






ISBN: 978-614-02-2730-9

نيرشانلل ةظوفحم  قوقحلا  عیمج 

ميرلا ةيانب   ، دلاخ قیفوت  يتفملا  عراش   ، ةنیتلا نیع 
786233 - 785108 - 785107 (1-961+) فتاھ :
نانبل توریب 2050-1102  - ناروش -   5574-13 ص.ب :

jchebaro@asp.com.lb ينورتكلإلا : ديربلا  -  786230 (1-961+) سكاف :
http://www.asp.com.lb تنرتنإلا : ةكبش  ىلع  عقوملا 

6766972 (2-971+) سكاف :  6766700 (2-971+) فتاھ : يبظوبأ   
2653661 (4-971+) سكاف :  2651623 (4-971+) فتاھ : يبد      
786230 (1-961+) سكاف :    786233 (1-961+) فتاھ : توریب    

اذھ يف  ةدراولا  ءارآلا  ربعتو   . فلؤملا راكفأو  ءارآ  نع  ةلوؤسم  ریغ  عيزوتلاو  رشنلل  ةفاقث  راد  نإ 
. رادلا ءارآ  نع  ربعت  نأ  ةرورضلاب  سیلو  فلؤملا  ءارآ  نع  باتكلا 
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رظنلا لُّمحت  ىلع  ًارداق  دعأ  مل  نیح  ّالإ  ةأَّبخم  اریماكب  دَّوزملا  لجرلا  ظحالأ  مل 
لاخدإ ةظحل  ذنم  ذإ   . ةليوط ةدم  ذنم  امھیلإ  رظنأ  تنك  دقف  ؛  نیَشعَّنلا ىلإ 
عفرأ مل  ةربقملا  ىلإ  امھلقن  ةظحل  ىتحو   ، ةدابعلا راد  ىلإ  نیَّیبشخلا  نیَقودنصلا 
ىلإ يقيدحتو   ، ةبیئكلا هتاملكب  نيدلا  لجر  ّهوفت  ىدل   ، نكلو  . امھنع ّيَرظان 
. نیَشعنلا لخاد  يبأو  يمأ  ةریبك : ةقرطِمك  ًاددجم  ةقیقحلا  ينتمدص   ، نيربقلا

. ةایحلا يمأو  يبأ  قراف  دقل 
يرظنب ةحاشإلا  ًاریثك  ينتملآ  دقو   ، رمألا لُّیخت  لیحتسي   ، قيدصتلا لیحتسي 

دیب ُترعش   ، ّيَنیع نع  يعومد  حسمأو  ءطبب  يسأر  عفرأ  تنك  امیفو   . امھنع
اھیَنیع نم  حفطت  تاَربعلاو   ، ًاضيأ يكبت  تناك   . اھیلإ ترظنف   ، يعارذ ىلع  يتّیبرم 
يّدج وحن  تردتسا  مث   ، نزحب اھل  تمستباو   ، اھدي ىلع  تطغضف   . نیَتفیطللا
لَقثُم لھَكلا  هھجوو   ، سأرلا يلاع  وھو   ، ًةرَشابم مامألا  ىلإ  قّدحي  ناك  يذلا 

. نزحلاب
نيرخآلا نیِعّیشملا  ُضعب  امیف   ، وعدي وھو  نفدلا  سوقط  يدؤي  نيدلا  لجر  ناك 
ٍذئدنعو  ، ةفولأملا هوجولا  ضومغب  ًاِزّیمم  ؛  ّينھِذ ءاوخب  مھیلإ  تقّدح   . هعم نومتمتي 

. ةأَّبخم اریماكب  دَّوزملا  لجرلا  تيأر 
يعأ نكأ  مل  يننإ  ىتح   ، هعم ةأَّبخم  اریماك  دوجوب  رمألا  ئداب  يف  ملعأ  مل 

. هارأ امل  عقاولا  يف  كردُم  ریغ   ، بسحف قّدحأو   ، نھِّذلا غراف  تنك   . هیلإ رظنأ  يننأ 
بحُّسلا ءارو  نم  سمشلا  ّتلطأ  امدنع  الإ  مامتھالا  نم  ديزملا  هئاليإب  أدبأ  مل 

. هتلذب رارزأ  دحأ  نم  رداص  ٍءوض  ُضیمو  عملو   ، تاظحلل
، نوللا اّتيذالوف  ناّتيدامر  هانیعو   ، ریصق ّيدامر  هرعش   ، ام ًاعون  ةماقلا  ليوط  هنإ 

يمتني ال  هنأ  تكردأ   . ةعماجلا نمز  ذنم  ّيَدلاول  ىمادُق  ءاقدصأ  برق  فقي  ناكو 
دقعلا لئاوأو  ثلاثلا  دقعلا  رخاوأ  ًابيرقت - اھسفن  يبأو  يمأ  ّنس  يف  مّھلكف  ؛  مھیلإ

لك فرعأ  انأو   . لیلقب ًّانس  ربكأ  امبرو   ، لقألا ىلع  نیسمخلا  يف  هنكلو  عبارلا -
كلذ تيأر  نأ  يل  قبسي  مل  نكلو   ، ةزانجلا يف  نيرضاحلا  لكو   ، يبأو يمأ  ءاقدصأ 
رخآ رمأ  كانھو   . نيرخآلا نع  هّزیمي  يذلا  دیحولا  قرافلا  يھ  هنس  تناك   . لجرلا

... فولأملا نع  جراخ  هنأشب  ام  ءيش   ، ًاضيأ
قبس  . هّتیھام ًةأجف  ُتملعف   ، ّصلا رغِ ةغلاب  جاجز  ّةبحك  ًاددجم  ّهرز  عمل   ، كلذ دعب 

، ةلیلق تّارم  اھادحإ  يدلاو  مدختسا  دقو   . ّرز لكش  ىلع  ريوصت  تالآ  تيأر  نأ  يل 
لمعت فیك  ينيرُي  نأ  بحي  يبأ  ناك  ذإ   . اھلامعتساب يل  حمسو   ، اھّايإ ينارأو 

. تازیھجتلا
... يبأ
. يمأ

لك حبصأف   ، ىرخأ ةرم  عومدلاب  ّيَنیع  ًةئلام   ، يلخاد يف  امھاركِذ  ترّجفتو 
. ةیلاتلا ةلیلقلا  قئاقدلا  يف  ًامَھبم  ءيش 



دق فیفخ  ّيفیص  رطم  ناك   . ْتنكسو ةربقملا  تأدھف   ، ةینيدلا سوقطلا  تھتنا 
مھداعتبا ءانثأ  كابتراب  مھاطُخ  نيرِجرجم   ، ةرداغملاب سانلا  عرشف   ، لوطھلاب أدب 

. مھتارایس وحن  مھھاجتاو  نيربقلا  نع 
. يفتك ىلع  هدي  يّدج  عضو 

. هیلإ ترظنو  ّيَنیع  ُتحسمو 
. قفِرب ينلأس  ؟ .» سیفارت اي  هلوق  ديرت  ام  كانھ  لھ  »

ًاثحاب  ، يلوَح ُتقلمح   . ينھذ ءاوخب  رعشأ  تنك  دقف   ، ریكفتلا يناكمإب  نكي  مل 
. هل رثأ  يأ  َرأ  مل  يننكلو   ، نوللا يَّتيذالوف  نیَّتيدامرلا  نیَنیعلا  يذ  لجرلا  نع 
يننكلو  ، اھلوق تدرأ  ةریثك  رومأ  كانھ   . يادلاو دقري  ثیح  نيربقلا  ىلإ  ُتقّدحو 

ىلع ةشوقنملا  تاملكلا  ًّالیختم   ، ّينیع ُتضمغأف   . ةبسانملا تاملكلا  دجأ  مل 
: نيربقلا يتَدھاش 

يناليد كاج 
دلاوو جوز   ، بوبحم نبا 

ًاماع رمع 38  نع  زومت 2013  يف 16  ّيفوت 
مالسب دُقرُا 

يناليد لیبازيإ 
ةدلاوو ةجوز   ، ةبوبحم ةنبا 

ًاماع رمع 37  نع  زومت 2013  يف 16  تّیفوت 
مالسب يدُقرا 

؟ لاقُِیل كلذ  ىوس  كانھ  اذام 
رادب صاخلا  تارایسلا  بأرم  انروبع  ءانثأ  ىرخأ  ةرم  نیَنیعلا  ّيدامر  لجرلا  تيأرو 

، ءادوس ویلبد  مأ  يب  ةرایس  بناجب  ًافقاو  ناك   . يّدج ةرایس  ىلإ  نیھجتم  ةدابعلا 
ىلإ انلصو  امدنع   . لومحم فتاھ  ربع  ثدحتي  وھو   ، ام ًاعون  نوللا  ةمتاق  ذفاون  تاذ 

. ًافطعِم هنم  ًاجِرخُم  هترایس  قودنص  حتفو   ، يفتاھلا هلاصتا  ىھنأ   ، يّدج ةرایس 
، لومحملا يفتاھ  ُتجرخأ   ، هبیَج يف  ةرایسلا  حیتافم  نع  ثحبي  يّدج  ناك  امیفو 

قِلغُيو  ، هفطعم ىدترا  دق  لجرلا  ناك   . روصلا طاقتلا  ةفیظو  ىلع  هتعضوو   ، هتلّغشو
. ّيلع ةعيرس  ةرظن  يقلُي  هتيأر   ، هتروص ُتّبرقو  يفتاھ  ُتعفر  امدنعو   . قودنصلا

فتاھلا ةشاش  ربع  ّيلإ  ناقّدحت  ناتدرابلا  هانیعو   ، تاظحلل هناكم  يف  رّمست 
، فتاھلا اریماك  ةقطقط  نم  ةیناث  دعبو   . ةعرسب هل  ةروص  ُتطقتلاف   ، لومحملا

. هسأرب يل  ئموي  هنأ  ُتدقتعا 
«. ؟ فارت اي  لعفت  اذام  : » لوقي يّدج  ُتعمس 

«. ءيش ال  : » ًابناج لومحملا  يفتاھ  عضأ  انأو   ، ُتمھمھف
لخد دق  لجرلا  ناك  ذإ   . ًائیش َري  مل  هنكلو   ، ویلبد مأ  يبلا  ةرایس  ىلإ  يّدج  رظن 
يدج لصاو   . نكادلا جاجزلا  ءارو  حضاو  ریغ  هھجو  تابو   ، بابلا قلغأو  ةرایسلا 

. يوحن رادتسا  مث   ، هجولا مّھجتم  وھو  ةلیلق  تاظحلل  ویلبد  مأ  يبلا  ىلإ  قيدحتلا 
«. لزنملا ىلإ  ْبھذِنل   . يَنُب اي  ّایھ  : » هترایسل يفلَخلا  بابلا  ًاحتاف  لاقو 
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. هؤاكرشو يناليد  ىعدي  ًاریغصو  ًاصاخ  تاقیقحت  بتكم  ناريدي  يمأو  يبأ  ناك 

لمعلاب يمأو  يبأ  عرشو  ماع 1994،  هدرفمب  تاقیقحتلا  بتكم  يّدج  سسأ  دقل 
لزتعا  ، تاونس رشع  دعبو   . ًةرَشابم ةعماجلا  امھترداغم  دعب  يأ   ، نیَماع دعب  هيدل 

ًانتاف هب  اماق  ام  مظعم  نكي  مل   . نیحلا كاذم  ًاعم  بتكملا  يادلاو  رادأو   ، لمعلا يّدج 
، عفدلا نم  ةصلمتملا  نیمأتلا  تاكرش  نم  تاضيوعتلا  ةقحالم  ًاقِّوشم - وأ 

ًانایحأ امھّطروت  نم  مغرلابو  نینيدَمو - دوھش  راثآ  ّعبتتو   ، تاكرشلا نمأب  مامتھالاو 
نادیجي اناك  دقف   . امھتمالس ىلع  ُتقلق  نأ  يل  قبسي  مل  هنأ  ّالإ   ، ةضماغ رومأ  يف 

ىلإ ةجاحلا  تعد  نإ  الإ  نافزاجي  الو   ، هنالعفي ام  نافرعيو   ، ریبك دح  ىلإ  امھلمع 
يمأ امھف   . موي تاذ  لزنملا  ىلإ  نادوعي  دق ال  امھنأ  طق  يلابب  رطخي  مل   ، اذل  . كلذ

. ماودلا ىلع  لزنملا  ىلإ  نادوعي  امھو   ، يبأو
. ادوعي مل   ، ویلوي زومت / يف 16  عقاولا  ءاثالثلا  موي  يأ   ، نیَعوبسأ لبق   ، نكلو

. ًادبأ مویلا  كلذ  ىسنأ  نل 
. نارودلا نع  ملاعلا  هیف  ّفقوت  يذلا  مویلا  هنإ 

ةدحاولا ةعاسلا  ةبارق  يأ   ، داتعملا تقولا  يف  لزنملا  ىلإ  ةسردملا  نم  تدع 
، ماعطلا ضعب  تلوانتو  ىرخأ  سبالمب  ةیمسرلا  يتلذب  تلدبتسا  نأ  دعبو   . فصنلاو
ىتح ادوعي  نلو  ةلیللا  كلت  يف  ندنل  ىلإ  ناھجوتیس  امھنأ  يمأو  يبأ  ينربخأ 

. يلاتلا مویلا 
نأ فرعأ   . فارت اي  نافسآ  نحن  : » اھتعاس ىلإ  ةعيرس  ةرظن  ًةیقلُم  يمأ  تلاق 
تقو عرسأ  يف  ندنل  ىلإ  رفسلا  انیلعو   ، ام رمأ  أرط  ْنكلو   ، ًالیلق ئجافم  رمألا 

«. ةلیللا كّدجو  كتّدج  عم  ءاقبلا  كیلع  بجوتیس   . نكمم
«. ةمكالملا ىلع  يّبردت  موي  وھو   . ءاثالثلا وھ  مویلا  ّنكلو  : » تلقف

«. كّدج كبحطصیس   . يدانلا ىلإ  باھذلا  كناكمإب  لازي  ال  : » يبأ لاقف 
«. ءايوسألا ریغ  صاخشألل  اھربتعيو   ، ةمكالملا بحي  هنإ ال  : » تلقف

نوضغ يف  قالطنالا  انیلع  ؟  انقفتا  ، كتایجاح ّدَِعأو  بھذا  : » لاقو يبأ  مستباف 
«. كّدجو كتّدج  دنع  انقيرط  يف  كلزنُنسو   ، ةقیقد

يمون ةفرغ  ىلإ  تدعص  دق  نوكأ  نأ  دب  يننأ ال  ملعأ   . ةركاذلا لمعت  فیك  بيرغ 
، نانسألا ةاشرفك  يرھظ - ةبیقح  لخاد  ةلیلق  ءایشأ  تیمرو   ، يولُعلا قباطلا  يف 

يمایق ةیفیك  ًادبأ  ركذأ  ال  يننكلو  ریصق - لاورسو   ، ةمكالملا يَزاّفقو   ، اماجیبلاو
تجرخو  ، يلفُّسلا قباطلا  ىلإ  تلزن  امدنع  يننأ  وھ  هّركذت  عیطتسأ  امف   . رمألاب
صاخلا قيرطلا  يف  نیَفقاو  يبأو  يمأ  تيأر   ، ةرایسلا يف  رھظلا  ةبیقح  عضول 
قبسي مل   . هباش ام  وأ   ، رخآلا هجو  يف  حیصي  امھدحأ  ناك   . نالداجتي امھو  لزنملاب 

دقف  . يأرلا يف  ًافیفط  ًافالخ  ناك  لب  ًالادج  نكي  مل   ، عقاولا يف   . كلذب اماق  نأ  امھل 
ةرایسف  . هترایسب باھذلا  يبأ  دارأ  امیف   ، ندنل ىلإ  اھترایسب  باھذلا  يمأ  تدارأ 

نم ةحارلل  ًاریفوت  رثكأ  يھو   ، ةكرحلا لقنل  يكیتاموتوأ  زاھجب  ةدَّوزم  وفلوفلا  يمأ 



ةرایس نأ  نیح  يف   ، بأرملا يف  ةنوكرم  يمأ  ةرایس  ّنكلو   . ةميدقلا يبأ  ةرایس 
، يمأ ةرایسب  باھذلا  اررق  اذإ   ، كلذل  . لزنملاب صاخلا  قيرطلا  ىلع  ةنوكرم  يبأ 

عراشلا يف  اھنكرو   ، سكاعملا هاجتالا  يف  هترایس  كيرحت  يبأ  ىلع  ّنیعتیسف 
. اھناكم ىلإ  هترایس  دیعیل   ، بأرملا نم  اھترایس  جارخإب  يتدلاو  مایق  راظتناب 

«. الإ سیل  تقولل  ةعاضإ  كلذ  يف  نإ  : » يبأ لاق  اھنیح 
ىلإ ةفاسملا  لك  كب  ةصاخلا  ةدرخلا  ةعطق  دوقأ  نل  : » اھسأر يمأ  ّتزھف 

«. ندنل
«. لقألا ىلع  لوقعم  اھنول  ّنكلو   ، ةدرخ تناك  امبر  : » يبأ باجأف 

يدلاو اھظیغُيو   ، لَّضفملا اھنول  وھ  رفصألاف  ؛  ةیھاز ءارفص  يمأ  ةرایس  تناك 
. ةيرخسلل ًةضرُع  اھترایس  نوك  ببسب  ماودلا  ىلع 

وھ هب  مایقلا  كیلع  ام  لكو   . ةدایقلا ىلوتأس   ، لاح ةيأ  ىلع  : » همالك يبأ  عباتو 
«. ةذفانلا جراخ  ىلإ  رظنلاو  كانھ  سولجلا 

«. سأرلا يف  ًاملأ  باكرلا  دعقم  يل  ّببسُي  »
«. نیَتعاس دعب  كانھ  نوكنس   . ةدیعب ریغ  ةفاسملا  »

«. رھظلا يف  ملأب  رعشأ  انأو  ندنل  يف  لیللا  لك  ءاضق  ديرأ  «ال 
«. كترایسب بھذنس   ، ًانسح : » ًالئاق يبأ  دّھنتو 

بأرملا ىلإ  هترایس  يدلاو  لاخدإو   ، اھترایس يمأ  جارخإو   ، هترایس هداعبإ  دعبو 
ةحالملا زاھج  ببسب  ةرملا  هذھو  ؛  امھنیب رخآ  فالخ  لصح   ، سكاعملا هاجتالا  يف 
تاھاجتالاب ًاّسح  كلمي  يبأ  نكي  مل  ذإ   . يبأب صاخلا  ةیعانطصالا  رامقألا  ربع 

ماق نإ  ىتح  ؛  ةدایقلا ءانثأ  ةحالملا  زاھج  مدختسي  ماودلا  ىلع  ناكو   ، ةتبلا
يأ مدختست  نكت  ملو   ، ةزھجألا نم  عونلا  اذھ  هركت  يمأ  ّنكلو   . ةیلحم تالحرب 
زاھج رضحأ  دق  يبأ  نأ  يمأ  تظحال  امدنع   ، كلذل  . تبھذ امنيأ  لثامم  زاھج 

: مزحب تلاقو  هناكم  ىلإ  هتداعإ  هنم  تبلط   ، هعم ةحالملا 
«. يترایس يف  ءيشلا  اذھ  عضأ  نل  »

« ... تاقرطلا نوكت  فیك  نیفرعت  تنأو   ، ندنل طسو  ىلإ  دوقنس  : » يبأ لاقف 
كلت دحأ  مادختسا  ىلع  عیضأ  نأ  لّضفأ   . يلابُأ ال  : » ةلئاق يمأ  هتعطاق   ، اھدنع

«. ةزھجألا
ىلإ لصن  امدنع  هب  مایقلا  انیلع  ام  لكو   ، ناونعلا تلخدأ  نأ  يل  قبس   ، نكلو »

«. هلیغشت وھ  ندنل 
«. ال : » يمأ تلاقف 

اھھجو ریباعت  ىأر  امدنع  هنكلو   ، رخآ رمأ  لوق  كشو  ىلع  ناكو   ، يبأ اھیلإ  رظن 
. بأرملا ىلإ  ةحالملا  زاھج  داعأو   ، رادتساو  ، ًاددجم دّھنتو   ، هيأر لّدب 

، كلذلو  . مادقأ تس  قوفي  يبأ  لوط  ناكو   ، ةرایسل عّستي  داكلاب  بأرملا  ناك 
قودنص لخاد  هعَضو   ، ةرایسلا ىلإ  ةحالملا  زاھج  ةداعإل  بأرملا  هلوخد  نم  ًالدب 

. بابلا برق  ّفر  ىلع  ٍدوجوم  ةفلتخم  ةریغص  ءایشأب  ءيلم  ّينوترك 
. ةلأسملا ّتلُح   ، اذكھو



رمألا يِسُن   ، عراشلا يف  ةرایسلا  تقلطناو   ، ًاعیمج يمأ  ةرایس  انلخد  امدنع 
عايذمب يبأ  ىّھلت  امیف   ، ام رمأ  نأش  يف  انحزامتو  مستبت  يمأ  تناك   . هتّمرب

نم ةثعبنملا  نزحلل  ةریثملاو  ةميدقلا  بوبلا  ةینغأ  تاملكب  ندندي  أدبو   ، ةرایسلا
يتلحرب باھذلل  ًاّقوشتمو   ، يفلخلا دعقملا  ىلع  ًاسلاج  تنكف  انأ  امأ   . عايذملا

. ةمكالملا يدان  ىلإ  ءاثالث  ةلیل  لك  ةمظتنملا 
. مات حوضوب  رمألا  ركذأ 

ةظحل نیب  لصح  ءيش  يأ  رُّكذت  عیطتسأ  ال   . ًاددجم يتركاذ  تغرف   ، كلذ دعب 
يبأ هلاق  ام  رُّكذت  عیطتسأ  . ال  لومحملا يّدج  فتاھ  نینر  ةظحلو  لزنملا  انترداغم 

. امھل هُتلق  ام  رُّكذت  عیطتسأ  الو   ، يّدجو يتدج  لزنم  برق  ينالزنأ  امدنع  يل  يمأو 
ُترداغ امدنع  ؛  ةسماخلا ةعاسلا  نیب  لصح  ءيش  يأ  رُّكذت  عیطتسأ  يننأ ال  امك 
ءانثأ لومحملا  يّدج  فتاھ  ّنر  امدنع  ؛  ةعباسلا ةعاسلاو   ، يبأو يمأ  عم  لزنملا 

. ةمكالملا يدان  جراخ  تارایسلا  بأرم  لخاد  هترایس  هنكَر 
ىلع ةعيرس  ةرظن  ىقلأو  هفتاھ  جرخأ  مث  نمو   ، ركذأ امك  كرحملا  أفطأ  دقل 

. لصتملا باجأو   ، ةشاشلا
: حاحلإب عبات  مث  يتّدج - مسا  وھ  يسنانو  فتاھلا - ربع  لاق  يسنان .»! »

«. ؟ رمألا ام   ، يسنان »
. هھجو بحَش  مث  نمو 

تّمطحتو  ، ةرجشب تمدطصاو   ، قيرطلا نع  يبأو  يمأ  ةرایس  تجرخ  دقل 
نم ّعرفتم  فطعنم  دنع  ثداحلا  عقو   . نوتراب نم  تارتمولیك  ةرشع  وحن  دعب  ىلع 
اھلقن ءانثأ  قيرطلا  يف  يمأ  تّیفوُتو   ، روفلا ىلع  يبأ  لتُقف  هيأ 12،  ماعلا  قيرطلا 
يف ًالیِم  ةعرسب 65  ریست  ةرایسلا  تناك   ، ةطرشلل ًاقفوو   . ىفشتسملا ىلإ 
مث نمو   ، ةجرد اھسفن 180  لوح  ترادو   ، راسیلا ىلإ  تفرحنا  امدنع  ًابيرقت  ةعاسلا 
فورظ تناك   . نايدنس ةرجشب  تمدطصاو   ، قيرطلا ّةفاح  قوف  ءاوھلا  يف  تراط 

ةيأ ثداحلا  لمشي  ملو   ، ةیكیناكیملا ةیحانلا  نم  ةمیلس  ةرایسلاو   ، ةدیج ةدایقلا 
. ىرخأ ةرایس 



3
يف نیعوبسأ  لوطأ  ةزانجلاو  ةرایسلا  ّمطحت  نیب  نالصافلا  ناعوبسألا  ناك 
اذام فرعأ  ملو   ، ءيش يأ  مھفأ  نكأ  مل   . غارفو ّشوشت  يف  مايألا  ّترمو   . يتایح
نأ ةطاسبب  قيدصتلا  عطتسأ  مل   ، رمألا ئداب  يف   . هب رعشأ  امو   ، ركفأ فیكو   ، لعفأ

عیطتسأ الو   ... يبأو يمأ  امھنإ   . رمألا باعیتسا  عطتسأ  مل   . اّیفوُت دق  يبأو  يمأ 
عون نم  حداف  أطخ  كانھ  نوكي  نأ  نم  دب  هنأ ال  يف  ریكفتلا  ُتلصاوو   . امھتوم ّلبقت 
صخش ةرایس  يھ  لب   ، دیكأتلاب يمأ  ةرایس  تسیل  تمطحت  يتلا  ةرایسلاف   . ام

يف اتام  ناذللا  ناصخشلاو   . هسفن نوللا  نمو   ، هسفن يمأ  ةرایس  زارط  نم   ... رخآ
ناھیبش ةأرماو  لجر  امھنإ  ؛  نارخآ ناصخش  امھنإ  لب   ، يبأو يمأ  اسیل  ثداحلا 

... يبأو يمأب 
. بسحو يسفن  عدخأ  يننأ  فرعأ  يننكلو 

. أطخ يأ  كانھ  نكي  مل 
. نیَّتثجلا ىلإ  يّدج  ّفرعت  دقف 

يف نونجلا  نم  لیلقلاب  ُترعشو   ، يّدجو يتدج  لزنم  يف  ُتمقأ   ، ثداحلا دعب 
ىلإ ةدوعلا  تدرأ  دقف   . لزنملا ىلإ  باھذلا  ىلع  ًارصم  تنكو   ، ثداحلل يلاتلا  مویلا 
يتدج ىلع  ًابعص  رمألا  ناك   . يبأو يمأ  ةدوعل  ًابُّسحت  كانھ  نوكأ  نأ  تدرأ   ، يلزنم

يف تنك  دقف   . يدرفمب لزنملا  ىلإ  باھذلاب  يل  احمسي  ملو   ، عبطلاب يّدجو 
تنك  . يب ءانتعالا  امھیلعو   ، ّوتلل يادلاو  ّيفُوُتو   ، طقف يرمع  نم  ةرشع  ةثلاثلا 
ءيش لك  لعجأو   ، يقطنم ریغ  لكشب  فرصتأ  يننأ  فرعأ  تنك  امك   ، كلذ فرعأ 
مُدي مل  ينونج  ّنكل   . يسفن كلامتأ  مل  يننكلو   ، امھیلع ةبوعص  رثكأو  امھل  ًاجِرحُم 
لضفأب لاحلا  عقاو  عم  ماجسنالا  ًاعیمج  انلواح   ، ُترذتعاو ُتأدھ  امدنعو   . ًاليوط

. ةنكمم ةقيرط 
يتجاردو  ، يسبالمك ؛  يتّایجاح ضعب  راضحإل  انلزنم  ىلإ  ةلحرب  يّدج  ماق 

نم مغرلابو   . ىرخأ ةریغص  ءایشأ  ىلإ  ةفاضإلاب   ، لومحملا يرتویبمكو   ، ةیئاوھلا
يتدج لزنم  يف  ًاليوط  ًاتقو  تیضق  دق  تنك   ، ةصاخلا يتفرغو  يلزنم  ىلإ  يداقتفا 

مل  . لاح ةيأ  ىلع  يناثلا  يلزنم  هنأب  يروعش  ةجردل   ، نینسلا ّرَم  ىلع  يّدجو 
ِلك ىعدي  ناكم  يف  میقن - انك  وأ  میقن - نحنف   . انلزنم نع  ًادیعب  امھلزنم  نكي 
وحن دعُب  ىلع  نامیقیف  يّدجو  يتدج  امأ   . نوتراب يحاوض  يف  ةيرق  يھو   ، سورك
يذلا سیئرلا  قيرطلا  وھو   ، دوور نوتراب  غنول  عراش  يف   ، انلزنم نم  نيَرتمولیك 

. نوترابو سورك  ِلك  نیب  لصي 
ثالث نم  نَّوكم  وھو   . هیف ةحارلاب  ًاقح  ُترعش  املاطو   ، ميدقو لیمج  امھلزنم 
اھیف لزنأ  تنك  يتلا  ةفرغلاو   ، يّدجو يتدجل  ةدحاو  ؛  يولُعلا قباطلا  يف  مون  فرغ 
نم نینامثلاو  ةسداسلا  يف  اھنإ   . يّدج ةدلاو  ؛  ارونل ةثلاثلا  ةفرغلاو   ، ماودلا ىلع 
ملأ نمو   ، لصافملا يف  نِمزم  باھتلا  نم  يناعت  يھو   . ًاریثك جرخت  دَُعت  ملو   ، رمعلا

، زّاكُع لامعتساب  ریست  اھتّحص  نّسحتب  رعشت  امدنع   . نیَكِرولاو نیَقاسلا  يف 



يذ ّيسركلا  مادختساب  الإ  لقنتلا  عیطتست  اھلصافم ال  باھتلا  ءوسي  امدنع  نكلو 
ّنكلو  . رارمتساب ىرخألا  نُُذألا  لاح  ءوستو   ، ًاضيأ ءاّمص  اھَینُذُأ  ىدحإ   . تالجَعلا

. سّوبدلاك نّاداح  اھكولسو  اھنھذ 
نیَعوبسألا كنيَذ  لالخ  ةفلتخم  رومأ  يف  ّركفأ  انأو  تقولا  نم  ریثكلا  ُتیضق 

وأ ناكم  يأ  ىلإ  باھذلا  أشأ  ملو   ، هب موقأ  ام  كانھ  نكي  مل  ذإ   . نَییھانتماللا
أشأ ملو  ةسردملا - يف  ءالمزلا  مأ  ءاقدصألا  نم  ناكأ  ءاوس  دحأ - ىلإ  ثدحتلا 
يف ناكملا  ءاجرأ  يف  ًالیلق  ّعكستأ  تنك   ، كلذل ؟  كلذ ىودج  ام   . ءيش يأب  مایقلا 
يف ًانایحأو   ، يلفُّسلا قباطلا  يف  سولجلا  ةفرغ  يفو   ، يتفرغ يف  ؛  تقولا مظعم 

. ةقيدحلا
ثداحب قلعتي  ام  يف  يسفن  ىلع  ةلئسأ  حرطب  ءدبلا  يونأ  تنك  يننأ  دقتعأ  ال 

، هب موقأل  رخآ  ءيش  يأ  كانھ  نكي  مل  هنأ  رمألا  يف  ام  لك   ، نكلو  . ةرایسلا ّمطحت 
عرزتو  ، بلقلا قحست  ينھذ  يف  رودت  تناك  يتلا  ةدیحولا  ىرخألا  تالؤاستلاو 
لضفأ اناك  دقل  ؟  امھاوس نود  امھ  اذامل  ؟  يمأو يبأ  تام  اذامل   . ةرماغ ةساعت  هیف 

؟ اتام اذامل   . ملاعلا يف  نیَصخش 
. ةلئسألا كلت  نع  تاباجإ  كانھ  نكت  مل 

. ىرخأ ةلئسأ  حرطأ  يسفن  ُتدجو   ، اذكھو
، ىرخأ ةرایس  ةيأ  ثداحلا  لمشي  مل  اذإو  ؟  ةرایسلا ّمطحت  ثداح  عقو  فیك 

تجرخ اذاملف   ، ةرایسلاب بْطَخ  يأ  كانھ  نكي  ملو   ، ةدیج ةدایقلا  فورظ  تناكو 
ارضح  ، يقیقحتلا امھلمع  ببسبو   . نيرھام نیقئاس  يمأو  يبأ  ناك  ؟  قيرطلا نع 
يف امھتاراھمب  ًادج  نيَروخف  اناكو   ، تارایسلا ةدایق  يف  ةمِّدقتم  ةیسارد  ةرود 
اناك امو   ، ديدش ءطبب  سیلو  ةریبك  ةعرسب  سیل  ؛  ناقتإب نادوقي  اناك   . ةدایقلا
تدقف اذامل  ؟  ثدح اذام   ، ًاذإ  . ًاموي افزاجي  ملو   ، ةدایقلا ءانثأ  امھیَفتاھ  نامدختسي 
جراخ ىلإ  تعفدناو   ، ةعاسلا يف  ًالیِم  ةعرسب 65  ةرایسلا  ىلع  ةرطیسلا  يمأ 

؟! ةرجشب تمدطصاو   ، قيرطلا
. يقطنم ریغ  رمألا 

نم طقف  تارتمولیك  ةرشع  دعُب  ىلع  امھدوجو  ببس  مھف  ًاضيأ  عطتسأ  مل 
ًاقفوو  ، ًابيرقت ةسماخلا  ةعاسلا  دنع  لزنملا  ارداغ  دقف   . ثداحلا عقو  امدنع  نوتراب 
قئاقد سمخو  ةسداسلا  ةعاسلا  دنع  يأ  ؛  ةعاس دعب  ثداحلا  عقو   ، ةطرشلل

؟ اناك نيأ   ، ًاذإ  . نمزلا نم  ةعاس  تارتمولیك  ةرشع  ةفاسم  زایتجا  بلطتي  الو   . ًابيرقت
؟ ًةرَشابم ندنل  ىلإ  ادوقي  مل  اذاملو 

. ةباجإ ىلع  روثعلا  نم  نكمتأ  مل   ، ًاددجم
نم ّعرفتملا  فطعنملا  امھكولس  ببس  وھ  همھف  عطتسأ  مل  يذلا  رخآلا  رمألاو 
نم رَشابملا  قيرطلا  وھ  هيأف 12  ندنل ! ىلإ  نیَھجوتم  اناك  اذإ  هيأ 12  ماعلا  قيرطلا 
ىلإ ةجاحب  نوكي  نلف   ، رخآ ناكم  ىلإ  ًابھاذ  ءرملا  نكي  مل  امو   ، ندنل ىلإ  نوتراب 

. هنع فاطعنالا 
... ةلئسأ كانھ  تناك 



. اھحرط نع  ّفكلا  عطتسأ  مل 
. ًاراركتو ًارارم 

. اھنع تاباجإلا  نم  ةدئاف  هنأ ال  يكاردإ  نم  مغرلاب 
. ًادبأ لزنملا  ىلإ  يمأو  يبأ  دوعي  نل   ، تاباجإلا تناك  ًّايأف 
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. مویلا اذھ  ءيجم  رظتنن  انك  اننأ  ول  امك  ؛  ةزانجلا دعب  ًاقح  ًابيرغ  ءيش  لك  ادب 
يأ كانھ  دَُعي  مل   . هرظتنن ءيش  يأ  كانھ  دَُعي  مل   ، ةزانجلا تھتناو  ءاج  نأ  دعبو 

. ًاِمتعُمو ًاغراف  هتّمرب  ملاعلا  ادب  دقل   . ءيش
قلعتي ام  يف  اھنع  تاباجإ  دجأ  مل  يتلا  ةلئسألا  ببسب  ًاقلق  لازأ  ال  تنك 
دَّوزملا لجرلا  جارخإ  نم  ًاضيأ  نكمتأ  مل   ، ةزانجلا موي  ذنمو   . ةرایسلا ّمطحت  ثداحب 
فورظلا يف  ؟  ًّارس ّيَدلاو  ةزانج  ّروصي  ناك  اذاملو  ؟  وھ نم   . يلقع نم  اریماكب 

، يب بحریس  ناكو   ، رمألا نع  هلأسأو  يّدج  ىلإ  ًاروف  هّجوتأس  تنك   ، ةیعیبطلا
تاباجإلا ضعب  يل  مدقیس  حجرألا  ىلعو   ، يتدعاسمل هدھج  ىراصُق  لذبیسو 

. ًاضيأ
يناليد بتكم  هترادإ  لبقو   . ةعساو ةربخ  وذو   ، ءاكذلا ديدش  لجر  يّدجف 
ةطرشلا يف  تاونس  سمخ  ىضمأ   ، ًابيرقت ماوعأ  ةرشع  لاوط  هدرفمب  هؤاكرشو 

تارابختسالا ةدحو  يف  طباضك  ةنس  ةرشع  يَتنثاو   ، ةیَكلَملا ةيركسعلا 
. تاقیقحتلا نع  هتفرعم  هیلع  ّنیعتي  ام  لك  ًامامت  فرعي  هنإ   ، كلذلو  . ةيركسعلا
ّئیس حبصأ  ذإ  ؛  ةرایسلا ّمطحت  ثداح  ذنم  ًاریثك  يناعي  هنإ   ، ظحلا ءوسل  ْنكلو 
ّداح حبصأ  امك   ، ماني الو   ، مویلا لاوط  ءاجرألا  بوجي  راصو   ، ماودلا ىلع  جازِملا 

. دحأ ةملاكم  يف  بغري  الو   ، عابطلا
نل  . كلذ لعف  املاطف   ، رمألا ىطختیس  : » يل تدكأ   ، هنع يتدج  تلأس  نیحو 
اندقف دقف   . رمألا اذھ  انم  ٌّيأ  ىطختي  نل  ذإ  ؛  عبطلاب يزيإو  كاج  نادقف  ًادبأ  ىطختي 

: قفرب تعباتو  يلوح  اھیَعارذ  ْتعضوو  « ... كابأو كمأ  تدقف  َتنأو   ، انّتنكو اننبا 
ریغ نم   . رمألا يطخت  ىلإ  ًارطضم  َتسل  كنأ  وھو   ، فارت اي  ًارمأ  ركذتت  نأ  كیلع  »
ًاءزج حبصي  نأب  نزحلل  حامسلا  وھ  هب  مایقلا  كیلع  ام  لكو   . كلذب موقت  نأ  بئاصلا 

«. ؟ مھفت لھ   . كنم
«. كلذ دقتعأ  : » اھتبجأف

ّنِسُم ّيدنج  وھف   ، ًاریثك كّدج  ىلع  قلقت  ال  : » تعباتو نزحب  يل  تمستبا 
يف هباصأ  رمألا  اذھ  ّنكلو   . دبألا ىلإ  لاحلا  هذھ  ىلع  ىقبي  نل   . دوعلا بلصو 

«. ةديدع ةّئیس  تايركِذ  ثداحلا  هل  داعأ  دقل   . ءيش لك  اذھ  ؛  میمصلا
. ةبیھرلا براجتلا  نم  ریثكلاب  ّرمو   ، شیجلا يف  ةبیھرلا  رومألا  ضعب  يّدج  ىأر 
يف ًازكرمتم  ناك  امدنع  ةرایس  يف  ةعورزم  ةلبنق  راجفنا  يف  هتایح  دقفي  داك 

، رھشأ ةتس  لاوط  ىفشتسملا  مزَالي  ثداحلا  كاذ  هلعج  دقو   . ةیلامشلا ادنلريإ 
يتلا يھ  تايركِّذلا  نأ  دقتعأ  يننكلو   . هدسج يف  ةریغص  اياظش  كانھ  لازت  الو 
دقل ؛  ًاخراص ظقیتسيو   ، ًانایحأ سیباوك  ىري  وھف   . اھاوس نم  رثكأ  هعجضَم  ّضَقت 

. هُتعمس
اریماكب دَّوزملا  لجرلا  نع  وأ  ةرایسلا  ّمطحت  ثداح  نع  هلأسأ  مل   ، ببسلا اذھل 

. ةلئسألاب هجاعزإ  وھ  هیلإ  جاتحي  ام  رخآو   ، ًاریثك يناعي  ناك  دقف   . ةأَّبخم



. ةلئسألاب يسفن  جاعزإ  نع  ّفكأ  نأ  ينعي  كلذ ال  ّنكلو 
. هب موقأل  رخآ  ءيش  يأ  كانھ  سیل  ذإ 

تنك املاط   ، يضاملا يفو   . ةیفیصلا ةزاجإلا  ببسب  اھباوبأ  ةَقلغُم  ةسردملاف 
يل احمسي  مل   . هؤاكرشو يناليد  يف  يبأو  يمأ  ةدعاسم  يف  تازاجإلا  يضقأ 
ماودلا ىلع  نيَدیعس  اناك  امھنكلو   ، يّدج قیقحت  يأ  يف  ةكراشملاب  ًاقلطم 
ةباتكو  ، تافلملا ظفحك  هب : مایقلا  يننكمي  رمأ  يأب  يمایقو   ، بتكملا يف  يدجاوتب 
ءاقبلاب ًانایحأ  يل  ناحمسي  اناكو   . تنرتنإلا ربع  ةیساسألا  تامالعتسالاو   ، لئاسرلا

هباش ام  وأ   ، ينیمأت لایتحا  يف  قیقحتلا  ىدل  وأ   ، ةینیتور ةبقارم  ةیضق  يف  امھبرق 
... كلذ

. فیصلا اذھ  ثدحي  نل  كلذ  نكلو 
دَّوزملا لجرلا  َةروص  لومحملا  يرتویبمك  ىلع  ُتلزنأ   ، ةزانجلا نم  نیَموي  دعب 
تناك امم  ًاحوضو  رثكأ  رتویبمكلا  ةشاش  ىلع  ةروصلا  تدب  دقل   . ةأَّبخم اریماكب 
انأو ًاثالث  وأ  نیَتعاس  تیضمأ  دق  نوكأ  نأ  دب  الو   . لومحملا يفتاھ  ىلع  هیلع 
دعب ىتح  ؛  ةروصلا يف  اریماكلا  ّرز  ةيؤر  ّيلع  تلاحتسا  دقل   . اھیلإ ًاقدحم  سلجأ 
ّرزف  . لاح ةيأب  هتيؤر  ًاقح  ّعقوتأ  مل  يننكلو   ، نكمم رْدَق  ربكأ  ىلإ  اھمجح  ریبكت 
ةجردل ؛  دیج لكشب  هَّوممو   ، ًادج ریغص  هّايإ  ينارأ  نأ  يبأل  قبس  يذلا  اریماكلا 
لؤاستلاب عرشأ   ، كلذ ركذأ  امدنعو   . ًایلمع ةدَّرجملا  نیعلاب  هتيؤر  نم  نكمتلا  مدع 

دكأتأ فیكف   ، ًایلمع ّيئرم  ریغ  اریماكلا  ّرز  ناك  اذإف   . رومألا ضعب  ّلیختأ  تنك  اذإ  اّمع 
. سكعنم ءوضل  ضیمو  ّدرجم  هُتيأر  ام  لكف  ؟  ةأَّبخم اریماك  ةزانجلا  لجر  كالتما  نم 

... ةریغص ةیندعم  ةقاقُر   ، سّوبد  ، ّيندعم رز  ءيش : يأ  نم  ًاثعبنم  نوكي  امبرو 
بثك نع  تقّدحو  مامألا  ىلإ  تینحنا  مث  نمو   ، تقولا ضعبل  كلذ  يف  ُتركف  دقل 

، ًةرَشابم ّيلإ  نارظنت  نوللا  اتيذالوف  ناتيدامرلا  هانیع  تناك   . لجرلا هجو  ىلإ 
، ةروص هل  طقتلي  ًادحأ  ءرملا  ىأر  اذإف   . ّيداع ریغ  سیل  رمألا  نأ  تربتعا  يننكلو 
؟ كلذك سیلأ   ، بسحف ّيلإ  قّدحي  مل  هنكلو   . هیلإ قّدحي  نأ  ًامامت  يعیبطلا  نمف 
هیلإ رظنأ  امدنعو   . هنانتماو هركش  نع  ّربعي  هنأ  ول  امك  ًالیلق  هسأرب  يل  أموأ  دقف 
ةرظن تسیل   . هیَنیع يف  امھیسفن  نانتمالاو  ركشلا  كلذ  ةيؤر  يناكمإب   ، نآلا
هنأب عابطنا  ّيدل  ّدلوت  نكلو   ، فصولا بعصي   . ًاضيأ ةفیطل  ریغ  تسیل  اھنكلو   ، ةفیطل

. يعم ام  رمأ  رطاشت  لواحي 
تلمأتو  ، ةروصلا مجح  ُترّغص  مث  نمو   ، ًاضيأ تقولا  ضعبل  كلذ  يف  ُتركف 

مأ يب  ـ لا قودنص  هاجتا  يف  هدي  عفري  وھو  لجرلا  رھظ   . ىرخأ ةرم  لماكلا  دھشملا 
ام ةيؤر  تلواحو   ، عاطتسملا رْدق  هتّربكو   ، قودنصلا ىلع  ُتّزكر   . هقالغإل ویلبد 
ءيش يأ  ةيؤر  نم  نكمتأ  ملو   ، ًالیلق رھظملا  ّةیبَیبُح  تناك  ةروصلا  نكلو   ، هلخادب
لیجست ةحول  تيأر  امدنع  ُتفقوتو   ، ةروصلا نم  ىقبت  ام  ُتضرعتسا   ، اذل  . حوضوب

... ًاركفمو  ، ًالئاستم اھیلإ  ُتقّدحو   . اھتءارق لھستو  ةحضاو  تناك   . ةرایسلا
ریغ رمأ  هترایس  لیجست  مقر  ىلإ  ًادانتسا  ةرایس  كلام  بُّقعت  نأ  نم  مغرلاب 

. بسانملا صخشلا  فرعي  ءرملا  ناك  اذإ  ؛  كلذب مایقلا  بعصي  ال  هنأ  ّالإ   ، ينوناق



عاونأ لك  فرعي  وھف  ؛  بسانملا صخشلا  فرعي  يّدج  نأ  فرعأ  تنك   ، عقاولا يفو 
مسا يّدج  فرعي  يك  ًاليوط  ًاتقو  بلطتي  ال  رمألا  نأ  نم  ًاقثاو  تنك   . صاخشألا

ال يننأ  فرعأ  يننكلو   . ةرایسلا لیجست  مقر  هُتیطعأ  اذإ  ویلبد  مأ  يب  ـ لا كلام 
كلذب مایقلا  يف  يتبغر  تناك  امھم  رمألا  اذھب  مایقلا  يّدج  نم  بلطأ  نأ  عیطتسأ 

. ًافِصنُم رمألا  نوكي  نل  ذإ   . هذھ ةئیسلا  هتلاح  يف  سیل  ؛  ةيوق
، ًافصنُمو ًافیطل  نوكتل  كدھج  ىراصُق  َتلذب  اذإ   ، ةرم تاذ  يمأ  يل  تلاق  امكو 

. كئطخ يف  ًادبأ  ىدامتت  نلف 
، ّيَنیع ُتكرف  مث  نمو   ، ُتبءاثتو يقُنُع  ُتددمو   ، يسركلا ىلإ  يرھظ  ُتدنسأف 

. ةروصلا لمأت  ُتلصاوو 
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يناكمإب ناك  اذإ  اّمع  يتّدج  ُتلأس   ، يلاتلا مویلا  حابص  يف  روطَفلا  لوانت  دعب 

. تقولا ضعبل  ةیئاوھلا  يتجّارد  ىلع  جورخلا 
«. ؟ بھذتس نيأ  ىلإ   ، نكلو  . عبطلاب كلذ  كنكمي  : » ددرتلا نم  لیلقب  تلاقف 

ىلع ةریغص  ةلوجب  مایقلا  يلابب  رطخ   . دَّدحم ناكم  كانھ  سیل   ، عقاولا يف  »
«. ّيقنلا ءاوھلا  ضعب  ىلع  لوصحلل   ... نیملعت امك   ، ةجاردلا نتم 

«. كعم كفتاھ  ذخأ  ىلع  ْصرحاو  ؟  انقفتا  ، ًارذح نك   ، ًانسح : » ةلئاق ّيلإ  ترظنف 
«. ؟ مویلا يّدج  لاح  فیك  : » اھتلأسو يسأرب  ُتأموأف 

ًاریثك ْمَني  مل  وھف   . ةدیج ةراشإ  هذھو   ، نآلا شارفلا  يف  هنإ   . ًادج ًاّئیس  سیل  »
لوصحلا نم  نكمت  اذإ  ًالیلق  لضفأ  لاحب  رعشي  نأ  لمآ   » . رذحب تمستباو  ًارخؤم .»

«. ةحارلا ضعب  ىلع 
. هلوق يب  ردجي  امم  ٍقثاو  ریغ  انأو   ، ًاددجم يسأرب  ُتأموأ 

«. ّيقنلا ءاوھلا  ضعب  ىلع  لصحاو  بھذا   ، ّایھ : » يرعش ةثّعشم  تلاقف 
؛ دوور نوتراب  غنول  عراش  دادتما  ىلع  ّيقنلا  ءاوھلا  نم  ریبك  رْدق  كانھ  نكي  مل 

ةكرح ةمحز  يف  ًاقیقر  ًابابض  ّلكش  يذلاو  مداوعلا  نع  جتانلا  ناخدلا  طقف  امنإو 
ةحئار ينترعشأ  املاطل  ذإ  ؛  كلذب ِلابُأ  مل   . داتعملا قانتخالاب  ًاّببستم   ، رورملا
تنك ام  اذھو   ، ام ناكم  ىلإ  بھاذ  يننأب  ةدلبلا  لخاد  ىلإ  ةيدؤملا  عراوشلا 
مل  . ام رمأب  موقأ  يننأب  روعشلاو   ، ام ناكم  ىلإ  بھاذ  يننأب  روعشلا  ؛  هیلإ ةجاحب 
هلعفأ تنك  امم  ًاقح  ًاقثاو  نكأ  ملو   ، روعشلا اذھ  ىلإ  يتجاح  ببس  نم  ًاقثاو  نكأ 

. ّيَنیع بْصُن  ام  فدھ  عضو  وھ  ّمھي  ام  لكف   . ام ةقيرطب  كلذل  ةیمھأ  ْنكلو ال   ، ًاضيأ
- رثكألا ىلع  تارتمولیك  ةثالث  وحن  ًاریثك - ةدلبلا  نع  يّدجو  يتدج  لزنم  دعَبي  ال 

طسو أدبي  ثیح  ؛  ًاليوط ًاتقو  دوور  ثرون  عراش  ةريدتسم  ىلإ  لوصولا  قرغتسي  الو 
كلت ىدحإ  يھو   ، رورملا ةكرحب  ةظتكم  ةريدتسملا  تناك   . عقاولا يف  ةدلبلا 
لضفأ يف  ةیئاوھ  ةجارد  ىلع  اھروبع  ًاقح  بعصي  يتلا  ةریبكلا  تاريدتسملا 
ُتربع مث  نمو   ، فیصرلا دادتما  ىلع  اھتدقو  يتجارد  نع  ُتلزن  كلذل   ، تاقوألا

. ةاشملا ّرمم  ىلع  قيرطلا 
ةاشملل ةقطنم  ىلإ  لِّوُح  يذلا  كاو  ثرون  عراش  لخاد  ىلإ  ّرمملا  ينلصوأ  دقل 

ىلإ مُتفطعناو  عراشلا  دادتما  ىلع  ریسلا  مُتلصاو  اذإ   . ةدلبلل ئداھلا  فرطلا  يف 
رجاتملا ثیح  ؛  ًامامت ةدلبلا  طسو  يف  مكسفنأ  نودجتسف   ، هتياھن يف  راسیلا 
ریغصلا بتاكملا  ىنبمب  لب  ةریبكلا  رجاتملاب  ًامتھم  نكأ  مل  يننكلو   . ةریبكلا

. هؤاكرشو يناليد  بتكم  دجوي  ثیح  كاو  ثرون  دنع 22  فولأملاو 
ةیئاوھلا يتجّارد  يتدایق  ءانثأ  حابصلا  كلذ  يف  ًافولأم  ءيش  يأ  ُدبي  مل   ، نكلو

. حاولأب ةاطغم  اھذفاونو  اھباوبأو   ، َقلغُم رجاتملا  نم  ریثكلاف   . فیصرلا دادتما  ىلع 
مامأ ُتررم  امدنعو   . ةمَّطحمو ةعَّلخم  اھذفاون  نكلو   ، ةحوتفم ىرخأ  رجاتم  كانھو 
ةيذحألا تناك  ذإ  ؛  بھَّنلل ّضرعت  هنأ  ُتدجو   ، لخادلا ىلإ  ُترظنو  ةيذحأ  رجتم 



ةدضنِمو  ، ةمَّشھمو مادقألاب  ةلوكرَم  ناردجلاو   ، ناكملا ءاحنأ  يف  ةرَثعبم  تامزجلاو 
قيدانصف  ، ًاضيأ ىضوفلا  نم  ةلاح  يف  هتاذ  دحب  عراشلا  ناك   . ةمَّطحم تاعیبملا 

مَّطحم جاجزب  ىطغم  قيرطلاو   ، ةيوتلم قيرطلا  تاتفالو   ، ةمَّشھم ةمامُقلا 
. ةراجح ةراسُكو 

رابخألا يف  ام  ًائیش  يتيؤر  ُتّركذت   ، تاظحلل يلوَح  ُترظنو  ُتفقوت  امدنع 
يننأ نم  ةقث  ىلع  انأ   . ّقیض قاطن  ىلع  نوتراب  يف  بَغش  ةیلمع  نع  ةیلحملا 
هذھ نكلو   ، ةیعیبطلا فورظلا  يف  مامتھالا  نم  ديزملا  ةلأسملا  يلوأس  تنك 
مظعم يف  زافلتلا  لیغشتب  يتّدج  رارمتسا  نم  مغرلابو   . ةیعیبط تسیل  فورظلا 
رظننو كانھ  نیسلاج  انك  ول  ىتحو   . ًاقح هدھاشي  انم  دحأ  نكي  مل   ، تایسمألا
ىرخأ رومأ  انناھذأ  يفف   . عقاولا يف  هیف  ضرعُي  ام  دھاشن  نكن  مل  اننأ  الإ   ، هیلإ
ضعب ثودح  وھ  يرابخإلا  ريرقتلا  نع  هركذأ  ام  لك  نإ   ، كلذل  . ًاقح ام  ًائیش  ينعت 

نم ددعب  ررضلا  قاحلإب  نیبھانلا  مایقو   ، نوتراب ةدلب  طسو  يف  ًارخؤم  تابارطضالا 
. ينابملاو رجاتملا 

بتكم اولھاجت  دق  نوبغاشملا  نوكي  نأ  يف  ًالمآ   ، فیصرلا ىلع  ىطخلا  ُتثثح 
حولب ًاعَّقرم  سیئرلا  بابلا  ُتدجو   ، بتاكملا ىنبم  نم  ّيوُنُد  ءانثأ   ، نكلو  . يبأو يمأ 

. رمألا ئداب  يف  ببسلا  مھفأ  مل   . علُخو لكُر  هنأ  ينعي  امم  ؛  يقئاقرلا بشخلا  نم 
ءيش نأ ال  بابلا  برق  ةیندعم  ةحول  ىلع  ةجَردُملا  تاكرشلا  ءامسأ  نم  حّضتي  ذإ 
يف نویئاضق  نوراشتسم   ، رمیترومو سكياج  ىنبملا : يف  ةریبك  ةمیق  اذ 

، هؤاكرشو يناليد  ؛  لوألا قباطلا  يف  غنینات  كیتساتنات  ؛  يناثلا قباطلا 
نكامأ بَھن  ءانع  ءرملا  ّدبكتي  اذامل   ، ينعأ  . يضرألا قباطلا  يف  ةصاخ  تاقیقحت 
ةلواط ىلع  لوصحلا  يف  نوحمطي  اوناكأ  ؟  هتقرس يف  نولمأي  اوناك  يذلا  ام  ؟  كلتك

ال نیبھانلاو  نیبغاشملا  نأ  كاذنیح  تكردأ  يننكلو  ؟ ! تافلم يَتنازخو  بتكم 
هلاطت ام  لك  نوذخأيو  ناكم  يأ  نومحتقي  لب   ، امبر ةیقطنم  ةقيرطب  نوركفي 
ىلع كانھ  نوكیسف   ، ةقرسلاب ريدج  ءيش  يأ  كانھ  نكي  مل  ول  ىتحو   . مھيديأ

. مَّطحیل ام  ءيش  ماودلا 
. يبأو يمأ  بتكم  هاجتا  يف  ّرمملا  ُتكلسو   ، حوتفملا بابلا  ربع  يتجارد  ُتعفد 

يدانسإ ءانثأو   . ًامَّطحم يجاجزلا  حوللاو   ، ًایئزج ًاحوتفم  بتكملا  باب  ناك 
ُتفقوتف  ، بتكملا لخاد  نم  ردصي  ًاموتكم  ًاتوص  ُتعمس   ، رمملا رادج  ىلع  يتجارد 

ام ًاصخش  كانھ  ّنكلو   ، مَّطحملا بابلا  جاجز  ربع  دحأ  ةيؤر  نم  نكمتأ  مل   . ُتیغصأو
سافنأو  ، موتكم ٍلاعسو   ، ىطخ عقَو  عامس  نم  ُتنكمتو   ، دیكأتلاب لخادلا  يف 

. ةئداھ
تأدبو  . رطاخملا نع  داعتبالا  يف  تاظحلل  ُتبغرو   ، ةوقب يبلق  قفخ   ، اھدنع
يبلق نكلو   . ةلأسملا مھ  اوجلاعیلف   . ةطرشلاب لصتاو   ، جرخاو طقف  ْردتسا  ركفأ :
يف يلغي  يذلا  بضغلا  ببسب  لب   ، بسحف فوخلا  ببسب  ةوقب  قفخي  نكي  مل 
ءيلم وھو   ، انھ يرمع  فصن  تیضمأ  دقو   ، يبأو يمأ  بتكم  اذھف   . ًاضيأ يلخاد 

. هیف دجاوتلا  صخش  يأل  ّقَحي  الو   ، يناكم هنإ   ، زَّیمم ناكم  هنإ   . ةدیجلا تايركذلاب 



. بابلا ُتحتف  مث  نمو   ، ءطبب هُتجرخأ  مث   ، ًاقیمع ًاسَفن  ُتذخأ 
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. ضرألا نع  قرولا  نم  ًاسادكأ  طقتلت  ّةباش  بتكملا  ُتلخد  امدنع  هُتيأر  ام  لوأ 
، ءادوس ةریصق  ةرّونت  يدترتو   ، ىنمیلا اھفتك  ىلع  ٌمشو  كانھو   ، ٍهاز رمحأ  اھرعش 

امدنعو  . نوللا يناوجرأ  زنترام  كود  ةيراجتلا  ةمالعلا  نم  ءاذح  لعتنتو   ، ةردُصو
: تلاقو  ، يل تمستباو  اھتفقو  تّموق   ، لخدأ ينتعمس 

«. ؟ انھ لعفت  اذام   ، سیفارت  ، هیِھ »
«. ينتروك اي   ، ًابحرم : » مات ءابغب  ًارعاش  ُتمتمتف 

يبأو يمأ  ةدعاسم  نیل  ينتروك  نوك  وھ  ءابغلاب  يروعشل  سیئرلا  ببسلا  نإ 
نوكت امبر  اھنأ  لقألا  ىلع  يلابب  رطخي  نأ  ضرتفُي  ناك   ، كلذل  . ًابيرقت نیَماع  ةدمل 
ماودلا ىلع  رعشأ  ينلعجت  ينتروك  نأل  ًاضيأ  ءابغلاب  ترعش  يننكلو   . بتكملا يف 
سبالم رارمتساب  يدترت  لب   ، بسحف لامجلا  ةقئاف  تسیل  يھف   . ّيبغ يننأب 

رثكأ نوكيو   ، ًامامت جرحُم  رمأ  اذھو  ؛  رظنأ نيأ  فرعأ  ، ال  اھُتيأر املكو   . اھنساحم ّنیبُت 
ًةّماضو  ، يب كاسمإلا  ًةِمكحُم   ، كاذنیح هب  تماق  ام  اذھو  ينقناعت - امدنع  ًاجارحإ 

نم مغرلاب   ، نكلو  . ّيَدي عضأ  نيأ  ًادبأ  فرعأ  ال  يننأل  يّايإ - ًةرصاعو   ، ةوقب يّايإ 
. اھتيؤرب ًاقح  ًارورسم  لازأ  تنك ال   ، جارحإلاو ءابغلاب  يروعش 

، اھتضبق نم  يّايإ  ًةّررحم  تلاق  ةزانجلا .» يف  كّملكأ  مل  يننأل  ةفسآ  »
مل  . مالكلل كدادعتسا  نم  ةقثاو  نكأ  مل  يننكلو   ، كلذ تدرأ   » . ءارولا ىلإ  ًةعجارتمو 

«. لوقأ اذام  فرعأ  تلز ال  امو   . لاح ةيأب  هلوق  يب  ردجي  يذلا  ام  فرعأ  نكأ 
«. ءيش يأ  لوق  كیلع  سیل  »

«. ىرج ام  قيدصت  ىلع  ةرداق  ریغ  تلز  ام  : » تعباتو اھسأر  ًّةزاھ  ْتدّھنتف 
«. ًاضيأ انأو  »

« ... ًةأجف مث  نمو   ، ریخب ءيش  لك  نوكي  نمزلا  نم  ةظحل  يف  »
ریغو  ، رمألا يف  ریكفتلا  يف  عقاولا  يف  بغار  ریغ   ، بسحف يسأرب  تأموأف 

. ةظاظفب ّفرصتلا  يف  ًاضيأ  بغار 
« ... ِنعأ مل   ، ةفسآ : »« ينتروك تلاقف 

«. سأب ال  : » ًالئاق اھتعطاق  يننأ  ریغ 
يتلا قاروألا  ةموك  تعضوو   ، اھتلواط ىلإ  ْتَھجوت  مث  نمو   ، ًاددجم تَدّھنت 

. اھیلع اھلمحت 
نم ةلاح  يف  هتّمرب  ناكملا  ادب  دقل   . بتكملا ءاحنأ  ىلع  ةرظن  تیقلأ   ، اھدنع
ىلع ةرَثعبم  تافلملاو  قاروألاو   ، ةحوتفم نئازخلاو   ، ةغَرفُم جاردألاف  ىضوفلا :

، تاعباطلا  ، رتویبمكلا ةزھجأ  ةمَّطحم : وأ  ةدوقفم  بتكملا  تازیھجت  لكو   ، ضرألا
. فتاوھلا  ، تاحساملا

. ينتروك ُتلأس  ؟ .» كلذ ثدح  ىتم  »
، ةیلحملا فحصلا  يف  هُتأرق  ام  ىلإ  ًادانتساف   . يضاملا تبسلا  ةلیل  : » تباجأف

بابشلا نم  ةعومجم  تمحتقا  امدنع   ، ةعباسلا ةعاسلا  ةبارق  ءيش  لك  أدب 



رخآ يف  ليابوم  - يت رجتم  ةینكسلا  نیل  دیلس  ةقطنم  نم  ّنسلا  يف  راغصلا 
املاح نكلو   ، رمألا ئداب  يف  مھنم  نیثالث  وأ  نيرشع  وحن  كانھ  ناك   . عراشلا

. صاخشألا نم  ریبك  ددع  مھیلإ  ّمضنا   ، ىرخألا رجاتملا  لك  بھَنب  اوعرشو  اوجاتھا 
«. مھمامأ هوفداص  ام  لك  اوّمطحو   ، بسحف مھنونج  ّنُج  دقل 

ام وأ  تيرتس  ياھ  ىلإ  اولقتنا  لھ  ؟  بغشلا لامعأ  تعّسوت  لھ  : » اھُتلأسف
«. ؟ هباش

تيرتس ياھ  اوعطق  دقف   . ودبي امك  ًاعيرس  ةطرشلا  لعف  در  ناك   » . اھسأر ّتزھف 
«. كاو ثرون  يف  رارضألا  ترصحنا  كلذلو   ، ةعاس فصن  نوضغ  يف 

، هراطإب ًایئزج  ًاقَّلعم  لازي  ال  بابلا  ناك   . صاخلا يبأو  يّمأ  بتكم  ىلإ  ُترظن 
. ةمَّشھمو ةلوكرم  ةیبشخلا  حاولألا  امیف 

. ُتلأس ؟ .» انھ لاحلا  وھ  امك  ّئیس  لخادلا  يف  رمألا  لھ  »
ءایشألا نم  ققحتلا  ةصرف  دعب  يل  َّنستت  مل  ةبیجم »: اھسأر  ينتروك  ّتزھف 
تقلأو ًالوأ .» ىضوفلا  ضعب  بیترت  ةلواحم  يل  لضفألا  نم  هنأ  ُتدقتعا   . ةدوقفملا

موي ىتح  رارضألا  نع  كّدج  ةطرشلا  غلبُت  مل  : » تعبات مث   ، ّيلع ةعيرس  ةرظن 
يناكمإب ناك  اذإ  اّمع  ينلأسو   ، ةزانجلا دعب  ءاعبرألا  موي  يب  لصتا  دقل   . نیَنثالا

ًالیلق تتمصو  سیئرلا .» بابلا  حالصإ  نم  ققحتلل  ام  تقو  يف  انھ  ىلإ  رورملا 
، ِرّكبم تقو  يف  لمعلا  اذھب  رشابأس  تنك  : » تفدرأ مث  اھلوَح  ىضوفلا  ةلمأتم 
دجأ ملو   ، عوبسألا لاوط  هنم  جورخلاو  ىفشتسملا  لوخد  تلصاو  يمأ  نكلو 

«. كلذب مایقلل  تقولا 
دیعس انأو   . فیظنتلا لامعأب  مایقلاو  مودقلا  ىلإ  ةرطضم  ينوكت  مل  : » اھل تلقف 
فرعأ ال  يننكلو   . كَلِبق نم  ةفیطل  ةرداب  اھنإ   ، عقاولا يفو   . عبطلاب كلذب  كمایقل 

« ... نیملعت امك   ، ًانسح  ... اذإ
فرعأ مل  يننأل  ةرملا  هذھ  نكلو  ؛  ّيئاجف لكشبو  ًاددجم  جارحإلاب  ُترعش 

. دمحلاو  يراكفأ  تأرق  ينتروك  نأ  ریغ   . هلوق لواحأ  ام  لوق  ةیفیك 
فرعأ  ، ينعأ  . فارت اي  رخآ  ءيش  يأ  وأ  يرَجأ  ّيضاقت  مدع  نم  ةجعزنم  ُتسل  »
ةمَزلُم يننأل  كلذب  موقأ  ال  يننكلو   . لمعلا ىلإ  مودقلل  ةرطضم  دَُعأ  مل  يننأ 
تحسمو يتلماعم .» كوبأو  كمأ  تنسحأ  املاط   . كلذ ديرأ  يننأل  لب   ، هب مایقلاب 

الو  ، ىضوفلا هذھ  فیظنت  مھدحأ  ىلع   ، كلذ ىلع  ًةوالع   » . يل تمستباو  اھیَنیع 
«. ؟ كلذك سیلأ   ، ةسنكمب ًادَّوزم  َتئج  كنأ  ضرتفأ 

ام  ، ًاذإ  » . قرولا سادكأ  زرفب  تعرشو   ، ةلواطلا وحن  ترادتساف   ، ُتفرتعا «ال .»
«. ؟ سیفارت اي  انھ  هلعفت  يذلا 

يبأ ناك  امع  لءاستأ  يننأ  ضرتفأ   . ًاقدِص  ، ًاقثاو ُتسل   ، عقاولا يف  : » اھتبجأف
صخش ءاقلل  ندنل  ىلإ  نَیبھاذ  اناك  امھنأ  فرعأ   . امھتافو لبق  هیلع  نالمعي  يمأو 
عوضوم فرعأ  ال  يننكلو   ، ةديدج ةیضق  ىلع  نالمعي  اناك  امھنأ  فرعأو   ، ام

هنأ ُتدقتعا   » . جاردألا يف  ثحبلاب  ُتعرشو   ، تافلم ةنازخ  ىلإ  ُتھّجوتو  ةیضقلا .»
« ... هباش ام  وأ  ةیضقلا  نأش  يف  امھتانَّودم  ىلع  روثعلا  يناكمإب 



لكو  ، ةغراف اھنإ   . ةنازخلا كلت  نم  تققحت  نأ  يل  قبس  : » ينتروك تلاقف 
«. ضرألا ىلع  تافلملا 

«. ؟ هیلع نالمعي  يمأو  يبأ  ناك  ام  نیفرعت  لھ  : » اھتلأسو اھیلإ  ُترظنف 
، ویلوي زومت / نم  نَیّلوألا  نیَعوبسألا  يف  ةزاجإ  يف  تنك   . ًاقح سیل  : » تباجأف
يف كمأو  كوبأ  نكي  مل   . ةرایسلا ّمطحت  ثداح  لبق  ؛  نیَنثالا موي  ىتح  دَُعأ  ملو 
مل كلذل   ، ءاثالثلا موي  طقف  ةلیلق  قئاقد  ةدمل  كَّمأ  ُتيأرو   ، مویلا كلذ  يف  بتكملا 
ُتفرع يتلا  ةریخألا  ةیضقلاو   . ةیلاحلا امھاياضق  ىلع  فوقولا  ةصرف  يل  َّنستت 
ةعمجلا موي  اھب  ُتفرع  دقو   ، نيدوقفم صاخشأ  نأش  يف  قیقحتلا  لوانتت  اھنأشب 

ناك اذإ  فرعأ  يننكلو ال   ، تقولا كلذ  يف  كیبأل  لیصافتلا  ُتّررم  دقل   . يترداغم لبق 
«. مأ ال ةیضقلاب  عالطضالا  ىلع  قفاو  دق 

«. ؟ قیقحتلا ءارجإ  بلط  يذلا  نَم  نيركذت  لھ  »
«. كیبأ قيدصل  ميدق  قيدص  هنإ  لاق   . يدور ينوج  ىعدي  لجر  »

«. ؟ هتامولعم ردصم  لیصافتب  نیظفتحت  ِتلز  ام  لھ  »
، بتكملا رتویبمك  يف  نئابزلاب  صاخ  ديدج  فلم  يف  اھتظفح  دقل   ، ًانسح »

ةلواطلا ىلع  ةغرافلا  ةحسُفلا  هاجتا  يف  ْتأموأو  « ... ىرت امك   ، نكلو  . ةداعلاك
نیَتخسن ًاضيأ  ترّضح  يننأ  امك   » . ًاعوضوم يصخشلا  رتویبمكلا  زاھج  ناك  ثیح 

ىلع ىرخألا  تعضوو   ، تافلملا ةنازخ  يف  ةخسن  تعدوأ  دقل   . هّفلم نع  نیَّتیقرو 
يأ يف  نوكت  دق   » . ضرألا ىلع  قاروألا  سادكأ  ىلإ  ْترظنو  كیبأو .» كمأ  بتكم 

«. نآلا ناكم 
«. ؟ هباش ام  وأ  اذھ  يدور  نوج  فتاھ  مقر  نیكلمت  الأ   ، ًاذإ »

ًايدان ركذ  هنأ  ركذأ  يننكلو   ، هلزنم ناونع  وأ  هفتاھ  مقر  ّركذت  عیطتسأ  «ال 
«. ةمكالملل

«. !؟ ةمكالملل ًايدان  ركذ  »
بناجب  ، نیل دیلس  برق  مئاقلا  كلذ   . رخآلا لب   ، هداترت يذلا  يدانلا  سیل  »

«. نفسلا ضاوحأ 
«. ؟ ةمكالملل دروفنوو  يدان  نيدصقتأ  »

كابأ نإ  لاقو   . امبر هكلام  وأ   ، يدانلا ريدم  هنإ  لاق  يدور  دیسلا  نأ  دقتعأ   . لجأ »
«. يدانلا فرعي 

ناكم هنإ   . ةمكالملا سرامي  ناك  امدنع  كانھ  ّنرمتلا  يدلاو  داتعا  : » اھل تلقف 
. مھجِّرخي نيذلا  نیفرتحملا  نیلتاقملا  لضفب  ةعمُّسلا  نسح  هنكلو   ، ًامامت ٍساق 

«. ؟ ةیضقلا نع  ةیفاضإ  لیصافت  يأب  يدور  دیسلا  مكّدوز  لھ 
يفو  ، نيدوقفم صاخشأ  لوح  قیقحت  ءارجإ  بلط  يف  بغري  هنإ  طقف  لاق  »

؟ سیفارت اي  يرجي  اذام  : » تعبات مث  ّيلإ  ترظنو  رمألا .» نع  كدلاو  ىلإ  ثدحتلا 
«. ؟ تامولعملا هذھ  لك  فرعت  نأ  ديرت  اذامل 

ُتعرشو ُتسلج  مث  نمو   ، رومألا ضعب  يف  ًاركفم   ، تاظحلل مالكلا  نع  ُتففكف 
. مالكلاب
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لوح يكوكشب  قلعتي  ام  يف  ءيش - لك  ىلع  ينتروك  عالطإ  نم  ُتغرف  امدنع 
ضعبل ءيش  يأ  لقت  مل  ةزانجلا - لجر  نأشب  يبایتراو   ، ةرایسلا مطَحت  ثداح 

. ءودھب ًةركفم   ، بسحف اھتلواط  ىلإ  ْتسلجو   ، تقولا
اي ًاموي  ةرایسلا  مطَحت  ةقیقح  فرعنس  انك  اذإ  امم  ًةقثاو  تسل  : » تلاق ًاریخأو 
اذامل ؟  كلذ ثدح  فیك   . ديدحتلاب اھنیع  ةلئسألا  يسفن  ىلع  حرطأ  تنك   . سیفارت
كلذ لكل  ىنعم  يأ  دجأ  مل  هيأ 12؟  ماعلا  قيرطلا  نع  كمأو  كوبأ  جرخ  اذامل  ؟  ثدح
تّركذ يننكلو   . ودبي امك  ةیقطنم  تاباجإ  يأ  كانھ  نكت  ملو   . رمألا ئداب  يف 
ثدحت ذإ   . ماودلا ىلع  ةموھفم  نوكت  الو   ، ةیقطنم ریغ  ةایحلا  نأب  كاذنیح  يسفن 

وأ رّوبد   ، ةدایقلا ءانثأ  كمأ  هابتنا  ام  ءيش  فرص  امبر   . ًانایحأ ةبيرغلا  رومألا  ضعب 
ال  ... بسانملا ریغ  تقولا  يف  تسطع  امبر  وأ   . لیبَقلا اذھ  نم  ام  ءيش   ، ةلحن

«. ءيش يأ  ببسلا  نوكي  دق   . فرعأ
ىلع اناك  اذاملو  ؟  ناكملا كلذ  يف  اناك  اذامل   ، نكلو  . انقفتا  ، لجأ : » اھل تلقف 

«. ؟ كلذ لبق  اناك  نيأو  ؟  نوتراب نم  طقف  تارتمولیك  ةرشع  دعُب 
ایسن امبر   . كاذنیح لزنملا  ىلإ  تبھذ  دق  تنك   . ًالوأ بتكملا  ىلع  اّجرع  امبر  »
امھرّخأف  ، اھذخأل ناكملا  اذھ  ىلع  اّجرعو   ، هباش ام  وأ  ةیقرولا  لامعألا  ضعب 

. دوقو ةطحم  ىلع  روثعلل  هيأ 12  اكلس  امبرو   » . اھیَفتك ّتزھو  « ... ام يفتاھ  لاصتا 
«. سیفارت اي  ثدحت  ةلَمتحملا  ریغ  رومألا  نكلو   ، ًالَمتحم ودبي  رمألا ال  نأ  ملعأ 

، عنتقم ریغ  لازأ  ال  تنك  يننكلو   . اھرظن ةھجو  ىلع  ًاقفاوم  يسأرب  تأموأف 
. ًاضيأ ةعنتقم  نكت  مل  اھنأ  دقتعأو 

«. ؟ ةزانجلا لجر  نع  اذام  »
«. هل اھَتطقتلا  يتلا  ةروصلا  ىرأ  ينعَد  »

، ينتروكل فتاھلا  تّررمو   ، ةروصلا ىلع  ُترثعو   ، لومحملا يفتاھ  ُتجرخأف 
: تلاق مث   ، لجرلا ىلإ  رظنلا  تنعمأف 

دحأ ناك  امبر  هنأ  ُتدقتعا   . نوكي نّمع  ُتلءاست  دقو   ، هتيأر يننأ  ركذأ   ، لجأ »
«. ىمادُقلا كدج  ءاقدصأ 

«. ؟ كلذ نيدقتعت  كلعج  يذلا  ام  »
ّيركسع هنأ  ول  امك  ودبي  ذإ   . ملعت امك  كلذ  ىلإ  ریشي  هرھظمف   ... فرعأ «ال 
«. ؟ هنع كدج  َتلأس  لھ   . هباش ام  وأ  تارابختسالا  زاھج  يف  رصنع  وأ  قباس 

أشأ مل  انأو   ، رضاحلا تقولا  يف  ریخب  سیل  هنإ  : » تبجأو ًایفان  يسأر  تززھف 
«. هجاعزإ

«. ؟ ًاددجم ةلزُعلا  نم  ةلاح  يف  وھ  لھ  »
ام وأ  هیلإ  ثدحتي  مل  وھف   . لجرلا فرعي  ال  هنأ  نم  قثاو  انأ   » . يسأرب تأموأف 

«. يملِع ّدَح  ىلع  هیلإ  رظني  مل  هنإ  ىتح   ، هباش
لھ : » ينتلأس مث  ةیفارغوتوفلا  ةروصلا  ىلع  ةعيرس  ىرخأ  ةرظن  ينتروك  تقلأ 



«. ؟ ةأَّبخم اریماك  هكالتما  نم  قثاو  تنأ 
«. ًامامت قثاو  »

«. ؟ كيَدلاو ةزانج  ريوصت  يف  ام  دحأ  بغري  دق  اذامل  »
«. هلأسن نأ  انناكمإب  ناكل  وھ  نم  فرعن  انك  ول   . يردأ تسل  »

«. وھ نم  فرعن  اننكلو ال  »
«. هترایس لیجست  مقر  فرعن  اننإ  »

حّملت كنأ  دقتعأ  ام  ىلإ  حّملت  لھ  : » ينلأست يھو  ينتروك  انیع  تقاضف 
«. ؟ هیلإ

نإ ىتحو   . سیفارت اي  ينوناق  ریغ  رمأ  هنإ  : » ةلئاق اھسأر  تزھو   ، اھل تمستباف 
ىلإ جولولا  ربتعُي  هب - مایقلا  يناكمإب  نإ  لوقأ  الو  كلذب - مایقلا  يتعاطتساب  ناك 

«. نوناقلل ًافلاخم  نذإ  ىلع  لوصحلا  نود  نم  هيأ  لأ  يف  يد  تانایب  ةدعاق 
«. ؟ كلذك سیلأ   ، دحأب ىذألا  قحلُي  رمألا ال  اذھ  نكلو  »

«. هیلإ يمرأ  ام  اذھ  سیل  »
«. رمألاب دحأ  فرعي  يكل  ةرورض  «ال 

«. فرعت تنأو   ، فرعأ انأ  »
«. ّرسلا ىلع  ةظفاحملا  يتعاطتساب  »

سیلأ  ، كيَدلاو ةافو  ببس  ةفرعمل  كتالواحم  نع  ّىلختت  نل  : » ةلئاق تدھنتف 
«. ؟ كلذك
«. «ال

امب كل  ملِع  ال  : » ًامقر بلطت  يھو  يل  تلاقو  لومحملا  اھفتاھ  ْتجرخأ   ، اھدنع
«. ؟ انقفتا  ، نآلا هلعفأ 

«. حیحص »
. ودبي امك   ، ام ًائیش  ًةرظتنم  ّيلإ  تقّدح  اھنأ  ریغ 

«. !؟ اذام : » اھتلأسف
«. ؟ انھ سولجلا  َتلصاو  اذإ  هلعفأ  يذلا  ام  فرعت  الأ  كل  ّىنأ  »

«. ؟ كدرفمب ككرتأ  نأ  ينم  نيديرتأ  »
«. عنام كيدل  نكي  مل  اذإ  : » ةبیجم ْتمستباف 

ةجاحب تنك  اذإ  رخآلا  بتكملا  يف  نوكأس   . ةتبلا ّيدل  عنام  ال  : » فقأ انأو  تلقف 
«. ّيلإ

يقالغإو يلوخد  ترظتناو   ، صاخلا يبأو  يمأ  بتكم  ىلإ  هّجوتأ  انأو  ينتبقار 
قبس نكلو   ، هب لصتت  يذلا  نم  فرعأ  مل   . يفتاھلا اھلاصتا  لصاوت  نأ  لبق  بابلا 

فورعمب اھل  نيَديو  هفرعت  ةطرش  طباض  نع  ةرم  تاذ  يبأ  ّملكُت  اھتعمس  نأ  يل 
. فرعأ الأ  يل  لضفألا  نم   ، تلاق امك   ، نكلو  . ریبك

وھ فیكو   ، نوكي نأ  داتعا  فیك  ًاركذتم   ، يبأو يمأ  بتكم  ءاجرأ  يف  ةرظن  ُتیقلأ 
لباقملا بناجلا  يف  يمأ  ةلواطو   ، ناردجلا دحأ  ءازإ  يبأ  ةلواط  يلاحلا : تقولا  يف 
ىضوف يف  يمأ  ةلواطو   ، هناكم يف  ءيش  لكو  ةفیظنو  ةبَّترم  يبأ  ةلواط  ؛  ةفرغلل



يف قاقز  ىلع  ةفرشُم  ةذفانلا   . ةیئاوشع ماوكأ  يف  سَّدكم  ءيش  لكو  ةمراع 
، يلو يبأو  يمأل  ةرَّطؤم  روص  ؛  ناردجلا ىلع  روص  كانھو   ، ةیفلخلا ةیحانلا 
يف يس  فأ  لاولیم  قيرفل  ةروصو   ، وساكیب تاحول  ىدحإل  ةعوبطم  ةخسنو 
يف كلذ  لك  ةيؤر  يتعاطتساب  ماعلل 2004 . هيأ  فأ  سأكل  ةیئاھنلا  ةارابملا 
ةاقلُمو ةمَّطحم  وأ  ةمَّشھم  امإ  ضارغألاف  ؛  نآلا لاز  ءيش  لك  نكلو   ، يتّلیخم

َرأ ملو   ، دوقفم يصخشلا  يبأ  زاھجو   . ةدوجوم دُعت  مل  وأ   ، ءازجأ ًءازجأ  ضرألا  ىلع 
. ةغَّرفم جاردألا  لكو   ، ينضحلا يمأ  زاھج 

زیكرتب هلوقت  ام  ىلإ  ءاغصإلا  تلواحف   ، فتاھلا ربع  ثدحتت  ينتروك  ُتعمس 
يأ عمسأ  يك ال  ًادج  ضفخنم  توصب  ملكتت  تناك  اھنكلو   ، هلوقت ام  ةفرعمل   ، ریبك

ضرتفُي يتلا  ةریغصلا  ةیبشخلا  ةلواطلاف   . ةذفانلا هاجتا  يف  ُترظن   ، اھدنع  . ءيش
ءانإلاو  . ةفرغلل لباقملا  بناجلا  ىلإ  تلكُر  ةذفانلا  تحت  ةيوازلا  يف  نوكت  نأ  اھب 
نوكي نأ  هب  ضرتفُي  يذلاو  لكشلا  ةیمجن  ةتبنلا  ىلع  يوتحي  يذلا  يساحنلا 
اھنیع ةَتبنلاو   ، ناكملا ءاجرأ  يف  روثنم  بارتلاو   ، ضرألا ىلع  ىقلُم  ةلواطلا  ىلع 

. مھدحأ اھساد  نأ  دعب  ةداجسلاب  ةقصتلم 
ةداجسلا تبحسو  ُتمثج  مث  نمو   ، تاظحلل كانھ  تفقوو  ةذفانلا  ىلإ  ُتھّجوت 

يدي ُتددم  مث  نمو   ، ينتروك توص  ةمھمھ  ىلإ  ًایغصُم   ، ًةیناث ُتفقوتو   ، ةيوازلا نم 
ةنازخلا سَملُت  مل   ، ُتلمأ امك   . تالَّصفمب ًادَّوزم  ةیضرألا  حاولألا  نم  ًاءزج  ُتعفرو 
تقّدحف  . ةمیلسو ةلَفقُم  لازت  ال  تناك   . ةیضرألا حاولألا  تحت  ةأَّبخملا  ةیندعملا 

. اھحتفي يبأ  ُتفداص  موي  ًاركذتم   ، اھیلإ
اھنإ  . اھلخاد يف  مامتھالل  ریثم  ءيش  ال  : » ًامستبم اھنیح  يل  لاق  دق  ناكو 
قلطأو ةلثامم .» رومأو   ، دوقعو  ، نیمأت تادنتسم  ؛  ّةلِمُمو ةميدق  لمع  قاروأ  درجم 

يھ  . ًادیج اھفرعت  كنكلو   ، لاملل ريذبت  اھنإ  كمأل  ُتلق  : » عباتو ةضيرع  ةماستبا 
«. كلذ تلق  يننأب  اھربخُت  ال   » . ينزمغو ام .» ءيش  ىلع  قلقلا  ةمئاد 

امع ماودلا  ىلع  لءاستأ  تنكو   ، تقولا كلذ  يف  هل  يقيدصت  نم  ًاقثاو  نكأ  مل 
نأ يل  قبس  ذإ  ةرفیشلل - يتفرعم  نم  مغرلاب   ، نكلو  . ةیندعملا ةنازخلا  يف  دجوي 
ُتبغر دقل   . اھلخاد يف  دجوي  ام  ىلإ  عقاولا  يف  رظنأ  مل  اھلخدُي - وھو  يبأ  تيأر 
ءانثأو  ، نآلا ىتح   . ًابئاص رمألا  دجأ  مل  يننكلو   ، ةلیلق تارم  كلذب  مایقلا  يف 

. رمألا ةیباوص  مدعب  رعشأ  لازأ  تنك ال   ، ةرفیشلا لاخدإب  يعورشو  يئانحنا 
. ينعدري مل  كلذ  نكلو 

.3008 يدالیم : ىركذ  خيرات  يھ  ماقرأ  ةعبرأ  نم  ةنَّوكملا  ةرفیشلاف 
. رضخأ ءوض  رھظ  مث   ، ةیتوص ةراشإ  لفِقلا  قلطأ   ، ةرفیشلا ُتلخدأ  امدنع 

يذالوفلا بابلا  حتُفف   ، ىلعألا ىلإ  هتبحس  مث   ، هتردأو ضبقِملاب  ُتكسمأ 
نم ةعومجمو   ، نّاینوترك نافلم  دجوي  ذإ  ؛  كانھ ةریثك  ءایشأل  دوجو  ال   . ةلوھسب

تعرشو ضرألا  ىلع  تسلج  مث  نمو   ، ءيش لك  تجرخأو  يدي  ُتددمف  . قاروألا
. اھبیلقتب

قاروأ نع  ةقیقحلا  يل  لاق  يبأ  نأ  كردأل  ًاليوط  ًاتقو  رمألا  ينم  بلطتي  مل 



قاروأب ةئیلم  تافلغملاو   ، دوقعو ریتاوفب  ّةوشحم  تافلملاف   . ّةلِمُملا ةميدقلا  لمعلا 
دجأ مل   . رارسأ الو   ، تاعاملإ . ال  اياضقلاب ةقلعتم  تانَّودم  يأ  كانھ  نكت  مل   . نیمأت
لمأ لك  ُتدقفو  ًابيرقت  ةموكلا  لفسأ  ىلإ  ُتلصو  نأ  ىلإ  ةیفارغوتوفلا  ةروصلا 

. ءيش يأ  ىلع  روثعلاب 
تعبُط رتویبمكلا  زاھج  يف  ةیمقر  ةروص  نع  ةخسن  لب   ، ةیلصأ ةروص  نكت  مل 
تعبُط اھنأ  ول  امك  تدبو   ، ًاضيأ ةدیج  ریغ  ةروصلا  ةیعون  تناكو  هيأ 4،  ةقرو  ىلع 

. اھاوتحم يف  ءاطخإلا  نكمملا  ریغ  نم  لازي  ، ال  نكلو  . لَجع ىلع 
نع ةروصلا  ىلع  ةرظن  تیقلأو   ، ءطبب ُتسّفنتو   ، ًابناج قاروألا  ّةیقب  ُتعضو 

. بَثك
، تالِذب نودتري  مھو   ، ىنبم جراخ  ًاعم  نوفقي  لاجر  ةثالث  ةروصلا  يف  رھظ 

رخآلاو  ،[1] نونثُع ةیحلو  نكاد  ریصق  رعش  مھدحألو   . ودبي امك  ام  ًارمأ  نوشقانيو 
هرعش  ، ناّتيدامر هانیع  كلذ : نم  ًامامت  ًاقثاو  تنك   . ةزانجلا لجر  وھ  ثلاثلاو   ، علصأ
ناترایس كانھو   . قباس ٍّيركسع  ُرھظم  هيدل  ةقِحُم - ينتروك  و -  ، ریصق ّيدامر 

نم ءادوس  ةلَفقُم  لقن  ةبرعو   ، ءادوس ویلبد  مأ  يب  ؛  ةثالثلا لاجرلا  ءارو  ناتنوكرم 
عدوتسم ةیفلخلا  يف  ىنبملاو   . نیَّتیئرم ریغ  لیجستلا  اتحولو   ، سدیسرم زارط 

ناردج  . ًاضيأ ًاروجھم  ودبي  ال  هنكلو   ، لامعتسالا دیق  ودبي  الو   ، ام عون  نم  ّيعانص 
ناتبّاوب يدؤتو   ، رھظملا ةنیتم  باوبأو   ، ذفاونلا ىلع  رئاتسو   ، ّرجآلا نم  ةيدامر 
ناكملا لكو   ، عدوتسملا ةمَّدقم  يف  ریغص  تارایس  فقوم  لخاد  ىلإ  ناتلفقُم 

. ةیكبشلا كالسألا  نم  ٍلاع  جایسب  طاحُم 
: ةیفارغوتوفلا ةروصلل  ىنمیلا  ةيوازلا  لفسأ  يف  نیَعوبطم  خيراتلاو  تقولا  ناك 
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. ویلوي زومت /  15 ، قئاقد ينامثو  ةعبارلا  ةعاسلا  دنع 
. يبأو يمأ  ةافول  قباسلا  مویلا  هنإ 

ةمات ةقث  ىلع  تنك   . هینعت ام  ةفرعم  ًالواحمو   ، ةروصلا ىلإ  رظنلا  ًانعمم  تسلج 
يف ةیندعملا  ةنازخلا  يف  ةدوجوم  يھ  اذامل  ًاذإ  يمأ - وأ  يبأ  وھ  اھطقتلا  نم  نأب 
ّيدامر لجرلل  نأ  ينعي  كلذ   . ةبَقارم ةروص  اھنأ  نم  ًاضيأ  ًاقثاو  تنكو  ؟ - ! امھبتكم

. اھیف ناققحي  يمأو  يبأ  ناك  يتلا  ةیضقلاب  ةقالع  نَیینعلا 
اھُتجرخأ امدنع  يننأ  ًةأجف  تكردأو   ، ضرألا ىلع  لمعلا  قاروأ  ةموك  ىلإ  ُترظن 

كلذلو  ، دَّمعتم ریغ  لكشب  بِقَع  ىلع  ًاسأر  ةموكلا  ُتبلق   ، ةیندعملا ةنازخلا  نم 
يف ُتركف   . اھالعأ يف  تناك  نأ  دعب  ةموكلا  لفسأ  يف  ةیفارغوتوفلا  ةروصلا  ُتدجو 

امھدحأو  ، امھتافول قباسلا  مویلا  يف  بتكملا  لخاد  يبأ  وأ  يمأ  تلیختو   ، كلذ
... اھلخاد ةروصلا  عضيو   ، ةیندعملا ةنازخلا  حتفي 

؟ كلذب اماق  اذامل 
يأب وأ  قیقحتلا  اذھب  ةقالع  ىلع  ةنازخلا  يف  رخآ  ءيش  يأ  كانھ  نكي  مل 
؟ اھّتیمھأ ببس  ام  ؟  ةیفارغوتوفلا ةروصلا  هذھ  يف  زَّیمملا  ام   ، ًاذإ  . رخآ قیقحت 



يف صاصر  ملقب  ةنَّودم  كانھ  تناك   . اھیف ةیفلخلا  ةھجلا  ىلإ  ترظنو  اھُتبلقف 
. ىنمیلا ةيوازلا  ىلعأ 

Dem 5/8
؟ عبارلا  ، ریخألا مویلا 

امنيأ لكشلا  ةیتوبكنع  هتشبرخ  ّزیمُأ  انأف  يبأ - دي  طخ  اذھ  نأ  يف  كش  ال 
، سطسغأ بآ / رھش  نم  سماخلا  نوكت 5/8  امبر  ؟  هینعت يذلا  ام   ، نكلو تدجُو -

راصتخا  dem لھ ؟  ریخألا مویلاو   dem نع اذام   ، نكلو قباسلا ! مویلا  وھ  عبارلاو 
امو ؟  يسبمِد  ، رتسبمِد ام : صخش  مسا  وأ  ؟  بلط وأ  ؟  امبر ةرھاظت  ؟  ام ءيشل 

؟ ءيش يأ  لجأل  ریخألا  مویلا  وأ  ؟  ءيش يأل  ریخألا  مویلا  ؟  ریخألا مویلا  هینعي  يذلا 
/ بآ نم  يناثلا  مویلا  هنإ   . خيراتلا نم  تققحتو  لومحملا  يفتاھ  ُتلوانتف 
، سطسغأ بآ / نم  عبارلا  اھب  دصقي  عبارلا  ةملكو   ، ًاقِحُم تنك  اذإ   ، ًاذإ  . سطسغأ

. ریخألا مویلا  نع  اننالصفي  طقف  نیَموي  نأ  ينعي  اذھف 
ةیضرألا حاولألا  تدعأ  امك   ، اھتلفقأو ةیندعملا  ةنازخلا  ىلإ  قاروألا  ّةیقب  ُتدعأ 
بتكملا ىلإ  ةدوعلاب  ُتممھو   ، ُتفقو مث   ، هیلع تناك  ام  ىلإ  تّالصفمب  ةدَّوزملا 

قحب تنأ  نم  : » عفترم توصب  لوقت  اھُتعمس  اھنیحو   ، ةروصلا ينتروك  يُرأل  سیئرلا 
«. هللا؟

ُتعمس مث  نمو   ، هبطاخت يذلا  صخشلا  نع  ًالئاستم   ، يناكم يف  ُترّمستف 
. لجر توص   ، ًابيرقت هسفن  تقولا  يف  رخآ  ًاتوص 

نيِوُأ ىعدُأ  : » عبات مث   ، قثاوو ضفخنم  توصب  لوقي  هُتعمس  ریخلا .» حابص   ، هآ »
«. ؟ لاؤسلا يحرط  يعنامت  مل  اذإ  نینوكت  نمو   . نیمأتلا صوصخب  انھ  انأو   ، ثیمس

«. ؟ فيرعت ةقاطب  لمحت  لھ  : » ينتروك هتلأسف 
«. طقف ةدحاو  ةظحل   ، عبطلاب »

كلذ ناك   . بتكملا ُتلخد  مث   ، يبیَج يف  اھُتعضوو  ةعوبطملا  ةخسنلا  ُتيوط 
ةظفحم نم  لمع  ةقاطب  جرَخأ  يلوخد  ءانثأو   ، ًامامت بابلا  لخدم  دنع  ًافقاو  لجرلا 
اھّملسو ينتروك  ىلإ  هّجوت  مث  نمو   ، ةدحاو ةرم  هانیع  تفرط   . ّيلإ رظنو   ، هبیَج

دقف  . هّتيوھ يف  ءاطخإلا  يننكمي  نكلو ال   ، ًایصخش هُتيأر  نأ  يل  قبسي  مل   . هتقاطب
. نيَرخآلا نَیلجرلا  عم  هتروص  ىلإ  ًاقّدحم  ةیضاملا  ةلیلقلا  قئاقدلا  ُتیضق 

يف دوجوملا  سأرلا  علصأ  لجرلا  وھ  ثیمس  نيِوُأ  هسفن  وعدي  يذلا  لجرلا  نإ 
. ةیفارغوتوفلا ةروصلا 
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ىلع ًادامتعا  سانلا  ىلع  مكحلا  نم  ًامامت  رذحلاب  ةرم  تاذ  يمأ  ينتحصن 
دنع فقاولا  صخشلا  ناك  اذإ   ، لاثملا لیبس  ىلع  : » اھنیح يل  تلاقو   ، مھرھظم
لمحت ةراش  عضيو   ، ةیمسر ةرتس  يدتريو   ، ًایكبشِم ًاحول  لمحي  يمامألا  كباب 
صخش يأ  ةعاطتسابف   . هیف قوثولا  كناكمإب  نأ  ةرورضلاب  ينعي  ال  اذھف   ، همسا

، كعادخ لواحي  ام  صخش  نكي  مل  ول  ىتحو   . ةیمسر ةرتسو  يكبشِم  حول  ءارش 
هرھظم ىلإ  دانتسالاب  هتیصخش  ىلع  مكحلا  ماودلا  ىلع  نكمملا  نم  سیلف 
ينتروك ىلإ  رظنلا  كیلع  : » تعباتو ركَمب  يل  تمستبا   ، كلذ دعب  طقف .» يدسجلا 

«. كلذ فرعتل  بسحف 
قبس  ، عقاولا يفف   . هتلاق ام  يف   ، ًالیلق ولو   ، نیھُم ءيش  كانھ  نكي  مل 
الو ىصحُت  تابسانم ال  يف  ریبك  دح  ىلإ  ةلثامم  ًارومأ  اھسفنب  تلاق  نأ  ينتروكل 
نوري امدنع  لاجرلا - امیس  الو  سانلا - نم  ریثكلا  نأ  وھ  يمأ  هتَنَع  ام  لكف   . ّدَعُت
بوَعل ةأرما  اھنأ  ضارتفا  ىلإ  نولیمي  اھسبالم  ءادترا  يف  اھتقيرطو  ينتروك  رھظم 
مھنأل ًادج  ةدیعس  ينتروكو   . تاءانحنالا ریثك  دسجو  لیمج  هجو  ُّدرجم  ؛  ةلَّفغمو

. كلذ نودقتعي 
عضب مھیلع  ُتمّدقت  دق  نوكأسف   ، ءاقرخ يننأ  اودقتعا  اذإ  : » تحرش دقو 
اوموقیل تاف  دق  ناوألا  نوكیس   ، ءاقرخ تسل  يننأ  نوفشتكیس  امدنعو   . تاوطخ

«. كلذ لایح  ام  رمأب 
. ءاقرخ نیل  ينتروك  تسیل 

ةعماج نم  ةفسلفلاو  تایضايرلا  يف  زاتمم  ةجردب  ةداھش  لمحت  يھف 
نم رثكأ  تامولعم  اھيدلو   ، ةقالطب لقألا  ىلع  ةیبنجأ  تاغل  عبرأ  دیجتو   ، دروفسكوأ
ةارابم يف  ًاضيأ  تكراش  دقو   . ًابيرقت ءيش  لك  يفو   ، ًاموي هُتیقتلا  رخآ  صخش  يأ 
يضايرلا قيرفلا  ىلإ  باستنالا  فدھب  رمعلا  نم  نيرشعلاو  ةثلاثلا  نود  مھ  نم 

ًاقفوو  . يلاوتلا ىلع  رتم  و400  يَتفاسمل 200  ضكرلا  قابس  ًةضئاخ   ، يزیلكنإلا
يتلا رومألا  يھ  كلت   . درایِلبلا ةلواط  ىلع  ةقئاف  ةیلقع  ةردقم  كلمت  اھنإ   ، يدلاول

كنولھذُي نيذلا  صاخشألا  كئلوأ  نم  ينتروكف   . ديزملا كانھو   ، اھنع اھفرعأ 
. ةأَّبخملا مھتاراھم  ِقمعب  رارمتساب 

ةكرش حلاصل  لمعلاب  ةمھملا  تالھؤملا  هذھب  صخش  مایق  بيرغلا  نم  ودبي  دق 
بسكل هلعفت  امو  اھتالھؤم  نیب  طبرت  ال  ينتروك  نكلو   ، دعاسمك ةصاخ  قیقحت 
اھتدلاو تناك  ذإ   . اھل ًادج  مئالم  يبأو  يمأ  حلاصل  لمعلا  نأ  تدجو  دقف   . اھقزِر

ءادب اھتباصإ  صیخشت  ّمت  امدنعو   ، تاونس لاوط  هؤاكرشو  يناليد  يف  ةدعاسم 
رارق طقف  ينتروك  ذختت  مل   ، لمعلا ةلصاوم  اھیلع  بعصلا  نم  راصو  نوسنیكراب 
اھیلع يبأو  يمأ  ضرع  ىلع  ًاضيأ  تقفاو  لب   ، اھب ءانتعالاو  لزنملا  يف  ءاقبلا 
ریثم لمع  هنكلو   ، ةلئاط ًالاومأ  اھیلع  ّرَُدي  لمعلا  اذھ  نكي  مل   . اھمأ لمعب  مامتھالا 

تازاجإلا نم  ءاشت  ام  رْدَق  ىلع  لوصحلاب  يمأو  يبأ  اھل  حمس  دقو   ، مامتھالل



ًاریَس قئاقد  سمخ  ةفاسم  اھلزنم  نع  بتكملا  دعُب  نع  ًالضف   ، اھیلإ جاتحت  يتلا 
. مادقألا ىلع 

ينتروك تحبصأ   ، هؤاكرشو يناليد  يف  امھلالخ  تلمع  نيَذللا  نیَماعلا  يف 
، كلذل  . ةكرشلا ةيامحو  امھتيامحل  ًاسرش  ًالیَم  ترھظأو   ، ّيَدلاو نم  ًادج  ًةبَّرقم 
ول امك  اھیلإ  ًاثّدحتم   ، حابصلا كلذ  يف  ٍلاعتب  اھتلماعمب  سأرلا  علصأ  عرش  امدنع 

. ةّمج بعاتم  هجاویس  هنأب  ُتملع   ، ةركن اھنأ 
ةدھاشمل ةحيرم  ةفقو  ًاذختم   ، ََّيبیَج يف  ّيَدي  تعضوو   ، رادجلا ىلع  ُتأكتاف 

. ضرعلا
ةقاطب ىلإ  رظنلا  اھناعمإ  ءانثأ  اھل  لاق  انھ .» لوؤسملا  ةملاكم  ىلإ  جاتحأ  »

« ... يعنامُت مل  اذإ   ، كلذل : » عبات مث   ، هلمع
دنإ مأ  حلاصل  لمعت  كنإ  انھ  لاقُي  : » ةقاطبلا نع  اھرظن  ةعفار  هتعطاق  اھنأ  ریغ 

«. لاشرموك يج 
«. حیحص »

«. ؟ كب لصتا  نم  »
«. ؟ ًاوفع »

«. ؟ نیمأتلا صوصخب  مكتكرشب  لصتا  نم  »
ةرَدابملا كلمن  اننأب  رخفن  نحنف   . دحأ انب  لصتي  مل  : » باجأ مث  ًالیلق  ددرتف 

«. ةلثامم فورظ  يف  ةَقبسُملا 
!«. ةَقبسُملا ةردابملا  نوكلمت  : » تلاقو ةعساو  ةماستبا  ينتروك  تقلطأف 

« ... كلذ ينعي  : » لوقلاب أدبو  ٍلاعتب  اھل  مستبا   ، اھدنع
فداصأ مل  يننأ  رمألا  يف  ام  لكو   . ثیمس دیس  اي  كلذ  هینعي  يذلا  ام  فرعأ  »

حرج ديرأ  ال  : » تعباتو هل  ْتمستبا  مث  ةَقبسُملا .» ةرَدابملا  كلمت  نیمأت  ةكرش  ًاموي 
نم ّيلعافت  لعف  در  ىلع  لوصحلا  ًادج  بعصلا  نم   ، يتربخل ًاقفو  نكلو   ، كرعاشم

«. نیمأت ةكرش 
« ... نأل امبر   ، ًانسح »

«. ؟ يج دنإ  مأ  يف  كبصنم  وھ  ام  »
نم هنأ  دقتعأ  : » باجأ مث   ، هئودھ ىلع  ةظفاحملا  ًالواحم   ، ةوسقب اھیلإ  قّدحف 

«. ؟ دوجوم كريدم  لھ   . عوضوملا اذھ  نع  رخآ  ًاصخش  ّملكأ  نأ  امبر  لضفألا 
«. ؟ ةريدملا تسل  يننأب  داقتعالل  كوعدي  يذلا  ام  »

«. ؟ كلذك تنأ  لھ  »
تنأ لھ   . هلغشت يذلا  بصنملا  كلمع  ةقاطب  ركذت  ال   » . لثِملاب هیلإ  تقّدحو 

«. ؟ رئاسخ نِّمخم 
«. رخآ تقو  يف  دوعأ  نأ  امبر  لضفألا  نم  : » ًالئاق دّھنتف 

مّدقأ ينعَد   ، نكلو  . ةدیج ةركف  ودبت  : » تلاق مث   ، قمعب ًةركفم   ، اھسأرب تأموأف 
نم ًالوأ  ققحتلا  يف  ًابغار  نوكتس  امبر   ، دوعت نأ  لبق   . حصُّنلا نم  لیلقلا  كل 
مث  ، هلمع ةقاطب  هل  تداعأو  هؤاكرشو .» يناليد  بتكم  اھيدل  نِّمؤُي  يتلا  ةكرشلا 



تمستباو لاشرموك .» يج  دنإ  مأ  نم  لضفأ  مسا  عم  دُع  لقألا  ىلع  وأ  : » تعبات
يننأب داقتعالا  مھدحأ  نم  تدرأ  اذإ  يننكلو   ، عبطلاب ةریبخ  تسل  انأ   ، ينعأ  » . هل

«. لعفلاب ةدوجوم  ةكرش  راتخأسف   ، نیمأت ةكرش  حلاصل  لمعأ 
هتظفحم ىلإ  لمعلا  ةقاطب  داعأ  مث  نمو   ، ةلیلق تاظحلل  لجرلا  اھیلإ  قلمح 

، ةظحلل انتارظن  تقتلاو   ، ّيلإ رظنو  نیل .» ةسنآ  اي  ينھِذ  يف  كلذ  يقبُأس  : » لاقو
. جرخو رادتسا  مث 

. بھذ امدنع  ينتروك  تلاق  مامتھالل .» ًاریثم  كلذ  ناك   ، ًانسح »
. يبیَج نم  ةعوبطملا  ةخسنلا  ًاجرخُم   ، يأرلا اھُتقفاو  ًادج .» مامتھالل  ریثم  »

«. ؟ كانھ كيدل  اذام  »
. تلأس

تنعمأو  ، رمألا ئداب  يف  ءيش  يأ  لقت  مل   . ةروصلا اھُتّملسو  اھوحن  ُتھّجوتو 
اھَیبجاح عفرت  ةلیلق  ٍناوث  دعب  اھتيأرو   ، ءودھب ةیفارغوتوفلا  ةروصلا  ىلإ  رظنلا 

. ةئجافتم
. ةروصلا ىلإ  رظنلا  ًةلصاوم  تلاق  ثیمس .»! دیسلا  انقيدص  اذھ  »

«. ديدحتلاب »
«. ؟ فارت اي  اھیلع  َترثع  نيأ  »

«. يبأو يمأب  ةصاخلا  ةیندعملا  ةنازخلا  يف  تناك  »
«. هنابوجتسي اناك  : » تلاقو ّيلإ  ترظن  مث  نمو   ، قمعب ًةركفم  ْتأموأ 

«. اریماكب دَّوزملا  لجرلاو  »
«. ؟ رخآلا صخشلا  فرعت  لھ  »

. ًایفان يسأر  تززھف 
«. يمسا هل  لقأ  مل  انأو   ، نیل ةسنآلا  ثیمس  يناعد  : » تلاق

«. ملعأ »
«. ثدحي امم  ًّايأ  مھفأ  ال  : » ةلئاق ْتدھنتف 

«. ةیفارغوتوفلا ةروصلا  رھظ  ىلع  ةنَّودم  كانھ  : » اھل تلقف 
: تلاق مث   ، ةَشبرخملا ةنَّودملا  ِتأرقو  اھَْتبلق   ، اھدنع

«. ةنَّودملا هذھ  بتك  نم  وھ  كدلاو  »
«. ؟ كيأرب هینعت  يذلا  ام   ، نكلو  . ملعأ »

نوكت امبر   ... فرعأ ال   » . اھسأر ّتكحو  « ... عبارلا  ... سطسغأ بآ / نم  سماخلا  »
«. ًاراصتخا  dem

«. ًاضيأ ييأر  وھ  اذھ  »
نوناق عضو  ةرادإ  ؟  ام ءيش   ... و ةقاطلا  مسق  -  D.E.M . ةیلئاوأ ةظفل  وأ  »

. اھیَفتك ّتزھو  ؟ »! ... ریخألا مویلاو   . ءيش يأ  نوكت  امبر  ؟  ذیفنتلا عضوم  تاردخملا 
«. ؟ ملعي نم  »

مأ يب  ةرایس  لیجست  مقر  صوصخب  ءيش  يأ  ىلإ  ِتلصوت  لھ  : » اھُتلأس
«. ؟ ویلبد



«. دتیمیل زغنيدلوھ  لاتیجيد  وك  دنإ  ثیمس  ىعدت  ةكرش  مساب  ةلَّجسم  اھنإ  »
«. !؟ ثیمس »

لامعتساب لغوغ  يف  اھنع  ُتثحب   . يدناد يف  ةكرشلا  ّرقَم   » . اھسأرب تأموأف 
«. ءيش يأ  ىلع  روثعلا  نم  نكمتأ  مل  يننكلو   ، لومحملا يفتاھ 

«. ؟ ةتبلا ءيش  «ال 
ةطرشلا عم  لصاوت  ىلع  ىقبن  نأ  امبر  لضفألا  نم   » . ةِقلق اھسأر  ّتزھو 

«. ثدحي ام  ًارمأ  كانھ  نأ  حضاولا  نمف  ؛  رمألا اذھ  صوصخب 
«. ةميرج بَكترُت  مل  ام  ءيش  يأ  ةطرشلا  لعفت  نل  »

. بذاكلا هئاّعدا  ببسب  لایتحالاب  مَّھتم  ثیمس  دیسلا   ، عقاولا يف   ، ًانسح »
ةطرشلا يدبُت  نأ  يف  كشأ   ، انم تامولعم  يأ  صالختسا  لواحي  مل  هنأ  امب  نكلو 

«. رمألاب ًامامتھا 
«. ؟ لعفنس اذام   ، ًاذإ »

تامولعم يأ  فاشتكا  يناكمإب  ناك  اذإ  ىرأس   . ءيش يأ  لعفن  نل  : » ينتباجأف
. كلذل ًاقفو  رمألا  عم  لماعتنس   ، ًانسح  ... دَّدحم ءيش  يأ  ىلإ  ُتّلصوت  اذإو   . ىرخأ

«. ؟ انقفتا  ، سیفارت اي  ءيش  يأ  لعفت  ، ال  ءانثألا هذھ  يف  نكلو 
«. َِمل ال؟ »

«. ببسلا فرعت  »
«. ؟ ضرتفأ امك  ّنسلا  يف  ًاریغص  لازأ  يننأل ال  »

«. ّنسلا يف  ًاریغص  لازت  تنأ ال   ، لجأ »
«. هلبأ يننأ  كلذ  ينعي  «ال 

مث  ، يل ًةمستبم  تلاق  هلبأ .» كنأ  ينعي  ّنسلا  يف  ًاریغص  ًاباش  كنوك   ، ىلب »
«. مھلمع وھ  اذھ   . ءاَھلُب ّنسلا  يف  راغصلا  بابشلا  لك  : » تعبات

. ةضيرع ةماستبا  ُتقلطأف 
ىلع ًامامت  رداق  كنأ  فرعأو   . فارت اي  ًّایبغ  تسل  كنأ  فرعأ  : » ّةيّدجب تلاق  مث 

تمستباو ؟ .» انقفتا  ، ًاضيأ ًالیلق  كب  متھأ  ينعَدت  نأ  كیلع   ، نكلو  . كسفنب ءانتعالا 
ّملكتأ ام  فرعأو  ةلوؤسم  ٌةغلاب  يننأب  رھاظت  ؟  انقفتا  ، بسحف ينِراج   » . ًاددجم

«. هنع
، بسحف ّيف  ركفت  اھنأ ال  ُتفرعو   ، اھتماستبا ءارو  مزعلاو  ّةینلا  ءافص  ُتيأر  دقل 

. ریثكلا كلذ  يل  ىنع  دقو   ، ًاضيأ يبأو  يمأ  يف  لب 
امب مایقلا  يف  ًابغار  ناك  امھم  ًانایحأ  هسفن  كلامت  عیطتسي  ال  ءرملا  نكلو 

. هنم َبلطُي 
«. انقفتا »

«. ؟ ًاضيأ اذامو   ، انقفتا »
«. ؟ يتدیس اي  انقفتا  »

. ْتكحضف
«. ؟ ةعوبطملا ةخسنلا  ةداعتسا  يننكمي  لھ  : » تلق



«. ؟ اذامل »
«. يّدجل اھيرُأ  نأ  ديرأ  »

«. ؟ رومألا هذھ  نم  ٍّيأب  هجاعزإ  يف  كتبغر  مدع  نع  َتبرعأ  كنأ  ُتدقتعا  »
«. نّسحتب رعشي  امدنع  رومألا  ضعب  ةفرعم  يف  ًابغار  نوكیس  »

تّررم مث  نمو   ، يراكفأ ةءارق  ًةلواحم   ، تقولا ضعبل  ّيلع  ةتباث  اھتارظن  تقبأ 
يأب موقت  نل  كنأب  يندِع   » . ةقیقحلا لوقأ  يننأب  ودبي  امك  ًةعنتقم   ، ةروصلا يل 

«. ؟ انقفتا  ، كدرفمب ءيش 
. ُتبذك كدَِعأ .» »



9
، ينتروك ىلع  تبذَك  يننأل  ًاقح  ءوسلاب  ُترعش  دقو   ، ةداع يدوعوب  ثكنأ  انأ ال 

بسحف لزنملا  ىلإ  ُتبھذ  ول  تارملا  نیيالمب  رثكأ  ءوسلاب  رعَشأس  تنك  يننكلو 
نكي ًّايأ  ریخألا - مویلا  لبق  طقف  ناموي  كانھ  ناك  ولف   . ءيش يأب  مایقلا  نود  نم 

ام فاشتكا  ّيلع  ّنیعتيو   . ءيش يأب  مایقلا  مدعل  ّيدل  تقو  ال  ًاذإ  كلذ - ىنعم 
. فرعأ نأ  ّيلع   ، ةطاسبب  . يرجي

ثرون دادتما  ىلع  ةیئاوھلا  يتجارد  يعفد  ءانثأ  يتدج  ىلإ  ّةّیصن  ةلاسر  ُتھّجو 
نمو سیفارت -  ، ةسداسلا ةعاسلا  دنع  دوعأس   ، ةدلبلا يف  يئاقدصأ  ةقفرب  كاو - 
دروفنوو وحن  تھّجوتو   ، يتجارد ُتبكرو   ، لیھ نیلادغام  ُتكلسو  ًانیمي  ُتفطعنا  مث 

. سكود
ةفاسم نُفُّسلا  ضاوحأ  نع  يدعُب  نم  مغرلابو   . ةیلاع ةبوطرلاو   ، ًّاراح ًاموي  ناك 
سكود دروفنووب  ةفورعملا  ةقطنملاف   . ًاقِّرعتم كانھ  ىلإ  ُتلصو   ، طقف نيَرتمولیك 

ةرِذق ةیلیل  ٍهالَمو   ، تارایسلا حیلصتل  بئارمو   ، ةميدق ةیعانص  ٍنابم  نم  طیلخ 
الإ اھَرأ  مل  يننكلو   ، لیللا يف  ًادج  ةفلتخم  ةیلیللا  يھالملا  ودبت  امبر   . رھظَملا

. ًابيرقت اھتاذ  نم  ةِلجخ  اھنأ  ول  امك  ةنيزح  ماودلا  ىلع  يل  ودبتو   ، راھنلا يف 
ًاراسي ُتفطعنا  مث  نمو   ، ًالیلق دُربي  نأب  يدسجل  ًاحماس   ، ءطبب اھمامأ  ُتررم 
َيبناج ىلع  موقت   . نُفُّسلا ضاوحأ  هاجتا  يف  ردحني  ّقیضو  ریغص  قاقز  لخاد  ىلإ 
ةیبشخ اھباوبأو   ، ةميدق نحاطمو  تاعدوتسم  اھنأ  ُتفرع  ّرجآلا  نم  ٍنابم  قاقزلا 

نم سقطلا  لماوع  لعفب  تتَُھب  تاتفال  ىلدتتو   ، ماخُّسلاب ةعَّقبم  اھناردجو   ، ةریبك
ةجاردلا يتدایق  ءانثأو   ، سمشلا ءوض  مظعم  ينابملا  تّدص  دقل   . ةئِدص لسالس 

هنأب قيدصتلا  ةبوعص  ةجردل   ، ًادج ًاِملظُمو  ًانكاد  ّوجلا  ناك   ، قاقزلا رخآ  ىتح  ّةّيرحب 
. مویلا فصتنم 

. ًابيرقت قاقزلا  فصتنم  يف  ٍلَّوحم  ٍعدوتسم  يف  عقي  ةمكالملا  يدان  ناك 
، ةمكالملل دروفنوو  يدان   . بابلا قوف  ةتفاللا  ىلإ  تقّدحو   ، جراخلا يف  ُتفقوتف 
ولو  . بسحف ةمكالملل  دروفنوو  يدان   . رخآ ءيش  ال   . ةطاسبب ةرابعلا  تلاق 
ریغ يف  تدب  اَمل   ، رداغ وأ  هتقیقح  ىلع  يدانلا  لبقا  ةرابع  ةتفاللا  ىلإ  اوفاضأ 

. اھناكم
قيرطلا بناج  ىلع  نيزباردلا  لوح  ةلسلسلا  تففلو   ، يتجارد نع  ُتلّجرت 

ُتربع مث   ، رِفقُملا عراشلا  ىلإ  يلوَح  ُترظنو   ، ينبیج نع  قرعلا  ُتحسمو   . نیترم
. تلخدو  ، هُتحتفو  ، يبشخلا بابلا  ىلإ 

نع ةرابع  يھو   ، ُتّلیخت امم  رثكأ  لخادلا  نم  ةریبك  ةیضايرلا  ةعاقلا  تناك 
اھفالتخا نم  مغرلابو   . ةیتنمسإ اھضرأو  ٍلاع  اھفقس   ، ّرجآلا نم  ناردج  تاذ  ةفرغ 

ًالثامم ودبي  لكك  ّوجلا  نأ  ّالإ   ، يحاونلا ضعب  نم  هداترأ  يذلا  ةمكالملا  يدان  نع 
ّترم ةمكالم  اتَبلَح  دجوت   ، لقألا ىلع   . ام ًاعون  ةلثامم  ةیلكیھلاف   . ریبك دح  ىلإ 
لمحت يتلا  ةميدقلا  ةمكالملا  سایكأ  نم  ةعومجمو    ، لضفأ مايأ  امھیتلك  ىلع 



ةیندبلا ةقاّیلل  ىرخأو   ، لاقثألا نيرامتل  ةقطنمو  ؛  ةحِّربم تامَكلل  اھّضرعت  راثآ 
- دوجوم ءرملا  هیلإ  جاتحي  ام  لك  ًادبأ - كلذ  يف  بْطَخ  ال   . طسُبو  ، دعاقمو  ، ةماعلا

ناتعاق تازیھجتلا : نم  ربكأ  ددع  كانھ   ، ةمكالملل نوتراب  ةیميداكأ  َّيدان  يف  نكلو 
يفو  . ةضوملا ىلعو  ّيودي  ءيش  لك   ، ًاروطت رثكأو  ةفَعاضم  تازیھجت   ، ناتیضاير
نیفظوم  ، ةيزكرم ةئفدت   ، ةحابس ةكِرب   ، ةوھق ؛  ًاضيأ ايازملا  نم  ربكأ  ددع  ّيدان 

نیل دیلس  ةقطنم  نم  قئاقد  سمخ  دعُب  ىلع  سیل  ّيدان  نكلو   . ةیمسر تالِذبب 
سیلو  . ةدلبلل رخآلا  بناجلا  يف  ةئداھو  ةلیمج  ةقطنم  يف  لب   ، مادقألا ىلع  ًاریَس 

يف راغصلا  بابشلا  لھأو   ، ةدیج فئاظو  هئاضعأ  مظعم  لغشيو   ، ًاضيأ ًاصیخر 
ملاع يف  مئاق  يضايرلا  ّيدان  نإ   . ةدیج فئاظو  مھيدل  هنوداتري  نيذلا  ّنسلا 

. ملاعلا اذھ  نع  فلتخم 
لك ودبي   ، ةیحطسلا رومألا  لك  نع  رظنلا  فرصبو   . ةمكالم َةمكالملا  نكلو 
نع رداصلا  موتكملا  توصلا  يأ  ؛  ةلثامم حئاورلاو  تاوصألاف   . ًادج ًافولأم  رخآ  ءيش 

ریخنلاو  ، ةَبلحلا ضرأ  ىلع  تامزجلا  ءطوو   ، داسجألل ةمكالملا  تازاّفق  برض 
، ءاجرألا ىلإ  ًاقدحم  يفوقو  ءانثأو   . ّقرعتلا ةحئارو   ، دھجلا لَذب  نع  نامجانلا  نینألاو 

تاردُص نودتري  نایتفو  لاجر  كانھف   . ًاضيأ ًادج  ًافولأم  ودبي  ءيش  لك  نأ  تكردأ 
نورخآو  ، بثاوتي رخآلا  ضعبلاو   ، ةمكالملا سایكأ  ىلع  ّنرمتي  مھضعب   ، ليوارسو

هذھ نم  ّنسلا  يف  راغص  بابش  ينم - ًّانس  ربكأ  مھمظعم   . ةَبلحلا لخاد  نومكالي 
ًاددع كانھ  ّنكلو  حمالملا - ُةاسُقو   ، ينم ًّانس  ربكأ  مھنكلو   ، ةینكسلا ةقطنملا 

. ًابيرقت ّينس  لثِم  يف  نابشلا  نم  ًالیلق 
وأ ةرشع  ةعبارلا  يف  ودبتو   ، لاجرلا طسو  ةدحاو  ةاتف  كانھ   ، يملِع ّدح  ىلع 

ةمكالملا سایكأ  دحأ  ىلع  بردتتو   ، اھدرفمب تناك   . رمعلا نم  ةرشع  ةسماخلا 
يفو  ، ةدیجو ةيوق  تامكل  هل  هّجوتو   ، هلوح صقرتف   ، فقسلا نم  ّةالدملا  ةلیقثلا 

. غلاب زیكرت  نیَتنكادلا  اھیَنیع 
«. ؟ ام ًائیش  ديرتأ  »

هنإ  . يمامأ فقي  حمالملا  يساقو  ةرشبلا  دوسأ  ًاصخش  تيأرف   ، يلوَح ترظن 
يف نونرمتي  اوناك  نيذلا  نيرخآلا  ّنسلا  يف  راغصلا  بابشلا  مظعم  نم  ًّانس  ربكأ 
ضاخ هنأ  ودبيو   ، لقألا ىلع  رمعلا  نم  ثلاثلا  دقعلا  رخاوأ  يف   ، ةیضايرلا ةعاقلا 
ىلع بودنو   ، مكَّلل اتّضرعت  نانیعو   ، روسكم فنأ  هيدلف  ؛  تايرابملا نم  ًاریبك  ًاددع 

. قَرعلاب ةلَّلبم  ةفشنم  هیَفتك  ىلعو   ، ناَتفوفلم هاديو   ، ردصلا يراع  ناك   . هھجو
. ةَبلحلا يف  ةرود  ّوتلل  ىھنأ  هنأ  دقتعأ 
«. يدور نوج  نع  ثحبأ  : » هل تلقف 

«. ؟ نوكت نمو  ؟ ! ًاقح : » هفنأ ًاحسام  لاقف 
«. يناليد سیفارت  »

كعمجت ةلِص  كانھأ  : » ينلأس مث   ، ةیساق حمالمب  ّيلإ  ًاقّدحم  تاظحلل  تمص 
«. ؟ يناليد كاجب 

«. يبأ ناك  »



امدنع تارم  عضب  مكالي  هُتيأر  : » لاق مث  ءطبب  هسأرب  ةرشبلا  دوسأ  باشلا  أموأف 
فسآ : » عبات مث   ، لفسألا ىلإ  رظنو   ، ًةیناث هفنأ  حسمو  ًادیج .» ناك   . ًاریغص تنك 

«. ملعت امك   ، ًانسح  ... كلذ عامسل 
«. ًاركش  ، لجأ »

«. ؟ كلذك سیلأ   ، يدور دیسلا  ةيؤر  ديرت  : » لاقو ًاددجم  ّيلإ  هرظن  عفر 
. يسأرب ُتأموأف 

رثكألا ةمكالملا  ةَبلح  هاجتا  يف  ًاریشمو   ، ءارولا ىلإ  ًاتفتلم  لاق  كانھ .» وھ  اھ  »
«. رعشلا ضیبأ  لجرلا  : » عباتو  ، انم ًابرق 

ضیبأ هرعش   ، ةینبلا ّيوقو  ًافیحن  ًّانِسُم  ًالجر  تيأرف   ، راشأ ثیح  ىلإ  ُترظن 
، نامكالتيو سأرلل  نَییقاو  نارمتعي  ّنسلا  اریغص  نّاباش  ةَبلحلا  يفو   . ریصقو
هّجو نياود ! اي   ، ةعوفرم امكيديأ  ایقَبأ  ًاحئاص :  ، امھل تاھیجوت  ردصُي  ّنِسُملا  لجرلاو 

!«. ءارولا ىلإ  كعفدي  هْعََدت  ال  زِج ! اي   ، كیَمدق مدختسا  تامكل ! هل 
!«. كتيؤر ديري  نم  كانھ   » . ةرشبلا دوسأ  باشلا  ىدان  يدور .»! دیس  »

هنكلو  ، هتعطاقم ببسب  رمألا  ئداب  يف  ًاجعزنم  ادبو   ، انوحن يدور  دیسلا  رظن 
مث نمو   ، هیَنیع يف  زییمت  َةرظن  تيأر  دقل   . هھجو حمالم  تلّدبت   ، ينآر امدنع 
ىلإ ًاددجم  تفتلاو   . هتءارق نم  نكمتأ  مل  ام  ًائیش  ؛  رخآ ًائیش  كلذ  دعبو   ، ةشھد
مث نمو   ، ةحارتسالا امھنم  بلطو   ، تاظحلل ةَبلحلا  يف  ّنسلا  يَریغص  نیَّباشلا 

. هیلإ هّجوتلل  يل  ّحول 
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قبِط ةروص  تنأ   . كُتفرع اذھل   » . يدور دیسلا  يل  لاق  ًامامت .» كدلاو  هبشت  تنأ  »

«. هنع لصألا 
ةعاقلا رّخؤم  يف  عقت  ةّقیضو  ةریغص  ةفرغ  يھو   ، هبتكم ةفرغ  يف  انك 
تسلج نیح  يف   ، هتلواط ءارو  ميدق  رّاود  ّيسرك  ىلع  سلجي  ناكو   . ةیضايرلا
سبالم يدتري  ناك   . هل ةلباقملا  ةھجلا  يف  ًاضيأ  ميدق  ّيبشخ  ّيسرك  ىلع 

. نیمكالمل ةرَّطؤم  روصب  ةاطغم  هبتكم  ناردج  تناكو   . ًایضاير ءاذح  لعتنيو  نيرمتلا 
نم ديدعلا  نكلو  ةمكالملا - اوفرتحا  نّویلحم  نورابتم  مھف  مھضعب - ُتفرع  دقل 

. اھیف نيرھاظلا  نیمكالملا  مظعم  فرعأ  ملو   ، دھعلا ميدق  ةیفارغوتوفلا  روصلا 
يف  » . روصلا ىدحإ  ىلإ  رخفب  ًاریشم  يدور  دیسلا  لاق  كانھ .» كدلاو  كلذ  »
ةمالع قرافب  كدلاو  رسخ   » . مستباو ماعلل 1991 .» ثادحألل  سكِّسإ  ةلوطب  ّيئاھن 

راث دقل   . همزھ يذلا  ىتفلا  ّمع  وھ  ةاضقلا  دحأ  نأ  دعب  ام  يف  انفشتكا   . ةدحاو
اننإ لاق   . كلذ أشي  مل  كدلاو  نكلو   ، ةیمسر ىوكش  ميدقتب  ُتممھو  ًامامت  يبضغ 

«. ّمھي ام  لك  اذھف   ، يقیقحلا لطبلا  فرعن  انمد  ام 
ةبلح يف  يبأ  رھظُت  تناك   . ةیفارغوتوفلا ةروصلا  هاجتا  يف  يرظن  تعفر 
يف ناك  هنأ  دقتعأ   . همصخ ىلإ  ىنمیلا  هدیب  ّةیفاطخ  ةمكل  دّدسي  وھو  ةمكالملا 

، قِحُم يدور  دیسلا  نإ   . كاذنآ رمعلا  نم  ةرشع  ةسداسلا  وأ  ةرشع  ةسماخلا 
. ًاریثك هھبشُأ  انأ  ىرحألاب  وأ   ، ًاریثك ينھبشي  يبأف 

: عبات مث   ، هسأر ّزھي  وھو  نزحب  يدور  دیسلا  لاق  كیبأو .» كمأ  نأش  يف  فسآ  »
« ... بیھر رمأ  نم  هل  اي  »

ریغ ؛  ةجِرحُملا يزاعتلا  ىلع  دایتعالاب  تأدب  دق  تنك   . بسحف يسأرب  تأموأ 
لوق يل  يغبني  ناك  اذإ  ام  وأ   ، كلذ لوق  ةیفیك  وأ   ، هلوق يب  ردجي  ام  عقاولا  يف  ٍِملاع 

. ءيش يأ 
ذنم كدلاو  ناك   ، ينعأ  . قيدصتلا يف  ةبوعص  دجأ  لازأ  ال  : » يدور دیسلا  عبات 

«. ياش بوك  فشتري   ، تاذلاب كانھ   ، نآلا سلجت  ثیح  ًاسلاج  طقف  ةلیلق  عیباسأ 
«. قيدصتلل لباق  ریغ  رمأ  هنإ   » . ًاددجم هسأر  ّزھو 

كصاخشأ نأش  يف  قیقحتلا  صوصخب  ءاج  امدنع  كلذ  ثدح  لھ  »
«. ؟ نيدوقفملا

«. ؟ كلذ نع  كربَخأ  لھ  »
ركذتو  . اّیفُوُت امدنع  هیلع  نالمعي  يمأو  يبأ  ناك  ام  فاشتكا  لواحأ  يننكلو  «ال، 

«. وینوي ناريزح / ةياھن  يف  دعوم  ديدحتل  بتكملاب  كلاصتا  امھُتدِعاسم 
«. يلاصتا نم  ةلیلق  مايأ  دعب  كاج  يب  ّرم   . حیحص »

«. ؟ خيراتلا ركذت  لھ  »
نیَنثالا موي   . كلذ ملعأ   ، نیَنثا موي  ناك  : » باجأ مث   ، ركذتلا ًالواحم  هھجو  مّھجتو 

«. مویلا كلذ  خيرات  نكي  ًّايأ   . دقتعأ امك   ، ویلوي زومت / نم  لوألا 



«. ؟ كلجأل العفي  نأ  يبأو  يمأ  نم  َتدرأ  اذام  »
يذلا ام  فاشتكا  لواحت  اذامل  : » ينلأس مث  مامتھاب  ّيلإ  ًارظان  تاظحلل  ددرتف 

«. ؟ امھتافو ةقيرطب  ةقالع  رمألل  لھ  ؟  سیفارت اي  هیلع  نالمعي  اناك 
، اھمھفأ ةرایسلا ال  ّمطحت  ثداحب  ةقلعتملا  رومألا  ضعب  كانھ   . فرعأ ال  : » ُتررقأ
اَمل الإو  كلذ  نم  دكأتلا  ىلإ  ةجاحب  يننكلو   ، ءيش يأ  ينعت  دق ال   . ءيش لك  اذھ 

«. اھیف ریكفتلا  نع  ًادبأ  ُتفقوت 
ّدم مث  نمو   ، ةرشابم ّيَنیع  ىلإ  ًارظانو   ، قمعب ًاركفم  هسأرب  يدور  دیسلا  أموأ 

ةیحانلا ىلع   . رھظملا َفولأم  دوسأ  ًافلم  جرخأو  هبتكم  ةلواط  جرُد  لخاد  ىلإ  هدي 
. يّلوأ ريرقت  ةرابع  اھتحتو   ، هؤاكرشو يناليد  ةرابع  تبتك  فلملل  ةیمامألا 

. لامك ریشب  ىعدي  مكالم  نع  يرابخإب  عرشو   ، فلملا يل  ّررم 
نم نيرشعلا  يف  ناك   . يل لاق  امك   ، ًاموي هعم  لمع  باش  مكالم  لضفأ  ریشب 

دیسلا عم  ّبردتو   ، ةمكالملا يف  طسولا  فیفخلا  نزولا  ةئف  ىلإ  يمتنيو   ، هرمع
نيرشعو عبس  لصأ  نم  ةارابم  نيرشعو  تس  يف  زاف  دقل   . نیَماع لاوط  يدور 

ذنم ّدكب  ّبردتي  ناكو   ، ةّینفلا ةفاسملا  نمض  اھنم  نورشعو  ناتنثا   ، ةاوھلل ةارابم 
. ىلوألا ةیفارتحالا  هتارابمل  ًادادعتسا  ويام  رايأ / لوأ 

. طق ةرود  يأ  لفغُي  ملو   ، بيردتلا لایح  ًاّبصعتم  شاب  ناك  : » يدور دیسلا  عبات 
لصي ناك  لب   ، ءيش يأ  نم  رّمذتي  ملو   ، ماودلا ىلع  دَّدحملا  تقولا  يف  لصي  ناكو 
هتباصإ نع  غلبُیل  لصتي  ملو   ، ِتأي مل   ، موي تاذ   . ًاروف نيرمتلاب  عرشيو  موي  لك 

لبق كلذ  ثدح   . بسحف ِتأي  مل   . ةلاسر كرتي  ملو   ، رخآ ءيش  يأب  وأ   ، ضرملاب
بجُي مل  هنكلو   ، هب لاصتالا  ُتلواح   . ىلوألا ةیفارتحالا  هتارابم  نم  طقف  مايأ  ةتس 

، كلذل  . يتوصلا ديربلا  ربع  هیلإ  ةھَّجوملا  يلئاسر  ىلع  ًاضيأ  ّدري  ملو   . فتاھلا ىلع 
«. يرجي امم  ققحتأل  فاطملا  ةياھن  يف  هلزنم  ىلإ  تھّجوت 

نوكیب ةقطنم  يف  يدلبلا  سلجملا  هكلمي  لزنم  يف  هيَدلاو  عم  ریشب  میقي 
ذنم لزنملا  يف  امھعم  ةماقإلل  لقتنا  دقو   . يدور دیسلا  ينربخأ  امبسح  ؛  سدلیف
ىلع رثع  دق  نكي  ملو   ، تقولا ضعبل  ندنل  يف  مھتماقإ  دعب  يأ   ، ةلیلق تاونس 

. دعب هب  صاخ  لزنم 
هنإ يل  تلاقو   ، هتدلاو ينلخدُت  مل   ، كانھ ىلإ  ُتلصو  امدنع  : » يدور دیسلا  لاق 
شاب ناك  ام  ذإ   . اھقّدصأ مل   . ةدشب ةضيرملا  هتدجب  مامتھالل  ناتسكاب  ىلإ  رداغ 

. صاخشألا نم  عونلا  كلذ  نم  سیل  وھف  ؛  يغالبإ نود  نم  ناتسكاب  ىلإ  بھذِیل 

. ًابئاص ُدَبي  مل  ام  ءيش   ، لاح ةيأب  هتدلاو  ّفرصت  نأش  يف  بيرم  رمأ  كانھ  ناكو 
ًابيرغ رمألا  ناك   . ينربخُت مل   ، ریشبب لاصتالا  نم  يّنكمت  ةیفیك  نع  اھُتلأس  امدنعو 

«. ًاقح
يننكمي ال  ؟  لعفأ نأ  يننكمي  اذام   » . هیَفتك زھف   ، هُتلأس ؟ .» تلعف اذام   ، ًاذإ »
يناكمإب نكي  مل   . بذكت اھنأ  ىلع  ّيدل  تابثإ  الو   ، ءيش يأب  يرابخإ  ىلع  اھماغرإ 

«. كلذ لایح  ءيش  يأب  مایقلا 
«. ؟ ةطرشلا غالبإ  نع  اذام  »



سیل ریشبف   . ًاضيأ ءيش  يأب  مایقلا  مھتعاطتساب  نكي  مل  نكلو   ، كلذ ُتلواح  »
ثیح ىلإ  باھذلا  هتعاطتسابو   . هرمع نم  نيرشعلا  يف  ناكو   ، ّنسلا يف  ًاریغص 
دارأ اذإو   . هناكم ىلع  صخش  يأ  عالطإب  ًامَزلُم  سیل  وھو   . ءاشي ىتمو   ، ءاشي
هصخي رمألاف   ، ناتسكاب يف  ةضيرملا  هتدجب  ءانتعالل  ةمكالملا  ةنھم  نع  يلختلا 

«. ًّاّیلك
«. ؟ كلذك سیلأ   ، تامولعم عمج  يبأ  نم  َتبلط   ، ًاذإ »

اذھ عم  داع   ، نیَموي دعبو  : » فلملا ىلإ  ًاریشم  لاقو   ، هسأرب يدور  دیسلا  أموأف 
«. فلملا

. تاحفصلا بیلقتب  ُتعرشو  ريرقتلا  ُتحتف 
دیسلا لاق  هيَدلاو .» لزنم  يف  نكي  مل  شاب  نأب  ةمات  ةقث  ىلع  كدلاو  ناك  »
دایترا نع  هفقوت  ذنم  هنم  ءيش  يأ  هغلَبي  وأ  دحأ  هَري  مل   ، كدلاول ًاقفوو   » . يدور

«. ةیضايرلا ةعاقلا 
ًاحّفصتم تلق  دلبلا .» رداغ  دق  ریشب »  » نأ حرتقیل  ءيش  يأ  دجي  مل  يبأ  نكلو  »

. ريرقتلا
دق كلذ  نكلو   ، ریشب نع  ثحبلا  ةلصاومب  ًادیعس  ناك  هنإ  كاج  يل  لاق   . حیحص »
ةریبك ةبسن  مْسَح  نم  مغرلاب  ةیلاع  ةفلكت  ّيلع  ِبّترتتسو   ، تقولا ضعب  بلطتي 

«. ثحبلا ةلصاوم  هنم  ُتبلطف   ، غلبملا نم 
«. ؟ رخآ ءيش  يأ  فشتكا  لھ  »

«. مدقتلا ضعب  ناققحي  امھنإ  لاقو   ، نَیترم يب  لصتا  هنكلو   . دَّدحم ءيش  «ال 
ةحفصلا يف  ةیضقلا  نع  ةصالُخ  كانھ  تناك   . ريرقتلا يف  نّعمتلا  ُتلصاو 
ةیصخش لیصافت  ةیناثلا  ةحفصلا  يفو   ، يبأل يدور  دیسلا  هلاق  ام  زِجوت  ىلوألا 

ةروص ًاضيأ  كانھو   ... خلإ  ، فتاھلا مقرو   ، ناونعلاو  ، رمعلاك  ، لامك ریشب  نع 
ناتنكاد هانیعو   ، ریصقو دوسأ  هرعشو   ، ام ًاعون  ليوط  هھجو  هل : ةیفارغوتوف 

. امھرھظم ببسب  ةركاذلا  نامزالتو 
. ةعرسب زَجوملا  ُتأرقف 

. يدور دیسلا  تلأس  ؟ .» ام رمأب  ریشب  لاغشنا  نع  اذام  »
نكي مل  ریشب »  » نأ ركذأو   ، ریشب نع  ةفاك  ةلئسألا  عاونأ  كوبأ  ّيلع  حرط  »
ركفلا تَّتشم   ، ملعأ ال   ... ادب دقل   . هئافتخا نم  ًابيرقت  عوبسأ  لبق  هتداعك  ًاِزّكرم 

«. ةارابملا ریغ  ام  ًارمأ  ؛  رخآ ًارمأ  هنھِذ  يف  نأ  ول  امك   . ام رمأ  ببسب 
«. ؟ رمألا نع  هَتلأس  لھ  »

«. رمألل ةیمھأ  نإ ال  لاقو   ، بسحف هیَفتك  ّزھ  هنكلو   ، لجأ »
كنیب ریخألا  لاصتالا  ىرج  ىتم  : » هتلأس مث  نمو   ، ةلیلق ٍناوثل  كلذ  يف  ُتركف 

«. ؟ يبأ نیبو 
فرعأ تنك  اذإ  فرعي  نأ  دارأ  دقف   . ةرایسلا ّمطحت  ثداح  لبق  نَیترم  يب  لصتا  »

مث  ، هیَفتك يدور  دیسلا  ّزھو  نوتراب .» ىلإ  همودق  لبق  ریشب  ةایح  نع  ءيش  يأ 
بحي الو  ًادج  لزعنم  صخش  شابف   . عقاولا يف  هب  هربخأ  ام  ّيدل  نكي  مل  : » عبات



نم يقرشلا  فرطلا  يف  میقي  ناك  هنأ  وھ  هب  ينربخأ  ام  لكو   . هسفن نع  ثدحتلا 
نم ام  ناكم  يف  ةمكالملل  ٍدان  يف  هبيردت  مظعم  ىقلتو   ، تقولا ضعبل  ندنل 

«. دروفتارتس
«. ؟ كلذ دعب  ءيش  يأب  يبأ  كغلبُي  ملأ  ؟  ءيش لك  اذھ  لھو   . حیحص : » تلقف

«. «ال
دیسلا يل  هلاق  ام  لك  يف  ًاركفم  تقولا  ضعبل  كانھ  تسلجو   ، فلملا ُتقلغأ 

يأ هتّایط  يف  لمحي  ناك  اذإو   ، ءيش يأ  ينعي  ناك  اذإ  ام  ةفرعم  ًالواحمو   ، يدور
، ةقیقحلا يفف   . ریكفتلا يف  ًاریثك  قّمعتأ  مل  يننكلو   . ىنعملا اذھ  وھ  امف  ىنعم 

. هلعف يب  ردجي  امع  ةعاملإ  ةيأ  كلمأ  نكأ  مل 
. فلملا ًاعفار  يدور  دیسلا  تلأس  ؟ .» هب ظافتحالا  يننكمي  لھ  »

«. هب كظافتحا  مدعل  ًاببس  ىرأ  «ال 
مث  ، ةزانجلا لجرل  ةیفارغوتوفلا  ةروصلا  هُتيََرأو  لومحملا  يفتاھ  ُتجرخأ   ، اھدنع

«. ؟ هَتيأر نأ  كل  قبس  لھ  : » هتلأس
«. ؟ وھ نم  : » ينلأس مث   ، ًایفان هسأر  يدور  دیسلا  زھف 

: ًاددجم هتلأس  مث   ، يبیَج نم  ةعوبطملا  ةخسنلا  ًاجِرخُم  تلق  فرعأ .» «ال 
«. ؟ مھنم ًّايأ  فرعت  لھ   » . ةروصلا هتيََرأو  ؟ .» لاجرلا ءالؤھ  نع  اذام  »

لاق ؟ .» كلذك سیلأ   ، ىرخألا ةیفارغوتوفلا  ةروصلا  يف  دوجوم  لجرلا  كلذ  »
. ةزانجلا لجر  ىلإ  ًاریشم 

«. ؟ راوجلا يف  امھنم  ًّايأ  تيأر  نأ  كل  قبس  لھ  ؟  نيَرخآلا نع  اذام  نكلو   ، لجأ »
«. فسآ «ال، 

ةیضايرلا ةعاقلا  يف  نيدوجوملا  صاخشألا  ىلع  نیتروصلا  ريرمت  يننكمي  لھ  »
«. ؟ مھفرعي مھنم  ٌّيأ  ناك  اذإ  ام  ةفرعمل 

«. كلذ يف  ةلكشم  ، ال  عبطلاب »
«. ؟ ریشب نع  انھ  رخآ  صخش  يأ  ىلإ  يبأ  ثّدحت  لھ  »

امكف  . ةریبك ةدعاسم  هل  اومّدق  مھنأ  دقتعأ  ، ال  نكلو  . ًابيرقت لكلا  ىلإ  ثّدحت  »
انھ لكلا   . سانلا ةطلاخم  نع  عنتمي  ناكو   ، ًادج ًالزعنم  ًاصخش  ریشب  ناك   ، ُتلق
يف ءاقدصأ  هل  ذختي  مل  شاب  نكلو   ، مكالمك هنومرتحي  لكلاو   ، عبطلاب هنوفرعي 

«. لاح ةيأب  يملِع  ّدح  ىلع  سیل   . عقاولا
ةدعاسملا لك  ىلع  كل  ًاركش   ، ًانسح : » تعبات مث   ، تفقوو هل  تلق  ًانسح .» »

«. ديدج ءيش  يأ  رھظ  اذإ  كِملعُأس   . يدور دیس  اي  يل  اھَتمّدق  يتلا 
«. دیج مكالم  كنأ  ُتعمس  : » لاقو يل  مستباف 

«. ًالعف كلذك  تنك  اذإ  فرعأ  «ال 
 ». ًادج كب  ًاروخف  كوبأ  ناك  »

!«. ؟ ًاقح »
. هسأرب يدور  دیسلا  أموأف 

هیلإ ًارظانو  ًاريدتسم   ، بسحف كانھ  ُتفقو   . كلذ ریغ  لوقأ  اذام  فرعأ  مل 



، ًاقیمع ًاسَفن  تذخأ  مث  نمو   ، ّيَنیع يف  عومدلا  زخوب  ًارعاشو   ، ةلیلق تاظحلل 
. ةیضايرلا ةعاقلا  تلخدو   ، ةبوعصب يباعل  ُتعلتباو 
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فرعي ال  مھنم  ٌّيأف   . نيرخآلا نیمكالملا  نأش  يف  ًاّقِحُم  يدور  دیسلا  ناك 

نم ّنسلا  يف  راغصلا  بابشلاف  ّيلإ - ثدحتلا  ًاعیمج  اوءاشي  ملو   . ریشب نع  ریثكلا 
نكلو ةلئسألا - حرطي  نم  لكب  نوباتري  مھتعیبطب  اوناك  ةینكسلا  دیلس  ةقطنم 
رظنلا فرصبو   . هولوقیل ریثكلا  مھيدل  نكي  مل  ّيلإ  ثدحتلاب  ءادعس  اوناك  نيذلا  كئلوأ 

نأ امك   ، ودبي امك  ریشب  نع  ءيش  يأ  فرعي  دحأ  نكي  مل   ، ًاعراب ًامكالم  هنوك  نع 
ةعاقلا يف  لكلا  ىلإ  يثّدحت  دعبو   . نیتروصلا يف  لاجرلا  نم  ًّايأ  فرعي  مل  ًادحأ 

. دیفم ءيش  يأ  ةفرعمب  لمأ  لك  ُتدقف   ، نیَنیعلا ةنكاد  ةاتفلا  ءانثتساب  ةیضايرلا 
ببسلا نأ  ًاقداص - تنك  اذإ  ضرتفأ -  . ةياھنلا ىلإ  ةاتفلا  يكرت  ببس  فرعأ  ال 

، لیقثلا ةمكالملا  سیك  ىلع  ّنرمتت  لازت  ال  تناك   . جارحإلاو فوخلا  نم  جيزم 
ریغو  ، ًامامت ةفیخم  اھيَدي  يَتضبقب  هايإ  اھبرض  ءانثأ  اھھجو  ىلع  ةرھاظلا  ةرظنلاو 
مل  . هباش ام  وأ  هلتق  لواحت  اھنأ  ول  امك  سیكلا  مكلت  تناك  اھنأ  ينعأ   . ةّعنصتم
؛ عافدنالاو لاعفنالا  ةديدش  ودبت  يھف   . لبق نم  ًالثامم  ًارمأ  تيأر  نأ  يل  قبسي 

اھیَنیعب عقاولا - يف  ةفیطل  تدب  اھنكلو   . اھنأشو اھكرت  يف  ًّایلم  تركف  يننأ  ةجردل 
ىلع مامتھالل  ریثملا  اھھجوو   ، حتافلا ّينبلا  اھنولب  ةلیمجلا  اھترشبو   ، نیَتنكادلا
فرعأ تنك   . اھیلع ةعيرس  تارظن  ءاقلإ  نم  يسفن  عنم  نم  نكمتأ  ملو  بيرغ - وحن 

هنإ  . اھیلإ ثدحتلا  ديرأ  ال  يننأ  ًاضيأ  فرعأ  تنك  يننكلو   ، اھیلإ ثدحتلا  ديرأ  يننأ 
. ًادج ِكبرُم  رمأ  هنإ   . دحاو نآ  يف  ّئیسو  دیج  ؛  ًاقح بيرغ  روعش 

اھُتّفرعو بسحف  اھیلإ  ُتھّجوتو   ، ًایبغ نوكأ  الأ  يسفن  نم  ُتبلط   ، ًاریخأ
. يسفنب

ةلئسألا نم  لیلق  ددع  حرطب  يمایق  نیعنامت  لھ   . يناليد سیفارت  انأ   ، ًابحرم »
«. ؟ لامك ریشب  نع  كیلع 

. سیكلا ىلإ  تامكللا  هیجوت  تلصاو  لب   ، ّيلإ رظنت  مل  اھنإ  ىتح   ، ِبجُت مل 
. ًالیلق يتوص  ًاعفار  تلق  ًارذُع .» »

ًةلصاوم  ، سیكلا ىلإ  ىوقأ  تامكل  هیجوتب  تعرشو  نیمیلا  هاجتا  يف  تبثوف 
، جاعزنالا يب  ضرتفُي  هنأ ال  ُتفرعو   ، ًاقح اھكولس  نم  ُتجعزنا   . لماكلاب يلھاجت 
يف ةرح  يھف  ؛  جاعزنالاب ريدج  ریغ  ةطاسبب  رمألا  نإ  يسفنل  لوقلا  ُتلواحو 
ودبي امك  يسفن  ىلإ  ءاغصإلا  أشأ  مل  يننكلو   . لالدلا اھدسفأ  ةریغصك  فرصتلا 
نمو  ، ةوقب سیكلا  برضت  يھو  اھّايإ  ًابقارم   ، تقولا ضعبل  كانھ  ُتفقوف   . ام ببسل 
نم ةھجتملا  تامكللا  ىلع  لمعلا  ىلإ  ةجاحب  ِتنأ  : » مات ءودھب  اھل  تلق  مث 

«. ىلعألا ىلإ  لفسألا 
. لعف در  كلذ  نع  مجن  دقل 

. ّيلإ ًةقلمحمو  ًةأجف  ًةفقوتم   ، ةّدِحب تلاق  ؟ .» اذام ِتنأ  »
ىلإ ةجاحب  تنأ   . ىلعألا ىلإ  لفسألا  نم  ةھجتملا  ىرسیلا  تامكللا  : » تلقف

«. لیلقب اھنیلزنُت  امم  رثكأ  كفتك  لازنإ 



. ّمكھتب تلاق  ؟ .» ًاقح »
«. ككِرو ىلإ  برقأ  ِكقفرِم  نوكي  نأ  بجي  »

«. ؟ ىلعألا ىلإ  لفسألا  نم  ةمكل  هیجوت  ةیفیك  فرعأ  يننأ ال  دقتعتأ  »
«. الإ سیل  ةدعاسملا  لواحأ  : » اھتبجأو  ، ّيفتك ُتززھف 

. ينم ًةرخاس  تلاق  الإ .» سیل  ةدعاسملا  لواحأ  »
. بسحف اھیلإ  ُتقّدحو   ، اھّمكھت ينِْرثُي  مل 

«. ؟ لاح ةيأب  ةمكالملا  نع  هفرعت  يذلا  ام  : » تلاقف
«. يرغِص ذنم  ةمكالملا  سرامأ  »

«. انھ ةمكالملا  سرامت  مل   . انھ سیل  »
«. ةمكالملل نوتراب  ةیميداكأ  داترأ  انأ  : » اھل تلقف 

«. ؟ ةمكالملل نوتراب  ةیميداكأ  : » تددرو ةضيرع  ةماستبا  تقلطأ   ، اھدنع
«. لجأ »

«. ؟ كلذك سیلأ   ، نّايرث بأو  مأ  كيدل  »
عطتسأ ملو   ، ًادج ًابضاغ  تنك   . ءيش يأ  لوق  نم  نكمتأ  مل   ، ًائیش لقأ  مل 

اھلوق تكردأ  اھنأ  دقتعأو   . ةدوربب اھیلإ  ُتقّدحو   ، بسحف ّّيكف  تقبطأ   . مالكلا
نم مغرلابو  اھیَنیع - يف  ةبيِّرلا  ضیمو  تيأر  ذإ  هلوق - اھب  ضرتفُي  نكي  مل  ام  ًائیش 
. عوضوملا رییغتل  لقألا  ىلع  ةقایللا  تدجو   ، هباش ام  وأ  اھمالك  نع  اھعجارت  مدع 

«. هلعفأ ام  فرعأ  ؟  انقفتا  ، كتدعاسم ىلإ  ةجاحب  ُتسل   ، رظنا : » تلاقف
«. هنیلعفت ام  نیفرعت  كنإ ال  لقأ  مل  »

« ... ةاتف يننأل  طقف  »
!«. ؟ ءيش يأب  كلذ  ةقالع  ام  »

«. ةارابم ضوخ  يتعاطتساب  : » تلاق مث  ةكبترم  تاظحلل  تددرتف 
«. كلذ لعف  كتعاطتساب  نأ  فرعأ  »

«. ٍلاعتب ينْلماعت  «ال 
« ... «ال

«. كترخؤم لكر  يتعاطتساب  »
نكأ مل   . ةعيرس ةكحض   ، بسحف ةكحض  تقلطأ  يننكلو   ، كحضلا دصقأ  مل 
كلذك رمألا  ربتعت  مل  اھنكلو   . فقوملا ةفاخس  ببسب  كحضأ  لب   ، اھنم رخسأ 
ىلع يننإ  ّيلإ  اھرظن  ةقيرط  نم  لوقلا  يننكميو   . اھل ةناھإ  هتربتعا  لب   ، عبطلاب

. ةمكالملا بارِج  ىلإ  رظنت  امك  ّيلإ  رظنت  تناك  ذإ   . نمثلا عفد  كشو 
« ... ِنعأ مل   ، يعمسا  ، هیِھ : » ّيَدي ًاعفار  تلقف 

«. ؟ ّيلع ّبلغتلا  كتعاطتساب  نأ  دقتعتأ  »
« ... ُتنك : » تلقو ًایفان  يسأر  ُتززھف 

ىلإ اھفتك  قوف  نم  ةعيرس  ةرظن  تقلأو  ؟ .» ةقیقحلا فشتكن  اذامل ال   ، ًانسح »
سایق ام  : » ينتلأسو ّيلإ  تتفتلا  مث  نمو   ، ةغراف اھْتدجوف  ةمكالملل  ةبلح  برقأ 

«. ؟ امھلمعتست نيذللا  نيزاّفقلا 



«. كمكالأ نل  »
يَدي ىلع  برضلل  ضرعتلا  نم  فئاخ  تنأ  لھ   » . ءازھتساب تلاق  ال؟ .» َِمل  »

«. ؟ ةاتف
« ... انأ «ال، 

«. ؟ اذام تنأ  »
«. فیخس رمألا  : » اھتبجأ مث   ، ُتدھنتف

. كيدل اذام  َرِنل   » . ةرخاس ةماستبا  ةمستبم  تلاق  يوقلا .» لجرلا  اھيأ   ، ایھ »
«. كلذب مایقلا  يب  ضرتفُي  فیك  ينَِرأ 

تفتلاو  ، ةیضايرلا ةعاقلا  يف  داس  ءودھلا  نأل  ؛  اننوبقاري سانلا  نأ  ًاكردُم  تنك 
. ةیلستو لوضُفب  انیلإ  نيرظان   ، انھاجتا يف  هوجو  ةرشع  نم  رثكأ 

ًاضرأ كعقوُأ  مل  اذإو   ، يعم ةَبلحلا  لُخدا   ، عمسا : » ةاتفلا تلاق   ، اھدنع
«. ؟ كيأر ام   . كتلئسأ نع  بیجُأسف 

. هب مایقلا  ّنیعتي  ًادحاو  ًارمأ  كانھ  نأ  ُتفرعو   ، اھیَنیع ىلإ  تقّدحو   ، اھیلإ ترظنف 
ّةیبغو  ، ةیلوفطو  ، ّةیثبع ةارابم  نوكتس  اھنأل  اھعم  ةارابم  ضوخ  نكمملا  ریغ  نم 
ءيش ال  ؟  فئاخ يننأ  رخآ - صخش  يأ  دقتعا  وأ  ْتدقتعا - ول  اذام   ، نكلو  . ًامامت
میكحلا رمألا  هنإ   . داعتبالاو ةرادتسالا  وھ  هب  مایقلا  ّيلع  ّنیعتي  ام  لكف   . هتبُثأل ّيدل 

. دعتباو  ، لاحلا يف   ، بسحف رِدتسا   . هلعف يب  ردجي  يذلا  دیحولا 
«. ْلتاقتنلف ؟  ًالاتق نيديرتأ  : » تعبات مث   ، ًامستبم اھل  تلق  ًانسح .» »
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ةيامحل ةادأو  سأرلل  ٍقاوو  ةمكالملل  نيَزاّفق  ىلع  مھدحأ  يل  رثع  امدنع 

يذلا رارقلا  ببسب  فسألاب  رعشأ  تنك   ، ةَبلحلا ُتلخدو  ُتددعتساو   ، نانسألا
ّيَثبع رمأ  اھعم  ةارابم  ضوخف  ؛  يلقع توص  ىلإ  ءاغصإلا  يب  ضرتفُي  ناك   . هتذختا

. اھلاِزن ىلع  يتقفاوم  ببس  نع  ةركف  ةيأ  كلمأ  نكأ  ملو   . ًامامت ّيبغو  ّيلوفطو 
. ييأر يرییغت  ىلع  تاف  ناوألا  نكلو 

ةیضايرلا ةعاقلا  يف  نم  لك  فقوأو   ، ةَبلحلا طسو  رخآلا  هجاوي  اندحأ  راص  ذإ 
ضعب ّلغتساو   . يدور دیسلا  مھیف  نمب   ، انتدھاشمل انلوح  اوعّمجتو   ، هلمع
نيرفاصو  ، نیكحاضو نیفتاھ  ؛  ةجرد ىصقأل  ةبسانملا  ّنسلا  يف  راغصلا  بابشلا 

! يف - يإ يف ! - يإ ةاتف ! اي  ًاضرأ  هیعقَوأ  يفيإ ! اي  ایھ  ةاتفلل : نیفتاھو   ، نیقّفصمو
! يف - يإ

. نآلا اھمسا  فرعأ  ُّتب  لقألا  ىلع 
. يفيإ

. لیمج مسا  هنإ 
. ةرشابم ّيَنیع  ىلإ  ًةرظان  تلاق  ؟ .» دعتسم تنأ  لھ  »

«. ؟ رومألا يرجتس  فیك  : » اھتلأسف
اذكھ  . ًاضرأ عقتسو   ، كبرضأس : » تباجأو  ، ةعساو ةماستبا  تقلطأ   ، اھدنع

«. رومألا يرجتس 
« ... نم س ؟  ةدحاولا ةلوجلا  مودت  مكو  ؟  تالوجلا ددع  ام   . هینعأ ام  نیفرعت  »

«. ؟ رثرثتو بسحف  كانھ  فقتس  مأ  لتاقتس  لھ  »
. اھیلإ ُتقّدحف 

، ةیلاتقلا اھّتیعضو  تذختاو   ، اھیتضبق ْتعفر   ، يرظن نع  اھرظن  عفرت  نأ  نود  نمو 
، َّيبناج ىلع  ّيَدي  ًایقبُم   ، تاظحلل اھُتبقار   . اھناكم يف  صقرلاو  بثولاب  تعرشو 

. ٍّدحتب ّيَزاّفق  ُتعفر  مث  نمو 
«. ؟ دعتسم تنأ  لھ  »

«. أدبنلف  ، ًانسح : » اھل تلق  مث   ، نزاوتلا نم  ةلاح  يف  ُتفقوو   ، ّيَمدق تّكرحف 
. لعف ّدر  يأب  موقأ  يك  يل  ةصرفلا  ّينست  مدع  ةجردل   ، ةریبك ةعرسب  ْتكرحت 
يل تھّجوو   ، يھاجتا يف  ةریغص  ةوطخ  تطخو   ، ىرسیلا اھفتك  ةعرسب  تلزنأ  ذإ 
ةدحاو ةبكُر  ىلع  ُترھناف   ، يردص نم  ءاوھلا  لك  ًةجرخُم   ، يعُلضأ ىلع  ةيوق  ةبرض 
ظحالأ مل   ، ملألا لھاجتو  سفنتلا  ًالواحم  امھرصعو  ّيَنیع  يضامغإ  ءانثأو   . ًاثھال
ناكم يف  مھنأ  ول  امك  رمألا  ادب  نكلو   ، نوحیصيو نوفتھي  مھو  سانلا  حضاو  لكشب 
ىلإ ترظنو   ، ءاوھلا نم  ّيتئر  ءلِم  تقّشنتو   ، يسفن ىلع  ترطیسف   . ًادج دیعب 

. يفيإ
. ةمستبم يقوف  ةفقاو  تناك 

؟ ىلعألا ىلإ  لفسألا  نم  ةھجتملا  ىرسیلا  ةمكللا  َتدجو  فیك  : » ينتلأسو



«. ؟ كيأرب يفكي  امب  يفتك  ُتلزنأ  لھ 
. لاتقلا ةیعضو  ُتذختاو   ، ًاددجم ُتفقوو   ، رخآ ًاقیمع  ًاسَفن  ُتذخأ 

. ماستبالا ًةلصاوم  تلاق  ؟ .» ةعباتملا يف  كتبغر  نم  قثاو  تنأ  لھ  »
يف ءارولا  ىلإ  تنحناف   ، اھسأر ىلع  ىرسیلا  دیلاب  ةفیفخ  ةمكل  اھل  ُتھّجو 

. اھھجو نع  ةمسبلا  حسمل  ةیفاك  تناك  اھنكلو   ، اھّايإ ًةّبنجتم  بسانملا  تقولا 
ةفوقعم ةمكل  يل  تھّجوو  مامألا  ىلإ  تعفدنا  مث  نمو   ، تاظحلل يب  تقلمح 

، ًةیناث ْتلواح   . ىنمیلا ةھجلا  ىلإ  ُتبثوو   ، ىرسیلا يدیب  اھتيدافتف   ، ىنمیلا اھدیب 
مث نمو   ، ىلعألا ىلإ  لفسألا  نم  ىرخأ  ىرسي  ةمكل  هیجوتل  ةرملا  هذھ  ًةغوارم 
ةوطخ نكت  مل   . ةریخألا ةظحللا  يف  ىنمیلا  دیلاب  ةرَشابم  ةمكلب  اھّايإ  ًةلدبتسم 
ةمكللا ديدستل  اھنزو  اھلقن  ءانثأ   ، كلذلو  . اھب موقتس  اھنأ  ُتفرع  يننكلو   ، ةّئیس

. اھنزاوت اھتدقفأو  اھھجو  تباصأ  ىرسیلا  يدیب  ةفیفخ  ةمكل  اھل  ُتھّجو   ، ةرَشابملا
ُتقبتسا يننكلو   ، ىنمیلا اھدیب  ًةّحولمو  مامألا  ىلإ  ًةعفدنم   ، ًاروف كلذ  ىلع  ّتدر 

ًةلفغُم  ، يسأر نم  ةدُعبَم  ىلع  ّترم  يتلا  ةديدستلا  نم  ًاددجم  ُتّصلمتو   ، رمألا
. هّايإ

ّترمتسا دقل   . اھسفن ةریتولا  ىلع  لاتقلا  لصاوُت   ، ةیلاتلا ةلیلقلا  قئاقدلا  يف 
يف ىرخألا  َوِلت  ةمكل  ًةدِّدسم   ، ةقئاف ةعرسب  مامألا  ىلإ  ضاضقنالاب  يفيإ 
ةمكل رخآ  ىلإ  نیح  نم  اھل  هّجوأ  تنك   . ّيولتلاو زازتھالاب  تررمتساو   ، يھاجتا

ةرطیسلا ًةلواحم   ، ًالیلق ءارولا  ىلإ  ْتعجارت   ، اھُتبرض املكو   . سأرلا ىلع  ةفیفخ 
لك تداعتسا   ، ىرخأ ةرم  تامكللا  هیجوتب  ْتعرش  املاح   ، نكلو  . اھّتیناودع ىلع 
مظعم قافخإ  نم  مغرلابو   . ينامسَّتلا تيرفِعلا  لاتقب  هبشأ  رمألا  ادب   . اھّتیناودع

يل قبسي  مل  يل  نیَّتيوق  نیَتمكل  هیجوت  نم  ْتنكمت   ، اھفادھأ ةباصإ  يف  اھتامكل 
ةلتاقم اھنأ  يف  بير  ال  ًاقح ! مكللا  اھتعاطتساب   ، ينعأ  . امھنم ىوقأ  ُتیّقلت  نأ 

ذإ  . لضفألا مكالملا  يننكلو   ، لاتقلا يف  ينم  لضفأ  نوكت  امبر   ، عقاولا يف   . ةدیج
بلطتت ةمكالملا  نكلو   ، ّةیناودع رثكأو  ىوقأو  ينم  ًامجح  ربكأ  يفيإ  تناك  امبر 

. ةیناودعلاو ةوقلا  نم  رثكأ 
الو  ، ءرملا ةقاط  نم  ریثكلا  دفنتسي  تامكللا  ديدست  نإ  ذإ   . ْتبعت اھنأ  ُتظحالو 

امدنعو  . تاعاس لاوط  لیقث  ةمكالم  سیك  ىلإ  ةيوق  تابرض  هّجوي  ناك  اذإ  امیس 
ةمكل ديدست  ًةلواحم   ، ًاددجم ّيلع  يفيإ  ضاضقنا  ءانثأ   ، اذل  . هتراھم دقفي  بعتي 

، ةئطاخ اھّتیعضوف  ؛  نزاوتم لكشب  فقت  ال  اھنأ  تدجو   ، ىنمیلا اھدیب  ةفوقعم 
ءاھنإل يتصرف  اھنأ  ُتفرعو   ، هیف انوكي  نأ  بجي  نيذللا  نیعضوملا  ریغ  يف  اھامدقو 
اھل تحمسو   ، يناكم ُتمزال   ، اھنع ًادیعب  ةرملا  هذھ  بوثولا  نم  ًالدب   ، اذل  . لاتقلا

ةفوقعملا ةمكللا  اھھیجوت  ءانثأو   . ةمكللا ديدستل  اھلقث  لك  عْضوو  ينم  بارتقالاب 
يف ىنمیلا  اھدي  تقفخأف   ، ةعرسب ءارولا  ىلإ  ُتینحنا   ، ىنمیلا اھدیب  ةریبكلا 
ًاروف ُتدَّدسف   ، يراسي ىلإ  تّرثعتف  اَھنزاوت  اھتمكل  ةوق  اھتدقَفأو   ، ينقَذ ةباصإ 

. اھسأر بناج  ىلع  ةمكل 
ببسب نكلو   ، عقاولا يف  ةيوق  ةبرض  اھل  هّجوأ  ملو   ، هباش ام  وأ  اھعرص  أشأ  مل 



وأ حیحصلا - ناكملا  يف  اھُتبصأ   ، اھسأر اھترادإ  ءانثأ  ةمكللا  اھیّقلتو  اھنزاوت  اھنادقف 
. ّرجآلاب ءيلم  ٍسیكك  ةَبلحلا  ضرأ  ىلع  تعقوف  اھرظن - ةھجو  نم  ئطاخلا  ناكملا 

. ةیضايرلا ةعاقلا  ءودھلا  داس   ، ًةأجف
مل  . أوسألا نم  ةلیلق  تاظحلل  ُتیشخو   ، ةبوعصب سفنتأ  انأو  يفيإ  ىلإ  ُترظن 
اھاديو  ، ضرألا ىلع  اھھجوو   ، بسحف كانھ  ةیقلتسم  تناك  لب   ، كرحتت نكت 
يمحت يتلا  ةعطقلا  ةلازإل  يدي  ّدمأ  تنكو   ، اھبناجب ةعرسب  ُتمثج   . اھَیبناَج ىلع 
ةَبلحلا ضرأ  ىلع  تسلجو   ، ىلعألا ىلإ  ًةأجف  اھسفن  تعفد  امدنع  اھنانسأ 

. میقتسم لكشب 
«. !؟ كانھ ثدح  اذام   » . اھسأر ًّةزاھو  اھیَنیع  ًةفراط   ، ءودھب تثھلو  ّفُأ .»! »

. اھُتلأس ؟ .» ریخب تنأ  لھ  »
«. ظحلا كفلاح  دقل   . ءيش لك  اذھ   ، ُتّرثعت دقل   . ریخب انأ  عبطلاب  »

نمو  ، تاظحلل تددرت   . يدي اھل  ُتددمو   . ریخب اھنأل  حایترالاب  ًارعاش  ُتمستباف 
. اھتدعاسمب يل  تحمسو  اھب  ْتكسمأ  مث 

«. ؟ انقفتا  ، لداعتلاب تھتنا  ةارابملا  هذھ  نأ  ربتعنس  »
. يسأرب ُتأموأف 

يف ًاریثك  كعم  لھاستأ  نل  يننكلو  : » تلاقو ةضيرع  ةماستبا  تقلطأ   ، اھدنع
«. ةیلاتلا ةلوجلا 

!«. ؟ ةیلاتلا ةلوجلا  »
«. ؟ َتیفتكا لھ  ؟  رمألا ام  »

انوحن هّجوتو   ، ةَبلحلا ىلإ  يدور  دیسلا  دعص   ، راتحم انأو  اھیلإ  يقيدحت  ءانثأو 
«. رضاحلا تقولا  يف  امتیفتكا  امكنأ  دقتعأ  : » ًالئاق
!«. ّوتلل انأدب  اننكلو  : » تلاقو يفيإ  هب  تقلمحف 

«. ىفك تلق  : » لاقو ةمارصب  اھیلإ  رظن   ، اھدنع
« ... نكلو  ، لجأ »

«. ؟ انقفتا  ، يفيإ اي  يِّحلُت  ال  : » مزحب لاقف 
. تدّھنتف

. انَیلكل لاق  احفاصت .»  ، نآلا »
ىلع امھتقلأو  اھيَدي  تعفر  مث  نمو   ، تاظحلل يفيإ  تددرتف   ، ّيَزاّفق ُتددم 

. ّيَزاّفق
. اھل تلق  ةسرش .» ةلتاقم  تنأ  »

«. ًادج ًاّئیس  َتسل  ًاضيأ  تنأو  »
. ًامستبم تلق  بسحف .» ظحلا  ينفلاح  »

«. ؟ هباش ام  وأ  ّطرم  تابِ ىلع  لوصحلا  ديرتأ  : » ينتلأس مث  ةماستبالا  ينتلدابف 
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نكلو  ، تابورشملا عیب  ةلآ  نم  هباش  ام  وأ  ّطرم  تابِ ىلع  لصحنس  اننأ  ُتضرتفا 
ْتحتفو  ، ةریغص نئازخ  ىلع  يوتحت  ةفرغ  ىلإ  كلذ  نع  ًاضوع  ينتبحطصا  يفيإ 

، نيَرتیلل عّستت  الوك  ویلاف  زوكِست  ةنینق  اھنم  تبحس  رھظ  ةبیقح  تجرخأو  اھادحإ 
. ةنینقلا يل  تّررم  مث  نمو   ، ةليوط ةعرج  تلوانتو  ةدادّسلا  تلازأو 

. رادجلا ءازإ  عوضوم  ليوط  ّيبشخ  دعقم  ىلإ  ًةریشم  تلاق  ؟ .» سولجلا ديرتأ  »
. ةنینقلا نم  ةعرج  تلوانتو  ُتسلجف 

، ضرألا ىلع  اھرھظ  ةبیقح  ًةیقلُم  ينتلأس  ؟ .» ةیناث ةرم  كمسا  ناك  ام  »
. يبناجب ًةسلاجو 

«. يناليد سیفارت  »
«. نوسنوج يفيإ  انأ  »

اھْتعضوو ةدادّسلاب  ةنینقلا  ةّھوف  ْتقلغأ   . ةنینقلا اھل  ًاّررمم  يسأرب  اھل  ُتأموأف 
اھرعش تعمج  دق  تناك   . اھيَدي اتلكب  اھسأر  ّتكحو   ، اھرھظ تدنسأ  مث  نمو   ، ًاضرأ
لئاملا ّينبلا  اھرعش  نئازخلا  ةفرغل  يرّولفلا  ءوضلا  تحت  ألألتو   ، ةریفض لكشب 

. قرعلا تارطق  لعفب  دوسألل 
«. ؟ لامك ریشبب  ديدشلا  كمامتھا  ببس  ام   ، يناليد سیفارت   ، ًاذإ »

، يبأو يمأ  نع  اھرابخإ  عقاولا  يف  أشأ  مل   . ناكمإلا رْدَق  ًابَضتقم  يحرش  ُتیقبأ 
نیَّصاخ نَیيِّرحت  اناك  امھنإ  اھل  تلق   ، كلذل  . رمألا ّبنجتل  ةقيرط  دجأ  مل  يننكلو 
ثداحب امھلتقم  عقاو  ىلع  اھتعلطأ  مث  نمو   ، ریشب ءافتخا  ببس  يف  ناققحي 

. ةرایس ّمطحت 
«. ؟ كلذ ثدح  ىتم  : » تعبات مث   ، ّيلإ ًةقّدحم  تلاق  ؟ .»! امھالك تام  لھ  »

«. نیَعوبسأ ذنم  »
مل اذامل   . ةفسآ انأ  : » تلاق مث  يعارذ  ىلع  اھدي  ًةعضاو  ْتسمھ  يھلإ .» اي  »

« ... ملعأ تنك  ول  ءارھلا  اذھ  لكل  كُتّضرع  اَمل  ؟  ينربخُت
«. رمألل ةیمھأ  «ال 

نإ كل  ُتلق  امدعب  ينّملكُت  فیك   » . اھسأر تزھو  عبطلاب .» ةیمھأ  رمألل  لب  »
«. ؟ نّیيرث ًابأو  ًامأ  كيدل 

«. ؟ كلذك سیلأ   ، يملعتل ِتنك  ام  »
«. سیفارت اي  ًاقح  ةفسآ  انأ   » . ْتدھنتف

. تمِصبو  ، تاظحلل ضرألا  ىلإ  ْتقّدحو 
. ينملؤت لازت  تناك ال  ذإ  ؛  ددرتب يعلضأ  ُتكرف 

ناك دقف   » . قمُعب ًةركفم  يفيإ  تلاق  ًادیج .» ریشب »  » فرعأ مل   ، عقاولا يف  »
«. دحأ عم  ثيدحلا  فارطأ  لدابتي  نكي  ملو   ، ًادج ًائداھ 

«. ؟ ءيش يأ  نع  ًاموي  هِتّملك  لھ  »
ًاحصُن يل  مّدقي  ناكو   ، تایحتلا لدابتن  ماودلا  ىلع  انك   ، ينعأ  . ًاقح سیل  »



كيرحت نع  ةدیفم  حئاصن   ، ملعت امك   . رخآ ىلإ  نیح  نم  ةمكالملا  نع  ًابَضتقم 
«. يصخش رمأ  يأ  نع  طق  ثدحتن  مل  اننكلو   . ةلثامم رومأو   ، ّبردتلاو نیَمدقلا 

«. ؟ يفتخي نأ  لبق  هنأش  يف  يداع  ریغ  ءيش  يأ  ِتظحال  لھ  »
ناك اذإ  فرعأ  ، ال  ينعأ  ... ام رمأ  كانھ  ناك   ، ًانسح : » تباجأ مًثالیلق  ّيلإ  ترظنف 

«. ام ًاعون  بيرغ  هنأ  كاذنآ  يتظحالم  ركذأ  يننكلو  مأ ال،  يداع  ریغ 
«. ؟ رمألا كلذ  ناك  ام  »

تیضق دقل   . هئافتخال قباسلا  ةعمجلا  موي  كلذ  لصح   » . ًةّركفم اھھجو  تكرف 
نم ریثكلاب  موقي  ناك   . ّركبم تقو  يف  ّنرمتي  شاب  تيأرو   ، انھ ءاسملا  ةرتف  مظعم 
ُتیھنأ امدنعو   . ةریبكلا هتارابمل  ًادادعتسا  تقولا  كلذ  يف  ةمكالملا  نيرامت 

هنأل ًالیلق  بيرغ  رمأ  وھو   ، ةیضايرلا ةعاقلا  يف  دوجوم  ریغ  هنأ  ُتظحال   ، يبيردت
ام رمأ  نع  يدور  دیسلا  ىلإ  ثّدحتي  هنأ  تدقتعا  يننكلو   . ةداع رداغي  نم  رخآ 

ّتزھو « ... ام ناكم  يف  ةارابم  روضحل  ًاعم  ارداغ  امھنأ  وأ   ، امبر هتاكیتكتب »  » ّقلعتي
امدنع قحال  تقو  يف  الإ   ، ًاقدِص  ، كاذنیح ًاریثك  كلذ  يف  ركفأ  مل   » . اھیَفتك يفيإ 

عم ةنوكرم  ةرایس  يف  ًاسلاج  شاب  تيأرو   ، لزنملا ىلإ  يقيرط  يف  تنك 
«. هلعفي امع  لؤاستلاب  ُتعرشو   ، تالذبلا نودتري  نيذلا  كئلوأ  نم  نیَصخش 

«. ؟ ةرایس يف  ناك  لھ  »
«. باكرلا دعقم  ىلع  : » تلاقو اھسأرب  تأموأف  »

«. ؟ كلذ ثدح  نيأ  »
دیلس نم  ةبُرقَم  ىلع  ریغص  ّيبناج  عراش  هنإ   . وینوفأ سواھلوك  ةداج  يف  »
سانلا ءانثتساب  ًاریثك  دحأ  همدختسي  ، ال  كلذل  . ملعت امك  ذفان  ریغ  قيرط  وھو   ، نیل

مامأ ُتررمو   ، عراشلا رخآ  يف  نطقت  يل  ةبیسن  روزأ  تنك   . كانھ نیمیقملا 
«. اھلزنم ىلإ  يقيرط  يف  ةرایسلا 

«. ؟ ديدحتلاب هِتيأر  نم  وھ  ریشبو  »
قئاسلا دعقم  ىلعو   ، باكرلا دعقم  ىلع  ًاسلاج  ناك   ، ُتلق امك   . ديدحتلاب »

«. رخآ لجر  يفلخلا  دعقملا  ىلعو   ، لجر سلج 
«. ؟ نولعفي اوناك  اذام  »
«. بسحف نوثدحتي  »

«. ؟ نَیلجرلا ِتفرع  لھ  »
«. امھتيأر نأ  يل  قبسي  مل  »

«. ؟ امھدحأ ناك  لھ   » . ةزانجلا لجر  ةروص  اھتيََرأو  لومحملا  يفتاھ  ُتجرخأ 
«. ال : » تباجأ مث  ةیفارغوتوفلا  ةروصلاب  تّسرفتف 

«. ؟ امھنع اذام   » . نيَرخآلا نَیلجرلل  ةعوبطملا  ةخسنلا  اھتيََرأو 
، عقاولا يف   . نیَھباشتم ناودبي  : » تلاقو اھسأر  تزھ  مث  نمو   ، رظنلا تنعمأ 

«. ةیمسر ًابایث  امھئادترا  ىلإ  امبر  دوعي  ببسلا  نكلو   . هسفن لاجرلا  عون  نم  امھنإ 
«. ؟ كلذك سیلأ   ، ةرایسلا عون  نیفرعت  كنأ  ضرتفأ  «ال 

«. تارایسلا نع  ًائیش  فرعأ  الو   ، ةاتف درجم  انأ  : » ًةمستبم يل  تلاقف 



« ... حیحص »
لیجست مقر  ديرت  لھ   . نوللا ّةیضف   6 سأ يدوأ  ةرایس  تناك   » . ْتكحضو

«. ؟ ةرایسلا
«. ؟ مقرلا نيركذت  لھ  : » ًابرغتسم اھتلأسو   ، شاھدنالا نم  يسفن  كلامتأ  مل 
نود نم  مقرلا  تلتو   ، ًاددجم امھتحتف  مث  نمو   ، تاظحلل اھیَنیع  تضمغأف 
ةبیقح لخاد  ىلإ  اھدي  تّدمو  « ... ًالْھَم ؟  كل هّنودأ  نأ  ديرت  لھ  : » تلأس مث   ، ّفقوت

. اھتحار ىلع  مقرلا  تبتكو  يدي  تكسمأ  مث  نمو   ، ًاملق تجرخأو   ، رھظلا
«. ؟ هنيركذت كنأ  َفِدوص  فیك  »

«. رومألا ّركذت  دیجُأ  : » ةبیجم اھیَفتك  ّتزھف 
. هجولا مِّھجتم   ، اھیلإ ُترظنو 

«. ؟ ينقّدصت الأ  ؟  اذام : » ةركنتسم ينتلأسف 
نم  . نیملعت امك   ، ًانسح  ... رمألا يف  ام  لك   . عبطلاب كقّدصأ   ، لجأ  ، ينعأ  ... «ال

«. لثامم رمأ  ّركذت  نم  نكمتلا  ًامامت  يداعلا  ریغ 
«. ةلیلق فورحو  ماقرأ  درجم  اھنإ  »

«. ةرتف ذنم  كلذ  ثدحو   ، طقف ةدحاو  ةرم  اھتيأر  ِكنكلو  »
. بیجع لكشب  ةدیج  ةركاذ  كلمأ  ؟  انقفتا  ، هب مایقلا  يننكمي  رمأ  هنإ   » . ْتدّھنتو

«. رمألل ةیمھأ  ال 
هنأب روعش  ينّكلمت  نكلو   ، رمألا نع  ديزملا  اھلأسأ  نأ  تدرأو   ، يلوضُف رمألا  راثأ 

. كلذب مایقلا  مدع  يل  لضفألا  نم 
. اھُتلأس ؟ .» تامولعملا هذھ  نم  ٍّيأ  ىلع  يبأ  ِتعلطأ  لھ  »

«. طق هَرأ  مل  »
«. انھ عیمجلا  ىلإ  ثّدحت  هنإ  يدور  دیسلا  لاق  »

«. ؟ ىتم »
«. عیباسأ ةثالث  ذنم  »

لاوط ةدِعَملا  يف  ةموثرجب  ُتبصُأ  دقف   . ةضيرم تنك  امدنع  امبر  كلذ  ثدح  »
«. عوبسأ لاوط  يّبردت  ُتفقوأف   ، ةعبرأ وأ  مايأ  ةثالث 

«. ؟ ةرایسلا يف  ریشب  كتيؤر  نع  ًادحأ  يربخت  ملأ   ، ًاذإ »
«. ؟ كيأرب هب  ّلح  اذام  : » تعبات مث   ، ّيلإ ترظنو  هنع .» دحأ  ينلأسي  مل  »

«. ناتسكاب يف  هنإ  هادلاو  لوقي   . فرعأ «ال 
«. ّيعمسم غلب  ام  اذھ   ، لجأ »

«. ؟ كلذب ِتعمس  نيأ  »
ربخلا لھ   . رشتنت ليواقألاو  تاعئاشلا   ، ملعت امك   . بسحف طیحملا  يف  »

«. ؟ حیحص
ةحص ةفرعم  لواحأ  ببسلا  اذھل   » . ُتفقو مث  يتعاس  ىلع  ةعيرس  ةرظن  تیقلأ 

«. ربخلا
«. ؟ اذامل »



«. ؟ اذام اذامل  »
فرعت ال  تنأ   ، ينعأ ؟  كلذب مایقلا  ءانع  دبكتت  اذامل  : » تعباتو ًاضيأ  ْتفقوف 

«. ؟ كلذك سیلأ   ،« ریشب »
«. «ال

«. ؟ هدوجو ناكمب  ّمتھت  اذامل   ، ًاذإ »
امب ةقالع  رمألل  نوكت  دقو   . ةریخألا يبأو  يمأ  ةمھم  ناك  هنع  ثحبلا  نأل  »
ّيلع ّنیعتي  هنأب  ام  روعش  ينباتني   ... فرعأ ال  : » تعبات مث  ُتدّھنتو  امھل .» ثدح 

«. كلذب مایقلا 
«. ًادیعس ًاظح   ، ًانسح : » تلاقو يعارذ  ىلع  اھدي  يفيإ  تعضو 

«. ًاركش »
. اھتبیقح نم  اھفتاھ  ًةجرخُم  ينْتلأس  ؟ .» لومحملا كفتاھ  مقر  ام  »

يفتاھ نر  نأ  ىلإ  ْترظتناو   ، اھفتاھ نم  يمقرب  تلصتاف   ، يفتاھ مقر  اھُتیطعأ 
. ةملاكملا تَھنأ  مث  نمو   ، لومحملا

يف ةدعاسم  ةيأ  ىلإ  ةجاحب  َتنك  اذإ   . نآلا يفتاھ  مقر  َكيدل  : » تلاق كلذ  دعبو 
«. ؟ انقفتا  ، بسحف يب  لصتاف   ، ءيش يأ 

«. ًاركش »
«. بھذأ نأ  يل  لضفألا  نم   » . تمستباو

«. ًاضيأ انأو  »
«. ًاقحال ِكارأ  »

«. لجأ »
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. كاو ثرون  يف  بتكملا  ىلإ  تدع  امدنع  ةثلاثلا  ةعاسلا  ىطخت  دق  تقولا  ناك 
ًادج ةئجافتم  ُدبت  ملو   ، ناكملا فیظنت  لواحت  يھو  كانھ  لازت  ال  ينتروك  تناكو 

. يتيؤرب
. ةكردُم ةرظنب  ينقمرت  يھو  يل  تلاق  لزنملا .» ىلإ  ًابھاذ  تنك  كنأ  ُتدقتعا  »

« ... نكلو  ، لزنملا ىلإ  ًابھاذ  تنك   . لجأ  ، ًانسح : » ُتمتمتف
«. ؟ كيأر َتلّدب  لھ  »

هنإ  . يدور نوج  عم  بسحف  عيرس  ثيدح  لدابت  تدرأ  : » تلقو لجخب  ُتمستباف 
«. ؟ يبأو يمأ  مدختسا  يذلا  لجرلا 

، ةمكالملا يدان  ىلإ  َتبھذ   ، ًاذإ : » تعباتو اھسأرب  تأموأو   ، تلاق حیحص .» »
«. ًالوأ يرابخإ  نود  نم  ءيش  يأب  مایقلا  مدع  كنم  يبلط  نم  مغرلاب  هیلإ  َتثّدحتو 
«. كلذب مایقلا  ةرورضب  ترعش  دقف   . يسفن ىلع  ةرطیسلا  عطتسأ  مل   ، فسآ »

«. !؟ كسفن ىلع  ةرطیسلا  عطتست  ملأ  »
. ّيَفتك تززھف 

«. كعم ثدح  ام  لكب  ينربخت  نأ  كل  لضفألا  نم  : » تلاق مث  ْتدّھنت 
، يلوألا يبأ  ريرقت  اھتيََرأو   ، لامك ریشب  نع  هُتفرع  ام  لك  ىلع  اھتعلطأ  نأ  دعب 

يھو اھتلواط  ىلإ  ْتسلج  مث  نمو   ، فلملا ةءارق  يف  ةلیلق  قئاقد  ينتروك  تضق 
. بسحف ُترظتنا  لب   ، اھعطاقأ مل   . تقولا ضعبل  ءودھب  رومألا  يف  ركفت 

يفيإ هايإ  كتطعأ  يذلا  ةرایسلا  لیجست  مقر  ام  : » تلاقو اھرظن  تعفر   ، ًاریخأ
«. ؟ نوسنوج

. يدي ةحار  نع  اھل  هُتأرقف 
«. ؟ ياشلا نم  ًابوك  انل  ّدِعُتو  بھذت  اذامل ال  : » تلاقو اھفتاھ  ينتروك  تطقتلا 
نئازخلا تناك   . بتكملا رّخؤم  يف  خبطملا  ةقطنم  ُتلخدو   ، اھدرفمب اھتكرتف 

. ضرألا ىلع  ةرَثعبم  ةوھقلاو  ياشلا  سایكأ  لكو   ، ةمَّطحم ةالغملاو   ، ةغَرفُم
ناك  . خبطملا رّخوم  يف  ریغصلا  ماّمحلا  تلخدو   ، ىضوفلا ربع  يقيرط  ُتققش 

. میلس رخآ  ءيش  لك  نكلو   ، ًالوكرم بابلا 
اھلاصتا تھنأ  دق  ينتروك  تناك   ، سیئرلا بتكملا  ىلإ  ُتدعو  ُتجرخ  امدنع 

. ام رمأ  نأش  يف  ةبرطضم  ودبت  تناكو   ، يفتاھلا
«. ؟ رمألا ام  : » اھتلأس

يدوألا ةرایس  مقر   ، هايإ ينتیطعأ  يذلا  مقرلا  كلذ  : » تباجأو قمعب  تدّھنتف 
« ... نوللا ةیضف 

«. ؟ هنع اذام  »
«. مقرلا اذھ  ِّلجس  ُجولو  عنمُي  »

«. ؟ اذھ هینعي  يذلا  ام  »
«. ظحلا ءوسل   ، رومألا عاونأ  لك  »



«. ؟ ًالثم  ، رومأ يأ  »
ریغ ةرایسلا  نأ  كلذ  ينعي   ، ءدب يذ  ئداب   ، ًانسح : » تباجأ مث   ، اھيَّدخ تخفن 
ةفرعم ًایلمع  لیحتسملا  نم  كلذلو   ، ّةيداعلا تانایبلا  دعاوق  نم  ٍّيأ  يف  ةلَّجسم 
تایلمعلل ةطرش  ةرایس  اھنأ  وھ  رمألا  اذھل  ًالامتحا  رثكألا  ببسلاو   . اھكلمي نم 

«. ةینمأ ةزھجأ  صخت  اھنأ  وأ   ، ةصاخلا
«. يآ 5؟ مأ  لثم  نینعتأ  » 

نم ًّايأ  نوكي  دق   ... باھرإلا ةحفاكم  ةدحو   ، ةلودلا نمأ  يآ 6،  مأ  يآ 5،  مأ  »
«. هذھ

انوكي نأ  نكمي  نَیلجر  ىلإ  ثدحتي  وھو  ریشب  دھوش   ، يفتخي نأ  لبق   ، ًاذإ »
«. ام عون  نم  نیَسوساج 

يفيإ كتقيدص  ةياور  ىوس  انيدل  تسیل  نكلو   . حجرألا ىلع  لجأ   ، ًانسح »
نع اھتياور  ىوس  ًاضيأ  انيدل  تسیلو   . ةرایسلا يف  هتدھاش  اھنإ  تلاق  يتلا 
يف نَیلجر  عم  لعفلاب  هتأرو  ةقراخ  اھتركاذ  تناك  ول  ىتحو   . ةقراخلا اھتركاذ 
نمكت  » . ًةیناث ْتدّھنتو  نیَحبش .» اناك  اذإ  دیكأتلاب  فرعن  ال  نحنف   ، ةرایسلا

اناك اذإ  امھترایس  رمأ  يف  ققحي  نم  كانھ  نأ  نافرعیس  امھنأ  يف  ةلكشملا 
«. نّیّيرس نیلیمع 

«. ؟ نافرعیس فیك  »
ىدحإ رثأ  ّعبتت  مھدحأ  لواح  اذإو   . ءيش لك  نوبقاري  نّويرسلا  ءالمعلا  »

نم اوفشتكي  ىتح  رمألا  لوطي  نلو   ، ام ناكم  يف  راذنإ  زاھج  قلطني   ، مھتارایس
: تعباتو ّيلإ  ترظنو  ةلئسألا .» حرطب  نوأدبیس   ، كلذ دعب   . مھیلع سسجتي 

ىتحو  ، تامولعم ىلع  لوصحلل  هدھج  ىراصُق  هب  ُتلصتا  يذلا  صخشلا  لذبیس  »
تالجس لالخ  نم  يرثأ  اوعبتتي  نأ  لَمتحملا  نمف   ، يمسا نع  حصفُي  مل  نإ 

«. ٍذئدنع ثدحیس  يذلا  ام  فرعأ  . ال  ًانسح  ... ٍذئدنع  . فتاھلا
«. نّاّيرس نالیمع  امھنأ  فرعنس  ةلاحلا  كلت  يف   ، لقألا ىلع  »

«. ؟ كلذ اندعاسیس  فیك  »
«. ةوق ةفرعملا  »

«. بعاتملا نم  ریبك  رادقم  يف  كلخدُت  دق  اھنكلو   ، لجأ »
ةيؤرل يتقفارم  ديرت  تناك  اذإ  امع  ينتروك  لاؤس  ءانع  ّدبكتأ  الأ  يف  تّركف 
يل لوقتسو   ، ءابغب فرصتلا  مدع  ينم  بلطتس  اھنأ  تضرتفا  دقف  ؛  ریشب يَدلاو 
انیلع ّنیعتي  يذلا  لوقعملا  دیحولا  رمألا  نإو   ، ةیفاك بعاتم  يف  انیسفن  انمحقأ  اننإ 
تنك يننكلو   . ریشبب قلعتي  ام  لك  نایسنو  اھلاح  ىلع  رومألا  كرت  وھ  هب  مایقلا 

يتعاجش ُتعمجتسا  نأ  دعب  هتلاق  ام  لكف   . لثامم رمأ  يأ  لَُقت  مل  اھنأل  ؛  ًائطخُم
«. َِمل ال؟  ، لجأ : » وھ اھلأسأل  ًاریخأ 

. ًائجافتم اھتلأس  ؟ .» ةدیج ةركف  اھنأ  نيدقتعتأ  »
هب موقن  نأ  بجیف  لعفنس - اننأ  ودبيو  رمألا - اذھب  مایقلا  اندرأ  اذإ  اننكلو  امبر ال.  »

امھتيؤرل بھذتس  تنأف   ، ُتلعف وأ  ُتلق  امھم   ، كلذ ىلع  ًةوالعو   . مئالملا لكشلاب 



«. ؟ كلذك سیلأ   ، لاح ةيأب 
«. ةرورضلاب سیل  »

ىلع ترثعو   ، هْتحتفو  ، يّلوألا ريرقتلا  فلم  ْتطقتلاو   . ةمستبم تلاق  بذاك .» »
باھذلا انیلع  ّنیعتي   . سدلیف نوكیب  يف  نومیقُي  مھنإ   » . ریشب لزنم  ناونع 

«. يترایسب
يھو  . نیل دیلسل  يبرغلا  فرطلا  يف  عقت  ةینكس  ةقطنم  سدلیف  نوكیب 
مدع ءرملا  ىلع  ّنیعتي  لازي  نكلو ال   ، نیل دیلس  ةقطنمك  ةبرطضمو  ةریبك  تسیل 

. هدرفمب كانھ  ىلإ  باھذلا 
ىلإ ریسنسو   ، انھ ناكملا  لفقُنس  ؟  ّدعتسم تنأ  لھ   ، ًاذإ : » ينتروك ينتلأس 
ترظنو يلزنم .» يف  ةیئاوھلا  كتجّارد  كرت  كنكمي   . يترایس ّلقتسن  يك  يلزنم 

«. ؟ ام بْطَخ  كانھ  لھ  : » تعبات مث   ، ّيلإ
« ... ركفأ تنك   ، ًانسح  ... تنك  » . ددرتب تلق  «ال .»

«. ؟ نأش يأ  يف  »
«. ریشب يَدلاو  يف  »

«. ؟ امھنع اذام  »
« ... دقف  ، نیملعت امك   ، ًاریثك نیَّيدیلقت  اناك  اذإ   ، ينعأ  ... دق ال  ، ًانسح »

ام لُق   » . اھیكرو ىلع  اھاديو  ّيلإ  ًةقّدحم   ، ربص دافنب  ينتروك  تلاق  سیفارت .»! »
«. ؟ انقفتا  ، بسحف كدنع 

امھبجعُت ال  دق  : » اھل تلقو   ، اھلعف ّدر  ةھجاومل  يتميزع  تددشو   ، ُتدّھنتف
«. كسبالم كئادترا  ةقيرط 

يف حایصلاب  أدبتس  اھنأ  تاظحلل  ُتننظو   ، بضغ ةضمو  اھیَنیع  يف  تعمتلا 
لامك ةلئاعف   . يرظن ةھجو  كردُتل  ةلیلق  تاظحل  اھنم  ّبلطت  رمألا  نكلو   ، يھجو
اناك اذإو   . كلذك نوكتل  ةریبك  ةصرف  كانھ  نكلو   ، ةرورضلاب ةملسم  تسیل 
نوكي ال  دقف   ، امھلزنم يف  امھتملاكم  اندرأو   ، ریبك دح  ىلإ  نیَّيدیلقت  نیَملسم 
. ةدیج ًةركف  بار  ويدیف  ملیف  يف  ةصقار  اھنأ  ول  امك  امھلزنم  ىلإ  ينتروك  باھذ 

«. بھذن نأ  لبق  يسبالم  لّدبأس  »
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ىلإ ةرایسلاب  انھّجوتو  اھلزنم  انترداغم  ءانثأ  ةَفَش  تِنبب  ينتروك  سُبَنت  مل 

، ةریصق ّةّینب  ةرتس  يدترت  يھ  اھو   ، اھسبالم تلّدب  دق  تناك   . سدلیف نوكیب 
اھرعش ناكو   . حتاف يدامر  نولب  ةيدیلقت  ةزنكو   ، ةبكُّرلا ىتح  ّدتمت  ةّینب  ةرّونتو 

ةدح نم  تفّفخ  اھنإ  ىتح   ، ناصحلا ليَذ  ةحيرستب  بیترتب  ءارولا  ىلإ  ًاطوبرم 
ودبت نأ  هركت  اھنأ  حضاولا  نمو  ؛  ةفلتخم ةناسنإ  تدبف   ، هیف َغلابملاو  داتعملا  اھّجربت 

. ًامامت اذكھ 
مل يننكلو   ، كلذ ىلع  ًارداق  ُتمد  ام  ييأر  نع  ریبعتلا  يف  ةديدش  ةبغر  ُتمواق 
، لیھ نیلادغام  فرط  دنع  ةريدتسملا  اھكولس  ءانثأ  يتبغر  حامج  حبك  نم  نكمتأ 

: اھل تلقف 
«. ًادج ةقینأ  نيدبت  »

«. سیفارت اي  كمف  قبَطأ  : » ّةيّدجب تلاق  اھنأ  ریغ 
يف هدامتعا  كب  ضرتفُي   . كل مئالم  ّيزلا  اذھف  ؛  ًاقح اذھ  ينعأ  انأ  ال،  : » ُتعباتف

«. نایحألا مظعم 
«. ملعت امك  ًاكحضُم  َتسل  »

كلت نم   ، نیملعت امك   . ًاضيأ ةرّاظن  عضو  كب  ضرتفُي  : » اھل تلقو  ُتمستباف 
ىلع ًادج  ةلیمج  ودبتس   . مايألا هذھ  يف  لكلا  اھعضي  يتلا  ةقینألا  تاراظنلا 

«. كھجو
. ةرایسلا ةعرس  نم  ًةئطبُم  تلاق  ؟ .»! قيرطلا ّةیقب  مالكلا  ةلصاوم  ديرت  لھ  »

«. كدَِعأ  ، رخآ ءيش  يأ  لوقأ  نل   ، ًانسح : » ّيَدي ًاعفار  تلقف 
. اھتمسب ءافخإ  لواحت  يھو  اھتيأر   ، ًاددجم ةعرسلا  ديزت  تناك  امیفو 

يتلا عراوشلا  ىلإ   ، ةذفانلا جراخ  ىلإ  ًارظان   ، تقولا ضعبل  ءودھلا  ُتمزتلا 
؛ ّةراس ٍرھظ  دعب  َةرتف  تناك   . ينھِذ ىلإ  ردابتلاب  ةیئاوشع  راكفأل  ًاحماسو   ، اھربعن
ادب  . ةتھاب ّةیفیص  سمشب  ةعطاس  ءامسلا  تتابو   ، ّوجلا افصو   ، ةبوطرلا تلاز  دقف 
تحت ةرایسلاب  ناقلطنم  نحنو  نیَتقیقد - وأ  ةدحاو  ةقیقدل  ًاقح  ًالیمج  ءيش  لك 
ةكرحب ةطشان  ةیفیصلا  عراوشلاو   ، ةحوتفم ذفاونلاو   ، رھظلا دعب  سمش  ةعشأ 

. يبأو يمأ  يركذت  ىدل  ديدش  ملأب  لیلق  دعب  لدبُتسا  روعشلا  اذھ  ّنكلو  رورملا -
امھتقفرب ًابھاذو   ، سمشلا ةعشأب  ًاعتمتسم   ، امھعم ةرایس  يف  تنك  ول  تینمت 

رخآ رمأ  يأ  نم  رثكأ  امھدوجو  يف  تبغر   . امھعم نوكأ  نأ  تدرأ   . لیمج ناكم  ىلإ 
. امھدیعُأ يك  ءيش  يأب  مایقلا  عیطتسأ  الو   ، ابھذ امھنكلو   . ملاعلا يف 

. ءيش ال 
. ىرخأ ةرم  ًادبأ  امھیلع  سمشلا  قرشُت  نل 

. ءودھب ينتروك  ينتلأس  ؟ .» سیفارت اي  ریخب  تنأ  لھ  »
«. يبأو يمأ  يف  ریكفتلا  نع  ّفكلا  عیطتسأ  «ال 

اذھ ءاجرإ  لضفألا  نم  ناك  امبر  : » تلاقو  ، ةِقلق يھو  ّيلع  ةعيرس  ةرظن  تقلأف 



« ... اننكمي  . نآلا رمألا 
نم ًالدب  ام  ءيشب  مایقلا  يل  لضفألا  نم   . سأب ال، ال  : » ًالئاق اھتعطاق  يننأ  ریغ 

«. ؟ كلذك سیلأ   ، لزنملا يف  سولجلا 
«. ؟ دكأتم تنأ  لھ  »

«. لجأ »
«. ًانسح »

دحاو رتمولیك  دعُب  ىلع  نیل  دیلس  ربعن  انك   . ًاددجم ةذفانلا  جراخ  ىلإ  ُترظنو 
ةيدامرلا لزانملا  ةيؤر  نم  ُتنكمت   ، انمامأ دیعبلا  يفو   . سدلیف نوكیب  نم  ًابيرقت 

. ةراحلا سمشلا  ةعشأ  تحت  ألألتت  يھو  ةینكسلا  ةقطنملل 
لصن امدنع  ةیعانطصالا  رامقألا  ربع  ةحالملا  زاھج  مادختسا  يل  لضفألا  نم  »

: ةّحضوم تعبات  مث   ، هلیغشتل اھدي  تّدمو   ، ينتروك تلاق  ةینكسلا .» ةقطنملا  ىلإ 
«. ؟ ةیناث ةرم  ناونعلا  ام   . جعزُم سوباك  سدلیف  نوكیب  ءاحنأ  يف  ةدایقلاف  »

«. ياو نامور   42  » . فلملا لخاد  ىلإ  ُترظنف 
يف يبأو  يمأ  ىركذ  تعمتلا   ، ةحالملا زاھج  ىلإ  ةمولعملا  اھلاخدإ  ءانثأو 

، هدي يف  ةحالملا  زاھجو  ةرایسلا  نم  يبأ  جرخ   ، ةرایسلا مُّطحت  موي  يفف   . يلقع
«. يترایس يف  ءيشلا  اذھ  عضأ  نل  : » يمأ هل  تلاقف 

« ... تاقرطلا نوكت  فیك  نیفرعت  تنأو   ، ندنل طسو  ىلإ  دوقنس  : » يبأ اھل  لاقف 
«. ةزھجألا كلت  دحأ  مادختسا  ىلع  عیضأ  نأ  لّضفأ   . يلابُأ ال  : » يمأ هل  تلاقف 

- نیمیلا ىلإ  يريدتسا   ، رتم دعب 400  ينتروك - ةحالم  زاھج  قلطنا   ، كلذ دعب 
. ىركذلا تشالتو 

زاھج ةشاش  ىلع  ةدوجوملا  ةطراخلا  ىلع  ةعيرس  ةرظن  يئاقلإ  ءانثأ   ، نكلو
هتّایط يف  لمحي  ام  ءيش   ، ينھذ يف  زیجو  لكشب  رخآ  ءيش  ضمو   ، ةحالملا

هنأ ال ُتملع   . ىشالت هنكلو   ، هب كاسمإلا  ًالواحم  تاظحلل  ّيَنیع  ُتضمغأف   . ىنعم
ىلع ّنیعتي  يتلا  ةّصلمتملا  رومألا  كلت  دحأ  وھف  ؛  هتداعتسا ةلواحم  نم  ىودج 

، كلذل  . رثكأف رثكأ  هنھذ  نع  تباغ  اھءارو  ىعس  املك  هنأل  ؛  اھنأشو اھكْرت  ءرملا 
ُتّزكرو  ، ًادعتسم نوكي  امدنع  هتدوع  يف  ًالمآ   ، هنأشو روعشلا  كلذ  ُتكرت 

. رخآ ءيش  ىلع  يمامتھا 
«. ؟ ًالاؤس ِكیلع  حرطأ  نأ  يننكمي  لھ  »

«. ؟ وھ ام   . عبطلاب »
«. ؟ نآلا هؤاكرشو  يناليد  ثدحیس لـ اذام  »

. كمأو كوبأ  اھارجأ  يتلا  تابیترتلا  ىلع  رمألا  دمتعي   . ةقثاو تسل  : » تباجأف
هنأ ًاملِع  ؛  امھل ًاكيرش  هئاقب  ىلع  ّارصأ   ، كّدج نم  بتكملا  ماھمب  اعلطضا  امدنعف 

«. هیلإ دوعت  امھتصح  نأ  ضرتفأ   ، كلذل  . ًةرَشابم لمعلا  يف  كراشي  دَُعي  مل 
«. ؟ نآلا تاقیقحتلا  بتكم  كلمي  يّدج  نأ  كلذ  ينعي  لھ  »

«. امبر »
«. ءاش اذإ  هیف  لمعلا  ةلصاوم  هتعاطتساب   ، ًاذإ »



«. سیفارت اي  ةليوط  ةدم  ذنم  دعاقت  دقل  »
«. هلعف ردجي  ام  فرعي  لاز  ام  »

ًّانس رغصأ  ناكو   ، هدرفمب بتكملا  ةرادإ  يف  لبَق  نم  ةبوعص  دجو  هنكلو   . ملعأ »
«. ةوق رثكأو  ًاماع  نيرشعب 

«. هيدعاست نأ  كناكمإبف   . هدرفمب بتكملا  نوؤش  ةرادإب  ًامَزلُم  سیل  »
. ةكِبترم تلاق  ؟ .»! انأ »

«. هنيدیجُتو  ، لمعلا اذھ  نیفرعتو   ، ةعراب تنأ  َِمل ال؟  »
اذھ يف  رارقلا  ةبحاص  تسل  يننكلو   ، اذھ لوقت  نأ  كنم  فطُل   ، ًانسح »

«. نأشلا
«. ؟ كلذك سیلأ   ، نوعلا دي  ميدقت  نّيدوت  كنكلو  »

«. رمألا يندعسیس   . عبطلاب  ، لجأ »
« ... دیحو رمأ  كانھ  ىقبي  »

«. ؟ وھ ام  »
«. هتاداعب ًالیلق  زارطلا  ميدق  يّدج   ، ًانسح : » ّةيّدجب تلقف 

«. ؟ ًاذإ »
ةلثامم سبالم  ءادترا  كیلع  ّنیعتیسف   ، هحلاصل ِتلمع  اذإ  : » تعباتو اھیلإ  ترظن 

«. موي لك  هذھل 
. ُتمستباو  ، ْتكحضف

. نآلا ىتح  ریخب  ءيش  لك  ادب  دقل 
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وھف ؛  ةینكسلا ةقطنملا  يف  ىرخألا  لزانملا  لكل  ًالثامم  لامج  ةلئاع  لزنم  ناك 

. ةریغص ةیمامأ  ةحاب  هیفو   ، هذفاون ىلع  ّةیكبش  رئاتس  الو   ، ّيدامر
. بابلا هاجتا  يف  جَردلا  اندوعص  ءانثأ  ينتروك  تلاق  ؟ .» انقفتا  ، ملكتأ ينعَد  »

«. ةسیئرلا تنأ  : » اھل تلقف 
كمأب ّلح  ام  حرش  ّيلع  ّنیعتیس  : » تلاقو ّةيّدج  ةرظنب  ينتقمر   ، اھدنع

«. ؟ ریخب نوكتس  لھف   ، كیبأو
«. لجأ »

«. ؟ دكأتم تنأ  لھ  »
. يسأرب ُتأموأف 

. ةأرما هجو  رھظو   ، ءطبب ّيمامألا  بابلا  حتُف   ، ٍناوث رشع  وحن  دعبو   ، سرجلا ِتَّنر 
. رذحب تلاق  ؟ .» لجأ »

«. ؟ لامك ةدیسلا  تنأ  لھ  : » تلاقو ينتروك  اھل  تمستباف 
«. ؟ ِتنأ نم  »

يناليد نم  نحن   . يناليد سیفارت  اذھو   ، نیل ينتروك  ىعدأ  : » ينتروك تباجأف 
«. كنبا دجاوت  ناكم  صوصخب  يناليد  دیسلا  ىلإ  ِتثدحت  كنأ  دقتعأ   . هؤاكرشو
يننكمي ال   ، ةفسآ  . انھ سیل  : » بابلا قالغإب  عرشت  يھو  ةأرملا  تلاقف 

«. امكتدعاسم
انھ انسل   . لامك ةدیس  اي  قلقلل  وعدي  ءيش  ال  : » فطلب ينتروك  تلاق   ، اھدنع

«. كنبا نع  ثدحتنل 
«. ؟ ناديرت اذام  : » اھتلأس مث   ، لامك ةدیسلا  تددرت 

ةدیسلاو دیسلا  ّيفُوُت   ، ظحلا ءوسل   ، ًانسح : » اھتوص ًةضفاخ  ينتروك  تباجأف 
«. قيرطلا ىلع  رورم  ثداح   . ًادج ًائجافم  رمألا  ناك   . ةلیلق عیباسأ  ذنم  يناليد 

اي : » تعبات مث   ، ّيلع ةعيرس  ةرظن  تقلأو   ، لامك ةدیسلا  تلاق  يھلإ .» اي   ، هوأ »
«. ًادج ةفسآ  انأ  رمألا ! ةعاظفل 

وھ رضاحلا  تقولا  يف  هب  موقأ  ام  لك  : » اھمالك تعباتو  اھسأرب  ينتروك  تأموأف 
. ةقلاعلا رومألا  ضعب  حیضوت  ةلواحمو   ، ةیھتنملا ریغ  امھاياضق  يف  رظنلا  ةداعإ 

«. ًاریثك كلذ  رّدقنسف  كتقو  نم  ةلیلق  قئاقد  انحنم  كناكمإب  ناك  اذإ   ، كلذل
اھل ينتروك  هتلاق  ام  يف  ًةركفم   ، ةلیلق تاظحلل  ًاددجم  لامك  ةدیسلا  تددرت 

. انْتلخدأو بابلا  نع  ةینمألا  ةیندعملا  ةلسلسلا  تلازأ  مث  نمو   ، ّوتلل
ریغص ناكم  هنإ   . سولجلا انم  تبلطو   ، ةریغص ةیمامأ  ةفرغ  لخاد  ىلإ  اھانعبت 
وحن ىلع  ةایح  نود  نم  ادب  هنكلو   ، عَقُبلا نم  ٍلاخ  هیف  ءيش  لكو   ، بَّترمو فیظنو 
يلوَح يرظن  ءانثأو   . سمشلا ءوض  مظعم  ةیكبشلا  رئاتسلا  ّبرسُت  امیف   ، بيرغ

، ناردجلا قروو   ، ثاثألا ؛  ٍلابو ميدق  ءيش  لك  نأ  ُتكردأ   ، ةملُّظلا عم  ّيَنیع  فُّیكتو 
. اھمَِدق ببسب  ّترفصا  ةیكبشلا  رئاتسلا  نإ  ىتح   . ةداجسلاو



ضعب حرطب  اھعورشو  اھملقو  اھتانَّودم  رتفد  جارخإب  ينتروك  مایق  ءانثأو 
نم نیعبرألا  يف  اھنإ   . لامك ةدیسلا  ىلع  ُتّزكرو   ، ءودھب كانھ  ُتسلج   ، ةلئسألا

يدترتو  ، بَعتلا تاراَمأ  اھھجو  ىلعو   ، متاق اھرعشو   ، ناتنكاد اھانیع   ، ًابيرقت رمعلا 
. ًايريرح ًالاورسو  ًايدیلقت  ًایناتسكاب  ًاناتسف 

انھ تسیل  اھنأ  ىلع  اھل  ينتروك  دیكأت  ذنم  ًالیلق  اھرَذح  عجارت  نم  مغرلابو 
ام ًائیش  كانھ  نأ  ُتربتعاو   ، ًامامت ةیخرتسم  نكت  مل  اھنأ  الإ   ، اھنبا نع  ثدحتلل 
اھیلع طغضلا  مدع  ىلع  ْتصِرحف   ، ًاضيأ اھقلقل  ةكردُم  ينتروك  تناكو   . اھقلقُي
هنأب لامك  ةدیسلا  اھتربخأو   ، اھل يبأو  يمأ  ةرايز  ببس  نع  اھْتلأس  امدنعو   . ًاریثك

ناتسكاب ىلإ  رفاس  ةطاسبب  لب  ًادوقفم  نكي  مل  ریشب »  » نأو  ، مھافت ءوس  درجم 
تاظحالم تّنود  لب   ، اھتلئسأ حرط  يف  ينتروك  لسرتست  مل   ، هتّدجب مامتھالل 

. لامك ةدیسلا  ةياور  قيدصتب  ترھاظتو   ، طقف ةلیلق 
عقاولا يف  ءيش  يأ  كانھ  نكي  مل  ةیضقلا  هذھ  يف   ، ًاذإ  . ُتمھف : » تلاق مث 

«. هنأش يف  قیقحتلا  ّنیعتي 
«. مھافت ءوس  درجم  ناك   ، ُتلق امكف   . ةتبلا ءيش  ال  : » لامك ةدیسلا  تلاقف 
اھیف ءاج  يتلا  ةدیحولا  ةرملا  يھ  كلت  تناك  لھ  : » اھتلأسو ينتروك  تمستباف 

«. ؟ كتيؤرل يناليد  دیسلا 
«. لجأ »

«. ؟ ًاددجم كب  لصتي  ملأ  »
«. «ال

«. ؟ كجوز نع  اذام  »
«. ؟ هنع اذام  »

«. ؟ كیلإ يناليد  دیسلا  ثّدحت  امدنع  انھ  ناك  لھ  »
«. لجأ »

«. ؟ نآلا وھ  نيأ  »
«. لمعلا يف  »

دیسلا ناك  اذإ  نیفرعت  لھ   » . اھرتفد ىلع  ىرخأ  ةظحالم  ينتروك  تّنودو 
«. ؟ ًاددجم هعم  لصاوت  دق  يناليد 

«. هعم لصاوتي  مل  «ال، 
لك اذھ  نأ  دقتعأ   ، ًانسح : » تعباتو اھسأرب  تأموأ  مث  ًانسح .» : » ينتروك تلاقف 

«. طقف يفاضإ  دحاو  رمأ  كانھ   ، هوأ  ... لامك ةدیس  اي  رضاحلا  تقولا  يف  ءيش 
«. ؟ سیفارت اي  ناتروصلا  كنات  كيدل  لھ  : » ينتلأسو ّيلإ  تتفتلاو 

ُتحتفو  ، لومحملا يفتاھ  ُتجرخأ  مث  نمو   ، ةعوبطملا ةخسنلا  اھُتیطعأف 
. فتاھلا اھل  تّررمو   ، ةزانجلا لجرل  ةیفارغوتوفلا  ةروصلا 

يقَلأ  ، عنام كيدل  نكي  مل  اذإ  : » اھل تلاقو  لامك  ةدیسلا  وحن  ينتروك  ترادتسا 
. ةروصلا ىرت  يك  فتاھلا  اھل  ّدمت  يھو  تلاق  ةعيرس .» ةرظن 

. رذحب ينتروك  ىلإ  رظنت  يھو  لامك  ةدیسلا  تلاق  ؟ .» اذھ ام  »



«. ةیناث نم  رثكأ  رمألا  مودي  نل   ، ًءاجر : » ينتروك تلاقف 
لجرل ةیفارغوتوفلا  ةروصلا  ىلإ  ترظن  مث  نمو   ، لامك ةدیسلا  تدّھنت   ، اھدنع

؛ هتفرع اھنأ  حضاولا  نم  ادب  نكلو   ، اھتشھد ءافخإ  ًةدھاج  تلواح  دقل   . ةزانجلا
. اھافتك تّرتوتو   ، اھانیع ترّمستو   ، هتقبطأو اھمف  تحتفف 

: اھیلإ فتاھلا  اھتداعإ  ءانثأ  ينتروك  يَنیع  ىلإ  رظنلا  ًةّبنجتم  تلاق   ، كلذ دعبو 
« ... اعنامت مل  اذإ   ، نآلا  . كتدعاسم يننكمي  ، ال  ةفسآ »

ةخسنلا اھتََرأو   ، ينتروك اھتلأس  ؟ .» ةروصلا هذھ  يف  لاجرلا  نع  اذام  »
«. ؟ مھنم ًّايأ  نیفرعت  لھ   » . ةعوبطملا

نأ يل  قبسي  مل  : » ةیفان اھسأر  زھت  يھو  لامك  ةدیسلا  تمتمت  «ال .»
«. مھتيأر

لكشب تسلجو   ، ًادج جازِملا  ةیبصع  تدغو   ، ةروصلا ىلإ  رظنت  مل  اھنإ  ىتح 
جازِملا ةیبصع  نكت  مل  اھنأ  ُتكردأ   . ناكملا ءاجرأ  يف  بثي  اھرظنو   ، میقتسم

. ًاضيأ ةفئاخ  لب   ، بسحف
تلاق لامك .» ةدیس  اي  هايإ  انتحنم  يذلا  تقولا  ىلع  كل  ًاليزج  ًاركش   . ًانسح »

، ةریبك ةمدخ  انتيدسأ  دقل   » . ةعوبطملا ةخسنلاو  فتاھلا  يل  ًةّررمم  ينتروك 
«. مالسب نآلا  ككرتنس  : » تعبات مث  اھل  تمستباو  مھافتلا .» ءوس  ىلع  فسآو 

. اھسأرب لامك  ةدیسلا  تأموأف 
«. ؟ سیفارت اي  ریخب  تنأ  لھ   » . ّيلإ ينتروك  ترظنو 

جاتحأ : » لجخ يننأ  ول  امك  تعبات  مث   ، ًالیلق هجولا  مِّھجتم  تلق  لجأ .» »
« ... ىلإ بسحف 

«. ؟ رمألا ام  »
لھ : » تعباتو لامك  ةدیسلا  ىلإ  لجخب  ُّتفتلاو  « ... رمألا يف  ام  لك   . ءيش «ال 

«. ؟ بھذن نأ  لبق  امكماّمح  يمادختسا  نیعنامت 
هسفن تقولا  يف  أشت  مل  اھنكلو   ، انترداغم يف  ًادج  ًةبغار  تدبو   ، ًالیلق تددرت 

دنع  . جَردلا ىلعأ  يف  هنإ  : » كابتراب ًةمستبم  تلاقف   ، انعم فرصتلا  ءيست  نأ 
«. جردلا ةحسف  ةياھن 

. فقأ انأو  اھل  تلق  كل .» ًاركش  »
ةدیس اي  ًاعئار  ًانبا  كيدل  نأ  ودبي  : » لوقت ينتروك  تعمس   ، ةفرغلا ُترداغ  امدنعو 

«. ٍلابُم باش  هنأ  دب  . ال  لامك
«. نباك فاصوألا  لماك  هنإ   . بلقلا ّبیط  ریشب  »

مون ةفرغو   ، راسیلا ىلإ  ةسیئر  مون  ةفرغ  طقف : فرغ  ثالث  ّيولُعلا  قباطلا  يف 
تحتفو  ، ماّمحلا ىلإ  ُتعفدنا   . قاورلا رخآ  يف  ماّمحلاو   ، نیمیلا ىلإ  ًامجح  رغصأ 

. ال ءودھب ىرغُّصلا  مونلا  ةفرغ  تلخد  مث  نمو   ، هیلإ لوخدلا  نود  نم  هُتقلغأو  بابلا 
ةمكالم سیكو   ، ضرألا ىلع  لاقثأ  عفر  ةلآ  كانھ  تناك   . ریشب ةفرغ  اھنأ  يف  كش 

، ّصلا رغِ ةغلاب  ةفرغ  اھنإ   . رادجلا ىلع  ناخ  ریمأل  ریبك  قَصلُمو   ، اياوزلا ىدحإ  يف 
كانھ  . رخآ ءيش  يأل  ناكم  ال  كلذل   ، ةحاسملا فصن  لاقثألا  عفر  ةلآ  لغشتو 



. ءيش لك  اذھو   ، ريرسلا بناجب  ةنازخو   ، جاردأ تاذ  ةنازخو   ، دحاو ريرس 
يأ نع  ثحبأ  نكأ  مل   . اھیف ثحبلاب  تعرشو  جاردألا  تاذ  ةنازخلا  ىلإ  تھجوت 
ضعب ءاقلإ  هنكمي  ام  ءيش  ىلع  روثعلا  يف  ًالمأ   ، ثحبأ تنك  امنإو   . دَّدحم ءيش 

مل يننكلو   ، نیَنكمم ءودھو  ةعرس  ربكأب  جاردألا  يف  تثحب   . يرجي ام  ىلع  ءوضلا 
. سبالملا ىوس  اھیف  ءيش  الف  ؛  دیفم ءيش  يأ  ىلع  رثعأ 

قباطلا نم  يدانت  ينتروك  تعمس   ، ريرسلا بناجب  ةنازخلا  ىلإ  يھّجوت  ءانثأو 
!«. انلمع ةلصاوم  انیلع  سیفارت ! اي   ، عرَسأ سیفارت !  » . يلفُّسلا

لامك ةدیسلا  نأ  يرابخإ  لواحت  يھو   ، هلعفأ يذلا  ام  ْتفرع  دقل   . ريذحت هنإ 
ّيلع ّنیعتي  هنأ  ًاِملاع   ، تاظحلل ُتددرتف   . يلوزنل ناوألا  نآ  هنأو   ، باترت تأدب 
ناجرُد اھیفو   ، ريرسلا بناجب  ةنازخلا  مامأ  تحبصأ  يننكلو   ، اھريذحتل ثارتكالا 

. امھیف ثحبلل  نیَتیناث  رمألا  بلطتي   ... طقف
، ميدق دوب  يأ  زاھج  ةریغص : ضارغأب  ًائیلم  ناك   . يلفُّسلا جرُّدلا  تحتفو  تینحنا 

... ةيذحأ ءالط  ىلع  يوتحت  ةبلعو   ، بَِعل قرو  ةمزرو   ، نینذألل تاعاّمسو 
!«. سیفارت »

. ربكأ حاحلإبو   ، نآلا ىلعأ  توصب  ًاددجم  ينتروك  ينتدان 
، يلثنوم غنیسكوب   . ةمكالملا تالجمب  ًاظتكم  ناك   . يولُعلا جرُّدلا  ُتحتف 

... غنير يذ   ، زوین غنیسكوب 
. ُتمتمت ًابت .» »

!«. سیفارت »
نیب نم  ئتان  ءيش  كانھ  ناك  ذإ   . يھابتنا ام  رمأ  تفل   ، جرُّدلا يقالغإ  ءانثأو 

. هُتبحسو يدي  ُتددمف   ، هباش ام  وأ  ریغص  ِبّیتُك  هنإ   ، تالجملا ىدحإ  تاحفص 
. رفس زاوج  هنإ 

، ينتروك اھنأ  يل  ُدبي  مل   . جرَّدلا دعصي  صخش  ىطخ  عقو  تعمس   ، ٍذئدنع
هتدعأ مث  نمو   ، لیصافتلا ىلإ  رظنلا  تنعمأو   ، قفاخ بلقب  رفسلا  زاوج  تحتفف 
يقيرط يف  قاورلا  تكلسو   ، يعباصأ فارطأ  ىلع  ةفرغلا  نم  تجرخو   ، جرُّدلا ىلإ 
ىلعأ نم  لامك  ةدیسلا  توص  تعمس   ، بابلا يقالغإو  يلوخد  ءانثأو   . ماّمحلا ىلإ 

«. ؟ لعفت اذام  ؟  لخادلا يف  ریخب  تنأ  لھ   ، ًارذُع : » جَرَّدلا
تناكو  . بابلا تحتف  ًاریخأو   ، هتقلغأ مث  روبنصلا  تحتفو   ، ضاحرملا ءام  تقلطأف 

. قاورلا يف  ةفقاو  لامك  ةدیسلا 
تلوانت يننأ  دقتعأ  : » تعبات مث   ، جَرحب ينطب  كسمأ  انأو  اھل  تلق  فسآ .» »

«. ًاقح فسآ   ... يب ّرضأ  ام  ًائیش 
اھتيأرو ال،  مأ  يقيدصت  اھب  ردجي  ناك  اذإ  ةقثاو  ریغ   ، مّھجتم هجوب  ّيلإ  ترظنف 

. ریشب ةفرغ  ىلع  ةعيرس  ةرظن  يقلُت 
. جَرّدلا لفسأ  نم  ينتروك  ينتدان  ؟ .» سیفارت اي  ریخب  تنأ  لھ  »

«. مداق انأ   . ریخب انأ   ، لجأ : » اھل تلقف 
، قيرطلا يل  حسفُت  يك  ًابناج  لامك  ةدیسلا  فوقوو  قاورلا  يروبع  ءانثأو 



يأ لقت  مل  اھنكلو   ، ام رمأب  تمق  يننأ  تملع  اھنأ  ّيلإ  اھرظن  ةقيرط  نم  ُتكردأ 
اھنأ  ، كش ىندأ  نود  نم   ، فرعأ ُّتب  يننأل  ًائیش  لوقت  نل  اھنأ  ُتفرع  دقل   . ءيش

. اھنبا نأش  يف  بذكت 
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. اھلزنم ىلإ  انتدوع  ءانثأ  ریشب  رفس  زاوج  نع  ينتروك  ُتربخأ 

«. ؟ هرفس زاوج  هنأ  نم  قثاو  تنأ  لھ  :« ينْتلأسف
خيراتف ؛  ًاضيأ ًاميدق  رفس  زاوج  نكي  مل   . هل ةیفارغوتوف  ةروص  هیلعو   ، همساب هنإ  »

ربمتبس 2021». لوليأ / يف  هتیحالص  ءاضقنا 
«. دلبلا رداغ  دق  نوكي  نأ  نكمي  ، ال  ًاذإ »

«. «ال
«. ؟ هادلاو بذكي  اذامل   ، ًاذإ »

«. دیكأتلاب ام  رمأ  نم  ةفئاخ  هتدلاو  »
«. ةیفارغوتوفلا ةروصلا  يف  رھاظلا  لجرلا  فرعت  دیكأتلاب  يھو  »

«. ؟ كيأرب يرجي  يذلا  ام  : » اھتلأسو  ، ينتروك ىلإ  ُترظنف 
دقتعأ انأف   ، ثدحي ام  نكي  ًّايأ   ، نكلو  . سیفارت اي  فرعأ  ال  : » تباجأو اھسأر  ّتزھ 

نع ناّيرحتي  اناك   . ودبي امك  امھلوح  روحمتي  ءيش  لكف   . هیف ناّطروتم  كابأو  كمأ  نأ 
ةزانجلا ُلجر  فرعيو   ، ةزانجلا يف  هَتيأر  يذلا  َلجرلا  ریشب  ُةدلاو  فرعتو   . ریشب
ًاسَفن تذخأو  رخآ .» صخش  هنأب  ًارھاظتم  مویلا  بتكملا  ىلإ  ءاج  يذلا  َلجرلا 

ةقث ىلع  انأ   ، دوقفم مكالم  درجم  نم  رثكأ  كانھ  : » تعبات مث   ، ءطبب ْترفزو  ًاقیمع 
«. كلذب ةمات 

. ّيلإ ترظن   ، بِجُأ مل  امدنعو 
ةآرملا ربع  لضفأ  ةيؤر  ىلع  لوصحلل  يسأر  ًالیمُم   ، دحاو بناج  ىلإ  ًائكتم  تنك 

. ةیبناجلا
«. ؟ لعفت اذام  »

«. ناقَحالم اننأ  دقتعأ  »
. ةیفلخلا ةيؤرلا  ةآرم  هاجتا  يف  روفلا  ىلع  اھرظن  تعفرف 

«. انعبتت تارایس  ثالث  كانھ  : » اھل تلق 
. اھَیبجاح ًةعفار  تلاق  ؟ .»! ّةیضفلا يدوألا  »

«. لامك ةلئاع  لزنم  انرداغ  نأ  ذنم  انعبتت  اھنإ  »
«. ؟ دكأتم تنأ  لھ  »

، اھبناجب انررم  امدنع  ًةرَشابم  انعبتت  مل   . ياو نامور  رخآ  يف  ةنوكرم  تناك  »
«. ةینكسلا ةقطنملا  انرداغ  امدنع  انءارو  تناك  اھنكلو 

«. ؟ ةرایسلا لیجست  مقر  ىلع  َتلصح  لھ  »
نامور يف  ةنوكرم  ىرخأ  ةرایسب  ةبوجحم  تناك  : » تبجأو ًایفان  يسأر  تززھف 

«. اھتيؤر نكمي  الو  ًادج  ةدیعب  يھ  نآلاو   . ياو
لصحت يك  اھیَنیع  ًةّقیضم   ، ةیفلخلا ةيؤرلا  ةآرم  ىلإ  ًاددجم  ينتروك  ترظن 

«. سإ 6؟ يھ  لھ  : » تلاقو لضفأ  ةيؤر  ىلع 
«. لجأ »



. ةعرسب تلاق  ًّابت .» »
يدوألا يھ  انءارو  ریست  يتلا  ةرایسلاف  ؛  هسفن رمألا  يف  ركفن  اننأ  يل  ّنیبتو 
لیجست مقر  كلمت  يتلا  كلت   ، نوسنوج يفيإ  اھنع  ينتربخأ  يتلا  اھسفن   6 سأ

دحأ صخت  امبر  وأ   ، ةصاخلا تایلمعلا  ةطرش  ّصخت  يتلا  كلت   ... ّهلجس جولو  عنمُي 
. ةینمألا ةزھجألا 

ًةقِّدحم  ، بسحف ریسلا  تلصاو  لب   ، تقولا ضعبل  ءيش  يأ  ينتروك  لقت  مل 
ةعيرس ةرظن  اھئاقلإ  دعبو   ، مث نم   . اھسأر يف  راكفألا  ًةِبّلقمو   ، ًةرَشابم مامألا  ىلإ 

يف تفقوتو   ، ةرایسلا ةعرس  تأطبأو   ، فاطعنالا ةراشإ  تلّغش   ، ةآرملا ىلع 
، اھبیَج لخاد  ىلإ  اھدي  تّدم  مث   . قيرطلا بناج  ىلع  تالفاحلل  يطایتحا  بَرسم 

: يل لوقت  يھو  ًاملق  يل  تّررمو 
ءاقلإ يناكمإب  ناك  اذإ  ىرأس   . انبناجب ّرمت  امدنع  لیجستلا  مقر  ىلع  لصحا  »

«. قئاسلا ىلع  ةرظن 
ةرایسلا لیجست  مقر  تأرقف   ، ةعرسب انبناجب  يدوألا  ةرایس  ّترم   ، تاظحل دعب 

. ًادیعب يفتخت  ةرایسلا  تناك   ، ًاددجم يرظن  ُتعفر  امدنعو   . يدي افق  ىلع  هتّنودو 
. ينتروك ينتلأس  ؟ .» هیلع َتلصح  لھ  »

«. ؟ كلذك سیلأ   ، هسفن مقرلا  سیل   » . اھھجو مّھجتو   ، مقرلا اھُتيََرأف 
ةحار ىلع  يفيإ  هتبتك  يذلا  مقرلا  اھُتيرأو  يدي  ُتبلقو   ، تلق ًامامت .» سیل  »

. يدي
. نافلتخم نيَریخألا  نيَددعلا  ّنكلو   ، ةقباطتم ىلوألا  ةسمخلا  دادعألا  تناك 

. اھُتلأس ؟ .» كيأرب كلذ  هینعي  يذلا  ام  »
«. ةتَحب ةفَداصم  نوكت  امبر   . ةقثاو تسل  : » ينتروك تباجأف 

. ةككشتم ةرظنب  اھُتقمرف 
«. فارت اي  ةبيرغ  رومأ  ثدحت  »

«. لبَق نم  كلذ  ِتلق  »
«. حیحص رمألا   ، ًانسح »

«. ؟ كلذك سیلأ   ، نَیترایسلا نیب  طبار  كانھ  نوكي  نأ  حجرألا  نم  »
. يأرلا ينتقفاو  ةریبك .» ةیناكمإ  كانھ  »

«. ؟ قئاسلا ىلع  ةرظن  ِتیقلأ  لھ  »
ُتنكمت ام  لكو   . انبناجب ّرم  امدنع  رخآلا  بناجلا  ىلإ  هسأر  رادأ  دقف   . ًاقح سیل  »

«. دوسألا هرعش  وھ  عقاولا  يف  هتيؤر  نم 
«. ؟ ةلذب يدتري  ناك  لھ  »

. اھتاّنودم رتفد  تجرخأو  اھبیَج  لخاد  ىلإ  اھدي  تّدمو  مزجلا .» يننكمي  «ال 
«. ًاددجم مقرلا  ىرأ  ينعَد  »

مث نمو   ، مقرلا تخسنو   ، ىرخألا يدي  نم  ملقلا  تذخأف   ، يدي افق  اھُتيَرأ 
. اھبیَج ىلإ  تاّنودملا  رتفد  تداعأ 

«. ؟ هنم يققحتت  نلأ  »



«. قحال تقو  يف  كلذب  موقأس  »
«. ؟ نآلا كلذب  نیموقت  مل ال  »

«. لزنملا ىلإ  ةدوعلا  انیلع   ، نآلا »
«. !؟ لزنملا ىلإ  بھذنسأ  »

؟ انقفتا  ، انبّقعتي ناك  يدوألا  ةرایس  يف  لجرلا  نأ  نم  نيَّدكأتم  انسل   ، رظنا »
نم ناك  اذإ  هب  موقي  ام  اذھف  هلعفي - يذلا  ام  فرعي  وھف   ، كلذك رمألا  ناك  اذإ   ، نكلو
ضعب رورم  لبق  سیل   . هرمأ انفشك  اننأ  كردُیسو  ةینمألا - ةزھجألا  نم  وأ  ةطرشلا 
ىلإ باھذلا  وھ  لاحلا  يف  هب  مایقلا  اننكمي  ام  لضفأ  نإ   ، كلذل  . لاح ةيأب   ، تقولا

«. حابصلا يف  ًاددجم  ءدبلاو   ، ةحارلا ضعب  ىلع  لوصحلاو   ، لزنملا
« ... نكلو  ، لجأ »

، ریخب يمأ  نأ  نم  دكأتلل  ةدوعلا  ىلإ  جاتحأ  انأو   ، سیفارت اي  ًاليوط  ًاموي  ناك  »
. قلقلاب روعشلاب  كتّدجو  كّدج  أدبي  نأ  لبق  لزنملا  ىلإ  ةدوعلا  ىلإ  ةجاحب  تنأو 

«. ؟ انقفتا  . رومألا يف  ریكفتلل  تقولا  ىلإ  ةجاحب  انالك 
«. كلذ ضرتفأ  »

رمألا اذھب  مایقلا  اننكمي   ، انأو تنأ   . سیفارت اي  دیج  قيرف  نحن   » . ّيلإ ترظنو 
«. ًاعم

«. لجأ »
انالك ؟  انقفتا  ، لاحلا يف  سیل  نكلو  : » تعباتو يفتك  ىلع  اھدي  تعضو  مث 

«. لاحلا يف  لزنملا  ىلإ  باھذلا  ىلإ  ةجاحب 
«. ؟ كلذك سیلأ   ، دغ موي  ًاددجم  أدبنس  اننكلو  »

«. حابصلا يف  هب  موقنس  ام  لوأ  نوكیس  »
«. ؟ ءيش لوأ  »

«. ؟ تقولا كبساني  لھ   . ةعساتلا ةعاسلا  دنع  بتكملا  يف  كیقتلأس  »
«. ّيلاثم هنإ  »

تجرخ مث  نمو   ، رورملا ةكرح  يف  ةرغث  دوجو  ترظتناو   ، اھفتك قوف  نم  ترظنو 
. تقلطناو يطایتحالا  برسَملا  نم 

نأ مث  نمو   ، ةیئاوھلا يتجارد  ذخآل  اھلزنم  ىلإ  ةدوعلاب  يضقت  انتطخ  تناك 
ةّئیس ةلاح  يف  اھمأ  تناك   ، اھلزنم ىلإ  انلصو  امدنع  نكلو   . لزنملا ىلإ  ينلقت 
اھّضرعت مدع  نم  مغرلاب  ديدش  كّعوتب  ترعشو   ، خبطملا يف  ْتعقو  دقف   . ًالیلق

ناك اذإ  ُتلأسف   . اھدرفمب اھكرت  أشت  مل  ينتروك  نأ  حضاولا  نمو   ، ةرطخ ةباصإل 
ةحارلا ضعب  ىلإ  ةجاحب  اھمأ  نإ  تلاق  ينتروك  نكلو   ، نوعلا دي  ميدقت  يناكمإب 

ىلإ تدعو  يتجارد  ُتبكرو   ، ّيلع قلقلا  مدع  ينتروك  نم  ُتبلط   ، كلذل  . بسحف
. يّدجو يتدج  لزنم 

ىرأ يّنلع  نیَتحوتفم  ّيَنیع  تیقبأ  دق  تنك   ، ينتروك لزنم  ىلإ  انتدوع  ءانثأ 
مایق ىلع  ةحضاو  ةلالد  ةيأ  َرأ  ملو   ، ناكم يأ  يف  اھَرأ  مل  يننكلو   . ةیّضفلا ةرایسلا 
نتم ىلع  ةدلبلا  نم  يجورخ  ءانثأ  رظنلا  تلصاو  يننكلو   ، انّعبتتب نيرخآ  صاخشأ 



، ةنوكرملا يدوألا  تارایس  ًابقارم  ؛  دوور نوتراب  غنول  يكولسو  ةیئاوھلا  يتجارد 
املك يفتك  قوف  نم  ةعيرس  ةرظن  ًایقلُمو   ، يبناجب ّرمت  ةرایس  لك  نم  ًاققحتمو 

. ًابيرقت ًارتم  نیسمخ  ةفاسم  تزتجا 
ىلإ ًالوزن  ةّيدؤملا  ةلتلا  ىلعأ  ُتغلب  امدنعو   . قِلقُم ءيش  يأ  َرأ  مل  يننكل 
يفتك قوف  نم  رظنلا  نع  فقوتأ  مل   . ًالیلق ءاخرتسالاب  تأدب   ، يّدجو يتدج  لزنم 
ةرایس تقلطأ  امدنع   ، كلذل  . تقولا لاوط  كلذب  موقأ  دَُعأ  مل  يننكلو   ، هباش ام  وأ 
ُتأجافت ينعبتت  نيالياكس  ناسین  ةرایس  تيأرو  يلوَح  ُترظنو  ًامامت  يفلخ  اھقوب 

. ام ًاعون 
ئطبُمو  ، طاطملا نم  طیلخ  نم  ةعونصم  تراطإ  تاذ  ؛  قابس ةرایس  اھنإ 

، ّيَنیع يف  عطست  سمشلا  تناك   . جیجضلا نم  ریثكلا  ردصي  ریبك  مداعو   ، ّيفلَخ
نم ةيؤر  ّيلع  بُعَص  كلذل   ، نوللا نم  ةحسم  لمحي  ّيمامأ  جاجزب  ةدَّوزم  ةرایسلاو 

عابطنا ّيدل  ّدلوتو   ، مامألا يف  ناسلجي  دیكأتلاب  ناصخش  كانھ  ناك   . اھلخادب
ُتقلطأ لب   ، كلذ نم  ققحتلا  لواحأ  مل  يننكلو   ، فلخلا يف  مھنم  ديزملا  دوجوب 

ىلع ةریبك  ةعرسب  ةجاردلا  ِتعفدناف   ، ًافقاو ةجاردلا  دوقأ  انأو  نیتسّاودلل  نانعلا 
. ةلتلا ردحنم 

يننأ تننظو   ، ةعرس ىصقأب  اھقالطنا  ءانثأ  ًاددجم  اھقوب  ةرایسلا  تقلطأ 
توص تعمس   ، تاظحل دعب   . فقوتأ مل  يننكلو   ، يمساب يداني  ام  ًاصخش  تعمس 
زاھج توصو   ، اھتعرس ءانثأ  قعزت  يھو  تاراطإلا  توصو   ، ينعبتت يھو  ةرایسلا 

... هّتوق تّززُع  كرحم  ريدھو   ، ةعرسب ىرخأ  ىلإ  ةعرس  نم  لقتني  وھو  ةكرحلا  لقن 
. ریكفتلل تقو  ّيدل  نكي  ملو   ، ةعرس ىصقأب  ًاقلطنم  تنك 

تفرحنا مث  نمو   ، ةنحاش رورم  ُترظتناو   ، قيرطلا فصتنم  يف  يھاجتا  ُتّریغ 
... قيرطلا نم  لباقملا  بناجلا  ىلإ  ُتربعو   ، نیمیلا ىلإ  ةجاردلاب 

. ًةرَشابم  ، ةلَفقُم وكِست  لقن  ةبرع  مامأ 
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دعُب ىلع  يمامألا  اھّدَصِم  ناكو   ، يب مدطصت  ةلَفقُملا  وكِست  لقنلا  ةبرع  تداك 

، قعزي اھقوبو  يبناجب - اھزيزأ  ءانثأو   . يفلَخلا يتجارد  راطإ  مدَص  نم  تارتمیلم 
نع ينعقوي  ءاوھلل  يئاجفلا  عافدنالا  داك  ةئيذب - تاملكب  حیصي  بضاغلا  اھقئاسو 
ءانثأو  . ةریخألا ةظحللا  يف  ينزاوت  ىلع  ةظفاحملا  نم  تنكمت  يننكلو   ، يتجارد
ىلع ةجاردلاب  ُتزفق   ، يتدروأ يف  ًازخَو  ًاثدحُم   ، يدسج يف  نیلانيردألا  عافدنا 
هاجتا يف  نیمیلا  ىلإ  تفطعنا  ؛  ةنكمم ةعرس  ىصقأب  قالطنالا  ُتلصاوو   ، فیصرلا
ةاشملل ٍّرمم  هاجتا  يف  ةحوتفم  ةبّاوب  تربعو   ، بردلا تكلس  مث  نمو   ، ردحنم ٍقاقُز 

. ًایبسن ٍنمآ 
دَُعي مل  هنأ  تفرع  كلذلو   ، ةرایس رورمل  عّستي  الو  ًادج  ًاّقیض  بردلا  ناك 
ربكأ داعتبالا  يف  ًابغار  لازأ  تنك ال  يننكلو   ، يب قاحللا  ناسین  ةرایس  ةعاطتساب 

. سوَّدلا ُتلصاوو  يریس  ُتعبات   ، كلذل  . قيرطلا نع  ةنكمم  ةفاسم 
دعُب ىلع  يّدجو  يتدج  لزنم  ناكو   ، دوور نوتراب  غنول  ةزاومب  ةاشملا  ّرمم  ّدتمي 
نأ ُتفرعف   ، بردلا ىلع  ةیفلخلا  امھلزنم  ةقيدح  لطتو   . دحاو رتمولیك  نم  لقأ 

. ماعلا قيرطلا  كولس  ىلإ  رارطضالا  نود  نم  اھلوخد  يناكمإب 
. ریسلا ةلصاوم  وھ  هب  مایقلا  ّيلع  ّنیعت  ام  لك 

يف ةنوكرم  ناسین  ةرایس  ةيؤر  ًاعقوتم   ، يفتك قوف  نم  ةعيرس  ةرظن  تیقلأ 
، راسكناب يھاجتا  يف  نورظني  مھو  هلخدم  دنع  نوفقي  بّاكرلاو  قئاسلاو   ، قاقُّزلا
، ةنوكرم ناسین  ةرایس  الف   . ًاغراف ناك  قاقُّزلا  نكلو   . مھنم يتالفإ  عقاول  نینعذُم 
ربعأ انأو  ينوأر  دق  اونوكي  نأ  دب  . ال  ًالیلق ًابيرغ  رمألا  يل  ادب  دقل   . هلخدم دنع  دحأ  الو 

؟ ينوعبتي مل  اذامل   ، ًاذإ  . قاقُّزلا لخاد  ىلإ  فطعنأو  ةلباقملا  ةیحانلا  ىلإ  قيرطلا 
! يقطنم ریغ  رمألا 

. يقطنم ریغ  رخآ  ًارمأ  كانھ  نأ  تكردأ  مث  نمو   ، ةلیلق تاظحلل  كلذ  يف  ُتركف 
نوقلطُیس اذاملو  ؟  ةظوحلملا ةرایسلا  هذھ  ًالقتسم  مھدحأ  ينعبتیس  اذاملف 

. ًادبأ يقطنم  ریغ  رمأ  هنإ  ؟  يمساب يننودانيو  مھقوب 
. ةلئسألل بسانملا  تقولا  سیل  نآلا   . رمألا َسنا   : يسفنل ُتلق  يننأ  ریغ 

. يّدجو يتدج  لزنم  ىلإ  ةدوعلا  وھ  نآلا  ماھلا  دیحولا  رمألاف 
ةطقن وحن  ًاھّجتم  تنكو   . ةدیعب امھلزنم  نع  ينلصفت  يتلا  ةفاسملا  نكت  مل 
ةیحانلا ىلإ  روبعلا  وھ  هب  مایقلا  ّيلع  ّنیعت  ام  لكو   ، قيرطلاب قاقزلا  ءاقتلا 
يّدجو يتدج  لزنم  غلبأل  ةاشمملا  ّرمم  ىلع  يریس  ةلصاومو  قيرطلل  ةلباقملا 

. قئاقد يف 
نع يمدق  عفر  كشو  ىلع  تنكو   ، قرطلا عطاقت  نم  ّيوُنُد  ىدل  ُتأطبأ 

قلطني وھو  هّتوق  تزِّزُع  ّكرحم  توص  تعمس  امدنع  ةجاردلا  نع  لّجرتلاو  ةسّاودلا 
ناسین ةرایس  تسیل  اھنأب  يسفن  عانقإ  ُتلواح   . ةعرس ىصقأب  قيرطلا  ىلع 

ةریبك مداوعب  ةدَّوزم  ءاحنألا  يف  قابسلا  تارایس  نم  ریثكلا  كانھ  نأو   ، ةرورضلاب



يف ُتفقوتو   ، يحباكم ىلع  ُتطغض   . يسفن عدخأ  يننأ  ُتملع  يننكلو   ، ةّجاضو
ّقیض بردلا  نكلو   . سكاعملا هاجتالا  يف  اھعضوو  ةجاردلا  ةرادإب  ُتعرشو   ، لاحلا

، ىلعألا ىلإ  ةجاردلا  دَوقِم  ُتعفرف   . ةروانملل ٍفاك  عّستم  دوجو  مدع  ةجردل  ًادج 
نابضق نكلو   ، بردلا بناج  دنع  ةرجش  عذِج  قوف  ةیمامألا  ةلجعلا  ريرمت  ًالواحم 
عطاقت هاجتا  يف  ُترظن   . ًامامت ُتقلع  دقل   . روسكم نصغ  يف  تقلع  ةلجعلا 

يب ضرتفُي  ناك  اذإ  امع  ًالئاستمو   ، ةعرسب ةبرتقملا  ةرایسلا  ىلإ  ًایغصُم   ، قرطلا
، تاراطإ ريرص  ُتعمس   ، رمألا يف  يریكفت  ءانثأ   ، نكلو  . برھلاو ةجاردلا  نع  لوزنلا 

مایقلا ةصرف  يل  ّىنستت  نأ  لبقو   . قيرطلا بناج  دنع  فقت  ناسین  ةرایس  ُتيأرو 
. نّايرشب نالكش  جرخو  ةرایسلا  اباب  حِتُف   ، ءيش يأب 

، ًابيرقت رمعلا  نم  ةرشع  ةسداسلا  يف   ، حمالملا يساق  ىتف  امھدحأ  ناك 
لوط ىطختي   ، قالمع رخآلاو   . دوسأ ًالاورسو  ةوسنُلُقب  ةدَّوزم  ءادوس  ةزنك  سبلي 
هبشأ هافتكو   ، لیقثلا نزولا  ةئف  نم  ٍمكالم  مسج  هيدلو   ، تسلا مادقألا  هتماق 

. رخصلا نم  ًاتوحنم  ودبيو  مخض  هسأرو   ، روث يَفتكب 
اي لعفت  اذام  : » ينلأس مث   ، حمالملا يساق  ىتفلا  ىدان  سیفارت .» اي  هیِھ  »

«. ؟ لجر
«. توملا ىتح  ينتفخأ  دقل   . نوسيام اي  كل  ًّابت  : » حایترا ةدیھنت  ًاِقلطُم  تلقف 
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نوقلُي مھف   . ًاریثك فسوي  نوسيام  يف  سانلا  مظعم  ركفي  ال   ، حجرألا ىلع 

هنأ نوضرتفيو   . مرجمو  ، ةباصع ىتف  هنأو   ، عراش ىتف  هنأ  نوركفيو   ، هیلع ةرظن 
ّيّمُأ قھارم  ؛  يدلبلا سلجملا  اھكلمي  ةینكس  ةقطنم  يف  میقُي  رخآ  ىتف  درجم 
مھو  . لمأ وأ  هل  لبقتسم  رخآ ال  هئات  ىتف  درجم  هنأو   ، ىرخأ ةِسلفُم  ةلئاع  نم  رخآ 
اھكلمي ةینكس  ةقطنم  يف  میقي  ىتف  نوسيامف   . يحاونلا ضعب  نم  نوّقِحُم 

، هتایح لاوط  كانھ  شاعو   ، دیلس ةقطنم  يف  أشنو  دلُو  ذإ   ، يدلبلا سلجملا 
عكستيو مھفرعي  وھو   . ةینكسلا ةقطنملا  نوفوطي  نيذلا  تاباصعلا  نایتف  عم  أشنو 

هنأ الإ   ، نوناقلا قرخي  وھو  هل  يتيؤر  مدع  نم  مغرلابو   . مھنم دحاو  هنإ  لب   ، مھعم
يل حرش  امك  نوسيام - ربتعي   . هتایح يف  ةلیلق  تارم  هقرخي  الأ  ًاریثك  ينشھدُي 
يف َتشع  اذإ  ّمھي  يذلا  دیحولا  نوناقلا  وھ  ةینكسلا  ةقطنملا  نوناق  نأ  ةرم - تاذ 
ىلع مكنیناوق  عم  ةمجسنم  تسیل  اننیناوقو   » . ةایحلا ةلصاوم  َتدرأو  دیلس 

. ةركام ةضيرع  ةماستبا  هھجو  ىلعو   ، اھنیح يل  لاق  ماودلا .»
نكمي امم  ریثكب  رثكأ  كانھف   ، هتایح ةقيرط  يف  أطخلاو  باوصلا  نكي  ًّايأ   ، نكلو

. ریثكب رثكأ  ؛  هتظحالم ءرملل 
يدياج ىرغصلا  هتقیقش  ّضرعت  دعب  ؛  ماع وحن  ذنم  هیلإ  ّفرعتلا  يل  ّىنست  دقل 

موي تاذ  بسحف  اھتیقتلا  لب   ، كاذنآ يدياج  فرعأ  نكأ  مل   ، عقاولا يف   . ثداحل
. سدلیف نوكیب  ةقطنم  برق  ةریغصلا  ةماعلا  ةقيدحلا  ربع  يتجارد  دوقأ  تنك  امدنع 

اوعطق نایتف  ةعومجم  تفداص  اھنكلو   ، ًاضيأ ةماعلا  ةقيدحلا  ربع  اھتجارد  دوقت  تناك 
، اھب ىذأ  يأ  قاحلإ  اودارأ  مھنأ  دقتعأ  ال   . رورملاب اھل  اوحمسي  ملو  قيرطلا  اھیلع 

نیثِدحُمو  ، اھّايإ نیقياضمو   ، ءامسأ اھیلع  نیقلطُم  ؛  ًالیلق اھعم  نوحرمي  اوناك  لب 
اھرمع نم  ةرشع  ةيداحلا  يف  كاذنآ  تناك  اھنكلو   . ءاحنألا يف  ىضوفلا  ضعب 

. رمعلا نم  ةرشع  ةسماخلا  وأ  ةرشع  ةعبارلا  يف  ًاعیمج  اوناكو   ، اھدرفمبو  ، طقف
، اھتدعاسمل ام  ءيشب  مایقلا  ّيلع  ّنیعتي  هنأ  ُتملعو   . ًابئاص رمألا  نكي  مل   ، اذل
، يبلطل اونعذأ   ، اھنیح  . اھنأشو اھكرت  مھنم  ُتبلطو   ، مھھاجتا يف  يتجّارد  ُتدقف 
، ةاتف تسلو   ، لیلقب يدياج  نم  ًّانس  ربكأ  يننأ  امبو   . اھنم ًالدب  ينوجعزأ  مھنكلو 

. اوعنتمي ملو   ، كلذب مایقلا  نع  عانتمالاب  نیمَزلُم  اونوكي  مل 
، ركذأ ام  رْدقبو   . رارفلا نم  يدياج  نكمتتل  يفكي  امب  مھتمواقم  نم  ُتنكمت  دقل 
. ًاعیمج مھیلع  ّبلغتلا  نم  نكمتأ  مل  يننكلو   ، ًاضرأ لقألا  ىلع  مھنم  نیَنثا  ُتحرط 

ينوحربأو  ، ًاضرأ ينوحرط   ، ةلیلق قئاقد  نوضغ  يفو   . مھنم ریبك  ددع  كانھ  ناك  ذإ 
قلطُت يتلاو  يب  ةطیحملا  هوجولا  نم  ةقْلَح  ىلإ  يرظن  وھ  هركذأ  ام  رخآو   . ًالكَر
رجفنا مث  نمو   ، هب رعشأس  يذلا  ملألا  ىدم  نع  ًالئاستم   ، ةضيرع تاماستبا 

. ءيش لك  ّدوساو  يسأر 
ال  . يتیفاع ُتدعتسا   ، نیَموي دعبو   . ةمَّطحم ماظع  الف  ؛  ریبك ىذأب  بَصُأ  مل 
يف ةسردملا  ةباوب  دنع  يراظتناب  ناك  هنكلو   ، نوكأ نم  نوسيام  فرع  فیك  فرعأ 



. برضلل يّضرعت  دعب  ةسردملا  ىلإ  يتدوع  موي  ةياھن 
«. ؟ يناليد سیفارت  تنأ  لھ  : » ينلأسو

نم  ، رمعلا نم  ةرشع  ةسماخلا  يف  حمالملا  يساق  ىتف  ناك   . هیلإ ترظنف 
. هديري امع  تلءاستو   ، ةینكسلا دیلس  ةقطنم 

«. يتقیقش َتدعاس  دقل   . فسوي نوسيام  : » يتحفاصمل هدي  ًّادام  لاقف 
«. ؟ اھلاح فیك   » . هّايإ ًاحفاصم  تلق  حیحص .»  ، هوأ »

. كنع ثدحتلا  نع  ّفكلا  عیطتست  ال  : » لاقو ةضيرع  ةماستبا  نوسيام  قلطأف 
«. اھلطب تنأ 

«. ءيش يأ  لعفأ  مل   ، عقاولا يف  : » تلقو  ، ًاجَرحُم ّيَفتك  ُتززھف 
برضلا َتیّقلتو   ، نوكیب نم  نایتف  ةتس  َتھجاو  دقف   . َتلعف دقل   ، ىلب »

«. اھببسب
«. مھنم نیَنثا  نم  ُتلن  »

ّيلإ رظن  مث  نمو   ، ةعيرس ةیبناج  ةرظن  ىقلأو  ّيعَمسم .» ىلإ  ردابت  ام  اذھ  »
«. مھرمأب مامتھالا  ّمت  هنأ  كمالعإ  طقف  تدرأ   ، لاح ةيأب  : » عباتو ًاددجم 

«. ؟ هینعت يذلا  ام  »
، مھعم لماعتلا  ّمت  دقل   . يدياج عم  اوثبع  نيذلا  كئلوأ   ، كوبرض نيذلا  نایتفلا  »

«. ًاددجم كوجعزُي  نلو 
. هینعي امم  ًامامت  قثاو  ریغ  انأو  تلق  « ... حیحص »

يفتاھ مقرو  يناونع  وھ  اذھ  : » ًالئاق يل  اھّررمو   ، هبیَج نم  قرو  ةصاصُق  لوانت 
. يب لصتا   ، ءيش يأ   ، هديرت ءيش  يأ   ، لكاشم يأ  تھجاو  نإ   . لومحملا

«. ؟ انقفتا
«. ًاركش : » ُتمتمتف

«. كیمحأ انأ  نآلاو   ، يدياج َتیمح  دقل  : » ةطاسبب لاقف 
« ... ةجاح ، ال  ينعأ  . كلذب مایقلا  ىلإ  ًارطضم  َتسل  »

ّرمت امدنع  : » عباتي وھو  دعتباو  باھذلا .» ّيلع  : » يضارتعا ًالھاجتم  لاق  هنأ  ریغ 
. هفتك قوف  نم  ةضيرع  ةماستبا  يل  قلطأو  انترايزب .» مُق   ، ةیلاتلا ةرملا  يف  دیلسب 

«. يدياج ّرسُتس  »
يندعاسيو  ، يناعريو ينیمحي  ناك  دقف   . هدعوب نوسيام  مزتلا   ، نیحلا كاّذمو 

، ًامامت نیَتفلتخم  نیّتیعامتجا  نیَّتیفلخ  نم  انرّدحت  نم  مغرلابو   . ةجاحلا دنع 
يتفرعم ُتّقثوو   . ًادج نَیبَّرقم  نیَقيدص  انوَدغ  دقف   ، نیَفلتخم نیَملاع  يف  شیعنو 

؛ ًالیلق يب  ةنتتفم  لازت  الو   ، نآلا رمعلا  نم  ةرشع  ةیناثلا  يف  اھنإ   . ًاضيأ يدياجب 
يف رمألا  ّيطخت  نم  نكمتن  اننكلو   . اننیب ءيشلا  ضعب  ةِكبرُم  رومألا  لعجي  امم 
هب موقي  ام  اذھ   . ًاعم رمألا  ّيطخت  يف  انحجن  دقل   . ناقيدص نحن   . نایحألا مظعم 

. ءاقدصألا
ْتعبت مث   ، يل ْتمستباو   ، ناسینلل يفلخلا  دعقملا  نم  لّجرتت  يدياج  ُتيأر 
لواحأو  ، ةجاردلا نع  ُتلزن  دق  تنك   . فقأ ثیح  ىلإ  رخآلا  صخشلاو  نوسيام 



. ةرجشلا روذج  نم  يمامألا  راطإلا  صیلخت 
همسا وھ  ينیل  ناك  اذإ  فرعأ  ال   . نوسيامل قفارملا  صخشلا  وھ  ينیل  غیبف 
هقفاريو  ، نوسيامب ينتعملا  هنإ   . مسالا اذھب  هنوعدي  عیمجلا  نكلو  مأ ال،  يقیقحلا 

دوعيو  ، ّيبغ ينیل  نأ  مھداقتعا  يف  صاخشألا  ضعب  ئطخُي   . ًابيرقت بھذي  امنيأ 
الإ ءيش  يأ  هلوق  مدع  ىلإو   ، بيرغ وحن  ىلع  هتینب  ةماخض  ىلإ  ًایئزج  كلذ  ببس 

يدتري هنإ   ، ًالثم مویلاف   . ام دح  ىلإ  ةبيرغ  سبالم  ماودلا  ىلع  هئادترا  ىلإو   ، ًاردان
تاذ راّحب  ةرتسو   ، تاصوب تس  ضرعب  تّایطب  ًادَّوزمو  ةیعونلا  ءيدر  زنیج  لاورس 
هسایق نم  رغصأ  ةلَمعتسم  ةلذب  ةرتسو   ، صیمق نود  نمو   V لكش ىلع  ةقاي 

ًابيرغ ينیل  ناك  امبر   . ءيشلا ضعب  ًابيرغ  ودبي  هلعج  امم  ؛  ًابيرقت فعضلا  رادقمب 
لوقي دق ال   ، ًانسح  ... هئابغ ىلإ  ةبسنلابو   . كلذ يف  بْطَخ  ْنكلو ال   ، ءيشلا ضعب 
ًامامت ًاعناق  ماودلا  ىلع  ودبي  هنكلو   ، ملاعلا يف  مظعألا  ركفملا  نوكي  دقو ال   ، ریثكلا

. ًادج ةیكذ  ةقيرط  اھنإ   ، ّيلإ ةبسنلاب   . هتایحب
«. كتيؤر يّنرُست   ، ينیل اي   ، هیِھ : » هیلإ ًارظان  تلق 

. طقف مخضلا  هسأرب  أموأ  لب   ، ِبجُي مل 
ًةطغاضو  ، يرصخ لوح  اھیَعارذ  ًةعضاو   ، ينتقناعو ينم  يدياج  َْتنَد   ، كلذ دعب 

ام كانھ  ناك  اذإ   . سیفارت اي  كیبأو  كمأ  نأش  يف  ًاقح  ةفسآ   » . يردص ىلع  اھسأر 
تنأ  ، ًانسح  ... ءيش يأ  نع  ّملكتلا  ديرت  تنك  اذإ   ، ينعأ  ... هب مایقلا  يننكمي 

«. نوكأ نيأ  فرعت 
نّسحتب ًاضيأ  ترعش  يننكلو   ، جارحإلا نم  لیلقلاب  رعشأ  انأو  ُتمتمت  ًاركش .» »

. ام ًاعون 
صاخشأ ةعوجمك  اودب  دقل   . مھتثالثل ًامستبم  كانھ  ُتفقوف   ، ْتعجارتو ينتتلفأ 

. ام ةقيرطب  كلذك  مھنأ  ضرتفأو   ، نوناقلا نع  نیجراخو  مھعمتجم  عم  نیِفّیكتم  ریغ 
، رھظلا دعب  سمش  ةرارحل  نیضَّرعم   ، مویلا كلذ  يف  ًاعم  كانھ  انفوقو  ءانثأ  نكلو 

. مھعم نوكأل  نوبسانملا  صاخشألا  مھنأ  ُتربتعا 
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ةرم ةوقب  ةیمامألا  ةلجعلا  بحسأ  انأو  تلق  ؟ .» نوسيام اي  انھ  لعفت  اذام   ، ًاذإ »

. ىرخأ
عم میقُت  كنأ  ينغلب   » . ةلجعلا ريرحت  يف  يندعاسي  وھو  باجأ  كنع .» ثحبأ  »
امدنع ةعرس  ىصقأب  َتقلطنا  اذامل   . كتيؤرل انقيرط  يف  انكو   ، نآلا كّدجو  كتدج 

!«. ؟ انتيأر
«. يب قحلي  نم  مكنأ  فرعأ  مل  »

«. ؟ ام دحأ  كقحالي  لھ  ؟  ًاذإ انَتننظ  نم  »
« ... امبر »

«. ؟ نم »
«. ام ًاعون  ةليوط  ةصق  اھنإ   ، ًانسح »

ًادیعتسم يتفقو  ُتّموق   . ًاریخأ تّررحتف   ، ىرخأ ةرم  ةوقب  ةلجعلا  ُتبحسو 
نم ثعبنت  بارلا  ىقیسوم  تناك   . ناسینلا ىلع  ةعيرس  ةرظن  تیقلأو   ، يسافنأ
ةراجیس نّخدي  لیحن  باش  سلجي  قئاسلا  دعقم  ىلعو   ، موتكم توصب  لخادلا 
ةلتلا ىلع  ُتقلطنا  امدنع  يننأ  ُتكردأ  دقل   . ىقیسوملا عقو  ىلع  هسأرب  ئمويو 
لزنم ىلإ  هّجتم  يننأ  نوسيام  ّنظ   ، قاقُّزلا لخاد  ىلإ  ُتفطعناو   ، ةعرس ىصقأب 
نم بلط  قاقُّزلا  يف  ينعبتي  نأ  نم  ًالدبو   ، ةاشملا ّرمم  ربع  يّدجو  يتدج 
دنع ّيلع  قيرطلا  عطقل  ًانیمي  فاطعنالا  مث  نمو   ، دوور نوتراب  غنول  كولس  قئاسلا 

. عطاقتلا
«. ؟ ةرایسلا يف  سلجي  يذلا  صخشلا  نم  : » نوسيام ُتلأس 

«. دیج قئاس  هنكلو   ، ءاكذلا ديدش  سیل   . هب سأب  . ال  توت هنوعدي  : » باجأف
عیفر قوَذ  نع  ّمنت  يھو   ، ةلیمج ةرایس  اھنإ  : » ةضيرع ةماستبا  ًاقلطُم  تلقف 

«. ًاقح
كلت يھ  ام   ، ًاذإ  . ةرایس درجم  اھنإ  : » ًالئاق ّيلإ  رظنو   ، هیَفتك نوسيام  زھف 

«. ؟ كيأرب كعبتي  نم  ؟  فارت اي  ةليوطلا  ةصقلا 
مل  . ةروصلا يف  مھعضول  يفكي  امب  مھتربخأ  يننكلو   ، ًةلماك ةصقلا  مھل  ِورأ  مل 

نوسيامف لامك - ریشب  نع  ءيش  لك  فرعي  نوسيام  نأ  تفرع  امدنع  أجافتأ 
ًاضيأ اھفرعي  هنأ  يل  ّنیبت   ، نوسنوج يفيإ  ُتركذ  امدنعو  ًابيرقت - ءيش  لك  فرعي 

. اھتلوفط ذنم 
اھنإ تلاق  اذإو   . اھیف قوثولا  كنكمي   » . هسأرب أموأو  لاق  عبطلا .» ةئداھ  يفيإ  »

«. هتأر اھنأ  ينعي  كلذف   ، ةرایس يف  نیَصخش  عم  ریشب »  » تأر
«. ؟ هباش ام  وأ  تاعئاش  يأ  ؟  ریشب نع  ءيش  يأ  كغلب  لھ  : » هُتلأس

«. ةضيرم ةّدجب  ةقالع  رمألل   . ناتسكاب يف  هنأ  نع  دیلس  يف  ربخ  رشتنا  »
«. ؟ كلذ قّدصت  لھ  »

امیس الو   ، ام ًاعون  بيرغ  رمأ  ةعرسب  هترداغم  ةیفیك  ّنكلو   . ضرتفأ امك   ، امبر »



ربخلا راشتنا  ةیفیك  يف  ةبارغلا  ديدش  رمأ  كانھو   . ةریبكلا هتارابم  دعوم  ّوُنُد  عم 
ةقطنملا يف  ةداعلا  يف  ةعئاش  يرست  امدنع   ، ينعأ  . ًاضيأ ةعرسلا  هذھب 

رشتنت مث  نمو   ، اھب صاخشألا  نم  لیلق  ددع  ةفرعم  عم  ءطبب  أدبت  يھف   ، ةینكسلا
لكلا فرعيو  ام  ًاعون  رجفنت  كلذ  دعبو   ، ًانَّیعم ًاّدح  ًاریخأ  غلبت  ىتح  ًائیشف  ًائیش 
رمألا ادب  دقف   . ةفلتخم ناتسكاب  ىلإ  شاب  باھذ  نع  ةعئاشلا  هذھ  نكلو   . اھرمأب
يف ةعئاشلا  ترشتنا  كلذ  دعبو   ، ةقیقد لبق  ًائیش  فرعي  نكي  مل  ًادحأ  نأ  ول  امك 

«. ؟ هینعأ ام  مھفت  لھ   . ةینكسلا ةقطنملا  ءاحنأ  فلتخم 
«. ناتسكاب يف  سیل  هنأب  ةمات  ةقث  ىلع  انأ  : » تلقو يسأرب  تأموأف 

!«. ؟ ًاقح »
. ریشب رفس  زاوج  ىلع  يروثع  نع  نوسيام  تربخأف 

لوصحلا بعصلا  ریغ  نمف   . دلبلا يف  لازي  هنأ ال  ةرورضلاب  كلذ  ينعي  ال  : » لاقف
«. فئاز رفس  زاوج  ىلع 

«. ؟ فئاز رفس  زاوجب  رفاسیس  اذاملو  »
مث ام  رمأ  يف  ًاركفم   ، تاظحلل مالكلا  نع  ّفكو  قِّقحملا .» تنأف   ، تنأ ينْربَخأ  »

«. امھنع يَنتربخأ  نیتللا  نیتروصلا  كنیت  ينَِرأ  : » لاق
. ةزانجلا لجرل  ةیفارغوتوفلا  ةروصلاو  ةعوبطملا  ةخسنلا  هُتيََرأف 

. ةعوبطملا ةخسنلا  ىلع  ًارقان  لاق  لجرلا .» وھ  اذھ  »
«. ؟ لجر يأ  »

ةیحللاو نكادلا  ریصقلا  رعشلا  يذ  لجرلا  ىلإ  ًاریشم  لاق  لجرلا .» اذھ  »
«. هنع كربخأل  انھ  ىلإ  ُتئج  يذلا  لجرلا  وھ  اذھ   » . نونثُعلا
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رجاتملا لك  اھیف  ّطُح  تمِ يتلا  بغشلا  لامعأ  يف  نوسيام  كراشي  مل 

نم لك  فرعي  هنكلو  يل - لاق  امك  عقتس - اھنأ  فرعي  ملو   ، كاو ثرون  يف  بتاكملاو 
. كانھ نكي  مل  هنأ  ریغ  ؛  اھیف كراش 

نم مغرلابو   . بھَّنلل كیبأو  كمأ  بتكم  ّضرعت  لمتحملا  نم  هنأ  ُتفرع  : » يل لاق 
ةكراشملا أشأ  مل  يننأ  الإ   ، ثدح ام  فاقيإل  ءيش  يأب  مایقلا  نم  يّنكمت  مدع 

نأ ُتدقتعاو   . كلذ يف  ةدئاف  ةيأ  َرأ  مل  عقاولا  يف  يننكلو   ، كغالبإ يف  ُتركف   . هیف
َتنك كنأ  ينعأ   . لاح ةيأب  اھعم  لماعتلا  كیلع  ّنیعتي  ةیمھأ  رثكأ  تامامتھا  كيدل 

«. ؟ كنأشو ككرت  لضفألا  نم  هنأ  ُتدقتعا   ، اذل  ... ّوتلل كابأو  كمأ  َتدقف  دق 
، عطاقتلا دنع  قيرطلا  ىلع  يبشخ  دعقم  ىلع  ًاعم  نیسلاج  انتعبرأ  انك 

نكلو  ، يّدجو يتدج  لزنم  ىلإ  يعم  ةدوعلا  نوديري  اوناك  اذإ  امع  مھتلأسف 
. دیلس يف  رومألا  ضعبب  مایقلا  هیلع  نأل  ًابيرق  ةرداغملا  هیلع  نإ  لاق  نوسيام 
بھَّنلل ًابھاذ  َتنك  اذإ   ، ينعأ  . لاح ةيأب  ّةیبغ  ةركف  هتّمرب  رمألا  نأ  ُتننظ  : » عباتو
هتقرس نوكت  ناكم  يف  كلذب  مایقلا  ىلع  صرحت  نأ  يغبني  لقألا  ىلعف   ، بلَّسلاو

الو  ، ةقرسلاب ريدج  كاو  ثرون  يف  ءيش  ، ال  ينعأ  » . هسأر زھو  ةلواحملاب .» ةريدج 
ءانع اودبكت  اذاملف   . هباش امو   ، ةریغص بتاكمو  رجاتم  ىوس  كانھ  ءيش 

«. ؟ كلذك سیلأ   ، ّيبغ بيرخت  درجم  هنإ   . كلذ نم  ةدئاف  ال  ؟ ! اھمیطحت
. هلوق لواحي  امم  ًاقح  قثاو  ریغ  تلق  كلذ .» ضرتفأ  »

يف نم  لكف   . سیفارت اي  ةمَّظنم  ةیلمعلا  تناك  : » عباتو ّيلإ  نوسيام  رظنف 
لك  . برضتس نيأو  بغشلا  لامعأ  قلطنتس  ىتم  ديدحتلاب  فرعي  ناك  دیلس 

«. ؟ كلذك سیلأ   ، ّيبغ بيرختل  ططخُت  نل  تنأو   ، هل ًاطَّطخم  ناك  ءيش 
. يسأر زھأ  انأو  تلق  هینعت .»! يذلا  ام  مھفأ  «ال 

ُتعرش ببسلا  اذھلو   ، رمألا ئداب  يف  ًاضيأ  انأ  مھفأ  مل  : » نوسيام يل  لاقف 
«. ةروصلا يف  دوجوملا  لجرلا  اذھ  نع  ُتعمس   ، اذكھو  . ءاحنألا يف  ةلئسأ  حرطب 

ينيرُیل هدي  ّدم  ّمث  نمو   ، ةشاشلا ىلع  رقنو   ، لومحملا هفتاھ  نوسيام  جرخأو 
ّينكس عَّمجم  نم  جرخيو   ، ةلذب يدتري  لجر  ةیفارغوتوفلا  ةروصلا  يف  رھظ   . ةروصلا

يف ةروصلا  هذھ  تطقُتلا   » . نونثُعلا هتیحلب  رعشلا  نكاد  لجرلا  هنإ   . عفترم ریغ 
ةلذبلا ُلجر  ناك   ، يل لیق  ام  ىلإ  ًادانتساو   . بغشلا لامعأ  نم  نیَموي  لبق  دیلس 
رظنو يد .» يد  هنوعديو   ، نفيد وورد  ىعدي  لجر  عم  عامتجا  نم  ّوتلل  ًاجراخ 

«. ؟ هب تعمس  نأ  كل  قبس  لھ   » . ّيلإ نوسيام 
«. «ال

«. ًاریبك ًاذوفن  صخشلا  اذھ  كلميو   ، دیلس يف  ًابيرقت  ءيش  لك  ريدُي  يد  يد  »
لامعأب كلذ  لك  ةقالع  ام  : » تعبات مث   ، ًاسباع تلق  مھاف .» ریغ  تلز  ام  »

«. !؟ بغشلا
«. رمألا ّربدتل  يد  يدل  لاملا  عفد  دق  ةلذبلا  لجر  نإ  ةرشتنملا  ةعئاشلا  لوقت  »



«. ؟ اذام رُّبدت  »
«. بغشلا لامعأ  »

«. ؟ بغش لامعأ  ثادحإل  هعفد  مت  هنأ  ينعتأ  »
اذكھ ْنكلو   ، ءيش يأ  وأ  رمألا  تابثإ  يننكمي  ، ال  ينعأ  » . هسأرب نوسيام  أموأف 
قّدص هنإ  ةلیللا  كلت  يف  كانھ  اوناك  نيذلا  نایتفلا  دحأ  يل  لاق   . رمألا يل  ودبي 
ربكألا نایتفلا  ضعب  نأب  ةمات  ةقث  ىلع  انأ   . كلذب هوربخأ  يد  يد  عابتأ  نأل  رمألا 

«. بغشلا لامعأب  مایقلا  ىلع  صرحلل  لاملا  نم  ًاریبك  ًارْدَق  اوعفد  ًانس 
«. ؟ يد يد  نم  لاملا  اوّقلت  مھنأ  دقتعتأ  »

صاخلا هلام  نم  مھل  عفدیل  ناك  ام   ، ًانسح : » لاقو فسأب  نوسيام  مستبا 
يد نأ  دقتعأ   ، لجأ  ، نكلو  . كلذب مایقلا  ىلع  رخآ  ًاصخش  لَمح  هنأ  دب  الو   ، دیكأتلاب

، هعابتأل وھ  عفدف   ، ةلذبلا لجر  هل  عفد  دقل   . امبر ثدح  ام  ءارو  فقي  نم  وھ  يد 
«. ةلأسملا اوجلاعو 

ىلإ رظنأ  انأو  تلق  ؟ .»! بغش لامعأب  مایقلا  ةلذبلا  لجر  ديریس  اذاملو  »
، يقطنم ریغ  رمألا  ؟  بغش لامعأ  صخش  يأ  ديریس  اذامل   » . بارغتساب نوسيام 

«. ؟ كلذك سیلأ 
ةیناثلا ةرملل  ًاّسرفتم   ، نوسيام لاق  هذھ .» تيأر  نأ  ىلإ  ًایقطنم  نكي  مل  »
ّيقطنم رمألا  نأ  دقتعأ  انأ   ، نآلا  » . ةیفارغوتوفلا ةروصلل  ةعوبطملا  ةخسنلاب 
ةروصلا لعجت  ةقيرطب  هّايإ  ًاعضاو   ، ةعوبطملا ةخسنلا  قوف  هفتاھ  لمحو  ًامامت .»
ةخسنلا ىلع  لجرلا  ةروص  بناج  ىلإ  رھظت  هفتاھ  ىلع  لجرلل  ةیفارغوتوفلا 

«. ؟ كلذك سیلأ   ، كش نود  نم  هسفن  صخشلا  هنإ   » . ةعوبطملا
. يأرلا هُتقفاو  لجأ .» »

«. ؟ لامك ریشب  ىلع  روثعلا  لواحي  ناك  امدنع  ةروصلا  هذھ  كدلاو  طقتلاو  »
«. لجأ »

عفد دقو   ، ریشب ءافتخاب  ةقالع  كیبأ  ةروص  يف  نيدوجوملا  لاجرللف   ، ًاذإ »
اھنأ فدوصو   ، كاو ثرون  يف  بغش  لامعأ  ّمظني  يك  يد  يدل  لاملا  مھدحأ 

«. ؟ هارأ ام  ىرت  لھ   » . ّيلإ رظنو  كیبأو .» كمأ  بتكم  دجوي  ثیح  تثدح 
. ُتفرتعا «ال .»

«. ؟ ياج اي  رمألا  ِتمھف  لھ  : » اھلأسو يدياج  ىلإ  رظنف 
. اھسأرب تأموأف 

كیبأو كمأ  ىدل  ناك  ول  اذام  : » ًاحراش ّيلإ  تفتلا  مث  نمو   ، اھل مستبا   ، اھدنع
ول اذامو  ؟  ریشبل ثدح  امب  نوّطروتم  ءالؤھ  تالذبلا  صاخشأ  نأب  ام  عون  نم  لیلد 

مھنكلو  ، امھبتكم يف  هنأ  اّونظو   ، ًالیلد ناكلمي  كابأو  كمأ  نأب  تالِذبلا  لاجر  ملع 
ریثیف دوقفم  هنأ  ًاریخأ  ظحالي  دق  ام  ًاصخش  نأل  هتقرسو  ناكملا  ماحتقا  اوءاشي  مل 

«. ةھبُّشلا رمألا 
ةعومجم عم  دقُف  اذإ   ، نكلو  . حیحص اذھ  : » رمألا بعوتسأ  تأدب  دقو  تلقف 

، بغشلا لامعأ  ءانثأ  بِھُنو  بتكملا  ّمطُح  امدنع  ىرخألا  ضارغألا  نم  ةریبك 



«. فرعِیل دحأ  ناك  ام  اھدنعف 
«. ديدحتلاب : » يدياج تلاقف 

. ْتمستباو  ، اھیلإ ترظنف 
يد لـ عفد  يذلا  لجرلا  وھ  نم   ، ًاذإ : » هتلأسو  ، نوسيام ىلإ  كلذ  دعب  ُّتفتلاو 

«. ؟ يد
«. هنع ءيش  يأ  فرعي  دحأ  نكلو ال   ، ءاحنألا يف  ُتلأس   . ّيدل ةركف  ال  : » باجأف

«. ؟ هلأسن اذاملف ال   ، نوكي نم  فرعي  يد  يد  : » تلقف
. ةبوعصب اھتھقھق  يدياج  ْتَتبكف 

«. ؟ كلذ يف  أطخلا  ام  ؟  اذام : » اھل تلق   ، اھدنع
حرطب عورشلاو  ةطاسبب  هباب  عرق  كنكمي  الو   ، يد يد  هنإ  : » ةطاسبب تلاقف 

«. هیلع ةلئسألا 
«. َِمل ال؟ »

ال كنأل  : » ملاعلا يف  ةیھيدب  رثكألا  رمألا  هنأ  ول  امك  يھجو  يف  ًةسباع  تلاقف 
«. عیطتست

سیلأ  ، نیبسانملا صاخشألا  لك  فرعت  تنأ  : » هل تلقو  نوسيام  ىلإ  ُترظنف 
«. دیكأتلاب هتيؤر  كناكمإب   ، ينعأ ؟  كلذك

، سانلا نم  ریثكلا  فرعأ   ، لجأ  ، ينعأ  . سیفارت اي  ًادج  ةليوط  يذوفن  ُعاب  »
كنم بلطلاب  هبشأ  يد  يد  ةرايز  ينم  بلطلا  نكلو   . يننوفرعي سانلا  نم  ریثكلاو 

«. ًادبأ كلذ  ثدحي  نل   » . هیَفتك ّزھو  هباش .» ام  وأ  ءارزولا  سیئر  ةرايز 
. ُتحرتقا ؟ .» هیلإ ثدحتلا  ةلواحم  يننكمي  امبر  »

ءانثأو : » عباتو  ، يحارتقا هضفر  ىلع  لدت  ةقيرطب  نوسيام  لاق  حیحص .»  ، لجأ »
«. ًاضيأ رمقلا  ىلإ  ناریطلاو  ةحنجألا  ضعب  تابنإ  ةلواحم  كنكمي   ، كلذب كمایق 
صاخشألا ّةيوھ  ةفرعم  نیلواحم   ، تقولا ضعبل  رومألا  ةشقانم  انلصاو 

، نكلو  . يدوألا ةرایس  يف  لاجرلاب  ةقالع  ىلع  اوناك  اذإو   ، روصلا يف  نيدوجوملا 
. مّدقت يأ  انققح  دق  نكن  مل   ، ةرداغملا هیلع  ّنیعتي  هنإ  نوسيام  لاق  امدنع 

غلب اذإ  كِملعُأسو  ؟  انقفتا  ، ءاحنألا يف  لاؤسلا  لصاوأس  : » يل لاق  فقو  نیحو 
«. يعمسم ءيش  يأ 

«. ًاركش »
«. ؟ انقفتا  ، لصاوت ىلع  َقبنلف  »

«. لجأ »
«. بسحف يب  لصتاف   ، لكاشم يأ  تھجاو  وأ   ، ءيش يأ  ىلإ  تجتحا  نإ  »

. يسأرب تأموأف 
- يفتك ىلع  ينیل  غیب  ّتبر  مث  نمو   ، بھذت نأ  لبق  ًاددجم  يدياج  ينتقناع 
ىتح اوسلج  نإ  امو   . ناسینلا وحن  ةثالثلا  هّجوتو  دعقملا - نع  ًاضرأ  ينعقوي  داكو 
ةرئاطك ریبكلا  مداعلا  ردھو   ، ًاعفترم ًاتوص  ردصأو  كرحملا  نارود  ةعرس  تدادزا 

نمو  ، دعتبت يھو  اھُتبقار   . قيرطلا ىلع  ةعرس  ىصقأب  ةرایسلا  تقلطناو   ، ةثاّفن



. يّدجو يتدج  لزنم  ىلإ  تھّجوتو  يتجارد  ُتبكر  مث 
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ةدیج ةحصب  تدب  يتلا  ارون - يّدج  ةدلاوو  يّدجو  يتدج  عم  ياشلا  يلوانت  دعب 

، يتفرغ ىلإ  ُتبھذ  ةدحاو - ةرمل  يلفُّسلا  قباطلا  ىلإ  لزنت  يك  يفكي  امب 
ناك  . ةیقطنم ةقيرطب  هُتفشتكا  ام  لك  لیلحت  تلواحو   ، يريرس ىلع  تیقلتساو 
ةديدع ٍرومأ  ببسبو   ، يسأر يف  تامولعملا  ةرثك  ببسب  عقاولا  يف  ًابعص  رمألا 
تنك  . ًادج ًابعص  رمألا  ناك   ... ةدع تالامتحاو  رعاشمو  ٍراكفأو   ، سانلا يل  اھلاق 
مل يننكلو   ، ام ةقيرطب  طبترم  ءيش  لك  نأو   ، ام ًارمأ  ينعي  كلذ  لك  نأ  فرعأ 

ِةیجحُأ مامأ  يننأ  ول  امك  رمألا  ادب   . ينھِذ يف  ةحضاو  ةروص  لیكشت  نم  نكمتأ 
ةروص ةیجحُأ  ؛  ينھِذ يف  وفطت  شِّوشم  ٍوحن  ىلع  ةطلتخمو  ةعَّطقم  ٍةروص 
دعب ًامّدقت  ثدحُأ  يننأ  تننظ  املكو   . عطِقلا ضعب  نادقف  عم   ، داعبألا ةیثالث  ةعَّطقم 
ریغ عطِقلا  نأ  وأ   ، ةقباطتم ریغ  ناولألا  نأ  ًةأجف  تكردأ   ، ًاعم نیَتعطق  عمج 

. ديدج نم  ءدبلا  ّيلع  ّنیعت  مث  نمو   ، هباش ام  وأ   ، اھضعب عم  ةمجسنم 
يف ًاھئاتو   ، بسحف فقسلا  ىلإ  ًاقّدحم   ، ةليوط ةدمل  كانھ  تیقلتسا  دقل 

. يسأر لخاد  تایجُحألا 
نأ يكاردإ  ركذأ  يننكلو   ، يتيؤرل يّدج  دعص  امدنع  ةعاسلا  تناك  مك  فرعأ  ال 
دنع نوللا  ةيزمِرق  سمشلا  ةعشأب  ةنولم  لیللا  ءامسو   ، جراخلا يف  ّلَحي  مالظلا 
دق تنك   . فصنلاو ةعساتلا  وأ   ، ةعساتلا وحن  تناك  ةعاسلا  نأ  دب  ، ال  كلذل  . بیغملا
يريرس ىلع  ُتسلجو   ، ریخألا ةعاسلا  فصن  يف  رومألا  يف  ریكفتلا  نع  تّیلخت 
ةبعل ةسرامم  يف  ُتّركف   . ينضحلا رتویبمكلا  زاھج  ىلع  جنرطشلا  ةبعل  سرامأل 
قيرف ةرادإ  وأ  سانلا  ىلع  رانلا  قالطإل  مئالم  جازِم  يف  نكأ  مل  يننكلو   ، ىرخأ
دعاوق ّلح  يتلواحم  نأ  الإ   ، جنرطشلاب ّسرمتم  ریغ  ينوك  نم  مغرلابو   . مدق ةرك 
ىلإ ءرملا  لقع  لقني  جنرطشلاف   . ماودلا ىلع  يندعاسي  يسأر  يف  ةبعللا  هذھ 

ام نوكي  ةبعللا - تادیقعت  ىلع  ًاّزكرم  ناكملا - كلذ  يف  هدوجو  ءانثأو   ، فلتخم ناكم 
. اّھلح ّنیعتي  يتلا  رومألا  ىلع  زیكرتلل  ًادعتسم  هلقع  نم  ىقبت 

. لاح ةيأب  جنرطشلا  ةبعل  ةسرامم  دجأ  اذكھ 
ّيدل تیقب  دقو   ، بابلا يّدج  عرق  امدنع  ةارابملا  رسخأ  نأ  كشو  ىلع  تنك 

ةیفاضإلا ةعلقلا  دي  ىلع  يتميزھو   ، ناتعلقو ةكلم  يسفانم  ىدلو   ، ةعلقو ةكلم 
- قفِرب ينيدانيو  يباب  عرقي  يّدج  ُتعمس  امدنع   ، كلذل  . بسحف تقو  ةلأسم 

اھظفح نود  نم  ةارابملا  فاقيإب  ًادج  ًادیعس  تنك  ؟ -» فارت اي  ظقیتسم  تنأ  لھ  »
. بسحف ُتعطوق  لب   ، عقاولا يف  رسخأ  مل  يننإ  يسفنل  ًالئاق   ، زاھجلا ةركاذ  يف 

امدنعو  . ًالاح لضفأ  ودبي  يّدج  نأ  ياشلا  لوانت  دعوم  يف  تظحال  دق  تنك 
. ًاددجم هتعیبط  ىلإ  داع  هنأ  هریس  ةقيرط  نم  تكردأ  ةلیللا  كلت  يف  يتفرغ  لخد 

. هسفن نم  ًاقثاو  ناك  لب   ، نیَتینحنم هافتك  نكت  ملو   ، هاطُخ رجرجي  نكي  مل 
. ةذفانلا ىلإ  ًاھّجوتم  لاق  ؟ .» رومألا يرجت  فیك  »

« ... ملعت امك   ، ًانسح »



«. ملعأ  ، لجأ : » لاقو ءطبب  هسأرب  أموأو   ، ّيلإ رظنف 
. هُتلأس ؟ .» كلاح فیك  »

عمسا : » ةبآكب لاقو  ةذفانلا  جراخ  ىلإ  رظنو  دّھنت  مث  ًاركش .»  ، ًادج ًاّئیس  تسل  »
. نیتئافلا نیَعوبسألا  يف  كلجأ  نم  انھ  ًادوجوم  نكأ  مل  يننأل  فسآ   ، سیفارت اي 

« ... يف بغار  ریغ  يننأل  كلذ  ثدحي  مل 
«. حرش يأ  ميدقت  ىلإ  ًارطضم  َتسل   . يّدج اي  ِلابُت  ال  : » ًالئاق هتعطاق  يننأ  ریغ 
تقو أوسأ  هنإ   . هب ّرمت  تقو  أوسأ  هنإ   . يلابُأ لب  ال،  : » هسأر ّزھي  وھو   ، نزحب لاقف 
لكو  ، ةعاس لكو   ، موي لك  ؛  كعم نوكأ  نأ  يب  ضرتفُي  ناكو   ، انلك انیلإ  ةبسنلاب 

«. رَفتغُي رمأ ال  هنإ   . كعم نكأ  مل  يننكلو   . ةقیقد
تببحأ اذإ  كنإ  ةرم  تاذ  يبأ  يل  لاق   . يّدج اي  هنارفغ  نكمي  ءيش ال  ال  : » تلقف

«. هل رفغت  نأ  الإ  كنكمي  الف   ، ًاقح ام  ًاصخش 
ذنم اھیف  مستبي  هارأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يھ  هذھ  تناكو   . يّدج مستباف 

، هرغِص يف  ىتح  ؟  كلذك سیلأ   ، تاملكلا مادختسا  دیجي  كوبأ  ناك  املاط   » . عیباسأ
ىلإ هتدلاو  دوقيو   ، اھراتخي يتلا  تاملكلا  لضفب  ًابيرقت  ةطرو  لكل  ًاجرخَم  دجي  ناك 
نم كوبأ  اھیف  داع  ةرم  ركذأ  : » ًاركذتم ةضيرع  ةماستبا  قلطأو  ًانایحأ .» نونجلا 
ناك امدنع  كلذ  ثدح   ... لحولاب ىطغم  وھو  ةقَّزمم  سبالمب  لزنملا  ىلإ  ةسردملا 

« ... لیلقب ًّانس  ربكأ  امبرو   ، ًابيرقت رمعلا  نم  ةعباسلا  وأ  ةسداسلا  يف 
ريرسلا ُتمزال  نیح  يفو   . ثيداحألا نَیلدابتم  ةیلاتلا  ةلیلقلا  تاعاسلا  انیضق 
ًاصصق يل  ىور   . ةيوازلا يف  عوضوم  ّيسرك  ىلع  ةحارلا  يّدج  دجو   ، ًایخرتسم
بعاتملا يف  طروتي  ناكو   ، ندنل بونج  يف  أشن  دقف  ؛  ًاریغص ناك  امدنع  يبأ  نع 

مالظ لولحو  سمشلا  بایغ  عمو   . لاولیم قيرف  تايرابم  ةدھاشمل  بھذيو   ، ًانایحأ
ةقیقح فرعي  نأ  يّدج  دارأ  دقف   . ةیصخش ًارومأ  ًایجيردت  ثيدحلا  لوانت   ، لیللا

، يبلق يفو  يسأر  يف  رودي  امعو   ، عقاولا يف  هب  رعشأ  امع  ينلأسو  ؛  يرعاشم
نإو  ، هنع ثدحتلا  ديرأ  ءيش  يأ  وأ   ، هیلع هعالطإ  ديرأ  ءيش  يأ  كانھ  ناك  نإو 

... قالطإلا ىلع  ءيش  يأ   ، ءيش يأ  نع  ةلئسأ  ّيدل  تناك 
يمأ نع  رومأب  نیَئیلم  يلقعو  يبلق  ناك  ذإ   . رمألا ئداب  يف  هلوقأ  ام  فرعأ  مل 

. تاملكلاب اھنع  ریبعتلا  ةیفیك  فرعأ  مل  يننكلو  كابترا -  ، ةلئسأ  ، رعاشم يبأو -
ریبعتلا يف  يتبغر  نكت  ًّايأو   . ينم ًاءزج  تناك   . يلخاد يف   ، بسحف كانھ  تناك 

امك دعب  جورخلل  ةدعتسم  تسیل  اھنإ  ؛  ودبي امك  جورخلا  ديرت  نكت  مل  اھنأ  الإ   ، اھنع
. جورخلل ًادعتسم  ناك  دقف  ةعَّطقملا - ةروصلا  ةیجحأ  رخآلا - رمألا  نكلو   . ودبي
هنأ ُتدجو  يننأ  الإ   ، يّدج اھیف  ركفي  يتلا  رومألا  عون  سیل  هنأ  يملِع  نم  مغرلابو 

. هیلع هعالطإ  ّيلع  ّنیعتي 
؟ ةزانجلا يف  تارایسلا  فقوم  يف  ناك  يذلا  لجرلا  ركذت  لھ  : » هل تلق   ، اذل

«. ؟ لومحملا يفتاھ  ةطساوب  هل  ةروص  ُتطقتلا  يذلا  كلذ 
يب ةرایس  كلمي  يذلا  لجرلا  ينعتأ  : » ينلأس مث   ، تاظحلل هنیبج  يّدج  ّبطق 

«. ؟ ویلبد مأ 



. هايإ هّركذتل  ًادیعس   ، يسأرب تأموأف 
. ءيش لك  ىلع  هعالطإب  تعرش  مث  نمو 
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يف يّدج  عم  يتفرغ  يف  يسولج  ءانثأو   . حورلا ةذفان  امھ  نیَنیعلا  نإ  لاقي 

لاجرلاو لامك  ریشب  نع  هیلإ  تلصوت  ام  لك  ىلع  هّايإ  ًاعلطُم   ، ةلیللا كلت 
نود تلاح  هحور  نأ  يّدج  يَنیع  يف  تدب  يتلا  ةرظنلا  نم  يل  حّضتا   ، نیضماغلا
ءافخإ لواح  امھمو   ، هل هُتلق  امب  ریثُأ  دق  هلوضُف  نأ  حضاولا  نم  ناك   . ًارارق هذاختا 
هُتربخأ املك   ، نكلو  . هیَنیع يف  ألألتي  ّيرِطف  لوضُف  ةيؤر  نم  تنكمت  يننأ  الإ   ، رمألا

دقل  . بایتراو قلق  ُةرظن  ًاجيردت  هیَنیع  يف  تمستراو   ، ةماتق ؤلألتلا  دادزا   ، ديزملا
يمف ُتیقبأ  يننأ  ول  ىنمتأ  ًابيرقت  ينلعج  امم  ؛  ّيلع فاخو   ، ّيلع قلقلاب  رعش 

. ًاَقبطُم
. ناوألا تاوف  دعب   ، نكلو

يننأ الإ   ، ءيش يأ  ىلع  هعلطأ  مل  يننأ  ول  تینمت  امھمو   ، كلذ ىلع  ًةوالع 
ول امك   ، ةّفِخ رثكأ  يننأب  ُترعشو   . ءيش لكب  هايإ  يرابخإل  قَّدصي  حایتراب ال  ُترعش 

. ًةأجف لازُي  دوملُجلا  وھ  اھو   ، دوملُج ّيَفتك  ىلعو  مویلا  لاوط  ریسأ  تنك  يننأ 
كلذ لكب  ام  صخش  رابخإ  كب  ضرتفُي  ناك  : » ةمارصب يّدج  لاق   ، تیھنأ امدنعو 

«. هلعفت امب  ام  صخش  غالبإ  كب  ضرتفُي  ناك   . سیفارت اي 
«. لامك ةدیسلا  ةيؤرل  ينتقفار  دقو   . ينتروك تربخأ  دقف   ، ُتلعف دقل  : » تلقف

«. كتدج رابخإ  كب  ضرتفُي  ناك  »
«. اھجاعزإ أشأ  مل  »

؟ كاذك سیلأ   ، ّيلإ كمودق  مدع  ببس  وھ  اذھ  نأ  ضرتفأو  : » لاقو نزحب  دّھنتف 
«. يجاعزإ أشت  مل 

مل انأف   . كلذب مایقلا  ةیفیك  نم  ًاقثاو  نكأ  ملو   ، هنع ةباجإلا  بعصت  لاؤس  هنإ 
دقف ؛  ًاضيأ رثكأ  ءوسلاب  روعشلا  ىلع  هلمح  أشأ  مل  يننكلو   ، هیلع بذكأ  نأ  أشأ 
هیلإ ُترظن  لب   ، تقولا ضعبل  ءيش  يأ  لقأ  مل   ، كلذل  . يفكي امب  ءوسلاب  رعش 
يننأو  ، ءيش يأ  ىلع  همولأ  ال  يننأ  نم  نّقیتلا  ىلع  هلمح  ًالواحم  ؛  بسحف
ءيش لك  نأو   ، ِملظُملا هجازم  يف  هقرغ  ىلع  ةرطیسلا  عطتسي  مل  هنأ  فرعأ 

. ّمھي ام  لك  اذھو   ، انثّدحتو  ، ًاددجم ًالاح  لضفأ  حبصأف   . لاح ةيأب  ریخب 
نَیلدابتم  ، نیّتیفاضإ نیَتقیقد  وأ  ةدحاو  ةیقد  ةدمل  كانھ  ًاعم  انسولج  دعب 

. بسحف هسأرب  يّدج  أموأ  ًاریخأ   ، رمقلا رونب  ةءاضملا  يتفرغ  ةملُظ  يف  تارظنلا 
هل ُتأموأو   ، ءودھب ُتمستباف   . هیلإ ةجاحب  انك  ام  لك  اھنكلو   ، ةحضاو ةءاميإ  نكت  مل 

. لثِملاب يسأرب 
ةدوجوملا ةیفارغوتوفلا  ةروصلا  ًالوأ - نیتروصلا  ةيؤر  يف  بغریس  هنأ  ُتدقتعا 

- ةیندعملا ةنازخلا  نم  اھتذخأ  يتلا  ةعوبطملا  ةخسنلاو   ، لومحملا يفتاھ  ىلع 
لجر نعو   ، يدوألا َيترایس  نع  ينلأس   . ًالوأ ّيلع  ةلئسألا  حرطب  عرش  هنكلو 
مھ لھ  ؟  مھ لاجرلا  نم  عون  يأ   . ءيش لك  نعو   ، علصألا لجرلا  كلذو   ، ةزانجلا
اذام ؟  تانَكل مھيدل  لھ  ؟  اوّملكت فیك  ؟  نوراثُم ؟  ءایكذأ مھأ  ؟  نوبضاغ وأ  نوئداھ 



يفيإ كتطعأ  لھ  ؟  كعبتت تناك  يدوألا  نأ  نم  قثاو  تنأ  لھ  ؟  ديدحتلاب اولاق 
؟ ریشب عم  يدوألا  يف  مھتأر  نيذلا  لاجرلا  فصو  نوسنوج 

نم جاعزنالاب  ُترعشو   ، رمألا ينأجاف  دقو   ، لیصافتلا ّركذت  بعصلا  نم  ناك 
لاوط ركذتأ » نأ  يننكمي  ال   » وأ  ،« فرعأ ال   » لوق ىلإ  يرارطضا  ببسب  يسفن 
ًابيرقت عیمجلا  نإ  يل  لاقو   ، قلقلل وعدي  ءيش  ال  نأ  يّدج  يل  دكأف   . تقولا
رثكألا لیصافتلا  ّركذت  نوعیطتسي  سانلا ال  مظعم  نإو   ، ةریغص رومأ  ّركذتل  نولضاني 
فصو مھنم  بلطُي  امدنع  سبالملاو -  ، ةماقلا لوطو   ، رعشلا نولك  ةیساسأ -

. ةدحاو ةرم  ىوس  مھوري  مل  صاخشأ 
نم لضفأ  تنأ   ، ينقّدصو  . فارت اي  نایَعلا  دوھش  نم  ًاریبك  ًاددع  ُتبوجتسا  دقل  »

«. مھمظعم
«. دیكأتلاب عفنلا  يميدع  اوناك   ، ًاذإ »

«. دقتعت امم  ریثكب  رثكأ  فرعت  تنأف   ، كسفن نأش  نم  ّللقُت  «ال 
يفكي امب  ةداعسلاب  ترعش  يننكلو   ، كلذ يف  ًابیصُم  ناك  اذإ  امم  ًاقثاو  نكأ  مل 

. رمألا لُّبقتل 
«. اھنع يَنتربخأ  يتلا  روصلا  كلت  َرِنل  : » لاق مث 

ةراظن لوانتف   ، ةعوبطملا ةخسنلا  هُتّملسو  ّيسركلا  ىلإ  ُتھّجوت   ، اھدنع
. ةروصلا لمأتو  اھعضو  مث  نمو   ، هصیمقب اھّفظنو   ، ةیفوصلا هترتس  بیَج  نم  ةءارقلا 

لجرل ةیفارغوتوفلا  ةروصلا  تحتفو   ، لومحملا يفتاھ  ُتجرخأ   ، كلذب همایق  ءانثأو 
، اھیلإ رظنلا  ًانعمم   ، بثَك نع  ةعوبطملا  ةخسنلاب  ّسرفتي  يّدج  ناك   . ةزانجلا

اھلمحيو هتراظن  علخي  وھو  ءودھب  هُتبقار   . زَّكرم تمصب  ریغص  لیصفت  لك  ًاصّحفتمو 
. لضفأ ةيؤر  ىلع  لوصحلل  نیتسدعلا  ربع  ًارَزش  ًارظان   ، ةثالثلا لاجرلا  ةروص  قوف 

. هتراظن عضو  داعأو  هسأر  زھ  لیلق  دعبو   ، ةجیتنلاب ًادج  ًارورسم  ُدبي  مل  هنكل 
«. رھظلا ىلع  ةنَّودم  يبأ  بتك  : » هل تلق 

. ةَشبرخملا ةنَّودملا  أرقو   ، ةعوبطملا ةخسنلا  رادأف 
«. ؟ كيأر ام  : » هُتلأس

، هتراظن علخو   ، ءطبب هرظن  عفر  مث  نمو   ، تقولا ضعبل  ةنَّودملاب  نّعمتلا  لصاو 
، ًابيرقت ةقیقد  دعبو   . زیكرتلا ببسب  دَّعجم  هنیبجو   ، ًةرَشابم مامألا  ىلإ  قّدحو 

عبارلاب ةقالع  رمألا  اذھل  نأ  حضاولا  نم  : » ًالئاق هسأر  زھو  طابحإ  َةدیھنت  قلطأ 
ام فرعأ  نأ  عیطتسأ  ال  يننأل  يل  ًّابت   ، نكلو  . سطسغأ بآ / نم  سماخلاو 

«. ؟ راكفأ يأ  كيدل  لھ  : » ينلأس مث   ، ّيلإ رظنو  خيراتلا .» اذھ  يف  ثدحیس 
ةرابعو  dem ةملك هینعت  نأ  نكمي  ام  نیَشقانم  ةیلاتلا  سمخلا  قئاقدلا  انیضق 
حرتقا  ، ةياھنلا يفو   . دیفم ءيش  يأ  جاتنتسا  نم  نكمتن  مل  اننكلو   ، ریخألا مویلا 

: لاقو  ، رضاحلا تقولا  يف  انتايولوأ  رخآ  نم  رمألا  اذھ  لعج  يّدج 
رادأو اھیف .» ریكفتلا  مدعب  ام  ةیجحُأ  ّلحل  ىلضفلا  ةقيرطلا  لثمتت   ، ًانایحأ »
مث  ، ًاددجم ةثالثلا  لاجرلا  ةروص  ىلإ  رظنو   ، هتراظن عضو  داعأو   ، ةعوبطملا ةخسنلا 

«. ؟ بتكملا ىلإ  ءاج  يذلا  مھنم  نم  : » ينلأس



. علصألا لجرلا  ىلإ  ًاریشم  تلق  وھ .» »
كل لاق  نم  وھأ   » . نونثُعلا ةیحللا  يذ  لجرلا  ىلإ  ًاریشم  ينلأس  ؟ .» اذھو »

«. ؟ بغش لامعأ  ثادحإل  لاملا  عفد  هنإ  كقيدص 
. يسأرب تأموأف 

يَّتيذالوف نیَّتيدامرلا  نیَنیعلا  يذ  لجرلا  ىلإ  ًاریشم  لاق  ةزانجلا .» لجر  اذھو  »
. نوللا

اھُتطقتلا يتلا  ةروصلا  يھ  هذھو  : » تعباتو يّدج  ىلإ  يفتاھ  ُتّررمو  لجأ .» »
«. تارایسلا فقوم  يف  هل 

لجرلا ىلإ  قّدح   . ةیفارغوتوفلا ةروصلا  ىلإ  رظنلا  نعمأو   ، فتاھلا يّدج  لوانت 
فتاھلا ّبرق  مث   . نیبجلا بَّطقم  تاب  ىتح  ناقیضت  هیَنیع  تيأر  لیلق  دعبو   ، زیكرتب

ًّادام هلمحو   ، ًاددجم هنع  هدعبأ  كلذ  دعبو   ، ام ءيش  ىلع  زیكرتلا  ًالواحم  هیَنیع  نم 
، ٍفتكم ریغ   . هتراظن ىلعأ  قوف  نم  ًارَزش  ةروصلا  ىلإ  ًارظانو   ، هسأر ًالیمُمو   ، هعارذ

ةروصلا زیكرت  عقوم  ليدعتب  عرشو   ، ىرسیلا هدیب  فتاھلا  لمحو   ، ًةیناث هتراظن  علخ 
هنم ّبلطت  دقل   . اھتبّابسو ىنمیلا  هدي  ماھبإ  ةطساوب  اھریبكتو  ةشاشلا  ىلع 
نع ًاریخأ  ّفك  هنكلو   ، هديري يذلا  عضولا  يف  ةروصلا  لعجل  تقولا  ضعب  رمألا 

. ریكفتلا يف  ًاقِرغتسمو  ةروصلا  ىلإ  ًاقِّدحم  تاظحلل  كانھ  سلجو   ، فتاھلا كيرحت 
يننكلو  ، ًالیلق ةحضاو  ریغ  تدب  اھنأ  ةجردل  ًاریثك  ةشاشلا  ىلع  ةروصلا  ّربك 

هدي رھظُت  يتلا  ىرسیلا  لجرلا  عارذل  ةرَّبكم  ةروص  ىلع  لوصحلا  دارأ  هنأ  تظحال 
. هقالغإب همایق  ءانثأ  ویلبد  مأ  يبلا  ةرایس  قودنص  ىلع  اھعضو  يتلا 

. ةروصلا ىلإ  قيدحتلا  ًالصاوم   ، ءودھب يّدج  لأس  ؟ .» هارت نأ  كنكمي  لھ  »
«. ؟ وھ ام  »

«. همصعم ىلإ  رُظنا  : » ًالئاق فتاھلا  يل  ّررمف 
ریغ ةعاس  عضي  ناك   . رسيألا لجرلا  مصعم  ىلع  ًازكرم   ، ةشاشلا ىلإ  ُتقّدح 
ةدَّوزم نوللا  ّةیضف  ةطیسب  ةعاس  يھف  ؛  ًادج ّةيداع  يل  تدب  اھنكلو   ، ةحضاو

. يندعم مازحب 
«. ةعاس درجم  اھنإ  : » يسأر زھأ  انأو  تلق 

افق ىلع  ةِملظُم  ةعقُب  ىلإ  صرِحب  راشأو   ، مامألا ىلإ  يّدج  ىنحنا   ، اھدنع
: ينلأسو  ، ًامامت ةعاسلا  قوف   ، لجرلا مصعم 

«. ؟ كلذ ىرت  لھ  »
. مشو يھ  لب   ، ةعقُب درجم  نكت  مل   . بثَك نع  ُترظن 

نيَرتمتنس هدادتما  غلبي  ذإ   ، ًادج ًاریبك  مشولا  نكي  مل   . ّيَنیع نم  فتاھلا  ُتّبرق 
ةریغص ةعطق  عم   O فرحلاب هبشأ  ادب  دقل   . هتیھام ةفرعم  ًاقح  بعصتو   ، ًابيرقت طقف 

. نيَریغص نیَمدقو  لفسألا  يف  ةدوقفم 
Ω فرحلا : رارغ  ىلع 

اذھل  » . ًابيرقت هسفن  ّملكي  هنأ  ول  امك  يّدج  متمت  دودشم .» ریغ  هتعاس  مازح  »
. ةعاسلاب مشولا  ّيطَُغل   ، دودشم ریغ  مازحلا  نكي  مل  ول   . هتيؤر كنكمي  ببسلا 



ةیعضو ًاّدلقم   ، همصعم يّدج  عفرو  « ... قودنصلا قالغإل  هدي  عفر  امدنع   ، نكلو
«. اھتحت مشولا  نع  ًةفشاك   ، همصعم هاجتا  يف  ةعاسلا  تقلزنا  لجرلا ...« 

وحن ىلع  ًافولأم  يل  ودبي   » . زیكرتب مشولا  ىلإ  ًاقّدحم  يّدج  تلأس  ؟ .» وھ ام  »
«. ببسلا فرعأ  يننكلو ال   ، مَھبُم

ةيدجبألا نم  ریخألا  فرحلا  هنإ   . اغیموأ  » . ّيلإ ًارظان  لاق  ينانوي .» فرح  هنإ  »
«. ةینانویلا

«. ؟ هینعي يذلا  امو  : » هتلأسو ينیبج  ُتّبطقف 
ىلع هدوجو  فدوص  امبرو   . ءيش يأ  ينعي  دق ال   » . ًادھنتم لاق  ًاقثاو .» تسل  »

« ... ةیناث ةھج  نم   ، نكلو  . لجرلا اذھ  مصعم 
«. ؟ اذام »

يننأ نم  ًاقثاو  تسلف   ، هینعي نأ  نكمي  هنأ  دقتعأ  ام  ينعي  كلذ  ناك  اذإ   ، ًانسح »
«. قيدصتلا ديرأ 
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، ةيركسعلا تارابختسالا  ةدحو  يف  يّدج  ةنھم  نع  لیلقلا  يتفرعم  نم  مغرلاب 
، تارابختسا طباضك  هلعفي  ناك  امع  ديدحتلاب  ينربخأ  نأ  هل  قبسي  مل  هنأ  الإ 

ةريزجلا يف  هب  ماق  يذلا  لمعلا  نع  ثيدحلا  يف  ةصاخ  ةفصب  ًاددرتم  ناك  املاطو 
ةقالع رمألا  اذھل  نأ  ًامئاد  ُتضرتفا  دقو   . يضاملا نرقلا  تاینینامث  يف  ةیلامشلا 
كلذب ةطبترملا  هتايركِذ  ىلع  هلالظب  ىقلأ  يذلاو   ، هلتقي داك  يذلا  ةرایسلا  ریجفتب 
يّدج عورشو   ، ةلیللا كلت  يف  يتفرغ  يف  ًاعم  انسولج  ءانثأ   ، نكلو  . تقولا
هنایسن لواحي  ام  نأ  ُتكردأ   ، اغیموأ ىعدت  ةمظنم  نع  هفرعي  ام  ىلع  يعالطإب 

. طقف ةرایسلا  ریجفت  سیل 
تارابختسا ةقرف  يف  ًاطباض  تنك  و1990،  يَماع 1982  نیب  : » يل لاق  دقف 

. ةيركسعلا ثحبلا  ةدحو  يأ  ؛  وي رأ  فأ  ىعدت  تسافلب  يف  ةمئاق  ّةّيرس  ةيركسع 
مھبيردتو ةيركسعلا  هبش  تاوقلا  نم  نيربخُم  دینجتب  ةسیئرلا  انتمھم  تلثمت  دقو 

رأ يآ  يف  ءاضعأ  امإ  اوناك  مھعم  انلماعت  نيذلا  صاخشألا  مظعمو   . نّیّيرس ءالمعك 
نم ءالمع  ًاضيأ  انّدنج  اننكلو   ، هل نيّديؤم  وأ  يدنلريإلا - يروھمجلا  شیجلا  هيأ -
يّدج تمصو  ةدحتملا .» ةكلمملا  نمض  ادنلريإ  ءاقبل  ةرصاملا  تاعومجملا  ضعب 
ادنلريإ يف  تابارطضالا  نع  ةیفاك  تامولعم  كلمت  تنأ  : » عبات مث  ًالیلق  ّيلإ  ًارظان 

«. ؟ كلذك سیلأ   ، هنع ثدحتأ  ام  فرعتل  ةیلامشلا 
عازنلا نع  ًالیلق  انربخأ  نأ  خيراتلا  ّسردمل  قبس  ذإ  ؛  باجيإلاب يسأرب  تأموأف 
ُتملع  ، عوضوملا نع  ءيش  لك  يمھف  مدع  نم  مغرلابو   . ةیلامشلا ادنلريإ  يف 
عضو ىلع  فالخ  ببسب  تعلدنا  ةيداحتالاو  ةیموقلا  نیَتعومجملا  نیب  برحلا  نأ 

- نورصانملا وأ  نويداحتالاو -  ، كیلوثاك نويروھمجلا - وأ  نویموقلاف -  . ةیلامشلا ادنلريإ 
دارأ امیف   ، يناطيربلا مكحلل  ًءاھنإو  ةدَّحوم  ادنلريإ  نویموقلا  دارأ   . تناتستورب
نم لك  مدختساو   . ةدحتملا ةكلمملا  نم  ًاءزج  ةیلامشلا  ادنلريإ  ءاقب  نويداحتالا 

يروھمجلا شیجلا  ناك   . هّتیضق لجأ  نم  لاتقلل  ةيركسع  هبش  تاوق  نیبناجلا 
تاباصع برح  ّنش   ، ًابيرقت ًاماع  نیثالث  لاوطو   . ةسیئرلا ةيروھمجلا  َةوقلا  يدنلريإلا 
تقھَزأ  . هل ًّاودع  هربتعا  يذلا  يناطيربلا  بعشلاو  ةرصانملا  تاوقلا  دض 

هبش تاوقو   ، دونج نم  نَیبناجلا - الك  نم  صاخشألا  فالآ  حاورأ  تابارطضالا 
حارجب نيرخآلا  صاخشألا  نم  فالآ  ةدع  بیصُأو  نییندمو -  ، ةطرشو  ، ةيركسع

. تاقاعإو
نم ریثكلا  اھیف  ثدحو   . سیفارت اي  ةرذقو  ةليوط  ًابرح  تناك  : » ءودھب يّدج  لاق 
لَتقُي ذإ   . عبطلاب ماودلا  ىلع  بورحلا  يف  ثدحت  رومأ  يھو   . ًاقح ةّئیسلا  رومألا 
ماودلا ىلع  بورحلا  فشكت   . ءيش لك  ّریغتيو   ، ةعِّورم حارجب  نوباصُي  وأ  صاخشأ 
يذلا میحجلا  ىلإ  ةفاضإلاب   ، نكلو  » . دّھنتو يرشبلا .» سنجلا  يف  ام  أوسأ  نع 
میحج وھو  ؛  بورحلا هدھشت  يذلا  میحجلا  نم  رخآ  عون  كانھ   ، عیمجلا هفرعي 

«. يتقو مظعم  ُتیضق  كانھو   . ّيفخَم



، ةيركسعلا ثحبلا  ةدحو  عم  هلمع  نع  يرابخإ  هتلصاوم  ءانثأ  هانیع  تملظأو 
. هملؤي رمألا  نع  ثدحتلا  نأ  تكردأو 

امم  . يلخاد ردصم  نم  تامولعم  نوكلمي  نيربخُم  دینجت  انیلع  ّنیعتي  ناك  »
، كلذل  . ةیباھرإ تاعومجم  يف  نیطشان  ءاضعأ  نولازي  صاخشأ ال  عم  لمعلا  ينعي 
ةفاك اھعاونأب  ةیشحولا  لامعألل  طیطختلا  يف  ًایصخش  نوّطروتم  مھنأ  ملعن  انك 

؛ نایحألا مظعم  يف  كلذ  لایح  ءيش  يأب  مایقلا  انناكمإب  نكي  مل  نكلو   ، اھذیفنتو
حاورألا نم  ديزملا  نادقف  ىلإ  كلذ  ّيدؤي  ال  يكو   ، رطخلل انربخم  ّضرعن  ال  يك 

، ةلَتَق عم  لماعتلا  ىلع  ةقفاوملا  ًانایحأ  انیلع  بجوت   ، كلذل  . دیعبلا ىدملا  ىلع 
ىلع ةظفاحملاو   ، مھب ءانتعالاو   ، تامولعملا ءاقل  مھل  لاملا  نم  ديزملا  عْفدو 
نكمملا نم  نكي  ملو   ، ًالھس عضولا  نكي  مل   » . هسأر يّدج  زھو  مھتمالس .»

نحنف  . هلعفن ام  ىلع  فارشإ  يأ  دوجو  مدع  ًاءوس  رمألا  داز  امو   . هلظ يف  شیعلا 
بلطت امب  شیجلا  موقيو   . هب مایقلا  انم  َبلطُي  امب  موقنو   ، شیجلل لمعنو   ، دونج
ىوق تاریثأتل  رارمتساب  ةعضاخ  ةموكحلا  تناكو   . هب مایقلا  ةیناطيربلا  ةموكحلا  هنم 

ةيركسعلا ةطرشلاو   ، باھرإلا ةحفاكم  ةدحوو   ، ةلودلا نمأو  يآ 5،  مأ  لثم  ؛  ىرخأ
كلمي اھنم  لكو   ، برحلا يف  ةفلتخم  ةديدع  تامظنم  تكراش  دقل   . ةیَكلَملا

يف ًابيرقت  ءيش  يأ  ذیفنت  ةلاحتسا  ةجردل  ةفلتخم  عفاودو  ةفلتخم  ةیجیتارتسا 
ضعب ًادَّقعم  ودبي  كلذ  لك  نأ  فرعأ  : » عباتو  ، ًاددجم ّيلإ  يّدج  رظنو  نایحألا .» ضعب 

نأ يھ  اھنع  ریبعتلا  لواحأ  يتلا  ةسیئرلا  ةركفلا  نكلو   ، فارت اي  ًاِكبرُمو  ءيشلا 
نم لماكلاب  انم  نيریثكلا  ّررحت  ةجردل  ؛  ریبك دح  ىلإ  ةِكبرُمو  ةدَّقعم  تناك  رومألا 

اوضفرو  ، هب موقن  ام  بسحف  نوھركي  يلثم  صاخشأ  كانھ  حبصأ   . ةبذاكلا لامآلا 
اومئس مھنكلو   ، مات عانتقاب  مھنم  بلطي  ام  نورخآ  ذّفن  نیح  يف   ، هیف ةكراشملا 
ةّيرحلاب اوعتمتي  نأ  اودارأو   ، هتاسایسو يتارابختسالا  لمعلا  دعاوق  لك  دویق  نم 
دعاوق يأ  دوجو  مدع  مھیلإ  ةبسنلاب  كلذ  ىنعو   ، مئالملا لكشلاب  مھلمعب  مایقلل 

، ًابايإو ًاباھذ  ءودھب  ةفرغلا  عرَذب  عرشو  يّدج  ضھن   ، كلذ دعب  ةیلوؤسم .» وأ  دویق  وأ 
نم ةمَّظنم  ةعومجم  نع  تاعئاش  رمألا  ئداب  يف  ّيَعمسم  تغلب  دقو  : » عباتو
يأ كانھ  نكي  مل   . يضاملا نرقلا  تاینینامث  طساوأ  يف  نیمقان  تارابختسا  طابض 
هذھب ةقلعتملا  ُعئاقولا  تلصاوو   ، اھمعدي لیلد  الو   ، تاعئاشلل يقیقح  ىزغم 

ةیساسألا ةياورلا  ّنكلو   . هیلإ يغصُت  نمل  ًاقفو  رارمتساب  َلّدبتلا  ةّيرسلا  ةمظنملا 
ًازاھج تّلكشو   ، تارابختسالا طابض  نم  ةریغص  ةعومجم  تعمتجا  دقف  ؛  لّدبتت مل 

، ةیمسرلا مھتادحو  يف  نیطشان  نولازي  ال  مھضعب  ناك   . يمسر ریغ  ًاینمأ 
: تایفلخلا عاونأ  فلتخم  نم  نيرّدحتم  اوناكو   ، اودعاقت وأ  نورخآ  لاقتساو 
« ... ةصاخ تاوق  يآ 6،  مأ  يآ 5،  مأ   ، ةيركسعلا ثحبلا  ةدحو   ، ةيركسع تارابختسا 
ناك  » . جراخلا يف  مالظلا  ىلإ  قّدحيو  ةذفانلا  برق  فقي  وھو  مالكلا  نع  يّدج  ّفكو 

نیطروتملا لوح  قراملا - ينمألا  زاھجلا  اذھ  لایح  نیمختلا  نم  ریبك  رْدق  كانھ 
. عقاولا يف  ًائیش  فرعي  نكي  مل  ًادحأ  ّنكلو  اھليومت - ردصمو   ، ةمظنملا مجحو   ، هیف
اذإ ام  ةفرعم  ناكمإلاب  نكي  مل   ، اغیموأ ةعومجملا  ةوعدب  سانلا  أدب  امدنع  ىتحو 



«. ىرخأ ةعئاش  درجم  رمألا  ناك  وأ   ، مسالا اذھب  اھسفن  وعدت  تناك 
«. ؟ سانلا يأرب  هب  موقت  ةعومجملا  هذھ  تناك  يذلا  ام  »

نأ ىلع  عامجإ  كانھ  ناك  املاط  : » يلاؤس نع  باجأو  يوحن  يّدج  رادتساف 
ةزھجألا اھب  موقت  يتلا  اھسفن  لامعألاب  موقت  يھو   . دلبلا حلاصل  لمعت  اغیموأ 
اياضقب ىنعُت  امك   ، باھرإلا ةحفاكمو   ، ةیسوساجلا ةحفاكمك  ةیمسرلا - ةینمألا 

«. اھطورشل ًاقفو  كلذب  موقت  اھنكلو  يجراخلاو - يلخادلا  يموق  نمألا 
«. ؟ كلذ هینعي  يذلا  ام  »

الو  ، دعاوق الف  ؛  هب مایقلا  مھیلع  نأ  نودقتعي  امب  نوموقي  اوناك  : » يّدج باجأف 
نكت ًّايأ   ، ةمھملا مامتإل  رمألا  هبلطتي  امب  نوموقي  مھو   . ةیلوؤسم الو   ، دویق

«. ةمھملا
«. ؟ ًاقح ةدوجوم  اغیموأ  نأ  دقتعتأ   ، ًاذإ »

دقتعأ  . نأشلا اذھ  يف  رارق  ذاختا  نم  طق  نكمتأ  مل  : » باجأ مث  هیَفتك  زھف 
ثدحتلا سانلا  بحي  يتلا  صصقلا  كلت  ىدحإ  ؛  ةفارُخ درجم  هتّمرب  رمألا  نأ  ًانایحأ 

، نینسلا ّرَم  ىلع  تثدح  ةبيرغ  ًارومأ  ّنكلو   . ةینمألا ةزھجألا  دارفأ  امیس  الو   ، اھنع
دوجو لقألا  ىلع  وأ   ، اغیموأ دوجو  ّلبقتت  مل  ام  ةلوھسب  اھحرش  نكمي  ال  ًارومأ 

«. اھل ةلثامم  ةمظنم 
زمر ىلإ  ًاقّدحم   ، لومحملا يفتاھ  ىلع  ةیفارغوتوفلا  ةروصلا  ىلإ  ترظنو 

مھسفنأ نوّزیمي  لھ  : » يّدج تلأس  مث   ، لجرلا مصعم  ىلع  موشوملا  اغیموأ 
«. ؟ ماشوألا ةطساوب  ينعأ  ؟  ةقيرطلا هذھب 

اغیموأ زمر  ىأر  هنإ  ةرم  تاذ  ام  صخش  يل  لاق   . سیفارت اي  فرعأ  ال   ، ًاقدِص »
ةیباھرإ ّةیلخ  ىلع  موجھ  حرسم  يف  هّتثج  ىلع  رثُع  لجر  مصعم  ىلع  ًاموشوم 

هذھ ركذُت  مل   ، موجھلا نع  يمسرلا  ريرقتلا  ردص  امدنعو   . وغسالغ يف  اھب  َهبتشم 
«. موجھلا ّنش  نم  ةيوھ  ىلإ  ریشي  عطاق  لیلد  ىلع  روثعلا  متي  ملو   ، ةثجلا

ىلع ًاموجھ  ّنشت  لھ   ، ينعأ ؟  اغیموأ اھب  موقت  يتلا  رومألا  عون  وھ  اذھ  لھ  »
«. ؟ مھب َهبتشم  نییباھرإ 

. نيدَّكؤم نییباھرإ  ىع  ًاموجھ  ّتنش  دقل   ، هُتعمس امم  ًاقالطنا   ، ًانسح »
«. مھلیلد ىلع  لوصحلا  ةیفیكب  ًاضيأ  نولابي  ةعامجلا ال  هذھ  ءاضعأو 

تناك اذإ   ، ًاذإ : » ةیفارغوتوفلا ةروصلا  ىلع  ًاددجم  يھابتنا  ًاّزكرم   ، ءطبب تلق 
، يسأر تززھو  « ... اھنم ءزج  لجرلا  اذھو   ، ًاقح ةدوجوم  تناك  اذإ   ... ةیقیقح اغیموأ 
ام ةفرعم  نم  يّنكمت  مدع  ةجردل  ًادج  ًاكبترُم  تنك   . يتلمج مامتإ  ىلع  رداق  ریغ 

. هلوق يب  ردجي 
ماقرأ ىلإ  ةجاحب  انأو   ، يفتاھ لاصتا  ءارجإ  ّيلع  : » ّيئاجف لكشب  يّدج  لاقف 

«. اھیلع َتلصح  يتلا  كلت  لیجستلا 
«. ؟ ماقرأ يأ  »

«. اھلك »
يدوألا َيترایس  لیجست  يَتحول  ماقرأ  تخسنو   ، قرو ةصاصُق  ىلع  ُترثعف 



يفتاھ ىلع  ةیفارغوتوفلا  ةروصلا  ىلإ  ترظن  مث  نمو   ، يدي ىلع  ةّنودملا 
ىلإ قرولا  ةعطق  ُتّررم  مث   ، ءادوسلا ویلبد  مأ  يبلا  لیجست  مقر  ُتّنودو  لومحملا 

. يّدج
«. ؟ ينتروك هتفشتكا  يذلا  ام   ، ًاددجم يل  لق  : » نیَمقرلا ىلإ  رظنلا  ًانعمم  لاقف 

لاتیجيد وك  دنإ  ثیمس  ىعدت  ةكرش  مساب  ةلَّجسم  ویلبد  مأ  يبلا  ةرایس  »
نم نكمتت  مل  اھنكلو  ضَرتفُم - وھ  امك  يدناد - يف  ةكرشلا  ّرقمو   . دتیمیل زغنيدلوھ 

«. تنرتنإلا ىلع  اھنع  ءيش  يأ  ىلع  روثعلا 
نع تامولعم  يأ  ىلع  لوصحلا  نم  نكمتت  ملو  : » لاقو هسأرب  يّدج  أموأف 

«. ىلوألا يدوألا  ةرایس 
اھنإ تلاقو   ، لیجستلا مقر  لجس  جولو  عنمُي  هنإ  اھتامولعم  ردصم  اھل  لاق  »

«. ةلیللا ىرخألا  يدوألا  لیجست  مقر  نم  ققحتلا  لواحتس 
«. هیلإ لصوتلا  يننكمي  يذلا  ام  َرِنل   ، ًانسح : » يّدج لاقف 

«. ؟ لومحملا يفتاھ  مادختسا  ديرت  لھ  : » هُتلأسف
ةلباقملا ةیحانلا  يف  يمومعلا  فتاھلا  مدختسأس  : » لاقو ًاضفار  هسأر  زھف 

«. عراشلل
!«. ؟ يمومعلا فتاھلا  »

ىقبت ةميدقلا  لئاسولا  نكلو   ، فارت اي  ًاضيأ  ةدیج  ةيرصعلا  ایجولونكتلا  »
«. ًانایحأ ىلضفلا 
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ًافتاھ مدختسي  اھیف  هُتيأر  يتلا  ةدیحولا  ةرملا  نكلو   ، يّدج لصتا  نمب  فرعأ  مل 

تارابختسالا يف  هتامولعم  رداصم  دحأب  لصتا  امدنع  تناك  لبَق  نم  ًایمومع 
نأ نع  هلاق  امم  ًاقالطنا  ُتضرتفاو -  . لثامم رمأب  موقي  هنأ  ُتربتعا  كلذلو   ، ةيركسعلا
ًافتاھ همادختسا  ىدل  ربكأ  ٍنامأب  رعشي  هنأ  ىلضفلا - لازت  ال  ةميدقلا  لئاسولا 
ّتصنتلا صَرُف  نأل  كلذو  ؛  ًّایضرأ ًاطخ  وأ  ًالومحم  ًافتاھ  همادختسا  نم  رثكأ   ، ًایمومع

. ّلقأ يفتاھلا  لاصتالا  ىلع 
ءيش لك  نأ  ًةأجف  يلابب  رطخ   ، هتدوع ًارظتنم  ريرسلا  ىلع  يسولج  ءانثأو 
موي ةلیل  نم  ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  دنع  يتفرغ  يف  سلاج  اذنأ  اھ   . ًابيرغ حبصأ 
فتاھ نم  ّةّيرس  ةیفتاھ  تالاصتا  يرجُي  جراخلا  يف  يّدج  نأ  نیح  يف   ، ةعمجلا
ةینمأ ةمظنم  نیبو  نيدوقفم  صاخشأ  ةیضق  نیب  ّصلا  ةلِ ةفرعم  ًالواحم   ، يمومع
ةیطغتلل بغش  لامعأ  لوصح  اوّربدت  دق  اھؤالمع  نوكي  امبر   ، اغیموأب فرعُت  ةیلایخ 

... يبأو يمأ  بتكم  ماحتقا  ىلع 
؟ رمألا يھتنیس  نيأو  ؟  دحلا اذھ  رمألا  غلب  فیك  يرس : يف  ُتلءاستف 

- ةزیجو ةرتفل  ُتلواح  دقو   . كلذ يف  ریكفتلا  يف  ةریبك  ةبوعص  دجأ  لازأ  تنك ال 
مل يتلا  تامولعملا  مھف  يل - هلاق  نأ  يّدجل  قبس  ام  لك  ينھِذ  يف  ًادیعتسم 
، اھُتمھف يتلا  تامولعملل  يقطنم  ىنعم  داجيإو   ، ىلوألا ةرملا  يف  اھمھفأ 
نم يّنكمت  مدع  ةجردل  ؛  تامولعملا نم  ریبك  ّمَك  مامأ  يسفن  تدجو  يننكلو 

. اھعم يطاعتلا 
نع ُتضھنف   ، يّدج ةرداغم  ىلع  ةقیقد  نورشع  ّترم  دقل   . يتعاس ىلإ  ترظن 

يمومعلا فتاھلا  ناك   . عراشلا ىلع  ةرظن  تیقلأو   ، ةذفانلا ىلإ  ُتھجوتو   ، ريرسلا
يف يّدج  تيأر   . شیعي رخآلا  عَدو  ْشِع  ىعدي  ىھقم  جراخ  ًارتم  نیثالث  دعُب  ىلع 
جراخ نیعكستملا  نّابشلا  نم  ةعومجم  تيأرو   ، يمومعلا فتاھلا  ةروصقم 
اودب دقل   . جیجضلا نم  ًاریبك  ًارادقِم  نیثِدحُم  نوكحضيو  نوحیصي  مھو  ىھقملا 
دعي مل  امبرف   . يّدج ةمالس  ىلع  قلقأ  مل  يننكلو   ، بعاتم يف  لوخدلل  نیئَّیھم 

ءانتعالا ىلع  ًارداق  لازي  ال  هنكلو   ، قباسلا يف  امك  هتوقو  ةیندبلا  هتقایلب  ًاعتمتم 
نأ يل  قبسي  ملو   ، هباش ام  وأ  ّيناودع  ریغ  وھو   ، ًادج بلَص  لجر  يّدج   . هسفنب
دعاس دقف   . نَیترم لتاقي  هتيأر  يننكلو   ، هشأج ةطابر  ىلع  ةرطیسلا  ًادقاف  هتيأر 
لخدتي ةیناثلا  ةرملا  يف  هتيأرو   ، ةقرسلل تّضرعت  عراشلا  يف  ةأرما  ةرم  تاذ 
ثعبي رمأ  لتاقي  وھو  يّدج  يتيؤر  نإ   . مدقلا ةرك  يف  ًةارابم  ٌلاتق  فقَوأ  امدنع 

، هلمع يھنُي  هنكلو  ةوسقب - لتاقي  وھف  ًالیمج - رمألا  دجأ  مل   . سفنلا يف  ةبھرلا 
لاتقب ًامَزلُم  كسفن  َتدجو  اذإ  : » ةرم تاذ  يل  لاق  دقو   . ًانایحأ ّمھي  ام  لك  اذھو 
ةایح وأ  توم  لاتق  يف  لب   ، ةمكالملا ةَبلَح  يف  ينعأ  الو   ، سیفارت اي  مھدحأ 
هبرض كیلع   ، كبرضي نأ  لبق  كمصخ  برضت  نأ  كیلع   . َثبعلا كنكمي  الف   ، ّيقیقح
كیلعو كیَتضبق - ریغ  ام  ءيشب  كلذ  لعفت  نأ  لضفألا  نمو  ةنكمم - ةجرد  ىسقأب 



بجي ؟  انقفتا  ، هركذت نأ  كیلع  ام  لك  اذھ   . نكمم ررض  ربكأ  هب  قحلُت  امثیح  هبرض 
«. ًاضرأ هئاقب  ىلع  صرَحتو   ، ةنكمم ةعرس  ىصقأب  ًاضرأ  هعقوت  نأ 

قرغتسم هنأ  دیعب - نم  نإو  ُتظحالو -  ، ماعلا فتاھلا  ةروصقم  نم  يدج  جرخ 
هھجوو  ، ًةرَشابم مامألا  ىلإ  ةھَّجوم  هتارظنو   ، ةيویحب ریسي  ناك  ذإ  ؛  ریكفتلا يف 
ىدبأ  ، نابشلا ةعومجم  مامأ  هرورم  ءانثأو   . مّھجتمو مزاع  بیشألا  ّنِسُملا 

، ام عون  نم  ةیبغ  ةظحالم  نيرمت - سبالم  يدتري  رھظملا  میئل  صخش  مھدحأ -
ةعيرس ةرظن  ِقلُي  مل  هنإ  ىتح   ، هیلإ يّدج  رظني  مل   . يّدج ىلإ  ًاریشُمو  ًاكحاض 

. دوجوم ریغ  هنأ  ول  امك  ریسلا  لصاو  لب   ، هیلع
يأ يل  لقي  مل   . مونلا ةفرغ  ىلإ  يّدج  داع  امدنع  يريرس  ىلع  ًاسلاج  تنك 
ًاريدُم كانھ  فقوو   ، ةذفانلا دصقو   ، ءودھب بابلا  قلغأ  لب   ، رمألا ئداب  يف  ءيش 

نع هلأسأ  يكل  ًاقوشتمو  ًاسئاي  تنك   . لیللا ةملظ  ىلإ  ًاقِّدحم   ، يل هرھظ 
هنأ ال تدجو  يننكلو   ، اھفشتكا يتلا  رومألا  نعو   ، ًایفتاھ هب  لصتا  يذلا  صخشلا 

مازتلا ىلع  يسفن  تمغرأ   ، كلذل  . هجاعزأ أشأ  ملو   ، ریكفتلا يف  ًاقرغتسم  لازي 
ًاسفن ذخأيو  هرھظ  ّموقي  هتيأر   ، نیَتقیقد وأ  ةدحاو  ةقیقد  دعبو   . راظتنالاو ءودھلا 

. مالكلل ًادعتسم  تاب  هنأ  ُتكردأف   ، ءطبب رفزيو  ًاقیمع 
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هب لصتا  يذلا  صخشلا  نأش  يف  يّدج  هیلع  ينعلطأ  يذلا  دیحولا  رمألا  نإ 

ةینمألا ةزھجألا  دحأ  يف  ًاطشان  ًالیمع  لازي  هنأو ال   ، ةليوط ةدم  ذنم  هل  هتفرعم  وھ 
. ينمألا لاجملا  يف  لمعي  صخش  يأ  يف  قثي  ام  رْدَقب  هیف  قثي  هنأو   ، ةینطولا
مھبذك ببسب  مھمَول  كنكمي  ال  : » نیَعارذلا يذ  يسركلا  ىلع  سلجي  وھو  ّرقأ 

اذإو  . مھقزر اوبسكي  يك  بيذاكأ  نوقلطُيو   ، سیساوج مھنأ  ينعأ   . تقولا لاوط 
مدع ةجردل  ؛  رمألا داتعتسف  ةقیقحلا  ّفرحتو  عدختو  بذكت  تنأو  كتایح  لك  تیضق 
ببس نم  ءزج  اذھ  : » عباتو ّيلإ  يّدج  رظنو  تقولا .» مظعم  كلذ  لعفت  كنأ  ككاردإ 

«. مھرارغ ىلع  فطعلا  رعاشم  نم  ًایلاخ  حبصأ  نأ  أشأ  مل  ذإ  ؛  لمعلا نع  يفقوت 
ىلع انأ   ، لاح ةيأب  : » عبات مث  نمو   ، ام ءيش  يف  ًاركفم  تاظحلل  مالكلا  نع  ّفكو 
ًاضيأ قثاو  يننكلو   ، هفرعي ام  لك  ىلع  ينعلطُي  مل  يتامولعم  ردصم  نأب  ةمات  ةقث 
ديري ال  ام  رمأ  كانھ  ناك  اذإف   . هعم رومألا  يرجت  اذكھ   . ّيلع بذكي  مل  هنأ  نم 
لب  ، هنأش يف  بذكي  ال  وھف   ، هیلع يعالطإ  عیطتسي  ال  ام  رمأ  وأ   ، هیلع يعالطإ 
؛ ماودلا ىلع  ةقیقحلا  وھ  هیلع  ينعلطُي  ام  نإ   ، كلذل  . بسحف هلوق  نع  عنتمي 

«. ًابيرقت
!«. ؟ ًابيرقت ماودلا  ىلع  »

«. فارت اي  ّيرس  لیمعب  ًادبأ  قثت  ال  : » لاقو فسأب  يّدج  مستباف 
ضرتفُي ال  هنأ  كلذ  ينعي  لھف   . مھَدحأ َتنك  : » ةضيرع ةماستبا  ًاقلطُم  تلقف 

«. ؟ كیف قوثولا  يب 
«. هیف قثت  نأ  كناكمإب  ناك  اذإ  مھدحأ  لاؤس  نم  ىودج  «ال 

«. ؟ اذامل »
مل اذإو   . لاؤسلا ىلإ  كب  ةجاح  الف  لوألا  ماقملا  يف  هیف  قثت  تنك  اذإ  كنأل  »
ال نیَتلاحلا  اتلك  يف   ، ًاذإ  . هلوقي ام  قّدصت  نلف  لوألا  ماقملا  يف  هیف  قثت  نكت 

«. ؟ كلذك سیلأ   ، لاؤسلا حرط  نم  ىودج 
. يسأر ّكحأ  انأو  ُتمتمت  « ... كلذ ضرتفأ  »

حبصأو  ، لفسألا ىلإ  رظن  مث  نمو   ، يكابتراب ًاعتمتسم  ءودھب  تاظحلل  ينبقار 
. ىرخأ ةرم  ًايّدج  هھجو 

َتنك امدنع  كل  اھتءارق  ُتدتعا  يتلا  كلت  سیساوجلا  صصق  ركذت  لھ  »
«. ؟ ًاریغص

« ... لجأ »
«. ةرملا هذھ  ةیقیقح  اھنكلو   . كل ىرخأ  ةصق  ّيدل   ، ًانسح : » ًالئاق دّھنتف 

دلوم ىركذ  نم  نیَموي  دعبو  ماع 2009،  ليربأ  ناسین / رھش  نم  سداسلا  يف 
يف ریجفت  ةیلمع  يف  دیعس  ربكألا  هقیقش  لتُق   ، ةرشع ةسداسلا  لامك  ریشب 
روزيو  ، رظانملاب عتمتي  كاذنآ - ةزاجإ  يف  دیعس  ناك   . ناتسكاب ةمصاع   ، دابأ مالسإ 
ریغ تقولا  يفو  بسانملا  ریغ  ناكملا  يف  هدوجو  فِدوصو  هيَدلاو - سأر  طقسم 



ناكو  . رھظلا دعب  نم  ةثلاثلا  ةعاسلا  دنع  قوسلا  ةحاس  يف  ناك   . بسانملا
يقب  . دحوملا ةسردملا  يز  يدتري  رمعلا  نم  ةرشع  ةیناثلا  يف  ىتف  يراحتنالا 
ةینامث بیصُأو   ، راجفنالا يف  ًاصخش  رشع  انثا  لتُق  دقل   . ًالوھجم فَدھتسملا 

نع مھتیلوؤسم  نابلاطلا  نودرمتملا  نلعأو   . ةرطخ حارجب  نورخآ  ًاصخش  نوعستو 
يآ يس  رداصمل  ًاقفو  ؛  ةدعاقلا میظنت  تامصب  لمحي  ناك  موجھلا  نكلو   ، موجھلا

. هيأ
. هيَدلاوو ریشب  ىلإ  ةبسنلاب  ةیمھأ  اذ  ناك  رمألا  نأ  ضرتفأ  ، ال  كلذ نم  مغرلاب  »
«. ةيدجُم ریغ  ةیشحول  ةئيرب  ةیحض  ناك  دقف   . هب اومتھا  ام  لك  يھ  دیعس  ةافوف 

. ةرارمب يّدج  لاق 
ربعي رمعلا  نم  ةرشع  ةیناثلا  يف  ىتف  لُّیخت  تلواحو   ، ًامجاو ضرألا  ىلإ  ُتقّدح 
يف ىتف   ... ًافسان ًامازح  يدتريو   ، رھظلا دعب  نم  ةثلاثلا  ةعاسلا  دنع  قوس  ةحاس 
ىلع هنأ  ًاِملاع   ... طقف دحاو  ماعب  ًّانس  ينم  رغصأ  يأ  ؛  رمعلا نم  ةرشع  ةیناثلا 
تارشع ةقاعإب  ببستلاو  لتقلا  كشو  ىلع  هنأ  ًاِملاع   ... هفتَح ىقلي  نأ  كشو 

لسُغ وأ   ، دِّدُھ وأ   ، مِغرُأ لھ  ؟  اذاملو ؟ ! كلذب موقي  نأ  عاطتسا  فیك   . صاخشألا
؟ هب موقي  ام  ىري  ناك  فیك  ؟  رعشي ناك  فیك  ؟  هدلخ يف  رودي  ناك  يذلا  ام  ؟  هغامد
ریغو  ، لّمحتلا ىلع  يتردق  نم  ربكأ  ناك  ذإ  ؛  رمألا لُّیختب  عورشلا  نم  نكمتأ  مل 

. ةتبلا موھفم 
ةقيرطل ًاقفو  نكلو   . ریشب ىلع  يآ 5  مأ  ضبق  ةیفیك  نم  ًاقثاو  تسل  : » يّدج عبات 

نم ةریصق  ةرتف  دعب  هتبقارمب  اوعرش  مھنأ  ىلع  ةنھارملل  دعتسم  انأ   ، مھلمع
«. هقیقش لتقم 

!«. ؟ هوبقار اذامل  »
دقل  . ةئيرب ةیحض  درجم  دیعس »  » نأ نم  دكأتلا  اودارأ   ، ءدب يذ  ئداب   ، ًانسح »
ةیلمعب هل  ةقالع  ال  نأ  نم  حجرألا - ىلع  ام - ًاعون  اودكأتو   ، هّتیفلخ نم  اوققحت 

يآ 5 مأ  ققحتت   ، يضاملا يف  اھباكترا  مت  يتلا  ءاطخألا  لك  دعب  نكلو   . ریجفتلا
امدنعو  . نمآلا بناجلا  يف  نوكتل  مايألا  هذھ  يف  ءيش  لك  نم  فَعاضم  لكشب 
ثحبلاب نوأدبي   ، نمألاب ّةلخُم  ًالامعأ  ام  صخش  باكترا  مدع  نم  اھؤاضعأ  دكأتي 

. هلالغتسا ةیفیك  يف 
«. ؟ اذام لجأل  هلالغتسا  »

هلكآتيو  ، ماقتنالا ىلإ  ىعسيو   ، ًابضاغ ناك  هنأ  دب  ال   ، اذل  . هقیقش لتُق  دقل  »
يأب موقیس  اذل   ، هقیقش ةافوب  اوببست  نيذلا  صاخشألا  رقتحا  دقل   . ةرارملاو دقحلا 
ًابضاغ نكي  مل  ول  ىتحو   . هیلإ يآ 5  مأ  رظنت  اذكھ   ، لقألا ىلع   . مھنم رأثلل  ءيش 

. وحنلا اذھ  ىلع  هولعجي  يك  ليوط  تقو  ىلإ  اوجاتحي  نلف   ، ماقتنالا ىلإ  ىعسيو 
يآ 5 مأ  ىلع  ّنیعتي  ام  لكف   . نیعینملا ریغ  صاخشألا  عانقإ  لھسيو   ، ًاعینم نكي  مل 
لمع اذإ  هقیقش  اولتق  نيذلا  صاخشألا  نم  رأثیس  هنأب  هعانقإ  وھ  هب  مایقلا 

«. مھعم
«. يآ 5؟ مأ  حلاصل  لمعي  ریشب  ناك  لھ   ، ًاذإ »



، ةّیلحم ةیباھرإ  ّةیلخ  لخاد  ىلإ  ّللست  ماع  نوضغ  يفو   ، ربخُمك هوّدنج  دقل  »
تناك  . بلاغلا يف  دلوَملا  ّویناطيرب  نویناتسكاب  ةیلخلا  هذھ  دارفأ  مظعمو   . ندنل يف 
بيردت تاركسعم  نوروزي  مھنأ  اھؤاضعأ  ِملع  كلذلو   ، ةدم ذنم  مھبقارت  يآ 5  مأ 

نم ام  ناكم  يف  موجھل  نوططخي  مھنأ  اوِملعو   ، نمیلاو قارعلا  يف  ةدعاقلل  ةعبات 
نم ریشب  نكمتي  مل   . نامزلاو ناكملا  اوفرعي  مل  مھنكلو   ، ةدحتملا ةكلمملا 
يف ًامیقم  عقاولا  يف  رمألا  هب  ىھتنا  لب   ، بسحف نییباھرإلا  عم  ماجسنالا 

ةرافسلا ةمجاھمل  نوططخي  مھنأ  فشتكا   ، اذكھو  . دروفتارتس يف  مھلزنم 
هب ّيضُملا  نم  اونكمت  ولو   ، ودبي امك  ًادج  ًاروطتم  ططخملا  ناك   . ندنل يف  ةیكریمألا 

«. كلذ نم  مھّنكمت  مدع  ىلع  ركشلا    ، ًانسح  ... ًامُدُق
«. ؟ ثدح اذام  »

ًاقفوو  . ًادج ًاكیشو  ناك  رمألا  نأ  ودبي  نكلو   ، ءيشلا ضعب  ةقیقد  ریغ  لیصافتلا  »
اوطبحي يك  بسانملا  تقولا  يف  يآ 5  مأ  ريذحت  نم  ریشب  ّنكمت   ، تامولعملل

ناك  ، دروفتارتس يف  لزنملا  ىلع  باھرإلا  ةحفاكم  طابض  راغأ  امدنعو   . ططخملا
كانھ اوناك   ، ظحلا نسحل   . ةیئاھنلا مھتدادعتسا  نورجُي  نويراحتنالا  نورجفملا 
مھیف نمب   ، اولقُتعاو مھنم  ٍّلك  ىلع  ضبقلا  يقلُأو   ، تقولا كلذ  يف  ًاعیمج 

«. ریشب
«. ؟ كلذك سیلأ   ، ةیقیقحلا هّتيوھ  نع  فشكلا  نود  لوؤحلل  »

نم نكمتت  نأ  يآ 5  مأ  تلمأو   ، زاتمم لمعب  ماق  دقل  : » لاقو هسأرب  يّدج  أموأف 
. مھحلاصل لمعلا  ةلصاومب  ًامامت  ًادیعس  ریشب  ناك   ، ودبي امكو   . ًاددجم همادختسا 

«. طق كلذب  مایقلل  ةصرفلاب  َظحي  مل  هنكلو 
«. ؟ اذامل »

امدنع  ، ودبي امكف   . ًالیلق رومألا  تدّقعت  انھ   ، ًانسح : » لاقو يّدج  دّھنتف 
مدع تررق   ، ةیكریمألا ةرافسلا  نوفدھتسیس  اوناك  نییباھرإلا  نأ  يآ 5  مأ  تفشتكا 
ًاقثاو تسل   . هيأ يآ  يس  يأ  ؛  نییكریمألا اھئارظن  عم  تامولعملا  هذھ  ةرطاشم 

ذإ  . تأجافت يننإ  لوقلا  يننكمي  نكلو ال   ، رمألا اذھ  ءافخإ  يف  مھتبغر  ببس  نم 
، نكلو  . اھسفنل رومألا  ءاقبإب  ملاعلا  ءاحنأ  فلتخم  يف  ةینمألا  ةزھجألا  رھتشت 
ىلع تعرشو   ، هل ًاطَّطخم  ناك  يذلا  موجھلا  ًاریخأ  هيأ  يآ  يس  تفشتكا   ، عبطلاب
لوانتت يتلا  لیصافتلا  لك  اھمیلستل  ةیناطيربلا  ةموكحلا  ىلع  طغضلاب  روفلا 

يھ ةیكریمألا  ةرافسلا  نأل  ؛  نیلَقتعملا نییباھرإلاو  َطبحُملا  يریجفتلا  َططخملا 
نییندمو ةیكریمألا  ةرافسلا  ةمجاھمل  اوططخ  نییباھرإلا  نأ  امبو   . ةفَدھتسملا

يأرب ةیكریمألا - ةدحتملا  تايالولا  يف  ةمكاحملل  مھميدقت  بجي  ناك   ، نییكریمأ
«. مھقحب ماكحأ  رادصإو  هيأ - يآ  يس 

«. ریشب نع  ءاطغلا  عفر  ينعي  امم  : » تلقف
ةدحتملا تايالولا  مایق  أشت  مل  ذإ   . كلذ ثودح  يآ 5  مأ  أشت  ملو   ، ديدحتلاب »

رمأ وھو   ، قاروألا لك  فشك  كلذ  نأش  نم  نأل  ؛  ًاضيأ ةریبك  ةَبلَج  ثادحإب  ةیكریمألا 
يتلا ةدعاسملا  لك  ىلإ  ةدحتملا  ةكلمملا  ةجاح  ببسب   ، نكلو  . هّبنجت تدارأ 



تايالولا میلستل  ًاَقلطُم  ًاضفر  نإ   ، ةدحتملا تايالولا  نم  اھیلع  لوصحلا  اھنكمي 
يآ 5 مأ  تماق   ، ةياھنلا يف   ، كلذل  . ةیلودلا تاقالعلل  ًادیج  نوكي  نل  هديرت  ام  ةدحتملا 

رمألا تكرت  لب   ، هضفرت وأ  ءيش  يأ  ىلع  قفاوت  ملف   . ماودلا ىلع  هب  موقت  امب 
«. ةنكمم ةدم  لوطأل  رومألا  ءاجرإ  يف  تلمأو   ، اھیماحمل

دحأ نأب  يآ 5  مأ  اھتربخأ  لھ   ، ينعأ ؟  ریشب نأشب  ملعت  هيأ  يآ  يس  تناك  لھ  »
«. عقاولا يف  ِربخُم  نیلَقتعملا  نییباھرإلا 

لوقأسف عقوتأ  نأ  ينم  َتبلط  اذإ   ، نكلو  » . قمعب ًاركفم  يّدج  لاق  فرعأ .» «ال 
ناك  ، ریشب رمأب  نوملعي  نيذلا  صاخشألا  ددع  ّلق  املك   ، مھرظن ةھجو  نمف  ال. 

«. لضفأ كلذ 
«. ؟ يباھرإ هنأ  عقاولا  يف  دقتعُي  دقف   ، هرمأ هيأ  يآ  يس  تفشتكا  اذإ   ، ًاذإ »

هذھ لك  مھف  عیطتست  لھ  : » عباتو ّيلإ  يّدج  رظنو  ًامامت .» لَمتحم  رمأ  اذھ  »
« ... ًالیلق ةِكبرُم  اھنأ  فرعأ   ، ينعأ ؟  فارت اي  نآلا  ىتح  رومألا 

ةيؤرب تأدب  يننأ  الإ   ، يل هلاق  ام  لك  يمھف  مدع  نم  مغرلابو   . يسأرب تأموأف 
. بئاصلا رمألاب  ماق  دقل   ... بئاصلا رمألاب  مایقلا  ریشب  لواح   . ةصقلا هیلإ  لوؤتس  ام 

. ةموؤشم جنرطش  ةبعل  يف  ًاقدَیب  حبصأ  هنكلو 
تالاكو فلتخم  نیب  تاسفانملا  نع  يل  هلاق  نأ  يّدجل  قبس  ام  ُتركذتو 

ةیجیتارتسا كلمت  اھنم  لكو   ، ةفلتخم ةديدع  تامظنم  كانھ   . تارابختسالا
ضعب يف  ًابيرقت  ءيش  يأ  ذیفنت  ةلاحتسا  ةجردل  ؛  ةفلتخم عفاودو  ةفلتخم 
دعب انم  نيریثكلا  ّررحت  ةجردل   ، ریبك دح  ىلإ  ةِكبرُمو  ةدَّقعم  رومألا  تناك   ... نایحألا
نم تّفلأت  ذإ   ، اغیموأ هبعلت  يذلا  رودلا  رھظ  انھو   . لماكلاب ةبذاكلا  لامآلا  نم  ةرتف 
نم اومئس  مھنكلو   ، هنولعفي امب  ًاقح  اوقثو  نيذلا  تارابختسالا  طابض  نم  ةعومجم 

. هتاسایسو يتارابختسالا  لمعلا  دعاوق  لك  دویق 
ثدح اذام  : » هتلأسو يّدج  ىلإ  ترظن  مث  نمو   ، تقولا ضعبل  كلذ  يف  تركف   

«. يآ 5؟ مأ  هب  هتلعف  يذلا  ام   ، ينعأ ؟  ریشبل
ءيش لك  راس   ، ةلحرملا هذھ  يفف   . عوضوملا ّبل  وھ  اذھ   ، ًانسح : » باجأف

«. ئطاخ لكشب 
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ذإ ؛  بعتي أدب  يّدج  نأ  ُتدجوو   ، ًابيرقت لیللا  فصتنم  ّلحو   ، رخأت دق  تقولا  ناك 

فَزنتسم يننأب  يروعش  نم  مغرلاب   ، نكلو  . ًايونعمو ًايدسج  ًاقھرم  رمألا  ناك 
روعش هنإ   . بيرغ وحن  ىلع  ةراثإلاب  رعشي  ينم  ءزج  كانھ  ناك   ، قَھرُمو ةوقلا 
ٍّيأ لایح  ةراثإلاب  روعشلا  نأ  يل  ُدبي  مل  نكلو   ، هتاذ دحب  ّراس  ریغ  سیل  وھو   ، ميدق
ةحضاو ةیناكمإ  كانھو   ، يمأو يبأ  تام  دقف   . ام ةقيرطب  ًابئاص  ًارمأ  رومألا  هذھ  نم 
ةطبترم نییباھرإلاو  سیساوجلاو  ریشبب  ةقلعتملا  رومألا  هذھ  لك  نوكت  نأب 

. ماع نویلم  دعب  سیل   ، كلذ لك  يق  ةتبلا  ریثم  ءيش  الو   . امھب ّلح  امب  ام  ةقيرطب 
ءيش يأب  روعشلا  ىلع  ؤرجأ  فیك   . يبأو يمأ  ينادقف  ببسب  يبلق  ّقزمت  دقل 
يأ يف  ریكفتلا  يننكمي  فیك  لب  ال،  ؟  كلذ يننكمي  فیك  ؟  سأیلاو غارفلا  ادع 

؟ رخآ ءيش 
. رمألل لح  داجيإ  يف  ةبوعص  ُتھجاو  دقل 

. ّيلإ ةبسنلاب  ًادج  ساق  رمألا 
: ينلأسف  ، يّدج ىلإ  يھابتنا  تّلوحو  ّيَنیع  ُتحسم 

«. ؟ ریخب تنأ  لھ  »
«. ریشب نع  ينربخت  َتنك  : » هتّركذو يسأرب  تأموأف 

. ةِقلق ةرظن  هھجو  ىلع  تمستراو   ، ددرتب لاق  « ... حیحص »
«. ؟ ندنل يف  تالاقتعالا  دعب  هب  ّلح  يذلا  ام  »

يذلا لیمعلابو  يآ 5،  مأ  بـ  ضرتفُي  ناك   ، ًانسح : » باجأ مث   ، يّدج حنحنتف 
ةمالس ىلع  صرِحلا  لیمعلاب  ضرتفُي  ناك   . هب ءانتعالا   ، لوألا ماقملا  يف  هّدنج 

هيأ يآ  يس  عم  لادجلا  لك  ءاھتنا  ىتح  نامتكلا  ّيط  هنواعت  رمأ  ءاقبإو   ، ریشب
«. ثدحي مل  كلذ  نكلو   . ةیكریمألا ةموكحلاو 

«. ؟ اذامل »
دعب يآ 5  مأ  نم  درُط  وأ ال - كلذ  قِّدص  لیمعلا - نأل  : » باجأو  ، هنیبج يّدج  ّبطقف 
ودبي ذإ   . ّةیبغ ةیسایس  ةحیضف  يف  هتجوز  ّطروت  نع  ًاربخ  دحأ  موي  ةفیحص  رشن 
باكترا تبثُت  يتلا  ةیفارغوتوفلا  روصلا  ضعب  ءاقل  لاملا  نم  ًاریبك  ًاغلبم  تّقلت  اھنأ 
ًاطروتم اھجوز  ناك  اذإ  ام  حضاولا  ریغ  نم   ، عقاولا يف   . ًامرُج ةیمھألا  ةغلاب  ةیصخش 
تامولعمب اھّدوزو  هتجوز  َلِبق  نم  عادخلل  ّضرعت  دق  ناك  اذإ  ام  وأ   ، ةحیضفلاب

يآ 5 مأ  ىلإ  ةبسنلاب  ًادج  ًاجِرحُم  رمألا  ناك   ، نیَتلاحلا اتلك  يفو   . ةساسح
«. ةموكحلاو

«. !؟ جارحإلا اھل  ّببس  هنأل  يآ 5  مأ  هْتدرطأ  »
اھیلع لمعي  ناك  يتلا  اياضقلا  لك  قالغإ  مت  لب   ، بسحف هتفیظو  نم  دَرطُي  مل  »

«. هنم مھيديأ  اولسغ  دقل   . نّیّيرسلا هئالمع  دوقع  ءاھنإو   ، ًاضيأ
«. »؟ ریشب  » رمألا كلذ  كرت  نيأ   ، ًاذإ »

نكلو  ، قالطإلا ىلع  دحأل  همسا  وأ  ّيرسلا  هلمع  فشك  مدعب  تانامض  حِنُم  »



«. هدرفمب كرُت   ، ًانسح  ... كلذ نع  ادع 
«. ؟ بسحف ةرداغملاب  هل  اوحمس  لھ  »

«. ودبي امك   ، ثدح ام  اذھ  »
«. ؟ نوتراب ىلإ  لقتناو  ندنل  رداغ  ببسلا  اذھلأ  »

نأل ؛  اھدعوب تَفو  يآ 5  مأ  نأ  ول  امك  رمألا  ودبي   ، يجاتنتسال ًاقفو   . امبر »
، ةمكالملا ىلع  زكرو   ، هيَدلاو عم  داع  دقل   . نیَماع دعب  لاح  لضفأب  ناك  ریشب » »
نم ودبي - امك  دحأ - فرعي  ملو   ، دحأ هنع  ثحبي  ملو   ، دحأ هجعزُي  مل   . هتایح عباتو 
ّلز امبر   . ثدح اذام  فرعأ  ال   » . هسأر يّدج  ّزھو  « ... كلذ دعب   ، نكلو  . لعف اذامو  ناك 
يف ثدح  تامولعملل  ًاّبرست  نأ  وأ   ، ًأطخ ریشب  مسا  ركذو  يآ 5  مأ  ءاضعأ  دحأ  ناسل 
ریجفتل نیططخملا  عم  هّطروت  ام  ةقيرطب  تفشتكا  هيأ  يآ  يس  نكلو   . ام ناكم 

«. هیلع روثعلا  بعصلا  نم  نكي  مل   ، همسا ىلع  تلصح  امدنعو   . ةرافسلا
هتماقإ نأ  ينعأ  ؟  كلذك سیلأ   ، نیططخملا عم  عقاولا  يف  ًاطروتم  نكي  مل  هنكل  »

«. ًایباھرإ هلعجت  هسفن ال  لزنملا  يف  مھعم 
نییباھرإ عم  لماعتت  امدنعف   . روظنملا اذھ  نم  رمألا  ىلإ  هيأ  يآ  يس  رظنت  مل  »
شیعيو ّطخُملا  نیطِ فرعي  ریشب  ناكو   . كتءارب تبَثت  ىتح  ًابنذُم  ربتعتس   ، نیلَمتحم

«. مھنم دحاو  هنأ  هيأ  يآ  يس  ضرتفت  يك  ٍفاك  نم  رثكأ  اذھو   ... مھعم
«. ؟ هب اوكسمأ  مھنأ  دقتعت  لھ  »

«. ًائبتخم نوكي  امبر  هنأ  ينعأ   . نكمم ءيش  لك   . ضرتفأ امك   ، نكمم رمأ  هنإ  »
الف  ، هب هيأ  يآ  يس  تكسمأ  اذإ   ، نكلو  » . ًاركفم تاظحلل  مالكلا  نع  يّدج  ّفكو 
يآ يس  تكسمأ  ول   . ءاجرألا يف  هنع  ثحبلا  يآ 5  مأ  ءالمع  ةلصاوم  ببس  مھفأ 

تايالولا نم  ام  ناكم  يف  ةنازنز  يف  هب  يقُلأل  لب   ، نوتراب يف  يقب  اَمل  ریشبب  هيأ 
«. كلذ نم  أوسأ  وھ  ام  لصح  امبر  وأ   ، ةیكریمألا ةدحتملا 

. يدوألا ةرایس  يف  ریشب »  » اھتيؤر نأش  يف  ةقِحُم  نوسنوج  يفيإ  تناك   ، اذإ »
لبق يآ 5  مأ  ءالمع  يقتلي  ناك  ریشب »  » نأ ينعي  اّمم   ، يدوأ تارایس  دوقت  يآ 5  مأو 

«. هئافتخا
«. كب ةمتھم  يآ 5  مأ  نأ  ًاضيأ  كلذ  ينعي  »

«. اھترایس اوعبت  دقف   ، ينتروكب وأ  »
كنأل كلذ  ثدح   ، ييأرب  » . ًاركفم مالكلا  نع  يّدج  ّفكو  امكنوبقاري .» اوناك  امبر  »

«. ریشب نع  كمأو  كوبأ  هارجأ  يذلا  قیقحتلا  رمأ  يف  ثحبت 
يف بغرت  مل  اھنأ  ينعأ  ؟  ًاددجم ریشبب  ًةأجف  يآ 5  مأ  متھت  اذامل  : » تلأس

«. ؟ اھيأر لّدب  يذلا  ام  ؟  كلذك سیلأ   ، نیَماع لاوط  هتفرعم 
ردصم اھیلع  ينعلطُي  مل  يتلا  رومألا  دحأ  هنإ  : » باجأو هسأر  يّدج  ّزھف 
ضارتعا نم  هيأ  يآ  يس  نیكمت  مدع  يف  نیبغار  نونوكي  امبر   . يتامولعم

وأ  . حداف أطخ  ةرداغملاب  ریشبل  حامسلا  نأ  كردأ  يآ 5  مأ  ءالمع  دحأ  نأ  وأ   . مھقيرط
فرعأ ال  : » عبات مث   ، هیَفتك ّزھو  ىرخأ .» ةّيرس  ةیلمع  يف  ًاددجم  هیلإ  ةجاحب  مھنأ 

امك كلذك  مھو  نوتراب - يف  نولازي  يآ 5 ال  مأ  ءالمع  ناك  اذإ   ، نكلو  . فارت اي  ًاقح 



نمف  ، ریشبب ةقالع  ىلع  ءيش  يأ  وأ  صخش  يأب  نیّمتھم  نولازي  الو  ودبي -
«. هناكم نوفرعي  مھنأ ال  حضاولا 

«. ؟ ًاضيأ انھ  نولازي  مھنأ ال  دقتعت  لھ  ؟  هيأ يآ  يس  نع  اذام  »
جراخلا ىلإ  قّدحو   ، ةذفانلا ىلإ  هّجوتو  ضھن  مث  نمو   ، تاظحلل يّدج  ّيلإ  رظن 

«. انھ ىلإ  َلاعت  : » ّيلإ تافتلالا  نود  نم  يل  لاق  مث  نمو   ، يضرع لكشب 
: يل لاقف   ، هبناجب ُتفقوو  ُتبھذ 

عراشلا ىلإ  َترظن  اذإ   ، نكلو  . مھدوجو ىلإ  كھابتنا  نوظحالي  مھْعََدت  «ال 
«. ءارمح ويدنوم  ةرایس  ءارو  ةنوكرم  ةلَفقُم  ءاضیب  لقن  ةبرع  ىرتسف 

ينعتأ : » تلق مث   ، عراشلا ىلع  ةعيرس  ةرظن  تیقلأ   ، يسأر ريدأ  نأ  نود  نمو 
دنإ كولب  هیج  تاملك  لمحت  يتلا  كلت  ؟  اھبناج ىلع  ةباتك  لمحت  يتلا  لقنلا  ةبرع 

«. ؟ زنشویلوس غنیبمالب  زناس 
ةصرفب َظحأ  مل  يننإ  ىتح   . نیَموي ذنم  كانھ  اھنإ  : » لاقو هسأرب  يّدج  أموأف 
صخت لقن  ةبرع  تسیل  اھنأب  ام  ًاعون  قثاو  يننكلو   ، بثَك نع  اھیلع  ةرظن  ءاقلإ 

«. ًايركمس
«. ؟ ًايركمس صخت  لقن  ةبرع  تسیل  اھنأب  داقتعالا  ىلع  كلمحي  يذلا  ام  »

اھنأ فرعأو   ، ًاراھنو ًالیل  ؛  نیَموي ذنم  كانھ  ةدوجوم  اھنإ   ، ُتلق امك   ، ًالوأ  . ًانسح »
رادم ىلع  لمعي  يركمَّسلا ال  نأ  امك   . ءاحنألا اذھ  يف  میقُم  صخش  يأ  ّصخت  ال 

، ةیفاكو ةليوط  ةدمل  ةبرعلا  َتبقار  اذإ   ، ًایناث  . ةئراطلا تالاحلا  يف  نإو  ؛  ةعاسلا
لقنلا تابرع  كرحتت  الو  ؛  رخآ ىلإ  نیح  نم  ديدش  ءطبب  كرحتت  اھنأ  ىرتسف 

يل مستباو  « ... ًاثلاثو  . اھلخاد يف  صخش  كانھ  نكي  مل  ام  ةنوكرملاو  ةلَفقملا 
يف لقي  مل   . ةبرعلا لیجست  مقر  نم  ققحتلا  يتامولعم  ردصم  نم  تبلط   » . يّدج

«. ًاضيأ كلذ  ِفني  مل  هنكلو   ، هيأ يآ  يسلل  ةعبات  ةبرع  اھنإ  عقاولا 
ءالمع مھنأ  ًاقح  دقتعتأ  : » هتلأس مث   ، ةبرعلا ىلع  ىرخأ  ةعيرس  ةرظن  تیقلأ 

«. ؟ هيأ يآ  يس 
قيرف هنإ  : » لاقو ةذفانلا  نع  ًادیعب  ينداتقاو   ، يفتك لوح  هدي  يّدج  عضوف 

نأ ئجافملا  ریغ  نمو   . بسحف اننوبقاریس   . قلقلل وعدي  ءيش  . ال  بسحف ةبقارم 
«. ریشب نع  ثحبلاب  كیبأو  كمأ  ءدب  ذنم  ةبقارملا  تحت  انوعضي 

«. ؟ رومألا هذھ  نم  ٍّيأب  ملِع  ىلع  اناك  يبأو  يمأ  نأ  دقتعت  لھ  »
ىلع انقفتا  دقف  يعم - امھاياضق  اشقاني  مل  امھف   . سیفارت اي  فرعأ  ، ال  ًاقدِص »
هيأ يآ  يس  نأ  نافرعي  اناك  ول  ًائیش  يل  نالوقیس  اناك  امھنأ  دقتعأ  يننكلو  كلذ -

«. نافرعي انوكي  مل  امھنأ  دقتعأ   ، كلذل  . ناّطروتم يآ 5  مأو 
«. ؟ ... دقتعت الأ   » . ريرسلا ىلع  تسلجو 

«. ؟ اذام »
«. ؟ كلذك سیلأ   ، ًاثداح ناك   ، ينعأ  » . هیلإ ترظنو  « ... ثداحلا  ، ملعت امك   ، ًانسح »
نكي مل  هنأ  ىلع  ّلدي  ءيش  ال  : » ءودھب لاقو  يفتك  ىلع  هدي  يّدج  عضوف 
يف نیققحملا  ىلإ  ُتثّدحتو   ، يمسرلا ةطرشلا  ريرقت  ُتأرق  دقف   . سیفارت اي  ًاثداح 



«. ةرایسلا مطحت  ثداح  يف  رخآ  صخش  يأ  ّطروتب  يحوي  ةتبلا  لیلد  ال   . ثداحلا
مأو هيأ  يآ  يس  تناك  ول  ىتحو  : » عبات مث   ، ّيَنیع ىلإ  ةرشابم  رظنو  يمامأ  مثجو 
امھ كادلاو  ناك  امبر   . امھئاذيإل ببس  يأ  امھيدل  نكي  ملف   ، كابأو كمأ  ناعبتت  يآ 5 
نم رْدق  ربكأ  ریفوت  ناديرت  اتناك   ، كلذل  . لامك ریشب  ىلإ  لوصولل  دیحولا  لیبسلا 

«. امھل نامألا 
، كلذ لك  يف  نیتطرخنملا  نیتدیحولا  اتسیل  يآ 5  مأو   ، هيأ يآ  يس  ّنكلو  »
ام لكب  نوموقیس  اھءاضعأ  نإ  كسفنب  َتلق  دقو   . ًاضيأ اغیموأ  كانھف  ؟  كلذك سیلأ 

«. هب نوموقي  ام  نكي  ًّايأ  ؛  ةمھملا مامتإل  مزلي 
« ... نكلو  ، لجأ  ، ًانسح »

«. يّدج اي  هَتلق  ام  اذھ  ؛  ةیلوؤسم الو   ، دویق الو   ، دعاوق «ال 
. كلذ لك  يف  اغیموأ  رود  رضاحلا  تقولا  يف  فرعن  ال  اننكلو   » . دّھنتو ملعأ .» »

ةروصلا يف  نورھظي  نيذلا  لاجرلا  ناك  اذإ  دیكأتلا  هجو  ىلع  فرعن  ال  اننإ  ىتح 
لایح تاجاتنتسا  ىلإ  زفقلا  نم  ىودج  ، ال  كلذل  . اغیموأ ىلإ  نیمتنم  ةیفارغوتوفلا 

« ... طقف و ءودھلاب  مزتلن  نأ  انیلع   . ءيش يأ 
«. ؟ اغیموأ نع  كتامولعم  ردصم  َتلأس  لھ  »

نل مھف   ، نوفرعي اوناك  اذإو   . اھنع ءيش  يأ  فرعي  دحأ  ال  : » لاقو هسأرب  أموأف 
«. هنوفرعي امع  اوحصفُي 

ّعبتت نكمي  الأ  ؟  ویلبد مأ  يبلا  ةرایس  كلمت  يتلا  يدناد  يف  ةكرشلا  نع  اذام  »
«. ؟ اھلالخ نم  اغیموأ  راثآ 

ءيش يأ  وأ  ّيلعف  بتكمل  دوجو  الو   ، ّيديرب ناونع  درجم  يدناد  يف  ناونعلا  »
ةكرش اھنكلو   ، ةینوناق ةكرش  دتیمیل  زغنيدلوھ  لاتیجيد  وك  دنإ  ثیمسف   . كانھ رخآ 
يھو  ، ةیقيرفأ بونج  ٌةسسؤم  َةكرشلا  كلت  كلمتو   ، نیلباد اّھرقم  ةكرشل  ةعبات 
نلو  ، سیفارت اي  ةیھانتم  ریغ  ةلسلس  اھنإ   ... ىرخأ ةكرشل  ةعبات  ةكرش  اھروَدب 
ةقالع ویلبد  مأ  يب  ةرایسل  تناك  نإ  فرعن  ال  اننإ  ىتح   . ءيش يأ  ىلإ  ّيدؤت 

«. لاح ةيأب  اغیموأ  بـ
، ينعأ ؟  كلذك سیلأ   ، ثدحي امب  ةقالع  نیتروصلا  يف  لاجرلل  نأ  فرعن  اننكلو  »

« ... بغشلا لامعأل  رخآلا  ّدعأو   ، بتكملا مھدحأ  لخدو   ، ةزانجلا يف  مھدحأ  ناك 
. يتئدھت ًالواحم  فطلب  يّدج  لاق  فارت .» اي  ًانسح  »

« ... ریشبب ةقالع  يأ  مھل  نكت  مل  ول  مھل  ةروص  طقتلیل  يبأ  ناك  ام  »
، فرعأ : » عباتو ًاددجم  يفتك  ىلع  هدي  عضوو  ؟ .» انقفتا  ، سیفارت اي  فرعأ  »

«. ؟ انقفتا  ، ةلأسملا هذھ  رعَق  غولبل  يدھج  ىراصُق  لذبأسو 
. ةریخألا ةقیقدلا  يف  نونجملاك  رثرثأ  تنك  يننأ  ًةأجف  ًاكردُم  ُترفزف 

مویب َتررم  دقو   ، فصتني لیللا  داكي   . بَعتُم تنأ  : » فطلب يّدج  لاق   ، اھدنع
«. مونلا ضعب  ىلع  لوصحلا  ىلإ  ةجاحب  تنأو   ، ليوط

« ... نع اذام   ، نكلو »
ال  ، سیفارت اي  عمسا  : » ًاددجم ّينیع  ىلإ  رظني  وھو  ًالئاق  ينعطاق  هنأ  ریغ 



موقي نلو   . نآلا مات  نامأب  نحن  ؟  انقفتا  ، رضاحلا تقولا  يف  ءيش  يأب  مایقلا  اننكمي 
لب  ، ءيش يأب  جراخلا  يف  ةلَفقُملا  لقنلا  ةبرع  يف  نوسلاجلا  صاخشألا 
اذإ  ، عقاولا يف   . مھمأس ببسب  نیجاتھم  لیللا  لاوط  بسحف  كانھ  نوسلجیس 
، ةضيرع ةماستبا  قلطأو  ةداع .» نوكن  امم  رثكأ  نآلا  نامأب  نحن   ، رمألا يف  َتركف 

سیل  . انلزنم بقارت  هيأ  يآ  يس  ءالمعب  ةئیلم  لقن  ةبرع  كانھ  نإ   ، ينعأ : » عبات مث 
ءيش لك  رمأ  َسنا  ؟  انقفتا  ، مھرمأ َسنا   ، كلذل ؟  كلذك سیلأ   ، ًاّئیس ًاینمأ  ًاماظن 

لواحأسو  ، ةیفتاھلا تالاصتالا  ضعب  يرجُأس   ، دغلا حابص  يفو   . رضاحلا تقولا  يف 
ءاجرأ ىلع  ةرظن  يقلُأو  بھذأس  يھتنأ  امدنعو   ، ةیفاضإ تامولعم  ىلع  لوصحلا 

«. كانھ َتنك  امدنع  ام  ًارمأ  كلافغإل  ًابُّسحت  بتكملا 
ةعاسلا دنع  كانھ  اھیقتلأس  يننإ  ينتروكل  ُتلق   . كقفارأس : » هل تلقف 

«. ةعساتلا
«. ًادغ انھ  ءاقبلا  كیلع  : » لاقو هسأر  ّزھ  هنأ  ریغ 

«. ؟ اذامل »
فرعأ نأ  ىلإو   . رضاحلا تقولا  يف  رطخ  يف  اندحأ  ناك  اذإ  ام  فرعأ  يننأل ال  »

«. ًادبأ فزاجأ  نل   ، يرجي ام  لك 
« ... فاصنإلا ریغ  نم  »

نأ فرعأ  ؟  انقفتا  ، كلذ مھفت  نأ  كیلع   . رمألاب فاصنإلل  ةقالع  ال  : » مزَحب لاقف 
نأ دقتعت  لھ   . طقف رضاحلا  تقولا  يف  يل  ءيش  لك  كرت  كیلع  نكلو   ، بعص رمألا 

«. ؟ كلذب مایقلا  كناكمإب 
ام ًابْطَخ  كانھ  نأ  فرعِیل  ناك  ام  هنأب  هَریكذتو  هعم  َلادجلا  ديري  ينم  ءزج  ناك 
يب ضرتفُي  اذاملف  ؟  كلذك سیلأ   ، نآلا ىتح  ًانسح  تیلبأ  يننأ  ينعأ   . يالول

. فِصنُم ریغ  رمألا  ؟  هل ءيش  لك  كرتو  لزنملا  ةمزالم 
هتلواحم نم  مغرلابو   . هقلق ةدش  تظحال   ، يّدج يَنیع  ىلإ  يرظن  ءانثأ  ْنكلو 

هنأ يبلق  يف  ُتملعو   . ّيَدلاو نادقفب  ریبكلا  هّرثأت  ىدم  ةيؤر  نم  تنكمت   ، هءافخإ
يتینانأ ُتعلتبا   ، كلذل  . ًاءوس هروعش  ديزي  دق  ءيش  يأب  مایقلا  بسانملا  ریغ  نم 

. هعامس ديري  ام  هل  تلقو   ، ضَضم ىلع 
«. كلذب مایقلا  يننكمي   ، لجأ : » ءودھب تلق 

«. ؟ انقفتا  ، كلذخأ نل  يننأب  كدَِعأ   ، ًانسح : » نزحب ًامستبم  لاقف 
ناك ذإ  مالكلا - نم  ىفتكا  هنأ  فرعأ  تنك   . هیلإ رظنلا  ًالصاوم  يسأرب  تأموأ 
تدرأو  ، رخآ رمأ  نع  هلاؤس  تدرأ  يننكلو  هیَنیع - يف  يدابلا  قاھرإلا  ةيؤر  يناكمإب 

. ًاقَھرُم ناك  امھم  لاحلا  يف  كلذب  مایقلا 
«. ؟ يّدج اي  نآلا  هؤاكرشو  يناليد  ّلحیس بـ يذلا  ام  : » ددرتب هتلأسف 

، عقاولا يف   . فرعأ ... ال  ًانسح : » لاقو  ، تقؤم لكشب  ًاكبترم  ادبو   ، هھجو مّھجتف 
«. ؟ لأست اذامل   . ًاقدِص  ، رمألا يف  ركفأ  مل 

رمألا نع  ينتروك  ىلإ  ُتثّدحت   ... ًانسح  ... كلذل ببس  ال  : » تلقو َّيَفتك  تززھف 
«. ةلاكولا ىلع  ءاقبإلا  َتدرأ  اذإ  كعم  لمعلا  اھدعسي  هنإ  تلاقو   ، قباس تقو  يف 



. ًائجافتم لاق  !؟ .» ّرمتست نأ  لقعيأ  »
لالخ ةسردملا  يف  نوكأس  يننأ  ملعأ   ، ينعأ  . ًاضيأ كتدعاسم  يتعاطتساب  »

« ... تقولا نم  ریثكلا  ّيدل  ىقبتیس  نكلو   ، عوبسألا مايأ 
«. كلذ فرعت  تنأو   . سیفارت اي  تاونس  رشع  ذنم  ُتدعاقت  دقل  : » لاقف

« ... نكلو  ، لجأ »
ّنسلاب تمّدقت  دقف   . كلذ ىلع  ًاریثك  ّنسلا  يب  تمّدقت  دقل  : » عبات هنأ  ریغ 
َّيَقاس يف  اياظشلا  نأ  ينعأ   . ریبك دح  ىلإ  ىودجلا  ميدع  تحبصأو   ، ًاریثك
حبصي فیك  فرعتو   . ّملسلا لوزن  نم  داكلاب  يّنكمت  ةجردل   ، ًانایحأ ًادج  ينملؤت 
عطتسأ مل  يننإ  ىتح   » ، لفسألا ىلإ  رظنو  « ... ام رمأ  يننزحُي  امدنع  يجازِم 
ّةوجرملا ةدئافلا  ام  ؟  كلذك سیلأ   ، ّيلإ ةجاحلا  ّسمأب  َتنك  امدنع  كیلإ  ثدحتلا 

!«. ؟ مايألا هذھ  يف  صاخ  ققحمك  ينم 
«. ةلیللا هذھ  يف  ًانسح  ًءالب  َتیلبأ  دقل  : » هُتّركذف

«. يفتاھ لاصتا  ءارجإ  وھ  هُتلعف  ام  لك  : » لاقو هیَفتك  ّزھف 
ّفرصتلا ةیفیك  َتفرع  امك  ؟  كلذك سیلأ   ، لصتت نمب  َتفرع  كنكلو   ، لجأ »
« ... هيأ يآ  يس  ةعباتلا لـ لقنلا  ةبرع  تظحالو   . اھب كّدوز  يتلا  تامولعملاب 

«. كلذب مایقلا  ناك  يأ  ناكمإب  »
كلمت لازت  ال  تنأ   » . هیلإ ترظنو  كلذب .» مایقلا  عیمجلا  ناكمإب  سیل  «ال، 
فرعأ  ، هؤاكرشو يناليد  ىلع  ءاقبإلا  كتعاطتساب   . يّدج اي  ةمئالملا  تافصاوملا 

«. كلذب مایقلا  كتعاطتساب  نأ 
ّدعتسم يننأ  ًاقح  دقتعأ  يننكلو ال   ، فارت اي  ةدیج  ةركف  اھنإ  : » لاقو هسأر  ّزھف 

«. كلذل
ضعبل رمألا  يف  ركفت  ال  اذامل   . لاحلا يف  رارق  ذاختا  ىلإ  ًارطضم  َتسل  »

«. ؟ تقولا
. دّھنتف
«. ًءاجر »

«. رمألا يف  ركفأس   ... انقفتا  ، ًانسح : » لاق مث  ًاملستسم  ّيلإ  رظنف 
«. يّدج اي  ًاركش  »

«. ييأر لّدبأ  نل  يننكلو  »
«. ىرن فوس  : » ًامستبم هل  تلقف 

ةئناھ ةلیل  يل  هّینمت  ءانثأو   . ةقَھرُم تدب  هتمسب  نكلو   ، لثِملاب يل  مستبا 
. هعزانتت ةضراعتملا  راكفألا  عاونأ  لك  نأب  روعش  ّيدل  ّدلوت   ، جراخلا ىلإ  هھّجوتو 
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عئاقو ؛  يسأر يف  رومألا  نم  ریثكلا  كانھ  ناك  دقف   . ةلیللا كلت  يف  ًادیج  َْمنأ  مل 
ءيش لك  نایسن  نم  يّنكمت  مدع  ةجردل   ، ةديدع تالامتحاو  تایجحُأو  تايرظنو 

ءاقلتسالا وھ  هب  مایقلا  نم  تنكمت  ام  لكو   . كلذ يف  ةديدشلا  يتبغر  نم  مغرلاب 
نيأ  . يقطنم بلاق  يف  ينھذ  ّشوشت  يتلا  رومألا  عضو  ًالواحم   ، مالظلا يف  كانھ 
يب نوّمتھي  اذاملو  ؟  هناكم يآ 5  مأ  فرعت  لھ  ؟  هب هيأ  يآ  يس  تكسمأ  لھ  ؟  ریشب
اذإو ؟  ًاقح نودوجوم  مھ  لھ  ؟  اغیموأ نع  اذامو  ؟  هناكم نوفرعي  اوناك  اذإ  ينتروكبو 
ثحبت لھ  ؟  رارشألا مأ  رایخألا  مھ  لھ  ؟  نوذختي بناج  يأف   ، كلذك رمألا  ناك 

يف بغشلا  لامعأ  اوراثأو  بتكملا  ىلإ  اوءاج  ببسلا  اذھلأ  ؟  ًاضيأ ریشب  نع  اغیموأ 
يادلاو ناك  يذلا  ام  ؟  مھيأرب ریشب  نع  هنافرعي  يادلاو  ناك  يذلا  امو  ؟  كاو ثرون 

نم عبارلا  يف  ریخألا  مویلا  ةرابعو   dem ةملك ينعت  اذام  ؟  ریشب نع  هنافرعي 
؟ هنم نوديري  اذام  ؟  لاح ةيأب  ریشب  اغیموأ  بّقعتت  اذاملو  ؟  رھشلا

؟ اذامل ًاراركتو - ًارارم  يسفن  ىلع  اھسفن  ةیساسألا  ةلئسألا  حرط  ُتلصاو 
ةغرافلا تاباجإلا  يّقلت  ُتلصاوو  ؟ - اغیموأ يآ 5؟  مأ  ؟  هيأ يآ  يس  ؟  نيأ ؟  اذام ؟  نم
. رومألا هذھ  نم  ّيأ  هینعي  امع  ّيدل  ةركف  . ال  كلذل ىنعم  . ال  فرعأ ال  اھسفن :
فقوتلا كشو  ىلع  يلقع  ناك  امیفو   ، حابصلا نم  ةّركبملا  تاعاسلا  يف   ، ًاریخأ
ِترھظأ دقف  ؛  ةيادبلا ذنم  يتقو  ّعیضأ  يننأ  ًةأجف  ينھِذ  ىلإ  ردابت   ، لمعلا نع 

تنك لب   ، ةلئسألا لك  نع  ةباجإلا  ىلإ  ةجاحب  نكأ  مل  يننأ  ةطیسبلا  ةقیقحلا 
، كلذ ةفرعم  يناكمإب  ناك  اذإ  ؟  ریشب نيأ   . طقف دحاو  لاؤس  نع  ةباجإلا  ىلإ  ةجاحب 
نم  . اھیلإ جاتحأ  يتلا  تاباجإلا  لك  ّيدل  حبصتسف   ، هیلع روثعلا  يناكمإب  ناك  اذإ 

. لبَق نم  رمألا  يف  يریكفت  مدع  ببسب  ءابغلاب  ترعش  يننأ  حضاولا 
يب ردجي  يذلا  ناكملا  ىلإ  ةعاملإ  ةيأ  يكالتما  مدع  يف  ةلكشملا  تّلثمتو 

. هنع هیف  ثحبلاب  ءدبلا 
. يل ادب  ام  اذھ  امبر  وأ 

ركذأو  . ِبّلقتم مون  ىلإ  ًاریخأ  هیف  تفرجنا  يذلا  تقولا  نم  ًاقثاو  تسل 
، ةراتسب ةدَّوزملا  ةذفانلا  ربع  روھظلاب  أدبي  وھو  رجفلل  فیعضلا  رونلا  يتظحالم 

رمألا نأ  نم  قثاو  انأو   . ًاحابص فصنلاو  ةعبارلا  زھانت  ةعاسلا  نأ  ُتضرتفا  كلذلو 
ةیفارغوتوفلا ةروصلا  وھ  مونلا  يف  قرغتسأ  نأ  لبق  هیف  ركفأ  تنك  يذلا  ریخألا 

. يلقع يف  مات  حوضوب  ةروصلا  ةيؤر  نم  ُتنكمت  دقل   . عدوتسملا جراخ  اغیموأ  لاجرل 
نم ءادوسلا  ةلَفقُملا  لقنلا  ةبرعو  ویلبد  مأ  يب  ةرایسو   ، تالذب نودترم  لاجرلا 

. عدوتسملاو  ، ةیكبشلا كالسألا  جایس  كلذكو   ، مھءارو ناتنوكرم  سدیسرم  زارط 
باوبألاو  ، ذفاونلا رئاتسو   ، ةيدامرلا ّرجآلا  ناردج  هیلع : ّزكرأ  تنك  ام  وھ  عدوتسملاف 

ددع مك  ؟  نوتراب يف  وھ  لھ  ؟  هعقوم نوكي  نأ  نكمي  نيأ  ُتلءاستو :  . رھظملا ةنیتم 
هناكم داجيإ  يتعاطتساب  ناك  ول  ؟  نوتراب يف  ىنبملا  كلذل  ةلثامملا  ينابملا 

... كانھ اغیموأ  لاجر  هلعفي  ام  ةفرعمو 



. ًائیشف ًائیش  وبخت  ينھِذ  يف  ةروصلا  تحارو   ، ًابيرقت مونلا  يف  قرغتسأ  تأدب 
ةروصلا نم  ىقبت  ام  لكو   ، ىركِذ درجم  عدوتسملاو   ، كانھ تالذبلا  لاجر  دَُعي  مل 

: ىنمیلا ةيوازلا  لفسأ  يف  ناعوبطملا  ُخيراتلاو  ُتقولا  وھ  ةیفارغوتوفلا 
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ویلوي زومت /  15 ، قئاقد ينامثو  ةعبارلا 
. يبأو يمأ  ةافول  قباسلا  مویلا 

تاجتنُم اھنأ  دقتعأ  انأف   . ًائیش ينعت  مالحألا  نأ  ًاموي  قّدصأ  مل   ، عقاولا يف 
ىلإ هلقع  لقتنیف  ءرملا  ماني  ذإ   . ءرملا لقع  يف  بیترت  ةیلمعل  بسحف  ةيوناث 

؛ كنھِذ يف  رومألا  زرفب  عرشتو   ، لمعلاب بیترتلا  ةیلآ  أدبت  مث  نمو   ، طایتحالا ةغیص 
اھنإ  . يمتنت ثیح  ىلإ  ءایشألا  ًةدیعُمو   ، راكفألا ًةزرافو   ، يرورضلا ریغ  ءارُھلا  ًةليزُم 

، تاقوألا مظعم  يف  رمألا  اذھ  ًاكردُم  ءرملا  نوكي  ال  كلذلو   ، ةیكیتاموتوأ ةیلمع 
ضعب ةيؤر  عیطتسيو   ، يرجي امع  ةزَجوم  تاحَْمل  ًانایحأ  طقتلي  مئانلا  هلقع  نكلو 

. ةریغصلا رومألا  ضعب  زییمت  ًالثم  هناكمإب  نإ  ىتح   ، هنم صلختلا  ّمت  يذلا  ءارُھلا 
. ًایقطنم ودبي  اھمظعم ال  نأ  ةجردل  ؛  ةداعلا يف  ةشَّوشم  نوكت  مونلا  ّساوح  نكلو 
ةلازإبو  . ربكأ حوضوب  رومألا  ضعب  ةيؤر  ىلع  ًانایحأ  كدعاست  بیترتلا  ةیلمع  نكل 

. ءارُھلا لك  تحت  ةأَّبخملا  رومألا  ةيؤرب  كلذ  هل  حمسي   ، ءرملا لقع  نم  ّشوشتلا  لك 
وأ باتكلا  كلذ  ىلع  ًاریخأ  هروثعو   ، مونلا ةفرغ  ءرملا  بیترتب  ًالیلق  هبشأ  رمألا 
يف كانھ  دوجوم  هنأ  فرعي  وھف   . مویلا لاوط  هنع  ثحبي  ناك  يذلا  يد » يف  يدلا  »

ضارغألا نم  سادكأ  كانھف  ةریبك - ىضوف  يف  نوكت  مونلا  ةفرغ  نكلو   ، ام ناكم 
. هیلع روثعلا  نم  هّنكمت  مدع  ةجردل  ناكملا - ءاحنأ  يف 

نع هفرعأ  يذلا  ام   ، ينعأ  . عبطلاب كلذ  لك  نأش  يف  ًامامت  ًائطخم  نوكأ  امبر 
فرعأ  ، يسأر يف  يمالحأ  عفادت  ءانثأو   ، ةلیللا كلت  يف   ، نكلو ؟  يرشبلا غامدلا 

. ام ًائیش  تدجو  يننأ 
ضكرأ  ... ضكرأ يننأب  مُلحأ  تنك   . ضكرأ تنك   . ةاشملا رمم  ىلع  ملُحلا  أدب 

، ًافئاخ تنكو   ... نوكي نم  فرعأ  ال   ... يندراطي مھدحأو   ... ةنكمم ةعرس  ىصقأب 
ًادوعص ناكرحتت  ياعارذو   ، ةوقب ضرألاب  نامطترت  يامدق   ... هنم رارفلل  ًاسئايو 
تحت كرحتي  ملُحلا  يف  ةاشملا  رممف   ... يناكم نم  كرحتأ  ال  يننكلو   ، ًالوزنو

، ضكرلا يف  ُتعرسأ  املكو   ... سكاعملا هاجتالا  يف  كرحتي  كرحتم  ّملسك  ّيَمدق 
قوف نم  ترظن   ... ناكم يأ  ىلإ  رارفلا  يناكمإب  نكي  مل   ... ربكأ ةعرسب  ُتكرحت 

ةمكالملا يَزاّفق  سبلت  تناك   ... نوسنوج يفيإ  تيأرف   ، يندراطي نم  فرعأل  يفتك 
... اھلثِمب ةماستبالا  ينتلدابو   ... اھل تمستباف   ... ءادوس ةلذب  يدترتو  اھيَدي  يف 

نیَنیعلا لجر   ، ةأَّبخم اریماكب  دَّوزملا  لجرلا   ، ةزانجلا لجر  ىلإ  ًةأجف  تّلوحت  مث  نمو 
لب  ، ةاشملا رمم  ىلع  دَُعأ  ملو   ... اغیموأ لجر   ... نوللا يَّتيذالوف  نیَّتيدامرلا 
أدب دق  فیفخ  ّيفیص  رطم  ناك   ... ةئداھو ةنكاس  ةربقملاو   ... ةزانجلا يف  تحبصأ 

، نفادملا نع  نيدعتبمو  مھاطُخ  نيرجرجُم   ، ةرداغملاب سانلا  عرشو   ، طقاستلاب
ترظنف  ... يفتك ىلع  هدي  يّدج  عضو   ... مھتارایس هاجتا  يف  مھقيرط  نّیقاشو 



لَقثُم بَّبدملا  ّنسُملا  هھجوو   ، عوفرم هسأرو   ، مامألا ىلإ  قّدحي  ناك   ... هیلإ
... يل مستباو   ... ًّانس رغصأ  هھجو  حبصأو   ... لّدبت مث  نمو   ... نزحلاب

«. يبأ اي   ، هیِھ : » هل تلقف 
دَّوزملا لجرلا  ىلإ  ترظن   ... ًاغراف يلقع  ناك   ... ریكفتلا عیطتسأ  نكأ  مل  ... 

... يبأ ناك  لب   ... لجرلا كاذ  دَُعي  مل  هنكلو   ، ةأَّبخم اریماكب 
. قفِرب ينلأس  ؟ .» سیفارت اي  ءيش  يأ  لوق  ديرت  لھ  »

، نيربقلا ىلإ  ترظن   ... يرجي ام  ةفرعم  ًالواحم   ، يلوَح ةعيرس  ةرظن  تیقلأ  ... 
يھو  ... امھدحأ ىلع  سلجت  يمأ  تناك   ... ضرألا ىلع  نیعوضوملا  نیشعنلاو 
تاملكلا دجأ  مل  يننكلو   ، اھل اھلوق  ديرأ  رومأ  ةدع  كانھ  تناكو   ... يل مستبت 

. يبأ ىلإ  رظنت  يھو   ... اھیلإ قّدحأ  تحرف   ... ةبسانملا
«. يترایس يف  ءيشلا  كلذ  عضأ  نل  : » ةسباع تلاقف 

، يمأ وحن  ًاھجتم  هترایس  نم  جرخي  هتيأرف   ، يبأ هاجتا  يف  ءارولا  ىلإ  ُّتفتلا  ... 
... ةیعانطصالا رامقألا  ربع  ةحالملا  زاھج  هيَدي  نیبو 

« ... تاقرطلا نوكت  فیك  نیفرعت  تنأو   ، ندنل طسو  ىلإ  دوقنس  : » يمأل لاقو 
«. ةزھجألا كلت  دحأ  مادختسا  ىلع  عیضأ  نأ  لّضفأ   . يلابُأ ال  : » يمأ تلاقف 

ىلإ لصن  امدنع  هب  مایقلا  انیلع  ام  لك   . ناونعلا تلخدأ  نأ  يل  قبس   ، نكلو »
« ... هلیغشت وھ  ندنل 

«. «ال
ریباعت ىأر  امدنع  هنكلو   ، رخآ رمأ  لوق  كشو  ىلع  ناكو   ، يبأ اھیلإ  رظنف  ... 
لخاد هعضوو   ، بأرملا ىلإ  ةحالملا  زاھج  داعأو   ، رادتساو  ، دّھنتف  . هيأر لّدب  اھھجو 
يف نآلا  نحن   ... ّفر ىلع  ٍدوجومو  ةفلتخم  ةریغص  ءایشأب  ءيلم  ّينوترك  قودنص 
امیف  ... ام رمأ  نأش  يف  حزامتو  مستبت  يمأو   ... عراشلا يف  ریست  يتلا  ةرایسلا 

... نزحلل ةریثم  ةميدق  بوب  ةینغأ  هتوصب  ًاقفارم   ، ةرایسلا عايذمب  يبأ  ىّھلتي 
... يسفن ًاّملكم  يفلخلا  دعقملا  ىلع  انأ  سلجأو 
«. ةتبلا تاھاجتالاب  ًاّسح  يبأ  كلمي  : «ال  لوقأو

«. فرعأ : » بیجُأو
«. دوقي امدنع  ةحالم  زاھج  ماودلا  ىلع  مدختسي  هنإ  : » لوقأ

«. فرعأ : » بیجُأو
«. ةیلحملا تالحرلا  ءانثأ  ىتح  »

... يسفن ىلإ  رظنأو  ... 
«. ؟ هلوقأ ام  مھفت  لھ  »

«. مھفأ  » . يسفنل لوقأ  لجأ .» »
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ضعبل مونلا  ُتلصاو  مأ  ًةرَشابم  ملُحلا  دعب  ُتظقیتسا  دق  تنك  اذإ  ام  فرعأ  ال 

، ّيَنیع تحتف  املاح  يننأ  وھ  هفرعأ  ام  لك  ّنكلو   . تظقیتسا مث  نمو  تقولا 
. لاحلا يف  هب  مایقلا  ّيلع  نأ  تفرعو   ، هلعف ّيلع  بجي  ام  ديدحتلاب  تفرع 

نم يضوھن  ءانثأو   . رئاتسلا ربع  باسنت  سمشلاو   ، ةسداسلا ةعاسلا  اھنإ 
لزنملا ناك   . جراخلا يف  ّدرغت  ًارویط  تعمس   ، يسبالم ءادتراب  يعورشو  ريرسلا 

أشأ مل  يننكلو   ، نیمئان نالازي  ال  َّيّدج  نأب  ةمات  ةقث  ىلع  تنكو   ، ًانكاس
يف ًالّقنتمو   ، ءودھب جاردألا  ًاحتاف  ؛  نكمي ام  عرسأب  يسبالم  تيدتراف   . ةفزاجملا

. جیجض ثادحإ  مدع  ًالواحمو   ، نیَمدقلا يراع  انأو  يعباصأ  فارطأ  ىلع  ءاجرألا 
يف ریكفتلا  ينم  هبلط  لصاوي  ناك  يذلا  يسأر  يف  توصلا  لھاجت  ًاضيأ  تلواحو 
نأ فرعت   . ينھذ نم  هفرص  ًادھاج  تلواح  امھم  يتقحالم  نع  ّفكي  ملو   ، هلعفأ ام 

طیشتسیس هنأ  فرعت  ؟  كلذك سیلأ   ، مویلا لزنملا  يف  ءاقبلا  كنم  بلط  كّدج 
رظتنت اذامل ال  ؟  ةصاخلا كتقيرط  ىلع  كلذب  موقت  اذامل   . هلعفت ام  فشتكا  اذإ  ًابضغ 

، راظتنالا كتعاطتساب  نكي  مل  اذإو  ؟  رمألا ىلع  هعلطُت  مث  نمو   ، كّدج ظاقیتسا 
. هلعف هب  ردجي  ام  فرعیس   . ءيش لك  هل  حرشاو  هظقَيأ   . لاحلا يف  هظقَيأو  بھذا 
ينم بلط  نأ  يّدجل  قبس  دقف   . توصلا هدمتعي  يذلا  قطنملا  يف  لادج  ال 

. يّدجل رمألا  كرت  يب  ضرتفُيو   ، يدرفمب رمألاب  يمایقل  ببس  الو   . لزنملا ةمزالم 
. هب مایقلا  ّيلع  ّنیعتي  يذلا  دیحولا  میكحلا  رمألا  وھ  اذھف 

؟ كلذك سیلأ   ، ام ًاعون  ًامیكح  تنكو 
. هب مایقلا  ينم  بلطُي  امب  ةداع  موقأ  انأف   ، ًایبغ وأ  ًاشئاط  نكأ  مل 

دنع مونلا  ةفرغ  جراخ  ىلإ  نّولسني  نيذلا  نایتفلا  نم  عونلا  كلذ  نم  نكأ  مل 
نولزنيو  ، مھبراوجب جَردلا  ةحسف  ىلع  نوللستيو   ، ًاحابص ةسداسلا  ةعاسلا 
حاتفملا نوطقتليو   ، ةیضايرلا مھتيذحأ  نولعتني  مث   ، مھعباصأ فارطأ  ىلع  جردلا 

رون ىلإ  نوجرخيو   ، ءودھب يفلخلا  بابلا  نوحتفي  مث  نمو   ، خبطملا يف  فرلا  نع 
. ةجاردلا راضحإل  نيزختلا  عدوتسم  ىلإ  نوعرسُيو   ، حابصلا

. طق كلذك  نكأ  مل 
؟ رمألاب تمق  اذامل   ، ًاذإ

. ریخألا مویلل  قباسلا  مویلا  هنإ  ؛  سطسغأ بآ / نم  ثلاثلا  وھ  مویلا  نأل 
يننأ ّالإ   ، رھشلا نم  عبارلا  يف  ریخألا  مویلا  ىنعمل  دعب  يتفرعم  مدع  نم  مغرلابو 

اذإ  ، ًاذإ  . يبأ هّنود  اَمل  ًاّماھ  رمألا  اذھ  نكي  مل  ولو   . ام ًارمأ  ينعي  هنأ  فرعأ  تنك 
الف  ، اھیلإ جاتحأ  يتلا  تاباجإلا  لك  ىلع  لوصحلاو  ریشب  ىلع  روثعلل  باھذلا  تدرأ 

. هل ءيش  لك  حرشو  يّدج  راظتنال  ّيدل  تقو  الو   ، مویلا كلذب  مایقلا  نم  يل  دب 
ًاتقو رمألا  قرغتسي  دقف  ُتدعو - امك  هل - ءيش  لك  تكرت  اذإ   ، كلذ ىلع  ًةوالع 
يأب مایقلا  مدع  ّررقي  دق  هنإ  ىتح   . هب مایقلا  هیلع  ّنیعتي  ام  يف  ًارارق  هذاختال  ًاليوط 
رطخ يف  اندحأ  ناك  اذإ  ام  فرعأ  ال  يل : لاق  نأ  هل  قبس  ذإ   . قالطإلا ىلع  ءيش 



. ًادبأ فزاجأ  نل   ، يرجي ام  لك  فرعأ  نأ  ىلإو   ، رضاحلا تقولا  يف 
. رخآ ًارایخ  دجأ  مل   ، رومألل يتيؤر  ةقيرطل  ًاقفوو 

. هب موقأ  امب  مایقلا  ّيلع  بّجوتي  ناك 
. بسحف كلذ  ّيلع  بّجوت  دقل 

- قافخإلل ببس  الو  هل - طَّطخم  وھ  امك  ءيش  لك  مت  اذإ   ، كلذ ىلع  ًةوالع 
ةعباسلا دنع  ةدوعلا  يب  ضرتفُيو   . نیَتعاس وأ  طقف  ةدحاو  ةعاس  ةدمل  رداغأسف 

ال يتدجو  يّدج  نوكیس   ، ظحلا نم  لیلقلا  عمو   . رثكألا ىلع  ةنماثلا  وأ   ، فصنلاو
تناك نإ  ىتح  ؛  لخدأ انأو  ارون  يّدج  ةدلاو  ينعمست  نلو   ، ريرسلا يف  نالازي 
دحأ فرعي  نأ  نود  نم  يتفرغ  ىلإ  ةدوعلا  يناكمإب  نوكي  نأ  لمآ   ، كلذل  . ةظقیتسم

. يدوجو ناكم 
ثدح ول  اذام   . يسأر يف  توصلا  لاق  ؟  نیَتعاس نم  رثكأ  َترخأت  ول  اذام   ، نكلو
نل ؟  دوعت نأ  لبق  لعفلاب  كتّدج  وأ  كّدج  ضھن  ول  اذام  وأ  ؟  هباش ام  وأ  كقاعأ  ام 

... ًاقح ناقلقیسو  ؟  كلذك سیلأ   ، كدوجو ناكم  افرعي 
. خوكلا جراخ  يتجارد  عفدأ  انأو  ُتمتمت  ًانسح .»  ، ًانسح »

. نایحألا ضعب  يف  ًاقح  ًاجعزم  نوكي  نأ  نكمي  ًاریمض  ءرملا  كالتما 
ًایغصُم تاظحلل  ُتفقوت   . خبطملا ىلإ  تدعو  خوكلا  رادج  ىلإ  يتجارد  ُتدنسأ 
ىلع ُتھّجوت   . نیمئان نولازي  ال  عیمجلاف   . ءيش يأ  عمسأ  مل  يننكلو   ، عمسلا

ُتحسمو  ، رادجلا ىلع  ةقلعملا  لئاسرلا  نيودت  ةحول  وحن  يعباصأ  فارطأ 
دنع ءاعبرألا   ، نانسألا بیبط   . نوجب لصتا  ةنوركعم ! رضَحأ  ةميدقلا - لئاسرلا 

، يّدج  ، يتّدج  . ةديدج ةلاسر  ةعرسب  تبتكو  رھظلا - دعب  نم  ةیناثلا  ةعاسلا 
فرعأ  ، فسآ  . ام ناكم  ىلإ  جورخلل  ُتررُطضا   . ءادوس ةریبك  فرحأب  ُتشبرخ 

لك حرشأس   . ًادج ًادج  ماھ  رمألا  نكلو   ، راظتنالا يب  ضرتفُي  ناك  هنأ 
. سیفارت  ، يبح عم   . دوعأ امدنع  ءيش 

. يریمض تلأس  ؟ .» نآلا ٍضار  تنأ  لھ  »
. ءيش نم ال  لضفأ  اذھ  نأ  ضرتفأ  يننكلو   . ًاقح سیل 

، يمامألا قيرطلا  ُتكلس  ول  يناریس  هيأ  يآ  يسل  عباتلا  ةبقارملا  قيرف  ناك 
ّيدؤت يتلا  ةیفلخلا  ةبّاوبلا  ربع  ُترداغو   ، ةقيدحلا برد  ىلع  يتجارد  ُتعفد  كلذل 
لصاوو بردلا  دادتما  ىلع  ًاراسي  ءرملا  فطعنا  اذإو   . ًةرَشابم ةاشملل  رمم  ىلإ 
نوتراب غنول  ىلإ  هدیعي  رخآ  ریغص  برد  ىلإ  لصیسف   ، ًارتم نیسمخ  وحن  ریسلا 

. دوور
امدنعو  ، يتجّارد ىلع  بردلا  يكولس  ءانثأ  ءاحنألا  يف  دحأ  كانھ  نكي  مل 

. ةتبلا رورم  ةكرح  ةيأ  كانھ  نكت  مل   ، دوور نوتراب  غنول  ىلإ  ُتجرخ 
. يتعاس ىلع  ةعيرس  ةرظن  تیقلأ 

. طقف ةقیقد  نيرشعو  ةسداسلا  لازت  تناك ال 
، لزنملا هاجتا  يف  قيرطلا  دادتما  ىلع  ءارولا  ىلإ  ًاقّدحم   ، يراسي ىلإ  ُترظن 

اھتيؤر عطتسأ  ملو   ، اھنم ةدعبَم  ىلع  ُّتب  دقل   . ءاضیبلا لقنلا  ةبرع  ةيؤر  ًالواحمو 



نأ ال كلذ  ينعي   . قيرطلا ىلع  ةنوكرملا  ىرخألا  لقنلا  تابرعو  تارایسلا  لك  نیب 
. ًاضيأ يتيؤر  هنكمي  لقنلا  ةبرع  يف  دحأ 

كانھ ناك  اذإ  امم  ًاققحتمو   ، يتجارد ىلع  كانھ  ًاسلاج  تقولا  ضعب  ُتیضق 
؛ هنع ثحبلا  يب  ردجي  ام  يمأو  يبأ  ينّملع  دقل   . ًاضيأ يننوبقاري  نورخآ  صاخشأ 
نم لكو   ، ٍلابُم ریغ  ودبیل  هدھج  ىراصُق  لذبي  نم  لكو   ، هناكم ریغ  يف  ودبي  نم  لك 

. كیلإ رظنلا  مدع  دّمعتي 
نّيراملاو ًاركاب  نیظقیتسملا  نم  لیلقلا  ادع   ، عقاولا يف   . قلقلا ریثي  ًادحأ  َرأ  مل 

. ةتبلا ًادحأ  َرأ  مل   ، مھتارایسب يمامأ 
. يتعاس ىلإ  ُترظنو 

. ةقیقد نورشعو  عبرأو  ةسداسلا  اھنإ 
. باھذلا تقو  ناح 

، لاحلا يف  َتردتسا  اذإ   ، كيأر كليدبت  ىلع  دعب  ناوألا  ِتَُفي  مل  يریمض : لاق 
. ًادبأ دحأ  فرعي  نلو   ، لزنملا ىلإ  دُعو  بسحف  ْردتسا 

. سورك ِلك  وحن  تھّجوتو   ، ًانیمي ُتفطعناو   ، قيرطلا ُتربع 
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ةقطنملا ةوعد  سورك  ِلك  يف  نّینسُملا  ناكسلا  ضعب  ةلصاوم  نم  مغرلاب 
ةيورقلا رجاتملا  نم  لیلق  ددع  كانھ  لازي  . ال  عقاولا يف  ةيرق  دَُعت  مل  يھف   ، ةيرقلاب
ةيرقلا ةحاسب  ًایمسر  فَرعُت  تالفاحلا  فقوم  برق  باشعأ  ةعقُرو   ، زارطلا ةميدق 

، ةمخض ةماع  ةقيدح  اھلغشت  سورك  ِلك  نم  ىمظُعلا  ةیبلاغلا  نكلو   ، ءارضخلا
طقف ناكسلا  ضعبو   . ةیعرفلا نوتراب  قيرط  ىلإ  لصت  ةّدتمم  ةینكس  ةقطنمو 
رمأ نم  وكشي  نم  ماودلا  ىلع  كانھو   ، ةینكسلا ةقطنملاو  ةماعلا  ةقيدحلا  نوبحي 
كانھو  ، ّيحلا ةمیق  نم  ةینكسلا  ةقطنملا  ّطَحت  ذإ   . تناك امك  ةيرقلا  دَُعت  مل   . ام
ةسفانم ةیلحملا  رجاتملل  نكمي  الو   ، مايألا هذھ  يف  ةدلبلا  يف  ةفیثك  رورم  ةكرح 

ىلع ُتشع  ثیح  ناكملا  يھ  ّيلإ  ةبسنلاب  سورك  ِلك  نكلو   . ةمخضلا رجاتملا 
لكو  ، عراش لك  ؛  اھنم ةصوب  لك  فرعأو   ، كانھ تأشنو   ، كانھ تدلُو  دقف   . ماودلا

. رجتم لكو   ، لقح لكو   ، قاقُز
. ُتشع كانھ 
. ةطاسب لكب 

. كانھ میقُأ  دَُعأ  مل  يننأ  ریغ 
قيرطلا ًاكلاس   ، حابصلا كلذ  يف  سورك  ِلك  لخاد  ىلإ  يتجارد  يتدایق  ءانثأ 

، دوور نوتراب  غنول  نم  راسیلا  ىلإ  ةفاطعنا  يلزنم - ىلإ  ةيدؤملاو  ةفولأملا 
لخاد ىلإ  نیمیلا  ىلإ  مث  نمو   ، وینوفأ دورب  لخاد  ىلإ  راسیلا  ىلإ  ىرخأ  ةفاطعناو 
نأب تّملس  يننأ  ضرتفأو   . ةطاسبلا كلتب  دَُعت  مل  رومألا  نأ  ُتكردأ  تيرتس - نيد 

... يعراش ًاكلاسو   ، يتجارد ًابكار   ، يلزنم ىلإ  ًادئاع  تنك  دقف   . ّریغتي مل  ءيش  لك 
ضعب نم  هلاح  ىلع  يقب  هنكلو  ؟  هلاح ىلع  ءيش  لك  ءاقب  ضرتفُي  اذامل ال   ، ًاذإ
يف ّةیحصلا  فراصملا  ةیطغأ  لازت  الو   ، ّریغتت مل  عراشلا  يف  رَفُحلاف   . يحاونلا

. كانھ لازت  ال  يتجاردب  ُتدعص  ثیح  ةمَّطحملا  فیصرلا  ةفاحو   ، هسفن ناكملا 
ديدحتلاب لزنملا  ادب   ، ةیمامألا انلزنم  ةبّاوب  دنع  قيرطلا  بناج  ىلإ  يّفقوت  ءانثأو 
ةرجشو  ، يدامر دیمرقب  ّوسكم  فقسلاو   ، ءاضیب ناردجلاف  ماودلا : ىلع  ناك  امك 

... ةیمامألا ةقيدحلا  يف  زركلا 
. ءيش يأ  ّریغتي  مل 

لزنملاو  ، تارملا فالآ  هُتكلس  يذلا  عراشلا   . ناك امك  ءيش  يأ  دَُعي  مل  لب  ال، 
... يتایح لاوط  هیف  ُتشع  يذلا 

. اّریغت دقل 
. اھیف ةایح  لصألا ال  قبِط  روص  وھ  ىقبت  ام  لك 

يعفدو ةبّاوبلا  يحتف  ءانثأ   ، نكلو  . عقاولا يف  همھفأ  مل  ًادج  بيرغ  روعش  هنإ 
يمتنأ دَُعأ  مل  يننأب  يروعش  ناك   ، لزنملا ىلإ  ّيدؤملا  قيرطلا  ىلع  يتجارد 

ٍنْوَك يف  دجاوتلاب  هبشأ  رمألاف   . اھوطخأ ةوطخ  لك  عم  ةوق  دادزي  ناكملا  اذھ  ىلإ 
توص  . دحاو نآ  يف  فولأم  ریغو  فولأم  هیف  ءيش  لك  ملاع  يف   ، ام عون  نم  ٍزاوم 



راثآو  ، يتجارد ِدنسُأ  تنك  ثیح  رادجلا  ىلع  شودُخلاو   ، َّيَمدق تحت  ىصحلا 
. ينع ةبيرغ  تدب  اھنكلو   ، كلذ لك  فرعأ  تنك   . يمامألا بابلا  ءالط  ىلع  ةاشرفلا 

- يّدجو يتدج  لزنم  نم  هُتذخأ  يذلا  حاتفملاب  يمامألا - بابلا  تحتف  امدنع 
ةِكبرُم دحاو  نآ  يف  فولأملا  ریغو  فولأملا  روعشلا  كلذ  ةّدح  تناك   ، لزنملا ُتلخدو 
قالغإ وھ  هب  مایقلا  نم  ُتنكمت  ام  لكو   . رداغأو ريدتسأ  تدك  يننأ  ةجردل  ؛  ًادج

وأ ةدحاو  ةقیقد  ةدمل  لخدملا  يف  كانھ  ُتفقو  دقل   . انأ ثیح  ءاقبلاو  بابلا 
. َقبطُملا لزنملا  نوكس  ىلإ  ًایغصُمو   ، ضرألا ىلإ  ًاقّدحم   ، نیَتقیقد

. ًامامت ئداھ  ناكملاف 
... ًامامت نكاسو   ، ًامامت غراف  هنإ 

. ًامامت ةایح  نود  نم 
. ماوعأ ذنم  نَكسُي  مل  لزنمك  ّهوُدُب  ةجردل 

. ّهبحأ مل 
. لزنملل ًافصنُم  رمألا  نكي  مل   ، ًابئاص رمألا  نكي  مل  ذإ   . هل يّتبحم  مدع  ُتھركو 

... اذھف  . وحنلا اذھ  ىلع  هروھظ  نع  لوؤسم  ریغ  هنأ  ينعأ 
. بسحف هیلع  ناك  ام  اذھ 

. ّيف ریثأتلاب  هل  حامسلا  نم  نكمتأ  مل  يننكل 
. اھب مایقلا  يل  يغبني  رومأ  كانھف 

نع تدعتبا  مث  نمو   ، ةقیمع سافنأ  ةعضب  تذخأو   ، تاظحلل ّيَنیع  ُتضمغأ 
. لخدملا

ودبیس ناكو   ، شیتفتلل ضرعت  دق  لزنملا  نأ  ىلع  ةحضاو  تالالد  كانھ  نكت  مل 
نأ ُتفرع  سولجلا  ةفرغ  تلخد  املاح  يننكلو   ، ةفراع ریغ  ٍنیَِعل  ًامامت  ًايداع 
دوجوب ّيرطف  ٍروعش  ؛  رمألا ئداب  يف  روعش  درجم  كلذ  ناك   . كانھ ناك  ام  ًاصخش 
صّحفتو ناكملا  ءاجرأ  ىلإ  رظنلاب  ُتعرش  امدنع  الإ  يرعاشم  دكأتت  ملو   ، ام بْطَخ 

دح ىلإ  اھناكم  ریغ  يف  ةنيِزك  ؛  بلاغلا يف  ةریغص  رومأ  درجم  اھنإ   . برُق نع  رومألا 
، ئطاخلا بیترتلاب  ةفوفصملا  يبأب  ةصاخلا  يد » يف  يدلا   » تاناوطسأو  ، ام
تنك  . يدومع لكشب  عوضوم  ةكيرأ  دنسِمو   ، ئطاخ لكشب  ةطوبرملا  رئاتسلاو 
نوكي نأ  يلابب  رطخو   ، اھدرفمب ءيش  يأ  تبثُت  ال  ءایشألا  هذھ  نأ  ًامامت  كردأ 
املك يننكلو   . يتایجاح عمجل  انھ  ىلإ  ءاج  امدنع  امبر  اھنكامأ  لّدب  دق  يّدج 
امدنعو  . رثكأف رثكأ  اھنكامأ  ریغ  يف  ءایشألا  تدجو  رثكأ  قیقدتلا  تنعمأو  ُترظن 
ينیقي دادزا   ، يلفُّسلاو يولُعلا  قباطلا  يف   ، فرغلا لك  ىلع  يلاوجت  تیھنأ 

. شیتفتلل لزنملا  ّضرعتب 
ىلإ تسلجو   ، يمون ةفرغ  تلخدف   ، ةینالقعب رمألا  عم  يطاعتلا  تلواح 

. يقطنم لكشب  ریكفتلاو  يئودھ  ىلع  ةظفاحملل  يدھج  ىراصُق  تلذبو   ، يتلواط
اوناك َّمع  ؟  اذاملو ؟  اغیموأ مأ  يآ 5،  مأ   ، هيأ يآ  يس  ؟  كلذ ءارو  فقي  يذلا  نم 
ءاجرأ ىلع  ةقّدحم  ةرظن  تیقلأ  ؟  هنع نوثحبي  اوناك  ام  ىلع  اورثع  لھو  ؟  نوثحبي
عانقإو  ، يفطاوعب مكحتلا  ًالواحمو   ، زیكرتلا نم  ةلاح  يف  ءاقبلا  ًالواحم   ، ةفرغلا



نیب اوثحبو  صاخشألا - كئلوأ  ناك  ًّايأ  انھ - اوناك  نيذلا  صاخشألا  نأب  يسفن 
ريدج ریغ  ثدح  امو   ، ًایصخش رمألا  سیل   . بسحف مھلمعب  نوموقي  يتایجاح 
ثیح ریغصلا  يبشخلا  قودنصلا  مھحتفو  انھ  ىلإ  صاخشأ  لوخد  يأ   ، بضغلاب
يف يبأ  ةروصو   ، ةكحضُملا ةریغصلا  يمأ  تانَّودمك  ؛  ةزَّیمملا يضارغأ  لكب  ظفتحأ 
ّيلِحلا نم  نیَتعونصملا  نیَنیعلا  يذ  ریغصلا  يساحنلا  عدفضلاو   ، ةلوفطلا ّنس 

. يّدج ةدلاو  هب  يل  تصوأ  يذلاو 
. يقودنص اوحتف  دقل   ... هوحتف دقل 

. كلذ نم  قثاو  انأ 
بناوج ىلع  طغضلا  ّيلع  ّنیعتو   ، قلاع ءاطغلاو   ، ًامامت ًاَقلغُم  نكي  مل  وھف 

. حیحصلا لكشلاب  ًامئاد  هقلغُأ  انأو   . هقالغإل حیحصلا  ناكملا  يف  قودنصلا 
. ماودلا ىلع 

ًابضغ طیشتسأ  انأو   ، نَیتَرَّوكم نیَتضبقو   ، ضبان بلقب  قودنصلا  ىلإ  ُتقّدح 
. ًاھركو

؟ ًایصخش رمألا  سیل 
. ءارُھ

يننأ نم  مغرلابو   . ينم بضغلا  يف  ام  أوسأ  لاوزل  تقولا  ضعب  رمألا  ّبلطت 
ّالإ  ، يلفُّسلا قباطلا  ىلإ  تلزنو  يمون  ةفرغ  ترداغ  امدنع  ًابضغ  لعتشأ  تنك 

. لوألا ماقملا  يف  انھ  ىلإ  يمودق  ببس  ركذتأل  يفكي  امب  ًاكسامتم  تنك  يننأ 
ىلإ تئج  دقف   . ام ببسل  لب   ، نینحلا رعاشم  وأ  لوضُفلا  عفادب  انھ  ىلإ  ِتآ  مل  انأف 

. ام ءيش  ىلع  لوصحلل  انھ 
. ءيش لك  نع  ةباجإلا 
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تاونس ذنم  نكلو   . بأرملاو انلزنم  لخدم  نیب  ماودلا  ىلع  باب  كانھ  نكي  مل 
دھشم ماتخ  يفو   ، زافتلا ىلع  زنوسبمیس  لآ  يبأ  عم  دھاشأ  تنك   ، ةلیلق

ةفرغ لخاد  ىلإ  بأرملا  ربع  رموھ  دراطت  جرام  ةرایس  تناك  امدنع  حاتتفالا -
كلت دحأ  ىلع  لوصحلا  انب  ضرتفُي  : » لاقو ًةأجف  زافلتلا  ىلإ  يبأ  راشأ  سولجلا -

«. ءایشألا
«. ؟ اذام دحأ  :« هتلأسف

ام : » عبات مث  ةضيرع  ةماستبا  يل  قلطأو  لزنملا .» لخاد  ىلإ  يدؤي  بأرم  باب  »
«. ؟ كلذك سیلأ   ، ًادج ًازیمم  رمألا  نوكیس  ؟  فارت اي  كيأر 

«. ؟ ًادج ًازیمم  نوكیس  : » ًابرغتسم هل  تلقو  لؤاست  ةرظنب  هُتقمرف 
«. ؟ كلذ يف  بْطَخلا  ام  ؟  اذام : » لاقف

قلعتي ام  يف  زیمم  ءيش  الو   ، يبأ اي  باب  درجم  هنإ  : » يسأر زھأ  انأو  هتبجأف 
«. بابب

نم ًاریخأ  يبأ  نكمت  امدنع  نكلو   ، تقولا كلذ  يف  رمألاب  فارتعالا  بحأ  مل 
لب  ، ًاریثك بأرملا  لخدأ  يننأل  سیل  ؛  عقاولا يف  ًادج  ًازیمم  رمألا  ادب   ، باب ةفاضإ 

. بأرملا ىلإ  يدؤي  لخدملا  رخآ  يف  باب  كانھ  نوكي  نأ  ام  ًاعون  دیجلا  نم  هنأل 
ةیلاخلا ةملُّظلا  ىلإ  يقيدحت  مث  نمو   ، حابصلا كلذ  يف  بابلا  لفق  يحتف  ءانثأو 

وأ ةدحاو  ةظحل  يسفن  ُتحنمف   ، ةرفَوب يبأ  نع  يتايركذ  ّيلإ  تداع   ، ذفاون يأ  نم 
، تايركِّذلا ضارعتسا  يف  ًالسرتسمو   ، ةفولأملا بأرملا  حئاور  ًاقشنتم   ، نیَتظحل
. ةمھملا مامتإب  ُتعرش  ؛  هب مایقلا  ينم  ديري  يبأ  نأ  فرعأ  تنك  امب  تمق  مث  نمو 

- كانھ لازت  يبأ ال  ةرایسف   . هركذأ امك  ءيش  لك  ادب   ، بأرملا رون  ُتأضأ  امدنع 
يف ًامئاد  ّموكتت  يتلا  ضارغألاب  ةطاحُم  لازت  الو  اھبحي - يتلا  بعص 900  ةرایس 

ضارغأب ةئیلم  ةینوتركلا  قيدانصلاو   ، تاودألا اھیلع  تسِّدُك  فوفرلاف   . بئارملا
مل ةیضاير  نيرامت  ةلآو   ، ةميدقلا يتجارد  اياقب  كانھو   ، اھّتیھام فرعي  هللا  هدحو 

... ءالط حئافصو   ، ناردج قرو  فئافلو   ، اھیف بوغرم  ریغ  بُتُكو   ، طق مدختسُت 
صرح دقل   . ةرَثعبملا ءایشألا  لك  طسو  ةرایسلل  بسحف  يفكت  ةحسف  كانھو 
باب حتف  نم  نكمتي  يك  نميألا  بناجلا  يف  ةغراف  ةحسف  ءاقبإ  ىلع  ًامئاد  يبأ 
ىلإ هرھظو  ّيبناج  لكشبو  ًایجيردت  اھّايإ  ًاكِّرحم   ، ةبوعصب اھب  جورخلاو  ةرایسلا 
رْدَقب ّيلإ  ةبسنلاب  ًاِكبرُم  رمألا  نكي  مل  كلذل   ، امبر يبأ  مجح  فصنب  تنك   . رادجلا
دادتما ىلع  ياطُخ  ةرجرجل  تقولا  ضعب  ينم  ّبلطت  رمألا  نكلو   . كابترالاب هروعش 

يأ دوجو  نم  ًاققحتم   ، يلوَح رظنلا  تلصاوو   . بأرملا ةمّدقم  ىلإ  لوصوللو  رادجلا 
ةدم ذنم  ناكملا  تدصق  دق  نكأ  مل   . شیتفتلل بأرملا  عاضخإ  ىلإ  ریشت  لئالد 
اذإ امم  ققحتلا  ّيلع  بُعَص  هنأ  ةجردل  ىضوفلا  نم  ةلاح  يف  ناك  هنكلو   ، ةليوط
نيذلا صاخشألا  ناك  اذإ   ، نكلو ال.  مأ  هناكم  نم  ءيش  يأ  ةحازإ  تّمت  دق  تناك 

نع اوعنتمي  نلف  كلذك - مھنأب  ةمات  ةقث  ىلع  تنكو  نیفرتحم - لزنملا  اوّشتف 



وھ ام  لك  اوشتف  دق  اونوكي  الأ  ُتلِمأو   . لقألا ىلع  يبأ  ةرایسو  بأرملا  شیتفت 
. كلذب مایقلا  يف  اوبغري  مل  مھنأل  وأ   ، تقولا قیض  ببسب  كانھ  سَّدكم 

. بأرملا ةمّدقم  ُتغلبو 
مُّطحت ةثداح  موي  ىلإ  ةركاذلاب  تدعو   ، نمزلا نم  ةیناثل  ّيَنیع  ُتضمغأ 
ثدحلا حرسم   ، ًاددجم لزنملا  جراخ  فقأ  انأو  ثدحلا  حرسم  ُتّلیخت  دقل   . ةرایسلا

ربع ةحالملا  زاھج  لوح  نالداجتي  يبأو  يمأ  ؛  ةقباسلا ةلیللا  يف  هب  ُتملح  امك 
، مث  . بأرملا ىلإ  ةحالملا  زاھج  دیعي  مث   ، ًاريدتسم دّھنتي  يبأو   ، ةیعانطصالا رامقألا 

بسحف هاقلأ   ، زاھجلا عضول  ةرایسلا  لخاد  ىلإ  ةبوعصب  هقيرط  هقش  نم  ًالدب 
. بابلا برق  فرلا  ىلع  عوضوملاو  ةریغص  ءایشأب  ءيلملا  ينوتركلا  قودنصلا  لخاد 

. فرلا ىلإ  ترظنو  ّيَنیع  ُتحتف 
لخاد ىلإ  ةرظن  تیقلأو  تینحناف   ، كانھ لازي  ال  ينوتركلا  قودنصلا  ناك 

. قودنصلا
. كانھ لازي  ةیعانطصالا ال  رامقألا  ربع  ةحالملا  زاھج  ناكو 

. ةتبلا هاجتالا  َّسح  يبأ  كلمي  ال 
. ةدایقلا ءانثأ  ةحالم  زاھج  مدختسي  ماودلا  ىلع  وھو 

. ةیلحم تالحرب  ماق  نإ  ىتح 
ءانثأو  . هُتلّغشو  ، ةحالملا زاھج  ُتجرخأو   ، قودنصلا لخاد  ىلإ  يدي  ُتددمو 
زاھج ناك  ذإ  ؛  ةيراطبلا يف  ةیقبتملا  ةقاطلا  رادقم  نع  تلءاست   ، ةشاشلا يتبقارم 

... عیباسأ ةثالث  ذنم  قودنصلا  يف  ًاعوضوم  ةحالملا 
. ةشاشلا تئیضُأو  غنوب - - غنیب ءودھب - ّنط  زاھجلا  نأ  ربغ 

رادقم كانھ  لازي  هنأ ال  ينعي  امم  ؛  نیَّيدومع نیَّطخ  ةيراطبلا  ةنوقيأ  ترھظأ  دقل 
. ةقاطلا نم  ریبك 

بھذا ىلع  كلذ  دعبو   ، ةمئاق ةنوقيأ  ىلع  مث  نمو   ، ةحالم ةنوقيأ  ىلع  ُتطغض 
. ىلإ

كلذ دعب  ترتخاو   ، يفیلح ظحلا  نوكي  نأ  ًاینمتم   ، تاظحلل لمعلا  نع  ُتففكو 
. ةشاشلا ىلع  ةمئاق  ترھظ   ، ةیناث دعبو   . يسافنأ تسبحو  دھعلا  ةثيدح  تاھجُو 

نالداجتي امھو  يبأو  يمأ  ًاددجم  ُتركذت   ، ةمئاقلا ىلعأ  يف  ةھجولا  يتءارق  ءانثأو 
. ةحالملا زاھج  لوح 

. يترایس يف  ءيشلا  كلذ  عضأ  نل 
. تاقرطلا نوكت  فیك  نیفرعت  تنأو   ، ندنل طسو  ىلإ  دوقنس 
. ةزھجألا كلت  دحأ  مادختسا  ىلع  عیضأ  نأ  لّضفأ   . يلابُأ ال 

ىلإ لصن  امدنع  هب  مایقلا  انیلع  ام  لكو   . ناونعلا تلخدأ  نأ  يل  قبس   ، نكلو
... هلیغشت وھ  ندنل 

يف اھادصقي  نأ  ادارأ  يتلا  نيوانعلا  نأ  ينعي  اّمم  ؛  ناونعلا لخدأ  نأ  هل  قبس 
. ةحالملا زاھج  ىلإ  اھلخدأ  نأ  هل  قبس  ندنل 

. اھیلإ رظنأ  يمامأ  يھ  اھو 



ویلبد 1 سأ  ندنل   ، كنِبلیم  11 ، سواھ سمیت 

ىلإ يل  ًافولأم  ناونعلا  ّوُدُب  ببس  فرعأل  ةلیلق  تاظحل  رمألا  ينم  ّبلطت  دقل 
ال. مأ  ءيش  يأ  ينعي  ناك  اذإ  اّمم  كاذنآ  ًاقثاو  نكأ  مل  يننإ  ىتح   ، ریبك دح 
ناك ذإ   . هفرعأ ينتلعج  يتلا  يھ  زافلتلا  ىلع  ناونعلل  يتيؤر  نأ  لیلق  دعب  ُتكردأو 
يب يب  يناطيربلا  نويزفتلا  ىلع  نّوّيرس  ءالمع  لسلسم  يف  رارمتساب  ضرعي 
نوكي امدنع   ، ينويزفلتلا جمانربلا  يفف  يآ 5 . مأ  ءالمع  لوانتي  يذلاو   ، يس
عالطإل ةشاشلا  ىلع  عقوملا  رھظي   ، ندنل يف  مھتدایق  ّرقم  يف  سیساوجلا 
ةدایقلا ّرقم  يآ 5،  مأ  ندنل   ، سواھ سمیت  مھدوجو : ناكم  ىلع  نيدھاشملا 
سمیت يف  دوجوم  يقیقحلا  يآ 5  مأ  ّرقم  نأ  ةرورضلاب  كلذ  ينعي  ال   . يزكرملا
ُتجرخأ دقف   . هناكم فاشتكال  ًاليوط  ًاتقو  ينم  ّبلطتي  مل  رمألا  نكلو   ، سواھ

يآ 5. مأ  يزكرملا لـ  ةدایقلا  ّرقم  ةرابع  ُتلخدأو   ، لغوغ ُتحتفو   ، لومحملا يفتاھ 
: هیف ءاج  ايدیبیكيو  نم  لخدَم  ةمئاقلا  ىلعأ  يف  رھظو 

رسج راوجب  سمیتلا  رھنل  ةیلامشلا  ةفضلا  ىلع   ، ندنل  ، كنِبلیم يف  ريوطتلل  بتكم  سواھ  سمیت 
ىلإ ّلوحت  ربمسيد 1994،  لوألا / نوناك  ذنمو   . ةيراجت بتاكم  ّرقم  نوكیل  ساسألا  يف  ّدِعُأ   ، ثبمال

يآ 5). مأ  ًامومع بـ  فرعُي   ) ةدحتملا ةكلمملا  يف  ةینمألا  ةزھجألا  ةدایق  ّرقم 
صخش ءاقلل   ، امھتافو موي  ندنل  ىلإ  نیَھجتم  اناك  يبأو  يمأ  نأ  تفرع   ، اذكھو
ریشب لمع  رمأب  يمأو  يبأ  ملع  لھ  ؟  كلذ هینعي  يذلا  ام   ، نكلو يآ 5 . مأ  يف  ام 
امھنأب مھغالبإل  يآ 5  مأ  ءالمع  ءاقل  ادارأ  لھ  ؟  هدوجو ناكم  افشتكا  لھو  ؟  ّيرسلا

. ریشبب يآ 5  مأ  تالِص  نع  ءيش  يأ  نافرعي  انوكي  مل  امبر  امھنأ  مأ  ؟  هیلع ارثع 
يمأو يبأ  قفاوف   ، امھريذحتل امھعم  ءاقل  ءارجإ  يآ 5  مأ  يف  ام  صخش  بلط  امبر 

. عامتجالا نومضم  نع  ةركف  ةيأ  اكلمي  نأ  نود  نم  باھذلا  ىلع 
يمأو يبأ  باھذ  ببس  ام  دحاو - لاؤس  نع  تبجأ  يننأ  ول  امك  رمألا  ادب  دقل 
هذھب ىرخألا  ةلئسألا  تارشع  نع  باقنلا  فشكأس  يننكلو  ؟ - ندنل ىلإ 

. اھنع ةباجإلا  ىلع  ًارداق  نوكأ  نأ  نود  نم   ، ةقيرطلا
ةلئسألا نم  ديزملا   » . ةحالملا زاھج  ىلإ  تفتلأ  انأو  يسفنل  ُتمتمت  میظع .» »

«. ًامامت هیلإ  ةجاحب  انأ  ام  اذھ   ... اھل تاباجإ  يتلا ال 
لك نع  تاباجإ  ىلع  لمآ - امك  رثعأس - يننأل  ًادج  ًاسئاي  نكأ  مل  يننكل 
فرعأ نكأ  مل   . دھعلا ةثيدح  تاھجُو  ةمئاق  يف  ىرخألا  نيوانعلا  دحأ  يف  يتلئسأ 

يف هفرعأ  نلو  ثلاثلا - وأ  يناثلا  ناونعلا  هنأ  ُتضرتفا  دقل  دَّدحملا - ناونعلا  دعب 
نم دكأتلا  تدرأ   ، يلاحلا تقولا  يف   ، نكلو  . رومألا ضعب  يف  قیقدتلا  دعب  الإ  عقاولا 

. هتافو موي  لبق  يبأ  دوجو  ناكم  ةفرعم  تدرأو   ، كانھ نيوانعلا  دوجو 
. ةمئاقلا يف  تنّعمتو 

. اھلوح وأ  نوتراب  يف  دوجوم  اھمظعمو   ، ام ًاعون  ةیلحم  نيوانع  اھعیمج  تناك 
: ةمئاقلا ىلع  يناثلا  ناونعلا  ناكو   ، ةثادح رثكألا  لخادملا  ىلع  ةرظن  تیقلأ 

يج يج  رأ 10 6  يب  نوتراب   ، نیل نوتوس 

تعمس نأ  يل  قبسي  مل   ، فرعأ ام  ردقبف   . ءيش يأب  ناونعلا  اذھ  يل  ِحوي  مل 



. نیل نوتوس  بـ
. يلاتلا لخدملا  تفرع  يننكلو 

ویلبد يت  رأ 11 8  يب  نوتراب   ، سدلیف نوكیب   ، يِو نامور   42

. يِو نامور  يف 42  میقُت  لامك  ةلئاعف 
ةرم نم  رثكأ  هراز  لھ   ، نكلو  . لامك ةلئاع  لزنم  راز  دق  يبأ  نأ  فرعأ  تنك 

؟ ةدحاو
ام يف  يندیفي  ءيش  يأ  نع  ًاثحاب   ، ةحالملا زاھج  ةمئاق  حّفصتب  ُتعرشو 

نيوانعلا يبأ  لاخدإ  خيرات  ديدحتلاب  ُتفشتكا  اذإف   . اھخيراتو تاھجُولا  تقوب  قلعتي 
. هیلع زیكرتلا  ّيلع  ّنیعتي  يذلا  ناونعلا  فرعأسف   ، ةحالملا زاھج  ىلإ 

ًائیش نكلو   ، ام عون  نم  ةمئاق  روھظ  يف  ُتلمأو   ، نیل نوتوس  ناونع  ترتخاف 
، ىرخأ تارایخ  نع  ًاثحاب   ، ًاددجم ةشاشلا  ىلإ  رظنلا  تنعمأ   . ثدحي مل  اذھ  نم 

. دیفم ءيش  يأ  دجأ  مل  يننكلو 
، ةسیئرلا ثحبلا  ةمئاق  ىلإ  ةدوعلا  كشو  ىلع  تنك  امدنعو   ، ةلحرملا كلت  يف 

. حتفُي يمامألا  بابلا  ُتعمس 
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، هقالغإ توصو  يمامألا  بابلا  حتف  توص  نیب  ةلصافلا  ةلیلقلا  تاظحللا  يف 
وأ ؟  يّدج وھأ  ؟  مداقلا نوكي  نأ  نكمي  نم   . يسأر راكفألا  نم  ٌراصعإ  حاتجإ 

. حاتفملا لامعتساب  بابلا  حتف  دقل   ، نكي ًّايأ  ؟  ناریجلا دحأ  وأ  ؟  ةطرشلا وأ  ؟  ينتروك
ناكلمي لھ   . يّدجو يتدج  لزنم  نم  بابلا  حاتفم  تذخأ  نأ  يل  قبس   ، نكلو

نع اذام  ؟  ًاحاتفم ينتروك  كلمت  لھ  ؟  انھ ىلإ  يّدج  يتأیس  اذامل  ؟  رخآ ًاحاتفم 
؟ ًاحاتفم ةطرشلا  كلمت  لھ  ؟  ناریجلا

. لخدملا يف  ةمِھمَھُم  ًاتاوصأ   ، ًاتاوصأ تعمس  كلذ  دعب 
. زیكرتب تیغصأو   ، سّفنتأ داكلاب  انأو   ، يناكم يف  ترّمستف 

يننكلو  ، لاقُي ام  مھف  نم  نكمتأ  ملو   ، ةموتكم هبشو  ةضفخنم  تاوصألا  تناك 
. نایكریمأ امھالك   ، ةنكللا ىلإ  ًادانتساو   . ناصخش امھنأ  يف  ام  دح  ىلإ  ًاقثاو  تنك 

. يرس يف  تركف  ؟ ! نایكریمأ
!؟ هيأ يآ  يسلا 

!؟ ءاضیبلا لقنلا  ةبرع  نم  ةبقارملا  قيرف 
. لخدملا دادتما  ىلع  ىطُخلا  عقو  ّكرحتو 

لھ ؟  لزنملا يف  يننأ  نافرعي  لھ  ؟  بأرملا يف  يننأ  نافرعي  لھ  ُتلءاست :
يف يتجارد  ايأر  دق  انوكي  نأ  دب  ، ال  العف ول  ىتحو  ؟  يّدجو يتدج  لزنم  نم  يناعبت 

ققحتلل بابلا  ىلإ  ُترظنو   . ام ناكم  يف  انھ  يننأب  اِملع  دق  انوكي  نأ  دب  . ال  جراخلا
رونلا ال نأ  فرعأو   ، ءاضُم بأرملا  رون  نكلو   . َقلغُم هنإ  مأ ال.  هتقلغأ  دق  تنك  اذإ  امم 
. لفسألا يف  ةوجفلا  ربع  ًاّعِشُم  هتيؤر  نكمي  نكلو   ، بابلل رخآلا  بناجلا  نم  ىرُي 

نايري امدنع  ام  صخش  دوجوب  ناباتریسف   ، انھ يننأ  نافرعي  انوكي  مل  ول  ىتح   ، ًاذإ
. رونلا

؟ هؤافطإ يب  ضرتفُي  لھ 
ةظحللا يف  ُتفقوت  يننكلو   ... يئابرھكلا حاتفملا  هاجتا  يف  يدي  ُتددمف 

. ةریخألا
هنايریس امھنأ  ينعي  امم  ؛  رونلا ايأر  امبر   . بابلا نم  ناوندي  امھو  امھتعمس  دقف 

. ام ًاصخش  لزنملا  يف  نأ  بير  الب  نافرعي  امھ   ، ًاذإ  . أفطُي امدنع 
؟ لعفأ نأ  يب  ضرتفُي  اذام 

! ّركف
؟ هايري الأ  يف  لمآو  ًءاضُم  هُعَدأ  مأ  رونلا  ئفطُأ  لھ 

يئابرھكلا حاتفملا  ىلع  ةعوضوم  يعبصإو   ، رارق ذاختا  لواحأ  لازأ  ال  تنك 
يف ةحالملا  زاھج  ُتعضوو   ، ریكفت نود  نم  حاتفملا  ُترقنف   . حتفُي بابلا  أدب  امدنع 
رونلا يئافطإ  دعب   . ةرایسلا ةمّدقم  لوح  ًایجيردت  كرحتلاب  ُتعرشو   ، ةعرسب يبیَج 
دنع نیَّيرشب  نَیلكشل  ّظلا  ّيلِ لایخلا  تيأرف   ، بابلا حتُف  مالظلا  يف  بأرملا  قرغو 

حاتفملا هاجتا  يف  روفلا  ىلع  هدي  راسیلا  ىلإ  فقاولا  صخشلا  ّدم   . بابلا لخدم 



رونلا ءاضأ  يذلا  كاذ  نإ   . حوضوب امھتيأر  رونلا  داع  امدنعو   ، بابلا برق  يئابرھكلا 
. ةنكاد ةيدامر  ةلذب  يدتريو   ، رمعلا نم  ثلاثلا  دقعلا  طساوأ  يف   ، ةینبلا ّيوق  ٌلجر 

. ًازنیجو ةيدلِج  ةرتس  يدترت   ، رعشلا ةریصقو  ةرشبلا  ءادوس  ةأرما  رخآلاو 
. يوحن ًاحالس  ّبوصت  ةأرملا  تناك 

. نوللا دوسأ  يكیتاموتوأ  سدسم  هنإ 
. هنع ّيَرظان  عفر  نم  نكمتأ  مل 

اھدیب اھمصعم  ًةدناس   ، ىنمیلا اھدیب  سدسملاو  كارح  نود  نم  ةأرملا  ِتفقو 
. اھدسجل ناقصالم  اھاقفرِمو   ، ىرخألا

نم نكمتأ  مل   . ءيش يأب  مایقلا  نم  نكمتأ  ملو   ، ریبك دح  ىلإ  ُتقعُص  دقل 
ىتح ًارِدَخ  تنك  لب   ، فوخلاب رعشأ  مل  يننإ  ىتح   . ریكفتلا وأ  ملكتلا  وأ  كارحلا 
ىلإ ًاقِّدحم   ، يبموزك كانھ  فوقولا  وھ  هب  مایقلا  نم  تنكمت  ام  لكو   . مظَعلا

. ناسللا دوقعم  انأو   ، سدسملا ةروسام 
اھمازِح ىلع  هعضت  ٍباِرق  يف  هّسدتو  لفسألا  ىلإ  سدسملا  ةأرملا  لزنُت  مل 

. ةیلزأ تاظحللا  هذھ  تدب  دقو   . نیَتیناث وأ  ةیناث  رورم  دعب  الإ 
ْتمستباو سیفارت .» اي  سأب  ال  : » ناتغراف امھنأ  ينيرُتل  اھيَدي  ًةعفار  تلاق  مث 

«. ؟ انقفتا  ، الإ سیل  كیلإ  ثدحتلا  اندرأ  : » تعبات مث   ، يتنأمط ًةلواحم 
. بسحف اھیلإ  ًاقِّدحم   ، مالكلا ىلع  رداق  ریغ  لازأ  تنك ال 

؛ اھیَنیع يف  ّرثؤت  مل  ةمسبلا  نكلو   ، ّدولا ضعب  ءادبإ  ًةلواحم  ًاددجم  ْتمستباف 
. ناترذحو ناتدراب  اھانیعف 

. ةدِّدھم ریغو  ةفیطل  ةیكریمأ  ةنكلبو  حَرمب  تلاق  سیفارت .» اي  كلاب  ام   ، هیِھ »
« ... اذامل ال »

يف نالعفت  اذامو   » . يتوص يف  تابثلا  نم  ًائجافتم  تلق  ؟ .» امتنأ نم  »
«. ؟ يلزنم

يھو تلاقو   ، اھترتس بیَج  لخاد  ىلإ  اھدي  تّدم  مث   ، تاظحلل ةأرملا  تددرتف 
، يِتناز ةصاخلا  ةلیمعلا  انأ   . سیفارت اي  هيأ  يآ  يسلا  نم  نحن  : » ةظفحم هنم  جرخت 

«. ووغ صاخلا  لیمعلا  : » تعبات مث  اھلیمز  ىلإ  تراشأو  « ... اذھو
، امھّايإ ينايرأو  هتظفحم  امھنم  لك  حتفو   ، هبیَج نم  ةظفحم  ووغ  جرخأ 

يننأل ؛  ىودج نود  نم  نكلو   ، هيأ يآ  يسلاب  نیتصاخلا  فيرعتلا  يَتقاطب  نيَرھظُم 
الإ امھتيؤر - نم  نكمتأ  مل  يننكل  فقأ - ثیح  نم  امھتيؤر  نم  ُتنكمت  ول  ىتح 

يسلاب ةصاخلا  ةیلصألا  فيرعتلا  ةقاطب  لكش  نع  ةركف  ةيأ  كلمأ  ال  لازأ  ال  يننأ 
. هيأ يآ 

اھتظفحم ًةدیعُم   ، يِتناز ةصاخلا  ةلیمعلا  تلاق  ؟ .» نآلا ثدحتلا  اننكمي  لھ   ، ًاذإ »
« ... هديرن ام  لك   » . اھبیَج ىلإ 
«. ؟ انھ ىلإ  امتلخد  فیك  »

« ... سیفارت اي   ، عمسا : » تلاق مث  ْتدّھنتف 
ًاجرخُم تلق  ةطاسبب .» يوحن  سدسم  بيوصتو  يلزنم  ماحتقا  امكنكمي  «ال 



«. ةطرشلاب لصتأس   ، نانوكت نمب  يلابُأ  ال  : » تعباتو  ، لومحملا يفتاھ 
. هبیَج يف  هدي  عضيو  هسأرب  ئموي  هتيأرو   ، ووغ ىلع  ةعيرس  ةرظن  يِتناز  تقلأ 

يفتاھ ُتعفر   . ًائیش جرخُي  مل  هنكلو   ، سدسم لالتسال  هدي  ّدمي  هنأ  ُتننظ 
. هلوقأ ام  ينعأ  يننأ  امھّايإ  ًاِملعُم   ، ةشاشلا قوف  يعبصإ  ًاعضاو   ، لومحملا
، ةطرشلاب لصتاو  عبات   ،ً اذإ لوقت : اھنأ  ول  امك  اھیَفتك  ّتزھو  يِتناز  ّيلإ  ترظنف 

ًةرھاظتم  ، يديدھت ذیفنتل  ينادحتت  تناك  نإ  ُتلءاستف   . يلابُأ تنك  اذإ  اّمم  ققحتو 
. هارأ يك  هعفرو  كاذنیح  هبیَج  نم  ام  ًائیش  جرخأ  ووغ  نكلو   ، يلابُت اھنأب ال  بسحف 
نم ةئتان  ةكیمسو  ةریصق  ةریغص  تایئاوھ  ةثالثب  دَّوزم  لومحم  ریغص  زاھج  هنإ 
ينارأ نأ  يدلاول  قبس  دقف  هّتیھام - فرعأ  يننأ  نم  ةمات  ةقث  ىلع  تنك   . ىلعألا
تيأرو لومحملا  يزاھج  ىلع  ةعيرس  ةرظن  تیقلأ  امدنعو  ةرم - تاذ  ًالثامم  ًائیش 

. قِحُم يننأ  ُتفرع   ، ّيدل لاسرإ  نأ ال 
يلاؤس تھّجو  ؟ .» كلذك سیلأ   ، ةلومحملا فتاوھلا  ىلع  شيوشت  زاھج  هنإ  »

. ووغ ىلإ 
. هبیَج ىلإ  زاھجلا  داعأ  مث   ، مأسلاب ًارعاش  هسأرب  أموأف 

دادتما ىلع  ًایجيردت  يِتناز  تكرحت  ؛  يوحن مدقتلاب  نانثالا  عرش   ، كلذ دعب 
ىلإ ةرثعبملا  ضارغألا  ربع  ةبوعصب  هقيرط  ووغ  ّقش  امیف   ، ةرایسلل نميألا  بناجلا 
كرحم ءاطغ  نیب  ًادج  ةریغص  ةحسف  وحن  يرطف  لكشب  عجارتلاب  ُتأدب   . راسیلا

. ناكم يأ  ىلإ  باھذلا  يناكمإب  نكي  مل  ةطاسببف  ؛  بأرملا بابو  يبأ  ةرایس 
مث  ، قيدانص ةموك  بناجب  ًةعفدنم  يِتناز  تلاق  سیفارت .» اي  كلذ  ىلإ  ةجاح  «ال 

«. الإ سیل  كتدعاسم  لواحن  : » تعبات
ال  . ضبقِملا ةطساوب  هحتف  ُتلواحو  بأرملا  باب  وحن  تردتسا   ، اھّايإ ًالھاجتم 

ُتأسأ ءاوس   ، نكلو  . كانھ ةحالملا  زاھج  هعضو  دعب  بابلا  لافقإب  يبأ  مایق  ركذأ 
ضبقِملا ُتبذج   . ًالَفقُم بابلا  ناك   ، نیحلا كاذم  هلفقأ  دق  رخآ  ًاصخش  نأ  مأ  ركذتلا 
. يتقو ّعیضأ  يننأ  فرعأ  تنك  يننكلو   ، بسحف دكأتلل  نَیترم  لفسألا  ىلإ 
ةرایسلا باوبأ  نَیّیطختم  نابرتقي  اناك   . ووغو يِتناز  ىلإ  ترظنو  ءارولا  ىلإ  ُّتفتلا 

ملو  ، امھّیطختل ةتبلا  ةیناكمإ  كانھ  نكت  مل   . نییمامألا نيَراطإلا  وحن  نیَھّجتمو 
... امھنم رارفلا  نم  نكمتأ 

. ّرفم ال 
. خفلا يف  ُتعقو  دقل 

. ّيلإ نالصیسو  ةیفاضإ  تاوطخ  عضب   . ةرایسلل نییمامألا  نيَراطإلا  اغلب 
تنأ لھ  هلأست : اھنأ  ول  امك   ، ووغ هاجتا  يف  ةعيرس  ةرظن  يقلُت  يِتناز  تيأرو 

؟ ّدعتسم
. ّدعتسم انأ  هسأرب : ووغ  أموأف 

ةمّدقم هاجتا  يف  ؛  ًاددجم يوحن  مّدقتلاب  اعرشو   ، ّيلإ ارظنو   ، ّيلإ اتفتلا 
... ةرایسلا ّكرحم  ءاطغ  لوحو   ، ةرایسلا

. يتوطخب تمق  مث  نمو   ، ًابيرقت ّيلإ  امھلوصو  ُترظتناف 



33
مث نمو   ، ةرایسلا كرحم  ءاطغ  ىلع  ُتزفق   ، ةجَردك يمامألا  ّدصِملا  ًامدختسم 
، فقسلا ىلع  ُتجرحدتو   ، ّيَقاس نیب  ًادِعابُم   ، يمامألا ةرایسلا  جاجز  ُتّقلست 
ًّادام يھاجتا  يف  ووغ  عفدنا   . ةرایسلا رّخؤم  هاجتا  يف  ةسالسب  كرحتلاب  ُتعرشو 

ُتعمسو  . هتلواحم ْتقفخأف  ًادج  ًاعيرس  تنك  يننكلو   ، يمدقب كاسمإلل  هَدي 
، بأرملا رادج  دادتما  ىلع  ةدوعلا  قيرط  اھقش  ءانثأ   ، ًةحئاص رماوألا  ردصُت  يِتناز 

كرحملا ءاطغ  ّقلست  دق  ووغ  نأ  ُتكردأو   ، يتحت كرحتت  ةرایسلاب  ُترعش  مث  نمو 
ُتمّدقتو  ، ّةرَغ نیح  ىلع  امھُتذخأ  دقل   . يب كسمي  نل  هنأ  تفرع  يننكلو   . ينعبتو

يف ةسالسب - كرحتلاو  مّدقتلا  ةلصاوم  وھ  هب  مایقلا  ّيلع  ّنیعتي  ام  لكو   . امھیلع
امھیلع لیحتسیسو  ةرایسلا - قودنص  ىلإ  ًالوصوو  يفلخلا  ةرایسلا  جاجز  هاجتا 

. بابلا غولب  نم  يعنم 
. ينم ابرتقي  مل  امھنإ  ىتح 

، بابلا هاجتا  يف  ةعرس  ىصقأب  يضكرو  ةرایسلا  قودنص  نع  يقالزنا  ءانثأ 
ةفاسملا فصتنم  يف  ًةقلاع  يِتناز  تدجوو  يفتك  قوف  نم  ةعيرس  ةرظن  ُتیقلأ 

رادجلا نع  قلزنا  لاّقن  ّيسرك  ِكرش  يف  ْتعقو  دقل   . بأرملا رادج  دادتما  ىلع 
ينآر امدنعو   . ةرایسلا فقس  ىلع  ةبوعصب  فحزي  ووغ  ناك   ، ءانثألا كلت  يف   . اھمامأ
هيَدي ىلع  هسفن  عفر   ، رارفلا نم  ّيوُنُد  ىدم  كردأو   ، هھاجتا يف  ءارولا  ىلإ  رظنأ 
ةماعِدب هسأر  مدصف  ضرتفأ - امك   ، عرسأ لكشب  كرحتیل  هنم  ةلواحم  يف  هیَتبكُرو -
ًاكسمم  ، عفترم توصب  مئاتشلا  هقالطإ  ءانثأو   . بأرملا فقس  يف  ةدوجوم  ةیندعم 

، لخدملا ىلإ  بأرملا  باب  ُتربع  مث  نمو   ، ةعرسب هل  ُتمستبا   ، ماكحإب هسأر 
بابلا ُتلفقأ  مث  نمو   ، يلفُّسلاو يولُعلا  نیَجالزملا  ُّّتبثو   ، يئارو بابلا  ُتقلغأو 

. حاتفملا ُتلزأو 
بابلا هاجتا  يف  لخدملا  ًارباع   ، ةيرطف ةقيرطب  ضكرلاب  ُتعرش   ، كلذ دعب 

، ُتردتسا مث  نمو   ، ًالیلق ُتركفو   ، ةلیلق تاظحل  دعب  تفقوت  يننكلو   ، يمامألا
... يتقو ًاذخآو   ، ًاركفمو ًایغصُم   ، بسحف كانھ  ُتفقوو   ، بأرملا باب  ىلإ  ُتدعو 
امھیلع لافقإلا  مت  ووغو  يِتنازف   . لاجعتسالا ىلإ  ةجاح  ال  هنأ  ُتكردأ  دقل 

مامأ دبألا  ىلإ  دمصي  نل  لَفقُملا  بابلا   . نمآ لكشب  بأرملا  يف  امھسبحو 
يفاكلا تقولا  كلمأ  تنك   ، اذل  . ةعرسب اجرخي  نل  امھنكلو   ، عبطلاب هحتف  تالواحم 

. يسأر يف  رومألا  بیلقتل 
ئداھ توصب  ملكتت  يِتناز  ُتعمسف   ، عمسلا تیغصأو  بابلا  ىلع  ينُذُأ  ُتعضو 

مل  ، هلوقت ام  نكي  ًّايأ   ، نكلو  . هلوقت ام  مھف  نم  نكمتأ  مل  يننكلو   ، هیلع َرطیسمو 
موتكم توص  هیَلي  غنود  توص  وھ  هُتعمس  ام  لكو   . ءيش يأب  اھبیجي  ووغ  نكي 
نمو ةرایسلا - قودنص  نع  هقالزنا  وأ  ووغ  زفق  نع  مجان  توصلا  نأ  ُتكردأف  تفاخ -

. ملألاب هروعش  ببسب  اھب  ّهوفت  ةنعل  تعمس  مث 
«. بابلا حتفا  : » هل لوقت  يِتناز  ُتعمس 



يف بابلا  لجلجو   ، ةلیلق تاظحل  دعب  ّكرحت  بابلا  ضبقِم  نكلو   ، ووغ ِبجُي  مل 
، بابلا ًاربتخم   ، ةوقب ضبقِملا  بذجي  وھو  رخآلا  بناجلا  يف  ووغ  ُتّلیختف   . هراطإ

. همیطحت ةلواحمب  عرشي  نأ  لبق  ليوط  تقو  ّرمي  نل  هنأ  ُتملعو   . هّتوق ًاِمّیقمو 
، لاحلا يف  ةرادتسالاو   ، ضكرلا ينم  بلطت  يمسج  يف  ّةیلخ  لك  تناك 

ةمواقم ىلع  يسفن  تمغرأ  يننكلو   ، نكمم تقو  عرسأب  انھ  نم  جورخلاو 
يف ّركف   ، ةدحاو ةظحلل  رومألا  يف  بسحف  ّركف  يسفنل : تلقو   . ةديدشلا يتبغر 
لھ ؟  برھت مل  اذإ  لصحیس  اذام  ؟  رارفلا ىلإ  ًاقح  ةجاحب  تنأ  لھ   . هلعفت ام 

؟ ىذألا كب  ووغو  يِتناز  قحلُیس 
ًاریبك ًادھج  ًالذاب   ، جراخلا ىلإ  عفدني  بابلا  تيأرف   ، بابلاب لیقث  ءيش  مطتراو 

همدختسیل ام  ءيش  ىلع  رثع  دق  ووغ  نأ  حضاولا  نم   . راطإلا ةضبق  نم  صلختلل 
. ّكَدِمك

. دفني تقولا  ناك 
ثدحتلاو انھ  ءاقبلا  كب  ضرتفُي  امبر   . يسفنل تلق  ؟  ضكرلا كب  ضرتفُي  امبر ال 

ضعب ىلع  لصحتس  امبرف   ، ًادبأ فرعت  نل  ؟  ءيش لك  نم  مغرلاب  امھیلإ 
... تاباجإلا

. رثكأف رثكأ  جراخلا  ىلإ  ةرملا  هذھ  عفدناف   ، بابلل ًةیناث  ةيوق  ةبرض  ووغ  هّجوو 
. يسفن تلأس  ؟  امھب قوثولا  كنكمي  لھ 

. فارت اي  ّيرس  لیمع  يأب  ًادبأ  قثت  ال  يّدج : يل  هلاق  ام  تركذتو 
، بشخلا ّمطحت  توص  يعامسو   ، ىرخأ ةيوق  ةبرضل  بابلا  ّضرعت  دعبو 

. يمامألا بابلا  وحن  تضكرو  ُتردتسا 
ضرتفُي ناك  امبرو   ، ئراوط ةطخ  ووغو  يِتناز  ىدل  نأ  كردُأ  نأ  يب  ضرتفُي  ناك 
توصب بأرملا  يف  ثدحتت  اھُتعمس  امدنع  هلعفت  يِتناز  تناك  ام  يَعأ  نأ  يب 

ذخآ نأو   ، ووغ ّملكت  نكت  مل  اھنأ  فرعأ  نأ  يب  ضرتفُي  ناك   . هیلع َرطیسمو  ئداھ 
اھمادختسا مث  نمو   ، شيوشتلا زاھج  ءافطإ  هنم  اھبلط  لقألا  ىلع  رابتعالا  نیعب 

. معَّدلا بلطل  لومحملا  اھفتاھ 
تدجوو يمامألا  بابلا  ُتحتف  امدنع  ًامامت  ُتأجافت  اَمل   ، كلذ يف  ُتركف  ول 

. ةّفتلم ةراظن  عضيو  ءادوس  ةلذب  يدتري  قالمع  لجر  ةھجاوم  يف  يسفن 
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رثكأ ةعرسلا  نأ  وھ  ةمكالملا  نع  يبأ  اھّايإ  ينّملع  يتلا  ىلوألا  رومألا  دحأ 
َتنك اذإف   ، كمصخ ةینب  ةماخض  ىدم  ّمھت  ال  : » يل لاق  دقو   . مجحلا نم  ةیمھأ 
لك يف  همزھ  نم  نكمتتسف   ، برضلل ضرعتت  نأ  نود  نم  هبرضل  يفكي  امب  ًاعيرس 
نم ّدَعُي  الو  ىصحُي  ددعو ال  نوسنوج  يفيإ  ىلع  ُتّبلغت  اذكھف  ؛  ًابیصُم ناكو  ةرم .»
راغصلا بابشلا  كئلوأ  نم  ًّايأ  ّنكلو   . نینسلا ّرَم  ىلع  ّنسلا  راغص  نيرخآلا  بابشلا 

مخض هنأ  ينعأ   . يمامأ فقاولا  هيأ  يآ  يسلا  لیمع  مجحب  سیل  ّنسلا  يف 
هافتكو  ، لقألا ىلع  فصنو  مادقأ  تس  يلاوح  هتماق  لوط  غلبي  ذإ  ؛  ةياغلل
مجحب هاديو   ، ًابيرقت هرصخ  مجحب  ناتنیمس  ناعارذو   ، بلص هردصو   ، ناتمخض
ىلع تفرع   ، هل يتيؤر  ةظحلو   . ًّاّیلك بابلا  هئلم  ةجردل  ؛  ًادج مخض  هنإ   . شفَّرلا
يننكلو  ، ةلوھسب همكل  ناكمإلاب   . هتماخض نع  يضاغتلا  ءرملل  نكمي  ال  هنأ  روفلا 

يأ اثدحُت  نل  نَیتریغصلا  َّيَتضبق  نأل  ؛  هسأر ىلإ  لوصولا  نم  يّنكمت  يف  كشأ 
مكل ةیلاعف  رْدقب  ةلاعف  هنطب  ىلع  ةمكل  نوكتسو   . ةقالمعلا هتمجمج  يف  ریثأت 

. توح
. تامكللا هذھ  نم  ٍّيأ  هیجوت  يف  ّركفأ  مل   ، عقاولا يف 

. يمامأ فقي  لجر  ةروص  ىلع  لبجلا  اذھ  تيأرو   ، بسحف بابلا  ُتحتف  دقل 
كّدج ناك  ام  لعفا   . هب مایقلا  ّيلع  ّنیعتي  امب  يترطف  ينتأبنأ   ، ةیناثلا نم  ءزج  يفو 
لازي ال  هنكلو   ، ةینبلا َمخض  نوكي  امبر   . ةوسقب لتاق   . كناكم ناك  ول  هلعفیس 

. فعض ةطقن  ناسنإ  لكلو   ، ًاناسنإ
مث نمو  ًابعص - رمألا  نكي  ملو  ًامامت - هنم  ًافئاخ  ودبأ  نأ  ىلع  ُتصرحو  ُتعجارتف 
ُتّریغ  ، ًاّرثعتم ينعبتي  هُتعمس  املاحو   . لخدملا يف  ضكرلاب  ُتعرشو  ُتردتسا 
يف ةرشابم  ًاضكارو   ، يدَورِم ىلع  ًارئادو   ، لاحلا يف  ًافقوتم   ، ةعرسب يتھجُو 
ةرظن عقاولا  يف  َرأ  مل  كلذلو   ، نیتسكاع نیتسدعب  ةدَّوزم  هتراظن  تناك   . هھاجتا

. هیلع يدادترا  ّعقوتي  مل  هنأب  ةمات  ةقث  ىلع  تنك  يننكلو   ، هیَنیع يف  ةشھدلا 
. تاظحلل ددرت   ، كلذل

. ریغ ةدحاو ال  ةظحل  هیلإ  ةجاحب  تنك  ام  لكو 
ُتضكر  ، هلعفأس امم  ًامامت  ٍقثاو  ریغ   ، ّيلإ ًاقِّدحم  كانھ  هفوقوو  هّفقوت  ءانثأو 
يفتك ُتلزنأ  يننكلو   ، ىلعألا هاجتا  يف  ًاعداخ  ًاموجھ  ًّاناش   ، ًةرشابم هھاجتا  يف 
يمْخَزو ينزو  لك  ُترّخس  دقل   . هیَقاس نیب  ةنكمم  ةوق  ربكأب  هُتلكرو  كلذ  دعب 

. ةكبشلل ایلعلا  ةيوازلا  يف  مدق  ةرك  لكرأ  انأو  يسفن  ًّالیختم   ، ةوطخلا هذھب  مایقلل 
ىلع طقسو  ىنحنا  امدنع  مخضلا  لجرلا  هردصأ  يذلا  توصلا  ىلع  ًادامتعاو 
ُتملع اھل - ىثرُي  ةلاحب  ناك   ، سَفنلا عوطقمو  قیمعو  ديدش  ملأ  هُّوأت  هیَتبكُر -

. ةلَداعملا نم  هُتجرخأ  يننأ 
. بابلا وحن  ُتضكرو  ةبوعصب  هبناجب  ُتررم  امدنع  يفاقيإل  ءيش  يأب  مَُقي  مل 

. سفنتلا ةلواحمب  لاغشنالا  ديدش  ناك  دقف 



يف يعافدنا  ءانثأو   . رادجلا ىلإ  ًةدَنسُم   ، اھُتكرت ثیح  ةیئاوھلا  يتجارد  تناك 
مل  . تَحبلا جاھتبالاو   ، قيدصتلا مدعو   ، حایترالا نم  نونجم  جيزمب  ُترعش   ، اھھاجتا
ىلع ةروانملا  يف  ُتّقوفت  دقل   . عقاولا يف  هب  ُتمق  يننكلو   ، كلذب يمایق  قّدصأ 

... قالمعلا امھَمعد  ُتّدیحو   ، ووغو يِتناز 
! هيأ يآ  يسلا  ىلع  ُتّبلغت  دقل 

؟ ّينونج رمألا  مك   ، ينعأ
! هيأ يآ  يسلا  ىلع  ُتّبلغت  دقل 

. قالطنالاو يتجارد  بوكر  وھ  نآلا  هب  مایقلا  ّيلع  ّنیعتي  ام  لك 
. ينھِذ ىلإ  تردابت  ةیباجيإ  ةركف  رخآ  اھنكلو 

نیتلجعلا ُتدجو   ، نیَضبقِملاب تكسمأو  يتجارد  ىلإ  ُتلصو  امدنع  يننأل 
هيأ يآ  يسلا  ىلع  ّبلغتأ  مل   . ًاددجم يقیقحلا  ملاعلا  ىلإ  ًةأجف  ُتدعف   ، نیتَقَّزمم

. ّنسلا يف  ریغص  ّباش  ّدرجم  انأو   ، هيأ يآ  يسلا  مھنإ  ؟ ! يسفن ّنظأ  نم   . عبطلاب
نكت مل   . تقولا لاوط  لاجترالاب  موقأ  يننأ  نیح  يف   ، عدخلا لك  نوفرعي  مھو 

... مھئراوط ططخل  ئراوط  ططخ  لب   ، طقف ئراوط  ططخ  مھيدل 
كناكمإب لازي  ؟ ال  كلذ يف  اذام   . كیتلجع اوّقزم  دقل   ،ً اذإ  . ْكسامت يسفنل : تلق 

. مھیلع ّبلغتلا  كناكمإب  لازي  ؟ ال  كلذك سیلأ   ، ضكرلا
. ضكرلاب ُتعرشو 

ُتربتعاو  ، لزنملا لخاد  نم  ردصي  بشخ  ّمطحت  توص  ُتعمس   ، ُتقلطنا امدنع 
قيرطلا دادتما  ىلع  ربكأ  ةعرسب  ُتضكرف   ، بأرملا باب  میطحت  يف  حجن  دق  ووغ  نأ 

جورخ لبق  رصبلا  ىدم  نع  داعتبالا  يف  ًالمآ   ، ةبّاوبلا هاجتا  يف  لزنملاب  صاخلا 
ةصرف يدل  ىقبتتس  امبر   ، تكلس قيرط  يأ  افرعي  مل  اذإف   . لزنملا نم  ووغو  يِتناز 
ةریغصلا بوردلا  لك  فرعأو   ، يدي افقك  طیحملا  يف  عراوشلا  فرعأ  تنك   . رارفلل

دقل  . اھیف رورملا  تارایسلا  عیطتست  يتلا ال  نكامألاو   ، ةرَصتخملا قرطلاو   ، ةقزألاو
ًانیمي فطعنأس  ؛  يرارف قيرطل  ّطخم  ًاطِ  ، ةبّاوبلا ُتغلب  امدنع  ينھِذ  يف  اھُتّروصت 
ربعأو  ، عراشلا ةياھن  يف  ًاراسي  فطعنأس  مث   ، تيرتس نيد  كلسأسو   ، ةبّاوبلا دنع 

... راغصلا بعلم  ىلإ  ًالوصو  تاجاردلا  برد  كلسأو   ، قيرطلا
. ةبّاوبلا جراخ  ًانیمي  يفاطعنا  ءانثأ  رفور  جنِر  ةرایس  نم  ناجرخي  نَیلجر  تيأر 
يآ يس  الیمع  امھنأ  يف  كش  ؛ ال  نيَوادوس نیَتلذب  نايدتري  نایفاضإ  نالجر  كانھ 

ریسلاب اعرشو  امھترایس  نم  اجرخ  امدنع  ّيلع  ةتَّبثم  امھنویع  تناك   . ًاضيأ هيأ 
... سكاعملا هاجتالا  يف  ضكرلاب  تأدبو  ُتردتساف   . يوحن نیَھّجوتم  عراشلا  يف 

يمامأ فیصرلا  ناعطقي  نارخآ  هيأ  يآ  يس  الیمع  كانھف   ، ًاددجم ُتفقوت  مث  نمو 
ًاضيأ ریسلاب  اعرش   ، امھیلإ ًاقّدحم  كانھ  يفوقو  ءانثأو   . ًارتم نيرشع  وحن  دعُب  ىلع 

. يھاجتا يف 
اناك امھنأ  تظحالف  ؛  نيَرخآلا نَیلجرلا  هاجتا  يف  ءارولا  ىلإ  ةعيرس  ةرظن  تیقلأ 

. ًارتم رشع  ةسمخ  دعُب  ىلع 
ناجرخي ووغو  يِتناز  تيأر  يفتك  قوف  نم  ترظن  نیحو   ، ًاخارص ُتعمس  ةأجف 



. لزنملا نم 
. ًاددجم خفلا  يف  ُتعقو  دقل 

. يئارو ووغو  يِتنازو   ، ينیمي ىلإ  نالجرو   ، يراسي ىلإ  نالجر  كانھ  ناك 
. ةعرسب ينم  نوبرتقي  مھلكو   ، ةعوطقم تاقرطلا  لك 

... ًارتم رشع  يَنثا   ... ًارتم رشع  ةسمخ  دعُب  ىلع  اوتاب  دقل 
نأ بجي  ذإ  ؛  كلذل ةیمھأ  ، ال  ًاراسي وأ  ًانیمي   . دیحولا يرایخ  مامأ  يسفن  ُتدجوو 

. ضكرلا لصاوأو   ، امھبناجب ّرمأو   ، بسحف امھھاجتا  يف  ضكرأ 
... راتمأ ةرشع 

؟ امھبناجب رورملا  يتعاطتساب  لھ 
... راتمأ ةعست 

دیكأتلاب ال. امبر ال. 
... ةینامث

... ُتلعف ولو  ىتحو 
... ةعبس

. بسحف كلذب  مُق   ، ركفت ال 
يعامس ىدل  تفقوت  مث  نمو   ... ضكرلل ُتددعتساو   ، ًاقیمع ًاسَفن  ُتذخأف 

ةرایس تيأرو  ينیمي  ىلإ  قيرطلا  هاجتا  يف  ُترظنف   . ةعرسم ةرایس  كرحم  ريدھ 
. ىوصق ةعرسب  يوحن  هجتت   ، نول ةحسم  لمحت  ذفاونب  ةدَّوزم   ، ءادوس ویلبد  مأ  يب 
نع اجرخي  مل  ولو   ، هيأ يسلا آ ي  َيلیمع  نم  اّھوُنُد  ءانثأ  اھتعرس  نم  ئطبُت  مل 

. امھْتمَدَصل ًابناج  امھیسفن  نَییمار   ، ةریخألا ةظحللا  يف  قيرطلا 
ثادحإو  ، ًةرَشابم يمامأ  اھّفقوت  ءانثأ  ًاراتحم  ویلبد  مأ  يبلا  ةرایس  ُتبقار 

- ْتفقوت امدنعو   . ةرایسلا فقوت  ءانثأ  حتفُي  يفلخلا  بابلا  ناكو   . ًّاداح ًاتوص  اھتاراطإ 
ًافقاو تنك  امیفو   . هعاستا ىلع  بابلا  حتُف  دايدزالاب - كرحملا  نارود  ُةعرس  تلصاوت 

: يل ًالئاق  ةرایسلا  رّخؤم  نم  ئداھ  توص  ينادان   ، يناكم يف  ًارَّمسم  كانھ 
«. ؟ سیفارت اي  كَّلقأ  نأ  كیلع  ضرعأ  نأ  يننكمي  لھ  »

ةيوھ نم  ام  دح  ىلإ  ًاقثاو  تنك  يننكلو   ، توصلا تعمس  نأ  يل  قبسي  مل 
يف لجرلل   . يكوكش تدكأت   ، لخادلا ىلإ  ةرظن  يئاقلإو  يئانحنا  ءانثأف   . هبحاص

ةنكادلا ةلذبلا  يدتريو   ، نوللا اّتيذالوف  ناّتيدامر  نانیعو  يدامر  رعش  ةرایسلا  رّخؤم 
. ةزانجلا يف  اھيدتري  ناك  يتلا  اھسفن 

دعقم ىلع  سلاجلا  كاذ  فرعأ  مل   . ةرایسلا يف  نارخآ  نالجر  كانھ  ناك 
هل قبسو   ، ثیمس نيِوُأ  هسفن  اعد  يذلا  علصألا  لجرلا  وھ  قئاسلا  نكلو   ، بّاكرلا

. نیمأت ةكرش  يف  لمعي  هنإ  ينتروكل  لاقو  بتكملا  ىلإ  ءاج  نأ 
مھنإ  ... نوضكري نورخآو   ، نوحیصي ًاصاخشأو   ، ىلاعتت ًاتاوصأ  تعمس   ، ٍذئدنع

. هيأ يآ  يسلا  ءالمع 
عبرأ وحن  كيدل  نإ  لوقلا  ّدوأ  : » لاقو ةرایسلا  يف  سلاجلا  لجرلا  يل  مستبا 
َقبا وأ   ، تاباجإلا ضعب  ىلع  لصحاو  ةرایسلا  لخدا   . سیفارت اي  كرارق  ذختتل  ٍناوث 



. ّيفتك قوف  نم  ةرظن  ىقلأو  كیلع .» فقوتم  رمألا   . هيأ يآ  يسلا  عم  فزاجو  انھ 
« ... ناتیناث »

. يسأر يف  عراستت  راكفألاو  هیلإ  ُتقّدحف 
وھ ًاموي  هب  موقأس  ام  رخآف   . ءابغلا اذھب  تسل  انأف   ، ةرایسلا يلوخد  لیحتسي 
ةزانج ةمرح  كھتنا  نأ  مھدحأل  قبس   ، نیقرام نیینمأ  ءالمعب  ةئیلم  ةرایس  لوخد 

مك  ، ينعأ  . هلعفي امو  هتيوھ  نأش  يف  ّيلع  بذك  رخآلا  نأ  نیح  يف   ، ّيَدلاو
؟ نیلثامم صاخشأ  ىلع  يوتحت  ةرایس  لوخد  يف  ُتركف  اذإ  ًّایبغ  نوكأس 

، يب كاسمإلا  ووغ  ةلواحم  ءانثأو   ، اھُتعمس امم  رثكأ  يئارو  ةكرحلاب  ُترعش  دقل 
، هب موقأ  ام  يَعأ  نأ  لبقو   . ةمَكحُملا هتضبق  نمو  هنم  ُّتلفأ   ، يقُنُع لوح  هعارذ  ًّافال 
رھظ ىلإ  ةوقب  يّايإ  ًةعفاد   ، خوراصلاك ْتقلطناف   ، ةرایسلا رّخؤم  يف  يسفن  ُتیقلأ 

. ةیلاتلا نیثالثلا  يناوثلا  يف  ًاینونج  ءيش  لك  حبصأو   ، دعقملا
. قعزي ّيوقلا  اھكرحم  حارو   ، ّدح ىصقأ  ىلإ  اھتعرس  ویلبد  مأ  يبلا  تداز  دقف 

قئاسلا طغض  نإ  ام  ًّاداح  ًاتوص  اھتاراطإ  تردصأو   ، ًاددجم ةرایسلا  تّفقوت  كلذ  دعبو 
يجرحدت ءانثأو   ، مامألا ىلإ  ةیئاجفلا  ةلمرفلا  يب  تعفد  دقل   . حباكملا ىلع 

ایلاتت نیَموتكم  نیَّيود  ُتعمس   ، يفلَخلا بّاكرلا  دعقم  ىلع  ًایئزج  يقالزناو 
توصلا ادب   . ةيران باعلألا  نع  ردصت  يتلا  ةرجفتملا  ةعقرفلا  ناھبشيو   ، ةعرسب

ام ةيؤرل  میقتسم  لكشب  سولجلا  يتلواحم  ءانثأ  ْنكلو   . بّاكرلا دعقم  نم  ًارداص 
هاجتالا يف  كرحتلا  ةغیصب  ویلبد  مأ  يبلا  ةكرح  ِلقن  َزاھج  علصألا  عضو   ، ثدح

دقل  . ىوصُق ةعرسب  ةرایسلا  كيرحتب  عرشو   ، هفتك قوف  نم  رظنو   ، سكاعملا
ةرایسلا رارمتسا  عمو   . ًاضرأ ُتعقوف   ، ًاددجم ينزاوت  ةیئاجفلا  ةكرحلا  ينتدقفأ 
تبحسو  ، عارذلا دنسِمب  ُتكسمأو  تردتسا   ، سكاعملا هاجتالا  يف  قالطنالاب 

ىلع علصألا  طغض  امدنع   ، ةرملا هذھ   . يفلخلا دعقملا  ىلع  تسلجو  يسفن 
. میقتسم لكشب  يسولج  ةیعضو  ىلع  ةظفاحملا  نم  تنكمت   ، حباكملا

. يرجي ام  ةيؤر  نم  ُتنكمت   ، ةرملا هذھو 
دعقم ىلع  سلاجلا  لجرلاو   ، ًامامت رفور  جنِرلا  ةرایس  بناجب  انفقوت  دق  انك 
ّبوص  . سدسم هدي  يفو  ةذفانلا  جراخ  ىلإ  ٍنحنم  ویلبد  مأ  يبلا  يف  بّاكرلا 

. نیَّیئرملا اھيَراطإ  ىلع  رانلا  قلطأو  رفور  جنِرلا  وحن  هحالس 
، ًانسح : » ةذفانلا جاجز  ًاعفار  ءارولا  ىلإ  ينحني  وھو  حلسملا  لجرلا  لاق 

«. ْبھذِنل
مث  ، ةمامُق ءاعو  ًامداصو  فیصرلا  ىلع  ًادعاص  ویلبد  مأ  يبلاب  علصألا  رادتساف 

ىصقأب عراشلا  دادتما  ىلع  ةرایسلا  تقلطناف  دوقولا  ةساود  ىلع  همدقب  طغض 
. ةعرس



35
. نیَنیعلا ّيدامر  لجرلا  ينلأس  ؟ .» ریخب تنأ  لھ  »

نم يلاخلا  هھجوف   . رمألا ئداب  يف  ُتننظ  امم  ًّانس  ربكأ  هنأ  ُتدجو   ، برُق نع 
ّهوُدُب نم  مغرلابو   . ضیبأ نولب  طَّقرم  يدامرلا  هرعشو   ، دیعاجتلاب طَّطخم  ریباعت  ةيأ 
ةقثو ًةوق  حضني  هديدحت  نكمي  هنأش ال  يف  ام  رمأ  كانھ  ناك   ، ىلوألا ةلھولل  ًاكَھنُم 

- دقتعأ امك  ماودلا - ىلع  رومألا  مامزب  نوكسمُي  نيذلا  لاجرلا  عون  نم  هنإ   . سفنلاب
. ام ًارمأ  ِّمتُي  يك  هتوص  عفر  ىلإ  ًادبأ  جاتحي  الو 

«. ؟ ریخب تنأ  لھ   ، سیفارت : » ءودھب لاق 
لوقحلا ىلع  ةرایسلا  ةذفان  جراخ  ىلإ  ةعيرس  ةرظن  ًایقلُم   ، يسأرب ُتأموأف 
فيرلا لخاد  ىلإ  ؛  سورك ِلك  جراخ  ىلإ  نیھجتم  انك   . اھبناجب رمن  يتلا  عئاشولاو 

. رواجملا
«. ؟ نوبھاذ نحن  نيأ  ىلإ  : » تلأسف

مایقلا كیلع  ّنیعتي  ام  لك   . كیلع فقوتم  رمألا  : » نیَنیعلا ّيدامر  لجرلا  باجأف 
. عبطلاب لوقعملا  نمض   » . مستباو ءاشت .» امثیح  كلزنُنف  ةملكب  ّهوفتلا  وھ  هب 
كل لوقأ  امبر  يسفن  دجأسف   ، سورك ِلك  يف  لزنملا  ىلإ  ةدوعلا  َتبلط  اذإ   ، ينعأ
ثرون يف  بتكملا  وأ   ، كيَّدج لزنم  ىلإ  ؛  رخآ ناكم  يأ  ىلإ  كلالقإ  اننكمي  نكلو  ال. 

«. ًاّیلك كیلع  فقوتم  رمألا   ، ُتلق امك   ... كاو
«. ؟ ناكم يأ  ىلإ  باھذلا  أشأ  مل  ول  اذامو  »

عاتمتسالاو  ، تقولا ضعبل  ةرایسلاب  ّلوجتلا  اننكمي   ، ًاذإ : » ًابیجم هیَفتك  زھف 
«. رومألا ضعب  لوح  ًالیلق  ثيدحلا  فارطأ  لدابتو   ، يعیبطلا رظنملاب 

«. ؟ رومأ يأ  »
«. ؟ لاؤسلا اذھ  نع  ةباجإلا  فرعت  كنأ  دقتعأ  »

ةقیقد نوسمخو  سمخو  ةعباسلا  اھنإ   . يتعاس ىلع  ةعيرس  ةرظن  تیقلأ 
يف فصنلاو  ةنماثلا  وأ  ةنماثلا  ةعاسلا  ةبارق  ناضھني  يّدجو  يتدجو   . ًاحابص
تنك يننأ  افرعي  نأ  نود  نم  لخدأ  دقف   ، لاحلا يف  لزنملا  ُتدصق  اذإ   ، كلذل  . ةداعلا

، حَّلسملاو  ، علصألا ةرایسلا : يف  ةثالثلا  لاجرلا  ىلإ  يلوَح  ترظنو   . جراخلا يف 
طقف حَّلسملاو  علصألا  كانھ  ناك  ول  ؟  مھعم نمأم  يف  انأ  لھ   . نیَنیعلا ّيدامرو 
ّيدامر لجرلا  ىلإ  ةبسنلاب   ، نكلو  . ًاقالطإ نیَنثالا  كنيَذب  قثأ  مل  انأف  ال؛  ُتلَقل 

مل اذإ  اذھ  ؛  نيَرخآلا رْدَقب  ریطخو  ّظف  هنأب  ةمات  ةقث  ىلع  انأ   . فلتخم رمألاف  نیَنیعلا 
دجوي كلذ  لك  تحت  هنأب  ينتأبنأ  يترطف  نكلو   ، امھنم ةروطخو  ةظاظف  رثكأ  نكي 

. ساسألا يف  فیطلو  حلاص  لجر 
؟ يترطفب قوثولا  يننكمي  لھ  وھ : لاؤسلاو 

؟ تاباجإلا ضعب  ىلع  لوصحلا  يف  ًالمأ  ةفزاجملا  يب  ضرتفُي  لھ 
؟ بسحف لزنملا  ىلإ  باھذلا  يب  ضرتفُي  مأ 

يباحطصا ًادبأ  مزتعي  الو  ًابذاك  نیَنیعلا  ّيدامر  نوكي  نأ  ةیناكمإ  كانھ   ، عبطلاب



صاخشألا ىلع  مكحلا  مدعب  يل  يمأ  حصُن  ًاركذتم   ، هیلإ ُترظنو   . ءاشأ ثیح  ىلإ 
يننأ دقتعأ  يذلا  فطللا  لھ  ؟  هیلع مكحلا  ءيسأ  لھ   . مھرھظم ىلإ  ًادانتسا 

. ةيانعب ّدَعُم  هيومت  ُدرجم  هیف  هارأ 
«. دحاو طرشب  كیلإ  ثدحتأس  : » هل تلقف 

«. ؟ وھ امو  »
«. ؟ قفاوم تنأ  لھ   . ّيَدلاو ةزانج  يف  هلعفت  َتنك  امب  ينربخُت  نأ  »

«. ًامامت : » ًالئاق هسأرب  أموأف 
يف هدوجو  ببسو  ةدحاو - ةظحلل  كلذ  قّدصأ  مل  نوتسنو - همسا  نإ  يل  لاق 

. هّعقوتأ تنك  رمأ  ركذ - امك   - ةزانجلا
ام ةفرعم  اندرأو   ، لامك ریشب  لوح  كادلاو  هيرجُي  يذلا  قیقحتلاب  ملِع  ىلع  انك  »
ةصرف كانھ  تناك   ، لاحلا كلت  يفف   . كلذب ملِع  ىلع  رخآ  صخش  يأ  ناك  اذإ 

«. ةزانجلا ءانثأ  هروھظ  ةیناكمإب 
«. ءيش لك  َتّروصو  ةأَّبخم  اریماك  عم  َترضح  دقل   ، ًاذإ »

«. !؟ اریماكلا َتيأرأ  : » لاقو ًابرغتسم  ّيلإ  رظنف 
«. اریماكلا ُتيأر   ، لجأ : » ةدوربب تلقف 

يساق يننأ  َتننظ  دق  نوكت  نأ  دب  ال  : » همالك عباتو  نوتسنو  دّھنت   ، اھدنع
«. بلقلا

لھ  . ةتبلا كیف  ریكفتلا  مدع  لواحأ  : » يتوص يف  ةرارملا  ءافخإ  نع  ًازجاع  تلقف 
«. ؟ ةزانجلا يف  مامتھالل  ریثم  صخش  يأ  َتيأر 

دجاوتلا هب  ضرتفُي  نكي  مل  نَم  كانھ  نكي  مل   ، فرعن ام  رْدقب  : » ًابیجم هسأر  ّزھف 
«. ةزانجلا يف 

«. كئانثتساب »
. بجُي مل 

«. ؟ رضحي دق  هنأ  َتدقتعا  يذلا  صخشلا  وھ  نَم  : » تلق
«. دیج لاؤس  اذھ  »

«. ؟ هنع بیجُتس  لھ  »
«. ؟ بیجُأ نأ  ينم  ديرت  لھ  »

. همالك عباتیل  هّايإ  ًارظتنم   ، بسحف هیلإ  ترظن  لب   ، ءيش يأ  لقأ  مل 
نم ددع   ، فرعت امك   ، كانھ : » لاقو ءطبب  هسأرب  أموأ   ، ةلیلق تاظحل  دعب 
ًاقّدحم  ، ًالیلق مالكلا  نع  ّفكو  لامك .» دیسلا  دوجو  ناكمب  متھت  يتلا  تامظنملا 

اننأ امك   ، تامظنملا هذھ  مظعم  فرعن  نحن  : » عبات مث  نمو   ، ةذفانلا جراخ  ىلإ 
. هیلع نورثعي  امدنع  هب  مایقلل  نوططخي  امو   ، ریشب نع  مھثحب  ببس  نم  نودكأتم 
يأ فرعن  الو  هب  نوّمتھم  نورخآ  ءاقرُف  كانھ  نوكي  نأ  ًامامت  نكمملا  نم   ، نكلو

«. لامك دیسلا  ىلع  ربكأ  ًارطخ  ًاضيأ  نولكشي  دقو   ، مھنع ءيش 
«. ؟ نوفرعت نيذلا ال  متنأ  نم  : » هُتلأسف

. كابترالاب ًارھاظتم  لاق  ؟ .»! ًاوفع »



ةیمسر ةطلس  ّلثمت  كنأ  ول  امك  عمجلا  ّملكتملا  ةغیصب  ثيدحلا  لصاوت  تنأ  »
«. ءيش يأ  وأ  ةیتوبث  قاروأ  وأ  فيرعت  ةقاطب  ةيأ  ينِرُت  مل  كنكلو   ، ام عون  نم 

نع ءيش  يأب  ينربخي  نأ  طق  هنم  عقوتأ  مل   . قمعب ًاركفم  ّيلإ  نوتسنو  رظنف 
نع فرعأ  يننأل  هلأسأ  مل  يننأ  حجرألا  ىلع  ربتعال  هلأسأ  مل  ول  نكلو   ، اغیموأ
نأ يف  يتبغر  مدع  ببس  نم  ًاقثاو  نكأ  مل   . كلذ فرعي  نأ  أشأ  ملو   ، ًاَقبسُم اغیموأ 

ًارطضم نكت  مل  ام  كقاروأ  لك  رھظُت  ال  ةرم : تاذ  يبأ  يل  لاق  امك  نكلو   ، كلذ فرعي 
. لھجلا نم  ةلاح  يف  مصخلا  ءاقبإ  ماودلا  ىلع  دیجلا  نم   . كلذ ىلإ 

لھف  ، يفيرعت ةقاطب  َكُتيََرأ  نإ   . ام رمأ  نع  كلأسأ  ينعَد  : » نوتسنو لاق 
«. ؟ نامألاب كنأ  رعشت  كلذ  كلعجیس 

«. ةرورضلاب سیل  : » ًابیجم ّيَفتك  تززھف 
«. ؟ ةیتوبثلا مھقاروأ  لیلق  ذنم  كلزنم  يف  اوناك  نيذلا  صاخشألا  ارأكارأ  لھ  »

«. مھفيرعت تاقاطب  ينورأو   ، هيأ يآ  يس  ءالمع  مھنإ  يل  اولاق   ... لجأ  ، ًانسح »
«. ؟ مھب ةقثلا  كتعاطتساب  نأ  دقتعت  كلذ  كلعج  لھ  »

«. «ال
«. مھنم برھت  لازت  تنأف ال   ، مھفيرعت تاقاطب  كتيؤر  نم  مغرلاب   ، ًاذإ »

ناك اذام   . يوحن ًاسدسم  اوّبوصو   ، يلزنم اومحتقا  دقف   . مھنم برھأس  عبطلاب  »
«. ؟ ياشلا نم  ًابوك  مھل  مّدقأ  نأ  ؟  لعفأ نأ  يب  ضرتفُي 

ًاسدسم اوّبوصي  مل  ول  مھنم  برھتس  َتنك  لھ  : » ينلأسو نوتسنو  مستباف 
«. ؟ كوحن

«. ؟ يمرت َمالإ  »
يآ 6، مأ  وأ  يآ 5،  مأ  اوناكأ  ءاوس  ؛  قراف يأ  ثدحُي  مھحلاصل ال  ءرملا  لمعي  نم  »
ىلع نوقلَقي  مھنإ   . رھوجلا يف  نولثامتم  مھلكف   ... يآ يب  فأ  وأ   ، هيأ يآ  يس  وأ 
كحنمي كلذف ال   ، ةیموكح فيرعت  ةقاطب  وأ  ةراش  مھدحأ  كارأ  اذإو   . ریغ مھسفنأ ال 

«. ؟ كلذك سیلأ   ، ةقث َةنامض  تسیل  اھنإ   . ةنامض ةيأ 
«. َتئش اذإ  »

الو  ... هيأ يآ  يس  وأ  يآ 6  مأ  وأ  يآ 5  مأل  ًاعبات  ُتسل  ؟  كلذك سیلأ   ، انھ تنأ  »
«. ؟ كلذك سیلأ   ، ّيلإ ثدحتتو  انھ  سلجت  كنكلو   . ّيدل ةیتوبث  قاروأ 

«. كیف قثأ  يننأ  كلذ  ينعي  «ال 
سیلأ  ، ًاضيأ هيأ  يآ  يس  يف  قثت  ال  كنكلو   . عبطلاب : » لاقو ءودھب  كحضف 

«. ؟ كلذك
يلزنم نومحتقي  نيذلا  صاخشألا  بحأ  ال  انأف   . ةقثلاب رمألا  اذھل  ةقالع  «ال 
مثھلعف در  نیمختل  ةيانعب  هھجو  يف  ًاّسرفتم  هیلإ  ُترظنو  يضارغأ .» نیب  نوثحبيو 

«. ًاضيأ ّيَدلاو  بتكم  نوشتفي  نيذلا  صاخشألا  بحأ  الو  : » تعبات
. ّرس يأب  هھجو  يشفُي  نأ  نود  نم  بسحف  نوتسنو  ّيلإ  قّدح 

«. ؟ كلذك سیلأ   ، هحلاصل لمعت  نّمع  ينربخت  نل   ، ًاذإ : » ُتلقف
انقلق نأ  وھ  هتفرعم  ىلإ  جاتحت  ام  لك   . كلذل ةیمھأ  ال  : » ةطاسبب باجأف 



«. هبعشو دلبلا  اذھ  ةیھافرو  ةمالس  ىلع  وھ  هل - هبأن  يذلا  دیحولا  رمألا  دیحولا -
الو  ، كل كلذ  تابثإ  يننكمي  ال  : » عباتو ًةرَشابم  ّيَنیع  ىلإ  ًارظان   ، يوحن ىنحناو 
نع ّفكو  طقف .» ينقّدصت  نأ  كیلع  نوكیس   . يقيدصت ىلع  كلمح  يننكمي 

. سیفارت اي  نوحلاصلا  صاخشألا  نحن  : » عباتو  ، رثكأ زیكرتب  َّيَنیع  ىلإ  ًارظان   ، مالكلا
«. ةبئاصلا رومألاب  موقن  نحنو 

«. ؟ رمألا ّفلك  امھم  : » لثِملاب هیلإ  ًاقِّدحم   ، ءودھب تلقف 
نأ ول  امك  ؛  ریبعت يأ  نم  ٍلاخ  هجوب  ّينیع  ىلإ  رظنلا  لصاو  لب   ، ينبجُي مل 

رسيألا هبجاح  يتيؤر  نم  ًامامت  قثاو  يننكلو   . ءيش يأ  هل  ِنعت  مل  يتاملك 
يرظنب تحشأ  مث  نمو   ، ةلیلق ةیفاضإ  تاظحلل  هیلإ  قيدحتلا  ُتلصاوف   . كرحتي

. ةذفانلا جراخ  ترظنو 
لب  ، سورك ِلك  نع  ًادیعب  نیھّجوتم  دَُعن  مل  اننكلو   ، فيرلا يف  لازن  ال  انك 

بناجلا ىلع  ةّجرعتم  تاقرطو  ةریغص  ىرق  ربع  نوتراب  ىلإ  انھّجوتو  انردتسا 
. ةدلبلل يلامشلا 

«. ؟ ریشبب كمامتھا  ببس  ام  : » نوتسنو ىلإ  ًاتفتلم  تلق 
«. ؟ تنأ كمامتھا  ببس  ام  : » لاقو ًاددجم  يل  مستباف 

«. ًالوأ كُتلأس  »
دعبو  ، ام ءيش  يف  ركفي  هنأ  ول  امك  ءطبب  هسأرب  أموأ  مث   ، لاق فصنُم .» رمأ  هنإ  »
دوعأس  ، ام ةقيرطب  كلاؤس  نع  تبجأ  نأ  يل  قبس  هنأ  نم  مغرلاب  : » عبات كلذ 

نع عافدلاب  دیحولا  انمامتھا  لثمتيو   ، يناطيرب نطاوم  لامك  دیسلا  رركأو :
نأ يننكمي  يذلا  ام   » . هیَفتك نوتسنو  ّزھو  مھتيامحو .» نییناطيربلا  نینطاوملا 

«. ؟ كلذ ىوس  كل  هلوقأ 
«. ؟ وھ نيأ  فرعت  لھ  »

«. ؟ تنأ فرعت  لھ  »
انالكلف  . رخآلا هفرعي  امع  انم  لك  لءاستو   ، تمصب تارظنلا  انلدابت  ٍذئدنع 

. كلذ فرعن  انالكو   ، انرارسأ
دیسلا نع  كثحب  ببس  نع  ينربخُتس  لھ   ، ًاذإ : » ءودھب نوتسنو  لاق  مث 

«. ؟ لامك
«. ةیضقلا ىلع  امھلمع  ءانثأ  اّیفوُت  دقو   . هیلع روثعلل  يمأو  يبأ  مادختسا  مت  »
مث  ، يشأج ةطابر  ىلع  ةظفاحملل  ًاقیمع  ًاسَفن  ًاذخآ   ، مالكلا نع  ُتففكو 
لك اذھ   ، همامتإ نم  انكمتي  مل  ام  ءاھنإ  بسحف  لواحأ  انأ   » . مالكلا ُتعباتو  ُتحنحنت 

«. ءيش
ئجافملا توملا  نع  هلوق  ءرملا  عیطتسي  ىنعم  اذ  ءيش  يأ  كانھ  نوكي  نل  »
هُتربتخا ام  اذھ   » . ةقداص فطاعت  ةرظن  هیَنیع  يفو  نوتسنو  لاق  ّهبحي .» صخشل 
يننكلو  . بيرغ صخش  تاملك  امیس  الو   ، ًادبأ ةیفاك  تاملكلا  نوكت  ذإ ال   . لاح ةيأب 

نع ّفكو  هب .» ّرمت  ام  فرعأ   ، ينقّدص  . سیفارت اي  ءرملا  هب  رعشي  ام  ًاقح  فرعأ 
يف تنك   . ةّركبم ّنس  يف  ّيَدلاو  ُتدقف  : » عبات مث   ، دیعبلا ىلإ  ًاقّدحم   ، مالكلا



نكت مل  فورظلا  نكلو   ، لیلقب كنم  ًّانس  رغصأ  تنك   ، اتام امدنع  رمعلا  نم  ةرشاعلا 
« ... قيرطلا نع  امھترایس  تجرخو   ، لیللا ءانثأ  نادوقي  اناك   . ًادج ةفلتخم 

!«. ؟ ةرایس ّمطحت  ثداحب  كادلاو  ّيفُوُت  لھ  »
تناك اذإ   ... لیلقب كيَدلاو  ثداح  نم  رثكأ  مھفلل  ًالباق  ًاثداح  ناك   » . هسأرب أموأف 

امدطصيو بسحف  قيرطلا  نع  اجرخي  مل   . ةبسانملا ةرابعلا  يھ  مھفلل  ًالباق  ةرابع 
نود نم  هأطخ  كلذ  ناك   . ًالمث ناك  يدلاو  نأل  لب   ، حضاو ریغ  ببسل  ةرجشب 
ثدحُي ال  ام  صخش  ىلع  ةمالملا  ءاقلإ  نكلو  : » عباتو  ، ّيلإ نوتسنو  رظنو  كش .»
لضفأ كنأب  روعشلا  ىلع  دیكأتلاب  كلمحي  الو   ، ءيش يأ  لّدبي  ال  هنإ   . قرَف يأ 

«. ًالاح
ملو  ، كلذ لكب  يايإ  هرابخإ  ءانثأ  رھاظتلا  ىلإ  ریشت  ٍةعاملإ  ةيأ  كانھ  نكت  مل 

هنأب ال ةمات  ةقث  ىلع  تنك  نیح  يف  ْنكلو   . ًارومأ قلتخي  هنأب  يحوي  ام  كانھ  نكي 
. ام بْطَخ  دوجوب  روعشلا  نم  يسفن  كلامتأ  مل  يننأ  الإ   ، عقاولا يف  ّيلع  بذكي 

لفغأ هنإ  ءرملل  ًالئاق   ، كغامد رّخؤم  يف  نیكتسي  الو  ّنكي  يذلا ال  روعشلا  عون  هنإ 
امھم هّتیھام  ةفرعم  نم  نكمتي  نأ  نود  نم  نكلو   ، ًاقح ًاّماھ  ام  ًائیش  ؛  ام ًائیش 

. زیكرتلل دھج  نم  لذب 
ًالباق ًاثداح  ناك  ينھِذ - يف  هتاملك  ًادیعتسم   ، يل هلاق  ام  ّركذتب  ُتعرشو 
ةرابعلا يھ  مھفلل  ًالباق  ةرابع  تناك  اذإ   ... لیلقب كيَدلاو  ثداح  نم  رثكأ  مھفلل 
مالكلاب نوتسنو  ءدب  لبق  هیلع  ُتلصح  ام  رثكأ  وھ  حيرصتلا  اذھ  نكلو  ةبسانملا -

. لوقي ام  ىلع  يھابتنا  زیكرت  ةداعإ  ىلع  ُتمغرُأو   ، ًاددجم
مھفأو  . كلذك ًاقح  انأ   . هب موقت  امب  بَجعُم  انأ   ، سیفارت اي  عمسا  : » ّةيّدجب لاق 

رمأ اذھو   . كادلاو هب  عرش  يذلا  لمعلا  مامتإ  ديرت  تنأف   . رمألاب كمایق  ببس  ًامامت 
«. حدملاب ريدج 

كناسحتسا نأ  ينعأ   . يب َكيأر  اذھ  نوكي  نأ  ًاریثك  يندعسُي  : » ّمكھتب تلقف 
«. ًاقح ریثكلا  يل  ينعي  اذھ 

«. كلذ قحتسأ  امبر   » . هيَدي ًاعفار   ، لاق  ،« ًانسح »
«. ضرتفأ امك   ، ریشب نع  ثحبلا  نع  ّفكلا  ينم  بلطتس   ، نآلاو »

«. ، ال ديدحتلاب سیل  »
ةيأب ّيدل  قْرَف  ال  ال.  مأ  كلذ  ينم  بلطتس  امإ  ؟  ينعي نأ  كلذب  ضرتفُي  اذام  »

« ... ّفكلا ّيلع  لیحتسي  هنأل  مأ ال،  كلذ  ينم  َتبلطأ  ءاوس  لاح 
«. ةعاس نورشعو  عبرأ  »

!«. ؟ اذام »
. ةیلاتلا نيرشعلاو  عبرألا  تاعاسلا  يف  كقیقحت  قیلعت  وھ  كنم  هبلطأ  ام  لك  »
وأ انارت  نل  كنأب  كدعأو   ، تئش امفیك  رومألا  نم  ققحتلا  ةلصاوم  كنكمي   ، كلذ دعب 

«. ًةیناث انب  عمست 
كانھ سولجلا  وھ  رمألا  اذھب  يايإ  هرابخإ  ءانثأ  هب  مایقلا  نم  ُتنكمت  ام  لك  نإ 
ُتعمس داكلاب  ةقیقحلا  يف  يننكلو   ، هلوقي ام  ىلإ  ءاغصإلاب  ًارھاظتمو   ، هیلإ ًاقِّدحم 



! ةعاس نورشعو  عبرأ  ؛  يسأر يف  نیّيودملا  فاتھلاو  حایصلا  ببسب   ، ءيش يأ 
مویلا وھ  ًادغ  كلذ ! فرعأ  تنك  كلذ ! فرعأ  تنك  ةعاس ! نورشعو  عبرأ 

! ریخألا
تاعاسلا يف  ّماھلا  ام  : » نوتسنو تلأس   ، ءودھلا مازتلا  ىلع  يسفن  ًامغرُم 

«. ؟ ةیلاتلا نيرشعلاو  عبرألا 
ام لك  ّنكلو   . لیصافتلا نم  ديزملا  يف  ضوَخلا  ىلع  ًارداق  نوكأ  الأ  ىشخأ  »

رطخلل لامك  دیسلا  ّضرعت  نلف   ، انبلطل نعذُت  مل  اذإ  كنأ  وھ  كل  هلوق  يننكمي 
«. ًاضيأ رطخلل  كسفن  ّضرعت  دق  لب   ، بسحف

«. ؟ ديدھت اذھ  لھ  »
نل يننأ  كل  دیكأتلا  يننكمي  نكلو   ، ًاریثك يب  قثت  ال  كنأ  فرعأ  : » لاقو دّھنتف 

« ... وھ هب  مایقلا  لواحأ  ام  لك   . كديدھتب يمایق  ةجردل  ًاریثك  ياوتسم  نم  لزنُأ 
. لومحملا يفتاھ  ّنر   ، ٍذئدنع

يبلق لفغأ  دقل   . يّدج هنإ   . لصتملا ةيوھ  نم  تققحتو   ، يبیَج نم  هُتجرخأ 
. نیَتقفخ

«. لعفت مل  اذإ  قلَقیس   ، بیجت نأ  لضفألا  نم  : » نوتسنو لاقف 
... ةفرعم نم  هنكمت  ةیفیك  نع  ًالئاستم   ، هیلإ ترظن 

يف نینرلا  لصاوي  يذلا  فتاھلا  هاجتا  يف  هسأرب  ئموي  وھو  يل  لاق  هنأ  ریغ 
«. ًارظتنم هؤاقبإ  فصنُملا  ریغ  نم   ، ایھ : » يدي

. قِحُم نوتسنو  نأ  تفرع  يننكلو   ، بیجأ نأ  أشأ  مل 
ىلع فتاھلا  تعضوو   ، ةباجإلا رز  ىلع  تطغض  مث  نمو   ، يتميزع ُتدّدشف 

. ينُذُأ
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« ... ًاقح فسآ  انأ   ، عمسا  ، يّدج اي  هیِھ  : » فتاھلا ربع  تلق 

«. ؟ ریخب تنأ  لھ  : » ةعرسب ينعطاق  هنأ  ریغ 
«. ریخب انأ   ، لجأ »

تنأ نيأ   » . روفلا ىلع  هترئاث  تراث   ، كلذ دعبو   . حایترا ةدیھنت  قلطُي  هُتعمسو 
«. كیلع انقلق  انایعأ  دقل  ؟  سیفارت اي  قحب هللا 

« ... فسآ »
«. ؟ تنأ نيأ  »

«. دوعأ امدنع  ءيش  لك  كل  حرشأس  »
قمعب دّھنتو  رومألا .» نم  لیلقلا  كل  حرشأس   ، يھتنت امدنعو   . دیكأتلاب دوعتس  »
ضرتفُي ناك   . ضرتفأ امك   ، يئطخ هنإ   . سیفارت اي  كیف  ُتقثو  دقل  : » عبات مث   ، ًاددجم

« ... فرعأ نأ  يب 
«. يّدج اي  ًاریغص  ُتسل  : » بضغب تلقف 

«. ؟ ریغص كنأ  ول  امك  فرصتت  اذامل   ، ًاذإ : » ةّدحب ينلأس   ، اھدنع
« ... فصنُملا ریغ  نم  »

ىلإ ّللستت  مث  نمو  لزنملا  يف  كئاقبب  يندَعت  نأ  كداقتعاب  فصنُملا  نم  لھ  »
«. ؟ ٍفاو حرش  كرت  نود  نم  جراخلا 

« ... ، ال ًانسح »
ةرم فوخلا  ران  يف  شیعن  كتدجو  ينلعجت  نأ  كداقتعاب  فصنُملا  نم  لھ  »

«. ؟ ةیناث
مدع ةجردل  ؛  تاظحلل ًادج  ُتقعُصو   ، ةيدیلج ةعطقك  يبلق  يف  هتاملك  تلزن 
ّسحلا ًادقاف   ، غارفلا ىلإ  ُتقّدحو  ينضح  ىلإ  فتاھلا  ُتلزنأف   . مالكلا نم  يّنكمت 

لھ  . ببسلا فرعأ  مل   . مالكلا نم  نكمتأ  ملو   ، ًاریثك يرعاشم  تحِرُج  دقل   . ًامامت
بضاغ انأ  لھ  ؟  ًادج بضاغ  انأ  اذاملو  ؟  دحلا اذھ  ىلإ  ٍلابُم  ریغ  انأ  لھ  ؟  قِحُم وھ 

مأ ؟  مامتھالا مدع  نم  رْدَقلا  اذھب  يّدجو  يتدج  يتلماعم  ببسب  يسفن  نم 
هنم بضاغ  يننأ  مأ  ؟  يتالابم مدع  ىدم  كردُأ  ينلعج  هنأل  يّدج  نم  بضاغ  يننأ 

؟ اھب ُتررم  يتلا  ةبیصعلا  ةرتفلاب  يل  هریكذت  ببسب 
. ریكفتلا ىلع  يتردق  ةلئسألا  هذھ  لك  تطخت  دقل 

. ریكفتلا ىلع  يتردق  ىطختت  ةديدع  ةلئسأ 
«. ؟ سیفارت ؟  طخلا ىلع  َتلز  ام  لھ   ، سیفارت : » لوقي يّدج  تعمس 

. ينُذُأ ىلإ  فتاھلا  ُتعفرف 
«. ؟ ينعمست لھ  ؟  سیفارت اي  ينعمست  لھ  : » يّدج لاق 

«. كعمسأ انأ   . يّدج اي  لجأ  : » ُتمتمتف
ام ِنعأ  مل   . كلذ لوق  يب  ضرتفُي  ناك  ام  ؟  انقفتا  ، فسآ انأ   ، سیفارت اي  عمسا  »

« ... عقاولا يف   ، ًانسح  ... بسحف رمألا  نإ   . هُتلق



لزنملا ىلإ  دوعأس   . يّدج اي  نآلا  ةملاكملا  ءاھنإ  ّيلع  : » ریكفت نود  نم  تلقف 
«. ؟ انقفتا  ، ًاقحال كارأ   . لیلق دعب 

« ... ةملاكملا ِهنت  ، ال  سیفارت اي  لّھمت  : » ةعرسب لاقف 
. فتاھلا ُتلفقأو  ةملاكملا  ءاھنإ  رز  ىلع  ُتطغض  يننأ  ریغ 

اننأ ُتدجو   ، ةذفانلا جراخ  ىلإ  يقيدحتو  ًابناج  لومحملا  يفتاھ  يعضو  ءانثأ 
. ىوقلا فزنتسم  يننأو   ، غراف يسأر  نأب  ترعش   . دوور ثرون  ةريدتسم  نم  وندن 
دنع رورملا  ةكرح  ةدھاشم  وھ  تاظحلل  هب  مایقلا  نم  تنكمت  ام  لكو 
نم ةریبك  لَتُك   ، تالفاحو تانحاش   ، ةلَفقُم لقن  تابرعو  تارایس   ... ةريدتسملا

... حابصلا سمش  يف  ألألتت  نَّولملا  ندعملا 
«. ؟ كلذك سیلأ   ، ًالھس رمألا  سیل  : » لوقي نوتسنو  ُتعمس   ، لیلق دعب 

«. مممھ : » نھِذ دورشب  تلقف 
«. ًالھس ًارمأ  سیل  ًاریغص  نوكت  نأ  »

. يدامرلا لجرلا   ... رعشلا ّيدامرو   ، نیَنیعلا ّيدامر  لجرلا  ىلإ  ؛  هیلإ ترظنف 
؟ تنأ نم   ... ًاقح  ، ينعأ ؟  تنأ نم  يرس : يف  لءاستأ  ينُتدجوو 

«. ؟ ریخب تنأ  لھ  : » ينلأس
ول امك   ، بيرغ لكشب  ًادیعب  يتوص  ادب  ؟ .» نآلا باھذلا  يننكمي  لھ  : » هتبجأف

. ًابيرقت يل  سیل  هنأ 
«. ؟ باھذلا ديرت  نيأ  ىلإ  : » نوتسنو ينلأسف 

ةرایسلا هذھ  يف  ءاقبلا  ديرأ  دُعأ  مل   . ناكم يأ  ىلإ  : » تبجأو ّيَفتك  ُتززھف 
«. بسحف

«. ؟ كّدجو كتدج  لزنم  ىلإ  ّكلقُن  نأ  انم  ديرت  لھ  »
«. «ال

«. ؟ كتجارد ديرت  لھ  »
«. ّيَتلجع هيأ  يآ  يسلا  تّقزم  : » هل تلقف 

«. كانھ ّفقوت   . ةرایسلا فقَوأ  : » هل لاقو  علصألا  لجرلا  ىلإ  َتفتلاف 
فقوم لوخدل  ویلبد  مأ  يبلا  ةرایسب  روانو  أطبأو   ، هنم بلُط  ام  علصألا  لجرلا  ذّفن 

. يفلَخلا جاجزلا  ربع  ةعيرس  ةرظن  يقلُي  نوتسنو  تيأر   ، انفقوت ءانثأو   . تالفاح
فقوتت سدیسرم  زارط  نم  ءادوس  ةلَفقُم  لقن  ةبرع  تيأرف   ، هترظن هاجتا  ُتعبت 

يل قبس  يتلا  اھسفن  ةلَفقُملا  ةبرعلا  اھنأ  يف  كشلل  لاجم  كانھ  نكي  مل   . انءارو
ناك  . كلذ ىلع  ةنھارملل  ًادعتسم  تنكو   ، عدوتسملا ةروص  ّةیفلخ  يف  اھتيأر  نأ 

، راطإ نود  نم  ةراظن  عضي  يذلا  قئاسلا  اھنم  جرخو   ، لقنلا ةبرع  يف  نالجر  كانھ 
دعقم ىلع  سلاجلا  لجرلا  ناكو   ، لبَق نم  هتيأر  نأ  يل  قبسي  مل   . ليزھ هھجوو 

. نونثُعلا ةیحللا  لجر  وھ  بّاكرلا 
«. ؟ يرجي اذام  : » نوتسنول تلق 

«. اننوبز ةمدخب  رختفن  نحن  : » ًابیجم يل  مستباف 
. هھجو يف  ًاسباع  ُتلق  ؟ .»! اذام »



يفلَخلا جاجزلا  ربع  جراخلا  ىلإ  رظنلا  يب  ضرتفُي  هنأ  ىلإ  ًاریشم   ، هسأرب أموأف 
يبناجلا بابلا  قئاسلا  حتف  دقف   . هینعي ناك  ام  تكردأ   ، كلذ ُتلعف  امدنعو   . ًاددجم

ىلع اھعفدب  عرش  امدنعو   . ًاریثك يتجارد  هبشت  اھنإ   . ةجارد جرخأو  لقنلا  ةبرعل 
يتجارد اھنأ  تكردأ   ، حضوأ لكشب  اھتيؤر  نم  ُتنكمتو  ویلبد  مأ  يبلا  وحن  فیصرلا 

. ةفیظن تدب  اھنإ  ىتح  ؛  نیتديدج نیتلجعب  تّدوُز  دقل   . ًاقح
«. ؟ كبجعُت لھ  : » نوتسنو ينلأس 

« ... فیك نكلو   ... ًاركش  ، لجأ  ... لجأ : » ُتمتمتف
«. ًادج ةلیحلا  وعساو  نحن  : » نوتسنو باجأف 

فیصرلا ىلع  كانھ  فقوو  ویلبد  مأ  يبلا  ىلإ  لصو  دق  نونثُعلا  ةیحللا  لجر  ناك 
. ربصب ًارظتنم   ، يتجارد عم 

«. قلطنا  ، ًاذإ : » نوتسنو لاقف 
. هیلإ ترظنف 

«. سیفارت اي  كیلإ  ثدحتلا  ًاریثك  يندعسأ  : » ًالئاق مستباو 
. جورخلاب تعرشو   ، ةرایسلا باب  تحتف 

«. كل هُتلق  ام  َسنت  ال  : » لوقي نوتسنو  تعمسف 
. هھاجتا يف  ءارولا  ىلإ  ةعيرس  ةرظن  ًایقلُم  ُتفقوت 

«. ؟ انقفتا  ، ةعاس نورشعو  عبرأ  : » ّيَنیع ىلإ  ًارظان  لاقف 
يف يسأرب  ُتأموأو  يرظن  تلزنأ  مث  نمو   ، ةلیلق تاظحلل  هیلإ  قيدحتلا  ُتلصاو 
ًاوخَر يل  ودبي  ذإ  ؛  كتعاس مازِح  ّدش  كیلع  : » هل تلقو   ، رسيألا همصعم  هاجتا 

«. ًالیلق
ظحال امدنع  هیَنیع  يف  ودبت  ةشھد  ةرظن  تيأرو   ، همصعم ىلإ  رظني  وھو  هُتبقار 

، لؤاست ةرظن  هھجو  ىلعو  يھاجتا  يف  هترادتسا  ءانثأ   ، نكلو  . اغیموأ مشو  روھظ 
. بابلا تقلغأو  ةرایسلا  نم  تجرخ 
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يتجارد تبكر  امدنع  هیلإ  بھذأس  يذلا  ناكملا  نم  ًامامت  ًاقثاو  نكأ  مل 

ناكم يف  نوكأ  نأ  يف  يتبغر  وھ  دیكأتلاب  هفرعأ  ام  لكو   . فیصرلا ىلع  ُتقلطناو 
يف ریسلا  ةلصاوم  نم  ًالدب   ، كلذل  . هلعفأ ام  ةيؤر  اغیموأ  لاجر  عیطتسي  ثیح ال  ام 
هاجتالا ُتكلس   ، يرثأ ّعبتت  مھیلع  لھسلا  نم  نوكیف  هكلسن  انك  يذلا  هاجتالا 

. اھنم انمِدق  يتلا  قيرطلا  ىلع  سكاعملا 
. سدیسرم زارط  نم  ءادوسلا  ةلَفقُملا  لقنلا  ةبرع  بناجب  ُتررم   ، ببسلا اذھل 

. اھلكیھ يف  جاعبنالا  ُتظحال  ٍذئدنعو 
طیحملا ناكملا  ىلع  زكرأ  تنك  ذإ  ؛  رمألا ئداب  يف  هل  يتظحالم  يَعأ  نكأ  مل 

قيرط يأ  نع  ًاثحابو   ، يمامأ ةريدتسملاو  تاقرطلا  میمصت  ىلإ  رظنلا  ًانعمم   ، يب
ُتررم امدنعو   . هكولس ةلَفقُملا  لقنلا  تابرعو  تارایسلا  عیطتست  ال  ًادج  ّقیض 

ام ًةأجف  تكردأ   ، ةاشملل قفن  ىلإ  يدؤي  ًاّقیض  ًارمم  تيأرو   ، لقنلا ةبرع  بناجب 
. هتيأر

. سدیسرملل رسيألا  يمامألا  راطإلا  قوف  ةبرعلا  لكیھ  يف  جاعبنا 
نكأ مل   ، ةلیلق تاظحلل   . هنأش يف  يداع  ریغ  ءيش  الو   ، ًاریبك ًاجاعبنا  سیل 
ةثداح هب  ببستت  يذلا  ررضلا  نم  عون  وھف   . هیف يریكفت  ببس  نع  ةركف  ةيأ  كلمأ 
جاعبنا  . موي لك  ةلَفقُملا  لقنلا  تابرعو  تارایسلا  ىلع  ءرملا  هاريو   ، ةفیفط مادطصا 

... شودخم ءالطو   ، نّضغتم ندعمو   ، لكیھلا يف 
. ًةأجف رمألا  يل  حّضتا   ، كلذ دعب 

... مادطصا ِةثداح  نع  مجان  ُررضلا 
... شودخم ءالط 

فقوم هاجتا  يف  ءارولا  ىلإ  ُترظنو   ، ُتفقوتو حباكملا  ىلع  ةأجف  ُتطغض 
. غراف تالفاحلا  فقومو   ، ویلبد مأ  يبلا  الو  ةدوجوم  لقنلا  ةبرع  دَُعت  مل   . تالفاحلا
، ًادیعب ءادوسلا  لقنلا  ةبرع  تحمل  يننأ  ُتننظو   ، قيرطلا دادتما  ىلع  ترظن 

مأ ال. اھتيأر  دق  تنك  اذإ  امب  يتالابُم  مدع  ةجردل  ًادج  ةدیعب  تناك  اھنكلو 
ُتلواحو  ، ةعرسب ّيَنیع  ُتضمغأ   ، ينھِذ يف  ةلثام  هتيأر  ام  ةروص  ءاقب  يف  ًالمآ 
ُتدجو دقل   . راطإلا قوف  جاعبنالا  يتيؤرو  سدیسرملا  بناجب  يرورم  ةظحل  لُّیخت 

، يلوَح ناكملا  ألمت  يتلا  رورملا  ةكرح  جیجض  طسو  زیكرتلا  يف  ةیقیقح  ةبوعص 
وھ ام  ىلع  يزیكرت  يف  ریثأتلا  نم  جیجضلا  عنمل  يدھج  ىراصُق  تلذب  يننكلو 
يف مَّلثملا  جاعبنالاف   . اھنع ثحبأ  يتلا  ةروصلا  تداع   ، ًاریخأ  . يسأر لخاد  دوجوم 

... بِقَع ىلع  ًاسأر  بولقم  ةھكاف  ءاعو  قمعو  مجحب  وھ  قّاربلا  دوسألا  ندعملا 
ندعملا ىلع  كانھو   ... يّضفلا نوللا  نم  ءيش  هیف   ، لكیھلا ىلع  طشَك 

... ةنوشخب شودخملا 
؟ كلذ ّلیختأ  لھ 

. هتيأر يننأ  ُتدقتعا  ام  ةروص  ينھِذ  يف  ُتّربكو   ، يسافنأ ُتسبحف 



. حوضوب هنم  ققحتلا  بعصيو   ، هنم ریثكلا  كانھ  نكي  مل 
. ّلیختأ نكأ  مل  يننكلو 

. شودخملا ندعملا  ىلع  ءارفص  ةریغص  عَقُب  بير  الب  كانھ 
... رفصأ

. يمأ ةرایس  نول 
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... ًانیمي فطعنا   ، ةدراي نیسمخ  دعب 

امنیب يبأب  صاخلا  ةحالملا  زاھج  ىلإ  يعامتسا  ءانثأ  ام  ًاعون  ةبارغلاب  ترعش 
بیَج يف  هُتعضو  دقف   ، عقاولا يف  زاھجلا  ةيؤر  نم  نكمتأ  مل   . يتجارد دوقأ  تنك 
بسحف ةأرما  توص  لب   ، ينھّجوت ةطراخ  كلمأ  نكأ  مل  كلذلو   ، يولُعلا صیمقلا 
يلاتلا لكشلا  ىلع  ةريدتسم  ةملك  ام  ببسل  ظفلت  تناك  ذإ   ) ام دح  ىلإ  ًابيرغ 

(. ةریتسم
... يناثلا جرخَملا  كلسا  مث  نم  ةریتسملا  لخدا   ، ةدراي ةئم  دعب 

يھو  ، ينقحالت تلظ  ةیبغ  ةركف  يف  ریكفتلا  تلصاو  يننأل  ًاضيأ  ًابيرغ  رمألا  ادب 
يننأ ةحالملا  زاھج  اھمدختسي  يتلا  ةحالملل  ةیعانطصالا  رامقألا  كردت  امدنع  هنأ 
ءافطإب يغالبإ  ةحالملا  زاھج  ةدیس  نم  َبلطُیسف   ، ةرایس دوقأ  الو  ةجارد  دوقأ 

، يلاتلا يطایتحالا  برسملا  دنع  ؛  ةمدخلا هذھ  لامعتسا  ةءاسإ  ببسب  زاھجلا 
هلمعتست الو   ، ةیعانطصالا رامقألا  ربع  ةحالملا  زاھج  ئفطأو  كتجارد  نع  لزنا 

. ةرایس دوقت  نكت  مل  ام  ًاددجم 
. كلذ نم  رثكأ  اھنإ  لب  ، ال  ةیبغ ةركف  اھنأ  ُتفرع  دقل 

. يسأر نم  ةركفلا  جارخإ  نم  نكمتأ  مل  يننكلو 
... نكمأ اذإ  فطعنا 

تیتشت فدھب  ةیبغ  رومأ  يف  ركفأ  ينلعجي  يلقع  ناك  اذإ  امع  ُتلءاستو 
رومألاو  ، ةدقعملا رومألا  يأ  ؛  اھیف ریكفتلا  يف  بغرأ  ال  يتلا  رومألا  نع  يھابتنا 

... اھیف ریكفتلا  ًادج  بعصي  يتلا  رومألاو   ، ةملؤملا
. يمأ ةرایسك 

. سدیسرم زارط  نم  ةلَفقُملا  لقنلا  ةبرع  ىلع  رفصألا  ءالطلاو 
. امبر طقف   ، امبر نيرمألا  نیب  ةلِص  دوجو  لامتحاو 

وفلوفلا ةرایس  نول  نوكي  امبر   . ریبك دح  ىلإ  لامتحالا  دیعب  رمألا  نأ  فرعأ  تنك 
لب ال   ، فيرلا يف  دیحولا  صخشلا  اھنأ  ينعي  ال  كلذ  نكلو   ، ًازیمم يمأب  ةصاخلا 

تارایسلا فالآ  كانھ  تناك  امبرف   . ءارفص ةرایس  كلمي  يذلا   ، ًاضيأ دلبلا  يف 
مادطصا يف  ةطروتم  اھنم  ٌّيأ  نوكت  امبرو   ، ءاحنألا يف  داقُت  يتلا  ةیھازلا  ءارفصلا 

امبرو  . رھشأ ذنم  ثدح  دق  مادطصالا  نوكي  امبرو   . ءادوسلا سدیسرملا  عم  فیفط 
يأ نع  ًامجان  جاعبنالا  نوكي  دقو   ، ىرخأ ةرایسب  تمدطصا  دق  سدیسرملا  نوكت  ال 

... جایس وأ   ، دومع وأ   ، رادجب مادطصالا  نع  ؛  ءيش
... رمألا يف  رظنلا  دَعأ 

ثداحب ءادوسلا  سدیسرملل  ةقالع  دوجوب  يحوي  ةتبلا  ءيش  ، ال  ةقیقحلا يف 
. يمأو يبأ  هیف  لتق  يذلا  ةرایسلا  مطحت 

... يھازلا رفصألا  ءالطلا  نم  ةریغصو  ةلیلق  عَقُب  ّدرجم 
ًارمأ  ، نوتسنو هلاق  ام  ًارمأ  تلفغأ  يننأب  روعش   ، هنم ّرفم  روعش ال  ىلإ  ةفاضإلاب 



... عقاولا يف  ًاماھ 
... ةبيرق كتھجُو 

ىلع ةعيرس  ةرظن  ُتیقلأو   ، قيرطلا بناج  ىلإ  ُتفقوتو   ، سوَّدلا نع  ُتففكو 
. نیل نوتوس  ةرابع  لمحت  يتلاو  ةيوازلا  دنع  عراشلل  ةلباقملا  ةھجلا  يف  ةتفاللا 

. ناونعلا نم  ققحتلا  ُتدعأو  يبیَج  نم  هُتجرخأف   ، هلمعب ةحالملا  زاھج  ماق  دقل 
يج يج  رأ 10 6  يب  نوتراب   ، نیل نوتوس 

ىلإ ُتقّدح   . ةحالملا زاھج  ىلإ  يبأ  هلخدأ  يذلا  ریخألاو  يناثلا  ناونعلا  هنإ 
تأفطأ مث  نمو   ... فورحلاو دادعألا  لخدُي  وھو  يبأ  ًّالیختم   ، تاظحلل ةشاشلا 

دحأ نأ  نم  ًاقثاو  تنك   . يلوَح ةعيرس  ةرظن  تیقلأو   ، يبیَج ىلإ  هتدعأو   ، زاھجلا
يذلا عدوتسملا  ىلإ  يداشرإب  موقیس  ةحالملا  زاھج  يف  ةظوفحملا  نيوانعلا 

. ناونعلا ةفرعمل  لیبس  كانھ  نكي  مل  نكلو   ، ةیفارغوتوف ةروص  يبأ  هل  طقتلا 
دعب ةمئاقلا  ىلع  يلاتلا  ناونعلا  هنأ  وھ  ًالوأ  نیل  نوتوس  يرایتخال  دیحولا  ببسلاو 

يعانصلا يعیبطلا  رظنملا  ىلإ   ، ءاجرأ ىلإ  يرظن  ءانثأ   ، نكلو  . ریشب ناونع 
قيرطلاف  . حیحصلا ناكملا  يف  يننأب  ام  ًاعون  ةقث  ىلع  يننأب  ترعش   ، شحوملا

لامش تارتمولیك  ةثالث  وحن  دعُب  ىلع  ةطشان  ةیعانص  ةقطنم  يحاوض  يف  عقت 
تارایس عم  ةلیلق  ٍنابم  ةيؤر  يتعاطتساب  ناك  ذإ  ًامامت - ةرِفقُم  نكت  مل   . ةدلبلا

يف ةریغصلا  عناصملاو  تاعدوتسملا  مظعم  نكلو  جراخلا - يف  ةلَفقُم  لقن  تابرعو 
غارفلاو لامعتسالا  مدعب  روعش  كانھ  ناك   . ودبي امك  ةمَدختسم  دَُعت  مل  عراشلا 

امیف ًائداھ  فیفح  توص  ثدحُت  عراشلا  يف  ةمامُقلا  تناكو   ، وّجلا ىلع  ٌرطیسم 
يف ومنت  ّةّيربلا  باشعألاو   ، فیصرلا ىلع  رطیسي  ّراضلا  بشعلاو   ، اھكرحي ءاوھلا 

. ةرفقملا ضرألا  تدادتما 
. ام صخش  ءافخإل  يلاثملا  ناكملا  هنإ 

. هیلع لافقإلل  وأ 
نيزباردلا ىلع  ًاتَّبثم  ًاینالعإ  ًاقَصلُم  تيأر   ، ءاجرألا ىلإ  رظنلا  يتلصاوم  ءانثأو 

ةلاسر نع  ةرابع  ناكو   . بثَك نع  ةرظن  ءاقلإل  هیلإ  ُتھّجوتف   ، قيرطلا بناج  ىلإ 
ءاج دقو   . فافش يكیتسالب  فلم  لخاد  ةعوضومو  هيأ 4  سایقب  ةقرو  ىلع  ةعوبطم 

: اھیف
نالعإلا يلي  ام  يف  مدھ  ِمازتعا  نع  ریخأ  نالعإ 

بابسأ لثمتت  تاكلتمملا .)  ) هاندأ لودجلا  يف  ةجردُملا  تاكلتمملا  مدھ  وروب  نوتراب  سلجم  مزتعي 
ةقطنم ديدجت  لجأل  حَرتقملا  ريوطتلا  ططخم  نمض  ةعقاو  تاكلتمملا  نأب  هب  مایقلا  مَزتعُملا  مدھلا 

سطسغأ 2013. بآ / حَرتقُملا 5  مدھلا  خيرات   . ةیعانصلا نوتوس 
لودجلا

، نیل نوتوس   2 ، نیل نوتوس  هيأ   1 ، نیل نوتوس   1
... نیل نوتوس   4 ، نیل نوتوس   3

لك يطغت  ةمئاقلا  نأ  ُتربتعاو   ، نیل نوتوس  ىلإ 38  ًالوصو  ةمئاقلا  لصاوتتو 
يننأ ُتملعو  سطسغأ - بآ /  5 ًاددجم - خيراتلا  ىلإ  ُترظن   . عراشلا يف  ينابملا 

لك ىلإ  ةفاضإلاب  همدھ  متیسو   ، انھ دوجوم  عدوتسملاف   . حیحصلا ناكملا  يف 



ةنَّودملا هیلإ  ریشت  ام  اذھ   . سطسغأ بآ / خيراتب 5  عراشلا  يف  ىرخألا  تاكلتمملا 
. يبأب ةصاخلا  ةبقارملا  ةروص  رھظ  ىلع 

Dem ا   5/8
. سطسغأ بآ /  5 ، مدھ لامعأ 

. يبأ ةنَّودم  نم  رخآلا  ءزجلا  هینعي  ام  ًاضيأ  ُتفرع   ، ًاریخأو

؟ عبارلا  ، ریخألا مویلا 

مویلا وھ  بآ  نم  عبارلا  نوكیسف   ، سطسغأ بآ / خيراتب 5  عدوتسملا  مدُھ  اذإ 
. رمأ يأ  ثودح  دھشي  دق  يذلا  ریخألا 

يننأ ةجردل  ؛  ام لؤاست  نع  ةدَّدحم  ةباجإ  ىلع  ًاریخأ  لوصحلا  دیجلا  نم 
ًاتقو عقاولاب  يّسح  ةداعتسا  ينم  ّبلطتت  مل   . ةلیلق ٍناوثل  رخآ  ءيش  لك  تیسن 

تنك ال ذإ   . ًاریثك يندعاسي  مل  يبأ  ةنَّودم  زغل  لح  نأ  ُتكردأ  ام  ناعرسو   ، ًاليوط
. عقاولا يف  ًائیش  فرعأ  لازأ ال 

فرعأ انأف ال   ، كلذك رمألا  ناك  اذإو   . ریشبب ظفتحت  اغیموأ  تناك  اذإ  فرعأ  انأف ال 
هتيامحب اغیموأ  موقت  امبر  ذإ  ؛  ةقیقحلا ىلع  نوتسنو  ينعلطأ  امبر   . ببسلا

. كلذب موقت  اھنأب ال  ًاضيأ  ًالامتحا  كانھ  ّنكلو   . هتمالس ىلع  ةظفاحملابو   ، بسحف
نأش يف  بذكي  امبر  وھف   ، ریشب نأش  يف  بذكي  ناك  اذإو   . ًابذاك نوتسنو  ناك  امبر 

. ًاضيأ رخآ  رمأ  يأ 
... كاذ امبرو   ، امبر لامتحالا  اذھ 

. دعب عدوتسملا  ناكم  ددحأ  مل  يننإ  ىتح  ؛  ًادیعب يتالؤاست  ينتفرج 
ریشب ناك  نإ  فرعأو  كلذب  موقأ  نأ  ىلإ  رخآ  رمأ  يأ  يف  ریكفتلا  نم  ىودج  ال 

مأ ال. ًاقح  كانھ  ًادوجوم 
ًانعمم  ، يمامأ قيرطلا  صّحفتب  ُتعرش   ، سمشلا ةعشأ  نم  ّيَنیع  ًابجاح 
ةقيرطلاو  ، عدوتسملل لَمتحملا  عقوملا  ةفرعم  ًالواحمو   ، میمصتلا ىلإ  رظنلا 

. ىرُأ نأ  نود  نم  هنم  ّوُنُدلل  ىلضُفلا 
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يننأ ةجردل  ؛  تارم ةدع  يبأب  ةصاخلا  ةبقارملا  ةروص  ىلإ  ترظن  نأ  يل  قبس 
قوثولا يلإ  ةبسنلاب  ًادج  بعصلا  نم  نكي  مل   ، كلذل  . بلَق رَھظ  نع  ًایلمع  اھُتظفح 
يتلا ةليوطلا  نخادملل  دب  ال   . عراشلا نم  نميألا  بناجلا  يف  نزخملا  دوجوب 
ةروصلا يف  ّةیئرم  نوكت  نأ  نم   ، ىرسیلا يفتك  قوف  نم   ، ًادیعب اھتيؤر  نم  ُتنكمت 

. ةیئرم نكت  مل  اھنكلو   ، عراشلل رسيألا  بناجلا  يف  نزخملا  ناك  اذإ 
. نیمیلا ىلإ  نزخملا  نوكي  نأ  دب  ، ال  ًاذإ

رسيألا بناجلا  يف  ام  ناكم  نم  دیكأتلاب  ةروصلا  طقتلا  يبأ  نأ  ينعي  امم 
يف هترایس  نكر  دق  ناك  اذإ  امع  ًالئاستم   ، تقولا ضعبل  كلذ  يف  تركف   . عراشلل

. ًادیعب يل  ادب  لامتحالا  اذھ  ّنكلو   ، هترایس نم  ةروصلا  طقتلاو  لباقملا  عدوتسملا 
ةنوكرم ةرایس  نأش  نمو   . كلذب مایقلا  ىلإ  ًارطضم  نكي  ملو   ، ًادج رِفقُم  عراشلاف 

كرت دق  نوكي  نأ  نم  دب  ال   ، كلذل  . ةِملؤم ماھبإك  ودبت  نأ  ناكملا  اذھ  لثم  يف 
... مث نمو   ، راوجلا يف   ، رخآ ناكم  يف  هترایس 

. يسفن تلأس  ؟  اذام مث 
نأ نود  نم  ةیفارغوتوف  ةروص  طاقتلال  يفكي  امب  عدوتسملا  نم  برتقا  فیك 

رسيألا بناجلا  يف  ينابملا  ىلإ  ًاددجم  تقّدحو  ؟  اھطقتلا ناكم  يأ  نمو  ؟  ىرُي
هنإ  . بردلا تيأر  ٍذئدنعو   ... هل ءاطغك  اھمدختسا  دق  ناك  اذإ  امع  ًالئاستم   ، عراشلل
دادتما ىلع  موقي   ، ةنّضغتم ةیكبش  كالسأ  جایس  هَیبناج  ىلع   ، ّقیض ّيبارت  برد 

يف ينابملل  ام  ًاعون  ةدیج  ةيؤر  ّرفوي  هنإ   ، هتيأر امم  ًاقالطناو   . ينابملا رّخؤم 
. عراشلل لباقملا  بناجلا 

ىلع هكولسب  ُتعرش  نإ  امو   . بردلا لخدم  ىلع  روثعلا  بعصلا  نم  نكي  مل 
بجَح نم  مغرلابف   . يبأ هكلس  يذلا  قيرطلا  هنأ  نم  ًاقثاو  ُّتب  ىتح  يتجارد 
كانھ ناك  هنأ  الإ   ، ًایئزج عراشلل  لباقملا  بناجلا  َةيؤر  ينیمي  ىلإ  ةمئاقلا  ينابملا 
نم نكمتأس  يننأ  نم  ُتنّقیت  كلذل   ، اھربع ةيؤرلا  نكمي  يتلا  تارغثلا  نم  ديدعلا 
نم ام  دح  ىلإ  ًاقثاو  تنك   ، هسفن تقولا  يفو   . هیلإ لصأ  امدنع  عدوتسملا  ةيؤر 

. ىرُأ نأ  نود  نم  عراشلل  لباقملا  بناجلا  ىرأ  يك  ٍفاك  ءاطغ  دوجو 
بناجلا يف  ينابملا  ىلع  ناتّتبثم  يانیعو   ، نیمیلا ىلإ  ًاتفتلم   ، ءطبب ُترس 

. قيرطلل لباقملا 
تناك  . ًامامت يبأ  ىطُخ  عبتأ  يننأ  يكاردإ  ببسب  ؛  بيرغ روعش  ينباتنا  دقل 

، اھسفن ةصارتملا  ةبرتلا  يأ  ؛  هامدق هتئطو  يذلا  هسفن  قيرطلا  نآطت  يامدق 
. قوحسملاب هبشألا  هسفن  رابغلاو   ، هسفن سمشلا  ةرارحل  ضَّرعملا  بشعلاو 
، اھسفن حئاورلا  مشأو   ، اھآر نأ  هل  قبس  يتلا  اھسفن  ءایشألا  ىرأ  يننأ  امك 

يننأب رعشأ  كلذ  ينلعج  دقل   . ام ةقيرطب   ، دیج روعش  هنإ   . هسفن ّزیحلا  لغشأو 
... هءارو هّفلخ  يذلا  غارفلاب  رعشأ  ًاضيأ  ينلعج  هنكلو   ، يبأ نم  ًادج  بيرق 

... يمأو وھ 



. ریبك غارف 
. ملؤم رمألا  مك   ، يھلإ اي 

كانھ  . ءطبب ُتعجارتو   ، ّيَنیع ُتفرطو   ، ُتفقوت  . ریسلا نع  ُتففك   ، كلذ دعب 
ضعبل رخآ  ناكم  ىلإ  يلقع  لقتناو   ، ام ًائیش  يانیع  تأر   ، لقألا ىلع   . ام ءيش 
بردلا نیمي  ىلإو   ، ًةرَشابم يمامأف   . هنع ثحبأ  ام  ُتفرعو   ، داع هنكلو   ، تقولا
سادكأ ىلع  ناكم  لك  يف  يوتحي  تارایسلا  حیلصتل  روجھم  ناكم  كانھ   ، ًامامت

اینبم  . ةئدصو ةميدق  ةرایس  لكیھو   ، نیَتیعادتم لمع  يَتشروو   ، تاراطإلا نم 
. ةرَثعبم ةمامُق  ىلع  يوتحي  ّقیض  رمم  امھنیب  دتميو   ، نارواجتم لمعلا  يَتشرو 
ةيؤر نم  ءرملا  ِنّكمُي  ىصقألا  فرطلا  يف  ضفخنم  ّيبشخ  جایس  ًاضيأ  كانھو 
نم ًارادج  تيأر  قفنلا  اذھ  ربعو   . قفنب هبشأ  ةوجف  ربع  عراشلل  لباقملا  بناجلا 

. ةیكبش ًاكالسأو   ، يدامرلا ّرجآلا 
ىلإ رظنأ  يننأ  يف  بایترا  يأ  يدل  دعي  مل   ، قفنلا ربع  يقيدحت  ءانثأو 

ةلیطتسم ةعطق  طقف  تيأر  دقل   . ةیفارغوتوفلا ةروصلا  يف  ادب  يذلا  عدوتسملا 
ًّالیختم  ، ةلیلق تاظحلل  ّيَنیع  ُتضمغأ   ، اذل  . ٍفاك نم  رثكأ  كلذ  نكلو   ، هنم ةّقیضو 
ّيَنیع تحتف  امدنعو   . الإ سیل  دكأتلا  فدھب   ، ىرخأ ةرم  ةیفارغوتوفلا  ةروصلا 
ناكملا يف  يننأ  طقف  كردُأ  مل   ، تارایسلا حیلصت  ناكم  ىلإ  ترظنو  ًاددجم 

. ةیفارغوتوفلا ةروصلا  يبأ  هنم  طقتلا  يذلا  ناكملا  ديدحتلاب  ُتفرع  لب   ، حیحصلا
كالسألا جایس  يف  ةوجف  ربع  ةبوعصب  ُتررمو   ، جایسلا ىلإ  يتجارد  ُتدنسأ 
ةقراحلا سمشلا  تناك   . لمعلا تاشرو  َيیَنبم  وحن  ُتھجوتو   ، ةنّضغتملا ةیكبشلا 

ءانثأو  . زاكلاو طفنلا  ةحئارب  لَقثُم  نخاسلا  ءاوھلاو   ، ءامسلا ِدبَك  يف  ةعفترم 
ةمامُق ةحئار  ءاوھلا - عم  ّيلإ  فرجنت  ىرخأ  حئاور  تأدب   ، ّقیضلا رمملا  نم  يبارتقا 
ةمامُق ءاعو  لوح  ّزئي  بابذ  توص  ُتعمسو  نّفعتم - ماعطو   ، دھعلا ةميدق  ةِنتن 

. هتايوتحمب حفاط  َبلوَدُم 
ميدق جایس  هنإ   . رمملا رخآ  يف  يبشخلا  جایسلا  هاجتا  يف  يریس  ُتعبات 
ًادیعب ىقبأ  يك  ءانحنالا  ىلإ  ًارطضم  يسفن  دجأ  ملو   ، ةوخَر هحاولأ  ُضعب   ، عّدصتم
ىلإ ّرطضا  دق  يدلاو  نوكي  نأ  دب  ال   ، نكلو  . ًابيرقت يعافتراب  هنأل  راظنألا  نع 
هسأر يقبيو   ، ينحني وھو   ... يتّلیخم يف  حوضوب  هتيؤر  يتعاطتساب   . ءانحنالا
يننأب روعشلا  نم  ُتنكمت  دقل   . هيَدي نیب  اریماكلاو   ، جایسلا نم  ّهوُنُد  ءانثأ  ًاضفخنم 
كسَمأ يذلا  هسفن  وخَّرلا  يبشخلا  حوللاب  كسمُأو   ، ناك ثیح  دوجوم  انأ   . هعم

ربع نيَرظانو   ، دحاو بناج  ىلإ  هّايإ  نیَعفاد   ، ًاعم يبشخلا  حوللا  انبحس  دقل   ... هب
... عراشلل لباقملا  بناجلا  يف  عدوتسملا  ىلإ  ؛  ةوجفلا

ّرجآلا نم  ناردج  ؛  ًامامت ةیفارغوتوفلا  ةروصلا  يف  رھظ  امك  عدوتسملا  ادب 
طاحُم ریغص  ةرایس  فقومو   ، رھظملا ةبلص  باوبأو   ، ذفاونلا ىلع  رئاتسو   ، يدامرلا
زارط نم  لقن  ةبرعو  ویلبد  مأ  يب  ةرایس  كانھو   ، ةیكبشلا كالسألا  نم  ٍجایسب 
طقف نیبئاغلا  مھ  ةثالثلا  اغیموأ  ُلاجر  ناكو   . عدوتسملا مامأ  ناتنوكرم  سدیسرم 
يف نیعوبطملا  خيراتلاو  تقولا  ىلإ  ةفاضإلاب   ، ةروصلا يف  ادب  يذلا  دھشملا  نع 



. ةیلفُّسلا ىنمیلا  ةيوازلا 
15/07/13 ،16:08

. ویلوي زومت /  15 ، قئاقد ينامثو  ةعبارلا 
. يمأو يبأ  ةافول  قباسلا  مویلا 

. قئاقد تسو  ةعساتلا  اھنإ   . يتعاس ىلإ  ُترظنو 
. سطسغأ بآ / نم  ثلاثلا 

. تاذلاب نآلا   ، مویلا
. ریخألا مویلل  قباسلا  مویلا 

ُّتب ىتح  يّتیعضو  ُتلّدعو   ، جایسلا يف  ةوجفلا  ةلابُق  ضرألا  ىلع  ُتسلج 
ُترظتناو ُتبقار   ، كلذ دعبو   . عدوتسملل ةنكمم  ةيؤر  لضفأ  ىلع  يلوصح  نع  ًایضار 

. بسحف
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ُتددم  ، ةقیقد نیعبرأو  ةرشاعلا  ةعاسلا  دنع  يأ   ، ةعاسلا فصنو  ةعاس  دعب 
نكي ملو   ، هتيؤر ُتدرأ  امم  ءيش  يأ  َرأ  مل   . ينع رابغلا  ُتضفنو  ُتفقو  مث   ، يقُنُع

. ءيش يأ  ةيؤر  نود  نم  مویلا  لاوط  انھ  سولجلا  يناكمإب 
. ًارظتنم هلك  مویلا  ءاضق  يناكمإب  نكي  مل 

. ةاشملا رمم  ىلإ  تدعو  ةریخأ  ةعيرس  ةرظن  تیقلأ 
نكلو  ، لومحملا يفتاھ  ةطساوب  عدوتسملل  ةلیلق  ًاروص  تطقتلا  دق  تنك 

ةرَشابملا روصلا  نأ  نم  مغرلابو   . ةیلاع ةدوج  تاذ  تسیل  يفتاھ  يف  اریماكلا 
دھشملا ریبكت  دعب  اھُتطقتلا  يتلا  كلت  نأ  الإ   ، ًادج ةّئیس  تسیل  اھُتطقتلا  يتلا 

ًابكار يّدجو  يتدج  لزنم  ىلإ  تدع   ، كلذل  . لیصافتلا رھظُت  الو  ةشَّوشم  تناك 
، ًاراركتو ًارارم  هُتيأر  ام  ًّالیختم   ، يسأر يف  ءيش  لك  بیلقت  ُتلصاوو   ، ةجاردلا

. نامأب يتركاذ  يف  ریغص  لیصفت  لك  رارقتسا  نم  ًادكأتمو 
ًامقر ُتعضوو   ، ةلصفنم تائف  ىلإ  تامولعملا  تمّسق   ، ركذتلا ةیلمع  لیھستلو 

. ةفلتخم ةئف  لكل  يلقع  يف 
بابب دَّوزم   ، ٍوتسم هحطس   ، دحاو قباط  نم  ىنبم  عدوتسملا : -   1
لجرلا تيأر  يننكلو   ، يفلخلا بابلا  َرأ  مل   ، عقاولا يف   . يفلخ رخآبو  ّيمامأ 
رّخؤم يف  ةمئاقلا  ةحابلا  يف  ةيدّقفت  ةلوجب  موقي  نونثُعلا  ةیحللا  اذ 
ةدَّوزم ذفاونلا  لكو   . يمامألا بابلا  نم  دیكأتلاب  جرخي  مل  وھو   ، عدوتسملا

. ةلَدسُم رئاتسلا  لكو   ، رئاتسب
ةحابلاو  ، عدوتسملا َيبناج  دنع  روبلا  ِضرألا  نم  عَقُر  كانھ  طیحملا : -   2
ةطاحم لوقحلاو   . دیعبلا ىلإ  ةدتمم  ةئیھلا  ّةثر  ًالوقح  يذاحت  هرّخؤم  يف 
هرّخؤم يف  ةحابلاو   ، ىنبملا ةمّدقم  يف  تارایسلا  فقومو   . عئاشوب

. راتمأ ةثالث  وحن  عفتري  ةیكبشلا  كالسألا  نم  ٍجایس  نمض  نادوجوم 
راتمأ ةثالث  عافتراب  تارایسلا  فقوم  لخاد  ىلإ  ناتيدؤملا  ناتلفقُملا  ناتبّاوبلاو 

. ًاضيأ
ةدم لاوطف   . مدختسم ریغ  نوكي  داكي  هسفن  عراشلا  نیل : نوتوس  -   3

. ةتبلا ًةاشم  َرأ  ملو   ، تابرع رشع  نم  رثكأ  رورم  ظحلأ  مل   ، كانھ يدوجو 
نوتسنو  . عدوتسملا يف  لقألا  ىلع  لاجر  ةعبس  كانھ  نولغاشلا : -   4
ةیحللا وذو   ،( ثیمس نيِوُأ  هسفن  اعد  يذلا  كاذ   ) علصألاو  ،( نیَنیعلا ّيدامر  )
تارایس تاراطإ  ىلع  رانلا  قلطأ  يذلا  كاذ   ) حَّلسملا لجرلاو   ، نونثُعلا
لجر ؛  لبَق نم  امھَرأ  مل  نالجرو   ، هجولا لیحن  لجرلاو   ،( هيأ يآ  يسلا 

وذ تالضعلا  لوتفم  مخض  لجرو   ، ةرمُحلا ىلإ  لئام  رعش  وذ  ةرشبلا  بحاش 
ال تنك  امنیب  عدوتسملا  نم  مھنم  ةثالث  جرخ  دقل   . رھظملا يَتضیغب  نیَنیع 

ءاحنأ يف  بوجي  وھو  قئاقد  سمخ  نونثُعلا  ةیحللا  وذ  ىضقو   . كانھ لازأ 
ةیحانلا نم  ام  ًائیش  رضحأو  ةینبلا  مخض  لجرلا  جرخ  امك   ، ةیفلخلا ةحابلا 



يف هجولا  ُلیحن  لجرلا  لاج   ، نیَتبسانم يفو   . ةلَفقُملا لقنلا  ةبرعل  ةیفلخلا 
يقب دقل   . ةراجیس ًانِّخدم  تارایسلا  فقوم  يف  انيَوُھلا  ىشمو   ، جراخلا
ةدحاو ةرم  ذفاونلا  دنع  ترھظ  مھھوجو  نكلو   ، لخادلا يف  نورخآلا  ةعبرألا 
نیحتاف وأ   ، رئاتسلا نیب  نم  جراخلا  ىلإ  رظنلا  نیقِرتسُم   ، لقألا ىلع 

. ءاجرألا ىلع  ةلماش  ةرظن  ءاقلإل  ىلعألا  ىلإ  ًایئزج  رئاتسلا 
مل  . عدوتسملا يف  ریشب  دوجو  ىلع  يقیقح  لیلد  ال  جاتنتسالا : -   5

ةبسنب قثاو  يننكلو   . كانھ هدوجو  تبثُي  ءيش  يأ  َرأ  مل   ، عقاولا يفو   . هَرأ
ةبقارملا ةروص  ؛  كلذ ىلإ  ریشي  ءيش  لكف   . كانھ دوجوم  هنأ  يف  ةئملا  يف   99

يف ةعبسلا  لاجرلا  كولسو   ، ریشبب اغیموأ  مامتھاو   ، يبأ اھطقتلا  يتلا 
نوظّقیتم مھو  ىنبملا  لوح  ةيدّقفت  تالوجب  نوموقي  اوناك  ذإ  ؛  عدوتسملا
لكشب ریشي  ءيش  لك   . تقولا لاوط  ةَقلغُم  رئاتسلا  اوقبأ  امك   ، رارمتساب

. عدوتسملا يف  ریشب  دوجو  ىلإ  يقطنم 
اذاملو ؟  كانھ هلعفي  يذلا  ام   . ةیقطنملا ریغ  رومألا  نم  ریثكلا  كانھ  ّنكلو 
ىلع ىضم  مكو  ؟  مھنیجس هنأ  مأ  هنومحي  لاجرلا  ناك  لھ  ؟  اغیموأ هب  ظفتحت 

، ةلاحلا هذھ  يف  ؟  ةروصلا يبأ  طقتلا  امدنع  كانھ  ناك  لھ  ؟  عدوتسملا يف  هدوجو 
؟ رثكأ امبرو   ، ًابيرقت عیباسأ  ةثالث  لاوط  كانھ  لازي  اذامل ال  ؟  كانھ لازي  اذامل ال 

. تاباجإ يأ  كلمأ  نكأ  مل 
. نآلا ماھ  ریغ  رمألا  نكلو 

ةجاردلا نتم  ىلع  يدجو  يتدج  لزنم  ىلإ  يتدوع  ءانثأ  نآلا  ينّمھي  ام  لكف 
يف كلذ  لك  ىنعم  يف  ریكفتلا  يناكمإبو   . ءيش لك  يراھظتسا  نم  دكأتلا  وھ 

. نآلا ّمھي  ام  لك  يھ  عئاقولاف   . قحال تقو 
. عئاقولا

. لیصافتلا
لك ةعجارمب  ُتعرشو   ، يسأر يف  ةيادبلا  ىلإ  طيرشلا  فل  رز  ىلع  ُتطغضو 
دَّوزم  ، ٍوتسم هحطس   ، دحاو قباط  نم  ىنبم  عدوتسملا : - 1 . ىرخأ ةرم  ءيش 

... يفلخ رخآبو  ّيمامأ  بابب 
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ىلإ لصأ  امدنع  يرجیس  ام  لك  يف  ریكفتلا  مدع  يف  يتبغر  نأ  نآلا  كردُأ 
انأف  . عدوتسملا يف  هتيأر  ام  لك  ظفح  يمازتعا  ببس  نم  ءزج  يّدجو  يتدج  لزنم 

ناءاتسیس امھنأ  يفكي  امب  ّئیسلا  نمف   . كلذ يف  ریكفتلا  أشأ  مل  عقاولا  يف 
ةيؤرل لزنملا  ىلإ  ًادئاع  تنك  ولف   . كلذ ىنعم  فرعأ  نكأ  مل  يننأ  أوسألاو   ، ينم
تنكو  . ينم ناءاتسیس  امھنأ  فرعأس  تنك  يننأل  ؛  ًافلتخم رمألا  ناَكل  يمأو  يبأ 

؛ لقألا ىلع  هعقوت  يب  ردجي  ام  فرعأس  يننكلو   ، عبطلاب ًاضيأ  قلقلاب  رعشأس 
... امھلامآل حضاولا  يبییختو   ، يبأ توص  يف  ئداھلا  مزحلاو   ، يمأ يَنیع  يف  ملألا 

. يروعش ءوس  ىدم  فرعأسو   ، هعقوت يب  ردجي  ام  فرعأس  تنك 
ّدجو ةدج  لب   ، نيَءاتسم بأو  مأ  ةھجاومل  لزنملا  ىلإ  ًادئاع  نكأ  مل  يننكلو 

، كلذل  . ام ٍّدح  ىلإ  فیخم  رمأ  اذھو  ؛  ثدحیس ام  ًاقح  فرعأ  نكأ  ملو   ، نيَءاتسم
رومألا لك  ظفح  ىلع  هنم  ًالدب  تّزكر   ، رمألا اذھ  يف  ریكفتلا  نم  ًالدب  يننأ  ضرتفأ 

ام يف  ریكفتلا  نع  ًایلك  تعنتماو   ، ينھذ يف  هطیحمو  عدوتسملاب  ةقلعتملا 
. تیبلا ىلإ  لصأ  نیح  هھجاوأس 

. هلعفأ ام  يَعأ  تنك  يننأ  دقتعأ  ال 
. كلذ فرعأ   ، عقاولا يف 

ةلاح يف  يدوجوب  هبشأ  رمألاف   . ةتبلا عدوتسملا  نم  يتدوع  ًاقح  ركذأ  يننأل ال 
نع يلوزنو   ... يّدجو يتدج  لزنم  ىلإ  يلوصو  ًادیج  ركذأ  ال   . لوھُّذلا نم 
نإ ًاضيأ  ركذأ  ال  يننكلو   ... نيزختلا عدوتسم  يف  ًابناج  اھايإ  يعضوو   ... ةجاردلا
ةلاح يف  تنك   . ةیفلخلا ةبّاوبلا  ربع  مأ  يمامألا  قيرطلا  ىلع  ًارورم  ُتلخد  دق  تنك 

ةمتمتلا تلصاو  يننأ  ةجردل   ، عدوتسملا يف  هتيأر  ام  ىلع  ديدشلا  زیكرتلا  نم 
؟ مھتيأر نيذلا  لاجرلا  ددع  مك   . يفلخلا بابلا  ىلإ  عدوتسملا  نم  ًادئاع  تنك  امیف 

هجولا وذ   ، حَّلسملا لجرلا   ، نونثُعلا ةیحللا  وذ   ، نوتسنو  ، علصألا ؟  اوناك نم   . ةعبس
... لیحنلا

ةفقاو يتدج  تيأر   ، يرظن ُتعفر  نیحو   . ةأجف يفلخلا  بابلا  حتُف   ، كلذ دعب 
. ًایقیقح ءيش  لك  حبصأ   ، ًةأجفو  . عومدلاب ناَتقروَرغُم  اھانیعو  كانھ 

انك  . كتدوع ىلع  دمحلا    » . يلوح اھیَعارذ  ًةیقلُم  ْتكب  سیفارت .»!  ، هوأ »
«. ؟ تنك نيأ   . قلقلا يَديدش 

لوق مدع  نع  كیھان   ، سفنتلا نم  تّنكمت  داكلاب  يننأ  ةجردل  ؛  ةوقب ينتنضح 
. ءيش يأ 

يننأب رعشأ  ينتلعج  ةجردل  ةوقب  يتقناعم  ةلصاومو   ، ًةیكاب تلاق  سأب .» «ال 
اھيَدي تعضوو   ، ًةأجف ينتتلفأو  « ... نآلا ریخب  تنأ   ... ریخب ءيش  لك   » . قنتخأ داكأ 
ينْتلأس ؟ .» سیفارت اي  كلذك  سیلأ   ، ریخب تنأ   » . اھیَعارذ ًّةدام   ، ّيَفتك ىلع 

ىلإ جاتحأ  ام  لك  اذھ   ... ریخب كنإ  يل  لُق   ، ًءاجر  » . ریبك لاعفناب  ّيَنیع  ىلإ  ًةقّدحم 
« ... هتفرعم



. ينیع نع  ةعمد  ُتحسمو  ریخب .»! انأ   ، ًاقدِص  . يتدج اي  ریخب  انأ  : » اھل تلقف 
« ... يب ضرتفُي  ناك  ام   . يتدج اي  ًاقح  فسآ  انأ  »

ةجردل ماكحإب  يّايإ  ًةّماضو   ، اھفتك ىلإ  يسأر  ًةبذاج   ، ًاددجم يب  تكسمأو 
يھجو دوجوبف  ؛  عنامأ مل  يننكلو   . ةرملا هذھ  ًاقح  سفنتلا  نم  يّنكمت  مدع 
رّخؤم ىلع  ةضبقلا  ةيوق  اھِدي  ِماكحإو   ، عومدلاب ةاطغملا  اھترشب  ىلع  ًاطوغضم 
دجأ ملو  ةیقیقحلا - يتاذ  ىلإ  ًاددجم - يسْفن  ىلإ  تدع  يننأب  ُترعش   ، يسأر
يأ مھف  ةلواحم  وأ   ، ءيش يأ  يف  ریكفتلا  ىلإ  ًارطضم  نمزلا  نم  ةظحلل  يسفن 
ّنیعت ام  لكف   . هب رعشأ  ام  ديدحت  ىلإ  ًارطضم  يسفن  دجأ  مل  يننإ  ىتح   . ءيش

. الإ سیل  روعشلا  وھ  هب  مایقلا  ّيلع 
. روعشلا اذھ  نكي  ًّايأ 

ًاریخأ يسأر  عفر  ّيلع  ّنیعتو   ، دبألا ىلإ  يسافنأ  سبح  نم  نكمتأ  مل  يننكل 
لخدم يف  ًافقاو  ناك   . يّدج تيأر   ، ٍذئدنعو  . ءاوھلا ضعب  قشنتو   ، يتدج فتك  نع 
تاراَمأ هھجو  ىلعو   ، ًابَعتُم ادب  دقل   . ّيَنیع ىلإ  ءودھب  ًاقِّدحم   ، يتدج ءارو  خبطملا 

. ّيلإ رظنلا  يف  هتقيرط  وھ  رخآ  رمأ  يأ  نم  رثكأ  ينمدص  ام  ّنكلو   . داھجإلاو قلقلا 
ناك امدنع  يبأ  يَنیع  يف  اھتيأر  نأ  يل  قبسو   ، ًادیج ةرظنلا  هذھ  فرعأ  انأف 
سأیلاو  ، قلقلاو ملألاو   ، حایترالاو ملألا  ةبیخ  نم  بيرغلا  جيزملا  كلذ  ؛  ينم ءاتسي 

... مّھفتلاو
. ًادیج اھفرعأ 

. ةدیج ءاوجألا  تدب   ، ةلوھس رثكأ  رومألا  يلعج  مدع  نم  مغرلابو 
. فطلب يتدج  قانِع  نع  دعتبأ  انأو  تلق  يّدج .» اي  فسآ  »

«. ًاضيأ فسآ  انأو  : » لاقو هسأرب  أموأف 
... فرعأ تنك  لب  ال،   ، ًانسح  . ركفأ تنك  اذامب  فرعأ  ال  : » يسأر زھأ  انأو  تلقف 
. هلوق لواحأ  امب  ًاقح  ِملاع  ریغ   ، ةدیھنت ُتقلطأو  « ... رمألا ناك   ... فرعأ ... ال  يننكلو

«. ؟ عئاج تنأ  لھ  : » يّدج ينلأس   ، ةأجف
يننكلو  . لجأ  ، ًانسح : » ددرتب تبجأ  مث   ، لاؤسلا نم  ًالیلق  ًائجافتم  هیلإ  ُترظنف 

« ... نع كیلإ  ثدحتلا  ىلإ  ًاقح  ةجاحب 
ضعب نع  ًاقحال  ثدحتنس   ، هوأ : » لاقو ءوسلاب  رذنُت  ةقيرطب  ينعطاق  هنأ  ریغ 
تنأ  ، أدبن نأ  لبق   ، نكلو  . ًاریثك ملكتن  نأ  انیلع   . كلذ نأش  يف  قلقت  ال   . رومألا

«. ماعطلا ضعب  لوانت  ىلإ  ةجاحب 
يف هیلإ  ثدحتلا  ّيلع  نأو   ، ماعطلا لوانتل  يدل  تقو  ال  نأب  هربخُأ  نأ  ُتدرأ 

ينقمرو هسأر  لامأ   ، ملكتأل يمف  تحتف  امدنع   ، نكلو  . ناوألا تاوف  لبقو  لاحلا 
سیل نآلا  هتشقانمب  عورشلا  نأ  ُتفرعف   ، ءيش يأ - لوق - ىلع - ؤرجت - ةرظنب ال -

. ةدیج ةركف 
. ًادج ًاعئاج  تنك   ، كلذ ىلع  ًةوالع 

. ًاعوج ّروضتأ  تنك   ، عقاولا يف 
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حئارش نم  ریبك  قبط  عم  ضَیبلاو  دَّدقملا  محللا  ضعب  يتدج  يل  تّدعأ  نأ  دعب 
ةفرغ ُتلخد   ، ةنكمم ةعرس  ربكأبو  ةھارشب  ماعطلا  يلوانت  دعبو   ، صَّمحملا زبخلا 

، سولجلاب يل  أموأ   . ّهیسرك ىلًعاسلاج  يراظتناب  يّدج  تدجوو  سولجلا 
، هتلعف ام  نأشب  يتملاكم  ديري  هنأ  ام  ًاعون  ُتّلیخت  دقل   . ةكيرألا ىلع  ُتسلجف 
تنك يننكلو   ، يبناج ىلإ  تسلجو  يتدج  تلخد  امدنع  ًالیلق  ُتأجافت  كلذلو 

. اھروضحب ًادج  ًادیعس 
. يّدج ىلإ  تتفتلا  مث  نمو   ، يل تمستبا   ، اھیلإ ُترظن  نیحو 

«. حابصلا اذھ  ءيش  لك  اھل  تحرش  دقف   . ثدحي ام  ةدجلا  فرعت  : » يل لاقف 
«. ًانسح »

«. ؟ انقفتا  ، ًاعم رمألا  اذھ  يف  انلك   ، ًادعاصف نآلا  ذنم   ، كلذل : » عباتف
. يسأرب تأموأف 

اي عمسا  : » لاقو ًاددجم  ّيلإ  رظن  مث  نمو   ، يتدج ىلع  ةعيرس  ةرظن  ىقلأ 
« ... فتاھلا ربع  هُتلق  ام  نأشب   ... سیفارت

« ... رمألل ةیمھأ  «ال 
انأ  . رعاشملل ٍعارُم  ریغو   ، ًامامت ّينانأو   ، رَّربم ریغ  هُتلق  امف   . ةیمھأ رمألل   ، ىلب »

«. كرعاشم تحرج  يننأل  ًاقح  فسآ 
ئیسلا روعشلا  كلذ  ناشیعت  ًاقح  امكتلعج  دقف  ؛  كلذ ّقحتسأ  تنك  : » تلقف
صخشلا اذھف   ، نيرخآلا رعاشمل  ٍعارُم  ریغو  ّينانأ  وھ  نم  كانھ  ناك  اذإو   . ًاددجم

ًاددجم يّدج  ىلإ  ُترظن  مث  نمو   ، يتدجو يّدج  نیب  يتارظن  تلّقنتو  انأ .» وھ 
يأ لوق  نود  نم  جراخلا  ىلإ  للستلا  يب  ضرتفُي  نكي  مل  هنأ  فرعأ  : » تعباتو

« ... ًاقح ءابغلا  نم  هنأ  فرعأو   ، ئطخُم يننأ  فرعأ   ، ينعأ  . ءيش
. يّدج متمت  ًاددجم .» كلذ  لوق  كنكمي  »

: تعبات مث  يّدج  ىلع  ةعيرس  ةرظن  ًةیقلُم   ، ءودھب يتدج  تلاق  ًانسح .» »
ّيلإ ترظن  مث  انلعف .» ّالھ   ، رضاحلا تقولا  يف  ًابناج  ةلَدابتملا  تاماھتالا  عَدنْلَف  »

، أطخ وھ  امو  باوص  وھ  ام  رمأ  َسنا  ؟  فارت اي  تنك  نيأ  انربخت  نأ  كیلع  : » ةلئاق
«. لعفت تنك  اذامو   ، بسحف تنك  نيأ  انربخأو 

ةمات ةقث  ىلع  تنك   ، عئاقولل يدرس  ُتیھنأ  املاح  نكلو   ، هيورأل ریثكلا  ّيدل  ناك 
يبایترا رمأ  وھ  هركذأ  مل  يذلا  دیحولا  رمألاو   . ءيش لك  ىلع  امھتعلطأ  يننأب 

اذھب ُتظفتحا  دقف   . سدیسرم زارط  نم  ةلَفقُملا  لقنلا  ةبرع  ىلع  رفصألا  ءالطلاب 
، لاح ةيأب  يدج  هلوقیس  ام  فرعأ  تنكو   ، ةمَھبُم ةھبش  درجم  هنأل  يسفنل  رمألا 
يف نیققحملا  ىلإ  ُتثّدحتو   ، يمسرلا ةطرشلا  ريرقت  تيأر  يل : لوقي  هُتركذتو 

. ةرایسلا مطحت  ثداح  يف  رخآ  صخش  يأ  ّطروتب  يحوي  ةتبلا  لیلد  . ال  ثداحلا
مل  ، عدوتسملا نع  اھتظفح  يتلا  لیصافتلا  لك  ىلإ  ةركاذلاب  ُتدع  امدنعو 
ًاقیقد تنكو   ، دیج لمعب  تمق  دقف   . رورسلاب يروعش  ىلع  ةرطیسلا  عطتسأ 



نارختفیس يمأو  يبأ  ناكو   . فرتحم صاخ  ققحمك  ُتفرصت  دقل   . ًاروبصو ًامزاعو 
. ةایحلا دیق  ىلع  نالازي  اناك ال  ول  دیكأتلاب  يب 

. ًاليوط مَُدي  مل  هب  ترعش  يذلا  حایترالا  نكلو 
ضرأ ىلإ  يدج  ينداعأ  امدنع  عدوتسملا  يلغاش  نع  ثدحتلاب  تأدب  دق  تنك 

. ًاموتكم ًاتوص  ًاثدحُم  ُتطقسف   ، عقاولا
. ديزملا كانھ  ناك  امبر   ، نكلو  . بير الب  كانھ  مھنم  ةعبس  تيأر  : » لوقأ تنك 

وعدي يذلا  كاذ   » . يعباصأ ىلع  مھّدعب  ُتعرشو  « ... اوناك مھتيأر  نيذلا  ةعبسلاف 
« ... علصألاو  ، نونثُع ةیحل  هيدل  يذلا  كاذو   ، نوتسنو هسفن 

«. يفكي اذھ   ، سیفارت اي   ، ًانسح : » يّدج لاق   ، اھدنع
قلطأ يذلا  كاذ   ، كانھ ّحلسملا  لجرلا  ناك   . دعب ِهتنأ  مل  : » يمالك ًاعباتم  تلقف 

« ... ةلَفقُملا لقنلا  ةبرع  دوقي  يذلا  هجولا  لیحن  لجرلا  كلذكو   ، تاراطإلا ىلع  رانلا 
. مزحب يّدج  لاق  سیفارت .» اي  ّيلإ  رظنا  »

« ... كرابخإ لواحأ  : » تلقو هب  ُتقلمحف 
يف كلذ  فاقيإ  كیلع   ، نكلو  . هلعف لواحت  ام  فرعأ  : » ءودھب ينعطاق  هنأ  ریغ 

«. لاحلا
«. ؟ هفاقيإ »

«. كقیقحت يف  ًادیعب  َتبھذ  دقل  ؟  انقفتا  ، ىفك : » عباتو هسأرب  أموأف 
. نآلا ریشب  دجوي  نيأ  فرعن   » . قِّدصم ریغو  ًاسباع  تلق  ؟ .»! هینعت يذلا  ام  »

« ... وھ نآلا  هب  مایقلا  انیلع  ام  لكو   . هب ظفتحت  اغیموأ  نأ  فرعنو 
«. ءيش يأب  موقن  نل   . سیفارت اي  ءيش  يأب  مایقلا  انیلع  سیل  »

« ... مل اذإ   ، نكلو »
!«. ىفك »

كلذ ببسب  ةمدصلا  ينتقعص  دقو   ، يھجو يف  هتوص  عفر  نأ  يدجل  قبسي  مل 
. ةبھَر هتارظن  ةّدح  ينتألمو   ، هیلإ ُتقّدحف   . تمصلا ينتمزلأو 

نع ّفكو  ؟ .» انقفتا  ، بسحف ّيلإ  ِغصأ   . ّيلإ ِغصأ   ، نآلا : » هنانسأ ًافراص  لاق 
كیلعو  ، سیفارت اي  ةبعل  تسیل  : » عبات مث   ، كسامتي يك  ةلیلق  تاظحلل  مالكلا 
ًایساق ًاناكم  يقیقحلا  ملاعلا  نوكي  نأ  نكميو   . يقیقحلا ملاعلا  هنإ   . كلذ مھف 

ال كنأ  كل  دكؤأ  يننكلو   ، هعم لماعتلا  كتعاطتساب  نأ  دقتعت  تنك  امبر   . ًارطخو
، كوحن سدسم  بِّوُص  دقف   . ًادج ًاظوظحم  ؛  مویلا ًاظوظحم  َتنك   . كلذ عیطتست 
، نیبَّردم ةلَتَق  ةثالث  عم  ةرایس  َتلخدو   ، كمجح فعضب  لجر  ىلع  َتّبلغتو 
لھ : » عباتو ّيَنیع  ىلإ  يّدج  رظنو  كلذ .» مھنم  َتبلط  امدنع  جورخلاب  كل  اوحمسو 
يف ّركف   ، ينعأ ؟  حجرألا ىلع  ثدحِیل  ناك  ام  ؟  ثدحي نأ  نكمملا  نم  ناك  ام  كردُت 
لھ  . مویلا كل  ثدحي  نأ  نكمملا  نم  ناك  ام  يف  ّركف   . سیفارت اي  بسحف  رمألا 

«. ؟ هلوقأ ام  مھفت 
. يسأرب تأموأف 

ریغ تافزاجمب  مایقلا  نود  نم  نآلا  يھ  امك  يفكي  امب  ةیساق  ةایحلا  »



مھدحو مھ  نومّھوتملا  وأ  ءایبغألاو  : » يسركلا ىلإ  هرھظ  ًاِدنسُم  عباتو  ةيرورض .»
«. رطخلا نع  نوثحبي  نيذلا 

. ءودھب هتلأس  ؟ .» كنع اذام  »
!«. ؟ انأ »

«. ؟ كلذك سیلأ   ، رطخ رمأ  هنإ   . شیجلا يف  َتنك  »
«. فلتخم رمألا  »

«. ؟ اذامل »
«. هلعفأ ام  فرعأو   ، صوصخلا هجو  ىلع  ًابَّردم  تنك   . يلمع كلذ  ناك  »

«. ًاصاخ ًاققحم  َتحبصأ  مث  نمو  »
«. حیحص »

«. هب موقت  رخآ  رطخ  لمع  اذھو  »
. بسحف ّيلإ  رظن 

َترتخا  ، ينعأ ؟  كلذك سیلأ   ، ًايدنج نوكت  نأ  ىلع  دحأ  كمغرُي  مل  : » تعباتف
« ... ةرطخ نوكتس  اھنأ  فرعت  ةنھم  كسفنب 

ریشب ىلع  روثعلا  كیبأو  كمأ  لمع  ناك  امك   ، يلمكع كلذ  ناك  : » ءودھب رركف 
عم لصحي  ام  نكي  ًّايأ   . فارت اي  هلوق  لواحأ  ام  لك  اذھ   . كلمع سیل  هنكلو   . لامك
هنأ َتدقتعا  نإ  ىتحو   . هب كل  ةقالع  الف   ... هل ثدحي  وأ ال  ثدحي  ام  نكي  ًّايأو   ، ریشب

- رخآ صخش  يأ  ةایحب  وأ  كتایحب - ةفزاجملاب  كل  حمسأ  نلف   ، كب ةقالع  ىلع 
«. هب انل  نأش  رمأ ال  ببسب 

«. عدوتسملا يف  ریشب  كرت  عیطتسن  اننكلو ال  »
«. َِمل ال؟ »

. بسحف هیلإ  رظنأ  انأو  ُتسبع  كلذل   ، ةبسانم ةباجإ  يف  ریكفتلا  نم  نكمتأ  مل 
يتدلاوبو كتّدجبو  كب  مامتھالا  وھ  هب  يلابُأ  ام  ّنكلو   ، سیفارت اي  فسآ  : » لاقف

يآ 5 مأو  هيأ  يآ  يسلا  ءاقبإ  وھ  هب  مایقلا  يننكمي  ام  لك   ، رضاحلا تقولا  يفو   . ارون
، فسآ انأ   ، ًاذإ ًانسح   ... عدوتسملا يف  ریشب  كرت  ينعي  كلذ  ناك  اذإو   . انتایح جراخ 
، رظنا : » عباتو ّهیسرك  ىلع  مامألا  ىلإ  ىنحناو  رومألا .» ریست  نأ  بجي  اذكھ  نكلو 

اننكمي ءيش  الف  كانھ - نوكي  الأ  ًاضيأ  نكمملا  نمو  عدوتسملا - يف  ناك  ول  ىتح 
نم لاجر  ةعبس  كانھ  نإ  كسفنب  َتلق  دقو   . لاح ةيأ  ىلع  هلجأ  نم  هب  مایقلا 
ًةوالع ؟  نیبَّردم لاجر  ةعبس  دض  انتصرف  يھ  ام   » . هیَفتك زھو  « ... لقألا ىلع  اغیموأ 
«. مھب ىحرَم   ، ًانسح  ... بسحف هيأ  هيآ  يسلا  نم  هنومحي  اوناك  اذإ   ، كلذ ىلع 
نولمعي اوناك  ول  اذام  ؟  هتيامح ىلع  نورھسي  اونوكي  مل  ول  اذام   ، نكلو  . لجأ »

اذھف ال  ، دلبلا حلاصل  لمعت  اھنأ  اغیموأ  تّعدا  اذإ   ، ينعأ ؟  ةیباھرإ ةعومجم  حلاصل 
اوناك امبر   . اھنع ءيش  يأ  فرعي  دحأ  نإ ال  كسفنب  َتلق  ؟  حیحص  ، كلذك اھنأ  ينعي 
فرع ول  اذام   . مھل عفدي  نم  لك  حلاصل  نولمعي  نيذلا  ةقَزترُملا  نم  ةعومجم 
مھ امبر  ؟  هفاطتخال اغیموأ  اورجأتساو  يآ 5  مأ  ًاِربخُم لـ  ناك  ریشب »  » نأ نویباھرإلا 

مھیلعو  » . يّدج ىلإ  ُترظنو  هوّملسي .» ىتح  عدوتسملا  يف  ریشب »  » نوزجتحي



ببسلا اذھلو   . نیَنثالا موي  مدھُیس  عدوتسملا  نأل  ًاحابص  ًادغ  وأ  ةلیللا  همیلست 
«. ةعاس نيرشعو  عبرأ  ةدمل  ءيش  يأب  مایقلا  مدع  نوتسنو  ينم  بلط   ، امبر
امبر : » عباتو ًاریثك  ًاعنتقم  نوكي  نأ  نود  نم  يّدج  لاق  ةرورضلاب .» سیل  »

« ... لاح ةيأبو   . ًانمأ رثكأ  ناكم  ىلإ  ؛  رخآ ناكم  ىلإ  هنولقنیس 
ءيش يأب  موقن  نل  انك  اذإ  ؟  ةطرشلاب لصتن  ال  اذامل  : » هل تلق   ، اھدنع

«. يرجي امب  ةطرشلا  غالبإ  انب  ضرتفُي  لقألا  ىلعف   ، ریشب ةدعاسمل 
«. ؟ كلذك سیلأ   ، رمألا مھفت  مل  نآلا  ىتح  تنأ  : » لاقو ًاددجم  يدج  دّھنتف 

«. ؟ اذام مھفأ  »
يأب مایقلا  مدع  يھ  اھب  مایقلا  انیلع  ّنیعتي  يتلا  ًانمأ  رثكألا  ةوطخلا  نإ  »

... ةیفتاھ تالاصتا  انيرجأ  وأ   ، مھدحأ ىلإ  انثّدحت  وأ   ، ناكم يأ  ىلإ  انبھذ  اذإ   . ءيش
؛ انیلإ صاخشألا  نم  ریبك  ددع  فحزیسف   ، ةیضقلا هذھب  انطبري  ءيش  يأب  انمق  اذإ 
. اغیموأ  ، ةصاخلا تایلمعلا  ةطرش   ، باھرإلا ةحفاكم  تادحو  يآ 5،  مأ   ، هيأ يآ  يس 
يف انفونأ  رشحب  انعرشو   ، ةیباھرإ ةعومجم  حلاصل  لمعت  اغیموأ  تناك  اذإو 

«. ؟ ةفزاجملا ًاقح  ديرت  لھ  : » عباتو ّيلإ  يّدج  رظنو  « ... مھلمع
هنإ  . رمألا نم  ّرفم  ال  نكلو   ، قِحُم هنأب  رارقإلا  بحأ  مل   . ددرتب يسأر  تززھف 

يقيدحت ءانثأو   . رمألا لُّبقت  ّيلع  هنأ  ُتفرعو   ، ًامامت ّيقطنم  هلوقي  ام  لكف  ؛  قِحُم
. يتبكُر ىلع  يتدج  دیب  ُترعش   ، ام ًاعون  ًاَطبثُم   ، ضرألا ىلإ 

هیلمت ام  عاّبتا  اننكمي  ، ال  نكلو  . ّيبُح اي  ملؤم  رمألا  نأ  فرعأ  : » نانحب يل  تلاقو 
مأ كلذ  انببحأ  ءاوس   ، ًانایحأف  . ةنسح اناياون  تناك  امھم  ؛  ماودلا ىلع  انبولق  انیلع 

«. انرارمتسال يرورض  وھ  امب  مایقلا  انیلع  ال، 
ىلإ جردلا  يدوعص  ءانثأ  نكلو   ، هینعت يتدج  تناك  امم  ديدحتلاب  ًاقثاو  نكأ  مل 

ءاقلتسالا يھ  ةدیحولا  يتبغر  تناك   ، ّيونعمو ّيدسج  قاھرإب  ًارعاش  يتفرغ 
. ءيش لك  نم  يسأر  غارفإو   ، ّيَنیع ضامغإو  يريرس  ىلع 

. ریكفتلا ينایعأ  دقل 
. هنم ُتیفتكاو 

. بسحف مونلا  تدرأو 
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ٍقلتسم انأو  هب - مایقلا  ديرأ  يننأ  ُتننظ  امب  يمایق  نم  قئاقد  رشع  وحن  دعبو 

ُتملستسا ءيش - يأ  يف  ریكفتلا  مدع  ًالواحمو   ، نیَنیعلا ضَمغُم  ريرسلا  ىلع 
وھف  ، يدارُم كلذ  ناك  نإ  ىتحو   . ًالعف هب  مایقلا  ديرأ  ام  سیل  هنأب  يسفنل  ُتفرتعاو 

. ثدحي نل 
سیلأ  ، ءيش لك  هل  ينعي  رمأ  يف  ریكفتلا  نم  هسفن  عنم  ءرملا  عیطتسي  ال 
هیَنیع ضامغإ  هنكمي  الف   ، هیف ریكفتلا  نع  فقوتلا  هناكمإب  نكي  مل  اذإو  ؟  كلذك
بحأ ءاوس  ریكفتلا  ةلصاوم  هیلع  لب   ، ًابَعتُم ناك  امھم  مونلل  مالستسالاو  بسحف 

... يرورض وھ  امب  مایقلا  هیلع  مأ ال؛  كلذ 
؟ يتّدج هْتدصق  ام  اذھ  لھ 

امبر ال.
. ءيش يأ  هینعي  امم  ًاقثاو  دُعأ  مل   ، ًاقدِص

ةدحاو مون  ةعاس  ىلع  ُتلصح  دق  تنكو   ، رھظلا دعب  نم  ةیناثلا  ةعاسلا  اھنإ 
رومألا عاونأ  لكب  تمقو   ، نكامألا نم  ریثكلا  يف  ُتلقنتو   ، ةقباسلا ةلیللا  يف 
ياعارذو  ، نیتكھنُم ياقاس  تناكو   . ًاحابص ةسداسلا  ةعاسلا  ذنم  ةینونجلا 

. ةراّفح هنأ  ول  امك  راكفألاب  جضي  يسأرو   ، سمشلا امھتحفل 
؟ رمأ يأ  نأشب  هلعف  يب  ردجي  ام  فرعأ  نأ  يب  ضرتفُي  فیك 

؟ فرعأ نأ  يب  ضرتفُي  فیك 
ریشب رمأ  نایسن  عیطتسأ  ال  اذامل  ؟  قِحُم يّدج  نأ  بسحف  ّلبقتأ  ال  اذامل 
ضيرعت ينعت  هتدعاسم  تناك  اذإ  نكلو   ، عبطلاب هتدعاسم  يف  بغرأ  انأ  ؟  لامك
فرعأ نكأ  مل  ؟  ةفزاجم ةيأب  مایقلا  يب  ضرتفُي  لھف   ، يّدِج رطخل  يّدجو  يتدج 

امب ًاریثك  ّمتھأ  اذامل   ، ًاذإ  . ًاموي هُتیقتلا  نأ  يل  قبسي  ملو  ؟  كلذك سیلأ   ،« ریشب »
؟ يل ءيش  لك  ينعي  هءافتخا  نأ  ول  امك  رمألا  ودبي  اذامل  ؟  هل ثدح 

ال تقولا : ضعبل  كلذ  يف  يریكفت  دعب  الإ  ًاریخأ  ةَقلطُملا  ةقیقحلا  يل  حّضتت  مل 
رمألا ودبي   . عبطلاب ءيش  لك  يل  ينعي  ال  وھ   . ءيش لك  لامك  ریشب  يل  ينعي 

لك يل  ناینعي  ناذللا  امھ  يّدجو  يتدج  نكلو   . ءيش لك  يل  ينعي  هنأ  بسحف 
مایقلا ُتلواح  ام  لكو   ، هب ُتمق  ام  لكو   . نآلا يتایح  يف  ءيش  لك  امھنإ   . ءيش

. لاحلا عقاو  وھ  اذھ   . امھتامم لجألو  امھتایح  لجأل   ، امھلجأل هتلعف  هب 
. رخآ ءيش  ال 

. ءيش لك  يمأو  يبأ  ناك 
نع يلوح  ُتثحبو   ، يسأر افق  ُتكرفو   ، بصتنم لكشب  ريرسلا  ىلع  ُتسلج 

، هُتطقتلاو يدي  ُتددمف   ، ريرسلا برق  ةلواطلا  ىلع  ناك   . ينضحلا رتویبمكلا  زاھج 
كلذ هینعي  ام  تكردأ   . هُتلفغأ يذلا  ام  ُتفرع  دقل   . تنرتنإلا ُتجلوو   ، هُتلّغشو

... ًاقح ًاماھ  ًارمأ  ؛  يل نوتسنو  هلاق  نأ  قبس  ام  ًارمأ  يلافغإب  لصاوتملا  روعشلا 
. وھ ام  ُتفرعو 



. هُتفرع يننأ  ُتننظ   ، لقألا ىلع 
. كانھ نكي  مل  رمأ  هنإ 

. هنع ثحبلاب  ُتعرشو   ، لغوغ ثحبلا  كرحم  ُتحتفو 
نم ققحتلا  ةیفیك  ةفرعمب  دوجوم  ریغ  ام  ءيش  نع  ثحبلا  ةلكشم  لثمتت 

ةلصاومو  ، ةفلتخم نكامأ  يف  هنع  ثحبلا  ةلصاوم  نكمي  ذإ  مأ ال.  هیلع  ءرملا  روثع 
ّنیعتي ًافلتخم  ًاناكم  مكو  ؟  رخآ ناكم  يف  هنأ  ءرملا  ملعي  فیك   ، نكلو  . هداجيإ مدع 

؟ ناكم يأ  يف  هدوجو  مدع  نم  ةئملا  يف  اوققحتت 100  نأ  لبق  هیف  ثحبلا  مكیلع 
يف ًادكأتم 100  نوكي  نأ  ًادبأ  عیطتسي  ال  ءرملا  نأ  وھ  ضرتفأ - امك  باوجلا -

. ةئملا
. دبألا ىلإ  ثحبلا  ةلصاوم  نكمي  ذإ ال 

. ةئملا يف  ةبسنب 99  ًادكأتم  حبصي  ىتح  ثحبلا  ةلصاوم  ءرملا  عیطتسي  نكلو 
. ةعاس نم  رثكأ  كلذ  ينم  ّبلطت  دقو 

ةدوعلا ّيلع  بجوتي  ذإ   . هب مایقلا  ّيلع  بجي  ام  ُتفرع   ، فاطملا ةياھن  يف  مث 
بجوتي  . ىرخأ ةقيرط  ال  نكلو   ، ىرخأ ةقيرط  دجأ  نأ  لمآ  تنك   . عدوتسملا ىلإ 

. ةلیللا كلذب  مایقلا  بجيو   ، عدوتسملا ىلإ  ةدوعلا  ّيلع 
ریثكلا يف  ریكفتلا  ّنیعتي  ذإ   . لمع ِةطخ  عضو  يف  رھظلا  دعب  ةرتف  ّةیقب  ُتیضق 

، ًابيرقت فصنلاو  ةثلاثلا  اھنإ   . ّيدل ًایفاك  تقو  الو   ، اھنم ریثكلاب  مایقلاو  رومألا  نم 
ةعساتلا دنع  مالظلا  ّلحیسو   ، تاعاس عبرأ  وحن  دعب  بیغملاب  سمشلا  أدبتسو 

. ءيش لكل  دادعإلل  تاعاس  تس  ّيدل   . فصنلاو
رتویبمكلا زاھج  لامعتساب  ىرخأ  ةرم  عدوتسملا  رمأ  نم  ُتققحت   ، ءدب يذ  ئداب 

ةقد ربكأب  ةقطنملا  لك  ُتسرد   ، ویف تيرتسو  ثريإ  لغوغ  مادختسابف   . ينضحلا
لوح عراوشلا  ایفارغجو   ، تارایسلا فقومو   ، بوردلاو  ، ةطیحملا لوقحلا  ةنكمم :
ىلع ينتدعاس  اھنكلو   ، عبطلاب ًامامت  دھعلا  ةثيدح  دھاشملا  نكت  مل   . نیل نوتوس 

. هیلإ ةجاحب  انأ  ام  ةفرعم 
فشتكي نأ  نود  نم  فسوي  نوسيامب  لاصتالا  ةیفیك  ةفرعمب  يلاتلا  رمألا  ّلثمت 

لِبق نم   ) بَقارم يضرألا  يفتاھلا  انطخ  ناك  اذإ  امم  ًادكأتم  نكأ  مل   . رمألا دحأ 
هنأب روعشلا  ىلع  ينلمح  يّدج  نكلو   ،( اغیموأ وأ  و / يآ 5،  مأ  وأ  هيأ  يآ  يسلا 
ردصمب لصتا  امدنع  يمومعلا  فتاھلا  مدختسا  اذاملف  ّالإو   . ًابَقارم نوكي  امبر 

ّيلع ّنیعتي  ًاذإ   ، لومحملا يفتاھ  مادختساب  ًاضيأ  ًاددرتم  ناك  هنأ  امبو  ؟  هتامولعم
... هيأرب  ، ًاضيأ ًانمآ  سیل  هنأب  ضارتفالا 

يف كانھ  لازت  ءاضیبلا ال  لقنلا  ةبرع  تناك   . عراشلا ىلإ  ترظنو  ةذفانلا  ُتدصق 
نيذلا مھ  اھلخاد  يف  هيأ  يآ  يسلا  ءالمع  ناك  اذإ  امع  ُتلءاستف   . هسفن ناكملا 
مخض لجرلا  ىلإ  ةفاضإلاب   ، ووغو يِتناز  ناصاخلا  نالیمعلا   . يلزنم يف  مھُتفداص 

... ساسح ناكم  يف  هُتلكر  يذلا  ةینبلا 
نكي ًّايأف   . يريرس ىلإ  دوعأو  ةذفانلا  نع  دعتبأ  انأو  يسفنل  تلق  ال،  امبر 
فتاھلا مادختسا  ُتلواح  اذإ  يناریس  وھف   ، ةبرعلا لخاد  دوجوملا  صخشلا 



. لاح ةيأب  يتبقارمب  موقي  وھ  امبرو   . يمومھلا
. نوسيام ىلإ  ينورتكلإ  ديرب  وأ  ّةّیصن  ةلاسر  هیجوت  رایخ  مامأ  ينكرتي  امم 
ةّیصنلا لئاسرلاو  ينورتكلإلا  ديربلا  لئاسر  رثأ  ءافتقا  ناكمإلاب  هنأ  ملعأ 
ناكمإلاب ناك  اذإ  امم  اھنیع  ةجردلاب  ًاقثاو  ُتسل  يننكلو   ، لَسرُت امدنع  ةلوھسب 

ةدع قئارط  كانھف   . لیحتسم ریغ  رمألا  نأ  ُتربتعا  يننكلو   . اھلاسرإ ءانثأ  اھتبقارم 
ةنصحأ  ، تاسوریف ةلومحملا - فتاوھلاو  ينورتكلإلا  ديربلا  تاباسح  ىلإ  للستلل 
امھناكمإب ناك  اذإو   . يفتاھ جولو  يآ 5  مأو  هيأ  يآ  يسلا  ناكمإب  هنأ  ملعأو  ةداورط -

. ًاضيأ يفتاھ  جولو  اغیموأ  ناكمإبف   ، كلذب مایقلا 
ربع نوسيامب  لاصتالا  ًادبأ  عیطتسأ  ال  انأف  ؟  رخآ رایخ  يأ  كلمأ  لھ   ، نكلو
هیجوت ّيلع  ّنیعتیسف   ، هب لاصتالا  تدرأ  اذإ   ، كلذل  . هتيؤرل ّيدل  تقو  الو   ، فتاھلا

. ينورتكلإ ديرب  وأ  هل  ةّیصن  ةلاسر 
، نَیلامتحالل تایبلسلاو  تایباجيإلا  ريدقت  ًالواحم   ، تقولا ضعبل  رمألا  يف  تركف 
، ًّایلم اھیف  ریكفتلا  ّنیعتي  يتلا  ةلوھجملا  لماوعلا  نم  ًاریبك  ًاددع  كانھ  ّنكلو 

. ًاریخأ يسْدَح  ُتعبت   ، كلذل  . يقطنم رارق  ذاختا  ًاقح  بعصيو 
. ةّیصن ةلاسر 

لئاسرلا ةباتكب  ُتعرشو   ، نوسيام مقر  ىلع  ترثعو   ، يفتاھ ُتجرخأ 
. اھلاسرإو

هتّمرب عضولا  حرش  ّيلع  ّنیعت   ، ءدب يذ  ئداب   . ةقاشو ةليوط  ةیلمع  تناك 
يف ًابغار  ناك  اذإ  امع  هلاؤسو   ، هب مایقلل  ططخأ  ام  ىلع  هعالطإو   ، نوسيامل
تاملك مادختسا  ّيلع  ّنیعت  دقل  ؟ - لعفأ نأ  ينديرت  اذام   ، ةلكشم ال  يتدعاسم -
ءارجإب همایق  ُترظتنا   ، كلذ دعب   . هلعف نأ  هنم  ديرأ  امب  هغلُبأل  ةلَزتخم  ریغو  ةلماك 
مایقلل ططخن  ام  ذیفنت  ةیفیك  ّروصت  انیلع  ّنیعت  مث  نمو   ، ةیفتاھلا تالاصتالا  ضعب 

... هب
. يتایح يف  ةّیصن  لئاسر  ُتھّجو  نأ  طق  يل  قبسي  مل 

تلصو  ، رھظلا دعب  نم  ةقیقد  نیعبرأو  ٍعستو  ةسماخلا  ةعاسلا  دنع   ، ًاریخأو
: ةریخألا نوسيام  ةلاسر 

؟ قفاوم تنأ  لھ  وأ 12،  ةعاسلا 10  دنع  كؤاقل  يننكمي 
: ُتبجأف

. ةرشاعلا دنع  كیلإ  يتآس  ًانسح !
. راظتنالا وھ  هب  مایقلا  ّيلع  ّنیعت  ام  لك   ، كلذ دعب 
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ةدمل ةنوكرم  ةرایس  يف  يبأ  عم  ةرم  تاذ  ُتسلج  دقف   . راظتنالاب ًاّئیس  تسل 
يف ةرطخ  ةباصإ  نع  ضيوعتب  فئاز  لكشب  بلاطي   ) ًالجر نيَرظتنم   ، تاعاس ثالث 
وحن ُتیضق   ، ىرخأ ةبسانم  يفو   . ةلورھلا ةضاير  سراميو  هلزنم  نم  جرخیل  هقاس )

ةیفارغوتوف ةروص  طاقتلا  راظتناب  يمأ  عم  ةماع  ةقيدح  دعقم  ىلع  تاعاس  عبرأ 
( يدلبلا سلجملا  هبتشا  امك   ) قرسي ناكو  ًارخؤم  ةمدخلا  نم  فرُص  ّيقئادحل 

. مھتكِرب نم  طّوبش  كمس 
. راظتنالا درجم  يف  ةربخ  ةيأ  كلمأ  يننإ ال  لوقلا  نكمي  ، ال  كلذل

عمف  . لامتحالا ىلع  يتقاط  ریبك  دح  ىلإ  تطخت  ةلیللا  كلت  يف  رومألا  نكلو 
تقولا يل  ادب   ، سمشلا بورغ  راظتناو   ، ّيفیص قسغ  ىلإ  ركابلا  ءاسملا  ّلوحت 

ىلإ ترظن   . ةعاسك ودبت  ةقیقد  لك  نأب  يروعش  ةجردل  ؛  قَّدصي ال  ءطبب  ّرمي  هنأ 
. يتركاذ يف  ثدح  ام  لكل  دَّدحملا  تقولا  خوسر  ةجردل   ، ًارارم يتعاس 

ءاقلل دعوم  ىلع  يننأ  ًةأجف  ُتركذت   . ةقیقد نوثالثو  ناتنثاو  ةسداسلا  ةعاسلا 
ام اھايإ  يئاقل  مدع  ببس  فرعت  نل  اھنأو   ، حابصلا كلذ  يف  بتكملا  يف  ينتروك 

. يّدج وأ  يتدج  ىلإ  ثدحتتو  لزنملاب  لصتت  مل 
اھنم راذتعالاو  اھل  ةّیصن  ةلاسر  هیجوت  يب  ضرتفُي  ناك  اذإ  امع  ُتلءاست 

. اھل حرشلاو 
ططخأ ام  ىلع  اھعالطإ  يب  ضرتفُي  ناك  اذإ  امع  لؤاستلاب  ُتعرش   ، كلذ دعب 
ةمات ةقث  ىلع  تنك   . انتقفارم اھنم  بلطأ  نأ  ًاضيأ  لب  ال   ، نوسيام عم  هب  مایقلل 

انل مّدقتس  اھنأو  كلذ - بحي  لقألا  ىلع  اھنم  ًاءزج  نأ  وأ  ةكراشملا - بحت  اھنأب 
ال انأ  ال.  مأ  اھب  قوثولا  يتعاطتساب  ناك  اذإ  امم  ًادكأتم  نكأ  مل   . ةریبك ةدعاسم 
ًاضيأ فرعأ  يننكلو   . يلجأ نم  ًابيرقت  ءيش  لكب  موقت  اھنأ  فرعأو   ، اھئالوب كشأ 
كشو ىلع  انأ  ام  َةركف  نأ  نم  مغرلابو   ، كلذل  . يلایح ةیلوؤسملاب  رعشت  اھنأ 

ةلوؤسملاو ةغلابلا  ينتروك  نأ  الإ   ، ةرِماغملاو ةنونجملا  ينتروكل  قورتس  هب  مایقلا 
ام ىلع  اھُتعلطأ  اذإو   . كلذب مایقلاب  يل  حامسلا  مدع  اھیلع  ّنیعتي  هنأ  كردُتس 

يدجب لصتتس  اھقافخإ - دعب  مث - نمو   ، ييأر ليدبتب  يعانقإ  لواحتسف   ، هل ططخأ 
. ءيش لكب  هربخُتو  ضَضم  ىلع 

. رمألا يھتنیس   ، ٍذئدنع
. كلذ ثودحب  حامسلا  يناكمإب  نكي  مل 

نانئمطالل ّملسلا  يتدج  تدعص   . ةقیقد نوسمخو  تسو  ةسداسلا  ةعاسلا 
. ریخب يننإ  اھل  تلقف   ، ّيلع

ال يننكلو   ، بسحف رئاطش  لوانتنس  ؟  ءيش يأ  لوانت  ديرت  لھ  : » ينتلأس
«. ًاعئاج تنك  اذإ  ام  ًائیش  كل  وھطأ  نأب  عنامأ 

نيَرت تنك  اذإ  ًالیلق  مانأس  يننأ  دقتعأو   ، يتدج اي  ًالیلق  بَعتُم  انأ  : » اھتبجأف
«. ًابسانم رمألا 



«. ؟ هتالوكوشلا بارش  كل  ّدعأ  نأ  يف  بغرت  لھ   . عبطلاب بسانم  هنإ  »
«. ًاركش «ال، 

«. مانت كعَدأس   ، ًانسح  ، ًانسح : » ةمستبم تلاقف 
ةبعل ُتللھتساو  ينضحلا  يرتویبمك  ُتحتف   . ناتقیقدو ةعباسلا  ةعاسلا 

. جنرطش
. ًایلقع وأ  ًایبلق  ؛  عقاولا يف  ًامجسنم  نكأ  مل  يننكلو 

. ةارابملا تھتنا   ، قئاقد سمخ  دعبو 
. تالَقن رشع  دعب  كلملا  تام 

ربكأب ةذفانلا  تحتفو   ، ماّمحلا ُتلخد   . ةقیقد نوعبرأو  عبرأو  ةعباسلا  ةعاسلا 
لھ  . فرصلا بوبنأ  نم  ققحتلا  تدعأو   ، جراخلا ىلإ  ُتینحناو   ، ءودھلا نم  رْدَق 
امب تباث  وھ  لھ   . لجأ ؟  ضرألا ىلإ  لصي  لھ   . لجأ ؟  انھ نم  هیلإ  لوصولا  يننكمي 

. ُتدقتعا امك  ًامامت  ًانمآ  ودبي  هنأ ال  ًاملِع   ... ُتننظ امك   ، ًابيرقت ؟  ينزو لمحیل  يفكي 
. ةذفانلا قلغأ  انأو  يسفنل  تلق   . ریخب نوكتس  رمألا  ّكنقلقُي  ال 

ُترداغ مث  نمو   ، تقولا ضعبل  روبنصلا  ُتحتفو   ، ضاحرِملا هایم  ُتقلطأو 
. ضاحرملا

. اھتفرغ نم  ينيدانت  ارون  يّدج  ةدلاو  ُتعمس   ، قاورلا يف  يرورم  ءانثأ 
«. ؟ تنأ اذھ  لھ   ، سیفارت »

مل كنأ  بسحف  ْرھاظت   . اھلھاجت يف  ةديدش  ةبغرب  ُترعش   ، نمزلا نم  ةظحلل 
ىلع ّفرصتأ  نل  يننأ  ُتملع  يننكلو   . بابلا ِقلَغأو   ، كتفرغ ىلإ  دُع   ، اھعمست
لھاجت عطتسأ  مل   ... ارون  ، يّدج ةدلاو  يھف  ؛  كلذب مایقلا  نم  نكمتأ  مل   . وحنلا اذھ 

. ارون  ، يّدج ةدلاو 
. ًاددجم تدان  ؟ .» سیفارت »

. ُتلخدو اھباب  ُتحتف  مث  نمو   ، ةدیھنت ُتقلطأو   ، تاظحلل ُتفقوتف 
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داعأ  ، ًاءوس دادزي  ارون  يّدج  ةدلاوب  ّملأ  يذلا  لصافملا  باھتلا  ءاد  أدب  امدنع 
ًاماّمح فاضأ  دقل   . ناكمإلا رْدق  اھیلع  ةلھس  رومألا  لعجي  يك  لزنملا  بیترت  يدج 

. اھاطُخ ًةرِجرجم   ، ماّمحلا ىلإ  لوصولل  قاورلا  روبع  ىلإ  رطضُت  يك ال  اھتفرغ  ىلإ 
ىلإ لوزنلا  نم  نكمتت  يك  ًاضيأ  اھل  ّكرحتم  ّملس  زیھجتب  همایق  نم  مغرلابو 
ًاضيأ ّدعأ   ، اھجَوأ يف  لصافملا  باھتلا  ءاد  مالآ  نوكت  امدنع  ىتح  يلفُّسلا  قباطلا 
ضارغأو ریغص  دّاربو  فيووركیم  نرف  ىلع  يوتحي   ، اھتفرغ لخاد  ًاریغص  ًاخبطم 

ةفرغ يف  اھماعط  لوانتو  يلفُّسلا  قباطلا  ىلإ  لوزنلا  ىلإ  رطضُت  ال  يك   ، ىرخأ
. اھتاذب ةمئاق  ةقشك  ةزَّھجم  اھتفرغف   . كلذ يف  ةبغار  نكت  مل  اذإ  ماعطلا 

ًةسلاج ءاسملا - كلذ  يف  اھتفرغ  ُتلخد  امدنع  ةداتعملا  اھّتیعضو  يف  تناك 
يف لومحملا  اھفتاھو  ينضحلا  اھرتویبمكو  ةذفانلا - برق  ميدقلا  اّھیسرك  ىلع 

، توكسب ةبلعو   ، ةیسیلوب ٍتاياور  ةموك  عم  اھبناجب  ةلواطلا  ىلع  اھدي  لوانتم 
ىلع اھراظنمو   ، اھنضح يف  فالغلا  ّيقرو  باتك  كانھ  ناك   . اھب صاخلا  دوب  يآلاو 
ىلإ يغصُت  وأ  أرقت  امدنعو ال   ، يرجي ام  ةفرعم  ارون  يّدج  ةدلاو  بحت   . ةذفانلا ةبتع 
ًةِبقارم  ، ةذفانلا برق  سولجلا  يف  اھتداعس  دجت   ، بيولا حّفصتت  وأ  ىقیسوملا 

. يئانثلا اھراظنم  لالخ  نم  ملاعلا 
«. يتدج اي   ، هیِھ : » اھوحن ًاھجوتم  تلق 

. اھنُذُأ ىلع  اھّايإ  ًةعضاوو   ، سأك لكش  ىلع  اھدي  ًةّروكم  تباجأ  ؟ .» اذام »
«. كعمَس زاھج  يلّغش  : » ينُذُأ ىلع  ًارقان  اھل  تلقف 

اي  » . عمَّسلا زاھج  اھطبض  ءانثأ  ةضيرع  ةماستبا  ًةقلطُم  تلاق  حیحص .»  ، هوأ »
«. ًاددجم ُتیسن  دقل   . يئابغل

يأ نیسنت  كنكلو ال   ، كعمس زاھج  لیغشت  نایسن  نیلصاوت  كنأ  فیك  بيرغ  »
«. ودبي امك  ؛  رخآ رمأ 

. ًاددجم اھنُذُأ  ىلع  اھّايإ  ًةعضاوو  سأك  لكش  ىلع  اھدي  ًةّروكم  تلاق  ؟ .» اذام »
« ... بيرغلا نم  هنإ  تلق  »

. ينتعمس اھنأ  ُتكردأف   ، ىرخأ ةرم  ةضيرع  ةماستبا  تقلطأو 
. ًامستبم اھل  تلق  يتدج .» اي  ةدیج  ةلَواحم   ، لجأ »

قاحللا كنكمي  الو   ، ةعيرس لازأ  يننكلو ال   ، ةمِرَھو ّةنسُم  نوكأ  امبر  : » تلاقف
«. يب

كانھو  ، نیلباد يف  ْتأشنو  ْتدلُو  دقف   . ارون يّدج  ةدلاو  ةجھل  ُتببحأ  املاط 
؛ يتايونعم عفر  يف  ًادبأ  قفخُي  ال  ام  ءيش   ، ةيدنلريإلا اھتنكل  يف  حيرم  ام  ءيش 
اذھ ببسب  ًةمتاش  كلذب - موقت  ام  ًاریثكو   ، ةنَّیعم رومأ  نم  رمذتت  امدنع  ىتحو 

لصافملا باھتلا  ءاد  ببسب  ًةففأتمو   ، رخآ ًانیح  رمألا  كاذ  نم  ًةضعتممو   ، ًانیح رمألا 
يأ نم  ةظاظف  رثكأ  تاملك  فرعت  يھو   . اھیلإ ءاغصإلا  بحأ  ّلظأ  ّيبغلاو - نیعللا 

اھمادختسا نع  ّفكت  ال  اھنإ   ، نیغلابلا مظعم  فالخبو   . ًاموي هُتلباق  رخآ  صخش 



تضرتعا امدنع  ةرم  تاذ  يمأل  تلاق  نأ  اھل  قبس  دقو   . لزنملا يف  نوكأ  امدنع 
؟ كلذك سیلأ   ، ًالفط سیل  ىتفلا  اب ! ًّابح   ، تاملك درجم  اھنإ  : » كلذ ىلع 

«. ًاضيأ اھیلع  داتعیس  امبرو   . هتایح يف  ریثكب  أوسأ  تاملك  عمسیس 
ةكحض تبَك  لواحت  يھو  يمأ  يّركذت  ىدل  يھجو  ىلع  ةمسب  ْتمسترا 

ارون نوك  نم  مغرلابو   . ًاقح نیَتبَّرقم  يّدج  ةدلاوو  يمأ  تناك  املاط   . كلذ ببسب 
يف كانھ  ناك  املاط  ءيش - يأب  امھضعب  ناھبشي  عقاولا ال  يف  امھو  يبأ - ةدج 

. يمأب ينّركذي  ام  يّدج  ةدلاو 
هتيؤر نم  ُتنكمت  ام  لك  ّنكلو   ، اھیف يمأ  ةيؤر  ًالواحم  يّدج  ةدلاو  ىلإ  ُترظن 
ةأرما ًادبأ  يمأ  نوكت  نل   . ةمِرَھ ةأرما  ؛  ًادبأ اھیلع  يمأ  نوكت  نل  يتلا  ةلاحلا  وھ 
يف ماودلا  ىلع  ّيلإ  ةبسنلاب  لظتس   . ّدج ةدلاو  وأ  ةّدج  ًادبأ  نوكت  نل   . ةمِرَھ

. رمعلا نم  نیثالثلاو  ةعباسلا 
«. تقولا ضعبل  ّيلإ  ْثّدحت   ، سیفارت اي  سلج  : » فطلب يّدج  ةدلاو  تلاق 

نكأ مل  يننكلو   ، يّدج ةدلاو  ةقفِر  بحأ  انأف   . هلوقأ امم  قثاو  ریغ   ، ُتددرتف
. مالكلا يف  ةبغرلاب  ًاقح  رعشأ 

اھتعاطتساب نأ  ول  امك  تلاق  قئاقد .» سمخ  ةدمل  بسحف  يعم  سلجا   ، ًاذإ »
«. ؟ كلذك سیلأ   ، ًادج ّةلمُم  ُتسل   » . يراكفأ ةءارق 

ّيسرك ىلع  سلجأ  انأو  اھل  تلق  يتدج .» اي  قالطإلا  ىلع  ّةلِمُم  ِتسل  »
ينوكت نأ  نكمي  : » تعباتو  ، ةذفانلا برق  رخآلا  بناجلا  يف  ةداسوب  دَّوزم  بصق 

«. قالطإلا ىلع  ّةلِمُم  تسل  كنكلو   ، ًانایحأ ًادج  ةجعزم 
«. كلذ ةفرعم  يندعسُت   ، ًانسح »

«. ؟ مویلا نيرعشت  فیك  »
«. رعشأ فیك  فرعت  نأ  ديرت  دیكأتلاب ال  تنأ  »

«. كُتلأس اَمل  فرعأ  نأ  ديرأ  نكأ  مل  ول  »
«. كَلِبق نم  ةبَّذھم  ةرداب  اھنإ   . دیكأتلاب  ، لجأ »

لك اذھو   . يتدج اي  كیلإ  ثدحتأ  نأ  ينم  ِتدرأ  : » تلقو يسأر  زھأ  انأو  ُتدّھنتف 
«. هب مایقلا  لواحأ  ام 

. ةضيرع ةماستبا  ِتقلطأو  ءيش .» يأ  ِنعأ  مل   ... ةفسآ  . فرعأ : » فطلب تلاقف 
يننأ يعأ  ال   . عابطلا ةّئیس  ةمِرَھلا  ةأرملا  وھ  مايألا  هذھ  يف  يعضو  نأ  ودبي  »

، كلذك نوكأ  امدنع  طقف  ينْلھاجت   . نایحألا مظعم  يف  لاحلا  هذھ  ىلع  نوكأ 
«. ؟ انقفتا

ىلع زیكرتلاب  ًارھاظتم   ، بسحف ةذفانلا  جراخ  ىلإ  ُتقّدح  لب   ، ًائیش لقأ  مل 
. ام ءيش 

«. ؟ ينَتعمس لھ   ، سیفارت »
«. ؟ ِتلق اذام   . كلھاجتأ تنك   ، يتدج اي  فسآ  : » اھوحن ًاتفتلم  تلقف 

«. نظأ امك  انلداعت  دقل  : » ةلئاق اھعبصإب  ّيلإ  تراشأو   ، ةمستبم اھسأرب  تأموأف 
ءيش لك  ادب  نمزلا  نم  ةظحللو   ، يّدج ةدلاو  عم  تاباعُدلا  لدابت  لیمجلا  نم 



، ةظحللا لالحمضا  عمو   . كلذك سیل  رمألا  نأ  فرعن  انالك  اننكلو   ، ًاددجم ریخب 
. ًاضيأ انتاماستبا  ّتلحمضا 

اي عمسا  : » نیَتّمتھمو نیَتفیطل  اھانیع  تدب  دقو   ، ءودھب يّدج  ةدلاو  تلاق   ، ةأجف
نل امبر  كنأ  فرعأو   ، كملأ ةدح  نم  فیفختلل  كل  هلوق  يننكمي  ءيش  ، ال  سیفارت

، رمألا نع  ملكتلا  ًاموي  َتدرأ  اذإ   ، نكلو  . لاح ةيأب  رمألا  نع  ثدحتلا  يف  ًابغار  نوكت 
، كلجأل ماودلا  ىلع  انھ  يننأ  فرعت   ، ًانسح  ... رمأ يأ  نع  ثدحتلا  َتدرأ  اذإ  وأ 

«. ؟ كلذك سیلأ 
. يسأرب تأموأف 

سولجلاو انھ  ىلإ  لوخدلا  ماودلا  ىلع  كناكمإبف   ، مالكلا يف  ًابغار  نكت  مل  اذإ  »
يف سأب  الف  كدرفمب  نوكت  نأ  تدرأو   ، كلذ يف  ًابغار  نكت  مل  اذإو   . تئش اذإ  يعم 
يف : » تعباتو ةرشابم  ّيَنیع  ىلإ  ترظنو  اّھیسرك  ىلع  مامألا  ىلإ  تنحناو  كلذ .»

«. كیلإ ةیسنلاب  بئاص  هنأ  رعشت  امب  مایقلا  كیلع   ، سیفارت اي  تاقوألا  هذھ  لثم 
، ينعأ ؟  طقف ّيلإ  ةبسنلاب  ًابیصُم  رمألا  ادب  ول  اذام   ، نكلو : » تلقو اھیلإ  ُترظنف 

«. ؟ ًائطاخ نورخآلا  هربتعي  ام  رمأب  مایقلا  ّيلع  ّنیعتي  هنأب  ُترعش  ول  اذام 
«. ؟ نورخآلا هدقتعي  امب  هبأت  لھ  »

«. عبطلاب ًاضيأ  ِتنأو   . يتدجو يّدج  هدقتعي  امب  هبآ  »
، فلتخم رمألا   ، ًانسح  . ُتمھف  ، هآ : » قمعب ًةركفم  اھسأرب  ئموت  يھو  تلاقف 
، يسركلا ىلإ  اھرھظ  تدنسأو  « ... ام دح  ىلإ  دَّقعم  فقوم  يف  تنأ  ؟  كلذك سیلأ 

اھعلطأ لھ   . ءيش لكب  اھملِع  ىدم  نع  ُتلءاستف   ، ریكفتلا ببسب  اھنیبج  نّضغتو 
امم رثكأ  فرعت  لھ  ؟  اھسفنب كلذ  لك  تفشتكا  لھ  ؟  يرجي ام  ىلع  يتدج  يّدج 

؟ يشفُت
، رمألا يَعت  تنأ   . سیفارت اي  هلعف  كب  ردجي  يذلا  ام  كل  لوقأ  نأ  يننكمي  «ال 

«. ؟ كلذك سیلأ 
. يسأرب تأموأف 

ىلإ تقّدحو  ىتف .» ناك  امدنع  كّدجل  هسفن  ءيشلا  يلوق  ركذأ   » . ْتمستباو
ّوتلل غلب  دق  فزوج  ناك   » . ىركِّذلا دیعتست  يھو  اھانیع  تدرشو   ، ةذفانلا جراخ 
ىلإ مامضنالل  لزنملا  رداغیس  هنإ  يل  لاق  امدنع  رمعلا  نم  ةرشع  ةسداسلا 
رمألا اذھب  همایق  نأ  فرعأ  تنكو   ، كلذب مایقلا  هنم  ديرأ  يننأ ال  فرعي  ناك   . شیجلا
تلز ام  ام - ببسل  ًامامت  ًاعنتقم  ناك  هنكلو   . ملألا هل  ببسیس  يتقفاوم  نود  نم 

«. شیجلا ىلإ  مامضنالا  هیلع  ناك   . بئاصلا رمألاب  موقي  هنأب  همھفأ - ال  نآلا  ىتح 
هنكلو  ، يتقفاوم ىلع  هلوصح  دعب  ةرداغملا  لّضفي  هنإ  اھنیح  يل  لاق   » . ْتدّھنتو

«. مأ ال رمألا  ينبجعأ  ءاوس  ةياھنلا  يف  كلذب  موقیس 
«. ؟ ِتلعف اذام  »

لوقأو هیلع  بذكأ  نأ  أشأ  مل  ؟  لعفأ نأ  يناكمإب  ناك  اذام   . ءيش ال  : » ينتباجأف
هنوك ةركف  تقمأ  تنك  دقف  ؛  كلذك نكي  مل  رمألا  نأل  يتقفاوم  هحنمأ  يننإ  هل 
سیلأ  ، لزنملا يف  هیلع  لافقإلا  نم  نكمتأ  مل   . هعنم نم  نكمتأ  مل  يننكلو   . ًايدنج



. ءيش يأ  لعف  عطتسأ  مل   » . اھسأر ّتزھو  « ... وھ هب  مایقلا  يننكَمأ  ام  لك  ؟  كلذك
«. بسحف باھذلاب  هل  ُتحمس  دقل 

«. ؟ شیجلا ىلإ  مضني  مل  هنأ  ول  نیَّنمتت  نیلازت  لھ ال  »
نوكت نأ  ّينمت  نم  ًادبأ  ىودج  ال  : » تباجأ مث  نمو   ، ةلیلق تاظحلل  ّيلإ  ترظنف 

وأ ًةبئاص   ، ةّئیس وأ  تناك  ةدیج   . رمألا ىھتناو  تلصح  دق  رومألاف   . ةفلتخم رومألا 
«. بسحف هعم  شياعتلا  كیلع  لب   ، سیفارت اي  يضاملا  رییغت  كنكمي  . ال  ةئطاخ
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يف ًاریخأ  سمشلا  صوَغ  ءانثأو   ، ةقیقد ةرشع  سمخو  ةعساتلا  ةعاسلا  دنع 
مث نمو   ، يفاحل تحت  اھُتعضو  يتلا  تاداسولا  ةریخألا  ةرملل  ُتلّدع   ، قُُفألا
مل  . كانھ فقأ  ثیح  نم  ّيودیلا  يلمعب  رظنلا  تنعمأو  ماّمحلا  باب  ىلإ  تھّجوت 
ةفرعم بعصلا  نم  كلذل   ، ريرس ىلع  ًامئان  يسفن  تيأر  نأ  عقاولا  يف  يل  قبسي 
يتدج عدختس  فاحللا  تحت  اھُتددعأ  يتلا  يرشبلا  لكشلا  ةلتُك  تناك  اذإ  ام 

دق ةعدخلا  نكلو   ، برُق نع  صُّحفت  مامأ  دمصت  نل  اھنأ  حضاولا  نم  ال.  مأ  يّدجو 
. حابصملا ةءاضإ  نود  نم  بابلا  لخدم  دنع  افقو  اذإ  امھیلع  يلطنت 

. يسفنل يسأرب  تأموأ 
. ضرغلاب ةعدخلا  هذھ  يفت  نأ  بجي 

زافلتلا ناك   . ًایغصُم هدنع  ُتفقوتو   ، بابلا تحتفو   ، يضايرلا يئاذح  ُتطقتلاو 
اھبلط ءانثأ  يتدج  توصل  موتكملا  ىدصلا  ُتعمسو   ، سولجلا ةفرغ  يف  ًالَّغشم 

. ءودھلا امزل  مث  نمو   ... ًامِھمھُم اھباجأ  ةلیلق  تاظحل  دعبو   ... ام ًارمأ  يّدج  نم 
مازتلا لواحأ  مل   . ماّمحلا ىلإ  يدؤملا  قاورلا  ُتربع   ، يضايرلا يئاذح  ًالماح 

ام لك  وھ  ماّمحلا  ىلإ  يباھذ  نأ  ول  امك  يعیبط  لكشب  ریسلا  ُتلواح  لب   ، ءودھلا
ُترس  ، رمألا يف  ُتركف  املكو   . ئجافم وحن  ىلع  ًابعص  كلذب  مایقلا  ناك   . هب موقأ 

وأ  ، يّرثعت وأ  ًاكِحض  يراجفنا  ةیناكمإ  نم  ًاِقلق   ، ًاریخأ  . رثكأف رثكأ  يعیبط  ریغ  لكشب 
. ودبي امك  يتلواحم  تحجنو   ، ریكفتلا نع  ُتففك   ، ًاعم نيَرمألا 

تفقوو  ، يضايرلا يئاذح  تلعتناو   ، بابلا تلفقأو   ، رونلا ُتأضأ   ، ماّمحلا لخاد 
ریغ يتیشمف   . هلاح ىلع  ادب  ءيش  لك   . ًاددجم عمسلا  تیغصأو   ، كارح نود  نم 
هایم تقلطأ  مث  نمو   ، ىرخأ ةقیقد  ُترظتنا   . ودبي امك  بایترا  يأ  ِرثُت  مل  ةیعیبطلا 
ةیناث نيرشع  دعبو   . ةذفانلا مث  نمو   ، ةنخاسلا هایملا  روبنص  ُتحتفو   ، ضاحرملا

، بابلا مث  نمو   ، بابلا لفق  تحتفو   ، رونلا تأفطأو   ، ًاددجم روبنصلا  ُتقلغأ   ، ًابيرقت
عامس مدع  لایح  ءيش  يأب  مایقلا  يتعاطتساب  نكي  مل   . مات ءودھب  ًةیناث  هُتقلغأو 
يّدج ظحالي  الأ  يف  ُتلِمأو   . يتفرغ ىلإ  يتدوع  ىلإ  ریشت  يتلا  ياطُخ  عقَو 

. رمألا يتدجو 
، ةذفانلا ةبتع  ىلع  ُتفقو   ، ءودھلا نم  نكمم  رْدَق  ربكأبو   ، ریبك رذحب  ًاكرحتم 

جراخلا يف  ةئتانلا  ةفاحلا  تناك   . ةحوتفملا ةذفانلا  ربع  ُتجرخو  ُتمثج  مث  نمو 
ًامِّدقتم  ، اھدادتما ىلع  رذحب  ياطُخ  ُترجرجف   . اھیلع فوقولل  يفكي  امب  ةضيرع 

. فرَّصلا بوبنأ  هاجتا  يف  ءطبب 
اھّقلست نكمي  يتلا  ةميدقلا  ةیندعملا  بیبانألا  كلت  دحأ  فرَّصلا  بوبنأ  ناك 

مدعو  ، ًادج ًاميدق  هنوك  ةیناكمإ  نم  يَقلق  دادزا  هنم  ُتبرتقا  املك  نكلو   . ةلوھسب
رادجلا ىلإ  ًاتَّبثم  ناك  ذإ  ًادج - ًانیتم  ًاقباس  يل  ادب  دق  ناك   . ينزو لمح  ىلع  هتردق 
ءالطلا ُتدجو   ، هیلع ًابرق  رثكأ  ةرظن  يئاقلإ  دعب  نكلو  ةریبك - ةیندعم  تاماعِدب 

. هتحت أدصلا  نم  ةریبك  عَقُر  نع  فشكو   ، ًارِّشقتم



. يسفنل تلق  ؛  كلذ يف  ركفت  ال 
. ءيش يأ  يف  ركفت  ال 

. بسحف رمألاب  مُق 
ىنمیلا يقاس  ُتددم  مث  نمو   ، بوبنألاب تكسمأو  ىنمیلا  يعارذ  ُتددم 

، هّتوق رابتخال  نَیّترم  ةوقب  بوبنألا  ُتززھ   . تاماعّدلا ىدحإ  ىلع  يمدق  ُتعضوو 
هاجتا يف  يسفن  ًابحاس   ، ةئتانلا ةفاحلا  ُترداغ   ، يفكي امب  ًايوق  يل  ادب  نأ  دعبو 
ةلیلق تاظحلل  ناقفخلا  نع  يبلق  ّفقوت   . ّيَدي اتلكب  ماكحإب  هب  ُتكسمأو   ، بوبنألا
يننكلو  ، قالزنالاب ُتأدبو   ، ةماعّدلا ىلإ  لوصولا  يف  ىرسیلا  يمدق  قافخإ  ءانثأ 
يمدق روثعو   ، كابتراب يقاس  يكيرحت  دعب  ًایبسن  نامألاب  ُترعش  كلذ  دعب 

. ةماعّدلا ىلع  ىرسیلا 
هتلاح ىلإ  يبلق  ةدوع  ًارظتنم   ، ةلیلق تاظحلل  بوبنألا  ىلع  ّىلدم  ُتیقب 

. لوزنلاب ُتعرش  مث  نمو   ، ةیعیبطلا
يف ًاتباث  بوبنألا  لظ  دقف   . ىلوألا ةلیلقلا  راتمألا  يف  ریخب  ءيش  لك  ناك 

، عقاولا يف   . بوبنألاب كسمتلا  لھسلا  نم  ناكو   ، ينزو تاماعّدلا  ِتلمحو   ، هناكم
تقشنت  ، يتقو ًاذخآ   . ًالیلق ءاخرتسالاب  يروعش  ةجردل  ةلوھسلا  ديدش  رمألا  ناك 

ءاوضأو  ، لیللا ءامس  ؛  يلوَح يعیبطلا  رظنملا  تلمأتو   ، ةدوربلا لدتعم  لیللا  ءاوھ 
... لفسألا يف  ةرواجملا  قئادحلاو   ، ةدیعبلا عراشلا 

ًاتوص ًةثِدحُم  هیلإ  ةتتبثم  تناك  يذلا  طئاحلا  ةماعد  تتلَفأ   ، ةظحللا كلت  يف 
يب ّملأ  يذلا  تقؤملا  رعُّذلا  ًادبأ  ىسنأ  نل   . رادجلا نع  ًادیعب  بوبنألا  ّحنرتف   ، ًاحضاو
نیحو  ، فرَّصلا بوبنأب  كسمتلا  ًالصاوم  ءارولا  ىلإ  طقسأ  يننأب  يروعش  ءانثأ 

تاماعّدلا لصفنت  مل   ، ظحلا نسحل   . ءيش يأب  ًالوصوم  دَُعي  مل  هنأ  ًةأجف  تكردأ 
رظنلا نم  ُتنكمت   ، ةلیلق تاظحلل  ينزو  بوبنألا  ةمواقم  ءانثأو   . روفلا ىلع  ىرخألا 

. ُتزفقف  ، ضرألا نم  طقف  نيَرتم  عافترا  ىلع  يننأ  تيأرو   ، لفسألا ىلإ 
تنك اذإ  ًاقح  فرعأ  كلذلو ال   ، طقف ةیناثلا  نم  ءزج  يف  هُتذختا  ًايرطف  ًارارق  ناك 
رخآلا بناجلا  يف  ةميدقلاو  ةریبكلا  ىمازُخلا  ةلیمخ  يف  طوبھلا  ىلإ  ًالعف  ىعسأ 
ُتردحنا دقل   . يطوقس ةأطو  نم  ةلیمخلا  ِتفّفخو   ، هُتلعف ام  اذھ  ّنكلو   ، بردلل

مث نمو   ، ءاخرتساب اھیلع  ُتیقلتساو   ، ىمازُخلا قوف  لفسألا  ىلإ  ام  ًاعون 
روھزلا ةبكسم  لخاد  ىلإ  ءارولا  ىلإ  ُتجرحدت 

. ىذأ يأب  بَصُأ  مل  ينطب - يف  عِّورم  روعشو  شودخلا - نم  لیلق  ددع  ءانثتساب 
ىلإ ىمازُخلا  ءارو  نم  صرِحب  رظنلا  ُتقرتساو   ، يسبالم ُتضفنو   ، ُتعكر

، رادجلا عم  ةيواز  ًّالكشمو   ، ًاینحنم فرَّصلا  بوبنأ  نم  ررضتملا  ءزجلا  ناك   . لزنملا
، لزنملا لخاد   . ينزو لمح  ىلإ  ًارطضم  دَُعي  مل  هنأل   ، ودبي امك  ءوست  نل  هلاح  نكلو 

. يّدج وأ  يتدج  دوجو  ىلع  ةلالد  نكلو ال   ، ًءاضم خبطملا  رون  ناك 
ىلع نيزختلا  عدوتسم  ىلإ  ُتفحز  مث  نمو   ، نیَتقیقد وأ  ةدحاو  ةقیقد  ُترظتنا 
ُتحتفو  ، ُتفقو مث  نمو   ، خبطملا ىلع  ىرخأ  ةعيرس  ةرظن  ُتیقلأ   . ّيَتبكُرو ّيَدي 

. يتجارد راضحإل  ُتلخدو   ، عدوتسملا باب 



يتعاس نم  ُتققحت   ، ةقيدحلا برد  كلسأو  جراخلا  ىلإ  اھعفدأ  تنك  امیفو 
. ًاددجم

. ةقیقد نوثالثو  تسو  ةعساتلا  اھنإ 
. حابصلا كلذ  يف  ُتلعف  امك  ةیفلخلا  ةبّاوبلا  نم  ُتجرخ 

. كلذ لصح  نأ  ذنم  تضقنا  دق  ةنس  فلأ  نأ  ول  امك  رمألا  ادب 
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ةجاردلا يتدایق  ءانثأو   ، ةئداھو ةملظُم  ةیعانصلا  ةقطنملا  يف  تاقرطلا  تناك 

توص ىوس  عمسأ  مل  نیل - نوتوس  ىلإ  يدؤملا  قيرطلا  يأ  ياو - نوتوس  يف 
ةدوربلا لدتعم  ءاوھلاو   ، ًامامت ةیفاص  ةلیل  اھنإ   . تلفسألا ىلع  ةجاردلا  يَتلجع 
اھرمغي بحاش  رَْدب  ةدیعبلا  نخادملا  قوفو   . موجنلاب ةءّاضو  ءامسلاو   ، شعنمو

الب سّارحك  ةمراصو  ةنكاد  ةعفترملا  نخادملا  تدبو   . فیخمو ضماغ  ّيدامر  ءوضب 
. هوجو

نمو  ، ًابيرقت ىرخأ  ًارتم  نیثالث  ةفاسم  تزتجا   ، نیل نوتوس  ىلإ  ُتلصو  امدنع 
يراظتناب كانھ  نوسيام  ناك   . ةیبشخ ةبّاوب  برق  قيرطلا  بناج  ىلإ  ُتفقوت  مث 

دوجوب ُتأجافت   ، ةجاردلا نع  يلّجرت  ءانثأو   . ةداعلاك هتقفرب  ينیل  غیبو   ، انقفتا امك 
تاوسنلق نوعضيو   ، ةمتاق سبالم  نودتري  ًاعیمج  اوناك   . ًاضيأ امھعم  نوسنوج  يفيإ 

. كرحتلل نيدعتسم  عیمجلا  ادبو  ليوطلا - دوسألا  هفطعم  ينیل  ىدترا  دقو  ءادوس -
مث  ، ينیللو هل  يسأرب  ُتأموأو   ، نوسيامل تلق  كمودق .» ىلع  كل  ًاركش  »

نَیبیجلا يف  اھاديو   ، قفتا امفیك  ةبّاوبلا  ىلع  ةئكتم  تناك   . يفيإ ىلإ  ُترظن 
. ّقیضلا دوسألا  زنیجلا  اھلاورسل  نّییفلخلا 

ًایقلُم نوسيام  لاق  ةدعاسملا .» ضعب  ىلإ  ةجاحب  نوكنس  امبر  اننأ  ُتننظ  »
سیلأ  ، عنامت تنأ ال  : » عباتو ًاددجم  ّيلإ  تفتلا  مث  نمو   ، يفيإ ىلع  ةعيرس  ةرظن 

«. ؟ كلذك
«. عبطلاب عنامأ  ... ال  ال، ال : » يفيإل ًامستبم  تلقف 

اذام : » ينتلأسو يوحن  تھجوتو   ، ةبّاوبلا نع  ًادیعب  اھسفن  تعفدو   ، ْتمستباف
. يرعش ىلع  ةعيرس  ةرظن  اھئاقلإ  ءانثأ  ةضيرع  اھتماستبا  تراصو  ؟ .» كل ثدح 

«. ؟ اذام : » ةيرطف ةقيرطب  يسأر  هاجتا  يف  يدي  ًّادام  تلقف 
«. ةلیمخ قوف  َتررُج  كنأ  ول  امك  ودبت  »

؛ طقاستت ىمازُخلا  ةلیمخ  نم  ءازجأ  تأدب   ، يرعش ىلع  يعباصأ  يريرمت  ءانثأو 
... ةمَّطحم عوذجو   ، نوللا ةیناوجرُأ  تالَتبو   ، قاروأ

«. كدعاسأ ينعَد  : » يفيإ تلاق 
ءازجأ ةيانعب  ًةطقتلم   ، يرعش ىلع  اھعباصأ  ريرمتب  ْتعرشو   ، ينم َْتنَد  مث 

، ًالیلق ًاكبترُمو  ًاجَرحُم  تنكو   ، هلعفأ امم  ًاقثاو  نكأ  مل   . هباش امو  نادیعلا  نم  ةریغص 
. ام دح  ىلإ  ریخب  يننأب  ترعش  يننكلو 

. بيرغ وحن  ىلع  ًابيرقت  ّشجأ  توصب  اھل  تلق  ىمازُخ .» اھنإ  »
!«. ؟ ًاقح »

«. فّرصلا بوبنأ  نع  ُتزفق  : » تلق مث   ، ُتحنحنتف
« ... ًامامت »

. يل تمستباف   ، اھیلإ ُترظنو 
«. انھ يدياج  نوكت  الأ  دیجلا  نم  : » لوقي نوسيام  ُتعمس   ، اھدنعو



«. ؟ يدياج نوكت  نمو  : » تلأس مث  هیلع  ةعيرس  ةرظن  يفيإ  تقلأ 
هّجوتس تناك  : » عبات مث   ، ةضيرع ةماستبا  نوسيام  قلطأو  سیفارت .» ةبیبح  »

«. هرعش ىلع  كيَدي  نيّررمت  ِكتأر  اذإ  ةعفص  كل 
«. ىرغصلا نوسيام  ةقیقش  اھنإ   . يتبیبح تسیل  يدياج  : » يفيإل تلق 
«. نوكت نمم  قالطإلا  ىلع  ةجعزنم  ُتسل  : » ةلئاق اھیَفتك  يفيإ  تزھف 

. ةیبناج ةرظنب  هّايإ  ًاقمار  تلق  ؟ .» نوسيام اي  كلذك  سیلأ   ، كحضُم كنأ  دقتعت  »
ةرملل يرعش  ًةشفان  يفيإ  تمتمت  سأرلا .» ىلع  ةلكرك  ًابيرقت  كحضُم  هنإ  »

«. ضرغلاب يفي  نأ  اذھب  ضرتفُي   ، ًانسح  » . اھلمع ْتّمیقو  ْتعجارت  مث   ، ةریخألا
«. ًاركش : » تلقف

«. ةعّسلاو بحَّرلا  ىلع  : » ةلئاق اھسأر  تَنَحأو  ْتمستباف 
هّايإ ًةرذنم   ، ةیساق ةرظنب  نوسيام  قمرت  يفيإ  تيأر   ، ةبّاوبلا وحن  انھّجوت  ءانثأ 
ًاقثاو ُدبي  مل  هنكلو   ، ةضيرع ةماستباب  رمألا  ّيطخت  لواح   . هتاّفرصت ةبقارم  ةرورضب 
ىدل سفنلاب  ةقثلل  ًاراقتفا  تيأر  هیلإ  يفرعت  ذنم  ىلوألا  ةرمللو   . ةداعلاك هسفنب 

... كلذ هینعي  امع  ةلیلق  تاظحلل  لءاستأ  يسفن  تدجوو   ، نوسيام
ُتدعأف ؟ .» كانھ دوجوم  ریشب »  » نأ ًاقح  دقتعت  لھ  : » يفيإ ينتلأس   ، كلذ دعب 
ةءاضُملا لوقحلا  ىلإ  ُتقّدحو   ، اھبناجب ةبّاوبلا  ىلع  ُتأكتاو   ، اھیلع يھابتنا  زیكرت 

. رمقلا رونب 
يف ىرُي  ال  داكيو   ، انراسي ىلإ  ًابيرقت  راتمألا  تائم  دعُب  ىلع  عدوتسملاف 
نم رھظ  ًاتفاخ  ًاجّھوت  نكلو   ، ىنبملا رّخؤم  يف  ءاوضأ  يأ  كانھ  نكت  مل   . مالظلا
يف تارایسلا  فقوم  يف  نیَتبرع  َيلكش  تيأرو   ، رسيألا رادجلا  يف  ةریغص  ةذفان 

. ىنبملا ةمَّدقم 
«. انھ هنأ  دقتعأ   ، لجأ : » ُتمتمتف

«. ؟ ًادكأتم َتسل  كنكلو  »
ُترظنو ناكملا .» كلذ  لوخد  ديرأ  ببسلا  اذھل  : » تبجأو ًایفان  يسأر  تززھف 
ًارِّرمم ؛  انمامأ يعیبطلا  رظنملا  يف  نّعمتلاب  ًالغشنم  ناك  يذلا  نوسيام  ىلإ 

. عئاشولاو  ، جایسلاو  ، لوقحلاو  ، عدوتسملا ءيش : لك  ىلع  هتارظن 
«. ؟ نوزھاج كلاجر  لھ  : » هُتلأس

«. يتراشإ نورظتني  مھعقاوم  يف  مھنإ  : » ًابیجم هسأرب  أموأف 
«. ؟ ةياھنلا يف  عمجت  نأ  نم  َتنكمت  ًاصخش  مك  »

«. نیعبرأ وحن  »
«. ؟ نولعفیس اذام  نوفرعي  لھو  »

ًالصاومو جایسلا .» جراخ  اوقبا  نكلو   ، ةراجحلا ضعب  اومراو   ، ةریبك ةَبلَج  اوثِدَحأ  »
اذإ  ، ينعأ ؟  لوخدلل ةدیحولا  ةقيرطلا  اھنأ  نم  قثاو  تنأ  لھ  : » عبات لقحلاب  نّعمتلا 

«. دیكأتلاب ىرُنسف   ، انھ نم  عدوتسملا  ىلإ  لقحلا  انربع 
عئاشولا عبتنس  مث  نمو   ، ةبّاوبلا قلستنس  لب   ، لقحلا ربعن  نل  : » هل تلقف 

دادتما ىلع  انراسي  ىلإ  ةدوجوملا  ةعیشولا  ىلإ  ترشأو  لقحلا .» ةفاح  لوح 



ىلإ ًالوصو  هذھ  عبتنس  : » تعباتو نیل  نوتوس  ةيواز  ىلإ  ًالوصو  ياو  نوتوس 
بناجب جایسلا  ىلإ  ًالوصو  ىرخألا  عبتنو  ًانیمي  ريدتسنس  مث  نمو   ، ةيوازلا

«. عئاشولا ةاذاحمب  ىقبن  اننأ  املاط  ریخب  نوكن  نأ  انب  ضَرتفُي   . عدوتسملا
انكولس ةیفیك  ُتحرش  يتلا  قيرطلا  مھلّمأت  ءانثأ  تاظحلل  ءودھلا  مھتثالث  مزلو 

، رخآلا ىلإ  مھنم  لك  رظن   ، ًاریخأ  . نیمیلا ىلإ  مث  نمو  انراسي  ىلإ  نيرظان   ، اھل
: مھل تلقف   ، مھسوؤرب اوأموأو 

«. ؟ ةلئسأ يأ  كانھ  لھ  »
«. لیلقلا ّيدل  : » نوسيام باجأف 

وحن ّيدل   ، رمألا يف  ریكفتلا  دعب   ، عقاولا يف   . ًاضيأ انأو   ، لجأ : » يفيإ تفاضأو 
«. لاؤس نویلم 

«. ؟ ةلئسأ يأ  كيدل  لھ  : » تعباتو ينیل  ىلإ  ًاتفتلم  تلق  ؟ .» نیل اي  كنع  اذام  »
ّزھ مث  نمو   ، هیَفتك ّزھو   ، بسحف تاظحلل  ّيلإ  رظن  لب   ، ءيش يأ  لَُقي  مل 

. هسأر
«. ْبھذِنل  . هیلع قفاوتلا  ّمت  ام  اذھ   ، ًاذإ ًانسح  : » ةبّاوبلا قلستأ  انأو  تلقف 
دادتما ىلع  انفحز  ءانثأ  ال  مأ  نیبَقارم  انك  اذإ  ام  ةفرعم  لیحتسملا  نم  ناك 

يأ كانھ  نكت  مل  جایسلا  ىلإ  انلصو  امدنع  اننكلو   ، عدوتسملا هاجتا  يف  عئاشولا 
مل انرمأ  نأ  ةرورضلاب  كلذ  ينعي  ال   ، عبطلاب  . انرمأ فشك  ىلع  ةحضاو  تالالد 
مل  ، ةیلاتلا انتوطخ  ءودھب  نورظتني  اوناكو  اغیموأ  لاجر  انآر  ول  ىتح  نكلو   . فشكُي

. رمألا يف  ریكفتلا  ءانع  دبكتأ  مل   ، اذل  . كلذ ءازإ  ةلیح  يأ  يدیب  نكت 
نم رثكأ  دُعبت  ال  ةفاسم  ىلع  جایسلاو  ةعیشولا  نیب  ةيوازلا  يف  انمثجو 

عدوتسملاو  ، ًةرَشابم انمامأ  تارایسلا  فقومو  عدوتسملا  نع  ًارتم  رشع  ةسمخ 
فقوم ةيواز  يف  ّرجآ  عطقو   ، ئدص ميدق   [2] سوداق كانھ  ناك   . اننیمي ىلإ 
ةادأ نوسيام  جرخأ   ، سوداقلا ءارو  انعّمجت  ءانثأو   . عدوتسملا نع  انبجحت  تارایسلا 

ىصقألا فرطلا  وحن  هاطُخ  رجرج  يذلا  ينیل  ىلإ  اھّررمو  هبیَج  نم  كالسألا  عطقل 
. جایسلا يف  يدومع  ّقش  ثادحإب  عرشو   ، عكرو  ، سوداقلل

نأ بجي  نارمأ  كانھ   . لخدن نأ  لبق  ًادیج  ّيلإ  اوغَصأ   ، ًانسح : » ءودھب تلقف 
امع نوسيام  كربخأ  لھ  : » تعبات مث   ، يفيإ ىلإ  ترظنو  امھب .» ملِع  ىلع  اونوكت 

«. ؟ انھ يرجي 
نم ةعومجم  كانھ  نأ  فرعأ   ، ينعأ  . لجأ  ، ةیبيرقت ةركف  يناطعأ  دقل  »

هنومحي امبر  مھنأ  فرعأو  ال.  امبرو  ریشبب  نوظفتحي  امبر  لخادلا  يف  صاخشألا 
اننأ وھ  هفرعأ  ام  لك   . هنع ًامغُر  هنوزجتحي  امبر  مھنكلو   ، رارشألا ضعب  نم 
ودبي لھ   » . ْتمستباو هیلع .» روثعلا  انناكمإب  ناك  اذإ  ىرنسو   ، عدوتسملا محتقنس 

«. ؟ ام ًاعون  ًاحیحص  هتلق  ام 
«. يفكي امب  عقاولا  ىلإ  بيرق  هنإ  »

«. ؟ ًاضيأ فرعأ  نأ  ّيلع  اذام   ، ًاذإ »



«. ًاحالس لقألا  ىلع  لخادلا  يف  لاجرلا  دحأ  لمحي   ، ًانسح : » رذحب تلقف 
نيدَّوزم ًاعیمج  نونوكیس  : » لوقلا نع  ٌّينغ  رمألا  نأ  ول  امك  نوسيام  لاقف 

«. فارت اي  ةحلسألاب 
«. ؟ كلذ دقتعت  لھ  »

«. ؟ كلذك سیلأ   ، نوفرتحم مھنإ  َتلق  »
«. لجأ »

«. ةحلسألاب نيدَّوزم  نونوكیس   ، ًاذإ : » ًادكؤم هیَفتك  ّزھف 
مث  ، كلذ يف  يریكفت  مدع  ببس  نع  يرس  يف  ًالئاستم   ، ُتمتمت حیحص .» »
نأ لبق  هھجاونس  يذلا  ام  اوفرعت  بجي  مكنأ  ُتدقتعا   ، لاح ةيأب   ، ًانسح : » تعبات
مھنأ عقوتأ  ال   ، ينعأ  . هباش ام  وأ  هيأر  رییغت  مكدحأ  دارأ  لاح  يف   ... لخدن

« ... ًایلمع رانلا  قالطإب  نوعرشیس 
هجاونو  ، سیفارت اي  دیلس  يف  شیعن  نحن  : » ةیعقاوب ةلئاق  يفيإ  ينتعطاقف 

«. رمألل ةیمھأ  . ال  موي لك  ةحلسأ 
. نوسيام فاضأ  روطفلا .» ىلع  ةحلسألا  لوانتن  نحن  »

. هیلإ يفيإ  ترظنف 
فارتعالا كیلع   ، كبْطَخ ام  : » عباتو  ، اھل ةضيرع  ةماستبا  ًاقلطُم  لاق  ؟ .»! اذام »

«. ًامامت كحضُم  رمألا  نأب 
. ماستبالا مدع  ًةدھاج  لواحت  اھنأ  تملع  يننكلو   ، ةضفار ةقيرطب  اھسأر  تزھف 

بقاریل اھنع  هرظنب  حاشأ  مث  نمو   ، ةلیلق تاظحلل  اھل  ماستبالا  نوسيام  لصاو 
امب ریبك  وھو  ؛  ًابيرقت نيَرتم  عافتراب  قّشلا  حبصأ  دقل   . جایسلا ىلع  ينیل  لمع 

. هربع رورملل   ، هیلإ ةبسنلاب  ىتح   ، يفكي
«. ًالمع َتنسحأ   » . نوسيام هل  لاق  نیل .» اي  ضرغلاب  كلذ  يفیس  »

يف اھّسد  يذلا  نوسيام  ىلإ  كالسألا  عطق  ةادأ  داعأو   ، ّصقلا نع  ينیل  ّفك 
ًاريدتسم حرمب  لاق  كلذ  دعبو   ، ينیل دي  ةضبقب  هدي  ةضبق  مدص  مث  نمو   ، هبیَج

: ًاعم هيَدي  ًاكرافو  يوحن 
«. مأ ال؟ رمألا  اذھب  موقنس  لھ   ، ًاذإ »

ریشب ناك  اذإ  فرعأ  ال  عقاولا  يف  انأف   . طقف يفاضإ  دحاو  رمأ  كانھ  : » تلقف
ًامغُر هنوزجتحي  اوناك  امبر   ، تلاق نأ  يفيإل  قبس  امكو  ال.  مأ  ذاقنإ  ىلإ  ةجاحب 

لامتحالا فرعن  نل   . مھعم دجاوتلا  يف  ًابغار  نوكي  نأ  ًاضيأ  نكمملا  نم  نكلو   ، هنع
«. هیلع رثعن  نأ  دعب  الإ  حیحصلا 

«. هیلع انرثع  اذإ  : » نوسيام لاقف 
، وھ ثیح  ءاقبلا  ديريو  ًانیجس  سیل  هنإ  انل  لاقو  هیلع  انرثع  اذإ   ، نكلو  . حیحص »

«. ؟ انقفتا  ، ًّاّیلك رمألا  ىسنن  نأ  ناكمب  ةیمھألا  نمف 
«. ؟ همالك قّدصن  نأ  ينعتأ  : » يفيإ ينْتلأسف 

يأ نع  هلأسن  نلو   ، ءيش يأ  لوقن  نل  : » تبجأو يسأرب  ُتأموأ   ، اھدنع
«. هنأشو هَعَدنو  بسحف  ريدتسنس  لب   ، ءيش



«. ؟ ًانیجس ناك  ول  اذامو  »
«. هجرخُنس »

«. ؟ ةطاسبلا هذھبأ  : » نوسيام ينلأسف 
«. لجأ »

«. ؟ بسحف هجرخُنس  »
«. حیحص »

«. ؟ كلذ دعب  لعفنس  اذامو  »
«. ام رمأ  يف  ركفنس  : » ًالئاق ّيَفتك  ُتززھف 

«. ام رمأ  يف  ركفنس  ؟  كططخم وھ  اذھأ   » . نوسيام كحض 
«. ؟ لضفأ ةركف  كيدلأ  »

هنأ ول  امك  هفتك  ّزھ  مث  نمو   ، هلوقي امم  ٍقثاو  ریغ   ، ةلیلق تاظحلل  ّيلإ  رظنف 
ىتم طقف  يل  لُق   » . هفتاھ جرخأو  هبیَج  ىلإ  هدي  ّدمو  ؟ » يلابُأ اذاملو   ، هآ : » لوقي

. ةشاشلا ىلع  هماھبإ  ًاّكرحم  لاق  دعوملا .»
«. ؟ نادعتسم امتنأ  لھ  : » امھتلأسو ينیلو  يفيإ  ىلإ  ترظنف 

. امھیَسأرب آموأف 
. يسأرب هل  تأموأو   ، ةشاشلا قوف  هماھبإ  ناك  يذلا  نوسيام  وحن  تردتساو 

. حاتفم ىلع  طغضف 
ربكأ اوثدحأ  دقف   ، لیللا نوكسل  ًاّدح  ىتف  نیعبرأ  ُتوصأ  تعضو   ، روَفلا ىلعو 
ٍمادقأل ةلیقث  ىطُخ  عقوو   ، تاحیصو  ، ةعفترم تاوصأ  تناك   . جیجضلا نم  نكمم  رْدَق 

يف ةوجف  ربع  يرظنو  يئانحنا  ءانثأو   . قيرطلل لباقملا  بناجلا  نم  ردصت  ٍةضكار 
نورظتني اوناك  ثیح  تارایسلا  حیلصتل  روجھم  ناكم  نم  نوجرخي  مھتيأر   ، ةعیشولا
مھمظعم عضي   ، حمالملا ةاسُق  نایتف  نم  ةیئاغوغ  ةعومجم  اوناك   . نوسيام ةراشإ 

وحن قيرطلا  نوربعي  لكلاو   ، مھھوجو لوح  تاعاِفل  مھضعب  عضيو   ، تاوسَنلَق
ىلع نیعراقو  نیفتاھو  نیحئاص  ؛  اوبرتقا املك  دادزيو  ولعي  جیجضلا  ناك   . عدوتسملا
مھضعب عرش   ، ةجودزملا ةبّاوبلا  نم  ةعومجملا  ّوُنُد  عمو   . ةمامُقلا قيدانص  ةیطغأ 
توصلا ُتعمس   . ةيران باعلأو   ، ّرجآ عطقو   ، روخصو  ، ةراجح نم  ؛  ءایشأ فذقب 
توصب كلذ  دعب  راذنإلا  ةزھجأ  تقلطنا  مث   ، تارایسلا ىلع  عقي  وھو  ّرجآلل  موتكملا 

... ءاوضألا تضموو   ، ٍلاع
. يعارذب كسمي  وھو  نوسيام  سھسھ  ْبھذِنل .»!  ، انب ایھ  »

، جایسلا يف  ةوجفلا  ربع  ّالسنا  دق  ينیلو  يفيإ  نأ  تدجوو   ، يلوَح ُترظنف 
، ةوجفلا ربع  نوسيام  تعبت   . عدوتسملل ةیفلخلا  ةیحانلا  هاجتا  يف  نیَعرسم  اناكو 

. نيَرخآلا ءارو  انقلطناو 
زكرتیسو  ، نوسيام عم  هل  ُتططخ  يذلا  ءاھلإلا  حجنیس   ، ظحلا نم  لیلقلا  عم 

ّنسلا يف  راغصلا  بابشلا  ةعومجم  ىلع  عدوتسملا  لخاد  هابتنالا  لك 
يتلا ةصرفلا  كلذ  انحنمي  نأ  يف  انلِمأ  دقل   . ةیمامألا ةیحانلا  يف  نییئاغوغلاو 

اذإ  ) ةعرسب ریشب  ىلع  روثعللو   ، ىرُن نأ  نود  نم  لخادلا  ىلإ  للستلل  اھیلإ  جاتحن 



. هنود نم  وأ  ریشب  عم  ؛  ًاددجم جورخلا  مث  نمو   ،( لخادلا يف  ناك 
؟ كلذ دعب  اذامو 

ًاقداص نكأ  مل   ، ّيدل ةطخ  ال  نإ  نوسيامل  تلق  نأ  يل  قبس  امدنع   ، ًانسح
ةقالع ، ال  نكلو  . هلعفأس يذلا  ام  ديدحتلاب  فرعأ  تنكو   ، ةطخ ّيدل  تناك  ذإ   . ًامامت

نیَّتيدامرلا نیَنیعلا  لجرو  يئانثتساب  كلذب  دحأل  ةقالع  الو   . كلذب نوسيامل 
. نوللا يَّتيذالوف 
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برق فقي  ينیل  ناكو   ، اھیلإ نوسيامو  يمامضنا  ءانثأ  يفيإ  تنلعأ  لَفقُم .» هنإ  »

«. لخادلا نم  جالزِمب  تَّبثم  هنإ   » . عدوتسملل ّيفلخلا  بابلا 
بابلاب ًاّسرفتم  نوسيام  لأس  ؟ .» هباشم ءيش  يأ  وأ  حاتفم  بقُث  دجوي  الأ  »

. بلصلا ّيبشخلا 
«. «ال

. زمر لاخدإل  قودنص  نع  هلوَح  ًاثحاب  لاق  ؟ .» كلذك سیلأ   ، ًایئابرھك ًالفق  سیل  »
ترظنو جالزِمب .» لَفقُم  هنإ  سيام  اي  ّوتلل  كل  ُتلق  : » بیجت يھو  يفيإ  تدّھنتف 

«. ؟ ذفاونلا ىدحإ  انّبرج  ول  اذام  : » تعبات مث   ، ّيلإ
انأو اھل  تلق  مث   ، ذفاونلا نم  ًاققحتم   ، ّيفلخلا رادجلا  ىلع  ةعيرس  ةرظن  تیقلأ 

نابضقلا ربع  ةبوعصب  رورملا  تنأو  انأ  اننكمي   . ًادج ةریغص  اھنإ  : » يسأر زھأ 
ُترظنو رورملا .» نم  ًادبأ  انكمتي  نل  نوسيامو  ينیل  نكلو   ، حجرألا ىلع  ةیندعملا 
كنكمي لھ  : » هتلأسو ينیل  ىلإ  ُّتفتلاو  همیطحت .» انیلع  ّنیعتیس   » . بابلا ىلإ 

«. ؟ جیجضلا نم  ریثكلا  ثادحإ  نود  نم  هل  ةيوق  ةبرض  هیجوت 
. نوسيام ىلإ  رظن  مث  نمو   ، تاظحلل رمألا  يف  ينیل  ركفف 

«. هدھج ىراصُق  لذبیس  : » ينیل نع  ةباینلاب  ًابیجُم   ، نوسيام لاقف 
«. كلذب مُق  : » تلق مث  امھَیلكل  يسأرب  ُتأموأو  ًانسح .» »

يعباصأ ُتكبش   ، لقاثتب بابلا  ىلإ  ينیل  هُّجوتو   ، قيرطلا يفيإ  حاسفإ  ءانثأ 
اذإ اذھ  ؛  بابلا میطحت  توص  بابشلا  اھثدحُي  يتلا  ةَبلَجلا  يفخُت  نأ  يف  ُتلمأو 

لخادلا نم  ًالَفقُم  نوكي  نل  امبر  ًةأجف : يرس  يف  تركف   . همیطحت نم  نكمت 
دفاورب ًامَّعدم  وأ   ، ةنیتم ةیعانص  جیلازمب  ًالفقم  ناك  امبرو   ، طقف دحاو  جالزِمب 

... امبر وأ   . هباش ام  وأ  ةيذالوف 
. موتكم توص  عمُسو 

. بابلا حتُفو 
، بابلا وحن  هّجوت  دق  ينیل  ناك  ًاظاتغمو - ًاِقلق  رمألا - يف  ریكفتلاب  يلاغشنا  ءانثأ 
ّيلل يفكي  امب  ةيوق  ةبرض  هل  هّجو  دقل   . هفتكب هحتف  مث  نمو   ، تاظحلل هیلإ  رظنو 

. ةتبلا جیجض  يأ  ردصُي  ملو   ، هتالَّصفم ىلع  ًاحجرأتم  بابلا  كْرتو  جیلازملا 
تنأ : » حوتفملا بابلا  وحن  هھّجوت  ءانثأ  ينیل  عارذ  ىلع  ًاّتبرم  نوسيام  لاقف 

«. نیل اي  لاجرلا  ةوفَص 
. بسحف هسأرب  ينیل  أموأف 

رمم كانھ  ناك   . هلوَح ًارظان  تاظحلل  فقوت  مث   ، بابلا لخدم  ربع  نوسيام  اطخ 
، فیفخلا ءوضلا  يفو   . ىصقألا فرطلا  يف  تھاب  ءوض  جّھوتيو   ، همامأ ّدتمم  ضيرع 
رخآ ًّارممو   ، رادجلا دادتما  ىلع  ةمئاق  ةیندعم  نئازخو   ، ةيراع ةیتنمسإ  ةیضرأ  تيأر 

. ًةرَشابم بابلا  نیمي  ىلإ 
«. ؟ نورظتنت اذام  : » عبات مث   ، هیلإ مامضنالل  انل  أموأو   ، نوسيام سمھ  انب .» ایھ  »



، يقئاقرلا بشخلا  نم  فقسو   ، ةراجحلا نم  ةدَّیشم  ناردج  عدوتسملا  لخاد 
عرش مھدحأ  نأ  ول  امك  رمألا  يل  ادب  دقل   . ةّیصج حاولأ  نم  ةنَّوكم  ةلصاف  ناردجو 
ام ءاھنإ  نود  نم  ؛  هباش ام  وأ  ةریغص  تاسسؤم  وأ  بتاكم  ىلإ  ىنبملا  ليوحتب 

. ّئیس لكشب  هّمتأ  هنأ  وأ   ، هب عرش 
نأ نیح  يف   ، ىنبملل ةیمامألا  ةیحانلا  ىلإ  ّيدؤي  انمامأ  سیئرلا  رمملا  ناك 

يفلخلا رادجلا  ةاذاحمب  ّدتمي  ءاضُم - ریغو  ًاقیِض  رثكأ  وھو  اننیمي - ىلإ  مئاقلا  رمملا 
. ةَقلغُم اھلكو   ، نيَّرمملا دادتما  ىلع  باوبأ  كانھو   . يزكرملا رمملا  عم  ةمئاق  ةيوازب 
هتوص ًایقبُم   ، نوسيام ينلأس  ؟ .» سیفارت اي  باھذلا  ديرت  هاجتا  يأ  يف  »

. ًاضفخنم
. ًةرَشابم مامألا  ىلإ  مث  نمو   ، ينیمي ىلإ  ُترظنف 

دحأ ناكلسي  انم  نانثا   . لاصفنالا انب  ضرتفُي  امبر  : » يفيإ تحرتقا   ، اھدنع
«. يناثلا رمملا  ناكلسي  نارخآلا  نانثالاو   ، نّيرمملا

«. انضعب مزالنس  ال،  : »« مزحب ُتسمھف 
« ... عرسألا نم  نوكي  دق   ، نكلو »

كلذب نوموقي  مھنإ   ، ينعأ  . ةّئیس ةركف  لاصفنالا  : » ًالئاق اھتعطاق  يننأ  ریغ 
حجني الو  ؟  كلذك سیلأ   ، بعُّرلا مالفأو  ةریثملا  ةیئامنیسلا  مالفألا  يف  ماودلا  ىلع 

«. ًادبأ رمألا 
. يأرلا ينتقفاو  حیحص .» »

«. رمملا اذھب  أدبِنل   ، ًانسح : » ضرعألا رمملا  وحن  هّجوتأ  انأو  تلقف 
«. ؟ رمملا اذھ  ترتخا  َِمل  : » يبناجب ریست  يھو  يفيإ  ينْتلأسف 

« ... كلذ لایح  بسحف  روعش  ينباتنا   . فرعأ «ال 
فرغلا ىدحإ  نم  ققحتلا  دعبف   . انقلطنا ثیح  ىلإ  اندُع   ، ةلیلق قئاقد  دعب 
رمألا كردُن  مل   . دودسم قيرط  رمملا  نأ  كلذ  دعب  انفشتكا   ، ةغراف اھنأ  انفاشتكاو 
ًارتم نيرشع  دعب  قالغإلا  مَكحُم  ناك  رمملا  نكلو   ، ًادج ملظُم  ناكملا  نأل  لبَق  نم 

. ةراجحلا نم  دَّیشم  رادج  ةطساوب 
يفيإ يل  تلاق  ام .» رمأ  لایح  روعش  َءرملا  باتني  امدنع  ةلكشملا  يھ  كلت  »
ءرملا نكلو   ، حیحص رمألا  نأ  ّنیبت  اذإ  سأب  ال   » . ةدوعلا قيرط  انكولس  ءانثأ  ءودھب 

«. حیحص ریغ  رمألا  ناك  اذإ  ام  ًاعون  ًایبغ  ودبي 
. ةضيرع ةماستبا  قلطُت  تناكو   ، اھیلإ ُترظنف 

«. كلذ ىلإ  كتراشإل  كل  ًاركش  : » اھل تلق   ، اھدنع
«. ةعّسلاو بحَّرلا  ىلع  »

لك نم  نیققحتمو   ، سیئرلا رمملا  رذحب  نیكلاس  ًاددجم - ثحبلاب  انعورش  ءانثأ 
ُتدجو تقولا - لاوط  ةیغاص  انناذآو  ةحوتفم  اننیعأ  َنیقبُمو   ، اھیلإ لصن  ةفرغ 
سرحي اذامل ال   . دعب اغیموأ  لاجر  نم  ًّايأ  انتفداصم  مدع  ببس  نع  لءاستأ  يسفن 

، ّيعمسم غلب  يذلا  جراخلا - يف  جیجضلا  لك  نم  مغرلابف  ؟  يفلخلا بابلا  دحأ 
، ينعأ ؟  ًابّسحت يفلخلا  بابلا  دنع  ام  ًاصخش  اوعضي  مل  اذامل  ًابخاص - لازي  ناكو ال 



ةزھجألا يف  نوقباس  رصانع  وأ   ، شیجلا يف  نوقباس  رصانع  مھف  ؛  نوفرتحم مھنإ 
انلخد اذامل   ، ًاذإ ؟  كلذك سیلأ   ، هنولعفي ام  اوفرعي  نأ  مھب  ضرتفُملا  نمو   ، ةینمألا

... نأ ول  امك  ًابيرقت  رمألا  ودبي  ؟  ةلوھسلا هذھب  ةعبرألا  نحن 
، سیفارت اي  سرخا  يرس : يف  يسفنل  لوقلاب  يتالؤاست  تعطاق  يننأ  ریغ 
اذامل ال  . ظاتغتو  ، رمألا اذھ  لایح  قلقتو   ، ًاددجم ءيش  لك  يف  ریكفتلاب  طرفُت  تنأ 

؟ ينیلب يدتقت 
«. سیفارت اي   ، هیِھ : » لوقي نوسيام  تعمس   ، ةأجف

نَیبابللو  ، رمملا نیمي  ىلإ  نيَرّاود  نَیباب  بناجب  فقوت  دق  هتدجوف   ، هیلإ ُترظن 
يف دجوي  ام  ىریل  اھادحإ  ربع  قّدحي  نوسيام  ناكو   ، ةریغص ةیكیتسالب  ذفاون 

. رخآلا بناجلا 
«. ؟ ةرظن ءاقلإ  ديرت  لھ   . انھ نم  رخآ  رمم  كانھ  »

نآلا ىتح  اھنم  انققحت  يتلا  فرغلا  لكو   ، ًابيرقت سیئرلا  رمملا  فصتنم  يف  انك 
فرغلا ىدحإو   . اھلوخد نم  نكمتلا  مدع  ةجردل  ؛  ضارغألاب ةأَّبعم  وأ  ةغراف  امإ  تناك 
ةظتكم ىرخألاو  ٍساركو -  ، تالواطب ّيبتكم - ثاثأب  فقسلا  ىتح  ةسَّدكم  تناك 
تناك اھتاذ  دحب  فرغلاو   . ةیساطرقو قاروأو  ٍتافلمب  ةئیلم  ةینوترك  قيدانصب 

، ةیعونلا ةئيدر  ةتباث  تازیھجت  نم  ؛  ىنبملا ّةیقب  رارغ  ىلع  ّئیس  لكشب  ةمَّمتم 
. ةّیصجلا حاولألا  نم  ةعیفر  ناردجو   ، ةيراع ةیضرأو 

. ًاموي انھ  ناك  هنأب  يحوي  لیلد  الو   ، ناكم يأ  يف  ریشب  دوجو  ىلع  ةلالد  ال 
«. ؟ لعفت نأ  ديرت  اذام   ، سیفارت : » نوسيام لاق 

ام فرعأ  نكأ  مل   . قَّدصي قاھرإب ال  ًةأجف  ًارعاش   ، هھاجتا يف  ءارولا  ىلإ  ُترظن 
ةركفلا هذھ  نأ  دقتعأ  تأدب   . ءيش يأ  فرعأ  ال  يرس : يف  تّركفو   ، هلعف يب  ردجي 

. ریبك أطخ  اھتّمرب 
«. ةقفِر انيدل  : » تلاقو يصیمقب  يفيإ  تكسمت   ، ًاءوس رومألا  ةدايزلو   ، كلذ دعب 

نیَتیساق نیَنیعب  ًةرَشابم  مامألا  ىلإ  قّدحت  تناك   . اھیلإ ُترظنو  ُتردتسا 
ًاعم نیَفقاو  نیَتلذبب  نیَّيرشب  نَیلكش  تيأرو   ، ةقّدحملا اھترظن  ُتعبتف   ، نَیتدرابو

ةیحللا وذ  رخآلاو   ، لیحنلا هجولا  وذ  لجرلا  امھدحأ  ؛  رمملل ىصقألا  فرطلا  يف 
. نونثُعلا

. انیلإ ناقّدحي  امھو  كانھ  نیَفقاو  اناك  لب   ، اكرحتي مل 
لھ  ... انم ةعبرأو   ، مھنم نانثا  كانھ  ؟  يفيإ اي  نيدقتعت  اذام  : » نوسيام لاقف 

«. ؟ انَصرُف نیّلیختت 
نونثُعلا ةیحللا  يذ  نع  اھرظن  عفرت  نأ  نود  نم  تباجأ  ةلوھسلا .» غلاب  رمأ  هنإ  »

. هجولا لیحن  لجرلاو 
دعبو  ، ًاسدسم جرخأو  هترتس  لخاد  ىلإ  هدي  نونثعلا  ةیحللا  وذ  ّدم   ، كلذ دعب 

. هنیع رمألاب  هجولا  لیحن  ماق  تاظحل 
«. ًالیلق َرومألا  لداعُي  اذھ  هآ ! : » ءودھب يفيإ  تلاق   ، اھدنع

. امھیَحالس نیلماح   ، انھاجتا يف  ریسلاب  نالجرلا  عرشو 



«. مداق رخآ  صخش  كانھ   ، هوأ : » رمملا ىلإ  ًارظان  نوسيام  لاقف 
رخآلا هاجتالا  نم  انوحن  هّجوتي  تالضعلا  لوتفم  لجرلا  تيأرو  ُتردتسا   ، اھدنع

. ركذأ امم  ةوسق  رثكأ  هانیعو   ، ًاضيأ حالس  هدیبو   ، ةلقاثتم ىطخب 
«. قحب هللا؟ ىتأ  نيأ  نم  : » ًابرغتسم ُتمتمتف 

، ينیل ةقفرب  هربع  لخدو   ، نيَرّاودلا نَیبابلا  دحأ  ًاحتاف  نوسيام  لاق  ؟ .» هبأي نم  »
!«. بھذِنل  ، ایھ  . ةعرسب  ، ایھ : » يفيإلو يل  لاق  مث 

. نَیبابلا هاجتا  يف  انضكرو   ، يدیب يفيإ  تكسمتف 
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، ضیبألا نوللاب  نّییلطم  نيَرّاودلا  نَیبابلا  نم  رخآلا  بناجلا  يف  رمملا  ارادج  ناك 
، هیف ةرشتنم  ةیبوبنأ  ّةيرولف  حیباصم  كانھو   ، ءاضیب ةراجحب  ّةوسكم  هتیضرأو 

لكشب كرحتت  ةيوتلملا  انلالظ  تناك   ، رمملا يف  انضكر  ءانثأو   . شعترت اھؤاوضأو 
ول امك  ؛  بيرغ وحن  ىلع  يقیقح  ریغ  ودبي  ءيش  لك  أدب  دقل   . انمادقأ لوح  يرئاد 

ُتكردأ  ، هسفن تقولا  يفو   . نيرخآ صاخشأل  ثدحي  وأ   ، عقاولا يف  ثدحي  ال  هنأ 
يتعاطتسابو  ، ًافئاخ تنكو   ، ضكرأ تنك   . يل ثدحيو   ، ّيقیقح ثدحي  ام  نأ  ًامامت 

. ةعرسب ضبني  يبلقب  روعشلا 
مأ مدقتلا  ةلصاوم  ديرتأ  ؟  سیفارت اي  كلسن  قيرط  يأ  : » نوسيام ينلأس   ، ةأجف

«. ؟ نَیبابلا نيَذھ  دحأ  روبع  انب  ضرتفُي 
، رمملا نیمي  ىلإ  امھدحأ  نَیباب - نم  وندن  انك   . يمامأ رمملا  ىلإ  رظنلا  تنعمأ 

اھیلع ةتفال  لمحي  نیمیلا  ىلإ  بابلا  ناكو   . ناَقلغُم امھالكو  هراسي - ىلإ  رخآلاو 
نيرشع دعُب  ىلعو  بتكم . ةملك  اھیلع  ةتفال  رخآلا  بابلا  ىلعو   ، نزاخم ةملك 

. امھءارو دجوي  ام  ةيؤر  نم  نكمتأ  مل  كلذل   ، امھیف ذفاون  نارخآ ال  نارّاود  ناباب  ًارتم 
اذھ  . رخآ جرخَم  ىلإ  اندوقیس  امبرف   ، رخآلا بناجلا  يف  ًادتمم  رمملا  ناك  اذإ   ، نكلو

. نیفاعُمو نیملاس  ًاعیمج  انجورخو   ، جرخَم ىلع  روثعلا  يأ  ؛  هیف ركفأ  تنك  ام  لك 
. يریكفت لغشي  ناك  ام  لك  اذھ 

!«. نيَرّاودلا نَیبابلا  وحن  اوھجتا  ریسلا ! اولصاو  : » ُتيدان  ، اذل
راسو نارّاودلا  نابابلا  حتُف  امدنع  يمف  نم  تجرخ  دق  تاملكلا  تناك  داكلاب 
ًاعیمج انفقوت   ، ًةأجف  . هدیب ًاسدسم  ًالماح   ، ةعساو ىطخب  انوحن  علصألا  لجرلا 
انءارو نيَرّاودلا  نَیبابلا  حاتفنا  عم  ًابيرقت  روَفلا  ىلع  انلوَح  انرظن  مث   ، هتيؤر ىدل 

. رمملل رخآلا  فرطلا  يف  هجولا  لیحن  لجرلاو  نونثُعلا  ةیحللا  يذ  روھظو 
. مئاتشلا نوسيام  قلطأف 

اذھب : » نزاخم ةملك  لمحي  يذلا  بابلا  حتفأو  ضكرأ  انأو  ةعرسب  تلق   ، اھدنع
!«. هاجتالا

نم ُتققحت   ، يئارو نيرخآلا  ةثالثلا  عافدنا  ءانثأو   . حابصملا تأضأو  ُتلخد  مث 
ىرخأ ّةثر  ةریغص  ةفرغ  درجم  يھف   . ىرخأ جراخَم  الو   ، ذفاون ال   . ةعرسب ةفرغلا 

. ًابناج ةحورطم  ةینوترك  قيدانصو  يبتكم  ثاثأب  ةئیلم 
انیلع : » عبات مث   ، هءارو ةوقب  بابلا  قالغنا  ءانثأ  نوسيام  لاق  انھ .»! لفق  «ال 
كلت رضَحأ   ، ينیل : » عبات مث   ، ةفرغلا ءاجرأ  يف  ًاثحاب  هلوَح  رظنو  ام .» ءيشب  هلافقإ 

«. هذھ بتكملا  ةلواط  ّرج  ىلع  ينادعاس   ، يفيإ  ، فارت  . ةنازخلا
، ةفرغلا ربع  اھعفرب  هعرشو  ةریبك  ةیندعم  نيزخت  ةنازخ  ينیل  كاسمإ  ءانثأو 

اھانعضوو  ، رادجلا نع  ًادیعب  ةلیقثو  دھعلا  ةميدق  بتكم  ةلواط  ةثالثلا  نحن  انّكرح 
. بابلا دنع 

: نوسيام هل  لاقف   ، نيزختلا ةنازخ  ًالماح   ، لقاثتب ينیل  كرحتو 



«. نیل اي  بتكملا  ةلواط  ىلع  اھعض  »
ىلإ اھدانسإل  اھكيرحتب  عرشو   ، بتكملا ةلواط  ىلعأ  ىلع  ةنازخلا  ينیل  ىقلأ 

. بابلا
ةیحانلا ىلإ  راشأ  مث  كلذب .» نحن  موقنس   ، نیل اي  اھعَد  : » نوسيام هل  لاقف 

«. ىرخألا ةنازخلا  كلت  رضَحأو  بھذا  : » عباتو ةفرغلا  يف  ةلباقملا 
ةنازخلا عفد  ىلع  يفيإو  نوسيام  ُتدعاس   ، ةعساو تاوطخب  ينیل  ریس  ءانثأ 

بابلا ضبقِم  كرحت   ، مَكحُم لكشب  كلذ  انممتأ  امدنعو   . بابلا ىلإ  اھدانسإو 
كرحتي مل  يلفُّسلا  ءزجلا  نكلو   ، ىلعألا نم  ًالیلق  بابلا  حتُف   . هعفد مھدحأ  لواحو 

. طق
تيأرو ُتردتساف   ، ضیفخ ّيروھَج  توصب  مھدحأ  لاق  مكروھظ .» ىلإ  اوھبتنا  »
ىلع ليوط  تقو  ّرم  دقل   . هیَعارذ نیب  ىرخألا  نيزختلا  ةنازخ  انقوف  عفري  ينیل 

. مالكلا هتعاطتساب  نأ  ًابيرقت  تیسن  يننأ  ةجردل   ، ءيش يأ  لوقي  هّايإ  يعامس 
بابلا حتف  اغیموأ  لاجر  دحأ  لواح  ذإ  ؛  أجافتأل يفاكلا  تقولا  ّيدل  نكي  مل   ، نكلو

. هيَدیب هعفدي  وھو   ، ةرملا هذھ  ةوقب 
ّحنرتملا ينیل  قيرط  نع  انعیمج  اندعتبا  مث   ، نوسيام حاص  ينیل .»! اي   ، نآلا »

. ىرخألا قوف  ةیندعملا  ةنازخلا  عضو  ام  ناعرسو   ، مامألا ىلإ 
لجر هّجو  امدنعو   . ةبالص رثكأ  هّايإ  ًالعاج   ، بابلا لك  يطغي  سارتملا  تاب  دقل 
ًاضيأ انعمس  لب   ، بسحف هناكم  يف  دمصي  مل   ، بابلا ىلإ  ىرخأ  ةيوق  ةبرض  اغیموأ 

. رخآلا بناجلا  نم  ردصي  ملأ  ریخن 
«. تقولا ضعبل  مھقیعُي  نأ  اذھب  ضرتفُي   . نیل اي  دیج  لمع  : » نوسيام لاقف 

«. ؟ كلذك سیلأ   ، دبألا ىلإ  مھقیعُي  نل  هنكلو  : » تلقف
. نوسيام ّيلإ  رظن   ، اھدنع

. ةرملا هذھ  ةوق  رثكأ  ىرخأ  ةطبخ  بابلا  ىلإ  تھِّجُو   ، ةظحللا كلت  يف 
مھنأ فرعت  تنأ   . حجرألا ىلع  تالضعلا  لوتفم  لجرلا  هنإ  : » نوسيامل تلقف 

«. ؟ كلذك سیلأ   ، ةياھنلا يف  نولخدیس 
«. ؟ كلذك سیلأ   ، ام ءيش  يف  ریكفتلاو  عارسإلا  انل  لضفألا  نم   ، ًاذإ »

«. ًاجرخَم دجن  نلو   ، نوسيام اي  خفلا  يف  انعقو  دقل  : » ًادّھنتم تلقف 
روثعلا كیلع   . فارت اي  ماودلا  ىلع  جرخَم  كانھ  : » لاقو نوسيام  مستبا   ، اھدنع

«. بسحف هیلع 
ًایقلُم نكمم - جرخَم  يأ  نع  ًاثحاب  ًابايإو  ًاباھذ  ةفرغلا  عرذب  نوسيام  عورش  عمو 

نع اھتلأسو  يفيإ  ُتدصق  همدقب - ضرألا  ًابراضو   ، فقسلا ىلع  ةعيرس  ةرظن 
. اھلاح

، ریخب انأ  : » ةيوق ىرخأ  ةبرض  ىّقلتي  ناك  يذلا  بابلا  ىلإ  رظنت  يھو  تلاقف 
«. ًاركش

يف كتمحقأ  يننأل  ًاقح  فسآ  انأ   ، يعمسا : » ًالئاق يمالك  تللھتسا   ، اھدنع
« ... اذھ لك 



«. مودقلا تدرأ  انأف   . ءيش يأ  يف  ينمحقُت  مل  »
« ... نكلو  . فرعأ  ، لجأ »

ىلع ةبعادم  ةمكل  يل  ًةھّجوم  تلاق  رمألا .» اذھ  نم  كسفن  حَِرأ   ، هیِھ »
ةدم ذنم  حَرملا  نم  رْدَقلا  اذھب  َظحأ  مل   . يمودقب ةدیعس  انأ  : » تعبات مث   ، يعارذ

«. ةليوط
«. !؟ رمألا اذھب  نیعتمتست  لھ  : » ًابرغتسم اھتلأسو  ُتسبعف 

رعشأ انأو   ، لیللا لاوط  ةینكسلا  ةقطنملا  يف  يعكست  نم  لضفأ  ىقبي  هنإ  »
«. مأسلاب

. بابلا راطإ  نم  ءزج  مطحت  ةرملا  هذھو   ، ةِلجلجم ىرخأ  ةبرض  بابلا  ىلإ  تھِّجُو 
ءيدر وھف  ؛  ًاليوط دمصي  نل  : » ًاددجم بابلا  ىلإ  رظنت  يھو  يفيإ  تلاقف 
اھسأر ًةزاھ  اھلوَح  ةعيرس  ةرظن  تقلأ  مث  ةلكشملا .» يھ  هذھو   ، شھو ةیعونلا 

« ... نم عونصم  هتّمرب  ناكملا  اذھ  نأ  ول  امك  رمألا  ودبي  : » تعباتو
ُتردتسا امدنعو   . ةفرغلل لباقملا  بناجلا  نم  ردصي  ًارَقن  ُتعمس   ، ٍذئدنع

هّجوي نوسيام  تيأر  نیحو   . ةیئاجف ةركف  ينھِذ  ىلإ  تردابت   ، رمألا نم  ققحتلل 
رادجلاف  . هلابب ترطخ  دق  اھسفن  ةركفلا  نأ  ُتكردأ   ، همجاربب رادجلا  ىلإ  تابرض 

... لباقملا رادجلا  نكلو   ، ةراجحلا نم  ةدَّیشم  نّایبناجلا  نارادجلاو  يفلخ 
«. ؟ كلذك سیلأ   ، ةّیصج حاولأ  نم  عونصم  هنإ  : » نوسيامل تلق 

ةضيرع ةماستبا  ًاقلطُم  رادتسا - مث  نمو   ، كاردإ قيَرب  هیَنیع  يفو   ، ّيلإ رظنف 
قیقرلا ّيصجلا  حوللا  تقرتخا  يتلا  هدي  ةضبقب  رادجلا  ىلع  لاھناو  هسفنل -

نم ةریبك  عِطق  تطقسف  هتضبق  بحس   ، كلذ دعبو   . ّينوترك ٍحول  ِقارتخا  ِةلوھسب 
ربع رظنلا  نوسيام  قرتسا   . مدق ةرك  مجحب  بقث  رادجلا  يف  رھظو   ، ّيصَجلا حوللا 

«. ةغراف ىرخأ  ةفرغ  كانھ  نأ  ودبي  : » بارتقالل انل  ئموي  وھو  لاق  مث   ، بقثلا
ىدحإ تعلُتقاو  راطإلا  عّدصتف   ، ىرخأ ةيوق  ةبرض  بابلا  ىقلت   ، ءانثألا كلت  يف 

. تّالصفملا
نم ةریبك  ًالتُك  ًاليزُمو   ، بقثلا ًاعِّسوم  رادجلا  ةمجاھمب  نوسيام  عرش   ، اھدنع
ةوجف ثادحإ  انم  ّبلطت  دقل   . هیلإ انممضناو  هوحن  انضكرف   ، هتالكرب ّيصَجلا  حوللا 
ةفرغلا ىلإ  ةبوعصب  انرورم  ءانثأو   . ٍناوث سمخ  وحن  اھربع  رورملل  يفكي  امب  ةریبك 

. راھني وھو  انءارو  بابلا  توص  ُتعمس   ، ةرواجملا ةملظُملا 
ةوجفلا ربع  ّرم  دقف   . ىدس تقو  يأ  ّعیضن  مل   ، نامأب ةوجفلا  انلك  انربع  امدنع 
بشخلا توص  عافترا  عمو   . لباقملا رادجلا  يف  بابلا  ةيؤر  انل  حاتأ  ٍفاك  ٌرون 

. هانحتفو بابلا  هاجتا  يف  انضكر   ، انءارو يواھتملا  ندعملاو  مطحتملا 
، ءاضیبلا ناردجلا  نم  ديزملا  ثیح   ، رخآ رمم  ىلإ  بابلا  انروبع  ىدل  انلقتنا 
نیح يف   ، انراسي ىلإ  فطعني  رمملا  ناك   . ةشعترملا ةيرولفلا  ءاوضألا  نم  ديزملاو 

. ةراجحلا نم  دَّیشم  اننیمي  ىلإ  رخآ  رادج  دجوي 
. انضكرو ًاراسي  انفطعناف 
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نم نكمتن  امبر  اننأ  يف  ركفأ  تأدب   ، رمملا يف  ةعرس  ىصقأب  انقالطنا  ءانثأ 
هیلإ يدؤت  يذلا  هاجتالا  ةفرعم  بعصلا  نم  ناك   . ءيش لك  نم  مغرلاب  رارفلا 
ىلإ سیئرلا  رمملا  نم  نوھجتم  اننأب  ينباتنا  ًاروعش  ّنكلو   ، اھكلسن يتلا  قيرطلا 

، ًابئاص يروعش  ناك  اذإو   ، مامألا يف  قرط  قرتفم  ُتيأر   . ىنبملل ىصقألا  بناجلا 
انلمحیس نیح  يف   ، عدوتسملا رّخؤم  ىلإ  نیمیلا  ىلإ  فاطعنالا  اندیعُیسف 
اننالصویس نیَھاجتالا  ِالك  نأ  كلذ  نم  مھألاو   . ةمدقملا ىلإ  راسیلا  ىلإ  فاطعنالا 

. دیكأتلاب ةذفان  ىلع  رثعنسف   ، ًاباب دجن  مل  ول  ىتحو   . جرخَم باب  ىلإ 
اھءارو ينیلو  ةمّدقملا  يف  ضكرت  يفيإ  تناك   . قرطلا قرتفم  نم  انبرتقا 

يف انأو  نوسيامو  ةشھدلل - ریثم  وحن  ىلع  ضكرلا  يف  عيرس  هنإ  ًةرَشابم -
. ةياھنلا

. يفيإ ينتلأس  ؟ .» فارت اي  راسیلا  وأ  نیمیلا  ىلإ  »
ثیح ىلإ  رظنت  نكت  مل  كلذل   ، اھّملكت ءانثأ  اھفتك  قوف  نم  ةعيرس  ةرظن  تقلأو 
دقل  . اھمامأ ةيوازلا  ءارو  نم  نوجرخي  مھو  ةثالثلا  لاجرلا  َرت  مل  ببسلا  اذھلو   ، هجتت
بحاش لجرلاو   ، ویلبد مأ  يبلا  يف  ناك  يذلا  حَّلسملا  لجرلا  روَفلا : ىلع  مھُتفرع 

نیَّتيدامرلا نیَنیعلا  وذ  نوتسنوو   ، رارمحالا ىلإ  لئاملا  رعشلا  وذو  ةرشبلا 
. نوللا يَّتيذالوف 

.«! يھبتنا  ، يفيإ : » ُتحصف
اھسفن تدجو   ، ءيش يأب  مایقلا  نم  نكمتت  نأ  لبق  ذإ   . ناوألا تاوف  دعب  نكلو 

نم مغرلابو   ، روَفلا ىلع  اھھاجتا  يف  رعشلا  رمحأ  لجرلا  عفدنا  دقف   . مھيديأ نیب 
ءانثأو  . ّحلسملا لجرلا  نم  تالفإلا  نم  نكمتت  مل  اھنأ  الإ  هنم  تالفإلا  نم  اھّنكمت 
رَمحأ لجرلا  ينیل  مجاھ   ، اھَیبناج ىلإ  اھیَعارذ  هتیبثتو  ءارولا  نم  اھب  هكاسمإ 
لجرلا ءارو  ُتیعس   ، نوتسنو ةمجاھمب  نوسيام  مایق  ءانثأو   . ًاضرأ هعقوأو  رعشلا 

. ّحلسملا
يتلا يفيإب  كاسمإلل  هدھج  ىراصُق  ًالذاب   ، رادجلا ىلإ  هرھظ  دنسأ  دق  ناك 
ىلإ اھسأر  ًةفذاقو   ، هیَمدق ىلع  ًةسئادو   ، ًةيوتلم ؛  نونجب ًابرض  هیلع  لاھنت  تناك 
دمب عرشو   ، ًادیعب اھعفدو  ًةأجف  اھتلفأ   ، ًامداق ينآر  امدنعو   . هھجو هاجتا  يف  ءارولا 
اھعفد امدنع  هنع  دعتبت  نأ  نم  ًالدب   ، نكلو  . هسدسم نع  ًاثحب  هبیَج  لخاد  ىلإ  هدي 
اھُتمكل تباصأ  امیف   ، هنقَذ ىلإ  ىلوأ  ةمكل  هل  تھّجوو   ، ةعرسب يفيإ  تراد   ، ًابناج

بناج ىلع  ّحنرتو   ، هیَنیع لَوحف   ، هيدل ّةیبُرألا  َةقطنم  ةیناثلا  ةزاتمملا  ةیفّاطخلا 
. ًاضرأ راھناو  طّاطملا  هبشي  ام  ىلإ  هاقاس  تّلوحت  مث  نمو   ، دحاو

يفيإ ىلإ  ترظن  مث  نمو   ، هضوھن مدع  نم  دكأتلل  ةلیلق  تاظحلل  هُتبقار 
: اھُتلأسو

«. ؟ ریخب تنأ  لھ  »
«. ریخب انأ  : » ةمستبم تباجأف 



نوسيام عم  رومألا  راسم  ةيؤرل  تردتسا  مث  نمو   ، تاظحلل تارظنلا  انلدابت 
. ينیلو

. ءانع نود  نم  رادجلاب  هسأر  ًابراض   ، رعشلا رمحأ  لجرلا  ىلع  يھنُي  ينیل  ناك 
ًافقاو لازي  ال  ناك  ذإ   . قزأم يف  هنأ  ُتدجو   ، نوسيام ىلإ  ُترظن  امدنع  يننكلو 
هنأ حضاولا  نم  نكلو   ، نوتسنو عم  ةمكالملا  ةسرامم  ةیعضو  ًاذختم  هیَمدق  ىلع 
ىلإ ةیلدتم  ىرسیلا  هعارذو  ًالیلق  ّحنرتي  ناكو   ، فزني همفف  ؛  برضلا ضعب  ىقلت 
ةعرس وأ  ةوق  ةيأ  نم  ةیلاخ  ةمكل  هل  هّجوو   ، نوتسنو هاجتا  يف  حجرأت   . هبناج

. مامألا ىلإ  عقي  داكو  نوسيام  ّرثعتف   ، هعجارت دعب  ریخألا  اذھ  ْتلفغأ 
دقف  . ءيش يأب  مایقلاب  ًاددرتم  ادب  هنكلو   ، هیلع ءاھنإلا  نوتسنو  ناكمإب  ناك 

ضكرلاب ُتعرش   ، ٍذئدنع  . ليامتي وھو  نوسيام  ءودھب  ًابقارم   ، بسحف كانھ  فقو 
، هوحن ًاھجتم  يل  هتيؤرو  يھاجتاب  ةعيرس  ةرظن  ءاقلإب  نوتسنو  مایق  ءانثأو   . هوحن
نم ًاقثاو  نكأ  مل  يننأ  ةجردل   ، ةریبك ةعرسب  كرحت  دقل   . ةدحاو ةظحلل  ددرتي  مل 

مِّھجتم وھو   ، هیَتبكر ىلع  طقسيو  ينحني  ریخألا  اذھ  تيأر  نأ  ىلإ  نوسيام  هبرض 
ناك  ، نوتسنو ىلإ  ُتلصو  امدنعو   . ماكحإب هبناج  ًاكسممو   ، ملألا طرف  نم  هجولا 

. ةندُھ ىلإ  لصوتلا  لواحي  هنأ  ول  امك  هيَدي  ًاعفار   ، يوحن كرحتلاب  أدب  دق 
« ... بسحف ّيلإ  ِغصأ   ، سیفارت اي  لّھمت  : » ةعرسب لاق 

اھآر هنكلو   ، هسأر ىلإ  ةیفّاطخ  ةمكل  ًاھّجوم   ، هھاجتا يف  ُتعفدنا  يننأ  ریغ 
: ةدحبو ٍلاع  توصب  لاقو   ، هسأر نع  يدي  ةضبق  دعبأو  ةمداق 

« ... نأ طقف  تدرأ   ، سیفارت اي  اب  ًّابح  »
هل ُتھّجوو  يسأر  ُتلزنأ   ، اھيدافتب همایق  ءانثأو   ، ىرخأ ةمكل  هل  ُتھّجو  يننكلو 

اھدنعو  ، ىنحناو ّنأف   ، ىلعألا ىلإ  لفسألا  نم  هنطب  ىلع  ىرسیلا  يدیب  ةمكل 
هنإ  . هھجو ىلع  يتبكُرب  هُتلَكرو   ، هسأر رّخؤم  ىلع  يدي  ةضبقب  ةيوق  ةبرض  ُتدّدس 
ءارولا ىلإ  طقف  ّحنرت  لب   ، لعفي مل  هنكلو  طوقسلا  هب  ضرتفُي  ناكو   ، ٍساق جيزم 
مدلا نم  ًاقفد  حسمو   ، هتفقو ّموق  مث  نمو   ، هيَدیب هھجو  ًاكسمم   ، ةلیلق تاوطخ 

. ءامدلاب نیتّجرضمو  نیتحورجم  هاتفش  تناك   . يل مستباو   ، هفنأ نع 
«. كب سأب  ، ال  كب سأب  ال  : » هسأرب ئموي  وھو  مغمغ 

ملأب رعشي  هنكلو   ، ضوھنلا لواحي  ناك   . نوسيام ىلع  ةعيرس  ةرظن  تیقلأ 
ًادحاو ًاعلض  هيدل  نأ  ُتفرع   ، ًایبناج هئانحنا  ةقيرط  ىلإ  ًارظنو   . ودبي امك  ديدش 

. نیَعلض وأ  لقألا  ىلع  ًاروسكم 
ًابنَج نیَفقاو  امھتيأر  امدنعو   ، يفيإو ينیل  ناكم  نع  ًالئاستم  يلوَح  ُترظن  مث 
ُترظن  . دحاو رمأ  ىوس  ينعي  ال  كلذ  نأ  ُتكردأ   ، رمملا ىلإ  نیَقّدحمو  بنَج  ىلإ 
رخآلاو  ، هجولا َلیحن  كاذو   ، علصألا لجرلا  تيأرف   ، قفاخ بلقب  رمملا  هاجتا  يف 

. ةعرسب انوحن  نوھجوتي  تالضعلا  َلوتفم 
. نوتسنو وحن  ُتردتسا   ، مھراظتناب كانھ  يفيإو  ينیل  فوقو  ءانثأو 

ىدم ُتیسن  يننكلو   ، ةلیلق تاظحل  ىوس  هنع  يرظنب  ُتحشأ  دق  نكأ  مل 
هھجوو  ، ًةرَشابم يمامأ  ًافقاو  ناك   ، ًاددجم هوحن  ُتردتسا  امدنعو   . هّكرحت ةعرس 



. ةرشابم ّيَنیع  ىلإ  قّدحي  ءامدلاب  جَّرضملا 
ركذأ ال   ، لقألا ىلع   . كرحتي هَرأ  مل  يننإ  ىتح   . هب ينبرض  يذلا  ام  فرعأ  ال 
دوسأ ءوض  راجفناو   ، ةیئاجف ةمدص  ّيّقلت  وھ  هركذأ  ام  لكو   . كرحتي وھو  هل  يتيؤر 

. ءيش مث ال  نمو   ، يسأر يف 
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سلجيو ءادوس  نيرمت  ةلذب  يدتري  ٌباش  ّيَنیع  ُتحتف  امدنع  هُتيأر  نم  لوأ 
نانیعو  ، ریصق دوسأ  رعشو   ، ام ًاعون  ليوط  هجو  هيدل  ناك   . ءاضیب ةكيرأ  ىلع 

، هعم ةكيرألا  ىلع  نیَسلاج  ينیلو  نوسيام  ناك   . ةركاذلا مزالُت  ةقيرطب  ناتمتاق 
ةكيرألا نكلو   ، ام رمأ  نع  ناثدحتي  باشلاو  نوسيام  ناكو   . ًابناج ًافقاو  نوتسنوو 

. هنالوقي اناك  ام  عامس  نم  نكمتأ  ملف   ، ةفرغلل رخآلا  بناجلا  يف  ةدوجوم 
. يرجي ام  مھفأ  ملو 

. انأ نيأ  فرعأ  مل 
. يسأر يف  هب  ترعش  يذلا  ِضْبَنلا  ببس  فرعأ  ملو 

. ًاریثك ًافولأم  نيرمتلا  ةلذبب  باشلا  ّوُدُب  ببس  فرعأ  ملو 
ال  . زیكرتلا نم  نكمتأ  مل  يننكلو   ، رمألا يف  ریكفتلا  تلواحو  ّيَنیع  ُتضمغأ 

. ًاشَّوشم يسأر  ناك   . ةتبلا ءيش 
. ًاددجم َّيَنیع  حتف  أشأ  مل 

. اھمھفأ رومأ ال  ةيؤر  أشأ  ملو 
. ًادج ًاكبترُم  تنك 

، يمساب فیطل  توص  سمھو   ، يعارذ ىلع  دیب  ترعش  ٍذئدنع  يننكلو 
. ًةأجف ءيش  لك  ُتركذتف  ؛  يھجو ىلإ  قّدحت  يفيإ  تيأرو  ّيَنیع  ُتحتفف 

. ىنبملا يف  ىرخألا  فرغلا  نم  ریثكب  ةحار  رثكأ  نيدوجوم  انك  ثیح  ةفرغلا  نإ 
، نیَعارذب ّيسركو   ،( يفيإ عم  اھرطاشتأ  تنك  امھادحإ   ) ناتریغص ناتكيرأ  اھیفف 
. ریغص خبطمو   ، ناتنازخو  ، ضرألا ىلع  ةداجس  كانھو   . مجحلا ریبك  زافلتو   ، ةلواطو
عم اھباحطصا  ّمت  دقف   . ةفرغلا دوجو  ناكم  نم  ديدحتلاب  ةقثاو  يفيإ  نكت  مل 
ُلوتفم ينلقنو  يل - تلاق  امك  حالسلا - ديدھت  تحت  انھ  ىلإ  ينیلو  نوسيام 

، تقولا كلذ  يف  ىرخأ  رومأب  لابلا  ةلغشنم  تناك   ، كلذل  . ًاضيأ انھ  ىلإ  تالضعلا 
نوكن امبر  اننأ  تدقتعا  اھنكلو   . ًاریبك ًامامتھا  هیلإ  تبحُطصا  يذلا  ناكملا  ِلوت  ملو 

. عدوتسملا ةمّدقم  برق  ام  ناكم  يف 
«. رمألا ریشب  انل  ّدكأو   ، ءيش لك  نوتسنو  انل  حرش  : » يل تلاق 

ىلع ًاسلاج  لازي  ناك ال   . ةفرغلل ةلباقملا  ةیحانلا  يف  لامك  ریشب  ىلإ  ُترظنف 
باجأ مث   ، ریشب هلاق  ام  ءيشل  مستبي  نوسيام  تيأرو   ، نوسيام عم  ةكيرألا 

. ءودھب ریشب  كحضف   ، ةمكل هیجوت  ةیفیك  ّلثمو   ، ریشب
دقل  . هسأرب يل  أموأ   ، هیلإ رظنأ  ينآر  امدنعو   ، يظاقیتسا نوتسنو  ظحال 
دعب تارایسلا  فقوم  يف  هسأرب  اھیف  يل  أموأ  يتلا  ةرملا  كلتب  كلذ  ينّركذ 
هتلذب ةرتس  ىلع  ةعيرس  ةرظن  ءاقلإ  ىلع  ينّتثح  امبر  ىركِّذلا  كلتو   . ةزانجلا
لاحلا ناك  امك  ًامامت  ؛  ىرخألا رارزألا  نع  ًالیلق  ًافلتخم  ودبي  طسوألا  رزلا  نأ  كاردإو 

. ةزانجلا يف 
. ةأَّبخملا اریماكلا  عضي  هنإ 



ىلع ًائكتم  علصألا  لجرلا  ناك   . ةفرغلا ءاحنأ  يف  ُتقّدح   ، كلذ يف  يریكفت  ءانثأو 
نیَعارذب ّيسرك  ىلع  ًاسلاج  ناكف  نونثُعلا  ةیحللا  وذ  امأ   ، بابلا برق  رادجلا 

. لساكتب لومحملا  هفتاھ  ىلإ  قّدحي  وھو   ، ًاِعّبرتم
. ًاحوتفم ةفرغلا  باب  ناكو 

. ةحلسأ يأ  َرأ  مل 
. ًادج نیخرتسم  عیمجلا  ادبو 

. ًایقیقح رمألا  يل  ُدَبي  مل 
. ًایقیقح ودبي  ءيش  يأ  نكي  مل 

يف راغصلا  بابشلا  ردصُي  ال  اذاملو  ؟  ماتلا ءودھلا  اذھ  اذامل  : » يفيإ ُتلأسف 
«. ؟ جراخلا يف  جیجض  يأ  ّنسلا 

«. ةرداغملا نوسيام  مھنم  بلط  »
«. ؟ اذامل »

«. طق مھیلإ  ةجاحب  نكن  مل   . فارت اي  مھیلإ  ةجاحب  انسل  : » قفِرب تلاقف 
«. ةقِحُم اھنإ   ، عقاولا يف  :« لوقي نوتسنو  ُتعمس  مث 

، انمامأ افقوت  امدنعو   . هتقفرب ریشبو   ، انھاجتا يف  ًامداق  هُتيأرف  يمامأ  ترظن 
. رخآلا امھدحأ  ةقفرب  ناحاترم  امھنأب  عابطنا  ّيدل  دَّلَوت 

قلطأو « ... كتبرض يننأل  فسآ  ؟  سیفارت اي  رعشت  فیك  : » نوتسنو ينلأس 
كرتت مل  عقاولا  يف  كنكلو  : » عبات مث   ، بورضملا هھجو  ىلإ  ًاریشُم  ةضيرع  ةماستبا 

. ریشب ىلإ  تفتلاو  ؟ .» كلذك سیلأ   ، رخآ ًارایخ  يل 
. يفيإ ىلع  ةعيرس  ةرظن  ىقلأو   ، هسأرب يل  أموأو   ، ریشب لاق  ؟ .» حیحص اذھأ  »

. ُتفقوف
«. ينع ثحبت  كنأ  ينغلب  : » ًالئاق هدي  ّدمو  ّيلإ  ریشب  تفتلا 

. هلوقأ امم  ٍقثاو  ریغ   ، هُتحفاصف
«. اذنأ اھ   ، ًانسح : » لاقو ةضيرع  ةماستبا  قلطأ   ، اھدنع

«. حیحص : » تلقف
يأ وأ  ةئفدت  زاھج  ىلإ  ةسلسب  ًاطوبرم  وأ  ًاَقثوم  ُتسل   ، ىرت امكو  : » عباتف
ّزھو ُتئش .» اذإ  لاحلا  يف  انھ  نم  جورخلا  يننكميو   ، حوتفم بابلاف   . رخآ ءيش 
كقلق رّدقأ  يننأ  ينعأ  ؟  انقفتا  ، ًانیجس ُتسل  انأ   ، كئاقدصأل ُتلق  امكو   » . هیَفتك

«. ذاقنإ ىلإ  ةجاحب  تسل  يننكلو   ، هرْدَق قح  ّيلع 
ىلإ ُّتفتلا   ، اھبناجب ةكيرألا  ىلع  هسولجو  يفيإل  ریشب  ماستبا  ءانثأو 

: ًالئاق يل  حرشف   ، نوتسنو
فزاج هنأ  مغر  ؛  ةراذق هنأ  ول  امك  ریشب »  » ةیناطيربلا ةینمألا  ةزھجألا  ِتلماع  »

. ًاجراخ هب  تمر   ، هیلإ ةجاحب  يآ 5  مأ  دَُعت  مل  املاح   ، نكلو  . دلبلا اذھ  لجأ  نم  هتایحب 
، هءارو هيأ  يآ  يسلا  يعس  وھ  نآلا  هتداعتسا  يف  اھتبغرل  دیحولا  ببسلاو 
ءاوس اھيِربخُم  دحأ  باوجتسا  نم  هيأ  يآ  يسلا  عنمل  ءيش  يأ  يآ 5  مأ  لعفتسو 
نأ هيأ  يآ  يسلا  دقتعت  : » عبات مث  نوتسنو  ّيلإ  رظنو  ال .» مأ  ًایلاع  هرّدقت  تناكأ 



«. يباھرإ ریشب » »
«. ملعأ »

«. هلعف اھنكمي  يذلا  ام  فرعن  نحنف ال   ، هب تكسمأ  اذإو  »
« ... وھ هتفرعم  ديرأ  ام   . عضولل كردُم  انأ  : » تلقف

َتنك ولو   . عضولل كردُم  ریغ  تنأ   ، سیفارت اي  ال  : » مزحب ًالئاق  ينعطاق  هنأ  ریغ 
«. انھ َتنك  اَمل  كلذك 

«. نامأب ریشب »  » نأ نم  دكأتلا  ّيلع  ناك  »
دحأ نكي  مل   . عضولا ىلع  رطیسن  انكو   ، نامأب ناك  : » ًادھنتم نوتسنو  لاقف 
ةریخألا لحارملا  يف  انكو   ، ةعاسلا رادَم  ىلع  ّمتت  هتسارح  تناكو   ، هناكم فرعي 

نود نم  تبثُت  ةلدأ  عمجن  ًاضيأ  انك   . هیف شیعیل  ديدج  ناكمو  هل  ةديدج  ّةيوھ  ّربدتل 
ًاصخش ناك  عقاولا  يف  هنأو   ، ًایباھرإ هنوك  نع  دعبلا  لك  دیعب  ریشب »  » نأ كش  يأ 
نوتسنو تمصو  ةیباھرإ .» ّةیلخ  لخاد  ىلإ  للستلا  يف  حجن  يآ 5  مأ  لـ  ًاعفان 

نأب هيأ  يآ  يسلا  انعنقأ  ىتم  ؟  نآلا َتمھف  لھ  : » عباتو ّيلإ  قّدح  مث   ، ًالیلق
ةایح ءدب  يف  ًّارح  حبصیسو   . دحأ مامتھا  ّطَحَم  دوعي  نل   ، ًایباھرإ سیل  ریشب » »
الولو  . تقولا لاوط  هفتك  قوف  نم  رظنلا  ةلصاوم  ىلإ  رارطضالا  نود  نم  ةديدج 

«. ًادغ ةديدجلا  ةایحلا  كلت  أدَبل   ، سیفارت اي  كلخدت 
«. ؟ أدَبل كلوقب  هینعت  يذلا  ام  : » ًةأجف قلقلاب  رعشي  وھو  ریشب  لاقف 

ةضرُع تتاب  انّتیلمع  نكلو   ، ریشب اي  فسآ  : » ًالئاق نوتسنو  هیلإ  رظنف 
«. تاھُبُّشلل
«. ؟ اذام »

يّدِج بارطضا  نع  ًالاصتا  ئراوطلا  ةزھجأ  تقلت   ، ةلیللا نم  ّركبم  تقو  يف  »
دحأ َلِبق  نم  هضارتعا  مت  لاصتالا  نأ  وھ  دیجلا  ربخلاو   . نیل نوتوس  يف  لصح 
انیلع سیل   ، كلذلو  . ءارجإ يأ  ذاختا  لبق  هوحَم  نم  نكمت  يذلا  انتامولعم  رداصم 

«. ةطرشلا روضح  لایح  نآلا  قلقلا 
«. ؟ ّئیسلا ربخلا  ام   ، ًاذإ : » ریشب لأسف 

لاصتالا تضرتعا  دقو   . ًاضيأ ةطرشلا  يف  تامولعم  رداصم  هيأ  يآ  يسلا  ىدل  »
«. هوحَم لبق 

، انھ اننأ  فرعت  هيأ ال  يآ  يسلا  نأ  ينعأ  ؟  ةلكشملا نيأ  : » ًاسباع ریشب  لاقف 
نيذلا نایتفلا  نم  ةعومجم  نع  تامولعم  اھیّقلت  ةیمھأ  ام   ، ًاذإ ؟  كلذك سیلأ 

«. ؟ كلذك سیلأ   ، انب كلذ  طبرل  اھوعدي  ببس  ؟ ال  نیل نوتوس  يف  نوبعلي 
«. هيأ يآ  يسلا  يف  تامولعم  ردصم  انيدل  »

«. ؟ ةلكشملا نيأ  »
، ءيش لك  نوبقاري  مھنإ   . ءایبغأ اوسیل  مھنأ  فرعن  اننأ  يف  ةلكشملا  نمكت  »
يأ نع  ةصاخ  تاظحالم  نيودت  ىلع  نوبَّردم  مھؤالمع   . ءيش لك  نوّللحيو 

ةرصاحمب ةینكسلا  نیل  دیلس  ةقطنم  نم  ىتف  نیعبرأ  مایقو   . فولأملا جراخ  ءيش 
ّيلع ىقلأو  ًامامت .» فولأملا  نع  جراخ  ٌرمأ  ضرتفُم - وھ  امك  غراف - عدوتسم 



ردصمل ًاقفو  : » عبات مث   ، ریشب ىلإ  تفتلا  مث  نمو   ، ةعيرس ةرظن  نوتسنو 
يآ يس  لیمع  لسرُأ   ، َلاصتالا ئراوطلا  ةزھجأ  يّقلت  نم  نیَتقیقد  دعب   ، انتامولعم

، قئاقد رشع  دعب  ثدحلا  حرسم  ىلإ  لصو  دقل   . بارطضالا يف  قیقحتلل  هيأ 
، هلخاد يف  ام  ةيؤرل  يفكي  امب  عدوتسملا  نم  ًابرتقم  ةیفاضإ  قئاقد  رشع  ىضمأو 

«. ةعرسب هءاسؤر  غلبأ  مث  نمو 
«. يناري نأ  هناكمإب  ناك  ام  : » هسأر زھي  وھو  ریشب  لاق 

دحأ ىأر  دقف   . كلذ ىلإ  ةجاحب  نكي  مل  هنكلو   ، كَري مل  : » نوتسنو باجأف 
ِلك يف  سیفارت  لزنم  برق  هيأ  يآ  يسلا  عم  ثدح  راجش  نم  هفرعو   ، يلاجر

«. انھ كنأ  فرعت  تراص  هيأ  يآ  يسلا  نكلو   ، ریشب اي  فسآ   . حابصلا اذھ  سورك 
. ًادمَع ضرألا  ىلإ  قّدح  لب   ، ًائیش ریشب  لقي  مل 

ءالمع ةرشع  جراخلا  يف   . ىنبملا نورصاحي  مھنإ  : » ءودھب همالك  نوتسنو  عبات 
«. رثكأ امبرو   ، لقألا ىلع 

يَنتدعو دقل  : » لاق مث   ، ءاردزا ةرظن  هھجو  ىلعو   ، ءطبب ریشب  هیلإ  قّدحف 
«. ًادعو ّيلع  َتعطق  دقل   . يب مامتھالاب 

«. ثدحت رومألا  هذھ  : » لاقو هیَفتك  نوتسنو  زھف 
نم ملستستس  لھ  ؟  كلذك سیلأ   ، ءيش لك  ىھتنا  دقل   ، ًاذإ : » ریشب لاقف 
نم لضفأ  َتسل   » . ءازھتساب كحضو  ؟ .»! بائذلل ينیمرتس  لھ  ؟  ةمواقم نود 

«. مھّتیقب
اذإ ةتبلا  انيدل  ةصرف  الو   ، ریبك دح  ىلإ  ًاددع  اننوقوفي  مھنإ  : » ربصب نوتسنو  لاقف 

«. ضوافتلاب دیحولا  انرایخ  لثمتي   . ةوقلاب انھ  نم  جورخلا  انلواح 
. ًامكھتم ریشب  لاق  ضوافتلا .»! »

ةلدأ كلمن  اننكلو   ، كتءارب ىلع  ًاعطاق  ًالیلد  كلمن  ال  انلز  ام  اننأ  ملعأ  ال؟  َِمل  »
مھانيرأ اذإ   . هیف ریكفتلل  ام  ءيشب  لقألا  ىلع  هيأ  يآ  يسلا  ديوزتل  يفكت  ةیفَرظ 

يذلا لیلدلا  نم  دكأتلا  نم  مھئاھتنا  لبق  ؟  ملعي نم   ، ًانسح  ... نآلا انيدل  ام 
يذلا لیلدلاب  مھديوزتب  انل  حمسي  عضو  يف  نوكنس  امبر   ، هلیلحتو هايإ  مھانیطعأ 

«. هیلإ نوجاتحي 
لھ  » . ریشب رِخَس  ؟ .» كيأرب كلذ  نوضغ  يف  هيأ  يآ  يسلا  يب  لعفتس  اذامو  »

«. ؟ ىلوألا ةجردلا  نم  قدنف  يف  يعضو  متیس 
« ... اھلوح ضوافتلا  اننكمي  يتلا ال  رومألا  دحأ  هنإ   ، ًانسح »

اھظفل درجم  نأ  ول  امك  ةملكلاب  ًاّھوفتم   ، ریشب سھسھ  نویكریمأ .»! مھنإ  »
«. نییكریمأ عم  ضوافتت  ال   » . نایثغلاب هرعشُي 

ُتدجو  ، هیلع ةعيرس  ةرظن  يئاقلإو  يتافتلا  ءانثأو   . هبضغ ةروث  ينتأجاف  دقل 
ناك يذلا  لھاستملا  باشلاف   . هكولس يف  ّيئاجفلا  ّریغتلا  قيدصت  يف  ةبوعص 

، هركلاب ءيلم  ّبصعتم  هناكم  ّلحو   ، بھذ دق  ةكيرألا  ىلع  ًاسلاج  ةلیلق  قئاقد  ذنم 
ةلضع لكو  ؛  ةنزاوتم ریغ  هتارظنو   ، ًابضغ طیشتسم  هھجوو   ، ديدش دقح  هّكلمتيو 

. ةرتوتم هدسج  يف 



. مُّتكتو ءودھب  ًائیشف  ًائیش  هنع  تدعتباف   ، ًاضيأ لّدبتلا  يفيإ  ْتظحالو 
ةكرحب ثدحي  ءيش  لك  نأ  ول  امك  رمألا  ادب   ، ةیلاتلا ةلیلقلا  تاظحللا  يفو 

. ةئیطب
عرش امدنعو   . ةاساوم ةرظن  هھجو  ىلعو   ، ریشب وحن  هجوتي  نوتسنو  تيأر 

، هتنأمطل ریشب  فتك  ىلع  تیبرتلا  ضرتفأ - امك  ًامزتعم -  ، هدي ِّدمو  ءانحنالاب 
ریباعتلا عم  نوتسنو  يَنیع  يف  ةيدابلا  ةرظنلا  ةقباطم  مدع  ببس  نع  ُتلءاست 

، ِعّجشمو  ، ئِّدھمو  ، ٍساوم وھف  ؛  فطاعتلل ًالاثم  هھجو  ناك  ذإ   . هھجو ىلع  ةيدابلا 
. ةقالح ةلآك  ناّتداحو  ةقفشلا  اتميدع  هیَنیع  ّنكلو 

. ریشب فتك  وحن  هدي  ًّادام   ، رثكأف رثكأ  ىنحنا 
يف ّيلآ  سدسم  نع  ًةفشاك   ، هئانحنا ىدل  تحتُفو   ، ةرَّرزم ریغ  هترتس  تناك 

. فتكلا دنع  باِرق 
. ریشب ىلإ  ُترظنف 

. سدسملا وحن  هدي  دمي  ناك 
دقف  . ةیئاجف ةعرسب  مت  ًاقحال  لصح  ام  لك  ّنكلو   ، ام ءيش  لوقل  يمف  تحتف 

ّىنستت نأ  لبقو   ، قَربلا ةعرسب  تجرخو  نوتسنو  ةرتس  تحت  ریشب  دي  تللست 
ىلع اھفقوأو   ، يفيإ قُنُع  لوح  هعارذ  عضو   ، ءيش يأب  مایقلا  ةصرف  صخش  يأل 

. اھسأر وحن  حالسلا  ّبوصو   ، اھیَمدق
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« ... قحب هللا لعفت  اذام  : » ةلئاق يفيإ  تقھشف 

!«. يسرخا : » اھايإ ًاعطاقم  ریشب  سھسھف 
فصتنم ىلإ  ينیلو  نوسيام  مّدقتو   ، اھب كسمأ  املاح  ًافقاو  ُتزفق  دق  تنك 
يفيإ كسمي  ریشب  ناك  ذإ   . ءيش يأب  مایقلا  عطتسي  مل  انم  ًادحأ  نكلو   ، ةفرغلا
لوح ماكحإب  ةّفتلم  ىرسیلا  هعارذو   ، اھسأر ىلع  سدسملا  ةّھوف  ًاطغاض   ، همامأ

. اھقُنُع
. ينیلو نوسيامل  بضغب  لاق  اعجارت .»! »

. امھیناكم امزلف 
«. رادجلا ىلإ   ، كانھ ىلإ  : » راسیلا ىلإ  هسأر  ًاّكرحم  ًاددجم  امھل  لاقف 

. رادجلا برق  اّفقوتو  ءطبب  اعجارت   ، اھدنع
!«. سلجا  ، تنأ :« يھجو يف  حاص  مث 

. ءطبب ُتسلجف 
«. اھلتقأسف دحأ  كرحت  اذإ  : » ةطاسبب لاقو  نوتسنو  ىلإ  ریشب  تفتلا   ، كلذ دعب 
امك هترتس  ًارِّرزمو   ، ریشب ىلإ  ًارظان  كانھ  فقو  لب   ، ءيش يأ  نوتسنو  لقي  مل 
يذو علصألا  لجرلا  ىلع  ةعيرس  ةرظن  ُتیقلأ   . ملاعلا يف  هقلقُي  ءيش  ال  نأ  ول 
موقي ةوطخ  لك  نابقاري  امھو  نیَفقاو  امھتدجوف  هنالعفي  امم  دكأتلل  نونثُعلا  ةیحللا 

. هفاقيإل ءيش  يأ  العفي  نأ  نود  نم  نكلو   ، ریشب اھب 
؟ امھلاب ام  يرس : يف  تلءاستف 

؟ ءيش يأ  نالعفي  اذاملو ال 
؟ لاح ةيأب  ریشب  هل  ططخي  يذلا  امو 

مل  . هلعف يب  ردجي  ام  فرعأ  مل  يننكلو   ، اھتدعاسم يف  ًابغار  يفيإ  ىلإ  ُترظن 
. بسحف ءيش  يأ  مھفأ 

ققحتلل هفتك  قوف  نم  ةعيرس  ةرظن  يقلُي  هتيأرو   ، بابلا لخدم  نم  ریشب  اند 
هتالضعب فولأم  ّيرشب  لكش  رھظ   ، كلذب همایق  ءانثأو   . بابلا نم  هبرُق  ىدم  نم 

قلمح  . هیلع قيرطلا  ًاعطاق  بابلا  لخدم  ىلإ  ءودھب  اطخو   ، رمملا يف  ةلوتفملا 
، يفيإ قُنُع  لوح  هتضبق  مكحأ  مث  نمو   ، تاظحلل تالضعلا  لوتفم  لجرلاب  ریشب 

ببسب اھھجو  مّھجتو   ، يفيإ تلفجأف   . ربكأ ةوقب  اھسأر  ىلع  سدسملاب  طغضو 
. حِصت مل  اھنكلو   ، هب ترعش  يذلا  يئاجفلا  ملألا 

يف يّحنتلا  تالضعلا  لوتفم  نم  بلطا  : » ًالئاق نوتسنو  ىلإ  ریشب  تفتلا  مث 
«. مسقُأ  ، دانِّزلا ىلع  طغضأسف  الإو   ، لاحلا

، اھايإ ًانئمطمو  يفيإ  يَنیع  ىلإ  ًارظان   ، قفِرب نوتسنو  لاق  يفيإ .» اي  سأب  «ال 
«. ءيش يأ  كل  ثدحي  نل   ، كدَِعأ  . ریخب نینوكتس  : » عبات مث 

. بضغب ریشب  لاق  ؟ .» كددھأو بسحف  كعدخأ  يننأ  دقتعتأ  »
نأ تمصب  اھنم  ًابلاطو   ، يفيإ ىلع  ًاِزّكرم   ، تاظحلل هلھاجت  نوتسنو  ّنأ  ریغ 



كیلع ّنیعتي  امب  مُق   ، عبات هل : نالوقت  اھانیعو   ، ءودھب هتارظن  هتلدابف   . هیف قثت 
مث ریشب .» اي  ال،  : » هل لاقو   ، ریشب ىلإ  هھابتنا  نوتسنو  ّلوح   ، اھدنعو  . هب مایقلا 
دقتعأ  ، ةقیقحلا يف   . ينعدخت كنأ  دقتعأ  ال  : » عباتو ةقِّدحمو  ةیفاج  ةرظنب  هقمر 

«. سأرلا يف  ةئيرب  ةاتف  ىلع  رانلا  قالطإ  ىلع  ًامامت  رداق  كنأ 
. تاظحلل ًاكبترُم  ریشب  ددرت   ، اھدنع

ذنم كفرعن   ، كتقیقح ىلع  كفرعن  نحن   ، ملعت امك  : » هل ًالئاق  نوتسنو  عباتف 
. نوتسنو مستباو  هب .» مایقلل  ططخت  يذلا  امو   ، هتلعف امو   ، تنأ نم  فرعن   . ةيادبلا

«. ؟ رَّخذم سدسم  نم  بارتقالاب  كلثم  صخشل  حمسنس  اننأ  ًاقح  دقتعت  لھ  »
بلطا  ، نآلا  . ةدیج ةلواحم  : » ةدوربب لاقو  ةضيرع  ةماستبا  ریشب  قلطأ   ، اھدنع

«. ةاتفلا سأر  يف  ًابقُث  ثدحأسف  الإو  يقيرط  نع  داعتبالا  مخضلا  لجرلا  نم 
ریسلاب عرشو  ًاددجم  هیلإ  هرظن  عفر  مث  نمو   ، ضرألا ىلإ  رظنو   ، نوتسنو دھنتف 

. ًادمَع هوحن 
«. اھیلع رانلا  قلطُأسو  رثكأ  برتقا  هلوقأ ! ام  ينَعأ  انأ  : » ریشب هرّذحف 

«. دانِّزلا ىلع  طغضا   ، ًامُدُق ِضما   ، ّایھ : » هل ًالئاق  ریسلا  عبات  نوتسنو  نأ  ریغ 
مل  ، نأشلا اذھ  يف  رارق  ذاختا  سئاي  لكشب  ًالواحم  هیلإ  ریشب  قيدحت  ءانثأو 

سدسملا لھ  ؟  ةقیقحلا لوقي  لھ  لءاستأ : انأو  نوتسنو  نع  يرظن  عفر  عطتسأ 
؟ هديدھت ذیفنتل  هادحتي  هارت  مأ  ًاقح  غراف 

. عانقلاك نوتسنو  هجوف  ؛  ةقیقحلا ةفرعم  يلإ  ةبسنلاب  لیحتسملا  نم  ناك 
نمف  . هرارق ریخألا  اذھ  ذختا  امدنع  ریشب  نم  راتمأ  ةثالث  دعُب  ىلع  حبصأ  دق  ناك 
سأر وحن  سدسملا  ّبوصو   ، ًةأجف ىنمیلا  هعارذ  ّدم   ، يفيإ حارس  هقالطإ  نود 
يَنیع نع  هتارظن  دعبُي  نأ  نود  نم  هناكم  يف  ًارمستم  نوتسنو  فقوتف   ، نوتسنو

. دانِّزلا ىلع  طغضو  هعارذ  ّتبث  مث  نمو   ، ةلیلق تاظحلل  ریشب  فقوت   . ریشب
. ّيران رایع  يأ  قالطنا  نود  نم  نكلو   ، دانِّزلا ةقطقط  توص  عمُس 

. ءادَعُّصلا ُتسّفنتف 
«. اھحارس قلَطأ   . رمألا ىھتنا  : » ءودھب ریشبل  نوتسنو  لاق   ، اھدنع

. يفيإ حارس  قلطُي  مل  هنكلو   ، ءطبب سدسملا  ریشب  لزنأ 
«. نآلا  . ریشب اي  اھحارس  قلَطأ  »

. يفيإ حارس  قلطُي  مل  هنكلو   ، ضرألا ىلع  سدسملا  ریشب  ىقلأ 
ةیحللا يذو  علصألا  لجرلا  ىلع  ةعيرس  ةرظن  ىقلأف   ، نوتسنو ربص  لیِع  دقل 

. ًاعم ریشب  وحن  كرحتلاب  اعرشو   ، نونثُعلا
. نوتسنو اي  طق  رمألا  ِهتني  مل  : » مؤشلاب رذنُت  ةقيرطب  لاقو  ریشب  مستباف 

ةكرحب يفيإ  قُنُع  تلفأ  مث  كلذ .» فرعت  نأ  سانلا - لك  نیب  نم  كب - ضرتفُيو 
هسفن تقولا  يف  هدي  ّدم  كلذ  دعبو   ، اھرھظ ءارو  اھاولو  اھعارذ  طقتلاو   ، ةعيرس

. ریصق لَصن  تاذ  خبطم  نیكس  جرخأو   ، هلاورسل ةیفلخلا  ةیحانلا  هاجتا  يف 
ًاعضاو  ، نوتسنو ریشب  رمأ  رادجلا .» دنع  افقيو  اعجارتي  نأ  كَیلُجَر  نم  بلطا  »

. يفيإ قْلَح  ىلع  نیكسلا 



. اھتخرص يفيإ  تتبكف 
. ریشب ىلإ  ًاقّدحم  امھل  نوتسنو  لاق  كلذب .» اموق  »

ىلإ تفتلا  مث  نمو   ، رذحب نونثُعلا  ةیحللا  يذو  علصألا  لجرلا  عجارت  ریشب  رظتنا 
«. امھیلإ مامضنالا  مخضلا  لجرلا  نم  بلطا   ، نآلاو : » لاقو ًاددجم  نوتسنو 

نع ددرتب  مخضلا  لجرلا  دعتباف   ، تالضعلا لوتفم  لجرلل  هسأرب  نوتسنو  أموأف 
. ىصقألا رادجلا  ىلإ  ًاھجتم  ةفرغلا  ربعو   ، بابلا

، ضرألا وحن  مكھوجوو  اوقلتسا  : » مھب حاصو  ةثالثلا  لاجرلا  ىلإ  ریشب  رظن 
«. مكسوؤر ىلع  مكيديأو 

ىلع اوقلتساف   ، هسأرب مھل  أموأ  يذلا  نوتسنو  ىلإ  ةعرسب  اورظن   ، اھدنع
دق اناك  نيَذللا  ينیلو  نوسيام  ىلع  ةعيرس  ةرظن  ریشب  ىقلأ   ، كلذ دعب   . ضرألا

. اعجارتو امھيديأ  اعفرف   ، رادجلا نع  ادعتبا 
لخدم وحن  ًایجيردت  عجارتلاب  عرش  مث  نمو   ، هتمالس نم  دكأتلل  هلوَح  ریشب  رظن 

يأ لواح  اذإو   . نآلا انھ  نم  جرخأس  : » لوقي وھو  هعم  يفيإ  ابحطصم   ، بابلا
اذھ لھ   . ةاتفلا تومتسف   ، يب قاحللا  صخش  يأ  لواح  اذإو   ، يفاقيإ صخش 

«. ؟ موھفم
«. دحأ كعبتي  نل  : » نوتسنو هل  دكأف 

«. يب قاحللا  مدع  مكل  لضفألا  نم  »
، ریشبب قاحللا  يف  ًابغارو   ، اھتدعاسم يف  ًابغار   ، زجعب يفيإ  ىلإ  ُتقّدح 

سیل هنأ  فرعأ   ، اھقْلَح ىلع  نیكسلا  عضي  ماد  امف   . كرحتلا ىلع  ؤرجأ  مل  يننكلو 
ّرجي وھو  هتبقارمو  سولجلا  وھ  هب  مایقلا  يننكمي  ام  لك   . ةفزاجملا يتعاطتساب 

... بابلا لخدم  ربع  جراخلا  ىلإ  يفيإ 
يننأ ةجردل   ، ةریبك ةعرسب  تكرحت  هءارو  ام  ناكم  نم  ترھظ  يتلا  عارذلا  نإ 
ًالكشو  ، بسحف ةشَّوشم  ةكرح  ُتيأر  دقف   . اھّتیھام رمألا  ئداب  يف  كردُأ  مل 

قْلَح نع  ًانیكس  لمحت  يتلا  ریشب  دي  داعبإ  دعبو   ، ٍذئدنع  . لالظلا جراخ  للستي 
لجر  ، لجر هنإ   . هءارو يرشبلا  لكشلا  ُتيأر   ، دحاو بناج  ىلإ  اھبْذَجو  يفيإ 

... نیَتمزاع نیَنیعو  َبیشأو  مِرَھ  هجو  وذ   ... ّنسُم
. قِّدصم ریغ  انأو   ، سمھأ يسفن  ُتعمس  ؟ .»! يّدَج »

ىلع هلمحل  مصعِملا  دنع  ءارولا  ىلإ  اھّايإ  ًایناث   ، ىنمیلا ریشب  دي  يولي  ناك 
، دانِعب نیكسلاب  ّثبشت  هنكلو   ، ریشب هجو  ىلع  ملألا  ادب   . نیكسلا طاقسإ 

بناج ىلإ  هدي  ةضبقب  تابرض  هیجوتب  عرشو   ، ىرسیلا هعارذ  يّدج  بحسف 
تعقو  ، ةرملا هذھو   ، ًاددجم ىنمیلا  هعارذ  يّدج  بذج  مث   . ریخألا اذھ  ّنأف   ، ریشب
ًةدئاع تضكرو  ةصرفلا  تمنتغاف   ، يفيإ ریشب  تلفأ   ، ٍذئدنع  . ضرألا ىلع  نیكسلا 

. ةفرغلا لخاد  ىلإ 
هدي ةضبقب  يّدج  ىلإ  ةمكل  هّجوو   ، نیمیلا هاجتا  يف  هدورِم  ىلع  ریشب  راد 
امب ًاعيرس  نكي  مل  هنكلو   ، ةمكللا نم  صلختلل  ءارولا  ىلإ  يّدج  ىنحناف   ، ىرسیلا
لكشب رصبلا  ىشعُم   ، ءارولا ىلإ  يّدج  ّحنرت  ءانثأ   . هنقَذ ىلع  ریشب  هباصأو  يفكي 



ءانثأ  ، نكلو  . بابلا لخدم  هاجتا  يف  تضكرو  ّيَمدق  ىلع  ُتزفق  دق  تنك   ، تقؤم
وھو  ، ءارولا ىلإ  ةعجارتم  ىرسیلا  هدي  ةضبقو   ، يّدج هاجتا  يف  ریشب  كرحت 

. دَّدحملا تقولا  يف  كانھ  ىلإ  لصأ  نل  يننأ  ُتفرع   ، ًاددجم هبرضل  دعتسم 
.«! يّدج  » . هريذحت ًالواحم  ُتحص  يّدج .»! »

دعُب ىلع  ُتلز  امو   ، ًایئزج رصبلا  ىشعُم  يّدجف   . هنم سوؤیم  رمألا  نأ  ُتفرع 
سأر ىلإ  ةقحاس  ةبرض  هیجوت  نم  ةیناث  فصن  دعُب  ىلع  ریشبو   ، هنم ةلیلق  راتمأ 

... هتضبقب يّدج 
، ةعرس ىصقأب  رمملا  اھروبع  ءانثأ  ًاتوص  تردصأ  دق  نیل  ينتروك  نوكت  نأ  دب  ال 
يأ كانھ  نكي  مل  نمزلا  نم  ةظحل  يفف   . ءيش يأ  عمسأ  مل  يننإ  مسقُأ  يننكلو 
ریشب وحن  ًةعفدنم   ، ةیلاتلا ةظحللا  يف  ةقئاف  ةعرسب  نایعلل  ترھظ  مث   ، ءيش
هوحن هجتت  يھو  اھَري  مل  ریشب »  » نأ ةجردل  ةریبك  ةعرسب  كرحتت  تناك   . خوراصلاك
اھیَمدق ىلع  ًةزفاق   ، هیلع اھسفنب  يمرت  يھو  فئاخو  مودصم  انأو  اھُتبقار   . ًاقلطم

ًالوأ هھجو  مدطصاو  راط  مث   ، هیَتئر نم  ءاوھلا  رجفنا  دقل   . هرھظب اھفتك  ًةمداصو 
ىلع قلزنا   ، كلذ دعبو   . ًافِرقُوم ًاموتكم  ًاتوص  ًاثِدحُم   ، ةراجحلاب دَّیشملا  رادجلاب 
ةعرسب هھاجتا  يف  ينتروك  تعفدنا   . ةمَّطحم ةیمُدك  ضرألا  ىلع  راھناو  رادجلا 

، هیلع ءاضقلل  ةّدعتسم  ءارولا  ىلإ  ةبوحسم  اھدي  ةضبقو  هقوف  تنحناو   ، قَربلا
. ّدعلاب رِسخ  دقل   . ًاددجم ضھني  نل  هنأ  حضاولا  نم  ناك  نكلو 

تّموق مث  نمو   ، هضَبن نم  ًةققحتم  هقُنُع  ىلع  نیَعبصإ  تعضوو  ينتروك  تنحنا 
اھل عفرف   ، ریخب هنأ  نم  ققحتتل  يّدج  ىلإ  ْترظنو   ، حایترا ةدیھنت  تقلطأو   ، اھتفقو

. ّيلإ تتفتلا  مث  نمو   ، هماھبإ
ّنكلو  ، لماك لكشب  هیَمدق  ىلع  نزاوتلاب  هل  حمست  ةلاح  يف  دعب  نكي  مل 
امك ؛  تارظنلا لدابتن  نحنو  ةعئار  ةلیلق  تاظحلل  كانھ  انفقو   . نیَّتیعیبط اتناك  هیَنیع 

. ّمھي ملاعلا ال  يف  رخآ  رمأ  يأ  نأ  ول 
ًادح عضو  هنكلو   ، هلاق يذلا  ام  وأ  وھ  نم  فرعأ  . ال  ام ًائیش  مھدحأ  لاق   ، ٍذئدنع

نوسيامو  ، اغیموأ لاجرو  نوتسنو   . ملكتلاب رخآ  صخش  عرش   ، ٍةیناث دعبو   . تمصلل
، ةليوط حایترا  ةدیھنت  ُتقلطأ   . ریبك حایتراب  نومھمھي  اوناك  مھلك  ؛  يفيإو ينیلو 

. هیلإ ًاقِّدحم  كانھ  فقوو   ، ًایقلتسُم ریشب  ناك  ثیح  ىلإ  يّدج  هّجوت  ُتبقارو 
«. ؟ حلاصلا صخشلا  نوكي  نأ  هب  ضرتفُي  هنأ  ُتدقتعا  : » يّدج يل  لاق  مث 

«. كلذك ناك   ... لجأ  ، ًانسح : » ُتبجأف
«. ؟ ثدح اذام   ، ًاذإ : » ًارسفتسم عباتو  يّدج  هجو  مّھجتف 

«. هتفرعم ّدوأ  ام  اذھ  : » ةباجإ هنم  ًارظتنمو  نوتسنو  ىلإ  ًاتفتلم  تلقف 
اي ام  ًاعون  دَّقعم  رمألا  : » ًالئاق يّدج  ىلإ  رظن  مث  نمو   ، نوتسنو يل  مستباف 
نمو ؟  ًالوأ ةیلمعلا  تاءارجإلا  ضعب  عم  لماعتلا  حارتقا  يننكمي  لھ   . يناليد دیس 

«. مكل ءيش  لك  حرش  ىدل  ةداعس  رثكأ  نوكأس  مث 
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فرعُت ةیباھرإ  ةكبش  يف  يساسأ  وضع  لامك  ریشب  : » نوتسنو انل  لاق 
ةيداحلا يف  ناك  نیح  نابعثلا  ءالمع  َلِبق  نم  ریشب  ِدّنُج   . فرعن ام  بسحب  نابعثلاب 

. ةیناطيربلا ةینمألا  ةزھجألا  ىلإ  للستلا  وھو  الأ  ؛  دَّدحم فدھل  هرمع  نم  ةرشع 
، نیقلتلا نم  تاونس  سمخ  وحن  رمألا  هنم  ّبلطت  دقو   ، دمألا ةليوط  ًةمھم  تناك 
دعبو  . ًازھاج تاب  هنأ  ًاریخأ  نابعثلا  رابتعا  لبق   ، بيردتلاو  ، فییكتلاو  ، ةیبرتلا ةداعإو 
َعضوم اھتطخ  نابعثلا  ةكبش  تعضو   ، ةرشع ةسداسلا  هدالیم  ىركذ  نم  نیَموي 

. ذیفنتلا
يف ةيراحتنالا  ةرجفتملا  ينعتأ  : » ٍقِّدصم ریغ  هسأر  ّزھي  وھو  ءودھب  يّدج  لاقف 

!«. ؟ دابأ مالسإ 
ناك ریشب  قیقش  نأ  ول  امك  ودبي  رمألا  لعج  مت  : » لاقو هسأرب  نوتسنو  أموأف 
نأ يھ  ةحیبقلا  ةقیقحلا  نكلو   ، ریجفتلا ببسب  هبحن  ىضق  ةیئاوشع  ةیحض 
ریفوت فدھب  نابعثلا  دي  ىلع  لتُق  دقو   . عقاولا يف  فدھلا  ناك  كاذ  لامك  دیعس 

«. تارابختسالا ةزھجأ  ىلإ  للستي  يك  ریشبل  يلاثملا  ءاطغلا 
تلتق نابعثلا  ةكبش  نأ  ينعتأ   ، لّھمت : » نوتسنو هجو  يف  ًاسباع  تلقف 

«. ؟ نییباھرإلا هركل  ًایقیقح  ًاببس  كلمي  ریشب »  » نأ ول  امك  رمألا  ودبیل  ریشب  قیقش 
. نوتسنو لاق  ديدحتلاب .» »

«. ؟ رمألاب فرعي  ریشب  ناك  لھ  »
«. كلذ دقتعن  »

!«. قَّدصي رمأ ال  هنإ   ، يھلإ اي  : » ُتمھمھف
ببسلا اذھل  هَرامث  ُرمألا  ىتآ  دقل  : » عباتو يأرلا  نوتسنو  ينقفاو  كلذك .» وھو  »
اذاملف  . هقیقش يلتاقل  هھرك  يف  ریشب  قدصب  دحأ  باتري  نل  ذإ   . ديدحتلاب

ّيناتسكاب وھف   . يلاثملا ّيرسلا  لیمعلا  ناك  يآ 5،  مأ  رظن  ةھجو  نمو  ؟  نوباتریس
... اھعم لمعلا  يف  بغارو  دعتسم  وھو   ، باھرإلل ًاقیمع  ًاھرك  ّنكي  باش  ّيناطيرب 

«. ؟ كلذ نم  رثكأ  هبلط  نكمي  يذلا  ام 
. انتعبرأ ىوس  ریشب  ةفرغ  يف  َّقبتي  ملو   ، لیللا َفصتنم  ىطخت  دق  ُتقولا  ناك 

انمامأ سلاج  نوتسنو  امیف   ، يفيإو يّدج  عم  ءاضیبلا  ةكيرألا  ىلع  سلجأ  تنك 
، هعالضأ صحفل  ىفشتسملا  ىلإ  نوسيام  ينتروك  تبحطصا  دقف   . ّيسرك ىلع 
هنأ دقتعأو   ، تالضعلا لوتفمو  علصألا  لجرلا  هلقن  دقف  ریشب  امأ   . ينیل امھقفارو 
ىلع هنوسرحي  نورخآلا  اغیموأ  لاجرو   . عدوتسملا يف  ام  ناكم  يف  نوجسم 

. هب مایقلا  مھیلع  ّنیعتي  امب  نوموقي  وأ   ، حجرألا
. نوتسنو يّدج  لأس  ؟ .» جودزم لیمع  ریشب »  » نأ اغیموأ  تفشتكا  ىتم   ، ًاذإ »

«. !؟ اغیموأ : » ًالئاستم هنیبج  نوتسنو  ّبطقف 
«. حازُملل بسانم  جازِم  يف  ُتسل  : » ًالئاق يّدج  هب  قلمحو 

كسامت ام  ناعرس  هنكلو   ، نوتسنو يَنیع  يف  ةزیجو  ةرتفل  ٍةراثإ  ُضیمو  عمتلا 



ّللست دروفتارتس  يف  ةیباھرإ  ّةیلخ  كیكفتب  يآ 5  مأ  مایق  دعب  انكوكش  تأدب  : » عباتو
ةرافسلا ىلع  موجھ  ّنشل  ضرتفُم - وھ  امك  ططخت - ّةیلخلا  تناك   . ریشب اھیلإ 

دقل  . اھّتیلمع طابحإ  يف  تحجن  يآ 5  مأ  نأ  ول  امك  رمألا  ادبو   ، ندنل يف  ةیكریمألا 
رومأ ؛  ةیضقلا نأش  يف  ةبيرغلا  تاضقانتلا  ضعب  تثدح  نكلو   . دیكأتلاب كلذ  تدقتعا 

«. ام بْطَخ  دوجوب  انبایترا  دادزا  اھیف  رظنلا  انعمأ  املكو   ، ةبيرغو ةریغص 
. يّدج لأس  يآ 5؟ .» مأ  عم  مكوكش  مترطاشت  لھ  »

«. ؟ انناكم تنك  ول  كلذ  لعفتس  َتنك  لھ  »
. يّدج ّرقأ  حجرألا .» ىلع  «ال، 

لیلد يأ  كلمن  نكن  ملو   . انیلإ اوغصُِیل  اوناك  امو   ، ریشب يف  ریثكلا  اورمثتسا  دقل  »
«. لاح ةيأ  ىلع 

«. ؟ متلعف اذام   ، ًاذإ »
«. لیلد نع  ثحبلاب  انعرش  »

«. ؟ لیلد يأ  ىلع  مترثع  لھو  »
. اھیلع دامتعالا  نكمي  يتلا ال  ةلدألا  ضعب  ىلع  انرثع  : » ًالئاق هدي  نوتسنو  ّزھف 

ةجاحب اننأ  انفرع  اننكلو   ، جودزم لیمع  ریشب »  » نأب انعنقُتل  ةیفاك  نم  رثكأ  تناك 
نوتسنو ذخأ  رطخلل .» ّضرعت  دق  اھنمأ  نأب  يآ 5  مأ  عنقُنل  كلذ  نم  رثكأ  وھ  ام  ىلإ 

. ديدحتلاب لاحلا  هیلإ  ىھتنا  ام  اذھ   ، عقاولا يف  : » عباتو ءطبب  هرفزو  ًاقیمع  ًاسَفن 
، جودزم لیمع  لِبق  نم  ِكلھُم  رطخل  يناطيربلا  يموقلا  نمألا  زاھج  ّضرعت  دقف 

«. كلذ عم  يطاعتلا  انیلع  ّنیعتو 
. يّدج لاق  هدییحت .» يف  ًّایلم  مكریكفت  مدع  نم  ئجافتم  انأ  »

اننكلو  . هاندمتعَال لضفألا  رایخلا  هنأ  اندقتعا  ولو   . ًّایلم رمألا  يف  انركف  دقل   ، هوأ »
لیمع ریشب »  » نأب يآ 5  مأ  لـ  تبثُن  نأ  انتعاطتساب  ناك  اذإ  هنأ  ٍذئدنع  انكردأ 

«. ًایثالث ًالیمع  هلعج  مھتعاطتسابو   ، هليوحتل ةصرف  كانھ  نوكتسف   ، جودزم
يلخادلا اھلجر  هنأ  نابعثلا  دقتعت   ، اذكھو : » لاقو رمألا  ًاكردُم  هسأرب  يّدج  أموأف 

نیح يف   ، اھل تامولعملا  ّررمي  هنكلو  يآ 5  مأ  ًالیمع لـ  هنوكب  ًارھاظتم  يآ 5،  مأ  يف 
ًاعماجو  ، نابعثلل ةئطاخ  تامولعم  ًاّررمم  يآ 5،  مأ  حلاصل  ًایلعف  لمعي  ریشب »  » نأ

يآ 5». مأ  ىلإ  اھلقنیل  اھنع  ةحیحص  تامولعم 
. نوتسنو لاق  حیحص .» »

«. ؟ كلذ لك  نم  ةدحاو  ةملك  مھفت  لھ  : » يفيإ ينتزكوو 
يسأر ملؤت  هنالوقي  ام  يف  ریكفتلا  ةلواحم  نكلو   ... ام ًاعون  : » ًابیجم ُتمستباف 

«. ًالیلق
«. كلذ يف  ریكفتلا  مدع  امبر  لضفألا  نم   ، ًاذإ »

ًاریثك ًاقھرُم  تنك  دقف   . هیف ُتبغر  ام  رثكأ  وھ  رومألا  هذھ  يف  ریكفتلا  نع  ّفكلا 
. ءيش يأ  يف  ریكفتلا  عیطتسأ  فیكف   ، ًاظقیتسم ءاقبلا  نم  ينكمت  مدع  ةجردل 
زَجنُم ریغ  لمع  كانھ  لازي  ذإ ال  ؛  دعب كاھنإلل  مالستسالا  يناكمإب  نكي  مل   ، نكلو

. نوتسنو عم 



لیمع ریشب »  » نأ تبثُنل  اندوھج  فعاضن  انك  امنیب   ، لاح ةيأب   ، ًاذإ : » عبات
كلذ يآ 5  مأ  تذختاف   ، ةینونج ةحیضف  يف  يآ 5  مأ  يف  هیلع  فرشملا  ّطروت   ، نابعثلل
اذھ ّرثؤي  مل   ، ظحلا نسحل   . ربخُمك ریشب  مادختسا  نع  ّفكلاب  فیخسلا  رارقلا 
دقل  . ًالَمتحم ًایثالث  ًالیمعو   ، ًاجودزم ًالیمع  ریشب  يقبف   . عضولا يف  ًاریثك  رمألا 

يآ 5 مأ  مایق  راظتناو   ، تقولا ضعبل  هبرآم  ءافخإ  هنم  تبلط  نابعثلا  نأ  انضرتفا 
«. هتداعتساو اھئطخ  كاردإب 

«. نوتراب ىلإ  ءاجو  ندنل  رداغ  كلذل  : » يّدج لاقف 
ّریغو  ، اھینعي ام ال  يف  لخدتلاب  هيأ  يآ  يسلا  تأدب  مث  نمو   . انتاقیقحت انعباتو  »
دقل  . هیعّدي امع  وأ   ، ریشب ةقیقح  نع  ةركف  ةيأ  كلمت  نكت  مل   . ءيش لك  رمألا  اذھ 
لِقُنل هیلع  اھيديأ  تعضو  ولو   . ًایباھرإ نوكي  امبر  وأ   ، بسحف ّيباھرإ  هنأ  تدقتعا 

تفشتكا امدنع   ، كلذ لك  ىلإ  ةفاضإلابو   . ًاددجم هانيأر  اَملو  رِذق  ناكم  ىلإ  ةعرسب 
. نوتسنو دّھنتو  ًاددجم .» هب  مامتھالا  تدواع   ، ریشبب هيأ  يآ  يسلا  مامتھا  يآ 5  مأ 

ءاجرأ ىلإ  قّدحو  ةعرسب .» كلذب  مایقلا  انیلع  ناكو   ، لخدتلا انیلع  ّنیعت   ، كلذل »
ریشب ناك   » . ًاددجم انیلإ  رظنو  ناكملا .» اذھ  انرتخا   ، ببسلا اذھل  : » عبات مث  ةفرغلا 
ىلإ داع  اذإ  نییكریمألا  ىلإ  هّملست  دق  يآ 5  مأ  نأو   ، هقحالت هيأ  يآ  يسلا  نأ  ملعي 
يأ ؛  هل ةديدج  ةایح  انّربدت  ءانثأ  هتمالس  ىلع  ظافحلا  هیلع  انضرع  كلذل   ، ةلاكولا

«. ءيش لكو   ، ّيلام نمأو   ، ةديدج ّةيوھو   ، ديدج ةماقإ  ناكم  ربدت 
. يّدج لأس  ؟ .» كلذب عِدُخ  لھو  »

«. هب موقن  ام  دیجن  انك   ، كلذ ىلع  ًةوالع   . انیلع لاتحي  هنأ  دقتعاو   ، ّربكتم هنإ  »
«. ينغلب ام  اذھ  »

نع ریشب »  » انؤافخإف  . بيرق تقو  يف  ةوطخ  ةيأب  مایقلا  مدع  لّضفن  انك  »
مھنم ّبلطتي  نل  رمألا  نأ  فرعن  انكو   ، ةیلاثم ةوطخ  نكي  مل  يآ 5  مأو  هيأ  يآ  يسلا 
زھو ةضيرملا .» هتدجب  ءانتعالل  ناتسكاب  ىلإ  رداغي  مل  هنأ  اوفرعیل  ًاليوط  ًاتقو 
ةلھم يف  اھعضو  نم  ّانكمت  ةیطغتلل  ةياور  لضفأ  تناك  اھنكلو   » . هیَفتك نوتسنو 

«. ةیفاك ریغ 
«. ؟ مكعم ریشب  ادلاو  نواَعت  اذامل  : » ُتلأس اھدنع 

«. هنایمحي اناك  »
؟» يباھرإ هنأ  نافرعي  لھ  »

«. لطب هنأ  نادقتعي  امھنإ  : » باجأو ًایفان  هسأر  نوتسنو  زھف 
«. ؟ اذامل »

اھب تماق  لتق  ةیلمع  لوانتت  ءاّعدا  ةیضق  يف  يساسأ  دِھاش  هنإ  امھل  انلق  »
يقبُأ  ، دوھشلا بیھرت  يف  خيرات  وذو  فینع  مرجم  هیلع  ىعّدملا  نأ  امبو   ، ةباصع
«. ةمكحملا نع  مكح  رودص  ىتح  هتمالس  ىلع  ًاظافح  ةطرشلا  ةيامحب  ریشب 

«. ديدشلا لامك  ةدیسلا  فوخ  يف  ًاذإ  بَجع  ال  : » ُتمتمت
لكشب امھنبا  ءافتخا  ببسل  ام  ریسفتب  امھديوزت  انیلع  ّنیعت  : » نوتسنو لاق 
يناليد نم  يدور  نوج  بلط  امدنع  ةبوعص  دادزاو   ، ًابعص ًاعضو  ناك   . يئاجف



ىلإ ًارظان  تاظحلل  مالكلا  نع  ّفكو  هب .» ّلح  ام  ةفرعمل  هنع  ثحبلا  هؤاكرشو 
يف ریكفتلا  لیطُن  اننأب ال   ، يناليد دیس  اي  ملِع  ىلع  كنأ  نم  قثاو  يننكلو   » . يّدج

«. انحلاصل نوكیل  عضولا  ليوحت  ىلإ  رارمتساب  ّعلطتن  لب   ، انلمع طخ  يف  تایبلسلا 
؟ كلذك سیلأ   ، نآلا هیلإ  جاتحت  ام  ىلع  َتلصح  دقل  : » ددرت نود  نم  يّدج  لاقف 
نأ ضرتفأ  : » عباتو ةفرغلا  ءاحنأ  ىلإ  رظن  مث  ةلیللا .» ثدح  ام  لك  َتّروص  دقف 

«. ؟ كلذك سیلأ   ، ةأَّبخم انھ  ةدوجوملا  يف  يت  يس  يسلا  تاریماك 
ىلع اریماك  عضأ  تنك   . شھدُم لكشب  ةدیج  ةیعون  نمو   ، ًاّروطت رثكألا  اھنإ  »
نع فشكلل  لبَق  نم  ریشب  عادخ  عقاولا  يف  انلواح  دقو   . معدلل ةلیسوك  ّرز  لكش 
ّيلع ةعيرس  ةرظن  نوتسنو  ىقلأو  « ... ةرملا هذھ   ، نكلو  . لعفي مل  هنكلو   ، هسفن
امدنعف  . عقاولا يف  انتدعاسمل  ءيش  لكب  متمق  دقل   ، ًانسح : » عباتو يفيإ  ىلعو 
ًایلمع لھسلا  نم  تاب   ، ةقداص هذاقنإل  كتلواحم  نأ  نم  ققحتلاب  ریشبل  انحمس 

«. مھل همیلست  كشو  ىلع  اننأو   ، انقحالت هيأ  يآ  يسلا  نأب  هعانقإ 
َتدّمعت دقو   ، كسدسم ذخأي  نأ  ریشب  نم  َتدرأ   . انتللغتسا دقل  : » مأسب تلقف 

« ... هب يفيإ  ديدھتب  هل  َتحمسو   ، هذخأب هل  حامسلا 
«. رطخ يأ  يف  نكت  ملو   . ًارَّخذم نكي  مل  »

«. ؟ نیكسلا نع  اذامو  : » بضغب تلقف 
نكلو  » . يفيإ ىلع  ةرظن  ةيأ  ءاقلإ  نود  نم  لاق  فسؤم .» رمأ  هنإ   ، لجأ  ، ًانسح »
ءيش لك  انيدلو   . عقاولا يف  ریشب  وھ  صاخشألا  نم  عون  يأ  كش  نودب  تبثأ  كلذ 

مأ عانقإل  هدرفمب  ًایفاك  اذھ  نوكي  امبر ال   » . هیَفتك زھو  ويدیف .» طيرش  ىلع  لَّجسم 
«. ةیضقلا لَفقُتس  هنع  انيدل  ام  لك  نوري  املاح  نكلو  يآ 5، 

. يّدج لأس  ؟ .» يثالث لیمع  ىلإ  هليوحت  يآ 5  مأ  ةعاطتساب  نأ  ًاقح  دقتعت  لھ  »
للستلا تاونس  ذنم  نولواحي  مھنكلو   . ءيش يأل  ةنامض  ال  : » نوتسنو فرتعاف 

اذإ كلذل   ، كلذ يف  اوحلفُي  نأ  نود  نم  ةیباھرإلا  تاعومجملا  نم  عونلا  اذھ  ىلإ 
رظنو مامألا .» ىلإ  ةریبك  ًةوطخ  هذھ  نوكتسف   ، ریشب ليوحت  مھتعاطتساب  ناك 
ةلَمتحم دئاوف  حلاصل  ةریغص  تایحضتب  مایقلا  ًانایحأ  انیلع  ّنیعتي  : » عبات مث  ّيلإ 

يف تاویحلا  فالآ  ذقنُت  دق  مویلا  ام  صخش  ةایحب  ةرطاخملاف   . دمألا ةليوط 
«. ةمداقلا تاونسلا 

«. ؟ كلذك سیلأ   ، ةلیللا ریشب  نع  ًاثحب  يتآس  يننأ  ملعت  َتنك  »
دحلا ىلإ  انصرُف  عفر  لواحأ  تنك  يننكلو   . سیفارت اي  ءيش  يأ  فرعأ  نكأ  مل  »
تالاحلا عاونأ  عم  يطاعتلل  ًادعتسم  نوكت  نأ  كیلع   ، هذھك ةیلمع  يفف   . ىصقألا

«. ةفاك ةئراطلا 
اناك لھ  ؟  يمأو يبأ  نع  اذامو   . ًامامت : » ةرشابم هینیع  ىلإ  رظنأ  انأو  تلقف 

«. ؟ اھعم يطاعتلا  كیلع  ّنیعت  ىرخأ  ةئراط  ةلاح  درجم 
«. مھفأ مل   ، فسآ : » ًاكبترُم ادب  دقو  لاقف 

«. انھ كنأ  نافرعي  اناك  »
. ًاراتحم ادبو   ، ءيش يأ  لقي  مل 



دقل  . ناكملا اذھ  نأشب  فرع  هنكلو   ، كلذ يبأ  لعف  فیك  فرعأ  ال  : » تعباتف
«. قيرطلل ةلباقملا  ةھجلا  نم  ٍةبَقارم  َروص  طقتلاو   ، انھ مكنأ  فشتكا 

!«. ؟ ةیفارغوتوف ًاروص  طقتلا  هنإ  لوقتأ  : » نوتسنو لءاستف 
ةرایسلاب ًاھجوتم  ناك   ، ببسلا اذھلو   . ریشبب ةمتھم  يآ 5  مأ  نأ  ًاضيأ  فرعي  ناك  »

يآ 5». مأ  يف  لمعي  ام  صخش  ةيؤرل  نَیبھاذ  اناك   . يمأ عم  ندنل  ىلإ 
«. ؟ كلذ فرعت  َتنك  لھ  : » هلأسو يّدج  ىلع  ةعيرس  ةرظن  نوتسنو  ىقلأ 

«. سیفارت اي  عبات  : » لاقو ّيلإ  ًاتفتلم  يّدج  هلھاجتف 
كنأ دقتعأو   . مویلا كلذ  يف  ّيَدلاو  ةھجُو  فرعت  تنك  كنأ  دقتعأ  : » نوتسنول تلق 

«. لعفلاب امھتفقوأ  كنأ  دقتعأ   ، عقاولا يف  لب   . امھفاقيإ تلواح 
روثعلل ارجؤتسا  دق  كيَدلاو  نأ  فرعن  انك   » . هسأر ًّازاھ  مزحب  نوتسنو  لاق  «ال .»

اذھ نأ  كل  دكؤأ  يننكلو   . امھانبقارو امھرمأ  نم  انققحت  اننأ  ركنأ  الو   ، ریشب ىلع 
، مویلا كلذ  يف  يآ 5  مأ  يف  ام  ًاصخش  الباقي  نأ  نايوني  اناك  اذإو   . رمألا يف  ام  لك 

«. دیكأتلاب كلذب  ملِع  ىلع  نكن  ملف 
«. ؟ امھتزانج يف  َتنك  اذامل   ، ًاذإ »

اذإ ام  ةفرعم  اندرأو   ، كادلاو هيرجُي  يذلا  قیقحتلاب  ملِع  ىلع  انك   . كُتربخأ دقل  »
«. ًاضيأ كلذب  فرعي  نم  كانھ  ناك 

«. الإ سیل  امھنوبقارت  متنك  مكنإ  َتلق  كنكلو  »
«. حیحص »

«. امھبقارت كنأ  يل  ودبي  اذل ال   ، ةأَّبخم اریماكب  امھتزانج  َتّروص  دقل  »
. بسحف هیَفتك  زھف 

نم امھبتكم  شیتفت  نم  اونكمتتل  بغش  لامعأ  ّربدت  ءانع  متّدبكت  مكنأ  امك  »
يذلا امف   ، مكَلِبق نم  يقیقح  مامتھا  ّطحَم  انوكي  مل  اذإ   ، ينعأ  . دحأ فرعي  نأ  نود 

«. ؟ هنع نوثحبت  متنك 
« ... ًاقح دقتعأ  ال   » . جازِملا ّيبصع  ادب  دقو   ، نوتسنو لاق   ،« رظنا »

«. ؟ ةلَفقُملا مكلقن  ةبرع  تّررضت  فیك  : » لاؤسب هتردابو  هتعطاق  يننأ  ریغ 
!«. ؟ اذام »

«. رسيألا يمامألا  راطإلا  قوف  جاعبنا  كانھ   . سدیسرم زارط  نم  لقنلا  ةبرع  »
«. ؟ كلذب انتقالع  ام  »

ُتقّدحو جاعبنالا .» ناكم  ةبرعلا  لكیھ  ىلع  ةرھاظ  ءارفص  ةریغص  عَقُب  كانھ  »
«. ءارفص يمأ  ةرایسو  : » تعباتو ةوسقب  هیلإ 

ًالیلق دودحلا  ىطختت  تأدب  رومألا  نكلو   ، سیفارت اي  فسآ  : » لاقو ءودھب  كحضف 
« ... ةریغص شودخ  انتابرع  ىدحإ  ىلع  تناك  اذإ   . نآلا

«. ؟ ةرجشب تمدطصاو  قيرطلا  نع  تجرخ  دق  امھترایس  نأ  َتفرع  فیك  »
!«. ؟ ًاوفع »

قيرطلا نع  اجرخي  مل  َتلق :  ، كيَدلاو ةرایس  ّمطحت  نع  ينربخت  َتنك  امدنع  »
«. ًالمث ناك  يدلاو  نأل  لب   ، حضاو ریغ  ببسل  ةرجشب  امدطصيو  بسحف 



«. يأرلا كقفاوأ  ال  : » لاقو هھجو  مّھجتف 
«. ؟ قيرطلا نع  تجرخ  دق  ّيَدلاو  ةرایس  ّنأ  َتفرع  فیك  »

ريراقت يف  رمألا  تأرق  يننأ  ضرتفأ   . فرعأ ال  : » ةركنتسم ةقيرطب  لاقف 
« ... فحصلا

اذھ نم  ّركبم  تقو  يفف   . لعفت مل  ال،  : » هل ًالئاق  ًاددجم  هتعطاق  يننأ  ریغ 
لك تالاقم  نم  ققحتأ  انأو  تنرتنإلا  ىلع  نمزلا  نم  ةعاس  ُتیضق   ، ءاسملا
ءيش يأ  اھنم  ٌّيأ  ركذت  مل   . مطحتلا ثداح  نع  اھیلع  روثعلا  نم  ُتنكمت  ةفیحص 

«. قيرطلا نع  ةرایس  جورخ  نع 
. ةطرشلا ريرقت  نم  ربخلا  ىلع  ُتلصح  امبر   ، ًاذإ : » ًالئاق هیَفتك  نوتسنو  زھف 

ريراقت ىلع  لوصحلا  بعصلا  نم  سیلو   ، ةطرشلا يف  تامولعم  رداصم  انيدلف 
« ... ةیمسر

نع امھترایس  جورخ  نأشب  فرعت  كنأ  دقتعأ   . كقّدصأ ال  : » هل تلق  يننأ  ریغ 
َتنكو  . قيرطلا نع  جرخت  يھو  اھَتيأر  دقل   . تقولا كلذ  يف  كانھ  َتنك  كنأل  قيرطلا 
صخش ىلإ  ثدحتلل  نابھاذ  امھنأ  فرعت  َتنكو   ، عدوتسملا رمأب  افرع  امھنأ  فرعت 

«. قيرطلا نع  امھَتجرخأ   ، كلذلو  . كلذ ثودح  يف  بغرت  ملو  يآ 5،  مأ  يف  ام 
«. «ال

«. امھَتلتق دقل  »
«. ئطخُم كنأ  تابثإ  يننكميو   . ئطخُم تنأ  «ال، 

. هیلإ ُتقّدحف 
ىندأ نود  نم  كل  تبثُي  لاحلا  يف  ام  ًائیش  كيرُأ  نأ  يننكمي  : » يل لاق   ، اھدنع

«. كيَدلاو ةافوب  يئالمزل  وأ  يل  ةقالع  نأ ال  كش 
ةجردل هلیلد  نم  ًادج  ًاقثاو  ادب  نوتسنو  ّنأ  ریغ   ، قِحُم يننأ  نم  ًادكأتم  تنك 

، بسحف كانھ  ُتسلجو   . هلوقأ ام  يتفرعم  مدع  نمو  قِحُم  يننأ  نم  يدكأت  مدع 
. هبیَج نم  ًالومحم  ًافتاھ  جرخُيو  فقي  وھو  هّايإ  ًابقارم 

ىلإ ةجاحب  انأ   . انأ اذھ  : » لاق مث  نمو   ، تاظحلل رظتناو   ، هنُذُأ ىلع  فتاھلا  عضوو 
مث نمو   ، ةلیلق تاظحلل  ىغصأو  ؟ .» تایلمعلا ةفرغ  يف  تلز  ام  لھ   . تافلملا كلت 

فتاھلا عضوو  لاصتالا  ىھنأو  اھیلع .» لصحأس   ، سأب ال  ال،  : » لاقو ًاددجم  ملكت 
«. ؟ انقفتا  ، نیَتقیقد دعب  دوعأس  : » يل لاق  مث  ًابناج 

. ةفرغلا نم  جرخو  رادتسا  اھدنعو   ، ًاقفاوم يسأرب  تأموأف 
. ءودھب يّدج  يل  لاق  سیفارت .» اي  ّيلإ  ثدحتت  نأ  كب  ضرتفُي  ناك  »

«. ُتلواح دقل  »
«. ربكأ دھجب  لواحت  نأ  كب  ضرتفُي  ناك 

«. فسآ انأ  : » تلقو هیلإ  ترظنف 
«. كأطخ سیل  : » ًالئاق هسأر  ّزھ  هنأ  ریغ 

، ءيش ال  ىلإ  نیقِّدحم   ، كانھ نوسلاج  انتثالثو   ، تمصلا يف  انصغ   ، كلذ دعب 
. ریغصلا انملاع  يف  نیھئاتو 



ّترم  . دوعي نل  نوتسنو  نأ  يلابب  رطخي  نأ  لبق  ّرم  تقولا  نم  مك  فرعأ  ال 
هنأ ًةأجف  ُتفرع  لب   ، ًایجيردت ًاكاردإ  نكي  مل   . لیلقب رثكأ  امبرو   ، امبر قئاقد  سمخ 
يأ ىلع  لیلد  الو   ، تافلم يأل  دوجو  الف   . ًاعیمج انعدخ  دقل   . ينعدخ دقل   . دوعي نل 

، تالضعلا لوتفم  كاذو   ، علصألا لجرلاو   ، وھ ؛  ًاعیمج اوبھذ  دقل   . بھذ دقل   . ءيش
. ءودھب اورداغو   ، مھتارایس اولخدو   ،« ریشب  » اوبحطصا دقل   . نورخآلاو

. ًاضيأ كلذ  فرعي  هنأ  ُتدجوو  يّدج  ىلإ  ُّتفتلاف 
«. رزحأ نأ  يب  ضرتفُي  ناك   . فارت اي  فسآ  : » هسفن نم  ًاجعزنم  لاق  دقو 

«. ؟ يرجي اذام  : » ةبئاثتم يفيإ  ْتلأسف 
«. ةبعللا هذھ  نم  يجورخ  ىلع  ليوط  تقو  ّرم  : » لاقو يّدج  دھنتف 
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نأش يف  نیَئطخم  اننوكل  ًابُّسحت   ، رداغن نأ  لبق  عدوتسملا  ّةیقب  نم  انققحت 
انرظن امدنعو   . ناكم يأ  يف  ةایحلا  ىلع  ةلالد  ةيأ  كانھ  نكت  مل  نكلو   ، نوتسنو

ال نأ  انكردأف   ، سدیسرملاو ویلبد  مأ  يبلا  ةرایس  دجن  ملو  تارایسلا  فقوم  ىلإ 
. ثحبلا نم  ديزملا  ءارجإ  نم  لئاط 

. دیكأتلاب اورداغ  دقل 
. ًاضيأ انترداغم  تقو  ناحو 

يف ةبغرب  ًاقح  رعشأ  مل   . نیَعراش دعُب  ىلع  هترایس  كرت  دق  يّدج  ناك 
يف  ، يّدج برق  يمامألا  دعقملا  ىلع  سولجلا  يفيإ  نم  ُتبلط  كلذلو   ، ثدحتلا

، دیلس ىلإ  انھُّجوتو  ةدلبلا  انروبع  ءانثأو   . يفلخلا دعقملا  ىلع  تسلج  نیح 
. فرجنأ يسفن  ُتكرتو  بسحف  ّيَنیع  ُتضمغأ 
. ًاليوط ًاتقو  يفيإ  ةقش  ىلإ  انلوصو  جتحي  مل 

بابلا ُتحتف   ، ةرایسلا نم  اھجورخو  اھل  هلالقإ  ىلع  يّدج  اھركُش  ءانثأو 
. ًاضيأ ُتجرخو  يفلخلا 

«. كتقش ىلإ  كعم  ریسأس  :« اھل تلق 
«. كلذب مایقلا  ىلإ  ًارطضم  َتسل  : » يل تلاقف 

«. كلذ ديرأ  »
انمامأ دوجوملا  ىنبملا  ىلإ  اھتراشإ  ءانثأ  ةضيرع  ةماستبا  ًةقلطُم  تلاقف 

باب ىلإ  يعم  ریسلا  ًاقح  ديرت  تنك  اذإ   ، ينعأ  . بسحف كانھ  يتقش  : » ًةرَشابم
« ... نيَرتم ةفاسم  يتیب 

. ام ًاعون  ءابغلاب  رعشأ  انأو  ُتمتمت  « ... ديرأ يننأ ال  ضرتفأ   ، ًانسح »
رثكأ ينتأجاف  مث  نمو   ، يتقناعمو يلوح  اھیَعارذ  اھعضوب  كلذ  دعب  ينتأجافو 

. يّدخ ىلع  يلیبقتب  رثكأف 
«. فارت اي  جراخلا  يف  ةعئارلا  ةلیللا  هذھ  ىلع  كل  ًاركش  »

«. كب ًالھسو  ًالھأ  : » تلقو ُتمستباف 
«. ؟ انقفتا  ، رخآ ىلإ  نیح  نم  يب  لصتا  »

« ... انقفتا  ، لجأ  » . اھداعتبا ءانثأ  اھّايإ  ًابقارم  ُتمتمت  « ... لجأ »
«. ةفیطل ةاتف  اھنإ  : » دیلس نم  انجورخ  ءانثأ  يّدج  لاق 

«. لجأ »
وأ  ، ًاماع رشع  ةسمخ  ؟  اھرمع غلبي  مك  : » لاق مث  نمو  ةلیلق  تاظحل  رظتناو 

«. ؟ رشع ةتس 
«. ؟ ةیمھأ يأ  رمألل  لھ   . فرعأ ال  : » ًالئاق تررقأف 

ّریغت ىلإ  ةجاح  الو   . بسحف لأسأ  تنك  : » لاقو ّيلع  ةعيرس  ةرظن  ىقلأف 
«. كلذ ببسب  كجازِم 

«. ءيش يأ  ببسب  يجازِم  ّریغتي  مل  »



«. سأب ، ال  ًاذإ  . ًانسح »
«. لجأ »

، ام ًاعون  ًابسانم  ادب  هنكلو   ، ام دح  ىلإ  ًاِكبرُم  ًاتمص  ناك   . ًاددجم تمصلا  انمزلو 
. هنأش يف  حيرم  ریغ  ءيش  يأ  كانھ  نكي  ملو 

سیلأ  ، فاحللا تحت  دئاسولا  كْعدخت  مل   ، ًاذإ : » تلق ةلیلق  قئاقد  رورم  دعب 
«. ؟ كلذك

مل يننكلو   ، ًاقباس تنك  امك  ءاكذلا  داح  نوكأ  ال  دق  : » ةيرخسب يّدج  باجأف 
«. دعب ةمیلسلا  يترِطف  لك  دقفأ 

«. ؟ عدوتسملا ىلإ  بھاذ  يننأ  َتفرع  فیك  »
ىقلأو ؟ .» هدصقتل رخآ  ناكم  كانھ  لھ   ، ينعأ  . ًابعص كلذ  نیمخت  نكي  مل  »

«. ًاضيأ ينضحلا  كزاھج  نم  حّفصتلا  ّلجس  لزُت  مل  : » عبات مث   ، ّيلع ةعيرس  ةرظن 
«. ثريإ لغوغ  ىلع  نیل  نوتوس  نم  ققحتأ  يننأ  َتفرع  دقل   ، ًاذإ »«

يأ ؛  ًاضيأ اھنع  ثحبت  تنك  يتلا  ىرخألا  ءایشألا  لك  ُتيأر  : » لاقو هسأرب  أموأف 
«. ةرایسلا ّمطحت  ثداح  نع  فحصلا  ريراقت 

نع ءيش  يأ  فحصلا  ركذت  مل  اذإف   . يّدج اي  رمألا  نم  ققحتلا  ّيلع  ناك  »
«. ؟ ًاذإ كلذب  نوتسنو  فرع  فیكف   ، قيرطلا نع  يمأ  ةرایس  جورخ 

لوصحلا هیلع  بعصلا  نم  سیلف   . ةطرشلا ريرقت  نم  كلذ  ةفرعم  هتعاطتساب  »
«. ةخسن ىلع 

«. ؟ قيرطلا نع  تجرخ  دق  ةرایسلا  نأ  ةطرشلا  ريرقت  ركذ  لھ  »
«. دوعن امدنع  يتخسن  عجارأس   . ركذأ «ال 

« ... كلذ نع  ةقیقحلا  لوقي  نوتسنو  ناك  ول  ىتح   ، نكلو »
نع ةرایسلا  تجرخ  امدنع  كانھ  نكي  مل  هنأ  كلذ  ينعي  . ال  ملعأ : » يّدج لاقف 

«. قيرطلا
«. ؟ كانھ ناك  هنأ  دقتعت  لھ  »

«. لجأ  ، ًامامت لَمتحم  رمأ  هنأ  دقتعأ  : » عبات مث  ًالیلق  ددرتو  « ... دقتعأ »
!«. ؟ ًاقح »

ام  . ًاقِحُم َتنك  تنأو   ، سیفارت اي  ًائطخُم  ُتنك  : » لاقو ّيلع  ةعيرس  ةرظن  ىقلأ 
«. قِحُم كنأ  تبثُنل  ًاعم  لمعلاب  ءدبلا  وھ  نآلا  هب  مایقلا  انیلع  ّنیعتي 

«. ؟ ًاعم لمعنس  لھ  : » هتلأسو  ، ماستبالا نم  يسفن  كلامتأ  مل 
نع كّفك  ينعي  ًاعم  انلمع  نأ  يَعت  َتمد  ام  : » باجأو ةمراص  ةرظنب  ينقمرف 

«. كدرفمب كرارفو  ماّمحلا  ةذفان  ربع  للستلا 
« ... عطتسأ مل  يننكلو   ، يّدج اي  فسآ  : » ُتمتمتف

نأ يف  سأب  هنإ ال  كتدج  تلاق  اذإو   ، ةلاكولا ىلع  ءاقبإلا  ًاقح  ُتررق  اذإو  : » عبات
« ... يندعاست

«. ؟ ةلاكولا ىلع  يقبُتس  لھ   ، ًاذإ : » ةسامحب ًالئاق  هتعطاقف 
تيرجأ دقل   . ًایئاھن ًارارق  دعب  ذختأ  مل   ، ًانسح : » لاقو ًالیلق  هھجو  حمالم  تنالَف 



ةفّھلتم يھو   ، قباس تقو  يف  نأشلا  اذھ  يف  ينتروك  عم  ًاعيرس  ًاثيدح 
. ارون ةدجلاو  كتدج  عم  رمألا  ثحب  ىلإ  ةجاحب  لازأ  ال  يننكلو   ، ًاقح ةلواحملل 
، يلاملا انعْضوك  ؛  ًّایلم هیف  ریكفتلل  ریثكلا  كانھ  لازي  ، ال  كلذ ىلع  اتقفاو  ول  ىتحو 
مأ نَّیعم  رمأب  صصختنس  انك  اذإ  امو   ، اھب علطضنس  يتلا  لامعألا  عونو   ، يتحصو

« ... ال
حتف دیعُیس  وھف   . هرارق ذختا  هنأ  ًامامت  يل  حّضتا   ، مالكلا يّدج  ةلصاوم  ءانثأ 
كلذ يل  ىنع  دقل   . يمأو يبأ  ةسسؤم  ىلع  يقبُنسو   ، هؤاكرشو يناليد  بتكم 
ىلإ ةركاذلاب  ُتدعو   ، ةرایسلا دعقم  رھظ  ىلع  يسأر  تیقلأ  يننأ  ةجردل  ؛  ًاریثك
ىلإ ةسئایلا  ةجاحلاو   ، ىمعألا میمصتلاو   ، ةّدِحلا ىلإ  ؛  ةقباسلا ةلیلقلا  عیباسألا 
ةافو ذنم  ىلوألا  ةرمللو   . وفطيو ينم  جرخي  ءيش  لك  نأ  ول  امك  يل  ادب   ... ةفرعملا

. مونلا يف  ةبغرب  ُترعش   ، يمأو يبأ 
ُتلءاست  ، مونلا رایت  يف  فارجنالاب  يسفنل  يحامسو  ّيَنیع  يضامغإ  ءانثأو 

. ًاعم نآ  يف  ةداعسلاو  نزحلا  نم  رْدَقلا  اذھب  روعشلا  نم  ءرملا  نكمت  ةیفیك  نع 



بتاكلا نع  تامولعم 
تیقل دقو   . بابشلا نیغلابلل  بتك  ةعبس  فلؤم  وھ  سكورب  نیفك 
بتكلا هذھ  تمجرُت   . زئاوج ةدع  ىلع  زاحو   ، ًاریبك ًاناسحتسا  هبتك 
ءاحنأ فلتخم  يف  ریبك  حاجنب  ترشُنو   ، ةفلتخم ةديدع  تاغل  ىلإ 
سیفارت ةلسلسو   . نیغلابلل ةریثم  تاياور  ًاضيأ  بتك  امك   . ملاعلا
رغصألا ءارقلل  ةیلایخلا  صصقلا  ىلإ  ىلوألا  ةوزغلا  يھ  يناليد 

وھو  . ةباتكلل غرفتم  نآلا  وھ   ، ّىتش نكامأ  يف  هلمع  دعب   . ًّانس
. هتجوز عم   ، رياشكروي  ، دنومشير يف  میقُي 

ىھتنا

. نقَّذلا لفسأ  يف  ةبَّبدم  ةریغص  ةیحل   [1]
. ةراجحلا علاقم  وأ  مجانملا  يف  عئاضب  وأ  صاخشأ  لازنإ  وأ  عفرل  ولد  وأ  صفق          [2]
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