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ةدراولا يف ءارآلا  ربعتو  .فلؤملا  راكفأو  ءارآ  نع  ةلوؤسم  عيزوتلاو غ  رشنلل  ةفاقث  راد  نإ 

.رادلا ءارآ  نع  ربعت  نأ  ةرورضلاب  سيلو  فلؤملا  ءارآ  نع  باتكلا  اذه 

785107 (9611  )+ فتاه توب -  سكيفارغ ، دجبأ  ناولألا : زرفو  ديضنتلا 

786233 (9611  )+ فتاه توب -  مولعلل ، ةيبرعلا  رادلا  عباطم  ةعابطلا :



هنأ ةرورضلاب  ينعي  كلذ ال  نكل  ةديدع ، نورق  ذنم  ضرألا  هذه  ىلع  ناسنإلا  شيعي 

.اهتانئاكو اهايابخو  اهرارسأ  عيمج  ىلع  علطم  هنأ  وأ  ةفرعملا  قح  اهفرعي 

". كلذ لعف  عيطتسأ  انأ ال  ّدج ، : " تلاق

". ةبك ِتنأف  ةيقُر ؛ اي  عيطتست  لب  : " مزحب ةّدجلا  اهيلع  تَّدر 

ةعانق يدل  اذامل  ملعأ  ال  .هفظنأس  ًانسح  : " تلاقو اهرهظ  فلخ  اهيدي  ةيقُر  تكبش 

". نورق ذنم  يح  نئاك  وبقلا  اذه  لخدي  هنأب  

". كرظتني وبقلا  مالكلاب ، ِكتقو  يعِّيضت  ال  : " ةلئاق وبقلا  ىلإ  ةدجلا  تراشأ 

هباب تحتف  نأ  دعبو  وبقلا ، وحن  هجتت  تناك  نيب  اههجو  ىلع  ةمك  ةيقُر  تعضو 

."!؟ ةبرتألا هذه  ُلك  ام  يهلإ ، اي  : " تلاق

يننأ يملعاف  جرخأ  نإو   نآلا ، لخدأس  دج ، : " اهمالك تلمكأو  اهتدج  ىلإ  تتفتلا 

". ًاثك كبحأ  يننأ  يملعت  نأ  كنم  ديرأ  كلذلو  تُم ؛

.رذحب تلز  ـ نو اهديب  اهيلإ  تَحّول  مث 

". ةلحارلا اهتدلاو  بك  ٍدح  ىلإ  هبشت  اهنإ  : " تلاقو ةدجلا  تمستباف 

........

تانئاك ىلع  تع  نإ  برغتسأ  نل  : " اهسفن تبطاخ  ىتح  وبقلا  ةيقُر  تلخد  نإ  ام 

."؟ اذه ام  : " تلاق ةأجفو ، انه ." شيعت  ةضرقنم 

نم ةعطقب  اهحسم  تأدبو  ةبرتألاب ، ةاطغم  ةبك  ةحول  وحن  تاوطخ  عضب  تطخ 

دقل ـز ! نك اهنإ  يمأو ! ـي  بأ عمجت  ةروص  اهنإ  : " تحاص ةصق  ةرتف  دعبو  .شقلا 

همحر ًادج ، ًاثك  هيلإ  تقتشا  دقل  يتفرغ ، يف  ةروصلا  هذه  قلعأس  ً.از  ـ نك ُتدجو 

". هللا

هقزراو هبونذ  هل  رفغاو  همحرا  بر ، اي  : " تلاقو ءاعدلا  ةيعضو  تذختا  مث 

". مآ ةنجلا ،

.اهيدلاو عم  ةخألا  اهتاظحل  اهتليخم  ترم يف  مث 

اهترايز ديرأو  ةيئاملا ، تاناويحلا  ةقيدح  ًاثك  ينتبجعأ  يمأ ، : " ةداعسب ةيقُر  تحاص 

". ىرخأ ةرم 



: تلاقو اهدلاو  بناجب  ةرايسلا  يف  يمامألا  دعقملا  ىلع  ةسلاجلا  اهمأ  اهيلإ  تتفتلا 

". كتداعسل ةديعس  انأ  .كلذ  لعفنس  "

مايألا نم  هربتعأسو  ًاعئار ، ًاموي  ناك  .ي  ـ بأ اي  كل  ًاركش  : " تلاقو ةيقُر  تمستبا 

". اهاسنأ نأ  لبق  لومحملا  يفتاه  ىلع  ةظحالملا  هذه  لجسأس  .يدنع  ةلضفملاو  ةعئارلا 

بناجب ةظحالم  تبتكو  ميوقتلا ، تحتفو  ةيدرولا ، اهتبيقح  نم  اهفتاه  تجرخأ 

...عم اهشيعأ  يتلا  ةديعسلا  مايألا  دحأ  اذه  خيراتلا :

". ...هبتنا يزيزع  اي  هبتنا  : " تلاق اهتفقوأ ح  اهمأ  ةخرص  نكل 

...توم ...ءامد  ...زجع  ...تمص  هبقعأ  لئاه  جيجض  الع  مث 

ةسلاج اهسفن  ةيقُر  تدجوف  ًائيشف ، ًائيش  ناولألاو  ءاوضألا  تداع  ئجافملا ، مالظلا  دعب 

نهوب ةفحاز  تهجتاف  قرتحت ، تناك  يتلا  مهترايس  نع  ًاديعب  اهب  سأب  ةفاسم ال  دعب  ىلع 

لاجرلا دحأ  تلأس  مث  ضرألا ، ىلع  ناددمم  هو  ًاليوط  هيلإ  ترظن  .اهيدلاو  وحن 

."؟ مونلا نم  يادلاو  ظقيتسيس  ىتم  يديس ، : " اهيدلاو مامأ  فقاولا 

هلل انإ  : " لاق مث  ةسداسلا ، نس  اهنأ يف  نّمخو  ًادج ، تنيزح  نيعب  ًايلم  اهيلإ  رظن 

". نوعجار هيلإ  انإو 

."؟ فاعسإلا ةرايس  نيأ  نكلو ، هدصقت !؟ يذلا  ام  : " بارغتساب ةيقُر  تلءاستف 

". ليلق دعب  لصتس  : " باجأ

.باش راوح ب  راد  ةيقُر  نم  ةبرقم  ىلعو 

". ًاعيمج هللا  مهمحر  : " لوألا باشلا 

". ثداحلا اذه  نم  طقف  ةنبالا  وجنت  نأ  ةزجعم  اهنإ  : " اثلا باشلا  هيلع  در 

". نآلا ةديحو  اهنإ  ةنيكسم ، : " لوألا باشلا 

". تقدص : " اثلا

ايه اظقيتسا ، ...ي  ـ بأ يمأ ، : " ةلئاق هيلإ  تعفدناو  اهيدلاو  يتثج  ىلإ  ةيقُر  ترظن 

". كوجرأ كلذب  هاربخأ  ايه ، .يعم  تنأف  ةديحو ؛ تسل  يننأ  عيمجلا  اربخأو  اظقيتسا ،

نوكي نأ  يغبني  ناك  : " اهيدلاو قناعت  يهو  عاطقنا  الب  اهينيع  نم  عومدلا  ترمهنا 

". ...اكرتت ..ً.ادج ال  ًاديعس  مويلا  اذه 

الأ ...طقف  ةدحاو  ةينمأ  عم  ًادج ، قيمع  مونل  تملستسا  يتسه  ءاكب  دعبو 

...ظقيتست



...

دج نوكتس  .يدحو  وبقلا  اذه  فيظنت  ىلع  ةرداق  انأ  : " تلاقو ةيقُر  تسطع 

". فيظنتلاب يلثم  ةاتف  موقت  نأ  تازجعملا  ةزجعمف  يروطسألا ؛ زاجنإلا  اذهب  ًادج  ةديعس 

: اهسفنل ًايئاقلت  تمستباو  ةدقلا ، سيناوفلاو  رارجلا  نم  ةعومجم  نم  ةيقُر  تمدقت 

". ًاثك دج  حرفتس  .فيظنتلا  نم  ءاهتنالا  ىلع  تفراش  دق  اه  "

.طاشنو ةَّمهب  سيناوفلا  حس  تذخأ  رارجلا ، نع  ةبرتألا  ضفن  نم  تغرف  نأ  دعبو 

سونافلا نم  فيثك  ناخد  دعاصت  دقف  ًاديج ؛ هبعوتست  ءيش   ثدح  ًةأجف  نكلو ،

اهانيعو ال طئاحلا ، وحن  تعجارتو  ةعرسب ، ضرألا  ىلع  هتقلأف  هحس ، موقت  تناك  يذلا 

عمجتتو يف قيضت  ناخدلا  ةحاسم  تأدب  مث  .ةفرغلا  رشتني يف  ذخأ  يذلا  ناخدلا  ناقرافت 

.اعملا حضاو  ًافيط غ  لِّكُشتل  دحاو  ناكم 

تعمس يذلا  دراملا  نوكت  نأ  نكمی  له  : " ةیقُر تحاص  قئاقد ، دعب 
نیب كدبع  كیبل  كیبش  لوقیل : رهظی  يذلاو  ةمیدقلا ، صصقلا  يف  هنع 

."؟ ءانثتسا نود  نم  اهلك  يتابلط  يل  ـي  بلیو كیدی 
.تمصلاب اهمالك  فيطلا  لباق 

ام هآآ ، .نآلا  كلذك  يننأ  ودبي  نكلو ، .ةظوظحم  يننأ  نظأ  نكأ   : " اهمالك تلمكأف 

لايخلا نم  اهلشتني  نم  رظتنت  يتلا  تاينمألا  نم  ثكلا  يدل  ىرت ؟ اي  كنم  هبلطأس  يذلا 

". دجلو ًابك يل  ًارصق  ديرأ  ايه ، .عقاولا  ىلإ 

ىلع ةيرخس  ةماستبا  تمسترا  مث  اقلا ، رمحألا  نوللا  اتاوذ  فيطلا  انيع  تعمل 

.ههجو

". دراملا اهيأ  ينفيخت  تنأ  ةقيرطلا ؟ هذهب  ّيلإ  رظنت  اذامل  رمألا ؟ ام  : " فوخب ةيقُر  تلاق 

رشبلا مالحأ  قيقحتل  انه  تسل  يننأ  ك  ً.ادرام  ُتسل  انأ  : " فيطلا ثدحت  ًاخأ ،

". ينج انأ  لب  ةيبغلا ،

، اينمأ قِّقح يل  ايه ، .مهي  اذه ال  ينج  وأ  درام  قرفلا ؟ امو  : " ةيلابم ةيقُر غ  تلاق 

". سونافلا ىلإ  دع  الإو 

ماقو سونافلا  وحن  عفدناو  باذعلا ، قمع  نم  ةفيخم  ةقيمع  ةخرص  فيطلا  قلطأ 

كوجرأ .سونافلا  عم  كتاناع  كتّركذ  يننأل  ةفسآ  انأ  : " ةلئاق ةيقُر  تشمكناف  هماهتلاب ،

". مالسب ينكرتاو  ينحماس 



يننإ تلق  ةليوط  نس  لبق  : " ًالئاق اهتلابق  فقو  مث  وبقلا ، يف  رادو  فيطلا  ّقلح 

، ًاليوط ترظتنا  يرشب ! يأ  ررحي  نكل ،  .تاينمأ  ثالث  ررحيس  يذلا  صخشلل  ققحأس 

نوكتس اذهلو  ...ينتررح  دق  ِتنأ  اهو  يل ، ًامداخ  ررحي  نمم  لعجأس  يننإ  تلق  مث 

موقتو ...يماعط  دعتو يل  يرصق  فظنتس يل  يتلا  ةمداخلا  نوكتس  .ةباشلا  اهتيأ  يتمداخ 

". دقعلا اذه  ىلع  يّعقو  ايه ، .ًةداع  تامداخلا  اهب  موقت  يتلا  رومألا  كلت  لكب 

". ءيش ىلع  عقوأ  نل  : " ةيقُر تلاق 

". هتايح كيلإ  صخش  برقأ  دقفيس  ًاذإ ، : " ينجلا لاق  ذئدنع 

". دج ءاذيإب  كل  حمسأ  نل  ...ال  : " تحاص مث  اهتدج  ةيقُر  تركذت 

.اهمف ىلع  اهدي  تعضو  مث 

اذل ًاذيذل ، اهمحل  نوكي  نل  .كيلإ  برقألا  صخشلا  يه  كتدج  ًاذإ ، : " ثبخب ينجلا  لاق 

". ةرتفلا كلت  لك  يضُم  دعب  عوجلاب  رعشأ  انأف  ءاسح ؛ ىلإ  اهليوحتب  يفتكأس 

". هبلطت ا  موقأس  ..ً.انسح  .ءارهلا  اذه  نع  فقوت  : " ةيقُر تلاق 

اذه ىلع  يعِّقو  ايه ، ...ةيادبلا  نم  ةعيطم  وك  .ديج  اذه  : " سمهو ينجلا  مستبا 

". يدل ةمداخ  لمعلاب  كمزلي  يذلا  دقعلا 

؟ ةبيرغلا ةغللا  هذه  ام  : " تلاقو ينجلا  نم  ةقرولاو  ملقلا  تذخأو  اهدي ، ةيقُر  تدم 

!". اهنم ًائيش  مهفأ  يننإ ال 

". بعتم انأف  ينيحيرأو ؛ يعِّقو  ً.ائيش  يمهفت  ٍعاد ل  نم  ام  : " لاق

كنأ ىلع  دقعلا  صني  : " لاق مث  ةعرسب  اهنم  ةقرولا  ينجلا  فطتخاف  ةيقُر ، تعقو 

". ةلماك ةنسل  يدل  ةمداخ  لمعلاب  ةمزلم 

دقل عوبسألا ! زواجتت  نل  ةدملا  نأ  تننظ  دقل  ةلماك !؟ ةنس  اذام !؟ : " ةيقُر تحاص 

". ركاملا اهيأ  ينتعدخ 

لك نكلو  .يدل  اهيف  لمعتس  يتلا  ةدملا  نع  ينيلأست  ِتنأف   ًادحأ ؛ عدخأ   : " لاق

، ةزهاج وك  .يرصق  ىلإ  يعم  كباحطصال  موي  دعب  دوعأس  .ةمداخلا  اهتيأ  مهم  اذه غ 

". ًابيرق ءاقللا  ىلإو 

تليخت يننأ  نظأ  : " تلاقو اهينيع  تكرفف  ًاما ، ةلوهذملا  ةيقُر  مامأ  نم  ينجلا  ىشالت 

تيهنأ دق  اه  .نونجم  ينج  ىلإ  ثدحتأ  تنك  يننأ  تليخت  دقل  ةيرخسلل ! اي  .كلذ  لك 

". فيظنتلا



تيهنأ دقل  دج ، : " ةماستبا اهيتفش  ىلع  مسرت  يهو  وبقلا  نم  ةيقُر  تجرخ 

". فيظنتلا

ىلإ كرظتنأسف  انأ  امأ  يمحتساو ، نآلا  ـي  بهذا .يتنبا  اي  ِتنسحأ  : " ةدجلا تلاق 

". ءاشعلا ةلواط 

....

وبقلا يف  ًاينج  تيأر  يننأ  تليخت  دقل  دج ، : " تلاق مث  ءاملا  ضعب  ةيقُر  تبرش 

". هيلإ تثدحتو 

". يتنبا اي  بصخ  كلايخ  ّنإ  : " تلاقو ةدجلا  تكحض 

ًايعقاو ادب يل  تاذلاب  مويلا  هتّليخت  ام  ...هتّليخت  ام  نكل  : " تركفو ًاضيأ  ةيقُر  تكحض 

". ًادج

يف رّكفأ  تیقب  اذإ   : تركفو لابلا  ةلوغشم  اهریرس  ىلع  ةیقُر  تقلتسا 
بجی .نیموی  دعب  حضتیس  ءيش  لك  .دیكأتلاب  يلقع  دقفأسف  ينجلا  كلذ 

.نآلا ًادیج  مانأ  نأ 
اذه ام  : " تحاصف اهتفرغ  مامأ  حدصت  ةبخاص  ىقيسوم  توص  تعمس  اهنكل 

."؟! جاعزالا

زاهج هراوجبو  لز  ـ نملا روس  ىلع  سلجي  ًاباش  تدجوف  اهتحتفو ، ةذفانلا  ىلإ  تهجتا 

.مخض ليجست 

". ًالاح جعزملا  زاهجلا  اذه  لمع  فقوأ  : " هل تلاق 

.هلوقت ام  عس  عيطتسي  هنأ ال  هانعم  ا  هديب  باشلا  راشأف 

نم علقنا " و" ةبخاصلا ، ىقيسوملا  هذهب  انجاعزإ  نع  فقوت  : " اهتوص ىلعأب  تحاصف 

". انه

."؟ هنيديرت يذلا  ام  ًانسح ، : " لاق مث  ليجستلا  زاهج  لمع  باشلا  فقوأ 

". انه نم  دعتبت  نأ  ديرأ  : " تلاق

ىلإ هداعأ  مث  ليمجلا ، يريرحلا  دوسألا  هرعش  حيرستب  ماقو  هبيج ، نم  ًاطشم  جرخأف 

". ةقيرطلا هذهب  كديس  ةبطاخم  كب  ضرتفي  ال  : " ًالئاق هبيج 

."!؟ لوقت اذام  : " تلاق

ِكنم لعجي  دقعلا  اذه  : " لاقو لفسألا  اهعيقوتب يف  ًةّليذم  ةقرو  باشلا  جرخأ  ذئدنع ،



."؟ ةعرسلا هذهب  كلذ  تيسن  له  ةلماك ؛ ةنسل  ةمداخ يل 

مل وبقلا  يف  هتیأر  يذلا  ينجلاف  ًاذإ ، لقعُی ! اذه ال  اذام ؟        -
نم نیموی  دعب  دوعتس  كنإ  يل  تلق  كنكلو  .يلایخ  راكتبا  نم  نكی 

! نآلا
ىلإ يعم  يلاعت  ايه ، .يدل  كلمع  دعوم  يغت  تركفف يف  يرصق ، تللم يف  -    

.يضرأ

! يذهت كنأ  كش يف  نم  ام  -    

؟ ًيسو تسلأ  يرشبلا  يلكشب  كيأر  ام  .يذهأ  يننإ ال  ال ، -    

.هسفنب رتغم  ينج  درجم  تنأ  -    

ًادوجوم ناك  نإ  ًاعبط  كلذو  امتها ، ةاق  رخآ  وهو يف  ينمهي ، ِكيأر ال  -    

.تقولا نم  ديزملا  ةعاضإل  يعاد  ً.الصأ ال  ةاقلا  يف 

يذلا ناخدلاب  ةيقُر  ةفرغ  تألتماف  ةموهفم  مسالطو غ  ةبيرغ  تلكب  متو  فقو 

ناخدلا ك هعلتباف  ناخدلا ، هاجتاب  مدقت  يذلا  ينجلا  وحن  ةذفانلا ؛ ربع  جراخلا  ىلإ  اهلمح 

.هعم مخضلا  ليجستلا  زاهج  ذخأ  َسني  ًاعبطو ،  .هلبق  نم  ةيقُر  علتبا 

...

ال رخف  ةماستباو  اهبناجب  ينجلا  فقوو  بيهُم ، بك  رصق  ةباوب  مامأ  ةيقُر  تطبه 

دقل كلذك ؟ سيلأ  كبجعأ  دقل  .يرصق  وه  اذه  : " ًالئاق رصقلا  ىلإ  راشأ  .هايحم  قرافت 

". باجعإ يأ  ءادبإ  وأ  مالكلا  نع  كزجع  ةجردل  ًاثك  كبجعأ 

يذلا نكلو  .ليمجو  بك  رصقلا  اذه  نأ  ىلع  ًاما  كقفاوأ  : " رصقلا لمأتت  يهو  تلاق 

سيلأ نونجم ، تنأ  اذهك ؟! مخض  ناكم  فيظنت  ينم  ديرت  فيك  ...يلؤاست  وه  اسل  دقع 

". ايح لاوط  كل  ةنتمم  نوكأسو  دقعلا  كلذ  ِغلأ  ينجلا ، يّديس  اي  كوجرأ  كلذك ؟

ترهبنا ةباوبلا ، ازاتجا  نأ  دعبو  .رصقلا  وحن  هقيرط  لمكأو  اهمالك ، ينجلا  لهاجت 

ماغنأ ىلع  ليتت  يتلا  ةفلتخملاو  ةنولملا  راهزألا  نم  بكلا  ددعلا  كاذ  تأر  ًاما ح  ةيقُر 

يف بابلألاو ، راصبألا  فطخي  روهزلا  ضعب  ناعمل  ناك  .لوهجملا  نم  ةمداق  ىقيسوم 

ةيكزو ةرطع  تناكف  ناكملا  ةحئار  اّمأ  .ناكم  لك  قلحت يف  ةجهوتملاو  ةشكرزملا  تاشارفلا 

تناك لب  طقف ، رضخألا  نوللا  ىلع  رصتقت  يتلا   باشعألا  ناولأ  ةيقُر  هابتنا  تتفل  ً.ادج 

رئازلا هجو  يف  مستبت  تناكف  راجشألا  امأ  .اهتاجرد  فالتخا  ىلع  ناولألا  عيمج  لمشت 



.هب بحرت  اهنأكو 

."؟ ًاحيحص هلوقأ  ام  سيلأ  ً.اما  ترحسنا  ِكنأ  نظأ  : " ينجلا قَّلع 

". ًادج ةعئار  ةقيدحلا  هذه  ىلب ، "

اهب متهالاب  دغلا  ذنم  ئدبتس  كنأل  اهب ؛ كباجعإل  ديعس  انأ  : " ًستبم ينجلا  لاق 

". اّهيرو

."؟؟ اذام : " ةيقُر تحاص 

تناك .يهتنت  ضارتعا ال  تارابع  عم  ةيقُر  هعبتت  هرصق ، لخدو  ىضر  لكب  ينجلا  مّدقت 

ً.اما ةيقُر  بل  بلس  يذلا  ماخرلاب  ةاطغم  رصقلا  ضرأ 

انربع دقل  .نجلا  لب  رشبلا  ضرأ  ىلع  ِتسل  نآلا  ِتنأ  : " ًالئاق ةيقُر  ىلإ  ينجلا  تفتلا 

ناكأ ءاوس  ًاينج ؛ نوكيس  مويلا  ذنم  هنيرتس  صخش  لك  .انيملاع  لصفي ب  يذلا  زجاحلا  ًاعم 

يذلا دقعلا  ءاج يف  ام  اذه  ًاعبط ؛ ةلماك  ةنسل  يرصق  لمعتس يف  ً.اخيش  وأ  ةأرما  وأ  ًالفط 

". ةداعس لكب  ِتنأ  هتعقو 

!". ةداعس لكب  : " هتعطاق

ك ماعطلا ، يل  خبطتسو  رصقلا ، اذه  فظنتس  : " ًالئاق همالك  لمكأو  مستبا 

". ًايموي مونلا  لبق  ةصق  كحتس يل  ًاخأو ، .ةردانلا  يتقيدحب  ءانتعالاب  موقتس 

اذه يدرفو ؟! دحاو ؟ موي  اذه يف  لك  لعف  ىلع  ةرداق  يننأ  نظت  لهو  -    

.ينج ديس  اي  بك  ملظ 

.ةعاطو ًاعمس  وه : هلوق  كيلع  ام  لك  .ضارتعا  يأ  ىلإ  عتسالا  ديرأ  انأ ال  -    

؟ انقفتا

...ينمحرا كوجرأ ، .ءيش  ىلع  قفتن  ال   -    

مدخلا ىلع  بجي  ال  : " لاق بضاغ  توصبو  اقلا ، رمحألا  نوللاب  هانيع  تعمل 

". مهدايسأ رماوأ  ىلع  ضارتعالا 

ينجلا اهانيع  قرافت  و  اهقورع ، يف  ءامدلا  تدمجتو  ديدش ، فوخب  ةيقُر  ترعش 

بجوتي يتلا  تاظحالملا  ضعب  كانه  : " ًالئاق هتعيبط  ىلإ  داع  نأ  ثبل  ام  يذلا  بضاغلا 

". اهيلع كعالطإ  ّيلع 

كسمأو هدی  ينجلا  ّدم  .اصعو  ةروبس  ترهظف  نیترم  هدیب  قّفص 
انملاع يف  : " لاقو ةروبسلا  ىلع  ةموسرملا  روصلا  ىلإ  راشأو  اصعلاب ،



نجلا نم  عون  كانهف  .ةفیخملاو  ةبیرغلا  تانئاكلا  نم  ریثكلا  نیدجتس 
، ماودلا ىلع  ةعمال  ءارمح  مهنیعأ  ةّرِسألا ؛ تحت  ءابتخالا  يف  صصختم 

فوخلا وه  لوألا  مهؤاذغ  مهسوؤر ، ىلع  شیعت  براقعلا  نم  ریثكلاو 
ةنازخ يف  ءابتخالا  نوفرتحی  نورخآ  نج  كانهو  .ةیحضلا  هب  رعشی  يذلا 

، راشنملا نانسأك  ةداحلا  مهنانسأب  نوزّیمتیو  قیدانصلاو ، سبالملا 
مهایاحض ةیؤر  نوقشعی  مهو  ٍعافأ ، نع  ةرابع  نوكی  يذلا  مهرعشو 

نج انیدل  ًاعبطو  ...مهریغ  ریثكلا  كانهو  .فوخلا  ةدش  نم  نوفجتری 
، ًابیرقت رشبلاك  مهف  تاردق ؛ وأ  ىوق  يأ  نوكلمی  ال  ًامامت ، نوملاسم 

نیرهاظتتس حصألاب  وأ  مهنم  نینوكتس  ِتنأو  ىوتسملا ، نود  مهیمسنو 
كنوك ةقیقح  نع  ضرألا  هذه  ىلع  ينج  يأ  فرعی  الأ  بجی  .مهنم  كنأب 

هذه يرظنا ، .بعاتملا  نم  ریثكلا  يلو  كل  ببسیس  كلذ  نأل  ةیرشب ؛
نم ریثكلا  ىرأ  اذه ؟ ام  .مهتاردق  فالتخا  ىلع  نجلا  روص  ضعب 

! كینیع يف  فوخلا 
."؟ روصلا هذه  مسرب  ماق  يذلا  نم  : " هتلأس

.ةرطفلاب ماسر  انأ  ًاعبط ، انأ  -    

ئيس وهف  مسرلا  اذه  امأ  فيخم ، اناك  ًاضيأ  فصولاو  هتلق  يذلا  مالكلا  -    

.ةكحضم لب  ةفيخم  ودبت  روصلا ال  ًادج ؛

يأ ىلإ  عتسالا  بحأ  ال  : " لاقو اهعم  اصعلاو  ةروبسلا  تفتخاف  ترم  ينجلا  قّفص 

نانفلا ريدقت  ىلع  ةرداق  ِتسل  كنأ  ك  قوذ ، الب  ِتنأ  .يمسر  صوصخب  تاناهإ 

عشبلاو فيخملا  نجلا  دوجو  نم  مغرلاب  هنأ  نآلا  انمهي  ام  مهملا ، .يلاثمأ  نم  ماسرلاو 

هنعمسي ام  لك  نلقني  نهنإ  تاراثلا ؛ تاينجلل  يهرك  ردقب  مههركأ  يننأ ال  الإ  بعرملاو 

نوللا تاذ  دورولا  يف  شيعي  نجلا  نم  عونلا  اذهو  ًادج ! تاعيظف  نهنإ  عيمجلل !

الو يتقيدح  اهعرزأ يف  الو  راهزألا ، نم  عونلا  كلذ  بحأ  انأ ال  كلذلو  طقف ؛ ـي  بهذلا

". يرصق اهعضأ يف 

يمتنت يذلا  عونلا  نع  ربخت  كنكل   نجلا ، عاونأ  ضعب  تركذ يل  دقل  -    

.هيلإ

يسفنل ذختأ  انأف  نآلا  امأ  ً.ادج  فيخم  يقيقحلا  يلكش  نأ  يملعت  نأ  ِكيلع  -    



ةئيهلا ذاختا  ينج  لكل  قحي  نجلا  اع  يفو  رشبلا ، لاكشأ  ينيوهتست  ً.ايداع  ًايرشب  ًالكش 

؟ رخآ لاؤس  يأ  كيدل  له  .نجلا  ءالبن  نم  انأف  فينصتلل  ةبسنلاب  امأ  .اهلّضُفي  يتلا 

؟ مهتغل فرعأ  انأ ال  جراخلا ؟ نجلا يف  عم  لصاوتأس  فيك  وهو : معن ، -    

ام مهف  كنكميف  انضرأ  كنأ يف  ا  ءابغلا ؟ اذهب  رشبلا  نوكي  نأ  نك  له  -    

.كتفرغ ىلإ  كبحطصأس  ينيعبتا  نآلا ، ايه  .هنيلوقت  ام  مهف  انناكمإبو  هلوقن ،

ةيرشبلا يتئيه  ىلع  نوكأس  : " لاق اهتفرغ  ىلإ  اهلصوأ  نأ  دعبو  .ددرتب  ةيقُر  هتعبت 

، ىسنأ نأ  لبقو  .يقيقحلا  يلكش  ِتيأر  نإ  فوخلا  نم  تومتس  ديكأتلاب  كنأل  ًااد ، ِكعم 

". ياوس ضرألا  هذه  ىلع  نئاك  يأب  يقثت  الأ  ِكيلع 

ً.انسح -    

، ًابت : " اهسفنل ةلئاق  اهريرس  ىلع  تراو  تامألا ، فرغك  ةمخفلا  اهتفرغ  تلخد  مث 

لك يسفنل  ُتبلج  دقل  ةميقلا ؟ ميدع  سونافلا  كلذ  تحسم  اذامل  ئيسلا ؟ ظحلا  اذه  ام 

كلذ ناكل  لقأ  وأ  ًاعوبسأ  انه  اهيف  لمعلا  َّيلع  يتلا  ةدملا  تناك  نإ  ًاضيأو  بعاتملا ، هذه 

.سئابلا دقعلا  كلذ  ءاج يف  ام  ذيفنت  لبق  تومأس  يننأ  نظأ  ةلماك ! ةنس  اهنكلو  ًاسي ،

ةصرفلا دجأ  نأ  بجي  ءيش ، لك  يهتنيسف  هفالتإب  تمق  نإ  لجأ  دقعلا ، ..ً.الهم  نكل ،

.كش دأ  يأ  الب  انه  نم  ررحتأس  اهدنعو  كلذب ، مايقلل  ةالملا 

تضهن .اهتفرغ  باب  ىلع  ام  صخش  تاقرط  ىلع  ةيقُر  تظقيتسا  يلاتلا ، مويلا  يفو 

حابص : " لاقو ههجو  ىلع  ةفيطل  ةماستباو  اهيلإ  رظني  ينجلا  تدجوف  بابلا ، تحتفو 

". خلا

."؟ رمألا ام  .ينج  ّديس  اي  خلا  حابص  : " هيلع تّدر 

". خبطملا ىلع  كلدأل  ينيعبتا  يلاعت ، .روطفلا  ماعط  ديرأ  -    

بيلحلا ضعب  طقف  برشت  اذامل ال  مث  ً.الوأ  يسبالم  لّدبأ  ينعد  ينج ، ديس  -    

.ي ـ باعتإل يعاد  ال  روطفك !

.ءيش ىلع  يضرتعت  الف  ةمداخ يل  كنأ  يسنت  ّالأ  ِكيلعو  .هتلق  ام  لهاجتأس  -    

: همالك ىلع  تضرتعا  امدنع  ةحرابلا  ةليل  ينجلا  حمالم  اهنهذ  تّرم يف  نأ  دعب  تلاق 

َِملف ال ينج  تنأ  ًالهم ، نكل  انقفتا ؟ يسبالم ، غأ  ينعد  كلذ  لبق  نكلو  .يديس  ًانسح 

."؟ تامداخلاب ةصاخ  سبالم  ىلإ  هذه  يسبالم  ليوحت  ىلع  لمعي  ًايرحس  ًارابغ  ّيلع  يمرت 

!". ةلوسك اي  كسفنب  كسبالم  يغ  : " لاق



". الإ سيل  كحزامأ  تنك  دقل  ..ً.انسح  ًانسح  : " تلاق

امأ .روطفلا  ماعط  دادعإل  خبطملا  ىلإ  ينجلا  ةقفرب  تهجتا  اهسبالم ، تغ  نأ  دعبو 

.ماعطلا ةدئام  ىلإ  سلج  دقف  ينجلا 

ىضرلا ىلع  لدت  هحمالم  تناك  يذلا  ينجلا  مامأ  هتعضوف  ماعطلا ، دادعإ  ةيقُر  تهنأ 

.ماتلا

."؟ خبطلا نيديجت  له  : " ينجلا لءاست 

". كلذ ينتملع  دج  معن ، : " هتباجأ

". ذيذل : " ًالئاق اهوحن  هرصب  عفر  مث  همف ، ةمقل يف  لوأ  عضو 

.لجخب تمستبا 

فيظنتو يتقيدحب ، ةيانعلا  مويلا  ئدبتس  ًاعبط  : " لاق هماعط  لوانت  ىهنأ  نأ  دعب 

ًادبأ اهيلإ  لوخدلا  كنم  ديرأ  ال  يتلاو  رصقلا  فرغ  نم  ةفرغ  ىلإ  كذخآس  يلاعت ، .يرصق 

". لصح هم 

سيلأ بوغرم ، عونمم  لك  نأ  ملعت  تنأ  يديس ، : " تلاق ةفرغلا  ىلإ  اهذخأ  نأ  دعبو 

."؟ كلذك

."؟ هيلإ مرت  يذلا  ام  : " لاق

اهلوخد عونمملا  ةفرغلا  هذه  فيظنت  ةلئاه يف  ةبغرب  رعشأ  يننكلو  .ملعأ  ال  : " تلاق

". ّيلع

يذلا سونافلاب  تلعف  كمهتلأسف ك  يمالك  ِتفلاخ  نإو  اهلوخد ، نم  كرذحأ  : " لاق

". هيف ًاسوبحم  تنك 

."؟ رشبلا ماهتلا  نجلا  عيطتسي  لهو  : " ةيقُر تلءاست 

ًاباوج كلذ  نوكيسف  كماهتلا  تعطتسا  نإف  كلذ ، لواحن  انيعد  .ملعأ  ال  : " اهباجأ

". كلاؤسل ًايلاثم 

". كنم نذإ  نود  يديس  اي  ًادبأ  ةفرغلا  هذه  لخدأ  نل  انأ  : " فوخب تلاق 

ً.اديج هيفظن  بك  رصقلا  -    

؟ انه ىلإ  رضحت  نأ  لبق  هفظني  ناك  يذلا  نم  يديس ، -    

.يسفنب انأ  -    

؟ نآلا كلذ  لعفت  َِملو ال  -    



نوثدحتي كلثم ؟ رشبلا  عيمج  له  .كنأش  نم  سيل  اذه  : " هحمالم تغت  نأ  دعب  لاق 

!". للك نود  ةلئسألا  نم  ثكلا  نولأسيو  ًاثك 

.ار يردأ ، تسل  -    

كنك ذإ  ةروحسم ؛ فيظنتلا  تاودأ  نأ  يملعت  نأ  ِكيلعو  رصقلا ، يفظن  -    

ثدح نإ  ةعرسب  لمعلا  هنتس  فيظنتلا ، ىلع  كدعاستسو  كرماوأ ، اهيلع  يقلت  نأ 

.كلذ

.ةفلتخملا فيظنتلا  تاودأ  لمحت  يهو  لابقتسالا  ةعاق  ىلإ  ةيقُر  تهجتا 

". فيظنتلا ينيدعاس يف  ةسنكملا ، اهتيأ  ايه  : " ةيئابرهكلا ةسنكملل  تلاق 

! ءيش ثدحي  نكل ، 

!". ةسنكم ىلإ  ثدحتأ  انأ !؟ ةيبغ  ُّةيأ  : " اهسفنل تلاقف  ءابغلاب  ةيقُر  ترعش 

."؟ ًافيظنت اذه  ّمُستأ  : " ًاتوص تعمس  كلذ  ءانثأو  فيظنتلا ، تأدب  مث 

لبق ثدحت  يذلا  نم  : " تلاقو اههجو  ىلع  ؤجافتلا  تامالعو  ةسنكملا  ةيقُر  تأفطأ 

."؟ ليلق

كلثم ةلشاف  ةاتفل  ينجلا  انديس  حمس  فيك  .عبطلاب  انأ  : " ةسنكملا تلاق 

."؟ انمادختساب

نأ ِكیلع  .يعم  ًابیذهت  رثكأ  ينوك  ينینیهت ، ال  : " ةیقُر تحاص 
". ناكم يأ  ةفاظن  ىلإ  يهبتنت  نأ  لبق  كظافلأ  ةفاظن  ىلإ  يهبتنت 
". كسفنب كلذ  يلعفا  .فيظنتلا  كدعاسأ يف  نل  انأ  مهملا ، : " ةسنكملا تلاق 

، ىرخأ ةرم  كلذ  لعفأ  نل  .ةدعاسملا  كنم  تبلط  يننأل  يئطخ  أطخلا  : " ةيقُر تلاق 

". مالسب لمعأ  ينيعدو  تمصلا ، يمزتلا  اذل ، .يسفنب  فيظنتلا  يننكو 

ةسنكم : " اهّرس ددرت يف  يهو  طاشنو  ةمهب  فيظنتلاو  ةسنكملا  ليغشتب  ةيقُر  تماق 

". ...ينج ...ةيبغ  ةسنكم  ...ي  ـ بغ ينج  ...ةيبغ 

امأ اهيلع ، يداب  قاهرإلاو  بعتلا  راص  ً.اضيأ  ذفاونلاو  ةيضرألا  حس  تذخأ  مث 

.متهاب اهبقارت  تناكف  ىرخألا  فيظنتلا  تاودأو  ةيئابرهكلا  ةسنكملا 

مث ةقحالتم ، اهسافنأو  ةبعتم  ضرألا  ىلع  ترا  فيظنتلا ، ةيقُر  تهنأ  نأ  دعب 

برقلاب فقي  ينجلا  ناك  دقف  ةأجافتم ؛ تخرص  هتحتف  حو  قئاقدل ، اهينيع  تضمغأ 

: لاقو هيتفش ، ىلع  وفطت  ةماستبا  عم  اهناقرافت  ال  هانيعو  اهوحن ، ًاليلق  ىنحنا  دقو  اهنم 



". ةقيدحلا رود  ءاجو  رصقلا ، فيظنت  تيهنأ  انيناهت ، "

". يديس رضاح  : " ةلئاق ضرألا  ىلع  ةيقُر  تسلج 

حتفتل اهدي  ةيقُر  تّدم  الصو  نأ  دعبو  ينجلا ، ةقفرب  ةقيدحلا  ىلإ  ةيقُر  تهجتا 

ىلع تسلجف  حلفت ، اهنكلو   ًاثك  تلواح  .كلذب  مايقلا  عطتست  اهنكل   هايملا  روبنص 

انأ اذه ؟ لكب  مايقلا  ّيلع  اذامل  : " رهنالا نم  اهعومد  عنم  ةدهاج  لواحت  يهو  ضرألا 

". ًادج ةقهرم 

تدجو رصبلا  حملب  نكلو  ءاكبلاب ، تأدب  مث  تفجترملاو  تحرقتملا  اهيدي  ىلإ  ترظن 

تمق دقل  ً.ادج  ةقهرم  تنأ  نافجترت ، كادي  : " ًالئاق اهديب  ًاكسمم  اهتلابق  سلجي  ينجلا 

". كأ كقاهرإ  يننك  ال  مويلا ، لعألا  نم  ثكلاب 

ةليمجلا هتقيدح  مامأ  ينجلا  فقوف  اهعومد ، تحسمو  هدي  نم  اهدي  ةيقُر  تبحس 

اهترهز نم  جورخلا  ةينج  لك  ىلع  نجرخا ، راهزألا ، تاينج  اي  ايه  : " لاقو راهزألاب  ةئيلملا 

". ًالاح انه  ىلإ  مودقلاو 

تاینج تجرخ  دقف  اهمامأ ؛ ریثملا  رهبملا  دهشملا  ةیقُر  تبقار 
، مات عایصناب  ينجلا  ىلإ  نهجتاو  ةرهز  لك  نم  لامجلا  تاقئاف  تاریغص 

يقستو هایملا  ضعب  لمحت  نأ  ةینج  لك  ىلع  : " ًالئاق هایملا  روبنص  حتفف 
؛ ةلیمجو ةریغص  ًارارج  نلمحی  ّنهو  هایملا  وحن  تاینجلا  تمدقت  .اهترهز 
عبر دعبو  ...عاطقنا  الب  اذكهو  نهراهزأ ، ىلإ  نهجّتاو  هایملاب  اهنألم 

". اندیس ای  انیهتنا  : " دحاو توصب  تاینجلا  عیمج  تحاص  ًابیرقت ، ةعاس 
قباو نكتقارشإ ، ىلع  نظفاحو  نكراهزأ ، ىلإ  ندع  ًاذإ ، ايه  : " لاقو ينجلا  مستبا 

صم نوكيسف  نزح  يأ  اهبيصي  نكنم  ةينج  يأ  نأ  مات  ملع  ىلع  نأف  ًااد ؛ تاديعس 

". ةينجلا توم  يلاتلابو  لوبذلا ؛ اهترهز 

رشبلا متنأ  .يحاترتل  كتفرغ  ىلإ  ـي  بهذا : " ًالئاق ةيقُر  ىلإ  هجتا  هثيدح ، ىهنأ  نأ  دعبو 

وك نكلو  مويلا ، ءاشعلا  ماعط  يدعت يل  نأل  يعاد  الو  كسفن ، يقهرت  ال  ةعرسب ، نوبعتت 

". مونلا لبق  ةصق  حت يل  ةدعتسم ل 

ثادحأل طيرش  اهنهذ  يف  رم  ةقهرم ، اهريرس  ىلع  ةيقُر  تقلتسا  محتسالا ، دعب 

". أوسألا وه  يظح  : " قيمع مون  طغت يف  نأ  لبق  تسمهف  مويلا ،

ظقيتست ملف  ديدش  قمعب  ةان  تناك  اهنكل  اهتفرغ ، باب  ينجلا  قرط  تاعاس ، دعب 



اهيلإ رظني  ذخأ  .اهريرس  نم  برقلاب  ًافقاو  رهظ  مث  ءاوهلا ، ينجلا يف  ىفتخاف  بابلا ، حتفل 

دجب تلمع  دقل  : " هسفنل ًالئاق  قفرب  اهسأر  ىلع  هدي  ةحار  عضوو  هدي  دم  مث  زيكرتب ،

.ءاوهلا ىشالتو يف  اهنع  هدي  ينجلا  دعبأف  ًاليلق ، ةيقُر  تكرحت  مويلا ."

: تلاقو ءودهب  هماعط  لوانتي  ناك  يذلا  ينجلا  بناجب  ةيقُر  تفقو  يلاتلا ، مويلا  يف 

". تقولا ّيض  رعشأ  قمعب و  ت  دقل  .سمألاب  ةصق  ةيأ  كل  ِكحأ  يننأل   ةفسآ  "

". ضيوعتك تصق  كحتس يل  مويلا  ًاذإ ، : " لاق

". كلذ لعفأس  ًانسح ، : " تلاقو تكحض 

تمدقت ىتح  ةسنكملا  تلغش  نإ  امو  .فيظنتلا  رشابتل  ةسنكملا  وحن  ةيقُر  تهجتا 

.فظنتل اهسفن  ءاقلت  نم  ةخألا  هذه 

."؟ ةسنكملا اهتيأ  كدرف  فيظنتلاب  موقت  اذامل  : " ةيقُر تلءاست 

تاودأ نحن  .كتدعاسم  دعست  كلذلو  اهلمع ، ناقتإ  بُحت  ةديج  ةاتف  ِتنأ  : " اهتباجأ

ءانثأ سمألاب  كانبقار  دقو  هبلق ، يف  صالخإلا  دوجوب  رعشن  نم  لك  دعاسن  فيظنتلا 

ميدقت انفّرشيو  كرّدقنو  كمرتحن  نحن  كلذل  واهتت ، وأ  يرمذتت  كنأ   انظحالف  فيظنتلا 

". كل ةدعاسملا 

تضفنو ذفاونلاو ، ةيضرألا  تحسمف  فيظنتلاو ، لمعلاب  تاودألا  عيمج  تأدب 

.ةداعسو طاشن  لكب  اهدعاست  ةيقُر  يف  ةبرتألا ،

؛ تالآلا اهتيأ  مويلا  يل  كتدعاسم  ىلع  كركشأ  : " تلاق فيظنتلا  نم  ءاهتنالا  دعبو 

ال درفلاف  ًااد ؛ ًاعم  لمعنل  .عقوتأ  تنك  م  ثكب  عرسأ  فيظنتلا  تيهنأ  كلضفبف 

". ةعجلا سكع  ىلع  صق  تقو  لعألا يف  نم  ثكلا  زاجنإ  عيطتسي 

". ًااد كعم  لمعلا  ىلإ  علطتأ  ًانسح ، : " ةسنكملا تلاق 

...

ديلقت لواحأس  : " اهسفنل تلاقو  رصقلا ، ةقيدح  ىلإ  ةرشابم  ةيقُر  تهجتا  كلذ ، دعبو 

". ًاعيرس لمعلا  يهنأس  ةقيرطلا  كلتبف  ينجلا ؛ يديس 

". نجرخا راهزألا  تاينج  اي  ايه  : " تحاص

.اهيلإ نهجتاو  تاينجلا ، نم  ليلق  ددع  مث  ىرخأ ، مث  ةينج  تجرخ 

."؟ تنأ نم  : " نهادحإ تلاقف 

". يتعاط نكيلع  كلذلو  ينجلا ، نكديس  ىدل  لمعأو  ةيقُر ، انأ  : " اهتباجأ



". انديس الإ  ًادحأ  عيطن  نحن ال  : " تاينجلا ىدحإ  اهيلع  تدر 

نكيلع نكتحلصم ؟ تحت  بصني  راهزألا  ىلإ  هايملا  ميدقت  سيلأ  نكلو ، : " ةيقُر تلاق 

". كلذ نكنم  دحأ  بلطي  نأ  نرظتنت  الأو  نكسفنأب  نكراهزأب  متهالا 

.ىرخأ ةملكب  هّوفتلا  نود  نهراهزأ  ىلإ  ندعو  تاينجلا  تبءاثت 

نأ .لكشلا  سيلو  حورلا  لج  وه  لجلا  نإ  لاق  نم  قدص  .َّنُكل  ًابت  : " ةيقُر تلاق 

". تاعيظف نكنكلو  ليمج  نكرهاظ 

هدي يف ًاعضاوو  رادجلا ، ىلع  ًائكتم  ينجلا  تدجوف  هايملا  روبنص  وحن  ةيقُر  تتفتلا 

.هبيج

تاعيظفلاب تاللدملا  اينج  فصي  دحأ  ال  : " ًالئاق اهنم  مدقت  مث  ةبضاغ ، ةرظنب  اهقمر 

". ببسلا ناك  هم 

". ...نهنكلو دصقأ ، نكأ  .ةفسآ   انأ  : " تلاق

". ًايصخش ةناهإ يل  اهربتعأ  اينج  ىلإ  هَّجوت  ةناهإ  يأ  اذام ؟ نهنكلو  : " اهعطاق

. ًامامت نهلثم  عیظف  ًاضیأ  تنأ  اهّرس : يف  ةیقُر  تركفف 
اينج ىلع  تلواطت  نإ  كل  رفغأ  نلو  يسفنب ، يتقيدحب  ينتعأس  مويلا  ذنم  -    

.تافيطللا

ً.انسح -    

هذه ىلإ  رظنا  يديس ، : " تحاصو لوبذلا  نم  ةبيرق  ةدرو  ىلإ  تراشأ  رداغت ، نأ  لبقو 

!". ةرهزلا

نيأ اينج !! : " حاص مث  فطلب  اهقاروأ  سملو  نانحب ، هدي  ّدمو  اهوحن ، ينجلا  عفدنا 

."؟؟ وكيم تبهذ  نيأ  ىلإ  وكيم ؟

". روحسملا رحبلا  هاجتاب  تبهذ  دقل  : " تاينجلا ىدحإ  هتباجأ 

كانهو .ناخدلا  ةبقعتم  هتعبتف  ةيقُر  امأ  رحبلا ، ىلإ  هجتاو  ناخد ، ىلإ  ينجلا  لوحتف 

.وكيم ةينجلا  نع  ثحبلا  أدبو  يرشبلا  هلكش  ىلإ  ينجلا  لوحت  رحبلا  ئطاش  ىلع 

". يفقوت ِكوجرأ  يفقوت ! وكيم  : " نونجملاك حاص  قئاقد  دعب 

". ةفسآ انأ  يديس  : " تلاقو ديدش  نزحب  هيلإ  تتفتلا 

". كلذ يلعفت  ال  : " حاص

عماللا رابغلاك  ترثانت  مث  ةدشب ، تعملف  اهتبرش ، مث  رحبلا  هاي  اهترج  ةينجلا  تألم 



يتلا لامرلا  نم  ةنفحب  كسمأو  ئطاشلا ، لامر  وحن  ينجلا  عفدناف  رحبلا ، ئطاش  ىلع 

ىلعأب حاصو  يزمرقلا ، رمحألا  نوللاب  هانيع  تعمل  .ضرألا  ىلع  هعباصأ  ب  نم  تبرست 

!! اذه ثدحي  نأ  بجي  ناك  ام  ...ال  ...ال  هتوص :

سفنتي هنإ  ًابضغ ، لعتشي  هنإ  اهسفنل : ةلئاق  فلخلا  ىلإ  تعجارتو  ًاثك ، ةيقُر  تفاخ 

؟ هلعف َّيلع  يذلا  ام  ةبوعصب ،

ناك كلذ ؟ لعِف  وكيم  يتّللدم  ىلع   َ نزحلاب ، ةطبترم  توملا  ةبغرلا يف  : " ينجلا لاق 

". توملا رايتخا  اهيلع  ناك  ام  ّيلإ ، ءوجللا  اهيلع 

لجخلل يعاد  ال  ـي ، برتقا : " لاقو رحبلا  ئطاش  ىلع  عبقت  ةبك  ةرخص  ىلإ  رظن  مث 

". وكيم هتلعف  ام  ءارو  فقي  يذلا  ببسلا  نع  ينيربخأ  ةناد ، اي  ينم 

: تلاقو لجخو  فوخب  ينجلا  نم  تمدقتو  ةرخصلا ، فلخ  نم  ةغص  ةينج  تجرخ 

اهمّدقت يتلا  ةدئافلا  نع  موي  لك  لءاستت  تناكو  يديس ، اي  ةرئاحو  ةفئاخ  تناك  وكيم  "

ءبع درجم  راهزألا  تاينج  نحن  اننأو  ةدئاف ، الب  اهنأ  ًااد  ددرت  تناك  وكيم  .ضرألا  هذهل 

". ةايحلا ىلع 

". ةناد اي  ةايحلا  ىلع  ًائبع  سل  نأ  : " ينجلا حاص 

يمالك سيلو  يديس  اي  وكيم  مالك  اذه  : " تلاق مث  فوخب  فلخلا  ىلإ  ةناد  تعجارت 

كلذل تططخ  دقل  .روحسملا  رحبلا  ءام  نم  برشلا  وكيم  تررق  اهتاذ ، عم  عارص  دعبو  .انأ 

يدوهج لك  نكل  ...نكل  اهططخم ، نع  اهينث  تلواحو  انه  ىلإ  اهتعبت  دقل  انربخت ، نأ  نود 

". يديس اي  ةفسآ  انأ  ًءابه ، تعاض 

راذتعا يأل  يعاد  ال  : " اهل سمهو  نانحو  فطلب  اهسأر  ىلع  ّتبرو  ينجلا  اهنم  مدقت 

". وكي كمتها  ىلع  كركشأو  كب ، روخف  انأ  .ةليمجلا  زيزع  اي 

(. ًالجخ ةناد  ترمحا  )

". رصقلا ىلإ  دعنل  : " ةيقُرل همالك  ًاهجوم  ينجلا  لاق  مث 

.يلإ نعمتساو  اينج  اي  نجرخا  : " لاقو هراهزأ  ىلإ  ًاروف  ينجلا  هجتا  مهلوصو ، دعب 

". روحسملا رحبلا  هايم  نم  تبرش  وكيم  نكتقيدص 

تايكاب نرهناف  نههوجو ، َتلع  يتلا  ةمدصلا  ءافخإ  نعطتسي  تاينجلا و  تأجافت 

.ربخلا لوه  نم 

.نآلا هب  نرعشت  ام  لك  وه  نزحلا  نأ  ملعأو  نكب ، رعشأ  انأ  : " همالك ينجلا  لمكأ 



ىلع تمدقأ  وكيم  نأ  نفرعت  نأ  بجي  لماكلاب ، نكيلع  نزحلا  اذه  رطيسي  نأ  لبق  نكلو ،

ةقيقحلا نكل  ةايحلا ، هذه  اهدوجو يف  نم  ةدئاف  نأ ال  تنظ  اهنأل  ئطاخلا  لمعلا  كلذ 

رغص ال وأ  همجح  ربك  هم  ضرألا  هذه  ىلع  نئاك  لك  نأ  يه  وكيم  ةزيزعلا  اهتلهج  يتلا 

وأ ةميق  الب  راهزألا  نأ  نظت  تناك  وكيم  .هدوجو  فلخ  فقت  ةمكح  كانه  نأ  نم  دب 

يانيع تعقو  لك  حرفأ  انأ  .مالسلاو  ةحارلاو  ةداعسلل  ةبلاج  راهزألا  نإ  لوقأ  ينكل  ةدئاف ،

كلذل ـي ، بلق ىلع  ًادج  تايلاغ  نأ  .نكروهز  ىلع  كلذكو  تاليمجلا  اينج  اي  نكيلع 

نتعاو ازيزع ، اي  نكسفنأ  ردق  نم  نللقت  الأ  نكيلع  راكفألا ، كلتل  نملستست  الأ  وجرأ 

نأ نازحألا  ىلع  .ةعئارلا  نكتماستباو  نكتقارشإ  ىلع  نظفاحو  تاديعس  قباو  نكسفنأب 

ال ًااد ، سيل  نكلو  ّنزحا  معن  اينج ، اي  َّنزحاف  نزحلا  نم  دب  ال  ناك  نإو  نكرجهت ،

ً.اعاستاو ةباحر  كألا  ةداعسلا  قيرط  ىلإ  نفطعنا  لب  طقف ، نزحلا  قيرط  نكلست 

.ءيش لك  ىلع  نكركشأو 

......

.ةيقُر هتدعأ  يذلا  ءاشعلا  ماعط  ينجلا  لوانتي  مويلا ،  كلذ  يف 

كسفن لّمحت  ال  كوجرأ ، .لقألا  ىلع  طقف  ةدحاو  ةمقل  لوانت  يديس ، -    

.لصح ام  بنذلا يف 

". ديدشلا قاهرإلاب  رعشأ  انأ  مانأل ، يتفرغ  ىلإ  بهذأس  : " لاقو ًاحنرتم  ينجلا  فقو 

". انب ايه  كيلع ، ًادج  ةحضاو  بعتلا  تامالعف  كتفرغ ؛ ىلإ  كذخآس  يلع ، ئكتا  : " تلاق

، رداغت نأ  لبقو  .هريرس  ىلع  ءاقلتسالا  هتدعاسو يف  تمصب ، هتفرغ  ىلإ  ةيقُر  هتقفار 

."؟ رمألا ام  : " ةلئاق ةشهدب  هيلإ  ترظنف  اهديب  كسمأ 

."؟ ةّصق يورت يل  نلأ  : " لاق

". نآلا كل  اهيكحأس  ًانسح ، : " تلاقو تمستبا 

ينجلا اهيأ  حي  : " تلاقو ينجلا  ريرس  نم  برقلاب  هتعضوو  ًايسرك  ةيقُر  تبحس 

". ...نأ ديعسلا 

."؟ كلذك سيلأ  فيعض  انأ  كيأر بـي ؟ ام  ...ةيقُر  : " اهعطاق

ءايوقأ نجلاو  ينج ، تنأ  ً.احيحص  سيل  اذه  : " تلاقو هلاؤس  نم  ةيقُر  تبرغتسا 

". ًااد

نجلاو نجلل ، تايوتسم  ةرشع  كانه  ءايوقأ ، نجلا  عيمج  سيل  ةجذاس ، ِتنأ  : " لاق



". رشاعلا ىوتسملا  ىلإ  اولصو  نيذلا  مه  ىوقألا 

."؟ نآلا ىوتسم  يأ  تنأو يف  : " ةيقُر هتلأس 

". ثلاثلا : " اهباجأ

."!؟ طقف ثلاثلا  اذام ؟! : " تحاص

كلم مايق  نكل  ىلعأ ، تايوتسم  ىلإ  لوصولا  اكمإب  ناك  .حيحص  اذه  -    

ةقاطلا نم  كل  فيعض ال  ينج  انأ  نآلاو  ًاثك ، يروطت  رَّخأ  سونافلا  يسبحب يف  نجلا 

.ليلقلا الإ 

.تمهف -    

."؟ مويلا هيلإ  انبهذ  يذلا  رحبلا  ئطاش  لامر  تيأر  له  : " همالك لمكأ 

". ةيرحس لامر  اهنأكو  ًادج ، ةعمالو  ةمعان  هلامر  تناك  دقل  معن ، "

رحبلا كلذ  هايم  نم  برشلا  ىلع  اومدقأ  نيذلا  نجلا  دامر  نع  ةرابع  لامرلا  كلت  : " لاق

ةربقم نع  ةرابع  ئطاشلا  كلذ  ً.اضيأ  مهلتقو  مهداسجأ  ليلحت  ىلع  لمعي  يذلا  روحسملا 

". نجلل

". نزحم اذه  "

ىلإ ـي  بهذا ايه ، .ةصق  ةيأ  ىلإ  عتسالا  عيطتسأ  نل  يننأ  نظأ  : " لاقو ينجلا  بءاثت 

". ةيقُر اي  مونلا  نم  طسق  ىلع  لوصحلل  كتفرغ 

". ىلع خ حبصت  ًانسح ، : " ةلئاق ةيقُر  تفقو 

رصق ةمداخك يف  لمعلاب  اهمزلي  يذلا  دقَعلا  ىلع  اهرظن  عقو  ةفرغلا ، رداغت  نأ  لبقو 

.اهجورخ لبق  هتطقتلاف  ةفرغلا  ةلواط  ىلع  ينجلا 

قيزمتب ةاناعملا  هذه  ءاهنإ  يننك  .ةديعس  انأ  : " تلاقو دقعلا  تلمأت  اهتفرغ ، يفو 

دغلا يف  ةيسفنلا  ينجلا  ةلاح  نأ  نم  دكأتأ  نأ  بجي  نآلا ، سيل  نكل  .طقف  دقعلا  اذه 

". مويلا نم  لضفأ  نوكتس 

ينجلا ناك  دقف  لز ، ـ نملا يف  ةيعيبط  غ  ةكرح  كانه  تناك  يلاتلا ، مويلا  حابص  يف 

؛ اههجو ىلع  ةيداب  ماهفتسالا  تامالعو  هبقارت  ةيقُر  يف  ًابايإو ، ًاباهذ  لابقتسالا  ةعاق  عطقي 

.روطفلا دادعإب  ماق  ك  هلماكب ، رصقلا  فيظنتب  ينجلا  ماق  دقف 

."؟ ام ًاصخش  رظتنت  له  ْنكلو  ينجلا ، يديس  اي  ةرذعملا  وجرأ  : " ةيقُر هتلأس 

". اقدصأ معن ، : " لاق



وروزت نأ  ىنأ  نزحم ، اذه  مويلا ، اوتأت  نل  اذام ؟ معن ، : " ًالئاق هيلع  ّدرف  هفتاه  ّنر 

". ًابيرق

لوانت ينيكراشو  يلاعت  ةيقُر ، .روطفلا  ماعط  لوانتأس  : " لاق ةملاكملا  ىهنأ  نأ  دعبو 

ةحوتفم يتيهش  : " لاقو هيسرك  هني  ىلإ  دوجوملا  يسركلا  ىلإ  راشأو  انه ." يسلجا  .ماعطلا 

". ًاما

كنأ ك  كسفنب ، رصقلا  فيظنت  عيطتست  تنأ  : " ةيقُر هتلأس  ماعطلا ، لوانتب  أدب  حو 

."؟ كل ةمداخ  ينم  لعجت  نأ  تررق  اذلف  ثكب ، ينم  عرسأ 

ربخت نلأ  : " اهمالك تلمكأ  مث  ءاملا  بوك  ةيقُر  هتلوانف  ةأجف ، لعسي  ينجلا  ذخأ 

."؟ كعم انه  يدوجول  يقيقحلا  ببسلاب 

."؟ اهترايز نم  كتعنم  يتلا  ةفرغلا  هيوحت  ام  ةيؤر  نيديرت  له  : " لاق

". معن : " هل تلاق  مث   ! عوضوملا رّیغ  ركاملا  اهّرس : يف  تركف 
". ينيعبتا : " لاقو طاشنب  فقو 

ىلإ لصو  نأ  ىلإ  راسو  هني ، ىلإ  فطعنا  مث  رصقلا ، تاجرد  دعصو  ينجلا  مدقت 

". يتمداخ اي  يلضفت  : " لاقو اهباب  حتفو  ةخألا  ةفرغلا 

ةعومجم لمأتت  تفقو  .ةليوط  راهبناو  باجعإ  ةخرص  تقلطأ  نأ  دعب  ةيقُر  تلخد 

."؟ اذه لك  ام  : " تلاقو ةسيفنلا  نداعملاو  ةركلا  راجحألا  نم  ةبك 

نم ينعن  كلذ ال  نكل  ةركلا ، راجحألا  اع  ةربخلا يف  نم  ليلقلا  ّيدل  انأ  : " باجأ

.ضرألا عاقب  لك  نم  ةميقلا  تاذو  ةبيرغلاو  ةليمجلا  راجحألا  عمج  ةاوه  نم  نوكأ  نأ 

". رخف لكب  ًاعبط  كلذ  لوقأ 

ً.ادج ةعئار  ةركلا  راجحألا  -    

لج رجحلل  نوكي  نأ  دب  الو  ةددعتم ، اهناولأو  ةضماغ ، ةركلا  راجحألا  -    

.ةركلا راجحألا  نم  هربتعن  ىتح  هناولأ  ّصاخ يف  ذاّخأ 

."؟ رسآلا جهوتلا  اذه  لك  ام ّرس  : " ةلئاق عطقلا  ىدحإ  ىلإ  ةيقُر  تراشأ 

". ةساملأ اهنإ  : " ينجلا لاق 

."؟ اهيلع لوصحلا  تعطتسا  فيك  نمثلا ، ةظهاب  اهنإ  ةساملأ ! اذام ؟ : " تحاص

ىلع ةميق  ىلغألا  ربتعي  ساملألا  .هديرأ  ام  ىلع  لوصحلا  ىلع  رداق  انأ  : " لاقو مستبا 

". درمزلاو ؤلؤللاو  توقايلا  هنم  لقأ  ةبترم  أيو يف  قالطإلا ،



". ينج كنأ  ىسنأ  ًانايحأ  .يداع  يرشبك  ودبت يل  كتياوه  نع  ثدحتت  امدنع  : " تلاق

ً.اددجم ًادبأ  اذه  يلوقت  نلف  يقيقحلا  يلكش  ِتيأر  نإ  -    

.فاخأ نل  يننأ  نم  ةدكأتم  انأ  يقيقحلا ، كلكش  رأ  -    

ً.ااد ينم  فاختس  كنأ  نم  دكأتم  يننأل  كلذ  لعفأ  نل  : " لاقو هسأر  ينجلا  ضفخأ 

، يعم يلاعت  ايه ، .قالطإلا  ىلع  ًاليمج  تسل  انأ  عقاولا ، ً.ادج يف  فيخم  يقيقحلا  يلكش 

". يتقيدح ّيرب  موقأس 

تدجوف هدقفتتل ، ديربلا  قودنص  ىلإ  ةداعلاك  ةيقُر  تهجتا  عيباسأ ، ةدع  رورم  دعبو 

.ةركلا راجحألا  ىدحإ  صحفتب  ًالغشنم  ناك  يذلا  اهديس  ىلإ  اهتذخأف  ةدحاو  ةلاسر 

". كرصق ىلإ  كراضحإ يل  ببس  تفرع  ينجلا ، يديس  : " ةحزم ةيقُر  تلاق 

."؟ ةيكذ اي  وه  امو  : " رجحلا ناقرافت  هانيعو ال  ةالابم  الب  لاق 

يف نوكأل  ينترتخا  دقف  لجلاب  فصتي  ام  لك  عمج  ـي  بحم نم  كنأ  ا  : " تلاق

."؟ ًاحيحص هلوقأ  ام  سيلأ  ً.ااد  ارتل  كرصق 

هبتكم ىلع  ةفوفصملا  هتراجح  ةنياعمل  اهمدختسي  ناك  يتلا  ةسدعلا  ينجلا  عضو 

هب مايقلا  يغبني يل  ناك  ام  لكف  انه ، ىلإ  كل  يراضحإ  ءارو  ببسلا  وه  كلذ  ناك  نإ  : " لاقو

( ةفرغلا اياوز  ىدحإ  ىلإ  راشأو   ) كانه كعضوو  كطينحتب  موقأو  كلتقأ  نأ  وه  ةطاسب  لكب 

". ًااد ِكارأ  ىتح 

اهنكلو كديرب ، قودنص  ةلاسر يف  تدجو  دقل  تركذت ، هآ  ةوسقلل ! اي  : " بضغب تلاق 

". ناونعلا أطخأ يف  مهدحأ  ّنأ  ودبي يل  .رانوك  ديسلا  ىلإ  ةلسرم 

."؟ ًاذإ يمسا  وه  ام  ةيقُر ، : " ينجلا لاق 

". ينج ديسلا  : " تلاق

ِتسل ِتنأف  هب ، ينيدانت  ال  نكل ، .رانوك  وه  يمسا  نأ  يملعت  نأ  ِكيلع  : " لاقو كحض 

". ينم برقملا  وأ  نجلا  نم 

ال ةقيقحلا  يف  انأ  يقيقحلا ؟ كمساب  كدانأ  نإ   تومأس  يننأ  نظت  لهو  : " تلاق

". كأ كنابساني  نسالا  ناذهف  نورمج ؛ وأ  شورفنخ  نوكيس  كمسا  نأ  تننظ  دقو  متهأ ،

: اهسفنل تمتمت  رداغت  تناك  امیفو  .ةلواطلا  ىلع  ةلاسرلا  تعضو  مث 
.ي ـ بغ

، دقَعلا كلتمأ  انأ  : " اهسفنل تلاقو  خبطملا ، ىلإ  ةهجتم  ةفرغلا  نم  ةيقُر  تجرخ 



.ءاشأ ىتم  ًاثك  اهيلإ  تقتشا  يتلا  ةبيبحلا  دج  ىلإ  ةدوعلاو  ةلزهملا  هذه  ءاهنإ  يننكو 

". ًادج ليمج  همسا  رانوك 

ينجلاب تأجافت  امدنع  اهدحأ  طقُست  نأ  تداكو  باوكألا ، ضعب  لسغب  ةيقُر  تأدب 

". ينيدعاس ةدجنلا ! : " اهنذأ سمهو يف  اهوحن  ىنحنا  دقف  ً.اما  اهفلخ  فقي 

سمهلا اذه  ببس  امو  كب ؟ ام  : " تلاقف اهدسج  حاتجت  ةريرعشقب  ةيقُر  ترعش 

."؟ هوبشملا

انه ةنودملا  ءايشألا  يل  يرتشاو  قوسلا  ىلإ  ـي  بهذا : " لاقو ةقرو  اهلوانو  هدي  َّدم 
". ايه

يدرف ناكم  يأ  ىلإ  جرخأ  انأ   طق ! قوسلا  ىلإ  بهذأ  يننكلو   اذام ؟ -    

". ًادج ًابعص  ًائيش  ينم  بلطت  تنأ  .رصقلا  اذه  ىلإ  تئج  نأ  ذنم 

هيلع ةباجإلا  نع  تزجع  نإو  ًالاؤس ، كيلع  حرطأس  .ةركف  يدل  ًانسح ، -    

؟ انقفتا بهذتسف ،

". انقفتا : " ددرت دعب  تلاق 

."؟ تالبلا مأ  ةضفلا  مأ  بهذلا  ةميقو  ةردن  كأ  اّهيأ  : " اهلأس

". ديكأتلاب بهذلا  : " ةيقُر تحاص 

عيمج نم ب  ةميقو  ةردن  كألا  وه  تالبلا  ةئطاخ ، ةباجإلا  : " ةداعسب ينجلا  حاص 

". قوسلا ىلإ  ايه  .ةسيفنلا  نداعملا 

". هللا ىلإ  يرمأ  رفم ، ال  : " ةلئاق ةقرولا  ةيقُر  تذخأ 

ينجلا اذه  نم  ًابلط  ضفرأ  نأ  يل  فیك  مث  اهّرس : يف  تركف  مث 
؟ ةیقنلا ةماستبالاو  ةئیربلا  حمالملا  بحاص  میسولا 

اهب تداعف  اهدي ، نيزي  يذلا  متاخلا  ىلإ  ترظن  اهقيرط  يفو  قوسلا ، ىلإ  ةيقُر  تجرخ 

اهسبلأو اهديب  كسمأو  ينجلا  اهنم  مدقت  ةرداغملاب ، تمه  حف  ًاليلق ؛ ءارولا  ىلإ  اهتركاذ 

.متاخلا كلذ 

". ره هنإ ع  هآ ، : " تلاقو ةرظن  هيلع  تقلأ 

ءسأب كتفرعم  نع  ملعأ  نكأ  رجحلا ؟  اذه  مسا  فرعتأ  : " لاقو ينجلا  أجافت 

". ةراجحلا

بك دح  ىلإ  هبشي  رجحلا  اذه  نكلو  ةراجحلا ، نع  ءيش  يأ  فرعأ  انأ ال  -    



.رهلا ع 

يطعت هيف  ةيزاوتم  طوطخ  دوجول  كلذب  يمُس  هنأ  مهملا  ينظ ، باخ  -    

.ليربوزيرك ًاضيأ  ىمسيو  .ةططقلا  نويعك  ًاضيمو 

.نآلا قوسلا  ىلإ  بهذأس  مهملا  اذام ؟ وزيرك  -    

ام دحأ  ِكيداني  نأ  بحت  له  ً.الّوأ  ةحيحص  ةقيرطب  رجحلا  مسا  يقطنا  .الك  : " اهعطاق

ظفلب سانلا  موقي  ال  امدنع  قياضتت  ًاضيأ  ةراجحلا  قياضتتس ، ديكأتلاب  ًأطخ ؟ كمساب 

". ةحيحص ةقيرطب  اهئسأ 

لق ًانسح ، : " ينجلل تلاق  مث  ساسح . ينج  اهّرس : يف  ةیقُر  تركف 
". ىرخأ ةرم  همسا 

.ليربوزيرك -    

ءاقللا ىلإ  ةلوهسو ، ًافرظ  كأ  كلذف  رهلا ؛ هيمسأس ع  يننكل  ليربوزيرك ، -    

.نآلا

ةدتمملاو ناكم ، لك  ةرشتنملا يف  لاحملا  نم  ثكلا  تدجوف  قوسلا ، ىلإ  ةيقُر  تلصو 

ةاقلا ىلإ  ةيقُر  ترظن  .صخش  يأ  هيلإ  جاتحي  دق  ام  لك  انه ، عاُبي  ءيش  لك  .ةبك  تافاسمل 

! ةفلتخم تاناويح  ماظع  ةلباذ ! ةدرو  ففجم ! شافخ  : " اهسفنل تلاقو  اهلمحت  يتلا 

". ًادج ةبيرغ  ءايشأ  ىلإ  جاتحي  ينجلا  يديس  رمحأ ! ىدن  ةمجمج !

ىلع اهانيع  تعقو  .اهل  ًاقفارم  لظ  فوخلا  ىتح  اهقرافت ؛ ةشهدلاو ال  ةيقُر  تمدقت 

كانهو رشبلا ، ةئيه  ذختا  نم  كانهف  ةفلتخملاو ؛ ةبيرغلا  لاكشألا  يوذ  نجلا  نم  ثكلا 

.ةيقيقحلا مهلاكشأب  اورهظف  عانق  وأ  لوحت  يأ  فلخ  مهتقيقح  ءافخإ  نولضفي  نورخآ ال 

، ًادج ةماقلا  لاوِط  نج  كانه  .مادقأ  الب  نورخآو  مادقأ ، ا  ىلع  نوسي  نج  كانه 

نانسأ وذ  ينج  اهقعأ  فجترت يف  تناك  يتلا  ةيقُر  هابتنا  تفل  ً.ادج  ةماقلا  راصق  نورخآو 

كلذل رانوك  اهمسر  يتلا  ةحوللا  تركذت  نأ  دعب  ًايئاقلت  تمستباف  يعافألاك ، رعَشو  ةداح 

.ينجلا

.رخآل ينج  نم  اهناولأ  فلتخت  حيباصملاك ؛ يهو  ةعئار ، نويع  نجلل  : " اهسفنل تلاق 

". رانوك يديس  ينيع  نول  هنأل  ًانسح ، ...هنأل  ًاعبط  لمجألا  وه  رمحألا  نوللا 

يننك ال  .طقف  دحاو  ءيش  يقب  دقل  : " تلاق ضارغألا  ضعب  ةيقُر  ترتشا  نأ  دعبو 

، نكلو هعيب ." ناكم  نع  عئابلا  كلذ  لأسأس  كلذلو  هنع ، ًاثحب  ّلاحملا  هذه  عيمج  لوخد 



راجحألا نم  تائملا  هتهجاو  ىلع  ضرعي  مخض  لحم  اههابتنا  تفل  هيلإ  لصت  نأ  لبق 

اذه ىلع  ينجلا  يديس  انيع  تعقو  نإ  لجلل ! اي  هآآ  : " تلاقف ةرحاسلا ، ةعماللا  ةركلا 

". ...اهاهاه ديكأتلاب ، هنونج  نجيسف  لحملا 

ىدنلا داجيإ  يننك  نيأ  تحمس ، ول  يديس  : " هتلأسو ةعابلا  دحأ  ىلإ  تهجتا  مث 

."؟ رمحألا

". ًاديج ِكعمسأ  اذام ؟  : " عئابلا حاص 

". رمحألا ىدنلا  : " تلاقو تمستبا 

.تملكلا كنيتب  تقطن  امدنع  نجلا  نم  بك  ددع  اهوحن  تفتلاف 

."؟ ًالصأ رمحألا  ىدنلا  وه  ام  ملعت  لهو  كبلط ؟ نم  ةقثاو  تنأ  له  : " عئابلا لاق 

.اهيلع ةطلسم  مهنيعأو  اهلوح  نم  نجلا  سماهت  عفترا 

". طقف يديس  بلط  ذفنأ  انأ  .نوكي  ام  فرعأ  ال  : " تلاقف

."؟ كديس نوكي  نمو  : " عئابلا اهلأس 

". رانوك ديسلا  : " هتباجأ

.كانه نيدوجوملا  لك  هوجوو  عئابلا  هجو  ىلع  ًايئاقلت  ةمدصلا  تمسترا 

."؟ ةايحلا ديق  ىلع  رانوك  له  : " اهتلأسو ةديس  اهنم  تمدقت 

". معن : " ةيقُر تلاق 

."؟ سونافلا نم  برهلا  عاطتسا  فيكو  : " ةديسلا تلاق 

". طخ ٌرمأ  اذه  : " نجلا تاسمه  تعفترا 

؟! كلذب كلملا  فرع  نإ  اذام  -    

! ًارح راص  رانوك  -    

اهتاحيصب هبآ  غ  هعم  اهاذخأو  اهب  اكسمأو  نخض ، نالجر  ةيقُر  نم  مدقت 

.اهتاضارتعاو

افقو مث  ـي ، بشخ يسرك  ىلإ  اهدييقتب  اماقو  ٍءان ، غص  خوك  ىلإ  ةيقُر  نالجرلا  ذخأ 

.اهتلاُبق

."؟ حيحص رانوك  نع  هتلق  ام  له  : " هدحأ لاق 

ةبك ةدحاو  ع  هنم  لكل  تناك  دقف  ًادج ؛ بيرغلا  هيهجو  ىلإ  ةيقُر  ترظن 

ىلع ترداق  نانيعلا  كنات  تناك  .ءيش  يأب  مايقلا  نع  ةزجاع  اهلعج  م  اهيف ؛ قلمُحت 



.فوخلا ةدش  نم  ةمواقملا  ىلع  اهتردقو  اهتقاط  لك  دقفت  ةيقُر  لعج 

."؟ حيحص رانوك  نع  هتلق  ام  له  ينيبيجأ ، : " ىرخأ ةرم  حاص 

". معن ن ...ـ : " تلاق

كلذ يف  رانوك  تو  نأ  يغبني  ناك  ً.ادج  ئيس  اذه  : " هليمزل همالك  ًاهجوم  لاق 

."؟ هررح يذلا  ـي  بغلا نم  سونافلا !

". ًاددجم رورشلا  دوعتس  هتدوعبو  داع ، هنأ  نآلا  مهملا  ..ً.ابت  : " رخآلا هيلع  در 

". ناريرشلا تنأ  لب  ًاريرش ، سيل  رانوك  : " ةيقُر تلاق 

". و نأ  بجي  هل ، ةعبات  ِكنأ  ا  : " ًالئاق اهتبقر  نم  اهبرقو  ًانيكس  لوألا  جرخأ 

لتقب انمق  نإ  ًاضيأ  انلتقيسو  ًاثك  رانوك  انم  بضغيس  ًايبغ ، نكت  ال  : " رخآلا لاق 

". هتمداخ

". اهلتق نم  ةيوه  دحأ  فرعي  نل  قلقت ، ال  : " لوألا

!!". كوجرأ ذقنأ  ...رانوك  اي  ...رانوك  ..ينع  ادعتبا  : " ةيقُر تحاص 

ءاذيإل اهب  ناموقت  ةكرح  يأ  نإ  : " ًالئاق اهمامأ  رانوك  رهظ  ةدحاو  ةظحل  لالخو 

". ًاروف ناكملا  اذه  ارداغو  اهنأشو  يتمداخ  اكرتا  .ةفينع  اهلايح  يلعف  ةدر  نوكتس  يتمداخ 

ةدش نم  نافجتري  هو  ناعجارتي  نانثالا  أدبو  ينجلا ، دي  نم  كسلا  تطقس 

.فوخلا

.رانوك هنإ  -    

ً.العف رانوك  هنإ  -    

.انيتايحب ُجننل  انه ، نم  برهنل  -    

.ناضكري اذخأو 

". ةمداقلا تارملا  ًارذح يف  كأ  وكت  نأ  بجي  : " ًالئاق ةيقُر  قاثو  كفب  أدبف  رانوك  امأ 

ًافيخم كلذ  ناك  دقل  .هنم  ينتذقنأ  دقل  كل ، ًاركش  : " ةلئاق اهعومد  ةيقُر  تحسم 

."؟ ةجردلا هذه  ىلإ  كنم  افاخ  نكل ،  ً.ادج 

". ملعأ ال  : " لاق

صخش ًاقح  تنأ  له  .رورشلا  بلاجب  كافصو  دقل  ...دقل  : " اهسأر ةئطأطم  ةيقُر  تلاق 

."؟ يديس اي  ريرش 

نوفصي مهف  ًااد ؛ اذكه  كلملا  عابتأ  : " همالك لمكأو  ًاكحاض  رجفنا  مث  اذام ."؟ : " لاق



". هنم صلختلل  ًارذع  اودجي  ىتح  صخش  يأ  نونّوخيو  تافصلا ، أوسأب  نوءاشي  نم 

كل ةنيدم  انأ  تركذت ، هآآ ، ً.اثك  كعم  فطاعتأ  انأو  مولظم ، ينج  تنأ  : " تلاق

". ايحب

". ِكينيع يضمغأ  : " ًالئاق اهنم  برتقاو  مستبا 

". نآلا هيحتفا  : " لاق ةيناث  دعبو 

نم برغتسأ  الأ  بجي  .ةلئاه  ةعرسب  رصقلا  ىلإ  انلصو  دقل  هاي ، : " ةرهبنم ةيقُر  تحاص 

". ةقراخ ىوق  نجللو  ينج  تنأف  كلذ ؛

ءيش يأب  مايقلا  نوعيطتسي  ال  ًادج  ءافعض  نج  كانهف  .يممعت  نأ  بجي  ال  : " لاق

". رشبلا اهيأ  متنأ  مكلثم  ةعيبطلل ؛ قراخ 

لك تيرتشا  يننأ  نآلا  مهملا  : " ةلئاق ينجلل  هتلوانو  اهتبيقح ، نم  ًاسيك  ةيقُر  تجرخأ 

". بعاتملا هذه  ببس يل  يذلا  رمحألا  ىدنلا  الإ  ةاقلا ؛ هتبتك يف  ام 

؛ رمحألا ىدنلا  ةباتك  َّيلع  ناك  ام  .كل  ًاركش  : " ًالئاق سيكلا  لوانتو  هدي  رانوك  دم 

". ًادج بعص  هيلع  لوصحلاف 

ىلع ةيقُر  تقلتسا  ًادج ، ةدرابلا  مايألا  دحأ  يفو  .ةثداحلا  كلت  ىلع  ةديدع  مايأ  تّرم 

ءاهنإ اكمإب  ناك  .انه  يدوجو  ىلع  رهشأ  ةثالث  تضم  دقل  : " قمعب ركفت  يهو  اهشارف 

.ينجلا يديس  نم  هتذخأ  يذلا  دقَعلا  قيزمتب  كلذو  ليوط ؛ نمز  لبق  ةمداخك  انه  يلمع 

نع ًاما  ةيضار  انأو  لمعأ  نآلا  انأف  طبضلاب ، يتلكشم  ام  ملعأ  الو  كلذ ، لعفأ  يننكل  

انأ ال .كلذ  ىنأ  خب ؟ يه  له  دج ؟ رابخأ  ام  نكلو ، .ناكملا  اذهل  ءتنالاب  رعشأ  .كلذ 

نم له  يهلإ ! اي  هب ! ةقلعتم  يننأ  نظأ  .ةرتفلا  هذه  لقألا يف  ىلع  ينج ؛ ديسلا  كرت  يونأ 

بح يعوقو يف  وه  دقَعلا  قيز  نع  يعانتما  ءارو  يقيقحلا  ببسلا  نوكي  نأ  لوقعملا 

."؟! ينج بح  يف  ةيرشبلا -  انأ  ًاقح -  تعقو  له  يديس ؟!

."؟ رمألا ام  : " تلاقو هتحتفف  اهتفرغ ، باب  ىلع  تاقرط  توص  اهكفت  عطاق 

.مويلا َّيقيدص  توعد  دقل  ءاشعلا ؛ ماعط  دادعإ  كنم  ديرأ  يعرسأ ، ايه  -    

.يديس رضاح  -    

خبط يف  اهدعاسی  ذخأ  يذلا  ينجلا  اهعمو  خبطملا  ىلإ  ةیقُر  تهجتا 
اهیف يندعاسی  يتلا  ىلوألا  ةرملا  اهنإ  اهّرس : يف  تركف  .هزیهجتو  ماعطلا 

هل ءاقدصأ  اهیف  وعدی  يتلا  ىلوألا  ةرملا  ًاضیأ  يهو  خبطملا ، يف  ينجلا 



. امهیلإ فرعتلل  ًاریثك  ةقوشتم  انأ  .هرصق  يف  انه  هترایزل 
: لاقو ةبكلا  طئاحلا  ةعاس  ىلإ  هرصب  عفر  مث  ءاشعلا ، ةلواط  ىلإ  ينجلا  سلج 

". قئاقد دعب  نايتأيس  "

اهلتقي يتلا  ةيقُر  هتعبت  يف  هحتفل ، ًاروف  بابلا  وحن  هجتاف  لز ، ـ نملا سرج  قد 

دقل : " ًالئاق ةوقب  هقناعو  هيلإ  نابشلا  دحأ  عفدناف  بابلا ، حتف  .هيقيدص  ةيؤرل  لوضفلا 

كنأ تننظ  دقل  اهقدصأ ، يننكل   كتدوع  نع  ةعئاش  ترشتنا  دقل  ً.اثك  كيلإ  تقتشا 

". تُم

، ًاقباس ثدح  ام  َسننل  خب ، انأ  : " ًالئاق هقيدص  رعش  ىلع  هعباصأ  ررمو  رانوك  مستبا 

". ًاثك كيلإ  تقتشا  ًاضيأ  انأ  ئجافملا ، ـي  بايغ رمأ  َسننل 

نم سيل  يرود ، ءاج  : " لاقو رانوك  نع  ًاديعب  لوألا  باشلا  عفدو  رخآ ، باش  مدقت 

". كسفنل رانوك  راكتحا  باهش "  " اي كقح 

انلعأ ةسرمل  دوعنس  له  .كتدوعب  ًادج  ديعس  انأ  : " ًالئاق رانوك  باشلا  قناع 

."؟ قباسلاك

". ةديدجلا يتمداخ  هذه  : " ًالئاق ةيقر  ىلإ  راشأو  رانوك ، كبترا 

". مكتمدخ ًاثك  دعستس  ةيقُر ، انأ  ًابحرم ، "

". ًابحرم كدوجول ، هبتنن  هووأ   ": " مأ  " لاق

". زهاج ءاشعلا  ماعط  .لخادلا  ىلإ  نآلا  الّضفت  : " رانوك لاق 

: اهسفنل تلاقو  ماعطلا  ةفرغ  ىلإ  هيقيدص  مدقتي  وهو  رانوك  ةبقارم  ةيقُر  تفقو 

ءاقدصأ ىلع  لوصحلاف  هب ؛ ظوظحم  وه  مك  ً.اثك  هب  ناقلعتم  هنإ  .ناقيدص  يديسل  "

". ًادج بعص  صلخم 

.رانوك ىلإ   تفقوو  ةيقُر  مهتعبت 

كفرعن ًالهم ،  نكل  .ةيقُر  اي  ءاشعلا  لوانتو  انعم  سولجلا  كنك  ": " مأ  " لاق

؛ طقف كحزامأ  تنك  دقل  ًانسح ، ...اهاهاه  .انه  ًءاكذ  كألا  انأو  مأ ،"  " ىعدأ دعب ! انيسفنب 

كانه رمحألا  رعشلا  وذ  رورغملا  كلذ  امأ  .ةيناثلا  ةبترملا  انأو آ يف  ًاعبط ، ذألا  وه  رانوكف 

". هب يقثت  قلمتم ال  هنكلو  ليمج ، وه  معن  باهش ."  " همساف

هنأ ديكأتلاب  ملع  ىلع  ِتنأ  .بذكي  هنإ  ةيقُر  ينع ! اذه  لقت  ال  ": " باهش  " هعطاقف

، عيمجلا مرتحأ  انأ  .هيف  ًاغلابم  ًامالك  هنع  لوقي  وهف  رخآ  صخش  نم  ام  صخش  راغي  امدنع 



ىوتسم يأ  ىلإ  فرعأ  نأ  يننك  له  مث  .ةيقُر  اي  كلثم  تاليمجلا  تاينجلا  ةصاخ 

."؟ متنت

ىلإ لصت  يهف   رشبلا ، ىلإ  برقأ  ةينج  اهنإ  معن ، .ىوتسملا  نود  اهنإ  : " رانوك لّخدت 

". ديدشلا فسألل  ةّوق  يأ  كلت  الو  دعب ، لوألا  ىوتسملا 

". حيحص اذه  : " تلاقو نزحلا  ةيقُر  تعنصت 

". لوألا ىوتسملا  ىلإ  لوصولل  كتدعاسم  يننك  كيلع ، ال  ": " باهش  " لاق

، ىوتسملا نود  ةينج  يتمدخ  نوكت يف  نأ  ًاثك  ينبجعي  كلذل ، يعاد  ال  : " رانوك لاق 

". ًانامأ يل كأ  كلذف 

."؟ مسالا اذه  لمحت  اذامل  نكلو  يلوضف ، نع  رذتعأ  باهش ،"  " ديس : " ةيقُر تلاق 

.ضرألا ام يف  لمجأ  انأو  ءسلا ، ام يف  لمجأ  بهشلا  نأل  -    

! عضاوتلل ای  اهّرس : يف  تركف 
، يديس : " ةلئاق رانوك  ىلإ  اهمالك  ةيقُر  تهجو  ءاشعلا ، لوانت  نم  عيمجلا  ىهتنا  نأ  دعب 

."؟ ركلا فيضللو  كل  ام  ءيش  راضحإ  ينم  ديرت  له 

.ياشلا ضعب  معن ، -    

.ياشلا باوكأ  عيزوتب  تأدبو  فيضلا ، ىلإ  هتذخأ  ياشلا ، دادعإ  ةيقُر  تهنأ  ح 

حاص يذلا  مأ "  " قاس ىلع  ياشلا  بكسناف  تعت  اهنكلو  هبوك ، مأ "  " لوانتل اهدي  تدم 

". ًادج نخاس  هنإ  : " ًاملأتم

ِتنأ له  : " لاقو ةيقُر  ىلإ  رظن  مث  هيلع ، نئمطيل  مأ "  " هاجتاب هناكم  رانوك  رداغ 

."؟ ياشلا ميدقت  ءانثأ  كتاوطخ  ىلإ  يهبتنت  َِمل   كلقع ؟ بهذ  نيأ  ءاقمح ؟

هذه لك  فظنأس  ...يديس  اي  ًادج  ةفسآ  ...ةفسآ  انأ  : " ةلئاق اهسأر  ةيقُر  تسكن 

". ..ً.ادج ةفسآ  انأ  .ىرخأ  ةرم  ياشلا  مكل  ِّرضحأسو  ًالاح ، ىضوفلا 

". كتفرغ ىلإ  يرداغ  ايه  ً.ائيش  ِكنم  ديرن  ال  : " رانوك حاص 

؛ ةيقُر ىلع  ُسقت  .رانوك ال  اي  ًاما  خب  انأ  لاعفنالا ، اذه  لكل  يعاد  ال  ": " مأ  " لاق

". كلذ لعف  دمعتت  يهف  

ً.الاح كتفرغ  ىلإ  ـي  بهذا ةيقُر ، -    

". ًاعيمج مكل  يراذتعا  رركأ  : " ةلئاق اهعومد  ةيقُر  تسبح 

.اهعومدل نانعلا  تقلطأ  كانهو  اهتفرغ ، ىلإ  ترداغ  مث 



انأ  اذكه ! ةوسقب  اهيف  ينبنؤي  يتلا  ىلوألا  ةرملا  اهنإ  .يهجو  رانوك يف  خرص  دقل  "

! هيف ركفأ  تنك  يذلا  ام  .رانوك  اي  كبح  تعقو يف  يننأل  يسفن  هركأ  .كلذ  لعف  دصقأ  نكأ 

نلو ـي ، بُح ًادبأ يف  عقي  نل  وه  ينجلا ؟ اذه  ىدل  لمعلا  نم  لوصولا  ديرأ  تنك  نيأ  ىلإ 

ىنأ .رانوك  اي  كهركأ  .ضارتعا  نود  نم  هرماوأ  ذفنت  ةمداخ  الإ  اري  وهف ال  يرمأل ؛ ثرتكي 

فرط نم  ًابح  ديرأ  .راثدنالاو ال  ةظحللا  هذه  توملا يف  ـي  بلق دلو يف  يذلا  بحلا  اذهل 

ةيبغ ...ةيبغ  انأ  ً.ادبأ  رعشي بـي  نلف  وه  امأ  أتتسو ، ىذأتتس  يتلا  ةديحولا  انأف  دحاو ؛

". ..ً.ادج

.بابلا حتف  نع  تعنتماف  ةيقُر  ةفرغ  باب  ينجلا  قرط  تاعاس ، رورم  دعب 

يفرصت ىلع  ةيقُر  اي  فسآ  انأ  ً.اثك  ِتيكب  ِكنأ  ملعأو  ةظقيتسم ، ِكنأ  ملعأ  : " لاق

وأ لوطت  دق  نمزلا  نم  ةرتفل  يرصق  ناتيبيس يف  َّيقيدص  نأ  كرابخإ  ديرأو  ِكعم ، يساقلا 

". ىلع خ حبصت  ًانسح ، .رصقت 

اذه له  .ليلق  لبق  ينم  رذتعا  دقل  : " ةسماه اهتداسو  ةيقُر  تقناع  رداغ ، نأ  دعبو 

ً.اراذعأ هحنمأل  ءيش  يأ  نع  ثحبأ  انأ  ًابت ، يعم ؟ هتوسقل  مضلا  بينأتب  رعش  هنأ  ينعي 

هبح نم  صلختلا  صخش  يأ  عيطتسي  له  ًادوجوم ! لازي  ال  هل  ـي  بح نأ  ينعي  اذه 

". ةدشب اهديرأ  انأف  كلذل  ةفصو  كانه  تناك  نإ  ًايئاهن ؟ هبلق  نم  هتلازإو  ام ، صخشل 

اهيلع هانيع  تعقو  حو  .رانوك  لز  نـ روطفلا ، ةيقُر  تزهج  نأ  دعبو  يلاتلا ، مويلا  يف 

."؟ مأ ال ينتحماس  له  ةقباسلا ، ةليللا  ينم يف  ردب  ام  ىلع  ةيقُر  اي  فسآ  انأ  : " لاق

". يديس اي  كتحماس  ديكأتلاب  : " تلاقو تمستبا 

.رانوك مستبا 

ًابحرم هآ ، .ماري  ام  ىلع  يننأب  رعشأ  ال  .خلا  حابص  : " لاقو لساكتب  مأ "  " لز نـ

". ةيقُر

هايإ كادهأ  له  رهلا ! متاخ ع  لجلل ! اي  ...واو  : " ًاسماه اهديب  كسمأو  هدي  َّدم 
."؟ رانوك

". طقف هعضو  ينم  بلط  : " تلاق

لتحت ِكنأ  نظأ  ةظوظحم ، ِتنأ  .رانوك  ىدل  لّضفملا  وه  متاخلا  اذه  : " اهيلع ّدر 

!". هبلق ًازيمم يف  ًاناكم 

. هانمتأ لب  كلذ ، وجرأ  اهّرس : يف  تركفو  لجخب  ةیقُر  تمستبا 



". ًاذيذل ماعطلا  ودبي يل  : " ماعطلا ةلواط  ىلإ  سلج  يذلا  مأ "  " لاق

". ةزاتمم ةخابط  ةيقُرف  كلذك  وه  : " رانوك لاق 

...

". ًابحرم : " ًالئاق طاشنب  باهش "  " لز نـ روطفلا ، لوانت  نم  عيمجلا  ءاهتنا  دعب 

ينج انأ  مك  : " ًالئاق ةصق  ةلبق  اهيلع  عبطو  ةيقُر  دي  فطخو  ةراه ، هدي  ّدم  مث 

". ضرألا هذه  ىلع  ةينج  لمجأ  ينلبقتستف  ًاحابص  ظقيتسأ  ظوظحمو ، ديعس 

تمزتلاف لجخلا  ةدش  نم  تمثعلت  اهنكل  هركش ، وأ  همالك  ىلع  درلا  ةيقُر  تلواح 

.تمصلا

جرخنس رانوكو  انأ  باهش ."  " اي ًااد  رخأتم  تنأ  : " ًالئاق ماعطلا  ةلواط  مأ "  " رداغ

". روطفلا لوانت  نم  كئاهتنا  دعب  كلذ  تدرأ  نإ  انب  قحلا  تقولا ، ضعبل 

رانوك نم  لك  عم  باهش "  " اهلدابت يتلا  ةرتافلا  تارظنلا  ةیقُر  تَظحال 
نظأ سمألاب ؟ مهنیب  ام  راجش  ثدح  له  رمألا ؟ ام  تلءاستف : ریمأ ،" و"

". باهش رانوك و" نیب  ةیوق  رفانت  ىوق  كانه  نأ 
.روطفلا لوانتل  باهش "  " سلج

ً.ادج ةرهام  ةخابط  ِتنأ  ً.ادج  ذيذل  ماعط  هنإ  -    

.كئارطإ ىلع  كركشأ  -    

؟ رانوك بحت  له  -    

يديس وه  .ال  ًاعبط  : " حضاو كابترا  دعب  تلاقف  ةقعاصلاك ، اهسأر  ىلع  لاؤسلا  لز  نـ

". هبح عوقولا يف  ًادبأ  يننك  الو  هتمداخ ، انأو 

عقوتأ و  لاؤسلا ، اذه  يحرطب  كحزامأ  تنك  دقل  : " لاق مث  ًاثك  باهش "  " كحض

."؟ مويلا لعأ  يأ  كيدل  له  .ةيقُر  اي  ةفيرظ  ِتنأ  .ّطق  هذه  ةكحضملا  كلعف  ةدر  ةيؤر 

". رصقلا اذه  فيظنت  َّيلع  .معن  : " هتباجأ

باعتإ بحي  هنأ  نظأ  .قئاقد  يف  رصقلا  فيظنت  رانوك  ناكمإب  -    

.ةدودعم ٍناوث  رصقلا يف  ِكل  فظنأس.نيرخآلا 

.يسفنب هفظنأس  كلذل ، يعاد  .كركشأ ال  -    

يننإ تلق  لب  رصقلا ، فيظنت  ىلع  ةقفاوملا  كنم  بلطأ  انأ   : " ًالئاق باهش "  " فقو

". هفظنأس



ىلع لمعيلو  دورولا ، ميسن  بهيلف  : " لاقو هبيج  نم  ءارمحلا  دورولا  نم  ةقاب  جرخأ 

ًالئاه ًاددع  لمحت  حاير  تبهف  اذشلا ." نم  رحب  هقرغنو يف  ناكملا  رطعنل  .ءيش  لك  فيظنت 

رصقلا ادبف  تاظحل ، يف  تفتخا  مث  ًاما ، رصقلا  ترمغ  يتلا  ةنولملا  روهزلا  تالتب  نم 

.هنم ناكم  لك  بيترتو يف  ةيانعب  ةقسنم  دورولا  تاقابو  ًارطعو ، ًاعمال 

ةرطع هتحئارو  ًادج ، فيظن  ناكملا  نإ  اذه ؟ لك  ام  هاي ! : " راهبناو باجعإب  ةيقُر  تلاق 

يننأ ول  رعشأ ك  .تاظحل  كلذ يف  لكب  تمق  دقل  باهش ،"  " ديس اي  عئار  تنأ  ً.اضيأ  ةيكزو 

انيلع ترطمأ  دق  ءسلا  نأكو  رعشأ  .ةفلتخملاو  ةنولملا  ةليمجلا  راهزألا  نم  بك  ناتسب  يف 

". ليلق لبق  ًادورو 

". نآلا انب  ايه  كتداعسل ، ديعس  انأ  : " لاقو رخفب  باهش "  " مستبا

."؟ باهذلا ينم  ديرت  نيأ  ىلإ  مهفأ ،  : " بارغتساب ةيقُر  هتلأس 

ءاضقو باهذلا  اننكو  ةلوغشم ، تسل  تنأف  ّمت ، دق  رصقلا  فيظنت  نأ  ا  -    

ً.اعم عتمملا  تقولا  ضعب 

؟ كلذ لعف  يننك  له  -    

.كنك ديكأتلاب  -    

تلّوحتو اهسبالم  تلدبتف  اهقوف ، دورو  تالتب  مث ن  ةبيرغ ، تلك  دَّدرو  اهنم  مدقت 

مك : " تلاقو راهبناب  اهبوث  ىلإ  ةيقُر  ترظن  .ةعمال  دوروب  نيزم  قينأو  قيقر  يدرو  بوث  ىلإ 

". كركشأ باهش ،"  " ّديس اي  فيطلو  عئار  تنأ  ليمج ! وه 

ً.اعم عتمتسن  انيعدو  يعارذب  سمأ  ايه ، -    

". جراخلا ًادج يف  ليمج  اعلا  نإ  : " تلاقو رصقلا  نم  باهش "  " ةقفرب ةيقُر  تجرخ 

ةليط رصقلا  كلذ  نم  يجرخت  كنأكو   ثدحتت  اذامل  : " بارغتساب باهش "  " اهلأس

."؟ كتايح

جورخلل ةصرفلا  حنست يل  .ترم و  ىوس  رصقلا  رداغأ  انأ   ةقيقحلا ، يف  -    

ً.ادج ليمجلا  اعلا  اذه  ةيؤرو 

". ًالعف ةفيرظ  ِتنأ  : " لاقو باهش "  " كحض

؟ تنأ ىوتسم  يأ  ْنكلو يف  ًارخأتم ، اذه  يلاؤس  نوكي  دق  -    

.عباسلا -    

.ثلاثلا زواجتي  الف  فسألل  رانوك  ىوتسم  امأ  -    



."؟ كسفنب كلذ  مختب  ِتمق  مأ  هاوتسم  نع  رانوك  كربخأ  لهو  ": " باهش  " اهلأس

ءاّرج نم  ًاثك  اع  دقل  ةظحللا ، كلت  ًانيزح يف  ادب يل  .كلذب  ربخأ  وه  -    

.كلملا ملظ 

؟ هنيدصقت يذلا  ام  -    

؟ روحسملا سونافلا  رانوك يف  سبح  نع  لوؤسملا  وه  كلملا  نأ  ملعت  نكت  أ  -    

يننأ نظأ  كلذ ؟! ىسنأ  فيك  ام بـي ؟ كلذ ، ملعأ  ديكأتلاب  تركذت ، هووأ  -    

ً.ابيرق راهزلاب  باصأس 

؟ انلثم راهزلاب  نوباصت  له  راهزلا !؟ اذام ؟ -    

نم اذه !؟ كلوقب  هنيدصقت  يذلا  ام  انلثم !؟ : " لاقو بارغتساب  باهش "  " اهيلإ رظن 

."؟ متنأ

". رشبلا لثم  لجأ  ..رشبلا  لثم  يأ  مهلثم ، دصقأ  : " تلاقو رمألا  ةيقُر  تكرادت 

فرعت كنأ  نظأ  .ًةداع  هنومدختسي  يذلا  بعتلا  اذه  مدختسأ  يننكلو  .ال  -    

.رشبلا نع  ثكلا 

.هلحم كمالك يف  معن ، -    

ءاسنلا عيمج  ىلع  قوفتت  لجلا  اذهب  كدحو  ِتنأ  ً.ادج  نوفيخم  رشبلا  -    

.تايرشبلا

؟ تايرشبلا ءاسنلا  هركت  لهو  -    

ىلع شیعلا  ترتخا  دق  نمزلا  نم  ةرتف  لبق  تنك  .معن  -    
ينترسأ ةدحاو  ةیرشبل  ًابح  امنٕاو  عبطلاب ، مهیف  ًابح  سیل  رشبلا ؛ ضرأ 

نولتقی مهف  رشبلا ، ةوسق  نع  تعمس  نجلا  نم  يریغك  انأ  .ًامامت 
، بنذلاب اورعشی  نأ  نود  تقولا  ةلیط  نوقرسیو  نوبهنیو  نوبذعیو 

. نوشحوتم مهنأ  ًایصخش  دقتعأو  مهرئامض ، مهبنؤت  نأ  نودو 
دحأ تنك يف  ً.اما  اداقتعا  عيمج  ةاتفلا  كلت  هيف  تفسن  يذلا  مويلا  كلذ  ءاج  ىتح 

ةبك يف ةأرما  نم  نارخسي  باش  تدجوف  رشبلا ، ضرأ  عراوش  ةفصرأ  ىلع  ىشأ  مايألا 

زوجعلا ةأرملا  يف  هبحاصل ، اهيمريو  اهليدانم  ذخأي  هدحأ  ناك  .ليدانملا  ضعب  عيبت  نسلا 

تلواح ك  شيعلا ، ةمقل  اهل  ةبسنلاب  ينعت  يتلا  اهليدانم  ةداعتسا  ديدش  نهوب  لواحت 

.كلذ لعف  نع  فقوتلا  ىلع  هثح  ةدهاج 



نحن انيدل  فورعم  وه  ك  بلق  الب  مهف  رشبلا ، نم  فرصتلا  اذه  برغتسأ  انأ  

هيلع َتباعو  باشلا ، نم  ليدانملا  تفطخو  ةباش  ةاتف  تعفدنا  ةأجفو ، .نجلا  رشعم 

باشلا ىلإ  اهمالك  تهجوو  اهتبحاص ، ىلإ  ليدانملا  تداعأ  مث  ةوسقب ، هترهنو  هفرصت ،

راذتعالا كيلع  .هذهك  ةوسقب  ةأرما  نولماعي  لاجر  وأ خ يف  ةكرب  يأ  دجوت  ال  : " ةلئاق

ابهذاو ناكملا ، اذه  ارداغ  ًاذإ ، : " اهمالك تلمكأف  كلذ ، لعف  اضفر  هنكل  ًالاح ." اهنم 

.ةأرملا نم  ترذتعا  مث  كصقنت ." يتلا  ةلوجرلل  يقيقحلا  ىنعملا  نع  ثحبلل 

دوجو مدع  ليلق  دعب  حضتا يل  نكل  اهتدلاو ، نع  عفادت  اهنأ  ىلوألا  ةلهولل  تدقتعا 

يتلا ةيناسنإلا  يمامأ  دّسج  يذلا  وه  فقوملا  كلذ  ناكو  .هنيب  طبرت  ةقالع  وأ  ةلص  ةيأ 

ىلع لوصحلا  نود  رخآ  ًايرشب  يرشبلا  دعاسي  نأ  يهو  طاسألا ؛ يف  اهنع  عمسأ  تنك 

فرعي نأ  نودو  هنيب ، ةقبسم  ةفرعم  يأ  نود  رخآ  ًاصخش  ام  صخش  دعاسي  نأ  لباقم ،

.رخآلا ةصق  هدحأ 

، يلوح ترظن  تلخد ، نأ  دعبو  .ةمخض  ةبتكم  ىلإ  تلصو  نأ  ىلإ  ةاتفلا  كلت  تعبت 

ًالكش يسفنل  تذختاو  ةيفخملا ، يتئيه  تّغ  يرشب  يأ  نم  ناكملا  ولخ  نم  تدكأت  حو 

.تلخدو ًايرشب 

لمعت اهنأ  ىلإ  تلصوت  .بتكلا  ةراعإل  صصخملا  مسقلا  يف  كانه  سلجت  اهتدجو 

.ام باتك  ةراعتساب  يمايق  يه  اهعم  رواحتلا  نم  يننك  يتلا  ةديحولا  ةقيرطلا  نأو  كانه ،

، ًايئاوشع ًاباتك  ترتخا  ً.اثك  بتكلا  بحأ  ينلعج  اهب  اقل  نكل  بتكلاب ، ًاثك  متهأ  نكأ   

ةمستبمو ًادج  ةفيطل  تناك  ةراعتسالل ، ةددحملا  ةرتفلاب  ينملعتو  همتخت  اهيلإ   تهجتاو 

.ةليمجو ًااد 

نم ثكلا  أرقأو  ًايموي ، اهارأ  تنك  .ةبتكملاب  اهلك  ايح  ترصحناف  ةاتفلا ، كلت  تببحأ 

اهتببحأ .بتكلا  نم  ديزملا  ةراعتساو  ةبتكملا ، ةرايز  نم  نكأ  ًاعيرس   اهيهنأو  بتكلا 

انيسفن نع  ثيدحلا  ىلإ  قاطنلا  كلذ  نم  انجرخ  مث  ًااد ، بتكلا  نع  ثدحتن  انكو  قدصب ،

.ةصاخلا اّنم  لك  ةايحو 

نأ يتفرعم  نم  لمجأ  وه  ام  كانه  نكي  .يرعاش   هيف  اهل  تفرتعا  يذلا  مويلا  أ 

يهو ًاينج  وك  ةقيقح  ايسن  ةجردل  ًادج  ًاديعس  تنك  .يرعاش  ةهيبش  اهرعاشم 

بح عوقولا يف  ةكمسلا  ناكمإب  هنإ  لاُقي  .ةقيقحلا  راصبإ  نع  ًاما  بحلا  عأ  .ةيرشب 

ً.اقلطم ًاعم  شيعلا  هناكمإب  سيلو  رئاط 



نع اهل  حاصفإلا  لبق  .يتقيقحب  اهرابخإ  ًالوأ  َّيلع  بجوت  نكل ، .اهب  طابترالا  تررق 

.يداع ّيرشب  درجم  نوكأ  نأ  تينو  ًاينج ، وك  تهركو  ًاثك ، يسفن  تهرك  يتقيقح 

ًاثك يف تكحض  ةقيقحلاب  اهتربخأ  .اهقيقحت ح  ليحتسي  يتلا  امألا  نم  ةدئاف  ال  نكل ،

اهتعنقأ امدنع  تمصلا  تمزتلا  اهنكل  ةحزم ، درجم  هلوقأ  ام  نأ  تنظ  اهنأل  ةيادبلا 

.يتقيقحب

نع فرطلا  ضغن  انيعد  ِكوجرأ ، .كلذ  مغر  ةداعسب  كعم  شيعلا  ديرأ  انأ  : " تلق

عيمج ذختأس  انأف  انفالتخا ؛ ةقيقح  نع  دحأ  ملعي  نل  ً.اعم  انتايح  شعنلو  انم ، لك  ةقيقح 

ايح ليخت  عيطتسأ  نلو  كرحس ، سأ  انأ  .يتقيقح  دحأ  فشتكي  ةمزاللا  ال  تاءارجإلا 

". اهيف وكت  نأ  نود 

...ءارولا ىلإ  نمزلاب  باهش "  " داعو

". ..ً.اثك كبحأ  ًاضيأ ، كبحأ  انأ  باهش ،" : "" تلاقو اهعومد  تحسم 

". نجلا ضرأ  ىلإ  ينيقفار  .ضرألا  هذه  كرتنل  ًاذإ ، : " اهعطاق

؟؟ هلوقت يذلا  اذه  ام  -    

.ثكب لمجأ  نجلا  دالب  رشبلا ، عم  شيعلا  ديرأ  انأ ال  -    

". يرمأ ىسنت  نأ  كيلعف  خألا ، كرارق  وه  اذه  ناك  نإ  : " تفاخ توصب  تلاق 

؟ اذامل نكل  ...نكل  اذام !؟ -    

بلجيس يل كعم  شيعلاو  .ليمجلا  ملحلاك  ودبت يل  كانه  ىلإ  كتقفارم  -    

يعم كفطل  ىلع  كركشأو  ةفسآ ، انأ  .كلذ  لعف  عيطتسأ  نل  يننكل  .ةداعسلا  نم  ثكلا 

.ي كمتهاو بـ كتياعرو يل 

؟ ةيقُر اي  يننيعمست  له  ناكملا ! ترداغ  مث  : " لاقو عقاولا  ضرأ  ىلإ  داع  ةأجفو ،

مث بولقلا  بلس  تاعراب يف  نهنإ  ً.ادبأ  نهمهفأ  نلو  تايرشبلا  مهفأ  ال  ناكملا ! ترداغ 

". ءازجألا تائم  ىلإ  اهميطحت 

."؟ ببسلا اذهل  تايرشبلا  تايتفلا  هركت  له  : " ةيقُر تلاق 

بهذأ ةثداحلا ،  كلت  دعب  .ءانثتسا  نود  رشبلا  عيمج  ًاعيمج ، رشبلا  هركأ  -    

رشبلا نعو  اهنع  مالكلاف  انثيدح ، غن  نأ  لضفألا  نم  ًانسح ، .ىرخأ  ةرم  رشبلا  ضرأ  ىلإ 

.يلخدا يلّضفت  انلصو ، دق  اه  .بعتلا  ىوس  بلجي يل  ماع ال  لكشب 

هنإ .ةنجلاب  هيبش  ناكملا  اذه  ةعورلل ! اي  لجلل ! اي  : " باجعإب تحاصو  ةيقُر  تلخد 



اذه نإ  ...و  ...و  ءاقرزلاو  ءاضيبلاو  ةيدرولاو  ءارفصلاو  ءارمحلا  دورولا  هذه  لك  ًادج ، رحاس 

". فصولا نع  ةزجاع  ينلعجي  لجلا 

صخشلا رظني  نأ  بحأ  .ِكيف ال  ينبجعي  ام  اذهو  شاهدنالا ، ةعيرس  ِتنأ  -    

ةيقُر اي  ناكملا  اذه  .راهبنا  وأ  باجعإ  يأ  ءادبإ  نود  ةدهاشملاب  يفتكيو  اذهك  لج  ىلإ 

.درو عئاب  انأف  دورولا ، عيبل  لحم  وه 

؟ تنأ كل  دورولا  هذه  لك  ًاذإ ، -    

يرظن ةهجو  نم  دورولا  هذه  .لجلل  قشاع  ينج  انأف  حيحص ، اذه  -    

.لجلاب ظفتحأ  انه  انأو  هديرأ ، يذلا  لجلل  يقيقحلا  ىنعملا  سكعت 

". يديس اي  لهذم  تنأ  : " تلاقو باجعإب  هيلإ  ةيقُر  ترظن 

يذلا نم  : " لاقو ءام  ةروراق  لوانتو  ةيقن  ءاضيب  ةغص  ةلواط  وحن  باهش "  " مدقت

، ضيبأ بوك  ءاملا يف  نم  ليلقلا  بكس  ديدش ." شطعب  رعشأ  انأف  مهي ، ال  انه ؟ اهعضو 

بكسناو رسكناف  هبوك  ىمر  ام  ناعرس  باهش "  " نكل ءاملا ، برش  آدبو  هدحأ ، ةيقُر  لوانو 

نم ءاملا  اذه  ...ءاملا  اذه  ًابت ، : " ًالئاق ةيقُر  بوك  فطخو  عفدنا  مث  ءام ، نم  هيوتحي  ام 

!". روحسملا رحبلا 

.ةدشب لعسي  ذخأ  مث 

."!؟ نجلا لتقي  يذلا  رحبلا  دصقت  له  اذام ؟ : " ةيقُر تحاص 

". هسفن وه  : " لاق

."؟ يأب أ نيرعشت  الأ  هنم ، ًاضعب  تبرش  ِكنأ  نظأ  هوأ ، : " لاقو ةيقُر  بوك  ىلإ  رظن 

". خب انأ  كلذ ، نظأ  ال  : " تلاقو اهنطب  ىلع  اهدي  ةيقُر  تعضو 

ةروراقلا عضو  يذلا  قمحألا  نم  .ةيوق  كتعانم  نأ  نظأ  بيرغ ! اذه  : " بارغتساب لاق 

دقل .هاوس  نم  روحسملا  رحبلا  كلذ  هايم  زيي  اكمإب  هنأ  املاط  مهي  ال  اذه  نكل  انه ؟

". ًاعم انجورخ  رمأب  ملع  نإ  ًاثك  انم  رانوك  بضغيس  نآلا ، رصقلا  ىلإ  دعنل  ةيقُر ، اي  انرخأت 

: لاقو هينيع  نم  رياطتي  ررشلاو  رانوك  هلبقتساف  رصقلا ، ىلإ  ةيقُرو  باهش "  " داع

."؟" باهش  " عمو يرصق ؟ نم  جورخلاب  كل  حمس  نم  ةيقُر ، "

". يلعأ اهنإ  دعب  يجورخ  سأب يف  هنأ ال  تننظ  : " فوخو كابتراب  تّدر 

". كلذ لعف  يذلا  وه  باهش "  " لب رصقلا  يفظنت  ِتنأ   : " لاق

كل اهلاق  ةملك  يأ  يقدصت  ال  : " ةيقُرل لاقو  ةبضاغ  ةرظن  باهش "  " ىلع ىقلأ  مث 



."؟ تمهف له  باهش ،" "

". كنم رذتعأ  يديس ، .تمهف  : " تلاق

نم ٍّيأب  اهل  ُحبأ  انأف   رانوك ، اي  فخت  .بضغلا ال  اذه  لكل  يعاد  ال  ": " باهش  " لاق

". كرارسأ

.كتفرغ ىلإ  ـي  بهذا ايه  ةيقُر ، باهش ."  " اي تمصا  -    

.اهعارذب كسمأو  هدي  ّدمف  اهتفرغ ، ىلإ  اهقيرط  رانوك يف  نم  برقلاب  ةيقُر  تّرم 

.كيلع ًاظافح  كلجأ ؛ نم  اذه  لكب  موقأ  انأ  لاقف : بارغتساب ، هيلإ  ترظنو  تتفتلا 

يننأل لب  دقعلا ، ببسب  سیل  كعیطأ  انأو  اهّرس : يف  ةیقُر  تركف 
.كبحأ

.ءودهب اهتفرغ  ىلإ  بهذت  اهكرت  مث  ًالوطم  اهيلإ  رانوك  رظن 

ءوض دوجو  تظحالف  خبطملا ، ىلإ  ةهجتم  اهتفرغ  نم  ةيقُر  تجرخ  ليللا ، فصتنم  يفو 

.ةفخب رظنلاو  عمسلا  تقرتساف  ةلاصلا ، يف 

ً.اعم نوسلجي  باهش " و" مأ " رانوك و" تدجو 

". َكغ نيثكلاو  كسفن  يذؤتس  كلذ ، لعف  نع  فقوتلا  كيلع  ": " باهش  " لاق

ك عوضوملا ، اذه  حتف  نع  فقوتلا  كنم  بلطأ  نويلملا  ةرملل  باهش ،" : "" رانوك لاق 

". ًادبأ يقيرط  فقت يف  الأ  ىنأ 

تناك هم  هعم  فقأس  انأو  .هديري  ام  لعفل  ةيرحلا  قلطم  هيدل  رانوك  ": " مأ  " لاق

". هفادهأ وأ  هتاهجوت  وأ  هراكفأ 

انأو مأ ،"  " اي ديج  قيدص  تنأ  : " لاقو قفرب  مأ "  " سأر ىلع  هدي  رانوك  عضو 

". كركشأ

". روهتت الأ  كيلع  رانوك  .ةليوط  تاونسل  ترمتسا  انتقادص  ": " باهش  " لاق

مث رذحو ، ءودهب  اهتفرغ  ىلإ  تداعو  ةیقُر  تبءاثتف  ثیدحلا ، رمتسا 
ططخی يذلا  امو  كانه ؟ رودی  يذلا  ام  " ةلئاستم : اهریرس  ىلع  تسلج 

." شئاط لمع  يأب  مایقلا  هنم  دیرأ  ًالعف ال  انأ  هلعفل ؟ رانوك 
ثحبي يف وهو  هءافخإ  عطتسي  يذلا   رانوك  كابترا  ةيقُر  تظحال  يلاتلا ، مويلا  يف 

.كفتلا ًاقراغ يف  هسأر  كحيو  رصقلا ، ءاجرأ 

."؟ ام ءيش  نع  ثحبت  له  يديس ؟ اي  رمألا  ام  : " هتلأس



."؟ ىرت اي  دقعلا  كلذ  تعضو  نيأ  .دقَعلا  : " اهباجأ

؟ انه يلمع  دقع  دصقت  له  -    

". ناكم يأ  هداجيإ يف  يننك  ...وه ال  معن  معن ، : " ثحبلا ًاكمهنم يف  ناك  نيب  لاق 

."؟ كلذك سيلأ  دقعلا ، ىلإ  لصت  كدي   : " لاقو كشب  ةيقُر  وحن  رظن  مث 

كتدعاسم يننك  .كرماوأ  ةفلاخم  يننك  ال  يديس ؟ اي  يتنامأب  كشت  له  -    

.لمألا دقفن  الأ  بجي  ايه  هنع ، ثحبلا  يف 

."؟" مأ و" باهش "  " نيأ : " ةيقُر هتلأس  ناثحبي  اناك  نيبو 

.هلغشي ام  كانه  نأ  نظأ  ركابلا ، حابصلا  ارداغ يف  -    

". روطفلا ماعط  لوانتنل  .قحال  تقو  هنع يف  ثحبأس  .ملستسأ  انأ  هآآآ ، : " حاص مث 

.....

دعب هبتكم  ىلإ  داعف  ينجلا  امأ  .موي  لكك  رصقلا  فيظنتب  ةيقُر  تأدب  روطفلا ، دعبو 

.هتقيدحب ءانتعالا  نم  هئاهتنا 

". ًاثك باهش "  " رخأت دقل  : " ةيقُر تلاق  ءادغلا ، لوانت  ءانثأو 

". هيف كفتلا  نع  يفقوتو  ً.ابيرق  دوعيس  هنع ؟ لأست  َِمل  : " لاق

". طقف هبايغ  ببس  نع  لءاستأ  تنك  : " تلاق

نم رثكأ  كعم  يدوجو  ىلع  ىضم  دقل  رانوك  اهّرس : يف  تركف  مث 
ىنمتأ انأ  هیف ؟ ركفأ  امب  ملعت  له  .ًادج  ةعیرس  تّرم  رهشأ ، ةثالث 

كعم شیعلاو  تقولا  فاقیإ  ىلع  ةرداق  ينلعجت  ةلئاه  ةوق  ىلع  لوصحلا 
اهیأ كهاجت  يرعاشم  ظحالت  كلعجأ  يك  هلعف  َّيلع  يذلا  ام  .دبألا  ىلإ 

، رانوك ةیرشب ؟ بح  يف  عوقولا  ًالصأ  ينجلا  عیطتسی  له  میسولا ؟ ينجلا 
نع يل  نلعأ  .كرعاشمب  ينربخأو  هذه  راكفألا  ةماود  نم  ينلشتنا  كوجرأ 

...دویق نود  ةیدبألا  ةداعسلا  ءامس  يف  قلحأس  طقف  اهنیحو  كبح ،
يتقفرب رصقلا  جراخ  ءاشعلا  لوانتل  ِكتوعد  ديرأ  انأ  : " لاقو اهوحن  هرصب  رانوك  عفر 

". صاخ ناكم  يف  ةليللا ؛

."؟ يديس اي  داج  تنأ  له  اذام !؟ : " ةفهلب تلاقف  هتعمس ، ام  ةيقُر  قدصت   

."؟ كلذ كبساني  له  .ةليللا  معن ، : " لاق

". ًاما ينبساني  يديس ، اي  معن  : " ةيقُر تحاص 



صاخ ءيشب  ينربخیس  له  ...له  يتداعسل ! ای  اهّرس : يف  تركف  مث 
...ًاریثك هب  تملح  ءيش  ةلیللا ؟

، رانوك نم  مأ "  " برتقا .خ  يأب  ّرشبت  هحمالمو ال  رصقلا ، مأ " و" باهش "  " لخد

.اهعس ةيقُر  عطتست  تلكب   هل  سمهو 

انيلع كلذلو  ةيقُر ، اي  ماه  رمأل  رداغأس  : " هتاسمه نم  مأ "  " ءاهتنا روف  رانوك  لاقف 

". رخآ تقو  ىلإ  ءاشعلا  عوضوم  ليجأت 

، اهب ترعش  نأ  قَبس  يتلا  ةداعسلا  لك  ترخبت  دقل  هآآ ، ةیقُر : تركف 
.بابسألل ًابت  .لیمج  لمأ  لك  اهعم  رّخبتو 

.ةيقُر اي  رانوك  ىلع  يقلقت  ال  : " لاقف باهش "  " امأ مأ ،"  " هقحلو ًاعرسم  رانوك  جرخ 

". كنأشب ينلتقي  لوضفلاف  ِكيلع ؟ ةلئسألا  ضعب  حرطب  حمست يل  له 

.يدل عنام  .معن ال  -    

.هعم سولجلاو  مدقتلاب  ةيقُرل  راشأ  مث  ةكيرألا ، ىلع  سلجو  باهش "  " مدقت

: لاق تمص ، ةرتف  دعب 

هيدل ةمداخك  كل  رانوك  يعت  ءارو  ببسلا  ام  .يعم  ةقداص  وك  ةيقُر ، -    

؟ انه

.تقفاوف كلذ  ينم  بلط  دقل  .ملعأ  ال  -    

.ءيش يأب  مايقلل  ينج  يأ  نم  ةدعاسم  ىلإ  جاتحي  رانوك ال  نأ  ًاديج  فرعت  -    

.هسفنب ءيش  لك  لعف  ىلع  رداق  وهف 

اهزاجنإو يف ةبعصلا  لعألا  ضعبب  همايق  تظحال  .كلذ  ملعأ  يننأ  نظأ  -    

.ةدودعم ٍناوث 

؟ رشاعلا ىوتسملا  ىلإ  تلصو  هتقاط  نأ  ملعت  له  -    

هنوك نع  ةديعب  تسيل  ةرتف  لبق  ربخأ  هنكل  كلذب ! ملع  ىلع  نكأ  اذام ؟  : " تحاص

هذهب خألا  ىوتسملا  ىلإ  ينجلا  لصي  نأ  نك  له  طقف ! عبارلا  وأ  ثلاثلا  ىوتسملا  يف 

؟ ةيلايخلا ةعرسلا 

". ةيادبلا ذنم  رشاعلا  ىوتسملا  ناك يف  هنأ  نظأو  .ِكيلع  بذك  دقل  ": " باهش  " لاق

."؟ يلع بذك  اذاملو  : " بارغتساب ةيقُر  تلاق 

هيلإ جاتحي  دق  يذلا  ام  هرصق ! كل يف  هؤاقبإ  وه  حي  ام  .كب  قثي  هنأل ال  ار  : " لاق



."!؟ ىوتسملا نود  ةينج  نم  هاوتس  ينج 

". ملعأ ..انأ ال  : " تلاقو ةيقُر  تمثعلت 

.هنم رذحلا  كنم  بلطأ  يننأ  وه  نآلا  مهي  ام  -    

."؟ رانوك يديس  نم  رذحلا  ينم  ديرت  له  اذام ؟ : " ضارتعاب ةيقُر  تحاص 

.معن -    

". كمالك ىلإ  عمتسأ  نل  ليحتسم ! اذه  : " ةلئاق ةيقُر  تفقو 

."؟! لوقعم اذه غ  : " لاق مث  ةصحفتم  ةرظن  ةيقُر  ىلإ  باهش "  " رظن

؟ كدصق ام  -    

!! هبح ةعقاو يف  وكت  نأ  نك  له  ...نأ  نك  له  -    

". ...ةقيقحلا ...انأ يف  ...انأ  : " تلاق مث  ةباجإلا  لبق  ةيقُر  تددرت 

!". اذه ثودح  عقوتأ   ": " باهش  " اهعطاق

ِتنأ نم  : " لاقو فقو  مث  كفتلاو ، تمصلا  ًاقراغ يف  هيدي  يتحار  هسأر ب  عضو  مث 

."؟ طبضلاب

.كدارُم مهفأ   -    

ام لك  .رانوك  نع  ثكلا  لهجت  ِتنأ  .تقولل  ةعيضم  نآلا  هب  موقأ  ام  -    

يقثو هب ، يقثت  الو  رانوك  نع  يدعتبا  ةحيصنلا : ميدقت  وه  نآلا  كل  هلعف  عيطتسأ 

.هنع ًاضوع  انأ  بـي 

.ناكملا رداغ  مث 

؟ يلوح نم  ثدحي  يذلا  ام  : " اهلقع محازتت يف  راكفألاو  اهناكم  ةفقاو يف  ةيقُر  تيقب 

كلذ ىلإ  ةفاضإلابو  زيزعلا ؟ رانوك  نع  داعتبالاب  ينحصني  اذامل  باهش ؟"  " ةلكشم ام  مث 

نل وه  ً.اديج  هفرعأ  انأو  ًاليوط ، ًانمز  رانوك  عم  تشع  دقل  هب ! ةقثلا  بنجت  ينم  بلطي 

.هاوس دحأب  قوثولا  عيطتسأ  ال  انأ  .ءيش  يأو  ءيش  لك  نم  يتيح  ديري  وهو  ينيذؤي ،

.هعمسأ أكو   يل  باهش "  " هلاق ام  لك  لهاجتأس 

" مأ رانوك و" ةدوع  راظتنا  لابقتسالا يف  ةعاق  مويلا يف  كلذ  نم  ىقبت  ام  ةيقُر  تسلج 

.دعي مهنم   ًادحأ  نكل  باهش ."  " ىتحو

ةلوغشم اهریرس  ىلع  تقلتسا  ةبیئكو ، ةنیزح  اهتفرغ  ىلإ  ةیقُر  تداع 
دُع .كنود  نم  شحومو  ًادج  فیخم  رصقلا  اذه  تنأ ؟ نیأ  رانوك  لابلا :



.كوجرأ ًاعیرس 
...

.روطفلا ماعط  زيهجت  ةكمهنم يف  ةيقُر  تناك  يلاتلا ، مويلا  حابص  يف 

ةديعس انأ  يديس ، : " ةلئاق ةداعسب  هيلإ  تهجتاف  رانوك ، لخدو  بابلا  حُتف  ةأجفو ،

". كتدوعب ًادج 

". مأ و" باهش "  " هفلخ لخد 

". روطفلا لوانت  مكنك  ًاعيمج ، اولضفت  مأ ." و" باهش "  " خلا حابص  : " ةيقُر تلاق 

......

ىلإ يتقفارم  كنم  ديرأ  : " ًالئاق ةيقُر  ىلإ  هجتاو  رانوك  فقو  روطفلا ، لوانت  ءانثأ  يفو 

". ةركلا يراجحأ  ةفرغ 

". يديس رضاح  : " تلاق

ةعئار ةفرغلا  هذه  : " تلاقو اهتداعك  ةرهبنم  ةيقُر  تفقو  ةركلا ، راجحألا  ةفرغ  يف 

". ًاثك اهبحأ  انأو  ًادج ،

هسكعت يذلا  لجلل  مأ  ةّميق ، ةرك  راجحأ  نم  هيوحت  امل  اهنيبحت  له  : " رانوك اهلأس 

."؟ راجحألا كلت 

". ًاعم ببسلل  اهبحأ  : " تلاقو تمستبا 

الف ملعت ؛ ك  ةيلاع  هتميق  ساملألا  : " لاقو ةجهوتم  ةساملأب  كسمأو  رانوك  مّدقت 

ام ىلع  نآلا  ىتح  ةبالص  تفرُع  يتلا  ةيعيبطلا  داوملا  كأ  هنأ  ك  هشدخ ، عيطتسي  ءيش 

ةيلمع يف  هسكعتو  ءوضلا  صت  راجحألا  هذه  نأ  ملعت  له  ةيقُر ، اي  يرظنا  .نظأ 

". اهيف بئاوش  دوجو  وه  ًالج  اهديزي  دق  امو  ةرحاس ،

هذه يف  نمكت  ىربكلا  رانوك  ةداعس  نأ  رعشأ  اهّرس : يف  ةیقُر  تركف 
.هینعی ال  يجراخلا  ملاعلا  نأكو  اهنع  ثّدحتی  وهف  ةلیمجلا ؛ راجحألا 

". حزقلا سوق  ناولأ  سكعی  رجحلا  اذه  لامجلل ! ای  : " تحاص
رمقلا رجح  ةيؤر  كنك  انهو  .تيارودارباللا  اذه  : " لاقو رجحلا  نم  رانوك  مدقت 

كانهف .ةركلا  راجحألاب  تافارخلاو  طاسألا  نم  ديدعلا  تطبترا  .درمزلاو  دجربزلاو 

رّذحي يذلا  زاوكرتلا  اذهو  .راطخألا  دض  يمحت  ىرخأو  ءافشلا ، ىلع  ةردقلا  كلت  راجحأ 

ام ًالهم ، ...اذه  امأ  رطخ ، يأ  بارتقا  دنع  غتي  هنولف  راطخألا ؛ نم  هب  نيزتي  يذلا  صخشلا 



."؟ ام رمأ  كانه  له  ةيقُر ؟ اي  تارظنلا  هذه  رس 

ديسلا لظت  نأ  وهو  ام ، ءيشب  دعت  نأ  كنم  ديرأ  انأ  ...انأ  ةقيقحلا ، يف  -    

هراجحأ بحي  يذلاو  هتاينجو ، هتقيدحب  ةيانعلا  بحي  يذلا  فيطللا  بيطلا  رانوك 

.َّغتت كوجرأ ال  .دوجولا  ام يف  لمجأ  اهنأكو  اهنع  ثدحتيو  ةركلا 

". ديكأتلاب غتأ  نل  يننكل  اذه ، ككفت يف  ببس  ملعأ  ال  : " لاق

". هلل دمحلا  : " تلاقو تمستبا 

ً.ادج ماه  ءيشب  كرابخإ  ديرأ  يننأل  انه  ىلإ  يعم  كتبحطصا  ةقيقحلا ، يف  -    

؟ يعم باهذلا  ىلع  قفاوت  له 

.ةقفاوم معن  -    

يذلا ناكملا  ىلإ  ًاعم  انلقن  ديرأ  ساملألا ، ةوق  مادختساب  : " لاقو اهيديب  رانوك  كسمأ 

". هديرأ

.ءاوهلا انثلا يف  ىشالت  ةظحل ، لالخو 

......

."؟ يديس اي  نحن  نيأ  : " ةيقُر هتلأس 

.رحبلا عاق  ةيقُر يف  زيزع  اي  نآلا  نحن  -    

؟؟ اذام -    

يرسلا اكم  وه  اذه  .دحأ  هنع  فرعي  الو  رحبلا ، هايم  تحت  يجاجز  رصق  يدل  : " لاق

ديرأ يتلا  ةيقُر  اي  ةديحولا  ِتنأ  مأ ." و" باهش " يمأ و" ىتح  ًادحأ ؛ هيلع  علطأ  يذلا  

". رسلا اذه  يتكراشم  اهنم 

". اذهك ًازيمم  ًافرش  ينحن  نأ  ًادج  دعسي  : " تلاقو تمستبا 

". انه نم  يلّضفت  : " ًالئاق هدي  ّدم 

اهطسو يفو  ةعرابو ، ةقسانتم  ةقيرطب  ةرك  راجحأب  ةاطغُم  ةعاق  ىلإ  رانوك  اهذخأ 

طقف نآلا  : " لاقو اهتلابق  سلج  مث  ةكيرألا ، ىلع  ةيقُر  رانوك  سلجأ  ً.ادج  ةمخف  ةكيرأ  عبقت 

". ىضم تقو  يأ  نم  كأ  ةحارلاو  نامألاب  رعشأ  انأ 

.ةتماص ةيقُر  تلظ 

الو ًاثك ، انملؤتس  اهنأل  انسفنأل  اهب  ظفتحن  الأ  بجي  رعاشم  كانه  ةيقُر ، : " رانوك لاق 

". ةحارلاب روعشلل  اهب  حوبلا  نم  دب 



هل فارتعالا  ينم  بلطی  له  جرحُم ، اذه  اهّرس : يف  ةیقُر  تركف 
؟ هل ـي  بح ظحال  له  ةیقیقحلا ؟ يرعاشمب 

فسآ انأ  هووأ ، ينظ ؟ أطخأ  له  ةيقُر ؟ اي  يمالك  تعّرست يف  له  : " همالك رانوك  لمكأ 

نل رداغن ، انيعد  ايه ، .ةيلوفطلا  يتينانأ  يرذعا  ليلق ؟ لبق  ةحاقوب  كعم  تفرصت  له  ً.ادج 

". ًاددجم مالكلا  اذهب  كجعزأ 

...انأ .نآلا  رداغن  الأ  بجي  .فقوت  كوجرأ  يديس ، : " تلاقو اهتعاجش  ةيقُر  تعمجتسا 

ا ًلم  كلعج  ةلئاه يف  ةبغرب  رعشأ  ك  ناكملا ، اذه  ةحارلاو يف  نامألاب  رعشأ  ًاضيأ  انأ 

". ـي بلق هب  ألتما 

.متهاب رانوك  اهيلإ  رظن 

تسمل .نمزلا  رورم  عم  كيلع  تدتعا  يننكل  ًاثك ، ُتفخ  كب  اقل  ةيادب  يف  : " تلاق

ىلع رطيست  كتلعجو  ـي ، بلق كتلخدأ  ًائيشف ، ًائيشو  .ي  ًامتهاو بـ ًافطعو  ًافطل  كيف 

.ةهرب يف  ةنيزحو  ةسيعت  يلعج  كنك  ك  تاظحل ، ةديعس يف  يلعج  كنك  .يرعاشم 

كبحأ ال  انأ  ...رانوك  يديس  دصقأ  رانوك ، .ةيسفنلا  يتلاحب  مكحتلا  ةراه  عيطتست  تنأ 

عطتسأ يننكلو   ًاضيأ ، كبح يل  ىلع  لصحأ  ىتح  ًاليوط  ترظتنا  .كب  ةاه  انأ  لب  طقف ،

ىلإ لوصولا  عيطتسأ  انأو ال  ةيئاهن ، ةهات ال  هبشأ  اهنإ  ةموهفم ، كرعاشم غ  كأ ؛ ربصلا 

". كرعاشم ءافخإ  عراب يف  تنأ  .اهنومضم  ةفرعمو  اهتياهن 

". ...ةيقُر : " رانوك لاق 

كتببحأ املاطلو  كبحأ ، يديس ، معن  .يمالك  نم  ئجافتم  كنأ  ملعأ  : " ةلئاق هتعطاق 

ينحن وأ  يرعاشم  ينلدابت  نل  كنأ  يتفرعم  نم  مغرلاب  ارس ؛ كل  ـي  بح ىلع  تظفاحو 

، ةفيعض انأ  ً.الدابتم  انبح  نوكي  نأ  ًااد  تدرأ  .كبلق  دوجوملا يف  فولا  بحلا  نم  ًاءزج 

طقف سمألاب  نكل  ةصق ، تارتفل  ىوس  ينع  بيغت  تنأ ال  كيلإ ؟ يقاوشأ  نع  ملعت  لهف 

وأ متهأ  كلذ   كبايغب  يننأ  تننظ  له  .كرصق  ىلإ  دعت  ةرم   لوألو  ًاثك ، ينع  تبغ 

؟ قلقأ

ناك رهشأ ، لبق  كنم  هتذخأ  دقل  هنع ؟ ثحبت  تنك  يذلا  دقَعلا  نأشب  ملعت  له 

اهيأ تنأ  كعم  ءاقبلا  تدرأ  يننأل  كلذ ، لعفأ  يننكل   ءيش ، لك  ءاهنإو  هقيز  اكمإب 

.رعاشملا ينلدابت  تنك ال  نإ  يلإ  هدعأ  كوجرأ  ...ي  ـ بلقو يلقع  ينتبلس  تنأ  ...ينجلا 

.اهلالخ نم  كنايسن  عيطتسأس  يتلا  ةفصولا  ينطعأ 



: لاقو ًاكحاض  رجفنا  تمص ، ةرتف  دعبو  .تقولا  ةليط  اهنع  هينيع  رانوك  دعبي   

ِتنأ .كحضلا  نم  يسفن  عنم  عطتسأ  فسآ ،  انأ  .ّفقوت  رانوك ، اي  كحضلا  نع  فقوت  "

ام ًائيش  كانه  نأ  نظأ  اهديس ، بحت  ةمداخ  نع  ايح  عمسأ يف  ةيقُر !  اي  ةديرف  ةفُحت 

". غصلا كلقع  باصأ 

."؟ هدصقت يذلا  ام  : " ةلئاق هيلإ  ترظنو  ةيقُر ، هجو  ةمدصلا  َتلع 

جسن نع  فقوتت  نأ  اهل  يغبني  مالقألا  عيمج  انهو  ينج ، انأو  ةيرشب  تنأ  -    

انه ىلإ  كترضحأ  .اننيب  بح  كانه  نوكي  نأ  بجي  الو  دجوي  ال  ةيقُر ، .بح  ةصق  يأ 

.ةخألا ةنوآلا  كبلق يف  ىلع  ًاثك  تمكارت  يتلا  كماهوأ  نم  يحاترت  ىتح 

فطلب يرعاشم  ضفر  كناكمإب  ناك  .ٍساق  تنأ  : " تلاقو عومدلاب  ةيقُر  انيع  تألتما 

". ٍساق تنأ  كتدهع ، تسل ك  كنكل  غتت ، الأ  ينتدعو  دقل  رانوك ، .ينحرجت  نأ  نود 

نود نآلا  كلماعأ  انأ  اهنيلهجت ، يتلا  ةديحولا  يتقيقح  هذه  .غتأ  انأ   ةقيقحلا ، يف 

.رُهاظت وأ  ةلماجم  ةيأ 

ًابك ًادهج  لذبت  يهو  ديدش ، قيضب  سفنتت  تأدبو  اهردص ، ىلع  اهيدي  ةيقُر  تعضو 

أوسأ تنأ  .لبق  نم  اذكه  دحأ  ينحرجي  .كهركأ   : " تلاقو رهنالا  نم  اهعومد  عنمل 

". رانوك اي  يح  نئاك 

". أوسألا تنأ  : " تحاص مث 

تعملف هعبصإب ، اهعومد  نم  ةعمد  ذخأو  هدي  رانوك  ّدمف  رمهنت ، اهعومد  تأدبو 

.ضايبلا ةعصان  ةؤلؤل  ىلإ  ةلوحتم  تروكتو  ةدشب  ةعمدلا  كلت 

عمجأ انأف  .ِكنم  ةعمدلا  هذه  ىلع  لوصحلا  تدرأ  يننأ  كلانه  ام  لك  : " رانوك لاق 

ةيرشبل ةعمد  اهيلع  لوصحلا  بغرأ يف  يتلا  داوملا  نمو ب  يسفن ، ضرغل يف  داوملا  ضعب 

بلق نم  بح  ةياهن  ىنعم  لمحت  ةعمد  ينج ؛ عم  لدابتم  بح غ  نم  ًاسك  ًابلق  لمحت 

، نآلا اهيلع  تلصح  يننكل  داوملا ، عيمج  بعصألا ب  نّوكملا  تناك  ةعمدلا  هذه  .ةيرشب 

يتلا ةدملا  ِترصتخا يل  دقل  ةعرسلا ، هذهب  ـي  بح كعوقو يف  عقوتأ  .مهي   ام  لك  اذهو 

قبي .لمملاو   فيخسلا  رشبلا  اع  ىلإ  ةدوعلا  كنك  نآلا  .اهيف  يتطخ  ءاهنإ  ًااد  تدرأ 

". هقيزو دقعلا  ىلع  روثعلا  ىوس  ّيلع 

". انيتأ ثيح  نم  دعنل  ايه  ...دجربزو  توقاي  ...درمزو  ساملأ  : " لاقو رانوك  فقو 

........



.رانوك نع  ةدعتبم  تاوطخ  ةدع  ةيقُر  تعجارت  ةركلا ، راجحألا  ةفرغ  يف 

". دقعلا ينيطعأ  نآلاو ، : " لاق

". لعفأ نل  : " تلاق

". ماري ام  ىلع  ءيش  لك  نأب  يرهاظت  ً.اعم  ةفرغلا  نم  جرخنل  : " لاقو رانوك  مدقت 

ارمو دیدشلا ، اهكابترا  ءافخإ  عطتست  مل  يتلا  ةیقُر  ةقفرب  رانوك  جرخ 
لُّسوتب باهش "  " ينیع ىلإ  ةیقُر  ترظن  ریمأ ." و" باهش "  " نم برقلاب 

. رانوك نم  ينذقنأ  كوجرأ  اهّرس : يف  تلاقو 
". اهذخأب كل  حمسأ  نل  : " ًالئاق ةوقب  ةيقُر  دي  ًاكسمم  هدي  رانوك  دم 

فرع فیك  ةیقُر : حمالم  ىلع  ؤجافتلاو  بارغتسالا  تامالع  تمسترا 
؟ يقامعأ يف  هتلق  ام  رانوك 

". ًالاح اهدي  كرتا  ايه  .اهيلع  ُسقت  ال  : " ًالئاق رانوك  وحن  باهش "  " مّدقت

". اننيب لخدتلا  دحأل  يغبني  الو  يتمداخ ، هذه  : " رانوك لاق 

بجحف ناكملا ، ًادج يف  ةثك  ءاضيبو  ءادوس  دورو  تالتب  باهش "  " ن ةعيرس ، ةكرحب 

: بضغب حاص  يذلا  رانوك  يدي  نم ب  ةيقُر  فطخو  ةفخب  هدي  دم  مث  عيمجلا ، نع  ةيؤرلا 

". تبهذ نيأ  كدجأس  ً.اثك  اهب  دعتبت  نل  "

، هنم كترذح  : " لاق يذلا  باهش "  " نم ًادج  ةبيرق  اهسفن  تدجوو  اهينيع ، ةيقُر  تحتف 

". هب كقلعت  ببس  لهجأ  تلز  ام  .اريذحت  عم  ـي  بواجتت و 

تفرع فيك  ليلق ؟ لبق  ثدح  يذلا  ام  : " تلاقو ةرذتعم  باهش "  " نع ةيقُر  تدعتبا 

."؟! كنم ةدعاسملا  ـي  بلط نع  رانوك  فرع  فيكو  كب ؟ يداجنتسا  نع 

نورخآلا هيف  ركفي  ام  ىلإ  عتسالا  عيطتسن  نجلا  نحنف  طيسب ، اذه  ": " باهش  " لاق

". رشبلاب هيبشلا  ىوتسملا  نود  نجلا  ةصاخ  مهّرس ؛ يف 

هب ترّكف  ام  لك  ىلإ  اهتركاذ  تداعو  ًالجخ ، اههجو  رمحاو  تلق ."؟ اذام  : " ةيقُر تحاص 

". ًادج جرحم  اذه  نإ  ًااد ! يراكفأ  ىلإ  عمتسي  ناك  دقل  : " رانوك ةرضح  اهّرس يف  يف 

؟ كانه رانوك  بو  كنيب  ىرج  يذلا  ام  -    

يرعاشم لك  لبقتساف  ـي ، بحب هل  تفرتعا  دقل  ...دقل  كانه ؟ ...هآآ  -    

.ناقاُطي مكهتو ال  ةيرخسب 

ةليمج ةاتف  رعاشم  ىلع  تلصحو  هناكم  تنك  نإ  .ئيس  هقوذ  نإ  اذام !؟ -    



ً.ادبأ اهضفرأ  نلف  كلثم 

.مايأو مايأل  ءاكبلاو  خارصلا  ديرأ  انأ  هب ؟ رعشأ  يذلا  دلبتلا  اذه  ببس  ام  هآآ ، .كركشأ 

بحلا ينلدابي  هنأ  يسفن  تعنقأ  لب  تننظ ، هبح  يقرغ يف  طرفلو  ًاثك ، رانوك  تببحأ  دقل 

.ءيش يأ  مهفأ  الو  ...زايتمابو  ًادج  ةيبغ  ...ةيبغ  انأ  .كأو  لب  هسفن ،

................

لاب ام  رانوك  ليلق ؟ لبق  انه  ثدح  يذلا  ام  ءيش ! يأ  مهفأ  ال  انأ  ": " مأ  " لاق

."؟ كتمداخ

امأ يعم ! لمعلا  ىلع  رصت  اذامل  ملعأ  .طقف ال  اهتامدخ  تيهنأ  : " لاقو رانوك  كحض 

فوقولا يف ىلع  رداق  ينج  يأ  كانه  نوكي  نأ  بجي  .هيلإ ال  لصأسف  ناك  نيأ  باهش " "

". يهجو

."؟ كتطخ ذيفنت  أدبتس يف  كنأ  دصقت  له  ...له  رانوك ، ": " مأ  " لاق

رود ءاج  دق  اهو  .اهنع  ثحبأ  يتلا  تانوكملا  بعصأ  ىلع  تلصح  دقل  ًاعبط ، : " لاق

". لمعلا

..............

."؟ نوكت اهاسع  ام  نكلو ، هتطخ ! ذيفنت  أدبيس يف  رانوك  ًاذإ ، : " ةيقُر تلاق 

ً.ابايإو ًاباهذ  ةفرغلا  عطقي  أدبو  باهش ،"  " فقو

.هلمكأب نّجلا  اع  مدتل  ىعسي  هنكلو  ًادكأتم ، تسل  -    

؟ اذامل نكلو ، نونج ! اذه  اذام ؟ -    

امدنع ةليللا  كلت  نيركذت  له  .هذه  هتركفب  ًاما  عنتقم  هنكلو  .ملعأ  ال  -    

؟ انل ياشلا  ميدقتب  كمايق  ءانثأ  تعت 

ًاثك ينّبنأو  يهجو ، رانوك يف  خرص  دقل  ً.اما  كلذ  ركذتأ  : " تلاق ًاليلق  كفتلا  دعب 

". اهدصقأ ةطلغ   درجم  ناك  رمألا  نأ  نم  مغرلاب 

دارأ دقل  .يهبتنت  نأ  نود  ِكنم  ياشلا  بوك  طاقسإ  ببستملا يف  وه  رانوك  -    

هلهجأ ببسلو  هنإ  .ةعاقلا  نم  كجارخإو  كداعبإل  همدختسي  ًارذع  دجي  ىتح  كلذ  لعف 

ةليللا كلت  رانوك  انربخأ  .كلعف  ةدر  نم  فئاخ  هنأكو  ِتنأ ؛ كيلإ  لصت  نأ  هتطخل  ديري  ال 

هتطخ اهيلع  دمتعت  يتلا  ةفصولا  يف  بعصألا  نّوكملا  ىلع  لوصحلا  نم  هبارتقا  نع 

ً.ااد اهفصي  ةيرقبعلا ك 



يعم ًافيطل  ناك  دقل  .كانه  لصح  ام  لك  دعب  بعوتسي  يلقع   رانوك ! : " ةيقُر تلاق 

". ...رانوك ..ً.ااد 

صخشلا نوكي  نأ  رانوك  ىلع  َِمل  : " فقوت نود  اهعومد  ترمهناو  ءاكبلاب ، ةيقُر  تأدب 

."؟ ريرشلا صخشلا  بح  تعقو يف  اذامل  ئيسلا ؟

ىلع لمعلا  انيلع  ءاكبلل ، تقو  .ةيقُر ال  اي  ىوقأ  وكت  نأ  ِكيلع  ": " باهش  " اهنم مدقت 

". لصح هم  رانوك  ةطخ  فاقيإ 

!؟" باهش  " اي ثدحتت  ةوق  ةيأ  نع  : " باكسنالا نع  فقوتت  اهعومدو ال  ةيقُر  تحاص 

رانوك بلق  ىلع  اذامل  .ةديحوو  ةسئاي  انأ  هلك ، كلذ  ىلإ  ةفاضإلابو  .ةسئابو  ًادج  ةفيعض  انأ 

كل ًابت  ًاضيأ ؟! ًايبغو  ًاساسحو  ًاقيقر  نوكي  نأ  ـي  بلق ىلع  اذامل  رخصلا ؟ نم  ىسقأ  نوكي  نأ 

". ًاموي كَرأ  ينتيل   .رانوك  اي 

ىلع ديدش  كاهنإ  نم  هظحال  ام  دعب  ةفرغلا  ةكيرأ  ىلع  ةيقُر  سلجأو  باهش "  " مدقت

.قيمع مون  تقرغ يف  ًائيشف ، ًائيشو  .اهدسجو  اههجو 

..............

؟ ةداعسلا نم  مكلا  اذه  لكب  يروعش  ببس  ام  : " لاقو هبلق  قعأ  نم  رانوك  كحض 

". رمحألا ىدنلا  نع  يعم  ثحبا  مأ ."  " اي دعاس  ّايه ، ّايه ،

.يولعلا فرلا  ىلع  انه  هنإ  .هتدجو  هتدجو ،

، رانوك اي  ًاخأو  : " لاقو رانوك  هنم  اهفطخف  رمحألا ، ىدنلا  ةروراق  مأ "  " لَوانت

". ليمجلا كملح  ققحتيس 

."؟ ًاضيأ نجلا  عيمج  لتقو  يلتقو  توملا  وه  ًاقح  ليمجلا  كملح  له  ": " مأ  " لاق

". ًاقحال كلذ  ىلع  ركشتس  .طبضلاب  : " لاقو رانوك  مستبا 

". يلتق ىلع  كركشأل  ًايح  نوكأس  يننأ  نظأ  ال  ": " مأ  " لاق

". ًاعيمج انتحلصمل  اذه  لعفأ  انأ  : " لاقو رانوك  كحض 

" مأ  " .ردانلا ىدنلا  كلذ  ينم  دفن  دقل  .ةغراف  رمحألا  ىدنلا  ةروراق  ال ، : " حاص مث 

."؟ كلذك سيلأ  يلجأ ، نم  هراضحإل  هتايحب  رطاخيس  لطبلا 

كلذ كل  يتلا  ةاتفلا  فرعت  كنكلو  ديكأتلاب ، كلجأ  نم  ايحب  رطاخأس  -    

امأ .ةدحاو  ةرطق  هنم  ينيطعت  اهلعج  وأ  اهيف ، ثأتلا  عيطتسأ  نل  انأ  ً.ادج  ردانلا  ىدنلا 

.ىدن نم  اهيدل  ام  لك  كيطعت  اهلعج  عيطتستف  يهانتم  اللا  كرحسب  تنأ 



دقل ًانسح ، : " لاقو يريرحلا  هرعش  حيرستب  أدبو  هبيج ، نم  ًاطشم  رانوك  جرخأ 

". بهذنل ايه  .ةلواحملا  نم  ال ض  كلذ ، لعف  لواحأس  .ينتعنقأ 

، ةرشابم هفلخ  سي  ناك  يذلا  مأ "  " هب مدطصاف  رانوك  فقوت  تاوطخ ، ةدع  دعب 

."؟ ةأجف تفقوت  اذامل  .ؤم  اذه  خآآ ، ": " مأ  " حاصو

ّيلع كلذ  لبق  : " لاقو ههجو  ىلع  ةيناطيش  ةماستبا  مسر  دقو  مأ "  " ىلإ رانوك  تفتلا 

". دقعلا كلذ  قيز 

."؟ ثدحتت دقع  يأ  نع  ": " مأ  " لءاست

". ةيقُر يتمداخ  دقع  معن ، دقع ؟ يأ  دقع ؟ يأ  : " كفتلاب رهاظت  نأ  دعب  رانوك  لاق 

". رداغنل ايه  دقع ، درجم  هنإ  .ةيمهألا  كلتب  رمألا  اذه  ودبي يل  ال  ": " مأ  " لاق

نِّوكملا وه  ام  ملعت  له  مأ ."  " يزيزع اي  هلهجت  ءيش  كانه  ..ً.الهم  ًالهم ، : " رانوك لاق 

."؟ يتاق هيلع يف  لوصحلا  ًادج  بعصي  يذلا 

ىنعمب ال. هسأر  ریمأ "  " ّزه
". ...نم ةاتف  بلق  رسك  : " رانوك لاق 

". هأدبت نأ  لبق  نونجلا  اذه  نع  ًالاح  فقوتلا  كنم  بلطأ  ..رانوك  ": " باهش  " هعطاق

.كعم ةيقُر  ىرأ  انأ ال  بيرغ ، : " لاقو بارغتساب  هسأر  ّكحو  باهش ،"  " ىلإ رانوك  تفتلا 

."؟ اهتذخأ نيأ  ىلإ 

". كينعي اذه ال  ": " باهش  " لاق

رمألا ال نإ  لاق  دقل  مأ ؟"  " اي هتعمس  له  : " لاقو باهش "  " ىلإ راشأو  رانوك  كحض 

". ةقيقحلا هذه  ىسنت  الأ  كيلعو  يتمداخ ، اهنإ  ...اهاهاه  ينينعي !

". كلذك دعت   ": " باهش  " لاق

". كلذك اهنإ  لب  : " رانوك لاق 

". كلذك تسيل  الك ، ": " باهش  " لاق

قيدص دض  اهفرعت  ال  ةمداخ  عم  فقت  فيك  كب ؟ ام  باهش ،" : "" رانوك لاق 

."؟ كتلوفط

نجلا ال اع  مدت  نع  كتركف  نكلو  ًاقيدص يل ، كربتعأ  تلز  ام  انأ  ": " باهش  " لاق

ذيفنت ىلع  هدعاست  فيك  مأ ،"  " اي تنأو  لجلا ! لك  ىلع  ءاضقلا  ديرت  تنأف  ينيوهتست ؛

."؟ ًاعيمج انتومو  كتو  يهتنتس  ةطخ 



.هديري ءيش  يأب  مايقلاو  هعم  ءاقبلا  ىلع  رانوك  تدهاع  نأ  َقبس يل  دقل  -    

.دقعلا قزمنل  رانوك ، اي  ايه 

". يفولاو يقيقحلا  قيدصلل  لاثم  اذه  كلذ ؟ تعمس  له  : " لاقو مأ "  " ىلإ رانوك  راشأ 

."؟ هقيز يونت  يذلا  دقعلا  ةصق  ام  مث  ": " باهش  " لاق

؟ دقعلا ةصقب  يتمداخ  كربخت  أ  -    

؟ تنأ اهيلع  ينعلطت  نأ  كيأر  ام  .ربخت  الك ،  -    

مف نم  لمجأو  قدصأ  نوكتس  ةصقلا  ينقدص ، : " لاقو باهش "  " نم رانوك  مدقت 

". قئاقحلا ىلع  تاراهبلا  نم  ثكلا  لب  تاراهبلا ، ضعب  ةفاضإ  بحأ  انأف  اهتبحاص ،

". ةصقلا ِكحا يل  ايه ، .كأ  كتاراهب  بحأ  : " ربص دافنب  باهش "  " لاق

.هللا ىلإ  يرمأو  كل  اهیكحأس  ةلیوط ، ةصق  اهنإ  : " لاقو رانوك  بءاثت 
ءالبن نم  يتفصب  نجلا  نم  ءارقفلاو  ءافعضلا  لاوحأ  دقفتأ  يتداعك  تنك 

رضتحت ىوتسملا -  نود  ةینجلا  يهو  ةیقُر -  تدجوف  مهئاینغأو ، نجلا 
ًابلق كلتمأ  انأ  ریمأ ،"  " ای تنأو  باهش "  " ای ملعت  امكو  .ءایحألا  دحأ  يف 

اهتیطعأو عقدم ، رقف  نم  هیناعت  امل  ـي  بلق َّقرف  ًادج ، ًافوطعو  ًانونح 
ىتح هتعقو  نإ  امو  .يعم  لمعلاب  اهل  حمسأس  يننأ  هیف  تبتك  ًادقع 
نأ بجی  يننأ  ينعی  اذهف  دقعلا  قیزمتب  تمق  نإ  ةیقُر ، يلاتلاب : اهتربخأ 
نأ يرصق -  ریخ  نم  تلكأ  نأ  دعب  نآلا -  ةیقُر  دیرت  كلذلو  كلتقأ .
نأ ملعت  باهش "  " ای تنأو  .اهتایحب  طبتری  يذلا  دقعلا  قیزمت  نم  ينعنمت 

". هاوتحم ناك  امهم  ذفنُی  نأ  بجیو  هیف ، عجارت  نجلا ال  دقع 
!". ًادج ةليوط  ةصق  نم  اهل  اي  ": " باهش  " لاق

". كلذ كل  لقأ  أ  : " لاقو ةقثب  رانوك  مستبا 

". ةيرقبعلا راكفألا  بحاص  اي  طقف  كنم  رخسأ  تنك  دقل  ": " باهش  " حاص

لمُكت نأ  كنك  .نآلا  يرمأ  نم  ةلجع  ىلع  انأ  .كركشأ  : " لاقو هتعبق  رانوك  رمتعا 

"". مأ  " اي لاعت  رخآ ، تقو  كحيدم يل يف 

نوكت نأ  بجي  يتلا  نجلا  حور  نع  دعبلا  لك  ديعب  اهعم  هتلعف  ام  نإ  -    

.نجلا ءالبن  ىلع  راع  تنأ  .ةبحمو  ةحماستم 

! توملا نم  اهتذقنأ  دقل  خيبوتلاو ! خيبوتلاو  خيبوتلا  ًااد ؛ هلانأ  ام  اذه  -    



! نآلا اهلتق  ديرت  كنكل  -    

ىنأ ..دقعب ال  ةنوهرم  اهتايح  ًايلسم ؟ رمألا  ودبي  الأ  ...اهاهاه  : " لاقو رانوك  كحض 

."؟ اهناكم نوكت  نأ  ديرت  له  كيأر ؟ ام  مأ ،"  " ً.ادبأ اهناكم  نوكأ  نأ 

.ال عبطلاب  -    

عّرسأ نأ  بجي  اذل  اهلجأ ، بارتقاب  ملعت  اهنإ  .ئيس  اهظحو  ةنيكسم ، ةيقُر  : " رانوك لاق 

". مالسب اهحور  دقرت  ىتح  دقعلا  قزمأو  رومألا 

ةفرغ غولب  ىلع  اندعاس  ساملألا ، ءيش غ  الو  ساملأ  : " لاقو مأ "  " دي رانوك  كسمأ 

". ةيقُر

". ةيقُر ةفرغ  ىلإ  القنا  لفنرقو ، مساي  ": " باهش  " لاق هيشالت  روفو 

نيأ : " ًالئاق ةيقُر  ةنازخ  ةمهب يف  ثحبي  رانوك  دجوف  كانه ، ىلإ  لقتنا  ةظحل  لالخو 

"". مأ  " اي ًاديج  هنع  ثحبا  ىرت ؟ اي  دقعلا  تعضو 

". هب ظافتحالا  قح  هل  ًالوأ  هدجي  نمو  ثحبلا ، كدعاسأس يف  ": " باهش  " لاق

لبق هدجن  نأ  بجي  مأ ؛"  " اي ثحبلا  كدهج يف  لذبا  : " لاقو مأ "  " ىلإ رانوك  تفتلا 

". رمحألا رعشلا  بحاص 

..ً.الّوطم ثحبلا  دعب 

نيأ .ناكم  يأ  دقعلا يف  داجيإ  عطتسأ  .تبعت   : " لاقو ةيقُر  ريرس  ىلع  رانوك  ىقلتسا 

."؟ ةركاملا كلت  هتفخأ 

". هيف هداجيإ  انيلع  بعصي  ناكم  ةيانعب يف  هتفخأ  اهنأ  نظأ  ": " مأ  " لاق

."؟ اهتزوحب ناك  ول  اذام  : " رانوك لاق 

". كلذ نظأ  ال  ": " مأ  " لاق

دقل مهي ، ال  اذه  دقعلا ؟ عضأس  نيأف  ةيقُر ، انأ  تنك  نإ  ًابجع ، : " لاقو رانوك  سلج 

". ةيافكلا هيف  ا  انثحب 

ذیفنت يف  أدبأس  هّرس : يف  رّكفو  ًاددجم ، ریرسلا  ىلع  رانوك  ىقلتسا 
يأ لعف  وأ  يعنم  عیطتست  نل  ةیقُر  .ءارولا  ىلإ  تافتلالا  نود  يتاططخم 

.تاظحل يف  هیلإ  باهذلا  يننكمیو  اهناكم  فرعأ  انأ  .كلذ  قیقحتل  ءيش 
. مهم ریغ  دقع  لجأ  نم  تقولا  نم  دیزملا  عّیضأ  الأ  بجی  نكل ،

وأ رداغ  ايه  انه ؟ تلز  امأ  باهش " ، " هووأ .رداغنل  ايه  مأ ،" : "" ًالئاق ةيقُر  ةفرغ  رداغ 



". ةيرقبعلا يتطخ  ذيفنت  ىلع  دعاسو  يلإ  مضنا 

ردق مدع  ببس  ملعأ  انأ ال  رانوك ، اي  يلإ  عمتسا  .ةيقُر  ىلإ  رداغأس  انأ  ": " باهش  " لاق

تنأ .كلذك  كنوك  نم  مغرلاب  ًايقيقح يل  ًاودع  كرابتعا  عيطتسأ  يننإ ال  ىتح  كهرك ؛ ىلع 

لك يهتنتسف  رخآ  ينج  يأ  وأ  ةيقُر  ءاذيإب  تمق  نإ  ْنكلو ، نآلا ، ىلإ  يقيدص  تلز  ام 

". كب ينطبرت  يتلا  ةقادصلا  رصاوأ 

نأ َّيلع  يتلا  ةاتفلا  ثيح  ىلإ  رداغنل  مأ ،"  " اي ايه  .تمهف  تمهف  : " رانوك لاق 

". اهرحسأ

، توقايلا اهيأ  .كانه  ىلإ  انلقن  عيطتسي  توقايلا  نإ  لاُقي  : " ًالئاق مأ "  " حفاصو هدي  دم 

". كلذب مق 

.ةيقُر مانت  ثيح  هتيب  ىلإ  باهش "  " داعو مأ ،"  " ةقفرب رانوك  ىشالت  ام  ناعرسو 

........

يتلا ةديحولا  ةينجلا  اهيف  شيعت  يتلا  ةنيدملا  دودح  ىلإ  انلصو  دق  اه  : " رانوك لاق 

". رمحألا ىدنلا  كل 

انيلع رصتخيس  كلذف  طبضلاب ؛ اهناكم  ىلإ  انلقنل  كاوق  مدختست  َِمل ال  ": " مأ  " هلأس

". كانهو انه  ثحبلا  ةقشم  نم  انيفعيسو  تقولا ، نم  ثكلا 

نم ثكلا  قلحت  ثيح  مخضلا ، ةنيدملا  لخدم  ىلع  ناترّمسم  هانيعو  رانوك  هباجأ 

يدوب ناك  : " رانوك لاق  .ةرسآ  ةرحاس  تاماستباب  راوزلاب  تابحرم  ناكم  لك  تاينجلا يف 

لواحي نم  لك  عنم  ىلع  لمعت  ةيرحس  ةذيوعتب  اوماق  ةنيدملا  هذه  لهأ  نكلو  كلذ ، لعف 

لعف انعسوب  سيل  .اهلوخد  نم  ىرخأ  ةيرحس  ةردق  يأ  وأ  هاوق  مادختسا  قيرط  نع  لقنتلا 

". دجب اهنع  ثحبلا  ىوس  ءيش 

!". شقلا نم  ةموك  طسو  ةربإ  نع  ثحبلا  ددصب  اننأ  دصقت  تنأ  هآآ ! ": " مأ  " لاق

". ةليح ديلاب  امو  .حيحص  اذه  : " رانوك لاق 

". مأ  " هقفاري ةنيدملا  رانوك  لخد 

، رمحألا ىدنلا  نع  ناثحبت  تنأ  : " ًالئاق لوجتملا  ةعابلا  دحأ  روفلا  ىلع  هنم  مدقتف 

."؟ كلذك سيلأ 

."!؟ انيتهبج ىلع  كلذ  بتُك  له  ًابجع ! ": " مأ  " ّدر

". هنم ًابك  ًانوزخم  كلمأ  انأ  .هايإ  كعيب  يننك  : " عئابلا لاق 



" مأ  " اي ايه  .رمحألا  ىدنلا  نع  ًاثحب  انه  ىلإ  ِتأن  نحن   ً.اركش  ال ، : " رانوك لاق 

". ينعبتا

انل رصتخي  الأ  هءارش ؟ تضفر  َِمل  رانوك ، : " لاق مث  ًابرغتسم  مأ "  " هعبتو رانوك ، مدقت 

". ةنيدملا هذه  رداغنو  ىدنلا  هنم  يرتشنو  هيلإ  دوعن  نأ  بجي  قيرطلا ؟ كلذ 

نوكي نأ  دب  ىدنلا ال  كلذ  ً.اجذاس  نكت  ال  ًاقح ؟ عئابلا  كلذ  تقدص  له  : " رانوك لاق 

". ةينجلا كلت  ضرألا غ  هذه  ىلع  هكلت  دحأ  الف  ًافيزم ،

.رانوك اي  ًالعف  يرقبع  تنأ  .تمهف  -    

.ةليمجلا انتينج  نع  ثحبن  انعد  ايه ، .كلذك  ودبأ  يننكلو ال  كلذ ، ملعأ  -    

". ءايبغألا رشبلا  ند  ةهيبش  اهنإ  : " لاقو ةنيدملا  اعم  لمأتي  رانوك  ذخأ 

."؟ ًاقح ءايبغأ  رشبلا  له  ": " مأ  " هلأس

وأ ةقفش  دأ  نود  ًاضعب  مهضعب  لتقب  مهمايق  هينعي  نأ  نك  يذلا  ام  : " رانوك هباجأ 

نولكأي ًادج ؛ ءاينغأ  رشب  كانه  كلذ ؟ هسفن غ  عونلا  نم  مهنأب  ثارتكالا  نود  نمو  ةمحر ،

ىلع لوصحلا  نونمتي  نمم  ًاعوج  نوتو  نم  كانه  نيب  حضاو ، فارسإ  عم  عبشلا  ىتح 

نأ وه  ببسلاو  رشبلا ؛ اع  ءارقفلا يف  نم  بك  ددع  دجوي  هنأ  ك  .طقف  ةدحاو  ةمقل 

نأ رشبلا  ناكمإب  .ءاكذو  ةمكحب  تاورث  نم  مهيدل  ا  اوفرصتي  و  ءايبغأ  لاملا  باحصأ 

". يهتني عمطو ال  ةضيغب  ةينانأ  نود  ًاضعب  مهضعب  اودعاس  نإ  هسفن  ىوتسملا  اونوكي يف 

". رشبلا نع  ثكلا  فرعت  تنأ  .مهئابغب  ًاما  ينتعنقأ  ": " مأ  " لاق

". رخف لكبو  : " وهزلا نم  ءيشب  لاقو  رانوك  مستبا 

اهنم ملعتن  اهيف   نوعقي  يتلا  ءاطخألا  فرعنو  مهيلع  فرعتن  نأ  انيلع  : " سمه مث 

". اهبنجتنو

."؟ سمهلا اذامل  نكلو ، .تمهف  ": " مأ  " سمه

"". مأ  " اي ديعس  انأ  ًاثك ، سمهلا  ينبجعي  .عم  ببس  دجوي  ال  : " رانوك لاق 

". ةينجلا كلت  نع  ثحبن  انعد  نآلاو ، ً.اضيأ  كتداعسل  ديعس  انأ  ": " مأ  " لاق

................

امدنع فعاضتي  اهلجو  ًاما ، كبسانت  روهزلا  هذه  .قفوم  ِكرايتخا  ": " باهش  " لاق

". كيدي اهنيلمحت ب 

.ةمستبم لحملا  ترداغو  دورولا  ن  تعفد 



"". باهش  " اي لوسعملا  مالكلا  مادختسا  عراب يف  تنأ  : " ةيقُر تلاق 

لوسعملا مالكلاو  نيرتشملا ، بولق  ةلتسا  نم  يل  دب  ال  .كركشأ  : " لاقو كحض 

."؟ نآلا كلاح  فيك  ةيقُر ، اي  اذه  نم  انيعد  .اد  نئابز  ديكأتلاب  مهلعجيس 

". كلذ نظأ  لضفأ ، لجأ  ...لضفأ  انأ  : " تلاقو نزحب  اهسأر  تسكن 

"". مأ  " نع الو  هنع  رابخأ  يأ  ينلصت  رانوك ؟  بهذ  نيأ  ىلإ  ": " باهش  " لءاست

؟ هططخم ذيفنت  نم  برتقا  هنأ  نظت  له  -    

.هفاقيإ دحأ  يأ  عيطتسي  نلف  ام  ءيشب  مايقلا  ركفي يف  امدنع  رانوك  ار ، -    

ام مهفأ  ال  اهعمج ؟ ىلإ  وبصي  يتلا  تانوكملاب  طبضلاب  هلعفيس  يذلا  ام  -    

.اعلا اذه  مدت  ىلع  ةرداق  اهنأ  نظأ  .تانوكملا ال  نم  ةعومجم  هلعفت  نأ  نك  يذلا 

كلم ىلإ  اهيطعيس  لب  هسفنب ، رانوك  اهمدختسي  نل  اهعمجي  يتلا  داوملا  كلت  -    

تانوكملا كلت  عمجب  ماق  نإ  هططخم  ذيفنتب  رانوك  دعو  ينجلا  كلذ  نجلا ؛ لابج 

.اهايإ هاطعأو 

داوملا ال ىلع  لوصحلل  هعدخي  ناك  ول  اذام  ينجلا ؟ كلذب  رانوك  قثي  اذاملو  -    

..غ

هلقع هل  هّنيز  ام  ذفني  وه  اهو  هرارق ، ذختا  دقل  ً.ادبأ  انيلإ  عمتسي  نل  رانوك  -    

.نجلا لابج  كلم  بحي  دحأ  ال  يرقبعلا ..." "

املاط ًائيش  تركذت  باهش ،"  " هوأ : " اهنهذ نع  باغ  ًائيش  تركذت  اهنأكو  ةيقُر  تحاص 

."؟ رانوك سبحب  نجلا  كلم  ماق  اذامل  هنع ، كلاؤس  تبغر يف 

، نجلا لابج  كلم  كانهف  انه ؛ نجلا  كولم  عيمج  كلم  وه  نجلا  كلم  ": " باهش  " لاق

نجلا كلم  مكح  تحت  مهلك  ...ثكلا  مهغو  دورولا ، تاينج  ةكلمو  نجلا ، راحب  كلمو 

". نجلا نوناق  نع  جراخ  وأ  ءيسم  لك  ةبقاعم  عيطتسي  يذلا 

كلم هسبحي  ال  اذلف  نجلا ، لابج  كلم  هركي  عيمجلا  نإ  تلق  تنأ  : " ةيقُر هتلأس 

."؟ رانوك عم  لعف  لثم  نجلا 

نجلا لابج  كلمو  .ام  ءيشب  هتنادإ  تبثت  نم  لك  سبحي  نجلا  كلم  ": " باهش  " لاق

، نجلا كلم  لتق  ةلواح  نيدأ  دقف  رانوك  امأ  .هنيدي  دق  ليلد  يأ  ضحد  عيطتسيو  ذ 

يذلا ال رشاعلا  ىوتسملا  ىلإ  اولصو  نيذلا  نجلا  نم  هنوك  ىلإ  ًارظن  كلذ  عيطتسي  رانوكف 

اذه نكل  داع ، فيك  ملعأ  .رشبلا ال  دالب  ىلإ  هيفنو  سوناف  هسبح يف  ّمت  اذل  ىوق ، يأ  هقوفت 



قّفل نم  كانه  كلملا ، لتق  لواح  هنأ  نظأ  انأ ال  .دعسي  اذهف  ًاددجم  انه  هارأ  نأ  مهي ، ال 

". ييأر ةمهتلا يف  هذه  هل 

". رانوك كسم  : " نزحب ةيقُر  تلاق 

."؟ هبح ةعقاو يف  تلز  ام  له  ": " باهش  " اهلأس

نأ بجي  .ةوسقلا  كلت  لكب  ينضفر  صخش  بح  ىلع  ءاقبلا  يننك  ال  : " ةيقُر تلاق 

". ًاما ـي  بلق نم  هبح  ليزأ 

...............................................

". اهاهاهاه : " ًايلاع رانوك  تاكحض  تعفترا 

". ًاكحضم سيل  اذه  : " بضغب مأ "  " لاق

". كحضلا ةك  نم  ينملؤي  ينطب  : " ًالئاق هنطب  رانوك  كسمأ 

عيطتست تنأ  كسفن ، كلا  أدها ، رانوك  : " هسفنل لاقو  كحضلا  عومد  رانوك  حسم 

". كلذ لعف 

.رانوك انأ  يصاصتخا  وه  تاينجلا  عم  لماعتلا  مأ ،" : "" لاق ًاقيمع  ًاسفن  ذخأ  نأ  دعبو 

ةلتسال ًايفاك  نوكيس  ةلماجملا  نم  ليلقلاف  نهعم ، ًادج  ًاحيرص  نوكت  نأ  كيلع  سيل 

". نهبولق

.تاينجلا ىلع  بذكلا  ىلع  ًاداتعم  تسل  انأو  رانوك ، اي  ةليمج  تسيل  يه  -    

اعلا لعج  اهنك  ةلماجملاو  ةلماجم ، اهنإ  .يزيزع  اي  ًابذك  ربتُعي  اذه ال  -    

، قافنلا ًائيش غ  ينعي  نل  اهنم  راثكإلاف  طقف ، اهنم  ليلقلا  تلق ، ك  نكلو ، ً.الج  كأ 

؟" مأ  " اي تنأ  مهبحت  له  قفانملا ، بحأ  انأو ال 

.ال عبطلاب  -    

.لخادلا ىلإ  ًاددجم  دوعن  انعد  -    

؟ ةقباسلا ةرملا  لثم  لحملا  جراخ  انؤاقلإو  اندرط  مت  ول  اذام  -    

"". مأ  " اي ةرملا  هذه  ثدحتيس  نم  يننأل  كلذ ، ثدحي  نل  : " ةقثب رانوك  لاق 

: اهيلع بتك  يتلا  لحملا  ةتفال  ىلإ  مأ "  " رظن

ةنیدملا هذه  ناكس  عیمج  ًاقح  نوفرعی  له  : " لاقو ةنیدملا  ناكس  لیلد 
."؟ اهیف نوشیعی  يتلا  نكامألاو 

.راوزلا نع  مهعقوم  بجح  اوبلط  ةنيدملا  ناكس  ضعب  نأ  نظأو  ار ، : " رانوك لاق 



كيلع مأ ،"  " .اهعقوم رظحب  تماق  دق  انتينج  نوكت  الأ  ـي  بلق لك  نم  ىنأ  لب  وجرأو ،

مستبا .ناكملا  نع  ةلوؤسملا  ةينجلابو  ناكملاب  كباجعإ  يفخت  الأ  ام  لحم  ىلإ  لخدت  امدنع 

". ماري ام  ىلع  ءيش  لك  نوكيسو  ًاسوبع ، نكت  الو 

ناكملا ماحتقاب  تمق  امدنع  ىلوألا  ةرملا  كلكش يف  نايسن  يننك  ال  : " ًالئاق كحض  مث 

يننأ يظح  ءوس  نم  ...اهاهاه  .انتينج  نع  ديدهتلا  ىلإ  برقأ  ٍلاع  توصب  ةينجلا  لاؤسو 

". كتقفارمو كفلخ  لوخدلا  تررق 

". لصح ام  ىسنن  نأ  انيلع  ": " مأ  " لاق

". ّملعتو ينعبتا  ايه ، .ثدح  ام  ىسننس  ديكأتلاب  : " رانوك لاق 

، خلا ءاسم  : " ناكملا نع  ةلوؤسملا  ةينجلل  بيذهتب  همالك  هّجوو  ًستبم ، رانوك  لخد 

لهف ديعب ، نمز  ذنم  اهرأ  ةقيدص يل   نع  ثحبلا  ديرأو  ةليمجلا ، ةنيدملا  هذهل  رئاز  انأ 

". ِتحمس ول  اهنع ؟ ثحبلا  دعاسم يف  كنك 

". كلضف نم  ةظحل  .ديكأت  لكب  كلذ  اكمإب  : " تلاقو تمستبا 

". كش نود  بك  يرقبع  عنص  نم  ةركف  اذهك  لحم  دوجو  نإ  .كركشأ  : " رانوك لاق 

داجيإ كنك  يتلا  ةفورعملا  رانوك  ةكرش  ىلإ  دوعي  لحملا  اذه  نإ  .حيحص  اذه  : " تلاق

". ندملا مظعم  ةيرقبعلا يف  اهراكفأو  اهتارثتسا 

". ًالعف يرقبع  ينج  كاذ  رانوك  نأ  نظأ  : " رانوك لاق 

". اذه كعم يف  انأ  : " تلاق

."؟ يلثم قينأو  ميسو  وه  له  : " اهلأس

ينج هنأ  نظأ  ًاثك ، روهظلا  بحي  وه ال  .ايح  هرأ يف  يننكلو   كلذ ، لاقي  : " هتباجأ

". ًادج عضاوتم 

". ..ً.ادج ًادج  ًادج  عضاوتم "  " وهف يفكت ، ةدحاو ال  ًادج  ": " مأ  " لاق

ناكم داجيإ  كنم  ديرأ  يذلا  مسالا  كؤاطعإ  يننك  له  ًانسح ، : " لاقو رانوك  مستبا 

."؟ هتبحاص

". يديس اي  كلذ  كنك  : " تلاق

". ...ىدنلا ةديس  ىده  ةينجلا  : " لاق

."؟ داج تنأ  له  : " ةلئاق هيلإ  اهرصب  ةينجلا  تعفر 

". داج ًاعبط  : " لاق



ىلع لوصحلا  مهنك  نيذلا  صاخشألا  نم  تنك  نإ  ىرأ  كمسا   ةفرعم  َّيلع  : " تلاق

". اهعقوم

". رانوك انأ  .رورس  لكب  : " رانوك لاق 

". لحملا اذه  بحاص  مسا  هبشي  كمسا  نأل  ظوظحم  تنأ  هآآ ، : " تحاص

.تمصب مأ "  " ىلإ رانوك  رظن 

". كتمصب ىلع  لوصحلل  انه  كعبصإ  عض  : " تلاق

انلحم لالخ  نم  اهناكم  ةفرعم  كنك  ال  .ةفسآ  انأ  هووأ ، : " تلاق اهعضو  نأ  دعبو 

كتدعاسم يف يننك  ال  كنم ، رذتعأ  انأ  نيروظحملا ! صاخشألا  عم  كمسا  تعضو  اهنأل 

". ءيش

". رداغنل مأ "  " اي ايه  كل ، ًاركش  سأب ، ال  : " رانوك لاق 

ربخت اذامل   رانوك ؟ اي  لحملا  اذه  بحاص  تنأأ  ": " مأ  " لاق اجرخ  نأ  دعبو 

."؟ كلذب

.نآلا ًهم  سيل  اذه  -    

كلت عقوم  ةفرعمو  كسفن  نع  رظحلا  عفر  كناكمإبو  لحملا ، كلام  تنأ  -    

.ةينجلا

ليمع يأ  ىلع  لحملا  اذهل  كلك  سسجتأ  الأ  ىلع  صني  ًادهعت  تعقو  دقل  -    

هذه ناكس  مظعم  نيروظحملا ؛ نمض  يمسا  عضوب  اوماق  ةنيدملا  هذه  نوثكلا يف  .هيف 

.يننوهركي ةنيدملا 

ةعومجملا نمض  كعضتل  ةخألا  كترايز  ةينجلا يف  كلتل  هتلعف  يذلا  ام  -    

!؟ ةروظحملا

ديكأتلابو روظحم ، انأ  .هلعف  انيلع  بجي  ا  كفتلا  انيلع  .ءيش  ال  : " لاقو رانوك  مستبا 

تسيل ةيقُر  لجأ ، ةيقُر ! نكل  ًاضيأ ، ناروظحم  باهش " و" تنأ  كلذك ؛ اقدصأ  عيمج 

". ةيقُرو باهش "  " ةرايزل بهذن  انعدو  انه ، نم  جرخنل  لاعت ، .كلذك 

؟ ةيقُر ناكم  ملعت  له  -    

متاخلا يف كلذ  .رهلا  متاخ ع  اهتيدهأ  روهش  لبق  .ةيادبلا  ذنم  اهناكم  ملعأ  : " لاق

". تناك نيأ  اهناكم  ىلإ  دوقي  يذلا  وه  ةقيقحلا 

.ةنيدملا هذه  نم  جرخنل  ًاذإ ، .عئار  اذه  -    



.رشبلا ند  ةهيبشلا  ةلمملا  ةنيدملا  هذه  نم  جرخنل  لجأ  -    

...............................................

". رانوك بايغ  ىلع  ناعوبسأ  َّرم  دقل  : " ةيقُر تلاق 

". حيحص اذه  ": " باهش  " لاق

". مأ  " ةقفرب رانوك  رهظ  ىتح  تاظحل  ّالإ  يه  امو 

."!؟ رانوك : " بارغتساب باهش "  " لاق

ثكلا انيدل  ايه ، ًاثك ؟ َّيلإ  تقتشا  له  .رانوك  معن  : " لاقو ًستبم  هنم  رانوك  مدقت 

". يعم يلاعت  ةيقُر  .لمعلا  نم 

". اهءاذيإ يونت  تنك  نإ  اهذخأب  كل  حمسأ  نل  : " ًالئاق باهش "  " مدقت

يأ ذاختا  عيطتست  ةيقُر  نإ  مث  ةجردلا ، كلت  ىلإ  ًائيس  تسل  انأ  باهش ،" : "" رانوك لاق 

."؟ كلذك سيلأ  اهسفنب ، رارق 

". معن ن ...ـ : " كابتراو ددرت  دعب  تلاق 

مأ هنيبحت  يذلا  ينجلا  عم  مودقلا  ىلع  قفاوت  له  ًاذإ  .ميظع  اذه  : " رانوك لاق 

."؟ مالكلا لوسعم  دورولا  عئاب  عم  ءاقبلا  لضفت 

". ...راتخأ انأ  ...انأ  : " تلاقو باهش "  " ىلإ ةيقُر  ترظن 

". ًاذإ انب  ايه  ": " مأ  " اهعطاق

!". دعب ًائيش  لقت  اهنكل   ": " باهش  " هعطاق

راتخت ةلقاع  ةينج  دجوت  ال  رانوك ؟! عم  باهذلا  ضفرت  ةينج  كانه  لهو  ": " مأ  " لاق

". رانوك يضريال  ام 

"". باهش  " عم ىقبأس  انأ  .رانوك  اي  كعم  باهذلا  ضفرأ  انأ  : " ةيقُر تحاص 

كنوك كشأ يف  يننإ  مث  كلذ !! ضفرت  فيك  لوقعم ! اذه غ  اذام ؟؟ ": " مأ  " حاص

خب تنأ  له  ...رانوك  .رانوك  عم  جورخلا  ةينج  اهيف  ضفرت  يتلا  ىلوألا  ةرملا  اهنإ  .ةينج 

."؟ ...مأ ةمدصلا  نم  تجرخ  له  رانوك ؟؟ اي 

كانه له  اهتلق : تنأ  ...ریخب  انأ  ریمأ ."  " ای كیلع  ال  : " رانوك لاق 
ةینج نآلا  ىلإ  دجوت  ال  كبیجأ : انأو  ؟  رانوك عم  باهذلا  ضفرت  ةینج 

". ينضفرت



نم مغرلاب  ليلق ؛ لبق  كتضفر  ةيقُر  ةينجلا  هذه  .هيلإ  يمرت  ام  مهفأ  انأ ال  ": " مأ  " لاق

". ...ىوتسملا نود  اهنوك 

."؟ ةينج اننيب  ةفقاولا  هذه  نأ  ًاقح  نظت  له  : " ًستبم رانوك  لاق 

". مأ و" باهش "  " يهجو ىلع  ةمدصلا  تمستراو  ةيقُر ، تكبترا 

."؟ هينعت يذلا  ام  ": " باهش  " لاق

نع راتسلا  عفر  انيلع  له  : " ًالئاق هيلع  سلجو  ًايسرك ، هسفنل  بحسو  رانوك ، مدقت 

، يدرت نأ  لبقو  .ىذأ  يأ  كل  ببسأ  نل  ينيقدص ، يتقفارم ؟ نيراتختس  مأ  ةيقُر  اي  روتسملا 

كنكلو نيرخآلا ، ديدهت  بحي  ال  ًاضيأ  فيطلو  نونحو  بيط  ينج  يننأب  ككذت  َّيلع 
."؟ يتقفارم ىلع  قفاوت  له  ايه ، .ِكيلإ  ةسام  ةجاحب  انأ  .كلذ  لعف  ىلع  ينتربجأ 

نأ طرش  كقفارأس  .ةقفاوم  انأ  ًانسح ، .أوسألا  تنأ  رانوك  : " تمص ةرتف  دعب  تلاق 

". يرس ىلع  ظفاحت 

تقولاف انه ، نم  رداغنل  .هيلع  ظفاحأس  معن  هيلع ، ظفاحأس  : " ةداعسب رانوك  حاص 

". بهذ نم 

". ةيقُر ةيحل  مكقفارأس  ": " باهش  " لاق

اذه لقألا  ىلع  ًانسح ، .ئيس  رمأ  يأ  اهل  ثدحي  نل  باهش ،"  " اي غلابت  تنأ  : " رانوك لاق 

". هوجرأ ام 

"، باهش  " دي كسمأف  مأ "  " امأ مأ ."  " دي كسمأ  ىرخألا  هديبو  ةيقُر ، دي  رانوك  كسمأ 

رخآو رمحأ  قيقع  : " رانوك لاق  ةقلح ، ليكشت  مت  نأ  دعبو  .ةيقُر  دي  باهش "  " كسمأ يف 

". رشبلا ند  ةهيبشلا  ةنيدملا  ىلإ  ذخ  قيقعلا  اهيأ  ايه  رضخأو ، قرزأ  كانهو  رفصأ ،

.ةنيدملا ةباوب  مامأ  باهش " و" مأ " ةيقُرو و" رانوك  رهظ  ةظحل ، نم  لقأ  يفو 

اندعاسي لحم  كانه  ًادج ؛ ةطيسب  ةطخلا  : " لاقو عيمجلل  ًاهجاوم  فقوو  رانوك ، مدقت 

يعالطإ ضفري  لحملا  كلذ  ماظن  ّنكلو  ةنيدملا ، هذه  شيعي يف  ينج  لك  عقوم  ةفرعم  ىلع 

رابخإ ًادبأ  ضفري  نل  هنكل  اهيلع ، باهش " و" مأ "  " عالطإ ضفسو  تامولعملا ، ضعب  ىلع 

كتفرعم دعبو  .ةنيعم  ةينج  نع  مهلاؤسو  هلوخد ، ةيقُر  اي  ِكنم  ديرأ  كلذلو ، .اهب  ةيقُر 

ةصقلا انترماغم  يهتنتسو  ماري ، ام  ىلع  ءيش  لك  نوكيسو  هيلع  ينيعلطأ  اهعقوم 

". ةليمجلاو

!". ةناطيش اهنأ  ينعي  اذه  لهف  ةينج  نكت  نإ   ةيقُر ؟ ام رس  رانوك ، ": " مأ  " حاص



". انب ايه  اهمهفت ، نل  رومأب  كلاب  لغشت  ال  : " رانوك لاق 

."؟ هنع ثحبت  يذلا  صخشلا  نمو  ": " باهش  " هلأس

.لحملا ىلإ  لصن  امدنع  ًاقحال ، كلذب  كربخأس  -    

". ًاعيرس هيلإ  لوصولا  اننك  لحملا ، ناكم  تظفح  دقل  ": " مأ  " لاق

". رخآ ناكم  ىلإ  موي  لك  هناكم  ّغي  لحملا   ميمصتب  تمق  فسألل ، : " رانوك لاق 

."؟ اذه هينعي  يذلا  ام  ": " مأ  " لاق

رمألا ودبي  الأ  ...اهاهاه  ً.اددجم  لحملا  ناكم  نع  ثحبن  نأ  انيلع  : " همالك رانوك  لمكأ 

."؟ ًايلسم

."؟ كلحم ناكم  لهجت  فيك  .بيرغ  ريدم  تنأ  ": " مأ  " لاق

تاكرشلا ددع  ملعأ  يننإ ال  ىتح  بيرغ ، ريدم  هيلع ، انأ  ام  اذه  فسألل ، : " رانوك لاق 

طقف انأ  .اهترادإل  نيرخآ  صاخشأ  ليكوتب  موقأ  اإو  ًايصخش ، اهريدأ  يننأل ال  اهكلتمأ  يتلا 

رمثتسأ مث  ةديدجو ، ةعئار  اهنأ  دجأ  يتلا  راكفألاو  تاططخملا  اهل  عضأو  لاحملا ، ركتبأ 

مك هآآ ، .ةعماللا  ةركلا  يراجحأ  لمأتأل  يرصق  سلجأ يف  كلذ  دعبو  اهدييشتل ، يلاومأ 

". ةزيزعلا يراجحأ  ىلإ  تقتشا  مك  اهيلإ ، تقتشا 

". ًاذإ ثحبلا  أدبنل  ": " مأ  " لاق

دارفأ رايتخاب  موقأس  انه ، دئاقلا  يننأ  او  .هنع  ثحبنو  قرتفن  نأ  انيلع  : " رانوك لاق 

". انأ يتقفرب  نوكتسف  ةيقُر  امأ  مأ ،"  " ةقفرب باهش "  " نوكيس .ةعومجم  لك 

تنأ كيلع  اذامل  مث  .تاعومجملل  كرايتخا  ينبجعي  ال  : " ًاضرتعم باهش "  " حاص

."؟ انيلع ًادئاق  نوكت  نأ  رانوك  اي 

يفف مأ "  " امأ عباسلا ، ىوتسملا  تنأف يف  .انه  ىوتسم  ىلعألا  يننأل  ةطاسبب ، : " هباجأ

قحتسأ انأ  يلاتلابو ، .ىوتسملا  نود  فسألل  ايو  يهف  ةيقُر ، ىلإ  ةبسنلابو  .سماخلا  ىوتسملا 

". ةرادجبو مكل ، ًادئاق  نوكأ  نأ 

كتقفارم لّضفأ  يننأ  نم  مغرلاب  هترتخا ؛ يذلا  عيزوتلا  ىلع  قفاوم  انأ  ": " مأ  " لاق

". رانوك اي  تنأ 

انعتجا ناكمو  .ليللا  فصتنم  لبق  انه  ىلإ  دعنلو  ثحبلا ، أدبنل  ًاذإ ، ايه  : " رانوك لاق 

". ...برق نوكيس 

نوكيس معن ، ...برق  ...برق  نوكيس  (: " ددري وهو  ًاراسيو  ًاني  تفلتي  رانوك  ذخأ  )



."؟ انقفتا .ءانسحلا  رهنلا  ةينج  لاث  برق 

". انقفتا : " دحاو توصب  مأ " و" باهش "  " لاق

.هقيرط انث يف  لك  قلطنا 

: لاقف .تمص  اهقيرط يف  تلمكأو  هيلإ  رظنلا  تشاحتف  يه  امأ  ةيقُر ، ىلإ  رانوك  رظن 

نظأ : " همالك لمكأف  ةيقُر ، هبجت  هرُك ."؟  ىلإ  هنيلمحت يل  تنك  يذلا  بحلا  لك  لوحت  له  "

". ةيقيقحلا كتيوه  نع  هل  حصفأ  تدك  نأ  دعب  دادزا  دق  كهرك يل  نأ 

."؟؟ يتقيقح نع  هرابخإ  ًاقح يف  ًاداج  تنك  لهو  : " ةلئاق هيلإ  تتفتلاو  تفقوت 

نع تعنتما  دقف  يعم  باهذلا  تررق  كنأ  ا  نكلو ، .هربخأس  تنك  ةحارصب ، : " لاق

". كلذ

نع ةفلتخم  نآلا  كتيصخش  .رانوك  اي  ًاثك  تغت  دقل  كلذ !! قدصأ  ال  -    

ينتلعجو ًاما  ينتعدخ  دقل  عراب ، لثمم  تنأ  ً.اقباس  هتفرع  يذلا  بحملا  ميدقلا  رانوك 

". مولظمو بلقلا  بيط  ينج  كنأ  قدصأ 

مت دقل  كتامولعملو ، .عراب  لثمم  انأ  معن  .ءارطإلا  اذه  ىلع  كركشأ  : " رانوك لاق 

". ةيلاتتم تارم  ثالث  نجلاب  ةصاخلا  راكسوألا  ةزئاج  لينل  يحيشرت 

". لحملا كلذ  داجيإ  انيلع  : " ةلئاق اهقيرط  تلمكأ  مث  ًالوطم  هيلإ  ةيقُر  ترظن 

يتطخب موقأ  يننيدعاست   نآلا  كنأ  كردت  له  : " ًالئاق اهعارذ  كسمأو  رانوك  عفدنا 

."؟ نجلا عيمج  ىلع  اهلالخ  نم  يضقأس  يتلا  ةيرقبعلا 

."؟ اذام : " تلاقو هيلإ  ةيقُر  تتفتلا 

.ليمجلا يملح  يننيكراشتس  تنأ  .ةقيقحلا  اهنإ  -    

كتلكشم مهفأ  ال  انأو  راوطألا ، بيرغ  ينج  تنأ  : " ةلئاق اهعارذ  ةيقُر  تبحس 

". طبضلاب

؟ رشبلا ضرأ  كضرأ ؟ ىلإ  ةدوعلاب  كيأر  ام  ةيقُر ، -    

."؟ اذامل نكل  اذام ؟ : " تلاقو بارغتساب  هحارتقا  ةيقُر  تلباق 

.نامأب نوكتسو  كانه  ىلإ  يدوع  .كءاذيإ  ىنأ  الو  ديرأ  انأ ال  -    

؟ يتيح لواحت  اذامل  -    

يأ دوجو  نود  نم  كلذ  ديرأ  يننأ  نظأ  رانوك ؟؟ اي  اذامل  ًانسح ، اذامل ؟؟ -    

.ببس



.هل ططخت  ام  فاقيإ  بغرأ يف  يننأل  نآلا ؛ كانه  ىلإ  ةدوعلا  ديرأ  انأ ال  -    

؟ هقدصت فيكف  نجلا ، لابج  كلم  قدص  ىدم  ملعت  تنأ ال 

اذه رّكذت  كيلع  .اهتضفر  كنكلو  كتيب  ىلإ  ةدوعلاو  ةاجنلل  ةصرف  كتحنم  -    

انأ ينيعبتا ، .ىذأ  نم  كبيصي  دق  ًالوؤسم ع  نوكأ  نل  انأ  ةظحللا ، هذه  ذنم  ً.اديج 

.لحملا ناكم  فرعأ 

". نآلا لبق  كلذ  تركنأ  كنكل  هناكم ! ملعت  تنأ  اذام ؟! : " ةيقُر هتلأس 

ًاعم نوكن  نأ  تدرأ  ك  ليلق ، لبق  هتلق  ام  لوقو  كب  دارفنالا  تدرأ  يننأل  -    

.يلاوخلا مايألاك  اندرف 

، رسختو حبرت  مكو  اهيف ، ثدحي  ام  لك  فرعأو  رانوك ، تاكرش  كلام  انأ  : " وهزب لاق  مث 

". يعرسأ ةيقُر ، اي  انب  ايه  .كلذ  غب  رهاظتأ  يننكل 

دقل ًالهم ، نكل  .ًادج  دهتجم  هنإ  اهّرس : يف  ركفت  يهو  ةیقُر  هتعبت 
كلتل قاتشا  لهف  .يلاوخلا  مایألاك  اندرفمب  ًاعم  نوكن  نأ  تدرأ  لاق :
ًاضیأ اهیلإ  تقتشا  انأ  .بحو  فطلب  ًاعم  انتعمج  يتلا  مایألا  مایألا ؟

.رثكأ تنأ  كیلإ  تقتشا  يننكل  رانوك ، ای 
.ىدنلا ةديس  ىده  ةينجلا  نع  مهيلأساو  يلخدا  .انلصو  دق  اه  -    

تجرخ ًابيرقت ، قئاقد  رشع  دعبو  .جراخلا  يف  رانوك  اهرظتنا  يف  ةيقُر ، تلخد 

."؟ تحجن له  : " لاقو ةرحاسلا  هتماستبا  رانوك  مستباف  اهيتفش ، ّنيزت  ةعئار  ةماستباو 

.معن -    

.ةطيرخلا ينيطعأ  ايه ، .ةيقُر  اي  ًاعنص  تنسحأ  -    

" باهش  " راظتنال ةينجلا  لاث  دجوي  ثيح  ىلإ  دوعن  انعد  نآلاو ، : " ةلئاق اهايإ  هتلوان 

"". مأ و"

وأ باهش "  " ىلإ جاتحأ  انأف ال  .اندرف  كانه  ىلإ  بهذنس  .كلذ  لعفن  نل  -    

". مأ "

عبرأ دعب  فلتتس  ةطيرخلا  هذهف  كرحتلا ؛ أدبن  انيعد  : " لاقو ةطيرخلا  ىلإ  رظن 

". طقف ةعاس  نيرشعو 

كلذ انلعف  ول  ّم  ثكب  عرسأ  كانه  ىلإ  لصنس  .ءافتخالا  ةقيرط  لمعتسا  -    

ً.ايشم



نإ مث  .ىوق  يأ  مادختسا  اننك  ال  ةنيدملا ، هذه  .كلذ يف  لعف  عيطتسأ  ال  -    

انذخأ اهنك  ياوق  .نآلا  لبق  هيلإ  بهذأ  ناكم   ىلإ  يذخأ  عيطتست  ءافتخالا ال  ىوق 

.طقف يامدق  اهتأطو  يتلا  نكامألا  ىلإ 

.تمهف -    

................................

."؟ ىرت اي  لحملا  كلذ  نيأ  ": " باهش  " لاق

ثيح ىلإ  دوعن  انعد  ّايه  ثحبلا ، نم  تبعت  .هناكم  لهجأ  ًاما  كلثم  انأ  ": " مأ  " لاق

". رانوك دئاقلا  رظتننو  حاتل  ةينجلا  لاث  دجاوتي 

قفتأ ً.الصأ  دوجوم  هنأ غ  ودبي يل  ءيش  نع  ثحبلا  نم  للملاب  رعشأ  انأ  -    

.دعنل ايه  كعم ،

........

ىلع ةحضاو  غ  اهزومر  نإ  .ةطيرخلا  هذه  نم  ًائيش  مهفأ  ال  انأ  : " ةيقُر تلاق 

". قالطإلا

اندنع ربتُعت  ةطيرخلا  هذه  .نجلا  نحن  انطئارخ  ىلع  ةداتعم  ِتسل  ِتنأ  -    

ً.اراسي فطعنا  قئاسلا  اهيأ  تحمس  ول  .نآلا  ىتح  طئارخلا  حضوأ  نم 

اننارظتني مأ " و" باهش "  " نأ نظأو  ليللا ، فصتنم  نم  برتقي  تقولا  نإ  -    

.لاثمتلا نم  برقلاب 

ةرملا تسيل  هذه  نإ  مث  .ماري  ام  ىلع  نانوكيس  .هيف  كفتلل  يعاد  ال  -    

.ينم فقاوملا  هذه  لثم  ىلع  ناداتعم  هنإ  .اهيف  هعدخأ  يتلا  ىلوألا 

". يديس اي  ًادج  بغاشم  تنأ  : " تلاقو ةيقُر  تمستبا 

هلوانو قئاسلا ." اهيأ  كل  ًاركش  .انلصو  : " لاقو ءسلا  نولب  ةعلق  ىلإ  راشأ  مث  كحض ،

.لاملا ضعب 

: تلاقو ديدش  باجعإب  ةخماشلا  ةعلقلا  ىلإ  ةيقُر  ترظن  ةرايسلا ، نم  الز  نأ نـ دعبو 

". ةرحاس ةعلق  اهنإ  "

". ًاعبط يميمصت  نم  يهو  .كلذك  اهنإ  : " رانوك لاق 

."؟ ةعئارلا ةعلقلا  هذه  ممص  نم  تنأ  له  داج ؟ تنأ  له  : " ةلئاق هوحن  ةيقُر  ترظن 

نم اهتممص  اهممص ؛ نم  انأ  معن ، نكل  ًاثك ، يسفن  نع  ثيدحلا  بحأ  ال  -    



.رمحألا ىدنلا  ةبحاص  ىده ؛ ةليمجلا  ةينجلا  لجأ 

؟ هئارشل ةليوط  ةرتف  لبق  ينتلسرأ  يذلا  ىدنلا  كلذ  دصقتأ  اذام !؟ -    

، هیبلطت يك  قوسلا  ىلإ  كتلسرأ  ةقیقحلا ، يف  .هسفن  وه  معن ، : " لاق
ةءارب لكب  دیكأتلاب  هنیبیجتسو  هدیری ، يذلا  صخشلا  نع  عئابلا  كلأسیف 

مث .ةكرابملا  يتدوع  نع  هب  نوطیحملاو  عئابلا  فرعیس  اهدنعو  رانوك ،
، راصتخاب .ًاددجم  ينم  فوخلاب  سانلا  رعشیسو  يتدوع ، ربخ  رشتنیس 

ةدوع لجأ ، .يتدوع  نع  نجلا  مالعإل  مویلا  كلذ  قوسلا  ىلإ  كتلسرأ 
". ریرشلا رانوك 

ددرتو ريرش  كنإ  لوقت  ًااد  تنأ  رانوك ، كأ ! سيل  ينلغتست  تنك  ًاذإ ، -    

.كلذ ىلع  لدي  ءيش  يأ  لعفت  كنكلو ال  كلذ ،

.ةيقُر اي  ًاركبم  تقولا  لاز  ام  -    

نم ثكلا  كنم  فاخيل  كتايح  اهب يف  تمق  يتلا  ةئيسلا  لعألا  ام  رانوك ، : " هتلأس

."؟ كمسا مهعس  روف  بعرلا  نم  ةلاح  مهبيصتو  نجلا 

نأ نم  قثاو  انأ  .رصقلا  لخدن  انيعد  ايه ، نآلا ؟! ـي  باوجتساب موقت  له  -    

تلز ام  انأف  ًاثك ، ّغت  دق  يلكش  نأ  نظأ  .ارت ال  امدنع  ًاثك  أجافتتس  ىده  يتقيدص 

.ةيقُر اي  ـي  بح كعوقو يف  وه  كلذ  ىلع  ليلدلاو  ًاباذجو ؛ ًيسو 

لك بحسأ  انأ  .هاسنت  نأ  كيلعو  يضاملا ، نم  ناك  اذه  : " هب تحاصو  ةيقُر  هجو  رمحا 

". بحلاب قلعتي  ام  كل يف  اهتلق  ةملك 

.لضفأ اذه  -    

.ددرتب ةيقُر  هتعبتو  ةعلقلا  ةقيدح  ىلإ  رانوك  مّدقت 

ةلغشنم مخض ، يرجح  يسرك  ىلع  سلجت  ةينج  كانه  تناك  ةقيدحلا ، طسو  يف 

لك تارشتنملا يف  تاينجلا  اهلمحت  يتلا  حيباصملا  نم  بك  ددع  ءوض  ىلع  ام  باتك  ةءارقب 

.ناكم

". ىدنلا ةديس  ىده  ةليمجلا  ةينجلاب  ًابحرم  : " ًالئاق اهنم  رانوك  برتقا 

تفقوو ًابناج  باتكلا  تعضو  ىتح  هيلع  اهانيع  تعقو  نإ  امو  .هوحن  اهرصب  تعفر 

؟ ةرملا هذه  ينم  هديرت  يذلا  ام  ثيبخلا  ينجلا  اهيأ  دصقأ ، يزيزع ، رانوك ! نم ؟ : " ةلئاق

". ًالاح ناكملا  اذه  رداغ  ايه ،



.لضفملا كقيدص  ةلباقمل  ةبسانملا  ةقيرطلا  يه  هذه  له  -    

.رداغ ايه ، .انه  كتيؤر  ديرأ  انأ ال  -    

كلت كداليم  موي  ةلفح  رضحأ  يننأل   ينم  ةبضاغ  كنإ  يلوقت  ال  : " لاقو رانوك  مستبا 

."؟ ةنسلا

صخشلا تنأ  .ينتلهاجت  كنكل  راوجلا ، انه يف  تنك  .روضحلا  كناكمإب  ناك  -    

كلذك دعت  كنكل   ةبسنلاب يل ، ءيش  لك  تنك  دقل  .رانوك  اي  هتوعدب  تمق  يذلا  لوألا 

". نآلا

؟ يراذتعا لبقت  لهف  ىده ، اي  ِكنم  رذتعأ  -    

". هلبقأ نل  : " تلاق مث  ًايلم  هيلإ  ترظن 

."؟ نوكت نم  هذهو ، : " تلاقو ةأجف  اهدوجو  تظحال  نأ  دعب  ةيقُر  ىلإ  تتفتلا  مث 

". ةيقُر ةباشلا  ةينجلا  يتقيدص  هذه  : " ًالئاق اهيلإ  رانوك  راشأ 

". ىدنلا ةديس  ىده  انأ  ًابحرم ، : " تلاقو اهيلإ  ىده  ترظن 

". كب ًابحرم  : " كابتراب ةيقُر  تلاق 

."؟ كنم ًادج  ةبّرقم  يه  له  : " رانوكل ىده  تسمه 

.ديكأتلاب معن ، -    

". طابترالا ركفن يف  اننإ  ىتح  ًاثك ؛ انضعب  نم  نابّرقم  نحن  : " لاقو ةيقُر  نم  برتقا 

.كلذ ال قدصأ  ال  : " ةلئاق تكحض  اهنكل  ىده ، هجو  ىلع  ًادج  ةحضاو  ةمدصلا  تدب 

". ليحتسم اذه  ام ، ةينجب  ًاطبترم  كليخت  يننك 

يف ركفأ  ىرخألاو  ةرتفلا  نیب  يننكلو  يأرلا ، كقفاوأ  انأ  : " رانوك لاق 
ًاریغص تدع  ام  رقتست ؛ نأ  كیلع  يرقبعلا ، رانوك  ای  رانوك ، يّرس :

". نآلا
.تمصلا ةيقُر  تمزتلا 

.ي ـ بغلا رارقلا  اذه  هيلإ  كذخأيس  يذلا  قيرطلا  ىس  -    

". قيدص درجم  نآلا  نحن  .ةيدجب  هيف  ركفن  و  دعب ، كلذ  ررقن  نحن   : " ةيقُر تلاق 

ايه يتعلق ، ىلإ  رانوك  اي  لّضفت  : " تلاقف ىده  هجو  ىلع  حايترالا  نم  ءيش  ادب 

". لضفت

؟ ىده فطل  نع  كربخأ  أ  .ةيقُر  اي  انب  ايه  .كل  ًاليزج  ًاركش  : " لاقو رانوك  مستبا 



."؟ كل رايز  ببس  ىده  اي  ملعت  له  مث  كلذ ؟؟ كل  لقأ  أ  لوخدلاب ؛ حمستس يل 

؟ نوكي هاسع  امو  -    

اننيب ناك  يذلا  دولا  لبح  ةداعإو  كترايز  تررقف  ًاثك ، كيلإ  تقتشا  دقل  -    

.يلهإ ببسب  عطقناو 

لبقأس اذل  كئطخب ، كفارتعا  رسي  ً.ادج  فيطل  تنأ  رانوك ، : " تلاقو ىده  تمستبا 

ةاق نم  كمسا  ليزأس  يننإ  ىتح  ...لَّضفت  لَّضفت ، .ءيش  لك  ىلع  كحماسأو  كراذتعا 

.نيروظحملا صاخشألا 

". ىده اي  ًاددجم  كركشأ  .كنم  فطل  اذه  : " لاقو رانوك  مستبا 

.كأ ثدحتنس  ًادغو  احاترتل ، هتفرغ  ىلإ  كنم  ًالك  دوقأس  -    

نم ةعلق  اهنأكو  ودبت  ةّهبألا ؟! هذه  لك  ام  : " راهبناب لاقو  ءاقرزلا ، ةعلقلا  رانوك  لخد 

". صلاخلا بهذلا 

نم ثكلا  بسكأ  انأ  ملعت ، كف  .بهذلا  نم  ثاثألا  اذه  لكف  كلذك ؛ اهنإ  -    

.يلمع لضفب  لاملا 

ً.اما كلذ  ملعأ  -    

ةنولملا راهزألاب  ءيلم  بك  ناتسب  اهيلع  مسُر  ةبك  ةحول  مامأ  ًالوطم  فقو  مث 

بذج ام  نكلو  .راهزألا  لوح  ةداعسب  نقلحي  اوللا  تاينجلا  نم  بك  ددع  هيفو  ةليمجلا ،

دورولا عيمج  ىلع  ىدنلا  نم  تارطق  دوجو  وه  رخآ  ءيش  يأ  نم  كأ  ةيقُرو  رانوك  رظن 

.ةعمال ءارمح  ىدن  تارطق  ...ةموسرملا 

يذلا رمحألا  ىدنلا  ًاثك  رّدقي  يذلا  نجلا  كلم  نم  ينتلصو  ةحوللا  هذه  -    

جاتنإل كلملا  همدختسيو  ًادج ، ةلئاه  ةقاط  كل  رمحألا  ىدنلا  .هفوتب  مات  دارفناب  موقأ 

اذه ىلع  ينج  يأ  لوصح  تاروظحملا  مظعأ  نم  نكل ، .نجلا  يضارأ  عيمج  ةقاطلا يف 

.طقف كلملل  نآلا  هرفوأ  انأف  ضرغ ؛ يأل  ىدنلا 

ىرتُشي رمحألا ال  ىدنلاف  كلمعب ؛ ةروخف  كنأ  نم  دب  ً.ادج ال  عئار  اذه  : " ةيقُر تلاق 

". ِكنم الإ 

يذلا لمعلا  ام  ةيقُر  اي  ِتنأو  ً.ادج  بك  رخفب  رعشأ  ديكأتلاب ، : " حضاو ربكتب  تّدر 

."؟ هب موقت 

". ...انأ ...انأ  : " تلاقو ةيقُر  تكبترا 



ىلإ انباحطصا  ِكنم  وجرأ  ىده ، اي  ايه  .ديدش  ساعنب  رعشأ  : " ًالئاق رانوك  اهعطاقف 

". انيتفرغ

.رانوك اي  ًانسح  -    

تلاق اهتفرغ  ىلإ  ةيقُر  تلصوأ  امدنعو  .هتفرغ  ىلإ  رانوك  تبحطصاو  ىده  تمدقت 

ىلع ءاليتسالا  لجأ  نم  رانوك  قحالت  ِكنأ  نظأ  .ةينغ  ِكنأ  ًادبأ  يل  ودبي  ال  ةيقُر ، : " اهل

". هلاومأ

، طابترالا ةلأسم  غلابي يف  رانوك  .هل  ةقيدص  درجم  انأ  ً.احيحص  سيل  اذه  -    

ًاقفو صاخشألاب  متهأ  انأو ال  .قالطإلا  ىلع  ةحيحص  يهو غ  هسأر ، نم  ءايشأ  عرتخيو 

ينبذجت الف  لاومألا  امأ  بولقلاو ، حاورألا  ىلإ  رظنأ  لب  مهلاكشأو ، مهتاكلتممو  مهلاومأل 

.صاخشألا ىلع  اهلالخ  نم  مكحأ  يتلا  يه  ةبيطلا  حورلا  ً.ادبأ 

!؟ هتلق يذلا  ام  .كحضلا  ةبغر يف  ةيأب  رعشأ  انأو ال  ينتكحضأ  : " تلاقو ىده  تكحض 

لاثمألا يف اهب  برضت  يتلا  ةريرشلا  حورلا  لث  هنإ  هنيفرعت ! تنأ ال  ةبيط !؟ هحور  رانوك 

". نجلا عاقب  عيمج 

مأب ىرأ  نأ  ىلإ  ةبيط  يرظن  ىقبتس يف  رانوك  حور  .نآلا  هنيلوقت  ا  متهأ  ال  -    

.كلذ يفني  ام  ينيع 

.مونلا ىلإ  ـي  بهذا ايه ، -    

! ةبيط هحور  رانوك  ...ةبيط  هحور  ...اهاهاه  : " كحضت يهو  اهقيرط  ىده  تلمكأ 

". ...اهاهاه

......

رانوك عفدنا  خرصت ، نأ  لبقو  .اهمامأ  ًالض  تدجوف  ةيقُر  تظقيتسا  يلاتلا ، مويلا  يف 

". ؤجافتلا اذه  لكل  يعاد  .رانوك ال  انأ  اذه  : " ًاسماه اهمف  ىلع  هدي  عضوو 

تقو عرسأ  رمحألا يف  ىدنلا  نع  ثحبلا  انيلع  : " لاقو اهريرس  فرط  ىلع  سلج  مث 

". ةطخ ةيأ  ينهذ  دجوت يف  ال  نكلو ، .نكمم 

.بابلا ىلع  ًاقرط  اعمس 

". لّضفت : " رانوك لاق 

لوز ـ نلا كنم  بلطت  ديس  : " تلاقو ضايبلاب  ةحشتم  حمالم  الب  ةمداخ  تلخد 

ً.اروف تجرخ  روطفلا ." ماعط  لوانتل 



رانوك اي  ًادج  ةديعس  انأ  : " ىده تلاق  روطفلا ، ةدئام  ىلإ  سلاج  عيمجلا  ناك  يفو 

اهيأ نوكتسو  ةليللا ، ةلفح  ةماقإل  ّرضحأ  تنك  ذإ  بسانملا ؛ تقولا  تئج يف  دقف  .كدوجوب 

". يتقفرب رحاسلا  ينجلا 

يروضح كيسُني  نأ  لمآ  .يل  بك  فرش  اذه  : " ًالئاق اهوحن  هسأك  عفرو  رانوك  مستبا 

". ءادع نم  اننيب  ناك  ام  لك 

ةظحللا هذه  ركفأ يف  انأ  .يضلل  ًالاب  ِقلت  كوجرأو ال  كركشأ ، رانوك ، هآ  -    

.اندرف تنأو  انأ  انعمجت  يتلا  ةظحللا  يف  معن ، طقف ؛

ملعت كنأ ال  نظأ  ً.اما  كرمأ  تيسن  دقل  هآ ، : " ةيقُر ىلإ  ترظن  نأ  دعب  تلاق  مث 

". رانوك بو  ينيب  طبرت  يتلا  ةرمتسملاو  ةدقلا  ةقادصلا  نع  ًائيش 

.أش نم  سيل  اذه  -    

". ًادبأ هاسنأ  نلو  ًاعئار ، ًاموي  نوكيس  : " تلاقو ىده  تمستبا 

.هيسنت نل  كنأ  كل  دكؤأ  -    

مهو ةعلقلا ، ءاجرأ  نوّوعدملا يف  رشتناو  ًايلاع ، ىقيسوملا  توص  عفترا  ةليللا ، كلت  يفو 

.مهتقوب عتمتسم  نوكحضيو  نورماستي 

داجيإ يلواح  .نيرخآلا  عم  ثدحتلل  يعاد  ال  : " اهل سمهو  ةيقُر  ةقفرب  رانوك  فقو 

". تقولا ةليط  اهلغشأسو  ىده  عم  ىقبأسف  انأ  امأ  ةيقُر ، اي  رمحألا  ىدنلا 

ً.ادج ةفئاخ  انأ  رانوك ، : " ةلئاق هب  تثبشتو  تعفدنا  اهنع ، رانوك  دعتبي  نأ  لبقو 

وه فوخلاف  فوخلا ؛ اذه  يدرطا  : " لاقو اهل  ًاهجاوم  رانوك  فقو  يعم ." َقبا  كوجرأ 

". ةأرجلاو ةوقلاب  يلحتلا  كيلع  .قافخإلل  لوألا  ببسلا 

". كلثم تسل  يننكل  يوق  تنأ  : " تلاق

ؤلؤللا نم  دقعب  ةنيزتمو  رمقلاك ، ًائيضُم  ًايضف  ًابوث  ةيدترم  هنم  ىده  تمدقت 

يتلا ءاقرزلا  ةلذبلا  هذه  .ةداعلاك  رحاس  تنأ  رانوك ، اي  هآ  .خلا  ءاسم  : " تلاقو يقنلا 

ةيبذاج دوجوب  رعشأ  يننأل  يسفنب  كل  اهترتخا  نجلا ، يممصم  رهشأ  ميمصت  نم  اهيدترت 

زيزعلا اهيأ  تنأو  نآلا ، رمقلا  ةباث  انأ  ّيلإ ، رظنا  .ليمجلا  قرزألا  نوللا  بو  كنيب  ةيوق 

صعلا ضعب  برشن  انعدو  ميسولا  اهيأ  ينم  برتقا  .اهيف  قلأتأس  يتلا  س  نوكتس 

."؟ ةلوارفلا صع  بحت  تلز  امأ  .ذيذللا 

". ىده اي  ًااد  يننيشهدت  ِتنأ  كلذ !؟ نيركذتت  لهو  هوأ ، : " اهباجأ



". كلذ باعيتسا  كيلع  انه ، ِكل  ناكم  ال  : " ةيقُرل تسمهو  تمدقت  مث  تمستبا 

". انب ايه  : " تلاقو رانوك  ىلإ  اهرظن  تلّوح  مث 

."؟ هنيلضفت يذلا  صعلا  وه  ام  ةيقُر ، : " رانوك لاق 

ضعب ديرأ  انأ  .صع  يأ  ديرأ  ال  : " تلاق مث  ددرتب  رانوك  وحن  اهرصب  ةيقُر  تعفر 

". بيلحلا

برشن نحنو ال  رشبلا ، ضرأ  ىلع  انسل  نحن  بيلحلا !! : " تلاقو ًاثك  ىده  تكحض 

". انه بيلحلا 



ىلإ ةبك  ةيمك  يعم  ترضحأ  دقو  .بيلحلا  برشأف  ىده  اي  انأ  امأ  : " رانوك لاق 

". هكالتماب نوظوظحم  رشبلاو  ًادج ، ذيذل  همعط  .يرصق 

يذلا ناويحلا  ام  رانوك ، .رشبلا  ضرأ  روزأ  امدنع  ًاقحال  هبرجأس  ًاذإ  هآ ، : " ىده تلاق 

". بالك وأ  ةططق  ىلإ  لوحتلا  نولّضفي  نجلا  مظعم  رشبلا ؟ ضرأ  ىلع  هلكش  ذاختا  بحت 

ليثم راهبناب ال  اهتعباتمو  اهيلإ  رظنلا  نوبحي  رشبلا  نأل  تاشارفلا ؛ بحأ  انأ  -    

.هل

.كيلإ راظنألا  بذج  ًااد  بحت  تنأف  كلذ ، مخت  ّيلع  ناك  ...اهاهاهاه  -    

؟ ِتنأو ةيقُر ،

". ءيش يأ  ىلإ  لوحتلا  عيطتست  يهو ال  ىوتسملا ، نود  ةيقُر  : " رانوك لاق 

". فسؤم اذه  مك  : " تلاقو راقتحاب  اهيلإ  ىده  ترظن 

". ًاليلق محلا  ىلإ  باهذلا  ديرأ  ًارذع ، : " ةيقُر تلاق 

!؟ ةوسقلا كلتب  ىده  ينلماعت  هتلعف   يذلا  ام  : " ةيكاب ةيقُر  تراهنا  محلا ، يف 

حمسأ نل  رانوك ، ـي  بلس لواحت  اهنإ  اهل ، ًابت  .ةليلذ  يتيؤرب  عتمتسي  هنأكو  ادج  دراب  رانوك 

نإ .اهينعي  ام ال  لخدتت يف  يتلا  انأ  انه ، ةليخدلا  انأ  ةيرشب ! درجم  انأ  ًالهم ، نكل  .كلذب  اهل 

". كش دأ  الب  انأ  وه  صخشلا  كلذ  نوكيسف  انه  نم  داعتبالا  ام  صخش  ىلع  ناك 

هلوق تدرأ  ام  يمهفت  كنأ   نظأ  : " ةلئاق ىده  اهتلبقتساف  محلا  نم  ةيقُر  تجرخ 

ثيدحلا ًاحوضوو يف  ةيفافش  كأ  نوكأسف  نآلا  اندرف  فقن  اننأ  او  .تقولا  ةليط  كل 

نيرعشت الأ  كلذل ، .هلثم  ًاضيأ  انأو  ًادبأ ، كرمأل  ثرتكي  ال  رانوك  نأ  تظحال  دقل  .كعم 

."؟ كرمأل هيف  نومتهي  الو  عيمجلا  هيف  كهركي  ناكم  انه يف  كدوجو  نم  لجخلاب 

؟ هلعف ينم  نيديرت  يذلا  امو  -    

.كبايغ دحأ  ظحالي  نل  ينيقدص  .ةجض  البو  ءودهب ، ناكملا  اذه  يرداغ  -    

نم ةفيعضلا  ةقبطلا  ىلإ  هيلإ ، متنت  يذلا  ناكملا  ىلإ  يدوع  ديعب ، ناكم  ىلإ  ـي  بهذا

.ىوتسملا يدع 

؟ كبلط تضراع  نإو  -    

بـي طيحت  يتلا  ةلاهلا  ةظحالم  كيلع  ً.ادبأ  كتحلصمل  اذه  نوكي  نل  -    

ال انه  تنأو  .ىضم  موي  يأ  نم  كأ  مويلاو  نآلا  انضعبب ؛ قيلن  نحن  ً.اضيأ  رانوكبو 

.ناكملا يرداغ  انتلقرع ، ىوس  ًائيش  لعفت 



...نكل -    

نآلا هنيدترت  ام  نيربتعت  له  كسفن ، ىلإ  يرظنا  ًادج ! ةدينع  تنأ  هآآ ، -    

؟ انه نجلا  هلوقي  ام  ملعت  له  ةلفح ؟ ناتسف 

؟ هنولوقي يذلا  امو  -    

متنأ ً.اضيأ  هتقاطو  هتورث  ىلع  لوصحلل  رانوك  نم  برقتت  كنإ  نولوقي  -    

كيلع طقف ، هيف  نوعربت  ام  اذه  نيرخآلا ؛ تاقاط  ىلع  نوتاتقت  ىوتسملا  يدع  اي 

.لقألا ىلع  لوألا  ىوتسملا  ىلإ  لوصولل  دجب  لمعلا 

.حيحص نجلا غ  هلوقي  ام  نأ  ملعي  رانوكو  .حيحص  اذه غ  -    

.مهمالكب عنتقم  هنأكو  مهيلإ  عمتسي  ناك  .كلذ  ِفني  رانوك   نكل  -    

؟ اذام -    

بجي انه ، تقولا  نم  ثكلا  تعضأ  : " تلاقو ةيبهذلا  طئاحلا  ةعاس  ىلإ  ىده  ترظن 

". نيّوعدملا ىلإ  دوعأ  نأ 

نم جورخلا  قيرط  كلذ  : " تلاقو بهذلاب  ةعصرم  ةليمج  ةباوب  ىلإ  تراشأ  مث 

". كتدعاسم ال غ تدرأ  يركشل ، يعاد  .يتعلق ال 

نم زفحت  ةينجلا  كلت  : " اهسفنل تلاقو  اهاوق ، ةيقُر  تعمجتسا  اهترداغم ، دعبو 

.هدجأسو عيمجلا  نعو  اهنع  ًغر  هنع  ثحبأس  .رمحألا  ىدنلا  داجيإ  ىلع  دصقت  نأ  نود 

". انه اندوجول  ببس  يأ  كانه  نوكي  نل  كلذ ، دعبو 

دقو .فيخملا  نجلا  نم  ًابك  ًاددع  تزواجت  نأ  دعب  لوألا  قباطلا  ىلإ  ةيقُر  تللست 

ً.اما مهتلهاجت  اهنأ  الإ  اهعم ، ةثداحم  ءارجإ  مهنم  ددع  لواح 

، رانوكو ىدهو  نيوعدملا  ثيح  يضرألا  قباطلا  ىلع  ةعيرس  ةرظن  ةيقُر  تقلأ 

اهعم كحضتأ  : " اهسفنل تلاقف  عاتمتساب ، ناكحضي  ىده  عم  رانوك  تحمل  لجأ ، ...هتحملف 

يذلا يميمحلا  وجلا  اذه  لوطي  نل  حرملاب ، الإ  متهي  يذلا ال  ـي  بغلا ينجلا  اهيأ  رانوك ؟ اي 

عرسأ ىدنلا يف  داجيإل  دهجلا  نم  ثكلا  لذب  وه  هلعف  َّيلع  ام  لك  ً.اثك  كنيب  طبري 

". تقو

......

". رانوك نم  ةديدج  ةعيدخل  ضرعتنس  اننأ  رعشأ  تنك  ": " باهش  " لاق

؟ اننود نم  ةرماغملا  هذه  شيعي  نأ  رانوك  ىلع  .طق   كلذب  رعشأ  انأ   ": " مأ  " لاق



". هكلت يذلا  ظحلا  اذه  ىلع  اهدسحأ  انأ  .نآلا  رانوك  عم  اهنأل  ًادج  ةظوظحم  ةينج  ةيقُر 

؟ نآلا بهذنس  نيأ  ىلإ  -    

.انه دوجوم  زيزعلا  رانوكف  ةنيدملا ، هذه  رداغن  الأ  انيلع  نكل ، .ملعأ  ال  -    

.ىوتسملا نود  يهف  ةيقُر ، ىلع  لب  رانوك  ىلع  ًاقلق  تسل  انأ  -    

.ديكأتلاب اهيمحيسو  اهعم  رانوك  -    

......

كلذب يسفن  تعنقأ  دقل  رانوك !؟ ينيمحيس  : " ةلئاق قيدانصلا  دحأ  ىلإ  ةيقُر  ترظن 

". هل ًابت  كانه ، تاليمجلا  تاينجلاب  طاحم  هنإ  نآلا ؟ وه  نيأ  نكل  تقولا ، ةليط 

اهيدل ىده  .معان  هسملمو  ًادج ، عئار  داجسلا  اذه  : " تلاق اهقيرط  يفو  ةيقُر ، تجرخ 

ةحوللا هذه  .ةقسانتمو  ةليمج  تاحوللا  نإ  ىتح  .ةعلقلا  هذه  ثاثأ  رايتخا  ٍلاع يف  قوذ 

، سباع يرث  ينجل  ةحوللا  كلتو  رمحأ ، ًايلمخم  ًاناتسف  يدترت  ةليبن  ةقبط  نم  ةينج  رّوصت 

يذ نجلا  نم  عون  انه  موسرملا  نأ  نظأ  كفتلا ، دعب  ..ً.اليلق  اهنم  برتقأس  ...هذه  امأ 

". بيرغلا لكشلا 

ةزيمم تاحول  ىلع  يوتحت  ةعلقلا  هذه  .ءافرظ  مازقأل  ةحوللا  لجلل ! اي  : " تحاص مث 

". ًادج

تلاقو ًاخأ  تحجن  هحتفل  ةديدع  تالواحم  دعبو  .مخض  باب  مامأ  ةيقُر  تفقو 

، ًالهم .يرهظ  أب يف  رعشأ  .هحتفل  ةبك  ةقاط  ىلإ  جاتحيو  ًادج ، ليقث  بابلا  اذه  : " اهسفنل

". ضرألا هجو  ىلع  ةاتف  لك  ملح  يهو  تاسفلا ! نم  ثكلا  ىلع  يوتحت  ةفرغلا  هذه 

ىلإ رظنتو  رخآلا ، ولت  ًادحاو  اهبّرجت  تأدبو  ةداعسب ، تاسفلا  وحن  ةيقُر  تعفدنا 

.طئاحلا ىلإ  ةتبثم  ـي  بهذ راطإ  تاذ  ةبك  ةآرم  ةحفص  ىلع  اهسفن 

ىلإ رمحألا  ىدنلا  بهذيلف  .نآلا  ىوس  كلذل  هبتنأ  ً.ادج   ةليمج  انأ  : " اهسفنل تلاق 

اهقرغتسأ يف يتلا  ةرتفلا  ًالهم ، نكل  .انه  يانيع  هيلع  عقت  ام  لك  برجأ  نأ  بجي  ميحجلا ،

، الك .ةربكتملا  ةينجلا  كلت  ةقفرب  رانوك  اهيف  ىقبيس  يتلا  ةرتفلا  ددحتس  ىدنلا  نع  ثحبلا 

رانوك عدأ  الأ  بجي  ىرخألا ، ةفرغلا  ثحبأس يف  .لساكتأ  الأ  َّيلع  تاسفلا ، هذهب  رحسنأ  نل 

". كأ اهعم  عتمتسي 

......

."؟ رانوك اي  عتمتسم  تنأ  له  : " ىده تلاقو  نيوعدملا ، نم  ددع  كحض 



". ةعئارلا كتالفح  روضح  تيوفت  ركفي يف  نم  وه  طقف  نونجملا  ً.اثك  : " اهباجأ

ةرساخلا كلت  نأ  نظأ  اهّرس : يف  رّكفت  يهو  اهلوح  ترظن  مث  تمستبا 
. لضفأ اذه  .انه  نم  تلحر  دق 

......

ةيبغ تسيل  ىده  نإ  مث  .ثحبلا  نم  تبعت  : " ةلئاق فرغلا  ىدحإ  نم  ةيقُر  تجرخ 

.دحأ لاب  ىلع  رطخي  ناكم ال  هدوجو يف  نم  دب  .ةيداع ال  ةفرغ  اهب يف  صاخلا  ىدنلا  عضتل 

". كأ ينبساني  اذهو  نابسحلاب ؛ ةيبغ  نوكت  نأ  لتحا  ذخآ  نأ  ّيلع  نكلو ،

يف تامداخلا  ىدحإ  اههجو  يف  تفقو  تارمملا ، دحأ  يف  ىشمتت  ةيقُر  تناك  نيبو 

ِترهظ َِمل  كتلكشم ؟ ام  : " تلاقو خارصلا  نم  اهسفن  عنم  تعاطتسا  اهنكل  ةأجافم ، ةكرح 

!". يننيلتقت ِتدك  اذكه ؟ يهجو  يف 

، ىرخألا ولت  ةدحاولا  ةعلقلا  فرغ  لخدت  كنأ  تظحال  يننكل  .ةفسآ  انأ  -    

؟ ام ءيش  نع  ثحبت  لهف 

لكف اهفرغ ، كلذكو  ًاثك  ةعلقلا  هذه  ينتبجعأ  ةقيقحلا ، يف  .ال  ال ، : " كابتراب تلاق 

". رمألا ام يف  لك  اذه  ةبيرغو ؛ ةني  ءايشأ  ىلع  يوتحت  ةفرغ 

نم كش  الو  تنأ  : " تلاق مث  ةيقُر  وحن  باعتلا  نم  يلاخلا  اههجو  ةمداخلا  تبّرق 

". رمحألا ىدنلا  نع  ثحابلا  كئلوأ 

، هيلع لوصحلاب  متهأ  انأ ال  ...اهاهاه  رمحألا !؟ ىدنلا  اذام ؟ : " تلاقو ةيقُر  تكحض 

". ...كانهو انه  عكستلا  بحأ  طقف  انأ 

اذه يف  دوجوم  رانوك  : " تلاقو اهتليمز  ديب  تكسمأ  ىرخأ  ةمداخ  اهثيدح  تعطاق 

". ةينج لك  ملح  هنإ  هيلع  ةرظن  يقلن  انيعد  لفحلا !

هب زیمتی  يذلا  ام  لوقعم ! ریغ  اذه  اذام !؟ اهّرس : يف  ةیقر  ترّكف 
؟ هرحس تحت  تاعقاو  تاینجلا  عیمج  لعجیو  ينجلا  اذه 

". رانوك ةقفارم  انأ  : " تلاقو تمداخلا  ةيقُر  تعبت 

.تكحاض اترجفناو  اهيلإ  اتتفتلاف 

.كش نود  نم  بذكت  تنأ  لوقعم ! اذه غ  -    

.كلذ قيدصت  يننك  .ليحتسم ال  اذه  ...اهاهاه  وهو !! ِتنأ  -    

". بذكت يه ال  : " ةثلاث ةمداخ  تلاق 



.كلذ ِتفرع  فيكو  اذام ؟ -    

ةينجلا هذه  ةقفرب  أي  رانوك  ايرت  و  ةحرابلا ، رصقلا  انوكت يف  تنأ   -    

.ةديسلا ةرايزل 

! ةظوظحم ِتنأ  مك  -    

؟ هتقفار رانوك  كل  حمس  َِمل  -    

". موي لك  ّيعمسم  ىلع  هددري  ام  اذه  هل ؛ ةبسنلاب  ًادج  ةزيمم  يننأل  : " ةيقُر اهتباجأ 

. نآلا بذكأ  انأ  ...اهاهاه  ركفت : يهو  اهّرس  يف  تكحض  مث 
.نجلا نم  تايتفلاب  ًاثك  متهي  رانوك ال  -    

، نههوجوو ههجو  ىلع  ةيداب  ةداعسلاو  هب  نطحي  تايتفلا  تأرو  هيلإ ، ةيقُر  تتفتلا 

". تايتفلاب متهم  هنأ غ  ًادج  حضاو  : " سماه توصب  اهسفنل  تلاقو 

روزي وهف ال  رمحألا ، ىدنلا  ىلإ  جاتحي  هنأ  نظأ  .ام  ءيش  نع  ثحبي  هنإ  -    

.هيلإ ةجاحب  ناك  اذإ  الإ  ىده  ةديسلا 

؟ تقولا ةليط  رمحألا  ىدنلا  نع  ثحبت  تنك  ِتنأ  ًاذإ ، -    

كلذ نم  ليلقلاب  يدادمإ  نكوجرأ  انأف  رانوك  ةدعاسم  ندرت  نك  نإو  .معن  -    

.ىدنلا

: نلقو عزف  تامداخلا يف  تعجارت 

.كلذ لعفن  نل  -    

.ةديسلا نوخأل  ةنونجم  تسل  انأ  -    

.توملا ىتح  سبحلا  وه  نئاخلا  باقع  -    

.ةقيرطلا كلتب  توملا  ديرأ  انأ ال  -    

ىلع نهضعب  نملي  نهنأ  ةيقُرل  ادبو  .نسماهتي  نهو  ةيقُر  نع  تامداخلا  تدعتبا 

.اهعم ثيدحلا 

اهدي تدمو  اهيتقيدص ، نود  ةديحو  ةثلاثلا  ةمداخلا  تداع  ًاعيمج ، نرداغ  نأ  دعبو 

.ةملك ةيأب  قطنت  نأ  نود  ةعرسم  ترداغ  مث  ةقرو ، ةيقُر  تلوانو 

ىدنلا اذه  أبخم  ىلإ  ذخأتس  اهنأ  نظأ  ةطيرخ !؟ : " تلاقو ةقرولا  ةيقُر  تحتف 

". موؤشملا

هذه ىلإ  انتداق  يتلا  ةطيرخلا  هبشت  اهنإ  : " متمتت يهو  ةطيرخلا  تاداشرإ  ةيقُر  تعبت 



". ةعلقلا

دقل : " ةلئاق اهفلخ  بابلا  تقلغأ  مث  اهتلخدف  باوثألا ، ةفرغ  ىلإ  ةطيرخلا  اهتداق 

يهتني نأ  ىنأ  هللا ، ىلإ  يرمأ  انه ! ىلإ  دوقت  ةطيرخلا  نكلو  ًاقباس ، ناكملا  اذه  تثحب يف 

". ىلع خ ءيش  لك 

رمم نع  ةرابع  ةآرملا  هذه  له  لوقعم ! غ  اذه  : " تلاقو ةآرملا  مامأ  ةيقُر  تفقو 

."!؟ يرس

". رمحألا ىدنلا  جتني  يذلا  دورولا  ناتسب  ىلإ  يدؤي  يرس  رمم  انأ  معن ، : " ةآرملا اهتباجأ 

". ًادج ًاثك  كل  ةنتمم  نوكأسو  لوخدلاب  يحمسا يل  .لهس  رمألا  ًاذإ ، : " ةيقُر تلاق 

لاؤسلا نع  تبجأ  اذإ  الإ  ًاحومسم  نوكي  نل  لوخدلا  .كنانتما  ينمهي  ال  ةآرملا : تدر 

". كيلع هحرطأس  يذلا 

". ةلئسألا هركأ  انأ  ًابت ، .ةزهاج  يننأ  نظأ  ًانسح ، .ةزهاج  انأو  : " ةيقُر تلاق 

؟ ًاثك هنيبحت  يذلا  يشلا  وه  ام  لاؤسلا ، كيلع  حرطأ  نأ  لبق  -    

.ةركلا ةراجحلا  -    

رانوك .ریكفت  يأ  نود  نم  اهلاؤس  نع  تبجأ   : اهّرس يف  ترّكف  مث 
."؟ يرایتخا رییغت  يننكمی  له  : " اهتلأس مث  ًاریثك . يریكفت  يف  رثؤت  تنأ 

.ةركلا راجحألاب  قلعتي  ًالاؤس  كلأسأس  .كلذ  كنك  ال  ال ، -    

.كوجرأ ًالهس  ًالاؤس  ينيلأسا  .اهنع  ًائيش  فرعأ  يننكل ال  -    

؟ بهذلا نزو  سايق  ةدحو  يه  ام  .لعفأس  ًانسح ، -    

؟ كفتلل تقولا  ضعب  يحنم  كنك  له  ةآرملا  اهتيأ  .اهفرعأ  انأ ال  اذام !؟ -    

.كلذ كنك  -    

قباطلا ىلإ  تلصو  نإ  امو  ةعلقلا ، تاجرد  تلز  ـ نو ةعرسم ، ةفرغلا  نم  ةيقُر  تجرخ 

تايتفلاو رانوك  ىلع  لاؤسلا  كلذ  حرط  نم  نكأس  فيك  : " ةلئاستم تفقوت  ىتح  يضرألا 

."؟ ىتح سفنتلاب  هل  نحمسي  ال 

.مستباو اهيلإ  تفتلاف  رانوك ، نم  ةيقُر  تمدقت 

بجی .ًادبأ  ًادیج  سیل  اذه  ترّكفو : بضغب  ةیقُر  ىلإ  ىده  ترظن 
.امهضعب نع  امهداعبإ  َّيلع 

كتاينغأ ىدحإ  عس  ىنمتنو  ءانغلا ، ىلع  كتردق  ىدم  انعيمج  ملعن  رانوك ، : " تحاص



."؟ اقدصأ اي  ًاضيأ  هنوديرت  ام  اذه  سيلأ  كوجرأ ، .نآلا  ةليمجلا 

.معن -    

.ليمجلا كتوص  نع  تعمس  املاطل  .رانوك  اي  ايه  -    

". ...رانوك اي  ِّنغ  رانوك ، اي  ِّنغ  رانوك ، اي  ِّنغ  : " دحاو توصب  عيمجلا  ددر 

ًاعراب يف تسل  انأ  ًائيش ، مكرابخإ  َّيلع  نكلو ، .مكلجأ  نم  ينغأس  ..ً.انسح  ًانسح  : " لاقف

". مكبلط ـي  بلأس يننكلو  ءانغلا ،

.رانوك اي  عضاوتت  ال  -    

.عئار تنأ  -    

ىلعأب حاصو  نوفركيملاب "  " كسمأو حرسملا  ةبشخ  دعص  مث  ةيقُر ، وحن  هديب  رانوك  حّول 

". ىقيسوملا أدبتلف  : " هتوص

؟ انه طروتلا  َّيلع  اذامل  اذامل ؟

؟ انألا كلذ  هديري  ا  أش  امو  ـي  بنذ ام 

: ءانغلا لمكأو  ةيقُر  ىلإ  تفتلاو  رانوك ، تمصف  ًايلاع ، ىقيسوملا  تعفترا 

! ايه هيلع ، ينيعلطأ  ينع ، هنيفخت  ءيش  كانه 

ىلإ ةجاحب  انأ  كوجرأ ، .نآلا  هيف  رّكفأ  ام  ةفرعم  كناكمإب  اهّرس : يف  ةيقُر  تركفف 

."؟ بهذلا نزو  سايق  ةدحو  يه  ام  لاؤسلا : اذه  نع  باوج 

: لاق هنكل  ههجو  ىلع  بارغتسالا  ادب 

؟ انه طروتلا  َّيلع  اذامل  اذامل ؟

؟ انألا كلذ  هديري  ا  أش  امو  ـي  بنذ ام 

.ةليمج اي  لاؤسلا  اذه  ببس  مهفأ  انأ ال 

دحو نم  ينيذقنأ  كوجرأ ،

نم ح ينيجرخأو 

.ةليمجلا ديس  اي 

انفده مامأ  ةبقع  فقي  لاؤسلا  اذهو  اندارم ، قيقحت  نم  تبرتقا  ةيقُر : ترّكف 

.دوشنملا

.يتليمج اي  دودح  ءابغلل 

: رانوك سمه  مث  ًاددجم ، ىقيسوملا  تعفترا 



؟ كبرق ءاقبلا  ينم  ديرت  اذامل 

: ًايلاع هتوص  عفر  مث 

...كبحأ يننأل 

...بهذلا نم  ًارصق  كل  ينبأس 

...بهذلا نم  لجأ ،

...جاتحنس ًاطاق  مك  يدّدح ،

...يدبألا انحرص  ءانبل 

...ينيربخأ كوجرأ ،

؟ انه طروتلا  َّيلع  اذامل  اذامل ؟

؟ انألا كلذ  هديري  ا  أش  امو  ـي  بنذ ام 

تلاقو ةعرسم ، باوثألا  ةفرغ  ىلإ  تبحسنا  دقف  ةيقُر  امأ  ةينغألا ، ءانغ  رانوك  لمكأ 

". كلاؤس نع  باوجلا  تفرع  دقل  ةآرملا ، اهتيأ  اهسافنأ : طقتلت  تلاز  ام  يهو  ةآرملل 

؟ وه امو  -    

.طاقلا هنإ  -    

.يلالخ نم  يلخدا  ايه  .ةحيحص  كتباجإ  -    

اهنكل ًاليلق ، فوخلاب  ترعش  ً.الوأ  اهربع  اهدي  تدمو  ةآرملا ، نم  ةيقُر  تمدقت 

ال رانوك  ءانغ  توصو  نيعلا ، ةضمغم  تناك  نيب  ةآرملا  تربعو  اهتعاجش ، تعمجتسا 

.تاسمهو تاكحض  تاوصأ  تعمس  نأ  دعب  ءطبب  اهينيع  حتفب  ةيقُر  تأدب  .اهينذأ  قرافي 

قوفي يتلا  ةنولملا  دورولا  نم  مخض  ناتسب  لباقم  ناولألا ، جوزمم  بشع  ىلع  فقت  تناك 

لحن ناكملا ؛ يف  قلحي  لحنلا  نم  بك  ددع  كانه  ناكو  .ةيداعلا  دورولا  مجح  اهمجح 

يف للم ، وأ  للك  نود  ىرخأ  ىلإ  ةرهز  نم  لقتني  ناك  .ةنينطلا  حورلل  بلجي  ليمج 

ةعاق ىلإ  نهجتي  مث  راهزألا ، كلت  قيحرب  اهنألو  نهرارج  نلمحي  تاينجلا  نم  ثكلا 

.ةبك ةيجاجز  رارج  قيحرلا يف  كسيو  ةبك ،

اذه : " تلاقو بك  باجعإب  هيوتحت  ام  ىلإ  ترظنو  ةيجاجزلا  ةرجلا  نم  ةيقُر  تمدقت 

". مالسلاو نامألاو  ةحارلا  ىلع  ثعبيو  ليمج  هيف  ءيش  لك  .ةنجلاب  هبشأ  ناكملا 

."؟ قيحرلا اذه  مسا  ام  : " تاينجلا ىدحإ  ةيقُر  تلأس 

". رمحألا ىدنلا  وه  اذه  : " تلاقو حر  ةينجلا  تمستبا 



.قرزأ هنول  قيحرلا  اذه  نكلو  اذام !؟ -    

.رمحألا ىدنلا  هيمسن  نحنف  مهي ، اذه ال  -    

.قرزأ هنول  رمحألا  ىدنلا  بيرغ ! اذه  -    

.ناكملا ترداغ  مث  رمحألا ، ىدنلاب  اهتألمو  ًادج ، ةغص  ةرج  ةيقُر  تلوانت 

تاجرد تلز  نـ .اهتبيقح  يف  ةرجلا  تفخأ  نأ  دعب  باوثألا  ةفرغ  نم  ةيقُر  تجرخ 

.يضرألا قباطلا  ىلإ  ةهجتم  ةعلقلا 

نود همساب  فتهي  روهمجلاو  حرسملا  ةبشخ  نع  لز  ـ ني رانوك  ناك  ءانثألا ، كلت  يف 

.فقوت

تنأ .رانوك  اي  ءانغلا  عراب يف  تنأ  : " نهادحإ تلاقو  هنم ، تاوعدملا  ضعب  تمّدقت 

". ءيش لك  زيمتم يف 

.ءارطإلا كلذ  ىلع  رانوك  اهركش 

، ءودهلاب رهاظتی  هنإ  .ًادیج  رانوك  فرعأ  انأ  اهّرس : يف  ةیقُر  تركف 
تنثأ نأ  دعب  ًاعبط  كلذو  ةداعسلا ، قامعأ  يف  قراغ  ةقیقحلا  يف  هنكلو 

ءارطإلاو حدملا  ىلإ  عامتسالا  بحی  ينج  هنإ  .هئادأ  ىلع  ةینجلا  كلت 
.ًاریثك

."؟ رانوك اي  كتايح  ةزيمم يف  ةينج  كانه  له  : " تاينجلا ىدحإ  هتلأس 

ىنأ .ةيقُر  اي  دها  : " اهسفنل تلاقو  ةيقُر ، بلق  تاضبن  تعراست  لاؤسلا ، كلذ  دعب 

ديرأ ال  يل !؟ ىرج  يذلا  ام  يهلإ ، اي  .ةبرطضملا  ـي  بلق تاضبن  ىلإ  دحأ  عمتسي  الأ 

". كلذ ديرأ  ال  رانوك ، اي  كتباجإ  ىلإ  عتسالا 

، تارحاسلاو تافقثملاو  تاليمجلا  تاينجلا  نم  ثكلا  ايح  يف  تفداص  : " باجأ

". ايح ًازي يف  كألا  ةينجلا  نوكت  ىده   ترتخا  يننكل 

ينلّضفي هنإ  .انأ  يمسا  لاق  دقل  هتعمس ؟ له  : " اهل تلاقو  ةيقُر  نم  ىده  تمدقت 

". ناكملا اذه  ةرداغمو  كهجو  ءام  نم  ىقبت  ام  ىلع  ظافحلاب  كحصنأ  .ِتنأ  ِكيلع  ىتح 

كفتلا يف نود  نم  ةعلقلا  ترداغو  ءاكبلا ، تبأ  اهنكل  عومدلاب ، ةيقُر  انيع  تألتما 

، لجأ .هنع  داعتبالا  وه  ةظحللا  كلت  اهلاب يف  لغشي  ناك  ام  لك  .هيلإ  أجلتس  يذلا  ناكملا 

.رانوك نع  داعتبالا 

تفقوت ةرتف ، دعبو  .هيلإ  هجتت  يذلا  ناكملل  كاردإ  يأ  نود  نم  ًاثك  ةيقُر  تضكر 



نآلا هيف  فقأ  يذلا  ناكملا  له  نآلا ؟ انأ  نيأ  : " تلءاستو اهلوح  ترظن  .اهسافنأ  طقتلتل 

."؟ ةباغ نع  ةرابع 

وه رانوك  له  .اهئاكبل  يقيقحلا  ببسلا  ملعت  .ةيكاب   ترجفناو  ضرألا  ىلع  تسلج 

ةبسنلاب بابسألا  تطلتخا  ةملظملاو ؟ ةشحوملا  ةباغلا  هذه  نم  اهفوخ  مأ  كلذ ؟ ببسلا يف 

.فقوت نود  رهنالا  عومدلا يف  ترمتساو  اهيلإ ،

نم برقلاب  فايطألا  نم  بك  ددع  َّرم  .ةرخاسو  ةيلاع  تاكحضب  ةأجف  ناكملا  َّجض 
اهينيع تحتف  مث  اهناكم ، تشمكناو يف  تخرصف  ًاما ، اههاجتاب  رخآ  ددع  هجتاو  ةيقُر ،

راجشألا ىلإ  ةيقُر  ترظن  .قيرطلا  تربعو  اهلالخ  نم  فايطألا  ترم  دقل  .اهفلخ  ترظنو 

، ةبوعصب اهيمدق  كيرحت  تعاطتساو  اهوحن ، ةدتمم  ةثك  ٍدايأ  ىلإ  اهناصغأ  تلّوحت  يتلا 

ىلع ةمسترم  ةعساو  تاماستباو  ناكم ، لك  شيفافخلا يف  تناك  .ديدج  نم  ضكرلاب  تأدبف 

.اههوجو

تدم مث  نونجلا ." اذه  لك  ليزي  نأ  وجرأ  رطم ؟ : " ةيقُر تلاق  رط ، ءسلا  تأدب 

نكت .اهلوح   ترظنو  تأجافت  اهدي ! ىلع  توبكنع  عقوف  رطملا ، تارطق  سسحتل  اهدي 

! بكانعلا نم  لئاه  ددع  ىوس  رطملا  كلذ  نكي  اإو   ًايداع ، ًارطم  رط  ءسلا 

توص تفخ  .زيكرت  يأ  نود  نمو  ةبعترم ، ةباغلا  يف  ترجو  ًاددجم ، ةيقُر  تخرص 

: ينغت ةفلتخم  تاوصأ  تعفتراو  ةرخاسلا ، تاكحضلا 

ةفئاخ ...ةليخد  ...ةلفطتم 

...انه نم  اهدرطنلف 

". أشو وكرتا  اوتمصا ..  : " ةلئاق اهينذأ  ىلع  اهيدي  ةيقُر  تعضو 

! اهنأشو اهكرت  انم  بلطت 

...انضرأ ىلع  تدتعا 

...انباشعأ ىلع  تساد 

؟ هبلطت يذلا  امو 

!! اهنأشو اهكرتن  نأ 

ةفئاخ ...ةليخد  ...ةلفطتم 

.انه نم  اهدرطنلف 

انأ جورخلا ، قيرط  ىلإ  ودشرأ  طقف  مكءاذيا ، ديرأ  ال  انأ  مكوجرأ  : " ةيقُر تحاص 



". مكيلإ لّسوتأ 

ةفئاخ ...ةليخد  ...ةلفطتم 

.جورخلا قيرط  ىلإ  اهداشرإ  انم  ديرت 

...كلذ لعفنلف 

...كلذ لعفن  نل  ال ،

...مالسب جرخت  اهعدنل 

.اهتبقاعم نم  دب  .لعفن ال  نل  ال ،

ةفئاخ ...ةليخد  ...ةلفطتم 

تلواح .ىرخألا  ولت  ةدحاولا  اهبذاجتت  تراصو  اهوحن ، يدايألا  نم  ثكلا  تدتما 

ةرفح يف  تطقسو  اهمدق  تلز  ةأجفو ، .ةوق  نم  عيطتست  ام  ىصقأب  اهنم  تالفإلا  ةيقُر 

ةرخاسلاو ةكحاضلا  تاوصألا  تعفترا  كلذ ، ءانثأو  ًاليوط ، طوقسلا  يف  ترمتسا  .ةقيمع 

.ةعتمتسمو ةعمال  نويع  كلذ ؛ ءانثأ  اهبقارت  نويعلا  فالآ  كانه  تناك  .ناذآلا  مصت  يتلا 

ناعرسو .اههجو  ىلع  ٍداب  ديدشلا  قاهرإلاو  شقلا ، نم  غص  لبج  ىلع  ةيقُر  ترقتسا 

..ً.ادج قيمع  ...قيمع  مون  تقرغتسا يف  ام 

......

ذنم اهرأ  ةيقُر ؟  نيأ  ةبسانملاب ، .مونلا  يف  ةلئاه  ةبغرب  رعشأ  : " لاقو رانوك  بءاثت 

". ليوط تقو 

". نآلا ةان  اهنأ  نظأ  : " ىده تلاق 

.ةعئارلا ةلفحلا  هذه  ىلع  ىده  اي  كركشأ  ً.اضيأ  انأ  مانأل  بهذأس  ًاذإ ، -    

.لجلاو ةعورلا  ةغلاب  ةلفحلا  هذه  لعج  يذلا  وه  كدوجو  ًاوفع ، -    

......

ام صخش  اهعضو  يذلا  ريرسلا  ىلع  تسلجو  ةيقُر  تظقيتسا  يلاتلا ، مويلا  حابص  يف 

تهجتاو شارفلا  ترداغ  مث  بارغتساب ، اهلوح  ترظنف  نيزح  ءاكب  توص  تعمس  .هيلع 

ناوادوس ناتلاه  هب  طيحت  ًادج  تعساو  نيع  تاذ  ةينج  تدجوف  توصلا ، ردصم  ىلإ 

". ذيذللا يماعط  اي  خلا  حابص  : " تلاقو ةيقُر  وحن  اهرصب  ةينجلا  تعفر  .ناتحضاو 

."؟ هنيدصقت يذلا  ام  : " تلاقو ءارولا  ىلإ  تاوطخ  عضب  ةيقُر  تعجارت 

مش ةساح  كلتمأ  انأ  .ًادج  ةدیعب  ةفاسم  نم  كتحئار  تممش  دقل  : " تلاق



، كب طیحت  نیشحوتملا  ةباغلا  مازقأ  نم  ةعومجم  كب  طیحت  تناك  .ةقراخ 
". انه ِتنأ  اهو  ةبوعصب ، مهنم  كذاقنإ  تعطتسا  يننكل 

ِكوجرأ كل ؟ ًاماعط  يذاختا  نيديرت  اذامل  ًايناثو ، .يذاقنإ  ىلع  كركشأ  ًالوأ ، -    

.دلجلاو ماظعلا  ىلع  الإ  ينم  يلصحت  نل  ليزهلا ، يدسج  ىلإ  يرظنا  .يحارس  يقلطأ 

...اه اه  اه  اه  -    

؟ كحضت اذامل  -    

؟ كمهتلأس يننأ  تننظ  له  -    

. ذیذللا يماعط  ای  لیلق  لبق  يل  ِتلق  ِتنأ  ...معن  ن ...ـ -    
؟ ًاحيحص اذه  سيلأ  ةملستسمو  ةسئاي  نآلا  ِتنأ  -    

؟ كلذ تفرع  فيك  نكلو ، .معن  -    

ىتحو مهمالستساو  نيرخآلا  سأي  ىلع  ىذغتأ  انأ  .كلذ  تممش  دقل  -    

.خب نوكأس  يعم  كدوجوبو  .مهنازحأ 

". ًالصأ هيلإ  أجلأ  ناكم  يأ  يدل  سيل  .سأب  ال  : " تلاقو اهسأر  ةيقُر  تسكن 

نأ لمآ  .ةليمجلا  اهتيأ  كنزح  نم  ذلأ  ًانزح  قذأ  ً.ادج   ذيذل  اذه  : " ةينجلا تحاص 

". ًااد اذكه  ةنيزح  يلظت 

؟ كمسا ةفرعم  يننك  له  -    

.دهش يمساو  .ةنيزحلا  ةينجلا  انأ  معن ، -    

؟ اهيف كسفن  ِتنفد  يتلا  نازحألا  هذه  لك  ببس  ام  .ليمج  كمسا  -    

، لاثملا ليبس  ىلعف  .نزح  اهعبتي  نأ  نم  دب  ةداعسلا ال  تارتف  نأ  تظحال  -    

لك تبلقناف  ميلأ ، ثداحل  يدلاو  ضرعت  هسفن  مويلا  مث يف  دعسأ ، ةسردملا  يحاجن يف 

يتلا ةديعسلا  تاظحللا  نم  ثكلا  كانهف  طقف ، اذه  سيل  .نازحأ  ىلإ  ةداعسلا  كلت 

يف ًاثك  تركف  اذل ، .يل  ةبسنلاب  توملاب  هبشأ  تاظحللا  كلتو  ةرشابم ؛ نزح  اهعبتي 

عمو .ينيذؤي  نل  كلذ  نأل  طقف ، ةنيزحلا  تاظحللا  شيعو  ةديعسلا  تاظحللا  لهاجت 

.ةذيذللا نازحألا  ىلع  الإ  ىذغتأ  ترصو ال  كلذ ، ىلع  تدتعا  مايألا ،

شيع يأ  سكعلا ؛ يف  يركفت  اذامل   نكلو ، ً.اثك  كعم  فطاعتأ  انأ  -    

ةنيزحلا تاظحللا  ثأت  نم  ليلقتلاو  لج ، نم  هيوحت  ام  لكب  ةديعسلا  تاظحللا 

.خب نوكتس  كلذبو  كيف ،



...نكلو .كلذ  ركفأ يف   -    

.بابلا ىلع  ةفيفخ  تاقرط  توص  عفترا 

". جعزملا يخأ  الإ  نوكي  نل  ديكأتلاب  اذه  : " دهش تلاق 

، يتخأ : " ًالئاق ةوقب  اهقناعو  اهوحن  باش  عفدنا  بابلا ، اهيف  تحتف  يتلا  ةظحللا  يفو 

ةماود نم  كجرخي  ّهلع  ةداعسلا  نم  ًالئاه  ًالماح ك  كيلإ  تيتأ  ً.اثك  كيلإ  تقتشا  دقل 

". هذه نازحألا 

.اذكه ينقنخت  تنأ  ينع ، دعتبا  -    

.ةّيقُر هتيؤر  ىدل  ًابشختم  باشلا  فقو 

.هيف ةقلمحم  كارح  الب  تفقو  ةيقُر  ّنإ  ىتح 

!". ةيقُر نم ؟ ّينيع ! قدصأ  ال  : " باشلا لاق 

". باهش  " اي كلثم  ةئجافتم  ًاضيأ  انأو  -    

أشو ينيكرتا  .كنازحأ  نم  ايأ  ينيطعت  كوجرأ ال  دهش ، : " لاقو ًارخأتم  مأ "  " لخد

!". ةعئارلا ةفدصلا  هذه  ام  ةيقُر !؟ ...هووأ  .نويعيبطلا  نجلا  اهلضفي  يتلا  ةداعسلاب  رعشأل 

"... مأ "، " باهش  " ً.اثك كيلإ  تقتشا  دقل  : " ةيكاب تلاقو  عومدلاب  ةيقُر  انيع  تألتما 

."!؟ ءاكبلا اذه  لك  ببس  ام  .بأ  يننكل  ةديعس  انأ  كتيؤرل ؛ ًادج  ةديعس  انأ 

ثدح يذلا  ام  : " لاقو نانحب  اهسأر  ىلع  هدي  ةحار  عضوو  اهنم  باهش "  " مدقت

دربلا نم  مغرلاب  كانه  هرظتنن  مأ " انأ و" انكرت  دقل  رانوك ؟ عداخملا  كلذ  نيأ  مث  ةيقُر ؟ اي 

". ديدشلا

. "؟ ةیقُر ای  رانوك  نیأ  ": " ریمأ  " حاص
...كانه هتكرت  لجأ  ...ىده  عم  كانه  هتكرت  -    

هنإ كئاذيإب ؟ رانوك  ماق  له  ينيربخأ ، ىدنلا !؟ ةديس  ىده  اذام ؟ ": " باهش  " حاص

ًاحربم ًابرض  هبرضأسو  ّيبغ ، رانوك  ًابت ، اهمامأ ؟ كحرجي  ام  لاق  لهف  ةينجلا ، كلت  بحي 

". هيقتلأ امدنع 

". اذيإ دّمعتي  وهف   كلذل ، يعاد  ال  : " ةيقُر تلاق 

كل لقأ  أ  .ةديعس  انأ  مك  .انه  سأيلاو  بضغلاو  نزحلا  نم  ثكلا  : " دهش تلاق 

.نازحأ ىلإ  تبلقنا  دق  ةديعسلا  ءاقللا  ةظحل  يه  اه  ةيقُر ؟ اي 

". يتمصا يتخأ ، ": " باهش  " لاق



......

."؟ ةيقُر نيأ  .ةقيقحلا  ينيربخأو  نآلا  ىده  اي  يتمصا  : " رانوك حاص 

.ةلفحلا ءانثأ  ةرداغملا  اهنم  تبلط  دقل  -    

اذه اهئاذيإب ! مهدحأ  ماق  اّر  ليللا ! فصتنم  يف  ةنونجم !؟ ِتنأ  له  اذام ؟ -    

.اهنع ثحبلاو  جورخلا  َّيلع  بجي  نونج ،

، كبحأ انأ  ًاددجم ؟ يدرف  ينكرتتس  له  انأو  : " ةلئاق هب  تثبشتو  ىده  تعفدنا 

". يعم َقبا  كوجرأ 

ام لك  ءارو  ببسلا  يه  اهب  نيرعشت  يتلا  ةغلا  : " لاقو اهل  ًاهجاوم  رانوك  فقو 

."؟ كاوس ةوقب  اهيلإ  ينبذجت  ةينج  دجوت  هنأ ال  عنتقتس  ىتم  .لصح 

."؟ ًاذإ اذه  هينعي  نأ  نك  يذلا  ام  ةيقُر ! ىلإ  اهيلإ ، باهذلا  ديرت  كنكل  : " تلاق

حرش يننك  ال  ىدنلا ، ةديس  اي  ىده ، : " لاقو اهدخ  ىلع  هلمانأ  رَّرمو  هدي ، رانوك  دم 

". لاحلا ةيقُر يف  داجيإ  َّيلع  .نآلا  رمألا 

.ةيقُر قحبو  كقحب  هتبكترا  ام  ىلع  رانوك  اي  ينحماس  .ةفسآ  انأ  -    

.ةيقُر ةمالس  نم  دكأتأ  امدنع  كحماسأس  -    

، معن ً.اثك  كهركأسف  هوركم  يأب  ةيقُر  تبيصأ  نإ  : " لاقو ىده  سأر  ىلع  هدي  عضو 

". ًااد اهتببحأ  يتلا  ةديحولا  ةينجلا  هركأس 

لجلا ةوق  اي  ةركلا ، راجحألا  رحس  اي  ره ، ع  توقاي ، دجربز ، : " لاقو اهنع  دعتبا 

". هيلإ ينيذخ  رهلا ، متاخ ع  ثيح  ينيذخ  رسآلا ، يعيبطلا 

! لاقتنا يأ  ثدحي  نكل ، 

". رحس يأ  عن  يتلا  ةيبغلا  ةنيدملا  هذه  يننأ يف  تيسن  ًابت ، : " رانوك حاص 

.كعم يدوجو  ًاضيأ  تيسن  لب  طقف ، كلذ  َسنت  تنأ   : " تلاقو هنم  ىده  تبرتقا 

اهنإ ةءابعلا ، هذه  ذخ  رمحألا ؟ ىدنلا  مادختساب  رحسلا  كلذ  رسك  ىلع  ردق  تيسن  له 

". طقف ةدحاو  ةرم  نكل  رحسلا ، َرسُكيس  .رمحألا  ىدنلاب  ةغوبصم  طويخب  ةجوسنم 

". كتدعاسم يل ىسنأ  نلو  كركشأ ، : " لاقو ءاقرزلا  ةءابعلا  رانوك  لوانت 

ةوق اي  ...ةركلا  راجحألا  رحس  اي  ره ، ع  توقاي ، دجربز ، : " لاق اهادترا  نأ  دعبو 

". هيلإ ينيذخ  رهلا ، متاخ ع  ثيح  ىلإ  ينيذخ  رسآلا ، يعيبطلا  لجلا 

...



ايديجارت ًاضرع  دهاشأ  نآلا  انأ  ً.ادج  نوعئار  متنأ  : " ةلئاق تسلجو  ًايسرك  دهش  تبحس 

". ًادج ًاذيذل 

". رانوك فص  فقأ يف  تلز  ام  انأ  ": " مأ  " لاق

"!". مأ  " اي ةيقُر  ىلإ  ءاسأ  رانوك  ": " باهش  " لاق

ىتح رانوك  عم  فوقولا  لضفأ  انأو  .ةيقُر  ىلإ  فرعتأ  نأ  لبق  يقيدص  رانوك  -    

ً.اريرشو ًائيسو  ًاملاظ  ناك  ول 

لمع يأ  بكتری  مل  وهف  ًاریرش ؛ سیل  رانوك  نأ  ملعت  تنأ  -    
مهلسرأ ...دورولا  تاینجو  نجلا ، نم  هیدل  نیلماعلا  لسرأ  لب  ئیس ،
رمتسا مرجمو ، ریرشو  ئیس  ينج  رانوك  .همسا  لوح  تاعئاشلا  رشنل 

بحی رانوك  .مهمظعم  اهقّدص  ىتح  رانوك  لوح  تاعئاشلا  راشتنا 
يف هنكل  همسا ، ركذ  متی  امدنع  نیرخآلا  نویع  يف  فوخلا  ةیؤر 

طبتری نأ  دیری  هنإ  .ریرشلا  ينجلا  ةدقع  هیدلو  ًامامت ، ٌملاسُم  ةقیقحلا 
اهقلطی مل  كلملا  لایتغا  هتلواحم  ةعئاش  نكل  رثكأ ، سیل  رشلاب  همسا 

هافن مث  سوناف  يف  هزاجتحاب  كلملا  ماقف  اهیف ، هطّرو  نم  كانه  لب  وه ،
يك اهدمتعا  يتلا  ةقیرطلا  عیمجلا  لهجی  نآلا  ىلٕاو  رشبلا ، ملاع  ىلإ 

عیمجلاف هب ، ةقثلا  نع  فقوتلاو  هنع  داعتبالا  ِكنم  تبلط  ةیقُر ، .دوعی 
يلإ عامتسالا  كیلع  ناك  .ىده  عم  ةدیطولا  هتقالع  نع  نوملعی 

.هنع داعتبالاو 
...رانوك رهظ  ةظحللا ، كلت  يف 

". رانوك : " ةيقُر تحاص 

نم ًاقباس  كترذح  دقل  نآلا ؟ هلعفل  ططخت  يذلا  ام  : " لاقو هيلإ  باهش "  " تفتلا

."؟ ةيقُر يذؤت  دق  ةوطخ  ةيأ  ىلع  مادقإلا 

". رانوك اي  كتيؤرل  ديعس  انأ  : " ًاجهتبم مأ "  " حاص

.ةوقب هنَضح  مث 

نم كباحسنا  ببس  ام  ةيقُر ، ": " مأ  " ناضحأ يف  لازي  ال  ناك  نيب  رانوك  لاق 

."؟ لافتحالا

". رانوك زيزعلا  يقيدص  اي  كنع  دعتبأ  نل  انأ  ": " مأ  " لاق



، كلذ حجن يف  نأ  دعبو  .قناخلا  قانعلا  كلذ  نم  صلختلا  ًالواحم  ةوقب  رانوك  هعفد 

". ينيبيجأ ةيقُر ، : " لاقو هتعبق  لّدع 

: ةلئاق رانوكل  هتلوانو  كلذك  رهلا  متاخو ع  اهتبيقح  نم  اهلمع  دقَع  ةيقُر  تجرخأ 

". ايه هقزمو  رانوك  اي  كعم  يلمع  دقعو  كاخ ، ذخ  "

."؟ تقولا ةليط  اهتبيقح  ناك يف  دقَعلا  ًاذإ ، ": " مأ  " حاص

". رانوك اي  كلذ  لعفت  ال  ": " باهش  " لاق

ءاقبلا كنم  ديرأ  انأ  دقعلا ؟ اذه  قيز  َّيلع   َ كلقع ؟ تدقف  له  ةيقُر ، رانوك : لاق 

". كأ يعم 

هبحأ صخش  راوجب  اقب  نأ  ًالعف  نظت  له  .ينحرأو  كوجرأ  كلذ  لعفا  -    

هتشع يف يذلا  باذعلا  ىدم  كردت  تنأ ال  ةديعس ؟ ينلعجيس  ياوس  ةينج  بحي  وهو 

.هقزم ...يقعأ 

، ةیقُر ای  يتایح  يف  ةزیمملا  ةینجلا  نع  يننلأس  دقل  : " رانوك حاص 
ةینجلا ...ةیقُر  ای  ةینجلا  نع  يننلأس  .كلذ  راكنإ  يننكمی  الو  ىده  يهو 

؟ كلذ ِتیسن  له  ةیرشب  ِتنأ  لب  ةینج ، تسل  ِتنأ  .ةیرشبلا  سیلو 
.هسفن رانوك  هجو  ىتح  هوجولا  عيمج  ةمدصلا  تلع 

". ...انأ ...انأ  ...كلذ  لوق  دصقأ  نكأ  انأ   : " رمألا ًاكرادتم  لاقو 

ةليط انعادخ  نم  تنك  فيك  ةيرشب ! ىوس  تسيل  ةيقُر  اذام ؟؟ ": " باهش  " هعطاق

."؟! تقولا اذه 

". ًاضيأ تآجافملا  نم  ولخت  ايديجارتلا ال  : " دهش تلاق 

."؟ رشبلا نم  ةيقُر  ": " مأ  " لاق

". طقف نآلا  رمألا  بعوتسا  اينج  كانه  نأ  نظأ  : " دهش تقَّلع 

."؟ ةقيقحلا هذه  انع  تيفخأ  َِمل  رانوك ، ": " باهش  " لاق

.ةتبلا كينعي  رمألا ال  اذه  نأل  -    

". ءيش يأ  يلوق  ةيقُر ، تايرشبلل ! يهرك  ىدم  ملعت  تنأ  ًابت ، ": " باهش  " حاص

، رانوك هيف  سبُح  يذلا  سونافلا  تدجو  .رشبلا  نم  انأ  معن ، : " تمص ةرتف  دعب  تلاق 

يدقعو ةمداخك ، هعم  لمعلا  دقع  عيقوت  ىلع  ربجأ  مث  نمو  دصق ، نود  نم  هتررح  انأو 

". هقيزمتب ام  دحأ  موقي  امدنع  وأ  هل  ةددحملا  ةرتفلا  ءاهتناب  يهتني 



.رشبلا ىلإ  ةجاحب  انسل  نجلا  نحن  : " لاقو ةراه  رانوك  دي  نم  دقعلا  باهش "  " بحس

". نكنع ًاديعب  ةداعسب  شيعلا  عيطتسن  نحن 

ً.اديعب تقلحو  تاشارف  ىلإ  ةقزمملا  قاروألا  تلوحتف  دقعلا ، قزم  مث 

". ...ةفسآ انأ  ...ةفسآ  ...ةفسآ  انأ  : " ةيقُر تلاق 

تشالت اهنكل  اهديب  كاسمإلا  لواحو  اهوحن  عفدنا  يرداغت ." ةيقُر ال  ال ! : " رانوك حاص 

.همامأ نم 

ةرشب ةراضنل  ًادج  ةديفم  تايرشبلا  ءامد  نإ  لاقي  ةراسخلا !؟ هذه  ام  : " دهش تحاص 

". تاينجلا

هانيع تعملف  ًابضاغ  فقو  مث  عومدلاب ، هانيع  تألتما  دقو  ضرألا  ىلع  رانوك  سلج 

."؟" باهش  " اي كلذ  تلعف  اذامل  : " لاقو ةدشب  اقلا  رمحألا  نوللاب 

نهنإ ال .كبح  ىلع  لصحت  نأ  دعب  ككرتتس  ينقدص ، .تايرشبلا  هركأ  يننأل  -    

.بعتلاو ألا  ىوس  نجلا  نحن  انل  لجي 

". باهش  " اي كل  ًابت  .بعتلا  كلذ  ديرأ  ...ألا  كلذ  ديرأ  -    

.لاعفنالا اذه  لك  قحتسي  رمألا ال  .رانوك  اي  كيلع  نِّوه  : " ًالئاق مأ "  " هعبتف جرخ ، مث 

". ككرتأ نلو  كعم ، انأ 

....

تدع دقل  .يريرس  ىلعو  يتفرغ ، انأ يف  تلاق : مث  اهلوح  ترظنو  اهينيع ، ةيقُر  تحتف 

تيقب يتلا  ةدملا  مك  مث  ةديعس ؟؟ نوكأ  نأ  ضرتفي بـي  له  ...دج  ىلإ  تيبلا ، ىلإ  ًاخأ 

ً.اثك ينتدقتفا  اهنأ  نظأ  ةبيبحلا ؟ دج  نع  ًةديعب  نجلا ؛ اع  كانه يف  اهيف 

ام اهنهذ  ّرم يف  .لفسألا  ىلإ  ترظنو  اهتفرغ  ةذفان  ىلإ  تهجتا  لز  ـ نت نأ  لبق  نكل ،

ةمخض ليجست  ةلآ  عم  كانه  سلجي  ناك  دقل  .ناكملا  اذه  يف  رانوك  بو  اهنيب  ثدح 

ىلوألا ةرملا  يه  كلت  تناك  ...هل  لوألا  وه  ءاقللا  كلذ  ناك  .ةبخاص  ةينغأ  اهنم  ثعبنت 

.ةليمجلا ةيرشبلا  هتئيهب  رانوك  اهيف  ىرت  يتلا 

دقل دج ، : " ةلئاق تلخد  مث  ةوقب ، اهباب  ىلع  تقرطو  اهتدج ، ةفرغ  ىلإ  ةيقُر  تهجتا 

". ًاثك كيلإ  تقتشا 

كأ ءاشعلا  انلوانت  ىلع  ِض  ةيقُر ؟  اي  رمألا  ام  : " ةلئاق اهريرس  ىلع  ةدجلا  تسلج 

."!؟ ًالعف َّيلإ  تقتشا  له  .طقف  تعاس  نم 



عم اهتشع  يتلا  ةرتفلا  كلت  ىلإ  ةبسنلاب  اذام  ً.ائيش  مهفأ  ال  انأ  اذام !؟ -    

.طبضلاب انه  ثدحي  يذلا  ام  رانوك ؟!

ً.اثك كتحصب  رضيس  رهسلاف  زيزع ، اي  مونلا  ىلإ  يدلخا  -    

تقولا نأ  ينعي  اذه  له  ًابجع ! : " اهيلع رطيسم  بارغتسالاو  اهتفرغ  ىلإ  ةيقُر  تداع 

نوكي نأ  عادولا  ىلع  ناك  لجخلل ! اي  هآآ ، انه ؟ تقولا  نع  ًاثك  فلتخم  نجلا  ضرأ  ىلع 

؟ ةيعيبطلا ايح  ىلإ  دوعأس  له  ةياهنلا ؟ يه  هذه  له  .ةثراك  ناك  فسألل  ايو  هنكل  ًاديعس 

.ةحارلا نم  بك  طسق  ىلع  لوصحلا  َّيلع  ءيش  لك  لبق  ديدش ، قاهرإب  رعشأ  هآآ 

.قيمع مون  تقرغتساو يف  اهريرس  ىلع  تقلتسا 

.ةلوسك وكت  ال  يظقيتسا ، ّايه  .ةيقُر  اي  يظقيتسا 

."؟ رانوك : " تلاقو اهينيع  ةيقُر  تحتف 

.يظقيتسا .ةيضاملا  ةليللا  ذنم  ةبارغب  فرصتت  تنأ  يتنبا ! اي  كتدج  انأ  -    

.طقف ةيفاضإ  قئاقد  رشع  كوجرأ ، .مونلا  ديرأو  ةبعتم  انأ  .دج  اي  هآ  -    

!؟ كل ىرج  يذلا  ام  -    

ايح ك تداع  .اذه  قيدصت  عيطتسأ  ال  : " تلاقو اهريرس  ءاطغ  تحت  ةيقُر  تأبتخا 

ايح .دورولا  تاينجو  رانوك  ثيح  كانه ، ىلإ  ةدوعلا  ديرأ  انأ  .ةديعس  تسل  يننكل  تناك ،

". ةثملا ءايشألا  كلت  لك  نود  نم  ةلمم 

؟ مويلا ةعماجلا  ىلإ  ـي  بهذت نلأ  -    

نم ثكلاو  للملا ، ىوس  كانه  هدجأس  يذلا  ام  مث  .بهذأس  بهذأس ، ىلب  -    

؟ هعاونأ فالتخاب  للملا 

؟ عاونأ للملل  لهو  -    

.كلذ نظأ  -    

ماعط لوانتل  ماعطلا  ةفرغ  ىلإ  تهجتا  مث  اهسبالم ، تغو  اهريرس  نم  ةيقُر  تضهن 

". كلثم حبصأس  انأو  ةرهام ، ةخابط  تنأ  دج ، : " تلاقو روطفلا 

.هللا ءاش  نإ  -    

.هللا ءاش  نإ  معن ، -    

.تالفاحلا فقوم  ىلإ  ترداغو  اهدخ  ىلع  ةلبق  تعبطو  اهتدج ، نم  تبرتقا  ّمث 

.نهذلا ةدراش  لصفلا  ةيقُر يف  تسلج 



."؟ ام ءيش  نم  ناعت  له  ةيقُر ؟ اي  مويلا  كب  ام  : " اهتقيدص اهتلأس 

". ًاما خب  خب ، انأ  : " ةيقُر تباجأ 

.هبتننل روتكدلا  لخد  دق  اه  -    

.هابتنالا معن  ...هابتنالا  طبضلاب ؛ هلعف  َّيلع  ام  اذه  -    

ً.اددجم دورشلا  تقرغو يف  لصفلا  ةذفان  ربع  ءسلا  ىلإ  ترظن  مث 

......

اذه لك  لماك ! عوبسأ  ثادحألا  كلت  ىلع  َّرم  دقل  ً.اما  تماص  رانوك  ": " مأ  " لاق

"". باهش  " اي كببسب 

.باوصلا ىوس  لعفأ   -    

ىلع ليلد  ةلاحلا  هذه  ىلإ  رانوك  لوصو  له  ًالهم ، نكل  .تنأ  هنظت  ام  اذه  -    

؟ ةيرشبلا كلت  بح  هعوقو يف 

.كلذ نظأ  -    

زيزعلا رانوك  انسوؤر ؟! ىلع  تعقو  يتلا  ةيلاتتملا  بئاصملا  هذه  ام  هآآ ، -    

ً.اديج هسفنب  ينتعي  وه ال  نآلاو  ّيلإ ، ثدحتي  يلاغلاو ال 

هذه بابلا  يل  حتفي  نأ  ىنأو  ًاددجم ، رانوك  رصق  ىلإ  بهذأس  : " لاقو فقو  مث 

". ةّرملا

....

لاعت : " ًالئاق هدي  نم  هبحسو  رانوك  هحتف  ام  ناعرسو  رصقلا ، باب  مأ "  " قرط

!". ًااد اهيلإ  ةجاحب  انك  يتلا  ةفصولا  عنص  ىلإ  تلصوت  دقل  مأ ."  " اي

". ًادج ديعس  انأ  رظنا ، رظنا ، : " لاقو هربتخم  ىلإ  رانوك  هذخأ 

."؟ رمحألا ىدنلا  ىلع  تلصح  نيأ  نمو  ": " مأ  " هلأس

اهنم تجرختساف  رمحألا ، ىدنلا  نم  ةعونصم  ةءابع  ىده  ينتطعأ  : " رانوك لاق 

نم ـي  بارتقا نع  زيزعلا  قيدصلا  اهيأ  كل  نلُعأ  نآلا  انأ  اهو  .ديهج  دهج  دعب  ىدنلا 

". ةيرقبعلا يتطخو  يملح  قيقحت 

."؟ ةيقُر نع  اذامو  : " ددرت دعب  مأ "  " هلأس

". نجلا لابج  كلم  ىلإ  نآلا  انب  ايه  : " لاقو هلاؤس  رانوك  لهاجت 

كنأل رانوك  اي  ًادج  ديعس  انأ  : " ًالئاق هقناعو  هوحن  عفدنا  مث  رانوك ، ىلإ  مأ "  " رظن



". ًاثك كيدي  ىلع  توملا  رسيسو  كتدقتفا ، دقل  ً.اخأ  كتعيبط  ىلإ  تدع 

.رانوك مستبا 

........

...لصفلا يف 

عانتقالا َّيلع  ناك  .ًاریثك  رانوك  ىلإ  دقتفأ  انأ  اهّرس : يف  ةیقُر  ترّكف 
لك وه  كنم  برقلا  .دیزملا  يف  تعمط  يننكل  لدابتملا ، ریغ  بحلا  كلذب 

.زیزعلا رانوك  ای  هیلإ  جاتحأ  ام 
!!". ةيقُر ...ةيقُر  .رقا  ايه  .كرود  ناح  ةيقُر ، : " روتكدلا لاق 

."؟ رمألا ام  ...معن  ...معن  : " ةلئاق تفقو 

.تابلاطلا ضعب  تكحض 

.نيرشعلاو ةسماخلا  ةحفصلا  رقا  .ةيقُر  اي  دراش  ًامود  كلاب  -    

: تأرقو اهينيع  مامأ  هتعفرو  ةروكذملا ، ةحفصلا  ىلع  باتكلا  ةيقُر  تحتف 

ّدَّصلا نم  ٌماهس  ـي  بلق تقشر  اذإ  "

دعبلاب رهَّدلا  ُثداح  ـي  برق َلدبو 

ًاعنام ربَّصلا  نم  ًاعرد  اهل  تسبل 

". يدحو ًادرفْنُم  ِقْوَّشلا  َشْيَج  ُتَيقالو 

.داعتبالا اذهل  ًاباسح  بسحأ  مل  اهسفن : ىلإ  اهثیدح  تلمكأو  تسلج  مث 
كیلإ تقتشا  .موتحملا  انردق  وه  اذه  .ًاعم  نوكنس  اننأ  ًامئاد  تننظ  دقل 

. رانوك ای 
مث يساردلا ، اهباتك  تاحفص  ىدحإ  ىلع  رانوك  مسا  تبتكو  رمحألا  اهملق  تكسمأ 

.اهلوح رودي  ناك  ام  لكب  ثارتكالا  نود  نم  هلمأتت  تذخأ 

........

."؟ رانوك اي  نجلا  لابج  كلم  ىلإ  قيرطلا  فرعت  له  ": " مأ  " لاق لابجلا ، دحأ  قوف 

.ال -    

؟ كانه ىلإ  اندوقي  نأ  نك  رثأ  وأ  ليلد  كانه  له  -    

.ملعأ ال  -    

؟ انه هلعفن  يذلا  ام  ًاذإ ، -    



.يقيدص اي  ناهئات  نحن  -    

؟ اذه ىنعم  ام  -    

.ناعئاض اننأ  ينعت  ناهئات  ةملك  -    

ةقاط مادختساب  كانه  ىلإ  لاقتنالا  اننك  اذامل ال  ًالهم ، نكلو  .كلذ  دصقأ   -    

و هناكم  لهجن  ناكم  ىلإ  لاقتنالا  ىلع  انتردق  مدع  نوناق  عضو  يذلا  نم  لاقتنالا ؟

؟ كتطخ ذيفنت  ًابغار يف  تلز  ام  له  مث  لبق ؟! نم  هأطن 

؛ رومألا نم  ثكلا  ثدح  دقف  .اهسفن  ةقباسلا  ةسحلاب  سيل  ةقيقحلا ، يف  : " رانوك لاق 

اهزايتجا لواحن  يتلا  ةرعولا  لابجلا  هذه  .ىرخألاو  ةوطخلا  ب  ينيرتعي  ددرت  كانه 

.هددصب نحن  ام  ذفنن  لوصولا  ال  رمأ  انيلع  بّعَصت  اهنأ  ول  ودبت ك  دهجب ،

! رانوك -    

.ةليحلا ةلقو  زجعلاب  رعشأ  -    

له .هءافخإ  عيطتسأ  نزحب ال  رعشأ  : " همالك لمكأو  ةرخص  ىلع  رانوك  سلج  ةأجفو ،

ةدقعملا رعاشملاو  تارظنلاو  عومدلا  كلت  اهنع !؟ ةلفغ  انك يف  ءايشأ  رصبن  انلعجي  بحلا 

.ينلبكت

ىلع ؤرجت  تنأ ال  .حطسلا  ىلع  وفطت  نأ  الإ  تبأ  رانوك ؛ اي  كتقيقح  هذه  -    

، ةملاسملا ةيقيقحلا  كتيصخش  ضفرت  تنأ  .لبق  نم  كلذ  لعفت  و  ينج ، يأ  ءاذيإ 

.كسفنل ةفيزم  ةريرش  ةيصخش  عنص  لواحتو 

مك .ةخألا  ةظحللا  هنع يف  تعجارت  يننكل  يملح ، ذيفنت  نم  تبرتقا  دقل  -    

! نابجو فيعض  انأ 

نالدي هفارتقا ال  نع  عجارتلاو  أطخلاب  فارتعالا  نإ  .رانوك  اي  كلذك  تسل  -    

ً.اما سكعلا  ىلع  لب  فعضلا ، ىلع  ًادبأ 

يننكل ً.ادج  ءايبغأ  رشبلاف  ييأر ؛ دنع  تلز  ام  يننكل  مأ ."  " اي كركشأ  -    

مهلعأ نم  هارأ  ام  ميمعتب  موقأو  مهنم ، ةنيعم  ةعج  ىلإ  رظنأ  تنك  تقولا  ةليط 

نم رخآلا  فنصلا  ينهذ  نع  باغ  دقو  .عيمجلا  ىلع  مدتو  لتقو  ةقرس  نم  ةئيسلا 

لتقل ططخأ  تنك  .ةيقُر  لثم  ...اهلثم  يقنلاو  ءيربلاو  فيطللا  فنصلا  كلذ  رشبلا ؛

ةمحر نود  رخآلا  اندحأ  هيف  لتاُقي  يذلا  مويلا  أي  ىتح ال  ةدحاو ؛ ةرم  نجلا  عيمج 

ىوتسم ىلإ  رادحنالا  ًاموي  درأ  ديرأ و  يننكل ال  ًادج ، ةيمؤاشت  رظن  تناك  .رشبلاك 



دصقأ ةيرقبعلا ، يتطخ  ذيفنتب  تمق  نإو  .ةيناسنإلا  نم  مهحاورأ  ولَْخت  نيذلا  رشبلا 

ىلع ينضرحي  يلخاد  توص يف  كانه  ناك  .رشبلا  نم  ًاءوسو  ةوسق  كأ  نوكأسف  ةيبغلا ،

لك نايسنو  ةدوعلا  انيلع  مأ ،"  " .نآلا ىفتخا  توصلا  كلذو  .يتطخ  ذيفنت  يضملا يف 

.نونجلا اذه 

.هيلإ لصتل  تدتما  نأ  تثبل  امو  لبجلا ، ىلع  نان  ترهظ  ةأجف ،

". كرهظ يمحأس  انأو  ًالاح  ناكملا  اذه  رداغ  مأ ،" ! " قدصي اذه ال  : " رانوك لاق 

.انه كدحو  ككرتأ  نل 

!". كلذب كرمآ  انأ  رداغ ، : " بضغب رانوك  حاص 

ً.غرم مأ "  " بحسناف

". ناطيشلا اهيأ  اذهك  ناكم  كتيؤر يف  عقوتأ   : " لاقو نانلا  نم  رانوك  مدقت 

: لاقو ناطيشلا  كحض  .بهللا  نم  ًادسج  لكشتل  تدحتا  مث  ًالاعتشا ، نانلا  تدادزا 

". ًايصخش كءاقل  تين  املاطلو  رانوك ، اي  كنع  ثكلا  تعمس  "

؟ انه هلعفت  يذلا  امو  -    

؟ اذه لكل  ّربدملا  لقعلا  يننأ  ملعت  الأ  كسملا ، رانوك  -    

!؟ اذام -    

ببستتس يتلا  ةفصولا  دادعإ  كب يف  ةناعتسالا  نجلا  لابج  كلم  نم  تبلط  -    

.كلذب موقت  ةفصو  دجوت  رانوك ال  نكلو ، .نجلا  كالهب 

.ةمهملا هذه  نم  باحسنالا  تررق  دقل  لاح ، لك  ىلع  .رمألا  تمهف  هآ ، -    

يتلا ةفصولا  تددعأ  كنأ  ملعأ  انأف  باحسنالا ؛ ىلع  ًاثك  تقولا  رخأت  -    

يأ زاجنإو  كرمأ  ربدت  كتعاطتسابو  رانوك ، اي  يرقبع  تنأ  .نجلا  لابج  كلم  كنم  اهبلط 

ةفصولا نأ  ينعي  اذهو  هلمكأب ، ًاملاع  رّمدت  ةفصول  دوجو  ال  ًاقباس ، كل  تلق  كو  .لمع 

.ةدشب انأ  هيلإ  جاتحأ  رخآ  ءيشل  كيدي  يتلا ب 

؟ اهب هلعفتس  يذلا  ام  ةفصولا ، كتيطعأ  يننأ  ضرتفنل  -    

.نجلا اع  ىلع  ةرطيسلل  اهمدختسأس  -    

ام ىلع  تنأ  ذوبنملا ، ناطيشلا  اهيأ  ّيلإ  عمتسا  ...اهاهاه  : " لاقو ًاثك  رانوك  كحض 

.ليق ام  ىلإ  ءاغصإلا  نسُحت  كنأ   نظأ  يننكل  ًاعبط ، لوقت  ينع ك  ثكلا  تعمس  ودبي 

". رساخلا اهيأ  كيلع  اهبّرجأ  نأ  ًاثك  دعسيس  وق ؟ نع  ام  دحأ  كثدح  لهف 



". ...الإو نآلا  ةفصولا  ينطعأ  : " لاقو ًاددجم  مدقت  مث  تاوطخ ، عضب  ناطيشلا  عجارت 

؟ اذام الإو  -    

...الإو -    

.قيمع مون  ةقراغ يف  ىده  ترهظف  هراوجب ، ةرخص  ىلإ  راشأو 

.ءانسحلا هذه  تلتق  الإو  -    

.ءافعضلا فلخ  ئبتخت  ًااد  تنأ  نابجلا !! اهيأ  -    

مأ ال؟ ةفصولا  ينيطعتس  له  -    

.ىده لباقم  ةفصولا  لدابتنل ؛ -    

ً.انسح -    

، همامأ نم  تشالت  اهنكل  ىدهب ، كاسمإلل  هدي  َّدم  مث  ةفصولا ، ناطيشلا  رانوك  لوان 

.يرحس يران  صفق  هسفن يف  دجوو 

بحلا رانوك ! اي  ةلوهسلا  هذهب  يخف  يف  كعوقو  عقوتأ   : " لاقو ناطيشلا  كحض 

طايشلا نوك  نع  عيمجلا  هددري  ام  عمست  ً.ادج أ  ةيبغ  لوقع  ىلإ  ةيكذلا  لوقعلا  لّوحي 

مهقورع نايرجي يف  بذكلاو  ةنايخلاف  مهب ؟ ةقثلا  بنجت  ًادج  يرورضلا  نم  هنأو  دهع ، الب 

". مدلا ىرجم 

مأب دهاشيو  روخصلا ، ىدحإ  فلخ  ئبتخي  مأ "  " ناك ةديعب ، تسيل  ةفاسم  ىلعو 

عرسم لبجلا  لز  نـ رسألا ، رانوك يف  عوقو  دعبو  .ناطيشلاو  رانوك  رودي ب  ام  لك  هينيع 

...ىطخلا

......

، رسأ يأ  سيل  .رسألا  عقو يف  دقف  باهش ،"  " اي لاحلا  هتدعاسم يف  انيلع  ": " مأ  " حاص

رورم عم  لمعي  يذلا  عونلا  كلذ  نم  روحسم  يران  صفق  ذوبنملا يف  ناطيشلا  هسبح  دقف 

". توملا ىتح  سألا  ةقاط  صاصتما  ىلع  تقولا 

انقيدص رانوك  فيك ؟ نكلو  كلذ  انيلع  ًاعبط ، : " لاقو هرمأ  نم  ةح  يف  باهش "  " فقو

وهو حيحصلا ؛ رارقلا  ذاختا  قيرط  يف  ةبقع  اننيب  ثدح  راجش  يأ  فقي  نلو  لضفملا ،

". ةبسانم ةطخ  داجيإ  انيلع  نكلو ، .ديكأتلاب  هذاقنإ 

........

: تَّنغو اهتفرغ  ةذفان  مامأ  ةيقُر  تسلج 



". هيلإ يقاوشأ  لاصيإ  حايرلا  هذه  ةعاطتساب  ناك  ول  اذام  "

: ءانغلاب أدبو  ًاديحو  هنجس  رانوك يف  سلج  يف 

". اهيلإ يقاوشأ  لاصيإ  ءسلا  موجن  ةعاطتساب  ناك  ول  اذام  "

: ةيقُر تلاق 

؟ ةنونجم انأ  له  "

!". ينج ركفأ يف 

: رانوك لاق 

يلقع تدقف  معن ، "

". ةيرشب ركفأ يف 

: تلاقف ةيقُر  اّمأ 

ّينيع ضمغأ  "

". ...يمامأ كارأف 

: لاق

ينهذ نع  ـي  بيغت  "

". ...كليحر ذنم 

: تلاق

مهتلا لك  نم  ءيرب  وه  "

...يهو ةدحاو  نم  الإ 

". ...ينم ـي  بلق ةقرس  يهو 

.بابلا ىلع  تاقرط  توص  عفترا 

". دج اي  يلّضفت  : " ةيقُر تلاقف 

". ةيقُر اي  خلا  ءاسم  : " ةلئاق ةدجلا  تلخدو  بابلا  حُتف 

اههجو ىلع  ةعنطصم  ةماستبا  تمسر  نأ  دعب  اهتدج  ىلإ  تهجتاو  ةيقُر  تفقو 

". يلضفت يلضفت  .خلا  ءاسم  : " تلاقو

.اهبناجب ةدجلا  تسلجو  اهريرس ، ىلع  ةيقُر  تسلج 

تنك كنإ  لوقي  .كاوتسم  دت  نم  وكشيل  ةيبرعلا  ةغللا  ملعم  لصتا بـي  -    

كلاب لغشي  ام  ءيش  كانه  له  ً.احيحص  سكعلا  راص  نآلاو  هلصف ، ًءاكذ يف  كألا  ةبلاطلا 



؟ كجعزي وأ 

َّيلع يقلقت  ال  .قباسلا  ياوتسم  ىلإ  دوعأ  ىتح  يدهج  لذبأس  .ءيش  ال  -    

.ةبيبحلا دج  اي 

يأ ىلع  يعالطإ  يددرتت يف  الف  ًااد ، كبناج  ىلإ  نوكأس  انأ  .كلذ  وجرأ  -    

.كتدعاسم نم  نكأ  دق  ءيش ،

". متهت بـي ًااد  تنأ  .دج  اي  كركشأ  : " ةيقُر تلاق  ددرت ، دعب 

.دو لكب  اهتقناع  مث 

نم ديزم  ال  : " تلاق مث  اهتقلغأو  اهتفرغ  ةذفان  ىلإ  ةيقُر  تهجتا  اهتدج ، جورخ  دعب 

متهالا َّيلع  عاطتسملا ، ردق  كنايسن  لواحأس  .يضاملا  نم  كرابتعا  َّيلع  رانوك ، .نايذهلا 

". نآلا ةصاخلا  ايحب 

....

: سمهو ةبوعصب  سفنتي  ذخأو  هردص ، ىلع  هيدي  عضو  مث  مامألا ، ىلإ  رانوك  ىنحنا 

! ناطيش رسأ  يف  عقي  رشاعلا  ىوتسملاب  ينج  .ديدش  ءطببو  ...انه  تومأ  انأ  ًابت ، "

ييعو دقفأ  الأ  بجي  .كأ  ةمواقملا  لواحأس  ْنكلو  لتحالا ، عيطتسأ  ال  ةيرخسلل ! اي 

". نآلا

......

عيطتست لهف  خبطلل ، ةيساسألا  تانوكملا  ضعب  ىلإ  ةجاحب  نحن  ةيقُر ، : " ةدجلا تلاق 

."؟ اهئارشل جورخلا 

.كلذ يننك  معن ، -    

ال : " اهسفنل تلاقو  اهلز  ـ نم ةقيدح  راهزأ  ىلإ  ترظن  .اهرمغت  ةداعسلاو  ةيقُر  تجرخ 

". ًادج بخاص  نجلا  اع  .ئداه  ءيش  لك  .انه  راهزألل  تاينج  دجوت 

: ًاتوص تعمس  اهنكل  اهادحإ ، ّمشتل  تنحناو  راهزألا ، نم  تبرتقا 

؟ كلذك سيلأ  ةيقُر ، تنأ  -    

."؟ يعم ثدحتي  يذلا  نم  نكلو  ةفسآ ، : " تلاقو اهلوح  ةيقُر  تتفلت 

.لفسألا يف  انه ، انأ  -    

!". ةناد راهزألا  ةينج  اذام ؟! : " ةيقُر تحاص 

نكي نكل   ةينجلا ، هيف  تدجو  يذلا  ناكملا  ىلإ  ترظن  مث  ًاديج  اهينيع  ةيقُر  تكرف 



! دحأ كانه 

نجلا عيطتسي  ...اهاهاه  .نونجلا  ةفاح  ىلع  نآلا  فقأ  يننأ  نظأ  يهلإ ! اي  -    

.رشبلا نحن  انضرأ  ىلع  اذكه  اورهظي  نأ 

". ةيقُر كنأ  ملعأ  انأ  : " ًاسمه تعمسف  اهقيرط  تلمكأ 

؟ ِتنأ نيأ  نكلو ، -    

انأ .ةيقُر  اي  كاوس  يتيؤر  عيطتسي  دحأ  ال  .كفتك  ىلع  سلجأ  انه  انأ  -    

.ِكيلإ ةجاحب  رانوك  ةقيدح  راهزألا يف  تاينجو 

.كلت نجلا  ضرأو  رانوك  نم  تيفتكا  دقل  ينع ، يدعتبا  نونجلل ! اي  -    

سماهتلا أدبو  اهسفن ، ىلإ  اهثيدح  اوظحال  نأ  دعب  سانلا  نم  ددع  اهيلإ  تفتلا 

...رخاسلا كحضلاو 

". ديكأتلاب ةضيرم  انأ  .ماري  ام  ىلع  تسل  انأ  : " ةيقُر تسمهف 

، ةرتف ذنم  هرصق  ىلإ  دعي  رانوك   انديس  .لاح  نسحأ  تنأ يف  كلذك ، تسل  -    

ىلع دتعالاب  انيصويو  رخأتلا ، ىلع  همزع  نع  انربخي  ةداع  وهف  .هيلع  تاقلق  نحنو 

لعفل كوجرنو  هتمالس ، نم  دكأتلا  كنم  ديرن  نحن  ً.ااد  انراهزأب  متهالاو  انسفنأ 

.كلذ

.لحملا ىلإ  تلصو  دق  اه  ...الإ  سيل  ةنونجم  انأ  ً.ايعقاو  سيل  اذه  -    

ترظن تهتنا ، نأ  دعبو  .اهيلإ  اهتدج  جاتحت  يتلا  تانوكملا  ءارشل  لحملا  ةيقُر  تلخد 

". اهغ ةينج  يأ  وأ  ةينجلا  كلت  ينفداصت  الأ  ىنأ  : " تلاقو جراخلا  ىلإ  لحملا  جاجز  ربع 

اهتيأ هآآ ، : " ةلئاق اهيلإ  تهجتاف  نيزح ، ةطق  ءاوم  توص  تعمس  تجرخ ، نأ  دعبو 

."؟ ةباصم ِتنأ  له  ةنيكسملا ، ةطقلا 

". ًالاح كتجلاعم  َّيلع  ًامد ، فز  ـ نت كتاق  هاي ! : " تلاقو اهيلإ  تهجتا 

ال : " ةلئاق اهفلخ  يش  ةيقُر  تذخأف  اهنم ، ةيقُر  بارتقا  لاح  تدعتبا  ةطقلا  نكل 

". الإ سيل  ةدعاسملا  دوأ  انأ  ينم ، ِفاخت 

اهانيع تعقو  ةحيرجلا ، ةطقلا  عبتت  يهو  اهب  سأب  ةفاسم ال  ةيقُر  تعطق  نأ  دعبو 

رمأ تيسنف  ةماعلا ، ةقيدحلا  يسرك يف  ىلع  سلجي  اهب  صاخلا  ةيبرعلا  ةغللا  ملعم  ىلع 

ً.اما ةطقلا 

". روتكد ًابحرم  : " تلاقو ةداعسب  هيلإ  تهجتا 



."؟ انه هز  ـ له ت .كب  ًابحرم  ةيقُر ، هوأ  : " لاقو اهوحن  هرصب  عفر 

ةساردلا وج  نع  ًاديعب  انه  كؤاقل  دعسي  .ليبقلا  اذه  نم  ءيش  -    

.تاناحتمالاو

؟ ءيش يأ  كتدعاسم يف  ينم  نيديرت  له  ً.اضيأ  انأو  -    

كلت تهجتا  نيأ  ىلإ  ...و  ةحيرجلا  ةطقلا  كلت  قحالأ  تنك  تركذت ، هآ  -    

.ام صخش  اهدعاسي  نأو  اهتحص  نسحتت  نأ  ىنأ  ةطقلا !؟

كجعزي ا  يرابخإ  كنك  له  انه ، كنأ  ا  نآلاو ، ً.اضيأ  انأ  كلذ  ىنأ  -    

؟ كجازم وفص  ركعيو 

". ءيش ال  ءيش ، ال  : " تلاق لجخب 

قثت بـي؟ الأ  -    

.كب قثأ  لب  -    

.نآلا كدلاو  ةباث  انأ  .كتدعاسم  نم  نكأ  دقف  ينيربخأ  ًاذإ ، -    

ضعب ًادقعم  سيل  وه  ةقيقحلا  يف  ًانسح ، .ءيشلا  ضعب  دقعم  رمألا  ًانسح ، -    

ً.اما دقعم  هنإ  لب  ءيشلا 

.ةيقُر اي  ةيغصم  ناذآ  يلك  -    

". دحأ ال  ءيش ، ال  هآآ ، ...ُتيقتلا  انأ  ..ً.انسح  -    

.ءيش ىلع  كرابجإ  ديرأ  ال  -    

."!؟ نجلا نع  أرقتأ  اذه ؟ ام  : " تلاقو هأرقي  ناك  يذلا  باتكلا  ىلإ  ةيقُر  ترظن 

ذنم مهنع  ُحت  يتلا  ةفيخملا  صصقلا  ىلإ  عتسالا  بحأ  انأف  معن ، -    

.يرغص

.تمهف -    

نجلا : " تأرقو روتكدلا  هلمحی  يذلا  باتكلا  ىوتحم  ىلإ  ترظن 
اذه لقألا  ىلع  حیحص ، ریغ  اذه  ...اهاهاه  ةبعرُمو . ةفیخم  تاقولخم 

". مهضعب ىلع  قبطنی  فصولا ال 
؟ كلذ تفرع  فيكو  -    

.طقف هتنمخ  -    

اذه ديعأ  نأ  بجي  .نآلا  ةرداغملل  رطضم  يننكلو  ةيقُر ، اي  ِكنم  رذتعأ  -    



.ليللا لولح  لبق  باتكلا 

؟ كانه ىلإ  كتقفار  حمست يل  له  -    

". انب ايه  معن ، : " مستباو فقو 

بيخأ نلو  ةساردلا ، يدهج يف  لذبأس  انأ  روتكد ، : " ةيقُر تلاق  ةبتكملا  ىلإ  قيرطلا  يف 

". ًايئاهن اهنم  تصلخت  دق  يلاب  لغشت  تناك  يتلا  رومألا  نإ  .ي  كنظ بـ

.كلذ عسل  ديعس  انأ  -    

، ةداعإلاو ةراعإلا  ةلواط  فلخ  ةسلاج  تناك  ةليمج  ةاتف  ىلإ  روتكدلا  هجتا  ةبتكملا ، يف 

نم قاروألا  ضعب  جرخأو  ةبتكملا ، تالواط  ىدحإ  ىلإ  سلجيل  هجتا  مث  باتكلا ، اهلوانو 

.همامأ اهعضوو  هتبيقح 

هذه اهرس : يف  ترّكفو  ةبتكملا  يف  ةلماعلا  ةاتفلا  ىلإ  ةیقُر  ترظن 
ةلیمج اهنإ  باهش ؟"  " اهَّبحأ يتلا  اهسفن  ةاتفلا  نوكت  نأ  نكمی  له  ...ةاتفلا 

. ةطیشنو ًادج 
". يه اهنأ  نظأ  : " روتكدلا اهباجأ 

."؟ ًاضيأ كلذ  نظت  له  : " تلاقو هيلإ  ةيقُر  ترظن 

فيك يراكفأ ؟ ةءارق  نم  تنك  فيك  روتكد ! : " تلاقو اهمف  ىلع  اهدي  تعضو  مث 

!". قّدُصي اذه ال  ًاينج ؟! نوكت  نأ  لقعيأ  ...نوكت  نأ  لقُعيأ  كلذ ؟ تلعف 

."؟ كلذ قيدصت  كنك  َِملو ال  : " لاق

.ءيشلا ضعب  بيرغ  رمألا  نأل  -    

.كقعأ طخلا يف  رسلا  اذهب  يظفتحا  .ينج  انأ  -    

، ًاذإ ًالعف ؟ ينج  تنأ  له  .ليلق  لبق  هتلق  ام  باعيتسا  روط  تلز يف  ام  انأ  -    

؟ نآلا هب  رعشت  ا  ربخأ 

ً.ادج بيرغ  كلاؤس  .ضيرم  يننإ  لقأ  و  ينج ، يننإ  تلق  -    

؟ انم فوخلا  وأ  ألاب  رعشت  له  وه  هتدصق  ام  -    

ً.ادبأ ال ، -    

نع ثدحتت  يتلا  بتكلا  ةءارق  ىلإ  كتجاح  ام  ينج ، كنأ  ا  .لهذم  اذه  -    

؟ نجلا

ينبجعي ام  اذهو  ًادج ، عساو  رشبلا  لايخ  ً.اثك  ينكحضتو  ةيلسم  اهنأل  -    



عس يننك  رشبلا ، ذمالت  عم  لصفلا  يف  نوكأ  امدنع  ًائيش ؟ ملعت  له  .مهيف 

.عئار ٌرمأ  ًاينج  ًلعم  نوكأ  نأ  .مهقعأ  يلع يف  اهنوقلي  يتلا  مئاتشلاو  مهرمذت ،

ةاتفلا هذه  تناك  نإ  تلءاست  دقل  ًالهم ، .انل  سيلو  كل  ةبسنلاب  عئار  رمأ  -    

تفرع فيك  نكل ، .كلذك  اهنإ  تلقو يل  اهبح  يف  باهش "  " عقو يتلا  ةاتفلا  اهسفن  يه 

؟" باهش  " فرعت لهو  كلذ ؟

...يننأل ةطاسبب  -    

.ةبتكملا لخاد  ءابتخالل  هدعقم  رداغف  ههجو ، ىلع  ؤجافتلا  تامالع  تمسترا  نكل ،

."!؟ اذام : " تلاقو ىرخألا  يه  تأجافتو  ةبتكملا ، باب  ىلإ  ةيقُر  ترظن 

". ةبتكملا اهتقو يف  يضقت  ابلاط  ىدحإ  ىرأ  نأ  ليمج  : " لاقو روتكدلا  اهنم  مّدقت 

". كل ًاركش  .روتكد  خلا  ءاسم  : " تلاقو ةيقُر  تفقو 

فلخ ةيقُر  تهجتاف  ام ، باتك  نع  ةمهب  ثحبي  وهو  بتكلا  فوفر  وحن  روتكدلا  هجتا 

صاخلا بـي! ةيبرعلا  ةغللا  روتكد  نم  ناتخسن  كانه  اهسفنل : تمتو  براهلا  روتكدلا 

". يرجي ام  لكل  سفت  ميدقت  هنم  بلطأو  لاتحملا  كاذ  دجأ  نأ  بجي  قدُصي ! اذه ال 

: اهّرس يف  تركفو  هنع ، ةثحاب  ًاراسی  مث  ًانیمی  رظنت  يهو  ةیقُر  تمدقت 
. ةلوهسب هداجیإ  نم  نكمتأ  نلو  ًادج ، ةریبك  ةبتكملا  هذه 

". ليلق لبق  يسفنل  هلوقأ  تنك  ام  اذه  ِتقدص ، : " ام باش  اهيلع  ّدر 

."؟ انه هلعفت  يذلا  ام  بجعلل ! اي  باهش !" " !؟ نم : " تلاقو هيلإ  ةيقُر  تتفتلا 

". راظنألا نع  ةديعبلا  ةلواطلا  كلت  ىلإ  ًالوأ  سولجلا  انيلع  : " لاق

.لصح ام  لك  ىلع  كنم  رذتعأو  ًادج ، ةفسآ  انأ  ءيش ، لك  لبق  : " تلاقو ةيقُر  تسلج 

". ًاثك مكيلإ  تقتشا  دقل  ًاضيأو 

ام لك  ببسلا يف  انأ  .دقعلا  يقيزو  يعّرست  ىلع  ِكنم  رذتعأ  ًاضيأ  انأ  -    

.لصح

ةليط مكنايسن  لواحأ  تنك  يننأ  ملعت  له  .كتيؤرل  ةديعس  انأ  كيلع ، ال  -    

نايسنلا رمأ  ىسنأ  ينتلعجو  يمامأ  ترهظ  حاجنلا ، ىلع  تكشوأ  نأ  دعبو  تقولا ؟

.بعصلا عقاولاب  ىضرأو 

.روهظلل بسانملا  تقولا  ترتخا  دقل  ًاذإ ، -    

نم ثكلاب  ينتعنقأ  ك  يذاتسأ ، كنأب  ينتعنقأ  يقشلا ، ينجلا  اهيأ  هآ  -    



.سيردتلا لوح  ءايشألا 

ترتخا اذهلو  ًاثك ، ينبجعت  كهجو  ىلع  ةشهدلا  ةيؤر  نإ  ...اهاهاهاه  -    

.كروتكد لكش  ذاختا 

نإ  ةحيرجلا -  ةطقلا  كلت  ًالهم ، ًالهم  رانوكو ؟ مأ "  " نيأو ...اهاهاه  -    

ً.ادمعتم كيلإ  داق  يذلا  مأ "  " ىوس نكت  ينظ -   بخي 

.حيحص اذه  -    

."؟ انه لمعت  اهبحت  يتلا  ةبتكملا  ةاتف  له  : " ةيقُر هتلأس 

.معن -    

؟ ًاددجم اهيلإ  ثدحتتو  اهمامأ  رهظت  َِمل ال  ًاذإ ، -    

اهنأ نظأ  .كلذ  لعفل  ةيفاكلا  ةأرجلا  يدل  تسيل  .كلذ  لعف  عيطتسأ  ال  -    

.اهنع ئجافملا  ـي  بايغ دعب  ينتهرك 

.كمهفتسو كفورظ  ردقتسف  ًاقح  كبحت  تناك  نإ  .كتهرك  اهنأ  نظأ  ال  -    

.ينتضفر نأ  دعب  اهمامأ  رهظأ  نأ  ًادبأ  ًاقئال  سيلو  ليحرلا ، ينم  تدارأ  يه  -    

عرستم تنأ  .نجلا  ضرأ  ىلإ  كعم  ءيجملا  اهضفر  ببس  نع  اهلأست  تنأ   -    

مك .اهديرت  يتلا  ةقيرطلابو  هديرت  ام  لك  ثدحي  نأ  يغبني  ذإ ال  باهش ؛"  " اي انأو 

؟ كقارف ىلع  ىضم 

ً.ابيرقت رهشأ  ةسمخ  -    

.ثك اذه  -    

تركفو يدحو  تسلج  نجلا ، ضرأ  ةرداغم  ىلع  كتربجأ  امدنع  ةيقُر ، -    

يننكلو نجلا ، نع  كتقيقح  تيفخأ  ّكنأ  حيحص  .انل  ىذأ  يأ  ـي  ببست ِتنأ   ً.الوطم 

، كداعبإ رارق  ذاختا  تعرست يف  دقل  .رشبلا  نع  يتقيقح  يفخأو  ًاما ، كلثم  لعفأ  انه 

.يتحماسم كنم  وجرأ 

انأو نآلا ، اهيلإ  بهذا  .اهيراجم  ىلإ  هايملا  ةداعإ  انيلع  نآلاو  .كحماسأ  انأ  -    

.اهمساب ربخت  تنأ   ةبسانملاب ، .كعجشأ 

تأطخأ دقل  .اهيلإ  بهذأس  ً.اما  اهمساك  ةفيطل  اهنإ  .ةفيطل  : " لاقو باهش "  " فقو

". نآلا يدض  هذختت  رارق  يأ  ىلع  اهمولأ  نلو  ًاثك ، اهقح  يف 

.لصحي ام  بقارت  هنع  ًاديعب  ةيقُر  تفقو  يف  حضاو ، ددرتب  ةفيطل  نم  باهش "  " مدقت



تشالت نأ  اهتماستبا  تثبل  ام  نكلو ، .ةمستبم  هوحن  اهرصب  تعفرف  اهيلإ ، باهش "  " هجتا

هدي تكسمأ  مث  هيلإ ، تهجتاو  اهبتكم  تكرت  .بينأتلاو  بضغلا  نم  ءيش  اهلحم  ّلحو 

ثودح ىنمتت  ةيقُرو  ناثدحتيو ، ناثدحتي  ًاعم  اسلج  .تالواطلا  ىدحإ  ىلإ  اهعم  هتداقو 

.هيلكل لضفألا 

". نيرخآلا ةبقارم  قئاللا  نم  سيل  : " اهئارو نم  لوقي  ًاتوص  تعمس 

."؟ تنأ كنأش  ام  مث  .كلذ  دصقأ  نكأ  ةفسآ ،  انأ  : " تلاقو هيلإ  ةيقُر  تتفتلا 

."؟ نجلا اع  ىلإ  يعم  تأتس  له  : " اهلأس

؟" مأ  " تنأ له  مث  .كانه  ىلإ  بهذأ  الأ  لضفألا  اذام ؟ -    

.معن -    

ً.ادج فيخم  تنأ  لمجأ ؟ ًالكش  كسفنل  رتخت  اذامل   -    

.يعم مودقلا  كنم  ديرأ  .مهي  اذه ال  -    

؟ هرابخأ ام  وه ، هلوق  ديرأ  ام  ..ً.انسح  ...رابخأ  ام  تركذت ، هآ ، .لعفأ  نل  -    

؟ رانوك رابخأ  ام  دصقأ 

نع ءيش  يأ  ةفرعم  كل  قحي  الف  كانه ، ىلإ  يعم  باهذلا  ضفرت  ِكنأ  ا  -    

.رانوك

لمحتي نأ  ّبحم  بلقل  فيك  ً.اثك  اهيلع  توسق  دقل  : " لاقو ًهجتم  باهش "  " داع

ةئيرب يهو  انه ، ديحولا  بنذملا  انأ  رهشأ ؟! ةسمخ  نم  كأل  هبحي  يذلا  صخشلا  قارف 

". ةقثلاب ريدج  غو  ٍساقو  ئيس  انأ  .ةفيطلو  ةيقنو 

."؟ داعتبالا كنم  تبلط  له  باهش ؟"  " اي ثدح  يذلا  ام  : " ةيقُر تحاص 

.يتقفارم اهضفر  ببس  ينتربخأ  اهنكل  الك ، -    

؟ وه امو  -    

دقف ًاثك ؛ هبحتو  هل  ةديحولا  ةنبالا  يهو  نسلا ، نابك يف  اهادلاو  -    

ركنت وأ  هكرتت  يه   .هل  ليمجلا  در  ديرت  كلذلو  اهلجأ ، نم  هيتايح  اسّرك 

.رضتحت يتلا  ةيناسنإلل  ديسجت  اهنإ  ً.ادج  ةّيفو  اهنإ  ...ةّيفو  اهنأل  اهيلع  هلاضفأ 

بولقلا باحصأ  نم  اهغ  دوجو  نم  دب  الو  .لمجأ  اعلا  اذه  لعجيس  اهدوجو 

.اهلج قوف  ًافعاضم  ًالج  ضرألا  هذه  حن  مهدوجوف  اعلا ؛ اذه  ةبحملاو يف  ءاضيبلا 

؟ هلعف تررق  يذلا  امو  -    



.ءيش لك  اهدعاسأسو يف  ًااد ، انه  اهروزأس  -    

"". باهش  " اي انضرأ  ىلإ  دعنل  نآلا ، ايه  ": " مأ  " لاق

؟ انعم أت  نلأ  ةيقُرو ، -    

.اهنأشو اهكرتنل  كلذ ، ديرت  يه ال  -    

؟ رانوك نع  اهتربخأ  له  نكل ، -    

ً.اثك اهمهيس  رمألا  نأ  نظأ  ال  -    

ثدح له  رانوك ؟ هب  ام  رمألا ؟ ام  : " ةلئاق هصيمق  تبذجو  مأ "  " وحن ةيقُر  تعفدنا 

."؟ هوركم يأ  هل 

......

...نجلا ضرأ  ىلع 

". ًاددجم انه  ىلإ  دوعأ  نل  يننأ  تننظ  : " ةيقُر تلاق 

". رانوك ذاقنإ  نم  انل  دب  ال  عارسإلا ، انيلع  ": " باهش  " لاق

قثاو تنأ  له  : " ةلئاق باهش "  " ىلإ تتفتلا  مث  ديدش ، نزحب  ضرألا  ىلإ  ةيقُر  ترظن 

."؟ انل كتخأ  ةدعاسم  نم 

.معن -    

.هباشتم تنأ غ  كنيب ، ًادج  بك  قرف  دجوي  -    

.ببس نود  نم  ءاكبلاو  يراد  ةبتع  ىلع  سولجلا  بحأ  انأف ال  .لضفأ  اذه  -    

يهو ًاظفاح ، ًايكذ  ًالقع  كلت  يهف  يتخأ ، هنقتت  يذلا  ديحولا  ءيشلا  سيل  كلذ  نكل 

.ءيش يأو  ءيش  لك  ةفقثم يف  اهنإ  ًايموي ، بتكلا  نم  ثكلا  أرقت 

...دهش لز  ـ نم يف 

.كتايح لاوط  ةناعتسالا بـي  باهش "  " اي كنم  عقوتأ   -    

دقل .رانوك  ذاقنإل  ةبسانملا  ةقيرطلا  ةفرعم  ديرن  .يتخأ  اي  ًهم  سيل  اذه  -    

نم رانوك  ررح  يذلا  صخشلا  يأ  ةيقُر ؛ ىدل  دوجوم  لحلا  نأ  ينتربخأ  نأ  قبس 

.ةيلاتلا ةوطخلا  ىلع  ينيعلطأ  نآلاو ، .نيرت  اهترضحأ ك  دق  اهو  سونافلا ،

". كمد نم  ًائيش  ينيطعأ  : " تلاقو ًانيكس  اهتلوانو  ةيقُر  نم  دهش  تبرتقا 

: تحاص مث  اهمد  نم  ليلقلا  دهش  تذخأف  اهسفن ، تحرجو  كسلا  ةيقُر  تذخأ 

!". لهذمو عئار  اذه  "



."؟ لهذملاو عئارلا  وه  ام  ": " باهش  " لءاست

ةرضن رشب  لعج  ىلع  ءامدلا  هذه  لمعتسو  ةيرشب ، ءامد  ىلع  تلصح  -    

.ةيقُر اي  كركشأ  ةرحاسو ، ًادج 

ذاقنإ يف  مهاستس  ينم  اهذخأ  نيديرت  يتلا  ءامدلا  نأ  تننظ  يننكل  -    

! رانوك

". ةيدجب رمألا  عم  يلماعت  دهش ! اي  يض  تقولا  ": " باهش  " حاص

ً.اعيمج مكنم  رذتعأ  انأ  ًانسح ، -    

بح ةقالع  سنإلاو ؛ نجلا  تعمج ب  لايجأل  تدتما  ةقالع  كانه  : " ةلئاق تفقو  مث 

متنأ ً.اثك  سنإلا  نم  نوبرتقي  نجلا  تلعج  ةقالع  كانه  تناك  مهملا ، .روفنو  ءادعو 

وأ تاونسلا  يف  هنإ  لاُقيو  انيملاع ، ب  لصفي  يذلا  زجاحلا  دوجوب  نوملعت  مكعيمج 

ةدحاو ضرأ  ىلع  شيعلا  سنإلاو  نجلا  كراشتيو  زجاحلا ، كلذ  يفتخي  دق  ةمداقلا  نورقلا 

دحأ تررح  يتلا  ةيرشبلا  ِتنأ  .ةيقُر  اي  ِتنأ  وه  نآلا  انمهي  ام  .هسفن  ينمزلا  دعبلا  يفو 

". ًاضيأ كبلق  هتحنم  لب  طقف ، كلذ  سيل  .نجلا 

مث هتحتفو ، فوفرلا  دحأ  نم  دوسأ  فالغ  اذ  ًاباتك  تجرخأو  اهتبتكم  ىلإ  دهش  تهجتا 

لعفت يتلا  ةيرشبلا  نإ  انه  لاقي  : " باتكلا تايوتحم  ناقرافت  ال  اهانيعو  اهمالك  تلمكأ 

". ...كلذ

ّعيضت ِتنأ  كلذ ؟ لعفت  يتلا  ةيرشبلا  نع  لاقي  يذلا  ام  ًانسح ، ": " مأ  " اهعطاق

."؟ كلذ مهفت  الأ  رطخ  رانوك يف  رمألا ، يرصتخا  .انتقو 

، ةقيقحلا .اهل يف  لصحيس  ام  ملعأ  ...كلذ ال  لعفت  يتلا  ةيرشبلا  نإ  انه  لاقي  : " تلاق

ذاقنإ انناكمإب  نكل ، .هيف  ةدوجوم  فسألل  ةلمكتلاو  عئاض ، باتكلا  اذه  نم  اثلا  ءزجلا 

". رمحألا ىدنلا  مادختساب  يرانلا  نجسلا  كلذ  نم  رانوك 

.لظلا ةفيفخ  ةينجلا  رهظ  روهظلا  ةدهاج  لواحت  ِتنأ  .ةظحالم  يدل  ": " مأ  " لاق

، رمحألا ىدنلا  ىلإ  ةبسنلابو  .رانوك  لجأ  نم  طقف  لمعلاو  كلذ  نع  فقوتلا  كنم  وجرأ 

اهمهتيسف كلذ  تلعف  نإف  ببس ، يأل  هنم  ًايأ  انيطعت  نل  ىده  ً.ادج  بعص  هيلع  لوصحلا 

.روفلا ىلع  اهلتقب  رمأيسو  ةنايخلاب  كلملا 

اهنأ ملعي  وهف  .اهملع  نود  نم  رمحألا  ىدنلا  اهنم  قرسي  رانوك  ناك  كلذل  -    

رانوك لجأ  نم  رطاختس  يهف  ًايصخش ؛ اهنم  هبلط  نإ  اهسفن  ءاقلت  نم  ىدنلا  هيطعتس 



.اهتايحب

". انسفنأب هتقرسو  كانه  ىلإ  للستلا  انيلع  ًاذإ ، ": " مأ  " لاق

كيلع .تلق  لظلا ك  ةفيفخ  ةينجلا  رهظ  روهظلا  لواحأ  انأ ال  مأ ،" : " دهش تلاق 

". كلذ ملعت  نأ 

ً.ادبأ ينمهي  اذه ال  -    

؟ بضغلا اذه  لك  َِمل  -    

ىلإ قرطتلا  نود  نم  هحرط  ِكنم  وجرأ  انأف  حارتقا  يأ  كيدل  ناك  نإ  -    

.ةفيخس ةيبناج  عيضاوم 

نم .لادجب  مهتاراوح  تأدب  بحملا  مظعم  نأ  ملعت  نأ  كيلع  مأ ،" -    "

.بحلا هبشي  رخآ  ءيش  ىلإ  اننيب  مئادلا  لادجلا  اذه  روطتي  دق  ملعي ؟

.ءاره -    

". ىده ةعلق  ىدنلا يف  نع  ثحبلل  ٍعاد  يأ  دجأ  ال  باهش ،" : "" تلاقو تكحض 

؟ اذامل -    

لمحت تناك  مازقألاب ، ةصاخلا  ةباغلا  ةرفح  ًاقباس يف  ةيقُر  تطقس  ح  -    

اهذخأ دقو  رمحألا ، ىدنلاب  ةئيلم  ةغص  ةرج  ىلع  يوتحت  تناك  ةبيقحلا  كلتو  .ةبيقح 

.مازقألا اهنم 

نم رماوأب  ىده  نم  ىدنلا  ضعب  تذخأ  ً.اما  حيحص  دهش  هلوقت  ام  نإ  : " ةيقُر تلاق 

اهيف رمحألا  ىدنلا  دوجو  نع  تفرع  فيك  نكلو ، .دعب  ام  ةرجلا يف  تعضأ  يننكل  رانوك ،

."؟ دهش اي 

يأ هيوحي  ام  ةيؤر  ناعيطتست  يانيعو  مالظلا ، يف  عشي  رمحألا  ىدنلا  -    

.مازقألا نم  ىدنلا  ةداعتسا  مكيلع  .ليمج  قرزأ  نولب  عشي  ناك  ىدنلا  .قلغم  قودنص 

."؟ همادختسا وأ  هنم  صلختلاب  مازقألا  مايق  مدع  انل  نمضي  يذلا  ام  ": " باهش  " لاق

هب نوظفتحي  مهنأ  نظأ  .هب  نيرهبنم  اوناك  دقف  كلذ ؛ عقوتأ  ال  : " ةقثب دهش  تلاق 

". سدقم ءيشك  هب  نونتعيو  نآلا ، ىتح 

". انه ىلإ  ةيقُر  راضحإب  موقن  نأ  كبلط  ببس  مهفأ   ": " مأ  " لاق

". ةورث ةباث  رشبلا  مد  اهمد ؛ نم  ليلقلا  ىلع  لوصحلا  تدرأ  يننأل  : " تلاق

". ةفيخس ةينج  نم  كل  اي  ًابت ، ": " مأ  " مت



". مازقألا نم  ىدنلا  ةداعتسا  انيلع  انب ، ايه  : " ةيقُر تلاق 

..........

". ًادج ةليمج  .ةليمج  اهنإ  : " لاقو ةبهتلملا  نجسلا  نابضق  ىلإ  رانوك  رظن 

ً.اما هيعو  دقف  مث 

..........

."؟" مأ  " اي كنع  اذام  ةباغلا ، مازقأ  عم  ايح  لماعتأ يف  انأ   ": " باهش  " لاق

.انأ الو  -    

؟ تقو عرسأ  ىدنلا يف  ىلع  لوصحلل  اهعابتا  انيلع  بجي  يتلا  ةقيرطلا  ام  -    

.ةوق الو  لوح  الب  مازقأ  درجم  مهف  طيطختلل ، يعاد  .موجهلا ال  -    

" مأ و" باهش "  " عفدنا كاوشألا ، نم  عونصملا  مازقألا  تيب  نم  ةثالثلا  برتقا  نأ  دعبو 

.تغابم موجه  لخادلا يف  وحن 

..........

الب مازقأ  درجم  مهنإ  نآلا ؟ لبق  هتلق  ا  مأ "  " اي رّكذ  .ؤم  اذه  خآآآآ ، -    

؟ كلذك سيلأ  ةوق ، الو  لوح 

دقل ءارفصلا ، ةعبقلا  بحاص  مزقلا  كلذل  ًابت  .نوسرش  مهنأ  فرعأ  نكأ   -    

.ناطيش هنإ  ًابرض ، ينعبشأ 

". ًادج ةيوق  اهب  انوديق  يتلا  لابحلا  هذه  : " ةيقُر تلاق 

."؟" مأ  " اي مهددع  ناك  مك  : " هقاثو نم  صلختلا  ًالواحم  باهش "  " لاق

ناك ول  ً.ادج  ةبك  لاتقلا  مهتعرس يف  .دقتعأ  بسح  نوثالث  وأ  نورشع  -    

.انومزه امل  انعم  رانوك 

."؟ ةلوهسلا كلت  لكب  ناطيشلا  خف  عقو يف  فيك  ًادج ، يوق  رانوك  نأ  ا  : " ةيقُر تلاق 

". خفلا ىلإ  هجردتساو  ذوبنملا  كلذ  هعدخ  ": " مأ  " لاق

اهادحإ ةنولم ؛ تاعبق  نورمتعي  مازقأ  ةثالث  لخد  زجحلا ، نم  ةعاس  فصن  دعب 

.ءاضيب تناكف  ةثلاثلا  امأ  ءارضخ ، ىرخألاو  ءارفص ،

."؟ مازقألا يقاب  نيأو  انم ؟ هنوديرت  يذلا  ام  : " ةيقُر تلأس 

نيذلا متنأ  مكنم !؟ هديرن  يذلا  ام  .ضيبأو  رضخأ  ناذهو  رفصأ ، انأ  : " مهدحأ لاق 

مازقأ يأ  نعو  اّنم ! هنوديرت  ّع  نحن  مكلأسن  نأ  يقطنملا  نم  كلذلو  انلز ، ـ نم متمحتقا 



". ةثالثلا نحن  اناوس  دحأ  انه  دجوي  ال  ثدحتت ؟

."؟ كلذك سيلأ  مأ ،"  " اي نوثالث  وأ  نورشع  ": " باهش  " مت

". انحارس قالطإ  مكنم  ديرنو  مكنم ، رذتعن  نحن  : " ةيقُر تلاق 

". ليحتسم اذه  : " رفصأ لاق 

". ثدحي نل  اذه  : " رضخأ لاق 

". كلذ لعفن  نل  : " ضيبأ لاق 

: ءانغلاب أدبو  ةيقُر  نم  رفصأ  برتقا 

.رابك طقف  مكنأل  لضفألا ، مكنأ  نونظت  متنأ 

: لاقو ضيبأ  مّدقت 

.مهي مجحلا ال  نأ  ليلق  لبق  انتبثأ 

: رضخأ لمكأ 

.ةوقلاو ءاكذلاب  نوحجبتي  ًااد  مه 

: رفصأ لاق 

.لاعفألاب لب  مالكلاب  متهن  نحن ال  .مكلثم  انسل  نحن 

: رضخأ لاق 

."؟ أدبنس ن  أدبنس ؟ ن  .رفصأ  اي  مهيلإ  رظنا  "

: ةيقُر تحاص 

."؟ انب هلعف  نوونت  يذلا  ام  "

.ةعئاجلا ةباغلا  حاورأل  مكمدقنسو  مكوهطنس  -    

.كلذ نوقحتسي  مهنإ  -    

.انماجحأ نم  نورخسي  اوناك  -    

.انلاكشأ نم  نورخسي  -    

.انتاعبق نم  نورخسي  -    

: ةيقُر تلاق 

". عيمجلا مرتحن  نحن  ً.احيحص  سيل  اذه  "

.خبطلا تاودأ  ّرضحنل  : " رفصأ لاقو  بابلا ، وحن  اوهجتاو  اهمالك  مازقألا  لهاجت 

". مويلا ةباغلا  حاورأل  ةزيمم  ةميلو  كانه  نوكتس 



."؟ كنع اذام  .ةقيرطلا  هذهب  توملا  ديرأ  انأ ال  ": " باهش  " لاق مهجورخ  دعب 

". لاؤس ىلإ  اذه  جاتحي  الو  ًاما ، كلثم  نحن  ": " مأ  " لاق

". مكدعاسنس نحن  : " لوقيو سمهي  ًعان  ًاتوص  اوعمس 

!". رانوك ةقيدح  راهزأ  تاينجو  ةناد ! نم ؟ : " ةلئاق اهرصب  ةيقُر  تعفر 

.اهّكفل دجب  نلمعي  نأدبو  لابحلا  ىلإ  تاينجلا  تهجتا 

."؟ ةناد اي  اندوجو  ناكم  تفرع  فيك  : " ةيقُر تلأس 

يديأ اهيف يف  متعقو  يتلا  ةظحللا  يفو  .نجلا  ضرأ  ىلإ  كتدوع  ذنم  كتعبت  -    

لجأ نم  اذه  لك  لعفن  نحن  .دعاسمل  تاينجلا  يقاب  راضحإل  تعرسأ  ةباغلا  مازقأ 

.انعيمج هبحن  يذلا  رانوك 

". ّنُكل ًاركش  ": " مأ  " لاق

" مأ  " امأ ةيقُر ، ةقفرب  باهش "  " مدقت .جورخلل  ةثالثلا  هجتا  لابحلا ، نم  صلختلا  دعبو 

! لوقعم اذه غ  : " ةيقُر تلاق  مازقألا  تيب  نم  جورخلا  دعبو  ً.اما  هفلخ  فقي  ناكف 

"!". باهش  " اي ةيبهذلا  روهزلا  ددع  ىلإ  رظنا 

اوناك كلذ  ببسبو  .انمودق  نع  مازقألا  ةفرعم  يف  ببسلا  يه  ًاذإ ، ً.ابت  -    

ً.اما انل  نيدعتسم 

اوللا تاراثلا  تاينجلا  نم  عونلا  كلذ  اهيف  شيعي  ةيبهذلا  راهزألا  -    

.رانوك نههركي 

ىلع اهانيع  اهيف  تعقو  يتلا  ةظحللا  يفو  اهترهز ، نم  تاينجلا  ىدحإ  تجرخ 

". نوبرهي ءانجسلا  : " اهتوص ىلعأب  تحاص  باهش " "

."؟ ءانجسلا بره  له  اذام !؟ : " ةلئاق اهترهز  نم  ىرخأ  ةينج  تجرخ 

.ءانجسلا بره  -    

.ءانجسلا بره  -    

هفلخو ةعرس ، نم  هيدل  ام  ىصقأب  ناضكري  اعفدناو  ةيقُر ، دي  باهش "  " كسمأ

يهو دهش  ترهظ  مازقألا ، تيب  نع  مهداعتبا  دعبو  .هنوبقعتي  ةثالثلا  مازقألا  قلطنا 

اهيلع اولاهناو  بضغو  قنحب  اوعجارت  نيذلا  مازقألا  ىلع  هايملا  تّشر  هايم ، ةروراق  لمحت 

: لاقو بعتلا  ةدش  نم  ثهلي  وهو  دهش  نم  باهش "  " مدقت .مهتيب  ىلإ  اوعجارتو  مئاتشلاب 

."؟ ةيقُرو مأ "  " اي ماري  ام  ىلع  تنأ  له  .ي  ـ بلق لك  نم  كركشأ  كل ، ًاركش  "



". خب انأ  : " ةيقُر تلاق 

."؟" مأ  " نيأ نكلو ، : " دحاو تقو  الاقو يف  هفلخ  ارظن  مث 

........

عشم هنإ  ىدنلا ! اذه  ةعورل  اي  : " لاقو رمحألا  ىدنلاب  ةئيلملا  ةرجلا  مأ "  " كسمأ

". ًادج

". مأ  " مامأ ةثالثلا  مازقألا  رهظ  ًةأجف ،

.كاوس قبي   -    

.ةيلاغلا ةعشملا  انترج  كرتا  -    

". مكمالحأ نكلو يف  كلذ ، لعفأس  ": " مأ  " لاق

.ةقيدحلا ةيبهذلا يف  راهزألا  أبتخاو ب  هدلجب ، ًابراه  مأ "  " عفدنا

تاينج اي  تاينجلا ، اهتيأ  ةعرسلا ؟! هذهب  ىفتخا  نيأ  ًابجع ، : " لئاق مازقألا  جرخ 

."؟ انه نم  جرخي  ًادحأ  يأر  له  ةيبهذلا ، راهزألا 

.برهلا نم  نك  دقل  .هاقبس  نيذللا  نم  عرسأ  ًادج ، ًاعيرس  ناك  هانيأر ، : " جأ

.مزهنم مهتيب  ىلإ  اوداعو  مازقألا  ففأت  اهدنع ،

". نآلا رارفلا  كنك  مأ ."  " اي نامأب  تنأ  : " تاينجلا ىدحإ  تسمه 

". نكل ًاركش  ": " مأ  " لاق

.ةرظن هيلع  قليل  نهراهزأ  نم  تاينجلا  عيمج  تجرخ 

". مأ  " هنإ -    

.ةيبهذلا راهزألا  ديس  -    

.هب ردغلا  اننك  ال  -    

.ليمجلا انديس  هنإ  -    

......

...دهش لز  ـ نم يف 

."؟ مازقألا ىلع  هتبكس  يذلا  ءاملا  عون  ام  ": " باهش  " لأس

..ً.ائيش تركذت  ًالهم ، .مازقألا  دض  لاعف  هنإ  روحسملا ؛ رحبلا  نم  هترضحأ  -    

نم هايم  ىلع  يوتحت  يتلا  اروراق  ىدحإ  تيسنو  ةليوط  ةرتف  لبق  ّكلحم  تدصق  دقل 

.اهبرشت كنأ   هللا  دمحأ  .كانه  روحسملا  رحبلا 



.اهبرش ىلع  تكشوأ  يننكل  هّرس : يف  رّكف 
ةفرعم َّيلع  ناك  .رثأتت  اهنم و  تبرش  ةيقُر  تركذت ، : " هسفنل متو  ةيقُر  ىلإ  رظن  مث 

". ةظحللا كلت  ذنم  ةيرشب  لب  ةينج  تسيل  اهنأ 

". هنع ثحبلل  ًاددجم  كانه  ىلإ  ةدوعلا  انيلع  نآلا ؟ مأ "  " نيأ : " ةيقُر تلاق 

يأب نمقي  نلو  هنقشعي ، ةيبهذلا  راهزألا  تاينجف  هيلع ، يقلقت  ال  ": " باهش  " لاق

". ًابيرق لصيس  هدض ، ءيش 

". يعم هترضحأ  ام  ىلإ  مكعيمج  اورظنا  : " ًالئاق مأ "  " لخد تاظحل ، دعبو 

!". رمحألا ىدنلا  : " ةيقُر تحاص 

ةنيدملا هذه  نم  جرخنل  .كانه  نم  رانوك  ريرحتل  عارسإلا  انيلع  ًاذإ ، ": " باهش  " لاق

". اناوق مادختسا  نم  انعن  يتلا 

". كسفنب ِعا  مأ ،" : "" تلاق دهش  لز  ـ نم نم  اوجرخي  نأ  لبقو 

......

رشن ىلع  هتايح  لاوط  لمع  .ديحوو  سئايو  سئاب  ينج  رانوك  : " ناطيشلا لاق 

". هذاقنإل دحأ  أي  نل  اذل ، .عيمجلا  ههرك  ىتح  هسفن  نع  ةبذاكلا  تاعاشإلا 

ام ةفصانم يف  نجلا  ضرأ  مساقت  انيلع  .يل  كدعوب  ءافولا  كيلع  : " نجلا لابج  كلم  لاق 

". اننيب

."؟ كلذ لعف  َّيلع  و  -    

يتلا ةفصولا  ةعانص  ةمهم  ةمهملا ؛ هذهل  رانوك  راتخا  يذلا  ينجلا  يننأل  -    

رشبلا اعو  نجلا  اع  ىلع  رطيسي  هلعجت  ةقاط  قالطإلا ، ىلع  ةقاط  مظعأ  اهبراش  حن 

.رانوك نم  لضفأ  ةفصولا  هذه  عنص  دحأل  نك  الو  دارأ ، نإ 

ةرداغملاب كل  حمسأسو  .ّيلإ  ةبسنلاب  ةميق  الب  نآلا  تنأ  .نآلا  مهي  اذه ال  -    

.كيذؤأ نأ  نود  نم 

؟ انقافتا نع  اذام  نكلو ، -    

كسبحب موقأو  ييأر  ّغأ  نأ  لبق  مالسب  انه  نم  لحرا  ايه ، .اننيب  قافتا  يأ  دجوي  ال 

.كلتق وأ 

......

."؟ رمحألا ىدنلا  ةقيقح  يه  ام  : " ةيقُر تلاق  لبجلا  ىلإ  مهقيرط  يف 



". ـز نك يأ  نم  نأ  نجلا  نحن  هربتعن  ": " مأ  " لاق

ةقاطلا ىلع  لوصحلا  اهنم  تالعتسالا ؛ نم  ثكلا  هيدل  ىدنلا  ": " باهش  " لاق

سمل نإ  مهدعاسيو  ىضرملا ، صاخشألا  حاورأ  أرقي  ىدنلاف  طورشم ؛ ءافشلا  نكل  .ءافشلاو 

". حورلا ثبخب  رَعش  نإ  كلذ  لعفي  نلو  طقف  خلا  مهيف 

تاوطخ دعبو  رذحب ." مدقتنل  رانوك ، هيف  زجتُحي  يذلا  ناكملا  نم  انبرتقا  ": " مأ  " لاق

صفقلا نأ  نظأ  لئاهلا ، ءوضلا  كلذ  ىلإ  ارظنا  : " تلاقو يوق  ءوض  ىلإ  ةيقُر  تراشأ  ةديدع ،

". كانه دوجوم  يرانلا 

رانوك رانوك ، : " ددرت يهو  ًايئاقلت  ةيقُر  عومد  ترمهناف  صفقلا ، نم  ءاقدصألا  برتقا 

". كانه نم  هجارخإ  انيلع  بجي  زيزعلا ،

يديس اي  انه  ةبحصلا  ضعب  انيدل  دجوي  ً.ابحرم  ًابحرم ، : " لوقي ًاتوص  اوعمس  مهنكل 

". ناطيشلا

ام : " لاقو ًاران  لعتشي  يذلا  ناطيشلا  دسج  هنم  لكشتو  دد  نأ  ثبل  ام  بهل  رهظ 

."؟ ديرف اي  هدصقت  يذلا 

ءاقدصأ هيدل  اذه  رانوك  نأ  ودبي يل  : " لاقو ناطيشلا  أجافتف  ءاقدصألا ، ىلإ  ديرف  راشأ 

". هحارس قالطإب  كل  حمسأ  نل  .هب  نونتعي 

". ًاذإ انعنم  لواح  ّايه  انل ! حمست  نل  ": " باهش  " لاق

زوجي ال  : " لاقو ةدحاو  ديب  ًايلاع  هعفر  مث  هتبقر ، نم  باهش "  " كسمأو ناطيشلا  عفدنا 

". اهكلت ةوقب ال  يهابتلا  كلثم  فيعضل 

". شحوتملا اهيأ  باهش "  " كرتا : " ًالئاق ناطيشلا  وحن  مأ "  " قلطنا

لبق ًالوأ  كسفن  نع  عفاد  : " ًالئاق ةلئاه  ةوقب  هعفدو  هقيرط  ديرف  ضرتعا  نكلو ،

". كقيدص نع  عافدلا 

.ألا ةدش  نم  ىولتي  وهو  ضرألا  ىلع  طقسو  ةوقب ، ةرخصب  مأ "  " مدطصا

هنأ  ودبي  : " اهسفنل تلاقو  يرانلا  صفقلا  فلخ  ةيقُر  تأبتخا  ءانثألا ، كلت  يف 

، هنان تدّمجتف  صفقلا  ىلع  ىدنلا  نم  ليلقلا  تشرو  عارسإلا ." َّيلع  .يدوجول  اهبتني 

ظقيتسا رانوك ، رانوك ، : " ةلئاق رانوك  تكسمأ  مث  اهتمطحو ، اهتوق  ىصقأب  تعفدناو 

". خب نك  كوجرأ  .كوجرأ 

بحب ةيقُر  هيلإ  ترظن  .ةوقب  لعسي  ذخأ  مث  يعيبط ، لكشب  سفنتلل  رانوك  داع 



". يلطب اي  ظقيتسا  : " تلاقو

". ّينيع قدصأ  هآ ال  ةيقُر ! : " لاقو هينيع  رانوك  حتف 

"". مأ و" باهش "  " ةقفرب انه  انأ  .زيزعلا  اهيأ  هقدص  : " تلاق

". تو نأ  بجيو  روهتم  لمعب  تماق  ةبغاشملا  ةطقلا  كلت  : " ناطيشلا اهعطاق 

". ناطيشلا اهيأ  كل  ًابت  : " لاقو هتيفاع  درتسا  نأ  دعب  رانوك  فقو  اهدنع ،

وه رانوك  .اذهك  ةرشح  ىلع  وق  ردهأ  الأ  بجي  : " لاقو ًابناج  باهش "  " ناطيشلا ىمر 

". يقيقحلا يل مصخلا 

"!". باهش : "" رانوك حاص 

."؟ خب تنأ  له  : " لاقو ًاليلق  هيلإ  هعفرو  هوحن  عفدناو 

ً.اثك كتيؤر  دعست  ت ...ـ -    

". انلجأ نم  ناطيشلا  مزها  رانوك ، : " ةبوعصب مأ "  " لاق

انأ ...انأ  ـي  ببسب نآلا  هنايناعت  ام  لك  يهلإ ! اي  ...هآآ  زيزعلا ! مأ " -    "

.يدحو

، كلتقأس : " اهوطخي ةوطخ  لك  عم  لوقي  وهو  ناطيشلا  وحن  هجتاو  فقو  مث 

". ...كلتقأس

نم نكمتي  يقيقحلا   هلكش  رهظيسو يف  ًادج ، بضاغ  رانوك  ةيقُر ، ": " باهش  " لاق

". هيلإ رظنلا  بنجتب  كحصنأ  لاتقلا ،

". هيلإ رظن  غأ  نلف  هلكش  ناك  همو  .هنع  ّيَرظان  دعبأ  نل  : " ةيقُر تلاق 

روهظلا ليمجلا  هجولا  اذه  ىلع  بجي  .كيدل  ام  ِرأ  ايه ، : " لاقو ناطيشلا  كحض 

". هتقيقح ىلع 

نابك ناقرزأ  ناحانج  هل  تبنو  مدلا ، نولبو  ًاعاستا  كأ  اتراصو  رانوك ، انيع  تعمل 

تطغو هانذأو ، هرفاظأ  تلاطتساو  راشنم ، يأ  نم  كأ  ةداح  هنانسأ  تراصو  هرهظ ، فلخ 

تاذ عباصأ  عبرأ  اهنع  ًاضوع  ترهظو  هيمدق ، عباصأ  تفتخاو  هدسج ، لماك  ءاقرزلا  عقبلا 

اهيأ تومتس  : " لاقو ًايلاع  قلح  مث  نوللا ، رمحأ  دوسألا  هرعش  راصو  ةداح ، رفاظأ 

". ناطيشلا

.ةكرعملا تأدبو  هيلإ  ناطيشلا  هجتا 

."؟ كب ام  ةيقُر  ةيقُر ، ": " باهش  " لاق



". ةفئاخ انأ  ًادج ، فيخم  فيخم ، رانوك  : " تلاقو فجترت  يهو  هيلإ  تتفتلا 

نأ دعب  ًاديعس  نوكي  نل  ديكأتلاب  وه  .هيلإ  رظنلا  بّنجت  كنم  تبلط  -    

.ةيقيقحلا هتئيه  وهو يف  هيلع  ِكانيع  تعقو 

نم مغرلاب  ةدشب  فجترأ  انأ  : " ةلئاق اهسفن  ىلع  تشمكناو  ضرألا ، ىلع  ةيقُر  تسلج 

."؟ ثدحي يل اذام  برطضي ، يسفنتو  .كلذل  يتمواقم 

". ًالعف اهب  نمؤت  ءايشأ ال  لوقتو  ةفيعض  كنأل  اذه  : " اهل لوقي  ًاتوص  تعمس 

!". ىده : " ةلئاق توصلا  ردصم  ىلإ  ةيقُر  تتفتلا 

متهت ال  ك  سانلا ، هكل  ا  متهت  ال  كنأ  ينتربخأ  : " اهمالك ىده  تلمكأ 

ثكلا فرعت  تنأ  .مهحاورأ  وه  كمهي  ام  لك  نأو  مهب ، قلعتي  رخآ  ءيش  يأ  وأ  مهلاكشأب 

نوهوفتي نيذلا  هركأ  انأ  .هلكش  ىلإ  رظنلاو  كلذ  لك  نايسن  ِتلضف  كنكل  رانوك ، حور  نع 

". هقيبطتب نوموقي  الو  يلاثم  مالكب 

."؟ اذام : " تلاقو فاجترالا  نع  ةيقُر  تفقوت 

". ًادج ةظوظحم  ةيقُر ، اي  ةظوظحم  تنأ  .هبح  قحتست  ِتنأ ال  : " ىده تلاق 

؟ هنيدصقت يذلا  ام  -    

كنيب قيرفتلا  تلواح  كب ؟ هباجعإ  يظحالت  فيك   .ةيبغو  ةجذاس  تنأ  -    

لك .لافتحالا  ةليل  ةعلقلا  نم  جورخلل  كعفدأ  ينتلعج  كنم  ةغلا  .حلفأ  يننكل   ًاثك 

.هنع يدعتبت  نأ  وه  هتدرأ  ام 

.هيحانج مادختساب  هيلإ  اهداعأ  يذلا  رانوك  وحن  بهللا  نم  تارك  ناطيشلا  ىقلأ 

ينجلا عون  ملعت  تنأ ال  فيعضلا ؟ ذوبنملا  اهيأ  كيدل  ام  لك  اذه  له  : " رانوك لاق 

ناطيشلا مجاه  مث  ًادبأ ." مسالا  اذه  َسنت  ال  رانوك ، ...رانوك  انأ  .نآلا  هعم  تطروت  يذلا 

.ةوقب

ترهاظت يننكل  رمحألا ، ىدنلا  ىلإ  رانوك  ةجاح  نع  ملعأ  تنك  : " اهمالك ىده  تلمكأ 

ىدنلا ناكم  اهيف  كل  تحضو  ةطيرخ  كئاطعإل  امداخ  ىدحإ  تلسرأ  .كلذ  سكعب 

."؟ حيحص اذه  له  ةيرشب ، كنإ  لاقي  .طقف  رانوك  لجأ  نم  كلذ  تلعف  رمحألا ؛

". معن : " ةلئاق اهسأرب  ةيقُر  تأموأ 

انب ضرتفي  الأ  .هيدل  ةلضفملا  ةيرشبلا  تنأو  رانوك ، ىدل  ةلضفملا  ةينجلا  انأ  -    

؟ اننيب كرتشملا  صخشلا  لجأ  نم  هلجأ ، نم  حلاصتلا 



دعسيسو اهيف ، تنك  يتلا  ةلاحلا  نم  ينتجرخأ  دقل  ىده ؛ اي  كركشأ  -    

.يل ةينج  ةقيدص  لوأ  تنأ  .كعم  حلاصتأ  نأ  ًاثك 

؟ رمحألا ىدنلا  نم  ءيش  كيدل  يقب  له  نآلاو ، .ركش  يأل  يعاد  ال  -    

.معن -    

هنم ًاضعب  برشا  : " ةلئاق باهش "  " بناجب تسلجو  ةيقُر ، نم  ةرجلا  ىده  تلوانت 

". كتوق ديعتستو  كتقاط  ددجتتسو 

". مأ  " هدعب نمو  باهش "  " برش

يأ ةمجاهم  قئاللا  نم  سيل  مكتافص ، نم  ردغلا  .ديرف  اي  كل  ًابت  هآآ ، : " رانوك حاص 

". مامألا نم  ينمجاهو  ًامرتحم  ًاناطيش  نك  .فلخلا  نم  صخش 

رمأ ىلوتي  رانوك  كرتا  : " الاقو ديرف  هجو  يف  افقوو  مأ " و" باهش "  " نم لك  عفدنا 

". توملل دعتسا  نآلا ، .ةرشابم  كمامأ  نافقي  كصخف  تنأ  امأ  كديس ،

". عيمجلا رِهبأ  ساملأ ، ساملأ  : " رانوك لاق 

.ناطيشلا وحن  ههَّجوف  رانوك  دي  رهبمو يف  لئاه  جهوت  رهظ 

". ينيع يذؤي  هنإ  جهوتلا ؟ اذه  ام  هآآ ، : " ًابضاغ ناطيشلا  حاصف 

ببستو ةوقب ، ضرألا  ىلع  طقسف  هتضبقب ، هبرضو  رانوك  عفدنا  ةظحللا ، كلت  يف 

.ضرألا ةرفح يف  عنصب  هطوقس 

". توملا ىتح  قرتحا  رانوك ، اي  قرتحتلف  : " ًالئاق رانوك  ىلإ  راشأو  هدي  ناطيشلا  عفر 

ىلع طقسو  اهيدافت ، نم  رانوك  نّكمتي  و  ناطيشلا ، عبصإ  نم  ةلئاه  نان  تجرخف 

دجربزو ساملأ  : " دّدر يذلا  رانوك  وحن  ةداحلا  هبلاخ  ناطيشلا  عفدنا  ً.اضيأ  وه  ضرألا 

ةبرض َّدص  رانوك  لوح  فافش  رادج  نّوكتف  كيمس ." رادجب  ينِمحا  قيقعو  توقايو 

.ناطيشلا

"". باهش  " اي كفلخ  هبتنا  ": " مأ  " خرص

". هاديق لفنرقو  مساي  .فيعض  هنكل  ًادج  عيرس  هنإ  : " لاقو باهش "  " دعتبا

.ةليمجلا راهزألا  نم  لبح  ديرف  لوح  رهظ 

راهزألا تقرتحاف  هدسج  نانلا يف  تلعتشا  ينم ."!؟ نارخست  له  : " ديرف لاق  بضغب 

.اهدامر رثانتو 

."؟ اذهك لج  هيوشتب  كسفنل  حمست  فيك  ةوسقلل ! اي  ": " باهش  " لاق



هدسجب مطحو  عفدنا  مث  ةموهفم ، غ  تارابع  ددرو  ةبيرغ ، ةذيوعت  ناطيشلا  أرق 

تللم .بعللا  تقو  ىهتنا  : " لاقو رانوك  سأر  كسمأ  مث  هتيحل ، رانوك  هانب  يذلا  رادجلا 

". اهيهنيس نم  يننأ  ىرأو  .ةلزهملا  هذه  ءاهنإو  زوفلا  اندحأ  ىلع  .ثبعلا  اذه 

سأر ىلع  ناطيشلا  طغض  .ةدئاف  نود  نم  تالفإلا  ًالواحم  ناطيشلا  مواقي  رانوك  ذخأ 

.كارح نود  نم  ضرألا  ىلع  هب  تحاطأ  هنطب  ىلع  ةيوق  ةمكل  هل  هجو  مث  رانوك ،

!". رانوك : " ىدهو ةيقُر  نم  لك  تحاص 

". هفاتلا ينجلا  نيذه  يّديقو  ةزهاج  وك  ضرألا ، يعافأ  اي  : " ديرف لاق 

ىلع ازهجأ  نيذللا  مأ " و" باهش "  " هاجتاب تفحزو  يعافألا ، نم  ةبك  دادعأ  ترهظ 

نأ دعب  هلوح ، فافتلالا  ًاخأ  يعافألا  تعاطتسا  .ةدئاف  نود  نم  نكلو  اهنم ، بك  ددع 

.هاوق تراخو  قيدصلا  ةمواقم  تراهنا 

". يعافألاب انّديقف  وه  امأ  روهزلاب ، هانّديق  هنم ؛ فطلأ  انك  نحن  ": " باهش  " لاق

قيضت هسافنأ  تأدبو  قيدصلا ، يَدسج  لوح  كأف  كأ  فافتلالاب  يعافألا  تأدب 

.ةيناث لك  رورم  عم 

يتمهم لمكأسو  تايافنلا ، هذه  نم  صلختلا  نم  تيهتنا  : " لاقو ناطيشلا  كحض 

". نآلا

تنأ كاوس  انه  تايافن  دجوت  ال  ذوبنملا ؟ حجبتملا  اهيأ  انرمأ  تيسن  له  : " ةيقُر تخرص 

". كدعاسمو

.اهبلاخم مادختسا  عيطتست  ةبغاشملا  ةطقلا  ّنأ  ملعأ  نكأ   -    

لبق ًاديعب  اهعفدب  ىده  مايق  الول  اهبيصت  نأ  تداك  بهللا  نم  ةرك  اههاجتاب  قلطأ 

". انيلع هبضغ  ةراثإل  يعاد  ال  ةوق ، الب  كنأ  ا  : " لوقت نأ 

ىلإ ءيسي  وه  يف  نيديلا  ةفوتكم  فقأ  نل  انأو  انئاقدصأ ، ءاذيإب  ماق  دقل  -    

.هتوق تناك  هم  اقدصأ ؛

". تفيعض تطق  ىلع  يتقو  ةعاضإ  ديرأ  .ديرف ال  اي  هرمأ  ِهنأ  : " ناطيشلا لاق 

.ءاوهلا ىشالت يف  مث 

". يديس اي  رورس  لكب  : " لاقو هيلإ  ديرف  هجتا 

ىلع ةرمسم  هنويعو  ىرخألا ، دي  كس  هادحإو  تسلاج  ةيقُرو  ىده  تناك 

رهظ ةأجف  نكلو ، .هتوق  لكب  هوحن  اههجو  مث  هتضبق ، هتقاط يف  ديرف  عمجتسا  .ديرف 



، بلصلا رادجلا  ديرف  ةبرض  تباصأف  تاتفلا ، نع  ديرف  لصف  ىلع  لمع  روخصلا  نم  رادج 

.عجوتيو نئي  وهو  ضرألا  ىلع  طقسو  ًاملأتم ، هتوص  ىلعأب  خرصف 

."؟ انذقنأ يذلا  نم  : " ةيقُر تلءاست 

". نجلا لابج  كلم  هنإ  لوقعم !؟ اذه  له  : " ىده تلاق 

ةفرغلا ناطيشلا  دصق  دقل  : " لاقو ضايبلا  ةعصان  سبالم  يدتري  ينج  همامأ  رهظ 

". اهلوانت نم  هعنمو  عارسإلا  انيلع  .ةفصولا  اهيف  ئبُخي  يتلا  ةيرانلا 

."؟ ثدح يذلا  ام  لمعلا ؟ اذه  هنواعت يف  نكت  أ  : " ىده هتلأس 

.نآلا كلذ  لعفأ  دعأ  يننكل   هنواعأ ، تنك  معن ، -    

انيلعف ءاقدصأ  نكن  نإ   ىتح  ً.ارخأتم  يسرد  تملعت  : " همالك لمكأو  هدي  ةضبق  عفر 

تناك هم  ناطيشلا  ىلع  ءاضقلل  مهنيب  ام  يف  نواعتلا  نجلا  عيمج  ىلع  ً.اعم  داحتالا 

ناطيشلا معن ، .سنإلاو  نجلا  نحن  كرتشملا  انودع  وه  ناطيشلاف  .ةئيس  مهضعبب  مهتقالع 

". ذوبنملا

، يروخص اي  : " لاقو هيلإ  سمخلا  هعباصأب  راشأو  ضرألا ، ىلع  ىقلملا  ديرف  ىلإ  هجتا 

". عباتلا ناطيشلا  اذه  لوح  ًاعينم  ًانجس  ينبا 

.قرتُخي ًانيصح ال  ًانجس  ةلكشم  ديرف  لوح  روخصلا  تعمجت  تاظحل ، لالخو 

.هظاقيإ نالواُحت  هو  رانوك ، ـي  بناج ىلإ  ىدهو  ةيقُر  تسلج 

" باهش  " أدبف ةداضم ، ىرخأب  يعافألا  ةذيوعت  رسكب  ماق  دقف  نجلا  لابج  كلم  امأ 

.هسافنأ طاقتلاب  مأ " و"

هديب ةكسمملا  ةيقُرو  ىنميلا  رانوك  ديب  ةكسمملا  ىده  ءاكب  توص  ًايلاع  عفترا 

.ىرسيلا

.ظقيتسا زيزعلا  اهيأ  رانوك  -    

.كلجأ نم  انه  نحن  رانوك  -    

.رانوك -    

.رانوك -    

فيعض هضبن  : " لاق مث  هضبن  سسحتيل  هدي  َّدمو  رانوك ، نم  نجلا  لابج  كلم  مدقت 

.هتايح ال لاوط  اهمدختسي  وهف   نآلا ، ةلمهُمو  ةان  اهنكل  ةلئاه ، ةوق  كلت  رانوك  ً.ادج 

ىوقألا ينجلا  هنأ  ةقيقح  ملعي  رانوك ال  .تابسلا  ةقراغلا يف  ةنيفدلا  هتوق  ظاقيإ  نم  انل  دب 



". هلتقت اهنإ  هبلق ؛ فعضتو  هدض  لمعت  نآلا  هاوق  ّنكلو  .نجلا  ضرأ  ىلع 

". لحرت رانوك ال  : " ةيقُر تسمه 

". كنود نم  ًائيش  ينعي يل  اعلا ال  اذه  لك  : " ىده تسمه 

.كيلإ جاتحن  نحن  -    

.كبحن نحن  -    

.انيلإ دع  -    

لصو نإ  ْنكلو ، .هذاقنإ  يننك  : " كلملا لاق  اهدنع ، .هناكم  نم  كرحتي  رانوك   نكل 

". هذاقنإ يغ  ينج  يأ  وأ  انأ  عيطتسأ  نلف  ًاددجم  لاحلا  هذه  ىلإ 

.هذقنأ كوجرأ  -    

.انيلإ هدعأ  -    

، انه ةايح  دجوت  ًالئاق : هيلع  طغضو  رانوك  بلق  ىلع  ًاددجم  اهعضوو  هدي  كلملا  ّدم 

ةداعإ طقف  َّيلع  : " لاقو عصانلا  ضايبلاب  كلملا  دي  تجهوت  شاعنإ ." ىلإ  ةجاحب  اهنكل 

". هدسجو هتقاط  ىلإ  نزاوتلا 

عزوتت نآلا  ةقاطلا  : " همالك كلملا  لمكأ  يف  هحمالم ، ىلع  أتلا  ادبو  ًاليلق  رانوك  كرحت 

ناإلا رانوك  ىلع  بجي  .هبلق  ىلع  عمجتلا  نم  ًالدب  هدسج  ءاحنأ  فلتخم  يواستلاب يف 

". هتوقو هتاردقو  هسفنب 

.هينيع رانوك  حتف 

..........

نجلا اع  ىلع  ةرطيسلا  ديرأ  تنك  معن ، .ثدح  ام  اذه  : " نجلا لابج  كلم  لاق 

لك ىلع  رانوك  اي  كنم  رذتعأ  انأ  .هدحو  هل  ءيش  لك  ذخأو  ينناخ  هنكل  ناطيشلا ، ةدعاس 

". بعاتم نم  كل  هتببس  ام 

نأ ىوس  اكمإب  سيلف  هنع ، ترّفكو  كأطخ  تكردأ  كنأ  ا  .كيلع  ال  -    

.ءاقدصألا ةيقبو  انأ  نآلا ؛ تاومألا  دادع  تنكل يف  كالول  .كحماسأ 

فاقيإ انيلع  نكلو  قهرُم ، متلز  ام  مكنأ  ملعأ  يتحماسم  ىلع  كركشأ  -    

يلوتسيسو انعيمج  كلهنسف  كلذ  ثدح  نإف  ةفصولا ! كلت  لوانت  نم  هعنمو  ناطيشلا 

.انضرأ ىلع  وه 

". هب قاحللا  انيلع  ًاذإ ، ": " باهش  " لاق



ًاناكم كانه  ّنكلو  ديكأتلاب ، ةفصولا  ىلإ  لصو  ناطيشلا  .لضفأ  ةركف  يدل  : " كلملا لاق 

". هتطخ حجنت  ىتح  هيف  ةفصولا  برش  هيلع  بجوتي  ًاددحم 

."؟ ناكملا كلذ  نيأو  ": " مأ  " لأس

.تاينمألا لت  -    

."؟ تاذلاب ناكملا  كلذ  نكل ،  اذام ؟ : " ىده تلأس 

.كانه اهوقلعو  اهوبتك  دقف  نجلا ؛ عيمج  تاينمأ  ىلع  يوتحي  ناكملا  كاذ  -    

ةيناكمإب نورعشي  كانه  اهايإ  مهقيلعت  دنع  مهنكل  ةليحتسم ، مهتاينمأ  نوكت  دق 

كلذلو لمألا ، وه  لتلا  كلذ  .ةقيقحلا  ىلإ  مهولا  نم  اهلاشتنا  ىلع  مهتردقبو  اهققحت ،

راهنيسو امألا  كلت  ىشالتتسف  كلذ  لعف  نإف  كانه ؛ ةفصولا  برش  ناطيشلا  ىلع  بجي 

". لمألا يشالت  ينعي  ّم  لتلا ؛

.عيظف اذه  -    

تبهذ دقف  لتلا ؛ ناكم  ملعأ  يننأل  ًاعم ، كانه  ىلإ  لاقتنالا  عيطتسن  : " ىده تلاق 

". كانه ىلإ  انلقن  ىلع  لمعأسو  ًاديج ، ًاضعب  انضعب  يديأ  كسمنل  .لبق  نم  تارم  ةدع  هيلإ 

."؟ ّيلإ رظنلا  بنجتت  اذامل  : " ةيقُر تلاق 

: اهلاؤس ىلع  ًادر  تمصلا  رانوك  مزتلا 

". ّينيع ىلإ  رظنا  .يلإ  رظنا  رانوك ، : " ةلئاق هعارذب  ةيقُر  تثبشت 

.اهتالسوتل رانوك  بجتسي   

."؟ ينع ًاديعب  كرظن  حيشت  اذامل  كوجرأ ، رانوك ، : " ةيقُر تلاق 

يلكش نأ  ملعأ  .كتفخأ  يننأل  فسآ  .ةيقُر  اي  فسآ  انأ  : " اهيلإ رظنلا  نود  نم  لاق 

". ًادج حيبق  انأ  .كلذ  ديرأ  انأ ال  ّيلإ ، رظنلا  نع  يفقوت  ً.اما  كلذ  ملعأ  فيخمو ، بعرم 

، هبحأ يذلا  ينجلا  تلز  ام  تنأ  .رانوك  اي  مالكلا  اذهب  هّوفتلا  نع  فقوت  : " ةيقُر تلاق 

". ميسولا ينجلا  رانوك  يرظن  ىقبتس يف  ...ناك  هم  كلكش  ناك  هم 

". ًيسو تسل  انأ  ينم ، ةيرخسلا  نع  يفقوت  : " رانوك لاق 

دق اه  : " تلاقو هينيع  ىلإ  ةرشابم  ترظنو  رانوك  سأرب  تكسمأو  اهيدي ، ةيقُر  تدم 

انأو كبحنو ، كب  قثن  نحن  .عيمجلا  كلذكو  كب  قثأ  انأف  كسفنب ، قث  رانوك  .اننيعأ  تقالت 

يلختلا وأ  ككرت  ىلع  يرابجإ  كنك  الو  كرسأ ، ةعقاو يف  تلز  ام  انأ  .كنم  ةفئاخ  تسل 

". كلذ لعفأ  نل  يننأل  كنع 



". تاينمألا لت  ىلإ  عارسإلا  انيلع  ايه ، : " كلملا لاق 

ًاركش : " لاقو اهيلإ  تفتلا  يذلا  رانوك  دي  ةيقُر  تكسمأو  رخآلا ، دي  مهنم  لك  كسمأ 

". كل

، رمحألا ىدنلا  اهيأ  كوجرأ  : " تسمهو اهينيع  ىده  تضمغأ  ةرئاد ، اولّكش  نأ  دعبو 

". ةايحلاو لمألاو  بحلا  ثيح  تاينمألا ؛ لت  ىلإ  انذخ 

......

...لتلا ىلع  كانهو 

". ناطيشلا لبق  تاينمألا  ضرأ  ىلإ  انلصو  اننأ  ودبي يل  : " نجلا لابج  كلم  لاق 

.نجلا اهبتك  تاينمأ  تاظحالملا ؛ نم  ديدعلا  هيلع  تقصُلأ  بك  رادج  ىلإ  ةيقُر  تهجتا 

: تأرق

.يادلاو حلاصتي  نأ  ىنأ  -    

.ضرألا هذه  ىلع  مالسلاو  بحلا  رشنيو  يدلو  ربكي  نأ  ىنأ  -    

.ةثك لاومأ  ىلع  لوصحلا  ىنأ  -    

.الوكوشلا ضعب  يقيدص  ينيطعي  نأ  ىنأ  -    

.ءيش يأب  الو  امألاب  نمؤأ  انأ ال  -    

ً.الج كألا  ةينجلا  صأ  نأ  ىنأ  -    

أرقت نأ  لبقو  .اهيتفش  ىلع  ةمسترم  ةفيطل  ةماستباو  امألا ، ةءارقب  ةيقُر  ترمتسا 

: تلاقو ةفيفخ  ةرمح  اهيدخ  تلع  دقو  اهنع  اهتبجحو  اهدي  ىده  تّدم  تاينمألا ، ىدحإ 

". اهيئرقت "ال 

". ًادحأ ربخأ  نل  كوجرأ ، ايه  .كلذب  يحمسا يل  : " ةلئاق اهدي  تدمو  ةيقُر  اهتدناعف 

لازی لجخلاو ال  ةیقُر ، نع  ًادیعب  اهرظن  تحاشأو  اهدی ، ىده  تدعبأ 
ىنمتأ انأو  هبناجب  تبتكو  بوتكملا ، ةیقُر  تأرق  امیف  اههجو ، ىلع  ًایداب 

. هسفن ءيشلا 
!! مهمامأ ذوبنملا  ناطيشلا  رهظ  كلذ ، دعبو 

نوميقت له  مث  ةايحلا ؟ ديق  ىلع  متلز  امأ  ًابجع ، : " مهيلع هانيع  تعقو  نإ  ام  لاق 

."؟ ود نم  انه  ةلفح 

". فرشلا فيض  اي  كراظتنا  انك يف  .نآلا  ةلفحلا  أدبتس  : " رانوك لاق 



نأ كيأر  ام  .رانوك  اي  ديدج  نم  لاتقلا  ةداعإ  لمملا  نم  نوكيس  : " ناطيشلا لاق 

."؟ ملستست

.كمالحأ يف  -    

ًاعم يف اولاقو  رانوك  بناجب  اوفقوو  نجلا  لابج  كلمو  مأ " و" باهش "  " نم لك  مدقت 

". رانوك بناجب  كلتاقنس  نحن  : " دحاو توص 

تّغتو ةنولم ، ةليمج  دورو  ىلإ  باهش "  " يز ّغتو  حئاورلا ، زأ  لمحت  حاير  تبه 

.ي ـ بهذلا نوللا  ىلإ  مأ "  " سبالم

". ًاعيرس مكنم  يهتنأس  .مكددع  ينمهي  ال  : " ناطيشلا لاق 

ًابهل قلطأ  مث  ًالاعتشا ، هدسج  يطغت  يتلا  نانلا  تدادزاو  ناطيشلا ، مجح  مّخضت 

اهعم هتلمح  دامر  ىلإ  اهتلاحأو  تاظحالملا ، لك  نانلا  تمهتلاف  تاينمألا ، رادج  وحن 

". لامآلا مطحم  اي  أوسألا  تنأ  .كل  ًابت  : " ةيقُر تحاص  .حايرلا 

رانوك اهلمح  اهيلإ ، قاقشنالا  لصي  نأ  لبقو  ً.ايلوط  ضرألا  تقشناف  متو ، اهيلإ  رظن 

". ةيقُر اي  انل  هيعد  .هيزفتست  الأ  لضفألا  : " ًالئاق اهب  دعتباو 

اينج ...تايبهذلا  اينج  : " ًالئاق متو  ناطيشلا  وحن  يبهذ  حانجب  مأ "  " ّقلح

". مويلا رابخأ  ةفرعم  ديري  ناطيشلا  ...تايبهذلا  اينج  ...تايبهذلا 

لوقت نهنم  ةدحاو  لكو  ناطيشلاب ؛ نطحأو  تايبهذلا  تاينجلا  نم  بك  ددع  رهظ 

: ًافلتخم ًاربخ 

ً.ايراج لاز  ام  ثحبلاو  غص  ينج  عاض  دقل  -    

.اهجوزل ماعطلا  مويلا  ةينجلا  خبطت   -    

.مويلا رطمتس  -    

.ةيداع بحس  طقف  اهنإ  رط ، نل  -    

.ةيلشلا ةباغلا  دوجوملا يف  رسجلا  راهنا  -    

.لبجلا ىلع  غص  خوك  قرتحا  -    

ىرخألاو ًاربخ ، لوقت  كلت  تناكف  .ينجلا  نذأ  ىلع  تاياكحلاو  رابخألا  تلاهنا  اذكهو ،

...اذكهو ةعبارلا ، هيلع  ديزتو  ةثلاثلا ، هدكؤتل  هيفنت ،

!". رجفني داكي  يسأر  ...مصا  : " بضغب ناطيشلا  حاص 

تايبهذلا تاينجلا  قحس  ًالواحم  طبختي  وهو  ًاثك  ناطيشلا  لوح  ةمهمهلا  تك 



هجتاو ةبلصلا ، ةراجحلا  نم  عونصم  قالمع  رهظ  ةينهذلا ، هتتشت  ةظحل  يفو  .ةيرانلا  هديب 

تارابع ددري  وهو  قالمعلا  ىلع  هانيعو  ًاديعب  فقو  دقف  نجلا ، لابج  كلم  امأ  .هوحن 

.ةيلاتتم ةبيرغ 

ىلع ناطيشلا  َّدرف  هباصأف ، ناطيشلا  هجو  وحن  ةيرخصلا  هديب  ةبرض  قالمعلا  هّجو 

.هنزاوتب ّتلخأ  ةيوق  ةبرضب  قالمعلا 

وهف .نجلا  لابج  كلم  نزاوت  ًاضيأ  لتخا  قالمعلا  نزاوت  اهيف  لتخا  يتلا  ةظحللا  يفو 

ً.اضيأ كلملا  هب  رعشيس  قالمعلاب  قحليس  يذلا  ألاو  دعب ، نع  هب  مكحتي  يذلا 

دعتبا يذلا  ناطيشلا  وحن  اههيجوتب  ماقو  هايملا ، تقفدتف  ةوقب ، ضرألا  قالمعلا  برض 

.درلاب نجلا  لابج  كلم  دعوتيو  ددهي  ناك  نيب  ةبوعصب  اهنع 

". بعتلا ضعبب  رعشأ  انأف  كيلع ، دمتعأ  انأ  رانوك ، : " نجلا لابج  كلم  حاص 

لّكشت تناك  يتلا  روخصلا  تطقاستو  مأ ،"  " نم رماوأب  تايبهذلا  تاينجلا  تعجارت 

.هسافنأ طقتليل  نجلا  لابج  كلم  سلج  يف  يرخصلا ، قالمعلا  لكيه 

ىلعأب خرص  يذلا  ناطيشلا  وحن  هيدي  ًامدختسم  اههجو  مث  هايملا  وحن  هدي  رانوك  دم 

.هايملا لحم  تلح  يتلا  ةيناكربلا  ممحلا  ضعب  تعفتراو  ضرألا  تقشناف  هتوص ،

". مكيلع يضقأس  : " لاقو ناطيشلا  كحض 

رانوك وحن  بهللا  قلطأو  بهتلملا ، رمحألا  نوللاب  تجهوت  يتلا  هتضبق  ناطيشلا  عفر 

.ةخألا ةظحللا  اهنع يف  دعتبا  يذلا 

ةنولملا راهزألاب  ناكملا  ألتماو  ةرطع ، ةيكز  حئاورو  ليمج  بع  ةحئار  ترشتنا 

.ةقالمعلا

ً.اليوط راهزألا  هذه  فلخ  اوئبتخت  نل  : " ًالئاق راهزألا  ىلع  سودي  وهو  ناطيشلا  مدقت 

". ءافعضلا اهيأ  مكيلع  عأس 

امو .بهللا  اهوحن  هّجوو  قالطإلا ، ىلع  روهزلا  مخضأ  نم  برتقا  تاوطخ ، ةدع  دعب 

يذلا ـي  بغلا تنأ  ناطيشلا ، اهيأ  ": " باهش  " لاقف هتحت  نم  ضرألا  تزتها  ىتح  هقلطأ  نإ 

.طايشلا ةلكآ  اهيمسأ  انأو  موحللا ، ةلكآ  ىمست  اهنإ  قالطإلا !؟ ىلع  يراهزأ  رطخأ  َّزفتسا 
". هيعلتبا ايه  ...هيعلتبا  ناطيشلا ، اذه  ىلع  يضقا  ةليمجلا ، رهز  اي 

، ةوقب هترصعو  ناطيشلاب  تطاحأو  ضرألا ، تحت  نم  تجرخو  ةرهزلا  روذج  تدد 

.ةدحاو ةمقل  هتعلتباو يف  هنم  تبرتقا  مث 



". ذوبنملا ناطيشلا  ىلع  ءاضقلا  نم  تنك  يراهزأ  نأ  نظأ  .ِتنسحأ  ": " باهش  " حاص

". يقيدص اي  ًاثك  سمحتت  ال  ": " مأ  " لاق

راهزألا يقاب  مهتلتل  تدتماو  بهللا  ةنسلأ  تعفتراو  ناطيشلا ، ةلكآ  ةرهزلا  تلعتشا 

.قناخلا ناخدلاب  ناكملا  ألو 

ةرحاس تنك  ةليمجلا ، يراهزأ  فسألل ، : " ًالئاق ةقرتحملا  هراهزأ  مامأ  باهش "  " سلج

."؟ اذكه ًءابه  تبهذ  اذامل  .ةرسآو 

". نآلا اهب  قحلت  كلعجأس  يننأل  ًاثك ، كراهزأ  ىلع  بت  كعدأ  نل  : " ناطيشلا لاق 

قلح مث  ناطيشلا ، اهقلطأ  يتلا  بهللا  ةرك  قيرط  نع  باهش "  " دعبأو رانوك  عفدنا 

!". ناطيشلا اذه  ىلع  يضقا  ءسلا ، كزاين  اي  : " لاقو ءسلا  وحن  هدي  عفرو  عفتراو 

: لاقو اهلمكأب  ناطيشلا  اهادافت  ةفلتخم  ماجحأب  كزاين  روفلا  ىلع  ءسلا  ترطمأف 

!". كتوق فصو  عيمجلا يف  غلاب  دقل  رانوك ؟ اي  هلعف  كنك  ام  لك  اذه  له  "

."؟ كلذ نظتأ  : " لاقو رانوك  مستبا 

ًاما ًاطاحم  هسفن  دجوف  هلوح ، رظن  مث  بارغتساب  رانوك  ةماستبا  ىلإ  ناطيشلا  رظن 

ءسلا نم  مداق  مخض  كزين  كانه  ناك  نكلو ، .ىلعألا  الإ يف  جرخم  الو  ةمخض ، كزاينب 

ةبرتألا ّتطغف  ةغص ، عطق  ىلإ  رثانتو  ةوقب ، ناطيشلاب  مدطصاو  ًادج ، ةبك  ةعرسب 

.ناكملا

رظن .ءاوجألا  تفظن  ةيوق  حاير  تبهو  ةبرتألا ، تعشقنا  بقرتو ، تمص  ةرتف  دعب 

نكلو  كانهو ، انه  ةعبملاو  ىرخألا ، قوف  ةدحاولا  ةعمجتملا  كزاينلا  ةموك  ىلإ  عيمجلا 

.ةكرح ةيأ  دوجو  اوظحالي 

."؟ هانمزه له  ": " مأ  " لءاست

"". مأ  " اي كلذ  نم  ّدكأت  ار ، ": " باهش  " لاق

". كلذ تنأ  لعفا  انأ ؟ اذاملو  -    

.لأس يذلا  صخشلا  كنأل  -    

كانه نأكو  ادبو  ةراجحلا ، ةموك  تحت  ام  ةكرح  اوظحال  ام  ناعرس  عيمجلا  نكل 

تحت نم  ناطيشلا  جرخ  مث  تاظحلل ، ضرألا  تزتها  .اهتحت  نم  جورخلا  لواحي  ام  ًاصخش 

". يتزهب مكل  حمسأ  نل  : " لاقو هدسجو ، هحمالم  ىلع  نايداب  قاهرإلاو  بعتلاو  ضاقنألا ،

ةرشابم اهب  بيصأ  يذلا  ناطيشلا  وحن  اههجو  مث  ًاددجم ، هتقاط  رانوك  عمجتسا 



.بعتلا ةدش  نم  ثهلي  وهو  ضرألا  ىلع  طقسو 

". نامزو ناكم  لك  ذوبنملا يف  اهيأ  كرمأ  يهُنأ  فوس  : " ًالئاق هنم  رانوك  برتقا 

: نجلا لابج  كلم  حاص  اهبرشي  نأ  لبقو  .اهحتفو  هبيج  نم  ةروراق  ناطيشلا  جرخأ 

!". ةفصولا برش  نم  هعنما  رانوك ، اي  هفقوأ  "

اهتايوتحم ناطيشلا  برش  ةروراقلا ، هنم  ذخأي  نأ  لبقو  ناطيشلا ، وحن  رانوك  عفدنا 

!!! ةرطق رخآ  ىتح 

ترطمأو بحسلا ، تعمجتو  عيمجلا ، تحت  نم  ضرألا  تزتهاو  ةديدش ، حاير  تبه 

يحور نأكو  رعشأ  : " ًالئاق هيمدق  ىلع  فقوف  ةدشب  ناطيشلا  دسج  عملو  ةرازغب ، ءسلا 

". هغ الو يف  نامزلا  اذه  ليثم ال يف  يأ  اهل  سيل  ةقاطب  رعشأ  .ةفخو  مالسب  قلحت 

ام ناعرسو  ةعيبطلا ." ىوق  اي  يجمدنا  ةعيبطلا ، ةرك  اي  وكت  : " هتوص ىلعأب  حاصو 

ةرك ال ةنوكم  ةعيبطلا  ىوق  تجمدناو  روخصلاو ، حايرلاو  ءاملاو  بهللا  نم  ةرك  تلكشت 

لاح ترجفناف  ىودج ، نود  نم  اهيدافت  لواح  يذلا  رانوك  وحن  ناطيشلا  اهقلطأ  رهُقت ،

.ضرألا ىلع  طقس  يذلا  رانوك  دسج  عم  اهسمالت 

لك دقفأ  انأ  يتقاط ! دقفأ  انأ  يل !؟ ثدحي  يذلا  ام  اذه !؟ ام  : " ناطيشلا خرص  مث 

لب ةتقؤم  ةقاطلا  نوكت  الأ  بجي  .زوجي  ال  اذه  ةفصولا ! يف  ام  أطخ  كانه  ًابت ، ءيش !

". ةيدبأ

كلم هنم  مدقت  ً.اما  هدسج  نان  تأفطنا  دقو  ضرألا  ىلع  ًاضيأ  ناطيشلا  طقس 

قعأ يف  عبقتلو  سونافلا ، اذه  كعلتبيل  : " لاقو هبيج  نم  ًاسوناف  جرخأو  نجلا  لابج 

عاق يف  كانه  ىقبتس  .هنم  نوداطصي  وأ  هبناجب  نوشيعي  نج  ال  ثيح  روحسملا  رحبلا 

". ذوبنملا اهيأ  اعلا  ةياهن  ىتح  رحبلا 

هعم ًالماح  سونافلا  ىلإ  داع  مث  ًاما ، ناطيشلا  رمغو  قلطناو  سونافلا ، نم  رون  جرخ 

.يدبألا هنجس  ىلإ  ناطيشلا 

.مهنيعأ أل  عومدلاو  رانوك ، لوح  عيمجلا  َّفتلا 

."؟ خب تنأ  له  زيزعلا ، اهيأ  رانوك  ": " باهش  " لاق

". ...خب انأ  ...ديكأتلاب  ب ...ـ : " ةديدش ةبوعصب  رانوك  هباجأ 

.ىده كلذكو  ةيقُر  تكب 

ةغيلب ةباصإ  يأب  ىرخأ  ةرم  رانوك  بيصأ  نإ  ًاقباس ، مكتربخأ  : " نجلا لابج  كلم  لاق 



". فسآ انأ  هذاقنإ ، نم  نكأ  نلف 

ًامدان تسل  انأو  .ناطيشلا  كلذ  ىلع  ءاضقلل  اندهج  انلذب  انعيمج  .سأب  ال  : " رانوك لاق 

ليبن رمأ  توملا يف  معطف  ًادج ؛ ًاديعس  ينلعجيس  نآلا  توملا  نإ  ًاما ، سكعلاب  .ءيش  ىلع 

". ثيبخ رمأ  همعط يف  نع  فالتخالا  لك  فلتخي 

."؟ ةفصولا نم  اهبستكا  يتلا  هتقاط  ناطيشلا  دقف  اذامل  نكل ، ": " مأ  " لءاست

ةفصولا عنصب  تمق  تنأ  رانوك ، .كلذ  ببس  فرعأ  يننأ  نظأ  : " نجلا لابج  كلم  لاق 

". ...بعصألا نّوكملا  كلذ  نكل  هجو ، لمكأ  ىلع 

."؟ سك بلق  ةبحاصل  ةيرشبلا  ةعمدلا  دصقتأ  : " رانوك لاق 

، اهبلق رسكو  اهضفر  هنكل  ينج ، بح  تعقو يف  يتلا  ةيرشبلا  ةعمد  معن  -    

دقحو هرك  ىلإ  هل  اهلمحت  تناك  يتلا  بحلا  رعاشم  لك  تلّوحتو  هركلا ، دشأ  هتهركف 

حنم نع  ةلوؤسملا  يه  اهعومد  نوكتسو  ةيرشبلا ، بتس  ةظحللا  كلت  يف  .نيديدش 

قمعتي ةيرشب   نم  ةعمد  ىلع  تلصح  كنأ  نظأ  نكل ، .ىهاضت  ةلئاه ال  ةوق  ةفصولا 

ةعمدلا كلت  لمأ ، ةبيخ  ببسب  تجتن  ةيداع  ةعمد  نوكت  دق  .اهبلق  يف  كل  اههرك 

هذه ىلع  بارخلاو  رامدلا  رشن  رمتسيس يف  ناطيشلا  ناك  الإو  انتذقنأ ، يتلا  يه  ةئيربلا 

". ضرألا

هذهب ظفتحت  فيك  ةفلتخمو ! ةبيرغ  ِتنأ  : " لاقو ةيكابلا  ةيقُر  وحن  رانوك  رظن 

الإ كرعاشم ، ءاذيإب  تمقو  ءافجب ، كتلماع  دقل  ءيش !؟ لك  نم  مغرلاب  كبلق  رعاشملا يف 

". ًادبأ كلثم  ةيفو  ةيرشب  قحتسأ  انأ ال  .يعم  ءاقبلا  ىلع  تممص  كنأ 

.ةدشب لعسي  ذخأ  مث 

". دمصا .رانوك  اي  دمصا  كسفن ، كلا  : " ةيقُر تحاص 

يذلا وه  رمحألا  ىدنلاو  .رمحألا  ىدنلا  مادختسا  ىوس  رايخ  انيدل  سيل  : " ىده تلاق 

". وأ ال ةايحلا  قحتست  زيزعلا  رانوك  اي  تنك  نإ  ررقيس 

.كلذب كتدعو  دقل  ثدح ؛ امهم  ككرتأ  نل  : " لاقو رانوك  ریمأ "  " قناع
ككرتأ نل  انأ  لق : لجأ  اهلق ، رانوك ، ای  ایه  .يندعتل  كرود  ناح  نآلاو ،

."" ریمأ  " ای
ً.ايكاب مأ "  " راهناو

". يدي نم  هبرشا  .يزيزع  اي  ىدنلا  اذه  برشا  : " ةلئاق رانوك  وحن  اهدي  ىده  تدم 



ً.اليوط هينيع  ضمغأ  .هينيع  ضمغأ  مث  ىدنلا ، كلذ  رانوك  برش 

". يقيدص اي  ظقيتسا  رانوك ، ": " باهش  " حاص

". ...رانوك رانوك ، ": " مأ  " لاق

.سأيب همسا  ددرت  يهو  رانوك  ردص  ىلع  اهسأر  تدنسأو  ىده ، تكب 

.ههجو ىلع  ةيداب  نزحلا  حمالمو  ًاتماص  نجلا  لابج  كلم  فقو 

يهو ىده  ةيقُر  تبقار  ..ً.اثك  ةروصلا  تدعتباو  ىشالتتو ، تهبت  عيمجلا  ناولأ  تأدب 

". باهش و" مأ "  " كلذكو اهعومد ، ةقراغ يف 

: اهيداني ًاتوص  تعمس  نأ  دعب  اهينيع  ةيقُر  تحتفو  ةأجف ! ءيش  لك  ىفتخا 

". يظقيتسا يظقيتسا ، "

."!؟ انأ نيأ  اذه !؟ ام  : " ةلئاق اهعومد  تحسمو  اهينيع ، ةيقُر  تحتف 

". ًاليلق توفغ  ِكنأ  نظأو  تقولا ، رخأت  .ةماعلا  ةقيدحلا  ِتنأ يف  : " ٌةاتف اهتباجأ 

". يظاقيإ ىلع  كركشأ  : " تلاقو ةعرسب  ةيقُر  تفقو 

ام لك  ِترضحأ  له  : " ةدجلا تلاق  تلخد ، نأ  دعبو  ً.اضكر  لز  ـ نملا ىلإ  ةيقُر  تداع 

."؟ كنم هتبلط 

يننأ رعشأ  انأف ال  نآلا ، يتفرغ  ىلإ  بهذأس  .كلذ  نظأ  : " تلاقو سيكلا  ةيقُر  اهتلوان 

". ماري ام  ىلع 

تراو اهفلخ  بابلا  تقلغأ  مث  اهتفرغ ، ىلإ  تهجتاو  ةعرسم ، تاجردلا  ةيقُر  تدعص 

، نكلو فيك !؟ نكلو  رشبلا !؟ ضرأ  ىلإ  تدع  له  انه ؟ ثدحي  يذلا  ام  : " ةلئاق اهريرس  ىلع 

رانوك نكل  هعباتو ، ناطيشلا  انمزه  معن ، .رانوك  تام  دقل  ينيرتعي ؟ يذلا  دلبتلا  اذه  ام 

". ...رانوك اذكه ؟ ًاظهاب  نمثلا  نوكي  نأ  بجي  تام ،  زيزعلا 

.ساعنلا اهبلغ  ىتح  ًاليوط ، ةيقُر  تكب 

لحم نم  برقلاب  تّرم  اهقيرط ، يفو  .ةعماجلا  ىلإ  تهجتاو  يلاتلا  مويلا  تظقيتسا يف 

: نثدحتي تاينجلا  نم  ًاددع  تأرو  ةيبهذلا ، راهزألا  نم  ًابك  ًاددع  تدجوف  راهزألا ، عيبل 

.رانوك ةقيقح  عيمجلا  فرع  دقل  عمس ؟ له  -    

.مهلجأ نم  هتيحضتب  اوفرع  نأ  دعب  بح  ىلإ  هل  مههرك  لك  بلقناو  -    

.رانوك كسم  -    

.ىده ةنيكسم  -    



.ةيقُر ةنيكسم  -    

، اهینذأ ىلع  اهیدی  تعضوف  اهنذأ ، يف  ةیقُر  ةنیكسم  ةرابع  تددرت 
نتمصا ...نتمصا  : " رامهنالا نع  فكت  ال  اهعومدو  يرجت  تذخأو 

". نكعیمج
، اهلوح ترظنو  تفقوتف  ديدش ، داوس  ىلإ  اهلوح  ءيش  لك  لَّوحت  ضكرت ، تناك  نيبو 

: ةثك ةرخاسو  ةكحاض  تاوصأ  تعفترا  يف  ءيش ، راصبإ  عطتست  و 

.ةكحضم ةصق  ِكل  حنس  -    

ً.ادج ةكحضم  -    

.ةئداهلا يلايللا  ىدحإ  فصتنم  تأدب يف  -    

.ديعب ناكم  ىلإ  هعم  تايرشبلا  ىدحإ  ينج  ذخأ  -    

.ديزملا كانه  طقف ، اذه  سيل  -    

.ديزملاو -    

...نأ ىلإ  -    

...هيبلق بح يف  دلُو  نأ  ىلإ  -    

ً.اثك هضعب  ابحأ  -    

...اهاهاهاهاهاه -    

؟ ًاكحضم اذه  ودبي  الأ  -    

.ةديحو ةيرشبلا  تيقبو  ينجلا ، تام  -    

.ةنيكسم -    

.ةنيكسم ةيرشب  -    

...اهاهاهاه -    

...اهاهاه -    

". أشو وكرتا  مكوجرأ ، كلذ ! نع  اوفقوت  .يفكي  اذه  : " ةيقُر تحاص 

". يهبتنا : " توص اهّهبن 

ىلع اهسفن  تدجوو  اهلوح ، نم  ءيش  لك  زيي  نم  تنكو  ءاوضألا ، تداع  ًةأجف ،

ً.ابايإو ًاباهذ  هعطقت  تارايسلا  نيب  عراشلا  زايتجا  كشو 

.ةمداقلا ةرملا  ًاهابتنا يف  كأ  وك  -    



ً.ادج ةفسآ  ةفسآ ، انأ  -    

تلاقو راظتنالا ، يسرك  ىلع  تسلجو  تالفاحلا ، فقوم  ىلإ  اهقيرط  ةيقُر  تلمكأ 

". ـي بلق داح يف  أب  رعشأ  : " اهسفنل

". ليمجلا متاخلا  اذه  ىلإ  يرظنا  : " ةلئاق اهتاقيدص  ىدحإ  اهبناجب  تسلج 

". ليمج متاخ  هنإ  .يأرلا  كقفاوأ  : " تلاقو هيلإ  ةيقُر  ترظن 

يننك .وه  اهفصي  ةيروطسأ ك  هاوخ  .لّوجتم  متاوخ  عئاب  نم  هتيرتشا  -    

.هنم متاخ  ءارشل  كتقفارم 

.ةمتهم ُتسل  -    

.هاوخ ةبيقح  عم  انه  ىلإ  مداق  هنإ  ةيقُر ! اي  يرظنا  -    

."؟ متهي نمو  : " تلاقو ةدوربب  هيلإ  ةيقُر  تتفتلا 

، ةسنآ اي  ياوخ  ىلإ  يرظنا  .كب  قيلي  ليمج  متاخ  ّالإ  جازملا  اذه  نِّسحي  ال  : " لاق

". ًاثك كبجعتس 

". اهيلإ جاتحأ  يننكل ال  ةليمج ، يه  تقدص ، : " ةيقُر تلاق 

متاخلا اذه  كيطعأس  كلذلو  دحاو ، ءارشب  كعانقإ  يننك  .ةدينع ال  تنأ  : " عئابلا لاق 

". ةيده

". يجهتبا ايه ، ً.اديعب  كنازحأ  عيمج  متاخلا  اذه  ذخأيس  : " ًالئاق هايإ  اهسبلأو  هدي  َّدمو 
يدسج يرسي يف  أدب  دق  هلوعفم  نأ  نظأ  : " تلاقو ةعنطصم  ةماستبا  ةيقُر  تمستبا 

". يديس اي  كركشأ  نزح ، يأب  رعشأ  انأ ال  .نآلا 

.هتبيقح عم  دعتبا  مث  هايحو ، هتعبق  عئابلا  علخ 

انأ رهلا ، هنإ ع  : " شاهدناب تحاص  مث  اهعبصإ ، نيزي  يذلا  متاخلا  ىلإ  ةيقُر  ترظن 

". كلذ نم  ةدكأتم 

، فقوت : " حيصت يهو  عئابلا  فلخ  تعفدناو  راظتنالا ، يسرك  ىلع  اهتبيقح  ةيقُر  تكرت 

". فقوت كوجرأ 

.ةعئار ةماستبا  مستبا  مستباو ، اهيلإ  عئابلا  تفتلاف 

ً.ادج ليمج  ...ليمج  رمحأ  نولب  هانيع  تعملو 

ىهتنا
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