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بتاكلا نم هيونت

 يف برعـــلاو Bينيطـــسلفلا ىرـــس+ا ةايـــح روصـــت ،ةيخـــيراـــت ةمـــحلم »عباـــص+ا قانـــع« ةـــياور
 نـــــم تـــــناـــــع ،ةيقيقـــــح اهـــــتايصخـــــشو اهـــــثادـــــحأ ةيبـــــلاـــــغ ،ضيغبـــــلا ينويهصـــــلا لKتـــــحIا نوجـــــس
 فــــلؤ_ا لايــــخ نــــم ةــــياورــــلا يف ةيــــساــــس+ا تايصخشــــلا ضعــــب نكــــل ،ناجســــلا ديــــقو ،نجســــلا
 درـــــجم يهف ضر+ا ىلع ةدوـــــجوـــــم ءامـــــسأ عم تقـــــباطـــــت نإـــــف ،ينفلا لمعـــــلا فورـــــظ اهتضتـــــقا

 .ةفدص
 ،مـهراكـفأـب لوجـي اـم فشكـتو ،مهفعـض تاظـحلو ،ىرـس+ا تIوطـب دـصرـت »عباـص+ا قانـع«

.يسايسلا باطخلا نع ديعب يبدأ بلاقب ،مهقشع صصقو ،مهبولقو ،مهمKحأو



ءاده=ا

 ،ةـــفاقثـــلاو ،ملعـــلا قـــيرـــط يماـــمأ اوحتـــفو ،ماـــقر+او ،فورـــحلا بـــترأ فيـــك ينومّـلـــع نـــيذـــلا ىلإ
 .بد+او

 ،يناــفرــعو ،يرــيدقــت لــجسأ ،ةلــماــك ةيــسارد ةلــحرــم وأ ،اــًفرــح ينوملــع نــيذــلا ،اـًـعيمــج مهيــلإ
.مهئامسأ ركذت يف ةركاذلا ينفعست مل نيذلا نم رذتعأو ،»عباص+ا قانع« ةياور مهيدهأو

:ةيميلعتلا لحار_ا بسح ءامس+ا

 يزوـــــــف ،نكـــــــي يحتف خيشلا ،مـــــــحلم فـــــــيرـــــــش ،ينيسحلا ديعـــــــس ،سيمـــــــخ عيدو :ةذـــــــتاـــــــس+ا
 فــــسوــــي ،يراصــــن+ا يمهف ،حطوــــط ميــــهارــــبإ ،يبيشاشنــــلا يلدــــع ،طوؤاــــنر+ا لــــماــــك ،يركبــــلا
 ،لاخنـــلا رطـــم ،ةنيطـــق نايفـــس ،بصـــع وـــبأ يمزـــع ،ةشتنـــلا ليلـــجلا دبـــع ،قKحـــلا ديـــلو ،رفظ_ا
 ،راجنــلا فــسوــي ،يريــماــمزــلا رداقــلا دبــع ،ســيردإ سراــف خيشلا ،يرمنــلا رــهاــط ،ةبــهو قيــفوــت
 ،يوامـــيرـــلا ليـــعامـــسإ هيبـــن ،لKـــه قيـــفوـــت ،يبارـــلا بـــتار ،مـــناـــغ دمـــحأ تدوـــج ،ينIوجـــلا بوـــيأ
 حتف يذـلا ةيـبرـغ وـبأ داهـن لـضافـلا يبر_ا اًريـخأو ،ةلـيدـع Bـمأ ،ينيسحلا ميـهارـبإ ،رـباـج يزوـف
.لباقم نود اهيعارصم ىلع )ةيميهارب�ا( هتسردم باوبأ يل



)١(

١٩٧٨
 ءدــب Bنلعــم ةلــمرــلا نجــس فرــغ باوــبأ نوحتفــي نوــناجســلا أدــب ،اــًـــحابــص ةــسداســلا ةــعاســلا

 مهـــــموـــــي اوؤدبيـــــل ةـــــحاســـــلا ىلإ جورـــــخلا ىلإ نجســـــلا كـــــلذ يف ىرـــــس+ا قـــــباســـــت .دـــــيدـــــج موـــــي
 ضعــــب نوبعلــــي كــــلذ دعــــب ،يحابصــــلا مــــهراوشــــم هــــب نوؤدبــــي اــــم لوأ وــــه ضــــكرــــلا ؛ةــــضاــــيرــــلاــــب
.ةنكم_ا ةفيفخلا نيرامتلا

 I ،نجســلا يف لو+ا يضاــيرــلا وهــف ،ةــحاســلا ىلإ Bــلزانــلا لوأ )أ( مســق يف راجنــلا يلع
 .لبحلا طن اهيف امب ةيضايرلا هباعلأ ةسرامم نود رمي اًموي كرتي

 نوـــسرامـــي نـــيذـــلا اـــًــــــــصوصـــخ هتـــفرـــغ ىرـــسأ ظاقـــيإ ىلع لمعـــي حابصـــلا يف ظقيتـــسي اـــمدنـــع
 ةــــسرامــــم بحــــي I مهضعــــب لــــب ،اًركبــــم ظاقيتــــسIا نوبحــــي ىرــــس+ا لــــك سيلــــف ،هعــــم ةــــضاــــيرــــلا
 مونــلاــب نومعنــي مهــكرتــي I يذــلا ،يلع نــم Kًجــخ اهــسرامــي نــم مهنــمو ،اهنــم لــقاثتــيو ،ةــضاــيرــلا

.اًحابص
.مونلا نم مهأ ةضايرلا -
:عباتي مث ،اًمئاد مهل لوقي اذكه
 تـقو يف ،هتحـص ىلع ظـفاحـتو ،ضارـم+ا هنـع عنمتل يمسجلا ريـس+ا حKـس ةـضاـيرـلا  - 

 ةـــفاـــضإ ،نجســـلا يف ةيحصـــلا طورـــشلا رـــفوـــت مدـــعو ،يبطلا لامـــه�ا نـــم ىرـــس+ا هيـــف يناعـــي
.ىرخأ تاونس مهرظتنت امبرو ،مهضعب اهاضق يتلا ةليوطلا رس+ا تاونس ىلإ

I و ،ةلـــيوـــط ودعـــلا عم ةـــكرع_اـــف ،رـــس+ا نـــم مـــهررـــحت نأ ةروثـــلا عيطتـــست ىتم ملعـــي دـــحأI 
.سافن+ا طاقتلاب انل حمست

:هل لاقو ميلس نم يلع برتقا
.كراظتناب نوكأس ،رخأتت I ،بابلا حتفيل ناجسلا ءاج ،ميلس اي ضهنا -
 مهــنأــك نوضــكرــي ىرــس+اــب جعت ةــحاســلا تــناــك ٍناوــث .ءانجســلا ةيقبــك ةــفرغــلا نــم يلع جرــخ

.لاتق تاركسعم يف يمويلا مهبيردت نوسرامي مهنأك وأ ،برح روباط يف
 مهتـــضاـــيرـــب مهـــف ،مهكلمتـــي ةـــحارـــلاـــب روعـــشو ،مهـــماســـجأ نـــم ببصتـــي قرعـــلا أدـــب ةرتـــف دعـــب

.مهماسجأ نم ضارم+او ،لسكلاو ،لومخلا نودرطي ةيحابصلا
 تاظـحل دعـب .لبحـلا مادختـساـب ةـحاسـلا طـسو يف ميلـس عم أدبـيو ،ضـكرـلا نـع يلع فـقوتـي

 رثكــتو ،ةقلــحلا لوطــتو ،نورــخآو ،نايلــع دمــحمو ،مــساقــلا رمــع مــث ،يرميقــلا اطــع مهيــلإ مضنــي
 بذعـــي ىقيسوـــم توـــص اهـــنأـــك ضر+ا برضـــت يهو ةقـــحKت_ا اهـــتاوـــصأ ىلإ عمتـــستف ،لابحـــلا
.حابصلا ةعاس اهعامس

:ليلخ هل لوقي .مونلا ىلإ دوعي ،ههجو لسغي نأ دعبو ،هتفرغ يف دمحأ ظقيتسي



؟روطفلا ىلإ بهذت نلأ -
.مونلا يف ةبغرب رعشأ -
.مويلا كبقاعيس ؟ةحاسلا ىلإ يلعب قحلت مل كنأ يفكي Iأ ،ْضهنا ،اًمون كيفكي -
 ناسـن�ا رعشـي I اـًنايـحأ .موـي لـك ةـضاـيرـلا سرامـن نأ اـندـيرـي ،ليلـخ اـي يلع رـمأ بيجـع -

.ءيش يأ لمع يف ةبغرلاب
؟مونلا ىوس -
.دمحأ كحضي
 .يتايركذ رحب يف اًحباس يقلتسأ نأ بحأ نكل ،ن�ا مونلا عيطتسأ نل -
؟حابصلا يف تايركذ -
 ريـــس+ا لواحـــي اـــمدنـــع ليلـــلا يف اـــًنايـــحأ !ىتم فرعـــت I ،راذـــنإ نود كمـــجاهـــت تاـــيرـــكذـــلا -

 ناــــك ةليمــــج مKــــحأ نــــم ظقيتــــسي اــــمدنــــع حابصــــلا يف ىرــــخأ اــــًنايــــحأو ،مونــــلا ىلإ دولــــخلا اّنــــم
.تاظحل لبق اهيف شيعي

؟سمأ موي تملح اذامب يل لق .�ا ..�ا -
.يلع هتلطع كنكلو ،مونلا ىلإ دوعأس تنك ،ليلخ اي هتقو اذه سيل -
.انراظتناب ن�ا بابشلاف لك+ا ةعاق ىلإ بهذن انعدو ،ضهنا اًذإ -
.لك+ا ةعاق هاجتاب ارداغ مث ،ةيداعلا هسبKم سبلو ،ههجو لسغ .دمحأ ّبه
 ،ةضيـب ؛روطفـلا ةينيـص ىلع اولصحيـل روـباطـلاـب نوفقـي برعـلا ىرـس+اـب ةئيلـم ةـعاقـلا تـناـك

 يف هــنومســي يذــلا ديمســلا ضعــبو ،نــيرــجرــم ،زبخــلا نــم ليلــق ،ىبر_ا ضعــب ،نوتــيز تابــح ٤
 ،ركسـلا ضعبـب اهـنوطلـخي ،ديمـس ةوKـح ىرـس+ا اهيمسـي Bـح يف ،)اسـياد( ةـيربعـلاـب نجسـلا
 ةبـــــجوـــــلا يهف ،ةيـــــساـــــس+ا حابصـــــلا ةبـــــجو اهـــــنودعـــــيو ،انـــــيرـــــجر_او ىبر_اـــــب اهطلـــــخي مهضعـــــبو
.ةرثكب مدقي يذلا ياشلا ىلإ ةفاضإ ،ديج لكشب ةنخاسلا ةديحولا

 لوــــصو عم نكــــلو ،دــــحاو تــــقو يف عيمــــجلل عستت Iو ،ءيشلا ضعــــب ةعــــساو ماعطــــلا ةــــفرــــغ 
 ةريبـــــك ةدع_ا تIواطـــــلا .ةـــــعاقـــــلا نـــــم جرـــــخ دـــــق مهضعـــــب نوكـــــي لـــــك+ا مKتـــــسI ريـــــخ+ا جوفـــــلا
 دمـــحأ لمـــح .ىرـــسأ ةرـــشع يلاوحـــل اهنـــم لـــك عستت ،اهـــب ةطبـــترـــم لـــب ةـــكرـــحتم ريـــغ اهيـــسارـــكو

 ،يواسيعـلا يناـه ةداعـلاـك هعـم سلـجي ناـكو ،يلع اهيـلإ سلـجي يتلا ةـلواطـلاـب قحتـلاو هتينيـص
.نورخآو ،مساقلا رمعو ،بستح_ا دومحمو ،يمساوقلا ناندعو

 ةـــــعاقـــــلا ىلإ لزـــــن مـــــث ،دراـــــب مامـــــح ىلع لصـــــحو ،ةيـــــحابصـــــلا هتـــــضاـــــير ىهنأ دـــــق يلع ناـــــك
 يذـلاو ،ريبكـلا مامـحلاـب Iإ كانـه نـخاـس ءاـم Kـف ،فرغـلا لـخاد رـفوت_ا وـه درابـلا ءا_ا .اًطيشـن
.مويلاب ةددحم تاعاس هل

:امهآر نأ دعب ليلخو دمح+ يلع لاق
!مويلا امكدهاشأ مل ؟امتنأ نيأ ،ىلاسك اي -



:هل لاقو ،دمحأ كحض
.كمامأ نحن اه ؟انرت مل فيك -
 .لك+ا مامأ امتنأ ؟يمامأ ...اه اه اه -
.ناترم ،عوبس+ا يف ةرم ،ةلمم موي لك ةضايرلا ،يلع اي -
:ليلخ لمكأ
؟موي لك نكلو ،ةثKث -
 :يلع لاقف
؟موي لك دحاو لك لكأي Iأ -
.عوجلاب رعشن انن+ لكأن نحن -
 رعشــي نأ نود ناســن�ا لــكأــي اــًنايــحأ نكــلو ،لــك+ا نــع متفــقوتــل امــبر عوجــلا Iوــل ،اًنســح -

.عوجلاب
؟فيك -
:Kًئاق مساقلا رمع لخدتف
 .رئاجسلا نوبرشت وأ ،هكاوف ةبح وأ ،روذبلا وأ ،قتسفلا نولكأت امدنع ،Kًثم -
 .اهلكأي وهو ةعتمب ءر_ا رعشي امبرو ،ةداع تIوكأ_ا ضعب -
 :رمع درف
 .روفلا ىلع متلزنل ةضايرلاب نوعتمتست متنك ول ؛ةعت_ا ،هيلإ لوصولا تدرأ ام وه اًمامت -
 .ميظنت ريغ نم كنأ نم مغرلا ىلع يلع لثم تنأ ،رمع اي ةفسلف ءيش لكل -
 :يناه لاقف
 مهلـك ،رـس+ا يف رايـخ هـنإ .رـخ�ا لثـم ناسـنإ لـك سيـل ،ةـضاـيرـلاـب مهقـحKـت I ،يلع اـي -

 .اًّيئاهن اهسرامي I مهضعب نكلو ،مسجلل ةديفم اهنأ نوفرعي
.حابصلا ةيحت مهيلع اًيقلم فقوتو ،لك+ا ةينيص Kًماح مهنع اطع ّرم
؟رابخ+ا رخآ متعمس له -
- I، ؟تعمس اذام
 هيمستــسو بقنــلا يف دــيدــج نجــس حاتتــفI ططــخت نوجســلا ةرادإ نإ لوقــت رابــخ+ا رــخآ -
 بــسح مضيــس نجســلا اذــه نإــف ،فحصــلا اهلــقانتــت يتلا تاــمولع_ا بــسحو ،»ةحفــن« نجــس
 كــلذــك مهــنورــي نــم وأ ،نوجســلا فلتخــم يف ىرــس+ا ةدايــق ينعي ،)ةيــماحــلا سوؤرــلا( مــهريبعــت
 ىرــــسأ ضعــــب لقــــن نــــع ،اًـــــــــضــــيأ ،رودــــي ثــــيدــــحلا نكــــل ،عاطقــــلا وأ ةفضــــلا ينطاوــــم نــــم ءاوــــس
 .روطفلا دعب ثدحتنسو قافرلا عم روطفلا لوانت+ بهذأس ،لاح لك ىلع .كانه ىلإ سدقلا

:بستح_ا دومحم لاق
؟ديدجلا اهنجسب نوجسلا ةرادإ دصقت اذام -



:يلع لاق
 ةرادإ نوهـجاوـي اوحبـصأو ،تاراصتـنIا نـم دـيدعـلا اوققـح دقـف ،ىرـس+ا ةدارإ رـسك دـيرـت -

 ،نوــــــــكراعتــــــــي ىرــــــــس+ا ناــــــــك امنيــــــــح تاينيعبــــــــسلا لوأ لثــــــــم سيــــــــلو ،دــــــــحوــــــــم لكشــــــــب نوجســــــــلا
.مهيلع جرفتت نوجسلا ةرادإو ،نورجاشتيو

:ناندع
 اــــًــــسوؤر انــــنوّدعــــي لــــه ؟دــــيدــــجلا نجســــلا ىلإ سدقــــلا ىرــــسأ ضعــــب لقنــــب نودصقــــي اذاــــم -

؟اًضيأ ةيماح
:يناه هيلع در
 ثيــح ةلــمرــلا نجــس يف ن�ا مهلــك ،سدقــلا ناكــس نــم ىرــس+اــف ،رــخآ باســح اهــل امــبر -
 مظعـم فرغـلا يف نوروشحـم ،تاـشرـف I ،ةّرـسأ I ،ىرـخ+ا نوجسـلا نـم فـخأ رـس+ا طورـش
 نــم نوــجرــخيو ،ةّرــسأــب نوعتمتــي ةلــمرــلا ىرــسأ اميــف ،فرغــلا يف نولــكأــي ،ليلــلا لاوــطو ،راهنــلا
.خلا ...نويزفلت مهيدلو ،راهنلا لاوط فرغلا

:اًقلعم مساقلا رمع لاقف
 نـل سدقـلا ىرـسأ عم ةفلتخـم نوجـس نـم ىرـسأ عمـجت اـمدنـع اهـنأ نوجسـلا ةرادإ دقتعـت -

 دــــق ،دــــيدــــجلا نجســــلاو انــــه Bــــب قرفــــلا نورــــي اــــمدنــــع سدقــــلا ىرــــسأ ن+ ،ةهــــجاو_ا اوعيطتــــسي
؟نوجسلا ةراد� نوملستسي

؟نوجسلا ةرادإ انبلاطت اذامبو -
 لــك لصتيــل ةيــعامــجلا انــتدــحو ريسكــتو ،قــباســلا امــك اهعــيراشــم يف لمعــلا ىلإ جورــخلا -

.هدحول ةرشابم ةراد�اب ريسأ
 :مهل يلع لاق
 ةريسـم اهـنإ .تايحضـت نـم انفّـلـك امهـم مهـماـمأ رـسكنن نـل انـنأـب نوجسـلا ةرادإ ئـجافنـس -

.اهل اودعتساف ،ةليوط ةريسم ،بابش اي
 ةــندــهلا اــنررــق وــل ىتح ،ودعــلا عم مــئاد عارــص ةــحاــس نجســلا نإ ةرــم نــم رثــكأ مكــل تلــق -

 يذــلا سراحــلا لثــم نحــن .ةــصرفــلا هــل تحنــس املــك انيلــع ضاضقــنKــل دعتــسي اًـــمــئاد وهــف ،هعــم
 اًـــمـئاد انيلـع كـلذـل ،هـفدـه ىلإ للـستيل اـم ءيشب لغشنـي وأ ،اًوهـس وفغـي ةظـحل يمارـحلا هرظتنـي
.ةظحل لك يف ةهجاوملل نيدعتسم نوكن نأ

:Kًئاق يناه ملكت
.ديحو رايخ مامأ نحن ،رخآ رايخ انمامأ سيل -
:دمحأ قلع
.هل نامأ I سرش ّودع -
:اًحزام ليلخ لمكأ



.يلع عم كتضاير ةسرام_ اًحابص ظاقيتسIا كيلع دمحأ اي اذهل -
:ناندع لاقف
؟حابصلا يف تنأ نيأ نكل ،يلع ةراثإ ديرت ليلخ اي تنأ -
.اًركبم ظاقيتسIا بحأ I ينأب فرتعأ انأ -
.اه اه اه ،لك¤ل Iّإ -
- I.. I.. لك¤ل سيل.
:لمكأ مث ،تكس 
.مكعم ثدحتلاو ةيهبلا مكراونأ ةدهاش_ نكل -
 يف ءيش قبــي مــلو ،روطفــلا نــم اوهتــنا دقــف ،فرغــلا ىلإ ةدوعلــل اودعتــساو ،عيمــجلا كحــض

 نأ اـــمإ ،ةدودـــحم مهـــماـــمأ تارايخـــلاو ،مهيفكـــت داكـــت لـــك+ا ةيمكـــف ،ءيش لـــك اولـــكأ .يناوصـــلا
.لكأت I وأ لكأت

.اهلعشأو هتراجيس ليلخ جرخأ .هثيدح عباتيو ليلخ عم يشميل ةحاسلا ىلإ يلع هجوت
:يلع هلأس
؟نخدت تلز امأ -
..موي لك يلع هحرطت هسفن لاؤسلا -
.Bخدتلا نع فقوتت ىتح كيلع هحرطأ لظأس -
.يلع اي بعص -
؟اًّينطو اًدئاق ؟Kًضانم تسلأ ؟اذا_ -
 ،لــــكأــــنو ،هركــــنو ،بحــــن ،سانــــلا لــــك لثــــم رــــشب نحــــن ؟ىرــــخأ ةنيــــط نــــم نولــــضان_ا لــــهو -

.ةايحلاب رعشن نلف ءايش+اب عتمتسن مل نإ ،برشنو
!ليلخ اي ةحصلاب رضم هنكلو -
؟كل لوقأ اذام نكلو ،فرعأ �او ،فرعأ -
؟كتدارإ نيأ -
 هــــنإ ،ناســــن�ا ةدارإ ددــــحي نــــم Bــــخدتــــلا سيــــل !»ةحفــــن« ىلإ اــــنولقنــــي اــــمدنــــع اهــــبرجتــــس -

 يشتو ورتــساــك روــص رــت مــلأ .هليبــس يف ةيحضتلــل دادعتــسIاو نــطوــلا اذــهل يحورــلا نامــي�ا
 ،اًرـــيزو ترـــصو ةـــلود انـــل تراـــص نإ فاـــخأ .هـــنونـــخدـــي راجيســـلا نولمـــحي مـــهو نولـــتاقـــي ارافيـــج
.Bخدتلا مدع روتسدلاب انيلع ضرفت

.تعطتسا نإ اهلعفأس -
.اه اه اه ..كبختنأ نل -
؟مكحلاص يف ام نوهركت اذا_ -
.مهحلاصل هنوري ام مهسفنأب اوراتخي نأ نوبحي يلع اي سانلا ن+ -



)٢(

 يلع ةراــيزــل اًدادعتــسا رــكابــلا حابصــلا اذــه اهسفنــب )راجنــلا يلع ةدــلاو( ديعــس مأ ترضــح
 ،رمـــح+ا بيلصـــلا قـــيرـــط نـــع ةرـــم ؛رـــهشلا يف ناـــتّرـــم نجســـلا ىلإ ةراـــيزـــلا .ةلـــمرـــلا نجـــس يف
.ينيطسلفلا رمح+ا لKهلا قيرط نع ةيناثلاو

 كانـه نـمو ،ةيعمـجلا رقـم برـق يلاـه+ا عمـجتي ثيـح ،رمـح+ا لKـهلا قـيرـط نـع ةراـيزـلا مويـلا
 .نجسلا ىلإ تKفاحلا مهلقنت

 ةديعـب تـسيل ةـفاس_ا نأ نـم مـغرـلا ىلع اــًــحابـص ةـسداسـلا يلاوـح اًركبـم تKـفاحـلا كرـحتت
 Iإ نجسـلا نـم دوعـت I ةلـفاحـلاـف ،Kًـيوـط اًتـقو ذـخأـت يلاـه+ا عم ةراـيزـلا نكـل ،ةلـمرـلا نجـس نـع
 نولـجسي نوـناجسـلاـف ،كـلذ نوكـي ىتم دـحأ فرعـي Iو ،يلاـه+ا نـم ريـخ+ا جوفـلا روزـي نأ دعـب
 جاوــفأ نأ امــك ،يلاــه+ا ةايــح اوصغنيــل كــلذــب نوــمزتلــي I اــًنايــحأ مهنكــلو ،رودــلا بــسح سانــلا
.دوهيلاو برعلا نويئانجلا مهنمو ،ىرس+ا مهنم ؛اًعم ءانجس ةعومجم لك متت تارايزلا

.اًركبم مهتويب ىلإ نودوعي مهتارايز يهتنت امدنعو ،مهتارايسب اًركبم نوتأي يلاه+ا ضعب
  ءاــنإو ،Kــيدــترــم ،ةنبــج ؛تاشتــيودــناســلا ضعــب اهيــف تعــضو يتلا اهتبيقــح ديعــس مأ تلمــح

 ةـلوـخ ةيـفاحصـلا ىلإ ةـفاـضإ ،هـل قـيدـص عم اًّيلـع روزتـس مويـلا اذـه يفف ،هـكاوفـلا ضعـبو ،ءاـم
 عاـــضوأ نـــع يلع نـــم راسفتـــسIا تدارأ يتلا ناســـن�ا قوقـــح ةســـسؤـــم يف ةلـــماعـــلا Bـــهاـــش
 اهــب حومســم ةراــيزــلاــف ،مويــلا اذــه ديعــس وــبأ اهعــم يتأــي نــل كــلذــل ،ةلــمرــلا نجــس يف ىرــس+ا
 مأ عقوتـت ماـع لـك .فـقوتـت نـل تاراـيزـلاـف ،ةـمداقـلا ةر_ا يف روزيـس هنكـل ،صاخـشأ ةـثKثـل طقـف
.ريغتي ءيش Iو رمت تاونسلا نكلو ،ىرسأ لدابتب يلع نع اوجرفي نأ ديعس

 تلقتـسا كانـه نـمو ،زوجـلا يداو يف تيبـلا نـم ديعـس مأ تـكرـحت اـًــحابـص ةسـماخـلا ةـعاسـلا
 نـم بـيرقـلا رمـح+ا لKـهلا وحـن تـهجوـتو اهتبيقـح تلمـح كـلذ دعـب ،ةرـهاسـلا باـب ىتح ةلـفاحـلا
.ناك_ا

 يتلا ةـــلوـــخ ةيـــفاحصـــلا اهنـــم تـــبرتـــقا اهـــلوـــصو روـــف .كانـــه نورظتنـــي ىرـــس+ا يلاـــهأ ناـــك
:اهتردابو ،اهلبق تلصو

.ديعس مأ اي ريخلا حابص -
.اتقناعت
؟انه تنأ ،رونلا حابص Kًهأ -
.ةرايزلا رسخأف رخأتأ نأ ديرأ I ،اًعبط -
؟ةطيشن ةيفاحص كنأ ودبي -
.ةيلودلا تاسسؤملل مهتوص عمسُن نأ ؛هب مايقلا اننكمي ام لقأ اذه -



.كئادعأ ىلع بر اي كيوقي �ا ،يتنبا اي  عمسي دحأ I �او ،ةلوخ اي خآ -
.نوررحتي ىرس+ا لك �ا ءاش نإ ،يفاخت I.ديعس مأ اي ةليوط انتريسم -
 ينعي ،دــبؤ_ا نجســلاــب موكحــم هــن+ ىرــسأ لدابتــب Iإ يلعل لــمأ نــم اــم ،كنــم عمسي �ا -

ّرح هارأ نأ ىنمتأ ،نجسلا نم جرخي نل .ةحاترم انأو تومأ اهدعب مث سرعلا ةلذب يدتري ،اً
.ناتعمد اهيتنجو ىلع تلاسو ديعس مأ انيع ترمحا
:ديعس م+ لاقو ،هرمع نم BثKثلا يف ودبي باش امهنم برتقا ةأجف
.ديعس مأ يتلاخ اي ريخلاب كحبصي �ا -
:اهعومد تحسمو ديعس مأ هيلإ ترظن
ّ.ينُب اي Kًهأ ؟رماع ْنَم -
:اهل تلاقو ةلوخ ىلإ ترظن
.اًّيلع روزي مويلا انعم ءاج ةبعجلا رماع اذه -
:رماعل تلاق مث
...ةيفاحص ،ةلوخ هذه -
:رماع لأسف
؟ناسن�ا قوقح ةسسؤم نمأ -
؟لبق نم اهفرعت له -
 ىلع راــن نــم رــهشأ ةــلوــخ .ىرــس+ا نــع اــهرــيراقــتو اهــتاــطاشــن نــع تأرــق ينكلو ،قتلــن مــل -

.ملع
:ةلوخ هل تلاق
.كتلماج_ كل اًركش -
:تلاقو اهتعاس ىلإ ترظن
؟انيلع نودانيس ىتم ،ةسداسلا نم ةعاسلا تبرتقا ن�او -
:ديعس مأ تلاق
 يلاــــــه+ا ىلع يدانيــــــس ءامــــــس+ا ةمــــــئاــــــق لمــــــحي حارــــــف بوقعــــــي اذــــــه ،كانــــــه ارُظــــــنا ،ن�ا -

.ةلفاحلا ىلإ دوعصلل بيترتلاب
؟اذكه اًمئاد له ؟ديعس مأ اي ىضوفلا هذه ام -
 نوكــي نــَـم يلاــه+ا رــجاشتــل هــيدــل ةمــئاقــلا Iوــل ،ريغتــن مــل برعــلا نحــن اذكــه ،رــماــع اــي خآ -

.لو+ا
؟ىضوف ىرس+ا يلاهأ ؟لوقعم -
.ينب اي ايندلا لاح اذه -
 دــح+ حمسي I ،ريــسأ لــهأ ىلع ىداــن املــكو ،مــهارــسأ ءامــسأــب مهــيدانــي أدــبو بوقعــي برتــقا



 .راجنلا يلع لهأ ىلع ىدان قئاقد ةدع دعب .مهنم صاخشأ ةثKثل Iإ ةلفاحلا ىلإ دوعصلاب
 .ىلو+ا ةلفاحلا ىلإ اوهجتاو اهتبيقح اهنع لمحو رماع اهدعاس دقو ديعس مأ تمدقت
 وأ ،نKقســع نجــسو سدقــلا Bــب ةــفاس_اــك ةلــيوــط تــسيل سدقــلاو ةلــمرــلا نجــس Bــب ةــفاس_ا

 نأ لبـق عبـسلا رئـبو ،نKقسعـب اـهأدـب ،ةريثـك نوجـس يف اًّيلـع اهنـبا تراز ديعـس مأ .عبـسلا رئـب
.ةلمرلا نجس ىلإ اًريخأ لقني

 لبـقو ،فوـقوـلا تارايسـلاو تKـفاحلـل حمسي ثيـح ةيـجراخـلا نجسـلا ةـحاـس ةلـفاحـلا تلـصو 
 نوكـي نأ لواحـي مهنـم لـك ،دادعتـسIا ةبـهأ ىلع اوفـقو دـق بابـشلا ضعـب ناـك ةلـفاحـلا فقـت نأ
 لدـــــــب مهسفـــــــنأ اومظنـــــــي نأ ديعـــــــس مأ مهتبـــــــلاـــــــط ا_اطـــــــل ،ةرـــــــم لـــــــك يف اهسفـــــــن لـــــــكاش_ا ؛لو+ا
.اهل عمسي دحأ I نكلو ،قباستلاو رجاشتلا

 بتكـــم هاجـــتاـــب هـــبراـــقأ تاـــقاطـــب لمـــحي مهنـــم لـــك بابـــشلا زفـــق ،بابـــلا حتفو ،ةلـــفاحـــلا تفـــقو
.جوفلا رخآ يف مهظح نوكيسف ضكرلا نوعيطتسي I نيذلا امأ ،راوزلا ليجست

:ديعس م+ ةلوخ تلاق
.رودلا ىلع فقأو بهذ+ كتقاطب ينطعأ -
:رماع لاقف
.اهيّلَسو ديعس مأ عم يقباو ،مكتاقاطب ينوطعأ ،فقأس انأ !ولو -
.ليجستلا بتكم ىلإ هجوتو تاقاطبلا لمح
 ىلإ نوـــمداقـــلا سانـــلاو ،اـــًـــحابـــص ةعـــباســـلا يلاوـــح ةـــعاســـلا تـــناـــك .مويـــلا اذـــه راـــح سقطـــلا
 لKـهلا تKـفاـح لوـصو لبـق نورظتن_ا ناـك ،هرود رظتنـي لـك ،اـًبرـعو اًدوهـي ،تائ_اـب ةلـمرـلا نجـس
.تKفاحلاب Bمداقلا نم رثكأ

:ةلوخ اهل تلاق .ةلوخ تسلج اهبناجبو نيرظتن_ا عم ديعس مأ تسلج
.مهلك ىرس+ا لهأ دعاسيو ،ديعس مأ اي كدعاسي �ا -
؟كانبعتأ نوكن I نأ �ا ءاش نإ .كمامتهI اًركش .يتنبا اي كيلخي �ا -
- I.. I.. ةراـيزـلا هذـه ينتفرـش يتلا اـنأ ؟فيـك. I ـفرعـتB هلـباـقأـس ينن+ ةرورـسم اـنأ مـك، 

.نوجسلا عاضوأ بيترت يف هرودو ،هتعاجشو ،هتمكحو ،يلع نع ريثكلا تعمس دقف
:اهل تلاق مث ،تتمص -
؟هولقتعا امدنع كروعش ناك فيك ،ديعس مأ اي ينيثدح -
.وه Iو انأ ول تينمتو ،يمسج نم علخنا يبلق نأ تسسحأ -
؟تيبلا نم هولقتعا له -
- I ـف�ا لواحـف ،اًنيمـك هـل اولمـع مهـنأ ودبـيو ،ةمهـم يف ناـك يلع ،يتنبا اـيKمهنكـلو هنـم ت 

.مهيديأب اًريسأ عقوف ،هعم صاصرلا دفن دقو ،هوقوط
؟ّيح ريسأ هنأ تفرع فيك -



 هــنأ �ا دمــحأ .دهشتــسا هــنأ اهنيــح تاــمولعــم انتلــصو دقــف ،ةلــيوــط ةرتــف دعــب Iإ فرعــن مــل -
ّح لاز ام .ايً

؟ترعش فيك ،ةرم لوأ هترايزب تمق امدنع -
 ناــك .هــفرــعأ يذــلا اًّيلــع نكــي مــل ،روهــش ةــثKــث نــم رثــكأ هــلاقتــعا ىلع رــم نأ دعــب كــلذ ناــك -

 هانـيأر دـقو ،ةـكرـحلا ىلع ىوقـي I ناـك .شودـخو تامكـل راـثآ ههـجو ىلعو ،اًريثـك صقـن دـق هـنزو
 ضرعـــت هـــنأ ىكتـــشا يليئارـــس�ا يضاقـــلا ماـــمأ فـــقو اـــمدنـــعو ،ةمـــكاح_ا ىلإ هورضـــحأ اـــمدنـــع
 يضاقـــلا كحـــض .ىرـــس+ا لوـــح فينـــج قيـــثاوـــم لـــك هيلـــع قبطنـــت ريـــسأ هـــنأ عم حرب_ا برضلـــل
:هل لاقو Bعللا

 .اًريسأ سيلو برخم تنأ -
:يضاقلل لاقف ةموكحلا لثمم امأ
.مئان وهو ريرسلا نم عقو هن+ يلع هجو ىلع تامدكلا راثآ نإ -
؟هعم ِتثدحت له -
 ةيقـــب ناـــك .انـــيدـــيأـــب ديعـــس هوـــخأو هوـــبأو اـــنأ هـــل انـــحّوـــلو ،طقـــف هاـــندـــهاـــش ،انـــل اوحمســـي مـــل -

.ةمكح_ا ىلإ انعم مهذخأن ملف اًراغص يئانبأ
؟دبؤ_ا نجسلاب مكح اذا_ -
!هعم كابتشا ءانثأ لتق دونجلا دحأ نأ اوعّدا -
؟ةرشابم اًّيلع مترز ىتمو -
.هنجس نم رهشأ ةتس دعب يأ ،ىرخأ رهشأ ةثKثب كلذ دعب امبر -
؟رهشأ ةتس -
 ،ماــــي+ا هذــــه لثــــم سيــــل ،يتنبا اــــي بعــــصأ روــــم+ا تــــناــــك ماــــي+ا كلــــت يف ،ةــــلوــــخ اــــي معــــن -

.مايأ ةدع وأ Bموي دعب هترايزب نوحمسي
؟كآر امدنع كل لاق اذام -
.يرزأ نم دشي وهو ،يكبأ انأ ُتنك -
:يل لاق
.مكل ةداعسلا بلجنل ،اهعفدن نحن نطولا ةبيرض هذه ،يكبت I يمأ -
 طقـف انعـباـصأ ،هـقانـع عطتـسأ مـل .هدـلاو عباـصأ ىلع دـشو ،نابضقـلا كبـش نـم يعبصإ َل¬بَـق
 عوـمد يفخي نأ لواـح دـقو ،اًديعـس انعـم ناـك .اـهددـع فرـعأ I تارـم اهلّبـق ،تقـناعـت يتلا يه
:لاقو انل مستبا .فعض هنأ ىلع اهرسفن I ىتح انئاقلب هحرف

.ةلوخ اي ةعاسلا هتنت ملو ترم تاونس رشع .ةعاس ربص رصنلاف اوربصا -
:ةلوخ تلاق
 اهقــــئاــــقد ،اــــندــــي  ىلع اهعضــــن يتلا انتــــعاســــك تــــسيل ،رــــخآ باســــح اهــــل بعشــــلا ةــــعاــــس -



 ،Kًـماـك Kًيـج حبصت دـقو ،اـًماـع نوكـت دـق ،رصقـت اـًنايـحأو ،لوطـت اـًنايـحأ ،اهيـناوـث كـلذـكو ،فلتخـت
.Iًايجأ دتمت دق ةلماك ةلحرم ةياهن يف رصنلا ةعاس نوكت دق يردي نمو

؟هتعامج نم كنأ ودبي ،هتغلب Bثدحتت كنأك -
 انلثمـي هـنإ ،Bطـسلف لـجأ نـم ريـسأ هـنإ ،هسفـن ريـسأ سيـل يلع .هتـعامـج نـم بعشـلا لـك -

 KIًــجإ ينحنن لــب ،مارتــحIاــب هــل نــيدــن ينطو دــئاــق هــنإ ،ةيضقــلا زــمر هــنإ ،انــع ةــبايــن مــلأــت ،انلــك
.هل اًماركإو

.ًابعت ناك ،ءامس+ا ليجست نم رماع داع
:ديعس مأ هل تلاق
؟لصح اذام -
 ؟هروزتس اذا_و ؟يلع كبرقي اذامو ؟تنأ نَم ،ينولأس -
:مهل تلق
.اهيف لخدتلا نوديري تارايزلا ىتح ،�ا مهنعل .همأ عم هترايز ديرأو يمأ ةلاخ نبا هنإ -
.ملاظلا ىلع �ا -
 ديعـس مأ تـلاـق .اهتقـناـعو ،اهيلـع تمّـلـس ،ديعـس مأ نـم برتقـت نسـلا يف ةريبـك ةأرـما تـناـك

:اهل
.ةبعجلا رماع هقيدص اذهو ،اًّيلع روزت تءاج ةيفاحص ةلوخ هذه -
:ديعس مأ امهل تلاق ،رماع اهب بحرو ،ةلوخ اهيلع تملس
.هقيدصو نجسلا يف يلع ليمزو ميدق ريسأ ،حابصلا ليلخ ريس+ا مأ هذه -
:ةلوخ اهل تلاق
.كليح يدش ،ليلخ مأ اي لوزتو ةدش -
 اـًـــــشويـج I رظتنـن نـل ،رـس+ا نـم مـهرـيرـحت مكيلـع نـيذـلا متـنأ ،مويـلا بابـش اـي مكيـف ةمهـلا -

.فهكلا لهأك نومئان مهلك ،ةيمKسإ Iو ةيبرع
:ليلخ مأو ديعس م+ تلاقو تايتفلا ىدحإ مهنم تبرتقا مهثيدح ءانثأ
- I يف ينيطــسلفلا ريــس+ا مويــب لافتــحا كانهــف ،مداقــلا راذآ ٢١يف م+ا ديــع موــي ايسنــت 

 دعــــب دــــعو_ا ،نهــــفرعــــن يتاولــــلا تاهــــم+ا لكــــل تاوــــعد انهـــــّــجو دــــقو ،سدقــــلا يف Bفــــظو_ا يداــــن
.يرورض مكروضح ،اوسنت Kف عوبسأ

:رماع اهلأس
؟لفحلا يف نوكيس نمو -
:هل تلاق
 انــثدــحيل روهــش لبــق رــس+ا نــم ررــحت يذــلا ثيــغ فيطلــلا دبــع ذاتــس+ا ليــمزــلا كراشيــس -

.ةثيدح رابخأ هيدل نوكتسو ىرس+ا عقاو نع



:ةلوخ تلاق
.هعم راوح ءارج� ةصرف ،عئار ؟رضحيس ثيغ فيطللا دبع -
:هاتفلا تلاقف
.ماركلا دلبلا راجت نم اهانعمج يتلا ةيميركتلا ايادهلا ضعب ىرس+ا تاهم+ مدقنس -
:رماع لاق
 دـكؤيـل نهـب لفتحـي نـم ىلإ ةـجاحـب ىرـس+ا تاهـمأـف !ةـتافتـلا نـم اهلمـجأ اـم ،ةعـئار دوهـج -

.نهئانبأ عمو نهعم مهفوقو نهل
:اهتلأسو ديعس مأ اهيلإ ترظن
.ىرس+ا تاهمأب متهي اًدحأ نأ رعشأ ةرم لوأ -
.ىلو+ا ةوطخلا أدبي نم ىلإ ةجاحب انك نكل ،نهب متهن انلك -
:رماع لاق
.ةزئاجب عربتأ نأ دعتسم انأ ميظع -
 دبعـل اًركـش .ةـيافكـلا هيـف اـم اوـمّدـق ريخـلا لـهأـف ،زـئاوجـلا نـم ضـئاـف انـيدـل ن�ا ،كـل اًركـش -

 ددعـب هسفنـب عربـتو ،اـيادـهلا نـم ريثكـلا عمـج يف اـندـعاـس دقـف ،نـيدـلا حKـص عراـش يف سـيدـند
.ءايفو+ا Bطسلف راجتل لاثم لجرلا اذه ،اهنم

:لاقو هسأر رماع زه
.هلثم مهلك مهتيل ،قولخو عئار باش هنإ ،هفرعأ -
:ىدان ةأجفو ،ديدج جوف ءامسأ ىلع يداني ناجسلا ناك ،Bتعاس ماد راظتنا دعب
... ،حابصلا ليلخ ،يرميقلا اطع ،ةدوع بوقعي ،راجنلا يلع -
 كانــــهو ،يلاعــــلا نجســــلا روــــس لــــخاد ىلإ اولــــخد .سيــــئرــــلا بابــــلا وحــــن راوزــــلا  لــــهأ كرــــحت

.اًقيقد اًشيتفت مهشيتفت متي ىتح رودلا ىلع اورظتنا
 .ناجــــس مهشتفــــي لاــــجرــــلاو ،ةــــيدوهــــي ةــــناجــــس مهشتفــــت ءاسنــــلا ،Bمســــق ىلإ راوزــــلا مسقــــنا

 ثيــح ناجســلا ىدــل اهــكرتــيو سيــك يف اهعضــي ،ضارــغأ نــم هبيــج يف اــم لــك Bجســلا جرــخي
 ،اًـقيــقد اـًــــشيتفــت شتفيــل ةريغــص ةــفرــغ ىلإ رــئازــلا لــخدــي ،كــلذ دعــب ،هعــم ءيش يأ لاــخدإ عنمي
 دــكأتلــل همــف حتف رــئازــلا نــم بلطــي اــًنايــحأو ،مهــب هبتــشا نإ نولطنبــلا علــخ مهنــم بلطــي مهضعــب
.ىرس+ا ىلإ ةيرس ةلاسر لمحي I هنأ

 ىتح باــــب ىلإ باــــب نــــم مــــهداــــق يذــــلا ناجســــلا فلــــخ راوزــــلا كرــــحت شيتفتــــلا ءاهتــــنا دعــــب
 اولتـــحاو مهلبـــق اولـــصو دـــق مـــهؤانـــبأ ناـــك دقـــف ،Bفهلتـــم اًــعيمـــج اولـــخد .ةراـــيزـــلا ةـــعاـــق مهلـــصوأ
.ىرخ+ا ةهجلا نم مهدعاقم

 .هـناكـم فرعيـل ةيكبـشلا نابضقـلا فلـخ نـم هيـلإ ريشـيو ،ريـس+ا هـيدانـي رـئازـلا لـخدـي اـمدنـع
:يلع اهادانف ديعس مأ تلخد .كانهو انه ىلاعتت تاوص+ا تناك



.هديب اهل راشأو !انه انأ يمأ -
 لKــــخ اهضعــــب تلــــخدأ يتلا اهعــــباــــصأــــب هيلــــع تملــــس .هتــــيؤرــــل ةفهلتــــم ةــــعرــــسب هــــمأ تــــبرتــــقا

 اهــل سيــل نابضقــلا جراــخ !لــيوــط بايــغ دعــب عباــص+ا قــناعتــت نأ عورأ اــم ؛يدــيدــحلا كبــشلا
 لصتـــي اهـــلKـــخ نـــم ،بـــيرـــغ ساســـحإ عباـــص¤لـــف ،مهنيـــب نابضقـــلا لصفـــت نـــيذلـــل نكـــلو ،ىنعم
 قـناعتـت عباـص+ا تـناـك .يجراخـلا مـلاعـلاـب طبـترـي اهـلKـخ نـمو ،نابضقـلا فلـخ مـه نمـب ريـس+ا
 يلع هـلأسـي نأ رـماـع رظتنـي مـل ،رـماـع ىلع يلع ملـس ،لكـلا ىلع ملـسي لكـلاـف ،ةنكـم+ا لـك يف
:هل لاقف هسفن نع

.ةبعجلا رماع -
.ةبعجلا لآب Kًهأ -
:تلاقو هيلع تملس ،ةلوخ تمدقت
.ناسن�ا قوقح ةسسؤم نم ةيفاحص ،Bهاش ةلوخ -
:ديعس مأ هل تلاق
.كدنع ىرس+ا عاضوأ نع بتكتل ةلوخ تءاج -
.مكترايزل ديعس انأ ،اًعيمج مكب Kًهأ -
 ،ةـلاـسرـب هيـلإ عفدو ةـعرـسب رـماـع مّدقـت اميـف ،اهلمـحي ناـك رـكاكسـلا نـم ًةبـح مهنـم لكـل مّدـق

.بابشلا نم اهنإ هل لاق
 يك بــهذيــل ٍناوثــل مهنــم نذأتــساو ،همــف يف اهعــضوو ةلسبك_ا ةــيرــسلا ةــلاــسرــلا يلع لمــح

 ،يرميقـــلا اطـــع مـــث ،مـــساقـــلا رمـــع هدعـــبو ،ةدوـــع بوقعـــي ءاـــج اميـــف ،يلاـــه+ا ضعـــب ىلع ملـــسي
:بوقعي مهل لاق .اهراوزو ديعس مأ ىلع نوملسي ،حابصلا ليلخو

 ،فراعتــلاو ءاقلــل ةــصرــف اهــنإ ،نــيرــخ�ا ىلع انــم لــك ملــسي ةراــيزــلا فصــن يضقن اذكــه -
 نـــيذـــلا راوزـــلاـــف ،ةرـــم ةنـــس لـــك Iإ روزـــي I دـــق بابـــشلا ضعـــب ،مكتـــيؤرـــل ةديـــحوـــلا انتـــصرـــف هذـــه
.نوريثك مهرود نورظتني

:همأ لأس مث ،هناكم ىلإ يلع داع
؟يتاوخأو يبأ لاح فيك -
.كيلع نوملسي مهلك -
.انومترّون مكب Kًهأ -
:رماع هل لاق
 يف ىرـــس+ا Bـــب تاـــعارصـــلا نـــع ثدـــحتت ةيليـــئارـــس�ا ةـــفاحصـــلا ؟يلع اـــي لصـــح اذاـــم -

؟مهنم دحاو ةلمرلا نجسو ،نوجسلا ضعب
:يلع دهنت
 نحنــــــف ،مايصــــــلاو ةKصــــــلا نــــــم اًريــــــسأ عنمن I نحــــــن !ةلعتفــــــم لــــــكاش_ا هذــــــه ،رــــــماــــــع اــــــي -



 نوجــس يف رــشتنت تأدــبو ،نKقســع يف تاونــس ذنــم تلكشــت ةــعومــجم كانــه .اًـــــــــضــيأ نوملــسم
 رــيرــحتلا ةمظنــم نأ نوّدعــيو ،رــس+ا لــخاد يميظنتلا مازتــلIا نــم للــحتلا اهيــف بــلاطــت ،ىرــخأ
 لــــــخاد ةلكشــــــم هذــــــه .نوجســــــلا لــــــخاد ىرــــــس+ا ةدايقــــــب نوــــــفرتعــــــي Iو ،مهلثمــــــت I ةينيطــــــسلفلا
 ةريبــك تارغــث كانــه نوكتــسف ،اــهاوــه ىلع فرصتــت نأ ةّـلــشو ةــعومــجم لكــل انــكرــت ولــف ،نجســلا
 ثيــح ،تاينيعبــسلا علطم يف كــلذ ثدــح دقــل .لــكاش_او ®فــلا نوريثــيو سيــساوجــلا اهنــم ذفنــي
 مكــل بتــكأــس لاــح لــك ىلع ،هبــيرــختب حمسي دــحأ Iو ،عضوــلا انطبــض دقــل .اًئيــس انعــضو ناــك
.عوضو_اب ةيليصفت ةلاسر

:رماع ةيلع درف
 جراخـــلا يف ةوـــخ�ا ،ةيليصفـــت رابـــخ+ ةـــجاحـــب نحنـــف ،رـــخأتـــت I نكـــلو ،كتـــلاـــسر راظتـــناـــب -

.ةمكحب روم+ا ةجلاعم مكنوبلاطي
.اًدبأ كلذ ريغب حمسي I نجسلاب انعضوف ،فلآتلاو ةدحولا ىلع نوصيرح نحن -
:هتلأسو ةلوخ هيلإ ترظن
؟مهجKع ةراد�ا ضفرت ىضرم مكيدل له ؟ماع لكشب مكعاضوأ فيك -
 ةراد�ا نكـــلو ،ىرـــخ+ا نوجســـلا نـــم لضـــفأ انـــه انـــعاـــضوأ ؟كـــل وكـــشأ اذاـــم ةـــلوـــخ اـــي هآ -

 نوــــلواحــــيو ،ةنكم_ا ةــــعرــــسلاــــب ىضر_ا نوجــــلاعــــي I مهنكــــلو ،نوضــــفرــــي I مهــــنإ .انــــجKــــع لمهــــت
.ىفشتس_ا يف هصحفل لقني نأ لبق تاونس ضير_ا رظتني دقف ،فيوستلاو ةلطام_ا اًمئاد

؟ةنيعم تIاح كانه له -
.جKع ىلإ نوجاتحيو ضارمأب نوباصم بابشلا رثكأ ،ةريثك اًعبط -
؟ةلثمأ كانه له -
...دياع دمحأ لثم -
.كترايزل رهش دعب رضحأسو ةلماش ةمئاقب اندوزت نأ عيطتست له -
؟لئاسرلا بيرهت Bفرعت له ؟اهنيلمحتس فيك -
- I بجاولاب موقأس ،ْقلقت.
.كوطبض نإ كيلع فاخأ -
.ينه_او ينطولا يبجاوب موقأ انأ -
.رهش دعب كارأس ًانسح -
:هرس يف لاق ،اهتعاجشبو اهب ًابجعم اهيلإ رظني يلع ناك
.ةلوخ لثم ءاسنلا لك تيل ،Bطسلف ءاسن نه ءIؤه -
:همأ هل تلاق
 رداغتــسو وكــسوــم ةعــماجــب تقحتــلا دقــف ،باــحر كتــخأ مداقــلا عوبــس+ا كــتراــيزــل يتأتــس -

.ةفاحصلا ةيلك يف تلبق دقل ،رهش دعب



؟رفاستس باحر -
.تيز ريب ةعماج يف لوبق Bمأت عطتست مل -
؟ديرف نع اذامو -
 هـنأ فـسأـيو ،ريخـب هـنإ لوقـي ،ايـناطـيرـب يف ةبـساح_ا يف ةيـناثـلا ةنسـلا ىهنأ دـيرـف كوـخأ -

 اـــمأ .ةروـــص عم اًبـــيرـــق ةـــلاـــسر كيـــلإ لـــسرـــي نأ دـــعو هنكـــلو ،ةـــساردـــلاـــب لوغشـــم هـــن+ كلـــسارـــي مـــل
 اهــنإ كــل لوــقأ نأ تيســن .اهــجوزو اــهدIوأــب ةــلوغشــم ةــيداــفو ،مداقــلا عوبــس+ا كروزيســف ديعــس
.اًّيلع هيّمستس ركذ لفطب تقزر ول تممص دقو ،لماح

:اهل لاقو يلع مستبا
؟اهجوز قفاوأ -
.يلع اي انزمر تنأ ،كنوبحي مهلك ،رورس لكب -
:Kًئاق بقعو هسأر زه
.ديدج يلع انيدل نوكيس -
:ةلوخ تلاقف
.راجنلا يلع هلاخك نوكي نأ وجرأ -
:رماع لاق
.»هلاخل دلولا اثلث« لوقن نحن ،اًعبط -
:همأ تلاقف
؟هيدلاول متيقبأ اذامو -
.يقابلا ثلثلا هيب+ -
:خرصي اًناجس اوعمس ثيدحلا اوعباتي نأ لبق
!جراخلا ىلإ مكلك ،ةرايزلا تهتنا -
 ةلـــــباق_ا ةهجـــــلا يف نوـــــناجســـــلا بلـــــط اميـــــف ،ةرداغ_اـــــب يلاـــــه+ا نوبـــــلاطـــــي نوـــــناجســـــلا ءدـــــب

.مهفرغ ىلإ ةدوعلاب ىرس+ا
 داكــــلاــــب يتلا ةــــيدــــيدــــحلا نابضقلــــل ىرــــخ+ا ةهجــــلا نــــم مــــهدIوأو ،ةهــــج نــــم يلاــــه+ا فــــقو

 عباــــصأ ،ليــــحرلــــل اًدادعتــــسا مهعــــباــــصأ تكــــباشــــت .اهــــلKــــخ هعــــباــــصأ دمــــي نأ رــــئازــــلا عيطتــــسي
 ىلع اودّوعـــت نورـــخآو ،هـــعوـــمد يفخي نأ دـــهجي مهضعـــب ،راـــح قانـــع ةظـــحل يف اهـــنأـــك كـــباشتـــت
.مهتايح نم اًساسأ اًءزج تحبصأ ىتح Bعوبسأ لك فقاو_ا كلت

 نــم ،دومصــلا ىلع رارــص�او ،سيــساــح+او ،رــعاش_ا .BــهاجــتIا يف لقنــت عباــص+ا تــناــك
 اميـف ،ريغتـي مـل بلقـلا يف مهـناكـم نأو ،مـهوسنـي نـل مهـنأ مهـئانـب+ نودـكؤـي يلاـه+ا ناـك اهـلKـخ
.نوقاب دهعلا ىلع مهنأو ،ناجسلا رهق مامأ اونحني نل مهنأ مهيلاه+ نودكؤي ىرس+ا ناك

 اهـل اًرـكاـش اهيلـع دـش ،اهيلـع هـيدـي يلع عضوـف ،اًّيلـع عدوـت ةيـنامثـلا اهعـباـصأ ةـلوـخ تلـخدأ 



.هرعاشم تراثأ دق ةمعان اهعباصأ تناك .اهروضح
 فقــي ناــك يذــلا ةدوــع بوقعــي نــم برتــقا مــث ،هدــي ةضبقــب راوزــلا لكــل راــشأ ،اًــعيمــج مهــعّدو

 ةراـش مهنـم لـك عفرو اًــعـم مهـيدـيأ اوكبـش ،رـخ�ا بـناجـلا نـم فقيـل مـساقـلا رمـع ىداـنو ،هبـناجـب
.له+ا لكل ةيحت رصنلا

.Bعوبسأ لك فقو_ا كلذ ىلع ندوعت دقف ،تاهم+ا ضعب عومد تطقاست
.نوناجسلا اهدرط نأ دعب ةجراخ تلفقو اهيديب ةلوخ مهل تحّول
 نـــيذـــلا لاطـــب+ا ىرـــس+ا ضعـــب تراز اهـــنأ رـــخفب ترعـــش دـــقو ،ةراـــيزـــلاـــب ةديعـــس ةـــلوـــخ تـــناـــك
 اميـف ،فورظـلا لـك نـم مـغرـلا ىلع نودـماـصو ،انـم Iًؤافـت رثـكأ مهـنإ .Bطـسلف لـجأ نـم اوحـض
 اــنارــسأ اميــف ،لضــفأ لمــع نــع اًثحــب Bطــسلف نــم رــجاهــي انضعــب ،ءيش لــك نــم رــمذتــن نحــن
.نطولا لجأ نم نوحضي

:ديعس م+ ةلوخ تلاق
- I رهش دعب اًّيلع روزأس ،يسنت.
- I يلاــــه+ا ضعــــب اــــًنايــــحأ ،اًـــمــــئاد ةنكمــــم ةراــــيزــــلاــــف يقلقت I لوــــخدــــلا نكميــــف نورضحــــي 

.مهمساب
؟جوف يف مهنم لك ناك ول اذامو -
.اًعم روزن نأ بلغ+اف اًعم انلجس اذإ ،لصحت ام اًردان اهنكلو ،ةلكشم هذه -
 نــــيذــــلا ةلــــفاحــــلا باــــكر ةيقــــب راظتــــناــــب نجســــلا جراــــخ مهــــتراــــيز اوهــــنأ نــــيذــــلا يلاــــه+ا سلــــج

 فصــــن طقــــف .فراعتلــــل ةيــــفاــــك تــــسيل ،ةراــــيزــــلا ةدــــم ةــــعاــــس فصــــن .يلاتــــلا جوفــــلا يف نوروزــــي
 ،هلـهأ نـع ريـس+ا اهيـف عطقني Bـعوبـسأ دعـب اهيلـت يتلا ةراـيزـلاـف ،ةراـيز نود ترـم نإو ،ةـعاـس
.هئاقدصأو

 هتضبـق اًــعـفار اًـــمـساـب اهـماـمأ اًّيلـع روصتـت يهو ديعـس مأ بـناجـب ةلـفاحـلا يف ةـلوـخ تسلـج
:اهسفنل متمت تناك .رصنلا ةراشب اًحولم

 ةــجاحــب نحــن مــك !!مKستــسIا قــئاــثو نوعــقوــي لود ماكــحو ،رصنــلا ةراــش نوعــفرــي ىرــسأ -
.لاطب+ا ءIؤه ىلإ ةجاحب نحن مك ..ةيلاعلا حورلا كلت ىلإ

 ينوـــــع ،ةبيســـــن ميلـــــس ،يرميقـــــلا اطـــــع ،ةدوـــــع بوقعـــــي :اهتعمـــــس يتلا ءامـــــس+ا ددرـــــت تأدـــــب
..... ،يواسيعلا يناه ،ةغارم قاحسإ ،حابصلا ليلخ ،يرعولا



)٣(

 هيـلإ ديعـس مأ تـهجوـت .ءادـهشلاو ىرـس+ا تاهـم+ٍ مويـل Bفـظو_ا يداـن هـلّوـح ،م+ا ديـع مويـلا
 تاــــعامتــــجIا ةــــعاــــق .سدقــــلا نــــم ىرــــس+ا تاهــــمأــــب تقتــــلا كانــــهو ،اهتقلــــت يتلا ةوــــعدلــــل ةيبلــــت

 فـقوو ،ىرـخ+ا فرغـلاو ناودر_ا يف مهنـم ريثـك دـشتحا كـلذـل ،نـيوـعد_ا لكـل عستت مـل ،ةريغـص
.لافتحIا ريس نوعباتي كيبابشلا برق ةعاقلا جراخ مهضعب

 ةملـــك  لفحـــلا فـــيرـــع مّدـــق مـــث ،Bطـــسلف ءادـــهش حاور+ رابـــكإو لKـــجإ ةقيـــقد عيمـــجلا فـــقو
:هتملك ءاهتنا دعب نهل لاقو ،تاهم+اب اهب بحر ةريصق

 ةيـنامـث ىضمأ يذـلا نـيررح_ا ىرـس+ا دـحأ ثيـغ فيطلـلا دبـع ذاتـس¤ـل ن�ا ةملكـلا كرـتأ -
 عاـضوأو مهـعاـضوأ نـع نكـثدـحيل ةلـمرـلا نجـس يف ىرـس+ا نكـئانـبأ عم نابضقـلا فلـخ ماوـعأ
.نكتلئسأ ىلع بيجيلو ،نوجسلا يف ىرس+ا

 ،هـنوـفرعـي ةـعاقـلا يف ىرـس+ا يلاـهأ لـك ،ثيـغ فيطلـلا دبـع ررح_ا ريـس¤ـل روضحـلا قفـص
:مهل لاق .اًررحم هنودهاشي ن�او ،روهش لبق نابضقلا فلخ هنودهاشي اوناك دقف

 نــــيذــــلا ،ديقــــلاو رــــس+ا قاــــفر ،يقاــــفرو ،يتوــــخإو ّنكــــئانــــبأ تايحــــت نكــــل لقــــنأ ةــــيادبــــلا يف -
 لقــنأ .ناجســلا ديــق ىلع ربصــلاو ،ةاــناع_او ،مــل+ا لــب ،حل_او شيعــلا طقــف سيــل مهعــم تمستــقا
 درــجت لتحــم ماــمأ يدصتــلاو دومصــلا ةمــحلم عنصن مويــب اـــًموــي مهعــم تنــك لاطــبأ تايحــت نكــل
 لـــك نكـــلو ،انـــئامتـــناو ،انـــتاـــيونعـــم ميطـــحت دارأو ،ةيـــناســـن�او ةيـــلودـــلا فارـــع+او قيـــثاو_ا لـــك نـــم
 فلــخ مهعــم نكلبقتــسأ بــيرقــلا يف تنــك نأ دعــب نكــماــمأ مويــلا فــقأ .لــشفلاــب تءاــب هــتIواحــم
 ىلإ اودوعيــــل رــــس+ا نــــم مــــهررــــحت نأ ريبــــك انــــتروثــــب انلــــمأــــف ،نــــكراظتــــنا لوطــــي نــــل .نابضقــــلا
.سدق_ا نطولا ريبع ةحئار مهيف نومشتو نهوقناعت نكناضحأ

 دقــف ،ةريصــق ثيــغ فيطلــلا دبــع ةملــك تــناــك .روضحــلا ةلئــسأ ىلع باــجأ ةملكــلا ءاهتــنا دعــب
 عاـــــضوأ نـــــع هنـــــلأـــــس .يفاحـــــص رمـــــتؤـــــم ماـــــمأ سيـــــل وهـــــف ،تاهـــــم+ا ىلع Kًـــــهس نوكـــــي نأ دارأ
:نهادحإ تلاق ،نهئانبأ

؟مكنومعطي له -
 نأ لواحـــن ،فاـــك ريـــغو ،ئيـــس انـــل مدق_ا ماعطـــلا نكـــلو ،اـــًتاوـــمأ انكـــل Iإو انـــنومعطـــي معـــن -

 .دوهيــلا نــم همظعــم ريبــك نجــس نــم ءزــج انــنأ ةلــمرــلا نجــس يف انتلكشــم .هنيسحــت ىلع لمعــن
 )يللكل( مســق يفف ،ةطلتخــم ماســق+ا ةيقــب نكــل ،برعــلا Bيــسايســلا نــم هلــك دــحاو مســق دــجوــي
 نوجســـــلا يف نكـــــلو ،برعـــــلاو دوهيـــــلا Bيـــــئانجـــــلا عم نوشيعـــــي ىرـــــس+ا ضعـــــب انـــــل دـــــجوـــــي Kًثـــــم
 رثـكأ لـك+او ،تاـشرـف دـجوـت Iو ،ضر+ا ىلع ىرـس+ا مانـي ثيـح ،اًّدـج أوـسأ عضوـلاـف ىرـخ+ا



.موي لك Bتعاس Iإ فرغلا نم نوجرخي Iو ،اًءوس
:تاهم+ا ىدحإ هتلأس ةأجف
؟مكدنع نجسلا لخاد اهنع انعمس يتلا لكاش_ا نع اذام ،فيطللا دبع ذاتسأ اي -
 ةـــيأ دـــيرـــن Iو ،لـــكاش_ا بنجـــت انبـــناـــج نـــم انـــلواـــح نحـــن ،ريخـــلاـــب كيسمـــُي �ا يتلاـــخ اـــي -

 مازتـلIا دـيرـي I اًرايـت اهيـّــمسـت نأ ِكنكمـي ،نجسـلا لـخاد ةّـلـش كانـه نكـلو ،تاـعازـن وأ ،تاـفKـخ
 اهنمـــث انعـــفدو ،نوجســـلا لـــخاد ةيللـــشلا نـــم قـــباســـلا يف انيـــناـــع نحـــن .نجســـلا ةدايـــق تارارقـــب
 سيــــساوجــــلاو ،اــــهاوــــه ىلع فرصتــــت ةــــعومــــجم لــــكو ،ءادــــع+ا رــــسي ىرــــس+ا عضو ناــــك ثيــــح
 نأ بعــــتو دــــهجب نوصلخ_ا نــــكؤانــــبأ عاطتــــسا دقــــل .لــــكاش_ا نوريثــــيو ةراد�ا تارارــــق نوذفنــــي
 ي+ عجرمـــك ةيلـــئاصـــف تادايـــق انـــيدـــل حبصأو ،تKتكتـــلا ىلع اوضقـــيو ىرـــس+ا عاـــضوأ اوبـــترـــي
 ىرـــس+ا Bـــب تاـــقKعـــلا تحبـــصأـــف ،هانفشتـــكا نـــم انبـــقاـــعو ،سيـــساوجـــلا نـــم انصلـــختو ،ءيش
.اهنودشنت يتلا ةيلوؤس_ا ىوتسم ىلإ تقترا ةيحافك ةيوخأ تاقKع

 يأــب مازتــلIا دــيرــي I نــم لــك« :مهــل انلــق دقــل .فلــخلا ىلإ انــتداــعإ دــيرــي دــيدــجلا رايتــلا اذــه
 ،انعــم شيعــي وهــف نجســلا يف ىرــس+ا ةدايــق ةطلــس تحــت لظــي نأ بجــي هنكــل ،رــح وهــف ميظنــت
 شيعـي نـطاوـم يأ لثـم .»هـلKـخ نـم انيـلإ نوجسـلا ةرادإ لـخدـت I ىتح اننيـناوقـب مازتـلIا هيلـعو
 نأ اوــعداو ،انيلــع اوــبرــخو ،كــلذ اوضــفر دقــل .اهنيــناوقــب مزتلــي هنكــل ،اهتــموكــح دــيؤــي Iو ةــلود يف
 وـلو ،دـيدـج بزـح نـع Iو دـيدـج ميظنـت نـع اونلعـي مـل .اهـب نوـفرتعـي Iو مهلثمـت I رـيرـحتلا ةمظنـم
 مهـــنأ رربـــم تحـــت اًــعـــم نوعمـــجتي مهنكـــلو ،رـــخآ يأر ىرـــس+ا نـــع Bـــلوؤسملـــل ناـــك امـــبرـــل اولعـــف
؟Bملسم ريغ اننإ مهل لاق نم ،ريرحتلا ةمظنم نوديؤي I نويمKسإ

:رخآ لاؤس
؟مداصتلا عنم ًانكمم نكي ملأ -
.فنعلا اوؤدب نيذلا مه ،مهعم اومداصتي مل انتوخإ -
.نورجاشتي اوداك يلاه+ا ضعبو ،اندنع ءاوج+ا رّتو مكدنع لصح ام نكلو -
 نولــحي كانــه مــكءانــبأ اوــعد ،نابضقــلا فلــخ ثدــحي ا_ اورــجاشتــت نأ يعاد I ناوــخإ اــي -

 اوــنوكــت نأو ،ربصــلاــب يلــحتلا مكيلــع ،مكسفــنأــب مكلــكاشــم لــح مكيلــع امــك ،مهسفــنأــب مهلــكاشــم
.لتاقتلا سيلو ،فتاكتلاو دضاعتلا ىلع مهثح مهيلع ،مهءانبأ يلاه+ا روزي امدنع ،مهل ةودق

 ،هديــب ةــقرو لمــحي ناــك ،زــئاوجــلا ميلــستب ءدبــلا نــع لفحــلا فــيرــع نلــعأ ،تاملكــلا ءاهتــنا دعــب
.ةزئاجلا اهميلستب Bفرش_ا دحأ موقيو ريسأ لك مأ يداني

.سيدند دبع ديسلا نم ةزئاجلا هذه -
.ريغزلا فطاع ديسلا نم ةمدقم ةزئاجلا هذهو -
.ةيندر+ا كيتسKبلا ةكرش نم ةزئاجلا هذهو -
.يرومحلا تKحم نم ةزئاجلا هذهو -



.يناولحلا تKحم نم ةزئاجلا هذهو -
 ىرــــــس+ا تاهــــــمأ تحبــــــصأو ،سدقــــــلا يف ىرــــــس+ا تاهــــــمأ ىلع زــــــئاوجــــــلا عزوــــــت ةرــــــم لو+

.نهئانبأب رخفلاب نرعشي
.دومصلا ىلع تاهم+ا عجشتو فطاوعلا غدغدت ،ةبيط ةس_ ،ةديج ةوطخ ميركتلا
I.. I، رــــــخف اــــــي ،ىرــــــس+ا تاهــــــمأ اــــــي نكعــــــم هلــــــك بعشــــــلا ،نكعــــــم نحنــــــف نــــــكدــــــحو ®ــــــسل 

 زـئاوجـلا هذـه ...يزـمرـلا اـيادـهلا ضعـب ؟نكـل انـمدـق اذاـم ،ىدـس بـهذـت مـل نكـتايحضـت ،تاهـم+ا
 ،ماســـبو ،ينوـــعو ،قاحـــسإو ،ميلـــسو ،اطـــعو ،بوقعـــيو ،يلعو ،رمـــع انلـــك نحـــن :نكـــل لوقنـــل طقـــف
...ليلخو

 ىهتناو ،هوـتاجـلا عطقو ،ريصعـلا روضحلـل لافتـحIا ىلع نوـفرش_ا مدـق لافتـحIا ةـياهـن يف
 روضحــلا Bــب راــس دــقو ،هتيحــتو ثيــغ فيطلــلا دبــع عم ثــيدــحلل عيمــجلا قــباســت ثيــح لافتــحIا
:اًعيمج نهفرعي يئKلا هقافرو هتوخإ تاهمأ ىلع ملسي

؟كلاح فيك ،ديعس مأ -
.كيلع ملسي يلع �او ،كيلع ىضري �ا ريخب -
؟لاوح+ا فيك ،بوقعي مأ -
:اهل لاق ،بوقعي مأ هتقناع
.عيمجلاو ميلسو رمعو يلعو بوقعي ريرحتل ىبقع �ا ءاش نإ -
.مساقلا رمع مأ هيلع تملس
.هل راح مKس يبيبح ،رمع ىلإ تقتشا ،رمع مأ -
؟لبحلا طني لاز امأ ؟اطع فيك ،اطع مأ -
؟ميلس رابخأ فيك ،ةبيسن ميلس مأ -
؟يضف خيشلا لاح فيك ،يضف خيشلا مأ -
... ،نايلع دمحم مأ -
ّمأ كرتــــي مــــل  ،هنظفــــح ،ةراــــيزــــلا فرــــغ يف نــــهارــــي ناــــك دقــــف ،هلــــهأ نهلــــك ،اهيلــــع ملــــسي مــــل اـــــً
.مأ نم رثكأ هل نأك اًعيمج نهبحأو نهئانبأ دحأك نهظفحو

:هتلأس .Bهاش ةلوخ هنم تبرتقا ةأجف
؟ةيضر_ا ىرس+ا عاضوأ فيك ،فيطللا دبع ذاتسأ -
 مــغرــلا ىلع مهــجKــع يف لــطامــت اـًــمــئاد نوجســلا ةرادإــف ،رــست I مهــعاــضوأ ،يتزــيزــع اــي -

 نـــم رثـــكأ تارـــباخـــم ةرادإ هنكـــلو ،هسفـــن ةلـــمرـــلا نجـــس يف دوـــجوـــم يزـــكر_ا ىفشتس_ا نأ نـــم
.ًانجس هنوك

؟يلع ريس+ا عم ةقKع ىلع تنك له ،فيطللا دبع ذاتسأ -
:لاق مث Kًيوط كحض



.اًّيلع نوفرعي ةلمرلا نجس يف نَم لك -
؟هب كيأر ام -
:اهيلإ رظن مث ،مستبا
 يف Bلـــــــضان_ا ةريـــــــخو اـــــــنزـــــــمر وهـــــــف ،انـــــــع اًّيلـــــــع يلأســـــــت نأ كيلـــــــع ؟يلع نـــــــع يننيلأســـــــت -

 ،مهلـكاشـم لـح لواحـيو ىرـس+ا لكـل هبلـق حتفي وهـف ،اـًــملعـمو اــًـخأو اـًبأ عيمـجلا هدعـي ،نوجسـلا
.مارتحIا قحتسي ينطو دئاق هنإ

.كل اركش -
 نأ تدارأ اهنكـــلو ،هنـــع كـــلذ لـــك فرعـــت تـــناـــك .فيطلـــلا دبـــع ذاتـــس+ا مKكـــل ةـــلوـــخ تـــحاـــترا

.دكأتت
 ةقطنـــم يف اهتيـــب ىلإ ةهجت_ا ةلـــفاحـــلا يف اهينيـــع ةـــلوـــخ تضمـــغأ تيبـــلا ىلإ قـــيرطـــلا يف
 ،ةدوــع بوقعــي طــسوتــي ،رصنــلا ةراــشإــب اــًـــحولــم ،هتضبــق اـًـعــفار اهــماــمأ فقــي يلع ناــك .طافعــش
 ،اًريثــك  عباــص+ا ىلع طغــض اهعــباــصأــب هيلــع تملــس اــمدنــع .لاطــب+ا ءIؤهــل اــي ،مــساقــلا رمــعو
 اهـل راـشأ اذا_ ؟همفـب اهـلوقـي نأ عطتـسي مـل هنـم ةـلاـسر كلـت تـناـك لـه ؟اهـل اًئيـش ينعي ناـك لـه
 ركفــي نأ نكمــي I ،لوقعــم ريــغ ..I.. I ؟هتــفرــغ ىلإ اًدــئاــع هرــهظ رــيدــي نأ لبــق رصنــلا ةراشــب
 ةروثــلا ،رــس+ا نــم هــنوررــحيس هــقاــفر ،ررــحتيس هنكــل .دــبؤ_ا نجســلاــب موكحــم ،ريــسأ وهــف كــلذــك
 اــي يندوارــت يتلا راكــف+ا هذــه اــم ؟اًريــسأ لــظ وــل اذاــم ؟ررــحتي مــل وــل اذاــم ،نجســلاــب هــكرتــت نــل
 لمعـلاو لاضنـلا يف مهتـقو نوعيضـي مأ ؟بحلـل تـقو مهـيدـلأ ؟ركفـن امـك ىرـس+ا ركفـي لـه ؟بر
؟ينطولا

 ريـس+ا ىلع ىرـس+ا هقلطـي بقـل ؛مسقـلا شـيواـش هءاـج اـمدنـع ةـفرغـلا يف سلـجي يلع ناـك
 مهتـقKـع يف نومظنـم ىرـس+اـف ،ةيـمويـلا مـهروـمأ صخـي اميـف نجسـلا ةرادإـب لاصـتIاـب فلك_ا
 ةنجـــل ربـــع مهعـــم ضوافتـــلاـــب ميلـــستلا ىلع ةراد�ا رابـــج� ةلـــيوـــط تاـــبارـــضإ اوـــضاـــخ ،ةراد�اـــب
 ةـفاـضإو .Bـناجسـلا عم أرطـت لـكاشـم ةـيأو ةيـمويـلا مهبـلاطـم صخـي اميـف مـه اهـنوزرفـي ةـصاـخ
 ةيـمويـلا روـم+ا ةعـباتـم هتمهـم ،مسـق لكـل شـيواـش دـجوـي ،ىرـس+اـب ةـصاخـلا نجسـلا ةنجـل ىلإ
 نـــم ناـــك دـــح+ حمسي I ثيـــح ،خلإ..…نـــخاســـلا ءا_ا ،رداصـــلا دـــيربـــلا ،لـــخادـــلا دـــيربـــلا ؛Kًثـــم
 شــــيواــــش ناــــك .هيــــلإ ةراــــشإ ةــــيأ ءاطــــعإ ىتح Iو ،ناجســــلا عم ثــــيدــــحلا وأ لاصــــتIا ىرــــس+ا
 نـــم ىلو+ا ؛ناتـــلاـــسر يلع بيصـــن ناـــكو ،ىرـــس+ا ىلع اهـــعزو ةدـــيدـــج لـــئاـــسر لمـــحي مسقـــلا
 ةيــناثــلا اــمأ ،اهيــف هــحاجــنو ،هتــسارد نــع هــل حرــشيو ،هــعاــضوأ ىلع نئمطــي ايــناطــيرــب يف هيــخأ
 !؟لوقعم !؟...نم ةلاسر ،ةعقوتم ريغ تناكف

:أرقي أدب
 دقــل .اًـقــحI ةراــيزــلا ررــكأ فوــسو ،يضا_ا رــهشلا يف كــتراــيزــب ةديعــس تنــك ،يلع يزــيزــع

 ةفــقاو راجــش+ا ءاقــب رــس اهنــم تملعــت .يناع_ا نــم ريثكــلا تلمــح اهنكــلو ،ةريصــق ةراــيز تــناــك
.ضر+اب ثبشتلا ىلع رصتو ،حايرلا دناعت



Bهاش ةلوخ

.Kًصأ ةليوط لئاسرب حمست I نوجسلا ةرادإف ،ةريصق ةلاسر
:هسفن اًثدحم ركفي سلجو ،ةلاسرلا يلع ىوط
 ةحــئار تــناــك ،لــيوطــلا اــهرعــش ،هــتراز اــمدنــع اهتــقاــنأــب هــل تدــب ،ةعــئار ةاتــف نــم اهــل اــي !ةــلوــخ

؟ريسأ انأو فيك نكل ،يلع اي خآ ،ينريثتف يفنأ ىلإ ذفنت اهروطع
I ؟ةددــحم ةــلاــسر اهــل لــسرأ تنــك لــه ،انــقرتــفا اــمدنــع اهعــباــصأ ىلع تطغــض اذا_ يردأ 

.ةمعان اًدي تناك ،اهلبق+ ،اهس_+ يديب اهلك اهدي نأ ول دوأ تنك
 نإ !دــــبؤ_ا نجســــلاــــب موكحــــم !ريــــسأ تــــنأ ؟بحــــلا تــــقو اذــــه لــــه ؟يلع اــــي كــــلذ لعفــــت فيــــك

 رـكذـت لـه ؟انـم اًبـيرـق نكسـت تـناـك يتلا ةاتفـلا كلـت ،لاوـن رـكذـت لـه .اهبحـت نـم ملظتـس تببـحأ
 نوكـتأ ؟اـهرـكذـتأ امـك ينرـكذتـت لـه ؟تـجوزـت لـه ؟اـهرابـخأ اـم ؟ن�ا لاوـن نـيأ هآ ؟اهيـلإ كلـئاـسر
 دــجوــي Iأ ،اًريثــك اهنــم ربــكأ تــنأ ،كــسأر نــع راكــف+ا هذــه ْدعــبأ ،I.. I ؟لاوــن نــع Kًــيدــب ةــلوــخ
؟انحارس قKطإ نع ةزجاع ةروثلا لظتس له ؟ررحتلاب لمأ

 يه لـــه ؟كيـــلإ اهتـــلاـــسر ةـــلوـــخ تلـــسرأ يلع اـــي اذا_ نكـــلو ،يلع اـــي راكـــف+ا هذـــه نـــم كـــعد 
 I اذا_ ؟نكمـــي I.. I ؟...لوقعـــم ؟...يه لـــه ؟هبعـــش تانبـــل ةودـــق دعـــي ريـــسأـــب باجـــعإ ةـــلاـــسر
 موكحـــم ريـــسأ يننأ ملعـــت Iأ ؟اـــنأ ..اهسفـــن ىلع تنـــج دـــق نوكـــت كـــلذـــب تركـــف وـــل اهـــن+ ؟نكمـــي
؟دبؤ_ا نجسلاب



)٤(

 ،وكـــسوـــم ىلإ كانـــه نـــمو ،Bـــسح كل_ا رـــسج ربـــع ندر+ا ىلإ ةهـــجوتـــم اهلـــهأ باـــحر تـــعّدو
 تــخأ اهــن+ ةثعبــلا اهتحنــم يتلا تاســسؤ_ا ىدــحإ قــيرــط نــع ةيــسارد ةثعــب ىلع تلصــح ثيــح
 اــهءارو تــكرــت .داصتــقIا ةــساردــب بــلاطــت تــناــك اهــنأ عم ةــفاحصــلا ةيلكــب كانــه تقحتــلا .ريــسأ
ّمأ .هءانبأ ملعي نأ بحي هنأ نم مغرلا ىلع ةجهبلاب رعشي دعي مل اًبأو ةنيزح اً

:هتجوزل ديعس وبأ لاق
 يف دـيرـفو ،وكـسوـم يف باـحرو ،هدIوأو هتـجوزـب لوغشـم ديعـس ؛انـع اـًــمـغر نوـعزوتـي مويـلا -

 هرـكأ تحبـصأ ،تيبـلا يف اـناوـس قبـي مـل .اهـجوز تيـب يف ةـيداـفو ،نجسـلا يف يلعو ،ايـناطـيرـب
.ةبعص ةبرغلا نأ رعشأ ،انع اودعبي نأ مهديرأ I ،دIو+ا رفس

.مهلبقتسم نونبي مهعد ،�ا ىلع لكوت ،ديعس ابأ اي -
.فئاخ انأ -
؟ّمم -
.ىرخأ ةرم مهارأ نأ نود تومأ نأ -
.كنع ُرّشلا ٌديعب -
؟رمعلا نم يقب اذام -
.قيفوتلاب مهل عدا ،�ا ديب رامع+ا -
.نجسلا نم ىرس+ا رسأ كفو ،مهقفوو ،مهنع ضرا مهللا ؛كلذ ىوس لمع يل لهو -
.Bمآ مهللا -
...فوأ ،فوأ -
؟ففأتت اذا_ -
؟نيركذت له ،اًراغص دIو+ا ناك امدنع ،نامز مايأ ركذتأ -
؟ىسنأ فيك ؟ولو -
 ىلع هاااـــي ،ىصق+ا دجس_ا ةـــباوـــب برـــق ةطـــح باـــب يف ،ةمـــيدقـــلا ةدلبـــلا يف نكســـن انـــك -

 نــم بــهذأ رــجفلا دنــع تنــك ،طقــف اًرتــم BــثKــث تيبــلا نــع دعبــت مرــحلا ةــباوــب تــناــك ،ماــي+ا كلــت
 جاحـــــــلا عم يقتلأ تنـــــــك ؟كـــــــلذ نـــــــم لضـــــــفأ كانـــــــه لـــــــهو ،ةـــــــعامـــــــج يلص+ دجس_ا ىلإ كانـــــــه
 خيشلاو ،يدعــس جاحــلاو ،رمــن جاحــلاو ،ن�ا وــه نــيأ فرــعأ I ،بنــيز يبأــبو ،)�ا همــحر(ريــهز
 ةطــح باــب ىهقم يف يقتلن انــك ؟ءايــحأ اوــلاز اــم مأ اوــتاــم لــه ؟مــهرابــخأ اــم يردأ I ،شــفاــط
.قرو ىتح Iو ةليجران مويلا دعي مل ،قرولا بعلنو ،ةليجرانلا نخدن ،بيرقلا



؟مهنع تعطقنا اذا_ -
 ،ندر+ا ىلإ رـجاـه نـم مهنـم ،1967 برـح انتـقرـفو ،لاوـح+ا تـلدبـتو ،ديعـس مأ اـي اـنربـك -

.ايندلا لاوحأ هذه ،تام نم مهنمو ،جيلخلا ىلإ رفاس نم مهنمو
.ناف اهيلع نم لك -
- I إ هــــلإI صــــل يلع يعم يتأــــي ناــــك اــــمدنــــع نــــيرــــكذــــت لــــه .�اKيف اــــًــــــــصوصــــخ رــــجفلا ة 
 تنـــكو ،مونـــلا بحـــي I اًطيشـــن ناـــك ،ديعـــس هيـــخأ نـــم رثـــكأ بـــظاوـــي ناـــك ؟كراب_ا ناضـــمر رـــهش
 يحبص روتــــكدــــلا لثــــم اًروتــــكد حبصيس هــــنأ دقتــــعأ تنــــك .مKــــح+اــــب اًئيلــــم Kًبقتــــسم هــــل عقوــــتأ
.ءارقفلا ىضر_ا دعاسي ناك دقف ،هيلع لهسي �ا ،ةشوغ

.اًيلاع  هب انسأر عفرن Bطسلف لاطبأ نم لطب ،لاجرلا رخف هنإ ،نKعز تنأ اذا_و -
.هنع جرفيس ىتم فرعن I ،نابضقلا فلخ ،ديعس مأ اي نجسلاب هنكل -
.جرفلا َبُرَق ،تدتشا املك -
.اًموتك ناك دقف ،كلذ عقوتأ مل ،ةمواق_ا عم لمعي هنأ كشأ نكأ مل -
.كيف ةكربلا ،ديعس ابأ اي ماوع طبلا خرف -
؟انعم دحأ هروزيس له .ةمداقلا ةر_ا يف هترايزب ركفأ -
- I ةلوخ ىوس دجوي.
؟ةرم لك هروزت لهو -
 نأ اـًــمـــــــئاد ينبلاطـــــــي يلعو ،رـــــــهش لـــــــك ةرـــــــم اًبـــــــيرقـــــــت يعم يتأـــــــت ،ةريـــــــخ+ا روهشـــــــلا يف -

.ةيفاحص اهن+ اهرضحأ
.انتثKث بهذنس اًذإ -
.�ا ةكرب ىلع -



)٥(

١٩٨٠ ناسين علطم

 يف ىرـس+ا ىلع يدانـت تأدـبو ،)أ( مسـق ةلـمرـلا نجـس ىلإ Bـناجسـلا نـم ةريبـك ةوـق تلـخد
... ،يديبعلا دومحم ،يرعولا ينوع :فرغلا

 مــــلو ،لقنلــــل اًدادعتــــسا مهــــضارــــغأو مهســــبKــــم ريضحــــت مهنــــم بلـــُط اًريــــسأ BــــثKــــث نــــم رثــــكأ
 ،تKقنتـــلا ةـــفرـــغ ىلإ مهلقنتـــل اـــهدعـــب تداـــع ،ةدـــحاو ةـــعاـــس ىوـــس مهلـــهمت مـــلو ،نـــيأ ىلإ مهغلبـــت
 اهعـــــمو )ةطـــــسوبـــــلا(ـب دوهيـــــلا اهيمســـــي يتلا ةريبكـــــلا ءانجســـــلا لقـــــن ةرايـــــس تـــــناـــــك كانـــــه نـــــمو
.دونجلا نم ةريبك ةعومجم

 ةرـــم نوقتليـــس ىتم يردـــي دـــحأ Kـــف ،رـــس+ا يف مهـــتوـــخإو مهـــقاـــفر عادو نوـــلوقن_ا سنـــي مـــل
 ،اهـــقKـــغإ اومكـــحأ نأ دعـــبو ،ةطـــسوبـــلا ةرايـــس ىلإ مـــهولـــخدأو دويقـــلاـــب مـــهوطـــبر ؟نـــيأو ،ىرـــخأ
 تارايـس ةدـعو ةطـسوبـلا ةرايـس فلـخ ناسلـجي ناطـباـض ناـك ىرـخأ ةرايـس يف ةيقبـلا اوعـضو
.امهقحKت شيجلل

 نودانـــي اوؤاـــج ،يلاتـــلا مويـــلا يف .نـــيأ ىلإ دـــحأ مهـــل لقـــي مـــل ،تـــلاـــط ةـــفاس_او ،راـــح  وجـــلا
 امـبر ،ةدـيدـجلا ةعـفدـلا نمـض ،ةدوـع بوقعـيو ،مـساقـلا رمـعو ،راجنـلا يلع ناـك .رـخآ مسـق ىلع
.تاعفدلا هذه لكل عستي I هنكل ؟ديدجلا نجسلا ىلإ

 ىلع ببصتـــي قرعـــلاو ،قودنصـــلا لـــخاد نولـــيامتـــي نوســـلاـــج مـــهو ،تاـــعاـــس ثKـــث نـــم رثـــكأ
 مهعــم دــجوــي Iو ،مهــهابــج اهــب نوحسمــي شامــق ةعطــق ىتح وأ ،ريــكاشــب نولمــحي Iو ،مهــهابــج
.مامحلا مادختسا دحأ عيطتسي Iو ،اهنوبرشي ءام ةرطق

:يلع مهل لاق
.ديدجلا ةحفن نجس ىلإ نولوقنم اننأ ودبي ،ةفاس_ا تلاط دقل -
:رمع هيلع درف
؟كانه سم+ا ةعفد نوكتس له -
:حابصلا ليلخ در
- I ناكـــس نـــم نجســـلا لـــك حبصيس كانـــه ىلإ اوبـــهذ وـــل ،ةريبـــك ةعـــفد تـــناـــك دقـــف ،دقتـــعأ 

.هانعمس ام اذه سيل ،سدقلا
:بوقعي مهل لاق
 عم ةبـيرـق ةهـجاو_ا ،نـخاـس فيـص ىلع نوـمدقـم نحـن ،I مأ كانـه اوـناـك نإ رظنـلا ضغـب -

.نوجسلا ةرادإ
:رمع لمكأف



.ةمساح نوكتسو -
:يلع قلعف
.ءادهشلا اهيف طقسيس -
:رمع لاقف
.مهلوأ نك+ -
:ةيوازلا يف سلجي ناكو حابصلا ليلخ در
.ةيناث ولو حيرتسن نأ انديري I ،سرش انودع -
:يلع لاقف
 انــن+ ،ةــحارتــسKــل تــقو I ،ودعــلا عم ةمــئاد ةهــجاوــم ةــلاــح يف نحــن اًـــمــئاد مكــل تلــق اذــهل -

 مهتمهــم ،انــتايــح انيلــع صغنــيو ،هــب انلغشــي اــم اــنودــع دــجيس ةــحارتــسIاــب ريكفتــلا أدبــن اــمدنــع
 Iًاــبو نجســلا لوحــنو ،مهــتاططــخم لــشفن نأ انتمهــمو ،ميحــج ىلإ انــتايــح اوــلّوحــي نأ ةمــئادــلا
.مهيلع

 Iإ  اهيـلإ دوعصـلا دـحأ عيطتـسي I ةيـلاـع كيـبابـشلا تـناـك .ةحفـن نجـس نـم ةرايسـلا تـبرتـقا
 طبـترـي يذـلا Bجسـلا فـقو اذإ Iإ فوـقوـلا عيطتـسي Iو ،هيلـع سلـجي يذـلا دعق_ا ىلع فـقو اذإ
 .ىلع+ا ىلإ هدي عفري وأ ديقلاب هعم

.ةكئاشلا كKس+ا هب طيحت ،ريغص نجس ،رظنو مهدحأ فقو
 يلاوــح ،Bــناجســلا نــم ددــع  جرــخو ،ةرايســلا نــم دونجــلا لزــنو ،بابــلا برــق ةرايســلا تفــقو

 يرـجي يذـلا اـم .ةقيقـح برـح يف مهـنأـك ،برـحلا تاذوـخ نوسبلـيو يصعلا نولمـحي نـيرـشعلا
 ؟هل دادع�ا

 لــك اوذــخأو ،قيــقد شيتفــت دعــب ةراد�ا فرــغ ثيــح ىلإ مــهولقــنو ،نانــثا نانــثا ىرــس+ا لزــن
 ىدــحإ ىلإ مهنــم دــحاو لــك اولقــنو ،دــيدــجلا نجســلا ســبKــم هوملــسو ســبK_ا ةــفرــغ ىلإ Bجــس
.فرغلا

 ةــــحاســــلا دعــــب عقي يذــــلا )ب(يناثــــلا مسقــــلا يف ةــــفرــــغ ىلإ ناجســــلا هبحــــس ،يلع رود ءاــــج
 ناجسـلا حتف .بابـلا هـل حتفيل ناجسـلا رظتنـي هلبـق حابصـلا ليلـخ ناـك .سيـئرـلا عراشـلا هاجـتاـب
.هترص Kًماح امهنم لكو ،اهيلإ امهلخدأو ةفرغلا

 وــــبأ زــــيزعــــلا دبــــع ؛ادــــحاو ادــــحاو مهيــــلإ فرعتــــي أدــــب ،امــــهريــــغ اًريــــسأ 14 ةــــفرغــــلا يف ناــــك
 ،Bــــساــــي دــــلاــــخ ،نامــــهد دمــــحم ،�ا دمــــحلا ديعــــس ،يعارــــجلا يضار ،نايلــــع ناســــح ،اــــيارقــــلا
.يسيتنرلا لامك ،ناحود دمحم

 اَــعــم اوعنصــيو اوقــناعتيــل رــس+ا مــهدــحوــي نأ يفكي ،تاونــس ذنــم مهــفرعــي هــنأــك ،مهعــم قــناعــت
.دومصلا ةمحلم

 ثKــــثو مونلــــل كيتــــسKــــب ةعطــــق مهــــل نجســــلا ةرادإ هــــب تحمــــس اــــم لكــــف ،ضر+ا ىلع اوسلــــج



 مهضعـب بـناجـب مونلـل مهـل عستت داكـت ةريغـص ةـفرـغ ؛اهسفـن نـع يكحت ةـفرغـلا تـناـك .تايـناطـب
 هحتفـــــي ريغـــــص كابـــــش هـــــب دـــــجوـــــيو ،اًئيـــــش هنـــــم ىرـــــت I قلغـــــم حيفصلا نـــــم هلـــــك بابـــــلا .اًـــــــــضعـــــب
 يف ريغـــص دـــحاو كابـــش ىوـــس ةـــفرغـــلا ةـــيوهتـــل دـــجوـــي Iو ،اًئيـــش دارأ نإ جراخـــلا نـــم ناجســـلا
 ءاــم ةيفنــحو ،نــخاــس ءاــم نودــب دــحاو مامــح ةــفرــغ دــجوــتو ،ةــفرغــلا رــخآ يف ناردــجلا دــحأ ىلعأ
 نوجســـلاو ،مويـــلا لاوـــط ةـــحوتفـــم ،ةـــيدـــيدـــح نابضقـــب تـــناـــك ةلـــمرـــلا نجـــس باوـــبأ .ةـــفرغـــلا لـــخاد
.ةلوهسب سفنتلاو ،اهنم ةفرغلا جراخ ةيؤر نكمي ةعساو نابضق باوب+ا تناك ىرخ+ا

:يلع مهلأس
؟انه متنأ ىتم ذنم -
.طقف Bموي لبق -
؟متئج نيأ نمو -
:ايارقلا وبأ هل لاق
.ةفضلا نوجس نم اوؤاج ةيقبلاو ،ةزغ نم ةسمخ -
:ميلس مهلأسف
؟ن�ا ىتح متفشتكا اذامو -
  املـــكو ،ءيس لـــك+او ،راهنـــلاـــب ةدـــحاو ةـــعاـــس ىوـــس ةـــفرغـــلا نـــم جورـــخلاـــب انـــل اوحمســـي مـــل -
 فاشتــكا نودــيرــي مهــنإ .اوــضرتعــت Kــف عضوــلا هيلــع نوكيــس اــم اذــه اوــلاــق ءيش نــع مــهانــلأــس
.انلعف ةدر

:يلع لاقف
 حافكـلاـب اـهوققـح مهـتابـستكم .فلـخلا ىلإ اوعـجرـي نـل ىرـس+ا ،اًدـبأ لمتحـي I عضو اذـه -

؟ىرخ+ا فرغلا يف دحأ عم مترواشت له .ءادهشلاو
.نجسلا عضو لمتكي نأ راظتناب نحنو ،انرواشت -
؟انه ىرس+ا نم نمو -
 لــــيربــــج ،ةخيــــش وــــبأ ميــــهارــــبإ ،يناود بوقعــــي ،ناســــح دمــــحم ؛ىرــــخ+ا فرغــــلا يف انــــه -

.نورخآو ،يعيرزلا ميلس ،يلوحلحلا داهج ،دايز وبأ ليلخ ،بوجرلا
 نـيأ ،ريثكـلا هنـع تعمـس ناسـح دمـحم .ددـج ٍرـَسأ قاـفرو ةوـخإ ىلإ فرعتـن ةـصرـف ،عئار -

 ،نابضقــلا فلــخ تاونــس مهعــم انشــع دــق انــك اــًقاــفر انــعدو ســم+اــب !؟عدوــن فيــكو يقتلن فيــكو
 يقتلنس انـك نإ يردـن I ن�ا نحـن اـهو ،هـب انشـع يذـلا لـم+ا اوـناـك ،ةوـخإ نـم رثـكأ انـل اوـناـكو
.عبسلا رئب نجس ىلإ تلقن سم+ا ةعفد نأ ودبي ،I مأ مهب

:ليلخ لأس
؟مكنم دحأ ُلهأ راز له -
- I ـــــف ،دـــــحأ رزـــــي مـــــلK مـــــت ىتح ةراد�ا مـــــهربخـــــت نـــــل امـــــبر .نحـــــن نـــــيأ دعـــــب فرعـــــي دـــــحأ¤ 



.نجسلا
ّراــح ةــفرغــلا وــج ناــك  ةرارــحلا ثيــح بقنــلا ءارــحص طــسو نجســلاــف ،بعــص سفنتــلاو ،اًّدــج اً

.اًذإ بيذعتلل نجس هنإ ،ةيلاعلا
 ضعــــــبو ،اــــــسوــــــك ةــــــبروــــــش نــــــع ةرابــــــع ناــــــك يذــــــلا لــــــك+ا يناوــــــص مهــــــل اولــــــخدأ ،ءاس_ا يف

 عمـــــجي Bـــــناجســـــلا دـــــحأ ءاـــــج ،اولـــــكأ نأ دعـــــب .زبخـــــلا عطق ضعـــــبو ،ّزرأ ةقعلـــــمو ،ايـــــلوـــــصافـــــلا
:ىرس+ا يلوؤسم دحأ هلأسف ،يناوصلا

؟ياشلل نخاس ءام دجوي له -
- I، I دجوي.. Iاًقح.
 I ؟دـــيدـــجلا نجســـلا ىوـــس ن�ا مهقلقـــي ءيش Iو نورـــماستـــي ّمـــع نكـــلو ،نورـــماستـــي اوسلـــج

 ىلع مونــــلا ىلإ اوملستــــسا ،ءيش ةــــيؤر نوعيطتــــسي Iو ،ةــــعاــــس Kــــف  ،ةــــعاســــلا اــــم فرعــــي دــــحأ
.كلذب حمسي I ةفرغلا وج نأ نم مغرلا

 .ليلــــلا يف دراــــب هنكــــلو ،راهنــــلا يف راــــح ؛يوارــــحصلا سقطــــلا وــــه اذــــه ،اًدراــــب وجــــلا ناــــك
 تفـغ نإ اـمو ،Bـع مهـل فغـت ملـف ،دربـلا نـم نوفجـترـي اوـناـك .يفكت نكـت مـل ءاطغلـل ةدـحاو ةيـناطـب
 .Bـناجسـلا لبـق نـم مـهّدعـل اودعتـسيل ،توصـلا تاربكمـب مهـظاقـيإ مـت ىتح حابصـلا يف مهـنويـع
:ليلخو يلعل زيزعلا دبع لاق ،ليلقب ةسداسلا لبق تقولا ناك

 هنــم دصقــلا ءارــجإ اهــنإ ،انتــيذــحأــبو ،ةيمــسرــلا انســبKمــب دعــلا ءانــثأ فوــقوــلا انيلــع اوــضرــف -
 I نجســـلا ةرادإ رـــماوأ بـــسح متـــي نجســـلاـــب عضوـــلا نأ مهـــل ديـــكأتـــلاو ىرـــس+ا ىلع صيغنتـــلا
.ىرس+ا هديري ام بسح

 نــم Bتعطــقو ةضيــب Bجــس لــك بيصــن ناــك ،روطفــلا ءاــج ةــعاــس فصنــب ددعــلا ءاهتــنا دعــب
!؟روطفلا اذه ام .نوتيز تابح عبرأو ىبر_ا ضعبو زبخلا

:فرغلا دحأ لوؤسم لاق
؟ياشلا نيأ -
:ةفKجب ناجسلا هيلع در
- I ياش دجوي.
؟ًانخاس ءام ديرن -
:ناجسلا هلأس
.نخاسلا ءا_ا كيطع+ يعم لاعت ؟ًانخاس ءام ديرت -
 ىلإ ريــس+ا ملــسو ،نجســلا باــب حتف مــث ،بابــلا ناجســلا قلــغأو ،ةــفرغــلا نــم ريــس+ا جرــخ
:هل لاق رخآ ناجس

.ًانخاس ًءام ديري -
:هلأسف عوضو_اب ريس+ا هبتشاو ،فرغلا ىدحإ ىلإ يناثلا ناجسلا هذخأ



؟نيأ ىلإ -
.نخاسلا ءا_ا ىلإ -
 ،Bـــناجـــس ةدـــع روفـــلا ىلع رضـــحو ،ةراد�ا فرـــغ نـــم ةبـــيرقـــلا فرغـــلا ىدـــحإ ريـــس+ا لـــخد

:يناثلا ناجسلا اولأسو
؟رم+ا ام -
.ًانخاس ًءام ديري -
 ىلإ هوداـعأ مـث ،هوفعـسأ ،ةدايعـلا ىلإ هولقـن كـلذ دعـبو ،هـمد لاـس ىتح اـًبرـض ةيلـع اوـلاهـناـف

 ةـــفرغـــلاـــب نـــم عيمـــج فـــقو .بابـــلا قلـــغأ مـــث ،لـــخادـــلا ىلإ هعـــفدو بابـــلا هـــل ناجســـلا حتف ،هتـــفرـــغ
.Bمجاو

؟لصح اذام -
:مهل لاق
 Bـــناجـــس ةدـــع يلع مـــجه ثيـــح ةراد�ا بـــتاكـــم برـــق ،مسقـــلا جراـــخ ةـــفرـــغ ىلإ ينوذـــخأ -
 ينولقــن اــًمد تــفزــن نأ دعــبو ،ذــخ ،ْذــخ ؟اًنــخاــس ًءاــم دــيرــت« :يب نوــخرصــي اوــناــك ،Kًــكرو اــًبرــض
.»ةدايعلا ىلإ

:يل لاقو اًرخاس روتكدلا كحض
 لوـــقأ اذامـــف !ملكـــتأ مـــل ،هـــبرضـــت نأ كيلـــع ناـــك ؟كـــبرضـــي نجســـلا يف كقيـــفر كرتـــت فيـــك -

!؟يلع نورمآتم مهلكو
:مهدحأ لاق
.لزعأ ريسأ ىلع نووقتسي ،ءانبجلا ،بKكلا -
:رخآ قلعو
.انضبن نوّسجي مهنإ -
:ثلاث لاق
.ةلاسرب انل نولسري مهنإ -
.اننوزفتسي مهنإ -
.رخآ رايخ نم انمامأ سيل ،اهل دعتسنلف ،ةديعب نوكت نل مادصلا ةعاس -
 ئـجوـف .طقـف ةـعاـس ةد_ ةـحاسـلا ىلإ جورـخلل باوـب+ا نوـناجسـلا حتف ةرـشاعـلا ةـعاسـلا يف

 تـناـك .راتـمأ  ةيـنامـث اهـضرـعو اًرتـم رـشع ةسمـخ يلاوـح اهـلوـط يتلا ةـحاسـلاـب ددـجلا ءانجسـلا
 ىلإ ءانجسـلا فرعـت .ءيشب حمست I ةريغـص تـناـك دقـف ،ةـحاسـلا يف ضـكرـلا عونمـم :رـماو+ا
 مسقـــلا عم ثدـــحتلا مهتـــعاطتـــساـــب نكـــي مـــلو ،ددـــجلا Bـــمداقـــلا ءامـــسأ اوـــفرـــعو ،اًـــــــــضعـــب مهضعـــب
.رخ�اب مسق يأ لخدت مدع :ةحضاو رماو+ا تناك دقف ،رخ�ا

 عم لــــك ةــــحاســــلا لKــــخ تارواشــــم دعــــبو ،نجســــلا بيــــترتــــل مهنيــــب اميــــف نورواشتــــي ءانجســــلا



 مــــث ،ةراد�ا عم ثدــــحتلل ىرــــس¤ــــل Kًثمــــم اودّدــــحو ،ةيميظنتــــلا نجســــلا ةيلكيــــه اودّدــــح هتــــعامــــج
 ،مهتــــمدــــخل ىرــــس+ا نــــم لامــــع دــــيدــــحت مهــــل بلــــط لوأ ناــــكو ،يمسرــــلا مهلثممــــب ةراد�ا اوغلــــبأ
 اــــم مــــهأ ناــــكو ،ىرــــخ+ا نوجســــلا يف لصحــــي امــــك لــــك+ا ىلع فارــــشµــــل خبط_ا يف لمعــــلاو
 ةرادإ نوهـــــجاوـــــي فيـــــك اورواشتيـــــل مهضعـــــب Bـــــب لاصـــــتا ةليـــــسو وـــــه اًّيلـــــحرـــــم ىرـــــس+ا هدـــــيرـــــي
.مهترواح_ سيلو مهنم ماقتنKل نجسلا اذه ىلإ مهتلقن ةراد�ا نأ اًحضاو تاب دقف ،نجسلا

 ىلوأ ةوطـخ تـناـكو ،مسقـلا لامـع ةـمدـخل لمعـي ،طقـف مسـق لـك يف لـماـع ىلع ةراد�ا تقـفاو
 لمــع لوأ ناــكو ،Bــلوؤس_ا Bــب تارواش_ا ءارــجإو رــخآ مســق ىلإ مســق نــم لــئاــسرــلا لقــن وحــن
 مهبعــش ءانــبأو مهيــلاــهأ ىلإ ربقــلا هبــشي يذــلا نجســلا يف دــيدــجلا مهعــضو حرــش وــه هــب اوــماــق
 ىرـس+ا دـحأ ىلإ Bـماح_ا دـحأ اهـب ماـق ةراـيز لوأ ربـع لـئاـسرـلا هذـه تلقـن دـقو ،جراخـلا يف
.ديدجلا نجسلا حاتتفا ربخب هعامس دعب

)6(

 ،رــخآ نجــس ىلإ نــيرــخآ عم لقــن اًّيلــع نأ ةلــمرــلا نجــس ةراــيز دنــع ديعــس مأو ةــلوــخ تئــجوــف
 قلـقو ،اهـتريـح دـيزيـل هيـلإ لقـن يذـلا نجسـلا اهـل ددـحي مـل ،ناجسـلا نـم ةـلوـخ ترسفتـسا اـمدنـعو
.ةفاج ةقيرطب نودري نوناجسلا ناك .مهلك يلاه+ا

.وه نيأ فرعن Iو ،انيدل دوجوم ريغ Bجسلا اذه -
 اولصـح ماـيأ دعـبو ،مهـئانـبأ نـع راسفتـسKـل رمـح+ا بيلصـلا ىلإ هـجوتـلا مهنـم لـك ىلع ناـك

.مهنم لك لقن نجس يأ ىلإو Bلوقن_ا لك ءامسأب ةمئاق ىلع
 ىلإ اهــب حمس ةراــيز لوأ يف تزــجحو ،يلع ىلع ديعــس يبأو ديعــس مأــك ةقلــق ةــلوــخ تــناــك
.ةحفن نجس

 عستي داكــــي هــــنأ عم ىرــــسأ ةدعــــل كابــــش لــــك ،ةراــــيزلــــل كيــــبابــــش ةــــثKــــث ،اًفيخــــم عضوــــلا ناــــك
 ،ةــحاســلا يف ىرــس+ا ةهــج نــم كيــبابــشلاــف ،ىرــس¤ــل سولــجلل يسارــك دــجوــي Iو ،دــحاو ريــس+
 نجـس يناجـس نـع نوفلتخـي انـه نوـناجسـلاو ،ةدـيدـشلا ةرارـحلا ثيـح ءارعـلا يف يلاـه+ا اميـف
 اوعمستيـــل ىرـــس+او يلاـــه+ا نـــم اًّدـــج نوـــبرتقـــيو ،راقتـــحا ةرظـــن عيمـــجلا ىلإ نورظنـــي ،ةلـــمرـــلا
.مهثيداحأ ىلإ

 نوفقـي Bـناجسـلا نأ نـم مـغرـلا ىلع هلـه+ نجسـلا عاـضوأ نـع عاطتـسا اـم ريـسأ لـك حرـش



.ةرشابم مهفلخ
:يلعل ةلوخ تلاق
 ،انـــلاطـــبأو اـــنزوـــمر نـــم اوـــلانـــي مهـــكرتـــن نـــل ،مكعـــم نحـــن فخـــت I ،مكنـــم اوـــلانيـــل مكـــب اوؤاـــج -
.ملاعلا لك هاجتاب كرحتنس

:اهعيجشت Iًواحم اهل لاق
 ،قنتخــن داكــن ،ناردــج اهلــك ةــفرــغ ؛يلــخاد ربــق يف نحــن ،ليتــسابــلا نجــس يف انــه نحــن -

.ةليوط ةكرع_ا ،انمعدل مكسفنأ اوئيه ،انراظتنا لوطي نل
.مكعم نحن -
 ةـــلوـــخ تعـــضو .لوقـــت اذاـــم فرعـــت I امهيـــلإ رظنـــت ديعـــس مأ تـــناـــك .اهيـــلإ رظـــنو هيـــلإ ترظـــن

 ،اهسسحـــت ،ةوقـــب اهس_ ،يلع ادـــي اهتقـــناعـــف ،ةريغصـــلا ةـــيدـــيدـــحلا نابضقـــلا كبـــش ىلع اهـــيدـــي
:اهل لاق ،هبلق تاقد تداز ،هانيع ترمحا ،نام+اب ساسح�ا هيطعتل هعباصأ ىلع تطغض
!كيلإ ةجاحب انأ ،ةلوخ -
.اًضيأ انأو -
؟حيحص -
.كنم اهعمسأ نأ رظتنأ انأ ،معن -
.كبحأ انأ -
.رثكأ انأو -
...ريسأ يننكل -
.َكرظتنأس -
.كراظتنا لوطي دق -
!مهتبحأ قاشعلا رظتني نأ لمجأ ام ،راظتنIا بذغتسأ -
.دوعأ I دقو -
.اهقناعأو ةقيقرلا كعباصأ س_أ نأ يفكي ،نابضقلا فلخ نم كارأ نأ يفكي -
.كملظأ نأ فاخأ -
.ينع كبلق لوحت اذإ Iإ ينملظت نل -
؟كلهأو -
.مهثدحت نأ كنكمي -
؟فيك -
؟تيسنأ !كوبأو كمأ قيرط نع -
؟ريس+ نوبطخيأ -
- I طـــسلف لـــجأ نـــم لطبـــل نوبطـــخي مهـــنإB، اًّبـــح هبلـــق يف لمـــحي ناســـن� ،ةيضقلـــل زـــمرـــل 



.هلك نطولا مجحب
:ثدحي ام ةبرغتسم يهو ديعس مأ تلاق
.ينودب ءيش لك ىلع امتقفتا له -
.ينويع يف يلعو ،انلك انّمأ تنأ ،يتامح اي اًدبأ -
؟نجسلا يف وهو يلعب Bلبقتأ ؟لوقعم -
؟يب لبق هنأ ًابيرغ سيلأ -
؟دبؤ_ا نجسلاب موكحم -
.هل ةياهن I ،دبؤم بح ؛اّنبح ىلع هانردصأ يذلا هسفن مكحلا هنإ -
:يلعل تلاق مث ،ةلوخ تتمص
 انـل اوثعـبا ،مـكرابـخأ هعـم اولـسرتـل ماـيأ دعـب اًيـماحـم كـل لـسرأـس ،فخـت I ،مكـكرتـن نـل يلع -

 ىتح نفــج انــل مانــي نــل ،ةيــلودــلا تاســسؤ_او ،ةــفاحصــلا لكــب مويــلا لصــتأــس .ةيليصفــت ةــلاــسر
.اًرارحأ مكارن

 ملـــف ةزـــغ راوز اـــمأ ،�ا مار هاجـــتاـــب رـــخآو سدقـــلا هاجـــتاـــب ةلـــفاحـــلا ترداـــغو ،ةراـــيزـــلا تـــهتنا
 فلتخـم موـي يف ةزـغ يلاـهأ روزـي ثيحـب يلاـه+ا ةراـيز ةراد�ا تمـّــــسـق دقـف ،دـحأ مهنـم رضحـي
 تاوطـــخ ذاخـــتا Bـــبو مهنيـــب لوـُــحـــتو ،ضعـــب نـــع يلاـــه+ا لصفتـــل ،ةفضـــلاو سدقـــلا يلاـــهأ نـــع
.نماضتلل ةكرتشم

 اًريـخأو ،هلـهاـك نـع مويـلا حيزأ دـق Kًيقـث اًئيـش نأ رعشـي ،نـهذـلا دراـش ةـفرغـلا ىلإ يلع داـع
 ىلع تبــظاوــف ،اًراوــح هعــم يرــجتل تءاــج فيــك ؟هيــلإ اهلــسرأ يذــلا نـــَم .هبلــق يف امــب اهــل حاــب
 هــماــمأ دــجي مــل يذــلا ديــحوــلا رايخــلا اهــن+ مأ ؟اهبحــي Kعــف لــه .هــبراــقأ نــم رثــكأ ىتح هــتراــيز
 قشعــــي Iأ ،مKظــــلا طــــسو عش_ا ديــــحوــــلا رونــــلا اهنكــــلو ،ديــــحوــــلا رايخــــلا نوكــــت دــــق ،معــــن ؟هريــــغ
 ديــحوــلا هنكــلو ،هيلــع لط_ا ديــحوــلا هــنأ نــم مــغرــلا ىلع ءاملظــلا ةليلــلا يف رمقــلا ءوــض ناســن�ا
 هــتايحــل لعجــت رــهش لــك رركتــت يتلا هيلــع اهتّـلطــب ةــلوــخ تــناــك دقــل .مKظــلا ةكلــح هــل راــنأ يذــلا
.ةفلتخم ةهكن نجسلا يف هدوجولو ،ىنعم

 ةــلوخــلو نــطولــل اًّبــح لمــحأ تحبــصأ ،نــطولــل اًّبــح يبلق يف لمــحأ تنــك نأ دعــب :اـًــمتمتــم لاــق
.هلك بعشللو

 ؟نابضقلا فلخ كنكلو
 انــــتوــــخإــــب انلــــمأ ،رــــس+ا نــــم اــــنررحتــــس ،ةرمتــــسم انــــتروــــث ،ءوــــض صيصــــب قــــف+ا يف لاز اــــم

.اًدبأ اناسني نل رامع وبأ خ+ا ،ريبك انقافرو
:مهل لاقو ،لصح ام مهل حرشف ،ةرايزلا نع ىرس+ا هلأس
 ىلإ نورـخآو ،عبـسلا رئـب ىلإ اوذـُخأ ةلـمرـلا نـم Bـلوقن_ا ضعـب نأ يلاـه+ا نـم تملـع دقـل -

.نKقسع



.ةمداقلا ةكرعملل انسفنأ ئيهن نأ انيلع ،كرحتلا اوؤدب جراخلاب بابشلا -
:زيزعلا دبع لاق
.ةيواخلا ءاعم+ا ةكرعم اهنإ -
 ةـباتـك يف اهـقرو مدختـسيل اهصـقو اهلـخادـب غبتلا نـم رـياجسـلا غرفـي يلع ناـك ،ءاس_ا يف

 عفد عاطتـــسا حابصـــلا يفو ،ةيـــلاقتـــعIا ةنجلـــلا ىلإ ةراـــيزـــلا يف لصـــح امـــع ةيليصفـــت ةـــلاـــسر
 مسقـــلا شـــيواـــش ىلإ اهلقنيـــل ةـــصرفـــلا رظتـــنا يذـــلا جراخـــلا يف مسقـــلا شـــيواـــش ىلإ ةـــلاـــسرـــلا
.كانه Bلوؤس_ا ضعب ىلإ اهلاصيإ يلاتلابو ،يناثلا

 ،ةرمتــسم جراخــلا ةدايــق عم تارواش_ا .قاطــت I ةحفــن نجــس عاــضو .اًّدــج نــخاــس فيــص
.مهلIذإو »ةحفن« يف ىرس+ا عيكرت اهتاسراممب لواحت نوجسلا ةرادإو

 عيمــجلا نــم ةــلوبقــم نوكــت بارــضµــل ةــيدايــق ةنجــل ىلع ىرــس+ا قفــتا ،ةلــيوــط تارواشــم دعــب
 بارـــضµـــل ةـــيدايقـــلا ةنجلـــلاـــف ،اًّيـــبزـــح ةـــلوؤس_ا اهسفـــن ةئيهـــلا نوكـــت نأ اــًطرـــش سيـــلو ،ةـــبرـــجمو
 نـــم ةنجلـــلا تـــنوكـــت دـــقو ،ىرـــس+ا ةقـــث بـــسكل اـــًــــــــصوصـــخو ءيشلا ضعـــب فلتخـــت طورـــشب عتمتت
 لـئاصفـلا نـع مـساقـلا رمـعو ،ةيبعشـلا ةهبجـلا نـع يناود بوقعـيو ،حتف ةـكرـح نـع ناسـح دمـحم
.ىرخ+ا

 ةـسرـشو ةلـيوـط ةـكرعـم اهـنإ .ةدايقـلا يف اـهريـغ دـيرـي I ناـك دقـف ،ةنجلـلا هذـهل يلع حارتـسا
 رضـيو داـح حKـس وـهو ،ماعطـلا نـع بارـض�ا وـه ربـك+ا ىرـس+ا حKـسف ،ةروانـم ىلإ جاتحـتو
 ،ةيـــلودـــلا تائيهـــلا ديعـــص ىلع يجراـــخ كرـــحتو ةعـــساو ةيـــمKـــعإ ةيطغـــت ىلإ جاتحـــيو ،ىرـــس+اـــب
 نأ بجـي كـلذـل ،ريثكـلا ينعت هـتراسـخ ،يريصـم بارـضإ هـنإ .ىودـج نود مهـبارـضإ حبصأ Iإو
.رصتنن
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 لاحــــل Bبــــضاــــغ ىرــــس+ا يلاــــهأ داــــع ،يخيراتــــلا بارــــض�ا ةرارــــش عIدــــنا لبــــق ةراــــيز يف
 ،ربقـلا لثـم ةـفرـغ يف هـنإ ،اهـجوز ىلع ةقلـق تـناـك ةـغارـم لامـج مأ ،رطـخ يف مـهدIوأـف ،مهـئانـبأ
 جراـــخ ءيش ةـــيؤر نوعيطتـــسي I ،فقســـلا ىلعأ يفو ،ريغـــص كابـــشلا ،قKـــغ�ا مكحـــم بابـــلا
 ،مــــلاعــــلا نــــع نوعطقنــــم ،باتــــك I ،ةدــــيرــــج I ،نوــــيزفلــــت I ،وــــيدار I ،ميحــــج يف مهــــنإ .ةــــفرغــــلا
.نجسلا ءارحصو بقنلا ءارحص ،نيوارحص يف مهنأك

:فكب اًّفك برضت مساقلا يلع اهنبا عم سلجت مساقلا رمع مأ تناك
.ةيفاك تايناطب I ،ةشرف I ،هعKضأ ترسكت ،ضر+ا ىلع ماني Bكس_ا حبصأ -
:اطع مأ اهل تلاق
.يفكت I تايناطبلاو ،اًّدج دراب كانه ليللا نولوقي -
:مساقلا يلع اهيلع ّدرف
.اطع مأ اي صراق ءارحصلا درب -
:ةقلعم تلاقف ،ثيدحلا تعمس يناه مأ
 Iو ،اـــــنءانـــــبأ نونجســـــيو انـــــضرأ نولتحـــــي مهـــــنأ يفكي Iأ ،دوهيـــــلا موـــــيو دوهيـــــلا عطقي �ا -

.�او ملظ اذه ،اوسفنتي نأ مهنوديري
:رمع مأ اهل تلاق
.جاجتحIاو رمح+ا بيلصلا ىلإ هجوتلا انلك انيلع ،تكسن I نأ بجي -
:تلاقف نهثيدحل ةلوخ تحاترا
 ةـفاحصـلا كرـحأـس اـنأو ،اومصتـعا رمـح+ا بيلصـلا ىلإ اًدـغ اوـكرـحت مكلـك ،حيحص اذـه -

.مكهاجتاب
:همأ عم سلاجلا بابشلا دحأ لاقف
.نولعفيس اذام انارسأ ررقي نأ لبق انتاكرحت دفنتسن I نأ وجرأ -
:هل تلاقف
 Bحــت اــمدنــع .انبعــش ءانــبأو يلاــه+ا لــك كــيرــحت انيلــعو ،ةريثــك يهف انلــئاــسو ذفنتــسن نــل -
 تاســسؤ_ا ،تاــباقنــلا ،لامعــلا ،بKطــلا ،يلاــه+ا ؛انلــك عراوشلــل لزنــن نأ بجــي رفصــلا ةــعاــس
.Bيحيسمو Bملسم نيدلا لاجر ،ةينطولا

:راجنلا ىلع مأ تلاقف
.حيحصلا مKكلا اذه ،ةلوخ اي كمف ملسي -



:ءاب�ا دحأ لاقف
.لاجر رشعب كنأ انيفكي -
:ةمساب هل تلاقف
 I يتاولـلا تKـضان_ا تاهـم+ا كئـلوأ ىلإ رظـنا ؟مـهدـحو لاـجرـلا ىلع اًركـح لاضنـلا لـهو -

.باجعلا نورتسو لاج_ا نهل اوحسفا ،لاضنلا ةمق نهنإ ،نهئانبأ ةرايز نع نعطقني
:نايلع دمحم ريس+ا وخأ لاقف
.اًدغ رمح+ا بيلصلاب نوكيس نم لوأ انأ -
:رخآ لاقو
.اورضحيل نيرخ�اب اولصتا -
:تاقيلعتلا تأدبف
.لمتحي I عضو اذه -
.ءايحأ انءانبأ نولتقي مهنإ -
.ءارحصلا لامر يف مهنونفديس -
.نويرصنع ةنياهص -
 نوراــه نــيأ ؟ةــلودــلا فيــس نــيأ ؟مصتع_ا نــيأ ؟Bملس_ا شويــج نــيأ ؟برعــلا شويــج نــيأ -

؟نيدلا حKص نيأ ؟ديشرلا
 ققحنـسو انـم لـك كرـحتيل ؟نحـن نـيأ ن�ا لاؤسـلا ،�ا مهمـحر اوـتاـم ءIؤـه لـك يزـيزـع اـي -

 انبعـــــش ءانـــــبأ ،ةـــــكراش_ا انلـــــك انيلـــــع ،نـــــيدـــــلا حKـــــص Iو ،يلع فيـــــس I اورظتنـــــت I !تازجع_ا
 مهلـــك مهـــكرـــحن فيـــك انـــفرـــع وـــل ،رثـــكأ برعـــلا انـــئاقـــشأ نـــم نورّيخـــلاو ،مـــلاعـــلا لـــك يف نوريثـــك
.ةيرحس اًصع رظتنن ،نومئان اننأ ةلكش_ا نكلو ،ةطيرخلا ريغنس

:اطع دلاو لاق
؟عاطقلاو ةفضلا يف يلاه+ا عم رم+ا نوقسنتس لهو -
:ةلوخ هيلع تّدرف
 نوشــقانــيو انلثــم نولعفــي ن�ا مهــنأ دــب I ،كرتــشم لكشــب لمعــن نأ بجــي ،يمع اــي اًــعبــط -

عضولا اذهب ىضري دحأ I ،عضولا
:اهبناجب ةسلاجلا اهتراج لأست تاهم+ا ىدحإ تناك
؟انعم اًمئاد اهارنو ثدحتت يتلا هذه نم -
 رابـــخأ هنـــم ذـــخأتـــل راجنـــلا يلع ةراـــيزـــل يتأـــت ةيـــفاحـــص اهـــنإ نوـــلوقـــي ،Bـــهاـــش ةـــلوـــخ اهـــنإ -

.اهرشنتل ىرس+ا
؟اًديدحت اًّيلع روزت اذا_و -
- I كلذب اهل حمست همأ ن+ امبر ،ملعأ.



.هسفن هروزت اًمئاد اهنكل -
.ًائيش لعفي نأ عيطتسي B Iجس هنإ ؟نيدصقت اذام -
!اًمارح ًائيش دصقأ I ،�ا ذاعم -
.يحِضوأ ؟اًذإ اذامو -
.اهبحيو هبحت تأدب امبر -
؟اهجوزتيس فيكو ،ْمحا ْمحا -
.جرخي امدنع -
!دبؤ_ا نجسلاب موكحم هنإ -
 اهبطـــخ اهمـــسا رـــكذأ I تاريـــس+ا ىدـــحإ نأ يعمست مـــلأ ،مولظـــم ىلع قلغـــي I نجســـلا -

 اونلـــعأو اهلـــهأ اـــهراز دـــقو ،رمـــح+ا بيلصـــلا قـــيرـــط نـــع ةـــيدـــيرـــب تKـــسارـــم ربـــع ىرـــس+ا دـــحأ
!؟ةقفاو_ا

؟اهاري نأ نود ىتح اهبطخ -
.هسفن هميظنت نم اهنإ نولوقي .هنم ًةبيرق اهنأ رعشو ،اهلئاسر أرق هنإ لاق !معن -
؟ناجوزتيس ىتمو ،قفو_ا �ا -
.�ا ءاشي امدنع -
- I إ هلإI ا�.
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 دــيدــجلا نجســلا حاتتــفا ربــخ اهلــصو اــمدنــع ةيعــماجــلا ةيــناثــلا اهتنــس تــهنأ دــق باــحر تــناــك
 دـــيدـــجلا نجســـلا نـــع Iًاقـــم ةيـــسورـــلا )ادـــفاربـــلا( ةفيحـــص يف تأرـــق ،هيـــلإ يلع اهيـــخأ لاقتـــناو
.ريمض ةزخوب تسحأ ،هنع ةديعب يهو بذعتي اهاخأ نأ تسحأو ،بعر_ا

.Bينيطسلفلا بKطلا نحن كرحتلا انيلع -
 رواشتـلا دعـب اوررـق نـيذـلا Bينيطـسلفلا بKطـلا ةنجـل رقـم هاجـتاـب تـهجوـتو ،ةدـيرـجلا تذـخأ
 ةبلطــلا ةلــق نــم مــغرــلا ىلع ةيــبKــط ةريســم نــع نKــع�ا ةينيطــسلفلا رــيرــحتلا ةمظنــم بتكــم عم
 تـــناـــك .ةـــكراش_ا ىلإ لودـــلا فلتخـــم نـــم بKطـــلا اهيـــف اوـــعد ،ةيفيصـــلا ةلطعـــلا يف نـــيدـــجاوت_ا
:ةحضاو مهتاراعش

.يزانلا ةحفن نجس اوقلغأ -
.ةيزانلا = ةيرصنعلا = ةينويهصلا -
.لKتحIا نوجس يف برعلا ىرس¤ل ةيرحلا -
 تـــناـــك .ةـــقراـــف+او برعـــلاو سورـــلا مهنـــم بKطـــلا نـــم تائ_ا اهيـــف كراـــش ةريبـــك ةريســـم تـــناـــك

.ىرس+ا عم انماضت ًائيش تلعف اهنأ رورسب باحر ترعش ،ةيممأ ةريسم
 ةروـــص عفرـــتو اهيفتـــك ىلع ةينيطـــسلفلا ةيـــفوكـــلا عضت نـــيرـــهاظت_ا ةعيلـــط يف ريســـت تـــناـــك

...)برعلا ىرس¤ل ةيرحلا( اًراعشو ،يلع اهيخأ
.اهيفتك ىلع ليامتي اهرعش ،ةليمج ،ةليوط تناك دقف ،اهوحن هجتت تاريماكلا تناك
 = ةيــــــنويهصــــــلا( راعــــــش Kًــــــماــــــح ماــــــم¤ــــــل تابثــــــب مدقتــــــي اًّيــــــسور اًبــــــلاــــــط تأرــــــف باــــــحر ترظــــــن

 ناـكو ،يليئارـس�ا لKتـحKـل ةـيداع_ا تاراعشـلا ةيـسورـلاـب ددرـي ناـك .ةيـسورـلا ةغلـلاـب )ةـيرصنعـلا
.ينيطسلف ريسأ دلاو هنأك Kًعفنم

:اهل لاقف ،يسور بلاطك هروعش نع هلأست ةيسور ةيفاحص هنم تمدقت
 ماقتــنIا دــيرــت اهــنإ ،ةــيرصنــع ةــلود اهــنإ ،ةيــلودــلا قيــثاو_ا لكــل فــلاخــم ليــئارــسإ هلعفــت اــم -

 Bطـــسلف عم اننـــماضـــت نلعـــن نحـــن .مـــهدKـــب ةـــيرـــح نـــع نوعـــفادـــي نـــيذـــلا لاطـــب+ا ىرـــس+ا نـــم
.يناسنإ Kلا ةحفن نجس قKغإو اًروف ىرس+ا حارس قKطإب بلاطنو ،Bطسلف بعشو

:هيلإ اهسفن تمّدق ةريس_ا ماتخ يفو ،همKك ىلع هتركشو باحر هنم تمدقت ،هئاهتنا دعب
.يلع ريس+ا تخأ راجنلا باحر انأ -
.اًباجعإ هسأر زه
.ةيبرعلاب اهلاق ،Kًهسو Kًهأ !؟ريسأ تخأ تنأ -



.بطلا ةيلك يف ةعبار ةنس بلاط ،ريميدKف انأ -
:اهل لاق .هيلع تملس
؟اًحابص ةرشاعلا ايريتيفاكلا يف اًدغ يقتلن I اذا_ ،كيلإ فرعتلاب ديعس انأ -
.تقولا ضعب يدل ،بسانم ةرشاعلا -
.ءاقللا ىلإ اًذإ -
 دـعو_ا بـسح ريمـيدKـف ءاـج ،بطـلا ةيلـك اـيريتـفاـك يف هرظتنـت باـحر تـناـك ةرـشاعـلا ةـعاسـلا

:ثيدحلا اًحتتفم لاقو ،اهل مستبا .هديعاوم يف اًقيقد ناك .ددح_ا
 ،مكبعـش ءانـبأـب دوهيـلا هلعفـي ا_ فـسآو ،مكعـم نـماضتـلاـب رعـشأ ،كيـلإ فرعتـلاـب ديعـس اـنأ -

 دــض ىتحو ،ةنــس Bعــبرأ لبــق اــبوروأ بوعــش دــض نوــيزانــلا هــسراــم اــم مــكدــض نوــسرامــي مهــنإ
.راعلل اي ،مهسفنأ دوهيلا

:هثيدح اهبجعأ دقو ،هل تلاق
.سم+ا ةريسم نم رخفب رعشأ ،كنماضتل اًركش -
 نـماضتـلا ،ةـفاحصلـل سـمأ هـب تـثدـحت امـب ةديعـس اـنأ ،انعـم يلودـلا نـماضتـلاـب ترعـش دقـل

 نأ لــــمأــــن ،اــــنرــــيدقتــــب ىظــــحي يتيفوســــلا داحــــتIا لود بوعــــش نــــماضــــتو ،انبعــــش عم يسورــــلا
 ،ةربق_اـــب هبـــشأ نجـــس يف انـــناوـــخإ نونجســـي مهـــنإ ،ةـــيرصنعـــلا اهـــتارارـــق نـــع ليـــئارـــسإ عجارتـــت
 يف كابــشلا ،جاصــلاــب قلغــم بابــلا ىتح ،ناردــج ةعــبرأ طــسو نوشيعــي ،ءايــحأ مهنــفد نودــيرــي
ّدـــج ريغـــص ىلع+ا ّدـــج راـــح سقطـــلا ،ءاوهـــلا هنـــم لـــخدـــي داكـــي اً  نـــم جورـــخلاـــب مهـــل حمسي I ،اً
 ،راتــــمأ ةيــــنامــــث برــــض اًرتــــم رــــشع ةسمــــخ يلاوــــح اهــــلوــــط ةــــحاــــس ىلإ اًّيــــموــــي ةــــعاــــس Iإ ةــــفرغــــلا
.ةيموي تاناهإ

 ةمـــــــئاـــــــق يف ينيدـــــــع نكـــــــل ،ءيش لعـــــــف عيطتـــــــسأ ينتيل ،مهعـــــــضوـــــــل ىس+اـــــــب رعـــــــشأ اـــــــنأ -
 املــك ،يناونــعو يفتاــه مــقر اذــهو ،انــه ةبلطــلا داحــتا سلــجم يف وضــع اــنأ ،اـًــمــئاد Bنــماضت_ا
 نوكـن نأ نكمـي I ،هسفـن قدنخـلا يف مـكاـيإو نحـن ،مكعـم كراشنـل يب يلصتا ،ءيشل تجتـحا
.ررحتلل ةعلطت_ا بوعشلا عم اًمئاد نحن ،رخ�ا قدنخلا يف

 هــنويــع ،رقــشأ هرعــش ،اًـقيــشر ،Kًــيوــط ريمــيدKــف ناــك ،اهيــلإ ثدــحتي وــهو باجــعإــب هيــلإ ترظــن
.سيراركلاو بتكلا ضعب لمحي ،هسبKم يف بترم ،نقذلا قيلح ،ءاقرز

:هل تلاق 
 ةيلـــــك يف اـــــنأ هيـــــف ميـــــقأ يذـــــلا نكســـــلا ناكـــــم فـــــتاـــــه اًـــــــــضـــــيأ اذـــــهو ،كنـــــماضـــــت يندعـــــسأ -

.ةفاحصلا
:رميدKف اهلأس
؟اندKب تببحأ لهو -
.ةايحلا تاديقعت لمحي I ،قيدص ،مظنم ،طيسب ،بيط اهبعش ،ةليمج دKب اهنإ -



:ةيبرعلاب اهل لاق
.اًّدج ميظع -
؟ةيبرعلا ثدحتت تنأ -
:ىرخأ ةرم ةيسورلاب اهيلع ّدرف
- I، اـيروـس نـم هـنإ ،ةيلكـلا يف يل قـيدـص نـم اهتملعـت يتلا تاملكـلا ضعـب ظفـحأ ينكلو، 

.ليبن همسا
؟ةيبرعلا بحت له -
.تاملكلا ضعب ينيملعت ول اذبح ،كتقو كل حمس ول ،اًعبط -
.كلذب ةديعس نوكأس -
.سردلا أدبنس يلاتلا ءاقللا يف اًذإ -
:هل تلاقو ،تمستبا
؟كلذ ديرت ىتم ًانسح -
:اهل لاقف
 يف ةرـــهسل كوـــعدأ كـــلذ دعـــب ،ياشـــلا اـًـعـــم برـــشنو عمتجن ؟عوبـــس+ا ةـــياهـــن يف كـــيأر اـــم -

؟ةكراش_ا Bبحت له ،سورلا بKطلا ملاع
 ،لضـفأ لكشـب يسورـلا بعشـلا ىلإ فرعتلـل ةـصرـف اهـنإ :اهسفنـل تـلاـق ،Kًيلـق باـحر تركـف

:هيلع تدرف ،I مل
.ةوعدلا ُتلبق ،ًانسح -



)٩(

 ،ةحفــــن نجــــس يف بارــــض�ا ةدايــــق ةنجــــل Bــــب ةدــــيدــــع تارواشــــم دعــــبو ،نجســــلا لــــخاد يف
:يلي ام ةنجللا تررق

 ةنجلــــــلا يفن لاــــــح يف بارــــــض�ا ةدايــــــق اهيلــــــع يتلا )ةيفلــــــخ( ةيــــــطايتــــــحا ةنجــــــل تنيــــــع :Iًوأ
 ةدــع تلسلــس امــك ،هيــف رارمتــسIا وأ ،بارــض�ا لــح نوكــي اــهديــب يتلاو ،نجســلا نــم ةسيــئرــلا
.اهلزع ىرج وأ تيفن اذإ اهتقباس لحم لحت ةنجل لك ،ةيطايتحا ناجل

 ملتـست Iو ،اهنـم دـحاو وضـع لـظ وـل ىتح اهلمـع يف رمتـست ةسيـئرـلا بارـض�ا ةنجـل :اًيـناـث
.ةيساس+ا ةيدايقلا ةنجللا ءاضعأ لك لقنب Iإ ةدايقلا ةيفلخلا ةنجللا

.مهبلاطم قيقحتل ةياهنلا ىتح ماعطلا نع حوتف_ا بارض�ا أدبتس اهنأ ةنجللا نلعت :ًاثلاث
 ،هيــف ةــكراش_ا ىلع عيمــجلا ثحــت اهنكــلو ،يرايتــخا بارــض�ا رايــخ نأ ةنجلــلا دــكؤــت :اًــعــبار

 طـــــــسو دـــــــحأ ةريس_ا نـــــــع فكنتـــــــسي نأ دـــــــيرـــــــت I ةنجلـــــــلاـــــــف ،نســـــــلا رابـــــــكو ىضر_ا ينثتـــــــستو
.ةيادبلا نم كلذ نKعإ هيلع مازتلIا عيطتسي I ناك نمف ،بارض�ا

 فورظــــلا نوكــــت ىتح جراخــــلا عم قّـــــسنــــت اــــمدنــــع رفصــــلا ةــــعاــــس ةنجلــــلا ددجتــــس :اًـــــســــماــــخ
.يلودلاو يمKع�ا كرحتلل ةبسانم

:ىرس+ا بلاطم
.برح ىرسأك انب فارتعIا ً:Iوأ
.ةحوتفم ةيديدح نابضق تاذ باوبأب اهلادبتساو ،باوب+ا رييغت :اًيناث
 ةيـساـس+ا داو_ا مـيدقـتو ،ةيـئاذغـلا مـهداوـم يهط ىلع فارـش�اـب ىرـس+ا ةوـخ�ا موقـي :اًثـلاـث
.ةي_اعلا ىرس+ا Bناوق بسح ةيفاكلاو

.راهنلا لاوط فرغلا حتف بجي فرغلا جراخ جورخلا ةدم :اًعبار
.ويدارلاب انل حمسي نأ :اًسماخ
.ةّرس+اب انل حمسي نأ :اًسداس
.فرغلا يف ماحدزIا ضيفخت متي نأ :اًعباس
.Bبناجلل سولجلل يسارك عم له+ا ةرايزل ةحيرم نكامأ ضيفخت متي نأ :ًانماث
.....
.....
.....
 مــت ،ينيطــسلفلا انبعــش ءانــبأ ىلإو ةيــبرعــلاو ةيــلودــلا تائيهــلا ىلإ تاــنايــب ةدــع تلــسرأ دــقو



 هتيـموكحـم ةدـم تـهتنا دـق تـناـك ،ىرـس+ا دـحأ ةـطاـسوـب ةفلتخـم قرـط ربـع لـئاـسرـلا هذـه بـيرـهت
.Bلوؤس_ا ىلإ اهملسو لئاسرلا كلت هعم لمحف ،كانه

.رفصلا ةعاسل ةدعتسمو ،ةدعص+ا لك ىلع كرحتت ةينطولا تادايقلا تناك
 هيـف نونلعـي يذـلا ريهشـلا مهـنايـب ةحفـن نجـس ىرـسأ بّرـه ١٩٨٠ ةنـس زومـت نـم عبارـلا يفو
 ىرـسأ نايـب Bطـسلف يف ةينـطوـلا تادايقـلا لـصو .ماعطـلا نـع حوتف_ا بارـضµـل رفصـلا ةـعاـس
:هيف ءاج اممو ،ماعطلا نع حوتف_ا بارض�ا هيف نونلعي يذلاو ،ريهشلا ةحفن

 لــك يف ناتــيانــب ؛باجعــلا بجعــلا ىرنــل لقتع_ا اذــه ىلإ ١٩٨٠ ةنــس راــيأ ٢ يف انبِلــُـــج دقــل
 زربـت ةرظـن لوأ نمـف ،اـًّيونعـمو اـًّيدـسج ناسـن�ا لتقـل اهنـم لـك تممـص نـيزاـنزـلا نـم ددـع امهنـم
 يذــلا لقتع_ا اذــه دييشــت يف تمــهاــسو تممــص يتلا ةدــقاحــلا تايلقعــلا ةقيقــح ةيلــج ةحــضاو
 انـــنأ قدصـــي نأ عيطتـــسي نمـــف ،تKقتع_ا يف ينيطـــسلفلا ناســـن�ا عم لـــماعتـــلا ةـــسردـــم لثمـــي
؟نارمع لك نع اًديعب ءارحصلا بلق يف

 ،جورـخلل بجـي امـك ذفنـم هـل سيـل ةـنازـنزـلا لـخدـي نأ سعتـلا هظـح ءاشـي يذـلا ءاوهـلا ةيمـك نإ
 ذـــفاونـــلا نـــع اوـــضاعتـــسا دقـــل .ىرـــسأ 10-8 اهيـــف شيعـــي يتلا ةـــنازـــنزلـــل ذـــفاوـــن دـــجوـــت I ثيـــح
 برقـلاـب عقت يهو ،عبرـم رتـم فصـن نـع دـيزـت I ةعمتجـم اهتـحاسـم ةـنازـنز لـك يف مورـخ ةتـسب
 ءوضـلا لاـخدإـب حمست I اهـنأ امـك ،ءيش يأ اهـلKـخ نـم ىرـن نأ عيطتـسن I يأ ،فقسـلا نـم
 قلغــم حيفصلا نــم ةــنازــنزــلا باــب نأ امــك ،راهنــلا ةليــط ءاــبرــهكلاــب ةراــن�ا مزلتــسي امــم يعيبطلا
 هذــهو ،مــس 2 اهنــم لــك كمــُــــس نابضــق ةــثKــث، مــس 20×20 ةريغــص ةذــفاــن بابــلاــبو ،لــماكــلاــب
 بلقنـــــت ثيـــــح قـــــناخـــــلا رـــــحلا ماـــــيأ يف ىتح ،ليلـــــلا يف قلغـــــتو راهنـــــلا يف Iإ حتفت I ةذـــــفانـــــلا
 ،ببـسلاو ،ةريغصـلا ةذـفانـلا هذـه حتفت I ،اًبـهتلم اـًنوـتأ حبصتو ،فينـع طغـض زيـح ىلإ ةـنازـنزـلا
.ةدياحم ةئيه لخدتو حورلا عولط دعب تمت دق ةعاس 12 اهحتف ةيلمعو ،ينمأ ،نوعّدي امك

:هلوقب ىهابتي يذلا نجسلا ريدم ناسلب ملكتت انه ةراد�ا
 يه هذـــه ،ةايحـــلا طورـــش نـــم ىند+ا دـــحلاو ،تاقـــياض_ا نـــم ىلع+ا دـــحلا مهيطعـــن انـــنإ -

.رماو+ا ذفنأ يركسع انأو ،رماو+ا
ّرقــــم )ةحفــــن( نوكــــت 1967 ذنــــم تKقتع_ا يف باذعــــلا ةلــــحر دعــــب  اًربــــق ،اًّيــــعامــــج اًربــــق انــــل اً
...مكئانب+

.ماعطلا نع اًحوتفم اًبارضإ نلعن نأ انررق ،طورشلا هذهب
.عوكرلا مI �I ،عوجلا م�I معن
.نوينيطسلفلا نولقتع_ا
.يوارحصلا )ةحفن( لقتعم
.1980 زومت نم عبارلا



)١٠(

١٩٨٠ زومت ١٤
 مويـلا حابـص ىرـس+ا تاهـمأـب جعي سدقـلا يف حارـج خيشلا يف رمـح+ا بيلصـلا رقـم ناـك
 دـفاوتـت ىرـخأ دوـفو تـناـكو ،نKقسـع وأ عبـسلا رئـب ىلإ وأ ةحفـن ىلإ مـهؤانـبأ لقـن نـيذـلا ءاوـس
 ةزــــغ يف رمــــح+ا بيلصــــلا رقــــم دــــهش اميــــف ،سيــــئرــــلا رق_ا ىلإ ىرــــخ+ا ةينيطــــسلفلا ند_ا نــــم
 بيلصـلا نوبـلاطـيو ،يناسـنإ Kـلا ةحفـن نجـس قKـغإـب نوبـلاطـي عيمـجلا ناـك ،ةهـباشـم اًدوشـح
.ةفحج_ا لاقتعIا طورش ىلع عKطKل نجسلا ىلإ هجوتلاب رمح+ا

 سيـــــئر ينيسحلا لصيـــــف مهـــــمدقتـــــي ناـــــك ،ةنـــــماضت_ا دوـــــفوـــــلا اهتلـــــت ،تامصتع_ا لوأ ةـــــلوـــــخ



.ةيبرعلا تاساردلا ةيعمج
:مهل لاق يذلا رمح+ا بيلصلا بتكم سيئر عم يلاه+ا نم دفو عمتجا
 تاطلـــسلا انـــل نذأـــت نأ دعـــب اًبـــيرـــق نجســـلا ةراـــيزـــل اًدـــفو لـــسرنـــس ،مـــكاوكـــش انتلـــصو دقـــل -

 ،مهتقـفاوـم نود نجسـلا ةراـيز عيطتـسن I .انـتراـيز دعـب مهـل اـنرـيرقـت مدقنـسو ،كـلذـب ةيليـئارـس�ا
.درلاب انودعو دقو ،ةحفن نجس ىلإ Bلوقن_ا مكئانبأ ريصم ىلع انقلق مهانغلبأ اننكلو

 نكـــــلو ،جاجتـــــحIا ىوـــــس ءيش لعـــــف عيطتـــــسي I بتك_ا سيـــــئر نأ نوـــــفرعـــــي يلاـــــه+ا ناـــــك
.ةحفن نجس قKغإب يلودلا دييأتلا دشح يف نايرورض هجاجتحاو هريرقت

:ةلوخ هل تلاق
 ،ىرــس¤ــل ةربقــم نــع ةرابــع نجســلاــف ،ةــيرورــض مكــكرــحت ةــعرــس نكــلو ،مكقلــق مهفتــن نحــن -

.ىرس¤ل يسفنب تعمتساو هلكش ىلع تعّلطاو هترز دقل
:ةدوع بوقعي ريس+ا وخأ ،ةدوع دمحم قلعو
.انئانبأب اولّكني نأ مهل حمسن نل -
 هـكرـحتو ،ءانـب+ا ريصـم ىلع هـصرـح دـيدـج نـم مهـل دـكأـف ،بتك_ا رـيدـم ىلع تاقيلعتـلا تـلاوـت

.نجسلا ةرايزل
.مويلا كلذ مهماصتعا يف اورمتسا مهنكلو ،هبتكم نم يلاه+ا جرخ
:ماصتعIا يف لاق يلاه+ا دحأ
 ةنجـل ليكشـت انيلـع كـلذـل ،ةـمداـق ةـكرع_ا ،ريـخ+او لو+ا نوكـي I دـق مويـلا اذـه ،ناوـخإ اـي -

 تايصخــش نــم ربــكأ ةينــطو ةنجــل نــم اًءزــج نوكــتو ،عيمــجلاــب لاصــتIاو ةعــباتملــل يلاــه+ا نــم
 .فقو_ا ةساردل Bطسلفو سدقلا يف ةينطو ىوقو

.ةنجل ليكشت متو ،هيأر عيمجلا نسحتسا
 اهيــــف نــــيأر دقــــل ،ةــــحرتق_ا ةنجلــــلا نمــــض نوكتــــل اهنحــــشر تاهــــم+ا مظعــــم نأ ةــــلوــــخ تئــــجوــــف

 .Bلضان_ا سامحو بابشلا ناوفنع
.ةدوع دمحم مهنم نيرخآ صاخشأ ةتس اهعم ناك
 ؛سدقـــــــلا ةـــــــكرـــــــش لبـــــــق نـــــــم ةلـــــــسرـــــــم لـــــــك+اـــــــب ةلمـــــــحم ةرايـــــــس مهـــــــتءاـــــــج ،ليلقـــــــب رـــــــهظلا دعـــــــب
 تــناــك .رــكابــلا حابصــلا ذنــم ماصتــعIا رقــم اوــكرتــي مــل نــيذــلا Bمصتعملــل ةفيفــخ تاشتــيودــناــس
 ضعــــب عم تاراوــــح يرــــجتو ،روصــــلا طقتلــــتو ،ماصتــــعIا رقــــم روزــــت ةيــــفاحصــــلا دوــــفوــــلا ضعــــب
.اهئانبأ وأ اهنبا ةروص لمحت مأ لك ،ناكم لك ¤مت تناك ىرس+ا روص ،تاهم+ا

 ةنجـــل لبـــق نـــم دـــعأ هـــنإ مهـــل تـــلاـــق اـــًنايـــب Bـــهاـــش ةـــلوـــخ مهيلـــع تأرـــق ،يلاـــه+ا قفتـــي نأ لبـــق
 هيلـــع اونـــثأـــف ،هيلـــع قيلعـــت مهنـــم دـــح+ ناـــك نإ مهتـــلأـــسو ،مKـــع�ا لـــئاـــسو يف هرـــشنل يلاـــه+ا
:لوقي نايبلا صن ناك .ةرشنب اهوبلاطو

 رداقــــلا دبــــعو ،ماسقــــلا دافــــحأ اــــي ،طاــــبرــــلا ضرأ يف طــــبار_ا ينيطــــسلفلا انبعــــش ءانــــبأ اــــي«



...ينافنك ناسغو ،موجمج دمحمو ،ريزلا اطعو ،ينيسحلا
.ناكم لك يف انءاقشأ اي
 ودعـلا ةزـهجأ لبـق نـم مظن_ا لتقـلا نوهـجاوـي يوارـحصلا ةحفـن نجـس يف مـكؤانـبأو مكـتوـخإ

 لـــب ،ةـــيرصنعـــلا اهـــنوجـــس يف ةـــيرـــحلا بKـــط نجســـب ليـــئارـــسإ ةـــموكـــح فتكـــت مـــل ،ةيـــنويهصـــلا
 لتقــــتو مهتــــكوــــش رــــسكتل مكــــئانــــبأ ضعــــب هيــــلإ تلقــــنو ،اًنجــــس هيلــــع تقلــــطأ اًدــــيدــــج اًربــــق تأشــــنأ
»…ةيونع_ا مهحور

 نـم ةـيرود تلـصو .ناكـم لـك يف سدقـلا يف رمـح+ا بيلصـلا رقـم يف ىرـس+ا روـص تـناـك
 لاـق رمـح+ا بيلصـلا بودنـم نكـلو ،رمـح+ا بيلصـلا رقـم يف Bمصتع_ا قـيرفتـل دودـحلا سرـح
:مهل

.يملس ماصتعIاو ،ةيلود ةسسؤم يهو ،رمح+ا بيلصلا رقم لخاد ماصتعIا نإ -
 يف ةـــعاـــس لـــك دوعـــت تلـــظ اهنكـــلو ،كانـــه نـــم باحســـنIاـــب مهتبـــلاـــط يتلا مهـــتدايقـــب اولصـــتا
 اًءزـــج ليكنتـــلا حبصأ ىتح شيجـــلا تارايـــس ىلع اودّوعـــت سانـــلا .Bنـــماضت_ا باـــهر� ةـــلواحـــم
.ةيمويلا مهتايح نم اًساسأ

 نولمـحتي فيـك ؟ن�ا عوجـلاـب مهـساسـحإ فيـك ؛نهسفـنأ تاهـم+ا نـم اًـقلـق رثـكأ ةـلوـخ تـناـك
 دـــب I ،تIؤاستـــلا هذـــه نـــم كـــعد ؟كـــلذ نـــع يفك ،ةـــلوـــخ اـــي هآ ،نوـــلزـــهيس مهـــنأ دـــب I ؟كـــلذ لـــك
 مهتيضــق ةــلادعــب ،مــهدومصــب هــنوــمزــهيس ،دKجــلا نوــمزــهيس معــن ،رصتنيــس يلع ،نورصتنيــس
.خيراتلا  مهنع بتكيس

:اهتلأسو مساقلا رمع مأ اهنم تبرتقا
؟ةديدج رابخأ كانه له ،ةلوخ اي اذام -
 تاـــباقنـــلا ،ىرـــس+ا عم اهنـــماضـــت نلعـــت ةيـــلودو ةيـــبرـــع تاســـسؤـــمو تاـــباقـــن ،رابـــخ+ا رـــخآ -

...ةينويهصلا تاسرام_ا بجشت ايروس يف ةيلامعلا
:تلاقو رمع مأ اهسأر تزه
؟ريخب مه له ؟مهعم ىرج اذام ؟لخادلا يف مهرابخأ نع اذام -
- I ـــماح_ا ةراـــيز تعنـــم نوجســـلا ةرادإ ،رمـــع مأ اـــي رابـــخأB ةراـــيزـــب تحمـــس اهنكـــلو ،مهـــل 

.مايأ دعب اهريرقت عمسنس يتلا رمح+ا بيلصلا ةنجل
 يذـلا لـضان_ا مـساقـلا دومـحم هيـبأ لثـم هـفرـعأ اـنأ رمـع ،لاطـبأ مهيمـحي �ا ،مـهرتـسي �ا -

.نطولا لجأ نم تام
:اهل ديعس مأ تلاقف
 هــنإ ،اــندIوأ لتــق نودــيرــي ،مهمهــي I بKكــلا ،اــًـعوــج نوــتوميــس ،بارــض�ا لوطــي Iأ وــجرأ -

.ن�ا سماخلا مويلا
 نأ مـهربـخأو ،عامتـجا ىلإ يلاـه+ا ةنجـل اـعدو ،بابـشلا ضعـب عم ةرايسـب ةدوـع دمـحم ءاـج



 فوـسو ،عضوـلاـب لـماـك عKـطا ىلع مـهو نوجسـلا لـك يف انـقاـفرو انـتوـخإ ىلإ تلـصو رابـخ+ا
.مهعم نوجسلا نماضت لبس ددحي بيرق نايب ردصي

 يف ىرــس+ا لــك تغلــبأ دقــف ؛قيسنــتو مامتــها نود رمــي رــم+ا كرتــت ةينــطوــلا ةدايقــلا نكــت مــل
 نـــماضتـــلا ىلع مهتعجـــشو ،ةحفـــن نجـــس فورـــظ نـــع مهـــل تلـــسرأ لـــئاـــسر ربـــع نوجســـلا ةـــفاـــك
 هسفــن سكعنيــس بارــض�ا حاجــنو ،ىرــس+ا لكــل ةمــيزــه ةحفــن نجــس ىرــسأ ةمــيزــه ن+ مهعــم
 ديعصتـــــل ةوـــــعد كانـــــه نأ مـــــهربـــــخأ امـــــك ،اًديـــــج ىرـــــس+ا همهفـــــي اـــــم اذـــــهو ،نوجســـــلا لـــــك ىلع
 ،)بارـض�ا ماـيأ نـماـث( مداقـلا ةعمـجلا موـي اهلـك ةينيطـسلفلا ضر+ا معـت تارـهاظـت وحـن كرـحتلا
:انتاراعش نوكيس ،شيجلا عم تمدطصا ول ىتح ةبخاص تارهاظت

»ةيرحلا ىرس+ ةيرحلا«
»Bّنمأ ءانجس اوسيلو برح ىرسأ«
»يزانلا ةحفن نجس اوقلغأ«
 لـــك تـــعدو تعمتـــجا سدقـــلا يف ةينـــطوـــلا تاســـسؤ_ا ةنجـــل نأ مـــهربـــخأ دـــقو ،عيمـــجلا قـــفاو

 .اـنارـسأ توـص هلـك مـلاعـلا عمسي نأ بجـي ،ةعمـجلا موـي يريـهامـج دـشحل اـهرـصانـعو اـهراصـنأ
 تاهـــمأ ىلع لاـــع توصـــب ةـــلوـــخ هـــتأرـــق ،نKقســـع نجـــس ىرـــسأ نـــم لـــصو نايـــب مهـــل بّرـــس مـــث
:ىرس+ا

 ،طـيرطـشلا يلعو ،مـحفلا وـبأ رداقـلا دبـعو ،رمـعو ،يلع تاهـمأ اـي ،لـضان_ا انبعـش ءانـبأ اـي«
 عاوـنأ ىتـش اـندـض سرامـيو ،نجسـلا يف انعيـكرـت لواحـي مـشاغـلا ودعـلا اذـه .ركـع وـبأ مـساـقو
 هرـهظيو ،هـتاءاـعدا فـيز مـلاعـلا ماـمأ فشكـيو ،ناسـن�ا قوقـح طـسبأ عم ضراعتـت يتلا عمقلا
»…هتقيقح ىلع

:بوقعي مأ اهتراجل سمهت رمع مأ
.ىماشنلا مهيمحي �ا -
:بوقعي مأ اهيلع تّدرف
- I إ ضر+ا ثرحيIّ اهلوجُع.
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 ١٩٨٠ زومت ٢٠
 Bجــس لــك ،ةيحصــلا مهتــلاــح تعــجارــت ؛ةحفــن نجــس ىرــسأ بارــضإ ىلع ّرــم لــماــك عوبــسأ

 تــناــك .لازــهلاــب نورعشــي ،ءارفــص مهــهوــجو تــناــك ،لــق+ا ىلع تاــمارــغ وليــك ةسمــخ هــنزو صقــن
 فـقوتـلا ،ةـكرـحلا يف دـهج لذـب مدـع ؛ةحـضاو بارـض�ا ةدايـق ةنجـل لبـق نـم ىرـس¤ـل تاهيـجوتـلا
 بارــــض�ا لKــــخ لذبــــي دــــهج لــــك ،اًريثــــك يش_ا مدــــع ،ةــــضاــــيرــــلا نــــم عاوــــنأ ةــــيأ ةــــسرامــــم نــــع
.عادصلل هبحاص ضرعيو ،مسجلا ةقاط ذفنتسي

:زيزعلا دبع هليمز هل لاق ،اًحابص ظقيتسا امدنع عادصب مويلا كلذ يف يلع سحأ
- I يك جيردتلاب نكلو ،ةعرسب ضر+ا نع ضهنت I كنزاوت دقفت.
 نـــــــع برض_ا عيطتـــــــسي I هـــــــنودـــــــبو هنـــــــع ىنغ I ءا_اـــــــف ،ءا_ا برـــــــشب مهـــــــل حمسي نوـــــــبرض_ا

 ايلعــــلا ةمكح_ا رارــــق بــــسح نوجســــلا ةرادإ .ةليلــــق ماــــيأ لKــــخ تومــــي دقــــف رارمتــــسIا ماعطــــلا
 امـك ةئيـن ةضيـب عم ةريغـص بيلـح سأـك لوانتـب ماعطـلا نـع برض_ا ريـس+ا ربجـت ةيليـئارـس�ا
 نأ ىرــــس+ا ىلع كــــلذــــل ،توملــــل هــــضرعــــت ريــــخأتــــل ةــــلواحــــم يف كــــلذو ،بيلــــحلا يف عضوــــت يه
 ةــيرــيدــم نــم رــمأــبو ةحفــن نجــس رــيدــم .موــي لــك ةرــم ةضيبــلا عم بيلــحلا سأــك مهنــم لــك لوانتــي
 ضــفرــي ن_ مدختــست ةداــع ةــيرابــجإ ةقــيرطــب ىرــس+ا مســج يف بيلــحلا لاــخدإ ررــق ،نوجســلا
 نقحـم يف بيلـحلا بـصو هـتدعـم لـخاد ىلإ ريـس+ا قلـح يف جيبربـلا لاـخدإ متـي ثيـح ،اهـلوانـت
.ىرخ+ا ةهجلا نم

 ثيــح ىرــس+ا بــيذعــت يف نوننفتــي دوهيــلا نوــضرم_ا ناــكو ،فرقــلا ريثــت ة_ؤــم ةيلمــع تــناــك
 ىرــخأ ةرــم هــنوعــفدــيو ،هــنوبحســي مــث ةــعرــسب هــنوعــفدــي ةدع_ا لصــي اــمدنــعو ،جيبربــلا لاــخدإ متــي
.تامسبلا نولدابتيو هباذع ىلع نوذذلتي مه اميف ،اًعجو هوأتيف ريس¤ل اًديدش ًا_أ دّلوي امم

 يلعل عضي ضرمــــم هــــنأ ىلع ،ءارضــــخ بايثــــب هــــماــــمأ فقــــي يذــــلا ناجســــلا ماــــمأ فقــــي يلع
.كفنأ نم هعضأس :هل لوقيو هنم هبحسي ناجسلا نكل ،همف يف جيبربلا

؟فن+ا نم اذا_ -
؟اًبرضم تسلأ ،اذكه -
.معن -
.بارض�ا ةذلب رعشت ىتح ،كمف نم هعضن نل اًذإ -
 هفـنأ ىلإ جيبربـلا نوعـفدـي مـث هيلـجرو هـيدـي يف دويقـلا نوعضـيو ،هـب نوكسميـف ،يلع ضـفرـي

 ،راودـــب رعشـــي ،قنتخـــي داكـــي ،رـــجفنت داكـــت هـــسأر نأ يلع رعشـــي .ةدع_ا لصـــي ىتح هـــنوعـــفدـــيو
 هنـــم جيبربـــلا اوبحـــسو اوهتـــنا نأ اـــم .ةد_ا لوطتـــل اًّيجـــيردـــت بيلـــحلا نوبصـــي ،قنتخـــي نأ هودارأ



 ،اًـقـــهرـــم ناـــك ،هتـــفرـــغ ىلإ هوداـــعأو هدويـــق اوّــكـــف .دـــيدـــج نـــم هـــل تديـــعأ ةايحـــلا نأـــك رعـــش ىتح
.اًيقلتسم ضر+ا ىلع سلج

 نـــل ،اـــندومـــصو انتمـــيزـــع رـــسك نودـــيرـــي ،بارـــض�ا ءاهـــن� انـــلIذإ نودـــيرـــي بKكـــلا ءIؤـــه -
.�ا نذإب رصتننس ،َمزهُن

 هــلأــس .يش_ا عيطتــسي I رــخآ ريــسأ ةــفرغــلا ىلإ لــخدــي ةأجــف .هيلــع اــًقابــطإ دادزــي قاــهر�ا
:هسأر عفر نأ دعب يلع

؟كب ام -
!ينوبرض -
؟اذا_ !بKكلا ؟كوبرض -
.يفنأ نم جيبربلا لاخدإ تضفر ينن+ -
.فن+ا نم جيبربلا لاخدإ ءانثأ سفنتلا ةبوعص نم نوُكشي عيمجلا ناك
:زيزعلا دبع مهل لاق
.رصتننس ن�ا ديحولا انحKس اذه ،لوزتو ةدش -
 هدومــص يف دنتــسي ريــسأ لــك ،رــخآ قيــفر نــم مKكــلا اذــه لثــم عمسي نأ هّرــَــــس ،يلع مستــبا

 قرعـــلا .ثـــلاـــث ىلإ دنتـــسيو رـــخآ اًرـــجح رـــجحلا دـــشي يذـــلا ناينبـــلاـــك مهـــنإ ،نـــيرـــخ�ا ةمـــه ىلإ
 ،قKـغ�ا مكحـم بابـلاو ،ناردـج ةعـبرأ ،ةقـناـخ ةـفرغـلا ،اًّدـج راـح سقطـلاو ،مهـهابـج نـم ببصتـي
 ةحـــئارـــب رعشـــي ريـــسأ لـــك حبصأ .ءا_ا ةيفنـــح نـــم نـــخاـــس ءا_ا ،سفنتـــلاـــب حمسي داكـــي كابـــشلا
 لــــكأ نودــــب ةــــغراــــف ىقبت يتلا ةدع_اــــف عفني نانــــس+ا نوجعــــم دعــــي مــــل ،همــــف نــــم ردصــــت ةهــــيرــــك
:هسفنل متمتي يلع ناك .نانس+او مفلا ىلإ اهزرفت يتلا داو_ا حئاور برستت

 فيـــك ؟ن�ا اهتـــسارد يف باـــحر فيـــك ،دـــيرـــف ،ديعـــس اـــي ،يبأ اـــي ،يمأ اـــي تـــنأ فيـــك هآ -
؟ةيداف

 ودعـلا اذـه ؟دويقـلا هذـه اـنرسكتـس مأ ؟انـجاوزـب لفتحنـس لـه ؟كارأـس لـه !ةـلوـخ اـي هآ !ةـلوـخ
 ءادــــع+ا نــــمز هــــنإ !هحــــلاصــــل تــــناــــك اذإ Iإ Bــــناوــــق Iو حئاولــــب Iو قيــــثاومــــب فرتعــــي I سرــــشلا
 يف ن�ا كراشـــــــت لـــــــه ؟ن�ا ةـــــــلوـــــــخ لعفـــــــت اذاـــــــم ىرـــــــت ،ءاروـــــــلا ىلإ عجرـــــــن نحـــــــنو ،نوفـــــــتاكتـــــــي
 يدنــج اصــع وأ !ةشــئاــط ةــصاــصر نــم مهيلــع فاــخأ ؟نــيرــهاظت_ا عم كراشــت لــه ؟ماصتــعIا
 ،لبقتس_ا كلــمأ يننأ ســحأ ةراــيزــلاــب اهتــيأر املــك ،ناــم+اــب ساســح�ا ينتطعأ اذــل ،يرصنــع
 انتيضـــق ،نـــطوـــلا لـــجأ نـــم لـــب ،I !يلع لـــجأ نـــم اـًــمـــئاد نودراطـــي .يبأ بعـــتو ،يمأ تبعـــت دقـــل
.نابضقلا فلخ نوعبقي ءانبأ درجم سيلو ،بعش ،نطو ةيضق

 هيــلإ تــلآ اميــف ريكفتــلا يف اًــكمهنــم هتــفرــغ يف بارــض�ا ةنجــل سيــئر ناســح دمــحم سلــجي
:نورخ�ا هلأسي ،عاضو+ا

؟فرغلا ةيقب لاح فيك -



 ،برضلـل هـضرعـت دعـب دـيدـش لازـهب بيـصأ خأ كانـه ،ديـج لكشـب ريسـت روـم+ا ن�ا ىتح -
.دماص هنكلو ،ىفشتسملل لقن دقو

؟وه نم -
.ةوKح مسار خ+ا -
؟ًا_اس دوعي نأ وجرن !؟ىفشتس_ا يف ةوKح مسار -
.يفوت هنأ نوعّديو كانه هنولتقي دق -
- I أ مه_ا ،ودعــلا اذــه نــع بــيرــغ ءيشI نحــن .قاــفرــلاو ،ةوــخ�ا تاــيونعــم ىلع كــلذ رــثؤــي 

.عزعزتت نأ بابشلا تايونع_ ديرن Iو ،ةكرع_ا ةعمعم يف ن�ا
:ىرس+ا دحأ هيلع در
.اًدومص Iإ كلذ انديزي نل -
 خأو تــخأو بأو مأو لفــط لــك ىدــف ،نــطوــلا ىدــف ،مــكادــف اــنأ ،اًــعــم تومــن وأ اًــعــم شيعنــس -

.هل ضرعتن يذلا لIذ�ا دض مويلا نورهاظتي
.رصنلا ةيمتح دكؤتو ،دومصلا ىلع ىرس+ا ثحت اًنايب موي لك ردصت ةنجللا
.رثكأ انب نولّكنيس انمزُه نإ -
:ةدوع بوقعي لاق
 ،مهــــــنوجــــــسو ،مهــــــتاوارــــــه نــــــم ىوــــــقأ انــــــنأ مهــــــل تبثنــــــسو ،اــــــندومــــــص ىلع نونــــــهارــــــي مهــــــنإ -

.انتيضق ةلادعب انناميإب ،انتميزعب ،انتدارإب نودماص نحن ،مهحKسو
 تمـــص .ءادـــهشلا ةلـــفاـــق ىلإ مضـــنا ةوKـــح مـــسار ؛ةقـــعاصـــلاـــك مهيلـــع ربخـــلا لزـــن ءاس_ا يف

 يف يض_ا ىلع هـنودـهاعـيو لطبـلا مـهديهـش نوكبـي نومـجاو ىرـس+ا ،نجسـلا ىلع للـظ لـماـك
.ةريس_ا

 ،ةــــطرــــشلاو ،لKتــــحIا دونــــج اهيــــف رــــشتني سدقــــلا عراوــــش ،Bلص_اــــب جعي ىصق+ا دجس_ا
.برح ةحاس اهنإ ،سيساوجلاو ،تارباخ_او

 ىصق+ا دجس_ا بيطـــخ ،ةيـــبرغـــلا ةفضـــلا ندـــم فلتخـــم ىلإ دونجـــلا فIآ لـــسرـــت ليـــئارـــسإ
 يف بابـشلا قلطنـي ةKصـلا دعـب .ةحفـن نجـس عاـضوأ حرـشيو انبعـش ىرـسأ عم هنـماضـت نلعـي
 ،اهـل Kًيثـم دـهشت مـل ةرـهاظـم يف بـهت سدقـلا لـك ،نوـكراشـي Bنـطاو_ا فIآ ،ةبـخاـص ةرـهاظـت
 يقلي شيجـــــلا ،ةمـــــيدقـــــلا ةدلبـــــلا عراوـــــش يف نورـــــهاظتـــــي ةينـــــطوـــــلا تايصخشـــــلاو نـــــيدـــــلا لاـــــجر
 ةـــكرـــش يف Bلـــماعـــلا ةـــباقـــن نـــم باـــيد وـــبأ دبـــع مهنـــم ةينـــطوـــلا تايصخشـــلا ضعـــب ىلع ضبقـــلا
 زاغـلا نـم قانتـخاـب باصـت ةاتـف ،ىفشتس_ا ىلإ لقنتـف برضلـل ضرعتـت ةأرـما ،سدقـلا ءاـبرـهك
 دــلاو هــنإ ،هنــبا ةروــص اـًـعــفار ضر+ا ىلع طقسيــف برضلــل ضرعتــي ريــسأ دــلاو ،عوــمدلــل ليس_ا
.راجنلا يلع ريس+ا

 ةــيريخــلا دــصاق_ا ىفشتــسم ىلإ لقنتــف ،دوــماعــلا باــب يف ةيــطاطــم ةــصاــصرــب باصــت ةــلوــخ



.روطلاب
:نلعت ءابن+ا تIاكو تاعاذ�ا .ىرس¤ل اًراصتنا ضفتنت ةفضلا ندم
.»ماعطلا نع بارض�ا ةحفن ىرسأ نوكراشي نKقسع ىرسأ«
.مهعم ىرخأ نوجس مامضنا نع نونلعي موي لك ىرس+ا .دعاصت يف تاكرحتلا
:ىرس+ا يلاه+ دمحم لاق
 لسلـــستلاـــب اهـــنودـــيرـــي مهنكـــلو ،ةدـــحاو ةرـــم مهلـــك بارـــض�ا نKـــعإ مهتـــعاطتـــساـــب اـــنارـــسأ -

.يمKعإ روضح اهل لظيل
 دــــهشت ايــــناطــــيرــــب .مهــــكرــــحت يف Bينيطــــسلفلا ةبلطــــلا ردصتــــي ايــــناطــــيرــــب يف راجنــــلا دــــيرــــف

 بيلصـلا ةنجـل .ةحفـن نجـس يف رظنـلا ةداـع� ليـئارـسإ وـعدـت اـبوروأ لودو ،ةينـماضـت تارـهاظـت
 لود مظعـــم .هـــقKـــغإـــب بـــلاطـــتو ،ةيـــناســـن�ا طورـــشلا هيـــف رـــفوتـــت I ةحفـــن نجـــس نأ نلعـــت رمـــح+ا
.ةيرحلا ىرس+ ةيرحلا ناكم لك يف مهراعش ،ىرس+ا عم ةينماضت تاكرحت دهشت ملاعلا

 دــحأ يعدتــستف ،مهــفوفــص يف ةلبلبــلا قلــخل ىرــس+ا ىلع فافتــلIا لواحــت نوجســلا ةرادإ
.مهبلاطمب اهضوافيل ىرس+ا

:حابصلا ليلخ نولأسي
؟بارض�ا كف لباقم ةروفلل ةعاس ديزن نأ كيأر ام -
.ىرس+ا نع اًضوفم تسل انأ -
؟بارض�ا ةدايق ةنجل نم -
- I ىرس+ا لثمم اولأسا ،فرعأ.
.هتفرغ ىلإ هنوديعيو هنومتشي
 نأ ريـسأ لـك ىلع ؛مهتلكشـم لـحل مـهدادعتـسا هيلـع نوـضرعـيو لقتع_ا لثمـم نوبلطـي ةأجـف

.هدحول هبلاطم ضرعي
:مهل لوقيو ،كحضي 
 ةدايــقو دــحاو لثمــم انــلو برــح ىرــسأ نحــن ،ةــيدرفــلا بــلاطملــل I ،كــلذ يف انــيأر نوــفرعــت -

.ةدحاو
:نلعي ناسح دمحم
 ،مــــسار ةوــــخإ اــــي ،عجارتــــن نــــل ،نورــــئاــــس هقــــيرــــط ىلع ،اًردــــه بــــهذــــي نــــل ةوKــــح مــــسار مد -

 مكـــنإ ،بيلـــسلا نـــطولـــل ،رـــيرـــحتلا قـــيرـــط مـــكداهشتـــساو مـــكدومصـــب نودمعتـــس ،هـــلاضـــن قاـــفرو
.نيرباصلا عم �ا نإ ،اونهت Iو ،اوسأيت Kف ،اندIوأ لبقتسم دومصلا اذهب نوقشت

 ةــــعومــــجم ةبلطــــلا مدقتــــي .وكــــسوــــم يف ةريبــــك ةيــــبKــــط ةريســــم يف Bطــــسلف ملــــع عفرــــت باــــحر
 ناـنوـل ،ءارمـحلا ةـحاسـلا يف لـيوـط فـص يف اًــعـم مهـيدـيأ نوعضـي نادلبـلا فلتخـم نـم ةيـبKـط
 اهبــناجــب ناــك .لو+ا فصــلا يف Bــكراش_ا لــك اهــب عّفلت يتلا ءارمســلا ةيــفوكــلاو ،اًــعــم اــجزتــما



 عم دودـحمKـلا هنـماضـت دـكؤـي نأ دـيرـي هـنأـك اهـيدـي ىلع دـشت هدـي تـناـك ،يسورـلا ريمـيدKـف اًنيمـي
.Bطسلف ىرسأ ةيضق

 ةروـص اهيـف دـهاشـت نأ عقوتـت مـل ،بKطـلا نكـس يف هتـفرـغ ىلإ اـهاـعد ،ةريس_ا ءاهتـنا دعـب
:تلءاستف ،رادجلا ىلع ةقلعم راجنلا يلعل

 ؟كلذ ىر+ يناعد له -
 تلعـــف لـــه ؛ةســـجوتـــم ،ةكهنـــم تسلـــج .Bنيـــل ،ورتـــساـــك ،ارافيـــج ؛ةـــفرغـــلا ¤مـــت ىرـــخأ روـــص

!؟هتفرغ ىلإ اهروضحب باوصلا
:اهل لاق 
 اوعيطتــست نــل ،ةي_اــع ةيضــق مكتيضــق ،هعــم اكــيرــمأ مزهتــس ،مزــه اذإ ودعــلا اذــه ،باــحر -

.كرتشم انلاضن ،نهارلا رصعلا يف ةيتاذلا مكتاقاطب ليئارسإ ىلع راصتنIا
:هل تلاقو اهسأر تزه
.رصنلا ىتح ةرمتسم انتروث -
:لاق مث ،اهنويع ىلإ رظن ،اهنم برتقا
ّمهم ًائيش كل لوقأ نأ ...تدرأ ...ةحارصب انأ ؟باحر - ...تنك نإ فرعأ I ينكلو ،اً
:هل تلاق ،لوقيس ام تفرع اهنأك هيلإ ترظن ،تمص
؟تمص اذا_ -
- I لبقتتـــس تنـــك نإ فرـــعأB يقفاوـــت مـــل وـــلو ىتح ءاـــقدـــصأ لظنـــس لاـــح لـــك ىلع ،كـــلذ. 

.كبحأ انأ باحر
 ،اهـــب مـــئادـــلا هـــلاصـــتاو ،اهـــب هـــمامتـــهاو ،هـــتارظـــن يف كـــلذ ْتح_ دقـــف ،اًريثـــك باـــحر أـــجافـــت مـــل
.هيلإ اهرس حوب نم اهتعنم يتلا اهسفن بابس¤ل امبر ،كلذب اهحراصي نأ عقوتت مل اهنكلو

...تنأ -
 لــــه ؟رذتعــــت لــــه ؟هنــــم برتقــــت لــــه ؟عنتمت لــــه ؟هركشــــت لــــه ،لوقــــت اذاــــم فرعــــت مــــل .تتمــــص

 نــــيأ فرعــــت I تــــتاــــب ىتح ،ةــــعرــــسب ْتعســــّتا تIؤاستــــلا ةرــــئاد ؟هبحــــل ملستــــست لــــه ؟بحسنــــت
.رشؤ_ا هيلإ وسريس يذلا رايخلا وه نمو ،فقتس

 I داكـــت ةـــفاســـم ىلع هـــهافشـــب أـــجافتـــل امهتحتـــف مـــث ،Kًيلـــق اهينيـــع تضمـــغأ ،بدأـــب تمستـــبا
 اهيلــع مــحتقي نأ دــيرــي رــئاثــلا يسورــلا اذــه ،اهنــم برتقــت هــهافــش بيهــل ،نويعــلا ىتح اهظــحKــت
 مدقتـــي وـــه اـــه ،اهـــباجـــعإ ةمـــق ىلع سلـــجو اـــهرـــعاشـــمو ،اهبلـــق قرتـــخا نأ دعبـــف ،يوثـــن+ا اه_اـــع
 ةر_ا هذــــه اهنكــــلو ،اهــــتIؤاســــت ةرــــئاد ىلإ تداــــع ،اهــــقوطــــت هيــــعارذــــب تــــسحأ ،اــــهدــــسج هاجــــتاــــب
 ،Bتــيوقــلا هيــعارذــب اهــطاــحأ ،هافشــلا قــباطــت ىلع رــشؤ_ا فـــّقوــت ،ةــثKــث ،نانــثا ،دــحاو ،تأــطابــت

.هلك اهدسج ربع دتمي بيهلب تسحأ ،ةوقب هيلإ اهمض
 تـسحأ ،نانئمـطاـب تـسحأ ،لـجر يعارذ Bـب نوكـت ةرـم لو+ ،اهـنايـك لكـب هـل ملستـست تـناـك



 اهيلـع ¤مـي ،اهبحـي لـجر يعارذ Bـب ةأر_ا نوكـت نأ لمـجأ اـم ،هيـعارذ Bـب لظـت اهتيـل ،هبـح رانـب
 سسحتـــت ،هيفتـــك ىلع طغضـــت اهيـــعارذـــب هفلـــت نأ دـــيرـــت ،اهـــقوطـــي امـــك هـــقوطـــت نأ دـــيرـــت ،اه_اـــع
 نــم عنمي اذاــم ؟لواحــت I َمــل ،لواحتــس ،ةــكرــحلا ىلع Bــترداــق ريــغ اــهادــي ،رثــكأ هدــشت ،ههــجو
 اهفــيداجــم تــمر ،اهينيــع تقلــغأو ،اهيــلإ هــسأر تدــشو هتــقوــط ةــيوفــع ةــكرــحب اهــيدــي تــكرــح ؟كــلذ
 نـــيأ ىلإ يردـــت I هـــحاـــير هاجـــتا بـــسح ءا_ا يف حبـــسي اهـــبراـــق ةـــكراـــت هطيحـــم يف اهتلـــصوـــبو
.اهدوقيس



)١٢(

١٩٨٠ زومت ٢٤
 ،ةهــجاو_ا ىلع نورصــي ةحفــن ىرــسأ ،ةحفــن نجــس يف اًيــناــث اًديهــش طقســي يرفعجــلا يلع

 ةوKــح مــسار داهشتــسI ضفتنــت ةزــغ ،بارــض�ا ىلإ اومضــنا نوجســلا لــك يف ىرــس+ا لــكو
 ةبلــط ،موــي لــك نورــهاظتــي ىرــس+ا يلاــهأ ،دادــحلا بوــث سبلــت اهلــك Bطــسلف ،يرفعجــلا يلعو
.ةيلود تاداقتنI ضرعتت ليئارسإ ،لKتحIا دونج عم نوكبتشي Bطسلف

 Bـب متمـت باصـع+ا ةرـتوتـم تـناـك ،راجنـلا يلع اهبيبـح ىلع اـًفوـخ اهبلـق قفخـي Bـهاـش ةـلوـخ
 :اهسفنل ىرخ+او ةنيفلا

 ،ةر_ا هذــه رودــلا نوكــي نــم ىلع يردأ I .نورــخآ دهشتــسي فوــس بارــض�ا رمتــسا نإ -
.انارسأ لك ظفحا بر اي ،هظفحا بر اي

 يف يرفعجـلا يلع ةروـصو هـتروـصو ،ةوKـح مـسار داهشتـساـب ءازعـلا نـمدقـي ىرـس+ا تاهـمأ
.ناكم لك

 نوـعوطتـم .ماعطـلا نـع حوتف_ا بارـض�ا لـخدـت ،Bنـجو ،ليلـخلاو ،مركـلوـطو ،�ا مار نوجـس
.ىرس+ا عم انماضت ماعطلا نع حوتف_ا بارضµل ةينماضت ةميخ نوبصني Bنطاو_ا نم

:فكب اًّفك برضت ديعس مأ
 اًربــــخ عمسأ نأ دــــيرأ I، I، I ؟كــــنزو صقــــن وليــــك مــــك ؟ينب اــــي تــــنأ فيــــك ؟يلع اــــي خآ -

.كنع
:اهلأست اطع مأ ىلإ تفتلت
؟اطع نع رابخأ كتلصو له -
.كرابخأ لثم يرابخأ ؟ديعس مأ اي نيأ نم -
؟لح دجوي Iأ -
- I مهعم �ا ،يفاخت.
- I إ هلإI ا�.
 ىلإ لقنــت ،)Bــفوــقوملــل( دــيدــجلا ةلــمرــلا نجــس ىلإ ىرــس+ا ضعــب يفن ررقــت نوجســلا ةرادإ
 ةدايـــــق ةنجـــــل يوضـــــع يناود بوقعـــــيو ناســـــح وـــــبأ مهيـــــف امـــــب اًريـــــسأ نـــــيرـــــشعو ةسمـــــخ كانـــــه
 بـسح بارـض�ا ةدايقـب مل_ا ديـحوـلا حبصأ ،ةنجلـلا نـم مـساقـلا رمـع ىوـس قبـي مـل ،بارـض�ا
 قافــتIا ناــك ،هلقــن لاــح يف ةمه_ا مKتــسI دعتــست ةيفلــخلا ةنجلــلا تــناــك اميــف ةنجلــلا تارارــق
 نجـــــس يف بارـــــض�ا ءاهتـــــنا ىتح مهـــــبارـــــضإ يف نورمتـــــسي Bـــــلوقن_ا ىرـــــس+ا لـــــك ؛اـًــحـــــضاو



.ةحفن
 ةريبــك تادادعتــساو تابيــترــت ترــج دــق تــناــكو ،ةلــمرــلا نجــس ىلإ نوــلوقن_ا نوــبرض_ا لــصو
Iلمـحم سارـحلا نـم ةريبـك ةوـق ؛مهـلابقتـسB دوـجوـم نوجسـلا رـيدـم .عمقلا تاودأو ،تاوارـهلاـب 
 ،لابقتـــسIا ةيلمـــع ىلع فرـــشي غروـــب فـــسوـــي روتـــكدـــلا ةيلـــخادـــلا رـــيزوو ،مـــهرظتنـــي نجســـلا يف
 رـــشحي ،نجســـلا لـــخدـــم يف ةدـــحاو ةـــفرـــغ ىلإ ىرـــس+ا لقنـــي .اهيلـــع قداصـــيو ،رـــماو+ا هـــجوـــيو
 دعــب .نجســلا ماســقأ ىلإ مهــلاــخدإ لبــق مهليجستــل نجســلا ىلإ نوــمداقــلا ءانجســلا ةداــع اهيــف
 هوذــخأ ،لو+ا ريــس+ا ىلع اوداــنو ،مهــتاوارــهب ةيــباــهرإ ةيلمــع يف Bــناجســلا ضعــب ءاــج قــئاــقد
.نولوؤس_او سارحلا عمجت ثيح ةيناثلا ةفرغلا ىلإ

 ،هيـــــلإ نورظنـــــي مهلـــــك ،ىرـــــس+ا ددـــــع نـــــم رثـــــكأ اـــــًــــسارـــــح ىأرـــــف ناســـــح دمـــــحم ريـــــس+ا رظـــــن
 موجهــلاــب نذ�ا نورظتنــي مهــنأــك مهــتاوارــه نوــكرــحيو ،مهــنويــع نــم رــياطتــي ررــشلاو هــب نوــقدــحيو
 ةـــــلواطـــــلا بـــــناجـــــب ةـــــفرغـــــلا ةـــــيواز يف نوفقـــــي نوجســـــلا ةرادإ نـــــم Bـــــلوؤس_ا ضعـــــب ناـــــك .هيلـــــع
 ناــك Bــلوؤس_ا دــحأ ،بيلــح دارــبو سوؤــك اهيلــع نمــي+ا رادــجلا برــق ةــفرغــلا طــسو يف ةدوــجو_ا
 رـــــيزو هـــــنأـــــب فحصـــــلا يف هـــــتروـــــص نـــــم هـــــفرـــــع ،تاراظـــــن سبلـــــيو ،ةيمـــــسر ةـــــلدـــــب ،يداـــــع سابلـــــب
.ةيلخادلا

 ؟هبلـق يف فوخـلا اوـعرزيـل نـيدKجـلا اورضـحأو ؟بارـض�ا كـف ىلع هوـضوافيـل هورضـحأ لـه
!؟هراظتناب ةداهشلا له ؟ةوKح مسارب هولعف امم رثكأ هلعف مهنكمي يذلا ام

:Bناجسلا دحأ هل لاق
 نجسـلا ىلإ كانلـخدأ ،كـبارـضإ تيهـنأو اهتلـكأ نإ ،بيلـحلاو زر+ا نـم سأـك كـماـمأ رظـنا -

.تاوارهلا هذهب كسأر مطحنس تضفر نإو ،باقع نود
.موجهلل ادادعتسا مهتاواره كيرحتب سارحلا ضعب أدب
 اذا_ بارـــض�ا مهمهـــي I ناـــك نإ ؟ةوقـــلاـــب يملـــسلا انـــبارـــضإ كـــف نودـــيرـــي اًذإ :هسفنـــل لاـــق

 ؟انميطــحت نودــيرــي ؟ةــلداعــلا انبــلاطــم ىلع درلــل فنعــلا نوــمدختــسي اذا_ ؟ةوقــلاــب هءاهــنإ نودــيرــي
 دقـل اورظـنا« :يئKـمزـل اوـلوقيـل يب اوؤدبـي نأ اودارأ ؟انـم اوصتقيـل انـب اوؤاـج اًذإ ؟انـتدارإ رـسك
 اهــــنإ ،ينوعّطــــق وــــل ىتح كــــلذ نــــم مهنّــكــــمأ نــــل I .»دومصــــلا اوعيطتــــست نلــــف ،مــــكدــــئاــــق انمطــــح
.انيلع راصتنIاب ةداعسلاب نورعشي وأ رصتنن نأ امإ ،ةهجاو_ا ةعاس !اًذإ ةداهشلا ةعاس

 .ةــسوردــم ةــكرــح يف هديــب سأكــلا عفر .هيــلإ ةهــجوــم اهلــك نويعــلا تــناــك .ةــلواطــلا وحــن مدقــت
 I ،ةـقدـب ناسـح دمـحم بـقارـي ةيلـخادـلا رـيزو ناـك .ربصـلا غرافـب هرارـق نورظتنـي مهـنأ ملعـي ناـك
 هـجو تاريبعـت يف قـقدـي نوجسـلا رـيدـم ناـكو ،اهـب موقـي ةـكرـح لـك ظـحKـي نأ دـيرـي ،نفـج هـل فرـت
 وـــبأ رظـــن ؟سأكـــلا يف اـــم عرـــجيو ناســـح دمـــحم اهلعفيـــس لـــه ،هبلـــق ىلع هدـــيو ناســـح دمـــحم
 هرصــب اًــهــجوــم هينيــع عفر ةأجــف مــث ،يرــئاد لكشــب مهــتاــكرــح بــقارــت هــنويــعو سأكــلا يف ناســح
.ضر+ا ىلع اهب ام طقسيل سأكلا بلقو ،نوجسلا ريدمو ،ةيلخادلا ريزو ىلإ

 اًنيمــي هــنوــبرضــي ،مهــتاوارــهب نوــناجســلا هيلــع لاهــنا ،ةيلــخادــلا رــيزو ينيع نــم ةــكرــحب اًروــف 



.هئامدب اًجرضم ضر+ا ىلع طقس ىتح Iًامشو
 ضرم_ا هنـم برتـقاـف ،ضـفرـف هسفـن ءيشلا هيلـع اوـضرـعو ،يناود بوقعـي اورضـحأ كـلذ دعـب

 بيلــحلا بــصو ،ترــجفنا هــسأر نأ اهــلKــخ رعــش ةوقــب هعــفدو هفــنأ يف بوبــن+ا لــخدأو ناجســلا
 ،اهسفــن ةقــيرطــلاــب هيلــع در اــمدنــعو ،ناجســلا همتــش سأكــلا ءاهتــنا دعــبو ،)نقح_ا( بوبــن+ا يف
.ناسح يبأب هولعف ام هب اولعف

 ليلـــــخ رود ءاـــــج تIواحـــــم ةدـــــع دعـــــبو ،لزعـــــلا ىرـــــس+اـــــب ىمع+ا مـــــهدقـــــح نورـــــجفي اوـــــناـــــك
:نجسلا ريدم هل لاق ،حابصلا

.مهبارضإ اوكف كباحصأف ،كبارضإ كفت نأ كحصنأ -
 ،هوــبرضــف ،ضــفرــف هســبKــم علــخ Bــناجســلا دــحأ هنــم بلطــف ،مهتليــح فرــع دقــل ،كــلذ ضــفر

 نورظنـي اوراصـف ،اـًيراـع مهـماـمأ ناـب اذكـه ،هعلـخ ىلع هربـجأو هـنولطنـب رارزأ كفـب مـهدـحأ ماـقو
 مـــث ليلـــخ ةرـــخؤـــم يف جيبربـــلا فرـــط لـــخدأو هوديـــق نأ دعـــب رـــخآ ناجـــس برتـــقاو ،ةـــيرـــخسب هيـــلإ

:هل لاقو هبحس
.ديدج معطب بيلحلا برشتل كمف يف هلخدأس ن�ا -
 .ةوقلاب همف يف جيبربلا لخدأ مث
 جرــخي ءيش دــجوــي I نكــلو ،هنطــب يف اــم غرفتــسيس هــنأو ،جرختــس هــتدعــم نأ ليلــخ رعــش

 ىنمتو ،هــسأر يف راودــب رعــش ،ةــكرــحلا عيطتــسي نكــي مــل .ضامــح+او باعلــلا ضعــب ىوــس هنــم
 ثدـحتلا يف قحـلا هـل نـم رـخآ مهـنإ ،بـيذعتـلا يف ةـيداسـلا هذـه اـم .مهـبرـض ،مهلتـق عيطتـسي وـل
.ةنعللا مهيلع ،ملاعلا يف مKسلاو ةلادعلا نع

.ةدايعلا ىلإ هولقنو همسج نم حيبربلا اوبحس .هيلع اًّيشغم ضر+ا ىلع طقس
 ىلع هولقنــف هيتــئر يف بيلــحلا تارطــق ضعــب تــلزــن يذــلا ةــغارــم قاحــسإ رود ءاــج ليلــخ دعــب

 ،قنتخـــي داـــك ،فوـــقوـــلا عطتـــسي Iو لعســـي ؛هـــل ىثرـــي بعـــص عضو يف ناـــك ،ةدايعـــلا ىلإ روفـــلا
 مأ هتــــجوز هــــل تءارــــتو ،هينيــــع يف تو_ا ىأر ،اًّدــــج ةئيــــس هتــــلاــــح تــــناــــك .ىفشتس_ا ىلإ هولقنــــف
 ،يرفعجــــلا يلعو ةوKــــح مــــسارــــب قحــــلأــــس :تــــناــــح دــــق هتــــياهــــن نأ دقتــــعاو ،لامــــج هنــــباو لامــــج
 نـع Iو يمد نـع لزانتـت I ،يبيبح ،لامـج يدـلو ،انـئاـمدـب نـطوـلا ضرأ دمعـن ،ءادـهش انـنودـيرـي
.يدعب نم ةيارلا لمحتل ،نطولا ضرأ

:ةفKجب هل لاق ،تايلمعلا ةفرغ يف هسأر قوف فقي يدوهيلا بيبطلا ناك
 Kًطـب كنـم عنصن نأ دـيرـن I انـن+ ةـطاسبـب ،كلتقـن نـل ،شيعتـس ،فخـت I ،ةـغارـم قاحـسإ -

.اًّيموق
.ردخ_اب هونقح نأ دعب هينيع قلغأ تاظحل دعب
 ،مهـبارـضإ اوهـنأـف ،ةهـجاو_ا اوعيطتـسي مـل ىرـس+ا ضعـب ،ليكنتلـل ضرعتـي مـل ريـسأ قبـي مـل
:فرغلا ىلإ هوداعأ امدنع هئKمزل لاق ،يعيرزلا مKسلا دبع مهدحأ ناك



 ىوقـلا كهنـم اـنأو مهيصـع لمـحت عطتـسأ مـل ،ينوحـماـس ،ينورذـعا ،يبارـضإ تيهـنأ اـنأ -
.Kًصأ

 رـيدـم ناـك ،ماعطـلا نـع حوتف_ا مهـبارـضإ يف مـهرارمتـساو ىرـس+ا دومـص ةجيتـنو ،ماـيأ دعـب
:ةيلخادلا ريزول لوقي نوجسلا

؟لعفن اذام ،اوملستسي مل ،اًعوج نوتومي مهنأ مغرو ،مهب انلعف ام لك مغر -
:ةيلخادلا ريزو هل لاق
.مهماظع ريسكت انيلع، ةلمرلا نجسل مهنم ةديدج ةعفد رضحا -
 نجـس يف .ةـيزـكر_ا بارـض�ا ةنجـل ةدايـق يف وضـع رـخآ مـساقـلا رمـع تمـض ةيـناثـلا ةعـفدـلا

 رـــيزو هيـــلإ رظـــن ،ةلبـــق نـــم هـــقاـــفر اهلـــخد يتلا بـــيذعتـــلا ةـــفرـــغ ىلإ مـــساقـــلا رمـــع ولـــخدأ ،ةلـــمرـــلا
:نوجسلا ريدم لأسو ،دقحب ةيلخادلا

 مهـــل لاـــقو ،تولعـــم يف 1974 ماعـــلا يف نوـــبرخ_ا هـــب بـــلاـــط يذـــلا مـــساقـــلا رمـــع اذـــهأ -
؟هلجأ نم هب متئج ام اوذّفن

.بارض�ا ييدايق دحأ ،هسفن وه -
 بارــض�ا نكــلو ،Bبكن_ا ضــيرــع ،هــسأر وزغــي بيشــلا أدــب ،ءيشلا ضعــب Kًــيوــط رمــع ناــك
:هل لاقو ةيرخسب نوجسلا ريدم هيلإ مستبا .هنزو ثلث رسخ هنأك اًفيعض هلعج

؟بارض�ا ءاهنإ نوديرت Iأ -
.برضلاو عمقلا ريغب انيلع اودرت ملف ،ةيناسن�ا انبلاطم مكل انمدق دقل -
.Bبرخ_ا نم ةعومجم متنأ ؟برح ىرسأ ؟مكبلاطم يه ام -
.انبعش ةيرح لجأ نم دونج نحن ،Bبرخم انسل نحن -
.ةيبرعلا لودلا يف ،رصم يف ،ندر+ا يف مكبعش !؟مكبعش ةيرح -
.مويلا ىتح ناعنك ذنم ينيطسلفلا بعشلا نطو Bطسلف -
.لبق نم هوفرعت مل عمقل نوضرعتت فوس Iإو بارض�ا كف مكيلع ضرعأ انأ ،عمسا -
.كلذ ريغ كنم عقوتن مل -
 ،اوفــــقوــــت ضر+ا ىلع طقــــس نأ دعــــبو ،يصعلا هيلــــع تــــلاهــــناــــف ،هــــسأر ةيلــــخادــــلا رــــيزو كرــــح

:ىرخأ ةرم نوجسلا ريدم هلأس. ههجو ىلع ليسي همدو فوقولا ىلع هوربجأو هولمح
؟بارض�ا كفتس له -
- I ا لبق سيلIانبلاط_ ةباجتس.
 ىلإ هلــــصوأ نأ دعــــبو ،هفــــنأ يف جيبربــــلا لــــخدأو ،رضــــخأ سابلــــب Bــــضرم_ا دــــحأ هنــــم مدقــــت

.هيف بيلحلا بص ةدع_او فن+ا يف ملأب صخشلا بيصت ةقيرطب هكرحي أدب ،ةدع_ا
 ناــك مهــلاــح نكــلو ،هعــم لصــح امــب مهــثدــحيل ةحفــن ىرــسأ ةيقــب ثيــح ىلإ مــساقــلا رمــع لقــن
.رصنلا ىتح مهبارضإ ةلصاوم ىلع اوممصف ،ثدح ام ليصافت مهعم لدابتف ،ًائيس



)١٣(

 ،ريمـــيدKـــف يف تـــحرـــس .ةعـــماجـــلا يف ةبلطـــلا مســـق يف اهتقـــش يف اـــهدـــحو باـــحر تسلـــج
 رظتنـيو ،هلـخاد يف نـماـك بـح نـع ربعـي ناـك ،اهيـف هـل تملستـسا يتلا ةظـحللا كلـت اهـل تءارـتو
 تـعرـست لـه ؟ينآ يفطاـع لاعفـنا ةظـحل اهـنأ مأ ؟اهـل لاـق امـك اهبحـي Kًعـف لـه .هراجفـنا ةظـحل
 هلـــك ،عئار باـــش هـــنإ :اهسفـــن بـــطاخـــت تـــلاـــق ،بحـــلا هتـــلداـــب اهنكـــل ؟هـــناضـــحأ يف ءامـــترIا يف
 ،حلاــص لعفــي امــك رــماو+اــب سيــلو مارتــحاــب ينلماعــي ،ةرــحاــس هــتارظــن ،ميــسو ،ةــلوــجرو ،ناوفنــع
 Iإ ،ةرــم رثــكأ يندراــطو ،يب هــباجــعإ نــع ربــع ،هسفــن نــطوــلا نــم ينيطــسلف باــش حلاــص نكــلو
 يرابتــــعاو يتايحــــب مكحتــــلا لواحــــي هــــن+ وأ ،ميــــسو ريــــغ هــــن+ امــــبر ،هوحــــن ليمــــب رعــــشأ مــــل ينأ
 .هل ةيراج

 ،راســي اذــهو Bمــي اذــهف ،بKطــلا Bــب زييمتــلا سرامــي هنكــلو ،ةبلطــلا داحــتا يف اًطيشــن ناــك
 ردصــــت دقــــل ،اـــــًمامــــت هسكــــع ريمــــيدKــــف نكــــل ،هيــــلإ يمتني يذــــلا بزــــحلا راصــــنأ Iإ دــــعاســــي Iو
 بوعشــلا لــك  عم نــماضتــي ،تاريس_ا لــك يف كراشــي وــهو ،لKتــحIا دــض ةيــبKطــلا تاريس_ا
 نـل مهـنأ فرـعأ اـنأ ،جاوزـلا يلع ضرـع دقـل ؟يب+ لوـقأ اذاـم ؟يم+ لوـقأ اذاـم ىرـت .ةلـضان_ا
 نمــــــم جاوزــــــلا بابــــــشلل نوحمســــــي اذا_ نكــــــلو ،ةدوعــــــلا ينم نوبلطيــــــس ،ينومتــــــشيس ،اوقــــــفاوــــــي
 نـــماضت_ا هـــنإ ؟ريمـــيدKفـــب مهبجعـــي نـــل يذـــلا اـــم ؟اـــندـــحو انيلـــع دويقـــلا نوعضـــي اذا_ ؟نوؤاشـــي
 اوــكراشــي مــل نوينيطــسلف مهيــف امــب ةيــبرعــلا ةيــلاجــلا ءانــبأ بKطــلا نــم ريثــك ،اــنارــسأ عم لو+ا
 نــم Bلــضان_ا روصــب ةئيلــم هتقــش ،Bــكراش_ا لوأ ناــك وــه اميــف ،ةيــجاجتــحIا تارــهاظ_ا يف
 ،هنضـح يف تيمـترا اـمدنـع ئطـخأ مـل ...I ...،يباجـعإـب يظـح يذـلا ديـحوـلا هـنإ ،ةـيرـحلا لـجأ
 سانـلا لـك بضـغ وـل ىتح كنـع ىلـختأ نـل ،ريمـيدKـف .بحـلا هتـلداـب يننكلو ،هـل ملستـسأ مـل اـنأ
.ينم

I ــــف اهيلــــع ضرــــع اــــمدنــــع باــــحر أــــجافــــت مــــلKهرــــعاشــــم قدصــــب ترعــــش دقــــف ،جاوزــــلا ريمــــيد 
 وــهو ،روــم¤ــل هــترظــنو هــناوفنــع يف اًّيلــع هبــشي هــنإ ،لضف_ا اهــمKــحأ سراــف هيــف تأرو ،اهــهاجــت
 ،ءيش لــك يف يروــث ،ةــعزنــلا يناســنإ ،بزــح وأ ةيــموقــل بصعتــي I ،ةــيرــحلا لــجأ نــم لــضانــم
 يذــــلا لث_ا قبطــــي هــــنإ ،يموقــــلا داهطــــضIا ىلع ،ملظــــلا ىلع ،ةــــيرصنعــــلا ىلع ةروــــث اــــهدــــيرــــي
 لوـــسرـــلا لاـــق دقـــل ،يتنبا اـــي :اهـــل لوقـــي ناـــك اـــمدنـــع ةرـــم نـــم رثـــكأ اـــهدـــلاو نـــم باـــحر هتملعـــت
 وـــهو ريمـــيدKـــف عامســـب ةديعـــس تـــناـــك .»بارـــت نـــم مدآو مد� مكلـــك« :)ملـــسو هيلـــع �ا ىلص(
:اهل لوقي

؟اًجوز يب Bلبقت له ،باحر -



 ..معــن :هــل لوقــت نأ ىنمتت تــناــك .ناسلــجي اــناــك ثيــح اــيريتــفاكــلا يف هلبقــت تداــك ،ْتمستــبا
:هل تلاق .اهب مازتلIا اهيلع لوصأو ديلاقت كانه نكلو ..معن

...كلو ،ةقفاوم اًعبط -
؟نكل ةملك عضت نأ نود باجي�اب درت نأ ةأر_ا عيطتست ىتم ،نكل كانه اًمئاد -
.مهعوط نع تجرخ يننأ  اورعشي I ىتح كلذب له+ا مKعإ بجي -
؟نوضفريس لهو -
 ،نـطوـلا جراـخ نـم نوـجوزتـي I اـندKـب يف ءاسنـلاـف ،نوئـجافـي دـق مهنكـلو ،...I ؟نوضـفرـي -

.اًملسم نوكت نأ ،نيدلا مهدنع مه+او
.اًملسم نوكأس كنويعل -
:ةرايز رخآ يف اهل لاق امدنع يلع ةروص اهل تردابت روفلا ىلعو ،هيلإ ترظن ،تمستبا
 كانحنــم دقــل ،بابــشلا دــح+ ةيحــض يعقت نأ يرذــحا ،دــحأ كــعدــخي نأ يرذــحا ،باــحر -

.كل ةجاحب يهف Bطسلف ىلإ يدوعتل ةراس اًرابخأ كنع عمسأ نأ ديرأ ،انيلذخت Kف انتقث
 ؟عوجـلاـب سحـي لـه ؟ن�ا وـه فيـك !؟هيلـع مدـقأـس اـم فرعـي اـمدنـع يلع لوقيـس اذاـم ،هآ -

 مدــقأ I نأ ينحصن وــل اذاــم ؟يلع ضــفر وــل اذاــم .هــتدــعاســم عيطتــسأ ينتيل ؟ن�ا مــلأتــي لــه
 مـث دـحأ ملـع نود هـجوزـتأ I اذا_ ؟هـب ملـحأ اـم ذفـنأ لـه ؟قـفاوأ لـه ؟ريمـيدKـف نـم جاوزـلا ىلع
 ،Iًوأ مهــحراــصأ ينعد ،I.. I .عقاوــلا رــم¤ــل نوعضخيــس كــلذ دعــب نكــلو ،نولــعزيــس ؟مــهربــخأ
.لKتحIا نثارب نم اًّيلع ذقنأ مهللا ،بارض�ا ءاهتنا راظتنا بجي ،بسانم ريغ تقولا نكل

:اهل تلاقو )Bهاش ةلوخ مأ( يريمامزلا دنه تبرتقا
؟Bطسلف ءامعز نم رثكأ ىرس+ا مه Bلمحت كارأ ،يتنبا اي -
:اهل تلاقو اهلإ ترظن
؟ةيضقلاو نطولا زمر اوسيلأ -
.Kًيلق يئدها ،كارن دعن مل ،Bحاترت I كنكلو ،حيحص -
:اهمأ تلاق .ًائيش لوقي نأ ديري نمك رظنلا تققد ،تمستبا ،اهمأ ىلإ ترظن
؟ًائيش يلوقت نأ نيديرت كنأك ؟ةلوخ اي كلام -
...ينكلو ،ءيشب كحراصأس تنك -
.تتمص
؟يلوقت نأ نيديرت اذام ،يلمكأ -
- I قفاوتس له ،يردأB قفاوتس له تقفاو انأو بابشلا دحأ يتبطخل مدقت ول يمأB؟
!؟قفاون I اذا_ يتنبا اي اًعبط -
؟يتقفاومب نوفتكت مأ ،طورش مكيدل له دصقأ -
.كب قيلي Kًجر هديرن ،يتنبا اي سانلا لثم -



:تلاق مث ةأجف اهمأ تمستبا
.كفرعأو كمأ انأ ؟وه نم يفرتعا ،يلوق اه ؟مهدحأ ىلع كنيع نأ ودبي -
؟هيلع يقفاوت نأ كوجرأو ،هبحأو ،ينبحي لجر كانه ةحارصب -
.هفرعأ نأ لبق سيل -
.هجرخت ىتح هرظتنأس ،ةيضقلا زمر ،Bطسلف لاطبأ نم لطب هنإ -
؟هنيرظتنتس ةنس مكو ،اًذإ بلاط وه -
.هلك رمعلا هراظتنI ةدعتسم انأ ،رثكأ امبرو ،ةنس امبر -
؟بلاطلا كاذ نم ؟يرهظ ءارو نم Bبحتأ ،فووأ -
!ةيرح بلاط هنإ ،ملع بلاط سيل هنإ -
- I ؟يفرتعا وه نم ،كزاغلأب يباصعأ يريثت
!يلع هنإ -
؟نَم يلع !؟يلع -
.راجنلا يلع -
؟ديعس مأ نبا ؟ريس+ا ؟راجنلا يلع -
.هسفن وه معن -
؟اًجاوز سيل اذه ؟هب Bعمتجتس فيك ؟فيك ؟دبؤ_ا نجسلاب اًموكحم اًريسأ Bجوزتت -
:ةلوخ هجو ريغت
 ىلع ناـك ،هـبابـشب ىحض ،نـطوـلا لـجأ نـم هسفنـب ىحض هـنأ يفكي ؟اذا_ ؟يمأ اـي اذا_ -

!؟نابضقلا فلخ جوزتي نأ هيلع رثكتسن اذاملف ،انلك انلجأ نم داهشتسIا كشو
...مل ول اذام !؟لوقعم -
- I يلمكت، I، I، I ـك ،ةملكـلا كلـت يلوقـتK، ةروثـلا ،هيلـع قلغـي نـل نجسـلا ،ررـحتي فوـس 

.هئانبأ نع لزانتي نل انبعش ،اهارسأ كرتت نل
:تلاق مث تتمص
 يل ،يحورـــب هيلـــع لـــخبأ نـــل نـــطوـــلا لـــجأ نـــم هسفنـــب ىحض يذـــلا ،هلـــك رمعـــلا هرظتـــنأـــس -

 فقــي وــهو يمأ اــي هتــيأر وــل ،يسأر ىلع اــًـــجاــت همــسا لمــحأ نأ يفكي ،هتــجوز نوــكأ نأ رــخفلا
 نأ داكـــي ،سمشـــلا قورـــش عم تحتفـــت ةدروـــك اًـــمـــساـــب ،روطـــلا لبجـــك اًــخـــماـــش ،نابضقـــلا فلـــخ
 هــــنإ ،مــــهرزأ دــــشيو ،ىرــــس+ا يلاــــهأ ىلع ملــــسي ،ةرــــجش ىلإ ةرــــجش نــــم لقتنــــي رــــئاطــــك ريطــــي
.كلذ ىلع مهثحن نأ انيلع نيذلا نحن اننأ عم ،ربصلاو دومصلاب مهبلاطي

؟هنيروزت تنك اًذإ اذهلأ -
؟جوزتتس يتلا انأ تسلأ ؟يمأ اي بيعلا ام -
.عوضو_اب كابأ ثّدحأ ينيعد ،يردأ I ...نكلو ،تنأ معن -



.يتداعس قيرط يف يفقت Iو يبأ يعنقأ ،كوجرأ يمأ -
!؟كبلق كيلع كلم له -
.يمKحأ سراف هنإ ؟يمأ اي ينرسأ دقل ،معن -
...نأ فاخأ -
.ققحتت نأ دب I راوثلا مKحأ ،يفاخت I يمأ -
:تلاق مث ةلوخ تتمص
.ناسن�ا ىلإ ةداعسلا بلجي اهرّكذت نأ يفكي -
؟ةفئاخ انأ -
؟مم -
!لبقتس_ا نم كيلع ةفئاخ -
.ءيش نم يفاخت نل ،يعم يلع ماد ام -
.كعم سيل هنكل -
.ةظحل لك يف يبلق يف هنإ -
؟كلذ ديعس مأ فرعت لهو -
.معن -
؟ملعي نم رخآ انأ اًذإ -
- I نأ يعيبطلا نــــم كــــلذــــل ،اهعــــم روزأ اــــنأ وأ ،يعم روزــــت اهنكــــل ،يمأ اــــي دصقــــلا سيــــل 

.انثيدح عمتست
؟عوضو_اب ينحتافت مل اذا_و -
 نإ فاخـتو ،عوـضو_اـب كلثـم تئـجوـف دقـل ،كـلذ لبـق يدـلاو يأرو كـيأر عمست نأ دـيرـت اهـن+ -

 ملــــحت تــــلاز اــــم مأــــك اهنكــــلو ،اهنــــبا بلــــط برغتــــست كلثــــم اهــــنإ ،اهبلــــط نــــم يرــــخست نأ تءاــــج
.هتيرحب

- I مويــــــلا لمعــــــلا نــــــم هــــــتدوــــــع دعــــــب كاــــــبأ ثدــــــحأ ينيعد ،يتنبا اــــــي كــــــل لوــــــقأ اذاــــــم يردأ 
.ةرشابم عوضو_اب كعم ثدحتيل وه كوعدي امبر لب ،لوقي اذام كربخأسو

.هعانقإ لهسيس يدلاوف ِتقفاو نإ ،يمأ اي تنأ مه_ا -
.ركفأ ينيعد ،عوضو_اب ركفأس -
.نطولا ةبيرض انع عفدي هنأ يرّكذت ..يمأ -
.ريخ هيف ام بيجي �ا -
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 نـم تارـشعلا لقـنو ،اـًــــــــصوصـخ ةريثكـلا ةيـلودـلا تاداقتـنIا نـم قـياضتـت ةيليـئارـس�ا ةـموكحـلا
.بلاط_ا ضعب ذيفنتل Bبرض_ا ةضوافم ررقت نوجسلا ةرادإ .تايفشتس_ا ىلإ Bبرض_ا

 هرضحــي يذــلا داــيز وــبأ ليلــخ دــيدــجلا بارــض�ا ةنجــل بودنــم يعدتــسي ةحفــن نجــس رــيدــم
.ريد_ا عم عامتجKل Kًبكم نوناجسلا

 ضعــــب هيلــــع ضــــيرــــع بتكــــم فلــــخ رــــيد_ا سلــــجي ثيــــح ،بتك_ا ىلإ داــــيز وــــبأ ليلــــخ لــــخدــــي
 ىلإ ،تاراعشـلا ضعـبو ،ليـئارـسإ ملـعو ليـئارـس� سيـئر لوأ نوـيروـغ نـب ةروـص هفلـخو قارو+ا
 لــظو ،هسفــن نــع فرعــي مــلو ،ليلــخ هــفرعــي مــل ،نجســلا ةرادإ نــم Bــلوؤس_ا دــحأ سلــجي Bميــلا
.اًعمتسم ًاتماص تقولا لاوط

:هل لاق .سولجلا ليلخ نم ريد_ا بلط
؟مكبارضإ يف نورمتستس ىتم ىلإ -
.ةلداعلا انبلاطم ىلإ اوبيجتست نأ ىلإ -
 ،ةيــسايــس ةــلأســم هذــه ،انــيدــيأ يف سيــل برــح ىرــسأــك مكــب فارتــعIا نأ نوــفرعــت مكنكــلو -

.نورحتنت متنأ ،برح ىرسأك مكعم لماعتن نل نحن ،ةموكحلا ةمهم
.بلاطم ةعومجم مكل انمّدق دقل -
 هــنأ ىرأو نعمتــب اــهانــسرد نحــن ،مكبــلاطمــب مهشــقاــنو كتــعامــج ىلإ بــهذا ،ليلــخ عمسا -

 اـنأ ،مكـماـمأ مزـهنت نـل نوجسـلا ةرادإ .ن�ا اـهذفـنأ نأ عيطتـسأ I نكـلو ،اهضعـب ذيفنـت نكمـي
.بارض�ا اوهنت نأ طرشب اهنم نكم_ا ذيفنتل تاضواف_ا رارمتساو ،مكبلاطم ةساردب مكدعأ

 لكــب عKــطا ىلع راجنــلا يلع ناــكو ،ةيفلــخلا بارــض�ا ةدايــق ةنجــل ىلإ داــيز وــبأ ليلــخ داــع
 ،بارـــض�ا ىلع رـــهش رورـــم دعـــب ن�ا بولط_ا نأ ةنجلـــلا يف ماعـــلا رارقـــلا ناـــك ،اهـــتاـــضوافـــم
 وــلو قيقحــت دعــب بارــض�ا ءاهــن� قرطــلا لضــفأ نــع ثحبــلا ،ىرــس¤ــل ةيحصــلا ةــلاحــلا عجارــتو
.تقو لك يف ةنكمم ةركلا ةداعإ ةيناكمإف ،ةريغصلا بلاط_ا ضعب

:قافتا ىلإ نافرطلا لصوت ىتح ةيكوك_ا تاضواف_ا ترمتسا
.اًروف اهنم نكم_ا ذيفنتو بلاط_ا ةساردب نجسلا ريدم دهعتي :Iًوأ
 ىرـسأ ىلإ حامسـلاو اًروـف ةـحاسـلا ىلإ جورـخلا ةدـم ةداـيز ىلع نجسـلا ةرادإ قـفاوـت :اًيـناـث

.ءاقتلIاب Bمسقلا
.ًاتقؤم ماعطلا نع مهبارضإ ىرس+ا يهني :ًاثلاث
.مهنكامأ ىلإ ةلمرلا ىلإ Bلوقن_ا ىرس+ا ةداعإب نجسلا ةرادإ دهعتت :اًعبار



 ناــك .هــنزو فصــن رثــكأ رــسخ ريــسأ لــك .اــًـموــي نوــثKــثو ةــثKــث ،ماعطــلا نــع بارــض�ا ىهتنا
 نوــباصيــس مهــتربــخ بــسح مهــن+ طقــف ةــبروشــلا Bيــلاتــلا Bــمويــلا يف ءاذغــلا نوكــي نأ مهبلطــم
 ،لـيوطـلا مهـعوـج نـم مـغرـلا ىلعو ،روفـلا ىلع يداعـلا ءاذغـلا ىلإ اوداـع اذإ دـيدـشلا كاسـم�اـب
.تصلقت ةدع_اف ،قباسلا يف امك لك+ا اوعيطتسي مل مهنكلو

 يف نجســـــلا ةرادإ .هتيـــــفاـــــع ديعتـــــسي أدـــــب ،تفتـــــخا سأرـــــلا مIآ ،نسحتـــــب هريغـــــك يلع رعـــــش
 ىلإ اوعمتــسا ىتح اوــقدصــي مــل مهنكــلو ،ىهتنا دــق بارــض�ا نأ Bــلوقن_ا ىرــس+ا غلبت ةلــمرــلا
.رمح+ا بيلصلا قيرط نع اهلصو يذلا ربخلا لقنت Bطسلف ةعاذإ اوعمسو ،ويدارلا

 نوررقــي ىرــس+ا ،هــحارــج ململــي لاز اــم ةحفــن نجــس نكــلو ،مهــبارــضإ نوفــقوــي ىرــس+ا لــك
.يناثلا مسقلا ىلع ةوKح مسارو ،نجسلا نم لو+ا مسقلا ىلع يرفعجلا يلع مسا قKطإ

.عيمجلا هوجو نع ةبئاغ ةماستبIا ،نجسلا ىلإ نودوعي نولوقن_ا ىرس+ا
 نورظتنـــي باصـــع+ا يرـــتوتـــم مهـــبارـــضإ اوهـــنأ نأ دعـــب مهـــتويـــب ىلإ نودوعـــي ىرـــس+ا يلاـــهأ

.مهئانبأ ةيؤرل مهل ةرايز لوأ
 I نـيذـلا ىرـس+ا دـحأ عم همـسا لـجسي ديعـس .هـتراـيز ىلع هدـلاوو ديعـس مأ عم قفتـت ةـلوـخ

.ةعمجلا موي راظتناب ،Bساي دلاخ وه لخادلا يف مهل لهأ
 سوردـــم ريـــغ عرـــستم رارـــق  هـــن+ اـــهرارـــق نـــع لودعـــلاـــب اهـــعانـــقإ لواـــح دـــق ةـــلوـــخ وـــبأ ناـــك 
:ةينطولا فطاوعلاب نوحشم

.ةيعقاو ينوكت نأ كيلع نكلو ،مهحافكو ىرس+ا رود ردقن نحن ،يتنبا اي -
.ررحتيس ميظعلا �او ،ًابيرق ررحتيس يلعو ،اًّدج ةيعقاو انأ -
- I إ هلإI قبتس له !؟ررحتي مل ول اذام ،�اB ؟هراظتناب
.هبلق يف لم+ا عرزأ نأ يفكي -
؟كعم فقيس نم ؟انتم ول ليوط رمع دعب اذامو ،ءارعشلا مKكل اي -
- I ةرمتسم ةروثلاو نودوجوم نولضان_اف ،يدلاو اي سأيت.
.دئازلا كسامح نم كيلع فاخأ -
.يتينمأ يل ققح كوجرأ يدلاو -
!؟نابضقلا فلخ نم جاوز -
.كمامأ نوضكري مهارتسو ،دIو+ا فلخنو ،اًعم نطولا ينبنسو ،نابضقلا رمدنس -
.اهنم عمسا مهللا -
:هتجوزل لاق مث ،ةأجف تتمص
؟دنه اي Bلوقت اذام -
 ةيـفاحـص يه اهـف ،ةقـهارـم تـسيل يهو ،ةعنتقـمو ةيـضار تـماد اـم نكـلو ،كلثـم ةفـئاـخ اـنأ -

.بجاولاب اوموقيو ،اًّيمسر اهتبطخل اومدقتي نأ هلهأ ىلع نكلو ،ضرتعأ Kف ،ايندلا ّدق



:اهوبأ لاقف
.كرارق ىلع يمدنت I نأ وجرأ ،�ا ةكرب ىلع -
.اهبناجب يلعو ،سرعلا ةلذبب ملحت اهتليل تمانو ،اهدلاو ةقفاو_ ةلوخ تحرف
 هعبـصأ عضو ،اهبـناجـب قدـي اـًــــسرـج نأـك نرـت هـنذأ تـناـك ،قفخـي هبلـقو اـًـــحابـص يلع ظقيتـسا

:هسفنل لاق ،Bنطلا رمتسا نكل ،اهكرح ،اهيف
!؟هب سحأ يذلا اذه ام -
:هلأسو هتكرح ىلع ظقيتسا يذلا زيزعلا دبع هيلإ هبتنا
؟يلع اي كب ام -
.اًسرج اهب نأك ينذأ -
.ريخ ليلد اذه -
؟فيك ؟ريخ -
.كيلإ قيرطلا يف اًحرفم اًربخ نأ ودبي ،ن�ا كنع ثدحتي اًدحأ نأ ينعي اذه -
:هل لاقو يلع مستبا
؟مKح+ا رسفم تنأ له -
.يتدج نم هعمسأ تنك ام اذه -
؟تافارخلا هذه قدصت لهو ؟كتدج -
؟رخآ ريسفت كدنع لهو -
- I، ؟روتكد ىلإ جاتحأ امبر نكلو
- I ىرتسو رظتنا ،قلقت.
.دعلل اًدادعتسا بهنل ن�او ،كمKك عمسأس ،ًانسح -
.ةيربعلاب ددع »هاريفس« :خرصي مسقلا يف ناجسلا توص
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 شيتفــــت دعــــب .نــــيرــــخآ ىرــــسأ ةتــــس يلاــــهأ اهعــــمو لو+ا جوفــــلا يف اهعــــم نــــمو ةــــلوــــخ تــــناــــك
 نـم رثـكأ رمتـسا بارـضإ دعـب مهـئابـحأ ةـيؤرـل قفخـت مهـبولـق تـناـك ،لوـخدـلاـب مهـل حمـُــــس عيمـجلا
 تاهــم+ا ضعــب نكــلو ،عيمــجلا قبــست نأ ةــلوــخ تــلواــح .تو_او ةايحــلا Bــب اهــلKــخ اوــناــك رــهش
 نكــــلو ،تــــّبرــــت اذكــــه ،تاريبكــــلا زواجــــت اهــــل حمسي I اهّنســــف ،نــــهزواجــــت عطتــــست مــــلو ،اهنقبــــس
 ةراــيزــلا كيــبابــش ىلإ ترادتــسا نأ اــمو ،نابضقــلاو ناردــجلا لــك ديعــب نــم بــقارــت تــناــك اهــنويــع
:اًمستبم هدي يلع عفر ،كانه وه اذه ؛Bسلاجلا هوجو لك يف تققد ىتح

.انه انأ يمأ ،ةلوخ -
 ذنــم امــبر يردــي نــم .لــماــك دقــع ذنــم لــب ،ةنــس ذنــم اــهرــي مــل هــنأــك قفخــي هبلــق ناــك ،اهــل حوــل
 ،ءاعــــم+ا اهــــحKــــس نوجســــلا ةرادإ دــــض ةلــــيوــــط ةــــكرعــــم اوــــضاــــخ ةرتفــــلا كلــــت يفف ،لــــماــــك ليــــج
 نأ دقتعــي ناــك ةدــيدــشلا عمقلا تاظــحل يف ،ةايحــلا ىلإ اهنــم تو_ا ىلإ برــقأ اوــناــك ،عوجــلاو
.تبرتقا دق هتياهن

 ،قوشــب هيــلإ ترظــن ،هعــباــصأ تــسمKــف كبــشلا ىلإ اهعــباــصأ تعــفد ،ةــعرــسب ةــلوــخ تــمدقــت
:هتدان

.كبحب ،كبحب !يلع -
 هـنأـك ،كبـشلا وحـن ةـعرـسب مدقـت .هفـطاوـعو ،هرـعاشـم غدـغدتـل موـي لـك اهعمسـي نأ ملـحي ةملـك

 ةلبـــق لوأ عبطت هـــهافـــش تـــناـــك .نـــيرـــخ�ا لوـــصو لبـــق اهـــسأر تـــمدـــق .هتلبقـــل بيجتـــستل اهـــيدانـــي
 فصــن مأ ؟ةلبــق يه لــه ،نجســلا ةاــناعــمو ،ديقــلاو دــيدــحلا معطــب تــجزتــما ةلبــق ،اهــهافــش ىلع
.نابضقلا فلخ نوقشاعلا Iإ هفرعي I معط ،يلع ىدل صاخ معط اهلف ،تناك اًّيأ ؟ةلبق

:همأ هتدان ،هوخأو هوبأو همأ تلصو
؟ريخب تنأ له ،كنزو فصن تدقف دقل ،كل ىرج اذام ،يبيبح يلع -
:هدودخ ىلع هعومد فرذ دقو ديعس هل لاق .هعباصأب هيلع ملسي هدلاو برتقا
.رس+ا نم ًابيرق نوررحتتو مكتاناعم رخآ نوكت �ا ءاش نإ -
 ،ريغـت يذـلا هلكشـل ةنـيزـح تـناـك اهـنأ نـم مـغرـلا ىلع ةـلوـخ كبـت مـل ،هدـلاو اهقحـلو ،هـمأ تكـب

 ءايــحأ اولــظ نــيذــلاــف ،نــيدــح ود حKــس هــنإ ،Kًــهس سيــل بارــض�اــف ،تءاــس دــق هتحــص نأ ودبــي
.ليوط جKع ىلإ جاتحي ام اهنمو نمزم وه ام اهنم ،ضارمأب نوباصيس

.هتبلغ اهنكلو ،هعومد سبحي نأ لواح ،مهتيؤرب اًديعس ناك يذلا يلع مهيلإ رظن
 ةــــسرام_ تدــــع دــــقو ،ةديــــج ةحصــــبو ريخــــب اــــنأ ؟ءاكبــــلا اذــــه اــــم ،ةــــعامــــج اــــي ،يبأ ،يمأ -



.ةضايرلا
:ديعس هل لاقف ،عارصلا ةعيبطل اًكاردإ مهرثكأ تنأ ديعس ،ًائيش يلوق ،ةلوخ
.انتايح لك تنأ ؟انيدل ليلق كنأ دقتعت له ،كتيؤرب حرفلا عومد اهنإ -
:هل لاقو يلع بناجب سلجي يذلا Bساي دلاخل رادتسا مث
 لـك ،مكعـم انـماضـت رـهاظتـلاو ماصتـعIا نـع اًدـحاو اــًموـي فـقوتـن مـل ،نـطوـلا ناوفنـع متـنأ -

.مكل تضفتنا رحبلل رهنلا نم Bطسلف
:يلع هيلع درف
.ريبكلا يخأ تنأ كيف ةكربلا ؟ديعس اي انتلجخ -
- I اًدومـــصو ،ةينـــطوو ،ةـــفاقـــث اـــنربـــكأ كنكـــل ،اًّنـــس كنـــم ربـــكأ اـــنأ ،يلع اـــي كيلـــع ولعـــي دـــحأ، 

.راجنلا لآ يف اًقارشإ رثك+ا هجولا تنأ ،انديمع ،انذاتسأ تنأ ،كنم Iإ ملعتن I نحن
:همأ هل تلاقف
.كحرفي ربخ انيدل -
؟يمأ اي وه امو -
.كل اهتبطخل مدقتن نأ ىلع ةلوخ لهأ قفاو دقل -
؟حيحص -
:Bساي دلاخ هل لاق ،نجسلا يف هنأ هسفن يسن ،هبلق تاقد تداز
.كرابم يلع اي كرابم -
.اًّيمسر رم+ا حبصي نأ ىلإ كتوص ضفخا -
:دلاخ لاق راوزلا لك هعمسي لاع توصب
.Bهاش ةلوخ بطخ راجنلا يلع ،بابش اي -
.كرابم ،كرابم -
.هل اوكراب جوفلا يف ىرس+او ،راوزلا لك
:ديعسل يلع لاق
.كيلع دمتعأس ،ديعس -
.نوذأ_او اهمأو اهوبأ انعمو Iإ ةمداقلا ةر_ا رضحن نل ،قلقت I ،يلع -
 نابضقــلا كلــت Iوــل ،دويقــلا كلــت Iوــل هينيــع يف رــياطت_ا قوشــلا ىلإ ،هيــلإ رظنــت ةــلوــخ تــناــك

 اولتقــي نــل I ؟مKــح+ا ناــسرــف نجســي نأ ؤرــجي نــم ،اهــمKــحأ سراــف هــنإ ،هقــناعــت هيلــع تمــجهل
.يبلق يف لم+ا

:ىرخأ ةرم تمصلا تاظحل  يلع عطق
؟ديرف فيكو ؟باحر فيك ؟ةيداف يتخأ لاح فيك -
.اهجوزو ةيداف كروزتس ًابيرق �ا ءاش نإ ،بابشلاو ءاقدص+ا لك ،كيلع نوملسي مهلك -



 هـنإ ،ةـلوـخ هـجو ريغـت ،هتـعاـس ىلإ Bعلـلا ناجسـلا اذـه رظـن املـك .هتـعاـس ىلإ رظنـي ناجسـلا
 ؟ةــعاــس فصــن .هــل بلــق I مرــجم هــنإ !اهبلــق يف اهنعطــي هــنأــك ةراــيزــلا ءاهتــنا نKــعإ كــشو ىلع
!ليوط نامرح دعب

:ةلوخ تلاق
؟مكعم لصح اذام -
 ،تومـي نأ اـندنـع ثـلاـث داـكو نـيديهـش اـندقـف دقـل ،ليكنـت ةلمـح عشب+ انـضرعـت دقـل ،ةـلوـخ اـي -

 ءاهتــــنا نلعنــــل ةيلــــخادــــلا رــــيزو دوــــجوــــب اــــنوــــبرــــض .اًـــــــــضــــيرــــم لاز اــــم وهــــف كــــلذ نــــم مــــغرــــلا ىلعو
 Bــعأ ماــمأ تاوارــهلاــب بKكــلا مهيلــع اومــجه كانــهو ،ةلــمرــلا نجــس ىلإ اـًــمســق اولقــن .بارــض�ا
 مــل انتــكرعــم نأ مه_ا ؟ةراــيزــلا هذــهب مكــثدــحأ اذاــم ،امهتقــفاوــمو ،نوجســلا رــيدــمو ةيلــخادــلا رــيزو
 مهــنأ فرعــن ،دــعوــلا انلبــق دقــل .بارــض�ا كفــن نأ لــباقــم انبــلاطــم ضعــب ذيفنتــب اودــعو دقــل ،هتنــت
 ةدايـق ةنجـل عم عامتـجا رـخآ يف Bـموـي لبـق .بارـض�ا ةلـصاو_ نوزـهاـج اننكـلو ،نوعـجارتـي دـق
 انبــلاطــم ةيقــب ذفنــت نأ لــمأــنو ،تاــشرفــلاو ةّرــس¤ــل يروفــلا ذيفنتــلاــب اودــعو ىرــس+ا نــم نجســلا
.ةلداعلا

:همأ تلاق
.بر اي مكئادعأ لمش تتشيو ،اًعيمج مكيمحي �ا -
:ديعس لاقف
.ةرايز ةفرغ يف سيلو عراش يف اننأك ،ةرايزلل ناكم أوسأ اذه ينعي -
.ةرايزلا ءاهتنا نلعي ناجسلا
:يلع لاق
.ةمداق ةرم يف مكثدحأس �ا ءاش نإ -
 اذإ اـًــــــــصوصـخو اًرداـن Iإ دـحأ هروزـي I يذـلا Bـساـي دـلاـخ ىلعو ،اًدـحاو ،اًدـحاو هيلـع اوملـس

:هيبأو هم+ لاق .ددعلا نع اًدئاز ناكو ىرس+ا دحأ ةرايزل دحأ ءاج
 ميخـــم يف مهلـــك ،انـــه لـــهأ هـــل سيلـــف ،Bـــساـــي دـــلاـــخ اوبلطـــت نأ ةرـــم لـــك يف مكنـــم وـــجرأ -

.يخأ هنإ ،اًديحو هوكرتت I ،نانبل لامش يف يوادبلا
.Bساي دلاخ Bعو ،كنيع مركت -
:ديعس مأ تلاق
.اننويع يف هعضنس -
:Bساي دلاخ ةعرسب اهيلع درف
 ،انــه اًديــحو سيــل وــهو ،انــنويــع يف يلع ،اوــفاخــت I ،كرمــع لوطــيو ةــجاــح اــي كيلــخي �ا -

.هتوخإو هلهأ انلك
:هدلاو لاقف



.اًعيمج انل اوملست -
:راظن+ا نع اودعتبي نأ لبق ديعس لاق
.ةنسحلا رابخ+ا Iإ مكنع عمسن نأ ديرن I ،انل ىلع+ا لث_ا تنأ -
 ،هنـــم تـــبرتـــقا ،ةـــلوـــخ عدوـــي يلعل ةريـــخ+ا يناوثـــلا اــــًـكراـــت هرـــهظ رادأو Bـــساـــي دـــلاـــخ مهـــعدو
 اــم لــك تأرــق اهــنأــك ،هبلــق يف يتلا قوشــلا ةرارــح لكــب تــسحأ ،هعــباــصأ عم اهعــباــصأ تكبــش
:تلاق مث هينيع يف رظنلا تققد ،هيلع تمهف ،هرطاخب لوجي

.اولعف امهم انبح نم اولاني نل ،يلع -
:اهل لاق ،اهمKكل حارتسا
.موي لك لم+ا ينحنمتل يبناجب اهقلعأ نأ ديرأ ،كل ةروص يل يثعبا ،ةلوخ -
:ةلئاق اهسأر تزه ،تمستبا
.مويلا اهلسرأسو -
.ءاقللا ىلإ ،كبحب -
.ءاقللا ىلإ -
 ،اهلـهأ اوحبـصأ دقـل ؟يلع لـهأ ،يلع لـهأـب قحلتـل ترادتـساو ،ءاوهـلا ربـع ةلبـق هيـلإ تلـسرأ

.دب+ا ىلإ يلع ةجوز اهنأ رعشت اهنإ ،مهنع ةبيرغ دعت مل
:مهدحأ لاق ،اهل نوكرابي راوزلا ناك نجسلا جراخ ىلإ قيرطلا يف
.كلثم ةنبا يل تناك ول ىنمتأ ،كرارق يف ةعاجش تنأ -
:ديعس اهل لاق 
...عوبسأ دعب هروزنس اننأ كابأ يغلب -
:هوبأ هعطاق
 مويـلا ءاسـم هـب لصـتأـس ،اـندـعوـم اهعـم لـسرـت نأ I ،نحـن هـب لصتـن نأ بـجاوـلا ،ديعـس اـي -

 ملـعأو ،يلع لـجأ نـم ةيحضتـلا ترتـخا كـنأ فرـعأ ةـلوـخ اـي يتنبا ،ةـمKـسلاـب تيبـلا انـلوـصو دعـب
 لا_ا امكـقزرـيو ،امـكدعسـيو مهنـع جرفـي مهلـلا ،تاقش_او لاوـه+ا هليبـس يف Bـناعـت فوـس كـنأ
.Bنبلاو

:ديعس مأ تلمكأف
.هقافر لكو وه رس+ا نم اوررحتي نأ دعب ربكأ انلافتحا نوكي �ا ءاش نإ -
:ديعس قلع
.هعون نم لو+ا لافتحIا نوكيس ،نابضقلا Bب ،نجسلا يف اهنارق دقعب لفتحنس -
:ديعس ةلوخ تلأس
 قــيرــط نــع برــجن لــه ؟نابضــق نودــب نارقــلا دقعــب انــل اوحمســي نأ نكمــي هــنأ دقتعــت لــه -

؟رسخنس اذام ؟ماحم



.هلأسأو يلسع دبع يماح_اب لصتأس اًدغ ،لواحأس -
:ةفهلب همأ لأس ،ربخلا عامسل اًحرف ناك ،ديرف اهنبا ديعس مأب لصتا نم لوأ ناك
 ؟رصنلا اوققح له ؟ريخب وه له ؟هتحص ىلع بارض�ا رّثأ له ؟يلع ناك فيك ،يمأ -
:هل تلاق ،اهلك اهركذتت دعت ملو ،ةلئس+ا ترثاكت دقف ،لوقت اذام ديعس مأ ردت مل 
 ،ناســنإ فصــن ناــك دقــل ،اًريثــك صقــن هــنزو نكــل ،� دمــحلا ،مKــسلا كــيدــهيو ريخــب يلع -

...ةيلاع هتايونعم نأ مه_ا
:اهعطاق
.رهش نم رثكأ نوعوجي مهوكرت بKكلا -
.ةرايزلل يتأت امدنع كرفس نولطعيو ،فتاهلا ىلع كنوعمسي دقف مهمتشت I ،ينب اي -
 ازيفـــــلا ددـــــج+ ةيليـــــئارـــــس�ا ةيلصنقـــــلا ىلإ تبـــــهذ املكـــــف ،انـــــه اهليطعـــــت نوـــــلواحـــــي مهـــــنإ -

 نـطوـلا ءانـبأ نحـن ،�ا ناحبـس .ةنـس ةد_ اـهومتخـي نأ لبـق ةـيزيجعـت ةريثـك اــًقاروأ انـم نوبلطـي
 نـــــع لوقـــــي اذاـــــم ينينئمط مه_ا ،اننـــــطو يف انقـــــح اـــــندقـــــف Iإو ةنـــــس لKـــــخ ةدوعـــــلاـــــب انـــــل حمسي
؟بارض�ا

.بارض�ا لKخ بيذعتلاو عمقلل اوضرعت ،مهدعاسي �ا -
 نومـجاهـي فيـك يردأ I ؟ءIؤـه رـشب يأ !؟مهـنوـبرضـي ىتح مهـباذـعو مهـعوـج مهيفكـي Iأ -

!؟اهسفن اهتاسرامم نوسرامي مهو ،ةيزانلا
؟كتسارد فيك ،تنأ مه_ا -
.يلع ىلإ يحاجن يدهأسو ،ًابيرق جرختأ فوس ،زاتمم ،ريخب ،يمأ اي ريخب انأ -
؟كلسارت وأ ؟كب لصتت له ؟باحر رابخأ ام -
.كرست نل باحر رابخأ -
!؟ىرج اذام !؟ينرست نل -
.ديرف لوقي اذام عمسي اهنم برتقاو هدعقم نع بهف ،ديعس وبأ اهعمس
:ديرف اهل لاق
 دــــــق مكــــــنإ تــــــلاــــــق ربخــــــب مــــــكربــــــخأ نأ ينم تبلــــــطو ،ةطيســــــب ةرتــــــف لبــــــق يب تلصــــــتا دقــــــل -

.هيلع نوضرتعت
؟ينتجعزأ دقل ،وه ام -
.جوزتت فوس -
؟نَم ؟انملع نود جوزتت -
- I ينيطسلف جوزتت نل اهنكلو ،مكملع نود سيل.
؟انلهأ مهلك ،سأب I ؟يروس مأ ؟يرصم وه له -
.يمأ اي تيل اي -



.لمحتت دعت مل يباصعأ ،ديرف اي -
؟كدنع يبأ له -
.يعم كعمسي وهو ،معن -
.يلع مكترايزو بارض�ا ءاهتنا كرابم ؟يدلاو اي كلاح فيك -
:اًعطاقم ديرفل لاق مث ،ةعامسلا ديعس وبأ كسم
.ركنت Iو فرتعا ؟باحر عم لصح اذام ؟كمKكب ينتلغشأ دقل ،ديرف -
؟كل لوقأ اذام ...يدلاو اي -
:لاق مث ةظحل تمص
 اــــنأ اهــــل تلقــــف ؟بــــناــــجأ نــــم جاوزــــلاــــب كــــيأر اــــم ،دــــيرــــف :ينتلأــــسو ،ةرتــــف لبــــق يب تلصــــتا -
.اًملسم ناك اذإ Iإ ءاسنلا ىلع همرحيو لاجرلل هللحي عرشلا نكلو ،كلذ ذبحأ I اًّيصخش

 :اهــــل تلــــقو تكحــــض ؟ةشــــير مكــــسأر ىلع متــــنأ لــــهو ؟ءاسنــــلا ىلع هــــمرــــحي اذا_ :يل تــــلاقــــف
 يف كراشــــي ناــــك اًّيــــسور اــــًّباــــش تبــــحأ اهــــنإ يل تــــلاقــــف .ربــــخ هؤارو كــــلاؤــــس ؟كدنــــع اــــم تاــــه
.امكتقفاوم ديرتو ةقفاوم يهو جاوزلل اهبلط باشلا اذه نأو ،ىرس+ا عم انماضت تاريس_ا

؟ملسم وه له .اهترخآ هذه ؟اًّيسور جوزتت -
- I اًملسم سيل ،يدلاو اي.
؟اهل تلق اذامف ،عرشلل فلاخم اذه -
 اهــنأ دقتــعأ اــنأــف ،يفاقــث قلطنــم نــم نكــلو ،ينيد قلطنــم نــم سيــل نكــلو ،اًــعبــط ُتــضرتــعا -
... ،ةغللا ،تاداعلا ،ةفاقثلا ،اًقحI هعم فلتختس

:هوبأ هعطاق
!سردت اهنأ دقتعن انه نحنو اًّيسور بحت ،ينغلبت مل ةناويحلا -
 جاوزــلا ىلع اهــمزــع يف ةيــضاــم اهــنأ اهــمKــك نــم تمهــف دــقو ،مكعنــقأ نأ ينم تبلــط دقــل -

.هنم
 هذـــــه لـــــه ،ضر+ا اهـــــب حسمأـــــس ،اهـــــب لصـــــت+ ن�ا ينكرـــــتا ،�ا اهنعـــــل !؟انتقـــــفاوـــــم نود -

؟سانلل لوقأ اذام ؟اهل يتيبرت ةياهن
:ديعس م+ لاقو ،ًابضاغ طخلا ديعس وبأ قلغأ 
 ةرــشعب يتنبا هذــه ،فخــت I :يل تلقــف ايــسور يف ملعتــت نأ اــهدــيرــن I كــل تلــق !؟تــيأرأ -

 جوزتـت راجنـلا يلع تـخأ ،سانـلا هاوـفأ يف ةغضـم انلعجـت نأ دـيرـت اهـنإ !؟لاـجر ةرـشع ،لاـجر
 نوشيطـت ءاسنـلا متـنأ .هيـلإ تداقـناـف لوسع_ا هـمKكـب اهـعدـخ اًــعبـط .سورـلا Iإ رـت مـلأ !اًّيـسور
.ءام ربش ىلع

 نـع لودعـلاـب اهعنقـن امـبر ِردـي نـَـم ،اهـلأسـنو اهـب لصتـن انـعد ؟ديعـس اـبأ اـي بضغـلا اذا_ -
؟اهرارق



 مأ اــي فاــخأ .جاوزــلا ىلع ةــمزاــع اهــنإ ؛لاــق اذاــم دــيرــف يعمست مــلأ ؟اــهرارــق نــع لودعــلا -
 ،هنـم تلمـح دـق نوكـت امـبر يردـي نـمو ،بـناـج+ا دKـب يف مهـتداعـك هـترـشاـع دـق نوكـت نأ ديعـس
 ينباـــب سانـــلا رـــختفي يذـــلا ريـــس+ا لطبـــلا ،راجنـــلا يلع وـــبأ اـــنأ !!ديعـــس اـــبأ اـــي كتحيضـــف اـــي
!؟ديعسل لوقنس اذام ؟ّيلعل لوقنس اذام !؟اذكه يل لصحي

:ايسور يف ةبلطلا لزنم يف باحر مقرب تلصتاو نوفلتلا ةعامس تلمح ،ديعس مأ تبهذ
.راجنلا باحر ،ولأ -
:هسفن لاؤسلا اهيلع تداعأف ،ًائيش اهنم مهفت ملف ،ةيسورلاب ةأرما اهيلع تدر
.باحرل امام انأ ،اهمأ انأ ،راجنلا باحر عم ثدحتلا ديرأ انأ -
 نــــم ةــــيروــــس اهــــنأ ودبــــي ةبــــلاــــط ىرــــخ+ا ةهجــــلا يف ةــــعامســــلا عفر ةظــــحل دعــــب ،دــــحأ درــــي مــــل

:ديعس مأ اهتلأس ،اهتجهل
.راجنلا باحر ةبلاطلا عم ثدحتلا ديرأ -
:اهل تلاقف
!؟اهمأ تنأ له ،ةدوجوم ريغ باحر -
؟اهنيفرعت له ،اهمأ انأ معن -
.اهسفن ةفرغلا يف اًعم نحنف اًعبط -
 اــــم ،Bتــــعاــــس دعــــب لاصــــتIا ديعنــــس ،سدقــــلا نــــم اهــــب انلصــــتا انــــنأ اهــــيربخــــت نأ وــــجرأ -

؟ن�ا مكدنع ةعاسلا
.ًءاسم ةعباسلا ةعاسلا -
؟ترخأت ملو -
- I عم وأ ةعماجلا يف ةلوغشم امبر ،يتلاخ اي يردأ...
؟يلمكت مل اذا_ ؟نم عم -
.ريميدKف عم امبر -
؟اذه ريميدKف نمو ؟ريميدKف -
 يف كراشــي طيشــن هــنإ .سورــلا ةبلطــلا داحــتا نــمو ،ةــسدنهــلا ةيلــك نــم يسور بــلاــط هــنإ -

.ينيطسلفلا بعشلا عم ًانماضت ةينيطسلفلا تاطاشنلا لك
؟هعم لعفت اذامو -
.يتلاخ اي تنأ اهيلأست نأ لضفأ -
؟ةيروس تنأ له ؟كمسا ام ،كل اًركش -
.بلح نم ىده انأ -
.باحر ىلع يملس ،ءابهشلا بلحبو كيف انفرشت -
.ةمKسلا عم -



 :هسفن ثدحي أدب ةرتف دعب .لوقي اذام فرعي I ديب اًدي ديعس وبأ برض
ّدــــــج نوــــــكأــــــس اــــــنأو ،يسور جوزتــــــت باــــــحر اهــــــترــــــخآ -  ،ليــــــئارــــــسإ ةــــــحرــــــف اــــــي ،سور دIو+ اً
.اهدIوأ نمو ةينيطسلف ةنطاوم نم صلختتس

 نأ ةـلوـخ تدـعو كـنأ سنـت I ،اهعـم يكحن ىتح رظتـناو ،كـباصـعأ قرـحت I ،ديعـس اـبأ اـي -
.اهيبأب لصتت

.مهتيب مقر ينطعأ ،ن�ا هب لصتأ ينيعد ؟يلع نع باحر ينلغشت نأ فاخأ ،حيحص -
:هل تلاقو ،فتاهلا بناجب دوجو_ا ريغصلا رتفدلا يف تثحب
.مقرلا وه اذه لضفت -
 هعـم ثـيدـحلا لبـق هـفواخـم نـم ئدـهي نأ لواـح .Bـهاـش ليبـن ديسـلا تيبـب ديعـس وـبأ لصـتا
:ةلوخ مأ ،يريمامزلا دنه هيلع تدر ةأجف ،اًّداح هتوص نوكي I ىتح

؟ملكت_ا نم ،مكيلع مKسلا ..ولأ -
؟تحمس ول ليبن ديسلا عم ثدحتلا دوأ ،)ديعس وبأ( راجنلا دومحم انأ ،مKسلا مكيلعو -
؟ىرس+او يلع رابخأ ام ،كنيع مركت ،Kهأ ،Kًهأ -
.رس+ا طورش Bسحتب دعو ىلع مهبارضإ اوهنأ دقل � دمحلا -
.كلضف نم ةظحل ،�ا ءاش نإ ررحتلل ىبقع -
:طخلا ىلع ليبن ناك ناوث دعب
.ديعس ابأ ولأ -
 نأ ناو+ا نآو ،ريثكـــــلا كنـــــع تعمـــــس دقـــــل ،كـــــتوـــــص عمسأ نأ ديعـــــس ،ناـــــندـــــع اـــــبأ ،Kًـــــهأ -

.كيلإ فرعتأ
؟يلع فيك ينئمط ،ىرس+ا انئانبأ ىلع نئمط+ كئاقلل اًقوش رثكأ انأ -
 دوـــن ناـــندـــع اـــبأ يخأ ،انـــم Iًؤافـــت رثـــكأ مهـــنإ ،ةيـــلاـــع مهـــتاـــيونعـــم ،مKـــسلا كـــيدـــهي ،ريخـــب -

؟انل نوحمست له ،ءاسم مداقلا ءاعبر+ا موي كترايز
 عمسنل ةــصرــف اهــنإ ،ةلــئاعــلا لــك يعمو كراظتــناــب نوكنــس ،تــقو لــك يف كتيــب تيبــلا وــلو -

.ةرشابم كنم انارسأ رابخأ
.�ا ةكرب ىلع اًذإ
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 هعـــم ترداـــغ ماودـــلا ءاهتـــنا دعـــبو ،ريمـــيدKـــف عم سلـــجت باـــحر تـــناـــك ةعـــماجـــلا اـــيريتـــفاـــك يف
 يف اهـنإ ،ةينلـع تحبـصأ هـب اهتـقKعـف ،مهـتاقيلعـتو تابـلاطـلا مKكـب هـبأـت دعـت مـل ،ةبلطـلا تيـب ىلإ
 ةـنايخـب اهـنومهتـيو تاـياكحـلا اهنـع نوريثـي Bينيطـسلفلا بKطـلا ضعـب ناـك .هنـم جاوزلـل اهقـيرـط
:موي تاذ اهل لاق دقف ،اهعم ةزيمتم ةقKعب ملحي ناك يذلا حلاص امأ ،ريس+ا اهيخأ ئدابم

؟هيف كبجعي يذلا ام -
.يروث هنإ .بوعشلا ررحتو ةيرحلل دناسم ،ةيوق هتيصخش ،فيطل باش هنإ -
؟نويعجر نحن لهو !يروث -
- I، I جر بحت هاتفلا نكل ،ّيعجر هريغ نأ اًّيروث ناك نإ ينعيKً اًدحاو I لجرB.
.يبرع ىتح Iو ،ينيطسلف ريغ هنكل -
 رثـكأ اـناـياضـق دـناسـي هلعـل !؟رـعاشـمو سيـساـحأو بلـق هـل ،اًرـشب ،اـًناسـنإ سيـلأ ؟عنا_ا اـم -

!؟كلذك سيلأ ،برعلا ءامعزلا ضعب نم
.فاك ريغ اذه نكل ،حيحص -
؟بولط_ا امو -
.ملسم ريغ هنأب يسنت I باحر -
.هنيد رايتخا ةيرح هل انم لك ،نيدل بصعتم ريغ هنكل -
؟دIو+ا نع اذام  -
.نوؤاشي ام نوراتخيس نوربكي امدنع -
 ىلإ مهـــيذـــخأـــت نـــلأ ؟لافـــطأ مـــهو مهنـــيد ناـــكرأ مهيملعـــت نـــلأ ؟Bـــلوقـــت اميـــف ةداـــج تـــنأ لـــه -

؟ناضمر رهش مهعم يموصت نلأ ؟عماجلا
:تلاق مث ناوثل تتمص
- I عناميس هنأ دقتعأ.
.ةسينكلا ىلإ مهذخأ ول اذام -
 نوــجوزتــي نــيذــلا برعــلا بابــشلا نــع اذاــم مــث ،ةسينكــلا ىلإ بــهذــي I يعويــش ريمــيدKــف -

 كـنأ دقتـعأ I ؟كانـه سـناوـع مهـكرـت لدـب اـندلـب تانـب نـم اوـجوزتـي نأ مهحصنـت I اذا_ ؟تايـسور
 نـــم خلا ...ةيـــنارـــكوأ وأ ،ةيـــسور ةقـــيدـــص هـــل ملـــسم لـــكو ةعـــماجـــلا يف انـــه يبرـــع لـــك نأ لـــهجت
؟ركنت له ،ةعماجلا تابلاط

...مهلك سيل -



.مهنم %90 ،ةطيسب -
؟كيأر ىلع ةممصم كنأ كلذ ىنعم -
.صKخإب ينبحي هنإ -
؟تنأو -
؟هعامس ديرت ام اذه له ،بحلا هلدابأ -
...تنك -
.تمص
؟تكس اذا_ ،حلاص اي لمكأ -
- I ــــــــك ناــــــــك نإ يردأKسراــــــــف نوــــــــكأ نأ ملــــــــحأ تنــــــــك نكــــــــل ،ن�ا اًئيــــــــش كــــــــل ينعيس يم 

.كهابتنا رثي مل هنكل ،هنم رثكأ كبحي نم كانه ،كبحي هدحو ريميدKف سيل ،كمKحأ
 كبحـت نـم دجتـس ديـكأتـلاـب .بيصـنو ةمسـق ةايحـلا نكـلو ،فيطـلو حومـط باـش تـنأ ،حلاـص -

.ةيساسحب عضو_ا ىلإ رظنت I ،اهبحتو
 ،اـهرظتنـي يذـلا اهلبقتـسمب ركفـت ريمـيدKـف بـناجـب ريسـت باـحر تـناـك تيبـلا ىلإ قـيرطـلا يف

 Bطـسلف ىلإ دوعـت نـل ،ايـسور يف اًّيـئاهـن شيعـلا ينعي اذـه ،هريصمـب اـهريصـم طـبر تررـق دقـل
 مأ ههـجاوـتأ ،اهنـع ثحبـي انـه ىلإ ءاـج وـل اذاـم !؟اهـتدوـع ىلع اـهوـبأ رـصأ وـل اذاـم ،ةراـيزلـل Iإ
 نــم لضــفأ سيــلأ ،ريمــيدKــف نــم جوزتتــس اهــنإ ،ةمــيرــج بكــترــت مــل ؟هنــم برــهت اذا_و ؟هنــم برــهت
 ناـسرـف نرظتنـي نـهدKـب ىلإ ندعـي مـث برعـلا ريـغو برعـلا بKطـلا عم نعتمتـي يتاولـلا تابـلاطـلا
!؟نهتارماغم نع اًدحأ نثدحي نأ نود نهمKحأ

 ةريحــب ئــطاــش ىلع هزنتــي هــنأــك ةئيطــب تاوطــخب راــسو ،اــهدــي كســم ،ريمــيدKــف اهنــم برتــقا
:اهريكفت لبح اًعطاق اهل لاق .هتيشم ةعرس نم دحيو ،طبلا هؤلمي

؟انجاوز نلعنس ىتم ،باحر -
 عم ثــــيدــــحلا حبصأو ،ىرــــس+ا هــــضوخــــي يذــــلا ماعطــــلا نــــع بارــــض�ا ىهتنا دقــــل ،اًبــــيرــــق -

.مهضبن سجي نأ هنم تبلطو ،ايناطيرب يف ديرف يخأ تثدح دقل ،ةبسانم ةصرف له+ا
؟هيأر ناك اذام -
.قفاوم ريغ -
؟اذا_ -
 ،نــيدــلاو ةــفاقثــلا فKتــخا ؛جاوزــلا اهببــسب يلــهأ ضــفرــي نأ عقوــتأ يتلا اهسفــن بابــس¤ــل -

 ،ةيـسورو ،ةـيزيلكـنإ نوـجوزتـي اـندKـب يف لاـجرـلاـف ،اًئيـش دـحأ لاـق ا_ Kًـجر باـحر تـناـك وـل نكـل
.ةيدوهي ىتحو ،ةيراغنهو

- I ؟ةيرصنع وه له ،فرصتلا اذه ببس مهفأ
- I، I وأ هعبتيـس جوزـت اذإ ،نـطوـلا ةـفاقـث لمـحي لـجرـلا نودعـي مهنكـل ،كـلذـك اهيمـسأIهد، 



.اهدIوأ لاح اذهو ،اهجوز عبتت ام ًابلاغ تجوزت نإ ةأر_او
 نوحبصيـس نـهدIوأو ،مـكدKـب ىلإ نـهوذـخأو ،تايـسور اوـجوزـت Bينيطـسلفلا ضعـب نكـلو -

 ؟اهتببحأ ةدحاو ةأرما انيلع نومرحتو انءاسن نوذخأتأ ،مهعنمن ملف ،Bينيطسلف
:تلاقو هيلإ ترظن
.مهمواقأس اوعنتقي مل اذإ ،مهعنقأس ،كعم ىقبأ نأ تممص ،هلك اذهل -
- I كلهأ نع كتعيطق يف ًاببس نوكأ نأ ديرأ.
- I، مهراكفأ اهنإ ،ةعيطق يف ًاببس تسل تنأ.
.عوضو_ا كيلع لّهست دق ةركف يدنع -
 ؟يه ام -
.ملسم يننإ مهل يلوق -
...كنكلو -
:اهعطاق
 I اــــــنأــــــف ،يحيسم وأ ملــــــسم ينإ لاقــــــي نأ يدنــــــع قرــــــف I ،يمKــــــسإ نلــــــعأــــــس ،ةطيســــــب -

 ةيــــبرعــــلا لودــــلا نــــم نوــــمداقــــلا اــــندKــــب يف نوملس_ا بKطــــلا .تادابــــع وأ سوقــــط ةــــيأ سراــــمأ
 نوــبرــشيو ،تايتفــلا عم ةيليلــلا يداونــلا نو¤مــي اًـــمــئاد مــهارأو ،رــئاعــش ةــيأ نوميقــي I مهمظعــم
.نوملسم اننإ :نولوقيو ،مكنيد يف مرحم كلذ نأ عم رمخلا

 ءامتــنا هــنإ ،Bملس_ا ىدــل تادابــع نــيد طقــف سيــل مKــس�ا ،موــي لــك كــلذ ظــحIأ ،حيحص -
.رئاعش ةماقإ هنم رثكأ اًّيراضح اًءامتنا هيمست نأ نكمي ،تاداعل ،ةفاقثل ،بعشل

.كتمهم كيلع كلذ لهسي نأ وجرأ ،مه_ا -
.ىوقأ يتجح نوكتس ،لهسأ نوكتس ديكأتلاب -
؟مهعم Bثدحتتس ىتمو -
 رابــــــخأ عمس+ مهــــــب لصــــــتأ نأ دــــــب I لاــــــح لــــــك ىلع ،دــــــيرــــــف ىلع مــــــهدر عمسأ نأ دعــــــب -

 هـنأ دقتـعأ I ،رـم+ا لـهسل رـس+ا جراـخ اًّيلـع نأ وـل اًنيقـي ،مويـلا اًّيلـع اوراز مهـنأ دـب I ،ىرـس+ا
.رم+ا نومهفتي فوس ةيرحلا لجأ نم نولضان_ا ،ضفريس

؟كلذ نيدقتعت له -
؟I مل -
 اــًنايــحأو ،لاضنــلا تاــحاــس يف ىتح نوــعراصتــي اًـــــــــضــيأ ةــيرــحلا لــجأ نــم Bلــضان_ا نكــل -

!نولتاقتيو ،نوداعتي
 عمتـسيو ،مهشـقانـي اـًــمـئاد ،هـئKـمزو هـقاـفر نـم بوبحـم ريـسأ هـنإ ،عونـلا اذـه نـم يلع سيـل -

.مهءارآ مرتحي هنإف هنع اوفلتخا وأ مهنع فلتخا نإو ،مهل
.هتيؤرل قوشتم انأ مك -



 تاريس_ا ردصتــي ناــك نمــب يقتلي نأ اًروخــف نوكيــس .كــب يقتليو ،ررــحتيس �ا ءاــش نإ -
 كــتاــباطــخ ىلع كركشيــل كقــناعــي نأ اًروخــف نوكيــسو ،Bينيطــسلفلا ىرــس+ا عمو ،هعــم انــماضــت
.ةينويهصلا ةيجمهلا هجو يف Bينيطسلفلا عم نماضتلا ىلع مهضحو ،سورلا ةبلطلا يف

:Kًئاق اهعطاق
؟اًّيلع لو+ا اننبا يمسن نأ Bعنامت له ،باحر ،ةيزانلل رخ�ا هجولا دعت يتلا -
:هتلأس مث ،تمستبا ،همKكب تئجوف
؟لوقت اميف داج تنأ له -
 اننــبا يمسأ نأ بــيرغــلا نــم لــهف ،باــحر تببــحأ دــق تنــك نإ !؟اًّداــج نوــكأ I اذا_ ،اًــعبــط 
.ةبذع_ا ةيناسنµل زمر هنإ ،ةيرحلا لجأ نم لضانم هنإ !؟اًّيلع

 نــيذــلا ءافلــخلا ،انــيدــل نــيدــشارــلا ءافلــخلا رــخآ مــسا اًّيلــع نأ فرعــت لــه ،كــلذــب ةديعــس اــنأ -
 هيلـع لوـسرـلا مـع نـبا ،بـلاـط يبأ نـب يلع هـنإ ،ىوقتـلاو ،مكحـلا يف لضـف+ا نوملس_ا مـهدعـي
.ةنام+او قدصلاو ،ءارقفلا عم هفوقوب رهتشا ،مKسلاو ةKصلا

 هذـــه هـــل مكـــيدـــل يلع مـــسا نأ فرـــعأ مـــل ،دـــحاو رـــجحب نـــيروفصـــع انـــبرـــض دـــق نوكـــن اًذإ -
.ةيسدقلا ةناك_ا

؟ًاتنب تناك ول اذام -
:لاق مث ريميدKف تمص
؟)انيرتاك( اهيمسن نأ كيأر ام -
.ليمج مسا !؟انيرتاك -
:اهل لاق ،امهقارتفا دعوم ناحو ،تابلاطلا تيب Kصو
 نوـــكأـــس .اًدـــغ كارأـــس ،كـــعدوأ يكل رطضـــم ينكل ،لوـــطأ قـــيرطـــلا نوكـــي نأ بـــحأ تنـــك -

.هسفن دعو_ا يف كراظتناب
 ةذـفاـن نـم ثدـحلا بـقارـت اهـتاقـيدـص ىدـحإ تـناـك اميـف ةرارـحب اهلبـق ،اـقرتفـي نأ لبـق اقـناعـت
:نهل تلاقو ةفرغلا يف اهتKيمز تدان ،اهتفرغ

!!ريميدKفو باحر ،نرظنا -
:نهادحإ تلاق
!؟تييلوجو ويمور مأ ،ىليلو سيق !؟مارغلا اذه ام ،ينيع اي ،ينيع اي -
:ةثلاثلا تقلعف
.ويمور عم ىليل اهنإ -
:ىلو+ا تلاقف
 يه اميـف نابضقـلا فلـخ بذعتـي اـهوـخأ ،باـحر اهـنإ ،ىليل ةراهطـب Iو ،ىليل تـسيل هذـه -

.اهرعش لح ىلع



- I ؟اهيف هبجعأ يذلا ام يردأ
.ىمعأ بحلا :ىلو+ا -
.اهقيشع عم اهتقKعب انل تءاسأ دقل ،اهنع نوكحي بKطلا لك ،اهينيعب ىمع :ةثلاثلا -
؟اهلهأ غلبن نأ نكيأر ام :ةيناثلا -
.ةباذك تنأو ،كنم فرشأ انتنبا :كل نولوقيس ؟نولعفيس اذامو ؟اهلهأ :ىلو+ا -
.ةيروس يدلب نم Iإ جوزتأ نل اًّيصخش انأ ،ريميدKفلو اهل ًائينه ،اهلو انل ام :ةثلاثلا -
:ةيقارع تناكو ىلو+ا تلاقف
!؟هب يلبقت نل اًّيقارع ناك ول ينعي -
:تلاقو تمستبا
.ىلحأ يروسلا -
.)Bيروسلا ةقيرط ىلع ةملكلا طمب اهتلاق( !؟ةيروس هتجهل ن+ ؟ىلحأ اذا_ -
 يروـــس زوجتتـــب اـــم يللاو ،يبازـــع هرمـــع لوـــط ةيـــماـــش زوجتـــب اـــم يللا« :لوقـــي لث_ا كـــلو -

.»تجوزت ام اهنأك
:ةيرصم تناكو ةيناثلا تلاقف
.اهديري يتلا جوزتي دحاو لك ،ةقانخلا اوفقوأ ،صKخ ؟اذه ام ؟اذه ام -
:ةيقارعلا تلاقف
.ةيقارع Iإ نوبحي Kً Iصأ نويقارعلا -
 لــك ةــيرص_ا نأ نكــيأر اــم ؟هــيرصــم ،ةيــقارــع ،ةــيروــس ،تاــقانخــلا نــع فــقوتــلا نودــيرــت Iأ -

!اهنوبحي برعلا بابشلا
؟اذا_ -
.فيفخ اهمد ءارمس اهن+ -
.لاع توصب تكحض مث -
:ةيروسلا اهيلع تدرف
.»رمسأو ليمج ،رمسأو ليمج« -
:اًعم ةينغ+ا نلمكأو تايرخ+ا اهعبتف
رمسأو ليمج ،رمسأو ليمج«
رتخمتيب ،رتخمتيب
ركسلا نم رثكأ لوقأو ،ركس لوقب
»مرررت مرررت ،ةرم Bتيم
.عيمجلا تكس .باحر تلخدو بابلا حتف ةأجف
:نهل تلاق



.ريخلا ءاسم -
:اًعم اهنبجأف
.رونلا ءاسم -
:ةيروسلا تلاق
.بر اي يلاب لغشي كلاب لغش يذلا ،كارن دعن مل ،باحر اي -
:اهل تلاقف
.ةلوغشم -
...مأ ؟ةيفيصلا ةلطعلا يف ةساردلاب ةلوغشم -
؟اذام مأ -
:ةيقارعلا تلاقف
؟ةيفطاعلا ةساردلا -
.عيمجلا كحض ،اه اه اه
:نهل تلاقف ،باحر تظاتغا
.نكسفن+ نكتاقيلعت نظفحا ،®حمس اذإ -
:ةيرص_ا تلاقف
.كعم حزمن طقف نحن ،تافسأتم -
:ةيروسلا تلمكأ مث
 ةـــــعاســـــلا لصتتـــــس اهـــــنإ تـــــلاـــــقو ،كعـــــم ثدـــــحتت نأ تبلـــــطو كـــــمأ تلصـــــتا لاـــــح لـــــك ىلع -

.ةعساتلا
:تلاق مث ،ةعاسلا ىلإ ترظن
.اًركش .ةعاس فصن دعب ينعي -
 ىسع اذاـم ركفـت ةـلوغشـم تسلـج اـمدنـع اهيلـع نزـماغتـي نـك ،اهـشارـف ىلإ ةبـلاـط لـك تبـهذ

؟ديرف نم هتعمس امع اهلأستل تلصتا مأ ؟يلع نع اهربختل تلصتا له ،اهمأ اهل لوقت نأ
 ،اهيلـع رطيـس قلقـلا ؛اهـتأرـق ةملـك ةـيأ بـعوتـست مـل اهنكـل ،ةـساردـلاـب اهسفـن لغشـت نأ تـلواـح

 رادـلا ةـلوؤسـم تءاـج نأ ىلإ ،ىرـخ+او ةرتفـلا Bـب اهيلـع نزـماغتـي نـهو ،باصـع+ا ةرـتوتـم تلـظ
:اهل تلاقو

.كراظتناب ة_اكم ،باحر -
 مـث اهتعـفر ،فـتاهـلا ةـعامـس نـم تـبرتـقاو ،بتك_ا تلـخد ،يضر+ا قـباطـلا ىلإ ةـعرـسب تـلزـن

:تلاق
.ولأ -
:اهوبأ اهيلع در



؟كتسارد فيك ؟كلاح فيك ،باحر اي ،ولأ -
؟يلع رابخأ فيك ،اًعيمج مكل ةقاشم ،� دمحلاو ،ريخب -
 ،هـــتايحـــت كـــل لـــسرـــي ،ةيـــلاـــع هـــتاـــيونعـــم ،نابضقـــلا فلـــخ مواقـــي هنكـــل ،ةعجشـــم ريـــغ رابـــخأ -

.مداقلا فيصلا يف هيروزت نأ ديري هنإ كل لوقيو
؟كلاح فيكو ؟يمأ لاح فيك ،يبأ اي �ا ءاش نإ -
.كيلع نوبتاع انكل ،ريخب انأو كمأ -
؟ريخ ؟اذا_ -
 نــع جورــخلا نــيدــيرــت لــه ؟اًّيــسور Bــجوزتتــس كــنأ حيحص لــه ؟دــيرــف هــب انــثدــح يذــلا اــم -

؟انترسأ ديلاقت
.ىرس+ا عمو يلع عم Bنماضت_ا نم ناك ،مرتحم باش هنإ ،يبأ اي -
 ىلع Bمكحـت كـجاوزـب تـنأ !؟هـجوزتـن نأ بجـي ىرـس+ا عم نـماضـت نـم لـك لـه ،يتنبا اـي -

!؟ملسم ريغ وهو ةملسم كنأ تيسنأ مث ،اًّيئاهن انع خKسنIاب ،ةيئاهنلا ةبرغلاب كسفن
- I... I، ملسي يكل دعتسم هنإ لاق وه.
.ةعيدخ هذه ،جاوزلا لجأ نم ملسي نأ دعتسم -
.نيدلاب نومتهي I انه مهن+ اًّيمسر كلذ نلعي مل -
 نأ كدـيرـن ،اـندKـب ىلإ كـتدوـعو كميلعـت ءاهـنإ لبـق يجوزتـت Kـف اننيبحـت تنـك نإ ،يتنبا اـي -

؟كل انتبحم تيسنأ ،تانبلا رخآ تنأ ،كب لفتحنو ،كب حرفنل Bطسلف نم يجوزتت
.طيشن بلاط وهو، بيط باش هنإ ،يدلاو اي -
 ترــسك نإو ،سدقــلا ىلإ ةدوعــلاو ،ةــساردــلا ءاهتــنا لبــق جاوز I :يئاهنــلا ييأر يعمسا -

...يبلق يف ةنعط كجاوز نوكيس ،اهتلعفو يمKك
...يبأ -
:اهعطاق
.كمأ هذه ،يذخ -
:اهل تلاقو ،ةعامسلا اهمأ تذخأ
.اًروف يدوعف جاوزلا نيديرت تنك نإ ،جاوزلل سيلو ةساردلل ايسور ىلإ تبهذ دقل -
؟نوعنامتس له ةيناطيرب جوزتيس ديرف ناك ول ينعي ؟يلع نوسقت اذا_ ،يمأ اي -
.باش كوخأ -
.يجاوزب مكقحليس يذلا راعلا انأ !؟تنب انأو -
 ىتح ،اًـقــــــحB Iــــــمدنتــــــس هنــــــم تــــــجوزــــــت اذإ ينيقدــــــص ،ءودــــــهب يركــــــف ،يلعفنت I ،باــــــحر -

 دـحأ ن+ اـمإ رمتـسي نـمو ،Bـح دعـب لـشفي مهـجاوز مظعـم بـناـجأ نـم نوـجوزتـي نـيذـلا بابـشلا
 ن+ وأ ،ءانـــب+ا هـــسرديـــس امـــب متـــهي دعـــي مـــلو ،اًّينـــيدو اًّيـــفاقـــث رـــخ�ا فرطلـــل ملستـــسا فارـــط+ا



.برغلا يف ىتح اهجوز عبتت ديدشلا فس¤ل ةأر_ا
!؟يلبقتسم مامأ فوقولا نوديرت اذا_ -
.انه اندنع كلبقتسم -
؟اًّيرصم باشلا ناك ول اذام -
 هؤانــــبأ فقيــــس اــــم اــــًموــــي ،اننــــيد نــــم ،انتــــفاقــــث نــــم ،انــــبوــــث نــــم ،يروســــلا وأ ،يرص_ا ن+ -

.ةبصتغ_ا مهدادجأ ضرأب نوبلاطي
؟ةيداف يأر ام ؟ديعس يأر امو -
- I و ،ديعـــس يأر سيـــلو ،انـــيأر ةـــياهنـــلا يف يأرـــلاو ،انـــه اـــناوـــس عوـــضو_اـــب فرعـــي دـــحأI 

.كنع نIوؤسم نحنو ،كادلاو نحن ،ةيداف ىتح
...يمأ اي -
 عوبــسأ دعــب كــب لصــتأــس ،اًّيهتنــم عضو_ا ربتــعأــس ،عوــضو_ا يف اــًـــــشاقــن دــيرأ I ،باــحر -

ً.ةراس اًرابخأ عمس+
 :تلاق مث ةظحل تتمص
.موهفم -
.ريخ ىلع Bحبصت ،كب انتقث ىلع يظفاحو ،كتساردو ،كسفنل يهبتنا -
 نوــــلواحــــي مهــــنإ ،لعفــــت اذاــــم فرعــــت I ةــــبرطضــــم اهتــــفرــــغ ىلإ تداــــعو ،طــــخلا باــــحر تقلــــغأ

 نـــــم ،سدقـــــلا ىلإ تداـــــع وـــــل ىتح ؟هريـــــغ نـــــم ،اهـــــمKـــــحأ سراـــــف هـــــنإ ،اهـــــحومـــــط ىلع ءاضقـــــلا
 ةبيصــم نوكتــس ،اهتبطــخل نابــشلا قــباستيــس يتلا ةاتفــلا دعــت مــل ،ءارذــع دعــت مــل ؟اهــجوزتيــس
 لعفــت اذاــم ،اًرــهق تومــي امــبرو ،اــهوــبأ اهلتقيــس ةحيضــف نوكتــس ،سدقــلا نــم تــجوزــت وــل ربــكأ
 لصتـــت نأ بجـــي ؟مـــهادـــحتت لـــه ؟اهلـــهأ مKـــعإ نود هـــجوزتـــت لـــه ؟ريمـــيدKفـــل لوقـــت اذاـــم ؟ن�ا
 لـــــه ؟ديعـــــس لعفـــــي اذاـــــم نكـــــل .شاقـــــن ىلإ جاتحـــــت ةـــــلأســـــم هذـــــهو ،ةيـــــلاـــــغ ة_اك_ا نكـــــل ،ديعســـــب
 ،يدـلاو يأر نـم ريغـي نـل اذـهف ،معـن مـهدـحأ لاـق وـل ىتحو ،I نوـلوقيـس مهلـك ؟اهـمKكـب عنتقيس
 ،دــب+ا ىلإ ةعيطــق ،ةعيطقــلا نوكتــس مهملــع نودــب اهتلعــف نإ ؟اًــعيمــج مــهادــحتأ لــه ،يتدــلاو Iو
 ،تارارـــق نـــم هذـــختأـــس اـــم ةيـــلوؤســـم نولمـــحتي مهـــنأ مأ ؟مهنـــع ىلـــختأ لـــه ؟ةعيطقـــلا راتـــخأ لـــه
.ريميدKفبو يب يدلاو ّببح مهللأ ،ربصلا ينمهلأ مهللا

:ةيرص_ا اهتلأس .مونلا ىلإ تهجوتو ،ةفرغلا يف اهسبKم تريغ
؟ةجعزم رابخأ كانه له ،ةقلق كنأ ودبي ،باحر -
- I... ماري ام ىلع ءيش لك.
؟ريخب كلهأ له -
.ريخب مهلك -
؟ىرس+ا رابخأ امو -



.بلاط_ا ضعب اوققحو بارض�ا ىهتنا ،ريخب يلع ،� دمحلا -
.لاؤسلاب يددرتت I ءيشل تجتحا نإ ،كل انيناهت -
.يرصقت نل ديكأ ،كل اركش -
 ىرــخأ ىلإ ةهــج نــم بلقتــت تلــظ ،عيطتــست مــل نكــلو ،مانــت نأ تــلواــح ،اهــشارــف يف تقلتــسا
 ريســــت اهــــنأ مأ ،حيحصلا هاجــــتIاــــب ريســــت لــــه فرعــــت I ،ةرــــئاــــح تــــناــــك ،رــــجفلا تاــــعاــــس ىتح
 وــه ريمــيدKــف نــم جاوزــلا نأ اهيــلإ تلــصوــت يتلا ةــعانقــلا ؟ةريثــك تارايــخ اهــيدــلأ ؟رايتــلا سكــع
 حمسي نـس يف اـنأ ،جئاتنـلا تـناـك امهـم هـجوزـتأـس .اهحـلاصـل هريـغ ءيش Iو ،لضـف+ا رايخـلا
.يسفنب يتايح كيرش راتخأ نأ يل

)١٧(



 ةرادإ حمست مــل .ةــلوــخو يلع نارــق دقعيــل ةحفــن نجــس ةراــيزــل اًزــهاــج نوذأ_ا ناــك رــهش دعــب
 قـفاوتـل صاـخ يمسر بلطـب اهيـلإ يلع مدقتـي نأ تـطرتـشاو ،نابضـق نودـب ةراـيزـلاـب هـل نجسـلا
:ىرس+ا لثم_ لاق هتداعك نجسلا ريدم .ةصاخ ةفرغ يف Bتلئاعلا عامتجا ىلع

ّصاخ ًابلط مدقي Bجس لك - .نابضق نودب ةصاخلا ةرايزلا هيف امب هل بيجتسأس اً
 ةدـــــحو رـــــسك ؛مهـــــل فورعـــــم نوجســـــلا ةرادإ فدـــــه ن+ كـــــلذ نوضـــــفرـــــي ىرـــــس+او اًّيلـــــع نكـــــل

 مهتــــمواســــم وحــــن ىلو+ا ةوطــــخلا يهو ،دارــــفأــــك ةراد�ا عم لــــماعتــــلا ىلع مــــهرابــــجإو ىرــــس+ا
.مهفوفص يف سيساوجلا عرزو ،مهنم تIزانتلا نم ديز_ا بسكل ةيدرفلا قوقحلا كلت ىلع

:هل لاق ىرس+ا لثمم
؟يدرفلا لماعتلا نوطرتشت اذاملف ،بلاط_ا ىلع نوقفاوت متنك اذإ -
.ةيلخادلا رماوأ هذه -
.طرشلا ضفر ؛حضاو انّدرو -
 دـــعوـــم دـــيدـــحت ىوـــس Bتلـــئاعـــلا ماـــمأ نكـــي مـــلو ،ءيش لعـــف يلـــسع دبـــع يماح_ا عطتـــسي مـــل

 لـــه+ا ضعـــب لاـــخد� صاخـــشأ ةـــثKـــث مـــهءانـــبأ روزـــي نـــل نـــيذـــلا يلاـــه+ا ضعـــب عم قيسنتـــلاـــب
 .مهمساب

 دــــلاــــخو ،امهنــــم لــــك ّمأ ىوــــس مهنــــم رضحــــي مــــلو ،حابصــــلا ليلــــخو مــــساقــــلا رمــــع لــــهأ قــــفاو
 ناـــندـــع اـــهوـــخأو ةـــلوـــخ ادـــلاو رضـــحو ،هتـــخأو هوـــخأو يلع ادـــلاو رضـــح دـــقو ،هـــل لـــهأ B Iـــساـــي
.نوذأ_ا رضح امك ،ماهس اهتخأو

 يف مهــــنأ اونمضيــــلو ،لو+ا جوفــــلا يف اوــــنوكيــــل رــــكابــــلا حابصــــلا يف تارايــــس ةدــــع تقلطــــنا
 ةيـــناثـــلا اـــمأ ،مهتنـــبا عم سورعـــلا لـــهأ تمـــض ىلو+ا ةرايســـلا .ةمه_ا تلطعـــت Iإو ،دـــحاو جوـــف
 هدـــلاوو اًديعـــس ةثـــلاثـــلا ةرايســـلا تمـــض اميـــف ،حابصـــلا ليلـــخ مأو ،رمـــع مأو ،ديعـــس مأ تمضـــف
.نوذأ_او

 اًروخــف نوذأ_ا ناــك .هلــك هراهــن ذــخأتــس ةمهــم يهف ،اهيلــع نوذأ_ا دوعتــي مــل ،ةلــيوــط ةــفاس_ا
:قيرطلا يف ديعس وبأ هلأس .نابضقلا فلخ ريسأ نارق دقعيس هنأ

؟اهيلع يلع عقويس فيكو ،دقعلا لجستس فيك -
:Kًئاق ديعس درف
 بلطنــس ،يلع عيقوــت ىوــس ىقبي Iو بــجاوو يعرــش وــه امــب خيشلا اــنديــس موقــي نأ دعــب -

.جاوزلا دقع ىلع يمسرلا هعيقوت ذخأيل هترايز يماح_ا  نم
:هل لاقو هسأر نوذأ_ا زه
 ،اًّيهفـش يعرـشلا بـجاوـلاـب موقنـس ةراـيزـلا يف ،يلاـب ىلع رطـخت مـل ،ديعـس اـي ةعـئار ةركـف -



 عّقويـــسو ،ةراـــيزـــلا ءاهتـــنا دعـــب تاـــمولع_ا ةـــفاـــك لـــجسأـــس ،لوبـــقو ضرـــع وـــهو دقعـــلا مامـــتإ دعـــبو
.يماح_ا ةرايزل نيزهاج نوكنسو سورعلاو دوهشلا

:ديعس وبأ لاقف
.�ا ةكرب ىلع -
 عم داتع_ا نــم لوــطأ قــيرطــلا ىرــت ،حرفــلا نــم ريطــت داكــت ،اهــتداعــس ةمــق يف ةــلوــخ تــناــك

 دادزــــي اهبلــــق ،رمــــح+ا لKــــهلا وأ ،رمــــح+ا بيلصــــلا ةلــــفاــــح يف سيــــلو ةــــصاــــخ ةرايــــس يف اهــــنأ
 نـم دـفو عم رضـح اـمدنـع يلع دـلاو بلـط ىلع اـهوـبأ قـفاو نأ ذنـم ةظـحللا كلـت رظتنـت ،اـًناقفـخ
 ،اهتبطــــخل راجنــــلا لآ دــــفو ءاــــج اــــمدنــــع رــــخفب ترعــــش ،ءاــــقدــــص+او براــــق+ا ضعــــبو راجنــــلا لآ
 ،دـــفوـــلا يف نـــيررح_ا ىرـــس+ا ضعـــبو ،نـــيد لاـــجر ،ةيبعـــش تادايـــقو ،ةينـــطو تايصخـــش تـــناـــك
 مـــل فـــس¤ـــل هنكـــل ،اهتقـــفاوـــم ىلع اودـــهشيل اوؤاـــج مهلـــك ،يلع ىلإ اـــهدـــي اوبلطيـــل اوؤاـــج مهلـــك
.رمجلا نم رحأ ىلع اهرظتنت يتلا ةظحللا كلت ةدهاش_ مهعم روضحلا عطتسي

 مــــساــــبو راجنــــلا لآ مــــساــــب فــــقو دــــقو ،ةرــــضاحــــلا تايصخشــــلا زرــــبأ ينيسحلا لصيــــف ناــــك
 نـم قـفار_ا دـفوـلاو اـهدـلاوـل لاـق ،Bطـسلف نـبا راجنـلا يلعل ةـلوـخ دـي بلطـي ةحفـن نجـس ىرـسأ
:براق+ا ضعبو Bهاش ةلئاع

 يلضانــــم لــــك مــــساــــبو ،ةحفــــن نجــــس ىرــــسأ مــــساــــبو ،راجنــــلا لآ مــــساــــب مكــــل تئــــج دقــــل -
.راجنلا يلع انريسأو انلطبو انبيبحو اننبا ىلإ ةلوخ انتنبا دي بلطن ،ةيرحلا

:هيلع درو هتيب يف ةينطولا تايصخشلا كلت لك دوجو هردص جلثأ دقو ،سورعلا دلاو فقو
.يلع نم عورأ Iو ،لضفأ اًسيرع انتنبI دجن نلف ،ةوهقلا اوبرشا -
:لصيف لاقف
.ةحتافلا أرقنل اًذإ -
 ديعــس مأ تــناــك ،ةوسنــلا دــيراــغز تــلاعــت مهــئاهتــنا دعــبو ،ةحــتافــلا اوؤرــقو مهــيدــي عيمــجلا عفر

.حرفلا ةدورغز قلطأ نم لوأ ةيداف اهتنبا عم ىرخ+ا ةفرغلا يف
 تـلاتـتو ،ةـلوـخ مـث ،ةـيداـف اهتقـناـع .اًررـحم ،اًرـضاـح يلع ناـك وـل ىنمتت تـناـك ،ديعـس مأ تكـب

 عوــمدــب اهــعوــمد اهتــكراشــف ،رظن_ا ةبــهر ةــلوــخ لمــحتت مــل .ةــلوخــلو اهــل نــكرابــيو اهنقــناعــي ءاسنــلا
.ةدحاو ةر_ ولو ،هلبقت ،هقناعت نأ عيطتست ول ،اًدوجوم ناك ول ىنمتت تناك ىرخأ

.اًدحاو اًدحاو هنوقناعيو ،يلع دلاول نوكرابي اوفقو ،لاجرلا ةفرغ يف
.ديعس ابأ اي كرابم -
.ررحتلل ىبقع -
.راجنلا لآ اي كرابم ،اًعيمج انل ديعس موي اذه -
.اًعيمج انل كرابم -
.راجنلا ل� اًركش -



.Bسورعلل كرابم -
.Bنبلاو هافرلاب -
 لـــــه ،رـــــس+ا يف هنـــــبا لازـــــي اـــــمو يناهتـــــلا لكـــــف ،بلقـــــلا يف ةصغـــــب رعشـــــي ديعـــــس وـــــبأ ناـــــك
 هاريـس لـه ؟هـتاـفو ىتح هملـح كـلذ لظيـس مأ هـتاـفو لبـق دـلوـب قزرـيو اـًموـي جرـخيس لـه ؟ررـحتيس
؟نابضق نودب

:ةحفن ىلإ قيرطلا يف اهتلأسو ،ةلوخ اهتنبا ىلإ ناندع مأ ترظن
؟انعم تنأ له ؟ةلوغشم كلام -
؟كلذك سيلأ ةليوط قيرطلا ،كعم اًعبط -
.تافاس_ا راصتخا نيديرت كنكلو ،ةرايسلاب ةريصق -
:ماهس اهتخأ تقّلعف
.كل كرابنسو ،لصنس يقلقت I نكلو ،بعص راظتنIا -
:اهوبأ اهل لاق
 I ،يلـــجخت Kـــف كرارقـــب تـــعرـــست كـــنأ ترعـــش نإ ،يددرتـــت نأ كاـــيإ ؟كـــيأر ىلع تـــنأ لـــه -

.نيدلا يف ءايح
- I شاقنلل ةلباق ريغ ةلأسم هذه ،عرستأ مل ،يدلاو اي.
:ناندع لاقف
.دحاو تيب يف امكارأو رس+ا نم ررحتي نأ ىنمتأ ،ىرخأ ةرم كرابم -
:اهتخأ تلاقف
.كراظتنا لوطي I نأ �ا وعدأ -
:اهمأ تلاقف
.ربصلا ىوس اهمامأ سيل ،هيلع ةلبقم يه ام فرعتو ،اهقيرط تراتخا دقل -
 بعـــصأ اـــم !ىرـــخأ ىلإ ةراـــيز نـــم ربصـــلا بعـــصأ اـــم !؟ربصـــلا ،ديعبـــلا يف ةـــلوـــخ تـــحرـــس
!اهبيبح ىلإ ةقاتش_ا ربص

 ،هردـــص ىلإ اهمضيـــل هيـــعارذ اًــعـــفار ،ءاضيـــب ةـــلذـــب سبلـــي ،ديعـــب نـــم اــــًمداـــق اًّيلـــع تح_ ةأجـــف
:هتلأس

؟ءاضيب اهلك كسبKم اذا_ -
:اهل لاق ،اهيلإ اهدشو ،هيعارذب اهفل ،هردص ىلع اهسفن تمرو ،هنم تبرتقا
...كسافن+ ،كيدي تاسملل قاتشم ،كل قاتشم ،هلك كنانح ينطعأ ،ةلوخ -
.هردص بعادت اهديو ،هفتك ىلع اهسأر تعضو
؟رثكأ كردصل ينمض ،يبيبح اي ينمض -
.اًعم اًعم ىقبنس ،نابضقلا فلخ يقتلن دعن مل ،ديقلا انرسك -



؟حيحص -
.اًرصتنم كتئج دقل ،معن -
.هردص ىلع هلك اهردصو ،اهرهظ دسمت تناك ىرسيلا اميف ،ىنميلا هديب اهرعش بعاد
 اهعــفدــي نمــب تــسحأ هافشــلا نــم برتــقا اــمدنــعو ،اهيتفــش لبقــي برتــقاو اهــسأر تعــفر ةأجــف

:هديب
.انلصو دقل ،يحصا ،ةلوخ -
؟نحن نيأ يمأ اي هآ -
.ةحفن نجس مامأ نحن -
؟انلصو له -
.معن -
 ةيــناــث ةرايســلا رــخأتــت مــل اذا_ ؟هتلبــق عبطي نأ لبــق انلــصو اذا_ :اهينيــع كرفــت يهو تــلءاســت

؟ةدحاو
:.اهنذأ يف تسمهو اهتخأ اهنم تبرتقا
؟فافزلا ةليلب Bلمحت تنك له -
:تلاق مث ةزه فصن اهسأر تزهو ،تمستبا
.قيرطلا طسو يف تنك -
 يتلا هتــخأ نــم فرعــي ناــكو ،ربصــلا غرافــب مويــلا كــلذ رظتنــي ناــك ،ليلــلا لاوــط يلع منــي مــل
 لاوـــط ناكـــف ،مويـــلا اذـــه هـــنارـــق دقعـــل نورضحيـــس مهـــنأ اهـــجوز عم ةيـــضا_ا ةراـــيزـــلا يف هـــتراز
 يف ةروثـلا بابـش رـخأـت اذا_ ؟رـس+ا نـم ررـحتي فوـس ىتم ؛ةـيرـحلاـب ملـحي ،ةـلوخـب ركفـي ليلـلا
.ررحتأس اًدغ ،يريغ جرخ امك جرخأس اًدغ .نولواحي مهنأ دب I ؟Bيليئارسإ دونج رسأ

 رــخآ بعتــب ســحأ ،ضيــب+ا اهــبوثــب ةــلوــخ ليختــي بنــج ىلإ بنــج نــم لــيامتــي ةرتــف لــك ناــك 
 قـقدـي ،ةـفرغـلا فقـس يف علطتي ناـك ،لواـح اًثبـع نكـلو ،اًطيشـن ظقيتـسيل مانـي وـل ىنمتو ،ليلـلا
 توــــص ىوــــس عمسي مــــل ،ليلــــلا يف ءارــــحصلا وــــج هــــنإ ،دراــــب وجــــلا ،اهيــــف ةعقــــب لــــك يف رظنــــلا
 بابـلا يف دوـجو_ا ريغصـلا كابـشلا حتفي ةـعاـس لـك ناجسـلا ناـك ،كرـحتي وـهو ناجسـلا حيتافـم
 .ةدوـجو_ا تانيصحتـلا لـك نـم مـغرـلا ىلع اورفـي نأ فـئاـخ هـنأـك ،ىرـس+ا دعـيو علطتي سيـئرـلا
 نوكـي نأ هـل قحـي بر اـي فيـك ؟اـناـتأ نـيأ نـم يسورـلا Bعلـلا ناجسـلا اذـه :هسفـن بـطاخـي ناـك
؟اندKب نم نحن مرحنو Bطسلف يف

 نورـهاظتـي بKطـلا ناـك فيـك اًبـلاـط ناـك اـمدنـع رـّـكذـت ؛ةـسرد_ا ماـيأ ىلإ تاـيرـكذـلا هـب تداـع
 برضــــلاــــب مهيلــــع درــــت تــــناــــك ةيــــندر+ا ةــــطرــــشلا نكــــل ،ليــــئارــــسإ تاءادتــــعا ىلع درــــلاــــب Bبــــلاطــــم
 .هغارف تاقوأ ضعب مهعم يضقي ءاقدص+ا نم ةلش هل ماي+ا كلت يف ناك .لاقتعIاو

 ىتأ ىتح رظتـنا .ةراـيزـلا دـعوـم برقـب اـًناذـيإ سمشلـل عاعـش لوأ ىوـس هراكـفأ نـم هذقنـي مـل



 ماـــــن ،ناجســـــلا رداـــــغ نأ دعـــــبو ،دعلـــــل اوفـــــقوو اـًـعيمـــــج اوظقيتـــــسا ،يحابصـــــلا دعلـــــل نوـــــناجســـــلا
 ،رـجفلا ىلص مـث ،هـسأر نـم حابـش+ا درطيـل محتـسا ،مامـحلا وحـن اًــهـجوتـم بـه ،وـه Iإ عيمـجلا
 أدـبو ةـفرغـلاـب هـئKـمز لـك نـع ةـبايـن روطفـلا ملتـسا روطفـلا ءاـج اـمدنـعو ،ةراـيزـلا دـعوـم رظتنـي أدـبو
.هدحو هروطف لوانتب

 اـًـــحابـص ةنـماثـلا يف .ةـعاسـلا ىلإ علطتت قـئاـقد ةدـع لـك ،نجسـلا جراـخ رظتنـت ةـلوـخ تـناـك
 اهـنأـك ةقيـقد لـك ..فووأ !ةـعاسـلا هذـهل اـي ،اًبـيرقـت فصنـلاو ةعـباسـلا ن�ا ةـعاسـلا .ةراـيزـلا أدبـت
 مأ يب ملـحي هتليـل ماـن لـه ؟هنـقذ قلـح لـه ؟محتـسا لـه ؟ن�ا يلع لعفـي اذاـم ىرـت .لـماـك رـهد
؟يلثم اًقلق لظ

 تـلاـق ،لبقتس_ا نـع ثـيدـحلاـب اهـنايلـست نأ اتـلواـح كـلذـل ،اهقلقـب ناسحـت اهتـخأو اهـمأ تـناـك
:اهمأ اهل

؟ةلوخ اي نيركفت اذامب ىرت -
؟يمأ اي سورعلا ركفت اذامب -
؟ىرت اي دلو لوأ Bّمستس اذام -
.ناعنك هيمسنس يلع يل لاق -
؟ناعنك اذا_و ؟ناعنك -
 Bينيطـــسلفلا روذـــج ضعـــب دوعـــت يذـــلا ناعنـــك بعـــش وـــه Bطـــسلف نكـــس بعـــش لوأ ن+ -

.هيلإ
.يتنبا اي برع اننكلو -
 ءاـج لـب ،ةيـبرعـلا ةرـيزـجلا نـم تأـن مـل نحـنو ،اًـــــــــضـيأ برـع نويـناعنكـلاو ،برـع نحـن حيحص -

 ،Bيــناعنكــلا اــياقــب نــم اًطيلــخ اوــناــك يذــلا Bيلــص+ا اهــناكــس عم اوطــلاخــتو اهنــم برعــلا ضعــب
 ةيـبرعـلا ةراضحـلا نـم اًءزـج انحبـصأو ،اًــعيمـج انـبرعـت ،ناـمورـلاو ،Bينيتـسلفلا ىتحو Bيقينفـلاو
.ةيمKس�او

؟دحلا اذه ىلإ خيراتلاب ةّملم كنأ فرعأ مل -
.ةريثك ءايشأ يلع نم تملعت دقل -
؟ةعرسلا هذهب -
.هلمكأب بعش ةاسأم لمحي هنإ ؟ةءارقلا ىوس هءارو اذام .ةيخيرات ةعوسوم هنإ -
؟اهيمستس اذام ًاتنب تءاج اذإو -
.لمأ اهيمسنس -
؟ةيمستلا هذهل ببس كانه لهو ،ولح مسا ،لمأ -
.اًعبط -
؟فرعأ نأ يل لهو -



.راصتنIاو ررحتلاب لمأن انن+  -
.ةلوخ اي �ا ءاش نإ -
:امهبناجب تسلجو تءاج دقو اهتخأ تلاقف
.»شيهتني ام ،يلاغ بح اي ،يتايح لمأ« -
 نوسلــجي اوــناــك نــيذــلا لاــجرــلا نــم دــحأ اهعمســي I يك تــفاــخ توصــب اهعــم ةــلوــخ تلمــكأــف

:نهنم ةبرقم ىلع
»…يبلق اهعمس ةونغ ىلحأ اي« -
 قــباســتو تلــصو دــق ةلــفاحــلا تــناــك .لو+ا جوفــلا ءامــسأ يدانــيو ةــفرغــلا نــم جرــخي ناجســلا

:ليجستلل عيمجلا
مساقلا رمع
حابصلا ليلخ
راجنلا يلع
Bساي دلاخ
ةبيسن ميلس
 ةدوع بوقعي
 مــهداــق كــلذ دعــبو ،شيتفتلــل ةيلــخاد ةــفرــغ ىلإ ناجســلا عم اوهــجوــت مــث ،ىرــس+ا لــهأ فــقو

.ةرايزلا ناكم وحن
 هــنأ هوــبأ هــثدــح ،عيمــجلا ىلع ملــس نأ دعــبو ،Bــساــي دــلاــخ هبــناجــبو رظتنــي اًـــــســلاــج يلع ناــك
 ،قيــض تــقوــلا .امهــنارــق دقعيــل نوذأ_ا ءاــج ن�او ،كــلذ ىلع قــفاو اــهاــبأ نأو ،هــل هــلوــخ دــي بلــط
.ىرج امع اًقحI كثدحنسو ،هتمهم زجني نوذأ_ا كرتنس كلذل

:اهدلاول لاق ،اًعيمج مهركشو اهتخأو اهوخأ مث اهتدلاوو ةلوخ دلاو ىلع يلع ملس
 عضأـس ،رـس+ا يف اهـلاطـبأ ىسنت نـل انـتروـث ،ررـحتلا نـم قـثاو اـنأ ،كتقـفاومـب ديعـس اـنأ -

.ينويع يف ةلوخ
.ةداعسلا هل ىنمتو اهدلاو هركش
 ،يدـــيدـــحلا كبـــشلا نـــم هعـــباـــصأ دمـــي نأ يلعل لاـــقو ،ةـــيدـــيدـــحلا نابضقـــلا نـــم نوذأ_ا مدقـــت

 قــقدــي ناجســلا ناــك .عباــصأ عبرأ دمــي نأ عاطتــساو بوقثــلا نــم دــحاو يف عبصإ لــك عضوــف
 لـظو هـسأر يسورـلا ناجسـلا زـه .نارـق دقـع يرـجي اـم نأـب ديعـس هـل حرـشف ،يرـجي اميـف رظنـلا
 لـــــيدنمـــــب نـــــيديـــــلا يطغي نأ نوذأ_ا دارأو ،يلع عباـــــصأـــــب كســـــمو سورعـــــلا دـــــلاو برتـــــقا .عباتـــــي
 ددر :هــــل لاــــقو يلع ىلإ نوذأ_ا رظــــن .يه امــــك تلظــــف ،كــــلذ نــــم هعنــــم ناجســــلا نكــــلو ،ضيــــبأ
:يئارو

......



:يئارو ددر لاقو سورعلا دلاو ىلإ هجوت ،كلذ دعبو
......
:نوذأ_ا لاق كلذ دعب 
 .ةحتافلا ،دقعلا مت -
 ءاهتـــــنا دعـــــب .هـــــنارـــــق دقـــــع ىلع دوهـــــش مهلـــــك ،يرـــــجي اـــــم نوبـــــقارـــــي ىرـــــس+او يلاـــــه+ا ناـــــك

 اًدـــحاو هـــنوئنهـــي ىرـــس+ا بـــهو ،ةـــلوـــخ مأو اهتنـــباو ديعـــس مأ تدرـــغزو ،اـًـعيمـــج اوقفـــص ميـــسار_ا
.اًدحاو

 تــناــك ،هــل ةــكرــح لــك بــقارــت يه تــناــك اميــف اهيلــع ثدــحلا راــثآ ىريــل ةــلوــخ ىلإ رظنــي ناــك
 ،دوــــس+ا هرعــــشو ،فرــــت مــــل يتلا هــــنويــــعو ،ههــــجو ريــــباعــــتو ،هــــهافــــش ةــــكرــــح اهتليخــــم يف مــــسرــــت
.نابضقلا فلخ نم تجرخو ناجسلا تدحت يتلا هعباصأو

 همــيدقــت مهنكمــي اــم اذــه ،ىرــس+او راوزــلا نــم درــف لكــل رــكاكســلا نــم ةبــح Bــساــي دــلاــخ مّدــق
. .نجسلا يف

:هتنبI ناندع وبأ لاق
.كجوز ىلع يملس يتنبا اي -
 ،اهنـع هلصفـت يتلا نابضقـلا نودـب اهـماـمأ هتليخـت ،اهقـحKـت نويعـلا تـناـك ،هنـم ةـلوـخ تـبرتـقا
 لــهأ اــي  Kــي رــهاز_ا اوــقد« فزعــت ىقيسو_او .اهــفاــفز ةليــل يف اهعــم صــقريــل هيــعارذ دمــي هــنأــك
.»اولاق يللا اوقدصو �او قّفوو عّمج ..اولاعت تيبلا

 ناجسـلا توصـف ،اهتـحرـف لمتكـت مـل !يهتنت I فيـكو ،ةـعاسـلا فصـن تـهتنا ،ةراـيزـلا تـهتنا
:ناهلولا قشاعلا ةفهلب اهل لاق ،ةمعانلا اهعباصأب هيلع تملس .اهمKحأ طيرش عطق

 ينيروزــــت تيــــل اــــي ،ةــــمداقــــلا ةر_ا يف ينيروزــــت نأ يسنت I .يتبيبح اــــي كرابــــم ..كرابــــم -
.يمأ نذإ دعب كدحول

؟كترايز نع بيغتأ نأ مويلا دعب عيطتسأ لهو ،كروزأس -
 داــعو هديــب مهــل حوــلو ،ةــفرغــلا ىلإ نوــناجســلا هبحســي نأ لبــق ةــعرــسب مهلــك لــه+ا ىلع ملــس

.اًوهزم
 لـــك اـــهزيجـــت ةيـــناســـنإ ةيضـــق اهـــنإ ؟يقتلت نأ بولقـــلا عنمي يذـــلا اذـــه ناجـــس يأ !يهلإ اـــي

 ،انــتاــيرــح رداــص ،انــمKــحأ بلــس هنكــل ،طقــف انــضرأ بصتغــي مــل ناجســلا اذــه .ةي_اعــلا قيــثاو_ا
.هنيكاكس لكو هبارح لك مزهيسو انبح ربكيس ،رصتني نل هنكل ،انلخاد يف بحلا لتق ديري



)١٨(

 ةرادإ لبــــق نــــم تــــناــــك امــــك عاــــضو+ا دعــــت مــــل ؛يوارــــحصلا ةحفــــن نجــــس يف عضوــــلا ريغــــت
 نـم مـه+او ،ةدـيدعـلا ةيـلودـلا تاـجاجتـحIا دعـب ءانجسـلا بـلاطـم نـم ريثكـلا تذفـن يتلا نوجسـلا
 ،لــشفلاــب تءاــب اهتطــخ نأو ،اهتنعــت ةرــخص ىلع اورــسكني نــل ىرــس+ا نأ تعنتــقا نأ دعــب كــلذ
 ،كبـــــش عم نابضـــــق نـــــع ةرابـــــع يولعـــــلا اهثلـــــث حبصأ لـــــب ،حابصـــــلاـــــب ةقلغـــــم دعـــــت مـــــل باوـــــب+اـــــف
 ىلع مونــــلاــــب تــــنروــــق اــــم اذإ اهــــب سأــــب I جنفسإ ةــــشرــــف ىلعو ،ةّرــــسأ ىلع نوــــمانــــي ىرــــس+او
 نوحصـلاو يناو+ا ليسغـل تـلوحـت ىرـخأ ةـفرـغو ،ةراـيز ةـفرـغ ىلإ تـلوحـت فرغـلا ىدـحإ .ضر+ا
 ددـعو ،ةـجودزـم ةرـسأ ةعـبرأ اهيـف ةـفرـغ لـك ،ةمـحدزـم فرغـلا دعـت مـل ،ىرـس+ا اهـب ظفتحـي يتلا
.ةحفن نجس نم دئازلا ددعلا لقن دقو ،اًريسأ Bنامثب ةرشع فرغلا

 ريـس+ا ناكـمإـب حبصأ ،رادـج عراشـلا نـع اهلصفـي دعـت مـل ماعـلا عراشـلا هـجاوـت يتلا ةهجـلا
 لكــف ،Kًــهس حبصأ فرغــلا نــم لقنتــلا .ةرا_ا ةليلقــلا تارايســلا ةــكرــح ىريــل ديعبــلا ىلإ جرفتــلا
 بابـــلا حتف ناجســـلا نـــم بلطـــلا ىوـــس  هيلـــع اـــم ىرـــخ+ا فرغـــلا يف هليـــمز ةراـــيز دـــيرـــي ريـــسأ
 ةيــصوصــخ ىلع ظافحلــل ىرــس+ا Bــب ةمظنــم تلــظ ةراــيزــلا نكــل ،ىرــخ+ا ةــفرغــلا ىلإ لاقتــنIاو
 تاـقوأـب تـناـك تاراـيزـلاـف ،ةءارـق وأ ةـسارد جمارـب مهـيدـل ناـك نإ نـيرـخ�ا جاـعزإ مدـعو ةـفرـغ لـك
 ،ةــسارد لثــم طقــف ةــصاخــلا تاراــيزلــل ديــعاوــم كانــه ،ةــفرــغ لــك لوؤســم عم قيسنتــلاــبو ةددــحم
 صرــــح دــــقو ،ىرــــس+ا Bــــب لــــعافتلــــل ةيــــعامتــــجIا تاراــــيزــــلا ديــــعاوــــمو ،خلا ...يميظنت عامتــــجا
 ،ىرــس+ا Bــب لــعافتلــل ةرتــف لــك مهنكــس نــكاــمأ رييغــتو ةــلأس_ا كلــت لKغتــسا ىلع ةحفــن ىرــسأ
 قـطان_ا لـك نـم ضعبـب ىرـس+ا طKتـخا ىلع اوـصرـح دـقو ،مهنيـب يمويـلا Bـتورـلا زـجاـح رـسكو
.مهنيب ةيللشلا سركتتو اًعم بازح+ا عقوقتت I ىتح ةيسايسلا تاهاجتIاو

 مــــل يه امــــك تلــــظ ةــــحاســــلا نكــــلو ،موــــي لــــك هتــــضاــــير ةــــسرامــــم مويــــلا يلع ناكــــمإــــب حبصأ
 نأ حابصـــــلا يف ىرـــــس+ا لواحـــــي ،هريغـــــص ةـــــحاســـــلاـــــف ،Kًـــــهس سيـــــل اهيـــــف ضـــــكرـــــلاو ،عسوتـــــت
 لبحــلاــب زفقــلا ةــضاــير ةــسرام_ طــسوــلا يف مهضعــب فقــي كــلذ دعــب ،ةــيرــئاد ةــكرــح يف اوضــكرــي
.ةكرح ٩٩٩٩ ىلإ لصي دادعب لبح ءارش ريس+ا ناكمإب حبصأو ،لهس+ا اهن+

 ،ىرـخأ نوجـس ىلإ اولقـن نورـخآو رـس+ا نـم ررـحت مهضعـب ؛ةحفـن نجـس يف ىرـس+ا ريغـت
 ىرـــس+ا ضعـــبو ،مـــساقـــلا رمـــعو ،راجنـــلا ىلع نكـــل ،نجســـلا يف ترـــج ةعـــساو تKقنـــت ةـــكرـــح
 نــيذــلا مهــف ،ةيــلاقتــعIا هتــكرــح نــم اًّيــثارــت اًءزــج اوحبــصأو ،ةحفــن يف اولــظ ،اوريغتــي مــل نــيرــخ�ا
 تنسحتــف ،Bنتــلا مــف نــم مهــتاراصتــنا اوــعزتــناو ،ءاعــم+ا كراعــم مهــتوــخإو مهــقاــفر عم اوــضاــخ
 لكشـــــب مهعـــــم تلـــــماعـــــت نإو برـــــح ىرـــــسأـــــك مهـــــب فرتعـــــت مـــــل نوجســـــلا ةرادإ نكـــــل ـ،مهـــــعاـــــضوأ
 بــماــك ةدــهاعــم تلغتــساــف ،مهــحومــطو مهــمKــحأ ىلع ءاضقــلا ليــئارــسإ ةــموكــح تدارأ .يعامــج



 .توريب ىتح تلصوو ،نانبل تلتحاو ،ديفيد
 قلــطأ ،Bيليــئارــسإ دونــج ةعســت ْترــسأ ةــمواق_اــف ،لدابتــلا ىوــس مهــل ثــيدــح I ىرــس+ا ناــك
 لدابتـلا اورظتـناـف ،جئاتنـلا نـم Bطبحـم عيمـجلا ناـك .اًريـسأ 85 لـباقـم طقـف مهنـم ةتـس حارـس
:Kًئافتم يلع ناك .يناثلا

 ةدــــم تــــلاــــط املــــك ،لزانتــــي نــــل لــــيربــــج دمــــحأ ،لــــئافتــــم اــــنأ .انــــه نــــم جرــــخنس ةر_ا هذــــه -
.لم+اب ينرعشي ضوافتلا

:حابصلا ليلخ هل لاق
؟يلع اي فيك -
 لـــك حارـــس قKـــطإ نـــع نوـــثدـــحتي مهـــنإ ،مهبـــلاطـــم نـــع اوـــلزانتـــي نـــل انـــبابـــش نأ ينعي اذـــه -

 ىلإ مهلــــك مهيفــــن ىرــــج قــــباســــلا لدابتــــلا يف ،Bطــــسلف يف لظيــــس مهضعــــب ،ةيــــلاعــــلا ماكــــح+ا
.نطولا نم ةرجهلاب ليئارسإ ملح ققحن اننإ ،Bطسلف جراخ

.مهلاتغت دق ليئارسإ نكلو -
؟اهعنمي نم ،رس+ا يف انلك انلاتغت نأ اهناكمإب -
.ملاعلا مامأ ةلودك اهتروص ،يلودلا فقو_ا امبر -
.مهنع جرفأ نيذلل ضرعتلا مدعب يلودلا عمتج_ا مامأ دهعتت يهف ،هسفن ءيشلا -
:هل لوقت تناك اهنكلو ،لوأب Iًوأ لدابتلا رابخأ هل لقنت ةلوخ تناك
.لوطيس راظتنIا كلذل ،ةبعص تاضواف_ا -
 ةـــفرـــغ ىلإ يناثـــلا مسقـــلا ىلإ لقتـــناو بابـــلا ناجســـلا هـــل حتف نأ دعـــب هتـــفرـــغ نـــم يلع جرـــخ

 I امـهKـك نكـل ،اهسفـن ةلـئاعـلا مـسا لمـحي ،ةزـغ نـم راجنـلا تـفأر ةبتك_ا لوؤسـم ثيـح ةبتك_ا
.ةزغ يف سنوي ناخ نم تفأرو ،سدقلا نم يلعف ،امهضعبل ةلصب نّاتمي

 لـك يفو ،جيردتـلاـب مهـباسـح ىلع ىرـس+ا اـهارتـشا باتـك 300 يلاوـح مضـت ةبتك_ا تـناـك
 باتكـلاـب متـهي عيمـجلاو ،ةـسدقـم انـه بتكـلا .مهتبتكـم ىلإ هـنوفيضـي دـيدـج باتـك مهـل لـخدـي ةرتـف
 ،يلاــــه+ا هلــــسرــــي باتــــك لــــك مهــــل لــــخدــــت I نجســــلا ةرادإو ،ةرداــــن بتكــــلاــــف ،دقنلــــل ضرعــــت Iإو
 تحمــس يتلا بتكــلا ضعــب رداصــت اــًنايــحأو ،اهبــحاصــل داعــي اهضعــبو ،لصــت I بتكــلا ضعــب
 يف اًبــسانــم نجســلا رــيدــم هارــي اــم بــسح لمعــت يهف ،صاــخ ماظــن ةرادµــل سيلــف ،اهــلاــخدإــب
:تفأرل يلع لاق ،مويلا كلذ

 هذـه ةيـبدأ ةـياور دـيرأ ،ةيخـيراتـلاو ةيـسايسـلا بتكـلا أرـقأ اًـــمـئاد ،ةديـج ةـياور أرـقأ نأ دـيرأ -
.ةر_ا

:ريكفت دعب هل لاقو ةيلإ رظن
؟»ءادع+ا ةوخ�ا« ةياورب كيأر ام -
؟رخآ حارتقا كيدل له ؟»ءادع+ا ةوخ�ا« -



.راطو رهاطلل »زKلا« ،ظوفحم بيجنل »راماريم« -
؟اًّيرئازج ًابتاك راطو رهاطلا سيلأ ؟»زKلا« -
.اهتأرق دقل ،ةعئار ةياور اهنإ ،كلذك وه ىلب -
.اهايإ ينلوان ،ًانسح -
 ،ديعبـلا عراشـلا نـع نجسـلا لزعـت يتلا نابضقـلا نـم رظـن دوعـي نأ لبـقو ،هنـم ةـياورـلا ذـخأ

؟اًرارحأ دوعنو نابضقلا رسكنتس ىتم :قف+ا يف قدحي وهو لءاستو
 ،رــخ�ا مسقــلا ىلإ لاقتــنKــل مسقــلا باــب حتف ناجســلا نــم بلطــي نأ لبــق هــتدوــع قــيرــط يف 

 دمـحم ناـك ،ةبتك_ا ةـفرـغ لـباقـت يتلا يلامشـلا هاجـتKـل ةـيذاح_ا كانـه 92 مـقر ةـفرغـلا يف رظـن
.ةباتكلا يف اًكمهنم سلجي نايلع

.مكيلع مKسلا -
.لضفت ،يلع Kًهأ ،مKسلا مكيلعو -
.ةباتكلا يف اًكمهنم كارأ -
.ةروثلا ةحفن ةلج_ يرهشلا يلاقم رّضحأ -
 مهــتدــعو دقــل ،Bــموــي ىوــس عيضاو_ا ةــباتــك دــعو_ قبــي مــل ،تيســن دقــل ،دمــحم اــي ينترـــّـكذ -

؟مويلا انل هبتكت يذلا ام ،مويلا هزجنأس ،ىرس+ا لدابت نع عوضوم ةباتكب
.ةديدج ةريصق ةصق -
ّصاــــــق تحبــــــصأ -  دعــــــب بــــــظاوــــــت نأ مه_ا .يواحفنــــــلا صاقــــــلا كيلــــــع قلطنــــــس ،ةحفــــــن يف اــــــــــــــً

.ًابيدأ وأ اًدقان تسل انأف ،اهيف كشقانأ نأ بجي امبر ،كصصق أرقأ اًمئاد ،ررحتلا
؟ن�ا لخدت I اذا_ -
؟راطو رهاطلل »زKلا« ةياورب كيأر ام :يل لق نكل ،اهزجنأس ءايش+ا ضعب يدل -
 لتح_ا ةــــــعاشــــــب ىدــــــم حضوــــــتو ،ةــــــيرــــــئازــــــجلا ةروثــــــلا رابــــــخأ كــــــل لقنــــــت ،ةعــــــئار ةــــــياور اهــــــنإ -

.يسنرفلا
.ءاقللا ىلإ ،دمحم اي اهتءارقل ينتقوش .نامز لك يف عشب ،لKتحIا وه لKتحIا -
 ،ةــفرغــلا ىلإ يلع بــهذــي مــلو ،ةــحاســلا ىلإ لقتــنا ،مسقــلا باــب حتف ناجســلا نــم يلع بلــط

 ءانجسـلا حبصأ .ةروفـلا اهـنومسـي يتلا مهتـهزـن دـعوـم اذـهف ،ةـحاسـلا يف همسـق ءIزـن ناـك دقـف
 لـكو ،اًرـهظ ةـعاـسو ،اـًـــحابـص فصـنو ةـعاـس ،اًّيـموـي Bـترـم )ةـحاسـلا( ةـهزنـلا ىلإ نوـجرـخي مويـلا
 ،ةدايعـــلاو ،ةراـــيزـــلا ةـــفرـــغ هيـــفو ،اًريـــسأ 32 اهيـــف فرـــغ عبرأ لو+ا مسقـــلا ،هدـــحوـــل جرـــخي مســـق
.طقف ةبتك_ا هيفو ،اًريسأ 48 اهيف فرغ تس يناثلا مسقلاو ،فيظنتلا مسقو

 ضعــــــب اًئــــــفاد وجــــــلا ناــــــك ،قلطــــــلا ءاوهــــــلا قشنتــــــسي ،ضر+ا ىلع بابــــــشلا عم يلع سلــــــج
:هلأسو حابصلا ليلخ هيلإ رظن .ءيشلا

؟يلع اي أرقت اذام -



.راطو رهاطلل »زKلا« ةياور -
.ةميدق ةياور اهنإ ؟دعب اهأرقت ملأ -
- I، ن�ا ىتح اهأرقأ مل.
:مساقلا رمع هيلع قلعف
.أرقت دعت ملف ،ةلوخب لوغشم كنأ ودبي -
:لاقو كحض
 هذـه ،صفقـلا اذـه مودـي نـل .صفـق يف نوجس_ا انـجاوز ىلع رـم تاونـس ثKـث نـم رثـكأ -

 انـتدرو دقـل ،ةـماعـلا ةدايقـلا ىدـل Bيليـئارـسإ ىرـسأ ةـثKـث ،ماـم+ا ىلإ ةزفـق نوكيـس لدابتـلا ةر_ا
 ةدـــم تـــلاـــط امهـــم اهيـــف مـــسا يأ نـــع لزانتـــي نـــلو ،ىرـــسأ ةمـــئاـــق دـــعأ لـــيربـــج نإ لوقـــت رابـــخأ
.ضوافتلا

:حابصلا ليلخ لاقف
.مهدايطصI نانبل يف ليئارسإ سيساوج تIواحم نع نيديعب ايروس يف مهنأ دقتعأ -
:Bساي دلاخ لاقف
.يلع اي كسفن رّضحت نأ كيلع اًذإ -
:لاقو يلع كحض
.سدقلا يف اًعم عمتجنس -
:Bساي دلاخ لاقف
 يف انــــعامتــــجا اــــمأو ،يوادبــــلا ميخــــم ىلإ جرــــخأــــس ديــــكأتــــلاــــب اــــنأــــف ،مكعــــم عمتجأ I دــــق -

.اهريرحت لبق سيلف سدقلا
:Kًئاق ًابيرق سلجي ناك يذلا ناحود دمحم قّلع
.ينطو سامحو فده درجم دعت مل ليئارسإ ةميزه ،نحن اننامز يف نوكي I دق -
- I ماي+ا ئبخت اذام يردن.
- I إ ئبخــتI مــصاوعــلاو ،اهتمــصاــع ىلإ ليــئارــسإ لوــصوو ،نانبــل برــح دعبــف ،عجارــت لــك 

.هيلع دمتعن ام قبي مل ،طقست يهو اهيلع جرفتت ىرخ+ا
- I يتاشو اربص ةرزجم اوسنتK،.....
.سأيلا مدع انيلع، مئازهلا لك نم مغرلا ىلع -
.قارو+ا بيترت ةداعإ انيلع نكل ،سأين نل -
؟دصقت اذام -
 دعـــب ةيـــبرعـــلا ةمظـــن+ا .مـــهو درـــجم حبصأ قرـــشلا نـــم ةـــمداـــق ةزجع_ اـــنراظتـــنا نأ دصـــقأ -

 اـــنريـــهامـــجو ،ءيش لعـــف نـــع ةزـــجاـــع تحبـــصأ ،تاداســـلا ةبقـــح لKـــخ اـــهرود نـــع رصـــم لزانـــت
.ةلوجخ جرخت تارهاظتلا ىتح ،ًائيش لعفت I ةمئان ةيبرعلا



 ىلع تدوعـت اهـن+ اًيـناـثو ،هـل ضرعتـت يذـلا عمقلا لعفـب Iًوأ ةطبحـم اـنريـهامـج ،يزـيزـع اـي -
.يئادفلا ىلعو ،شيجلا ىلعو ،ةلودلا ىلعو ،ةبخنلا ىلع دامتعIا

.ةيلاكتا ،ةيلابم ريغ لوقت I اذا_و -
 يف اهـــّـــجزو اهـــتاـــقاـــط ضاهنتـــسا انيلـــع ،انتـــمأ هذـــهو اـــنريـــهامـــج يه هذـــهف ،كـــلذ ناـــك اـــًّيأ -

.ةكرع_ا
.جلثلا باذ توريب ةكرعم دعب -
ً؟اسئاي كارأ يل ام -
 ىد_ا ةديعـــب انبـــلاطـــم نـــع عجارتـــلا انيلـــع ،عقاوـــلا عم لـــماعتـــلا انيلـــع نكـــلو ،اـًــــســـئاـــي تـــسل -

.نكم_اب ءافتكIاو
.ةمداق ةرتفل نانبل يف لظتس ليئارسإ نإ لوقت رابخ+ا رخآ ،ةركف ىلع -
.نولتاقتي نوينيطسلفلاو ،نانبل يف ليئارسإ نأ فسؤ_ا -
.مهفرغ ىلإ نودوعي مسقلا ىرسأ لك ،ةهزنلا ءاهتنا نلعي ناجسلا



)١٩(

 ١٩٨٣ ،ٍناث نيرشت
 ةحفـن ىرـسأ ىلع ةقـعاصـلا عقوـك عبـسلا رئـب نجـس يف ةـغارـم قاحـسإ داهشتـسا ربـخ ناـك

.ريهشلا مهبارضإ هعم اوضاخو ،تاونسل هعم اوشاع نيذلا
:ايارقلا وبأ زيزعلا دبعل راجنلا يلع لاق
؟لصح يذلا ام ،هولتقيل انه نم هولقن مهنأك -
 اــًــــــــضرمــم هــل اولــسرأ مهنكــل ،روتــكدــلا هصحفــي نأ بلطــف ،هنطــب يف دــيدــش مــلأــب ســحأ دقــل -

 ىلإ لقنـي نأ مسقـلا لثمـم بـلاطـف ،رثـكأ ةيحصـلا هتـلاـح تءاـس ةرتـف دعـبو ،لوـماـكأ ةبـح هاطـعأ
 لــــــــك+ا تابــــــــجو ىدــــــــحإ ةداــــــــعإ ىلإ ةوــــــــخ�ا رطــــــــضاــــــــف ،درــــــــلا يف اولــــــــطاــــــــم مهنكــــــــل ،ىفشتس_ا
 ظفـــل ىتح كانـــه هوـــكرـــت مهـــنأ ودبـــيو ،نجســـلا ةدايـــع ىلإ هلقنـــل Bـــناجســـلا اولـــسرأـــف ،اـــًـــجاجتـــحا
.ةريخ+ا هسافنأ

؟ىفشتس_ا ىلإ هولقني ملأ -
 اوـناـك نإ ؟كانـه ىلإ هولـسرأ مهـنأ فرعـن فيـك نكـل ،ىفشتس_ا يف تاـم هـنأ نوـعّدـي مهـنإ -

؟هجKعب اومتها مهنأ قدصن فيكف ،مسقلا نم هلقن يف اوؤطابت دق
.بارض�ا لKخ ةحفن نجس يف هفقاوم ببسب هنم نومقتني مهنإ -
 انتـــكوـــش رـــسك نودـــيرـــي ،قمعـــلا يف ىرـــس+ا نوـــبرضـــي مهـــنإ ،اًــعيمـــج انـــم نومقتنـــي مهـــنإ -

.لامج ابأ اي �ا كمحر ،ةقرفتم تابرضب
؟ًانيبأت عبسلا رئب يف انتوخإ هل ماقأ له -
 ،هلتـق ةيـلوؤسـم ةراد�ا اولـّــمـحو ،لـك+ا نـع اًدـحاو اـًـموـي اوـبرـضأو ،هـتاـفوـل عيمـجلا نزـح دقـل -

.انبعش دض ةريثكلا مهمئارج ىلإ فاضت ىرخأ ةميرج اهنإ



)٢٠(

١٩٨٤ رخاوأ
 امنيـــح ةـــحاســـلا يف عضوـــلا شـــقانـــت ةـــعومـــجم لـــك ،لدابتـــلا ةيضقـــب Bلغشنـــم ىرـــس+ا ناـــك
:مهل يرميقلا اطع لاق ،ةمداق )ةطسوبلا( نجسلا ةرايس توص اوعمس

.اًددج ىرسأ اهعم نأ ودبي ،تلصو ةطسوبلا ةرايس -
 يف مهعـضو متـي ةحفـن ىلإ نوـلوقن_ا ىرـس+ا ةداـع ،باوـبأ حتفو ،ةبلـج توـص مهضعـب عمس

 برتـــقا .نجســـلا ســـبKـــم مهميلـــستو ،مهليجســـت متـــي ىتح ىلو+ا ةـــفرغلـــل ةرواج_ا ةراـــيزـــلا ةـــفرـــغ
:هتوصب يدانو ةرايزلا ةفرغ نع لو+ا مسقلا لصفت يتلا نابضقلا نم رمع

؟متنأ نم ،مساقلا رمع انأ ،بابش اي Kًهسو Kًهأ -
:مهدحأ در
.ةزغ نجس نم نولوقنم ،ةزغ نم Bساي دمحأ يعمو ،بطقلا دمحم انأ -
.مكب Kًهسو Kًهأ -
 تعمتــــجا .ةحفــــن نجــــس ىلإ لوقنــــم Bــــساــــي دمــــحأ خيشلا ،ىرــــس+ا لــــك Bــــب ربخــــلا رــــشتنا

 ،نجسـلا يف Bـساـي دمـحأ لابقتـسا مدـع تارواشـم دعـب تررـقو ،حتف ةـكرـحل ةحفـن نجـس ةدايـق
 نــم اهــحKــس يرتــشتو ،ةزــغ يف Bينــطوــلا لــتاقــت تــناــك يتلا ةينــيدــلا تاــعومج_ا لوؤســم وهــف
 نـع Bـلوؤسـم ريـغ مـهو ،هـمدـخي نـم ىلإ جاتحـيو ،دعقــُم وهـف كـلذ ىلإ ةـفاـضإ ،لKتـحIا ءKمـع
 لثــم هراصــنأ نــم ضعــب هيــف دــجاوتــي نجــس ىلإ هلقــن وأ هــحارــس قKــطإ ليــئارــسإ ىلع .هتــمدــخ
.Kًثم نKقسع

 ىرــــخ+ا ىوقــــلا عنامــــت مــــل ،هرارــــق مهغلــــبأو لــــئاصفــــلا يلوؤســــم عم حتف نــــم بودنــــم عمتجا 
.هتمدخل دعتسم اهنم دحأ نكي مل نكلو ،هلابقتسا ضفر يف ةدح لقأ تناك دقف ،رارقلا

:راجنلا يلع مهل لاق 
.يبلس لكشب ةراد�ا هلغتستس هلابقتسا ضفر نكلو -
 عبر هــــنإ ،همعطــــي نــــمو ،هلــــسغي نــــمو ،مامــــحلا ىلإ هلمــــحي نــــم ىلإ جاتحــــيو ،دعقــــم هنكــــلو -

.ناسنإ
.هتمدخل دعتسم انأ -
؟ةدايقلا كيلع ريثت اذا_ ،هضفرب يعامج فقوم كانهو ،يدرف اذه كرارق نكلو -
.ةراد�ا اهلغتستس ةصرف مكيلع رفوأ نأ تببحأ -
 مهـــــحKـــــسب جراخـــــلا يف Bينـــــطوـــــلا دـــــحأ هتـــــعامـــــج تلتـــــق دقـــــف ،ءيس اًـــــــــضـــــيأ هفـــــقوـــــم نكـــــل -



.هوبش_ا
.هاوتسم نم لزني نل هعم يسايسلا انفKتخاو ،اننيب ريسأ ن�ا هنكل -
.ةينيطسلفلا ريرحتلا ةمظنم راطإ يف ٍوضنم ريغ ميظنتب فرتعن I نحن -
.رارقلا اذه ىلع هيف نومدنت موي يتأيس -
:هل لاق هتلباقم دعبو ،نجسلا ريدم ةلباقم بلطي لقتع_ا لثمم
.هتمدخ عيطتسي نم انيدل دجوي Iو ،دعقم لجر Bساي دمحأ -
:هل لاقو نجسلا ريدم كحض
؟هلابقتسا نوديرت I طقف اذهل -
...مامحلا ىلإ هلقني نم ىلإ جاتحي لجر اذه -
.مكتعامج نم هنإ -
.نKقسع ىلإ هلقن كنكمي ،انتعامج نم سيل هنأ فرعت -
.مكتبغر بسح سيلو ،ديرت ثيح ءانجسلا لقنت نوجسلا ةرادإ نكلو -
.همدخن نلو ،ةفرغلا ىلإ هلقنن نلو ،هلبقتسن نل نحن ،ًانسح -
...توميس -
.هتيلوؤسم لمحتي نم متنأ -
:هلأس مث ريد_ا هيلإ رظن
؟مكلك مكرارق اذه له -
.ىرس+ا لك رارق اذه -
.دغلا ةطسوب يف هلقننسو، ةليللا هولبقتسا ،مكدنع نم اًدغ هلقنأس ،ًانسح -
 دــحأ لــكوأو ،ةيــناثــلا ةــفرغــلا يف عضوو نجســلا ىلإ نــيدعق_ا ةــبرــع يف Bــساــي دمــحأ لــخد

 هلـــــهاجـــــت اميـــــف ،طقـــــف ةـــــفرغـــــلا يف نـــــَم هيلـــــع ملـــــس ،دـــــحأ هـــــب متـــــهي مـــــل .هتـــــمدـــــخل حتف يف ةوـــــخ�ا
.نورخ�ا

 عارصــلاو ،اًّدــج ةئيــس )Bلشفن_ا( مهيلــع قلطــي ناــك نــيذــلا Bنــيدت_ا رايــت عم ةــقKعــلا تــناــك
 ىلإ مهلقـن ىلإ ةراد�ا ترطـضا ىتح هادـم ىلإ لـصو نKقسـع لثـم نوجسـلا ضعـب يف مهعـم
 نودـــــيؤـــــي Iو ،رـــــيرـــــحتلا ةمظنـــــم جماـــــنربـــــب نونـــــمؤـــــي I اوـــــناـــــك .ىرـــــس+ا ةيقـــــب نـــــع لزعنـــــم مســـــق
 ةظيفــــح ريثــــي ناــــك اــــم ينيطــــسلفلا بعشلــــل ديــــحوــــلاو يعرــــشلا لثم_ا اهــــنودعــــي Iو ،اهتــــسايــــس
 يتلا نجســــلا ةراد� ةــــمدــــخ مهــــمازتــــلا مدــــع يف ىرــــت تــــناــــك يتلاو ،ءانثتــــسا نود اهلــــك ىوقــــلا
 كـلذ ديـيأتـل اهسيـساوـج ضعـب ةراد�ا تـهجو دـقو ،مهـلKـخ نـم ىرـس+ا ىلإ ذافنـلا لواحـت تـناـك
 ،رــس+ا لــخاد يميظنتلا مازتــلIا نــم للــحتلا ينعي هيــلإ مامضــنIا ن+ ،هيــلإ مامضــنIاو رايتــلا
 رـفوـيو ،سيـساوجـلا لمـع اًّيلمـع لـهسي اـم ةينـم+ا لقتع_ا ةرادإ تارارقـل عوضخـلا مدـع يلاتـلاـبو
 ميــعزــلا ءIؤــه ضعــب ىلإ  ةبــسنلاــب ناــك Bــساــي دمــحأ .لــكاش_ا لاعتــفاو ،كرــحتلاــب ءاطغــلا مهــل



:مهنولأسي ىرس+ا ضعب ناك .يحورلا
؟ديدج بزح سيسأتل ةين مكيدلأ -
 وأ ،يسايــــس لمــــع يأــــب طارــــخنIا Iو ،دــــيدــــج بزــــح سيــــسأــــت نودــــيرــــي I، I ناــــك باوجــــلا
.مواقم

 مهنــمو نKقســع نجــس ىلإ Bــلوقن_ا ءامــسأــب ةمــئاــق ناجســلا رضــحأ ،يلاتــلا مويــلا حابــص
.Bساي دمحأ خيشلا

 ىوـس هـعدوـي مـلو ،Bـساـي دمـحأ لقـن اميـف ،ةـثKـث اوـناـكو Bـلوقن_ا مهـبابـش ضعـب ىرـس+ا عدو
.هينيع نم طقست ةعمدلاو اًعدوم هل حولو هيدي ىلع دش يذلا راجنلا يلع مهنم ىرسأ ةدع

 اًدـغ نوكـي دـق نKقسـع يف مويـلا ناـك نمـف ،ىرـس+ا اهيلـع دّوعـت ةـلأسـم نوجسـلا Bـب لقنتـلا
.كيلاود اذكهو ،ةطش نجس يف
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 .ةدوعلا ةعاس تناح ،اهلهأ ىلإ اهتدوع دعوم ناحو اهتعماج نم باحر تجرخت
 تاراـــيزـــلا لKـــخ رضحـــت مـــل ،لـــيوطـــلا اهـــبايـــغ دعـــب اهـــلابقتـــسI نادعتـــسي اهـــمأو اـــهوـــبأ ناـــك

.ةيلاتلا ةنسلل ريضحتلل فيصلا ةلطع لغتست اهنإ مهل لوقت تناك ،ةيفيصلا
.ةيلح_ا فحصلاب يناهتلا اهل نورشنيو ،ناضح+اب له+ا اهلبقتسيل تداع
 دـقو ،قـباسـلا نـع اهـنزو داز ومنـلا ةلـماـك ةأرـما تحبـصأ اهتنـبا نأ قدصـت I ديعـس مأ تـناـك

:اهسفنل ديعس مأ تلاق ،اهضوح عستاو اهادهن ربك
.اهل سيرع نع ثحبلا نم دب I ،جاوزلا نس يف باحر تحبصأ -
:هينيع يلع قدصي مل .يلعل ةرايز لوأ يف تناك
.كتمKس ىلع � دمحلا ؟تنأ فيك !؟باحر -
.هينيع ىلإ ترظن و،هعباصأ تسسحت ،كبشلا يف اهعباصأ تسدو ،نابضقلا نم تبرتقا
.نابضقلا فلخ كينيع يف لم+ا ىرأ ،كيف ربكي نطولا ،يلع -
؟جراخلا يف سانلا رابخأ فيك -
.بKطلاو قافرلاو ةوخ�ا لك ،يلع اي كيلع نوملسي مهلك -
؟اًجيجض ايندلا Bئلمتس له ،ةيراجنلا ةيفاحصلا اهتيأ ،تنأ مه_ا -
!؟مكتيضق ريغ يدنع له -
؟Bلمعتس نيأ -
- I ةــــعامــــج لــــكو ،هسفــــن ردص_ا نــــم لومــــت اهــــنأ فرعــــتو ،ةدودــــحم انــــه ةــــفاحصــــلا ،فرــــعأ 

.اًّيسايس اهيديؤم ليغشت لواحت
.فحصلا ةفاك ىلإ كتابلط يمدق ،ةلق اندنع تايفاحصلاو ،ةزاجم ةيفاحص كنكل -
.اه اه اه ...راجنلا يلع تخأ ينن+ ينوفظوي امبر -
.هتخأ كن+ كنوفظوي I امبرو -
؟فيك -
.تاعامجو فئاوط يهو ،ىوق زكرم ةفاحصلا -
- I مع دجأس قلقتKً.
؟دعب اًسيرع يدجت ملأ -
:هل تلاقو تمستبا
.يقيقحلا يحرف وه رس+ا نم كررحت -



:اهل لاقو همأ ىلإ رادتسا
؟مكعم تأت مل اذا_ ؟ةلوخ فيك .اهرامث يتؤت تأدب ةفاحصلا ؟ديعس مأ اي تعمسأ -
 .ندر+ا قـــيرـــط نـــع ترـــفاـــس ؛اـــمور يف ناســـن�ا قوقـــح نـــع رمـــتؤـــم روضحـــل ترـــفاـــس دقـــل -

 يف برعـــلاو Bينيطـــسلفلا ىرـــس+ا قحـــب ةيـــناســـن�ا ريـــغ تاـــسرام_ا نـــع ثدحتتـــس اهـــنإ تـــلاـــق
.لKتحIا نوجس

:باحر تلاقف
.تانبلاو Bنبلا اهنم فلختو ررحتت نأ وجرأ ،يلع اي ىرخأ ةرم كرابم -
؟مكعم رضحي مل اذا_ ؟يبأ فيك ؟ديعس لاح فيك -
 ،اًّدـج لوغشـم هـنإ ،لمعـلا يف مويـلا لغشـنا دقـف ديعـس اـمأ ،ةطـسوتـم ةيحصـلا هتـلاـح كوـبأ -

.ةمداقلا ةر_ا يف روضحلاب دعو هنكل
؟انروزي نلأ ؟ديرفو -
.ريتسجا_ا ةلاسر نم يهتني نأ دعب مداقلا ماعلا يف دوعيس ديرف -
.كيدي رخف مهنإ ،ديعس مأ اي ربكت ةلئاعلا يه اه ،كرابم فلأ -
.Bطسلف لطب اي مهلك مهرخف تنأو -
.سانلا هلهاجتي يذلا لوهج_ا لطبلا تنأ -
.سانلا لك امك كب لفتحنل ًابيرق ررحتت نأ مه_ا -
.باوب+ا ىلع لدابتلا نأ ىلإ ريشت اهلك رابخ+ا -
؟نجسلاب مكعاضوأ فيك ،راظتنIاب نحن -
 ن�ا اـــنأ .جذومـــن+ا اهـــنأ ينعي I نكـــلو ،قـــباســـلا نـــع باـــحر اـــي اًريثـــك تنسحـــت عاـــضو+ا -

 ،حابصـــلا ليلـــخو ،نايلـــع ناســـحو ،يرميقـــلا اطـــعو ،راطنـــق ريمـــسو ،مـــساقـــلا رمـــع عم ةـــفرـــغ يف
 اـنأ ،نوـنواعتـمو ،نومـهافتـم انلـك ،ةيـجذومـنأ ةـفرـغ اهـنإ .نامـهد دمـحمو ،اـيارقـلا وـبأ زـيزعـلا دبـعو
 ليلــــخ جرــــخيس اًبــــيرــــق .ةزــــغ عاطــــق نــــم ةيقبــــلاو ،نانبــــل نــــم ريمــــسو ،سدقــــلا نــــم اطــــعو ليلــــخو
 اهيـــف تبتـــك يتلا يرـــتاـــفد هعـــم مكـــل لـــسرأـــس .ءاهتـــنIا ىلع هنجـــس ةدـــم تـــبرتـــقا دقـــف ،حابصـــلا
 ترـــم نإـــف ،هـــجورـــخ ىدـــل هنـــم اهـــنورداصـــي امـــبر ،نوجســـلا لـــخاد ةايحـــلاو رـــس+ا نـــع يتIاقـــم
.ةليوط تاونس عادبإ ةرمث يهف ،اهيلع اوظفاح مKسب

.ولو اننويع يف اهعضنس -
 يف نوجســـلا فلتخـــم يف انـــتاـــناعـــمو انـــتايـــح نـــع Kًـــماـــش اًرـــيرقـــت هعـــم مكـــل لـــسرأـــس امـــك -

 فرصتــت فيــك فرعــت يهف ،ةــلوخــل هطــعأ وأ ،رــشنلل هيعــفداو حضاو طــخب هيبتــكا .ةــيرــس ةــلاــسر
.هب

؟كلذ نحن لهجن لهو -
- I، دلبــلا نــع ةبــئاــغ كــن+ نكــل ،باــحر اــي يدصــق سيــل I ــفرعــتBاهنــم تمهــف امــك رــشنلا ؛ 



 تاـقKـع ةكبـشو ،فراعـم ىلإ ةـجاحـب يهف ،ىرـس+ا نـع اًرـيرقـت ناـك وـلو ىتح ةلـهس ةمهـم سيـل
 مKـع�ا لـئاـسو ىدـلو ،بقنـلاو ثلث_او ليلـجلا يف انبعـش ءانـبأ ةـفاحـص ىدـل ىتحو ،لـخادـلا يف
.ةيبنج+ا

؟ةيليئارس�ا ةفاحصلا نع اذام -
- I مهتفاحص يف ريراقتلا كلت لثم رشن انمهي.
؟اذا_ -
 نكــل ،يسايســلا لــحلا يف انــيأر ،مهنــم انفــقاوــم ،ةيــسايــس رــيراقــت مهــيدــل رــشنن نأ ديــج -

؟مهءادعأ مهنودعي ىرسأ ةيضقب مهمامتها ريثيس اذام
.ءايش+ا ضعب نم ديفتسنس لب ،ًائيش رسخن نل -
؟فيك -
 ،كـلذ نـم مـغرـلا ىلع مـكدومـصو مكـتاـناعـمو ،ةبعصـلا مكـعاـضوأ ىلإ رـيرقتـلا ريشـي اـمدنـع -

 ىلع مـهرارـصإو مـهدومـص رـس اـم« :اًـــمـئاد عورش_ا لاؤسـلا مهـيدـل ريثيـس ،ةيـلاعـلا مكـتاـيونعـمو
»؟ةمواق_ا

؟ةجيتنلا كلت ىلإ اولصي نأ نكمي له -
 رثــكأ رــسخن نلــف اهنــم رثــك+ا بــسكن مــل نإ ،ءادــع+ا ةهبــج قارتــخا انيلــع ؟يلع اــي I َمــل -

.انرسخ امم
.ةيسايس ةللحم كارأ -
؟يلع اي كلذك سيلأ ،ءيش لك ملعتي لKتحIا تحت شعي نَم -
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١٩٨٥ ناسين

 نأ كــشو ىلع ىرــسVــل اًبــيرــق Tًدابــت نأــب ىرــس+ا يلاــهأ Nــب لــقانتــت رابــخ+ا
 ملـحي مهنـم لـك ،جئاتنـلا راظتـناـب ةبعـص تاظـحل نوشيعي ،نوبقرتـي يلاـه+ا .متـي
.نابضقلا جراخ هنباب

 بلقــت .pًــماــك اـًنرــق مويلا دعــت ،ةرــتوتم اهــباصــعأ نكــلو ،اًّدــج ةــحرــف ةــلوخ تــناــك
 تاـضوافvاـف ،اًئيـش دـجت pـف كانـه وأ انـه ربـخ ىلع رثعـت اهلعـل موي لـك فحصـلا

 دـحأ اذـه لعـلو ،اًّدـج اًّدـج ةـيرـس ةـماعـلا ةدايقـلاو ليـئارـسإ Nـب ىرـس+ا لدابـت لوح
:هلأست يلع روزت تناك امدنع .اهحاجن بابسأ

؟لدابتلا نع رابخأ مكلصو له -
:اهبيجيف 
.هنيعمست امم رثكأ سيل -
 ةدـــيدـــج ســـبpـــم هـــل يرتـــشت نأ تررـــقو ،همـــجحو هلكـــش يف تقـــقد ،هيـــلإ ترظـــن

 اــــًماـــع رـــشع ةسمـــخ نجســـلا يف ثكـــم دقـــف ،هنـــع جرفـــي اـــمدنـــع هراظتـــناـــب نوكت
.ةحلاص دعت مل ةميدقلا هسبpمو

 ،عراــش ىلإ عراــش نــم تلقنــتو ،1985 ناسيــن ةــياهــن يف قوسلا ىلإ تبــهذ 
 قوس يف ريغـــص لـــحم ىدـــل اهتـــلاـــض تدـــجو ىتح رـــخآ ىلإ يراجـــت لـــحم نـــمو
 ،ةيلــخاد ســبpــم ؛هــل هــترتــشاو Tإ اًئيــش كرتــت مــل ،ةمــيدقــلا ةدلبــلا يف نــيراطعــلا
 .اًّيعيبر ًاتيكاجو ،Nتزولبو ،اًصيمقو ،Nلاطنبو

:اهسفنل تلاق ،يفكي اذه
 نـم ،اهلـك قاوس+ا هعـم روزأـس ،هـجورـخ دعـب ءيش لـك هسفنـب وه يرتـشيس -
:نوسماهتيسو ،سانلا يلإ رظنيس ،عراش ىلإ عراش

؟راجنلا يلع ريس+ا ةجوز هذهأ -
 ،هنــع اًــمــئاد ثدــحتت ةــفاحصــلاــف ،سانــلا نويع نــم بورــهلا اهــناكــمإــب نوكي نــل



 كــلذــكو ،اهــنوفرعــي ىرــس+ا يلاــهأ لــكو ،اهبتكــت يتلا رــيراقتــلاو اــهروص رــشنتو
 ربــع Tإ اهــجوز عم قتلت مــل يتلا ةــجوزــلا ،ناســل لــك ىلع اهمــسا ،سرادvا بpــط
.عباص+ا

:لحvا بحاص اهلأس
؟سايقلا نم ةدكأتم تنأ له -
.ًابيرقت -
- vاذا T ؟كعم يتأي
.ريسأ هن+ -
؟سبvpا لاخدإب كل نوحمسيس لهو ؟ريسأ -
- T، ىرس+ا لدابت رظتنأ يننإ ،ًابيرق هنع جرفيس نكلو.
؟وه نم -
 ؟راجنلا يلع -
؟يلعل اهلك سبvpا هذه لهو -
.معن -
 ىتم ،تئـــش ىتم اهـــيديـــعأ هـــسايـــق ىلع نكـــت مـــل نإ ،يقلقت T كـــلذـــك ماد اـــم -

؟لدابتلا
.ةظحل لك نولوقي ،رظتنن نحن -
.هيلع يملس -
:لاق مث اهل همدقو سيك يف سبvpا اهل عضو
.هنع جارف=ا دعب مكروزنس ،كرابم -
؟اهنمث مك -
 ،هـتايـح نـطولل مدـق لطـب  ؟راجنـلا يلعل سـبpـم نمـث كنـم ذـخأـن لـه ؟اهنمـث -

؟سبvpا ضعب هل مدقن pفأ
- T، T، عفدأ نأ بجي ،لوقعم ريغ.
؟ةعضاوتم ةيده يخ+ مدقأ pفأ ،يخأ وهف كجوز ناك نإ -
.ينتجرحأ دقل -
- T رــــخفلاــــب لــــب ،جرــــحلاــــب يرعشــــت، T لــــك ىلعو ،هيلــــع يملــــست نأ يسنت 

.هعم انئابحأ
:هل تلاقو ،لجخب سيكلا تلمح
.كيلع تلقثأ دقل ،اًّدج اًركش -
.ةمpسلا عم ،ءاقللا ىلإ -



 وبأ نابعـش( بيطـلا لـجرـلا اذـهل ءانثـلاـب ناجهلـي اهبلـقو اهـناسـلو لحvا تـكرـت
 ءاـــفولا لـــهأ لاز اـــم معـــن ،انبعـــش يف ريخـــلا لاز اـــم ،عئار لـــجر نـــم هـــل اـــي ،)فلـــخ
.نيريثك

 ةــضورعvا عئاضبــلا يف ققدــت قيرطــلا لpــخ تــناــك .تيبــلا ىلإ اهــجاردأ تداــع
:تلاق ،ًائيش تأر املكو ،ةيراجتلا تpحvا يف

.يلع نع جارف=ا دعب اهيرتشأس -
 تــلواــح .ةداعــلا نــم رثــكأ مــحدزــمو Nنــطاوvاــب جعي ةداعــلاــك تــيزــلا ناــخ باــب

 كـــلذ يف مهنـــئاـــبز نودـــجي نـــيذـــلا صوصللا اهلـــشني T ىتح اـــهدـــي ةبيقـــح كســـم
 ىلإ هجتتـل Nميـلا ىلإ ترادتـسا م�Tا قيرـط قرتفـم ىلإ تلـصو اـمدنـعو ،عراشـلا

 اهنكمـــيو ،اـــًماـــحدزا لـــقأ عراشـــلا كانهـــف ،ريضـــخ رـــطانـــق قيرـــط نـــع داولا عراـــش
.اهتحارب ريسلا

 ،ىصق+ا دجسvا هاجــتاــب ريســي حابصــلا ليلــخب ةأجــف تقتــلا داولا عراــش يف
 يف هــــتراز ىلو+ا ةرvا يف ،هنــــع جارــــف=ا دعــــب هــــب يقتلت يتلا ةيــــناثــــلا ةرvا هذــــه
.راجنلا يلع نم ةبرهم ةلاسر هنم تملتساو هنع جارف=ا دعب تيبلا

 ؟دلبلا تدجو فيكو ؟كلاح فيك !؟ليلخ -
:اهل لاقو ةرارحب اهيلع ملس ،هيلع ملستل اهدي تدم
 اهـلpـخ ريغـت نابضقـلا فلـخ تاونس رـشع ؛يضاvا تاـيرـكذ ةداعتـسا لواـحأ -

 اذــــه ىلإ انــــه نــــم يرظــــنا ،يتلوفط اهيــــف تــــشع يتلا عراوشلا اهــــنإ ،ءيش لــــك
 ،فـسوي خيشلا ،قpحـلا اذـهو ،نكـسأ تنـك ثيـح )ريضـخ رـطانـق( يسنvا قاـقزـلا
.يرعش يل قلحي ناك ،يبيرق

؟اًّيلع تكرت فيك كلأسأ ملف ،نوريثك راوز كيدل ناك تيبلا يف كترز امدنع -
.موي لك ةضايرلا سرامي وه امك لاز ام ،ةديج ةحصب ،ريخب -
 اــــًــــضارـــغأ Nلمـــحت كـــنأ ودبـــي ،كلطـــعأ نأ دـــيرأ T ،ينوشحو دقـــل ،ةـــحارصـــب -

.ةريثك
.يلعل سبpم اهنإ -
؟ن�ا نم اهتيرتشا -
:تلاقو تكحض
- T هسبلي ًائيش دجي نأ دب.
:لاقو مستبا

.كئاطعو كئافو لثم يف ةأرما دجأ ينأ تيل ،كب ًاظوظحم ناك دقل -
.تاريثك نهف ،اهدجتس -



:اهل لاق
.اننيروزت امدنع كعم اهيرضحأ -
:تلاقو تكحض
.كبسانت ةاتف نع كل ثحبأس ،�ا ءاش نإ -
.تقو لك يف انومتفرش -
 هيلــع ملــس تاوطــخ عضب راــس املــك ناــك .هريــس لمــكأو حابصــلا ليلــخ اهــكرــت

 انـه نـمو ،هـبابـش ةـيادـبو ،هتـلوفط شاـع انـه ،داولا عراـش نـبا وهف ،بابـشلا ضعـب
 ،دونجلل نمكـــــي ناـــــك عراشـــــلا اذـــــه يفو ،تاريسvاو تارـــــهاظتـــــلا جرـــــخت تـــــناـــــك
 بيــصأ .هرــكذــت تpحvا لــكو ،هــفرعــت لزانvا لــك .فوتولوvاو ةراجحــلاــب مهــبرضيــف
 تـناـك .مهـيدـل اًــمـئاد اـًنوبز ناـك ،سيبـسوهلا ىفشتـسم يف هـجpـع مـتو تارـم ةدـع
 ءاـقدـص+ا ضعـب عم سلـجي مـئادـلا هبـش هرقـم داولا عراـش علطم يف )ىنم( ىهقم
 ةيـمpـس=ا ماتـي+ا راد ةـسردمـب قحتلا هسفـن عراشـلا يفو ،اـًنايـحأ قرولا نوبعلي
 ةقـحpـمو رـهاظتـلا ىلع بpطـلا ضرـحي اًــمـئادو ،اًبـغاشـم ناـك .)ةيكتـلا ةبقـع( برـق
 ،ةـسردvا ىلإ اـًـحابـص يتأـي اـمدنـع ،ةـسردvا بـناجـب نكسـت هتبيبـح تـناـكو ،دونجلا
 سردــت اهــباتــك لمــحت اهــلزنــم حوطــس ىلع سلــجت اــهارــي ناــك يولعلا قباطــلا يف
 ةــساردــلاــب رــهاظتــت تــناــك اهلعــل ،سدقــلا روس جراــخ اهتــسردــم ىلإ رداغــت نأ لبــق
 لــك لبــق اًركبــم يتأــي ثيــح اــًنايــحأ لعفــي وه ناــك امــك ،هارتــل وأ هــهابتــنا تفلتــل
 هدـهاـش ول هـل لـيولاـف ،اهعـم ثـيدـحلا ىلع ؤرـجي نكـي مـل هنكـلو ،اهبـقاريـل بpطـلا
.اهلهأ نم دحأ

 ،اهيـلإ ةطقـن برـقأ يف نوكي اـمدنـع اـهزمغـي اـًنايـحأو ،اهيـلإ رظنـلاـب يفتكي ناـك
.ةماستبTا هلدابتف ،مستبيو

 يف Tو ءاسنــلا ةعــباتــم يف اًئــيرــج نكــي مــل ،لــشف هنكــلو اهــب يقتلي نأ لواــح
 وهو ءاســن لــجر هــنإ هنــع لاقــي نأ فاخــي ،دلبــلا تاداعــل اًريــسأ ناــك لــب ،نهقشــع
.ةروث لجر

 ىلإ ةهـــــجوتم تـــــجرـــــخ اـــــمدنـــــعو ،تيبـــــلا جراـــــخ اـــــهرظتـــــنا تارvا ىدـــــحإ يف
 نـم تففـخو ،هيـلإ تـهبتنا .ناهـلولا قشاعـلاـك اهعـباتـي لـظو ،اهـب قحل ،اهتـسردـم
 لعفــي مــل هنكــل ،اــهرظتنــت ةملــك اهــل لوقيل ،اهــثدــحيو ،اهبــناــج ىلإ مدقتيــل اــهريــس
 فرعـي ملـف هـناسـل دقعـنا .اًئيـش هـل لوقت نأ اـهرظتـناو ،اهيـلإ رظنـلاـب ىفتكا ،اًئيـش
 ،دـئاصقـلا تائـم ظفحـيو ،ةـسردvا بpـط يف بطـخي فيـك اـًبرغتـسم ناـك .لوقي اـم
.هناسل دقعني اهاري امدنع نكلو ،بpطلا شقانيو

 ىوقي T ناــك دقــف ،هــلوقي نأ ؤرــجي نكــي مــل نكــلو ،اهــل هــلوقيس اــم فرعــي ناــك
.اهريس تعبات هتردابمب لم+ا تدقف امدنعو ،هبلق يف امب حوبلا ىلع



!؟اًّيبغ هتبسح اهارت مأ ؟هتافرصتب تعنتقا له ؟هفقوم تمهفت له
.ديدج نمز ،ديدج رصع مامأ ن�ا نحن .دوعت نل !ماي+ا كلت ىلع هآ
 يف اًدـحاو اًدـحاو ماـيأ لبـق مهتـعدو اـمدنـع .مـهاسـنأ T نأ مهـتدـهاـع ،مهـتدـعو دقـل
 لــظأ نأو ،ةريسvا نــم ليقتــسأ T نأو ،دــهعلا ىلع لــظأ نأ مهــتدــهاــع ةحفــن نجــس
.ةمدقvا يف مهتيرحو ،ةيرحلا لجأ نم pًضانم

:مساقلا رمع يل لاق
 تعطقــنا ةرتــف دعــب مهنكــلو ،مهنــع جارــف=ا لبــق اــنودــهاــع نوريثــك ،ليلــخ اــي -

.مهلثم نكت pف ،ًائيش مهنع عمسن دعن ملو مهرابخأ
 ،بابــــشلا لــــكو تــــنأ ينويع يف كعــــضأــــس ،مهلثــــم تــــسل اــــنأ ،رمــــع اــــي ولو -

 ةلعـــش pًـــماـــح لـــظأـــسو ،اهتـــيادـــب يف ةريسvا ،ينطو مكنـــطوو ،يتيضق مكتيضـــق
.ةيرحلا

.يقيقح سرع يف مهنأك هعادول اوجرخ ىرس+ا لك
 اــنارــسأ ىسنأ نــل ةروثلا لــك يف يدــحو تيقــب ول ىتح !؟مــهاســنأ اــنأ !؟لوقعم
 ،ءاـبآو ،بعـش نـطو هـنإ ،نـطولا ةيضـق ،Nطـسلف ةيضـق ىسنأ نـل ،نابضقـلا فلـخ
.دافح+او ءايبن+ا نطو كلذ لك قوفو ،دادجأو



)٢٣(

 راجنـلا باـحر تقتـلا ،سلـباـن عراـش يف نـئاكـلا ةيـسدقvا رـجفلا ةدـيرـج رقـم يف
 اهــــــتداهــــــش نــــــع ةروص عم ةفيــــــظولا بلــــــط هــــــل تــــــمدــــــقو ،ةروينس انــــــح ررحvاــــــب
.ةيعماجلا

:اهلأسو انح اهيلإ رظن
؟راجنلا يلع تخأ تنأ -
.معن -
.ددعلا ولماك انيفظوم نأ نم مغرلا ىلع كفظونس كلذك تمد ام -
.ةزيمتم ةيفاحص يندجتس ،انح ذاتسأ اًركش -
- T ا ريس+ا تخأف ،ةبارغvةزيمتم نوكت نأ بجي يلع مادق.
؟أدبأ نأ ينديرت ىتمو -
 رــخ�ا انلــسارــم عم يسفانتتــل سدقــلا يف ةيــناثــلا انتلــسارــم كلعجنــس اًدــغ -

؟رثكأ جتني امكيأ ىرنل �ا دبع نارمع
- T ابو يدوجو نوكي نأ ديرأTً هيلع.
؟ن�ا لدابتلا رابخأ ام .هل اًزفاح لب -
.ةظحل لك كلذ رظتنن ،كدنع امم رثكأ يدنع سيل -
.يفاحصلا قبسلا انل نوكي نأ يسنت pف ًائيش تعمس اذإ -
:فاضأ مث مستبا

...راجنلا لآ ةيفاحص اي -
:لوقتو متمتت ،ةديعس يهو تجرخو ،هتركش ،اهسأر تزه ،تكحض
 ليـل لمـعأـس ،ةرـيدـق ةيـفاحـص يننأ مهـل تبـثأـس ،ةفيـظو ىلع تلصـح اًريـخأو -

 T، T ،اًّيـــندتـــم اًبـــتار يل عفدـــي دـــق !يئابـــغ دـــشأ اـــم !بـــتارـــلا نـــع هـــلاـــسأ مـــل ،راهـــن
.بعشلا ةفيحص نم لضفأ مهبتاور رجفلا ةديرج يفف ،دقتعأ

!؟هسفانأس يذلا �ا دبع نارمع يفاحصلا اذه نم ىُرت
 هتـــــسارد ىهنأ ،�ا مارو سدقـــــلا Nـــــب عقت يتلا ةبيبقـــــلا ةـــــيرـــــق نـــــم يفاحـــــص

 بـلاطـي ،ةـيروث اًراكـفأ لمـحي ،راسيـلا ىلع بوسحم بـلاـط ،تـيز ريـب يف ةيعـماجـلا
 ،ةيعـجرـلاو ،ةيـم+او ،فلـختلا ىلع موجه اهلـك هـتTاقـمو ،دويقلا نـم ةأرvا رـيرـحتب
 هتقتـلا اـمدنـع .ءاينـغ+ا دـض ءارقفـلا لـك ديـحوتب بـلاطـي ،سـكراـم نـم رثـكأ يسكراـم



:اهل لاقو مستبا ةديدجلا هتسفانم اهنأ فرعو
.لجرلا ىلع بلغتلا ىلع كدعاسأو ،ةلوهس لكب كل لزانتأس -
:هل تلاقف
؟ةلوهسلا كلتب يتسفانم نع لزانتتس له -
.نيدايvا لك يف ةأرvا تاحاجن ىري نأ عمتجvا ىلع ،كلذ فرعأ -
.نيرخ�ا ةدعاسمب سيلو انتقاطب ضر+ا ىلع تاحاجنلا ققحن نأ بجي -
؟سفانتلا ىلع ينيثحت له -
.ةفاحصلا ةمدخ يف -
.يدحتلا تلبق ،ًانسح .كتأرج ينبجعت -
:لاق مث تمص
 تـــنأـــف ،راسفتـــسTا يف يددرتـــت T ةدـــعاســـم ىلإ تجتـــحا نإ لاـــح لـــك ىلع -

.انه ةفاحصلا ىلع ةثيدح
- T ا لك دجأس ،قلقتvا لخادvةنكم.
.راجنلا يلع تخأ ،اًعبط -
 نـم ةنكمتـم ةيـفاحـص ينن+ لـب ،هتـخأ ينن+ سيـل T !راجنـلا يلع ىلإ اـندـع -

.اهلمع
.كتروث ينبجعت ،ريس+ا كيخأ ةرهش نم ىتح ررحتلا نيديرت ،عئار -
...تاذلا قيقحتل حومط هنإ ،ةروث تسيل اهنإ -
 ناجنــف ىلع كــمزــعأ نأ كــيأر اــم ،كــب اــًباجــعإ تددزا كعــم يثيدــح دادزا املــك -

؟ةوهق
.اهدعأس ريراقت يدل ،كل اًركش -
؟يتوعد Nضفرتأ -
:تلاق ،جرحلاب تسحأ

...نكلو -
.ءادغ سيلو ،ةوهق ناجنف تلق دقل -
:هتلأس مث تمستبا

؟رصم تنأ له -
.لمعلا يف ةلامز نوبرع -
؟نيأو -
.انم ةبيرقلا ةيحيسvا نابشلا ةيعمج يف -
.ةقفاوم ،ًانسح -



 نـــع رتـــم 200 دعبـــت يتلا ةيعمـــجلا ىلإ Nـــهجوتم اًــعـــم ةدـــيرـــجلا رقـــم ارداـــغ
.رجفلا ةديرج

 هـفرـعو نارمـع هيلـع ملـس ،اـًمداـق يليلـخلا يلعب ةـفدـص ايقتـلا ةدـيرـجلا باـب ىلع
:باحرل نارمع لاق ،باحر ىلإ

.فورعvا ينيطسلفلا رعاشلا ،يليلخلا يلع ذاتس+ا -
:هيلع تملس نأ دعب تلاقو تمستبا

.ايسور يف انأو هدئاصق أرقأ تنك دقل !؟هلهجي نمو -
:يلع اهل لاقف
.كبجعت يراعشأ نوكت نأ وجرأ ،باحر تخأ اي انفرشت -
:نارمع درف
."اناحبس روهقvا حداكلا كناحبس" :كلوق يفكي !؟اهبجعت T فيكو -
:هل لاقو يلع كحض
؟تيبلا اذه ىوس ظفحت ملأ -
:باحر تلاقف
.اه اه اه ،Nحداكلاو حدكلا Tإ بحي T هنأ ودبي -
:اهل لاقف
.ةفلس بلطي رهشلا رخآ لبق ،حداك تنأ اًمئاد اذهل -
:لاقو يلع ىلإ نارمع رظن 
.يلع اي ةروتسم اهيلخ -
:باحرل لاقو كحض
 امكــكرــتأــس ،كيــلإ انــفرعــت ةديعــس ةــصرــف .عئار باــش نارمــع ،كعــم حزــمأ اــنأ -

.ثيدحلا نpمكت
.ءاقللا ىلإ -



)٢٤(

.ىرس+ا لدابت ةقفص نع نpع=ا
؟ىرسأ لدابت ؟اذام -
 يرـــجت تأدـــبو، ةأجـــف تبـــهو ،ويدارـــلاـــب ربخـــلا تعمـــس اـــمدنـــع ةـــلوخ تـــلءاســـت

:اهل تلاق ديعس مأ عم لاصتا يف .تيبلا نم اهتTاصتا
 يف مهمظعــــم اًريــــسأ 1150 حارــــس ليــــئارــــسإ قلطتــــس ًءاســــم مويلا نولوقي -

 ىرـــــــسأ ةـــــــثpـــــــث ليـــــــئارـــــــسإ ملتـــــــست فوسو ،جراخـــــــلا ىلإ نورـــــــخ�او Nطـــــــسلف
.Nيليئارسإ

؟مهنع جرفيس نيأ -
 نورضحيـــس يذـــلا ناكvاـــب رمـــح+ا بيلصـــلا انملعيـــس نكـــلو ،دعـــب فرعـــن مـــل -

.�ا مار يف نورخآو، ةزغ يف مهحارس قلطيس ةيقبلاو ،هيلإ سدقلا ىرسأ
؟لعفأس اذام :ةلئاستم :ركفت تحار مث ،قفخي اهبلق أدب
 اـــم لمـــجأ تـــسبل اهـــجورـــخ دعـــبو ،اًنـــخاـــس اـــًمامـــح تذـــخأ .روفلا ىلع تبـــهذ

.اهفافز ةليل يف اهنأك تنيزتو ،اهيدل
.ةرارحب همضأس ةرم لو+ ،يلع عم قانع لوأ هنإ

 ىلع هــيدــي عضي ،اهفلــخ فقــي هــنأــك تــسحأ ،اــهرعــش بــترــت ةآرvا ماــمأ تسلــج
.هيلع اهسأرب تقلأ مث ،ةمستبم ةآرvا لpخ نم هيلإ ترظن .اهيفتك

:اهتلأسو ،اهمأ تلخد ،بابلا حتف ةأجف
؟نيأ ىلإ ؟تيبلا نيرداغتس كنأ ودبي -
- T لاقـي ،ةريـخ+ا ةظـحللا يف رمـح+ا بيلصـلا ىوس ملعـت نـل ليـئارـسإ ،فرـعأ 

.pًيل نوكيس دعوvا نإ
؟كدحو Nبهذتس لهو -
.ىرس+ا يلاهأ لك يعم نوكيس ،يدحو نوكأ نل 
.كعم رضحأس -
- T كسفن يبعتت.
؟يبلق ةجهمو يتنبا كنأ تيسنأ !؟يسفن بعتأ T ؟تلق اذام -
:اهل تلاقو تمستبا مث ،نانحب اهمأ ىلإ ةلوخ ترظن
.ايندلا يف مأ مظعأ تنأ -



.اهقناعت اهيلع تمجه مث
 ناكvا نـع نpـع=ا نورظتنـي ،رمـح+ا بيلصـلا رقـم برـق نوعمـجتي يلاـه+ا لـك

.نيررحvا ىرس+ا ليئارسإ هيلإ لقنتس يذلا
 ،ديعـــس يبأو ،ديعـــسو ،راجنـــلا ديعـــس مأ بـــناجـــب اهـــمأ عم فقـــت ةـــلوخ تـــناـــك

 :رمـح+ا بيلصـلا مـهربخـي ةأجـف .نوقلق مهلـكو ،نورـخآو ،مـساقـلا رمـع مأو ،باـحرو
 مكيلــع نكــل ،اذاv فرعــن Tو ،�ا مار ىلإ سدقــلا ىرــسأ نــم ةلــفاــح لوأ تلــصو دقــل
.كانه ىلإ كرحتلا

.�ا مار ىلإ Nهجوتم مهتارايس ىلإ نوقباستي عيمجلا قلطنا
 ،رــشحلا موي يف مهــنأــك نومــحازتــي سانــلا ادــبو ،تلــصو تpــفاحــلا نــم ةعــفد

...هقيدص نع ثحبي رخآو ،اهجوز نع ثحبت هذهو ،هنبا نع ثحبي اذهف
 اًريـسأ ةـلوخ تحv .دودـخلا لـك قوف طـقاستـت حرفـلا عومد ،ناكـم لـك يف قانعـلا
:هل تلاقو ،هلهأ عم هيلع تملس ،ةبيسن ميلس هنإ ،تارايزلا ءانثأ هارت تناك

؟مكتلفاح يف راجنلا يلع له ،كتمpس ىلع � دمحلا -
- T ــع+ا وبوصعم نحــنو اــنولقن دقــل ،انعــم سيــل ،ةــلوخ اــيN، وT نــم فرعــن 

!نوبهاذ نحن نيأ ىلإ Tو ،انعم
 هـلأسـتو هيلـع مّـلـست هـفرعـت اًريـسأ تأر املـكو ،ىرـخأ ىلإ ةلـفاـح نـم ثحبـت تلـظ

:هسفن لاؤسلا
؟مكعم راجنلا يلع له -
 ضعــب يقب ،ةقطنvا يلاــه+ا مظعــم رداــغ نأ دعــبو ،راظتــنTا نــم Nتــعاــس دعــب

 مأ اــًــــصوصخ ،ةنــيزــح مهــهوجو تــناــك .مهــئانــبأ نــع نولءاستــي Nطبحvا يلاــه+ا
:ةرسحب تلاق يتلاو ،مساقلا رمع

 نــل لــيربــج دمــحأ ..يمأ اــي" :ةرــم نــم رثــكأ يل اهــلاــق ،كــلذ عقوتي رمــع ناــك -
 نـم هتعنـمو ،جراخـلا يف هعـم فpـخ ىلع تنـك ينن+ ىرـس+ا ةمـئاـق ىلإ ينمضي
 دمـحأ اـي كحـماسـي �ا ."ةهبجـلا نـع هـلاصفـنا نلـعأ اـمدنـع ركسعvا ىلع ةرطيسـلا

.ليربج
:يلاه+ا دحأ اهل لاقف
 ليــئارــسإ امــبر ،ببــسلا اــم فرعــن T ،اًـقــحT جرــخي هلعــل يربــصا رمــع مأ اــي -

.هحارس قpطإ تضفر
؟اذاv ؟تضفر -
:ديعس مأ تلاقف
.تاهبجلا نم سيلو ،هري ملو ليربج دمحأ فرعي مل ؟يلع نع اذامو -



:ديعس وبأ مهل لاقف
.�اب اونيعتساو ،اًريخ اولءافت -
.اًدغ لصحيس اذام ىرنل انتويب ىلإ دوعن انوعد -
 ،تيبــلا اهــلوصو دعــب .هنــع جرفــُي نــل راجنــلا يلع نأ ةــقدصــم ريــغ ةــلوخ تــناــك

:همأ تلاقف ،يدادغبلا نسح لهأ لأست تلصتا
 مـــهوكرـــتو رـــخآ ناكـــم يف ةلـــفاحـــلا اوفقوأ دقـــل ،تيبـــلا ىلإ ليلـــق لبـــق لـــصو -

.مهتويب نع نوثحبي
 ىلع تلصــتا .ىرــخأ ةلــفاــح يف اًّيلــع نأ دــب T :تــلاــقو ،تــلءافــتو ةــلوخ تــحرــف

.ربخلاب امهتغلبو ،مساقلا رمع مأو ،ديعس مأ عم روفلا
 رــهست نأ اهــمأ تــلواــح .اهيلــع هــلوخد رظتنــت ،ًةظقيتــسم تّـلــظ ،اهتليــل منــت مــل
 ملـــف حابصـــلا ىتح حيرتـــست نأ اهنـــم تبلطـــف ،pًـــيوط دمصـــت مـــل اهنكـــلو ،اهعـــم
.اهمpك عمست

 ويدارـلا رـّــشؤم بلقـت ،اـًناقفـخ دادزـي اهبلـق ،فـتاهـلا بـناجـب اـهدـحو ةـلوخ تيقـب
 اهــب تلصــتا ةأجــف .اًئيــش عمست اهلعــل رابــخ+ا نــع ثحبــت ىرــخأ ىلإ ةطــحم نــم
 لصـــت يتلا رابـــخ+ا رـــيراقـــت عباتـــت رـــجفلا ةدـــيرـــج يف رـــهست تـــناـــك يتلا باـــحر
:ًانيزح اهتوص ناك .ةديرجلا

.ةمداقلا ةرvا يف نكل ،ررحتيس يلع ،يتبيبح ،ةلوخ -
؟ًائيش تعمس له ؟Nلوقت اذام -
 ىدــم( دــبؤvاــب Nــموكحvا نــم اًريــسأ نــيرــشع يلاوح  نإ لوقت رابــخ+ا ،معــن -

 يبلت T نأ تدارأ امــبر ،مهــقpــطإ تضــفر ليــئارــسإ ن+ مهــحارــس قلطي مــل )ةايحــلا
 لوقت اميــف ،ءيش لــك ققح هــنأ رعشــي T ىتح ينيطــسلفلا بــناجــلا بــلاطــم لــك
 تـناـك امهـم ،يردأ T نكـل ،اهمـئاوق يف مهمضـت مـل ةـماعـلا ةدايقـلا نإ ىرـخأ رابـخأ
.لصح ام اذهف بابس+ا

- T، T، ديكأتلاب ةئطخم تنأ، T اهنع نلعي مل ةيرس اًرابخأ نأ دب، v؟يلع اذا
 ،مــــساقــــلا رمــــعو ،راجنــــلا يلع ،لافــــط+اــــك يكبت كلثــــم يمأ ،يئدــــها ،ةــــلوخ -

 وبأ دمــحأو ،ةبتعــلا ديعــسو ،يثوغربــلا لــئاــنو ،يعيرزــلا ميلــسو ،راطنــق ريمــسو
.مهنم نورخآو ،ركسلا

.ةروث اذكه نعلي ...لدابت اذكه نعليو ،ليربج ابأ نعلي -
 ؛قدنخــــلا اذــــه ىلإ انعــــفدــــت نأ ليــــئارــــسإ دــــيرــــت اذكــــه ،يلعفنت T ،يتبيبح -

 لضــفأ ناــك حيحص ،اًريــسأ 1150 ًريبــك اًزاجــنا ققح لدابتــلا .تاــماهــتTا لدابتــل
.لبقتسملل ةصرف اهلعل نكلو ،مهعم نوقابلا ناك ول



؟ديدج لدابت كانه له ؟ىتم !؟لبقتسم -
 ،اهــتوص ىلع اهــمأ تظقيتــساــف ،ةرارــحب يكبت تأدــبو ةــعامســلا ةــلوخ تقلــغأ
 ةداعتـــساـــب حرـــف يف Nطـــسلف .قرـــشت سمشـــلا تأدـــب دـــقو ،اــــًـحابـــص تـــقولا ناـــك
 بايـث تـسبلو اهسـبpـم تعلـخ ،ةنـيزـح تـناـك ةـلوخ نكـلو ،ىرـس+ا اهـئانـبأ ضعـب
 اًّيلــع نأ تــفرــع دــقو اهــمأ اهنــم تــبرتــقا .اههــجو نــع جايــكاvا لــك تحســم ،دادــحلا
 تقلــغأو اهتــفرــغ ىلإ تبــهذ اهنكــلو ،اهنــع ففخــت نأ تــلواــحو ،ةمــئاقــلا يف سيــل
.ءاكبلاب شهجت تأدبو بابلا اهسفن ىلع

 اذإ .بارـــس ىلإ لوحتي وه اـــهو ،مويلا اذـــهب ملـــحأ تنـــك ..رظتـــنأ اـــنأو تاونس
 ةدــع Nــموكحم ىرــسأ حارــس قلطأ دقــل ؟نوكيس ىتمف ن�ا مهنــم سيــل يلع ناــك
 ،ريمـسو ،رمـعو يلع يقبو ،لـقأ وأ Nـماـع ىوس مـهرـسأ ىلع ضمـي مـلو ،تاونس
.راع هنإ ؟تاونس اوضمأ نيذلا ...ميلسو ،لئانو
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 ىرـس+ا مظعـم رداـغو ،باوب+ا يف حيتافvا تاوصأ تفـقوتو ،ليلـلا أدـه نأ دعـب
 اـمو هلمشـي نـل لدابتـلا نأ مـساقـلا رمـع فرـع ،ةـمولعم ريـغ ةهـج ىلإ ةحفـن نجـس
 نـل هـنأ فرعـيو ،اًديـج لـيربـج دمـحأ فرعـي وهف ،كـلذ عقوتي ناـك ،ىرـس+ا نـم ىقبت
 .هظيغ متك هنكلو ،ىرس+ا ةمئاق ىلإ همضي

 هذـه اـنرتـخا دقـل ،هدنـع يهتنت Tو ،لـيربـج نـم أدبـت T ةروثلا :هسفـن اًثدـحم لاـق
 يف ةـــعومجvا عم تـــهجوت اـــمدنـــع .انتيضـــق ةـــلادعـــب نامـــيإو ةـــعانـــق نـــع قيرطـــلا
 كـــلذ نـــم مـــغرـــلا ىلعو ،اvًاـــس لـــصأ T دـــق يننأ ملـــعأ تنـــك Nطـــسلف ىلإ قيرطـــلا

 ىلع يحور pًــماــحو ،ندر+ا رــهن اًــعــطاــق Nطــسلف هاجــتاــب ترــسو يحpــس تلمــح
 يلع ،يلعف ةدرو يفقوم نورظتنــي مــهو ،نوطبحم مهــنأ دــب T ن�ا بابــشلا .يفك
 تاقفصــلا لــك نــم لضــفأ ةيــباجــيإ كــش T ةقفصــلاو ،ةــعاجشــلاو ،ربصــلاــب يلــحتلا
.لصح ام اذه نكل ،لضفأ نوكت نأ نكمي ناك ،ةقباسلا

 ناـك .عوضوvاـب مهشـقاـنو Nقبتvا ىرـس+ا ىمادـق عم رمـع عمتجا حابصـلا يف
:هتداعك مستبي

 اهــنإ اًّـقــح ،اًــعيمــج انــل ىبقع مكــقاــفرو مكــتوخإ ررــحت دقــل ،بابــش اــي كوربــم -
.ةيلاعلا ماكح+ا نم مهمظعم 1150 حارس قpطإ متي ةرم لوVف ،ةديج ةقفص
:هل لاقو يلع هيلإ تفتلا

 نــيذــلا ةدــبؤvا ماكــح+ا باحــصأ نــم ىرــس+ا ضعــب ءاقــب مهــفأ T اــنأ ،رمــع اــي -
.ةقفصلا جراخ نابضقلا فلخ تاونس اوضمأ

:رمع هل لاقف
 لوطي نـــــــلو ،ةرمتـــــــسم ةروثلاو ،تايبلـــــــسلا حسمت تايـــــــباجـــــــي=ا ،يلع اـــــــي -

.انراظتنا
:راطنق ريمس ينانبللا ريس+ا لاقف
- T نودماص كعم نحن ،رمع اي قلقت.
:لاقو مهيلإ ىرس+ا دحأ رظن
 عاــــضوأ بيــــترــــت ىلإ ةــــجاحــــب نحنــــف ،ةحفــــن ءTزــــن مظعــــم جورــــخ دعــــب ن�ا -

.عضولا ةراد=ا لغتست نأ لبق ةديدج ةدايق ديدحتو ،نجسلا
:pًئاق رمع هيلع درف



.نوجسلا Nب ةديدج تpقنت ةلمج ن�ا يرجتس اهنأ دب Tو ،حيحص -
 ريــغ ،نــهذــلا دراــش هــنأــك ،هدــحول ةرتفــل ةــحاســلا لــخاد ريســي أدــبو يلع فــقو

 كلمتـــــي قلقم روعش ،اهتـــــمواقـــــم عيطتـــــسي نأ نود مطـــــحتت هـــــمpـــــحأ نأ قدصـــــم
 عراصــي هدــحو هــنوكرتــيو رــس+ا نورداغــي هــبرد قاــفرو ةوخإ ىرــي ةظــحل ناســن=ا
 .عنقم ببس نود ناجسلا

 ققدـي أدـبو ،رـيرـسلا ىلع ىقلتـسا ،يشvا مئـس هـنأـك هتـفرـغ ىلإ داـع ةرتـف دعـب
 يولعلا رـيرـسلا لفـسأ ةقلعـم كانـه ةـلوخ ةروص تـناـك هـقوف يولعلا رـيرـسلا يف
 :همامأ سلجت اهنأك اهثداحي راصو اهل مستبا .هتهجاوم يف

 يلمأ ناـكو ،ةـيرـحلاـب ملـحأ تنـك ،تاونسلا هذـه لـك كتطـبر يننأ رذتـعأ ،ةـلوخ
 قيربــلا اذــه نأ روصتأ مــلو ،Nطــسلف ءامــس Vمــي اًـقــيرــب ةروثلا تــناــك ،اًريبــك اهــب
.مهولا نم ًابيرق وأ مهو درجم حبصي فوس يملح نأو ،اًموي وبخي فوس

T، T، و ،ةروثلاـب نامـي=ا دقـفأ مـلT روم+ا نأ ودبـي نكـلو ،لـم+اـب T بـسح ريسـت 
 لـــظأ نأ يردـــق اـــنأ ،ريغتـــت مpـــح+او ريغـــت مـــلاعـــلا ،انيـــناـــمأ بـــسح Tو ،انـــمpـــحأ
.اهددع دحأ ملعي T ىرخأ تاونسل امبر يردأ T نجسلاب

 نأ لضـف+ا سيـلأ ،ةـلوخ اـي خآ ؟يرـسأ نـم كـحارـس قلطأ مأ ؟يعم كسبـحأ لـه
 ؟ةنـس مـك ؟يننيرظتنتـس ؟Nـلوقت اذاـم ؟رـس+ا يف نانـثا لظـي نأ نـم ريـسأ ررـحتي
؟ماي+ا انل ئبخت اذام يتبيبح اي يردي نم !جرخأ T امبر

T يراكــفأ ىلع ينيمولت، T، كبــحأ �او ،كبــحأ ،كبــحأ اــنأ ،كيــف ييأر ريــغأ مــل، 
 امـــك ،اهلبـــكأو ،كتـــيرـــح اهيـــف ددـــحأ كـــل اًدويق يبح نـــم لعـــجأ نأ دـــيرأ T ينكلو
 T نكـلو ً،أطـخ ينيمهفت T كوجرأو ،كـحارـس قلطأ اـنأ ،ةيـضاvا Nنسـلا لـك اهتلبـك
.كلذ نم رثكأ ينيرظتنت ن+ يعاد

 هذـهب هآرو ةـفرغـلا رمـع لـخد .هينيـع نـم ليسـت هـعومدو اهيـلإ ثدـحتي يلع ناـك
:لاق مث هيلإ رظنو ريرسلا فرط ىلع سلج ،هنم برتقاف ةلاحلا

.مزُهت Tأ مهvا نكلو ،لاجرلا يكبي نأً ابيع سيل  ،يلع -
 .رخ�ا دي ىلع امهنم لك دش  .اهحفاص يذلا رمع ىلإ هدي يلع دمف
:يلع هل لاق
...ةميزهلا عومد تسيل هذه ،رمع اي -
 ىضم يتلا ةـــلوخ عم حرفـــت نأ عقوتت تنـــك دقـــف ،طبحـــم كـــنأ فرـــعأ ،فرـــعأ -

 دقـل ،ن�ا ققحتي مـل كملـح نكـلو ،كـل قح اذـهو ،تاونس سمـخ كـل اـهراظتـنا ىلع



 ءاــج اــمدنــع اــهدTوأ لبقتــسمب ملــحت تــناــك ةينيطــسلف ّمأ مــك !!يلع اــي هآ ،لــجأــت
 ناــك ينيطــسلف مــك !؟بارــس ىلإ اهملــح اولوحو اــًماــع Nعــبرأ لبــق ددــجلا راتتــلا
 اــهارــي نــل ةدوعب ملــحي تاتــشلا يف اًدرــشم راصــف هــترايــب لاقــترــب ينجي نأ ملــحي
...مك !؟دعي ملف اهجوز ةدوعب ملحت تناك ةجوز مك !؟هتايحب

:يلع هعطاق
- T انـه تيقـب ينن+ عمدـلا فرذأ مـل ،لوقت اـم لـك فرـعأ ،رمـع اـي فرـعأ ،لمكـت، 

 اهنكـــل ،بابـــشلا لـــكو ،يعيرزـــلا ميلـــسو ،راطنـــق ريمـــس عمو ،كعـــم يننأ ينيفكي
 تأطـخأ لـه ىرـت ،اهـمpـحأو ،اهـلايـخ يف ةيـناسـن=ا رـعاشvا اهيـف قلطنت تاظـحل
؟ةلوخب تطبترا امنيح

- T كــكراشــت يهو ،ةــعانــق نــع نــطولا ةبــيرــض عفدــت كــنإ ،ئطــخت مــل ،يلع اــي 
.ناميإ نع ةيحضتلا

؟لدابتلا يف لمأ يقب له ؟رمع اي ىتم ىلإ ،نكلو -
.باوب+ا ىلع ةقفص كانه نكت مل تاونس سمخ لبق امتنرتقا امدنع -
 هارأ ؟دــــيدــــج لــــمأ يتأيــــس ىتمف ،لــــم+ا كــــلذ رظتنــــن نحــــنو تاونس سمــــخ -

.اًدعب رثكأ لم+ا ىرأ ةريخ+ا تاونسلا يف ىرج ام دعبف ،اًديعب
؟يلع اي ريثكلا ريغت له -
 ةروثلا يف ةوخ=او ،نانبـل تلتـحا ليـئارـسإ .ريغـت ءيش لـك ديفـيد بـماـك دعـب -

 ...عراصتـــت ةينيطـــسلفلاو ةيـــنانبلـــلا لـــئاصفـــلاو ،نوفلتخم نوينانبلـــلاو ،اولتاقـــت
؟لم+ا قيرب نيأ

.ًابيرق لاز ام -
:هثيدح عبات مث رمع كحض
.رجح ىمرم ىلع :تافرع لوقي امك -
 يف طقسيــف اهيلــع رقتــسي اــًـــــضرأ دــجي T هتــمر اذإ ٍدــي يف تاــفرــع رــجح نأــك -

.رحبلا
.Nطسلف رحب هنإ -
.ينيساوت كنإ ،رمع اي كلؤافت ينبجعي -
.اهيلع كقلق نم رثكأ كيلع ةقلق ن�ا ةلوخ نأ دكأتم انأ -
.ةرايزلا مويل قاتشم انأ مك -
 نــك ،كقلقــب اــهرعشــت T ،بعــص عضو يف نوكتــس ،اهتمــيزــع دــشت نأ لواــح -

 ،دومصلاو ،ناوفنعلا زـمر لـب ،طقـف اهـمpـحأ سراـف دعـت مـل تـنأ ،اهـماـمأ اـًّيوق اًــمـئاد
 اــهرظتنــت ةولــح ةملكــبو ،ةضــيرــع ةــماستــباــب اهلبقتــسا ،ةايحــلاو ،لــم+ا اهــل تــنأ



.كنم
- T طقــف تــسل رمــع اــي تــنأ ،ةعــئارــلا كــتاملكــل اًركــش ،دــيرــت امــك نوكأــس ،قلقت 

 يذـلا ةفـطاعـلا ءفدو ،نانحـلا انحنمـي اًريبـك اــًخأ كارأ ينأـك ،انمهلـم تـنأ ،اـندـئاـق
!؟انعم نكت مل ول نوكنس فيك يردأ T ،ريسأ لك هنع ثحبي

.عيمجلا ىلع يناحلا ب+ا نوكتس كنأ قثاو انأف نكأ مل ول -
:لاق مث ةفرغلا راطنق ريمس لخد ةأجف
؟يسايس عامتجا كانه له -
:يلع هل لاقف
- T، T لاعـت ،ءيشلا ضعـب طبحـم يلع ،لدابتـلا رـمأـب شـقانتـن انـك ،ريمـس اـي 

.سلجاو
:يلعل ريمس لاق
- T دومصلا ةمــــحلم اًــعــــم عنصن نأ اــــنردــــق ،اهعــــم كــــفرــــجت نأ حاــــيرلــــل كرتــــت، 

.انتمأو انبعشل قرشvا هجولا نوكنو
:ًابعادم لاق مث تمص
 اذاv .يقنلا ءاوهلا نـم pًيلـق مشـنو ةروفلا لغتـسن انـعد ؟انتبحـص تللـم لـه -

.ةحاسلا ىلإ انب ايه !؟انه متنأ
:رمع لاقف
.انب ايه -



)٢٦(

 ،هعـــباـــصأ ىلع تدـــش ،ةرارـــحب ةيلـــع تملـــس ،لدابتـــلا دعـــب ىلو+ا اهـــتراـــيز يف
:هل تلاق ،اهتعمد يفخت نأ تلواح

.ةمداقلا ةمئاقلا سأر ىلع نوكتس -
.ناجسلاو رس+ا رهق لك لمحتل اًدعتسم نوكأسو ،اًمئاد كارأ نأ مهvا -
:تلاقو هيلإ همأ ترظن
.اًمئاد �اب كلمأ لخ .لم+ا دقفت T نكلو ،ينب اي كولذخ دقل -
- T إ هلإT ا�.
.�ا لوسر دمحم -
 .قداـص همـعو ،ةـلوخو ،باـحرو ،ديعـسو ،م+او ،ب+ا ؛ةرـضاـح اهلـك ةرـس+ا تـناـك

 روضحلا ضعـب لـجس يذـلا ريمـس هبـناجـب ناـك ،ةلـيوط ةدـم ذنـم رضحـي ةرـم لو+
.هتمئاق ىلع مهءامسأ

:ريمسل اًهجاوم ناك يذلا ديعس لاق
.ءايوقأ مكديرن ،مكرسأ لوطي نل ،بيرق مداقلا لدابتلا -
:اًمستبم هل لاقف
- T طـسلف ءادـف انلـك ،ةيـلاـع انـتاـيونعم ،ريخـب نحـن ،انيلـع اوقلقتN، تئـج دقـل 

 نكـلو ،ةظـحل لـك يف ةداهشـلا عقوتأ تنـك .اـهرـيرـحت لـجأ نـم pًـتاقـم Nطـسلف ىلإ
.مكار+ يلعو رمع عم نوكأ نأ ءاش �ا

:pًئاق لمكأ مث ،رصنلا ةراشإب هل راشأو
 اـم تومت نـل اهنكـلز ،ةدـيدـج لاكـشأـب رـهظت دـق ،مزـهنت نـل ةـمواقvا ،رصتننـس -

.انضرأ ىلع اًمثاج لpتحTا ماد
 اوناـــكو ،ةـــيوق هـــباصـــعأ تـــناـــك ،ةيـــسامـــحلا هـــتاملـــكو ريمســـب ةرـــس+ا تلغشـــنا
 ةينيطـــسلفلا ةـــمواقvاـــب قحتلا يذـــلا دينعـــلا ينانبلـــلا ريـــس+ا كـــلذ ،هـــب Nبجعـــم
 سكــياــس( تاميسقــت نأ دــكؤيلو ،لpتــحTا دــض يبرعــلا مدــلا ةدــحو كــلذــب ققحي
.ًائيش بوعشلا مpحأ نم ريغت T )وكيب

:هعم ثيدحلاو ريمس تاملكب له+ا لاغشنا ةرمغ يف ةلوخل يلع لاق
 ررــحتلا نوكي نأ فاــخأ ؛ةراــيزــلا ءاهتــنا لبــق اًئيــش كــل لوقأ نأ دــيرأ ،ةــلوخ -

 ،اهــلوقأ فيــك يردأ T ؟...كــيأر اــم ،بارــس درــجم نوكي نأ فاــخأ !اًديعــب رــس+ا نــم



...نل امبر يردي نم ،هرسأ لوطيس ريسأ عم كسفن تطبر كنأ رعشأ ينكلو
:ةعرسب هتعطاق
- T يلع ،لمكت، T يبيبح اي لمكت.
:هل تلاق مث pًمأو ًاّبح عشت اهنويعو هيلإ ترظن
- T لمكــت، T اهلقــت، T، ىلإ كمــضأو اــًموي كقــناــعأــس ،يقتلنس ،ررــحتت فوس 
 .©غـلاـب رعشـت نأ كـل حمسأ Tو ،كنـع لزانـتأ نـلو ،ةـعانـق نـع كـترتـخا دقـل .يردـص
...ةرايزلا يف كتيؤر ينيفكت !؟ةديعس ريغ يننإ لاق نم .كعم ةديعس انأ

:تعبات مث تتمص
 ،ميعنـلا ةنـج يف يننأـك رعـشأو ،ءودـهلاو ةنيكسـلاـب رعـشأ كارأ اـمدنـع ،يلع -

 ىنعم T كـنودـب يتايـح .ةـمداقـلا ةراـيزـلا يف كـب ءاقلـلا لـمأ ىلع Tإ شيـعأ T اـنأ
 ،كتــيؤر نــم ينعنمي كرــسأ ،ةميــق اهــل لعــج نــم تــنأو اــهانعــم تــنأ ،ةميــق Tو ،اهــل
 ،شـيورد دومـحم وأ ،ينابـق رازـن ةـيرعـش يدـل تـناـك ول ،كبـح نـم ينعنمي T هنكـلو
.يدئاصق لمجأ كيف تبتكل

 تدـــشو ،اهعـــباـــصأـــب اهتحـــفاصـــف يدـــيدـــحلا كبـــشلا Nـــب نـــم هعـــباـــصأ يلع دـــم
 يذـلا اـهدـي فـك سـحأ ،اهعـباـصأ لكـب سـحأ ،هتقـناـع اهـنأـك رعشـف ،ةرارـحب اهيلـع
:اهل لاق .هل هلقت مل ام لك اهيف سملي ناك ،هعباصأ سوؤر قوف هتررم

...نكلو -
.نكلو نودب -
.كبحأ ،ةلوخ اي كبحأ -
.فخت Tو اهلق ،اًضيأ انأو -
:ةعرسب لاق مث يلع مستبا

.كبحأ ،كبحأ ،كبحأ -
 دـيدـح ىلع اهفصـن ةلبـق اعبـطو اهيتفشـب هتلـباقـف نابضقـلا وحن هيتفشـب مدقـت

.نابضقلا
:ةلئاق باحر تقّلعف ،له+ا هبتنا

.قاشعلا ىلع ينيع اي ،ينيع اي -
:تلاقو ةلوخ تكحض
.ةيرح قاشع نحن -
:همأ تلاقف
.دحاو تيب يف ةلوخ عم كارأو ،ًابيرق ررحتت نأ �ا وجرأ -
:ديعس م+ لاقف مهبناجب مساقلا رمع ناك



 يف يلع .كنضـــح يف يلع نوكيس اًبـــيرـــق .ديعـــس مأ اـــي كراظتـــنا لوطي نـــل -
 ،انلغشــي اــم يه مــكرابــخأ ،متــنأ مهvا .ةدــحاو ةلــئاــع رــس+ا يف انــه نحــن ،انــنويع
 ةريسvاو ،سوؤرـلا وعوفرـم ،نودـماـص ،مهنـظ نسـح دنـع انـنأ انبعـش ءانـبأ اوغّـلب
.ةرمتسم



)٢٧(

 .ةدعاص باحر تناك امنيب لجع ىلع رجفلا ةديرج رقم نم نارمع لزن
:اهل لاق
؟ن�ا ةلوغشم تنأ له -
- T، قلق كنأ ودبي ؟ديرت اذام.
 انيلــــع ةرــــهاســــلا باــــب يف ليلــــق دعــــب جرختــــس ةريســــم كانــــه ..يب يقحلا -

.شيجلا اهقرفي نأ لبق اهريوصت
؟ةبسانvا ام -
.pيتاشو اربص ةرزجم ىركذ مويلا ؟تيسنأ -
.انب ايه ًانسح -
:اهل لاق .ةريغص ليجست ةلآو اريماك لمحي ناك
.اهروصأس انأو تاءاقللا يلجس تنأ ،ليجستلا ةلآ يلمحا -
:هتلأسو ،لجسvا تلمح
؟ةريسvاب تفرع فيكو -
:اهل لاقو مستبا

 ،ةعـساو تاـقpـع ةكبـش ىلإ جاتحـي انلمـع كـل تلـق ،ةنهvا رارـسأ هذـه ،باـحر -
.اهعم لماعتأ يتلا رداصvا نم ةقثلا اهنم مه+او

؟ينع اهيفخت اذهل -
:لاقو اهيلإ رظن
 Nيـفاحصـلاـك تـسل اـنأ ،مويلا كـب تنعتـسا اذـهل ،اًئيـش كنـع يفخأ T ،باـحر -

.نيرخ�ا
!؟رئاث يفاحص -
؟ةفاحصلا قشاع -
.كلذ لوق نكمي ...ممم -
؟رخآ ًائيش قشعت كنأ ودبي -
؟كلذب Nّكشتأ -
.دعب ًائيش فرعأ مل نكل -
:لاقو اهيلإ رظن



.باحر قشاع -
؟ةدحاو ةرم باحر -
؟ةجرد رثإ ةجرد ملسلا دعصأ نأ بجي لهو -
.روهش ةدع ىوس انفراعت ىلع رمي ملف ،عقت T يك -
.نمزلا عم قابس يف نحن ؟ماوعأ ةدع نوكت نأ بجي لهو -
 ؟بحلا يف ىتح -
.بحلا يف ىتح -
 ،Nطـــسلف مpـــعأ تعـــفر ،كانـــه نوعمـــجتي ةبلطـــلا ناـــك .ةرـــهاســـلا باـــب pـــصو

 لاــجر مهــمدقتــي طابــس+ا باــب ةربقــم هاجــتاــب ريــهامــجلا تــكرــحتو ،ءادوس مpــعأو
.نويحيسمو نوملسم نيد

:نارمع اهل لاق
 يدقفــت نأ كاــيإ ،شيجــلا انمــجاــه اذإ قارتــفpــل رطضــن دــق ،لمعــلا أدــب باــحر -

 ضعــــب هيــــلأــــساو كانــــه ةــــمركــــع خيشلا ىلإ يبــــهذا ،كنــــم هورداصــــي وأ لجسvا
.روص ةدع هل طقتلأس انأو ،ةبسانvاو ةريسvا نع ةلئس+ا

 ةــطرــشلاو شيجــلا تارايســب تئــجوف ىلو+ا ةربقvا ىلإ ةريسvا تلــصو اــمدنــع
 مدختـست مـل ةيملـس ةريسvا تـناـك ،مpـع+ا يلماـح نوقحpـي ةـلايخـلاو ،اـهرـصاحـت
 ىلع نومـجهي دونجلا ضعـب نارمـع ظـحT ةأجـف ،اـهومـجاـه دونجلا نكـلو ،فنعـلا
 اهــــبرضــــب اوؤدبــــف ،مهتــــمواقــــف ،اهنــــم هوعزنيــــل ينيطــــسلفلا ملعــــلا لمــــحت ةأرــــما
 اولاهـناـف ضوهنلاـب اـهدـعاسيـل نابـشلا دـحأ بـهف ،ضر+ا ىلع تطقـس ،يصعلاـب
 هقحلـف دونجلا دـحأ هيـلإ هبتـنا ،تاطقلـلا كلـت لـك روصي نارمـع ناـك .برضـلاـب هيلـع
 هيـلإ يطرـشلا راـشأـف ،ةدشتحvا ريـهامـجلا Nـب برـه هنكـلو ،هنـم اريـماكـلا رداصيـل
 نـيأ نكـلو ،اريـماكـلا رداصيـل هيلـع ضبقـلا يف هدـعاسـي نأ هـل ليـمزـل ةـيربعـلاـب لاـقو
:اهل لاقف باحر حv ةأجف ،بناج لك نم مهرصاحي شيجلاو بهذي

.هريس عبات مث ،كبيج يف هيعض ،ملفلا يكسما ،ينقحpت ةطرشلا -
 هوكرـــت مـــث ،هوبرـــضو ،هنـــم اريـــماكـــلا اورداـــص ،هوكسمأ ىتح هـــنوقحpـــي اولظ

.هسأر نم ليسي مدلاو ضر+ا ىلع اًّيمرم
:اهل لاقف ،باحر هنم تبرتقا

.كعم ملفلا ىلع اورثعي نأ لبق يبرها -
؟فزنت ككرتأ له -
- T ا ىفشتسم ىلإ يننولقنيس بابشلاف ،يفاختvدصاق.
 ،هبــناجــب نويفاحصــلاو دــصاقvا ىفشتــسم يف هسفــن نارمــع دــجو ةــعاــس دعــب 



.رجفلا ةديرج يف Nلماعلا ضعبو
:مهدحأ هلأس .كادف اريماكلا ،ةمpسلا ىلع � دمحلا -
؟ملفلا برهت نأ تعطتسا له -
.اًمستبم هسأر زه
؟فيك -
.ةنهvا رارسأ -
.ءافشلا هل اونمتو ،اًعيمج اوكحض
:ةريغص درو ةقاب لمحت باحر تلخدف ،بابلا حتف ،تاعاس دعب
.ةمpسلا ىلع � دمحلا -
؟ًاvاس ملفلا لصو له ،كروضحل اًركش ،باحر -
!؟ولو -
؟ةطرشلاو شيجلا زجاوح لك هب تقرتخا فيك -
:هل تلاقو تكحض
.اهاهاه ،ةنهvا رارسأ -
.ةأرجلا هذهب كنأ ملعأ نكأ مل -
؟ةأرما ينن+ -
:لاق مث كحض
- T، دعب ةيفاكلا ةربخلا يبستكت مل كن+ نكلو.
؟ن�ا يب كيأر تريغ لهو -
 طيحـت يتلا دويقلا هذـه لـك دـض اـنأ ،ةأرvا نـم يفقوم Nـفرعـت تـنأ ،ديـكأتـلاـب -

 ،لــجرــلا لثــم اهــتايــح سرامــتو ،لمعــتو ،اهــيأر نــع رّبعــت  نأ يف قحلا ةأرملــل ،اهــب
.اهتايح كيرش رايتخا قوقحلا كلت سأر ىلعو

:عبات مث تمص
 اـــم لـــك ،اهيـــتأـــي ىتح اهـــمpـــحأ سراـــف رظتنـــت ةأرvا نأ اـــندpـــب يف انتلكشـــم -

 ،هـلأسـت نأ اهـل قحي T ،اهـل مدقتيـف اهـب بجعـيو اـهارـي هلعـل هـهابتـنا ريثـت نأ هلعفـت
 نأ بجـــي نـــم وه لـــب ،جاوزـــلا ىلع لـــجرـــلا ةأرvا لأســـت نأ راعـــلا هـــنإ ،هشـــقانـــت نأ
.كلذب اهحتافي

:اهلأس مث اهيلإ رظنو هسأر زه
؟لاجvا اذه يف فلختلا ةمقب نيرعشت Tأ -
:هل تلاقف
 ىلع مــتدرأ ىتم انــنوررــحتو متئــش ىتم دويقلا يف انــنوعضت لاــجرــلا متــنأ -



.لجرلا عمتجv ةنيهر تلاز ام ةأرvا عقاولا يف نكلو ،رعشلا دئاصق يفو ،قرولا
- vاذا T ؟اهديق مطحت
 ءاســــن كانــــه ،ةــــلوهسب هميطــــحت نكمــــي T ،ساــــق ديقــــلا نكــــلو ،لواحــــت اهــــنإ -

.هنم دب T ردق هنأكو دويقلا كلت نبذعتسي
!؟نكيلع انترطيس مكحن اننأ يلوقت نأ نيديرت له -
.مهميمصتو لاجرلا جاتنإ نم انسبpم ىتح ،انتايح نوؤش لك يف -
.اًعم اكحض ،اه اه اه
 هــجاوأــس يننأ دقتــعأ تنــك .يراكــفأ Nلمــحت كــنأ كعــم ثدــحتأ اــمدنــع رعــشأ -
 ،يلإ كـقاـس ردقـلا ..نكـلو ،ةايحـلا يف اهعـم يقتلأ ةأرـما ىلع روثعلا يف ةـبوعص
؟...انملح ققحتي ىتم ىرت .يقيرط يف كقاس وأ

؟ملح يأ ؟انملح -
.دحاو تيب يف دصقأ ؟اًعم نوكن نأ يف انملح -
.ةيافكلا هيف ام ضعب ىلإ فرعتن مل كل تلق -
- vكـلذـك اـنأو ،ةيعـماجـلا اهتـسارد تـهنأ ةجـضاـن ةاتـف تـنأ ؟انصقنـي اذاـم ؟اذا، 

.حيحصلا قيرطلا ىلإ اندشري نم ىلإ ةجاحب انسل
 مـــل ،لـــشفلا ىلإ يهتني نـــلو ،موديـــس هيلـــع مدقـــن اـــم نأ Tًوأ عنتقن نأ دـــيرـــن -

...يفكي امب ينفرعت ملو ،اًديج كفرعأ
:pًئاق اهعطاق
 بابـــشلاـــك تـــسل اـــنأ ،كـــتايـــح ليـــصافـــت لـــك فرـــعأ نأ اًــمهـــم سيـــل ...باـــحر -

 ليــصافــت يف ققدــي نأ لــجرــلا ىلع اذاv ،تــنأ امــك ن�ا تــنأ ينمهي اــم ،نــيرــخ�ا
 نأ امـــك ،كـــصاصتـــخا نـــم قبـــس اـــم ؟هـــكpـــمأ نـــم اًـكلـــم نوكتـــس اهـــنأـــك ةأرvا ةايـــح
.يصاصتخا نم يتايح يضام

 ماـــمأ ةـــلوسعvا ثـــيداـــح+ا نوقلطيو ةـــيادبـــلا يف نولـــهاستـــي اًــمـــئاد لاـــجرـــلا -
.دويقلا ماكحإو ددشتلاب نوؤدبي دعب اميف نكلو ،ءاسنلا

؟فيك -
 جوزـت اذإ لـجرـلا .ةأرـما فصـن اهـنأـك اـندpـب يف ةقلطvا ةأرvا لـماعـت فيـك رظـنا
T إ ثحبيT ا نعvهريغ اًّباش فرعت مل يتلا ءارذعلا ةأر...

:لاقو اهعطاق
 روثأو ،ةهــــفاتــــلا تاداعــــلا كلــــت لــــك ضــــفرأ اــــنأ ،سانــــلا ءTؤهك تــــسل ينكلو -
.لاجرلا عمتجم داقتنT ضرعتأ ينلعج ام اهدض اًمئاد تنكو ،اهدض

؟ةقلطم ةأرما جوزتت نأ نكمم كنإ يل لوقت نأ ديرت له -



.بحأ نم تدجو ينكل ،اهبحأ تنك ول -
؟ىرت اي نمو -
.تنأ اهنأ Nفرعت ،باحر -
؟ةقلطم ةأرما باحر تناك ول اذامو -
:لاقو كحض -
.ةقلطم ةأرما تناك ول ىتح ؟يناحتما نيديرت لهو -
؟يلاعفنا ثيدح درجم وه له -
.دعب ينيفرعت مل تنأ ،قدصلا هنإ pك -
.انرارق ذاختا لبق رظتنن انعد كل لقأ ملأ -
.ن�ا لبق اًديج ينيفرعت مل دصقأ -
!.....نارمع -
.كيلإ ةجاحب انأ ،باحر -
؟رعشت فيك ؟ن�ا ريخب تنأ له-
 يف تحجـــن كـــنأ ديعـــس ينكلو ،قاـــهرإو بعتـــب رعـــشأ ،ةطـــسوتم ةـــباـــص=ا -

؟ةيvاعلا تTاكولا ىلإ روصلا تلسرأ له .ملفلا بيرهت
.ءاسنلاب نوقثت T متنأ ؟تيأرأ ؟ةيفاحص تسل يننأك -
:لاق مث  مستبا

.ىدس بهذي مل يدوهجم نأ نئمطأ نأ تدرأ نكلو ،pك -
.ن�ا كدحو كدوهجم دعي مل -
:لاق مث ،هيبجاح كرحو ،بجعتب اهيلإ رظن
 انتـــقpـــع ةحـــتاـــف هلعـــل ،ةمهvا فصنـــب تمـــق دقـــل ،كرتشvا اـــندـــهج هـــنإ اقـــح -

.ةكرتشvا
.ةناوطس+ا سفن ىلإ تدع -
 Tو حابـص لـك اهـعامـس بحـن يناـغ+ا نـم مـك ،باـحر اـي ةليمـج ةـناوطـسأ اهـنإ -

.كلذك سيلأ ؟اهّلمن
.نمز دعب اهّلمن امبر -
 حبصت اهــن+ ربــكأ ةيمــهأ تبــستكا ةمــيدــق تحبــصأو نــمزــلا اهيلــع رــم املــك -

 ةمــيدقــلا راــث�ا نــع سانــلا ثحبــي فيــك نــيرــت Tأ ،ةمــيدــق مpــحأو ةرــكاذ نــم اًءزــج
!راعس+ا ىلغأ اهب نوعفديو

!نارمع اي اًّيفاحص دعت مل -
.هلايخ عستي ،كعم لمعي نم -



؟...ةمهلم تحبصأ له -
.ءيش لك عسي يذلا عساولا ينوكلا ءاضفلا تنأ -
.غلابت تنأ نارمع -
؟كتايح يف دحأ ®َمث له ؟اذاN، vبرهتت تنأو -
- T نارمع اي... T دحأ.
...له ؟Nضفرت اذاv اًذإ -
- T و ،لهT ركبم جاوزلا يف ثيدحلا نأ دقتعأ انأ ...ْلَم.
؟رظتنن اذامو -
.رثكأ ضعب ىلإ فرعتن نأ -
.كنع تفرع امب ٍفتكم انأ -
:pًئاق لمكأف .ْتتمص
.جوزلا معِن نوكأس ..كيلإ ةجاحب انأ ،يددرتت T كوجرأ ،باحر -
...ىرت -
؟لوقلا نيديرت اذام ،يلمكأ -
:هلوق ديرت امع تعجارت اهنأك تتمص
.ثيدحلل تقولا نم عستم نوكيس ىفشتسvا نم كجورخ دعب -
...ةقpع ىلع كنأ ودبي ،ينم Nبرهتت تنأ -
.دحأ عم ةقpع يل سيل كل تلق -
؟برهلا اذاv اًذإ -
:هتعطاق
.ضفرأ ملو قفاوأ مل يننأ ركذت -
؟ةيدامرلا ةقطنvا يف -
 ،نارمـع ىلع اوملـس ،درو ةـقاـب لمـحي نابـش ةـثpـث لـخدو حتف ،بابـلا قرـط ةأجـف
:ةمpسلاب هوأنهو هوقناعو

.لطب اي ةمpسلا ىلع � دمحلا -
.راجنلا باحر ةديرجلا يف يتليمز مكفّرعأ .مكملسي �ا ،اًعيمج مكركشأ -
؟رجفلا يف ةديدجلا ةيفاحصلا -
.ن�ا ىلو+ا ةيفاحصلا -
:اهل لاقو باحر ىلإ رظن
.رمس+ا ناندعو ،يتولاكلا دمحأو ،شيعي دهج :بعشلا ةديرج نم يئpمز -



.انفرشت -
:تلاقو ةصرفلا تلغتسا كلذ دعبو ،اهيلع اوملس
.ةديرجلا يف لمع يدل مكنذأتسأ -
:اهل لاقو هسأر نارمع زه
.اًدغ كارأ �ا ءاش نإو ،كروضحل اًركش -
 يدوع يل لوقي هــنأــك ؟اًدــغ ...اًدــغ كارأــس ،اهلــخادــب ددرــت يهو ،ترداــغو هتــكرــت
 ؟جاوزلــل ةدعتــسم اــنأ لــه ..جاوزــلا ؛اهسفــن ةــناوطــس+ا يلع رركــي نأ دــيرــي ،اًدــغ
 تيشــفأ دــق اــهدنــع نوكأ ؟هــيأر نــع لدــع ول اذاــمو ؟هــل فرتــعأ لــه ؟جوزــتأــس فيــك
 لاـجرـلا فرتعـي لـه ؟هـل فرتـعأ نأ بجـي سـيرـع ينءاـج املـك لـه ؟سانلـل يرارـسأـب
 تنـك تـنأ ،لـجر عم ةـقpـع ىلع ينوكت مـل تـنأ باـحر نكـلو ؟ءاسنلـل مهيـضاـم نـع
 ..نكــلو،،قاروأ Tو ،تpجــس T ،فرعــي دــحأ T ؟كــلذ يفن Nعيطتــست لــه ،ةــجوزتــم
 نكـلو ،جاوزـلا ضـفرأ اذـهل ؟ةيـجوزـلا ةـقpعـلا يف قدصـلا نـيأ ..قدصـلا ؟اذاـم نكـل
 ىلإ .كنـــع لأســـت نpـــف مأو كبطـــخي نpـــف ءاـــج :يل لوقت امـــئاد يمأـــف ؟ىتم ىلإ
 لـه ،عوضوvا بـعوتـسيس ررـحتم باـش هـنأ ودبـي نارمـع ؟كاذو اذـهب عرذـتأـس ىتم
 توميس ةـجوزتـم تنـك يننإ نوذأملـل تلـق ول نكـل ؟ن�ا مـيدقـلا يجاوزـب هـل فرتـعأ
 مومهلاــــــب لقثــــــم يسأر !فرــــــعأ T !أطــــــخلا نــــــم حصلا نــــــيأ فرــــــعأ T .اًرــــــهق يبأ
.نازح+او

 ىلإ ةهجتــم ةرايســلا تبــكرــف ،دوماعــلا باــب -روطلا ةرــجأ ةرايــس اهنــم تــبرتــقا
.دوماعلا باب



)٢٨(

 لقنيـس هـنأ )1( مـقر هتـفرـغ يف مـساقـلا رمـع ربخيـل ءاسvا يف لقتعvا لثمـم ءاـج
 ةـحرقـب بيـصأ دقـف ،ةدعvا يف مTآـب رعشـي رمـع ناـك .جpعلـل ةلـمرـلا نجـس ىلإ اًدـغ
 دـــيرـــت ،هنـــم ماقتـــنTا دـــيرـــت ؛هـــجpـــع يف لـــطامـــت ةراد=ا نكـــلو ،جpـــع ىلإ جاتحـــت
 يف اًدـئاـقو ،اًّينـطو اًزـمر هيـف نورـي نـيذـلا ىرـس+ا ماـمأ رـسكنيل هـتاـيونعم ميطـحت
 اًـقـيدـصو ،عيمـجلا نـم اـًبوبحم ناـكو ،ماعطـلا نـع ةريثـك تاـبارـضإ يف كراـش ،رـس+ا
.ةيسايسلا تاهاجتTاو تارايتلا لكل

 لـــــك يف هـــــنولقني دقـــــف ،دوعيس ىتم هيـــــف رـــــفاسvا فرعـــــي T ،نجســـــلا وه كـــــلذ
 ضارــم+ا دــيزــي ،ىفشتــسم هنــم رثــكأ نجــس وه ،ةلــمرــلا نجــس ىفشتــسمو ،ةظــحل
 يف دوجوم هـــنأ راوزـــلا قيرـــط نـــع هلـــهأ اوربخـــي نأ مهغلـــبأ .اهجـــلاعـــي امـــم رثـــكأ
.ةلمرلا نجس ىفشتسم

 )ناـف( عون ةـطرـش ةرايـس يف اديقـم اًديـحو لقـنو هيلـع يدون رـكابـلا حابصـلا يف
.ةلمرلا ىلإ

 هــل اولاــق ءاــم نــع مهــلأــس املــكو ،ءاذــغ Tو ،ءاــم T ،راــح وجلاو ،ةلــيوط قيرطــلا
 سرـحو ةـطرـشلا لاـجرـف ،هـنوبذعـي مهـنأ فرعـي ناـك .لأسـي دعـي مـل ىتح ،ليلـق دعـب
 امـبر نـيذـلا نجسـلا سارـح نـم ةـسارـش رثـكأ ءانجسـلا لقـن نـع نولوؤسvا دودـحلا
 اًفنــع لــقأ اونوكي نأ ىرــس+ا Nــب نجســلا لــخاد مــهدــجاوت فورــظ مهيلــع ضرفــت
 مهتمهـم ءانجسـلا لقـن ةـطرـش نكـل ،مهنعطـب مـهدـحأ مايـق نـم مهـتايـح ىلع اـًفوخ
 اًــمــئاد ىرــس+او ،ةــيراــن ةحلــسأــب نودوزــمو ،رــخآ ىلإ نجــس نــم ىرــس+ا لقــن طقــف
.درلا وأ ةمواقvا نوعيطتسي T نوديقم

 ةرتـف لـك ،لاحـلا كلـت ىلع ترـم تاـعاـس ثpـث ،اـًقرـع ببصتـيو ،اـًّفاـج هقلـح ناـك
 ،هســــبpــــم ضعــــب هيــــف اًريغــــص اـًــسيــــك لمــــحي ناــــك .هصيمقــــب هنيبــــج قرــــع حسمي
 ،ياشــــلا سايــــكأ ضعــــبو ،نوجعvاو ،نانــــس+ا فيظنــــت ةاــــشرــــف ،فيظنــــت تاودأو
 .ريــغ T ءاــم ةرطــق طقــف ،ءاــم ةرطقــب ةرتفــلا كلــت يف ملــحي ناــك .ركســلا نــم pًيلــقو
.ريسلا نوعباتيو ،نوبرشي ،مهتجاح نوضقي ةظحل لك نوفقوتي اوناك

 نابضقــــب ةاطغvا ةرايســــلا كابــــش نــــم رظــــن ،ةلــــمرــــلا نجــــس ىلإ اريــــخأ اولصو
 ةرـم نـم رثـكأ انـه نـم رـم دقـف ،اًديـج هرـكذتـيو ،لـيوطلا نجسـلا روس ىريـل ةـيدـيدـح
 يف نوجسلا لكــل يزــكرvا نجســلا ،ةلــمرــلا نجــس انــه .رــخآ ىلإ نجــس نــم pًقنتــم
 نـم نهلـك نررـحت نأ دعـب ،ءاسنـلا نجـس ةرامـع ىريـل Nميـلا ىلإ تفتـلا .ليـئارـسإ



 لواحـت ن�ا اهـنأ دـب Tو ،نـهريـغ ليـئارـسإ تلقتـعا .1985 ماعـلا لدابتـلا يف رـس+ا
.نهلبق نك يتاوللا هتققح ام نفرعي Tو رس+ا ىلع تاثيدح نهن+ نهلTذإ

 ىلإ يدؤvا ةلــــمرــــلا نجــــس باــــب ىلإ تلــــصو ىتح اــــهريــــس ةرايســــلا تعــــباــــت
 نجــس نــم Nــلوقنvا زــجح اهيــف متــي فرــغ ةدــع دــجوي مسقــلا اذــه يف .ىفشتسvا
.ىفشتسvا ىلإ نيراvا وأ رخآ ىلإ

 نوفرتعـي T مهـن+ Nينـم+ا ةـفرـغ نوناجسـلا اهيمسـي ةـصاـخ ةـفرـغ ةداـع ىرـسVـل
 مـسا مهيلـع نوقلطي اـنايـحأو ،)ميـنوحتب( مهـنومسي ةـيربعـلاـبو ،برـح ىرـسأـك مهـب
.Nبرخvا يأ )مينpبح(

 تpقنتــلا مســق يف ،رــس+ا ةــفرــغ ىلإ هولقنو ،هدويق اوكف ،ةرايســلا نــم هولزــنأ
.مهسفنأ ىرس+ا ىدل ىتح يربعلا همساب رهتشا دقو ،)رافعvا( ةيربعلاب وأ

 رمــم ،ةيلــخادــلا ةراــن=ا ىلع دمتعــيو ةيــجراــخ كيــبابــش هــل سيــل ملظــم مسقــلا
 تاراـيزلـل ةـفرـغ ىلإ يدؤي بابـب يهتنت Nبـناجـلا ىلع بـتاكـمو ،فرـغ ةدـع ،قيض
 ىفشتسvا يف ةراـــيزـــلاـــب هـــل حمسي يذـــلا .نجســـلا ىلإ رمـــم مـــثو ،نابضـــق نودـــب
.ةرايزلاب هل حمس اذإ اذه ،نابضق نودب انه روزي

 بابـــشلا فـــقوو ،بعتـــلا هيلـــع اـــًيداـــبو هعـــم هسيـــك pًـــماـــح مـــساقـــلا رمـــع لـــخد
.هيلع نومّلسي اوؤدب ،ديدج مداق لابقتسT بابلا حتف املك مهتداعك

.ةحفن نجس ،مساقلا رمع -
.رمع بيبحلاب pهأ -
.ريثكلا كنع انعمس ،رمع خ+اب pهأ -
 هقــناــعو يحلاصــلا ديعــس همــسا نpقســع نجــس نــم بابــشلا دــحأ هنــم برتــقا
:pًئاق

!يمامأ تنأ اهو ،�ا ناحبس .كارأ نأ ىنمتأ تنك -
.ضرم لك ينع ففخي مكب يئاقتلا ،اًعيمج مكب pًهأ -
:مهل لاقو ،اًعيمج مهيلع ملس
 لاوط ةلفســـلا ضـــفر دقـــل ،مامـــحلا مادختـــسT رطضـــم اـــنأـــف ةظـــحل ينورذـــعا -

.ءاvا برشأ وأ مامحلا مدختسأ نأ قيرطلا
 ةرــــس+ا دــــحأ فرــــط ىلع سلــــج ،اًــمستبــــم ناــــك ،اًــحــــيرتــــسم داــــع قئاــــقد دعــــب
:مهل لاق..ةحفن نجس عاضوأ نع هنم نورسفتسي هلوح اوعمجتو

 ةقفــص دعــب هيــلإ تــلآ امــب ةــنراقــم ةــلوبقم تــناــك ةحفــن نجــس يف انــعاــضوأ -
 مــتو هيــف ىرــس+ا مظعــم نــع جرــفأو نجســلا عضو ريغــت نأ دعبــف ،ىرــس+ا لدابــت
 بـساكvا نـم ريثكـلا بحـس ةراد=ا تـلواـح ،ىرـخأ نوجس نـم ىرـس+ا ضعـب لقـن



 ،اــهرــمأــب Tإ لقنتــلا عنمو ،فرغــلا تاراــيز عنم لثــم ،اًـقــباــس اــهانققــح دــق انــك يتلا
 تاوطــــخلا نــــم دــــيدعــــلا اــــنذــــختاو ،اهــــل انــــيدصــــت عاــــضو+ا بيــــترــــت دعــــب اننكــــلو
 وكشن انــك .ىرــخأ قرطــب انمــجاهــت اهنكــلو ،اهــتارارــق نــع تعــجارتــف ،ةيــجاجتــحTا
 ريثكـلا لاـخدإـب حمست مويلا يه اـهو ،اهـب حومسvا داوvا ةلـقو ةـيذغتـلا ءوس نـم
 نأ اــندــيرــت ،انــل اهــمدقــت يتلا ءاذغــلا ةيمــك للقــت لــباقvا يفو ،ةيــئاذغــلا داوvا نــم
.انباسح ىلع انلكأ يرتشن

:لاقو نpقسع نم ريسأ مدقت
 دعـب ةـحارـلاـب نورعشـي ىرـس+ا نكـلو ،لضـفأ سيـل نpقسـع يف انعـضو نحـن -

.تاونسل ةعونمم تلظ نأ دعب روتسزنارتلا ويدارلا ةزهجأ ةزايحب حامسلا
:Nنج نجس نم رخآ قلعف
.انتحارب رابخ+ا عمسن انحبصأ -
.يناغ+ا ىتحو -
.عيمجلا كحض
 دــيدــجلا ريــسVــل اوحمسيل قرفتــلا ىرــس+ا نــم ةــفرغــلا شــيواــش بلــط كــلذ دعــب

 ىلإ ىرـس+ا دـحأ لقـن نأ دعـب هرـيرـس هـل ددـحو ،رفسـلا نـم بعـت دعـب ةـحارتـسTاـب
.رخآ ناكم

 ،ةـفرغـلا لوؤسم برتـقا .ىرـس+اـب جعت يتلا ةقيضـلا ةـفرغـلا يف بابـشلا قرفـت
 ةــــفرغــــلا ةــــيواز يف هــــب درفــــناو ،شــــيواــــش بقــــل ىرــــس+ا هيلــــع قلطي ةداــــع يذــــلاو
:ىرس+ا عضو هل درسي حارو ،ةيلفخلا

 ملـس دـقو ،ةينـمأ ةهبـش هيلـع يوامـحفلا نزاـم همـسا Nنـج نـم Nجـس انـيدـل -
 هتــقpــع عطق هــنأ يعّدــي رــخآ Nجــس كانــهو ،ةدوعلا ىلع قفاو مــث ،ةراد²ــل هسفــن
.ةبوتلا بلطيو تارباخvاب

:هل لاقو ،هسأر رمع زه 
- T اًعم رم+ا عباتنس ،قلقت.
:هيلع درف 
 طروتي نأ دــيرــن Tو ،ةفيفخــلا ماكــح+ا نــم انــه انلكــف ،ءيش لعــف عطتــسن مــل -

.مكحلا هل تارباخvا فعاضتف ريسأ يأ امهعم
 ةريبكـلا لامـع+ا نإـف ةداعـلا يفو ،ةنـس 27و دـبؤvا نجسـلاـب اـًموكحم رمـع ناـك

 ىرـــس+ا ءTؤه لثv اـــهدانـــسإ متـــي مهنـــم صاصتـــقTا وأ ءpمعـــلا  عم قيقحتلاـــك
 يف دـبؤvا مكحـلا ن+ مهيلـع اًئيـش رـثؤت T ةدـيدـج ماكـحأـب نوهجاوي اـمدنـع مهـن+
 لدابـت ةقفصـب رـس+ا نـم ررـحتلا وأ ،توvا ىتح نجسـلا هانعـم ىرـسVـل ليـئارـسإ



.ىرس+ا
 نـــم امهنـــع فرعـــي اًّيصخـــش ناـــكو ،Nـــسوساجـــلا نـــع تاـــمولعملل رمـــع عمتـــسا

 يوامـــحفلا نزاـــم اـــًـــــصوصخ امهنـــع رـــيراقـــت ىلع ةحفـــن يف وهو علطا دقـــف ،لبـــق
.ةينويهصلا تارباخvا خف يف تايتفلا ضعب طاقسإ يف رود هل ناك يذلا

 نــــع باــــت هــــنأ هــــل دــــكأــــف ،ميسنــــلا داؤف لو+ا سوساجــــلا عم ىقتلا ءاسvا يف
 يتلا ةطيسبـــلا رارـــض+ا لـــباقـــم دعتـــسمو ،ةـــناهvاو راعـــلاـــب رعشـــي هـــنأو ،هـــلامـــعأ
.هبنذ نع هيف رفكي لمع يأب موقي نأ ةروثلاب اهقحلأ

:لاقو رمع هيلإ رظن
.ًاناحتما هجاوتس اًقداص تنك نإ -
 فصــلا ىلإ دوعأ نأ ةطــيرــش ءيش يأ لمعــل دعتــسم اــنأ ،كــتراــشإ نــهر اــنأ -

.تدرأ نإ يطرش لتقل دعتسمو ،بلك ،ريقح ،هفات انأ .ينطولا
.باقعلل ىرس+ا لك ضرعيس يطرش لتق -
؟ديرت ام ينرم -
.لعفنس اذام اًدغ كملعأس ،ًانسح -
:هل لاق مث ،ىرج ام ىلع هعلطأو ةفرغلا شيواش ىلإ داعو هكرت
 نأ وجرأــف ،ةــفرغــلا ةــيواز يف يوامــحفلا نزاــم عم قيقحتلا ليلــق دعــب أدــبأــس -

 انـتوص عمسي T ىتح ديـشاـن+ا ضعـب نودـشنتو ةـمدقvا يف بابـشلا عم سلـجت
.دحأ

:مهل لاق ،ناجسلا ةكرح ةبقارمب بابشلا ضعب فلك
 ددعلــل Nــناجســلا روضح ءانــثأ برــهلاو ةــطرــشلاــب لاصــتTا نزاــم لواــح اذإ -

.جرخي نأ لبق هبرض بجي
:هل لاقو داؤف نم برتقا

 نزاـم لواـح اذإ ،ةـقpـح ةرفـش اهـنإ ،ةداحـلا ةـل�ا هذـه كسـما ؛ةمهـم لوأ كيـلإ -
.برهي هكرتن T نأ بجي نكلو ،كعم هبرضأس ،اهب هبرضا برهلا

.كرمأ -
.ثيدحلل ةيوازلاب دارفنTا هنم بلطو نزام نم مساقلا رمع برتقا
 ةـفرـغ يف وهف ،ءيش لعـف عيطتـسي نكـي مـل هنكـل ،هـل دعـي اًئيـش نأـب نزاـم سـحأ
 .طقـف اًــعـبرـم اًرتـم Nسمـخ نـع دـيزـت T ةـفرـغ يف اًريـسأ نوثpـث .ىرـس+اـب ةمـحدزـم
 نأ ةــفرغــلا زيمــي اــم .دراــب ءاvاو ،اًّدــج مــيدــق ،زيلــجن=ا تافلــخم نــم اهيــف مامــحلا
 ،رابـــــخ+ا لدابـــــتو ،فراعتـــــلا يف مهتـــــقو نوضقي ةفلتخـــــم نوجس نـــــم اـــــهءTزـــــن
.لئاسرلاو



 شـيواـش ناـك هعـم ثـيدـحلا أدـب اـمدنـعو ،نزاـم ىلع مّـلـس ،اَــملـقو ةـقرو رمـع لمـح
:روهشvا مهديشن نودشني اًعم اوؤدبو ةمدقvا يف بابشلا عمج دق ةفرغلا

 اناج ابايو اناجو اناج
اناج رادلا ىلع شيجلا
   امي اي يفاخت Tو
هنpعز ينوكت Tو 
 شيجلا اجأ موي يركذتو
ينوذخأ ليللا صنب
T مكعدوأ ينولخ   
.اناح لاقتعTا ةعاس 



)٢٩(

 ،ةـساردـلا يف اهـنوضقي ىرـس+ا ،ءودـهلا ةـعاـس وأ ،ةـلوليقلا ةـعاـس رـهظلا دعـب
 Tو اًـــسمــه اهيــف عمست T ماــت ءودــه ةــعاــس اهــنأ مهvا ،اـًنايــحأ مونلا وأ ،ةءارقــلا وأ
 دــــحأ T ،عيمــــجلا ىلع يرــــست ىرــــس+ا Nــــناوقو ،ماظنــــلا مرتحــــي لكــــلاــــف ،اًثــــيدــــح
 ةدايــــسو ىضوفلا ثيــــح Nــــيداعــــلا Nــــمرجvا نوجس فpخــــب ،اهــــقرــــخ عيطتــــسي
 ي+ ساــس+ا عجرvا عيمــجلا اــهدعــي يتلا لقتعvا ةنجــل هددــحت ماظنــلا .ةجطلبــلا

.فpخ
 .جpعلـل ىفشتسvا ىلإ لـحر يذـلا مـساقـلا رمـع عم ىلو+ا هتـفرـغ يف يلع ناـك

 مـث ةلـمرـلا نجـس مـث نpقسـع يف هـفرـع دقـف ،لدابتـلا ةقفـص دعـب مدـق+ا هقـيدـص هـنإ
.ةحفن نجس

 عم اــمدطــصاو ،تاــبارــض=ا لــك اــضاــخو ،لTذ=او رــهقلا فونص لــك اًــعــم ايــناــع
 يف نـيريـسأ مدـقأ .لدابتـلا ةقفـص جراـخ اـنوكي نأ امـهردـق ناـك اًريـخأو ،Nـناجسـلا
 .ةــــمداقــــلا لدابتــــلا ةقفــــص يف ررــــحتلا لــــمأ ىلع نــــيرــــخ�ا عم ناشيعــــي ،نجســــلا
 هنكـلو ،ةدوهعvا هتـعاـس فصـن هـتداعـك مانيـل يلفسلا رـيرـسلا ىلع يلع ىقلتـسا
 بـطاخـي هـنأـك لاـقو غرافـلا لـباقvا رـيرـسلا ىلإ رظـن .هينيـع نـم مونلا راـط .منـي مـل
 كـنإ ،دقـحو هوركـم لـك نـم كظفحـيو ،�ا كاـعريـل ،رمـع اـي ةـمpـسلاـب انـل دعتـل :اًرمـع
 ،ن�ا تـنأ فيـك فرـعأ T ،كـبايـغ يف غارفـب تـسسحأ دقـل ،قيدصـلا معـن ،خ+ا معنـل
.روم+ا ةرادإ يف كتربخو كتمكحب قثأ ينكل

 نجــس يف ناــك ،ةنــس 16 لبــق رــسأ اــمدنــع رــكذتــي ،هــسأر يف راكــف+ا بلقــي أدــب
 يف ىرـس+ا هلمـحتي مـل اـم لTذ=ا نـم اولمـحت نـيذـلا ىرـس+ا عئpـط عم نpقسـع
.ةيزانلا نوجس

 نـــم رثـــكأ ةـــحاســـلا يف عمـــجتلا نـــمو ،ةـــضاـــيرـــلا ةـــسرامـــم نـــم انـــنوعنمي اوناـــك
 يلاوح اهكمـس )يموج( اهـنومسي طاطـم ةعطـق ىلع ضر+ا ىلع مانـن انـك ،Nنـثا

 اًــمـئاد انـعpـضأ تـناكـف ،دـئاـسولا رـفوت مدعـل دـئاـسوك انتـيذـحأ مدختـسنو ،مـس 1
 انـنوعنميو ،انيلـع نودتعـيو ،انـب نوخرصـي اًــمـئادو ،ضر+ا ىلع مونلا نـم ةبعتـم
 يرــئاد لكشــب ريســلا اهــلpــخ انيلــعو ،اًّيــموي ةــعاــس ىوس فرغــلا نــم جورــخلا نــم
 ،لــيولا اهيــف انــقذ ،ماــيأ نــم اهــل اــي هآ .ةــيرــحب كرــحتلا عيطتــسن T ،اًــعــم Nنــثا لــك
 ماـنأ يذـلا جودزvا رـيرـسلا اذـه ،انـحافكـب اهيلـع انلصـح ةرـسأ ىلع مانـن ن�ا نحـن
 نـم مـكو ،اـنؤاعـمأ تـضاـخ تاـبارـض=ا نـم مـك !هيلـع لصحنـل ءادـهشلا انـمدـق هيلـع



!اهنع انبرضأ له+ا تارايز
 يلاوح رمتــسا اـــًــسرــش اــًبارــضإ ناــك 1970 ماعــلا يف نpقســع نجــس بارــضإ
 رداقـلا دبـع لطبـلا اـنديهـش �ا مـحر .اًــعيمـج تومن اـندـك ،يهلإ اـي .اــًموي Nسمـخ
 ةمظنv ةعــباتــلا ةينيطــسلفلا رــيرــحتلا تاوق لاطــبأ نــم لطــب ةزــغ نــم مــحفلا وبأ
 .بارض=ا ةعمعم يف دهشتسا ريرحتلا

 قاحــسإ ،مــحفلا وبأ رداقــلا دبــع ؛اــهدادعــت بعصــي ءادــهشلا نــم ةلــيوط ةلــفاــق
 وبأ مـــساـــق ،ةـــلود سيـــنأ ،طـــيرطـــشلا يلع ،ةوpـــح مـــسار ،يرفعجـــلا يلع ،ةـــغارـــم
 ررـــحتلاـــب يملـــح ققحأـــس يننأ مأ ؟اـــنأ نوكأأ ؟مداقـــلا ديهشـــلا نـــم ىرـــُت ...ركـــع
 كــــضرأ يف ءاــــيرــــب+ا بذعتــــي اذاv ،بر اــــي .اهــــناــــمرــــح تاونس نــــع ةــــلوخ ضوع+
.هدقفأ نل ..T ،لم+ا دقفأ نل !؟نومرجvا ،نولتحvا دوسيو

 .ويدارـلا ةزـهجأ كpتـماـب مهـل حامسـلا دعـب هارتـشا يذـلا ريغصـلا ويدارـلا لمـح
 اًثـحاـب تاطحvا بلقـي أدـبو ،اًدـحأ جعزـي T يك هـنذأ يف ةريغصـلا ةـعامسـلا عضو
.كانه رخآو ،انه ربخ نع

 مأ قاشـــــع نـــــم وهف ةينـــــغ+ا ىلإ عمتـــــسيل فـــــقو .موثلك مأ توص عمس ةأجـــــف
 اـهريـغ عمسي نكـي مـلو نجسـلا لبـق اهـعامـس دوعت دقـل ،هليـج ةـبرطـم اهـنإ .موثلك
 نـــم هذقنتـــل ن�ا هيلـــع لطـــت يه اـــه ،ةيليـــئارـــس=ا ةـــعاذ=ا ربـــع ةحفـــن نجـــس يف
ّمه همه ديزت يتلا هراكفأ نم هذقني نم ىلإ ناسن=ا جاتحي ًانايحأ ،هتTؤاست .اً

.بلق رهظ نع اهظفحو اهفرع ىقيسوv ةحارلاب رعش
.ليوط نمز ذنم اهعمسأ مل ،"يتايح لمأ" اهنإ �ا
:ينغت موثلك مأ
بح فلأ كايو بحلا شيعأ ينتلخ تنأ"
مرررررت مررررت
."ديدج نم كبحب هآ ،كبحب كيلإ ةرظن لك
 موثلك مأ عم ةينـغ+ا هرـس يف ددرـي ةـحارـلاـب رعشـي هـنإ ،اـًبرـط هـسأر كرـحي يلع

 :دحأ هعمسي نأ نود
.»كبحأ لضفاو ،ديدج نم كبحب هآ ،كبحب كيلإ ةرظن لك«
 تــناــكو ،اهيفتــك ىلع لدــسني اــهرعــش ناــك ؛اهتــماستــبا يف ةــلوخ هــماــمأ تءارــت

 .اهفلـخ ريطـي اـهرعـشو هوحن ضـكرـت تأدـب هـتأر اـمدنـعو ،هنـم راتـمأ دعـب ىلع فقـت
 دوعي مــث ىلعVــل اًزــفاــق كرــحتي ةوطــخ لــك عم اــهردــص ناــكو ،هبــعادــي ميسنــلا ناــك
 ،اهقـــناعـــي نأ دـــيرـــي ،اهنضتحيـــل اهـــل هيـــعارذ حتف .دـــيدـــج نـــم أدبيـــل لفـــس+ا ىلإ
:ن�ا موثلك مأ هلوقت ام اهل لوقي نأ ديريو،ةليوطلا نامرحلا تاونس ضّوعي



يركفو يبلق pم يبيبح اي كبح«
»يرمع ّلوطيو يليل ّرونب
 T ةوطـخ دعـب ىلع اهـنأ رعـشو ،هنـم تـبرتـقا املـكو ،هـهاجـتاـب ضـكرـت ةـلوخ تلـظ

.راتمأ دعب ىلع ديدج نم رهظت دوعتل همامأ نم تفتخا ،رثكأ
 دـــجوي T ؟يقوش دـــيزـــت نأ دـــيرـــت لـــه ؟اهعنمـــي يذـــلا اـــم ؟برتقـــت مـــل اذاv ىرـــت

 مpــــحأ يف رــــسكتت Tأ نابضقلــــل نكمــــي فيــــك ،نابضقــــلا ترــــسكت ،اننيــــب نابضــــق
 .اهتقناعم نع زجعأ مpح+ا يف ىتح !؟بحلا

 اـــمدنـــعو ،اهلثـــم ضـــكر .قيرطـــلا فصتنـــم يف اهعـــم يقتليل كرـــحتي نأ لواـــح
.ءامسلا يف ةروفصعك تراط اهنم برتقا

 Tإ بحــلا فرــعأ مــل نــم اــي ،يتايــح لــمأ اــي يلاعــت ،يدوع ؟تبــهذ اذاv ،ةــلوخ 
.كيدي ىلع

 ةداعســلاــب ســحأ .ءاضفــلا ىلإ هــب تراــطو اهــيديــب هتلمــح .ةــعرــسب تداــع ةأجــف
.كبحأ ،انيقتلا اريخأو :اهل لاق .هرمغت

 ملـف ةـيؤرـلا هنـع تبجـح ةريبـك ةميـغ امهتمـهد كـلذـب مـه اـمدنـعو ،اهقـناعـي نأ دارأ
؟ميغلا قوف حبسي هتكرت له .تفتخا اهنأك ،اهاري دعي

 ءاvا .ضر+ا ىلع اهعـم طقسـف رطـم تابـح تطـقاسـت .هتحـت نـم ةميغـلا تـكرـحت
.هبايث تللبت .ةرازغب هيلع طقاستي

 لـــه ؟ينع كدعبـــي يذـــلا اـــم ،Nفتخـــت كـــجاتـــحأ ةرـــم لـــك يف !؟تـــنأ نـــيأ ،ةـــلوخ
!؟ةليمجلا يمpحأ نم ىتح Nفتخت تنأو انرظتني لبقتسم يأ ؟ردقلا



)٣٠(

 ةــطرــشلا .هتــباــصإ نــم يفش نأ دعــب رــجفلا ةدــيرــج يف هلمــع ىلإ نارمــع داــع
.مهدحأ مجاهو ةطرشلاب شرحت نارمع نأ تعدا ةيليئارس=ا

 نــم اوفاــخ مهــنأ فارتــعTا نودــيرــي T ؟بــيذاــك+ا هذــهب نوتأــي نــيأ نــم بpكــلا
 دونج ؛روصلا ترــشن اهلــك ةيvاعــلا ةــفاحصــلا .اريــماكــلا اهلمــحت يتلا مهحــئاضــف
 ؟ملعــلا لمــح مهفيخــي دــحلا اذــهلأ .اــهدpــب ملــع لمــحت ةأرــما يصعلاــب نومــجاهــي
 .اهتحـت ملعـلاو ،ضر+ا ىلع ةاقلـم يهو هـمدقـب اهلـكرـي يطرـش ؛ىرـخأ ةروص هذـه
 يهو اههــجو نــم ليســت ءاــمدــلاو هاصعــب اهــبرضــي يطرــش ؛ىرــخأ ةروص هذــهو
.ضر+ا ىلع ةحرطم

 كلـــت نـــم فرقـــلاـــب رعشـــيو ،رـــجفلا ةدـــيرـــج يف روصلا ىلع جرفتـــي نارمـــع ناـــك
:ةتيقvا ةيرصنعلا

- vا هذـه ؟ىمع+ا دقحـلا اذـه لـك اذاvادـحأ برضـت مـلو ،ا®يدوهي مـجاهـت مـل ةأر، 
 هــب فرتعــت T ليــئارــسإ تــناــك ول ىتح ،Nطــسلف ملــع لمــحت اهــنإ ،ةلبنــق قلت مــلو
؟هيلماح برضت اذاملف

:باحر هل تلاق 
 همهتـــب مهمـــكاحـــم ىلإ مـــهومدـــقو بابـــشلا ضعـــب اولقتعا مهـــنأ فرعـــت لـــه -

.مهعم اهوطبض يتلا مpع+ا نودصقي ،ةعونمم ةيضيرحت داوم ةزايح
.مهوماحم لوقي اذامو -
.ةنسلا ىتح نيرهش Nب نجسلاب اًماكحأ مهيلع نوردصيس -
؟ةأرvا نونجسيس لهو ،يهلإ اي -
.لكرو برض نم هتلان امب اوفتكا مهنأ ودبي نكل ،كلذ نولعفيس اوناك امبر -
؟اهعم ءاقل تلجس له ،باحر -
.جراخلا يف ةروثلا Nطسلف يف اًدغ رشنيسو ،اًعبط -
؟)رجفلا( يف هرشن اوعنم له -
 اـــــنرابـــــخأ مظعـــــم صقـــــت ةـــــباـــــقرـــــلاو هرـــــشنب نوحمسيس مهـــــنأ دقتعـــــت لـــــهو -

؟تيسنأ ؟انتTاقمو
- T، ؤه ،ســــنأ مــــلTا ءvخارصــــلا نــــم انــــنومرــــحيو انيلــــع نودتعــــي نومرج، T 

؟ينع اولاق اذام تأرق له ،قئاقحلا نوفيزي ،دحأ انخارص عمسي نأ نوديري



.هسفن مويلا يف ةعاذ=ا نم مهدر ىلإ تعمتسا ،اًعبط -
؟لعفن نأ Nحرتقت اذام -
 ىلإ جاجتــــحا ةــــلاــــسر Nينيطــــسلفلا Nيــــفاحصــــلا ةــــباقــــن سيــــئر لــــسرأ دقــــل -

 دــقو ،ةيليــئارــس=ا ةــموكحلا ىلإو ،ةدحتvا مــم+ا ىلإو ،ةيvاعــلا ةــفاحصــلا ةمظنــم
.ةيvاعلا ءابن+ا تTاكو اهب دوزن يتلا رابخ+ا يف لئاسرلا صن انرشن

...يبايغ يف ةرابج اًدوهج تلذب دقل -
:تلاق مث هيلإ ترظن
.اًضيأ كروضح يفو -
.كعم لمعلاب ديعس انأ ..ةريدق ةيفاحص كنأ فرتعأ -
.ةحارلاب رعشأ انأو -
؟نيركفت تلز امأ -
؟اذامب -
.كيلع هتضرع امب -
؟جاوزلا دصقت -
.ةايحلا ءابعأ ينيكراشت نأ دصقأ -
- T يفاحص يأ انيلع لخدي دقو ،ةديرجلا يف اننأ َسنت.
؟اًعم جرخن نأ كيأر ام ،باحر -
؟ن�ا -
.ءادغ ةحارتسا نكتل ليلق دعب دوعنس ،بتكvا لخاد سيل انلمعف ؟T مل -
.ةثلاثلا يلاوح ةعاسلا نكل -
.مادق+ا ىلع اًريس ةهزن نكتل -
.ةراvا نويع انقحpتس -
.سانلا نم ةيلاخ قيرط يف ريسنس -
؟ءارحصلا ىلإ بهذتس له -
.نيرت فوسو ينيعبتا -
 اعــباــت مــث ،ةيكــيرــم+ا ةيلصنقــلا هاجــتاــب Tامــش اهــجوتو ،ةدــيرــجلا رقــم نــم Tزــن

.زوجلا يداو ىلإ اهب فطعنا كانه نمو ،حارج خيشلا ةقطنم ىلإ ريسلا
:اهل لاق قيرطلا يف
 اــم ®مــث ناــك نإ ،كيــلإ ةــجاحــب اــنأ ،باــحر .جرــح نودــب ثدــحتن نأ ن�ا اننكمــي -

 يثحبت T نـكو ،رـم+ا مهفـتأـس اـنأو ،يحصفأ ،يلـجخت pـف يب كـطابـترا نـم عنمي
.ينم اهب Nبرهت ةباجإ نع



- T ةقيقحلا كمدصت نأ فاخأ ،نارمع اي كل لوقأ اذام يردأ.
.ينع كداعتبا Tإ ءيش يأ ينمدصي نل -
؟ةرم ةقيقحلا تناك امهم -
.اهقوذن امدنع Tإ اهفرعن T ءايش+ا ةرارم -
:تلاق مث تكحض
.لشفلا نم فاخأ -
.يلشفت Tأ كيلع كلذل -
؟رادق+ا انل هئبخت ام فرعأ فيك -
.اهتهجاومب ،اهفاشتكاب -
؟ًانايحأ اهتهجاوم كمدصي نأ نكمي Tأ-
.بابضلا فلخ ةيفتخم ،ةلوهجم لظت نأ نم لضفأ نكل ،امبر -
.سكاشم ىتف تنأ -
.اهفلخ ثهلي نم بعتت ةسكاشم ةاتف تنأو -
؟تبعت له -
.ليبن فده ليبس يف بعتلا لمجأ ام..ملستسأ نل ينكل ،تبعت معن -
...كحومطو كرارصإ كيف بحأ -
...نكلو -
:تلاقو هيلإ ترظن ،ةظحل تتمص
 .ةفئاخ انأ -
:لاقو ءودهلاب رهاظت .هربص دقف دقو هسأر زه
 ؟هنيـفاخـت يذـلا اـم ،عوضوvا بلـص يف يلـخدا ،يغوارـت T ،يتبيبح ،باـحر -

 كــلأــسأ T اــنأ ،اهــب ظافتــحTا كنكمــي ،اهيلــع يفاخــت pــف رارــسأ كــتايــح يف ناــك نإ
.هيلع كبساحأ نل قبس امو كتفرع ذنم ينمهي ام ،اهنع

:عبات مث ةظحل تمص
 T .اهبــنذ كلّــمــحأ نــل يقث ،pثــم ةعــماجــلا يف ،ةقــباــس ةــقpــع كــيدــل تــناــك نإ -

.يردأ T ...اهنكلو ،ًابنذ اهيمسأ
.اننيب ًاّرس ىقبت نأ قفتن مل نإ اننأ يندع نكلو ،كل لوقأس ،ًانسح -
.كل رهاظلا يبحب مسقأ ،بعشلاو نطولاب مسقأ ،ميظعلا �اب مسقأ .كدعأ -
 مـــتو قفتن مـــل نكـــلو ،يلـــهأ ملـــع نود ايـــسور يف ةـــجوزتـــم تنـــك اـــنأ ،ْعمسا -

.كانه هدلاو عم ن�ا وهو ،اًدلو هنم تبجنأ دقو ،قpطلا
:اهلأس مث ةظحل تمص



؟كلهأ ملع نودب تجوزت اذاvو -
.اًّيسور ناك دقف ،هنم يجاوز اوضراع مهن+ -
؟يسور نم تجوزت ؟اًّيسور -
 لاــجر دــجوي Tأ ؟ةــلادعــلاو ،ةاواسvاــب بــلاطــن Tأ ؟كــلذ كلــهذأ لــه ؟اذاــم ،معــن -

؟تايسور نوجوزتي برع
 نـــم نـــجوزتـــي اـــندpـــب نـــم ءاســـن نـــع عمسأ T ةداـــع ينكلو ،كـــلذ دصـــقأ مـــل -

؟دلولا عم لصح اذام نكل ،بناجأ
 هــــلو يسور هــــن+و ،نــــطولا ضرأ ىلإ دوعأــــس ينن+ هتــــناضــــح بــــسك هوبأ -

.كانه بزحلاب ةقpع
؟دلولا Nلسارت له -
 T ؤم ةـبرـجت تـناـك دقـل .دعـب ريغـص وهف ،اًــعبـطvلظـت نأ وجرأ لاـح لـك ىلع .ة 
.اننيب ًاّرس

 ،كـلذ لـك نـم مـغرـلا ىلع..نكـلو ،ةدـيدـج ليـصافـت نـع كـلأـسأ نـلو ،ًاّرـس لظتـس -
.كب طابترTا ىلع رصم انأف

؟ريكفتلل تقو ىلإ جاتحت Tأ -
.اذه كفارتعا عمسأ نأ لبق يرارق تذختا دقل -
- T اًّيلاعفنا اًرارق نوكي نأ هديرأ.
 ةــجوز تنــك كــن+ كتميــق نــم يللقت T ،باــحر .اًّيــلاعفــنا اًرارــق سيــل كــل يبح -
 ةايحـلا يف اـهرودـب ،اهلقعـب ،اهتيـناسـنإـب نكـلو ،اهتـيرذعـب سيـل ةأرvا ةميـق .ةقـباـس
.عمتجvاو

.راكف+ا هذه لمحي اًّيبرع pًجر ىرأ ةرم لو+ -
 كدـلاوب لصـتأ ىتم ينيربخـت امنيـح ةداعـس رثـكأ نوكأـسو ،كـلذـب ديعـس اـنأ -

؟كتبطخل مدقت+
:تلاقو ٍناوثل تتمص
.تئش ىتم مدقت -
؟هسفن مقرلا ىلع لصتأ له -
.يلهأ تيب هنإ ،معن -
 يف ثدــحتت يمأ امــبر وأ ،كدــلاوب لاصــتTا يدــلاو نــم بلــطأــس اًدــغ ،اًنســح-

 اـــنأ ،نجســـلا يف يلعل هـــكرتـــشم ةراـــيز انتـــبوطـــخ ةحـــتاـــف نكتـــل ،كـــمأ عم ةـــيادبـــلا
.هيلإ فرعتلاو هتيؤرل قوشتم

 .كـلاثـمأ نـيرـئاثـلا بابـشلا بحـي وهف ،كيـلإ فرعتـلاو كتـفرعمـب اًديعـس نوكيس -



.هراكفأ ضعب لمحت كنإ
؟كتصق نع ًائيش يلع فرعي Tأ -
- T كاوس دحأ.
؟ايسور يف ىتح Tو -
- T انه نم اوسيل مهنكلو ،كلذب اوفرع ةبلطلا ضعب كانه ،اًعبط.
.ءارهزلا عراش ىلإ باحر عم نارمع لصو
:باحر تلاق
.ةليوط ةفاسم انيشم دقل ،يهلإ اي -
.ةبيبحلا سدقلا عراوش يف اندpب ءاوه قاشنتسT ةصرف اهنإ -
.يرئاد لكش يف انرس اننأك -
.ديعسلا ربخلا اذه دعب يتوعد يلبقت نأ كيلع ن�او -
.ةديرجلا ىلع رخأتنس -
- T ا يف سيل ساس+ا انلمعف ،يقلقتvبتك.
؟سدقلا امنيس ىلإ ؟يننوعدتس نيأ ىلإ -
 راتـــمأ دعـــب ىلع لـــصو دـــقو سدقـــلا امنيـــس ىلإ رظنـــي وهو اهـــلأـــس مـــث ،كحـــض

:اهنم
 يف اعـــم اًــملـــف دـــهاشـــن نأ دـــب T .اهـــب مpـــف+ا اـــندـــهاـــش مكـــل ؟اهنـــيرـــكذـــت لـــه -

؟ةعمجلا موي كيأر ام ،مداقلا عوبس+ا
.ةبطخلا لبق سيل -
 T كانــه هــنإ ؟هنيــفرعــت لــه ،لودنجــلا ىلإ ن�ا كوعدأــس ينكل ،ةليمــج ةركــف -

؟لبق نم هتلخد له ؟راتمأ ىوس سدقلا امنيس نع دعبي
- T، T ركذأ.
.يباسح ىلع ةوعدلاف ،يلاعت اًذإ -



)٣١(

»T ا .نارودـلاو فلـلاو راكـن²ـل يعادvذنـم نوجسلا ةدايـق تلـصو كنـع تاـمولع 
 خارصلــــل كنــــم ةــــلواحــــم هــــيأ .قدصــــب ةلئــــس+ا لــــك ىلع بيجــــت نأ كيلــــع .ةرتــــف
 نكــل ،كيلــع انصّـلــخ دــق نوكنس اــهروضح لبقــف ،كديفــت نــل ةــطرــشلاــب ةــناعتــسTاو
 .ىرـت امـك نجسـلاـب ن�ا تـنأ .ةايحلـل Tًاجـم كـل حسفن دقـف pًـماـك كـفارتـعا تـمدـق اذإ
 مهفلكــت يتلا ةخــسولا تامهvا اوذفنــي نأ دعبــف ،سيــساوجلا اهمهــي T تارــباخvا
 اًّيــفو نوكي نــل هبعــش نوخي نــم ن+ ؟اذاv فرعــت لــه ،مهنــم صلــختلا لواحــت اهــب
.»باذعلا كسفن ىلع رفو كلذل ،روم+ا نومهفي اذكه .هودعل

:ههجو رمحا نأ دعب هل لاقف ،نزام سوساجلل هثيدح نم رمع ىهتنا
.اهتعطق دقل ،تارباخvاب ةقpع يل سيل -
.تقولا عيضت نأ لواحت T ،ْعمسا -
؟ينم هديرت يذلا ام -
.كينيع ضمغت نأ بجي Tًوأ -
- v؟اذا
.ًائيش ىرت T ىتح -
 صيمقـــب امـــهافـــل ،هينيـــع هـــل اضمـــغأو هpبـــكو بابـــشلا نـــم نانـــثا ةيلـــع مـــجه

.ضيبأ
؟كمسا -
.يوامحفلا نزام -
؟كناونع -
؟كتدTو ناكم -
؟كمأ مسا -
؟كل خأ مك -
:هل لاق امدنعو ،يداع لكشب ةلئس+ا ىلع بيجي ناك
؟تأدب فيك تارباخvاب كتقpع -
 لــك نــم برضــلاــب هيلــع لاهنــي أدبــف ،هدــعاســم ىلإ رمــع راــشأــف ،ةــغوارvا لواــح

:pًئاق خرص ،همد لاس ىتح ةيواز



.ملكتأس -
.ثيدحلا أدبا -
 تنـك .مهعـم لـماعتـلا يلع اوضرـعو قيقحتلل ينوعدتـسا اـمدنـع اًريغـص تنـك -
 لpــخ نــم تايتفــلا ضعــب طاقــسإ يلع اوضرــع .ءاسنلــل ةــقpحلــل نولاــص بــحاــص
 اــــهرعــــش صقتــــس يتلا ةاتفلــــل هــــمدقــــن يذــــلا بارــــشلا وأ ياشــــلا يف مونvا عضو
.يسركلا ىلع يهو مانتف

؟دعب اذامو ،اه -
 ىلإ ملفــــلا مدقــــنو ةــــيراــــع اــــهروصنو ،اهــــيرعــــن ،ةيلــــخاد ةــــفرــــغ ىلإ اهلقنــــن -

.تارباخvا
.كاياحض لك نع فلم يدلف ،بذكت T ،تلصح ةثداح لك نع ليصافت ديرأ -
...ناهيج تناك ىلو+ا ؛ةسمخ نك
 ىلإ اهتبحــس ردخvا ريــثأــت نــم تــماــن نأ دعــب ،اــهدــحول نولاصــلا يف تــناــك -

.لخادلا
؟كعم ناك نم -
.يدل لمعي يذلا صاخش+ا دحأ -
؟تارباخvا ىلإ هتمظن ىتم -
.يعم لمعلل هولسرأ مه ،همظنأ مل -
؟همسا -
...ناملس همسا -
؟اهعم تلعف اذامو -
.ينروصف اهعم ينروصي نأ هل تلق ،ةليمج تناك ،اهانيرع -
؟اًمامت اهعم تلعف اذام -
.اهعم تمن -
؟احيضوت ديرأ -
...و ريرسلا ىلع اهتعضو -
:هل لاق مث ،ههجو ىلع همكل
 ةلـجخم تـناـك نإ ؟اهـب تمـق يتلا كتمـيرـج فـصو نـم لـجخت لـه ،ناويح اـي -

v؟اهب تمق اذا
.سنجلا اهعم تسرامو اهيلجر تعفر -
؟كلذ دعبو -
 اهــل تففــصو ،اهســبpــم اهيــلإ تدــعأو ،اهــب قلع اــم تحســم ،تيهتــنا اــمدنــع -



 .تظقيتـساـف ،اهفـنأ بـناجـب اهتعـضو ،مونvا نـم اهظـقوتل ةدامـب تئـج مـث ،اـهرعـش
"؟تمن كنأ ودبي" :اهل تلق

؟تلاق اذام -
- T يل لصح اذام يردأ.
؟ًائيش لعف له ؟ناملس نع اذام -
- T.
- v؟اذا
.طقف اهريوصت فدهلا -
؟كنم بلط له -
.معن -
؟هل تلق اذام -
- T ا يف ككرتأس ،تقو دجويvةمداقلا ةر.
؟ريدختلا نم تقافأ نأ دعب ءيش نع ةاتفلا كلأست ملأ -
- T.
؟اهدعب لصح اذام -
 ،تضـفرـف ،مهعـم لـماعتـلا اهيلـع اوضرـعو ،ماـيأ ةدـع دعـب تارـباخvا اهتـعدتـسا -

.روصلا اهيلع اوضرعف
؟اذام مث -
 .روصلا يفخي نأ هوجرــــتو يكبت تــــناــــك .ثــــيدــــحلا عطتــــست مــــلو ،تراهــــنا -

.اهتسردم يف تاطيشنلا تابلاطلا نع ربخت نأ اهيلع طرتشاف
؟تلاق اذامف -
 Nـــموي كيطعنـــس« :ققحvا اهـــل لاـــق .ءيس عضو يف تـــناـــك .اًئيـــش لقـــت مـــل -

.»سانلا ىلع كروص عزونس امإو ةقفاوvا امإ ريكفتلل
.بهذت اهكرت .اهسأر تزه
؟اهعم لصح اذام -
- T فرعأ.
؟فرعت Tو Nنج نم تنأ ،بلك اي -
.كلذ دعب ترحتنا اهنأ تعمس -
.كتارباخمو تنأ اهتلتق ،تتام -
.ترحتنا دقل ،اهلتقأ مل -
؟تنأ سيلأ ؟اهراحتنا نع لوؤسvا نم ؟ترحتنا -



.ليللا نم ةرخأتم ةعاس ىتح قيقحتلا رمتسا
:رمع هل لاق
 نإ :كـــل تلـــق امـــكو ،اًدـــغ ثـــيدـــحلا لـــصاون نأ ىلع تـــمدـــق امـــب ةليلـــلا يفتكنس

 ريـخ+ا رـيرـسلا يف انـه مانتـس .ةـطرـشلا كصلـخت نأ لبـق تومتـس برـهلا تـلواـح
 لـسرـت نأ لواحـت T كاـيإو ،يداـع لكشـب فقـت ،ددعـلا ءانـثأ اـًـحابـص اًدـغو ،ةـيوازـلاـب
 نجســلا ىلإ كولــسرأ مهــنأ درــجم ،كعفنــي نلــف ناجســلا ىلإ كنيــع وأ كديــب ةراــشإ
.تمهف له ،كنم صلختلا نوديري مهنأ ينعي

:لاق مث ًابعترم هسأر زه
.ينولتقت T مكوجرأ ،كرمأ -
.اهتمدق يتلا تامولعvا يف كقدص ىلع فقوتي اذه -
:امهل لاقو ،هيلع اًسارح Nنثا نويعو ماني رمع هكرت
 ناجسـلا عيطتـسي نأ لبـق تارفشـلاـب هاـبرـضا يأ ،)هارّفـش( برـهلا لواـح اذإ -
.انم هبحس

 دــحأ عمو دارفــنا ىلع هعــم عمتجاو ،ةــفرغــلا شــيواــش نــم برتــقا .امهيــسأر ازــه
 لمــح امهنــم بلــطو ،ةروصلا يف امهعــضو ،Nنــج نجــس نــم نــيرــخ�ا Nــلوؤسvا
.ىرخ+ا نوجسلا ىلإ اهلقنل نزام عم قيقحتلا ريس نع اهبتكيس لئاسر

 تـــفرتـــعا ةيـــناثـــلاو ،ترـــحتنا نـــهادـــحإ تايتـــف سمـــخ طاقـــسإ يف مـــهاـــس دقـــل -
.بلكلا ببسب تارباخvا لابح يف نطقس ةثpثو ،لصح امع اهله+

؟مئارجلا هذه لك لعف ريقحلا -
  لــه ،سرادvا ضعــب يف هايvا تاــنازــخ ءارو هــنأ فرتــعا دقــل ،طقــف اذــه سيــل -

.تاونس ةدع لبق ةثداحلا نوركذت
:امهيسأر ازه
.ةريبك ةجض تثدح اهنيح ،اهركذن ،معن -
.تارباخvا لبق نم هايvا ميمستب فلُك دقل -
.هلتق بجي ،ريقحلا بلكلا -
.دعب هلقي مل ريثكلا كانهف ،اًدغ هعم لمكنس ،ن�ا اءدها -
؟هب لعفنس اذامو -
.هباقع لانيس -
؟لتقلا ريغ قحتسي لهو -
؟امكيأر اذه له -
؟مادع=ا ذفنيس نم نكل ،اًعبط -



- T اقلقت.
؟كدحو عيطتست لهو -
:لاق مث كحض
 كـــلذ يف يتدـــعاســـم يناثـــلا سوساجـــلا نـــم بلـــطأـــس ينكل ،اقلقـــت T ،اًــعبـــط -

.هبنذ نع رفكي ىتح
؟رخ�ا وه لتقلا قحتسي Tأ -
- T، نمـث ن�ا عفديـسو ،ةـحوصن هتـبوتو ،نزاـم لثـم ةريطـخ مـئارـج بكـترـي ملـف 

 ةرـشع امـبر نجسلـل هـضرعيـس امـم سوساـج لتـق يف كراشيـس ،ةقـباسـلا هتـنايـخ
 دارأو بـــئاـــت صخـــش Tإ كـــلذـــب مايقـــلا لبقـــي Tو ،دـــبؤvا امـــبرو ،ةنـــس نـــيرـــشع وأ
 T ىتح ةــبوتلا قيرــط Nــمرجvا ضعبــل حتفن نأ انتمهــم .pًعــف هبــنذ نــع ريفكتــلا
.اندض يفاضإ روباطك ةينويهصلا تارباخvا مهمدختست

؟كلذل دعتسا لهو -
 يتلا رارـض+ا .هـئاذـيإ وأ دـحأ لتقـب مهتـم ريـغ وه Tًوأ ،ةـطاسبـلا هذـهب سيـل -

 ءاـج هـنأ مـه+او ،لداـع صاصـق اذـهف هنـم بلطـن امـب اهنمـث عفديـس ،ةفيفـخ اهـثدـحأ
.ةحوصنو ةقداص هتبوت اًمدان ًابئات

 .ليـهأـت ةداـعإو ،حpـصإ ةروث اهـنإ ،صاصـق ةروث طقـف تـسيل بابـش اـي ةروثلا
 مهــكرتــت مهضعــبو سيــساوجلا طاقــسإ لواحــت موي لــك تارــباخvا نأ نوفرعــت لــه
.ءيشب مهفلكن نأ نود ىتح

؟كلذ نم ديفتست اذامو -
 سسجتـــلا ىلع قفاوي يذـــلا باشـــلاـــف ،ينطولا فصـــلا نـــم مهطقســـت ىتح -

 سحيــس ،ءيش يف نــطولل حلصي Tو هــفاــتو ريقــح هــنأ ةرتــف دعــب رعشيــس ،اــًفوخ
 نأ انبـجاو نحـن .هـتايـح ةليـط هـمزpتـس ةدقعـلا هذـه ،سوساـج هـنأ هسفـن ةرارـق يف
 ودعــلا مهبــهرأ نــيذــلا ضعــب ةداعتــسا لواحــن نأــب تارــباخvا ىلع قيرطــلا دــسن
 اودنــجو ،كــلذــب جراخــلا يف انــبابــش حجن دقــل .هدــض لمعلــل مههــجونو ،مهطقــسأو
 طـــــباضـــــلاـــــب اوعمست مـــــلأ .مـــــهودنـــــج نـــــم اولتقيل سيـــــساوج اوناـــــك نـــــم ضعـــــب
 سيــساوجلا دــحأ عم دــعوم ىلع ناــك دقــل ؟مــحل تيــب يف لتــق يذــلا يليئارــس=ا
 هعـــم اوققحو هيـــلإ اوهبتنا دـــق انـــبابـــش ناـــكو ،هيلـــع رانـــلا قpـــطإـــب هأـــجاـــف يذـــلا
 لتقــب هبــنذ نــع ريفكتــلا انــبابــش هيلــع ضرعــف ،هنــع وفعلا بلــطو ،هبــنذــب فرتــعاــف
 هيلـع اومكحو هولقتعا مهنكـل ،برـهو صpـخإـب ةمهvا ذفـنو قفاوف ،تارـباخvا لـجر
.دبؤvا نجسلاب

:مهدحأ هل لاق



 اــم ررقــت نأ كــل كرتــن كــلذــل ،انــم رثــكأ كــتربــخو ،كتمكــحو كــتدايقــب قثن نحــن -
.ًابسانم هارت

 ،تاــصوحفلا ءارــج= ىفشتسvا ىلإ يننوذــخأيــس ادــغ مهvا ،�ا هــكرــب ىلع -
.هترذح دقل ،برهي هوكرتت T .هعم عباتأس دوعأ نأ دعبو

- T اًّيح انه نم جرخي نل ،قلقت.
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 نارمـع يبأ لابقتـسT نودعتـسي ةلـئاعـلاو ديعـس مأو ديعـس وبأ .سيمـخلا مويلا
 صرـــح دقـــل .رـــجفلا ةدـــيرـــج نـــم Nيـــفاحصـــلا ضعـــبو ،براـــق+ا ضعـــبو هتـــجوزو
 تاـــــهاجـــــلا زومر نـــــم Tًدـــــب ةفقثvا ةئفـــــلا ىلع زـــــكرـــــيو تاداعـــــلا ريغـــــي نأ نارمـــــع
.Nيديلقتلا

 لــهأ ةداعــك ،هــماــمأ ةوهقلا ناجنــف مهنــم لــك عضو ،دــفولل ةوهقلا راضــحإ دعــب
.ةراش=ا راظتناب هتوهق دحأ برشي مل ،دلبلا

 راجنــلا لآو ديعــس يب+ هثــيدــحب هــجوتو عيمــجلا ماــمأ نارمــع وبأ جاحــلا فــقو
:pًئاق

 هذـهب مكـل انئـج دقـف ،)ملـسو هيلـع �ا ىلص( دمـحم يبنلا ىلع ةpصـلا دعـب -
 .نارمع اننبT باحر مكتنبا دي Nبلاط ةميركلا ةهاجلا

:ديعس وبأ هل لاقف
.كرابم فلأو ةوهقلا اوبرشا -
:نارمع وبأ درف
...ةحتافلا أرقنل ،�ا هكرب ىلع -
.باحر اي كرابم ،نارمع اي كرابم :هل لاقو هنبT تفتلا كلذ دعب
 ىرـخ+ا ةـفرغـلا نـم دـيراـغزـلا تقلطـنا مـث ،كرابـم Nبيطـخلل اولاـق Nـسلاجـلا لـك
.ةوسنلا ضعبو باحرو نارمع مأو ديعس مأ ثيح

:نارمع وبأ لاق ،ةوهقلا نوبرشي عيمجلا أدب
.هلوسرو �ا عرش بسح هددحت رهvا ،ديعس ابأ اي مكرمأ تحت نحن -
- T ـــسورعـــلا ةداعـــس انمهـــي اـــم ،نارمـــع اـــبأ اـــي قلقتN، T رانـــيد ىوس بلطـــن 

 دلبــلا لــهأ ةداعــك تارــهوجمو ســبpــم نــم امهــمزلــي اــم ىرتــشي نأ هيلــعو اــًمدقــم
.ةدادس انتبقر مكيلع صقن اذإو ،تيبلا نمؤيلو ،هتردق بسحو

 هتنــبا ةحلصــم همهــي يذــلا دلبــلا نــبT لاثــم تــنأ .ديعــس اــبأ اــي كيــف �ا كراــب -
.اهجوزو

؟رخؤvا نع اذامو -
:اًعطاقم نارمع لاقف
.رانيد فTآ ةرشع رخؤvا -



:هل هوبأ لاق
!ينب اي ريثك ؟فTآ ةرشع -
.رخؤvا ينمهي T كلذل ،اهقلطأ نل انأ يدلاو اي -
:هل لاقف ،لوقي اذام هوبأ فرعي مل
.كتحار ىلع ،ينب اي -
:ديعس وبأ لاقف
 T .كتــقاــط نــم رثــكأ كسفــن لّــمــحت نأ كدــيرــن T نكــلو ،نارمــع اــي كيــف �ا كراــب -

 نكــلو ،قارو+ا هطــبرــت T ليــص+ا لــجرــلا ،كسفــن لبكــت T نكــل ،قpطــلا بحــي دــحأ
.ةسمخ يفكي ،فTآ ةرشعلل يعاد T نكلو ،كتملك انلبق نحنو ،هتملك ،هناسل

.يمع اي ديرت امك -
.اًذإ انقفتا -
؟�ا ءاش نإ نارقلا دقع ىتم -
.اًزهاج نوكت Nح -
.مداقلا عوبس+ا -
:هوبأ لاقف
 حارــفVــل ةــعاــق رــجأتــسنو انسفــنأ رضحــن نأ بجــي ،نارمــع اــي ليلــق عوبــسأ -

.ةظحل رخآ مهانوعد نإ انبراقأ لعزيس ،سانلا وعدنو
.يدلاو اي ديرت امك -
.عيباسأ ةثpث دعب حرتقأ انأ -
؟عيباسأ ةثpث -
:هل لاقو هوخأ هيلإ رظن
- T جعلا طعأ ،ريطت نل باحر ،فختN نارمع اي زابخلل.
:Nيفاحصلا هئpمز دحأ هل لاقو
- T ا اذه يف كنم ةربخ رثكأ كدلاو ،نارمع اي  عرستتvلاج.
.نوؤاشت امك -
:ديعس يبأ ىلإ هلاؤس اًهجوم هدلاو لاقف
.نارقلا دقع ةلفح ىلإ نوعدتس اًصخش مك -
:ديعس لاقف
- vاذا T يلــق اــهرــخؤنpً ىلع رــفونو اًــعــم جاوزــلاو نارقــلا دقعــل ةلفــح اهلعجــنو 

؟Nتلفح فيلاكت سيرعلا
:نارمع لاقف



؟يدلاو اي كيأر ام ،ةديج ةركف �او -
.لضفأ اهنأ ىرأ انأ-
.ن�ا نم رهش دعب ،مداقلا رهشلا علطم يف نكتل ،انقفتا -
؟فافزلا ةلفح ىلإ نوعدتس اًصخش مك -
:امهلأسو ،هيخأ ىلإو هتنبا ىلإ ديعس وبأ رظن
؟نورت اذام -
:هوخأ لاقف
.تنبلا تاقيدصو ءاقدص+ا ضعبو براقVل ةقاطب )٢٥٠( ىلإ ةجاحب نحن -
:نارمع لاقف
.تاقاطبلا ةعابطب ادغ أدبأس .مكئاقدصأ لك ةوعد وجرأ .ةئمثpث نكتل -
:هوخأ هل لاقف
.ةوعدلا ةقاطب اهبجعت T دقف ،باحر لأست نأ لبق اهعبطت نأ كايإ -
.فافزلا ةلفح ةعاق ىتح ،هب اهرواشأس ءيش لك !؟ولو -
:Nيفحصلا دحأ قلعف 
.ةأرvا ةيرح راصنأ نم نارمع ،اًعبط -
:راجنلا ةلئاعو ديعس يب+ همpك اًهجوم رخآ لاقف
 ءاـفو ،ةيـلاـع هـقpـخأ ،Nعـئارـلاو Nطيشنـلا انييـفاحـص نـم نارمـع نأ ةقيقحـلا -

.مكنظ نسح دنع نوكيس ،سيرعلا معِن باحرل مترتخا دقل ،ةلماعvا يف قدصو
:نارمع وخأ لاقف
.ملاعلا ىلإ انتوص نويفاحصلا متنأ .مكيف �ا كراب -
:ديعس لاقف
؟انتيضق رابخأ نع مكيدل اذام -
- T يف رــيرــحتلا ةمظنــم .اهــل عضو أوسأ ىلإ ريســت روم+ا ،ديعــس اــي دــيدــج 

 ةدايـق ليكشـتو تاـباختـنTا لوح تاـعارصـلاو ،اهـب فصعـي ماسقـنTا ،ءيس عضو
.رمتس ةلحرم اهنكل ،ةديدج

:نارمع وبأ لاقف
 انــــل اوحمساو ،Nــــسورعلــــل كرابــــمو ،اًــعيمــــج مــــكركشــــن نحــــن لاــــح لــــك ىلع -

.ةرداغvاب
.ةعامج اي ٌرّكبم-
.مكرامعأ نم ٌرّكبم -
 نارمـع وبأ مهـل لاـق .نـيرداغvا عدوي أدـبو هحتـف ،بابـلا وحن مدقـتو ،ديعـس فـقو



:ًابطاخم
.مكيلع مpسلا .مكتفايض نسح ىلع راجنلا لآ اي مكل اًركش -
:ديعس درف
.هتاكربو �ا هتمحرو مpسلا مكيلعو ،انومتفرش -
 بابــــشلا أدــــب ،ةدــــيرــــجلا رقــــم يف باــــحر عم نارمــــع ىقتلا ،يلاتــــلا مويلا يف

 ىرتــشا دــق ةروينسلا انــح ةدــيرــجلا لوؤسم ناــكو ،امهتئنهــتو امهيلــع دــفاوتلاــب
 ،هتبيطـخو نارمـع فرـش ىلع Nلـماعـلا لكـل اهـمدـقو تاـيولـحلا ضعـب هـباسـح ىلع
:امهل لاقو

 لـسرنـس ،لمعـلا يف امكنيـب لصفنـس فاـفزـلا دعـب نكـل ،فاـفزلـل ىبقعو كرابـم -
.�ا مار يف انلسارم نوكيل نارمع

.�ا مار يف كنظ نسح دنع يندجتس ،انح ذاتسأ كنيع مركت -
:اهل لاق هبتكم ىلإ لك Nلماعلا قرفت دعب
؟سبvpا ءارشب ءدبلا Nبحت ىتم -
.تاهم+ا اهثحبت نأ بجي رومأ هذه .ةزهاج نوكت ىتح يمأ لأسأس -
.انلمع مايأ عم بسانتت نأ بجي -
.لمعلا نم ةزاجإ ىلع لصحن نأ حرتقأ -
.لسعلا رهش ىلإ ةزاج=ا كرتنل ،ن�ا سيل -
؟رهظلا دعب مداقلا سيمخلا كيأر ام ،ةديج ةركف -
.يمأ غلبأس ،ةبسانم ةركف -
.هتيؤرل قاتشم انأ ،يلع ىلإ ةكرتشم ةرايز انل يدعت نأ يسنت T ،باحر -
 يمأ عم هــتراــيزــل هتــجوز بــهذتــس ديــكأتــلابــف ،ةــمداقــلا ةراــيزــلا سيــل اًنســح -

.ةيلاتلا ةرايزلا انل كرتت نأ اهنم بلطأس ،هئاقدصأ دحأو
.هتيؤرل قاتشم انأ مك .كلذ راظتناب انأ -

 



)٣٣(

 لبــق لــصو .دعــب هــجpــع لمكــي مــل .ةحفــن نجــس ىلإ مــساقــلا رمــع داــع ماــيأ دعــب
 ناـك .نوجسلا رابـخأ نـع هولأـسو ،نـيرورـسم بابـشلا هلبقتـسا .لـه+ا ةراـيز دـعوم
.مايأ ةدع ذنم مني ملف ،قاهر=ا هيلع ودبي ،ًابعتم

:يلع هلأس
.ًابعتم كارأ ؟لصح يذلا ام -
.ةنازنزلا يف )رافعvا(يف تقولا تيضمأ دقل -
؟ريخ ؟ةنازنز -
 مــــتو ،مــــئارــــج ةدــــع بكــــترا يذــــلا سيــــساوجلا دــــحأ عم قيقحتلا ىرــــج دقــــل -

.همادعإ
؟مادع=ا ذّفن نم -
.ةروثلا رارق هيف تذفن -
؟دحأ كعم ناك لهو -
 مهــل ترــشأــف ،يعم اوققح مهــنأ مهvا .دعــب اميــف كــل اهــحرــشأــس ةلــيوط ةصــق -

 ينوعضوف ،هبعـش ناـخ يذـلا سيـساوجلا دـحأ قحب ةروثلا رارـق تذفـن يننأ ىلإ
 نودــيرــي اوناــك .ةعطقتــم تارتــف  ىلع ةرتفــل يعم قيقحتلا رمتــساو ،ةــنازــنزــلا يف
.مهعم سوساج هنأ نوفرعي T مهنأك قيقحتلا ليصافت

.كل اهمدق يتلا تامولعvا مجح ةفرعم نوديري اًعبط -
 ،ةخـــسولا تامهvا نـــم ريثكـــلا ذفـــن دقـــل !هـــتراقحـــب اـــسوساـــج رأ مـــل ،بلكـــلا -

.تايتفلا ضعب داهشتساب مهاسو
 يف عضولا بابـــشلا لبقتـــسا فيـــك ،هقحـــب مادـــع=ا ذيفنتـــب اًــعنـــص تنســـحأ -

؟)رافعvا(
 مـلو ،لبـق نـم فنعـلا اوهجاوي مـل ددـج بابـش مهلـك ،هـمادـعإ ةـعرـسب اوتـهب دقـل -

.سوساج ةياهن اودهاش مهنكل ،كش pب ًابعص اًعضو ناك .دحأ مادعإ اودهاشي
؟برهلا لواح له -
 تلـسرأ دقـل .روفلا ىلع راهـنا قئاقحـلاـب هانهـجاو اـمدنـعو ،Tًاجـم هـل كرتـن مـل -

 يف ناـكو ،هتـلامـع نـع باـت رـخآ سوساـج كانـه ناـك .نوجسلا لكـل ةلـماـش رـيراقـت
 نزاــــم مادــــعإ يف ةــــكراشvاو ،هبــــنذ نــــع ريفكتــــلا هيلــــع انمكحــــف ،هتمــــيرــــج ةــــيادــــب



.لعفف ،يوامحفلا
 ةمكحv كـنومدقيـس اًذإ .مـئارـج نـم هبكـترا امـع رفكـيو هتـنايـخ نمـث عفدـي هـعد -

.ةديدج
 ريغتـي نـل ةـثpـث وأ نـيدـبؤم اوراـص ول ينعي، ةنـس )٢٧(و دـبؤمب موكحم اـنأ -
.ءيش

 رمــع اوركــشو ،يوامــحفلا نزاــم ربخــب تملــع دــق ةحفــن ةدايــق تــناــك ءاسvا يف
 جاجتــحTا لــئاــسر لصــت كــلذ دعــب تأدــب نكــل و،هعــم مهــفوقو اودــكأو ،هزاجــنإ ىلع
 نـع نوزـجاـع نحـن لـه ؟رـخآ ميظنـت رـصانـع دـحأ عم رمـع ققحي اذاv نوجسلا نـم
 ددــهي مهضعــب حبصأ ىتح مــساقــلا رمــع ىلع تاضــيرــحتلا ترثــك ؟هعــم قيقحتلا
.هيلع ءادتعTاب

:هل لاقو يلع هنم برتقا
- T اــب دــح+ حمسن نــل ،قلقتTوأ مهــنإ .انــل فرــش هتلعــف اــم .كنــم بارتــقTد، T 

.روم+ا نوريدي فيك نوفرعي
:مساقلا رمعل لاقو اًمستبم يلع ءاج ةرتف دعب
.ةلاسرلا هذه أرقا -
.هبيج يف اهّسد ةقرو هاطعأو
:رمع هلأس
؟ةلاسرلا هذه ام -
.نوجسلا ةفاك ىلإ )داهج وبأ( نم اهنإ -
،ةروثلا لاطبأ ىلإ«
...ةروثلا ةيحت
 رمــــع خ+ا نأ مكــــل ريشــــن ،يوامــــحفلا نزاــــم سوساجــــلا مادــــعإ ىلإ ةبــــسنلاــــب

 هـيدـي ىلع دـشت ةروثلا ةدايـق .نزاـم سوساجـلا مادـعإـب ةروثلا رارـق ذفـن دـق مـساقـلا
...هييحتو

.»ةروثلل رصنلاو ،ءادهشلل دجvا

 فرعــت ةيــعاولا تادايقــلا .داهــج وبأ عضولا مســح دقــل .نجســلاــب عضولا أدــه
 ةــيوئفلا سيــلو ةينــطولا ةحلصvا ةرظنــب اهيــلإ رظنــت فيــكو روم+ا شــقانــت فيــك
.ةقيضلا



)٣٤(

 يف ةــيزــكرvا ةمكحvا يف هتــخأو ءاــقدــص+ا ضعــبو هــمأ عم مــساقــلا يلع سلــج
 حطـس ىوتـسم نـم ىلعأ ،بابلـل ةلـباقvا ةهجـلا يف ةاضقـلا ةصنـم تـناـك .بيـبأ لـت
 لــباقــم ةــمدقvا يف صاخــش+ا ضعــب عم ماعــلا يعدvا سلــج .راسيــلا ىلإ ةــفرغــلا
 ةـــعاـــق ىلإ ةـــطرـــشلا تلـــخد تاظـــحل دعـــب .يلـــسع دبـــع عاـــفدـــلا يماحـــم يضاقـــلا
 Nـمدقـلا لبكـم ناـك .مـساقـلا رمـع مهتvا نودوقي ةـعاقلـل يبناجـلا بابـلا نـم ةمكحvا
 هـل ريشـت هـمأ تفـقو .هتحـفاصمـب دـح+ اوحمسي مـل .ةـطرـشلا هـب طيحـتو ،نـيديـلاو
 مهـجرـخأ Tإو سولـجلاـب ةـيربعـلاـب اـهرـمأو ةـطرـشلا لاـجر دـحأ اهنـم برتـقا .اهـيديـب
.ةعاقلا نم مهعيمج

 رمــع وه اــه .ةلــيوط تاونس ذنــم نابضــق نودــب هارــت ةرــم لو+ ،قدــي اهبلــق ناــك
 عوفرــم فقــي ،ةــيزيلــجن=ا ةغلــلا سردــم ،ةــيوقلا ةينبــلا وذ ،ةــماقــلا لــيوط مــساقــلا
 تــناــك .مهــيدــيأــب هــل نوريشــي Nــسلاجــلا لــك .Nتلبكvا هــيديــب مهيــلإ ريشــي ،سأرــلا

 نأ يلع اهنـــم بلـــط دقـــف ،هتمـــكاحـــم رضحـــت تءاـــج ،يماـــم+ا فصـــلا يف ةـــلوخ
.هعم ًانماضت رضحت

 ،Nلـــضانvا ءاـــبإ لمـــحي ،اًــمـــساـــب اــًئداـــه سلـــج .رمـــع وحن ةهجتـــم راظـــن+ا لـــك
 اــًطاحــم هدويق نــم مــغرــلا ىلع ناــك .ةبــهرــلا هيلــع ودبــي نكــي مــل .مهتيضــق ةــلادــعو
 ملـسو يماحvا ءاـج .ةـطرـشلا نـم دارـفأ ةدـع هفلـخ سلـجو ،Nبـناجـلا نـم دونجلاـب
 ناــــك .روضحلاو هــــمأ ىلإ رظــــنو ،ةيضقــــلا تايثيــــح لوح هعــــم ســــماهــــتو ،هيلــــع
 :نابضق نودب ،مهتيؤرل اًديعس

 نابضقــلا زــجاوح نودــب ةفلتخــم ودبــت اهــسأر بيشــلا ازــغ يمأ يه اــه ،هاــي«
 وأ ،اهتحــفاصــم نــع زــجاــع اــنأو نابضــق نودــب ن�ا نحــن لــه ،اننيــب لصفــت يتلا
 نابضقـلا تـلاز دقـل .ةـثpـث امـبر ،ةليلـق راتـمأ ىوس ينع دعبـت T اهـنأ عم اهتقـناعـم
 ةراـيز يف ،ةمـئاـق تـلاز اـم ةيقيقحـلا نابضقـلا نكـلو ،Nعـلا نـع ةـيؤرـلا بجحـت يتلا
 ديعــــب حبصأ عباــــص+ا قانــــع ىتح انــــه نكــــل ،عباــــص+ا قناعتــــت تــــناــــك نجســــلا
.»لانvا

 مهيلـــع هـــتارظـــن بوصي لقتـــنا مـــث ،دـــيدـــج نـــم اههـــجو صحفتـــي هـــمأ ىلإ رظـــن 
 نأ نود ترـــم تاونس ،تاينيعـــبر+ا يف ن�ا حبصأ يلع يخأ .رـــخ�ا رـــثإ اًدـــحاو



 اهتـكرـت نأ دعـب اــًّمأ ن�ا تحبـصأ ةعـئارـلا يتخأ .ةلـئاعـلا ءبـع لمـحت هـنإ ،هقـناـعأ
 نجــس يف اعــم انــك تاونس لبــق يناــه اذــه .هــعورأ اــم ريمــس يقيدــص اذــه .ةلفــط
 اــًبأ حبصأ ،هيلــع ترــم تاونس ،رــس+ا يف تــلز اــم اــنأو رــح مويلا وه اــه ،ةلــمرــلا
.اًجوزو

 ،هيـلإ هجتـت اهلـك راظـن+اـف ،اًدـحأ ىسني Tأ Tًواحـم مهيلـع هتـماستـبا عزوي ءاـج 
T درو ةرظنـــب ولو ىظـــحي نأ دـــيرـــي رضـــح نـــم لكـــف ،دـــحأ لاـــمآ بيخـــي نأ دـــيرـــي 
 نوقحتــسي مهــنإ ،يلــجأ نــم مهــلامــعأ اولطعو رفســلا قاشــم اولمــحت دقــل ،ةيحتــلا
.مهييحأ نأ

 نــــع بيغتــــت مــــل يتلا يهو اــــهاســــنأ فيــــك !يلع ةــــجوز ةــــلوخ ىسنأ تدــــك ،هآ
 نــم ءيش لكــب تحــض !ةعــئارــلا ةلــضانvا هذــهل اــي ،ةــئراــط بابــس+ Tإ يلع ةراــيز
 مpـح+ا ىلع هعـم تـشاـعو ،جاوز+ا ةرـشاعـم هرـشاعـت نأ نود هتـجوزـت ،يلع لـجأ
 ،تاونسلا كلـت لـك تـشاـع ررـحتلا لـمأ ىلعو ،هـسأر بـناجـب اهـسأرـب تقـلأ ،لاـم�او
 لكـب تحـض دقـل ،ةلـضانvا ةينيطـسلفلا ةأرملـل زـمر اهـنإ ؟اهلثـم ةأرـماـب يل نـيأ نـم
 نـــع تاريثـــك تلـــخت دقـــل .نابضقـــلا فلـــخ ريـــسأ يف لـــم+ا ثعبتـــل ةـــيويند ةداعـــس
 هـــنأ اًـقبـــسم فرعـــت ريـــسأـــب نرتقـــت نأ يه تراتـــخا اميـــف مهنجـــس دعـــب نهـــجاوزأ
 ،ىندأ وأ Nـسوق باـق Nلـضانvا ةـيرـح نأ روصتت تـناـك .دـبؤvا نجسـلاـب موكحم
.توvاو ةايحلا Nب ةحجرأتم مهتايح نأ فرعت ملو

؟دبؤvا نجسلاب موكحم ريسأ ريصمب اهسفن طبرت نأ اهعفد يذلا ام
 هــيدــي مهــل عفرو ،هبــناجــب ةــطرــشلا دارــفأ لاغشــنا هــصرــف منتــغاو ،هــسأر رمــع زــه

 ىلع اهئــفاكــي هــنأــك ىرــخأ ةرــم أــموأ مــث ،اًييحــم هــسأرــب أــموأ مــث ،رصنــلا ةراشــب
 رــخآ ىنعم هــيدــل ةايحلــل تلعــجو ،راجنــلا يلع يف لــم+ا تــعرز دقــل ،اهــتايحضــت
 نجســلا يف ةــيربعــلا ةغلــلا ملعــتو ،هتــسارد نــم فثــك اهــجوزــت ذنمــف ،رــخآ اــًقاذــمو
 ةصقـــلا بتكـــي حبصأو ،هأرـــقو Tإ خيراتـــلاو بد+ا يف اـــًباتـــك كرتـــي مـــلو ،اـــهداـــجأو
 يف اــهرــشنل هــتاــباتــك اهــل بّرــهي هــنإ ،يسايســلا لاقvاو ،ةيــبد+ا ةــلاقvاو ،ةريصقــلا
 ،ريـــسأ فصـــن حبصأ اـــهدوجوب ،اهـــب سفنتـــي يتلا هتـــئر اهـــنإ ،ةيلحvا ةـــفاحصـــلا
.ةيرحلا Nبو نجسلا Nب pًقنتم شيعي وهف

 مهيــلإو ،هيــخأ ىلإو ،هــمأ ىلإ ةــلوخ نــم pًقنتــم حرــسي نــهذــلا دراــش رمــع ناــك
.اًعيمج

 فــقو .ةــيربعــلاــب اهــلاــق ،ةمكحــم .ةمــكاحvا ءدــب نــع ةمكحvا بــجاــح نلــعأ ةأجــف
:يضاقلا هلأسف ،ًسلاج يقب رمع Tإ عيمجلا

- vاذا T ؟فقت



:هباجأف
- T ا مكاحمب فرتعأTتحp؟ل
 ةمكحمــــــب Nنــــــمؤم اونوكي مــــــل .سولــــــجلا مهنــــــم بلــــــطو هــــــسأر يضاقــــــلا زــــــه

 هـــتدـــهاشـــم نـــم اومرـــحلو ،مـــهدرـــط متـــل اوفقي مـــل ول مهنكـــل ،اهتـــلادعـــبو ،لpتـــحTا
.ةمكحvا تاسلج روضحو

 ةهـجوvا تاـماهـتTا ،ةـثpـث نـم ةـنوكvا ةاضقـلا ةئيهـل حرـشو ،ماعـلا يعدvا مدقـت
:مساقلا رمع ىلإ

.دمعتvا لتقلا
.يوامحفلا نزاv بيذعتلا
.كاباشلا تاوق عم لماعتلا ةمهتب Nجس عم قيقحتلا
 نزاـم سوساجـلا لتـق ؛هسفـن فدـهلا يف بصـت اهلـك تاـماهـتTا نـم ةلمـج تـناـك

.Nنج نم يوامحفلا
 نكــي مــل لتقــلا نأ هــعاــفد يف زـّـكرــي يماحvا ناــك ،مهتvا نــع عفادــي يماحvا فــقو

:يضاقلل نلعيل فقو رمع نكل ،دصرتلاو رارص=ا قبس عم
 ءاـــيرـــبأ لتـــق يف ببـــستو هبعـــش ناـــخ سوساـــج يف ةروثلا رارـــق تذفـــن دقـــل -

.اهباكترT هعفد نم متنأ مئارج باكتراو
:ةاضقلا دحأ هلأسف
؟متنأ ـب دصقت نم -
 نونواعتــم مكلــك !؟قرفــلا اــم ..ةــموكحلا ،تيــب Nــشلا ،داــسوvاو ،مكــتارــباخــم -

.هيضارأ ةرداصمو انبعش لتق ىلع
!ةئيرب اًحور تقهزأ كنكلو -
 نـم ؟هلـسرأ نـم ؟تاـيراـع نـهروص نـم ؟سرادvا تابـلاـط ممـس نـم ؟اـهأرـب نـم -

 ،مكسيـساوج دـحأـب ةروثلا رارـق تذفـن دقـل ،اًدـحأ لتـقأ مـل اـنأ ؟هايvا ميمستـب هرـمأ
.كلذ ىلع هضّرحو ،ههّجوو ،هلسرأ نم قحب ةروثلا رارق ذفني نأ لدع+ا ناكو

؟ةميرجلا ذيفنتب فرتعت تنأ لوقلا ةصpخ -
- T! T اهضعــب وأ ،ضر+ا ىلع ةــلادعــلا قيبطتب فرتــعأ اــنأ .ةمــيرــجب فرتــعأ، 

.ةيقب ةلادعلل لاز امف
:ةمكحvا سيئر طسو+ا يضاقلا لاقف
.Nتعاس دعب مكحلا رادص= ةسلجلا عفرت -
:هل تلاقو اهبناجب سلجي نم ىلإ ةلوخ ترادتسا

 هيلـــــع مكحـــــلا اونلعيل ليلـــــق دعـــــب نودوعيس !ىرـــــت امـــــك ةـــــيروص ةمـــــكاحـــــم -



:اهل لاقف .دبؤvا نجسلاب
 ،ةنـــس 27و دـــبؤvا نجســـلاـــب موكحم وهف ،اًئيـــش عضولا نـــم كـــلذ ريغـــي نـــل -

 نـم ررـحتلاـب Tإ هـل لـمأ T مـساقـلا رمـع .هعـضو نـم ريغـي T رـخآ مكـح ةداـيز ينعي
.ىرسVل لدابت ةقفص ربع Tإ رس+ا

 اوداتــقا مــث ،رــهظلا دعــب ةدوعلاو ةــعاقــلا ةرداغــم روضحلا نــم ةــطرــشلا تبلــط
 ىلع+ا ىلإ هتضبــق اًــعــفار مهــل لاــقو ديــب مهــل حول اميــف ،يبناجــلا بابــلا نــم رمــع
:امهب طيحت دويقلاو

.ينيطسلفلا بعشلل ةيرحلا ،ةروثلل رصنلا -
 بارتـقTا نـم اهعنـم اًّيـطرـش نكـلو ،هنـم بارتـقTا تـلواـحو ،خومشب هـمأ تمستـبا
 نكـــل ،ناوثل هعـــم ثـــيدـــحلاـــب مVـــل حامســـلا اًبـــلاطـــم لـــخدتـــلا يماحvا لواـــح .هنـــم
.كلذب هل حمست T رماو+ا نأ اًّيعدم كلذ ضفر ةدحولا لوؤسم

:ةمكحvا تايثيح يف نوشقانتي ةعاقلا جراخ ىلإ روضحلا جرخ
.ةيروص ةمكحم -
.نودpج مهنإ ،ةاضق اوسيل ءTؤهو ،ةلزهم هذه !ةمكاحم اهنومسي -
؟وكشت نملف كميرغ يضاقلا ناك اذإ -
.ةيلاع هتايونعمو ةديج ةحصب رمع نأ مهvا -
.ةيلاع هتايونعم اًمئاد ينبا -
.بعشلا نبا ،ةروثلا نبا ،انلك اننبا اذه ةّجاح اي -
:مساقلا يلع لاقف
.اًضيأ انروعش اذه ،ينبا اي ملست -
 ةلـــمرـــلا نجـــس يف هـــترداـــغ نأ دعبـــف ،هـــتدـــهاـــش يننأ تاسلـــجلا يف اـــم مـــهأ -

.ةعاسلا هذه ىتح هترايز نم تعنم
؟مكحلا نوعقوتت اذام ىرت -
- T ا نجسلا ؛قراخ ءاكذل جاتحتvدبؤ.
- T، T، ةايحلا ىدم نجسلا.
.هسفن مكحلا امهpكف ،اًعيمج اوكحض
!؟هيف مهمكاحن موي يتأي ىتم ىرت -
- T حأ يف اًديعب بهذتpل ةيرحلاب ملحن انعد .كمVوأ ىرسTً!
؟مهبعش ةيرح نع ةلزعنم مهتيرح لهو -
- T، مهنيــب لصفــت دــقو مهبعــش ةــيرــح ىلإ قيرطــلا يف يتأــت مهتــيرــح نكــلو 

.ةفاسم



؟هلكأن ءيشب مكيأر ام ،ن�ا تpيلحتلا نم انوعد -
 ىلإ دوعن ىتح عوجلا لمــحتنل ،اــيريتــفاكــلا نــم اًئيــش يرتــشن T نأ حرتــقأ -

؟ايداصتقا مهمعدن اذاv .انتويب
.ةلوبقم ةركف -
 ،راجنـلا يلع دنـع اهبلـقو اـهركـف لـك ،ثـيدـحلا يف كراشـت مـل ةتـماـص ةـلوخ تـناـك

 عمتــسيل هنــيرــع ىلإ رمــع ةدوع رظتنــي هــنأ كــش T ؟ن�ا وه فيــك :لءاستــت تــناــكو
 هروزـت امـبر .ماـيأ ةدـع قرغتـست دـق رمـع ةدوع نكـل .ةـلزهvا ةمـكاحvا رابـخأ نـع هنـم
 اهــماــمأ اًـــســلاــج نوكيس ،ةمــكاحvا رابــخأ هــل لقنتــل ،نجســلا ىلإ رمــع ةدوع لبــق
 لـكو ،ةملـك لـكو ،ةلمـج لـك ىلإ اًــعمتـسم اهـهافـش تاـكرـح بـقارـي ريغصـلا لفطـلاـك
 اهـعدـبأ يتلا ةليمـجلا ةينفـلا ةـحوللا كلتـب اًــعتمتـسم ،هافشـلا Nـب نـم جرـخي فرـح
.همامأ قلاخلا

:اهل لاق
 هيلــــــع مكحــــــلاــــــب ةمكحvا رارــــــق عمس نأ دعــــــب يضاقــــــلا ىلع رمــــــع در اذاــــــمو -

؟دبؤvا نجسلاب
:هل تلاق
  ،ةيـبرـع ةرـح Nطـسلف تـشاـع ،ةروثلل رصنـلا ،ءادـهشلل دجvا" :مهـل لاـقو فـقو -

."لpتحTا طقسيل
؟هب اولعف اذامو -
 كتيـــل ؛هـــمأ اـــمأ .مكحـــلاـــب قطنلا دعـــب ةاضقـــلا جرـــخو ،ةسلـــجلا نـــم هوجرـــخأ -

 ،vNاظـلا ىلع ربـكأ �ا :ةلـئاـق تـحاـص مـث ،ةـعاقـلا طـسو درـغزـت تفـقو دقـف ،اهتـيأر
.مكرصنيو مكيمحي �ا

؟ةمكحvا نم اهوجرخأ لهو -
.ةمكحvا نم جورخلا اًعيمج مهنم بلطو ،ةطرشلا دارفأ دحأ اهب خرص -
؟دعب اذامو -
 ،ينيطــسلف سوساــج ليتقــلاــف ،متــهم ريــغ اًرــخاــس كحضــي ماعــلا يعدvا ناــك -

.اًّيدوهي سيلو
:pًئاق هسأر يلع زه
 نوفرعــي ول مهبعــشو مــهرــئامــض نوعيبي نــيذــلا سيــساوجلا ءTؤه ،حيحص -

 امــبرــل لصبــلا رــشق نــم رثــكأ مهحــلاصــل نوسسجتي نــم ىدــل نوواســي T مهــنأــب
.مهيأر اوريغ

:ةلوخ تلاقف



 رمــــع دوعيس لــــه .كــــلذ نــــم لــــقأ امــــبرو ،قحتــــسي اــــم سوساجــــلا ذــــخأ دقــــل -
؟ىرت اي ةحفن ىلإ مساقلا

- T نـــم ،ديـــكأتـــلاـــب انـــه نـــم هـــنولقنيس نكـــلو ،دوعيس امـــبر ،ةـــلوخ اـــي فرـــعأ 
 ةــسايــس هذــه ،لقنتــلا ىلع اًــمــئاد اــندوعت دقــف ،انــه نــم اــنأ ينولقني امــبر !؟يردــي
 ،اوعاطتـسا ىتم انـتايـح صيغنـت نودـيرـي ،ةـحارلـل ةـصرـف ىرـسVـل كرتـت Tأ ودعـلا
 اـــياحـــض ىلع نوكابتـــي ،انيـــف مهتـــيداـــس نوذفنـــي لـــب ،موي لـــك انـــم نومقتني مهـــنإ
 هرـــكو ،لتقـــلاو ،دقحـــلا ىلع اوأشـــن دقـــل ،اهسفـــن اهتـــسايـــس نوسرامـــيو ،ةـــيزانـــلا
.نيرخ�ا

.اًضعب ًانضعب بحنو مهنم لضفأ نوكن انتيل ،يلع اي خآ -
؟نيدصقت اذام -
 بردـلا ةوخإ لـتاقـت فيـك تيسـنأ ؟نانبـل يف ءاقـش+ا Nـب لصـح اذاـم تيسـنأ -

 يف ةوخ=ا عراصتـــي فيـــك تيســـنأ ؟سلـــبارـــط اورـــصاـــح فيـــك تيســـنأ ؟دـــحاولا
؟عاطقلاو ةفضلا يف ...بpطلا سلاجمو ،تاباقنلا تاباختنا

.�ا ءاش نإ ريغتتس روم+ا نكلو ،قح كعم -
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.اهمأك ةليمج ةنبا هترمث ناك باحر جاوز ىلع رم لماك ماع
:اهتدTو دعب نارمع تلأس
؟اهيمسن اذام -
.ناسن=او ضر+ا ريرحتل اًزمر ،ريرحت اهيمسنس -
.تنبلل لمجأ مسا وهف ؟راهزأ اهيمسن T اذاv ؟ريرحت -
؟طقف لاجرلاب نوهرم ريرحتلا لهو -
- T اهتقاط نم رثكأ اهلّمحت كنكلو ،دصقأ.
 ،نـــطولا رـــيرـــحت ؟رـــيرـــحتلا لـــجأ نـــم اًــعـــم لمعـــن انـــنأ تيســـن لـــه ،يتبيبح -

...و ،ةيم+او ،دومجلاو فلختلا نم لقعلا ريرحت ،ىرس+ا ريرحت
:هتعطاق
.يبيبح اي كلعز Tو هلك .ريرحت اهيمسنس ،ريرحت ،نارمع اي صpخ -
 دبـع نارمـع رـيرـحت( رـيرـحت مـساـب اهيلـجس :ةـضرمملـل لاـقو هـيديـب نارمـع اهلمـح

:اهل لاقو هتجوز ىلإ تفتلا مث ،اهيدي ىلع نطولا ريرحت �ا لعج ،)�ا
 نوفرعــي T ،جاوزــلا نودــيرــي اــمدنــع Tإ تانبــلا نودــيرــي T لاــجرــلا نوفلختvا -

 نســــحأ اهلــــخدنــــس ،رــــيرــــحت ربكــــت اــــمدنــــع .اهــــتداعــــس رــــسو ،ةايحــــلا زــــمر نهــــنأ
.ةيرحلل تpضانvا ءاسنلا ةعيلط يف نوكتس ،تاعماجلا

 اــمدنــع ترــّـكذــت .نانحــب اــهردــص ىلإ اهتمــضو نارمــع نــم اهتنــبا باــحر تلمــح
 ةفيلــخ هيــف ىرــت تــناــك ،لو+ا اــهدولومب فــصوت T اهــتداعــس تــناــك ،اًّيلــع تبجــنأ

 لــك تبــهذو ،اهــتداعــس مدــت ملــف ،بقــع ىلع اـــًــسأر تبلقــنا روم+ا نكــل .يلع هــلاــخ
.حايرلا جاردأ ريميدpف عم اهمpحأ

.هلبقت اهنأك اهليبقت تداعأف ،اهيدي Nب اًّيلع تليخت مث ،اهتنبا تلبق
 :اهسفن ةرارق يف تلءاست
vيلع ناـــكو ،انقلطـــت ،انـــجاوز مدـــي مـــل ؟رـــخآ رايـــخ يدـــل ناـــك لـــهو ؟هتـــكرـــت اذا 

 نــم يجاوز يف تأطــخأ لــه ؟نــيأ ىلإو ؟يعم هذــخآــس فيــك ؟لعــفأ اذامــف ةدوعلا
 انبحـب اذإـف ،هتببـحأ ينن+ ًاّرـس هتـجوزـت ؟لـه+ا حئاصنـل عمتـسأ مـل اذاv ؟ريمـيدpـف
 انــن+ مأ ؟ةــعرــسب دعــص هــن+أ !؟ةــعرــسب بحــلا راهنــي اذاv !دــحاو ماــع دعــب راهنــي



 ،ريمـيدpـف نـم خآ ؟تاـناـيدـلاو ،تاداعـلاو ،تاـفاقثـلا فpتـخا قوف زفقـن بحـن اـمدنـع
 ؟هريغ يذلا ام يردأ T ،اًعئار اًباش ناك

:متمت تعباتو ،اهسأر تزه
 هـب لصـتأ نأ بجـي ،ريغصـلا يلعل تقتـشا ؟اـنأ .تريغـت يذـلا اـنأ يننإ :يل لاـق
 T، T ؟هـــبايغـــب لصـــتأ لـــه ؟نارمـــع ماـــمأ هـــب لصـــتأـــس فيـــك نكـــلو ،هنـــع رسفتـــس+
 ىلإ هعـم يتايـح لوحأ نأ دـيرأ T ،رـم+ا يف كشـي دـقو ،هـل ةـنايـخ اـهدعيـس ،نكمـي
.كشلا نم ةلحر

:اهل لاق ،ةقرولا لمحي ديلاوvا ليجست ةفرغ نم داع دقو نارمع ىلإ تهبتنا
.جورخلا Nعيطتست ىتم ،عوفدم باسحلا -
.ن�ا -
.ةرداغملل كسفن يئيه ،ًانسح -



)٣٦(

١٩٨٧ رخاوأ

 ةلــصاوم ىلإ Nنــطاوvا وعدــت ،يناثــلا اهــنايــب ردصــت ةدــحوvا ةينــطولا ةدايقــلا
.لpتحTا دض مهتضافتنا

 Nنـــطاوم ةـــثpـــث داهشتـــسا دعـــب لعتـــشت ةزـــغو ،ماعـــلا بارـــض=ا نلعـــت سدقـــلا
.ةيليئارسإ شيج ةرايسب

.لpتحTا دض بهت ةفضلا
.طايتحTا تاوق يعدتستو رافنتسTا نلعت ليئارسإ
 لاــق .حابصــلا اذــه مــساقــلا رمــع اهــل عمتــسي ناــك يتلا رابــخ+ا نــيوانــع هذــه

:ةزغ نم ناندع ريس+ا  هليمزل
.ةروثلا ةيادب اهلعل -
:pًئاق هيلع درف
.انيديأ ىلع دوهيلا ةياهن نوكت �ا ءاش نإ -
 ،ءيشلا ضعــب ةــبرغــب رعشــي وهو ،نpقســع نجــس ىلإ مــساقــلا رمــع لقــن ذنــم

 ناــك .ةلــيوط تاونس مهعــم شاــع نــيذــلا ىمادقــلا ىرــس+ا لــك ررــحت وأ لقــن دقــف
 نحـي هـنأـك ،لبـق نـم هلـخد نجـس يف اًبـيرـغ هسفـن دـجي وهف ،اـًـحراـس اًنايـحأ سلـجي
 ،نجســلا ىلإ ريــس+ا نحــي نأ بــئاجعــلا نــم .راجنــلا يلع ثيــح ةحفــن نجــس ىلإ
 نــم نولضانــم مهلــك ؟ىرــس+ا !ناردــج اهلــك ؟فرغــلا ؟رمــع اــي كيلــع ريغــت يذــلا اــم
 ،راطنقـــلا ريمـــسو ،راجنـــلا يلع ىلع تدوعت دـــق تنـــك ؟تاـــيرـــكذـــلا !Nطـــسلف لـــجأ
 فـــسVـــل انـــه مهنكـــلو ،ءيشلا ضعـــب Nمـــهافتـــم اوناـــك كانـــه ىرـــس+ا .نورـــخآو
 عم مازتـلTا نولبقي Tو ،ميظنـت مـه pـف ،ىمانتـي Nنـيدتvا رايـت ،مـهرـخنت تاـعارصـلا
 ةقـيرـط ةـيأـب مهعـم لـماعتـلا دـيرـت N، Tـشلفنم مـهدعـت ىرـس+ا ةدايـقو ،ميظنـت يأ
.تناك

 .Nـيداعـلا ىرـس+ا نـم نورـخآو Nنـيدتvا رايـت عم مسـق ؛نامسـق ةعمـجلا ةpـص
 ن�ا pًيلـق فـخ هنكـل ،حتف ةـكرـح ماسقـنا دعـب اـًــــصوصخ دادزـت ةيـسايسـلا تاـفpخـلا
 .ةكرحلا رصانع بسكل اًديدج اومدقي ملو نومسقنvا عجارت امدعب

 وعيرـسو نويسامـح ددـجلا نابـشلا ءTؤهو ،مهنـع جرـفأ ىمادقـلا ىرـس+ا مظعـم



 هيــف تنــك يننأ نــم مــغرــلا ىلع نجســلا اذــه ،مهــعانــق= تــقو ىلإ جاتــحأ .بضغــلا
 يناكمـف ،بـيرـغ اًــعبـط ؟بـيرـغ !يلع بـيرـغ هـنأـك رعـشأ تانيعبـسلا علطم يف ةرتفـل
 ةـضافتـنTا هذـه يف كراـش+ جراخـلا يف تنـك ينأ تيـل .نابضقـلا جراـخ يعيبطلا
؟جراخلا يف انلهأ ىلع نئمطنل ةرايزلا يتأت ىتم ،هآ .ةكرابvا

 راوزـلا ددـع ،ةحفـن نجـس يف يلع ةراـيزـل اورضـح رـخآ باـشو ديعـس عم ةـلوخ
 هــجوتلا يلاــه+ا ةلــفاحــل حمست مــلو ،ةزــغ ةقطنــم ليــئارــسإ تقلــغأ دقــف ،pًيلــق ناــك
.ةفضلا نم Nيفنvا ضعبو سدقلا راوز مامأ طقف يقبف ،ةحفن نجس ىلإ

؟ثدحي يذلا ام -
:ةلعفنم يهو ةلوخ هل تلاق
.ةحلسم ريغ ةيقيقح ةضافتنا اهنإ ،يلع اي ةضافتنا -
:مهلأس مث اًرورسم مستبا

.هسفن هجوتلا يف رمتست نأ وجرأ -
:ةبعجلا ميلس باشلا لاقف
 يهو ،عضولا ىلع ترطيــــس فــــقوvا ةعــــباتv تلكــــش يتلا ةدــــحوvا ةدايقــــلا -

 ريــهامــجلا لــك نأ ةــضافتــنTا هذــه زيمــي اــم مــهأ .يملــسلا اههــجوت يف ةرمتــسم
...ءاسنلاو ،رابكلاو ،راغصلا ؛اهيف كراشت

:اًعطاقم لاقف
؟اًضيأ نوكراشم مكنأ مهفأ -
 ،تاــبارــضإ ،ةينيطــسلفلا مpــع+ا عفر ،تاريســم ،تارــهاظــت ،كراشــم بعشــلا لــك

 قطانvا ةــــسارــــح ،ةراجحــــلاــــب شيجــــلا برــــض ،ليــــئارــــسإ يف لمعــــلا نــــع فــــقوتلا
 يفو ،ةريقفــلا رــس+ا مــعدو تاــعربتــلا عمــج ،Nنــطوتسvا نــم ليلــلاــب ةينيطــسلفلا
.اهضعب قرحو كرحتلا نم اهتارايس تعنم يتلا ةيدلبلا رودب مايقلا سدقلا

؟كلذ لبق اوناك نيأ ،ةحرفم رابخأ اهنإ -
:ديعس لاقف
.هتقو يف ءيش لك ،يلع اي -
؟يل لقت T ًاّرس ناك نإ ؟ديعس اي لعفت اذامو -
 لـــــــك نـــــــع نولوؤسم نحـــــــن ،مارـــــــلا ةقطنv ةيبعشـــــــلا ةنجلـــــــلا يف وضع اـــــــنأ -

.ةينطولا تايلاعفلا
...خآ -
:pًئاق لمكأ مث ،نابضقلا هديب يلع برض 
.مكعم ن�ا ينأ تيل -



- T أ ،بجاولاب موقن نحنف ،قلقتT ؟ةلوخ هب موقت ام يفكي
:اهل لاق مث ،اهقناعيل ةيناثل نابضقلا لوزت ول ىنمت ،يلع اهيلإ رظن
.مهتضبق يف يعقت T نأ �ا وعدأ ينكل ،كبجاوب Nموقت كنأ ملعأ -
:هل تلاقف
؟يلع فاختأ -
.يترايز نع يفقوتت نأ فاخأ -
 كراـش+ مكعـم ينأ تيـل لقـت مـلأ .ةـباجتـسTا Tإ كلمـن T نـطولا يدانـي اـمدنـع -

؟ةضافتنTا يف
 ،ةيــناســنإ رــعاشــم درــجم يه لــب ،يكراشــت Tأ دصــقأ T .اــهررــكأو اهتلــق ،ىلب -

.يجراخلا ملاعلا ىلإ يل لصولا طيخ تنأف
:مهلأس مث مهيلإ رظن 
؟ةحفن نم اوجرخ نيذلا انبابشو ،حابصلا ليلخ رابخأ ام -
:ةلوخ هيلع تدر
 ،سانـــلا ةيقبـــك هـــتايـــح شاـــعو ينطولا لمعـــلا يف هـــطابـــترا ىهنأ مهضعـــب -

.مهقطانم يف ةضافتنTا سأر ىلع نوفقي نورخآو
؟مهنم حابصلا ليلخ لهو ،ميظع -
:ديعس لاقف
 اًــمــئاد وهف ميلــس لأــسا ،أدــهي T هــنإ ،ساــس+ا اهــكرــحمو ،سدقــلا ةلعــش هــنإ -

.هاري
:ميلس لاقف
 عونمم هـنأ رذتعـيو ،بابـشلاو ،ريمـسو ،رمـع ىلعو ،كيلـع ملـسي اًــمـئاد وه Tًوأ 
 نأ �ا وعدأ ،هلثــــم مهلــــك مهتيــــل ،مزتلvا ناســــن=ا لاثــــم هــــنإ .نوجسلا ةراــــيز نــــم
.هيمحي

؟ةزغ يف ةيمpس=ا تادايقلا نع هعمسن يذلا ام -
 نورولبي مهــــــنإ ،Nملسvا ناوخ=ا ةدايــــــق ىوتــــــسم ىلع تاــــــعارــــــص كانــــــه -

.ةئجافم اًرابخأ عمستسو ةريصق ةرتف اهلك ،ةديدج فقاوم
؟ديعس اي عيمجلاو يبأو يمأ رابخأ ام -
:ديعس لاقف
؟مpسلا كنودهي مهلك -
؟ةديدجلا اهتنباو باحر فيك -
 يردأ T ،ةـحارصـب عئار باـش نارمـع ،ةعـئار اهـجوز عم اهتـقpـعو ،رمقـلا لثـم -



!؟ةظحللا هذه ىتح رجفلا ةديرج يف لمعي هوكرت فيك
- v؟هلمع يف رصقم وه له اذا
- T روم+ا نكـــل ،يلع اـــي T نميهـــت يتلا انـــتاســـسؤم يف ةءافكـــلا بـــسح متـــت 

.ءTولا بسح امنإو ،بازح+ا اهيلع
:لاق مث هسأر زه
 لـجرـلا ،ةئيسـلا تاداعـلا كلـت نـم صلـختن نأ ىنمتأو ،كـلذ نـع ريثكـلا تعمـس -

 عونلا اذــه نــم سيــل وهف ،ةروينسلا انــح فرــعأ اــنأ .بــسانvا ناكvا يف بــسانvا
...ئداه لجر هنإ ،لاجرلا نم

:ناندع هعطاقف
 لـــسرـــي نـــم رـــمأـــب نكـــلو ،هرـــمأـــب اهلـــك تـــسيل Nيعتـــلاو لصفـــلا تارارـــق نكـــلو -

.بتاورلا
 كرتــي T ناــكو ،ىرــس+ا ىلإ ةديعــس اًرابــخأ لمــحي هتــفرــغ ىلإ راجنــلا يلع داــع

 ،دــــعاصتــــت ةــــضافتــــنTاــــف ،ةطــــحم ىلإ ةطــــحم نــــم رابــــخ+ا عباتــــي ةظــــحل ويدارــــلا
 ةدــحوvا ةينــطولا ةدايقــلا تاــنايــب .موي لــك نــطولا ىرــث ىلع نوطقسي ءادــهشلاو
 لــك يف رــشتنت ةيبعشــلا ناجلــلا ،ةدــيدــج تامهــم ،دــيدــج نايــب رــهش لــك .لــصاوتت
 ميظنـــت سيـــسأـــت نـــع نpـــع=ا .ىرقـــلاو ندvا Nـــب زـــجاوحلا ميقـــت ليـــئارـــسإ ،ناكـــم
 .يمpــس=ا داهجــلا هلبــقو ،)سامــح( ةيــمpــس=ا ةــمواقvا ةــكرــح ؛دــيدــج ينيطــسلف
 نpـــعإ تـــناـــك نpقســـع ةأـــجافـــم .ةـــضافتـــنTا يف ةوقب طرـــخنت ةيـــمpـــس=ا ىوقلا
 نكــــلو ،ةدــــيدــــجلا ةيــــمpــــس=ا ىوقلل مامضــــنTا نــــع نجســــلا يف نــــيدتvا رايتــــلا
 ةدايقـلا يف ةـكراشvا ضـفرـت ةيـمpـس=ا ىوقلاـف ،ةزراـب تـلاز اـم ةيـئدبvا تاـفpخـلا
.درفنم  لكشب لمعتو ةدحوvا

:ةحاسلا يف هبناجب سلجي هل قيفرل يلع لاق
- T ا ةرــــهاــــظ نــــم انصلــــخت لــــق+ا ىلع ،سأــــبTفــــنpنولماعتــــي اوحبصأو ،ش 

 اـــندـــحوت نأ دـــب T ،لpتـــحTا دـــض لاضنـــلا ةـــكرعـــم يف نوكراشـــيو ،مظنـــم لكشـــب
.ةكرعvا

- T يأ يف نواعتـــلا نوضفرـــي مهـــنأ ةزـــغ يف مهنـــع هعمـــسأ امـــف ،كـــلذ دقتـــعأ 
.لمع

.ماي+ا عم مهفقاوم نم نوريغيس ،ةيادبلا يف اولاز ام -
؟كلذ دقتعتأ -
 دنــع ةيــسايــس تاراعــش تعــفر اهــنأ ىرتــس اهخــيراــت تــسرد ول تامظنvا لــك -

.ن�ا هعفرت امع فلتخت اهتقpطنا



.ةينطولا ةدحولا ىلإ انجوحأ امف ،كلذ ىنمتأ -
.اهتقpطنا ىلع روهش ترم دقف ،ةرvا هذه ةيقيقح ةضافتنا اهنأ ودبي -
.ةيرحلا ةضافتنا اهنأ نلعت ةدحوvا ةدايقلا -
؟اهيدي ىلع انتيرح نأ دقتعت له -
 نـم مهـفرـعأ نـيذـلا لـك ،ةدـيدـج ةـحرفـم اًرابـخأ عمسأ ةراـيز لـك يف .لـئافتـم اـنأ -

 ريــــغ ،ةــــيوئف ريــــغ ،ةفلتخــــم ةجهلــــب نوثدــــحتي ،ةــــضافتــــنpــــل نوسمــــحتم براــــق+ا
.ةيبزح

 هــــتدصــــح اــــم اذــــهو لــــخادــــلا ىلإ عارصــــلا زــــكرــــم لقــــن ىلإ ةــــجاحــــب نحــــن -
 لــك يف لــخدتــي جراخــلا نأ ةلكشvا نكــلو ،اًيــعو رثــكأ لــخادــلا ةدايــق .ةــضافتــنTا

.مهرود زاربإ حلاصل لمع لك رييجت نوديري ،ءيش
 .ريــــهامــــجلا لدــــب ةبخنــــلاو ،ةــــيدرــــف تارارــــق ؛انتــــقpطــــنا ذنــــم انتلكشــــم هذــــه -

.ءيش لك تريغ ةضافتنTا
؟دومصلا عيطتست ىتم ىلإ نكل !عئار -
 لـك يف بدـي سامـحلا .pًـيوط دومصلا نوكيس ،اـًـكراشـم بعشـلا لـك ناـك اذإ -

 عجشي ،Nـــناجســـلا دـــض اًــعيمـــج بـــهن اـــمدنـــع نجســـلا يف اـــًمامـــت انلثـــم ،سانـــلا
؟"لاجرلا ييحي لاجرلا سفن" يماعلا لثvا يف عمسن ملأ .اضعب انضعب

؟كتلصو يتلا رابخ+ا رخآ ام -
 ةتـــس ةدv ةـــيرادإ تTاقتـــعا مهمظعـــم ،نابضقـــلا ءارو ددـــجلا Nلقتعvا تائـــم -

.رهشأ
.ةمهت نودب اًّيرادإ هونجسي مهمكاحم يف دحأ ةنادإ يف اولشف املك ،ةلفسلا

!؟ةيرصنعلا ةينويهصلا ةكرحلا نم هعقوتن يذلا امو -
 نــم Nبــغاشvاــب مهتمــسأ نــم اًددــع دعبتــس ليــئارــسإ :لوقي رــخآ ربــخ كانــهو -

.نانبل بونج ىلإ Nطسلف
.اًقباس اهولعف بpكلا -
 ،ليــئارــسإ ةعمــس ىلع اًريبــك اًريــثأــت تــكرــت ةــضافتــنTا نأ ىلع لدــي هلــك اذــه -

.اهب ريهامجلا ةكراشمو ةضافتنTا رابخأ لقنت اهلك ةينويزفلتلا تاطحvاف
.ليئارسإ ىلع ربكأ �ا ،مهعم �ا ناك -



)٣٧(

١٩٨٩ ناريزح

 ىلإ عمتـــسي رمـــع ناـــك ،راحـــلا سقطـــلا ثيـــح ،نpقســـع نجـــس يف هتـــفرـــغ يف
 سـحأ .ةـضافتـنTا لبقتـسم يف ركفـي نـهذـلا دراـش وهو ويدارـلا ربـع رابـخ+ا ةرـشن
:هل لاقو هليمز ىلإ رمع تفتلا ،هنطب يف داح ملأب

؟لوماكأ ةبح كيدلأ ،ديدش صغمب سحأ -
- T  ا كل يعدتسأ له .يدنع سيلv؟ضرم
- T، ا ىلإ ةرـم نـم رثـكأ ينولقن دقـل ،اًئيـش لعفـي نلـفvنود ينوداـعأو ىفشتس 

.خآ ،خآ ..ءيش لمع
 ويدارـلا عضو .بلقـلا نـم ةبـيرقـلا ةهجـلا يف هـبرضـي أدـب اًئيـش نأـكو رمـع رعـش 
.هيلإ نيرخ�ا رظن تفلف ،تاكرحلا ضعبب ماقو ،همسج كرحو ،ًابناج

:مهدحأ لاق
.كباصأ اًدرب نأ ودبي -
؟فيصلاب اًدرب -
.عيبرلا لصف يف انلز ام -
.ناريزح رهش يف نحن -
 هلــيوحت وأ ،بيبطــلا ءاــعدتــسا بلطــيو هــشارــف ىلع رمــع يقلتــسي .دتــشي مــل+ا

 ناجسـلا يدانـي يذـلا لقتعvا لثمv ربخـلا لقنـب ةـفرغـلا شـيواـش موقي .ةدايعـلا ىلإ
:هلأسيو )لكسح(ناجسلا رضحي .نابضقلا Nب نم

؟ربخلا ام -
.بيبطلا ءاعدتسا ديرن ،ديدش ملأب رعشي ،ضيرم مساقلا رمع -
 ،ةبــقارvا ةــفرــغ يف دوجوvا فــتاهــلا نــم ةراد=اــب لصتــيو ،هــسأر ناجســلا زــهي

 ةدايعــلا ةــفرــغ ىلإ رمــع لقــن اًبــلاــط بابــلا حتفيو ،فــتاهــلا قلغي .رــم+اــب مهملعــيو
.هسفن .مسقلا يف ةدوجوvا

 ررقـيو ،هاوكش ىلإ عمتـسيو ،رمـع صحفـي ،بوانvا ضرمvا رضحـي قئاـقد دعـب
.ىفشتسvا ىلإ هلقن ةرورض
 لوقي ،رودــي ةــفرغــلا فقــس ىرــي ،pًيقــث حبصأ هــسأر ،دــيدــش راودــب رمــع رعشــي



:ىرس+ا دح+
.ةريسvا لامكإ اوسنت pف ،دعأ مل نإ ،مكعدوأس يننأك ،ديدش راودب رعشأ -
:هليمز هل لاقف
- T لطب اي كراظتناب نحن .سأرلا اًعفار ةديج ةحصب انل دوعتس ،كلذ لقت.
 مــث ةــلامــح يف هــناعضــي ناجــسو رــخآ ضرمــم رضحــي ،يعولا نــع بيغــي رمــع

 هولمــح نــيذــلا هيــناجســل هليــمز هــكرتــي ،نجســلا لــخدــم يف فقــت ةرايــس ىلإ لقنــي
.ةرايسلا ىلإ

 تلــــع دــــقو نودوجوvا هــــلأســــف ،ةــــفرغــــلا ىلإ لــــخد ،اًبــــضاــــغ لقتعvا لثمــــم داــــع
:ةريحلا مههوجو

؟لصح اذام -
.ىفشتسvا ىلإ هولقن دقل -
- T ن�ا ىفشتــــسم برــــقأ وهف ،اــــكوروس ىفشتــــسم ىلإ هــــنولقنيس مهــــنأ دــــب 

.نجسلل
.هيلع فئاخ انأ -
.�ا هيمحيل -
 اذاــم فرعــت T يعولا اًدــقاــف كــئادــعأ دــي يف كــبرد قيفر كرتــت نأ بعــصأ اــم -

!ائيش لعفت نأ عيطتست Tو ،لعفت
!؟انئادعأ نم عقوتت اذامو -
 هيـعو نـم ظقيتـسي اـمدنـع لـق+ا ىلع ،اـندـحأ هبحـص وأ ،هعـم تنـك ول تينمـت -
.هبناجب اًدحأ دجيس

.�ا نذإب دوعيس -
؟يل لاق اذام نوردت له -
.لاق اذام انربخأ -
.ةريسvا اولمكت نأ مكيصوأ ،دعأ مل نإ ،مكيلإ دوعأ T نأ فاخأ -
 !ةروثلاو ةريسvاب ركفت توvا شارف ىلع تنأو ىتح !رمع اي كرد � -
؟رخآ ءيشب كاصوأ لهو -
- T بابشلا لكو ،راطنق ريمسو ،راجنلا يلع ىلع ملست نأ سنت.
.ىمادقلا هبرد قافر ىسني T ،ليصأ -
 نــع بيغــي رمــع ناــك .عبــسلا رئــب يف اــكوروس ىفشتــسم ىلإ ةرايســلا تقلطــنا

 ،هــيديــب دويقلاو ،Nــناجســلاو ،اــًــــضرمــم ىريــف هــلوح رظنــي ،ةأجــف دوعي مــث يعولا
!ةكرحلا عيطتسأ T انأو ىتح ؟دويق :هيلجرب ديقلا سحيو



 اًدـقاـع هيـلإ رظـن Nـناجسـلا دـحأ .ةسـباـع اـهدـجوف ،مهـهوجو يف ققدـي نأ لواـح
 هـسأرـب اًئـموم هـل مستبـي نأ لواحـي رـخ�ا ناـك اميـف ،هـسارتـفا دـيرـي هـنأـك هيبـجاـح
 نوكي نأ لواحـي هـنأ مأ ؟يفشتلا ةـماستـبا يه لـه .هـل ةلـماجـم هيحـت لـسرـي هـنأـك
 اهلمـحي ةـقرو ىلع لـجسيو ،هضبـن ضرمvا سحـي ةرتـف لـك ؟ هليـمز نـم اًفطـل رثـكأ
:ضرمvا هلأس .رمع اهفرعي T ءايشأ

؟ن�ا رعشت فيك -
:pًئاق ةباج=ا رصتخيف ،قاهر=اب رعشيف هيلع دري نأ رمع لواحي 
.ديدش ملأب رعشأ -
 ،مونلل اـهدعـب ملستـسي تاظـحل ،راودـلاـب رعشـي لازـي اـم رمـعو ،ةلـيوط قيرطـلا
 نــــــم نوضرمــــــم ةــــــلامــــــحلا بحســــــيو ،ىفشتسvا لصــــــي اــــــمدنــــــع Tإ ظقيتــــــسي Tو
 لكـلا ،ةدـيدـج اـًـهوجو ىريـف هينيـع حتفيف ،ةفينـع ةزـهب رعشـي ،اـكوروس ىفشتـسم
 ،ةـصاـخ ةـفرـغ ىلإ روفلا ىلع لقنـي ،ناكvا Vمـت ةـطرـشلا ،ةـيربعـلاـب هيلـع سـماهتـي
 ىتم :لءاستـي .اًئيـش دـحأ هـلأسـي مـل ،بابـلا هيلـع قلغي ،اهيـف pًبكـمو اًديـحو كرتـي
؟نورضحيس

 ةعطقتــم هــتاوصأ جرــختف خرصــي نأ لواحــي ،ةفينــع تازــهب رعشــي ،دادزــي مــل+ا
.دحأ اهعمسي داكي T ةتفاخ

 ههـــجو ناـــك ،هديـــب مهيـــلإ ريشـــي ،ناـــضرمـــمو بيبـــط لـــخدـــي ،بابـــلا حتفي ةأجـــف
:مهل روتكدلا لوقي .راضتحا ةلاح يف هنأك نوللا رفصأ

؟ةلاحلا هذهب هومتكرت فيك -
:Nضرمvا دحأ هيلع دريف
.اهقفو فرصتن نوجسلا ةرادإ نم تاميلعت انيدل -
.انتيلوؤسم هذهف ىفشتسvا لخدي امدنع نكلو -
.نوجسلا ةرادإ هررقت امب مزتلن نحنو ،اًّيداع ًانيجس سيلو ،برخم هنكلو -
- vتومي نأ هـنودـيرـي لـه ،مـهدنـع هءاقـبإ مهـناكـمإـب ناـك ؟اَذإ انيـلإ هورضـحأ اذا 

؟اندنع
؟ن�ا لعفنس اذام -
.ئراوطلا ةفرغ هلخدأ -
؟توvا نم هذقنتس له -
.ةظحل توvا Nبو هنيب نإ ؟تومي هكرتن لهو -
...ىلع هئفاكن لهو -
.قاروأ ةيأ ىلع عقوأ نل ،...ةيلوؤسم لمحتأ T انأ -



.توvاو ةايحلا Nب عزاني رمع يقبو ،ةفرغلا نم اوجرخ
 نأ يننودـيرـي ،ءطبـب يلتق اوررـق اًذإ ...ةريـخ+ا تاظـحللا اهلعـل :هسفـن يف لاـق

 نورضحيـــس ؟مهمـــئارـــج فشتكيـــس نـــم ،ةـــفرغـــلا كلـــت يف ةريـــخ+ا يسافـــنأ ظفـــلأ
 لتـــق مهسفـــن+ نورربـــي ،ةلتـــق ،نومرـــجم .يتاـــفو ةداهـــش ىلع عقوي هريـــغ اًبيبـــط
!مهل �ا نم اًهيجوت كلذ نودعي مهلعل ،يردي نم ،مهيديأ Nب ضيرم لزعأ ريسأ

 .هعنـم ديقـلا نكـل هـيدـي كـيرـحت لواـح ،خفتنا هـسأر نأ رعشـي ،دادزـت هبلـق تاـقد
 ...لـمأو ،لاـيرـف ،هـتاوخأو ،دمـحأو ،يلع هيـخأو ،هيـبأو ،هـمأ روص هـل ىءارتـت تأدـب

 اطـع ،Nـهاـش حpـص ،يواسيعـلا يناـه ؛مهـيدـيأـب هـل نوحولي ىمادقـلا هـقاـفر روص
 ميلـــــس ،راطنـــــق ريمـــــس ،راجنـــــلا يلع ،يرفعجـــــلا يلع ،ناســـــح دمـــــحم ،يرميقـــــلا
 يضار ،ةوpــح مــسار ،ةــغارــم لامــج وبأ ،يرــعولا ينوع ،هبيســن ميلــس ،يعيرزــلا
 ةظـحل تـناـح لـه ،Nـعدوم مهـيدـيأـب هـل نوحولي مهلـك ...،ةدوع بوقعي ،يعارـجلا
؟عادولا

 مــل ،ةــلاحــلا كلــت ىلع وهو تــقولا نــم مــك يردــي T دوعي مــث دوجولا نــع بيغــي
 ردقـي مـل هـنوفج ىتح هكـيرـحت عيطتـسي pً Tيقـث هـسأر حبصأ ،ءايـش+ا زيمـي دعـي
.اهحتفي نأ

 Nـــحولم هوحن ناـــمدقتـــي ،ضيـــب+ا سابلـــلاـــب Nـــكpـــم ةروص هـــل رـــهظت ةأجـــف
 هــنأــك pــمأتــم امهيــلإ رظنــي ،راسيــلا نــع يناثــلاو ،نميــلا نــع مــهدــحأ ،مهتحنــجأــب
 ديقــلا نكــل هــيدــي عفرــي ،هيــلإ اًدــي امهنــم لــك دمــي ،هوحن ناــمدقتــي ،لبــق نــم امــهآر
 .فوقولا ىلع هنادعاسيو هناكفي ديقلا ىلع امهيدي ناعضي ،هعنمي

:امهلأسي
؟امتنأ نم -
:دحاو توصب نابيجيو اًعم ناستبي
.ةحفن يف كعم انك دقل ؟تيسنأ -
:لوقيو ًابجعتم امهيلإ رظني
؟امتنأ -
.نحن ،معن -
:هل لاقو Nميلا نع يذلا لو+ا ىلإ رظن ،ينتناخ يتركاذ نأ دقتعأ

؟يرفعجلا ىلع تنأ -
.هسأر زه
:هلأسو راسيلا ىلإ رادتساو
؟ةوpح مسار تنأ -



.هسأر زه
؟نيأ ىلإ امهلأس .ءامسلا ىلإ هب اراطو اًعم هpمحف ،هيدي عفر
؟مهل قتشت ملأ ،ةوخ=ا لك ىلإ -
.�او ىلب -
.كراظتناب ةغارم لامج وبأ -
؟هارأس له -
.رمع اي كراظتناب انلك ،اًعيمج مهارتس -

 نجســلا سارــح مهعــم لــخدو Nــضرمvا عم دــيدــج بيبــط لــخد ،ةــفرغــلا تحتــف
:مهل لاق ،هضبن سحأ ،اهكرت مث ،هدي عفر ،هيلإ رظن ،بيبطلا هنم برتقا ،Nفلكvا

.نئمطي T هعضو -
:pًئاق مهيلإ رادتسا مث تاظحل رمع ردص ىلع ةعامسلا عضو
.ضبنلا نع هبلق فقوت ،يفوت دقل -
:مهل لاق مث ةضيرع ةماستبا مستباو سارحلا ىلإ ضرمvا رظن
.ريبك برخم نم متصلخت دقل -
:نجسلا ريدم بطاخي ىفشتسvا ريدم ،نpقسع نجس يف فتاهلا سرج نر
 اذاـم ،تاظـحل لبـق يفوت )مـساقـلا دومـحم رمـع( انـل هومتلـسرأ يذـلا Nجسـلا -

؟هتثجب لعفن نأ نوديرت
.اهب لعفتس اذام ةيلخادلا ةرادإ ررقت ىتح اهب اوظفتحا -



)٣٨(

 ىلإ لقتنــي مــلو ،نpقســع نجــس ىلإ دعــي ملــف ،مــساقــلا رمــع ساســحإ قدــص«
 ثيــح ىلإ لقتــنا ،رــخ�ا مــلاعــلا ىلإ لقتــنا هنكــل ،هــحارــس قلطي مــلو ،رــخآ نجــس
 ،داهــج يبأو ،طــيرطــشلا يلعو ،ةــغارــم قاحــساو ،يرفعجــلا يلعو ،ةوpــح مــسار
 ،هـجpـع لامـهإـب هولتق نأ دعـب لقتـنا ،انتـمأو انبعـش ءادـهش لـكو ...ناودـع لامـكو
.هفاعس= دهج لك اولذب مهنأ اوعدا هولتق نأ دعبو

 فلــخ ساــس+ا اهتلعــش لكشيــل ةــضافتــنTا ةعمعــم يف دهشتــسا مــساقــلا رمــع
 بردــب قحليل نابضقــلا فلــخ اــهاضــق اـــًماــع نورــشعو دــحاو .هــجراــخو نابضقــلا
.»ءادهشلا

 نجـــس ىرـــسأ ماـــمأ هتملـــك لمـــكأ مـــث ،هـــتاربـــع حسميل pًيلـــق راجنـــلا يلع فـــقوت
 دــئاــق ديهــش ىلع اًدادــح ةروفلا ءانــثأ نوعمــجتي اوناــك ثيــح ،ةــحاســلا يف ةحفــن
 رظــن .هــتوربــجو لpتــحTا ةــسرطــغ دــض ةحفــن يف ةــيواخــلا ءاعــم+ا ةــكرعــم ضاــخ
:pًئاق لمكأو ضر+ا ىلع Nسلاجلا ىلإ

 ،هتــضافتــنا انبعــش كراشيــل رــس+ا نــم ررــحتي نأ هداهشتــسا لبــق ملــحي ناــك -
 دونج ىلع ةراجحــــلا فذــــق انــــلافــــطأ كراــــشأ نأ يلع اــــي ىنمتأ« :يل لوقي ناــــك
 لــكأ شويج عفادــم نــم لpتــحTا ىلع ةأــطو دــشأ انــلافــطأ ةراجــح نإــف ،لpتــحTا
 ىنمتأ ةـمدقتـم ةلـحرـم ىلإ انتيضـق تلقـن لافـط+ا ءTؤه ةراجـح ،اهـتاـباـبد أدصـلا
.»اهترادإ نسحت نأ انتدايق ىلع

..قافرلاو ةوخ=ا اهيأ
 قوف ناـــك ،يسايـــس رايـــت نـــبا Tو ،هدـــحو هميظنـــت نـــبا مـــساقـــلا رمـــع نكـــي مـــل

 ةلعـــــشو ،ديـــــحوت ةادأ هدـــــحو ناـــــك ،ةـــــيوئفلا قوفو ،تاميسقتـــــلا قوفو ،بازـــــح+ا
 دــمو ،عيمــجلا بــحأ ،ةــناــمأو ،نافــتو ،صpــخإــب هــفرــع نــم لــك عم لــماعــت .ةروثلا

 شــــقانــــي ،ينطولا دــــئاقــــلاو ،ب+او خ+ا معــــِـن انــــل ناــــك ،مــــهافتــــلاو ،ةبحvا روسج
 ناــك دقــف ،لــم+ا مهيــف عرزــيو ،مهعجشــيو ،مهــمTآو مهلــكاشــم سسحتــيو ،عيمــجلا
 اًبلــقو ،ةــيروطــسأ ةــلاــه سيــل ينيطــسلفلا ريــس+ا نأ ةلــيوطلا هتــبرــجت ربــع ملعــي
 ةكبـش هـل ،هـلاـمآو ،هـمpـحأ هـل ،سيـساـحأو رـعاشـم هـل ناسـنإ اًـــــضـيأ وه لـب ،اـًّيدـيدـح
 هتـقوب يحضي ناـك يذـلا رمـع .جراخـلا يف هـفراعـمو هؤاـقدـصأو ةيلـئاعـلا هـتاـقpـع
 دقـل ،اهلـح ىلع لمعـيو هلـكاشـم سسحتـي انيـف ريـسأ رغـصأ عم سلـجيل صاخـلا



.انتروثو انارسأ ةريسم يف ضوعي pً Tجر ةوخ=ا اهيأ اندقف
.مساقلا ابأ دلخلا تانج ىلإ
.رمع اي دلخلا نانج ىلإ
.رصنلا ىتح ةروثل اهنإو

 دـحأ هفقلـت ،هتملـك ءاهتـنا دعـب هـعومد تراهـنا يذـلا راجنـلا يلعل عيمـجلا قفص
:هل لاقو هتملك ىلع هركش ،اًقناعم ىرس+ا

 لـجأ نـم حافكـلا يف اـنرارمتـسا اـنؤازـعو ،اًــعيمـج انـل ةراسـخ رمـع داهشتـسا -
.ةينطولا انقوقح ةداعتسا

 اميـف Nفـقاولا عم يلع فـقوف ،ةفيلـخ ليـسرـم ةينـغأ اًــعـم نودـشني عيمـجلا أدـب
.ديعب نم فقوvا نوبقاري نوناجسلا ناك

:ددرت مهرجانح تقلطناو ،اًعم مهيديأ تكباشت

يشمأ ةماقلا بصتنم«
يشمأ ةماهلا عوفرم
نوتيز ةفصق يفك يف
يشعن يفتك ىلعو
يشمأ انأو يشمأ انأو
.»يشمأ انأو ،انأو ،انأو

 مـــل ؛ةقـــعاصـــلا لوزـــن راجنـــلا يلع ىلع مـــساقـــلا رمـــع داهشتـــسا ربـــخ لزـــن دقـــل
 هتفــصوو ،هتعــن يتلا ةينيطــسلفلا ةروثلا ةــعاذإ نــم هعمــس اــمدنــع ربخــلا قدصــي
 ،T، T :ةـفرغـلا يف خرـصو ،هـندـب زـتـها ،ةـيزـكرvا ةنجلـلا وضع ،مـساقـلا رمـع ديقعـلاـب
...تمي مل

 15 يلاوح هعـم ىضق ،ىرـس+ا لدابـت ةيلمـع دعـب يسيئرـلا هقـيدـص رمـع ناـك
 اوقرـف ،نجسـلا ةوسقو ،Nـناجسـلا اًــعـم اهـجاو ،رـخآ ىلإ نجـس نـم Nلقنتـم ةنـس
.ةايحلا يف اًريخأو ،رس+ا يف امهنيب

 نـل ،اًــملـح حبصأ اـنررـحت نأ ودبـي ،)هتـفرـغ ءTزنـل راجنـلا يلع اهـلاـق( اـنردـق اذكـه
:ةفرغلا يف هؤpمز هلأس .انداهشتساب Tإ ققحتي

؟ربخلا ام -
.هعمس اّمع مهل لاقف
:مهدحأ هلأس



؟دهشتسا رمع -
.هولتق دقل ،معن -
 مهتمــــسوأ ىلإ ةــــجاحــــب ناــــك هــــنأــــك ،اًديقــــع هوّدــــع ،اــــيركســــع اــــًماــــسو هوحنم

 هــلوخد هــب زتعــي يذــلا ساــس+ا هــماــسو ناــك مــساقــلا رمــع .ةــيركسعــلا مهــتاراــشو
.ةضافتنTا ءانبأ لوقع يف هعبرتو ،ىرس+ا بولق

 فيــك هربخيــل يتأــي نv اــًقوشتم ناــك ،ةراــيزلــل يلع دعتــسا رــكابــلا حابصــلا يف
 ؟هــتزانــج يف كراــش نــم ؟هونفد نــيأ ،تصنــي نأ دــيرــي ،مــساقــلا رمــع ةزانــج تــناــك
؟انبعش ءانبأ نم نيزعvا دفاوت ناك فيك

 هـل اولقن دقـف ،اًئيـش لأسيـل ةـصرـف باـحر هتـخأو ديعـس هوخأو ةـلوخ هـل كرتـت مـل
 لـك قpـغإ نـم مـغرـلا ىلع ف�Tاـب سانـلا ناـك .اهيـف رـضاـح هـنأـك ةزانجـلا ليـصافـت
 نـم ةريسvا تقلطـنا .عراوشلا لـك يف شيجـلا تاوق راشتـناو ،سدقـلا ىلإ قرطـلا
 كــباشتــت Nيحيسvاو Nملسvا نــيدــلا لاــجر اهــمدقتــي حارــج خيشلا يف هــمأ تيــب
 يتلا قطانvا فلتخــــم نــــم ةينــــطولا تايصخشــــلا مهفلــــخ تراــــسو ،اًــعــــم مهــــيدــــيأ
 نــم دــفو مهيــف نمــب لpتــحTا تاوق اهلقتعــت مــلو سدقــلا ىلإ لوصولا تــعاطتــسا
 روضحلا ناـــــك .ليلـــــجلا يف انبعـــــش نـــــم دـــــفوو ،لتحvا يروسلا نTوجلا يلاـــــهأ
 نابـشلا نـم ةـعومـجم تـناـك ،ةزانجـلا يف تـكراـش ةينـطولا ىوقلا لـك ،اـًّماـع اًّينـطو
 ،ةريسvا نومظنيو ،شعنــلاــب Nطيحــم نوريســي رمــع قاــفر نــم رمــح+ا سابلــلاــب
 .روصلا نوطقتلي ناكـــــم لـــــك يف اوناـــــك نويفاحصـــــلا .ءودـــــهلا ىلع نوظفاحـــــيو
 تفطعــنا كانــه نــمو ،ةرــهاســلا باــب ىلإ نــيدــلا حpــص عراــش ربــع ةزانجــلا تراــس
 ،ةينيطـــسلفلا مpـــع+ا Nـــكراشvا ضعـــب عفر .طابـــس+ا باـــب هاجـــتاـــب راسيـــلا ىلإ
 داــنزــلا ىلع دونجلا يدــيأ تــناــك ،يدــي+اــب كابتــشا لصــحو دونجلا مهيلــع مــجهف
 T يك فــقوvا ديعصــت مدــع ىلع اوصرــح بابــشلا نكــلو ،رانــلا قpــط= ةدعتــسم
 كانــــــهو ،طابــــــس+ا باــــــب ىلإ ف�Tا راــــــس .ةينــــــطو ةرزــــــجم ىلإ ةزانجــــــلا لوحتت

 نــــمو ،هيلــــع ةpصلــــل ىصق+ا دجسvا ىلإ مــــث طابــــس+ا باــــب ةــــباوب ىلإ تدعــــص
.كانه لخدvا نم ًابيرق ةيلامشلا ةربقvا يف ريخ+ا هاوثم ىلإ لمح كانه

 اـــًفراذ هـــسأر يلع زـــه ،ةزانجـــلا فـــصو نـــم ديعـــسو باـــحرو ةـــلوخ ءاهتـــنا دعـــب
.هبرد قيفر ىلع ىرخأ ةرم هعومد

:مهل لاق
 ،ةينبـلا ةـيوق ،ةديـج هتحـص تـناـك !ةـعرـسلا هذـهب رمـع دهشتـسي نأ عقوتأ مـل -

.لخادلا نم هدسج يف اهوفلخ ضارم+ا يأ ملعأ T نكلو
:ديعس هل لاقف



 نأ انبعــش ردــق هــنأــك ،ءادــهشلا عيدوت ىلع اــندوعت دقــل ،يخأ اــي هولتق دقــل -
 ،ةرتــف لــك نوطقسي ءادــهشلا دعــي مــل ةــضافتــنTا نــمز يف .موي لــك ءادــهشلا عدوي
 تدقـــف ةلـــئاـــع لكـــف ،انـــتاراـــح يفو ،انـــتويب قوف ميخـــي حبصأ نزـــحلا ،موي لـــك لـــب
...اًبأ وأ ،اًخأ وأ ،ًانبا

:ةلوخ هتعطاقف
 دومصلا تاــيار فرــفرتــس ،عومدــلا رــحبو ،نازــح+ا يف انــنوقرغــي مهــكرتــن نــل -

.ةمدهvا انعراوشو ،انتويب ماكر قوف رصنلاو
:ةلئاق باحر تلمكأ

 ،مهــــفدــــه انيلــــع مــــهرزاجمــــب اوققحي نــــل ،عومدــــلا رــــحب يف قرغــــن نــــل ،معــــن -
 لوحن نــل ،سارــع+ا اوميقي نأو ،دايــع+اــب اولفتحي نأ سانــلا بــلاطــت ةــضافتــنTا
 جزتمـت اـمدنـع يبعش ديـع ،مداقـلا ليجلـل ينطو ديـع ىلإ لـب ،مـتأـم ىلإ Nطـسلف
.سدقvا انبارتب انئادهش ءامد هيف

:يلع لاقف
.�او ينم اًسامح رثكأ مكنأك -
:ةلوخ تلاقف
- T نأ بجـي نكـلو ،ريثكـلا كنـم انملعـت نحنـف ،كنـم اـًــسامـح رثـكأ انسـل ،يلع اـي 

...انبعش ءانبأ لك تكرحو ،انتدّحو ،انب ةضافتنTا هتفلخ امب رعشت
:ديعس لمكأف
...ليوطلا قفنلا يف ةعمش انل ءاضأ ديهش طقس املكو -
:باحر تلاقف
.عومشلا ءوضب انعم عتمتيل ن�ا اننيب اًّيح رمع تيل -
:ةلوخ تلاقف
 دبــعو ،دمــحأو ،ديعــسو ،راطنقــلا ريمــسو ،هنــع بونت تــنأــف ،انعــم نكــي مــل نإ -

.رمع مكلك ،رمع ليج متنأ ...�ا



)٣٩(

 ىلع ةيـسايـس جئاتـن pـب نكـل ةرمتـسم تـلاز اـمو ةـضافتـنTا ىلع تاونس ثpـث
 ،عراشــلا يف ةيــمpــس=ا ىوقلل حساــك دوعص ،اهــناكــم حوارــت تاــضوافvا .ضر+ا
 ،اهــــتاــــماسقــــناو اهــــتاــــفpــــخ ةداــــيز ،ضر+ا ىلع ةــــيراسيــــلا ىوقلل ريبــــك عجارــــتو
 داحـــــتTا .اهتقيقـــــح ىلع ىوقلا لـــــك تـــــناـــــب ثيحـــــب عيمـــــجلا تّرـــــع ةـــــضافتـــــنTا
 دــض قارعــلا برــح .لــخادــلا نــم هزــهت ةيلــخاد ةفينــع تاــعارــص دــهشي يتيفوسلا
.اهيلع ترثأو ةضافتنTا ىلع تطغ تيوكلا ريرحتل برحلاو ،تيوكلا

 نوجسلا ةرادإ .تاـبارـضإو تايـلاعـف ةدعـب ةـضافتـنTا نوكراشـي نpقسـع ىرـسأ
 رافعــم( ىلإ راجنــلا يلع يفنتو ىرــخأ نوجس ىلإ نpقســع ىرــسأ ضعــب لقنــت
 تـقولا فرعـي Tو ،سمشـلا اهيـف ىرـي T ةـيدارفـنا ةـنازـنز ىلإ هلقنـت كانـهو ،)ةلـمرـلا
.راهنلا نم ليللا زيمي دعي ملف ةرتف دعب ماي+ا هيلع تطلتخا ،ضر+ا تحت هنأك

:تارvا ىدحإ يف ناجسلا لأس 
؟انه انأ ىتم ىلإ -
:هل لاق مث هسأر ناجسلا زهف
.كلقن اوررقي نأ ىلإ -
؟ةعاسلا ام ،ًانسح -
- T فرعأ.
.كدي ىلع اهنكل -
.كتابلط بسح T ،رماو+ا بسح لمعأ ينكلو ،ملعأ -
 Nجسـب اهيـلإ عفدو ةـنازـنزـلا باـب ناجسـلا حتف ،اـهددـع فرعـي T ماـيأ ةدـع دعـب 
.ديدج

 مداقـــلا نـــم ىريـــل هينيـــع يلع عفر !بـــيرـــغ رـــمأ ،ةـــنازـــنزـــلا ىلإ دـــيدـــج Nجـــس
.ديدجلا

:هلأس
؟تنأ نجس يأ نم -
:هل لاقو Nجسلا ةيلإ رظن
.ةيبرعلا ملكتأ T انأ -
:ةيربعلاب يلع هلأسف ،ةيربعلاب اهلاق



- v؟انه تنأ اذا
 .مهــتداــع ريــغ ىلع اــًّيدوهي اًّيــئانــج اًنيجــس هتــنازــنزــل اورضــحأ مهــنأ يلع فرــع

 ،Nبكنvا ضــيرــع ،ةــماقــلا لــيوط ،هرمــع نــم تاينــيرــشعلا يف اــًّباــش Nجســلا ناــك
 نـم )لوبتوبأ( ىعدـي هـنأـب هسفـن نـع فرـع Nنيعـلا ينب ،دوسأ هرعـش ،ريبـك هـسأر
.افيح

:يلع هل لاق
.يسايس Nجس ،Nطسلف نم راجنلا يلع انأ -
:لاقو يلع هجو يف يدوهيلا قدح
؟برخم تنأ ينعي -
.ةيرحلا لجأ نم لتاقم امنإو ،اًبرخم تسل -
:اًرخاس لاقو يدوهيلا كحض
.ءاسنلاو لافط+ا نولتقت متنأ ،ةيرح ةيأ -
 ،رقبــلا رــحبو ،Nــساــي رــيد رزاجــم بكــترا نــم متــسلأ ؟مكتــموكح لعفــت اذاــمو -

؟اهريغو ،اهريغو ،مساق رفكو
.اهنم انومتدرط يتلا اندpب نع عفادن نحن -
؟ايسور نم اهيلإ تأت ملأ ؟كدpب فيك -
.ماع فTآ ةثpث لبق اندpب تناك -
؟تافارخلا كلت قدصت لهو -
!ةاروتلا لوقت اذكه ،ةلود انل تناك -
 كاذـنآ دوهيلا لـتاقـي مـلأ ؟اهنـم مـكاـندرـط نـيذـلا نحـن انـنإ ةاروتلا تـلاـق لـهو -
 عم شاقنــــل يعاد T ،مكبــــيذاــــكأ عامــــس دــــيرأ T ،ىفك ،ىفك ؟Nيلــــص+ا اهــــناكــــس
.كلثم يئانج

- T يتراثإ لواحت.
.شاقنلا تحتف يذلا تنأ -
.ةينازلا نبا اي سرخا -
؟تنأ نوكت نمف ،ةينازلا نبا انأ -
 دـض تامكلـلا ليكـي امهنـم لـك أدـبو ،اـكراعتـف ،راجنـلا يلع ىلع )لوبتوبأ( مـجه

 دـــق كارعـــلا نأ نقـــيأ اـــمدنـــعو ،كارعلـــل عمتـــسي بابـــلا فلـــخ ناجســـلا ناـــك .رـــخ�ا
 نـــع ءاـــمدـــلا حسمي ضر+ا ىلع امهنـــم لـــك سلـــجف ،بابـــلاـــب حاتفvا عضو ،ىهتنا
 مدــلاو ،ههــجو يف تاــبرــض ةدعــب اــًباصــم يلع ناــك ،امهيــلإ ناجســلا رظــن .ههــجو
 دــق )لوبتوبأ( ناــك اميــف ،هتثــل تمــخضتو هــنانــسأ دــحأ رــسك دقــف ،همــف نــم ليســي



:اًّيلع ناجسلا لأس .ىنميلا Nعلا لوح ءادوس ةرئاد ترهظو هنيعب بيصأ
؟امتكراعت له ،لصح اذام -
- T كراعتن مل.
؟كمف نم فزنت يتلا ءامدلا هذه امف -
 ،هـبرضـل اًـــــصيصـخ يدوهيلا Nجسـلا اورضـحأ مهـنأ نقـيأ دقـل ،هيلـع يلع درـي مـل

؟دpجلل ىوكشلا ديفت اذامف
:هلأسو يلع لوق نم رخسي وهو )لوبتوبأ( ىلإ ناجسلا رادتسا

؟كلتق برخvا اذه دارأ له -
:ددرت دعب لاقو ،يلع ىلإ مث ،ناجسلا ىلإ )لوبتوبأ( رظن
.بعلن انك -
:هل لاقف
؟برخم عم بعلت -
:pًئاق يلع درف
.رزاجvاو رامدلاو بارخلا ةموكح مكتموكح لب ،Nبرخم انسل -
:)لوبتوبأ( لاقف
؟هعم ينومتعضو اذاملف ،اًبرخم هنودعت متنك نإ -
:تمص دعب لاق مث ،هلاؤسل ناجسلا كحض
.انه نم كلقن بلطأس ،ءانجسلاب ةئيلم نيزانزلا -
 راجنــلا يلع ىلإ )لوبتوبأ( رظــن .بابــلا قلغأ نأ دعــب ةــنازــنزــلا ناجســلا رداــغ

:هل لاقو
.ديدش لجر كنأ تبثأ ن�ا تنأ -
:يلع هل لاقف
.دعب هتنت مل ةكرعvا -
:)لوبتوبأ( هيلع درف
 .دـــبؤvا نجســـلاـــب موكحم اـــنأ .كلتـــقأ نأ اودارأ مهـــنأـــك ،كيلـــع ينوضرـــح دقـــل -

 سور مهمظعـم نوناجسـلا ءTؤه ،سولفلاـب مهـيرتـشأ بpـك مهلـك انـه نوناجسـلا
؟انه ىلإ كورضحأ اذاv ،شاقن نود تاميلعتلاب نومزتلي ،نوركفي T مهو يلثم

.انه ىلإ ينولقن ةأجفو ،نpقسع يف تنك -
؟نخدت له ،ًانسح -
.هبيج نم رياجسلا )لوبتوبأ( جرخأ مث
- T، T نخدأ.



:هل لاقو ،ةراجيس هل دم
.اًعم نخدنل اهبرج -
- T، اًركش.
.اًعم نخدنل ن�او ،pًيوط انكراعت دقل ،ةرvا هذه نخد -
 اــهأبــخ دــق يدوهيلا ناــك ةــحادــق نــم اهعــلو نأ دعــبو ،هنــم ةراجيســلا يلع ذــخأ

:يدوهيلا لاق ،يلخادلا هلاورس يف
- v؟رحبلا يف مهيمرو دوهيلا لتق نوديرت اذا
؟بيذاك+ا هذهب نونمؤت متلز امأ -
؟انم نوديرت اذام اًذإ -
.ّانم هومتبصتغا يذلا نطولا ديرن ،انضرأ ديرن -
؟دوهيلا بهذي نيأو -
.مكدpب ىلإ اودوع -
 هذـه تحبـصأو اهـب اوشاـعو اهـب اودـلو ن�ا دوهيلا مظعـم ،اـندpـب هذـه ،ْعمسا -

.مهدpب
؟نحن لعفن اذامف -
:لاق مث ةظحل يدوهيلا تمص
.انعم اونكسا -
؟مهومتدرشو مهومتدرط نيذلا نع اذامو -
.ديدج نم ةنازنزلا قلغأو )لوبتوبأ( ىلع ناجسلا ىدانو بابلا حتف ةأجف



)٤٠(

 ةرتـف لـك Tإ كانـه بـهذـت T يهف ،دوماعـلا باـب دـيرـب ىلإ مويلا باـحر تـهجوت
 ةأجــف .ىمادقــلا اهــتاقــيدــص ىدــحإ نــم وأ ،ريــس+ا اهيــخأ نــم ةــلاــسر ملتــست اهلعــل
 تأدـــب ،قباســـلا اهـــجوز نـــم اهـــنأ تـــفرعـــف ،اهتحتـــف ،ةيـــسورـــلاـــب ةـــلاـــسرـــب تأـــجافـــت
.اهأرقت

..باحر يتزيزع"
 ةدحتvا تاـيTولا ىلإ ةرـجهلل ازيـف ىلع تلصـح دقـل ،اًريثـك كتـقو نـم عيضأ نـل
 تحبــــصأو ،يتيفوسلا داحــــتTا راهــــنا دقــــل ،كانــــه ىلإ اًّيــــئاهــــن رــــجاــــهأــــس ثيــــح
.انتادقتعمو ،انمpحأ هعم تراهنا دقف ،قاطت T انه ةايحلا

T ىلإ تــــقو ىلإ ةــــجاحــــب كانــــه نوكأــــس ،اًّيلــــع اننــــبا يعم ذــــخآ نأ عيطتــــسأ 
 لاـح يفو ،تـنأ هيـبرـت نأ كيلـع ضرـعأـس اذـهل ،هتيـبرتـل تـقو يدنـع سيـلو ،لمعـلا
.انه يمأ دنع هيقبأس ،كلذ تضفر

 نوكيسو رــفاــسأــس ،رــهش لpــخ اًّدر ملتــسأ مــل نإ ،كدر رظتــنأ يفتاــه مــقر اذــه
.ءاقللا ىلإ ،يمأ دنع

".ريميدpف 
 اهـــن+ تـــحرـــف ،اًريثـــك تـــنزـــح دقـــف اهتـــحرـــف ردقبـــف ،ةـــلاـــسرـــلا باـــحر قدصـــت مـــل 
 فيـك ؛اهعـم شيعيـل هرضحـت نأ بعصـلا نـم هـن+ تـنزـح اهنكـلو ،اهنـبا ديعتستـس
 ول ىتح ؟مهــل لوقت اذاــم ؟ريمــيدpــف نــم جوزتــت مــل اهــنأ نوفرعــي مهلــكو هرضحــت
؟هله+ نارمع لوقي اذام ،بعص عضولاف ،نارمع لبق

 ،اهتـسايسـل ،اهـل ءادعـلا دـيدـش ناـك !؟اكـيرـمأ ىلإ رـجاهيـس ريمـيدpـف ،يهلإ اـي
 انـمpـحأ يتيفوسلا داحـتTا عم تراهـنا دقـل" :لاـق امـك اهيـلإ ايـئاهـن رـجاهيـس وهو
."انتادقتعمو

:pًئاق مستبا تلخد امدنعو ،كانه نارمع دجتل تيبلا ىلإ تداع
؟يل Nكرابت Tأ -
؟اذام ىلع -
؟رجفلا يف ريرحت ريدم ينونيع دقل -
!ديكأتلاب حزمت تنأ T !؟ةدحاو ةرم ريرحت ريدم -
.اًدغ يبصنم ملتسأس ،ينيقدص -



:تلاق مث ،ةبجعتم هيلإ ترظن
!ريرحت ريدم كلثم Nعت T رجفلا ةديرج ،بيرغ -
.بكرلا رياسن نأ بجيو ،تريغت ايندلا ،باحر اي -
.تلصح اهفرعأ T ءايشأ ةمث نأ ودبي -
 نحــنو ،ريغتــي انــلوح مــلاعــلاو ،اًدــيدــج اًــعــضو تقلــخ ةــضافتــنTا ،باــحر اــي -

 ىلإ ةـجاحـبو ةلـئاـع انحبـصأ دقـل .ةيـسامـح تاراعـش عفرـن انـناكـم لظـن Tأ انيلـع
.فيراصم

.رثكأ ْحصفأ -
.ةاواسvاو ةيكارتشTاب ملحن نحنو ،تارايس نورتشيو ،تارامع ينبي لكلا -
؟كورتشا له ،ريغتت كنأ رعشأ انأو ةدم ذنم !؟نارمع -
 ،وه امــك كــل يبح ،كعــم ريغــتأ مــل اــنأ يقلقت T ،باــحر اــي ناــيذــهلا اذــه اــم -

.انلبقتسمب مامتهTا انيلع نكلو
:هل تلاق مث اهسأر تزه
.كل اهؤرقأس ايسور نم ةلاسرلا هذه ينتلصو ،يبيبح -
؟ايسور نم -
 ،اًّيلــع ينبا كرتيــسو ،اكــيرــمأ ىلإ رــجاهيــس هــنإ لوقي ،ريمــيدpــف نــم دصــقأ -

.هتناضح ينم بلطيو
؟فيك ؟هتناضح -
.ةراتحم انأ اذهل -
:اهل لاق مث ةظحلل تمص
...ناك هنإ يل يلوقت ملأ -
.هيأر ريغي هلعج يتيفوسلا داحتTا رايهنا نكلو ،معن -
:اهل لاقو ثبخب مستبا

.انسفنأ عدخن انك ،لpض يف انك اننأ ودبي ؟سانلا ريغتي فيك تيأرأ -
؟يلع حرتقت اذام ،مهvا -
 انـــــه ىلإ كنـــــبا يلع راضـــــحإ نإ لوقلا ىوس ددـــــحم حارتـــــقا يدنـــــع سيـــــل -

.ةريبك ةلكشم
.ينبا هنكلو -
 Nـلوقتـس اذامـف ،ءاـبزـع كـنأ ترـكذ ،انـجوزـت اـمدنـع تيسـنأ نكـلو ،كـلذ فرـعأ -

 سانـلا ينلأسيـس ،رـيرـحت رـيدـم نوكأـس ؟انـئاـقدـص+ ؟يلـه+ لوقأـس اذاـم ؟كلـه+
؟لوقأ اذامف ،اذه نم



:هل تلاق مث ،اًمامت كلذ فرعت تناك دقف ،ةليوط ةظحل تتمص
؟هانينبت اننإ انلق ول كيأر ام -
 انـــيدـــل نكـــلو ،دTوأ مهـــيدـــل نوكي T اـــمدنـــع لافـــط+ا ىنبتت سانـــلا ،باـــحر اـــي -

.تاونس تس نم رثكأ هرمع يسور دلو ينبتل رربم دجوي T ،نباو ،ةنبا
.م+ا بلق فرعت ،ينبا هنكل -
.اهلك ةيضاvا تاونسلا لpخ كنبا ناك دقل -
 هدــلاو نإــف ن�ا نكــل ،هدــلاو عم ناــكو هــكرــت ىلع ةربجــم تنــك ينكلو ،حيحص -
.هتناضح قح يلو ،هكرتيس

:اهل لاق ؟ههجو تاريبعت تريغت ،بضغب رعش
.رخآ لح نع ثحبلا كيلع ،انعم هدوجو ىلع ةقفاوvا عيطتسأ T ،باحر -
 اـم لـك :اهلـخاد يف متمـت تـناـك ،لعفـت اذاـم فرعـت T ،دعقvا ىلع باـحر تسلـج

.ديدج نم هنضتحأ ول ىنمتأ ،هيلإ تقتشا ،ينبا هنكل ،حيحص نارمع هلاق
:تلاق مث نارمع ىلإ ترظن
.لح ىلع قفتن كلذ دعبو ،هراضح= بهذأس -
:لاعفناب اهل لاقف
.هراضح= يبهذت نل ،باحر -
.هناضتحاو ينبا ةيؤر ينعنمت نل -
.كلذ ىلع انجاوز ةيادب يف انقفتا دقل -
.تريغت روم+ا نكل -
.يتيب يف اًديدج pًفط ديرأ T انأ -
.ينبا هنكل -
 ينيبو يلع كنــبا Nــب يراتخــت نأ كيلــع ،لوقلا ىلع ينيربجــت تــنأ ،باــحر -

!؟انه دTو+او انأ
:تلاقو ةبرغتسم هيلإ ترظن
.كلذ كنم عقوتأ مل -
.ءيش لك ريمدت نيديرت كنإ .كلذ كنم عقوتأ مل انأو -
.ًابضاغ لزنvا رداغو اهكرت



)٤١(

 يلع كرتيـس ريمـيدpـف ،اهيلـع رمـت ةليـل بعـصأ تـناـك .ةليلـلا كلـت باـحر منـت مـل
.ءايحأ هادلاوو اًميتي شيعيس اهنبا ؟هتدج تيفوت ول اذام ؛هتدج دنع ريغصلا

 T ؟هريـغ نـم بعـصأ رايـخ لـكو راتختـس اذاـم ؟راتخـت اذاـم ؛بعـص ناحتـما هـنإ
 مـل ةـلأسvاـف مهفـت ول ىتح نكـل ؟اهقـفوم يلع مهفتيـس لـه .اهعـم فقيـس نـم يردـت
.كاذ وأ اذه راتخأ نأ ،ةرس+ا تحبصأ لب ،له+ا دعت

 يف اــــهدــــحو سلــــجت تبــــهذو شارفــــلا نــــم تضهــــن ،ليلــــلا لاوط بلقتــــت تلــــظ
 .ىرــخأ ىلإ ةــعاذإ نــم بلقــت اهــتاــجوv عمتــست تأدــبو ويدارــلا تحتــف ،نولاصــلا
 ضر+ا ىلع عاـــــضو+ا ،لابـــــلا رـــــسي ءيش T ،ناكـــــم لـــــك يف ةـــــضافتـــــنTا رابـــــخأ
 هــــبوعشو ،اــــًمامــــت راهــــنا يتيفوسلا داحــــتTا .ءيس قارعــــلا يف عضولا .روهدتــــت
 وحن تـهجتاو ،يملـسلا اهعـباـط ريغـت ،قباسـلاـك دعـت مـل ةـضافتـنTا .هنـع لصفنـت
 نأ اــــهريحــــي يذــــلا نكــــل !؟فنعــــلا ريــــغ ليــــئارــــسإ فرعــــت اذاــــمو ،ةحلسvا ةــــمواقvا
 ،ةبخنــلا طاشــن ن�ا ةــضافتــنTا تحبــصأ ،تــشpــت ةعــساولا ةــيريــهامــجلا ةــكراشvا
 تاونس لبـق ةـضافتـنTا تـناـك ،اهـئاطـشن لpـخ نـم ةهـجاوvاـب موقت ةينـطولا ىوقلا
 ثــيدــح درــجم تحبــصأ مويلا ،اهتبــهرــب رعشــت تنــك ،اهلــك ريــهامــجلا اهــب كراشــت
.ًائيش مدقت مل تاضوافvا .تاعاذإ

 نكــل ؟يعم سدقــلا ىلإ هــترضــحأ ول اذاــم :دــيدــج نــم يلع اهنــباــب ركفــت تداــع
 اـــمدنـــع ءاـــبزـــع يننأ تلـــجس دـــقو ينبا هـــنأ تبـــثأـــس فيـــك ؟انـــه شيعيـــس فيـــك
 ريـس+ا تـخأ" مهتـفاحـص ينع بتكتـس ،فيـيزتـلاـب يننومهتيس ؟نارمـع تـجوزـت
؟لمعأ اذام !نجأ داكأ ،ةراتحم انأ ."خلا ...اهجوز عدخت يلع

.اهلثم قلقيف نارمع هبتني T يك شارفلا ىلإ تداع ،ريكفتلا نم تبعت
 ،راسيـلا تاراعـش عفرـي ناـك ،اًريثـك نارمـع ريغـت ،هـمون يف اًـقراـغ ناـك ،هيـلإ ترظـن
 باحـــصأ نـــم حبصي فيـــك همـــه لـــك حبصأ ،رقفـــلاو ،داسفـــلا ةـــبراحـــمو ،بعشـــلاو
.Nميلا رابك نم حبصأ ،عمتجvا يف ذوفنلا

T بجـــي ،رـــخآ لـــح يماـــمأ سيـــل ؟ديعـــس ربـــخأ لـــه ،لـــح ىلإ لوصولا نـــم دـــب 
 وه اذــهو ،يبأو يمأ نــع رــسلا متكيــس لــق+ا ىلع عوضوvا مهفتــي مــل نإ ،هرابــخإ
 يننأ فرـــعأ تنـــك ول هآ ،اًدنـــس دـــجأ دـــق ،يلع راضـــحإ يف يندـــعاســـي دـــق ،لـــحلا



 .لاحلا ريغتل قزأvا اذه ىلإ لصأس
 ينأ ول" ءاvا تحــت نــم ةــلاــسر ظــفاــح ميلــحلا دبــع ةينــغأ رــكذتــت يهو تمستــبا

."تأدب تنك ام ،يتمتاخ فرعأ
 اهــب بــحر .اهتنــباو اهنــبا عم تيبــلا يف ديعــس ىلإ تــهجوت يلاتــلا مويلا يف
:pًئاق ديعس

 ؟اًبـسانـم ءاشـع كـل دعنـل اًـقبـسم ينيربخـت مـل اذاv ،ةولـحلا ةأـجافvا هذـه اـم -
؟كعم تأي مل اذاv ،نارمع نيأ مث

:اهسأر تزه -
؟ريرحت ريدم هنأ تيسنأ ،لوغشم ماي+ا هذه نارمع -
 نــــع تدــــعاقــــت اذاv تــــنأو ،Nيــــفاحصــــلا رابــــك نــــم ن�ا حبصأ دقــــف ،ســــنأ مــــل -

؟لمعلا
 عم اًبعــــص عضولا حبصأ ،تيبــــلاو ،دTو+اــــب ءانتــــعpــــل كــــلذ ينم بلــــط دقــــل -

.ديعس اي Nلفط دوجو
...قح كدنع -
:هتجوزل تلاقو هتعطاق
؟ةوهق ناجنف ىلإ ةجاحب انأ مك -
.باحر اي كنيع مركت ؟ةوهق طقف -
:ديعسل باحر تلاقف ،ةوهقلا امهل رضحت تبهذ
.مهم رمأ يف كتئج -
.�ا ءاش نإ اًريخ -
؟اندحو نوكن نأ نكمي نيأ -
.مونلا ةفرغ ىلإ يلاعت -
:هتجوزل لاق
.اندحو نوكنس ،ةرتفل باحر عم لوغشم انأ -
.اهجوزو باحر صخي رمأ هلعل ،دصقي ام هتجوز تمهف
.ةيلزنvا اهلامعأ عباتتو ،ةوهقلا رّضحت تأدب
 ناـك ،اهلـباقـم يسركـلا ىلع ديعـس سلـج اميـف رـيرـسلا فرـط ىلع باـحر تسلـج

:اهلأس .هب هثدحتس يذلا ربخلا ةفرعv اًفهلتم
.ينتقلقأ ؟رم+ا ام -
:اهثيدح تأدب مث ةظحل تتمص ،أدبت نيأ نم فرعت T تدهنت
 كــيأر ناــك امهــم اننيــب ًاّرــس ىقبي نأ وجرأ رــمأــب كــل فرتــعأ نأ دــيرأ ،ديعــس -



.هيف
.عمسأ انأ ،يعبات -
.نارمع نم يجاوز لبق ةجوزتم تنك انأ -
:قدصم ريغ اهب قّدح
؟اذام -
- T ــف ،يسور نــم ةــجوزتــم نارمــع نــم يجاوز لبــق تنــك دقــل ،لعفنــتpريمــيد، 

.Nطسلف ىلإ يتدوع لبق ينقلط نكل
؟كلذب نارمع فرعي ملو -
.لاؤس يأ هجوت نأ لبق ةروصلا كل لمكأ ينعد -
.اهثيدح عباتت نأ اهرمأي هنأك ًابضاغ اهيلإ رظنو ،ههجو رمحا دقو هسأر زه
 ناــك .يلع يخأ لثــم اًّيلــع هتيمــس اًــعــئار pًيمــج اًدــلو ريمــيدpــف نــم تبجــنأ -

 ءادعــس انشــع ،انبعــش ةــيرــح ليبــس يف pًــضانــمو ،ةيضقــلا راصــنأ نــم ريمــيدpــف
 تــناــك اــيركــف انمــهافــت نــم مــغرــلا ىلعو ،اننيــب فpخــلا بد مــث ىلو+ا ةنســلا يف
 ىلإ انلــصوتف ،لبقتسvا ىلإ ةرظنــلا ،ديــلاقتــلاو ،تاداعــلا ،اننيــب ةفلتخــم ةــفاقثــلا
 ،ايـسور يف ءاقبـلا عطتـسأ مـل يقpـط دعـب ينن+ يلع ةـناضـح عطتـسأ مـل ،قpطـلا
.هدلاو عم هتكرتو تدعف

..ةظحلل تتمص
 ىلع قفاوف ،انـجاوز لبـق ةـياكحـلاـب هـتربـخأ دـقو ،نارمـع تـجوزـت يتدوع دعـب -

 رايهــنا دعــب ريمــيدpــف ،نابــسحلا يف نكــي مــل دجتــسا يذــلا نكــلو ،رــسلا متكــي نأ
 يف هـــكرتيـــس اذـــهل ،يلع نود اكـــيرـــمأ ىلإ اًّيـــئاهـــن رـــجاهيـــس يتيفوسلا داحـــتTا
 يف اـــنأو ،هذـــخآ نأ تببـــحأ نإ ينم بلـــطو ،نســـلا يف ةنـــعاطـــلا هـــمأ دنـــع ايـــسور
 ؟ىرت اذامف ،يرمأ نم ةريح

:اًرخاس لاقو ،ًانيميو Tًامش امهكرحو هيتفش مز
 Nعضــتو ،انملــع نود مــئارــجلا Nبكــترــت ؟ىرأ اذاــم !؟ميكــح لاؤس ؟ىرأ اذاــم -

 ىلع كـتدـعاسـم طقـف يه انتمهـم نأـكو ؟ىرـت اذاـم Nـلوقت مـث لـكاشvا يف ةلـئاعـلا
؟ةبلاط تنك امدنع هنع انل تملكت يذلا يسورلا كلذ تجوزت .كحئاضف عيقرت

:اهسأر تزه
.هسفن وه -
؟ةيفاحصلا اهتيأ اي ةحاقولا هذه لك كل نيأ نم ؟ًاّرس كلذ Nلعفت فيكو -
.ينخبوتل T يندعاستل كتئج ،ةيرخسلل يعاد T ديعس -
 ترضــحأ اذإ سانلــل لوقنس اذاــم ؟تلعــف اــم ىلع كركــشأ نأ يننيدــيرــت لــهو -



؟هله+ كجوز لوقيس اذام ؟انبراقأو ،كلاخو ،كمعل لوقنس اذام ؟انه ىلإ كنبا
؟لحلا ام نكلو ،تأطخأ يننأ فرعأ -
 ،انـــه ةيـــناثـــلا كتلـــئاـــع راهنـــت T ىتح اًـقلطـــم كنـــبا يلعب يركفـــت T نأ لـــحلا -

..راعلا انل يبلجت T ىتحو
؟راع يأ -
 نـيذلـلا كيـبأو كـمأ نـع ًاّرـس Nـجوزتـت ،اًــعبـط كراـع ؟راـع يأ ؟ةـحاـقولا هذـه اـم -

.تاقهارvا رورغو كعتم اهب Nضرتل تاونسلا هذه لك كايبر
؟كدنع pًح دجأ نل يننأ ودبي -
 لبــق فيــك يردأ T ،كيــضرــي يذــلا لــحلا ىوس يعمست نأ نــيدــيرــت T كــنإ لــب -

.هيلع فلخي ؟انع رسلا اذه متكي نأ نارمع
.اًمهفتم ًاناسنإ ناك -
 ىلإ يناثـلا كنـبا راضـحإـب هـجارـحإ ن�ا نـيدـيرـت اذاv ،امهفتـم اًناسـنإ ماد اـمو -

؟انه
.ينبا هنإ ؟هنع ىلختأ نأ ينديرت له -
.يناثلا كنبا دامعو كتنبا ريرحتو  -
:تلاقو همامأ يكبت تأدب
 لـه ةيـناطـيرـب نـم كنـبا جوزـت ول ىرـت ،مـكدنـع ةـمولظم لظتـس ةأرvا نأ ودبـي -

 ؟اذكه روثتس تنك
 يريغـل اًتـخأ تنـك ول كـنأ Nـفرعـت ،يباصـعأ كـلامـتأ يننأ �ا يدمـحا ،باـحر -

.كتلعف ىلع ن�ا كلتقل
؟تعمس امب يمأو يبأ ربختس له -
:لاق مث ةأجف تمص
- T فرعأ.
.امهغلبت T ،كوجرأ -
؟كتميرج ككراشأ نأ ينم نيديرت -
.ضرمب يب+ ببستت نأ كديرأ T لب -
؟كتلعف ىلع تمدقأ اذاملف ؟هيلع ةفئاخ !مpس اي -
.ةطلغ -
.ةرطاش اي ةرشعب رطاشلا ةطلغ -
:تلاقو ،اهعومد تحسم ،تفقو ةأجف
.ةرداغvا ديرأ -



:اًدتحم فقو
.ةمpس فلأ عم ؟ةرداغvا نيديرت -
:اهل لاقو ،اًرذنم هتبابس عفرو اهمامأ فقو
.كعم ثيدح يلو عوضوvاب ركفأس ،يملع نود لمع يأب ريكفتلا كايإ -
 تـــجرـــخو ،تيبـــلا ترداـــغو اهتنـــباو اهنـــبا دـــي تكســـم ،اًــعـــم اـــجرـــخو بابـــلا حتف

:باحر يدانت خبطvا نم هتجوز
؟نيأ ىلإ ،ةزهاج ةوهقلا -
.ةمداق ةرم اهبرشأس -
.عومد اياقب تدهاشف اهينيع ىلإ ترظن
:اهل تلاق
؟باحر اي لصح اذام -
 ضرعـي مـل .نـيأ ىلإ هتـجوزـل لوقي نأ نود اهلبـق جرـخ ،اًبـضاـغ ديعـس هـجو ناـك

 هراــثأ دقــف ،ةلــفاحــلا لقتــست نأ اــهدــيرــي هــنأــك ،هــترايســب اهلــصوي نأ باــحر ىلع
.اهمpك

 دــهاشــي اـًــســلاــج هوبأ ناــك .هدــلاو تيــب ىلإ اًروف هــجوتو ةرايســلا كرــحم لغتــشا
:هTأسو ،هب ابّحر ،همأ عم زافلتلا

.تيبلا يف اننأ دكأتتل لصتت مل كنأ ىتح ؟كدحو تئج اذاv ،ةبيرغ ةرايز -
.تلصح ام ةلكشم نأ هوبأ فرع .ًاتماص سلج
؟يلع نم ةئيس رابخأ كانه له ؟ربخلا ام -
- T، ؟� دمحلاو ريخب يلع
!ريطخ رمأ كانه لوقي كهجو -
.بستحت T ثيح نم يتأت ًانايحأ بئاصvا -
:همأ هتلأس
.يبلق تطقسأ دقل ،ينب اي ريخ -
 امهتـهجاوم ررـق هنكـلو ،هـيدـلاو رابـخإ نـع عجارتـي نأ دارأ هـنأـك ،فكـب افـك برـض

 باـحر ىلع صرـحأ سيـل نارمعـف ،اـهاـفرعـي نأ بجـي ةّرــُم تـناـك امهمـف ،ةقيقحـلاـب
.امهنم

:امهل لاق
...نكل ،يرابخأ امكجعزت T نأ وجرأ -
:هوبأ هب حاص
- T انباصعأب بعلت.



 دـلو اهـيدـلو ،ةقلطـمو انملـع نود ةـجوزتـم نارمـع نـم اهـجاوز لبـق تـناـك باـحر -
.يلع همسا

:هوبأ هلأس
 ؟نّمم ةجوزتم -
:ديعس لاقف
.ةساردلا ءانثأ هب ةقpع ىلع تناك يذلا يسورلا نم -
:لاقو ،هسأر ىلع هدي هوبأ برض 
؟باحر نم اذه لك .راجنلا يلع اي كتحيضف اي ؟ديعس ابأ اي كتحيضف اي -
:ةراتحم همأ تلاقف
 اــي كيــف يتيبرــت ةراســخ اــي ،سورــلا دTوأ قشعتل تبــهذــف ،ملعتتــل اــهانلــسرأ -

.باحر
:ديعس وبأ اهيلع درف
.اهيف اهمع دTوأ ةتامش اي ؟براق+ا نم يهجوب رفأس نيأ -
:ديعس هل لاقف
 اـــنأو امـــكاوس فرعـــي دـــحأ T ،سانـــلا Nـــب هارـــشنتل ربخـــلاـــب امكغلـــبأ مـــل اـــنأ -

.نارمعو
؟اهقلطي ملو ؟فرعي نارمع -
.اهنم جوزتي نأ لبق فرعي -
:هوبأ هب  قّدح
؟لوقت اذام -
.ربخلا متك ىلع اهعم قفتاو انلبق فرعي وهف ،تعمس امك -
...يترسح اي خأ ،نارمعل اهيكحتو رارس+ا انع يفخت -
 ،ةـبوعصب همـف نـم جرـخت تاملكـلا ،سفنتـلا يف ةـبوعصب ديعـس وبأ رعشـي أدـب

:امهل لاقو ،ضر+ا ىلع ىقلتسا
- T هآ ...سفنتلا عيطتسأ.
 ةــفرــغ يف رــيرــسلا ىلإ هــب هــجوتو هــناــعأ ،بعــص عضو يف هاــبأ نأ ديعــس رعــش

.مونلا
:ددري ناك
.باحر اي كل يتيبرت ةراسخ اي -
 لصـتاو فـتاهـلا ىلإ بـهذ ،ريغـت دـق هيـبأ هـجو ىأر اـمدنـع هتطلغـب ديعـس سـحأ

 دنــــع هبــــناجــــب سلــــج .ةــــعرــــسلا هــــجو ىلع هبلــــطو فلــــخ ريمــــس روتكدــــلا هليــــمزــــب



.هنيبج ىلع هعضي ءاvاب pًلبم اًريكشب هنم بلطو ،ريرسلا
:مهل لوقي ب+ا صحف دعبو ،روتكدلا لصي
.ريطخ هعضو ،ىفشتسvا ىلإ هولقناو روفلا ىلع فاعس=ا هل اوبلطا -
 قيرطــلا يف ،ةــعاــس فصــن دعــب تلــصو يتلا فاعــس=ا ةرايســب ديعــس لصــتا

 نـم Nـباصvا دـحأ لقنـت اهـنأ اـهدارـفأ عقوت شيجلـل ةـيرود هتفـقوأ ىفشتسvا ىلإ
 يف يذـلا ضـيرvا ةـلاـح نأ مهـل حرـشي نأ فاعـس=ا قئاـس لواـح ،ةـضافتـنTا لاـجر
 ءانـثأ هريـخأـت اودمعـتو ،ةرايسـلا نـم لزنـي نأ هوبلاـطو ،هومتـشف ةئيـس فاعـس=ا
 وبأ اهـــلpـــخ ناـــك ،ةرداغvاـــب هـــل اوحمس ةـــعاـــس فصـــن دعـــبو ،ةرايسلـــل مهشيتفـــت
.ةايحلا قراف دق ديعس

 ديعـــس زـــه ،قفوي ملـــف فـــقوvا فاعـــسإ ،فاعـــس=ا يف دوجوvا ضرمvا لواـــح
:هادان ،كرحتي ملف هيبأ مسج فاعس=ا يف هيبأ عم دوجوvا

!..جاح اي ..ديعس ابأ ..يبأ -
:ضرمvا لأس .دري ملف
؟لصح اذام -
.ةايحلا قراف هنأ ودبي -
 .ببــسلا اــنأ ،ببــسلا اــنأ ،يبأ اــي �ا كمــحر !توميل ةرايســلا اولطع بpكــلا -

.هربخأ مل ينأ تيل
.Nناجvاك خرصيو يكبي أدب
 ةــــفرــــغ لــــخاد ىلإ ةــــعرــــسب هلقــــن مــــت ىفشتسvا ىلإ ةرايســــلا تلــــصو اــــمدنــــع

 اورظــن ،هصحــف دعــبو هءارو ءابــط+ا ضعــب لــخد ،علّطvا ىفشتــسم يف ئراوطلا
:هل اولاقو ديعس ىلإ

.انيلإ هلوصو لبق تام دقل -
.هلبقي هيبأ نامثج ىلع ديعس مجه
...كيلإ ةجاحب نحن ،اندحو انكرتت T ،يبيبح يبأ -
 ،دـــعاقvا دـــحأ ىلع هوسلـــجأو هوقناـــعو ،هيلـــع اونزـــح نـــيذـــلا نوضرمvا هبحـــس

:مهدحأ لاق ،ربصلا هنم اوبلطو ،لاقترب ريصع سأك هل اوبلط
 عيطتــست اــم اذــهف ،ةمــحرــلاو ةرفغvاــب هــل عدا ،همــحرــي �ا ،انلــك اــنردــق توvا -

.ربصلا كمهلي �ا ،�اب نعتساو ،ن�ا هل هلمع
:يناثلا لاقو
.مكرجأ �ا مظع -
.مكرجأ �ا مظع -



 ؟هدنــع ىقبي مأ ىفشتسvا يف هدــلاو كرتــي لــه فرعــي T اـــًمودصــم ديعــس ناــك
 يف ديعــس وبأ .ىتوvا ةــجpــث ن�ا هــنولــخديــس ؟هعــم لعفيــس اذاــمو ؟هدنــع ىقبي
!؟.يلع كقناعي نأ لبق تومت ؟اًّيلع قناعت نأ لبق تومت اذكه ؟ىتوvا ةجpث

 هانيـع ،هـيدـخ ىلع ليسـت عومدـلا تـناـك ،هـشأـج ةـطاـبر ضعـب داعتـسا ،ليلـق دعـب
 لصــتا ،فــتاهــلا مادختــسا بلــطو ةــفرغــلا نــم بــيرقــلا بتكvا ىلإ هــجوت ،ناوارمــح
.ةيداف هيلع تدرف همأب

؟كدنع Nلعفت اذام ةيداف -
.ينئمط ،فاعس=ا هتلقنو ضيرم يبأ نأ ينتربخأ دقف يمأ دنع تئج -
؟كل لوقأ اذام -
؟يب+ ءيش لصح له -
.لجأ -
؟لق -
..همحري �ا -
...هآ !؟اذام -
:ةعامسلا تعفرو اهمأ تءاجف ،خرصت تأدبو
؟كوبأ تام له ديعس -
.يمأ اي تام -
.هنفدل دعتساو كمامعأ غلب ،همحري �ا -
 ،ديعـــس وبأ تاـــم ،اهيتنـــجو ىلع رمهنـــت اهـــعومدو ،ةـــعامســـلا ديعـــس مأ تقلـــغأ
 نـم رثـكأو ،هدTوأ يبرـي هرمـع ىنفأ ،pًـيوط اًرمـع هعـم تـشاـع ،اهـتايـح كـيرـش تاـم
 باــــحر هتلتــــق ،تومي وه اــــهو ،يلع ةراــــيزــــل نوجسلا Nــــب لقنتــــي هنــــس نــــيرــــشع
.ةبيُعvا

.باحرب لصتت ةيداف تناك يكبت م+ا اميف 
؟يمأ تيب ىلإ يلاعت ،تام كوبأ باحر ؟ولأ -
؟ىتم ؟تام يبأ -
.ةعاس نم رثكأ لبق فاعس=ا ةرايسب ديعس هلقن دقل -
؟مهدنع ناك له ؟ديعس -
.معن -
؟لصح اذامو -
.ءيش لك Nفرعتسو انه يلاعت !؟ةلئسأ تقو اذه له -
:نارمعل ،اهيلع نزحلا ادب دقو ،باحر تلاق



.يبأ يفوت دقل .دTو+ا ىلع كلاب ريد ،يدلاو تيب ىلإ بهذأس نارمع -
.كعم رضحأس ؟كدحول Nبهذتس له ؟كوبأ -
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 قاحــسإ عم ضيــب+ا تيبــلا يف تاــفرــع وه اــهو ،ةقيقــح حبصي ولــسوأ قافــتا
 مــجاهــت ةينيطــسلفلا ةــضراعvاو بقــترvا مpــسلا نــع ثدــحتت ةــفاحصــلا لــك ،Nــبار
 Nــب نومسقنم ىرــس+ا ،ةينيطــسلفلا ةيضقــلاــب طــيرفتــلاــب تاــفرــع مهتــتو ،قافــتTا
ّشـه اـًقافـتا هيـف نورـي نـيرـخآو ،رـس+ا نـم ررـحتلاـب Nلـمآ قافـتpـل سامـحب دـيؤم  اـــً
.ةضافتنTا ءاهنإ هلpخ نم ليئارسإ لواحت ،ةايحلل لباق ريغ

.قافتpل يفطاعلا دييأتلا مجح نم Tًوهذم راجنلا يلع ناك
:ةنس رشع ةسمخ يلاوح هنجس ىلع رم يذلا ىرس+ا دح+ لاق
- T ليئارسإف ،اًريثك لءافتت T بناج اهل نمؤي.
.يكيرمأ روضحب هيلع تعقو قافتا هنكل -
:pًئاق هسأر يلع زه
 اــمو ،ةقــحT ةرتــف ىلإ ةمهvا اــياضقــلا لــك لـــّـجأ ،يئزــج قافــتTا ،يزــيزــع اــي -

؟اياضقلا كلت يف قافتا ىلإ لوصولل نامضلا
.حافكلا ىلإ دوعن اهنيح -
 نود هـب ملـحت اـم ليـئارـسإ تطـعأ قافـتTا بـسح رـيرـحتلا ةمظنـمو حافـك يأ -

 عم حلصلل برعــــلا ماكحــــلا ضعــــب عفديــــس قافــــتTا اذــــه !ءيش ىلع لصحــــن نأ
.نذ=ا تافرع مهاطعأ نأ دعب ليئارسإ

- T، T ا اذه ،يلع ايTتافرعو ،نومضم قافت T لزانتي.
 ؟هدــحول ةــطاســب لكــب اذكــه ةــمأ ريصــم تاــفرــع سيــئرــلا ررقــي فيــك ،يخأ اــي -

؟ةيريصvا اياضقلا يف كلذ لعفي ليئارسإ سيئر لهو
.ةروث ةلحرم يف نحن -
؟ضيب+ا تيبلا لافتحا يف Nبار قاحسإ ةملك تأرق له -
؟دصقت اذام -
 اــياحــض نــع ثدــحت ،دوهيلا ءادــهشلاــب مــهامــسأ نــم تاهــمأ ىلإ Nــبار هــجوت -

.ةملكب انارسأ Tو انءادهش ركذي مل ؟تافرع لاق اذام ،بورحلا
.مهنع لزانت هنأ دقتعت لهو -



 ،اكـيرـمأو ليـئارـسإ بضغـي T يكل مهلـهاجـت هنكـلو ،مهنـع لزانـت نإ مهvا سيـل -
.ربكأو مهأ وه امب اًدغ بلاطيس فيكف

.اًّيوادوس عضولا ىرت تنأ ،يلع اي -
.ةماتق رثكأ لبقتسvاو -
 ةمظنــم ةدايــق نأ ريشــت رابــخ+ا ،ةــيرــحلل كسفــن رضــحو ،مءاشتــت T ،يلع اــي -

.رهش لpخ Nطسلف ىلإ دوعتس ريرحتلا
:هل لاقو يلع كحض
؟بعشلا دوعيس ىتم ؟هلج+ انلضان ام اذه لهو -
.قيرطلا ىلع ةوطخ اهنكلو -
.كلذ نوكي نأ وجرأ -
.ىرتس -
 رابـخأ ترـس اـمدنـعو ،ةزـغ ىلإ تاـفرـع ةدوع دعـب مهسفـنأ نوئيهي ىرـس+ا ناـك

 دويقلاـب راجنـلا يلع رعـش ولـسوأ قافـتا يدـيؤم حارـس قلطتـس ليـئارـسإ نأ مهنيـب
:ىرخأ ةرم هلوح فتلت

.ضراعمو ديؤم ىلإ ىرس+ا ميسقت نوديري اًذإ اذكه -
:ىرس+ا دحأ هل لاقف
.ةرشعلاب مصبأسو قفاوم انأ -
:ٍناث لاقو
.عيقوتلا نع لزانتن جرخن امدنعو ،عقونس -
:يلع هل لاقف
 ،انيلـــع اهـــطورـــش ضرفـــت ليـــئارـــسإ نأ ةلكشvا ،كـــلزانتـــب تـــسيل ةلكشvا نكـــل -

 يف ماسقـــــنTا ثدـــــحنو اًروف بيجتـــــسن كـــــلذ ةـــــمواقـــــم نـــــم Tًدـــــب نحـــــنو ،انمسقـــــت
.انفوفص

؟راتختس اذامو -
 ةيــسايســلا ةدايقــلا عم عيقوتلا نوكي نأ ضورفvا ،طورــش ةــيأ ىلع عقوأ نــل -

T دارـــفأـــك انعـــم. T بعـــش ةيضقـــب صاخـــلا ولـــسوأ قافـــتا عم لـــماعـــتأ نأ يننكمي 
.ةيصخش ةلأسم هنأب

؟عيقوتلا ضفرتس لهو -
 نأ تدرأ اذإو ،بعشــــلا مــــساــــب ثدــــحتلاــــب لوخم ريــــغ اــــنأ ،ضــــفرأــــس اًــعبــــط -

.اهنع لزانتأ نلو ةيعامجلا هبلاطم لقنأسف ثدحتأ
؟ةضراعvا نم حبصتس كنأ ودبي -



 جرفتـس ليـئارـسإ نأ ملـحت تنـك نإـف ،ذـه كـلوق رـكذـت ؟هـلوق كـيدـل اـم اذـه لـه -
.ملحت نوكت كنع
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 بـــترـــي نكـــي مـــل ،ماـــم+ا ىلإ ةأجـــف زفقـــت مـــث ،ديعبـــلا يف حرـــست هراكـــفأ تـــناـــك
.هتليخم يف بترم ريغ لكشب زفقت ةروصلا تناك لب ،هتايركذ

 لاـط امهـم كرظتـنأـس ،يلع اـي كبـحأ« :هـل تـلاـق ةنـس نـيرـشعو ةيـنامـث لبـق ةـلوخ
 فوس ىتم« :هـــل تـــلاـــق ،اهلكـــش ريغـــت اهـــل ةراـــيز رـــخآ يف ةـــلوخ ةروص .»رـــس+ا
»؟لبقتسvا ملح اًعم عنصنل ررحتت

.تاونس رشع نم رثكأ ذنم يفوت هوبأ
  ،ن�ا اـــــًّباـــــش حبصأ يذـــــلا يلع اهنـــــبا عم ايـــــناvأ يف ن�ا شيعـــــت يتلا باـــــحر
 اــــم لــــك .سدقــــلا تــــكرــــت نأ ذنــــم اــــهرأ مــــل ،يسورــــلا يلع ،ةنــــس ٢٤ يلاوح هرمــــع
 اذاv ؟تأطـخأ لـه ،اهيلـع درأ مـل ،تاونس سمـخ ذنـم ةدـحاو ةـلاـسر اهنـم ينلصو
.�ا Tإ هلإ T ؟باوج نود اهتكرت

 رـجاـت وه ن�او ،ةـضافتـنTا يف كراشـي ،ةحفـن نجـس نـم ررـحتي حابصـلا ليلـخ
.ايلارتسأ يف

 يف اًطـباـض ن�ا لمعـيو ةطلـسلا لاـجر نـم حبصي ينيطـسلفلا يراسيـلا نارمـع
 .مهلقتعيو Nمواقvا دراطي ،اًّيفاحص ناك نأ دعب يئاقولا نم+ا تاوق

 !هبلـق ىسقأ اـم .دTو+ا ابجـنأو ةيـبرغـم نـم جوزـت ،اًّيـناطـيرـب حبصأ دـيرـف يخأ
 ،ةدـــحاو ةرـــم ىوس ينروزيـــل Nطـــسلف ىلإ دعـــي مـــل ةنـــس نـــيرـــشع نـــم رثـــكأ ذنـــم
.لئاسرلا لاسرإب يفتكي

 رــيرــسلا نــم يلع زفقيــف ،رــهظت ةأجــف زافلتــلا ةــشاــش ىلع راطنــق ريمــس ةروص
 ىرــــــس+ا ىلإ هتيحــــــت هــــــجوي ريمــــــس ،هعــــــم ةــــــيزافلــــــت ةلــــــباقــــــم .توصلا عفرــــــيو
.لpتحTا نوجس يف Nينيطسلفلا

 مـــلو ،نونسلا هريغـــت مـــل .هرـــسأ لاوط اًطـــبار لـــظ يذـــلا قرشvا هـــجولا اذـــهل اـــي
 مـلو ،مزـهي مـلو رـسكني مـل ،ةـمواقvا أدبv اًّيـفو لـظ..هريـغ نـيريثـك تـمزـه امـك هـمزـهت
 بعـــــصأ يف ةـــــمواقvا راتـــــخا .نانبـــــل ةـــــموكح ةطلـــــس Tو ،ولـــــسوأ ةطلـــــس قلمتي
 ةدـــحوب انـــمؤم اـــًماـــع Nـــثpـــث لبـــق Nينيطـــسلفلا Nـــمواقvا ىلإ مضـــنا ،فورظـــلا
 ةــــمواقvا قيرــــط نــــع جرــــخف 1985 ماعــــلا يف لــــيربــــج ةقفــــص هــــتزواجــــت .ريصvا



؟انرود يتأي ىتم ،ةينانبللا
 اـنأ تيقـبو مـيرادـه نجـس ىلإ ةحفـن نـم لقـن دقـف ،ةحفـن يف انـقرتـفا ذنـم هرأ مـل
 ىرـس+ا تلقـن نأ دعـب ،هيـلإ تائvا مضـتو ةحفـن نجـس عسوت نوجسلا ةرادإ .انـه
.ولسوأ ةيقافتا دعب ةفضلا نوجس نم

.سم+اب تثدح اهنأك اًعيرس رمت تاونسلا
:هل لاقو مسقلا شيواش مدقت ةأجف
.ةأجافم كل يدنع يلع -
؟يه ام -
.ةطش نجس نم مداق ديدج Nجس -
؟وه نيأ ،هب pًهسو pًهأ -
.هتيؤرل أجافتس نكل ،18 ةفرغلا يف ن�ا هنإ -
؟هفرعأ له -
.اًعبط -
.ديعس يخأ نبا دصقت له -
.هسفن وه -
؟نpقسع يف لامج -
.معن -
؟هارأس ىتم �ا اي -
.كتيؤرل يتأيس ةروفلا ىلإ جرخت امدنع ةعاس دعب -
.هتداعس ةمق يف يلع ناك
 .اًدراطــم حبصأ ذنــم ،تاونس سمــخ ذنــم هارأــس ةرــم لو+ !ديعــس يخأ نــبا -

.نpقسع يف يعم مويلا وه اهو ،تاونسب يرسأ دعب دلو
 مـجهف ،بابـلا حتف رظتنـي 18 ةـفرغـلا هاجـتاـب يلع عرـسأ ىتح بابـلا حتف نإ اـم

.اًقناعم لامج ىلع
؟يلع يمع -
 هـنأـك ةرارـحب هردـص ىلإ همـض ،هقـناـعو يلع اهعـفرـف ،اهلبقـي همـع دـي لامـج كسـم

.ةيدافو ،باحرو ،اًديرفو، اًديعس هيف قناعي
:هيلإ رظن ،اًحرف هعومد تطقاست
 يئارو تفلــخ يننأ نئمــطأ نأ ن�ا عطتــسأ .هــناوفنع ةمــق يف لــجر ن�ا تــنأ -

.ةيرحلا ةراش نوعفري Tًاطبأ
.يبيبح يمع -



؛ةلوخ زهي ربخ
 دــــهعتب ةيــــمpــــس=ا ةــــمواقvا عم ىرــــس+ا لدابــــت ةقفــــص ىلع قفاوت  ليــــئارــــسإ
.يبرعو يلود

 ربخــلا ةءارــق ةــلوخ تعــباــت ،تــنرتــن=ا ىلع ربخــلا أرقــت يهو طقســي اهبلــق ناــك
.ةياهنلا ىتح

 يذـلا يلعب ينعمـجاو ريغصـلا يملـح يل ققح ،مـيرـك اـي ،بر اـي :متمتـت تأدـب
.هل يراظتنا لاط

 ىلإ ةـــيرابـــخإ ةانـــق نـــم ،ىرـــخأ ىلإ ةلـــجم نـــم تاحفصـــلا بلقـــت تأدـــب ةأجـــف
.ىرخأ

 ىرــس+ا نــم اًفــلأو )ولــسوأ قافــتا لبــق اــم( ىمادقــلا ىرــس+ا لــك لمشــت ةقفصــلا
.ددجلا

.ددجلا ىرس+اب مهنودعيو اًماع نورشع مهضعب لاقتعا ىلع رم !ددج
.اهل نامأ T ليئارسإف ،ريخ ىلع ةقفصلا ممتأ مهللا
 تأدـــب ،ةرـــيزـــجلا ةانـــق ىلإ تريـــغو زافلتـــلا ىلإ تـــهجوت ،اهـــناكـــم نـــم تضهـــن

 لــه ...ةــبرطvا ةاــفو لوح ربــخ ؛ةــشاشــلا لفــسأ كرحتvا يرابــخ=ا طــيرــشلا عباتــت
 صوصخب نـم+ا سلجv عامتـجا نـع ربـخ ءاـج هدعـب ؟ةرـيزـجلا ةانـق اـي رابـخأ هذـه
:ربخلا رهظ ةأجف .قارعلا

."ةرهاقلا يف هيلع عيقوتلا مت ىرس+ا لدابتل قافتا"
:تيبلا يف اهمأ تدان ،حرفلا نم ريطت تداك
...يمأ ،يمأ -
:ةروعذم تبهف اهتفرغ يف ريرسلا ىلع ةيقلتسم اهمأ تناك
.يتنبا اي كلام -
:اهقناعت اهيلع تمجه
 يف دوجوم ربخـلا ،ةبـيرـق ىرـسأ لدابـت ةقفـص ،انملـح ققحتيس اريـخأ ..يمأ -

.ةريزجلا
؟مهنم يلع لهو -
...مهمدقأ وهف ،مهسأر ىلع نوكيس ؟لاؤسلا اذه ام ؟مهنم -
:اهتعطاق
؟تاديكأت كيدلأ -
 ءTؤه ،نـيرـخ�اـك سيـل لدابتـلا اذـهو ،ىرـس+ا مدـقأ اًّيلـع نكـلو ،دـجوي T يمأ -

.ةزجعvا لدابتلا اوققحي يكل مهسفنأب اوحض لاطبأ



؟مهنم ترص كنأك )سامح( نع Nعفادت كارأ -
 ةطلـسلا ةـعامـج نـم قدـصأ لـق+ا ىلع مهـف ،مـهدـض تـسل ينكلو ،مهنـم تـسل -

.مئازهلاو تابكنلا ىوس بعشلل اوبلجي مل نيذلا
؟ةقفصلا متتس ىتمو -
- T ًابيرق نوكيس عيذأ دق ربخلا ماد ام نكلو ،فرعأ.
:تلاق مق ،اهيدي تكرف
.رابخ+ا ضعب مهيدل نوكي دقف رمح+ا بيلصلا ىلإ بهذ+ ن�ا ككرتأس -
؟ديعس مأ Nغلبت Tأ -
.Tًاح -
:يولخلا اهنوفلت نم ديعس مأب تلصتا

؟ديعس مأ ،ولأ -
؟كرابخأ فيك ،يتنبا اي pًهأ -
 يف تعــقو دــق ىرــس+ا لدابــت ةقفــص نأ رابــخ+ا يف ن�ا نلــعأ ..ةراــس ىرــشب -

.ةرهاقلا
؟كلذ تعمس ىتم !؟حيحص -
.ليلق لبق -
.تومأ نأ لبق اًّيلع ينرأ ،بر اي -
.انفافز لفح نيرضحتو ،كاريو هنيرتس -
.امكفافز لفح يف صقر+ جرخ نإ يلع ٌرَذن -
:لوقتو ،يكبت تأدب مث
.نجس ىلإ نجس نم كفلخ لقنتأ انأو يلع اي 1970 ةنس ذنم -
- T عمسأ اـمدنـع كـب لصـتأـس. جرفـلا ءاـجو اًريثـك تربـص دقـل ،ديعـس مأ اـي كبـت 

.دوعي امدنع ديعس يغلب ،ىرخأ اًرابخأ
:اهمأ اهلأست .طخلا قلغت
؟ديكأتلاب ٌةحِرف ديعس مأ -
.انفافز لقح يف صقرتل جرخ نإ تمسقأ ،ةقدصم ريغ -
 اهـمأ ىلإ تراـشأ مـث ،فـتاهـلا ةـشاـش ىلإ ترظـن ،لاقنـلا اهفـتاـه سرـج نر ةأجـف

:اهعبصأب
.يلع نم نوفلت اذه يمأ -
:تلاقو طخلا تحتف
.ولأ -



.ةلوخ ،ولأ -
 تاـعاذ=ا لـك ،رابـخ+ا يف ن�ا هانعمـس دقـل ؟ربخـلا تعمـس لـه ،يبيبح ،معـن -

.هتلقانت
.اًّداج حبصأ رم+ا نأ ودبي -
.pًيوط هانرظتنا يذلا انملح ققحتيس اًريخأو -
!يقتلنس راظتنTا اذه دعب اننأ قدصأ T داكأ -
؟ةمداقلا ةرايزلا نيرضحتس له -
- vانيلإ دوعتس يذلا تنأ ؟رضحأ اذا.
.اًريثك ةلئافتم -
.يئاعدل باجتسا هنأ دب T ،راهن ليل �ا توعد -
 هلــهأ ثداحــي نأ دــيرــي لــك انــه باشــلاــف ،اًريثــك ثــيدــحلا ليــطأ نــل ،يتبيبح -

 نوناجســــلا ىقلأ عوبــــسأ لبقــــف، ةريثــــك تاــــنوفلت انــــيدــــل دــــجوي T ،ربخــــلا لوح
.اولعف امهم ملاعلاب انلاصتا اوعطقي نل نكلو ،فتاوهلا دحأ ىلع ضبقلا

.ةديدج ةvاكم كنم رظتنأس -
.يتايحت يمأ يغلب ،�ا ءاش نإ -
.ن�ا نم انلافتحT دعأس ،�ا كعدوتسأ -
؟نيرظتنت Tأ -
 ينبن نأ دـــــيرـــــن ،كـــــجورـــــخ دعـــــب ةيـــــجوزـــــلا شـــــع ىلإ كعـــــم لقتـــــنأ نأ دـــــيرأ -

.ريخأت نود انلبقتسم
.ءاقللا ىلإ ،كبحأ -
.ءاقللا ىلإ -
 ،اهــماــمأ يتلا ةبنكــلا ىلع اهيلــجر تددــمو ضــيرعــلا دعقvا ىلع ةــلوخ تمــترا
.اًّيلع لبقت اهنأك هتلبقو اهيتفش ىلع فتاهلا تعضو

 لــــك يف ةبــــح+ا توص انــــل لقنــــي حبصأ يذــــلا ريغصــــلا زاهجــــلا اذــــه عورأ اــــم
 فـنأو ،Nـناجسـلاو ،ةيـلاعـلا راوس+ا نـم مـغرـلا ىلع نابضقـلا فلـخ مهـتوص ،ناكـم
.ليئارسإ ةموكح

 نكــل ،هــتوص عامــس ىلع فهلــتأ ،ةــلاــسر ىلع فهلــتأ هنــس نــيرــشع لبــق تنــك 
 نإ اًروف رداصـي يذـلاو ،عونمvا فـتاهـلا زاهـج نـم ةرتـف لـك يب لصتـي حبصأ ن�ا

 ناكـم لـك يف نوثحبي ،ةـيرـحلا ىرـسأ مهنكـل ،هيلـع بـقاعـيو مـهدـحأ ةزايحـب طبـض
.ةلسابلا مهتمواقم نم ءزج اهنإ ،يجراخلا ملاعلا ىلإ هنم نوذفني ذفنم نع

:اهل تلاقو اهمأ اهنم تبرتقا



.فافزلا مويب Nملحت كنأ دب T ،ةلوخ -
:اهل تلاقو اهيلإ ةلوخ ترظن
 ،ةنـس 28 نـم رثـكأ لبـق امهـنارـق ادقـع Nـجوز فاـفز ،فاـفز لفـح مظـعأ نوكيس -

!؟قدصي نم
.فافز لفح نودب ةولخلا امكل قحيو ،هتجوز اًعرش كنأ يتنبا اي Nفرعت -
 ىلع رصنـلاـب لفتحنـس ،ءادـع+ا نـم مـغرـلا ىلع لفتحنـس نكـلو ،يمأ اـي فرـعأ-

 هــنإ ؟هنــع ىلــختأ اذاملــف يحرــف موي هــنإ ،ةــيرــحلاو ،رصنــلا مpــعأ عفرنــس ،ودعــلا
؟هنع ىلختأ له .هيلي يذلا ماعلا يف متيس هنأ ملحأ ماع لك تنك يذلا مويلا

- T انيـعد .كعـم كتـخأو كـتوخإو كوبأو اـنأ نوكأـس ،�ا ةـكرـب ىلع ،كـلذ دصـقأ 
.ةيرحلا ةظحل رظتنن Tًوأ

:اهم+ تلاق مث اهتسلج نم ةلوخ تلدع
.تاعاس اهنأك مويلا قئاقدلا رعشأ -
.مايأ ةدع نيربصت pفأ ،نمزلا نم اًدوقع تربص دقل -
.اعيرس رمت اهتيل -



)٤٤(

 .قافـتTا بـسح ةـيرصـم ةنجـل ىلإ يليئارـس=ا ريـس+ا ملـست ةيـمpـس=ا ةـمواقvا
 ليـئارـسإ ىلإ ريـس+ا لوصو دعـبو ،ةزـغ ىلإ ىرـس+ا نـم ةعـفد لوأ قلطت ليـئارـسإ
.ةفضلا ىلإ ةيناثلا ةعفدلا قلطت

 ،�ا مار ىلإ لصـــت ةفضـــلا قطانـــم فلتخـــم نـــم ىرـــس+اـــب جعت تpـــفاـــح ةدـــع
 مpــــعأ Nعــــفار مهــــلابقتــــسا يف كراشــــت ريــــهامــــجلا فTآو ينيطــــسلفلا سيــــئرــــلا
.Nطسلف

 انــه نوثحبيو نورظتنــي ة،لوخ مأو ،ةــيداــفو ،ديعــسو ،ديعــس مأو ،ةــلوخ تــناــك
.نولوغشم مهلك سانلا .راجنلا يلع نيأ نولأسي ،كانهو

 نـم حولت يداـي+ا .ةفهلتـم هيـلإ رظنـت نويعلا لـك ،ةريـخ+ا ةلـفاحـلا يتأـت ةأجـف
 اهــيدــي ةــلوخ تــكرــح .عيمــجلا ىلإ نوحولي مهــنأــك كــل حولي اهــيأ يردــت T كابــشلا
:تدانو ،ةحرف

!يلع -
:مهل تلاق
.يناثلا كابشلا يف وه اه -
 اًدــحاو اولزــن .سيــئرــلا ةصنــم نــم اًبــيرــق ةلــفاحــلا تفــقوت .لــه+ا عيمــج هــل حول
 هـمأ تـناـك دـفولا نـم ىهتنا نأ دعـبو ،يمسرـلا دـفولا ىلعو ،هيلـع نوملـسي اًدـحاو
 اهـسأر لبـق هيلـع ليحنـلا اهمسـج لـك تـخرأو هردـص ىلع تمـترا .هقـناعـي نـم لوأ
.ةرارحب اهمضو

.يمأ -
...هآ ،يدلو يلع ،يبيبح -
 ىلع ىطغ دـق بيـش+ا هرعـش ناـك ،ةظـحللا كلـت تنمـت مكـل ،ةرارـحب يكبت تـناـك
 رعشـلا نأـك ،هتـجوز ماـمأ اهـب ىهابتـي ءادوس ةرعـش نجسـلا هـل كرتـي ملـف اـهرعـش
.راهن ىلإ نجسلا ليل لوحيل ضيبا دق

.تاوطخ ةدع اهب راس مث ىلع+ا ىلإ اهلمحو اهيدي ّلبق
 اهـسأر عضتل هـمأ هـكرتـت نأ ةفهلـب رظتنـت ةـلوخ ،هيلـع مpـسلل نوفهلتم عيمـجلا
 برتـــقا ،اهـــلوح نـــم لـــك هعمســـي اهبيحـــن توصف ،هـــكرـــت دـــيرـــت T هـــمأ ،هردـــص ىلع
:اهل لاقو ديعس



.هقناعنل ةصرف انل يكرتأ يمأ -
 ةـلوخ هيلـع تمـجه اميـف اهـعومد حسمتل هتـكرـت مـث ىرـخأ ةرـم ةرارـحب هـمأ هتلبـق

 ةرارـحب هلبقـت ةرـم لو+ .جاوز ةنـس 28 دعـب اهـجوز ةـجوز قناعـت ةرـم لو+ .هقـناعـت
 مـل ،يكبت هـمأـك تـناـك ،اهسفـن كـلامتـت مـل .هـسافـنأ توص عمست ةرـم لو+ .جاوز+ا
.هحرف عومد سبح يلع عطتسي

 ىلإ ةــجاحــب وه مــك ،هــتايــح يف هتــجوز قناعــي ةرــم لو+ .ءاقلــلا ةجهبــب ســحأ
 اـمدنـع ناـك ،هـب هسفـن فلـي ول ىنمت ،هدـخ بـعادـي مـعانـلا اـهرعـش ناـك .نانحـلا اذـه
 ول ،اـهرعـش سسحتـي ول ىنمتي ،هردصـل اهمضـي ول ىنمتي نابضقـلا فلـخ اـهارـي
.اهدي فك سسحتي

 ةنـس 38 ،هـبابـش اوبلـس .اهنـم هومرـح جاوز هنـس 28 دعـب نكـلو ،هـماـمأ يه اـه
 دونجلا لاتـــق لـــتاـــق ،ةـــيرـــحلا لـــجأ نـــم pًـــتاقـــم ناـــك ،برـــح ريـــسأ ناـــك ،هرمـــع نـــم
 .نويباــهر=ا مــه مهــنأ عم ايــباــهرإ هوّدعــف ،ةئــفاكتــم ريــغ ةــكرعــم يف رــسأ ،دونجلل
.ديعس قناعيل ةلوخ هتكرت

.مكعم ناك هتيل ،اننيب دوجوم ن�ا هتيل ؟يبأ نيأ !ديعس يخأ -
.يلع فتك ىلع ديعس ىكب
؟لامج تكرت نيأ ،يلع -
 نإ كــل دوعيس ،ديعــس اــي Tًاطــبأ تفلــخ دقــل ،قلقت T ،ةديــج ةحــص يف لامــج -
.�ا ءاش

 اوناـــك ةيقبـــلاو ،ةـــلوخ مأ ،ديعـــس دTوأ ،ةـــيداـــف ،هيلـــع ميلـــستلاـــب لـــه+ا ىلاوت
.مهرظتني يذلا همع ربخي ديعس لصتا ،تيبلا يف نورظتني

.ليلق دعب كدنع نوكنس ،يلع عم ن�ا نحن يمع
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 تاريغتــلا راجنــلا يلع بــعوتــسي مــل ،لــيوطلا رــس+ا نــم هررــحتب هــتداعــس ردقــب
 نوشرــحتي عراــش لــك يف دونجلا ،تانــطوتسvا تارــشع ،سدقــلا ىلع تأرــط يتلا
 نوعكستvا ،سدقـــلا ىلإ ةـــيدؤvا قرطـــلا لـــك لـــخادـــم ىلع شيتفتـــلا طاقـــن ،ةراvاـــب
.رظانvا كلت ىلع اودوعت سانلا ،سدقلا عراوش نوVمي

 فــــقوم ىتح ،تريغــــت عراوشلا تاــــهاجــــتا ،اًريثــــك ريغــــت ،ريغــــت دوماعــــلا باــــب
 .ناكم لك يف داز ءانبلا ،ريغت ميدقلا تpفاحلا

 ةراـــيزو ،هدـــلاو ربـــق ةراـــيز يلاتـــلا مويلا حابـــص هـــب مايقـــلا دارأ ءيش لوأ ناـــك
 نـيذـلا سدقـلا ناكـس ىلإ ةبـسنلاـب ىصق+ا دجسvاـف ،هيـف ةpصلـل ىصق+ا دجسvا
.مهتركاذ يف اًساسأ ًازيح لتحي ةميدقلا ةدلبلا تاراح يف اودلو

 عم ءاذغلــل ريضحتــلا يف هــمأ تلغشــنا اميــف ،ديعــس هيــخأ عم تيبــلا نــم جرــخ
 مهـنأـك ،هيلـع نوملـسي نابـشلا قباسـت ىتح ،دوماعـلا باـب لزـن نإ اـم .ةـيداـف هتـخأ
:لبق نم هنوفرعي

.يلع خيش اي ةمpسلا ىلع � دمحلا -
.كملسي �ا -
 يف يمpـــس=ا رايتلـــل هزايحـــناو ،ةزرابـــلا هنـــقذـــف ،خيشلاـــب ىعدـــي يلع حبصأ

.ديدجلا هبقل هيلع اوقلطي يكل نيرخ�ا عفد تاونس ذنم نجسلا
 نـم تاينـيرـشعلا يف بابـش مهلـك ،هتقـناعـم ىلع نورصـي اوناـك نابـشلا ضعـب

 ةـفاحصـلا يف ةرـم نـم رثـكأ ترـشن يتلا هـتروص ،هـنوفرعـي مهـنأ هردـص جلثأ .رمعـلا
 سانـلا ناـهذأ نـع بيغـت T ءاـفرـشلاو Nلـضانvا روص كـلذـك ،ناـهذ+ا يف تعبـط دـق
.ءاطسبلا

 ،هنـم ةـيدـه حافتـلا نـم اًـــسيـك هـل مدـقو هـكاوفلا عيبي يذـلا ةـعابـلا دـحأ هنـم برتـقا
:هل لاقو يلع مستبا

.يفكت ةبح ،ىصق+ا دجسvا ىلإ نوبهاذ اننكل ا،ًّدج روكشم -
.كباسح ىلع هلك حافتلا ،يلع خيش اي -
:ديعس هل لاقف
- T كسفن بعتت.



.ةحار مكبعت ،ولو -
.كل اًركش -
 امهـنويحي نـيذـلا تpحvا باحـصأ ضعبـل امهـيدـي ناعـفرـي اـناـك ،امهقـيرـط اعـباـت

.ديعب نم
 ديعـس لاـق، هدـلاو ربـقو ،ىصق+ا دـجسملل امهـتراـيز دعـب تيبـلا ىلإ قيرطـلا يف

:يلعل
؟كفافز ديعب لافتحTا ديرت ىتم -
.ةلوخل عوضوvا كرتأس -
- T نـع ثحبـلا ن�ا بعصـلا نـم لاـح لـك ىلع .تـقو عرـسأ يف هدـيرـت اهـنأ دـب 
 ،هيـف جوزتتـل دـلاولاو ةدـلاولا تيـب كـل كرتـنو ،يدنـع يمأ رضـحأـس ،راجـي²ـل ةقـش
.اهفيلاكت يلع انأو ةصقانلا لزنvا ثاثأ ءارش ىوس امكيلع امو

 ىقبت نأ بجيـف يمأ ةيـحاـن نـم نكـل ،ولو ،اًدـبأ رصقـت T تـنأ ،ديعـس اـي اًركـش -
 pّـك !؟تيبـلا نـم لـحرـت اهـكرتـنأ اهلـك Nنسـلا هذـه ربـص دعـب .اهنـع ىلـختن T ،انعـم
.يضاvا يف هيلع تلصح ام كيفكي ،انأ يتصح يمأ ،ديعس اي

:لاقو ديعس مستبا
.ديرت ام بسح -
.ديعس فتاه نر ةأجف
؟ولأ -
.باحر انأ -
!؟باحر نم !؟باحر -
.ديعس اي كوجرأ يلع عم ثدحتلا ديرأ -
:هل لاقو يلع ىلإ رادتسا

.كعم ثيدحلا ديرت يلع اي باحر -
.اعبط ،اعبط -
:اهيلع درو فتاهلا كسم
!باحر ،ولأ -
...يلع اي يراذتعا لبقا كوجرأ ،ةمpسلا ىلع � دمحلا !...يلع -
:اهعطاق
- T ؟ن�ا تنأ نيأ .يرذتعت
.ايناvأ يف انأ -
؟كانه Nلعفت اذامو !؟ايناvأ -



 ؟يل حمست لـه ،كروزأ نأ دـيرأ .كـل ةـقاتـشم اـنأ يلع ،شيعنـل ينبا عم لمـعأ -
.حامسلا بلطأو يبنذب فرتعأ

.فتاهلا ىلع يكبت تناك
 تنــك ؟كــل قاتــشم ريــغ يننأ نــيدقتعــت لــهو ؟هتــخأ درطــي نأ خ+ نكمــي لــهو -

.Nلبقتسvا لوأ ينوكت نأ عقوتأ
 ىلإ ينباـب تلقتـناـف ايـسور يف لمعـلا يناكـمإـب نكـي مـل ،يلع اـي ةلـيوط ةصـق -

 قحتلاو ينبا ربـك اـمدنـعو ،ةيـبرعـلا ةيـلاجـلا زـكارـم ىدـحإ يف تلمـع كانـهو ،ايـناvأ
 ةـكرـش يف لمعـي ،رـتويبمك سدنهـم ن�ا وه ،هدـناـسأ هبـناجـب تيقـب ةعـماجـلاـب انـه
 ةــيؤرــلو كتــيؤرــل قاتــشمو ،كنــع ةخســن هــنإ ،يعم هرضــحأــس ،ةيــلودــلا تTاصــتpــل
؟يمأ لاح فيك ،هلهأ

 Tأ ،يرــــخأتــــت T كروضح دعــــب بــــتاعتنــــس ،سأــــب T ؟ن�ا كــــمأ نــــع Nــــلأســــت -
؟كيخأ فافز يف ةكراشvا نيديرت

...هيف صقرأس ديكأ -
.تتمص
.مكدنع ءاقبلا ديرأ ،نطولا ىلإ ةدوعلا ديرأ انأ ،يلع -
؟كعنمي اذامو -
.لصح ام فرعت -
 يئدــــــها ،ةتتــــــشم ةلــــــئاعــــــل اــــــًّمأ ن�ا تــــــنأو ،يضاvا يف راــــــص لصــــــح اــــــم -

.عطقنا ام طبر ىلع �ا كنيعيل ةpصلاب يتخأ اي ينيعتساو
 ريغصـلا يلع عم زـجحأـس ،كـيدـي ىلع لـحلا ىرأ اًــمـئاد تنـك ،يلع اـي كبحـب -

.نطولا ضرأ ىلإ يتأنل
.ةمpسلا عم -
:هل لاقو ديعس ىلإ رادتسا

.تلاق ام تعمس اًعبط -
 فرصـت اذـه لـه .تـتاـم اهـنأ اـندقتـعا ،انـب لصتـت مـل ةنـس ةرـشع تـس نـم رثـكأ -

.Nلقاع سان
 لـخدـي مـل ،باقعـلاـب مهـئاطـخأ ىلع سانـلا بـساحـي نأ �ا دارأ ول ،ديعـس اـي -

 .كــل �ا رفغــي ىتح سانلــل رفــغا .رــشبلا نــم ةليلــق ةلــقو ،ءايبــن+ا Tإ دــحأ ةنجــلا
.انه اهدTوأ ىرأ نأ ديرأ .»ءامسلا يف نم مكمحري ضر+ا يف نم اومحرا«

 رـــس+ا نـــم كررـــحت لكشـــي نأ ىسع لوقأ اذاـــم .اهـــل رفـــغاو ،اهحـــماـــس مهلـــلا -
 Nـح سـمأ موي اـنربـخأ امـك اًدـغ رضحيـس دـيرفـف ،دـيدـج نـم ةلـئاعـلا ديـحوتل pًـماـع



.انب لصتا
- v؟انه لمعيو دعي مل اذا
.ةليلق انه لاغش+ا ،يلع اي -
؟نطولا جراخ برغتلا نم لضفأ سيلأ -
 هيلــع بعــص ن�او برغvا نــم جوزــت دقــل ،دــيرــف انيــخأ رايــخ اذــه ؟لعــفأ اذاــم -

 اًــحـئاـس دـيرـف لثـم دعـت سدقـلا نـم Nنـطاوملل ةدـيدـجلا ليـئارـسإ Nـناوقف ،ةدوعلا
.هترايز ةرتف ءاهتنا دعب نطولا ةرداغم هيلع

 ةطلـــسلا يف اـــنولضانـــمو ،تاهبجـــلا لـــك ىلعو ،ناكـــم لـــك  يف انـــنوبراحـــي -
.انتيضق اهشيعت ةلحرم أوسأ يف نحن ،مهداسف يف نوقراغ

.انتمأ ريخ هيف ام ىلإ مهدها مهللا-
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 دقـع يتلا هـسورـع ىلإ فزيـل ءاسvا رظتنـي راجنـلا يلع ناـك ،طقـف دـحاو عوبـسأ
.ةنس نيرشعو ةينامث ذنم اهيلع هنارق

 اوحبصأ دــيرــفو ،ديعــس دTوأ ،هــلاحــب رمــع ،Nنســلا كلــت لــك ترــم فيــك ،�ا اــي
 اـــنأ اـــه ،يريـــغ نـــم لضـــفأ يظـــح لاز اـــم .نـــيدـــج احبـــصأ ديعـــسو ةـــيداـــف ،اـــًبابـــش
 ،يرفعجــلا يلعو ،ةــغارــم قاحــسإو ،مــساقــلا رمــع اميــف ةــيرــحلا ءاوه ن�ا سفنــتأ
.بارتلا تحت ،مهريغو ،مهريغو ،ةوpح مسارو

 لاز اــم يذــلا ناجســلا ديــق وهأ ؟فاــفزــلا موي يف ءادــهشلاــب ينرــكذــي يذــلا اــم
 دومصلا كراعـم اًــعـم اـنرطـس يذـلا ليجـلا اذـهل ءاـفولا وه مأ ؟ةرـكاذـلا يف اًروفحم
؟ةليللا هذه يتحرف ينوكراشي نأ ملحأ تنك ينن+ مأ ؟ةيحضتلاو

 اـنأو اودـلو ،ددـجلا ءاـقدـص+او براـق+ا ،لبـق نـم مهـفرـعأ مـل ةلـئاعـلا دارـفأ مظعـم
.رس+ا يف

.اهراظتنا لاط فافز ةليل يف اًعم ىنغنل مساقلا ابأ اي يعم كتيل هآ
؟ةوخ=ا نم رضحيس نم كيفكي Tأ ،تاهوأتلا هذه اذاv ،يلع اي
.كعم نولفتحيس مهلك ،مويلا نورضحيس مهلك
:ديرف توص هريكفت لبح عطق
.ريثك تقو قبي مل ،مويلا ديعاوم سنت T يلع -
 جاتحـــت ةريثـــك رومأ ،هسفـــن زـــهجيل مامـــحلا ىلإ اًـهـــجوتم روفلا ىلع يلع بـــه

 عنمت ةيليــئارــس=ا ةــيركسعــلا زــجاوحلاــف تــناــك امــك سدقــلا دعــت مــل ،ةعــباتــم ىلإ
 لـهأـف ،�ا مار يف هتـماـقإ لـه+ا ررـق كـلذـل ،سدقـلا ىلإ هـجوتلا نـم براـق+او لـه+ا
 ،تاـقوعم نـم مهـل بلـجي اـم نـم مـغرـلا ىلع �ا مار ىلإ رفسـلا نوعيطتـسي سدقـلا
 ةزـغ نـم ةوخ=او ،ءاـقدـص+ا اـمأ ،كانـه ىلإ لوصولا نوعيطتـسي ةفضـلا يلاـهأو
.اًّينوفلت لاصتTاب نوفتكيس ،ةكراشvا مهنكمي نلف

:يلعل ديعس لاق
- T افتـحا كـل ةوخ=ا دـعأ ،دعـم ءيش لـك ،قلقتT آ كراشيـس ،كررـحتبTنـم ف 

 ،نـيرـضاحـلا لكـل عستيل ةـماـع ةـحاـس يف اــًـحوتفم لافتـحTا انلعـج كـلذـل ،سانـلا
.ناكم لك نم يبعشلا صقرلل قرف كراشتسو ،تاكبدلا ماقتو ،مايخلا بصنتس

؟يل اذه لك -



؟اًّينطو Tًافتحا كسفن ىلع رثكتستو ملاعلا يف Nجس مدقأ تنأ ،يلع اي -
...هومتمدق اv ةوخ=ا لكلو كل نيدم يننأ رعشأ -
:ديعس هعطاق
؟هتمدق ام ضعب كيلإ درن نأ عيطتسن انتيل ؟انل نيدم ؟لوقت اذام -
 نـــيذـــلا ماـــمأ رصقـــم يننأ رعـــشأـــس Nطـــسلف لـــجأ نـــم هلـــك يرمـــع تـــمدـــق ول -

.ررحتلا ةكرعم يف اًيلاع مهسأر Nعفار اودهشتسا
 ،لاضنــلا تارابــع نــع pًيلــق فــقوتت فوسو ،ةايحــلا ىلع داتعتــس ليلــق دعــب -

.ديدجلا ملاعلا يف جامدنTا ىلع دوعتلا كيلع .نجسلاو ،ديقلاو ،ررحتلاو
:هل لاقو يلع مستبا

 ؟مويلا تامهvا بيترت ام -
.لفحلا رومأ ةعباتv انأ بهذأس ن�ا -
- T ىتح ،دلبــلا يف اًريثــك كرــحتلل ةرورــض T لطعــتو شيجــلا تاــيرود كفــقوت 

.لافتحTا
 دنـعو ،نـيوعدvا عم تـنأ نوكتل �ا مار يف ءاذغـلا ةـعاـق ىلإ لقتننـس رـهظلا دنـع

 ةطقـن ن+ ،تارايسـلاـب اهتيـب نـم اهلقننـل سورعـلا لـهأ تيـب ىلإ كرـحتنس رصعـلا
 نونوكيس لـه+ا نـم مسـق ،هلطعـت دـقو لقنتـلا قيعتو ةـياغلـل ةبعـص ةـيدنلـق شيتفـت
 شيتفتــلا زــجاــح زواجــت دعــبو ،ةــيدنلــق لــخدــم ىلإ اهلــهأ عم سورعــلا لقنــل كانــه
.لافتحTا ناكم ىلإ مهلقننو دفولا لبقتسن

؟ىرخأ ىلإ ةلود نم لقتنن اننأك -
 .ماـــي+ا هذـــهو كـــماـــيأ Nـــب ريبـــك فpتـــخTا .مويلا انـــلاـــح اذـــه ؟كـــل لوقأ اذاـــم -

.لهست ملو روم+ا تدقعت
.جرفلا Tإ ةدشلا دعب ام -
.كعم اًديرف كرتأس ،كنم �ا عمسي نأ وجرأ -
؟باحرل ةبسنلاب اذام -
 امبــسح بيــبأ لــت راطــم وأ دلــلا راطــم ىلإ ةرــئاطــلاــب رــهظلا دعــب رضحتــس -

.دوهيلا هيمسي
؟اهدحول رضحتس لهو -
 كتــحار مهvا ،دعــم ءيش لــك ،ءافــص يتلاــخ ةنــبا اهــلابقتــسا يف نوكيس pــك -

.يلع اي
 ،اـهديـحوت نـع زـجعنو هتتـشم انتلـئاـع تـناـك نإ ،تتـشم انعـضوو حاـترأ نـل -

.انبعش دحونس فيكف



 .pًيلــق حرتــسا .ن�ا ةــسايســلاو مكحــلا نــم كــعد .كــفاــفز لفــح مهvا ،يلع اــي -
 لبقتـستل ةولـحلا تاملكـلا ضعـب رّـــــضـح .ةليلـلا هلعفنـس اـم رّـكـف .تيـناـع اـم يفكي
.اه اه اه، ةيسايس ظعاوم اهيلع قلت T ،كسورع اهب

.اه اه اه ،يلع كحض
- T اهثيدح ةبسانم لكل فخت.
.ءاقللا ىلإ -
.�ا ةكرب ىلع -
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 .ءاذغــلا لفحــل ريضحتــلاو مزاوللا دادــعإــب �ا مار يف ةــلوغشم لافتــحTا ةنجــل
 يلع ةروص ،ناكـــم لـــك يف فرـــفرـــت Nطـــسلف مpـــعأ ،تاـــنوفوركـــياvا ،تاـــعامســـلا
 لبـــح ىلع ةـــعوفرـــم ءادـــهشلا تارـــشع روص ،ناكـــم نـــم رثـــكأ يف ةـــعوفرـــم راجنـــلا
 دمــحأ خيشلا ،تاــفرــع رــساــي ديهشــلا روص اهــمدقتــت لافتــحTا ةــحاــس فلــي لــيوط
 رمــــع ةروص ةــــيوازــــلا يف كانــــهو ،يسيتنرــــلا زــــيزعــــلا دبــــع ،داهــــج يبأ ،Nــــساــــي
 ،ءادــــهشلا ةرثكــــل  ،ةوpــــح مــــسارو ،يرفعجــــلا يلعو ،ةــــغارــــم قاحــــسإو ،مــــساقــــلا
.Nمدق+ا ناكم نوذخأي ددجلاف

:مهل لاقو لافتحTا ىلع Nفرشvا دحأ مدقت
.رابكلا فويضلل دعم وهف ،اًدحأ هيف اوِسلُجت T فصلا اذه -
:مهدحأ هلأس
؟نسلا رابك دصقت -
:اًرخاس كحضف
- T، مهبصانم يف رابكلا دصقأ.
:يلع هل لاقف
؟راغصو رابك اهيف سارع+ا لهو -
 بجـي تايعمـجلا نـع نولوؤسم ،نويبزـح نولوؤسم ،ءارزو كانـه ،يزـيزـع اـي -

.مهمارتحا مهحنم
؟ءاقدص+او له+ا نع اذامو -
.سيرعلاو سورعلا بناجب ىرسيلا ةهجلا يف مهناكم -
.نورت امك -
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 تـلاـق .يلع اهنـبا بـناجـب بيـبأ لـت ىلإ ايـناvأ نـم ةهـجوتvا ةرـئاطـلا يف باـحر
:ةيسورلاب هل

.مهلك يلهأو ،يمأو ،يلع يخ+ ةقاتشم انأ مك -
:تعباتو ،هيلإ ترظن
.هنع لص+ا قبط ةخسن تنأ ،يلع كلاخ ةيؤرب اًديعس نوكتس -
:اهل لاقف -
 ىضمأ يذـلا لطبـلا اذـه ىرأـس .كلثـم هـل قاتـشم اـنأـف ،هنـع كثـيدـح ةرثـك نـم -

 امــك ينقناعيــس لــه ،يل Tًاــخ هــب روخف ،ليــئارــسإ نوجس يف اًريــسأ هرمــع مظعــم
؟هتخأ نبا قناعي

.كب اًديعس نوكيس ،اًعبط -
...يل تلق كنكلو -
- T نيرخ�اك سيلو مهفتم لجر كلاخ ،كلذ ركذي دحأ دعي مل ،يلع اي قلقت..
.فافزلا لفح نع رخأتن Tأ وجرأ

- T، ا تقولا يف لصنس ،رخأتن نلvبسان.
- T ةيبرعلا ةغللاب هيلإ ثدحتت نأ سنت، T و ،ةيسورلابT اب+vةينا.
:ةيبرعلاب اهيلع درف
؟يئاكذ يف Nكشتأ -
:تلاقو تمستبا

.كركذأ ينكلو، pك -
.يمأ اي كرمأ -
...كنم اهعمسأ نأ بحأ مك ،ةيبرعلاب يمأ اي ةملك ينبجعت -
:اهسفنل تسمه مث
!كتخأو ،كيخ+ ةقاتشم انأ مك ،اًضيأ امهنمو -
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 رــجأتــسا ثيــح �ا مار يف قدنفــلا ىلإ يلع بــهذ .مpــسب ءادغــلا لفــح ىهتنا
 ســـبpـــم سبـــلو ،قرعـــلا نـــم محتـــسا ،تpـــصاوvا ةـــبوعص ببـــسب فرغـــلا ىدـــحإ
.ةيدنلق ميخم ىلإ قpطنpل دعتساو لافتحTا

 ةــثpــث ةدv ةراــيز ازيــف تحنــم Nتــعاــس ماد شيتفــت دعــبو ،راطvا باــحر تلــصو
.ةيسور ةحئاس اهودع دقف ،اهنبT اهلثمو ،روهش

 بلـطو ،�ا مار يف ن�ا هـنأ اـهربـخأو ،ديعـس اهيلـع درـف ،يلعب كانـه نـم تلصـتا
 ىلإ سورعــلا رضحيــس يذــلا دــفولا عم كانــه نــمو ،اهــمأ تيــب ىلإ هــجوتلا اهنــم
.اعيمج مهراظتناب يلع نوكيس كانهو ،ةيدنلق زجاح

.يمأ ىلإ قيرطلا يف انأ
 نولاصـلا نـم اهعـم ترضـح يتلا ةطـشاvا تـهتناو تابيـترتـلا ةـفاـك ةـلوخ تـهنأ
...فصوت T اهتداعس ،تسلجو روم+ا ةفاك زيهجت نم

 تيــب يف يلع عم عمتجأــس ةليلــلا ،يمpــحأ تققحــت ن�ا :اهسفنــل ةــلوخ تــلاــق
.دحاو

:اهتلأسو ةفرغلا اهمأ اهيلع تلخد
.كباحطصT سيرعلا لهأ رضح دقل ؟ةزهاج تنأ له يتنبا -
.ةزهاج انأ -
 ةرايـــــس ىلإ Nلقتنتـــــس كانـــــهو ةـــــيدنلـــــق ىتح ةرايســـــلا يف كعـــــم جرـــــخنس -

 ةــعاــق لصــن ىتح قئاســلاو ،ديعــس هوخإو ديعــس مأو اــنأ كعــم نوكأــس ،ســيرعــلا
.انبراقأو كتخأو كيخأ عم قحليس ةيدنلق انلوصو دعب كوبأ امأ ،حارف+ا

 ،ءاوض+ا اهنـــيزـــت ســـيرعـــلا ةرايـــس تـــناـــك .تارايســـلا نـــم دـــفوب ديعـــس كرـــحت
 ،هـفاـفز ةلـحر يف ىتح مـهروصب يلع نوقفارـي ءادـهشلا ،ءادـهشلا روصو ،مpـع+او
 .هل هوققحف ساس+ا هطرش اذه ناك

.مهتارايس يف نورخ�ا قحل اميف همعو ديعس عم ةرايسلا يف سلج
 تارايســلا يف تاهبنvا تاوصأو يمسر بــكوم يف ةــيدنلــق هاجــتاــب دــفولا راــس

 هملـــح وه اهـــف ،حرفـــلا نـــم ريطـــي يلع داـــك .اًــجيجـــض عراشـــلا Vمـــت )ريـــماـــمزـــلا(
.ليوط راظتنا دعب ققحتي

 مهــنأو ةــيدنلــق زــجاــح ىلإ لــصو سورعــلا دــفو نأ نلعيــل هــب لصــتا دــيرــف هوخأ
.كنع ةخسن هنأك يلع اي كهبشي هنإ ،يلع اهنباو باحر مهعمو هراظتناب



:يلع هل لاقف 
...نحن ةيدنلق فراشم ىلع نحن ،تاظحل دعب كدنع نوكنس -
...يلع ،ولأ ،ولأ -
...لاصتTا عطقنا

 ،ةكبــــشلا لطعــــي رمــــت اــــمدنــــع ةيليــــئارــــس=ا ةيــــبرــــحلا تارــــئاطــــلا توص لعــــل -
؟لوقعم

 نأ باوجلا ناكــف ،ىرــخأ ةرــم لاصــتTا دــيرــف داــعأ ..اًبــيرــق اًراجفــنا عمس ةأجــف
.ةمدخلا جراخ وأ ،قلغم هتبلط يذلا مقرلا

.هسفن باوجلا عمسف ديعسب لصتا مث طخلا قلغأ
؟اهب لاصتا T ةقطنم يف مه له ؟لصح اذام !بيرغ -
 براـــق+ا دـــحأ هءاـــج ةأجـــف .طـــخلا قلغأـــف ،هسفـــن باوجلا عمسف ،همعـــب لصـــتا
:هل لاقو

.يلع اهيف يتلا ةرايسلا يف راجفنا لصح ،عرسأ ديرف -
:ديرف قعص
.دوعأ ىتح انه اورظتنا ؟لوقت اذام -
 نـــيرتـــم وليك يلاوح دعـــب .�ا مار ىلإ اًروف هـــجوتلا ةرايســـلا قئاـــس نـــم بلـــط
 بــكومو فاعــسإ ةرايــسو ةينيطــسلف نــمأ تاوقو ،سانــلا نــم اًريبــك اًــعمــجت دــهاــش
.لافتحTا تارايس

:هل لاقو اًيكاب ةيداف هتخأ نبا هنم برتقا
 ؛اهيـف نـم عيمـج تاـم ،ةرايسـلا برـض خوراـص ،يلع يمع ةرايـس يف راجفـنا -

.مصاع كمعو ،ديعسو ،يلع
:هسأر برضي ديرف أدب
- T، T، لوقعم ريغ.
:هل لاقو ،نم+ا لاجر دحأ هكسم ،ةرايسلا نم جرخ
؟تنأ نم -
.مهارأ ينوعد ،ءادهشلا وخأ ،هوخأ انأ -
 .نيديلاو ،هجولاب قورحو ،ةعطقم ثثج ؛قدصي مل ،مهوحن مدقت
 ىلإ لــصو دــق ةــيدنلــق نــم بــكوvا ناــك ةظــحل ىوس رمــت مــل ،حونيو يكبي أدــب

.فتاهلاب مهبراقأ ربع ربخلاب اوعمس نأ دعب ثداحلا ناكم
 ءاضيبـــلا اهـــسرـــع ةـــلذبـــب ةـــنونجvاـــك ،اهلقـــت يتلا ةرايســـلا نـــم ةـــلوخ تـــجرـــخ

:حيصت



.ي ي ي ي يلع ...يلع -
 ضر+ا ىلع هتثـج ىلع تمـجه ،ثثجـلا دنـع تفـقوت ،ةـنونجvاـك ضـكرـت تـناـك -

 لـب ،تـقرـح وأ سرعـلا ةـلدـب تمـحفت نإ اهمهـي دعـي مـل ،هيلـع اهسفنـب تقـلأ ،اهلبقـت
:خرصت همأ اهتقحل .هب قحلت نأ عيطتست اهتيل

.يبلق ةجهم ،ينبا ،ديعس ،يلع -
.اهيدخ برضتو ،يكبت ،مهلثم ضكرت باحر
 ةنعلــلا ،ليــئارــسإ ىلع ةنعلــلا :ةيــناv+اــب مــث ةيــسورــلاــب متمتــي باــحر نــبا يلع

.ةينويهصلا ىلع
 ىلع ةرــم ةــلوخ لثــم اهسفــن يمرتــف م+ا لصــت .ثداحــلا نوروصي نويفاحــص

 ىكب Tإ دـحأ قبي مـل ،بعـص رظنـم ،نوخرصـي مـصاـع دTوأ ،يلع ىلع ةرـمو ديعـس
.هيلع

 يلع قباســلا ريــس+ا ةرايــس ىلع أطــخلاــب طقــس خوراصــلا نأ نلعــت ليــئارــسإ
 يف كراشــي ناــك يذــلا Nــبولطvا دــحأ لقــت ةرايــس وحن اًـهــجوم ناــك هــنأو راجنــلا
.سرعلا بكوم

.ءازعلل ناكم ىلإ لافتحTا ناكم لوحت
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 ديعــس هيــخأو راجنــلا يلع ديهشــلا نــفد تلــت يتلا ةليلــلا ةليــط ةــلوخ منــت مــل
 بدنـــت ،يكبت ليلـــلا لاوط تلـــظ .حيرتـــستل اهتـــفرـــغ يف ءازعـــلا دعـــب توز .همـــعو
 .سيعتلا اهظح

 ،Nـحانجـب كpـم هـنأـك ،اهـقرافـت T ءاضيبـلا ةفيفخـلا هتيحلـب يلع ةروص تـناـك
 اذاملـف ؟ةنجـلا ىلإ بـهذـي نـلأ ،هعـم اهلمـح ول اـهدوب ناـك مـك ،هدـحو راـطو اهـكرـت
؟لحرو ينكرت

 Nـثpـث لبـق ةلـمرـلا نجـس يف هـل اهـتراـيز ذنـم اًــعـيرـس رمـي هعـم اهـتايـح طـيرـش
 هـتروص ؟Nطـسلف يف بـح ةصـق لمـجأ بتكتـس هـل اهـتراـيز نأ ملعـي ناـك نـم ،ةنـس
 اًروقو pًـجر اهـكرتـف هـسامـحو بابـشلا ناوفنع هيـف اــًـحرـم اـًّباـش ناـك اهـماـمأ ريغتـت
.ءاضيب ةيحلب

 لـــــك ،ةيـــــتوبكنعلا ةكبـــــشلا عقاوم ،تايـــــئاضفـــــلاو ،ناردـــــجلا لـــــك Vمـــــت هروص 
 ،اًريصــق اًراوح ولو اهعــم يرــجيو روصلا ضعــب اهــل طقتلــي نأ لواحــي يفاحــص
:همد فجي نأ لبق ىتح عاذت تأدب راجنلا يلع نع يناغ+ا

ةيرح ةراش اي راجنلا يلع«
»ةيوضم انامسب ةمجن
!؟دوعي نلو سرافلا لحر دقو كلذ لك اهديفي يذلا ام
 ،ةـحولو ،ةينـغأ درـجم يلع حبصأ لـه ؟تاـيرـكذـلا ؟يلع نـم اهـل يقب اـم اذـه لـه

؟كانهو انه عفري ٍراعشو
 لـه ؟ن�ا كـناكـم نـك ول Nنمتـي انبعـش تايتـف لـك ؟ةـلوخ اـي كـلذ نـم Nللقـت اذاvو

:يلع كل لقي ملأ ،كبلق ىلع نامي=ا رطيسي Tأ ؟�ا ةمحر نم Nطنقت
 لـــخدـــم دنـــع ةنجـــلا يف كراظتـــناـــب نوكأـــس ضر+ا يف قناعتـــن مـــل نإ ،ةـــلوخ«

»…بابلا
.راجنلا يلع ديهشلا ةجوز ،ةياهنلا يه كلت نذإ



)٥١(

 ىلإ تــهجوتو دــحأ اهيــلإ هبتنــي نأ نود تيبــلا نــم تللــست رــكابــلا حابصــلا يف
 .راجنلا يلع اهبرد قيفرو اهجوز نفد ثيح طابس+ا باب ةربقم

.ةنيزح اهاري نأ هديرت T تناك اهنأك ،ةربقvا لخدت نأ لبق اهعومد تففج
 اـــمدنـــعو ،هتحـــت T ربقـــلا قوف اـــهرظتنـــي هـــنأـــك ةفهلتـــم ةـــعرـــسم يشمت تلـــخد

 مـــل ،ةحـــتافـــلا هـــحور ىلع أرقـــي ناـــك ،ربقـــلا برـــق فقـــي صخشـــب تئـــجوف تـــبرتـــقا
 نوكي نـم رـكذتـت نأ لواحـت اهتيشـم نـم تففـخ .اهيـلإ هرـهظ ناـك دقـف ،هيـلإ فرعتـت
 لــجرــلا ســحأ هنــم نــيرتــم دعــب ىلع تحبــصأ اــمدنــعو ،رــكذتــت ملــف صخشــلا كــلذ
 يف مداقــلا نــم ىريــل هرــهظ رادأ ،ةحــتافــلا ةءارــق نــم ىهتنا دــق ناــكو ،اهــتاوطــخب
:روفلا ىلع هتلأسو هب ةلوخ تئجوفف ،ركابلا حابصلا اذه

؟تدع ىتم ،Tًوقعم سيل ؟تنأ اذهأ -
:اًحفاصم هدي دمو اهنم برتقا

 راجنـلا يلعف ،يسفن يزـعأ مأ يزاعتـلا كـل مدـقأ لـه يردأ T ،مـكرـجأ �ا مّظـع -
 ةرــشابــم انــه ىلإ ترضــح دقــل ،مويلا حابــص تئــج .هتــجوز ينوكت نأ لبــق يخأ
 ،عطتــسأ مــل ينكل ةزانجــلا يف ةــكراشملــل ســمأ موي روضحلا تــلواــح ،راطvا نــم
.لوصولل موي نم رثك+ جاتحت كانه نم ةمداقلا ةرئاطلاف

:اهل هثيدح عباتف ،هيلع تملس
 ةدارإ اهنكـــل ،يلع نـــع كـــضوعت T تاملكـــلا لـــك نأو ،ريبـــك باصvا نأ فرـــعأ -

.هبر دنع اًديهش هيبستحا ،�ا
:هل تلاق مث ءاكبلا اهبلغ نأ دعب اهسأر تزه
؟ليلخ اي كسفن تبعتأ مل -
.هلك نوكلا هلجأ نم عطقأ نأ قحتسي يلع يخأ ؟لاؤس اذهأ -
:تلاقو باتع ةجهلب هيلإ ترظن
- v؟نابضقلا فلخ هتكرتو ترجاه اًذإ اذا
:اهل لاق مث ،تمص ،اهلاؤسب ئجوف
 راجـت Tإ ةـحاسـلا يف دعـي مـل اـمدنـع ،ولـسوأ قافـتا دعـب Tإ رـفاـسأ مـل ،ةـلوخ -

.نودسافلاو نطولا
 نـم كنـع جارـف=ا حابـص يلعل كدـعو تيسـنأ ؟هوبـهنيل مهـل نـطولا تـكرـت لـهف -



...هدعت ملأ ؟ةحفن نجس
:ههجو رمحا دقو ،اهعطاق
...فورظ تلصح نكلو ،ةلوخ اي سنأ مل  -
...اًيفاك اًرربم كلذ ناك له -
 ررـحتل هتـمدـق اـم مدـق نـطاوم لـك ول ،نـطولل ريثكـلا تـمدـق يننأ Nـفرعـت ،لوخ -

.Nنس ذنم نطولا
؟اًذإ تدعاقت له -
- T، ل ةصرف نكلوpتاذلل هابتن...
:عبات مث تمص
 لبـــق ،انبعـــش عم ةينـــماضتـــلا تاريسvاو تاودنـــلا ميقـــن ايـــلارتـــسأ يف نحـــن -

...انلهأ دض ةيليئارس=ا تاسرامvا نع ةودن يف تكراش عوبسأ
:ىسأب هتعطاق
 اهــتاــنايــب لوأ بتــكو اهتلعــش ناــك يذــلا سدقــلا يف ةــضافتــنTا دــئاــق ،ميظــع -

؟اذه كمpك نم عنتقمأ ،ايلارتسأ نم تاودنلا يف ن�ا لضاني
 ةدراطvا Nنـس اهتفلـخ يتلا ديـعاجتـلا ىريـل اههـجو يف ققد ،pًجـخ اهيـلإ رظـن

 نـــم ةايحـــلا تاذلـــم لكـــب تحـــض يتلا ةميظعـــلا ةأرvا هذـــه .نجـــس ىلإ نجـــس نـــم
.اهل اًمارتحا ينحنأ نأ Tإ نكمي T يلع لجأ

.يبارتغا لوطي نل انأ ...انأ ،ةلوخ -
؟سولفلاب كبويج Vمت نأ دعب دوعتس لهو  -
.بجاولاب موقي بابشلاو ريخب ةروثلا  -
؟هربق روزتل تومي Nح هركذتت نأ ؟اًّيلع هب تدهاع ام اذهأ -
 ،لاضنلـل سامـح لـك انيـف اولتق ولـسوأ دعـب نكـل ،يدـعو نـع لـختأ مـل ،ةـلوخ -

 نـم مهنـم ريثكـب اذإـف ،Nلـضانvا نـم ةـعامـج جراخـلا ةدايـق نأ مـهوتن انـك ،اـنوعدـخ
 ىتح ،Nكسvا بعشـــلا باســـح ىلع تاورثـــلا اونوكيل اوؤاـــج نـــيذـــلا نـــيدـــسافـــلا
 Nلـضانvا فرـشأ ىرأ نأ اـًموي ةـلوخ اـي روصتأ مـل ،اوريغـتو اوبعت مهنـم ءاـفرـشلا
...سولفلا مامأ لاضنلا ةعمعم يف نوطقاستي

؟هوشهنيل اًّيلع مهل تكرتف -
 يف داسفــلا ،هارأ اــم لــك رييغــت عطتــسأ مــل ،ينم ربــكأ ناــك رــم+ا نكــلو ...pــك -

 ةــــيامــــح اهــــتاــــيولوأ تحبــــصأ انبعــــش ةــــيامــــح اهتمهــــم يتلا ةزــــهج+ا ،ناكــــم لــــك
.ليئارسإ

.مكلجرأ تحت نم طاسبلا بحستل ةيمpس=ا ىوقلا تءاج ىتح -



 لبـــق اًّيلـــع نأ تـــفرـــع دقـــل ،انمظعـــم نـــم فرـــشأ مهـــنأ اوتبثأ دقـــل ،مهـــل اًئينـــه -
.اهنع اًعافد هتايح ىنفأ ةكرح نم لاقتساو مهل مضنا تاونسب هنع جارف=ا

.ررحتلا قيرطو دومصلا ناونع اهن+ ةمواقملل مضنا -
.اهل همدقو اًفلغم هبيج نم جرخأ ،ةرداغvا يوني هنأ تفرعف ،هتعاس ىلإ رظن
:هتلأس
؟اذه ام -
.هنيجاتحت ءيش يأ يبلطت نأ يددرتت T ،كنيعيل كل لاvا ضعب -
:تلاقو ءابإب هيلإ ترظن
.ءيشل ةجاحب تسل ،كل اركش -
.نكمم شم -
- v؟اذا
.يبجاو اذهو ،هتجوز تنأو يبرد قيفرو يخأ يلع -
.ليلخ اي كرفس ذنم ىهتنا يلع هاجت كبجاو -
- T ؟يلع ةيساق ينوكت
.كل يلع ةبحم تناك ام ردقب كيلع وسقأ -
.دغلا يف كروزأس ،ن�ا بعت انأ ؟مويلا دعب كارأس ىتم -
.حابص لك انه يندجتس -
؟ةلوخ اي ىتم ىلإ -
.هعم ينذخأيل دوعي نأ ىلإ  -
!ةلوخ اي ةميظع تنأ مك -
!ليلخ اي ّيفو تنأ مكو -

- تهتنا -




