحم  ىرخألا  ةفضلل  روبعلا  نا 
نهنل ..انيحانل  نه  تأ  نأ  نهيلإ  انأ  كلذلو  صاخ ، نذإ  نود  مهنب  نم  رورملا  لحتس 

كلذك سارح  هلع  دجوي  يرلا  نل  برقلا ، يرل  نأو  سوؤرلا ، نززه  ام  ناع 
دع نفقوت  مث  ..ةحاس  نهانعاتو  نهس ، ءاسلا  تفنأتسا  ..انيلع  حتسم 

ً
ەروبع  نوكسو 

انمهفف ةغص ، ةفاسم  راجشألا  نع  دعي  بصتنم  لمل  نأو  راتمألا  نم  تائم  عضل  سلا 
..نهلم هنأ 

تلاق .انل  نوهبتي  سارحلا  لعج  نل  يذلا  مالظلا  لغتسم  ةلللا ، ەذه  نهتراز  ع  انقفتا 
: مثعلتب نهادحإ 



! معم خلا  راضحإ  اوست  ال  - 

نأ انلواح  لا  ةذذللا  تالوأملا  نم  دملا  حنس  كلذكو  انعم ، ەحنس  اننأ  نهل  اندأ 
بلجس هنأ  تاراشإلا  نهل  ح  نأ  لواح  وهو  قرغ  نأ  ل »  » دا .تاراشإلا  نهل  اهفصن 

نذخأو هذ  اخأ  هلما ، ةنوؤملا  نزخم  نهل  انحأل  انل ، اعجار  رمألا  نا  ولو  ..اقجس  هعم 
..اننكسم وحن  اندُعف  نحن  امأ  رخآلاو ، حلا  نهلوح ب  فلتي 

اهيف غلاي  ةفطاعلا ، هتارماغم  قالل  د  انم  دحاو  ل  ذخأ  مث  اثك ، انو  فصقملل  انبهذ 
نأ بورك »  » حقا امدنعو  خدتلا ، انأد   اذه  دع  ..هلاخ  ةحنجأ  هل  تحمس  ام  رادقم 
نأ دُ  نل ال  ةعرأ ، انك  ..انتاعق  تحت  اهضع  ةئبختب  انمق  ءاسملا ، رئاجسلا  ضع  انعم  لمحن 

همالظ لللا  ح  املف  هاوص ، دقف  ح  نداج »  » راسب انمق  كلذلو  طقف ، ةثالث  بهذ 
قيمعلا مونلا  ملاعل  تاظحل  لقتناف   هشارف ، ەانلخدأف   نداج ،»  » نيدناس ناملل  انبهذ 

، هيع انل  زمغ  ذخأو  تاظحل  دع  ظقسا  نأ  ثل  مل  هنل  ..هططغ  عفترا  ام  ناعو 
ثل مل  هنل  رمخ ، نم  هل  ەانمدق  ام  ل  خ  انتعدخ ح  فشا  دق  نوك  نأ  نم  انجعزناف 

.. ءادعصلا انسفنتف  قيمع ، مون  قرغتساو   أده  نأ 

قجسلا ضعو  رئاجسلا ، ضع  عم  قرو  ةعطق  هفلو   خلا ، نم  افغر  هعم  انم  ل  ذخأ 
! قالطإلا اهب ع  سأ  ةده ال  انعم  تراص  اذكه  .دلا  عطق  وشحملا 

ةكئاشلا كالسألا  نم  انمادقأ  حت  انع ح  اهلمحن  نأ  انررق  لا  انيذحأ  اادهلا   كلت  انعضو 
..ةناثلا ةفضلا  قوف  ةرثانتُملا  جاجزلا  عطقو 

اهانكرتو انسالم  انعلخ  دقف  ەاملا  الإ ع  ىرخألا  ةفضلل  باهذلل  قط  كانه  نك  مل  هنأ  امو 
..اهاطختس لا  ةفاسملا  برق  ناملا  ع  دئاسلا  مالظلا  راتس  ع  نيدمتعم  نكسملا ،  

ةذحألا ماح  حبس ، انأدو  ةدرالا  ەاملا  انلزن   ام  ناعو  انيدأ ، انيذحأ   لماح  انجرخ 
..ةنيمث ةده  نم  هتوح  ام  انسوؤر  قوف 

انم ترطاقت  دقو  ندلا  اارع  مالظلا  طسو  ضكرن   نأ  لق  انيذحأ  انيدتراو  اادهلا  انجرخأ 
ددرت ةأجفو  ، صصلتم هلوح  موحن  انذخأف  لملل ، انلصو  ..مامتها  انااده   طأتم  ەاملا ،

: ًئاس بورك » »

؟ طاضلا دحأ  لخادلا  اندجو  ول  انفقوم  نوكس  اذام  - 

: ةقثب ل »  » هاجأ

نا امهم  انبتك  مقر  ةفرعم  نم  نكمتي  نل  ەذه ، انتلاح  ةطاس ، ل  انه  نم  برهنس  اهتقو  - 
..اعرا

ء هنم  رهظو  لملا  با  حتفنا  ..اعومسم  اتوص  انيذحأ  تثدحأو  احوتفم ، ءانفلا  با  نا 
! انرظنم ىأرمل  هتحتف  نم  تاخ  عفترت  نأ  لق  ءوضلا ، نم 

: دحاو توص  انل  انفته 

! ءاقدصأ نحن  شش ! - 

، انيلع نفرعتت  نهلعج  ا  ءوض  بو  بالا  حتفنا  ..تيقالا  تأرملا  اذه  دع  ترهظ 



ط
ً.. اتقو  ةلاعلا  نهتاحض  ترمتساو  انرظنم ، نم  تاحاض  نرجفناف 

ام ناع  ..ناش  اهانلقتف  سالملا  ضع  انل  قلأو  تاظحلل ، ثالثلا  تادسلا  تفتخا 
..لوخدلا انل  نحمس  اذه  دعو  اهب ، انسفنأ  انس 

ل ماقو  ةطع ، ةحئار  اهنم  انممشو  ٌغص ، ٌحاصم  الإ  اهئضُ  نك  مل  اهيلإ  انفلد  لا  ةفرغلا 
..نهعوج رادقم  ادو  نهنويع  تعملف  نهنم ، ةدحاول  اهمدقو  هتيده  كف  انم  دحاو 

ةناث و  نهماعط ، نلم  نأ  نهل  ةراشإلا  ل »  » ماقف اعمج ، اذه  دع  كاترالا  اناعا  نل 
ةها ماعطلا  نمهتل  نذخأو  اسلاو ، قاطألا  ضع  نحُل  نمقف  طاشلا ، نهدواع 

اذه ىرن  نحن  امنب  ەامهتلت ، نأ  لق  باجعب  اهنقمف  قجسلا  عطق  نكسم  نك  .ةدا 
..انسفنأ نروخف  نروم 

نهيلإ ع انصنأ  اننل  للقلا ، لقأ  الإ  نهتامل  نم  مهفن  مل  اننل  ثدحلا ، اذه  دع  انقلطنا 
انك  اعمج  اننأ  لوقأ  قحلا  ..يراج  رهن  ەام  اذع  اننر  انناذآ  نرت   نهتامل  تلظو  ، لاح ةأ 

: سمهت يرعش و  ءارمسلا  ةلحنلا  ةأرملا  تثبع  ..انباش  مات 

..سا لافطأ  ..يك  ةصم  نم  اهلا  .برحلا  - 

! جو اهعاصأ ع  تقطأف  ةلق ، اهد  ةحار  عبطأ ع  تنك  ام  ناعو  اهعارذ ، تثش 

تدجو ياقفر  ةرظن ع  تقلأ  امدنعو  ، ضرألا هجو  قولخم ع  دعسأ  تاظحللا  كلت  تنك  
فرغلا انقرفت   اذه  دع  ..اهب  ملحنل  نكن  مل  لا  ةسلجلا  كلتب  ع  لقت  ال  امهتداعس  نأ 

.ةرواجملا

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
انيذحأ انيدترا  اذه  دع  ..ةداعس  انأ  ل »  » ناو ةناث ، انعمتجا  تقولا  ضع  رورم  دع 

انعمس ةأجفو  ةعساو ، تاوطخ  رمقلا   ءوض  اذه   دع  س  انذخأ  ..ةرارح  نهانعدوو 
! راجشألا ضع  فلخ  انأتخاف  مادقأ ، توص 

ضكري ناو  هئاذح ، الإ  يدتري  دسجلا ال  يراع  انل ف  ىدت  ام  ناعو  اننام ، نم  مداقلا  اند 
! نداج  » لمزلا نا  ..هطا  تحت  ةفوفلم  ةطر  ماح 

ً

درجم حاصلا  اننعلس  هنأ  نم  قثاو  كحضلا ، انقلطناف  انراظنأ ، نع  فلا  تخا  ام  ناع 
..انب عمتج  نأ 

..قيمع مون  انبغ   ام  ناعو  دحأ ، انل  نطف  نأ  نود  ءوده ، نكسملل   اندع 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
انمتم رورملا ، احتو  ةزاجإلا  احت  اطعب  دئاقلا  ماق  ثح  ةداقلا ، بتكمل  وعد  تمت 

..ةيط ةزاجإ   

ةلحرل ماأ  ةثالث  اهيلإ  فاض  اموي ، ع  ةعرأ  ةدمل  ةزاجب  حمس  هتدجوف  حــــتلل  ترظن 
..اهسفن قطلا 

راشأ  كنب »  » نل رفسلل ، ىرخأ  ماأ  ةسمخ  نم  هنم  تسمتلاف  ةفا ، ةدم  اهدجأ  مل 



امنو لاتقلا ، نادمل  ةزاجإلا  ءاهتنا  دع  دوعأ  نل  نأ  تدجو  تلعف  املف  ةناث ، نذإلل  رظنأ  نأ 
زاجإ ترخأت  ول  تددو  نل  افر ، دسح  ..ىرخأ  ةف  قأل  بردتلا  تاركسعمل  بهذأس 

..اعوبسأ انه  نأ ن  ضورفملا  نم  نا  دقف  رخآ ، اعوبسأ 

اندك انو ح  فصقملا ، بالل   افر  توعدف  اعط ، ةسانملا  كلتب  لفتحأ  نأ  نا ع 
رّدقُس  له  ..عيباسأ  ةثالث  وحن  بغتأس  أل  ةلا ، ضعب  تسسحأو  ةلامثلا  نثارب  عقن  

؟ رخآ مهب  قحلس  لهف  دألل ، اولحر  دق  ياه » و» خــــم »  » نإ ةناث ؟ انه  افر  ةؤر 

نأ انوخأ  انلصو  امدنعو  تا ،» »و» بورك « بحطصا دقو  ةطحملل  تهجوت  اتلا  حاصلا   
ةكسعلا تاجاولا  ماقلل  اداعو  المز  عدوف  نخآ ، تعاس  لق  كرحتي  نل  راطقلا 

..امهيلع ةجاولا 

نم ثلا  رمو  ءاخلا ، جورملاو  ةعنالا  لوقحلا  ب  انب  باساف  راطقلا ، ماق  دعوم  أ 
..فولأم روعش غ  يأ  الو  امامتها  سفنلا  ثت  لا ال  تاطحملا 

..املا تاغر  نم  ثلا  فن  تراث   امآو - الحأو  اش  دهم   – دل نم  اند  امدنعو 
نوزهج مهو  قالا  تقمر  ..لح  ةصغ   ترعشو  اهنم  رظنأ  ةذفانلا  بناج  تفقو 

..لولل ادادعتسا  مهتعتمأو  مهبئاقح 

اتم تلمح  امنب  للهتلاو ، حاصلا  تاوصأ  ةطحملا  ءاحنأ  تعفتراو   اخأ ، راطقلا  فقو 
..اعتم راطقلا  نم  تلزنو  يقدنب  تلوانت  اهفارطأ ، تطر  دقو  يرهظ  قوف 

ل ب  نم  مأ  مل  نل  ةطحملا ، فصر  ع  تفقو  دقو  تاظحلل  وح  نم  ترظن 
..ادحأ وح ، نم  بوص  ل  نورج   اوذخأ  نيذلاو  نيدوجوملا ،

دونجلا هنم ع  عزوت  تنا  يذلا  بالا  ضع  تمدقف   رمحألا  بلصلا  نم  ةاتف  ترم  
لويس تذخأ  امنب  اهنع ، ادعتبم  توطخو  ائش  اهنم  ذخآ  نأ  تضفر  نل  ناملا ، نيدوجوملا 
تدقر لا  ةمدقلا  ةرطنقلا  انل  انجاف  مهطسو  تجرخ  ..ةطحملا  نم  ةجراخ 

ً
قفدتت  سانلا 

ةساردلا لاوحأ  نع  ةفلتخملا  صصقلا  لدانل ح  امدق  اهقوف  سلجن  انك  لاو  راهنلا ، قوف 
.. رهنلا قوف  نم  آلا  للعلا  مسلا  ةحئار  ممشن  امنب  ملعملاو ،

، ادج اهفرعأ  لا  تالحملاو  نامألا  نم  ددعلا  مامأ  نم  رمأ  فن  تدجوف  ةدللا  لق 
ً

ت 
درجمو..برحلا لاوهأو  بعاصم  نم  هتيأر  ام  ل  نم  مغرلا  راذ  تكرت  دق  اهتروص  نكت  ملف 

نأ عطتسأ  ملو  نالقاثت ، يادو  رمست ، دق  ترعش  يب ح  مامأ  فقأ  فن  تدجو  نأ 
وحن ءطب  يد  كحت  نم  تنكمتف  اعفناو ، فن  تلاغ  نل  ..جالزملا  كرحأف ح  مدقتأ 

وج لقتسل  امأ ، نم  لخادلل  جفني  بالا  نا  ام  ناعو  ةلوهس ، حتفنا  يذلا  جالزملا 
..يع مامأ  رهظت  ةواشغ  ترعشو  املل ، اننح  فن  ألم  بحم  بطر 

خبطملا با  تحتفو  ناتلقثلا ، يامدق  عقو  تحت  قيتعلا  شخلا  ملسلا  تاجرد  نأ  عفترا 
قوف نم  لط  نم  تدجوو  تسلا ، ماأ  اهلوانت   اندتعا  لا  سطاطلا  ةطف  قبع  هنم  بهيل 

! خأ اهتدجوف  مداقلا ، اذه  وه  نم  ىل  ملسلا  روس 

، اهوحن اعلطتم  ذوخ  علخأ  نأ  لق  أرب ، تقرطأف  تاظحلل ، فنتك  لجخلا  ترعش 
: ةجهتبملا اهتاخ  تعفترا  مالم ح  تفرعت ع  نأ  درجمو 



؟» لوب ا» تنأ  وهأ  لوب ! - «

، أرب اهل  وأ  نأ  نم  تنكمت  نل  يقدنو ، ادعم  لقث  طرف  نم  طقسأ  داأ  فنب  ترعش 
: خت لازت  جراخلل و ال  ةعم  تقلطناف 

«! لوب  » داع دقل  امام ! امام ! - 

ةوطخ مدقتأل  ةوقلا  فنب  دجأ  ملف  رادجلا ، دنسأل ع  عجارتأ  انأو  يقدنو  ذوخ  تكسمت 
نأ لق  ياقاس ، ب  ةقدنبلا  تثب  تمق  ..امأ  نم  التت  ملسلا  تاجرد  تدجو  ..ىرخأ 

، ةمل ەوفتلا  ارداق ع  فن  دجأ  مل  ..لأ  ةدش  نم  فنع  انسأ  انأو أ ع  اهيلع ، دنسأ 
! ةدارو ةوق  نم  ام ت   ل  بحسل  خأ  ءادن  ءاج  دقف 

..ردقأ ملف  ثدحتأ  نأ  تلواح 

..اهلعف وقأ ع  ملف  كحضأ ح  نأ  تلواح 

ملسلا زجاح  تدنسا ع  اذكه  ..تدهاج  امهم  ياتفش  نم ب  توص  يأ  جخأ  نأ  عطتسأ  مل 
..م محت  يأ  نود  رمهنت  ومد  تدجو  ةأجفو  ..زجعلاو  ءاقشلاو  سؤبلل  ةمسجم  ةروصك 

: ةفتاه خأ  تداع 

؟ ثدح اذام  بطخلا ؟ ام  - 

دانسب تمقف  تحنرتو ، تاجرد  نم  ام ت  تقتراف  لاعفنا  نم  ام   بلغتلا ع  نم  تنكمت 
تعطتسا ام  نا  ةاهنلاو  ذوخ ، مهقوفو  اهراوج  دع  عضأ  نأ  لق  نارألا ، ىدحب  يقدنب 

: نا ةنوشخ  ه  قطنأ  نأ 

! دنم
ً

درأ  - 

يذلا اجزلا  قودنصلا  تأر  عأل  تفتلا  امدنعو  جو ، ه  تففج  دنم 
ً

تحأ  
تاشارفلا تقلأت  دقو  طضلا ، هتكرت  ام  ناو  ةنولملا ، تاشارفلا  املا  هف  عمجأ  نأ  تدتعا 

..ءاضفلا ةقلحم  قلطنتل  قودنصلا  با  اهل  حتفن  نأ  راظتنا  ةح   اهب  رعش  داتل  هلخاد ح 
: خأ تلأسف  اهمون ، فرغ  ةحان  نم  يذلا أ  توص أ  كلت  يرطاوخ  عطاق 

؟ شارفلا له   - 

: نزح تباجأ 

..ةضم اهنإ  معن ، - 

نم سوب  ام  ل  وص  ثأ   نأ  تلواح  دقو  أ ، وحن  يد  تددمف  مونلا ، ةفرغل  تفلد 
: اهل لوقأ  انأو  ءوده 

..أ ا  تدع  دق  اذ  انأ  اه 

اهييع ت  
َ

ىّد قلق  تلأسف  بحاشلا ، ءوضلا  نم  ِغ 
َ

ةل اهشارف   قوف  ةتماص  تددمت 
: ناتحلا



؟ تحرُج له  - 

: توفخ اهتبجأ  ..راونألا  ةءاضإ  متت  نأ  هفرعأ  مل  بسل  تشخو  ةاغلل ، ةحاش  تد 

..لقت الف  ةزاجإ  انأ   .ال  - 

: ةيجم نزح  تمسبا 

..ةحرف نوأ  نأ  ضفملا  نم  امنب  أ  ام ، ةدقارف  انأ  اّمأ  - 

: قلق اهتلأس 

؟ ةضم تنأ  له  - 

: اهسأر زهت  تباجأ و 

..ع قلقت  لق ال 
ً.. ضهنأس  - 

الل ماعطلا  دقفتتل  تاظحل  عض  ل  خبطملل  عجرلا  دواعت  تنا  لا  ققشل  تتفتلا 
: اهل تلاقف  قح ،

..كلضف نم  نبا  ا  هضع  هل  يزهج  حص ؟ لوب ،»  » ا ففجملا  زرلا  بحت  تلز  ال  - 

! ةلط ةف  ذنم  هقوذتأ  مل  انأ..تل  ا  - 

: ةفتاه ققش  تكحض 

كنأ فرعأ  يذلا  فنصلا  وهو  سطاطلا  ةطف  مويلا  تددعأ  اذهل  اق ، مداق  كنأ  رعشأ  تنك  - 
..ففجملا زرلا  ضع  هناج  كل  دعأسو  ..اثك  هحت 

: ايجُم اهل  تمسبا 

..نسحلا حل  ا  - 

: يوحن اهد  دمت  تلاق أ و 

«.. لوب ا» لق 
ً

ناج  سلجا  - 

فرعأ ملو  اهب  ّملأ  يذلا  ضرملا  نم  تلحن  نواضبلا  اهاد  تد  دقو  يوحن ، رظنت  تلظ 
امل تلعف  ولف  اثك ، لأس  مل  اهنأ  هللا  تدمحو  تقولا ، ضعل  الإ  ثدحتن  مل  ..دع  ههنك 

! اهتباجإ نم  تنكمت 

خأو أ ، ىرأل  تدع  دق  اهو  احو ، املس  برحلا  نم  تجرخ  .ققحت  دق  هف  تغر  ام  ل 
: ةقرب تلاق..ناملا أ  اددم ع  اهءانغ  قلطنا  امنب  خبطملا  ءاشعلا   حت  انم  ةق 

.ببحلا با  - -

، ءاشألا كلت  لثمل  تقو  مهيدل  سل  انلاثمأ  حدالا  ءارقفلاف  انتب ، فطاوعلا   لدات  دتعن  مل 
نأ مهعسوب  سلو  ..فطاوعلل  تقو  مهيدل  الف ي  اهلاشمو ، ةاحلا  لغاشم  نولغشي  امنو 

..ثلاو ثلا  ةلمجلا  كلتب  أ  هتلاق  ام  عمف  ..ال  مأ  اهنم  ٌبصن  مهيدل  له  ح  اوددح 



تبلا لخد  مل  هنأ  فرعأ  انأف  ففجملا ، زرلا  عضوم  ك  ..هفصو  وأ  ەزاربإ  نكم  عم ال 
نم اصصخ  هتقساو  هتشا  اهنأ  دوجوم  هنأ  عمو  برحلا ، فورظ  بس  ةلط  روهشل 
نع ةحضت  نالق  نروصتلا ال  الو  ه  ، ةظفتحم  تلظو  ةلط  ةف  ذنم  هتشا  اهنأ  وأ  جأ ،

..يرظن امهضع  

ةناحلا ةقدح  ءانسلا   راجشأ  ةذفانلا  لالخ  نم  تحملف  اهبناج ، شارفلا  ع  تسلج 
..ةعمال ةبهذ  ةلالغ  اهقاروأ  تقلأت  دقو  انتبل ، ةهجاوملا 

: فن بطاخأ  انأو  قمع  تقشتسا 

! اخأ كتبل  تدع  دقل  كتبل ! َتدع  دقل  - 

فنب سحأ  مل  ..مالس  عد  مل  بغ  روعش  ءودهلا  اذه  ل  نم  مغرلا  ترعش ع  نل 
شارفلا قودنص  وه  اهو  ىلا ، خأ  اهو   أ ، اهف   ..اذامل  فرعأ  الو  اقح  يب   

؟ نذإ ضمملا  روعشلا  اذه  اذاملف  املا  هلع  فزعلا  تدتعا  يذلا  ونابلا  كانهو  نولملا ،

كانه نأ  ق 
ً.. هتنك  نمع  رخآ  اصخش  ت  نأو  وح ، ام  عم  ةفلألا  ارعاش  فن  دجأ  مل 

..ملاعلا اذه  تادرفم  نع  لصف  ملظم  فثك  باجح 

ج صرق  وهو  م ، اهتلمح  لا  ءاشألا  تجرخأو  شارفلا ، برق  ادعُم  تحأف  تهذ 
قجسلا نم  ناتبلعو  دلا ، نم  لطر  مهعمو  شجلا ، خ  نم  نافغرو  تا » ،  » ەادهأ

..ضبألا زرألا  نم  غص  سكو  دلا  وشحملا 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
: تسمه

..ءاشألا كلت  نم  نودفتس  ماسع  - 

: ءاسا تلقف   نانتما ، امهيسأر  خأو  نم أ  ل  تزه 

؟ ا ماعط  لوصحلا ع  ةعص   نوهجاوت  له  - 

: ادرطتسم تمسبا  مث 

.ك ام  لأن  اننل  تاملا ، ەذه  لثم  اعط ع  لصحن  ال  - 

ارذ كسمتل  اهد  أ  تدم  امنب  خبطملا ، وحن  ماعط  نم  هتبلج  ام  انرإ »  » ققش تلمح 
: جدهتم توص  سمهت   و 

؟ ا ُب كانه  لاوحألا  فك   - 

كعسوب نوك  نل  هلع ؟ درأ  نأ  سوب  نوكس  فك  لاؤسلا ! اذه  لثم  يتلأس  اذامل  ا أ ! ەآ 
! لحتسم ء  وه  ل  هف ،

: ةسامولد ايجم  أر  تززه  اذكه 

انيلع ففخ  يذلا  رمألا  وهو  انضع ، عم  امود  سلجن  .كانه  عضولا  انملقأت ع  ..ةئس  تسل 
..اثك



، ءوسلا ةددش  فورظلاو  ةعش  كانه  لاوحألا  نأ  لاق  ةزاجب  أ  امدنع  خــــه »  » نل - 
..هاش امو  زاغلا  تاراغ  نع  ثدحتو 

..صوصخلا هجو  ّع ع  ةقلق  تنا  اهنل  لوقت ، امم  ائش  هقفت  نكت أ  مل 

لاجرلا ائلتمم  ەاندجو  امدنع  ءادعألا ، شج  قدانخ  دحأ  ةرم   تاذ  ەاندجو  ام  اهل  ركذأ  له 
قبط امنب  ةددش  ةقرز  عيمجلا  ەوجو  تلع  دقو  رخآلا ، ضعلا  ددمتو  مهضع  فقو  نيذلا 

؟ مهسافنأ توملا ع 

: اهتبجأ ..لوقأ  نل  ..ال 

حيحص كمامأ  انأف  ..ةحصلا  نم  اخ  هل  اذه  خــــه »  » مال ..تاغلام  درجم  اهل  .أ  ا  ال  - 
! دسجلا

، شارفلا كرت  اهتبغر   نع  تخأ  امدنعو  عيطتسأ ، ام  ردق  اهمامأ  ودهب  ظافتحالا  تلواح 
..انمأ ضرم  عن  نع  اهتلأسف  خبطملا  خأل  تهذ 

: ةيجم دقوملا  قوف  حنت  نأ  لق  اهيفتك  تزه 

كانهو كفورظ ، ةمئالم  مدعل  اذهب  كراخإ  مدع  انررق  اننل  ..ةثك  روهش  نم  شارفلا  تق  - 
! ناطلا ةضم  نوكت  امر  اهنأ  مهدحأ  لاق  دقو  ...دقو  اهودواع ، نيذلا  ءاطألا  نم  ثلا 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
..ةلقاثتم ةئيط  خ  عراوشلا  ع  تو  هل ، فن  مدقتب  تمقف  ةماحلا ، دئاقل  تهذ 

يرافأ اقراغ   تنك  ..ثك  كرت  نود  ركفلا  بهاذ  مهبيجأ  تنك  نل  ناسلا ، ضع  مل 
: لأس يذلا  طاضلا  دحأ  مامأ  فقأ  تيأر  امدنع  لمالا 

؟ يدنجلا اهيأ  ةتر  كنم  وه أ  نمل  ةكسعلا  ةحتلا  يدؤت  الأ  - 

: هيجأ انأو  تاثلا  رهاظتلا  تلواح  نل  تكترا ،

..اهبنم نأ  مل  يدس ، ا  فسآ  - 

: هلوق يزازفتسا  هنل أ ع 

؟ اماحا ةجهل أ  ثدحتت  فك  ملعت ح  ملأ  - 

! هملأف يد  عفرأ  نأ  تنمت 

ياقاس تممضف  نآلا ، هلعفأس  ام  ةقلعم  زاجإ  نأ  فرعأ  نأل  ةعص  فن  تلامت  نل 
: ماحا هيجأ  انأو  اس 

! كرأ ملف  طاضلا ، يدسا  فسآ  - 

: ةظلغ باجأ 

؟ كمسا وه  ام  ..نذإ  كيع  حتفا  - 

: اضاغ لاقف  سا ، تركذ 



؟ يدنجلا اهيأ  كتدحو  امو   - 

: ةنوشخ لأس  نأ  يراتخا  دارأف  قدص ، هنأ  هلع  دي  مل  نل  ناب ، ل  هل  تركذ 

؟ مركسعم نام  نيأو  - 

: ءودهب هتبجأ  ل  ظغلا ، ترعش 

«.. توشكب و» كرامجال »  » نام ب  - 

: لوق وهو  ةشهدلا  ههجو  اد ع 

؟ اقح - 

داع هنل  كيف ، ثدح  ام  تكس  هنأ  تننظو  طقف ، تعاس  ذنم  ةزاجإ  نأ   هتبجأ 
: ارمآ لوق  وهو  ەرورغل 

لمتحن الو  انه ! ماظنلا  ظفاحن ع  نحن  ةهبجلا ؟ تاقالخأ  انه  كنم  رهظت  نأ  هس 
ً

هنظتأ  - 
! ةحاقولا كلت  لثم 

نونجملا بضغلا  نم  ةلاح  ترعشف  ةكسعلا ، ةحتلا  يدؤأو  فلخلل  عجارتأ  نأ  رمأ 
اذهل ءاش ، ول  هنامب ح  نأ  فرعأ  تنك  دقف  ةمل ، ەوفتأ  نأ  عطتسأ  مل  نل  مجاهت !

ت امدنعو  ەوحن ، ةكسع  تاوطخ  تدع   مث  تاوطخ ، عض  ءارولل  تف  رماوألا ، تذفن 
تدعتبا يد ح  اعفار  تللظو  ةداتعملا ، ةحتلا  تدأو  تلصت  هنم  تاوطخ  تس  دع  ع 

..ىرخأ تاوطخ  تس  هنع 

قبط نأ  لضفو  ةرملا ، ەذه  رو ع  لضفت  دق  هنأ  اهفب  ماقو  لزانت  نأ  دع  عجرلا ، رمأ 
ح فانالا  رمأ  نأ  درجمو  هتركشو ، هل  نانتمالا  ترهاظت  .ةلادعلا  نم  د 

ً
ةمحرلا 

..ةع ةقشر  تاوطخ  هنع  ادعتبم  توطخ 

ةمسرلا س  عب  تمق  تبلل  تعجر  امدنعو  لل ، دسفأف  ازم  فقوملا  كلذ  دسفأ 
..اهتيدتراف ةداعلا  الم  تجرخأ  مث  نارألا ، دحأ  اهب   تقلأف 

نأ ودي  ةصقو ..، ةقض  تراصف س  ساقم  غت  دقف  سالملا ، كلت  احضم   تود 
ةقالا ءادترا  ةعص   تهجاو  ..شجلا  اهتضق  لا  ةفلا  تداز   دق  يدسج  تاساقم 

اطنو
ً.. اصمق  الإ  ترأ  ةجردل أ ال  ادج  ةففخ  سالملا  نأ  ترعشو  قنعلا ، ةطرو 

، اهل ةسلا  ةغ  لقأو  اهيلإ  برقأ  لعجت  ف  سالملا ، ەذهب  ارت  ةداعسلا و  تد ع أ 
امدنع هفراعم  مامأ  رختف   ةكسعلا ح  س  اري  نأ  لضف  نا  سكعلا  أ ع  نل 

! اذه تضفر  نل  مهترال ، بحص 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ةفلا بالا   تدتعا  دقف  نوكس ، بملا   ةقدح  هأ  تذخأ  ةعجلا  نم  اك  تلط 
تقمرو يانذأ ، نوددي   قاوبألا  خيفنو  تاراجفنالا  ءاضوض  دعت  مل  ..شجلا  اهتضق  لا 

طسو ةءاّضو  ةبهذ  ٌسمش  تقأ  عألا  امنب  .باشعألا  ةعادو ب  نوبعل   مهو  لافطألا 
..ةجهبملا ءاقرزلا  ءامسلا  نم  ةداجس 



وه تاظحللا  كلت  وفص  ركع  ام  نل  ةبحملا ، دهاشملا  كلت  ىأرمل  س  اصعأ  تدجو 
! فقوتت مل  لا  سانلا  ةلئسأ 

تق ع لاو  امامت ، سكع أ  ع  تقولا ، ةلط  ةهبجلا  نع  هثدحأ  لظأ  نأ  دي م  نا أ 
عفدو يدلاو ، نم  كلسملا  اذه  تهرك  دقو  .ّع  ةلئسألا  نم  دملا  ءاقلإ  نع  ةغار  اهلاح ،

ق
ً.. هلعفأ  نأ  مل  ام  وهو  هشاحتل 

تنك امر  ..فقاوملا  كلت  لثم  نع  ثدحلا  بح  ال  امر  ءرملا  نأ  ةفرعمل  ادعتسم  نك  مل 
ثادحألاو  فقاوملا  كلت  ةغاص  ةعص  نل  هنع ، راسفتسالا  دي  امع  هيجأ  نأ  بحأس 
كلت دسجتت  نأ  نم  اعرم  تنك  ..ةاغلل  رمألا ع  بعص  ام  ةقوطنم   تاملو  فورح  لش 

كلامت نم  نكمتأ  ال  اهتقو  امرو  نخآل ، اهيكح  تلواح  ول  لخم  ددج   نم  فقاوملا 
ثداوحلا كلت  تلظ  ول  يصم  نوك  اذام  ا : رطاخ ع  وه  اعر  ألا  ..طاوعو  اصعأ 

؟ برحلا ةاهن  دع  اب ح  ةقلاع  ةموؤشملا 

عم لاتق  تكشا   اذإ  امع  لأس  حارف  ممص  هنل  عئاقولا ، ضع  هل  تكح  نأ  تفتا 
..دعتبأ نأ  لق  بلسلا  هتبجأف  هجول ، اهجو  ءادعألا 

دجأل ءارولل  تفتلا  .تك  عضوت ع  دب  ترعش  عراشلا ، يس  ءانثأف  ةاهنلا ، نكت  مل  اهنل 
! ةمدقلا انسردم  ةناملألا  ةغللا  سردم  مامأ  فن 

: اؤس ماق  روفلا  عو 

نم دال  نل  ةفخم ، اهنأ  نم  قثاو  انأ  معن ، حص ؟ ..ةعظف  دأ  كانه ؟ لاوحألا  فك   - 
..هتعمس ام  بسح  كانه  دج  ماعط  نولصحت ع  منأ  نم  قثاو  انأف  ء  ل  مغرو  ..صلا 

اندونج رثؤن  نحنف  ةئس ، انه  لاوحألا  نوكت  نأ  بطلا  نمو  لوب ..« ـ  » ا ةدج  ةحص  ودت 
..اندنع ام  لضفأ  لساوبلا 

سرادملا دحأ  رظان  حفاص  اوبحرف  ، هقافر ، نم  ةعومجم  تسلج  ثح  اذه إ  دع  ذخأ 
: يد دش ع  وهو  لاقو 

ع ةنعملا  حورلا  لاح  وه  ام  كانه ؟ لاوحألا  فك   حص ؟ نذإ ، ةهبجلا  نم  تئج  - 
؟ متأ ام  ةيط ع  ةهبجلا ؟

: بج نأ  لق  الاع  كحضف  هتأو ، هتدلل  ةدوعلا  مدني ع  نم  دجوي  هنأ ال  هتبجأ 

..ةراجسلا كلت  برج  ..ملاس  اودوعت  نأ  لق  ا ف  ءادعألا  بدأت  ملع  نل  اذه ، ل  مهفأ  - 
..كلضف نم  لسالا  انيدجل  اسأ  حأ  نوسرج ، ا 

فطللاو  ةقرلا  لا  اونا  ..اهرُم  ءاقلل  تررطضاف  ةراجسلا ، تلق  نأ  ظحلا  ءوسل 
نأ درجمو  راطق ، ةنخدم  تنخد  وك  عنم  مل  اذه  نل  ..لحرلا  بعصف ع  لماعتلا م ،

مهنأ نوفرع  مهنأ  نلعم  ، رخآ اسأ  راضحب  لدانلا  اورمأ  ح  ەوبلط  يذلا  سألا  تهنأ 
..ثدح نأ  بج  امع  ثدحلا  نولداي  اوحار  ..ثلا  دونجلل  نونيد 

، اسرف محفلا  جارختسا  قطانمو  اهل  اجل »  » وتس ع نأ  بج  اننأرظانلا  ىأر  نم  نا 
ىدم حضوت  لا  هاسأ  انيلإ  ل  ذخأ  اسور ..«  نم » هلع  لوصحلا  انل  تي  امل  ةفاضإلا 



بلاطملا كلت  نع  ةرعش  لاقثم  ولو  ححي  نأ  ضري  مل  ..ءازجألا  كلت  ل  انئالسا ع  ةقطنم 
نم اهيلع  وتس  نأ  بج  لا  قطانملا  ددحو  ..ةاهنلا  نرخآلا  هقفاو  ح  اهيأ ، نع  لزاني  وأ 

: هلاطم قيقحت  نم  نكمتنل  اسرف » »

اوقخاو انءادعأ  ورمد  قدانخلا ! برح  ةدعاسم  قطانملا  كلت  ع  اولوتس  نأ  ملع  - 
! ملسلا نع  ملتن  اذه ، لانن  نأ  دعو  مهفوفص ،

برحلا نأ  ام  ةلاتتم ، ةددعتم  طوطخ  مهلف  سلا ، رمألا  سل  مهفوفص  قاخا  نأ  هتبجأ 
..هنولختو اهنع  سانلا  هنظ  امع  فلتخت 

: درطتساف برحلا ، نونف  نم  ائش  مهفأ  نأ ال  باجأو  نأو ،
َ

ةَف سامح  ال  هنل ن 

نأ كعسوب  سل  ..ةلما  ةلمجك  برحلا  متهي  ال  نل  لصافتلا ، ضع  مهفت   كنأ  فرعأ  - 
كنكم الو  طقف ، قيضلا  كقدنخ  نم  رمألا  ىرت  كنإف  اققد ، اريدقت  رومألا  كلت  ريدقتب  موقت 

ام وهو  محاورأ  نوحضتف  مجاوب ، نوموقت  متنأ  ما 
ً.. عضوملا  ع  ةلماش  ةرظن  ءاقلإ 

بلصلا  » ماسوب منم  يدنج  ل  ان  نأ  بجاولا  فلاو ! رخفلا  تاآ  سأل  ملهؤي 
نم اهقطتو  زريدنالف ،»  » ءادعألا  فوفص  قاخا  بج  ء  ل  لق  نل  يددحلا ..»

«. سرا « ـ لصن ل اهقخن ح  اذه  دعو  لامشلا ،

، لاخلا ملاعل  تت  لا  رومألا  كلت  لثم  ثودح  روصتي  فك  ةفرعم  ةدش   بغرأ  تنك 
ضع يج  ّسد   لحرلا  تممه  امنو  فانالا ، تنذئساف  راظتنالا أ ، قطأ  مل  نل 

: تك تّي ع  وهو  لاقو  ةدهلا ، لس  رئاجسلا ع 

..ُب ا  كنأش  نم  عفرت  ةهبجلا ، ةدجم   لامعأ  تمق  دق  كنأ  عمس  نأ  بحن  امومع  - 
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..ةفلتخم ةقط  سس  زاجإ  نأ  تلخت 

ةوه تدو  ةفلا ، كلت  لالخ  تغت  نأ  ودي  نل  قباسلا ، ماعلا  اذه  نع  ةفلتخم  تنا 
برحلا نع  ائش  فرعأ  نأ  مل  تقولا  كلذ  ف  .احلا  و  ةفلا  كلت  ب  ام  لصفت 

..ودعلا نان  اهل  لصت  ةئداه ال  قدانخ  انك   دقف  اهتاجمو ،

! تغت نل 

! تقحساو تمطحت 

..ح ه  رعشأ  نأ  نود  ثدح  دق  اذه  نأ  أوسألاو 

..ملاعلا اذهل  تي  بغ ال  نئال  تلوحت  ل  تنك ، ام  طحملل   تنأ  دعأ  مل 

ءالؤه نومتهي  نم ال  نل  لاؤسلا ، نومتهي  نم ال  كانهو  ّع ، ةلئسألا  ءاقلب  متهي  نم  كانه 
..ء ل  ءاخ   مهسفنأ  نودقتع  نورورغم  درجم 

نوغلاو  ..هلاوحأو  ةهبجلا  عضوم  الإ  نوقرط  سانلا ال  لف  ادحو ، نوأ  نأ  لضفأ  ت 
. زامشالاو بضغلا  الإ  خاد  ثي  ام ال  امأ ، مهرظن  تاهجوو  مهئارآ  ح 

قوتأف مهوحن ، دشو  بلاغ  زفاح  رعشأ  مهلاغشأو  مهبتامو  مهلزانم  لخاد  مهتيأر  امل 



نم قيضلا  رعشأف  مهنم ، روفنلا  رعشأ  نأ  ثلأ  نل ال  مهلثم ، برحلا  ناسو  مهعم ، ءاقلل 
رمت برحلا  امنب  اهلمحتو ، لصافتلا  كلت  لثم  ءرملا  ةاح  تمت  فك  مهفأ  ..ملاعملا ال  ەذه 
ااوز لاجرلا   مثجو  تالاقن ، ع  رجلا  لمح  متو  قدانخلا ، قوف  نم  فئاذقلا  ااظش 

؟ قدانخلا

، تقولا سفنب  مهرقتحأو  مهدسحأ  .مهمهف  ىوقأ ع  الف  انع ، نوفلتخم  لاجر  انه  مهنأ  رعش 
اذام ىرت  نداج ..»  » و تا »  » و رللوم » و» بورك » و» تلأ »  » ركفأ  نأ  لضفألاو  

اقف ةانقلا ، نومحتس  وأ  نآلا ، فصقملا  نوسلاج  مهنأ  دال  تاظحللا ؟ ەذه  نولعف  
..ةناث نادملل  نوبهذس 
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ع تموكت  دقو  عارذلا ، يذ  زارطلا  نم  يدلج  دعقم  ع  ةصاخلا ، فرغ  لخاد  تسلج 
قوف اهتقصلأف  فحصلاو ، تالجملا  نم  اهصق  تمق  لا  روصلا  نم  ددعلا  وح  نم  ناردجلا 
بناج ةساردلا  تك  تلمح  لا  بتلا  فوفر  تصارت  ىرخألا  ةحانلا  و  ..ناردجلا 

ضعلا ترعتسا  وأ  صاخلا ، ام  نم  اهضع  ءا  نم  تنكمت  لا  ةمدقلا  ةبدألا  تادلجملا 
..دألل اهب  ظافتحالا  بغرو   اهب  اجعإ  ةدش  نم  هحاصل  ەدر  نم  نكمتأ  ملو  رخآلا 

تنك ام  باشلا  طحمل  تنأ  لازأ  نأ ال  رعشأ  نأو  ةفلا ، كلت  تاكذ  ةداعتسا  تغر  
ةمدقلا ةفطاعلا  كلتب  ساسحإلل  قوشأ  تنك  نل  رهاظلا ، ةفرغلا   طحم  غتي  مل  ق 

ً..
اعلطت خاد  مف  بتلا ، كلت  تعلاط  امل  خاد  شجتو  عفدتو  دوقت  تنا  لا 

..دغلا أس  ام  لجعتو  ثداوحلا  قاسا  ةغرو   لقتسملل 

ام ةلدألا  نم  فنب  كت  نأو  اهنم ، اءزج  وك  رعشأ  نأو  قطنت ، نأ  ةفرغلا  ارظتنم  تسلج 
الف اهئاهتنا ، درجم  قع  نم  تخت  نأ  ثلت  نل  ةهــلا  برحلا  كلت  تاكذ  نأ  اقثاو  لعج 

كلتل رظنأ  تذخأ  ..اوح  ل  وتسف ع  ةلملا  ةاحلا  كلت  روص  ىوس  هذ  لخاد  ي 
امنب ط ،

ً
ترظتنا  ..ثدح  ء  نل ال  اهيلإ ، مضت  ثدحتت م ، نأ  اهيلإ  سوتم 

ً
بتلا 

دع تخت  ةتقو  تالاخ  درجم  تنا  اهنل  قع ، لخاد  ضكرت  تاكذلاو  روصلا  تذخأ 
..للق

ملو ناملا ، نع  اغ  فنب  ترعشو  قلقلا ، رواسف  روعش ، نم  ەرظتنأ  تنك  ام  رم   مل 
الواحم نم  مغرلا  هنع ، اصقم  فن  تدجو  ..هلع  تنك  امل  ادئاع  ةداعتسا ط  عطتسأ 

..قباسلا احل  ةدوعلاو  جامدنالل 

تضهنو يردص  قاضف  يانيع ، مامأ  مدقلا  املا  فئاحص  توطنا  دقو  ام ، تدمجت  
، ەغ لوانتأل  يد  نم  هتيمر  نأ  ثلأ  مل  نل  ..هتاحفص  بلقأ  تحرف  أل ،

ً
هعلاط ااتك  لوانتأل 

نود رخآلا ، دع  ادحاو  تالجملاو  فحصلاو  بتلا  بلقأ   تذخأو  هخأ ، صم  ل  نأ  لق 
..انا بذج  مهنم  دحاو  رقتسأ ع  نأ 

..ةدئاف ال  تامل  ىوس  تالجملاو  بتلا  نمضتت  ملف  سفنلا ، ضقنم  اتماص  ام  ترمس 

روثعلا ع نم  تسي  دقو  اهنام  ةاهنلا  اهتدعأ  ..ادجو  قخت  وأ  امعأل  اهتامل  لصت  مل 
! ةعجر غ  لمالا  ةفرغلا  رداغأ  نأ  لق  يدارم ،
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، فرغ وج  ماأ  ةعض  مأ  نأ ح  فنل  لوقأ  تذخأ  دقف  اذه ، نم  مغرلا  مأ  عطقني  مل 

نم دملا  لقتسملا  امأ  رفوتسو  اهن ، لش  عضوملا  محأ   ل  افا  سل  اذهف 
.ةلأسملا ەذه  عم  كلل  هف  غفتأ  تقولا ل 

رقتس دا  امف  هتفرغ ، لخاد  هعم  تسلجو  داتسلتيم »  » شجلا تانكثب  مدقلا  مزل  تهذ 
انسردم رظان  نأ  غل  دقف  ّع ، ةقعاصلا  عقو  هل  نا  ء  خأ  ح  ەدنع ، سلجملا   
! ةلحملا ئراوطلا  ةجاح  ةبلتل  فدر ،»  » فوفص ەدنجت  مت  دق  كروتنا »  » قباسلا

: ةراجس لواني  وهو  فر  فته 

يوحن بلاخملا  تاذ  ەد  طسي  نا  ام  ناعو  هتيأر ، شسملا ح  نم  انه  لصأ  تدك  ام  - 
: لوق وهو 

؟ ا ُب كلاح  فك  داتسلتيم ؟ »  » ا تنأ  وهأ  - 

: ايجم ەوحن  ترظن 

دالف شجلا ، طاض  فرعت أ  كنأ  دالو  لزه ، لزهلاو  دج ، دجلا  كروتنا ،.»  » دسلا اهيأ  - 
! بطاخم دنع  ماحا  ةماقلا  بصتنم  فقت  نأ  كل 

ةجهلو ةدمعتم  ةنوشخ  هتبطاخ  نل  ددوتي  ، نأ  لواح  دقف  اهتقو ، هتيأر  كنأ  ول  متأ  تنك 
: لاقف هدل  مهس  رخ  لأ  انهو  دشأ ،

؟؟ كل ناحتما  دقع  يذوفن   مدختسأ  نأ  بحتأ  - 

: هتبجأف ةمدقلا ، تافاخسلا  كلتب  كسمتي  لازي  هتدجو ال  امنيح  تجه  انهو 

نك مل  لمز  اننب  نم  ناو  عطتلا ، انثحت ع  انيف  تطخ  ماع  ذنم  كروتنا ،» رفنلا » اهيأ  - 
ةثالثب ەدنجت  دعوم  لح  نأ  لق  لتق  دقو  ماهيب ،» فزوج   » وهو شجلا  قاحتلالا  بغري  

، امأ نم  فنت  نأ  وجرأ  نآلاو  لقألا ، ع  ةدملا  كلت  لثم  اح  نال  كمال  الولو  روهش ،
! عمسس م دع  امفو 

تمقو نزاخملل ، ه  تهذ  وه أ  هتلعف  ء  لوأو  ةتك ، سأرتأ  نأ  هس ع 
ً

نا  كلذ  دعو 
! ةققد لالخ  اهفرعتسو  هسانت ، تامهم  ەدوب 

أدو ةتلا  تفطصاف  بردتلا ، نادمل  ثدحلا  اذه  دع  داتسلتيم »  » عم تجرخ 
نأ نود  احض  تقلطنا  ح  مهطسو  كروتنا »  » تأر نأ  درجم  ..اهشف  داتسلتيم » »

اهنول لاح  نل  لصألا ، نوللا   ءاقرز  ةضافضف  ااث  يدتري  نا  دقف  اهتبك ، ع  ردقأ 
..ةبك ءادوس  عق  اهيلع  رهظو  اهمامأ ، تخسوتو 

نأ نم  مخضأ  ةسوقملا  ةمدقملا  وذ  ءاذحلاو  هناقس ، غ  دا  الا ال  دوسألا  كللا »  » نا
، هسأر ةوسلق ع  تعضو  ةكحضملا  سالملا  ەذه  امات   قسانتلا  نوك  لو  ..ەامدق  هلمحتت 

اعاد ةلمُج 
ً

ەرظنم  نا  .هسأر  قوف  رقتس  دات  الف  قيضلاو  خاسالا  ةددش  تد  اهنل 
..قافشإلل



: ئاق
ً

همامأ  داتسلتيم »  » فقو

ا قم  تنأف  ادأ ، ملعتت  نل  كنأ  ودي  ةعمال ؟ رارزألا  ەذه  له  كروتنا ،»  » رفنلا اهيأ  - 
! صقتلا ددش  كروتنا ! » »

كلت سفنب  داتسلتيم »  » بنؤي نأ  ةسردملا  ماأ  كروتنا »  » داتعا دقف  اجاهتبا ، طأ  تدك 
! صقتلا ددش  داتسلتيم ! »  » ا قم  تنأ  : » هف اخراص  تامللا ،

: ئاق
ً

كروتنا »  » خيت داتسلم »   » رمتسا

ه؟ يدتقت  مل ال  وب ! » « ـ رظنا ل - 

؟ كلذك ةتلا  وب » ، » يع قدصأ  دأ  مل 

؟ » كروتنا  » ه يدتق  ثم 
ً

حبصأ  دقو  ةسردملا ؟ باوب  نا  يذلا  وب » »

هل ترظن  نل  نانلا  ، لعشف  قخت  اهب  ترعش  ةساق  تارظن  يوحن  كروتنا »  » بوص
..لق نم  ەرأ  مل  نأ  ةءاب 

يذلا لجرلا  اذه  نأ  برغألاو  ةغلا ، سالملا  كلتب  ەرظنم  لثم  كحضلل  اثم  ائش  دي   مل 
ناف هشرع ، كلم ع  هنأ  هسرك  عــي ع  وهو  جرحم  وركم  همامأ  فقن  انلعج  نا 

لاعفألا تافت  انم   ردت  لا  ءاطخألا  لقأ  انفنعتب ع  موقو  ةحك ، هملق  انوحن  بوص 
لخاد انفوفص  تمدقت  امدنع  دع  امف  اهيف  اناوتسم  نسحت  لا  ةسرفلا ، ةغللا  ةدام   

..اسرف

رفنلا وه  اهو  ةحرالا  راذ  لخاد  لثام  هنأ  الإ  ، ماع ذنم  ثدح  اذه  نأ  نم  مغرلا 
، هتكوش تكناو  هتوطس  تراهنا  دقو  انمامأ  اعناخ  فق  باذعلا  انماس  يذلا  كروتنا » »

..كحضلل ثملا  مادنهلا  اذه  لخاد  هقاس  توتلاف 

! لاوحألا غم  ناحس 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
مهل ادئاق  كروتنا »  » يعتب ماقو  تاردتلا ، ضعب  موقتل  ةتلل  ەرماوأ  داتسلتيم »  » هجوو

، ةتلا مامأ  ةوطخ  نع  دع  دئاقلا ع  س  بردتلا  كلذ  لالخو  فطاعتلا ، لس  ع 
راص دقو  ةأجف  هسفن  دج  اهدئاق  نل  ..فلخلل  ةتلا  تراد  فافتلالا ، رماوأ  تردص  اذإف 

دعتسو ةفعاضم  تاوطخ  ةتلا  كاردإل  مامألل  عفدنيف  اهفلخ ، ةوطخ  نع  دع  ع 
ةوطخ عرأ  ةفاسم  عطقل  رطض  نأ  ع  امم  اهمامأ ، ةوطخ  نع  دع  ع  ةناث  هتنام 

ةرم دئاقلا  رطضف  ةناث ، فافتلالا  رمألا  ردص  هنامل ح  لص  دا  ام  هنل  ةفعاضم ، ةع 
راص دقو  فلخللو  مامألا  وحن  مدقتي  دئاقلا  نأ  ح  افلخ   رودل  ةوطخ  عرأل  ىرخأ 

.لشلا كحضم 

! تاردتلا كلت  فتلا   اعرا   سوتسلنيه »  » نا

ةرم تاذ  هلع  عاضأ  دقف  داتسلتيم ،»  » نم رخآ  ائش  عقوتي  نأ  كروتنا »  » عسوب نك  مل 
رفظل ةبهذلا  ةصرفلا  كلت  لثم  داتسلتيم »  » زهتي مل  ولو  ىرخأ ، ةسارد  ةنسل  لاقتنالا  ةصرف 

! وألا ةجردلا  نم  فغم 
ً

راصل  لاتقلا ، نادمل  دوع  نأ  لق  هنم ، ەرأثب 



لا ةصرفلا  كلت  لثم  امنتغم  ەودع  نم  هللغ  يوري  نأ  دع  ەانيع  ترق  دقو  تومل  ناسإلاف 
! شجلا هل  اهاطعأ 

فقوأ ةف  دع  ..حو  رخك  فلخلاو  مامألل  تقولا  كلذ  لالخ  كروتنا »  » عفدنا
فحز ..فحزلا  تاردت  و  ةمهأ  ألا  تاردتلا  تأدو  بردتلا ، كلذ  داتسلتيم » »

اد ام  وهو  ةعص ، سفني  أد  دقو  لامرلا ، قوف  هتيقدنب  ماح 
ً

هبكرو  هد  ع  كروتنا » »
لا تراعلا  سفن  ئاق 

ً
كروتنا »  » رفنلا ثحتس  داتسلتيم »  » دخأف سوملا ، ماغنأ  انل 

: لاقف ةسردملا ، اهب   قدشي  نأ  كروتنا »  » داتعا

! دئادشلا رهقتو  دلجتت  نأ  بج  دجم ! دهع  اننأ   كظح  نسحل  كرونا !» « رفن ا  - 

بشخ ةرذش  قصف  ةخألا ، هسافنأ  ظفل  هنأ  اد  دقو  كروتنا »  » هجو ع  قرعلا  فحز 
: انؤم هقوف  داتسلتيم »  » حناف فحزلا ، ءانثأ  هنانسأ  تللس ب  ةرذق 

! تاقعو بعاصم  نم  هل  ضرعتن  ام  صلا ع  بج  - 

ةودلا ةعلا  رج  اموق  نأ  وب » و» كنا » رماوألا ل»ـ تردص  تاردتلا ، تهتنا  امدع 
..تانكثلل مزاللا  خلا  راضحإل  خملل  قالطنالاو 

لفسأل كروتنا »  » سأر تقرطأ  دقو  ةعلا ، عفد  نانثالا   أد  قئاقد ح  عض  رمت  دكت  مل 
.هف وه  ام  امتو  اقض 

لاقف ااو ، ااهذ  اهلمأ  ةدللا  اعطق  نأ  امهيلع  بج  اذكهو  ةدللا ، ةاهنب  خملا  عق 
: رغثلا مسا  داتسلتيم » »

..صلا غراف  امهتدوع  رظتت  هامجلا  تأدو  ترم ، ةمهملا  كلتب  اماق  دقل  - 

: احاض تفته 

؟ نآلا كدض ح  ىوكش  كروتنا »  » مدقتي مل  فك  نل  تسحأ  - 

دئاقلا نك  ملو  ةصقلا ، كلتب  عمس  امنيح  هنم  كحض  ذخأ  اندئاق  نل  اذه ، لعف  عف 
ً

لواح  - 
..هتبا عمجت  ةدو  ةلص  كانهف  اذه ، غو  ةسردم ، رظان  عامس  هتقو   عيضتل  ادعتسم 

! دع امف  كتاناحتما  ءاغلإ  كروتنا »  » لواح امر  - 

: باجأ ءودهب 

دهعأ تنك  تثأ أ  دقف  ساسأ ، يأ  مقت ع  مل  ەاوكش  ، اذه غو  قرف م ، وأ  مهي  اذه ال  - 
..ةففخ تاجاوب  هلإ 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
روعش انسوفن  بد   ام  ناعف  اهدع ، أ  ام  ل  دسفتف  عاطقنا ، ةف  ةزاجألا  نوكت  فسألل 

..اهلخاد جلتخ  امم  ثلا  ع  اهنويع  تلد  نو  ةتماص ، بقارت  أ  تذخأ  داعتبالا ، برق 
، ةلا اهرمغت  راهنلا ح  اهب  أ  الو  مهعم ، زاجأ  ماأ   نم  ام ت  حت  اهنأ  ملعأ  تنك 

ەركت ف  اهرظن ، نع  ادعُم  داعإ  تررق  ةاهنلاو  رخآل ، دع  ادحاو  ةراه  رفتو  صقانت  ماألاف 
.حر برق  ت 

ُ
اهركذ اهنأل  اهآرم 



خأ عم  تقلطناو  يروعش  تلاغ  اذكه  ةلاو ، نزحلل  ءرملا  ملسسا  ول  اع  ماألا  رمت 
مهيلع لوصحلا  حبصأ  نيذلا  ماظعلا ، نم  نثا  وأ  لطر  لصحنل ع  وكحلا  رزجملل  بهذنل 

رزجملا  مامأ  رالا  حاصلا  ذنم  افوفص  فقت  سانلا  تنا  ..ماألا  ەذه  امظع  اراصتنا 
، انتمهم قفون   مل  اننل  ..راظتنالاو  فوقولا  ةك  نم  مهيعو  نودقف  اونا  نوثكو  راظتنالا ،

ناعو تذفن ، دق  ماظعلا  نأ  اولاقف  لمألا  ةيخ  اننُم  تاعاس  ثالث  نم  انرظتنا أل  امدعف 
..ةطخاس فوفصلا  تقرفت  ام 

، أل ةلما  اهيطعأ  تنكف  شجلا ، نم  ةمويلا  نوؤم  ع  لصحأ  تنك  نأ  ظحلا  نسحل 
، ارتوت سوفنلا  تدازو  ، ةعاتتم ماألا  تلاتت  .ه  سأ  ال  ماعط  ع  لوصحلا  انل  س  اذكهو 

موقأ نأ  اخأ  تررقف  ماأ ، ةعرأ  الإ  ةزاجألا  نم  اقا  دع  ملف  ةلا ع أ ، تامجه  تدتشاو 
«! خــــم « ةدلاو ةراب 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
! فقوملا اذه  لثم  فصول  ّيدل  ةردق  ال 

: ةلئاق زهت  ةدعترملا و  ثلا  مألا  كلت  لقع  لخاد  رود  هنأ  دال  ام  لخت  نع  زجعأ 

؟ تنأ اح  لازت  اذامل ال  تام ، با  ماد  ام  - 

: درطتس امنب   اهيلع ، درلا  ىوقأ ع  نأ  نود  يد  تها 

! خأ تام ؟ فك  هتدهاش ؟ له  - 

: لوقت نأ  لق  ةاترم  جو  تسرفتف   روفلا ، تامو ع  ةصاصرب  هلق  بصأ   هنأ  اهتخأ 

باذعلا نم  ثلا  اع  هنأ  لق  ممص  رعشأو  كنم ! أ  هفرعأ  انأ  ّع ! بذكت  تنأ  ال ! - 
..ب ا  ةققحلا  لق  هملأ ، نأ 

ّ
تا تعمسو  لللا ! طسو  هخا  تعمس  دق  هتوم ! لق  لاوهألاو 

! فرعأ نأ  دُ  ال  فرعأ ! نأ  درأ 

: اهتبجأ

! لاحلا تام   دقل  يقدص ! ..هناج  تنك  دقل  ال ! - 

: ةقرب فطعتس  تذخأ 

يرت الأ  نل  ففختلاو ع ، اساوم  دت  كنأ  ةمهفتم  انأ  فرعأ ! نأ  دال  ..كوجرأ  خأ  - 
لمحتأ ال  انأف  تام ، فك  خأ  ةققحلا ؟ تخأ  ول  امم  أ  بذعت  ماللا  اذهب  كنأ 
اخل اهن  تكرت  ول  امم  فخأ  هعقو  نوكسف  ّع  هصقتس  ام  ةعاظف  تنا  امهمو  همتلا ،

! ا ُب محجلل  لمحس  يذلا 

تقزم ول  حو  ثدح ، امهم  ةققحلا  اهل  حبأ  الأ  فن  و  يب  تمسقأ  دق  تنك  نل 
! ارإ

: امثلعتم اهتبجأ 

تامس ودت   تنا  ل  ملأ ، يأ  رعش  مل  يقدص  لاحلا ، تام   هنأ  دسا  كتخأ  - 
.ماتلا ءودهلا  ههجو 



: توفخ لوقت  نأ  لق  لق ،
ً

تتمص 

؟ اذه مسقت ع  له  - 

! دأ - 

؟ كدنع سدقم  وه  ام  ل  مسقت  له  - 

كانه دع  ملف  ةع ، دونجك  انرظن  لحمضت   لئاسملا  ەذه  يدنع ؟ سدقم  وه  ام   َ لهو 
: اع اهتبجأ  نل  ..انرظن  سدقم   وه  ام 

..لاحلا تام   هنأ  مسقأ ل  معن ، - 

؟ ةلما ةققحلا  ەذه   نكت  مل  ول  كلهأل  اح  دعت  الأ  لضفت  كنأو  - 

..ةاهنلا اوقأ  تقدص  اهنأ  ودي  نل  ەدت ، ء  ّيأ  اهل  مسقأل  دادعتسا  ّيدل  نا 

، ةصاصرلا كلتب  اهنبا  بصأ  فك  نع  تفتسا م  امدنعو  فقوت ، نود  ملأتتو  تذخأ ت 
..ةحصلا نم  اهل  ساسأ  ةصق ال  اهل  تقلتخا 

دنسا دقو  عوطتملا  سالم  هلثمت  خــــم ،» ةروص ل»ـ تطعأو  تلق  اهعدوتب  تمق  امدنع 
..ةدن ةاغ  هلع  تمسُر  ٌراتس  هفلخو  ةعجلا  نم  حدق  اهيلع  ةريدتسم ، ةورق  ةدضنم  ع 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
! تمصلا اعمج  انرمغف  تبلا ، ةخألا  لل  تتأ 

ةصرف أتس   م  ملع  نمف  داسو ، لفسأ  أر  تنفدو  ةلللا ، كلت  اركم  ارفل  توأ 
؟ مويلا دع  طق  شارف  مانأل   ةناث 

نكت ملف  مونلا ، عف 
ً

رهاظتأ  تنكو  امئان ، تسحف  لللا ، ءازجأ  رخآ  فرغل   أ  تءاج 
ارف فرط  ع  سلجت  اهتدجو  ..اهمامأ  اظقسم  ءاقلا  وأ  اهعم ، ثدحلا  لمحتت  اصعأ 

نم ظقسأ  وك  ترهاظتو  ةاهنلا ، اص  قطأ  ملف  مالآو ، ضرم  نم  ەدات  ام  مغر  ةتماص 
: سعان توص  اهل  تلقف  وتلل ، ون 

..دلا باصتس  الو  ا أ ، انو  هذا  - 

: تلاق

.مونلا نم  يافك  لانأس  دع  امف  - 

: تلقو ارف  تسلج  

امرو تاردتلا ، ركسعم  رهش   وحن  مأس  ل  أ ، ا  نادملل  روفلا  ع  بهذأ  نل  - 
..دحألا موي  مل   روضحلا  نم  تنكمتف  ظحلا  فلاح 

: ةقرب لأس  نأ  لق  تاظحلل ، تمصلا  تمزل 

؟ كانه تنأو  فاخت  له  - 



..أ ا  ال 

.تاسانم نهف غ  اسرف ، ءاس  نم  كرذحأ  نأ  درأ  - 

يذلا ام  أل ؟ كرجح  أر   نفدأ  نأ  نكم  ال  ملف  كرظن ، فط  
ً

تلزال  ەامأ ، ا  ەوا 
كتاساوم  عمسأل  ءالا  راهنالا  بغرأ   م  كمامأ ؟ كسامتلاو  ددشلا  ع  ج 

اطنب لزي  مل  ..اثك  ةلوفطلا  رود  نع  تدعتبا  نأ  عقاولا  رعشأ  ال  ..زح  نم  كففختو 
؟ تهتناو تهذ  مل  .نآلا  نم  ماألا  كلت  برقأ  ام  ..فرغ  اقلعم   صقلا 

: ءودهب اهبيجأل  اناج  رطاوخلا  كلت  ل  ةلازإ  نم  تنكمت  نل 

..لقت الف  ا أ  انناج  ءاس  يأ  دجوي  ال  - 

..ُب ا  لللا  كسفن   ظفاحت ع  نأ  الو ت  - 

! انسعتأ ام  ثعلا ؟ اذه  ل  تي  نآلا  تومن  ةزعلا  ا أ  ياعارذ  كمضأ ب  نأ  نكم  مل ال 

: اهتبجأ

..ەامأ ا  كتصوب  لمعأس  ..اح  - 

«.. لوب  » ا موي  ل  كلجأ  نم  صأو  كل هللا  وعدأس  - 

اذه ل  نع  دعتنل  ةدعسلا  ماألا  كلتل  منل  ..املا  ماأل  دوعنلو  اس  منلف  ا أ ! ەاوأ 
! طقف تنأو  انأ  نوكن  ثح  منل  هتانج ! انط ب  يذلا  ءاقشلاو  سؤبلا 

: تلاق

؟ كلذك ةروطخ  لقأ  لامعأ  علطضت  نأ  كنكم  امر  - 

..شجلا خبطم  لمعأ   نأ  لهسلا  نم  لقت ، .اح ال  - 

؟ ائش كقافر  لوق  نلأ  نل  كوجرأ ! نذإ  اذه  لعفا  - 

..أ ا  اذه  قلق  ال  - 

..مالظلا طسو  نم  اههجو ح  بوحش  تحملو  توفخ ، تدهنت  

: ونح اهل  تلق 

؟ نكمم يرطاخ ، لجأل  ا أ ، مونلا  ضعب  يرفظتو  هذت  نأ  دال  - 

.ملأتت اهب  ترعشف  ارذ ، ع  اهتدنسو  اهفتك  قوف  ون  ءاطغ  تعضوو  تضهنف  بجت ، مل 
: اهل تلق  ..تقولا  ضعل  اهعم  تقو  اهتفرغل ، اهتلصوأ  اهتقفارم ح  تمق  كلذل 

اذه عفت  نأ  كنكمأ  اوقو  كتحص  يدس  نأ  دال  ..ا  ا  لق 
ً

كسفنب  تهت  نأ  كوجرأ  - 
..امدق كتدتعا  ام  كدجأل  ةمداقلا  ةرمل  دوعأ  نأ  درأ  جأ ؟ نم 

: بيجت نزح  تمسبا 

..ب ا  اح  - 



لسرأ نأ  لواحأس  ..شجلا  رفاوتم   انيدل  لألاف  ەامأ ، ا  ماعط  نم  كدنع  ام  سرت   الو  - 
..انه ه  اوعفتتل  هضع  مل 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
! اهشارف امأ   دقرت  ةنهاو و  ةفعض  تد  ام  دشل  ا !

اهتحص لءاضتت  اهبلق  قامعأ  نم  بحت  تنا  لا  ةلسالا  ةقلا  مألا  كلت  نأ  دحأ  قدصأ 
؟ نآلا امأ  يذلا  نهاولا  نئالا  كلذ  لحسل 

: ةع تلاق  اهتفرغ  رداغأ  تنك  امنب 

تقو كئفدتل   كمسلا ، فوصلا  نم  ةعنصملا  تانوسللا »  » نم اجوز  كل  تددعأ  دقل  - 
؟ مهاف كعم ، امهذخأت  نأ  ال ت  ءاسملا ،

لاو راظتنالا  نم  ثلاو  لاملا ! نم  اثك  كتفل  اهنأ  فرعأ  انأ  أ ! ا  اذه  لعف  مل  - 
! فورظلا كلت  لثم  امهيلع   صحتل 

؟ هناج ظافتحالا   قح   هل  كغ  نم  ةلسالا ؟ ةزعلا  اهتيأ  كتقرافم  بتك ع  مل  هللاا !

لمتعت انسوفن  امنب  ٌددش ، ٌتمص  انفنتا  دقو  تمص ، ةدقار   و  اهشارف  راوج  تفقو 
..لعفن نل  اننل  ، هف شقاننو  هلدان  نأ  اندرأ  امم  ثلاو  ملألاو  نزحلا  نم  ثلا 

..أ ا  دعس  ةلل  - 

..ُب ا  ةدعس  ةلل  - 

جراخلاو ةعاسلا ، تاقد  توصو  سفنت أ  توص  مسل  انتو  ، مالظلا ةقراغ   ةفرغلا  تنا 
..اهعم الامتم  هي  يذلا  راجشألا  قروب  اهرورم  يدل  رفصت  حالا  تنا 

، حاصلا ةزهاج  ةدوجوم  نوكتل  اهدادعإ  مت  لا  دع  تعت  نأ  دجأل  فرغل ، اعجار  تعت 
دقو داسو ، ضعأ  تذخأف  ارفل ، تدع  ..رالا  حاصلا  تبلا  رداغأس  نأ  ضفملا 

! وق ل  شارفلا  ةدمعأ  تكسمأ 

تدوعت دقو  ء  ل  نم  اسا  فطاوعلا  ملت  ل  اسان  ةهبجلا  تنك  ..دوعأ  نأ  بج  ناام 
! نآلا دع  تنك  ام  دوعأ  نلو  اذه ، ع 

! يدنج انأ 

سألل زمر  وه  ام  ل  عو  عو أ ، فن ، عجولاو ع  ملألا  نم  ةلتك  درجم  ت  نآلا  نل 
..طونقلاو

! ةنيعللا ةزاجإلا  كلت  ولسرأ   ام  مهتيل 



نماثلا لصفلا 
دقف زاجإ ، عبتس  يذلا  بردتلا  رهش  ه  مأس  يذلا  ركسعملا  نام  لق  نم  الإ  مت 

فرعأ فن ال  تفلأ  نل  ةكسعلا ، نونفلا  ع  نداج »  » بردت سوتسلمه »  » هف وت 
تحتأ نيذلا  لاجرلا  ضع  الإ  دجأ  ملف  داتعم ، وه  ام  غت  دق  ء  ل  ..هف  نمم  صخش  يأ 

..ةضرع فقاوم  مهتلاقمل   ةصرفلا   

لم  » ءاسملا  ةف  ءاضق  تدتعاو  تدوعت ، ام  لش آ  ةكسعلا  تاجاولا  يدؤأ  تذخأ 
ناملا تدجو  نل  اهتءارق ، نع  افزاع  فن  تدجو  نل  فحصلا ، دجوت  ثح  دونجلا »

لتقم امهادحأ   تاتف ، ناملا  كلذ  ةمدخلا  فو ع  هلع ، فزعلا  بحأ  تنك  وناب ،
انتدوع ةلاح  انيلع   بجوتي  ناف  ةعفترملا ، ةكئاشلا  كالسألا  اطاحم  ركسعملا  نا  ..رمعلا 
ةنسح ةلص  مهيدل  تنا  نم  اعط  نل  ةمزاللا ، حــــراصتلا  زاربب  موقن  نأ  ركسعملل  نخأتم 
هلصف سورلا ، يألل  نجس  دجاوت  ركسعملا  دادتما  ..اذهل ع  نوجاتح  اونوك  ملف  سارحلا 

كلت ل  نم  مغرلا  انيلإ ع  لوصولا  نم  نونكمتي  اونا  مهنل  ةكئاشلا ، كالسألا  نم  جاس  انع 
! ةفخم مهتائيه  تناو  كالسألا ،

اونا لاق  قحلاو  مهنل  فنعلاو ، ةصعلا  يددش  نودي  للا ، ثك  داسجألا  ماخض  اونا 
.عضخلاو ةناتسالا  نم  بك  بناج  ع 

نأ دقتعت  تنك  ولو  ماعطلا ، نم  ةقالا  تالضفلا  نوطقتلف  انركسعم  لوح  نوموح  اونا 
عراصتي تالضف  نم  انم  ام ي  ةهافت  ىدم  لختف  عج ، نم  غ  الو  نمس  ٌله ال  انماعط 

ةدش نم  هنودج  ام  نوعراصتو ع  تاروذاقلاو  ةمامقلا  نوشني   اونا  نذإ ؟ ىألا  اهيلع 
ك ع  اوع  مهنأو  ةها ، بلعلا  ي  ام  نوجرختس  اوناف  مهلاح ، سؤو  مهعوج 

.مخض

تامسو ةددشلا ، ةجاذسلا  اهيلعودي  مهحمالمف  كفتلل ، عفد  ىألا  كئلوأ  رظنم  نا 
نوثرح تقولا  اذه  اونوك   نأ  بج  اونا  نيذلا  ءاسؤب  نوحالف  درجم  مهنأ  كرعش  مههوجو 

..طضلا انيحالف  نم  مهنأ  ةيطلا  ملاعم  مهيلع  تظحال  دقو  اهيف ، روذلا  نوعرزي  وأ  ضرألا 
دشأ سفنلا  قامعأ  ثُي   مهعوج  ه  نودس  ام  نودجتس  انل  مهيدأ  نودم  مهو  مهرظنم  نا 
لأن دالا  انك  لصألا  نم  دونجلا  نحنف  مهتائيه ، تلحنو  مهداسجأ  تفعض  ..قافشإلاو  نزحلا 

! اهنومهتل لا  انتالضف  ةئيه  لختت  نأ  كلف  انعوج ، دس  ام 

نولعف اونا ال  انتبلغأ  امأ  ةلق ، اونا  ءالؤه  نل  اضرأ ، نوطقسف  مادقألا ، مهنولري  انضع  نا 
ام لادسا  نوموقف  ءاسملا ، انركسعمل  نوح  اونا  ..مهدوجو  نولهاجتي  امنو  ائش ، مهل 
نم ةلط  ةذحأ  مهيدل  تنا  ..ناحألا  بلغأ  ةحجان   تاقفص  تناو  خلا ، ضعب  هنولم 

، ةثالث وأ  فغر  لاقم  عاي  ءاذحلا  جوز  نا  .ةنشخ  ةئيدر  تناف  نحن  امأ  معانلا ، ّيوقلا  دلجلا 
..قجس ةعطقو  فغر  لاقم  وأ 

الإ تقولا  كلذ  نودتري   اونوك  ملف  لط ، نمز  ذنم  هنولم  ام  ل  اودقف  سورلا  ءالؤه  نل 
لا ءاشألا  ضع  اهب   نولداي  لا  تاودألا  تنا  ..مهلاح  ةقفشلا  ثت  ةلا  امسأ 

ً



كلت لثم  عنص  نودهتج   اونا  مهنأ  نم  مغرلاو  ةساحنلا ، تافوذقملا  ااق  نم  اهنوعنص 
.طقف خلا  مقل  ضعب  الإ  اهلاقم  نورفظ  اونوك  مل  مهنأ  الإ  ةطسلا ، تاودألاا 

خلا ةمقل  عض  مهدحأ  نا  دقف  تامواسملا ، كلت  ركملا   يددش  حالفلا  اندونج  نا 
نا ام  ناعو  ەانيع ، ظحجتو  اعوج ، خألا  كلذ  هجو  عقتم  ح  سالا ، ورلا  فنأ  تحت 

..هلم ام  ل  نع  ةظحللا  كلت  اننطاومل   لزاني 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
روسلا ةفاحل  مالظلا  نوللسي   مهارأ  تنكف  اثك ، سورلا  ىألا  كئلوأ  ةسارح  فلأ  تنك 

، روسلا ضرع  بنج  إ  انج  ط 
ً

افص  اوفقو  دقو  هلع ، مهسؤؤر  نودنسف  لسلا ،
ترعشو اردان ، الإ  نوثدحتي  اونوك  مل  ..تااغلا  ةهج  نم  بهي  يذلا  للعلا  ءاوهلا  نوقشتس 

أوسأ مهنوك  نورعش  مهنأل  اذه  بس  نا  امر  نل  مهنب ، امف  افطاعتو  انم  ةوخأ  أ  مهنأ 
ضرملاو ةدشلا  ةاح  تنا  نو  مهل ، ةسلا  تهتنا  دق  برحلاف  بسلا ، نا  امهمو  انم ، اظح 

! سفنلل بحت  ةاح  تسل  نآلا  اهيف  نوخزري  لا 

مهمزل دقو  هنام ، فق  رخآ  أل  دعتي  مهدحأ  ناو  لسلا ، روسلا  دادتما  افص  اوفقو 
! انم ةراجس  بقع  ولو  يدجتس  مهضع  حارف  نوكسلا ،

، ةلطلا مهاحلو  ةلالا  مهلامسأ  ثعت  حالا  تذخأ  دقو  مالظلا ، طسو  مهحاشأ  ىرأ  تنك 
ال ةئب  مهتاحف  قلق ، ام  أ  اذه  ناو  ..ىأ  مهنوك  غ  ائش  مهنع  فرعأ  نأ  ملو 

طامنأو مهئامسأ  ةفرعمو  مهب  لاصتالل  ةصرفلا  تحتأ   دق  تنا  ولو  ةمج ، اههوش 
..مهيلع طع  دادسو  مههاجت  قس  يروعش  نا  الاغف  مهمالحأو  مهلامآ  امو   مهتاح ،

، سؤبلا روص  قدصأ  نم  ةروصو  ةذعملا ، ةملأتملا  ةقلخلل  ازمر  يرظن  اونا   دقف  نا ، اأ 
! ةراضلا هتشحوو  ناسإلا  ةوسق  ىدم  للدو  ع 

..انءاقدصأ مهلعجت  دق  ىرخأ  ةملو  انل ، ءادعأ  نوتماصلا  ءاسؤبلا  كئلوأ  نم  تلعج  ةمل  درجم 

امف مهتدارإ ، مغر  اهؤالو  ةنيعللا  برحلا  كلتل  ةقاسم  ةجاذسو  ةيط  عش  لا  ەوجولا  كلت 
مهوحن دقح  نم  انسوفن  ام   عننو  مهيلع  قفش  نأ  فقوملا ، سفنب  رمن  نحنو  نحن ، انجوحأ 

ثدح ول  ضعلا ، انضع  ءامد  كفس  ددن   اذه ال  مغر  اننل  ..مههاجت  نم   ن 
ُ

ەرمض امو 
تلعف ولف  اهل ، اهن  فن  كرتأ  ملف  رطاوخلا ، كلت  ل  نم  تعزج  ..مهتح  اوداعتساو 

! اهل بسانملا  تقولا  وه  اذه  سلف  ةقحس ، ةوه  وحن  دوقتس 

عضت ح  خاد  اهب  ظفتحأس  امنو  ّع ، ةرطسلا  اهل  حمسأ  نل  كلذك  نل  اهسأ ، نل 
.اهرازوأ برحلا 

لا ةماسلا  ةاغلاو  اهدصقأ ، لا  ةهجولا  سجاوهلا  كلتب  تدجو  دقف  لق ، تاقد  تدازت 
ەذه دع  ةاحلا  دطوتل  دحولا  لماعلا  كفتلا  اذه  تدجو   ..قدانخلا  انأو  اهل  علطتأ  تنك 

..ةناسإلا رعاشملا  ل  تحم  لا  ةشغلا 

..ةعرملا تاونسلا  ەذه  لثم  ةريدجو  اهل ، هسفن  سكت  نم  ناسإلا  نكمت  ول  ةمظع  ةاغ  و 

يألل اهل  ةملا  تطعأو  فصن ، اهنم  ةدحاو  ل  تمسقف  رئاجس ، نم  م  ام  تجرخأ 



قلأتت ءارمح  ةجهوتم  اطاقن  تدهاش  ..اهولعش  نأ  لق  حنت  ، مهسوؤر  تحملف  سورلا ،
جاوهل التاقو  فنل ، ءازع  اذه  تدجوو   رخآ ، انيح  ضفخنتو  انيح  ولعتف  مالظلا ، طسو 

..تقولا ضعل  ولو 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
! سورلا ىألا  نم  دحاو  توم  موي  ل 

..ةسارحلا موقأ  اهتقو  تنكو  باضلا ، فثك  حاص  تاذ  مهدحأ  تام 

اونا قئاقد ح  عض  رمت  دكت  ملو  ارثؤم ، ائانج  ادش  نولتي  اوحارو  يدوجو ، هنفد   اولوت 
ءاوه قاشتسا  نولواح  مهتداعك ، روسلا  ءارو  نوفطص  مهتدجو  ءاسملا  سفن  ..ەونفد و  دق 

.. مهتعاطتسا ردق  تااغلا 

مهنب نمو  ةناملألا ، ةغللا  نم  ًلق  نومهف  اونا  نمم  مهضع  تفرعتو ع  انب ، ماألا  تلاوت 
حأ ونابلا  فزعأ ع  نأ  فرع  امدنعو  لب ، ناملا  افزاع ع  نا  هنأ  لاق  جر 

ً
كانه  نا 

..جاسلا مهروهظ إ  اودنسأ  دقو  هلوح ، نم  اضرأ  هقافر  سلجف  فزع ، أدو  هنام 

ەوجو ودت ع  لا  ةدراش  ةرظن  ههجو  تامس  ترهظ ع  دقو  هناحلأ ، بكس  فزاعلا  فقو 
..رخآ ملاع  اوراص  مهنأ  كرعشو  ناملا  زاع 

ةأجف تفقوت  مث  ..ەءارو  تامللا  نوددري  قالا  قلطناف  عشلا ، مهثارت  نم  اغأ  فزع  ذخأ 
سساحألا فلتخم  سفنلا  ثعت   لا  ةجشلا ، هناحلأ  عش  ەدحو  ناملا  قلطناو  مهتاوصأ ،

..بائتالاو نزحلل  ةداعسلاو ، ةوشلا  نم  رعاشملاو ،

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
خأو أ  ءاجف  وتلل ، ةلط  ةزاجإ  ع  تلصح  نأ  ةجح  داحآلا  ماأ  تازاجإ  وطع  مل 

..دوتل نادملل  اهذل  قباسلا  خألا  دحألا  موي  رال 

تنا ..تااغلا  لوح  لوجتن  انقلطنا  رهظلا  برقو  دونجلا ،» لم   » راهنلا  نم  اءزج  انضق 
نأ أوسألاو  ..اهضرمو  الإ أ  هلوح  ثدحتن  ام  كانه  نك  ملف  اعمج ، انيلع  أطولا  ةلقث  تاعاس 

! ناطلا ةضم  اهنأ  اونلعأ  ءاطألا 

نولمأ  مهنأ  ءاطألا  لوق  ..اق  مرولا  لاصئسال  ةلمع  ءارجإ  متسو  شسملل  تذخأ 
؟ عللا ضرملا  اذه  نم  اجن  نم  عمس  نم  كانه  له  نل  ةلمعلا ، دع  اهئافش 

؟ ا أ شسم   يأ   - 

«.. ازل « شسم - 

؟ ةجرد يأ  - 

ةثلاثلا ةجردلا  كلت  نأ  ام  اهسؤي ، نم  دجت  نأ  بحت  اهنأل  اذه ، تلط  نم  اهسفن  و  ةثلاثلا ، - 
..ةلمعلا ءارجإ  ةفلت  نوكتس  م  فرعن  مل  نآلا  حو  ةفلتلا ، اثك   صخرأ 

..حــــملا مونلا  ضعب  رفظت  نأ  عيطتس  اهتيل  نثلا ! عم  حتفم  نام  دقرت   اهنأ  يأ  - 

ةف ذنم  أ  مزال  دق  ضرملاف  دعاجتلا ، ائيلم  ةظحللا  كلت  ههجو   اد  دقو  هسأر ، أ  زه 



..اذه ضرملا ع  ةدش  اهتمغرأ  امدع  الإ  شسملل  بهذت  مل  اهنأ  أوسألاو  اهقراف ! ملو  ةلط ،
.اهب ةانعلاو  اهيلع  قافنإلل  ةسركم  ةاح أ  تراصف  اثك ، ًام  ذفنسا  دق  اهضرمف 

: لاق أ

! ةلمعلا كلت  رجأ  ةفرعم  تعطتسا  ول  متأ  - 

؟ مهلأس ملأ  - 

..اذه درأ  انأو ال  اهب ، ماقلا  لوبق  حارجلا   دديس  اذه  تلعف  ولف  ةام ، ةقط  لأسأ  مل  - 
! نمثلا نا  امهم  اهل  ةلمعلا  كلت  ءارجإ  بج 

لاؤسلا نوؤرج ع  مهف ال  ..ءارقفلل  ثدح  ام  الاغو  امود ، ثدح  ام  اذه  نأ  ةرارم  تركف  
اهب نوعمجس  لا  ةفلا  و  اهيف  كفتلا  مهناهذأ  نوقهري  نل  ًثم ، ةلمعلا  ةفلت  نع 

ءاطألا نأ  ام  ةطاس ، ل  رجألا  نع  نوفتسف  ةفلتلا ، نولاي  نيذلا ال  ءاثألا  امأ  ..غلملا 
..املظ رخآ  لمحم  مهلاؤس ع  نولمح  الو  نوددي  اهتقو ال 

: ةرارم لاق أ 

! ةاغلل ةمخض  نوكتس  ةلمعلا  دع  راغلا »  » فلات - 

؟ اذه لل  ا  لام  كدنع  لهو  - 

: باجأف قافشب ، هتلأس 

..مع تاعاس  ددع  ةفعاضمل  سأ  نل  الاح ال ، - 

! اذهك ائش  عقوتأ  تنك 

برق ادهز  ائش  الإ  اماعط  لواني  نأ  نود  لللا ، فصتنم  ح  لصاوتملا  لمعلل  رطضس 
هلع صقأ  تأدف  هنع ، ففختلا  تلواح  ..بعتملا  هلمع  لصاوي  نأ  لق  ءاسم ، ةنماثلا  ةعاسلا 

، ةطحملل خأو  أ  تحطصا  ةاهنلا  ..تااعدو  صصق  نم  ضع  ع  دونجلا  هكح  ام 
.. اصصخ  هتعنص أ  يذلا  كعلا  نم  ةلسو  رملا  نم  ةلع  امدقف  

..ركسعملل تعجر  ادئاع ، راطقلا  امهب  قلطنا  نأ  دعو 

الا ءاطعإ  تركفف   ةهش ، فنب  دجأ  مل  نل  رملا ، عم  كعلا  ضع  تمهتلا  ءاسملا 
نم ثلا  تلمحت  اهنأ  دُ  الو  اهسفنب ، اهعنصتل  تفلت أ  م  تركذت  نل  ..سورلا  ىألل 

طقف تكعك  ىألا  ءاطعب  تفتاو  يركف ، نع  تلدعف  اهيدب ، اهعنصتل  دقوملا  مامأ  ملألا 
..اهنم



عساتلا لصفلا 
ددعلا انررمو  اماأ ، تقرغتسا  لا  انتلحر  عطقن  نحن  امنب  انقوف  نم  عألا  تاراطلا  ترهظ 
ةكسلا لقتن  نأ  لق  ضع ، قوف  اهضع  عفادملا  اهيف  تسدكت  لا  لقنلا  طوطخ  نم 

..ةففخلا ةددحلا 

، لللا ةلط  مهنع  اثحا  ترُد  ..ائش  اهنام  نع  دحأ  فرع  مل  نل  بتك ، نع  ثحأ  تذخأ 
لحر افنأتسم  قلطنأ  نأ  لق  كانه ، نم  ةمولعمو  انه  نم  ةمولعم  تسأو  نوؤم ، تلمح  دقو 

..يقدنو دع  تلمح  دقو 

ملف لاتقلا ، دتش  ثح  اههيجوت  متي  لا  ةرئاطلا  بئاتلا  نم  تراص  اهنأ  كلذ  دع  تفرع 
نع تلأس  امدنعو  ددعلا ، ةمسج   رئاسخ  اوينُم  مهنأ  كلذك  تفرع..ءانألا  كلت   

..ائش امهنع  فرع  نم  فداصأ  مل  تلأ » و» تا » »

! مهنام صوصخ  ةدكؤم  تامولعم  تلصح ع  قاش ، ثح  دعو  اخأ ،

دوعتس ةتلا  نأ  خأو  بونملا ، طاضلا  زجح  ثح  ةداقلا ، بتكمل  لصأ  تاذ  تقلطنا 
: لأس كلذ  دع  ..نآلا  اهيلإ  ض  مهل  ةجاح  الف  موي ، لالخ  ةهبجلا  نم 

؟ اهب تعتمتسا  له  كتزاجإ ؟ تنا  فك  - 

: ضرألل اقرطم  هتبجأ 

.ام دح  إ  - 

: ًئاق دهنت 

ماألا دسف  ام  وه  ةدوعلا  حبش  ..اهنم  ةدوعلل  انم  ءرملا  رطض  مل  ول  ةعئار  ةزاجإلا  مهفأ ، - 
..اهيف ةخألا 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
..نجضو ملأتم ، خطلم ، رالا ، حاصلا  ةتلا  ةدوع  ترظتنا 

« رللوم و» «، بورك «،« تا «، » نداج  » ع تعف  افر ، نع  اهدارفأ  ب  ثحا  تقلطنا 
نود مهل ، ترظن  امل  قلقلا  ددش  تنك  ..لق  نم  اندتعا  ام  اهضع  راوج  انتأ  انعضو  اخأ !

..اس قلقلا  اذهل  فرعأ  نأ 

ذخأ نأ  درجمو  ناش ، اهولوانتف  مهيلع  اهتعزوف  رمو  كعك  نم  ام ت م  مهل  تحأ 
: فته ةمضق ح  لوأ  تا » »

؟ اهتعنص نم  كمأ   له  - 

.. معن  - 

! اهقاذم نم  اهتم  دقل  ..ةذذل  - 



نأ بج  فن ، كلامتأ  نأ  بج  نل  ..اذه  نم  يرعاشم أ  تك  نم  نكمتأ  ملو  تدك أ ،
«.. تلأ و» تا »  » عم انأ  املاط  لاح  قباسل  دوعأ 

: مونلا حوري   نأ  لق  بورك »  » سمه

«.. اسور  » بهذنس إ اننأ  لاقف  ظحلا ، دعس  تنأ  - 

؟ كانه بهذنس  اذامل  ..اهدشأ  تسل ع  اهيف  برحلا  نل  اسور !» »

يذلا خلا  ناردج  اهرثأ  تهاف ع  ةهبجلا ، يودت  لا  ةظحللا ، كلت  عفادملا   فصق  اعت 
! انمض

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ام لادسا  متو  ، اققد اشتفت  انشتفتب  ةددشم  رماوأ  تردصف  اهدشأ ، تادادعتسالا ع  تأد 

، ةددج ةس  حأ  نأ  يصن  نم  ناف  ةعمال ، ةددج  ىرخأ  ةقزمم  ةقتع  تاودأ  نم  انعم 
..ةلما سالم  لاني  نأ  تا »  » ظح فداصت  امنب 

انباهذ تاعاشإ  تق  نل  ةاهنلا ، ع  تكشوأ  برحلا  نوك  نع  ةعاشإ  فوفصلا  ب  ت 
كلت انئاطعب  اوماق  ملف  حيحصلا ، وه  اسور  خ  نا  ول  نل  قطنملل ، برقألا  اسورل  

؟ نذإ ةددجلا  سالملا 

كلت بسلا   وه  اذهو  انضارعتسال ، مداق  روطامإلا  نأ  انفرعف  ةققحلا ، ترهظ  ةاهنلاو 
ح ةرالا ، كلتل  قيمنتلاو  بردتلاو  دادعتسإلا  ةلما   ماأ  ةنامث  انضم  ..تادادعتسالا 

! عنطصملا فخسلا  اذه  نم  انسوفن  اعقو ع  فخأو  نوهأ  ةهبجلا  تالو  اعرذ ! تقض 

..اننب نم  رم  روطامإلا  أد  امنب  ةواسم ، افوفص  انففطصاف  ةرظتنملا ، ةظحللا  اخأ  تلح 

اهت لا  روصلا  رهظ   ام  دسجلا  مخض  ودس  هتنظ  دقف  لمألا ، ةيخ  ضعب  ترعش 
..عقوتن انك  امم  اتوص  دعرأو  اناب ، فعضأ  ادسج ، لأضأ  اد  هنل  فحصلا ،

، كاذ عمو  اذه  عم  ةصقلا  لمجلا  ضع  لداي  نأ  لق  ةمسوألا ، ضع  عــــزوتب  روطامإلا  ماق 
..ةاهنلا تضفنا  نأ  فوفصلا  ثلت  مل  مث 

: اشهدنم نداج »  » فتهف ةرالا ، ەذه  ىودج  لوح  ثدحلا  ضع  انلدات  ةرالا  تهتنا  امدع 

ةماقلا بصتنم  هماما  ناسإ  ل  فق  نأ  بح  نم  وه  اذه  نذإ ؟ مظعلا  روطامإلا  وه  اذه  - 
؟ ةفقولا كلت  لثم  همامأ  جروبندناه »  » فق له  ءاضعألا ؟ لدتعم 

.دأ - 

لاقو ةلأسملا ، كلت  لوح  نثالا  ب  ةشقانم  ترادف  عنتق ، مل  نداج »  » نل تا ،»  » هاجأ
: ةاهنلا تا » »

..بلصتم بصتنم  همامأ  نحن  فقن  نأ  مهملا  - 

: لاقف ادع  هلاخ  رمألا  حمجو  اشهدنم ، نداج »   » نل

؟ بهذن ام  مامحلل  روطامإلا  بهذ  لهو  ةظحل ! - 



؟ هلأ ا  رخآ  ائش  نظت  لهو  - 

باهذلا ع  نأ  كنم  وجرأف  نداج ،»  » ا كلقع  تمجاه  دق  كئاعمأ  نم  ةاحس  نأ  ودي  - 
! اذه لافطألا  مال  نع  فقوتو  كفتلا ، اذه  لثم  نم  كلقع  وفص  مامحلل ح 

: للق دع  لاق  تلا »  » نا ع  اهذفنب ، ماقو  ةحصنلا  نداج »  » عمس

:ال؟ لاق دق  روطامإلا  نا  ول  برحلا  موقت  الا  نكم  نا  له  قافرا ، ائش  فرعأ  نأ  درأ  - 

: هتبجا

..ةادلا اهنع   افزاع  نا  روطامالاف  اذه ، نم  مغرلا  موقتس  تنا  برحلا  نأ  نم  دأتم  انا  - 

لهف ال ،» اولاق » دق  روطامإلا ، غ  ملاعلا ، لوح  نم  ًجر  ثالث  وا  نع  اوح  نا  ولو  - 
؟ اذه ل  نم  مغرلا  موقتس  برحلا  تنا 

: قيض هتبجأ  

..ظحلا ءوسل  « معن « اولاق دق  لاح  ل  مهنل ع  ..دقتعأ  نل ال  فرعأ ، ..امر ال  - 

«: بورك « درطتسا

نويسرفلاو ع اننطو ؟ نع  عافدلل  انه  انسلفأ  لق ،
ً

هف  ءرملا  ركفت  ول  اغ  عضوملا  ودي  - 
؟ نذإ قح  انم ع  نمف  كلذك ؟ مهنطو  نع  عافدلل  رخآلا  بناجلا 

: هلوقا ام  اقح  نمؤأ  نأ  نود  هتبجأ 

..اقحم انال  نا  امر  - 

«: تلأ  » درطتسا

متأ طقف ؟ نحن  انناج  قحلا   نأ  انفحصو  انسواسقو  انسردم  ل  لوق  اذامل  نل  كوأ ، - 
مهفحصو مهتسواسقو  يسرفلا  سردم  نأ  تفرع  ول  لوقتس  اذام  نل  قحُم ، اونوك  نأ 

؟ مهل ماللا  سفن  لوقت 

: تك ازاه  هتبجأ 

لو لعفلا ، رودت  برحلا  نأ  ةققحلاف   نم ، بناج  قحلا   نا  اأ  امومعو  ..فرعأ  ال  - 
! فرطلل ةددج  ود 

ً
فض  رم  رهش 

نم برحلا  تش  فك  لأس  ذخأو  ثدحلا ، ەولد   دأف  نا ، ثح  نم  نداج »  » عجر
: رومألا نطاوبب  ملعلا  ةجهل  تلأ »  » هلع درف  ..ساسألا 

..رخآ رطق  رطق ع  ءادتعا  بس  الاغ  برحلا  موقت  - 

: ءاغلا ارهاظتم  نداج »  » هلأس

ماللا سفنو  ..اسرف  لج   مجهي ع  نأ  الثم  اناملأ  لجل   نكم  فك  ..كمال  مهفأ  ال  - 
..ةعارزلا ارألاو  راهنألاو  تااغلا  قبطني ع 



: ظغ « بورك  » هاجأ

مهضع سانلا ع  ءادتعا  ءادتعالا ! دصقأ  ..افرح  ةمللا  نعأ  مل  حمت ؟ له  نم غ ! كلا  - 
..ضعلا

: ئاق
ً

ةالام  ال  هفتك  نداج »  » ّزه

..ّع مهدحأ  ءادتعا  رعشأ  ملف  كلذ ، ةقالع   نذإ ال  - 

: هيج وهو  ًءاتسم  هبجاح  تلأ »  » بطق

..كلثم دم  ءادتعالا ع  دحأل  ةجاح  الف  قلقت ، ال  - 

: روفلا ع  نداج »  » لاق

؟ يدلل روفلا  ةدوعلا ع  نكم  نذإ  - 

«: رللوم  » لاقف كحضلا ، اعمج  انقلطنا 

اهيلع عق  لا  حصأ   عم  اهل  ةلودلا  ..ةعومجم  بعشلا   ءادتعا ع  قمحأ  ا  ع  هنإ  - 
..ءادتعالا

: ثخ نداج »  » هاجأ

لامتسا نم  فعاف  العف ، كدصقم  اذه  نا  ول  ..دونجلاو  ةطلا  لاجر  رخآ  عم  ةلودلا ؟ - 
..راوحلا اذه 

: ةرارم امسبم  « تا  » لاق

ء بعشلاو  ء  ةلودلا  نداج ..»  » ا اححص  امال  لوقت  كتاح  ةرم  لوأل..قح  كعم  - 
..رخآ

«: بورك  » باجأ

..بعشلل دوجو  ةلودلا ال  نودف  دحاو ، ء  امهنإ  أطخ ! - 

بلغأ نأ  دُ  الو  ءاطسلا ، نم  انمظعم  نأ  ةققح  لفغت  ال  نل  اححص ، اذه  نا  امر  - 
مه ماحلا  انيلع ؟ يدتع  نأ  اسرف  ماع 

ً
وأ  اسرف  ادادح  عفد  يذلا  امف  ..انلثم  يسرفلا 

نأ دُ  الو  نادملل ، يجم  لق  ادحاو  اسرف  اح  تأر  دق  نأ  مل  لالا ! اذه  ل  بسلا  
..املألا بعشلا  لثم  برحلا  هل  نأش  رفلا ال  بعشلاف  ..مهيلع  قبطني  ءلا  سفن 

: ايجم هفتك  « نداج  » زه

..ةموؤشملا برحلا  كلت  نم  نودفتس  نم  كانه  نأ  نم  دال  - 

«: نداج لاق « 

..دكؤم ء  اذهو  مهنم  ادحاو  تسل  - 

..ةرذ لاقثم  اهنم  دفتسس  انه  نيدوجوملا  ءاسؤبلا  نم  يأ  الو  تنأ ، ال  - 



: درطتساف عضوملا  اذه  ثدحلا   رمتس  نأ  »أ  نداج  » نل

.لعفلا تش  ام  ل  هدلف  الثم ، روطامإلا  نوك  نأ  لحتسم  نذإ ؟ دفتسملا  نم  - 

«: تا  » هاجأ

روطامإ ل لل  دُ  الو  نآلا ، لق  برح  يأ  ەدهع  رمت   مل  دللاف  اذه ، نم  اقثاو  نكت  ال  - 
..ناسلا ەاوطو  ەركذ  دمخ  الو  لقألا  ع  ةدحاو  اح  ولو  ضوخ  نأ  هتوقو  هتمظع  تي 

..اهوعلاطو ةسردملا  متل  اودوع 

 »: تا  » فدرأ

..مهسفنأ ةرطاألا  نم  نورهتش أ  ل  - 

: طخس جنيد » بقع « 

..برحلا كلت  نم  ةحلصم  مهل  نخآ  دوجو  نم  دُ  ال  - 

 »: بورك  » قلع

ةأجف نل  برحلل ، ضفار  ئرما  ل  ..ُحلا  نم  اعون  هنوك  نع  عضوملا  جخ  ال  نظأ ، امف  - 
يوتك هل  ملاعلا  وهاهف  اذه  نم  مغرلاو  نورخآلا ، لوق  انلثمو  اهدن ، نحن ال  اهنان ! لعتش 

..اهرانب

: تلق

مهنأ روصت  ..تاءافاو  بذك  اهل  ..انع  ودعلا  اهعذ  لا  ةللضملا  راخألاو  بذاالا  لمأت  - 
نويققحلا ةانجلا  مه  بذاألا  كلت  نوي  نم  نأ  نظأ  يكجللا ؟ راغص  لان  اننأ  نولوق 

..قنشلا نوريدج  مهو 

: ئاق
ً

هنام  نم  رللوم »  » ضهن

ل هف  تس  ام  اولمأت  اهسفن ، اناملأ  اهاحر  رودت  برحلا ال  نأ  ظحلا  نسح  نم  نا ، اأ  - 
..رامد نم  فئاذقلاو  لانقلا  كلت 

«: نداج هقفاو ›

..اخ نال  لصألا  نم  برح  كانه  نكت  مل  ول  نل  حص ، - 

: طخس شاشحلا  قوف  ەدقرم  نم  تلأ » فته »

! عللا عضوملا  اذه  ثدحلا   نع  فقوتن  نأ  وه  العف  ٌخ  وه  ام  - 

..يزع ا  ائش  عقاولا  نم  اذه  غ  نلف  مأ ال ، انثدحت  ءاوس  - 

«.. تا  » هلع در  اذك 

انلامسأ ءادترو  ةددج  سالم  نم  ەانيقلت  ام  ةداعب  انتءاج  لا  رماوألا  وه  انظغ  نم  داز  ام 
..اهل ةجاح  كانه  دع  ملف  روطامإلا  ةراز  تهتنا  دقف  ةقزمملا ! ةمدقلا 



دقو امامت ، ترمُد  ةاغ  راوج  انررم  هل  انقط  و  اسورل ، باهذلا  نم  الد  نادملل  انوداعأ 
«: تا  » لاق ..اهنارأ  عيمج  ةقمعلا   رفحلا  ترثانت 

..ةرجشلا كلت  اولمأت..ةلقثلا  ةعفدملا  بس  اذه  نأو  دال  - 

يراع يدنج  مهنب  نمو  اهدصق ، لا  ةرجشلا  مهثثج   تقلع  نيذلا  تاومألا  ضع  انيأر 
الا اقا  دع  ملف  فسلا  هفصن  تخا  دقو  هسأر ، ع  لا  هتذوخ  ءانثسا  لمالا  دسجلا 

! طقف يولعلا  هفصن 

كلت نأ  انجتنسا  ..كانهو  انه  هسالم  ترثانت  ەدسج ، ح  ا  نع  اولصفنا  دقو  هعارذ  انيأر 
..ةطر لازت  مهءامد ال  نأل  لط ، تقو  ذنم  ثدحت  مل  ةاسأملا 

ىدعتن نأ  انقح  نم  نك  ملف  اهب ، انم  ةطحم  لوأ  تالاقنلا   قف  غالإ  الإ  انرودقم  نك  مل 
..مهصاصتخا ع 

المز ع  ةقفشلا  ترعش  نألو  ودعلا ، ةوق  رادقم  عالطتسا  موقتل  ةلصف  لاسرإ  ررقت 
نمض نم  باهذلل  عطتلا  تمقف  ةزاجإل ، تهذ  امدنع  مهتكرت  ول  باتي  بنذلا  روعشل 

..ةمهملا كلت  ءادأ  قف 

، قالا نع  لزعم  انم  دحاو  ل  فحزو  راوسألا ، كالسأ  ب  نم  انللسف  ةطخلا ، انقفتا ع 
أر تجرخأو  اهلخاد ، تردحناف  قمعلا ، ةللق  ةرفحل  تلصو  دق  تنك  ةدودعم  قئاقد  لالخو 

..اعلطتسم اهنم 

، ةلدتعم انان  تنا  اهنأ  الإ  تاهاجتالا ، ل  بصت   تنا  تانياملا  عفادم  نان  نأ  حيحص 
ةقلعملا خــــراوصلا  تعفترا..رفُحلا  كلت  لثم  اهنم   ءامتحالل  انرارطضا  عنم  ال  اذه  نل 

ةلالغلا كلت  ثلت  ..بحاشلا ال  ءوضلا  نم  ةلالغ  ضرألا  رمغت  تناف  رخآل ، نم ح  ءاضفلا 
ءادوس اقرف  مضت  ءادعألا  قدانخ  نأ  عمس  انك  ..ةفاثلا  ددش  مالظ  دوسف  طنت ، نأ 

نأ انيلع  سعلا  نم  لعجس  مهسالم  نول  نإف  انتمهم ، ةعص  نم  دي  ام  وهو  سالملا ،
مهنأ رخآل  نام  نم  لقنتلاو  للسلا  ةعالا   يددش  مهف  اذهل ، ةفاضإلا  مهعقاوم ، ددحن 

! حاشألا نم  ةعومجم 

ةطحلا ذخم  مهاسأ  رئاجسلا  خدتب  مهعلوف  ءابغأ ، ةعالا  كلت  ل  نم  مغرلا  اونا  مهنل 
« تا  » لعج امم  مههاوفأ ، نم  دتت  ةلعتشملا  رئاجسلا  امنب  نوفحزي  اونا  ..رذحلاو 

نأ نود  ناملا ، مخملا ع  مالظلا  نم  مغرلا  مهنم  ةعومجم  صانتقا  نم  نونكمتي  بورك » و»
شج ەاوفأ  نم  تلدت  لا  ةجهوتملا  رئاجسلا  ەاجت  امهقدانب  ددس  الإ  عضوملا  امهفل 

..كاذ فحازلا 

تقولا سفنو..داعك  اهباقا  سحأ  مل  نأل  رعذلا  باتناف  م ، برقلا  ةلنق  ترجفنا 
، لمالا ناملا  ع  هنثاب  قبطأ  يذلا  مهلدملا  مالظلا  شحو  طسو  ادحو  فنب  ترعش 

ةرفح نم  اذكه  لفاغ  انأ  امنب  مالظلا  طسو  نويع  تبقار  امر  ..ّع  بغ  فوخ  وتساف 
! ءالشأ قزمتأل  بسانملا  تقولا  يوحن  اهوفذق  ةلنق ل  اودعأ  امر  ةرواجم !

فن خأ  تنك  ..ةداوه  نود  قع  لخاد  تراد  لا  ةشحولا  رافألا  كلت  ل  ةمواقم  تلواح 
، زاجإ نم  تدع  ذنم  ةدحاو  لوأ  اهنل  ..اهب  لت  متي  ةفاشكتسا  ةمهم  لوأ  تسل  اهنأ 



..قلقلل ردصم  ةغ ع  ضرألا  كلت  نوك  نا  اذه  ةفاضإلاو إ 

لثم ةطس  ةمهم  درجم  الإ  نو   ةحصلا  نم  اهل  ساسأ  واخم ال  نأ  فن  عانقإ  نم  تنكمت 
، لعفلا مجاه  دق  نال  الو  مالظلا ، طسو  بقاري  نم  دجوي  الف  ..اثك  لق  نم  مهب  تمق  ام 

؟ حص

طلتخت يرافأ  ترعش  دقف  قع ، نع  ةشحولا  تالاخلا  كلت  دعا  نأ  ةدئاف  نود  تلواح 
، لخم عباتت   ةجعزملا  روصلا  نم  ثلا  تدجو  ..اهبيلقت  متي  اشلا  لامر  نم  ةنفحك 

لس رع  ترعش  ..تهذ  امنيأ  عتف  دص ، وحن  ةهجوم  ةقدنب  ةهوف  ةؤر  تروصتف 
..يدسجو هبج  ع 

..ةرفحلا لخاد  انحنم  تق 

..انأ ثح  ءاقلل  حاتجت  ةق  ةغرب  ترعشو  ددش ، ءطب  رم  تقولا  نأ  دجأل  عاس  تقمر 
تنك يدسج  نم  ءزج  يأ  كرحأ  وأ  أر  عفرأ  نأ  تلواح  املو  ادج ، ضرألا  ارطأ ع  تث 

نأ ثلت  مل  ةتقولا  رعاشملا  كلت  نل  ..أف  اهفاوح أ  نع  دعتبأف  ةرفحلا  لخاد  صوغأ أ 
تملسسا يذلا  جلا  اذه  نم  شهنت  لجخلاو  مدنلا  رعاشمل  لاجملا  ةكرات  اهلس ، تهذ  

ءاقلإ نم  نكمتأ  اللق ل  أر  تعفر  ام  ناعو  ةدش ، يمض  بنأ  ..ةدودعم  قئاقدل  ولو  هل 
..وح ام  ةرظن ع 

ةجهوتم ةلنق  تحمل  نأ  درجمو  ةلط ، ةفل  بناج  ل  نم  فنتك  يذلا  مالظلا  ترظن ع 
! ددج نم  رفح  لخاد  تصغ  ح  ءاضفلا ، اهقط ع  قش 

ءاقلا دي  رخآلا  امنب  لاحلا ، ةرفحلا   ةرداغم  دي  امهدحأ  فصن ، عا ب  فن  لخاد  راث 
دقفأ داأ  فنب  ترعش  امدنعو  .ةزاجإلا  ثأت  نم  اذه  نأ  فن  تخأ  ..اهلخاد  اٍمتحم  اهيف 
تحت يدسج  فصن  ةرفحلا ، قوف  اقلعم  تقف  عأل ، اجردت  يدسج  عفرأ  تذخأ  اصعأ 

..اهقوف اثلا  صنو  ضرألا  حطس 

نأ لهسلا  نمف  ددج ، نم  ةرفحلا  لخاد  تزفق  ام  ناعو  وح ، تاوصألا  نم  طلخ  تعمس 
، تاوصألا عم  تزكر  ..عاطقنا  ال  ةرئاد  عفادملا  تاقلط  تنا  ول  ح  ةملا  تاوصألا  مأ 

تعمس ةأجفو  قدانخلا ، نومدقتي ع  انشج  لاجر  نأ  تمهفف  لخ ، نم  أ  اهضع  تدجوف 
«! تا  » فر توص  هف  تم  اموتكم  اتوص 

ارو ةدوجوملا  قدانخلا  نم  ةرداصلا  ةموتكملا  تاوصألاف  يردص ، ي ع  ةنوخس  ترعش 
الو ةاحلاو ! ةننأمطلا  نم  رخآ  ملاع  إ  توملا  نم  فوخلاو  عفلاو  ةشحولا  ملاع  نم  تلقن 

..افر تاوصأ  اذه ف  لادج  

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
نم علطتأ  تذخأو  ناعثلا ، تمص  يولتأ  تنك  ام  اعو  ءطب ، ةرفحلا  نم  اجراخ  تفحز 
نم علطتأ  تذخأ..راذ  اهظفحأل  ملاعم  نم  رم   ام  ل  ركذتل  يدهج  ىراصق  ذا 

ً
وح 

تلواح اخأو  ..مالس  ةدوعلا  سيل   عفادملا ، نان  عــــزوت  نامأ  ع  فرعتأل  وح 
..المزب لاصتالا 

ترعش نل  درأ ، ثح  دق إ  مل  حنم  طخ  فطعنأ   نأ  لق  ةلط ، ةفاسملل  تمدقت 



..ەاقع دمح  ام ال  ثدح  الئل  كرح  عأ  نأ  درأ  مل  ..هجو  نم  اقا  درجمل  نانئمطالا 

لخاد تللساف  وح ، نم  قطلا  ع  فرعتأ  دعأ  ملف  ّع ، وتس  بغ  فوخ  ترعش 
غ رخآ  قدنخ  طهأو   ط  دقفأ  ال  ل  ام ، ددحت  واحم 

ً
ءودهب ، رفحلا  ىدحإ 

..انقدانخ

! ّع تهباش  رفحلا  نل  هف ، انأ  نام  يأ  يمت  واحم 
ً

اتصنم ، اوح  تفهرأ 

بجوتي يذلا  قطلا  حمالم  ترعشف  ختو ، ةداز ح  اسئر   اس  اذه  اههباش  نا 
نأ تشخ  انطوطخل ، يزاوم  طخ  لخاد  فحزلا  تركف   امدنعو  امأ ، نم  منت  هكولس  ع 

.ةرئاد هش  مدقتلاو   ةناث  فاطعنالا  أر ع  رقتساف  ةاهن ، ام ال  فحزأ إ  لظأ 

ةأجف رم  ، ملأ  ل  لمحت  واحم 
ً

ساومألا ، ةداح  ااظش  تألتما  لا  ضرألا  ع  تفحز 
! ناتلنق راجفنا  اهالت  مث  ةلنق ، ترجفنا 

ةماحلا اهنان  بصت  تانياملا  عفادم  تقلطنا  امنب  راطمألا ، فئاذقلا  نم  لس  مهدع  رمهنا 
موجه كانه  نأ  كلذ  نم  تجتنساو  رفحلا ، ىدحإ  عاق  انأ  ثح  ءاقلا  الإ  امأ  نك  مل  ..اص 

قلطنتف لللا  مالظ  راتس  قش  خــــراوصلا  تلظ  تقولا  كلذ  ةلطو  ثودحلا ، ع  كشوأ 
.. ضع ءارو  اهضع 

ثدح ول  هنأ  تررقو  يخ  اهلخاد ح  يذلا  ءاملا  لصو  دق  ةمخض  ةرفح  ام   تشمنا 
..فو نأ  الإ  حطسلا  قوف  الف ي م  لحوملا ، ءاملا  كلذ  لخاد  صوغأس  موجه 

تقو تطاحأ  لا  ةنخاسلا  ەاملا  لخاد  تصغو  هتررق ، ام  تلعفف  ةأجف ، نانلا  تتمص 
ضع تعمسف  تاوصأ ، نم  ردص  ام  لل  مس  فاهرإ  لواحأ  تنكو  ام ، ادمجتم 

نم نوكسلا  داسف  ةدعتبم ع  ةجوملا  كلت  ترم  مث  كطصت  نداعملا  ضعو  بقت ، تاوصألا 
ةأجف زفقلا  ودعلا  شج  دارفأ  دحأ  ررق  ول  يصم  نوكس  اذامف  ددج ، فوخ  رواس  ..ددج 

؟ لخادلا آرو  قدنخلا ، اذه  لخاد 

همحقأ نأ  تررق  دقو  دادعتسالا ، عضو  يدب   هتكسمأف  ءاملا ، تحت  ةع  يرجنخ  تعنا 
! ةأجافملا نم  قيف  نأ  لق  مودقلا  ررق  نم  لوأ  قلح   

تدادزاف م ، برقلا  فئاذقلا  ىدحإ  ترقتساو  ةظحللا ، كلت  انعفادم   تاقلط  تقطنا 
تاقلط تومأ  نأ  الإ  قبي  ملف  ي ، نعلأو   بسأ  تقلطناو  خس  داز  ەاملا ، ةنوخس 

! انعفادم

نم وجنأ  نأ  ءاعدلاو  تمص  عجوتلا   يدب غ  نك  مل  نل  نونجلا ، نم  ةن  تلوتسا ع 
انلاجر ررق  ول  ..اهمحتقت  اهب  ترعش  ح  ذأ  نم  برقلا  ةلنقلا  توص  ىود  ..قزأملا  اذه 
امإ ردق  تاصنإلا  واحم 

ً
ضرألا  أر  تقصلأ  اجنب ، اذه  لفكتل  داضم ، موجهب  ماقلا 

..ءامسلا عأ  نم  ةمداقلا  تاوصألل  صأف  أر  عفرأ  نأ  لق  ناملا ، تود  لا  دوعرلل 
..اهمدت لهس  ال  ةنصح  ةكئاشلا  انراوسأ  نأ  ملعأ  تنكو  اهفئاذق ، لسرت  عفادملا  تع 

نأ تفرعف  قدانبلا ، تاصاصر  ترمهنا  ..اهك  راب  ةنوحشم  اهئازجأ  ضع  نأل  ةفاضإلا 
..عجالا رفم غ  مهمامأ  نك  ملف  انفوفص ، ماحتقا  نم  اونكمتي  مل  ءادعألا 



كاشالاو فحزلا  تاوصأ  تدادزا  امنب  روخت ، اوح  ترعش  دقو  ةناث  ةرفحلا  لخاد  تصغ 
عالا كلذ  متحقت  ةذعم  ةخراص  تاوصأ  رخآلاو  حلا  ب  تللس  ..احوضو  ذأ   

! مهسوؤر تلقنا ع  دق  ةلواطلا  نأو  اننان ، نوقلتي  اوأد  دق  انءادعأ  نأ  تفرعف  حجلا ،

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
لوح نم  صقات  تاوطخلا  تذخأف  فخت ، ةكرعملا  ةدح  تأد  ةصقلا  تسل  ةف  دع 

ددمتف وف  ٌلقث  ٌمسج  طقس  ةأجف  ذإ  ام ، نم  كرحتلا  مهأ  تنك  امنو  ددج ، نم  بخم 
! امأ

، ةوق ضفتي   ەدسج  ترعشف  هقلح ، يرجنخ   تمحقأ  تنك  ام  ناعو  ةظحلل ، ركفأ  مل 
تعفترا ..ةجزل  اهتدجو  يد  تجرخأ  امنعو  اضرأ ، طقسو  هسفن  ع  شمني  نأ  لق 
ترعشو امل ، ءادعألا  دشس  ةخراص  تاوصأ  هقهشو  هننأ  نأ  إ  لخف  لجرلا  تاجح 

حضف الف  دألا  دمهي إ  اثلاثو ح  ةناث  هنعطو  بالا ، ەوشحأل  اذه  همف  دس  ةمراع   ةغرب 
لعج فنلا  داهجالا  اذه  ل  نل  ةاهنلا ، اطش  بلغتلا ع  نم  تنكمت  نل  ..يدوجو 

نم هنعطو  يد  عفرل  ةوقلا  فنب  دجأ  دعأ  ملف  خاد ، تنا  ةوق  ل  نم  غراف  أ  رعشأ 
! ددج

، هلع يانيع  تزكر  دقو  هف  قدحأ  كانه  تفقوف  ةرفحلا ، نم  رخآلا  بناجلا  وحن  تفحز 
نل ةكرح ، لقأ  هنم  تردص  ول  ەوحن  زفقلل  دادعتسا  متأ  رجنخلا   ةضاق ع  يد  تقو 

..تفاخ ةجح  توص  الإ  هنم  ردص  هنام ال  اتباث   اناس  هتدجو 

لحرأ نأ  و  ةظحللا ، كلت  لمتت   ةدحاو  ةغرب  ترعشو  حضوب ، ةنقتحملا  هحمالم  تأر 
ةلاحتسإ نم  تدأت  ح  ةرفحلا  قوف  أر  تعفر  نأ  درجم  نل  دألل ! ةرفحلا  كلت  نع 

نال نآلا  تجرخ  ولو  ..ةلهملا  اهفئاذق  اهتطغف  ضرألا ، حطس  تهلأ  عفادملا  نانف  ورخ ،
ناعو تافوذقملا ، طقسم  راتخال  ةرفحلا  حطس  قوف  ذوخ  تعفر  ..يروفلا  اله  اذه   

انلوح نم  ضرألا  حطس  حسكت  نانلا  تأرو  يد ، نم  اهب  تحاطأف  ةنخاس  ةفذق  تءاج  ام 
! اهتمرب

ترمو ىرخأو ، ةظحل  ام ب  ءادعألا ع  لاجر  موجه  عقوتأ  انأو  رمجلا  نم  رحأ  ترظتنا ع 
..ٌماوعأو ٌروهش  اهنأ  ةئيط  قئاقدلا 

موكتملا  دسجلا  وحن  ىرخأ  ةرم  رظنلا  ع  تؤرج  الو  ةناث ، أر  جارخإ  ع  ؤرجأ  مل 
يد رظنمل  تهبنا  ..ةدحاو  ةظحلل  ولو  صاصرلا  فص  عطقني  ملو  ..ةرفحلا  نم  رخآلا  بناجلا 

ه ففجأل  وح  نم  بالا  ضع  تطقتلاف  صلقتت ، دعم  ةأجف  ترعشو  مدلا ، ةخطلملا 
تاقلط عطقنت  مل  تقولا  كلذ  ةلط  ..اهتحت  ءامدلا  تفخأ  طلا  نم  ةقط  اهتسكف  يد ،

نم اوسي  دق  افر  نأ  دعسأ  الو  ..بناجلا  عو  بناجلا  نم  ةماح  تصنا  لا  نانلا ،
! لصألا نم  ةاحلا  دق  مه ع  اونا  ول  اذه  ةاحلا ، دق  يدوجو ع 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ناع نل  امهدسأل ، ذأ  اصأ ع  تعضوف  جحتي ، حم  فر  لاز  الو  رجفلا ، أ 
تشمناف ع ةأجف ، ناسلا  دسجلا  كرحت  ..ةهبجلا ! تاوصأ  خت ع  الل  ةناث  امهتعفر  ام 

سوقت دقو  ةبدم ، ةحل  ًجر  نا  ..ه  ناتقصتلم  يانيع  تقأو  اجم ، هل  ترظنو  فن 



تخأ ..مدلا  غملا  ەردص  ةقصتلم  ىرخألا  ەد  انمب  هقوف ، رقتسل  هسأر  تلامف  هدعاس 
هتثج نع  ردصت  ةجحلا  ەذه  نأ  دالو  هلخاد ، روعش  ل  دقفو  تام ، دق  د  الو  هنأ  فن 

تدازتو اذه ، لعفل  هلذي  يذلا  دوهجملا  م  اد  دقو  ةأجف  سأرلا  عفترا  ..ةاحلا  نم  ةغرافلا 
.هعارذ قوف  ةناث  هسأر  طقس  نأ  لق  اعافترا ، هتجح 

دنسأو يددرت  مسحأ  نأ  لق  ددرت ، ههاجت   فن  ترجرجف  خألا ، علا  دا  لجرلا  نا 
نع دل  نكت  مل  انلصفت  لا  ةفاسملا  نأ  عمو  اوثل ، ام  ترظتنا  مث  لق 

ً.. فحزأل  يد  ع 
هيع حتف  ..هنم  برقلا  اخأ  تلصو  .ةعرم  ةلط  ةلحر  اهتقو  تد   اهنأ  الإ  تادرا ، ثالث 

..بعرلاو فوخلا  ملاعم  دشأ  نائلتمت  نيع  قدح   ذخأف  رعش  ، دقو 

رارفلا ةغرلا   ملاعم  عأ  امهيف  تمسرا  ناتللا  ەانيع  الإ  هف  كرحتت  ال  اناس ، ەدسج  نا 
ەدسج نأ  حيحص  ..اهب  نارفتف  ةثجلا  نالمحتس  ام  ناع  ناتاه  ەانيع  نأ  رعشأ  تلعج  لاو 

نم اروعذم  اد..اعرم  نا  رارفلا  بغار   لئاه  دوهجم  نم  ەانيع  رهظ   ام  نل  اناس ، نا 
: اسماه ارذ  قوف  تطقسف  دهشملا ، اذه  مامأ  ياقاس  تلذاخت  ..م  اروعذمو  توملا ،

ال! -ال !

! يوحن علطتي  وهو  كرحتلا  نع  ازجاع  فنب  تعف  لجرلا ، انيع  تعت 

هقوف تنحنا  .حسالا  هيع  ثأت  نم  صلخف  تطقسو ، ، لق
ً

ەردص  نع  ةدعتبم  ەد  تكرحت 
: اسماه أر  زهأ  انأو 

..ال ال! - 

، هيع ضمغأف  هنبج ، ع  اهتعضوو  هفاعسو ، هتدعاسم  بغر   مهفل  همامأ  يد  تعفر 
عضو هسأر   تعضوو  يركسعلا  هز  ةقا  تحتفو  هشهنت ، تنا  لا  علهلا  ةن  تهذ  دقو 
..اذه نود  ناتفاجلا  ەاتفش  تلاح  نل  حتفملا ، همف  نم  تامل  عضب  ەوفتي  نأ  لواح  ..حــــم 

نم رخآلا  بناجلا  لحوملا   ءاملا  دجوي  نا  نل  اهنم ، هقسأل  اهتقو  زوح  جاجز  نكت  مل 
.. ةرفحلا

لتأل دنم  تع  مث  ةلحوملا ، ەاملا  ةكرب  هتزمغو   دنم  تجرخأف  ەاملا ، وحن  تهجتا 
..حار لدنملا   مامأ  نم  ت  لا  ەاملا  تارطق 

نا ول  هحارج  دمضأل  هتس  رارزأ  كف  تمق  مث  ..دملا  هل  تتأف  ةللقلا ، ەاملا  تارطق  عجت 
ءادعألا عو  ثدح  ولف  ةمزالا ، ةمهملا  كلتل  ادأ  نم  د  نا ال  لاح  ةأ  عو  ..سوب  اذه 

! تق اوركف   الف  ه ، تتعاو  مهلمز  ةدعاسم  تلواح  نأ  نودجس  ع ،

فقم
ً

نا  هنأ  ام  ەدسج ، قصتلا  دق  صمقلا  تدجوو  ىوقلا ، رئاخ  نا  هنل  ةمواقملا ، لواح 
.هقمت الإ  لح  امأ  نك  ملف  ءارولا ، نم 

، نانيعلا تحتفنا  هصمق ، قمتب  مهأ  تنك  امنو  هتدجو ، رجنخلا ح  نع  اثحا  يانيع  ترد 
دقف امهضامغال  تررطضاف  فاطعتسالاو ، عفلا  ةمعفملا  بعرلا  ةرظن  امهل  تداع  ام  ناعو 

: اح تفاخ  توص  هنذأ  سمهأ   تحرف  اقرحت ، امهتارظنب  ترعش 

..لمزلا اهيأ  كتدعاسم  درأ  - 



ثالثب ااصم  هتدجو  ا 
ً.. نأمطف  رغ  مهف  هلع  ةرم ، نم  ةسرفلا أ  ةغللا  امل  تررك 

، مهتحت نم  في  مدلا  أد  امدنعو  ةهبجلا ، انعم   اهلمحن  لا  تادامضلا  مهتدمضف  تانعط ،
ام لعف  سوب  نك  مل  فسألل  اطغض ، عم  عجوتي  ذخأف  هفاقال ، ةطرألا  طغضأ ع  تأد 

….. رظتنأ تقفطو  وه أ ،

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ىدم ترعشف  ددج ، نم  ددت  هتجح  تداع  ..رمت  دكت  ال  ةيهر  ةئيط  تاعاس  نم  اهلا 

، ذاقنإلا لحتسم  هنأ  نم  اداتم  تنك  ..وه  سلو  ءطب  توم  نم  انأ  نأ  سالا ، كلذ  ةاناعم 
، اذه ةلاحتسا  دأت   نآلا  نل  توملا ، نثارب  نم ب  هعانا  ةناما  اقاس  لخ   دق  ناو 

كلت دسم م   نأ  ول  تنمت  ملو  ةملؤم ، ةعورم  هتجح  تددجت  رهظلا  لح  امدنعو 
هتاح نأ  نأ  امأ  باذعلا ، اذه  نم  هحرأل  هلع  زاهجإلا  تددرت   امل  نا م  ولف  ةظحللا ،

مل ح  اشحأ ، شهني  عجلا  شحوب  ترعش  ..هلع  وقأ  مل  ام  اذهف  رجنخلا ، نم  ىرخأ  ةنعط 
، رخآل تقو  نم  تحملا  كلذل  ءاملا  ضع  لمحأ  تنك  ..كلهملا  ەثأت  ملأ  لمحت  وقأ ع  دعأ 

تخ وهو  برق  نع  هتؤرل  ةصرفلا  تحتأ   لجر  لوأ  وه  نا  .كلذك  يصنب  رفظأ  تنكو 
ةقهش ل  ..يودلا  لاتقلا  اصوصخ   ثودحلا ، عئاش  رمأ  هنوك  نم  مغرلا  توملا ، تاركس 
رجنخ هنأ  اذه  لطلا  ەراضتحا  ترعشو  لق ، قزمت  تنا  ققشملا  همف  نم  جخت  تنا 

ت ةنيعم أ  ةطقن  دنع  تلصوو  باصعألل ، ةقهرم  ةلط  تاعاسلا  ترم  يردص ! ەدمغ  
ةدهاشمو ەراوج  ءاقلاف  هتاح ، اذه  نا   ول  رطاخ  بط  نع  اح  ههأ  نأ  ادعتسم 

..لمالا اصعأ  رمد  ەذه  هتجح  توصل  عامتسالاو  ەراضتحا 

! ضرألا ەذه  حطس  هسافنأ ع  رخآ  ظفل  ءاسم ، ةثلاثلا  ةعاسلا  برقو 

امخ ع نيذلا  نوكسلاو  تمصلا  نا  نل  اهباذعو ، ةجحلا  نم  لق 
ً

حارأ  اذه  نأ  حيحص 
ألم ولو  ددج ح  نم  ةاحلل  داع  ول  اهتظحل  تنمت  ..هقهشو  هعجوت  نم  ائطو  دشأ  ناملا 

..ءامسلاو ضرألا  ألم  ةجحو  اننأ  اهل  ةرفحلا  ءاضف 

نم تمق  نل  نونجلا ، لبق  نم  نا  امرو  اذه ، فرعأ  تنكو  هلعفأس  امم  ةدئاف  كانه  نكت  مل 
، حــــم عضو  ةرفحلا   رادجل  ەرهظ  تدنسأ  ثح  تملا ، سالجب  تمقف  لاح ، ةأ  ام ع 

هيع ضامغب  تمق  مث  سح ، الو  رعش  ال  ةاحلا  نم  اخلا  ەدسج  نأ  فرعأ  اناو  ح 
ثج لاقت  نأ  ةفخ م   ةغر  امر  ..اذه  نم  اأ  تلعف  اَمل  فرعأ  مل  ..تنادلا  تيلسعلا 

..اهتظحل يراوج  ادوجوم  نوكس  نمم  ماحالا  سفن 

تأد ةأجف  نل  ..هلع  ةرهاظ  لازت  ةاحلا ال  تامالع  نأ  لخف   ههجو ، وحن  ةرظن  تناح م 
! ةفخملا هتنحس  توملا  هسكف  نضغتت  فر  هجو  حمالم 

نأ هلع ؟ اهنئمطت  ةلاسر  اهل  طخت  نأ  هلمانأ  نم  رظتت  له  نآلا ؟ هف  ركفت  ةجوز  هدل  له 
، قع شهنت  رافألا  نم  ثلا  ترعش  ةنيكسو ؟ اص  اهبلق  تمف  ةقوشم  هتلاسر  لقتس 

..هلخاد لوجتو  لوصت  سجاوهلا  نم  ددعلاو 

؟ ةانقلا ةفض  دنع  اهتيأر  لا  ةلا  ءارمسلا  ةلحنلا  كلت  هش  له  يرت ؟ ا  هتجوز  ودت  فك 
ناج كروتنا »  » فر تلا  دوجولا ؟ نم  اهجوز  تلزأ  امدع  الم   نآلا  تراص  لهو 

! هلإ تلصو  لاح  يأ  يرت  تل أ  ..نآلا 



املو انقدانخل ، لضأ ط  ملو  راذ  لخاد  قطلا  ملاعم  تظفحل  الا  ءاذلا  تنك  نأ  ول 
نم داح  دق  نا  ول  ..ضرألا  كلت  ع  ىرخأ  اماع  ثالثب  رفظلو  هفتح ، سالا  كلذ  ل 

كلت ل  ةدئاف  ام  نل  ..هتجوزل  ةددج  ةلاسر  طخ  هقدنخ  لخاد  نآلا  سلج  نال  راسلل 
يرجم يغتل  لس  الو  لعفلا ، ثدح  ام  ثدح  دقو  اعمج ، انصم  توملا  مالحألاو ؟ ةلئسألا 

..ثادحألا

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
مالس وح ع  نم  تمصلا  لقث  دازت  دقف  قع ، دقفأ  ثدحلا ح ال  نم  ارفم  دجأ  مل 

: لوقأ ام  عمسس  هنأ  تملا  فر  عم  ثدحتأ  تأد  ..ةلقعلا 

ةلشملا ..ك  ائش  لعفأل  نأ  ملف  انه  ةناث  تثو  كنأ  ولو  ..قيفرا  كلتق  يونأ  نأ  مل  - 
اهتياهن لت  نأ  بجوتو  هذ ، غارف  تئلمف  رهظت ، نأ  لق  اخ  تلثمت   ةركف  تنك  كنأ 

ةجافملا ةركف  ..ع  تطلس  لا  ةعملا  ةركفلا  كلت  تنعط  امناو  كنعطأ ، مل  ..ةمتحملا 
! ةتغاملاو

و يوحن ، اهفذقتس  لا  كتلنق  لق   نم  تركف  ..ثم  ناسإ  كارأ  ت  وألا  ةرملل  نل 
، ناسلا كهجوو  ةالا ، كتجوز  الإ  امأ  ىرأ  دعا  ملف  نآلا  امأ  ..كتيقدنب  و  كتح ،
مل ال ..ناوألا  تاوف  دع  الإ  هيع  حتف  انم ال  ءرملاف  هتلعف ، ام  قيفرلا  اهيأ  رفغا   ..كتلامزو 

اعمج اننأو  انتاهمأ ، افوخو  اعوج  نفهلتت  تاهمأ  مدل  نأ  انع ؟ اسؤب  نولقت  منأ ال  انراخإ  متي 
..قيفرلا اهيأ  حفصا..هعازنو ع  توملا  ءاوس   انل  اننأو  توملا ، نم  فوخلا  سفن  كش  

الإ تنك  امل  اناج ، ةحلسألاو  ةكسعلا  ءازألا  كلت  انحزأ  اننأ  ول  اودع  ! نوكت  نأ  نكم  فك 
مقو قيفرا  يرمع  نم  اماع  نع  ولو  ذخ  تلأ ..» و» تا »  » نع ء  فلتخت   ال  اخأ  ،
كلت نم  دفتسأ  فك  فرعأ  دعأ  ملف  تدرأ ، ول  ةدملا  ەذه  نم  ذخ أ  ل  ..اذه  كدقرم  نم 

..ةاحلا

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ةقدو ماحب  لاهنت  تذخأ  لا  صاصرلا  تاقلط  ءانثسا  هلمأ ، ةهبجلا  ءودهلاو  نوكسلا  رمغ 

: اع تملل  تسمه  ..اهنب  نم  رمأ  نأ  لاحتساف ع  ةهج ، ل  نم 

اقت نلو  كل ، هتلق  ام  ل  اهخأس  ..م  ةصقلا  عمس  نأ  بجف  كتجوزل ، ةلاسر  طخأس  - 
..ًافطأ كل  نا  ول  كلافطأو  كدلاو  دعاسأس  ام أ  ..قلقت  الف  كدع  نم 

ترمس ل  هيج ، لخاد  تنا  ةغص  ةتون  جارخإ  نم  تنكمتو  رارزألا ، ةحوتفم  هتس  تنا 
تمدام نل  همسا ، لمحت  لا  ةقاطلا  اهلخاد  دجوي  هنأ  حيحص  اهحتف ، اددم   تاظحلل 
اهوحم لفكتيف  خاد  هتروص  تقولا  سمطس  ام  ناعو  هناس ، لهسس ع  همسا  لهجأ 
هجارخإ لحتسف  أر ، محتق  رامسم  ةاثم  اذه  نوكس  همسا  تفرع  اذإ  امأ  راذ ، نم 

..يع مامأ  ةملؤملا  اهتاحفص  مسرتو  ةاسأملا  كلت  لصافت  هذل  دوعس  هتركذت  املو  ..اهنم 
اهتعمجف  روصلاو ، لئاسرلا  ضع  اهنم  تطقاسف  تحتفناو ، اضرأ  يد  نم  ةتونلا  تعقو 
رمأ يذلا  بصعلا  فقوملا  بس  يرتوت  نل  ةتونلا ، لخاد  اهنامل  اهتداعب  تممهو  صرح 

.. ارطضاو خت  نم  داز  ه 

رعش نم  لعف  ام  اذه ، لل  دح  عضأف  اذع  فعاضأ  نأو  ء ، ل  ةاهنب  لجعأ  نأ  تدرأ 



ةروصو ةاش ، نأ  ةروص  تحمل  ..اهعجو  نم  صلختيل  طئاحلا  اهــ  موقف  ەد  ملألا  
تاسانم تطقتلا   اهنأ  تد  لا  ىرخألا  روصلا  نم  ددعلا  تأر  ام  ةغص ، ةلفط 

اهتدجو نل  اهحفصت ، تعو   اهتلوانتف  لئاسرلا ، ضع  كلذك  كانه  تنا  ..ةقرفتم 
ةاثم تنا  اهتمهف  ةمل  ل  نل..ثلا  لا  اهنم  مهفا  نأ  مل  لا  ةسرفلا ، ةغللا  ةتكم 

..راوجو يردص  ذفتت ع  ءالجن  ةنعط 

لهأل ةاتلا  ؤرجأ ع  نل  وه أ  هنم  ادأتم  ت  ام  نل  باذعلا ، اذه  ل  لمحت  نع  تزجع 
ددج نم  روصلا  تقمر  ..رطاخلا  اذه  ةلاحتسا  ىدم  رهظو   افلس ، تتنا  ام  لتقلا  اذه 

امف مهل  لسرا  نأ  نكم  امر  نأ  تركفف  انلثم ، ةطسوتم  ةقط  نم  اهباحصأ  نأ  تعوتساو 
انه نم  جخأ  امدع  اح  تحجنو   ثدح  ول  ةاحلا ، ةهجاوم  لام ع  نم  مهنيع  ام  دع 

..لام نم  ك  ام  تحرو 

اهسفن تشأ  لا  باذعلا  بانأ  ضع  ففخ ع  المأ  اهيف  تدجوو  ةركفلا  كلتب  فن  تع 
دق هنأ  ترعش  لتقلا ! اذهب  دألل  اطترم  تف  تهتنا  دق  ةقاسلا  اح  نأ  ترعش  ..لق   
اذه رفك  نأ  ..ء ع  ل  ەدهاعأو ع  نكمم ، ء  ل  ههاجت  موقأ  نا  جاو  نم  راص 

! ةنونيدلا موي  ئيطخ  نع 

بس رفغ   لعل هللا  هتلئاعو ، لتقلا  اذه  ىركذل  اح  نم  ت  ام  ل  سكتب  تمسقأ 
توتحا لا  ةرفحلا  كلت  نم  اهم  هي   امرو  ةرخآلا ، ور   محف  هتبكترا ، ام  اذه  عف 

..يق نوكت  دات  اهب  رعشأف 

..عباطك لمعو  لافدراج ،»  » د ەدجأل  اهيف ، همسا  تأرقو  ةشعترم  لمانأ  ةتونلا  تحتف 

..الق نا  ام  هيجل  ء  ل  دعأ  لق  لتقلا ، ملق  امدختسم  ةقرو م  همسا   تتك 

اعاط حبصأ  نأ  يصم  نوك  نأ  بج  اذهل  ..اعاط  لمع  نا  يذلاو  لافدراج « ـ  » تلتق انأ 
! اعاط ..اعاط  ..هلثم 

..اردإ دقفأ  تأدو 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
لتقلا مسا  دع  مل  ..لاوزلا  تأد   واخمو  ءودهلا ، يرافأ   تأد  هعمو  لصألا ، أ 

: ءودهب هل  تلق  ..قو  نونج  نم  ه  ترعش  ام  لازو ع  بعري ،

ا كدعأ  نل  ..ادغ  ك  قحلأ  نأ  ثلأ  نل  نل  قيفرا ، مويلا  كدعوم  نأ  حيحص  - 
، نانثإلا نحن  انباصأ  يذلا  اذه  حفاأ  نأ  محجلا  اذه  نم  املاس  تجرخ  ول  نأ  لافدراج « ـ »

..تومأ اذه ح  رركتي  الأ  قيفرلا  اهيأ  كدعأ  ..كلذك  اح  عنو م  كتاح ، كنم  عف 

..بورغلا سمشلا ع  تكشوأ 

..م امهلانم  الان  دق  عجلاو  بعتلا  ناو 

تشخ دقف  ادعترم ، يانيع  تحتف  نأ  ثلا  مل  نل  تقولا ، ضعل  ةاهنلا  مونلا  نم  تنكمت 
! مونلا ءانثأ  ء  بص  نأ 

، فن باعش  ألمف  ةاحلا  ثش  ةأجف  راوج  وتسا ع  ل  لتقلا ، فرب  ركفأ  دعأ  مل 



ددرأ  تذخأ  ءوس ، ل  فن  نع  دعأ  لو  ..رطاوخو  رافأ  نم  اهب  لاج  ام  ل  اهنع  عنو 
: ةلآ

! هتعطق دعو  ل  ذفنأس  - 

..لعفأ نل  نأو  ثدح ، نل  اذه  نأ  فرع  نا  خاد  ءزج  نل 

نوملع مهف ال  مهوحن ، فحزأ  وأر  ول  ّع  رانلا  قالطب  اوموق  دق  المز  نأ  ةأجف  رطخ  
قدنخلا ح مامأ  اددمتم  لظأو  وفرع ، مهنم ح  بقأ  امدنع  مهيدانأ  نأ  تررقف  ..دوع 

..ادنل اوبيجتس 

..اعفنا ةدح  تفخ  هعمو  نادلا ، ەراتس  لزن  نأ  ثل  مل  لللا  نل 

تس دقو  ةرفحلا  نم  اجراخ  تفحز  ام  ناعو  وألا ، خــــراوصلا  لاعشا  مت  ح  ترظتنا 
، ةرفحلا لخاد  تطه  طنت ح  خــــراوصلا  دكت  مل  ..ةق  ةرفح  يرظن ع  تزكرو  لتقلا ،

…. اذكهو ةرواجملا ، ةرفحلا  اهنم إ  تللس  مث 

تددمتف انعقاوم ، نم  تقا  كانهو ح  انه  كحتت  ةمهبم  التك  خــــراوصلا  ءوض  تدهاش  
مهنأ نم  تدأتف  مهتاذوخ  تحمل  انهو  ةناث ، كرحتت  لالظلا  كلت  تأر  ..تمص  ام  

: سا ددري  در  ءاج  روفلا  عو  مهيلع ، تدان  ام  ناعو  انلاجر ،

؟ تنا اذهأ  لوب ؟« ـ - » 

تفرعت امأ  اراص  امدنعو  ناق ، ةلاقن  نالمح  لظ  تأرف  عف ،
ً

انأ  هنإ  توصلا  تجأ 
: الأس ..ع  اثح  ةلاقنلا  كلت  لماح  قدنخلا  ارداغ  ناذللا  تلأ »  » و تا »  » امهيف ع

؟ تحرج له  - 

..ع اقلقت  ..ال ال  - 

اوحأ  نأ  درجمو  ..ماعطلا  نم  ائش  بصأ  نأ  مهنم  تلطف  قدانخلا ، لخاد  انك  ام  ناع 
..ةراجس رللوم »  » مّدق  تهتنا  نأ  دع  ..وه  ام  هقفأ  نأ  نود  هلخاد  ام  تردزا  اقط 

لثمف رظنلا ، تفل  وأ  سفنلا  ثي  ام  هف  اودج  ملف  ه ، تررم  ام  ةللق  تامل  مهل   تكح 
موجهلا عضوم  ىوس  ەوفلأ  ام  نع  فلتخت  نكت  ملو  ةهبجلا ، ثودحلا   ةثك  ءاشألا  ەذه 

نا  امدنع  ودعلا  طوطخ  ءارو  ائتخم  ةفل  لظ  هنا  تا »  » لاق ..ءاسملا  ثدح  يذلا 
..عجرلل ةصرفلا  هل  ست  نأ  لق  مهيلال  لما  مويل  اذه  هعضو  لظو ع  اسور ،«  »

! لتقلا عم  يدح  صاخلا  ءزجلا  وهو  دخا ، هصقأ ع  مل  ةصقلا  نم  اءزج  فنل  تقأ  نل 

..اذه نم  أ  ةصقلا  كلت  نامتك  نع  ازجاع  فن  تفلأ  ح  حاصلا  أ  نأ  درجم  نل 
امهنم ل  ذخأ  امنو  م  ارخس  مل  امهنول  تنتماف  تلأ ،» و» تا »  » نم لل  اهتيكحف 

: لبق نم  تامل  يرطاخ  بط 

انه تأت  مل  تنأف  ..ثدح  امف  ا ب  كل  ةلح  ال  فلتخم ؟ لش  فتلا  كنكم  نا  لهو  - 
..ضرغلا اذه  لثمل  الإ 



تنك نأ  تعوتساو  امهعم ، يدوجول  مالسلاو  ةنيكسلا  ضعب  ترعشو  امهتاملل ، تعمتسا 
«: تا  » لاق ..ةرفحلا  يدوجو  ةلط  يذهأ 

..كانه الثم إ  رظنا  - 

قدنخلا لخدم  دنع  مهقدانب  نوبصني  مهو  اندونج  نم  اضع  تدجوف  راشأ ، ثح  ترظن إ 
..ءادعالا طوطخ  ةقارم  نم  اونكمت  ةمظعملا  تاراظنلا  ضعب  ةناعتسالاو  ..رادجلا  ةفاح  قوف 

، ةأجف ةخ  تعفترا  اذه  دع  ..رخآل  تقو  نم  اهصاصر  قلطت  مهقدانب  توص  عمس  انكو 
: لءاسي اتوص  انعمسو 

؟ ءاوهلا بثو   فك  تأر  له  رظنا ! - 

ەذه هتصاصر  تنا  دقف  هسفنب ، اوهزم  ةلتاقلا  ةصاصرلا  كلت  بحاص  خــــلوأ »  » شواجلا اد 
: لوق  تا »  » تعمس ..مويلا  اهفده  بصت  لا  ةثلاثلا  هتصاصر   

؟ تأر امف  نظت  اذام  - 

«: تلأ  » مغمغ امنب  اتماص ، أرب  تاموأ 

..كترماغم ءارج  كسفن  بذعتل  ك  ةجاح  ال  - 

: تلقف اهمهفأ ، داأ  ت ال  نأ  ةققحلا 

ذاختا بسلا   وه  ةلط  ةفل  لتقلا  عم  اق  نأ  دقتعأ  نل  برحلا ، برحلا   نأ  حيحص  - 
..بغلا ەاجتالا  كلذ  ةرماغملا  كلت 

.ودعلا دونج  نم  ظحلا  يرثاع  بصتف  رخآل ، تقو  نم  قلطنت  خــــلوأ »  » ةقدنب تلظو 



اعلا لصفلا 
..ةبك ةمنغ  انيظح 

، لانقلا فصق  ءارج  اهناس  اهرجه  ةق  ةسارح  انم  دارفأ  ةنامث  اودهع إ  مهنول  ةفاضإلاف 
انمت متي  نأ  اعط  ضفملا  ..دع  غف  مل  يذلا  ةنوؤملا  نخ  ةسارح  كلذك  انيلإ  اودهع  دقف 

«، رللوم  » نم نوكتت  لا  انباصع  نم  أ  ةمهملا  كلتل  بسأ  وه  نم  كانه  نك  ملو  هنم ،
..مهعم انأو  نداج ،» جنت »،» «، » تلأ «، » تا »

انررقو كلذك ، تنمسألا  نم  عنصم  همح  لخدم  وذ  حلسملا ، تنمسألا  نم  وبق  راتخب  انمق 
..انل ةدعاقك  ناملا  اذه  ذختن  نأ 

، ةروجهملا ةقلا  تويب  نم  اصصخ  اهب  انئج  بتارم  وبقلا  ةضرأ  شرف  وه  ه  انمق  ء  لوأ 
عم هتذخأ  عماللا  بشخلا  نم  شارف  كلذك ع  انعو  ةثولا ، ةطغألا  نم  ثلا  انحأ  مث 

..انرقم ەءانب   اندعأ  مث  هئازجأ  كف  انماق  دع  تلأ 

وحنو ةضب ، ةع  نثا  اهنم  انجرخ  ةقلا ، لزانمل  وزغ  ةلمع  ماقلا  ع  تا » انأ و» انقفتا 
عضر نخ  انحمل  ەدعو  انشهد ، راثأ  اتوص  انعمس  لوجتن  نحن  امنو  دلا ، نم  لطر 
امهانلمح ملحن  اننأ ال  اندأت  امدنعو  قدصم ، اننويع غ  كرفن  انذخأ  ..ةغص  ةظح  لخاد 

..زونك نم  انعم  ام  اط  طن  دان  نجنو  انعم 

قدنخلا بناج  طاضلل  غص  تب  تاهجتلا   لما  خبطم  انيدل  نا  هنأ  ظحلا  نسحلو 
..اهوهط موقنس  لا  ةهشلا  ةملولل  ةدعلا  دعن  انذخأف  انل ، ةدعاق  ەانذختا  يذلا 

سمن الأ  ع  اقافتا  اندقع  دقف  ةرواجملا ، لوقحلا  نم  راضخلا  ضع  عمجل  ناقفر  جخ 
روطتس مالإ  ملعن  اننأ ال  ام  ةنكمم ، ةف  لوطأل  انعم  انعم ح ت  لا  ةظوفحملا  ةمعطألا 

..دع امف  رومألا 

محل جضن  امدنعو  رئاطفلا ، ضع  عنص  انأ  تلوت  امنب  امهاوشو ، نخلا  خبذ  تا »  » ماق
، لساللا قف  نم  لجر  انراز  اذه  ءانثأ  ..سدقم  حبذم  لوح  اننأ  هلوح  انففطصا  نخلا 

قيتع  وناب  بصتنا  ثح  لاقتسالا  ةفرغ  انسلج  ..ةملولا  كلت  انترطاشمل  امهتوعد  انمقف 
انيلإ للسي  امهتوص  نا  ..ءانغلا  هكراش  اث  قلطنا  امنب  هلع ، فزع  اندحأ  عف  اهنارأ ، دحأ 

، انتملو دسف  دا  ام  ثدح  نل  ..انلق  فاغش  سمف  ةرظتنملا ، انتملو  دعن  نحن  امنب 
تأد ام  ناعو  انل ، ودعلا  تاراط  هبت  بس   خبطملا  ةنخدم  نم  دعاصتملا  ناخدلاف 

! انيلع رمهنت  مهلانق 

، ةس تاحتف  درجم  امنو  ثلا ، لعف  ردقت ع  ةففخ ال  لانق  تنا  اهنأ  انعلاط  نسح  نم 
اهضع ع ذفن  ام  ناعو  نام ، ل  ااظشلا   رياطت  عنم  مل  اذه  نل..اضرأ  رثانت  نأ  لق 

..خبطملا ةذفان 

نك مل  ..انفلخ  ةملولا  كلت  كرت  انلق ع  انعواطت  ملف  اقت ، وهطلا  نم  انيهتنا  دق  اهتقو  انك 
..نانلا اهتعضو ع  دق  تنك  لا  رئاطفلا  جضن  الإ  اقا 



قدنخلا وحن  اعفدني  نأ  لق  فذقلا ، عاطقنا  ارظتنا  مث  تاوخلا ، نوحص  نالجرلا  لمح 
! لخادلا افتخا  مث  ةدرا ، سمخ  نم  أ  طاضلا  تب  نم  بقلا 

فذق تللخت  لا  ةفلا  طسو  قدنخلا  وحن  اضكرف  انم ، نخآ  لجر  امهب  قحل  اذه  دع 
..ةرخافلا ةوهقلا  ألتما  ءانإ  امهنم  ل  لمح  دقو  لانقلا ،

نخلا امهو  ةملولا ، قاطأ  مهأ  المح  دقو  بورك ،» و» تا »  » رود ناح  اذه  دع 
رئاطفلا  نحص  تلمح  يرود ، ءاج  امدنعو  ..ةففط  اشودخ  الإ  امهبص  ملو  شملا ،

نأ لق  ..يدل  ةع  قأ  ضكرأ  تذخأو  رادجلا ، ەامر  يذلا  لظلا  امتحم  تللسو  صرح ،
، ع نم  دزأل  تدهاجف  يوحن ، اهااظش  رياطتتل  رجفنت  ةلنق  تدجو  قدنخلل  لصأ 

..افنأ تعطقت  دقو  مالس  لصأل   ملسلا  تاجرد  طهأ  تنك  ام  ناعو 

انذخأف ةوهقلا ، بص  انمق  اهدع  ..ةسداسلا  ح  ترمتساف  ةناثلا ، ةعاسلا  ةملولا   انأد 
انلصح لا  ةرخافلا  رئاجسلا  خدت  رود  ءاج  اهدع  ..فصنلاو  ةعاسلا  ةعاسلا  اهيسحن ح 

..ةنوؤملا نزخم  نم  اهيلع 

ماظع انذخأف  هنم ، انيهتنا  دق  انك  ةاعلا  تلح  امدنعو  فصنلاو ، ةعاسلا  ءاشعلا   انلوانت 
تنا لاو  ددج ، نم  رئاجسلا  رود  ح  نأ  لق  جراخلا ، اهانيقلأف  نغصلا  نخلا 

..اهتقاس نم  ةهكن  ذلأو  بطأ 

ةفقاو هتبحاص  دجنل  بالا  انحتفف  جراخلا ، نم  امداق  ءاوم  توص  انعمس  احاص  ةناثلا  برق 
امنو تملا ، ماعطلا  ضع  اهل  انمدقف  لخادلل  اهانوعد  ..لوضف  انيلإ   علطتت  بالا  مامأ 

..ةملولا نم  ت  ام  ماهتلال  اندعف  ةددج ، نم  لعتش  انيهش  اندجو  لأت  و  اهبقارن  نحن 
..همف ائش  كول  لازي  انم ال  ل  نا  احاص  ةثلاثلا  برق  مونلل  انددمت  امدنعو 

لوانت انطرفأ   اننألف  انب ، ترم  لا  اللا  أوسأ  نم  ةدحاو  اهنوك  عنم  مل  عاتمتسالا  اذه  نل 
انجورخ نم  داز  امم  الاهسو ، اصغم  انباصأ  دقف  ةغصلا ، رزانخلا  محل  اصوصخ  مسدلا ، محللا 

..قدنخلا نم 

اولزنأ دقو  جراخلا ، امود  سلاج  انم  ةثالث  وأ  نثا  دجول  ةفلا  كلت  أ   مهدحأ  نأ  ولو 
..مهباسو مهتانعل  تعفترا  دقو  مهلطانب ،

! ةفرقملا ةلللا  كلت  انبخم   نم  لقألا  تارم ع  عس  تجرخ  فن  انأ 

راوج ءاصفرقلا  سلاج  اعمج  انففطصاف  اساق ، امقر  انققح  ارجف ، ةعارلا  تقد  امدنعو 
اهيف ترجفنا  دقو  لعاشملا ، لللا  مالظ  طسو  ةلعتشملا  لزانملا  تد  ..قدنخلا  مامأ  انضع 

ةلاخلا عراوشلا  عطقت  نمتلا  تاراس  تحار  امنب  بوص ، ل  اهااظش   ترثانتو  لانقلا 
..اهيدل ةع  قأ 

ةراضلا ع بائذلا  نمتلا  تاراس  اوقئاس  ضقناف  ةنوؤملا ، عدوتسم  ناردج  نم  ءزج  مدهت 
! ةرياطتملا اهااظشو  لانقلا  ل  نم  مغرلا  خلا  عطق 

امل هأن  نكن  مل  اننأ  مهألاو  ەذه ، مهتلاح  انعم  ام  ةقامح  اولعف  ال  ح  لخدتن  الأ  انلضف 
نأ ەصم  حبصس  ام  ناعف  وه ، ام  عدوتسملا  ام  ل  اوكرت  ول  مهنأ ح  انعقوت  اننأل  ثدح ،



ةتالوكشلا عطق  انضضقناو ع  عدوتسملا ، بوص  انهجتا  ..تاظحل  لالخ  نانلل  امعط  نوك 
..لاهسإلا فقوت  اهنأ  تا »  » انخأ دقف  اهمهتلن ، كانه  ةدوجوملا 

ملاعم تأد  ..لاوجتلاو  بلاو  لألا  الإ  امهيف  لعفن  ال  ء ، امهركع  ال  عوبسأ  انب  رم 
نوك وه  انيدل  مهملا  ..متهن  ملف  ةطقاسملا ، لانقلا  لاو  تحت  تقولا  رورم  تخت  ةقلا 
ةاهن ح  ةضرألا  ةنجلا  ەذه  ءاقلا   غ  ء  بغرن   نكن  مل  ..نامأ  ةنوؤملا   نزخم 

..برحلا

، اهفصتنم رئاجسلا ح  خدتب  أد  يذلا  نداج ،»  » لثم انضعل ، ادسفم  نا  ةمعنلا  ثأت  نل 
..هتلوفط ذنم  اذه  دوعت ع  دق  هنأ  ءالخ  انل   رقأو 

: ًئاق مونلا  نم  ظقس  راصف  ةداعسلاو  حفلا  نم  بصن  هلان  دحاو  أ  تا »  » نا امنب 

!« ـ لمإ  » ا رافالاو  ةوهقلا  حأ   - 

، مهمدخ نوثداح  ءاثألا  ىرن  انك  ام  هفنأ ، فرط  نم  نخآلا  عم  ثدحتي  انم  دحاو  ل  راص 
..اونلاو رماوألا  لف 

: ًئاق بورك »  » وحن موي  تاذ  همدق  ل »  » عفر

ةسملا  ةلمقلا  ضقتلف ع  بورك ..»  » فصولا اهيأ  دق  نط  ملألا   ضعب  رعشأ  - 
..اروف اذه 

ثلأ مل  مث  ل ،»  » مدق وحن  عف 
ً

ەد  دمل  حني  هتدجو  امدنع  ةادلا  بورك »  » تغتسا
..ملسلا تاجرد  ەرجف ع  همدق  نم  هحس  هتدجو  امدنع  احض  ترجفنا  نأ 

انل تردص  ةعتمملا ، ءاشألا  ل  تت  ام  مث ، لاحلا ، اذه  انيلع   مهيلال  ماأ  ةنامث  ترم 
..انلمحل تمخض  يرول  اتراس  تءاجو  ةدوعلا ، رماوألا 

ةطغأو بتارم  نم  هعم  نا  ام  هقوف  انعضوو  تراسلا ، ىدحإل  شارفلا  بورك » انأ و» تلقن 
عم تلوت  ام  ..رئاجسلاو  ماعطلا  نم  ثلا  تألتما  ةيقح  انم  دحاو  ل  ذخأو  ةثو ،

لخاد ةروصقم  سلجن  اننأ  انرعش  امهقوف  انسلج  اذإ  نثو ، نيدعقم  راضحإ  بورك » »
نم رظننف  همف ، اهعضوف   انعم  لا  ةرخافلا  رئاجسلا  نم  ةدحاو  انم  دحاو  ل  مقتلا  ..حملا 

تذخأف موي ، تاذ  انتءاج  لا  ةطقلا  هلخاد  انعضو  اصفق  انعم  انحأ  ام  ..انلفسأ  عق  امل  عأ 
امنب تراسلا ، انب  تقلطنا  اخأ  ..ةغاط  ةداعس  ءومت   و  محل  نم  اهل  همدقن  ام  مهتلت 

نم ء  دع  ملف  لمالا  لانقلا  اهترمد  دقو  انفلخ ، نم  ةقلا  انكرت  ..ءانغلا  نحن  انقلطنا 
..اتكم نا  اهيأو  الم  نا  ةئلا  اهلالطأ  نم ب  يأ  ارهاظ  دع  ملو  احضاو ، اهملاعم 

امدنع ..ناس  نم  اهيف  امم  ىرقلا  ىدحإ  ءالخب  موقن  نأ  انيلإ  اودهع  عبسأ  اوح  اذه  دع 
ام مهعم  لماح  نودعتي  مهانيأرف  لعفلا ، اهنولخ  اوأد  دق  مهاندجو  كانه  إ  انلصو 

..عاتمو نؤم  نم  هلمح  اوعاطتسا 

ةيخلا اعم  قأ  مهنويع  تمسرا   دقو  سوؤرلا ، رطم  مهنم  ةلط  ةلفاق  تراس 
..مهوحن ةقفشلا  ترعش  راسكنالاو ح 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



نم لخت  مل  ةق  هنان ع  رادهب  موق  نل  يسرفلا  شج  نأ  انركف  دقو  ادحاو ، افص  ان 
لالخ ةقلا  فذق  اوأد   دقف  ةظنلا ، كلت  أطخ  تث  ام  ناع  نل  دع ، لمالا  اهينطاق 

ل نم  تاخلا  تلاعت  ..انقوف  نم  ءامسلا  تجامو  انتحت ، نم  ضرألا  تجتراف  قئاقد ، عض 
! لخلا فصلا  يوهت ع  ةلنق  انيأرو  نام ،

ةظحللا كلت  ترعش   ل  اهااظشو ، فئاذقلا  يدافت  لواحم  روفلا  ع  اضرأ  انيمترا 
ا فهرأ  نأ  دعاسف  رطخلا  باقا  نم  رذحتو  تنتعا   املاط  لا  ةسداسلا  ساح 

: امعأ لخاد  سمهت  ةرملا  ەذه  اهب  ترعش  يذاقناو ، اوح 

! ا ص كلاه  تنأ  ةرملا  ەذه  - 

تاخ تعمسو  يلا ، اس  بهلت  طوس  ةعقرق  ترعش  ةام  ةلاتلا  ةظحللا  و 
: خأ تذخأف  ءارعلا ، نيددمتم   انك  ..يراوج  نام  نم  ةتآ  بورك » »

« ! تلأ  » ا ضوهنلا  عراس  - 

..هسفن تاتش  عامجتسا  لواح  وهو  احنم ، ضهن 

دحأ بورك »  » ثشف انم ، لوطأ  راجشألا  نم  رادجل  انلصو  اخأو  يراوج ، يرج  ذخأ 
هتيأر ..هتاخ  تلاعتف  اهتعفرو ، هقاس  تكسمأ  نأ  هتدعاسم  ناج  نم  تلواحو  ناصغألا ،
ةرفح طقسأل   هفلخ  تزفق  دق  تنك  ام  ناعو  اذه ، راجشألا  رادج  نم  رخآلا  بناجلل  زفق 

انسطغف ختلل ، ةمئالم  تنا  اهنل  انتخطلف ، لحولا  ةئيلم  ةرفح  تنا  ..راجشألا  ءارو  ةبك 
..انقانعأ ةلحوملا ح  ەاملا  لخاد  انداسجأ 

: تفاخ توص  سمهف  بورك »  » عجوت ..ءاملا  حطس  تحت  انال  صاغ  ةلنق  توص  عفترا  املو 

! قرغأو طقسأس  ام  ناع  ةلط ، ةفل  لمحتلا  عيطتسأ  ..ناملا ال  اذه  نم  برهنلف  - 

: هلئسأ اناو  ياجاح  قلع  يذلا  لحولا  ضع  تلزأو  ياجاح ، تدقع 

؟ تصأ نيأ  - 

! قاط ملالا ال  ..بكر  الاغ  - 

؟ تقولا ضعل  ضكرلا  كعسوبأ  - 

..دقتعأ - 

! نذإ انب  اه  - 

انعت  فئاذقلا  انرعشف  انروهظ ، اننح  دقو  انيدل  ةع  قأ  ضكرن  انأدف  ءاملا ، نم  انجرخ 
اذه انلعف  ول  نل  حالسلا ، عدوتسمل  لصنس  ام  ناع  قطلا  اذه  ضكرلا   انلصاو  ول  ..ءاخس 

! محللا نم  ةكسامتم  ةلتك  ولو  انيف  نلف ي  العف 

..فلا بوص  انهجتاو  انفده ، يغت  انررق 

: ضرألا ىواهتي ع  وهو  ةاجف  فته  مث  ةعص ، هسفن   رج  بورك »  » نا



..انأ كعتأسو  كقط  رمتسا   - 

: افتاه هتبذجو  هعارذ  نم  هتكسمأ  ..قفاوأ  مل  نل 

انأو ضوهنلا  عأ  ..ةاهنلا  نوكتس  ةظحلل  ولو  تدقر  ول  كلع ! ا  ضهنا  بورك ..»  » ا ال  - 
..كدعاسأس

يواهت ح  ها  ع  انفلد  نأ  درجمو  رظنملا ، عضاوتم  مجحلا  غص  قدنفل  ةاهنلا  انلصو 
..للق ةكرلا  قوف  هتدجو  يذلاو  هحرج ، دمضت  نم  نكمتأل  هلاطنب  تقزم  ..اضرأ  بورك » »

دقف هنم ، اح 
ً

لضفأ  فن  دجأ  ملف  فن  ع  ةرظن  تقلأ  هحرج ، دمضتب  تمق  امدع 
..حارج نم  ام   دمضت  بورك »  » وتف ءامدلا ، ارذو  اطنب  نم  ل  بضخت 

كلت ل  روبع  نم  انكمت  فك  انبجعف  ةناث ، هقاس  كحت  رداق ع  هسفن غ  بورك »  » دجو
انتلاح نم  مغرلا  مدقتلا  رارمتسالل   انعفد  يذلا  كرحملا  وه  نا  انفوخ  نأ  انكردأف  ةفاسملا ،

..فحاز انمدقتلو  كلذك ، انفقوت  امل  تب ، دق  انناقس  تنا  ول  هنأ  نظأو  ..ةدملا 

تفحز ءطب ، فحزلا  سوب  نأ  تدجو  امدنعو  جراخلا ، نم  ةتآ  اتاوصأ  تعمس  لخ  أ 
ةئلتمم ةعلا  تناو  مهعم ، انولمح  ..اهتيدانف  فاعسإلا ، تاع  ىدحإ  تدجو  ثح  جراخلل 

..لعفلا رجلا  اهرخآ  نع 

دض لصم  اننقح  ماقو  انوحن  مدقتف  شجلا ، طلا  مسقلا  نم  ٌشواج  اهلخاد  نا 
..انرودص سوناتتلا  

ماعطلا نك  مل  فسأللو  نرواجتم ، شارف  ع  رمألا  انب  تيل  انيعس  شسملا  لخاد 
..انعوج ةدش  نم  ةع  ەاندردزا  ..ففخلا  ءاسحلا  نم  قبط  درجم  انل  ەومدق  ام  ل  نا..ادج 

«: بورك  » فرل تلق 

؟ انتدلل هجتس  له  - 

..باصإ ةعبط  ةفرعم  درأ  ء  يأ  لق  نل  ..اذه  متأ  - 

ب انكو  ةماح ، اران  كت  اهنأ  ارج  اهب  اودمض  لا  ةطرألا  رعشأ  تنكف  عجولا ، مظاعت 
..تقولا ةلط  ءاملا 

«: بورك  » لأس ةرم  تاذ 

؟ اهسفن ةكرلا  نع  باصإ  دعت  م  - 

..تاصوب عــرأ  اوح  - 

! اهسفن ةكرلا  قوف  تنا  اهنأ  ةققحلاف   هلع ، بذأ  تنك 

: تمصلا نم  ةظحل  دع  لاق 

لامتسا ع  ردقأ  نل  ..لمالا  اح  تنسف  اس  اوب  ولو  ..رمألا  تركف  نأ  عقاولا  - 
..دعقم انأو  اح 

..رومألا تاجم  رظتي  دحاو  ل  قفطو  هسجاوهل ، هلقع  انم  دحاو  ل  ملس  دقو  انددمت 



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ّع بجوتي  امف  ركفأ  تذخأو  ّع ، بعرلا  ذوحتساف  تالمعلا ، ةفرغل  ءاسملا  سفنب  انلقن  مت 

..ەاشالا درجمل  نوبي  حارجلا  راص  ماألا ، ەذه  ف  ەاشخن ، ام  ثدح  ول  هلعف 

ول ح  يريدختب ، نوموق  مهعدأ  نلف  ثدح  امهم  هنأ  تررقو  يرطاخ ، خــــم » فر » فاط 
! ةوقلا مهتمواقم  لح غ  امأ  نك  مل 

! هطراشمو هتاودأ  هقوف  نم  تقلأت  اندعم  انحص  لمح  دقو  حارجلا  رهظ 

نم تنكمتف  يدسج ، وزغ  لمتح  ملأ ال  ترعش  ةظحللا  سفن  و  ياعارذ ، ناضرمم  كسمأ 
كلذ نأ  الول  ضق ، حارجلا  فنأ  مطحت  كشو  تنكو ع  امهدحأ ، ةضق  نم  يد  صلخت 

: اضغم فتهي  نأ  لق  ءارولل ، حناف  ةظحل  رخآ  هلعفأ   امل  نطف  عللا 

! انه نم  فلا  اذه  اودعأ  - 

: ءودهب تلقف  اصعأ ، تلامت 

..ردخت كوجرأ ال  نل  ..ائداه  أس  ..ببطلا  يدسا  رذعا  - 

ةاد ااش   لازي  ال  هتدجو  هحمالم  تسرفت   امدنعو  قافتالا ، كلذ  ع  ببطلا  قفاو 
امنب رج ، لخاد  لق 

ً
هطراشم  ثع  ذخأ  ..ةيطلا  هحمالم  تد ع  دقو  الاغ ، تانثالثلا 

ثل مل  حل ، نم ب  ةظش  جارختسا  نم  نكمت  ةاهنلا  ..نجأ  لعج  داو  قاط  ملألا ال 
نم هتدا  ام  لمحتل  بك  دوهجم  نم  هتلذ  امو  وده  نم  هنأ   ودي  ..اهارأل  اهب   لأ  نأ 
لوق  نا  لق  ةبج ، قوف  بك  صرح  اس  تثب  ماق  مث  ..ةقطلا  كلتب  ئفام  دارأف  ملأ ،

: امسبم

..كتدلل كلقن  متس  ادغ  - 

: تلق ..حاصلا  ادغ  أس  يذلا  راطقلا  عضوم  هتخأ  ةناث  بورك »  » تأر امدنع 

هلإ  أجلنل  انعم  راطقلا  لخاد  ي  ل  طلا  مسقلا  شواج  عم  ةلواحم  موقن  نأ  بج  - 
..بعاتم يأ  ثودح  ةلاح 

اهممشف ، انعم تق  لا  ةرخافلا  رئاجسلا  نم  تراجس  هل  تمدقف  شواجلا ، كلذ  تلصتا 
: امسبم لوق  نأ  لق  اللق 

؟ كعم اهنم  دملا  كانه  له  - 

- ةهالب مسبا  يذلا  بورك »  » وحن تأو   - اذه مز  عم  كلذكو  ه ، سأ  ددع ال  م  معن ، - 
..دغلا حاص  راطقلا  اهل   ةملا  كطعن  نأ  اندعس  فوسو 

ممشي نأ  لق  هسأر ، زه  نأ  ثل  ملف  يدصقم ، بعوتسا  هنأ  هلع  ادو  ەانيع ، تقاض 
: ايجم ةناث  ةرم  ةراجسلا 

..نذإ انسح  - 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



..لللا ةلط  امعط  مونلل  قذن  مل  اذكه  ..مسقلا  سفن  انعم   ونا  نمم  ةعس  تام 

هلجنم توملا  لح  ح  تقولا ، زي  امنأ  نهاو  فعض  توص  ةدوشأ  غ  مهدحأ  ذخأ 
ةرظن ءاقلإ  هنم   ةغر  اهبناج  ددمتف  ةذفانلل ، هشارف  نم  رخآ  فحز  ..هحور  دصحف  دوسألا 

..اهلالخ نم  ملاعلا  ةخأ ع 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
امل راطقلا  انرظتناف  اهقوف ، انصر  مت  لا  تالاقنلا  نم  ددعلا  تصتنا  ةطحملا  فصر  ع 

انيطغأ نكت  ملو  فقس ، ةطحملا  نك  ملو  ةعاس ، دع  رطملا  لوطه  أد  ..تعاسلا  براق 
..ەاملا قراغ  انك  ام  ناعو  ةلقث ،

هعضوف عمشملا  نم  ءاطغ  ءاج  ةراجس  هل  تمدق  امدنعو  مامتهالا ، دشأ  انب  شواجلا  متها 
نيدعقملاو هلع ، انيلوتسا  يذلا  رخافلا  شارفلا  ةاجف  نثالا  نحن  انركذت  بورك ..» انأ و» وف 
امهجأتب موقن  نأ  انررق  دق  انك  ناذللاو  ةرطاألا ، ةمظع  امهيلع  بصتن  انك  ناذللا  نثولا 

..ةدحاو ةراجس  ةعاسلا  ةفلت  نوكت  نأ  ع  ءاش ، نمل  ةعاسلا  دع  امف 

..ەاندقتفا ام  لل  بائتالا  انباصأ  ام  ناعف  ةطقلاو ، ةنوؤملا  ساأ  انركذت  ام 

مث ةنيمثلا  فحتلا  كلت  ح  نأ  تا » « ـ ةصرفلا ل عف  اموي  رخأتي  راطقلا  كلذ  تل  الأ 
؟ انب قحل 

نوك نأ  لمآ  رومالا  تاجمل  انملسساف  لاعفنالل ، ضرعتلا  حمس  ةلاح ال  فسألل   اننل 
ةعك اد  ةظحللا  كلت  هنل   هناخدو ، ةجعزملا  هترفاص  راطقلا  رهظ  اخأ  ..لضفأ  مداقلا 

..رادلل انذخأتس  ةكئالملا  اهدوقت 

..ةدحاو ةع  انعضوب   ماقف  انل ، ەدعو  شواجلا  ذفن 

راظتنا نفقو  دقو  مملا ، نهــب  رمحالا  بلصلا  تاضرمم  نم  ةعومجم  انحمل  انبكر  امدنعو 
..ەولع يذلا  شارفلا  بكرأ   نأ  انأ  لط م  امنب  فس ، شارف  بورك »   » عضو مت  ..بارلا 

: تفته شارفلا  تأر  نأ  درجم 

! لوهلل ا  - 

..ضابلا ةعصان  ةوسك  غم  افظن  اشارف  نا 

: ةضرمملا تفتسا 

؟ ام بطخ  كانه  له  - 

لا ةلاحلا  لثم  فظنلا  شارفلا  اذه  لثم  داقرلا ع  نكم  ..ام ال  بطخ  كانه  دأ  معن ،
..لحولا ةراذقلا  هف  تطلتخاف  عيباسأ ، ةتس  ذنم  هلسغ  متي  مل  مق  نا  ..اهيلع  تنك 

: ةقرب لأس  ةضرمملا  تدجو 

؟ كنواع نم  حأ  نأ  بحت  له  كسفنب ؟ شارفلل  دعصت  نأ  عيطتس  الأ  - 

: لجخ اهل  لوقأ  اناو  هبج  قرعلا ع  لاس 



؟ وأ
ً

ءاطغلا  نأ ت  كنكمأ  نل  ..يدرفم  نكم  ..ال  - 

: ةغتسم تلأس 

؟ اذامل - 

: اددم اهتبجأف  رزانخلا ، خسم  نأ  ةظحللا  كلت  ترعش  

..ءاطغلا خسي  فوسلو  ةفظن ، تسل  الم  - 

..اذهل ا 
ً

لت  ال..دع  امف  هلسغن  فوس  ..مهي  ال  - 

: العفنم تضعاف  ةققرلا ، ةلماعملا  كلت  لثم  قحتسا  نأ ال  ترعش 

! لحتسم ..ال  - 

نع عفادل  ةهبجلا  ةف   كلثم ق  لسا  يدنجل  شارف  ءاطغ  لسغن  نأ  انيلع  اثك  سل  - 
..داللا

ةفظن تنا  ..باشلا  ةراضنب  تألتما  لا  ةحلملا  اهحمالمل  تعلطتف  ةمسبم ، تباجأ 
اذه ل  نل  .طاضلل  ةصصخم  ةع  اهنظ  صخشلا  دا  ح  ةعلا ، ء  ل  لثم  ةمدنهم 

..قلقلاو فوخلا  نم  جــــم  انرواس  نأ  ثل  ملف  ناملا ، اذهل  تن  اننأو ال  ةغلا  انرعشأ  قلا 
: اددم تلق 

..رخآ ء  كانه  - 

؟ وه امو  - 

..انباث لمقلا   نم  ثلا  كانه  لمقلا ! - 

: بيجت ةضرمملا و  تكحض 

..كلذك اه  مويب  كلمق  عتمتيلف  ..ةلشم  ال  - 

..اذه دع  ءل  متهأ  مل 

، ةفخ ءاطغلا  قوف  دتمت  دب  ترعش  ..وف  هتيطغأ  تذجف  شارفلا ، تعأ  تنك  ام  ناع 
ەاندعو لا  رئاجسلا  لمح  وهو  ادعتبم  س  نا  ةظحل  دع  ..شواجلا  د  اهتدجوف 

أد دق  راطقلا  نا  ح  ةعاس ، رمت  دكت  ملو  اتماص ، فقسلا  قمرأ  ام  تقلتسا..اهب  
..هنم اوفوت  نم  لقن  متي  ح  قطلا ، اثك   فق  ناو  ءطب ، كرحتي 

نم باتت  لا  مالآلا  ضع  كانه  تنا  ..حلا  بصأ  بورك »  » نل ةئس ، لاح  نكت  مل 
دتشاف ةطرألا ، لفسأ  لمقلا  كلذ  ب  عللا ! لمقلا  وه  راثأ ض  ام  نل أ  رخآل ، تقو 

..حجلا بس  يدلج  كحأ  نأ  عيطتسأ  نأ  مل  ..ەزخو 

حلا بس  ةلاتلا ، ةطحملا  راطقلا   نم  هلقن  متس  بورك »  » فر نأ  ةضرمملا  تخأ 
..« ـ لاتسه « ـ انلصو ل دق  انكو  لعفلا ، لال  ثالث  انيلعرم  دق  ناو  هتباصأ ، لا 

: ةضرمملا تلأس 



؟ دس ا  ةخألا  راطقلا  ةطحم  ام   - 

 ».. انولوك - » 

: هل تسمهو  تهذ  امدع  تلأ » « ـ ترظن ل

..ف ا  اس  لظن  نأ  بج  - 

، ورع ترهظ  جو ، رمحا  افنأ ح  تسح  ةلاتلا  اهتلوج  موقت  ةضرمملا  تنا  امنيح 
: لأس يراوج  ةضرمملا  تفقوت  ..ادوأ  تخفتناو 

؟ عجو كانه  له  - 

..ةأجف رهظ..ددش..معن  - 

لثم فتأ   فك  فرعأ  نأ  مل  ولو  ..رخا  اضم  دواعت  امثر  تكرتو  ف  امومرت  تمقلأ 
مامأ ةقع  فقتل  شجلا  تامومرت  نكت  مل  تا ..»  » ذملت نوأ  نأ  ّع  راع  نال  فقوملا  اذه 
عأل عفتري  فلا  قبئزلا  طخ  لعج  وه  هلعف  ّع  ام  ل  ..اثمأ  كنحملا  ءامدقلا  دونجلا 
ا تحت  هتعضو  ..ةضرمملا  ەارت  امدنع  ةناث  طهي  الأو  ةعنقم ، ةلاع  ةرارح  دنع  فقوتيل 

لصو إ طخلا ح  عفتراف  ةوق ، ەزهب  تمق  مث  اصأ ، هلدأ  كلذ  دع  تذخأو  لئام ، وهو 
صرح ح دعملا   هفرط  نم  برقلا  هتعضوو  باقث  دوع  تلعشأ  ..ك  اذه ال  نل  ةجرد ،  ١٠٠
ةدج ةجن  لثم  نا  ام  وهو  تاط ، عضو  لصو إ ١٠٢  طخلا ح  ولع  دازف  رجفني ، ال 

..ادج

، كاردإلا نم  تيلاخ  نيع  اهل  رظنأو  ةدش  ثهلأ  تأد  ةناث ، ةضرمملا  تدواع  امدنع 
: تمتمت ..ةدش  عجوتأ  امنأ  يدقرم  بلقتأ   تذخأو 

..ملألا اذه  ل  لمحت  ردقأ ع  ال  - 

، اهعم قرولا  نم  ةعقر  سا   نودت  نأ  لق  قافشا ، نم ف   موملا  ةضرمملا  تطقتلا 
«.. بورك  » عم راطقلا  نم  قن  مت  ةلاتلا  ةطحملا  و 

، ةروطخلا ةددش  تالاح  مهمظعم  تناو  راطقلا ، سفنب  انعم  اونا  نم  شسملا  تألتما 
مهملا نل  ..ءاطألا  ددع  ةلقو  ةرخاتملا  تالاحلا  ةك  بس  اهموي  انحورج  صحف  رخأت  اذهلو 

قرأ اهل  ةلل  انضق  اننأ  ةلشملا  بورك ..» انأ و» شسملا  لخاد  ةدحاو  ةفرغ  تنا  انرمأ  نأ 
..رجفلا برق  الإ  امعط  مونلل  قذن  ملف  قلقو ،

فرغل رخآلا ، دع  ادحاو  لجع ، ع  ةعوفرم  ةحطسم  تالاقن  انتلمح  حاصلا  أ  امدنع 
! لاوهالا انيأر  انهو  ةطرألا ، يغتو  حورجلا  صحف  متس  ثح  تالمعلا ،

رعشلا وذ  فلا  كلذ  وه  ةلاح  مهرطخأ  دارفأ ، ةنامث  مضت  اهيف  انولخدأ  لا  ةفرغلا  تنا 
! ةئرلا ااصم   نا  دقف  يب ،»  » وعدملاو دعجملا  دوسالا 

ةطخ ةاصإ  دت  ملف  هعارذ ، ةصاصر   هتباصأ  يذلاو  تخاو ،» زنارف   » نا اضأ  مهنمض  نم 
، كرحتلا ع  ردق  دع  ملو  هملأ ، دتش  ذخأ  ةثلاثلا  ةلللا  لولح  درجم  نل..رمألا  ئدا   

..فب بصأ  دق  هنأ  ئاق 
ً

ةضرمملا ، ءاعدتسا  سرج  هل  قدن  نأ  انم  بلطف 



كلت اثك  اهانقهرأ  دق  انك  ..ةضرمم  ةأ  حت  مل  نل  اهب ، سأ  ةفل ال  سرجلا  تطغض ع 
..اهءارو ةفرغلا  با  قلغت  ةاهنلا و  ةءاتسم  تهذف  تالطلا ، نم  ثلا  ةلللا 

تذفنف ..ىرخأ  ةرم  سرجلا  قد  زنارف »  » بلطف م ةجن ، نود  دحأ  ح  نأ  الط  انرظتنا 
: ةاهنلا هل  تلق  ..كلذك  دحأ  رهظ  مل  نل  هلط ،

؟ فت كنا  زنارف «  ا «  تنا  قثاوأ  - 

؟ رونلا ةءاضإ  كنكم  الأ  ..ةللم  اهل  ةطرألا  - 

نم اننب  نم  نك  ملو  بالا ، نم  برقلا  ادع  رونلا  ةءاضإ  رز  نا  دقف  انعسوب ، اذه  نك  مل 
..هل لص  ملل ح  فوقولا  عيطتس 

رهظتل بالا  حتفنا  ةاهنلاو  صا ، لدخت  ةناث ح  ءاعدتسالا  سرج  نم  رزلا  تطغض ع 
، ةطخاسلا اهتامغمغ  توص  عفتل  انم  تقا  ..اهيبجاح  تدقع  دقو  ةطخاسلا  ةضرمملا  هنم 

نم ع طخسلا  حمالم  تفتخاو  مامتهالا  اهيلع  اد  ح  زنارف »  » ةلاح بت  تدا  ام  اهنل 
.اههجو

؟ لق نم  ورطخت  مل  اذامل  - 

..سلاو فوقولا  اندحأ  عيطتس  الو  ..الط  سرجلا  ان  - 

تغو هحارج  تدمضو  فلا  فقوب  ةضرمملا  تماقف  اثك ، حجلا  نم  فت  ءامدلا  تنا 
..هتادامض

كلذ ذنمو  ..ةحرالا  ةلل  ةحص  لضفا  ودي  نا  هنأ  نم  مغرلا  اله  احاش  اد  حاصلا 
..اهبناج نم  رمذت  يأ  نود  اثك  انتفرغ  ددت ع  ةضرمملا  تراص  فقوملا 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
..ةناث اهيلإ  دع  ملف  انتفرغ  نم  هف  ەولقن  موي  ءاجو  ةلاتلا ، ماألا  زنارف »  » ةلاح نسحتت  مل 

: هلوق ثدح  ام  شامه » فزوج   » د ناو  ادقلا  شسملا  ءالزن  دحأ  انل  ف 

! تاومألا ةرجحل  ەولقن  دقل  ..ةناث  ەرن  نل  - 

؟ ەذه تاومألا  ةرجح  ام   - 

: هاجأف بورك ،»  » هلأس

..توملا فراش ع  نم  ل  اهل  نولقني  شسملا ، ةاهن  برق  ةغص  ةرجح  - 

؟ اذهك ائش  نولعف  اذامل  - 

اذه نولعف  اونا  امرو  ةحملا ، نم  ةق  اهنول  لمعلا ، ءانع  مهسفنأ  ع  اورفويل  امر  - 
نونكمتس كانهف  اذهل  ةفاضإلا  ..انباصعأ  مطحتتو  مهراضتحا  ءانثأ  مهارن  ح ال  انب ، ةقفش 

..ەدرفم نوك  امدنع  ه أ  ةانعلا  نم 

؟ كانه نولقني  نيذلا  ءاسؤبلا  وتسس ع  روعش  يأ  نل  - 



..لصألا نم  هلوح  نم  لصح  ام  كرد  الف  ةبيغ  نوك   ام  الاغ  - 

؟ ةرجحلا كلت  دوجوب  نوفرع  رجلاو  - 

..يزع ا  اهنع  عمس  شسملا  ةلط   ةف  نم ق  ل  - 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ناموي ح م  دك  مل  نل  ..اخلا  زنارف »  » شارف ەوعضوف   مويلا  ءاسم  ددج  حــــج  لح 
نم مئاشأ  ت  ..عم  تاذ  ةراشإ  فزوج »  » راشأ  ..تاومألا  ةرجحل  رخآلا  وه  هلقن  مت 

رثاعلا هظح  هعقوي  يذلا  للا  ةلاح  ءوس  بسي   هنأ  رعشأ  ..سوحنملا  رلا  كلذ  رظنم 
..هل رظنلا  يدافتأ  تو  اخلا  شارفلا  رظنم  تهرك  ..هلع  دقل 

نوسلج وأ  نوكو ، مهحج  شارف  برق  نوسلجف  شسملا  نوروزي  رجلا  براقأ  قفط 
..بولقلا طان  قزمت  ةرثؤم  ةتفاخ  تاوصأ  نوثدحتيف 

ةضرمملا نم  لاحتو  دهج  دعو  ءاسملا  الإ  ةفرغلا  رداغت  ملف  زوجع  ةارما  تتأ  ماألا  دحأ   
فسألل اهنل  ..اتلا  حاصلا  نم  ركم  تقو  تتأو   ةدسلا  تلحر  ..ةرالا  تاقوا  ءاهتنال 

تهذ ..رخآ  احج  هلتحاو  اهنبا ، نم  شارفلا  غف  دقف  ناوألا ، تاوف  دع  تتأ  دق  تنا 
هتحأ دق  تنا  يذلا  حافتلا  انتدهأو  ةخأ ، ةرظن  اهدقف  لتل ع  داؤفلا  ةروسكم  ةحملل 

..هل

: ارتوتم لاقف  ..ەراوج  فقتل  ةلاقنلا  تءاجف  غصلا ، يب »  » ةلاح تءاس  رخآ  موي  و 

؟ وذخأتس نيأ  - 

..راغلا ةفرغل  - 

اهتعضوو بحشملا  نم  هتس  تطقتلا  امدنع  تأطخأ  ةضرمملا  نل  ةلاقنلا ، إ  يب »  » لقن مت 
..هلإ هنوذخأس  يذلا  ناملا  ةققح  يب »  » مهف انه  ..ترم  سلل  رطضت  ةلاقنلا ح ال  ع 

: فتهي وهو  ەرل  ادئاع  ةلاقنلا  قوف  نم  ردحني  نأ  لواحف 

! ام أس  باهذلا ! درأ  ال  - 

: اوهنم خ  ذخأف  ةلاقنلل ، ەوداعأف  هلع  نوضرمملا  بلات 

! تاومألا ةرجحل  باهذلا  درأ  ال  - 

..ةناث دوعتس  مث  راغلا  ةرجحل  كذخأنس  تحن  ا ب ؟ تاومألا  ةرجح  ركذ  نم  - 

؟ نذإ معم  نولمحت س  اذامل  - 

: رثؤم توص  سمه  هنل  ةحجلا ، هتئر  بس  ثدحلا  نم  دملا  نع  زجعو 

.انه نأ أ  درأ  - 

بالل ح لصو  نأ  درجمو  ..اهتفحم  ەدسج ع  لمحت  ةلاقنلا و  تراسو  مهدحأ ، هج  مل 
: فتهو هيع ، عمدلا  تألمو  بناجلل ، هسأر  لامف  ضوهنلا ، لواح 



! وست ال  ةناث ! دوعأس  - 

ەوفتن مل  اننل  دهشملا ، كلذ  نم  اعمج  انباصعأ  تمطحت  نأ  دع  مهفلخ ، نم  بالا  قلغنا 
: توفخ فزوج »  » متمت تمصلا ، نم  تلاط  ةف  دعو  ..ةمل 

! ادأ ةناث  دوع  تاومألا ال  ةرجح  لخد  نم  فسألل  نل  ماللا ، اذه  لثم  نولوق  مهل  - 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
نا خأ  حارجلا  دعاسم  نأ  ةل  طلا  داز  امو  ءاعإلا ، دهو  لما ، مويل  أقتأ  تللظ 

هقاس بب  اوماقف  انتفرغ  نم  ەوذخأف  أ ، هتلاح  تءاس  دقف  بورك »  » امأ ..مئتلت  نل  اظع 
! ذخفلا ح 

لا ةللقلا  تارملا  نم  ةرم  ..انأ و  صخش ح  يأ  عم  ثدحلا  ضفري  اتماص  هتدوع   دنع 
..هسدسم ەد ع  عض  نأ  درجم  هسفن  رانلا ع  قلطس  هنأ  لاق  اهيف  ثدحت 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ن، حج  انتفرغل  مضنا  ام  ناعو  ملا ، انافشسم  رملا  لولح  فقوتي  مل 

ىدملا ادعت  نأ  صرحلا ع  اتددش  تاضرمملا  تناو  سوم ، فزاعك  لمع  باش  امهدحأ 
ثك ىذأ  بسي   نأ  داو  نهادحإ  نم  انيكس  عانا  نم  نكمت  ةرم  تاذف  هماعطإ ، ءانثأ  هنع 

! ةثرا تلصح  اهوذختا ، لا  تاطاتحالا  ل  نم  مغرلا  نل  ..هسفنل 

هجو ةضرمملا ع  كلت  ءاعدتسا  مت  هماعطب ، موقت  تاضرمملا  ىدحإ  تنا  امنو  ام  ةلل  ف 
كانه تنا  قاطألا  كلت  قوفو  ضملا ، مامأ  نم  قاطألا  ذخأت  نأ  اهجورخ  تسف   ةعلا ،

تضق ع اهقط ح  سسحتت  راقسوملا  د  تقلطنا  ةضرمملا ح  داعتبا  درجمو  ..ةكوش 
دجو امدنعو  هلق ! ةوق   نم  وأ  ام  ل  اهسرغ  ەدب ح  اهيلع  ضق  نأ  درجمو  ةكوشلا ،

..أ اهسرغل  هتوق  ل  ةكوشلا  د  ه  ب  ذخأو  ضرألا  نم ع  ەءاذح  طقتلا  ا  اذه غ 

ةاهنلا رمألا  جاتحا  ..صخش  يأ  ءاعدتسا  لواحن  انقلطناو  انعلهف  هلعف ، امل  انهبنا  انك  انه 
نم تع  دق  اهنانسأ  تنا  ..بك  دهج  دع  ەد  نم  ةكوشلا  عانا  نم  اونكمتيل  لاجر  ةثالثل 
انس ذخأف  ەذاقنإ ، بسلا   انك  اننأ  انل  سي  مل  ..لعفلا  هلقل  لصت  تداو  ەدلجو  هسالم 

بصأ دق  ەاندجو  حاصلا  أ  امدنعو  ..هخا  نم  مونلا  اندحأ  عطتس  مل  ح  لللا  ةلط 
..هكف ءاوتلا  

ادحاو اهينطاق  نم  ولخت  ةألا  تذخأو  راضتحاو ، عجوو  بعرو  فوخ  ب  ام  ماألا  انب  ترم 
نوتوم رجلا  نا  دقف  اهلخدت ، لا  دادعألل  كت  تاومألا  ةرجح  دعت  مل  ح  رخآلا ، دع 

..لللا ءانثأ  تاعلا 

تنكمتف امهيلع  تدنسا  نزاع  وطعأف  مهتأ ، نم  ضوهنلا  انضعل  حامسلا  مت  ةف  دعو 
مأ حمل  امدنع  ةغلا   بورك »  » تارظن تظحال  نل  ..تاوطخ  ةعضل  سلا  نم 
رمملل جورخلا  لضفأ  تف  تارظنلا ، كلت  لمحت  ع  ردقأ  دعأ  ملو  نزاعلا ، ع  ادنسم 

..حارب سلا  سي   فرغلا ح  مامأ  دوجوملا 

قزمتتف ةلوهملا  رجلاو  تقلا  ةم  ىرت  ..برحلا  ةحادف  ءرملا  كرد  شسملا  لخاد 
تاحارجل انولع  يذلا  قباطلا  اوصصخف  ..دادعألا  ەذه  لل  ك  دالا  شسملا  نا  ..كحور 



كفلا تاحارج  تدجاوت  نمألا  حانجلاو  بلا ، تالاحو  سأرلاو  نطلاو  يرقفلا  دومعلا 
حارجو علا  تالاح  تصارت  ألا  حانجلا  امنب   قنعلاو ، نذألاو  فنألاو  تازاغلا ، قانتخالاو 

..لصافملاو ءاعمألاو  ةئرلا 

ءازجأ ضعو  نخآ ، بكرو  رملا ، ضع  فاتأل  ةعشأ  روص  حارجلا  تركس  مدق   ةرم  تاذ 
..ءاحألا دادع  نم  اهباحصأ  نوك  فك  تجعت  امامت ح  ةمطحم  تناو  ىرخألا ، دسجلا 

- ةندعم لماوح  تقلع   لاو  ةمطحملا -  مهفارطأ  تحت  عضوت  تنا  رجلا  نم  نوثك 
متيل كلذ  وحن  ام  وأ  تعاس  ل  ةعوألا  كلت  عفرت  نأ  لق  ددصلاو ، مدلا  اهيف  طقاسيل  ةعوأ 

..اهغارفا

اهوجو ةمشهملا  فارطألاو  ةمطحملا  ماسجألا  كلت  قوف  هنأ  بعوتس  نأ  ءرملا  عسوب  سل 
الإ اذه  سل  نل  ..اهارجم  يرجتو  اهيف  بدت  ةاحلا  لازت  ال  ..ةاحلا  دق  ع  لازت  ال  ةمدآ 

..اناملأ ءاجرأ  عيمج  ةلثامملا   تافشسملا  تائم  امرو  تاع  كانهو  دحاو ، شسم 
..اسورو اسرف  ىرخألا  تافشسملا  تائمو 

تأد ذنم  اراهنأ  تلاس  لا  ءامدلا  كلت  ل  نقح  نم  نكمتت  مل  نسلا  فالآ  ةراضح  تمادامو 
ةدئاف الو  ء ، نم  ..عادخو ال خ  ثع  ء  ل  ..ةاحلا  كلت  ةمق   هل  ء  الف  برحلا ،

تافشسملا ربانع  تمت  امنب  العلا  لثملا  كلت  ل  ةمق  ام  ..كفتلا  وأ  لعفلا  وأ  ةاتلا  نم 
مهتدوع لمأ   يأ  نود  فارطألا  يروتبم  وأ  بذعملا  رجلا  نم  ةلوهملا  دادعألا  كلت  ل 

؟ ةعبطلا مهتاحل 

..ةحبقلا اهتققح  راهظو  برحلا  ةعتب  لفك  ەدحو  شسملا 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
..لئالق روهش  نم  الإ  ەرمع  نم  نعلا  لم  مل  رغ  درجم ف  ..ااش  لازأ  نأ ال  ضفملا 

مل ..نامثلا  ازوجع   ت  أ  رعشأ  عج  فك 
ً

نا  ةخألا  روهشلا  كلت  هتيأر   ام  نل 
..نزحلاو توملاو  فوخلاو  سألا  الإ  ةاحلا  نم  فرعأ  دعأ 

..ضعلا اهضع  عاقإلا ب  بوعشلا  موقت  فك  تأر 

..تمص نوكاشي   فك 

..لهج  

..ةجاذسو ءاغ   

..مالسسا و 

..اذه نوري  اوراص  ىرخألا  داللا  طو و  باشلا   نم  ددعلاف  ..اذه  ىري  نم  يدحو  تسل 
..ثم ءالجو  حضوب  ءاشألا  كلت  ىري  راص  احلا  لجلاف 

..انفالسأ ركفا   ام  اثك 

؟ ەانلعف ام  ل  ااسح  مهل  انمدقو  مهانهجاو  ول  انع  نولوق  اذام 

؟ اهرازوأ برحلا  تعضو  ول  لعفن  نأ  انم  نورظتي  اذام 



! حبذلاو لتقلا  نسلا   كلت  ةلط  ةاحلا  انتمهم  تراص 

..ةاحلا وألا  اننهم  كلت   تراص 

..توملا دودح  ةاحلا  انملع  زواجتي  مل 

؟ انياهن نوكتس  فكو  دغلا ؟ انصم  نوكس  اذام 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
يامدق سلا ع  تف   كلدتلا ، مسقل  موي  ل  بهذأ  نأ  ررقت  عيباسأ  ةعض  ترم  امدع 

دع دعوم  هل  ددحتو  لمالا ، بورك »  » قاس نم ب  يذلا ت  حجلا  مأتلا  كلذكو  ..اذه  دع 
..ةعانص اقاس  هل  عضوت  عيباسأ ل  ةعض 

انتلدام نع  فقوتيف  هتمص  قرغ   اثك  ەدجأ  تنكو  ..هتمصو  هئوده  ع  تلأ »  »
ام هسفن  رانلا ع  قلطأل  حانجلا  سفن  انعم   نك  مل  ولو  ..اتماص  همامأ  قدحف  ثدحلا ،

.لط نمز  ذنم  دده 

ةدا اهتدجو  نل  أ ، ةرال  اهيف  تهذ  ةهاقن ، ةزاجإ  ع  تلصح  عيباسأ  ةعض  دع 
اهكرتأ نأ  زاجإ  ةاهن  بغرت   نكت  مل  لق ! نع  اثك  اهتلاح  تءاس  دقو  كاهنالاو ، فعضلا 
نادمل اعدتسا  متو  ةزاجإلا  تهتنا  دقف  دوع ، نم  د  نم  نك  مل  نل  ارم ، ًءا  تذخأو ت 

..ددج نم  لاتقلا 

ادو عجو  نع  املأ  لق  ال  بورك ،»  » دص و  يب  راد  يذلا  كلذ  املأ  اعادو  نا 
..شجلا فقاوملا   كلت  لثم  داتعت ع  ام  ناع  نل  ..دلاول 



يداحلا ع لصفلا 
..ماألاو عيباسألا  دع  نع  انفقوت 

عطق اهلوح  نم  رثانت  رجفنت  لانقلا ح  تناف  ةناث ، نادملل  تدع  امنيح  لح  دق  ءاتشلا  نا 
..ااظش نم  اهلوح  رثانت  امم  دلجلا أ 

خألا اهــثب  راجشألا  تسا  ام  ناعو  لاتقلا ، نادمو  تانكثلا  ب  بقاعتت  انماأ  تنا 
..ةناث

نانلا لاو  تحت  بلقنتو  ةبحم ، ةلمج  ةحارلا  ماأ  صتف   ماألا ، عباتب  غتت  انرافأ  تلظ 
ولختف ةراذلا ، نم  تختو  سمطنت  ةضاملا  انتاح  انرعش  ..ةتيم  ةدماخ  لحتسف  فئاذقلاو 
عاشإل الإ  نوهبأ  الف  ةزغلا  ع  نوشع  اصاخشأ  ان  ..ملعو  ةفاقث  نم  هفرعن  انك  امم 

..ةيندلا مهتاجاح 

لا نم  ةعومجم  تعمج ب  لا  ةقادصلاو  ةوخألا  طاور  الإ  ەذه  ةهبجلا  ماأ  نم  بسكن  مل 
نكم ام  ل  صانتقال  نوعس  ل  مهلوحف  ةظحل ، ل  داصرملا   توملا  مهل  فق  نيذلا 

! هانأ مهيف  بشيف  مهيلع  مجهي  نأ  لق  اندلا  عاتم  نم  هصانتقا  مهل 

نوكت امدنع  يراوضلا  همهتلف  هماعط  ع  ضقني  نداج »  » لعج نا  ام  اذه  ف  امرو 
ماعطلا أنهيل  ةكرعملا  دع  اح  لظف  هلهمس  ردقلا  نا  اذإ  ام  ملع  وهف ال  ةق ، ةكرعم  كانه 

..ال مأ 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
! وت دق  رللوم »  » ناو الإ  لط  تقو  رم  مل 

دشأ دا  دشرلا ، دقاف  اهلالخ  لظ  ةعاس  فصنل  الإ  اهدع  شع  ملف  هئاعمأ ، ةصاصر   هتباصأ 
..ملألا

«.. خــــم  » نم هلع  لصح  دق  نا  يذلا  هئاذحو  هتركفم  اطعأ  ةخألا  هسافنأ  ظفل  نأ  لق 
تفاو ول  هصن  نم  نوك  نأ  تا »  » ادعاو هدترم ، تقف  اقم  قباط  هتدجوف  هتيدترا 

نم ثلا  هجاوت  انطوطخ  تنا  دقف  ..هتحت  لظ  نأ  نمتم  بالا ، رللوم »  » انراو ..ةنملا 
يكمألا تادادمإف  ..ددعلا  ةلقو  فلخلل  عجالا  اهنمو  تادادمإلا ، صقن  بس  لاشملا 

لش ةفو  مهدنع  رئاخذلاو  نؤملا  تناو  ..انسكع  ةهبجلا ، ةرفوب ع  دفت  تنا  لجنإلاو 
انيلإ لصت  لا  ةئيدرلا  ةذغألا  تناو  لازهلا ، انكهنأو  عجلا  انمجاه  دق  نحن  امنب  ..انقوف 

..ضارمألا انبصت  لا  ةئاملا  داوملا  نم  ثلا  ةطولخم 

باحصأ نا  انماسجأ ، كتفت  اتسودلاو  لازهلاو ، ضرملا  نم  لاحلا  اذه  ع  نحن  امنو 
..تاولا نوسدكو  حارالا  نوققح ا  اناملأ  عناصملا  

انتارظنو ةسوقتملا  انداسجأو  ةكهنملا  ةحاشلا  انهوجو  علاط  نأ  اننطاوم  نم  نطاومل  ك 
..هلإ انلصو  ضضح  يأ  اوكردل  ةغئازلا 



ةراتحم ةددم  قلطنت  ةدودعم  فئاذق  ةعض  الإ  انيعفدم  قبي  ملف  انتخذ ، تذفن  ةاجفو 
..انئاغل انقحسو  انيلع  دادترالا  ركفت   اهنأ 

داسجألا هلا  ناملغلا  نم  ةعومجم  اهب غ  نك  مل  انل  تادادمإ  ةقرف  لاسرإ  اوركف   امدنعو 
غ ء  لعف  نونقتي  الو  تادعملا ، لمح  ع  نووق  الف  ..بعتلاو  ضرملا  مهب  كتف  نيذلا 

! توملا

! فالآلا نوتوم  ًعف  اوناو 

مهدصح توملا  نوكيف  ةطاس  ل  نومدقتي  اونا  ل  برحلا ، نونف  نم  ائش  اونقتي  مل 
: ةرم تاذ  لاق  تا »  » نأ ةجردل  ..ةمواقم  نودو  ةلوهس  ل  ادصح 

! اهناس نم  اناملأ  ولختس  ام  ناع  لشلا  اذهب  - 

نم توجن  ولو  ..ةقناخلا  تازاغلا  مهبحاصت  عفادملا ، نان  اهعمو  انمامأ ، نم  ودعلا  لانق  تنا 
..ادصح حاورألا  دصحتو  قحسل  ةمخضلا  مهتااد  أتسف  اذه  ل 

تناف ازنولفنألاو ، دوفتلا  اهبحاص  اننب  فتت  انسودلا  تقلطنا  ا ، غ  اذه  ل  نأو 
امو لاوهأ ، نم  قدانخلا  ام  ب  قحن  انك  ..أ  لش  توملل  انملسو  اتف  دشأ 

..رخآلل الإ  امهدحأ  نم  كل  برهم  ..تومو ال  ضرم  نم  تافشسملا 

قدانخلا رفح  نم  لاتقلا  دوقت  ةتشم  مذا  انمسقناف  قدانخلا ، تقزمتو  تمطحت 
دئاق عم  رفحلا  ىدحإ  لتحن  انك  امنب  انتاحم  ودعلا  دونج  ماق  فسألل  نل  ..تاضفخنملاو 

تطلتخا لا  دورالا  بحس  انفونأل  تلصو  ام  ناعو  كنب ،»  » وعدملا لسالا  انتقرف 
نول ةفاضإلا  بهللا ، تافذاق  نولمح  مهدونج  نم  نثا  انيأر  اذه  دع  ..لوبلا  ةحئارب 
ةنسلا هنم  تعلدنا  موطرخ  هد  ب  اثلا  كسمأ  امنب  ەرهظ ، قوف  انازخ  لمح  امهدحأ 

انمق اذكه  اننوس ، مهنأل  عجالل  لاجم  الف  توملا ، انصم  نوكس  انيلإ  الصو  ول  ..نانلا 
..انفقوم ءاسف  باقالا ، اورمتسا   مهنل  مهيلع ، اننان  طلسب 

نانلا نم  بورهلا  انلاغشا  ةدشل  يدنجلا  نم  يا  ةاصا  نع  ردقن  ال  اننأ  كنب »  » يأر
ضرألا ددمتي ع  نأ  لق  ةرفحلا ، نم  افحز  جخو  هتيقدنب  لوانت  ررق  اذكه  ..انوحن  ةهجوملا 

! رانلا قالطب  ماق  مث  هتيقدنب  ددسو  هقفرم ، ادنسم ع 

ددج نم  هتيقدنب  ددسو  هنام  ءاقلا  ع  أ  هنل  ةظحللا ، سفن  مهنم   ةصاصر  هتباصأ 
: ةناث دع  فته  مث  اهقلطأو ،

! عئار - 

طقسف نازخلا ، لمح  يذلا  يدنجلا  تاصأ  دق  هتصاصر  تنا  ..ةرفحلل  ادئاع  فحز  اهدع 
هتقرحأف اونلا  ل  نانلا   تعتف  رخآلا ، يدنجلا  د  نم  موطرخلا  قلزنا  ام  ناعو  هنم ،

ةظش هتمجاه  ةللق  قئاقد  دع  مث  ەردص ، كنب »   » بصأ ةرماغملا  كلت  ءاّرج  نل  ..اح 
! اهتظحل هتلتقف   هقنع ، ةرثانتم  

، ةع ءامدلا  في  ذخأ  يذلا  هناج  كلذك   ل »  » تاصأ اهنأ  ةجردل  ةمخض  ةظش  تنا 
..رخآلا وه  هحن  دق ق  نا  ةللق ح  قئاقد  الإ  نو   ..هتدجنل  ةصرفلا  اندحأل  نسي  ملف 



؟ ارهام اساحم  نوكل  ادادعتسا  ةساردلا  هتراهم   اعفن  ەادجأ  لهف 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
اهأو انيلع  ترم  ةف  أوسأ  هتفص  اساق  امقر  بل  فص ١٩١٨  أف  روهشلا ، تعاتت 

..كش دأ  ال  ةنيعللا  برحلا  كلت  نواخ  اننأ  كردأ  اهتقو  اح  نمو   ..ءامدلا  ًءالتما 

ةدواعم ةلاحتسا  انكردأ  نأ  ثلن  مل  ..رذح  نود  انعقاوم  خن  انكو  ماظتنا ، غ  انرقهقت  أد 
..اذهب حمس  داتع  وأ  لاجر  انم  اقا  دع  ملف  ..ءادعألا  دنج  موجهلا ع 

..انحاورأ دصح  توملا   رمتساو  رودت ، برحلا  ترمتسا ر  دقف  اذه  ل  نم  مغرلا  نل 

اوقلطنا نيذلا  انلاجر  نودصح  اوقلطنا  مهنأ  اهتداق  رورغلا  غلو  ودعلا ، تارئاط  انيلع  تلات 
..ةلا بنارألا  دصل  ءاثألا  جخ  ام  مهمادقأ ، اج ع 

نم سمخ  ةهجاوم  اهسفن   دجت  تنا  ةدحاولا  ةناملألا  ةرئاطلا  نأ  ةجرد  انددع  ةلق  تغلو 
! يكمألاو لجنإلا  تاراط 

دونج نم  ةسمخ  همامأ  دج  نا  له  عئاج  املأ  يدنج  لف  لضفأ ، اندونج  ظح  نك  ملو 
عضاوتم له  املأ  فغر خ  لف  اذه ، بجع   الو  ..ىوقلا  ما  دسجلا ، حاحص  ءادعألا 

.. يوتسملا دجلا  ظوفحملا  محللا  نم  ةوبع  سمخ  وحن  مهيدل  هلاق 

ام مامأ  اذه  ل  ةمق  ام  نل  بردتلاو ، ةخلا  يوتسم  مهنم ع  لضفأ  انك  دونجك  اننأ  حيحص 
..انلاح فص  نأ  نم  فعضأ  نا  ةمه  ظفل  نأ  عقاولا  ..مهيدل 

..اهب انل  لق  لا ال  تاهجتلاو  داتعلاو  ةوقلا  كلت  مامأ  انقحس  مت  اننل  مزهن ، مل 

انلوح نم  ضرألا  تراص  دقو  لحولاو ، ەاملا  طغم  ءاتشلا ، ماأ  قدانخلا   لخاد  سحنن  انك 
راص دق  انلوح  نم  ء  ل  امنب  ءامدلا ، طويخ  نم  ثلا  اهللختي  ةئاذ  ةيط  ةلتك  درجم 

لمانأ ثشلا  لواح  لازي  ال  حــــج  امو  تم ، امإ  اجردت  طهي  اناوتسم  نا  ..ائاذ  ئاس 
ً

..فورظ نم  هلوح  ام  ل  دض  اثبع  ةاحلا 

فرعن دعن  ملف  اهلوح ، امع  اثك  فلتخت  لحولاو ال  طلا  نم  التك  ىرخألا  انداسجأ   تراص 
..بالا نم  اءزج  انو  تاومأ  مأ  ءاحأ  نحن  له 

« تا  » طقس هماأ  رخاوأ  ..ظئاقلا و  ەرح  فصلا  هنام  لحل  صراقلا  ەدب  ءاتشلا  قناو 
!

هقاس بصأف   انل ، ماعطلا  ضع  حل  اندرفم  اهيف  ان  لا  ةرفحلا  نم  جخ  دق  نا 
نم لوق  هتعمسف  عاطتسا ، ردق  هحارج  دمضت  تلواح  ..تمطحت  ةمظعلا  نأ  ةجردل  ةدش 

: هتانا ب 

! تقولا كلذ  ل  تدمص  امدع  اذهب  باصأ  تقو  رخآ  أ  - 

: وق هساوأ  تذخأ 

اذهب الإ  جخت  مل  كنأ  دمحنلف هللا ع  رزاجم ! نم  هف  نحن  ام  رمتسس  ملع ح م  نم  - 
..حجلا



ةفاضإلا هلمحت ، ةلاقن  نع  اثح  بهذأل  ەدرفم  هكرت  سوب  نك  ملو  ةرازغ ، في  ذخأ  هنل 
! لصألا نم  انه  تالاقنلا  رقم  نام  فرعأ  نأ  مل  أل 

شسملل ەذخأ  ادصاق  يرهظ  ع  هلمح  تررق  دقف  دسجلا ، ففخ  نا  تا »  » نأ امو 
الإ لدات  انعسوب  نك  ملو  ةدش ، ەءانثأ  تا »  » ملأت يذلا  ترم ، انقط  انحسا   ..اسأر 
نم نارجفتت  نادات  ياتئر  امنب  هبج ، لس ع  قرعلا  ترعش  ..انبعت  طرف  نم  ةللق  تامل 

هننأ ال نا  دقف  لضفأ ، باصملا  فر  لاح  نك  ملو  ةلوهس ، سفنتلا  سوب  دجأ  مل  ..بعتلا 
نا ام  هحارج  تدمض  ..ةناث  اهلفسأ  نم  ءامدلا  رجفنتل  هتادامض  تحتفنا  ام  ناعو  فقوتي ،
غلا نوكس  ناملا  اذهب  انؤاقف  مدقتلا ، ةلصاوم  هثحتسأ ع  تذخأو  ةطرأ ، نم  اقتم م 

..انيلع رطخلا 

دنساو ع ةملسلا ، قاسلا  هلقثب ع  ادنسم  فعض  بصتناف   ضرألا ، نع  ەدسج  تعفر 
هقاس تلمحف  ًلق ، مامألل  بثوف  صرح ، ةحجلا  هقاس  تلوانت  ..هناج  ةله  ةرجش 

..اذكهو ىرخألا ،

فن ع ثحأ  تذخأف  رخآو ، تقو  ب  رجفنت  لانقلا  تنا  دقف  اعتم ، اقاش  انمدقت  نا 
نم لمالا  تالفإلا  نم  نكمتن  مل  نل  ددج ، نم  فت  هحارج  تداع  دقف  سلا ، عاإلا  

انطه ةاهنلا  ..ءامتحالا  نامل  ءوجللا  نم  نكمتن  نأ  لق  اندواع  رطخلا  نا  دقف  ..تارجفتملا 
هلمحأ تنك  يذلا  ياشلا  ضع  تا » « ـ تمدقف ل ةراغلا ، كلت  ةاهن  نظتنم  ةغص  ةرفحل 
: نزح فدرأ   فن  تدجو  ..تراجس  نخدن  ياشلا  تافشر  عم  انعو  ةجاجز ، م  

«.. تا  » ا انصم  قرفتس  ام  ناع  - 

: تمغمغف تمص ، يوحن   رظن 

اددج اعوطتم  لازأ  انا ال  تنك  ركذتت ح  اهحذ ؟ انمقو  ةزوألا  كلت  انفطخ  فك  ركذتتأ  - 
ترم اقت  تا ..»  » ا اهتقو  تك  دقل  نانلا ؟ لاو  تحت  تلمحف  وألا  ةرملل  تحرجو 

..مويلا كلذ  ماوعأ ع  ةثالث 

رخآلا وه  تا »  » بهذ ول  ..ەاوق  ل  شهني  ةشحولاو  ةدحولا  ملأ  ترعش  ..اتماص  هسأرب  اموأ 
: هل تسمه  بحاص ! قبي   نلف 

… فوسف كتدوع  لق  ةندهلا  اوماقو  برحلا  تهتنا  ول  ..ثدح  امهم  انضع  ىرن  نأ  بج  - 

: ةرارم عطاق 

؟ ەذه لثم  قاس  ةناث  ادأ  نادملل  حلصاس  نظتأ  - 

اهنأ دأتم  انأ  ..ملس  هسفن  لصفملا  ..ةحارلا  ضعب  رفظت  نأ  دع  اهتلاح  نسحتس  معن ! - 
..لضفأو تنا  ام  دوعتس 

..كلع ا  ةناث  ةراجس  طعأ  - 

..دع امف  اعم  لمعلا  ضعب  انمق  امر  - 

ةفاضإلا ةوخألا ، ةجردل  ممحلا  دص  نا  يذلا  ةناث ، تا »  » رأ نل  امر  نأ  قدصأ  نأ  مل 



تدرطتسا ..نزحلاو  برلا  تالاح  دشأ  تنك   ..اس  ةلفاحلا  تاونسلا  كلت  انتكراشمل 
: قنتخم توص 

..اونع وه  اهو  كتب ، ناونع  طعأ  ..لسانس  تا ،»  » ا رومألا  تاجم  تنا  امهم  - 
..كل بتأس 

..ركفم هناونع   تتكو 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
..ناقنخ طاحإلاو  سألا  ترعش  همالظ  لللا  لح  امدنع 

ل اس  ع  رانلا  قلطأ  نأ  تركف  ..املسسم  تمص  ناج   اسلاج  لازي  ال  تا »  » نا
نأ لق  يرافأ ، ةعطاقم  هتجح  تعفترا  امدنع  عف 

ً
اهلعف  كشو  تنكو ع  هعم ، وذخأ 

: امثعلتم لوق 

..سلا فنأتس  اه  - 

اففخ اضكر  ه  اضار  تقلطناو  هتلمحو ، ام  نم  روفلا  تمقف ع  عقتمملا ، ههجو  تظحال 
ةرمح هتباش  دقو  صقاي  امأ  ء  لو  فج ، لح  ترعش  ..هقاس  ملأ  بسأ   ح ال 

ىوقلاو بكر ، ع  تواهت  ..شسملل  انلصو  ح  اسامتم  لظأل  تلماحت  نل  ..داوسو 
..ةملسلا تا »  » قاس هف  دجوت  يذلا  بناجلا  تطقس ع  خاد  ةقتملا  ةللقلا 

دعو دالاو  ةدش ، نادعترت  ياقاسو  يد  تفلأ  نل  ةناث ، تفقو  قئاقد  عض  ترم  امدع 
عض فشرأ  انأو  نافجترت  ياتفش  تذخأ  ..ەاملا  نم  ةجاجز  لوانت  تعطتسا  ددش  دهج 

«.. تا  » ذاقنب ردقلا  حمس   دقف  ..ادعس  تنك  نل  ةعص ، تارطق 

: ثدحتي لجر  توص  تعمسو  تاظحل ، دع  يانذأ  ةطلتخملا   تاوصألا  نم  ددعلا  تنر 

..دوهجملا اذه  ل  لذل  ةجاح  نكت  مل  - 

: ًئاق تا »  » وحن راشأف  ءاغ ، ەوحن   ترظن  ..ەدصقم  مهفأ  مل 

! تام دقل  - 

: فجترأ اناو  تلق  ..مهفأ  مل 

! طقف هقاس  بصأ   دقل  ..نل..ل  - 

: الئاق هسأر  ضرمملا  زه 

..كلذك هسأرو  - 

نم رع  لاس  امنب  يانيع ، مامأ  نم  ةاحس  ترم  ..عاضلا  ارعاش  وح  نم  تفلتأ  تذخأ 
..اناس ددمتي  نا  يذلا  فر  وحن  ارظان  هتففج  ..امهقرحل  يانيع  رمغف  جو  قوف  ددج 

: اعم تفته 

! طقف هلع  غأ  دقل  ..خم  تنأ  ..ال  - 



: ضرمملا باجأ 

..ءاشألا ەذهب  بخ  انأ  ..ب  ا  تم  وه  ل  - 

..افن ةوق  أر   تززه 

..طقف هلع  غأ  دأ  قئاقد ! نم ع  لقأ  ذنم  ثدحتي م  نا  دقل  ..لحتسم  - 

اذه ك  نأ  مآ 
ً

هغدص  كلدتل  هسأر  عفرأ  ياد  تددمف  ناتئفاد ، تا »  » ادب ترعش 
! مدلا ناتخطلم  ياد  تنا  ..اروعذم  امهتبذجف  ياد ، خطل  جل  ء  ترعش  هتقافإل ،

: ةقفش لاق   يذلا  ضرمملا  وحن  اروعذم  ترظن 

؟ كخأ ملأ  - 

..كلذل نطفأ  نأ  نود  انس  ءانثأ  ەوحن  ترياطت  ةغص  ةظش  هغدص  بصأ   دق  تا »  » نا
« ! تا  » فر لتقل  افا  نا  هنل  ةاغلل  اغص  نا  ..امد  في  يذلا  قيقدلا  بقثلا  تأر 

: ددي ضرمملا  توص  امنب  ءط ، تضهن  

؟ كعم هتاودأ  لمح  بغرتأ   - 

: ارئاح ضرمملا  لاق   .. اهاطعأو  تاودألا  لوانتف  أرب ، تأموأ  مث  ام ، تفقوت 

؟ بق امتنأ  له  - 

..هئاقدصأ برقأ  نل  ..براقأ  انسل  ..ال  - 

..ء يأ  رعشأ  دعأ  مل  ..دو  اهتلق  

..فرعأ دعأ  مل  امهقوف ؟ وطخأ  تنك  له  نامدق ؟ يدل  تقت  له 

..وح نم  رود  ملاعلا  ترعش  ناملا ، ءاجرأ  يانيع   ترد  امدنع  نأ  وه  هفرعأ  ام  ل 
دعأ مل  مث  حت ، نم  صوغت  اهب  ترعش  ضرألا  ..ء ح  لو  ضرمملا ، ةّألا ، ناردجلا ،

ء! رعشأ 

! ءوضلا نم  قب  يأ  ەركع  اداوس ال  هل  ملاعلا  ام ا  ناعو 



اثلا ع لصفلا 
نم ب يدرفم  تقف  للقلا ، الإ  ادقلا  دونجلا  نم  اقا  دع  مل  اتلا  فخلا  لح  امدنع 

! انلصف نم  شجلا  تقحتلا  لا  ةعومجملا 

..اهراظتنا اوعق   لا  ةقترملا  ةندهلا  نع  ثدحلا  نوكول  عيمجلا  نا 

فوسلف لامآلاو ، راخألا  ەذه  ل  دع  العف  ملس  ثدح  مل  ولف  ناملألا ، عيمج  رمغ  لمألا  نا 
..احسا امد  لعفلا  در  نوك 

! ةروث موقت  فوسلف  اقح ، ملس  ثدح  مل  اذإ 

..عوبسأ ةزاجإ  نم  متف  ياتئرل ، تازاغلا  ضع  ت 

..ةغصلا انتب  ةقدح  سمشلا   ةعشأ  تحت  راهنلا  ةلط  تسلج 

امدنعو ثودحلا ، كشو  ع  اهب  انسوؤر  اوعدص  لا  ةندهلا  كلت  نأ  يغ  نظ  ام  تننظ 
..انناطوأل اعمج  دوعنس  اذه  ثدح 

..ةلمنأ دق  هنع  كرحتت  ملف  دحلا  اذه  دنع  يرافأ  تدمجت 

ةفهل ع  ةاحلل ، شطعتلا  نم  اجم  ..ةضافلا  رعاشملا  نم  اجم  يرطاخ  لوج  ام  ل  نا 
..ةصعلا ماألا  كلت  نم  توجن  كنأ  روعشلا  ةوشو  لهألل  نح  عم  لملل ، ةدوعلا 

..فده وأ  ةاغ  ةمث  نك  مل  نل 

..اهانساقو اهانيأر  لا  لاوهألا  يزاوت  ةحماج  ةروث  انقلطأ  انل  ماعل ١٩١٩  نمزلا  اندع  اننأ  ول 
، دغلا ةغرلا   قحم  حورلا ، طحم  ، ىوقلا وهنم  نوكنسف  ماألا ، ەذه  اندعو  ثدح  ول  امأ 

..عاضلا نعاش 

ضع انعم  اوضق  مهنأ  مغرف  انك ، يذلا  لجلا  كلذ  اصوصخو  انمهفت ، نل  سانلا  نأ  ةلشملاو 
ماوعأ ةعض  دع  اوثبل  نلو  امهيلإ ، نودوع  تو  ةنهم  مهيدل  لازي  مهنأ ال  الإ  ةهبجلا ، تاونس 

برحلا نوسو  ةمدقلا ، مهتاحل  نودوعف  اهب ، انررم  لا  فاجعلا  نسلا  كلت  اوسي  نأ 
..لمالا

هاش مهلوقع  الو  انرافأ ، لثم  مهرافأ  ال  ..انع  ءاغلا  نونوكس  اندع  اوأش  نم  حو 
..انلوقع

امر - ادهج لذس  انضع  نأ  حيحص  ..ةدئاف  اهنم  دع  ملف  اهتيحالص ، تهتنا  تاجتنم  ان 
انمظعم نأ  الإ  ماألا ، ءاضقل  انم  نورخآ  لثتمس  امنب  ةاحلا ، ەذه  جامدنالل   هف - حجني 

..بارطضالاو شوشلل  ةسف  س 

حور نم  انلخاد  ام ت  نحطتل  ماألا  اهسورت  ةنحطم  رمتس  اهنل  رمتس ، ماوعألا  نأ  حيحص 
..انروهظ سوقتف 



تشتف رياطتت  نأ  ثلت  الف  اهب ، رمأ  لا  ةلل  ةجن  نوكت  نا  رافألا  كلت  يدعتت  امر ال  نل 
اهقاروأ ففح  تغصأف إ  ةفراولا  راجشألا  افقاو ب  بصتنأ  نأ  رمعلا  س   ول  ناخدلا 

..اهقوف نم  فاصعلا  ةقزقزو 

تاراجفنالا ةرمغ  تحت  الت  دقو  لامآلاو  ةاحلا  رماعلا  باشلا  لخت  ةاغلل  بعص 
ضاقنأ تحت  اوفتخا  دق  لمألا  تاماسباو  لقتسملا  مالحأ  صت  نأ  لحتسم  ..فئاذقلاو 

..سألاو نزحلا 

اهرواجت ةذاّخألا ، ناولألا  تاذ  ةنلا  دورولا  اهولعت  ناولألا ، ةجهبم  راجشألا  تصتنا  دق  اه 
ل عو  كانهو  انه  ددت  مالسلا  تاراعشو  تاعاشإ  امنب  اهفوطق ، تند  لا  ةعنالا  اهرامث 

..ناسل

..ءاش ام  لانت م  نأ  نسلا  وأ  روهشلل  حمسأ  نل  نأ  اررقم  ائداه ، ام  نم  تضهن 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ال اهبقاعتو  اندلا  ةهجاوم  ع  لفك  نل  ىوأم ، الو  لمأ  ال  يدرفم ، ت  نأ  حيحص 

..نزح وأ  فوخ 

الو يداؤف ، لخاد  لعتش  لازت  ماوعألا ال  كلت  ةلط  اهب  تررم  لا  ةاحلا  فراصت  نأ  حيحص 
ح يردص ، ددت   افنأ  تمادام  مواقأس  نأ  الإ  اهدامخإ ، نم  تنكمت  دق  تنك  نإ  يردأ 

..خاد تأش  لا  ةددجلا  دارإ  مواقت  تلظ  ول 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



ةاهنلا
..هاحصأ قحلف  ةلطلا  ةاساملا  كلت  لط  عقو  ماع ١٩١٨ ، رتأ  ماأ  دحأ   

، ةهبجلا ءاجرأ  عيمج  اذه  هنوكس  لمش  اناس  ائداه  اموي  نا 

: ةهفات تامل  عض  نم  أ  رحلا  رقتلا  ەركذ   متي  ملف 

«.. رغلا ةهبجلا  ئداه   ء  ل  »

..مونلا بهذ   هنأ  هنط  دقرف ع  ههجو ، عقو ع 

هتياح ةاهن  تلح  نأ  ەدعسأ  هنأ  رغثلا ، مسا  هجولا ، رراسأ  جفنم  حمالملا ، ئداه  اد 
..اخأ ةلطلا 

دمح هللا) تمت  )



 

 



بورجلا مامضنالا ا  كنيل   – Group Link
 

ةا ـــــ نقلا كنيل   – Link

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


..سرهفلا
..ةاورلا نع 

..لوألا لصفلا 
اثلا لصفلا 
ثلاثلا لصفلا 
عبارلا لصفلا 
سماخلا لصفلا 
سداسلا لصفلا 
عباسلا لصفلا 
نماثلا لصفلا 
عساتلا لصفلا 
اعلا لصفلا 

يداحلا ع لصفلا 
اثلا ع لصفلا 

ةاهنلا
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