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لّوألا لصفلا 
يتعامج يل  حمست  .يولعلا  قباطلا  ةهدر  يف  كّرحتم  حول  فلخ  ةقّلعم  ةدحاو ، ةآرم  انتیب  يف 

هیف يمأ  يل  ّصقت  يذلا  مویلا  وهو  رهشأ ، ةثالث  لك  رهشلا ، نم  يناثلا  مویلا  يف  اهمامأ  فوقولاب 
.يرعش

ىلع رعشلا  لصخ  تطقاست  ام  ناعرسو  .ّصقملا  ةلماح  يفلخ  يّمأ  تفقوو  ّيسركلا ، ىلع  تسلج 
.ةایح الب  ءارقش  تاقلح  يف  ضرألا 

اهئوده ىدم  ءانثألا  كلت  يف  ُتظحال  .ةدقع  يف  هتَصقعو  يهجو  نع  يرعش  تَدعبأ  تهتنا ، امدنع 
.ًاقالطإ ّيلع  قبطنی  يذلا ال  رمألا  اهسفن ؛ نایسن  ّنف  يف  ًادج  ةرهام  يهف  .اهزیكرتو 

باب نم  لب  يتاذب ، ًارارتغا  سیل  اهنم ؛ ةلفغ  يف  يمامأ  ةسكعنملا  يتروص  ىلإ  رظنلا  ُتقرتسا 
.رهشأ ةثالث  لالخ  ءرملا  رهظم  ىلع  ةریثك  رومأ  ّدجتست  نأ  نكمملا  نمف  .لوضفلا 

ودبأ تلز  ام  .قیقرو  لیوط  فنأو  نیتریدتسم ، نیتریبك  نینیعب  زاتمی  ًالیحن ، ًاهجو  ةآرملا  يف  تیأر 
مایأب نولفتحی  ىرخألا  تاعامجلا  دارفأ  ناك  .رهشأ  ةّدع  ذنم  ةرشع  ةسداسلا  تغلب  ينّنأ  عم  ةریغص ؛ ةاتف 

.ًاخذب ربتعی  هنأل  كلذ ، لعفن  الف  نحن  اّمأ  مهدالیم ،
تافو ةآرملا ، يف  انتارظن  تقتلا  ةأجف ، انیهتنا ." دق  اه  : " سیبابدلاب ةدقعلا  تّبثت  يهو  يمأ  تلاق 

ينخّبوت مل  اذامل  .ًالیلق  ُتسبعف  يل ، مستبت  اهُتدجو  يخیبوت  نع  ًاضوع  نكل ، .ًادیعب  رظنلا  ىلع  ناوألا 
؟ ةآرملا يف  يتروص  ىلإ  يقیدحت  ىلع 

". دوعوملا مویلا  وه  اذه  ًاذإ ، : " تلاق
". لجأ : " تبجأ

."؟ رّتوتلاب نیرعشت  له  "
تاعامجلا نم  ّيأ  ىلإ  دّدحیس  يذلا  ةرادجلا  رابتخا  دعوم  وه  مویلا  .ةظحلل  ّينیع  ىلإ  ُترظن 

رّرقأس يلبقتسم ؛ دّدحأس  اذكه  .ةعامج  راتخأس  ًادغ ، ماقیس  يذلا  رایتخالا  لفح  يفو  .يمتنأ  سمخلا 
.اهنع لیحرلا  وأ  يترسأ  عم  ءاقبلا  اّمإ 

". انتارارق تارابتخالا  رّیغت  نأ  بجی  ال  ّالك ، : " تبجأ
". روطفلا لوانتل  اّیه  .حیحص  : " ةبیجم تَمستبا 

". رعشلا ةّصق  ىلع  ًاركش  "



.رخآ نمز  يف  ةلیمج ، ربتعُت  نأ  نكمی  يّمأ  ّنأ  ّنظأ  .ةآرملا  قوف  حوللا  تَبحسو  يّدخ ، تَلّبق 
، ًالیل اهرعش  لدست  امدنعو  .ةلیوط  اهشومرو  ةیلاع ، اهیّدخ  ماظعو  يدامرلا ، اهبوث  تحت  لیحن  اهدسجف 

.تاذلا ناركن  ةعامج  يف  لامجلا  اذه  ءافخإ  نم  اهل  ّدب  ال  نكل ، .اهیفتك  قوف  جّومتی 
وهو يسأر  ىلع  ـي  بأ حسمیو  روطفلا ، يخأ  ّدعُی  امدنع  اذهك ، حابص  يف  .خبطملا  ىلإ  ًاعم  انبهذ 

ببسب بنذلاب  يروعش  مظاعتی  اذهك ، حابص  يف  ةلواطلا ، فّظنت  يهو  يّمأ  ندندت  امنیب  ةدیرجلا ، أرقی 
.مهكرت يف  يتبغر 

* * *

نم تززتها  ةیوتسم ، ریغ  ضرأ  ىلع  تّرم  امّلكو  .ةهیركلا  دوقولا  ةحئارب  ةقباع  ةلفاحلا  تناك 
.يسفن تیبثتل  دعقملاب  تكّسمت  ينّنأ  عم  رخآ ، ىلإ  بناج 

.هسفن تیبثتل  هقوف  نابضقلا  دحأب  كّسمتو  دعاقملا ، نیب  ّرمملا  يف  بیلاك ، ربكألا ، يقیقش  فقو 
، نیوارضخلا يّمأ  ينیعو  فوقعملا ، هفنأو  نكادلا ، يدلاو  رعش  ثرو  دقف  .انضعب  هبشن  ال  نحن 
ولو .نآلا  همئالی  هّنأ  دیب  ًابیرغ ، حمالملا  نم  جیزملا  اذه  ودبی  ناك  ًاّنس ، رغصأ  ناك  امدنع  .اهیتزاّمغو 

.ةسردملا يف  تایتفلا  باجعإ  لانیس  ناك  هّنأ  ةقثاو  انأف  تاذلا ، ناركن  ةعامج  ىلإ  يمتنی  نكی  مل 
ةعامج ىلإ  ّكش  الب  يمتنی  لجرل  هدعقم  ىطعأ  دقف  .ریغلا  ّبح  يّمأ  نع  ًاضیأ  بیلاك  ثرو 

.دّدرت ّيأ  نود  نم  ةهاز  ـ نلا
كلت ىدل  دمتعملا  ّيزلا  وهو  ءاضیب ؛ قنع  ةطبر  عضیو  ءادوس ، ةلدب  يدتری  لجرلا  كلذ  ناك 

يدتری ال  ببسلا ، اذهل  .دوسألاو  ضیبألاب  ةقیقحلا  ىرتو  قدصلا ، ةهاز  ـ نلا ةعامج  رّدقت  .ةعامجلا 
.نینوللا نیذه  ىوس  اهؤاضعأ 

.ةنیدملا طسو  نم  برتقن  نحنو  ًءاوتسا  رثكأ  تاقرطلا  حبصتو  ةینبألا ، نیب  تاحاسملا  قیضت 
دومع لثم  ودبیو  روحملا ، مویلا  هیّمسنو  روات ، زریس  ىّمسی  ناك  يذلا  ىنبملا  بابضلا  فلخ  نم  رهظی 

مل هّنأ  عم  ًاموی ، راطقلا  تبكر  نأ  يل  قبسی  مل  .ةعفترملا  ككسلا  قوف  ةلفاحلا  تّرم  .قفألا  يف  دوسأ 
.هنوبكری ناعجشلا  مهدحو  .ناكم  ّلك  يف  ةعّزوم  هككسو  ًاقلطم ، فّقوتی 

اوأدبف .تاقرطلا  ضعب  دیبعت  ةداعإل  تاذلا  ناركن  ةعامج  نم  ءانب  لاّمع  عّوطت  تاونس ، سمخ  لبق 
ةقطنملا تاقرط  ّنإ  كلذل ، .ّداوملا  مهنم  تدفن  ىّتح  اهفارطأ  وحن  لامعألا  تلصاوتو  ةنیدملا ، طسو  نم 
.ةراّیس كلمن  نحن ال  لاح ، ّلك  ىلع  .ةنمآ  ریغ  اهیلع  ةدایقلاو  ةیوتسم ، ریغ  تلاز  ام  اهیف  شیعأ  يتلا 

هئادر ّمك  عجارت  .قیرطلا  ىلع  حجرأتتو  لیمت  ةلفاحلا  تناك  امنیب  ریباعتلا ، نم  ًایلاخ  بیلاك  هجو  ادب 



ةكرح نم  ُتفرع  .هنزاوت  ىلع  ظافحلل  ةدمعألا  دحأب  كّسمتی  وهو  هعارذ  نع  ًافشاك  فلخلا  وحن  يدامرلا 
رّدقُت ةهاز  ـ نلا ةعامجف  .هسفن  ىسنی  نأو  مهریغ  ىری  ّالأ  ًالواحم  انلوح ، سانلا  بقاری  هّنأ  ةمئادلا  هینیع 

.ریغلا ّبح  رّدقُتف  تاذلا ، ناركن  يأ  انتعامج ، اّمأ  قدصلا ،
امدنع بیلاك  عارذب  تكسمأ  .ةهاز  ـ نلا لُجر  مامأ  نم  ُتررمو  ُتضهنف  ةسردملا ، مامأ  ةلفاحلا  تفّقوت 

.ةقاشرلاب ًاموی  عّتمتأ  ملو  ًاّدج ، لیوط  يلاورسف  .لجرلا  ءاذحب  ُترّثعت 
ةسردملاو ةیئادتبالا ، ةسردملا  ثالثلا : ةنیدملا  سرادم  نیب  مدقألا  ةیوناثلا  ةسردملا  ىنبم  ربتعُی 

جاجزلا نم  عونصم  وهف  هب ، ةطیحملا  ينابملا  عیمج  نأش  هنأشو  .ةیوناثلا  ةسردملاو  ةطّسوتملا ،
غولب يف  نورابتیو  يسردملا ، ماودلا  دعب  ناعجشلا  اهقّلستی  ةریبك  ةیندعم  ةتوحنم  همامأ  عقت  .ذالوفلاو 

راضحإل بهذ  نم  انأ  ُتنكو  .اهقاس  رسكتو  طقست  ّنهادحإ  ُتیأر  يضاملا ، ماعلا  يف  .ىلعألا  ةطقنلا 
.ةضّرمملا

ّفصلا يف  اّنك  كلذل ، .دحاو  ماعب  ينربكی  بیلاك  ناك  داكلاب  ةرادجلا ." تارابتخا  ىرجُتس  مویلا  : " تلق
.هسفن

ّلك ّنأكو  ّوجلا ، يف  مهنب  ُترعش  دقف  .انلخد  املاح  يتالضع  ترّتوتو  ةباّوبلا ، ربعن  نحنو  هسأر  ّزه 
مویلا اذه  زواجتیل  عیطتسی  ام  ردق  تقولا  نم  مهتلی  نأ  لواحی  هرمع  نم  ةرشع  ةسداسلا  يف  بلاط 

ىلع انرایتخا  عقی  نإ  امف  .رایتخالا  لفح  دعب  ًادّدجم  ةقورألا  هذه  ربعن  نل  حجرألا ، ىلع  .ریخألا 
.انمیلعت ءاهنإ  ةّمهم  يه  ىلوتت  ىتح  ةدیدجلا ، انتاعامج 

دعب يرجتس  يتلا  ةرادجلا  تارابتخا  لبق  اهّلك  اهرضحنس  .مویلا  فصنلا  ىلإ  انفوفص  راصتخا  ّمت 
.نآلا ذنم  ـي  بلق تاضبن  تعراست  .ءادغلا 

."؟ كل هنولوقیس  ام  لایح  قلق  ّيأب  رعشت  الأ  : " بیلاك ُتلأس 
انأ بهذأو  ةمّدقتملا ، تایضایرلا  ّفص  هاجّتاب  بهذی  نأ  لبق  قاورلا ، يف  قرطلا  قرتفم  دنع  انفّقوت 

.تاعامجلا خیرات  ّفص  روضحل  رخآلا ؛ هاجّتالا  يف 
."؟ ةقلق تنأ  لهو  : " ًالئاق ّيلإ  رظنو  هیبجاح ، دحأ  عفر 

مأ تاذلا ، ناركن  ةرادجلا ؛ رابتخا  ةجیتن  لایح  عیباسأ  ذنم  ينقرافی  مل  قلقلا  ّنأ  هرابخإ  يناكمإب  ناك 
؟ ةعاجشلا مأ  مائولا ، مأ  ةفرعملا ، مأ  ةهاز ، ـ نلا

". ًاّقح سیل  : " تبجأو تمستبا  كلذ ، نع  ًاضوع  يننكلو 
". ًادیعس ًاموی  كل  ىّنمتأ  ...ًانسح  : " لاقو ةماستبالا ، يل  ّدر 



.ًاقلطم يلاؤس  نع  بجُی  مل  .ىلفسلا  يتفش  ىلع  ّضعأ  انأو  تاعامجلا  خیرات  ّفص  ىلإ  تهّجوت 
يه ةقورألاف  .عاسّتالاب  ًاعابطنا  يطعی  ذفاونلا  نم  يتآلا  ءوضلا  ّنأ  عم  ةمحدزم ، ةقورألا  تناك 
هّنإ .دیدج  عون  نم  ةقاطب  ّجضی  دشحلا  ناك  مویلاو ، .انّنس  يف  تاعامجلا  هیف  طلتخت  يذلا  دیحولا  ناكملا 

.ریخألا مویلا  نونج 
مطتراو .اهئاقدصأ  دحأل  تحّولو  ًابحرم ،"! : " ينذأ نم  برقلاب  دعجأ  لیوط  رعش  تاذ  ةاتف  تحاص 

، ينزاوت ّلتخاف  .قرزأ  ًاصیمق  يدتریو  ةفرعملا  ةعامج  ىلإ  يمتنی  ّيبص  ينعفد  ّمث  ةرتس ، ّمك  يّدخب 
.ضرألا ىلع  ةّوقب  ُتطقسو 

.هلیبس يف  ىضم  ّمث  ةتّمزتملا ." اهتّیأ  يقیرط ، نع  يدعتبا  : " عذال توصب  لاق 
فّقوت دق  بّالطلا  نم  ددع  ناك  .يّنع  رابغلا  ضفنأ  انأو  تضهن  .جرحلا  ةّدش  نم  ياّدخ  ّرمحا 
.قاورلا رخآ  ىّتح  مهتارظنب  ينوقحال  لب  ةدعاسملا ، ّيلع  ضرعی  مل  مهنم  ًادحأ  ّنكل  ُتطقس ، امدنع 

رشنت ةفرعملا  ةعامج  ّنأل  كلذو  .رهشأ  ذنم  يتعامج  يف  نیرخآ  صاخشأل  عقت  ثداوحلا  هذه  تناك 
.ةسردملا يف  انتاقالع  ىلع  رّثؤی  رمألا  اذه  أدب  دقو  ةّدم ، ذنم  تاذلا  ناركن  ةعامجل  ةیداعم  ریراقت 

نأ يتعامج  هب  مسّتت  يذلا  عضاوتملا  كولسلاو  ةیداعلا ، رعشلا  ةحیرستو  ةیدامرلا ، سبالملاب  ضرتفُی 
.مهل ًافده  نآلا  تحبصأ  ينّنكل  .ينایسن  نیرخآلا  ىلع  لّهستو  يتاذ ، نایسن  ّيلع  لّهست 

ةعاسلا دنعف  .حابص  ّلك  كلذ  لعفأ  انأف  .ناعجشلا  لوصو  رظتنأ  حانجلا ه ،ـ يف  ةذفانلا  دنع  ُتفقو 
.كّرحتم راطق  نم  زفقلاب  مهتعاجش  ناعجشلا  تبثُی  ًامامت ،  7:25

، ماشوألاب مهترشب  نونّیزیو  ًاطارقأ ، نوعضی  مهف  تیرافع ."  " ةعاجشلا ةعامج  ءاضعأ  يدلاو  يّمسی 
.يردأ ال  ّمِم ؟ .ةنیدملاب  طیحملا  روسلا  ةسارح  وه  يساسألا  مهفده  .ءادوس  سبالم  نودتریو 

رثكألا ةلیضفلا  يهو  ةعاجشلا -  ةقالع  نع  لءاستأ  نأ  ضرتفیو  .ةریحلا  يل  اوبّبسی  نأ  ضرتفُی 
.اوبهذ امنیأ  يانیع  مهقحالت  كلذ ، نع  ًاضوع  نكل  .فنألا  يف  قّلعم  يندعم  طرقب  مهیدل -  ًاریدقت 

ئفطنی راطقلا  ةمّدقم  يف  تّبثملا  حابصملا  ذخأ  .يردص  يف  اهادص  دّدرتو  راطقلا ، ةراّفص  تقلطنا 
عمو .ّيوق  ریرص  ةیدیدحلا  ةّكسلا  نع  ردص  نیح  يف  ةسردملا ، مامأ  نم  راطقلا  عافدنا  عم  ءيضیو 
جورخ يف  ةكّرحتملا  تاروطقملا  نم  ةنكادلا  سبالملاب  تاّباشو  ناّبش  عفدنا  ةریخألا ، تاراّیسلا  رورم 
دحأ عضو  .هنزاوت  دیعتسی  نأ  لبق  تاوطخ  عضب  رّثعت  نم  مهنمو  جرحدتو ، طقس  نم  مهنم  .يعامج 

.كحضی وهو  ةاتف ، يفتك  لوح  هعارذ  نایتفلا 
وحن بّالطلا  دوشح  نیب  يقیرط  ّقشأ  ُتحرو  ةذفانلا ، نع  ُتدعتبا  .ةفیخس  ةداع  مهتبقارم  تناك 



.تاعامجلا خیرات  ّفص 



يناثلا لصفلا 
تارابتخالا وریدم  حارو  ىهقملا ، يف  ةلیطتسملا  تالواطلا  مامأ  انسلج  .ءادغلا  دعب  تارابتخالا  تأدب 

.نازوس انتراج  لباقم  بیلاك ، نم  برقلاب  ُتسلج  .دحاو  رابتخا  ةفرغ  ّلكل  ًاعم ؛ ءامسأ  ةرشع  ّلك  نودانی 
ةسردملا نم  اهب  اهّلقی  ةراّیس  كلمی  وهف  كلذل  .لمعلا  يعادب  ةنیدملا  ءاحنأ  يف  لّقنتی  نازوس  دلاو  ناك 

، ًالیلق رّخأتلا  لّضفن  انّنإ  لاق  بیلاك  ّنكل  هقیرط ، يف  ًاضیأ  نحن  انلاصیإ  انیلع  ضرع  .موی  ّلك  اهیلٕاو 
.جاعزإلا هل  بّبسن  نأ  دیرن  الو 

.ال عبطلاب 
نم مغرلا  ىلع  نكل  .تاذلا  ناركن  ةعامج  نم  نیعّوطتم  تارابتخالا  ىلع  نیفرشملا  مظعم  ناك 
يف ةعاجشلا  ةعامج  نم  صخشو  رابتخالا ، فرغ  ىدحإ  يف  ةفرعملا  ةعامج  نم  صخش  ةّمث  كلذ ،
نم صخش  مایق  عنمت  نیناوقلا  ّنأل  تاذلا ، ناركن  ةعامج  ىلإ  نیمتنملا  بّالطلا  رابتخال  ىرخأ ؛ ةفرغ 

كلذل ال .قرطلا  نم  ةقیرط  ّيأب  رابتخالل  دادعتسالا  مدع  ىلع  ًاضیأ  نیناوقلا  ّصنتو  .انرابتخاب  انتعامج 
.عّقوتأ اذام  فرعأ 

نوبعلیو نوحیصیو ، نوكحضی ، اوناك  .ةفرغلا  يف  ناعجشلا  تالواط  ىلإ  نازوس  نم  يرظن  لقتنا 
بتكلا نع  نوثّدحتی  ةفرعملا  ةعامج  نم  بّالط  سلج  تالواطلا ، نم  رخآ  ددع  ىلعو  .قرولا 

.ملعلا باستكا  ىلإ  ّرمتسمو  ثیثح  يعس  يف  فحصلاو ،
ضرأ ىلع  ةرئاد  يف  رمحألاو  رفصألا  نیدتری  يتاوللا  مائولا  ةعامج  تایتف  نم  ةعومجم  تسلج 
ةكحض ّنهنع  ردصت  تناك  قئاقد ، عضب  ّلكو  .ةینغأ  عم  يدایألاب  ًاقفص  نّمضتت  ةبعل  نبعلو  ىهقملا ،

نوكّرحی ةهاز  ـ نلا ةیتف  ناك  ةرواجم ، ةلواط  ىلع  .طسولا  يف  اهسولجو  ّنهادحإ  جورخ  عم  ةیعامج 
.مستبی لاز  ام  مهضعب  ّنأل  ًایّدج ، سیل  هّنكل  ام ، عوضوم  يف  نوشقانتی  مهّنأكو  اودب  .ءاوهلا  يف  مهیدیأ 

اهلو نوكسلا ، ةعامجلا  تاداع  انیلع  يلمُت  ذإ  .انرظتناو  تاذلا  ناركن  ةلواط  ىلإ  ءودهب  انسلج 
لاوط ةساردلا  يف  نوبغری  ةفرعملا  ءاضعأ  ّلك  ّنأ  يف  ّكشأ  انأو  .ةیصخشلا  قاوذألا  ىلع  ةیولوألا 
رثكأ اوسیل  مهّنأ  ریغ  .يماحلا  لادجلاب  نوعتمتسی  ةهاز  ـ نلا ةعامج  ىلإ  نومتنی  نم  ّلك  ّنأ  وأ  تقولا ،

.مهْیتعامج نیناوق  يّدحت  ىلع  ةردق  يّنم 
هل ىّنمتأ  نأ  ىلإ  ةّرطضم  ُتسل  .بابلا  وحن  ةقثب  هّجوتف  ةیلاتلا ، ةعومجملا  يف  بیلاك  مسا  درو 
دقل يملع ، ّدح  ىلع  .يمتنی  نیأ  ىلإ  فرعی  وهف  رّتوتلا ، ىلإ  ةجاح  هّنأ ال  هل  دّكؤأ  نأ  وأ  قیفوتلا ،



ةاتفل زفقلا  لبح  ِطعأ  مل  ينّنأل  ينخّبو  امدنع  ةعبارلا ، ّنس  ىلإ  هنع  يتایركذ  ىلوأ  عجرت  .ًامئاد  فرع 
ينّنكل يضاملا ، يف  لعفی  ناك  ام  ردقب  ينظعی  دعی  مل  .هب  بعلت  ام  اهیدل  سیل  بعلملا  يف  ةریغص 

.هیدل ناسحتسالا  مدع  ةرظن  ًادّیج  ركذأ 
مّدقأ نأ  ًالثم  يلابب  رطخی  مل  انأف  مهفی ؛ مل  هّنكل  هلویم ، نع  ةفلتخم  يلویم  ّنأ  هل  حرشأ  نأ  تلواح 
رمألا اذهف  بسحو ." هلعف  كب  ضرتفُی  ام  يلعفا  : " ًامئاد لوقی  ناك  .ةلفاحلا  يف  لجرلا  كلذل  يدعقم 

.ّيلإ ةبسنلاب  ةلوهسلا  نم  ردقلا  اذهب  نوكی  نأ  يغبنیو  ًاّدج ، هیلع  لهس 
بیلاك ىتأ  نأ  ىلإ  قئاقد ؛ رشعل  نیتضمغم  امهتیقبأو  ّينیع ، تضمغأف  .يتدعم  يف  جّنشتب  ترعش 

.ي ـ برق سولجلل  داعو 
امدنعو .قرعلا  يّفك  نع  حسمأ  امدنع  لعفأ  املثم  هیقاس  ىلع  هیتحار  رّرم  .ًامامت  ًابحاش  ادب 

حومسملا ریغ  نمف  .هنم  جرخی  مل  مالكلا  ّنكل  ًائیش ، هلأسأل  يمف  تحتف  .فجترت  هعباصأ  تناك  امهعفر ،
.اهب ينربخی  نأ  وأ  هجئاتن  نع  هلأسأ  نأ  يل 

نانثاو ةعاجشلا ، نم  نانثا  .ةیلاتلا  ءامسألا  ةعومجم  ىلع  تاذلا  ناركن  ةعامج  نم  عّوطتم  ىدان 
سیرتایبو كالب  نازوس  تاذلا : ناركن  نم  : " ّمث ةهاز ، ـ نلا نم  نانثاو  مائولا ، نم  نانثاو  ةفرعملا ، نم 

". رویارب
امك ترعش  .تقولا  لاوط  ةسلاج  تیقبل  ّيلإ  رمألا  داع  ول  نكل ، .كلذ  ضرتفُی بـي  هّنأل  ُتضهن ؛

نازوسب ُتقحل  .لخادلا  نم  يریجفتب  دّدهتو  ةیناث ، ّلك  رورم  عم  ًامجح  دادزت  ةعاقف  يردص  يف  ّنأ  ول 
سبالملا يدترن  نحنف  .اننیب  اوزّیمی  نأ  مهب  انررم  نیذلا  سانلل  نكمی  ال  حجرألا ، ىلع  .بابلا  ىلإ 

امكو نایثغلاب ، رعشت  نازوس ال  ّنأ  وه  دیحولا  قرفلا  .اهسفن  ةقیرطلاب  رقشألا  انرعش  حّرسنو  اهسفن ،
.امهتیبثتل اهصیمق  فرطب  كسمت  ثیح  ناشعترت  اهیدی ال  نإ  ودبی ،

تارابتخال ىوس  فرغلا  هذه  لمعتسُت  ال  .فرغ  رشع  نم  ّفص  ىهقملا  جراخ  انراظتناب  ناك 
، جاجز اهنیب  لصفی  ال  ةسردملا ، يف  ىرخألا  فرغلل  ًافالخو  .لبق  نم  اهتیؤر  يل  قبست  مل  كلذل  ةرادجلا ،

يهو ةیبصعب  نازوس  ينتزمغ  .باوبألا  دحأ  هاجّتاب  يشمأ  انأو  ةبوعرمو  ةبحاش  يسفن  تیأر  .ایارم  لب 
.ةعاجشلا ةعامج  نم  ةأرما  اهیف  ينرظتنت  يتلا  ةفرغلا 6  تلخد  امنیب  ةفرغلا 5 ، لخدت 

، ةماقلا ةریصق  يهف  .مهتیأر  نیذلا  بابشلا  ناعجشلا  ردقب  ّداح  رهظمب  عّتمتت  ةأرملا  كلت  نكت  مل 
امدنع نكل ، .ز  ـ نیج لاورسو  لاجرلا ، تارتس  لثم  ءادوس  ةرتس  يدترت  نیتریبك ، نینیع  تاذ  ءارمس ،

، دوسألاو ضیبألا  نینوللاب  رقص  لكش  ىلع  اهقنع ؛ رّخؤم  ىلع  ًامشو  تیأر  بابلا ، قالغإل  ترادتسا 



هّنأ ّدب  الف  .هانعم  نع  اهتلأسل  رّتوتلا ، ةّدش  نم  يقلح  يف  ـي  بلق ّنأ  رعشأ  نكأ  مل  ول  .ءارمح  نیع  عم 
.ام ءيش  ىلإ  زمری 

شامقلا تیأر  ایاوزلا ، ّلك  نم  ةسكعنم  يتروص  تیأر  .ایارملاب  ةّوسكم  ةفرغلل  ةیلخادلا  ناردجلا  تناك 
فقسلا اّمأ  .ةزرابلا  يعباصأ  دقعو  نیوارمحلا ، ّيدیو  لیوطلا ، يقنعو  يرهظ ، ىلع  ىغطی  يذلا  يدامرلا 

ةلآ عم  نانسألا ، بیبط  دعقم  لثم  لیوط ، دعقم  ةفرغلا  طسو  يف  عضُو  .ءوضلاب  ّعشی  ناكف  ضیبألا 
.ناكملا اذه  يف  ثدحت  ةبیهر  ءایشأ  ّنأكو  ادبف  .هبرق 
". ملؤم ریغ  اذه  يفاخت ، ال  : " ةأرملا تلاق 

.عطاسلا ءوضلا  تحت  هلّلختی  بیشلا  تیأر  ينّنكل  سلمأو ، دوسأ  اهرعش  ناك 
". يروت ىعدأ  انأ  .يحیرتساو  يسلجا  : " تلاق

ينجعزأ .كلذل  صّصخملا  دنسملا  ىلإ  يسأر  تدنسأ  ّمث  تدّدمتو ، كابتراب ، يسركلا  ىلع  ُتسلج 
يتلا كالسألا  ىلع  سیلو  اهیلع ، زّكرأ  نأ  تلواح  .ينیمی  ىلإ  ةلآلاب  تلغشناف  يروت  اّمأ  ءوضلا ،

.اهیدیب اهكسمت 
."؟ رقصلا نم  دصقلا  ام  : " ينیبجب ًایئابرهك  ًابطُق  قّلعت  يهو  ریكفت ، نود  نم  اهُتلأس 

". تاذلا ناركن  ةعامج  نم  ًایلوضف  ًاصخش  لبق  نم  ِقتلأ  مل  : " بارغتساب اهیبجاح  عفرت  يهو  تباجأ 
.تاذلا ناركن  میقل  ةنایخلاب  مسّتیو  ًائطاخ ، يلوضف  ناك  .يعارذ  يف  يرست  ةریرعشقب  تسسحأ 

، میدقلا ملاعلا  ءازجأ  ضعب  يف  : " ةلئاق حرشتو  ينیبج ، ىلع  رخآ  بطقب  طغضت  يهو  ندندت  تذخأ 
نلف ًامئاد ، يعم  سمشلا  تلمح  ول  ينّنأ  ترّكف  مشولا ، اذه  ُتعضو  امدنعو  .سمشلا  ىلإ  رقصلا  زمری 

". مالظلا ىشخأ 
نم نیفاخت  لهو  : " ةمواقملا عطتسأ  مل  ينّنكل  رخآ ، لاؤس  حرط  نم  يسفن  عنمأ  نأ  تلواح 

."؟ مالظلا
.ًاكلس هب  تقّلعو  اهنیبج ، ىلع  يلاتلا  بطقلا  تَطغض  مالظلا ." نم  فاخأ  ُتنك  : " ةلئاق تحّحص 

". هیلع تبّلغت  يذلا  فوخلاب  ينرّكذی  وه  نآلا ، : " ةفیضم اهیفتك  تّزه 
كالسألا تّدش  .يعباصأ  دقع  تّضیبا  ثیح  يسركلا ، يَعارذ  ىلع  ةّوقب  ُتطغضف  يفلخ ، تفقو 

.ٍفاص لئاس  ىلع  يوتحت  ًاسأك  ينتطعأ  كلذ ، دعب  .اهفلخ  ةلآلابو  اهبو ، اهتقّلعو بـي  اهوحن ،
". اذه ـي  برشا : " تلاق

."؟ ثدحیس اذام  اذه ؟ ام  : " اهتلأسو ـي ، باعل تدردزا 



". بسحو يقث بـي  كرابخإ ، يننكمی  "ال 
.رعشأ نأ  نود  نم  ّيَنیع  ُتضمغأو  يمف ، يف  سأكلا  تایوتحم  تغرفأ  ّمث  ًاقیمع ، ًاسفن  ُتذخأ 

* * *

تالواطلا ّلك  ّنكل  ًادّدجم ، ىهقملا  يف  فقأ  تنك  .رخآ  ناكم  يف  تنك  ينّنكل  لیلق ، دعب  امهتحتف 
.ناتّلس يمامأ  ةلواطلا  ىلع  تناك  .طقاستی  جلثلا  ةیجاجزلا  ناردجلا  لالخ  نم  تیأر  .ةیلاخ  تناك 

.يدعاس لوطب  نیّكس  ىلع  ىرخألاو  نبجلا ، نم  ةریبك  ةعطق  ىلع  يوتحت  امهادحإ 
". يراتخا : " لوقت ةأرما  توص  تعمس  يفلخ ،

."؟ اذامل : " اهتلأس
". يراتخا : " ترّركف

."؟ هراتخأس امب  لعفأس  اذام   " .نیتّلسلا ىلإ  ًادّدجم  ترظنف  ًادحأ ، َرأ  مل  ينّنكل  فلخلا ، ىلإ  ُّتفتلا 
!". يراتخا : " تحاص

يردص ىلع  يَعارذ  تكبشو  ينیبج ، تبّطقف  .دانعلا  هناكم  ّلحو  يفوخ ، دّدبت  تخرص بـي ، امدنع 
.رایتخالا نع  ةعنتمم 

". نیئاشت امك  : " تلاق
ًابلك لب  ًاصخش ، نكی  مل  هتیأر  ام  ّنكل  .مداقلا  ةیؤرل  ُّتفتلاف  باب ، ریرص  تعمسو  ناتّلسلا ، تفتخا 

.ءاضیبلا هباینأ  نع  ًارّشكم  يهاجّتاب ، مّدقتی  حارو  ىنحنا ، .يّنم  تادرای  عضب  دعب  ىلع  فقی  ًاسرش 
.ناوألا تاف  نكل ، .نیّكسلا  وأ  نبجلا ، ةعطق  يندیفتس  تناك  اذامب  تفرعف  ةّوقب ، رجمز 

ىلع هتیبثتو  هتعراصم  عیطتسأ  ال  ينّنأ  امك  يّنم ، عرسأ  نوكیس  بلكلا  ّنكل  برهلاب ، ترّكف 
ىدحإ قوف  زفقلا  نم  تنّكمت  ول  اذام  .بئاصلا  رارقلا  ذاخّتا  لواحأ  انأو  راكفألاب  يسأر  ّجض  .ضرألا 

امب ةیوق  تسل  ينّنأ  امك  ةلواطلا ، قوف  نم  زفقأل  ًاّدج  ةریصق  انأف  نكل ال ، عردك ؛ اهلامعتساو  تالواطلا 
.اهبلقأل ةیافكلا  هیف 

.يتمجمج يف  دّدرتی  هتوصب  ترعشو  بلكلا ، رجمز 
ددغلا اهزرفُت  ةیئایمیك  ةّدام  ببسب  فوخلا  ّمشی  نأ  بلكلا  عیطتسی  ءایحألا ، ملع  باتك  بسحب 

يه فوخلا  ةحئارو  .بلكلا  ةسیرف  اهزرفُت  يتلا  اهسفن  ةّداملا  يهو  ًافئاخ ؛ ءرملا  نوكی  امدنع  ةیرشبلا 
.ضرألا شهنت  هبلاخمو  يوحن ، مّدقتی  بلكلا  ذخأ  .موجهلا  ىلإ  بالكلا  عفدت  يتلا 

مف نم  تثعبنا  ةهیرك  ةحئار  تممتشا  كلذ ، نع  ًاضوع  .لاتقلا  ىلع  ىوقأ  الو  برهلا ، عیطتسأ  ال 



.دوسأ ضیمو  دّرجم  لب  هینیع ، يف  ضایب  ّيأ  َرأ  مل  .ّوتلل  هلكأ  ام  يف  رّكفأ  ّالأ  تلواحو  بلكلا ،
ينّنأ ركذأ  .ةیئادعلا  ىلع  لیلد  اذهف  هینیع ، ىلإ  رظنأ  نأ  بجی  ال  بالكلا ؟ نع  ًاضیأ  فرعأ  اذام 

، ناویحلا اذه  بلاخم  ىلإ  قّدحأ  انأو  نآلاو ، .ةریغص  تنك  امدنع  ًابلك  يل  يرتشی  نأ  ـي  بأ نم  تبلط 
، ءادع ةراشإ  هینیع  ىلإ  قیدحتلا  ناك  نإ  .رجمزی  وهو  رثكأ  يّنم  برتقا  .كلت  يتبغر  ببس  ركذأ  دعأ  مل 

؟ عوضخلا ةراشإ  يه  امف 
ضرألا ىلع  دّدمتلا  وه  هدیرأ  ام  رخآ  .ّيَتبكر  ىلع  تعكر  .ةّرقتسم  اهّنكل  ةعومسم ، يسافنأ  تناك 

، يفلخ ّيَقاس  تددم  .رخآ  رایخ  يمامأ  سیل  نكل  هنانسأ ؛ ىوتسمب  يهجو  نوكی  ثیح  بلك ، مامأ 
تناك .يهجو  ىلع  ئفادلا  هسفنب  ترعش  نأ  ىلإ  رثكأ ، بلكلا  يّنم  برتقاف  .ّيَقفرم  ىلع  تأكّتاو 

.نافجترت ياعارذ 
.خارصلا نم  يسفن  عنمأل  ينانسأ  ىلع  ُتررصف  ينذأ ، نم  برقلاب  حبن 

يسأر تعفر  امدنعو  ةرجمزلا ، نع  بلكلا  فّقوت  ةأجف ، .يَّدخ  سملی  بطرو  نشخ  ءيشب  ترعش 
بلكلا عضو  .ءاصفرقلا  تسلج  ّمث  تضهنو ، ُتسبعف  .يهجو  قعل  .ثهلی  ناك  ًادّدجم ، هیلإ  ترظنو 

.كحضأ انأو  يهجو  نع  باعللا  ُتحسم  ّمث  ُتشمكناف ، ينقذ ، قعلو  ّيَتبكر ، ىلع  نیتیمامألا  هیتمئاق 
". ًاذإ سرتفملا  شحولا  كاذ  تسل  تنأ  "

يدی تددم  .ٍناوث  لبق  ينهجاو  يذلا  نویحلا  كاذ  نع  ًافلتخم  ادب  هّنكل  هفیخأ ، يكل ال  ءطبب  تضهن 
رورسلاب ترعش  ةأجف ، .هسأرب  يدی  بلكلا  عفدف  .كلذ  ىلإ  تجتحا  نإ  هداعبإ  نم  نّكمتأ  يكل  رذحب ،

.نیّكسلا رایتخاب  مقأ  مل  ينّنأل 
تّدم .ضیبأ  ًابوث  يدترتو  بابلا ، دنع  فقت  ةلفط  تیأر  امهتحتف ، امدنعو  ٍناوثل ، ّيَنیع  تضمغأ 

!". ـي بوب : " تفتهو اهیدی 
بلكلا تفتلا  دقف  .تاف  ناوألا  ّنكل  اهرّذحأل ، يمف  ُتحتف  ـي ، برق فقاولا  بلكلا  وحن  تعفدنا  امدنع 

، تزفق لب  رّكفأ ، مل  .موجهلل  ًادادعتسا  هتالضع  ترّتوتو  حابنلاب ، أدب  ةرجمزلا  نع  ًاضوعو  اهوحن ،
.يَعارذب ـز  نتكملا هقنع  تطحأو  هیلع ، يدسجب  تیمرو 

رابتخالا ةفرغ  يف  يدرفمب  يسفن  تدجو  .ةریغصلا  ةاتفلاو  بلكلا  ىفتخا  دقف  ضرألاب ، يسأر  مطترا 
، قاورلا يف  تیشمو  بابلا ، تحتفف  .ایارملا  ىلع  يسفن  ةیؤر  عطتسأ  ملو  ءطبب ، رودأ  ُتذخأ  .ةیلاخلا 

.ةزوجحم اهدعاقم  ّلك  ةلفاح ، لب  ًاقاور ، نكی  مل  هّنكل 
عطتسأ مل  .ةدیرج  أرقی  لجر  يّنم  برقلاب  سلجی  ناك  .ةدمعألا  دحأب  تكّسمتو  ّرمملا ، يف  تفقو 



، قورحل ضّرعت  هّنأ  ول  امك  بودنلاب ؛ نیتئیلم  اتناك  .هیدی  تیأر  ينّنكل  ةدیرجلا ، فلخ  نم  ههجو  ةیؤر 
.اهدیعجت دیری  هّنأكو  ةفیحصلاب  كسمی  ناكو 

ءاقلإ : " ناونعلا تأرق  .ىلوألا  ةحفصلا  ىلع  ةروص  ىلإ  راشأ  لجرلا ."؟ اذه  نیفرعت  له  : " ينلأس
، ةملكلا هذه  تأرق  نأ  ذنم  لیوط  نمز  ىضم  دقل  لتاق ."  " ةملك ىلإ  تقّدحو  ریطخ ،"! لتاق  ىلع  ضبقلا 

.بعرلاب ينرعشیل  ًایفاك  ناك  اهلكش  ّنكل 
ركذأ ينّنأ ال  عم  هفرعأ ، يننأب  ترعش  .ٍحتلمو  حمالملا  يداع  ّباشل  ةروص  ترشُن  ناونعلا ، تحت 

.كلذب لجرلا  رابخإ  أطخلا  نم  هّنأ  تیأر  هسفن ، تقولا  يف  .فیك 
."؟ هنیفرعت له  ًانسح ، : " هلاؤسب ّحلی  وهو  بضغلاب  ًابوشم  هتوص  ادب 

، شاعترالا نم  ّيدی  عنمأل  دومعلاب  تكّسمتو  ضبنی ، ـي  بلق ذخأ  .ًاّدج  ةئّیس  لب  ال  ةئّیس ، ةركف  اهنإ 
يننكمی نكل  .عیرم  رمأ  يف  يسفن  طّروأسف  ةروصلا  بحاص  فرعأ  ينّنإ  هل  تلق  نإ  .يرمأ  ِحْضفو 

.هیلع بذكأس  كلذب  ينّنكل  ةالابم ، الب  ّيفتك  ّزهأ  نأو  حنحنتأ ، نأ  يناكمإب  .هفرعأ  ينّنأب ال  هعانقإ 
.تحنحنت

."؟ هنیفرعت له  : " ينلأس
.ةالابم الب  يفتك  تززه 

."؟ ًانسح "
توصب تلق  .ًایقیقح  سیلو  رابتخا  دّرجم  اذهف  يقطنم ، ریغ  يفوخ  ّنإ  .يدسج  يف  ةشعر  ترس 

". نوكی نّمع  ةركف  ّيأ  ّيدل  تسیل  ّالك ، : " يداع
نیَّوسكم هیّدخ  تیأر  .ةریشكت  ههجو  تلع  دقو  ءادوس ، ةراّظن  عضی  ناك  .ًاریخأ  ههجو  تیأرف  فقو ،

سیل اذه  يسفن : رّكذأ  تحر  .هسافنأ  يف  رئاجسلا  ةحئار  تممتشاف  يوحن ، ىنحنا  .هیدی  لثم  بودنلاب ؛
. ًایقیقح سیل  ًایقیقح ،

."! نیبذكت نیبذكت ، تنأ  : " لاق
". "ال

". كینیع يف  كلذ  ىرأ  "
". كنكمی ال   " .رثكأ تمقتسا 

."! يذاقنإ ِكنكمی  .يذاقنإ  ِكنكمی  هنیفرعت ، ِتنك  نإ  : " ضفخنم توصب  لاق 
". هفرعأ انأ ال  ًانسح ، : " میمصتب تلقو  يانیع ، تقاض 



ثلاثلا لصفلا 
ةدّدمم يسفن  تدجو  .يردص  ألمی  بنذلاب  روعشلاو  ًاقرع ، ناحضنت  ياتحار  تناك  تظقیتسا ، امدنع 

باطقألا عز  ـ نت يهو  اهیتفش  تقبطأ  .يفلخ  يروت  تیأر  ّتفتلا ، امدنعو  .ایارملا  ةفرغ  يف  دعقملا  ىلع 
ينّنأ عم  ًالعف ، تنسحأ  ينّنإ  وأ  ىهتنا ، هّنإ  رابتخالا ؛ نع  ًائیش  لوقت  نأ  ترظتنا  .انیسأر  نع  ةیئابرهكلا 

عز ـ نب تفتكا  لب  ًائیش ، لقت  مل  اهّنأ  ریغ  .اذهك  رابتخا  يف  ًائّیس  يئادأ  نوكی  نأ  نكمی  فیك  مهفأ  ال 
.ينیبج نع  كالسألا 

هذه له  .ينهذ  يف  ولو  ىّتح  ام ، ًأطخ  تبكترا  ينّنأ  ّدب  .يلاورس ال  ىلع  ّيَتحار  ُتحسمو  ُتسلج ،
مّلكتت اهتیل  ةبیهر ؟ ةناسنإ  انأ  مك  يرابخإ  ةیفیك  اهلهج  ةجیتن  يروت  هجو  ولعت  يتلا  ةضماغلا  ریباعتلا 

.بسحو
". ًاروف عجرأس  ةرذعملا ، .ًارّیحم  اذه  ناك  : " تلاق

!؟ ًارّیحم
مل ينّنكل  ينحیرت ، دق  عومدلا  ّنأل  يكبأ  ينتیل  .امهنیب  يهجو  تنفدو  يردص ، ىلع  ّيتبكر  تینث 

.هلجأ نم  دادعتسالاب  هل  حمسُی  رابتخا ال  يف  ءرملا  لشفی  فیك  .عطتسأ 
يكل امّبر  وأ  ناوث ، عضب  ّلك  قرعلا  نم  ّيدی  حسمأ  تنك  .رّتوتلاب  رعشأ  تأدب  تقولا ، رورم  عم 

ّرطضأس ةلاحلا ، هذه  يف  تاعامجلا ؟ نم  ةعامج  ّيأل  ةبسانم  ریغ  ينّنأ  ينوربخأ  ول  اذام  .أدهأ 
رقفلا يف  شیعلا  دّرجم  ينعی  اذهف ال  .كلذ  عیطتسأ  ينّنأ ال  ریغ  .نیذوبنملا  عم  عراوشلا ، يف  شیعلل 

.عمتجملا ةایحلا : يف  ءيش  ّمهأ  نع  لاصفنالاو  عمتجملا ، نم  قالطلا  ينعی  لب  ةحارلا ، لئاسو  مادعناو 
.كلذ يف  بغرن  نل  انّنأ  ّالإ  انعطتسا ، ول  ىّتحو  اندرفمب ، ءاقبلا  عیطتسن  انّنإ ال  ةّرم  يّمأ  يل  تلاق 

.شیعلل ببس  وأ  فده  انیدل  نوكی  نل  ةعامج ، نود  نمف 
.يئوده ىلع  ظافحلا  ّيلع  .ينهذ  نع  راكفألا  هذه  دعبأل  يسأر  ّزهأ  تحر 

.دعقملا يَعارذب  تكّسمتف  .ًادّدجم  يروت  تلخدو  بابلا ، حتُف  ًاریخأ ،
تدب .اهیبیج  يف  اهیدی  ةعضاو  ـي  بناجب تَفقو  قلقلا ." كل  تبّبس  ينّنأل  ةفسآ  انأ  : " يروت تلاق 

.ةبحاشو ةرّتوتم 
.رثكأ وأ  ةعامج  دعبتست  رابتخالا  نم  ةلحرم  ّلك  ةداع ، .ةمساح  ریغ  كجئاتن  سیرتایب ، : " يل تلاق 

". نیتنثا ىوس  دعبتسن  نأ  عطتسن  مل  كتلاح ، يف  نكل 



.مّلكتلا نم  ينعنمی  يقلح  يف  جّنشتب  ُترعش  ناتنثا ."!؟ : " اهتلأس ّمث  اهیلإ ، تقّدح 
ویرانیس ىلإ  رابتخالا  كداقل  نبجلا ، ةعطق  ِترتخاو  نیّكسلا  نم  ًاّیئاقلت  ًاروفن  ِترهظأ  كّنأ  ول  "

تماق مائولا ." اندعبتسا  كلذل  ثدحی ، مل  اذه  ّنكل  .مائولا  ةعامج  ىلإ  مامضنالل  كترادج  دّكألو  فلتخم ،
نم ةدحاو  ةعامج  لزعی  ثیح  يّطخ ، لكشب  رابتخالا  مّدقتی  ةداع ، : " ةفیضم اهقنع ، رّخؤم  ّكحب  يروت 
كلذل يناثلا ، لامتحالا  يهو  ةهاز ، ـ نلا داعبتساب  حمست  اهب  ِتمق  يتلا  تارایخلاو  .ىقبت  ام  داعبتسا  لالخ 

هذه دعبتسن  انلعج  كانه  بذكلا  ىلع  كرارصإ  ّنكل  .ةلفاحلا  يف  كُتعضو  ثیح  رابتخالا  لیدعتب  ُتمق 
ىلإ نومتنملا  مهدحوف  .كلذ  لایح  يقلقت  ال  : " عباتت يهو  ةماستبا  هبش  اههجو  ىلع  ترهظ  ةعامجلا ."

". رابتخالا كلذ  يف  ةقیقحلا  نولوقی  ةهاز  ـ نلا
.ةیاهنلا يف  ًاضیغب  ًاصخش  تسل  امّبر  .حایترالا  نم  ءيشب  ُترعش 

ناركنو ...ةهاز  ـ نلا ىلإ  نومتنملا  مه  ةقیقحلا  نولوقی  نمف  .ًامامت  ًاحیحص  سیل  اذه  ّنكل  : " تلاق
". ةلكشم حرطی  ام  اذهو  .تاذلا 

.ةلوهذم يمف  تحتف 
ةباجتسا هذهو  ةریغصلا ، ةاتفلا  ىلع  موجهلا  نم  هیعنمت  يكل  بلكلا  ىلع  كسفن  ِتیمر  ةهج ، نمف  "

، هذقنتس ةقیقحلا  ّنإ  لجرلا  كل  لاق  امدنع  ىرخأ ، ةهج  نم  نكل  ...تاذلا  ناركن  ةعامجل  هّجوت  تاذ 
بلكلا نم  رارفلا  مدع  : " ةعباتم تدّهنت  تاذلل ." نیركانلا  ةباجتسا  تسیل  هذهو  .اهلوق  مدع  ىلع  ِتررصأ 
". هیلعفت مل  يذلا  رمألا  نیّكسلا ؛ ذخأ  هینعی  ام  ًاضیأ  اذهو  ةعاجشلا ، ةعامج  ىلإ  نیمتنت  كّنأ  يحوی 
.ةفرعملا ةعامج  عم  ریبك  قفاوت  ىلإ  سرشلا  بلكلا  ءازإ  يكذلا  كلعف  ّدر  ریشی  : " تعباتو تحنحنت ،

 -". نكل ىلوألا ، ةلحرملا  يف  كدّدرت  ىنعم  ام  فرعأ  ال 
."؟ ءامتنالاب ةریدج  انأ  ةعامج  ّيأ  ىلإ  نیفرعت  ًاذإ ال  تنأ  .ًالهم  : " ةلئاق اهتعطاق 

، تاذلا ناركن  ىلإ  ءامتنالل  يواستلاب  ةلّهؤم  تنأ  يجاتنتسا ، بسحب  .الو  معن  : " ةلئاق تحرش 
فلخلا ىلإ  ترظن  ...مه " جئاتنلا  نم  عونلا  اذه  ىلع  نولصحی  نیذلا  صاخشألاو  .ةفرعملاو  ةعاجشلاو ،
ضفخنم توصب  ةریخألا  ةملكلا  كلت  تظفل  نیحماج ." ...نوَعدُی  .اهفلخ ..."  دحأ  روهظ  عّقوتت  اهّنأكو 

تنحناو دعقملا ، لوح  تّفتلا  .قلقلاو  رّتوتلا  ریباعت  اههجو  ىلإ  تداعو  اهعامس ، نم  تنكمت  داكلاب  ثیح 
.يوحن

اذهف .تامولعملا  هذهب  دحأ  رابخإ  فورظلا ، نم  فرظ  ّيأ  تحت  كل ، يغبنی  ال  سیرتایب ، : " تلاق
". ةیّمهألا ةیاغ  يف  رمأ 



". كلذ فرعأ  انجئاتنب ، دحأ  رابخإ  انب  ضرتفُی  ال  : " ةلئاق يسأرب  ُتأموأ 
دعب ىلع  اناهجو  حبصأ  .دعقملا  يعارذ  ىلع  اهیعارذ  تعضوو  دعقملا ، بناجب  يروت  تعكر  ّالك ." "
بجی هّنأ ال  ينعأ  انأ  لب  نآلا ، اهیلع  دحأ  عالطإ  كب  ضرتفُی  هّنأ ال  ينعأ  انأ ال  .فلتخم  اذه   " .تاشنإ

."؟ نیمهفت له  .ةروطخلا  ةیاغ  يف  رمأ  حومجلاف  .ثدح  امهم  ًادبأ ؛ اهیلع  دحأ  عالطإ 
انأف ال .ةقفاوم  يسأرب  تأموأ  كلذ  عمو  ةریطخ ؟ نوكت  نأ  ةمساحلا  ریغ  جئاتنلل  نكمی  فیك  مهفأ ؛ مل 

.ًاساسأ يجئاتن  ىلع  دحأ  عالطإ  دیرأ 
.نزاوتلا مدعب  ُترعشو  يسركلا ، يَعارذ  نع  ّيدی  تدعبأ  ًانسح ." "

نل نیرخآلا  عم  راظتنالاو  ًالّوطم ، ریكفتلا  كیلع  .تیبلا  ىلإ  يدوعت  نأ  كیلع  حرتقأ  : " يروت تلاق 
". كدیفی

". ةبهاذ ينّنأ  يخأ  ربخأ  نأ  بجی  "
". هربخأس انأ  "

لمتحأ ملو  .اهینیع  ىلإ  رظنلا  لمتحأ  مل  .ةفرغلا  رداغأ  انأو  ضرألا  ىلإ  تقّدحو  ينیبج ، ُتسمل 
.ًادغ رایتخالا  لفح  يف  ریكفتلا 

.رابتخالا ةجیتن  تناك  امهم  نآلا ، رارقلا  ةبحاص  انأ 
.ةفرعملا ...ةعاجشلا  ...تاذلا  ناركن 

.ةحماج
* * *

نم قّقحتی  امدنع  كلذ  يدلاو  ظحالیسف  ًاركاب ، لز  ـ نملا ىلإ  تلصو  ولف  .ةلفاحلا  ّلقتسأ  ّالأ  ُترّرق 
نأ ترّرق  كلذ ، نع  ًاضوع  .ىرج  ام  هل  حرشأ  نأ  اهدنع  ّيلع  بجوتیسو  راهنلا ، رخآ  يف  ّلجسلا 

.ّرسلا ظفحی  بیلاك  ّنكل  يلهأل ، ًائیش  ركذی  نأ  لبق  بیلاك  يقتلأ  نأ  ّيلع  .يشمأ 
فارطأ دنع  ةیرجحلا  زجاوحلا  نم  ًاریثك  بارتقالا  ىلإ  لیمت  تالفاحلاف  .قیرطلا  طسو  يف  تیشم 

يلز ـ نم نم  ةبیرقلا  تاقرطلا  ىلع  ىرأ  نایحألا ، ضعب  يف  .ًانمأ  رثكأ  طسولا  يف  ُریسلا  كلذل  قیرطلا ،
دادعأ ّنأل  نآلا ، اهمدختسن  دعن  مل  .يضاملا  يف  اهیلع  ةموسرم  ءارفصلا  طوطخلا  تناك  يتلا  نكامألا 
ضعب يف  ىّلدتت  اهّنأ  ریغ  ةفاّشكلا ، ءاوضألا  ىلإ  ًاضیأ  جاتحن  دعن  ملو  .ًاّدج  ةلیلق  تحبصأ  تاراّیسلا 

.ةظحل ّيأ  يف  قیرطلا  ىلع  مّطحتتس  اهّنأكو  رارقتسا ، نود  نم  نكامألا 
ينابملاو ةفیظنلاو ، ةدیدجلا  ينابملا  نم  عقر  نع  ةرابع  يه  يتلا  ةنیدملا  يف  ءطبب  دیدجتلا  ثدحی 



ربتعُتو .لیوط  نمز  ذنم  ةریحب  ناك  يذلا  عقنتسملا  برق  ةدیدجلا  ينابملا  مظعم  عقت  .ةیعادتملاو  ةمیدقلا 
.دیدجتلا لامعأ  مظعم  نع  ةلوؤسم  يتدلاو  اهیف  لمعت  يتلا  تاذلا  ناركن  ةعامج  يعّوطتم  ةلاكو 

، مغانتب شیعت  يترسأ  ىرأ  نیح  .ةعئار  اهدجأ  جراخلا ، نم  ةعامجلا  هذه  ةایح  طمن  ىلإ  رظنأ  امدنع 
، كلذ مهنم  بلطُی  نأ  نود  نم  دعب  ام  يف  فیظنتلاب  عیمجلا  موقیو  ءاشعلا  تالفح  ىلإ  بهذن  نیحو 

ةایحلا هذه  ّبح  يف  عقأ  كلذ ، لك  ىرأ  نیح  ...مهتایرتشم  لمح  ىلع  ءابرغلا  دعاسی  بیلاك  ىرأ  نیحو 
.ًادبأ ةیقیقح  ودبت  يهف ال  .بعاتملا  هجاوأ  يسفنب ، اهشیعأ  نأ  لواحأ  امدنع  طقف  نكل  .دیدج  نم 

.مئاد لكشب  يترسأ  نع  يّلختلا  ينعی  ىرخأ  ةعامج  رایتخا  ّنأ  ّالإ 
ةینبألا لكایه  نم  ةحاسم  ّدتمت  ةنیدملا ، يف  تاذلا  ناركن  ةعامج  اهیف  شیعت  يتلا  ةعطاقملا  فلخ 
تفشك ثیح  ًامامت ، قیرطلا  تراهنا  نكامألا ، ضعب  يف  .نآلا  اهیلع  ریسأ  يتلا  ةئرتهملا  ةفصرألاو 

اهنم حوفت  نكامأ  نعو  اهبّنجت ، ىلع  صرحأ  نأ  بجی  يتلا  ةیلاخلا  مارتلا  قافنأو  فیرصتلا ، بیبانأ  نع 
.هفنأ ّدس  ىلإ  ءرملا  ّرطضی  ثیح  ةّوقب ، تایافنلاو  ریراجملا  ةحئار 

نوشیعی ببسلا  اذهل  اهوراتخا ، يتلا  ةعامجلا  ئدابم  نّقلت  يف  ءالؤه  لشف  دقف  .نوذوبنملا  شیعی  انه 
وعماجو ءانبلا ، لاّمعو  ساّرحلا ، مهّنإ  .هلعف  يف  دحأ  بغری  ال  يذلا  لمعلاب  نوموقیو  رقفلا ، يف 

ىلع نولصحی  مهلمع ، لباقمو  .تالفاحلا  نودوقیو  تاراطقلا ، نولّغشیو  شامقلا ، نوكیحی  .تایافنلا 
.يّمأ لوق  ّدح  ىلع  ةیافكلا ؛ هیف  امب  سیل  نكل  سبالملاو ، ماعطلا ،

دنع ةلّدهتم  هترشبو  ةیلاب ، ةیّنبلا  هسبالم  تناك  .يمامأ  عراشلا  ةیصان  دنع  فقی  مهنم  ًادحاو  تیأر 
.يرظن ةحاشإ  نع  ةزجاع  ًاضیأ  انأ  هیلإ  تقّدحو  ّيلإ ، قّدح  .ّكفلا 
."؟ هلكآ ءيش  كیدل  له  ةرذعملا ، : " ّداحلا هتوصب  يل  لاق 

.يقیرط عباتأو  يسأر  ضفخأ  نأ  يسفن  ينتثّدح  .يقلح  يف  ةلتكب  ترعش 
ضرتفُیو بـي ةدعاسملا ، ىلإ  ةجاحب  هّنإ  .لجرلا  اذه  نم  فاخأ  نأ  بجی  .يسأر ال  تززه  ّالك ،

.هتدعاسم
يف ماعطب  ًامئاد  ظفتحأ  نأ  ـي  بأ يّنم  بلطی  ذإ  .يتبیقح  ىلإ  يدی  تددمو  لجأ ." ...هآ  : " تلق

.فّفجملا حاّفتلا  حئارش  نم  ًاریغص  ًاسیك  لجرلل  تمّدقف  .طبضلاب  ببسلا  اذهل  يتبیقح 
ةوجف تیأرف  يل ، مستبا  .يمصعم  ىلع  هدیب  ضبق  سیكلا ، ذخأ  نع  ًاضوع  هّنكلو  اهذخأل ، هدی  ّدم 

.ةیمامألا هنانسأ  نیب 
". مكرهظمب نومتهت  مكّنأ ال  راعلا  نم  نیتلیمج ! كینیع  مك  : " لاق



همف نم  تثعبنا  .اهلوح  تّدتشا  هتضبق  ّنكل  يدی ، بحسأ  نأ  تلواح  .فنعب  ضبنی  ـي  بلق ذخأ 
.ةّداحلاو ةهیركلا  هسافنأ  ةحئار 

". يتزیزع ای  كدرفمب  لّوجتلا  ىلع  ةریغص  نیدبت  : " لاق
ةجاح الو  ةریغص ، ودبأ  ينّنأ  فرعأ  تنك  .ةماقتسا  رثكأ  وحن  ىلع  تفقوو  يدی ، ّدش  نع  تفّقوت 

". ةرشع ةسداسلا  يف  انأ  .هیلع  ودبأ  اّمم  ربكأ  انأ  : " هتبجأف .كلذب  يریكذت  ىلإ 
ام عقاولا  يف  فرعأ  مل  .ءادوس  ةرفح  هفرط  يف  ترهظ  يدامر  سرض  نع  اتفشكو  هاتفش ، تجرفنا 

قباسلا مویلا  وه  اذه  سیلأ  كیلإ ؟ ةبسنلاب  ًاّصاخ  مویلا  اذه  سیلأ  ًاذإ ،  " .رّشكی مأ  مستبی  ناك  اذإ 
."؟ رایتخالل

ام سكع  ىلع  ةیّدجو ؛ ًاحوضو  رثكأ  يتوص  ادبو  ّينذأ ، يف  ًانینط  تعمس  يدی ." كرتا  : " تلق
.ّيلإ يمتنی  هّنأ ال  ول  امك  ترعش  .تعّقوت 

يل ىءارتو  هبرضأو ، فلخلا  ىلإ  يقفرم  دعبُأ  انأو  يسفن  تلّیخت  .هلعف  ّيلع  ام  ملعأو  ةزهاج ، انأ 
.دادعتسالا ةبهأ  ىلع  انأ  .ضكرأ  انأو  يتاوطخ  تعمسو  يّنم ، ریطی  وهو  حاّفتلا  سیك 

". ةریغصلا اهتّیأ  ةمكحب ، يراتخا  : " لاقو حاّفتلا ، سیك  ذخأو  يدی  قلطأ  ةظحللا ، كلت  يف  نكل ،



عبارلا لصفلا 
ةدیحولا ةنیزلا  ربتعُت  يتلا  يتعاس  بسحب  داتعملا ؛ نم  قئاقد  سمخ  لبق  انلز  ـ نم عراش  ىلإ  تلصو 
.يجاجز حطسو  يدامر ، مازح  تاذ  تناك  .ةّیلمع  اهنوك  دّرجمل  تاذلا ، ناركن  ةعامج  يف  اهب  حومسملا 

.جاجزلا ىلع  يتروص  ةیؤر  ًابیرقت  يننكمی  نیمیلا ، ىلإ  اهُتلمأ  نإ 
لیلقلا عم  يدامرلا ، تنمسإلا  نم  ةّینبم  يهف  .لكشلاو  مجحلاب  ةهباشتم  انعراش  يف  لزانملا  تناك 

، باشعألاب ةعورزم  اهقئادح  .داصتقالا  باب  نم  اهل ؛ ىنعم  ال  تالیطتسم  لكش  ىلع  ذفاونلا ، نم 
ّنإف ّيلإ ، ةبسنلاب  نكل  ًابیئك ، دهشملا  ودبی  دق  ضعبلا ، ىلإ  ةبسنلاب  .ندعملا  نم  اهدیرب  قیدانصو 

.ةحیرم اهتطاسب 
 - ءيش ّلكف  .ىرخألا  تاعامجلا  ًانایحأ  هرّسفت  امك  زّیمتلا ؛ ءاردزا  ىلإ  ةطاسبلا  هذه  ببس  عجری  ال 

، رورغلا نم  اهتیامحو  انسفنأ ، نایسن  ىلع  انتدعاسم  ىلإ  فدهی  انرعش -  تاحیرستو  انسبالمو ، انلزانم ،
الو نیواستم ، حبصن  لیلقلا ، دیرنو  لیلقلا  كلمن  اّنك  نإف  .ةینانألا  لاكشأ  نم  يهو  دسحلاو ؛ عمطلاو ،

.انضعب دسحن 
.كلذ ّبحأ  نأ  لواحأ 

، ةقیقد رورم  دعبف  ًالیوط ، ًاتقو  قرغتسی  مل  .بیلاك  لوصو  ترظتناو  لخدملا ، جرد  ىلع  تسلج 
انیلإ بذجن  ّالأ  لواحن  ةسردملا ، يف  .ةكحض  تعمس  .عراشلا  يف  يشمی  سبالملا  يدامر  ًاّباش  تیأر 

ةیرخسلا ىلإ  يعیبطلا  يلیم  لاز  ام  .حازملاو  بعللا  أدبی  ىّتح  انلزانم  ىلإ  دوعن  نإ  ام  نكل ، .هابتنالا 
اذه عمق  يل  لضفألا  نم  ناك  امّبر  .رخآ  صخش  باسح  ىلع  ًامئاد  يتأت  ةیرخسلاف  .هب  بّحرم  ریغ 
يف حاجنلل  تحفاك  نإ  امّبر  .يترسأ  كرتل  ةّرطضم  تسل  امّبر  .تاذلا  ناركن  ةعامج  ةبغر  بسحب  لیملا ؛

.عقاو ىلإ  يدهج  لّوحتیسف  ةعامجلا ، هذه 
."؟ ریخب تنأ  له  ىرج ؟ اذام  سیرتایب ! : " بیلاك لاق 

ينّنأ ول  امك  بارغتساب ؛ ّيلإ  رظنت  نازوس  تناكو  .تربور  اهقیقشو  نازوس  عم  ناك  ریخب ." انأ  "
ترعش رابتخالا ، ىهتنا  امدنع   " .ةالابم الب  ّيفتك  تززه  .حابصلا  اذه  اهتفرع  يتلا  كلت  تسل 

". ًالاح لضفأ  نآلا  ينّنأ  ریغ  .هانبرش  يذلا  لئاسلا  ببسب  امّبر  .جاعز  ـ نالاب
يرارقتسا ىلع  نیَقلق  ادوعی  مل  نیذللا  تربورو  نازوس  تعنقأ  ينّنأ  ودبیو  مهعانقإل ، مستبأ  نأ  تلواح 

.بذكی صخشب  هبتشی  امدنع  لعفی  املثم  ّيلع ؛ هتارظن  زّكر  بیلاك  ّنأ  ریغ  .ينهذلا 



نم تربورو  نازوس  تداع  فیك  هبآ  نكأ  مل  مویلا ."؟ ةلفاحلاب  امتیتأ  له  : " تربورو نازوس  تلأس 
.عوضوملا رییغت  تدرأ  ينّنكل  ةسردملا ،

ریكفتلا يف  تقولا  ضعب  يضمن  نأ  انیلع  هّنإ  لاق  امك  يفاضإ ، لمع  ـي  بأ ىدل  : " نازوس تلاق 
". دغلا لفح  لبق 

.لفحلا ركذ  دنع  ضبنی  ـي  بلق ذخأ 
". امتدرأ نإ  ًاقحال ، ءيجملا  امكنكمی  : " بیذهتب بیلاك  لاق 

". ًاركش : " ةلئاق بیلاكل  نازوس  تمستبا 
نازوسو بیلاك  لزاغتی  امنیب  ماع ، ذنم  تارظنلا  لدابتن  نحن  .ّيلإ  رظنو  هیبجاح  دحأ  تربور  عفر 

، عراشلا يف  نازوس  هتارظنب  بیلاك  عبات  .تاذلا  ناركن  ةعامج  ىوس  اهفرعت  يتلا ال  ةیبیرجتلا  ةقیرطلاب 
.انفلخ بابلا  تقلغأو  لز ، ـ نملا ىلإ  هتدق  .هدورش  نم  هجرخأل  هعارذب  كسمأ  نأ  ّيلع  ناكو 

ناك سبعی  امدنع  .امهنیب  ةدیعجت  ترهظ  ثیح  نیمیقتسملاو ، نینكادلا  هیبجاح  دقعو  يوحن ، تفتلا 
يتلا اهسفن  ةایحلا  شیعی  وهو  هتیؤر  تعطتسا  ةدحاو ، ةظحل  لالخ  .ي  ـ بأب هنم  يّمأب  ًاهبش  رثكأ  ودبی 
نوكیس .ةرسأ  سیسأتو  نازوسب ، جاوزلاو  ةفرح ، مّلعتو  تاذلا ، ناركن  ةعامج  يف  ءاقبلا  ـي : بأ اهشاع 

.ًاعئار اذه 
.كلذ ىرأ  دق ال  ينّنأ  ریغ 

."؟ نآلا ةقیقحلا  يل  نیلوقتس  له  : " ضفخنم توصب  ينلأس 
". لأست نأ  كب  ضرتفی  الو  ةقیقحلا ، ةشقانم  ضرتفی بـي  ال  : " تبجأ

."!؟ ةیّمهألا هذهب  ءيش  لجأ  نم  ىّتح  ةدعاقلا ! هذه  ةفلاخم  نیضفرتو  نیناوقلا ، كلت  ّلك  نیفلاخت  "
يّنم جرختسی  ناك  ول  امك  ادب  هّنأ  ّالإ  ًایماهّتا ، ناك  همالك  ّنأ  عمو  .هتفش  ةیواز  ّضعو  هنیبج ، بّطق 

.لعفلاب ًاباوج  يّنم  دارأ  هّنأ  ول  امك  تامولعملا ؛
."؟ بیلاك كرابتخا  يف  ىرج  اذام  تنأ ؟ ينربختس  له  : " هبیجأ انأو  يانیع  تقاض 

توصلا كلذ  نوكی  نأ  ةلوهسب  نكمی  ثیح  ةدیعب  تناك  راطق ، ةراّفص  تعمس  .انتارظن  تقتلا 
يننودانی نیذلا  ناعجشلا  لثم  ودبی  هّنإ  .هتوص  فرعأ  ينّنكل  .ةّقزألا  دحأ  يف  رفصت  يهو  حایرلا  توص 

.مهیلإ
."؟ انقفّتا ىرج ، امب  انْیوبأ  ربخُت  ...طقف ال  "

.ًاقفاوم هسأرب  أموأ  ّمث  ناوث ، عضب  ّيلع  هتارظن  زّكر 



ةهز ـ نلاو رابتخالا ، دعب  قاهرإلاب  ترعش  دقف  .ءاقلتسالل  يولعلا  قباطلا  ىلإ  دوعصلا  يف  بغرأ  تنك 
يّمأ تّدعأو  حابصلا ، اذه  روطفلا  ّدعأ  يخأ  ّنكل  .ذوبنملا  يئاقلو  مادقألا ، ىلع  ًاریس  اهب  تمق  يتلا 
ًاسفن ُتذخأف  .وهطلل  يرود  ناح  كلذل ، .ةتئافلا  ةلیللا  يف  ءاشعلا  زّهج  نم  وه  ـي  بأ ناكو  انءادغ ،

.ماعطلا دادعإب  ءدبلل  خبطملا  تلخدو  ًاقیمع ،
هیف ينجعزی  ام  رثكأو  .ءيش  ّلك  يف  دعاسی  ناك  .ينانسأ  تررصف  بیلاك ، ّيلإ  ّمضنا  لیلق ، دعب 

.يرطفلا هتینانأ  مدعو  ةیعیبطلا ، ةبیطلا  كلت  وه 
عبرأ نع  دیلجلا  ةباذإب  وه  ماق  امنیب  زاغلا ، ىلع  ءالیزابلا  توهطف  .ثّدحتن  نأ  نود  نم  ًاعم  انلمع 

ينتربخأ .ماّیألا  هذه  يف  ةیئان  تحبصأ  عرازملا  ّنأل  بّلعم ؛ وأ  دّلجم  انماعط  مظعم  .جاجدلا  نم  عطق 
ریغ اهنوربتعی  مهّنأل  ًاینیج  ةلّدعملا  تاجتنملا  ءارش  نوضفری  اوناك  يضاملا  يف  سانلا  ّنأ  ةّرم  يّمأ 

.رخآ ًارایخ  كلمن  نآلا ال  انّنأ  ّالإ  ةیعیبط ؛
هتبیقح ـي  بأ طقسأ  .ةدئاملا  ىلع  ًاعوضومو  ًازهاج  ءاشعلا  ناك  لز ، ـ نملا ىلإ  ياوبأ  لصو  امدنع 

بأ هّنكل  دئاز ، وحن  ىلع  امّبر  هیأرب ؛ ًاثّبشتمو  ًادینع  ًاصخش  سانلا  ضعب  هاری  .يسأر  لّبقو  ضرألا  ىلع 
.لواحأ هیف ؛ ـي  باجیإلا بناجلا  ىوس  ىرأ  ّالأ  لواحأ  انأف  .نونح 

."؟ رابتخالا ناك  فیك  : " ءالیزابلا ضعب  هل  بكسأ  تنك  امنیب  ينلأس 
.ةلوهسب بذكأ  انأف  ةهاز ، ـ نلا ةعامج  ىلإ  ءامتنالا  يننكمی  ال  دّیج ." : " تبجأ

باسحل ـي -  بأ لثم  يّمأ -  لمعت  تارابتخالا ." دحأ  يف  بعاتم  اوهجاو  مهّنأ  ُتعمس  : " يّمأ تلاق 
ضعب تفّظو  دقف  .ةنیدملا  يف  تآشنملا  نیسحت  عیراشم  ةرادإب  ًاضیأ  موقت  اهّنأ  ریغ  .ةموكحلا 
نیمأت ىلع  نیذوبنملا  ةدعاسمل  ًالاّمع  عمجت  تقولا ، مظعم  يفو  .ةرادجلا  تارابتخا  ةرادإل  نیعّوطتملا 

.لمعلا صرفو  ىوأملاو ، ماعطلا ،
.ةرادجلا تارابتخا  عم  لكاشم  ةهجاوم  ردانلا  نم  عقاولا ، يف  ًاّقح ."! : " ـي بأ لاق 

وه امك  رسی  مل  تارابتخالا  دحأ  ّنأ  ينربخأ  نیریإ  يقیدص  ّنكل  عوضوملا ، نع  ریثكلا  فرعأ  "ال 
.ةلواطلا ىلع  قبط  ّلك  نم  برقلاب  ةطوف  يّمأ  تعضو  ًایوفش ." جئاتنلا  نع  نالعإلا  ّمتیس  كلذل  عّقوتم ،

نأ ىّنمتأ  : " ةفیضم اهیفتك  يّمأ  تّزه  ًاركاب ." تیبلا  ىلإ  داعو  بعتلاب ، بلاطلا  رعش  ودبی ، ام  ىلع  "
."؟ كلذب امتعمس  له  .ماری  ام  ىلع  ءيش  ّلك  نوكی 

.يّمأل مستباو  ّالك ." : " بیلاك لاق 
.ًاضیأ وه  ةهاز  ـ نلا ةعامج  ىلإ  يمتنی  نأ  يخأل  نكمی  ال 



دحأ أدبی  الأو  نیمیلا ، ىلإ  سلاجلا  صخشلا  ىلإ  ماعطلا  ریرمت  ىلع  ًامئاد  اندتعا  .ةدئاملا  ىلإ  انسلج 
، يوحنو هوحن  امهیدیأ  اّدمو  يخأو ، يّمأ  وحن  هیدی  ـي  بأ ّدم  .عیمجلا  ىلإ  ماعطلا  مَّدقی  نأ  لبق  لكألاب 

ناركن ىلإ  ةیمتنملا  رسألا  ّلك  تسیل  .ةرسألاو  ءاقدصألاو ، لمعلاو ، ماعطلا ، ىلع  هللا  ـي  بأ ركشف 
.انقیرفت ىلإ  يّدؤتس  اهّنأل  تافالتخالا  هذه  ةیؤر  انیلع  يغبنی  هّنإ ال  لوقی  ـي  بأ ّنكل  ةنّیدتم ، تاذلا 

.ًامامت همهفأ  ينّنأ  ةقثاو  ُتسلو 
". ينربخأ ًاذإ ، : " يّمأ هل  تلاق 

ناك .امهیدی  ىلإ  ُتقّدح  .هعباصأ  دقع  قوف  ةریغص  رئاود  يف  اهماهبإ  تكّرحو  ـي ، بأ دیب  تكسمأ 
لاصتالا ّنأ  انامّلع  .لكشلا  اذه  ىلع  انمامأ  امهتفطاع  نارهظُی  ام  ًاردان  امهنكل  امهضعب ، ناّبحی  ياوبأ 

.ةریغص تلز  ام  ينّنأ  امب  هتبّنجت ؛ كلذل  يوق ، يدسجلا 
". كجعزی يذلا  ام  ينربخأ  : " تفاضأ

تناك دقف  .نآلا  لجخلاب  ينرعشأ  هّنأ  ّالإ  ًانایحأ ، ينشهدی  يوقلا  يّمأ  سدح  ناك  .يقبط  ىلإ  ُتقّدح 
ناك دقل  : " لاق .هیلع  ادب  يذلا  كاهنإلاو  هسوبع  ظحالأ  مل  ينّنإ  ثیح  يسفن ، لوح  ةروحمتم  يراكفأ 
نأ يل  ّقحی  .بعص ال  موی  نم  ىناع  يذلا  وه  سوكرام  عقاولا ، يف  ًانسح ، .لمعلا  يف  ًابعص  يموی 

". كلذ هیلع  ركنأ 
نم فّلؤم  ناملرب  ةنیدملا  مكحی  .نایسایس  نامیعز  امهالكف  .لمعلا  يف  ـي  بأ لیمز  وه  سوكرام 

ببسب داسفلل ؛ ةلباق  ریغ  انتعامج  ربتعُت  ذإ  .تاذلا  ناركن  ةعامج  نم  نولّثمم  مهعیمج  ًاوضع ، نیسمخ 
مهّنأ ةعمسب  نوعّتمتی  مهّنأل  مهئارظن  لبِق  نم  انتداق  رایتخا  ّمتیو  .ةّینانألا  مدعو  ریغلا  ّبحب  انمازتلا 

ثّدحتلا ىرخألا  تاعامجلا  يلّثمم  ناكمإب  .ةیدایق  تاراهمو  يقالخأ ، تابثبو  أطخلا ، نع  نوموصعم 
ذخّتی ناملربلا  اذه  ّنأ  عمو  .ناملربلا  ىلإ  دوعی  يئاهنلا  رارقلا  ّنأ  ّالإ  ةنّیعم ، لئاسم  يف  تاعامتجالا  يف 

.ّصاخ ذوفنب  عّتمتی  سوكرام  ّنأ  ّالإ  رواشتلاب ، هتارارق 
ّنأ ّنظأو  .تاعامجلا  لیكشت  ّمت  امدنع  ریبكلا ؛ مالسلا  ةیادب  ذنم  لاونملا  اذه  ىلع  رومألا  تراس 

.برحلا همادعنا : لاح  يف  ثدحی  دق  اّمم  فاخن  انّنأل  نآلا  ىّتح  ماد  دق  ماظنلا  اذه 
ةّلثمملا يه  سویثام  نیناج  سویثام ."؟ نیناج  هترشن  يذلا  ریرقتلاب  قّلعتی  رمألا  له  : " يّمأ تلأس 

.اهنم يدلاو  رّمذتی  ام  ًابلاغو  اهئاكذ ، لّدعم  ىلع  ًءانب  اهرایتخا  ّمت  دقو  ةفرعملا ، ةعامجل  ةدیحولا 
."؟ ریرقت يأ  : " امهیلإ ُترظن 

ام ءاشعلا ؛ ةدئام  ىلإ  ناسلاج  نحنو  ثّدحتن  نأ  انل  حومسملا  ریغ  نمف  ریذحت ؛ ةرظنب  بیلاك  ينقمر 



يه ةیغاصلا  انناذآ  ّنإ  ـي  بأ لوقی  .ةداع  كلذ  نالعفی  امهو ال  ًارشابم ، ًالاؤس  اناوبأ  انیلع  حرطی  مل 
.ةشیعملا ةفرغ  يف  ةیغاصلا  امهناذآ  انناریعی  ءاشعلا ، دعبو  .امهل  انتیده 

 -" ةماقتسالا نوعّدی  نیذلا  نوفرجعتملا  كئلوأ  : " فیضی وهو  هانیع  تقاضو  لجأ ." : " ـي بأ لاق 
". سوكرام قالخأ  هیف  تمجاه  ًاریرقت  ترشن  اهّنكل  .فسآ  : " لاقو حنحنت  ّمث  تمصو ،

.ًاراكنتسا ّيبجاح  ُتعفر 
."؟ هیف تلاق  اذامو  : " هتلأس

". سیرتایب : " ضفخنم توصب  بیلاك  ينرّذح 
ّبحأ انأف ال  .ّيّدخ  نع  رارمحالا  لاز  نأ  ىلإ  ًاراركتو ، ًارارم  يتكوش  بّلقأ  تحرو  يسأر ، تأطأط 

.يخأ نم  امّیس  ال  بینأتلل ؛ ضّرعتأ  نأ 
ةعاجشلا رایتخا  ىلإ  هعفد  يذلا  ببسلا  امه  هنبا  هاجت  هتوسقو  سوكرام  فنع  ّنإ  تلاق  : " ـي بأ لاق 

". تاذلا ناركن  نع  ًاضوع 
انّنإف كلذ ، نولعفی  امدنعو  .اهیف  اوأشن  يتلا  تاذلا  ناركن  ةعامج  كرت  نوراتخی  صاخشألا  نم  ةّلق 
رّمد يذلا  رمألا  ةعاجشلا ؛ ةعامجب  قحتلیل  سایبوت ، سوكرام ، نبا  انكرت  نیماع ، ذنم  .ىسنن  ال 

ّنأ ریغ  .يناثلا  امهنبا  دلت  يهو  تیّفوت  هتجوز  ّنأل  هترسأ ؛ ّلكو  دیحولا ، هنبا  سایبوت  ناك  دقف  .سوكرام 
.قئاقد دعب  تام  دولوملا 

هدلاو قفاری  ملو  ةیعامتجالا ، تابسانملا  رضحی  ام  ًاردان  ناك  دقف  .سایبوت  تیقتلا  نأ  يل  قبسی  مل 
.نآلا ًاّمهم  دعی  مل  رمألا  ّنكل  كلذ ، ةبارغ  ىلإ  يدلاو  راشأ  ام  ًابلاغ  .ءاشعلا  لوانتل  انلز  ـ نم ىلإ  ًاقلطم 

هریكذت ىلإ  جاتحی  هّنأكو  نیكسم ! نم  هل  ای  ٍساق !! سوكرام  : " ةلئاق تقّلعو  اهسأر ، يمأ  تّزه 
". هتراسخب

هذهب انمجاهت  ةفرعملا  ةعامجف  كلذ ، ينئجافی  ال  .هل  هنبا  ةنایخب  نیدصقت  : " ةدوربب ـي  بأ لاق 
". كلذ كل  دّكؤأ  دیزملا ، ةّمث  لب  ةیاهنلا ، تسیل  هذهو  .رهشأ  ذنم  ریراقتلا 

."؟ كلذ نولعفی  اذامل  : " تلأسف يسفن ، كلامتأ  نأ  عطتسأ  مل  ينّنكل  ةیناث ، ثّدحتأ  نأ  بجی  ال 
ىلع كلذ  تلاق  سیرتایب ."؟ كیبأ  ىلإ  ءاغصإلل  ةصرفلا  هذه  نیّلغتست  اذامل ال  : " فطلب يّمأ  تلاق 

.ءایتسا ةرظن  هینیع  يف  تدب  يذلا  بیلاك  ىلإ  ُترظنف  .رمأك  سیلو  حارتقا ، لكش 
ةئیلملا ةایحلا  هذهب  رارمتسالا  عیطتسأ  ينّنأ  ةقثاو  تسل  .يقبط  يف  ءالیزابلا  تاّبح  ىلإ  تقّدح 

.اهل حلصأ  انأف ال  مویلا ؛ دعب  تامازتلالاب 



يّدؤی رخآ  ءيش  ّيأ  قوف  ةفرعملا  ریدقتف  .هنودیری  ًائیش  كلمن  انّنأل  اذامل ؟ نیفرعت  له  : " ـي بأ لاق 
فرعن انّنأل  هللا  ركشن  نأ  بجی  .ةیلاخو  ةملظم  نكامأ  ىلإ  سانلا  دوقی  ام  اذهو  ةطلسلا ، يف  ةبغرلا  ىلإ 

". مهنم لضفأ  كلذ 
يرابتخا جئاتن  تناك  ول  ىّتح  ةفرعملا ؛ ةعامج  راتخأ  نل  ينّنأ  فرعأ  تنك  .ةقفاوم  يسأرب  ُتأموأ 

.ي ـ بأ ةنبا  انأ  .كلذب  يترادج  ىلإ  ریشت 
انب ضرتفُی  هّنأل  امهتدعاسمب ، بیلاكل  احمسی  مل  امهّنإ  ىّتح  .ءاشعلا  دعب  ةدئاملا  فیظنت  ياوبأ  ىّلوت 

.انجئاتنب ریكفتلل  كلذو  ةشیعملا ؛ ةفرغ  يف  عامتجالا  نع  ًاضوع  ةلیللا  هذه  اندرفمب  ءاقبلا 
ينّنكل ال .جئاتنلاب  حوبأ  نأ  يناكمإب  ناك  ول  يرایتخا ، يف  يتدعاسم  ىلع  ةرداق  يترسأ  نوكت  دق 

.يمف حتفأ  نأ  ترّكف  امّلك  ّينذأ  يف  دّدرتی  لاز  ام  يروت  ریذحتف  .عیطتسأ 
ىلع هدی  عضو  هتفرغ ، ىلإ  اّنم  ّلك  بهذیو  قرتفن  نأ  لبق  نكل  ىلعألا ، ىلإ  بیلاكو  انأ  اندعص 

.ينفقوأو يفتك 
، نكل  " .هتوص يف  ةّدحب  تسسحأ  انترسأب ." رّكفن  نأ  انیلع  سیرتایب ، : " لاقو ّينیع  ىلإ  ةیّدجب  رظن 

". ًاضیأ انسفنأب  رّكفن  نأ  انیلع 
ذبن ریغ  ءيش  ىلع  ّرصی  هتعمس  وأ  هسفنب ، رّكفی  هتیأر  نأ  يل  قبسی  مل  ذإ  بارغتساب ، هیلإ  تقّدح 

.ةینانألا
نأ تارابتخالاب  ضرتفی  ال  : " هلوق ضرتفی بـي  ام  ىوس  لوقأ  نأ  عطتسأ  مل  ثیح  هقیلعت ، ينأجاف 

". انتارارق رّیغت 
."؟ لعفت الأ  نكل ،  " .ًالیلق مستبا 

نم ةعومجمو  بّترم ، ریغ  ًاریرس  تیأرو  لخادلا ، ىلإ  ةرظن  تقرتسا  .هتفرغ  لخدو  يفتك ، ىلع  ّدش 
تیّنمت .هسفن  ءيشلاب  ّرمن  انّنإ  هل  لوقأ  نأ  تعطتسا  ول  تیّنمت  بابلا ، قلغأ  امدنع  .هبتكم  ىلع  بتكلا 
جاتحأ ينّنأ  رارقإلا  ًاّدج  بعصلا  نم  نكل ، .ضرتفی  امك  سیلو  دیرأ ، امك  هعم  ثّدحتأ  نأ  تعطتسا  ول 

.تفرصناو تردتسا  كلذل  ةدعاسملا ، ىلإ 
ىلإ رمألا  جاتحیس  .ًاطیسب  نوكی  دق  رارقلا  ّنأ  تكردأ  يفلخ ، بابلا  تقلغأ  امدنعو  يتفرغ ، تلخد 

، ةعاجشلا ةعامج  رایتخال  ةأرجلا  نم  میظع  رادقم  وأ  تاذلا ، ناركن  رایتخال  ةیریغلا  نم  میظع  رادقم 
ناتاه عراصتتس  ًادغ ، .اهیلإ  يمتنأ  يتلا  كلت  رهظُیس  ىرخألا  نم  ًالدب  ةدحاو  رایتخا  دّرجم  امّبرو 

.زوفت نأ  امهادحإل  ىوس  نكمی  الو  يلخاد ، يف  ناتبغرلا 



سماخلا لصفلا 
.ةیدامر لیوارسو  ًاناصمق  نودتری  صاخشأب  ةئیلم  رایتخالا  لفح  ىلإ  انتّلقأ  يتلا  ةلفاحلا  تناك 

نّخدأ نل  .ةلعتشم  ةراجیس  بقع  اهنأ  ول  امك  تدبو  مویغلا ، نیب  نم  ةبحاشلا  سمشلا  ةّعشأ  تلّلست 
نونّخدی ةهاز  ـ نلا ةعامج  نم  صاخشأ  ةّمث  ناك  نكل ، .رورغلاب  ًاقیثو  ًاطابترا  طبترت  يهف  ًادبأ ، رئاجسلا 

.ةلفاحلا نم  انلّجرت  امدنع  ىنبملا  مامأ 
هّنإ .بحسلا  قوف  هنم  ءزج  ىفتخا  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  نكل  روحملا ، ىنبم  ةّمق  ىرأل  يسأر  تعفر 

.يتفرغ ةذفان  نم  حطسلا  يَجرب  ىلع  ءاوضألا  ةیؤر  يننكمی  ثیح  ةنیدملا ، يف  ىنبم  ىلعأ 
اذام تفرع  ول  ودبأس  ُتنك  كلذكو  ًائداه ، بیلاك  ادب  .ّيدلاو  فلخ  ترسو  ةلفاحلا  نم  تلّجرت 
ّيأ يف  يعالضأ  نیب  رجفنیس  ـي  بلق ّنأ  حضاو  عابطنا  ّيدل  ناك  كلذ ، نع  ًاضوع  نكلو ، .لعفأس 

.ةیمامألا تاجردلا  دعصأ  انأو  يسفن  تّبثأل  هعارذب  تكسمأف  .ةظحل 
نحن اّمأ  .مائولا  ةعامج  ىلإ  يمتنت  ةعومجمل  انناكم  ىطعأو  يدلاو ، عّوطتف  ًامحدزم ، دعصملا  ناك 
انیلإ تّمضنا  ام  ناعرس  ذإ  انتعامج ، ءاضعأل  ًالاثم  انلّكش  .ضارتعا  نود  نم  هانعبتو  ملالسلا ، اندعصف 

يف ةیتنمسإلا  تاجردلا  ًاعم  اندعصو  ةیدامرلا ، سبالملا  نودتری  نیذلا  صاخشألا  نم  ةریبك  ةعومجم 
يلوح نم  سانلا  سناجتو  مظتنملا ، مادقألا  عقو  ينلعج  .مهتیشم  بسحب  يتیشم  تلّدع  .تفاخلا  ءوضلا 
ةیلخب ةهیبشلا  تاذلا  ناركن  ةیلقع  يف  جردنأ  نأ  يننكمی  .ةعامجلا  هذه  رایتخا  عیطتسأ  ينّنأ  دقتعأ 

.جراخلا ىلإ  ًامئاد  ةهّجوم  نوكأ  نأو  لحنلا ،
.يسفن ىلإ  ًادّدجم  يزیكرت  داعف  سّفنتأل ، دهاجأ  تحرو  ينناملؤت ، يامدق  تأدب  لیلق ، دعب  نكل ،

.رایتخالا لفح  ىلإ  لصن  ىّتح  ًاقباط  نیرشع  دعصن  نأ  انیلع 
تاذلا ناركن  ةعامج  نم  درف  ّلك  لوخد  عم  سراحلاك  فقوو  نیرشعلا ، قباطلا  يف  بابلا  ـي  بأ حتف 

اهیف رّرقأس  يتلا  ةعاقلا  لخاد  ىلإ  مامألا ؛ ىلإ  ينعفدی  ذخأ  دشحلا  ّنكل  هراظتناب ، ترّكف  .همامأ  نم 
.يتایح ةّیقب  شیعأس  فیك 

ّلك نم  ةرشع  ةسداسلا  ءانبأ  فارطألا  يف  سلج  .زكرملا  ةدحّتم  رئاود  يف  ةبّترم  دعاقملا  تناك 
، نیئدتبم انلعجتس  يتلا  يه  مویلا  اهذخّتنس  يتلا  انتارارقو  دعب ، ءاضعأ  ربتعُن  ال  نحنف  .تاعامجلا 

.نیقلتلا ةرتف  ّمتن  نأ  دعب  ءاضعأ  حبصنسو 
لاینادو بیلاك  نیب  انأ  تفقو  .مویلا  انفلخ  اهكرتنس  يتلا  انترهش  بسحب  يئابفلألا ، بیترتلاب  انفقو 



.رفصأ بوثو  نییدرو  نیّدخ  تاذ  مائولا ، ىلإ  يمتنت  ةاتف  يهو  رلوب ،
؛ ماسقأ ةسمخ  يف  اهبیترت  ّمت  يتلا  دعاقملا  نم  فوفص  ىلع  اهؤاضعأ  سلجو  ةرئاد ، انرسأ  تّلتحا 

يكل مهنم  ٍفاك  ددع  رضحی  نكل  رایتخالا ، لفح  روضحل  نوتأی  عیمجلا  نكی  مل  .تاعامجلا  بسحب 
.ًاریبك دشحلا  ودبی 

ىلع ةیلوؤسملا  تعقو  ماعلا ، اذهو  .ماع  ّلك  ىرخأ  ىلإ  ةعامج  نم  لفحلا  میظنت  ةیلوؤسم  لقتنت 
بیترتلا سكعب  ءامسألا  أرقیسو  ةیحاتتفالا ، ةملكلا  سوكرام  يقلیس  .تاذلا  ناركن  ةعامج  قتاع 

.يلبق راتخیس  بیلاك  ّنإ  يلاتلابو ، .يئابفلألا 
يدسج ءاوتحا  اهتعاطتساب  هّنأ  ّدح  ىلإ  ةریبك  ةیندعم  ةیعوأ  ةسمخ  كانه  تناك  ةریخألا ، ةرئادلا  يف 
ةیدامرلا راجحألا  ةعامج : ّلك  ىلإ  زمرت  ةّدام  ىلع  اهنم  ّلك  يوتحی  .يسفن  ىلع  ترّوكت  نإ  هلمكأب ؛

.ةهاز ـ نلل جاجزلاو  ةعاجشلل ، لعتشملا  محفلاو  مائولل ، بارتلاو  ةفرعملل ، ءاملاو  تاذلا ، ناركنل 
.ًانیّكس يل  مّدقیسو  مّلكتأ ، نأ  نود  نم  رئاودلا  هذه  طسو  ىلإ  يشمأس  يمسا ، سوكرام  يدانی  امدنع 

.اهراتخأس يتلا  ةعامجلا  ءاعو  يف  رطقی  يمد  لعجأو  يدی ، ّقشأس  نیّكسلا  كلذب 
.محفلا ىلع  سهسهیس  وأ  راجحألا ، ىلع  يمد  طقاستیس 

لاقو بیلاك ، فتك  ىلع  ّدشو  ينیبج ، ـي  بأ لّبق  .بیلاك  مامأو  يمامأ  افقو  يادلاو ، سلجی  نأ  لبق 
". ًابیرق امكارأ  : " ّكش ّيأ  نود  نم 

يذلا فقسلا  ىلإ  تقّدحو  ّيّكف ، تددش  .میمصت  نم  ّيدل  يقب  ام  دقفأ  نأ  تكشوأف  يّمأ ، ينتنضتحا 
نع ّيدی  ُتدعبأ  امدعب  ىّتح  ًالیوط ؛ ينتنضتحا  .قرزألا  ءوضلاب  ةعاقلا  ألمتل  حیباصملا  هنم  تّلدت 

". ثدح امهم  كّبحأ ، : " ينذأ يف  تسمهو  تتفتلا  يندعبت ، نأ  لبقو  .اهرهظ 
لوقتل تناك  ام  ّالٕاو  هلعفأ ، دق  يذلا  ام  فرعت  اهّنأ  ّدب  .دعتبت ال  يهو  اهرهظ  ىلإ  رظنأ  انأو  ُتسبع 

.كلذ
اهیف كسمأ  ةّرم  رخآ  .هكرتأ  مل  ينّنكل  ملألاب ، ترعش  ثیح  ةّوقب ، اهیلع  ّدشو  يدیب  بیلاك  كسمأ 

نم ةّوقلا  ّدمتسن  نأ  ىلإ  ةجاحب  نآلا  اّنك  .يكبی  ـي  بأ حار  اهیفو  يّمع ، ةزانج  يف  تناك  رخآلا  دی  اندحأ 
.تقولا كلذ  يف  امك  ًامامت  انضعب ؛

نم ردق  ربكأ  صلختسأ  نأو  ناعجشلا ، بقارأ  نأ  ضرتفی بـي  .ءطبب  مهنكامأ  نورضاحلا  ذخأ 
.قرزألا جهولا  يف  عیضأ  نأ  تلواحو  ةفرغلا ، حیباصم  ىلإ  قیدحتلاب  تیفتكا  ينّنكل  تامولعملا ،

: لاق .مالكلاب  أدبی  نأ  لبق  حنحنتو  ةعاجشلاو ، ةفرعملا  يتعامج  نیب  ةّصنملا  ىلع  سوكرام  فقو 



ةیطارقمیدلا ةفسلفلا  هیف  مّركن  يذلا  مویلا  اذه  يف  مكب  ًالهأ  .رایتخالا  لفح  يف  مكب  الهأ  مكب ، ًالهأ  "
". ملاعلا اذه  يف  هقیرط  رایتخا  يف  ّقحلا  ئرما  ّلكل  ّنأ  انربخت  يتلاو  اندادجأل ،

ىلع وه  ّدشو  بیلاك ، عباصأ  ىلع  تددش  .ترّكف  امك  ًاقبسم ، ةدّدحم  قرط  سمخ  نم  ةدحاو  وأ 
.يعباصأ

ّيأ مهسفنأب  اورّرقی  نأ  مهیلعو  دشرلا ، ّنس  باوبأ  ىلع  نآلا  نوفقی  مهو  .ةرشع  ةسداسلا  اندالوأ  غلب  "
لبق  " .ةملك ّلكل  ًایواسم  ًانزو  ىطعأو  ًابیهم ، سوكرام  توص  ناك  نوحبصیس ." صاخشألا  نم  عون 

دقتعملا وأ  ةیسایسلا ، ةیجولویدیألا  قتاع  ىلع  عقی  ال  بورحلا  ىلع  موللا  ّنأ  اندادجأ  كردأ  دوقع ،
يف يأ  ةیرشبلا ؛ ةیصخشلا  يف  نمكی  بیعلا  ّنأ  اوأر  كلذ ، نع  ًاضوعو  .ةیموقلا  وأ  قرِعلا ، وأ  ينیدلا ،
كلت لاصئتسا  ىلإ  ىعست  تاعامج  ىلإ  ملاعلا  اومسقف  .هلاكشأ  ّلكب  ّرشلا ، ىلإ  يرشبلا  سنجلا  لیم 

". ملاعلا يف  ىضوفلا  نع  ةلوؤسم  اهوربتعا  يتلا  تافصلا 
.فرعأ ال  فرعأ ، ال  فرعأ ، ال  يداقتعا ؟ وه  ام  .ةفرغلا  طسو  يف  ةیعوألا  ىلإ  يرظن  لّوحت 

". مائولا ةعامج  اوفّلأ  ةیناودعلا ، ىلع  موللا  اوقلأ  نَم  "
امّلك .رفصألا  وأ  رمحألا  نینوللاب  ةحیرم ، سبالم  نودتری  اوناك  .تاماستبالا  مائولا  ءاضعأ  لدابت 

.ّيلإ ةبسنلاب  ًاحورطم  ًاموی  نكی  مل  مهیلإ  مامضنالا  ّنكل  .ًاّرحو  ًاّبحمو  ًافیطل  يل  ادب  مهنم ، ًادحأ  تیأر 
". ةفرعملا ةعامج  اوسّسأ  لهجلا ، ىلع  موللا  اوقلأ  نمو  "

.يرایتخا ةّیلمع  يف  ءزج  لهسأ  ةفرعملا  داعبتسا  ناك 
". ةهاز ـ نلا ةعامج  اوسّسأ  قافنلا ، اومال  نَمو  "

.ًاموی ةعامجلا  هذه  ّبحأ  مل 
". تاذلا ناركن  ةعامج  اولّكش  ةینانألا ، اوذبن  نَمو  "

.ًاّقح اهذبنأ  ةینانألا ، ذبنأ  انأ 
". ةعاجشلا ةعامج  اولّكش  نبجلا ، اوهرك  نَمو  "

.ةلواحملا نم  ًاماع  رشع  ةّتس  دعب  ىّتح  ةیافكلا ؛ هیف  امب  ریغلل  ةّبحم  تسل  ينّنكل 
عمسأ امدنع  ریسأس  فیك  تلءاستو  ةایح ، الب  اتحبصأ  امهّنأ  ول  امك  ّيقاس ؛ يف  ردخلاب  ُترعش 

.يمسا
عاطق يف  اهنم  ّلك  مهاسو  ةدیدع ، تاونسل  مالس  يف  ًاعم  تشاعو  سمخلا  تاعامجلا  هذه  تنواعت  "
انتّدمأو ةلودلا ، يف  نیینانأ  ریغ  ةداق  ىلإ  انتجاح  تاذلا  ناركن  ةعامج  تّبل  .عمتجملا  يف  فلتخم 



مائولا ةعامج  اّمأ  .ءایكذأ  نیثحابو  ةذتاسأب  ةفرعملا  انتدّوزو  نوناقلا ، يف  نیقوثوم  ةداقب  ةهاز  ـ نلا ةعامج 
لخادلا يف  رطاخملا  نم  ةیامحلاب  ةعاجشلا  ةعامج  انتدّوز  امك  .نیمّهفتم  نیفرشمو  نیراشتسم  انتحنمف 
انضعب يطعن  نحنف  .تالاجملا  هذه  ىلع  رصتقی  ةعامج ال  ّلك  دادتما  ّنأ  ّالإ  .ءاوس  ّدح  ىلع  جراخلاو 

". ةایحلاو فدهلاو  ىنعملا  دجن  انتاعامج ، يف  .تاملكلاب  هزاجیإ  نكمی  اّمم  رثكأ  ًاضعب 
ناكملا يه  انتاعامجف  مدلا . لبق  ةعامجلا  تاعامجلا : خیرات  باتك  يف  هتأرق  يذلا  راعشلاب  ترّكف 

؟ ًاحیحص اذه  نوكی  نأ  نكمی  له  .ةرسألا  نم  رثكأ  هیلإ ؛ يمتنن  يذلا 
". ءاقبلا اننكمی  ال  اهنع ، ًادیعب  : " سوكرام فاضأ 

فوخلا انفواخم ؛ أوسأب  لقثم  وهف  .هانفرع  تمص  ّيأ  نم  لقثأ  تاملكلا  هذه  عبت  يذلا  تمصلا  ناك 
.نیذوبنم نوكن  نأ  وهو  الأ  توملا ؛ نم  فوخلا  قوفی  يذلا 

نیذلا ددجلا  نیئدتبملا  لبقتسنس  هیفف  .ةدیعس  ةبسانم  مویلا  اذه  لّكشی  يلاتلاب ، : " سوكرام عبات 
". لضفأ ملاعو  لضفأ ، عمتجم  غولبل  انعم  نولمعیس 

امهنأش نیتبّلصتم ، اتناك  ّيتبكر  ّنأل  ًامامت ، ةدماج  فقأ  نأ  تلواح  .ًاموتكم  ادبو  قیفصتلا ، الع 
نم عطاقملا  زّیمأ  مل  ينّنكل  ىلوألا ، ءامسألا  سوكرام  أرق  .ًاقلطم  ّزتهأ  نكأ  ملو  يدسج ، ّلك  نأش 

؟ يمسا يدانی  امدنع  فرعأس  فیك  .اهضعب 
ةاتف لّوأ  تراتخا  .ةفرغلا  طسو  ىلإ  نوهّجوتیو  ّفصلا ، نم  رخآلا  ولت  ًادحاو  نوجرخی  بابشلا  حار 
فلخ تفقو  ّمث  بارتلا ، ىلع  طقاستت  اهمد  تارطق  تیأر  .اهنم  تتأ  يتلا  اهسفن  ةعامجلا  يهو  مائولا ؛

.اهدرفمب مهدعاقم 
نیّكس ّلكو  راتخی ، دیدج  صخش  ّلكو  دیدج ، مسا  ّلك  عم  لصاوتم  لكشب  ةفرغلا  يف  ةكرحلا  تّبد 

.يننوفرعی مهّنأ  يف  ّكشأ  ينّنكل  مهمظعم ، فرعأ  تنك  .دیدج  رایخو  دیدج ،
". ركات سمیاج  : " سوكرام لاق 

ّدمف .ةیعوألا  ىلإ  هقیرط  يف  رّثعتی  صخش  لّوأ  وهو  ةعاجشلا ، ةعامج  نم  ركات  سمیاج  ناك 
امدنع .ةفرغلا  طسو  ىلإ  ةعرسب  ىشمو  ههجو ، ّرمحا  .ضرألا  ىلع  طقسی  نأ  لبق  هنزاوت  داعتساو  هیدی ،
يذلا يلاقتربلا  جهولا  لّوألا ، يف  .ةهاز  ـ نلا ءاعو  ىلإ  ةعاجشلا  ءاعو  نم  هرظن  لقتنا  طسولا ، يف  فقو 

.قرزألا ءوضلا  سكعی  يذلا  جاجزلا  يناثلا ، يفو  .ةظحل  ّلك  يف  ًاعافترا  دادزی 
كلذ دعب  اهرّرم  .نیّكسلا  ذخأو  رفز  ّمث  عفتری ، هردص  تیأرو  قمعب ، سّفنتف  .نیّكسلا  سوكرام  هل  مّدق 
رّیغی اننیب  بلاط  لّوأ  ناكو  جاجزلا ، ىلع  هؤامد  تطقسف  ًابناج ، هعارذ  ّدم  ّمث  ضفتناو ، هّفك  ىلع 



ىلإ ُتقّدحو  ةعاجشلا ، ةعامج  نم  ةمهمه  تعفترا  .ىرخأ  ةعامج  ىلإ  لقتنم  لّوأ  ناك  .هتعامج 
.ضرألا

دعب ةدیدجلا ؛ هتعامج  يف  هترایز  هترسأ  دارفأ  ةعاطتساب  نوكیس  .ًادعاصف  نآلا  نم  ًانئاخ  هنوربتعیس 
، مهتّقزأ قحالیس  هبایغ  .مهكرت  هّنأل  كلذ  اولعفی  نل  مهّنأ  ریغ  .ةرایزلا  موی  يف  نآلا ، نم  فصنو  عوبسأ 

قفدتتسو رتبُی ، وضع  لثم  ةرغثلا  لوزتس  تقولا ، رورم  عم  نكل  .هألم  اوعیطتسی  نل  ًاغارف  لّكشیسو 
.ًالیوط غارفلا  لامتحا  نوعیطتسی  رشبلاف ال  .هكرت  يذلا  غارفلا  يف  دسجلا  لئاوس 

". رویارب بیلاك  : " سوكرام لاق 
وهو هیمدق  تبقار  .هفتك  قوف  نم  ّيلع  ةلیوط  ةرظن  ىقلأو  دعتبا ، ّمث  ةریخأ ، ةّرم  يدی  ىلع  بیلاك  ّدش 
اهب امهادحإ  طغضتو  سوكرام ، نم  نیّكسلا  ناذخأت  امهو  نیتتباثلا  هیدیو  ةفرغلا ، طسو  ىلإ  هقیرط  يف 

.دودشملا همفو  ةفزانلا  هدیب  كلذ  دعب  فقو  .ىرخألا  ىلع  ةقاشرب 
اهتدازو هایملا ، يف  هئامد  تارطق  تطقاستف  .ةفرعملا  ءاعو  قوف  هدی  ّدمو  هرفز  ّمث  ًاقیمع ، ًاسفن  ذخأ 

.ًارارمحا
، ریغلل ّبحملا  يخأ  يخأ ، .ًامامت  يركف  شّوشتو  ةبضاغ ، تاحیص  ىلإ  تلّوحت  تامهمه  تعمس 

؟ ةفرعملا ةعامج  ىلإ  لقتنی  تاذلا ، ناركن  يف  دلُو  يذلا  يخأ  هتعامج !؟ رّیغی 
امهو نیتفجترملا  هیدیو  بیلاك ، ةبتكم  ىلع  بتكلا  تاعومجم  يل  تءارت  ّينیع ، تضمغأ  امدنع 
ناك سمأ  يسفنب  رّكفأ  نأ  يّنم  بلط  امدنع  هنأ  كردأ  مل  اذامل  .ةرادجلا  رابتخا  دعب  هیقاس  ىلع  ناقلز  ـ نت

؟ ًاضیأ هسفنل  ةحیصنلا  كلت  لوقی 
نوزكیو سفنلاب ، دادتعا  نع  ّمنت  تاماستبا  مهضعبل  نوهّجوی  اوناك  نیذلا  ةفرعملا  ءاضعأ  تلّمأت 
نوقّدحیو رّتوتب ، نوسماهتی  اوحارف  مهئودهب -  ةداع  نوفورعملا  تاذلا -  ناركن  ءاضعأ  اّمأ  .مهضعب 

.انتّودع تحبصأ  يتلا  ةعامجلا  ىلإ 
". مكلضف نم  ءوده  : " حاصف .هعمسی  مل  ًادحأ  ّنأ  ریغ  ةرذعملا ." : " سوكرام لاق 

.هردصم فرعأ  مل  نینط  توص  ءانثتساب  ةعاقلا ؛ ءودهلا  ّمع 
تنك ةیعوألا ، ىلإ  قیرطلا  فصتنم  يف  .مامألا  ىلإ  ينعفدت  ةریرعشقب  تسسحأف  يمسا ، تعمس 

سبالم يف  ةأرماك  ربكأ  انأو  يسفن  تلّیخت  .نآلا  كلذ  ةیؤر  يننكمی  .تاذلا  ناركن  راتخأس  ينّنأ  ةقثاو 
مالسلا شیعأو  ةیعوبسألا ، لطعلا  يف  عّوطتأو  تربور ، نازوس ، قیقش  نم  جّوزتأو  تاذلا ، ناركن 
نوكأس ينّنأ  يف  ّكش  الو  نامألاب ، رعشأس  دیكأتلاب  .دقوملا  مامأ  اهیضمن  يتلا  يلایللا  ءودهو  ينیتورلا ،



.نآلا هیلع  انأ  اّمم  ًالاح  لضفأ 
.ّينذأ يف  نینطلا  ّنأ  ةأجف  تكردأ  ّمث 

فرعی هّنأكو  ًالیلق  هسأر  ّزهو  ّيلإ ، قّدح  .ةفرعملا  ةعامج  فلخ  نآلا  فقی  يذلا  بیلاك  ىلإ  ترظن 
نوكأس فیكف  تاذلا ، ناركنل  ًابسانم  بیلاك  نكی  مل  نإ  .يتاوطخ  ينتناخ  .هیلع  قفاویو  هیف ، رّكفأ  ام 

.رخآ ًارایخ  يل  كرتی  مل  يدحو ؟ انأ  تیقبو  انَكرت  امدعب  ّيدل ، يقب  يذلا  رایخلا  وه  ام  نكل ، انأ !؟
.كلذ ّيلع  .يّمأو  ـي  بأ لجأ  نم  كلذ  لعفأ  نأ  ّيلع  .ىقبت  يتلا  ةنبالا  نوكأس  يرارق ؛ تذخّتا 

تذخأ .فولأم  ریغ  امهنول  نیتنكاد ، نیواقرز  اتناك  .هینیع  ىلإ  ترظنف  نیّكسلا ، سوكرام  يل  مّدق 
، يراسی ىلإ  تاذلا  ناركن  راجحأو  ةعاجشلا ، ران  تناك  .ةیعوألا  ىلإ  ُّتفتلاو  هسأر ، ّزهف  نیّكسلا ، هنم 

ىلع تررص  .يّفك  ىلع  اهلصن  ترّرمو  ينیمیب ، نیّكسلا  تلمح  .اهفلخ  ىرخألاو  يفتك  مامأ  ةدحاو 
يردص ىلع  ّيدی  اتلك  تعضو  .كلذ  تظحال  داكلاب  ينّنكل  ًالیلق ، تمّلأت  .لصنلاب  طغضأ  انأو  ينانسأ 

.ّينیع تضمغأو  يلاتلا  سفنلا  جورخ  عم  دعترا  يذلا 
تجرخ كلذ ، دعب  .نیءاعولا  نیب  ةداّجسلا  ىلع  ءامدلا  تطقاستف  .يدی  تددمو  ّينیع ، تحتف  ًاریخأ ،

.تارمجلا ىلع  يئامد  تطقاستف  مامألا ، ىلإ  يدی  تلّوحو  اهعنم ، عطتسأ  مل  ةقهش  يّنم 
.ةعاجش انأ  .ةینانأ  انأ 



سداسلا لصفلا 
.مهتعامج ىلإ  ةدوعلا  اوراتخا  نیذلا  ةعاجشلا  ةعامج  يئدتبم  فلخ  فقأل  تبهذو  يسأر  تأطأط 
سبالملاب ةّوسكم  ًافاتكأ  ّالإ  َرأ  مل  يسأر ، تعفر  امدنع  ىّتح  كلذل ، .ةماق  يّنم  لوطأ  ًاعیمج  اوناك 
ناعجشلا جرخف  .لیحرلا  تقو  ناح  مائولا ، ىلع  عقو  يذلا  اهرایتخاب  ةاتف  رخآ  تماق  امدنع  .ءادوسلا 

رارصإب تقّدحو  مهنم ، ةدحاو  يضاملا  يف  تنك  ةیدامرلا ، سبالملاب  ءاسنو  لاجر  مامأ  نم  تررم  .ًالّوأ 
.يمامأ صخش  رهظ  ىلإ 

نأ لبق  ةریخألا  ةظحللا  يف  يفتك  قوف  نم  ترظن  .ةریخألا  ةّرملل  ّيَدلاو  ةیؤر  نم  يل  ّدب  ال  نكل ،
، ةیادبلا يف  .ةیماهّتالا  ـي  بأ تارظن  ينتقرتخا  دقف  .لعفأ  مل  ينّنأ  ول  روفلا  ىلع  تیّنمتو  امهزواجتأ ،
ام ىلع  يتبقاعمو  بـي ، رانلا  مارضإل  ةقیرط  دجو  هّنأ  تننظ  ّينیع ، فلخ  ةرارحلاب  ترعش  امدنع 

.ءاكبلا كشو  ىلع  انأ  نكل ال ، .هتلعف 
.مستبت يّمأ  تسلج  هبناجب ،

ىّتح .نیرداغملا  رخآ  نانوكیس  نیذللا  ّيوبأ  نع  ًادیعب  مامألا ، ىلإ  يننوعفدی  يفلخ  نم  سانلا  حار 
دشح نیب  بیلاك  نع  ًاثحب  فلخلا  ىلإ  ُّتفتلا  .ةیعوألا  فیظنتو  يساركلا  عمجل  ناثكمی  دق  امهّنإ 
يف تیأر  .ةهاز  ـ نلا يف  ناك  امدعب  ًالقتنم ؛ ىتف  حفاصی  نیئدتبملا ، ةّیقب  فلخ  ًافقاو  ناك  .ةفرعملا 

رمألا ناك  نإ  .يرظنب  ُتحشأو  يتدعم ، تضبقنا  .ةنایخ  ههجو  ىلع  ةلوهسب  تمسترا  يتلا  ةماستبالا 
.ًاضیأ انأ  ّيلع  ًالهس  نوكی  دقف  ّدحلا ، اذه  ىلإ  هیلع  ًالهس 

تیضمأ .يردقب  ًارّتوتمو  ًابحاش  نآلا  ودبیو  ةفرعملا ، يف  ناك  .يراسی  ىلإ  فقاولا  ىتفلا  ىلإ  ترظن 
راتخأ امدنع  ثدحیس  ام  يف  ّطق  رّكفأ  مل  ينّنأ  ریغ  اهراتخأس ، يتلا  ةعامجلا  لایح  ةقلق  انأو  تقولا 

؟ ةعامجلا كلت  ّرقم  يف  ينرظتنی  يذلا  ام  .ةعاجشلا 
تاذلا يركان  نأ  تننظ  دقل  .دعاصملا  لامعتسا  نع  ًاضوع  ملالسلا  ىلإ  ناعجشلا  ةعومجم  تهّجوت 

.ملالسلا نومدختسی  نم  مهدحو  مه 
مادقألا تارشعو  يلوح ، كحضلاو  حایصلاو  فاتهلا  عمسأ  تحر  .ضكرلاب  عیمجلا  أدب  كلذ ، دعب 

ًالمع لب  ةیحضت ، ملالسلا  لوز  نكی نـ مل  ناعجشلا ، ىلإ  ةبسنلاب  .ةفلتخم  تاعاقیإب  لّقنتت  يتلا  ةراّدهلا 
.ًاینونج

."؟ يرجی يذلا  ام  : " ـي برق ّباشلا  حاص 



عفدنا .سافنألا  ةعوطقم  تنك  لفسألا ، ىلإ  انلصو  امدنع  .ضكرلا  تعباتو  يسأر ، ّزهب  تیفتكا 
يتلا ةبراغلا  سمشلا  لعفب  ةیلاقترب  ءامسلاو  ًاسراق ، ءاوهلا  ناك  جراخلا ، يف  .بابلا  نم  ناعجشلا 

.روحملا ىنبمل  دوسألا  جاجزلا  ىلع  اهتّعشأ  تسكعنا 
دّدبت .مهب  قاحّلل  تعرسأف  تالفاحلا ، ىدحإ  مامأ  قیرطلا  اوعطق  ثیح  عراشلا ، يف  ناعجشلا  رشتنا 
لعف ىلع  انّثحت  تاذلا ال  ناركن  ةعامجف  .تضكر  نأ  ذنم  لیوط  نمز  ىضم  دقل  .ضكرأ  انأو  يكابترا 
امنیب ثیغتست ، يتالضعو  ينناملؤت ، ياتئر  تناك  .نآلا  هب  رعشأ  ام  اذهو  ةّصاخلا ، انتعتمل  ءيش  ّيأ 
ًاتوص تعمسو  ةیوازلا ، دنع  انفطعنا  ّمث  عراشلا ، يف  ناعجشلا  تعبت  .يئادب  وحن  ىلع  عتمتسأ  انأ 

.راطق ةراّفص  ًافولأم :
."!؟ ءيشلا كلذ  لخاد  زفقن  نأ  انب  ضرتفی  له  .ّالك  هوأ ، : " ةفرعملا ةعامج  نم  يتآلا  ّيبصلا  متمت 

". لجأ : " ثهلأ انأو  هتبجأ 
يف دشحلا  رشتنا  .ةسردملا  ىلإ  ناعجشلا  لوصو  ةبقارم  يف  ًالیوط  ًاتقو  تیضمأ  ينّنأ  دّیجلا  نم 
هقوبو ضموت  هحیباصم  تناك  امنیب  ةیدیدحلا ، هتّكس  ىلع  انوحن  هّجوتف  راطقلا ، اّمأ  .لیوط  ّفص 

ولت ةعومجم  هولعف ؛ ام  اذهو  اهربع ، ناعجشلا  دفاوت  رظتنت  ةحوتفم ، هتاروطقم  باوبأ  تناك  .رأزی 
اوداتعا دق  ةعاجشلا  ىلإ  ًاساسأ  نومتنملا  نوئدتبملا  ناك  .ددجلا  نیئدتبملا  ىوس  َّقبتی  مل  ثیح  ىرخألا ،

.ىرخأ تاعامج  نم  نیلقتنملا  ىوس  َقبی  مل  ةیناث ، لالخ  كلذل ، .ةقیرطلا  هذهب  راطقلا  دوعص  ىلع 
عضب ةروطقملا  عم  انضكر  .لورهأ  تأدبو  نیرخآلا ، صاخشألا  نم  ددع  عم  مامألا  ىلإ  تمّدقت 

ىلإ يسفن  عفد  عطتسأ  مل  مهتّوقو ، نیرخآلا  لوطب  نكأ  مل  ينّنأ  امبو  .ًابناج  انسفنأ  انیمر  ّمث  تاوطخ ،
، ًاریخأ .ياعارذ  تّزتهاو  ةروطقملاب ، يفتك  تمطتراو  بابلا ، برق  ضبقمب  تكّسمتف  .ةبرعلا  لخاد 

.ثهلأ انأو  اهتركشف  لخادلا ، ىلإ  ينتبحسو  ةهاز ، ـ نلا نم  ةاتف  تكسمأ بـي 
ةفرعملا ةعامج  نم  رعشلا -  رمحأ  ةماقلا ، ریصق  ىتف  تیأر  .فلخلا  ىلإ  ترظنف  ةحیص  تعمس 

ًادیعب ناك  هّنكل  هدیب ، كسمت  نأ  هتعامج  نم  ةاتف  تلواح  .راطقلاب  قاحللا  لواحی  وهو  هیعارذ  ّدمی  - 
.هیدی نیب  ههجو  نفد  اندعتبا ، امنیبو  .دیدحلا  ةّكس  نم  برقلاب  هیتبكر  ىلع  طقسف  ًاّدج ،

ّيأ يف  كلذ  ثدحی  دق  .نآلا  ًاذوبنم  حبصأ  .نیقلتلا  رابتخا  يف  ّوتلل  لشف  دقف  فوخلاب ، ترعش 
.ةظحل

رعشو ءارمس ، ةرشب  تاذو  ةماقلا ، ةلیوط  تناك  ریخب ."؟ تنأ  له  : " ينتدعاس يتلا  ةاتفلا  ينتلأس 
.ةلیمج ةاتف  تناك  ریصق ؛



.يسأرب تأموأ 
". انیتسیرك ىعدأ  : " يتحفاصمل اهدی  ّدمت  يهو  تلاق 

مهضعب ىلع  ةیحتلا  نوقلی  تاذلل  نوركانلاف  .ًاضیأ  مهدحأ  تحفاص  نأ  ذنم  لیوط  نمز  ىضم 
ُتنك نإ  فرعأ  نأ  نود  نم  نیتّرم ، اهتززهو  اهدیب  ُتكسمأ  .مارتحا  لیلد  كلذف  مهسوؤر ، ينحب  ًاضعب 

.ةیافكلا هیف  امب  لعفأ  مل  مأ  ًاریثك ، ُتددش  دق 
". سیرتایب : " تلق

باوبألا نم  ّبهت  يتلا  حیرلا  توص  ببسب  حایصلل  تّرطضا  نوبهاذ ."؟ نحن  نیأ  ىلإ  نیفرعت  له  "
ينزاوت ىلع  ظفاحأ  نأ  ّيلإ  ةبسنلاب  لهسلا  نم  نوكیس  .تسلجف  هتعرس ، نم  دیزی  راطقلا  أدب  .ةحوتفملا 

.ضرألا ىلع  ةضفخنم  انأو 
". يسلجا .طوقسلا  ينعت  حایرلاو  حایرلا ، ينعی  عرسملا  راطقلا  : " تلقف بارغتساب ، ةاتفلا  ّيلإ  ترظن 

.رادجلا ىلإ  دنتستل  تعجارتو  يّنم ، برقلاب  انیتسیرك  تسلج 
". هناكم فرعأ  ينّنكل ال  ةعاجشلا ، ةعامج  ّرقم  ىلإ  نوبهاذ  انّنأ  ّنظأ  : " اهل تلق 

اوجرخو ضرألا  اوّقش  مهنأكو  رمألا  ودبی  هناكم ؟ دحأ  فرعی  لهو  : " ةلئاق تمستباو  اهسأر ، تّزه 
". اهنم

مهضعب ىلع  اوطقسف  ىرخأ ، تاعامج  نم  نیلقتنملاب  فصعو  ةروطقملا ، ربع  ءاوهلا  ّبه  ةأجف ،
.تمستباف اهعمسأ ، نأ  نود  نم  كحضت  انیتسیرك  تیأر  .ًاضعب 

ةیؤر تعطتساو  ىرسیلا ، يفتك  ىلع  ينابملا  جاجز  نم  ةیلاقتربلا  بورغلا  سمش  ةّعشأ  تسكعنا 
.هیف شیعأ  تنك  يذلا  ّيحلل  ةیدامرلا  لزانملا  نم  فوفص 

نافّظنیس امدنعو  يّمأ ؟ مأ  ـي  بأ ىرت ، ای  هناكم  ذخأیس  نم  .ءاشعلا  دادعإل  بیلاك  رود  مویلا  ناك 
ىلإ ملاعلا  شطع  .هشارف  تحت  ًابتكو  رادجلاو ، ةنازخلا  نیب  ةسّدكم  ًابتك  تلّیخت  نادجیس ؟ اذام  هتفرغ ،

ظحالأ مل  فیكف  لعف ، نٕاو  ةفرعملا ؟ راتخیس  هّنأ  ًامئاد  فرع  له  .هتفرغ  يف  ئباخملا  ّلك  ألمی  ةفرعملا 
؟ كلذ

ّلقألا ىلع  ينّنأ  ّالإ  ًاضیأ ، انأ  مهتكرت  ينّنأ  عمف  .نایثغلاب  ةركفلا  كلت  ينتباصأ  .ًاعراب  ًالّثمم  ناك  مك 
.يتاذل ةركان  تسل  ينّنأ  نوفرعی  اوناك  مهعیمجف  .ةیعّدم  نكأ  مل 

يتلا ةدقعلا  له  .تمصب  ءاشعلا  ةدئام  ىلإ  ناسلاج  امهو  ـي  بأو يمأ  تلّیختو  ّينیع ، تضمغأ 
ينّنأ فرعأ  ينّنأل  ةینانألا  مأ  امهب ، يریكفت  ىدل  ّيدل  ریغلا  ّبح  نم  ةّیقب  اهببس  يقلح  يف  اهب  ترعش 



؟ ىرخأ ةّرم  امهتنبا  نوكأ  نل 
* * *

!". نوزفقی مهّنإ  "
؛ ّلقألا ىلع  ةعاس  ذنم  رادجلا  ىلإ  ةدنتسمو  ةرّوكتم  تنك  .يقنع  يف  ملألاب  ترعشو  يسأر ، تعفر 

هریس أطبأ  دق  راطقلا  ناك  .تلدتعا  .انمامأ  نم  ّرمت  يهو  ةنیدملا  دهاشأو  حایرلا ، توص  ىلإ  يغصأ 
نم نوزفقی  ناعجشلا  أدب  دقف  .ّقح  ىلع  ناك  حاص  يذلا  ىتفلا  نأ  تظحالو  ةریخألا ، قئاقدلا  يف 
ةعبس عافترا  ىلع  ةّكسلا  تناك  .حوطسلا  دحأ  مامأ  نم  راطقلا  رورم  عم  انمامأ ، يتلا  تاروطقملا 

.قباوط
فرطو حطسلا  فرط  نیب  ةوجف  دوجوب  ملعلا  عم  ىنبم ، حطس  ىلإ  كّرحتم  راطق  نم  زفقلا  ةركف 
رخآلا فرطلا  ىلإ  يقیرط  ّقشأ  انأو  ترّثعتو  فوقولل ، يسفن  تعفد  .نایثغلاب  ًاروعش  يل  تبّبس  ةّكسلا ،

.نیلقتنملا ةّیقب  عم  فصلا  يف  فقأل  ةبرعلا ، نم 
نانسأو ریبك  فنأ  تاذ  تناك  ًاضیأ ." لوز  ـ نلل زفقن  نأ  انیلع  : " ةهاز ـ نلا ةعامج  نم  ةاتف  تلاق 

.ءاجوع
". حوطسلا دحأ  ىلع  راطق  نم  زفقلا  .يلوم  ّيقطنم ، اذه  ّنأل  میظع ، : " ةهاز ـ نلا نم  ىتف  باجأ 

". رتیب هیلإ ، انیعس  ام  اذه  : " ةاتفلا هترّكذ 
يدتریو ةرشبلا ، رمسأ  ناك  كلذ ." لعفأ  نل  انأ  ًانسح ، : " يفلخ فقی  ناك  مائولا  نم  ّيبص  لاق 

.هیّدخ ىلع  عومدلا  تعملو  .مائولا  نم  يتآلا  دیحولا  وهو  ًایّنب ، ًاصیمق 
". ماری ام  ىلع  ءيش  ّلك  نوكیس  اّیه ، .تلشف  ّالٕاو  كلذ ، لعف  كیلع  : " انیتسیرك تلاق 

ادب توملا ."! ىلع  ًاذوبنم  نوكأ  نأ  لّضفأ  كلذك ! نوكی  نل  ّالك ، : " هسأر ّزهی  وهو  ّيبصلا  لاق 
.ةیناث ّلك  عم  برتقی  ذخأ  يذلا  حطسلا  ىلإ  قّدحی  وهو  هسأر  ّزهی  ّلظو  ًاروعذم ،

.نیذوبنملا لثم  غارفلا  يف  شیعلا  ىلع  توملا  لّضفأ  .هقفاوأ  انأ ال 
ىلع تطغض  .نیتریبك  ناتیّنبلا  اهانیع  تناك  هرابجإ ." كنكمی  ال  : " انیتسیرك ىلإ  رظنأ  انأو  تلق 

.اهدی ّيلإ  تّدم  ّمث  .امهنول  رّیغت  نأ  ىلإ  اهیتفش 
ىلإ جاتحأ  ال  ينّنإ  اهل  لوقأ  نأ  كشو  ىلع  تنكو  اهدی ، ىلإ  بارغتساب  ترظن  يلاعت ." : " تلاق

". دحأ ينّرجی  مل  ام  كلذ  لعف  عیطتسأ  ...انأ ال  : " تفاضأ اهّنكل  ةدعاسملا ،
...نانثا ...دحاو  : " ّدعأ تذخأ  حطسلا ، مامأ  اهرورم  عمو  .ةبرعلا  فرط  ىلع  انفقوو  اهدیب ، ُتكسمأ 



!". ةثالث
ضرألاب يامدق  تمطترا  ّمث  نزو ، الب  ينّنأ  ةظحلل  ترعش  .ةبرعلا  نم  انزفق  ةثالث ، مقرلا  دنع 

يّدخ ّكتحاو  حطسلا ، ىلع  فینعلا  طوبهلا  لعفب  تحطبنا  .ّيَلجر  ماظع  ملألا  شهنو  ةبلصلا ،
.كحضت تناك  يتلا  انیتسیرك  دی  تكرت  .ىصحلاب 

". ًاعتمم اذه  ناك  : " تلاق
ّلك ناك  .يّدخ  نع  لمرلا  تاّرذ  تحسم  .ةراثإلا  ىلإ  نیعاسلا  ناعجشلا  عم  انیتسیرك  مجسنتس 
ةهاز ـ نلا ةاتف  تیأر  .مائولا  ىتف  ادع  ام  ةتوافتم ، تایوتسمب  حطسلا ، ىلع  طوبهلا  يف  اوحجن  دق  نیئدتبملا 

، عماللا هرعشب  ةهاز -  ـ نلا ةعامج  ىتف  رتیبو -  اهلحاكب ، كسمت  ءاجوعلا  نانسألا  تاذ  يلوم -  - 
.هیمدق ىلع  طبه  هّنأ  ّدب  .رخفب ال  مستبی 

ىلع فقت  ةعاجشلا  ةعامج  نم  ةاتف  تیأر  .توصلا  ردصم  نع  ًاثحب  ّتفتلاف  ةخرص ، تعمس  ّمث 
كسمی ناعجشلا  نم  ّيبص  اهفلخ  ناك  .خرصت  يهو  لفسألا  يف  ضرألا  ىلإ  قّدحتو  حطسلا ، ةّفاح 

.طوقسلا نم  اهعنمل  اهرصخب 
 -". اتیر .يئدها  اتیر ، اتیر ، : " لاق

اهاقاسو اهاعارذ  ةاتف ، تناك  .انتحت  فیصرلا  ىلع  ةّثج  تیأرف  لفسألا ، ىلإ  ةرظن  تیقلأو  تفقو ،
.دیدحلا ةكس  ىلإ  تقّدحو  ـي ، بلق صاغ  .اهسأر  لوح  ةحورملاك  رشتنم  اهرعشو  ةبیرغ ، ایاوزب  ةینثنم 

.نامأب اوسیل  ناعجشلا  ىّتح  عیمجلا ، حجنی  مل 
لمتحملا نمف  رثكأ ، اهیلإ  ترظن  نإ  .يرظنب  تحشأف  انأ  اّمأ  .يكبت  يهو  اهیتبكر  ىلع  اتیر  تعكر 

.سانلا كئلوأ  مامأ  ءاكبلا  يننكمی  الو  يكبأ ، نأ 
.ضعبلا تومیو  انتایحب ، رطاخن  .انه  رومألا  ریست  اذكه  ناكمإلا ، ردق  ةیّدجب  يّرس  يف  تركف 

ءاقبلل ربكأ  ةصرفب  تیظح  رثكأ ، سردلا  اذه  تمهف  امّلك  .ةیلاتلا  ةرطاخُم  ـ لا ىلإ  لقتننو  ضعبلا ، تومی 
.بیردتلا لالخ  ةایحلا  دیق  ىلع 

.بیردتلا لالخ  ةایحلا  دیق  ىلع  ىقبأس  ينّنأ  ةقثاو  دعأ  مل  عقاولا ، يف 
ةاتفلا ةّثج  تلّیخت  دحاو . .يقیرط  عباتأس  يهتنأ  امدنعو  ةثالث ، مقرلا  ىّتح  ّدعأس  ينّنإ  يسفنل  تلق 
.اهفلخ نئمطملا  ّباشلا  توصو  اتیر ، بیحن  تعمس  نانثا . .يدسج  يف  ةشعر  ترسف  فیصرلا ، ىلع 

. ةثالث
.حطسلا ةّفاح  نعو  اتیر ، نع  تدعتباو  ّيتفش ، ىلع  ُتطغض 



، ةرّرضتم ةیحطسلا  دلجلا  ةقبط  تناك  .ةشعترم  دیب  يصیمق  ّمك  تعفرف  يقفرم ، يف  ملأب  ترعش 
.فز ـ نأ مل  يننكل 

!". اهسفن تحرج  ةتّمزتم  ٍزخم ! اذه  هآ ، "
كلت نم  انه  ةدیحولا  انأو  تاذلا ، يركان  ىلع  قلطت  ةفصلا  هذه  تناك  .ىلعألا  ىلإ  ُترظن 

.يّمك تلدسأو  ياتنجو ، تّرمحاف  ثبخب ، مستبی  وهو  ّيلإ  رتیب  راشأ  .ةعومجملا 
ةداق دحأ  انأو  سكام ، يمسا  ّيلإ ! اوغصأ  : " حطسلا نم  رخآلا  فرطلا  ىلع  فقی  لجر  حاص 

بیشلا رهظو  ةقیمع ، ُدیعاجت  ءارمسلا  هَترشب  تّطخو  نیقابلا ، نم  ًاّنس  ربكأ  ناك  ةدیدجلا ."! مكتعامج 
َقلی مل  ًادحأ  ّنأكو  باصعألا ، دراب  ادبو  ًافیصر ، تناك  ول  امك  حطسلا  ةّفاح  ىلع  فقو  .هیغدص  ىلع 

، زفقلا ةركف  لّبقت  ىلع  نیرداق  ریغ  متنك  نإ  .انعّمجم  ىلإ  لخدملا  عقی  قباوط  ةّدعب  انتحت   " .ّوتلل هفتح 
". ًالّوأ زفقلا  يف  ةیلضفألا  نیئدتبملل  .ناكملا  اذه  ىلإ  نومتنت  متنأف ال 

تاذو تاشنإ ، ةعضبب  يّنم  لوطأ  تناك  حطسلا ."؟ نع  زفقن  نأ  انم  دیرتأ  : " ةفرعملا نم  ةاتف  تلأس 
.ةمراع ةشهدب  اهاف  ترغف  .نیتریبك  نیتفشو  يّنب  رعش 

.رمألا اهمدص  اذامل  يردأ  ال 
.عتمتسم هّنأ  ادبو  لجأ ." : " سكام لاق 

."؟ لیبقلا اذه  نم  ءيش  وأ  ءام  لفسألا  يف  دجوی  له  "
."؟ يردی نم  : " ًابیجم هیبجاح  عفر 

ىلع دحأ  دبی  مل  يلوح ، ُترظن  .قیرطلا  انل  نیحسفم  فصنلاب ، نیئدتبملا  مامأ  ةعومجملا  تمسقنا 
ُترظن .سكام  ادع  ام  يف  ءيش ، ّلك  ىلع  ةطلسم  مهتارظن  تناك  .ىنبملا  حطس  نع  زفقلل  دادعتسا 

.يداع لكشب  فّرصتلا  لواحی  ناك  .هباصأ  حرجب  ًالوغشم  هتدجوف  رتیب ، ىلإ 
تیشمف .ةئیرج  مویلا  ينتلعج  اهّنأ  ّالإ  ام ، ًاموی  لكاشملا  يل  بّبست  دق  ةفصلا  هذهو  .يتاذب  ةروخف  انأ 

.يفلخ ةرخاسلا  تاكحضلا  عمسأ  انأو  ةّفاحلا ، وحن 
ربع ءاوهلا  ّبه  .لفسألا  ىلإ  ترظنو  ةّفاحلا ، نم  تبرتقا  .لاجملا  يل  حسفأو  ًابناج ، سكام  دعتبا 

.ىرخأ ٍنابم  ةثالث  عم  ةحاس  بناج  هحطس  ىلع  فقأ  يذلا  ىنبملا  لّكشی  .فرفرت  تذخأ  يتلا  يسبالم 
.اهرعق يف  دجوی  اذام  فرعأ  نأ  عطتسأ  مل  ينّنكل  .تلفسإلا  يف  ةریبك  ةوجف  ةحاسلا  تطّسوت 

ىلع يندعاس  يذلا  دیحولا  ءيشلا  يه  ةفرعملا  هذه  .لفسألا  يف  نامأب  طبهأس  يفیوخت ، كیتكت  اذه 
ءالؤه ّلك  مامأ  سیل  نآلا ، دعب  عجارتلا  يناكمإب  دعی  مل  نكل  ينانسأ ، تّكطصا  .ةّفاحلا  ىلإ  دوعصلا 



تككف تالواحم ، ةّدع  دعبو  .اهقلغی  يذلا  ّرزلا  نع  يصیمق  ةقای  يف  تشّتف  .يلشف  ىلع  نونهاری  نیذلا 
.صیمقلا تعلخو  رارزألا ،

قبسی ملو  ةداع ، اهیدترأ  يتلا  سبالملا  نم  قیضأ  نوللا ، ّيدامر  ًاینطق  ًاصیمق  هتحت  يدترأ  تنك 
ةرك هیلع  تیمرو  رتیب ، ىلإ  يفتك  قوف  نم  ترظنو  هتعلخ ، يذلا  صیمقلا  ترّوك  .هیف  ينآر  نأ  دحأل 

فاتهلاو ریفصلا  الع  امنیب  هردصب ، صیمقلا  مطترا  امدنع  ّيلإ  قّدح  .يّكف  ّدشأ  انأو  يتّوق ، ّلكب  شامقلا 
.يفلخ نم 

.ًادبأ كلذ  لعفأ  نلف  نآلا ، زفقأ  مل  نإ  .يتدعم  تضبقناو  يمسج  ّرعشقاف  ًادّدجم ، ةوجفلا  ىلإ  ترظن 
.ةبوعصب ـي  باعل تدردزا 

عفدنأ انأو  دّدمتتو ، ربكتو  يّنم ، برتقت  ضرألا  تناك  امنیب  ّينذأ  يف  حایرلا  لیوع  عمسأ  تحر 
طوقسلا ساسحإ  غولب  عم  يدسج  تالضع  ّلك  ترّتوتو  ملؤم ، وحن  ىلع  قفخی  ـي  بلق ناك  .اهوحن 

.مالظلا يف  تطقسو  ةوجفلا ، تطاحأ بـي  .يتدعم 
، يسافنأ ةمدصلا  تعطق  .يدسج  نضتحاو  يتحت  نم  راهنا  نأ  ثبل  ام  بلص ، ءيشب  تمطترا 

.ّيقاسو ّيعارذ  يف  ملأب  تسسحأ  امنیب  ًادّدجم ، ءاوهلا  سّفنتل  دهاجأ  تحرو 
كحضأ تحرو  ىلعألا ، يف  ىنبملا  ىلإ  ترظن  .ةرفحلا  لفسأ  يف  ةكبش  ةّمث  تناك  .ةكبش  اهّنإ 

ّوتلل تزفق  دقل  .يدی  نیب  يهجو  تنفدف  فجتری ، يدسج  ذخأ  .ءاوس  ّدح  ىلع  ةیریتسهو  حایترا  ةكحض 
.ىنبم حطس  نع 

فرط نم  يوحن  ّدتمت  يدیألا  نم  ًاددع  تیأر  .ًادّدجم  ةبلص  ضرأ  ىلع  فوقولا  ىلإ  ةجاحب  تنك 
ضرألا ىلع  يهجو  ىلع  طقسأ  ُتدكو  ُتجرحدت ، .يسفن  تررجو  ّيلإ ، برقألا  دیلاب  تكسمأف  ةكبشلا ،

.ي كسمی بـ مل  ول  ةیبشخلا 
.ةئلتمم ىلفسلاو  ةقیقر ، ایلعلا  هتفش  تناك  .اهب  ُتكسمأ  يتلا  دیلا  بحاص  ّباشلا  نع  انه  ثّدحتأ 
ملاحلا نوللا  كاذ  نكاد ؛ قرزأ  امهنول  هیبجاح ، تحت  ةرشبلا  سمالت  هشومر  نأ  ّدح  ىلإ  ناتقیمع  هانیع 

.سعانلا
.تفقو امدعب  ينتلفأ  ّمث  ّيعارذب ، كسمأ 

". ًاركش : " تلق
.حوتفم فهك  انب  طیحی  ناك  .ضرألا  نع  مادقأ  رشع  عافترا  ىلع  ةّصنم  ىلع  انسلج 

ةثالث تقّلع  نكاد ، رعش  تاذ  ةاتف  ىلإ  يمتنی  توصلا  ناك  كلذ ." قّدصأ  ال  : " هفلخ نم  توص  لاق 



". لبق نم  اذهب  عمسأ  مل  ةتّمزتم ؟ نیزفاقلا  لّوأ  : " ةرخاس يل  تلاق  .نمیألا  اهبجاح  يف  ةیّضف  طارقأ 
."؟ كمسا ام  .نیرول  مهاّیإ  اهكرتل  ببس  ةّمث  : " قیمعلا هتوصب  لاق 

.مویلا دعب  ًامئالم  ودبی  دعی  مل  سیرتایب  مسا  ّنكل  .تدّدرت  اذامل  يردأ  ال  ...هآ ." "
رایتخالا ةصرفب  يظحت  نل  : " فیضی وهو  هیتفش  ىلع  ةفیفخ  ةماستبا  ترهظو  رمألاب ." يرّكف  : " لاق

". ًادّدجم
.انه دیدج  نم  دلوأ  نأ  نكمی  .دیدج  مساو  دیدج ، ناكم 

". سیرت : " ةمساح ةربنب  تلق 
". روف اهلوصو ، نلعأ  .سیرت  : " مستبت يهو  نیرول  تدّدر 

!". سیرت ...ىلوألا  ةزفاقلا  : " حاصو فلخلا  ىلإ  روف ، باشلا ، رظن 
.ءاوهلا يف  مهتاضبقب  نوحّولیو  نوفتهی  اوذخأ  ّمث  هعم ، ّينیع  فّیكت  عم  مالظلا  نم  صاخشأ  رهظ 

اوعبتأ ّمث  عیمجلا ، كحض  .انیتسیرك  تناك  .اهتخرص  اهتعبت  ةكبشلا ، يف  ىرخأ  ةاتف  تطقس  كلذ ، دعب 
.فاتهلا نم  دیزمب  مهكحض 

". ةعاجشلا ةعامج  يف  كب  ًالهأ  : " لاقو يرهظ ، ىلع  هدی  روف  عضو 



عباسلا لصفلا 
.ردحنم هفقسو  رجحلا ، نم  هناردج  قّیض ، قفن  ربع  نیرولو  روف  انداق  نیئدتبملا ، ّلك  طبه  امدنع 

تنك كلذل  ةدعابتم ، تافاسم  ىلع  ًءاضم  قفنلا  ناك  .ضرألا  قامعأ  ىلإ  تطبه  ينّنأكو  ترعشف 
امّلك .مهدحأ  فتك  مطتری بـي  نأ  ىلإ  حیباصملا ، نیب  لصفی  يذلا  ملظملا  غارفلا  يف  عیضأ  نأ  ىشخأ 

.ًادّدجم نامألاب  ترعش  مالظلا ، دّدبت 
تكرفو فلخلا ، ىلإ  تعجارت  .هفتكب  يفنأ  مطتراو  هب ، تمدطصاف  ةأجف ، يمامأ  ةفرعملا  ىتف  فّقوت 

، انمامأ ةثالثلا  انتداق  فقو  نیح  يف  اوفّقوت ، دق  عیمجلا  ناك  .ناكملاب  يساسحإ  ةداعتسا  لواحأ  انأو  يفنأ 
.عرذألا يفوتكم 

ىلإ ةجاحب  مكّنأ  ّنظأ  .يعم ال  نوتأیس  ةعاجشلا  ةعامج  يف  اودلو  نم  .قرتفنس  انه  : " نیرول تلاق 
". ناكملا يف  ةلوج 

ةعومجملا نع  اولصفناف  .ةعاجشلا  ىلإ  ًاساسأ  نیمتنملا  نیئدتبملا  ىلإ  اهسأرب  تراشأو  تمستبا ،
مظعم ناك  .اّنم  يقب  نم  ىلإ  ترظنو  رونلا ، نع  دعتبت  يهو  مدق  رخآ  ُتبقار  .مالظلا  يف  اوفتخاو 
ناركن ىلإ  ةیمتنملا  ةدیحولا  تنك  مهنیب ، نم  .صاخشأ  ةعست  ىوس  َقبی  مل  كلذل  ةعاجشلا ، نم  نیئدتبملا 

ریثم اذهو  ةهاز ، ـ نلاو ةفرعملا  نم  مه  نیقابلا  نأ  ينعی  ام  .مائولا  نم  دحأ  اننیب  دعی  ملو  تاذلا ،
.ًادبأ فرعأ  نل  .ةأرجلا  ىلإ  جاتحی  تقولا  لاوط  قدصلاب  مازتلالا  نأ  ّدب  .بارغتسالل ال 

ةلیلقلا عیباسألا  يف  نكل  ةبقارملا ، ةفرغ  يف  تقولا  مظعم  يف  لمعأ  انأ   " .روف انعم  ثّدحت  كلذ ، دعب 
". روف يمساو  .مكبّردم  نوكأس  ةیلاتلا ،

."؟ ةعبرأ مقرلا  يأ  روف ؟ : " انیتسیرك هتلأس 
."؟ ةلكشم نم  له  لجأ ، : " باجأ

". ّالك "
 -". وهف .ام  ًاموی  هنوّبحتس  يذلا  بادرسلا  لوخد  كشو  ىلع  نحن  .ًانسح  "

". ءاكذلا ىلع  ّلدی  مسا  بادرسلا !؟ : " ةرخاس ةربنب  انیتسیرك  هتعطاق 
.اهیلإ قیدحتلاب  ىفتكا  ةظحللو ، هانیع ، تقاض  .اهوحن  ىنحناو  انیتسیرك ، نم  روف  برتقا 

."؟ كمسا ام  : " ضفخنم توصب  اهلأس 
". انیتسیرك : " داكلاب عومسم  توصب  تباجأ 



بذعلا ةهاز  ـ نلا مالك  عامسب  بغرأ  تنك  ول  انیتسیرك ، ًانسح  : " ىعفألا سیسهك  هتوص  حبصأ 
اهسأرب تأموأ  موهفم ."؟ اذه  له  .ًالفقم  كمف  يقبت  نأ  وه  يّنم  هنیمّلعتتس  سرد  لّوأ  .مهیلإ  تممضنال 

.ةقفاوم
.تمصب نیئدتبملا  ةعومجم  هتعبتف  قفنلا ، ةیاهن  يف  ملظملا  ءزجلا  وحن  ریسی  روف  أدب 

!". لذن نم  هل  ای  : " تَمتمت
". ةیرخس عضوم  نوكی  نأ  ّبحی  هّنأ ال  ّنظأ  : " اهتبجأ

يف ًائیش  ّنكل  ةّصنملا ، ىلع  ًادراب  يل  ادب  دقف  .روف  عم  ةرذح  نوكأ  نأ  حجرألا  ىلع  ةمكحلا  نم 
". نآلا ةرذح  ينلعج  دومجلا  كلذ 

". بادرسلا  " هاّمس يذلا  ناكملا  انلخدو  ًاجودزم ، اباب  روف  عفد 
". تمهف هآ ، : " انیتسیرك تسمه 

نم هرخآ  ةیؤر  عطتسأ  مل  مخض ، فهك  نع  ةرابع  وهف  .ناكملا  اذهل  بسنألا  مسالا  وه  بادرسلا " "
ةّدع اهعافترا  غلبی  ةیوتسم  ریغ  ةیرخص  ناردج  يسأر  ولعت  تناك  .رعقلا  يف  هیف ؛ فقأ  يذلا  ناكملا 
اهنیب طبرت  ةیهیفرتلا ، ةطشنألاو  ةنوؤملاو ، سبالملاو ، ماعطلل ، نكامأ  ناردجلا  دجوت  تناكو  .قباوط 

طوقسلا نم  سانلا  عنمت  زجاوح  ةّمث  نكت  مل  هّنأ  ریغ  .رخصلا  يف  ةتوحنم  تاجردو  ةقّیض  تاّرمم 
.اهنع

نم ًاعونصم  بادرسلا  فقس  ناك  .ةیرخصلا  ناردجلا  دحأ  ىلع  ءوضلا  نم  لئام  يلاقترب  ّطخ  ّدتما 
انررم رخآ  ىنبم  ّيأ  لثم  ودبی  هّنأ  دب  .سمشلا ال  ءوض  لوخدب  حمسی  ىنبم  اهولعی  يتلا  جاجزلا  حاولأ 

.راطقلا يف  انك  نیح  هب 
يتلا كلتب  ةهیبش  تناكو  ةیرجحلا ، تارمملا  قوف  ةیئاوشع  تافاسم  ىلع  ءاقرز  حیباصم  تّلدت 

.سمشلا بورغ  عم  ًاجّهوت  دادزت  تناك  .رایتخالا  ةعاق  ءيضت 
مالكلاب نورّبعیو  نوثّدحتیو ، نوحیصیو  دوسألا ، نوللا  نودتری  مهّلك  ناكم ، ّلك  يف  ًاصاخشأ  تیأر 

مهّنإ مأ  اوخیشی ، ىّتح  نوشیعی  الأ  زئاجع ؟ ناعجش  دجوی  الأ  .نیّنسم  ّيأ  َرأ  مل  ينّنأ  ریغ  .يدیألاو 
؟ كّرحتم راطق  نم  زفقلا  نع  نیزجاع  نوحبصی  امدنع  نودرطُی 

تلعج ةعیرس  ىطخب  نیزبارد ؛ نود  نم  قّیض  قیرط  ىلع  ضكرت  لافطألا  نم  ةعومجم  تحار 
يتركاذ تربع  ةظحللا ، كلت  يف  .اوطقسی  نأ  لبق  اوئطبی  يكل  مهل  حایصلا  يف  تبغرو  قفخی ، ـي  بلق

ىلإ سانلا  نم  ّفصب  ّرمی  نیمیلا ، ىلإ  سانلا  نم  ّفص  تاذلا : ناركن  ةعامجل  ةمّظنملا  عراوشلا  ةروص 



ةّمث نكل ، .يتدعم  تضبقنا  .تمصب  سوؤرلا  ينحنتو  هوجولا ، ىلع  ةفیفط  تاماستبا  مسترتف  راسیلا ،
.ةعاجشلا ىضوف  يف  عئار  ءيش 

". ةیواهلا مكیرأل  ينوعبتا  : " روف لاق 
نكل ةعاجشلا ، رییاعم  عم  ًامئالتمو  مامألا ، نم  ًاعیدو  روف  رهظم  ودبی  .مامألا  ىلإ  هعبتنل  انل  حّول 
ةمتعم تناك  يتلا  بادرسلل  ىنمیلا  ةهجلا  ىلإ  انداق  .هصیمق  ةقای  تحت  ودبی  ًامشو  تیأر  رادتسا ، امدنع 

عم .زجاح  دنع  يهتنت  اهیلع  فقأ  يتلا  ضرألا  ّنأ  تیأرف  ةضامغإ ، فصن  ّينیع  تضمغأ  .ًاّدج 
ىلع مّطحتت  يتلا  هایملا ، نم  عیرس  رایت  نع  ًارداص  ریرخلا  ناك  .ًاریرخ  تعمس  نیزباردلا ، نم  انبارتقا 

.روخصلا
ىلع يرجی  رهن  ىلإ  ًالوصو  ضفخنت  ّمث  ةّداح ، ةیواز  دنع  يهتنت  ضرألا  تناك  .لفسألا  ىلإ  ترظن 
ىلإ .ىلعألا  ىلإ  ذاذرلا  رثنتو  لفسألا  يف  رادجلاب  مطترت  ةقّفدتملا  هایملا  تناك  .انتحت  قباوط  ةّدع  دعب 

.روخصلا حطانت  ءاضیب  تناك  ينیمی ، ىلإ  نكل  .ًاءوده  رثكأ  هایملا  تناك  يراسی ،
نم ةینونجلا  ةزفقلاف  .ءابغلاو  ةعاجشلا  نیب  لصفی  ًاقیقد  ًاّطخ  ّنأ  ةیواهلا  انرّكذت  : " ًالئاق روف  حاص 

". مكترّذح دقل  .ًادّدجم  ثدحیسو  لبق ، نم  اذه  ثدح  نأ  قبس  .مكتایحب  يدوتس  ةّفاحلا  هذه  قوف 
". قّدصی اذه ال  : " نیزباردلا نع  دعتبن  نحنو  انیتسیرك  تلاق 

". طبضلاب : " ةقفاوم يسأر  ّزهأ  انأو  اهتبجأ 
عقت يتلا  ةفرغلا  تناك  .رادجلا  يف  ةریبك  ةوجف  هاجّتاب  بادرسلا  ربع  نیئدتبملا  ةعومجم  روف  داق 

ّجضتو سانلاب  ّجعت  ءاشع  ةعاق  هیلإ : بهذن  يذلا  ناكملا  ةیؤر  تعطتسا  ثیح  ًادیج ، ةءاضم  اهفلخ 
اوحار .قیفصتلاب  اوأدبو  لخادلا  يف  نودوجوملا  ناعجشلا  فقو  انلخد ، امدنع  .ةیّضفلا  يناوألا  تاوصأب 
دعبو انیتسیرك ، تمستبا  .ّينذأ  تألمو  تاوصألا  ينتطاحأ  .نوحیصیو  ةوقب  مهمادقأب  ضرألا  نوبرضی 

.اهوذح توذح  ةیناث ،
تدجوو ةعاقلا ، فرط  يف  ةیلاخ  هبش  ةلواط  ىلإ  انیتسیركو  انأ  تهّجوتف  .ةیلاخ  دعاقم  نع  انثحب 

.روف نیبو  اهنیب  ةسلاج  يسفن 
ةصلصلا نم  ًاریغص  ًءاعو  يل  رّرمو  هیلع ." اذه  يعض  .رقب  محل  اذه  : " لاقو هقفرمب ، روف  ينزكو 

.ءارمحلا
."؟ لبق نم  رغربلا  يلكأت  ملأ  : " ةبّجعتم انیتسیرك  تلأس 

."؟ وه اذهأ  .الك  : " تبجأ



". يداعلا ماعطلا  نولكأی  نوتّمزتملا  : " انیتسیرك ىلإ  ئموی  وهو  روف  لاق 
."؟ اذامل : " تلأس

". هل ةرورض  ًافرت ال  ریذبتلا  ربتعی   " .ّيفتك تززه 
". مهتكرت كّنأ  بجع  ال  : " ةلئاق تمستبا 

". ماعطلا لجأ  نم  طقف  لجأ ، : " مأسب تبجأ 
.روف مف  اتیواز  تشعترا 

عقو تعمسو  لخدی ، ًاّباش  تیأرف  فلخلا ، ىلإ  ّتفتلا  .ةعاقلا  ىلع  تمصلا  مّیخو  ىهقملا ، اباب  حتف 
ًانكاد لیوطلا  هرعشو  ّدعلا ، نع  تفّقوت  ثیح  ةریثك  نكامأ  يف  ًابوقثم  ههجو  ناك  .ّماتلا  نوكسلا  يف  هاطخ 

.ةعاقلا لّمأتی  وهو  هینیع  يف  ةدوربلا  لب  ًافیخم ، ودبی  هلعج  ام  اذه  سیل  نكل ، .ًاینهدو 
."؟ نوكی نَم  : " انیتسیرك تسمه 

". ةعاجشلا ةعامج  ةداق  دحأ  وهو  كیرإ ، همسا  : " روف لاق 
". ّنسلا يف  ریغص  هّنكل  ًاقح !؟ "

". انه ّنسلل  ةیمهأ  ال  : " لاقو ةّداح  ةرظن  روف  اهیلع  ىقلأ 
فّقوت كیرإ  ّنكل  ًاذإ ؟ ّمهی  يذلا  ام  يلابب : رطخ  يذلا  هسفن  لاؤسلا  هلأست  نأ  كشو  ىلع  اهّنأ  تفرع 
ّيسركلا ىلع  سلجو  انتلواط ، ىلإ  هّجوت  .تالواطلا  ىدحإ  ىلإ  هّجوتی  أدبو  هتارظنب ، ةعاقلا  حسم  نع 

.ًاضیأ نحن  كلذ  لعفن  ملف  اّنم ، ّيأ  ىلع  ةّیحتلا  ِقلی  مل  .روفل  رواجملا 
."؟ انفّرعت نلأ  : " انیتسیركو انأ  انوحن  ئموی  وهو  لأس 

". انیتسیركو سیرت ، كل  مّدقأ  : " روف لاق 
رثكأ ودبت  اهتلعجو  هیتفش ، يف  بوقثلا  هتماستبا  تدّدم  ةتّمزتم ." هوأ ، : " ةفّلكتم ةماستباب  كیرإ  لاق 

". نیلمتحتس مك  ىرنس   " .تلفجأف ًاعاسّتا ،
، اذامل مهفأ  مل  .ينتناخ  تاملكلا  ّنكل  اّمبر ، لمتحأس ؛ ينّنأ  هل  دّكؤأ  نأ  ًائیش ، هل  لوقأ  نأ  تدرأ 

.مویلا دعب  ًاقلطم  ّيلإ  رظنی  نأ  أشأ  مل  .لعف  اّمم  رثكأ  كیرإ  ّيلإ  رظنی  نأ  أشأ  مل  ينّنكل 
اهیف جرفنت  يتلا  عضاوملا  يف  ًابودن  لمحت  هعباصأ  مجارب  تناك  .ةلواطلا  ىلع  هعباصأب  قرطی  ذخأ 

.ةّوقب ام  ءيش  ىلع  ءرملا  طغض  نإ 
."؟ روف ًارّخؤم  لعفت  تنك  اذام  : " لأس

". ّمهم ءيش  ال  : " ثارتكا الب  هیفتك  عفری  وهو  روف  باجأ 



ىلإ هسولج  نم  هلعفی -  كیرإ  ناك  ام  ّلك  .روفو  كیرإ  نیب  يانیع  تلّقنت  ناقیدص ؟ امه  له 
دودشملا كلسلاك  ًارّتوتم  روف -  سولج  ةقیرط  ّنكل  .ناقیدص  امهّنأ  يحوی  روف -  نع  لاؤسلاو  مهتلواط ،

ًادئاق كیرإ  ناك  نإ  نكمم  اذه  له  نكل ، .نیسفانتم  اناك  امّبر  .ًامامت  ةفلتخم  امهتقالع  ّنأ  ىلإ  ریشت  - 
روفو ال؟

فرعأ نأ  يّنم  بلطو  كدجی ، هّنكل ال  ةّدم  ذنم  كب  عامتجالا  لواحی  هّنأ  سكام  ينربخأ  : " كیرإ لاق 
". كبطخ ام 

". ـي بصنم نع  ٍضار  ينّنأ  هربخأ  : " هبیجی نأ  لبق  ٍناوث ، عضبل  كیرإ  ىلإ  روف  رظن 
". ًالمع كیلع  ضرعی  وه  ًاذإ ، "

ًادیدهت روف  يف  ىری  كیرإ  ناك  امّبر  .هبجاح  يف  كیرإ  اهقّلعی  يتلا  طارقألا  دحأ  ىلع  ءوضلا  سكعنا 
.اهنادقف نم  مئاد  فوخ  يف  نوشیعی  اهیلع  نولصحیو  ةطلسلا  نوّبحی  نم  ّنإ  ـي  بأ لوقی  ذإ  هبصنمل ؛

.اهیف نوبغری  نمل ال  ةطلسلا  ءاطعإ  انیلع  ببسلا ، اذهل 
". ودبی ام  اذه  : " روف لاق 

."؟ ًاّمتهم تسلأ  "
". نیتنسل ًامتهم  نكأ  مل  "

". كلذ مهفی  نأ  لمأنل  ًانسح ، : " كیرإ لاق 
ينّنأ كلذ  لبق  كردأ  مل  .روفلا  ىلع  تیخرتسا  دعتبا ، امدنعو  .ضهن  ّمث  ةّوقب  روف  فتك  ىلع  تّبر 

.ّدحلا كلذ  ىلإ  ةرّتوتم  تنك 
."؟ ناقیدص امتنأ  له  : " هتلأسف يلوضف ، مواقأ  نأ  عطتسأ  مل 

". ةفرعملا ةعامج  نم  وه  لقتنا  .اهسفن  نیئدتبملا  ةعومجم  يف  اّنك  "
."؟ ىرخأ ةعامج  نم  ًاضیأ  تنأ  تلقتنا  له   " .روف عم  يرذح  ّلك  دّدبت 

نآلا ّيلع  له  .ةلئسألاب  يننوجعزیس  نم  مهدحو  ةهاز  ـ نلا ةعامج  دارفأ  نأ  تدقتعا  : " ةدوربب باجأ 
."؟ ًاضیأ نیتّمزتملا  لّمحت 

". ریماسملا نم  ریرس  لثم  ًاّدج ؛ دودو  كّنأل  امّبر  : " ةطاسبب تلق 
نإ .هیلع  قبطنت  اهسفن  دعاوقلا  ّنكل  ًابلك ، سیل  هّنأ  حیحص  .يرظنب  حشأ  مل  ينّنكل  ّيلإ ، قّدح 

.يرایخ اذه  ٍّدحت ؛ وهف  هینیع  ىلإ  رظنلا  اّمأ  .ةعونخ  ودبأسف  يرظن ، تضفخأ 
؟ رّتوتلا اذه  لوزی  امدنع  ثدحیس  يذلا  ام  .ّيّدخ  رارمحالا  حاتجا 



". سیرت ای  ِراذح ، : " لوقلاب ىفتكا  هّنأ  ریغ 
ةعامجلا ءاضعأ  دحأ  هادان  ةظحللا ، كلت  يف  .ًارجح  تعلتبا  ينّنأ  ول  امك  ترعشو  يتدعم ، تضبقنا 

.نیعفترملا اهیبجاحب  اهتشهد  نع  رّبعت  تناك  .انیتسیرك  ىلإ  ّتفتلاف  ىرخأ ، ةلواط  ىلإ  نیسلاجلا 
."؟ اذام : " اهتلأس

". ةیرظن عضأ  انأ  "
."؟ يه امو  "

". كفتح ىلإ  نیعست  كّنإ  : " ةلئاق تمستباو  رغربلا ، ةریطش  تلمح 
* * *

نأ نود  نم  ةقورألا  نم  ةلسلس  ربع  كیرإ  انداقف  .ًائیش  لوقی  نأ  نود  نم  روف  ىفتخا  ءاشعلا ، دعب 
نم ةعومجم  نع  ًالوؤسم  ةعاجشلا  ةداق  دحأ  نوك  ببس  مهفأ  مل  .نوبهاذ  نحن  نیأ  ىلإ  انربخی 

.بسحو ةلیللا  هذهل  امّبر  نكل  نیئدتبملا ،
نیب ةلصافلا  ةفاسملا  ىلع  میخی  ناك  مالظلا  ّنكل  .قاور  ّلك  رخآ  يف  نوللا  قرزأ  حابصم  تّبُث 
تشم .ةیوتسملا  ریغ  ضرألا  ىلع  رّثعتأ  ال  يكل  رذحب  ریسلا  ىلإ  تررطضا  ثیح  حیباصملا ،

.مّلكتن مل  انّنأ  ّالإ  تمصلا ، مازتلا  اّنم  بلطی  مل  ًادحأ  ّنأ  مغرف  .تمصب  ـي  بناجب انیتسیرك 
.هلوح انعمتجاف  هیعارذ ، كبشو  ّيبشخ ، باب  مامأ  كیرإ  فقو 

نحن .ةسمخلا  ةعامجلا  هذه  ةداق  دحأ  انأ  .كیرإ  يمسا  مكنم ، يننوفرعی  نم ال  ىلإ  ةبسنلاب  : " لاق
". مكبیردت نم  ربكألا  ءزجلا  ىلع  فارشإلل  تعّوطت  كلذل  انه ، ةریبك  ةیدجب  نیقلتلا  ةّیلمع  ذخأن 

ةئّیس انبیردت  ىلع  ةعاجشلا  ةعامج  نم  دئاق  فرشی  نأ  ةركف  .نایثغلاب  ًاروعش  ةركفلا  هذه  يل  تبّبس 
!؟ كیرإ ناك  ول  كلاب  امف  ةیافكلا ، هیف  امب 

ةعاسلا دنع  موی  ّلك  بیردتلا  ةعاق  ىلإ  روضحلا  مكیلع  .ةیساسألا  دعاوقلا  ضعب  مكیلإ  : " لاق
ةیرحلا ءلم  مكلو  .ءادغ  ةحارتسا  عم  ةسداسلا ، ىّتحو  ةنماثلا  ةعاسلا  نم  ًایموی  بیردتلا  يرجی  .ةنماثلا 

نم ىرخأو  ةلحرم  نیب  ةحارتسا  ىلع  نولصحتس  مكّنأ  امك  .ةسداسلا  ةعاسلا  دعب  نوءاشت  ام  لعف  يف 
". نیقلتلا لحارم 

ّيلع ذإ  .ءاشأ  ام  لعف  يف  ةّرح  ًاموی  نكأ  مل  انتیب ، يفف  نوءاشت . ام  لعف  ةرابع  ينهذ  يف  تقلع 
.لعفأ نأ  ّبحأ  اذام  فرعأ  ينّنإ ال  ىّتح  .نیرخآلا  تاجایتحاب  ًالّوأ  ریكفتلا 

عقت بابلا ، اذه  فلخ  .ةعامجلا  ءاضعأ  دحأ  ةقفرب  ّالإ  عّمجملا  ةرداغمب  مكل  حمسُی  ال  : " كیرإ فاضأ 



عم ةّرسأ  ةرشع  ىلع  يوتحت  اهّنأ  نوظحالتس  .ةیتآلا  ةلیلقلا  عیباسألا  لالخ  اهیف  نومانتس  يتلا  ةفرغلا 
". ةلحرملا هذه  ىلإ  ربكأ  ددع  لوصو  انعّقوت  انّنأ  كلذ  ببس  طقف ؛ ةعست  مكّنأ 

نأ بجی  .خیبوتلا  راظتناب  ينیع  تضمغأ  ًاصخش ." رشع  ينثا  اّنك  انّنكل  : " انیتسیرك تضرتعا 
.تمصلا مّلعتت 

هیفتك ّزه  عّمجملا ." ىلإ  لصی  ّلقألا ال  ىلع  دحاو  لقتنم  ةّمث  ًامئاد  : " هرفاظأب ثبعی  وهو  كیرإ  لاق 
ىرخأ تاعامج  نم  نیلقتنملا  نیب  لصفن  نیقلتلا ، نم  ىلوألا  ةلحرملا  يف  لاح ، ّيأ  ىلع  : " ًاعباتم

يفف .ةدح  ىلع  ّلك  نومَّیقتس  مكّنأ  ينعی  اذه ال  ّنكل  .ةعاجشلا  ةعامج  ىلإ  ًاساسأ  نیمتنملا  نیئدتبملاو 
كلذل .ساسألا  يف  مكنم  لضفأ  مهو  .ةعاجشلا  يئدتبم  عم  ةنراقملاب  مكبتارم  دیدحت  ّمتیس  بیردتلا ، ةیاهن 

 -". عّقوتأ
."؟ انفینصت ّمتی  اذامل  انبتارم ؟! : " ينیمی ىلإ  ةفقاولا  يّنبلا  رعشلا  تاذ  ةفرعملا  ةاتف  هتلأس 

.نیكسب ههجو  ىلع  تمسر  اهّنأ  ول  امك  قرزألا ، ءوضلا  يف  ةثیبخ  هتماستبا  تدبو  كیرإ ، مستبا 
دعب مكفئاظو  هساسأ  ىلع  نوراتختس  يذلا  ماظنلا  دیدحتل  وه  لّوألا  .نیفدهل  مكفینصت  ّمتی  : " لاق

". ةدودعم اهیف  بوغرملا  ةحاتملا  بصانملاف  .نیقلتلا 
رابتخا ةفرغ  اهیف  تلخد  يتلا  ةظحللا  نم  تفرع  امك  هتماستبا ، نم  تفرع  .يتدعم  تصّلقت 

.ثدحیس ًائّیس  ًارمأ  نأ  ةرادجلا ،
". ءاضعأ نوحبصی  نیذلا  مه  طقف  لئاوألا  ةرشعلا  نیئدتبملا  نأ  وهف  يناثلا ، ضرغلا  اّمأ  : " لاق

: انیتسیرك تلاق  ةأجف ، .رخصلاك  نیدماج  انفقو  امنیب  رجنخلا ، ةنعط  لثم  يتدعم  يف  ملأب  ترعش 
."؟ اذام "

مكنم ةعبرأ  داعبتسا  ّمتیس  .مكنم  ةعستو  ةعاجشلا  ىلإ  ًاساسأ  نومتنی  نیئدتبم  ةرشع  ةّمث  : " كیرإ عبات 
". يئاهنلا رابتخالا  دعب  نیرخآ  ةسمخو  ىلوألا ، ةلحرملا  ةیاهنب 

يف ءاضعأ  اوحبصی  نل  انضعب  ّنإف  نیقلتلا ، لحارم  زایتجا  يف  انحجن  ول  ىّتح  انّنأ  ينعی  اذه 
ًاتّبثم يرظن  ناك  .اهیلإ  رظنلا  عطتسأ  مل  ينّنكل  ّيلإ ، رظنت  انیتسیرك  ينیع  ةیواز  نم  تیأر  .ةعامجلا 

.هنع يهابتنا  لّوحأ  نلو  كیرإ ، ىلع 
.تاذلا ناركن  نم  ةیتآلا  ةدیحولاو  ةئدتبم ، رغصأ  ينوكل  ةدّیج  تسیل  يظوظح  ّنأ  ينعی  اذه 

."؟ انداعبتسا ّمت  نإ  انب  ّلحیس  اذامو  : " رتیب لاق 
". نیذوبنم نوشیعتو  عّمجملا ، نورداغتس  : " ثارتكا نود  نم  كیرإ  لاق 



ذوبنملا ةظحللا  كلت  يف  ترّكذت  .ةیكاب  تقهشو  اهمف ، ىلع  اهدی  يّنبلا  رعشلا  تاذ  ةاتفلا  تعضو 
نع ًاضوع  نكل ، .ةدماج  تارظنب  ّيلإ  ناقّدحت  امهو  هانیع  يل  تءارت  .ّيدی  نم  حافتلا  سیك  عزتنا  يذلا 

.ًامیمصتو ةدورب  رثكأ  ينّنأ  ترعش  ةفرعملا ، ةاتف  لثم  ءاكبلا 
.ًامتح كلذك  حبصأس  ةعامجلا ، يف  ًاوضع  حبصأس 

تدب اهّنأ  عم  لداع ."! ریغ  ...اذه  ّنكل  : " نیتضیرعلا نیفتكلا  تاذ  ةهاز -  ـ نلا ةاتف  يلوم -  تلاق 
انفرع -". ول   " .ًاضیأ ةبوعرم  تناك  اهّنأ  ّالإ  ةبضاغ ،

ترتخا امَل  رایتخالا ، لفح  لبق  رمألا  اذه  تفرع  ول  كّنإ  نیلوقت  له  : " ةعذال ةربنب  كیرإ  لاق 
نإ يّمتهت  نلف  لعفلاب ، اّنم  ةدحاو  تنك  نٕاو  .نآلا  ذنم  جورخلا  كیلعف  كلذك ، لاحلا  ناك  نإ  ةعاجشلا ؟

". ةنابج تنأف  ّالٕاو  .تلشف 
". مكراتخنل انرود  ءاج  نآلاو  انومترتخا ، متنأ  : " لاقو ةفرغلا ، باب  كیرإ  حتف 

* * *

.صاخشأ ةینامث  سافنأ  ىلإ  تیغصأو  ریرسلا  ىلع  تدّدمت 
ىوس رخآ  ًارایخ  كلمأ  ال  اذنأ ، اه  نكل ، .لبق  نم  ّيبص  عم  ةدحاو  ةفرغ  يف  تمن  نأ  يل  قبسی  مل 
تمنف انأ ، اّمأ  .ةعامجلا  اهاّیإ  انتطعأ  ىرخأ  سبالمب  مهسبالم  اولّدب  دق  عیمجلا  ناك  .ةهدرلا  يف  مونلا 

.تیبلا ةحئار  بذعلا ؛ ءاوهلاو  نوباصلا  ةحئار  اهنم  حوفت  يتلا  تاذلا  ناركن  سبالمب 
.مئاغلا قفألا  اهئارو  نمو  لز ، ـ نملا ةقیدح  ىلع  ّلطت  ةّصاخ بـي  ةفرغ  ّيدل  تناك  انلز ، ـ نم يف 

.ءودهب اهیف  مانأ  تنكو 
.ةقهش قنخأل  يمف  تیّطغف  .ةعمد  تلاس  اتّفر  امدنعو  لز ، ـ نملاب رّكفأ  انأو  يانیع  ينتقرحأ 

.أدهأ نأ  ّيلع  .انه  سیل  ءاكبلا ، يننكمی  ال 
نأ يننكمی  .تدرأ  امّلك  ةآرملا  يف  يتروص  ىلإ  رظنلا  يننكمی  .انه  ماری  ام  ىلع  ءيش  لك  نوكیس 

.مهسفنأب مهخاسوأ  نوفّظنی  سانلا  كرتأو  يرعش ، ّصقأ  نأو  انیتسیرك ، قداصأ 
.ةیبابض يتیؤر  تحبصأ  ثیح  ّينیع ، يف  عومدلا  تمحازتو  يادی ، تشعترا 

رعشأ تنك  نإ  ّمهی  .ًاساسأ ال  ایتأ  نإ  اذه  ةرایزلا ؛ موی  يف  امهارأ  امدنع  يادلاو  ينفرعی  مل  نإ  ّمهی  ال 
نم مغرلا  ىلع  هیف ؛ ریكفتلا  ينملؤی  بیلاك  ىتح  .ةیناثلا  نم  ءزجل  ولو  امهتروص ؛ يلّیخت  ىدل  ملألاب 

.ّمهی .مهریفز ال  عم  يریفزو  نیئدتبملا ، ةیقب  قیهش  عم  ًاقفاوتم  يقیهش  لعجأ  نأ  تلواح  .هرارسأ 
، ریبك دسج  بّلقت  عم  ةّرسألا  دحأ  ریرص  تعمس  .ةلیقث  ةقهش  هتعبت  قونخم ، توص  انسّفنت  عطق 



؛ يراوجب نیقباطب  ریرس  نم  ةّجضلا  كلت  تردص  .ةیافكلا  هیف  امب  سیل  نكل  ةداسوب ، ةموتكم  تاقهشو 
تعّقوت صخش  رخآ  ناك  .مهضرعأو  نیئدتبملا  لوطأ  وهو  لآ ، ىعدی  ةهاز  ـ نلا ةعامج  نم  ىتف  نع 

.هرایهنا
ریغ كلذ ، ىلع  تیّبرت  ينّنأل  هنع  فّفخأ  نأ  ّيلع  .يسأر  نم  ةلیلق  تاشنإ  دعب  ىلع  هامدق  تناك 
اذامل .فعضلا  اذهب  فّرصتی  نأ  ّدحلا  اذه  ىلإ  ًایوق  ودبی  صخشل  يغبنی  ذإ ال  .زازئمشالاب  ترعش  ينّنأ 

؟ ًاعیمج اننأش  تمصب ؛ يكبی  ال 
.ي ـ باعل تدردزا 

، نیتیوتلملا اهمف  يَتیواز  تلّیخت  .هیف  رّكفأ  ام  تفرع  ول  يّمأ  اهب  ينقمرتس  يتلا  ةرظنلا  تلّیخت 
.يدی رهاظب  ّيّدخ  تحسمو  بعتلا ، ىلإ  برقأ  ریباعتب  لب  سوبع ، نود  نم  نیضفخنملا ، اهیبجاحو 

، تاشنإ ةعضب  ىوس  يّنع  دعبی  نكی  مل  .يقلح  شدخی  هتوص  ّنأ  ًابیرقت  ترعشو  ًادّدجم ، لآ  بحتنا 
.هنع فّفخأ  نأ  ّيلع 

ينّنأ دحأ  فرعی  نأل  ةرورض  .طئاحلا ال  ةهجاومب  ـي ، بنج ىلع  تعجطضاو  يدی  تضفخأ  ّالك ،
امّلك نكل ، .ينّدشی  ساعنلاب  ترعشو  ّينیع ، تضمغأ  .ّرسلا  اذهب  ظافتحالا  يننكمی  .هتدعاسم  دیرأ  ال 

.ًادّدجم لآ  عمسأ  تنك  مونلل ، مالستسالا  ىلع  تكشوأ 
يّمأ ىلإ  قاتشأس  ينّنأ  حیحص  .تیبلا  ىلإ  باهذلا  ىلع  يتردق  مدع  يف  تسیل  يتلكشم  امّبر 

اذه نكل  يّمأ ؛ يدی  نیب  ةكایحلا  رینانص  توصو  تایسمألا ، يف  ةأفدملا  ران  ىلٕاو  بیلاكو ، ـي  بأو
.يتدعم يف  رعشأ  يذلا  غارفلاب  ساسحإلل  دیحولا  ببسلا  سیل 

يف تقرغتساو  لآ ، بیحن  عمسأ  يكل ال  ّينذأ  لوح  ةداسولا  تففلو  ةركفلا ، هذه  رثإ  ينانسأ  تررص 
.يّدخ تحت  ةداسولا  تّلتبا  امنیب  مونلا ،



نماثلا لصفلا 
يف زوفلا  ةّیفیك  نومّلعتتس  هدعب ، نمو  .سّدسملا  مادختسا  ةّیفیك  وه  مویلا  هنومّلعتتس  سرد  لّوأ  "
متمد ام  ّظحلا ، نسحل   " .هریس عباتو  ّيلإ ، رظنی  نأ  نود  نم  يدی  ةحار  يف  ًاسّدسم  روف  عضو  كارع ."

". كلذ مكمیلعت  ىلإ  جاتحأ  الو  كّرحتم ، راطق  نم  زفقلا  ةیفیك  نوفرعت  مترص  دقف  انه ،
تننظ نكل ، .ماودلا  ىلع  ضكرن  نأ  ةعاجشلا  ةعامج  ءاضعأ  اّنم  عّقوت  نإ  برغتسأ  نأ  بجی  ال 

نم ًالیقث  يدسج  لاز  امف  .دیدج  نم  ضكرلاب  أدبن  نأ  لبق  ةحارلا  نم  تاعاس  ّتس  نم  رثكأ  لاننس  انّنأ 
.ساعنلا ةّدش 

ّنأ امبو  .ةلحرم  ّلك  يف  مكئادأ  بسحب  مكفّنصنو  مكمّدقت  بقارنس  .لحارم  ثالث  ىلإ  نیقلتلا  مسقنی  "
وحن ىلع  مكتبترم  اونّسحت  نأ  نكمملا  نمف  ةیئاهنلا ، مكتبترم  دیدحت  يف  ةیواستم  تسیل  لحارملا 

". ًابعص رمألا  اذه  نكی  نٕاو  تقولا ؛ رورم  عم  لصاوتم 
كلاب امف  مایألا ، نم  موی  يف  ًاسّدسم  لمحأ  نأ  عّقوتأ  مل  .يدی  ةحار  يف  حالسلا  ىلإ  تقّدح 

.هسمل دّرجمب  مهدحأ  يذؤأ  دق  يّنأكو  ًاریطخ ، يل  ودبی  وهف  .همادختساب 
ةهجاوم دنع  فّرصتلا  مدع  هّنأ  ىلع  هفّرعن  يذلا  نبُجلا  دّدبی  دادعتسالا  ّنأ  دقتعن  نحن  : " روف لاق 
ىلوألا ةلحرملا  ربتعت  .ةفلتخم  ةقیرطب  مكّدعت  بیردتلا  لحارم  نم  ةلحرم  ّلك  ّنإ  يلاتلابو ، .رطخلا 

". ةینهذ ةثلاثلاو  ةیفطاع ، ةیناثلاو  يساسأ ، لكشب  ةیدسج 
."؟ ةعاجشلاب ...رانلا  قالطإ  ةقالع  ام  ...ام  نكل ، : " تاملكلا نیب  بءاثتی  وهو  رتیب  هلأس 

رّمست .هیف  میقلت  توص  عمسن  نأ  لبق  رتیب  نیبج  ىلع  هتهوف  طغض  ّمث  هدیب ، سّدسملا  روف  بلق 
.بؤاثتلا نع  فّقوتو  هاف ، ًارغاف  هناكم  يف  رتیب 

اذه ىلع  فّرصت  اذل  ّيبغلا ، اهّیأ  ًاّوشحم  ًاسّدسم  لمحت  تنأف  ظقیتسا ، : " ًالئاق روف  هخّبو  ٍذئدنع ،
". ساسألا

.ةوسق رثكأ  ناوارضخلا  رتیب  انیع  تحبصأ  رشابملا ، رطخلا  لاوز  دعب  .سّدسملا  روف  ضفخأ 
ةعامج يف  هبلق  يف  امب  حوبلا  يف  هتایح  ىضق  امدعب  ّدرلا  نم  هسفن  عنم  نم  نّكمت  امدنع  ُتئجوف 

.هیّدخ رارمحا  نم  ًاحضاو  كلذ  ادبو  هناسل ، حامج  حبك  هّنأ  ریغ  .ةهاز  ـ نلا
كئاكبو كلاورس ، كثیولت  لامتحا  ّلقیسف  كسفن ، نع  عافدلل  ًأّیهم  تنك  نإ  ...كلاؤس  نع  بیجأس  "

ىلإ ًاضیأ  نوجاتحت  دق   " .هیبقع ىلع  رادتسا  ّمث  ّفصلا ، رخآ  دنع  روف  فّقوت  كّمأ ." ىلإ  ةدوعلاب  ًابلاطم 



". ينوبقار اذل ، .ىلوألا  ةلحرملا  يف  ًاقحال  تامولعملا  هذه 
ّلكل قیقرلا  بشخلا  نم  عّبرم  نع  ةرابع  تناكو  فادهألا ، هیلع  تتّبُث  يذلا  رادجلا  ةهجاومب  فقو 
.رانلا قلطأ  ّمث  نیتنثالا ، هیدیب  سّدسملا  لمحو  هیمدق ، نیب  ًادعابم  فقو  .ءارمح  رئاود  ثالث  هیلع  اّنم ،
ةرئادلا ةصاصرلا  تقرتخا  دقل  .فدهلا  ىلإ  رظنأل  يسأر  تلمأ  .ّينذأ  ملآ  ثیح  ًایوق  توصلا  ناك 

.ىطسولا
عافدلل مدختست  تاسّدسملا  نأ  نوربتعی  مهف  .ًادبأ  يترسأ  رمألا  اذه  بجعی  نل  .يفده  ىلإ  ّتفتلا 

.ةیصخش ًاضارغأ  مدخت  يلاتلابو  فنعلل ، مدختست  مل  نإ  سفنلا ، نع 
رذحب نیتنثالا  ّيدیب  سّدسملا  ضبقم  ُّتطحأو  ّيمدق ، نیب  تدعاب  ّمث  ينهذ ، نع  يترسأ  ُتدعبأ 
يهجو نع  هداعبإ  تدرأ  ينّنكل  يدسج ، نع  ًادیعب  هلمح  ّيلع  بعص  ثیح  ًالیقث ، سدسملا  ناك  .دیدش 

نع ًادیعب  شمكنأ  انأو  ربكأ ، ةّوقب  ّمث  نمو  ةیادبلا ، يف  دّدرتب  دانزلا ؛ ىلع  ُتطغض  .ناكمإلا  ردق 
ىلع يدیب  ُتطغض  ّمث  ترّثعت ، .يفنأ  وحن  فلخلا ، ىلإ  يادی  تَعفدناو  ّينذأ ، توصلا  ملآ  .سّدسملا 
نع ةدیعب  دیكأتلاب  اهّنأ  فرعأ  ينّنكل  ةصاصرلا ، تّطح  نیأ  فرعأ  .ينزاوت ال  ةداعتسال  يفلخ  رادجلا 

.فدهلا
.فدهلا تاصاصرلا  نم  ّيأ  بصت  ملو  ةثلاثو ، ةیناث ، ةرم  رانلا  تقلطأ 

نأ بجی  ةیئاصحإلا ، ةیحانلا  نم  : " لاقو لیِو ، همساو  ـي  برق فقی  ناك  ةفرعملا  نم  ّباش  مستبا 
، ًاثّعشم رقشألا  هرعش  ناك  أطخلا ." قیرط  نع  ولو  ّلقألا ؛ ىلع  ةدحاو  ةّرمل  فدهلا  تبصأ  دق  ينوكت 

.هیبجاح نیب  ةدعجملا  لصخلا  ىدحإ  لصفتو 
."؟ ًاقح : " تفتلأ نأ  نود  نم  تلق 

". ةعیبطلا نیّدحتت  كّنأ  ّنظأ  لجأ ، : " باجأ
عطتسأ مل  نإف  .ّلقألا  ىلع  ةكسامتم  ءاقبلا  ىلع  ةمّمصم  فدهلا ؛ ىلإ  ُّتفتلاو  ينانسأ ، تررص 

؟ ىلوألا ةلحرملا  زاتجأس  فیكف  ّيلإ ، لكوت  ةّمهم  لّوأ  ناقتإ 
ّيمدق ّنكل  فلخلا ، ىلإ  يادی  تّدترا  .دادترالل  ةّدعتسم  ةّرملا  هذه  تنكو  دانزلا ، ىلع  ةّوقب  ُتطغض 
ترظنو ـي ، بجاح تعفرف  فدهلا ، فرط  ىلع  ةصاصر  ترهظ  .ضرألا  ىلع  نیترّمسم  اتیقب 

.لیِو ىلإ  بارغتساب 
". بذكت تاّیئاصحإلا ال  ِتیأرأ ؟ : " لاق

.ًالیلق ُتمستبا 



دقل .ينحاتجت  ةقاطلا  نم  ةعفدب  ترعش  تلعف ، امدنعو  فدهلا ، ةباصإل  تالوج  سمخ  ُتقرغتسا 
ىلع رداق  ءيش  ىلع  رطیسی  امدنع  ةوقلاب  ناسنإلا  رعشی  .ّيدی  يف  ءفدلاب  ترعشو  ًامامت ، تقفتسا 

.بسحو ءيش  ىلع  ةرطیسلا  دنع  ىذألاب ؛ ببستلا 
.ًالعف ناكملا  اذه  ىلإ  يمتنأ  تنك  امّبر 

* * *

اذل ةبّلصتم ، يعباصأو  سّدسملا ، لمح  نم  ينناملؤت  يادی  تناك  ءادغلا ، ةحارتسا  انذخأ  امدنع 
، هیلإ ترظن  امّلك  .انعم  سولجلل  لآ  ةوعدب  انیتسیرك  تماق  .ماعطلا  ةعاق  ىلإ  يقیرط  يف  اهكّلدأ  تحر 

.هیلإ رظنلا  مدع  تلواح  كلذل  هءاكب ، عمسأ  تنك 
يروت ينترّذح  امدنع  .ةرادجلا  تارابتخا  ىلإ  يراكفأ  تداعو  يتكوشب ، ءالیزابلا  تابح  كّرحأ  تحر 

ّدب الف  ًائطاخ ، ًاقیرط  تكلس  نٕاو  ينیبج ، ىلع  موصوم  يئامتنا  ّنأ  ول  امك  ترعش  حومجلا ، ةروطخ  نم 
.نامأب ينّنأ  ينعی  اذه ال  ّنكل  ةلكشم ، ّيأ  رمألا  يل  بّبسی  مل  نآلا ، ىّتح  .كلذ  مهدحأ  ظحالی  نأ 

؟ ریطخ رمأ  عقوو  يصرح  نع  تیّلخت  ول  اذامف 
تایضایرلا ّفص  يف  ًاعم  اّنك  ينركذت ؟ الأ  لوقعم ؟! اذه  له  : " ةریطش ّدعت  يهو  لآ  انیتسیرك  تلأس 

". تمصلا نوّبحی  نّمم  تسل  انأو  .بسحو  عیباسأ  ةعضب  لبق 
". ىلوألا ةّصحلا  ًامئاد  تناك  دقف  تایضایرلا ، صصح  مظعم  يف  تمن  دقل  : " لآ باجأ 

؟ ًادبأ هعّقوتأ  نأ  نود  نم  تاونس  دعب  ينتغاب  ول  اذام  .رطخلا  رّخأت  ول  اذام 
."؟ انه تنأ  له   " .يهجو مامأ  اهعباصأ  تقطقطو  سیرت ." : " انیتسیرك تلاق 

."؟ رمألا ام  اذام ؟ "
رّكذتأ نل  ينّنكل  ةناهإلا ، دصقأ  .ّداوملا ال  ىدحإ  يعم  تسرد  كّنأ  نیركذت  تنك  اذإ  اّمع  كتلأس  "
.كلذك اولاز  امو  ّيلإ ، ةبسنلاب  نیهباشتم  نودبی  اوناك  تاذلا  ناركن  ءاضعأ  عیمجف  .حجرألا  ىلع  كلذ 

". نآلا مهنم  ةدحاو  تدع  ام  كّنأ  ریغ 
! ریكذتلا ىلإ  جاتحأ  ينّنأكو  .ةتماص  اهیلإ  تقّدح 

ّنإ لوقت  يّمأف  يلاب ، يف  رطخی  ام  لوق  ىلع  ةداتعم  انأ  ةظاظفب ؟ تثّدحت  له  ةفسآ ، : " تلاق
". لیمج فالغ  يف  عادخ  ىوس  سیل  بیذهتلا 

نیب ةبیط  تاقالع  ءوشن  نود  لوحی  يذلا  ببسلا  وه  اذه  ّنأ  ّنظأ  : " ًالیلق كحضأ  انأو  تلق 
، تاذلا ناركنو  ةفرعملا  لهأ  لعفی  امك  مهضعب  نوهركی  ال  تاذلا  ناركنو  ةهاز  ـ نلا لهأف  انتاعامج ."



نیذلا كئلوأ  ّنإ  نولوقی  ذإ  .مائولا  ةعامج  عم  يه  ةهاز  ـ نلل ةیلعفلا  ةلكشملاف  .مهضعب  نوبّنجتی  مهّنكل 
.ءاوجألا ءوده  ىلع  ظافحلل  عادخلا  ىلإ  ًامئاد  نوأجلی  رخآ ، ءيش  ّيأ  لبق  مالسلا  ىلإ  نوعسی 

."؟ انه سولجلا  يننكمی  له  : " ةلواطلا ىلع  هعبصإب  قرطی  وهو  لیو ، لاق 
."؟ ةفرعملا نم  كباحصأ  عم  سولجلا  دیرت  الأ  اذام ؟ : " انیتسیرك تلاق 

ينعی اهسفن ال  ةعامجلا  ىلإ  انئامتنا  دّرجمف  ـي ؛ باحصأ اوسیل  مه  : " هقبط عضی  وهو  لیو  باجأ 
". ًالوزع نوكأ  نأ  دیرأ  الو  نامیمح ، ناقیدص  اریمو  دراودإ  نإ  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب  .نومجسنم  انّنأ 

ىلإ ًاریثك ؛ امهضعب  نم  نیبیرق  اناكو  .نیتلواط  دعب  ىلع  ةفرعملا ، نم  نایتآلا  اریمو ، دراودإ  سلج 
ذإ ًادّیج ؛ امهتبقارف  دراودإ ، قناعتل  اریم  تفّقوت  .ماعطلا  ناعّطقی  امهو  ًاعم  ناّكتحت  اتناك  امهیعارذ  ّنأ  ّدح 

.قانعلا نم  ریثكلا  يتایح  يف  تدهاش  نأ  يل  قبسی  مل 
اضّرعتی نأ  يّنم  ءزج  رظتنا  .يرظنب  تحشأو  تفاخ ، توصب  ُتدّهنتف  اهوحن ، دراودإ  تفتلا 

.مهدحأ ينقناع  ول  هب  رعشأس  اّمع  سأیلا -  نم  ءيشب  رخآ -  ءزج  لءاست  امنیب  خیبوتلل ،
."؟ ًانلع كلذ  العفی  نأ  امهیلع  له  : " تلق

مل  " .هینیع شومر  هابجاح  سمالی  سبعی ، امدنع  بسحو ." هتقناع  دقل  : " ًابیجم يهجو  يف  لآ  سبع 
". ًانیشم ًالمع  ابكتری 

". ًانلع مهضعب  سانلا  قناعی  "ال 
.انیتسیركو لیوو ، لآ ، هجو  ىلع  اهسفن  ةمّهفتملا  ةماستبالا  ترهظ 

."؟ اذام : " تلق
مامأ ةفطاعلا  ضعب  راهظإ  نم  جعز  ـ نن الف  نحن  اّمأ  .تاذلا  ناركن  تامالع  هذه  : " انیتسیرك تباجأ 

". سانلا
". ًاذإ كلذ  ىلع  دایتعالا  ّيلع  هّنأ  ّنظأ  ...ًانسح  هآ ! : " يفتك تززه 

". تدرأ نإ  كتدورب ؛ ىلع  ءاقبلا  كنكمی  وأ  : " ًاركم ناعملت  ناوارضخلا  هانیعو  لیو ، لاق 
.اهمضقو اهطقتلاف  زبخ ، ةعطق  انیتسیرك  هیلع  تمر 

". ءيش ّلك  كتفرعم  تنأ  يعّدت  املثم  ًامامت  اهعبط ؛ نم  ةدوربلاف  .اهعم  ًائیند  نكت  ال  : " تلاق
."! ةدراب تسل  : " ةلئاق تفته 

". كاّدخ ّرمحا  دقل  يرظنا ، .ًابّبحت  كلذ  تلق  رمألا ، اذه  لایح  يقلقت  ال  : " لیو لاق 
، ٍناوث دعبو  كحضلا ، ىلع  يسفن  ُتربجأ  .عیمجلا  كحضف  ًارارمحا ، يهجو  تداز  ةظحالملا  كلت 



.يعیبط لكشب  ةكحضلا  تتأ 
.ًادّدجم كحضن  نأ  لیمجلا  نم 

* * *

تحت ًاریرص  تردصأ  ةقّقشم ، ةیبشخ  ضرأ  تاذ  ةمخضو ، ةدیدج  ةعاق  ىلإ  روف  انداق  ءادغلا ، دعب 
.رضخأ حول  قّلُع  رسیألا ، رادجلا  ىلعو  .طسولا  يف  ةموسرم  ةریبك  ةرئاد  ىلع  يوتحت  تناك  .انمادقأ 

.نیحلا كلذ  ذنم  ًادحاو  َرأ  مل  ينّنكل  حوللا ، كلذ  لثم  نومدختسی  ىلوألا  ةیساردلا  لحارملا  ةذتاسأ  ناك 
.ایجولونكتلا ّمث  نمو  ًالّوأ ، يتأی  بیردتلا  ناعجشلا : تایولوأب  ةقالع  رمألل  تناك  امّبر 

نوللا ةتهاب  ةمكالم  سایكأ  ةفرغلا  رخآ  يف  تقّلُعو  يئابفلألا ، بیترتلاب  حوللا  ىلع  انؤامسأ  تبتُك 
.مادقأ ثالث  ةفاسم  رخآلا  نع  اهنم  دحاولا  دعبی 

.عیمجلا هاری  ثیح  طسولا ، يف  روف  فقوو  اهفلخ ، انففطصا 
اذه نم  فدهلا  .سفنلا  نع  عافدلا  ةیفیك  نآلا  نومّلعتتس  حابصلا ، اذه  مكل  تلقو  قبس  امك  : " لاق
ىلإ نوجاتحتسو  تایّدحتلاو ، تادیدهتلا  ىلإ  ةباجتسالل  مكداسجأ  دادعٕاو  فّرصتلل ، مكدادعإ  وه  نیرمتلا 

". ةعامجلا هذه  يف  ةایحلا  دیق  ىلع  ءاقبلا  نوونت  متنك  نإ  دیكأتلاب  كلذ 
.نیقلتلا ةلحرم  زایتجا  وه  هیف  رّكفأ  ام  ّلُج  .ةعاجشلا  ةعامج  يف  ةایحلا  لّیختأ  نأ  ىّتح  يننكمی  ال 

مّلعتی نمف ال  .هابتنالاب  مكیصوأ  اذل ، .لاتقلاب  نوأدبتس  ًادغو  ةّینقتلا ، ىلع  مویلا  فّرعتنس  : " روف لاق 
". ىذألل ضّرعتیسف  ةعرسب 

ّمث نمو  ءاوهلا ، يف  ًالّوأ  اهنم ؛ ّلك  ءادأ  ةیفیك  انل  رهظأو  ةفلتخم ، تامكل  سمخ  ءامسأ  روف  ركذ 
.ةمكالملا سیك  ىلع 

فیك فرعأل  تالواحم  عضب  ىلإ  تجتحا  ةیامرلا ، ىلع  تبّردت  املثمو  .ةسرامملاب  مّلعتأ  تحر 
انمّلعی مل  هّنأ  عم  ةبوعص ، رثكأ  تالكرلا  تدب  .هدسج  لثم  ودبی  هلعجأل  يدسج  كّرحأ  فیكو  فقأ ،

هّنأ ریغ  رمحألا ، نوللاب  يترشب  غبصو  ّيمدقو ، ّيدی  ةمكالملا  سیك  ملآ  .ةیساسألا  ئدابملا  ىوس 
.بلصلا شامقلاب  مطترت  فارطأ  تاوصأ  ىوس  عمسأ  نكأ  مل  .هناكم  نم  كّرحت  داكلاب 

ترعش يمامأ ، فّقوت  امدنع  .تاكرحلا  ىلع  بّردتن  نحنو  انبقاریو  نیئدتبملا ، نیب  لّوجتی  روف  حار 
يسأر نم  يدسج ، ىلع  هانیع  تلاجو  ّيلإ ، قّدح  .ةكوشب  اهكّرحی  ًادحأ  ّنأ  ول  امك  تبلقنا  يئاشحأ  ّنأ 

.ةیملعو ةیلمع  تارظنب  ّيمدق ؛ ىّتح 
كنكمی .كیقفرمو  كیتبكر  مادختسا  كل  لضفألا  نم  كلذل ، .ةّیوق  تالضع  نیكلمت  تنأ ال  : " لاق



". اهفلخ ربكأ  ةوق  عضو 
يصفق نم  ةهج  سمال  هّفك  لفسأ  ّنإ  ثیح  .ةلیوط  هعباصأ  تناك  .ينطب  ىلع  هدیب  طغض  ةأجف ،

.هیف تقلمحو  ةّوقب ، ضبنی  ـي  بلق ذخأ  .ىرخألا  ةهجلا  هعباصأ  تسمال  امنیب  يردصلا ،
". ةدودشم ةقطنملا  هذه  ءاقبإ  يسنت  ال  : " ئداه توصب  لاق 

ينّنكل بیرغ ، اذه  .هباهذ  دعب  ىّتح  هدی  طغضب  رعشأ  تیقب  ينّنأ  ریغ  هریسم ، عباتو  هدی ، روف  عفر 
.نیرمتلا عباتأ  نأ  لبق  ٍناوث  عضبل  سّفنتلاو  فّقوتلا ، ىلإ  تررطضا 

.اهقفرمب انیتسیرك  ينتزكو  ءاشعلا ، لوانتل  روف  انَلسرأ  امدنع 
هّنإ : " اهفنأ ىلع  ةریشكت  ترهظ  دقو  تفاضأ ، ّمث  همامأ ."؟ ةفقاو  ءاقبلا  تعطتسا  فیك  : " تلاق

". هب مّلكتی  يذلا  ضفخنملا  هتوصب  ينفیخی 
فخأ مل  ينّنكل  هباصعأب ، مّكحتلا  يف  عرابو  ئداه  هّنإ  .هتقمرو  فلخلا ، ىلإ  ترظن  ...هّنإ ." لجأ ، "

". ًالعف فیخم  ًاریخأ ..." : تلق  .ينیذؤی  نأ 
". ًامشو عضأ  نأ  دیرأ  : " لاقو انمامأ ، ریسی  ناك  يذلا  لآ  تفتلا  بادرسلا ، ىلإ  انلصو  امدنع 

."؟ هدیرت يذلا  مشولا  لكش  ام  : " انفلخ نم  لیو  هلأس 
ءاكبلا نع  فّقوتأ  نأو  ةمیدقلا ، ةعامجلا  تكرت  ينّنأ  بسحو  رعشأ  نأ  دیرأ  .فرعأ  ال   " .لآ كحض 

". ينومتعمس مكّنأ  فرعأ  : " فاضأف دحأ ، هبجی  مل  اهیلع ."
ىلع كّنأ  ّنظأ  ينّنكل  .كسفن  كلامتت  نأ  مّلعت  لجأ ، : " تلاقو ةمخضلا  لآ  عارذ  انیتسیرك  تزكو 
وذحن نأ  انیلعف  ناكملا ، اذه  ىلإ  ءامتنالا  اندرأ  نإ  .كانه  مدقو  انه  مدق  طسولا ، يف  فقن  نحنف  ّقح ،

". مهوذح
.ّيلإ ترظن 

". يهجو بقثأ  وأ  بیجع ، نولب  هغبصأ  وأ  يرعش ، ّصقأ  نل  ّالك ، : " تلق
". كتّرس نع  اذامو  : " تلاق

.تهّوأت
تبّبس .مونلا  تقو  نیحی  ىّتح  هیف  بغرن  ام  لعف  انناكمإب  حبصأ  مویلا ، كلذل  ىهتنا  بیردتلا  نأ  امب 

.لوؤسملا وه  نوكی  دق  بعتلا  ّنأ  عم  ًابیرقت ، راودلا  ةركفلا  كلت  يل 
ىلإ ينتبحسو  مشولا ، ةلاص  يف  لیوو  لآ  يقالنس  انّنأ  انیتسیرك  تنلعأ  .سانلاب  ّجعی  بادرسلا  ناك 
تحت راجحألا  ترثانتف  بادرسلا ، ضرأ  قوف  اندعصو  قیرطلا ، يف  انرّثعت  .سبالملل  صّصخملا  ناكملا 



.انمادقأ
". ةیدامر سبالم  يدترأ  دعأ  مل  انأ  يسبالم ، بطخ  ام  : " اهتلأس

كبجعت مل  نإ  .بسحو  كتدعاسمب  يل  تحمس  ّاله  .ساقملا  ةریبكو  ةحیبق  اهّنإ  : " دّهنتت يهو  تباجأ 
". كدعأ ًادّدجم ، اهئادترال  ةّرطضم  تسلف  اهراتخأس ، يتلا  سبالملا 

ىّتح هلوط  لصی  دوسأ  ًابوث  يدترأ  انأو  سبالملا  ةفرغ  يف  ةآرم  مامأ  تفقو  قئاقد ، رشع  دعب 
تضفرو يل  هْتَقتنا  يذلا  لّوألا  بوثلل  ًافالخ  ّيَقاسب ، ةقصتلم  الو  ًادج ، ةعساو  ةرونتلا  نكت  مل  .نیتبكرلا 

ىلع ةفاثكب  ىّلدتف  يرعش ، ةدقع  انیتسیرك  تّلح  .نیتیراعلا  ّيعارذ  يف  يرست  ةریرعشقب  تسسحأ  .هءادترا 
.ّيَفتك

.دوسأ ًاملق  تَلمح  كلذ ، دعب 
". لحك : " تلاق

ترّرم امنیب  ةدماج ، تفقوو  ّينیع ، ُتضمغأ  نیملعت ." امك  ةلیمج ، ودبأ  يلعج  نم  ينّكمتت  نل  "
ينّنأ ول  امك  ضبقنت  يتدعمب  ترعشف  سبالملا ، هذهب  يترسأ  مامأ  ةفقاو  يسفن  تلّیخت  .ّيَنفج  ىلع  ملقلا 

.نایثغلاب ةباصإلا  كشو  ىلع 
". رظنلل ةتفال  ينوكت  نأ  كدیرأ  لامجلاب ؟ هبأی  نم  "

، كلذ ءانثأ  يف  يتاضبن  تعراست  .لجخ  نود  نم  يتروص  ىلإ  ىلوألا  ةّرملل  تقّدحو  ّينیع ، تحتف 
راكفألاو تاداعلا  ةفلاخم  ّيلع  بعصلا  نم  نوكیس  .خیبوتلل  ضّرعتأسو  دعاوقلا  تقرخ  ينّنأ  ول  امك 

ينّنكل .ةدّقعم  زیرطت  ةعطق  نم  دحاو  طیخ  بحس  لثم  ًامامت  تاذلا ؛ ناركن  ةعامج  ّيف  اهتعرز  يتلا 
.ًافلتخم ًاصخش  حبصأس  .ةدیدج  دعاوقو  ةدیدج ، ًاراكفأو  ةدیدج ، تاداع  يسفنل  دجأس 

.نیتقراخ ناودبت  لحكلا  امهلعجف  يدامرلا ، ىلإ  لئام  تهاب  نولب  نكل  نیواقرز ، يانیع  تناك 
، ًاّدج ناتریبك  يانیعف  ةلیمج ، تسل  انأ  .ءالتماو  ةنویل  رثكأ  يتامسق  تدب  يهجوب ، طاحأ  يذلا  يرعشبو 

.رظنلل ًاتفال  يهجو  حبصأ  .ّقح  ىلع  انیتسیرك  تدجو  ينّنكل  ًاّدج ، لیوط  يفنأو 
ًاصخش ىرأ  ينّنأ  رعشأ  لب  ىلوألا ، ةرملل  يسفن  ىرأ  ينّنأ  رعشأ  ال  نآلا ، يهجو  ىلإ  رظنأ  امدنع 
.ةدئاملا ىلع  تمصلا  مزتلت  تناك  ةآرملا ، يف  ةفطاخ  تاظحلل  اهتیأر  يتلا  سیرتایبف  .ىلوألا  ةرملل  رخآ 

.سیرت يه  هذه  اهتارظن ؛ ينرسأت  ةاتف  يهف  هذه  اّمأ 
". ةذاّخأ ...تنأ  نیرتأ ؟ : " تلاق

.ةآرملل تمستباف  يل ، اهمّدقت  نأ  نكمی  ةلماجم  لضفأ  كلت  تناك  فورظلا ، هذه  تحت 



."؟ كبجعت له  : " تلاق
". ًافلتخم ًاصخش  ...ودبأ  .لجأ  : " يسأرب تأموأ 
."؟ ئّیس مأ  نسح  اذه  لهو  : " ينتلأسو تكحض 

لب تاذلل ، ةركانك  يتیوه  نع  يّلختلا  ةركف  ينجعزت  مل  ىلوألا ، ةرّملل  .ًادّدجم  يسفن  ىلإ  ترظن 
.لمألا ينتطعأ 

اذه ّلك  ةآرملا  يف  يسفن  لّمأتب  ًاقلطم  يل  حمسی  نكی  مل  ةفسآ ، .نسح  لب  : " ةبیجم يسأر  تززه 
". تقولا

". كلذ يفرعا  راوطألا ، ةبیرغ  تاذلا  ناركن  ةعامج  ًاّقح !؟ : " ةركنتسم اهسأر  انیتسیرك  تّزه 
ةّدعتسم تسل  ينّنأ  ّالإ  ةمیدقلا ، يتعامج  نع  تیّلخت  ينّنأ  حیحص  لآ ." مشو  ىرنل  انب  ایه  : " تلق

.اهداقتنال دعب 
لهسلا نم  .رهشأ  ةّتس  ّلك  سبالملا  نم  ًابیرقت  ةهباشتم  تاعومجم  راتخن  يّمأو  انأ  اّنك  تیبلا ، يف 

.ةعاجشلا عّمجم  يف  عّونتم  ءيش  ّلك  نكل  ةهباشتم ، ًاضارغأ  ءرملا  يرتشی  امدنع  دراوملا  صیصخت 
بوثلا ينفّلك  دقو  .رهش  ّلك  هقافنإل  طاقنلا  نم  نّیعم  ددع  ىلع  لصحی  ةعامجلا  يف  وضع  ّلكف 

.اهادحإ
ناك انلصو ، امدنع  .مشولا  ةلاص  ىلإ  يّدؤملا  قّیضلا  قیرطلا  لوط  ىلع  انیتسیركو  انأ  انقباست 

، ربحلاب ةّوسكم  هترشب  مظعم  دسجلا ، لیحنو  ةماقلا  ریصق  لجر  موقی  امنیب  ّيسركلا ، ىلع  ًاسلاج  لآ 
.هعارذ ىلع  توبكنع  مسرب 

اسلج امدنع  .ةلیمج  ةروص  ایأر  امّلك  امهضعب  نازكی  اناكو  روصلا ، بتك  انیتسیركو  لیو  حّفصت 
، بلصو بحاش  لیوو  ةلیحنو ، ءارمس  انیتسیرك  .امهنیب  ضقانتلا  ىدم  تظحال  امهضعب ، نم  برقلاب 

.امهیهجو قرافت  يتلا ال  ةماستبالا  يف  ناهباشتم  امهّنكل 
ّمضت مائولا  ةعامج  اهدحو  ماّیألا ، هذه  يف  .ناردجلا  ىلع  موسرلا  لّمأتأ  انأو  ةفرغلا ، يف  ُتلّوجت 

ىلع ناسنإلا  هقفنی  يذلا  تقولا  ّنأ  ربتعتو  ّيلمع ، ریغ  ًارمأ  ّنفلا  ىرت  تاذلا  ناركن  ةعامجف  .نیناّنف 
بتكلا يف  ةینف  ًالامعأ  تیأر  ينّنأ  عمو  كلذل ، .نیرخآلا  ةمدخل  هصّصخی  نأ  نكمی  نونفلا  قّوذت 

، ًائفادو ًاریغص  ودبی  ءاضفلا  تلعج  موسرلاف  .لبق  نم  هذهك  ةنیزم  ةفرغ  يف  فقأ  مل  ينّنأ  ّالإ  ةیسردملا ،
ىلع رقص  ةروص  ينترّكذ  .رادجلا  ىلع  يلمانأ  ترّرم  .تاعاسل  انه  هسفن  ىسنی  نأ  ءرملل  نكمی  ثیح 

.قّلحم رئاط  مسر  هتحت  تیأرو  يروت ، مشوب  ناردجلا  دحأ 



."؟ كلذك سیلأ  لیمج ، .دوسأ  بارغ  اذه  : " لوقی يفلخ  ًاتوص  تعمس 
امنیب ایارملا ، طیحت بـي  رابتخالا ، ةفرغ  ىلإ  تدع  ينّنأ  ترعشف  كانه ، ةفقاو  يروت  تیأرو  ّتفتلا 

.ًادّدجم اهتیؤر  عّقوتأ  مل  .ينیبجب  كالسألا  تقّلع 
."؟ كلذك سیلأ  سیرتایب ، .ةیناث  كارأ  نأ  يلابب  رطخی  مل  .ًابحرم  : " ةلئاق تمستبا 

."؟ انه نیلمعت  له  .سیرت  عقاولا ، يف  : " اهتبجأ
ىلع اهدی  تعضو  تقولا ." مظعم  انه  ينّنأ  ریغ  بسحو ، تارابتخالا  لالخ  ةلطع  تذخأ  .لجأ  "

."؟ كلذك سیلأ  ىنبملا ، حطس  نع  زفق  نم  لّوأ  تنك  .مسالا  اذه  فرعأ  : " ةفیضم اهنقذ 
". لجأ "

". تنسحأ "
.انیتسیركو ال لیو  ىلإ  ترظن  ...يف ." كعم  ثّدحتلا  ّدوأ  يعمسا ،  " .رئاطلا مسر  تسمل  ًاركش ." "

". ام تقو  يف  عوضوم ، .ةلئسألا ..."  ناحرطیس  ذإ  نآلا ، يروتب  درفنأ  نأ  يننكمی 
ةعباتم نآلا  كیلع  ناكمإلا ، ردق  كتدعاس  دقل  .كلذ  كب  ردجی  هّنأ  ّنظأ  ال  : " ضفخنم توصب  تلاق 

". كدرفمب قیرطلا 
، نآلا اهاّیإ  يئاطعإل  ةّدعتسم  نكت  مل  نإ  .كلذ  نم  ةقثاو  انأ  ةبوجأ ، اهیدل  .ةءاتسم  ّيتفش  ُتقبطأ 

.ًاقحال مّلكتلا  ىلع  اهلمحأل  ةقیرط  دجأ  نأ  ّيلعف 
طارقأ وأ  ماشوأ  عضو  يونأ  نكأ  مل  .ریطلا  مسر  يهابتنا  تفل  ًامشو ."؟ يعضت  نأ  نیدیرتأ  : " تلاق

نم نّكمتأ  نلو  يترسأ ، نیبو  ينیب  رخآ  ًاقئاع  عضأسف  تلعف  نإ  ينّنأ  ملعأ  انأف  .انه  ىلإ  تیتأ  امدنع 
.اننیب قئاع  رغصأ  اذه  حبصیس  ام  ناعرسف  وحنلا ، اذه  ىلع  انه  يتایح  تّرمتسا  نٕاو  .ًادبأ  هتلازإ 

اهرّكذی يذلاو  هیلع ، تبّلغت  فوخ  ىلإ  زمری  يذلا  اهمشو  نع  يروت  هتلاق  ام  نآلا  تمهف  ينّنأ  دیب 
.ةدیدج ةایح  يسفنل  ذخّتأ  انأو  ةمیدقلا ، يتایح  اهب  مّركأ  ةقیرط  ةّمث  امّبر  .مویلا  يه  نیأو  تناك  نمب 

". رویطلا هذه  نم  ةثالث  لجأ ، : " تبجأ
دحأ رویطلا  هذه  نم  رئاط  ّلك  لّثمیس  .ي  ـ بلق وحن  اهناریط ؛ ّطخ  دّدحأ  انأو  يقنع ، لفسأ  تسمل 

.يفلخ اهتكرت  يتلا  يترسأ  دارفأ 



عساتلا لصفلا 
نع دعتبا  لاتقلا ." ىلع  بیردتلا  يف  مویلا  كراشی  نل  مكدحأ  ّنإف  درفم ، مكددع  ّنأ  امب  : " روف لاق 

.ةغراف يمسا  بناجب  ةناخلا  تناك  .ةرظن  ّيلع  ىقلأو  بیردتلا ، ةعاق  يف  حوللا 
.لیجأتلا اذه  دعب  تخترا  دق  يتدعم  ةدقع  ّنأ  تسسحأ 

، ينملؤت يتلا  يتالضع  ىدحإ  اهعوك  باصأ  ًادیج ." سیل  اذه  : " اهعوكب ينزكت  يهو  انیتسیرك  تلاق 
.تلفجأف حابصلا ، اذه  يدسج  تالضع  مظعم  لاح  كلت  تناكو 

". هوأ "
". ةبابدلا عم  ىرابتأس  يرظنا ، نكل  .ةفسآ  : " تلاق

يف نیمیقملا  ةّیقب  نع  ينتبجح  كلذ ، لبقو  .روطفلا  لوانتل  ًاعم  انیتسیركو  انأ  انسلج  حابصلا ، اذه 
ىلإ برقأ  نازوس  تناك  .لبق  نم  اهلثم  ةقیدص  ىلع  تلصح  نأ  يل  قبسی  مل  .يسبالم  لّدبأ  انأو  ربنعلا 

.تَبهذ امنیأ  اهقفاری  تربور  ناكو  يّنم ، بیلاك 
ةیلعف تاقادص  ءرملا  میقی  نأ  بعصلا  نمف  .ةّیقیقح  ةقیدص  ىلع  ُتلصح  نأ  يل  قبسی  مل  هّنأ  ّنظأ 

اذه ىلع  يرجت  انه ال  رومألا  ّنكل  .مهسفنأ  نع  نوثّدحتی  الو  ةدعاسملا  لوبق  نوعیطتسی  سانأ ال  عم 
ىلع ِضمی  مل  هّنأ  عم  نازوس ؛ نع  اًموی  تفرع  اّمم  رثكأ  انیتسیرك  نع  فرعأ  تحبصأ  دقف  .وحنلا 

.نیموی نم  رثكأ  انئاقل 
". يلوم  " مسا بناجب  حوللا  ىلع  انیتسیرك  مسا  تیأرو  ةباّبدلا ."!؟ "

نم رخآلا  فرطلا  يف  ةعومجملا  ىلإ  تراشأو  لیلقب ." اهنم  ةثونأ  رثكأ  رتیب  ّنكل  لجأ ، : " تلاق
عّتمتت يلومف  .امهنیب  هبشلا  هجوأ  يهتنت  انه  نكل  انیتسیرك ، لثم  ةماقلا ، ةلیوط  يلوم  تناك  .ةفرغلا 

.مخض فنأو  ةیز ، ـ نورب ةرشبو  نیتضیرع ، نیفتكب 
مهمادقأ تّبد  نأ  ذنم  نولصفنی  ةثالثلا ال  ءالؤه  : " تلاقو يلومو  وردو ، رتیب ، ىلإ  انیتسیرك  تراشأ 

". مههركأ انأ  .ضرألا  ىلع 
، روف انمّلع  املثم  ةیامحلل ؛ امهیهجو  مامأ  امهیدیأ  اعضو  .ةبلحلا  يف  امهضعب  مامأ  لآو  لیو  فقو 

رظنأ تنك  امنیب  .هضرع  فعضبو  مدق ، فصنب  لیو  نم  لوطأ  لآ  ناك  .امهضعب  لوح  نارودی  اذخأو 
ةهجاوملا هذه  مودت  نل  .هانیعو  هاتفش  كلذكو  ریبك ، هفنأف  ًاضیأ ؛ ةریبك  ههجو  تامسق  ّنأ  تظحال  هیلإ ،

.ًالیوط



ناتّینحم هافتكو  ةینبلا ، ّيوق  هّنكل  يلومو ، رتیب  نم  ةماق  رصقأ  ورد  ناك  .هیقیدصو  رتیب  ىلإ  ترظن 
.ةمیدق ةرزج  نولب  يلاقتربلا ، ىلإ  ًالئام  رمحأ  هرعش  ناكو  .ًامود 

."؟ مهبطخ ام  : " تلق
امدنعو .ىرخأ  تاعامج  نم  دالوأ  عم  كارعلا  لعتفی  ناك  ًاراغص ، اّنك  امدنع  .هعبطب  ریّرش  رتیب  "

اوناك عبطلابو ، .ئدابلا  وه  رخآلا  دلولا  ّنأ  معزیو  ءاكبلاب ، أدبی  ةلكشملا ، ّضفل  ریبك  صخش  يتأی 
.ءازهتساب تكحض  ّمث  ًادبأ ." بذكن  نحنو ال  ةهاز ، ـ نلا ةعامج  نم  انّنأل  هنوقّدصی ؛

يهف ...يلوم  اّمأ  .ّلقتسم  لكشب  رّكفی  هّنأ  يف  ّكشأو  هّلظك ، همزالی  ورد  : " ةفیضم انیتسیرك  ترّشك 
". ةعتملا دّرجمل  رّبكملا ؛ لامعتساب  لمنلا  نوصّمحی  نیذلا  صاخشألا  نم 

مستبا ةعاقلا ، نم  ىرخألا  ةهجلا  يف  .تلفجأف  هّكف ، ىلع  لآ  نم  ةیوق  ةمكل  لیو  ىّقلت  ةبلحلا ، يف 
.هبجاح يف  ةقّلعملا  طارقألا  دحأ  كّرحو  لآل ، كیرإ 

ههجو ریباعت  نم  ادب  نكل ، .ةیناثلا  ةمكللا  ىرخألاب  ّدرو  ههجو ، ىلع  هیدی  ىدحإ  عضوو  لیو ، رّثعت 
.ّيوق هّنكل  ءيطب ، لآ  .ًامالیإ  ّلقأ  سیل  ةمكللا  ّدر  ّنأ 

.نوسماهتی مهضعب  ىلع  اونحنا  ّمث  انیلع ، ةفطاخ  تارظن  يلومو  وردو ، رتیب ، ىقلأ 
". مهنع مّلكتن  انّنأ  اوفرع  مهّنأ  دقتعأ  : " تلق

". مههركأ ينّنأ  نوفرعی  مهّنإ  كلذ ؟ يف  اذامو  "
."؟ فیك ًاقح ! "

تّرمحاو ضرألا  ىلإ  ترظنف  انأ ، اّمأ  .مهل  تحّولو  ةعنطصم ، ةماستبا  انیتسیرك  مهیلإ  تهّجو 
.تاذلا ناركن  ئدابم  عم  ضقانتت  ةبیغلاف  .ساسألا  يف  ًادحأ  باتغأ  نأ  بجی  .ياتنجو ال 

ىلع فقو  ام  ناعرس  هنأ  ریغ  ًاضرأ ؛ لآ  طقسف  فلخلا ، ىلإ  اهّدشو  لآ ، قاس  لوح  هلجر  لیو  ّفل 
.ًادّدجم هیمدق 

ىلع ةیوتسم ؛ ةیولعلا  اهنانسأ  تناك  .مستبت  يهو  اهنانسأ  نیب  نم  ةرابعلا  هذه  تلاق  كلذب ." مهتربخأ  "
نع ریبعتلا  يف  نیحیرص  نوكن  نأ  لواحن  ةهاز  ـ نلا يف  نحنف   " .ّيلإ ترظن  .ةیلفسلا  اهنانسأ  سكع 

."؟ هبأی نم  .كلذ  اولعفی  مل  نورخآ  نوریثكو  يننوّبحی ، مهّنأ ال  ينوربخأ  سانلا  نم  ریثكلا  .انرعاشم 
". سانلا رعاشم  حرجن  نأ  انب  ضرتفی  ...نكل ال  : " تلق

هللا نم  ةبه  اوسیل  مهّنأ  مهرّكذأ  انأف  .مههركأ  امدنع  مهدعاسأ  ينّنأ  يف  ریكفتلا  ّبحأ  : " تلاق
". ةیرشبلل



رثكأ اناكو  ىرخأ ، ٍناوث  عضبل  لیوو  لآ  هجاوت  .ًادّدجم  ةبلحلا  ىلإ  يزیكرت  ُتلّوح  ّمث  ًالیلق ، ُتكحض 
هّنكل ةلوجلا ، يهنی  نأ  لمأ  ىلع  روف  ىلإ  ارظن  .هینیع  نع  رقشألا  هرعش  لیو  دعبأ  .لبق  يذ  نم  ًادّدرت 

.هتعاس ىلإ  كیرإ  رظن  هنم ، مادقأ  ةّدع  دعب  ىلع  .ًاتماص  يقبو  نیعارذلا ، فوتكم  فقو 
نأ نادیرت  له  انه ؟ وهلن  انّنأ  ناّنظت  له  : " كیرإ حاص  امهضعب ، لوح  نارودلا  نم  ٍناوث  عضب  دعب 

!". اكراعت ًالثم ؟ ةوفغ  ذخأن 
يهتنت ىتم  لیبقلا ؟ اذه  نم  ءيش  وأ  طاقن  ةّمث  له  ...نكل  : " لاق ّمث  هیدی ، ضفخأو  لآ ، ماقتسا 

."؟ ةارابملا
". ةعباتملا نع  ًازجاع  امكدحأ  حبصی  امدنع  يهتنت  : " كیرإ باجأ 

". ًاضیأ مالستسالا  امكدحأل  نكمی  ةعاجشلا ، نیناوق  بسحب  : " روف لاق 
حمست الف  ةدیدجلا ، نیناوقلا  اّمأ  ةمیدقلا . نیناوقلا  بسحب  اذه  : " لاقو ناعمإب  روف  ىلإ  كیرإ  رظن 

". مالستسالاب دحأل 
". نیرخآلا ةّوقب  فرتعی  عاجشلا  لجرلا  : " روف باجأ 

". ًادبأ ملستسی  عاجشلا ال  لجرلا  "
امهدحأ ناعجشلا ، نم  نیعون  ىلإ  رظنأ  ينّنأ  ترعش  .ناوث  عضبل  امهضعب  ىلإ  كیرٕاو  روف  قّدح 

بحاص وه  ناعجشلا -  رغصأ  كیرإ -  ّنأ  فرعأ  تنك  انأ  ىّتح  نكل  .محری  ال  رخآلاو  فیرش ،
.ةطلسلا

.هدی رهاظب  اهحسمف  لآ ، نیبج  ىلع  قرعلا  تارطق  ترهظ 
!". اهسفن ةعامجلا  يف  نحنف  هیلع ، راصتنالا  نم  ةركفلا  ام  .فیخس  اذه  : " هسأر ّزهی  وهو  لآ ، لاق 
". لوسكلا اهّیأ  ينمزهت  نأ  لواح  اّیه ، ةلوهسلا ؟ هذهب  رمألا  ّنأ  ّنظتأ  هآ ، : " مستبی وهو  لیو  هلأس 
عیطتسی هّنأ  ًاقح  دقتعی  له  .لبق  نم  ًادوجوم  نكی  مل  ًامیمصت  هینیع  يف  تیأر  .ًادّدجم  هیدی  لیو  عفر 

.ًاضرأ لآ  هحرطیس  سأرلا ، ىلع  ةدحاو  ةبرضبف  زوفلا ؟
ىلع قرعلا  عملو  لیو ، ضفخناف  ةمكل ، لآ  بّرج  .عقاولا  يف  لیو  برضی  نأ  عاطتسا  نإ  اذه 

، مامألا ىلإ  لآ  عفدناف  .هرهظ  ىلع  ةّوقب  هلكرو  لآ ، فلخ  قلز  ـ نا ّمث  ىرخأ ، ةمكل  ىدافت  .هقنع  رّخؤم 
.رادتساو

فقاو وهو  ةببدلا  دحأل  ةروص  هیف  تناكو  .ءاضیبلا  ةببدلا  نع  ًاباتك  تأرق  ًاّنس ، رغصأ  تنك  امدنع 
.نآلا لآ  ادب  اذكه  .ةفیخم  ًاتاوصأ  ردصی  وهو  مامألا ، ىلإ  ناتدودمم  هادیو  نیتیفلخلا ، هیتمئاق  ىلع 



.ةّوقب هّكف  ىلع  همكل  ّمث  تالفإلا ، نم  نّكمتی  يكل ال  هعارذب  كسمأو  لیو ، ىلإ  عفدنا 
ةضبق نم  تلفأ  .هدسج  ىخترا  مث  نائفطنت ، سفركلا  نولب  نیتبحاشلا  نیوارضخلا  لیو  ينیع  تیأر 

.يردص حاتجتو  يرهظ ، يف  يرست  ةدوربلاب  ترعشف  .ضرألا  ىلع  ىواهت  ّمث  لآ ،
.لیو بواجت  راظتناب  ةفرغلا  ىلع  تمصلا  میخ  .هّدخ  ىلع  تّبری  هبرق ، ىنحناو  هلیمزب ، لآ  قلمح 

ًاحضاو ادبو  هینیع ، ّفر  ًاریخأ ، .هتحت  هیعارذ  ىدحٕاو  ناوث ، عضبل  ضرألا  ىلع  ًایقلتسم  ّلظ  هّنأ  ریغ 
.راودلاب بیصأ  هّنأ 

هّنأ ول  امكو  ةمیلو ، ناك  ول  امك  ضرألا ، ىلع  مّوكملا  لیو  دسج  ىلإ  مهنب  قّدح  هفقوأ ." : " كیرإ لاق 
.ةوسقلا نع  ناّمنت  هاتفش  تناك  .عیباسأ  ذنم  لكأی  مل 

.زاف دقل  .ةرئادب  لآ  مسا  طاحأو  حوللا ، ىلإ  روف  تفتلا 
.ةبلحلا جراخ  ىلإ  هّرجو  فلخلا ، ىلإ  لیو  عارذ  لآ  ّدش  انیتسیركو ."! يلوم  رود  ناح  : " كیرإ حاص 

.كلذ ةدئاف  ام  فرعأ  ال  ينّنكل  ّظحلا ، اهل  ىّنمتأ  نأ  تددو  .اهعباصأ  قطقطت  انیتسیرك  تذخأ 
.اهلوط اهدعاسی  نأ  لمآ  .يلوم  نم  ریثكب  رثكأ  ةلیحن  اهّنكل  ةفیعض ، تسیل  انیتسیركف 

دنع ةظحلل  لآ  فقوف  .جراخلا  ىلإ  هداقو  لیو ، رصخب  روف  كسمأ  ةفرغلا ، نم  رخآلا  بناجلا  يف 
.امهبقاری بابلا 

نّسی لافطأ  نضاح  عم  انكرتی  هّنأكو  رعشأ  كیرإ ، عم  انكرتی  امدنعف  .روف  لیحر  دنع  رّتوتأ 
.هنیكاكس

سیبابدلاب فلخلا  ىلإ  ًاتّبثمو  اهنقذ ، لوطب  نوللا ، دوسأ  ناك  .اهینذأ  فلخ  اهرعش  انیتسیرك  تدعبأ 
لیو دهاش  امدعب  رّتوتی  نمف ال  .كلذ  يف  بجع  الو  رّتوتلا ، اهیلع  ادب  .ىرخأ  ةدقع  تَقطقط  .ةیضفلا 

؟ شامق نم  ةیمد  لثم  ًاضرأ  راهنی 
ءزجلا اذه  يف  يریصم  نم  ةقثاو  تسل  انأف  دحاو ، صخش  راصتناب  يهتنی  ناعجشلا  لاتق  ناك  نإ 

، لیو نوكأس  مأ  ًاضرأ ، هحرط  نم  هّنأ  ًاكردم  همیرغ  دسج  قوف  فقاولا  لآ ، نوكأس  له  .بیردتلا  نم 
تحسم ةعاجش ؟ مأ  زوفلا ، ىلإ  تیعس  نإ  ةینانأ  نوكأس  لهو  ةّوق ؟ الو  لوح  الب  ضرألا  ىلع  ددمملا 

.يلاورسب نیتقّرعتملا  ّيدی 
اهنانسأ ىلع  تّرصو  يلوم ، تقهش  .اهرصخ  ىلع  يلوم  انیتسیرك  تلكر  امدنع  يزیكرت  ّيلإ  داع 

مل اهّنأ  ّالإ  اههجو ، ىلع  دوسألا  رعشلا  نم  ةلصخ  تطقس  .توص  ّيأ  اهنع  ردصی  نأ  نود  نم 
.اهدعبت



ىلع هئّنهأ  وأ  هیلإ  رظنأ  ملف  .ةدیدجلا  ةهجاوملا  ىلع  ًاّبصنم  ناك  يهابتنا  ّنكل  ـي ، بناجب لآ  فقو 
.كلذ نم  ةقثاو  تسل  ينّنإ  ذإ  .هدارأ  ام  اذه  ّنأ  ضارتفا  ىلع  هزوف ؛

نیتدودمملا اهیدیب  راذنإ ، قباس  نود  نم  تعفدنا  ّمث  انیتسیرك ، هجو  يف  فّلكتب  يلوم  تمستبا 
تناك يلوم  ّنكل  ىّولتت ، انیتسیرك  تحار  .اهترّمس  ّمث  ًاضرأ ، اهتحرطو  اهنطب ، ىلع  ةّوقب  اهتبرض  .اهوحن 

.حزحزتت ملو  نزولا ، ةلیقث 
، اهفنأو انیتسیرك ، ّكف  يلوم  تابرض  تباصأ  نأ  ىلإ  اهسأر ، دعبت  انیتسیركو  تامكللا ، هّجوت  تحار 
ام ىلإ  ةجاحب  تنك  .ةّوقب  اهیلع  تددشو  لآ  عارذ  تكسمأ  ریكفت ، نود  نمو  .ًاضرأ  اهتعقوأو  اهمفو 
يه كلت  تناك  .اهّدخ  بناجب  ضرألا  ىلع  عّمجتو  انیتسیرك ، هجو  نم  مدلا  لاس  .بسحو  هب  كّسمتأ 

.مهدحأ ىلع  ىمغی  يكل  اهیف  وعدأ  يتلا  ىلوألا  ةّرملا 
ىلع يلوم  تمكل  ًاریخأ ، .اهیدی  ىدحإ  رّرحت  يهو  خرصت  تحار  .ةیعاو  تّلظ  انیتسیرك  ّنأ  ریغ 
ىلع اهیدی  ىدحإ  تعضوو  اهیتبكر ، ىلع  تعكر  اهدنع ، .اهحارس  تقلطأو  اهنزاوت ، ّلتخاف  اهنذأ ،

تخرص .ٍناوث  لالخ  اهعباصأ  ىّطغ  ثیح  ًانكادو ، ًافیثك  اههجو  نم  لاس  يذلا  مدلا  ناك  .اههجو 
.اهتعمس داكلاب  ينّنكل  يكبت ، اهّنأ  اهیفتك  ةكرح  نم  تفرع  .يلوم  نع  ًادیعب  تفحزو  ًادّدجم ،

. يعولا نع  ـي  بیغ كوجرأ ،
ىلع تددش  .هیلإ  ينّدشو  هدی ، لآ  رّرحف  .اهرهظ  ىلع  تطقس  يتلا  انیتسیرك  رصخ  يلوم  تلكر 

، انه ىلوألا  ةلیللا  يف  لآ  عم  فطاعت  ّيأب  رعشأ  مل  ينّنأ  حیحص  .خارصلا  نم  يسفن  عنمأل  ينانسأ 
يف بغرأ  ينتلعج  يردصلا  اهصفق  ىلع  طغضت  يهو  انیتسیرك  ةیؤرو  .دعب  ةیساق  حبصأ  مل  ينّنكل 

.يلوم نیبو  اهنیب  فوقولا 
!". ىفك : " ىرخأ ةلكر  هیجوتل  ًادادعتسا  فلخلا  ىلإ  اهمدق  يلوم  تعجرأ  امدنع  انیتسیرك  تحاص 

". تیهتنا ...دقل  ىفك ! : " تلاقو اهدی  تعفر 
.يفتك نم  برقلاب  طبهیو  ولعی  هردص  ذخأو  ًاضیأ ، لآ  دّهنت  .ءادعصلا  ُتسّفنتف  يلوم ، تمستبا 

توصب لاق  .هیعارذ  ًاكباش  انیتسیرك  مامأ  فقو  ّمث  ةئیطب ، ةكرحب  ةبلحلا  طسو  ىلإ  كیرإ  هّجوت 
."؟! تیهتنا تلق ؟ اذام  فسآ ، : " ضفخنم

نوللا رمحأ  ًارثأ  تفّلخ  ضرألا ، نع  اهدی  تعفر  امدنعو  .ةبوعصب  اهیتبكر  ىلع  انیتسیرك  تعكر 
.اهسار تّزه  ّمث  فیز ، ـ نلا فاقیإل  اهفنأ  ىلع  تطغض  .اهتحت 

، حاص ول  .يفوج  يف  ام  ّلك  أّیقتأ  نأ  كشو  ىلع  ينّنأ  ترعش  امل  حاص ، ول  يضهنا ." : " لاق



عارذب كسمأ  .ًاحضاو  ناك  همالكو  ًائداه ، ناك  هتوص  ّنكل  .هلعفل  طّطخی  ام  أوسأ  اذه  ّنأ  تفرعل 
.بابلا نم  اهّرج  ّمث  فوقولل ، اهعفرو  انیتسیرك ،

". ينوعبتا : " انل لاق 
.هانلعف ام  اذهو 

* * *

.يردص يف  ردهی  ًارهن  كانه  ّنأ  تسسحأ 
ينّنأ عم  رصعلا ، ةرتف  فصتنم  يف  اّنك  دقف  .ًابیرقت  ًایلاخ  بادرسلا  ناك  نیزباردلا ."  " بناجب انفقو 

.ماّیأ ذنم  ّرمتسم  لیللا  ّنأ  ول  امك  ترعش 
، ًالّوأ كیرإ  عم  نحنف  .انیتسیرك  نودعاسیس  اوناك  مهّنأ  يف  ّكشأ  انأف  انلوح ، سانأ  ةّمث  ناك  ول  ىّتح 

.ةوسقلا اهقرخت  نیناوق ال  ىرخأ ؛ نیناوق  ناعجشلل  ًایناثو ،
". نیزباردلا  " ىلإ انیتسیرك  كیرإ  عفد 

". يدعصا : " ًالئاق اهرمأ 
.سكعلاب تحوأ  بحاشلا  اههجوو  نیتعساولا  اهینیع  ّنكل  نیلی ، نأ  عّقوتت  اهنأ  ول  امك  اهتلاق  اذام ."؟ "

.عجارتی نل  كیرإ 
سمخ ةدمل  ةیواهلا  قوف  تیّلدت  نإ  نیزباردلا ."  " يقّلست : " ةملك ّلك  ىلع  دّدشی  وهو  ًادّدجم ، كیرإ  لاق 

". كبیردت ةعباتمب  كل  حمسأ  نلف  يلعفت ، مل  نإ  اّمأ  .كنبج  ىسنأسف  قئاقد ،
ول ىّتح  .ًادرابو  ًاقلز  هلعج  ثیح  هایملا ، ذاذر  هفّلغ  .ندعملا  نم  ًاعونصمو  ًاقّیض  نیزباردلا "  " ناك

.دومصلا نم  نّكمتت  دقف ال  قئاقد ، سمخل  نیزباردلا "  " نم ىّلدتتل  ةیافكلا  هیف  امب  ةئیرج  انیتسیرك  تناك 
.توملا رطخ  هجاوت  وأ  ةذوبنم ، حبصت  نأ  اّمإ 

.يدسج يف  ةشعر  تَرسف  ةنّنسملا ، روخصلا  ىلع  طقست  اهتلّیخت  ّينیع ، تضمغأ  امدنع 
". ًانسح : " فجترم توصب  تلاق 

عبصإ عضت  يهو  اهمدق  تفجترا  نیزباردلا ."  " قوف نم  اهقاس  رّرمتل  ةیافكلا  هیف  امب  ةلیوط  تناك 
تكسمأو اهلاورس  ىلع  اهیدی  تحسم  ّمث  انتهجاومب ، تفقو  .ىرخألا  اهقاس  تعفر  ّمث  ةّفاحلا ، ىلع  اهمدق 

ّمث نمو  ةّفاحلا ، نع  اهیمدق  ىدحإ  تلز  ـ نأ كلذ ، دعب  .اهعباصأ  دقع  تّضیبا  ثیح  ةّوقب ، نیزباردلاب 
اهیتفش لالخ  نم  هیلع  ًایداب  میمصتلا  ناك  .زجاحلا  نابضق  نیب  نم  اههجو  تیأر  .ىرخألا 

.نیتمومضملا



.هتعاس طبضو  لآ  فقو  ـي ، بناج ىلإ 
فجترت ملو  ةّوقب ، نیزباردلاب  اهادی  تكسمأ  .ىلوألا  فصنلاو  ةقیقدلا  لالخ  ریخب  انیتسیرك  تدب 

.اهتاردقب ّكشی  نأ  ءابغلا  نم  هّنأ  كیرإل  تبثتسو  حجنتس ، اهّنأ  يف  رّكفأ  تأدب  .اهاعارذ 
اههجو مدطصاف  .انیتسیرك  رهظ  ىلع  ذاذرلا  رثانتو  رادجلاب ، رهنلا  هایم  تمطترا  ةأجف  نكل ،

نأ تلواح  .اهعباصأ  سوؤرب  ىوس  نیزباردلاب "  " ةكسمتم دعت  ملو  اهادی ، تقلز  ـ نا .تخرصو  زجاحلاب ،
.اتّلتبا اهیدی  ّنكل  لضفأ ، لكشب  نیزباردلاب "  " كسمت

ام ذبنلاب ؟ يسفن  ىلع  مكحأ  مأ  اهفتح ، ىقلت  اهعدأ  له  .اهریصم  لثم  يریصم  نوكیسف  اهتدعاس  نإ 
؟ ضافولا ةیلاخ  لحرأو  يفنلل  ضّرعتأ  نأ  مأ  تومی ، صخش  ىلع  جّرفتأ  انأو  فقأ  نأ  أوسألا ؟ وه 

.لاؤسلا اذه  نع  ةباجإلا  يف  ةلكشم  ّيأ  يادلاو  هجاوی  نل 
.امهلثم تسل  ينّنكل 

تردصو نآلا ، تلّدبت  اهتامسق  ّنأ  ریغ  .انه  ىلإ  انلوصو  ذنم  انیتسیرك  ِكبت  مل  يملع ، ّدح  ىلع 
ّنإ ىّتح  اهمسج ، ذاذرلا  ىّطغو  رادجلا ، ىرخأ  ةجوم  تبرض  .رهنلا  ریرخ  ىلع  تغط  ةقهش  اهنع 
دعت ملو  ًامامت ، امهادحإ  تطقس  ةّرملا ، هذهو  ًادّدجم ، اهادی  تقلز  ـ نا .يّدخ  ىلع  تّطح  تارطقلا  ىدحإ 

.عباصأ عبرأب  ىوس  نیزباردلاب "  " ةكّسمتم
يكسمأ اّیه ، : " لاقو هیدیب  قّفصف  هیلإ ، تَرظن  انیتسیرك ." يكسامت ، : " ًاّدج ضفخنم  توصب  لآ  لاق 

". هب يكسمأ  نیحجنتس ، ةیناث ، هب 
لواحأ نأ  رمألا  ّقحتسی  له  اهب ؟ كّسمتلل  ةیافكلا  هیف  امب  ةیوق  نوكأ  نأ  ىّتح  يننكمی  له 

؟ ةدئاف تاذ  نوكأ  نلو  ًاّدج ، ةفیعض  ينّنأ  فرعأ  تنك  نإ  اهتدعاسم ،
نم ببسلا ، اذهل  ّرش ؛ ّيأ  رذعی  نأ  يرشبلا  لقعلل  نكمی  .راذعأ  دّرجم  ةلئسألا : كلت  ةّیهام  فرعأ 

.ي ـ بأ مالك  اذه  هیلع . دمتعن  ّالأ  ناكمب  ةیمهألا 
نیتریبكلا هیدی  ّمض  لآ  ّنكل  رخآ ، دحأ  اهل  فتهی  مل  نیزباردلا ."  " نع ًاثحب  اهعارذ ؛ انیتسیرك  تعفر 

ينّنكل كّرحتلا ، تعطتسا  ينتیل  .هلثم  لعفأ  نأ  تعطتسا  ينتیل  .اهینیع  ىلإ  رظنی  وهو  حاصو  ًاعم ،
.زازئمشالل ةریثملا  ةینانألا  هذهب  انأو  ىتم  ذنم  لءاستأ  انأو  اهیلإ ، قیدحتلاب  تیفتكا 

.ةّوقب يفتك  زكوف  قئاقد ، عبرأ  ءاضقنا  تلّجس  يتلا  لآ  ةعاس  ىلإ  ُتقّدح 
تكسمأ ةدحاو ." ةقیقد  تیقب  : " ىلعأ توصب  تعبات  ّمث  تحنحنتف ، .ًاسمه  يتوص  جرخ  اّیه ." : " تلق

تناك اذإ  اّمع  تلءاست  ثیح  ةّوقب ، اهاعارذ  تّزتها  .دیدج  نم  ىرخألا  اهدیب  نیزباردلاب "  " انیتسیرك



.كلذ ظحلأ  نأ  نود  نم  يرظن ، غازو  ّيمدق ، تحت  تّزتها  يتلا  يه  ضرألا 
هیف امب  ةیوق  نوكأ  دق  ينّنأ  ترعش  اناتوص ، دحّتا  امدنعو  انیتسیرك ." اّیه  : " دحاو توصب  لآو  انأ  انلق 

.اهتدعاسمل ةیافكلا 
.لعفأسف ًادّدجم ، تقلز  ـ نا نإ  .اهدعاسأس 

نع اهیدی  اتلك  تقلز  ـ نا امدنع  تَخرصو  انیتسیرك ، رهظب  ذاذرلا  نم  ىرخأ  ةجوم  تمطترا 
.رخآ صخشل  اهّنأكو  تدب  ةخرص  يمف  نم  تقلطناف  نیزباردلا ." "

ىفتخا نأ  ىلإ  ندعملا  ىلع  اهعباصأ  تقلز  ـ نا .زجاحلا  نابضقب  تكسمأ  لب  طقست ، مل  اهّنأ  ریغ 
.اهیدی ىوس  ىرأ  دعأ  ملو  اهسأر ،

لآ 5:00. ةعاس  ىلع  ترهظ 
.كیرإ هجو  يف  هتاملك  قصبی  هّنأكو  ادب  تهتنا ." سمخلا  قئاقدلا  : " لاق

نع تزجعو  يتدعم ، تضبقنا  امنیب  همصعم ، ىولو  ةّرملا ، هذه  هتقو  ذخأ  .هتعاس  نم  كیرإ  قّقحت 
ةیوتلم اهفارطأو  راطقلا ، تالجع  تحت  فیصرلا ، ىلع  اتیر  ةقیقش  تیأر  ّينیع ، تففر  امدنع  .سّفنتلا 

.يرظنب حیشأ  انأو  يسفن  تیأرو  بحتنتو ، خرصت  اتیر  تیأر  .ةیعیبط  ریغ  ایاوز  يف 
". انیتسیرك دوعصلا  كنكمی  ًانسح ، : " كیرإ لاق 

". اهدرفمب دوعصلا  اهیلع  ّالك ، : " كیرإ لاقف  نیزباردلا ،"  " نم لآ  مّدقت 
". هتبلط ام  تلعف  .ةنابج  تسیل  .كبلط  تذّفن  دقل  ّالك ، : " ًالئاق لآ  ضرتعا 

.انیتسیرك مصعم  غلبیل  ةیافكلا  هیف  امب  ًالیوط  ناكو  نیزباردلا ،"  " قوف نم  هیدی  لآ  ّدم  .كیرإ  هبجی  مل 
ًابسانم يلوط  نكی  مل  .ةدعاسملا  میدقتل  تعرهف  ًابضغ ، ههجو  ّرمحا  دقو  اهبحسف ، هدعاسب ، تَكسمأ 

، بسانملا عافترالاب  تحبصأ  امدنع  اهطبإ  تحت  نم  انیتسیركب  تكسمأ  ينّنكل  تننظ ، امك  هذهك ، ةّمهمل 
رثأ نم  ءامدلاب  ًاخّطلم  لازی  اههجو ال  ناكو  ضرألا ، ىلع  تطقس  .زجاحلا  قوف  لآو  انأ  اهانعفرو 

.فجتری اهدسجو  ًالّلبم ، اهرهظو  كارعلا ،
.ًاعیمج انسافنأ  انسبح  امنیب  لآ ، ىلإ  ّمث  نمو  ّيلإ ، ترظن  .اهبرق  ُتعكر 



رشاعلا لصفلا 
مهدحأ حاص  ّمث  ةّرملا ، هذه  اهیمدق  عباصأب  نیزباردلاب ،"  " ةقّلعم انیتسیرك  ّنأ  ةلیللا  كلت  يف  تملح 

يف يناقلأ  ام  ًاصخش  ّنكل  اهتدعاسمل ، تضكرف  .اهتدعاسم  عیطتسی  هدحو  حماجلا  صخشلا  ّنإ  ًالئاق 
.روخصلاب مطترأ  نأ  لبق  تظقیتساو  رهنلا ،

ّمحتسأل تایتفلا  ماّمح  ىلإ  تبهذف  ملحلا ، رثأ  نم  فجترأو  ًاقرع ، بّبصتأ  انأو  شارفلا  نم  تمق 
تبتك امك  .يشارف  ىلع  رمحألا  ذاذرلاب  ةبوتكم  ةتّمزتم "  " ةملك تیأر  تعجر ، امدنعو  .يسبالم  لّدبأو 

.بضغلا ّدبتسا بـي  دقو  يلوح ، ترظن  .يتداسو  ىلعو  ریرسلا ، راطإ  ىلع  رغصأ  ّطخب  ةملكلا 
هركأ نأ  عیطتسأ  ينّنأ  قّدصأ  نأ  بعصلا  نم  .هتداسو  ضفنی  وهو  رفصی  يفلخ ، ًافقاو  رتیب  ناك 
نانسأ نع  ةضیرعلا  هتماستبا  فشكتو  يعیبط ، لكشب  ناعوفرم  هابجاح  فطللا ، اذهب  ودبی  ًاصخش 

.ةّیقن ءاضیب 
."؟ ةنیزلا هذهب  كیأر  ام  : " لاق

فرعأ ال   " .شارفلا نع  اهتعز  ـ نو ةءالملا ، ةیوازب  تكسمأ  يردأ ."؟ نأ  نود  نم  كتجعزأ  له  : " هتلأس
". ةدحاو ةعامج  ىلإ  نآلا  يمتنن  انّنكل  كلذ ، تظحال  دق  تنك  نإ 

ةعامجلا يف  ًادبأ  نوكن  نل  تنأو  انأ  : " ًاعباتم ّيلإ  رظن  ّمث  نینعت ." اذام  فرعأ  ال  : " ةّفخب لاق 
". اهسفن

نل هّنكل  ـي ، باصعأ ةراثإ  دیری  .ي  ـ بضغت .اهئاطغ ال  نم  يتداسو  جرخأ  انأو  يسأر  ّزهأ  تحر 
.هنطب ىلع  همكل  يف  ةمراع  ةبغرب  ترعش  هتداسو ، ضفن  امّلك  كلذ ، عم  .لعفی 

لمح هنإ  ىتح  كلذ ، هنم  بلطأ  نأ  نود  نم  تاءالملا  رییغت  ىلع  يندعاسی  أدبو  لآ ، لخد 
.بیردتلا ةعاق  ىلإ  ًاعم  انبهذ  ّمث  لیسغلا ، ةّلس  ىلإ  ةخسّتملا  تاءالملا 

". تاقامحلا هذه  نع  ّفكیسف  ـي ، بضغت مل  نٕاو  ّيبغ ، هّنإ  .هرمأل  يثرتكت  ال  : " لاق
نع يسفن  يهلأ  نأ  تلواح  .بضغلا  رثأ  نم  نیئفاد  نالازی  اناك ال  ّيّدخ ، تسمل  ّقح ." ىلع  تنأ  "

". فرعت تنأ  ...دعب  لیو ؟ تمّلك  له  : " ءودهب هتلأسف  ةلأسملا ، هذه 
نم لّوأ  ينّنأ  ىلع  عیمجلا  ينركذیس  نآلا ، : " فاضأو لآ ، دّهنت  ًابضاغ ." سیل  .ریخب  هّنإ  لجأ ، "

". ءامغإلا هل  بّبسو  ًاضرأ ، مهدحأ  حرط 
". كوداعی نل  ّلقألا ، ىلع  .سانلا  اهب  كرّكذتی  أوسأ  رومأ  ةّمث  "



". نیزفاقلا لّوأ  ای   " .مستبی وهو  هعوكب  ينزكو  ًاضیأ ." لضفأ  قرط  ةّمث  "
.ةطقنلا هذه  دنع  تهتناو  تأدب  ةعاجشك  يترهش  ّنأ  دقتعأ  ينّنكل  زفق ، نم  لّوأ  تنك  امّبر 

". تنأ تنكل  وه ، نكی  مل  ول  مزهُی ؛ نأ  امكدحأل  ّدب  ناك ال  : " تلق ّمث  تحنحنت ،
". دیرأ ال  ًاّقح ،  " .ةعرسبو ةّوقب  هسأر  لآ  ّزه  ًادّدجم ." كلذ  لعف  دیرأ  ال  كلذ ، عم  "

". كلذ كیلع  نكل ، : " تلقو بیردتلا ، ةدعاق  باب  ىلإ  انلصو 
.ناعجشلا عم  امّبر  بسانتی  وحن ال  ىلع  فیطل ؛ هجوب  زاتمی  ناك 

امدنع .مویلا  كلذ  لعفأ  نأ  ّيلع  نكل  ةحرابلا ، دحأ  عم  َرابتأ  مل  .تلخد  امدنع  حوللا  ىلإ  ُترظن 
.يناكم يف  تدمج  يمسا ، تیأر 

.رتیب وه  يمصخ  ناك 
لواحت اهّنأ  تدبو  اههجو ، ىلع  ًایداب  تامدكلا  رثأ  ناك  ّالك ." هوأ ، : " انب تقحل  يتلا  انیتسیرك  تلاق 

له نوّداج ؟ مه  له  : " تلاقو اهدیب ، يذلا  نفاملا  فالغ  تدّعج  حوللا ، تأر  امدنع  .جرعت  ّالأ 
."؟ هعم نیكراعتت  كنولعجیس 

هجو ىلع  بلغی  مویلاو ، .ةقیقد  نم  ّلقأ  يف  ورد  مزه  ةحرابلاو ، .ًابیرقت  مدقب  يّنم  لوطأ  رتیب  ناك 
.قرزألاو دوسألا  نانوللا  ورد 

كمولی نل  .يعولا  نع  تبغ  كّنأ  ءاعّدالا  ّمث  نمو  تابرض ، عضب  يّقلت  كنكمی  امّبر  : " لآ حرتقا 
". دحأ

". امّبر لجأ ، : " تبجأ
نالواحی انیتسیركو  لآ  ناك  .ّيّدخ  وزغی  رارمحالاب  ترعشو  حوللا ، ىلع  يمسا  ىلإ  تقّدح 

.ينتجعزأ رتیب  ّدض  ةصرف  كلمأ  ينّنأ ال  ةّماتلا  امهتعانق  نكل  .بسحو  يتدعاسم 
ىلإ ًامامت  يغصأ  نأ  نود  نم  دراودٕاو ، يلوم  نیب  ةلوج  بقارأ  ةفرغلا ، تاهج  ىدحإ  يف  تفقو 

.مویلا زوفت  نأ  ّكشأو  ریثكب ، يلوم  نم  عرسأ  دراودإ  ناك  .انیتسیركو  لآ  ثیدح 
فعض طاقن  ّلغتسن  نأ  سمأ  روف  انل  لاق  .رّتوتأ  تأدبو  ـي ، بضغ لاز  ةهجاوملا ، رارمتسا  عم 

امب لیوط  وهف  .فعض  طاقن  ّيأ  كلمی  نكی  مل  ةبّبحملا ، تافصلا  نم  رتیب  ّولخ  ءانثتساب  نكل ، .مصخلا 
.سانلا فعض  طاقن  دصر  ىلع  ةردق  هیدلو  .ةكرحلا  ءيطب  نوكی  نأ  نود  نم  ًایوق ؛ نوكیل  ةیافكلا  هیف 

؛ لاتقلا يف  ةرهام  ریغ  انأف  .بذك  اذه  ّنكل  يریدقت ، ءيسی  هّنإ  لوقلا  ّدوأ  .ينمحری  نلو  ریّرش  هّنأ  امك 
.ّنظی امك  ًامامت 



.ءامغإلا يعّدأ  ّمث  تابرض  عضب  ىّقلتأ  نأ  ردجی بـي  .ًاّقحم  لآ  ناك  امّبر 
.ةریخألا ةبترملا  يف  نوكأ  نأ  ّبحأ  .ةلواحملا ال  مواقأ  نأ  عیطتسأ  ينّنكل ال 

ناك دراودإ -  لضفب  ءامغإلا -  كشو  ىلع  يهو  ضرألا ، نع  اهسفن  عفرل  يلوم  تدهاج  امدنع 
ىلإ تیشم  .تامكللا  هّجوأ  فیك  تیسنو  فقأ ، فیك  تیسن  .يلمانأ  يف  ناك  ول  امك  ةّوقب  ضبنی  ـي  بلق

يمامأ فقو  .ركذأ  اّمم  ةماق  لوطأ  هتدجو  .يّنم  رتیب  بارتقا  عم  يئاشحأ  توتلاو  ةبلحلا ، طسو 
.ءيشب يندیفیس  ههجو  يف  ؤّیقتلا  ناك  اذإ  اّمع  تلءاست  .مستباو  ةلوتفملا  هتالضعب 

.كلذ يف  ّكشأ 
". تیكب نإ  كعم  لهاستأ  نأ  يننكمی  .ءاكبلا  كشو  ىلع  نیدبت  ةتّمزتملا ؟ اهتّیأ  ریخب  تنأ  له  : " لاق
علتبا نمك  ًامومزم ؛ همف  ناك  .نیدیلا  فوتكم  بابلا  دنع  ًافقاو  روف  تیأر  رتیب ، فتك  فلخ  نم 
تابرض نم  عرسأ  ةریتوب  ضرألا  ىلع  همدقب  رقنی  وهو  كیرإ ، فقو  هنم ، برقلاب  .ًاضماح  ًاماعط 

.ي ـ بلق
هاتبكر تناك  .هیقفرم  ىنثو  ههجو ، مامأ  هیدی  عفر  ةأجف ، .ًاضعب  انضعب  ىلإ  قّدحن  رتیبو  انأ  انفقو 

.زفقلل ّدعتسی  نمك  ًاضیأ ، نیتّینثم 
". لّسوتلا ضعب  طقف ، ةدحاو  ةعمد  .ةتّمزتملا  اهتّیأ  اّیه ، : " ًاّرش ناعملت  هانیعو  لاق 

تنك عقاولا ، يف  .هرصخ  ىلع  هتلكرو  تعفدناف  يمف ، يف  ةرارم  معطب  ينترعشأ  رتیبل  لّسوتلا  ةركف 
.ينزاوت ّلتخا  ثیح  مامألا ، ىلإ  اهّدشیو  يمدقب ، كسمی  مل  ول  هرصخ ، ىلع  هلكرأس 

.ًادّدجم تفقوو  يمدق ، ترّرحف  ضرألاب ، يرهظ  مطترا 
.هیف ریكفتلا  تعطتسا  ام  ّلك  اذه  .يسأر  ىلع  ينلكری  يكل ال  ّيمدق ؛ ىلع  ءاقبلا  ّيلع 

". هلوطب راهنلا  كلمأ  ال  اهعم ، بعللا  نع  فّقوت  : " ةعذال ةربنب  كیرإ  هرمأ 
تیأر .يهجو  ربع  رشتنا  ام  ناعرس  يّكف ، يف  ملأب  ترعشف  هدی ، تّزتهاو  ةریرشلا ، رتیب  ةرظن  تفتخا 

.يرظان ال مامأ  رودتو  لیمت  ةفرغلا  تذخأ  امنیب  ًابناج ، تعفدناو  ّينیع  تففر  .ًانینط  تعمسو  ًاداوس 
.ةیتآ ةمكللا  كلت  تیأر  ينّنأ  ركذأ 

يوحن عفدنا  .كلذ  ةبلحلا  يل  حیتت  ام  ردقب  هتابرض ، يدافت  ىوس  ءيش  لعفب  ينزاوت  يل  حمسی  مل 
وأ سّفنتلا ، نع  تزجع  ثیح  تمّلأت  امك  يتئر ، نم  جرخی  ءاوهلاب  ترعشف  ينطب ، ىلع  ةّوقب  ينلكرو 

.بسحو تعقو  ينّنأ  ریغ  يردأ ، ال  ةلكرلا ، ببسب  كلذ  ناك  امّبر 
يمامأ حبصأ  رتیب  ّنكل  فوقولا ، ىلع  يسفن  تربجأ  .ينهذ  يف  ةدیحولا  ةركفلا  تناك  كلت  يفق ،



ىلإ هنم  ةقطقط  ىلإ  برقأ  ًافلتخم ، ملألا  اذه  ناك  .ىرخألاب  يفنأ  مكلو  هیدی ، ىدحإب  يرعش  ّدش  .ةأجف 
انأو هداعبإ  تلواح  .رمحأو  رضخأو ، قرزأ ، ّينیع ، مامأ  ناولألا  تصقارتو  يسأر ، يف  اهتعمس  ةنعط ،

، يمادلا يفنأ  ببسب  يهجو  ّلتبا  .ةّرملا  هذه  يعالضأ  ىلع  ًادّدجم ؛ ينمكلف  هیعارذ ، ىلع  يدی  قفصأ 
.لفسألا ىلإ  رظنلا  نم  ينعنم  راودلا  ّنكل 

يدسج ءطبب  عفرأ  انأو  ّينیع  حتف  تلواحو  ضرألا ، ىلع  ّيدی  تررجو  ًادّدجم ، تطقسف  ينعفد ،
نإ ضرألا  ىلع  ةدّدمم  نوكأ  نأ  ًاّقح  يغبنی  .تفقو  نأ  ىلإ  يسفن  تررجو  تححق ، .نخاسلاو  لیقثلا ،

.تباثلا دیحولا  ءيشلا  انأ  رودی ، بكوك  زكرم  انأ  .يلوح  رودی  رتیبو  ةعرسلا ، هذهب  رودت  ةفرغلا  تناك 
.دیدج نم  طوقسلا  ىلع  تكشوأف  يرصخ ، ىلع  ةبرض  تیّقلت 

يتضبق تمطتراو  يتّوق ، ىصقأب  هتمكلف  .ًادسج  يمامأ ، ةبلص  ةلتك  تیأر  ّيمدق . ىلع  ّيمدق ، ىلع 
تلواحو ًانینط ، تعمس  .كحضی  وهو  هّفكب  ينذأ  عفصی  نأ  لبق  رتیب  نع  نینأ  ردص  داكلاب  .نّیل  ءيشب 

؟ ينیع ءایشألا  هذه  تلخد  فیك  .يمامأ  ترهظ  يتلا  ءادوسلا  عقبلا  لالخ  نم  ىرأ  نأ 
ریثی كارعلا ال  اذه  ّنأ  حضاولا  نم  .جرخیو  بابلا  حتفی  وهو  روف  تیأر  يرصبلا ، يلقح  فرط  نم 

نأ دیرأ  ًاضیأ  انأ  .كلذ  ىلع  همولأ  الو  لبلبلاك ، ءيش  ّلك  نارود  ببس  فرعیل  جرخ  امّبر  وأ  همامتها ،
.فرعأ

ةّرملل تخرصف  يرصخ ، ىلع  ةبرض  تیّقلت  .يّدخ  ىلع  ضرألا  ةدوربب  ترعشو  ياتبكر ، تراهنا 
ىرأ دعأ  ملو  ىرخأ ، ةبرض  تیّقلت  .رخآ  صخش  ىلإ  لب  ّيلإ ، يمتنت  ةیوق ال  ةخرص  تناك  .ىلوألا 

!". يفكی اذه  : " مهدحأ حاصو  ءاوضألا ، تأفطنا  .ةرشابم  يمامأ  وه  ام  ىّتح  الو  قالطإلا ، ىلع  ًائیش 
. ًاقالطإ ءيش  وال  ریثك ، اذه  ترّكفف : انأ  اّمأ 

* * *

ًاّوشحم ناك  ول  امك  ًایبابض ؛ ناك  يسأر  ّنكل  ملألا ، نم  ریثكب  رعشأ  نكأ  مل  تظقیتسا ، امدنع 
.نطقلا نم  تاركب 

ریكفتلا نع  يزجع  وه  ملألاب  ساسحإلا  نم  ينعنمی  يذلا  دیحولا  ءيشلاو  ترسخ ، ينّنأ  فرعأ 
.میلسلا

."؟ نآلا ذنم  ءادوس  اهنیع  تحبصأ  له  : " مهدحأ لأس 
ىلإ سلج  .ةقصال  ةدامب  ةتّبثم  تناك  ول  امك  ةضمغم ؛ ىرخألا  تیقب  نیح  يف  ةدحاو ، ًانیع  تحتف 

.اهّكف ىلع  جلث  سیك  ةلماح  يراسی ، ىلإ  ریرسلا  ىلع  تسلجف  انیتسیرك  اّمأ  .لآو  لیو  ينیمی 



.ناتریبك ّيتفش  ّنأ  تسسحأ  كهجوب ."؟ ّلح  اذام  : " اهتلأس
."؟ كنیعل ةعقر  كل  رضحن  له  .لأسی  نم  اورظنا   " .تكحض

". ام ًاعون  كانه ، تنك  .يهجوب  ّلح  ام  فرعأ  انأ  ًانسح ، : " اهتبجأ
تنك نإ  ًامئاد  ملألا  تانّكسم  كؤاطعإ  انیلع  سیرت !؟ ّوتلل  تحزم  له  : " كحضی وهو  لیو  لاق 

". اهیلع تبّلغت  دقل  كلاؤس ، نع  بیجأ  يكلو  هآ ، .تاكنلا  قالطإب  نیئدبتس 
". لیو ىلع  بّلغتلا  نم  ينّكمتت  مل  كّنأ  قّدصأ  ال  : " هسأر ّزهی  وهو  لآ  لاق 

فیك ّنظأ  ام  ىلع  ًاریخأ  تمّلعت  ينّنأ  كلذ  ىلإ  فضأ  .دّیج  هّنإ  اذام ؟ : " اهسأر ّزهت  يهو  تباجأ 
". بسحو يهجو  ىلع  يمكل  نم  سانلا  عنمأ  نأ  ّيلع  .لاتقلا  ةراسخ  نع  ّفكأ 

ال اذامل  نآلا  تفرع  نآلا ؟ ذنم  نیزوفت  فیك  نیفرعت  تحبصأ  كّنأ  نیّنظتأ  : " ًالئاق لیو  اهزمغ 
."؟ كلذك سیلأ  ءاكذلاب ، نیعّتمتت  تنأ ال  .ةفرعملا  ةعامج  ىلإ  نیمتنت 

هاّدخ ادب  .ًابیرقت  انیتسیرك  ةرشب  نولب  نیتنكاد ، نیتیّنب  هانیع  تناك  سیرت ."؟ ریخب  تنأ  له  : " لآ لاق 
قیدصتلا بعصلا  نم  عقاولا ، يف  .ةفیثك  نوكتسف  هتیحل  قلطأ  نإ  .هنقذ  قلحی  مل  هّنأ  ول  امك  نینشخ ؛

.طقف ةرشع  ةسداسلا  يف  هّنأ 
". ًادّدجم رتیب  ىرأ  يكل ال  دبألا ، ىلإ  انه  ءاقبلا  عیطتسأ  ينتیل  .لجأ  : " هتبجأ

الك نم  ةّرسألا  نم  ّفص  اهیف  ةقّیضو ، ةریبك  ةعاق  يف  تنك  .عقاولا  يف  انأ  نیأ  فرعأ  ينّنكل ال 
وه اذه  ّنأ  ّدب  .ةیحص ال  ةیواز  ةفرغلا  نم  رخآلا  فرطلا  يف  تناكو  .اهنیب  رئاتس  لصفت  نیبناجلا ،

ةدوجوملا ةأرملا  انیلإ  ترظن  .ةباصإلا  وأ  ضرملل  نوضّرعتی  امدنع  ناعجشلا  هیلإ  بهذی  يذلا  ناكملا 
.لبق نم  اهنذأ  يف  طارقألا  نم  ددعلا  اذه  كلمت  ةضّرمم  تیأر  نأ  يل  قبسی  مل  .اهتظفاح  قوف  نم  كانه 

، ةیاهنلا يفف  .ىرخأ  تاعامج  صاصتخا  نم  يه  لامعأب  مایقلل  نوعّوطتی  ناعجشلا  ضعب  ّنأ  ّدب  ال 
.مهنم دحأ  بیصأ  امّلك  ةنیدملا  ىفشتسم  ىلإ  ةعاجشلا  ةعامج  بهذت  نأ  يقطنملا  نم  سیل 

ىلع يّمأ  تعقو  كاذموی ، .يرمع  نم  ةسداسلا  يف  تنك  ىفشتسملا  ىلإ  اهیف  تبهذ  ةّرم  لّوأ 
ضكرف بیلاك ، اّمأ  .ةیكاب  ُترجفنا  اهخارص ، تعمس  امدنعو  .اهعارذ  ترسكو  انلز ، ـ نم مامأ  فیصرلا 
ًاصیمق يدترت  مائولا ، ةعامج  نم  ةأرما  تماق  ىفشتسملا ، يف  .ًائیش  لوقی  نأ  نود  نم  ـي  بأ ىلإ 

.ةمستبم ةفیظنلا  اهرفاظأو  نیتمعانلا  اهیدیب  اهعارذ  ترّبج  ّمث  يّمأ ، طغض  سایقب  رفصأ ،
.ًاروعشم ناك  اهعارذ  مظع  نأل  ىفشتل  طقف  ًارهش  قرغتستس  اهتباصإ  ّنإ  اهل  لاق  بیلاك  ّنأ  ركذأ 

دّدری ناك  اذإ  اّمع  مویلا  لءاستأ  ينّنأ  دیب  .تاذلل  نوركانلا  هلعفی  ام  اذه  ّنأل  اهیساوی ، ناك  هّنأ  تننظ 



.ةفرعملا نم  ةهّومم  لاصخ  ىوس  تسیل  تاذلا  ناركنل  هلویم  ّلك  تناك  اذإ  اّمعو  هأرق ، ًائیش 
لاتقلا نونف  سردی  يذلا  دراودإ  يدی  ىلع  مزهیس  هنأ  يف  ّكش  .رتیب ال  نأشب  يقلقت  ال  : " لیو لاق 

". ةعتملا دّرجمل  انرمع ، نم  ةرشاعلا  يف  اّنك  نأ  ذنم 
اّنم نیدیرت  له  .انتوفیس  ءاشعلا  ّنأ  ّنظأ  : " تفاضأو اهتعاس  ىلإ  ترظن  ّمث  دّیج ." : " انیتسیرك تلاق 

."؟ سیرت كعم  ءاقبلا 
". ریخب انأ  : " ةیفان يسأر  تززه 

امدنعو .نومیللاو  ةیمیرملا  لثم  ةزّیمم ، هتحئار  تناك  .هناقبسی  امهكرت  لآ  ّنكل  انیتسیركو ، لیو  ضهن 
.ًاسوباك ىری  هّنأ  فرعأو  اهنم ، ةّبه  ينیتأت  ًالیل ، بّلقتی 

فّرعتلل جایسلا ، ىلإ  ًادغ ، ةینادیم  ةلحر  يف  بهذنس  .كتاف  كیرإ  نالعإ  ّنأ  كرابخإ  تدرأ  : " لاق
". عبرلاو ةنماثلا  ةعاسلا  دنع  راطقلا  دنع  عامتجالا  انیلع  .ناعجشلا  فئاظو  ىلع 

". ًاركش ًانسح ، : " تلق
، ًادّیج ودبی  ينعأ ، : " فاضأ ّمث  ًالیلق ، مستبا  ءوسلا ." اذهب  ودبی  كهجوف ال  انیتسیرك ، ىلإ  يغصت  الو  "

". ةعاجشو ةئیرج  نیدبت  ينعأ ، .ًامئاد  وه  امك 
هّنكل ًافیطل ، ناك  هلاق  ام  .اننیب  ىمانتی  تمصلا  ّنأ  ادب  .هسأر  رّخؤم  ّكحو  ّينیع ، ىلإ  رظنلا  بّنجت 
ىلإ باذجنالا  يننكمی  ذإ ال  ةئطخم ؛ نوكأ  نأ  ىّنمتأ  .مالك  دّرجم  نم  رثكأ  ينعی  هّنأ  ول  امك  فّرصت 
ىلع مّروتملا ، يّدخ  يل  حمس  ام  ردقب  تمستبا  .فعضلا  اذهب  صخش  ىلإ  باذجنالا  يننكمی  .لآ ال 

.رّتوتلا دیدبت  لمأ 
.هدیب تكسمأ  هجورخ ، لبق  نكل  .لحریل  ضهن  ّمث  نیحاترت ." ككرتأس  : " لاق

."؟ رومألا نّسحتت  له  ينعأ ، : " تفضأف ّيلإ ، قّدح  ریخب ."؟ تنأ  له  لآ ، : " هتلأس
". ًالیلق ...هوأ  : " ًابیجم هیفتك  ّزه 

.لبق نم  رارمحالا  اذهب  ههجو  رأ  مل  ينّنأل  هجرحأ ، دق  لاؤسلا  ّنأ  ّدب  .هبیج ال  يف  اهّسدو  هدی  رّرح 
فیك فرعأ  يكبأ ، امدنع  ّلقألا ، ىلع  .ًاضیأ  انأ  جارحإلاب  ترعشل  بحتنأ  انأو  يلایللا  يضمأ  تنك  ول 

.كلذ يفخأ 
، تطقس ّمث  تابرض ، عضب  تیّقلت  .رتیب  مامأ  ترسخ  امدعب  ورد ، مامأ  ُترسخ  دقل  : " لاقو ّيلإ  رظن 

ترسخ ول  ىّتح  لیو ، تمزه  امدعب  ينّنأ  ّنظأ  ...ّنظأ  .كلذل  ًاّرطضم  نكأ  مل  ينّنأ  عم  .كانه  تیقبو 
". مویلا دعب  دحأ  ءاذیإ  ىلإ  ّرطضأ  نل  ينّنكل  ةریخألا ، ةبترملا  يف  فّنصأ  نلف  ىرخألا ، تایرابملا  عیمج 



."؟ ًاّقح هدیرت  ام  اذهأ  "
". نابج ينّنأ  ينعی  اذه  امبر  .كلذ  لعف  عیطتسأ  ال   " .لفسألا ىلإ  رظن 

ىتح حیحصلا ؛ ءيشلا  هّنأ  فرعأ  ينّنأل  كلذ  تلق  سانلا ." ءاذیإ  دیرت  كنوك ال  دّرجمل  ًانابج  تسل  "
.ًالعف هینعأ  ينّنأ  ةقثاو  نكأ  مل  ول 

سیل ببسلاف  ًانابج ، ناك  نإ  .كلذ  ينعأ  تنك  امبر  .ًاضعب  انضعب  ىلإ  رظنن  نینكاس ؛ انیقب  ةظحلل ،
.فّرصتلا ضفری  هّنأل  لب  ملألاب ، عتمتسی  هّنأ ال 

رسُأ ّنإ  نولوقی  اننوروزیس ؟ انیترسأ  دارفأ  ّنأ  نیدقتعت  له  : " لاقو هینیع ، يف  ملألا  ادب  دقو  ّيلإ  رظن 
". ةرایزلا موی  يف  ًادبأ  يتأت  مهتاعامج ال  نم  نیلقتنملا 

". ًائّیس مأ  ًانسح  مهمودق  ناك  نإ  فرعأ  .فرعأ ال  ال  : " تلق
ام دّكؤی  هّنأكو  ًادّدجم ، هسأر  زه  ًاساسأ ." بعص  رمألاف  لجأ ، .ئّیس  هّنأ  ّنظأ  : " ًالئاق هسأر  ّزه 

.فرصنا ّمث  هلاق ،
ةّرملل مهرسأ  ةرایزب  تاذلا  ناركن  ةعامج  ىلإ  نیمتنملا  نیئدتبملل  حمسیس  عوبسأ ، نم  ّلقأ  لالخ 
مهلهأ عم  نولعافتیو  ةشیعملا ، فرغ  يف  نوسلجیسو  مهتویب ، ىلإ  نوبهذیس  .رایتخالا  لفح  ذنم  ىلوألا 

.نیدشارك ىلوألا  ةّرملل 
يل حمسُی  امدنع  ـي  بأو يّمأل  هلوقأس  امب  رّكفأ  تنك  .مویلا  كلذ  ىلإ  عّلطتأ  يضاملا  يف  تنك 

.ةدئاملا ىلع  ةلئسأ  حرطب 
يف مهرسأ  عم  ةعاجشلا  ةعامج  ىلإ  ساسألا  يف  نومتنملا  نوئدتبملا  يقتلیس  عوبسأ ، نم  ّلقأ  يف 

نوعمتجی امدنع  ناعجشلا  هب  موقی  امب  نوموقیسو  عّمجملا ، قوف  يجاجزلا  ىنبملا  يف  وأ  بادرسلا ،
.كلذ ينئجافی  نل  ًاضعب ، مهضعب  سوؤر  ىلع  نیكاكسلا  يمر  ىلع  نوبوانتیس  امّبر  .ًادّدجم 

مه مهتیؤر  نم  نونّكمتیس  نیحماستم  ءابآ  نوكلمی  نیذلا  ىرخأ  تاعامج  نم  نولقتنملا  نوئدتبملاو 
يف ـي  بأ اهقلطأ  يتلا  بضغلا  ةخرص  دعب  سیل  .مهنیب  نانوكیس  يّمأو  ـي  بأ ّنأ  ّنظأ  ال  نكل ، .ًاضیأ 

.هادلو هكرت  امدعب  سیل  لفحلا ،
مهف ىلع  ينادعاس  امبرو  .امّهفتل  ةعامجلا  رایتخا  يف  ةراتحم  ينّنأو  ةحماج ، ينّنأ  امهتربخأ  ول  امّبر 

.ًادبأ فرعأ  نل  كلذل  ّرسلا ، اذه  ىلع  امهنمتأأ  مل  ينّنكل  .هتروطخ  ببسو  هانعمو ، حومجلا ،
مل ينّنكل  فعضلاو ، عومدلا  نم  تللم  دقل  .ّينیع  يف  عومدلا  تقرقرت  امنیب  ينانسأ ، ىلع  تررص 

.اهفاقیإل ءيش  لعف  عطتسأ 



تدعو ةفرغلا ، نم  تللست  ةلیللا ، كلت  نم  قحال  تقو  يف  نكل  .ال  امبرو  مونلا ، يف  تقرغتسا  امبر 
ىقبأ يلعجب  هل  حامسلا  وه  ىفشتسملا  يلاخدإب  رتیبل  حامسلا  نم  أوسألا  دیحولا  ءيشلاف  .ربنعلا  ىلإ 

.لیللا لاوط  هیف 



رشع يداحلا  لصفلا 
مهو نیئدتبملا  نیب  تراد  يتلا  ثیداحألا  الو  مادقألا ، عقو  الو  هّبنملا ، عمسأ  مل  يلاتلا ، حابصلا  يف 

.ىرخألا دیلاب  يّدخ  ىلع  تّبرتو  دیب  يفتك  ّزهت  يهو  انیتسیرك  توص  ىلع  تظقیتسا  .مهمویل  نوّدعتسی 
كارع نم  ضوضرلا  ضعب  لمحت  لازت  تناك ال  نإ  .قنعلا  ىلعأ  ىتح  ةرّرزم  ءادوس  ةرتس  يدترت  تناك 

.ءارمسلا اهترشب  اهتفخأ  دقف  سمأ ، موی 
". يضهنا اّیه ، : " تلاق

نأ ىلإ  ينمكلف  كلذ ، تركنأ  .ةحماج  تنك  اذإ  اّمع  ينلأسو  ّيسرك ، ىلإ  يندّیق  رتیب  ّنأ  تملح 
.عومدلاب نیلّلبم  ياّدخ  ناك  تظقیتسا ، امدنعو  .تفرتعا 

داز امو  .سّفنتلا  دّرجمب  ينملؤی  يدسج  ناك  .نینألا  ىوس  يمف  نم  جرخی  مل  نكل  ءيش ، لوق  تدرأ 
.اهدی انیتسیرك  يل  تّدم  .ةتئافلا  ةلیللا  يف  يئاكب  ببسب  ّينیع  مّروت  وه  ًاءوس  عضولا 

.عبرلاو ةنماثلا  دنع  دیدحلا  ةّكس  دنع  نوكن  نأ  انب  ضرتفیو  ةنماثلا ، ةعاسلا  تحبصأ 
". تقولا ىلإ  نیجاتحتس  كنأ  ودبی  .يّدعتساف  ...تنأ  اّمأ  .روطفلل  ءيش  راضحإل  عرسأس  : " تلاق
صیمق نع  ریرسلا  تحت  جردلا  يف  تثحبو  يرصخ ، كّرحأ  ّالأ  تلواح  .ملأ  نینأ  يّنع  ردص 

.ًایلاخ ربنعلا  حبصأ  انیتسیرك ، لیحر  دعب  .فیظن 
.ناولألا ينتمدص  ةظحلل ، .ضوضرلاب  ّوسكملا  يراعلا  يرصخ  ىلإ  ترظنو  يصیمق ، رارزأ  تككف 

ينّنأل ال ًالدسم ؛ يرعش  تكرتو  نكمی ، ام  عرسأب  يسبالم  تلّدب  .يّنبو  نكاد ، قرزأو  حتاف ، رضخأ 
.فلخلا ىلإ  هطبرل  ّيدی  عفر  عیطتسأ 

تناك .يّنع  ةبیرغ  ةاتف  تیأرف  رادجلا ، ىلع  ةقّلعملا  ةآرملا  ىلع  ةسكعنملا  يتروص  ىلإ  ترظن 
الو ءادوس ، ًانیع  كلمأ  انأف ال  .هبشلا  هجوأ  يهتنت  انه  نكل  يهجو ، لثم  لیحن  هجو  تاذ  يلثم ، ءارقش 

نوكت نأ  نكمی  .ءاضیب ال  ةءالم  لثم  نوللا  ةبحاش  تسل  ينّنأ  امك  .ًاضوضرم  ًاّكف  الو  ةقوقشم ، ةفش 
.ُتكّرحت امّلك  كّرحتت  اهّنأ  عم  انأ ،

، ریرسلا فرط  ىلع  ةسلاج  ينتدجو  اهیدی ، نم  دی  ّلك  يف  نفام  ةعطق  ةلماح  انیتسیرك  تداع  امدنع 
.ينملؤی ءانحنالاو  هطبرأ ، يكل  ءانحنالا  ّيلع  .لولحملا  يئاذح  ىلإ  قّدحأ 

، يردص فّلغی  نانتمالاب  ترعش  .يئاذح  طبرل  يمامأ  تنحناو  نفاملا ، يَتعطق  انیتسیرك  ينتطعأ 
.كلذ كردی  مل  ول  ىّتح  ناسنإ ؛ ّلك  ىدل  تاذلا  ناركن  نم  ءيش  ةّمث  امّبر  .ملألا  نم  ءيش  عم  هئفدیو 



.رتیب ادع  ام  ناسنإ ، ّلك  ىدل  ًانسح ،
". ًاركش : " تلق

تنأو يلكأت  نأ  كنكمی  اّیه ، .كسفنب  هطبرب  تمق  نإ  بسانملا  تقولا  يف  ًادبأ  لصن  نل  : " تلاق
."؟ كلذك سیلأ  نیشمت ،

ةّرم يّمأ  تماق  .قدنبلاب  ةّوشحمو  زوملا ، معطب  نفاملا  ةعطق  تناك  .بادرسلا  ىلإ  ةعرسب  انهّجوت 
كاذ ىلع  تربك  دق  تنك  ذإ  ًاقلطم ؛ اهقّوذتأ  مل  ينّنكل  نیذوبنملا ، ىلع  اهعیزوتل  اهلثم  ىولح  دادعإب 
ًانیح لورهأو  ًانیح  يشمأ  تحرو  يّمأب ، ترّكف  امّلك  يتدعم  يف  هب  رعشأ  يذلا  صّلقتلا  تلهاجت  .لالدلا 

.ّيَقاس نم  لوطأ  اهیقاس  ّنأ  تیسن  يتلا  انیتسیركب  قحلأل  رخآ 
ةوطخ ّلك  تناك  .بابلا  ىلإ  انضكرو  بادرسلا ، قوف  يجاجزلا  ىنبملا  ىلإ  ةیّدؤملا  تاجردلا  اندعص 

.هتراّفص قالطناو  راطقلا ، لوصو  عم  ةّكسلا  ىلإ  انلصو  .هتلهاجت  ينّنكل  يعالضأ ، يف  ًاملأ  يل  بّبست 
."؟ تقولا اذه  ّلك  امتقرغتسا  اذامل  : " ةرافصلا توص  قوف  هتوص  عفری  وهو  لیو  حاص 

". اهاحضو ةلیل  نیب  زوجع  ىلإ  تلّوحت  يتقیدص  : " انیتسیرك تلاق 
.ًامامت حزمأ  نكأ  مل  يتمصا ." هآ ، "

، مامألا ىلإ  دحاو  شنإ  ةفاسم  برتقا  ول  هّنأ  ةجرد  ىلإ  ةّكسلا  نم  ًابیرق  ناكو  ةمّدقملا ، يف  روف  فقو 
ىلإ هسفن  لیو  عفد  .هلبق  راطقلا  ىلإ  دوعصلاب  ضعبلل  حمسیل  فلخلا  ىلإ  عجارت  .هفنأ  راطقلا  علتقیسف 

تّبثملا ضبقملاب  كسمأف  روف ، اّمأ  .هفلخ  هیمدق  ّرج  ّمث  هنطب ، ىلع  ًالّوأ  طبهف  ةبوعصب ، ةروطقملا  لخاد 
.مادقأ ّتس  زواجتی  لوطب  عّتمتی  ناك ال  ول  امك  ةسالسب ؛ لخادلا  ىلإ  هسفن  عفدو  ةبرعلا ، بناج  ىلإ 

اذه نوكیس  .ضبقملاب  تكسمأو  ينانسأ ، ىلع  تررص  ّمث  مّلأتأ ، انأو  ةبرعلا ، بناجب  لورهأ  تحر 
.ًاملؤم

مدی مل  هّنكل  حربم ، ملأب  ترعش  .ةروطقملا  لخاد  ىلإ  ةلوهسب  ينعفرو  يطبإ  تحت  نم  لآ  ينكسمأ 
تمستباف فطلب ، ينلماعی  نأ  لواحی  لآ  ناك  .ًارارمحا  ياّدخ  جّهوتف  هفلخ ، رتیب  تیأر  .ةیناث  نم  رثكأل 

نم ةیافكلا  هیف  ام  كلمی  رتیب ال  ّنأ  ول  امك  فطللا ؛ اذهب  يتلماعم  نع  نوفّقوتی  سانلا  تیل  نكل ، .هل 
.ًاساسأ ةناصحلا 

بّطقو لفسألا ، ىلإ  هیتفش  ىول  ریخب ."؟ تنأ  له  : " رخاس فطاعتب  ّيلإ  رظنی  وهو  رتیب  لاق 
."؟ ءيشلا ضعب  ةبّلصتم  ...كّنإ  مأ   " .نیسّوقملا هیبجاح 

نع ةرابع  ةعشب ؛ يلوم  ةكحض  تناك  .وردو  يلوم  هیلإ  تّمضناو  هتتكن ، ىلع  ًاكحاض  رجفنا 



.مّلأتی هّنأكو  ًابیرقت  ادب  ثیح  ةتماصف ، ورد  ةكحض  اّمأ  .نیفتك  ّزهو  ریخش 
". كّلظ ةّفخب  نورهبنم  انّلك  : " لیو لاق 

مهّنأ ال تعمس  رتیب ؟ ای  ةفرعملا  ةعامج  ىلإ  يمتنت  كّنأ ال  قثاو  تنأ  له  لجأ ، : " انیتسیرك تفاضأ 
". مهیلإ نیثّنخملا  مامضنا  ىلع  نوضرتعی 

مكتاشوانم ىلإ  يغصأس  له   " .ّدرلا نم  رتیب  نّكمتی  نأ  لبق  ةروطقملا ، باب  دنع  فقاولا  روف ، مّلكت 
."؟ جایسلا ىلإ  قیرطلا  لاوط 

نیب دعاب  ثیح  بابلا ، يضبقمب  كسمأ  .ةبرعلا  باب  ىلإ  ًادّدجم  روف  تفتلاو  عیمجلا ، تمص 
يف نیتعورزم  اتلاز  ام  هیمدق  ّنأ  عم  ةبرعلا ، جراخ  هدسج  مظعم  حبصأف  مامألا ، ىلإ  لامو  هیعارذ ،
نم رحب  انمامأ ؛ نم  ربعت  يتلا  دهاشملا  ىلإ  رظنلا  تلواح  .هردص  ىلع  هصیمق  ءاوهلا  طغض  .لخادلا 

.اهنع انداعتبا  عم  اهمجح  رغصی  يتلا  ةروجهملاو  ةیعادتملا  ةینبألا 
نأ دیرأ  اذام  وأ  ىرأ ، نأ  عّقوتأ  اذام  فرعأ  .ٍناوث ال  عضب  ّلك  روف  ىلإ  دوعی  يرظن  ناك  كلذ ، عم 

.ریكفت نود  نم  كلذ  لعفأ  تنك  ينّنكل  ىرأ ،
". جایسلا دنع  دصقأ ،  " .بابلا ىلإ  يسأرب  ترشأ  كیأرب ."؟ كانه  دجوی  اذام  : " انیتسیرك تلأس 

". ّنظأ امبسح  عرازم ، ةعومجم  : " ةلئاق اهیفتك  تّزه 
."؟ ةنیدملا سرحن  ّمم  .عرازملا  فلخ  ...دصقأ  نكل  لجأ ، "

!". شوحو  " .يهجو يف  اهعباصأ  تعفر 
.مأسب ىلعألا  ىلإ  ترظن 

ةطرش تناك  امدنع  نیركذت  الأ  .تاونس  سمخ  لبق  جایسلا  برق  ساّرح  انیدل  نكی  مل  : " لیو لاق 
."؟ نیذوبنملا ةعطاقم  سرحت  ةعاجشلا 

ةعطاقم نم  ناعجشلا  جارخإل  اوتّوص  نیذلا  صاخشألا  نم  ناك  ـي  بأ ّنأ  ًاضیأ  ركذأ  ىلب ." "
، ةدعاسملا ىلإ  لب  ةطرشلا ، ىلإ  نوجاتحی  نیكاسملا ال  كئلوأ  ّنإ  كاذموی  لاق  .ةنیدملا  يف  نیذوبنملا 

يتلا رومألا  دحأ  اذهف  .انه  الو  نآلا ، ال  رمألا ، اذه  ركذأ  ّالأ  لضفألا  نم  نكل  .مهیلإ  اهمیدقت  انناكمإبو 
.تاذلل نیركانلا  ةءافك  مدع  ىلع  لیلدك  ةفرعملا  ةعامج  اهب  عّرذتت 

". تقولا لاوط  مهنیرت  تنك  كّنأ  قثاو  انأ  .حیحص  هوأ ، : " لاق
.نیذوبنملاب ًاریثك  نرتقأ  نأ  دیرأ  ال  كلذ ."؟ لوقت  َمِل  : " ةّدحلا نم  ءيشب  هتلأس 

."؟ كلذك سیلأ  ةسردملا ، ىلإ  باهذلل  نیذوبنملا  ةعطاقمب  رورملا  كیلع  بجوتی  ناك  هّنأل  "



."؟ غارفلا تقو  يف  ةنیدملا  ةطراخ  ظفحتأ  لعفت ؟ تنك  اذام  : " انیتسیرك تلاق 
."؟ يلعفت ملأ  لجأ ، : " لیو باجأ 

تسسحأ .ةعرسلا  ؤطابت  عم  مامألا  ىلإ  انّلك  انعفدناو  ًاّداح ، ًاریرص  راطقلا  تالجع  تردصأ 
اهناكم تّلحو  ةمّدهملا ، ينابملا  تفتخا  .ّيلإ  ةبسنلاب  لهسأ  فوقولا  تلعج  اهّنأل  ةكرحلل ، نانتمالاب 
تّبثأل ضبقملاب  كسمأ  انأو  بشعلا ، ىلإ  تلز  ـ نف ةّلظ ، تحت  راطقلا  فّقوت  .دیدح  ككسو  ءارفص  لوقح 

.يسفن
ّنأ تظحال  مامألا ، ىلإ  تیشم  امدنعو  .ةكئاش  كالسأ  هولعت  لالسلا ، نم  ًاجایس  يمامأ  تیأر 

ةعومجم تیأر  جایسلا ، فلخ  .قفألا  عم  يدومع  ّطخ  يف  يرظن ، ىدم  نم  دعبأ  ةطقن  ىلإ  دتمی  جایسلا 
ةعامج نم  سارح  ناك  جایسلل ، ىرخألا  ةهجلا  يف  .رضخأ  اهضعبو  سبای ، اهمظعم  راجشألا ، نم 

.مهتحلسأ نیلماح  نولّوجتی  ةعاجشلا 
ينّنكل يسفنل ، ىّتح  الو  كلذب ، فارتعالا  يف  بغرأ  .انیتسیرك ال  بناجب  تیقب  ينوعبتا ." : " روف لاق 

.يّنع عفادتسف  يجاعزإ ، رتیب  لواح  نٕاو  .اهبناجب  ربكأ  حایتراب  رعشأ 
نیسحت ىلع  زیكرتلا  ّيلع  .رتیب  تاناهإ  ينجعزت  نأ  بجی  .ينبج ال  ىلع  تمصب  يسفن  تخّبو 

ةرداق نوكأ  نأ  لب  ال  ىعسأ ، نأ  ّيلع  بجی  امك  .سمأ  موی  يئادأ  ءوس  ىلع  سیلو  ةیلاتقلا ، يتاراهم 
.نیرخآلا ىلع  دامتعالا  نع  ًاضوع  يسفن  نع  عافدلا  ىلع 

امدنع .ةنیدملا  ىلإ  يّدؤی  جّرعتم  قیرط  ىلع  حتفت  لز ، ـ نم ضرعب  تناك  يتلا  ةباوبلا  وحن  روف  انداق 
، مائولا عرازم  ىلإ  انبهذو  قیرطلا ، كلت  ىلع  ةلفاحلا  انبكر  ةلفط ، انأو  يترسأ  عم  ناكملا  اذه  ىلإ  تیتأ 

.قرعلا اّنم  بّبصت  ىّتح  مطامطلا  فطق  يف  راهنلا  انیضمأو 
.يتدعم يف  ىرخأ  ةصرقب  ترعش 

يهتنیسف نیقلتلا ، ءاهتنا  دعب  لئاوألا  ةسمخلا  نم  اونوكت  مل  نإ  : " ةباوبلا ىلإ  انلصو  امدنع  روف  لاق 
دق .ًاریثك  سیل  نكل  مّدقتلل ، ةیناكمإ  ةمث  ةباوبلل ، ًاساّرح  نوحبصت  امدنع  .حجرألا  ىلع  انه  رمألا  مكب 

 -". نكل مائولا ، عرازم  ءارو  ام  ىلإ  ةسارح  تایرود  يف  باهذلا  نم  نونّكمتت 
."؟ ةسارحلا نم  فدهلا  ام  : " لیو هلأس 

تنك امك  .مهنم  ًادحاو  تحبصأ  نإ  كسفنب  كلذ  فشتكتس  كّنأ  ضرتفأ   " .هیفتك ىدحإ  روف  عفر 
، مكّمهی رمألا  ناك  نٕاو  .لمعلا  اذهب  نوّرمتسی  مهبابش  يف  جایسلا  ةسارحب  نوموقی  نم  مظعم  لوقأ ،

". ودبی امك  ًائّیس  سیل  لمعلا  اذه  ّنأ  ىلع  ّرصی  مهضعب 



امك سانلا ، خاسوأ  فّظنن  وأ  تالفاحلا  دوقن  نل  ّلقألا ، ىلع  .لجأ  : " ينذأ يف  انیتسیرك  تسمه 
". نوذوبنملا لعفی 

."؟ تللح ةبترم  ّيأ  يف  : " رتیب هلأس 
". ىلوألا ةبترملا  يف  : " هباجأو رتیب  ىلإ  رظن  هّنكل  روف ، بیجی  نأ  عّقوتأ  مل 

!". هترتخا يذلا  لمعلا  وه  اذهو  : " لاقو نیتنكادو ، نیتریدتسمو ، نیتعساو ، نینیعب  رتیب  هیلإ  رظن 
ىلع لصحت  مل  اذامل   " .هعابط ةعاظف  ىدم  فرعأ  نكأ  مل  ول  ّيلإ  ةبسنلاب  نیتئیرب  ناودبتس  هانیع  تناك 

."؟ ةیموكح ةفیظو 
ةبقارملا ةفرغ  يف  لمعلا  نع  لّوألا  مویلا  يف  هلاق  ام  ركذأ  كلذ ." يف  بغرأ  مل  : " ةطاسبب روف  لاق 

ًاطاحم كانه ، هلّیختأ  نأ  ّيلع  بعصلا  نم  .ةنیدملا  نمأ  ىلع  ةظفاحملاب  ناعجشلا  اهیف  موقی  يتلا 
.بیردتلا ةعاق  ىلإ  يمتنی  وه  ّيلإ ، ةبسنلاب  .رتویبموكلا  ةزهجأب 

ةسارح اّمإ  اننكمی  .ةدودحم  ناعجشلا  تارایخ  ربتعت  .تاعامجلا  فئاظو  ىلع  ةسردملا  يف  انفّرعت 
وأ ماشوألا ، مسر  يف  ناعجشلا ، عّمجم  يف  لمعلا  اننكمی  امك  .انتنیدم  نمأ  ظفح  ىلع  لمعلا  وأ  جایسلا ،

.ةعاجشلا ةداق  حلاصل  ًاضیأ  لمعلا  انعسوب  .ةعتملاب  نیرخآلا  رعشُنل  كارعلا  ىّتح  وأ  ةحلسألا ، عنص 
.لضفألا وه  ّيلإ  ةبسنلاب  رایخلا  اذه  ودبیو 

اوناك دقف  .ریثكلا  سیل  نكل  سارحلا ، نم  ددع  انیلإ  رظن  .ةعیرم  يتبترم  ّنأ  يه  ةدیحولا  ةلكشملا 
.ةنحاش لاخدإل  مهلوط  فعضبو  ًاّدج  ةضیرع  باوبأ  حتفب  نیلغشنم 

، ةباوبلا نم  هلوخد  دعب  فّقوت  .ةماستبا  هتیحل  ولعتو  ةعّبق ، رمتعی  دوقملا  ىلإ  سلاجلا  لجرلا  ناك 
.قیدانصلا ماوكأ  نیب  مائولا  ةعامج  دارفأ  نم  ًاددع  تیأرف  ًاحوتفم ، ةنحاشلا  قودنص  ناك  .لّجرتو 

.حاّفت ىلع  يوتحت  اهّنأ  اهیلإ  ترظن  امدنع  تكردأ 
."؟ سیرتایب : " مائولا بابش  دحأ  فته 

عّتمتی تناك  .ةنحاشلا  قودنص  يف  نیدوجوملا  مائولا  ءانبأ  دحأ  فقو  .يمسا  تعمس  امدنع  ُّتفتلا 
لفح يف  هرّكذتأ  نأ  تلواح  .تربور  .عیفر  همظعو  ةضیرع  هتّمق  فولأم ، فنأو  دّعجم  رقشأ  رعشب 

؟ نازوس ًاضیأ ؟ لقتنا  نم  .ّينذأ  هضبن  ألم  يذلا  ـي  بلق توص  ىوس  يلاب  يف  رطخی  مل  نكل  رایتخالا ،
، تربور بنذ  اذهف  شمكنت ، انتعامج  تناك  نإ  ماعلا ؟ اذه  تاذلا  ناركن  ةعامج  يف  نیئدتبم  نم  له 

.ينهذ نم  ةركفلا  تدرط  .ي  ـ بنذ .ي  ـ بنذو بیلاكو ،
، دّدرتلا نم  ءيش  دعب  .قرزأ  ـز  نیج لاورسو  ًایدامر  ًاصیمق  يدتری  ناك  .ةنحاشلا  نم  تربور  زفق 



امدنع مهضعب  نوقناعی  مائولا  ةعامج  ىلإ  نومتنملا  مهدحوف  .تبّلصت  .هیعارذ  نیب  ينّمضو  يّنم  مّدقت 
.ينقلطأ نأ  ىلإ  يتالضع  نم  ةلضع  ّيأ  كّرحأ  مل  .نولباقتی 

."؟ كهجوب ّلح  اذام  كب ؟ ّلح  اذام  سیرتایب ،  " .ًادّدجم ّيلإ  رظن  امدنع  هتماستبا  تتهب 
". ءيش .تابیردت ال  دّرجم  ءيش ، ال  : " تلق

اهتّیأ يقیقحلا  كمسا  اذهأ   " .تكحضو اهیعارذ  يلوم  تكبش  سیرتایب ."!؟ : " يفلخ ّداح  توص  لأس 
."؟ ةتّمزتملا

."؟ مسا ّيأل  ریغصت  سیرت  كیأرب ، : " اهیلإ ترظن 
كانه راصل  ًامجح ، ربكأ  اهنقذ  ناك  ول  امّبر ."؟ ةفیعض  ...فرعأ  ال  : " اهنقذ سملت  يهو  تباجأ 

انأ .سیرتب  أدبت  ةملكلا ال  هذه  ّنكل  هآ ،  " .اهقنع ىلإ  ًابیرقت  عجارتمو  ریغص  هنأ  ّالإ  اهفنأ ، عم  نزاوت 
". ةئطخم

."؟ تنأو تربور ، انأ  .اهتاداعمل  يعاد  ال  : " ئداه توصب  تربور  لاق 
ةاخاؤم انب  ضرتفی  ال  كتنحاش ؟ ىلإ  دوعت  اذامل ال  .كمسا  ةفرعم  يف  بغری  صخش ال  : " تباجأ

". ىرخألا تاعامجلا 
."؟ اننأشو انیكرتت  اذامل ال  : " ةّداح ةربنب  اهل  تلق 

.مستبت يهو  تدعتبا  ّمث  كقیدص ." نیبو  كنیب  لّخدتلا  دیرأ  ال  حیحص ، : " تلاق
". ءافطل سانأ  مهّنأ  مهیلع  ودبی  ال  : " لاقو نزحب  تربور  ّيلإ  رظن 

". كلذك اوسیل  مهضعب  "
تاداعلا ةفلاخمب  لبقتس  تاذلا  ناركن  ةعامج  ّنأ  قثاو  انأ  .نیملعت  امك  تیبلا  ىلإ  ةدوعلا  كناكمإب  "

". كلجأ نم 
ّلح عیطتسأ  ينّنأ ال  ّنظتأ  تیبلا ؟ ىلإ  ةدوعلا  دیرأ  دق  ينّنأ  دقتعت  اذامل  : " ياّدخ ّرمحا  دقو  هتلأس 

."؟ رومألا هذه 
بجی .كلذ  كیلع  سیل  لب  نیعیطتست ، كّنأ ال  ينعأ  انأ ال  .هتدصق  ام  اذه  سیل  : " ًایفان هسأر  ّزه 

". ةدیعس ينوكت  نأ 
دّقفت نم  اوهتنا  ةعاجشلا  ساّرح  ّنأ  ودبی  .تربور  فتك  فلخ  نم  ترظن  وه ." اذه  .هترتخا  ام  اذه  "

، تربور كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب   " .هفلخ بابلا  قلغأو  قئاسلا ، دعقم  ىلإ  يحتلملا  لجرلا  داع  دقف  .ةنحاشلا 
". ةایحلا يف  دیحولا  يفده  ...ةداعسلا  تسیل 



."؟ كلذك تناك  ول  لهسألا  نم  سیلأ  نكل ، : " لاق
فلخلا يف  سلجت  ةاتف  ةّمث  تناك  .ةنحاشلا  هاجّتاب  رادتسا  ّمث  يفتك ، ىلع  تّبر  بیجأ ، نأ  لبق 

ىلإ مهب  تقلطنا  يتلا  ةنحاشلا  ىلإ  تربور  دعص  امدنع  راتوألا  بعادت  تأدب  .وجناب  ةلآ  لمحتو 
.اّنع ًادیعب  ةاتفلا  دیرغتو  وجنابلا  ماغنأ  ةلماح  مامألا ،

كلت قودنص  يف  يسفن  تیأر  .ةنكمم  ىرخأ  ةایح  ًادّدجم  يمامأ  تیأرو  ًاعّدوم ، تربور  يل  حّول 
قّلستأو يل ، ولحی  امدنع  كحضأ  لبق ، نم  ءانغلا  يل  قبسی  مل  هّنأ  عم  ةاتفلا ، عم  يّنغأ  ةنحاشلا ،

.مالسلاو نمألاب  ًامئاد  مّعنتأو  حاّفتلا ، فطقل  راجشألا 
ىلع تضضع  .جراخلا  نم  لفقلا  ناك  .اهولفقأو  ةنحاشلا  فلخ  ةباوبلا  ةعاجشلا  ساّرح  قلغأ 

نوعسی مهّنأ ال  ًابیرقت  يل  ادب  .لخادلا  نم  سیلو  جراخلا ، نم  لفقلا  عضو  ببس  نع  تلءاستو  يتفش ،
.لخادلا يف  اننجس  ىلإ  لب  ام ، ءيش  نم  انتیامح  ىلإ 

.ّيقطنم ریغ  اذهف  يسأر ، نم  ةركفلا  كلت  تدرط  ينّنأ  ریغ 
.اهفتك ىلع  سّدسم  ةنزاومب  لیلق  لبق  تماق  ةسراح  عم  كانه  ثّدحتی  ناك  .جایسلا  نع  روف  دعتبا 

". ةمیكحلا ریغ  تارارقلا  ذاخّتا  يف  ةبوهوم  كّنأ  ىشخأ  : " يّنم برتقا  امدنع  لاق 
". نیتقیقد نم  رثكأل  ثّدحتن  مل  : " هتبجأو ّيعارذ  تكبش 

ينیع ةیواز  سملو  هنیبج ، بّطق  ةمكح ." رثكأ  كرارق  لعجی  ریصقلا  ةینمزلا  ةدملا  لوط  ّنأ  ّنظأ  "ال 
، هسأر لامأ  كلذ ، نع  ًاضوع  لب  هدی ، دعبی  مل  هّنكل  ءارولا ، ىلإ  يسأر  تعجرأ  .هلمانأب  ةضوضرملا 

". لضفأ جئاتن  زارحإ  نم  نینكمتتسف  ًالّوأ ، موجهلا  نیمّلعتت  ول  نیملعتأ ؟ : " ًالئاق دّهنتو 
."؟ كلذ يندعاسی  فیكو  : " تلق

ةدّیجلا تابرضلا  نم  ددع  هیجوت  نم  تنّكمت  نإ  .ةعیرس  تنأ  : " باجأ ّمث  هدی ، ضفخأو  هیفتك ، ّزه 
". نیزوفت دقف  يرجی ، ام  كمصخ  كردی  نأ  لبق 

". تلحرو اهفصتنم  يف  ةدیحولا  يتلوج  تكرت  كّنأ  عم  كلذ ، فرعت  نأ  ينئجافی  : " ءودهب تلق 
". هتدهاشم يف  بغرأ  ًائیش  نكت  مل  : " لاق

؟ ينعی نأ  كلذب  ضرتفی  اذام 
". سیرت باهذلا ، تقو  ناح  .لصو  دق  يلاتلا  راطقلا  ّنأ  ودبی   " .ًالیلق حنحنت 



رشع يناثلا  لصفلا 
.نوللا ةیجسفنب  يتامدك  تحبصأو  رتیب ، عم  يكارع  ىلع  ناموی  ّرم  .تدّهنتو  يشارف ، ىلع  تفحز 

.دعب َفشأ  مل  ينّنكل  يتكرح ، تنّسحت  كلذل  تكّرحت ، امّلك  ملألاب  ساسحإلا  ىلع  ةداتعم  تحبصأ 
ةّرملا هذه  يمصخ  ناك  ّظحلا ، نسحل  .مویلا  ىرخأ  ةّرم  لتاقأ  نأ  ّيلع  ناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع 

تابرضلا نم  ًاددع  اهیلإ  تهّجو  .اهدیب  مّكحتلا  ىلع  ةردقلا  دقفت  امدنع  دحأ  مكل  نع  زجعت  يتلا  اریم 
نأ بجی  .ًادّدجم  ضوهنلا  نم  راودلا  اهعنمو  ضرألا ، ىلع  تطقسف  نییلوألا ، نیتقیقدلا  يف  ةدّیجلا 

.ًاراصتنا ّدعی  اریم ال  لثم  ةاتف  ىلع  زوفلا  ّنكل  راصتنالاب ، رعشأ 
يف حیباصم  نولمحی  صاخشأ  لخدو  ربنعلا ، باب  حتف  ةداسولا ، يسأر  اهیف  سمال  يتلا  ةظحللا  يف 

.يرجی ام  ىرأل  مالظلا  ربع  ترظن  ّمث  يقوف ، ریرسلا  راطإب  يسأر  مدصأ  نأ  تكشوأو  تسلج ، .مهیدیأ 
.هینذأب ةقّلعملا  طارقألا  تعملف  هسأر ، فلخ  حابصم  ءوض  عطس  عیمجلا ."! ضهنیلف  : " مهدحأ حاص 

فقوو .لبق  نم  هرأ  مل  نم  مهنمو  بادرسلا ، يف  هتیأر  نم  مهنم  نیرخآ ، ناعجشب  ًاطاحم  ناك  .كیرإ  هّنإ 
.مهنیب روف 

يلوح نم  نیئدتبملا  ّلك  ّنأ  تیسنو  هیلإ  تقّدح  .ّيلع  ًاتّبثم  هرظن  ّلظو  ّينیع ، هانیع  تقتلا 
.مهتّرسأ نم  نوضهنی 

.تاءالملا تحت  نم  تمقو  يدورش ، نم  تجرخ  ةتّمزتملا ."؟ اهتّیأ  ءاّمص  تنأ  له  : " كیرإ لاق 
ثیح طقف ، ًاصیمق  يدترت  يهو  يّنم  برقلاب  تفقو  انیتسیرك  ّنأل  يسبالم ، لماكب  تمن  ينّنأل  تررس 
ىلإ قیدحتلا  عیطتسأ  ينّنأ  ول  ةأجف  تیّنمت  .كیرإ  ىلإ  تقّدحو  اهیعارذ ، تكبش  .ناتیراعلا  اهاقاس  تدب 

.كلذ ىلع  ًاموی  ؤرجأ  نل  ينّنكل  ةیراع ، هبش  انأو  ةأرجلا  هذهب  مهدحأ 
ةلحر يف  بهذنس  .دیدحلا  ةّكس  دنع  انتاقالمو  مكسبالم ، ءادترال  قئاقد  سمخ  مكیدل  : " كیرإ لاق 

". ىرخأ ةینادیم 
قرع ةطقن  تلاس  .راطقلا  هاجّتاب  انیتسیرك ، فلخ  مّلأتأ  انأو  تعرسأو  يئاذح ، يف  ّيمدق  تسسد 

.ةعامجلا ءاضعأ  انقیرط  نم  دعبنو  بادرسلا ، ناردج  نیب  تارمملا  يف  ضكرن  نحنو  يقنع  رّخؤم  ىلع 
ىلع نوضكری  مهو  ًاّیعوبسأ  مهنوری  نیذلا  صاخشألا  ددع  وه  ام  ىرت ، .انتیؤرل  ةشهدلا  مهیلع  دبت  مل 

.وحنلا اذه 
ةموك ةّكسلا  نم  برقلاب  انیأر  .ةعاجشلا  ىلإ  ًاساسأ  نیمتنملا  نیئدتبملا  فلخ  ةّكسلا ، ىلإ  انلصو 



.ةحلسألاو قدانبلا  نم  ةعومجم  اهیف  تزّیم  نوللا ، ءادوس 
."؟ ام ءيش  ىلع  رانلا  قلطنس  له  : " ينذأ يف  انیتسیرك  تسمه 

أرقأل ًالیلق  اهنم  تبرتقا  .ةریخذلا  ىلع  يوتحت  اهّنأكو  تدب  قیدانص  ةموكلا  نم  برقلاب  دجوت  تناك 
". ناولأ : " اهدحأ ىلع  بتك  ام 

.ءيش ّلك  رّسفی  هتاذ  ّدحب  مسالا  ّنكل  لبق ، نم  رئاخذلا  نم  عونلا  اذهب  تعمس  نأ  يل  قبسی  مل 
.تكحض

!". ةیقدنب مكنم  ّلك  لمحیلف  : " كیرإ حاص 
نكل ةلیقث ، تناكو  اهتدجو ، ةیقدنب  لّوأ  تلمحف  اهیلإ ، ًابرق  رثكألا  تنك  .قدانبلا  ةموك  ىلإ  انعفدنا 

ترّرمو ـي ، بیج يف  ةبلعلا  تعضو  .ناولألا  ةریخذ  نم  ةبلع  تلمحو  اهعفر ، ّيلع  رّذعتی  ّدح  ىلإ  سیل 
.يردصب مازحلا  طاحأو  يرهظ  ىلع  تّلدت  ثیح  يسأر ، قوف  نم  ةیقدنبلا  مازح 

."؟ لصی ىتم  : " روف كیرإ  لأس 
."؟ راطقلا دیعاوم  رّكذتتل  جاتحتس  مك  .لوصولا  ىلع  كشوأ  : " هتعاس نم  روف  قّقحت 
."؟ يریكذتل ًادوجوم  تمد  ام  كلذ  لعفأ  َمِل  : " روف رهظ  ىلع  تّبری  وهو  كیرإ  باجأ 

بناج ىلع  عطستو  اهبارتقا ، عم  ربكت  تحار  ّمث  .دیعب  نم  يراسی ، ىلإ  ءوضلا  نم  ةرئاد  ترهظ 
.هّدخ مظع  تحت  فیفطلا  فیوجتلا  يف  ّلظ  رهظ  ثیح  روف ، هجو 

تفتلا .لآ  وأ  لیو  وأ  انیتسیرك  رظتنأ  نأ  نود  نم  هفلخ ، تضكرو  راطقلا ، ىلإ  دعص  نم  لّوأ  ناك 
هدعاس تالضع  ىّتح  .لخادلا  ىلإ  ينبحسو  اهب ، تكسمأف  هدی ، ّدمو  ةبرعلا ، بناجب  ضكرأ  انأو  روف 

.ةحضاوو ةدودشم  تناك 
.ةروطقملا نم  ىرخألا  ةهجلا  يف  تسلجو  هیلإ ، رظنأ  نأ  نود  نم  ةعرسب ، تلخد 

.روف مّلكت  عیمجلا ، لخد  امدنع 
نم ًایواستم  ًاددع  قیرف  ّلك  مضیس  .ملعلا  ىلع  ءالیتسالا  ةبعل  بلعنل  نیقیرف  ىلإ  مسقننس  "
دحأ لز  ـ نیس .ىرخأ  تاعامج  نم  نیلقتنملا  نیئدتبملاو  ةعاجشلا ، نم  نیتآلا  نیئدتبملا  نم  ءاضعألا ،
تلام هسفن ." ءيشلا  لعفیسو  رخآلا  قیرفلا  لز  ـ نیس كلذ ، دعب  .هملع  ءافخإل  ًاناكم  دجیو  ًالّوأ  نیقیرفلا 

مكحصنأ كلذل  ةعاجشلا ، دیلاقت  نم  اذه   " .هنزاوت ىلع  ظافحلل  بابلا  بجاحب  روف  كسمأف  ةروطقملا ،
". ّدجلا لمحم  ىلع  رمألا  ذخأب 

."؟ انزف نإ  لاننس  اذام  : " مهدحأ حاص 



يمتنی صخش  اهحرطی  يتلا ال  ةلئسألا  نم  اذه  ودبی  : " ًابارغتسا هیبجاح  دحأ  عفری  وهو  روف  باجأ 
". عبطلاب اوزوفت  نأ  مكیلع  .ةعاجشلا  ىلإ 

نیلقتنملا نیب  نم  رتخنلف  : " لاقو روف  ىلإ  رظن  ّمث  نیقیرفلا ." يدئاق  نوكنس  روفو  انأ  : " كیرإ لاق 
."؟ كیأر ام  ًالّوأ ،

.كلذب رعشأ  رایتخالا ، هیلع  عقی  نم  رخآ  انأ  نوكأسف  اننوراتخیس ، اوناك  نإ  .يسأر  تلمأ 
". تنأ أدبا  : " روف لاق 

". دراودإ  " .هیفتك كیرإ  ّزه 
ةعومجم لّمأت  .هینیع  ىلع  ًاقیرب  رمقلا  ءوض  ىفضأ  .هسأر  ضفخأو  بابلا  راطإ  ىلإ  روف  دنتسا 
رارمحالا ازغو  نیرضاحلا ، نیب  ةكحض  ترس  ةتّمزتملا ." دیرأ  : " لاقو ریكفت ، نود  نم  ةعرسب ، نیلقتنملا 

؟ ًالّوأ ينراتخا  هّنأل  ءارطإلاب  رعشأ  مأ  ينم ، سانلا  ةیرخس  نم  بضغأأ  فرعأ  مل  .يهجو 
يقلت يكل  ءافعضلا  راتخت  كّنإ  مأ  ًائیش ؟ تبثت  نأ  دیرت  له  : " ةداتعملا ةرخاسلا  هتماستباب  كیرإ ، هلأس 

."؟ رسخت امدنع  موللا  مهیلع 
". لیبقلا اذه  نم  ءيش  : " هیفتك روف  ّزه 

، روف ةیجیتارتسا  نكت  امهم  .يدی  ىلإ  ترظنو  تسبع ، .بضغأ  نأ  بجی  ًامتح  بضغأ ، نأ  بجی 
نأ ّيلع  .ةرارملاب  ًاساسحإ  رمألا  اذه  ّيدل  كرت  .نیئدتبملا  ةّیقب  نم  فعضأ  ينوك  ةركف  ىلإ  دنتست  يهف 

.كلذ نم  يل  ّدب  ال  أطخ ، ىلع  هّنأ  هل  تبثأ 
". كرود : " روف لاق 

". رتیب "
". انیتسیرك "

؟ طبضلاب يمری  مالإ  .ءافعضلا  نم  تسیل  انیتسیركف  .هتیجیتارتسا  فلاخی  رایخلا  اذه 
". يلوم "

". لیو : " هماهبإ ّضعی  وهو  روف  لاق 
". لآ "

". ورد "
". ةعاجشلا يئدتبم  رود  ناح  نآلاو  .يعم  يه  يلاتلابو  اریم ، يه  ةریخألا  : " كیرإ لاق 

امف ءافعضلا ، هرایتخاب  ًائیش  تبثی  نأ  لواحی  روف  نكی  مل  نإ  .اّنم  ایهتنا  امدعب  امهیلإ  يغصأ  تفقو 



؟ اننیب كرتشملا  مساقلا  ام  .هراتخا  صخش  ّلك  ىلإ  ترظن  هلعفی ؟ يذلا 
ةعضبو لیو  ءانثتسابف  .يرجی  اّمع  ةركف  يل  ترطخ  ءاضعألا ، ةیقب  رایتخاب  امهمایق  ءانثأ  يف 

كیرإ قیرف  ءاضعأ  اّمأ  .ةریصق  تاماقو  ةقّیض  فاتكأ  هسفن : دسجلا  لكشب  زاتمن  انّلك  نیرخآ ، صاخشأ 
نم عرسأ  انّلك  نوكنس  .ةعیرس  ينّنإ  روف  يل  لاق  ًادیدحت ، سمأ  .ةمخض  داسجأبو  ةّوقلاب ، نوعتمتیف  ةفاك 

فرعأ ينّنكل  لبق ، نم  ةبعللا  هذه  بعلأ  مل  انأف  ملعلا ، ىلع  ءالیتسالل  ًابسانم  نوكی  دق  يذلا  كیرإ  قیرف 
كیرإ نوكی  دق  .يتماستبا  يفخأل  يمف  ىلع  يدی  تعضو  .دسجلا  ةّوق  نم  رثكأ  ةعرسلا  بّلطتت  اهّنأ 

.هنم ىكذأ  روف  ّنأ  ریغ  روف ، نم  ىسقأ 
.ةیرخسب روف  ىلإ  كیرإ  رظن  ءاضعألا ، رایتخا  ایهنأ  امدنع 

". يقیرف دعب  لز  ـ نی نأ  كقیرفل  نكمی  : " كیرإ لاق 
نأ مهنم  دیرأ  ينّنأ ال  فرعت  تنأ  : " فاضأ ّمث  ًالیلق  مستبا  تامدخ ." ّيأ  يل  مّدقت  ال  : " روف هباجأ 

". اوزوفی
دحأ ىلع  ًالیلق  ّضع  ًالّوأ ." لز  ـ نی نّمع  رظنلا  ّضغب  نورسختس  مكّنأ  فرعأ  ّالك ، : " كیرإ لاق 

". ًالّوأ لز  ـ ناو فیعضلا  كقیرف  ذخ  ًاذإ ، : " عبات مث  هتفش ، طارقأ 
نأ ةعبرألا  نحن  اندحأ  ىلع  ناك  نإ  .ةنئمطم  هل  تمستباف  ةبیئك ، ةرظن  لآ  ّيلع  ىقلأ  .انّلك  انفقو 

.ةداع هنأشو  هنوكرتی  مهّنأل  وه ، نوكی  نأ  يف  سأب  الف  يلومو ، رتیبو ، كیرإ ، عم  دحاو  قیرف  يف  نوكی 
.ّيمدق ىلع  طوبهلا  ىلع  ةمّمصم  تنكو  فّقوتلا ، كشو  ىلع  راطقلا  ناك 

ىلإ رظنأ  مل  .ةروطقملا  نم  طوقسلا  ىلع  تكشوأو  يفتك ، مهدحأ  عفد  راطقلا ، نم  زفقأ  نأ  لبق 
هذه .تزفق  ًادّدجم ، اولواحی  نأ  لبقو  .ّمهی  ال  رتیب ، مأ  ورد ، مأ  يلوم ، كلذ ؛ لعف  نم  فرعأل  فلخلا 

تظفاح ينّنكل  هفیفختل ، تاوطخ  عضب  تضكرف  راطقلا ، هاّیإ  ينیطعی  يذلا  مخزلل  ةّدعتسم  تنك  ةّرملا ،
.ةعاجش ينّنأ  رعشأ  ينلعج  هّنكل  ًاریغص ، ًازاجنإ  ناك  .تمستباو  ةمراع ، ةعتمب  ترعش  .ينزاوت  ىلع 

، كقیرف حبر  امدنع  : " هتلأسو روف ، فتك  ةعاجشلا  ىلإ  ًاساسأ  نیمتنی  يتاوللا  تائدتبملا  ىدحإ  تسمل 
."؟ ملعلا متعضو  نیأ 

". نیلرام كربخأ  نأ  زوجی  ال  : " ةدوربب اهباجأ 
يسفن تدجو  ام ، ببسلو  هعارذ ، نع  اهدی  دعبأف  ءارغإب ، هل  تمستبا  روف ." اّیه ، : " ةلئاق تّحلأ 

.مستبأ
ءارمس ةرشب  اذو  ةماقلا ، لیوط  ناك  يرحبلا ." فیصرلا  ىلع  : " ةعاجشلا نم  رخآ  ئدتبم  فته 



ةنیدم ةنصحأ  يف  ملعلا  اوأّبخ  دقل  .زئافلا  قیرفلا  يف  يقیقش  ناك   " .ًامیسو ناك  .نیتنكاد  نینیعو 
". يهالملا

". ًاذإ كانه  ىلإ  بهذنلف  : " ًالئاق لیو  حرتقا 
، ةریغص تنك  امدنع  .ىضم  ام  يف  ةریحب  ناك  يذلا  عقنتسملا  وحن  ًاقرش ، انهّجوتف  دحأ ، ضرتعی  مل 

ةیامحل لحولا ، يف  تّبثم  جایس  نود  نم  ةریحبك ، ودبیس  عقنتسملا  اذه  ناك  فیك  لّیختأ  نأ  لواحأ  تنك 
.دحاو ناكم  يف  هایملا  نم  ردقلا  اذه  لّیخت  بعصلا  نم  نكل  .ةنیدملا 

."؟ كلذك سیلأ  ةفرعملا ، ةعامج  ّرقم  نم  نوبیرق  نحن  : " اهفتكب لیو  فتك  زكت  يهو  انیتسیرك ، تلأس 
لبق قوشلاب ، نیتئیلم  هانیع  تدبو  فلخلا ، ىلإ  رظن  انه ." نم  بونجلا  ىلإ  عقی  وهف  لجأ ، : " باجأ

.ًادّدجم هسفن  كلامتی  نأ 
اذه ىلإ  انضعب  نم  انبرتقا  نأ  ذنم  عوبسأ  انیلع  ىضم  .يقیقش  نم  دحاو  لیم  نم  ّلقأ  دعب  ىلع  انأ 

زایتجا ىلع  زیكرتلا  ّيلع  لب  مویلا ، هیف  رّكفأ  نأ  يننكمی  .ةركفلا ال  درطأل  ًالیلق  يسأر  تززه  .ّدحلا 
.ًاقالطإ هیف  ریكفتلا  يننكمی  .ىلوألا ال  ةلحرملا 

ریسلا رّذعتی  ثیح  ًاّدج ، بطر  اهتحت  لحولا  ّنأل  روسجلا  ىلإ  ةجاحب  انلز  ام  .رسجلا  ىلع  انیشم 
.رهنلا فافج  ىلع  ىضم  يذلا  تقولا  نع  تلءاست  .هیلع 

مل ول  ىّتحو  ةنوكسم ، ينابملا  مظعم  تناك  انفلخ ، .ةنیدملا  ملاعم  ترّیغت  ىّتح  رسجلا ، انربع  نإ  ام 
تمص ناك  .مّطحملا  جاجزلاو  تنمسإلا  ماوكأ  نم  رحب  رهظ  انمامأو ، .ةدّیج  ةلاح  يف  تدب  دقف  نكت ،

ةعاسلا ّنأل  بهذن ، نیأ  ىلإ  فرعأ  نأ  بعصلا  نم  .سوباكلاب  هبشأ  ًافیخم ، ةنیدملا  نم  ءزجلا  اذه 
.ةأفطم حیباصملا  ّلكو  لیللا ، فصتنم  تزواجت 

.انمامأ عراشلا  هب  ترانأو  ًاحابصم ، نیلرام  تجرخأ 
."؟ رام مالظلا  نیشختأ  : " نینیعلا دوسأ  ًاّباش  ناكو  ًارخاس ، نیئدتبملا  دحأ  لاق 

تأفطأ اهّنأ  ریغ  ایروی ." ًالهسو  ًالهأف  مّطحملا ، جاجزلا  ىلع  سودت  نأ  دیرت  تنك  نإ  : " ةّدحب هتباجأ 
.لاح ّيأ  ىلع  حابصملا 

، هسفن ىلع  رومألا  بیعصت  يف  ًابغار  ءرملا  نوكی  نأ  ةعاجشلا  تافص  نم  هّنأ  فرعأ  تحبصأ 
نم ءيش  ىلع  يوطنی  حابصم ال  نود  نم  ةملظملا  عراوشلا  يف  لّوجتلاف  .هتاذب  ًایفتكم  نوكی  يكل 
نأ بجی  .حابصم  نع  ًارداص  ًارون  تناك  ول  ىّتح  ةدعاسملا ، ىلإ  جاتحن  ّالأ  انب  ضرتفی  نكل  ةعاجشلا ،

.ءيش ّيأ  لعف  ىلع  نیرداق  نوكن 



، قیرطلا ىلإ  اندشرت  ًادی  الو  ًاحالس ، الو  ًاحابصم ، هیف  دجن  موی ال  انیلع  يتأی  دقف  .اذه  ينبجعی 
.مویلا كاذل  ةدعتسم  نوكأ  نأ  دیرأو 

ةمخض ةلجع  تعفترا  هنمو  عقنتسملا ، لخاد  ىلإ  ّربلا  نم  طیرش  ّدتماو  عقنتسملا ، لبق  ةینبألا  تهتنا 
.سیریف بالود  .ةمظتنم  تافاسم  ىلع  اهنم  ىّلدتت  يتلا  ءارمحلا  تابرعلا  تارشعب  ةدوزم  نوللا ، ءاضیب 

." ةعتملا دّرجمل  ةلآلا  هذه  نوبكری  سانلا  ناك  رمألاب ، اورّكف  : " هسأر ّزهی  وهو  لیو  لاق 
". ًاناعجش اوناك  مهّنأ  ّدب  ال  : " تلق

ةعامج ىدل  تناك  ولف  .ناعجشلا  نع  ةهّوشم  ةخسن  اوناك  مهّنكل  لجأ ، : " ةلئاق انیتسیرك  تكحض 
مهل ىّنمتنو  ًادّیج ، مهیدیأب  سانلا  قّلعتی  اهنع ، ًاضوعو  .تابرع  نود  نم  تناكل  هذهك ، ةلجع  ةعاجشلا 

". ًادیعس ًاّظح 
اهّنكل ةقلغم ، اهذفاونو  ةقّزمم ، اهتاتفال  ةیلاخ ، يراسی  ىلإ  ةینبألا  ّلك  تناك  .فیصرلا  بناجب  انیشم 

يف نكامألا  ضعب  ّنأ  ریغ  .هتدارإ  ءلمبو  هرایتخاب ، اهكرت  دقف  نكامألا ، هذه  رداغ  نم  نكی  ًاّیأ  .ةفیظن 
.كلذك تسیل  ةنیدملا 

."؟ عقنتسملا يف  زفقلا  ىلع  ؤرجت  له  : " لیول انیتسیرك  تلاق 
". ًالّوأ تنأ  "

جرخأ .ةقّقشم  اهجورسو  ةمّطحم ، اهلویذو  ةرّسكم ، دایجلا  ضعب  تناك  .ةنصحألا  ةلجع  ىلإ  انلصو 
اوّلغتست نأ  مكیلع  حرتقأ  .هل  ًاعقوم  رخآلا  قیرفلا  راتخیس  قئاقد ، رشع  دعب  : " لاقو هبیج ، نم  ملعلا  روف 

هجوأ دحأ  نم  ينهذلا  دادعتسالا  ّنكل  ةفرعملا ، ةعامج  نم  نوكن  دق ال  .ةیجیتارتسا  عضول  تقولا  اذه 
". يحاونلا ّمهأ  نم  ربتعی  لب  ال  ةعاجشلا ، ةعامج  يف  بیردتلا 

.ًاتّتشم نهذلا  ناك  نإ  يدسجلا ، دادعتسالا  ةدئاف  امف  .ّقح  ىلع  هّنإ 
.روف نم  ملعلا  لیو  ذخأ 

". رخآلا قیرفلا  عقوم  فاشكتسال  بهذیس  رخآلا  ضعبلاو  ةسارحلل ، انه  ىقبیس  انضعب  : " لیو لاق 
."؟ لقتنملا اهّیأ  ةدایقلاب ، كفّلك  نم  كلذ ؟ ّنظتأ  : " تلاقو لیو ، دی  نم  ملعلا  نیلرام  تعزتنا 

". كلذ ىّلوتی  نأ  اندحأ  ىلع  نكل  دحأ ، ال  : " لیو باجأ 
ّمث انیلإ ، اولصی  ىّتح  رظتننلف  .ةیعافد  رثكأ  ةیجیتارتسا  عضو  انب  ردجی  امّبر  : " انیتسیرك تلاق 

". مهّدصنس
نم نونّكمتی  ثیح ال  ًادّیج  ملعلا  ئّبخن  نأ  دعب  انّلك ؛ جرخن  نأ  ىرأ  .ءانبجلا  ةقیرط  هذه  : " ایروی لاق 



". هیلع روثعلا 
امنیب لیو ، ةطخ  نع  انیتسیرك  تعفاد  .ًایجیردت  عفترت  مهتاوصأ  تناكو  ًاعم ، نوثّدحتی  عیمجلا  ذخأ 

، رارقلا ذاختا  هل  ّقحی  نم  لوح  عیمجلا  لداجت  .موجهلا  ةعاجشلا  ىلإ  ًاساسأ  نومتنملا  نوئدتبملا  لّضف 
يتلا ءامسلا  ىلإ  رظن  .ةیكیتسالبلا  ةنصحألا  دحأ  ةمئاق  ىلع  أكّتاو  ةلجعلا ، فرط  ىلع  روف  سلج  امیف 
تناك .بحسلا  نم  ةقیقر  ةقبط  لالخ  نم  ّلطی  ردب  ىوس  اهئیضی  الو  موجنلا ، نم  ةیلاخ  تناك 

كلت لمحی  وهو  ًابیرقت ، ًاحاترم  ادب  .هقنع  رّخؤم  ىلع  ةعوضوم  هدیو  ةیخرتسم ، هیعارذ  تالضع 
.هفتك ىلع  ةیقدنبلا 

.زیكرتلا ّيلع  ةلوهسلا ؟ هذهب  يهابتنا  ىلع  ذوحتسی  اذامل  .ًالیلق  ّينیع  تضمغأ 
اّنك ول  امك  فرصتلا  اننكمی  ال  يفلخ ؟ ةّجضلا  هذه  قوف  يتوص  عفر  تعطتسا  نإ  لوقأس  اذام 

داعبتسا يننكمی  هّنأ  عم  نیلیم ، عاعش  نمض  ناكم  ّيأ  يف  نونوكی  دق  .رخآلا  قیرفلا  ناكم  فرعن 
صاخشألا ددع  لوح  وأ  مهنع ، ثحبلا  ةّیفیك  لوح  لدجلاب  تسیل  مهداجیإل  ةقیرط  لضفأو  .عقنتسملا 

.ةنكمم ةطقن  ىلعأ  ىلإ  دوعصلا  يف  ّلحلا  نمكی  لب  ثحبلا ، ةّمهم  يف  مهلاسرإ  بجی  نیذلا 
تیشم اذكهو ، .ّيلإ  رظنی  مهنم  ّيأ  نكی  مل  .يناری  مهنم ال  ًادحأ  ّنأ  نم  دّكأتلل  فلخلا  ىلإ  ترظن 

.ًاتوص ردصت  يكل ال  يرهظ  ىلع  ةیقدنبلا  طغضأ  انأو  ةموتكمو ، ةعیرس  ىطخب  سیریف  بالود  وحن 
ناك تننظ ، اّمم  ىلعأ  ناك  .يسفن  قاض  ضرألا ، ىلع  فقأ  ثیح  نم  بالودلا  ىلإ  تقّدح  امدنع 

ةدیحولا ةیباجیإلا  ةیحانلا  .هالعأ  نم  ةیّلدتملا  تابرعلا  ةیؤر  تعطتسا  داكلاب  ينّنأ  ّدح  ىلإ  ًاّدج ، ًایلاع 
.يتحت راهنی  نلف  هتقّلست ، نٕاو  .نزولا  لمتحیل  مّمصم  هّنأ  يه  عافترالا ، اذه  يف 

اهّبحی ةبعل  يف  زوفلا  لجأ  نم  اذه ؟ لجأ  نم  يتایحب  ًاّقح  رطاخأس  له  .ةعرسب  ضبنی  ـي  بلق ذخأ 
؟ ناعجشلا

يتلا ةئدصلاو  ةلئاهلا  مئاعدلا  ىلإ  تقّدح  امدنع  نكل  مالظلا ، يف  ءيش  يأ  ةیؤر  تعطتسا  داكلاب 
، يتیامحل نیزبارد "  " نم امو  ّيفتك ، ضرعب  ةماعد  ّلك  تناك  .مّلس  تاجرد  تیأر  بالودلا ، اهیلع  زكتری 

.بالود عاعش  قّلست  نم  لضفأ  مّلس  قّلست  ّنكل 
ىلع تدعص  .ّيدیب  مّطحتت  نأ  كشو  ىلع  تدبو  ةعیفرو ، ةئدص  تناك  .تاجردلا  ىدحإ  تكسمأ 

، يعالضأ تملآ  ةكرحلا  ّنأ  ریغ  .ينزو  لمتحتس  اهّنأ  نم  دّكأتلل  اهیلع  تزفقو  اهتبرجتل ، اهاندأ 
.يهجو ضبقناف 

حبصأ تأدب  ينّنأل  امّبر  ينلفجی ؛ مل  اذامل  فرعأ  مل  سیرت ." : " يفلخ نم  ضفخنم  توص  ينادان 



معان ضفخنملا  هتوص  ّنأل  امّبرو  .اهریوطت  ضرتفی بـي  يتلا  رومألا  نم  ينهذلا  دادعتسالاو  ةعاجش ،
، هرهظ ىلع  ةیلدتملا  هتیقدنبب  يفلخ ، روف  فقو  .فلخلا  ىلإ  ترظن  ببسلا ، نكی  ًاّیأ  .ًابیرقت  نّكسمو 

.ًامامت يلثم 
."؟ اذام : " تلق

". ةلعاف كسفن  نیّنظت  اذام  فرعأل  تیتأ  "
". ًائیش لعفأ  ينّنأ  ّنظأ  .عفترم ال  ناكم  نع  ثحبأ  : " تلق

". كعم ٍتآ  انأ  .ًانسح  : " مالظلا يف  هتماستبا  تیأر 
، ةریغص تنك  ول  امك  ًانایحأ ؛ لآو  انیتسیركو  لیو  لعفی  املثم  ّيلإ  رظنی  روف  نكی  مل  .ةظحلل  تفقو 

اذهف يعم ، ءيجملا  ىلع  ّرصأ  نإ  نكل ، .مهلثم  ّيلع  قفشی  نكی  مل  .ةدئاف  تاذ  تسلو  ًاّدج ، ةفیعضو 
.حجرألا ىلع  يتاردقب  ّكشی  هّنأل 
". ریخب نوكأس  : " تلق

نأ ّدب  .ةدوجوم ال  اهّنأ  فرعأ  ينّنكل  هتوص ، يف  ةیرخسلا  عمسأ  مل  كلذ ." يف  ّكشأ  ال  : " باجأ
.كلذك نوكت 

عرسأ ناك  .ي  قحل بـ ضرألا ، نع  مادقأ  ةّدع  عافترا  ىلع  تحبصأ  امدنعو  تاجردلا ، قّلستأ  تأدب 
.اهكرتأ يتلا  ةجردلا  ىلع  هیدی  عضی  ناك  ثیح  يّنم ،

، ةبعللا ينعأ  كیأرب ؟ نیرمتلا  اذه  فده  وه  ام   " .سافنألا عوطقم  ادبو  ...ًاذإ ." ينیربخأ  : " ءودهب لاق 
". قّلستلا سیلو 

تحت ةّصنم ، يقوف  دجوت  .قیرطلا  ثلث  دعب  زتجأ  مل  ينّنأ  عم  ًاّدج ، ًادیعب  ادب  فیصرلا ، ىلإ  تقّدح 
تحبصأ .يلوز  ةیفیك نـ يف  نآلا  ریكفتلا  دیرأ  .هدصقأ ال  يذلا  ناكملا  وه  اذهو  ًامامت ؛ ةلجعلا  طسو 

.دادعتسالا ّيلع  .ةّوق  دادزتس  انعفترا ، امّلكو  .يرصخ  ىلع  نآلا  ّبهت  ّيّدخ  حفلت  تناك  يتلا  ةمسنلا 
". يعامجلا لمعلا  امّبر  وأ  ةیجیتارتسا ، عضو  مّلعتن  نأ  : " تبجأ

.روعذم سفن  ىلإ  برقأ  تدب  ةكحض  هنع  تردصو  يعامجلا ." لمعلا  : " دّدر
". ناعجشلا تایولوأ  نم  ودبی  يعامجلا ال  لمعلاف  امّبر ال ، : " تلق

لعج رمألا  اذه  ّنكل  طقسأ ، يكل ال  مّلسلا  ىلع  رثكأ  يسفن  تطغض  .نآلا  ىوقأ  حایرلا  تحبصأ 
تحت يقیرف  ةیؤر  تعطتسا  داكلابو  ةریغص ، ةنصحألا  ةبعل  تدب  يتحت ، .ّيلإ  ةبسنلاب  بعصأ  دوعصلا 

.ثحب ةقرف  اولسرأ  مهّنأ  ّدب  ال  ًادوجوم ، نكی  مل  مهضعب  ّنأ  تظحال  .اهفقس 



". ًاقباس هیلع  ناك  ام  اذه  تایولوألا ، نم  نوكی  نأ  هب  ضرتفی  : " روف لاق 
طغضلا نم  يادی  ينتملآ  .راودلا  ببسی  هیلإ  انلصو  يذلا  عافترالاف  هیلإ ، يغصأ  نكأ  مل  ينّنأ  ریغ 

ذإ ينفیخی ؛ نكی  مل  عافترالاف  .ببسلا  نم  ةقثاو  نكأ  مل  ينّنكل  نافجترت ، ياقاس  تأدبو  تاجردلا ، ىلع 
يّنغت يدسج  يف  ةلضعو  نایرشو ، وضع ، ّلك  ةقاطلاب ؛ ةمعفمو  ةّیح  ينّنأ  رعشأ  ينلعجی  عافترالا  نإ 

.اهسفن ةقبطلاب 
وأ طوقسلا ، كشو  ىلع  ينّنأ  رعشأ  ينلعجی  ام  ءيش  هیف  .وه  هّنإ  .ببسلا  ةّیهام  تكردأ  ّمث 

.لاعتشالا وأ  نابوذلا ،
.ةیلاتلا ةجردلا  تّوفت  نأ  يدی  تكشوأ 

."؟ ةعاجشلاب ...كیأرب  ةیجیتارتسالا  مّلعت  ةقالع  ام  ...نآلا  ينیربخأ  : " ثهلی وهو  لاق 
قوف ةباحس  تّرم  .راوحلا  اذه  نم  ءيش  مّلعت  بـي  ضرتفی  هّنأو  ـي ، بّردم هّنأب  لاؤسلا  ينرّكذ 

.ّيدی ّلظلا  ربعو  رمقلا ،
يفلخ سّفنتی  هتعمس  اهمادختسال ." ةیجیتارتسالا  ءرملا  مّلعتی  .لمعلل  انّدعی  ...هّنإ  : " ًاریخأ تلق 

."؟ روف ریخب  تنأ  له   " .عیرسو ٍلاع  توصب 
."؟ قالطإلا ىلع  كفیخی  الأ  : " ًاعباتم قهش  ...ّولعلا ." اذه  ىلع  نیفقت  سیرت !؟ ةیرشب  تنأ  له  "
.طقسأس ينّنأ  ّنظأ  ال  نكل ، .ًامتح  تومأسف  نآلا ، تطقس  نإ  .ضرألا  ىلإ  يفتك  قوف  نم  ترظن 

ّلتخاو تاجردلاب ، قّلعتأ  انأو  تقهش  .نیمیلا  ىلإ  يدسج  نزو  فذقو  راسیلا ، نم  ءاوهلا  ّبه 
.يصیمق فرط  تحت  ةیراع  ةعقب  هعباصأ  ىدحإ  تسمالو  يرصخب ، ةدرابلا  روف  دی  تكسمأف  ينزاوت ،

.ينزاوت ّيلإ  ًادیعم  راسیلا ، ىلإ  قفرب  ينعفدو  يتیبثتل ، ّيلع  طغض 
ىلع هدی  رثأب  ترعش  .ًاّفاج  يمف  ناك  .ّيدی  ىلإ  تقّدحو  تفّقوت ، .سّفنتلا  ىلع  ةرداق  دعأ  مل  نآلا ،

.ةلیوطلاو ةلیحنلا  هعباصأبو  يدسج ،
."؟ ریخب تنأ  له  : " ضفخنم توصب  لأس 

". لجأ : " رّتوتب تبجأ 
ةّصنملا تناك  ةیندعملا ، نابضقلا  فارطأ  ىلإ  رظنلاب  .ةّصنملا  ىلإ  تلصو  نأ  ىلإ  دوعصلا  تعبات 

ًاناكم روف  دجی  يكل  فرطلا ، ىلإ  تدعتباو  تسلج ، .كلذك  دعت  مل  اهّنكل  يضاملا ، يف  نیزباردب "  " ةطاحم
، ةیندعملا ةماعدلا  ىلإ  دنتساو  عكرف ، روف ، اّمأ  .ةّفاحلا  نع  نایّلدتت  ّيمدق  تكرت  ریكفت ، نود  نمو  .هل 

.ةبوعصب سّفنتی  وهو 



."؟ تاعفترملا باهت  تمد  ام  ةعاجشلا  عّمجم  يف  شیعلا  نم  تنّكمت  فیك  : " تلق
". هل دوجو  ّنأ ال  يعّدأ  تارارقلا ، ذخّتأ  امدنع  .يفوخ  لهاجتأ  : " باجأ

ىلع فّرصتلاو  فوخلا  مدع  نیب  قرف  ةّمث  ّيلإ ، ةبسنلابف  .كلذ  مهف  عطتسأ  ملو  ةظحلل ، هیلإ  تقّدح 
.وه لعفی  املثم  فوخلا ؛ نم  مغرلا 

.هیلإ قیدحتلا  تلطأ 
."؟ اذام : " ءودهب لأس 

". ءيش "ال 
.دّدحم فدهل  ناكملا  اذه  ىلإ  تیتأ  دقل  .زیكرتلا  ّيلع  .ةنیدملا  وحن  هنع  يرظن  تلّوح 

ىنبم ةّمثف  .ریثكلا  ةیؤر  تعطتسا  امل  كلذك ، نكت  مل  ول  ىّتح  نكل  مالظلا ، يف  ةقراغ  ةنیدملا  تناك 
.يمامأ

فّلؤت يتلا  ءاضیبلا  نابضقلا  نم  ةكبش  تیأرف  ىلعألا ، ىلإ  ترظن  ٍفاك ." عافترا  ىلع  انسل  : " تلق
تیبثتل ةضرتعملا  نابضقلاو  تاماعدلا  نیب  ّيمدق  رشحأ  نأ  يناكمإبف  رذحب ، اهتقّلست  نإ  .ةلجعلا  ةلاقس 

.ناكمإلا ردق  يسفن ؛
قراح ملأب  ترعش  .ىلعألا  ىلإ  يسفن  تعفدو  يقوف ، ضراوعلا  ىدحإب  تكسمأ  دعصأس ." : " تلق

.هتلهاجت ينّنكل  ةضوضرملا ، يعالضأ  يف 
". سیرت كیلع  هللااب  : " لاق

ةطقن يف  يمدق  تمحقأ  قاحلل بـي ." ًاّرطضم  تسل  : " يقوف نابضقلا  ةهاتم  ىلإ  رظنأ  انأو  تلق 
، ةیناثل تحجرأت  .كلذ  ءانثأ  يف  ىرخأ  ةضراعب  كسمأ  انأو  ىلعألا ، ىلإ  يسفن  تعفدو  نیتضراع ، ءاقتلا 

ةریتولاب تكّرحتو  تاضبنلا ، كلت  يف  يراكفأ  ّلك  تعّمجت  .رخآ  ءيش  ّيأ  ىلع  ـي  بلق تاضبن  تّطغو 
.اهسفن

". ىلب : " لاق
تمستباو يردص ، ةرارحلا  تقّزم  .يتایح  ىلع  يضقیس  دّدرت  وأ  أطخ  ّلقأف  .كلذ  فرعأ  نونج ، اذه 

، يتحت يقاس  تعضوو  نیتشعترملا ، ّيعارذب  ىلعألا ، ىلإ  يسفن  تعفد  .ةیلاتلا  ةضراعلاب  كسمأ  انأو 
ًاضوع نكل ، .لفسألا  يف  روف  ىلإ  ترظن  تابثلاب ، تسسحأ  امدنعو  .ىرخأ  ةضراع  ىلع  تفقو  ثیح 

.ضرألا ىلع  ةرشابم  يرظن  عقو  هتیؤر ، نع 
.يسافنأ تعطقنا 



فیصرلا ىلع  دّدمتأل  لفسألا ، ىلإ  هقیرط  يف  نابضقلا  ىلع  مّطحتیو  طقسی  يدسج  تلّیخت 
ةضراعب روف  كسمأ  .حطسلا  ىلإ  زفقلا  نم  نّكمتت  مل  يتلا  اتیر  ةقیقش  لثم  ًامامت  ةروسكملا ؛ يفارطأب 

وأ ًاحاترم  نكی  مل  هّنكل  .ریرس  ىلع  سلجی  نمك  ةلوهسب ؛ ىلعألا  ىلإ  هسفن  عفدو  هیدی ، نم  دی  ّلكب 
ىلع انأو  كلذب  رّكفأ  نأ  ًاساسأ  ءابغلا  نم  .ةدودشم  هتالضع  نم  ةلضع  ّلك  تناك  لب  انه ، ًایعیبط 

.ضرألا نع  مدق  ةئام  عافترا 
دعی مل  ًادّدجم ، ةنیدملا  ىلإ  ترظن  امدنعو  .يمدق  هیلع  تّبثأ  ًاناكم  تدجوو  ىرخأ ، ةضراعب  تكسمأ 
ءامس تحت  ءادوس ، ينابملا  مظعم  تناك  .قفألا  ةیؤرل  ٍفاك  عافترا  ىلع  تحبصأ  .يمامأ  ىنبملا 
يراجُت اهضیمو  ةعرس  نكت  مل  .ةءاضم  تناك  روحملا  ىنبم  ىلعأ  يف  ءارمحلا  حیباصملا  ّنكل  ةیلحك ،

.ي ـ بلق تاضبن 
، يمامأ دهشملا  وسكت  ءادوس  ةیناطب  ىوس  َرأ  مل  ٍناوث ، عضبل  .قافنألاك  عراوشلا  تدب  ةینبألا ، تحت 
يف جّهوتی  ًاریغص  ًاءوض  تیأر  ّمث  .ضرألاو  عراوشلاو ، ءامسلاو ، ينابملا ، نیب  تاقورفلا  ضعب  عم 

.لفسألا
."؟ كلذ ىرت  له  : " تلقو هیلإ ، ترشأ 

، يسأر بناجب  هنقذ  ناك  .يفتك  قوف  نم  رظنو  ًامامت ، يفلخ  حبصأ  امدنع  دوعصلا  نع  روف  فّقوت 
.مّلسلا قّلستأ  تنك  امدنع  ثدح  امك  ًادّدجم ؛ فعضلاب  ترعش  .ينذأ  هسافنأ  تحفل  ثیح 

". لجأ : " ةماستبا ههجو  تءاضأ  دقو  لاق 
ّنكل حوتفم ، ناكم  يف  نودوجوم  صاخشأ  مهّنإ  .فیصرلا  رخآ  يف  ةقیدحلا  نم  ٍتآ  هّنإ  : " فاضأ

". ةیفاك ریغ  اهّنأ  حضاولا  نم  .ةیطغتلا  ضعب  مهل  نّمؤت  راجشألا 
". كعبتأسو لوز ، ـ نلاب أدبا  .ًانسح  "

نیب هدسج  رّرمو  ةلوهسب ، ًاناكم  اهل  دجو  ثیح  ًاّدج ، ةلیوط  هقاس  تناك  .ًاقفاوم  هسأر  روف  ّزه 
.نیتشعترمو نیوارمح  هیدی  تیأر  مالظلا ، يف  ىّتح  .ضراوعلا 

تحت تختراو  ریرص ، اهنع  ردصف  ضراوعلا ، ىدحإ  ىلع  يلقثب  تطغضو  ةدحاو ، ًامدق  تلز  ـ نأ
نم ىّلدتأ  تنك  .فیصرلا  ىلع  ّطحت  نأ  لبق  يلاوتلا ، ىلع  ضراوعلا  نم  ددع  ىلع  تطقس  ّمث  يمدق ،

.ةموتكم ةقهش  يّنم  تجرخف  .ءاوهلا  يف  حجرأتت  يمدقو  ةلاقسلا ،
!". روف "

لوصولا يننكمی  الو  مادقأ ، ةّدع  دعب  ىلع  ناك  ّيلإ  برقألا  ّنكل  رخآ ، مدق  ئطوم  داجیإ  تلواح 



لبقو ةرادجلا ، رابتخا  لبقو  رایتخالا ، لفح  لبق  يلاورس  ىلع  امهتحسم  ينّنأ  ركذأ  .يادی  تقّرعت  .هیلإ 
.طقسأس .طقسأس  .ةخرص  تمتكف  ةماه ، ةبسانم  ّلك 
". ةركف ّيدل  يكسامت ، يكسامت ! : " روف حاص 

ىلإ تقّدح  .يّنع  داعتبالا  سیلو  ّيلإ ، ءيجملا  هیلع  .ئطاخلا  هاجّتالاب  كّرحتی  ناك  .لوز  ـ نلا لصاو 
ىلإ لئاملا  رمحألا  ىلإ  اهنول  لّوحت  يتلا  يعباصأ  دقع  تّضیبا  .ةّوقب  ةضراعلا  لوح  نیتفوفلملا  ّيدی 

.يجسفنبلا
.ًالیوط دمصأ  نل 

تعمس .ًادوجوم  سیل  اذه  نم  ًاّیأ  ّنأ  ءاعّدالا  لضفألا  نم  .رظنأ  ّالأ  لضفألا  نم  .ّينیع  تضمغأ 
.مّلسلا تاجرد  ىلع  ةعیرس  تاوطخ  ّمث  نمو  ندعملا ، ىلع  روف  تاوطخ 

ذخآ تحر  .يتعاجشو  يتّوقل  ًارابتخا  اذه  نوكی  دق  .ينكرت  امّبر  .لحر  امّبر  روف ."! : " تحص
اذه روف . اّیه ، .ریفز  قیهش ، .نانثا  دحاو ، .أدهأل  يسافنأ  تددع  .يمف  نم  اهرفزأو  يفنأ ، نم  سافنألا 

. ًائیش لعفا  اّیه ، .هیف  ریكفتلا  تعطتسا  ام  ّلك 
ةلواحم ينانسأ ، ىلع  ّرصأ  انأو  تحصو  اهب ، كسمأ  يتلا  ةضراعلا  تفجترا  .ًاریرص  تعمس  ّمث 

.تالفإلا مدع 
.رودت ةلجعلا  تناك 

.ضرألا وحن  كّرحتأ  انأ  .ّينیع  تحتف  .ّراح  ءام  عبن  لثم  ّيمصعمو  ّيلحاك  ىلع  ءاوهلا  ّبه 
تقولا يف  زفقأ  مل  نإ  .دادزت  ةعرسلا  تذخأ  .ًایجیردت  ضرألا  بارتقا  عم  يریتسه  لكشب  تكحض 
تومأس اهدنعو ، .اهعم  ينلمحتو  يدسج  ةكّرحتملا  ةیندعملا  ةلاقسلاو  تابرعلا  بحستسف  بسانملا ،

.ًامتح
قوقشلا ةیؤر  ىلع  ةرداق  تحبصأ  امدنعو  .ضرألا  وحن  يعافدنا  عم  يدسج  تالضع  ّلك  ترّتوت 

ياقاس تراهنا  .ًالّوأ  يامدق  تلصو  ثیح  ضرألاب ، يدسج  مطتراو  ةضراعلا ، ّتلفأ  فیصرلا ، يف 
، يهجو تنمسإلا  شدخ  .ي  ـ بنج ىلع  ةنكمم  ةعرس  ىصقأب  تجرحدتو  ّيعارذ ، تممضف  يتحت ،

.ينقحسی نأ  كشو  ىلع  قالمع  ءاذح  لثم  يوحن ، ةعفدنم  ةراّیس  ىرأل  بسانملا  تقولا  يف  ّتفتلاو 
.يفتكب ةراّیسلا  فرط  ّكتحاو  ًادّدجم ، تجرحدت 

.نامأب انأ 
عقو تعمس  .طقسأس  ينّنأ  فرعأ  انأف  تلعف ، نإ  ضوهنلا ؛ لواحأ  مل  .يهجو  ىلع  ّيدی  تعضو 



.ّينیع نع  ّيدی  داعبإب  هل  تحمسو  ّيمصعم ، ىلع  روف  ادی  تّفتلا  ّمث  ىطخ ،
ءارج نم  يعباصأ  يف  هب  ترعش  يذلا  ملألا  ىلع  هترشب  ءفد  ىغطف  هیدیب ، ّيدی  ىدحإ  طاحأ 

.ضراوعلاب كاسمإلا 
."؟ ریخب تنأ  له  : " ّيدی ىلع  ّدشی  وهو  ينلأس 

". لجأ "
.ًاكحاض رجفنا 

ةفاسملا يعأ  تنك  .ىرخألا  يدیب  سولجلل  يسفن  تعفد  .ًاضیأ  انأ  كحضأ  تذخأ  ةظحل ، دعب 
، ءابرهكلاب ًانوحشم  غارفلا  كلذ  ادب  .رثكألا  ىلع  تاشنإ  ةّتس  انضعب ؛ نع  انلصفت  يتلا  ةریصقلا 

.رصقأ نوكی  نأ  بجی  هّنأ  تسسحأو 
.فلخلا ىلإ  يرعش  دعبأ  ءاوهلا  نم  ًارایت  ةردصم  رودت  ةلجعلا  تلاز  ام  .هعم  ينّدشو  فقو 

اّنك ام  .لمعت  تلاز  ام  ةلجعلا  ّنأ  يرابخإ  كناكمإب  ناك  : " ًایعیبط ودبی  نأ  تلواح  توصب  تلق 
". مّلسلا قّلست  ىلإ  اهدنع  ّرطضنل 

تقولا ناح  اّیه ، .اهتبّرج  كلذل  كانه ، ةقّلعم  ككرت  عطتسأ  مل  ينّنكل  .ملعأ  تنك  ول  كتربخأل  : " لاق
". مهملع ىلع  ءالیتسالل 

ناك ىرخألا ، تاعامجلا  يف  .يقفرم  ىلع  هعباصأ  تطغضو  يعارذب ، كسمأ  ّمث  ةظحلل ، روف  دّدرت 
ةنصحألا ةلجع  وحن  ریسی  أدبو  يل ، مستبا  كلذلو  عاجش ، هّنكل  .ياوق  دیعتسأل  تقولا  ضعب  ينیطعیس 

تلز ام  .هبناج  ىلإ  رخآ  ًانیح  جرعأو  ًانیح  ضكرأ  تنكف  .ملعلا  ةسارحل  انقیرف  ءاضعأ  اهدنع  فقی  يتلا 
.يعارذب كسمت  يتلا  هدی  عم  امّیس  ال  ظّقیتم ؛ يلقع  ّنكل  ةفیعض ، ينّنأ  رعشأ 

دومعلا اهدیب  تطاحأو  نیتلیوطلا ، اهیقاس  تكبش  دقو  ةنصحألا ، دحأ  ىلع  ةسلاج  انیتسیرك  تناك 
ةثالث فقو  .مالظلا  يف  عمال  ثلثم  نع  ةرابع  اهفلخ ؛ انملع  ناك  .يكیتسالبلا  ناویحلا  هنم  ىّلدتی  يذلا 

دحأ سأر  ىلع  هدی  مهدحأ  عضو  .ةخسّتملاو  ةمّطحملا  تاناویحلا  ةّیقب  نیب  ةعاجشلا  ةعامج  نم  نیئدتبم 
ًاّنس ربكأ  ةاتف  تسلجو  .هعباصأ  نیب  نم  شودخلاب  ةوسكملا  ناصحلا  نیع  ّيلإ  تقّدح  امنیب  ةنصحألا ،

.طارقأ ةعبرأب  نّیزملا  اهبجاح  ّكحت  ةلجعلا ، فرط  ىلع 
."؟ نوقابلا بهذ  نیأ  : " روف مهلأس 

.ةقاطلاب ناّعشت  هانیعو  يردقب ، ًاسّمحتم  ادب 
نأ لضفألا  نم  نكی  ملأ  نارّكفت ؟ امتنك  اذامب  ةلجعلا !؟ لیغشتب  امتمق  له  : " ًاّنس ربكألا  ةاتفلا  تلاق 



.راعلا لمتحأ  نلف  ماعلا ، اذه  ًادّدجم  ُترسخ  نإ  : " ةفیضم اهسأر  تّزه  انیلإ ."! اولاعت  انه ! نحن  احیصت :
!". ةیلاتتم تاونس  ثالث 

". مه نیأ  فرعن  نحن  ةّمهم ، ریغ  ةلجعلا  : " روف لاق 
."؟ نحن : " ّيلإ روف  نم  اهرظن  لقنت  يهو  انیتسیرك  تلاق 

". رخآلا قیرفلا  نع  ثحبلل  سیریف  بالود  سیرت  تقّلست  نولداجتت ، متنك  امنیبف  لجأ ، : " لاق
."؟ لعفنس اذام  ًاذإ  : " بءاثتی وهو  ةعاجشلا  ىلإ  نیمتنملا  نیئدتبملا  دحأ  لأس 

كشو ىلع  تنك  .ّيلإ  هنم  انیتسیرك ، مهیف  نمب  نیئدتبملا ، ةّیقب  تارظن  تلقتنا  ءطبب ، .ّيلإ  روف  رظن 
.ةركف يل  ترطخف  يل ، تءارت  يتحت  ّدتمملا  فیصرلا  ةروص  ّنكل  .فرعأ  ينّنإ ال  لوقأو  ّيفتك  عفرأ  نأ 
قیرفلا .راسیلا  ىلإ  ةثالثو  فیصرلا ، نیمی  ىلإ  نوبهذیس  اّنم  ةعبرأ  .نیقیرف  ىلإ  مسقننلف  : " تلق
لّلستت امنیب  مهیلع ، ًاموجه  ةعبرألا  ةعومجم  ّنشتس  .فیصرلا  رخآ  دنع  مالظلا ، يف  دوجوم  رخآلا 

". ملعلا ىلع  ءالیتسالل  مهفلخ  ةثالثلا  ةعومجم 
.اهمولأ ال  عقاولا ، يف  .ينفرعت  دعت  مل  اهّنأ  ول  امك  انیتسیرك  ّيلإ  ترظن 

."؟ مكیأر ام  مهنم ، لننلف  اّیه ، .ةدّیج  ةركف  ودبت  : " اهیدیب قفصت  يهو  ًاّنس  ربكألا  ةاتفلا  تلاق 
ظحالأ مل  .رمسألا  ههجو  ىلع  ءاضیب  هتماستبا  تدب  يذلا  ایروی  عم  راسیلا ، ىلإ  انیتسیرك  تهجتا 

ّنكل ةظحلل ، هنذأ  لوح  ّفتلملا  نابعثلا  لیذ  ىلإ  تقّدح  .هنذأ  فلخ  نابعث  مشو  هیدل  نكل  لبق ، نم  كلذ 
.اهب قاحلل  تررطضاو  ضكرت  تأدب  انیتسیرك 

اندحأ ّنأ  تكردأ  ضكرأ ، تنك  امیفو  .نیتلیوطلا  اهیقاس  يراجأل  اهتعرس  فعضب  ضكرأ  نأ  ّيلع 
.يسفنب هیلع  ِلوتسأ  مل  نإ  هیلإ  انتلصوأ  يتلا  يه  يتعاجشو  يتّطخ  ّنأ  ّمهی  نلو  ملعلا ، سملیس  طقف 

تددش .انیتسیرك  فلخ  تحبصأ  نأ  ىلإ  نكمی ، ام  عرسأب  تضكر  سّفنتلا ، ىلع  ةرداق  داكلاب  ينّنأ  عمو 
.دانزلا ىلع  يعبصإ  تعضوو  يدسج ، لوح  يتیقدنب 

يكل ال انتعرس  نم  انأطبأ  .يلاعلا  يسافنأ  توص  متكأ  يكل  يمف  تلفقأف  فیصرلا ، رخآ  ىلإ  انلصو 
نأ دعب  هتیؤر  لهسلا  نمو  ًاحضاو  ءوضلا  ناك  .ضیمولا  نع  ًادّدجم  تثحبو  انتاوطخ ، توص  عمسی 

.يمامأ تشمو  اهسأر ، انیتسیرك  تّزهف  هیلإ ، ترشأ  .ضرألا  ىلع  تحبصأ 
عم ءاوهلا  ریفص  تعمس  .تزفقو  تلفجأ  ثیح  ًاّدج  ًایلاع  ناكو  ًایعامج ، ًاحایص  تعمس  ةأجف ،

ةسارح نود  نم  ملعلا  كرتو  هتاقالمل ، رخآلا  قیرفلا  عفدناو  انقیرف ، مجه  دقل  .اهفادهأ  وحن  ناولألا  ریاطت 
ّمث يجسفنب ، رعش  تاذ  ةریصق  ةاتف  تناكو  سراح ؛ رخآ  قاس  ىلع  هتّیقدنب  ایروی  بّوصف  .ًابیرقت 



.بضغ ةبون  يف  ضرألا  ىلع  اهتیقدنب  تطقسأ 
، يدی تددم  .يسأر  قوف  ًایلاع  ةرجش ، نصغ  نم  ىّلدتی  ملعلا  ناك  .انیتسیركب  قاحلل  تعرسأ 

.انیتسیرك تلعف  كلذكو 
قلطم يف  هغولب  نم  ينّكمتت  نل  كّنأ  نیملعتو  ًاساسأ ، مویلا  اذه  ةلطب  تنأ  .سیرت  اّیه ، : " تلاق

". لاوحألا
تعزتناو رابكلا ، لثم  نوفّرصتی  امدنع  لافطألا  ىلإ  ًانایحأ  سانلا  رظنی  امك  ءالعتساب ؛ ّيلإ  ترظن 

، ایروی توص  اهیلإ  ّمضنا  .راصتنا  ةخرص  تقلطأو  تتفتلا  ّيلإ ، رظنت  نأ  نود  نمو  .نصغلا  نع  ملعلا 
.دیعب نم  ًایعامج  ًافاته  تعمس  ّمث 

ّتبثأ دقف  ّقح ، ىلع  تناك  امبر  .انیتسیرك  ةرظن  ىسنأ  نأ  تلواح  امنیب  يفتك ، ىلع  ایروی  تّبر 
.نیرخآلا ةّوق  نم  ةفئاخ  كیرإ ؛ لثم  نوكأ  نأ  دیرأ  .ةعاّمط ال  نوكأ  نأ  دیرأ  الو  مویلا ، يسفن 

انیتسیرك تلمح  .يئالمز  وحن  ضكرأ  انأو  مهتاوصأ  عم  يتوص  تعفرف  ّيلإ ، تافاتهلا  ىودع  تلقتنا 
، اهغولب عیطتسأ  ينّنأ ال  امبو  .رثكأ  ملعلا  عفرل  اهعارذب  نوكسمی  مهو  اهلوح  ّلكلا  رهمجتو  ًایلاع ، ملعلا 

.مستبأ انأو  ًابناج  تفقو 
". تنسحأ : " تفاخ توصب  روف  لاقو  يفتك ، دی  تسمل 
* * *

ثّعشو ةروطقملا ، باب  نم  ءاوهلا  ّبه  ينتاف ."! ام  قّدصأ  ال  : " هسأر ّزهی  وهو  ًادّدجم ، لیو  لاق 
.هرعش

". انقیرط نع  كداعتباب  ًاّدج  ًاّمهم  ًالمع  يّدؤت  تنك  : " ةمستبم انیتسیرك  تلاق 
."؟ رخآلا قیرفلا  يف  ُتنك  اذامل  : " ّنئی وهو  لآ  لاق 

."؟ ًادّدجم ملعلا  ةیؤر  يننكمی  له  .كیلع  رمآتی  ملاعلا  تربلأ ، ةایحلا  يه  هذه  : " لیو لاق 
ةخّطلم مهروهظو  مهرودص  تناك  .ةیوازلا  يف  ةعامجلا  ءاضعأ  ةیقب  مامأ  وردو  يلومو ، رتیب ، سلج 

ىلإ امّیس  ال  تارظنلا ؛ انیلإ  اوقرتساو  ضفخنم ، توصب  اوثّدحت  .نیبیئك  اودبو  يدرولاو ، قرزألا  نینوللاب 
رثكأ سیل  ّلقألا ، ىلع  وأ  ًافده ، دعأ  مل  انأف  ةظحللا ، كلت  يف  ملعلا  يلمح  مدع  ةدئاف  يه  هذه  .انیتسیرك 

.ةداعلا نم 
هتعبتو يّنم ، برقلاب  سلجو  ةبرعلا ، ّرمم  يف  رّثعت  سیریف ."!؟ بالود  تقّلست  ًاذإ ، : " ایروی لاق 

.ةیرغملا ةماستبالا  تاذ  ةاتفلا  نیلرام ؛



". لجأ : " تلق
". نیلرام انأ  .ةفرعملا  ةعامج  ...ءاكذب  ةیكذ ، ةوطخ  هذه  : " نیلرام تلاق 

نیلرام ّنكل  .ةناهإ  ربتعت  ةفرعملا  ةعامجب  ام  صخش  ةنراقم  تناك  انتیب ، يف  سیرت ." انأو  : " تلق
.ةلماجملا باب  نم  اهتلاق 

". ةلوهسب ىسنت  ىلوألا ال  ةزفاقلاف  .كفرعأ  لجأ ، : " تلاق
ال تاذلا ، ناركن  سبالم  يدترأ  انأو  ىنبم  حطس  نع  تزفق  نأ  ذنم  تّرم  تاونس  نأ  ول  امك  ترعش 

.دوقع لب 
، ةظحللا كلت  يف  .هماهبٕاو  هتبابس  نیب  اهرصعو  هتیقدنب ، نم  ناولألا  تاوبع  ىدحإ  ایروی  جرخأ 

ءالطلا لاس  نأ  ىلإ  ةوبعلا ، ىلع  هعباصأ  تطغضف  ّيلع ، ایروی  عقوو  راسیلا ، ىلإ  راطقلا  فطعنا 
.يهجو ثول  ذاذر  هنم  جرخو  ةهیركلا ، هتحئارب  يدرولا 

ةحئار تناك  .ایروی  ّدخ  هب  تخّطل  ّمث  ءطبب ، يهجو  نع  ءالطلا  ضعب  ُتحسم  .هقهقت  نیلرام  تذخأ 
.راطقلا ةبرع  يف  ترشتنا  دق  كمسلا  تیز 

.همف يف  ءالطلا  رصعناف  ةئطاخلا ، ةیوازلاب  ةهّجوم  تناك  اهتحتف  ّنكل  ًادّدجم ، ةوبعلا  رصع  هوأ ." "
.اهیف ًاغلابم  ًاتاوصأ  ردصیو  ّحقی  ایروی  ذخأ  اهدنع ،

تناك نإ  .يتدعم  يف  ملأب  ترعش  نأ  ىلإ  ـي ؛ بلق قامعأ  نم  كحضأ  انأو  يّمكب  يهجو  تحسم 
ًابعص ًاموی  يلی  يذلا  قاهرإلاو  ةئیرج ، لامعأو  ٍلاع ، توصب  كحض  نع  ةرابع  ينرظتنت  يتلا  ةایحلا 

وه هلعف  ّيلع  ام  ّلك  ّنأ  تكردأ  هلمانأب ، هناسل  حسمی  ایروی  ناك  امنیبو  .ةرورسم  نوكأسف  ٍضرُم ، هّنكل 
.يل ةایحلا  هذه  نوكتل  نیقلتلا ، ةلحرم  زایتجا 



رشع ثلاثلا  لصفلا 
ناردج دحأ  ىلع  ًاریبك  فادهأ  حول  تیأر  بیردتلا ، ةفرغ  ءطبب  تلخد  امدنع  يلاتلا ، حابصلا  يف 

.ةیامرلا ىلع  رخآ  بیردت  انرظتنی  .اهیف  ةزورغم  نیكاكس  عم  ةلواط  بابلا  بناجب  تعضو  امنیب  ةفرغلا ،
.يذؤی اذه ال  ّلقألا  ىلع 

ّيرقفلا هدومع  لدبتسا  دق  مهدحأ  ّنأ  ول  امك  ةبّلصتم ؛ هتّیعضو  تدبو  ةفرغلا ، طسو  يف  كیرإ  فقو 
.يردص ىلع  طغضی  حارو  ًانزو ، لقثأ  حبصأ  ةعاقلا  يف  ءاوهلا  ّنأ  هتیأر  امدنع  ترعش  .يندعم  دومعب 
.كلذ يننكمی  الف  مویلا ، اّمأ  .دوجوم  ریغ  هرابتعا  عیطتسأ  رادجلا  ىلع  ًائكّتم  نوكی  امدنع  ّلقألا ، ىلع 

نومّلعتتسف مویلا ، اّمأ  .لاتقلا  هیف  نوفنأتستسو  ىلوألا ، ةلحرملا  يف  موی  رخآ  ًادغ  : " كیرإ لاق 
وهو روف  ىلإ  اوهبتناو   " .داتعملا نم  رثكأ  ّشجأ  هتوص  ناك  رجانخ ." ةثالث  مكنم  ّلك  لمحیلف  .بیوصتلا 

". ةیامرلل ةحیحصلا  ةینقتلا  مكل  رهظی 
.هناكم نم  دحأ  كّرحتی  مل  ةیادبلا ، يف 

!". اّیه "
يل حمسی  ال  هّنأكو  يدی ، يف  ةبیرغ  تدب  اهّنكل  قدانبلاك ، ةلیقث  نكت  مل  .رجانخلا  ذخأل  انعفدنا 

.اهلمحب
". مویلا رّكعم  هجازم  : " انیتسیرك تمتمت 
."؟ جازملا نسح  ًاموی  ناك  لهو  : " اهتبجأ

، هیلإ هبتنم  ریغ  ریخألا  نوكی  امدنع  روف  ىلإ  كیرإ  ةرظن  ىلع  مكحلابف  .هینعت  ام  تفرع  ينّنأ  ریغ 
، ةمارك ةلأسم  ملعلا  ةبعل  يف  زوفلاف  .يعّدی  اّمم  رثكأ  كیرإ  تجعزأ  دق  ةیضاملا  ةلیللا  ةراسخ  ّنأ  ّدب  ال 

.قطنملا وأ  لقعلا  نم  ةیمهأ  رثكأ  ناعجشلا ؛ ىدل  ةّمهم  ةماركلاو 
ّلك يف  فدهلا  بیصی  ناك  .هتفقو  تبقار  ةیلاتلا ، ةیمرلا  يف  .رجنخلا  يمری  وهو  روف  عارذ  ُتبقار 

.رجنخلا ىمر  امّلك  رفزیو  ةّرم ،
!". اوّفطصا : " ةرمآ ةربنب  كیرإ  لاق 

ًانیرمت هرابتعا  ّيلع  .ةكایحلا  ينمّلعت  يهو  كلذ  يل  لوقت  يّمأ  تناك  .يندیفت  نل  ةلجعلا  ّنأ  ترّكف 
دیلقت لواحأو  رجنخ ، نود  نم  نّرمتأ  انأو  ىلوألا  ةلیلقلا  قئاقدلا  تیضمأ  كلذل  .ًایدسج  سیلو  ًاینهذ ،

.عارذلا ةكرح  مّلعتو  ةحیحصلا ، ةفقولا 



.انفلخ ةعرسب  ّرمی  كیرإ  ذخأ 
تابرضلا نم  ریثكلا  تّقلت  ةتّمزتملا  ّنأ  ّنظأ  : " صاخشأ ةّدع  دعب  ىلع  فقی  ناك  يذلا  رتیب  لاق 

."؟ رجنخلا وه  ام  نیركذت  له  ةتّمزتملا ! اهتّیأ  اهسأر ! ىلع 
ّينذأ تممص  .هیمرأ  نأ  نود  نم  نكل  يدیب ، رجنخلا  ةلماح  ًادّدجم ، يمرلا  ىلع  تنّرمتو  هتلهاجت ،

راد .رجنخلا  تیمرو  ّيلإ ، روف  قیدحت  ببسب  يجاعز  ـ ناو رتیب ، تاقیاضمو  كیرإ ، تاوطخ  عامس  نع 
.هباصأ نم  لّوأ  تنك  ينّنكل  فدهلاب ، لصنلا  زرغنی  مل  .حوللاب  مطتراو  هسفن ، ىلع 

.هتظاغإ يف  ةبغرلا  ةمواقم  عطتسأ  ملو  ًادّدجم ، فدهلا  رتیب  أطخأ  امدنع  تمستبا 
."؟ فدهلا وه  ام  ركذت  له  رتیب ، : " هل تلق 

.فدهلا اهرجنخ  باصأو  ـي ، بناج ىلإ  ةفقاولا  انیتسیرك  تكحض 
طقست هرجانخ  تناك  ذإ  .دعب  فدهلا  بصی  مل  يذلا  دیحولا  ئدتبملا  وه  لآ  ناك  ةعاس ، فصن  دعب 

ناك انرجانخ ، ةداعتسال  فادهألا  حول  ىلإ  بهذن  نحن  اّنك  امنیبو  .رادجلا  نع  ّدترت  وأ  ضرألا ، ىلع 
.ضرألا نع  اهّملی  وه 

له هیز ؟ ـ نلا اهّیأ  ءطبلا  اذه  ام  : " هلأسو كیرإ  هیلإ  ىتأ  لشفو ، اهیف  لواح  يتلا  ةیلاتلا  ةّرملا  يف 
."؟ فدهلا كیلإ  بّرقأ  نأ  يندیرت  له  ةراظن ؟ ىلإ  جاتحت 

.رادجلاب مطتراو  رادو  مادقأ ، ةّدعب  فدهلا  نیمی  ىلإ  راطف  رخآ ، ًارجنخ  ىمرو  لآ ، هجو  ّرمحا 
."؟ ئدتبملا اهّیأ  اذه  ام  : " هنم وندی  وهو  ضفخنم ، توصب  كیرإ  هلأس 

.أوسألا وحن  هجّتت  رومألا  يتفش ؛ ىلع  تضضع 
". قلز ـ نا دقل  ...دقل  : " لآ لاق 

نع اوفّقوت  نیذلا  نیئدتبملا  ةیقب  ىلإ  رظنو  هراضحإل ." باهذلا  كیلع  هّنأ  دقتعأ  ًانسح ، : " كیرإ لاق 
."؟ فقوتلاب مكترمأ  له  : " لاقو ةیامرلا ،

ذإ فلتخم ؛ مویلا  هّنكل  لبق ، نم  ًابضاغ  كیرإ  انیأر  نأ  ًاعیمج  انل  قبس  .حوللا  برضت  رجانخلا  تأدب 
.ةیراض هینیع  ةرظن  تناك 

". رجانخلا نومری  اولاز  ام  مهّنكل  هرضحأو !! بهذأ  : " هب لآ  قلمح 
."؟ ًاذإ اذامو  "

". اهدحأب باصأ  نأ  دیرأ  "ال 
تناك ال هینیع  ةرظن  ّنكل  ًالیلق ، كیرإ  مستبا  كنم ." لضفأ  نوبّوصی  كءالمز  ّنأ  يف  قوثولا  كنكمی  "



". كرجنخ رضحأو  بهذا   " .ةیساق لازت 
فرعی هّنكل  ضارتعالا ، ىشخی  هّنأ  ّنظأ  .ناعجشلا ال  اّنم  هبلطی  ام  ىلع  ةداع  ضرتعی  لآ  نكی  مل 

.هربص دفن  دقف  ًابضاغ ؛ اهضعب  ىلع  هنانسأ  قبطأ  ةّرملا  هذه  هّنكلو  .ىودج  الب  هّنأ 
". ال : " لاق

."؟ فئاخ تنأ  له  َمل ال ؟  " .لآ هجو  ىلع  هرظن  كیرإ  تّبث 
!". فئاخ انأ  لجأ ، شئاط ؟ رجنخب  نعطأ  نأ  نم  : " باجأ

.كیرإ هلبقی  نأ  نكمملا  نم  ناك  يذلا  هضفر  سیلو  هؤطخ ، وه  قدصلا 
!". ًاعیمج اوفّقوت  : " كیرإ حاص 

.ماكحإب ریغصلا  يرجنخ  تلمحف  ءاوس ، ّدح  ىلع  ثیداحألاو  رجانخلا  تفّقوت 
". كادع ام  مكّلك  ةبلحلا ؛ نم  اودعتبا  : " ًالئاق لآ  ىلإ  كیرإ  رظن 

ةّیقب تعبت  .ًاموتكم  ًاتوص  ًاردصم  رابغلاب ، ةّوسكملا  ضرألاب  مطتراف  يدی ، نم  رجنخلا  ُتطقسأ 
هجاوی لآ  بقع : ىلع  ًاسأر  يتدعم  بَلق  ٍدهشم  ةیؤرل  نیفّهلتم  يمامأ  اوفقوف  ةفرغلا ، فرط  ىلإ  نیئدتبملا 

.كیرإ بضغ 
". فدهلا مامأ  فق  : " كیرإ لاق 

.بیوصتلا حول  وحن  يشمی  وهو  ناتریبكلا ، لآ  ادی  تشعترا 
". ًالیلق ينتدعاس  ّاله  روف ، : " ًالئاق فلخلا  ىلإ  كیرإ  رظن 

، نیوادوس نیتلاهب  نیتطاحم  هانیع  تناك  .كیرإ  نم  برتقاو  رجنخلا ، سأرب  هیبجاح  دحأ  روف  ّكح 
.انردقب بعتم  هّنإ  .ًارّتوتم  همف  ادبو 

نأ نود  نم  فوقولا  مّلعتت  نأ  ىلإ  رجانخلا ؛ كلت  يمرب  وه  موقی  امنیب  كانه  فقتس  : " لآل كیرإ  لاق 
". كانیع ّفرت 

هدسجو ههجوف  .كلذك  سیل  هرهظم  ّنكل  ًارجض ، هتوص  ادب  ًاقح ."؟ يرورض  اذهأ  : " روف لاق 
.هظّقیت ىلع  لیلد  اذهو  نادودشم ،

روف ىّدحتی  نأ  ردانلا  نمو  .ًایّدحت  لّكشی  لاؤسلا  ّنأ  ّالإ  ًاحاترم ، روف  ادب  امهم  .ّيتضبق  تددش 
.ةرشابم كیرإ 

يرفاظأ تطغضو  يناوثلا ، تّرم  .تارظنلا  روف  هلدابف  تمصب ، روف  ىلإ  كیرإ  قّدح  ةیادبلا ، يف 
.ّيّفك نطاب  ىلع 



ناكم ّلك  يفو  انه ، ركذت ؟ له  انه ، ةطلسلا  بحاص  انأ  : " هتعمس داكلاب  ضفخنم  توصب  كیرإ  لاق 
". رخآ

هعباصأ دقع  تّضیباو  رجانخلا ، ىلع  هتضبق  تّدتشاو  لّدبتت ، مل  هریباعت  ّنأ  عم  روف  هجو  ّرمحا 
.لآ هجو  ىلإ  تفتلی  وهو 

.دودشملا روف  ّكف  ىلإ  مث  نیتشعترملا ، هیدی  ىلإ  نیتنكادلاو ، نیتعساولا  لآ  ينیع  نم  يرظن  تلّوح 
!". ىفك : " ةدحاو ةملك  يمف  نم  تجرخو  يردص ، يف  بضغلا  لمتعا 

ةیساق ةرظن  ّيلع  ىقلأ  .يندعملا  لصنلا  ىلع  ةیانعب  هعباصأ  تكّرحتو  هدی ، يف  رجنخلا  روف  بّلق 
تمّلكت ينّنأل  ةیبغ  انأ  لب  ال  كیرإ ، دوجوب  تمّلكت  ينّنأل  ةیبغ  انأف  اذامل ؛ ملعأ  .يقورع  يف  مدلا  تدّمج 

.ساسألا يف 
 - اذهو .انبهرت  كّنأ  ءانثتساب  ًائیش  تبثی  ال  اذه  فده ، مامأ  فقی  نأ  قمحأ  ّيأل  نكمی  : " تلق

." نبج لیلد  ركذأ -  امبسح 
". هناكم يفقت  نأ  كیلع  لهسلا  نم  هّنأ  ّدب  ال  ًاذإ ، : " كیرإ لاق 

ةعومجم نیب  تمّدقتو  دّدرتأ ، مل  اذل ، .عجارتلا  يناكمإب  دعی  مل  نكل  هتدرأ ، ام  رخآ  اذه  ناك 
.يفتك مهدحأ  عفدو  نیئدتبملا ،

". ًاساسأ ةلیمج  تسل  تنأ  هآ ، .لیمجلا  كهجو  يعّدو  : " رتیب سمه 
، هاّیإ ةعّجشم  مستبأ  نأ  تلواح  .ًاركاش  يل  هسأر  ّزه  يذلا  لآ  هاجّتاب  تیشمو  ينزاوت ، تدعتسا 

ًاّمهم اذه  نكی  مل  .فدهلا  طسو  ىلإ  ىّتح  لصی  مل  يسأر  ّنأ  ریغ  حوللا ، مامأ  تفقو  .عطتسأ  مل  ينّنكل 
.ىرسیلا يف  نانثاو  ىنمیلا ، هدی  يف  دحاو  روف : رجانخ  ىلإ  ترظن  .لاح  ّيأ  ىلع 

ًاّدج میقتسم  صخش  هّنإ  .روف  ىلإ  ترظن  ّمث  ـي ، باعل علتبأ  نأ  تلواح  .يقلح  يف  فافجب  ترعش 
.ریخب نوكأس  ينبیصی ، نلو 

سیل رمألا  ّنأ  كیرإل  تبثأسف  كلذ ، ثدح  نإ  هّنأل  نفج ، يل  ّفری  نل  .ىلعألا  ىلإ  ينقذ  تعفر 
.ةنابج ينّنأ  اهدنع  تبثأس  تیعّدا ؛ امك  ًالهس 

."؟ موهفم كناكم ، لآ  فقیسف  تكّرحت  نإ  : " رذحو ءطبب  روف  لاق 
.ةقفاوم يسأرب  تأموأ 

َرأ مل  .رجنخلا  ىمر  ّمث  فلخلا ، ىلإ  هقفرم  عجرأو  هدی ، عفر  امدنع  ّينیع  ىلع  ًاتّبثم  روف  رظن  يقب 
مدق فصن  دعب  ىلع  حوللا ، يف  رجنخلا  زرغنا  .ًاموتكم  ًاتوص  عمسأ  نأ  لبق  ءاوهلا ، يف  ضیمو  ىوس 



.هللا تدمحو  ّينیع ، تضمغأف  .يّدخ  نم 
."؟ ةتّمزتملا اهتّیأ  مالستسالا  كشو  ىلع  تنأ  له  : " روف ينلأس 

". ّالك  " .ةیفان يسأر  تززهف  ًالیل ، هءاكبو  نیتبوعرملا  لآ  ينیع  ترّكذت 
.هیبجاح نیب  ةعقب  ىلع  هعبصإب  تّبرو  ًاذإ ." كینیع  يحتفا  "

هدی ىلإ  ىرسیلا  هدی  نم  ًارجنخ  رّرم  .امهفاجترا  يفخأ  يكل  ّيبناج  ىلع  ّيدی  تطغضو  هیلإ ، ُتقّدح 
نم برقأ  اذه  ناك  .يسأر  قوف  فدهلا ، يلاتلا  رجنخلا  باصأ  امدنع  هینیع  ىوس  َرأ  ملو  ىنمیلا ،

.يتمجمج قوف  ّطحی  وهو  هب  ترعش  ذإ  لّوألا ،
". كناكم فقی  رخآ  ًاصخش  يعد  ةتّمزتملا ، اهتّیأ  اّیه  : " لاق

؟ لشفأ نأ  يندیریأ  مالستسالا ؟ ىلإ  يعفد  لواحی  اذامل 
!". روف سرخا ، "

ىلإ هدی  دعبی  وهو  هینیع  يف  ًاضیمو  تیأر  .هدی  يف  ریخألا  رجنخلا  بّلقی  وهو  يسافنأ  تسبح 
بّلصتف بقع ، ىلع  ًاسأر  رودی  وهو  ةرشابم ، ّيلإ  رجنخلا  هّجوت  .ءاوهلا  يف  رجنخلا  يمری  مث  فلخلا ،

تسمل .يترشب  مدلا  غدغدو  ينذأ ، يف  ملأب  ترعش  حوللاب ، رجنخلا  مطترا  امدنع  ةّرملا ، هذه  .يدسج 
.اهحرج هّنأ  تفرعو  ينذأ ،

.ًادمعتم كلذ  لعف  هّنأ  ّيلإ  هترظن  نم  تكردأ 
ٍفاك اذه  ّنأ  ّنظأ  ينّنكل  اهتأرجب ، نوقابلا  ناك  اذإ  ام  ىرأل  ءاقبلا  ّدوأ  : " معان توصب  كیرإ  لاق 

". مویلا
هّنأ ول  امك  بلاطت بـي ؛ ّيلع  اهاقلأ  يتلا  ةرظنلاو  ةدرابو ، ةّفاج  هعباصأ  تناك  .يفتك  ىلع  ّدش 

.هب هل  ةقالع  هتلعف ال  امف  .هتماستبا  هل  ّدرأ  مل  .هُتلعف  ام  كّلمتی 
". كیلع ينیع  ءاقبإ  ّيلع  : " فاضأ

" ةحماج  " ةملك ّنأ  ول  امك  ترعش  .ّيدیو  يسأرو  يردص  يف  هب  تسسحأو  يلخاد ، يف  فوخ  ىرس 
يفتك نع  هدی  عفر  هّنأ  ریغ  .اهتءارق  نم  نّكمتیسف  ًالیوط  ّيلإ  رظن  نإ  هّنأو  ينیبج ، ىلع  ةموسوم 

.ىضمو
.ًادّدجم هیلإ  رظنأ  نأ  لبق  بابلا ، قلغأو  ةیلاخ ، ةفرغلا  تحبصأ  نأ  ىلإ  ترظتنا  .روفو  انأ  انیقب 

.يوحن ىشم 
 -". تنأ له  : " ًالئاق أدب 



."! ًادمع كلذ  تلعف  : " تخرص
". كتدعاس ينّنأل  ينیركشت  نأ  كیلعو  .حیحص  اذه  لجأ ، : " ءودهب لاق 

اذامل ّيلع ، مّكهتلا  يف  تقولا  تیضمأو  ينذأ ، عطقت  تدك  كركشأ !؟ : " ينانسأ ىلع  تررص 
."؟ كركشأ

!". يمهفت ىتح  كراظتنا  نم  بعتأ  تأدب  نیفرعتأ ؟ "
ًانكاد ًابیرغ ، قرزألا  امهنول  ناك  .ریكفتلا  يف  نیتقراغ  هانیع  ودبت  قّدحی ، امدنع  ىّتحو  ّيلإ ، قّدح 

.ًامامت هنیع  ةیواز  نم  برقلاب  ىرسیلا ، هتقدح  ىلع  ًانول  حتفأ  ةریغص  ةعقب  عم  داوسلا ، ّدح  ىلإ 
."؟ هلثم ّيداس  كّنأ  كتعارب ؟ ىدم  كیرإل  تبثت  نأ  تدرأ  كّنأ  اذام ؟ مهفأ  مهفأ !! "

.ّلقأ فوخب  اهنیح  ترعشل  حاص ، ول  تیّنمت  ًایداس ." تسل  انأ  : " هتوص عفری  نأ  نود  نم  ينباجأ 
: لاقو ةرادجلا ، رابتخا  يف  يهجو  نم  تاشنإ  دعب  ىلع  تناك  يتلا  بلكلا  باینأب  ينرّكذف  يوحن ، ىنحنا 

."؟ ةیادبلا ذنم  كلذ  لعف  يناكمإب  ناك  هّنأ  نیّنظت  الأ  كءاذیإ ، تدرأ  ول  "
.فقسلا وحن  هضبقمو  كانه  ًابصتنم  يقب  ثیح  ةّوقب ، ةلواطلا  يف  ًارجنخ  زرغو  ةفرغلا ، رَبَع 

.ينذأ نع  ءامدلا  ضعب  حسمأ  انأو  ةبضاغ ، خرصأ  تحر  .ىفتخا  هّنكل  حیصأ ، تأدب  انأ "-  "



رشع عبارلا  لصفلا 
، هلعفأ ام  لكف  .ّمهی  هدعب  ءيش  .ملاعلا ال  ةیاهن  ناك  ول  امك  هب  رّكفأ  تنكو  ةرایزلا ، موی  وه  مویلا 

.يردأ ال  أوسألا ؟ وه  ام  .امهارأ  دقو ال  ىرخأ ، ةّرم  ّيدلاو  ىرأ  دق  .هیف  ّبصی 
ةلتك تیأرف  يقاس ، ىلإ  تقّدحو  تسبع  .ةبكرلا  قوف  قلع  هّنكل  يلاورس ، يف  يقاس  ّسدأ  نأ  تلواح 
نم ّيلع  ّلطتل  فلخلا ، نم  ّيقاس  ىلإ  رظنأل  ّتفتلاو  ًامامت ، لاطنبلا  تعلخ  .لاطنبلا  قیعت  تالضع 

.ىرخأ ةیلضع  ةلتك  كانه 
يف لبق  نم  ةدوجوم  نكت  مل  تالضع  ىلع  يرظن  عقو  ٍذئدنع ، .ةآرملا  مامأ  تفقوو  ًابناج ، توطخ 
دجأ ملف  نوهدلا ، نم  ةقبط  اهیف  زربت  تناك  ةقطنم  ىلع  يرصخ ، ىلع  تددش  .يتدعمو  ّيقاسو  ّيعارذ 

؟ ئّیس مأ  نسح  اذه  له  .يدسج  يف  ةوارط  نم  يقب  ام  ّلك  نیقلتلا  ةلحرم  ينتبلس  دقل  .ًائیش 
.تایتفلا ماّمح  نم  تجرخو  ًادّدجم ، ةفشنملاب  يدسج  تففل  .هیلع  تنك  اّمم  ىوقأ  انأ  ّلقألا ، ىلع 

.لاطنبلا كاذ  ءادترا  عیطتسأ  انأف ال  ًایلاخ ، ربنعلا  نوكی  نأ  تلمأ 
ضعبو وردو ، يلومو ، رتیب ، .يتدعم  ىلع  ةأجف  طبهی  لقثب  ترعش  ربنعلا ، باب  تحتف  امدنع 

تناك .نومّكهتی  اوأدبو  تلخد ، امدنع  ّيلإ  اورظن  .نوكحضی  مهو  ةیوازلا  يف  نوفقی  نیرخآلا  نیئدتبملا 
.عیمجلا تاكحض  نم  ىلعأو  ریخشلا  ىلإ  برقأ  يلوم  ةكحض 

ریرسلا تحت  جردلا  يف  ثحبأ  تحر  ّمث  نیدوجوم ، ریغ  مهّنأ  ءاعّدالا  تلواحو  يریرس ، ىلإ  تبهذ 
.ىرخألاب بوثلا  لمحأو  دیب ، ةفشنملا  كسمأ  تنك  .هئارش  ىلع  انیتسیرك  ينتربجأ  يذلا  بوثلا  نع 

.ًامامت يفلخ  رتیب  تدجو  تفقو ، امدنع 
هدی عضو  هّنكل  هزواجت ، تلواح  .انیتسیرك  ریرسب  يسأر  مدصأ  نأ  تكشوأو  فلخلا ، ىلإ  تعجارت 
هذهب بهذأ  ينكرتی  نل  هّنأ  فرعأ  نأ  بجی  ناك  .قیرطلا  ّيلع  عطقو  انیتسیرك ، ریرس  راطإ  ىلع 

.ةلوهسلا
". ةتّمزتملا اهتّیأ  ّدحلا  اذه  ىلإ  ةلیحن  كّنأ  كردأ  مل  "
". يقیرط نع  دعتبا  : " ًابیرقت تباث  توصب  هل  تلق 

سیل يدسج ، ىلع  هرظن  لّقنت  ةتّمزتم ." رماوأ  ذّفنی  انه  دحأ  .نیملعت ال  امك  روحملا ، سیل  اذه  "
، ّينذأ يضبن  توص  ألم  .ةبئاش  ّيأ  دنع  ًافّقوتم  ةوسقب ، لب  ةأرما ، ىلإ  لجر  اهب  رظنی  يتلا  ةقیرطلاب 

.رتیب فلخ  اوعمتجاو  نورخآلا ، برتقا  امنیب 



.ءوستس رومألا  ّنأ  ودبی 
.انه نم  جورخلا  ّيلع 

عرسأو رتیب ، عارذ  تحت  نم  ّرمأ  نأ  تعطتسا  نإ  .بابلا  وحن  ًاحوتفم  ًاقیرط  ينیع  ةیواز  نم  تیأر 
.رارفلا نم  نّكمتأ  دقف  ههاجّتاب ،

اهّنإ : " تفاضأو ةرخاس  تكحض  ّمث  اهیلإ ." اورظنا  : " اهردص ىلع  اهیعارذ  كبشت  يهو  يلوم  تلاق 
". ةلفط

."؟ دّكأتنو رظنن  اذامل ال  .ةفشنملا  كلت  تحت  ام  ًائیش  يفخت  تناك  امّبر  .ملعأ  ال  هآ ، : " ورد لاق 
يتفشنم ىلع  ضبق  ام  ًائیش  ّنأ  ریغ  .بابلا  وحن  تعفدناو  رتیب ، عارذ  تحت  يسأر  تضفخأ  نآلا .
ةفشنملا تقلز  ـ نا .شامقلا  ىلع  تضبق  يتلا  يه  رتیب  دی  تناك  .ةّوقب  اهعزتنا  ّمث  ضكرأ ، انأو  اهّدشو 

.يمسج ّرعشقا  ثیح  يراعلا ، يدسج  ىلع  درابلا  ءاوهلاب  ترعشو  يدی ، نم 
.هرتسأل يدسجب  بوثلا  ةقصلم  بابلا ، ىلإ  يتعرس  ىصقأب  تضكر  امنیب  نیكحاض ، اورجفنا 

.ّينیع تضمغأ  ّمث  .ثهلأ  انأو  بابلا  ىلإ  تدنتساو  مامحلا ، ىلإ  قاورلا  روبع  يف  تعرسأ 
.ىرج امل  هبآ  ال  ّمهی ، ال 

امك يسأر  ّزهأ  تحرو  .هوأر  ام  ّمهی  .اهمتكأل ال  ّيتفش  ىلع  يدی  تعضوف  يمف ، نم  ةقهش  تجرخ 
.ًاحیحص رمألا  اذه  لعجتس  ةكرحلا  كلت  ّنأ  ول 

لفسأ ىلع  مشولا  رهظت   V ةّبقب ًاطیسب ، دوسألا  بوثلا  ناك  .نیتشعترم  نیدیب  يسبالم  تیدترا 
.نیتبكرلا ىتح  هلوط  لصیو  يقنع ،

.يئاشحأب فصعی  فینعو  ّراح  ءيشب  ترعش  ءاكبلا ، يف  يتبغر  تلازو  يسبالم ، تیدترا  امدعب 
.مهءاذیإ دیرأ 

.هلعفأس ام  اذهو  كلذ ، دیرأ  .ةآرملا  يف  ّينیع  ىلإ  تقّدح 
* * *

ةعاق ىلإ  هّجوتأ  نأ  لبق  بادرسلا  نم  ةدیدج  سبالم  ترضحأ  كلذل  بوثلا ، اذهب  كارعلا  يننكمی  ال 
.رتیب عم  نوكت  نأ  ىّنمتأ  .ةریخألا  يتلوج  لجأ  نم  بیردتلا 

رخآ يف  حوللا  ىلإ  ًاروف  ترظن  حابصلا ."؟ اذه  تنك  نیأ  ًالهأ ، : " تلخد امدنع  انیتسیرك  ينتلأس 
.دعب دّدحتی  مل  يمصخ  ّنإ  يأ  ةیلاخ ، يمسا  برق  ةناخلا  تناك  .ةعاقلا 

". ينرّخأ ام  ةّمث  : " تلق



... كلذ وجرأ  رتیب ، نوكی  نأ  وجرأ  .يمسا  نم  برقلاب  ًامسا  بتكو  حوللا ، مامأ  روف  فقو 
". ...نیدبت سیرت ؟ ریخب  تنأ  له  : " لآ لاق 

."؟ اذام "
.يلومب سأب  نكل ال  رتیب ، نكی  مل  .يمسا  بناج  ىلإ  يلوم  مسا  رهظیل  حوللا ، نع  روف  دعتبا 

". ةرّتوتم : " لآ لاق 
.اهتهجاوم لبق  تالوج  ثالث  راظتنالا  ّيلع  هّنأ  ينعی  ام  ةحئاللا ، ىلع  ةریخألا  يه  يتلوج  تناك 

كراعتتس .رتیب  مزهی  نأ  هنكمی  يذلا  دیحولا  وه  دراودإ  .نیتلوجب  يرود  قبست  رتیبو  دراودإ  ةلوج 
.عوبسألا لاوط  هعم  لصحی  ناك  امك  ةعرسب ، مزهیس  لآ  ّنأ  ينعی  ام  لآ ؛ عم  انیتسیرك 

."؟ انقفّتا قفرب ، ينیلماع  : " انیتسیركل لآ  لاق 
". ءيشب كدعأ  نل  : " تباجأ

، ةظحلل نائیجیو  ناحوری  اذخأ  .ةبلحلا  يف  امهضعب  مامأ  اریمو ، لیو  نالّوألا ، نایرابتملا  فقو 
روف أكّتا  .همصخ  بیصی  نأ  نود  نم  ةلكر  رخآلا  هّجویو  اهعجری ، ّمث  مامألا ، ىلإ  هدی  ّدمی  امهدحأو 

.بءاثتی وهو  ةعاقلا  ناردج  دحأ  ىلع 
، كلذ دعب  .ًالیوط  ًاتقو  قرغتسأ  مل  ينّنأ  ریغ  .تایرابملا  جئاتن  قبتسأ  نأ  تلواحو  حوللا ، ىلإ  ُتقّدح 
، ةّیوق اهتمكل  .ةدّیج  اهّنأ  ينعی  ام  اهمامأ ، انیتسیرك  ترسخ  دقل  .يلومب  رّكفأو  يرفاظأ ، ّضعأ  تحر 

.ينیذؤت نلف  ينبرضت ، نأ  عطتست  مل  نٕاو  .اهیمدق  كّرحت  اهّنكل ال 
دعب لآ  طقس  دقف  .ملأ  نود  نمو  ةعیرس  لآو  انیتسیرك  نیب  ةیلاتلا  ةهجاوملا  تناك  عّقوتم ، وه  امكو 

.ًاراكنتسا هسأر  ّزه  ىلإ  كیرإ  عفد  يذلا  رمألا  اهدعب ؛ ضهنی  ملو  هجولا ، ىلع  تابرض  ةّدع 
.حضاو امهنیب  قرفلا  ّنأ  ّالإ  نیرابتملا ، لضفأ  امهّنأ  عمف  .لوطأ  ًاتقو  رتیبو  دراودإ  ةارابم  تقرغتسا 

يف ناك  نأ  ذنم  لاتقلا  نونف  مّلعتی  ناك  دقف  هنع ؛ لیو  هلاق  ام  ترّكذتو  رتیب ، ّكفب  دراودإ  ةضبق  تمطترا 
.ًاضیأ هنم  ىكذأو  رتیب  نم  عرسأ  وهف  حضاو ، اذه  .هرمع  نم  ةرشاعلا 

تقو بارتقا  عم  عوجلاب  ترعشو  يرفاظأ ، ىلع  تیضق  دق  تنك  ثالثلا ، تایرابملا  ءاهتنا  عم 
ناك .ةفرغلا  طسو  ءانثتساب  ءيش ، ّيأ  وأ  دحأ ، ىلإ  رظنأ  نأ  نود  نم  ةبلحلا  ىلإ  تهّجوت  .ءادغلا 

، ءاوهلا ةدوربب  ریكفتلا  ىوس  ّيلع  ام  .هراضحتسا  بعصلا  نم  سیل  نكل  ام ، ّدح  ىلإ  دّدبت  دق  ـي  بضغ
. ةلفط اهّنإ  .اهیلإ  اورظنا  .ةیلاعلا  كحضلا  تاوصأبو 

، هاّبر رسیألا ؟ كفدر  ىلع  اهتیأر  يتلا  ةمحو  كلت  تناك  له  : " ةرخاس ينتلأسو  يمامأ ، يلوم  تفقو 



". ةتّمزتملا اهتّیأ  ةبحاش  تنأ 
.ًامئاد هلعفت  ام  اذهف  ىلوألا ، ةكرحلاب  موقتس 

، تضفخنا مامألا ، ىلإ  اهدسج  كّرحت  عمو  .ةمكل  يف  اهلقث  ّلك  تعضوو  يوحن ، هّجوتت  يلوم  تأدب 
ّيدی ةعفار  اهنع ، تدعتبا  يّنم ، لینلا  نم  نّكمتت  نأ  لبقو  .ًامامت  اهتّرس  قوف  اهتدعم ، ىلإ  ةمكل  تدّدسو 

.ةیلاتلا ةلواحملل  دادعتسا  ىلع  ىلعألا ؛ ىلإ 
دّدرت .اهقیرط  نم  تدعتباف  يفیقوت ، كشو  ىلع  اهّنأكو  يوحن  تَضكرو  ينم ، ةیرخسلا  نع  تَفّقوت 
ةقیرط داجیإ  ىوس  ّيلع  ام  .يقفرم  وه  يتزوح  يف  حالس  ىوقأ  ّنإ  يل  لوقی  وهو  ّينذأ  يف  روف  توص 

.همادختسال
ردصو اهنانسأ ، ىلع  تّرص  .ملألا  ظحلأ  مل  ينّنكل  كلذ ، ينملآ  .يعارذب  ةیلاتلا  اهتبرض  ُتفقوأ 
ينّنكل ـي ، بنج ىلإ  ةئیطب  ةلكر  تهّجو  .ّيرشب  توص  ىلإ  هنم  ةرجمزلا  ىلإ  برقأ  بضغ ، نینأ  اهنع 
فلخلا ىلإ  اهسأر  تدعبأ  .اههجو  يف  يقفرم  ُتمحقأو  مامألا  ىلإ  ُتعفدنا  اهنزاوت ، ّلتخا  امنیبو  .اهتیدافت 

.اهنقذ ىلع  يقفرم  ّرمف  بسانملا ، تقولا  يف 
دیرأ .كلذ  فرعأ  هیمحت ، ءيش ال  ةّمث  .يسافنأ  ةداعتسا  تلواحو  تحّنرتف  يعالضأ ، ىلع  ينتمكل 

نیتیلاع اهادی  تناك  .ناوث  عضبل  اهتبقار  .ةیكذ  ریغ  ةكرحلا  هذه  تناك  امّبر  نكل  اههجو ، بیصأ  نأ 
ةطقن نم  يناعن  يلومو  انأ  .ةفوشكم  اهعالضأو  اهتدعم  ىقبت  ثیح  اهیّدخو ، اهفنأ  نایمحت  ًاّدج ،

.لاتقلا يف  اهسفن  فعضلا 
.ةیناثل انتارظن  تقتلا 

.ينذأ حفل  لیقث  سفن  اهمف  نم  جرخف  اهنطب ، يف  يتضبق  تقرغ  .اهتّرس  تحت  ةبرض  اهل  ُتدّدس 
رابغلا ریاطتو  ًاضرأ ، تطقسف  اهیقاس ، ىلإ  ةفینع  ةلكر  تهّجو  اهسافنأ ، ةداعتسال  قهشت  تناك  امنیبو 

.اهعالضأ ىلع  يتوق  ىصقأب  اهتلكرو  فلخلا ، ىلإ  يمدق  ُتعجرأ  ٍذئدنع ، .ءاوهلا  يف 
.ضرألا ىلع  ةدّدمم  يهو  ةاتف  يلكر  ىلع  اقفاویل  يّمأو  ـي  بأ ناك  ام 

.هبآ ينّنكل ال 
، ًادّدجم اهتلكر  ةلفط . اهّنإ  .ةّرملا  هذه  اهنطب  ىلع  ًادّدجم  اهتلكر  ينّنأ  ریغ  اهدسج ، ةیامحل  ترّوكت 

.اهردص ىرخأ  ةلكر  تباصأ  اهیلإ . اورظنا  .اههجو  ثّولو  اهفنأ ، نم  مدلا  لاسف  .اههجو  تبصأو 
سّفنتأ تحر  .اهنع  ًادیعب  ينّدشو  ّيعارذب ، كسمأ  روف  ّنكل  ىرخأ ، ةّرم  فلخلا  ىلإ  يمدق  تعجرأ 

، ًالیمجو ًافیثكو ، ًانكاد ، اهمد  نول  ناك  .ءامدلاب  جّرضملا  يلوم  هجو  ىلإ  قّدحأ  انأو  ينانسأ ، نیب  نم 



.ام لكشب 
.اهیتفش نم  لیسی  وهو  مدلا  دهاشأ  تفقو  امنیب  اهترجنح ، نم  ةرغرغ  تردصو  ّنئت ، تذخأ 

". ىفك تزف ، دقل  : " روف متمت 
.هتارظن يف  قلقلا  ادبو  قلمحف بـي ، وه ، اّمأ  .ينیبج  نع  قرعلا  تحسم 

". ًالیلق يشماو  ـي  بهذا .انه  نم  جورخلا  كیلع  هّنأ  ّنظأ  : " لاق
.يسفنل كلذ  تدّدر  نآلا ." ریخب  انأ  ریخب ، انأ  : " تلق
.هتلعف امل  بنذلاب  رعشأ  ينّنإ  لوقلا  عیطتسأ  ينتیل 

.كلذب رعشأ  ينّنكل ال 



رشع سماخلا  لصفلا 
طبه ّمث  يعالضأ ، نیب  ـي  بلق زفق  .ّينیع  اهیف  تحتف  يتلا  ةظحللا  نم  كلذ  ترّكذت  .ةرایزلا  موی  هّنإ 

ةطرشألا نیب  نم  ٍداب  يجسفنبلا  نوللاب  غوبصملا  اهفنأو  ربنعلا ، يف  ءطبب  يشمت  يلوم  تیأر  امدنع 
ـي بایث تلّدب  كلذل  ةفرغلا ، يف  امهنم  ّيأ  نكی  مل  .وردو  رتیب  نع  تثحب  جرخت ، اهتیأر  امدنع  .ةقصاللا 

.مویلا دعب  سیل  ةیلخادلا ؛ يسبالمب  يناری  نمل  هبآ  الف  نیدوجوم ، ریغ  اماد  ام  .ةعرسب 
بهذن دق  انّنأ  فرعن  انعیمج  .مستبت  نكت  مل  انیتسیرك  نإ  ىّتحو  .تمصب  مهسبالم  نوقابلا  ىدترا 

.انلهأ نم  ًادحأ  دجن  الو  هوجولا ، نیب  ثحبنو  بادرسلا ، ىلإ 
، ةداسولا نع  ةرعش  عز  ـ نأ تنك  امنیبو  .ي  ـ بأ ينمّلع  امك  تاءالملا  ایاوز  تددشو  يریرس ، تبّتر 

.كیرإ لخد 
صوصخب ةحیصن  مكءاطعإ  دیرأ  اوهبتنا ! : " ًالئاق نلعأو  هینیع ، نع  دوسألا  رعشلا  نم  ةلصخ  دعبأ 

: "... عبات ّمث  ًارخاس ، مستباو  انهوجو  صّحفت  ...ةرایزلل ." مكرسأ  تتأو  ةبوجعأ  تثدح  نإ  .مویلا  اذه 
ىلع مكلهأ  ىلٕاو  مكیلإ  ةبسنلاب  لهسأ  اذهف  .اهب  ًاریبك  ًاقّلعت  اورهظت  ّالأ  نسحتسیف  هب ، ّكشأ  ام  اذهو 
ریغ مكّنأ  يحوی  مكرسأب  مكقّلعتف  .انه  ّدجلا  لمحم  ىلع  مدلا  لبق  ةعامجلا  ةرابع  ذخأن  انّنأ  امك  .ءاوسلا 

."؟ موهفم ٍزخم . اذهو  ةدیدجلا ، مكتعامج  يف  ًامامت  ءادعس 
وه مالكلا  اذه  نم  كیرإ  هانع  يذلا  دیحولا  ءزجلا  .ّداحلا  كیرإ  توص  يف  دیدهتلا  تعمس  .موهفم 

.ساسألا اذه  ىلع  فّرصتن  نأ  بجیو  ناعجش ، نحن  ریخألا : عطقملا 
.كیرإ ينفقوتسا  ربنعلا ، نم  ةجراخ  تنك  امنیب 

". ةحرابلا ًانسح  تیلبأ  دقل  .ةتّمزتملا  اهتّیأ  كریدقت  تأسأ  ينّنأ  ودبی  : " لاق
.بنذلاب تسسحأ  يلوم  تبرض  نأ  ذنم  ىلوألا  ةّرمللو  هیلإ ، تقّدح 

.تأطخأ ينّنأ  ّدب  الف  ًابئاص ، ًارمأ  تلعف  ينّنأ  كیرإ  ّنظ  نإ 
.ربنعلا نم  تبحسنا  ّمث  ًاركش ." : " تلق

ىلع امّبر  ناكحضی ؛ يمامأ  لیوو  انیتسیرك  تیأر  تفاخلا ، قاورلا  ءوض  ىلع  يانیع  تداتعا  امدنع 
قئاللا ریغ  نم  هّنأ  ترعش  ام  ببسلو  .عوضوملا  فرعأ  نأ  لواحأ  مل  .انیتسیرك  تاكن  نم  ةتكن 

.امهتعطاقم
انقبس امّبر  .نآلا  بادرسلا  ىلإ  هقیرط  يف  سیلو  ربنعلا ، يف  هرأ  مل  .راوجلا  يف  نكی  مل  لآ  ّنأ  ریغ 



.كانه ىلإ 
.ةمشتحم يسبالم  تناك  اذإ  اّمم  تقّقحت  .ةكعك  لكش  ىلع  هتعمجو  يرعش ، يف  يعباصأ  ترّرم 

.اذه امهبجعی  نل  .ًافوشكم  يردص  ىلعأو  ًاقّیض ، يلاطنب  ناك 
لبق ُتفّقوت  .انه  اهنودتری  يتلا  سبالملا  يه  هذهو  نآلا ، يتعامج  هذه  .دانعب  يّكف  تددش  هبأی ؟ نم 

.ًامامت قاورلا  ءاهتنا 
ةرایزل تتأ  يتلا  ةعاجشلا  ةعامج  نم  اهمظعم  تاعومجم ، يف  بادرسلا  يف  ةعّزوم  رسألا  تناك 
ئدتبمو ةموشوم ، عارذب  بأو  بوقثم ، بجاحب  ّمأ  راوطألا ؛ ـي  بیرغ مهدجأ  تلز  ام  .ةعاجشلا  يئدتبم 

مل ّلقألا ، ىلع  .ةماستبا  نامتكیو  ةفرغلا ، فرط  يف  امهدرفمب  نافقی  يلومو  ورد  تیأر  .يجسفنب  هرعش 
.امهلهأ نم  دحأ  تأی 

ةعیدو ةأرماو  نیبجاحلا ، فیثك  ةماقلا ، لیوط  لجر  بناجب  رتیب  فقو  .ترضح  رتیب  ةرسأ  ّنكل 
، نیضیبأ نیصیمقو  نیدوسأ  نیلاطنب  نایدتری  اناك  .هناهبشی  هاوبأ  نكی  مل  .رمحأ  رعش  تاذ  رهظملا ،

هعامس تعطتسا  ًاّدج ، ٍلاع  توصب  ثّدحتی  هوبأ  ناكو  .ةهاز  ـ نلا ةعامج  ىدل  نادمتعملا  نانوللا  امهو 
؟ امهنبا نوكی  صاخشألا  نم  عون  ّيأ  نافرعی  له  .فقأ  ثیح  نم  ًابیرقت 

؟ انأ صاخشألا  نم  عون  ّيأ  ...نكل 
ریغ هتدلاو ، ّنسب  ودبت  نكت  مل  .قرزأ  ًابوث  يدترت  ةأرما  عم  لیو  فقو  ةفرغلا ، نم  ةلباقملا  ةهجلا  يف 
امّبرو ًاتخأ ، هیدل  ّنأ  ةّرم  ركذ  دق  ناك  .ًامامت  هلثم  نوللا ؛ ّيبهذ  ًارعشو  اهیبجاح ، نیب  ةدیعجت  كلمت  اهّنأ 

.يه هذه 
تفقوو .ءاضیبلاو  ءادوسلا  ةهاز  ـ نلا سبالم  يدترت  ءارمس  ةأرما  انیتسیرك  تنضتحا  هنم ، برقلاب 

.ّكش الب  ىرغصلا  اهتخأ  اهّنإ  .ةهاز  ـ نلا نم  ًاضیأ  يه  ةّباش ، ةاتف  انیتسیرك  فلخ 
.ربنعلا ىلإ  ةدوعلاو  ةرادتسالا  ةطاسب  ّلكب  يننكمی  ّيوبأ ؟ نع  ثحبلا  ءانع  دّبكتأ  نأ  ىّتح  بجی  له 

يف ًاموی  ُدبت  مل  .اهمامأ  اهیدی  تّمضو  نیزباردلا ،"  " نم برقلاب  اهدرفمب  يّمأ  تفقو  .اهتیأر  ةأجف 
ىّتح ةرّرزملا  ةیدامرلا  اهترتسو  ضافضفلا ، يدامرلا  اهلاطنبب  مویلا ، يل  تدب  امك  بسانملا  ریغ  ناكملا 
دقل .ّينیع  يف  عّمجتت  عومدلاو  اهوحن  ریسأ  تأدب  .دماجلا  اههجوو  ةطیسبلا ، هتدقعب  اهرعشو  قنعلا ،

.يلجأ نم  تتأ  دقل  تتأ ،
ّمث .ينفرعت  مل  اهّنأ  ول  امك  ریبعت ، ّيأ  اههجو  ىلع  دبی  مل  ةظحللو ، ينتأرف ، ربكأ  ةعرسب  تیشم 

.لیسغلا قوحسمو  نوباصلا  ةحئار  اهنم  حوفت  تناك  .اهیعارذ  نیب  تدعابو  اهانیع ، تقرشأ 



.يرعش ىلع  اهدی  ترّرمو  سیرتایب ." : " تسمه
اهیلإ رظنأل  تدعتبا  ّمث  يعومد ، حبك  ىلع  ةرداق  ُتحبصأ  ىّتح  اهتنضتحا  يكبت . ال  يّرس : يف  تلق 

.يّدخ تَسملو  ًامامت -  اهلثم  قلغملا -  يمفب  تمستبا  .ًادّدجم 
نع ينیربخأ  : " ينتلأس ّمث  اهعارذب ، ّيفتك  تطاحأ  كنزو ." دادزا  دقل  كسفن ، ىلإ  يرظنا  : " تلاق

". كلاوحأ
ثیدحلا كرتأ  نأ  بجی  .ًالّوأ ال  ثّدحتت  اهعدأ  نأ  ّيلع  .ةمیدقلا  يتاداع  عجرتسأ  انأ  اه  ًالّوأ ." تنأ  "

.ءيش ىلإ  جاتحت  اهّنأ ال  نم  دّكأتلا  ّيلع  لب  ةلیوط ، ةّدمل  يلوح  روحمتی 
". كیلإ يتّیده  هذه  .رثكأ  كنع  ثّدحتن  انیعد  كلذل  كتیؤرل ، تیتأ  دقل  .ةّصاخ  ةبسانملا  هذه  : " تلاق

.ي ـ بأو يه  اهتكرت  امدعب  سیل  ایادهلا ، يل  مّدقت  نأ  اهب  ضرتفی  .اهتاذل ال  ةركانلا  يّمأ  يه  اذكه 
ةیلاخ تناك  تضم  يتلا  مایألاف  اهبرق ؛ ریسلاب  تررسو  رهنلا ، ىلع  ّلطملا  نیزباردلا "  " وحن ًاعم  انیشم 

نارهظی يادلاو  نكی  ملو  ًاریثك ، انضعب  سملن  نكن  مل  لز ، ـ نملا يف  .تلّیخت  اّمم  رثكأ  فطاوعلا  نم 
، كلذ ىّطختی  رمألا  ّنكل  .ءاشعلا  ةدئام  ىلإ  امهضعب  يَدَی  امهكاسمإب  ىوس  امهضعب  هاجت  امهتفطاع 

.ناكملا اذه  ىّطختیو 
."؟ بیلاك روزی  له  ـي ؟ بأ نیأ   " .عراستی يضبن  ّنأ  ترعش  دحاو ." لاؤس  "

". لمعلا ىلإ  باهذلا  ىلع  ربجم  كوبأ  هآ ، : " ةیفان اهسأر  تّزه 
". ءيجملا يف  بغری  مل  هّنأ  يرابخإ  كنكمی   " .يسأر ُتأطأط 

كل دّكؤأ  كّبحی ، هّنأ ال  ينعی  اذهو ال  .ةریخألا  ةرتفلا  يف  ًاینانأ  كدلاو  ناك  دقل   " .يهجو ىلإ  ترظن 
". كلذ

مل .هیلإ  اهتبسن  يتلا  يه  اهنأ  وه  ةفصلا  هذه  نم  برغألا  ّينانأ !! ـي  بأ .ةلوهذم  اهیلإ  ُتقّدح 
ّدب ال  نكل ، .كلذ  نم  نّكمتأ  نأ  عّقوتأ  ملو  مأ ال ، هنم  ةبضاغ  تناك  نإ  اهرهظم  نم  فرعأ  نأ  عطتسأ 

.ّكش الب  هنم  ةبضاغ  يهف  ينانألاب ، هتفصو  نإف  كلذك ؛ نوكت  نأ 
."؟ ًاقحال هنیروزتس  له  بیلاك ؟ نع  اذام  : " تلق

نإ .اهعّمجم  لوخد  نم  تاذلا  ناركن  ةعامج  تعنم  ةفرعملا  ةعامج  ّنكل  عیطتسأ ، ينتیل  : " تباجأ
". درطلل ضّرعتأسف  تلواح ،

."؟ كلذ نولعفی  اذامل  .عیظف  اذه  اذام !؟ : " اهتلأس
نكل كلذ ، سكع  تناك  رومألا  ّنأ  ول  ىّنمتأ  .قوبسم  ریغ  وحن  ىلع  اننیب  رّتوتلا  مقافت  دقل  : " تلاق



". ةلیح يدیب  تسیل 
ترعشو انّمأ ، نع  ًاثحب  دوشحلا  صّحفتی  ةفرعملا ، ةعامج  يئدتبم  نیب  فقاو  وهو  بیلاكب  ُترّكف 
.بّذعتی نأ  دیرأ  ينّنكل ال  رارسألا ، نم  ریثكلا  يّنع  ىفخأ  هّنأل  هنم  ةبضاغ  تلز  ام  .يقلح  يف  ةّصغب 

.ةیواهلا ىلإ  ُترظنو  عیظف ." اذه  : " ترّرك
ةعامج ءاضعأ  مظعم  ّنأ  ّالإ  نآلا ، ًائدتبم  دعی  مل  هّنأ  عمو  نیزباردلا ."  " دنع هدرفمب  ًافقاو  روف  ناك 
يمتنی نكی  مل  هّنأ  وأ  عامتجالا ، ّبحت  هترسأ ال  ّنأ  اّمإ  .مهرسأب  عامتجالل  مویلا  اذه  نوّلغتسی  ةعاجشلا 

؟ ىرت ای  ىتأ  ةعامج  ّيأ  نم  .ساسألا  يف  ةعامجلا  هذه  ىلإ 
". ءيشلا ضعب  فیخم  هّنإ  .ّيبّردم  دحأ  اذه  : " تلقو اهوحن  تینحنا 

." میسو وه  مك  : " تلاق
تدرأ .ّيفتك  نع  اهعارذ  تعفرو  تكحضف  .ریكفت  نود  نم  ةقفاوم  يسأرب  تأموأ  امدنع  تئجوف 

ىلإ رظن  رخآ ، ناكم  ىلإ  بهذن  نأ  حارتقالا  كشو  ىلع  اهیف  تنك  يتلا  ةظحللا  يف  نكل  هنع ، اهداعبإ 
.فلخلا

.هحفاصتل اهدی  تّدمف  يه ، اّمأ  .يتدلاو  ىأر  امدنع  ئجوف 
". سیرتایب ةدلاو  انأ  .يلاتان  يمسا  ًابحرم ، : " تلاق

تدب .نیتّرم  اهدی  ّزهی  وهو  ًارّتوتم  ادبو  روف ، اهحفاص  .ًادحأ  حفاصت  يّمأ  تیأر  نأ  يل  قبسی  مل 
ناك ال نإ  ساسألا  يف  ةعاجشلا  ةعامج  نم  سیل  روف  ّالك ، .ًاعم  امهیلإ  ةبسنلاب  ةیعیبط  ریغ  ةكرحلا 

.ةلوهسب سانلا  حفاصی 
". كئاقلب تررس  روف ، انأ  : " ًالئاق هسفنب  اهفّرع 
."؟ بقل اذهأ  روف ، : " ةمستبم مسالا  يّمأ  تدّدر 

ىلع فرشُأ  انأ  .انه  ًانسح  يلبت  كتنبا  " ؟ ىرت ای  يقیقحلا  همسا  ام  لجأ ." : " باضتقاب باجأ 
". اهبیردت

؟ ةصرف ّلك  دنع  يخیبوتو  ّيلع ، رجانخلا  يمر  فارشإلا  ينعی  ىتم  ذنم 
ةقلق تنكو  ةعاجشلا ، ةعامج  بیردت  نع  رومألا  ضعب  فرعأ  انأ  .كلذ  عامس  ينّرسی  : " تلاق

". اهیلع
". يقلقت نأ  يغبنی  ال  : " لاق ّمث  .ينقذو  يمف ، ىلإ  يفنأ ، نم  يهجو ، ىلع  هتارظن  تلّقنتو  ّيلإ ، رظن 

.كلذ اظحلی  ّالأ  تیّنمتو  ّيتنجو ، ىلإ  عافدنالا  نم  ةرارحلا  عنم  عطتسأ  مل 



كلت هینعت  يذلا  امو  ءارطإلا ؟ اذهب  ةریدج  ينّنأ  ًالعف  دقتعی  مأ  يّمأ ، اهّنأل  بسحو  اهنئمطی  وه  له 
؟ ةرظنلا

". روف ًافولأم ، كهجو  يل  ودبی  : " ةلئاق اهسأر  يّمأ  تلامأ 
عم ةیعامتجا  تاقالع  ةماقإ  يتداع  نم  سیل   " .ةأجف ًادراب  هتوص  حبصأو  كلذ ." برغتسأ  : " باجأ

". تاذلا ناركن  ةعامج 
نم لیلقلا   " .سافنأ توصو  كحض  توص  نیب  ام  حجرأتت  ةفیفخ  ةكحض  اهیدل  .يّمأ  تكحض 

". يصخش لمحم  ىلع  كمالك  ذخآ  نل  .ماّیألا  هذه  كلذ  نولعفی  سانلا 
". امكءاقل نالمكت  امككرتأس  ًانسح ،  " .ءاخرتسالا نم  ءيش  هیلع  ادب 

، ًاساسأ ةفرعملا  ةعامج  نم  روف  ناك  امّبر  .ّينذأ  رهنلا  ریده  ألم  امنیب  بهذی ، وهو  يّمأو  انأ  هانبقار 
، مهنع ةفرعملا ؛ ةعامج  اّنع  اهبتكت  يتلا  تالاقملا  قّدصی  ناك  امّبرو  .تاذلا  ناركن  هركی  ببسلا  اذهلو 
هّنأ فرعأ  ينّنأ  عم  ًانسح ، يلبأ  ينّنأ  يّمأ  ربخی  نأ  هلبق  نم  ةفیطل  ةرداب  تناك  نكل ، .مهنم  دعأ  مل  انأف 

.كلذ دقتعی  ال 
."؟ ًامئاد اذكه  وهأ  : " تلاق

". أوسأ لب  "
."؟ ءاقدصأ ىلإ  تفّرعت  له  : " ينتلأس

يرظن ىقتلا  امدنعو  .امهیترسأو  انیتسیركو ، لیو ، ىلإ  فلخلا ؛ ىلإ  ّتفتلا  مهنم ." ددع  ىلإ  تفّرعت  "
.يّمأو انأ  اهوحن  انهّجوتف  مستبت ، يهو  ّيلإ  تراشأ  انیتسیرك ، رظن 

يدترت مسجلا ، ةئلتممو  ةماقلا ، ةریصق  ةأرما  يعارذ  تسمل  انیتسیركو ، لیو  ىلإ  لصن  نأ  لبق  نكل ،
.اهدی داعبإب  ةیئاقلتلا  يتبغر  تمواقو  تضفتناف ، .دوسألاو  ضیبألا  نینوللاب  ًامّلقم  ًاصیمق 

."؟ تربلأ ينبا ، نیفرعت  له  ةرذعملا ، : " تلاق
". هفرعأ لجأ ، لآ ؟ نیدصقتأ  هآ ، تربلأ ؟ "

، ةماقلا لیوط  ناك  .اهفلخ  فقی  لجر  ىلإ  اهدیب  تراشأو  هداجیإ ."؟ اننكمی  نیأ  ًاذإ  نیفرعت  له  "
.لآ دلاو  هّنأ  حضاولا  نم  .ًامخضو 

يجاجزلا فقسلا  ىلإ  ترشأو  ىلعألا ." يف  هنع  اثحبت  نأ  بجی  امّبر  .حابصلا  اذه  هرأ  مل  ةفسآ ، انأ  "
.بادرسلا ولعی  يذلا 

.ًادّدجم كانه  ىلإ  دوعصلا  ةلواحم  مدع  لّضفأ  هاّبر ، : " اهدیب اههجو  مامأ  حّولت  يهو  لآ  ةدلاو  تلاق 



له تاّرمملا ؟ كلت  يف  نیزبارد "  " دجوی اذامل ال  .انه  ىلإ  يقیرط  يف  ةیبصع  ةبونب  باصأ  نأ  ُتكشوأ 
."؟ نیناجم متنأ 

". هنع ناثحبت  امكّنأ  هربخأسف  هتیأر ، نإ  .ناعجش  نحن  لب  نیناجم ، انسل  : " اهتبجأ
لعف ّدرل  ًاهباشم  اهلعف  ّدر  نكی  مل  .ّيتفش  ىلع  تمسترا  يتلا  اهسفن  ةماستبالا  يّمأ  هجو  ىلع  تیأر 
يه عبطلاب  .ةیواهلاو  هفقسو ، بادرسلا ، ناردج  نولّمأتی  مهو  مهسوؤر  اوعفر  نیذلا  نیلقتنملا  ةّیقب  يلاهأ 

.اهنع بیرغ  لوضفلاو  تاذلا ، ناركن  ةعامج  نم  اهّنأل  ةیلوضف ، تسیل 
، اراكل لیو  ينمّدق  امدنع  نكل ، .اهتخأو  اهّمأ  ىلإ  انیتسیرك  ينتفّرعو  انیتسیركو ، لیو  ىلإ  يّمأ  تفّرع 

.يّمأ ىلإ  قّدحت  تحار  لب  يتحفاصمل ، اهدی  ّدمت  ملو  نیّكسلاك ، ةّداح  ةرظن  ّيلإ  تهّجو  ىربكلا ، هتقیقش 
". لیو مهعم ، تاقالع  میقت  كّنأ  قّدصأ  ال  : " تلاق

.ًائیش لقت  مل  عبطلاب ، نكل  اهیتفش ، يّمأ  تقبطأ 
". ةظاظفلا هذهل  ةرورض  ال  اراك ، : " ًاسباع لیو  لاق 

يهو .ناملربلا  ءاضعأ  دحأ  ةجوز  اهّنإ   " .يّمأ ىلإ  تراشأو  هذه ."؟ نم  فرعت  له  .ال  عبطلاب  هآ ، "
نورخّدت مكّنأ  فرعأ  ينّنأ ال  نیّنظتأ  .مهمعز  ّدح  ىلع  نیذوبنملا ؛ دعاست  يتلا  نیعّوطتملا  ةلاكو  ریدت 

ماعط هاه ؟ رهش ، ةّدمل  جزاطلا  ماعطلا  نم  نحن  مرحن  امنیب  مكتعامج ، ىلع  هعیزوتل  ماعطلا 
!". نیذوبنملل

". ةئطخم كّنأ  دقتعأ  .ةفسآ  : " فطلب يّمأ  تباجأ 
ریخلا يلعاف  نم  ةعامج  نودبت ؛ امك  طبضلاب  مكّنأ  ةقثاو  انأ  ةئطخم ! : " ةّدحب اراك  اهیلع  تّدر 

."!؟ كلذك سیلأ  مهداسجأ ، يف  ةدحاو  ةینانأ  ةیلخ  نوكلمی  نیذلا ال  ءادعسلا 
، يسرخا .لكشلا  اذهب  يّمأ  عم  يثّدحتت  ال  : " ّيتضبق تددشو  ًابضغ ، يهجو  ّرمحا  دقو  اهل ، تلق 

". كفنأ رسكأس  ينّنإ  مسقأ  ّالٕاو 
". يتخأ برضب  يموقت  نل  سیرت ، ىفك  : " لیو لاق 

."؟ كلذ ّنظتأ  هآ ، : " تلقو ّيبجاح ، تعفر 
". كقیدص ةقیقش  جاعزإ  دیرن  ال  سیرتایب ، اّیه  .يلعفت  نل  ّالك ، : " تلاقو يفتك ، يّمأ  تسمل 

يهو ملألا  نم  خرصأ  نأ  تكشوأ  ثیح  ةّوقب ، يعارذ  ىلع  تّدش  اهدی  ّنكل  ًائداه ، اهتوص  ادب 
، راسیلا ىلإ  ةأجف  تفطعنا  اهلوخد ، لبق  نكل ، .ءاشعلا  ةعاق  ىلإ  ةعرسب  يعم  تشم  .ًادیعب  ينّرجت 

.لبق نم  اهتلخد  نأ  اهل  قبسی  مل  يتلا  ةملظملا  ةقورألا  دحأ  يف  تراسو 



."؟ قیرطلا اذه  نیفرعت  فیك  يّمأ ، يّمأ ، : " اهتلأس
قرزألا حابصملا  ةدعاق  ىلإ  قّدحت  اهعباصأ  سوؤر  ىلع  تفقوو  قلغم ، باب  نم  برقلاب  تفّقوت 

.ًادّدجم ّيلإ  تتفتلاو  اهسأر  تّزه  ٍناوث ، عضب  دعبو  .فقسلا  نم  يّلدتملا 
تالوج تناك  فیك  سیرتایب ؟ ًاّقح  كلاح  فیك  .كلذ  ينعأ  تنكو  يّنع ، ةلئسأ  يحرطت  تلق ال  "

."؟ كتبترم يه  ام  لاتقلا ؟
!". ةبترم يف  فّنصأس  ينّنأ  نیفرعتو  كارعلا ؟ ىلع  بّردتأ  تنك  ينّنأ  نیفرعتأ  يتبترم !؟ : " تبجأ

". ةیّرسلا ةغلاب  تامولعم  تسیل  ةعاجشلا  ةعامج  يف  نیقلتلا  ةّیلمع  ّنإ  "
هّنأ ّنظأ  ينّنكل ال  نیقلتلا ، لالخ  ىرخألا  تاعامجلا  هلعفت  ام  ىلع  عالّطالا  ةلوهس  ىدم  فرعأ  ال 

". يّمأ ای  ةریخألا  بتارملا  نم  ةبیرق  انأ  : " ءطبب اهتبجأ  .ةلوهسلا  هذهب 
ًاّدج ّماه  اذهو  نآلاو ، .ةریخألا  بتارملل  ًاهابتنا  ریعی  دحأ  ال  .دّیج  اذه  : " ناسحتساب اهسأر  تّزه 

."؟ ةرادجلا رابتخا  ةجیتن  تناك  ام  سیرتایب ،
ناركن يه  رابتخالا  ةجیتن  ّنأ  يّمأ  رابخإ  ّيلع  ًادحأ . يربخت  .ينهذ ال  يف  يروت  ریذحت  دّدرت 

.زاهجلا يف  يروت  هتلّجس  ام  اذه  ّنأل  تاذلا ،
ضعبب ًاطاحم  اهمف  ناك  .ءادوسلا  شومرلاب  نیتطاحملا  نیتتهابلا  نیوارضخلا  اهینیع  ىلإ  ُترظن 

امدنع قمعأ  ودبت  طوطخلا  كلت  تناك  .ّنسلا  يف  مّدقتلا  اهیلع  ودبی  ال  كلذ ، فالخب  نكل  دیعاجتلا ،
.قابطألا يلجب  موقت  يهو  ندندت  نأ  تداتعا  دقف  ندندت ،

.اهب قوثولا  يننكمیو  يّمأ ، هذه 
". ةمساح يجئاتن  نكت  مل  : " ضفخنم توصب  تلق 

نولصحی تاذلا  ناركن  ةعامج  يف  نوأشنی  نیذلا  دالوألا  نم  ریثكلا  .هتننظ  ام  اذه  : " ةلئاق تدّهنت 
نیقلتلا نم  ةیلاتلا  ةلحرملا  يف  رذحلا  ةغلاب  ينوكت  نأ  كیلع  نكل ، .ببسلا  فرعن  الو  ةجیتنلا ، هذه  ىلع 

."؟ نیمهفت له  هابتنالا ، كیلإ  يتفلت  .ثدح ال  امهم  ةعومجملا  طسو  يف  يقبا  .سیرتایب 
."؟ يرجی اذام  يّمأ ، "

". كتیامح دیرأو  كّمأ  انأ  اهنیراتخت ؛ يتلا  ةعامجلا  ينّمهت  ال  : " اهیدیب يهجو  طیحت  يهو  تلاق 
". ًادبأ ةملكلا ، كلت  يلوقت  ال  : " تسمهو يمف ، ىلع  اهدی  ةعضاو  ينتعطاق  اهّنأ  ریغ  ينّنأل "-  اذهأ  "
كلذ هینعی  ام  وأ  ببسلا ، فرعأ  ال  ينّنكل  .ریطخ  رمأ  حومجلا  .ّقح  ىلع  يروت  تناك  ًاذإ ،

.طبضلاب



."؟ اذامل "
". كبیجأ نأ  يننكمی  ال  : " ةلئاق اهسأر  تّزه 

، ةیلاع ًاتاوصأ  تعمس  .ًایئرم  داكلاب  بادرسلا  نم  ثعبنملا  ءوضلا  ناكو  فلخلا ، ىلإ  تَرظن 
ةعاق نم  ةیتآلا  ماعطلا  ةحئار  يفنأ  تبعادو  .ةعاقلا  يف  لّوجتت  تاوطخ  عقوو  ًاكحضو ، ثیداحأو ،

.اههجو ىلع  میمصتلا  ادب  ّيلإ ، تتفتلا  امدنعو  .جزاط  زبخ  ةّیهشو : ةولح  ماعطلا ،
ءاهتنا دعب  كلذ ، لعف  كناكمإبف  تنأ  اّمأ  كیخأ ، ةرایزل  باهذلا  يننكمی  .ًائیش ال  كنم  دیرأ  : " تلاق

له انقفّتا ؟ .ةاكاحملا  لصم  لوح  ًاثاحبأ  يرجی  نأ  هنم  ـي  بلطاو هیلع ، يرثعاو  ـي  بهذا .نیقلتلا 
."؟ ـي بلط نیذّفنتس 

عّكستلا يّنم  نیدیرت  تنك  نإ  يّمأ ! ًالیلق ، يل  يحرشت  نأ  لبق  سیل  : " يردص ىلع  ّيعارذ  تكبش 
!". ًاببس ينیطعت  نأ  لضفألا  نمف  ةفرعملا ، عّمجم  يف 

ةدقع نم  تتلفأ  رعشلا  نم  ةلصخ  يهجو  نع  تدعبأو  يّدخ ، تلّبق  ةفسآ ." انأ  كلذ ، يننكمی  "ال 
". تنأو انأ  انضعبب ، ناتقّلعتم  انّنأ  انیلع  ُدبی  مل  نإ  لضفأ  عضو  يف  نینوكتس  .لیحرلا  ّيلع   " .يرعش

". مهل ودبأ  فیك  ّمتهأ  ال  : " تلق
". ًاساسأ كنوبقاری  اوأدب  مهّنأ  ّنظأ  .يّمتهت  نأ  بجی  : " تلاق

يلوانت : " تلاقو ّيلإ  تتفتلا  قاورلا ، رخآ  دنع  .اهب  يقاحل  نود  تلاح  ـي  بارغتسا ةّدشو  تدعتبا ،
نأ لبق  ةیوتلم ، ةبیرغ  ةماستبا  تمستباو  ةذیذل ." يهف  .ةتالوكوشلاب  انقفّتا ؟ ينم ، ًالدب  ىولح  ةعطق 

". كّبحأ ينّنأ  نیفرعت  : " فیضت
.تبهذ ّمث 

: تمهفو يقوف ، حابصملا  نم  ثعبنملا  قرزألا  ءوضلا  تحت  يدحو  تفقو 
ةّیلمع نع  ءيش  ّلك  فرعتو  قاورلا ، اذه  ركذت  يهو  .ةعاجشلا  عّمجم  ىلإ  ءيجملا  اهل  قبس  دقل 

.نیقلتلا
.ةعاجشلا ةعامج  نم  يّمأ  تناك 



رشع سداسلا  لصفلا 
ىلع ًاسلاج  لآ  تدجو  .مهرسأ  عم  نیعمتجم  ّلكلا  تكرتو  ربنعلا ، ىلإ  تدع  مویلا ، كلذ  رصع 
نم نّكمتی  يكل  سمأ  روف  هعز  دقف نـ .ةداع  حوللا  هیلع  قّلعی  يذلا  رادجلا  ىلإ  رظنلا  يف  ًادراش  هریرس ،

.ىلوألا ةلحرملل  انطاقن  باسح 
."؟ متیقتلا له  .كنع  ناثحبی  كاوبأ  ناك  انه ! تنأ  : " تلق

.ًایفان هسأر  ّزه 
يتلا تالضعلا  نم  مغرلا  ىلع  هقاس ؛ ضرع  فصنب  يقاس  تناك  .ریرسلا  ىلع  هنم  برقلاب  تسلج 
ةمدك ببسب  ةیجسفنب ، ءاقرز  هتبكر  تناكو  نوللا ، دوسأ  ًاریصق  ًالاورس  يدتری  ناك  .اهیف  تزرب 

.ةبدن اهلّلختت  اهتباصأ ،
."؟ امهتیؤر يف  بغرت  ملأ  : " هتلأس

". تبذك نإ  نافرعیسو  يلاح ، نع  نالأسیسف  امهتیأر  نإ  : " لاق
."؟ كلاح هب  ام   " .هل هلوقأ  ءيشب  ریكفتلل  تدهاج  ...ًانسح ." "

". ًادحأ ّرسی  يلاح ال  .لیو  عم  ىلوألا  يتهجاوم  ذنم  تالوجلا  ّلك  ترسخ  دقل   " .ًارخاس لآ  كحض 
."؟ ًاضیأ كلذ  امهرابخإ  كناكمإب  سیلأ  .كتدارإ  ضحمب  اذه  ناك  "

احصفی مل  َّيَدلاو  نأ  حیحص  .ةعاجشلا  ةعامج  ىلإ  ّمضنأ  نأ  ـي  بأ دارأ  املاطل   " .ًایفان هسأر  ّزه 
". لوقأ امهم  امهفی  نل  .امهالك  ةعامجلا ، هذهب  ًامئاد  ابجعُأ  امهّنأ  ّالإ  كلت ، امهتبغر  نع  سانلل 

نم ةعاجشلا ؟ ترتخا  ببسلا  اذهلأ   " .هیلإ ترظنو  يتبكر ، ىلع  يعباصأب  قرطأ  تحر  هآ ." "
."؟ امهلجأ

عافدلاو سانلا ، ةیامح  ّمهملا  نم  هّنأ  دقتعأ  انأ  ...وه  ببسلا  ّنأ  ّنظأ  .ّالك   " .ًایفان هسأر  لآ  ّزه 
؟ كلذك سیلأ  هلعف ، ناعجشلاب  ضرتفی  ام  اذه  : " ًافیضم يل  مستباو  يلجأ ." نم  ِتلعف  امك  ًامامت  مهنع ؛

". ببس نود  نم  سانلا  ءاذیإ  ...سیلو  ةعاجشلا ، يه  هذه 
يف ةعامجلا  هذه  تناك  فیك  ناعجشلا . تایولوأ  نم  ناك  يعامجلا  لمعلا  ّنإ  روف : هلاق  ام  ترّكذت 
تنك ام  امّبر  اهیلإ ؟ يمتنت  يّمأ  هیف  تناك  يذلا  نمزلا  يف  تشع  ينّنأ  ول  مّلعتأس  تنك  اذام  ماّیألا ؟ كلت 

.لیو ةقیقش  دّدهأ  وأ  يلوم ، فنأ  رسكأل 
". نیقلتلا ءاهتنا  دعب  رومألا  نّسحتتس  امّبر   " .ریمضلا باذعب  ترعش 



". ةلیللا فرعنس  انّنأ  ّنظأ  .ریخألا  نوكأ  دق  : " لآ لاق 
يف نوكن  نأ  ىلع  ءودهب ، انه  سلجن  نأ  لضفألا  نم  .تقولا  ضعبل  بنج  ىلإ  ًابنج  انسلج 

.مهرسأ عم  نوكحضی  عیمجلا  دهاشنو  بادرسلا 
يف .بسحو  مهنم  برقلاب  دجاوتلا  يه  ًانایحأ  سانلا  ةدعاسمل  ةقیرط  لضفأ  ّنإ  لوقی  ـي  بأ ناك 
لك نع  ضّوعیس  كلذ  نأ  ول  امك  هب ؛ رختفیس  هّنأ  فرعأ  ًائیش  لعفأ  امدنع  حایترالاب  رعشأ  عقاولا ،

.هبجعت يتلا ال  يلاعفأ 
داجیإ عیطتسأ  ينّنأ  ول  امك  كنم ؛ برقلاب  نوكأ  امدنع  ةعاجش  رثكأ  ينّنأ  رعشأ  نیملعتأ ؟ : " لآ لاق 

". ًامامت كلثم  انه ، يل  ناكم 
.ياّدخ ّرمحاو  ةأجف ، تبّلصتف  .هعارذب  ّيفتك  طاحأ  امدنع  ةباجإلا  كشو  ىلع  تنك 

.ّقح ىلع  تنك  ينّنأ  ریغ  يهاجت ؛ لآ  رعاشم  نأشب  ةئطخم  نوكأ  نأ  تددو 
ىلع ةّدشب  ّيدی  تممض  كلذ ، دعب  .هعارذ  تطقس  ثیح  ةمیقتسم  تسلج  لب  هیلع ، ئكّتأ  مل 

.ينضح
ریغ يهجو ، نع  ًارارمحا  ّلقی  ههجو  نكی  مل  .هیلإ  ترظن  .ًارّتوتم  هتوص  ادب  ...انأ ." سیرت ، : " لاق

.بسحو جارحإلاب  رعشی  لب  يكبی ، نكی  مل  هّنأ 
". فسآ ...لواحأ  نكأ  مل  .فسآ  ...انأ  : " لاق

يدی اكسمأ  ام  ًاردان  يّمأو  ـي  بأ ّنإ  لوقلا  يننكمی  .ًاّیصخش  رمألا  ربتعی  ّالأ  هنم  بلطأ  نأ  تددو 
اهذخأ ىلع  ينایّبر  امهّنأل  ةیفطاعلا ؛ تاكرحلا  نع  داعتبالا  ىلع  يسفن  تبّرد  كلذل  انتیب ، يف  امهضعب 

.جارحإلاب هساسحإ  فلخ  ملألا  نم  ةحسم  ىرأ  نلف  كلذ ، هل  تلق  نإ  امّبر  .ةیدجب 
نم رثكأ  ًایصخش  رمألا  نوكی  نأ  نكمی  فیك  .بسحو  يقیدص  وهف  عبطلاب ، يصخش  رمألا  ّنكل 

؟ كلذ
تحسمو فسألا ."؟ َمالع  : " ًایعیبط ودبی  نأ  تلواح  توصب  هتلأسو  تمستبا ، ّمث  ًاقیمع ، ًاسفن  تذخأ 

.تفقو مث  هیلع ، ءيش  ةّمث  نكی  مل  هّنأ  عم  ـز ، نیجلا يلاطنب 
". باهذلا ّيلع  : " تلق

.ّيلإ رظنی  نأ  نود  نم  ًاقفاوم ، هسأر  ّزهف 
مل ينّنأل  ةقّلعم ، ةلمجلا  تكرتو  ...سیلو ." .كیوبأ  ببسب  ...ينعأ  ریخب ؟ نوكتس  له  : " هتلأس

.لوقأ نأ  بجی  اذام  فرعأ 



". سیرت ءاقللا ، ىلإ   " .ةّرملا هذه  ةوقب  ًادّدجم ، هسأر  ّزه  لجأ ." هآ ، "
، ينیبج تسمل  يفلخ ، ربنعلا  باب  تقلغأ  امدنعو  .ةفرغلا  نم  ةجراخ  انأو  عرسأ  ّالأ  تلواح 

.رخآ صخش  باجعإ  ّطحم  ءرملا  نوكی  نأ  لیمجلا  نم  ًابناج ، جارحإلا  انعضو  ول  .ًالیلق  تمستباو 
* * *

يف انبتارم  لوح  ةلیللا  كلت  يف  ثیداحألا  تروحمت  كلذل  ًاملؤم ، ةیلئاعلا  تارایزلا  نع  ثیدحلا  ناك 
، ةفرغلا يف  ام  ناكم  ىلإ  تقّدح  عوضوملا ، اذه  ـي  برق ام  دحأ  راثأ  امّلك  نكل ، .ىلوألا  ةلحرملا 

.هتلهاجتو
نوكت دق ال  اهّنكل  يلوم ، تمزه  امدعب  امّیس  ال  هیلع ؛ تناك  يذلا  ءوسلاب  يتبترم  نوكت  نأ  نكمی  ال 

نیئدتبملا لوخد  دعب  ًاصوصخ  نیقلتلا ؛ ةیاهن  يف  لئاوألا  ةرشعلا  نیب  نم  نوكأل  ةیافكلا  هیف  امب  ةدّیج 
.ةلداعملا يف  ًاساسأ  ةعاجشلا  ىلإ  نیمتنملا 

نم انبرق  ّنأ  ریغ  .ةیوازلا  يف  ةلواط  ىلإ  لآو  لیوو ، انیتسیرك ، نم  برقلاب  تسلج  ءاشعلا ، لالخ 
ّتب اننیب ، ثیداحألا  ترتف  امدنعو  .ًاحیرم  نكی  مل  ةرواجملا  ةلواطلا  ىلإ  نیسلاجلا  يلومو  وردو ، رتیب ،

! ةأجافم نم  اهل  ای  .جئاتنلا  نونّمخی  اوناك  .اهنولوقی  ةملك  ّلك  عمسأ 
!؟ ةفیلأ تاناویح  ةیبرتب  مكل  حمسی  نكی  ملأ  : " ةلواطلا ىلع  اهّفك  برضت  يهو  انیتسیرك ، تلأس 

."؟ اذامل
لعفی ناویحل ال  ىوأملاو  ماعطلا ، میدقت  ةدئاف  امف  .يقطنم  ریغ  كلذ  ّنأل  : " ةعانق نع  لیو  باجأ 

."؟ ةیاهنلا يف  تومی  ّمث  لز ، ـ نملا ىلع  ةهیرك  ةحئار  ءافضٕاو  ثاثألا ، ثیولت  ىوس 
انراظنأ انلّوح  ةّرملا ، هذه  نكل  .انیتسیركو  لیو  لداجتی  امدنع  ةداع  لعفن  امك  تارظنلا ؛ لآو  ُتلدابت 

.انتقادص ةداعتسا  دیرأ  انأف  ًالیوط ، جارحإلا  اذه  مودی  ّالأ  ىّنمتأ  .ًاروف  انضعب  نع 
بلك ّيدل  ناك  .ةعتمم  اهّنإ  عقاولا ، يف   " .اهسأر تلامأو  ًاقّلعم ، انیتسیرك  ّدر  يقب  ...يه ." ةدئافلا  "
هبحس ماّمحلا ، يف  يّمأ  تناك  امنیبو  دربیل ، ةلواطلا  ىلع  ًایوشم  ًاجوّرف  انكرت  موی ، تاذ  .ركناشت  ىعدی 

". مویلا كلذ  يف  انكحض  مك  .هلك  همهتلاو  ضرألا  ىلإ 
رّمدیو يماعط ، ّلك  مهتلی  ناویح  عم  شیعلا  ّدوأ  عبطلاب ، .دیكأت  ّلكب  يیأر  رّیغ  كمالك  هآ ، "

ىلإ نینحلا  اذهب  نیرعشت  تمد  ام  نیقلتلا ، ءاهتنا  دعب  ًابلك  نیرتشت  اذامل ال   " .هسأر لیو  ّزه  يخبطم ."
."؟ تاناویحلا ةیبرت 

ّبحأ دعأ  مل   " .اهتكوشب سطاطبلا  ةعطق  بّلقت  تحارو  انیتسیرك ، ةماستبا  تدّدبتو  ...ينّنأل ." اذه  "



". نوفرعت امك  ةرادجلا ، رابتخا  دعب  ...دعب  بالكلا ،
، رایتخالاب انمق  امدعب  ىّتح  رابتخالا ، نع  ثیدحلا  انب  ردجی  هّنأ ال  فرعن  انّلك  .تارظنلا  انلدابت 

.ةعرسب ضبنی  ـي  بلق ذخأ  .ةدعاقلا  هذه  عم  ةیدجلا  نم  هسفن  ردقلاب  نوطاعتی  نوقابلا ال  ناك  امّبر  نكل 
لوح يئاقدصأ  ىلع  بذكلل  رارطضالا  نم  ينیمحت  يهف  .ةیامحلا  ينعت  ةدعاقلا  هذه  ّيلإ ، ةبسنلاب 
.ًادحأ يربخت  .ًاضیأ ال  يّمأ  ریذحت  نآلاو  يروت ، ریذحت  تعمس  ةحماج ،"  " ةملكب ترّكف  امّلك  .يجئاتن 

. ریطخ اذه 
."؟ كلذك سیلأ  بلكلا ، لتق  ...نینعت  : " لیو اهلأس 

، رابتخالا يف  نیّكسلا  رایتخاب  اوماق  ةعاجشلا  ةعامج  ىلإ  مامضنالاب  نوریدجلاف  .ًابیرقت  تیسن  دقل 
قوف َّيّمك  تبحس  .بالكلا  نم  رفنت  تحبصأ  انیتسیرك  ّنأ  بجع  .مهمجاه ال  امدنع  بلكلا  اونعطو 

.يعباصأ تممضو  ّيمصعم 
."؟ كلذك سیلأ  كلذ ، لعف  ىلإ  متررطضا  مكعیمج  ينعأ ، .لجأ  : " تلاق

."؟ العفت ملأ  : " تلاق ّمث  ناوادوسلا ، اهانیع  تقاض  .ّيلإ  ّمث  نمو  لآ ، ىلإ  ًالّوأ  تَرظن 
."؟ هاه "

". نیبّرهتت تنأ  ًائیش ، نیفخت  تنأ  : " تلاق
."؟ اذام "

ىتمو سانلا  بذكی  ىتم  فرعنل  دسجلا  ةغل  مّلعتن  ةهاز ، ـ نلا ةعامج  يف  : " يفتك زكی  وهو  لآ  لاق 
". ًائیش اّنع  نوفخی 

". ...ًانسح  " .يقنع رّخؤم  تككح  هآ ." "
.يدی ىلإ  ریشت  يهو  كلذ  تلاق  ًادّدجم ."! كلذ  نیلعفت  تنأ  اه  نیرتأ ؟ "

؟ يرمأ فشك  ناعیطتسی  اماد  ام  يجئاتن  نأشب  بذكأ  فیك  .ي  ـ بلق تاضبن  علتبأ  ينّنأكو  ترعش 
؟ قداصلا صخشلا  هلعفی  ام  اذهأ  .ينضح  ىلإ  ّيدی  تضفخأ  اذل ،

". بلكلا لتقأ  مل  ّالك ،  " .ّلقألا ىلع  بلكلا  نأشب  بذكأ  يكل  ةرورض  ال  عقاولا ، يف 
ام ةعاجشلا  ةعامج  ىلإ  مامضنالل  كلهؤت  ةجیتن  ىلع  تلصح  فیك  : " ّيلإ قّدحی  وهو  لیو  لأس 

."؟ نیّكسلا يمدختست  مل  تمد 
". تاذلا ناركن  حلاصل  يجئاتن  تناك  .لعفأ  مل  : " ءودهب تلقو  هینیع  ىلإ  ُترظن 

لوصولا هنكمی  نم  ّلكو  .تاذلا  ناركن  اهّنأ  ىلع  يتجیتن  يروت  تلّجس  دقف  .ام  ّدح  ىلإ  حیحص  اذه 



ول كوكشلا  ریثأس  امّبرف  ناوث ، عضبل  هینیع  ىلإ  رظنلا  ُتلصاو  .اهتیؤر  نم  نّكمتیس  جئاتنلا ، ىلإ 
بجی .ينوقّدصی  نأ  ىّنمتأ  .محل  ةعطقب  يتكوش  تزرغو  ّيفتك ، تززه  كلذ ، دعب  .هنع  يرظن  تلّوح 

.ينوقّدصی نأ 
."؟ اذامل ةعاجشلا ، ةعامج  ترتخا  كّنكل  : " انیتسیرك تلاق 

". ببسلا وه  ماعطلا  كتربخأو ، قبس  : " ةمستبم تلق 
."؟ انه ىلإ  اهئیجم  لبق  رغربلا  رت  مل  سیرت  ّنأ  نافرعت  له  : " ةلئاق تكحض 

بجی .جاعز ال  ـ نالاب رعشأ  تیقب  ينّنكل  تیخرتساف ، لّوألا ، انموی  يف  ثدح  ام  امهل  يورت  تحارو 
ءالیتسا دیزیو ؛ اهنم  ةیافكلا  هیف  ام  ًاساسأ  انیدلو  اننیب ، زجاوح  عضی  اذهف  .يئاقدصأ  ىلع  بذكأ  نأ 

.لآل يضفرو  ملعلا ، ىلع  انیتسیرك 
نوكتس جئاتنلا  ّنأ  فرعأ  انأو  عرسأ ، ّالأ  ّيلع  بعصلا  نم  ناكو  ربنعلا ، ىلإ  انبهذ  ءاشعلا ، دعب 

، يلبق لخدیل  ًابناج  ورد  ينعفد  ربنعلا ، باب  دنع  .رمألا  اذه  نم  ءاهتنالا  تدرأ  .كانه  ةقّلعم 
.ریسلا تعبات  ينّنكل  رادجلاب ، يفتك  تمدطصاف 

نیب ةغراف  ةحاسم  تدجو  امدنع  نكل  نیئدتبملا ، ةعومجم  قوف  نم  رظنلاب  يل  حمسی  يلوط  نكی  مل 
فقو .انیلإ  هرهظو  روف ، يمدق  ىلع  ًادونسم  ضرألا ، ىلع  دوسألا  حوللا  تیأر  اهربع ، رظنأل  سوؤرلا 

.هدیب ةروشبط  ًالماح  روف 
انمق لاتقلا ، نم  ىلوألا  ةلوجلا  دعب  .بتارملا  دیدحت  ةیفیك  حرشأ  انأ  ّوتلل ، اوتأ  نم  ىلإ  ةبسنلاب  : " لاق

مكتراهم ىوتسم  ىلع  اهیلع  نولصحت  يتلا  طاقنلا  ددع  دمتعی  .مكتاراهم  ىوتسم  بسحب  مكفینصتب 
متبّلغت نٕاو  متنّسحت ، نإ  طاقنلا  نم  دیزملا  ىلع  نولصحت  امك  .هیلع  متبّلغت  يذلا  مصخلا  ةراهم  ىوتسمو 

". نبج كلذف  فیعضلا ؛ سارتفا  ىلع  ئفاكأ  انأو ال  .ةیلاع  تاراهم  كلمی  صخش  ىلع 
تسل كلذل  ةعرسب ، هنع  هتارظن  لّوح  هّنكل  ةریخألا ، هتلمج  لوقی  وهو  رتیب  ىلع  ناك  هرظن  ّنأ  ّنظأ 

.ةدّكأتم
". ةیّندتم ةبترم  يذ  مصخ  مامأ  مكتراسخ  ىدل  ًاطاقن  نورسختسف  ةیلاع ، ةبترم  يف  متنك  نإ  "

.ةمدمدلا وأ  ریخشلاب  هبشأ  ًاضیغب ، ًاتوص  يلوم  تقلطأ 
اهّنأل ىلوألا ؛ ةلحرملا  نم  ةیدج  رثكأ  وحن  ىلع  بیردتلا  نم  ةیناثلا  ةلحرملا  مییقت  متی  : " لوقی عبات 
ةیاهن يف  ةیلاع  ةبترم  ىلع  لوصحلا  ًاّدج  بعصلا  نم  يلاتلابو ، .نبجلا  ىلع  بّلغتلاب  ًاطابترا  رثكأ 

". ىلوألا ةلحرملا  يف  ةیّندتم  مكتبترم  تناك  نإ  نیقلتلا 



تحشأ ًاریخأ ، تلعف  امدنعو  .لضفأ  لكشب  هتیؤر  ةلواحم  ىرخأ ، ىلإ  مدق  نم  ينزو  لقنأ  تحر 
.ةیبصعلا يتكرح  ببسب  حجرألا  ىلع  ّيلع ؛ هانیع  تناك  دقف  .روفلا  ىلع  هنع  ًادیعب  يرظنب 

ةعبرأ حبصی  دقف  .نابسحلاب  ذخؤی  نیلقتنم ال  مكنوكو  .ًادغ  نیدعبتسملا  ءامسأ  نلعنس  : " روف لاق 
امك .حیحص  سكعلاو  ةعاجشلا ، ىلإ  ًاساسأ  نیمتنملا  نیئدتبملا  نم  ّيأ  داعبتسا  نود  نم  نیذوبنم  مكنم 

". مكجئاتن يه  اه  نآلاو ، .نیتئفلا  نم  ًاطیلخ  نودعبتسملا  نوكی  دق 
: انجئاتن ىرن  يكل  عجارتو  رادجلا ، ىلع  حوللا  قّلع 

دراودإ . 1
رتیب . 2
لیو . 3
انیتسیرك . 4
يلوم . 5
سیرت . 6

اّمم رثكأ  يتبترم  عفر  دق  يلوم  ىلع  يزوف  نوكی  نأ  ّدب  .ةسداسلا ال  نوكأ  نأ  نكمی  ال  ةسداسلا !؟
.ءامسألا ةءارق  تعبات  .اهتبترم  تضفخأ  يمامأ  اهتراسخ  ّنأ  امك  .تعّقوت 

ورد . 7
لآ . 8
اریم . 9

نم ىلوألا  ةلحرملا  يف  ةعاجشلا  ةعامج  يئدتبم  نم  ةعبرأ  رسخی  مل  ام  نكل  ریخألا ، نكی  مل 
.ًاذوبنم حبصیسف  نیقلتلا ،

ىلع ةدیحولا  نكت  مل  .حوللا  ىلإ  رظنت  يهو  اهنیبج  تبّطقو  اهسأر  تلامأ  يتلا  انیتسیرك  ىلإ  ُترظن 
.ةیواهلا ریفش  ىلع  حّنرتی  نمك  اّنك  ًاحیرم ؛ نكی  مل  ةفرغلا  ىلع  مّیخ  يذلا  ءودهلاف  .لاحلا  هذه 

.طقسی ّمث 
."!؟ يّنم ىلعأ  اهتبترمو  نیتقیقد ، يف  اهتبلغ  اهتبلغ ! دقل  اذام ؟ : " انیتسیرك ىلإ  ةریشم  يلوم  تلأس 

."؟ كلذ يف  اذامو  : " ةرخاس تمستبا  ّمث  معن ." : " اهیعارذ كبشت  يهو  انیتسیرك  تلاق 
موصخ مامأ  ةراسخلا  مدع  كیلع  حرتقأ  انأف  ةیلاع ، ةبترم  لین  يف  نیبغرت  تنك  نإ  : " روف لاق 

نم ّرمو  هبیج ، يف  ةروشبطلا  عضو  .نیرخآلا  نیئدتبملا  تامهمه  نیب  نم  هتوص  ّيلإ  ىهانت  ءافعض ."



يذلا فیعضلا  مصخلا  ينّنأ  ينرّكذو  ءيشلا ، ضعب  همالك  ينملآ  .ّيلإ  تفتلی  نأ  نود  نم  يمامأ 
.هنع ثّدحتی 

نیعفدتس تنأ ! : " ّيلع اهرظن  زّكرت  يهو  تلاقف  كلذب ، ًاضیأ  يلوم  رّكذ  همالك  ودبی ، امبسح 
!". نمثلا

؛ ربنعلا نم  جورخلاو  اهیبقع ، ىلع  ةرادتسالاب  تفتكا  اهّنكل  ينبرضت ، وأ  يوحن  عفدنت  نأ  تعّقوت 
ينعی اهجورخ  ّنكل  .نیتنثا  وأ  ةمكل  دعب  ةعرسب  اهبضغ  دّدبتل  يهجو ، يف  ترجفنا  اهّنأ  ول  .أوسأ  اذهو 

.ةرذح نوكأ  نأ  ّيلع  هّنأ  ينعی  اهجورخ  .ام  ءيشل  طّطخت  اهّنأ 
ّنإف هاوه ، ىلع  سیل  ام  ّلك  نم  رّمذتلا  ىلإ  هلیم  ىلإ  ًارظنو  .جئاتنلا  ىأر  امدنع  ًائیش  رتیب  لقی  مل 
اذهو .هئاذح  طیرش  ّكفب  ماق  ّمث  هریرس ، ىلع  سولجلاو  باهذلاب  ىفتكا  دقف  .بارغتسالل  ریثم  رمألا  اذه 

.رتیب سیل  ةیناثلا ؛ ةبترملا  يف  ّلحی  نأ  ةلوهسب  ىضری  وهف ال  .قلقلا  نم  دیزملاب  رعشأ  ينلعج  ام 
ىلإ يرظنا  : " ًامستبم لاقو  ةمخضلا ، هدیب  يفتك  ىلع  لیو  تّبر  ّمث  امهیدیأ ، انیتسیركو  لیو  قفص 

". ةسداسلا تنأ  كسفن ،
". نامأب تسل  انأ  كلذ ، عمو  : " ةلئاق هترّكذ 

". لفتحن نأ  بجی  .يقلقت  ال  ریخب ، نینوكتس  : " لاق
فرعت تنأ ال  لآ ، اّیه  : " ىرخألا دیلاب  لآ  عارذبو  اهیدی ، ىدحإب  يعارذب  كسمت  يهو  انیتسیرك  تلاق 

". دعب دیكأ  ءيش  .ةعاجشلا ال  يئدتبم  جئاتن  دعب 
". مونلا ىلإ  دلخأس  : " اهدی نم  هعارذ  رّرحی  وهو  متمت 

لهسلا نمو  بیرملا ، رتیب  ءودهو  يلومو  لآ  نع  ءيش  ّلك  نایسن  لهسلا  نم  ناك  ةهدرلا ، يف 
لیو ّنأ  عقاو  يل  حضّتا  يلقع ، قامعأ  يف  نكل ، .هل  دوجو  ال  ءاقدصأك  اننیب  قّرفی  ام  ّنأ  ءاعّدالا 

.ًالّوأ امهمزهأ  نأ  ّيلعف  لئاوألا ، ةرشعلا  نیب  نم  نوكأ  نأ  تدرأ  نٕاو  .ينناسفانی  انیتسیركو 
.كلذ ءانثأ  يف  امهتنایخ  ىلإ  ّرطضأ  ّالأ  طقف  لمآ 

* * *

هّنكل هیف ، نیمئانلا  سافنأ  عم  ةداع ، ًابخاص  يل  ودبی  ربنعلا  ناك  .ةلیللا  كلت  يف  قرألا  نم  تیناع 
دوسی يذلا  بخصلا  ىلع  هللا  تدمح  كلذل ، .يترسأب  رّكفأ  ءودهلا ، اذهب  نوكی  امدنعو  .ًاّدج  ئداه  مویلا 

.ةداع هیف 
ام تّبحأ  له  تاذلا ؟ ناركن  تراتخا  اذاملف  ةعاجشلا ، ةعامج  ىلإ  لصألا  يف  يمتنت  يّمأ  تناك  نإ 



؟ نانعلا يركفل  كرتأ  امدنع  هیلإ  دقتفأ  ام  ّلك  يأ  ةبیطو ؛ نیتورو  مالس  نم  اهیف 
كلذ يف  تناك  فیك  ينربخی  نأ  نكمیو  اهرغص ، يف  انه  اهفرع  نم  ةّمث  ناك  اذإ  اّمع  ُتلءاست 

ضرتفی ال  ذإ  .اهنع  ثیدحلا  يف  حجرألا  ىلع  اوبغری  نلف  اهنوفرعی ، اوناك  ول  ىّتح  نكل ، .نیحلا 
، ةعامجلا ىلإ  ةرسألا  نم  مهئامتنا  رییغت  مهیلع  لّهسی  اذهف  .ةمیدقلا  مهتاعامج  نع  ثّدحتلا  نیلقتنملاب 

". مدلا لبق  ةعامجلا   " أدبمب عانتقالاو 
هل له  ىرت ؟ ای  ةاكاحملا  لصم  لوح  ثاحبأ  ءارجإ  بیلاك  نم  دیرت  اذامل  .ةداسولا  يف  يهجو  تنفد 
نم تلحر  اهّنكل  ةلئسألا ، فالآ  ّيدل  .تدّهنت  رخآ ؟ ببسل  مأ  رطخ ، يف  ينوكو  ةحماج ، ينوكب  ةقالع 

بیجأ نأ  لبق  مونلا  نع  زجعأس  ثیح  يسأر ، يف  نآلا  رودت  تالؤاستلاو  .اهنم  ّيأ  نع  بیجت  نأ  نود 
.اهنع

، دعب مالظلا  ىلع  اتداتعا  دق  يانیع  نكت  مل  .ةداسولا  نع  يسأر  تعفرف  ةفرغلا ، يف  ةكرح  تعمس 
.ةلیقث ةبرض  اهتعبت  ةوطخ ، عقوو  ةكرح ، تعمس  .قالطإلا  ىلع  ًائیش  ىرأ  نأ  نود  نم  تقّدحف 

ىلع تفقوو  يّنع ، ةیطغألا  تیمر  .ينایك  تّزهو  يقورع ، يف  مدلا  تدّمج  ةخرص  تلع  ةأجف ،
تحمل ينّنكل  توصلا ، ردصم  ةفرعمل  ًادّیج  ةیؤرلا  نع  ةزجاع  لازأ  تنك ال  .نیمدقلا  ةیفاح  ضرألا 

.ّينذأ ىرخأ  ةخرص  تقّزم  ّمث  .يّنم  ةّرسأ  ةدع  دعب  ىلع  ضرألا ، ىلع  ًامّوكم  ًادسج 
!". حیباصملا اوئیضأ  : " مهدحأ حاص 

ةیؤر دیرأ  نكأ  مل  .لوهذ  ةلاح  يف  ينّنأ  ترعشو  ءيشب ، رّثعتأ  يكل ال  ءطبب  توصلا ؛ وحن  تیشم 
نم تقلطنا  يتلا  ةخرصلا  كلت  ملألاو ؛ مظعلاو  مدلا  ىوس  ينعی  اذهك ال  ًاتوص  ّنأل  توصلا ، ردصم 

.دسجلا يف  وضع  ّلك  ىلإ  تّدتماو  ءاشحألا ،
.حیباصملا تئیضأ 

ةلاه هسأرب  تطاحأ  .ههجو  ىلع  هیدی  ًاعضاو  هریرس ، نم  برقلاب  ضرألا  ىلع  ًادّدمم  دراودإ  ناك 
هتاضبن تّمصو  ةّوقب ، ضبنی  ـي  بلق ذخأ  .ةیّضف  نیكس  ضبقم  هعباصأ  نیب  نم  زرب  امنیب  ءامدلا ، نم 

.دراودإ نیع  يف  ًازورغم  اهلصن  ناكو  ءاشعلا ، ةعاق  نم  ةدبز  نیكس  تناك  .ّينذأ 
ثلاث حارو  ٍناث ، صخش  خارص  الع  امك  .اهتوص  ىلعأب  حیصت  دراودإ  مامأ  ةفقاولا  اریم  تحار 

رئاطلاك ملألا ؛ ةدش  نم  ىّولتی  ذخأف  ضرألا ، ىلع  يقلتسملا  دراودإ  اّمأ  .ةدعاسملا  ًابلاط  حیصی 
.حوبذملا

.هیفتك ىلع  ّيدی  تعضو  ّمث  ءامدلاب ، ياتبكر  تخطلتو  هسأر ، نم  برقلاب  تعكر 



رومغم يسأر  ّنأ  ول  امك  ًائیش ؛ عمسأ  نكأ  مل  ينّنأ  عم  ةئداه ، ينّنأ  ترعش  ًانكاس ." َقبا  : " هل تلق 
". سّفنت ًانكاس . َقبا  : " تلق .ةیّدج  رثكأو  ىلعأ ، توصب  هتمّلكف  ًادّدجم ، ىّولتی  دراودإ  حار  .هایملاب 

". ينیع : " ًالئاق حاص 
.أّیقت دق  مهدحأ  ّنأ  ودبی  ةهیرك ، ةحئار  تممتشا 

!". اهیعز ـ نا ينیع ، نم  اهیعز  ـ نا اهیعز ! ـ نا : " حیصی ذخأ 
؛ يمف نم  جورخلا  ىلع  ةیریتسیه  ةكحض  تكشوأ  .يتیؤر  عیطتسی  هّنأ ال  تكردأ  ّمث  يسأر ، تززه 

.يسفن ىسنأ  نأ  ّيلع  .هتدعاسم  يونأ  تنك  نإ  ایریتسیهلا  حبكأ  نأ  ّيلع  نأ  تكردأ  يننكلو 
". سّفنت .اهجرخی  بیبطلا  عد  ينعمست ؟ له  .كلذب  موقی  بیبطلا  كرتت  نأ  بجی  ّالك ، : " تلق

". ينملؤت اهّنإ  : " ًالئاق قهش 
ىلع يمامأ  ةعكار  يهو  يل  تءارت  .يتدلاو  توص  لب  يتوص ، عمسأ  مل  ينّنكل  كلذ ." فرعأ  "
يرمع نم  ةسماخلا  يف  تنك  .يتبكر  تشدخ  امدعب  يهجو  نع  عومدلا  حسمت  انلز ، ـ نم مامأ  فیصرلا 

.كاذنیح
هتنأمط لواحأ  الو  هلوقأ ، ام  ينعأ  تنك  ول  امك  مزاح ، توصب  همّلكأ  نأ  تلواح  ریخب ." نوكتس  "

.كلذ ّنظأ  .وجنتس ال  هنیع  تناك  اذإ  ام  فرعأ  انأف ال  .بسحو 
.ءامدلاب ةجّرضم  ياتبكرو  يادی  تناك  .تلعفف  داعتبالا ، يّنم  تبلط  ةضّرمملا ، تلصو  امدنع 

.نینثا ادع  ام  عیمجلا ، تدجوف  يلوح ، ترظن 
.رتیبو ورد ،

* * *

، انیتسیرك ينتقفار  .ّيدی  لسغأل  مامحلا  ىلإ  تبهذو  ةفیظن ، سبالم  تلوانت  دراودإ ، اوذخأ  امدعب 
.لاقی ام  دجوی  ذإ ال  كلذ ، ينّرسو  ًائیش ، لقت  مل  اهّنكل  بابلا ، دنع  تفقوو 

يسبالم تلّدب  .ءامدلا  نم  اهفیظنتل  يرفاظأ  ّلك  تحت  ًارفظ  ترّرمو  ّيفك ، طوطخ  ّلك  تكرف 
ةیمك ربكأ  ترضحأ  ّمث  .تالمهملا  ةّلس  يف  ةخسّتملا  تیمرو  يعم ، اهترضحأ  يتلا  ةفیظنلا  سبالملاب 

نم نّكمتأ  نل  ينّنأ  امبو  ربنعلا ، ّمعت  يتلا  ىضوفلا  فّظنی  نأ  مهدحأ  ىلع  .ةیقرولا  لیدانملا  نم  ةنكمم 
.يسفنب كلذب  مایقلا  يننكمی  ةلیللا ، ةیناث  مونلا 

."؟ كلذك سیلأ  كلذ ، لعف  نم  نیفرعت  : " انیتسیرك تلاق  بابلا ، حتفأل  يدی  تددم  امدنع 
". لجأ "



."؟ دحأ رابخإ  انب  ردجی  الأ  "
امدعبو ةیواهلا ؟ قوف  كوقّلع  امدعب  كلذ ؟ لایح  ًائیش  نولعفیس  ناعجشلا  ّنأ  ًاّقح  نیدقتعت  له  "

."؟ ءامغإلا ىّتح  انضعب  برضن  انولعج 
.تمصلا انیتسیرك  تَمزل 

يمرب انیتسیرك  تماق  .دراودإ  ءامد  حسمأ  انأو  ضرألا ، ىلع  يدحو  ةعكار  ةعاس  فصنل  تیقب 
ىلإ دراودإب  تقحل  حجرألا ، ىلع  .تفتخا  دقف  اریم ، اّمأ  .ةفیظن  لیدانم  ترضحأو  ةخسّتملا ، لیدانملا 

.ىفشتسملا
.ةلیللا كلت  يف  دحأ  منی  مل 

* * *

". ةلطع موی  سیل  مویلا  ّنأ  ول  ىّنمتأ  نكل  يمالك ، نیبرغتست  دق  : " لیو لاق 
لغشأ ءيش  نع  ثحبأس  كلذل  ریكفتلا ، نع  ينیهلی  لمعلاف  هینعی ، ام  فرعأ  .ةقفاوم  يسأر  تززه 

.ًالاح يسفن  هب 
الو ربنعلا ، يف  نامئان  لآو  انیتسیرك  ّنأ  ّالإ  لیو ، عم  يدرفمب  ًالیوط  ًاتقو  تیضق  نأ  يل  قبسی  مل 

.فرعأ ينّنكل  كلذ ، لقی  مل  لیو  ّنأ  حیحص  .ٍعاد  نود  نم  ةفرغلا  كلت  يف  دجاوتلاب  اّنم  ّيأ  بغری 
ام ينّنأ  ّالإ  دراودإ ، ءامد  نم  ًادّیج  ّيدی  تلسغ  ينّنأ  عمف  ًاددجم ؛ يرفاظأ  دحأ  تحت  ًارفظ  ترّرم 

.هیلإ بهذن  ناكم  نم  امف  .دّدحم  فده  نود  نم  لیوو  انأ  انیشم  .ةدوجوم  اهّنأ  رعشأ  تلز 
كنأل فسآ  ينّنكل  ًادّیج ، كفرعأ  ال  انأ  ًالثم ، هل ؟ لوقنس  اذام  نكل  هترایز ، اننكمی  : " ًالاق حرتقا 

."؟ كنیع يف  ةنعطل  تضّرعت 
ةكحض ينتأجاف  كلذ ، عم  نكل  اهیف ، هلاق  يتلا  ةظحللا  ذنم  كلذ  تفرع  .ًاكحضم  همالك  نكی  مل 
ضعب يف  .ًاضیأ  وه  كحضی  أدب  ّمث  ةظحلل ، لیو  ّيلإ  قّدح  .اهتبك  ىلع  َوقأ  مل  ينّنأل  يقلح  نم  تجرخ 

.ةظحللا كلت  يف  كحضلا  تلّضفف  حاتملا ، دیحولا  رایخلا  كحضلا  وأ  ءاكبلا  نوكی  نایحألا ،
". ًاّدج فیخس  اذه  ّنكل  ةفسآ ، : " هل تلق 

ىلع ءرملا  اهب  يكبی  يتلا  ةیصخشلا  ةقیرطلاب  سیل  ّلقألا  ىلع  دراودإ ؛ ىلع  ءاكبلا  يف  بغرأ  ال 
لعافلا لعجأل  ةقیرط  دجأ  ملو  هتیأرو ، ثدح ، ًابیهر  ًارمأ  ّنأل  ءاكبلا  يف  بغرأ  انأ  .بیبح  وأ  قیدص 

يف اوبغری  نل  ةطلسلا ، مهیدل  نمو  كلذ ، لعفل  ةطلسلا  نوكلمی  رتیب ال  ةبقاعم  نودیری  نمف  .نمثلا  عفدی 
يف كیرإ  دوجوب  نكل  ةقیرطلا ، هذهب  ام  صخش  ءاذیإ  ىلع  بقاعت  نیناوق  ةعاجشلا  ةعامج  يف  .كلذ 



.قیبطتلا دیق  تسیل  نیناوقلا  هذه  ّنأ  ّنظأ  ةطلسلا ،
ّيأ يف  ةأرج  لیلد  ربتعی  ىرج  امب  مهدحأ  رابخإ  ّنأ  وه  ةیرخسلا  ریثی  ام  رثكأ  : " ربكأ ةیّدجب  تلق 

". ةأرجلا نم  عونلا  اذه  اندیفی  نل  ...ةعاجشلا  ةعامج  يف  ...انه  نكل  .ىرخأ  ةعامج 
."؟ تاعامجلل ةیمسرلا  تانایبلا  تأرق  نأ  قبس  له  : " لیو ينلأس 

نأ يل  قبسی  مل  نكل  ةسردملا ، يف  اهنع  انمّلعت  .تاعامجلا  نیوكت  دعب  ةیمسرلا  تانایبلا  تبتك 
.ًاقلطم اهتأرق 

: تلقف ةعتملا ، دّرجمل  ةنیدملا  ةطراخ  ةّرم  ظفح  لیو  ّنأ  ترّكذت  ّمث  تلعف ."؟ لهو  : " هتلأسو تسبع 
". ّمهی .تلعف ال  عبطلاب  هوأ ، "

رّدقنو ةیداعلا ، ةئیرجلا  لامعألا  رّدقن  نحن  ةعاجشلل : يمسرلا  نایبلا  يف  اهركذأ  يتلا  لمجلا  نم  "
". رخآ صخش  نع  عافدلل  ام  ًاصخش  عفدت  يتلا  ةعاجشلا 

.لیو دّهنت 
ىلعو ةنسح ، ایاونب  ةعاجشلا  ةعامج  تسّسأت  امّبر  .هینعی  ام  فرعأ  رخآ ، ًائیش  لوقی  نأ  هیلع  سیل 

ىلع قبطنی  هسفن  رمألاو  .حیحصلا  راسملا  نع  تفرحنا  اهّنأ  ریغ  .ةلیبن  فادهألو  ةحیحص ، سسأ 
وه عمطلا  ّنكل  ةیرشبلا ، ریخ  لجأ  نم  ةفرعملا  ىلإ  ءاملعلا  ىعس  لیوط ، تقو  ذنمف  .ةفرعملا  ةعامج 

رّكفأ مل  انأف  اهسفن ، ةلكشملا  نم  يناعت  ىرخألا  تاعامجلا  تناك  اذإ  اّمع  تلءاست  .مویلا  مهكّرحی  يذلا 
.لبق نم  اذهب 

نم ًافوخ  طقف  سیل  .اهكرت  يننكمی  ال  ةعاجشلا ، ةعامج  يف  دوسی  يذلا  داسفلا  نم  مغرلا  ىلع  نكل ،
ةیضاملا ةریصقلا  ةرتفلا  يف  ينّنأل  لب  توملا ، نم  أوسأ  ریصم  وهو  ةّمات ؛ ةلزع  يفو  ةذوبنمك  شیعلا 

ءافرشو ًاناعجش  دوعن  نأ  اننكمی  امّبر  .ذاقنإلا  ّقحتست  اهّنأ  تیأرو  اهتببحأ ، ةعامجلا  هذه  عم  اهتشع  يتلا 
.ًادّدجم

". ىولح ةعطق  لوانتل  ىهقملا  ىلإ  بهذنلف  : " لیو لاق 
". ًانسح : " ةقفاوم تمستبا 

.اهاسنأ يكل ال  لیو  اهركذ  يتلا  ةلمجلا  رّركأ  تحر  بادرسلا ، ىلإ  انقیرط  يف 
.رخآ صخش  نع  عافدلل  ام  ًاصخش  عفدت  يتلا  ةعاجشلا  رّدقأ  ةیداعلا ، ةئیرجلا  لامعألا  رّدقأ  انأ 

! لیمج أدبم  نم  هل  ای 
* * *



ةهجلا يف  .ةیلاخو  ةحوتفم  هجاردأو  ًامامت ، ًافیظن  دراودإ  ریرس  تدجو  ربنعلا ، ىلإ  تدع  امدنع 
.هلثم اریم  ریرس  ناك  ةفرغلا ، نم  ىرخألا 

". الحر دقل  : " تباجأ امهنع ، انیتسیرك  تلأس  امدنع 
."؟! اریم ىّتح  "

اهّنأكو ال اهیفتك ، تّزه  لاح ." ّيأ  ىلع  دَعبتسُتس  يهف  هنود ، نم  انه  ءاقبلا  دیرت  اهّنإ ال  تلاق  "
دعبتسی نل  ّلقألا ، ىلع   " .هب رعشت  ام  فرعأ  انأف  ًاحیحص ، اذه  ناك  نإ  .كلذ  ریغ  لعفت  اذام  فرعت 

". لآ
ةلحرملا ىّتح  هءاقبإ  ناعجشلا  رّرقف  .هذقنأ  دراودإ  لیحر  ّنكل  لآ ، داعبتسا  ّمتی  نأ  ضرتفملا  نم  ناك 

.ةیلاتلا
."؟ ًاضیأ دعبُتسا  نم  : " اهتلأس

". امهیمسا ركذأ  .لصألا ال  يف  ةعاجشلا  ىلإ  نیمتنملا  نم  نانثا  دعبتسا  : " ةبیجم اهیفتك  تّزه 
، نآلا .ءامسألا  ةّیقب  ماقرأ  رّیغو  اریمو ، دراودإ  يَمسا  بطشب  مهدحأ  ماق  دقل  .حوللا  ىلإ  ُترظن 

ةعستب انأدب  .ةسماخلا  ةبترملا  يف  تحبصأف  انأ  اّمأ  .ةیناثلا  يف  لیوو  ىلوألا ، ةبترملا  يف  رتیب  حبصأ 
.نیئدتبم

.ةعبس انحبصأ  نآلا ،



رشع عباسلا  لصفلا 
.ءادغلا دعوم  ناح  ةریهظلا ، تقو  هّنإ 

نإ امّبر  .ربنعلا  نع  داعتبالا  ىلإ  ةجاحلاب  ترعش  ينّنأل  انه  ىلإ  تیشم  .هفرعأ  قاور ال  يف  تسلج 
وه يلایخ  نوكی  دق  .ىرخأ  ةّرم  ربنعلا  ىلإ  باهذلا  ىلإ  ًادبأ  ّرطضأ  نلف  انه ، ىلإ  يریرس  ترضحأ 

مهدحأ ماق  امك  يادی ، تبعت  ىّتح  ضرألا  تكرف  ينّنأ  عم  كانه ، مدلا  ةحئار  ّمشأ  تلز  ام  ينّنكل  ببسلا ،
.حابصلا اذه  ضّیبمب  اهحسمب 

رمأ كلذ  لعف  يف  دحأ  هیف  بغری  مل  يذلا  تقولا  يف  ضرألا  فیظنتب  يمایق  ّنإ  .يفنأ  ىلع  تددش 
ّلقألا ىلع  يننكمی  اهبناجب ، نوكأ  نأ  ىلع  ةزجاع  تنك  نإ  .يناكم  تناك  ول  هب  موقتس  يّمأ  تناك 

.ًانایحأ اهلثم  فّرصتلا 
تنك .يئاذح  ىلإ  ترظنف  ةیرجحلا ، ضرألا  ىلع  مهاطخ  عقو  ّيلإ  ىهانتو  نوبرتقی ، ًاسانأ  تعمس 
ًانوفدم يقب  يدامرلا  ءاذحلا  ّنكل  عوبسأ ، ذنم  نوللا  دوسأ  رخآب  يدامرلا  يضایرلا  يئاذح  تلدبتسا  دق 

ول امك  ءاذحب ، قّلعتلا  ءابغلا  نم  هّنأ  فرعأ  ينّنأ  عم  ًایئاهن ؛ هنم  صّلختلا  عطتسأ  مل  .يجاردأ  دحأ  يف 
.لز ـ نملا ىلإ  ينعجریس  هّنأ 

."؟ سیرت "
، مهعم يشمی  ناك  نیذلا  نیئدتبملا  هئالمزل  حّول  .يمامأ  ًافقاو  ایروی  تیأرف  ىلعألا ، ىلإ  ترظن 

.مهقیرط اوعبات  مهّنكل  بارغتسالا ، تارظن  اولدابتف 
."؟ ریخب تنأ  له  : " ينلأس

". ةبعص ةلیل  تناك  "
اوفتخا دق  هؤالمز  ناك  .قاورلا  رخآ  ىلإ  ایروی  رظن  دراودإ ." ّباشلا  كلذل  ىرج  امب  تعمس  لجأ ، "

."؟ انتقفارمب نیبغرت  له  : " فاضأو ًالیلق  مستبا  .تافطعنملا  دحأ  دنع 
."؟ نوبهذت نیأ  ىلإ  اذام ؟ : " هتلأس

". عرسن نأ  انیلع  اّیه ، .نیقلتلا  سوقط  دحأ  ىلإ  : " باجأ
.ةعاجشلا عّمجم  ةرداغم  وأ  انه ، ءاقبلا  اّمإ  يننكمی  .يتارایخب  ةعرسب  ترّكف 

.هقافرب قاحلل  ایروی  بناج  ىلإ  لورهأ  تحرو  تفقو ،
ةعامج يف  ًاّنس  مهنم  ربكأ  براقأ  نوكلمی  نم  مه  ءيجملاب  مهل  حمسی  نیذلا  نوئدتبملا  : " لاق



". اّنم ةدحاو  كّنأكو  بسحو  يفّرصت  .كنوظحالی  دق ال  مهّنكل  .ةعاجشلا 
."؟ طبضلاب لعفنس  اذام  "

نع ًاضوع  نكل ، .ناعجشلا  نونجب  ىوس  اهفصو  نكمی  ٌةرظن ال  هینیع  تربع  ًاریطخ ." ًائیش  : " لاق
انأطبأ .ةبآكلا  ّلحم  ةسامحلا  تّلحو  ّيلإ ، ىودعلا  تلقتنا  عیباسأ ، ةعضب  ذنم  لعفأس  تنك  امك  عجارتلا ،

.نیئدتبملا ةیقبب  انقحل  امدنع  انتعرس  نم 
."؟ انه ةتّمزتملا  لعفت  اذام  : " هفنأ طسو  يف  ًایندعم  ًاطرق  قّلعی  ّباش  لأس 

."؟ انقفّتا اهنأشو ، اهعد  اذل ، .ي  ـ باغ هنیع  يف  نعطُی  وهو  ّباشلا  كلذ  ّوتلل  تأر  دقل  : " ایروی باجأ 
ّيلإ اورظن  مهنم  ًاددع  ّنأ  عم  ًائیش ، رخآ  دحأ  لقی  مل  .رادتساو  ثارتكا ، الب  هیفتك  ـي  باغ ّزه 

ُتأسأ نإ  .بالكلا  نم  عیطق  لثم  ةعاجشلا  ىلإ  نومتنملا  نوئدتبملا  ناك  .يننومّجحی  مهّنأكو  ًارزش ،
.نامأب انأ  ًایلاح ، نكل  .مهعم  ضكرلاب  يل  اوحمسی  نلف  فّرصتلا ،

ةبسنلاب ًارثك  اوناك  .يلاتلا  قاورلا  رخآ  دنع  ةعامجلا  ءاضعأ  نم  ةعومجم  تیأرف  ًادّدجم ، انفطعنا 
.هوجولا يف  هباشت  دوجو  تظحال  ينّنكل  نیئدتبملا ، ددع  ىلإ 

انیشمو ءاضعألا ، ةّیقب  هعبت  .ملظم  باب  ربع  ىفتخاو  رادتسا ، ّمث  بهذنلف ." : " ءاضعألا دحأ  لاق 
لبق رمألا  تكردتسا  .ةجردب  يلجر  مطترت  نأ  لبق  مالظلا ، يف  لخدأ  انأو  ایروی  فلخ  تیقب  .مهباقعأ  يف 

.دعصأ تأدبو  مامألا ، ىلإ  طقسأ  نأ 
". ةداع ًالفقم  بابلا  نوكیو  يفلخ ، مّلس  اذه  : " ایروی متمت 

، مّلسلا ىلعأ  يف  باب  حتف  ٍذئدنع ، .تاجردلا  ّلك  تدعصو  يناری -  هّنأ ال  عم  يسأرب -  تأموأ 
ىنبملا نم  تادرایلا  نم  تائم  ةّدع  دعب  ىلع  ضرألا ، تحت  نم  انجرخ  .سمشلا  رون  هنم  لخدو 

.دیدحلا ةّكس  نم  برقلاب  بادرسلا ، ولعی  يذلا  يجاجزلا 
ضرألا جاجتراب  تسسحأو  راطقلا ، قوب  تعمس  .لبق  نم  تارملا  فالآ  كلذ  تلعف  ينّنأ  ترعش 

سوؤر ىلع  ةزفق  تزفقو  يعباصأ  تقطقطف  .ةیمامألا  ةبرعلا  ىلع  تّبثملا  ءوضلا  تیأر  .ّيمدق  تحت 
.يعباصأ

.راطقلا لخاد  ىلإ  نوئدتبملاو  ءاضعألا  زفق  ّمث  ةبرعلا ، نم  برقلاب  ةدحاو  ةعومجم  يف  لورهن  انحر 
، مامألا ىلإ  يسفن  تیمر  .ءاطخأ  باكترا  يننكمی  ال  .يفلخ  نم  سانلا  عفادتو  يلبق ، ایروی  لخد 

.يتیبثتل يعارذب  ایروی  كسمأف  ةبرعلا ، لخاد  ىلإ  يسفن  تعفد  ّمث  بابلا ، ضبقمب  تكسمأو 
.ناردجلا دحأ  ىلإ  اندنتساو  ایرویو ، انأ  انسلجف  هتعرس ، نم  راطقلا  داز 



."؟ نوبهاذ نحن  نیأ  ىلإ  : " ءاوهلا توص  ببسب  ينعمسیل  تحص 
". كیز ينربخی  مل  : " ًابیجم هیفتك  ّزه 

."؟ كیز "
ًالیزه ناك  .ةبرعلا  نم  هامدق  تّلدت  دقو  بابلا ، دنع  سلاج  ّباش  ىلإ  راشأو  ربكألا ." يخأ  هّنإ  : " لاق

.ةرشبلا نول  ءانثتساب  قالطإلا ، ىلع  ایروی  هبشی  الو  ةماقلا ، ریصقو 
انأ : " تلاقو اهدی  تّدم  ّمث  ةأجافملا ."! دسفی  اذهف  يفرعت ، نأ  بجی  ال  : " يراسی ىلإ  ةاتف  تحاص 

". انوش
يف نّسحتأس  ينّنأ  يف  ّكشأ  .ةعرسب  اهتكرت  لب  ةیافكلا ، هیف  امب  اهدی  ىلع  ّدشأ  مل  ينّنكل  اهتحفاص ،

.يعیبط ریغ  يل  ودبی  ءابرغلا  يدیأ  كاسمإف  .ةحفاصملا 
 -". انأ : " تلق

". كنع روف  ينربخأ  .ةتّمزتملا  تنأ  كفرعأ ، "
."؟ لاق اذامو  هآ !  " .ًاحضاو ّيّدخ  رارمحا  نوكی  ّالأ  تیّنمت 

."؟ نیلأست اذامل  .ةتّمزتم  كّنإ  لاق  : " ةبیجم تمستبا 
". لوقی اذام  فرعأ  نأ  ّدوأف  يّنع ، ثّدحتی  ـي  بّردم ناك  نإ  : " ناكمإلا ردق  مزاح  توصب  اهتبجأ 

."؟ كلذك سیلأ  انقفاری ، نل   " .ةعنقم يتبذك  نوكت  نأ  ىّنمتأ 
دعت مل  اهنإ  لُقنِل  .حجرألا  ىلع  هیلإ  ةبسنلاب  اهقیرب  تدقف  .تالحرلا  هذه  يف  ًادبأ  انقفاری  هّنإ ال  ّالك ، "

". هفیخت
هتلهاجت ينّنأ  ریغ  .ءاوهلا  نم  غرفی  نولاب  لثم  لءاضتی ؛ يلخاد  يف  ام  ًائیش  ّنأ  ترعش  .ًایتآ  سیل 

وهو الأ  يملع ، ّدح  ىلع  هفیخی  ًادحاو  ًارمأ  ّنكل  ًانابج ، سیل  روف  ّنأ  فرعأ  .ةمّهفتم  يسأرب  تأموأو 
.هبّنجتی ال كلذلو  عفترم ، ناكم  ىلإ  دوعصلا  نّمضتی  هّنأ  ّدب  الف  هلعفنس ، ام  نكی  امهمو  .تاعفترملا 

.مارتحالا اذهب  هنع  ثّدحتت  تماد  ام  كلذ ، فرعت  اهّنأ ال  ّكش 
.كلذك تنك  املاطل  ًاّدج ، ةیلوضف  انأ  ًادّیج ."؟ هنیفرعت  له  : " اهتلأس

ناكف لاتقلا ، يف  ةفیعض  تنك  ينّنأ  ریغ  .اهسفن  نیئدتبملا  ةعفد  يف  اّنك  .روف  فرعی  ّلكلا  : " تلاق
ناك  " .ةأجف ةّداج  اهریباعت  تحبصأو  اهتبقر ، رّخؤم  تّكح  نیمئان ." عیمجلا  نوكی  امنیب  ةلیل  ّلك  ينبّردی 

". هلبق نم  ًافیطل  كلذ 
نع ةیدجلا  ریباعت  تلاز  تاظحل ، لالخ  .بابلا  دنع  نیسلاجلا  ءاضعألا  فلخ  تفقوو  تضهن ،



ةهج نمو  ًافیطل ، روف  نوك  ةركف  تبرغتسا  ةهج ، نمف  .بارطضالا  يل  بّبس  اهمالك  ّنكل  اههجو ،
.هیجو ببس  نود  نم  اهمكل  تدرأ  ىرخأ ،

نم اهسفن  تمر  اهّنأ  ّالإ  هتعرس ، نم  ئطبی  مل  راطقلا  ّنأ  عمو  انلصو ." دق  اه  : " انوش تحاص 
نیذلاو ال طارقألاب ، نینّیزملاو  داوسلاب  نیحشّتملا  سانلا  نم  لّالش  لثم  ءاضعألا ، ةّیقب  اهعبت  .ةبرعلا 
هنم تزفق  ةّرم  ّيأ  نم  عرسأ  راطقلا  ناك  .ایروی  نم  برقلاب  بابلا ، دنع  تفقو  .ّنسلا  يف  ًاریثك  يننوربكی 
ّمث ضرألاب ، تمطتراو  تزفق ، اذكهو  .ءالؤه  ّلك  مامأ  نآلا ، ـي  باصعأ دقفأ  نأ  يننكمی  نكل ال  اهیف ،

.ينزاوت دیعتسأ  نأ  لبق  تاوطخ  عضب  ترّثعت 
ينوریعی مل  نیذلا  نیئدتبملا  ةّیقب  عم  ةعاجشلا ، ةعامج  ءاضعأب  قاحلل  ایرویو  انأ  لورهن  انحر 

.ركذی ًاهابتنا 
ةطیحملا ينابملا  ّنكل  بحسلا ، تحت  نوللا  دوسأ  انفلخ ، روحملا  ىنبم  ناك  .تیشمو  يلوح  ترظن 
ةقطنملا يف  حجرألا ؛ ىلع  رسجلا  لامش  انّنأ  ينعی  اذه  .نوكسلا  اهیلع  مّیخیو  ءادوس ، تناك  بـي 

.ةنیدملا نم  ةروجهملا 
ًاناكم ناغیشیم  ةداج  ربتعت  رسجلا ، بونج  .ناغیشیم  ةداج  يف  ریسن  نحنو  انرشتناو  انفطعنا 

نیأ ىلإ  تفرع  ىّتح  ينابملا ، لّمأتل  ىلعألا  ىلإ  ترظن  نإ  ام  .انه  ةرفقم  اهّنكل  سانلاب ، ّجعی  ًامحدزم ،
، ةعطاقتم ضراوع  يذ  دوسأ  دومع  نع  ةرابع  وهو  يلاخلا ، كوكناه  ىنبم  نودصقی  مهّنإ  .نوبهاذ  نحن 

.رسجلا لامش  ىلعألا  ربتعیو 
؟ هقّلستنس له  لعفنس ؟ اذام  نكل ،

ىلإ بكانملاب ، نوعفادتی  اوذخأ  .مهب  قاحلل  ایرویو  انأ  انعرسأف  نوضكری ، ءاضعألا  أدب  انبارتقا ، عم 
.راطإ ىوس  هنم  َقبی  مل  ثیح  ًامّطحم ، نیعارصملا  دحأ  جاجز  ناك  .ىنبملا  لفسأ  يف  ًاباب  اوحتف  نأ 

تحت قحسُی  مّطحملا  جاجزلا  ذخأ  امیف  ملظمو ، فیخم  لخدم  ربع  ءاضعألا  تعبتو  هربع ، تلخد 
.ّيمدق

.دعصملا مامأ  انفّقوت  انّنكل  ملالسلا ، دعصن  نأ  تعّقوت 
."؟ لمعت دعاصملا  له  : " تفاخ توصب  ایروی  ُتلأس 

."؟ يطایتحالا ءابرهكلا  دّلوم  لّغشأو  ًاركاب ، انه  ىلإ  يتآ  يكل ال  ّيبغ  انأ  لهو  .عبطلاب  : " كیز باجأ 
". كلذ ّنظأ  لجأ ، : " ایروی لاق 

كیز نوكی  دق  هیخأ ؟ سأر  ىلع  هعباصأ  دقع  ّفحو  هعارذب  هقنع  طاحأ  ّمث  هقیقش ، ىلإ  كیز  قّدح 



تلفأ ّمث  هبنج ، ىلع  ایروی  هعفص  .عرسأ  ّلقألا ، ىلع  وأ  هنم ، ىوقأ  ودبی  هّنكل  ایروی ، نم  ةماق  رصقأ 
.هتضبق نم 

يف ءاضعألا  لخادلا ، ىلإ  اندفاوت  .باوبألا  تحتُف  ّمث  ثّعشملا ، ایروی  رعش  تیأر  امدنع  تمستبا 
يمدق تكسمأف  .رذتعت  نأ  نود  نم  يمدق  ىلع  سأرلا  ةقیلح  ةاتف  تساد  .رخآ  يف  نوئدتبملاو  دعصم 

.اهقاس لكر  يف  ترّكفو  ملألا ، ةّدش  نم  يهجو  ضبقنا  دقو 
.هرعش يّوسی  حارو  دعصملا ، ةآرم  يف  هتروص  ىلإ  قّدحی  ایروی  فقو 

."؟ قباط ّيأ  : " سأرلا ةقیلح  ةاتفلا  تلأس 
". ةئاملا : " اهتبجأ

."؟ كلذ تفرع  فیك  "
". ةفیطل ينوك  نیل ، ىفك  : " ایروی لاق 

جاتنتسا كلذ  و ناعجشلا ، ضعب  عم  قباط  ةئام  نم  فّلؤم  روجهم  ىنبم  يف  نحن  : " اهتبجأ
". يقطنم

.نمیألا ّرزلا  يف  اهعبصإ  ماحقإب  تفتكا  لب  ينبجت ، مل 
" نیزباردلا  " تكسمأ .ناعقرفت  ّينذأو  صوغی ، ـي  بلق تلعج  ةعرسب  ىلعألا  ىلإ  دعصملا  عفترا 
، نیرشعلا قباطلا  انزواجت  .دعاصتت  يهو  ماقرألا  بقارأ  تحرو  دعصملل ، ـي  بناجلا طئاحلا  ىلع  تّبثملا 
نع يمدق  عباصأ  تفّقوتو  نیّتسلا ، مث  نیسمخلا ، قباطلا  انغلب  .ًاریخأ  هرعش  ایروی  ىّوسو  نیثالثلاو ،

.ةئاملا قباطلا  دنع  انفّقوتو  نیعستلاو ، عساتلاو  نیعستلاو ، نماثلا  قباطلاب  انررم  .يمالیإ 
.ةقّلعم ایروی  ةلمج  تیقب  ...نم ." حطسلا  ىلإ  دعصنس  فیك  لءاستأ  "

.ةئاملا قباطلا  فقس  يف  ةریبك  ةوجف  ةّمث  تناك  .يهجو  ىلع  يرعش  راطو  ةیوق ، حایر  ّيلع  تّبه 
هّنكل هیمدق ، تحت  لیامتیو  ّرصی  مّلسلا  ذخأ  .هقّلستی  أدبو  اهفرط ، ىلإ  موینیمولألا  نم  ًامّلس  كیز  دنسأ 

.يلاتلا صخشلل  مّلسلا  ىلعأ  تّبثو  رادتسا ، حطسلا ، ىلإ  لصو  امدنعو  .رفصی  وهو  دوعصلا  لصاو 
.ةهّومم ةیراحتنا  ةّمهم  هذه  تناك  اذإ  اّمع  ةظحلل  تلءاست 

.رایتخالا لفح  ذنم  لاؤسلا  اذه  يسفن  ىلع  اهیف  حرطأ  يتلا  ىلوألا  ةّرملا  يه  هذه  تسیل 
.ي ـ باقعأ يف  روفو  سیریف ، بالود  هیف  تقّلست  يذلا  مویلاب  كلذ  ينرّكذو  ایروی ، فلخ  مّلسلا  تقّلست 

. ةّیبغ .مّلسلا  ىلع  رّثعتأ  نأ  تكشوأف  يطوقس ، نود  تلاح  يتلا  هدی  ترّكذت 
.كوكناه ىنبم  حطس  ىلع  تفقو  ّمث  ىلعألا ، ىلإ  مدقتلا  تلصوو  يتفش ، ىلع  تضضع 



.عقأ يك ال  ایروی  ىلع  دانتسالا  ىلإ  تررطضاو  .رخآ  توص  ّيأ  يعامس  نود  ةیوقلا  حایرلا  تلاح 
هاجّتالا يف  .ةایحلا  نم  ًادّرجم  قفألا ؛ سمالی  وهو  نوللا  يّنبو  عساولا  عقنتسملا  ىوس  رأ  مل  ةیادبلا ، يف 

.دودح البو  ةایحلا ، نم  ةیلاخ  يهف  ةدیدع ؛ ٍحاون  نم  ههبشت  تناكو  ةنیدملا ، تّدتما  رخآلا ،
ىلعو .جربلا  ةّمق  ىلع  قّلعم  يمصعم  ةكامسب  يذالوف  كلس  ةّمث  ناك  .ام  ءيش  ىلإ  ایروی  راشأ 
ةیافكلا هیف  امب  ةیوقلاو  كیمسلا ، شامقلا  نم  ةعونصملا  ءادوسلا  تالاّمحلا  نم  ةموك  تعضو  ضرألا ،

.يذالوفلا كلسلا  نم  ىّلدتت  ةركبب  اهقّلعو  ةدحاو ، كیز  ذخأ  .يرشب  نئاك  لمحل 
فرعأ مل  .فیارد  روش  كیال  لوط  ىلعو  ينابملا ، ةعومجم  قوف  لفسألا ؛ ىلإ  كلسلا  يرظنب  تعبت 

.ًامتح فرعأسف  ةرماغملا ، هذه  تضخ  نإ  ينّنأ  وه  دّكؤملا  دیحولا  ءيشلا  ّنكل  يهتنی ، نیأ 
.مدق فلأ  عافترا  ىلع  نم  يذالوف  كلس  ىلع  قلز  ـ ننس

". يهلإ ای  هوأ  : " ایروی لاق 
.لفسألا ىلإ  يسأر  ّزهب  تیفتكاف  انأ ، اّمأ 

مظعم حبصأ  نأ  ىلإ  اهنطب ، ىلع  مامألا ، ىلإ  تلام  .ةلاّمحلا  يف  هدسج  لخدأ  نم  لّوأ  انوش  تناك 
ّمث اهیذخف ، ىلعأو  اهرهظ ، لفسأو  اهیفتك ، نیب  ًامازح  كیز  رّرم  كلذ ، دعب  .دوسألا  شامقلا  ىلع  اهلقث 
وهو اهیماهبإ  انوش  تعفر  .ةسمخ  مقرلا  نم  يلزانتلا  ّدعلا  أدبو  ىنبملا ، فرط  ىلإ  ةلاّمحلاب  اهبحس 

.غارفلا وحن  مامألا ، ىلإ  اهعفدی 
تفقوو ُتمّدقت ، .ةمّدقملا  يف  اهسأرو  ّداح ، رادحناب  ضرألا ، وحن  انوش  تعفدنا  امدنع  نیل  تقهش 

دّرجم ىلإ  تلّوحتو  تدعتبا  ىّتح  اهتلاّمح ، يف  نامأب  ةقّلعم  انوش  تّلظ  .لضفأ  لكشب  ىرأ  يكل  اهمامأ 
.فیارد روش  كیال  قوف  ءادوس  ةطقن 

مهضعب عفدب  ًانایحأ  اوماقو  ًاّفص ، اولّكش  ّمث  .ءاوهلا  يف  مهتاضبق  نوعفریو  نوفتهی ، ءاضعألا  ذخأ 
.ةرشابم ایروی  مامأ  نیئدتبملا ، ّفص  يف  ىلوألا  ينّنأ  تظحال  ةأجف ، .لضفأ  ناكم  يف  فوقولل  ًاضعب 

.صاخشأ ةعبس  ىوس  كلسلا  نیبو  ينیب  نكی  ملو 
، ةفهللاو بعرلا  نم  جیزمب  رعشأ  تنك  ؟  صاخشأ ةعبس  راظتنا  ّيلع  يّنم ، ءزج  رّمذت  كلذ ، عم 

.ّيلإ ةبسنلاب  بیرغ  ساسحإب 
هیعارذ ّدم  .هنطب  ىلع  سیلو  هرهظ  ىلع  ةلاّمحلا  يف  هیفتك ، ىلع  لدسملا  هرعشب  يلاتلا ، ّباشلا  زفق 

.يذالوفلا كلسلا  ىلع  كیز  هعفد  امنیب  نیبناجلا ، ىلإ 
فالآ ةبعللا  هذه  اوسرام  مهّنأ  ول  امك  نوفّرصتی  مهف  .ءاضعألا  نم  دحأ  ىلع  فوخلا  دبی  مل 



ول ىّتح  نیئدتبملا ، مظعم  هوجو  ىلع  قلقلاو  بوحشلا  تظحال  فلخلا ، ىلإ  ّتفتلا  امدنع  نكل ، .تارملا 
ّنأ مأ  ةعتم ؟ ىلإ  رعذلا  لّوحیل  ةیوضعلاو  نیقلتلا  يَتلحرم  نیب  ثدحی  يذلا  ام  .ةسامحب  نوملكتی  اوناك 

؟ مهفوخ ءافخإ  يف  ةعارب  رثكأ  نوحبصی  سانلا 
اهیعارذ تكبشو  ًالّوأ ، اهیف  اهیمدق  تلخدأ  ةاتف  اهتدترا  ىرخأ ، ةلامح  .صاخشأ  ةثالث  يمامأ  يقب 

، ةلامحلا يف  هدسج  لخدی  نأ  لبق  لافطألاك ، زفق  ةینبلا ، ّيوقو  ةماقلا  لیوط  باش  .نانثا  .اهردص  ىلع 
.دحاو صخش  .يمامأ  ةفقاولا  ةاتفلا  كحضأ  يذلا  رمألا  يفتخی ؛ وهو  ةیلاع  ةخرص  قلطیو 

.يرود ناح  ّمث  .ةمزحألا  اهل  ّدشی  كیز  ناك  امنیب  اهمامأ ، اهیدی  تقبأو  ةاتفلا ، تَزفق 
مل ينّنكل  اهیلإ ، لوصولل  دوعصلا  تلواح  .كلسلا  ىلع  يتلاّمح  قّلعی  كیز  ناك  امنیب  ُتدعترا ،

.ًاریثك نافجترت  اتناك  ّيدی  ّنأل  عطتسأ ،
ناك ثیح  اهیف ، يدسج  لاخدإ  ىلع  يندعاسو  يعارذ ، كسمأ  ّمث  يفاخت ." ال  : " ينذأ يف  كیز  سمه 

.لفسألا ىلإ  يهجو 
ضراوع ىلإ  تقّدح  .حطسلا  فرط  ىلإ  مامألا ، ىلإ  ينعفدو  يطسو ، لوح  ةمزحألا  كیز  ّدش 
.نونجلا نم  برض  هلعفأ  ام  .قّقشملا  فیصرلا  ىلإ  ًالوصو  ءادوسلا ، هذفاونو  ةیذالوفلا  ىنبملا 

نم ًاضیأ  ّيفك ، طوطخ  ىلع  عّمجتی  قرعلاو  يعولض ، نیب  قفخی  ـي  بلقب رعشأ  انأو  يعاتمتساو 
.نونجلا بورض 

خارصلاب دعب  يئدبت  مل  كّنأل  ًاّقح  شهدنم  انأ  ةتّمزتملا ؟ اهتّیأ  ةزهاج  تنأ  له  : " ًارخاس كیز  لاق 
". ءاكبلاو

". اهقلطأ نآلاو  .مظعلا  ىتح  ةعاجش  اهّنإ  كل ، تلق  : " ایروی لاق 
: ًافیضم ضرألا ، ىلع  هلجرب  برض  ّمث  ًادّیج ." كتمزحأ  ّدشأ  نلف  ّالٕاو  يخأ ، ای  راذح  : " كیز لاق 

!". كرمأ يهتنیس  اهدنعو ، "
". ًاّیح انّمأ  كقرحتس  اهدنعو  لجأ ، لجأ ، : " ایروی لاق 

ةربإ زرغ  ًادحأ  نأ  ول  امك  ةظحلل ؛ ملألاب  ترعش  ةعمتجملا ، هترسأو  هّمأ ، نع  ثّدحتی  هتعمس  نیح 
.ي ـ بلق يف 

، تتلفأ ولو  .ةنیتم  تناك  ّظحلا ، نسحل  .كلسلاب  ةقّلعملا  ةركبلا  ىلع  كیز  ّدش  تَفرع ." نإ  اذه  "
 -". نا يّدعتسا ، ةزهاج ، : " لاقو ّيلإ  رظن  .ًاموتحمو  ًاعیرس  يتوم  نوكیسف 

دق يتلا  ءایشألا  ّلكو  ةرسألاو ، ایروی ، تیسنو  هتیسنو ، ةلاّمحلا  تلفأ  يقلطنا ،"  " ةملك يهنی  نأ  لبقو 



تعفد يتلا  ةیوقلا  حایرلاب  ترعشو  اهضعبب ، نداعملا  كاكتحا  تعمس  .يتوم  يف  بّبستتو  لّطعتت 
.ضرألا وحن  عفدنأ  انأو  ّيتلقم  ىلإ  عومدلا 

اّمم دعبأ  ىلإ  ةینبلا  عقبلا  تّدتما  ثیح  ًالئاه ، عقنتسملا  ادب  يمامأ ، .نزو  الب  رهوج  ينّنأ  تسسحأ 
يتعرس تدادزا  .يهجو  ملآ  ثیح  ًافینعو  ًادراب  ءاوهلا  ناكو  .عافترالا  اذه  نع  ىتح  اهتیؤر ، يننكمی 

.هتحتف املاح  يمف  ألم  يذلا  ءاوهلا  ىوس  اهفقوی  مل  جاهتبا ، ةخرص  يّنم  تجرخو 
قوقشلاب ءيلملا  عراشلا  وحن  تعفدنا  .ریطأ  ينّنأ  تلّیختو  ّيعارذ ، تددمف  ينیمحت ، ةمزحألا  تناك 

؛ هایملاب ًائیلم  ناك  امدنع  ودبی  ناك  فیك  انه  نم  لّیختأ  نأ  يننكمی  .عقنتسملا  ءانحنا  تعبتو  رفحلاو ،
.ءامسلا ةقرز  سكعی  يذلا  لئاسلا  ذالوفلا  لثم 

تنك ينّنأ  ریغ  سّفنتلا ، ىلع  الو  خارصلا  ىلع  ةرداق  نكأ  ملو  ملؤم ، وحن  ىلع  ضبنی  ـي  بلق ذخأ 
يف ّزئتو  ةظّقیتم  تناك  اهّلك  بصع ؛ ّلكبو  ةمظع  ّلكب  قرع ، ّلكبو  نایرش  ّلكب  ءيش ، ّلكب  رعشأ 

.ٍفاص نیلانیردأ  انأ  .ءابرهكلاب  ةنوحشم  اهّنأكو  يدسج 
ىلع نوفقی  مجحلا  يقیقد  صاخشأ  ةیؤر  تعطتسا  ثیح  يتحت ، خفتنتو  ربكت  ضرألا  تأدب 
يمف تحتف  امدنع  نكل  لقاع ، صخش  ّيأ  لعفیس  ناك  امك  خرصأ ؛ نأ  ّيلع  .لفسألا  يف  فیصرلا 

نوحّولی ضرألا  ىلع  نودوجوملا  سانلا  ذخأو  رثكأ ، يتوص  تعفر  .حرفلا  ةدش  نم  حیصأ  تحر  ًادّدجم ،
.مهنع ينلصفت  يتلا  ةفاسملا  بسب  مهعامس  ّيلع  رّذعت  نكل  يل ، نوفتهیو  ءاوهلا ، يف  مهتاضبقب 

ذخأ .ذالوفو  فیصرو  جاجز  ءادوسو ، ءاضیبو  ةیدامر  يتحت ، ضرألا  تباسناو  لفسألا ، ىلإ  ترظن 
ىلإ ّيعارذ  ّدشأ  نأ  تلواح  .فلخلا  ىلإ  ّيعارذ  عفدیو  يعباصأ  لوح  معانلا  رعشلاك  ّفتلی  ءاوهلا 

.عسّتتو ربكت  ضرألا  تحارو  .كلذ  ىلع  َوقأ  مل  ينّنكل  ًادّدجم ، يردص 
.روفصع لثم  ضرألا  ةازاومب  ترط  لب  ّلقألا ، ىلع  ىرخأ  ةقیقدل  يتعرس  ضفخنت  مل 

ىلع تحبصأ  .هكباشت  يف  بّبست  دق  ءاوهلا  ناك  .يرعش  يف  يعباصأ  ترّرم  تأطبأ ، امدنعو 
فلخلا ىلإ  ّيدی  تددم  .نآلا  ًاریبك  ودبی  دعی  مل  ّولعلا  اذه  ّنكل  ضرألا ، نع  ًامدق  نیرشع  ىلاوح  عافترا 

يف ةعاجشلا  ءاضعأ  نم  ًادشح  تیأر  .كلذ  يف  تحجن  ينّنكل  فجترت ، يعباصأ  تناك  .ةمزحألا  ّكفأل 
.يتحت يدیألا  نم  ةكبش  نینّوكم  ًاضعب ؛ مهضعب  عرذأب  نوكسمی  اوناك  .لفسألا 

.مهنم نوكأ  نأو  يموق ، ءالؤه  نوكی  نأ  تلبق  دقف  .يننوطقتلیس  مهّنأ  يف  قوثولا  ّيلع  لز ، ـ نأ يكل 
.يذالوف كلس  ىلع  قالز  ـ نالا نم  ربكأ  ةأرج  ىلإ  جاتحی  اذهو 

ّمث يرهظ ، ىلع  مصاعملاو  دعاوسلا  تطغض  .ةّوقب  مهعرذأب  تمطتراف  تطقسو ، مامألا  ىلإ  تلیامت 



ریغ لعفت ، مل  ٍدیأ  ّيأو  تكسمأ بـي ، ٍدیأ  ّيأ  فرعأ  مل  .فوقولل  ينتعفدو  ّيعارذ ، لوح  ّفكألا  تّفتلا 
.ًاكحض تعمسو  تاماستبا ، تیأر  ينّنأ 

."؟ كیأر ام  : " يفتك ىلع  تّبرت  يهو  انوش  ينتلأس 
يف نیلانیردألا  نونج  رهظو  حایرلا ، مهب  تفصع  دقف  يلثم ، اودب  .عیمجلا  ّيلإ  قّدح  ...هوأ ." "
وهف .نیناجم  ةعومجم  ناعجشلا  ّنإ  ـي  بأ لاق  اذامل  نآلا  فرعأ  ترص  .ثّعشملا  مهرعش  يفو  مهنیعأ 

.ًاعم مهتایحب  اورطاخ  دق  عیمجلا  نوكی  امدعب  نّوكتت  يتلا  ةمیمحلا  ةقادصلا  عون  مهفی  نأ  عطتسی  مل 
، اوكحض امدنعو  ينانسأ ، ترهظ  ىّتح  يتماستبا  تعسّتا  ًادّدجم ."؟ اهراركت  يننكمی  ىتم  : " اهتبجأ

.ًاعیمج انمادقأ  عقو  دحّتی  ثیح  تاذلا ، ناركن  ةعامج  عم  ملالسلا  دعصأ  تنك  فیك  ترّكف  .تكحض 
.لاكشألا نم  لكشب  دحاو ؛ ّلك  انّنكل  نیهباشتم ، انسل  .وحنلا  اذه  ىلع  رومألا  يرجت  انه ال 
.هحطس ىلع  نیفقاولا  ةیؤر  رّذعتت  ثیح  ًادیعب  ناك  يذلا  كوكناه  ىنبم  ىلإ  ترظن 

ًالكش تیأرف  راشأ ، ثیح  ىلإ  ترظن  لصو ."! دقل  اورظنا ، : " يفتك قوف  نم  ریشی  وهو  مهدحأ  لاق 
.قورعلا يف  مدلا  دّمجت  ةخرص  تعمس  ٍناوث ، دعب  .يذالوفلا  كلسلا  ىلع  قلز  ـ نی ًانكاد  ًاریغص 

". يكبیس هّنأ  قثاو  انأ  "
". ةّیوق ةمكلب  بقاعیسف  كلذ  لعف  نإ  .لیحتسم  اذه  يكبی ! كیز  قیقش  "

!". هیعارذب حّولی  فیك  اورظنا  "
يف ایروی  نم  رخسأ  ينّنأل  بنذلاب  ترعشو  ًادّدجم ، عیمجلا  كحض  قونخم ." ّطق  لثم  ودبی  : " تلق

.كلذ ّنظأ  ًارضاح ؛ ناك  ول  هسفن  ءيشلا  لوقأس  ينّنكل  هبایغ ،
يف انیدیأ  انددمو  هتحت ، انففطصا  .هتاقالمل  ةعامجلا  ءاضعأب  تقحل  ًاریخأ ، ایروی  فّقوت  امدنع 
نمل فرعأ  دعأ  مل  ىرخأ ، عارذب  انأ  تكسمأو  اهدیب ، يقفرم  انوش  تطاحأ  .اننیب  لصفی  يذلا  غارفلا 

.اهیلإ ترظن  ّمث  عرذألا ، تكباشت  امدعب  يمتنت 
". سیرت : " ةفیضم اهسأر  تّزه  مویلا ." دعب  ةتّمزتم  كیدانن  نل  دیكأتلاب ، : " تلاق

* * *

تلخد يتلا  ةظحللا  ذنمو  .ءاوهلا  ةحئارب  ةقباع  لازأ  تنك ال  ءاسملا ، كلذ  يف  ىهقملا  تلخد  امدنع 
تحسفأو انوش ، يل  تحّول  كلذ ، دعب  .مهنم  ةدحاو  ينّنأ  ترعشو  ناعجشلا ، نم  دشح  نیب  تفقو  اهیف ،

.ةشهدب ّيلإ  اورظن  نیذلا  لیوو  لآو  انیتسیرك  ةلواط  ىلإ  تمّدقتف  لاجملا ، ةعومجملا  يل 
.مههوجو ىلع  ةشهدلا  تامالع  ةیؤر  عئارلا  نم  عقاولا ، يف  .ایروی  ةوعد  تلبق  امدنع  مهب  رّكفأ  مل 



.يّنم اوءاتسی  نأ  مهدیرأ  ينّنكل ال 
."؟ مهعم نیلعفت  تنك  اذامو  تنك ؟ نیأ  : " انیتسیرك ينتلأس 

، ملعلا ىلع  ءالیتسالا  ةبعل  يف  انقیرف  يف  ناك  يذلا  ةعاجشلا  ىلإ  يمتنملا  ّباشلا  هنیفرعت ، ...ایروی  "
ـي باهذ يف  اوبغری  مل  .مهتقفارمب  يل  اوحمسی  نأ  مهاجرف  ةعامجلا ، ءاضعأ  عم  بهاذ  وهو  هتیقتلا 

". يمدق ىلع  تساد  نیل  ىعدت  ةاتف  ّنإ  ىّتح  مهعم ،
". نآلا كنوّبحی  اوحبصأ  مهّنأ  ودبی  نكل  ةیادبلا ، يف  كدوجو  يف  اوبغری  مل  امّبر  : " ءودهب لیو  لاق 

". يتدوعب ةدیعس  انأ  لاح ، ّلك  ىلع   " .راكنإلا عطتسأ  ملو  لجأ ." : " تبجأ
يتروص ساكعنا  تحمل  دق  تنك  .كلذ  ىلع  نورداق  مهنأ  ّنظأ  نكل  بذكأ ، ينّنأ  اوفشتكی  ّالأ  ىّنمتأ 

ّرم نمك  تودب  .ًاثّعشم  يرعشو  نیرمحأ ، ياّدخ  ناكو  عّمجملا ، ىلإ  يقیرط  يف  ذفاونلا  ىدحإ  ىلع 
.ةفینع ةبرجتب 

.ًایسامح هتوص  ادب  ةفرعملا ." يئدتبم  دحأ  مكلت  نأ  كشو  ىلع  يهو  انیتسیرك  دهشم  كتاف  : " لآ لاق 
، تاذلا ناركن  ةماعز  لوح  انءارآ  بلطی  ىتأ   " .ءاوجألا يف  رّتوتلا  فیفختل  لآ  ىلع  دامتعالا  يننكمی 

". ّمهأ رومأب  هسفن  لغشی  نأ  هیلع  ّنإ  انیتسیرك  هل  تلاقف 
". ًاریبك أطخ  كلذب  بكتراو  بضغ ، هّنكل  .ًامامت  ّقح  ىلع  يهو  : " لیو فاضأ 

وأ مهءایتسا ، وأ  مهتریغ ، نوسنی  دقف  ةیافكلا ، هیف  امب  تمستبا  نإ  ًالئاه ." لب  : " يسأر ّزهأ  انأو  تلق 
.انیتسیرك يتلقم  فلخ  لمتعی  ام  نكی  ًاّیأ 

لیزأو ةمیدقلا ، كتعامج  نع  عفادأو  رذقلا ، لمعلاب  موقأ  تنك  نیحرمت ، تنك  امنیب  .لجأ  : " تلاق
". ...تاعامجلا نیب  عاز  ـ نلا بابسأ 

ةصقلا اهرابخإل  ةّدعتسم  ریغ  تنك  نإ  .كلذب  ِتعتمتسا  دقل  ىفك ، : " هعوكب اهزكی  وهو  لیو  لاق 
". ...ًافقاو ناك  .لعفأس  انأف  ةلماك ،

ام ّلك  نكل  هیلإ ، يغصأ  تنك  ول  امك  يسأر  ّزهأ  تحر  امنیب  هتّصق ، درس  يف  لیو  قرغتساو 
ءيلملا عقنتسملل  اهتیأر  يتلا  ةروصلاو  كوكناه ، ىنبم  ىلعأ  نم  دهشملا  وه  هیف  ریكفتلا  تعطتسا 
ماعطلا تاتف  نوفذاقتی  اوناك  نیذلا  ءاضعألا  ىلإ  لیو  فتك  قوف  نم  ترظن  .هدجم  داعتسا  دقو  هایملاب ،

.مهكاوشأب
.مهنم ةدحاو  نوكأ  يكل  ةفهللاب  اهیف  رعشأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يه  كلت  تناك 

.نیقلتلا نم  ةیلاتلا  ةلحرملا  زایتجا  ّيلع  هّنأ  ينعی  اذه 



رشع نماثلا  لصفلا 
، نیئدتبملا ةّیقب  عم  ملظم  قاور  يف  سولجلا  نمضتت  نیقلتلا  نم  ةیناثلا  ةلحرملا  تناك  نآلا ، ىّتح 

.قلغم باب  فلخ  انل  ثدحیس  اّمع  لءاستن  نحنو 
ةعاجشلا يئدتبم  نیب  لصفلا  ّمت  دق  ناك  .هنیمی  ىلإ  نیلو  هراسی ، ىلإ  نیلرام  عم  يمامأ ، ایروی  سلج 

، روف هاّیإ  انربخأ  ام  اذه  .ًادعاصف  نآلا  نم  ًاعم  بّردتنس  انّنكل  ىلوألا ، ةلحرملا  يف  نیلقتنملا  نیئدتبملاو 
.بابلا كلذ  فلخ  يفتخی  نأ  لبق 

."؟ ىلوألا ةبترملا  يف  مكنم  ّلح  نم  ًاذإ ، : " ضرألا ىلع  اهءاذح  ّفحت  يهو  نیل  تلاق 
". انأ : " لاقو رتیب  حنحنت  ّمث  ةیادبلا ، يف  تمصلاب  اهلاؤس  لبوق 

انأ .كیلع  بّلغتلا  عیطتسأ  ينّنأ  ةقثاو  انأ  : " اهبجاح يف  قّلعملا  طرقلاب  ثبعت  يهو  ةطاسبب ، تلاق 
". لقتنملا اهّیأ  كیلع ، بّلغتلا  هناكمإب  اّنم  ًاّیأ  ّنأ  ةقثاو  ينّنكل  ةیناثلا ، ةبترملا  ّلتحأ 

ریغ يفو  ًاّظف  اهقیلعت  يل  ادبل  تاذلا ، ناركن  يف  لازأ  ال  تنك  ول  .ةكحاض  رجفنأ  نأ  تكشوأ 
.رومألا هذه  عّقوتأ  تأدب  دقل  .ًاعئاش  يّدحتلا  نم  عونلا  اذه  ودبی  ناعجشلا ، نیب  نكل  .هّلحم 

لّوألا وه  نم  .كناكم  تنك  ول  ّدحلا  اذه  ىلإ  ًاقثاو  نوكأ  نل  : " ًابضغ ناعملت  هانیعو  رتیب ، لاق 
."؟ مكدنع

ّدعتسن نحنو  تاونسلا  نم  انیلع  ىضم  مك  ملعت  له  .يمالك  نم  ةقثاو  انأو  ایروی ، : " تباجأ
."؟ نیقلتلل

.نآلا ذنم  دربلاب  رعشأ  تأدبو  .كلذ  يف  تحجن  دقف  انفیوخت ، دصقت  تناك  نإ 
عملو قاورلا ، يف  تشمف  اهوحن ، هسأرب  أموأ  نیل ." : " لاقو بابلا  روف  حتف  رتیب ، اهبیجی  نأ  لبق 

.هرخآ يف  قّلعملا  قرزألا  حابصملا  عاعش  تحت  علصألا  اهسأر 
."؟ ًاذإ ىلوألا  ةبترملا  يف  تللح  : " ایرویل لیو  لاق 
."؟ كلذ يف  اذامو  معن ، : " لاقو هیفتك ، ایروی  ّزه 

عّقوتُی امنیب  دادعتسالا ، يف  كتایح  يضمت  نأ  ملظلا  نم  هّنأ  ّنظت  ّالأ  : " هانیع تقاض  دقو  لیو  باجأ 
."؟ ةلیلق عیباسأ  لالخ  مّلعتلا  اّنم 

ةلحرملل دادعتسالا  عیطتسی  ًادحأ ال  ّنكل  تاراهملا ، ىلع  ىلوألا  ةلحرملا  زّكرت  دیكأتلاب ، .ًاّقح  سیل  "
". ّلقألا ىلع  يل  لیق  ام  اذه  .ةیناثلا 



، كلذ دعب  .يتعاس  ىلع  قئاقدلا  ّدعأ  تنك  .ةقیقد  نیرشع  نیتماص  انسلج  .همالك  ىلع  دحأ  ّدری  مل 
.رخآ ًامسا  روف  ىدانو  ًادّدجم ، بابلا  حتف 

". رتیب "
، ایرویو انأ ، ىوس  ّقبتی  ملو  انددع ، لءاضت  ًایجیردت ، .ي  ـ باصعأ كلهتست  يضمت  ةقیقد  ّلك  تناك 

سولجلا تلواحف  انأ ، اّمأ  .هتبكر  ىلع  هعباصأ  برضی  ایروی  حار  امنیب  هقاس ، ّزهی  ورد  ذخأ  .وردو 
نم رخآ  ءزج  اذه  ّنأ  ّنظأو  قاورلا ، رخآ  يف  ةفرغلا  نم  تامهمه  ىوس  عمسأ  نكأ  مل  .ًامامت  ةنكاس 

.ةصرف ّلقأ  دنع  انبیهرت  يأ  انعم ، اهتسرامم  نوّبحی  يتلا  ةبعللا 
". سیرت يلاعت ،  " .يوحن روف  أموأو  بابلا ، حتُف 

ةّیقب نیب  تمّدقت  ينّنأ  ریغ  ًالیوط ، رادجلا  ىلع  يئاكّتا  ءاّرج  نم  يرهظ  يف  ملألاب  ترعشف  تفقو ،
.ةریخألا ةظحللا  يف  اهقوف  تزفق  ينّنأ  ریغ  يمامأ ، هقاس  ورد  ّدم  .نیئدتبملا 
.يفلخ بابلا  قلغأو  ةفرغلا ، ىلإ  يلاخدإل  يفتك  ىلع  هدی  روف  عضو 

.هردصب يافتك  تمطتراو  روفلا ، ىلع  ءارولا  ىلإ  تعجارت  لخادلا ، يف  دجوی  ام  تیأر  امدنع 
برقلاب .ةرادجلا  رابتخا  يف  هیلع  تسلج  يذلا  كاذب  هیبش  لیوط ، يندعم  يسرك  ةفرغلا  يف  ناك 
ىدحإ يفو  .ًاتفاخ  ناك  اهءوض  ّنأ  امك  ایارم ، ىلع  يوتحت  ةفرغلا  هذه  نكت  مل  .ةفولأم  ةلآ  تیأر  هنم ،

.بتكم ىلع  رتویبموك  ةشاش  تعضو  ایاوزلا ،
.مامألا ىلإ  ينعفدی  وهو  ّيعارذ  ىلع  ّدشو  يسلجا ." : " روف لاق 

.حلفأ مل  ينّنكل  فاجترالا ، نم  يتوص  عنمأ  نأ  تلواح  ةاكاحملا ."؟ عوضوم  وه  ام  : " هتلأس
لمجم ىلع  ةرابعلا  هذه  ذخأن  نحن  فواخملا ؟ ةهجاوم  ةرابعب : تعمس  نأ  كل  قبس  له  : " باجأ

". ةفیخم ةلاح  طسو  كتالاعفنا  ىلع  ةرطیسلا  كمّلعتس  ةسلجلا  هذه  .ًایفرح  دجلا 
ًادیدهت لّكشت  يه ال  يلاتلابو ، .ةیقیقح  تسیل  ةاكاحملا  تاسلج  .ينیبج  ىلع  ةشعترم  ًادی  تعضو 

ىلإ عقاولا  يف  تجتحا  .ًاقیمع  ناك  يلعف  ّدر  ّنأ  ّالإ  .اهنم  فاخأ  نأ  بجی  ال  ًایقطنم ، كلذل ، .يل  ًایقیقح 
.هل صّصخملا  ناكملا  ىلع  يسأر  طغضأو  ًادّدجم ، هیلع  سلجأو  يسركلا ، ىلإ  هّجوتأل  يتدارإ  ّلك  ذحش 

.يسبالم ربع  ندعملا  ةدورب  ّيلإ  تلّلست 
.كلذل ًالّهؤم  يل  ادب  دقف  ةرادجلا ."؟ رابتخا  ًاموی  تیرجأ  له  : " هتلأس

". ناكمإلا ردق  نیتّمزتملا  بّنجتأ  انأ  .ّالك  : " باجأ
ةعامج ءرملا  بّنجتی  امّبر  .تاذلا  ناركن  ةعامج  بّنجتب  ام  صخش  موقی  دق  اذامل  فرعأ  ال 



! تاذلا ناركن  نكل  ةبیرغ ، ءایشأ  لعف  ىلإ  سانلا  ناعفدی  قدصلاو  ةأرجلا  ّنأل  ةهاز ؛ ـ نلا وأ  ةعاجشلا 
."؟ اذامل "

."؟ ًالعف ًاباوج  يّنم  نیرظتنت  تنأو  يننیلأست  له  "
."؟ اهنع لأسُت  نأ  ّبحت  تمد ال  ام  ةضماغ ، ءایشأ  لوقت  اذامل  "

يرعش داعبإ  دارأ  دقف  ّالك ، نانحلا ؟! ىلع  ّلدت  ةكرح  يهأ  .يدسج  رّتوتف  يقنع ، ىلع  هعباصأ  تّرم 
اهیف ةلیوط  ةربإ  تاذ  ةنقح  لمحی  روف  ناك  .وه  ام  ىرأل  ُّتفتلاف  ام ، ءيش  ىلع  رقن  .بسحو  ًابناج 

.سبكملا ىلع  هماهبإ  عضیو  نوللا ، يلاقترب  لئاس 
.فیخم وحن  ىلع  ةمخض  هذه  ّنكل  ةداع ، نقحلا  ىشخأ  نكأ  مل  .يقلح  ّفج  ةنقح ."!؟ "

باطقأ وأ  كالسأ  نود  نم  ًافلتخم ، ًالصم  ةاكاحملا ، نم  ًامّدقت  رثكأ  ًاعون  مدختسن  نحن  : " لاق
". كب ةلوصوم  ةیئابرهك 

."؟ كالسأ نود  نم  لمعیس  فیكو  "
يف قیقد  لقان  كیدلف  تنأ ، اّمأ  .يرجی  ام  ىرأ  نأ  يننكمی  كلذل  كالسأ ، ّيدل  انأ  عقاولا ، يف  "

". رتویبموكلا ىلإ  تانایبلا  لسری  لصملا 
رشتنی قیمع  ملأب  ترعش  .يقنع  بناج  يف  يرطلا  دلجلا  يف  ةربإلا  زرغو  ىلعألا ، ىلإ  يعارذ  عفر 

.ةئداهلا هریباعت  ىلع  زیكرتلا  تلواحو  يهجو  صّلقتف  يقلح ، يف 
ةفاضإلابو .ةرادجلا  رابتخا  نع  ةفلتخم  ةسلجلا  هذه  .ةیناث  نیتس  لالخ  لصملا  لوعفم  أدبیس  : " لاق

نع لوؤسملا  وهو  ةزوللا ، ىّمسی  غامدلا  نم  ًاءزج  زفحی  وهف  لاسرإ ، زاهج  ىلع  لصملا  ءاوتحا  ىلإ 
يئابرهكلا غامدلا  طاشن  لقن  ّمتی  كلذ ، دعب  .ةسولهلا  جتنی  ّمث  ًالثم ، فوخلاك  ةیبلسلا ، تالاعفنالا  لیلحت 

موقأ ًاریخأ ، .اهتبقارمو  اهتیؤر  يننكمی  ةروص  ىلإ  كتاسوله  مجرتی  يذلا  انب  ّصاخلا  رتویبموكلا  ىلإ 
ىّتح يأ  يئدهت ؛ ىّتح  ةسولهلا  نیلصاوتف  تنأ ، اّمأ  .ةعاجشلا  ةعامج  ةداق  ىلإ  لیجستلا  لاسرإب 

". هتعیبط ىلإ  كسّفنت  دوعیو  كضبن ، ةعرس  ضفخنت 
قّرعت ةفورعملا : فوخلا  ضارعأب  رعشأ  تأدب  .حنجت  تذخأ  يراكفأ  ّنكل  همالك ، ةعباتم  تلواح 

يف ةلتك  دوجوب  تسسحأ  امك  قلحلا ، فافجو  ردصلا ، قیضو  بلقلا ، تاضبن  عراستو  نیدیلا ،
.يوحن ىنحناو  يسأر ، ـي  بناج ىلإ  هیدی  عضو  .سّفنتلا  ّيلع  بعصو  يترجنح ،

". ةبوعص رثكألا  ًامئاد  يه  ىلوألا  ةّرملا  .سیرت  ةعاجش  ينوك  : " ًالئاق سمه 
.هتیأر ام  رخآ  هانیع  تناك 



* * *

ةقباع ءاوهلا  ةحئار  تناك  .يطسو  ىلإ  اهلوط  لصی  يتلا  ةسبایلا  باشعألا  نم  لقح  طسو  تفقو 
تشمكناو فوخلاب ، ًاساسحإ  ّيف  دّلو  رفصأ  نولب  ءامسلا  تغبطصا  يقوف ، .يفنأ  عسل  يذلا  ناخدلاب 

.اهنم ًاروفن 
نكی مل  .ًانكاس  ناك  ءاوهلا  ّنأ  ریغ  ءاوهلا ، اهیلع  ّبه  باتك  تاحفص  لثم  ةفرفر ؛ توص  تعمس 
ينّنكل قالطإلا ، ىلع  ءاوهلا  هبشی  نكی  مل  ًادراب ؛ الو  ًاراح  نكی  ملو  ةفرفرلا ، ءانثتساب  توص ، هل  عمسی 

.يسأر قوف  ّلظب  ترعش  كلذ ، دعب  .سّفنتلا  ىلع  ةرداق  تلز  ام 
يدی تمطتراو  هداعبإل ، يعارذب  تحّولف  بلاخملا ، زخوبو  هلقثب ، تسسحأ  .يفتك  ىلع  ءيش  ّطح 
نوللا دوسأ  ًارئاط  ُتیأرو  ًابناج ، ترظنو  يتفش ، ىلع  تضضعف  .ةشیر  .يرطو  معان  ءيشب  ترعش  .هب 

.ّيلع نیتریغصلا  هینیع  ىدحإ  زّكرو  هسأر ، رادأ  يدعاس ، مجحب 
ةّدش نم  تخرص  .يفتك  يف  هبلاخم  زرغف  ًادّدجم ، يدیب  بارغلا  تبرضو  ينانسأ ، ىلع  تررص 

، يهجو ىلع  هانیعو  دانعب ، هناكم  مزال  هّنأ  ریغ  نیتنثالا ، ّيدیب  بارغلا  تبرضو  ملألا ، سیلو  طابحإلا 
طقاستت يهو  رطملا  تارطق  توص  تعمسو  دعرلا ، توص  ىود  .رفصألا  ءوضلا  تحت  عملی  هشیرو 

.رطمت نكت  مل  اهّنكل  ضرألا ، ىلع 
ةشمكنم انأو  ىلعألا ، ىلإ  ترظن  .سمشلا  قوف  ّرمت  ةباحس  ّنأ  ول  امك  ًامتاق ، ءامسلا  نول  حبصأ 
ریقانملاو ةدودمملا  بلاخملا  نم  ًاشیج  يوحن ؛ هّجوتی  نابرغلا  نم  ًابرس  تیأرف  .بارغلا  ببسب  يسفن  ىلع 

، ضرألا ىلع  ّضقناو  ةدحاو ، ةعومجم  يف  برسلا  طبه  .اهجیجضب  ءامسلا  ألمتو  حیصت  يتلا  ةحوتفملا 
.ةعماللا ءادوسلا  نویعلا  تائم  تیأرف 

تناك امنیب  خرصأ  تحر  .كّرحتلا  ناضفرت  ضرألا ، ىلع  نیتتّبثم  اتناك  ّيمدق  ّنكل  برهلا ، تلواح 
.يسبالم قّزمت  بلاخملاو  ّيفتك ، شهنت  ریقانملاو  ّينذأ ، ىلع  قفصت  ةحنجألاو  ينقّوطت ، نابرغلا 

يف ةّیرط  اهّنكل  ةبلص ، ماسجأب  يادی  تمطترا  .ّيعارذب  حّولأ  تذخأو  يانیع ، تعمد  نأ  ىلإ  تخرص 
تقلز ـ نا امیف  يدسج ، ىلع  طغضتو  يلمانأ ، ّضعت  تحار  .ةدیحو  انأو  ددعلا ، ةریثك  تناك  .هسفن  تقولا 

.يرعش بلاخملا  تّدشو  يقنع ، رّخؤم  ىلع  ةحنجألا 
يف تابذبذب  ترعشو  نابرغلا ، تبعن  .ّيعارذب  يسأر  تأّبخ  ّمث  ًاضرأ ، ُتطقس  نأ  ىلإ  ىّولتأ  تحر 
ىلع مدلا  لاس  .يفنأو  يهجو  رقنف  ّينیع ، تحتف  .يعارذ  تحت  هسفن  محقی  اهدحأ  ناك  امنیب  بشعلا ،

هبلاخم تقلعو  ىرخألا ، يعارذ  تحت  لّلست  رخآ  ًابارغ  ّنكل  يّفكب ، هبرضأو  قهشأ ، تذخأو  بشعلا ،



.يصیمق ردصب 
.يكبأو خرصأ  تذخأ 

!". ةدجنلا ةدجنلا ! : " ةلئاق تحص 
؛ ةّفاك يدسج  ءاحنأ  يف  ملألاب  ترعش  .ّينذأ  اهبیعن  قّزمو  ربكأ ، ةّوقب  ّيلع  تّضقنا  نابرغلا  ّنأ  دیب 
، شیرلاب يمف  ألتماف  سفن ، ذخأل  تقهش  .سّفنتلا  وأ  ریكفتلا  نع  تزجعو  ناكم ، ّلك  يف  تناك  دقف 

.يمد يف  ىرسو  ّيتئرو ، يقلح ، ىلإ  لصوو 
.تومأ انأ  تومأ ، انأ  تومأ ، انأ  .يقطنم  ریغ  لوقعم ، ریغ  اذه  ةدجنلا ."! : " حیصأو قهشأ ، تحر 

.تومأ نكأ  مل  ينّنأ  ریغ  .نابرغلا  بیعنب  يانذأ  تّجض  امنیب  فز ، ـ نأ تأدبو  يترشب ، ينتقرحأ 
يل هلاق  ام  تركذت  ةعاجش . ينوك  .ًاّدج  ًایقیقح  ودبی  ًایقیقح ، ودبی  هّنكل  ًایقیقح ، سیل  اذه  ّنأ  ترّكذت 

؛ ةدعاسم ّيأ  ىلع  لصحأ  نل  يننأ  تكردأ  ينّنكل  ةدجنلا ،"!  " ةملك رفزأو  شیرلا  سّفنتأ  انأو  هتیدان ، .روف 
.ةدیحو انأف 

تحت رخآ  بارغ  ّسدنا  .عومدلاب  يهجو  ّلتباو  تححق ، يئدهت . ىّتح  ةسولهلا  نیلصاوتف  تنأ ، اّمأ 
امدنعو .ينانسأ  شدخی  حارو  ّيتفش ، نیب  هراقنم  لخدأ  .يمف  ىلع  ّداحلا  هراقنم  فرطب  ترعشف  ّيعارذ ،

ىلع تررصو  تقصبف ، .هیرك  معطب  يمف  ألتماو  ةّوقب ، هیلع  تضضع  يمف ، يف  هسأر  بارغلا  محقأ 
ىلع سماخلا  بارغلا  ّضقناو  ّيمدق ، تحت  ّسدنی  ذخأ  ًاعبار  ًابارغ  ّنأ  ّالإ  همامأ ، ًازجاح  لّكشتل  ينانسأ 

.يعالضأ
.ًاملأ ّجضی  يسأر  .عیطتسأ  ال  عیطتسأ ، ال  يئدها .

.ماّیأ لب  ال  لقحلا ، يف  يدوجو  ىلع  تاعاس  تّرم  .يفنأ  نم  تسّفنتو  ًاقلغم ، يمف  تیقبأ  يسّفنت .
.ًادّدجم تسّفنت  .هتاضبن  ئطبأ  نأ  ّيلع  .يردص  يف  ةّدشب  ضبنی  ـي  بلق ناك  .يفنأ  نم  ءاوهلا  تجرخأ 

.عومدلاب ًالّلبم  يهجو  ناك 
، ّيعارذ تددم  .يترشب  زخو  يذلا  بشعلا  ىلع  دّدمتلا  ىلع  يسفن  تربجأو  ىرخأ ، ةّرم  تقهش 

ةفرفر تكرت  .اهتكرتف  يدسج ، تحت  اهسوؤر  محقتو  ّيبنج  ىلع  طغضت  نابرغلا  تذخأ  .تسّفنتو 
تملستسا ثیح  ىرخألا ، ولت  ةدحاو  يخرتست  يتالضع  تأدبو  ّرمتست ، رقنلاو  ّداحلا  بیعنلاو  ةحنجألا ،

.نابرغلا اهمهتلت  ةفیج  ىلإ  لّوحتأ  نأ  ةركفل 
.ملألا ّدبتسا بـي 

.يندعملا يسركلا  ىلع  ةسلاج  يسفن  تدجوف  ّينیع ، تحتف 



ام ينّنأ  عم  تفتخا ، اهّنكل  رویطلا ، يّنع  دعبأ  يكل  ّيقاسو ، يسأرو ، ّيعارذب ، حّولأو  خرصأ ، تحر 
تعجرأو بحتنأ ، تذخأ  .يترشبو  ّيفتك  ىلع  بلاخملابو  يقنع ، رّخؤمب  ّكتحی  شیرلاب  رعشأ  تلز 

.امهیف يهجو  تنفد  ّمث  يردص ، ىلإ  ّيتبكر 
ال : " ةلئاق تقهش  .ًاعم  نآ  يف  نّیلو  بلص  ءيشب  تمطترا  يتلا  يتضبقب  اهتعفدف  يفتك ، دی  تسمل 

!". ينسملت
يسأر ىلع  حسمی  ناك  يذلا  ـي  بأ ترّكذتف  يرعش ، ىلع  كابتراب  هدی  تكّرحت  انیهنأ ." دقل  : " روف لاق 
ةلواحم يف  ّيعارذ ، ىلع  ّيدی  ترّرم  .هّصقت  يهو  يرعش  سملت  يتلا  يّمأو  ءاسملا ، ةلبق  ينلّبقی  امدنع 

.ًادوجوم سیل  هّنأ  فرعأ  ينّنأ  عم  امهنع ، شیرلا  ضفنل 
". سیرت "

.يندعملا يسركلا  ىلع  فلخلاو  مامألا  ىلإ  يدسج  ّزهأ  تحر 
."؟ انقفّتا ربنعلا ، ىلإ  كدیعأس  سیرت ، "

ال  " .عومدلا لالخ  نم  هتیؤر  عطتسأ  مل  ينّنأ  عم  هیلإ ، تقّدحو  يسأر  تعفرو  ّالك ."! : " تخرص
". ...لاحلا هذه  ىلع  انأو  سیل  ...ينوری  نأ  مهدیرأ 

". يفلخلا بابلا  نم  كجرخأس  : " فاضأ ّمث  دّهنت  يئدها ." هآ ، : " لاق
ىلع ىوقأ  الو  ةفیعض  ينّنأ  ترعشو  فجتری ، يدسج  ناك  ...كیلإ ." جاتحأ  ال  : " ةیفان يسأر  تززه 

ول ىّتح  .ربنعلا  ىلإ  ةقفارم  ىلإ  جاتحت  يتلا  ةدیحولا  نوكأ  نأ  نكمی  .لواحأ ال  نأ  ّيلع  نكل  فوقولا ،
 - يّنع نوثّدحتیسو  ثدح ، ام  نوفشتكیسف  ينوری ، مل 

". ءاره "
ّيّدخ تحسمو  عومدلا ، داعبإل  ّينیع  تففر  .يسركلا  نع  لوز  ـ نلا ىلع  يندعاسو  يعارذب ، كسمأ 

.رتویبموكلا ةشاش  فلخ  بابلا ، ىلإ  يندوقی  هتكرت  ّمث  يدی ، رهاظب 
تدعبأ ةفرغلا ، نع  تادرایلا  نم  تائم  عضب  دعب  ىلع  انحبصأ  امدنعو  .تمصب  قاورلا  يف  انیشم 

.تفّقوتو هعارذ 
ينّنأ ةعاجشلا  ةعامج  ترتخا  امدنع  فرعأ  نكأ  مل  هنم ؟ ضرغلا  ام  اذه ؟ يل  تلعف  اذامل  : " هتلأس

!". بیذعتلا نم  عیباسأل  عوضخلا  ىلع  قفاوأ 
."؟ لهس رمأ  نبجلا  ىلع  بّلغتلا  ّنأ  تننظ  له  : " ءودهب لاق 

نم سارتفالل  ضّرعتأ  انأو ال  ةیداعلا ، ةایحلا  يف  رّرقت  فیك  وه  نبجلا  نبجلا ! ىلع  ًابّلغت  سیل  اذه  "



.تیكبو يهجو ، ىلع  ّيدی  تعضو  روف ."! ةیداعلا  ةایحلا  يف  نابرغ  لبق 
ّمث ًادّدجم ، يهجو  تحسمو  ٍناوث ، دعب  ءاكبلا  نع  تفّقوت  .يكبأ  انأو  يمامأ  فقو  لب  ًائیش ، لقی  مل 

". يتیب ىلإ  ةدوعلا  دیرأ  : " فیعض توصب  تلق 
.ةسئابلا نیذوبنملا  ءایحأ  ىلإ  بهذأ  وأ  انه ، ىقبأ  نأ  اّمإف  .ًاحورطم  دعی  مل  ةدوعلا  رایخ  نكل 

همفو متعملا ، قاورلا  يف  نیوادوس  هانیع  تدب  .بسحو  ّيلإ  رظن  لب  فطاعتب ، ّيلإ  رظنی  مل 
.ًادودشم

بجی ةتّمزتملا  كترسأ  ىّتح  عیمجلل ، يرورض  سرد  فوخلا  تالاح  يف  ریكفتلا  ةّیفیك  مّلعت  ّنإ  : " لاق
نم ـي  بهذت نأ  نسحتسی  همّلعت ، ىلع  ةرداق  ریغ  تنك  نإف  .هاّیإ  مكمیلعت  لواحن  ام  اذهو  .همّلعتت  نأ 

". كدوجو يف  بغرن  نل  انّنأل  انه ؛
". لشفأ ينّنإ  .تلشف  ينّنكل  لواحأ ، انأ  : " هبیجأ انأو  ياتفش  تشعترا 

". سیرت تّرمتسا  دق  كتاسوله  نأ  نینظت  مك  لاقو ": دّهنت ،
". ةعاس فصن  فرعأ ، ال  يسأر ": تززه 

تسل دیكأتلاب  تنأ  يلاّتلابو ، .نیئدتبملا  ةّیقب  نم  تاّرم  ثالثب  عرسأ  تنك  قئاقد ، ثالث  :" باجأ
". ةلشافب

! قئاقد ثالث 
". نیرتس لضفأ ، نینوكتس  ًادغ   " .ًالیلق مستبا 

!". ًادغ "
، عقاولا يف  .صیمقلا  لالخ  نم  هعباصأ  ةسملب  ترعش  .ربنعلا  ىلإ  ينداقو  يرهظ ، ىلع  هدی  عضو 

.ةظحلل رویطلا  فیفخلا  هدی  طغض  يناسنأ 
."؟ ىلوألا كتسوله  تناك  ام  : " هیلإ رظنأ  انأو  هتلأس 

". ًامهم سیل  اذه  .ًاصخش  لب  ًائیش ، نكت  مل  : " ًابیجم هیفتك  ّزه 
."؟ نآلا فوخلا  كلذ  ىلع  تبلغت  لهو  "

". دعب سیل  "
". ًادبأ كلذ  نم  نكمتأ  دق ال   " .هیبیج يف  هیدی  ّسدو  رادجلا ، ىلع  أكتاف  ربنعلا ، باب  ىلإ  انلصو 

."؟ فوخلا لوزی  الأ  ًاذإ ، "
يتورع يف  هیماهبإ  قّلع  ةدیدج ." فواخم  ةمیدقلا  فواخملا  ناكم  ّلحت  ىرخأ  ًانایحأو  ىلب ، ًانایحأ  "



ةرطیسلا ةّیفیك  مّلعت  وه  فدهلا  لب  .لیحتسم  اذهف  فواخم ، الب  حبصن  نأ  سیل  فدهلا  ّنكل   " .همازح
". انفده وه  اذه  هنم ؛ رّرحتلاو  فوخلا ، ىلع 

، نكل .لاح  ّيأ  ىلع  يل  اودب  اذكه  .ًائیش  نوباهی  ناعجشلا ال  نأ  دقتعأ  تنك  .ةقفاوم  يسأرب  تأموأ 
.ةرطیسلا تحت  فوخ  عقاولا  يف  وه  فوخلا  فرعت  ةأرج ال  هتربتعا  ام  امّبر 

". ةاكاحملا يف  رهظی  ام  كفواخم  نوكت  ام  ًاردان  لاح ، ّلك  ىلع  : " فاضأ
."؟ ينعت اذام  "

هینیع يف  رهظ  يذلا  ءفّدلا  نابرغلا ."؟ نم  ًاقح  نیفاخت  له  : " ةماستبا حبش  ههجو  ىلعو  باجأ 
نیّرفت له   " .ي ـ باب ىلإ  ينلصوی  وهو  ّيداع ، ٍلكشب  ثّدحتی  باش  دّرجم  يل  ادب  .ي  ـ بّردم هّنأ  يناسنأ 

."؟ ًابارغ نیرت  امدنع  ًةبراه 
فرعأ نأ  تدرأ  يننأ  دّرجمل  لب  يلمع ، ببس  ّيأل  سیل  هنم ، بارتقالاب  ترّكف  كلذ ." ّنظأ  ال  ّالك ، "

.كلذ تدرأ  ينّنأل  طقف  رثكأ ؛ هنم  تبرتقا  نإ  هب  رعشأس  ام 
. ةفیخس تنأ  مك  يسأر ، يف  توص  دّدرت 

نحنو ثدح  امك  .هیلإ  رظنأل  ًابناج  ّتفتلا  ّمث  رادجلا ، ىلع  ًاضیأ  انأ  تأكّتاو  ًةوطخ ، هنم  تبرتقا 
، هوحن تلم  .تاشنإ  ةّتس  .اننیب  لصفت  يتلا  ةفاسملا  رادقم  ًامامت  فرعأ  تنك  سیریف ، بالود  ىلع 
ملو هنع ، ردصت  ام  ًةقاط  ّنأ  ول  امك  ًائفد ؛ رثكأ  يننأ  ترعش  .تاشنإ  ةّتس  نم  ّلقأ  ةفاسملا  تحبصأف 

.هنم تبرتقا  امدنع  ّالإ  اهب  رعشأ 
."؟ ًاّقح ينفیخی  يذلا  ام  ًاذإ  : " هتلأس

". كاوس فرعی  نأ  هنكمی  دحأ  .فرعأ ال  ال  : " باجأ
اهّیأ ةقثاو  تسل  ينّنكل  ءایشألا ، نم  ددع  نم  ًاعبان  يفوخ  نوكی  دق  .ةقفاوم  ءطبب  يسأر  تززه 

.يلعف دحاو  ببس  ةّمث  ناك  اذإ  ام  وأ  يلعفلا ، ببسلا 
ةیناث دعب  نكل ، ةبوعصلا ." هذهب  نوكیس  ةعاجشلا  ةعامج  ىلإ  مامضنالا  ّنأ  فرعأ  نكأ  مل  : " تلق
روف تبقارو  يّدخ ، نطاب  ىلع  تضضع  .كلذب  يفارتعاب  تئجوف  لب  ال  هتلق ، امب  تئجوف  كلذ ، نم 

؟ هل كلذ  لوقب  تأطخأ  له  .ةیانعب 
.هجعزی مل  يفارتعا  ّنأ  ادبو  هفتك ، ّزه  وحنلا ." اذه  ىلع  ًامئاد  نكت  مل  رومألا  ّنإ  يل  لیق  : " لاق

". ةعاجشلا ىلإ  مامضنالا  ينعأ ، "
."؟ رّیغت يذلا  ام  "



ةعامج يف  كولسلا  رییاعم  دّدحی  يذلا  وه  نیرامتلا  ىلع  فرشی  يذلا  صخشلاف  ةدایقلا ." : " باجأ
؛ ًافنعو ًاسفانت  رثكأ  تحبصأ  ثیح  بیردتلا ، قرط  ةداقلا  ةّیقبو  سكام  رّیغ  ماوعأ ، ةّتس  ذنمو  .ةعاجشلا 
نم يرزحتس  كّنأ  ّكش  .ّلكك ال  ةعامجلا  تایولوأ  رّیغ  رمألا  اذه  .مهلوق  ّدح  ىلع  سانلا  ةّوق  رابتخال 

". ةعامجلا ةداقل  دیدجلا  ّيمحملا  وه 
.اهسفن ةقیرطلاب  نآلا  انبردی  وهو  ًاریرش ، نوكیل  هوبّرد  دقل  .كیرإ  ّيهیدب : باوجلا 

.هعم حجنی  مل  مهبیردت  ّنأ  تكردأو  روف ، ىلإ  ترظن 
."؟ كیرإ ةبترم  تناك  ام  كتعفد ، يئدتبم  نیب  ىلوألا  ةبترملا  يف  تللح  دق  تمد  ام  : " هتلأس

". ةیناثلا "
". لّوألا رایخلا  تنأ  تنكو  : " ًةفیضم ءطبب ، يسأر  تززه  ةدایقلل ." يناثلا  رایخلا  وه  كیرإ  ًاذإ ، "

". كلذ لوق  ىلإ  كعفدی  يذلا  ام  "
". هدارأ ام  كلمی  هنأ  عم  ًارویغ ، ناك  .ىلوألا  ةلیللا  يف  ءاشعلا  لالخ  كیرإ  اهب  فّرصت  يتلا  ةقیرطلا  "

هلوبق مدع  ببس  نع  هلأسأ  نأ  تدرأ  .قح  ىلع  نوكأ  دق  يننأ  ينعی  ام  روف ، ينضراعی  مل 
هّنأ ال فرعأ  ينّنكل  ةرطفلاب ؟ ًادئاق  ودبی  ماد  ام  ةدایقلا  ضفری  اذامل  .ةداقلا  هیلع  هضرع  يذلا  بصنملاب 

.ةیصخشلا ةلئسألا  ّبحی 
.يرعش تیّوسو  ىرخأ ، ًةرم  يهجو  تحسم 

."؟ ءاكبلا رثأ  ّيلع  ودبی  له  : " هتلأس
برتقا .همف  ةیواز  ىلع  ةماستبا  ةیادب  ترهظ  .يهجو  لّمأتی  وهو  هانیع  تقاضو  مامألا ، ىلإ  لام 

.سّفنتأ نأ  ترّكذت  نإ  اذه  هسفن ؛ ءاوهلا  سّفنتن  انتب  ثیح  رثكأ ،
". ریماسملاك ًةیوق  نیدبت  : " فیضی وهو  هتماستبا  ناكم  ةّیدج  ةرظن  تّلح  ّمث  سیرت ." ّالك ، : " لاق



رشع عساتلا  لصفلا 
فوفص نیب  نیدشتحم  مهریغو -  نیلقتنم  نم  نیرخآلا -  نیئدتبملا  مظعم  ناك  تلخد ، امدنع 

.هیدی نیب  ةقرو  ًالماح  طسولا  يف  رتیب  فقو  نیح  يف  ةّرسألا ،
ضحمل اهوزع  وأ  اهلهاجت  نكمی  ال  تاذلا  ناركن  ةداق  ءانبأل  ةیعامجلا  ةرجهلا  ّنإ  : " ًالئاق أرق 

ةّحص لوح  لؤاستلا  ىلإ  وعدی  ًارّخؤم  رویارب ، وردنأ  يدلو  رویارب ، بیلاكو  سیرتایب  لاقتناف  .ةفدصلا 
." مهمیلاعتو تاذلا  ناركن  میق 

ىلإ تَتفتلاف  ةعومجملا ، فارطأ  دنع  ةفقاو  انیتسیرك  تناك  .يرقفلا  يدومع  يف  يرست  ةدوربب  ترعش 
هنع نوثدحتی  يذلا  لجرلا  ّنأل  كلذو  كارحلا ، عطتسأ  مل  يننأ  ریغ  قلقب ، ّيلإ  ترظن  .ينتأرو  فلخلا 

.نآلا ـي  بأ مجاهت  ةفرعملا  ةعامج  تأدب  دقل  .ي  ـ بأ وه 
، دووتأ يلوم  ىرت  مهل ؟ دّدحملا  ةایحلا  طمن  نع  اذهك  ّمهم  لجر  ءانبأ  ىّلختی  اذامل  ًاذإ ، " رتیب : عبات 

نوكت دق  ةفّسعتملاو  ةبرطضملا  ةیبرتلا  ّنأ  ةعاجشلا ، ةعامج  ىلإ  نیلقتنملا  نیئدتبملا  نم  ةدحاو  يهو 
.ام ال ءيش  لعف  نع  فقوتی  نأ  اهیبأ  نم  بلطتو  اهمون ، يف  ثّدحتت  ًةرم  اهتعمس  يلوم : لوقت  .ببسلا 

." سیباوكلا اهل  بّبس  هّنكل  وه ، ام  فرعأ 
يف انیتسیرك  تحاص  يذلا  ةفرعملا  ةعامج  لسارم  ىلإ  تثّدحت  اهنأ  ّدب  .يلوم ال  ماقتنا  وه  اذه  ًاذإ ،

.ههجو
.ةمدخ اهیدسأسف  اهنانسأ  تمّطح  نإ  .ءاجوعلا  اهنانسأ  تدبو  يلوم ، تمستبا 

ثیح ًاحوحبمو ، ًاقونخم  جرخ  يتوص  ّنكل  لأسأ ، نأ  تلواح  عقاولا ، يف  اذام ."!؟ : " تلأس
."!؟ اذام : " ًاددجم لأسأ  نأ  تررطضا 

ّيلإ اورظن  انیتسیرك ، لثم  مهضعب  صاخشألا ، نم  ددع  ّيلإ  تفتلاو  ةءارقلا ، نع  رتیب  فقوت 
اومستبا مهمظعم  ّنكل  .لفسألا  ىلإ  مههاوفأ  ایاوز  توتلا  امنیب  مههوجو ، ىلع  سوبعلا  رهظو  نیقفشم ،

.ةضیرع ةماستبا  ههجو  ىلعو  ّيلإ ، تفتلا  نم  رخآ  رتیب  ناك  .ةثیبخلا  تارظنلا  اولدابتو  نیرخاس ،
". اهاّیإ ينطعأ  : " ًابضغ طیشتسأ  انأو  هل  تلقو  يدی ، تددم 

، كلذ عم  : " ةءارقلا عباتو  ًادّدجم ، ةقرولا  ىلإ  رظن  دعب ." اهتءارق  ِهنأ  مل  ينّنكل  : " رخاس توصب  باجأ 
باوجلا ناك  امبر  .اهلمكأب  ةعامجل  ةدساف  لثُم  يف  لب  ًایقالخأ ، دساف  لجر  يف  باوجلا  نمكی  امّبر ال 

ىلإ رقفلا  نم  اننوجرخی  فیك  نوفرعی  نیذلا ال  تیغاوطلا  نم  ةعومجم  ىلإ  انتنیدم  رمأ  انضّوف  انّنأ  وه 



." راهدزالا
يناكمإب دعی  مل  ثیح  يسأر ، قوف  اهعفر  هّنكل  هیدی ، نیب  نم  ةقرولا  عزتنأ  نأ  تلواحو  هیلإ ، تعفدنا 

ّرصف همدق ، ىلع  يتّوق  ىصقأب  تسدو  يمدق ، تعفر  كلذ ، نع  ًاضوع  .زفقأ  نلو  زفقأ ، مل  ام  اهغولب 
.هنینأ حبكیل  هنانسأ  ىلع 

يرصخب تطاحأ  لعفأ ، نأ  لبق  نكل  يتبرضب ، اهئجافأ  نأ  ةلمآ  يلوم ، ىلع  يسفن  تیمر  كلذ ، دعب 
.ناتدراب نادی 

!". ءانبجلا اهّیأ  ـي ، بأ ـي ! بأ اذه  : " حیصأ تذخأ 
نأ لبق  ةقرولا  ذخأل  دهاجأو  ةعرسب ، سّفنتأ  تحر  .ضرألا  نع  ينعفرو  اهنع ، ًادیعب  لیو  ينبحس 

.كلذ ّيلع  اهّرمدأ ، نأ  ...اهقرحأ  نأ  ّيلع  .اهنم  ىرخأ  ةملك  صخش  ّيأ  أرقی 
بابلا قلغأ  امدنعو  .يدلجب  زرغنت  هرفاظأب  ترعشو  قاورلا ، ىلإ  ةفرغلا ، جراخ  ىلإ  لیو  ينبحس 

.يتّوق ّلكب  هتعفدف  ينتلفأ ، هفلخ 
."؟ ةهاز ـ نلا ةعامج  ةلاثح  ّدض  يسفن  نع  عافّدلا  عیطتسأ  يننأ ال  ّنظت  له  كب ؟ ام  "

". يئدها .ربنعلا  يف  راجش  لاعتفا  نم  كعنم  يف  ترّكف  : " ًافیضم بابلا  مامأ  فقو  ّالك ." : " لیو لاق 
."! يتعامج نع  يترسأ ، نع  نوثدحتی  مهنإ  أدهأ ! أدهأ !؟  " .ًالیلق تكحض 

الو ةمیدقلا ، كتعامج  اهنإ   " .ًاكهنم يل  ادبو  هینیع ، لوح  نیوادوس  نیتلاه  تیأر  كلذك ." تسیل  ّالك ، "
". مهیلهاجتت نأ  كل  لضفألا  نم  اذل ، .هنولوقی  ام  لایح  ءيش  لعف  كنكمی 

ةمیدقلا كتعامج   " .ًاماظتنا رثكأ  يسافنأ  تحبصأو  ّيّدخ ، نع  لاز  دق  رارمحالا  ناك  عمست ."؟ ملأ  "
". اهلمكأب ةموكحلا  ىلع  بالقنا  ىلإ  وعدت  لب  تاذلا ، ناركن  ةناهإب  يفتكت  دعت  مل  ةهفاتلا 

اوسیل مهّنكل  .مهتكرت  ببسلا  اذهلو  ءایبغأو ، نوفرجعتم  مهنإ  ًاحیحص ، سیل  اذه  ّالك ،  " .لیو كحض 
ةعامج نم  نوؤاتسم  مهو  .ءيش  ّلك  اذه  ربكأ ؛ ةیرحب  مهیأر  نع  ریبعتلا  ىوس  نودیری  مهف ال  .نییروث 

". مهیلإ ءاغصإلا  نوضفری  مهّنأل  تاذلا  ناركن 
تعضو ةّوقلاب ." ثدحی  اذهو ال  .مهوقفاوی  نأ  لب  مهیلإ ، اوغصی  نأ  سانلا  نم  نودیری  مه ال  : " تبجأ

". مهیلإ ّمضنا  يخأ  ّنأ  ّقدصأ  ال  : " ةفیضم ّيّدخ  ىلع  ّيدی 
". نیئیس مهّلك  اوسیل  يعمسا ، : " ةّدحب لاق 

عم ةفرعملا ؛ ةعامج  نم  ًامیلس  جرخی  ًادحأ  لّیختأ  نأ  يننكمی  .هقّدصأ ال  مل  يّنكل  يسأرب ، تأموأ 
.ًاّیوس ودبی  لیو  ّنأ 



.لآو انیتسیرك  تجرخو  ًادّدجم ، بابلا  حتُف 
.ًاددع يننوقوفی  مهّنأل  كلذب ؛ لیو  يل  حمس  ول  ىّتح  ربنعلا ، ىلإ  ةدوعلا  يننكمی  .يرعش ال  تیّوس 

نم يفكی  ام  ّيدل  .ةعاجشلا  عّمجم  جراخ  يرجی  ام  نایسن  ةلواحمو  مهعم ، باهّذلا  وه  دیحولا  يرایخ 
.يترسأ ّمه  ينصقنی  الو  مومهلا ،

* * *

اوهّجو نیذلا  سانلا  نیب  مّدقتی  وهو  خرصت  تحار  .اهب  ىشمو  هرهظ ، ىلع  انیتسیرك  لآ  لمح  يمامأ ،
.ةضیرع تاماستبا  هل 

ةرئاد نع  ةرابع  ناك  .ةعاجشلا  متخ  مشو  ةفاضإب  انیتسیرك  ينتعنقأ  دقف  .ينملؤت  لازت  يفتك ال  تناك 
ّيدل نكت  مل  كلذل  يردص ، ىلع  هتعضو  يذلا  مشولا  ىلع  لعف  ّدر  ّيأ  يّمأ  ِدبت  مل  .ةلعُش  اهلخاد  يف 

.لاتقلا مّلعت  نع  فلتخی  ال  انه ، ةایحلا  طمن  نم  ًاءزج  لّكشت  يهف  ماشوألا ؛ لایح  تاظفحت  ّيأ 
لحكلاب ّينیع  دّدحأ  نأو  يردص ، ىلعأو  ّيفتك  نع  فشكی  صیمق  ءارشب  ًاضیأ  انیتسیرك  ينتعنقأ 
.اهب عتمتسأ  ينّنأ  تفشتكا  نأ  ذنم  امّیس  ال  يرهظم ؛ رییغتل  اهتالواحم  ىلع  ضرتعأ  دعأ  مل  .ًادّدجم 

.لآو انیتسیرك  فلخ  لیوو  انأ  انیشم 
". رخآ ًامشو  تعضو  كّنأ  قّدصأ  ال  : " هسأر ّزهی  وهو  لاق 

."؟ ةتّمزتم يننألأ  اذامل ؟ "
كفوخ ردصم  ناك  ام  ًاذإ ،  " .ةیوتسملاو ءاضیبلا  هنانسأ  تنابو  مستبا ، ةساّسح ." ...كنأل  لب  ّالك ، "

."؟ سیرت مویلا 
."؟ تنأو .نابرغلا  نم  ریثكلا  : " هتبجأ
". دیسَألا نم  ریثكلا  : " ًابیجم كحض 

.كلذ ىنعم  نع  هلأسأ  مل 
، فوخلا جتنی  يذلا  داهِملا  نیب  عارص  ساسألا  يف  هّنإ  .كلذ  ّلك  لمعی  فیك  ًاقح  لهذملا  نم  : " لاق
ول ىّتح  يلاّتلابو  كسأر ، يف  اهّلك  رودت  ةاكاحملا  ّنكل  .تارارقلا  ذخّتی  يذلا  غامّدلا  نم  ّيهبجلا  ّصَفلاو 

ةقّلعم هتلمج  تّلظ  ...و ." كسفنب  هنیلعفت  يتلا  تنأ  كّنأ  ّالإ  كب ، اذه  لعفی  ام  ًاصخش  نأ  نیرعشت  تنك 
". ةداع دّرجم  هذه  .ةفرعملا  ةعامج  لثم  ثّدحتأ  انأ  فسآ ،  " .ًالیلق

". مامتهالل ریثم  اذه  : " تلقو ّيفتك  تززه 
، هحمالم تضبقنا  .ههجو  ناكو  اهادی ، هیلع  تعقو  امب  تكّسمتف  انیتسیرك ، طقسُی  نأ  لآ  كشوأ 



قلقلاب رعشأ  انأ  .هتاماستبا  يف  ىّتح  لقث ؛ ةّمث  نكل  ًادیعس ، لآ  ادب  ةلهول ، .اهیقاس  ىلع  هتضبق  لّدعو 
.هیلع

ّرطضا ثیح  ةّوقب ، كحضی  ناك  .صاخشألا  نم  ددعب  ًاطاحمو  ةیواهلا ، نم  برقلاب  ًافقاو  روف  تیأر 
ىلع ادب  يذلا  قیربلاو  هدیب ، اهلمحی  يتلا  ةجاجزلا  نم  تفرع  .هنزاوت  ىلع  ظفاحیل  نیزباردلاب "  " كّسمتلل
هّنأ تیسنو  ّيدنج ، لثم  ٍساق  روف  ّنأ  دقتعأ  تنك  .كلذك  حبصی  نأ  كشو  ىلع  وأ  ٍعاو ، ریغ  هنأ  ههجو 

.هرمع نم  ةرشع  ةنماثلا  زواجتی  ال 
". انه انبّردم  اوهبتنا ، : " لیو لاق 

". ةعیرملا هباعلأ  ىدحإ  يف  ةكراشملا  ىلع  انربجأ  دق  ناكل  ّالٕاو  كیرإ ، سیل  ّلقألا  ىلع  : " تلق
لّلب رتیب  ّنأ  ّنظأ  رتیب ؟ سأر  ىلع  هسّدسم  عضو  موی  نیركذت  له  .فیخم  روف  ّنكل  دیكأتلاب ، "

". كاذموی هلاورس 
". كلذ ّقحتسا  رتیب  : " مزحب هتبجأ 

.هلعف رتیب  عیطتسی  ام  ًاعیمج  انیأر  انّنكل  عیباسأ ، ةعضب  لبق  كلذ  لعفیس  ناك  امّبر  .لیو  ينلداجی  مل 
.فوخلاو بارغتسالا  نیب  يرعاشم  تحوارتو  لیوو ، انأ  تارظنلا  انلدابت  سیرت ."! : " روف ينادان 

ىلع مهمولأ  .ضرألا ال  ىلإ  انیتسیرك  تلز  ـ نو ضكرلا ، نع  انیتسیرك  لمحی  يذلا  لآ  فّقوت  انمامأ ،
.يعم ىوس  ثّدحتی  روف  نكی  ملو  ةعبرأ ، اّنك  دقف  .ّيلإ  قیدحتلا 

.ةلساكتم مویلا  تدب  ًةداع  ةّداحلا  هتربن  ةفلتخم ." نیدبت  "
."؟ لعفت اذام   " .ًاّنس رغصأو  ءاخرتسا ، رثكأ  ادب  دقف  لعفلاب ، ًافلتخم  ناك  ًاضیأ ." تنأ  : " تلق

". حجرألا ىلع  ةدّیج  ةركف  تسیل  .ةیواهلا  برق  برشأ  انأ  .توملا  عم  ثبعأ  : " ًاكحاض باجأ 
.هیف حیرم  ریغ  ءيش  ةّمثف  .لاحلا  هذه  ىلع  ينبجعی  روف  ناك  اذإ  ةقثاو  تسل  حیحص ." "

". مشو ىلع  تلصح  كّنأ  فرعأ  مل  : " يردص ىلعأ  ىلإ  رظنی  وهو  لاق 
.ذوبنملا لجرلا  سافنأ  ةحئار  لثم  ةّداحو ، ةلیقث  هسافنأ  ةحئار  تناك  .بارشلا  نم  ًائیش  فشتراو 

ّدوأ  " .يئاقدصأل ًافالخ  هنود ؛ نم  مهثیدح  اوعبات  نیذلا  هئاقدصأ  ىلإ  رظن  نابرغلا ." حیحص ، : " لاق
". لاحلا هذه  ىلع  يتیؤر  كب  ضرتفی  نكل ال  انعم ، ءاقبلا  كنم  بلطأ  نأ 

اهلمحی يتلا  ةجاجزلاب  ةقالع  باوجلل  ّنأ  ّنظأ  نكل  هعم ، يئاقب  يف  هتبغر  ببس  نع  هلأسأ  نأ  تدرأ 
.هدیب

."؟ شّوشم لاح ؟ ّيأ  : " هتلأس



". يتقیقح ىلع  لب  : " فیضی وهو  هتوص  نال  ّالك ." عقاولا ، يف  ...لجأ  "
". كرأ مل  ينّنأ  يعّدأس  "

". سیرت ةلیمج  نیدبت  : " لاقو ينذأ ، نم  هیتفش  بّرق  ّمث  كنم ." فطل  اذه  "
يتلا ةقیرطلا  ّنأل  كلذك ؛ نكی  مل  يروعش  تیل  .هناكم  نم  زفق  ـي  بلق ّنأ  ترعشو  همالكب ، تئجوف 

". ةیواهلا نع  دعتباو  ةمدخ ، ينِدسأ  : " تلقو تكحض ، .هلوقی  ام  يردی  هّنأب ال  يحوت  ّيلإ  اهب  رظن 
". عبطلاب : " ًابیجم ينزمغ 

امدنع ىّتح  روف ، نع  تافتلالا  يف  بغرأ  مل  ينّنكل  لیو ، حنحنت  .تمستباف  ةمواقملا ، عطتسأ  مل 
.هقافر ىلإ  داع 

.يهجو ّرمحاو  تخرصف  هیفتك ، ىلع  ينلمحو  ةجرحدتم ، ةرخص  لثم  يوحن  لآ  عفدنا  كلذ ، دعب 
". ءاشعلا ىلإ  كذخآس  .ةریغصلا  اهتّیأ  اّیه ، : " لاق

.ًادیعب ينلمحی  لآ  ناك  امیف  روفل  تحّولو  لآ ، رهظ  ىلع  ّيقفرم  تدنسأ 
."؟ اذه ّلك  ناك  ام  : " لوقی عباتو  ينلز ، ـ نأ ّمث  كذاقنإ ." يف  ترّكف  : " دعتبن نحنو  لآ  لاق 
.يرمأل ًاریثك  ّمتهی  لاز  ام  .نزحلا  نم  ءيشب  هلاؤس  حرط  هّنكل  ٍلابم ، ریغ  ودبی  نأ  لواح 

.لاؤسلا اذه  نع  باوجلا  ةفرعم  يف  بغرن  ًاعیمج  انّنأ  ّنظأ  لجأ ، : " میخر توصب  انیتسیرك  تلاق 
."؟ كل لاق  اذام 

.تمستبا ببسلا  اذهل  : " تعباتو تحنحنت  ّمث  هلوقی ." ام  يعی  نكی  مل  .ءيش  ال  : " ةبیجم يسأر  تززه 
". لاحلا هذه  ىلع  وهو  هتیؤر  كحضملا  ...نم 

 -". ببسلا نوكی  نأ  نكمی  الأ  .حیحص  : " لیو لاق 
نع روف  هلاق  ام  عمسیل  ةیافكلا  هیف  امب  ًابیرق  ناك  دقف  .هتلمج  ّمتی  نأ  لبق  هعالضأ  يف  لیو  تزكو 

.رثكأ ءاتسی  يكل ال  لآ ، امّیس  ال  عیمجلا ، ربخی  نأ  هدیرأ  الو  يرهظم ،
ةحشوألا كیحت  يّمأ  تناك  .يترسأ  عم  ةعتممو  ةئداه  تایسمأ  ةیضمت  ىلع  ةداتعم  تنك  تیبلا ، يف 

مالسلا رمغیو  ةأفدملا ، يف  رانلا  لعتشت  امیف  هضورف ، يف  بیلاك  ـي  بأ دعاسی  امنیب  ّيحلا ، دالوأل 
.مالسلا نم  ّوج  يف  طبضلاب ؛ هب  مایقلا  ضرتفی بـي  امب  موقأ  امنیب  ـي ، بلق

، يتدعم ينتملآ  ىّتح  ءاشعلا  ةدئام  ىلإ  ةسلاج  انأو  تكحض  وأ  مخض ، ّباش  ينلمح  نأ  قبسی  مل 
.ربكأ ةیّرح  ةحاسمب  انه  دودحم  مالسلا  .دحاو  تقو  يف  نوثّدحتی  صخش  ةئام  بخص  ىلإ  تیغصأ  وأ 



نورشعلا لصفلا 
.رفزأو قهشأ  يفنأ ، نم  سّفنتأ  تحر 

". سیرت بسحو  ةاكاحم  هذه  : " تفاخ توصب  روف  لاق 
لب بسحو ، ًانابرغ  يسیباوك  يف  َرأ  مل  .اهراهنو  اهلیل  يتایح ، ترّكع  ةقباسلا  ةسلجلاف  .ئطخم  هّنكل 
يف هنم  فاخأ  ام  اذهو  زجعلاو ، بعرلا  يأ  ةاكاحملا ؛ ءانثأ  ّيلع  رطیس  يذلا  هسفن  ساسحإلا  ينباتنا 

لوانت دنع  وأ  مامحتسالا ، ضوح  يف  انأو  ينباتنت  ةئجافم  رعذ  تابون  تحبصأ  .ّنظأ  امبسح  عقاولا ؛
، يناعت يتلا  ةدیحولا  نكأ  مل  .يعباصأ  ينتملآ  ىّتح  يرفاظأ  تمضق  .انه  ىلإ  يقیرط  يف  وأ  روطفلا ،

.كلذ فرعأ  تنكو 
.ّينیع تضمغأو  ةقفاوم ، يسأر  تززه  اذه ، نم  مغرلا  ىلع 

* * *

َرأ مل  ةّرملا  هذه  .يعارذ  يف  ةربإلاو  يندعملا  يسركلا  وه  هركذأ  ام  رخآ  .سماد  مالظ  يف  فقأ  انأ 
ىلإ يلقع ؟ ينبلستو  مالظلا  نم  ّيلع  ّضقنتس  شوحو  ّيأ  .ًابّقرت  ضبنی  ـي  بلق ذخأ  .ًانابرغ  الو  ًالقح ،

؟ اهرظتنأس ىتم 
، بادرسلا يف  يسفن  تدجوف  رونلاب ، ةفرغلا  ألمو  يقوف ، مادقأ  عضب  دعب  ىلع  قرزأ  ّرز  ءاضأ 

ةیلاخ مههوجو  تناك  .مهرودص  ىلع  مهعرذأ  اوكبشو  يلوح ، نوئدتبملا  فقو  امنیب  ةیواهلا ، نم  برقلاب 
ينرعشأ دومجلا  اذهو  مهنم ، ّيأ  كّرحتی  مل  .مهنیب  اهتدجوو  انیتسیرك ، نع  تثحب  .ریباعتلا  نم 

.قانتخالاب
.معانلاو درابلا  جاجزلا  يعباصأ  تسملف  هیلإ ، يدی  تددم  .يتروص  ساكعنا  هّنإ  يمامأ ، ًائیش  تیأر 

اذإ ام  ىرأل  يولعلا  حوللا  ىلع  تطغض  .ةیجاجز  ةرجح  يف  انأ  .يقوف  ًایجاجز  ًاحول  تیأرف  يسأر ، تعفر 
.ةنیجس انأ  .كّرحتی  مل  هّنكل  هحتف ، عیطتسأ  تنك 

ناك .يمامأ  رادجلا  ىلع  ام  صخش  قرط  .ةرصاحم  نوكأ  نأ  ّبحأ  .ةعرسب ال  ضبنی  ـي  بلق ذخأ 
.ًارخاس مستبی  وهو  ّيمدق  ىلإ  راشأ  يذلا  روف 

ّلتباف هایملا ، نم  شنإ  فصن  يف  نآلا  فقأ  ينّنأ  ریغ  نیتّفاج ، يامدق  تناك  ٍناوث ، عضب  لبق 
ةرجحلا لفسأ  نم  قّفدتی  ناك  لب  هردصم ، دجأ  مل  ينّنكل  ءاملا ، عبنی  نیأ  نم  ىرأل  تعكر  .يابروج 

.نیئدتبملا ةعومجم  ىلإ  ّمضناو  ثارتكا ، الب  هیفتك  ّزهف  روف ، ىلإ  ترظن  .بسحو 



.يتضبقب جاجزلا  ىلع  تقرطف  ّيلحاك ، ىّطغو  ةعرسب ، هایملا  بوسنم  عفترا 
!". انه نم  ينوجرخأ  : " تفته

.ربكأ ةّوقب  جاجزلا  ىلع  برضأ  تذخأف  نیتیراعلا ، ّيقاس  قوف  درابلا  ءاملا  عفترا 
!". انه نم  ينوجرخأ  "

، هنذأ يف  تسمهو  اهنم ، برقلاب  ًافقاو  ناك  يذلا  رتیب  وحن  تنحنا  اهّنأ  ریغ  انیتسیرك ، ىلإ  ترظن 
.اكحض ّمث 

لب مههابتنا ، تفل  لواحأ  نكأ  مل  .جاجزلا  ىلع  نیتنثالا  ّيدیب  برضأ  تحُرف  ّيذخف ، هایملا  تّطغ 
، نیتّرم ةّرم ، يفتكب ، رادجلا  تبرضو  تعجارت  مث  .يتّوق  ىصقأب  نونجب ، هیلع  تبرض  .جاجزلا  رسك 

دهاشأ انأو  ةدعاسملا  ةبلاط  تحصو  يفتك ، ينتملآ  نأ  ىلإ  رادجلا  تبرض  .تاّرم  عبرأ  تاّرم ، ثالث 
.يردصو يعالضأو ، يرصخ ، ىلإ  عفتری  ءاملا 

!". مكوجرأ ينودعاس  مكوجرأ ! ةدجنلا ! : " تخرص
.يرعش يف  ةفجترملا  يعباصأ  ترّرم  .قودنصلا  اذه  يف  تومأس  .ةبضاغ  يتضبقب  جاجزلا  تبرض 

رسك ةلواحم  نع  تفّقوت  يرّكف . اّیه ، .اهلاق  ةلمج  يتركاذ  تغدغدف  نیئدتبملا ، نیب  ًافقاو  لیو  تیأر 
يننكمی ءاوهلا  نم  ةنكمم  ةیمك  ربكأ  ىلإ  جاتحأس  .ةلواحملا  ّيلع  نكل  ًابعص ، سّفنتلا  حبصأ  .جاجزلا 

.ٍناوث عضب  لالخ  اهقّشنت 
ىلإ ءاملا  لوصو  عم  فلخلا  ىلإ  يسأر  تلمأو  فقسلا ، نم  برقلاب  تمعف  ءاملا ، يف  يدسج  عفترا 

، كلذ دعبو  .ءاوهلا  نم  يننكمأ  ام  تذخأ  ّمث  يقوف ، جاجزلا  ىلع  يهجو  تطغضو  تقهش ، .ينقذ 
.قودنصلا يف  ينسبحو  ًامامت ، ءاملا  يناّطغ 

، هایملا يف  تطّبخت  .يراكفأ  تّتشتو  ـي  بلق تاضبن  عراست  نم  ةدئاف  ال  رعذلاب . ـي  باصت ال 
كسأر يف  ةاكاحملا  .يمدق  ةكرح  نم  أطبأ  ءاملا  ّنكل  يتّوق ، ىصقأب  جاجزلا  تلكر  .ناردجلا  تبرضو 

. بسحو
.ّينیع هایملا  تقرحأ  .اهب  مّكحتلا  ًاذإ  يننكمی  يسأر ، يف  تماد  ام  .يمف  هایملا  تألمو  تخرص ،

.يل يرجی  امب  نوثرتكی  مهّنإ ال  .لاعفنا  نود  نم  نیئدتبملا  نویع  ّيلإ  تقّدح 
تدعبأ امدنعو  .قّقشت  توص  ناك  ًاتوص ، تعمس  ٍذئدنع ، .يّفكب  رادجلا  تبرضو  ًاددجم ، تخرص 

ّدتما رخآ ؛ ًاقش  هیف  تثدحأو  ةیناثلا ، يدیب  ىرخأ  ةبرض  هیلإ  تهّجوف  جاجزلا ، ىلع  ًاّطخ  تیأر  يدی ،
ينّنأ ول  امك  يردص ، يف  ّداح  ملأب  ترعش  .ةجّرعتمو  ٍةلیوط  ٍطوطخ  يف  يّفك ، نع  ًادیعب  ةّرملا  هذه 



ٍلیوط نینأب  هبشأ  ًاتوص  تعمس  ينّنكل  يمدق ، عباصأ  ينتملآ  .ًادّدجم  رادجلا  تلكر  .ًاران  تعلتبا 
.تفاخو

.دیدج نم  ءاوهلا  تسّفنتف  مامألا ، ىلإ  ام  ةّوق  ينتعفدو  جاجّزلا ، مّطحت 
كّسمتلا ًةلواحم  ّيدی ، ّزهأ  تذخأو  ءاوهلا ، تقّشنت  .ّيسركلا  ىلع  يسفن  تدجوف  تسلجو ، تقهش 

.ّيلإ رظنلاب  ىفتكا  يتدعاسم ، نع  ًاضوع  نكل ، .ينیمی  ىلإ  ًافقاو  روف  ناك  .ٍءيشب 
."؟ اذام : " هتلأس

."؟ كلذ تلعف  فیك  "
."؟ تلعف اذام  "

". جاجزلا ترسك  "
تسسحأ تفقو ، امدنعو  .ّيسركلا  نع  ياقاس  تقلز  ـ ناف ّيلإ ، هدی  روف  ّدم  ًاریخأ ، يردأ ." "ال 

.ءودهلاو رارقتسالاب 
ّمث قاوّرلا ، يف  ٍةعرسب  انیشم  .نآ  يف  ينّرجیو  ةفرغلا  جراخ  ىلإ  يندوقی  يعارذب ، كسمأ  ّمث  دّهنت ،

.لأسأ نأ  نود  نم  تامولعم  ّيأ  ينیطعی  نل  هّنكل  ٍتمصب ، ّيلإ  قّدح  .يعارذ  تبحسو  تفّقوت 
."؟ اذام "

". ةحماج ِتنأ  : " باجأ
يناسل ّنأ  ّدب  ال  فرع !؟ فیك  نكل ، .فرعی  هّنإ  .يئابرهك  ٍرایت  لثم  فوخلا  َّيف  ىرسو  هیلإ ، تقّدح 

.ًائطاخ ًائیش  تلقو  ّلز ،
."؟ ةحماج ىنعم  ام  : " هتلأسو رادجلا  ىلع  تأكتا  كلذل  .يعیبط  ٍلكشب  فّرصتأ  نأ  بجی 

دقل .ةّرملا  هذه  حضاو  رمألا  ّنكل  ةیضاملا ، ةّرملا  يف  كلذب  ُتهبتشا  .ءابغلا  ّيلع  يلّثمت  ال  : " باجأ
يف توملا  نیدیرت  تنك ال  نإ  نكل  لیجسّتلا ، حسمأس  .ةحماج  ِتنأ  يلاّتلابو  ةاكاحملا ، ةسلجب  تمكحت 

". ةرذعملا نآلاو ، تاسلجلا ! لالخ  رمألا  اذه  ءافخإل  ةقیرط  داجیإ  كیلعف  ةیواهلا ، رعق 
دقل .يترجنح  يف  ضبنی  ـي  بلق ّنأ  ول  امك  ترعشف  هفلخ ، بابلا  قفصو  ةاكاحملا ، ةفرغ  ىلإ  داع 

.حومج لیلد  فّرصتلا  اذه  نأ  فرعأ  نكأ  مل  .جاجزلا  ترسكو  ةاكاحملاب ، تمّكحت 
؟ فرع فیك 

.اهدجأ نیأ  فرعأو  ةبوجأ ، ىلإ  ةجاحب  انأ  .ّرمملا  يف  يقیرط  تعباتو  رادجلا ، نع  تدعتبا 
* * *



.يروت اهیف  تیقتلا  يتلا  مشولا  ةلاص  ىلإ  ةرشابم  تبهذ 
ٍصاخشأ ةثالث  تیأر  .لمعلا  وأ  ةسردملا  يف  مهمظعمف  ةریهظلا ، دعب  جراخلا  يف  ًارثك  سانلا  نكی  مل 

تناك يتلا  يروتو  رخآ ، لجر  عارذ  ىلع  ًادسأ  مسری  ناك  يذلا  يناثلا  ماشوألا  ماّسر  مشولا ؛ ةلاص  يف 
.تلخد امدنع  ّيلإ  ترظن  .ةلواطلا  ىلع  قاروألا  نم  ةعومجم  بّترت 

ملو هلعفی ، امب  ًاجمدنم  ناك  يذلا  رخآلا  ماشوألا  ماّسر  ىلإ  تَرظنو  سیرت ." ًابحرم  : " تلاق
". فلخلا ىلإ  بهذنلف   " .ينظحالی

ةعضب ىلع  يوتحت  ىرخألا  ةفرغلا  تناك  .نیتفرغلا  نیب  لصفت  يتلا  ةراتسلا  فلخ  ىلإ  اهتعبت 
، ةراتسلا يروت  تقلغأ  .رطأ  يف  ةعوضوم  ةّینف  لامعأو  قاروأ ، ةعومجمو  ربحو ، مشو ، ربٕاو  ٍسارك ،

لغشأل ضرألا  ىلع  ةّفخب  يمدقب  برضأ  تحرو  اهنم ، برقلاب  تسلج  .يساركلا  دحأ  ىلع  تسلجو 
.يسفن

."؟ ةاكاحملا تاسلج  ریست  فیك  يرجی ؟ اذام  : " ينتلأس
". تعمس امك  دئاز  ٍوحن  ىلع  ًاّدج ؛ ةدّیج  : " ةلئاق يسأر  تززه 

". هآ "
ال ذإ  تدّدرت ، ...نوكأ ." نأ  هینعی  يذلا  ام  .مهفأ  يكل  ينیدعاس  كوجرأ ، : " تفاخ توصب  تلق 

."؟ تاسلجلاب اذه  ةقالع  امو  يتلكشم ؟ ام   " .انه ةحماج  ةملك  ظفل  ردجی بـي 
ىلع رذحلا  ادبو  اهردص ، ىلع  اهیعارذ  تكبش  ّمث  اهّیسرك ، رهظ  ىلع  تأكّتاو  يروت ، حمالم  تلّدبت 

.اههجو
سیل هب  ّرمی  ام  ّنأ  ةاكاحملا -  ةسلج  يف  وهو  كردُی -  صخش  تنأ  ...تنأ  ىرخأ ، رومأ  نیب  نم  "

، مامألا ىلإ  تلام  ...ًاضیأ ." تنأ  .اهفاقیإ  ىّتح  وأ  ةسلجلاب ، مّكحتلا  ىلع  ًارداق  يلاّتلاب  نوكیو  ًایقیقح ،
". توملا ىلإ  ةلاّیم  تنأف  ...ةعاجش  كنوكل  ًارظن  : " تعبات ّمث  ّينیع ، ىلإ  ترظنو 

ىلإ يلخاد  رّتوتلا  دعاصت  .كانه  تّرقتسا  اهتلاق  ةلمج  ّلك  ّنأ  ول  امك  يردص ؛ ىلع  لقثب  ترعش 
...وأ خرصأ ، وأ  يكبأ ، نأ  بجی  هلامتحا ؛ ىلع  ةرداق  ریغ  تحبصأ  نأ 

."؟ تومأس ًاذإ  : " تلقو اهتدالو ، روف  تتام  ةنشخ ، ةفیفخ  ةكحض  يّنع  تردص 
نم ةرادجلا  رابتخا  جئاتن  ُتحسم  دقل  .دعب  كرمأب  نوفرعی  ةعاجشلا ال  ةداقف  ةرورضلاب ، سیل  : " تلاق
نلف كرمأب  اوفرع  نإ  ةقثاو ، ينوك  نكل ، .تاذلا  ناركن  اهّنأ  ىلع  ًایودی  كتجیتن  تلخدأو  ًاروف ، ماظنلا 

". كلتق نع  اوعّروتی 



ةلجع ىلع  تناك  نٕاو  ةنزاوتم ، ودبت  يهف  .نونجلا  اهیلع  ودبی  ال  عقاولا ، يف  .تمصب  اهیلإ  تقّدح 
نوكت نأ  ّدب  ال  كلذ ، عمو  .نازّتالا  مدع  نم  يناعت  اهّنأ  ًاقلطم  ظحالأ  مل  ينّنكل  ءيشلا ، ضعب  اهرمأ  نم 

ىلع نیرداق  دارفألا  ناك  ول  ىّتح  .انتنیدم  يف  ةمیرج  عوقو  نع  يتایح  لاوط  عمسأ  مل  انأف  .ةبرطضم 
.مئارجلا اوبكتری  نأ  نكمی  تاعامجلا ال  ةداق  ّنإف  كلذ ،

اوداع ام  سانلاف  .يلتق  ىلإ  ةعاجشلا  ةعامج  ةداق  دمعی  نأ  نكمی  ال  .هیف  غلابم  كفوخ  : " تلق
."؟ تاعامجلا كلت  ّلك  ...ّلك  نم  فدهلا  ام  ّالٕاو  كلذب ؛ نوموقی 

."؟ كلذ نینظت  الأ  هآ ! "
اولتق دقل   " .ئجافم بضغ  اهحمالم  ىلع  رهظ  امیف  ّيلإ ، تقّدحو  اهیتبكر ، ىلع  اهیدی  تعضو 

."؟ هنع كزّیمی  يذلا  ام  ًاذإ ؟ كولتقی  نل  اذاملف  يخأ ،
."!؟ كاخأ اولتق  : " بارغتساب اهتلأس 

تاسلج نم  موی  رخآ  يف  .ةمساح  نكت  مل  هرابتخا  جئاتن  ّنكل  ةفرعملا ، نم  انلقتنا  انالك  .يخأ  لجأ ، "
ةدّیج جئاتن  ىلع  لصحی  ناك  يخأ  ّنكل  .رحتنا  هّنإ  لیق  .ةیواهلا  يف  هتّثج  ىلع  روثعلا  ّمت  ةاكاحملا ،

؟ كلذك سیلأ  خأ ، كیدل  : " ةفیضم نزحب  اهسأر  تّزه  ًادیعس ." ناك  ىرخأ ، ةئدتبم  دعاویو  بیردتلا ، يف 
."؟ ةیراحتنا لویم  هیدل  تناك  ول  نیفرعتس  تنك  كّنأ  نیّنظت  الأ 

ناك ول  ىّتح  .ةفیخس  يل  تدب  اهتاذ  ّدحب  ةركفلا  ّنكل  راحتنالا ، ىلع  ًامدقم  بیلاك  لّیختأ  نأ  تلواح 
.هیلإ ةبسنلاب  ًاحورطم  سیل  رایخلا  اذه  ّنإف  ًاسئای ، بیلاك 

له اهیخأ ؟ توم  دعب  هتعضو  له  .ىنمیلا  اهعارذ  ىلع  رهنل  ًامشو  تیأرف  نیعوفرم ، اهاّمك  ناك 
؟ هیلع بّلغتلا  تدارأ  يذلا  رخآلا  فوخلا  وه  رهنلا 

لكشبو ًاّدج ، ةدّیج  جئاتن  ىلع  يجروج  لصح  بیردتلا ، نم  ةیناثلا  ةلحرملا  يف  : " اهتوص تضفخأ 
وحن ىلع  نوبّردملا  هب  ّمتها  ٍذئدنعو ، .ةبعللاك  هیلإ  ةبسنلاب  تناك  لب  ...هفخت  مل  ةاكاحملا  ّنإ  لاق  .عیرس 

.جئاتنلا مهیلإ  لقنی  هبّردم  كرت  نع  ًاضوع  تاسلجلل ؛ عضخی  امدنع  ةفرغلا  يف  نورهمجتی  اوناك  .ّصاخ 
.هسفنب هتیؤرل  ةعاجشلا  ةداق  دحأ  ىتأ  هل ، ةسلج  رخآ  يفو  .تقولا  لاوط  هلوح  نوسماهتی  اوذخأ  امك 

". يجروج ىفتخا  يلاتلا ، مویلا  يفو 
يننكمی .جاجزلا  رسك  ىلع  ينتدعاس  يتلا  ةراهملا  تنقتأ  نإ  ةاكاحملا ، تاسلج  يف  عربأ  نأ  يننكمی 

؟ لعفأس له  نكل  كلذ ، يننكمی  .ّيبّردم  رظن  تفلی  ّدح  ىلإ  عربأ  نأ 
."؟ ةاكاحملا تاسلج  رییغت  دّرجم  رمألا ؟ يف  ام  ّلك  اذهأ  : " تلق



". هفرعأ ام  ّلك  اذه  نكل  كلذ ، يف  ّكشأ  : " تباجأ
."؟ ةاكاحملاب مّكحتلا  ىلع  ةردقلا  يأ  كلذب ؟ نوفرعی  صاخشألا  نم  مك  : " اهتلأسو روف ، يف  ترّكف 

، ةرشابم مهسفنأب  اهوربتخا  سانأ  وأ  كیلع ، ءاضقلا  نودیری  سانأ  اّمإ  صاخشألا : نم  ناعون  : " تلاق
". يلثم نیرخآ ؛ صاخشأ  ربع  وأ 

وه له  .ّيلع  ءاضقلا  دیری  ال  هّنأ  ينعی  اذه  .جاجزلل  يرسك  لیجست  حسمیس  هّنإ  روف  يل  لاق 
؟ هتقیدص مأ  هقیدص ؟ مأ  هترسأ ؟ دارفأ  دحأ  مأ  حماج ؟

.يراكفأ تّتشی  هعدأ  نأ  بجی  ذإ ال  يسأر ، نم  ةركفلا  تدرط 
."؟ ةاكاحملاب مّكحتلا  عیطتسأ  تنك  نإ  ةعاجشلا  ةداق  ّمتهی  اذامل  .مهفأ  ال  : " ءطبب اهل  تلق 

يذلا دیحولا  ءيشلا  : " تفاضأو امهضعب ، ىلع  اهیتفش  تقبطأ  هب ." كتربخأل  ببسلا ، تمهف  ول  "
مهّمهی يذلا  وهو  رخآ ؛ رمأل  ًاضراع  هنوك  لب  ةاكاحملا ، رییغت  سیل  هب  نوّمتهی  ام  ّنأ  وه  هیلإ  تلّصوت 

". لعفلاب
فیك كومّلع  سانلا  ءالؤه  .سیرت  ًادّیج  يرّكف  : " ةلئاق اهیلع  تطغضو  يدیب ، يروت  تكسمأ 

."؟ كلتق ىّتح  وأ  كئاذیإ ، ىلع  نیرداق  ریغ  مهّنأ  نیّنظت  له  .نیلتاقت  فیكو  ًاسّدسم ، نیمدختست 
: تَفقوو يدی ، تَكرت 

". سیرت ةرذح  ينوك  .ةلئسألا  حرطب  داب  أدبی  نأ  لبق  باهذلا ، ّيلع  "



نورشعلاو يداحلا  لصفلا 
فیك ركذأ  .رایتخالا  لفح  ذنم  قفنلا  اذه  ربعأ  مل  .يدرفمب  تیقبو  يفلخ ، بادرسلا  باب  قلغُأ 

مل انأف  .ةقثاو  ىطخب  هتربعف  مویلا ، امأ  .ءوضلا  نع  ثحبأ  انأو  ةدّدرتم ، تاوطخب  مویلا ، كلذ  يف  ُتلخد 
.ءوضلا ىلإ  ةجاحب  دعأ 

نع نیتلاقم  ةفرعملا  ةعامج  ترشن  مویلا ، كلذ  ذنمو  .يروت  عم  يثیدح  ىلع  ماّیأ  ةعبرأ  تّرم 
 - ةجزاطلا هكاوفلاو  تارایسلاك  ةیهافرلا -  لئاسو  عنمت  اهّنأ  اهتمهّتا  ىلوألا ، يف  .تاذلا  ناركن  ةعامج 
يتلا اراك ، لیو ، ةقیقشب  ترّكف  هتأرق ، امدنع  .عیمجلا  ىلع  دهزلا  أدبم  ضرفل  ىرخألا  تاعامجلا  نع 

.مهیلإ عئاضبلا  لوصو  عنمب  يّمأ  تمهّتا 
نع تلءاستو  تاعامجلا ، ةّیقب  نم  نییموكح  نیلوؤسم  رایتخا  مدع  تلوانتف  ةیناثلا ، ةلاقملا  اّمأ 
ىلع تعّجش  امك  .نیینانأ  ریغ  مهّنأ  مهسفنأ  نع  نوفّرعی  صاخشأ  ىوس  ةموكحلا  ّمض  مدع  ببس 

، ًاّدج ًایقطنم  كلذ  ُتدجو  .يطارقمیدلا  باختنالا  ىلع  ةمئاقلا  ةیضاملا ، ةیسایسلا  ةمظنألا  ىلإ  ةدوعلا 
.ةینالقعلا عانقب  ةهّومم  ةروثلا ؛ ىلإ  ةوعد  نوكی  نأ  يف  تككشو 

.ةّرم رخآ  اهتیأر  امدنع  تناك  امك  ًامامت  ةوجفلا ؛ ربع  ةدودمم  ةكبشلا  تناك  .قفنلا  رخآ  ىلإ  ُتلصو 
مل .ةكبشلا  دومع  ُتكسمأو  روف ، اهیلإ  ينداق  يتلا  ةیبشخلا  ةّصنملا  ىلإ  ةیّدؤملا  تاجردلا  ُتدعص 

، ًابیرقت ریكفت  نود  نم  كلذب  تمقف  نآلا ، اّمأ  .انه  لّوألا  يموی  يف  ّيعارذب  يدسج  عفر  نم  نّكمتأ 
.ةكبشلا طسو  ىلإ  ُتجرحدتو 

البو موجن ، الب  نوللا ، ةیلحك  تناك  .ءامسلا  ىلٕاو  ةرفحلا ، ىلع  ةّلطملا  ةیلاخلا  ينابملا  ىلإ  ترظن 
.رمق

، ىلوألا ةلاقملا  ترشن  امدنع  .ةمعن  هذهو  يّنع ، نوهّومی  ءاقدصأ  ّيدل  نكل  تالاقملا ، ينتجعزأ 
، ةیناثلا ةلاقملا  دعبو  .ةكعك  ةطلخ  ةبرجتب  انل  حامسلاب  ةعامجلا  خبطم  يف  ةاهطلا  دحأ  انیتسیرك  تعنقأ 

.ءاشعلا ةعاق  يف  نیتعاسل  انبعلف  قرو ، ةبعل  نیلرامو  ایروی  ينمّلع 
، انه ىلإ  يئیجم  ببس  رّكذتأ  نأ  تدرأ  ينّنأ  ّمهألاو  .يدحو  نوكأ  نأ  تدرأ  ةلیللا  هذه  ينّنأ  ریغ 

هینعی ام  فرعأ  نأ  لبق  ىّتح  كلذ ؛ لجأ  نم  ٍلاخ  ىنبم  نم  زفقلا  ّدح  ىلإ  ءاقبلا ، ىلع  يمیمصت  ببسو 
.ةكبشلا بوقث  ربع  يعباصأ  ترّرم  .ةعاجشلا  ةعامج  ىلإ  ءامتنالا 

.مهلثم ةّرحو  ةئیرج  نوكأ  نأ  تدرأ  .ةسردملا  يف  مهارأ  تنك  نیذلا  ناعجشلا  لثم  نوكأ  نأ  تدرأ 



نع تزفق  امدنع  هتلعف  ام  اذهو  .بسحو  ناعجشلا  نودّلقی  اوناك  لب  دعب ، ءاضعأ  اوحبصی  مل  ءالؤه  ّنكل 
.دعب فوخلا  ىنعم  فرعأ  نكأ  مل  حطسلا ؛ كاذ 

مرضأ ّمث  دومع ، ىلإ  ةدّیقم  اهدحأ  يف  تنك  .فواخم  ةعبرأ  تهجاو  ةیضاملا ، ةعبرألا  ماّیألا  يف 
يف اّمأ  .ينفذاقتت  جاومألاو  رحبلا ، يف  ةّرملا  هذه  ًادّدجم ، قرغأ  تنك  رخآ ، يفو  .ّيمدق  تحت  رانلا  رتیب 
رانلا قالطإ  ىلع  تربجُأ  عبارلا ، يفو  .توملا  ىّتح  ءطبب  فز  ـ نت يهو  يتلئاع  تدهاشف  ثلاثلا ،

.فوخلا ىنعم  نآلا  فرعأ  تحبصأ  .مهیلع 
، كاذموی .حطسلا  ىلع  دیدج  نم  ةفقاو  ينّنأ  تلّیخت  .ّينیع  تضمغأف  ةحتفلا ، نم  ءاوهلا  ّيلع  ّبه 

هتیمرو صیمقلا ، ترّوكو  ًاموی ، تفشك  دق  تنك  اّمم  رثكأ  يدسج  نم  ادبف  ةیدامرلا ، يترتس  رارزأ  تككف 
.رتیب ردص  ىلع 

لب ةعاجشلا ، ةعامج  ىلإ  ءامتنالا  تدرأ  ينّنأل  حطسلا  نم  زفقأ  مل  .ةئطخم  انأ  ّالك ، .ّينیع  تحتف 
يّنم ءزجب  فرتعأ  نأ  تدرأ  .ينوفرعی  نأ  مهتدرأو  ًاساسأ ، ناعجشلا  نم  ةدحاو  تنك  ينّنأل  تزفق 

.هءافخإ تاذلا  ناركن  ةعامج  ّيلع  تضرف 
ام ىصقأ  ىلإ  ّيمدق  عباصأ  تددم  ّمث  ًادّدجم ، ةكبشلاب  يعباصأ  تقّلعو  يسأر ، قوف  ّيدی  تددم 

ينهذ ناك  كلذكو  ةنكاسو ، ةیلاخ  لیللا  ءامس  تناك  .ةكبشلا  نم  نكمم  ءزج  ربكأ  تللتحاو  يننكمی ،
.ماّیأ ةعبرأ  ذنم  ىلوألا  ةّرملل 

* * *

مهدحأ كسمأ  دقف  سمألا ، لثم  ةاكاحملا  تناك  مویلا ، .ًاقیمع  ًاسفن  تذخأو  ّيدی ، نیب  يسأر  تعضو 
.ينبقاری روف  تیأر  يسأر ، تعفر  امدنعو  .يترسأ  ىلع  رانلا  قلطأ  نأ  ينرمأو  يدیب ،

". ةیقیقح تسیل  ةاكاحملا  ّنأ  فرعأ  : " تلق
يقطنم اذه  .مهیلع  رانلا  قالطإ  نیدیرت  الو  كترسأ ، دارفأ  نیّبحت  تنأ  .حرشلل  يعاد  ال  : " باجأ

". ةیاغلل
يننأ ّالإ  حرشلل ، ةّرطضم  تسل  ينّنإ  لاق  هّنأ  عمو  ةاكاحملا ." يف  ّالإ  مهتیؤرل  ةصرفلا  يل  حنست  "ال 

انأف محللا ؛ ىّتح  ةموضقم  يرفاظأ  تناك  .فوخلا  اذه  ةهجاوم  ّيلع  بعصی  اذامل  فرعی  نأ  هتدرأ 
ىلإ قاتشت  ...الأ  .مهیلإ  قاتشأ  انأ   " .ةیماد عباصأب  حابص  ّلك  ظقیتسأو  يمون ، ءانثأ  يف  اهیلع  ّضعأ 

."؟ ًادبأ كترسأ 
". يدایتعا ریغ  اذه  ّنكل  .ّالك  : " باجأ ًاریخأو  هسأر ، روف  أطأط 



مل اذامل  هترسأ ؟ تناك  فیك  .بیلاك  ردص  ىلع  ًاسّدسم  بّوصأ  تنك  ينّنأ  يناسنأ  هّنإ  ىّتح  لعفلاب ،
؟ اهرمأل ثرتكی  دعی 

.هیلإ ترظنو  بابلا ، ضبقم  ىلع  يدی  تعضو 
؟ حماج تنأ  له  يلثم ؟ تنأ  له  تمصب : هتلأس 

ّلقأ ودبی  ذخأ  تمصلا ، رارمتسا  عمو  ّينیع ، ىلإ  رظن  .ًاریطخ  ودبی  ةملكلاب  ریكفتلا  دّرجم  ىّتح 
نأ امك  ترعش  ثیح  تارظنلا ، وه  ينلدابو  ًالّوطم ، هیلإ  ترظن  دقف  .ي  ـ بلق تاقد  عمسأ  تنك  .ةیّدج 

تعراستو انفوقو ، لاط  .امّبر  لّیختأ  يننأ  عم  هعامس ؛ رخآلا  عیطتسی  ءيش ال  لوق  لواحی  انم  الك 
.هینیع يف  قرغأ  يننأ  ترعشو  يتاضبن ،

.ّرمملا ربع  تعفدناو  بابلا ، تحتف 
نأ بجی  يذلا  دیحولا  ءيشلا  يه  تابیردتلاف  .ةلوهسلا  هذهب  ينهذ  تیتشتب  هل  حمسأ  نأ  بجی  ال 
عم ثدح  امك  يلقع ؛ ينبلست  نأ  يغبنی  .ربكأ  ًابارطضا  تاسلجلا  يل  بّبست  نأ  يغبنی  .ينهذ  لغشی 
اّمأ .رادجلا  ىلإ  قّدحی  وهو  هریرس ، ىلع  ًارّوكم  لیللا  يضمی  لب  مانی ، ًالثم ال  ورد  .نیئدتبملا  ةّیقب 

يرفاظأل يمضقو  يسیباوك ، لعجی  يذلا  رمألا  هتداسوب ؛ هءاكب  متكیو  هسیباوك ، يف  ةلیل  ّلك  خرصیف  لآ 
.نیرخآلا عم  ةنراقملاب  ءيش  ال 

ببس نعو  ـي ، بطخ نع  لءاستأو  يقوف ، ریرسلا  تاصاّفر  ىلإ  قّدحأف  ةّرم ، ّلك  لآ  خارص  ينظقوی 
؟ رخآ رمأ  ةّمث  مأ  يتوق ، ببس  ةحماج  ينوك  له  .عیمجلا  راهنی  امنیب  ةدماص  ينوك 

نیئدتبملا نم  ددع  ةّرم : ّلك  يف  هارأ  يذلا  هسفن  دهشملا  ةیؤر  تعّقوت  ربنعلا ، ىلإ  تدع  امدنع 
يف ةعومجم  يف  نیفقاو  اوناك  كلذ  نع  ًاضوع  مهنكلو  .غارفلا  ىلإ  نوقّدحی  مهتّرسأ  ىلع  نیدّدمملا 

، كلذل .ةسكاعملا  ةهجلا  ىلإ  ًاهَّجَوم  هدی ، يف  ًاحول  ًالماح  مهمامأ  كیرإ  فقو  .ةفرغلا  نم  رخآلا  فرطلا 
.لیو نم  برقلاب  تفقو  .هیلع  بتك  ام  ةیؤر  عطتسأ  مل 

اذإ اّمم  ةقثاو  تسل  انأف  .ىرخأ  ةلاقم  عّمجتلا  اذه  ببس  نوكی  ّالأ  تیّنمت  يرجی ."؟ اذام  : " تسمه
.يهاجت ءادعلا  نم  دیزملا  لامتحا  ىلع  ةرداق  تنك 

". ةیناثلا ةلحرملا  يف  انبتارم  : " لاق
". ةیناثلا ةلحرملا  يف  دحأ  داعبتسا  ّمتی  نل  هّنأ  تننظ  : " تسمه

". انمّدقت نع  ریرقت  دّرجم  اذه  .دحأ  دعبتسُی  نل  "
.يسأرب تأموأ 



هقّلعو حوللا  كیرإ  عفر  .يتدعم  يف  حبسی  ام  ًائیش  ّنأ  ول  امك  حوللا ؛ يتیؤر  ىدل  بارطضالاب  ترعش 
.هیلع بتك  ام  ةءارقل  ًابناج  يسأر  تلمأو  ةفرغلا ، ىلع  تمصلا  مّیخ  ًابناج ، فقو  امدنعو  .رامسملا  ىلع 

.ةمئاقلا سأر  ىلع  يمسا  ناك 
ةعباسلا نیتبترملا  يف  لیوو  انیتسیرك  تّلح  .ةمئاقلا  ةءارق  تعبات  ينّنكل  يوحن ، سوؤرلا  تتفتلا 
بناجب ةنّودملا  ةّدملا  ىلإ  ترظن  امدنع  نكل  ةیناثلا ، ةبترملا  يف  لحف  رتیب ، اّمأ  .يلاوتلا  ىلع  ةعساتلاو 

.عساش اننیب  قرفلا  ّنأ  تكردأ  همسا ،
.ةیناث نوعبرأو  سمخو  ناتقیقدف  انأ  اّمأ  قئاقد ، ينامث  رتیب  ىدل  ةاكاحملا  ةّدم  لّدعم  ناك 

". سیرت تنسحأ ، : " ضفخنم توصب  لیو  لاق 
ام فرعأ  ينّنكل  ىلوألا ، ةبترملا  تللتحا  ينّنأل  حرفأ  نأ  بجی  .حوللا  ىلإ  قّدحأ  انأو  يسأر  تززه 

ُتحبصأ .ًادعاصف  نآلا  ذنم  ّيلع  نودقحیس  مهّنإف  ًاساسأ ، يننوهركی  هؤاقدصأو  رتیب  ناك  نإ  .كلذ  هینعی 
.أوسأ وه  ام  ّلحی بـي  دق  لب  ال  ةیلاتلا ، يه  ينیع  نوكت  دقو  .دراودإ 

ياوس دحأ  ّقبتی  ملو  ءطبب ، نیئدتبملا  ةعومجم  تقّرفت  .ةمئاقلا  رخآ  يف  هتدجوو  لآ ، مسا  نع  تثحب 
ّنأ وه  ةدّیجلا  يجئاتنل  دیحولا  ببسلا  ّنأ  هربخأ  نأو  لآ ، يساوأ  نأ  تدرأ  .لآو  لیوو ، رتیبو ، انأ ،

.فلتخم يغامد 
نم ّلقأ  فوخب  ترعشل  ّيلإ ، قّدح  ول  .هتاكرح  نم  ةكرح  ّلك  يف  رّتوتلا  ادبو  ءطبب ، رتیب  رادتسا 

ةظحللا يف  ّيلإ  تفتلا  هّنأ  ریغ  هریرس ، وحن  ىشم  .ٍفاص  دقح  ةرظن  اهب ؛ ينامر  يتلا  ةرظنلا  كلت 
.ّيفتك نم  ّلك  ىلع  ًادی  ًاعضاو  رادجلا ، ىلإ  ينعفدو  ةریخألا ،

ةحئار تممتشا  ثیح  ًابیرق ، ههجو  ناك  ةتّمزتم ." ّيلع  قّوفتت  نل  : " ىعفألا حیحفك  توصب  سمهو 
."؟ كلذ نم  ِتنّكمت  فیك  كّبرب ، كلذ ؟ ِتلعف  فیك   " .هسافنأ

؛ خرصأ يكل ال  ينانسأ  ىلع  تررص  .ًادّدجم  رادجلا  ىلع  ةّوقب  ينعفد  ّمث  ًالیلق ، مامألا  ىلإ  ينّدش 
ًادیعب هّرجو  رتیب ، صیمق  ةقایب  لیو  كسمأ  ٍذئدنع ، .يرقفلا  يدومع  لفسأ  ىّتح  ّدتما  ةبرضلا  ملأ  ّنأ  عم 

.يّنع
". ةریغص ةاتف  ىلع  نووقتسی  ءانبجلا  مهدحو  .اهنأشو  اهعد  : " هل لاق 

اهقیرط نم  كحیزتس  ًابیرق  ّيبغ ؟ مأ  ىمعأ ، تنأ  له  ةریغص ! ةاتف  : " لیو عارذ  دعبی  وهو  رتیب  ّدر 
.كسكع ىلع  سانلاب ، بعالتت  فیك  فرعت  اهّنأل  اذه  ّلكو  ءيش ؛ ىلع  لصحت  نلو  ةعامجلا ، نمو 

". ينربخأو لاعت  ًاعیمج ، انیلع  يضقتس  اهّنأ  كردت  امدنع  كلذل ،



.مههوجو ولعی  زازئمشالاو  وردو ؛ يلوم  هتعبتو  فصاع ، لكشب  ربنعلا  نم  رتیب  جرخ 
". ًاركش : " لیول تلق 

."؟ انب بعالتلا  نیلواحت  له  حیحص ؟ اذه  له  : " ءودهب ينلأس 
". ًاعیمج مكلثم  بسحو ، يعسو  يف  ام  لذبأ  انأ  كلذ ؟ قّدصت  فیك  كیلع ! هللااب  : " هتبجأو تسبع 
نیفّرصتت ّمث  نمو  كیلع ، قفشن  يكل  ةفیعضلا  رود  نیلّثمت  امّبر  .فرعأ  ال  : " لاقو ًالیلق  هیفتك  ّزه 

."؟ انسفنأب انتقث  يرّمدتل  ةّوقب 
". اذهك ءيش  ىلع  مدقأ  نلو  مكتقیدص ، انأ  مكسفنأب ! مكتقث  رّمدأل  : " همالك ترّرك 

.ًامامت سیل  ينقّدصی ؛ مل  هّنأ  حضاولا  نم  نكل  ًائیش ، لقی  مل 
: تفاضأو فطاعت ، نود  نم  ّيلإ  ترظن  ّمث  اهریرس ، نع  تزفق  لیو ." ًایبغ  نكت  ال  : " انیتسیرك تلاق 

". لّثمت اهّنإ ال  "
ةفرغلا يف  يدحو  تحبصأف  لیو ، اهعبت  .بابلا  قلغت  نأ  نود  نم  تجرخو ؛ انیتسیرك  ترادتسا  مث 

.ریخألاو ىلوألا  .لآ  عم 
ناك ول  امك  كلاهتملا ؛ هدسجو  نیتینحنملا ، هیفتكب  مویلا ، وه  امك  ًاریصق  يل  ادب  نأ  لآل  قبسی  مل 

.ریرسلا فرط  ىلع  ًاسلاج  ناك  .ةدّعجم  ةقرو 
."؟ ریخب تنأ  له  : " هتلأس

". عبطلاب : " لاق
ىمعألا ال هدحوف  ّيلكش ؛ فّرصت  دّرجم  هل  يلاؤس  ناك  .ًالجخ  ّرمحملا  ههجو  نع  يرظنب  تحشأ 

.ریخب سیل  لآ  ّنأ  كردی 
". ...نإ كتبترم  نیسحت  كنكمی  ًایئاهن ، سیل  اذه  : " تلق

تیهنأ نإ  هل  لوقأ  اذام  ىّتح  فرعأ  نكأ  مل  عقاولا ، يف  .ّيلإ  رظن  امدنع  مالكلا  نع  تفّقوتو 
نم اهیف  ام  ربتختو  انبولق ، قامعأ  لخدت  لب  ةیجیتارتسا ، ّيأ  نّمضتت  ال  ةیناثلا  ةلحرملاف  .يمالك 

.ةعاجش
". ةطاسبلا هذهب  سیل  رمألا  نیرتأ ؟ : " لاق

". فرعأ "
". لهس ءيش  ّلك  لهس ، اذه  كیلإ ، ةبسنلاب   " .هنقذ فجتراو  كلذ ." ّنظأ  ال  : " هسأر ّزهی  وهو  لاق 

". ًاحیحص سیل  اذه  "



". يتدعاسم كنكمی  هّنأ  ّنظأ  .سكعلا ال  كئاعّداب  يننیدعاست  تنأ ال  : " ًافیضم هینیع  ضمغأ  ىلب ." "
ينّنأ تسسحأ  .هایملاب  ةلقثم  يسبالم  تحبصأو  ناضیف ، يف  ّوتلل  تیشم  ينّنأ  ول  امك  ترعش 

، تاذلاب انأ  مأ  هتدعاسم ، عیطتسی  ًادحأ ال  ّنأ  دصقی  ناك  اذإ  ام  فرعأ  .ةدئاف ال  البو  ةكَبرمو ، ءاقرخ ،
.كلذ نع  ةزجاع  تنك  ينّنكل  هتدعاسم ، تدرأ  .يناحیری  مل  نیریسفتلا  ّنأ  ریغ 

مدع ىلع  هنم ؟ ةعاجش  رثكأ  ينوك  ىلع  مالع !؟ نكل ، .راذتعالا  ةینِب  مالكلاب  تأدب  ...انأ ." "
!؟ هتاساومل ةبسانم  ةقیرطب  يتفرعم 

يدحو ءاقبلا  .هیّدخ ...."  تلّلبو  هینیع ، يف  عّمجتت  تناك  يتلا  عومدلا  تباسنا  ...دیرأ ." : " لاق
". بسحو

.رخآ ءيش  لعف  عطتسأ  مل  ينّنكل  ًادیحو ، هكرت  ردجی بـي  نكی  مل  .يرهظ  تردأو  يسأرب ، ُتأموأ 
.تیضمو يفلخ ، بابلا  تقلغأ 

يل موی  لّوأ  يف  ةیاهن  الب  يل  تدب  يتلا  قافنألا  تربعو  برشلل ، ةصّصخملا  هایملا  ةروفانب  تررم 
ىلإ تیتأ  نأ  ذنم  يترسأ  اهیف  لذخأ  يتلا  ىلوألا  ةّرملا  تسیل  هذه  .كلذ  تظحال  داكلاب  مویلا  ينّنكل  انه ،

ترتخا ينّنكل  هلعف ، ّيلع  ام  فرعأ  تنك  ةقباسلا ، تاّرملا  يفف  .كلذك  يل  تدب  ام ، ببسل  نكل  انه ،
له سانلا ؟ هیلإ  جاتحی  ام  ةیؤر  ىلع  ةردقلا  تدقف  له  .لعفأ  اذام  فرعأ  ملف  ةّرملا ، هذه  اّمأ  .هلعف  مدع 

؟ يسفن نم  ًاءزج  تدقف 
.ریسلا تعبات 

* * *

مل يننكل  يدحو ، نوكأ  نأ  دیرأ  .دراودإ ال  لحر  موی  هیف  تسلج  يذلا  قاورلا  ىلإ  ام  ةقیرطب  ُتلصو 
نفعلا ءاوهلا  سّفنتأ  انأو  يتحت ، درابلا  رجحلا  ىلع  يهابتنا  تزّكرو  ّينیع ، تضمغأ  .رخآ  ًارایخ  دجأ 

.ضرألا تحت  دئاسلا 
نیل تناك  .نیلرامو  نیل  هفلخو  يوحن ، لورهی  ایروی  ذخأ  سیرت ."! : " قاورلا رخآ  نم  مهدحأ  ينادان 

.نفام ةعطق  لمحت 
". ىلوألا ةبترملا  يف  تللح  كّنأ  تعمس  .انه  كدجأس  ينّنأ  تننظ   " .يمامأ ىنحنا 

". ًاركش ًانسح ، بسحو ؟ يتئنهتل  تیتأ  له  ًاذإ ، : " ةرخاس تمستبا 
مهجئاتن تماد  ام  كحاجنل ، ًاریثك  اوسّمحت  كءاقدصأ  ّنأ  ّنظأ  الو  ام ، دحأ  كئّنهی  نأ  بجی  : " لاق

ىلع يهو  نفاملا  ىلع  رانلا  قالطإب  موقأس  .انعم  يلاعتو  ًانزح ، كافك  اذل ، .ّدحلا  اذه  ىلإ  ةزّیمتم  ریغ 



". نیلرام سأر 
رخآ ىلإ  ایرویب  تقحلو  تضهن ، .كحضلا  ةمواقم  عطتسأ  مل  ينّنأ  ّدح  ىلإ  ةفیخس  ةركفلا  تناك 
نیلرام تناك  سوبعلا ، نم  ءيشب  نیل  ّيلإ  ترظن  امنیبو  انراظتناب ، نیلرامو  نیل  تناك  كانه ، .قاورلا 

.مستبت
تررمتسا نإ  ىلوألا  ةرشعلا  زكارملا  دحأ  كسفنل  تنمض  دقل  لافتحالل ؟ يجرخت  مل  اذامل  : " ينتلأس

". وحنلا اذه  ىلع 
". نیلقتنملا ةّیقب  ىلإ  ةبسنلاب  ًاّدج  ةعاجش  اهّنإ  : " ایروی لاق 

". لفتحتل ًاّدج  ةتّمزتمو  : " نیل تلاق 
."؟ نیلرام سأر  ىلع  يهو  نفاملا  ىلع  رانلا  قالطإ  دیرت  اذامل   " .اهتلهاجت

ةئام دعب  ىلع  نم  ریغص  فده  ىلع  بیوصتلا  عیطتسأ  ينّنأ ال  ينتّدحت  : " ًالئاق ایروی  يل  حرش 
". انقفّتا اذكهو  .لواحأ  انأو  كانه  فوقولا  ىلع  ؤرجت  اهّنأ ال  اهتیّدحتف  مدق ،

انلصو .هیف  تنك  يذلا  قاورلا  نع  ةدیعب  ىلوألا  ةّرملل  رانلا  اهیف  تقلطأ  يتلا  بیردتلا  ةعاق  نكت  مل 
: ةّرم رخآ  اهتكرت  املثم  ًامامت  ةعاقلا  يل  تدب  .ًاحابصم  ایروی  ءاضأ  ّمث  ةقیقد ، نم  ّلقأ  دعب  كانه  ىلإ 

.ىرخألا ةهجلا  نم  تاسّدسملا  ةلواطو  ةهج ، نم  فادهألا 
."؟ انه ءایشألا  هذه  ىقبت  له  : " هتلأس

مشولا تحت  همازح ، تحت  ًاقّلعم  ًاسّدسم  تیأرف  هصیمق ، ایروی  عفر  ةّوشحم ." تسیل  اهّنكل  لجأ ، "
، ًانسح : " لاق .ًادّدجم  هصیمق  ضفخأ  هّنأ  ریغ  هتّیهام ، فرعأ  نأ  تلواحو  مشولا ، ىلإ  تقّدح  .ةرشابم 

". فادهألا دحأ  مامأ  يفقو  ـي  بهذا
.اهل راشأ  ثیح  ىلإ  نیلرام  تلوره 

."؟ كلذك سیلأ  ًاّقح ، اهیلع  رانلا  قالطإ  يونت  تنأ ال  : " ایروی تلأس 
أوسأ يف  .ةیكیتسالب  ةریخذ  ىلع  يوتحی  لب  ًایقیقح ، ًاسّدسم  سیل  اذه  : " تفاخ توصب  نیل  تلاق 

."؟ ءایبغأ انّنأ  نیّنظت  له  .ًارارمحا  اهل  بّبست  وأ  اههجو ، تابیبحلا  عسلت  دق  لاوحألا ،
هینیع ىدحإ  ایروی  ضمغأ  امنیب  اهسأر ، ىلع  نفاملا  تعضوو  فادهألا ، دحأ  مامأ  نیلرام  تفقو 

.بّوصی وهو 
: اهمف يف  ماعطلاو  حیصت  نأ  لبق  اهتمهتلاو ، نفاملا  نم  ةعطق  تذخأ  ّمث  ًالهم ."! : " نیلرام هتدان 

.ایرویل اهماهبإ  تعفرو  اّیه ."! "



". ةدّیج كجئاتن  ّنأ  تمهف  : " نیلل تلق 
". ةعبارلا نیلرامو  ىلوألا ، انأو  يناثلا ، ایروی  : " تلاقو اهسأر  تّزه 

سأر نع  نفاملا  تطقسف  دانزلا ، ىلع  طغض  ركذی ." ال  قرافب  ىلوألا  : " بّوصی وهو  ایروی  لاق 
.نفج اهل  ّفری  مل  يتلا  نیلرام 
!". انحبر انالك  : " تحاص

."؟ ةمیدقلا كتعامج  ىلإ  نیدقتفت  له  : " نیل ينتلأس 
". ًاداهجإ ّلقأو  ًاءوده  رثكأ  ةایحلا  تناك  كانهف ، .ًانایحأ  "

!". ةعیظف تنأ  : " ایروی حاصف  .اهتمضقو  ضرألا ، نع  نفاملا  ءازجأ  نیلرام  تّمل 
". لاح ّلك  ىلع  كیرإ ؛ هلوقی  ام  اذه  .لعفلاب  نحن  نم  فشتكن  يكل  انكهنی  نأ  نیقلتلاب  ضرتفی  "

.اهیبجاح دحأ  سّوقت  يهو  كلذ  نیل  تلاق 
". اندادعإ ىلإ  فدهی  هّنإ  روف  لوقی  "
". ًاریثك ناقفّتی  امه ال  عقاولا ، يف  "

نكل نوكت ، نأ  اهب  ضرتفی  امك  تسیل  ةعاجشلل  كیرإ  ةرظن  ّنإ  روف  يل  لاق  .ةقفاوم  يسأرب  تأموأ 
فاته لثم  رخآ ؛ ىلإ  تقو  نم  اهنم  تاحمل  ىرأ  .طبضلاب  ةحیحصلا  ةرظنلا  يه  ام  ينربخی  هتیل 

، كلسلا ىلع  تقلز  ـ نا موی  اهیلع  ُتطبه  يتلا  عرذألا  ةكبشو  ىنبملا ، حطس  نع  تزفق  امدنع  ناعجشلا 
؟ ةیداعلا ةعاجشلا  لامعأ  هب ؛ دقتعی  ام  اذه  له  ةعاجشلا ؟ نایب  أرق  له  .ةیفاك  ریغ  اهّنكل 

ىلع رانلا  قلطی  ایروی  اهیف  ناك  يتلا  ةظحللا  يف  روفو  كیزو  انوش  تلخدو  بیردتلا ، ةعاق  باب  حتُف 
.ضرألا ىلع  تجرحدتو  فدهلا ، طسو  نع  ةیكیتسالبلا  ةصاصرلا  تّدتراف  .رخآ  فده 

". انه ًاتوص  تعمس  ينّنأ  تننظ  : " روف لاق 
ّالٕاو نیرذح ، اونوك  .بیردتلا  ماود  دعب  انه  دجاوتلا  مكب  ضرتفی  .قمحألا ال  يخأ  هّنأ  نّیبت  : " كیز لاق 

". خلسلا مكریصم  ناكو  كیرإ ، روف  ربخأ 
امنیب نفاملا ، لكأت  يهو  ةفرغلا  نیلرام  تزاتجا  .ًابناج  سّدسملا  عضو  ّمث  هیخأ ، هجو  يف  ایروی  رّشك 

.قیرطلا روف  انل  حسفأ 
."؟ كلذك سیلأ  كیرإ ، ربخت  نل  : " كّكشتب روف  قمرت  يهو  نیل  تلاق 

، جراخلا ىلإ  يتدایقل  يرهظ  ىلع  هدی  عضو  همامأ ، نم  تررم  امدنع  لعفأ ." نل  ّالك ، : " اهباجأ
.كلذ ظحلی  ّالأ  تیّنمتو  تفجتراف ، ّيفتك ، نیب  هّفك  طغضو 



يف نیلو  انوش ، عم  نفاملا  مساقتت  نیلرامو  ناعفادتی ، ایرویو  كیز  قاورلا ، يف  نورخآلا  راس 
.مهباقعأ يف  تیشمف  ةمّدقملا ،

يذلا روف  ةّرملا ؛ هذه  ىرأس  روف  هوجو  نم  هجو  ّيأ  نع  لءاستأ  انأو  هیلإ  ُّتفتلا  ًالهم ." : " روف لاق 
تناك لب  هینیع ، ىلإ  لصت  مل  هتماستبا  ّنكل  ًالیلق ، مستبا  ...سیریف  بالود  يعم  قّلست  يذلا  مأ  ينخّبو ،

.قلقلاو رّتوتلاب  ةبوشم 
، ًابیرق تابیردتلا  يهتنتس  .انیلإ  نیمتنت  تنأ  اذه ؟ نیفرعت  له  ناكملا ، اذه  ىلإ  نیمتنت  تنأ  : " لاق

."؟ انقفّتا يكسامت ، كلذل 
.هلاق ام  ببسب  كابترالاب  رعش  هّنأكو  ًادیعب  رظن  ّمث  هترشب ، ّكحو  هنذأ ، فلخ  هعباصأ  عضو 

ينّنأ تسسحأ  .ّيمدق  عباصأ  يف  ىّتح  ناكم ، ّلك  يف  ضبنی  ـي  بلق ّنأ  تسسحأو  هیلإ ، تقّدح 
نیرایخلا ّيأ  ةقثاو  نكأ  مل  .ةلوهس  ّلكب  ًاضیأ  فرصنأ  دق  ينّنكل  ءيرج ، لمعب  مایقلل  دادعتسا  ىلع 

.كلذل هبآ  ينّنأ  ةقثاو  نكأ  ملو  .لضفأ  وأ  ىكذأ ،
.يسافنأ تعطقناو  يعباصأ ، نیب  هعباصأ  تقلز  ـ ناف هدیب ، تكسمأو  يدی  تددم 

.نیلرامو نیلو ، ایروی ، فلخ  تضكرو  يدی ، تدعبأ  ًاریخأ ، .تارظنلا  ينلدابو  ًالّوطم ، هیلإ  تقّدح 
.كلذ ّقحتسی  رمألا  ناك  امّبرو  .راوطألا  ةبیرغ  وأ  ةیبغ ، نآلا  ينّنظی  حبصأ  امّبر 

* * *

.ةمئان ال يننأ  ترهاظتو  يشارف  ىلإ  تدلخ  نودفاوتی ، اوأدب  امدنعو  .عیمجلا  لبق  ربنعلا  ىلإ  تدع 
نم تنّكمت  نإ  .ةدّیج  جئاتن  ىلع  تلصح  امّلك  ةقیرطلا  هذهب  نوفّرصتیس  اوناك  نإ  مهنم  دحأ  ىلإ  جاتحأ 

.مهتیؤرل ةّرطضم  دوعأ  نلف  ناعجشلا ، نم  تحبصأو  نیقلتلا ، زایتجا 
ىلع لیلد  مهعم  هیلع  تلصح  مشو  ّلك  يئاقدصأ ؟ اونوكی  نأ  مهدیرأ  له  نكل  مهیلإ ، جاتحأ  انأ ال 

، مهرسخأ نأ  دیرأ  .مهلضفب ال  تناك  ملظملا  ناكملا  اذه  يف  اهیف  تكحض  ًابیرقت  ةّرم  ّلكو  انتقادص ،
.ًاساسأ مهترسخ  ينّنأ  رعشأ  ينّنكل 

حبصأ .ّينیع  تحتفو  يرهظ ، ىلع  تدّدمت  ةعراستملا ، راكفألا  نم  ّلقألا  ىلع  ةعاس  فصن  دعب 
حجرألا ىلع  نوكهنم  مهّنأ  ةبَعتم  ةماستباب  ترّكف  .مونلا  ىلإ  عیمجلا  دولخ  دعب  مالظلا  يف  ًاقراغ  ربنعلا 

مهیلع قّوفتأ  اذنأ  اه  يفكی ، ضغبلل ال  ةراثإ  تاعامجلا  رثكأ  نم  يئیجم  ّنأكو  .يّنم  مهئایتسا  ةرثك  نم 
.ًاضیأ

تردصأ .ءيش  لعف  تدرأ  ينّنكل  شطعلاب ، رعشأ  نكأ  مل  عقاولا ، يف  .برشأل  ریرسلا  نم  تضهن 



ناك .رّثعتأ  يكل ال  رادجلا  ىلع  يدی  ةرّرمم  يشمأ  انأو  ضرألا ، ىلع  ًاموتكم  ًاتوص  ناتیفاحلا  يامدق 
.ةروفانلا قوف  جّهوتی  قرزأ  حابصم  ةّمث 

ةیتآ ًاتاوصأ  تعمس  ىّتح  ّيتفش ، هایملا  تسمال  نإ  امو  .تینحناو  ّيفتك ، ىدحإ  قوف  يرعش  تعمج 
.مالظلاب ةرتتسم  رذحب ، اهنم  تبرتقا  .قاورلا  رخآ  نم 

؟ اذام تامالع  تامالع ." ّيأ  رهظت  مل  نآلا ، ىّتح  : " لوقی وهو  كیرإ  توص  تفرع 
لثم نكل  ًافولأمو ، ًادرابو  ًایوثنأ  توصلا  ناك  دعب ." ًامامت  رهظت  مل  امّبر  ًانسح ، : " مهدحأ باجأ 

ةاكاحملا تاسلج  ّنكل  ًائیش ، كل  رهظت  لاتقلا ال  تابیردت   " .يقیقح صخش  توص  لثم  سیلو  ملحلا ،
دّكأتلل ًادّیج  تالیجستلا  صّحفتن  نأ  انیلع  كلذل ، .مهدوجو  لاح  يف  نیحماجلا ؛ نیدرمتملا  نع  فشكت 

". كلذ نم 
تطغضو مامألا ، ىلإ  تلم  نیحماجلا ."  " ةملك ّيلإ  تهانت  امدنع  يلاصوأ  يف  يرسی  دربلاب  ترعش 

.فولأملا توصلا  ةبحاص  نوكت  نم  فرعأ  يكل  رادجلا ، ىلع  يرهظ 
ًامئاد لّوألا  كُفده  .بصنملا  اذه  يف  هلجأ  نم  كنّیعی  سكام  ُتلعج  يذلا  ببسلا  َسنت  ال  : " تلاق

". ًامئاد مهداجیإ ، وه 
". ىسنأ نل  "

صخشلا يهف  توصلا ، ةبحاص  نكت  ًاّیأ  .يرمأ  حضتفی  ّالأ  ةلمآ  ىرخأ ، تاشنإ  ةعضب  تبرتقا 
تینحأ .ةتیم  يندیرت  يتلا  يهو  ّيدایق ، بصنم  يف  كیرإ  نییعت  نع  ةلوؤسملا  يهو  لابحلا ، ّدشی  يذلا 

.افطعنی نأ  لبق  امهتیؤر  ةلواحم  مامألا ، ىلإ  يسأر 
.فلخلا نم  مهدحأ  كسمأ بـي  ةأجف ،

امب ةریبك  تناكو  اهنم ، حوفت  نوباصلا  ةحئار  تناك  .يمف  ىلع  تقبطأ  ًادی  ّنكل  خارصلاب ، تممه 
اتناك اتكسمأ بـي  نیتللا  نیدیلا  ّنكل  طّبختأ ، تحر  .يهجو  نم  يلفسلا  فصنلا  يّطغتل  ةیافكلا  هیف 

.عباصألا ىدحإ  ىلع  تضضعف  ًاّدج ، نیتّیوق 
!". خآ : " نشخ توص  حاص 

.رتیب هّنإ  .حضوأو  روكذلا ، عیمج  تاوصأ  نم  ىلعأ  توصلا  اذه  ناك  ًاموتكم ." اهمف  ِقبأو  تمصا  "
تسسحأ .سّفنتأل  تدهاج  .يسأر  فلخ  اهطبرب  نایرخأ  نادی  تماقو  ءادوس ، ةشامق  ّينیع  تّطغ 

ىلع دیو  هسفن ، هاجّتالاب  ينعفدت  يرهظ  ىلع  دیبو  مامألا ، ىلإ  ينناّرجت  ّيعارذ  ىلع  ّلقألا  ىلع  نیدیب 
ةثالث ةمواقم  نع  ةزجاع  انأف  يردص ، يف  ملأب  ترعش  .صاخشأ  ةثالث  .خارصلا  نم  ينعنمت  يمف 



.ًاعم صاخشأ 
". اعرسأ .فطعلا  لینل  لّسوتت  يهو  ةتّمزتملا  ودبتس  فیك  لءاستأ  : " كحضی وهو  رتیب  لاق 

دیدحت ّيلع  لّهسی  زّیمم  ءيش  دوجو  نم  ّدب  .يمف ال  ىلع  ةعوضوملا  دیلا  ىلع  زیكرتلا  تلواح 
ينباتنا ّالٕاو  نآلا ، ةلكشم  لح  نم  يل  ّدب  ال  عقاولا ، يف  .اهّلح  يننكمی  هتّیوه  ةلكشم  .اهبحاص  ةیوه 

.رعذلا
ةحئار ّنأ  ترعش  .يفنأ  نم  تسّفنتو  ينانسأ ، ىلع  تررصف  .ًاقرع  حضنتو  ةمعان ، دیلا  تناك 
ترعش ةظحللا ، كلت  يف  .لآ  ریرسب  طیحت  يتلا  اهسفن  ةحئارلا  اهّنإ  .ةیمیرملاو  نومیللا  ةفولأم ؛ نوباصلا 

.يتدعم يف  لقثب 
انّنأ ّدب  الو  ةیواهلا ، نم  نوبیرق  نحن  .روخصلاب  اهمادطصا  توصو  هایملا ، مطالت  توص  تعمس 
قوف اّنك  نإ  .خارصلا  نم  يسفن  عنمأل  ّيتفش  ىلع  تطغض  .يلاعلا  هایملا  توص  ىلإ  ًارظن  اهقوف ؛

.ي اولعفی بـ نأ  نوونی  اذام  فرعأ  انأف  ةیواهلا ،
". اّیه اهاعفرا ، "

انأو ًاضیأ ، تخرص  .كلذ  نم  ىودج  هّنأ ال  تفرع  ينّنكل  يترشبب ، ةنشخلا  مهبایث  تّكتحاو  ُتمواق ،
.ينعمسی نل  ًادحأ  ّنأ  فرعأ 

.لعفأس دغلا ، ىّتح  شیعأس 
هضرع ىلإ  رظنلاب  .درابو  بلص  ءيشب  يرهظ  مطتراو  ىلعألا ، ىلإ  ينتعفر  ّمث  يدیألا ، ينتعفد 

تعراست .ةیواهلا  ىلع  ّلطی  يذلا  يندعملا  نیزباردلا "  " هّنإ .يندعم  نیزبارد "  " هّنأ ّدب  ال  هئانحناو ،
نع يامدق  تعفترا  امدنعو  نیزباردلا ."  " قوف يرهظ  يدایألا  تعفد  .يقنع  ذاذرلا  سمالو  يسافنأ ،

.ّيمجاهم ىوس  ءاملا  يف  طوقسلا  نم  ءيش  ينعنمی  دعی  مل  ضرألا ،
ةیناثلا تزواجت  كّنأ  كیلع  ودبی  ال  ةتّمزتملا ؟ اهتّیأ  ةرشع  ةسداسلا  يف  كّنأ  ةقثاو  تنأ  له  : " رتیب لاق 

.مهدحأ كحضو  ةرشع ."
.ّرملا لئاسلا  تعلتباو  يقلح ، ىلإ  ءارفصلا  تعفترا 

كحض امنیب  خرصأ ، يكل ال  يناسل  ىلع  تضضعو  ًائیش ."! تدجو  ينّنأ  ّنظأ  ًالهم ، : " فاضأ
.ًادّدجم مهنم  نانثا 

.زّیمملاو تفاخلا  هتوص  تفرعف  كلذ ." نع  ّفك  : " ةداح ةربنب  لاقو  يمف ، نع  لآ  دی  تقلز  ـ نا
مامأ اهتدجو  عارذ  لّوأ  تضضع  ةّرملا ، هذه  .ضرألا  ىلع  تلز  ـ نو دیدج ، نم  تمواقف  لآ ، ينتلفأ 



ينتتغاب ةأجف ، .مدلا  معطب  تسسحأ  نأ  ىلإ  رثكأ ، يّكف  تددشف  ةخرص ، تعمس  .يتّوق  ىصقأب  يمف 
نیلانیردألا الول  ملألاب  رعشأس  تنك  ينّنأ  ّكش  الو  يسأر ، يف  ةرارحلا  تعفدنا  .يهجو  ىلع  ةّیوق  ةبرض 

.دیسألاك ينییارش  يف  ىرس  يذلا 
عفرأ نأ  لبق  ضرألاب ، يقفرم  مطتراف  ضرألا ، ىلع  ينعفدو  ينانسأ ، نیب  نم  هعارذ  ّيبصلا  عز  نـ
ءاوه ةّرذ  ّلك  تغرفأو  يعالضأ ، ىلع  مدق  ينتلكر  ةظحللا ، كلت  يف  .ّينیع  نع  ةباصعلا  عز  ـ نأل ّيدی 

، يرعش نم  ةلصخب  مهدحأ  كسمأ  كلذ ، دعب  .يسأر  فلخ  ّيدی  تعمجو  ُتححقو ، ُتقهشف ، .ّيتئر  يف 
.راودلاب ترعشو  ملأ ، ةخرص  يّنم  تجرخف  بلص ، ءيش  ىلع  فنعب  يسأر  برضو 

دهشملا ذخأ  .اهتعز  ـ نو ىلعألا  ىلإ  يدی  تعفد  ّمث  ةباصعلا ، فرط  نع  ًاثحب  يسأر  سّملتأ  تحر 
هدسج نم  هتفرع  لآ ، هّنإ  .برهی  رخآ  ًاصخشو  انهاجّتاب ، ضكری  ًاصخش  تیأر  .صقارتی  يمامأ  يذلا 

.فوقولل يسفن  تعفدو  يّنم ، برقلاب  نیزباردلا "  " تكسمأ .مخضلا 
سلمألاو عماللا  هرعش  ناك  .ينقذ  تحت  هماهبإ  ًامحقم  ىلعألا ، ىلإ  ينعفرو  هدیب ، يقنع  رتیب  طاحأ 
ينكسمی وهو  ةدودشم ، هنانسأو  ملألا ، لعفب  ًاصّلقتمو  ًابحاش  ههجو  ادبو  .هنیبجب  ًاقصتلمو  ًاثّعشم  ةداع 

ةیدروو ءارضخ  ًاعقب  ىرأ  ترصو  يرصبلا ، يلقح  فارطأ  ىلع  رهظت  عقبلا  تحار  .ةیواهلا  ةفاح  ىلع 
تثاغتسا نیح  يف  ًاّدج ، نیتریصق  اتناك  ّيقاس  ّنكل  هلكرأ ، نأ  تلواح  .ًائیش  لقی  مل.ههجو  ىلع  ءاقرزو 

.ءاوهلل ًابلط  ياتئر 
.ينتلفأ ّمث  ةخرص ، تعمس 

ردصو هقوف ، ّيقفرم  تقّلعف  نیزباردلاب ."  " ّيعارذ نطاب  مطتراو  قهشأو ، طقسأ  انأو  ّيعارذ  تددم 
ىلع ًادّدمم  ًاصخش  تیأر  .يلوح  رودیو  لیمی  ملاعلا  حار  امنیب  ّيلحاك ، ذاذرلا  سمال  .ملأ  نینأ  يّنع 

.نینأو لكرو  برض  توص  تعمس  ّمث  .ورد  هّنأ  تفرعو  خرصی ، وهو  ضرألا 
تناك .هتیأر  يذلا  دیحولا  هجولا  ىلع  ناكمإلا  ردق  زیكرتلا  تلواحو  تاّرم ، عضب  ّينیع  تففر 

.ًایلحك هینیع  نول  ادبو  هحمالم ، ىلع  ةیغاط  بضغلا  تارامأ 
". روف : " نشخ توصب  تلق 

ىلإ ينّدش  ّمث  نیزباردلا ،"  " نع يندعبأو  ّيعارذ ، ىلعأ  ىلع  هیدی  عضو  امنیب  ّينیع ، تضمغأ  مث 
يف قرغأ  نأ  لبق  هفتك ، ىلع  يهجو  تطغض  .ّيتبكر  تحت  ًاعارذ  رّرمو  هیعارذب ، ينطاحأ  .هردص 

.ئجافم فوجأ  تمص 



نورشعلاو يناثلا  لصفلا 
هایم توص  تعمس  .ضیبأ  طئاح  ىلع  ةبوتكم  هللا ،" ىوس  ًادحأ  َشخت  ال   " ةرابع ىلع  ّينیع  تحتف 
ىرأو يتیؤر ، حضّتت  نأ  لبق  ٍناوث  تّرم  .رهنلا  هایم  تسیلو  روبنص ، هایم  ةّرملا  هذه  تناك  اهّنكل  ةیراج ،

.ًافقسو ةلواط ، حطسو  باب ، راطإ 
يك كّرحتأ  نأ  بجی  .يعالضأو ال  يّدخو ، يسأر ، يف  ضبان  قرِع  لثم  هب  رعشأ  يذلا  ملألا  ناك 

ردصم ىرأل  تفتلأ  انأو  ملألاب  ترعشو  يسأر ، تحت  ةفلتخم  عقرلا  نم  ًاعونصم  ًافاحل  تیأر  .مقافتی  ال 
.ءاملا توص 

ىلإ هایملا  نول  لّوحو  هعباصأ ، دقع  نم  مدلا  لاس  .ةلسغملا  يف  هادیو  ماّمحلا ، يف  ًافقاو  روف  ناك 
وهو ةئداه  هحمالم  تناك  امك  .كلذ  ادع  ام  يف  ریخب  ادبو  همف ، ةیواز  يف  حرجب  ًاباصم  ناك  .ّيدرولا 

.ةفشنمب هیدی  فّفجیو  روبنصلا ، قلغی  ّمث  هحورج ، صّحفتی 
وهو قنع ، فرط  لوح  دوسأ  ربح  ةدحاو : ةروص  دّرجم  لب  ال  انه ، ىلإ  يئیجمل  ةدحاو  ىركذ  ّيدل 

.ينلمحی ناك  امنیب  قفرب  يلیامتو  مشو ، ةیواز  نع  ةرابع 
برتقی ناك  امنیبو  .ةفرغلا  ةیواز  يف  دوجوملا  داربلا  نم  جلث  سیك  جرخأو  مامحلا ، حابصم  أفطأ 

.ناوألا تافو  تقتلا ، انتارظن  ّنكل  .مونلاب  رهاظتلاو  ّينیع ، ضامغإب  ترّكف  يّنم ،
". كادی : " حوحبم توصب  تلق 

نأ لبق  .يسأر  تحت  جلثلا  سیك  عضو  ّمث  يقوف ، ىنحناو  شارفلا ، برق  عكر  ّمهی ." اذه ال  : " باجأ
ةقّلعم يدی  تّلظو  لعفأ ، اذام  تكردأ  امدنع  تفّقوت  ينّنأ  ریغ  هتفش ، حرج  سملأل  يدی  تددم  دعتبی ،

.ءاوهلا يف 
.يعباصأب همف  تسمل  ّمث  هیرسختل ؟ كیدل  اذام  يسفن : تلأس 

". ریخب انأ  سیرت ، : " يعباصأ ىلع  هاتفش  تكّرحت 
."؟ كانه ىلإ  كب  ىتأ  يذلا  ام  : " يدی ضفخأ  انأو  هتلأس 

". ةخرص تعمسو  ةبقارملا ، ةفرغ  نم  ًایتآ  تنك  "
."؟ مهب تلعف  اذام  "

اودارأ مهّنأ  ورد  ىعّدا  .ابره  دقف  لآو  رتیب  اّمأ  .ةعاس  فصن  ذنم  ىفشتسملا  يف  ورد  تعضو  "
". هلوق لواح  ام  اذه  ّنأ  ّنظأ  ّلقألا ، ىلع  .بسحو  كتفاخإ 



."؟ ةئّیس ةلاحب  وه  له  "
". يردأ ال  هلاح ؟ نوكیس  فیك  نكل  : " ةرارمب فاضأ  ّمث  شیعیس ." "

ساسحإلا ّنأ  دیب  .ًالّوأ  ىذألا  يل  اوبّبس  مهّنأ  دّرجمل  نیرخآلل  ملألا  ىّنمتأ  نأ  ًادّیج  ًافّرصت  سیل 
.روف مصعم  ىلع  تددشف  ىفشتسملا ، يف  ورد  تلّیخت  امدنع  ينحاتجا  راصتنالاب 

، ينییارش يف  ًاّرم  ًالئاس  ثفنو  يلخاد ، يف  بضغلا  لمتعا  .ًاسرشو  ًارّتوتم  يتوص  ادب  دّیج ." : " تلق
يكبأ تحرو  كّرحتأ ، نأ  تفخ  ينّنكل  ًائیش ، برضأ  وأ  رسكأ  نأ  تدرأ  .ّيلع  رطیسو  يمد ، ّلحم  ّلح 

.كلذ نع  ًاضوع 
.يلمأ باخل  تیأر ، ولو  هینیع ، يف  فطاعت  ّيأ  َرأ  مل  .ينبقاری  ذخأو  شارفلا ، نم  برقلاب  روف  سلج 
.يّدخ مظع  ىلع  هماهبإ  رّرمو  يهجو ، بناج  ىلع  هدی  عضو  امدنع  تئجوفو  يدی ، نم  همصعم  رّرح 

.ةرذح هعباصأ  تناك 
". ةثداحلا هذه  نع  غلبأ  نأ  يننكمی  : " لاق

". ةفئاخ ينّنأ  اودقتعی  نأ  مهدیرأ  ال  ّالك ، : " هتبجأ
". كلذ نیلوقتس  كّنأ  تفرع   " .فلخلاو مامألا  ىلإ  يّدخ ، ىلع  دورشب  هماهبإ  كّرحو  ًاقفاوم ، هسأر  ّزه 

."؟ تسلج نإ  ةئّیس  ةركف  اهّنظت  له  "
". كدعاسأس "

ملألا ّدبتسا  .ىلعألا  ىلإ  يسفن  تعفر  امنیب  ىرخألاب ، يسأر  تّبثو  هیدی ، ىدحإب  يفتك  كسمأ 
.ينینأ تحبكو  هلهاجت ، تلواح  ينّنكل  يدسجب ،

". يریغ انه  دحأ  الف  يمّلأتت ، نأ  كنكمی  : " لاقو جلثلا ، سیك  يناطعأ 
.هب فرتعی  وأ  كلذ  ركذی  مل  اّنم  ًادحأ  ّنكل  يهجو ، ىلع  لیست  عومدلا  تناك  .يتفش  ىلع  تضضع 

". ًادعاصف نآلا  نم  كتیامحل  كئاقدصأ  ىلع  دامتعالا  كیلع  حرتقأ  : " لاق
". ...لآ نكل   " .ةّوقب تقهشف  يمف ، ىلع  لآ  دی  ترّكذتو  كلذ ." لعفأ  تنك  ينّنأ  تننظ  : " تلق

كتّوق ّنأل  كاذآ  دقل  .تاذلا  ناركن  ةعامج  نم  ةئداهلا  ةریغصلا  ةاتفلا  ينوكت  نأ  دارأ  : " ةّقرب روف  لاق 
". رخآ ببس  ّيأل  سیلو  فعضلاب ، هترعشأ 

.هقیدصت تلواحو  ةقفاوم ، يسأرب  تأموأ 
". ًایقیقح نكی  مل  ول  ىّتح  فعضلا ؛ ضعب  ترهظأ  نإ  ةریغلا  نم  ردقلا  اذهب  نورخآلا  رعشی  نل  "

."؟ فعضلا ءاعّدا  ّيلع  هّنأ  ّنظتأ  : " هتلأسو ّيبجاح ، دحأ  تعفر 



تنك يتلا  يدی  تلز  ـ نأف .هسفنب  يسأر  ىلع  هعضوو  جلثلا ، سیك  يّنم  ذخأ  هّنظأ ." ام  اذه  لجأ ، "
.هصیمق فرط  ىلإ  تقّدحف  روف ، فقو  .ام  ءيش  ىلع  اهدانسإل  قوتأ 

لثم يئاشحأ ، يف  هب  رعشأ  ىرخأ ، نایحأ  يفو  .رخآ  صخش  ىوس  هیف  ىرأ  ال  نایحألا ، ضعب  يف 
.قیمع ملأ 

". كنم لینلا  اوعیطتسی  مل  مهّنأ  كئادعأل  نیرهظتسو  ماعطلا ، ةعاق  نیلخدتس  دغلا ، حابص  يف  "
". ًاضفخنم كسأر  يقبتو  كّدخ ، ىلع  ةرهاظ  ةمدكلا  هذه  يكرتت  نأ  بجی  نكل ، : " فاضأ

.نایثغلا يل  تبّبس  ةركفلا  كلت 
.هیلإ ترظن  ّمث  كلذ ." لعف  عیطتسأ  ينّنأ  ّنظأ  ال  : " تلق

". كلذ كیلع  "
". ينوسمل دقل   " .يهجو رارمحالا  حاتجا  مهفت ." كّنأ  دقتعأ  "ال 

نیتنكاد هانیع  تدبو  كوسمل ."! : " دّدر .جلثلا  سیك  ىلع  هتضبق  تّدتشاو  هلمكأب ، هدسج  رّتوت 
.نیتدرابو

.هل حرشأ  نأ  كبرملا  نم  نوكیس  مك  كلذ  تلق  امدنع  كردأ  ملو  تكبترا ، ّنظت ." امك  ...سیل  "
". ًابیرقت ...نكل  "

.ًادیعب ترظن 
.ءيش لوق  ّيلع  هّنأ  ًاریخأ  ترعش  نأ  ىلإ  هنوكسو ؛ هتمص  لاط 

."؟ رمألا ام  "
ةنمآ ينوكت  نأ  نآلا  كیلإ  ةبسنلاب  ّمهألا  .ّيلع  بجاو  اذه  نأ  رعشأ  نكل  كلذ ، لوق  دیرأ  ال  : " باجأ

."؟ حضاو اذه  له  .ًایلاح 
هیدل ّنأ  تفرع  ينّنأل  ةهج ، نم  .يتدعم  تصّلقتف  هینیع ، قوف  نیضفخنم  نامیقتسملا  هابجاح  ناك 
دیرأ هنع ؛ رّبعأ  فیك  فرعأ  ًائیش ال  دیرأ  ينّنأل  ىرخأ ، ةهج  نمو  .اهب  فارتعالا  ضفرأ  رظن  ةهجو 

.يفتخی نأ  ىلإ  اننیب  لصافلا  غارفلا  ىلع  طغضأ  نأ 
.ةقفاوم يسأرب  تأموأ 

لامأ ّمث  ةّیوقو ، ةدراب  تناكو  يّدخ ، ىلع  هدیب  طغضو  ...ةصرفلا ." كل  حنست  امدنع  ءاجر ، نكل  "
". مهیلع يضقا  : " فیضی وهو  ةوارضب  هانیع  تعمل  .هیلإ  رظنأ  يكل  يسأر 

". روف ًالیلق  فیخم  تنأ  : " تلقو فجترم  توصب  تكحض 



". اذكه ينیدانت  الو  ةمدخ ، ينیدسأ  : " لاق
."؟ ًاذإ كیدانأ  اذامب  "

". دعب سیل  : " ًافیضم يهجو  نع  هدی  عفر  ءيش ." "ال 



نورشعلاو ثلاثلا  لصفلا 
تابثإ دّرجمل  ينومجاه ، نیذلا  صاخشألا  عم  اهسفن  ةفرغلا  يف  مونلاف  .ةلیللا  كلت  ربنعلا  ىلإ  دعأ  مل 

تممتشاو فاحللا ، قوف  ریرسلا ، ىلع  انأ  تمنو  ضرألا ، ىلع  روف  مان  .ءابغلا  نم  برض  يتعاجش ،
وحن ىلع  يروكذو  ولحو ، لیقث ، رطعب  ةجزتمملا  نوباصلا  ةحئار  اهنم  حوفت  تناك  .هتداسو  ةحئار 

.زّیمم
هیعارذ ىدحإ  ًاعفار  هنطب ، ىلع  ًادّدمم  ناك  .ًامئان  ناك  اذإ  ام  ىرأل  يسأر  تعفرف  هسافنأ ، تأطابت 

تلءاستف لعفلاب ، وه  املثم  ًاّباش  ادب  ىلوألا ، ةّرملل  .هاتفش  تجرفناو  هینیع ، ضمغأ  دقو  هسأر ، قوف 
؟ ًانّیعم ًاصخش  الو  روف ، الو  ًابّردم ، الو  ًاعاجش ، نوكی  امدنع ال  وه  نم  .ًاّقح  نوكی  نّمع 

.ّوتلل ثدح  ام  ّلك  دعب  مالظلا ، يف  نآلا ، كلذب  فارتعالا  ّيلع  لهسألا  نم  .ينبجعی  وهف  نكی ، ًاّیأ 
ينلماع هّنأ  ّالإ  ينذقنأ ، هّنأ  عمو  .عاجشو  ّيكذ ، هّنأ  ریغ  ّصاخ ، وحن  ىلع  ًاقیقر  وأ  ًافیطل  سیل  وهف 

.هتفرعم ىلإ  جاتحأ  ام  ّلك  اذهو  .ةّیوقك 
.توفغ نأ  ىلإ  دّدمتتو ، صّلقتت  يهو  هرهظ  تالضع  تبقار 

ةآرملا وحن  تیشم  ّمث  يعالضأ ، ىلع  طغضأو  سلجأ ، انأو  تشمكنا  .عاجوألاو  ملألا  ىلع  تظقیتسا 
تفقو امدنع  نكل  اهیف ، يسفن  ةیؤرب  يل  حمسی  يلوط  نكی  مل  .لباقملا  رادجلا  ىلع  ةقّلعملا  ةریغصلا 
هركأ .يّدخ  ىلع  ءاقرز  ةمدك  ةّمث  تناك  تعّقوت ، امك  .يهجو  ةیؤر  تعطتسا  يعباصأ ، سوؤر  ىلع 

.يتاقادص ىلع  ظافحلا  ّيلع  .روف  تامیلعت  سنأ  مل  ينّنكل  لاحلا ، هذه  ىلع  ماعطلا  ةعاق  يلوخد  ةركف 
.فیعضلا يرهظم  يل  اهرّفوی  يتلا  ةیامحلل  ةجاحب  انأف 

لّلبملا هرعش  ناك  .هدیب  ةفشنم  ًالماح  روف  لخدو  بابلا ، حتُف  فلخلا ، ىلإ  يرعش  دقعأ  تنك  امنیب 
فّفجیل هدی  عفری  وهو  مازحلا  قوف  نم  هترشب  تدب  امدنع  يتدعم  تصّلقت  .ةفرغلا  ءوض  تحت  عملی 

.ههجو ىلإ  رظنلا  ىلع  ّينیع  تربجأف  هرعش ،
.كلذك نكی  مل  ول  تیّنمتو  ًارّتوتم ، يتوص  ادبو  ًابحرم ." : " تلق

."؟ كسأر لاح  فیك  سأب ، ال  : " لاقو هلمانأب  ضوضرملا  يّدخ  سمل 
نم ناك  .يسأر  ملألا  حاتجاف  ةمدكلا ، ىلع  يعباصأ  ترّرم  .ينملؤی  يسأرف  بذكأ ، تنك  ریخب ." "

.ًالثم رهنلا  يف  وفطأ  نأك  ًالاح ، أوسأ  نوكأ  نأ  نكمملا 
كلذ لعف  .ةلكرلا  عضوم  ىلإ  يعالضأ ، ىلإ  هدی  تضفخنا  امدنع  يتالضع  نم  ةلضع  ّلك  ترّتوت 



.ةكرحلا نع  تزجع  ينّنكل  يعیبط ، وحن  ىلع 
."؟ كعالضأو : " تفاخ توصب  ينلأس 

". سّفنتأ نیح  ّالإ  ينملؤت  "ال 
". كلذ لایح  ءيش  لعف  كنكمی  ال  : " ًالئاق مستبا 

". حجرألا ىلع  ًالافتحا  رتیب  ماقأل  سّفنتلا ، نع  تفّقوت  ول  "
". ىولحلا اومّدق  نإ  ّالإ  عبطلاب ؛ بهذأل  تنك  ام  "

تّرمو ءطبب ، هدی  ضفخأف  ملألا ، عضوم  قوف  هدی ؛ ىلع  يدی  تعضوو  تشمكنا  ّمث  تكحض ،
كلت تهتنا  امدنع  .يردص  يف  ملأب  ترعش  اهعفر ، امدنعو  .يرصخ  ىلع  كلذ  ءانثأ  يف  هعباصأ 

.هعم انه  ءاقبلا  تددوو  ةتئافلا ، ةلیللا  يف  ىرج  ام  ترّكذت  ةظحللا ،
ءاقللا ىلإ  .ًالّوأ  لخدأس  : " ماعطلا ةعاق  باب  مامأ  انفقو  امدنع  لاق  .يمامأ  راسو  ًالیلق ، هسأر  ضفخأ 

". سیرت ًابیرق ،
انأف .ًائطخم  ناك  هّنكل  فعضلا ، ءاعّدا  ّيلع  هّنإ  سمأ  يل  لاق  .ةدیحو  تیقبو  بابلا ، نم  لخد 

، ةقیمع سافنأ  ذخأ  ّيلع  بعصلا  نم  .ّيدی  ىلع  ينیبج  تطغضو  رادجلا ، ىلع  تأكّتا  .ًاساسأ  ةفیعض 
.فعضلاب رعشأ  يكل  ينومجاه  دقل  .كلذب  حمسأ  نأ  نكمی  .ةیحطسو ال  ةریصق  ًاسافنأ  ذخآ  تحر  كلذل 

ىلإ لّوحتی  نأب  ءاعّدالا  اذهل  حمسأ  نأ  يننكمی  نكل ال  يسفن ، ةیامحل  كلذب  اوحجن  مهّنأ  ءاعّدالا  يننكمی 
.ةقیقح

يف تاوطخ  عضب  دعب  .ریكفتلا  نم  دیزم  نود  نم  ماعطلا  ةعاق  تلخدو  رادجلا ، نع  تدعتبا 
ةئطأطم طئاحلا ، ةاذاحمب  تیشمو  يتعرس ، نم  تأطبأف  ةنابج ، ودبأ  نأ  ّيلع  هّنأ  ترّكذت  لخادلا ،

.اهضفخأ ّمث  ًاحّولم ، هدی  عفرف  انیتسیركو ، لیو  نم  برقلاب  ةلواط  ىلإ  ًاسلاج  ایروی  ناك  .يسأر 
.لیو نم  برقلاب  تسلج 

.ًاساسأ ًادوجوم  نكی  مل  كانه ، لآ  نكی  مل 
ىلع هایملا  نم  بوك  فصنو  نفاملا ، ةّیقب  ًاكرات  يّنم ، برقلاب  يسركلا  ىلع  سلجو  ایروی  ماق 

.ّيلإ نوقّدحی  ةثالثلا  سلج  ةظحلل ، .ىرخألا  ةلواطلا 
."؟ ىرج اذام  : " تفاخ توصب  لیو  ينلأس 

زبخ ةعطق  لكأی  كانه ، ًاسلاج  رتیب  ناك  .انتلواط  فلخ  ةدوجوملا  ةلواطلا  ىلإ  هفتك  قوف  نم  ترظن 
نحی مل  تقولا  ّنكل  مّلأتی ، نأ  هدیرأ  .ةلواطلا  فرط  لوح  يدی  تّدتشا  .يلومل  ًائیش  سمهیو  صّمحم ،



.دعب
.ةركفلا كلت  ببسب  بیرغ  رورس  ينحاتجا  .ىفشتسملا  يف  لاز  ام  هّنأ  ينعی  ام  ًابئاغ ، ورد  ناك 

لوانتأل ىرخألا  يدی  ّدمأ  انأو  يعالضأ  ىلع  يدی  تعضوو  ...وردو " رتیب ، : " تفاخ توصب  تلق 
ـي باعل تعلتبا  ...و "  " .ينحنأو شمكنأ  يسفن  تكرت  ينّنكل  يدی ، ّدمأ  انأو  ملألاب  ترعش  .زبخ  ةعطق 

". لآو : " تعباتو
". هاّبر : " لوهذب انیتسیرك  تحاص 
."؟ ریخب تنأ  لهو  : " ایروی ينلأس 

هتكرت امدنع  ةرارملاب  تسسحأ  .ًادیعب  رظنلا  ىلع  يسفن  تربجأف  هناكم ، نم  ّينیع  ىلإ  رتیب  رظن 
يكل ال يعسو  يف  ام  ّلك  لذبأ  نأ  ّيلع  .ّقح  ىلع  روف  ناك  دقف  .كلذ  ّيلع  نكل  ينفیخی ، هّنأ  ّنظی 

.ىرخأ ةّرم  موجهلل  ضّرعتأ 
". ًامامت سیل  : " تلق

ریذحت قّدصأ  ّتب  .ّيفتك  تززه  .ملألاب  يساسحإل  ًافالخ  ًاعنطصم ؛ كلذ  نكی  ملو  يانیع ، ينتقرحأ 
عنمیس يذلا  امف  ةریغلا ، ببسب  ةیواهلا  يف  يئاقلإل  دادعتسا  ىلع  لآو  وردو ، رتیب ، ناك  دقف  .نآلا  يروت 

؟ لتقلا ىلع  مادقإلا  نم  ًاذإ  ةعاجشلا  ةداق 
عیطتسأ ينّنإ ال  ىّتح  .لتقلل  ضّرعتأ  دقف  ةرذح ، نكأ  مل  نإ  .هدلج  رّیغ  نمك  حایترالا ، مدعب  ترعش 

.ةدیدجلا يترسأ  مهنوك  نم  مغرلا  ىلع  يتعامج ؛ ةداقب  قوثولا 
."؟ دحاو دض  ةثالث  ًالدع ، سیل  اذه   " .هیتفش ىلع  ایروی  طغض  ...دّرجم ." كّنكل  "

ءانثأ يف  دراودإ  مجاه  ببسلا ، اذهل  .هنیعب  لدعلا  وه  رتیب  ًاعبط ، : " اهسأر ّزهت  يهو  انیتسیرك ، تقّلع 
."؟ سیرت ةدّكأتم  تنأ  له  لآ !؟ نكل ، .هنیع  يف  هنعطو  همون ،

.لحرأ نل  هل ، ًافالخ  نكل  دراودإ ، دعب  ةیلاتلا  انأ  .يقبط  ىلإ  تقّدح 
". ةدّكأتم انأ  لجأ ، : " تلق

ةلحرملا تأدب  نأ  ذنم  رخآ ، صخش  هّنأكو  يردأ ، ...فّرصتی ال  ناك  .سئای  هّنأ  ّدب  ال  : " لیو لاق 
". ةیناثلا

يمف ّلظو  يدی ، نم  صّمحملا  زبخلا  طقسف  هیمدق ، ّرجی  وهو  ماعطلا  ةعاق  ورد  لخد  كلذ ، دعب 
.ةشهدلا رثأ  نم  ًاحوتفم 

امك .ًامّروتم  ّيجسفنبلا  ههجو  ناك  دقف  .هتلاح  فصت  نأ  نم  ّلقأ  ضوضرب " باصم   " ةرابع تناك 



، هتلواط ىلإ  هقیرط  يف  لفسألا  ىلإ  رظنی  ّلظ  .هبجاحب  ًارورم  ىلعألا  وحن  ّدتماو  هتفش ، يف  ّقش  رهظ 
، ىضر ةماستبا  ههجو  ىلع  تیأرف  روف ، ىلع  ةعیرس  ةرظن  تیقلأ  .ّيلإ  رظنلل  ىّتح  هینیع  عفری  ملو 

.هلثم ماستبالا  تعطتسا  ول  تیّنمتو 
."؟ اذه لعف  نم  تنأ  له  : " لیو سمه 

ناك .ي  ـ باعل تدردزا  ...لبق ." يندجو  .ًاقلطم  هرأ  مل  ام ، صخش  لب  ّالك ،  " .ةیفان يسأر  تززه 
". ةیواهلا يف  ينوفذقی  نأ  .ًایقیقح ..."  هلعجی  أوسأ ، هلعجی  ٍلاع  توصب  ىرج  امع  ثّدحتلا 

."!؟ كلتق اودارأ  له  : " تفاخ توصب  انیتسیرك  ينتلأس 
". اوحجن دقو  : " ةفیضم يفتك  تعفر  يتفاخإ ." دّرجمل  اهقوف  يلمح  نوونی  اوناك  امّبرو  .امّبر  "

.ةلواطلا ىلإ  قّدحف  لیو ، اّمأ  .نزحب  انیتسیرك  ّيلإ  ترظن 
". كلذ لایح  ءيش  لعف  انیلع  : " تفاخ توصب  ایروی  لاق 

". رمألا ىّلوت  دق  مهدحأ  نأ  ودبی  ًالثم ؟ مهبرض  اذام ؟ لثم  : " تلاقو انیتسیرك  تمستبا 
اذهف .مهداعبتسا  متی  ثیح  مهیلع  قّوفتلا  انیلع  .هزواجت  نوعیطتسی  ملأ  اذه  ّالك ، : " ایروی باجأ 

". دبألا ىلإ  مهلبقتسم ؛ ىلع  يضقیس 
.ةأجف ثیداحألا  تأدهف  تالواطلا ، نیب  فقوو  روف ، ضهن 

". ينوعبتا .فلتخم  ءيشب  مویلا  موقنس  نولقتنملا ، اهّیأ  : " لاق
". ةرذح ينوك  : " ًالئاق ایروی  سبع  امنیب  انفقو ،

". اهیمحنس قلقت ، ال  : " لیو لاق 
* * *

ىلإ لیو  ىشمف  .بادرسلاب  ةطیحملا  تارمملا  يقترن  انحر  ّمث  ماعطلا ، ةعاق  جراخ  ىلإ  روف  انداق 
.ينیمی ىلإ  انیتسیركو  يراسی ،

نم تنأ  تنك  امنیب  ملعلا ، ىلع  يئالیتسا  ىلع  ّطق  رذتعأ  مل  : " تفاخ توصب  انیتسیرك  تلاق 
". كلذ تلعف  اذامل  يردأ  .هّقحتسی ال 

نالعإ دنع  يل  هالاق  ام  دعب  امهنم ؛ ّيأ  ةحماسم  وأ  اهتحماسم ، ةمكحلا  نم  ناك  اذإ  ام  ةقثاو  تسل 
امك .مهعم  ةحماستم  نوكأ  نأ  ّيلعو  ًابویع ، سانلل  ّنإ  يل  لوقتس  تناك  يّمأ  ّنأ  ریغ  .سمأ  موی  جئاتنلا 

.يئاقدصأ ىلع  دامتعالا  روف  يّنم  بلط 
، نیلرامو ایروی  .نویقیقحلا  يئاقدصأ  مه  نم  ةقثاو  تسل  ينّنأل  رثكأ ، دمتعأ  نم  ىلع  يردأ  ال 



تودب امدنع  ًامئاد  ةیامحلا  يل  امّدق  ناذللا  لیوو  انیتسیرك  مأ  ةّیوق ؟ انأو  ىّتح  ـي  بناج ىلإ  افقو  ناذللا 
؟ ةفیعض

". رمألا َسننلف  : " تلقو يسأر  تززه  يتارظن ، نیتریبكلا  نیتّینبلا  اهینیع  تارظن  تقتلا  امدنع 
.لوزی ـي  بضغ كرتأ  نأ  ّيلع  نكل  بضغلاب ، رعشأ  تلز  ام 

مظعم يف  .لفسألا  ىلإ  رظن  امّلك  بحشی  لیو  هجو  راص  نأ  ىلإ  لبق ؛ نم  انلعف  اّمم  ىلعأ  اندعص 
يف نكل  .معدلا  ىلع  جاتحأ  تنك  ول  امك  لیو  عارذب  تكسمأ  يننأ  ریغ  تاعفترملا ، ّبحأ  تاقوألا ،

.نانتماب يل  مستباف  يمعد ، هل  مّدقأ  تنك  عقاولا ،
هتفرعم ىدم  ام  نیزبارد ."  " نود نم  قّیض  ّرمم  ىلع  فلخلا  ىلإ  تاوطخ  عضب  ىشمو  روف ، تفتلا 

؟ ناكملا اذهب 
!". ورد تابثب ، ِشما  : " لاقو ةعومجملا  فلخ  حّنرتی  ناك  يذلا  ورد  قمر 

روف رظن  عقو  نأ  ىلإ  اذه  تلعف  .ماستبالا  نم  يسفن  عنم  عطتسأ  مل  ينّنكل  ةثیبخ ، ةحزم  تناك 
...له .ةریرعشقلا  يل  بّبس  ههجو  ریبعت  .حازملل  رثأ  ّلك  ىفتخاف  لیو ، عارذب  ةطیحملا  يعارذ  ىلع 

!؟ راغی
نم ًاددع  روف  دعص  .ماّیأ  ذنم  ىلوألا  ةّرملل  سمشلا  تیأرو  يجاجزلا ، فقسلا  نم  ًایجیردت  انبرتقا 

امدنعو ّيمدق ، تحت  ًاریرص  تاجردلا  تردصأ  .فقسلا  يف  ةوجف  ربع  ّرمت  يتلا  ةیندعملا  تاجردلا 
.انتحت ةیواهلاو  بادرسلا  تیأر  لفسألا ، ىلإ  ترظن 

تناك .ةیجاجز  ناردج  تاذ  ةفرغ  ربع  ًاضرأ ، حبصأ  لب  ًافقس  دعی  مل  يذلا  جاجزلا  ىلع  انیشم 
تظحال نأ  يل  قبسی  مل  حجرألا  ىلع  ببسلا  اذهل  .ةروجهم  تدبو  ةیعادتم ، هبش  انب  ةطیحملا  ناردجلا 

.ًاّدج ةدیعب  تاذلا  ناركن  ةعطاقم  ّنأ  امك  .لبق  نم  ةعاجشلا  عّمجم 
نانثا فقو  ةفرغلا ، فرط  يف  .تاعومجم  يف  نوثّدحتی  مهو  ةیجاجزلا  ةعاقلا  يف  ناعجشلا  رهمجت 

ربع نالبح  ّدتما  يقوف ، .ءاوهلا  باصأو  امهدحأ  أطخأ  امّلك  ناكحضیو  ّيصعلاب ، نازرابتی  مهنم 
اهب رهتشی  يتلا  ةئیرجلا  تافزاجملاب  ةقالع  ىلع  امهّنأ  ّدب  .مادقأ ال  عضبب  رخآلا  امهدحأ  ولعی  ةفرغلا ،

.ناعجشلا
.ةرهاظ اهبیبانأو  تاباتكلاب ، ةوسكم  اهناردج  ةدرابو ، ةمخض  ةعاق  لخدنل  رخآ ، باب  ربع  روف  انداق 

ّكش .ةیكیتسالبلا ال  ةیطغألا  تاذ  زارطلا ، ةمیدق  ةفصاللا  حیباصملا  نم  ةلسلسب  ةءاضم  ةفرغلا  تناك 
.ةمیدق اهّنأ  يف 



ملاع مساب  فرعی  ةاكاحملا ، نم  فلتخم  عون  اذه  : " لاقو تهابلا ، ءوضلا  يف  روف  انیع  تعمل 
". اهیف هنورت  يتلا  ةمداقلا  ةّرملا  يف  لاحلا  هذه  ىلع  نوكی  نل  كلذل  انلجأ ، نم  هلیطعت  ّمت  .فوخلا 

.تنمسإلا نم  رادج  ىلع  ةینف  فرحأب  رمحألا  ذاذرلاب  ةعاجش "  " ةملك تبتك  هفلخ ،
ملاع لخدی  .مكفواخم  أوسأ  نع  تانایب  نیزختب  انمق  اهل ، متعضخ  يتلا  ةاكاحملا  تاسلج  يف  "
نع ةرابع  زجاوحلا  ضعب  .ةیضارتفالا  زجاوحلا  نم  ةلسلس  مكمامأ  عضیو  تانایبلا ، كلت  فوخلا 
امل نیكردم  نونوكتس  مكّنأ  وه  قرفلا  .ًادیدج  نوكی  دق  اهضعبو  تاسلجلا ، يف  ًاقباس  اهومتهجاو  فواخم 

". هیف ةیركفلا  مكتاردق  لماكب  نوعّتمتتس  يلاتلابو  ةاكاحم ، دّرجم  هّنأو  فوخلا ، ملاع  يف  يرجی 
رمألا اذه  ناك  اذإ  ام  يردأ  .فوخلا ال  ملاع  يف  نیحماجلا  لثم  نونوكیس  عیمجلا  ّنأ  ينعی  اذه 

.نیقابلا ىلع  قّوفتأ  نل  ينّنأل  ةلكشم ؛ ناك  نإ  مأ  فشكُی ، نل  يرمأ  ّنأل  حایترالا ؛ ىلع  ثعبی 
". اهنوكلمت يتلا  فواخملا  بسحب  مكملاع  يف  فواخملا  ددع  حوارتی  : " روف عبات 

ترسف ًادّدجم ، نابرغلا  ةهجاوم  ىلإ  يرارطضا  يف  ترّكف  ىرت ؟ ای  فواخملا  نم  ّيدل  نوكیس  مك 
.ئفاد ّوجلا  ّنأ  عم  يدسج ؛ يف  ةریرعشق 

لاق نیح  ركذأ  ينهذلا ." دادعتسالا  ىلع  زّكرت  نیقلتلا  نم  ةثلاثلا  ةلحرملا  ّنإ  مكل  تلقو  قبس  : " لاق
كلذ يف  دانزلا  ىلع  طغض  هتیل  .رتیب  سأر  ىلإ  ًاسّدسم  بّوصی  نأ  لبق  لّوألا ، مویلا  يف  كلذ  ناك  .كلذ 

.مویلا
ةیدسجلا تاردقلا  نیب  عمجلا  يأ  مكداسجأو ، مكتالاعفنا  ىلع  ةرطیسلا  مكنم  بلطتت  اهنأ  وه  ببسلاو  "

ظافحلل ةیناثلا ، ةلحرملا  يف  اهومتمّلعت  يتلا  ةیفطاعلا  ةعاربلاو  ىلوألا ، ةلحرملا  يف  اهومتبستكا  يتلا 
ةعومجملا حسم  نع  فّقوت  .روف  سأر  قوف  ةفصاللا  حیباصملا  دحأ  ءوض  شعترا  مكنزاوت ." ىلع 

.ّيلع هرظن  زّكرو  هتارظنب ،
ةعامج ةداق  نم  ةعومجم  مامأ  نكمم ، تقو  عرسأب  فوخلا  ملاعب  نوّرمتس  مداقلا ، عوبسألا  يف  "
َيطعُأ امك  ًامامتو  .ةثلاثلا  ةلحرملا  يف  مكبتارم  دّدحیس  يذلا  ریخألا  مكرابتخا  اذه  نوكیس  .ةعاجشلا 
."؟ موهفم اذه  له  .قالطإلا  ىلع  ةیمهأ  رثكألا  يه  ةثلاثلا  ةلحرملا  ّنإف  ةیناثلا ، ةلحرملل  ربكأ  ٌنزو 

.هیلإ ةبسنلاب  ةملؤم  ودبت  ةكرحلا  تناك  يذلا  ورد  ىّتح  ًاعیمج ؛ انسوؤرب  انأموأ 
نم حبصأو  لئاوألا ، ةرشعلا  نیب  نم  نوكأل  ةدیج  ةصرف  ّيدلف  ریخألا ، رابتخالا  يف  ًانسح  تیلبأ  نإ 

.فصوی ًاحایترا ال  ّيف  تثعب  ةركفلا  كلت  .ناعجشلا  نم  ةدحاو  يأ  ةعامجلا ؛ ءاضعأ 
ةاكاحملا لّجست  ثیح  اوأدهتل ؛ ةقیرط  اودجت  نأب  اّمإ  .نیتنثا  نم  ةقیرطب  ةبقع  ّلك  زواجت  مكنكمی  "



.رارمتسالا ىلإ  ةاكاحملا  عفدی  يذلا  رمألا  مكفوخ ؛ ةهجاومل  ةقیرط  اودجت  وأ  ًایعیبطو ، ًامظتنم  ًاضبن 
ّزه ًالثم ." ربكأ ، قمع  ىلإ  ةحابسلا  قرغلا  نم  فوخلا  ةهجاومل  ةعئاشلا  قرطلا  نم  لاثملا ، لیبس  ىلع 

تایجیتارتسا عضوو  مكفواخمب ، ریكفتلل  مداقلا  عوبسألا  لالغتسا  مكیلع  حرتقأ  اذل ، : " ًافیضم هیفتك 
". اهتهجاومل

؟ نیرشع كلمی  رخآلاو  طقف ، فواخم  ةعبس  كلمی  اندحأ  ناك  ول  اذام  .ًالداع  سیل  اذه  : " رتیب لاق 
". هأطخ سیل  اذه 

."؟ لدعلا نع  يعم  ثّدحتلا  يف  ًاّقح  بغرت  له  : " ًالئاق كحض  ّمث  ٍناوث ، عضب  روف  هیلإ  قّدح 
توصب لاقو  هیعارذ ، ًاكباش  رتیب ، وحن  هّجوتی  وهو  قیرطلا  هل  حسفتل  نیئدتبملا  ةعومجم  تمسقنا 

". سئاب نابج  كّنأ  دیكأتلاب  تتبثأ  ةیضاملا  ةلیللا  ثادحأف  .رتیب  كقلق  ببس  مهفأ  : " دقاح
.ةفش تنبب  سبنی  نأ  نود  نم  رتیب  هیلإ  قّدح 

ةعامج نم  ةلیحنو  ةریصق  ةاتف  نم  فاخت  كّنأ  فرعن  انّلك  انتب  نآلاو ، : " تفاخ توصب  روف  عبات 
.ةماستبا هیتفش  ىلع  تمسترا  ّمث  تاذلا ." ناركن 

، يلخاد يف  ام  ناكم  يفو  .ةتماص  ةكحضب  انیتسیرك  افتك  تّزتها  امنیب  هعارذب ، لیو  ينطاحأ 
.ًاضیأ انأ  ماستبالل  ةقیرط  تدجو 

* * *

.كانه لآ  اندجو  مویلا ، كلذ  رصع  ربنعلا  ىلإ  اندع  نیح 
برقلاب فقتل  تبرتقاف  انیتسیرك ، اّمأ  .يعم  هّنأ  ينرّكذی  هّنأكو  ةّفخب ، ّيفتكب  كسمأو  يفلخ ، لیو  فقو 

.يّنم
امدنع ملألاب  ترعش  .ءاكبلا  رثأ  نم  ًامّروتم  ههجو  ناكو  لآ ، ينیعب  ناطیحت  ناوادوس  ناتلاه  تناك 
ةهیرك تحبصأ  ةلیمج ، اهدجأ  تنك  يتلا  ةیمیرملاو  نومیللا  ةحئار  .كارحلا  ىلع  ةرداق  دعأ  ملو  هتیأر ،

.ّيلإ ةبسنلاب 
."؟ كیلإ ثّدحتلا  يننكمی  له  سیرت ، : " فجترم توصب  لآ  لاق 

". ًادّدجم اهنم  بارتقالاب  رّكفت  ال  حزمت ؟ له  : " لاقو يفتك  ىلع  لیو  ّدش 
وه هدیرأ  ام  ّلُج   " .هیدیب ههجو  ىّطغ  ّمث  كلذ ، لآ  لاق  ...ًاقلطم ." كءاذیإ  أشأ  مل  .كیذؤأ  نل  "

."... كوجرأ كوجرأ ، ينیحماس  ...انأ  ّلح بـي ، ام  فرعأ  ...ال ال  فسآ ، انأ  .راذتعالا 
.ههجو ىلع  عومدلا  تباسنا  امنیب  يدی ، وأ  يفتك  سملل  ةلواحم  يف  ّيلإ ، هدی  ّدم 



مهفت نأ  لواحت  ةاتف  ةّمث  ام ، ناكم  يف  .ةحماستمو  ةنونح  ةاتف  ةّمث  تناك  يلخاد ، يف  ام  ناكم  يف 
رثكأ نكامأ  ىلإ  مهدوقی  سأیلا  ّنأ  مهفت  امك  ةئیس ، رومأ  ىلع  سانلا  مادقإ  لّبقتتو  سانلا ، هب  ّرمی  ام 

.يمامأ فقو  يذلا  بئاتلا  ّباشلا  اذه  مامأ  تمّلأت  دقو  ةدوجوم ، اهّنإ  مسقأ  .ًاموی  اولّیخت  اّمم  ةملظ 
.اهفرعأل تنك  ام  اهتیأر ، ول  نكل 

، ةبضاغ تسل  ينّنأو  بّلصتمو ، دراب  يدسج  ّنأ  تسسحأو  يّنم ." برتقت  ال  : " ئداه توصب  هل  تلق 
". مویلا دعب  ًادبأ  يّنم  برتقت  ال  : " تفاخ توصب  تلق  .ًاتاتب  ءيش  ال  ةعوجوم ؛ الو 

.ءيشب رعشأ  مل  ينّنأ  ریغ  .نیتلهاذلاو  نیتنكادلا  هینیع  تارظن  يتارظن  تقتلا 
". نابجلا اهّیأ  كلتقأس  ينّنإ  مسقأ  انأف  تلعف ، نإ  : " تلق



نورشعلاو عبارلا  لصفلا 
". سیرت "

ٍردق ىلإ  تراشأ  .اهنم  برقلاب  فوقولل  خبطملا  تربعف  يل ، تأموأ  .ملحلا  يف  يمساب  يّمأ  ينتدان 
طوغضم هیحانج  شیر  ّيلإ ، قّدحت  بارغ  نیع  تیأر  .هیف  ام  ىلإ  ترظنو  ءاطغلا ، ُتعفرف  نرفلا ، ىلع 

.يلغملا ءاملاب  رومغم  نیمسلا  همسجو  ردقلا ، بناوج  ىلع 
". ءاشعلا : " تلاق

تفّلخ دقو  يریرس ، نم  برقلاب  ةفقاو  انیتسیرك  تدجوف  ّينیع ، تحتف  .ًادّدجم  اهتعمس  سیرت ."! "
.اهیّدخ ىلع  ءادوس  ًاطوطخ  نیتلیحكلا  اهینیع  نم  تلاس  يتلا  عومدلا 

". يلاعت لآ ، هّنإ  :" تلاق
.شارفلا نم  ينتبحسو  يدیب ، انیتسیرك  تكسمأ  .ال  مهضعبو  اوظقیتسا ، دق  نیئدتبملا  ضعب  ناك 

لاز ام  يذلا  ساعنلا  رابغ  امهنع  ضفنأل  ّينیع  ّفرأو  ةیرجحلا ، ضرألا  ىلع  ةیفاح  ضكرأ  تذخأ 
. لآ هّنإ  .ي  ـ بلق تاضبن  نم  ةضبن  ّلك  يف  كلذب  رعشأ  عیظف ، رمأ  ثدح  دقل  .يفارطأ  لقثی 

عیمجلا ّنكل  ةّفاحلا ، لوح  سانلا  نم  ةعومجم  ةّمث  تناك  .انیتسیرك  تفّقوت  ّمث  بادرسلا ، يف  انضكر 
لوح فافتلالاو  انیتسیرك ، مامأ  نم  رورملا  نم  ُتنّكمت  ثیح  مهضعب ، نم  تاوطخ  عضب  دعب  ىلع  اوفقو 

.ةمّدقملا يف  ُتفقو  نأ  ىلإ  رمعلا ، فصتنم  يف  لیوط ، لجر 
ببسب ناّنئی  نانثالا  ذخأ  .لابحلاب  ًائیش  ناعفری  امهو  ةیواهلا ، ةّفاح  نم  برقلاب  نالجر  فقو 

ىلإ ناینحنی  ّمث  نیزباردلا ،"  " ىلع لابحلا  قلز  ـ نتل ىلعألا  ىلإ  لقثلا  ناعفری  امهو  هنالذبی  يذلا  دوهجملا 
مامألا ىلإ  ناعجشلا  نم  ددع  عفدناو  ةّفاحلا ، قوف  نكادو  مخض  ءيش  رهظ  ًاریخأ ، .ًادّدجم  اعفریل  مامألا 

.نیلجرلا ةدعاسمل 
ةبحاش عارذ  ةیرجحلا  ضرألاب  تمطتراو  .ًاموتكم  ًاتوص  ًاثدحم  بادرسلا  ضرأ  ىلع  لمِحلا  طقس 

ىلع اهنیبج  تعضو  ّمث  يعارذب ، تقّلعتو  انیتسیرك بـي ، تقصتلا  .ةّثج  اهّنإ  .هایملا  لعفب  ةخفتنمو 
رادتساف ةّثجلا ، بلقب  لاجرلا  نم  ددع  ماق  .هنع  يرظن  داعبإ  عطتسأ  ملف  انأ  اّمأ  .ةیكاب  تقهشو  يفتك ،

.ًابناج سأرلا 
رسجو لاع ، سوق  اذ  فنألا  ناكو  .ةیمد  ينیع  لثم  نیتنكادو ، نیتغراف ، ناتحوتفملا  نانیعلا  تناك 

ىلإ برقأ  ّيرشب ، ریغ  ادب  هسفن  هجولا  .قرزألا  نوللاب  اتغبطصاف  ناتفشلا  اّمأ  .ریدتسم  فرطو  قّیض ،



. لآ .عّطقتم  وحن  ىلع  يلاتلا  سفنلا  ُتذخأو  ياتئر ، ينتقرحأ  .ناسنإ  هجو  ىلإ  هنم  ةّثج  هجو 
."؟ ثدح اذام  نیئدتبملا ، دحأ  هّنإ  : " يفلخ مهدحأ  لاق 

". رهنلا يف  هسفنب  ىمر  .ماع  ّلك  ثدحی  ام  : " رخآ باجأ 
". ثداحل ضّرعت  امّبر  ًامئاشتم ، نكت  "ال 

ىلإ ًامدق  ةرشع  سمخ  عفدناو  هئاذح  طیرشب  رّثعت  هّنأ  ّنظت  له  .رهنلا  طسو  يف  هودجو  دقل  "
."؟ مامألا

ىنحنا .ملألاب  رعشأ  تأدب  دقف  يتالفإ ، اهنم  بلطأ  نأ  ّيلع  .يعارذ  لوح  انیتسیرك  ةضبق  تّدتشا 
اذه مك  .ًامئان  ودبی  هلعجی  نأ  لواحی  ناك  امّبر  .هینیع  هل  ضمغأو  لآ ، هجو  نم  برقلاب  مهدحأ 

؟ ًاتاتب كلذك  سیل  هّنأ  نیح  يف  مونلا ، لثم  توملا  ّنأ  ءاعّدالا  سانلا  ّبحی  اذامل  فیخس !
ىلع تعكر  .سّفنتلا  نع  تزجعو  قانتخالاب ، ترعش  ثیح  يردص  قاضو  يلخادب ، ام  ءيش  راهنا 

.توصل ىركذ  ًائیش ، تعمسو  ّيتبكر ، تحت  ضرألا  ةنوشخب  ترعش  .يعم  انیتسیرك  تررجو  ضرألا ،
ّيَتحار تطغض  .سّفنتلا  نع  زجعأ  تلز  ام  .فرعأ  نأ  ّيلع  ناك  .ًالیل  هخارصو  لآ ، ءاكب  توص  هّنإ 

.يردص نم  قیضلا  جارخإل  فلخلاو ، مامألا  ىلإ  يدسج  ّزهأ  تحرو  يردص ، ىلع 
؛ هتاوطخب ترعشو  ماعطلا ، ةعاق  ىلإ  هرهظ  ىلع  ينلمحی  وهو  لآ  سأر  تیأر  ّينیع ، تففر  امدنع 

رضاحلا ةغیص  نم  سانلا  لّوحی  هنإ  توملا ، وه  اذه  .كلذك  ناك  ّالك ، .قرخأو  ئفادو  مخض  ّباش  هنإ 
.يضاملا ىلإ 

هّنأ نآلا  ذنم  فرعأ  ينّنكل  .ةّثجلا  فیلغتل  ًاریبك  ًاسیك  مهدحأ  رضحأ  .زیزألاك  يسافنأ  تجرخ 
ناك .ةرقرقلا  ىلإ  برقأو  ةرتوتم  يمف ؛ ىلإ  تزفقو  يترجنح ، نم  ةكحض  تجرخ  .هیلع  ًاریغص  نوكیس 
تدبف يدیب ، يمف  تقلغأ  ةكحضلا ، فصتنم  يف  ةاسأم ! نم  اهل  ای  ثثجلا ، سیك  ىلع  ًاّدج  ًاریبك  لآ 
تحرو ضرألا ، ىلع  ةیثاج  انیتسیرك  تكرت  ّمث  تفقوو ، يعارذ  ترّرح  .نینألا  ىلإ  برقأ  يتكحض 

.ضكرأ
* * *

ّيدیب هتكسمأ  .عانعنلا  ةحئار  هنم  حوفتو  راخبلا  هنم  دعاصتی  ًابوك  ينتلوانو  يلّضفت ." : " يروت تلاق 
.يعباصأ يف  ًازخو  هتنوخس  يل  تبّبسو  نیتنثالا ،

نوّبحی مهّنإ  يروت  تلاق  .تقولا  ناعجشلا  عیضُی  ال  تازانجلاب ، رمألا  قّلعتی  امدنع  .يمامأ  تسلج 
ًامحدزم ناك  بادرسلا  ّنأ  ّالإ  مشولا ، ةلاص  مامأ  دحأ  ةّمث  نكی  مل  .هثودح  روف  توملاب  فارتعالا 



.كلذ ينئجافی  اذامل  فرعأ  .مهیعو ال  لماكب  اوسیل  مهمظعمو  سانلاب ،
، دیقفلا ةرسأ  ىلإ  معدلا  میدقتل  سانلا  عمتجی  اهیف  .ةبیئك  ةبسانم  ةزانجلا  ربتعت  ةمیدقلا ، يتعامج  يف 
، بارشلا تاذلا  ناركن  دارفأ  لوانتی  الو  .حازم  الو  خارص ، الو  كحض ، نود  نم  ام ؛ ءيشب  لغشنی  ّلكلاو 

.انه ًامامت  ّيسكع  لكشب  تازانجلا  ّمتت  نأ  يقطنملا  نم  كلذ ، عمو  .مهیعو  لماكب  عیمجلا  نوكی  لب 
". كل دّكؤأ  نّسحتلاب ، نیرعشتس  اذه ، ـي  برشا : " تلاق

، يقلحو يمف  أفدأف  لاح ، ّيأ  ىلع  هتفشترا  ينّنكل  ّلحلا ." وه  ياشلا  ّنأ  ّنظأ  ال  : " ءطبب تلق 
.ءفدلاب تمعن  امدعب  ّالإ  دربلاب  رعشأ  تنك  مك  كردأ  مل  .يتدعم  يف  باسناو 

ال  " .اهتداع ریغ  ىلع  اهینیع ؛ غلبت  مل  ةماستبالا  ّنكل  يل ، تمستبا  ریخب ." سیلو  نّسحتلاب ، تلق  "
". نمزلا نم  ةّدم  لبق  ریخب  نینوكتس  كّنأ  ّنظأ 

لبق تقولا  نم  ىضم  مك   " .ةبسانملا تاملكلا  داجیإ  تلواح  ...ىضم ." مك   " .يتفش ىلع  تضضع 
". كیخأل ىرج  ام  ...دعب  كتعیبط ، يدیعتست  نأ 

نایحأ يفو  ًاقلطم ، تنك  امك  عجرأ  مل  ينّنأ  رعشأ  نایحألا ، ضعب  يف  .يردأ  ال  : " ةلئاق اهسأر  تّزه 
". ماقتنالل طیطختلا  نع  ّفكأل  تاونس  عضب  تقرغتسا  ينّنكل  .ًاضیأ  ةداعسلابو  ریخب ، ينّنأ  رعشأ  ىرخأ 

."؟ تفّقوت اذامل  : " اهتلأس
ربتعأ ال  : " تلاق ّمث  ٍناوث  ةّدع  اهقاس  ىلع  اهعباصأ  تقرطو  يفلخ ، رادجلا  ىلإ  قّدحت  يهو  تدرش 

". ةبسانملا ةظحللا  رظتنأ  ...لب  تفّقوت ، ينّنأ 
". باهذلا تقو  ناح  : " تلاقو اهتعاس  ىلإ  ترظن  ّمث  اهدورش ، نم  تجرخ 

اذه .فجترأ  ينّنأ  تظحال  بوكلا ، نع  يدی  تعفر  امدنعو  .ةلسغملا  يف  ياشلا  نم  يقب  ام  تیقلأ 
.عیمجلا مامأ  ءاكبلا  يننكمی  الو  يكبأ ، نأ  لبق  ةداع  فجترأ  انأف  ًادّیج ؛ سیل 

مامأ كانه  نیرهمجتملا  ّلك  عمتجا  .بادرسلا  ىلإ  كانه  نمو  مشولا ، ةلاص  جراخ  ىلإ  يروتب  تقحل 
ّمث اهنزاوت ، تدقفو  نیمیلا ، ىلإ  يمامأ  ةفقاو  ةأرما  تحّنرت  .بارشلا  ةحئار  ّوجلا  يف  تحافو  ةّفاحلا ،

.ينتدعبأو يعارذب ، يروت  تكسمأف  .اهنم  برقلاب  فقاو  لجر  ىلع  طقست  يهو  ةكحاض  ترجفنا 
انیتسیرك انیع  تدبو  نیرخآلا ، نیئدتبملا  نم  ددع  نیب  نیفقاو  انیتسیركو  لیوو  ایروی  تدجو 

.يسأر نم  ةءامیإب  تضفر  ينّنكل  ّيلإ ، اهمّدق  .ةیّضف  ةروراق  لمحی  ایروی  ناك  .نیتمّروتم 
". ةتّمزتم ىقبت  ةتّمزتملا  ةأجافم ! نم  اهل  ای  : " يفلخ نم  يلوم  تلاق 

.ًاتاتب ينّمهی  اهیأرف ال  اهلهاجت ، ّيلع 



يقیقحلا ببسلاو  كابأ ، لوانتت  اهنإ  .مویلا  مامتهالل  ةریثم  ةلاقم  تأرق  : " ينذأ ىلع  ينحنت  يهو  تلاق 
". ةمیدقلا كتعامجل  ككرت  ءارو 

.ةظحللا كلت  يف  لهسألا  ناك  هّنأ  ّالإ  يتایولوأ ، سأر  ىلع  يسفن  نع  عافدلا  نكی  مل 
فیك ركذأ  ينّنأ ال  ریغ  ةبرضلا ، ءاّرج  نم  يعباصأ  دقع  ينتملآ  .اهَّكف  يتضبق  تَقناعو  ّتفتلا ،

.يتضبق تممض  ىتم  ركذأ  الو  اهمكل ، ترّرق 
، اهتقایب لیو  كسمأ  دقف  .امهمادختسا  نم  نّكمتت  مل  اهّنكل  مامألا ، ىلإ  اهیدی  تّدمو  ّيلع ، تَمجه 

". ناتنثالا امتنأ  كلذ ، نع  اّفك  : " لاقو ّيلإ ، اهنم  هترظن  تلقتنا  .فلخلا  ىلإ  اهّدشو 
نأ دعب  نآلا ، امّیس  ال  ریكفتلا ، نع  ينیهلیس  ناك  كارعلاف  .اهفقوی  مل  هّنأ  ول  ام  ّدح  ىلإ  تیّنمت 

تلءاستو يسفن ، تیبثتل  ّيعارذ  تكبشو  هیلإ ، ترظن  نیزباردلا ."  " نم برقلاب  قودنص  ىلع  كیرإ  دعص 
.هلوقیس اّمع 

اذه نم  ةعامجلا  فقوم  ّنأ  ریغ  بیرقلا ، يضاملا  يف  راحتنالا  ىلع  دحأ  مدقی  مل  تاذلا ، ناركن  يف 
هیف امب  هسفنب  رّكفی  ال  ًاّقح  هتاذل  ركانلا  ّنإ  ذإ  .ّينانأ  لمع  مهیلإ  ةبسنلاب  راحتنالاف  .حضاو  رمألا 
ّنأ ّالإ  اذهك -  ثداح  عقو  ول  ةحارص -  كلذ  لوقی  نل  ًادحأ  ّنأ  عمو  .راحتنالا  يف  بغریل  ةیافكلا 

.وحنلا اذه  ىلع  نورّكفیس  عیمجلا 
عم ًایجیردت ، ةیلاعلا  تاوصألا  تأدهف  سرجلا ، هبشی  ًائیش  مهدحأ  عرق  ًءاجر ." ءوده ، : " كیرإ حاص 

نیئدتبملا دحأ  تربلأ -  ّنأل  مویلا  انعمتجا  نوملعت ، امك  .مكل  ًاركش  : " كیرإ لاق  .تّرمتسا  تاسمهلا  ّنأ 
". سمأ لیل  ةیواهلا  يف  زفق  - 

.رهنلا هایم  ریرخ  ىوس  عمسی  دعی  ملو  ًاضیأ ، تاسمهلا  تفّقوت 
مل انّنكل  .ةلیللا  هتراسخ  ىلع  نزحن  نأ  انیلع  لهسلا  نم  نوكیسو  ببسلا ، فرعن  ال  : " كیرإ لاق 
ّنأ تننظل  هفرعأ  نكأ  مل  ولو  .كیرإ  مستبا  ...ةقیقحلاو " .ةعاجشلا  ىلإ  انممضنا  امدنع  ةلهس  ةایح  رتخن 

ةأرجلا كلمی  انم  نمف  .عاجش  باش  تربلأ  ّنأ  يه  ةقیقحلا   " .هفرعأ ينّنأ  دیب  .ةیقیقح  ةماستبالا  كلت 
انرثكأ ناك  هّنأ  ىلع  دیكأتلا  اننكمی  نكل  دعب ، اّنم  حبصأ  دق  تربلأ  نكی  مل  هلعف ؟ امب  مایقلل  ةیفاكلا 

."! ةعاجش
ةیلاع ةتوافتم ، تاقبطب  نولّلهی  ناعجشلا  حار  ّمث  .بخاص  فاته  اهعبت  دشحلا ، نم  ةخرص  تعفترا 
ایروی نم  ةروراقلا  انیتسیرك  تذخأ  .رهنلا  ریدهب  ًاهیبش  مخارص  ناك  .ةقیمعو  ةیحطس  ةضفخنمو ،

.ّينذأ جیجضلا  ألم  .هیلإ  اهّدشو  هعارذب ، اهیفتك  طاحأف  لیو ، اّمأ  .اهنم  تبرشو 



اهعفرف نوللا ، ءادوس  ةجاجز  مهدحأ  هاطعأ  ًامئاد ."! هركذنسو  هب ، لفتحنس  مویلاو ، : " كیرإ فته 
!". عاجشلا تربلأ  ىلإ  : " لاقو

! تربلأ  " .همسا نودّدری  ناعجشلا  حارو  يلوح ، نم  يدیألا  تعفترا  تربلأ ."! ىلإ  : " نورضاحلا فته 
ىلإ برقأ  تاب  لب  همسا ، ودبی  دعی  مل  هنأ  ةجرد  ىلإ  ًاریثك ؛ همسا  اودّدر  ترب ."! لأ -  ترب ! لأ - 

.ةمیدق ةلالسل  ةیئادب  ةخرص 
.رثكأ لامتحالا  ىلع  ةرداق  دعأ  مل  انأف  نیزباردلا ،"  " نع تردتسا 

داعتبالا لواحأ  تنك  لب  ناكم ، ّيأ  ىلإ  ةبهاذ  نكأ  مل  ينّنأ  ّنظأ  .بهذأ  نیأ  ىلإ  فرعأ  نكأ  مل 
ثعبنملا قرزألا  جهولاب  ةرومغم  هرخآ ؛ يف  عقت  هایملا  ةروفان  تناك  .ملظملا  ّرمملا  يف  تیشم  .بسحو 

.اهولعی يذلا  حابصملا  نم 
يذلا يزخلا  نكی  امهم  ةعامجلا ؛ كرتو  هفعضب  فرتعا  ول  ًاعاجش  ناكل  عاجش ! .يسأر  تززه 

يفو عاجش ، ّلك  بلق  يف  دوجوم  بیع  وهو  لآ ، لتق  ام  وه  رورغلا  ّنكل  .كلذ  ءاّرج  نم  هب  قحلیس 
.ًاضیأ انأ  ـي  بلق
". سیرت "

هیلع تفضأ  يتلا  قرزألا  ءوضلا  ةرئاد  لخاد  يفلخ ، ًافقاو  روف  ناك  .ءارولا  ىلإ  ّتفتلاو  تلفجأ ،
.هیّدخ مظع  تحت  ًالالظ  تقلأو  هینیع ، تفخأ  دقف  .ءيشلا  ضعب  ةفیخم  ةلاه 
."؟ ءازعلا بجاو  مّدقت  مهعم ، نوكت  نأ  بجی  الأ  انه ؟ لعفت  اذام  : " هتلأس

.ّرم اهمعط  ّنأكو  ةلمجلا  كلت  تلق 
.ءوضلا اذه  يف  دوسأ  امهنول  ادب  .ًادّدجم  هینیع  تیأرو  ينم ، ةوطخ  برتقا  تنأو ."؟ : " ينلأس

: ةفیضم يسأر  تززهف  بنذلاب ، ترعش  ينّنأ  ریغ  همرتحأ ." صخشب ال  ةیزعتلا  يننكمی  ال  : " هتبجأ
". كلذ ينعأ  نكأ  مل  "

.كلذ ىلع  همولأ  الو  .ينقّدصی  هّنأ ال  هترظن  نم  تفرع  هآ ." "
!؟ ًاعاجش هربتعی  كیرٕاو  ةیواهلا ، يف  هسفنب  ىقلأ  دقل  .فیخس  اذه  : " ًابضغ يهجو  ّرمحا  دقو  تلق 

كیرإ تاماستباف  ةرارملاب ؛ تسسحأ  لآ ."؟ سأر  ىلع  رجانخلا  يمر  ىلع  كربجی  نأ  لواح  يذلا  كیرإ 
، ًاطبحم ناك  لب  ًاعاجش ! نكی  مل   " .نایثغلا يل  تبّبس  ةیوتلملا  هلثُمو  عنطصملا ، همالكو  ةفّیزملا ،

."؟ انه اهمرتحن  يتلا  لثُملا  يه  هذهأ  ينلتقی ! نأ  كشوأو  ًانابجو ،
". ناوألا تاف  مهعامس ، هنكمی  الو  لآ ، تام  دقل  هومكاحی !؟ نأ  اولعفی ؟ نأ  مهنم  نیدیرت  اذام  : " لاق



ّنأ نآلا  ىری  راص  نم  ّلك  يرجی ! ام  نودهاشی  نم  ّلكب  لب  لآب ، قّلعتی  رمألا ال  : " ةّدحب هتبجأ 
ًالاطبأ مهنوربتعیس  عیمجلا  ماد  ام  كلذ  نولعفی  اذامل ال  ينعأ ، .قیبطتلل  لباق  رایخ  ةیواهلا  يف  زفقلا 

". ...عیطتسأ ...اذه ال  مهءامسأ ؟ نوركذیس  اوماد  ام  كلذ ؟ دعب 
ىلع ةرطیسلا  تلواح  .فنعب  ضبنی  ـي  بلق ذخأو  ًابضغ ، يهجو  بهتلاو  يسأر ، ّزهأ  تحر 

.ردقأ مل  ينّنكل  ـي ، باصعأ
هلّلض دقل  ًادبأ ! اذه ! نم  ءيش  ثدحی  ال  تاذلا ! ناركن  يف  ًادبأ  ثدحی  اذه ال  : " ًابیرقت حیصأ  تحر 

."! هبآ ال  هبآ ، ال  ةتّمزتم ، ينلعجی  كلذ  لوق  ناك  نإ  هبآ  الو  هرّمدو ، ناكملا  اذه 
.هایملا ةروفان  قوف  رادجلا  ىلإ  روف  رظن  لّوحت 

". سیرت ِراذح  : " كانه ًاتّبثم  لاز  ام  هرظنو  لاقو 
."؟ ءيش ّلك  اذهأ  ِراذح ! هلوق ؟ عیطتست  ام  ّلك  اذهأ  : " سباع هجوب  هتلأس 

.ةروفانلا نع  ًادیعب  ينّرجو  يعارذب ، كسمأ  ّمث  كلذ ."؟ نیفرعت  له  ةهاز ، ـ نلا ءانبأ  نم  أوسأ  تنأ  "
.هنم تالفإلل  يفكی  امب  ةیوق  نكأ  مل  ينّنكل  يعارذ ، يف  ملألاب  ترعش 

كلذل هلوقأس ، ام  رّركأ  نل   " .هفنأ ىلع  شمن  ةیؤر  تعطتسا  ثیح  يهجو ، نم  ًاّدج  ًابیرق  ههجو  ناك 
مهّنإ  " .ةریصق ينّنأ  ترعش  ثیح  هعباصأب ، طغضو  ّيفتك ، ىلع  هیدی  عضو  ًادّیج ." ّيلإ  يغصأ 

". تاذلاب تنأ  .كنوبقاری 
". ينكرتا : " فیعض توصب  هل  تلق 

هتابّلقت .يّنع  هیدی  عفر  امدنع  يردص  نع  لقثلا  ضعب  لاز  .هتفقو  يف  ماقتساو  هعباصأ ، تخترا 
.ریطخ رارقتسالا  مدعو  هلخاد ، يف  رارقتسا  مدع  ىلإ  ریشت  يهف  ينفیخت ؛ ةیجازملا 

مل ول  ينعمسیل  ناك  امو  ًاّدج ، تفاخ  توصب  لاؤسلا  اذه  هیلع  تحرط  ًاضیأ ."؟ تنأ  كنوبقاری  له  "
.ًاّدج ًابیرق  نكی 

". ةدعاسملا نیضفرت  كّنكل  ًامئاد ، كتدعاسم  لواحأ  : " لاق امّنٕاو  يلاؤس ، نع  بجُی  مل 
يهجو يف  خارصلاو  ّيلع ، مّكهتلاو  رجنخب ، ينذأ  حرجب  فیك ؟ يندعاست ! تنأ  .حیحص  هآ ، : " تلق

". دیكأتلاب دعاسی  اذه  دحأ !؟ هجو  يف  خرصت  اّمم  رثكأ 
كرّكذأ لب  كیلع ، مّكهتأ  نكأ  مل  رجانخلا ؟ تیمر  امدنع  نیدصقتأ  كیلع !؟ مّكهتأ  انأ  : " ةّدحب باجأ 

". كناكم ذخأی  نأ  رخآ  صخش  ّرطضیسف  تلشف ، نإ  كّنأ 
نإ ينّنأ  ينرّكذی  ثّدحت ، امّلك  ناك  .رجنخلا  ةثداحب  ترّكفو  يقنع ، رّخؤم  ىلع  يدی  تعضو 



.فدهلا مامأ  يناكم  ذخأی  نأ  لآ  ّرطضیسف  تملستسا ،
."؟ اذامل : " هتلأس

". تقو ّيأ  نم  ةعاجش  رثكأ  نینوكت  ةّینانأ ، نود  نم  نیفّرصتت  امدنعو  تاذلا ، ناركن  نم  كّنأل  "
هّنأل كلذ ؛ لعف  هلجأل  يننكمی  يذلا ال  ببسلاب  ينرّكذی  لب  مالستسالاب ، ينعنقی  نكی  مل  .تمهف  نآلا 

.يمجاهم يقیدص ، لآ ، ةیامح  يأ  نآلا ؛ ملألا  يل  تبّبس  ةركفلا  هذه  .لآ  ةیامح  ّيلع  ناك 
.ًاضیأ هحماسأ  نأ  يننكمی  الو  دیرأ ، ام  ردقب  لآ  هركأ  نأ  يننكمی  ال 

هّنأل تقولا ؛ عم  لوزت  تاذلا  ناركن  نم  ةعبانلا  كعفاود  ّنأ  ءاعّدالا  تلواحل  كناكم ، تنك  ول  : " لاق
". كحلاص يف  اذه  نوكی  نلف  ...نوئطاخلا  صاخشألا  رمألا  اذهب  فرع  نإ 

."؟ يایاون مهّمهت  اذامل  اذامل ؟ "
اذه ّنكل  هنیلعفت ، امب  نوّمتهی  مهّنأ  كوعنقی  نأ  نولواحی  مهّنإ  .مهّمهی  يذلا  دیحولا  ءيشلا  يه  ایاونلا  "

لهسی يكل  ةنّیعم ؛ ةقیرطب  يرّكفت  نأ  لب  ةنّیعم ، ةقیرطب  يفّرصتت  نأ  كنم  نودیری  مه ال  .ًاحیحص  سیل 
ىنحناو يسأر ، نم  برقلاب  رادجلا ، ىلع  هدی  عضو  مهیلع ." ًارطخ  يلّكشت  ال  يكلو  كمهف ، مهیلع 

.هعارذو هفتك  يتلضع  نیب  فیفخلا  ضافخنالاو  هردص ، ماظع  زربأ  ثیح  ًاقّیض  هصیمق  ناك  .يوحن 
سیلو ًاقوشمم "  " لیحنلا يماوق  سانلا  ربتعال  ةماق ، لوطأ  تنك  ولف  .ةماق  لوطأ  تنك  ول  تیّنمت 

.اهتیامح ىلإ  ىعسی  يتلا  ةریغصلا  هتخأ  يننأ  ول  امك  يتلماعم  نع  ّفك  امّبرلو  ًاینایبص ،" "
.هتخأك ينلماعی  نأ  دیرأ  ال 

."؟ نودیری امك  فّرصتأ  تمد  ام  هیف  رّكفأ  ام  مهّمهی  اذامل  .مهفأ  ال  : " تلق
ينانألا ریغ  كلقع  كیلع  ریشی  امدنع  ثدحیس  اذام  نكل ، .نآلا  نودیری  املثم  نیفّرصتت  تنأ  : " لاق

."؟ هنودیری ءيش ال  رخآ ، ءيش  لعفب 
، ينانأ ریغ  ًالقع  كلمأ  له  .ينأشب  ًاّقحم  ناك  اذإ  ام  ىّتح  فرعأ  الو  لاؤسلا ، اذه  نع  ًاباوج  دجأ  مل 

؟ ًاعاجش ًالقع  مأ 
.ًاحماج يلقع  ناك  امبر  .ّيلع  ناقبطنی  نانثالا ال  امّبر 

مایقلا يننكمی  .ملعت  امك  ةفیعض ، تسل  انأ  كلذب ؟ رّكفت  ملأ  كتدعاسم ، ىلإ  جاتحأ  امّبر ال  : " تلق
". يدرفمب كلذب 

". ةئطخم كّنكل  .ةتّمزتم  وأ  ةاتف ، كّنأل  وأ  ةریغص ، كّنأل  كتیامح  يف  بغرأ  ينّنأ  نیّنظت   " .هسأر ّزه 
تناك ىتم  .هدی  نم  حوفت  ندعملا  ةحئار  تناك  .ينقذ  لوح  هعباصأ  عضوو  يوحن ، ههجو  ضفخأ 



ّرمی ًایئابرهك  ًارایت  نأ  ول  امك  هتسمل ، عضوم  يف  زخوب  ترعش  ًارجنخ ؟ وأ  ًاسّدسم  اهیف  لمح  ةّرم  رخآ 
.هدی ربع 

تّدتشا طغضأ ." نأ  ّيلع  مك  ةفرعم  دّرجمل  يراهنت ، نأ  ىلإ  كیلع  طغضأ  نأ  وه  هیف  بغرأ  ام  "
، لبحلاك ةدودشم  ُتحبصأ  ثیح  هتوص ، ةّدح  ببسب  يدسج  رّتوتو  يراهنت ،"  " ةملك دنع  هعباصأ 

.سّفنتأ نأ  تیسنو 
". مواقأ ينّنكل  : " ًافیضم ّيلإ  رظن 

."؟ كلذ يف  بغرت  اذامل  : " تعباتو ـي  باعل تعلتبا  ...اذامل " "
، يّنع دعتبی  مل  هّنكل  ينكرت ، عئار ." هّنإ  كلذ ، تیأر  دقل  .اهظقوی  لب  كّساوح ، ئفطی  فوخلا ال  ّنأل  "

ةهّبنتم كتیؤر  يف  ًادّدجم ؛ كلذ  ةیؤر  يف  بغرأ  نایحألا ، ضعب  يف   " .يقنعو يّكف ، ىلع  هدی  تّرم  لب 
". كّساوح ّلكب 

هنع داعتبالا  عطتسأ  مل  ينّنأ  ریغ  كلذ ، لعف  ترّرق  ينّنأ  ركذأ  ال  .هرصخ  ىلع  ّيدی  تعضو 
.هرهظ تالضع  ىلع  يعباصأ  ترّرمو  ّيعارذب ، هتطحأ  ّمث  هردص ، نم  تبرتقا  .ًاضیأ 

ينّنأ تسسحأ  .يرعش  ىلع  ىرخألا  هدی  رّرم  ّمث  هنم ، ينبّرقو  يرهظ ، ىلع  هدی  عضو  لیلق ، دعب 
.مویلا دعب  ينفیخی  روف  دعی  مل  .ّينیع  تضمغأ  .روعشلا  اذه  ينفخُی  مل  ةّرملا ، هذه  نكل  ةماقلا ، ةریصق 

."؟ ام بطخ  نم  يناعأ  له   " .هصیمقب ًاموتكم  يتوص  ناك  يكبأ ."؟ نأ  بجی  لهو  "
ثدحی مل  اذامل  .هتاوادم  عطتسی  مل  ثیح  ًاریبك  ناكو  لآ ، يف  ًاعدص  ةاكاحملا  تاسلج  تثدحأ  دقل 

ىلع حّنرتأ  تنك  ول  امك  جاعز ، ـ نالاب ةركفلا  هذه  ينرعشت  اذاملو  هلثم ، تسل  اذامل  يعم ؟ هسفن  رمألا 
؟ يسفن انأ  ةیواهلا  ةّفاح 

."؟ عومدلا نع  ًائیش  فرعأ  ينّنأ  نیّنظت  لهو  : " تفاخ توصب  لاق 
ينّنكل كلذ ، لعفل  دوهجم  ّيأ  لذبی  مل  وهو  يننئمطی ، نأ  روف  نم  عّقوتأ  مل  .ّينیع  تضمغأ 

ىلع ينیبج  تطغض  .يترسأو  يئاقدصأ ، نیب  تنك  ول  اّمم  ًالاح  لضفأ  ينّنأ  انه ، ةفقاو  انأو  ترعش ،
."؟ هتحماس ينّنأ  ول  ةایحلا  دیق  ىلع  ىقبیس  ناك  هّنأ  ّنظت  له  : " تلقو هفتك ،

.نیتضمغم ّينیع  تیقبأو  هوحن ، يهجو  تردأف  يّدخ ، ىلع  هدی  عضو  يردأ ." "ال 
". يئطخ هّنأ  رعشأ  "

". كأطخ سیل  : " هنیبجب ينیبج  سمالی  وهو  لاق 
". هحماسأ نأ  ردجی بـي  ناك  نكل ، "



فّرصتلاب انرّكذی  بنذلاب  ساسحإلا  عدن  نأ  انیلع  نكل ، .دیزملا  لعف  ًاعیمج  انناكمإب  ناك  امّبر  .امّبر  "
". ةلبقملا ةّرملا  يف  لضفأ  وحن  ىلع 

بنذلاب ساسحإلا  مادختسا  يأ  تاذلا ؛ ناركن  سورد  نم  سرد  اذه  .فلخلا  ىلإ  تعجارتو  تسبع ،
انتاعامتجا يف  ـي  بأ تارضاحم  نم  ةرشابم  ةذوخأم  ةلمج  هذه  .سفنلا  ّدض  حالسك  سیلو  ةادأك ،

.ةیعوبسألا
."؟ روف تیتأ  ةعامج  ّيأ  نم  "

رمأ اذهو  .نآلا  اهیلإ  يمتنأ  يتلا  ةعامجلا  يه  هذه  .ّمهی  اذه ال  : " لفسألا ىلإ  رظنی  وهو  باجأ 
". كتحلصمل هیرّكذتت ؛ نأ  ًاضیأ  تنأ  كب  ردجی 

، ّيبجاح نیب  ينیبج ، ىلع  هیتفش  عضو  ّمث  ّيلإ ، رظنی  وهو  ةبراضتم  رعاشم  هینیع  يف  تدب 
، كّرحتی مل  .تمصلا  تمزل  كلذل ، .هداسفإ  دیرأ  ينّنكل ال  نكی ، ًاّیأ  يرجی ، ام  مهفأ  .ّينیع ال  تضمغأف 

.ًالیوط هرصخ ، لوح  ّيدی  ةعضاو  كانه ، انأ  تیقب  امیف  هناكم ، يف  يقب  لب 



نورشعلاو سماخلا  لصفلا 
دعب لیللا ، نم  ةرّخأتم  ةعاس  يف  ةیواهلا ، ىلع  فرشملا  نیزباردلا "  " دنع انیتسیركو  لیوو  انأ  انفقو 

ًاماشوأ انعضو  دقف  .مشولا  ةربإ  ببسب  ّيفتك  يف  زخوب  رعشأ  تنك  .مونلا  ىلإ  ناعجشلا  مظعم  دولخ 
.ةعاس فصن  لبق  ةدیدج 

زمر يل  مِشت  نأ  اهنم  بلطأ  انأو  نانئمطالاب  ترعش  كلذل  مشولا ، ةلاص  يف  اهدرفمب  يروت  تناك 
ةدودمم اهنأكو  ىلعألا  ىلإ  ةهجوم  امهادحإ  نیّفك ، نع  ةرابع  وهو  ىنمیلا ؛ يفتك  ىلع  تاذلا  ناركن 

.ثدح ام  ّلك  دعب  امّیس  ال  ةرطاخم ، اهّنأ  ملعأ  .ةرئاد  امهب  طیحتو  فوقولا ، ىلع  ام  صخش  ةدعاسمل 
.يدسج ىلع  هشقنأ  نأ  ّمهملا  نم  يل  ادبو  يتّیوه ، نم  ءزج  زمرلا  اذه  ّنأ  ّالإ 

فقو انه  .ينزاوت  ىلع  ظفاحأل  نیزباردلا "  " ىلع ّيفدر  تدنسأو  زجاحلا ، ضراوع  ىدحإ  ىلع  تفقو 
ترثنو روخصلاب ، هایملا  تمطترا  .ةنّنسملا  روخصلاو  ءادوسلا  هایملا  ىلإ  لفسألا ، ىلإ  ترظن  .لآ 
ًامّمصم ناك  مأ  انه ؟ فقو  امدنع  فوخلاب  رعش  له  .ىدنلاك  يهجو  ىلع  ّرقتسیل  ىلعألا ، ىلإ  ذاذرلا 

؟ ًالهس رمألا  دجو  ثیح  زفقلا ، ىلع 
اهترشن يتلا  ریراقتلا  ّلك  نع  خسن  ىلع  ُتلصح  دقف  .قاروألا  نم  ةعومجم  انیتسیرك  ينتطعأ 

هّنأ ّالإ  اهّلك ، اهوحمی  نل  ةیواهلا  يف  اهءاقلإ  ّنأ  حیحص  .ةیضاملا  ةتسلا  رهشألا  لالخ  ةفرعملا  ةعامج 
.نّسحتلاب ينرعشی  دق 

نیتّداحلا اهینیعب  ةفرعملا ، ةعامج  ةلّثمم  نیناجل ؛ ةروص  نّمضتت  تناك  .ىلوألا  ةلاقملا  ىلإ  ترظن 
.ًاعم نآ  يف  نیتباّذجلاو 

.ءاملا يف  هتمرو  لّوألا ، ریرقتلا  انیتسیرك  تدّعج  اهتیقتلا ."؟ نأ  كل  قبس  له  : " لیو تلأس 
ىلع قرولا  ءازجأ  تماعف  هامرو ، ًابرإ  هقّزمو  يناثلا ، ریرقتلا  لوانت  ةدحاو ." ةّرم  نیناج ؟ : " باجأ

.انیتسیرك هجو  ىلع  تدب  يتلا  ركملا  حمالم  ههجو  ىلع  ودبت  نأ  نود  نم  كلذب  ماق  .ءاملا  حطس 
هتعامج تافّرصت  ىلع  قفاوی  هّنأ ال  يل  تبثی  نأ  وه  كلذ  يف  انتكراشمل  دیحولا  ببسلا  نأ  تسسحأف 

.هلاؤس ىلع  ؤرجأ  ملو  مأ ال ، هنولوقی  ام  ىلع  ًاقفاوم  ناك  اذإ  ام  ًاحضاو  نكی  مل  عقاولا ، يف  .ةقباسلا 
مودی لصم  ریوطت  نولواحی  اوناك  .يتقیقش  عم  لمعت  تناك  ةعامجلا ، ةداق  نم  حبصت  نأ  لبق  : " لاق
يهف .ءيش  ّيأ  لوقت  نأ  لبق  ىّتح  كلذ  رهظیو  ةیكذ ، ةأرما  نیناج  .ةاكاحملا  تاسلج  يف  لوطأ  ةرتفل 

". مّلكتیو يشمی  رتویبموكب  ...هبشأ 



.بسحو لأسأ  نأ  ّيلع  .ّيتفش  ىلع  ّدشأ  انأو  نیزباردلا ،"  " قوف نم  تاحفصلا  ىدحإ  تیمر  ...ام " "
."؟ هلوقت امب  كیأر  ام  "

لیمجلا نم  هّنأ  امك  .مكحلا  يف  تاعامجلا  ةّیقب  ةكراشم  دّیجلا  نم  ناك  امّبر  .ملعأ  ال   " .هیفتك ّزه 
". ...و ةجزاطلا ، ةهكافلا  ...و  تاراّیسلا  نم  ربكأ  ددع  انیدل  نوكی  نأ 

."؟ عئاضبلا هذه  هیف  أَّبخت  يّرس  نزخم  نم  ام  هّنأ  كردت  له  : " يهجو وزغی  رارمحالا  أدب  دقو  هتلأس 
امّبرو تاذلا ، ناركن  تایولوأ  نم  اسیل  راهدزالاو  ءاخرلا  ّنأ  دقتعأ  ينّنأ  ریغ  .كلذ  كردأ  لجأ ، : " لاق

". رارقلا عنص  يف  ىرخألا  تاعامجلا  تكراش  نإ  كلذك  ناحبصیس 
". نیذوبنملل ماعطلا  ءاطعإ  نم  ّمهأ  ةفرعملا  ةعامج  نبال  ةراّیس  ءاطعإ  ّنأل  : " ةّدحب هتبجأ 

ةحرم ةسلج  يف  انّنأ  ضرتفی  .ًالهم  ًالهم ، : " لیو فتك  ىلع  اهعباصأ  رّرمت  يهو  انیتسیرك  تلاق 
". میقع يسایس  لادج  ضوخل  ال  ةیزمر ، قئاثو  ریمدتل 

انیتسیركو لیو  لدابتی  .ّيدیب  اهلمحأ  يتلا  قاروألا  ىلإ  ُتقّدحو  هلوق ، كشو  ىلع  تنك  ام  ُتعلتبا 
؟ امهنع اذام  نكل  كلذ ، تظحال  انأ  .ًارّخؤم  تاسمللا  نم  ریثكلا 

". هتعمس هیوشت  نم  دیفتست  اذام  مهفأ  انأف ال  .ًابیرقت  اههركأ  ينلعج  كیبأ  نع  هتلاق  ام  ّنكل  : " لاق
تاذلا ناركن  ةداق  ّلكو  ـي  بأ ّنأ  نودقتعی  سانلا  لعج  ىلع  ةرداق  نیناج  تناك  نإف  .مهفأ  انأ 

هذه تناك  نإ  اهب ؛ مایقلا  يونت  يتلا  ةروثلا  لجأ  نم  مزاللا  معدلا  بسكتسف  نوعیرمو ، نودساف  صاخشأ 
ةّیقب ءاقلٕاو  يسأر ، ّزهب  تیفتكا  كلذل  ًادّدجم ، هتلداجم  يف  بغرأ  نكأ  مل  ينّنأ  ریغ  .لعفلاب  اهتّطخ  يه 
هایملا ةیفصت  متتس  .هایملا  يف  تّطح  نأ  ىلإ  فلخلاو ، مامألا  ىلإ  ریاطتت  تحار  .ةیواهلا  يف  تاحفصلا 

.اهنم صّلختلا  متیس  امك  ةیواهلا ، رادج  دنع 
يف رتیب  دی  عضو  يف  رّكفأ  ةدوعلل ؟ نازهاج  امتنأ  له  .مونلا  تقو  ناح  : " ةمستبم انیتسیرك  تلاق 

". هشارف يف  لوبی  يكل  ئفادلا  ءاملا  نم  ءاعو 
دعصی صخش  ةّمث  ناك  .بادرسلا  نم  نمیألا  بناج  يف  ةكرح  تیأرف  ةیواهلا ، نع  يرظن  تلّوح 
داكلاب هیمدق  ّنأ  ول  امك  اهب ؛ يشمی  يتلا  ةسالسلا  ىلإ  ًارظن  روف  هّنأ  تفرع  .يجاجزلا  فقسلا  وحن 

.ضرألا ناسمالت 
يف روف  عم  ثّدحتلا  ّدوأ  نكل  ةمیظع ، ةركف  : " ّرمملا ربع  دعصی  يذلا  ّلظلا  ىلإ  ریشأ  انأو  تلق 

كدرفمب لّوجتلا  كب  ردجی  هّنأ  ةقثاو  تنأ  له  : " ينتلأس مث  اهرظنب ، يدی  هاجتا  انیتسیرك  تعبت  عوضوم ."
."؟ ناكملا اذه  يف 



.يتفش ىلع  تضضعو  روف ." عم  لب  يدرفمب ، نوكأ  نل  "
.ًاّقح ّيلإ  نایغصی  الو  تارظنلا ، نالدابتی  اناك  لیوو  انیتسیرك  ّنأ  ریغ 

". ًاذإ ًاقحال  كارن  .ًانسح  : " دورشب انیتسیرك  تلاق 
زكو امنیب  لیو ، رعش  انیتسیرك  تثّعش  كانه ، ىلإ  امهقیرط  يفو  ربنعلا ، ىلإ  انیتسیركو  لیو  هّجوت 

.نوكیس ام  ةقثاو  تسل  يّننكل  ءيش ، ةیادب  دهشأ  ينّنأكو  ترعشو  ةظحلل ، امهتبقار  .اهرصخ  وه 
ردق يتاوطخ  توص  متكأ  نأ  تلواح  .دعصأ  تأدب  ّمث  بادرسلل ، نمیألا  بناجلا  ىلع  لورهأ  تحر 
.روف عم  مّلكتلا  يونأ  نكأ  مل  عقاولا ، يف  .بذكلا  يف  ةبوعص  دجأ  انأ ال  انیتسیركل ، ًافالخف  .ناكمإلا 

.يجاجزلا ىنبملا  يف  لیللا ، نم  ةعاسلا  هذه  يف  هلعفی  يذلا  ام  فرعأ  نأ  لبق  سیل  ّلقألا ، ىلع 
، ةیجاجزلا ةفرغلا  فرط  يف  تفقو  ّمث  ملالسلا ، ىلإ  تلصو  امدنع  ثهلأ  تحرو  ءودهب ، تضكر 

رظنأ امدنع  ىشالتت  ّمث  جّهوتت ، ةنیدملا  ءاوضأ  ذفاونلا  نم  تیأر  .رخآلا  فرطلا  يف  روف  فقو  امنیب 
.لیللا فصتنم  دنع  اهؤافطإ  ّمتی  نأ  ضرتفی  .اهیلإ 

.ىرخألاب ةنقحو  هیدی ، ىدحإب  دوسأ  ًاقودنص  لمحی  ناك  .فوخلا  ملاع  ةفرغ  باب  دنع  روف  فقو 
". يعم لوخدلا  كنكمی  انه ، كّنأ  امب  : " ّيلإ رظنی  نأ  نود  نم  لاق 
."؟ كب ّصاخلا  فوخلا  ملاع  ىلإ  : " تلقو يتفش ، ىلع  تضضع 

". لجأ "
."؟ كلذ يننكمی  له  : " هنم برتقأ  انأو  هتلأس 

وه ًایلاحو ، .نیلخدت  نم  ملاع  ىلإ  دّدحی  يذلا  وه  جمانربلا  ّنكل  جمانربلاب ، كطبری  لصملا  : " باجأ
". يملاع ىلإ  انلاخدإل  جمربم 

."؟ هتیؤرب يل  حمستس  لهو  "
". ءایشألا ضعب  كیرأ  نأ  دیرأ  ًاذإ ؟ لخدأ  ينّنأ  نیّنظت  اذامل  : " ئداه توصب  ينلأس 

، ةربإلا لوخد  دنع  ّداح  ملأب  ترعش  .يقنع  يف  اهزرغ  نم  نّكمتی  يكل  يسأر  تلمأف  ةنقحلا ، عفر 
.ىرخأ ةنقح  هیف  تدجوف  دوسألا ، قودنصلا  يناطعأ  ينقح ، ىهنأ  امدنع  .هیلع  ةداتعم  تحبصأ  ينّنكل 

.هئاذیإ يف  بغرأ  نكأ  مل  لبق ." نم  اذه  تلعف  نأ  يل  قبسی  مل  : " قودنصلا نم  اهجرخأ  انأو  تلق 
دیب ةربإلا  تطغضو  يعباصأ ، سوؤر  ىلع  تفقو  انه ." : " لاقو هقنع ، يف  ًاعضوم  هعبصإب  سمل 

.نفج هل  ّفری  ملف  وه ، اّمأ  .ةفجترم 
نم برقلاب  هكرتو  قودنصلا ، يف  نیتربإلا  عضو  تیهنأ ، امدنعو  تقولا ، لاوط  ّيلإ  رظنی  ّلظ 



يف ينبجعأ  رمألاو  .كلذب  لمأی  وأ  فرعی ، ناك  هّنأ  اّمإ  انه ؛ ىلإ  هعبتأس  ينّنأ  فرعی  ناك  .بابلا 
.نیتلاحلا

تنك ينّنكل  ام ، ءيش  لوق  ّيلع  هّنأ  ترعش  .ةّفاجو  ةدراب  هعباصأ  تناك  .يدی  هتیطعأف  هدی ، يل  ّدم 
نآلا ةداتعم  تحبصأ  .لخادلا  ىلإ  هتعبتو  ىرخألا ، هدیب  بابلا  حتف  .هلوقأ  ًائیش  دجأ  ملو  ًاّدج ، ةئجافتم 

.روف دیب  ًادّیج  تكسمأو  ةئداه ، يسافنأ  تیقبأ  .دّدرت  نود  نم  ةلوهجم  نكامأ  لوخد  ىلع 
". روف يننودانی  اذامل  يفرعت  نأ  نیعیطتست  تنك  نإ  َرنل  : " لاق

ّلكب ترعش  ثیح  ًادراب ، ناكملا  كلذ  يف  ّوجلا  ناك  .ءوضلل  رثأ  ّلك  هعم  ذخأو  انفلخ ، بابلا  قلغُأ 
نم برقلاب  ينقذ  حبصأو  هعارذب ، يعارذ  تقصتلا  ثیح  رثكأ ، هنم  تبرتقا  .ّيتئر  لخدت  يهو  هنم  ةّرذ 

.هفتك
."؟ يقیقحلا كمسا  ام  : " هتلأس

". ًاضیأ اذه  نیفشتكتس  تنك  نإ  َرنل  "
ًاریرص ردصت  تحبصأ  لب  تنمسإلا ، نم  اهیلع  فقأ  يتلا  ضرألا  دعت  مل  .ةاكاحملا  يف  انلخد 

، دیدحلا ككسو  ةیجاجزلا ، اهتینبأب  انلوح ، ةنیدملا  تّدتماو  تاهجلا ، ّلك  نم  ءوضلا  لّلست  .ندعملاك 
ءامسلا ترهظ  امدنع  اذل ، .ءاقرز  ءامس  تیأر  نأ  ذنم  لیوط  نمز  ىضم  .اهقوف  ًایلاع  فقن  اّنك  امنیب 

.راودلا يل  بّبسو  يسافنأ ، رظنملا  عطق  يقوف ،
بحس .ينزاوت  ىلع  ظفاحأل  روف  ىلع  دانتسالا  ّيلع  بّجوت  ثیح  ةّوقب  تفصع  .حایرلا  تّبه  ةأجف ،

ناك عقاولا ، يف  نكل  .يتیامح  دارأ  هّنأ  ةیادبلا  يف  تننظ  .ّيفتك  لوح  هعارذ  ّفل  ّمث  يدی ، نم  هدی  روف 
ىلع ّرصی  وهو  همف ، نم  رفزیو  قهشی  حار  .ّيلع  دانتسالا  دارأو  سّفنتلا ، يف  ةبوعص  نم  يناعی 

.هنانسأ
.هسیباوك عظفأ  نم  اهّنأ  ينعی  اذهف  انه ، ةدوجوم  تناك  نإ  نكل ، .تاعفترملا  ّبحأ  انأ 

."؟ كلذك سیلأ  زفقن ، نأ  انیلع  : " حایرلا لیوع  ببسب  ٍلاع ، توصب  هتلأس 
.ًاقفاوم هسأر  ّزه 

."؟ انقفّتا ةثالثلا ، ىلإ  ّدعأ  امدنع  "
.ىرخأ ةّرم  هسأر  ّزه 

يقابلا حبصأ  ىلوألا ، ةوطخلا  انعطق  امدعب  .ضكرأ  انأو  يعم  هتررج  ةثالث ."! ...نانثا  ...دحاو  "
امنیب ءاوهلا ، انمواقو  نیترخص ، لثم  ةعرسب  انطقس  .ىنبملا  فرط  نع  انزفق  ّمث  انالك  انضكر  .ًالهس 



انأو ضرألا  ىلع  ّيتبكرو  ّيدی  ىلع  ةیثاج  ُتحبصأو  رظنملا ، ىفتخا  ةأجف ، .اّنم  برتقت  ضرألا  تذخأ 
.مویلا اهتببحأ  امك  ةعاجشلا ، هیف  ترتخا  يذلا  مویلا  يف  طوبهلا  ةعرس  تببحأ  .مستبأ 

."؟ يلاتلا ام   " .فوقولا ىلع  هتدعاسو  تفقوف  .هردص  ىلع  هدی  ًاعضاو  قهشی  روف  ناك  يّنم ، برقلاب 
 -". هّنإ "

.هردص ىلعأب  يسأر  مطتراو  روفب ، تمدطصاف  .يرهظب  بلص  ءيش  مطترا  ةظحللا ، كلت  يف 
.هردص ىلإ  هیعارذ  ينثل  ًاّرطضم  روف  حبصأ  نأ  ىلإ  ناكملا  قاضو  يراسیو ، ينیمی  ىلإ  ناردج  ترهظ 

.ّنئی وهو  روف  ىنحناف  ًایوق ، ًاتوص  ًاثدحم  ناردجلا ، ىلع  فقس  قبطأ  ّمث 
.همجح نع  دیزت  الو  هل ، عسّتت  ةفرغلا  تناك  داكلاب 

". سبح : " تلق
نم تنكمت  داكلاب  .هیلإ  رظنلا  نم  نّكمتأل  تدعتباو  ًالیلق ، يسأر  تلمأف  هقلح ، نم  توص  جرخ 

.مّلأتی هّنأكو  ههجو  صّلقت  .سافنألا  كراشتن  اّنك  ثیح  لیقث ؛ ءاوهلاو  سماد ، مالظلاف  ههجو ، ةیؤر 
". لاعت .سأب  ال  : " تلق

نم ههجو  بّرقو  يرهظب  كسمأف  .عسوأ  لاجم  ىلع  لصحی  يكل  يدسج ، لوح  هیعارذ  تعضوو 
.اهلوح ةّفتلملا  تالضعلاو  هماظعب ، ىوس  رعشأ  مل  يننكل  ًائفاد ، هدسج  ناك  .ًاینحنم  هرهظ  يقبو  يهجو ،

؟ دالوألا ةینب  لثم  تلاز  ام  يتینب  ّنأ  فرعی  نأ  عیطتسی  له  .ياتنجو  تّرمحا 
دعاسی امّبر  ذإ  تكحض ؛ ةماقلا ." ةریصق  ينّنأل  رورسلاب  اهیف  رعشأ  يتلا  ىلوألا  ةّرملا  يه  هذه  "

.هنع يراكفأ  داعبٕاو  هتئدهت ، ىلع  حازملا 
.ةرّتوتم ةمهمه  ىوس  هنع  ردصت  مل 

مل كلذك ."؟ سیلأ  عوفرم ، سأرب  فوخلا  ةهجاوم  كل  لضفألا  نم  انه ، نم  جورخلا  اننكمی  ال  : " تلق
لعجت نأ  كیلع  .رثكأ  ًاقّیض  ناكملا  لعج  وه  هلعف  كیلع  ام  كلذل ، : " ةلئاق تعبات  لب  ًاباوج ، رظتنأ 

."؟ كلذك سیلأ  نّسحتی ، يكل  أوسأ  عضولا 
.هرّتوت نع  رّبعتو  ةریغص  ةملك  تناك  لجأ ." "

."؟ ّدعتسم تنأ  له  عكرن ، نأ  انیلع  ًاذإ  ًانسح ، "
فیفح تعمسو  يدی ، تحت  هعالضأب  تسسحأ  .لفسألا  ىلإ  يعم  هّرجأل  هرصخ  ىلع  تددش 

ّلك عم  حجنی  نل  رمألا  ّنأ  تكردأ  .انقوف  فقسلا  ضافخنا  عم  ًاضعب ؛ اهضعب  ىلع  ةیبشخلا  حاولألا 
نم برقلاب  هیتبكر  ىدحإ  تناك  .هردصب  تقصتلا  ّمث  ترّوكتو ، يرهظ ، هل  تردأف  اننیب ، لاجملا  اذه 



، فارطألا نم  ةموك  نع  ةرابع  انحبصأ  .هلحاك  ىلع  تسلج  ثیح  يتحت ، ةینثنم  ىرخألاو  يسأر ،
.ينذأ ىلع  هسافنأب  ترعشو 

". ...ًامتح اذه  أوسأ ، اذه  هآ ، : " نشخ توصب  لاق 
". يلوح كیعارذ  عض  .أدها  : " هل تلق 

هب عتمتسأ  ال  .يرجی  امب  عتمتسأ  ال  انأ  .رادجلل  تمستباف  هیعارذب ، يرصخ  طاحأو  ينعاطأ ،
ًامتح ال. .ًاقالطإ 

ّنكل انل ، هلاق  ام  رّركأ  تنك  فوخلا ." ةلاح  يف  كتباجتسا  ةاكاحملا  سیقت  : " ئداه توصب  تلق 
؟ ركذتأ .ةیلاتلا  ةاكاحملا  ىلإ  لقتنتسف  كبلق ، تاضبن  ئّدهت  نأ  تعطتسا  نإ  اذل ،  " .هدیفی دق  ریكذتلا 

". انه انّنأ  ىسنت  نأ  ًاذإ  لواح 
.كلذ رثإ  يدسج  ةرارحلا  تحاتجاو  مّلكتی ، وهو  ينذأ  نم  برقلاب  ناكّرحتت  هیتفشب  ترعش  ًاّقح ."!؟ "

."؟ هاه لهس ، اذه  "
". ةاتف عم  قّیض  ناكم  يف  اوسبحی  نأ  نوّبحی  نایتفلا  مظعم  ملعتأ ؟ : " ةحزامم هل  تلق 

.نآلا ًاسئای  ادب  سیرت ."! ةقلغملا  نكامألا  باهر  نم  نوناعی  نم  سیل  "
رعشت له   " .ًامامت ـي  بلق قوف  يردص ، نم  اهتبّرق  ّمث  هدی ، قوف  يدی  تعضو  ًانسح ." ًانسح ، "

."؟ ـي بلق ضبنب 
". لجأ "

". مظتنم وه  مك  رعشت  له  "
". عیرس هّنإ  "

تفرتعا دقل  .يمالك  تیهنأ  املاح  تلفجأ  قودنصلاب ." كلذل  ةقالع  ال  عقاولا ، يف  .حیحص  اذه  "
". كلذ ىلع  زّكر  .يعم  سّفنت  سّفنتأ ، ينّنأ  َتسسحأ  امّلك   " .كلذ كردی  ّالأ  لمآ  .ّوتلل  ءيشب 

". ًانسح "
ينربخت اذامل ال  : " ءودهب هل  تلق  ناوث ، عضب  دعب  .يردص  عم  طبهو  هردص  عفتراف  قمعب ، تسّفنت 

". ام ةقیرطب  ...ثّدحتلا  اندعاس  امّبر  .فوخلا  اذه  ىتأ  نیأ  نم 
.ًایقطنم كلذ  يل  ادب  نكل  فیك ، فرعأ  ال 

يف ةلوفطلا  تابوقع  .ةرهابلا  يتلوفط  ىلإ  عجرت  ةلأسملا  هذه   " .ًادّدجم يعم  َسّفنت  ًانسح ." ...هآ  "
". يولعلا قباطلا  يف  ةریغصلا  ةنازخلا 



نم ينامرحب  وأ  ءاشع ، نود  نم  يتفرغ  ىلإ  يلاسرإب  بقاعُأ  تنك  ينّنأ  ركذأ  .ّيتفش  ىلع  تررص 
باقعلا اذه  ةوسق  .ةنازخ  يف  ًاقلطم  ينجس  متی  مل  نكل  .مراصلا  خیبوتلاب  وأ  كاذ ، وأ  ءيشلا  اذه 

.ةیوفعب ثّدحتلا  تلواح  كلذل  لوقأ ، اذام  فرعأ  مل  .هلجأ  نم  ملألاب  ترعشو  ينتأجاف ،
". انتنازخ يف  ةیوتشلا  انفطاعم  عضت  يّمأ  تناك  "

". رمألا اذه  نع  ثّدحتلا  دیرأ  دعأ  مل  ...دعأ  مل  : " ًالئاق قهش 
". ًائیش ينلأسا  .ثّدحتأس  انأ  ...ًاذإ  .ًانسح  "

."؟ سیرت ةعرسلا  هذهب  كبلق  ضبنی  اذامل   " .ينذأ برق  فجترم  توصب  كحض  ًانسح ." "
انأ  " .ي نیتطیحملا بـ هیعارذ  نّمضتی  رذع ال  نع  تثحب  ...انأ ." عقاولا ، يف  : " تلقو تفجترا ،
كعم ةنوجسم  يسفن  تدجو  ينّنكل  كفرعأ ، داكلاب  انأ  . " ةیافكلا هیف  امب  ًادّیج  سیل  اذه  كفرعأ ." داكلاب 

."؟ كیأرب اذامل  روف ، قّیض  قودنص  يف 
."؟ هیف نوكأس  لهف  كب ، ّصاخلا  فوخلا  ملاع  يف  اّنك  ول  : " لاق

". كنم فاخأ  انأ ال  "
". هتینع ام  اذه  سیل  نكل ، .يّنم  نیفاخت  عبطلاب ال  "

.ءوض ةعقب  يف  اناّیإ  ةكرات  تراهناو  ًاتوص ، ةثدحم  ناردجلا  تقّقشت  ٍذئدنعو  ًادّدجم ، كحض 
تحسم .رابغ  ّيأ  اهیلع  َرأ  مل  ينّنأ  عم  ـي ، بایث تضفنو  تفقوف ، .يّنع  هیعارذ  عفرو  روف ، دّهنت 

.ئجافملا هبایغ  رثإ  يرهظ  حفلی  دربلاب  ترعشو  يلاورسب ، ّيّفك 
.ينبجعت هینیع  ةرظن  تناك  اذإ  اّمم  ةقثاو  تسلو  مستبی ، ناك  .يمامأ  فقو 

". بذكلا يف  ًاّدج  ةلشاف  كّنأل  كبسانت ؛ ةهاز  ـ نلا ةعامج  تناك  امّبر  : " لاق
". مساح لكشب  رایخلا  اذه  دعبتسا  ةرادجلا  رابتخا  ّنأ  ّنظأ  "

". ًائیش تبثی  ةرادجلا ال  رابتخا  : " ًالئاق هسأر  ّزه 
ىلإ كعفد  يذلا  ببسلا  نكی  مل  رابتخالا  ّنإ  يل ؟ لوقت  نأ  لواحت  اذام   " .هیلع يتارظن  تزّكر 

."؟ ةعاجشلا ىلإ  مامضنالا 
نأ عیطتسن  انّنأو  يلثم ، هّنأ  حماج ، هّنأ  يل  دّكؤی  نأ  يف  لمألا  اهدّلو  ةسامحلا ، نم  ةجوم  ينتحاتجا 

.كلذ ىنعم  ًاعم  مهفن 
". ...انأ .ال  طبضلاب ، سیل  "

.انوحن اهسّدسم  ةبّوصم  تادرای ، ةّدع  دعب  ىلع  ةأرما  تفقو  .ةقّلعم  هتلمج  تیقبو  فلخلا ، ىلإ  رظن 



اهیلع ةلواط ، ينیمی  ىلإ  ترهظ  .اهرّكذتأ  نلف  نآلا ، انبهذ  نإ  .ةدماج  اهریباعتو  ًامامت ، ةنكاس  تناك 
.رانلا انیلع  قلطت  اذامل ال  .ةدحاو  ةصاصرو  سّدسم 

.ةلواطلا ىلع  دوجوملا  سّدسملاب  لب  هتایح ، دّدهی  يذلا  رطخلاب  فوخلل  ةقالع  ال  هوأ .
". اهلتق كیلع  : " تفاخ توصب  هل  تلق 

". ةّرم ّلك  يف  "
". ةیقیقح تسیل  اهّنإ  "

". ًاّدج ةیقیقح  ودبت   " .هتفش ىلع  ّضع  كلذك ." ودبت  اهّنكل  "
ًائّیس ...سیل  اذه  .كلذ  ...لعفأس  سأب ، ال  : " ًالئاق هسأر  ّزه  نآلا ." ًاتیم  َتنكل  ةیقیقح ، تناك  ول  "

". رعذلاب ًاریبك  ًاساسحإ  ببسی  .ًاّدج ال 
، سّدسملاب كسمی  وهو  هینیع  يف  كلذ  ةیؤر  يننكمی  .ریثكب  رثكأ  فیخم  هّنكل  ًاریبك ، ًارعذ  بّبسی  ال 

لمحو اهناكم ، يف  ةصاصرلا  عضو  .لعف  امّبرو  تارملا ، فالآ  كلذب  ماق  هّنأ  ول  امك  ةرجحلا ، حتفیو 
.ًائیطب ًاسفن  ذخأو  هینیع ، ىدحإ  ضمغأ  ّمث  نیتنثالا ، هیدیب  همامأ  سّدسملا 

ریغ .ًادیعب  ترظن  ّمث  رمحأ ، ًاضیمو  تیأر  .فلخلا  ىلإ  ةأرملا  سأر  ّدتراف  صاصرلا ، قلطأو  رفز ،
.ًاضرأ طقسی  وهو  اهدسج  تعمس  ينّنأ 

، حیحص هلاق  ام  .ضرألا  ىلع  دّدمملا  اهدسج  ىلإ  انرظن  .ًاموتكم  ًاتوص  ًاردصم  روف ، سّدسم  طقس 
.هعارذب تكسمأ  ةفیخس . ينوكت  .لعفلاب ال  ًایقیقح  اذه  ودبی 

". كّرحتلاب ّرمتسن  نأ  بجی  .بهذنل  اّیه ، : " تلق
دسج ىفتخا  ةلواطلا ، مامأ  نم  انرورم  عم  .ينعبتو  هدورش  نم  جرخف  ىرخأ ، ةّرم  هعارذ  تددش 

ةّرم ّلك  يف  ام  ًاصخش  لتقأ  نأ  ّيلع  ناك  نإ  رعشأس  اذامب  .هتركاذ  يفو  يتركاذ ، يف  يقب  هّنكل  ةأرملا ،
.كلذ فشتكأ  دق  ّصاخلا بـي ؟ فوخلا  ملاع  اهیف  لخدأ 

يف رعذلاب  رعش  هّنأ  عمو  .روف  فواخم  نوكت  نأ  فواخملا  هذهب  ضرتفی  ذإ  .ينرّیح  ام  ًائیش  ّنكل 
ّيأب قّلعتت  ةاكاحملا  ّنأ  ودبی  .ركذت  ةبوعص  نود  نم  ةأرملا  لتق  هّنأ  ّالإ  ىنبملا ، حطس  ىلعو  قودنصلا ،

.ریثكلا دجت  مل  اهّنأ  ریغ  هلخادب ، هدجت  فوخ 
". اذ نحن  اه  : " سمه

نم .هوحن  ةوطخ  مّدقتن  نأ  رظتنیو  ءوضلا ، ةرئاد  فرط  ىلع  ءطبب  يشمی  نكاد ، لكش  انمامأ  كّرحت 
؟ روف سیباوك  ىلع  دّدرتی  نم  اذه ؟



تاذلا ناركن  سبالم  يدتریو  ریصق ، رعش  اذو  ةماقلا ، لیوطو  ًالیحن  رهظ  يذلا  لجرلا  ناك 
.هرهظ فلخ  هیدی  عضیو  ةیدامرلا ،

". سوكرام : " تسمه
". يمسا هیف  نیرزحتس  يذلا  ءزجلا  وه  اذه  : " فجترم توصب  روف  لاق 

عجارتی ذخأ  يذلا  روف  ىلإ  ءطبب ، اّنم  برتقی  ناك  يذلا  سوكرام  نم  يرظن  تلّوحو  ...وه " له  "
...ىعدی .ةعاجشلا  ةعامج  ىلإ  ّمضنا  نبا  سوكرام  ىدل  ناك  .ءيش  ّلك  حضّتاو  ةئیطب ، تاوطخب 

". سایبوت "
.ءطبب هّلحی  حار  .امهوح  ًاّفتلم  ًامازح  تیأرف  هیدی ، سوكرام  رهظأ 

.تاّرم رشع  هتوص  دّدرتو  كتحلصمل ." اذه  : " لاق
، اهسفن ءادوسلا  ةمزحألا  نولمحی  مهّلكو  ءوضلا ، ةرئاد  لوح  سوكرام  نم  خسن  رشع  ترهظ  ةأجف ،

.ةفّوجم ءادوس  رفح  ىلإ  مهنیعأ  تلّوحت  مهنوفج ، اوّفر  امدنع  .اهسفن  ةدماجلا  ریباعتلا  مههوجو  ىلعو 
، ةظحللا كلت  يف  .نوللا  ضیبأ  طالبب  ةّوسكم  نآلا  تحبصأ  يتلا  ضرألا  ىلع  يعافألاك  ةمزحألا  تّولت 

.كلذ يف  ّقح  ىلع  تناكو  ةوسقلاب ، سوكرام  ةفرعملا  ةعامج  تمهّتا  دقل  .يدسج  يف  ةریرعشق  ترس 
، ماوعأب هّنس  نم  ربكأ  ادبو  هدسج ، ىخارت  .رخصلاك  ًادماج  ناكو  سایبوت -  روف -  ىلإ  ُترظن 

قوف نم  مازحلا  راطو  فلخلا ، ىلإ  هعارذ  لّوألا  سوكرام  عفر  .ًاعم  نآ  يف  ماوعأب  هّنس  نم  رغصأو 
.ههجو ةیامحل  هیعارذ  ًاعفار  فلخلا  ىلإ  عجارتو  شمكنا ، يذلا  سایبوت  برضل  ّدعتسی  وهو  هفتك 

يمصعم نم  ّدتما  حربم ، ملأب  ترعش  .هلوح  ّفتلاو  يمصعم ، ىلع  مازحلا  ىوهف  همامأ ، ُتعفدنا 
نع هتللحف  مازحلا ، سوكرام  تلفأ  .يتّوق  ىصقأب  يدی  تددشو  ينانسأ ، ىلع  تررص  .يقفرم  ىلإ 

.میزبإلا نم  هتكسمأو  يمصعم ،
فتك مازحلا  برضی  نأ  لبق  ةئجافملا ، ةكرحلا  رثإ  يفتك  ينتملآو  نكمی ، ام  عرسأب  يعارذب  تحّول 

، اهدنع .بلاخملاك  هرفاظأ  تدب  ثیح  مامألا ، ىلإ  هیعارذ  ًاّدام  يوحن  عفدناو  حاص  ٍذئدنع ، .سوكرام 
.ًافئاخ سیلو  ًابضاغ  ةظحللا  كلت  يف  ادب  .سوكرام  نیبو  ينیب  فقوو  هفلخ ، سایبوت  ينعفد 

نم ناردج  تاذ  ةلیوطو  ةقّیض  ةفرغ  رینیل  ءوضلا  داعو  هخسن ، ّلك  عم  سوكرام  ىفتخا  ةأجف ،
.ةیتنمسإ ةیضرأو  بوطلا 

ةعبرأ ...يتلمج  لمكأ  ملو  ...ةعبرأ " ىوس  كلمت  اذامل ال  كفواخم ! أوسأ  كلت  ءيش ؟ ّلك  اذهأ  : " تلق
. فواخم



 -". كنوّمسی ببسلا  اذهل  .هوأ  : " هیلإ ّتفتلا 
ءوض يف  ًابیرقت  ًافیعض  ادبو  نیتلهذم ، هانیع  تناك  .ههجو  ریبعت  تیأر  امدنع  تمصلا  تمزل 
اهّنأب نیتجرفنملا ، هیتفشب  ههجو ، ولعت  يتلا  ةرظنلا  تفصول  ناكملا ، اذه  يف  نكن  مل  ولو  .ةفرغلا 

.باجعإب ّيلإ  رظنلا  ىلإ  هعفدی  دق  يذلا  ببسلا  مهفأ  ينّنكل ال  .باجعإ 
يمصعم ناك  .يننضتحا  ّمث  ةمعانلا ، يدعاس  ةرشب  ىلع  هماهبإ  طغضو  يقفرم ، لوح  هدی  عضو 
تكّرحت .يدسج  ةّیقب  نول  نع  فلتخی  هنول ال  ّنكل  ًایقیقح ، ناك  مازحلا  ّنأ  ول  امك  ينملؤی ، لازی  ال 

ىلع هسافنأب  ترعش  ثیح  يقنع ، يف  ههجو  نفدو  ّيفتك ، لوح  هیعارذ  ّدش  ّمث  يّدخ ، ىلع  ءطبب  هاتفش 
.يترشب

.تدّهنتو ّيعارذب ، هتطحأ  ّمث  ةظحلل ، ةدماج  تفقو 
". هنم انجرخ  دقل  : " تفاخ توصب  هل  تلق 

امنیب تمصب ، تارظنلا  انلدابت  .ينذأ  فلخ  هعجرأ  ّمث  يرعش ، يف  هعباصأ  رّرمو  ههجو ، عفر 
.يرعش نم  ةلصخ  ىلع  هعباصأ  تكّرحت 
". هنم ينتجرخأ  تنأ  : " ًاریخأ لاق 

امّلك يلخادب  ضبنت  يتلا  ءابرهكلا  لهاجتأ  نأ  تلواحو  يقلح ، يف  فافجب  ترعش  عقاولا ." يف  "
". يفواخم هجاوأ  ُتمد ال  ام  ةعاجشلاب  يّلحتلا  لهسلا  نم   " .ينسمل

.كلذ ظحال  دق  نوكی  ّالأ  ىّنمتأ  ّيضرع ، وحن  ىلع  يلاورس  ىلع  امهتحسمو  ّيدی ، تضفخأ 
". رخآ ًائیش  كیرأ  نأ  دیرأ  يلاعت ، : " لاق مث  يعباصأب ، هعباصأ  كبش  لب  ًائیش ، لقی  مل  هّنإف  لعف ، نإ 



نورشعلاو سداسلا  لصفلا 
هدی ىلع  ّدشأ  ينّنأ ال  رعشأ  ًانایحأ  .يدی  طغض  ىلع  ةرطیسلا  تلواح  .بادرسلا  وحن  دیب  ًادی  انیشم 

كاسمإلا ءانع  سانلا  دّبكت  ببس  ّطق  مهفأ  نكأ  مل  .دئاز  لكشب  اهیلع  ّدشأ  ىرخأ ، ًانایحأو  ةیافكلا ، هیف  امب 
تمهفو ةشعرب ، تسسحأف  يّفك ، ىلع  هعباصأ  ىدحإ  رّرم  هّنأ  ریغ  .نوریسی  مهو  مهضعب  يدیأب 

.ًامامت ببسلا 
". فواخم ةعبرأ   " .اهركذأ ةیقطنم  ةركف  رخآب  تكّسمت  ...ًاذإ " "

مل ...نكل  كانه ، ىلإ  باهذلاب  ّرمتسأ  .رّیغتت  مل  ةعبرأ ؛ تّلظو  ةعبرأ ، تناك  : " هسأر ّزهی  وهو  لاق 
". مّدقت ّيأ  زرحأ 

ثرتكت ةنّیعم ؛ رومأل  ثرتكت  تلز  ام  كّنأل  ملعت ، امك  فواخم ، الب  نوكت  نأ  كنكمی  ال  : " هل تلق 
". كتایحل

". فرعأ "
مل .ةیواهلا  لفسأ  يف  روخصلا  ىلإ  يّدؤیو  بادرسلا ، ةّفاح  ىلع  ّدتمم  قّیض  قیرط  ىلع  انیشم 

هفرعی سایبوت  ّنأ  ودبی  نكل  .يرخصلا  رادجلاب  هّومم  وهف  لبق ، نم  قیرطلا  اذه  تظحال  نأ  يل  قبسی 
.ًادّیج

نأ دیرأ  .ةرادجلا  رابتخا  يف  هتجیتن  فرعأ  نأ  تدرأ  نكل  ةظحللا ، كلت  داسفإ  يف  بغرأ  نكأ  مل 
.ًاحماج ناك  اذإ  ام  فرعأ 

". ةرادجلا رابتخا  يف  اهیلع  تلصح  يتلا  ةجیتنلاب  يرابخإ  يونت  تنك  : " تلق
."؟ ّمهم اذه  لهو   " .ىرخألا هدیب  هقنع  رّخؤم  ّكح  هآ ." "

". فرعأ نأ  دیرأ  لجأ ، "
". ةبّلطتم تنأ  مك  : " ًالئاق مستبا 

، ةتباث ریغ  ًاضرأ  لّكشت  روخصلا  تناك  كانه ، .ةیواهلا  لفسأ  يف  انفقوو  قیرطلا ، رخآ  ىلإ  انلصو 
ةریغص تاوجف  قوف  لفسألا ، ىلإ  ّمث  نمو  ىلعألا ، ىلإ  ينداق  .ءاملا  راّیت  نع  ةّداح  ایاوز  يف  عفترتو 
ةرخص ّلك  ىلع  ًابطر  ًارثأ  يئاذح  فّلخو  ةنشخلا ، روخصلا  ىلع  ةتباث  ًىطخب  تلّقنت  .ةّداح  تاءوتنو 

.اهیلع توطخ 
، سلجف .ًایوق  اهبناجب  ّرمی  يذلا  رایتلا  نكی  ملو  رهنلا ، ةّفض  ىلع  ًایبسن  ةحّطسم  ةرخص  دجو 



ءاملا رایت  نم  ةلیلق  تاشنإ  دعب  ىلع  انه ، ًاحاترم  ادب  .هنم  برقلاب  تسلج  .اهتّفاح  نع  هامدق  تّلدتو 
.فینعلا

.ةنّنسملا روخصلا  ىلإ  ترظنو  يدی ، كرت 
". يئاقدصأل ىّتح  الو  .نیملعت  امك  سانلل  اهربخأ  رومأ ال  هذه  : " لاق

كلذك ناك  نإ  اذه  حماج ؛ هّنأ  ينربخیل  بسنألا  ناكملا  وه  اذه  .اهیلع  تددشو  يعباصأ  تكبش 
.رّتوتلاب رعشأ  تنك  اذامل  يردأ  .انیتوص ال  ىلع  ىغطیس  رهنلا  ریدهف  .لعفلاب 

". تاذلا ناركن  عّقوتم ؛ وه  امك  يتجیتن  تناك  : " لاق
.هنأشب تأطخأ  دقل  ةبیخلاب ، ترعش  هوأ ." "

تلصح ًاضیأ  انأ  ًاینقت ، نكل  .ةعاجشلا  هتجیتن  نوكت  نأ  ّدب  الف  ًاحماج  نكی  مل  نإ  هنأ  تضرتفا  دقف 
يل لوقی  اذامل ال  لاحلا ، هذه  يفو  هسفن ؟ ءيشلا  هعم  ثدح  له  .ماظنلا  بسحب  تاذلا ؛ ناركن  ىلع 

؟ ةقیقحلا
."؟ كلذك سیلأ  ةعاجشلا ، ترتخا  كّنأ  ریغ  : " هتلأس

". ةرورضلا عفادب  اذه  "
."؟ لیحرلا تدرأ  اذامل  "

نكی مل  .باوجلا  نع  ًاثحب  ءاوهلا  يف  شّتفی  هّنأكو  همامأ ، ّدتمملا  غارفلا  ىلإ  يّنع ، هرظن  لّوح 
.يمصعم ىلع  مازحلا  ةعسلب  رعشأ  تلز  امف  ةباجإلل ، ًاّرطضم 

ال يكل  ةعامج ؟ هذه  يف  ًادئاق  نوكت  نأ  ضفرت  ببسلا  اذهلأ  .كیبأ  نع  داعتبالا  َتدرأ  : " تلق
."؟ ىرخأ ةّرم  هتیؤرل  ّرطضت 

.ةعاجشلا ىلإ  ًامامت  يمتنأ  ينّنأ ال  ترعش  املاطل  ذإ  بابسألا ؛ دحأ  اذه  : " ًابیجم هیفتك  ىدحإ  عفر 
". لاح ّيأ  ىلع  نآلا ، يه  امك  سیل 

.ةعاجشلا سییاقم  ىلإ  ةبسنلاب  ينعأ  : " تفضأو تحنحنت ، ّمث  ُّتمص ، زاتمم ." ...كّنكل  : " تلق
."؟ ناكملا اذه  ىلإ  يمتنت  ّالأ  لقعی  فیك  .لیثم  هل  قبسی  مل  ءيش  فواخم  ةعبرأف 

صخش نم  هعّقوتأ  ام  اذهو  ناعجشلا ، نیب  هبصنمل  وأ  هبهاومل ، ًاّقح  ثرتكی  هّنأ  ودبی  .هیفتك ال  ّزه 
.كلذ ّلك  نم  جتنتسأ  نأ  يننكمی  اذام  فرعأ  .تاذلا ال  ناركن  ىلإ  يمتنی 

ِتبّردت دقل  .ّدحلا  اذه  ىلإ  نیتفلتخم  ریغ  ناتفص  ةعاجشلاو  ةینانألا  مدع  ّنأ  دیفت  ةیرظن  ّيدل  : " لاق
يننكمی .رطخ  يف  نینوكت  امدنع  لّوألا  كّمه  اذه  حبصی  ثیح  كتاذ ، نایسن  ىلع  كتایح  لاوط 



". اهسفن ةلوهسلاب  تاذلا  ناركن  ىلإ  ءامتنالا 
وه لّوألا  يّمه  لاز  امف  .ّيلإ  ةبسنلاب  ةیفاك  نكت  مل  بیردتلا  نم  ةلماك  ةایحف  .ةبآكلاب  ةأجف  ترعش 

.تاذلا ىلع  ظافحلا 
ىلع ةیافكلا ؛ هیف  امب  ةینانألا  ةمیدع  نكأ  مل  ينّنأل  تاذلا  ناركن  تكرت  دقل  عقاولا ، يف  .لجأ  : " تلق

". يتالواحم ّلك  نم  مغرلا 
ذقنتل اهیلع  رجانخلا  مهدحأ  يمری  نأ  تلبق  يتلا  ةاتفلاف  .ًامامت  ًاحیحص  سیل  اذه  : " ًالئاق يل  مستبا 

."؟ تنأ تسیلأ  ةینانألا ، ریغ  ةاتفلا  كلت  يتیامحل ، مازحب  ـي  بأ تبرض  يتلاو  اهقیدص ،
ّلكل ًارظن  يهاجت ؛ ءيشب  رعشی  نأ  لیحتسملا  نم  ودبی  هّنأ  عمو  .يسفن  فرعأ  اّمم  رثكأ  ينفرع  دقل 

."؟ ةئطخم انأ  مأ  بثك ، نع  ينبقارت  تنك   " .كلذ سكع  نوكت  دق  ةقیقحلا  نأ  ریغ  ...هیلإ  رقتفأ  ام 
". سانلا ةبقارم  ّبحأ  "

". روف بذكلا  يف  ًاّدج  لشاف  كّنأل  كبسانت ؛ ةهاز  ـ نلا ةعامج  تناك  امّبر  "
، ةلیحنو ةلیوط  هعباصأ  تناك  .نیتیزاوتملا  انیدی  ىلإ  ترظنف  هنم ، برقلاب  ةرخصلا  ىلع  هدی  عضو 

رسكل ةزهاجو  ةنشخو ، ةمخض ، ناعجشلا ؛ يدیأ  لثم  هادی  نكت  مل  .ةعیرسلاو  ةقیشرلا  تاكرحلل  ةبسانمو 
.ءایشألا

". يننیبجعت كّنأل  كتبقار   " .يفنأو ّيتفشو ، ينقذ ، ىلع  هتارظن  زّكرو  يهجو ، نم  ههجو  بّرق  ًانسح ." "
". ًادّدجم يمسا  عمسأ  نأ  ّبحأ  موهفم ؟ روف ، ينیدانت  الو   " .ّينیع ىلع  تّبثم  هرظنو  ةأرجو ، ةطاسبب  اهلاق 

تعطتسا ام  ّلكو  ياّدخ ، ّرمحا  .بیجأ  فیك  فرعأ  ملو  يهاجت ، هساسحإ  نع  ًاریخأ  نلعأ  اذكهو ،
." سایبوت ...يّنم  ربكأ  كّنكل  : " ناك هلوق 

."؟ كلذك سیلأ  هیّطخت ، نكمی  كاذ ال  لئاهلا  نیماعلا  قراف  لجأ ،  " .يل مستبا 
 -". انأ .ةلیمج  تسلو  كنم ، رغصأ  انأ  .مهفأ  ينّنكل ال  يتاذ ، نم  صقتنأ  نأ  لواحأ  ال  : " تلق

.هبلق قامعأ  نم  كحض 
تسل دیكأتلاب  ينّنكل  ةحیبق ، تسل  انأ  .كلذك  تسل  ينّنأ  فرعت  تنأ  بذكت ، ال  : " تفاخ توصب  تلق 

". ةلیمج
، ءاكذلا ةقراخ  كّنأ  امك  .كلكش  ينبجعی  : " ًافیضم يّدخ  لّبق  ًاذإ ."؟ اذام  .ةلیمج  تسل  تنأ  ًانسح ، "

". ًادیرش ًابلك  تنك  ول  امك  ّيلإ  يرظنت  مل   " .هتوص َنال  ...سوكرام " رمأب  ِتفرع  امدنع  ىّتحو  ةئیرجو ؛
". كلذك تسل  تنأ  ًانسح ، : " تلق



يف رهنلا  رده  .يوحن  ىنحناو  يهجو ، سمل  ّمث  .ًاتماص  ّلظو  نیتنكادلا ، هینیعب  ةظحلل  ّيلإ  رظن 
.ينقناعو مستبا ، .ّيلحاك  ىلع  هذاذرب  ترعشو  ّينذأ ،

.ًاحداف ًأطخ  تبكترا  ينّنأ  ترعش  دعتبا ، امدنع  كلذل ، .يسفن  نم  ةقثاو  ریغ  ةیادبلا ؛ يف  ترّتوت 
ربكأ ةقثب  ًادّدجم ، ينقناعو  يترشب ، ىلع  ةّیوقلا  هعباصأب  تسسحأ  ثیح  هیدیب ، يهجو  طاحأ  هّنأ  ریغ 

.ریصقلا هرعش  يعباصأ  بعادت  نأ  لبق  هقنع ، ىلع  يدی  تَّرمو  هلوح ، ّيعارذ  تففلف  .ةّرملا  هذه 
ًادی انفقو ، امدنعو  .هایملا  ریده  ىوس  اهلالخ  عمسن  مل  ةیواهلا ، قامعأ  يف  قئاقد  عضب  انیلع  تّرم 

ةیدامر ال سبالمبو  ًانامأ ، رثكأ  ناكم  يف  ًاعم ، كلذ  لعفن  اّنكل  ًافلتخم ، انرایخ  ناك  ول  هّنأ  تكردأ  دیب ،
.ءادوس



نورشعلاو عباسلا  لصفلا 
تَدجو يهجو ، نع  ةماستبالا  تدعبأ  امّلك  .نزولا  ةفیفخو  ةفیخس  ينّنأ  ترعش  يلاتلا ، حابصلا  يف 

يتلا ةعساولا  ناصمقلا  تلدبتساو  ًالدسم ، يرعش  تكرت  .اهحبك  نع  تفّقوت  ًاریخأ ، .هیلإ  ةدوعلا  قیرط 
.يماشوأ رهظی  نیّمك  الب  صیمقب  اهئادترا  ىلع  تدتعا 

نم نیتخفتنم  اهانیع  تناك  مویلا ."؟ كبطخ  ام  : " ماعطلا ةعاق  ىلإ  انقیرط  يف  نحنو  انیتسیرك  تلاق 
.اههجو لوح  ةلاه  لّكشی  ثّعشملا  اهرعشو  مونلا ، رثأ 

". قزقزت ریفاصعلاو  ةعطاس ، سمشلا  .نیملعت  امك  هوأ ، : " تبجأ
.ضرألا تحت  شیعن  انّنأ  ينرّكذت  اهّنأكو  بارغتساب ، اهبجاح  تعفر 

". ىرخأ ةّرم  لاحلا  هذه  ىلع  اهنیرت  دقف ال  نسح ، جازم  يف  ةاتفلا  يعد  : " لیو لاق 
ىرأس ينّنأ  فرعأ  ينّنأل  ةسامحب  ضبنی  ـي  بلق ناك  .ماعطلا  ةعاق  ىلإ  تعرسأو  هعارذ ، تعفص 

لیو سلجو  ایروی ، نم  برقلاب  داتعملا ؛ يناكم  يف  تسلج  .ةمداقلا  ةعاس  فصنلا  لالخ  سایبوت 
يل مستبیس  له  سایبوت ؟ هیلع  سلجیس  له  .ًایلاخ  ـي  بناجب دوجوملا  يسركلا  يقب  .انمامأ  انیتسیركو 

؟ لعفأس ينّنأ  لّیختأ  امك  ّيلإ  رظنلا  قرتسیس  له  روطفلا ؟ لوانتی  وهو 
.ةدئازلا ةسامحلا  نم  ءيشب  ةدبزلاب ، اهنهدأ  تأدبو  قبطلا ، نم  صّمحم  زبخ  ةعطق  تلوانت 

نأ ضفری  نمك  كلذ  نوكیس  ذإ  ةمواقملا ؛ عطتسأ  مل  يننكل  نیناجملاك ، فّرصتأ  ينّنأ  ترعش 
.سّفنتی

لوطب هّنأ  تكردأ  ّمث  .داوسلا  ىلإ  برقأ  رثكأ ؛ ًانكاد  هنول  ادبو  رصقأ ، هرعش  ناك  .ةعاق  لخد  ةأجف ،
نود نم  كیز ؛ نم  برقلاب  سلج  هّنأ  ریغ  هل ، حّولأل  يدی  تعفرو  هل ، تمستبا  .تاذلا  ناركن  ءانبأ  رعش 

.يدی تضفخأف  ىّتح ، ّيلإ  تفتلی  نأ 
.ًالهس ماستبالا  مدع  حبصأو  زبخلا ، ةعطق  ىلإ  تقّدح 

."؟ ریخب تنأ  له  : " ئلتمملا همفب  ایروی  ينلأس 
ریغ امّبر  .رّیغت  دق  ًائیش  ّنأ  ينعی  اننیب ال  ثدح  ام  تعّقوت ؟ اذام  .ةمضق  تلوانتو  يسأر ، تززه 

.ةطلغ ناك  ىرج  ام  ّنأ  دجو  امّبرو  هبجعأ ، دعأ  ملو  هیأر 
."؟ انب ةّصاخلا  فوخلا  ملاوع  ىرنس  انّنأ  نوّنظت  له  .فوخلا  ملاع  موی  وه  مویلا  : " لیو لاق 

". يخأ يل  هلاق  ام  اذه  .انیبّردم  دحأ  ملاع  لخدنس  .الك  : " ًالئاق هسأر  ایروی  ّزه 



."؟ بّردم ّيأ  هوأ ، : " ةئجافم ةسامحب  انیتسیرك  هتلأس 
، لخادلا نم  تامولعم  ىلع  متنأ  اولصحت  نأ  ًالدع  سیل  ملعتأ ؟ : " ایروی ىلإ  قّدحی  وهو  لیو  لاق 

". كلذ نع  نحن  زجعن  امنیب 
". كل ترّفوت  ول  ةیلضفألا  هذه  مدختست  نل  كّنأكو  : " ایروی هباجأ 

". روف ملاع  لخدن  نأ  ىّنمتأ  : " تلاقو انیتسیرك ، امهتَلهاجت 
تنك ول  تیّنمتو  يتفش ، ىلع  تضضع  ثیح  قیدصت ، مدع  ةربنب  يمف  نم  لاؤسلا  جرخ  اذامل ."؟ "

.هعاجرتسا عیطتسأ 
كّنأ ال ول  امك  نیدبت  .انه  ةیجازم  تابّلقت  نم  يناعی  نم  ةّمث  : " تلاقو مأسب ، ىلعألا  ىلإ  ترظن 

ةیبّلهملا نم  عقاولا  يف  فاخی  نمك  ةدیدش  ةبالصب  فّرصتی  وهف  .هفواخم  يه  ام  يفرعت  نأ  نیدیرت 
". ام ءيش  نع  ضیوعتلا  لواحی  نمكو  لیبقلا ، اذه  نم  ءيش  وأ  ةعطاسلا ، سمشلاو 

". وه نوكی  نل  : " ةلئاق يسأر  تززه 
."؟ كاردأ امو  "

". بسحو عّقوت  هّنإ  "
ةرظن تیقلأ  .كلذ  ةیؤرب  ًاعیمج  مهل  حمسی  نل  .هب  ّصاخلا  فوخلا  ملاع  يف  سایبوت  دلاو  ترّكذت 

تلّوحت ام  ناعرسو  سیساحألا ، نم  ةیلاخ  تناك  هترظن  ّنأ  ریغ  .ًاضیأ  ّيلع  هرظن  عقو  ةظحللو ، هیلع ،
.يّنع

* * *

ملاع ةفرغ  مامأ  اهرصخ ، ىلع  اهیدی  ةعضاو  ةعاجشلا ، ةعامج  يئدتبم  ةبّردم  نیرول ، تفقو 
.فوخلا

ءطبب ّيلع  قبطت  يتلا  ناردجلاو  قانتخالاو ، بكانعلا ، نم  فاخأ  تنك  نیماع ، لبق  : " تلاق
، راطق تالجع  تحت  قحسلاو  توملا ، ىّتح  فز  ـ نلاو ةعاجشلا ، ةعامج  نم  درطلاو  اهلخاد ، ينسبحتو 

". هوجو الب  لاجر  يدیأ  ىلع  فطخلل  ضّرعتلاو  سانلا ، مامأ  ةناهإلل  ضّرعتلاو  ـي ، بأ تومو 
.ةلوهذم هوجوب  عیمجلا  اهیلإ  قّدح 

اذهف .مكب  ةصاخلا  ملاوعلا  يف  فواخم  رشع  ةسمخو  ةرشع  نیب  حوارتی  ام  مكمظعم  ىدل  نوكیس  "
". اهددع لّدعم 

."؟ مویلا ىّتح  لّجُس  فواخملا  نم  ددع  ّلقأ  وه  ام  : " نیل اهتلأس 



". ةعبرأ ةریخألا ، تاونسلا  يف  : " نیرول تباجأ 
رظنی ناك  .ةّرملا  هذه  ةمواقملا  عطتسأ  مل  ينّنكل  ىهقملا ، يف  اّنك  نأ  ذنم  روف  ىلإ  رظنلا  دواعأ  مل 

ّلقأ هّنأ  كردأ  مل  ينّنكل  ًابقل ، ّقحتسی  هلعجی  هنأ  ّدح  ىلإ  ًاّدج  ضفخنم  ددعلا  اذه  ّنأ  تفرع  .ضرألا  ىلإ 
.لّدعملا فصن  نم 

.ّيلإ رظنلا  نع  ىّتح  عنتمی  نآلا  وهو  .ّيئانثتسا  هّنإ  .ّيمدق  ىلإ  ترظن 
.ي صاخلا بـ فوخلا  ملاع  ىلع  ةجمربم  ةاكاحملاف  .مویلا  مكفواخم  ددع  اوفرعت  نل  : " نیرول تلاق 

". مكفواخم سیلو  يفواخم ، نوضوختس  كلذل ،
.روف ملاع  لخدن  نل  ّقح ؛ ىلع  تنك  دقف  .ىزغم  تاذ  ةرظن  انیتسیرك  ىلع  تیقلأ 

لمع ةیفیك  مهفل  طقف ؛ يفواخم  دحأ  مكنم  ّلك  هجاویس  نیرمتلا ، اذهب  ةّصاخ  ضارغأل  نكل ، "
". ةاكاحملا

، ًابیرقت ةعومجملا  رخآ  يف  فقأ  تنك  .اّنم  ّلكل  فوخ  ملاع  تدّدحو  يئاوشع ، لكشب  نیرول  انتراتخا 
.فطخلا دهشم  ـي  بیصن نم  ناكو 

ةدهاشم يناكمإب  نكی  مل  يرود ، رظتنأ  انأو  رتویبموكلا  زاهج  ىلإ  ةلوصوم  نكأ  مل  ينّنأ  امب 
.سایبوت نع  يراكفأ  تیتشتل  ةزاتمم  ةقیرط  هذه  تناكو  .بسحو  اهیلع  ئدتبملا  لعف  ّدر  لب  ةاكاحملا ،

ىلع طغضی  ایرویو  اهتیؤر ، عیطتسأ  ال  بكانع  هدسج  نع  ضفنی  لیو  ناك  امنیب  ّيتضبق  تددشف 
مامأ ةناهإلا  دهشم  يف  هب  رمی  ام  ببسب  رتیب  هجو  ّرمحا  امدنع  ةرخاس  تمستباو  ةیئرم ، ریغ  ناردج 

.يرود ناح  ًاریخأ ، .سانلا 
تعضخ ةسلج  لكب  مّكحتلا  نم  تنّكمت  ينّنأ  امب  نكل ، .ّيلإ  ةبسنلاب  ةحیرم  ةاكاحملا  هذه  نوكت  نل 

نیرول تزرغ  امدنع  فوخلاب  رعشأ  مل  سایبوت ، ملاع  تلخد  نأ  يل  قبس  هنأ  امبو  طقف ، هذه  سیلو  اهل ،
.يقنع يف  ةربإلا 

تقبطأو بشعلاب ، ةّوسكم  ّيمدق  تحت  ضرألا  تحبصأ  .فطخلا  ثادحأ  تأدبو  دهشملا ، رّیغت  ةأجف 
.ًاسماد مالظلا  ناك  .يمفو  ّيعارذ  ىلع  ٍدیأ 

يّطغت يتلا  دیلا  هتمتك  توصب  خرصأ  تحر  .رهنلا  ریده  عمسأو  ةیواهلا ، نم  برقلاب  فقأ  تنك 
ينهذ يف  تعمل  .ًاّدج  ءایوقأ  يوفطاخ  ناك  .ًاّدج  ةّیوق  تناك  عرذألا  ّنكل  يسفن ، ریرحتل  طّبختأو  يمف ،

تلصاوو ًادّدجم ، تخرص  .يسیباوك  يف  اهارأ  ّتب  يتلا  اهسفن  ةروصلا  مالظلا ؛ يف  طقسأ  انأو  يتروص 
.ّينیع نم  عومدلا  تلاسو  يترجنح ، ينتملآ  نأ  ىلإ  خارصلا 



، ًادّدجم تخرص  .ةیفاك  نكت  مل  ىلوألا  ةّرملاف  .ًادّدجم  نولواحیس  مهّنأ  تفرع  نودوعیس ، مهّنأ  تفرع 
كشو ىلع  نوكی  امدنع  ءرملا  هلعفی  ام  اذه  ّنأل  لب  يتدجنل ، ّبهی  نل  ًادحأ  ّنأل  ةدعاسملل ؛ ًابلط  سیل 

.هعدر نم  نّكمتی  نأ  نود  نم  توملا ،
". يفّقوت : " مراص توص  لاق 

.فوخلا ملاع  ةفرغ  يف  ةیتنمسإ  ضرأ  ىلع  فقأ  يسفن  تدجوو  راونألا ، تداعو  يدیألا ، تفتخا 
ّلك تدقف  قطنملل ، رثأ  ّلك  تدقف  .تلشف  دقل  .ّيدیب  يهجو  تأّبخو  فجترأ ، انأو  ّيتبكر  ىلع  تیوه 

.يفوخ ىلإ  نیرول  فوخ  لّوحتو  يكاردإ ،
.سایبوت مهیف  نمب  عیمجلا ، ينآرو 

.ّيمدق ىلع  فقأل  ينعفرو  يوحن ، سایبوت  ىشم  .ًىطخ  عقو  تعمس 
."؟ ةتّمزتملا اهتّیأ  اذه  ام  "

 -". مل  " .عّطقتم لكشب  يسافنأ  تجرخ  ...انأ ." "
". ةقفشلل ریثم  اذه  يكسامت ! "

يلخاد نم  تَدرط  ةرارح  يدسج  تحاتجاو  عومدلا ، فرذ  نع  تفّقوتو  يلخاد ، يف  ءيش  راث  ةأجف ،
رارمحا ازغ  امنیب  ًالوهذم ، ّيلإ  قّدح  .يعباصأ  دقع  تَم  ـ لآ ةّیوق ، ةمكل  هیلإ  تهّجوف  فعضلل ، رثأ  ّلك 

.تارظنلا هتلدابو  ةبرضلا ، رثأ  نم  ههجو  بناج 
.ةفرغلا ترداغو  هتضبق ، نم  يعارذ  ترّرح  ّمث  سرخا ." : " تلق



نورشعلاو نماثلا  لصفلا 
ةّعشأ سمشلا  تلسرأ  .قلطلا  ءاوهلا  ىلإ  يجورخ  ىلع  لیوط  نمز  ّرم  .ّيفتك  لوح  يترتس  تددش 

.ءاوهلا يف  دعاصتت  يهو  يسافنأ  تدهاشو  يهجو ، ىلع  ةتهاب 
نأ ّيلع  .مهل  دیدهت  ردصم  دعأ  مل  ينّنأ  هءاقدصأو  رتیب  تعنقأ  دقف  .ًادحاو  ًازاجنإ  ّلقألا  ىلع  تقّقح 

لشفلا ناك  .نوئطخم  مهّنأ  مهل  تابثإلا  ىلع  صاخلا بـي ، فوخلا  ملاع  لخدأ  نیح  ًادغ ، صرحأ 
.ةقثاو دعأ  ملف  مویلا ، اّمأ  ًالیحتسم ، سمألاب  ودبی 

طیرشلاب هتطبرو  يرعش ، تلدج  .ءاكبلا  يف  يتبغر  تلاز  دقل  .يرعش  لصخ  نیب  يعباصأ  تلخدأ 
؛ هیلإ جاتحأ  ام  ّلك  اذه  .وحنلا  اذه  ىلع  رثكأ  يسفن  هبشأ  ينّنأ  ترعش  .يمصعمب  طیحملا  يطاّطملا 
 - توملا نم  بارتقالا  براجتو  نایتفلاك  اهنم -  لئاط  رومأل ال  حمست  ةاتف ال  انأ  .نوكأ  نم  رّكذتأ  نأ 

.اهفاقیإب
؟ حیحص اذهأ  .يسأر  ّزهأ  تحرو  تكحض ،

نم دعبأ  اهقیرط  عباتت  ّمث  ةعاجشلا ، عّمجم  لوح  ّفتلت  دیدحلا  ككس  تناك  .راطقلا  ةراّفص  تعمس 
.اهوحن تیشم  مهملاع ؟ جراخ  ملاعلا  وه  فیك  يهتنت ؟ نیأ  أدبت ؟ نیأ  .يرصب  ىمرم 

موی يف  انیلاهأب  ریبك  قّلعت  راهظإ  نم  كیرإ  انرّذح  دقف  .عیطتسأ  ينّنكل ال  تیبلا ، ىلإ  باهذلا  دیرأ 
ّنأ ریغ  .كلذ  ىلع  مادقإلا  يننكمی  الو  ةعاجشلا ، ةعامجل  ةنایخ  ربتعت  انتویب  ةرایز  ّنأ  ينعی  ام  ةرایزلا ،
ةرایز يّمأ  يّنم  تبلط  دقو  اهنم ، انیتأ  يتلا  كلت  ریغ  تاعامج  يف  سانأ  ةرایز  نم  انعنمی  مل  كیرإ 

.بیلاك
تحر .ةمواقملا  عطتسأ  مل  ينّنكل  ةبقارم ، نود  نم  عّمجملا  ةرداغم  انل  حومسملا  نم  سیل  هّنأ  فرعأ 
ىلإ ةروطقم ؛ رخآ  نم  برقلاب  يرجأ  تذخأو  ّيعارذ ، تددمو  ضكرأ ، تأدب  نأ  ىلإ  يتیشم  يف  عرسأ 

.ًاساسأ بعتملا  يدسجب  ملألا  ّدبتساف  لخادلا ، يف  يسفنب  تیمرو  ضبقملا ، تكسمأ  نأ 
وهو ناعجشلا  عّمجم  بقارأ  تحرو  بابلا ، بناجب  يرهظ  ىلع  تدّدمت  لخادلا ، يف  تحبصأ  امدنع 

رثكألا رمألا  نوكیس  ةذوبنم ، ةاتف  ىلإ  لّوحتلاو  لیحرلا  رایتخا  ّنكل  ةدوعلا ، دیرأ  ال  .يفلخ  يفتخی 
.ةنابج ينّنأ  رعشأ  مویلاو  اهّلك ، يتایح  يف  هیلع  مدقأ  يذلا  ةعاجش 

هاجّتا سكعب  ةروطقملا ، فرط  ىلع  لوجت  يدی  تكرت  .يعباصأ  لوح  ّفتلاو  يدسج ، ءاوهلا  حفل 
ىركذ ّلك  يف  دوجوم  بیلاكف  .هنم  ءزج  داجیإ  عیطتسأ  ينّنكل  تیبلا ، ىلإ  ةدوعلا  يناكمإب  سیل  .ءاوهلا 



.يّنم ءزج  هّنإ  يتلوفط ، تایركذ  نم 
ربكت يهو  ةریغصلا  ةینبألا  ةدهاشمل  تسلجف  ةنیدملا ، طسو  نم  برتقی  وهو  هتعرس  نم  راطقلا  أطبا 

، بابلا ضبقم  تكسمأ  .عقنتسملا  ىلع  ّلطت  ةریبك  ةیرجح  ٍنابم  يف  ةفرعملا  ةعامج  لهأ  شیعی  .ًامجح 
نأ لبق  عراشلا  ىوتسم  ىلإ  ضفخنت  تناك  .ككسلا  ّدتمت  نیأ  ىلإ  ىرأل  جراخلا  ىلإ  ًالیلق  تینحناو 

.عقنتسملا ءاوهو  بطرلا  فیصرلا  ةحئار  تقّشنت  .ًاقرش  فطعنت 
عضب تضكرو  ةمدصلا ، لعفب  ياقاس  تفجترا  .تزفقف  هتعرس ، نم  أطبأ  ّمث  راطقلا ، ضفخنا 
ةیلاخلا ضرألا  تناك  .عقنتسملا  وحن  ًابونج ، ةهّجوتم  عراشلا ، طسو  تیشم  .ينزاوت  دیعتسأل  تاوطخ 

.قفألا قناعی  يّنب  ٍلهسك  ودبتو  يرظن ، ّدم  ىلع  ّدتمت 
فیك .فولأملا  ریغ  اهلكشو  نكادلا ، اهنولب  ةفرعملا ، ةعامج  ينابم  يمامأ  تدجوف  ًاراسی ، ُتفطعنا 

؟ انه بیلاك  دجأس 
ریغ .مهیئدتبمل  تّالجسب  ظافتحالا  مهیلع  ذإ  .اهتعیبط  نم  اذهف  تّالجسب ، ةفرعملا  ةعامج  ظفتحت 

ىنبملا نوكی  نأ  بجی  ًایقطنم ، .ينابملا  تلّمأت  .هداجیإ  ّيلعو  تّالجسلا ، هذه  ىلع  فرشی  نم  ةّمث  هّنأ 
.كانه نم  أدبأس  اذل ، ّمهألا ، وه  طسوألا 

دحاو ءيش  ءادترا  اهئاضعأ  ىلع  ةفرعملا  ةعامج  دعاوق  يلمت  .ناكم  ّلك  يف  ةعامجلا  ءاضعأ  ناك 
ٌنهذ ئداهلا  نهذلا  و" ةئّدهم ، تایئایمیك  زارفإ  ىلع  دسجلا  زفحی  قرزألا  نوللا  ّنأل  ّلقألا ؛ ىلع  قرزأ 

دقف .ّيلإ  ةبسنلاب  ًاّدج  ًاقرشم  ناكملا  ادب  .ًاضیأ  مهتعامجل  ًازمر  قرزألا  نوللا  حبصأ  اذكهو  ٍفاص ."
.ةنكادلا سبالملاو  ةتفاخلا  ةءاضإلا  ىلع  تدتعا 

 - ةداع لعفأ  امك  ّيبكنمب -  مهعفدأ  انأو  مهنم  راذتعالاو  سانلا ، نیب  رورملل  ّرطضأ  نأ  تعّقوت 
حسفأ .رظنلل  ةتفال  تحبصأ  ةعاجشلا ، ىلإ  تممضنا  امدعبف  .كلذ  ىلإ  ةجاح بـي  هّنأ ال  نّیبت  نكل 
هتكرتو يرعش ، نع  يطاّطملا  طیرشلا  تعز  نـ .ّرمأ  انأو  بـي  مهراظنأ  تقّلعتو  لاجملا ، سانلا  يل 

.ّيمامألا بابلا  ربعأ  نأ  لبق  ةیّرحب ، ّيفتك  ىلع  لدسنی 
ةحئار اهنم  حوفت  ةتماصو ، ةمخض ، ةفرغلا  تناك  .فلخلا  ىلإ  يسأر  تعجرأو  لخدملا ، يف  تفقو 
بتكلا تّفطصا  .ّيمدق  تحت  ًاریرص  ةیبشخلا  ةیضرألا  تردصأ  .ةّربغملا  قرولا  تاحفص  ةحئارب  ةهیبش 

يف تالواطلا  تلتحا  رتویبموكلا  ةزهجأ  ّنأل  ةنیزلا ، ىلإ  برقأ  تدب  اهّنكل  نیبناجلا ، نم  ناردجلا  ىلع 
.زیكرتب تاشاشلا  ىلإ  نوقّدحی  عیمجلا  ناك  .أرقی  دحأ  الو  ةعاقلا ، طسو 

هیرتروب ةحول  يهابتنا  تتفل  .ةبتكم  نوكیس  ةفرعملا  ةعامجل  سیئرلا  ىنبملا  ّنأ  فرعأ  نأ  بجی  ناك 



تاذ ةلیمج ، ةأرما  رّوصتو  يضرع ، فاعضأ  ةعبرأو  يلوط  فعض  اهمجح  غلبی  لباقملا ، رادجلا  ىلع 
اهّنأ امب  .اهتروص  يتیؤر  ىدل  يقلح  يف  ةرارحب  ترعش  .نیناج  اهّنإ  ةراّظن ، عضت  نیتّیدامر ، نینیع 
تأدب نأ  ذنم  اهنم  روفنلاب  ترعش  .ي  ـ بأ نع  ریرقتلا  كلذ  ترشن  يتلا  يهف  ةفرعملا ، ةعامج  ةلّثمم 

.اههركأ تحبصأ  نآلاو  ـي ، بأ لوح  تاعاشإلا 
. راهدزالا ىلإ  دوقت  ةفرعملا  اهیلع : بتك  ةریبك  ةحول  اهتروص  تحت  تقّلُع 

فصول اهمدختست  تاذلا  ناركن  ةعامج  ّنإ  ذإ  .ينهذ  يف  ـي  بلس ىنعم  ةملكلا  هذهل  .راهدزالا 
.يتاذلا سامغنالا 

.هتّمرب ئطاخ  هنودیری  امو  هنولعفی ، امف  سانلا !؟ ءالؤه  نم  ًادحاو  نوكی  نأ  بیلاك  راتخا  فیك 
.ةعاجشلا ةعامجل  ًاهباشم  هیأر  ناك  امّبر  نكل ،

: ينلأسی وهو  هسأر  هفلخ  سلاجلا  لجرلا  عفری  مل  .نیناج  ةروص  تحت  دوجوملا  بتكملا  نم  تبرتقا 
."؟ كدعاسأ اذامب  "

."؟ هداجیإ يننكمی  نیأ  فرعت  له  .بیلاك  ىعدی  صخش  نع  ثحبأ  انأ  : " تلق
". ةیصخش تامولعم  كؤاطعإ  يل  ّقحی  ال  : " همامأ ةشاشلا  ىلع  رقنی  وهو  ةدوربب ، باجأ 

". يخأ هّنإ  "
 -". يل ّقحی  "ال 

تتفتلا امنیب  هتراّظن ، فلخ  نم  ّيلإ  قّدح  .هدورش  نم  جرخو  لفجأف  بتكملا ، ىلع  يّفكب  تبرض 
.يوحن سوؤرلا 

ّلقألا ىلع  يرابخإ  كنكمی  له  .ئدتبم  هّنإ  .صخش  نع  ثحبأ  ينّنإ  تلق  : " مزاح توصب  هل  تلق 
."؟ مهداجیإ عیطتسأ  نیأ 

."!؟ سیرتایب : " يفلخ مهدحأ  لاق 
ناكو هینذأ ، ىّطغ  ثیح  ًالوط  هرعش  دادزا  دقل  .هدیب  ًاباتك  ًالماح  يفلخ ؛ بیلاك  تدجوف  ّتفتلا ،

، مویلا دعب  هّبحأ  نأب  يل  حمسُی  دعی  ملو  ًافلتخم ، ودبی  هّنأ  عم  .ةراّظن  عضیو  قرزأ ، ًاینطق  ًاصیمق  يدتری 
.هتنضتحاو يتعرس ، ىصقأب  هیلإ  تضكر  ينّنأ  ّالإ 

". مشو كیدل  : " تفاخ توصب  لاق 
."؟ ةراظنلا َمِل  بیلاك ، زاتمم  كرظن  : " ةفیضم هیلإ  ترظنو  هنع ، تدعتبا  ةراّظن ." كیدلو  "

". انه نم  جرخنل  يلاعت ، : " لاقو انب ، ةطیحملا  تالواطلا  ىلإ  رظن 



يف ةفرعملا  ّرقم  مامأ  عقت  تناك  .هتاوطخ  يراجأل  لورهأ  تحر  .عراشلا  انربعو  ىنبملا ، نم  انجرخ 
ضرألا نم  ةحاسم  نع  ةرابع  تحبصأ  دقو  موینیلیم ،"  " مویلا اهیّمسن  نحن  .ةماع  ةقیدح  يضاملا 

لاثمت ىرخألاو  ةیدیرجت ، ةتوحنم  اهادحإ  .ةئدصلا  ةیندعملا  تاتوحنملا  نم  ًاددع  ّمضت  يتلا  ءادرجلا 
.اهبناجب ةمزق  ودبأ  ءایلوصاف  ةّبح  لكش  ىلع  ةتوحنم  ةمثو  حّفصم ، مخض 

يف ةفرعملا  ةعامج  ءانبأ  سلج  كانه ، .ةیندعملا  ءایلوصافلا  ةّبحب  طیحت  ةیتنمسإ ، ضرأ  ىلع  انفقو 
هدی رّرم  ّمث  هبیج ، يف  اهّسدو  هتراظن ، بیلاك  علخ  .ًابتك  وأ  ًافحص  مهیدیأب  نیلماح  ةریغص ، تاعومجم 
دقف ًاضیأ ، انأ  هب  رعشأ  نأ  بجی  ام  اذه  امّبر  .لجخلاب  رعشی  هّنأكو  ةّیبصعب  ّيلإ  رظنو  هرعش ، يف 

.كلذب رعشأ  ينننكل ال  .ةقّیض  سبالم  تیدتراو  يرعش ، تلدسأو  يسفن ، تمشو 
."؟ انه نیلعفت  اذام  : " ينلأس

". هیف ترّكف  صخش  برقأ  َتنكو  تیبلا ، ىلإ  ةدوعلا  تدرأ  "
.هیتفش ىلع  طغض 

". يتیؤرب رورسلا  كیلع  ودبی  ال  : " تلق
ریغ اذه  ّنكل  نیمهفت ؟ له  كتیؤرل ، ًاّدج  رورسم  انأ  يعمسا ، : " ّيفتك ىلع  هیدی  عضی  وهو  لاق 

". نیناوق ةّمث  .حومسم 
". ًاقالطإ اهب  هبآ  ال  اهب ، هبآ  "ال 

امل كناكم ، تنك  ول  .كلذ  كیلع  امّبر  : " راكنتسالا حمالم  ههجو  ىلع  تدب  دقو  معان  توصب  لاق 
". يتعامج عم  لكاشم  تلعتفا 

."؟ ينعی نأ  اذهب  ضرتفی  اذام  "
الو سمخلا ، تاعامجلا  نیب  ةوسق  رثكألا  يه  يتعامج  ّنأ  دقتعی  وهف  .هینعی  ام  ًامامت  فرعأ  تنك 

.كلذ ریغ  ءيش 
كب ّلح  اذام  .ّدحلا  اذه  ىلإ  يّنم  يئاتست  .هوركمل ال  يضّرعتت  نأ  دیرأ  انأ ال  : " هسأر لیمی  وهو  لاق 

."؟ كانه
تنّكمت ول  ىّتح  .يدیب  يقنع  رّخؤم  تكرفو  ّينیع ، تضمغأ  ءيش ." ّيأ  ّلحی بـي  مل  .ءيش  "ال 

.كلذب ریكفتلل  ةیفاكلا  ةدارإلا  كلمأ  ينّنإ ال  ىّتح  .كلذ  دیرأ  ينّنأ ال  ّالإ  هل ، ءيش  ّلك  حرش  نم 
."؟ بسانملا رایتخالاب  تمق  كّنأ  نیّنظت  له  ...نیّنظت  له  : " لاقو هئاذح  ىلإ  رظن 

."؟ كنع اذام  .بسانم  رایتخا  ةّمث  ناك  هّنأ  ّنظأ  "ال 



رعشی لاز  ام  .مههوجو  ىلإ  رظنف  انبناجب ، نوّرمی  مهو  انیلإ  نوقّدحی  سانلا  ناك  .هلوح  رظن 
هتبحسو هعارذب ، تكسمأ  .ببسلا  مه  اوناك  امّبر  .انأ  ـي  ببسب لب  هرهظم ، ببسب  سیل  امّبر  نكل  رّتوتلاب ،

ّلك يف  يتروص  ساكعنا  تیأرو  اهفیوجت ، تحت  انیشم  .ةیندعملا  ءایلوصافلا  ةّبح  سوق  تحت  فقنل 
.ماخسلاو أدصلا  عقب  اهلّلختتو  ناردجلا ، اههّوشت  ناكم ،

ام  " .هینیع لوح  نیوادوسلا  نیتلاهلا  لبق  نم  ظحالأ  مل  يرجی ."؟ اذام  : " هتلأسو ّيعارذ  تكبش 
."؟ كتلكشم

حطسلا ىلع  ةسكعنملا  هتروص  يف  ًاریغص  هسأر  ادب  .يندعملا  رادجلا  ىلع  هدی  بیلاك  عضو 
تدبف يتروص ، اّمأ  .فلخلا  ىلإ  ةینثم  اهنأكو  هعارذ  تدب  امیف  هیبناج ، دحأ  نم  ًاطوغضمو  سلمألا ،

.ةریصقو ةریغص 
، هتّیهام فرعأ  ال   " .نیتدماجو نیتلوهذم  هانیع  تدب  ریبك ." ءيش  سیرتایب ، ام  ءيشل  دادعإلا  ّمتی  "

تاذلا ناركن  داسف  نع  تاباطخ  يقلت  نیناجو  ًاسمه ، نومّلكتی  مهو  مئاد ، طاشن  يف  انه  سانلا  ّنكل 
". ًابیرقت ّيموی  لكشب  تقولا ؛ لاوط 

."؟ اهقّدصت له  "
". قّدصأ اذام  فرعأ  ال  : " ًالئاق هسأر  ّزهو  ...يردأ ." ...امّبر ال  .ّالك  "

نازوس دلاو  ّنأ  ّنظت  له  .انءاقدصأ  فرعتو  ًادیج ، انیوبأ  فرعت  فرعت ؛ تنأ  ىلب ، : " ةیّدجب هل  تلق 
."؟ دساف

انل ّقحی  ملو  سیرتایب ، ةلئسألا  حرطب  انل  ّقحی  نكی  مل  فرعأ ؟ نأب  يل  اوحمس  مك  فرعأ ؟ مك  "
انقوف ةحّطسملا  ةیرئادلا  ةآرملا  يف  تیأرف  ىلعألا ، ىلإ  رظن  ...انهو ." يرجی ! ام  ةقیقح  ىلع  عالّطالا 

امك ًامامت ؛ ناریغص  امهف  .انتروصل  يقیقحلا  ساكعنالا  امهّنأ  دقتعأ  ةلمنألا ، مجحب  نیریغص  نیهجو 
". ًامئاد ةحاتمو  ةیناّجم ، تامولعملا  انه ، : " لوقی عبات  .عقاولا  يف  نحن 

، قراخ ءاكذب  نوعّتمتی  صاخشأ  ةّمث  .بیلاك  انه  نوباّذك  دجوی  لب  ةهاز ، ـ نلا ةعامج  تسیل  هذه  "
". مكب مّكحتلا  ةّیفیك  نوفرعیو 

."؟ بعالت ةّیحض  تنك  نإ  فرعأس  ينّنأ  نیّنظت  له  "
". فرعتس كّنأ  دقتعأ  .ال ال  هّنظت ، يذلا  ءاكذلاب  اوناك  نإ  "

". نیثّدحتت اّمع  نیفرعت  تنأ ال  : " هسأر ّزهی  وهو  لاق 
.ةعاجش نوكأل  بّردتأ  انأف  ةدسافلا ؟ ةعامجلا  نوكت  فیك  فرعأ  نأ  يل  نیأ  نم  كّبرب ، .حیحص  "



لاوط هانفرع  ام  لهاجتت  نأ  ترتخا  دقف  تنأ ، اّمأ  .بیلاك  هنم  ءزج  انأ  ام  فرعأ  انأ  ّلقألا ، ىلع 
". ناكم ّيأ  ىلإ  مهعم  لصت  نلو  نوعاّمطو ، نورورغم ، سانلا  ءالؤه  .انتایح 

". سیرتایب لیحرلا  كیلع  هّنأ  ّنظأ  : " ٍساق توصب  يل  لاق 
لوح ًاثاحبأ  يرجت  نأ  كدیرت  يّمأ  ّنكل  كّمهی ، رمألا ال  اذه  ّنأ  عم  ىسنأ ، تدك  هآ ، .رورس  ّلكب  "

". ةاكاحملا لصم 
 -". مل اذامل  اهتیأر ؟ له  : " ينلأسی وهو  ًاحورجم  ادب 

هذه نكت  ملأ  .اهعّمجم  لوخدب  تاذلا  ناركن  ىلإ  نیمتنملل  حمست  دعت  مل  ةفرعملا  ةعامج  ّنأل  "
."؟ كل ةحاتم  ةمولعملا 

ردجی بـي نكی  مل  .فیصرلا  ىلع  ریسأ  تأدب  ّمث  ةتوحنملا ، تحت  نم  تجرخو  همامأ ، نم  تررم 
نإ ىّتح  فقأ ؛ نیأ  كانه  فرعأ  انأ  ّلقألا ، ىلع  .نآلا  يتیب  لثم  ةعاجشلا  عّمجم  حبصأ  دقف  لیحرلا ،

.ةّرقتسم ریغ  ضرألا  تناك 
نیلجر تیأر  يّنم ، تادرای  ةّدع  دعب  ىلع  .ببسلا  ةفرعمل  مهیلإ  ُترظنف  فیصرلا ، ىلع  دشحلا  قّرفت 

.هردص ىلع  هیعارذ  امهنم  لك  كبش  دقو  نیفقاو  ةفرعملا  نم 
". انعم ءيجملا  كیلع  ًارذع ، : " امهدحأ لاق 

* * *

اهنمو ةبتكملا ، ىلإ  ينداقف  رخآلا ، اّمأ  .يقنع  ىلع  هسافنأب  ترعش  ثیح  يفلخ ، نیلجرلا  دحأ  ىشم 
طالبلا ىلإ  بشخلا  نم  ضرألا  تلّدبت  ةبتكملا ، ةعاق  دعب  .دعاصملا  دحأ  ىلإ  ةقورأ ، ةثالث  ربع 
دعصملا باب  نع  جهولا  ّدترا  .ةرادجلا  رابتخا  ةفرغ  فقس  لثم  ةعمال ؛ ناردجلا  تحبصأو  ضیبألا ،

.ىرأ يكل  ةضامغإ  فصن  ّينیع  تضمغأف  يّضفلا ،
نإ نیلعفتس  اذام  .بیردتلا  ةرتف  نم  اهركذأ  ًةلئسأ  يسفن  ىلع  حرطأ  تحرو  .ةئداه  ءاقبلا  تلواح 

لفسأ وأ  مهدحأ ، ةدعم  برضأل  فلخلا  ىلإ  يقفرم  عجرُأ  انأو  يسفن  تلّیخت  ؟  فلخلا نم  دحأ  كمجاه 
تَحبصأ دقو  ناعجشلا ، راكفأ  نم  هذه  .اًسّدسم  كلمأ  تنك  ول  تینمتو  ضكرأ ، يننأ  تلّیختو  .هنطب 

.ًاضیأ انأ  يراكفأ 
.بتكم لخاد  ىلإ  هنمو  ٍلاخ ، رمم  ربع  لجرلا  تعبت  ؟  ًاعم ناصخش  كمجاه  نإ  نیلعفتس  اذام 

.انتسردم تمّمص  ةعامج  ّيأ  نآلا  تفرع  ينّنأ  نظأ  .جاجزلا  نم  ةعونصم  ناردجلا  تناك 
هتروص لتحت  يذلا  هسفن  هجولا  هّنأ  تفرعو  اههجو ، ىلإ  ُترظن  .يندعم  ٍبتكم  فلخ  ةأرما  تسلج 



اذه هركأ  انأو  ىتم  ذنم  .ةفرعملا  ةعامج  هرشنت  لاقم  ّلك  بناجب  رهظی  يذلا  هجولا  هّنإ  .ةبتكملا  رادج 
.ركذأ ال  هجولا ؟

نیتّیدامرلا اهینیع  تارظن  تزّكرو  .ةءاتسم  يهو  امّیس  ال  ًافولأم ، اهتوص  ادب  يسلجا ." : " نیناج تلاق 
.ّينیع ىلع 

". سولجلا مدع  لّضفُأ  "
.توصلا اذه  تعمس  نأ  يل  قبس  ًامتح  يسلجا ." : " ًادّدجم ينترمأ 

اهتعمس .موجهلل  ضّرعتأ  نأ  لبق  كیرإ ، عم  ثّدحتت  يهو  ةعاجشلا ، عّمجم  قاور  يف  هتعمس  دقل 
...لبق نم  ةّرم  هتعمس  امك  .نیحماجلا  ركذت  يهو 

". ةرادجلا رابتخا  يف  ينعأ  ةاكاحملا ، ةسلج  يف  كتوص  كاذ  ناك  : " تلق
.اهمدو اهمحلب  يمامأ  ةسلاج  اهّنإ  .ةحماج  ينوك  رطخ  يّمأو ؛ يروت  هنم  ينترّذح  يذلا  رطخلا  يه 
كرابتخا جئاتن  ىلع  تعلّطا  دقل  .ةملاعك  يل  زاجنإ  مظعأ  ةرادجلا  رابتخاف  .حیحص  : " تباجأ

له .ًایودی  جئاتنلا  لاخدإ  ّمت  لب  ًاقلطم ، هلیجست  ّمتی  مل  ذإ  .هتضرتعا  دق  ام  ًةلكشم  ّنأ  ودبیو  سیرتایب ،
."؟ كلذ نیفرعت  تنك 

". ّالك "
ىلإ مامضنالا  اراتخاو  تاذلا ، ناركن  ةجیتن  ىلع  الصح  نیصخش  نیب  نم  ةدحاو  كّنأ  نیملعت  له  "

."؟ ةعاجشلا
دّرجم يتجیتنو  ةّیقیقح ، هجئاتن  ّنكل  نادیحولا ؟ سایبوتو  انأ  له  ّالك ." : " تبجأو يتشهد ، تیفخأ 

.اهعون نم  ةدیرف  هتجیتن  يلاتلابو ، .ةبذك 
ةریثم ينّنإ  يّنع  لاق  دقف  ّدحلا ، اذه  ىلإ  ًادیرف  هنوك  نآلا  ينّمهی  .هیف ال  ترّكف  امدنع  ةّصغب  ترعش 

.ةقفشلل
."؟ ةعاجشلا ترتخا  اذامل  : " ينتلأس

كرت ىلع  ينیخبوت  نلأ   " .حجنأ مل  ينّنكل  يتوص ، نّیلأ  نأ  تلواح  انه ."؟ يدوجوب  اذه  ةقالع  ام  "
الأ كبتكم ؟ يف  ةدوجوم  انأ  اذامل  ًاساسأ ، كلذك ؟ سیلأ  مدلا ، لبق  ةعامجلاف  يخأ ؟ نع  ًاثحب  يتعامج 

."؟ كلذ هباش  امو  ةّماه ، ةّیصخش  كّنأ  ضرتفی 
.اهرورغ نم  ًاضعب  مالكلا  اذه  فّفخی  امّبر 

". كتعامجل خیبوتلا  كرتأس  : " اهّیسرك رهظ  ىلإ  دنتست  يهو  تلاق  ّمث  ةظحلل ، اهمف  صّلقت 



ةذفان اهفلخ  تناك  .يعباصأ  تددشو  هیلع ، سولجلا  ُتضفر  يذلا  ّيسركلا  رهظ  ىلع  ّيدی  تعضو 
.دیعب نم  ءطبب  فطعنی  وهو  راطقلا  اهنم  تیأر  ةنیدملا ، ىلع  ّلطت 

عجارأ تنك  امنیبف  .لوضفلا  يتعامج  تافص  نم  ّنإف  ...انه  كدوجو  ببس  ىلإ  ةبسنلاب  : " تلاق
ّمتی مل  ًاضیأ  كلت  .اهل  تعضخ  يتلا  ىرخألا  تاسلجلا  ىدحإ  يف  رخآ  أطخ  تفداص  كتالجس ،

."؟ نیفرعت تنك  له  .اهلیجست 
". اهتفرعم مهنكمی  يتعامج  ةداق  مهدحو  يتّالجس ؟ ىلإ  ِتلصو  فیك  "

، ةعاجشلا نیبو  اننیب  مهافت  ...ةمثف  ةاكاحملا ، تاسلج  ترّوط  يتلا  يه  ةفرعملا  ةعامج  نأ  امب  "
تناك نإف  .اهانركتبا  يتلا  ایجولونكتلا  ةءافكب  بسحو  ةمتهم  انأ   " .يل تمستباو  اهسأر ، تلامأ  سیرتایب ."

."؟ تمهف له  لبقتسملا ، يف  لشفلا  اذه  راركت  مدع  نمضأ  نأ  ّدوأ  انأف  كعم ، تلشف  دق 
ةّحص يف  ّكشت  لب  ایجولونكتلل ، ثرتكت  ال  يهف  .ّيلع  بذكت  اهّنإ  دحاو : ءيش  ىوس  مهفأ  مل 
ءارجإ بیلاك  نم  دیرت  يّمأ  تناك  نٕاو  .ةعاجشلا  ةداق  نأش  اهنأش  نیحماجلا ؛ نع  ثحبت  اهّنإ  .يجئاتن 

.حجرألا ىلع  هترّوط  نیناج  ّنأل  اذهف  ةاكاحملا ، لصم  لوح  ثاحبأ 
ّلك نود  ةفرعملا –  ةعامج  ةلّثمم  متهت  اذامل  ةاكاحملاب ؟ مكحتلا  ىلع  يتردق  يف  فیخملا  ام  نكل ،

؟ ةلأسملا هذهب  سانلا - 
؛ ةرادجلا رابتخا  يف  بلكلا  ةرظنب  ينترّكذ  اهینیع  ةرظن  ّنكل  .لاؤسلا  اذه  نع  ةباجإلا  يننكمی  ال 
انأ تلّوحت  دقف  عوضخب ، اهمامأ  عكرأ  نل  ينّنكل  .ًابرإ  ينقّزمت  ول  ّدوت  اهّنأ  تسسحأ  .ةسرشو  ةریرش  ةرظن 

.سرش بلك  ىلإ  ًاضیأ 
.يقلح يف  ضبنی  ـي  بلق ّنأكو  ترعش 

امّبرو نایثغلا ، يل  بّبس  هب  ينونقح  يذلا  لئاسلا  ّنكل  رومألا ، هذه  لمعت  فیك  فرعأ  ال  : " اهتبجأ
ةرادجلا رابتخا  دعب  ثدح  ام  اذه  .ةسلجلا  لیجست  يسنو  أّیقتأ ، نأ  يشخ  هّنأل  بّردملا  نهذ  تّتشت 

". ًاضیأ
ةریصقلا اهرفاظأب  قرطت  تذخأو  .نیكسلاك  ًاداح  اهتوص  ناك  سیرتایب ."؟ ًةداع  ةساّسح  كتدعم  له  "

.يجاجزلا بتكملا  حطس  ىلع 
.هیلع ال سولجلل  هلوح  تففتلاو  ّيسركلا ، نع  ّيدی  تعفرو  يرغص ." ذنم  : " نكمی ام  فطلأب  اهتبجأ 

.يلخادب مرطضت  نارینلاب  رعشأ  تنك  ول  ىّتح  ةرّتوتم ؛ ودبأ  نأ  بجی 
."؟ اهب اهتضخ  يتلا  ةلوهسلا  نیزعت  اذام  ىلإ  .ةاكاحملا  تاسلج  يف  ًارهاب  ًاحاجن  ِتزرحأ  دقل  : " تلاق



مهنوربتعی ذإ  .ناعجشلاب  دّدحم  يأر  ىرخألا  تاعامجلل  ةئیرج ." انأ  : " اهینیع ىلإ  قّدحأ  انأو  اهتبجأ 
: ةرخاس اهل  تمستبا  .اهّنظ  دنع  نوكأ  نأ  بجی  .نیرورغم  مهنوربتعیو  .نیعفدنمو  نییناودعو ، نیرّوهتم ،

". اهیلع اولصح  ةئدتبم  لضفأ  انأ  "
.ةعنقم نوكأل  كلذ  نم  دعبأ  ىلإ  باهذلا  ّيلع  .ّيتبكر  ىلع  ّيقفرم  تعضوو  مامألا ، ىلإ  تینحنا 

؛ دَعبأ دَعبأ ، للملاب ." رعشأ  تنك  ينّنأل  ةعاجشلا ؟ ترتخا  اذامل  يفرعت  نأ  نیدیرت  له  : " اهتلأس
". ًاجرخم تدرأو  ریخلا ، ةلعاف  ةبّیطلا  ةریغصلا  ةاتفلا  ينوك  نم  تمئس   " .مازتلالا بّلطتی  بذكلاف 

."؟ كیوبأ ىلإ  نیقاتشت  الأ  ًاذإ ، : " رذحب ينتلأس 
ةلواط ىلإ  تثّدحت  امّلك  يتاكسإ  ىلإ  قاتشأأ  ةآرملا ؟ ىلإ  ترظن  امّلك  خیبوتلل  ضّرعتلا  ىلإ  قاتشأأ  "

". مویلا دعب  يترسأ  ادوعی  مل  .امهیلإ  قاتشأ  ال  ّالك ، : " ةفیضم يسأر  تززه  ماعطلا ."؟
.كلذ تلعف  يتلا  يه  اهمواقأ  يتلا  عومدلا  تناك  امّبر  وأ  جرخت ، يهو  يقلح  ةبذكلا  كلت  تقرحأ 

، يرعش ّصقت  يهو  ةفیفخ  ةماستبا  اههجو  ىلعو  ّصقملاو ، طشملا  ةلماح  يفلخ ، ةفقاو  يّمأ  تلّیخت 
.ةقیرطلا هذهب  اهتناهإ  نع  ًاضوع  خارصلا  يف  ةبغرلاب  تسسحأف 

نیقفاوت كّنأ  عباتت ..." : نأ  لبق  ٍناوث  عضبل  تتمصو  اهیتفش ، نیناج  تّمزو  ...اذه " نم  مهفأ  له  "
."؟ ةنیدملا هذه  يف  نییسایسلا  ةداقلا  نع  ترشُن  يتلا  ریراقتلا  ىلع 

يتلا ریراقتلا  نیظعاولا ؟ ةاغطلاو  ةطلسلاب ، عمطلاو  داسفلاب ، يتعامج  فصت  يتلا  ریراقتلا  ينعتأ 
يه اهّنأ  يتفرعمو  .نایثغلا  يل  بّبست  اهّنإ  ةروثلا ؟ ىلع  ّضحتو  ةرشابم  تادیدهت  اهروطس  نیب  لمحت 

.ّيدیب اهقنخ  يف  بغرأ  ينلعجت  اهرشن  نم 
". ـي بلق قامعأ  نم  : " ةبیجم ُتمستبا 

* * *

عّمجم ىلإ  يتداعإب  ةیسمش ، ةراظن  عضیو  قرزأ  ًاصیمق  يدتری  ناكو  نیناج ، عابتأ  دحأ  ماق 
.ًابیرقت ًاتماص  اهكّرحم  ناك  .لبق  نم  اهلثم  تیأر  نأ  يل  قبسی  مل  ةعمال ، ةیّضف  ةراّیس  يف  ةعاجشلا 

مایق ةیفیكل  لیوط  حرش  يف  قرغتسا  ّمث  ةیسمشلا ، ةقاطلاب  لمعی  هّنإ  يل  لاق  هنع ، لجرلا  تلأس  امدنعو 
، ةیناث نیتس  دعب  هیلإ  ءاغصإلا  نع  تفّقوت  .ةقاط  ىلإ  سمشلا  ةّعشأ  لیوحتب  اهفقس  ىلع  حاولألا 

.ةذفانلا نم  ترظنو 
ّيمدق تلّیخت  .ًاریسع  نوكیس  ـي  باسح ّنأ  ّنظأ  نكل  يتدوع ، دنع  ينرظتنی  يذلا  ام  فرعأ  ال 

.يتفش ىلع  تضضعو  ةیواهلا ، قوف  نم  نیتیّلدتم 



.بابلا دنع  ينرظتنی  كیرإ  تیأر  ةعاجشلا ، عّمجم  قوف  يجاجزلا  ىنبملا  دنع  ةراّیسلا  تفّقوت  امدنع 
ًاضوضر فّلختس  هعباصأ  ّنأ  تفرع  .قئاسلا  ركشی  نأ  نود  نم  لخادلا  ىلإ  ينداقو  يعارذب ، كسمأ 

.هتضبق ةّوق  ىلإ  ًارظن  يعارذ  ىلع 
ناك كلذ ، ادع  ام  يف  .هعباصأ  قطقطی  أدبو  لخادلا ، ىلإ  يّدؤملا  يجاجزلا  بابلا  نیبو  ينیب  فقو 

.ًامامت ًانكاس 
.يّنع ًامغر  ُتفجترا 

عم ةعرس  دادزت  تحار  يتلا  يسافنأ  ءانثتساب  هعمسأ ، ام  ّلك  يه  ةتفاخلا  هعباصأ  ةقطقط  تناك 
.همامأ هعباصأ  كبش  ىهتنا ، امدنعو  .ةیناث  ّلك  رورم 

". سیرت ًالهسو  ًالهأ  "
". كیرإ "

.رذحب ىرخألا  مامأ  ًامدق  عضی  وهو  يّنم ، برتقا 
." طبضلاب نیرّكفت  تنك  : " ىلعأ توصب  فاضأ  مث  ضفخنم ، توصب  ىلوألا  هتملك  تناك  ...اذامب " "

". فرعأ ال   " .ةیندعملا طارقألا  بوقث  ةیؤر  تعطتسا  ثیح  ًاریثك ، يّنم  ًابیرق  ناك  ...انأ " "
."؟ مدلا لبق  ةعامجلا  ةرابعب : تعمس  نأ  كل  قبس  له  .سیرت  ةنئاخلاب  كتعن  يف  ةبغرلاب  رعشأ  : " لاق

قبسی مل  نكل ، .عیظف  مالكب  هّوفتی  هتعمس  نأ  يل  قبسو  .ةبیهر  ءایشأ  لعفی  كیرإ  تیأر  نأ  يل  قبس 
.نزاوتلا ةیاغ  يفو  هسفن ، ىلع  ًامامت  رطیسی  ناك  لب  ًانونجم ، نكی  مل  .لاحلا  هذه  ىلع  هتیأر  نأ  يل 

.ًائداهو ًارذح  ناك 
هنإ .عاجش  ّيز  يف  رّكنتم  ةفرعملا  ةعامج  نم  وضع  وهف  هتقیقح ؛ ىلع  كیرإ  فرعأ  ىلوألا  ةرملل 

.نیحماج داّیص  نآ ؛ يف  ّيداسو  ّيرقبع 
.رارفلا تدرأ 

، طارقألاب نینّیزملا  كیرإ  ابجاح  عفترا  كرایتخا ."؟ ىلع  تمدن  له  انه ؟ كتایح  نم  تمئس  له  "
"... يل و كسفنلو ، ةعاجشلل ، كتنایخ  ببسل  كریسفت  عامس  يف  بغرأ   " .هنیبج ىلع  دیعاجت  ترهظو 

". ىرخأ ةعامج  ّرقم  ىلإ  كباهذب  ًافیضم ..." : هردص ، ىلع  تّبرو 
، هعم يدرفمب  تنك  .هیتضبق  ّدشی  وهو  هتیأر  .يتقیقح  فرع  نإ  ينلتقیس  .ًاقیمع  ًاسفن  تذخأ  ...انأ " "

.دحأ يناری  نلو  دحأ ، فرعی بـي  نلف  ءيش ، يل  ثدح  نٕاو 
بتارمب ...وأ  كتبترمب ، رظنلا  ةداعإل  ّرطضأ  دقف  ریربتلا ، نع  ةزجاع  تنك  نإ  : " قیقر توصب  لاق 



ةریغصلا تاذلا  ناركن  ةاتف  ذخأت  امّبرف  .ّدحلا  اذه  ىلإ  ةمیدقلا  كتعامجب  ةقّلعتم  كّنأ  امب  كئاقدصأ ؛
". ربكأ ةیدجب  لامتحالا  اذه  كلخادب 

وهف يیأر ، تلّدب  ام  ناعرس  ينّنأ  ریغ  .ًالداع  سیل  اذهف  كلذ ؛ لعف  عیطتسی  هّنأ ال  ةیادبلا  يف  ترّكف 
رخآ صخش  جارخإب  يرّوهت  بّبستی  نأ  ةركفف  ّقحم ؛ هّنأ  امك  .ةدحاو  ةظحل  دّدرتی  نلو  عبطلاب ، عیطتسی 

.ملألا ةجرد  ىلإ  ينتفاخأ  ةعامجلا  نم 
". ...انأ : " ًادّدجم تلواح 

.ّيلع ًابعص  ناك  سّفنتلا  ّنكل 
.سایبوت لخدو  بابلا ، حتُف  ةأجف 
."؟ لعفت اذام  : " كیرإ هلأس 

ریباعت ّنإ  ىّتح  .ّيدل  فولأملا  كیرإ  ىلإ  برقأ  نآلا  ادب  لحرا ." : " ةباتر ّلقأو  ىلعأ ، توصب  هرمأ  ّمث 
هتیصخش راهظإ  ىلع  هتردقب  تئجوفو  لوهذب ، هیلإ  ترظن  .ةیویح  رثكأ  تحبصأو  ترّیغت ، ههجو 

.كلذ ءارو  نم  هیلإ  فدهی  اّمع  تلءاستو  ةلوهسلا ، هذهب  اهئافخٕاو  ةیقیقحلا 
". اهباوجتساو انه  ىلإ  اهّرجل  يعاد  .ةرّوهتم ال  ةاتف  دّرجم  اهّنإ  ّالك ، : " سایبوت لاق 

، ىلوألا ةبترملا  يف  تّلح  امل  ةرّوهتم ، ةاتف  دّرجم  تناك  ول  ةرّوهتم ! ةاتف  دّرجم  : " ًارخاس كیرإ  كحض 
."؟ كلذك سیلأ 

ام .ةعرسب  ترّكف  .ًائیش  يل  لوقی  نأ  لواحی  ناك  .هعباصأ  نیب  نم  ّيلإ  رظنو  هفنأ ، سایبوت  ّكح 
؟ ًارّخؤم اهاّیإ  يناطعأ  يتلا  ةحیصنلا  يه 

. فعضلا ضعب  يعّدا  هلوق : ىوس  يلاب  يف  رطخی  مل 
.لبق نم  يعم  كلذ  حجن  دقو 

، ضرألا ىلإ  ترظنو  ّيبیج ، يف  ّيدی  تسسد  لعفأ ." اذام  فرعأ  ملو  جارحإلاب ، ترعش  دقل  ...دقل  "
.قهشأ انأو  كیرإ ، ىلإ  ترظن  كلذ  دعبو  ّينیع ، يف  عومدلا  تقرقرت  نأ  ىلإ  ةّوقب  يقاس  تصرق  ّمث 

.يسأر ّزهأ  تحر  ...و " ...تلواح  "
."؟ تلواح اذام  : " كیرإ ينلأس 

ىوس ًابنذ  بكترت  مل  ًاّقح ، .تاونس  سمخ  ةنبا  لثم  تبرهف  اهتضفرو ، .يلیبقت  : " سایبوت باجأ 
". ءابغلا

.تمصب نانثالا  نحن  انرظتنا 



ًافیخم هتوص  ناك  .ةلیوطو  ةیلاع  ةكحض  يف  رجفنا  ّمث  سایبوت ، ىلإ  يّنم  كیرإ  رظن  لقتنا 
."؟ سیرت ای  ءيشلا ، ضعب  كیلع  ًاریبك  سیلأ  : " ًادّدجم مستبی  وهو  لاقو  .ًاجعزمو 

."؟ نآلا باهذلا  يننكمی  له  : " هتلأسو ةعمد  حسمی  نمك  يّدخ  تحسم 
."؟ ِتعمس له  ةبقارم ، نود  نم  ىرخأ  ةّرم  عّمجملا  ةرداغم  ىلع  يمدقت  ال  نكل ، .ًانسح  : " كیرإ لاق 

كفارشإ تحت  نیدوجوملا  نیئدتبملا  نم  دحأ  رداغی  ّالأ  ىلع  صرحا  ...تنأو   " .سایبوت ىلإ  تفتلا  ّمث 
". ًاضیأ كلیبقت  تایرخألا  لواحت  ّالأو  ًادّدجم ، عّمجملا  اذه 

". ًانسح : " ًابیجم ىلعألا  ىلإ  سایبوت  رظن 
ىلع تسلج  .ي  ـ بضغ نم  صّلختأل  ّيدی  ّزهأ  انأو  ًادّدجم ، جراخلا  يف  تفقوو  ةفرغلا ، نم  تجرخ 

.ّيعارذب ّيتبكر  تطحأو  فیصرلا ،
امبر .ىرخأ  ةّرم  بابلا  حتفی  نأ  لبق  نینیعلا ، ةضمغمو  سأرلا  ةّینحم  كانه ، تسلج  مك  فرعأ  ال 

.يّنم سایبوت  برتقا  .ةعاس  ىّتح  وأ  ةقیقد ، نورشع  تضقنا 
ّدب الو  ةعامجلا ، عم  لكاشم  يف  تطّروت  ّمث  هتعفص ، دقف  .خیبوتلا  راظتناب  ّيعارذ ، تكبشو  تفقو ،

.ينرظتنی ًاخیبوت  ّنأ 
."؟ اذام : " تلق

هدی تدعبأ  ينّنأ  ریغ  .فطلب  يّدخ  سملی  وهو  هیبجاح ، نیب  ةینث  ترهظ  ریخب ."؟ تنأ  له  "
.ةنوشخب

يتعامج ریمدت  لواحت  يتلا  ةأرملا  عم  ثّدحتلل  ّرطضأ  ّمث  عیمجلا ، مامأ  ةناهإلل  ضّرعتأ  ًالّوأ ، : " تلق
." روف ًاعئار  يموی  ناك  ىرت ، امك  .ةعامجلا  نم  يئاقدصأ  درط  ىلع  كیرإ  كشوی  اهدعبو  ةمیدقلا ،

جربلا داكلاب  هبشی  يذلاو  بوطلا ، نم  نّوكملا  هنیمی ، ىلإ  مّدهملا  ىنبملا  ىلإ  رظنو  هسأر ، زه 
.مویلا دعب  بوطلاب  ينبی  دحأ  دعی  مل  ذإ  ًاّدج ؛ میدق  هّنأ  ّدب  .يفلخ ال  عفتری  يذلا  يجاجزلا 

تدّدشو ًافوطع ." ًابیبح  وأ  ًایساق ، ًابّردم  نوكت  نأ  اّمإ  كنكمی  لاح ؟ ّيأ  ىلع  كنأش  امو  : " هتلأس
ال  " .ناوألا تاف  نكل  اهب ، تهّوفت  يتلا  ةیمّكهتلا  ةربنلاب  اهمادختسا  دصقأ  نكأ  مل  بیبح ."  " ةملك ىلع 

". دحاو نآ  يف  نیرودلا  بعل  كنكمی 
ءایبغألا هؤاقدصأو  رتیب  لعفیس  اذام  .حابصلا  اذه  كیمحأ  تنك  لب  ًایساق ، تسل  انأ  : " ًالئاق سبع 

كتبترم تلن  كّنأ  ًامئاد  نومعزیس  .ًادبأ  يزوفت  نل  اهدنع ، : " عباتو دّهنت ، ...اّنك " انّنأ  اوفشتكا  نإ  كیأرب 
". كتاراهم لضفب  سیلو  كل ، يزّیحت  ببسب 



ينّنكل ةیكذلا ، تاظحالملا  نم  ددع  يلاب  يف  رطخ  .عطتسأ  مل  ينّنكل  ضارتعالل ، يمف  تحتف 
.ّيدیب امهتدّربف  ّيّدخ ، رارمحالا  ازغ  .ّقحم  وهف  اهلوق ، نع  تعنتما 

ًاملع : " ًافیضم هتبقر  رّخؤم  كرف  كتحرج ." ينّنأ  دّرجمل  كیخأ  ىلإ  برهلا  كب  ردجی  نكی  ملو  : " لاق
."؟ كلذك سیلأ  حجن ، رمألا  ّنأ 

". ـي باسح ىلع  "
ًانایحأ : " لاقو هیفتك ، ّزهو  هسأر ، أطأط  ّمث  ّدحلا ." اذه  ىلإ  كب  رّثؤیس  يمالك  ّنأ  يل  رطخی  مل  "

". راسكنالل ةلباق  كّنأو  كءاذیإ ، عیطتسأ  ينّنأ  ىسنأ 
يف ينباتنا  .ّيمدق  َيبقع  ىلع  فلخلاو  مامألا  ىلإ  يدسج  حجرؤأ  تحرو  ّيبیج ، يف  ّيدی  تعضو 

.يتّوقب عنتقم  هّنأل  هلعف  ام  لعف  دقل  .ملؤمو  ولح  ٌفعض  بیرغ ؛ روعش  ةظحللا  كلت 
اهرّدقی يتلا  تافصلا  ّلكف  .هسفن  نایسن  ىلع  رداق  هّنأل  اننیب ؛ ّيوقلا  وه  بیلاك  ناك  يترسأ ، يف 

.ّدحلا اذه  ىلإ  يتّوقب  ًاموی  عنتقی  مل  ًادحأ  ّنأ  ریغ  .يعیبط  لكشب  اهب  فصتی  اناوبأ 
.ةّفخب هتقناع  ّمث  يسأر ، تعفرو  يعباصأ ، سوؤر  ىلع  تفقو 

". طبضلاب هلعف  يغبنی  ام  ًامئاد  فرعت  تنأ  : " ةفیضم يسأر  تززه  ًاّدج ."؟ ّيكذ  كّنأ  ملعت  له  " 
نع تمصو  ...تنأو " انأ  انحبصأ  نإ  لعفنس  اذام  .ًالّوطم  رمألا  اذهب  ترّكف  ينّنأل  اذه  : " لاق

". سیرت كبیبح  ينّنإ  يّنع  تلق  له  : " لاقو مستبا  ّمث  مالكلا ،
."؟ كلذك كوعدأ  نأ  يندیرت  له  اذامل ؟  " .ّيفتك تززه  طبضلاب ." سیل  "

.اناتهبج تسمالت  ثیح  فلخلا ، ىلإ  يسأر  ًاعفاد  هیماهبإب ، ينقذ  عفرو  يقنع ، ىلع  هیدی  عضو 
.رّتوتلا هیلع  ادبو  .هسفن  ءاوهلا  سّفنتن  نحنو  نینیعلا ، ضمغم  ةظحلل ، اذكه  فقو 

."؟ ةفیخس ةاتف  دّرجم  كّنأ  هانعنقأ  انّنأ  نیّنظت  له  : " لاقو هتماستبا  تشالت  ّمث  لجأ ." : " ًاریخأ لاق 
". نیناج تعنقأ  ينّنأ  دقتعأ  ال  نكل ، .ًانایحأ  دیفم  ةماقلا  رصقف  كلذ ، لمآ  "

". هاّیإ كرابخإ  ّيلع  رمأ  ةّمث   " .ةیّدجب ّيلإ  رظنو  همف ، اتیواز  تضفخنا 
."؟ وه ام  "

ًادحأ يربخت  الو  فصنلاو ، ةرشع  ةیداحلا  ةعاسلا  دنع  انه  ينیلباق  : " ًافیضم هلوح  رظن  نآلا ." سیل  "
". كتهجو نع 

.اهب ىتأ  يتلا  ةعرسلاب  لحرو  رادتسا  امنیب  ةقفاوم ، يسأر  تززه 
* * *



ّنأ ّدب  ال  ةیلاخ ، ةفرغلا  تناك  راهنلا ."؟ لاوط  تنك  نیأ  : " انیتسیرك ينتلأس  ربنعلا ، ىلإ  تدع  امدنع 
له ماری ؟ ام  ىلع  ءيش  ّلك  له  .كدجأ  مل  ينّنكل  جراخلا ، يف  كنع  تثحب   " .ءاشعلا نولوانتی  عیمجلا 

."؟ روف كبرض  ببسب  لكاشم  ّيأ  تهجاو 
يذلا ببسلا  اهل  حرشأس  فیك  .قاهرإلا  يل  تبّبس  تنك  نیأ  اهرابخإ  ةركف  .ةیفان  يسأر  تززه 
ببسلا وأ  ينبوجتسی ؟ وهو  كیرإ  توص  يف  فیخملا  ءودهلا  وأ  يخأ ؟ ةرایزل  راطق  يف  زفقلا  ىلإ  ينعفد 

؟ ساسألا نم  روف  برض  ىلإ  ينعفد  يذلا 
خرص .لكاشم  ّيأ  هجاوأ  مل  ينّنأ  امك  .ًالیوط  راوجلا  يف  تیشمف  بسحو ، داعتبالا  تدرأ  : " تبجأ

". ءيش ّلك  اذه  ...ترذتعاف  يهجو ، يف 
.نیتتباث ّيدی  ءاقبٕاو  اهینیع ، ىلع  يرظن  زیكرت  ىلع  تصرح  ثّدحتأ ، تنك  امنیب 

". ًائیش كرابخإ  ّدوأ  ينّنأل  دّیج ، : " تلاق
تناك اذإ  ام  فرعتل  ةّرسألا ، صّحفتت  اهعباصأ  سوؤر  ىلع  تَفقو  ّمث  يفلخ ، بابلا  ىلإ  تَرظن 

.ّيفتك ىلع  اهیدی  تعضو  كلذ ، دعب  .حجرألا  ىلع  ةیلاخ ،
."؟ ٍناوث عضبل  ةاتف  ينوكت  نأ  كنكمی  له  "

". ًامئاد ةاتف  انأ  : " ةسباع اهتبجأ 
". ةّلممو ةفیخس  ةاتف  ينعأ  هینعأ ، ام  نیفرعت  "

". ًانسح : " تلقو يعبصإ ، ىلع  يرعش  نم  ةلصخ  تففل 
". ينقناع لیو   " .ةیفلخلا اهسارضأ  ّفص  تیأر  ثیح  ةضیرع ، ةماستبا  اههجو  ىلع  تمسترا 

."؟ ثدح اذام  فیك ؟ ىتم ؟ اذام !؟ : " اهتلأس
ةثداحلا دعب  عقاولا ، يف   " .ّيفتك نع  اهیدی  تعفرو  اهتفقو ، يف  تماقتسا  ةاتف ."! ينوكت  نأ  كنكمی  "

اّنك ام  ركذأ  ...نع ال  ثّدحتن  اّنك  .دیدحلا  ةّكس  نم  برقلاب  هّز  ـ نتن انجرخ  كعم ، ترج  يتلا  ةریغصلا 
". ينقناع ...و  ىنحنا ، ّمث  فّقوت  ةأجف ، .هنع  ثّدحتن 

". ةیحانلا هذه  نم  ينعأ ، هنیبجعت ؟ كّنأ  نیفرعت  تنك  لهو  "
، ثیدحلاو هّز  ـ نتلا كلذ  دعب  انعبات  .ءيش  ّلك  اذه  ّنأ  رمألا ، يف  لیمجلاو  : " ةفیضم تكحض ، ّالك ."! "

." انأ هتقناع  نأ  ىلإ  ثدحی ؛ مل  ًائیش  ّنأ  ول  امك 
."؟ كبجعی هّنأ  نیفرعت  تنأو  ىتم  ذنم  "

، ةزانجلا يف  ّيفتك  طاحأ  نیح  ...ةریغص  رومأ  تثدح  نكل ، .فرعأ  تنك  ينّنأ  ّنظأ  .يردأ ال  "ال 



". هیلع يمغأ  ىّتح  هبرض  ًاصخش  تسلو  ةزّیمم  ةاتف  تنك  ول  امك  باوبألا  يل  حتفی  نیحو 
ّنكل .اننیب  ثدح  ام  ّلك  نعو  سایبوت  نع  اهرابخإ  ةأجف  تدرأ  .ي  ـ بلق قامعأ  نم  تكحض 

ّنأ ّنظت  نأ  أشأ  مل  .ينتعنم  يتلا  يه  اننیب  ءيش  نأ ال  هءاعّدا  سایبوت  اهب  رّرب  يتلا  اهسفن  بابسألا 
.هب ينعمجت  يتلا  ةقالعلل  ةجیتن  يتبترم 

". كلجأ نم  ةدیعس  انأ  : " لوقلاب تیفتكا  اذل ،
...ساسحإلا اذه  فرعأ  نأ  لبق  لیوط  تقو  يضمیس  هّنأ  تدقتعا  .ةدیعس  ًاضیأ  انأ  ًاركش ، : " تلاق

". نیمهفت تنأ 
.نآلا ذنم  مهبئاقح  اومزح  دق  نیئدتبملا  ضعب  ناك  .اهلوح  تَرظنو  يریرس ، فرط  ىلع  تَسلج 

نولقتنیس ةیموكح  فئاظو  يف  مهنییعت  ّمتیس  نمو  .عّمجملل  رخآلا  فرطلا  يف  ققش  ىلإ  لقتننس  ًابیرق ،
ءانثأ يف  ّيلع  رتیب  موجه  نم  قلقلا  نع  ّفكأس  ٍذئدنع ، .بادرسلا  ولعی  يذلا  يجاجزلا  ىنبملا  ىلإ 

.يلاخلا لآ  شارف  ىلإ  رظنلل  ّرطضأ  نل  ينّنأ  امك  .يمون 
، هسفن تقولا  يف  نكل  .ّوتلل  انلصو  انّنأ  رعشأ  .ءاهتنالا  كشو  ىلع  بیردتلا  ّنأ  قّدصأ  ال  : " تلاق

". لز ـ نملا نع  ـي  بایغ ىلع  ىضم  دق  ًارهد  ّنأ  ...رعشأ 
."؟ هیلإ نیقاتشت  له   " .ریرسلا راطإ  ىلإ  ُتدنتسا 

امك نوبخاص ؛ يترسأ  دارفأف  .اهلاح  ىلع  تیقب  رومألا  ضعب  ّنأ  عم  : " ةفیضم اهیفتك  تّزه  لجأ ." "
عم نیلماعتت  فیك  ًامامت  نیفرعت  تنأ  كانه ، .لهسأ  كانه  ةایحلا  ّنكل  .دّیج  اذهو  انه ، عیمجلا  لاح  وه 

". بعالت ...نم  ام  .نوحضاو  مهّنأل  عیمجلا ،
اهؤاضعأف .ناعجشلا  ةایح  نم  بناجلا  اذهل  تاذلا  ناركن  ةعامج  انتّدعأ  دقل  .ةقفاوم  يسأرب  تأموأ 

.ًاضیأ نیحیرص  اوسیل  مهّنأ  ریغ  نیرخآلاب ، نوبعالتی  ال 
.ةهاز ـ نلا ةعامج  يف  نیقلتلا  زایتجا  نم  نّكمتأس  تنك  ينّنأ  ّنظأ  ال  نكل ، : " ةلئاق اهسأر  تّزه 
رادم ىلعو  مویلا ، رادم  ىلع  بذكلا  فشك  تارابتخال  ئدتبملا  عضخی  ةاكاحملا ، نع  ًاضوع  كانه ،

هنوّمسی يذلا  ءيشلا  كاذ  كنوطعی  : " ةلئاق تعباتو  ترّشك ، ...ریخألا " رابتخالا  يفو  .نیقلتلا  ةّدم 
بسحبف .ةیصخشلا  ةلئسألا  نم  ًالئاه  ًاّمك  كیلع  نوحرطی  ّمث  عیمجلا ، مامأ  كنوسلجیو  ةقیقحلا ، لصم 

اوفرع دق  سانلا  نوكی  امدعبو  .ةیناث  بذكلا  ىلإ  يجاتحت  نل  كرارسأ ، ّلكب  نیحوبت  امدنع  مهتّیرظن ،
."؟ ةقداص ينوكت  نأ  نم  كعنمی  يذلا  ام  كنع ، أوسألا 

هاجت يقیقحلا  يساسحٕاو  يفواخمو ، ةحماج ، ينوَك  .رارسألا  نم  ددعلا  اذه  ُتعمج  ىتم  فرعأ  ال 



ىّتح نكمی  ًارارسأ ال  فشكیس  ةهاز  ـ نلا ةعامج  نیقلت  ّنأ  ّكش  .سایبوتو ال  لآو ، يترسأو ، يئاقدصأ ،
.ًامتح ينرّمدیس  هنإ  .اهیلإ  لوصولا  ةاكاحملا  تاسلجل 

". ًاعیرم ودبی  : " تلق
ةّمث نكل  ةقداص ، نوكأ  نأ  لواحأ  انأ  ينعأ ، .ةهاز  ـ نلا ىلإ  ءامتنالا  عیطتسأ  ينّنأ ال  تفرع  املاطل  "
دحأ مّكحتی  نأ  ّبحأ  ال  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب  .ةطاسب  ّلكب  سانلا  عم  اهتكراشم  يف  نیبغرت  رومأ ال 

". يلقعب
؟ كلذ ّبحی  اّنم  نمو 

اهتلمحو ةشارف ، تراط  ةظحللا ، كلت  يف  .انتّرسأ  راسی  ىلإ  ةنازخ  تحتفو  لاح ." ّيأ  ىلع  : " تلاق
تحار ّمث  يدسج ، يف  ةریرعشقلا  تثعب  ةیّودم  ةخرص  تَقلطأف  .انیتسیرك  هجو  ىلإ  ءاضیبلا  اهتحنجأ 

.اهیّدخ عفصت 
!". اهیدعبأ اهیدعبأ  اهیدعبأ  اهیدعبأ ! : " ةلئاق تخرصو 

.ةشارفلا تراط 
."؟ تاشارفلا ...نم  نیفاختأ   " .ةكحاض ُترجفنا  ّمث  تبهذ ."! دقل  : " اهل تلق 

". ...ةریرعشقلل ةبّبسملا  تارشحلا  ماسجأو  قرولاب ، ةهیبشلا  ةحنجألا  كلتب  ةفرقم ، اهّنإ  : " ةلئاق تدعترا 
.يتدعم ىلع  طغضلاو  سولجلل  تررطضا  نأ  ىلإ  ـي ؛ بلق قامعأ  نم  ُتكحض 

". ًالیلق ةّقحم ؛ تنك  امّبر  ...ًانسح  .ًاكحضم  سیل  اذه  : " ةّدحب تلاق 
* * *

ىلإ ينداقو  يدیب ، كسمأ  لب  ًائیش ، لقی  مل  ةلیللا ، كلت  نم  رّخأتم  تقو  يف  سایبوت  تلباق  امدنع 
.دیدحلا ةّكس 

، هب تمدطصاف  هعم ، ينبحسو  ةبیجع ، ةلوهسب  راطقلا ، رورم  ءانثأ  يف  تاروطقملا  ىدحإ  يف  زفق 
عّمجم قوف  يجاجزلا  ىنبملا  تبقار  .ةیذالوفلا  ةّكسلا  ىلع  راطقلا  جاجترا  لالخ  ّيعارذب  كسمأ  هّنأ  ّالإ 

.هنع انداعتبا  عم  انفلخ  شمكنی  وهو  ةعاجشلا 
."؟ يل لوقت  نأ  دیرت  تنك  اذام  : " هتلأسو ءاوهلا ، توص  قوف  يتوص  تعفر 

". نآلا سیل  : " باجأ
ّيقاس تددمو  هتهجاومب ، تسلجو  رادجلا ، ىلإ  وه  دنتسا  ثیح  هعم ، ينسلجأو  ضرألا ، ىلع  سلج 
ىلع هیّفك  عضوف  يهجو ، تّطغف  مامألا  ىلإ  يرعش  لصخ  ءاوهلا  عفد  .رابغلاب  ةّوسكملا  ضرألا  ىلع 



.ينقناعو يهجو 
ناك .ةنیدملا  طسو  نم  برتقن  انّنأ  ينعی  ام  هتعرس ، نم  راطقلا  ءاطبإ  عم  ةّكسلا  ریرص  تعمس 

.ءفدلا ينحنم  هنم  ـي  برق نكل  ًادراب ، ءاوهلا 
نأ ّيلع  ّنإ  ةّرم  يل  لاق  ...ضرألا  ىلإ  دانتسالل  يدی  تضفخأف  ينزاوت ، تدقفو  راطقلا ، لیامت 
حطس قوف  نم  تزفقو  يهجو ، لوح  رجانخلا  يمری  ناك  امنیب  تابثب  تفقو  ينّنأ  عمو  .ةئیرج  نوكأ 
جاتحأ انأ  .يتایح  نم  ةریغصلا  تاظحللا  يف  ةعاجشلا  ىلإ  جاتحأس  ينّنأ  ًاموی  دقتعأ  مل  ينّنأ  ّالإ  ىنبم ،

.ًالعف اهیلإ 
.سایبوت اذهف  رّتوتلاب ، رعشأ  نأ  بجی  .فاجترالا ال  نم  امهعنمل  ّيقاس  ىلع  ّيدی  تعضو  ... 

.مستبا ّمث  يقنع ، تحت  ماشوألا  ىلإ  رظنو  يّنع  دعتبا  .ّيفتك  درابلا  ءاوهلا  حفل 
". كلأسأ نأ  ىسنأ  ًامئاد  نابرغ ؟ يهأ  رویط ! : " لاق

له .يترسأ  دارفأ  نم  ًادرف  لّثمی  اهنم  دحاو  ّلك  ءادوس ، نابرغ   " .ةماستبالا هل  ّدرأ  نأ  تلواح 
."؟ كبجعت

.هتلق امب  هباجعإ  نع  رّبعی  مل 
". ًابیرق لوز  ـ نلا انیلع  نكل  كلذ ، لوق  هركأ  : " ًاریخأ لاق 

.راطقلا ؤطابت  دعب  نآلا  ًایوق  ءاوهلا  دعی  مل  .حوتفملا  ةروطقملا  باب  ىلإ  ينداقو  انفقو ، .يسأر  تززه 
شوحولاك ةینبألا  تدبو  عراشلا ، حیباصم  عیمج  تئفطأ  كلذل  لیللا ، فصتنم  زواجت  دق  تقولا  ناك 

نم ًاّدج  ةدیعب  ةعومجم  ىلإ  راشأو  هدی ، سایبوت  عفر  .ًادّدجم  يفتخت  ّمث  مالظلا  يف  حولت  يتلا  ةقالمعلا 
ّرقم هّنإ  .انب  طیحملا  مالظلا  رحب  يف  ةئیضملا  ةدیحولا  ةعقبلا  لّكشت  تناك  .ةلمنألا  مجحب  تدب  ةینبألا ،

.ًادّدجم ةفرعملا  ةعامج 
لاوط ةءاضم  ىقبتس  مهحیباصم  ّنأل  ًائیش ، مهل  ينعت  ال  ةنیدملا  ةمظنأ  ّنأ  حضاولا  نم  : " لاق

". لیللا
."؟ كلذ رخآ  دحأ  ظحالی  ملأ  : " ةسباع هتلأس 

ببسلا اذهل  ةلكشم  لاعتفا  مدع  اولّضف  امّبر  .هفاقیإل  ًائیش  اولعفی  مل  مهّنكل  اوظحال ، مهّنأ  قثاو  انأ  "
ةعامج ءاضعأ  هلعفی  اّمع  لءاستأ  كلذ ، عم   " .قلقلاب ينرعشأ  هحمالم  رّتوت  ّنكل  هیفتك ، ّزه  طیسبلا ."

". ًالیل ةءاضإلا  ىلإ  اوجاتحیل  ةفرعملا 
.رادجلا ىلإ  دنتساو  ّيلإ ، تفتلا 



، يتعیبطب .ًامومع  سانلا  لایح  ًاّدج  كّكشتم  ينّنأ  وه  لّوألا  .نیرمأ  يّنع  يفرعت  نأ  بجی  : " لاق
ریغ وحن  ىلع  رتویبموكلا ؛ ةزهجأ  مادختسا  يف  ًاّدج  عراب  ينّنأ  وه  يناثلا  رمألاو  .مهنم  أوسألا  عّقوتأ 

". عّقوتم
تلز ام  ينّنكل  رتویبموكلا ، ةزهجأ  ىلع  لمعلا  ىلع  موقت  هتفیظو  ّنإ  لاق  نأ  قبس  .يسأرب  تأموأ 

.مویلا لاوط  ةشاش  مامأ  ًاسلاج  هلّیخت  يف  ةبوعص  دجأ 
تاّفلم لوخدل  ةقیرط  تدجوو  لمعأ ، تنك  بیردتلا ، ءدب  لبق  تلخ ، عیباسأ  ةعضب  لبق  : " لاق
هبشی هتفشتكا  امو  .ةفرعملا  ةعامج  ردقب  نمألا  لاجم  يف  نیعراب  ریغ  مهّنأ  ودبی  .ةیّرسلا  ةعاجشلا 
ةلسرم تاّفلملا  كلتو  .لیبقلا  اذه  نم  ءایشأ  ...طئارخو  تاّدعم ، مئاوقو  ةنّطبم ، رماوأ  .برح  تاطّطخم 

". ةفرعملا ةعامج  لبق  نم 
ةعامج نأش  نم  رّقحی  ـي  بأ عمسأ  انأو  يتایح  تیضمأ  .يهجو  نع  يرعش  تدعبأ  برح ."!؟ "

نم سرتحأ  ينتلعج  ةعاجشلا  عّمجم  يف  ـي  براجت ّنأ  امك  .مهءازإ  ةرذح  تحبصأ  ثیح  ةفرعملا ؛
.برح ّنش  تاعامجلا  ىدحإ  ةین  نع  همالك  ينمدصی  مل  كلذل ، .ًامومع  رشبلا  نمو  ةطلسلا 

.سایبوت ىلإ  ترظن  سیرتایب . ریبك  ءيشل  دادعإلا  ّمتی  .بیلاك  مالك  ًاضیأ  ترّكذت 
."؟ تاذلا ناركن  ةعامج  ىلع  ًابرح  نوكتس  اهنأ  ينعتأ  "

". لجأ مكحلا ، ىلع  رطیست  يتلا  ةعامجلا  : " لاق ّمث  يعباصأب ، هعباصأ  كبشو  ّيدیب ، كسمأ 
.ي ـ بلق صاغ 

ىلإ ریراقتلا  كلت  ّلك  فدهت  : " ةروطقملا باب  دنع  فقی  ثیح  نم  ةنیدملا  ىلإ  رظنی  وهو  لاق 
ّيضملا يف  نآلا  بغرت  ةفرعملا  ةعامج  ّنأ  حضاولا  نمو  .تاذلا  ناركن  ةعامج  ّدض  سانلا  ضیرحت 

". هلعف نكمی  ام  ةّمث  ناك  اذإ  ام  وأ  ...كلذ  لایح  لعفنس  اذام  فرعأ  .ططخلا ال  هذهب  ًامدق 
."؟ ةعاجشلا عم  ةفرعملا  نواعتت  اذامل  نكل ، "

الو حالسلا ، كلمت  ةفرعملا ال  ةعامجف  .ينایك  بلقو  تغابم ، وحن  ىلع  يلاب  يف  باوجلا  رطخ 
.ناعجشلا سكع  ىلع  هلامعتسا ، نقتت 

.ّمات لوهذب  سایبوت  ىلإ  تقّدح 
". اننومدختسیس : " تلق

". لاتقلا ىلع  اننولمحیس  فیك  لءاستأ  " 
ىلع انضعب  اوربجی  نأ  مهنكمی  .سانلاب  نومّكحتی  فیك  نوفرعی  ةفرعملا  ءاضعأ  ّنإ  بیلاكل  تلق 



ریغ .لئاسولا  مهصقنت  نل  عقاولا ، يف  .مهیدل  عمطلا  لالغتساب  وأ  ةئطاخ ، تامولعم  لالخ  نم  لاتقلا 
ّلك نع  ضیوعتلا  ىلع  نوصرحیس  لب  فدصلل ، ًائیش  اوكرتی  نلو  ًاّدج ، نوقیقد  صاخشألا  كئلوأ  ّنأ 

؟ فیك نكل ، .مهفعض  طاقن 
.يرظان مامأ  ّدتمملا  دهشملا  هلصخ  تلّلخت  ثیح  يهجو ، ىلع  يرعش  عفدو  ءاوهلا ، ّبه 

". فرعأ ال  : " تلق



نورشعلاو عساتلا  لصفلا 
نع ةرابع  ناكو  .ماعلا  اذه  ادع  ام  ًایونس ، تاذلا  ناركن  ةعامج  يف  نیقلتلا  لافتحا  رضحأ  تنك 
ءادأ يف  ًاموی  نیثالث  اوضمأ  نأ  دعب  بنج ، ىلإ  ًابنج  دعقم ، ىلع  نوئدتبملا  هیف  سلجی  ئداه ، عامتجا 

نع ةرابع  وهو  تاذلا ، ناركن  ةعامج  نایب  ةءارقب  ًانس  ربكألا  ءاضعألا  دحأ  موقی  ّمث  .ةیعامتجا  تامدخ 
لسغ ىلإ  ًانس  ربكألا  ءاضعألا  دمعی  كلذ ، دعب  .ةینانألا  رطاخمو  تاذلا  نایسن  لوانتی  ریصق  عطقم 

سلاجلا صخشلا  ىلإ  ماعطلا  میدقتب  صخش  ّلك  اهیف  موقی  ماعط  ةبجو  نوكراشتی  ّمث  نیئدتبملا ، مادقأ 
.هراسی ىلإ 

.كلذ نولعفی  ناعجشلا ال 
دقفیو سانلاب ، ناكملا  ئلتمیو  .ىضوفلاو  نونجلا  يف  ةعاجشلا  عّمجم  قرغی  نیقلتلا ، موی  يف 

.ربنعلا ىلإ  هتلمحو  ءادغلا ، ماعط  نم  قبط  ذخأل  مهنیب  يقیرط  تققش  .ةریهظلا  لولحب  مهكاردإ  مهمظعم 
يتلا ةقیرطلاو  هخارص  ىلإ  رظنلابو  .بادرسلا  يف  تاّرمملا  دحأ  نع  طقسی  مهدحأ  تیأر  يقیرط ، يف 

.ًائیش رسك  دق  نوكی  نأ  ّدب  ال  همدق ، اهیف  كسمأ 
امدنعو ًابسانم ، هتربتعا  ام  هیف  تعضو  دق  تنك  .يقبط  ىلإ  ترظن  .ّلقألا  ىلع  ًائداه  ربنعلا  ناك 

زبخ ةعطقو  ءالیزابلا ، بوبح  نم  ةقعلم  عم  جاجد ، ةعطق  ترتخا  ينّنأ  تكردأ  نآلا ، هیلإ  ترظن 
.تاذلا ناركن  ماعط  اذه  .رمسأ 

، ریكفت نود  نم  فّرصتأ  امدنع  ةیقیقحلا  يتّیصخش  هّنإ  .هیلع  انأ  ام  وه  تاذلا  ناركن  .ُتدّهنت 
؟ ةئطاخلا ةعامجلا  يف  انأ  له  .ةعاجش  ودبأ  امدنع  ىّتحو  رابتخالل ، عضخأ  امدنعو 

برحلا نم  يترسأ  ریذحت  ّيلع  .ةمیدقلا  يتعامجب  ترّكف  نیح  يلاصوأ  يف  يرست  ةدعرب  تسسحأ 
سیل نكل  ًامتح ، ةقیرط  دجأس  .كلذ  لعفأ  فیك  فرعأ  نكل ال  اهیلع ، اهّنش  ةفرعملا  ةعامج  يونت  يتلا 

.هتقو ءيش  ّلكل  .ينرظتنی  ام  ىلع  زیكرتلا  ّيلع  مویلا ، .مویلا 
ةعامج ّيأ  ىلإ  ّمهی  .كیلاود ال  اذكهو  زبخلا ، ىلإ  ءالیزابلا ، ىلإ  جاجدلا ، نم  توبورلا ؛ لثم  تلكأ 

ملاع ربعأسو  نیئدتبملا ، ةّیقب  عم  فوخلا  ملاع  ةفرغ  لخدأس  نآلا ، نم  نیتعاس  دعب  .ًالعف  يمتنأ 
.ءارولا ىلإ  ةدوعلا  ىلع  ناوألا  تاف  دقل  .ناعجشلا  نم  ةدحاو  حبصأو  ّصاخلا بـي ، فوخلا 

ام اذه  نكل  مونلا ، يف  قارغتسالا  يونأ  نكأ  مل  .ةداسولا  يف  يهجو  تنفد  يماعط ، تیهنأ  امدنع 
.يفتك ّزهت  يهو  انیتسیرك  توص  ىلع  ّالإ  ظقیتسأ  ملو  .ةهرب  دعب  ثدح 



.هجولا ةبحاش  تدبو  باهذلا ." تقو  ناح  : " تلاق
يف نیئدتبملا  ةّیقب  تیأر  .يئاذح  ةلعتنم  تمن  دق  تنك  .ساعنلا  رثأ  امهنع  لیزأل  ّينیع  تكرف 
لكش ىلع  يرعش  تحّرس  .مهلوح  تاماستبالا  نوعّزوی  مهو  مهتارتس ، نورّرزیو  مهتیذحأ  نوطبری  ربنعلا 
نایسن نم  ًاموی  نّكمتنس  له  نكل  باذعلا ، يهتنیس  ًابیرق  .قنعلا  ىّتح  اهتقلغأو  يترتس ، تیدتراو  ةكعك ،

مأ انفواخم ؟ نع  تایركذب  ةلفاح  انسوؤرو  ًادّدجم ، يعیبط  لكشب  مونلا  نم  ًاموی  نّكمتنس  له  ةاكاحملا ؟
؟ لعفن نأ  انب  ضرتفی  املثم  مویلا ، انفواخم  ىسننس 

، يجاجزلا فقسلا  ىلإ  ترظن  .يجاجزلا  ىنبملا  ىلإ  يّدؤملا  ّرمملا  اندعصو  بادرسلا ، ىلإ  انبهذ 
ترعش ةظحللو ، .ًامامت  انولعی  يذلا  جاجزلا  يّطغت  ةیذحألا  لاعن  ّنأل  ءيش ، ةیؤر  عطتسأ  مل  ينّنكل 
ينقنخو انیتسیرك ، عم  تاجردلا  تدعص  .بسحو  يتلّیخم  اهّنكل  جاجزلا ، رّسكت  توص  عمسأ  ينّنأ 

.ماحدزالا
.هباقعأ يف  تیشمو  لیو ، رهظ  ىلإ  تقّدحف  سوؤرلا ، قوف  نم  رظنلاب  يل  حمسی  يلوط  نكی  مل 

ىلع عّمجتت  قرعلا  تاّرذ  تذخأو  ةطیحملا بـي ، داسجألا  ةرارح  ببسب  سّفنتلا  يف  ةبوعصب  تسسحأ 
ىلإ رادج  ىلع  ةقّلعملا  تاشاشلا  نم  ةلسلس  عّمجتلا : اذه  ببس  رهظف  ًالیلق ، نودشتحملا  قّرفت  .ينیبج 

.يراسی
يف ءادوس  سبالمب  ةاتف  راسیلا  ىلإ  ةشاش  ىلع  تیأر  .تاشاشلا  ىلإ  رظنلل  تفّقوتف  فاتهلا ، الع 
يتلا ةبقعلا  يه  ام  فرعأ  مل  ينّنكل  نیتلوهذم ، نینیعب  يشمت ، يهو  اهتیأر  .نیلرام  اهّنإ  .فوخلا  ملاع 

.بسحو اهیلع  يلاعفأ  دودر  لب  يفواخم ، ىری  نل  ًادحأ  نأل  هللا  دمحأ  .اههجاوت 
اهضبن داعتسا  امدنع  .تضفخنا  ّمث  ةظحلل ، تعفترا  يتلا  اهضبن  ةریتو  ىطسولا  ةشاشلا  ترهظأ 
تقولا ىنمیلا  ةشاشلا  تضرع  امنیب  ناعجشلا ، فتهو  رضخأ ، نولب  ةشاشلا  تضمو  ةیعیبطلا ، هتریتو 

.هتقرغتسا يذلا 
ىرسیلا ةهجلا  يف  ًافقاو  سایبوت  ناك  .لیوو  انیتسیركب  قحلأل  تلورهو  ةشاشلا ، نع  يرظن  تدعبأ 

تررم ينّنأ  ریغ  فوخلا ، ملاع  ةفرغل  ًارواجم  بابلا  ناك  .ةقباسلا  ةّرملا  يف  هرأ  مل  باب  برق  ةفرغلا ، نم 
.هیلإ رظنأ  نأ  نود  نم  همامأ  نم 

اهمامأ سلج  .جراخلا  يف  ةدوجوملا  كلتب  ةهیبش  ىرخأ ، ةشاش  ىلع  يوتحتو  ةریبك ، ةفرغلا  تناك 
كالسألا نم  تفرع  .ًاّنس  ربكأ  اوناكف  نورخآلا  اّمأ  .سكامو  كیرإ  مهنیب  نم  صاخشألا ، نم  ّفص 

.ةاكاحملا يف  يرجی  ام  نوبقاری  مهّنأ  ریباعتلا ، نم  ةیلاخلا  مهنیعأ  نمو  مهسوؤرب ، ةلوصوملا 



مل نیدفاولا ، رخآ  تنك  ينّنأ  امبو  .ةلوغشم  اهّلك  تناكو  يساركلا ، نم  رخآ  ّفص  عضُو  مهفلخ ،
.دعقم ىلع  لصحأ 

مهنم َّقبتی  مل  .ةعاجشلا  ىلإ  ًاساسأ  نیمتنملا  نیئدتبملا  ةّیقب  عم  ًاسلاج  ناك  سیرت ."! : " ایروی ينادان 
سولجلا كنكمی  : " ًالئاق هقاس  ىلع  تّبر  .مهب  ةّصاخلا  فوخلا  ملاوع  نورخآلا  ربع  نأ  دعب  ةعبرأ ، ىوس 

". تدرأ نإ  انه ،
". ةحاترم ينّنكل  ٍرغم ، ضرع  : " ةمستبم هتبجأ 

.هیتبكر ىلع  ةسلاج  سایبوت  يناری  نأ  يف  ًاضیأ  بغرأ  مل  عقاولا ، يف 
.عومدلاب ّوسكم  اههجوو  ضرألا ، ىلع  ةعكار  نیلرام  تدبف  فوخلا ، ملاع  ةفرغ  يف  ءاوضألا  ترینأ 

، ةشاشلا ىلع  تاظحل  دعب  مهتیأر  ّمث  .ةفرغلا  اورداغو  ةاكاحملا ، يف  مهقارغتسا  نم  نوقابلاو  كیرإ  جرخ 
.ةاكاحملا اهزایتجا  ىلع  اهنوئّنهی 

دنتسی هب  نولخدتس  يذلا  بیترتلا  ّنإ  ىرخألا ، تاعامجلا  نم  نیلقتنملا  ىلإ  ةبسنلاب  : " سایبوت لاق 
". ًاریخأ سیرتو  ًالّوأ ، لخدیس  ورد  ّنإ  يلاتلاب ، .مكل  رابتخا  رخآ  يف  اهیلع  متلصح  يتلا  بتارملا  ىلإ 

.يلبق نولخدیس  صاخشأ  ةسمخ  ّنأ  ينعی  اذه 
كیرإ ماق  امدنع  تارظنلا ، وهو  انأ  انلدابت  .سایبوت  نم  مادقأ  ةّدع  دعب  ىلع  ةفرغلا ، رخآ  يف  تفقو 
جئاتن تفرع  دق  نوكأس  يرود ، نیحی  امدنع  .فوخلا  ملاع  ةفرغ  ىلإ  هلسرأ  ّمث  ةربإلاب ، ورد  نقحب 

.مهیلع قّوفتأل  دوهجم  نم  لذبأ  نأ  ّيلع  مكو  نیرخآلا ،
اذام فرعأ  ينّنكل ال  كّرحتی ، وهو  ورد  ىرأ  تنك  .جراخلا  نم  مامتهالل  ةریثم  فوخلا  ملاوع  نكت  مل 
الف .ءيش  ّيأب  رّكفأ  ّالأ  تلواحو  ةدهاشملا ، نع  ًاضوع  ّينیع  تضمغأ  قئاقد ، عضب  دعب  .هل  يرجی 
ينّنأ رّكذت  وه  هلعف  ّيلع  ام  ّلك  .اهددعو  اههجاوأس ، يتلا  فواخملا  عّقوت  ةلواحم  نم  ًایلاح  ىودج 

.لبق نم  اذه  تلعف  ينّنأو  ةاكاحملاب ، مّكحتلا  ىلع  ةرداق 
تهجاو اهّنأ  ّالإ  ورد ، هقرغتسا  يذلا  تقولا  فصن  تقرغتسا  اهّنأ  عمو  .ةیلاتلا  يه  يلوم  تناك 

يتلا رعذلا  ةلاح  ىلع  ةرطیسلا  لواحتو  ثهلت  يهو  ًاّدج  ًالیوط  ًاتقو  تضمأ  دقف  .ًاضیأ  يه  لكاشملا 
.اهتوص ىلعأب  خرصت  تحار  لحارملا ، نم  ةلحرم  يفو  .اهتباتنا 

يراكفأو تاذلا ، ناركن  ّدض  برحلا  راكفأ  تدّدبت  دقف  .ءيش  ّلك  اهب  لهاجتأ  يتلا  ةلوهسلا  ينشهدت 
وه نآلا  هلعف  ّيلع  ام  لك  .ينهذ  نم  ةدیدجلا  يتعامجو  يئاقدصأو ، يلهأو ، بیلاكو ، سایبوت ، لایح 

.ةبقعلا هذه  زواجت 



هوقرغتسا يذلا  تقولا  تفرع  لب  مهدهاشأ ، مل  .رتیب  ّمث  نمو  لیو ، اهدعب  نمو  ةیلاتلا ، يه  انیتسیرك 
.يمسا تعمس  ّمث  .ةقیقد  ةرشع  سمخو  قئاقد ، رشعو  ةقیقد ، ةرشع  يتنثا  اوقرغتسا  دقف  بسحو ؛

". سیرت "
لئاسلاب ةئیلم  ةنقح  ًالماح  كیرإ  فقو  كانه ، .ةبقارملا  ةفرغ  ةمّدقم  ىلإ  تبهذو  ّينیع ، تحتف 

وهو طارقألاب  نیزملا  كیرإ  هجو  تیأر  داكلابو  يقنع ، يف  زرغت  يهو  ةربإلاب  تسسحأ  داكلاب  .يلاقتربلا 
.ةوقلا ينحنمیو  ينییارش ، يف  يرسی  نیلانیردأ  لئاس  لصملا  ّنأ  تلّیخت  .ةنقحلا  ىلع  طغضی 

."؟ ةزهاج تنأ  له  : " ينلأس



نوثالثلا لصفلا 
ةلیللا يف  اهتعضو  يتلا  ةّطخلاب  لب  رجنخ ، وأ  سّدسمب  سیل  ةحّلستم ، ةفرغلا  تلخد  .ةزهاج  انأ 

تایجیتارتسا داجیإ  يأ  ينهذلا ؛ دادعتسالا  ىلع  ًایّلك  دمتعت  ةثلاثلا  ةلحرملا  ّنإ  سایبوت  لاق  دقف  .ةتئافلا 
.يفواخم ىلع  بّلغتلل 

فوخلا روهظ  راظتناب  ّيبقع  ىلع  حجرأتأ  تحر  .فواخملا  يتأتس  بیترت  ّيأب  فرعأ  تنك  ينتیل 
.يسّفنت يف  قیضب  رعشأ  تأدبو  .لّوألا 

ءامس تّلح  .هب  رعشأ  مل  ءاوه  لعفب  لیامتو  تنمسإلا ، نم  بشعلا  تبنو  يتحت ، ضرألا  ترّیغت 
ةرابع دیعب ؛ يفوخ  ّنأ  تسسحأو  رویطلا ، تاوصأ  ىلإ  تیغصأ  .يقوف  ةرهاظلا  بیبانألا  ّلحم  ءارضخ 

فشتكأ نأ  ّيلع  هّنإ  سایبوت  يل  لاق  .يلقع  يف  دوجوم  هّنكل  قّیض ، ردصو  نونجب ، ضبنی  بلق  نع 
.ةرطیسلاب لب  رویطلاب ، قّلعتی  رمألاف ال  .ّقح  ىلع  ناكو  ةاكاحملا ، ىنعم 
.يفتك يف  هبلاخم  بارغ  زرغو  ينذأ ، نم  برقلاب  ةحنجأ  تفرفر 

ةفصاع ىلإ  تیغصأو  تعكر ، كلذ  نع  ًاضوع  لب  يتّوق ، ىصقأب  رئاطلا  برضأ  مل  ةّرملا ، هذه 
براحی يذلا  ام  .ًامامت  ضرألا  قوف  باشعألا ، ربع  يدی  ترّرم  ّمث  يفلخ ، تّبه  يتلا  ةحنجألا 

تلمح نیح  يه  ةعاجشلا ، عّمجم  يف  ةیوق  ينّنأ  اهیف  ترعش  يتلا  ىلوألا  ةّرملاو  .ةّوقلا  اهّنإ  فعضلا ؟
.ًاسّدسم

تسسحأ ينّنكل  يتدعم ، تصّلقتو  رئاطلا ، قعز  .بلاخملا  داعبإ  تدرأو  يقلح ، يف  ةلتكب  ترعش 
.يسّدسم هّنإ  .بشعلا  ىلع  سململا  يندعمو  بلص  ءيشب  ةأجف 

.شیرلاو مدلا  نم  ءالشأ  ىلإ  رئاطلا  ًالّوحم  صاصرلا  توص  ىودو  يفتك ، ىلإ  سّدسملا  تبّوص 
.يوحن طبهت  دوسألا  شیرلا  نم  ةباحس  تیأرف  ءامسلا ، ىلإ  سّدسملا  تهّجوو  ّيبقع ، ىلع  تردتسا 
تحرو يقوف ، موحت  يتلا  رویطلا  رحب  ىلع  رانلا  ةقلطم  ًاراركتو ، ًارارم  دانزلا  ىلع  تطغض  ٍذئدنع ،

.بشعلا ىلع  طقست  يهو  ءادوسلا  اهداسجأ  دهاشأ 
.جاجز درابو ؛ معان  حطس  ىلع  يدی  ترّرمو  تینحنا  .ّيمدق  تحت  ریرصب  ترعشف  ًالیلق ، تكّرحت 
جورخلا نع  يزجعب  لب  هایملاب ، قّلعتت  ةلأسملا ال  .قرغلا  نم  فاخأ  انأ ال  .ًادّدجم  ّيجاجزلا  ناّزخلا  هّنإ 
ةیافكلا هیف  امب  ةیوق  ينّنأ  يسفن  عانقإ  وه  ّيلع  ام  ّلك  .فعضلا  وه  ًالعف  هنم  فاخأ  ام  .ناّزخلا  نم 

.جاجزلا رسكل 



رثكأ رارمتسالاب  ةاكاحملل  حمسأ  نل  .ضرألا  ىلع  قفدتت  هایملا  تذخأو  ءاقرزلا ، حیباصملا  تئیضأ 
.رسكنی نأ  ةعّقوتم  يمامأ ؛ رادجلا  تمكل  اذل ، .كلذ  نم 

.ررض ّيأ  بّبست  نأ  نود  نم  ّيلإ  تّدترا  يدی  ّنأ  ریغ 
مل ول  اذام  انه ؟ حجنی  مل  ىلوألا  ةاكاحملا  ةسلج  يف  حجن  ام  ّنأ  ول  اذام  .ي  ـ بلق تاضبن  تعراست 
عم اهقّفدت  ةعرس  تدادزاو  ّيلحاك ، ىلإ  هایملا  تعفترا  طغضلا ؟ تحت  تنك  نإ  ّالإ  جاجزلا  رسك  عطتسأ 

.يتّوق ىصقأب  تلكرو  يفلخ ، رادجلا  ىلإ  تدنتسا  .زّكرأو  أدهأ  نأ  ّيلع  .أدهأ  نأ  ّيلع  .ةیناث  ّلك 
.ىودج نود  نم  نكل  يمدق ، عباصأ  ينتملآ  ًادّدجم ،

، ًاساسأ .قرغأ  انأو  ةئداه  ىقبأ  نأ  لواحأسو  ناّزخلا ، ءالتما  راظتنا  يننكمی  .رخآ  رایخ  ّيدل 
نأ يننكمی  ال  ّالك ، .يسأر  ّزهأ  تحرو  رادجلا ، ىلع  يسفن  تقصلأ  .ّيتبكر  ىوتسمب  هایملا  تحبصأ 

.كلذ يننكمی  .قرغلل ال  ملستسأ 
؛ دیلجلا نم  ةدیدج  ةقبط  لثم  قیقر  جاجزلا  .جاجزلا  نم  ىوقأ  انأ  .رادجلا  تمكلو  ّيتضبق ، تددش 

 - جاجزلا .دیلج  جاجزلا  .دیلج  جاجزلا  .ّينیع  تضمغأ  .كلذك  هلعجیس  يلقع 
.مالظلا داع  ّمث  هنم ، ءاملا  بكسناو  يدی ، تحت  جاجزلا  مّطحت 

عیضأ نأ  يننكمی  .لبق ال  نم  اهتهجاو  دقف  ةلهس ، نوكت  نأ  ةبقعلا  هذهل  يغبنی  ناك  .ّيدی  تضفن 
.ىرخأ ةّرم  وحنلا  اذه  ىلع  تقولا 

نقتأ انأ ال  .قهشأ  انأو  ةّوقب  تطقسف  .يسافنأ  عطق  بلص  رادجب  هبشأ  ادب  ءيش  مدطصا بـي 
يتحت ّدتما  .روصلا  يف  ّالإ  ةّوقلا ؛ هذهو  مجحلا ، اذهب  ةیئام  تاحاسم  تیأر  نأ  يل  قبسی  ملو  .ةحابسلا 
تقّلعتف .لفسألا  ىلإ  ّيمدق  ّدشت  جاومألا  تذخأو  هایملا ، اهتلقص  يتلا  ةنّنسملا  روخصلا  نم  فرج 

.مدلا نولب  رمحأ  ًارمقو  ةنكاد ، ءامس  ينیع  ةیواز  نم  تیأر  .يمف  يف  حلملا  معطب  تسسحأو  روخصلاب ،
هایم تناك  .ًاملأ  يهجو  صّلقتو  رخصلاب ، ينقذ  مدطصاف  يرهظ ، ىلع  ىرخأ  ةجوم  ينتبرض 
ءاملا رایت  حار  .رخصلا  فرط  تدجوو  يدی ، تددم  .يقنع  ىلع  ًاّراح  لاس  يمد  ّنكل  ةدراب ، رحبلا 
ةیافكلا هیف  امب  ةیوق  نكأ  مل  ينّنكل  يتّوق ، ّلكب  روخصلا  ىدحإب  تكّسمتف  ةلئاه ، ةّوقب  ّيقاس  بحسی 
تدعابتو يسأر ، قوف  ياقاس  تبلقنا  .ًادّدجم  جوملا  ينیمریل  فلخلا ، ىلإ  ينبحس  يذلا  ءاملا  رایت  مواقأل 

، تردتساف ءاوهلل ، ًابلط  ياتئر  تثاغتسا  .يهجو  ءاملا  رمغو  رخصلاب ، يرهظ  مطترا  امنیب  يعارذ ،
تنك ينّنكل  ةفینع ، ةجوم  ينتبرض  امنیب  تقهش ، .ءاملا  نم  تجرخ  ّمث  ةرخص ، فرطب  تكّسمتو 

.روخصلا ىدحإب  ًادّیج  ةكّسمتم 



.يرجی ام  ىلع  ةرطیسلا  ينادقف  وه  ًاّقح  هنم  فاخأ  ام  ّنأ  ّدب  .ءاملا ال  نم  فاخأ  نأ  بجی  ال 
.رومألا ىلع  يترطیس  ةداعتسا  ّيلع  فوخلا ، اذه  ةهجاومل 

لبق يتحت ، نم  ىلعألا  ىلإ  يمدق  تعفرو  مامألا ، ىلإ  يدی  تعفد  ّمث  طابحإلا ، ةّدش  نم  تخرص 
تاوطخب ضكرأ  تأدبو  تضهن ، ىّتح  ءاملا  رایت  نم  ّيقاس  ترّرح  نإ  ام  .ىرخأ  ةجوم  ينبحست  نأ 

.رحبلا دعتبا  يئاروو  رمحألا ، رمقلا  يمامأ  روخصلا ، قوف  ةعیرس 
.ًاّدج ًانكاس  يدسج  حبصأو  ءيش ، ّلك  ىفتخا  ةأجف ،

تیأرف لفسألا ، ىلإ  ترظن  .ّيبناج  ىلإ  ماكحإب  نیتدّیقم  اتناك  امهّنأ  ریغ  ّيعارذ ، كیرحت  تلواح 
.يفلخ ًادومع  تیأرو  بطحلا ، نم  مزر  ّيمدقب  تطاحأ  .ّيقاسو  ّيعارذو ، يردص ، لوح  ًافوفلم  ًالبح 

.ضرألا نع  ةیلاع  تنك 
مهتمّدقم يف  ریسیو  لعاشم ، نولمحی  اوناكو  نیئدتبملا ، اوناك  .ةفولأم  هوجوب  سانأ  لالظلا  نم  جرخ 

ىلع ترهظ  ةرخاس ، ةضیرع  ةماستبا  ههجو  ىلع  تمستراو  نیوادوس ، نیترفح  لثم  هانیع  تدب  .رتیب 
ًادحاو ىرخألا ؛ تاوصألا  اهیلإ  تّمضنا  ّمث  نیدشتحملا ، نم  ةكحض  تقلطنا  .هیّدخ  يف  دیعاجت  اهرثأ 

.مهبم بخص  ىلإ  تلّوحت  نأ  ىلإ  رخآلا ، ولت 
تصقارت مث  ضرألا ، ىلع  نارینلا  تفحزف  بطحلا ، وحن  هلعشم  رتیب  ضفخأ  بخصلا ، عافترا  عم 

يتلا ىلوألا  ةّرملا  يف  تلعف  امك  لابحلا  ّكفل  لضانأ  مل  .ءاحللا  ماهتلاب  تأدبو  بطحلا ، فارطأ  دنع 
هذه .ناكمإلا  ردق  ًاقیمع  ًاسفن  تذخأو  ّينیع ، تضمغأ  كلذ ، نع  ًاضوع  لب  فوخلا ، اذه  اهیف  تهجاو 

.يسأر ّزهأ  تحُرف  يلوح ، رانلا  ةرارح  تعفترا  .يئاذیإ  اهنكمی  الو  ةاكاحم ،
."؟ ةتّمزتملا اهتّیأ  ةحئارلا ، هذه  نیّمشت  له  : " بخصلا نم  ىلعأ  هتوص  ناكو  رتیب ، لاق 

.عفترت نارینلا  تذخأ  امنیب  ّالك ." : " هتبجأ
". كمحل ةحئار  اهّنإ  : " ًالئاق كحض 

.يرصب عومدلا  تیشغ  ّينیع ، تحتف  امدنع 
كاذ يلوح ؛ نم  رداصلا  كحضلا  توص  قوف  يتوص  عفرل  تدهاج  ّمشأ ."؟ اذام  فرعت  له  "

ينّنكل لابحلا ، مواقأ  نأ  تدرأو  ياعارذ ، تضفتنا  .ةرارحلا  نم  رثكأ  يسافنأ  ىلع  قبطأ  يذلا  كحضلا 
.رعذلاب باصأ  نل  ًاثبع ، لضانأ  نل  .لعفأ  نل 

، يدسج تلّلختو  يهجو ، ىلإ  ءامدلا  تعفد  ةرارحلا  ّنأ  ترعشو  ناخدلا ، لالخ  نم  رتیب  ىلإ  تقّدح 
.يئاذح مّدقم  تباذأو 



". رطملا ةحئار  ّمشأ  : " تلق
تعجرأ .يترشب  ملألا  حاتجاو  يلمانأ ، رانلا  ةنسلأ  تحفل  نیح  ُتخرصو  يقوف ، دعرلا  ىود  ةأجف ،

لعفب ةّدوسمو  رطملاب ، ةلقثم  يسأر ، قوف  عمجتت  تذخأ  يتلا  بحسلا  ىلع  تزّكرو  فلخلا ، ىلإ  يسأر 
تجرحدت  ! عَرسأ عَرسأ ، .ينیبج  ىلع  طقست  ءاملا  تارطق  ىلوأب  تسسحأو  ءامسلا ، قربلا  ّقش  .رطملا 

وأ دیلجلا  نم  ةعونصم  اهّنأ  ول  امك  ةریبك  تناك  .يفتك  ىلع  ةیناثلا  تطقسو  يفنأ ، بناج  ىلع  ةرطقلا 
.ءاملا نم  سیلو  رخصلا ،

أفطأ نیح  ةحاترم  ُتمستبا  .كحضلا  توص  ىلع  رانلا  ةسهسه  تغطو  يلوح ، ةرازغب  رطملا  لطه 
.يرعش يف  ّيدی  ترّرمف  دویقلا ، تطقاست  ّمث  ّيدی ، قورح  دّربو  بهللا ، رطملا 

.ّدحلا اذه  ىلإ  ةئیرج  تسل  ينّنكل  فواخم ، ةعبرأ  ىوس  كلمأ  ال  سایبوت ، لثم  تنك  ينتیل 
.تاذلا ناركن  ةعطاقم  يف  يمون  ةفرغ  يف  يسفن  تدجوف  ىلعألا ، ىلإ  ترظن  ّمث  يصیمق ، تیّوس 

رونب ةءاضم  تّلظ  ةفرغلا  ّنكل  راونألا ، تأفطنا  .لبق  نم  فوخلا  اذه  تهجاو  نأ  يل  قبسی  مل 
يل حمسی  ذإ ال  بارغتساب ، هیلإ  ّتفتلاف  .ایارملاب  ًاّوسكم  ناردجلا  دحأ  ناك  .ذفاونلا  نم  لّلستملا  رمقلا 

.ایارم كالتماب 
، ةبّترملا ةیدامرلا  هتیطغأب  ریرسلاو  نیتریبكلا ، ّينیع  ىلإ  ةآرملا ؛ ىلع  ةسكعنملا  ةروصلا  ىلإ  ترظن 

لجرلا ىلٕاو  يفلخ ، ةذفانلا  ىلإ  يرظن  لقتنا  .ةیلاخلا  ناردجلاو  يسبالم ، ىلع  يوتحت  يتلا  ةنازخلاو 
.جراخلا يف  فقاولا 

هّنإ .روفلا  ىلع  هتفرع  .يدسج  بّلصتو  قرع ، ةرطق  لثم  يرقفلا  يدومع  يف  ةدراب  ةشعر  ترس 
.لاثمتلاك ًادماج  فقیو  ءادوس ، سبالم  يدتری  ناك  .ةرادجلا  رابتخا  يف  هتیأر  يذلا  بودنلا  وذ  لجرلا 

ّنكل هلثم ، نینكاس  افقو  .هراسی  ىلإ  رخآلاو  هنیمی ، ىلإ  دحاو  نارخآ ، نالجر  رهظف  ّينیع ، تففر 
.دلجلاب نیتّوسكم  نیتمجمج  نع  ةرابع  ریبعت ؛ ّيأ  نم  نییلاخ  اناك  امهیهجو 

.ةآرملاب ّيفتك  تقصلأف  .يتفرغ  يف  نیفقاو  مهتدجوو  مهوحن ، تردتسا 
ىلع برضت  يدیألا  تأدب  ّمث  .ّمات  تمص  ةفرغلا  ىلع  مّیخ  ةظحلل ،

عباصألا تارشعو  يدیألا  تارشع  لب  ًاّتس ، وأ  ًاعبرأ  وأ  نیدی  تسیل  .يتذفان 
يردصلا يصفق  يف  تابرضلا  تابذبذ  تدّدرت  .جاجزلا  ىلع  قرطت  يتلا 

.ةرذحو ةئیطب  تاوطخب  يوحن  مّدقتلاب  هاقیفرو  بودنلا  وذ  لجرلا  أدب  ّمث  اهتّوق ، ةّدشل 
.كلذ فرعأ  يلتقل ، اوتأ  .لآو  وردو  رتیب  لعف  املثم  يذخأل ، اوتأ  دقل 



يدی ُتطغضف  ةقرطملاك ، يردص  يف  ضبنی  ـي  بلق ذخأ  .ًایقیقح  سیل  يرجی  امو  ةاكاحم ، هذه 
نوكیس نیأ  يسفن  تربخأ  .ةنازخ  باب  لب  ةآرم ، تسیل  هذه  .ًاراسی  هتحزأو  يفلخ ، جاجزلا  ىلع 

نع يرظن  لّوحأ  مل  .يدی  نم  بسحو  تاشنإ  دعب  ىلع  نمیألا ؛ رادجلا  ىلع  ًاقّلعم  نوكیس  .سّدسملا 
.هضبقم لوح  يدی  تففل  ّمث  يعباصأب ، سّدسملا  تدجو  لب  بودنلا ، يذ  لجرلا 

تناك اذإ  ام  ىرأل  رظتنأ  مل  .بودنلا  بحاص  ىلع  صاصرلا  تقلطأو  يتفش ، ىلع  تضضع 
، نكمی ام  عرسأب  هیبناج  ىلإ  نافقی  نیذللا  نیلجرلا  ىلع  رانلا  قلطأ  تحر  لب  هتباصأ ، دق  ةصاصرلا 

نیح يف  ریرص ، توص  هبقعیل  ةذفانلا  ىلع  قرطلا  فّقوت  .اهیلع  تضضع  ام  ةّدشل  يتفش  ينتملآو 
ّمث طغضلا ، لعفب  جاجزلا  قّقشت  .لوخدلا  ةلواحم  رادجلا ، شدخت  ةفوقعم  عباصأ  ىلإ  يدیألا  تلّوحت 

.مّطحتو رّسكت ،
.ةبوعرم تخرص 

.يسّدسم يف  صاصرلا  نم  يفكی  ام  كلمأ  نكأ  مل 
ةضیرع هاوفألاو  بیرغ ، وحن  ىلع  ةّیولم  اهعرذأو  ةهّوشم ، اهّنكل  ةبحاش ، ةیرشبلا  داسجألا  تناك 

ولت ًادحاو  نولخدی  مهو  يتفرغ  يف  نوحّنرتی  اوذخأ  .ةیلاخ  تناكف  نیعألا  اّمأ  ةقیقد ، نانسألاو  ًاّدج ،
جاتحأ .يفلخ  بابلا  تقلغأو  ةنازخلا ، لخاد  ىلإ  ُتعجارت  .يوحن  ...ءطبب  مهمادقأ  نوكّرحیو  رخآلا ،

الو مهتهجاوم ، يننكمی  ال  .يسأر  ىلع  سّدسملا  بناج  تطغضو  ضرألا ، ىلع  تعكر  .ّلح  ىلإ 
لقتنیسو ةمظتنملا ، يسافنأو  ءيطبلا ، ـي  بلق ضبن  فوخلا  ملاع  لّجسیس  .أدهأ  نأ  ّيلع  لب  مهتمواقم ،

.ةیلاتلا ةبقعلا  ىلإ 
ىلع نكل  ًادّدجم ، يدیألا  قرط  تعمسو  قّقشتی ، يفلخ  رادجلا  ذخأ  .ةنازخلا  ةیضرأ  ىلع  تسلج 
لب ًارادج ، سیل  اذه  .يقوف  ـي  بشخلا حوللا  ىلإ  مالظلا  يف  تقّدحو  تردتساف  .ةّرملا  هذه  ةنازخلا  باب 

، ةوجفلا ربع  تفحز  ّمث  تمستبا ، .يولعلا  قاورلا  ىلع  حتفناف  هعفدأل ، ّيدیب  هتسّملت  .رخآ  باب  هنإ 
.تیبلا يف  ينّنأ  تكردأو  نرفلا ، نم  ةثعبنم  ةّیهش  ةحئار  تممتشا  .تفقوو 

.ةعاجشلا ّرقم  يف  ينّنأ  تیسن  دقل  .يفتخی  وهو  يتیب  تدهاشو  ًاقیمع ، ًاسفن  تذخأ 
.يمامأ ًافقاو  سایبوت  تیأر  ةأجف ،

نكی مل  نكل ال ، .هیلع  زّكرأ  نأ  بجی  ام  ةّمث  هّنأ  يّنم  ًاّنظ  يفلخ ، ترظن  .ينفیخی  سایبوت ال  ّنكل 
.ةدمعأ ةعبرأب  ریرس  ىوس  يفلخ 

!؟ ریرس



.ءطبب سایبوت  يّنم  برتقا 
!؟ يرجی اذام 

.ةفولأمو ةفیطل ، هتماستبا  تدبو  يل ، مستبا  .لوهذب  هیلإ  تقّدح 
رداق وهف  ةئطخم ، تنك  ينّنكل  ةاكاحم ، دهشم  يف  ينّنأ  ىسنأ  نأ  لیحتسملا  نم  هّنأ  تننظ  .ينقناع 

...يفتخی رخآ  ءيش  ّيأ  لعج  ىلع 
فرعأ نكأ  مل  ينّنكل  يتایح ، لاوط  فطاوعلا  ءازإ  ةظّفحتم  تنك  دقف  .هعم  ينوك  نم  فاخأ  ينّنإ 

.ظّفحتلا اذه  قمع  ىدم 
رعذلا ىلإ  برقأ  فوخلا ؛ نم  فلتخم  عون  اهنإ  .ىرخألا  تابقعلا  هبشت  ال  ةبقعلا  هذه  ّنأ  ریغ 

.ىمعألا بعرلا  ىلإ  هنم  ـي  بصعلا
مرضأو ةبعرم ، هوجوب  لاجرو  نابرغلا ، ينتمجاه  دقل  .ينیبج  ىلع  ّيدی  تعضوو  فلخلا ، ىلإ  هتعفد 
يسفن دجأل  نیتّرم ، قرغلا ؛ ىلع  تكشوأو  ةیواهلا ، يف  ينیمری  نأ  داك  يذلا  هُسفن  ىتفلا  يتحت  َنارینلا 

...دیریو ينبجعی ، ىتف  هل ؟ ّلح  يذلا ال  فوخلا  وه  اذهأ  فقوملا ؟ اذه  ةهجاوم  نع  ةزجاع 
ّلقأ هلعجل  ةقیرط  دجأو  عضولا  ىلع  رطیسأ  نأو  فوخلا ، اذه  هجاوأ  نأ  ّيلع  .ریكفتلا  تلواح 

.ًابعر
له ةسوله ، ةلاح  يف  انأو  كعم  نوكأ  نل  : " ةیّدجب هل  تلقو  يضارتفالا ، سایبوت  ينیع  ىلإ  ترظن 

."؟ موهفم اذه 
.كحضلا يف  ةبغرب  فوخلا ؛ ریغ  ءيشب  ترعشو  دومعلا ، ىلع  هتعفد  .انردتساو  هیفتكب ، تكسمأ  ّمث 

.ىفتخا ةأجف ،
يناعت يتلا  ةدیحولا  ةئدتبملا  ينّنأ  ّدب  .يهجو ال  ّرمحا  نأ  ىلإ  تكحضو  يمف  ىلع  يدی  تعضو 

.فوخلا اذه  نم 
.ينذأ برق  ةقطقط  تعمس  ةظحللا ، كلت  يف 

يتباّبس ترّرمو  يعباصأب ، هتطحأف  يدی ، يف  عضوی  سّدسمب  ترعش  .فوخلا  اذه  ىسنأ  تدك 
، يّمأ نم  ّلك  ةئیضملا  ةرئادلا  طسو  يف  فقوو  ردصملا ، لوهجم  فقسلا  نم  ءوض  جّهوت  .دانزلا  ىلع 

.يخأو ـي ، بأو
ماطحو روخصلاب  جوزمم  هّنأكو  نشخ ، هّنكل  ةأرما ، توص  ناك  مهیلتقا ." : " ـي بناجب توص  سمه 

.نیناج توص  هّنأكو  ادب  .جاجزلا 



، ةریرعشقلا يل  ًابّبسم  يدسج  ربع  دربلا  لقتنا  .يغدص  ىلع  طغضت  ةدراب  سّدسم  ةهوفب  ترعش 
اهتراظن تناك  .نیناج  اهّنإ  .ينیع  ةیواز  نم  ةأرملا  ىلإ  ترظنو  يلاطنبب ، نیقّرعتملا  ّيّفك  تحسمف 

.رعاشملا نم  نیتیلاخ  اهانیعو  ةلئام ،
.كلذ نع  ةلوؤسملا  انأ  نوكأ  نأو  يترسأ ، تومت  نأ  يفواخم ؛ أوسأ  وه  اذه 
". كتلتق ّالٕاو  كلذ  يلعفا  مهیلتقا ، : " ةّرملا هذه  ربكأ  رارصإب  ةلئاق ، تَرّرك 

توصب لاقو  يعم ، ًافطاعت  هابجاح  ضفخناو  لفسألا ، ىلإ  هسأر  ّزه  يذلا  بیلاك  ىلإ  تقّدح 
". سأب ال  كمّهفتأ ، انأ  .سیرت  اّیه ، : " تفاخ

.ةضفار يسأر  ّزهأ  تحرو  .ملؤم  ّدح  ىلإ  ةدودشم  يترجنح  تناك  ّالك ."  " .ّينیع عومدلا  تقرحأ 
!". ةعست ةرشع ! ٍناوث ! رشع  كیدل  : " ةأرملا تحاص 

نآلا هینیع  ّنكل  ءاردزاب ، ّيلإ  رظنی  ناك  اهیف  هتیأر  ةّرم  رخآ  .ي  ـ بأ ىلإ  يخأ  نم  يرظن  تلّوح 
.عقاولا يف  ههجو  ىلع  ریبعتلا  اذه  ًاموی  َرأ  مل  .نانحلاب  ناتئیلمو  ناتعساو 

". رایخلا نیكلمت  تنأ ال  سیرت ، : " لاق
!". ةینامث "

". كّبحن نحن   " .اههجو ىلع  ةولحلا  اهتماستبا  تمستراو  سیرت ." : " يّمأ تلاق 
!". ةعبس "

ام نومّهفتی  مهف  مهلتق ، يننكمی  كلذ ، لعف  يننكمی  .سّدسملا  تعفرو  يسرخا ."! : " اهب تخرص 
اوسیل مهّنإ  ىّتح  .مهلجأ  نم  يسفنب  يّحضأ  نأ  ينم  نودیری  مهنإ ال  .كلذ  يّنم  نوبلطی  لب  ال  يرجی ،

.ةاكاحم هذهف  نیّیقیقح ،
!". ةّتس "

نارفحی نیبقثم  ىلإ  اتلّوحت  دق  نیتفیطللا  يخأ  ينیع  ّنأ  ترعش  .ًائیش  ينعی  الو  ًایقیقح ، سیل  اذه 
.قرعلا لعفب  يسأر  نع  سّدسملا  قلز  ـ نا امیف  يهجو ،

!". ةسمخ "
ضبنی ـي  بلق لعجت  يتلا  ةلجعلاف  رّكفأ ، نأ  ّيلع  .ترّكفو  ّينیع ، تضمغأ  .رخآ  رایخ  ّيدل  سیل 

.يتایح دّدهی  يذلا  رطخلا  ریغ : دحاو ال  ءيش  ىلع  دمتعت  ةعرسب 
!". ةثالث ةعبرأ ! "

.نیضقانتم اسیل  ةعاجشلاو  تاذلا  ناركن  سایبوت ؟ يل  هلاق  يذلا  ام 



!". نانثا "
ينیبج تطغضو  تردتسا ، يتعاجش ، دقفأ  نأ  لبقو  .ضرألا  نع  سّدسملا  تطقسأو  دانزلا ، ُّتلفأ 

.يفلخ عوفرملا  سّدسملا  ةهوف  ىلع 
.انأ ينیلتقا 
!". دحاو "

.ًایّودم ًاتوصو  ةقطقط ، تعمس 



نوثالثلاو يداحلا  لصفلا 
، ًاریخأ .فجترأ  انأو  ةیتنمسإلا ، ناردجلا  تاذ  ةیلاخلا  ةفرغلا  يف  يدرفمب  تفقو  .حیباصملا  تئیضأ 

رعشأ ينّنكل  تلخد ، امدنع  دربلاب  رعشأ  نكأ  مل  .يردص  ىلع  ّيعارذ  تكبشو  ّيتبكر ، ىلع  تعكر 
.ةریرعشقلاب ساسحإلا  نم  صّلختأل  ّيعارذ  كرفأ  تحر  اذل ، .نآلا  دربلاب 

عسّتاو ةدحاو ، ةعفد  يدسج  تالضع  ّلك  تخرتسا  دقف  .ةحارلا  هذهب  ًاموی  تسسحأ  نأ  يل  قبسی  مل 
؛ يغارف تقو  يف  ىرخأ  ةّرم  صاخلا بـي  فوخلا  ملاع  يلوخد  لّیختأ  نأ  يننكمی  .ًادّدجم ال  يردص 

.سفنلل ًابیذعت  هربتعأ  ّتبف  نآلا  اّمأ  لبق ، نم  ًاعاجش  ًالمع  كلذ  يل  ادب  دقف  .سایبوت  لعفی  املثم 
اوفقو ّمث  مهفرعأ ، ال  نیرخآ  صاخشأ  ةعضبو  سایبوتو  كیرٕاو  سكام  لخد  .تفقوف  بابلا ، حتُف 

.يل مستبی  سایبوت  ناك  .يمامأ 
". حاجنب يئاهنلا  مییقتلا  رابتخا  تممتأ  دقل  سیرت ، انیناهت  : " كیرإ لاق 

تلز ام  .دعب  ينقرافت  مل  يسأرب  قصتلملا  سّدسملا  ىركذف  .عطتسأ  مل  يننكل  ماستبالا ، تلواح 
.ّيبجاح نیب  هتهوفب  رعشأ 

". ًاركش : " تلق
ال نیذلا  صاخشألا  دحأ  ىلإ  راشأو  ةبدأملل ." دادعتسالل  يجرخت  نأ  لبق  رخآ  رمأ  ةّمث  : " لاق

.ةلیوط ةربإ  اهنم  جرخأو  اهحتف  .ءادوس  ةبیقح  هتلوان  قرزأ ، رعش  تاذ  ةأرما  مهنیب  تناك  .مهفرعأ 
يتلا ةاكاحملا  تاسلج  لبق  هب  اننونقحی  يذلا  كاذب  يلاقتربلا  لئاسلا  ينرّكذ  دقف  اهتیأر ، امدنع  ترّتوت 

.اهنم تیهتنا  دق  نوكأ  نأ  ضرتفی 
لاح يف  هلیغشت  ّمتی  بّقعت  زاهج  لئاسلا  اذه  يف  دجوی  .ربإلا  نیشخت  تنأ ال  ّلقألا ، ىلع  : " لاق

". يزارتحا ریبدت  دّرجم  هّنإ  كعایض ؛
."؟ ًابلاغ سانلا  عیضی  لهو  : " ةسباع هتلأس 

دقل .قوذلا  باب  نم  ةفرعملا  ةعامج  انل  هتمّدق  دیدج  راكتبا  اذه  .ًابلاغ  سیل  ّالك ، : " ًامستبم باجأ 
". نكمی ام  عرسأب  هدمتعتس  ةیقابلا  تاعامجلا  ّلك  ّنأ  ّنظأو  مویلا ، نیئدتبملا  ّلك  هب  اّنقح 

نم ناك  نإ  امّیس  ال  ءيش ، ّيأب  ينقحب  هل  حمسأ  نأ  يننكمی  ال  .يتدعم  يف  ضابقناب  ترعش 
، كلذ يننكمی  .ًاضیأ ال  ضفرلا  عیطتسأ  ينّنأ ال  ریغ  .اهسفن  نیناج  امّبر  لب  ال  ةفرعملا ، ةعامج  راكتبا 

.ًادّدجم يئالوب  ّكش  ّالٕاو 



". ًانسح : " دودشم توصب  تلق 
، ًادیعب ترظن  .ًابناج  يسأر  تلمأو  يقنع ، نع  يرعش  تدعبأف  هدیب ، ةنقحلا  ًالماح  كیرإ  يّنم  برتقا 

، مِّقعم لیدنمب  يقنع  حسمی  كیرإ  ناك  امنیب 
، كلذ دعب  .ةزیجو  ةرتفل  ّرمتسا  هّنكل  يقنع ، ءاحنأ  ّلك  يف  ملألا  رشتنا  .يدلج  يف  ةربإلا  زرغی  ّمث 

.ةربإلا عضوم  ىلع  ًاقصال  ًاطیرش  عضوو  قودنصلا ، ىلإ  ةربإلا  داعأ 
مهیف نمب  نیئدتبملا ؛ ةّیقبو  تنأ  كتبترم  نع  نالعإلا  اهلالخ  ّمتیسو  .نیتعاس  دعب  ةبدأملا  : " لاق

". قیفوتلاب .ةعاجشلا  ىلإ  ًاساسأ  نومتنملا 
، هعبتأل ّيلإ  راشأو  بابلا ، دنع  فقو  .مهنع  رّخأت  سایبوت  ّنكل  ةفرغلا ، نم  ةعومجملا  تجرخ 

قوف لابحلا  ىلع  لّقنتی  نم  مهنم  ناعجشلاب ، ةئیلم  بادرسلا  قوف  ةیجاجزلا  ةعاقلا  تناك  .تلعفف 
ىرج ام  دهاش  دق  نوكی  نأ  يغبنی  .يل ال  مستبا  .تاعومجم  يف  كحضیو  ثّدحتی  نم  مهنمو  انسوؤر ،

.يعم
". لیثم هل  قبسی  مل  ءيش  اذه  ًایلمع ، .فواخم  ةعبس  ّالإ  يهجاوت  مل  كّنأ  يهو  ةعئاش ، تعمس  : " لاق

."؟ كلذك سیلأ  ةاكاحملا ، دهاشت  نكت  مل  ...تنأ  "
امب نیبجعم  اودب  دقو  .ءيش  ّلك  ةدهاشمب  مهل  ّقحی  نم  مهدحو  ةعامجلا  ةداقف  .طقف  تاشاشلا  ىلع  "

". هتلعف
". ٍفاك اذه  نكل  ةعبرأ ، ردقب  باجعإلل  ةریثم  تسیل  فواخم  ةعبس  ًانسح ، : " هتبجأ

". ىلوألا ةبترملا  يف  يّلحت  مل  نإ  أجافأس  "
يأ صخش ، رخآ  جورخ  دعب  ًاددع  ّلقأ  حبصأ  هّنكل  كانه ، دشحلا  لاز  ام  .ةیجاجزلا  ةعاقلا  انلخد 

.انأ
عطتسأ مل  ينّنكل  ّيلإ ، نوریشی  مهو  سایبوت  بناج  ىلإ  تیقب  .ٍناوث  عضب  دعب  يدوجو  سانلا  ظحال 

نم ىلإ  ترظن  امدنعو  .يناهتلاو  فتكلا ، ىلع  تیبرتلاو  فاتهلا ، ضعب  بّنجتل  ةیافكلا  هیف  امب  عارسإلا 
ىلع ّيلإ ؛ ةبسنلاب  ًایداع  ودبی  مكو  يخأو ، ـي  بأ ىلإ  ةبسنلاب  ًابیرغ  دشحلا  اذه  ودبیس  مك  تكردأ  يلوح ،

مهرجانحو مهعرذأ  وسكت  يتلا  ماشوألاو  مههوجو ، نّیزت  يتلا  ةریغصلا  ةیندعملا  طارقألا  ّلك  نم  مغرلا 
.مهل تمستبا  .مهرودصو 

: ةلئاق تعباتو  يتفش ، ىلع  تضضع  لاؤس ." ّيدل  : " تلقو بادرسلا ، ىلإ  ةیّدؤملا  جاردألا  انلز  نـ
."؟ هیف تررم  يذلا  فوخلا  ملاع  نع  كوربخأ  مك  "



."؟ اذامل .ًاّقح  ءيش ، ال  : " باجأ
.قیرطلا بناج  ىلع  ًارجح  تلكر  نّیعم ." ببسل  سیل  "

يعم ءاقبلا  كناكمإبف  مالسلاو ، ءودهلا  ضعب  نیدیرت  تنك  نإ  كّنأل  ربنعلا ؟ ىلإ  ةدوعلا  كیلع  له  "
". ةبدأملا دعوم  نیحی  ىّتح 

.يتدعم تصّلقت 
."؟ اذام : " ينلأس

.هنم فاخأ  نأ  دیرأ  الو  ربنعلا ، ىلإ  ةدوعلا  دیرأ  ال 
". بهذنلف : " تلق

* * *

.هءاذح علخو  هفلخ ، ابابلا  قلغأ 
."؟ ءاملا ضعب  يف  نیبغرت  له  : " ينلأس

". ًاركش ال ، : " ةلئاق ّيدی  تعفر 
ةلیوطلا هعباصأ  تلّلستو  يّدخ ، ىلع  هدی  ّفك  عضو  ریخب ."؟ تنأ  له  : " يّدخ سملی  وهو  لاق ،

.فوخلا ّدبتساو بـي  يردص ، يف  عرقی  رطخلا  سوقان  ّنأك  ترعشف  ينقناعو ، مستبا  مث  .يرعش  ربع 
يف هعم  تنك  امدنع  هب  رعشأ  مل  انأف  روعشلا ، اذه  ببس  فرعأ  .يانیع ال  ينتقرحأو  يّنع ، هتدعبأ 

.ّينیع تیّطغو  يهجو ، ىلع  ّيدی  تعضو  .راطقلا 
."؟ رمألا ام  اذام ؟ "

.يسأر ّزهأ  تحر 
". ّيلإ يرظنا   " .يعارذب كسمأ  ءيش ." دجوی  هنإ ال  يلوقت  ال  : " دراب توصب  لاق 

يف ىّلجت  يذلا  بضغلاو  هینیع ، يف  ادب  يذلا  ملألا  ينأجاف  .هیلإ  ترظنو  يهجو ، نع  ّيدی  تدعبأ 
.دودشملا هّكف 

". نكی ًاّیأ  ...اذه  كل  هینعی  اّمع  نایحألا ، ضعب  يف  لءاستأ  : " ناكمإلا ردق  ءودهب  تلق 
". سیرت ةیبغ  تنأ  : " هسأر ّزهی  وهو  عجارتو  يل ."!؟ هینعی  ام  : " ًالئاق دّدر 

ّلك نیب  نم  انأ ، ّيلع  كرایتخا  عقی  نأ  ءيشلا  ضعب  برغتسأ  ببسلا ، اذهلو  .ةیبغ  تسل  انأ  "
". ...اذه ...فرعت  تنأ  ...نع  طقف  ثحبت  تنك  نإ  اذل ، .تایتفلا 

بهذأ ةاتف  لّوأ  حجرألا  ىلع  ينوكت  نلف  هدیرأ ، ام  ّلك  اذه  ّنأ  نیّنظت  تنك  نإ  اذام ؟ : " ًابیجم سبع 



". اهیلإ
رثكألا الو  ىلوألا ، تسل  اهیلإ ، بهذی  ةاتف  لّوأ  تسل  عبطلاب ، .يتدعم  يف  ينمكل  هّنأ  ول  امك  ترعش 

انأ عقاولا ، يف  .عومدلا  مواقأ  انأو  ًادیعب ، ترظنو  يتدعم ، ىلع  ّيدی  تعضو  .ةبوغرم  تسل  ًالامج ؛
ترظنو ّيعارذ ، تضفخأ  ّمث  تارم ، ةّدع  ّينیع  تففر  .خارصلا  ةریثك  تسل  ينّنأ  امك  ءاكبلا ، ةریثك  تسل 

.هیلإ
.بابلا وحن  تردتساو  نآلا ." بهذأس  : " ءودهب هل  تلق 

يمصعمب كسمأ  هّنكل  ةّوقب ، ًادیعب  هتعفد  .فلخلا  ىلإ  ينّدشو  يمصعمب ، كسمأ  سیرت ." ّالك ، "
.اننیب ةعطاقتملا  انعرذأ  تّدتماو  رخآلا ،

". كتیأر نأ  ذنم  كلذ  تفرع  .عونلا  اذه  نم  تسل  كّنأ  وه  هتینع  ام  .هتلق  ام  ىلع  فسآ  انأ  : " لاق
له  " .كلذب هربخأ  انأو  ىلفسلا  يتفش  تفجترا  صاخلا بـي ." فوخلا  ملاع  يف  تابقعلا  ىدحإ  َتنك  "

."؟ كلذب تفرع 
."؟ يّنم نیفاخت  له   " .هینیع ىلإ  ملألا  ةرظن  تداعو  ّيدی ، كرت  اذام ."!؟ "

.دحأ ّيأ  عم  وأ  ...كعم  ينوك  نم  لب   " .فاجترالا نم  اهعنمل  يتفش  ىلع  تضضع  كنم ." سیل  "
". ...و عّقوتت ، اذام  فرعأ  الو  ًاّنس ، ينربكت  تنأ  ...و  لبق ، نم  ةقالع  تمقأ  نأ  يل  قبسی  مل 

ّيلع دیدج  اذه  ّلك  نكل  كنهذ ، لمعی  ٍمهو  ّيأ  ساسأ  ىلع  فرعأ  انأ ال   " .ًاّداج هتوص  ناك  سیرت ." "
". ًاضیأ انأ 

هب ةذوخأم  ينّنأ  امب  هّنأ  ...تضرتفا " .هوأ  هوأ ،  " .ةشهدب ّيبجاح  تعفرو  ...مل " كّنأ  ينعتأ  مهو ! "
". فرعت تنأ   " .كلذك تایتفلا  ّلك  نوكت  نأ  ّدب  الف  ّدحلا ، اذه  ىلإ 

.كبترم هّنأكو  رارمحالا ، ضعب  هیّدخ  ىلع  ادب  دقو  يّنع  هرظن  لّوحو  ئطاخ ." كضارتفا  ًانسح ، "
هاّفكو ةدراب ، هعباصأ  سوؤر  تناك  .هیدیب  يهجو  نضحو  نیفرعت ." امك  ءيش ، ّيأ  يرابخإ  كنكمی  "

". كلذب كدعأ  تابیردتلا ، ءانثأ  يف  كل  تودب  اّمم  فطلأ  انأ   " .نیتئفاد
.فطللاب كلذل  ةقالع  نكل ال  هتقّدص ،

ًایئابرهك ًاراّیت  ّنأكو  تسسحأو  باصعألا ، ةرّتوتم  تنك  .رذحب  ينقناع  ّمث  ينیبج ، ىلع  ةلبق  عبط 
.كلذ هیلإ  يّدؤی  نأ  نكمی  ام  لب  ينفیخی ، ام  هنم  ـي  برق نكی  مل  .مدلا  نع  ًاضوع  يقورع  يف  يرجی 

.هیبجاح ًابّطقم  عجارتو  قصاللا ، طیرشلا  فرطب  هعباصأ  تّكتحاف  ّيفتك ، ىلع  هیدی  عضو 
."؟ ةباصم تنأ  له  : " ينلأس



". ًایفخم هءاقبإ  تلّضف  ...ينّنكل  يفش ، دقل  .رخآ  مشو  اذه  ّالك ، "
."؟ هتیؤر يننكمی  له  "

نع تفشكو  لفسألا ، وحن  يّمك  تلز  ـ نأ .ةدودشم  تناك  يترجنح  ّنأ  ریغ  ةقفاوم ، يسأرب  تأموأ 
...يفتك

.مستباو تاذلا ، ناركن  زمر  ىلع  هانیع  تلاجف  قصاللا ، طیرشلا  فرط  عز  نـ
". يرهظ ىلع  هلثم ، ّيدل  : " كحضی وهو  لاق 

."؟ هتیؤر يناكمإب  له  ًاّقح ! "
.يفتك ىلإ  صیمقلا  داعأو  ًادّدجم ، قصاللا  طیرشلا  ىلع  طغض 

."؟ سیرت يسبالم  علخأ  نأ  يّنم  نیبلطت  له  "
". ًایئزج ...طقف  : " تلقو ةیبصعب  تكحض 

اهعضوو هیفتك ، نع  تقلز  ـ ناف .هترتس  حتفو  ّينیع ، ىلإ  رظن  .ةأجف  هتماستبا  تدّدبتو  هسأر ، ّزه 
.هیلإ رظنلاب  تیفتكا  لب  كحضلا ، يف  ةبغرلاب  رعشأ  دعأ  مل  .ّيسركلا  ىلع 
.هسأر قوف  نم  ةعیرس  ةكرحب  هبحسو  ينطقلا ، هصیمق  علخی  وهو  سبع 

رظن .ًایلاخ  هردص  ناك  كلذ ، فالخب  .نمیألا  هبناج  يّطغت  ةعاجشلا  زمر  نارین  نم  ةنسلأ  تیأر 
.ّيلإ

.ًاكبترم ...ادب  دقف  رمألا ."؟ ام  : " هتلأسو تسبع ،
". ةداع يموشو  ىلإ  رظنلاب  دحأل  حمسأ  ال  ّيلإ ، رظنلل  سانلا  نم  ریثكلا  وعدأ  ال  : " لاق

". كسفن ىلإ  رظنا  ينعأ ، .اذامل  مهفأ  ال  : " ةّقرب هل  تلق 
يف .تاعامجلا  نم  ةعامج  ّلك  زومر  هیلع  مشو  دقف  .ًابیرقت  هرهظ  يّطغی  ربحلا  ناك  .هلوح  تیشم 

تاعامجلا زومر  امُهتلَت  تاذلا ، ناركن  زمر  ًامامت  هتحتو  ةعاجشلا ، زمر  رهظ  يرقفلا  هدومع  ىلعأ 
ىلإ زمرت  يتلا  نیعلاو  ةهاز ، ـ نلا لّثمی  يذلا  نازیملا  ىلإ  ٍناوث  عضبل  ترظن  .رغصأ  مجحب  ىرخألا 
يتلا ةعاجشلا ؛ زمرب  هسفن  مشو  ىلإ  هعفدی  يذلا  ببسلا  مهفأ  .مائولا  ىلإ  ریشت  يتلا  ةرجشلاو  ةفرعملا ،
اهّنأل تلعف -  امك  ًامامت  هدلج -  ىلع  تاذلا  ناركن  زمر  دوجو  ببس  مهفأ  ينّنإ  ىّتح  .هأجلم  لّكشت 

؟ ىرخألا ةثالثلا  زومرلا  لعفت  اذام  نكل ، .ّمألا  هتعامج 
عفرن يكل  ىرخألا  تاعامجلا  لئاضف  ریقحتب  انّلك  انأدب  .أطخ  انبكترا  انّنأ  ّنظأ  : " تفاخ توصب  لاق 

، ًایكذو ریغلل ، ًاّبحمو  ًاعاجش ، نوكأ  نأ  دیرأ  .كلذ  لعفأ  نأ  دیرأ  ال  ينّنأ  ریغ  .انتعامج  ةمیق  نم 



". فطللا عم  لضانأ  تلز  ام  : " فاضأ ّمث  حنحنت  ًاقداصو ."
، ةئّیس ةفص  نم  صّلختت  .وحنلا  اذه  ىلع  ریست  رومألاف ال  لامكلاب ، عّتمتی  دحأ  ال  : " ةلئاق ُتسمه 

". ىرخأ ةئّیس  ةفص  اهناكم  ّلحتف 
.ةسارشلاب فعضلاو  ةوسقلاب ، نبجلا  ُتضیاق  دقل 

.تاذلا ناركن  زمر  ىلع  يعباصأ  ترّرم 
". ًابیرق مهریذحت ، انیلع  "
". لعفنس فرعأ ، : " لاق

.هنم بارتقالا  نم  تفخ  ينّنأ  ریغ  ّيلإ ، تفتلا 
."؟ سیرت ماشوألا  هذه  كفیخت  له  "

". هدیرأ اّمم  ةفئاخ  ...انأ  .ًاّقح  سیل  ّالك ، : " حوحبم توصب  هتبجأ 
". نیدیرت اذامو  "

...
لثم ةعیرس  تناكو  يّدخ ، نم  برقلاب  هبلق  تابرضب  ترعش  .ّيعارذب  هتطحأو  ًالیلق ، تمستبا 

.ي ـ بلق تابرض 
."؟ سایبوت يّنم  فئاخ  ًاضیأ  تنأ  له  "

". بوعرم انأ  : " ًامستبم باجأ 
". يفوخ ملاع  يف  ًادوجوم  دوعت  نل  امّبر  : " تمتمتو هیلإ  ّتفتلا 

(". ةّتس  ) سكیس عیمجلا  كوعدیس  ٍذئدنع ، "
". سكیسو روف  "

اذكه .ًاعم  نیمجسنم  نوكن  فیك  ًامامت  فرعأ  .ةّرملا  هذه  ًافولأم  روعشلا  اذه  ادبو  ًادّدجم ، ينقناع 
.انضعب رّكذتن 



نوثالثلاو يناثلا  لصفلا 
دقف .لمألا  ةبیخل  رثأ  ّيأ  نع  ًاثحب  ماعطلا ؛ ةعاق  ىلإ  نابهاذ  نحنو  ةیانعب  سایبوت  هجو  تبقار 

تاوصأ انیلإ  تهانت  نأ  ىلإ  ةیاهنلا ، يف  انوفغو  ثّدحتن ، هریرس  ىلع  نادّدمم  نحنو  نیتعاسلا  انیضمأ 
.ةبدأملا ىلإ  نوهّجوتی  اوأدب  سانلا  ّنأ  انفرعف  قاورلا ، نم 

.رثكأ مستبی  ناك  دقف  .لبق  يذ  نم  ًاحرم  رثكأ  هّنأ  وه  هیلع  ادب  يذلا  دیحولا  ءيشلا 
لیو عم  ةداع  اهكراشتأ  يتلا  ةلواطلا  ىلإ  تهّجوتو  ًالّوأ ، تلخد  .لخدملا  ىلإ  انلصو  امدنع  انلصفنا 

.اهضفر هّنكل  بارش ، ةجاجز  هاطعأ  يذلا  كیز  نم  برقلاب  سلجو  ةقیقد ، دعب  وه  لخدو  .انیتسیركو 
". ربنعلا ىلإ  عیمجلا  داع  دقف  تنك ؟ نیأ  : " انیتسیرك ينتلأس 

". دحأ عم  ثّدحتلا  يف  ةبغرلاب  رعشأ  ملو  ًاّدج  ةرّتوتم  تنك  دقف  ًالیلق ، تلّوجت  : " اهتبجأ
ةیناثل هعم  ثّدحتأو  لیو  ىلإ  تفتلأ  دكأ  مل  رّتوتلاب ؟ نیرعشت  اذاملو  : " اهسأر ّزهت  يهو  انیتسیرك  تلاق 

". تیهتنا ىّتح 
زاتجأ ينّنأ  اهل  حرشأ  نأ  عیطتسأ  ول  ًادّدجم  تیّنمتو  اهتوص ، يف  دسحلا  نم  ءيشب  تسسحأ 

.ّيفتك ّزهب  تیفتكا  ينّنأ  ریغ  .هیلع  انأ  ام  ببسب  ةلوهسب  ةاكاحملا 
."؟ نیراتختس ةفیظو  ّيأ  : " اهتلأس

يأ مهبولق ، يف  بعرلا  ّثبو  نیئدتبملا ، بیردت  روف ؛ ةفیظو  لثم  ةفیظو  رایتخا  يف  رّكفأ  : " تباجأ
."؟ كنع اذام  .ةیّلسملا  لامعألا  نم  عونلا  اذه 

.كلذ يف  ریكفتلل  ةصرفلا  يل  حنست  مل  ثیح  حاجنب ؛ ةاكاحملا  زایتجا  ىلع  ًاّبصنم  يزیكرت  ّلك  ناك 
؟ ًاضیأ لعفأ  نأ  يننكمی  اذام  .يتقیقح  اوفرع  نإ  يننولتقیس  مهّنكل  ةعاجشلا ، ةداق  دنع  لمعلا  يننكمی 
ةلقتنم ينوك  ّنأ  دقتعأ  ذإ  .ىرخألا  تاعامجلا  ىدل  ةریفس  نوكأ  نأ  يننكمی  ...هّنأ  ّنظأ  : " تلق

". يندعاسیس
ام اذه  ّنأل  ةعاجشلا ؛ ةعامج  يف  بیردتلا  دیق  ةدئاق  يلوقت  نأ  ىّنمتأ  تنك  : " ةلئاق انیتسیرك  تدّهنت 

". لیلق ذنم  كلذ  نع  ثیدحلا  نع  ّفكی  مل  وهف  .رتیب  هدیری 
نیتآلا نیئدتبملا  ّلك  نمو  هآ ، ...هتبتر  نم  ىلعأ  يتبتر  نوكت  نأ  لمآ  .هدیرأ  ام  اذهو  : " لیو فاضأ 

اذه نوكیس  هاّبر ، : " ًالئاق عباتی  وهو  نینأ  هنع  ردص  مهرمأ ." تیسن  دقف  ةعاجشلا ؛ ةعامج  نم 
". ًالیحتسم



تناك ول  امك  هعباصأب ، اهعباصأ  تكبشو  اهدی ، تّدم  ّمث  كلذك ." نوكی  نل  ّالك ، : " انیتسیرك تلاق 
.اهدی ىلع  ًاضیأ  وه  لیو  ّدش  امنیب  ةیاغلل ، ةیعیبط  ةكرحلا  كلت 

يتلا ةاكاحملا  نودهاشی  اوناك  نیذلا  ةداقلا  لاؤس ، ّيدل  : " مامألا ىلإ  ينحنت  يهو  انیتسیرك ، تلاق 
". ام ببسل  اوكحض  ...اهب  تررم 

". مهكحضأ ـي  بعر نأ  فرعأ  نأ  ينّرسی   " .يتفش ىلع  تضضع  هوأ ."؟ "
."؟ ةظحللا كلت  يف  اهنیهجاوت  تنك  يتلا  ةبقعلا  نع  ةركف  كیدل  له  "

". ّالك "
". كرمأ حضفت  ةكرحلا  هذه  .نیبذكت  امدنع  كّدخ  نطاب  ىلع  نیّضعت  ًامئاد  .نیبذكت  تنأ  : " تلاق

.يّدخ نطاب  ّضع  نع  ًاروف  تفّقوت 
". كحیرت ةمولعملا  هذه  تناك  نإ  هیتفش ؛ ىلع  ّدشیف  لیو ، اّمأ  : " تلاق

.روفلا ىلع  همف  ىلع  هدی  لیو  عضو 
". ةمیمحلا ةقالعلا  ...نم  ةفئاخ  تنك  .ًانسح  : " تبجأ

."؟ ةمیمحلا ةقالعلا  : " انیتسیرك تدّدر 
دحأ الو  اندرفمب ، انیتسیركو  انأ  اّنك  ول  ىّتح  .ةقفاوم  يسأر  ّزه  ىلع  يسفن  تربجأو  رّتوتلاب ، تسسحأ 

نم ةكرح  ّلقأب  ىذألا  نم  ردق  ربكأ  هیجوتل  قرطب  ترّكف  .اهقنخب  بغرأ  ّلظأس  ينّنأ  ّالإ  عمسی ، انلوح 
.ّينیع نم  ًانارین  قلطأ  نأ  تلواح  ينّنإ  ىّتح  .يسأر 

.لیو كحض 
."؟ ناك نم  كعم ؟ كلذ  لعف  ...مهدحأ  لواح  له  ينعأ ، ىرج ؟ اذام  : " تلاق

."؟ كتاشارف تناك  فیك  .حمالم  الب  لجر  ...هجو  الب  .نیفرعت  هوأ ، "
!". ًادحأ يربخت  ّالأ  تدعو  : " يدی ىلع  ينعفصت  يهو  انیتسیرك  تحاص 

."؟ تاشارفلا نم  نیفاختأ  تاشارف ! : " لیو لاق 
كلت ّلك  ...ناكم  ّلك  يف  تناك  .ًابرس  تناك  ...لب  تاشارفلا ، نم  ةباحس  دّرجم  نكت  مل  : " تلاق

.اهسأر ّزهت  تحارو  تدعترا  ...و " ةحنجألا ،
". نطقلا نم  ةرك  لثم  ةّیوق  يتاتف ، يه  هذه  .بعرم  ءيش  : " ةیرخسلا اهیلع  بلغت  ةیّدجب  لیو  لاق 

". تمصا هآ ، "
كیرإ ىلإ  ترظنو  هعافترا ، ةّدشل  ّينذأ  ىلع  ّيدی  تعضوف  توصلا ، تارّبكم  دحأ  نع  ریفص  ردص 



امدعب .هلمانأب  هیلع  تّبری  وهو  هیدی ، ىدحإب  توصلا  رّبكم  ًالماح  تالواطلا  ىدحإ  مامأ  فقو  يذلا 
.مّلكتی أدب  روضحلا ، أدهو  ىهتنا ،

.نورضاحلا كحض  ةفرعملا ." ةعامج  تافص  نم  ةحاصفلاف  انه ، نیعراب  نیملكتم  انسل  نحن  : " لاق
هئاعّدا نم  مغرلا  ىلع  هنأو  ةفرعملا ، ىلإ  يمتنی  ناك  هّنأ  اوفرع  ول  نوكحضیس  اوناك  اذإ  اّمع  لءاستأ 

ـي باطخ نوكیس  اذل ،  " .ىرخأ ةعامج  ّيأ  نم  ةفرعملا  ةعامج  ىلإ  برقأ  وهف  ساقو ، مادقمو  عاجش  هّنأ 
، اذل .ءاضعألا  نم  لیلقب  رغصأ  ًادفوو  نیئدتبملا ، نم  ًادیدج  ًادفو  هیف  انلبقتسا  دیدج ، ماع  اذه  .ًاریصق 

". يناهتلا مهیلإ  مّدقن 
دّدرت .تالواطلا  ىلع  برضلاب  لب  قیفصتلاب ، سیل  ةعاقلا ، ترجفنا  يناهتلا ،"  " ةملك ظفل  امدنع 

.تمستباو يردص ، يف  توصلا 
يتلا تاراهملا  باستكابو  فوخلا ، نم  رّرحتلا  ةرورضب  دقتعن  .لمعلاب  دقتعنو  ةأرجلاب ، دقتعن  نحن  "
ًالهأف ئدابملا ، هذهب  نودقتعت  ًاضیأ  متنأ  متنك  نإف  .رهدزیو  ریخلا  دوسی  يكل  انملاع  نم  رارشألا  درطت 

". مكب ًالهسو 
ينّنأل تمستبا ؛ ينّنأ  ّالإ  رومألا ، هذه  نم  ّيأب  حجرألا  ىلع  دقتعی  كیرإ ال  ّنأ  فرعأ  ينّنأ  عم 

كّسمتلاب رارمتسالا  عیطتسأ  ينّنأ  ّالإ  ةعامجلا ، هذه  لُثُم  اوهّوش  دق  ةعاجشلا  ةداق  نكی  امهم  .اهب  ةعنتقم 
.لثملا كلتب 

هذه فاتهلاب  ًابوحصم  تالواطلا ، ىلع  قرطلا  نم  دیزملا  عمُس 
.ةّرملا

فرعأ .مهبتارم  بسحب  مهنهم  لئاوألا  ةرشعلا  نوئدتبملا  راتخیس  ءاضعأك ، مهلامعأ  لّوأ  يف  ًادغ ، "
ةلحرم نم  ىلوألا  ةجیتنلا  ثالثلا ؛ لحارملا  جئاتنل  ًاقفو  اهدیدحت  مت  دقل  .بتارملا  نورظتنی  عیمجلا  ّنأ 

يأ ریخألا ؛ رابتخالا  نم  ةثلاثلاو  ةاكاحملا ، تاسلج  ةلحرم  نم  ةیناثلا  ةجیتنلاو  لاتقلا ، ىلع  بیردتلا 
". يفلخ ةشاشلا  ىلع  بتارملا  نلعتسو  .فوخلا  ملاع 

نم برقلاب  .هسفن  رادجلا  مجحب  تناك  يتلا  ةشاشلا  ىلع  ءامسألا  ترهظ  ىّتح  هتلمج ، ىهنأ  نإ  ام 
". سیرت  " مساو يتروص  تیأر  دحاو ، مقرلا 

ترسو تمستبا ، .لوزی  نأ  لبق  ًادوجوم  ناك  هّنأ  كردأ  مل  .يردص  نع  حیزأ  ًالقث  ّنأ  تسسحأ 
.اهیلإ يمتنأ  يتلا  ةعامجلا  يه  هذهف  مأ ال ، ةحماج  تنكأ  ءاوس  .ىلوألا  .يدسج  يف  ةریرعشق 

اّمأ .خرصأو  كحضأو ، فتهأ ، تحر  امنیب  ةّوقب ، لیو  يننضتحا  .توملا  تیسنو  برحلا ، تیسن 



.عومدلاب ناتقرورغم  اهانیعو  ةشاشلا  ىلإ  ریشت  تناكف  انیتسیرك ،
سیرت . 1
ایروی . 2
نیل . 3
نیلرام . 4
رتیب . 5

.ءامسألا ةّیقب  تأرق  ّمث  ةدیهنت ، تحبك  .ىقبیس  رتیب 
لیو . 6
انیتسیرك . 7

راهظإ ىلع  ضرتعأل  ًاّدج  ةشّوشم  تنك  .يتقناعمل  ةلواطلا  قوف  نم  انیتسیرك  تنحناو  تمستبا ،
.ينذأ نم  برقلاب  يه  تكحض  امنیب  فطاوعلا ،

، يدی تددمف  تافتلالا ، عطتسأ  مل  .ایروی  ناك  .ينذأ  يف  حاصو  فلخلا  نم  ّيفتكب  مهدحأ  كسمأ 
.هدی ىلع  تددشو 

!". انیناهت : " تفته
.ةعاجشلا يئدتبم  ىلإ  ًادّدجم  ّمضنیل  داعو  كحضی ، وهو  ينكرت  ّمث  مهتمزه ."! دقل  : " باجأف

.ةحئاللا ةءارق  تعباتو  ًادّدجم ، ةشاشلا  ىلإ  رظنأل  يسأر  تلمأ 
.مهفرعأ ةعاجشلا ال  ةعامج  نم  نوئدتبم  ةرشاعلاو  ةعساتلاو ، ةنماثلا ، ةبترملا  يف  لح 

.ةرشع ةیناثلاو  ةرشع  ةیداحلا  نیتبترملا  يف  ّالح  دقف  وردو ، يلوم  اّمأ 
تحار يتلا  يلومو  ةیواهلا ، قوف  يقنعب  رتیب  كسمأ  امنیب  ًابراه  ّرف  يذلا  ورد  .امهداعبتسا  مت  دقل 

.نیذوبنم احبصأ  ـي ، بأ نع  ةفرعملا  ةعامج  بیذاكأ  رشنت 
.ًارصن ىقبی  هّنأ  ریغ  ًامامت ، هتدرأ  يذلا  رصنلا  وه  اذه  نكی  مل 

يدیألا قرط  ىوس  عمسأ  نكأ  ملو  .يیأرب  ًاّدج  ءيرج  وحن  ىلع  امهضعب ؛ انیتسیركو  لیو  قناع 
.ةمستبم تضهنف  يفلخ ، ًافقاو  سایبوت  ىرأل  تردتساو  يفتك ، ىلع  دیب  ترعش  ةأجف ، .تالواطلا  ىلع 

."؟ انرمأ حضتفیسف  كتنضتحا  نإ  ينّنأ  نیّنظت  له  : " لاق
". ينّمهی ال  ملعتأ ؟ : " هتبجأ

.هتقناعو يعباصأ ، سوؤر  ىلع  تفقو  ّمث 



.يتایح يف  ةظحل  لمجأ  هذه 
.رومألا ال ضعب  يل  تحضّتا  ةأجف ، .يقنع  يف  ةنقحلا  عضوم  ىلع  سایبوت  ماهبإ  ّرم  ةظحل ، دعب 

.نآلا لبق  كلذ  يل  رطخی  مل  اذامل  ملعأ 
.لاسرإ ةزهجأ  ىلع  يوتحی  يلاقتربلا  لصملا  ًالّوأ :
.ةاكاحم جمانربب  نهذلا  طبرت  لاسرإلا  ةزهجأ  ًایناث :

.لصملا تركتبا  يتلا  يه  ةفرعملا  ةعامج  ًاثلاث :
.ةفرعملا حلاصل  نالمعی  سكامو  كیرإ  ًاعبار :
.لوهذب هیلإ  تقّدحو  سایبوت ، نع  تدعتبا 

!". سیرت : " بارغتساب لاق 
دعب ىلع  نیفقاولا  انیتسیركو  لیو  مامأ  سیل  انه ، سیل  ينعأ  تنك  نآلا ." سیل  : " ةلئاق يسأر  تززه 
.انب طیحی  يذلا  جرملاو  جرهلا  اذه  ّلك  طسو  سیلو  .امهیمف  ارغف  دقو  انیلإ  ناقّدحی  امهو  يّنم ، ةدحاو  مدق 

.كلذ ةیمهأ  ىدم  فرعی  نأ  بجی  نكل ،
". انقفّتا ًاقحال ، : " تلق

لكشب رّكفأ  فیك  فرعأ  ينّنإ ال  ىّتح  رمألا ، هل  حرشأس  فیك  ىّتح  يردأ  .ًاقفاوم ال  هسأر  ّزه 
.ّيوس

.لاتقلا ىلع  ةفرعملا  ةعامج  انلمحتس  فیك  ملعأ  ّتب  ينّنأ  ریغ 



نوثالثلاو ثلاثلا  لصفلا 
ةعامجلا ءاضعأو  نیئدتبملا  دشح  ّنكل  بتارملا ، نع  نالعإلا  ّمت  امدعب  سایبوتب  يلتخأ  نأ  تلواح 

يف عیمجلا  قارغتسا  دعب  ربنعلا  نم  لّلستلا  ترّرقف  يّنع ، ًادیعب  مهتسامح  ةّوق  هتعفد  ثیح  ًافیثك ، ناك 
.يّنع ًامغر  توفغو  ينقهرأ ، فوخلا  ملاع  ّنأ  ّالإ  .هداجیإل  مونلا 

عطتسأ ملو  ًاسماد ، مالظلا  ناك  .ةموتكملا  تاوطخلا  عقوو  ةّرسألا  ریرص  توص  ىلع  تظقیتسا 
تحتف .اهئاذح  طیرش  طبرت  انیتسیرك  تیأر  مالظلا ، ىلع  يانیع  تداتعا  امدنع  نكل ، .حوضوب  ةیؤرلا 

.نوتماص مهّنكل  نیظقیتسم ، ّلكلا  ناك  .هصیمق  يدتری  لیو  ّنأ  تظحال  ّمث  هلعفت ، اّمع  اهلأسأل  يمف 
!". انیتسیرك  " .اهتززهو اهفتك  ىلع  يدی  تعضوف  ّيلإ ، رظنت  مل  اهنأ  ریغ  انیتسیرك ." : " تسمه

.هب موقت  ام  تلصاو  اهّنأ  ریغ 
اههجو تالضعو  ناتدراش ، امهّنكل  نیتحوتفم ، اهانیع  تناك  .اههجو  تیأر  امدنع  يتدعم  تصّلقت 

اهّنأ عم  ةظقیتسم  ریغو  حوتفم ، هبش  اهُمفو  هلعفت ، ام  ىلإ  رظنت  نأ  نود  نم  كّرحتت  تناك  .ةیخترم 
.اهلثم نورخآلا  ناكو  .كلذك  ودبت 

ءادترا نم  اوهتنا  امدعب  مهضعب  فلخ  اوّفطصا  نیئدتبملا  ّنأ  ریغ  لیو ." : " ةفرغلا ربعأ  انأو  تلق 
ىلإ مّدقت  هّنأ  ریغ  جورخلا ، نم  هعنمل  لیو  عارذب  تكسمأ  .تمصب  ربنعلا  نورداغی  اوأدب  ّمث  مهسبالم ،
هّنأ ّالإ  ضرألا ؛ ىلع  ّيمدق  ةتّبثم  ةّدشب ، هب  تكّسمتو  ينانسأ ، ىلع  تررص  .مواقت  ال  ةّوقب  مامألا 

.هعم ينّدش 
.مهمون يف  نوریسی  مهّنإ 

ءاذحلا طیرش  تطبر  .يدرفمب  انه  ءاقبلا  يننكمی  ذإ ال  يئاذح ، نع  ًاثحب  ضرألا  سّسحتأ  تحر 
يتیشم تیراج  ّمث  ةعرسب ، نیئدتبملا  ّفصب  تقحل  .ةفرغلا  نم  تجرخو  ةرتس ، تیدترا  ّمث  لجع ، ىلع 
عارذلاو مامألا ، ىلإ  كّرحتت  اهسفن  مدقلا  ًاعم ؛ نوكّرحتی  مهّنأ  كردأل  ٍناوث  عضب  تقرغتسا  .مهتیشم  عم 

.ةبیرغ يل  تدب  مهتكرح  ةریتو  ّنأ  عم  ناكمإلا ، ردق  مهتدّلق  .فلخلا  ىلإ  حجرأتت  اهسفن 
يف ًافقاو  سكام  ناك  .ًاراسی  ّفصلا  رادتسا  لخدملا ، ىلإ  انلصو  امدنع  نكل  بادرسلا ، وحن  انیشم 

، ناكمإلا ردق  يمامأ  دورشب  قیدحتلا  لواحأ  انأو  فنعب  يردص  يف  ضبنی  ـي  بلق ذخأ  .انبقاری  قاورلا 
ّنأ كردیس  .ظحالیس  هّنأ  يف  ّكش  ال  رّكفأو : همامأ  نم  ّرمأ  انأو  ترّتوت  .ّيمدق  عاقیإ  ىلع  زیكرتلاو 

.كلذ فرعأ  ّيلع ، ىضقیسو  نیقابلا ، لثم  ًامئان  سیل  يغامد 



.نیتنكادلا هینیعب  سكام  ّيلإ  رظن 
، مخض فهك  ىلع  قاورلا  حتفنا  كلذ ، دعب  .ةقورأ  ةعبرأ  ربع  اهسفن  ةریتولاب  انیشم  ّمث  ًامّلس ، اندعص 

.ناعجشلا نم  ةریبك  ةعومجم  ّمضی 
ءایشألا كلت  ةّیهام  فرعأ  نأ  عطتسأ  مل  .نوللا  ءادوس  ماوكأ  اهولعت  يتلا  تالواطلا  نم  ًافوفص  تیأر 

.قدانب اهّنإ  .اهنم  تبرتقا  امدعب  ّالإ 
ةعامجلا تحبصأ  نآلاو ، .سمأ  ةعاجشلا  ةعامج  ءاضعأ  ّلك  نقح  ّمت  دق  هّنإ  كیرإ  لاق  عبطلاب ،

.ًامامت نوبسانم  دونج  مهنإ  .لتقلا  ىلع  ةبّردمو  ةعیطمو ، ةمّونم ، اهلمكأب 
يراجأ نأ  تلواح  .ةرشابم  يمامأ  فقی  يذلا  لیو  تاكرح  دّلقأ  انأو  ًامازحو ، ًابارقو ، ةیقدنب ، تلمح 

.ي بـ ضرتفی  اّمم  رثكأ  تكبترا  كلذل  ًایلات ، لعفیس  اذام  عّقوتأ  نأ  عیطتسأ  نكأ  مل  ينّنكل  هتاكرح ،
.ينبقاری دحأ  ّنأ ال  قثأ  نأ  ىوس  ّيلع  ام  ينانسأ ، ىلع  تررص 

.جراخلا ىلإ  يّدؤملا  بابلا  ىلإ  نیئدتبملا  ةّیقبو  لیو  تعبت  ىّتح  يحالس  تلمح  نإ  ام 
هتبثأ ام  اذه  .كلذ  ىلع  توملا  لّضفأ  .يترسأ  ّدضو  تاذلا  ناركن  ّدض  ًابرح  ضوخأ  نأ  يننكمی  ال 
ىلإ لصن  ىّتح  ناكمإلا  ردق  ءاعّدالا  ّيلع  .يل  ةحاتملا  تارایخلا  ةحئال  تقاض  .ًاساسأ  يفوخ  ملاع 

تسسحأ طقف ، اهنیح  .ّمتهأ  نل  انأف  كلذ ، دعب  ثدح  امهمو  .يتلئاع  ذقنأس  ٍذئدنعو  تاذلا ، ناركن  ةعطاقم 
.ينرمغت ةنیكسلاب 

دجوی ام  وأ  يمامأ ، ریسی  يذلا  لیو  ةیؤر  نع  تزجع  ثیح  ملظم ، قاور  يف  نیئدتبملا  ّفص  ّرم 
.همامأ

؛ رخآ ءيشب  يتبكر  تمطترا  ّمث  .مامألا  ىلإ  ّيدی  تددمو  ترّثعتف ، بلص  ءيشب  يمدق  تمطترا 
مالظلاف كلذ ، اوری  مل  دیكأتلاب  .ًابیرقت  ّكطصت  تناك  ينانسأ  ّنأ  ةجرد  ىلإ  ترّتوتو  تمقتسا ، .ةجرد 

.ينافخأ دق  مالظلا  نوكی  نأ  تیّنمت  .سماد 
.ًادّدجم لیو  يَفتك  ةیؤر  نم  ًاریخأ  تنّكمت  نأ  ىلإ  فهكلا ؛ يف  ءوضلا  رشتنا  مّلسلا ، فاطعنا  عم 

ةداق نم  رخآ  دئاق  مامأ  يرورمو  مّلسلا ، ىلعأ  ىلإ  يلوصو  عم  هتیشم  عاقیإ  ةاراجم  ىلع  تزّكر 
.يرجی امل  نوكردملا  نودیحولا  مهّنأل  ةعاجشلا ؛ ةعامج  ةداق  مه  نم  فرعأ  نآلا  تحبصأ  .انتعامج 

اذهف ةظقیتسم ، ينّنأ  امبو  .حجرألا  ىلع  ةحماج  ينّنأل  ًاضیأ ؛ انأ  لب  مهدحو ، مه  سیل  عقاولا ، يف 
.هنأشب ةئطخم  نكأ  مل  ام  ًاضیأ ؛ وه  ٍعاو  سایبوت  ّنأ  ينعی 

.هداجیإ ّيلع 



، انمامأ ًافّقوتم  راطقلا  ناك  .يرظن  ّدم  ىلع  تّدتما  ةعومجم  نمض  دیدحلا ، ةّكس  نم  برقلاب  تفقو 
.انمامأ يتلا  ةروطقملا  ىلإ  رخآلا  ولت  ًادحاو  نوئدتبملا  دعص  .باوبألا  ةحوتفم  هتاروطقم  ّلكو 

.ةرسیو ةنمی  يرظن  تلّوح  ينّنكل  نیدوجوملا ، نیب  سایبوت  نع  ثحبلل  تافتلالا  يناكمإب  نكی  مل 
ةّدع دعب  ىلع  رعشلا ، ریصقو  ةماقلا ، لیوط  ًىتف  تحمل  ينّنكل  ةفولأم ، ریغ  يراسی  ىلإ  هوجولا  تناك 
ةّیفیك فرعأ  ال  .ةدیحولا  يتصرف  اهّنكل  دّكأتلا ، يننكمی  الو  وه ، نوكی  ال  دق  .ينیمی  ىلإ  تادرای 

.ةلواحملا ّيلع  كلذ ، عمو  .رظنلا  تفلأ  نأ  نود  نم  هیلإ  لوصولا 
نع ًاضوع  نكل  هعم ، تكّرحت  .ةیلاتلا  ةروطقملا  ىلإ  لیو  رادتساف  يمامأ ، يتلا  ةروطقملا  تألتما 
يّنم لوطأ  نوطیحملا بـي  صاخشألا  ناك  .نیمیلا  ىلإ  تاوطخ  عضب  تفرحنا  فّقوت ، ثیح  فّقوتلا 

، ةكرحلا نم  ترثكأ  دقل  .ينانسأ  ىلع  ّرصأ  انأو  ًادّدجم ، نیمیلا  ىلإ  توطخ  .مهنیب  تأبتخا  ثیح  ةماق ،
.اولعفی ّالأ  وجرأ  .يرمأ  نوفشتكیس 

اهب ناعتساف  يمامأ ، فقاولا  ىتفلل  هدی  ّدمو  حمالملا ، مهبم  لجر  ةیلاتلا  ةروطقملا  باب  دنع  فقو 
ردق ةقاشرب  ةروطقملا  ىلإ  تدعصو  اهیلإ ، رظنأ  نأ  نود  نم  ةیلاتلا  دیلاب  تنعتسا  امیف  .ةیلآ  ةكرحب 

.ناكمإلا
تناك .سایبوت  هّنإ  .ههجو  ةیؤرل  ةدحاو  ةیناثل  يرظن  تلّوح  ّمث  يندعاس ، يذلا  صخشلا  مامأ  تفقو 

، امهتففرف عومدلاب ، يانیع  تقرورغا  ًاحماج ؟ سیلأ  ةئطخم ؟ تنك  له  .ًامامت  نیقابلا  لثم  ةمهبم  هتارظن 
.تردتساو

رمأ ثدح  ةأجف ، .ًاضعب  انضعب  راوجب  فوفص ، ةعبرأ  يف  انفقوف  يلوح ، ةبرعلا  يف  سانلا  عّمجت 
كسمی سایبوت  ناك  .يّفك  ىلع  طغضی  ّفكو  يعباصأ ، عم  كباشتت  عباصأب  تسسحأ  ذإ  .عّقوتم  ریغ 

.يدیب
.ةّقحم تنك  ٍعاو ؛ هّنإ  .انضعب  يدی  ىلع  انددش  .ًادّدجم  ةقاطلاب  ضبنی  يدسجب  تسسحأ 

لكشب هماهبإ  رّرم  .كّرحتلاب  راطقلا  ءدب  عم  مامألا  ىلإ  يرظن  تزّكر  ينّنكل  هیلإ ، رظنلا  تدرأ 
ىلإ جاتحأ  تنك  .طابحإلاب  رعشأ  ينتلعج  ةكرحلا  كلت  ّنكل  يتنأمط ، دارأ  دقل  .يدی  رهاظ  ىلع  ّيرئاد 

.هیلإ رظنلاو  هعم ، مّلكتلا 
ىلإ تقّدحف  .ًاّدج  ةلیوط  يمامأ  فقت  تناك  يتلا  ةاتفلا  ّنأل  راطقلا  ةهجو  فرعأ  نأ  عطتسأ  مل 

.دیدحلا ةّكس  نع  ّيوق  ریرص  ردص  نأ  ىلإ  يدیب ؛ ةكسمملا  سایبوت  دی  ىلع  يریكفت  تزّكرو  اهرهظ ،
دق ًالیوط  ًاتقو  ّنأ  ينعی  ام  يرهظ ، يف  ملأب  تسسحأ  ينّنكل  كانه ، يفوقو  ىلع  ىضم  مك  فرعأ  ال 



.سّفنتلا ّيلع  بعص  ثیح  فنعب  ضبنی  ـي  بلق ذخأو  راطقلا ، فّقوت  .كلذ  ىلع  ىضم 
نیتنكادلا هینیع  يف  رارصإلا  ادب  .هیلإ  ترظنف  يوحن ، تفتلی  سایبوت  تیأر  ةبرعلا ، نم  زفقن  نأ  لبق 

". ـي برها : " لوقی وهو 
". يترسأ : " تلق

زیكرتلا ّيلع  .يمامأ  سایبوت  ىشم  .يرود  ناح  امدنع  ةبرعلا  نم  تزفقو  ًادّدجم ، مامألا  ىلإ  ترظن 
ناعجشلا ّفص  نع  يهابتنا  تتّتش  ثیح  ةفولأم ، يل  تدب  اهیف  ریسأ  يتلا  عراوشلا  ّنكل  هرهظ ، ىلع 

، انترسأل ةدیدج  سبالم  ءارشل  يّمأ  عم  رهشأ  ةّتس  ّلك  هدصقأ  تنك  يذلا  ناكملاب  تررم  .مهعبتأ  نیذلا 
اّنك يذلا  قّقشملا  فیصرلاو  ةسردملا ، ىلإ  باهذلل  حابص  ّلك  اهیف  رظتنأ  تنك  يتلا  تالفاحلا  ةّطحمبو 

.هروبعل رَفُحلا  قوف  نم  بیلاكو  انأ  هیلع  زفقن 
.ةعاجشلا ةعامج  نم  دونجب  ةئیلم  تاقرطلاو  ةیلاخو ، ةملظم  ينابملاف  .نآلا  ةفلتخم  اهّلك  تناك 

، تادرایلا نم  تائم  عضب  دعب  ىلع  اوفقو  نیذلا  طاّبضلا  ءانثتساب  اهسفن ، ةریتولاب  نوشمی  مهّلك  اوناك 
نحن له  .ًائیش  لعفی  ًادحأ  ّنأ  ودبی  .ام ال  ًارمأ  نوشقانی  تاعومجم  يف  اوفقو  وأ  انرورم ، نوبقاری  مهو 

؟ ًابرح ضوخنل  ًاّقح  انه 
.لاؤسلا اذه  نع  باوج  ىلع  لصحأ  نأ  لبق  لیم  فصن  تیشم 

تحبصأ تمّدقت ، امّلك  نكل  اهردصم ، فرعأل  يلوح  رظنلا  يرودقمب  نكی  مل  .تاعقرف  عمسأ  تأدب 
ّرمتسأ نأو  ریسلا ، عباتأ  نأ  ّيلع  .يّكف  تددش  .صاصر  تاقلط  اهّنأ  تفرع  نأ  ىلإ  ةّدح ؛ رثكأو  ىلعأ 

.مامألا ىلإ  رظنلاب 
تفرع .ضرألا  ىلع  هعكرُتو  بیشأ  ًالجر  عفدت  ةعاجشلا  نم  ةیدنج  تیأر  انمامأ ، ةدیعب  ةفاسم  ىلع 

ةصاصر تقلطأ  ّمث  اهفتك ، نع  اهتیقدنب  ةیدنجلا  تعز  .ناملربلا نـ يف  وضع  وهف  روفلا ، ىلع  لجرلا 
.نفج اهل  ّفری  نأ  نود  نم  لجرلا  سأر  رّخؤم  ىلع 

.رّثعتأ نأ  تكشوأ  ةظحللا ، كلت  يف  .يروت  اهّنإ  .اهرعش  يف  ةیدامر  ةلصخ  ةیدنجلل  تناك 
. يمّدقت .ّينیع  عومدلا  تقرحأ  يمّدقت .

.ةیكاب رجفنأ  نأ  تكشوأ  هدی ، قوف  توطخ  امدنعو  .ًاضرأ  حورطملا  لجرلاو  يروت  مامأ  نم  انررم 
رّكفأ تنك  ام  ّلك  نكل  ناكمإلا ، ردق  ةدماج  تفقو  .مهعم  تفّقوتو  يمامأ ، دونجلا  فّقوت  كلذ ، دعب 
ءيش لعف  عطتسأ  ملو  نافجترت ، يادی  تذخأ  .ًاعیمج  مهلتقو  سكامو  كیرٕاو  نیناج  ىلع  روثعلا  وه  هیف 

.يفنأ نم  ةعرسب  سّفنتأ  تحرو  .امهفاقیإل 



ّرمتسا نإ  .فیصرلا  ىلع  ىواهتی  رخآ  ًایدامر  ًادسج  ينیع  ةیواز  نم  تیأرو  ىرخأ ، ةقلط  تعمس 
.تاذلا ناركن  ةعامج  دارفأ  ّلك  تومیسف  لاونملا ، اذه  ىلع  لاحلا 

ضعب دایتقا  ّمت  .ضارتعا  نود  نمو  ةنلعم  ریغ  رماوأ  نوذّفنی  ةعاجشلا  ةعامج  دونج  ناك 
ددع ماق  امنیب  لافطألا ، نم  ددع  عم  ةرواجملا ، ينابملا  دحأ  وحن  تاذلا  ناركن  نم  نیدشارلا  صاخشألا 

ناركن ةداق  مه  مهارأ  ال  نیذلا  نودیحولا  صاخشألا  .باوبألا  ةسارحب  داوسلاب  نیحشّتملا  دونجلا  نم 
.ًاساسأ اولتُق  امّبر  .تاذلا 

ظحالیس ًابیرق ، .ةفلتخم  ماهمب  مایقلل  رخآلا  ولت  ًادحاو  يمامأ  نیفقاولا  ةعاجشلا  ةعامج  دونج  دعتبا 
؟ ٍذئدنع لعفأس  اذام  .ينلصت  نیقابلل ال  لصت  يتلا  تاراشإلا  ّنأ  ةداقلا 

ًاطرقو ينهدلا ، لیوطلا  رعشلا  نم  ةلصخ  تیأر  قّدصُی ." اذه ال  : " ينیمی ىلإ  ّيروكذ  توص  لاق 
.هدی داعبإ  يف  ةحماج  ةبغر  تمواقف  هتباّبسب ، يّدخ  زكو  .كیرإ  هّنإ  .ًایّضف 

."!؟ ًاّقح انعامس  وأ  انتیؤر  مهرودقمب  سیلأ  : " يوثنأ توص  هلأس 
مهّنإ .اهسفن  ةقیرطلاب  هنوعمسیو  هنوری  ام  نولّلحی  مهّنأ ال  ریغ  نوعمسیو ، نوری  لب  : " كیرإ اهباجأ 
ىلع هعباصأب  طغض  ّمث  ...اهب ." مهاّنقح  يتلا  لاسرإلا  ةزهجأ  ربع  رتویبموكلا  نم  رماوألا  نوّقلتی 
 "... .ةنكاس ةنكاس ، ةنكاس ، ةنكاس ، يقبا  يّرس : يف  دّدرأ  تحر  .اهناكم  ةأرملل  رهظیل  ةنقحلا  عضوم 

". ًایفرح اهنوذّفنیو 
.مستبی وهو  سایبوت ، وحن  لامو  ةوطخ ، كیرإ  دعتبا 

ةبترملا يف  تللح  ينّنأ  نآلا  رّكذتیس  دحأ  ال  .يروطسألا  روف  .حرفم  رظنم  اذه  نآلاو ، : " لاق
ىوس كلمی  يذلا ال  ّباشلا  عم  بّردتت  تنأو  كروعش  وه  ام  ينلأسیس : دحأ  ال  كلذك ؟ سیلأ  ةیناثلا ،
هّنأكو فنعب ، ضبنی  ـي  بلق حارف  .نمیألا  سایبوت  غدص  ىلع  اهبّوصو  هتّیقدنب ، بحس  فواخم ." ةعبرأ 

ظحالیس ًادحأ  ّنأ  نیّنظت  له  : " لاقو هسأر  كیرإ  لامأ  .لعفی  نل  رانلا ، قلطی  نأ  نكمی  .يتمجمج ال  يف 
."؟ أطخلا قیرط  نع  صاصرلاب  بیصأ  نإ 

نم اهّنأ  ّدب  ال  نآلا ." ءيشب  رعشی  وهف ال  كل ، ولحی  ام  لعفا  : " رجضلا اهیلع  ادب  يتلا  ةأرملا  تلاق 
.كیرإل نذإلا  ءاطعإ  اهتعاطتساب  ماد  ام  ةعامجلا ؛ ةداق 

ّيأ ىلع  رساخلا  تنأ  .روف  ای  سكام ، ضرع  لبقت  مل  كّنأ  فسؤملا  نم  : " تفاخ توصب  كیرإ  لاق 
.هتّیقدنب ةقرطم  حدق  ّمث  لاح ."

ةیواز نم  سایبوت  دی  تیأر  .ًابیرقت  ةقیقد  ذنم  سّفنتأ  مل  ينّنأ  تكردأو  يردص ، يف  ملألاب  ترعش 



تالضع تختراو  لوهذب ، ّيلإ  رظن  .كیرإ  نیبج  ىلإ  اهتعفرو  يتّیقدنب  تلمحف  ضفتنت ، يهو  ينیع 
.مّونم يدنج  ّيأ  لثم  ةظحلل  ادبو  ههجو ،

.دانزلا قوف  يتباّبس  ترّرم 
". هسأر نع  كحالس  دعبأ  : " تلق

". ّيلع رانلا  قالطإ  كنكمی  ال  : " كیرإ باجأ 
ّمث ينانسأ ، ىلع  تررص  .عیطتسأ  ال  هلتق ، يننكمی  ال  نكل ، مامتهالل ." ةریثم  ةیرظن  هذه  : " تلق

هحالس دعبأ  املاح  .هیدی  اتلكب  همدق  كسمأو  خرصف ، .همدق  ىلع  رانلا  تقلطأو  يتیقدنب ، ةهوف  تضفخأ 
اذإ ام  فرعأل  رظتنأ  مل  .هتقیدص  قاس  ىلع  رانلا  قلطأو  هتیقدنب  ریخألا  اذه  رهش  سایبوت ، سأر  نع 

.يرجأ تأدبو  سایبوت  عارذب  تكسمأ  لب  اهتباصأ ، دق  ةصاصرلا  تناك 
انیلع نكل ، .انیلع  اورثعی  نلو  ةینبألا ، نیب  ءافتخالا  انناكمإبف  يداولا ، ىلإ  لوصولا  انعطتسا  نإ 

ّمث اهیلع ، ّدشو  يدیب  سایبوت  كسمأ  .تفتلأ  مل  ينّنكل  انفلخ ، ىطخ  عقو  تعمس  .ةدرای  يتئام  زایتجا 
، ةأجف .هفلخ  رّثعتأ  تحر  .يرجأ  نأ  يننكمی  اّمم  عرسأو  ًاموی ، تیرج  اّمم  عرسأ  مامألا ، ىلإ  هعم  ينّرج 

.صاصر توص  تعمس 
تقنتخا .يئابرهك  راّیت  لثم  رشتنا  مث  يفتك ، يف  أدب  ًائجافمو ، ًاّداح  هب  ترعش  يذلا  ملألا  ناك 
سایبوت ةبكر  تیأرو  يسأر ، تعفر  .فیصرلاب  يّدخ  ّكتحا  ثیح  تطقسو ، يترجنح ، يف  ةخرص 

!". برها : " تخرصف يمامأ ،
". ّالك : " بیجی وهو  ًائداه  هتوص  ناك 

يف ةبوعص  نم  يناعأ  تنك  .هیلإ  يندنسأو  فوقولا ، ىلع  سایبوت  يندعاس  .ٍناوث  لالخ  انقیوطت  ّمت 
.انیلع مهتحلسأ  اوبّوصو  ةعاجشلا  ةعامج  دونج  انب  طاحأ  .ملألا  ببسب  زیكرتلا 

.فیخم لكشب  ًابحاش  ههجو  ناك  ناحماجلا ." نادّرمتملا  اهّیأ  : " ةدحاو مدق  ىلع  فقی  وهو  كیرإ  لاق 
". املستسا "



نوثالثلاو عبارلا  لصفلا 
ىلع ينّثحت  يرقفلا  يدومع  ىلع  ةطوغضملا  ةیقدنبلا  ةهوف  تناك  .يلقث  ّلكب  سایبوت  ىلع  تأكّتا 

، يداع يدامر  ىنبم  نع  ةرابع  ّرقملا  ناك  .تاذلا  ناركن  ةعامج  ّرقم  لخدم  ربع  مامألا ، ىلإ  مّدقتلا 
ملألا ّنأل  كلذو  ينرظتنی ؛ ام  ىشخأ  نكأ  مل  عقاولا ، يف  .يدسج  ىلع  مدلا  لاس  .نیقباط  نم  فّلؤم 

.رخآ ءيشب  ریكفتلا  عطتسأ  مل  ثیح  ًاحربم  ناك 
يوتحی ًاطیسب  ًابتكم  سایبوتو  انأ  انلخد  .ةعاجشلا  نم  نایدنج  هسرحی  باب  وحن  ةیقدنبلا  ينتعفد 

فتاه ةعامس  ةعضاو  بتكملا ، فلخ  نیناج  تسلج  .نییلاخ  نییسركو  رتویبموك ، زاهجو  ةلواط ، ىلع 
.اهنذأ ىلع 

، ّمهألا ءزجلا  وه  اذهف  ةدیج ، ةسارحل  عضخی  نأ  بجی  .راطقلاب  مهضعب  لاسرإ  دِعأ  ًانسح ، : " تلاق
اهانیع ينترّكذ  .ّيلع  نیتیدامرلا  اهینیع  تارظن  تزّكرو  ةعاّمسلا ، تداعأو  لاصتالا ." ءاهنإ  ّيلع 

.بئاذلا ذالوفلاب 
نم هجارخإ  ّمت  دّنجم  وأ  ةعامجلا ، ةداق  دحأ  هّنأ  ّدب  ال  ناحماج ." نادّرمتم  : " ناعجشلا دحأ  لاق 

.ةاكاحملا
عضت تناك  حجرألا ، ىلع  .ةلواطلا  ىلع  اهتعضو  ّمث  اهتوطو ، اهتراظن ، تعز  نـ كلذ ." ىرأ  لجأ ، "

اذه .ًایكذ  ًارهظم  اهیلع  يفضت  اهّنأ  دقتعت  يهف  .ًالعف  اهیلإ  جاتحت  اهّنأل  سیلو  يهابتلا ، باب  نم  ةراّظنلا 
.هلوقی ـي  بأ ناك  ام 

ةرادجلا رابتخا  جئاتن  تهجاو  يتلا  لكاشملاف  .كلذك  ينوكت  نأ  ُتعّقوت  تنأ ، " ّيلإ : ةریشم  تلاق 
". ...تنأ نكل  .ةیادبلا  ذنم  كیف  ّكشأ  ينتلعج 

.سایبوت ىلإ  رظنت  يهو  اهسأر  تّزهو 
ناك كب  قّلعتی  ام  ّلك  .يّنم  تالفإلا  نم  َتنّكمت  روف - ؟ كتادانم  ردجی بـي  مأ  سایبوت -  تنأ ، "
ّلك نم  مغرلا  ىلع  اذ ؛ تنأ  اه  نكل  .ءيش  ّلك  نیقلتلا ، يف  ةاكاحملا  تاسلجو  رابتخالا ، جئاتن  ًامیلس :

". يل تحرش  ّاله   " .امهیلع اهنقذ  تدنسأ  مث  امهضعب ، قوف  اهیدی  تعضو  ءيش ."
."؟ كلذ ثدح  فیك  يل  نیلوقت  اذاملف ال  ةیرقبعلا ، تنأ  : " ةدوربب اهباجأ 

". فعضأ كحومجو  تاذلا ، ناركن  ىلإ  عقاولا  يف  يمتنت  تنأ  يتّیرظن ، بسحب   " .ةماستباب اهمف  ىوتلا 
اهوحن عافدنالاب  ترّكفو  ينانسأ ، ىلع  تررص  .يرجی  امب  ةعتمتسم  اهّنأكو  اهتماستبا  تعسّتا 



.ةباصم نكت  مل  يفتك  ّنأ  ول  كلذ ، لعفأس  تنك  امبر  .ّيدیب  اهقنخو 
". ترهبنا دقل  ةلهذم ، يلالدتسالا  ریكفتلا  ىلع  كتاردق  : " سایبوت لاق 

نع ًاضوع  راجفنالل  دادعتسالا  كاذ  هنم ؛ بناجلا  اذه  ىسنأ  تدك  .ةیبناج  ةرظن  هیلع  تیقلأ 
.توملاو مالستسالا 

ددع كمامأف  : " ًافیضم هینیع  ضمغأ  انلتقو ." ًامدق  ّيضملا  كنكمی  كئاكذ ، نم  ِتقّقحت  امدعب  نآلاو ، "
". مهنم صّلختلل  تاذلا  ناركن  ةداق  نم  ریبك 

.ةقاشرب تفقوو  ماستبالا ، تلصاو  لب  كلذ ، رهظُت  مل  يهف  نیناج ، جعزأ  دق  سایبوت  قیلعت  ناك  نإ 
تراد .اهطسو  لوح  ًاخافتنا  ًارهظُم  اهیتبكر ؛ ىّتحو  اهیفتك  نم  اهدسج  قناعی  قرزأ ، ًابوث  يدترت  تناك 
يرصخ طاحأف  طوقسلا ، نم  ًافوخ  سایبوت  ىلإ  تدنتساو  اههجو ، ىلع  زیكرتلا  لواحأ  انأو  ةفرغلا بـي 

.يمعدل هعارذب 
، ىرت امك  .ةیمهألا  ةیاغ  يف  ببسل  انه  نانثالا  امتنأ  .ةلجعلل  يعاد  ال  ًافیخس ، نكت  ال  : " ةّفخب تلاق 

.ةلأسملا هذه  ةجلاعم  تلواح  كلذل ، .هُترّوط  يذلا  لصملا  هاجت  نیحماجلا  ةعانم  ببس  نم  ةراتحم  انأ 
ىرخأ ةعفد  ّيدل  ّظحلا ، نسحل  .ةئطخم  تنك  ملعت ، امك  نكل  ةعفد ، رخآ  عم  تحجن  ينّنأ  تننظ  دقو 

". اهیلع تارابتخالا  ءارجإل 
لتق يف  لكاشم  ّيأ  اوهجاوی  مل  ةعاجشلا  ةداقو  يهف  ءانعلا ."؟ اذه  نیدّبكتت  اذاملو  : " اهتلأس

؟ نآلا رومألا  فلتختس  اذاملف  يضاملا ، يف  نیحماجلا 
.ةرخاس يل  تمستبا 

ترّرمو اهبتكم ، لوح  تراد  يلاتلا ." وهو  ةعاجشلا ، ةعامج  عورشم  تأدب  نأ  ذنم  لاؤس  ّيدل  ناك  "
ىلإ نومتنیو  هللا ، نوفاخیو  ةدارإلا ، ءافعض  صاخشأ  مه  نیحماجلا  مظعم  اذامل   " .هحطس ىلع  اهعبصإ 

."؟ ىرخألا تاعامجلا  ّلك  نع  ًانود  تاذلا ؛ ناركن 
ىلع .ببسلا  وه  ام  فرعأ  الو  تاذلا ، ناركن  ةعامج  نم  اوتأ  نیحماجلا  مظعم  ّنأ  فرعأ  نكأ  مل 

.فرعأ ىّتح  شیعأ  نل  حجرألا ،
امبسح ةاكاحملاب ؛ مّكحتلل  ةیوق  ةدارإ  ىلإ  جاتحی  رمألا  ةدارإلا ! ءافعض  : " ًارخاس سایبوت  لاق 
". هسفنب شیج  بیردت  نع  زجاع  هّنأل  شیج  لوقعب  مّكحتی  نم  وهف  ًالعف  ةدارإلا  فیعض  اّمأ  .تظحال 

نم انبعت  دقل  .ًاشیج  فّلؤت  نأ  نیرّكفملا  نم  ةعامجل  نكمی  ال  .ةیبغ  تسل  انأ  : " نیناج تلاق 
اننكمی نكل ال  مّدقتلاو ، ةورثلا  نوضفریو  حالصلا ، نوعّدی  نیذلا  ءایبغألا  نم  ةعومجم  ةنمیهل  عوضخلا 



مهل تنمض  نإ  نوعلا  دی  ّدمل  مهدادعتسا  اودبأ  نیذلا  مكتعامج  ةداقب  تنعتسا  كلذل  .اندرفمب  كلذ  لعف 
". ةنّسحملا ةدیدجلا  انتموكح  يف  ًاناكم 

!". ةنّسحم : " ًارخاس كحضی  وهو  سایبوت  لاق 
". راهدزاو ءاخرو  فرت  يف  سانلا  هیف  شیعی  ملاع  ىلإ  ىعستو  ةنّسحم ، لجأ ، : " نیناج تلاق 

". هسفن ءاقلت  نم  يتأی  ...فرتلا ال  اذه  ّلك  نم ؟ باسح  ىلع  : " لیقث توصب  اهتلأس 
نإ ام  هّنأ  ةقثاو  انأ  .تاذلا  ناركن  ةعامج  نأش  مهنأش  اندراوم ؛ ىلع  ًائبع  نوذوبنملا  لّكشی  ًایلاح ، "

، ةهاز ـ نلا ةعامج  عم  نواعتت  ىتح  ناعجشلا  شیج  يف  ةمیدقلا  كتعامج  نم  ىّقبتی  نم  باعیتسا  متی 
". انتاطّطخم ذیفنت  نم  ًاریخأ  نّكمتنسو 

دیرت اهنإ  .ًاضیأ  مه  مهب  مّكحتت  نأ  دیرت  يهف  ناعجشلا . شیج  يف  مهباعیتسا  اهلوقب : هتنع  ام  تمهف 
.مهیلع ةرطیسلا  لهست  نأو  نیعیطم ، ّلكلا  نوكی  نأ 

يف نینوكتس  كّنأ  ةقثاو  ينوك  : " ًالئاق هتوص  عفرو  مكتاطّطخم ."! ذیفنت  : " ةرارمب اهمالك  سایبوت  رّرك 
 -". اهتّیأ سمشلا ، قورش  لبق  تاومألا  دادع 

اذه يف  كسفن  تدجو  امل  كبضغب ، مّكحتت  فیك  فرعت  تنك  ول  امّبر  : " ةلئاق ّةدحب  نیناج  هتعطاق 
". سایبوت عضولا 

ىلع موجهل  اهیف  تطّطخ  يتلا  ةظحللا  ذنم  هیف ؛ ينتعضو  يتلا  تنأ  كّنأل  عضولا  اذه  يف  انأ  : " لاق
". ءایربألا

نبا مهفی  نأ  عّقوتأ  تنك  .تنأ  كنم  مالكلا  اذه  عمسأ  نأ  ينكحضی  ءایربألا ! : " ةلئاق تكحض 
اهیتبكر قوف  اهترونت  تعفتراو  بتكملا ، فرط  ىلع  تسلجو  ءایربأ ." مهّلك  اوسیل  سانلا  ّنأ  سوكرام 
."؟ موجهلا يف  كیبأ  لتقم  ربخ  كحرفی  نلأ  ةحارصب ، يل  لق   " .ةرشبلا دّدمت  راثآ  امهیلع  رهظت  نیتللا 
ةعامجب مّكحتلا  ةجرد  ىلإ  لصت  مل  هرورش  ّلقألا ، ىلعف  .ّالك  : " هنانسأ ىلع  ّرصی  وهو  اهباجأ 

". نییسایسلا انتداق  ّلكل  يجهنملا  لتقلاو  اهلمكأب ،
ام : " تلاقو نیناج  تحنحنت  ًاریخأ ، .بیهر  رّتوتب  تسسحأ  نأ  ىلإ  ٍناوث ؛ عضبل  امهضعب  ىلإ  اقّدح 

تاذلا ناركن  رسأ  نم  تارشعلا  ماظن  ىلع  ظافحلا  نع  ةلوؤسم  ًابیرق  حبصأس  ينّنإ  وه  هلوق  تدرأ 
". ةاكاحملا ةطساوب  مهب  مّكحتلا  نكمی  الو  امكلثم ، نیحماج  مهنم  نوریثكلا  نوكی  نأ  ينبجعی  الو  .مهئانبأو 

ةموضقم اهرفاظأ  تناك  .اهمامأ  ناتمومضم  اهادیو  راسیلا ، ىلإ  تاوطخ  عضب  تشم  ّمث  تَفقو ،
.يرفاظأ لثم  ًامامت  اهیبأ ؛ ةركب  نع 



قئاقدلا يف  ًاحربم  ملألا  ناك  .سایبوت  فتك  ىلع  يسأر  ُتدنسأ  .انیلإ  تتفتلاو  ریسلا ، نع  تَفّقوت 
.ةلصاوتم راذنإ  ةراّفص  توص  ىلع  داتعی  نم  لثم  هیلع ؛ تدتعا  ثیح  ةریخألا 

ىلإ برقأ  تناك  .اهتعّقوت  يتلا  ةیداسلا  ةرظنلا  الو  اهینیع ، يف  ةتامش  َرأ  مل  .ًاعم  اهیتحار  تطغض 
.اهعمجت يتلا  تانایبلا  ىلإ  ًادانتسا  لولحلا  عضتو  لكاشملا ، ىرت  يهف  .ةنونجم  ةأرما  ىلإ  اهنم  ةلآ ،
ءاضقلل ةقیرط  تدجو  دقف  ةطلسلا ، يف  اهتبغر  مامأ  ةرثع  رجح  لّكشت  تاذلا  ناركن  ةعامج  ّنأ  امبو 

فرعت تناكو  .ةعاجشلا  ةعامج  يف  هتدجو  دقو  شیج ، ىلإ  ةجاحب  تناك  ةیاغلا ، هذه  قیقحتلو  .اهیلع 
ةطساوب كلذ  نم  اهنّكمت  ةقیرط  تركتباف  سانلا ؛ نم  ةریبك  تاعومجم  ىلع  ةرطیسلا  ىلإ  ةجاحب  اهّنأ 

اذه ىلإ  ةفیخم  اهلعجی  ام  اذهو  اهّلح ؛ اهیلع  نّیعتی  ىرخأ  ةلكشم  حومجلاو  .لاسرإلا  ةزهجأو  لصملا 
.اندوجو ةلكشم  كلذ  يف  امب  ةلأسم ، ّيأ  لحل  ةیافكلا  هیف  امب  ةیكذ  يهف  .ّدحلا 

يكل مكطیحم  لّدعی  ًادیدج  ًالصم  تركتبا  كلذل  هنوعمستو ؛ هنورت  امب  مّكحتلا  يرودقمب  : " تلاق
نع ةبقارملل  اوعضخی  نأ  بجی  انتدایق  لوبق  نوضفری  نیذلا  صاخشألاو  .مكتدارإب  مّكحتلا  نم  نّكمتأ 

". بثك
.ریبعتلا يف  ةبوهوم  يه  مك  .ةرحلا  مهتدارإ  بلس  وأ  ةبقارملا ،

كلعجت كتباصإف  ...سیرتایب  تنأ ، اّمأ  .سایبوت  رابتخالل  عضخی  نم  لّوأ  نوكتس  : " ةعباتم تمستبا 
". عامتجالا اذه  ءاهتنا  دعب  كمادعإ  ّمتیس  كلذل ، .ّيلإ  ةبسنلاب  ةدئاف  الب 

يفتكو سایبوت  ىلإ  ترظنو  مادعإ ،"  " ةملك تظفل  امدنع  ينتحاتجا  يتلا  ةدعرلا  ءافخإ  تلواح 
نیتنكادلا سایبوت  ينیع  يف  بعرلا  تیأر  امدنع  عومدلا  ةمواقم  ّيلع  بعصلا  نم  ناك  .ًاملأ  ثیغتست 

.نیتلوهذملاو
". كلذ ىلع  توملا  لّضفأ   " .هسأر ّزهی  وهو  ةمراص  تناك  هترظن  نكل  هتوص ، فجترا  ّالك ." : " لاق

". ةلأسملا هذه  يف  رایخلا  كلمت  كّنأ ال  ىشخأ  : " ةّفخب نیناج  هتباجأ 
ترعشو ةظحلل ، كیشولا  توملا  بعرو  يملأ  تیسن  .ينقناعو  هیدی ، نیب  يهجو  سایبوت  نضتحا 

.يفتح ىقلأ  انأو  ينهذ  يف  ةّیح  نوكتس  ىركذلا  هذه  ّنأل  نانتمالاب 
قوف نم  نیناج  وحن  عفدنا  دقف  سایبوت ، اّمأ  .رادجلا  ىلإ  دانتسالل  تررطضا  ينتلفأ ، امدنعو 

تخرصف مهتحلسأ ، نیلماح  هیلع ، اوّضقنا  ةعاجشلا  ساّرح  ّنأ  ریغ  .اهقنع  ىلع  هیدی  قبطأو  بتكملا ،
.ةبوعرم

دونجلا دحأ  هتّبث  .ضرألا  ىلع  هعفدو  نیناج ، نع  سایبوت  داعبإل  دونجلا  نم  نینثا  رمألا  بّلطت 



عفدب رخآ  يدنج  ماقف  مهوحن ، تعفدنا  .ةداجسلا  ىلع  هاّیإ  ًاعفاد  هسأر  ىلع  هدیب  طغضو  هیتبكر ، ىلع 
.هب ةنراقم  يتماق  رصقو  اهترسخ ، يتلا  ءامدلا  ببسب  فعضلاب  تسسحأف  رادجلا ، ىلع  ّيفتك 

ءارمح راثآ  هیلع  ترهظ  يذلا  اهقنع  كرفت  تذخأو  .قهشتو  ّحقت  يهو  بتكملا  ىلع  نیناج  تأكّتا 
يهو اهینیع  يف  ًاعومد  تیأر  دقف  رشبلا ؛ نم  ىقبت  اهّنأ  ّالإ  ةیلآ ، تدب  امهم  .سایبوت  عباصأ  ناكم 

.ةنقح ىلع  يوتحی  ناك  .هحتفتو  اهبتكم ، جرد  نم  ًاقودنص  جرخت 
دحأ مكلو  هّكف ، ىلع  سایبوت  ّدش  .ةبوعصب  سّفنتت  تلاز  ام  يهو  سایبوت  نم  تبرتقاو  اهتلمح ،
ةربإلا زرغب  نیناج  تماق  امنیب  هتیقدنب ، فرطب  هسأر  ىلع  سراحلا  هبرضف  .هقفرمب  ههجو  ىلع  دونجلا 

.ًامامت رّدختف  هقنع  يف 
.رخآ صخش  نع  ردصی  هّنأكو  ّشجأ  نینأ  لب  ةخرص ، الو  ةقهش  سیل  توص ، يمف  نم  جرخ 

". فقی هوعد  : " نشخ توصب  نیناج  تلاق 
هانیع تناك  لب  نیمّونملا ، ةعاجشلا  دونج  لثم  ودبی  نكی  مل  .سایبوت  كلذكو  سراحلا ، فقو 

.هطیحم برغتسی  هّنأكو  تاظحل ، عضبل  هلوح  رظن  .نیتظّقیتم 
!". سایبوت سایبوت ! : " تلق

". كفرعی هّنإ ال  : " نیناج تلاق 
تقبطأ هفاقیإ ، نم  سراحلا  نّكمتی  نأ  لبقو  .يّنم  مّدقتی  أدبو  هانیع  تقاض  ّمث  هفلخ ، سایبوت  رظن 

.ءامدلاب يهجو  نقتحاو  قنتخأ ، تحر  .يسافنأ  عطقو  يقنع ، ىلع  هدی 
ناك يذلا  ـي  بلق ضبن  ببسب  اهتعمس  داكلاب  ينّنأ  ریغ  هكّرحت ." يتلا  يه  ةاكاحملا  : " نیناج تلاق 

". هقیدصو هّودع  نیب  طلخی  هلعجتو  هاری ، ام  لّدعت  يهف   " .ّينذأ يف  ّجضی 
.ةجرشحلا ىلإ  برقأ  يسافنأ  تجرخو  قهشأ  تذخأف  يّنع ، سایبوت  ساّرحلا  دحأ  دعبأ 

قئاقد ثالث  ذنم  مهفصو  نیذلا  سانلا  لتقیس  ةاكاحملا ، لصم  ریثأت  تحت  .دوجو  سایبوتل  دعی  مل 
.ّدحلا اذه  ىلإ  تمّلأت  امل  نیناج ، هتلتق  ول  .ءایربألاب 

، ّلقتسم لكشب  فّرصتی  نأ  عطتسی  لصملا  نم  عونلا  اذهب  نقحُی  نم  : " ًاّرش ناحدقت  اهانیعو  تلاق 
نیذلا ساّرحلا  ىلإ  ُترظن  مهلوقع ." مادختسا  نع  نیزجاعلا  دونجلا  نم  ةیلعاف  رثكأ  نوكی  ثیح 

امك سیل  يناری ؛ نأ  نود  نم  ّيلع  هرظن  ًازّكرم  ةدودشملا ، هتالضعب  مهمواقی  ناك  .سایبوتب  نوكسمی 
.رومألا بقاریل  ٍعاو  صخش  ىلإ  ةجاحب  نحن  .ةبقارملا  ةفرغ  ىلإ  هولِسرأ   " .لاح ّيأ  ىلع  يناری  ناك 

". كانه لمعی  ناك  تمهف ، امكو 



اهدیب تحّولو  ةفرغلا ب13 ." ىلإ  اهوذخف  يه ، اّمأ  : " تفاضأ ّمث  اههجو ، مامأ  ًاعم  اهیتحار  تطغض 
ةمئاق يف  ًادنب  اهب  بطشت  تناك  اهیلإ ، ةبسنلاب  نكل  .يمادعإب  ًارمأ  تناك  ةكرحلا  كلت  .ينفرصتل 

نم نایدنج  ينجرخأ  امنیب  فطاعت ، ّيأ  نود  نم  ينتبقار  .اهتاطّطخم  يف  ًامدق  يضمتل  اهماهم ،
.بتكملا نم  ناعجشلا 

لجرلا دی  تضضع  .مواقیو  حیصی  يدسج  ّنكل  ةرّدخم ، يسیساحأ  تناك  .قاورلا  يف  يّرجب  اماق 
.يیعو تدقفف  ينبرض ، ٍذئدنع  .يمف  يف  ءامدلا  معطب  تسسحأ  امدنع  تمستباو  ينیمی ، ىلإ 



نوثالثلاو سماخلا  لصفلا 
تسمل .ةدرابو  ءاسلم  يتحت  ضرألا  تناك  .ةقّیض  ةیواز  يف  يسفن  تدجوو  مالظلا ، يف  تظقیتسا 
مطترا يدی ، تضفخأ  امدنع  .مد  نوللا ؛ رمحأ  لئاسب  يعباصأ  تخطلتف  ينملؤی ، ناك  يذلا  يسأر 

؟ انأ نیأ  .رادجب  يقفرم 
ةتهابلا يتروص  تسكعناو  ناّزخ ، ناردج  يلوح  تیأرف  قرزأ ، ءوضب  جّهوتو  يقوف ، حابصم  ءيضأ 

ةدیحو نكأ  مل  عقاولا ، يف  .يدرفمب  اهیف  انأو  ذفاون ، الب  ناردج  تاذو  ةریغص ، ةرجحلا  تناك  .يمامأ 
.ناردجلا دحأ  ىلع  ةتّبثم  اریماك  دوجو  تظحال  دقف  ًامامت ،

مخض ناّزخب  لوصوم  بوبنألاو  بوبنأب ، ةلوصوم  تناك  .يمدق  نم  برقلاب  ةریغص  ةحتف  تیأر 
.ةفرغلا ةیواز  يف  دوجوم 

.دعتری يدسج  أدب  ام  ناعرسو  ّيعارذ ، ىلإ  تّدتماو  يلمانأ ، نم  ةشعرلا  تأدب 
.ةاكاحم يف  نكأ  مل  ةّرملا ، هذه 

باصأ نأ  يننكمی  .يناكم ال  يف  ءامد  ةكرب  تیأر  فوقولا ، تلواح  امدنعو  .ةرّدخم  يعارذ  تناك 
قرغلا وه  نآلا  يل  ثدحی  نأ  نكمی  ام  أوسأ  .سّفنتأ  تحرو  رادجلا ، ىلع  تأكّتاو  تفقو ، .نآلا  رعذلاب 

ام ناعرسو  يلاب ، يف  رطخ  ام  أوسأ  اذه  .تكحضو  جاجزلا ، ىلع  ينیبج  تطغض  .ةرجحلا  هذه  يف 
.ءاكب ىلإ  يكحض  لّوحت 

ضعب يف  نكل ، .اریماكلا  كلت  ربع  ينبقاری  نمل  ةعاجش  ودبأسف  نآلا ، مالستسالا  تضفر  نإ 
ةدنتسم انأو  تیكب  .ٍتآ  هّنأ  فرعن  يذلا  توملا  ةهجاوم  يف  لب  ةمواقملا ، يف  ةلوطبلا  نمكت  ال  نایحألا ،

ةقیرط ّيأب  لب  ال  ةفلتخم ، ةقیرطب  تومأ  نأ  ّدوأ  ينّنكل  توملا ، ىشخأ  انأ ال  .يجاجزلا  طئاحلا  ىلإ 
.ىرخأ

يف ًادماص  يقب  .يمدق  بقعب  يفلخ  رادجلا  برضأو  خرصأ  تحر  كلذل ، .ءاكبلا  نم  لضفأ  خارصلا 
رادجلا ىلع  تیمتراو  تعجارت ، ّمث  ًاراركتو ، ًارارم  هتلكر  .ملألاب  ترعش  نأ  ىلإ  ربكأ  ةّوقب  هتلكرف  هناكم ،

.اهیف زرُغ  ًایماح  ًاخیس  نأ  ول  امك  ىنمیلا ؛ يفتك  يف  ًاحربم  ًاملأ  ةبرضلا  يل  تبّبس  .ىرسیلا  يفتكب 
.ةرجحلا لفسأ  نم  عبنت  هایملا  تأدب 

نأ نودیری  مهنإ  .اهدحو  ةفرعملا  ةعامج  لعفت  املثم  يننوسردی ؛ لب  ال  يننوبقاری ، مهّنأ  اریماكلا  ينعت 
.ةنابج ينّنأ  اوتبثی  نأ  نودیری  .ةاكاحملا  يف  يلعف  درل  ًاهباشم  عقاولا  يف  يلعف  در  ناك  اذإ  ام  اوفرعی 



.اریماكلا ىلإ  ترظنو  يسأر ، تعفر  .ةنابج  تسل  انأ  .رادجلا  نع  ّيدی  تضفخأو  ّيتضبق ، تیخرأ 
يلقح قاض  نأ  ىلإ  اریماكلا ؛ ىلإ  تقّدح  .توملا  كشو  ىلع  ينّنأ  ىسنأسف  سّفنتلا ، ىلع  تزّكر  نإ 
تغلب ّمث  ّيذخف ، ىلإ  تعفتراو  ّيقاس ، ّمث  نمو  ّيلحاك ، هایملا  ترمغ  .اهاوس  ىرأ  دعأ  ملو  يرصبلا 

.ریرحلاك ةمعان  هایملا  تناك  .ریفز  قیهش ، .يلمانأ 
لیوط تقو  ىضم  .ةلفط  تنك  امدنع  هایملاب  يّمأ  ينترمغ  ریفز ، .يحارج  هایملا  لسغتس  قیهش ؛
ينّنأل رورسلاب  تسسحأ  ةأجف ، .ّيعیبط  اذهف  نآلا ؛ وعدأ  تذخأ  ينّنأ  ریغ  ةّرم ، رخآ  توعد  نأ  ذنم 

.هسأر ىلع  سیلو  كیرإ  مدق  ىلع  رانلا  تقلطأ 
، حطسلا ىلع  موعأ  يكل  ّيمدق  كیرحت  نع  ًاضوع  نكل ، .هایملا  بوسنم  عافترا  عم  يدسج  عفترا 

ترعشو ةیجراخلا ، تاوصألا  نع  ّينذأ  هایملا  تلزع  .رعقلا  يف  تقرغو  ّيتئر ، نم  ءاوهلا  ّلك  ترفز 
عطتسأ مل  ينّنكل  عرسأ ، وحن  ىلع  ينلتقتو  ّيتئر  لخدت  يكل  ءاملا ، سّفنتب  ترّكف  .يهجو  ىلع  اهتكرحب 

.يمف نم  ءاوهلا  تاعاقف  خفنأ  تحرو  .كلذ  لعف  ىلع  يسفن  لمح 
.ينناملؤت ياتئر  تأدبو  ّينیع ، تضمغأ  يخرتسا .

.نیتّیریرحلا هیعارذ  نیب  ينیوطی  ءاملاو  ةرجحلا ، ىلعأ  ىلإ  يسأر  قوف  ناموعت  ّيدی  تكرت 
فیك ركذأ  .ریطأ  ينّنأ  رعشأل  ضكریو بـي  هسأر ، قوف  ينلمحی  ـي  بأ ناك  ةریغص ، تنك  امدنع 

.ّينیع تحتف  .ةفئاخ  تسلو  يدسجب ، ّكتحی  وهو  ءاوهلاب  ّسحأ  تنك 
.اهل دوجو  ءایشأ ال  ىرأ  تمد  ام  توملا  ىلع  تكشوأ  ينّنأ  ّدب  .ًاضماغ ال  ًاصخش  يمامأ  تیأر 

تقّدحف يهجو ، مامأ  جاجزلا  ىلع  ّفك  طغض  .ملؤم  قانتخالا  ّنأ  فرعأ  نكأ  مل  .ًاملأ  ياتئر  تثاغتسا 
.ّيبابضلا يّمأ  هجو  ىرأ  ينّنأ  تننظو  ةظحلل ، هایملا  ربع 

نأ لبق  ناّزخلا ، ىلعأ  يف  بقث  نم  قّفدتت  هایملا  تذخأ  .ققشت  نأ  جاجزلا  ثبل  امو  ةبرض ، تعمس 
.ضرألا ىلع  ينتعفد  هایملا  ةّوق  ّنأ  ریغ  جاجزلا ، ماطح  نع  ًادیعب  ُّتفتلاف  .نیفصن  ىلإ  حوللا  ّقشنی 

عمسأو ّيعارذ ، ىلع  اهادی  قبطت  نأ  لبق  ًادّدجم ، قهشأو  ّحقأ  ّمث  ءاوهلاو ، ءاملا  علتبأ  انأو  قهشأ  تحر 
.اهتوص

". برهن نأ  انیلع  سیرتایب ، سیرتایب ، : " تلاق
اهّنكل اهحمالمو ، اهسبالمب  يّمأ  هبشت  تناك  .ّيمدق  ىلع  فقأل  ينتعفرو  اهیفتك ، قوف  يعارذ  تَرّرم 
ماطح ىلع  اهبناجب  رّثعتأ  تحر  .ّيلإ  ةبسنلاب  ةفولأم  تسیل  اهینیع  ةرظن  ّنأ  امك  .ًاسّدسم  لمحت 
ًاضرأ نیحورطم  ةعاجشلا  ةعامج  ساّرح  ناك  .حوتفم  باب  نم  انجرخ  نأ  ىلإ  ءاملا ، قوفو  جاجزلا ،



.بابلا نم  برقلاب 
ناتفیعضلا ياقاس  تنكمت  ام  عرسأب  قاورلا  يف  ریسن  نحنو  طالبلا  ىلع  ناقلز  ـ نت يامدق  تحار 

رخآ يف  باوبألا  دحأ  دنع  نافقی  اناك  نیسراح  ىلع  رانلا  تَقلطأ  ةیوازلا ، دنع  انفطعنا  امدنع  .هب  مایقلا 
.ةیدامرلا اهترتس  تعلخو  رادجلا ، ىلع  ينتعفد  .ًاضرأ  اطقسف  امهیسأر  يف  امهتباصأ  .ّرمملا 

بجع .اهطبإ ال  تحت  مشو  ةیواز  تیأر  اهعارذ ، تعفر  نیحو  .اهتحت  نیّمك  الب  ًاصیمق  يدترت  تناك 
.يمامأ اهسبالم  لیدبتب  ًاموی  مقت  مل  اهّنأ 

."؟ ناعجشلا نم  تنكأ  يّمأ ، : " قونخم توصب  اهل  تلق 
دقو  " .يقنع لوح  نیّمكلا  تطبرو  يعارذل ، ًاطابر  اهترتس  نم  تعنص  لجأ ." : " ةمستبم تباجأ 

عطاقت دنع  وبق  يف  نیرخآلا  صاخشألا  ضعب  عم  نائبتخم  بیلاكو  كدلاو  .مویلا  ًاریثك  كلذ  يندعاس 
". امهیلإ باهذلا  انیلع  .دلیفریفو  ثرون  يعراش 

، ًاماع رشع  ةتس  ةّدمل  خبطملا ، يف  ةدئاملا  ىلإ  مویلا  يف  نیتّرم  اهبناجب  سلجأ  تنك  .اهیلإ  تقّدح 
؟ ًاّقح اهتفرع  له  .تاذلا  ناركن  ریغ  ةعامج  يف  تدلو  اهّنأ  ًاموی  يل  رطخی  ملو 

ّمث اهلاورس ، مازح  تحت  نم  ًاسّدسم  تجرخأو  اهصیمق ، تعفر  ةلئسألل ." تقو  انیدل  نوكیس  : " تلاق
". باهذلا انیلع  نآلاو ، : " ةلئاق يّدخ  تسمل  .هاّیإ  ينتطعأ 

.اهفلخ تضكرو  ّرمملا ، ةیاهن  وحن  ضكرت  تذخأ 
ربع ينتداق  امدنع  برغتسأ  مل  كلذل  اهتایح ، لاوط  انه  يّمأ  تلمع  .تاذلا  ناركن  ّرقم  وبق  يف  نحن 
نم راهنلا ، ءوض  ىلإ  كلذ  دعب  جرخنل  ةبوطرلا ، ةحئار  هنم  حوفت  ًامّلس  دعصن  نأ  لبق  ةقورألا ، نم  ددع 

؟ ّيلع رثعت  نأ  لبق  مهتلتق  نیذلا  سارحلا  ددع  وه  ام  .دحأ  انقیرط  ضرتعی  نأ  نود 
."؟ يناكم تفرع  فیك  : " اهتلأس

اذام فرعأ  مل  .موجهلا  ءدب  ذنم  راطقلا  بقارأ  تنك  : " ّيلإ رظنتل  فلخلا  ىلإ  تفتلت  يهو  تباجأ 
". ًامتح كذاقنإ  يونأ  تنك  ينّنكل  كدجأ ، امدنع  لعفأس 

". مكتكرتو مكتنخ ، ينّنكل   " .يقلح يف  قیضب  تسسحأ 
نأ ریخلل  نكمی  .انتداق ال  نیأ  ىلإ  يرظنا  : " ةفیضم اهسأر  تّزه  تاعامجلاب ." هبآ  الو  يتنبا ، تنأ  "

". دیدج نم  مهتایح  مّمسیو  مهبولق  ىلإ  ّرشلا  لّلستی  نأ  لبق  ًالیوط  رشبلا  نیب  دوسی 
.قیرطلا عم  قاقزلا  عطاقت  دنع  تفّقوت 

.دحاو ءيش  ةفرعم  تدرأ  ينّنكل  ثیدحلل ، ًابسانم  سیل  تقولا  ّنأ  فرعأ  تنك 



". ...اذامل كلذ ؟ ىنعم  ام  نیحماج ؟ دوجوب  نیفرعت  فیك  يّمأ ، : " اهتلأس
ةّدع تجرخأ  ّمث  .صاصر  نم  اهیدل  يقب  مك  ىرتل  لخادلا  ىلإ  ترظنو  اهسّدسم ، ةرجح  تحتف 

وسكی يذلا  كاذب  ًاهیبش  اههجو  ریبعت  ناك  .سّدسملا  ةرجح  ءلم  تداعأو  اهبیج ، نم  تاصاصر 
.ةربإلا يف  ًاطیخ  لخدت  يهو  اهحمالم 

تیقب ينّنكل  .مهنم  ةدحاو  ينّنأل  مهفرعأ  : " اهناكم يف  لخدتل  ةصاصرلا  ىلع  طغضت  يهو  تلاق 
يتعامج كرتأ  نأ  يّنم  تبلط  رایتخالا ، موی  يفو  .ةعاجشلا  ةعامج  يف  ةدئاق  تناك  يّمأ  ّنأل  نامأب 

تفقوو اهبیج ، يف  ةیّقبتملا  ةصاصرلا  تعضو  تاذلا ." ناركن  ترتخاف  ًانامأ ، رثكأ  ةدحاو  راتخأو 
". كسفنب يراتخت  نأ  كتدرأ  ينّنكل   " .ةمیقتسم

". ةداقلا ىلإ  ةبسنلاب  ًادیدهت  لّكشن  اذامل  مهفأ  "ال 
نم ریثكلا  ىلع  لهسی  .ةنّیعم  ةقیرطب  اوفّرصتیو  اورّكفی  يكل  اهئاضعأ  ضیورتب  ةعامج  ّلك  موقت  "
ّنكل  " .تمستباو ةمیلسلا  يفتك  تسمل  لاحلا ." هذه  ىلع  ءاقبلل  ریكفت  طمن  داجیٕاو  كلذ ، مّلعت  سانلا 

.انتداق بعری  نّیعم  يركف  طمن  يف  انرصح  ةیناكمإ  مدعو  .ةفلتخملا  تاهاجّتالا  تارشعب  كّرحتت  انلوقع 
". بعاتملل ًاردصم  مهیلإ  ةبسنلاب  ىقبنسف  اولعف ، امهم  مهنأ  ينعی  امك  انب ، مّكحتلا  نكمی  هّنأ ال  ينعی  اذهف 
ىلإ الو  تاذلا ، ناركن  ىلإ  يمتنأ  ال  انأ  .ّيتئر  يف  ًادیدج  ًءاوه  خفن  ًادحأ  ّنأ  ول  امك  تسسحأ 

.ةعاجشلا
.ةحماج انأ 

.ي مّكحتلا بـ مهنكمی  ال 
نم ًاددع  تیأرو  اهفتك ، قوف  نم  ُترظن  اولصو ." دق  اه  : " فطعنملا نم  ةرظن  يقلت  يهو  تلاق 

ىرخأ ةعومجم  انیأرو  فلخلا ، ىلإ  يّمأ  تَرظن  .انوحن  دحاو  عاقیإب  نومّدقتی  نیذلا  نیحّلسملا  ناعجشلا 
.ةدحاو ةكرحب  قاقزلا  ربع  نوضكری  ناعجشلا  نم 

ينّنأ ول  تیّنمت  .اهینیع  ّفرت  يهو  كّرحتت  ةلیوطلا  اهشومر  تیأر  .ّينیع  ىلإ  ترظنو  ّيدیب ، تَكسمأ 
يف اهتافص  نم  ًائیش  تثرو  ّلقألا  ىلع  ينّنأ  ریغ  .يداعلا  ریغصلا  يهجو  يف  اهحمالم  نم  ًائیش  تثرو 

.يلقع
، نیتّرم بابلا  ىلع  يقرطا  .وبقلا  ىلإ  ًالوصو  نیمیلا ، ىلإ  قاقزلا  ربع  كیخأو  كیبأ  ىلإ  ـي  بهذا "

مهیهلأس  " .نیتنشخو نیتدراب ، اتناك  .اهیدیب  يهجو  تنضتحا  تارم ." ّتس  ّمث  نمو  تارم ، ثالث  ّمث  نمو 
". نكمی ام  عرسأب  يضكرت  نأ  كیلع  .كنع 



". كنود نم  كّرحتأ  نل  ّالك ، : " تلقو يسأر  تززه 
". كّبحأ انأ  .سیرتایب  ةعاجش  ينوك  : " تمستبا

، اهسأر قوف  اهسّدسم  تعفر  .عراشلا  طسو  ىلإ  قلطنت  نأ  لبق  ينیبج  ىلع  اهیتفشب  تسسحأ 
.نوضكری ناعجشلا  أدب  ٍذئدنع ، .ءاوهلا  يف  تاّرم  ثالث  رانلا  تقلطأو 

مهنم دحأ  ناك  اذإ  ام  ىرأل  فلخلا  ىلإ  ُّتفتلا  ضكرأ ، تنك  امنیب  .قاقزلا  تلخدو  عراشلا ، تعطق 
مل ثیح  اهیلع  ًاّبصنم  مهزیكرت  ناكو  سارحلا ، دشح  ىلع  رانلا  قلطت  يّمأ  تیأر  ينّنكل  .ينعبتی 

.مهنم دحأ  ينظحالی 
.ةدماج ُتفقوو  ُتحّنرت ، مث  رانلا ، قالطإ  ىلع  نوّدری  مهُتعمس  امدنع  ًادّدجم  فلخلا  ىلإ  يسأر  راد 
اهصیمق تغبصو  اهنطب ، نم  ءامدلا  تقّفدت  امنیب  فلخلا ، ىلإ  اهرهظ  سّوقتو  يّمأ ، دسج  بّلصت 

نكادلا رمحألا  نوللا  سكعناو  ّينیع ، تففر  .اهفتك  ىلع  ءامدلا  نم  ةعقب  ترهظ  امك  .يزمرق  نولب 
يف هعمجتو  صوصقملا ، يرعش  سنكت  يهو  اهتماستبا  تیأرو  ىرخأ ، ةّرم  ّينیع  تففر  .ّيتقدح  لخاد 

.ضرألا ىلع  ةموك 
، كارح الب  فیصرلا ، ىلع  اهبنج  ىلع  دّدمتت  نأ  لبق  اهاعارذ ، تختراو  ًالّوأ ، اهیتبكر  ىلع  تَطقس 

.شامق نم  ةیمد  لثم 
ترعش .اهب  رعشأ  مل  عومدب  نیلّلبمو  نیّراح  ياّدخ  ناك  .يخارص  تمتكو  يمف ، ىلع  يدی  ُتعضو 
نوكأ نأ  يّنم  بلطت  يهو  ينهذ  يف  اهتاملك  تدّدرت  امنیب  اهیلإ ، ةدوعلاب  ًابلاطم  اهیدانی  يمد  ّنأ 

.ةعاجش
شدخ .ةدحاو  ةظحل  يف  هلمكأب  يملاع  كّكفت  دقف  .راهنی  ّيف  ام  ّلك  ناك  امنیب  حربم  ملأب  تسسحأ 
امدنع ّقح  ىلع  كیرإ  ناك  امّبر  .ةیاهنلا  يه  هذه  نوكتسف  نآلا ، ًاضرأ  تدّدمت  نإ  .ّيتبكر  فیصرلا 

.عاجش فّرصت  توملا  رایتخا  ّنإ  لاق 
نوكأ نأ  يّنم  بلطی  هتعمسو  .ةاكاحم  ةسلج  لّوأ  لبق  يرعش  ىلع  حسمی  سایبوتب  تسسحأ 

. ةعاجش ينوك  يل  لوقت  يهو  يّمأ  تعمسو  .ةعاجش 
.ضكرأ تأدبو  ُتضهنف  مهكّرحی ، ًادحاو  ًالقع  ّنأكو  دونجلا  رادتسا 

.ةعاجش انأ 



نوثالثلاو سداسلا  لصفلا 
يف مهتاوطخ  عقو  دّدرتو  دحاو ، لجر  مهّنأكو  اوضكر  .ةعاجشلا  ةعامج  نم  دونج  ةثالث  قحل بـي 

، بوطلا نم  ًارادج  ةصاصرلا  تباصأ  .ضرألاب  ياّفك  تّكتحاو  ُتحطبناف ، رانلا  مهدحأ  قلطأ  .قاقزلا 
.يسّدسم ةقرطم  تحدقو  فطعنملا ، دنع  تأبتخا  .ناكم  لك  يف  هایاظش  ترثانتف 

نم لعفلاب  مه  اونوكی  مل  .ًایئاوشع  رانلا  تقلطأو  قاقزلا ، ىلع  سّدسملا  تبّوص  يّمأ . اولتق  دقل 
.ًایعقاو نوكی  نأ  يرجی  امل  نكمی  ال  هسفن ، توملا  لثم  ًامامت  .ًاّماه  رمألا  دعی  مل  نكل  اهلتق ،

رخآ يف  تفقوو  نیتنثالا ، يدیب  سّدسملا  تلمحف  دحاو ، لجر  تاوطخ  عقو  نآلا  عمسأ  تحبصأ 
يدنجلاف .رانلا  قلطأل  ةیافكلا  هیف  امب  سیل  نكل  دانزلا ، ىلع  تطغض  .ّيدنجلا  ىلع  هتبّوص  ّمث  قاقزلا ،

.هیبجاح نیب  ةدیعجت  كلمی  رعشلا ، ثّعشم  ًاعفای ، ىتف  لب  ًالجر ، نكی  مل  يوحن  ضكری  ناك  يذلا 
ىلع هیمدق  تّبث  .ّيلإ  رظنو  فّقوت ، .لیو  ىقبی  هّنكل  هلعفی ، ام  كردی  نكی  مل  هّنأ  حیحص  .لیو 
يهو ةصاصرلا  توص  تعمسو  دانزلا ، ىلع  هعبصإ  تیأر  ةدحاو ، ةظحل  يف  .هتّیقدنب  رهشو  ضرألا ،

.سّفنتلا ىلع  تفّقوتو  ّينیع ، تضمغأ  .رانلا  تقلطأف  اهترجح ، يف  طقست 
.هیلع اهتبّوص  ينّنأل  كلذ  تفرع  .هسأر  ةصاصرلا  تباصأ 

رظنلا ّيلع  .دلیفریفو  ثرون  .ةرّثعتم  ًىطخب  قاقزلا  نع  تدعتباو  ّينیع ، حتفأ  نأ  نود  نم  تردتسا 
ّينیع تففر  .ًایبابض  يلوح  ام  ّلك  ناك  دقف  ةءارقلا ، عطتسأ  مل  ينّنكل  يناكم ، فرعأل  تاتفاللا  ىلإ 

.يترسأ نم  ىّقبت  نم  هیف  ئبتخی  يذلا  ىنبملا  نم  ةّدع  تادرای  دعب  ىلع  فقأ  تنك  .تاّرم  عضب 
هابتنا تفلت  ةّجضلاف  .ةّجضلا  هذه  ّلك  بّبسأ  ينّنأل  ةرّوهتم  سایبوت  ينربتعیس  .بابلا  برق  تعكر 

.دونجلا
، يتوص متكأل  يمف  ىلع  يدی  تعضو  ٍناوث ، عضب  دعب  .تخرصو  رادجلا ، ىلع  ينیبج  تطغض 

.لیو ىرأ  تلز  ام  .ضرألا  ىلع  سّدسملا  طقسو  بیحن ، ىلإ  يتخرص  تلّوحت  ّمث  ًادّدجم ، تخرصو 
ناك .هحازمو  هكحضو ، ناعملت ، ناتللا  هانیعو  ةمیقتسملا ، هنانسأو  همف  لكش  هتماستبا ؛ يل  تءارت 
دیق ىلع  ىقبی  نأ  اندحأل  ىوس  نكمملا  نم  نكی  مل  .عقاولا  يف  ةّیح  انأ  اّمم  رثكأ  يتركاذ  يف  ًاّیح 

.ًاضیأ انأ  ّتم  ينّنأ  رعشأ  ينّنكل  يسفن ؛ ترتخا  دقو  ةایحلا ،
* * *

.يّمأ يّنم  تبلط  امك  تاّرم ؛ ّتس  ّمث  نمو  تاّرم ، ثالث  ّمث  نمو  نیتّرم ، بابلا  تقرط 



نأ دیرأ  الو  هتكرت ، نأ  ذنم  اهیف  ـي  بأ ىرأس  يتلا  ىلوألا  ةّرملا  يه  هذه  .يهجو  نع  عومدلا  تحسم 
.ةراهنم هبشو  يكبأ  انأو  يناری 

ينطاحأ ّمث  ناوث ، عضبل  ّيلإ  قّدحف  وه ، اّمأ  .هتیؤرب  تئجوف  .يمامأ  بیلاك  تیأرو  بابلا ، حتُف 
مغرلا ىلع  نینأ  يّنم  جرخ  نكل  خرصأ ، يكل ال  يتفش  ىلع  تضضع  .يحرج  ىلع  طغضو  هیعارذب ،

.عجارتو ينتلفأف ، .كلذ  نم 
."؟ ةباصم تنأ  هاّبر ، .سیرتایب  "

". لخدنلف : " فیعض توصب  تلق 
.انفلخ بابلا  قلغأ  مث  هعومد ، حسمی  هینیع  تحت  هماهبإ  رّرم 

ـي بأ ءالمزو  ةسردم ، قافرو  نیقباس ، ناریج  نم  ةفولأم ، ًاهوجو  تیأر  ينّنكل  ةتفاخ ، ةءاضإلا  تناك 
.ًاضیأ كانه  ناك  سوكرامو  .يل  تبن  دق  رخآ  ًاسأر  ّنأ  ول  امك  ّيلإ ؛ قّدحی  ـي  بأ ناك  .لمعلا  يف 

...سایبوت ًاریثك ؛ هتیؤر  ينتملآ 
.هیف رّكفأ  نل  كلذ ، لعفأ  نل  ّالك ،

."؟ يّمأ كتدجو  له  انناكمب ؟ تفرع  فیك  : " بیلاك ينلأس 
.ًاضیأ يمأب  ریكفتلا  دیرأ  .يسأرب ال  تأموأ 

". يفتك : " تلق
.ملألا دادزاو  طبهی ، انه  ىلإ  لوصولا  ىلع  يندعاس  يذلا  نیلانیردألا  أدب  نامأب ، تحبصأ  نأ  دعب 

ىلإ ةقهش  تعفترا  .ةیتنمسإلا  ضرألا  ىلع  يسبالم  نم  رطقی  ءاملا  ذخأو  ّيتبكر ، ىلع  تعكرف 
.اهتحبك ينّنكل  جورخلا ، ىلإ  تقاتو  يترجنح ،

.ضرألا ىلع  شارف  ّدمب  هیف ، نطقأ  تنك  يذلا  هسفن  عراشلا  يف  شیعت  اّسیت ، ىعدت  ةأرما  تماق 
.حجرألا ىلع  لتق  يذلا  اهجوز ؛ َرأ  مل  ينّنكل  ناملربلا ، يف  وضع  ةجوز  تناك 

قودنص بیلاك  جرخأ  ّمث  .ءوضلا  نم  ًادیزم  انحنمل  ىرخأ  ىلإ  ةیواز  نم  ًاحابصم  مهدحأ  لقن 
ةفرغ نم  ةدعاسملا  ىلإ  جاتحی  نمل  لضفأ  ناكم  نم  ام  .ءام  ةجاجز  نازوس  ترضحأو  ةیلّوأ ، تافاعسإ 
هتیؤرو .دیدج  نم  ةیدامر  سبالم  يدتری  ناك  .بیلاك  ىلإ  ُترظن  .تاذلا  ناركن  ةعامج  نم  سانأب  ةئیلم 

.نآلا ملحلا  ىلإ  برقأ  تدب  ةعاجشلا  عّمجم  يف 
.ریسلا ىلع  يندعاس  ّمث  هفتك ، قوف  يعارذ  عفرو  ّيلإ ، ـي  بأ ىتأ 

."؟ ةّلتبم تنأ  اذامل  : " بیلاك ينلأس 



."؟ انه تنأ  َمل  .يقارغإ  اولواح  دقل  : " تبجأ
ّنأ تفشتكاو  ةاكاحملا ، لصم  لوح  ًاثاحبأ  تیرجأ  .يّمأ  هتبلط  ام  دصقأ  يّنم ، هتبلط  ام  تلعف  "
اذهو دعبأ ، ةفاسمل  لصملا  ةراشإ  ّدتمت  يكل  ىدملا  ةلیوط  لاسرإ  ةزهجأ  ریوطت  ىلع  لمعت  تناك  نیناج 

نیقلتلا نم  تبحسنا  لاح ، ّيأ  ىلع  ...ةعاجشلاو  ةفرعملا  يَتعامج  نع  تامولعم  ىلإ  ينلصوأ  ام 
". ًاذوبنم نآلا  تحبصأ  .ناوألا  تاف  نكل  كریذحت ، يونأ  تنك  .يرجی  ام  ةقیقح  تفشتكا  امدنع 

". انعم تنأ  .كلذك  تسل  ّالك ، : " ةیّدجب ـي  بأ لاق 
مشو ًالّوأ  رهظف  .فتكلا  دنع  يّبط  ّصقمب  يصیمق  نم  ءزج  ّصقب  بیلاك  ماقو  شارفلا ، ىلع  ُتعكر 

نیمشولا ىلإ  بیلاكو  ـي  بأ قّدح  .يقنع  تحت  ةثالثلا  رویطلا  ّمث  نمو  ىنمیلا ، يفتك  ىلع  تاذلا  ناركن 
.ًائیش الوقی  مل  امهّنكل  اهسفن ، ةمدصلاو  بارغتسالا  ةرظنب 

.قودنصلا نم  مّقعملا  ـي  بأ جرخأ  امنیب  يدی ، ىلع  بیلاك  ّدشو  .ينطب  ىلع  تدّدمت 
لبق دحأ  دسج  نم  ةصاصر  تجرخأ  نأ  كل  قبس  له  : " قلق ةفجر  هبوشت  كحاض  توصب  هتلأس 

."؟ نآلا
". كئجافت دق  اهفرعأ  يتلا  رومألا  : " باجأ

.يتفش ىلع  تضضعو  يّمأ ، عارذ  ىلع  مشولاب  ترّكف  .ينئجافی  دق  ّيوبأ  ىدل  ءایشألا  نم  ریثكلا 
". كملؤیس اذه  : " لاق

ىلع ّرصأ  انأو  تخرصو  يدسج ، ءاحنأ  يف  ملألا  رشتنا  .اهب  تسسحأ  ينّنكل  نیكسلا ، َرأ  مل 
تالضع يخرأ  نأ  يّنم  ًابلاط  خرصی  ـي  بأ تعمس  .يدیب  بیلاك  عباصأ  ُتقحس  امنیب  ينانسأ ،

.خارصلا تلصاو  امنیب  يدلج ، تحت  كّرحتت  يهو  نیكسلاب  تسسحأو  ًادّدجم ، ملألا  أدب  .يرهظ 
.ضرألا ىلع  ًائیش  طقسأ  ّمث  اهتدجو ." : " لاق

ثیح كحضی ، هتعمس  نأ  ذنم  لیوط  نمز  ىضم  .كحضو  ّيلإ ، ّمث  نمو  ـي ، بأ ىلإ  بیلاك  رظن 
.هتوص يناكبأ 

."؟ ككحضی يذلا  ام  : " هتلأس
". ىرخأ ةّرم  ًاعم  امكارأ  نأ  ًاقلطم  يل  رطخی  مل  : " لاق

". حرجلا بیطقتل  تقولا  ناح  : " لاق ّمث  دراب ، لئاسب  حرجلاب  طیحملا  دلجلا  ـي  بأ فّظن 
.تارملا فالآ  كلذ  لعف  هّنأكو  ةربإلا  يف  ًاطیخ  رّرمی  ناك  امنیب  يسأر ، تززه 

". ةثالث ...نانثا  دحاو ، : " لاق



ملألا نم  ًاءدب  مویلا ؛ هتیناع  يذلا  ملألا  ّلك  دعبف  .ةّرملا  هذه  ةئداه  تیقبو  ينانسأ ، ىلع  تررص 
ملألا اذه  ناك  سایبوتو ، يّمأ  ينادقف  ىلإ  ًالوصو  كیشولا ، قرغلا  ىلإ  صاصرلاب ، ةباصإلا  نع  مجانلا 

.لهسألا وه 
ىلع بیلاك  يندعاس  كلذ ، دعب  .طابرب  بطقلا  ىّطغو  طیخلا ، طبرو  حرجلا ، بیطقت  ـي  بأ ىهنأ 

.هاّیإ يناطعأو  نیلیوطلا ، نیمكلا  اذ  يجراخلا  هصیمق  علخ  ّمث  سولجلا ،
ًاعساو ناك  .يسأر  قوف  هترّرم  ّمث  صیمقلا ، مك  ربع  ىنمیلا  يعارذ  لاخدإ  ىلع  ـي  بأ يندعاس 

.بیلاك ةحئار  لثم  ةحئارلا ؛ ّيكزو 
."؟ كّمأ نیأ  ًاذإ ، : " تفاخ توصب  ـي  بأ ينلأس 

نم اذهك  أبن  ّيدل  نوكی  نأ  الو  أبنلا ، اذه  امهغلبأ  نأ  يف  بغرأ  نكأ  مل  .لفسألا  ىلإ  ترظن 
.ساسألا

". ينتذقنأ دقل  تیفوت ، : " تلق
.ًاقیمع ًاسفن  ذخأو  هینیع ، بیلاك  ضمغأ 

نیتعماد هانیع  تدبو  هفطاوع ، ىلع  ةرطیسلا  داعتسا  ّمث  تاظحلل ، ـي  بأ هجو  ىلع  ةمدصلا  تدب 
.هسأر ّزهیو  هرظنب  حیشی  وهو 

". رّیخ ببسل  تتام  اهّنأ  دّیجلا  نم  : " قونخم توصب  لاق 
.ةقفاوم يسأر  ّزهب  تیفتكا  اذل ، .نآلا  كلذل  تقو  الو  راهنأسف ، تمّلكت  نإ 

ركذأ .اهنیعب  ةعاجشلا  وه  يّمأ  تومف  .ًائطخم  ناك  هّنأ  ریغ  عاجش ، لمع  لآ  راحتنا  ّنإ  كیرإ  لاق 
نم كلذ  تلعف  اهّنأل  لب  بسحف ، يلجأ  نم  تتام  اهّنأل  ةعاجش  نكت  مل  .اهمیمصتو  اهئوده  ىدم  ًامامت 

.رخآ رایخب  ترّكف  اهّنأ  اهیلع  ودبی  نأ  نود  نمو  دّدرت ، نود  نمو  ينربخت ، نأ  نود 
يّنم تبلط  دقف  ةفرغلا ؛ يف  نیدوجوملا  ةیقب  ةهجاومل  تقولا  ناح  دقل  .فوقولا  ىلع  بیلاك  يندعاس 
كلمأ ينّنأ ال  عم  .نآلا  ةدایقلا  مامز  يّلوت  وه  ـي  بجاو ّنإف  ةعاجش ، ينّنألو  ببسلا ، اذهل  .مهذاقنإ  يّمأ 

.ةّمهملا هذهب  مایقلا  ةیفیك  نع  ةركف  ّيأ 
ترعشف مازحلاب ، يعارذ  برضی  وهو  هاركذ  ينهذ  ىلإ  تداع  هتیأر ، امدنع  .سوكرام  ضهن 

.يردص يف  ضابقناب 
دیحولا انرایخو  ةنیدملا ، ةرداغم  انیلع  .بسحو  ةدودحم  ةّدمل  انه  نونمآ  نحن  : " ًاریخأ سوكرام  لاق 

؟ سیرتایب ةعاجشلا ، تاطّطخم  نع  ًائیش  نیفرعت  له  .انلاخدإ  لمأ  ىلع  مائولا  عّمجم  ىلإ  لوصولا  وه 



."؟ ًالیل لاتقلا  نع  نوفّقوتیس  له 
مهنوطعی مهّنأ  ودبیو  ةفرعملا ، ةعامج  ریبدت  نم  اذه  ّلك  .ةعاجشلا  تاطّطخم  تسیل  هذه  : " هتبجأ

". رماوأ
."؟ نینعت اذام  رماوأ ! مهنوطعی  : " ـي بأ لاق 

لصم ریثأت  تحت  مهّنإ  .نآلا  نومّونم  ناعجشلا  نم  ةئاملاب  نیعستو  ةعست  ّنإ  ينعأ ، : " تلق
ظفل يف  تدّدرتو  ...ينّنأ ." وه  مهلثم  تسل  ينوكل  دیحولا  ببسلاو  .نولعفی  اذام  نوفرعی  الو  ةاكاحملا ،

". ّيلع رّثؤی  لقعلاب ال  مّكحتلا  : " تعبات مث  ةملكلا ،
سیلأ سانلا ، نولتقی  مهّنأ  ًاذإ  نوفرعی  ال  مه  لقعلاب !؟ مّكحتلا  : " نیتلوهذم نینیعب  ـي  بأ ينلأس 

."؟ كلذك
". ّالك "

نوكیس فیك   " .ةعنطصم يل  تدب  ةفطاعتملا  هتربن  ّنأ  ریغ  .هسأر  سوكرام  ّزه  بیهر ." ...اذه  "
."؟ ...هولعف ام  نوكردیو  نوظقیتسی  امدنع  مهروعش 

ناكم حجرألا  ىلع  مهسفنأ  نولّیختی  تاذلا  ناركن  لهأ  ناك  امنیب  تمصلا ؛ يف  اهلك  ةفرغلا  تقرغ 
.ةركف يل  ترطخ  ةظحللا ، كلت  يف  .ناعجشلا 

". مهظاقیإ انیلع  : " تلق
."؟ اذام : " سوكرام لاق 

ةفرعملا ىدل  نوكی  نل  ٍذئدنع ، .يرجی  ام  نوكردی  امدنع  نوضفتنی  دقف  ةعاجشلا ، ةعامج  انظقیأ  نإ  "
". ةمزألا هذه  يهتنتسو  تاذلا ، ناركن  ةعامج  لتق  فّقوتیسو  شیج ،

، ناعجشلا ةدعاسم  ةفرعملا  ةعامج  ترسخ  ول  ىّتحف  .ةطاسبلا  هذهب  سیل  رمألا  : " ـي بأ لاق 
 -". لجأ نم  ىرخأ  ةلیسو  نع  ثحبتسف 

". مهظاقیإ انب  ضرتفی  فیكو  : " سوكرام لاق 
لكو جمانربلاو  تانایبلا  رّمدنو  ةاكاحملاب ، مّكحتت  يتلا  رتویبموكلا  ةزهجأ  نع  ثحبن  نأ  بجی  : " تلق

". ءيش
باهذلا اننكمی  .ناكم ال  ّيأ  يف  ةزهجألا  كلت  نوكت  نأ  نكمی  .لعفلا  نم  لهسأ  مالكلا  : " بیلاك لاق 

". شیتفت ةّیلمعب  ءدبلاو  ةفرعملا  عّمجم  ىلإ  ةطاسبب 
؛ اهبتكم سایبوتو  انأ  انلخد  امدنع  ّماه  رمأب  ثّدحتت  نیناج  تناك  .نیناج  .ينیبج  تبّطق  ...اهّنإ ." "



ىلإ سایبوت  لسرت  يهو  تلاق  ّمث  ةیامح . الب  هكرت  كنكمی  .ام ال  صخش  ةعطاقمل  ةیافكلا  هیف  امب  ّماه 
عم هیف ، لمعی  سایبوت  ناك  يذلا  ناكملا  يه  ةبقارملا  ةفرغ  ةبقارملا . ةفرغ  ىلإ  هلسرأ  بتكملا : جراخ 

.ةعاجشلا ةعامجب  ةّصاخلا  رتویبموكلا  ةزهجأو  ةبقارملا ، تاشاش 
تانایبلا ّلك  هیف  نّزخت  يذلا  ناكملا  وه  كلذف  .ّيقطنم  اذهف  ةعاجشلا ، عّمجم  يف  اهّنإ  : " تلق

."؟ كانه نم  مهب  مّكحتلا  ّمتی  اذاملف ال  ناعجشلاب ، ةقّلعتملا 
رعشأ ينّنكل ال  ناعجشلا ، نم  ًایلعف  تحبصأ  طقف ، سمأ  مه . تلق  ينّنأ  فطاخ  لكشب  تظحال 

.ًاضیأ تاذلا  ناركن  ىلإ  يمتنأ  ينّنأ ال  امك  .نآلا  مهنم  ةدحاو  ينّنأ 
.ةحماج لب  ةذوبنم ، الو  يتاذل ، ةركان  الو  ةعاجُش ، تسل  .ًامئاد  هیلع  تنك  ام  ينّنأ  ّنظأ 

."؟ ةقثاو تنأ  له  : " ـي بأ ينلأس 
". ّيدل ةیرظن  لضفأ  هذهو  ًایطابتعا ، سیل  ينیمخت  : " هتبجأ

ةدعاسملا عون  وه  ام  .مائولا  عّمجم  ىلإ  قیرطلا  عباتی  نمو  بهذی ، نم  رّرقن  نأ  انیلع  ًاذإ ، : " لاق
."؟ سیرتایب اهیلإ  نیجاتحت  يتلا 

.هل ًاّدن  تنك  ول  امك  ّيلإ  ثّدحتو  ّيلإ  رظن  .ههجو  ىلع  ادب  يذلا  ریبعتلا  لثم  ًامامت  هلاؤس ، ينلهذأ 
وه يناثلا  لامتحالا  ناك  .هتنبا  دعأ  مل  ينّنأ  لّبقت  وأ  نآلا ، يجوضن  ةركف  لّبقت  دق  نوكی  نأ  اّمإ 

.ًامالیإ رثكألاو  حجرألا ،
". تاعفترملا ىشخی  الو  كلذب ، لبقیو  سّدسم  مادختسا  عیطتسی  نم  ّلك  : " تلق



نوثالثلاو عباسلا  لصفلا 
هاجّتا سكعب  انبره  نإ  يلاتلابو ، .تاذلا  ناركن  ةعطاقم  يف  ةزّكرم  ةعاجشلاو  ةفرعملا  تاّوق  تناك 

.رطخلل انضّرعت  لامتحا  ّفخیسف  ةعطاقملا ،
فرعی نم  رثكأ  هّنأل  ًایهیدب ؛ ًارمأ  بیلاك  ءيجم  ناك  .يعم  يتأی  نم  رّرقأل  ةصرفلا  يل  ّنستت  مل 

يف عراب  هّنأل  يضارتعا -  نم  مغرلا  ىلع  ءيجملا -  ىلع  سوكرام  ّرصأو  .ةفرعملا  ةعامج  ةّطخ  نع 
.ةیادبلا ذنم  موسحم  انعم  هئیجم  رمأ  ّنأكو  فّرصتف  ـي ، بأ اّمأ  .رتویبموكلا  مادختسا 

عضب دعب  نكل  .مائولا  ةعطاقم  وحن  نامألا ، وحن  سكاعملا ؛ هاجّتالاب  نوّرفی  مهو  نیرخآلا  تبقار 
نم برقلاب  انفقوف  نحن ، امأ  .برحلا  وحن  ةنیدملا ، وحن  اوهّجوتو  مهباقعأ ، ىلع  اورادتسا  طقف ، ناوث 

.رطخلا ىلإ  انلمحتس  يتلا  دیدحلا  ةكس 
."؟ ةعاسلا مك  : " بیلاك تلأس 

". ةقیقد ةرشع  اتنثاو  ةثلاثلا  اهنإ  : " لاقو هدی  ةعاس  ىلإ  رظن 
". ةظحل ّيأ  يف  راطقلا  لصیس  : " تلق

."؟ فّقوتیس له  : " ينلأس
زفقنس ّمث  مادقأ ، عضبل  ةروطقملا  نم  برقلاب  ضكرنس  .ةنیدملا  يف  ءطبب  ّرمی   " .ةیفان يسأر  تززه 

". لخادلا ىلإ 
ةبسنلاب كلذك  نوكی  نل  هنكلو  .نآلا  ًایعیبطو  ًالهس  يل  ودبی  ةكّرحتملا  تاراطقلا  يف  زفقلا  حبصأ 

حیباصملا تیأرو  ىرسیلا ، يفتك  فلخ  ّتفتلا  .ءارولا  ىلإ  ةدوعلا  نآلا  اننكمی  ال  نكل  نیقابلا ، ىلإ 
حیباصملا بارتقا  عم  ةّفخب  زفقأ  تحر  .ةیدامرلا  ةینبألاو  تاقرطلا  نیب  ـي  بهذ نولب  ءيضت  ةیمامألا 

ةحوتفم ةروطقم  تیأر  نیح  .لورهأ  تأدبف  يمامأ ، نم  راطقلا  ةمّدقم  تّرم  ّمث  ًامجح ، اهدایدزاو 
.لخادلا ىلإ  تحجرأتو  رسیألا ، ضبقملاب  تكسمأ  ّمث  اهتاراجمل ، تعرسأ  باوبألا ،

ـي، بأ اّمأ  .سوكرام  ةدعاسمل  فقی  نأ  لبق  هبنج  ىلع  جرحدت  ّمث  لخادلا ، يف  طقسو  بیلاك ، زفق 
ةنیدملا تدهاشو  ةّفاحلا ، دنع  تفقوف  انأ ، اّمأ  بابلا ، نع  اودعتبا  .هفلخ  هیمدق  ّرجو  هنطب ، ىلع  ّطحف 

.يمامأ نم  ربعت  يهو 
ىنبملا جراخ  بادرسلا ، قوف  ةعاجشلا  عّمجم  لخدم  ىلإ  دونجلا  مظعم  تلسرأل  نیناج ، تنك  ول 

حطس نع  زفقلا  اّنم  بّلطتیس  اذه  ّنكل  ةمكح ، رثكأ  يفلخلا  بابلا  نم  لوخدلا  نوكیس  كلذل ، .يجاجزلا 



.ىنبم
". ةعاجشلا ةعامج  رایتخا  ىلع  نآلا  تمدن  كّنأ  ّنظأ  : " سوكرام لاق 

نم راطقلا  ّرم  .يلثم  ةنیدملا  دهاشی  ناك  هّنأ  ریغ  لاؤسلا ، اذه  ّيلع  حرطی  مل  ـي  بأ ّنأل  تئجوف 
هذه نیب  مّیخی  مالسلا  ناك  حجرألا ، ىلعو  دیعب ، نم  ًاملاسم  ادب  .ًاملظم  ناك  يذلا  ةفرعملا  عّمجم  مامأ 

.هولعف ام  ةقیقح  نع  ًاّدج  ةدیعب  يهف  .ناردجلا 
.ةیفان يسأر  تززه 

."؟ ةموكحلاب ةحاطإلل  ةرماؤم  يف  ةكراشملا  كتعامج  ةداق  رّرق  نأ  دعب  ىّتح  : " ةّدحب سوكرام  لاق 
". اهمّلعتل ةجاحب  تنك  يتلا  رومألا  ضعب  ةّمث  "

."؟ ةعاجش نینوكت  فیك  يأ  : " تفاخ توصب  ـي  بأ ينلأس 
". نایحألا بلغأ  يف  ةدحاو  ةلمعل  ناهجو  امهف  .ةینانأ  ریغ  نوكأ  فیك  لب  : " هتبجأ

تیأر ينّنأ  ًابیرقت  ةقثاو  انأ  كفتك ."؟ ىلع  تاذلا  ناركن  زمر  مشوب  تمق  ببسلا  اذهلأ  : " بیلاك لاق 
.ي ـ بأ ينیع  يف  ةماستبا 

". ىرخألا ىلع  ةعاجشلا  زمرو  : " ةقیضم يسأرب  تأموأو  ًالیلق ، تمستبا 
* * *

كسمأ انأو  تفقو  .ّينیع  ترهبو  بادرسلا ، ولعی  يذلا  يجاجزلا  ىنبملا  ىلع  سمشلا  ةّعشأ  تسكعنا 
.لوصولا ىلع  انكشوأ  دقل  .ينزاوت  ىلع  ظافحلل  بابلا  ضبقمب 

". مكنكمی ام  دعبأ  ىلإ  اوزفقا  زفقلا ، مكنم  بلطأ  امدنع  : " مهل تلق 
". سیرت قباوط  ةعبس  عافترا  ىلع  نحن  زفقن !! : " بیلاك لاق 

رابتخا هنوّمسی  ببسلا  اذهل  : " هل تلق  ههجو ، ىلع  ةشهدلا  تیأر  نیح  حطس ." ىلع  زفقنس  : " تفضأ
". ةعاجش

بعصأ نم  كلذ  ناك  لمعلا ، اذه  ىلع  اهیف  تمدقأ  يتلا  ىلوألا  ةّرملا  يف  .ّيبسن  اهفصن  ةعاجشلا 
؛ ًائیش يل  ينعی  كّرحتم ال  راطق  نم  زفقلل  دادعتسالا  حبصأ  دقف  نآلا ، اّمأ  .يتایح  يف  هب  تمق  ام 
، كلذ عمو  .مهتایح  لاوط  سانلا  هب  موقی  اّمم  ةبوعص  رثكأ  رومأب  ةتئافلا  ةلیلقلا  عیباسألا  يف  تمق  ينّنأل 

موقأسف ةایحلا ، دیق  ىلع  تیقب  نٕاو  .ةعاجشلا  عّمجم  يف  هلعف  كشو  ىلع  انأ  امب  نراقی  اهنم  ءيش  ال 
.ًاموی يل  ثدحی  نأ  لّیختأ  مل  رمأ  وهو  ةعامج ، الب  شیعلاك  ریثكب ؛ بعصأ  لامعأب  ّكش  نود  نم 

، ًالّوأ سوكرامو  وه  زفق  نإ  .ةّفاحلا  ىلع  فقیل  فلخلا  ىلإ  تعجارتو  ًالّوأ ." تنأ  ـي ، بأ : " تلق



ًادیعب زفقلا  نم  بیلاكو  انأ  نّكمتأ  نأ  تلمأو  .ًارصق  رثكألا  ةفاسملا  ربع  ازفقیل  رمألا  تیقوت  يناكمإبف 
.اهب مایقلا  ّيلع  ةفزاجم  هذه  .ًاّنس  رغصأ  انّنأل  ةاجنلل ، ةیافكلا  هیف  امب 

!". زفقا : " تحص حطسلا ، ةّفاح  عم  ةیزاوتم  تحبصأ  امدنعو  دیدحلا ، ةكس  تفرحنا 
تعفد لب  لوصولا ، يف  حجن  دق  ناك  اذإ  ام  ىرأل  رظتنأ  مل  .مامألا  ىلإ  عفدنا  ّمث  هیتبكر ، ـي  بأ ىنث 

!". زفقا : " تخرصو مامألا  ىلإ  سوكرام 
تعفد امنیب  هتیأر ، امنیح  تقهشف  ضرألا ؛ ىلع  سلجو  ةّفاحلا  نم  ًابیرق  حطسلا  ىلع  ـي  بأ طبه 
عضب تعجارت  اهدنع ، .كلذ  هنم  بلطأ  نأ  نود  نم  زفقو  ةروطقملا ، ةّفاح  ىلع  فقو  .يمامأ  بیلاك 
راطقلا اهیف  كشوأ  يتلا  ةظحللا  يف  ةروطقملا  نم  تزفق  ّمث  ًامخز ، يسفن  يطعأل  فلخلا  ىلإ  تاوطخ 

.حطسلا زواجت  ىلع 
نع ًادیعب  ًابناج ؛ حّنرتأو  تنمسإلاب  يامدق  مطترت  نأ  لبق  غارفلا ، يف  ةقّلعم  ينّنأ  ترعش  ةظحلل ،

.يفتك يف  ًاحربم  ًاملأ  يل  تبّبس  ةّوقب  حطسلا  ىلع  يطوبه  ةجیتن  يدسج  ّجتراو  ياتبكر ، ينتملآ  .ةّفاحلا 
نیَكسمم حطسلا ، ةّفاح  ىلع  نیفقاو  بیلاكو  ـي  بأ ناك  .حطسلا  ىلإ  ترظنو  ثهلأ ، انأو  تسلج 

.دعب طقسی  مل  هّنأ  ریغ  حطسلا ، غلبی  مل  يذلا  سوكرام  يَعارذب 
." طقسا طقسا ، طقسا ، : " دّدری يلخاد  يف  ًاریّرش  ًاتوص  تعمس 

ةلوغشم تنك  .يلاطنب  نع  رابغلا  تضفنو  تفقو ، .هذاقنإب  بیلاكو  ـي  بأ ماق  لب  لعفی ، مل  هّنأ  ریغ 
.ًالهس ًارمأ  اذه  نوكی  نل  ...ىنبملا  حطس  نع  زفقلا  مهنم  بلطأ  نأ  نآلا  ّيلعف  .كلذ  يلیس  امب 

تهّجوت ّمث  تاعفترملا ." نوباهی  ًاصاخشأ ال  بلطأ  ينلعج  يذلا  ببسلا  وه  نآلا  هلعفنس  ام  : " تلق
بناج نم  ءاوهلا  ّبه  .ةّفاحلا  ىلع  فقأ  انأو  يفلخ  مهتاوطخ  عقو  توص  تعمس  .حطسلا  ةّفاح  ىلإ 

ّمث قباوط ، ةعبس  يّنع  اهلصفت  يتلا  ضرألا  يف  ةرفحلا  ىلإ  تقّدح  .يدسج  نع  يصیمق  دعبأو  ىنبملا ،
.يهجو ىلع  ءاوهلا  بوبه  عم  ّينیع  تضمغأ 

اوكردی مل  ذإ  كابترالا ؛ مهیلع  ادب  لفسألا ." يف  ةكبش  ةّمث  : " يفتك قوف  نم  مهیلإ  رظنأ  انأو  مهل  تلق 
.مهنم هبلطأس  ام  دعب 

". بسحو اوزفقا  لب  اورّكفت ، ال  : " ًاریخأ تلق 
ةضمغم ةرخصلاك ، تطقس  .ينزاوت  ّلتخا  ثیح  فلخلا ، ىلإ  تلم  كلذ  ءانثأ  يفو  تردتسا ،

يتلا ةكبشلاب  مطترأ  نأ  لبق  ناكمإلا  ردق  تیخرتسا  .ءاوهلاب  ساسحإلل  ّيعارذ  ىدحإ  تددمو  نینیعلا ،
تكسمأ ّمث  ةّفاحلا ، ىلإ  تجرحدتو  ينانسأ ، ىلع  تررص  .يفتك  برضی  تنمسإلا  نم  حول  لثم  تدب 



، ةّصنملا ىلع  ّيتبكر  ىلع  ُتطبه  .ضرألا  ىلع  تزفقو  ّيقاس ، تلز  ـ نأو ةكبشلا ، تّبثی  يذلا  دومعلاب 
.ملألا ةّدش  نم  عومدلاب  يانیع  تقرورغاو 

.ةبوعصلا نم  ءيشب  تفقوف  انأ ، اّمأ  .ماقتسا  ّمث  ةكبشلا ، ىلع  هطوقس  ىدل  بیلاك  حاص 
!". انه ىلإ  لز  ـ نا بیلاك ، : " تسمه

ًارغاف هیمدق  ىلع  فقو  مث  ةّصنملا ، ىلع  ةّوقب  لز  ـ نو ثهلی ، وهو  ةكبشلا  فرط  ىلإ  بیلاك  فحز 
.لوهذلا ةّدش  نم  همف 

."؟ اذه ...تلعف  ...ةّرم  مك  : " هسافنأ نیب  نم  ينلأس 
". نآلا ىّتح  نیتّرم  : " تبجأ

.ًابّجعتم هسأر  ّزه 
ىنحنا ةّصنملا ، ىلع  فقو  نیحو  .لوز  ـ نلا ىلع  بیلاك  هدعاس  ةكبشلا ، ىلع  ـي  بأ طقس  امدنع 
ةكبشلا قوف  طبهی  سوكرام  تعمس  لفسألا ، ىلإ  تلصو  امدنعو  مّلسلا ، تلز  .هفوج نـ يف  ام  ّلك  أّیقتو 

.ًایلاع ًانینأ  ًاقلطم 
.ةمتعم ةقورألاو  ًایلاخ ، فهكلا  ناك 

مهتلسرأ نیذلا  دونجلا  ءانثتساب  ًایلاخ ؛ حبصأ  ةعاجشلا  عّمجم  ّنأ  ول  امك  نیناج  مالك  نم  ادب 
ُترظن .رتویبموكلا  ةزهجأ  ىلع  رثعنسف  دونج ، ىلع  روثعلا  نم  اّنّكمت  نإ  .رتویبموكلا  ةزهجأ  ةسارحل 

.ریخب هّنكل  تاومألاك ، هجولا  بحاش  ةّصنملا ، ىلع  ًافقاو  سوكرام  تیأرف  فلخلا ، ىلإ 
". ةعاجشلا عّمجم  وه  اذه  ًاذإ  : " سوكرام لاق 

."؟ ضارتعا كیدل  له  معن ، : " تلق
ةیعافد ينوكت  نأل  ةجاح  .هلخدأس ال  ينّنأ  ًاموی  دقتعأ  مل  : " ناردجلا دحأ  ىلع  هدی  رّرمی  وهو  باجأ 

". سیرتایب ّدحلا  اذه  ىلإ 
.هینیع يف  ةدوربلا  ًاموی  تظحال  نأ  يل  قبسی  مل 

."؟ سیرتایب ةّطخ  كیدل  له  : " ـي بأ لاق 
.اهتعضو ىتم  يردأ  ينّنأ ال  عم  ةّطخ ، ّيدل  .ًاحیحص  اذه  ناكو  لجأ ." "

ناعجشلا نم  ریبك  ددع  دجوی  ال  رومأ : ةعضب  ىلع  دامتعالا  يننكمی  ذإ  حجنتس ، اهّنأ  ةقثاو  تنك 
.مهفاقیإل يعسو  يف  ام  لعفأس  ينّنأ  امك  نهذلا ؛ ةّدحب  نوعّتمتی  مهو ال  عّمجملا ، يف 

ىلإ انلصو  امدنعو  .مادقأ  رشع  ّلك  حابصم  هلّلختی  يذلا  بادرسلا  ىلإ  يّدؤملا  قاورلا  يف  انیشم 



ةملظملا ةعقبلا  ىلإ  تفحز  .انآر  دق  مهدحأ  ّنأ  ّدب  .تضفخناف ال  صاصر  ةقلط  تعمس  ءوض ، ةعقب  لّوأ 
.بادرسلا ىلإ  يّدؤملا  بابلا  نم  تعمل  دق  ةرارشلا  تناك  .ةیلاتلا 

."؟ ریخب متنأ  له  : " مهتلأس
". لجأ : " ـي بأ لاق 

". انه نم  اوكّرحتت  "ال 
نم طیرش  اهنم  ّلك  تحت  ّدتما  ثیح  رادجلا ، نم  زربت  حیباصملا  تناك  .ةفرغلا  فرط  ىلإ  تضكر 
ىلإ لّلستلا  كلذب  يننكمیو  .ًابناج  تردتسا  نإ  هیف ؛ ءابتخالل  ةیافكلا  هیف  امب  ةماقلا  ةریصق  انأ  .ّلظلا 
يف ةصاصرب  يتباصإل  ةصرفلا  دجی  نأ  لبق  رانلا  انیلع  قلطی  يذلا  سراحلا  ةتغابمو  ةفرغلا ، فرط 

.كلذ لمآ  ّلقألا ، ىلع  .سأرلا 
.فوخلا دّدبی  يذلا  دادعتسالا  ةعاجشلا  ةعامجل  اهب  نیدأ  يتلا  رومألا  نم 

!". ىلعألا ىلإ  كیدی  عفراو  كحالس ، مّلس  نوكت ، نم  ًانئاك  : " توص حاص 
دهجأ انأو  ةعیرس ، ةیبناج  تاوطخ  عضب  تیشم  .رادجلا  ىلع  يرهظ  تطغضو  ًابناج ، تردتسا 

ىلإ تلصو  .ةملظملا  ةفرغلا  يف  ىرخأ  ةقلط  ىدص  دّدرت  .سمادلا  هبش  مالظلا  يف  ىرأل  ّينیع 
.تفاخلا ءوضلا  ىلع  دایتعالاب  ّينیعل  حمسأل  ّلظلا ، يف  ةظحلل  تفقوو  ریخألا ، حابصملا 

ىلإ جاتحأ  نلف  ةیفاك ، ةعرسب  كّرحتلا  تعطتسا  نإ  نكل  هذهك ، ةهجاوم  يف  زوفلا  يننكمی  ال 
دعب ىلع  انأو  تكردأ  .بابلا  نم  برقلاب  فقاولا  سراحلا  هاجّتاب  ةفیفخ  تاوطخب  تیشم  .دحأ  ةهجاوم 
اذهو تفاخلا -  ءوضلا  تحت  ىّتح  ناعمللا -  مئاد  نكادلا  رعشلا  اذه  فرعأ  ينّنأ  هنم  ةلیلق  تادرای 

.لیوطلا فنألا 
.رتیب هّنإ 

.يتدعم يف  ضابقناب  ترعش  ّمث  ـي ، بلق ّفلتو  يدسج ، يف  يرست  ةریرعشقب  تسسحأ 
يقوف ءاضفلا  ناشّتفت  اتناك  هینیع  ّنكل  هلوح ، رظن  .ًامّونم  سیل  هّنأ  ينعی  اذهو  ًارّتوتم ، ههجو  ناك 

.دّدرت نود  نم  انلتقیس  لب  انعم ، ضوافتی  نل  هّنأ  ينعی  هتمص  .يفلخو 
ةبرضلا تباصأ  .يدی  لفسأب  هتمكلو  ةیّقبتملا ، ةریصقلا  ةفاسملا  عطقأل  تضكر  ّمث  ّيتفش ، تقعل 

ناك امنیبو  ةّیبصع ، ةقاطب  يدسج  ضبن  .ههجو  يّطغیل  ىلعألا  ىلإ  نیتنثالا  هیدی  عفرو  خرصف ، هفنأ 
ىلع هسّدسم  طقسو  هیتبكر ، ىلع  عكر  اهدنع ، .هنطب  لفسأ  هتلكر  ةمدصلا ، نم  قیفتسی  نأ  لواحی 

.هسأر ىلعأ  ىلع  ةهوفلا  تطغضو  هتلمحف ، .ضرألا 



."؟ ٍعاو تنأ  اذامل  : " هتلأس
.ّيبجاح دحأ  ةعفار  سّدسملا ، تحدقف  هسأر ، عفر 

". ةاكاحملا نم  ينوجرخأو  يجئاتن  اومّیق  دقف  ...ةعاجشلا  ةداق  مهّنإ  : " لاق
صاخشألا نم  تائم  عضب  لتق  يف  عنامت  نلو  ةیمارجإ ، ًالویم  كلمت  كّنأ  اوكردأ  مهّنأل  اذه  : " تلق

". ّيقطنم اذه  .كیعو  لماكب  تنأو 
!". ًالتاق ...تسل  انأ  "

، هتمجمج ىلع  سّدسملا  ةهّوفب  تقرط  ّدحلا ." اذه  ىلإ  بذكی  ةهاز  ـ نلا نم  ًاصخش  ًاموی  قتلأ  مل  "
."؟ رتیب ةاكاحملاب  مّكحتت  يتلا  رتویبموكلا  ةزهجأ  نیأ  : " ةفیضم

". ينیلتقت نل  "
، ةماقلا ةریصق  ينوك  ببسب  هّنأ  نوّنظیو  يعابط ، ریدقت  يف  ةغلابملا  ىلإ  سانلا  لیمی  : " ءودهب تلق 

". نوئطخم مهّنكل  .ةیساق  نوكأ  نأ  يننكمی  ال  ةتّمزتم ، وأ  ةاتف ، وأ 
.هعارذ ىلع  رانلا  تقلطأو  راسیلا ، ىلإ  تاشنإ  ةثالث  سّدسملا  هاجّتا  ترّیغ 

.ضرألا ىلع  هتهبج  طغضی  وهو  ًادّدجم  خرصی  ذخأو  هحرج ، نم  مدلا  رفنو  ناكملا ، هخارص  ألم 
.يردص حاتجا  يذلا  بنذلاب  ساسحإلا  تلهاجتو  هسأر ، ىلإ  سّدسملا  تعجرأ 

نأ لبق  هتفرعم ، دیرأ  امب  ينربختل  ىرخأ  ةصرف  كیطعأس  كأطخ ، تفرع  امدعب  نآلاو ، : " تلق
". أوسأ ناكم  يف  كبیصأ 

.ينانأ ریغ  ًاصخش  سیل  رتیبف  هیلع ، دامتعالا  يننكمی  رخآ  رمأ  اذه 
رفزی مث  قهشی ، ّمث  رفزی  وهو  هسافنأ  تفجتراو  ىلفسلا ، هتفش  ىلع  ّضع  مث  ّيلع ، هرظن  زّكرو  تفتلا 

.ًادّدجم
نأ وه  كرابخإل  دیحولا  يطرش  .كلذ  نولعفیس  مهف  ّيلع ، يزهجُت  مل  نٕاو  .انیلإ  نوغصی  مهّنإ  : " لاق

". انه نم  ينیجرخت 
."؟ اذام "

". كعم هآ ... ...ينیذخ  : " ًامّلأتم لاق 
."؟ انأ يعم  ...يلتق  لواح  يذلا  صخشلا  تنأ ، كذخآ  نأ  يندیرتأ  : " تلق

". كلاؤس نع  ًاباوج  نیدیرت  تنك  نإ  اذه  لجأ ، : " ًالئاق ّنأ 
يف رّكفأو  رتیب ، ىلإ  قّدحأ  انأو  ّرمت  ةقیقد  ّلك  يفف  .كلذك  نكی  مل  هّنكل  رایخ ، هّنأكو  رمألا  ادب 



ناركن ةعامج  دارفأ  نم  رخآ  ددع  تومی  يل ، هبّبس  يذلا  ىذألا  ىدمو  يسیباوك  يف  يل  هتقحالم  ةیفیك 
.نیمَّونملا ةعاجشلا  شیج  دارفأ  يدیأ  ىلع  تاذلا 
". ًانسح ًانسح ، : " قنتخأ داكأ  انأو  تلق 

ـي بأ تیأرو  فلخلا ، ىلإ  ترظنو  سّدسملا ، ىلع  يتضبق  تمكحأف  يفلخ ، تاوطخ  عقو  تعمس 
.انوحن نیتآ  سوكرامو  يخأو 

، رتیب نم  برقلاب  عكر  ّمث  .ًاینطق  ًاصیمق  هتحت  يدتری  ناكو  نیلیوطلا ، نیمكلا  اذ  هصیمق  ـي  بأ علخ 
ّيلإ رظن  فزانلا ، رتیب  حرج  ىلع  طابرلا  طغضی  ناك  امنیبو  .ًادیج  هطبرو  هعارذ ، لوح  شامقلا  ّفلو 

."؟ ًاّقح ًایرورض  هیلع  رانلا  قالطإ  ناك  له  : " لاقو
.هبجأ مل 

". ربكأ ریخ  ةحلصمل  ملألا  نوكی  ًانایحأ ، : " ءودهب سوكرام  لاق 
هتوص ىدص  تعمسو  هیدی ، ىدحإ  يف  مازحلا  ًالماح  سایبوت ، مامأ  فقاو  وهو  هتروص  يل  تءارت 
رَبِع نم  ةلمجلا  هذه  ودبت  ًاّقح ؟ كلذ  دقتعی  له  .ٍناوث  عضبل  هیلإ  ترظن  كتحلصمل . اذه  لوقی : وهو 

.ناعجشلا
". رتیب ای  ضهنا  اّیه ، : " تلق

."؟ ةنونجم تنأ  له  يشمی !؟ نأ  هنم  نیدیرتأ  : " بیلاك ينلأس 
."؟ رتیب ای  بهذنس  نیأ  ىلإ  .ریسلا  هنكمی  ّالك ، هقاس ؟ يف  هتبصأ  لهو  : " هتبجأ

.فوقولا ىلع  رتیب  ةدعاسمب  بیلاك  ماق 
". نماثلا قباطلا  يجاجزلا ، ىنبملا  : " ةبوعصب لاق 

.بابلا ربع  انداق 
ًایلاخ هتیأر  نأ  يل  قبسی  مل  .قرزألا  ءوضلاب  جّهوتیو  رهنلا  ریدهب  ّجضی  يذلا  بادرسلا  يف  تیشم 
ظحلأ ملو  ةكرح ، ّيأ  َرأ  مل  ينّنكل  ةایحلل ، ةراشإ  ّيأ  نع  ًاثحب  هناردج  تشّتف  .لبق  نم  وحنلا  اذه  ىلع 
ىنبملا ىلإ  يّدؤملا  ّرمملا  ىلإ  تهّجوتو  يدی ، يف  سّدسملا  تیقبأ  .مالظلا  يف  نوفقی  ًاصاخشأ 
يسیباوك يف  يهانتماللا  لقحلاب  ينرّكذ  يذلا  ناكملا  ّولخ  ببسب  يدسج  يف  ةشعر  ترس  .يجاجزلا 

.نابرغلا اهیلع  رطیست  يتلا 
."؟ سانلا ىلع  رانلا  قالطإب  ّقحلا  كیدل  ّنأ  نیّنظت  فیك  : " ّرمملا ربع  ينعبتی  وهو  ـي  بأ ينلأس 

؟ ًاضیأ انیتسیركو  نآلا ؟ يروت  نیأ  .ماشوألا  ةلاصب  انررم 



". قالخألا ةشقانمل  بسانم  ریغ  تقولا  : " تلق
مل نٕاو  رخآ ، صخش  ىلع  رانلا  قالطإل  ةصرف  نیدجت  دق  كّنأل  بسنألا ؛ تقولا  وه  اذه  لب  : " لاق

 -". يكردت
نم رخآ  وضع  تومی  اهعیضأ  ةیناث  ّلك  يف  هّنأ  اذام ؟ كردأ  : " هیلإ تفتلأ  نأ  نود  نم  هتبجأ 

". كرود ناح  نآلاو  اذه ، تكردأ  دقل  لتاق !؟ ىلإ  رخآ  عاجش  لّوحتیو  تاذلا ، ناركن  ةعامج 
". رومألا لعفل  ةحیحص  ةقیرط  ةّمث  "

."؟ اهفرعت كّنأ  ّدحلا  اذه  ىلإ  ًاقثاو  كلعجی  يذلا  ام  "
". نآلا كلذ  نم  ّمهأ  رومأ  انیدل  .لادجلا  نع  افّقوت  ءاجر ، : " ًالئاق بیلاك  انعطاق 

ىلع ّدرلا  ىلع  ؤرجأل  تنك  ام  رهشأ ، ةعضب  لبق  .ءامدلاب  يهجو  نقتحا  امنیب  دوعصلا ، تعبات 
اوذخأو يّمأ ، اولتق  امدنع  رّیغت  ام  ًائیش  ّنكل  .ًاضیأ  كلذ  لعفأل  تنك  ام  تاعاس ، عضب  لبقو  .ي  ـ بأ

.سایبوت
هدسج نزو  ّنأو  ًاّنس ، ينربكی  هّنأ  تیسن  دقل  .رهنلا  ریده  نم  مغرلا  ىلع  ـي  بأ سافنأ  ّيلإ  تهانت 

.هیلع ًائبع  حبصأ 
تبقارو مالظلا ، يف  ترظتنا  يجاجزلا ، فقسلا  قوف  يندوقتس  يتلا  ةیندعملا  تاجردلا  دعصأ  نأ  لبق 
ّلظلا ّرم  نأ  ىلإ  ّدعأ  تأدبف  رادجلا ، ىلع  ّلظ  ّرم  ًاریخأ ، .سمشلا  ءوض  ىّقلتت  يتلا  بادرسلا  ناردج 

.نودعتبی ّمث  ةیناث ، نیرشع  ةدمل  نوفقیو  فصنو ، ةقیقد  ّلك  مهتلوجب  ساّرحلا  موقی  .يلاتلا 
، هینیع ىلإ  ترظن  يننولتقیسف ." ينوأر  نٕاو  ىلعألا ، يف  نوحّلسم  ةّمث  : " تفاخ توصب  ـي  بأل تلق 

."؟ كلذ نولعفی  مهكرتأ  نأ  بجی  له  : " تفضأو
". كنوع يف  هللا  ناك  ـي ، بهذا : " لاق مث  ٍناوث ، عضبل  ّيلإ  قّدح 

يهو لالظلا  تبقارو  ًالیلق ، ترظتنا  .يسأر  رهظی  نأ  لبق  تفّقوتو  رذحب ، تاجردلا  تدعص 
.رانلا تقلطأ  ّمث  هیلإ ، يحالس  تبّوصو  ترهظ ، اهدحأ ، فّقوت  امدنعو  كّرحتت ،

عم تضفخنا  ّمث  ًادّدجم ، رانلا  تقلطأ  .هفلخ  ةذفان  تمّطح  لب  سراحلا ، ةصاصرلا  بصت  مل 
ّالٕاو صاصرلل ، ًامواقم  يجاجزلا  ىنبملا  ناك  هللا ، ًادمح  .يلوح  نم  ضرألا  ىلع  صاصرلا  طقاست 

.ةیجاجزلا ضرألا  مّطحت  رثإ  يفتح  تیقل  دق  تنكل 
تعجرأ .يفده  ةیؤرل  جاجزلا  ربع  ترظنو  ًاقیمع ، ًاسفن  تذخأ  مث  ساّرحلا ، دحأ  نم  تصّلخت 

، هعارذ ةصاصرلا  تباصأ  .يوحن  ضكری  ناك  يذلا  سراحلا  ىلع  رانلا  تقلطأو  فلخلا ، ىلإ  سّدسملا 



ىلع قلز  ـ نا يذلا  هسّدسم  طقسأ  ذإ  رانلا ؛ قالطإل  اهلمعتسی  يتلا  عارذلا  ّظحلا  نسحل  تناك  اهّنكل 
.ضرألا

تعمس .هیلإ  لصی  نأ  لبق  سّدسملا  ىلع  تیلوتساو  فقسلا ، ةحتف  ربع  فجترملا  يدسج  تیمر 
، ةلوهذم ّينیع  تحتف  .يرعش  تكّرح  اهّنأ  ّدح  ىلإ  ًاّدج  ةبیرق  تناكو  يسأر ، نم  برقلاب  ةصاصر  زیزأ 

تباصأ .يفلخ  تاّرم  ثالث  رانلا  تقلطأو  ًاحربم ، ًاملأ  يسفنل  ةبّبسم  يفتك ، قوف  يعارذ  تیوط  ّمث 
ّدبتسا يذلا  ملألا  ببسب  يّنع ؛ ًامغر  ّينیع  نم  عومدلا  ترفط  امیف  ةبوجعأب ، ًاسراح  تاصاصرلا  ىدحإ 

.تّلحنا دق  بطقلا  ىدحإ  ّنأ  ةقثاو  انأ  .يفتكب 
ىلع ّيعارذ  ةدّدمم  هوحن ، نیحالسلا  تبّوصو  ينطب ، ىلع  تیقلتساف  رخآ ، سراح  يمامأ  فقو 

.هسّدسم ةهوف  ىلإ  تقّدحو  ضرألا ،
.باهذلا يّنم  بلطو  هسأرب  أموأ  دقف  .بیجع  رمأ  ثدح  كلذ ، دعب 

.حماج هّنأ  ّدب  ال 
!". نمآ قیرطلا  : " تحص

.كانه ىفتخاو  فوخلا ، ملاع  ةفرغ  لخدف  سراحلا ، اّمأ 
، هیف ضكرأ  ينّنأو  قفن ، يف  ينّنأ  تسسحأ  .يردص  ىلع  يعارذ  ةعضاو  ءطبب ، ّيمدق  ىلع  تفقو 

.يفده غلبأ  نأ  لبق  رخآ  ءيشب  ریكفتلا  وأ  فّقوتلا  نم  نّكمتأ  نلو 
.يمازح تحت  رخآلا  تسسدو  ًاسّدسم ، بیلاك  تیطعأ 

انعم ىتأ  نإ  .سوكرامو  تنأ  هعم  انه  ءاقبلا  كیلع  هّنأ  ّنظأ  : " رتیب ىلإ  يسأرب  ریشأ  انأو  تلق 
". دحأ انب  قحلی  ّالأ  ىلع  صرحا  .انرّخؤیسف 

هتایحب ةیحضتلل  دادعتسا  ىلع  هّنأ  فرعأ  ينّنأ  عم  انه ؛ هئاقبإب  هتیامح  لواحأ  ينّنأ  مهفی  ّالأ  ىّنمتأ 
ماظن ریمدت  وه  هاّنمتأ  ام  ّلكو  .ةدوعلا  نم  نّكمتأ  ال  دقف  ىنبملا ، ىلإ  ُتدعص  نإ  .اذه  لجأ  نم 

اذه يذاخّتا  نكی  مل  اذامل  ةیراحتنالا !؟ ةّمهملا  هذه  ضوخ  ترّرق  ىتم  .دحأ  ينلتقی  نأ  لبق  ةاكاحملا 
؟ ةبوعص رثكأ  رارقلا 

". كتایحب نیفزاجت  امنیب  انه  ءاقبلا  يننكمی  ال  : " بیلاك لاق 
". يرورض كنم  هبلطأ  ام  : " تلق

امدنع نكل  هلاح ، ىلع  تقفشأ  ةظحلل ، .هتهبج  ىلع  قرعلا  تارطق  تعملو  هیتبكر ، ىلع  رتیب  عكر 
ّزه ًاریخأ ، .هرك  ىلإ  ةقفشلا  تلّوحت  موجهلل ، ضّرعتأ  انأو  ّينیعب  تطاحأ  يتلا  ةباصعلاو  دراودإ ، ترّكذت 



.ًاقفاوم هسأر  بیلاك 
ناك .هتایحب  تدوأ  يتلا  ةباصإلا  ىلإ  رظنأ  نأ  نود  نم  ًاضرأ ، نیدّدمملا  ساّرحلا  دحأ  نم  تبرتقا 

تضضع .ةدحاو  ةظحلل  ولو  حرتسأ  وأ  خرصأ  وأ  ِكبأ  ملو  منأ ، ملو  لكآ ، مل  انأف  .ًاملأ  ضبنی  يسأر 
.نماثلا قباطلا  .ةفرغلا  نیمی  ىلإ  دعصملا ، وحن  يسفن  تعفدو  يتفش ، ىلع 

انزواجت امّلك  هنینر  ىلإ  يغصأ  تحرو  جاجزلا ، ىلإ  يسأر  تدنسأ  ىّتح  دعصملا  باب  قلغأ  نإ  ام 
.ًاقباط

.ي ـ بأ ىلإ  ترظن 
 -". انأ سیرتایب ، .بیلاك  تیمح  كّنأل  كل  ًاركش  : " لاق

نییلاخ نیهجوب  ناحّلسم ، ناسراح  انراظتناب  ناك  .بابلا  حتفو  نماثلا ، قباطلا  ىلإ  دعصملا  لصو 
توص تعمس  .صاصرلا  قالطنا  عم  ضرألا  ىلع  تحطبناو  ةلوهذم ، امهیلإ  ترظن  .ریباعتلا  نم 
هبحن ىضق  رخآلاو  ّنئی ، ّيح  امهدحأ  ًاضرأ ، ناسراحلا  طقس  ّمث  جاجزلاب ، مطتری  وهو  صاصرلا 

.هسّدسم ًارهاش  امهمامأ  ـي  بأ فقو  .ةعرسب 
ىلإ ًارظنو  .رسیألا  قاورلا  ربع  انهاجّتاب  نوضكری  ًاساّرح  انیأر  ام  ناعرس  نكل ، .ةحّنرتم  تفقو 
نكل نمیألا ، قاورلا  ربع  ضكرأ  نأ  يننكمی  .ّكش  نود  نم  ةاكاحملا  ریثأت  تحت  مهف  مهتاوطخ ، نمازت 

، ضرألا ىلع  تدّدمت  .كانه  رتویبموكلا  ةزهجأ  ّنأ  ينعی  اذهف  سكاعملا ، هاجتالا  نم  سارحلا  ىتأ  نإ 
.ناكمإلا ردق  ةدماج  ءاقبلا  تلواحو  ّوتلل ، رانلا  ـي  بأ امهیلع  قلطأ  نیذلا  نیسراحلا  نیب 

يدی تعضو  .هفلخ  سارحلا  بذج  ثیح  نمیألا ؛ قاورلا  يف  ضكری  ذخأو  دعصملا ، نم  ـي  بأ جرخ 
.هتایحب يّحضی  هّنإ  .هتادانم  نم  يسفن  عنمأل  يمف  ىلع 

سراحلا رهظ  فلخ  نم  ترظن  .عطتسأ  مل  ينّنكل  يرجی ، ام  ىرأ  يكل ال  يهجو  ئّبخأ  نأ  تلواح 
نكی مل  هّنأ  ریغ  .هنوقحالی  نیذلا  سارحلا  ىلع  هفتك  قوف  نم  رانلا  قلطی  ـي  بأ تیأرف  ًاضرأ ، حورطملا 

.يردص نم  جرخی  هّنأكو  ترعش  ًایلاع ، ًانینأ  قلطأف  هنطب ، يف  مهدحأ  هباصأ  ذإ  ةیافكلا ؛ هیف  امب  ًاعیرس 
اوناك سارحلا  ّنأ  امبو  .ًاراركت  رانلا  قلطی  حار  ّمث  رادجلاب ، هفتك  تمطتراو  هنطب ، ىلع  هیدی  عضو 
تتكس نأ  ىلإ  نولتاقی  اوّلظو  .مهتاباصإ  نم  مغرلا  ىلع  مّدقتلا  اولصاو  دقف  ةاكاحملا ، ریثأت  تحت 

، ىرخأ ةصاصر  قلطأ  .ههجو  بحشو  هعباصأ ، نیب  نم  مدلا  قّفدت  .ي  ـ بأ ىلإ  اولصی  مل  مهّنكل  مهبولق ؛
.سراح رخآ  طقسو 

.ًاسمه تجرخ  اهّنكل  ةخرص ، تناك  ـي ." بأ : " تلق



.ةأجف تفتخا  اننیب  لصفت  يتلا  ةفاسملا  ّنأ  ول  امك  انتارظن  تقتلاو  ًاضرأ ، ىواهت 
.هدسج ىختراو  هردص ، ىلع  ضفخنا  ام  ناعرس  هسأر  ّنكل  ام ، ءيش  لوق  دیری  هّنأكو  همف  حتف 

يل تبّبس  مدلاب  ةجوزمملا  قرعلا  ةحئارف  .ّيمدق  ّلش  فعضب  تسسحأو  ّينیع ، عومدلا  تقرحأ 
مدعو مونلا ، تدرأ  .ةیاهنلا  هذه  نوكت  نأو  ضرألا ، ىلع  حیرتسی  يسأر  كرتأ  نأ  تدرأ  .نایثغلا 

.دیدج نم  ظاقیتسالا 
.تاذلا ناركن  نم  رخآ  صخش  اهیف  تومی  ّرمت ، ةیناث  ّلكف  .ًاحیحص  ناك  ـي  بأل هتلق  ام  ّنأ  ریغ 

.ةاكاحملا ماظن  ریمدت  وهو  الأ  ملاعلا ؛ اذه  يف  دحاو  بجاو  ّيلع  يقب 
يمامأ نكی  مل  .هرخآ  يف  نیمیلا  ىلإ  تردتسا  ّمث  قاورلا ، يف  تضكرو  فوقولا ، ىلع  يسفن  تربجأ 

.هتحتفف دحاو ، باب  ىوس 
ّلك رهظُت  تارشعلاب ، تناك  .مدق  ضرعو  مدق ، لوطب  اهنم  ّلك  تاشاشلا ، نم  ًارادج  يمامأ  تیأر 

قباطلا دونجلاب ، ّجعت  يتلا  تاذلا  ناركن  ةعطاقم  عراوش  روحملا ، جایسلا ، ةنیدملا ؛ نم  ًاءزج  اهنم 
ّلك عمجی  رادجلا  ناك  .يتدوع  راظتناب  رتیبو  سوكرامو  بیلاك  فقی  ثیح  انتحت ، ىنبملا  نم  يضرألا 

.مویلا ىّتح  هتفرع  ام  ّلكو  هتیأر ، ام 
، ةعرسب رمی  ناك  هّنأ  ریغ  روصلا ؛ نع  ًاضوع  زومرلا  نم  ًارطس  ضرعت  تاشاشلا  ىدحإ  تناك 
، زومرلا نم  ةریبك  ةعومجم  نع  ةرابع  وهو  ةاكاحملا ، ماظن  ّكش  نود  نم  اذه  .هتءارق  نم  نّكمتأ  ملو 

.ةفلتخملا جئاتنلا  فالآ  جتنتو  قبتست  يتلا  رماوألا  نم  ةدّقعم  ةحئال 
.ناعجشلا نم  يدنج  سلج  يسركلا ، ىلعو  .بتكمو  يسرك  ةّمث  ناك  ةشاشلا ، مامأ 

". سایبوت : " تلق



نوثالثلاو نماثلا  لصفلا 
، ًاریخأ .كابترالا  هیلع  ادبو  فقو  ّمث  هیبجاح ، دقع  .ّيلع  نیتنكادلا  هینیع  رظن  عقوو  سایبوت ، تفتلا 

". ًاضرأ كحالس  يعض  : " لاقو يهجو  يف  هسّدسم  عفر 
". ةاكاحملا ریثأت  تحت  تنأ  سایبوت ، : " تلق

". رانلا تقلطأ  ّالٕاو  ًاضرأ ، كحالس  يعض  : " ًالئاق دّدر 
نإ يلاتلابو ، .ءادعأ  ىلإ  سایبوت  ءاقدصأ  تلّوح  ةاكاحملا  ّنإ  تلاق  امك  .ينفرعی  هّنإ ال  نیناج  تلاق 

.ينلتقیسف رطضا 
.ّيمدق نم  برقلاب  ضرألا  ىلع  يحالس  تعضو 

!". ًاضرأ كحالس  يعض  : " حاص
ّنأ ول  امك  تسسحأو  .ينفرعی  الو  يناری ، الو  ينعمسی ، هّنإ ال  يلخاد  يف  توص  لاق  تلعف ." دقل  "

.يلتقب هل  حامسلاو  ةطاسبب ، انه  فوقولا  يننكمی  .ّينیع ال  فلخ  تلعتشا  رانلا  نم  ةنسلأ 
تضفخأف دانزلا ، ىلع  طغضی  وهو  كّرحتت  هتالضعب  تسسحأ  .همصعمب  تكسمأو  هوحن ، تضكر 

ّمث هعالضأ ، ىلع  هلكرأ  انأو  تقهش  .يفلخ  ًارادج  ةصاصرلا  تباصأ  ثیح  بسانملا ، تقولا  يف  يسأر 
.سّدسملا تلفأ  ٍذئدنع  .ياوق  ّلكب  ًابناج  همصعم  يولأ 

زاهج رّمدأ  نأ  ّيلع  نكل  ًاقبسم ، اذه  فرعأ  لاتقلا ، يف  سایبوت  ىلع  بّلغتأ  نأ  يننكمی  ال 
.ًابناج ينعفدو  كسمأ بـي ، هیلإ  لصأ  نأ  لبق  نكل  سّدسملا ، ىلع  ءالیتسالل  تعفدنا  .رتویبموكلا 

ةّوق نم  ًابناج  يسأر  رادتسا  .يّكف  مكلی  نأ  لبق  ةظحلل ، نیتّیرانلا  نیتنكادلا  هینیع  ىلإ  ترظن 
تطقس ولف  طوقسلا ، يننكمی  .يهجو ال  ةیامحل  ىلعألا  ىلإ  ّيدی  تعفر  ّمث  هنع ، تدعتباو  ةبرضلا ،

تلهاجتو هیلإ ، لصی  يكل ال  يمدق  بقعب  سّدسملا  تلكر  .ریثكب  أوسأ  أوسأ ؛ اذه  نوكیسو  ينلكریس ،
.هتدعم ىلع  هتلكر  ّمث  يّكف ، ملأ 

يرصبلا يلقح  فارطأ  ملألا  ىمعأ  .يفتك  ىلع  تعقوف  لفسألا ، ىلإ  ينّدشو  يمدق ، ىلع  ضبق 
تددمو ّيتبكر ، ىلع  تعكرف  يلكرل ، ًادادعتسا  فلخلا  ىلإ  همدق  عجری  هتیأرو  هیلإ ، ترظن  مث  تاظحلل ،
.لعفأ نل  هیلع ، رانلا  قلطأ  نل  هیلع ، رانلا  قلطأ  نل  .هب  لعفأس  اذام  فرعأ  .سّدسملا ال  ذخأل  يعارذ 

.ام ناكم  يف  انه ، سایبوت 
، ًاّدج ّيوق  هّنكل  همصعمب ، تكسمأو  فلخلا ، ىلإ  يدی  تددمف  .ًابناج  يسأر  ىولو  يرعشب ، كسمأ 



.رادجلاب ينیبج  مطترا  ام  ناعرسو 
.ام ناكم  يف  نوكی  نأ  ّدب  ال 

". سایبوت : " تلق
، سّدسملا وحن  تضفخنا  يرعش ، تلفأ  امدنع  .هقاس  تبصأف  هتلكرو ، ّتفتلا  هتضبق ؟ تخترا  له 

.هیلع سّدسملا  تبّوصو  تردتسا ، مث  درابلا ، ندعملا  ىلع  يعباصأ  تقبطأو 
". دوجوم كّنأ  فرعأ  سایبوت ، : " تلق

.ةّرملا هذه  ًالعف  يلتق  كشو  ىلع  هّنأكو  حجرألا  ىلع  يوحن  عفدنا  امل  كلذك ، ناك  ول  نكل ،
.فقأ انأو  ًاملأ  يسأر  ضبن 

.نخاسلا يهجو  ىلع  لیست  عومدلاو  ةقفشلل ، ریثم  وحن  ىلع  هیلإ  لّسوتأ  تنك  كوجرأ ." سایبوت ، "
كوجرأ  " .ّيدیب سّدسملا  فجترا  .ةفینعو  ةعیرسو ، ةریطخ ، ةكرحب  يوحن  ىشم  ينارت ."؟ الأ  كوجرأ ، "

!". كوجرأ سایبوت ،
.مستبی نیح  همف  ءانحنا  رّكذتأو  هینیع ، يف  ریكفتلا  ودبی  سبعی ، امدنع  ىّتح 

.ببسلا وه  اذه  ناك  اذإ  ام  ةقثاو  تسل  هّبحأ ؛ تنك  اذإ  ام  ةقثاو  تسل  انأ  .هلتقأ  نأ  يننكمی  ال 
.لتقلا ّقحتسی  هرظنب  ءيش  نم  ام  هّنأ  ةدیكأ  انأ  .يناكم  يف  ناك  ول  هلعفیس  اّمم  ةدیكأ  ينّنكل 

ينرمأ امنیب  سّدسملا ، تلمح  كاذموی ، .ي  صاخلا بـ فوخلا  ملاع  يف  لبق ، نم  اذه  تلعف  دقل 
فیك يردأ  نكل ال  كلذ ، نع  ًاضوع  يتایحب  ةیحضتلا  تلّضفف  مهبحأ ، نم  ىلع  رانلا  قالطإب  توص 

.لعفأ نأ  ّيلع  بجی  اذام  فرعأ  فرعأ ، كلذ ، عم  .نآلا  رمألا  اذه  يندیفیس 
. تاذلاب ةیحضتلا  يف  ةّوق  ةّمث  لوقی : ناك  لب  ًامئاد ، ـي  بأ لوقی 

.سایبوت ّفك  يف  هضبقم  تعضوو  يدی ، يف  سّدسملا  تبلق 
.يترشب ىلع  ءاوهلا  ةدوربب  تسسحأو  رامهنالا ، نع  يعومد  تفّقوتف  ينیبج ، ىلع  ةهوفلا  طغض 

ىلع لاز  ام  يذلا  دیحولا  ءيشلا  وه  هضبنف  .هبلق  تاضبنب  رعشأل  هردص  ىلع  اهتعضوو  يدی ، تددم 
.هلاح

ملاع يف  لاحلا  وه  امك  ًامامت  ينلتقی ؛ هكرتأ  نأ  لهسلا  نم  ناك  امّبر  .سّدسملا  ةقرطم  حدق 
.رخآ ملاع  يف  يسفن  دجأو  راونألا ، ئفطنتف  ةقلط ، دّرجم  نوكت  دق  .يمالحأ  يف  وه  امكو  فوخلا ،

.ترظتناو ةنكاس ، تفقو 
؟ انه ىلإ  لصأل  اهتبكترا  يتلا  يئاطخأ  ّلك  رفتغت  نأ  نكمی  له 



.يردأ ال  يردأ ، ال 
. كوجرأ



نوثالثلاو عساتلا  لصفلا 
ناك ّيلع ؟ رانلا  قلطی  اذامل ال  .كّرحتی  مل  هّنكل  اهسفن ، ةسرشلا  ةرظنلاب  ّيلإ  قّدح  .ةقلطلا  جرخت  مل 
ّيأ لب  ال  ةاكاحملا ، هذه  ةمواقم  هنكمیو  حماج ، هّنإ  .ي  ـ بلق لمألا  بعاد  امنیب  يّفك ، تحت  ضبنی  هبلق 

.ىرخأ ةاكاحم 
". انأ هذه  سایبوت ، : " تلق

دقف ربكأ ؛ ةعرسب  ضبنی  هبلق  ذخأ  امنیب  ًابّلصتم ، هدسج  ناك  .ّيعارذب  هتطحأو  ةوطخ ، هنم  تبرتقا 
ّيفتك كسمأ  .ضرألا  ىلع  طقسی  وهو  سّدسملا  توص  هعبت  ةضبن ، توص  .يّدخ  تحت  هب  ترعش 
وحن ىلع  يلتقب  رّكفی  امّبر  .هنع  يندعبی  وهو  تخرص  .حرجلا  عضوم  ىلع  هعباصأ  تَطغضو  ةّوقب ،

.ةیشحو رثكأ 
.هدشر داعتسا  دقل  سیرت ."! : " لاق

، فجتری هدسج  ناك  امنیب  هقنعو ، ههجو  وسكی  قرعلا  ناك  .هیلإ  ةّوقب  ينّمضو  هیعارذب ، ينطاحأ 
.ًاقالطإ يملأب ، هبآ  مل  ينّنأ  ریغ  .يفتك  يوكی  ملألاو 

.ّيتفشو ّيّدخو ، ينیبج ، ىلع  هعباصأ  رّرم  ّمث  ّيلإ ، رظنو  ينكرت 
.هینیع يف  عومدلا  تعملو  ًادّدجم ، ينقناع  ّمث  نینألاو ، دّهنتلاو  جیشنلا  نیب  حوارت  توص  هنع  ردص 

.كلذ ينملآ  دقو  يكبی ، سایبوت  ىرأ  دق  ينّنأ  ًاموی  رّكفأ  مل 
نزی يدسج  ّنأكو  ترعشو  يفتك ، ملأو  قاهرإلا ، ّلك  ّيلإ  داعو  .تیكبو  هردص ، يف  يهجو  تنفد 

.يندنسأف هیلع ، تأكّتا  .ًانانطأ 
."؟ اهنم تجرخ  فیك  : " هتلأس
". كتوص تعمس  يردأ ، "ال 

* * *

تردتسا ّمث  ّينیع ، نع  عومدلا  تحسمو  هنع ، تدعتباف  .انه  يدوجو  ببس  ترّكذت  ٍناوث ، عضب  دعب 
تركنتسا امدنع  ًاّدج  ًافئاخ  سایبوت  ناك  .ةروفانلا  ىلع  فرشت  يتلا  ةشاشلا  تیأر  .ًادّدجم  تاشاشلا  وحن 

فرعأ ّتب  نآلا ، .اهولعی  يذلا  رادجلا  ىلإ  تقولا  لاوط  رظنی  ناكو  .كانه  ةعاجشلا  ةعامج  تافّرصت 
.ببسلا

اذهب ءيشل  نكمی  فیك  هیف : ترّكف  امب  رّكف  هّنأ  ّنظأو  تقولا ، ضعبل  سایبوتو  انأ  كانه  انفقو 



؟ سانلا نم  ددعلا  اذهب  مّكحتی  نأ  مجحلا 
."؟ ةاكاحملا لّغشأ  تنك  له  : " ينلأس

تدجو نیناج  ّنكل  .فیك  يردأ  الو  ًاساسأ ، لمعت  يهف  .طقف  اهبقارت  مأ  اهلّغشت  تنك  نإ  يردأ  "ال 
". اهسفن ءاقلت  نم  لمعت  اهلعجل  ةقیرط 

". قّدصی الو  ...بیهرو  عیظف ، ءيش  هّنإ  .قّدصی  ...اذه ال   " .ًابّجعتم هسأر  ّزه 
نم لّوألا  قباطلا  يف  نیفقاو  رتیبو  سوكرامو  يخأ  تیأرو  تاشاشلا ، ىدحإ  ىلع  ةكرح  ُتدصر 

؟ ةحلسألا نولمحی  مهّلكو  ءادوسلا ، سبالملاب  دونجلا  نم  ددع  مهب  طاحأ  دقو  ىنبملا 
!". ًالاح اهفقوأ  سایبوت ، : " باضتقاب تلق 

ناك لب  هلعفی ، ام  ىلإ  رظنأ  مل  .هعبصإب  تاّرم  عضب  اهیلع  طغضو  رتویبموكلا ، ةشاش  ىلإ  عفدنا 
.هلامعتسال ًازهاج  ادبو  هاّیإ ، هتیطعأ  يذلا  سّدسملا  رهش  دقف  .يخأ  ىلع  ًاّبصنم  يمامتها  ّلك 

ًافرحأ ال عبطو  ىرخأ ، تاّرم  عضب  ةشاشلا  ىلع  سایبوت  طغض  رانلا . قلطت  .يتفش ال  ىلع  تضضع 
. رانلا قلطت  .ّيلإ ال  ةبسنلاب  اهل  ىنعم 

رتیبو سوكرامو ، يخأ ، ضفخنا  .ًاعزف  تقهشف  قدانبلا ، ىدحإ  نم  قلطنت  ةرارشو  ًاضیمو  تیأر 
دیق ىلع  اولاز  ام  مهّنأ  تفرعف  لیلق ، دعب  ًاعیمج  اوكّرحت  .مهسوؤر  قوف  مهعرذأ  اوعفرو  ضرألا ، ىلع 

.يقیقشب مهنم  ةعومجم  تطاحأو  دونجلا ، مّدقت  .ةایحلا 
". سایبوت : " تلق

ىلإ مهعرذأ  تضفخنا  مث  لّوألا ، قباطلا  يف  نیدوجوملا  ّلك  دمجف  ًادّدجم ، ةشاشلا  ىلع  طغض 
.لفسألا

كّرحتتو مهیدیأ ، نم  ةحلسألا  طقست  نأ  لبق  ًاراسیو ، ًانیمی  نوتفتلی  اوحارو  دونجلا ، كّرحت  ًاریخأ ،
مهداسجأ نوّزهی  اوذخأو  مهسوؤرب ، اوكسمأ  ّمث  ًاضرأ ، مهضعب  عكرو  اوعفادت ، .نوخرصی  مهّنأكو  مههافش 

.فلخلاو مامألا  ىلإ 
.حایتراب دّهنتأ  انأو  تسلجو  يردص ، نم  رّتوتلا  ّلك  دّدبت 

.بلصلا صرقلا  قودنص  ءاطغ  عز  ـ نو رتویبموكلا ، نم  برقلاب  سایبوت  عكر 
". دیدج نم  ةاكاحملا  لیغشت  نودیعیس  ّالٕاو  تانایبلا ، صرق  جرخأ  نأ  بجی  : " لاق

.عراوشلا يف  دوسی  يذلا  هسفن  نونجلا  هّنأ  ّدب  .ةشاشلا ال  ىلع  رطیست  يتلا  نونجلا  ةلاح  تبقار 
.ةنیدملا يف  تاذلا  ناركن  ةعطاقم  رهظت  يتلا  كلت  نع  ًاثحب  ىرخألا ، ولت  ةدحاو  تاشاشلا ، ىلإ  ترظن 



نوقلطی مهو  ةشاشلا  كلت  يف  ناعجشلا  ادب  .لفسألا  يف  ةفرغلا ، رخآ  يف  ةتّبثم  ةدحاو  ةشاش  ةّمث  تناك 
ءاسنو لاجر  طقس  .ةمراعلا  ىضوفلا  نم  ّوج  يف  نوخرصیو  نوعفادتیو ، ًاضعب ، مهضعب  ىلع  رانلا 

.هاجّتا ّلك  يف  سانلا  ضكرو  ضرألا ، ىلع  ءادوسلا  سبالملاب 
.هّفك مجحب  ةیندعم  ةعطق  نع  ةرابع  ناك  تیهنأ ." : " بلصلا صرقلا  لمحی  وهو  سایبوت  لاق 

.ّيفلخلا ـي  بیج يف  هتسسدف  هاّیإ ، يناطعأ 
.نیمیلا ىلإ  ةشاشلا  ىلإ  ترشأو  لیحرلا ." انیلع  : " فقأ انأو  تلق 

". انب اّیه  : " فاضأو ّيفتك ، لوح  هعارذ  ّفل  ّمث  ّقح ." ىلع  تنأ  لجأ ، "
نم يسفن  عنم  عطتسأ  ملو  ـي ، بأب دعصملا  ينرّكذ  .ةیوازلا  دنع  انفطعناو  قاورلا ، ىلإ  ًاعم  انجرخ 

.هتّثج ىلإ  رظنلا 
ينم تجرخ  .دونجلا  نم  ددع  ثثجب  ةطاحمو  دعصملا ، نم  برقلاب  ضرألا  ىلع  ةدّدمم  تناك 

برقلاب تأّیقتف  ينتغاب ، يذلا  نایثغلاب  روعشلا  عنم  عطتسأ  مل  ينّنكل  يرظنب ، تحشأو  ةقونخم ، ةخرص 
.رادجلا نم 

يكل يمف  نم  سّفنتأ  انأو  ثثجلا ، ىدحإ  برق  تعكر  .راهنی  يلخاد  يف  ام  ّلك  ّنأ  ةظحلل  تسسحأ 
نم ٍناوث  سمخ  .دعب  ٍناوث  سمخ  .ءاكب  ةقهش  متكأل  يمف  ىلع  يدی  تعضو  ّمث  ءامدلا ، ةحئار  ّمشأ  ال 

.ةسمخ ...ةعبرأ  ةثالث ، نانثا ، دحاو ، .ضهنأس  ّمث  فعضلا ،
* * *

تیأر .دراب  ءاوه  ةّبهو  ةیجاجز ، ةفرغو  دعصم ، ةمث  ناك  .ي  طیحی بـ امل  ًامامت  ةكردم  نكأ  مل 
نیب نكی  مل  هّنكل  بیلاك ، هجو  نع  تثحب  .نوحیصی  مهو  ءادوسلا  سبالملاب  ةعاجشلا  دونج  نم  ًادشح 

.سمشلا ءوض  ىلإ  يجاجزلا  ىنبملا  نم  انجرخ  نأ  ىلإ  هوجولا ؛
.ةّوقب يننضتحاو  هیلع ، تیمتراف  بابلا ، نم  تجرخ  امدنع  بیلاك  ّيلإ  ضكر 

."؟ ـي بأ : " لاق
.يسأر ّزهب  تیفتكا 

". ةقیرطلا هذهب  تومی  نأ  بحیس  ناك  دیكأتلاب  ًانسح ، : " تاملكلاب قنتخی  وهو  لاق 
ىلع هرظن  زّكرو  هلمكأب ، هدسج  بّلصت  .ةأجف  فّقوتی  وهو  سایبوت  تیأر  بیلاك ، فتك  فلخ  نم 

.انعم سوكرام  دوجوب  هربخأ  نأ  تیسن  ثادحألا ، ةرمغ  يف  .سوكرام 
.فقسلا ىلإ  عفتری  هرظنو  ضفخنتو ، ولعت  يهو  هترجنح  تیأر 



". ّينب : " ًالئاق سوكرام  دّهنت 
.سایبوت لفجأ 

فوخلا ملاع  يف  يمصعم  لوح  ّفتلا  يذلا  مازحلا  ترّكذت  ًالهم ."! : " بیلاك نع  دعتبأ  انأو  تلق 
". هنع دعتبا  : " ةلئاق فلخلا  ىلإ  سوكرام  تعفدو  امهنیب ، تفقوف  سایبوتب ، ّصاخلا 

.يقنع ىلع  ةرّتوتملا  سایبوت  سافنأب  ترعش 
". هنم برتقت  نأ  كاّیإ  : " تسمه

."؟ هنیلعفت يذلا  ام  سیرتایب ، : " بیلاك ينلأس 
". سیرت : " سایبوت لاق 

همفو نیتعساو ، هانیع  تناك  دقف  .ةعنطصم  يل  تدب  ةرظنلا  كلت  نأ  ریغ  ًالوهذم ، سوكرام  ّيلإ  رظن 
.ترّصق امل  ههجو  نع  ةرظنلا  كلت  حسمل  ةقیرط  داجیإ  عیطتسأ  تنك  ول  .هیف  غلابم  وحن  ىلع  ًاحوتفم 

". ةّحصلا نع  ةیراع  ةفرعملا  ةعامج  اهترشن  يتلا  تالاقملا  كلت  ّلك  نكت  مل  : " هیلإ رظنأ  انأو  تلق 
 -". نكل سیرتایب ، كل  لیق  ام  يردأ  ال  هنع ؟ نیثّدحتت  يذلا  ام  : " سوكرام لاق 

نوكأ نل  ّالٕاو  هنع ، دعتبا  .كلذ  لعفی  نأ  بجی  نم  وه  دحاو ؛ ببسل  نآلا  ىّتح  كلتقأ  مل  انأ  : " تلق
". يلاعفأ نع  ةلوؤسم 

ملو ٍناوث ، عضبل  ّيلإ  رظنی  ّلظف  سوكرام ، اّمأ  .ةّوقب  طغضو  ّيعارذ ، ىلع  هیدی  سایبوت  عضو 
دعبأ ًاریخأ ، .سایبوت  فوخ  ملاع  يف  اتناك  امك  ًامامت  نیوادوس ؛ نیترفحك  ىوس  هینیع  ىرأ  نأ  عطتسأ 

.يّنع هرظن 
". ةظحل ّيأ  يف  راطقلا  لصیس  .باهذلا  انیلع  : " فجترم توصب  سایبوت  لاق 

.ةرشابم همامأ  رظنی  وهو  ًادودشم  سایبوت  ّكف  ناك  .دیدحلا  ةّكس  هاجّتاب  ةبلص ، ضرأ  ىلع  انیشم 
.هدرفمب هابأ  هجاوی  هكرتأ  نأ  ردجی بـي  ناك  امّبر  مدنلاب ؛ ترعش  ةأجف 

". ةفسآ انأ  : " تمتمت
.شعترت لازت  هعباصأ ال  تناك  راذتعالا ." يعدتسی  ًائیش  يلعفت  مل  : " يدیب كسمی  وهو  ينباجأ 

انناكمإبف اهلخاد ، ىلإ  سیلو  ةنیدملا  جراخ  ىلإ  يأ  سكاعملا ، هاجّتالاب  راطقلا  انللقتسا  نإ  : " تلق
". نوقابلا هدصق  يذلا  ناكملا  وهو  مائولا ؛ ّرقم  ىلإ  باهذلا 

."؟ نولعاف مهّنأ  نیّنظت  اذام  ةهاز ؟ ـ نلا نع  اذامو  : " يخأ ينلأس 
، ةفرعملا بناج  ىلإ  نوفقیس  مهّنأ  دقتعأ  .موجهلا ال  ىلع  ةهاز  ـ نلا ةعامج  لعف  ّدر  وه  ام  يردأ  ال 



.ًاضیأ مهنوبراحی  دق ال  مهّنأ  ریغ  اذهك ، عداخم  لمع  ىلع  ًادبأ  اومِدقُی  نل  مهف 
دعأ مل  ينّنأل  سایبوت  ينلمح  ًاریخأ ، .راطقلا  لوصو  راظتناب  قئاقد ؛ عضبل  ةّكسلا  نم  برقلاب  انفقو 

نم ينذقنأ  نم  وه  هّنأ  امب  .ةقیمع  ًاسافنأ  تذخأو  هفتك ، ىلع  يسأر  تدنسأف  .فوقولا  ىلع  ىوقأ 
نم نمأم  يف  ينّنأ  رعشأسف  نآلا ، اهیلع  ًازّكرم  يریكفت  ماد  امو  .نامألاب  هتحئار  تنرتقا  دقف  موجهلا ،

.رطخلا
، امهیلإ رظنلا  مدع  تلواح  .انعم  رتیبو  سوكرام  ماد  ام  نامألاب  رعشأ  نأ  نكمی  ال  عقاولا ، يف 
، هركأ نم  ةقفرب  نوكأ  نأ  ردقلا  ةیرخس  نمف  .يهجو  ىلع  ةاقلم  ةیناطب  لثم  امهدوجوب  ترعش  ينّنكل 

.ةدماه ًاثثج  يفلخ  يئاّبحأ  تكرت  امنیب 
يف نامیهت  له  نآلا ؟ يروتو  انیتسیرك  نیأ  .ّوتلل  مهدشر  ىلإ  اوداع  ةلتق  وأ  ًاثثج ، اونوكی  نأ  اّمإ 

نیذلا سانلا  ىلإ  امهیحالس  اتلّوح  مأ  امهیدیأ ؟ هتفرتقا  ام  ىلع  امهلكآتی  بنذلاب  ساسحإلاو  عراوشلا 
.فرعأ نأ  ىّنمتأ  ًاساسأ ؟ اتلتُق  مأ  كلذ ؟ لعف  ىلع  امهوربجأ 

ىلع رثعتسف  ةایحلا ، دیق  ىلع  لازت  انیتسیرك ال  تناك  نإف  .ًادبأ  فرعأ  ّالأ  ىّنمتأ  هسفن ، تقولا  يف 
، كلذ فرعأ  .كلذ  فرعأ  هلتق ، نم  ينّنأ  ناتریبخلا  اهانیع  ىرتسف  ًادّدجم ، انیقتلا  نٕاو  .لیو  ةّثج 

.هتلعف ام  نایسن  ىلع  يسفن  تربجأ  .هتلعف  ام  ىسنأ  نأ  ّيلع  اذل  ينلتقی ، بنذلاب  ساسحإلاو 
ّمث ةروطقملا ، نم  برقلاب  تاوطخ  عضب  تلوره  .زفقلا  نم  نّكمتأل  سایبوت  ينلز  ـ نأف راطقلا ، لصو 

.رادجلا ىلإ  تدنتساو  تسلج  ّمث  يسفن ، تررج  .ىرسیلا  يفتك  ىلع  تطقسو  لخادلا ، ىلإ  يسفن  تیمر 
.هیّودعو ّيّودع  رتیبو ؛ سوكرام  نیبو  ينیب  ًازجاح  ًالّكشم  ـي ؛ بناجب سایبوتو  يمامأ ، بیلاك  سلج 

، دیدحلا ةّكس  رخآ  ىرن  نأ  ىلإ  ًایجیردت  لءاضتتس  .انفلخ  ةنیدملا  ىلإ  ترظنف  راطقلا ، فطعنا 
فطل انحیریس  .يغبنی  امك  اهلامج  رّدقأ  مل  اهنیح  يتلوفط ، يف  ةّرم  رخآ  اهتیأر  يتلا  لوقحلاو  تاباغلاو 
ةفرعملا ةعامج  أدبتس  ًابیرقف ، .دبألا  ىلإ  كانه  ءاقبلا  عیطتسن  انّنأ ال  عم  تقولا ، ضعبل  مائولا  ةعامج 

.لیحرلل ّرطضنسو  اّنع ، ثحبلاب  نودسافلا  ةعاجشلا  ةداقو 
؛ انیدیأ عنص  نم  ةفرغ  يف  اننأ  ول  امك  انرعش  ثیح  انیسأر  انینحأو  انَبكُر  انینث  .هوحن  سایبوت  ينبذج 

.اهلوخدو اهجورخ  ءانثأ  يف  انسافنأ  تدحّتا  امیف  ىذألا ، انل  اوبّبس  نیذلا  صاخشألا  اهیف  ىرن  ال 
". مویلا ياوبأ  تام  دقل  : " تلق

.يعقاو ریغ  ودبی  لازی  ناك ال  هّنأ  ّالإ  ثدح ، هّنأ  فرعأ  ينّنأ  عمو  كلذ ، تلق  ينّنأ  عم 
.ًاّماه لیصفتلا  اذه  يل  ادب  يلجأ ." نم  اتام  : " تفضأ



". كلذ راهظإل  كلت  نم  لضفأ  ةقیرط  نم  ام  امهیلإ ، ةبسنلابو  .كناّبحی  اناك  : " باجأ
.هّكف ّطخ  ىلإ  ترظنو  ةقفاوم ، يسأر  تززه 

."؟ سیرت ينیلتقت  مل  اذامل  .كلتقأ  ُتدك  مویلا ، توملا  ىلع  ِتكشوأ  دقل  : " لاق
". يسفن لتقأس  ينّنأ  تسسحأ  .ردقأ  مل  "

". ءيشب كرابخإ  دّوأ  : " لاقو رثكأ ، يّنم  برتقی  وهو  هینیع  يف  ملأ  ادب 
.ًادّدجم هیلإ  ترظنو  هدی ، راتوأ  ىلع  يعباصأ  ترّرم 

". كرابخإ لبق  كلذ  نم  دّكأتأل  رظتنأ  تنك  ينّنكل  .كب  مرغم  ينّنأ  ّنظأ  : " لوقی وهو  ًالیلق  مستبا 
ًائیش وأ  ًالودج  وأ  ةحئال  بتكتل  ةقرو  كل  دجن  نأ  انیلع  .كبناج  نم  فیطل  اذه  مك  : " ةمستبم هتبجأ 

". لیبقلا اذه  نم 
". كتفاخإ أشأ  مل  ينّنكل  ًادّكأتم ، تنك  امّبر  : " ًالئاق كحض 

". كسفنب ةفرعم  رثكأ  تنأ  : " ًالیلق تكحض 
". كّبحأ انأ  ًاذإ ، ًانسح  : " لاق

ةملظم ضرأ  يف  هقیرط  ّقشی  راطقلا  ناك  امنیب  اّنم ، ةبرقم  ىلع  يخأ  دوجو  نم  مغرلا  ىلع  هتقناع 
.ةضماغو

، ّيدیب هتبّلق  .ةاكاحملا  تانایب  ىلع  يوتحی  يذلا  بلصلا  صرقلا  تجرخأو  ـي ، بیج ىلإ  يدی  تددم 
سیل ناكملا  ترّكف : .مهنب  ةكرحلا  كلتب  سوكرام  انیع  تقّلعت  .بورغلا  سمش  ةّعشأ  هیلع  تسكعناف 

. ًامامت سیل  ًانمآ ،
* * *

ال .نآلا  نیذوبنملا  لثم  انحبصأ  .امهؤاضعأ  تّتشتو  ةعاجشلاو ، تاذلا  ناركن  اتعامج  تراهنا 
.ةایحلاب اهّدمت  يتلا  ةرجشلا  نم  تطقس  ةقرو  لثم  ءامتنا ؛ الب  انأف  ينرظتنت ، يتلا  ةایحلا  يه  ام  فرعأ 

الو اهتاذل ، ةركانلا  سیرت  دعأ  مل  .نیقیلاو  قیرطلاو ، ىوأملا ، تدقف  .انفلخ  ءيش  ّلك  انكرتو  انرسخ  دقل 
.ةعاجشلا سیرت 

.كلتو هذه  نم  ّمهأ  ًائیش  نآلا  حبصأ  نأ  ّيلع  هّنأ  ّنظأ 

ىهتنا
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