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نافرعو ركش  ةملك 

يف ريرحتلا  سیئر  نم  ركشلاب  مدقتأ  نأ  يل  بیطي 
هتقادصل ًانافرع   ، نامفوك نوسياج  دیسلا   ،" يادلباد "
عیطتسأ ال  لئاسم  يف  يل  ةبوؤدلا  هتدعاسمو 
سكرابس نايدأو   ، ساموت لیب  ركذلاب  ّصخأو   . اھءاصحإ

ينیج ركشأ  امك   . ةيادبلا ذنم  ةمعادلا  امھتسامح  ببسب 
مھلمعو  ، مھسفنأ مھسيركت  ببسب  اھقافر  ةیقبو  يوُش 

ردنیس ویثامو  فونومیس  كيرإ  ركشأو   . مھمعدو رباثملا 
. ضَّوعت الو   ، اھنع ىنغتسي  ًاضيأ ال  امھتامدخ  تناك  نيذَّللا 

يتنبا ىلإو   ، يشتول يتجوز  ىلإ  يركش  هّجوأ 
اذھ ةباتك  مامتإ  نم  تنكمت  امل  امھالول  نیتللا   ، اكینوریف

. باتكلا

وھف  ، باتكلا فیلأت  يف  يكيرش   ، نوتسيرب غود  اَّمأ 
ىلإ ًامئاد  ناك  دقلف  يمأ – " هدلت  مل  ٍخأ  : " َّيلإ ةبسنلاب 
هذھ ثادحأ  عدتبن  انك  امنیب  دحاو  قدنخ  يف  يبناج 

، تامھاسملا تارشع   ، قحب ، يل مَّدق  دقو   . ةياورلا
ةرولب يف  تدعاس  يتلا   ، ةریغصلاو اھنم  ةریبكلا 
مالكلاب عسوتلا  يف  جرح  ال  هرود  ةیمھأف   . يتارُّوصت

. اھنع



اودعاس نمم  نوریثكلا   ، ءالؤھ بناج  ىلإ   ، ركشأ امك 
، باتك ىلإ  لوحتي  قامعألا " ةفصاع   " ناونع لعج  ىلع 
،( بیبط  ) زریبانك ركلودو   ، ةلكور ايدولك  مھنم : ُّصخأو 

. دلاوشوب دإو   ،( بیبط  ) ونكوس يل  كلذكو 

لمع يھ  قامعألا " ةفصاع   " نإ لوقلل  يعاد  الو 
صاخشألا ءامسأ  عیمج  نإف  هیلعو   . يلایخ يئاور 
تاموكحلاو تاكرشلاو  ثادحألاو  تالحملاو  ةنكمألاو 

ىرج وأ   ، ةیمھو امإ  يھ   ، قفارملاو تاسسؤملاو 
. يمھو ضرغل  اھلامعتسا 



تايوتحملا
يدیھمت لصف 

دنلنيرغ ءىطاوش  ةلابق  غنیك  مروتس  طفنلا  ّةصنم 
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يدیھمت لصف 



غنیك مروتس  طفنلا  ّةصنم 
دنلنيرغ ءىطاوش  ةلابق 

جرب ىلع  لمعلل  لاجرلا  نم  نَّیعم  عون  ىلإ  رمألا  جاتحي 
نم عون  وھو   ، دوغندنیل نفیك  نھذ  يف  لاج   ، طفنلل رفح 

ةقشملا لُّمحت  ىلع  نيداتعملا  نيدوكنملا  لاجرلا 
. ةناھملاو

ةبقارم زكرم  يف  مكحتلا  ةحول  مامأ  ًابیئك  سلج 
ناك تیبثتلا  ةيوقلا  كیبابشلا  فلخ   ، جراخلا يفو   . رفحلا
ةفصاع نم  ةدحاو  ةلتك  يلامشلا  يسلطألا  طیحملا 
ذاذرب دبزيو  يغري  ُّكفني  جئاملا ال  هحطسف   . ءادوس ءاضیب 

. فصاع بضاغ 

نوكي نأ  هنأش  ناك  يسلطألا  لامشف   ،، كلذ لك  عمو 
ةیطفنلا ةصنملا  تناك  نإ  َّمھ  امو   . ماودلا ىلع  ًابضاغ 

حطس قوف  مدق  فلأ  نم  رثكأ  اھتماھب  ولعت  غنیك  مروتس 
اھلماكب ةصنملا  تلعج  دق  طیحملا  ةعقر  عاستاف  ءاملا :

نأ نكمي  لفط  ةیمد  دَّرجم  اھنأ  ول  امك   ، ةلیئض ودبت 
. ةظحل يأ  يف  ءاملا  اھحستكي 

توج هلأس  ؟ " ةیناوطسألا ةطشكملا  عضو  وھ  ام  "



. ةيرحبلا ةأشنملا  ريدم   ، يريو

هباجأ دعصت " تلاز  امو   ، ًامدق نوعبسو  دحاو  "
. مكحتلا ةحول  ءارو  نم  دوغندنیل 

؟" بیبانألا ةلاح  يھ  امو  "

". ًایعیبط ودبي  ءيش  لك   . ركذلا قحتسي  ءيش  "ال 

ةمتعملا كیبابشلا  ىلإ  ديدج  نم  هترظن  تعفترا 
ىلإ عقت   ، غنیك مروتس  ةصنم  تناك  دقل   . ًاذاذر رطقت  يتلا 
ناكم يفو   . يرحبلا يطفنلا  ياروم  لقح  لامش  ىصقأ 

، لامشلا ةھجل  ًابيرقت  ًالیم  نیعبرأ  ةدعبم  ىلع   ، كانھ  ، ام
كامغنأ انھ : اھتیمست  ىلع  فرعلا  ىرج  ضرأ  ةمث  ناك 
بعصي  ، مویلا اذھك  موي  يف  هنأ  عم   . دنلنيرغ  ، كیلاس

قوف طیحملا  ریغ  رخآ  ًائیش  ةمث  نأ  قِّدصي  نأ  ءرملا  ىلع 
. بكوكلا اذھ  حطس 

رفح جرب  ىلع  لمعلل  نیسوعتم  لاجر  نم  دب  ، ال  لجأ
لكب  ، لاجرلا فنص  نم  ماودلا  ىلع  نونوكي  مھو   ) طفنلا
فداصي يتاوللا  تالیلقلا  تادیحولا  ءاسنلا  نأل   ، فسأ
يرایط نم  َّنھ   ،" ةصنملا  " ىلع نھدوجو  ءرملا 
نیتأي يتاوللا   ، تايونعملا عفر  طابض  نم  وأ   ، ةكرشلا

ِدّیج عضو  يف  دارفألا  لك  َّنأ  نم  دكأتلل  تافّاوطلاب 
لك ودبيو   . نكمم تقو  عرسأ  يف  نرداغي  نأ  لبق   ، ميوقو

جالتخاك  ، ةزجانلا ریغ  هنوؤش  نم  ًانأش  بلجي  ناك  لجر 
ىعرُي نأ  بجي  يبصع  بارطضا  وأ   ، ةیصخشلا يف 

يف لمعلل  ًاصخش  وعدي  يذلا  امف  َّالإو   . ببحتب هنأش 
ةيذالوف ةدمعأ  قوف  قَّلعم  يديدح  قودنص  لخاد 

ىتم يردي  يذلا  اذ  نمو  ؟  دراب جئاھ  رحب  يف  ةسورغم 
يف هب  حیطتل  هناكم  نم  هعلتقت  ةیشحو  ةفصاع  يتأت 
نأ بحي  مھنم  دحاو  ّلك  ناك  ؟  لوھجملا ءانفلا  ملاع 



اذھ رایتخال  هعفدي  ام  وھ  يرغملا  بتارلا  نأ  يعَّدي 
فئاظولا نم  ریثكلا  ةمث  نإ  لوقت  ةقیقحلا  نأ  عم   ، لمعلا

نكل ال،   . بتاورلا هذھ  براقي  ام  ُّردي  امم  ةسبایلا  ىلع 
نم ًابرھ  مدق  امنإ  انھ  ىلإ  مِدق  نم  لك  نأ  يھ  ةقیقحلا 

. ام ءيش  وحن  ًابرھ   ، ًالوھ رثكأ  وھ  ام  وأ   ، ام ءيش 

. ةیفرطلا هتطحم  نع  ضیفخ  ّهبنم  توص  ردص 
مقرلا 2" فیظنت  ةناوطسألا  تھنأف  "

. يريو لاق   ،" ِملُع "

ذخأ دوغندنیل  ةطحمل  ةیلاتلا  ةیفرطلا  ةطحملا  ىلعو 
عارذ ىلع  ضبق  مث  هعباصأ  لصافم  قطقطي  سكیھ  ْدَرف 
ةحتف قوف  ةناوطسألا  تیبثتب  موقن  اننإ   " . مكحتلا ةحول 

". ةثلاثلا رئبلا 

بوانملا سدنھملا   ، سكیھ ناك   . هیلإ دوغندنیل  رظن 
زاھج كلمي  ناكو   . ًایجذومن ًالثم   ، لمعلا ىلع  فارشإلل 

تاعوطقم الإ  هیف  ّنزخي  مل  لوألا  لیجلا  نم  دوب  يآ 
عمتسي ناك   . نفوھتیبل نیثالثلاو  نینثإلا  ةیلصألا  ونایبلا 

ولت ةرم   ، هدعبو ماودلا  ءانثأ   ، ًاراھنو ًالیل  رارمتساب  اھیلإ 
دق هنإ  لب   . اھیلإ يغصي  امنیب  اھب  ّمنرتي  ناك  هنأ  امك   . ةرملا
نم هؤالمز –  هنم  اھظفح  امك  بلق –  رھظ  نع  اھظفح 

. غنیك مروتس  ةیناوطسألا  ةطشكملا  ىلع  نیلماعلا 

هیف تسرغ  يتلا  يھ  ّصلا  رغِ يف  هتیبرت  نكت  ملو 
. ىقیسوملل ّهبح 

، سكیھ لاق   ،" ةثالث مقرلا  قوف  نآلا  ةناوطسألا  "
عم منرتلا  عباتيو  نذألا  ةعاَّمس  ناكم  لِّدعي  نأ  لبق 

. نياتشدلاو ةعوطقم 

. يريو هل  لاق   ،" لوزنلا عبات  "



. ةیفرطلا هتطحم  ىلإ  دوغندنیل  داع  مث  ِملُع ." "

ةطحم يف  ةثالثلا  ءالؤھ  ىوس  دحأ  كانھ  نكي  مل 
اھلماكب ةریبكلا  ةراَّفحلا  تناك   ، عقاولا يفو   . رفحلا ةبقارم 

تناك تاخضملاف   . حابصلا كلذ  يف  حابشأ  ةنيدمك  ودبت 
، تاراّفحلاو  ، ةیقاولا زجاوحلا  ىلع  نولماعلاو   . ةتماص

نودھاشي وأ   ، مھنكس نكامأ  يف  نولساكتي   ، تاعفارلاو
وأ  ، ةلواطلا ةرك  نوبعلي  وأ   ، ةیئاضفلا ةزفلتلا  تاشاش 

. رھشلا يف  موي  رخآ  وھ  اذھ  ناك   . سیبابدلاو ةركلا  ةبعل 
هذھ لَسرت  امنیب   ، ًامامت فقوتي  ءيش  لك  نأ  ينعي  اذھو 
بیبانأ فیظنتل  ةیسیطنغمرھكلا  ّةیناوطسألا  طشاكملا 

. رفحلا

. اھلماكب ةرشعلا  رفحلا  بیبانأ 

ترَّیغت  . اھدعب نورشع  مث   ، تضم قئاقد  رشع 
جراخم ىلإ  جاتحت  تراصو   ، اھعاقيإ يف  سكیھ  ةمینرت 

دق نياتشدلاو  ةعوطقم  نأ  ينعي  اذھ  ناك   . توصلل ةیفنأ 
. تأدب دق  رییفالك  رماھ  ةعوطقم  نأو   ، تھتنا

ًاباسح دوغندنیل  ىرجأ   ، هتشاش بقاري  وھ  امیفو 
عاق قوف  دق  فالآ  ةرشع  نم  رثكأ  ولعي  هناكم  ناك   . ًاینھذ
نم  ، رثكأ وأ   ، رخآ مدق  فلأ  رمألا  بلطتي  ناكو   ، طیحملا

فیظنت ينعي  اذھو   . هسفن طفنلا  لقح  ىلإ  لوصولا  لجأ 
رِّرمي نأ  هیلع  ناكو   . بیبانألا نم  مدق  فالآ  ةرشعو  ةئم 
ىرخأ ولت  ةرم  لفسأو  ىلعأ  ىلإ  ةیناوطسألا  ةطشكملا 

. رفحلا جرب  ىلع  فرشملا  سیئرلل  ةبقارملا  نیعلا  تحت 

. ةلیمج ةایحلا  تناك 

يريو ناك   ، راظتنالا فص  هبشي  رمألا  نأ  ول  امكو 
؟" ّةیناوطسألا طشاكملا  لاح  وھ  ام   " لأسي



امدنعو لزنت ." تلاز  امو  مدق  ةئامعبسو  فالآ  ةینامث  "
بوبنألا وھو  ثلاثلا –  بوبنألا  رعق  ىلإ  ةناوطسألا  لصت 

فوس طیحملا –  عاق  يف  بوقثلا  قمعأ  قرتخي  يذلا 
ديدج نم  ىلعألا  ىلإ  عجارتلا  ىلإ  دوعت  يكل  فقوتت 

فیظنتلل ّةلمملا  ةئیطبلا  ةیلمعلا  هب  تأدتبا  ام  رارغ  ىلع 
. صحفلاو

ةأشنملا ريدمف   . يريِو هاجت  ةرظن  دوغندنیل  قلطأ 
ةرورض نع  هتيرظن  قدصل  ةنامض  ِلّكشي  ناك  ةيرحبلا 
رفحلا تاصنم  ىلع  لمعلل  لاجرلا  نم  نیعم  عون  ّرفوت 
برُض دق  نوكي  نأ  نم  دب  ال  لجرلا  اذھ  لثمف   . ةيرحبلا
ببسب هتسردم  بعالم  ىلع  هتلوفط  يف  تارم  ةدع 

ال نأ  ةداعلا  ترج  دقو   . هدنع ةریبك  ةيوطلس  ةعزن  دوجو 
ةعزن يأ  ناكملا  اذھ  لثم  ناكم  يف  ءاسؤرلل  نوكي 
تسیل رفحلا  ةصنم  ىلع  ةایحلا  نأ  اونقيأ  مھف   . ّطلستلل
ةواسق ّلقأ  اھلعجل  مھعسوب  ام  اولذبي  نأ  مھیلعو   ، ًاثبع

نع ًایح  ًاجذومن  ناك  يريِو  نكل   . مھیسوؤرم ىلع 
هارت كلذل   ، دحأ ءادأ  هبجعیل  نكي  مل  ذإ  يالب " نتباكلا  "
راغصو  ، لامعلا نم  هیسوؤرم  ىلع  رماوألا  فذقي 

لكو  . ةبسانم ىندأل  ريراقتلا  مھقحب  بتكيو   ، نیسدنھملا
دلجلاب ةَّوسكم  اصع  هطسو  ىلإ  عضي  نأ  هصقني  ناك  ام 

... و

رظن امنیبو   . ةراشإلا قالطإب  سكیھ  ةحول  تأدب  ةأجف 
مامألا ىلإ  سكیھ  ىنحنإ   ، ثارتكا ّةلقب  دوغندنیل  هیلإ 

. ماقرألا ًاصِّحفتم 

عزني وھو  لاق  " ، ةناوطسألا عم  ةلكشم  انيدل  "
". ... تلفُأ دقل   " . مّھجتيو نذألا  ةعاّمس 

وھ لھ   " . ةشاشلا صُّحفتل  يريو  عرُھ  ؟ " لوقت اذام  "



؟" يلاع طغض  غيرفت 

ظحلُي ملو  ةعجارلا  ةيذغتلا  لك  ةلبرغ  تَّمت  دقل   ، الك "
". لبق نم  اذھ  لثم  ءيش  دوجو 

. يريو لاق  " ، ديدج نم  ةیلمعلا  دِعأ  "

ىلع تاليدعتلا  ضعب  سكیھ  ىرجأ  مث  " . اھُتلعف دقل  "
". ديدج نم  تتلفأ  دقل   .. يھ اھ   " . هتحول

وحن ةعرسب  يريو  رادتسا  " . ًّابت ؟  ةديدج ةرم  "
مقو يئابرھكلا  سیطنغملا  نع  ةقاطلا  عطقإ   " . دوغندنیل

" زاھجلل مات  صحف  ةیلمعب 

لازي ناك ال  نإو   . ةدیھنتب هسیئر  رمأل  دوغندنیل  عاصنإ 
امیف  . اھیلع لمعلا  يھتني  نأ  بجي  بیبانأ  ةعبس  كانھ 
دیكألا نمف   ، ةيوتلم ةقيرطب  نآلا  نم  لمعت  ةناوطسألا 

. ةبونب باصیس  يريو  نأ 

ریغ اذھ   . لوقعم ریغ  اذھ   . هناكم يف  دوغندنیل  دّمجت 
. نكمم

لصو دق  ناك   ، ةشاشلا نع  هرظن  حيزي  نأ  نودو 
" نوج  " . يريو ِّمُكب  كسمأو 

؟" رمألا ام  "

". سسحتلا ةزھجأ  ىلإ  رظنأ 

قحب رمألا  ام   " . ةشاشلا وحن  ًارظان  سیئرلا  مدقت 
نع ةقاطلا  عطقت  نأ  لیلق  ذنم  كل  لقأ  ملأ  ءامسلا 

؟" يئابرھكلا سیطنغملا 

". ًاعوطقم لازي  وھو ال   . هتعطق دقل  "

؟" لوقت اذام  "



هقير راص   . دوغندنیل لاق  " ، كسفنب رمألا  نم  قّقحت  "
. هتدعم باتني  نایثغلاب  روعش  أدبو   ، ًافاج

ام نذإ   " . مكحتلا حیتافم  يف  ربكأ  ةيانعب  ريدملا  قَّدح 
؟" اذھ لك  يف  ّببستي  يذلا 

هھجو راص  امنیب  هتماق  َّدم   ، ءطببو مث   . فقوت ةأجف  "
اي  " . ضرعلا ةشاش  ءوض  نم  ءاقرز  ةحسم  تحت  ًابحاش 

" ... يھلإ



ًارھش نيرشع  دعبو 



1

هبشأ دیعبلا  قفألا  نم  نيارك  رتیب  يلإ  ةصنملا  تدب 
ىلع طیحملا  هایم  نم  ضھني  وھو   ، قالمع قُلقُل  رئاطب 
طخ أدب   ، ةفّاوطلا بارتقا  عم  نكل   . ةبيرغ ةعیفر  مادقأ 
أدبف  . هایملا ةیفلخ  مامأ  ًاحوضو  رثكأ  ودبي  ةصنملا  فافك 
رثكأ نآلا  تدب  مئاوقلاف   . ًادیعب ودغي  هیلإ  راشملا  هبشلا 
هذھ لاكشأ  ترھظ  لب   ، يناوطسألا اھُلكش  رھظو   ، ةناتم

ةصوصرم ةقالمع  ةيذالوف  ةیناوطسأ  جاربأك  مئاوقلا 
ءانب ادب  دقف   ، يزكرملا مسجلا  امأ   . ةّحلسملا ةناسرخلاب 

تانیبرُتو ةرینم  ةدمعأب  ًارَّرزم   ، راودألا ددعتم  ًاقالمع 
هبشي يذلا  فیحنلا  مسجلا  اَّمأ   . روسجو ٍتايراصب  ٍةنيزم 

نع فَّشكت  دقف   ، اھقوف بصتني  يذلاو   ، دودمملا قنعلا 
قوف مادقألا  تائم  ةدع  عفترت  دیقعتلا  ةديدش  ةعفار 

. قالمعلا لكیھلا  ىلعأ 

اھنأك تدب  يتلا  ّةصنملا  ىلإ  يوجلا  حَّالملا  راشأ 
هل نيارك  باجتساف   . نیعبصإ ًاعفار   ، ةفّاوطلا نم  برتقت 

. هسأر نم  ةءاميإب 

ناعمل نم  نيارك  انیع  ترھبناف   ، ًاعئار ًایفاص  ًاراھن  ناك 
بعتب رعش   . تاھاجتالا عیمج  يف  ةدتمملا  طیحملا  هایم 
ةلحر عطق  دق  وھو  فیك ال  هیلع : تاھجلا  طالتخاو  رفسلا 

مث  ، كرويوین ىلإ  يمایم  نم  يراجت  طخ  ىلع  ةَّيوج 



G150 ميرتس فلوغ  تارئاط  نم  رتراش  ةرئاط  لقتسا 
ةرئاط يف  نآلا  لصو  مث   ، كیفایكير ىلإ  ةصاخ  ةلحر  يف 
هروعش نم  لني  مل  هلك  اذھ  بعتلا  نكل   . رتبوكیلھ

. يمانتملاو قیمعلا  لوضفلاب 

دتياماغل امأ   ’ ةكرش نوكت  نأ  ًاریثك  هشھدیل  نكي  مل 
ام ردقب   ، ةصاخلا هتاربخ  مادختساب  ةمتھم  لياش ‘
لمع نم  هيدل  ام  لك  كرتب  هیلع  اھرارصإ  هشھدأ 

. غنیك مروتس  ةصنم  يف  ًاروف  هلمع  مُّلست  ىلإ  عارسإلاو 
ةكرشلا هذھ  عقوم  نأ  ةقیقحب  ًاضيأ  هتأجافم  تناك  مث 

ًالدب  ، نیسدنھملاو نیینقتلاب  ُّصغي  مدقتملا  لياش ) مآ  )
. نیسكاشملا لامعلاو  نيراَّفحلاب  ًالوھأم  نوكي  نأ  نم 

دحأ نكي  مل  حّالملاف   . هرظن تفل  رخآ  ءيش  كانھو 
ىلإ دوعت  ةيركسع  ّةِزب  سبلي  ناك  دقل   . لياش مآ  يفظوم 
هرصخ ىلع  عضي  ناكو   .. ةیكيرمألا ةيرحبلا  حالس 

. ًاسدسم

، ةصنملا بناج  لوح  فنعب  ةفاّوطلا  تحنج  امدنعو 
مك ىلوألا  ةرملل  نيارك  نقيأ   ، طوبھلا ةطقن  وحن  ةھجتم 
اھلكیھ صیمقف   . هذھ رفحلا  ةصنم  ةقالمعو  ةریبك  يھ 

اِّمأ  . نامث تاقبط  ِّولع  ىلع  وبري  ناك  هدحو  يجراخلا 
نم ةلھذم  ةھاتم  هیطغت  تناك  دقف   ، ىلعألا اھحطس 
بایثب لاجر  رشتنا   ، كانھو انھو   . ةیطمنلا تادحولا 
تالصولا ةمالس  نم  نودكأتي  ةدَّحوملا  ءارفصلا  ةمالسلا 

نودبي مھو   ، ِّخضلا تادعم  نولَّغشيو   ، تاقیشعتلاو
امأ  . اھلوح نوفوطي  يتلا  تالآلا  ةماخضب  ًاسایق  مازقألاك 

يغرتو دبزت  طیحملا  جاومأ  تناكف   ، دیعبلا لفسالا  يف 
حطس تحت  تفتخا  يتلا  ةیتحتلا  ةینبلا  ةدمعأ  لوح 
طیحملا رعق  ىلع  زكترتل  مادقألا  نم  فالآلا  ةدتمم  ءاملا 

. هسفن



ءارضخلا ةعقبلا  لخاد  تمثج  مث   ، ةفاَّوطلا تأطبأ 
رادتسا امدنعو   . طوبھلا ةقطنم  يف  لكشلا  ةیسادسلا 
صخش دوجو  ظحال   ، هتعتمأ سامتلال  فلخلا  ىلإ  نيارك 
ةأرما صخشلا  اذھ  ناك   . هراظتنا يف  ةفاحلا  دنع  ام 

، رایطلا ركش   . ةيدلج ةرتس  يدترت   ، ماوقلا ةقیشر   ، ةلیحن
ًاضفاخ  ، شعنملا ءاوھلا  ناضحأ  ىلإ  لَّجرتو   ، بابلا حتفو 

. ةرداھلا ةحورملا  تارفش  تحت  ةزيرغلاب  هسأر 

: تلاقو اھنم  ةبرقم  ىلع  راص  امدنع  اھدي  ةأرملا  تدم 
؟" نيارك روتكد  "

". معن : " ًالئاق اھدي  نيارك  حفاص 

نم همامأ  قيرطلا  ةأرملا  تداق  " . انھ نم  لَّضفت  "
يندعم قیض  ٍرمم  ربع  مث   ، ریصق مَّلس  ربع  طوبھلا  ةصنم 
ةحتفب هبشأ   ، ةریغص ةحتف  نع  ةرابع  وھ  باب  ىلإ   ، ليوط

. اھمسا ىلع  ةأرملا  هفِّرعت  ملو   . ةصاوغلا

ًاسراح ةیمسرلا  هبایثب  فقي  ةيرحبلا  نم  ٌّيدنج  ناك 
أموأ  . ةیقدنب هبنج  ىلع  لمحيو   ، ةحتفلا لخدم  ىلع 
امھفلخ اھقلغأ  مث  ةحتفلا  حتف  نأ  دعب  لوخدلاب  امھیلإ 

. اھلافقإ ًامكحم 

ىلع فوصرم   ، ةرانإلا عطاس  رمم  امھفلخ  عقي  ناك 
قلقم ريدھ  ةمث  نكي  ملو   . ةحوتفم باوبأب  هیبناج 
ةحئار امأ   . رفحلا ةزھجأل  ضبان  جیجض  الو   ، تانیبروتلل

، ةلیئض تناك  اھنإف   ، اھمامتشا نكمي  ناك  هنأ  مغر   ، تيزلا
. اھتلازإل ةریبك  دوھج  تلذُب  امنأكو 

، هفتك نم  نایلدتت  هاتبیقح  امنیب   ، ةأرملاب نيارك  قحل 
ناك  . اھمامأ ُّرمي  ناك  يتلا  باوبألا  ىلإ  لوضفب  ًاتِّفلتم 

، لمعلا تاطحمو   ، ءاضیبلا حاولألاب  ةئیلم  تاربتخم  كانھ 



بناجلا ناك   . تالاصتالا تارجحو   ، رتویبمكلا زكارمو 
طاشنلا نم  ریثكلا  ةمث  ناكف  انھ  امأ   ، ًائداھ ىلعألا 

. ةكرحلاو

لھ  " . ةلئسألا ضعب  حرطب  فزاجي  نأ  نيارك  رَّرق 
لھ ؟  يلاعلا طغضلا  ةفرغ  يف  نودوجوم  نوساطغلا 

؟ نآلا مھتيؤر  عیطتسأ 

. ةَّركلا ةأرملا  هیلع  تداعأ  " ، تحمس ول  انھ  نِم  "

ًاديدج ًارمم  الخدو   ، ًاجرد الزنو   ، ٍفطعنم دنع  ارادتسا 
، اھبناجب اَّرم  يتلا  فرغلا  اَّمأ   . لوطأو هفلس  نم  ضرعأ 
، تانیكاملل بئارم  تناك   ، بحرأو ربكأ  تناكف 

يتلا ةیلاعلا  ةینقتلا  تاذ  ةزھجألل  نيزخت  تاعدوتسمو 
نأ نم  مغرلابف   . نيارك مّھجت   . اھنم نقیتي  نأ  عطتسي  مل 
جرب ةصنم  رھظم  جراخلا  نم  ودبي  ناك  غنیك  مروتس  رھظم 
ةقالع نأ ال  حضاولا  نم  ودبي  نآلا  تاب  هنأ  الإ   ، طفنلا رفحل 

. ماخلا طفنلا  ِّخضب  ةطحملا  هذھل 

؟ ءامسلا قحب  انھ  يرجي  اذام 

، ةيومدلا ةیعوألاب  يصاصتخا  ُّيأ  انھ  ىلإ  راط  لھ  "
. اھلأس ؟ " ادنلسيإ نم   ، ةئرلل بیبط  وأ 

هذھ نم  ءاج  دقل   . هیفتك َّزھف   ، ةأرملا هِبجُت  مل 
ةیفاضإ قئاقد  ربصي  نأ  نآلا  عیطتسيو   ، ةدیعبلا ةفاسملا 

. رومألا هل  يلجنت  امیك  ىرخأ 

دیسلا  " . نوللا يدامر  يندعم  باب  مامأ  ةأرملا  تفقوت 
". كراظتنا يف  رتیسال 

لجرلاف  . لبق نم  هب  عمسي  مل  مسا  اذھ  ؟  رتیسال
ةلكشملا راصتخاب  هل  ًاحراش   ، فتاھلا ىلع  همَّلك  يذلا 

ىلإ رظن   . نومياس همسا  ناك   ، رفحلا جرب  يف  ةدوجوملا 



ىلع ءاضیب  فرحأب  بتك  ًامسا  لمحت  ةحول  دجوف   . بابلا
. ةیجراخلا تاقالعلا   ، رتیسال  . يإ ءادوس : ةیكیتسالب  ةعقر 

اھنكل  ، ةيدلجلا ةرتسلا  تاذ  ةأرملا  وحن  نيارك  رادتسا 
ةیعضو لَّدع   . رمملا نطب  يف  هنع  تدعتبا  دق  تناك 

. بابلا عرقو   ، هیتبیقح

. لخادلا نم  مزاجلا  توصلا  ءاج  لخدأ " "

، رقشأو ریصق  هرعش  ًالیحن  ًاليوط  ًالجر  رتیسال  ناك 
مل  . ًاحفاصمو هبتكم  ءارو  نم  ًاريدتسم  نيارك  لوخد  ىدل 

طاشنو  ، هرعش ةصق  نكل   ، ةيركسع ةَّزب  يدتري  نكي 
. ًايركسع نوكي  امبر  هنأب  نایحوي  اناك   ، ةدصتقملا هتاكرح 
اھتاذ ةءافكلا  رھاظم  ًاضيأ  هیف  ودبتو   ، ًاریغص بتكملا  ناك 
جئاوحلا دصتقم  بتكملا  ناك  دقل   . هلغاش ىلع  ودبت  يتلا 

هرھظ ىلع  قاروألا  نم  نكي  ملف  دوصقم : وحن  ىلع 
ىلإ ناك  امك   . ًاموتخم ناكو  رمسأ  دحاو  فَّلغم  ىوس 

. ةیمقر لیجست  ةلآ  هبناج 

ًاریشم  ، رتیسال لاق  " . كانھ كتعتمأ  نكرت  نأ  كنكمي  "
" سولجلاب لضفت   " . اياوزلا ىدحإ  ىلإ 

. هیلإ راشملا  دعقملا  يف  نيارك  سلج  " . ًاركش "
ىلإ ّىدأ  يذلا  ءىراطلا  رمألا  ةفرعمل  قّاوت  يننإ  "
نم ءيشب  يل  ِلدت  مل  انھ  ىلإ  يتِقفارمف   . يئاعدتسا

". ةمھملا لوح  تامولعملا 

هل مستبا  " . ًاضيأ انأ  هلعفأس  ام  اذھ  ةقیقحلا  يف  "
نإ  " . تأدتبا امم  عرسأب  تأفطنا  ةماستبا  رتیسال 

". كیلإ ةلئسألا  ضعب  هیجوت  ىلع  رصتقت  يتفیظو 

دعب لاق  " . كل ادب  ام  لس   " . مالكلا اذھ  نيارك  علتبا 
. ٍثُّيرت



لیجستلا اذھ   " . لیجستلا ةلآ  ىلع  ًارز  رتیسال  طغض 
انأ مھ  نورضاحلا   . وینوي / ناريزح نم  يناثلا  يف  ىرج  دق 

: ناكملا  . نيارك رتیب  روتكدلاو  رتیسال –  راودإ  ًایصخش – 
ءارو نم  رتیسال  رظن  " . زیھجتلاو معدلا  ةطحم   ، فأ  . رآ  . يإ
ةرود نأ  ملع  ىلع  تنأ  لھ  نيارك   " . نيارك وحن  هتلواط 

؟" ةدودحم ةدم  يف  اھديدحت  نكمي  انھ ال  كتمدخ 

" لجأ "

ءيش يأ  ًادبأ  يشفت  الأ  كیلع  هنأ  فرعت  لھو  "
هب موقت  كل  طاشن  يأ  نع  ًائیش  ركذت  نأ  وأ   ، انھ هدھشت 

؟" ةأشنملا هذھ  يف 

". لجأ "

؟" كلذب رارقإ  عیقوتل  دادعتسا  ىلع  كنأو  "

". لجأ "

؟" ةرم كلاقتعا  َّمت  نأو  لصح  لھ  "

". "ال

كتیسنج تبستكا  كنأ  مأ   ، ًایكریمأ تدلو  لھ 
؟" سنجتلاب

". كرويوین ةنيدم  يف  ُتدلو  لب 

". ةنمزم ةلاح  يأل  ةیجالع  ریقاقع  ىطاعتت  لھ  "

"ال."

ریقاقع لوانتت  وأ   ، لوحكلا لوانت  يف  فرست  لھ  "
؟" ماظتناب ةرِّدخم 

نكل  ، ةقفوم تاباجإب  ةلئسألا  ىلع  نيارك  باجأ 



كالھتسا نأ  ربتعت  نكت  مل  ام   " . ىمانتت تناك  اھل  هتشھد 
ةياھن يف  ةعجلا  نم  تاجاجز  تس  ىلع  يوتحت  ةبلع 

، ال." باوجلاف  ، ًانامدإ عوبسألا 

باھر نم  وكشت  لھ   " . مستبي مل  رتیسال  نكل 
؟" نيارك روتكدلا  اّھيأ   ، ةقیضلا نكامألا  يف  زاجتحالا 

"ال."

فلغملا طقتلا  مث   . لیجستلا ةلآ  نارود  رتیسال  فقوأ 
ةنيزد فصن  هلخاد  نم  بحسو  هعبصإب  ّهضفو  رمسألا 

ول أررقإ   . ةلواطلا ربع  نيارك  ىلإ  اھرَّرمو  قاروألا  نم 
ًاطقتلم اذھ  لاق  قاروألا " هذھ  نم  ًالك  ِعّقو  مث   ، تحمس

. قاروألا بناجب  هايإ  ًاعضاوو  هبیج  نم  ًاملق 

ناك امیفو   . اھیلع عالطإلاب  أدبو  قاروألا  نيارك  طقتلا 
مدع ىلإ  لوحتت  تتاب  هتشھد  نأ  دجو   ، كلذب موقي 
مازتلا ةرورضب  تارارقإ  ثالث  ةمث  ناك  دقل   . قيدصت
ةدحاوف  . رخآلا ضعبلا  نع  اھضعب  ةلصفنم   ، ةيرسلا

 ". لمعلا رارسأ  نع  ةحابإلا  مدعب  يمسر  رارقإ  ىعدُت " :
تناك اھلكو  ةمِزلم ." نواعت  ةردابم  : " ىعدتف ةیناثلا  امأ 
اھلكو  ، ةدحتملا تايالولا  ةموكح  متاخب  ةغومدم  قئاثو 
تمت ول  ةمیخو  بقاوعب  ددھت  اھلكو   . عیقوتلا طرتشت 

. اھدونب نم  ٍّيأ  ةفلاخم 

ىلإ ّهبنتم  وھو  ةلواطلا  ىلع  قئاثولا  نيارك  ىقلأ 
نأ هیلع  امبرو   . هّدح نع  كلذ  داز  دقل   . هیلإ رتیسال  تارظن 
لفقيو  ، جورخلاب هل  رذتعي  مث   ، بيذھت لكب  رتیسال  ركشي 

. اديرولف ىلإ  ًادئاع 

مآ ةكرشف  ؟  كلذب موقي  نأ  طبضلاب  هیلع  فیك  نكل 
هبلج نم  تنكمت  ىتح  ةریثك  فيراصم  تدبكت  دق  لياش 



دجي ناكو   . اھطبھم نآلا  ترداغ  دق  ةفّاوطلاو   . انھ ىلإ 
تقولا يف  ٍثحب  يعورشم  نیب  ةلضافملا  يف  ةبوعص 

نم برھلا  دتعي  مل  هنوك  ىلإ  ةقاضإلاب  كلذ  لك   . نھارلا
املثم ًاضماغ  يدحتلا  نوكي  امدنع  ةصاخ   . يدحتلا هجو 

. نآلا لاحلا  وھ 

ةھجاومل ةصرف  هسفن  يطعي  نأ  لبقو   ، ملقلا طقتلا 
. قئاثولا عیمج  عیقوتب  ماق   ، تاذلا

ةعباتم ىلإ  داع  مث   . رتیسال هل  لاق   ،" كركشأ "
نأ بوتكملا  لجسلا  ركذتیل   " . ديدج نم  ثيدحلا  لیجست 
فقو مث  " . ةمزاللا قئاثولا  عیقوتب  ماق  دق  نيارك  روتكدلا 
دقتعأف  ، روتكد اي  ينتعبت  اذإ   " . لیجستلا ةلآ  لفقأ  نأ  دعب 

". كتلئسأ ىلع  ةباجإ  ىقلتس  كنأ 

ةيرادإ ةقطنم  لالخ  بتكملا  جراخ  ىلإ  قيرطلا  داق 
ةبتكم الخدو  ىلعألا  ىلإ  ًادعصم  ابكرو   ، تارمملا ةَّیھاتم 
تاطحمو تالجملاو  بتكلاب  ةظتكم  ثاثألا  ةنسح 

ةياھن ىصقأ  يف  ةلواط  ىلإ  رتیسال  راشأ   . رتویبموكلا
فوس  " . طقف رتویبموك  زاھج  ةلواطلا  ىلع  ناك   . ةعاقلا

. ةفرغلا ًارداغم  رادتسا  مث  اذھ  لاق  " ، كیلإ دوعأ 

ةمث نكي  مل   . سولجلاب هیلإ  ریشأ  ثیح  نيارك  سلج 
دق اّمع  بجعتي  أدب  دق  ناكو   . ةبتكملا يف  هاوس  دحأ 

. همامأ رتویبموكلا  ةشاش  تضمو  امدنع  ًاقحال  لصحي 
، ةرمسلا متاق   ، بیشأ لجر  هجو  اھتحفص  ىلع  رھظ  دقو 
نم عون  هلعل   . هرمع نم  سداسلا  دقعلا  رخاوأ  يف  ودبي 

مستبا امدنع  نكل   . نيارك رَّكف   ، يحاضيإلا ويدیفلا  طيرش 
ةشاش ىلإ  رظني  نكي  مل  هنأ  نقيأ   ، هل ةرشابم  هجولا 

تاذ ةقلغم  ةینويزفلت  ةرئاد  ةاشاش  ىلإ  لب   ، رتویبموك
. يولعلا ةشاشلا  راطإ  يف  ةعورزم  ًادج  ةریغص  اریماك 



نابف مستبا   . لجرلا لاق  " ، نيارك روتكد  اي  ًابحرم  "
دراوھ ىعدأ   " . تادعجتلا نم  ٍعمج  نع  فیطللا  هھجو 

". رشيآ

هاجتا يف  نيارك  لاق  " . كئاقلب دیعس  يننإ  "
. ةشاشلا

لھ  . تاطیحملل ةینطولا  ةلاكولا  ءاملع  ریبك  يننإ  "
؟ لبق نم  اھب  تعمس 

ةیموقلا ةبعشلل  يرادإلا  عارذلا  يھ  تسیلأ  "
؟" تاطیحملا ایفارغجل 

". حیحص اذھ  "

،" روتكد  " بقللا رشيآ –  روتكد  اي  ًالیلق  كبترم  يننإ  "
؟" كلذك سیلأ 

". دراوھ ينيدانت  نأ  كنكمي  نكل   ، حیحص "

تاطیحملل ةینطولا  ةلاكولا  ةقالع  يھ  ام   . دراوھ "
صخشلا  ، نومياس دیسلا  وھ  نيأو  ؟  طفنلا رفح  جربب 

بیترتب ماق  يذلاو  ؟  فتاھلا ىلع  ينملك  دق  ناك  يذلا 
انھ ًادوجوم  نوكي  فوس  هنإ  لاق  دقل  ؟  ءاقللا اذھ  لك 

". يتلباقمل

دوجو نم  كانھ  سیل   ، نيارك روتكد  اي  ةقیقحلا  يف  "
نأ يندعسيو   ، انھ دوجوم  يننكل   . نومياس دیسلل 

". هحرش يننكمي  ام  لك  كل  حرشأ 

ةیبط لئاسم  ةمث  نأ  تربخُأ  دق  تنك   " . نيارك مَّھجت 
تازیھجتلا لیغشتب  نوموقي  نيذلا  نیساطغلاب  قلعتت 
؟" ًاضيأ ةعدخ  كلذ  ناك  لھ   . رفحلا جربل  ةیئاملا 

. عادخلا نم  ریثك  مالكلا  اذھ  يف  ناك  دقل   . ًایئزج طقف  "



ناك  . ًايرورض ناك  ءارجإلا  كلذ  نكل   . كلذل فسآ  ينإو 
رمأ يھ  ةيرسلا  نأ  ىرت  تنأف   . ًالوأ دكأتلاب  موقن  نأ  انیلع 
انيدل دجوي  ام  نأل   . عورشملا اذھ  يف  ةیساسحلا  غلاب 

فاشتكا وھ  ؟ -  رتیب كيدانأ  نأ  عیطتسأ  لھ  رتیب –  اي  انھ 
". يخيراتلاو يملعلا  نرقلا 

ءافخإ ىلع  رداق  ریغ  وھو   ، نيارك رَّرك  ؟ " نرقلا لوقت  "
. هتوص ةجھل  يف  قيدصتلا  مدعب  هروعش 

. ًاعادخ سیل  اذھ  نكل   . رمألا يف  ّككشت  نأ  كل  قحي  "
نإف  ، ءيش لك  مغر  نكلو   . عادخلا نع  نوكي  ام  دعبأ  هنإ 

". ًامامت ةقیقد  نوكت  دق ال   " رصعلا فاشتكا   " ةرابع

، نيارك باجأ   " ، كلذ دقتعأ  يننإ ال  "

ّرم ىلع  فاشتكا  مظعأ  هیمسأ  نأ  يلع  ناك  "
". نمزلا
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رھظت تلاز  ام  يتلا  صخشلا  ةروص  يف  نيارك  قَّدح 
ّدوب ِ هل  مستبي  رشيآ  روتكدلا  ناك   . ةشاشلا ىلع 
يف ءيش  ةمث  نكي  مل  نكل   . ةيوبأ ٍحورب  ىتحو   ، ٍةقادصو

. حازملا وأ  ةَّفخلا  ىلإ  ریشي  ةماستبالا  هذھ 

نأ لبق  ةقیقحلا  ىلع  كعالطإ  يتعاطتساب  نكي  مل  "
قیقدتلا يرجي  نأ  لبقو   ، ةيدسج ةروصب  انھ  ىلإ  رضحت 

هذھ مامتإل  كرفس  ةرتف  نم  اندفتسا  دقو   . ًایلك كنأشب 
نأ عیطتسأ  امم ال  ریثكلا  كانھ  نأ  رمألا  ةقیقحو   . ةیلمعلا

". رضاحلا تقولا  يف  ىتح   ، كل هلوقأ 

. ةغراف ةبتكملا  دجوف  هیفتك  فلخ  نيارك  تَّفلت 
ًانمآ ؟" طخلا  اذھ  سیلأ  ؟  اذامل "

ءيش لك  لبق  رظتنن  نأ  انیلع  نكل   . نمآ هنإ  عبطلاب  "
لكشب عورشملاب  كسفن  تمزلأ  دق  كنأ  ملعن  ىتح 

". لماك

. ًائیش لوقي  نأ  نود  نيارك  ثَّيرت 

وھ  ، كل هتلُق  يذلا  لیلقلا  ءيشلا  نإف  كلذ  عمو  "
، انضرع تضفر  كنأ  ول  ىتحف   . ةریبك ةجرد  ىلإ  ٌّيِّرِس 

تابجوم كیلع  هضرفت  يذلا  مازلإلا  تحت  ىقبت  فوس 
". اھعیقوتب تمق  يتلا  تارارقإلا  يف  ةدراولا  ةيرسلا 



. نيارك لاق  " ، كلذ مھفأ  نأ  عیطتسأ  "

ةصنملا نإ  " . دُّدرتلا نم  ءيشب  رشيآ  لاق  " . ًانسح "
رثكأ وھ  ءيش  قوف  ةقلعم  رتیب  اي  نآلا  اھقوف  فقت  يتلا 

". لورتب لقح  درجم  نوكي  نأ  نم  ریثكب 

مف نم  ًایئاقلت  لاؤسلا  جرخ  ؟ " نذإ نوكي  اذامو  "
". رتیب

َّنأ كل  لوقأ  نأ  يفكي   " . ةضماغ ةقيرطب  رشيآ  مستبا 
. ًابيرقت نیتنس  ذنم  ًائیش  اوفشتكا  دق  اوناك  رئبلا  يراَّفح 
نأ اھاحضو  ةلیل  نیب  ررقن  انتلعج  ةجرد  ىلإ  عئار  ءيش 
يكل طفنلا  خضل  ةصنم  نوكت  نأ  نع  ةصنملا  هذھ  فقوتت 

". ةیمھأ رثكأ  رخآ  ٌّيِّرس  ٌرود  اھل  حبصي 

يرابخإ عیطتست  ال  كنأ  دقتعأ   ، نّمخأ ينعد  "
". هتیھامب

نم فاشتكا  هنكل   . نآلا سیل   ، الك  " . رشيآ كحض 
وأ  ، ًادھج رفوت  ال  ةموكحلا  لعج  امم   ، ناكمب ةیمھألا 

. هكالتماو هصالختسا  نم  اھنكمت   ، ةقفن

؟" هكالتماو هصالختسا  لوقت  "

ةصنملا تحت  رحبلا  رعق  يف  نوفدم  ءيش  هنأل   ، معن "
فاشتكا هنإ  كل  تلقو  قبس  يننأ  ركذت  لھ   . ًامامت

ةیلمع ةرھوج  يف  وھ  انھ  نآلا  لصحي  ام  نإ  ؟  رصعلا
موقن نحنو   . لیثم اھل  قبسي  مل  يرثأ  بیقنت  ةیلمع  رفح :

". ةملكلل يفرحلا  ىنعملاب   ، خيراتلا ةعانصب  نآلا 

؟" ّرتستلا انھ  ّلكل  يعادلا  ام  نكلو  "

حبصیس  ، اندجو دق  اَّمع  ةحئار  اوُّمتشا  ول  سانلا  نأل  "
لك يف  ىلوألا  تاحفصلا  ربخ  روفلا  ىلع  عوضوملا  اذھ 



انھ حبصیس   ، تاعاس نوضغ  يفو   . ایندلا يف  ةديرج 
ةنيزد فصن  نأ  نع  ًالضف   . ةبوكنم ةقطنمب  هبشأ  ناكملا 

اذھ ىلع  ةدایسلا  ءاعدا  ىلإ  ردابتس  تاموكحلا  نم 
طغضو  ، يفحصلا طغللا  بناج  ىلإ  اذھ   ، ناكملا

لكب وھ  فاشتكالاف   . ةحایسلا ةاوھو   ، نییلوضفلا
لثمب ةرطاخملل  هضيرعت  متي  يكل  ًادج  ساَّسح  ةطاسب 

". ةقيرطلا هذھ 

هتلحر تراص  دقل   . ًاركفم هیسرك  يف  نيارك  عجارت 
رفسلا تابیترت  نمف   . ةیلايروس ةلحر  اھلماكب 

طفن ةصنم  نكت  مل  يتلا  طفنلا  ةصنم  ىلإ   ، ةلجعتسملا
هملكي يذلا  هجولا  اذھ  نآلاو   ... ةيرسلا ةلاسم  ىلإ   ، ًادبأ
لاجم ىتح  قوفي  فاشتكا  نع  قودنص  لخاد  نم 

. روصتلا

، هل لاق  " ، ميدقلا زارطلا  نم  ًالجر  ينربتعت  نأ  كل  نإ  "
كنأ ول  ریثكب  لضفأ  عضو  يف  يننأ  رعشأس  يننكل  "
ًاھجو ينثّدحتو  ًایصخش  ينارت  يكل  تقولا  ضعب  َتلذب 

". هجول

. ةلوھسلا هذھب  سیل  فسأ  لكب  وھ  رتیب  اي  رمألا  نإ  "
نم نكمتتس  عورشملاب  مزتلت  نأ  تئش  نإف   ، اذھ عمو 

". ةیفاك ةعرسب  يتيؤر 

ببس  ، طبضلاب وھ  ام   . مھفأ نأ  عیطتسأ  ال  يننإ  "
". انئاقل ةبوعص 

، ةظحللا هذھ  يف  يننأل   " . ةديدج ةرم  رشيآ  مستبا 
". كتحت مادقألا  نم  فالآ  قمع  ىلع  دوجوم 

 –" ينعت لھ   " . ةشاشلا يف  نيارك  قَّدح 

درجم يھ  غنیك  مروتس  طفن  ةصنم  نإف   . طبضلاب "



. نيومتلا ةداعإ  مسق  درجم  هنإ   ، عورشملا نم  معاد  ءزج 
: ببسلا اذھلو   . قامعألا يف  يرجیف  يقیقحلا  لمعلا  امأ 

". ةقلغم ويدیف  ةرئاد  ربع  كعم  نآلا  ملكتأ  يننإف 

يف دجوي  اذامو   " . ةظحل مالكلا  اذھ  يف  نيارك  نَّعمت 
. ءودھب هلاؤس  هَّجو  ؟ " لفسألا

ةرشع يتنثا  ىلإ  ولعت   ، ثاحبألل ةلئاھ  ةطحم  لَّیخت  "
فلخ يھ  يتلا  ةینقتلاو  تازیھجتلاب  ةئیلم  يھو   ، ةقبط
ىلع ةدوجوم  اھلكو   ، روطتلا دودح  رخآ  هب  تءاج  ام 
حورو ُبلق  اھنإ   . فأ  . رآ  . يإ ـ : لا يھ  هذھ   . طیحملا ةیضرأ 

". نآلا ىتح  يرثألا  بیقنتلل  دھج  برغأو  ثدحأ 

.؟" فأ  . رآ  . يإ لوقت : "

ةأشنم ينعت : ةيزیلكنالا  ةغللاب  ةرابعل  راصتخا  اھنإ  "
اھیلإ ةراشإلاب  يفتكن  اننكل   . ةداعتسالاو فاشكتسالا 

، نويركسعلا امأ   . ةطاسب لكب   ،" ةأشنملا  " . مسا تحت 
دقف  ، ةناَّنطلا تاملكلاب  نومرغم  مھ  مك  فرعت  تنأو 

". قامعألا ةفصاع  تلق  ول   " ةیمست اھیلع  اوقلطأ 

ةرورض يھ  ام   . انھ يركسعلا  دوجولا  ُتظحل  دقل  "
؟" نیيركسعلا دوجو 

هذھ نوك  وھ  ببسلا  نإ  كل  لوقأ  نأ  عیطتسأ  "
ةلاكولا نوكل  دوعي  كلذ  نأو   ، ًایموكح ًاكلم  ةاشنملا 

اذھ نإف   ، ةیموكح ةرادإ  نم  ءزج  تاطیحملل  ةینطولا 
يقیقحلا ببسلا  امأ   . ًاحیحص ذئدنع  نوكیس  مالكلا 

موقن يتلا  ایجولونكتلا  نم  ًاریثك  نأ  ىلإ  دوعیف 
عونلا نم  يھ  اذھ  ةداعتسالا  عورشم  يف  اھمادختساب 

. ةَّيرس ةيركسع  ایجولونكت  فَّنصملا 

ىلعألا يف  مھتيأر  نيذلا  سانلا  كئلوأ  نع  اذامو  "



؟" رفحلا ةزھجأ  ىلع  نولمعي 

نإف  . ةریبك ةجرد  ىلإ  ةیمالعإ  ةھجاو  درجم  مھنإ  "
لیغشتب ىوس  ءيشب  موقن  ال  اننأكو  ودبن  نأ  انیلع 

". رمألا ةياھن  يف   ، لورتبلا رابآ  رفحل  ةصنم 

؟" لياش مآ  ةكرش  نع  اذامو  "

نأ لجأ  نم  ًایئانثتساو  ًادیج  ًاغلبم  نوضاقتي  مھنإ  "
اوفرصتي نأ  لجأ  نمو   ، اذھ رفحلا  جرب  انیلإ  اورِّجؤي 
". ةلئسأ يأ  حرط  نع  اوعنتمي  نأو   ، ةھجاو بتكمك 

يتلا ةأشنملا  هذھو   " . هدعقم يف  نيارك  لملمت 
؟" يلمع ناكم  نوكتس  يتلا  يھ  لھ   ، اھركذت

شیعيو  ، لمعيو  ، دجوي يذلا  ناكملا  وھ  اذھف   . معن "
يننإ  . نیسدنھملا عیمجو   ، ةيرحبلا ةایحلا  ءاملع  لك  هیف 
تحت ةئیب  يف  هتفرص  دق  َتنك  يذلا  تقولاب  ةيارد  ىلع 

وأ  ، كئجافي املثم  كرسیس  كلذ  نأ  دقتعأو   . رتیب اي  ءاملا 
. قِّدصت يكل  ناكملا  ىرت  نأ  كیلعو   . كشھدي ىرحألاب 

". ةیئاملا تحت  ایجولونكتلا  يف  ةبوجعأ  يھ  ةأشنملاف 

ال َمل  ؟  رحبلا رعق  نم  لمعلل  ةرورضلا  يھ  ام  نكل  "
؟" حطسلا ىلع  نم  تایلمعلا  هذھ  ةرادإب  اوموقت 

ةبسنلاب ىتح  ًادج  ةقیمع  راثآلا  نأ  وھ  ببسلا  "
نأ كلذ  ىلع  دز   . سطغلا ةزھجأو  تاصاوغلا  مظعمل 

ةضفخنم ةلیصح  يھ  ةدرفنم  ةسطغ  لك  ةلیصح 
طاحت امدنع  كنأ  ينقِّدص   . ةقیحس ةجرد  ىلإ  دودرملا 
هلوقأ ام  لك  يف  ًاقطنم  دجتس  كنإف   ، ءيش لكب  ًاملع 

". كل

مامأ انكرتي  اذھ  َّلك  نأ  دقتعأ   " . ءطبب هسأر  نيارك  َّزھ 
؟" تاذلاب انأ  اذامل   " . طقف دحاو  لاؤس 



. عضاوتلا ديدش  صخش  تنأ   . نيارك روتكد  اي   ، كوجرأ "
ىلع لبق  نم  تمدخ  دق  تنكو   ، قباس يركسع  تنأف 
فرعت تنأو   . تارئاطلا تالماحو  ّللستلا  تاصاوغ  نتم 
طغضلا تحت   ، ةروصحم تاحاسم  يف  ةایحلا  ىنعت  اذام 

". ًايزاجمو ًایفرح  لوقأ  ام  ينعأ  انأو 

. نيارك نھذ  يف  لاج   ، ينع هتاءاصقتساب  ماق  دقل 

ويام ةیلك  نم  كفص  يف  يناثلا  تجرخت  دق  تنأف  "
يف اھب  تعلطضا  يتلا  ةدَّدحملا  ماھملل  ًارظنو   . ةیبطلا
ىرخأ ءایشأ  بناج  ىلإ  ًاداتعم ـ  ًابیبط  تنك  دقف   ، ةيرحبلا

نم مھاوسو  نیصاوغلا  بیصت  يتلا  تابارطضالا  ىلع  - 
". ةيرحبلا ةئیبلا  يف  نیلماعلا 

". مكدنع ةیبط  ةلكشم  ةمث  نأ  ينعي  اذھ  "

ذنم هزیھجتو  ءانبلا  ءاشنإ  لمتكا  دقل   . عبطلاب "
. قاسو ٍمدق  ىلع  ٍضام  ةزایحلا  عورشم  تابو   . نيرھش
دق قامعألا  ةفصاع  يلغاش  نم  ديدعلا  نإف   ، اذھ عمو 
ةیحص ضارعأ  نییضاملا  نیعوبسألا  لالخ  مھیلع  تناب 

". ةيدایتعا ریغ 

؟" ينیجورتینلا ردخلا  مأ  ؟  نیصاوغلا للش  وھ  لھ  "

انعد نكل   . يناثلا ىلإ  هنم  لوألا  ىلإ  برقأ  وھ  لب  "
ًاطباضو ًابیبط  كفصوب  ديرف -  ٍلكشب  لَّھؤم  كنإ  لوقن 

". ءالتبالا اذھ  ةجلاعم  لجأ  نم  ًاقباس - 

؟" يتفیظو ةدم  نع  اذامو  "

يتلا ةدملا  ةلیط  ةقیقحلا  يف  كتفیظو  ةدم  دتمتس  "
لضفأ يفو   . اھتجلاعمو ةلكشملا  صیخشتل  اھجاتحت 

وأ نیعوبسأ  ةدم  اننیب  ثوكملا  ىلإ  جاتحتس  كنأ  يريدقت 



يروف ءافش  قیقحت  تعطتسا  نإو  ىتح  نكلو   . ةثالث
ةأشنملا يف  ءاقبلا  كنم  رمألا  يضتقي  فوسلف   ، يبئاجع

يف صوغلا  انھ  يدصق  سیلو   . مايأ ةتس  اھَّلقأ  ةدمل 
لئاھلا يوجلا  طغضلا  اذھ  لثم  ةھجاومل  نكل   ، لیصافتلا
ةديرف ملقأت  ةیلمع  انروط  دق  اننإف   ، قمعلا اذھ  لثم  يف 
نِّكمت اھنأ  وھ  ةیلمعلا  هذھل  يباجيإلا  هجولاف   . اھعون نم 

وھ امم  رثكأ  ةلوھسب  قامعألا  تحت  لمعلا  نم  سانلا 
ُلعج وھف  اھل : يبلسلا  هجولا  امأ   . يضاملا يف  دوھعم 

. ًاليوط ًاتقو  نابلطتي  نارمأ   ، اھنم جورخلاو  ةطحملا  لوخد 
هذھ لاجعتسا  نكمي  ال  هنإف   ، روصتت نأ  كنكمي  امكو 

". رومألا

دھش دق  نيارك  ناك  دقل  كلذ ." روصتأ  نأ  عیطتسأ  "
، ةافولا ىلإ  ةيدؤملا  تالاحلا  نم  هبیصن  وھ  امم  رثكأ 

لؤاضت ةعرس  ببسب  مدلا  عُّقفت  ضرم  نع  ةجتانلا 
. طغضلا

ادع ام   . لاحلا عقاو  يف   ، رمألا يف  ام  لك  وھ  اذھ  "
لبقت َّالأ  تررق  نإو  ىتح  كنأ  ةیناث  ةرم  كِرّكذأ  نأ  ًاعبط 
مراصلا مازتلالا  تحت  ىقبتس  كنإف   ، ةمھملا هذھ 

ًائیش ٍدحأ  مامأ  ركذت  نأ  كل  قحي  ال  هنأ  ثیحب   ، ةيرسلاب
". اننیب ىرج  اَّمع  فشكت  نأ  وأ   ، هذھ كترايز  نع 

نأ رشيآ  ىلع  نأ  فرع  دقل   . باجيإلاب هسأر  نيارك  َّزھ 
ناك تامولعملا  صقن  نإف   ، كلذ لك  عم  نكل   . ًابراوم نوكي 

عیباسأ ةعضب  يطعي  نأ  هنم  بلطُي  نآلا  وھ  اھف   . هقلقي
. ءيش يأ  اھنع  فرعي  داكي  ةمھم ال  يف  هرمع  نم 

ءاقبلا نم  هعنمي  طابترا  ّيأ  َري  مل  هنإف   ، كلذ لك  عمو 
ّقلط دق  ناك  وھف   . قامعألا ةفصاع  يف  عیباسأ  ةدع 
لواحي نآلا  وھو   . دالوأ امھل  نوكي  نأ  نود  هتجوز  ًارّخؤم 



كش الو   . ثوحبلا لقح  يف  لمع  يضرع  نیب  ةلضافملا 
. ًاضيأ تامولعملا  هذھ  هنع  فرعي  رشيآ  نأ  يف 

ام مغر   ، يلایخ قراخ  فاشتكا  مامأ  نوكي  نأ  مث 
لعج رمأ  وھ  كلذ -  ببسب  امبر  وأ  ـ  ماھبإ  نم  هب  طیحي 

وھ نوكي  نأ  يف  ریكفتلا  دَّرجمل  عراستت  هبلق  تاضبن 
هنأ ال مغر  هنأ  كردأ  هنأ  امك   . ةرماغملا هذھ  لثم  نم  ًاءزج 

. ذختا دق  هرارق  نإف  ًائیش  اھنع  يردي 

مل ام   ، نذإ ًانسح  لاقو ": ةديدج  ةرم  رشيآ  مستبا 
لاصتالا اذھ  يھنأسف   ، ةلئسألا نم  ديزملا  كيدل  نكي 

يف ریكفتلل  تقولا  ضعب  كیطعأ  يك  ويدیفلا  ةطساوب 
". كرارق

بجوم ال   " . نيارك باجأ  " ، ًايرورض كلذ  نوكي  نل  "
الو  . خيراتلا ةعانصب  قلعتي  لمع  لایح  ریكفتلل  يدنع 

هاجتالا يف  ينھجوت  نأ  ىوس  نآلا  كنم  بلطأ 
". حیحصلا

هاجتالا اَّمأ   " . رشيآ ريراسأ  تجرفنا  ةظحللا  هذھ  يف 
". ةرشابم لفسألا  وحن   . رتیب اي  لفسألا  وحن  وھف 
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نم تاونس  عبرأ  ةبارق  ىضمأ  دق  ناك  نيارك  رتیب  نأ  مغر 
ةرملا تناك  اھنأ  َّالإ   ، تاصاوغلا لخاد  يف  لمعي  هرمع 
. ةرمقلا بناجب  دعقم  ىلع  اھیف  سلجي  يتلا  ىلوألا 

ةفصاع ةصنم  ىلع  تاعاس  عضب  ىضمأ  دق  ناكو 
ةقیقد ةیسفنو  ةیبط  تاصوحفل  عوضخلل  ًالوأ   ، قامعألا
راظتنا يف  ةبتكملا  يف  تقولا  ضعب  ىضمأ  مث   ، ةیفاوو
ةَّصنم ىلإ  هتقفارم  تمت  ةياھنلا  يفو   . مالظلا لولح 
هراظتنا يف  تناك  ثیح  رفحلا  جرب  تحت  عقت  عُّمجت 
ةماعد ىلإ  ةطوبرم  وسرت  ةيرحبلل  ةعبات  قامعأ  ةصاوغ 
ناكو  ، ةماعدلا لوح  بضغب  روفي  رحبلا  ناك   . ةیتنمسا
لابحب ًاطوبرم   ، ةصاوغلا ةحتف  ىلإ  يدؤملا  روبعلا  حول 
ةبقارملا جرب  ىلإ  نيارك  ربع   . اھب هل  ةجاح  ال  داشرإ 
يندعم مَّلس  ربع  لفسألا  ىلإ  ردحنا  كانھ  نمو   . لیئضلا

لالخ  ، طغضلا ةحتفب  ًّارام   ، بساورلا فثكت  لعفب  ٍِقلز 
ناك ثیح  طوغضملا  ِقّیضلا  فوجلا  ىلإ  مث   ، موعلا ةرجح 

. ةدایقلا ىلوتي  باش  طباض 

. لجرلا لاق  " ، نيارك روتكد  اي  دعقم  يأ  يف  سلجا  "

توص اھعبت  مث  ةَّوك  قالغنا  توص  عمُس  ىلعألا  يف 
ءاوجأ يف  فیعض  ٌعجر  هل  ناك  ىرخأ  ةَّوك  قالغنا 



. ةصاوغلا

ءانثتسابف  . ةروصقملا ىلع  هلوح  ةرظن  نيارك  ىقلأ 
لك ناك   ، ةثالث وأ  نیفص  يف  ةبَّترملا   ، ةیلاخلا دعاقملا 

تارشؤمب ىطغم  ةیضرألاو  ناردجلا  نم  عبرم  شنإ 
ناك دیحولا  ءانثتسالاو   . تالآلاو  ، بیبانألاو  ، طغضلا سایق 
رادجلا يف  ةدوجوم  ىدملا  ةدیعب  ةقیض  ةحتف  نع  ةرابع 

نأ امك   . ةصاوغلا نم  ىصقألا 

اھب ةطیحملا  ةحاسملا  يف  ةقلاع  تناك  ةحئار  ةمث 
ةبوطرلاو میحشتلا  تيز  حئاور  نم  طیلخ  اھنم  ُّمتشُي 

اھاضق يتلا  هتاونسب  روفلا  ىلع  هتَّركذ  ةحئار   ، قُّرعتلاو
. سطغلا بایث  ًايدترم 

، رواجملا دعقملا  ىلع  هبئاقحب  ًایقلم  سلج 
ةَّوك نع  ةرابع  يھ  يتلا  ةذفانلا  وحن  ًاريدتسمو 

ریماسمب تَّبثم  عیفر  يندعم  راوسب  تطیحأ  ةريدتسم 
ناك دقلف   . ًالیلق مَّھجت   . اھطیحم دادتما  ىلع  ةلموصم 

يذالوفلا تاصاوغلا  ندبل  يلخاد  مارتحا  هنكسي 
ادب ام  مغر  ةفیخم  تدب  دقف   ، ةصاوغلا هذھ  اَّمأ   . كیمسلا

. هل موزل  يذلا ال  بيرملا  فرتلا  رھاظم  نم  اھیلع 

ناك هنأل   ، هذھ هترظن  ظحال  دق  ناك  ناطبقلا  نأ  دب  الو 
داوم نم  ةعونصم  ةذفانلاف   ، كلاب نلغشني  ال   " . مستبا دق 
نوكتل ندبلا  عم  دحاو  تقو  يف  تئشنأ   ، ةصاخ ةبكرم 
ذفاون تناك  نأ  ذنم  ليوط  تقو  ىضم  دقلف   . هنم ًاءزج 
ةصاوغلا زارط  ىلع  زتراوكلا  نم  ًاميدق  عنصت  تاصاوغلا 

". اتسيرت

. ةلثامم ةماستباب  ناطبقلا  ةماستبال  نيارك  باجتسا 
". ةياغلا هذھ  ىلإ  ًافافش  نوكأس  يننأ  ِردأ  مل  "



نیيركسعلا نیب  زییمتلا  يف  يتقيرط  يھ  هذھ  "
لمعلا ةایح  ىلع  َتدتعا  دقل   " . باشلا لاق  " ، نییندملاو

". نوسدراشتير ىعدُأ  ؟  كلذك سیلأ  ءاملا  تحت 

عضي نوسدراشتير  ناك   . ًامارتحا هسأرب  نيارك  أموأ 
امأ  . ىلوألا ةجردلا  نم  فص  طباض  ةراش  هبایث  ىلع 
هنأ ىلإ  ریشي  ناك  دقف  هتراش  قوف  رھظ  يذلا  راعشلا 

. تایلمع يئاَّصخأ 

نتم ىلع  تامھم  يف  نیتنس  ةدم  ُتمدخ  دقل  "
نیتنس ُتمدخ  مث   " نيارك باجأ  " ، لبانقلا تافذاق 

". عيرسلا موجھلا  براوق  نتم  ىلع  اھدعب  نیيرخأ 

". كب ُتكسمأ  دقل  "

مھنأ نيارك  فرعف   ، ىلعألا يف  ٍبحَس  توص  عمُس 
ردص مث   . ةصاوغلا رھظ  ىلإ  روبعلا  حول  بحسب  نوموقي 
وكيإ : " لوقي تازیھجتلا  ةلتك  نیب  نم  ءاج  ويدار  توص 

". سطغلل نوزھاج   ، تورت سكوف  وغنات 

تناتسنوك ىلإ   " . ًانوفوركیم نوسدراشتير  طقتلا 
". ِملُع  ، ِملُع  . تورت سكوف  وغنات  وكيإ  نم   ، ْنَو

نم موتكم  ٌسمھ  عمُس  امك   ، ءاوھلل زيزأ  توص  عمُس 
قوف ةظحلل  قفرب  ةصاوغلا  تليامت   . ةرسادلا تاكرّحملا 
يف حسفُأ  مث  ةریصق  ةدمل  ًایلاع  زيزألا  راص   . جاومألا

. تاناَّزخلا ریباوص  قوف  جاومألا  قُّفدت  توصل  لاجملا 
نوسدراشتير ىنحنا   . نزاوتلاب روفلا  ىلع  ةصاوغلا  تأدب 

حیباصملا نم  ةعومجم  لعشأو  مُّكحتلا  ةحول  قوف 
جراخ تناك  يتلا  ةملظلا  تلَّوحت  روفلا  ىلعو   . ةیجراخلا

. ءاضیبلا عیقاقفلا  نم  ةفصاع  ىلإ  ةذفانلا 

تأدب تورت  سكوف  وغنات  وكيإ   ، ْنَو تناتسنوك  "



. نوفوركیملا يف  نوسدراشتير  لاق  " ، سطغلاب

. نيارك لأس  ؟ " ةأشنملا قمع  وھ  ام  "

". رتم يتئمو  فالآ  ةثالث  نم  لیلقب  رثكأ  "

فالآ ةثالث  ؛  ةینھذ ةیباسح  ليوحت  ةیلمعب  نيارك  ماق 
ةأشنملاف  . مدق فالآ  ةرشع  نم  رثكأ  يھ  رتم  يتئمو 

. طیحملا حطس  تحت  نَْیلیم  قمع  ىلع  دقرت 

ءطبب تاعاقفلا  ةفصاع  تلوحت  دقف   ، ّةوكلا جراخ  اَّمأ 
نع ًاشتفم  هراظنأب  نيارك  قَّدح   . رضخأ طیحم  ىلإ 
دَّرجم ناك  هاري  نأ  عاطتسا  ام  لك  نكل   ، اھاري كامسأ 

. ءوضلا ةرئاد  فلخ  عقت   ، ةدَّدحم ریغ  ةَّیضف  لاكشأ 

نأ رعش   ، اھلك ةیلمعلاب  ًامِزتلم  راص  نأ  دعب   ، نآلاو
وحن لَّوحت   ، كلذ نع  هسفن  فرصي  يكلو   . ديازتي هلوضف 

؟" ةلحرلا هذھ  لثمب  موقت  ّةرم  مك   " . نوسدراشتير
. هلأس

انك  ، ةأشنملا ءانب  يرجي  ناك  امدنع   ، ةيادبلا يف  "
مویلا يف  تارم  َّتس  وأ  سمخ  ةلحرلا  هذھ  لثمب  موقن 

امأ  . ةرم لك  يف  لماكلاب  ةئلتمم  ةلحرلا  نوكتو   . دحاولا
عیباسأ يضمت  دقف   ، ةیمسإ ةیلمعلا  تراص  دقو   ، نآلا

". ةدحاو ةرم  صوغلاب  موقن  نأ  لبق 

، ىلعألا ىلإ  سانلا  لقن  ىلإ  ةجاحب  تلز  ام  كنكل  "
؟" كلذك سیلأ 

". دعب سیل   . ىلعألا ىلإ  دوعي  دحأ  "ال 

؟" دحأ ال   " . ةباجإلا هذھل  ةشھدلاب  نيارك  بیصأ 

". يدیس اي   ، الك "



ةصاوغلا تناكو   . ةذفانلا يف  قيدحتلا  ىلإ  نيارك  داع 
ةماتع رثكأ  ودغي  رضخألا  هایملا  بلاقو   ، ةعرسب ردحنت 

. لبق يذ  نم  عرسأف  عرسأ 

. لأس ؟ " لخادلا يف  عضولا  ودبي  فیك  "

. هدعب نوسدراشتير  رًّرك  ؟ " لخادلا يف  لوقت  "

". ةأشنملا لخاد  يف  ينعأ   ، لجأ "

". ةأشنملا لخاد  ىلإ  َتجلو  نأ  يل  قبسي  مل  "

. لوھذب هوحن  ةديدج  ةرم  نيارك  رادتسا 

ةليوط ةملقألا  ةیلمعو   . يسكات قئاس  درجم  يننإ  "
نولوقي مھف   . عقاوملا ىلع  ّجرفتأ  يكل  َّيلإ  ةبسنلاب  ًادج 

موي لك  لباقم   ، جراخلا يف  مايأ  ةثالث  نوكأ  نأ  َّيلع  ّهنإ 
. لخادلا يف 

جراخ ةماتع  ُّدشأ  هایملا  تراص   . هسأرب نيارك  َّزھ 
نم ٍعونب  ًاعَّزجم  رحبلا  نم  ُطیحملا  ءزجلا  راصو   . ةذفانلا

، عراستم ٍلَّدعمب  نوردحني  اولاز  ام  اوناكو   . ةیمْیَسُج ةدام 
. هینذأ دادسنا  حتفل  هنم  ةلواحم  يف  بؤاثتلاب  ماق  دقو 
ءانثأ فطاخلا  سطغلا  نم  هبیصن  لان  دق  ناك  دقلف 
ةديدش تاسطغلا  كلت  عیمج  تناكو   ، ةقباسلا هتمدخ 
هوجوب ةرادتسا  يف  دارفألاو  طابضلا  فقي  ثیح  ام : ًاعون 
طغضلا ةأطو  تحت  روخيو  ُّنئي  ةصاوغلا  ندب  امیف  ةبطقم 
ةصاوغلا هذھ  نم  يتأي  ٌنینأ  ةمث  نكي  مل  نكل   . ديازتملا

حوارم ِزيزأو   ، ءاوھلل ٍتفاخ  ٍسیسھ  دَّرجم  لب   ، تاذلاب
. ةزھجألا

قَّدح  . ًامامت ًاقبطم   ، نآلا ةَّوكلا  فلخ   ، مالظلا تاب  دقل 
ٍناكم يف   . دوسألا ربحلا  هبشت  يتلا  قامعألا  يف  ًالوزن 
دودح فلخ  عقت  ةأشنم  ةمث  ناك  قامعألا  يف  كانھ   ، ام



هرظتني  ، مولعم ریغ  ءيش   ، ام ءيش  بناج  ىلإ   ، زارط ِّيأ 
. هلامرو طیحملا  رعق  يمط  تحت 

َّدم  ، هلیثمت ناوأ  نآ  ٍرود  نم  ءزج  وھ  امنأكو 
برق ًادوجوم  ناك  ام  ءيش  وحن  هدي  نوسدراشتير 
روتكدلا يناصوأ  دقل  : " ًالئاق نيارك  ىلإ  هلوانو  هدعقم 

ركفت كلعجي  نأ  نكمي  هنإ  لاقو   ، اذھ كیطعأ  نأ  رشيآ 
". قامعألا ىلإ  انتلحرب  موقن  امنیب 

ًاروھممو  ، نیناكم نم  ًاموتخم  ًاقرزأ  ًاریبك  ًافورظم  ناك 
، ةلجسم ةفنصم  ةدام  لوقي : ريذحت  هیلعو   ، ماتخأ ةدعب 
ناك هنم  ةيواز  ىلعف  ةياغلل . يرسو  صاخ   ، طقف ةءارقلل 
فرحأب ةعوبطملا  تاملكلا  نم  ریثكو  يموكح  متخ  ةمث 

ىلع أَّرجتي  نم  لكل  ةديدشلا  تاريذحتلاب  ةئیلم  ةریغص 
. ةلاسرلا هذھ  ةمرح  كاھتنا 

تءاج دقو   ، نآلا  . هيدي نیب  فورظملا  نيارك  بَّلق 
مث ىرخأ  ةظحل  دَّدرت   . هحتفب ّددرتي  تاب   ، مسحلا ةظحل 

. فورظملا بلقو  ةيانعب  ماتخألا  َّضف 
طقتلا  . هنضح يف  اعقو   ، ریغص بیتكو   ، ةقَّرطم ةقاقر 
ينایب مسر  نع  ةرابع  تناك   . لوضفب اھیف  ًارظان  ةقاقرلا 
ٌشقن اھیلعو   ، ةنیفس امبر  وأ   ، ًامخض ًايركسع  ًءانب  ادب  امل 

نیفظوملا نوؤش  مسق  ةرشاعلا –  ةقبطلا  لوقي :
ًابناج اھعضو  مث   ، ةظحلل اھايإ  ًاِبّلقم  اھیف  رظن   ( لفسألا )

. ةساَّركلا لوانتیل 

دعاوق لوقي : اھیلع  ًاموتخم  ًاناونع  لمحت  تناك 
قاروألا حَّفصت  ةيرسلا . ةيرحبلا  ةقطنملا  يف  كولسلا 

ىلع امك   ، ةددعتملا تارقفلا  ىلع  ةعيرس  ةرظن  ًالیجم 
ام  ، ةفطاخ ةعيرس  ةكرحب  بیتكلا  قلغأ  مث   . مئاوقلا

طقتلا ؟  ةریبك ةتكن  دَّرجم  يف  رشيآ  يأر  وھ  لھ  ؟  اذھ



. هلخادب رظنلا  ًاققدم  ديدج  نم  فورظملا 

. هلخادب ةقلاع  لازت  ال  ةيوطم  ةدیحو  ةقيرو  ظحال  مث 
أدب املاحو   . اھیف أرقي  أدبو  اھدرفأ  مث   ، هجراخ ىلإ  اھبحس 
لقتنيو هعباصأ  بئاوذ  نم  أدبي  بيرغ  ردخب  رعش   ، كلذب

. هدسج لكیھ  لك  ًاقرغتسم   ، ًاعيرس هیف 

: سابتقالا لوقي 

10230aأ  – . فأ  . رآ  . يإ عجرملا : مقر 

. ستنالتأ ةريزج  عوضوملا : ةصالخ 

نَّودملا فصولا  – l

–ll
قرغ يف  تببست  يتلا  ةعراستملا  ثادحألا 

.( نیمخت ةريزجلا (

قرغ خيرات  – lll
دالیملا لبق  9500 ةراقلا :

. سومیت راوح   ، نوطالفأ ردصملا :

ةلمحب تماق  ىمظع  ةوق  نع  خيراتلا  انربخي 
تءاج دق  ةوقلا  هذھ  تناكو   . اھلماكب ابوروأ  دض 
تناكو  . يسلطألا طیحملا  يف  ةريزج  نم 

امك  ، ًاعم ایسآو  ایبیل  نم  ربكأ  ةريزجلا  هذھ 
ىرخألا رزجلا  ىلإ  قيرطلا  يف  عقت  تناك 
ةلباقملا ةراقلا  ىلإ  اھنم  روبعلا  نكمي  يتلا 

. يقیقحلا طیحملاب  طیحت  تناك  يتلا 

ةمث ناك   ، هذھ ستنالتأ  ةريزج  يف   ، نآلاو
ىلع اھمكح  طسبت  ةمیظع  ةيروطاربمأ 
ىرخأ رزج  ةدع  ىلع  امك   ، اھلماكب ةريزجلا 



نكل  . ةراقلا كلت  نم  ماسقأ  ىلعو   ، اھاوس
ةفینع ةیضرأ  تازھ  كلذ  دعب  لصح 

نم ةلیلو  ٍدحاو  ٍراھن  نوضغ  يفو   ، تانافوطو
ستنالتأ ةريزج  تقِرغ   ، ةثراكلا رارمتسا 

... رحبلا قامعأ  يف  تفتخاو 

. سابتقالا ةياھن 

ام لك  نوطالفأ  نم  رصتخملا  سابتقالا  اذھ  ناك 
. ًایفاك ناك  هنكل   . ةقيرولا هیلع  توتحا 

ًاقِّدحم هنضح  يف  طوقسلاب  ةقیثولل  نيارك  حمس 
ةخسنلا هذھ  تناك  دقل   . ًائیش ىري  نأ  نود  ّةوكلا  يف 
ةفصاع نتم  ىلإ  همودقب  بحري  يكل  رشيآ  اھراتخا  يتلا 

ىلإ قاربإلا  يف  هتقيرط  يھ  هذھ  تناك  دقل   . قامعألا
هنع بیقنتلا  يرجي  ام  ةَّیھام  لوح   ، ةقد لكب   ، نيارك

. طیحملا هایم  حطس  تحت  نیلیم  قمع  ىلع 

! ستنالتأ اھنإ 

عیمج نإف   ، كلذ لك  عمو   . قيدصتلل لباق  ریغ  رمألا  ادب 
ىلإ  ، ةَّيرسلا ءاوجألا  نم  ماجسناب : ًاعم  بكارتت  ءازجألا 
تناك دقل   . مخضلا قافنإلا  مجح  ىلإ  ىتح   ، ایجولونكتلا

، ستنالتأ ةرھازلا  ةراضحلا  ربكألا : ماعلا  زغل  ةیلمعلا  هذھ 
ةورذ يف   ، اھدوجولو  ، اھل ءىجافم  ٌّدح  عضُو  امدنع 
تحت دقرت  ةنيدملا  تتاب  عراستم  راجفنا  ببسبو   . اھدجم
يتلا رارسألا  يھ  ام  ؟  اھناكس اوناك  مھارُت  نم   . ءاملا

؟ اھنوكلمي اوناك 

عجارتي نأ  ًارظتنم  كارح  نود  نم  هدعقم  يف  ِثبل 
مل لیمنتلا  نكل   . ةراثإلا نع  جتانلا   ، فیفخلا زخولا  هنع 
هذھ لعل   . ملح يف  ًاقراغ  هَسفن  لاخ  هلعل  ذإ   . هنع َّفكي 



قیفتسیف  ، ةلیلق قئاقد  يف  هنع  فرصنتس  ةبھرلا 
مايأ نم  ٍّراح  رخآ  ٍموي  دَّرجم  ناك  هنأ  نع  رمألا  يلجنيو 
ةریتو ىلإ  دوعیف  رَّخبتي  كلذ  لك  َّلعل   . ةیلامشلا يمایم 
ثاحبألا عيراشم  نیب  لضافي  نأ  ًالواحم  ةميدقلا  هتایح 

ناك ام  اذھ   . هقتاع ىلع  اھنم  ًادحاو  ذخأي  يكل  ةديدجلا 
نوكي نأ  لقعُي  ال  هنأل   ، ةباجإلا هیلإ  يھتنت  نأ  بحي 
ةنیفد ةميدق  ةنيدم  عاق  ىلإ  ًالوزن  هقيرط  يف  ًاردحنم 
مظعأ يف  ًاكراشم  وھ  نوكي  نأ  الو   ، ةدیعب نامزأ  ذنم 

. نامزلا ِّرم  ىلع  ةيرثأ  بیقنت  ةیلمع  ِّمھأو  دقعأو 

؟" نيارك روتكد  "

نيارك قافتسا   ، نوسدراشتير توصل  هِعامس  َدنع 
. هراكفأ رحب  نم  ةأجف 

. لاق " ، ةأشنملا نم  برتقن  نآلا  نحن  "

؟" ًالعف انلصو  لھ  "

". يدیس اي   ، معن "

دعب ىلعف   . ةَّوكلا جراخ  ةعيرس  ةرظن  نيارك  ىقلأ 
يمطلا نولب  ةفیثك  طیحملا  هایم  تناك   ، ًالوزن نیلیم 

. هقارتخا نع  زجعت  ةیجراخلا  ةصاوغلا  راونأ  داكت  دوسألا 
لك فالخب   ، ثعبني يریثأ  جُّھوت  ةمث  ناك  دقف   ، اذھ عمو 

ىنحنا  . ىلعألا نم  يتأي  امم  رثكأ   ، لفسألا نم   ، قطنم
. هسافنأ ًاطقتلم   ، لفسألا ىلإ  ًارظان   ، ةبيرق ةفاسم  ىلإ 

ةبق  ، امھتحت مدق  ةئم  ةحاسم  ىلع  امبر   ، كانھ ناك 
امك  . رحبلا عاق  يف  اھتدعاق  طیحم  عرزني  ةلئاھ  ةیندعم 
مادقأ ةتس  ةفاسم  ىلع  عقي  يرئاد  زیلھد  ةمث  ناك 
ةحتف لثم  اھلخاد  وحن  هجتيو   ، اھبناج فصتنم  لفسأ 

الو  ، ةرغث هللختت  ، ال  ًالیقص لكیھلا  ناك  دقف   ، ةحتف  . عمقلا



. ناك عون  ِّيأ  نم  ةراش  ِّيأ  نم  ولخي  هنأ  امك   . ءوتن هبوشي 
نم ةقالمع  ةَّیجات  ةبقب  هبشأ  طبضلاب  لكیھلا  ادب  دقل 
ناك امك   . ِّيلمرلا طیحملا  عاق  نم  قثبنت   ، ٍّيضف ماخر 

، اھلخادب وھ  يتلا  كلتب  ةھیبش  ىرخأ  ةصاوغ  ةمث 
نم رخآلا  بناجلا  ىلإ  عقت  جورخ  ةحتف  ىلإ  ةطوبرم 
نم ةریغص  ةباغ  ةمث  ناك  ةبقلا  ةمق  دنعو   . ةبقلا

مسجلا كاذ  لوح  ةخِّرفملا  لاصتالا  تاودأو  تاّسجملا 
عیمج نمو   . بولقم ياش  بوك  لكش  ذختي  يذلا  مخضلا 
راونألا نم  فالآ  ةمث  ناك  ةبقلا  كلت  حطس  يحانم 
وبختو ءيضت  يتلا  رھاوجلا  املثم  هوحن  زمغت  ةریغصلا 

. طیحملا يف  قامعألا  تارایت  يف 

" قامعألا ةمصاع   " تناك  ، ةیقاولا ةبقلا  هذھ  تحتو 
ثدحأب ةئیلم   ، اھعون نم  زارط  رخآ  نم  ةنيدم  ءىبتخت :
ةفصاع تحت   ، ام ناكم  يفو   . ایجولونكتلا بئاجع 

 – ةداعتسالا ةأشنُم  همِدق  يف  عراضي  ناكم  قامعألا – 
. ستنالتأ دوعو  ىلع  يوطني  يذلا  لوھجملا  ُّرسلا  عقي 

تاب هنأ  نيارك  نقيأ   ، لھاذلا ةشھد  يف  ًارظان 
اذإف  . نوسدراشتير ةیحان  رظن   . هلبألا ةماستبا  مستبي 

. ًاضيأ هرودب  مستبي  وھو  هبقاري  ریغصلا  طباضلاب 

هاَّیح اذكھ  " ، يدیس اي  قامعألا  ةفصاع  يف  كب  ًالھأ  "
. هلوصو ةظحل  نوسدراشتير 
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ةديدش ةظقیب  تابیترتلا  عیمج  دوغندنیل  نفیك  ىھنأ 
تالامتحا ىلع  يوطنت  هتبعل  نأ  فرعي  ناك   . بصعتلا

. ةروطخلا ىھتنم  يف  رمألا  نوكي  دق  لب   ، میسج ٍرطخ 
ىدمو  ، ریضحتلا ةقد  ىلع  دمتعت  ةبعل  تناك  اھنكل 
لماك يفو   ، دادعتسالا نسح  ناك  دقف  وھ  اَّمأ   . ةرطیسلا

. قلقلل هوعدي  ام  ةمث  نكي  ملف  اذھلو   . ةرطیسلا

، ةميدقلا سوروت  دروف  هترایس  كِّرحم  ءاطغ  ىلإ  أكتإ 
دقف  . نياكسیب درافلوب  ىلع  رورملا  ةكرح  بقاري  ذخأو 
رثكأ نم  ٍدحاو  ٍبناج  ىلإ  ةعقاو  هذھ  دوقولا  ةطحم  تناك 
نكمي الف   . يمایم يف  رورملل  ةفاثك  ةسیئرلا  قرطلا 
ًاداشتحا وأ  ًالاغشنا  هنم  رثكأ  ًاناكم  روصتي  نأ  ءرملل 

نامألا هل  ينعي  ناك  ماعلا  ناكملا  اذھ  لثمو   . سانلاب
. ةمالسلاو

يف ءاوھلا  موطرخ  ًالماح   ، ءاوھلا ةخضمب  لغاشت 
ناك  . تالجعلا ءاوھ  صحفب  موقي  هنأب  رھاظتي  وھو   ، هدي
ةجرد نیعست  ىلع  ديزت  ةرارحلاف   ، ًاظئاق راھنلا 
ىلعف  . ةرارحلا هذھب  ًابِّحرم  ناك  دوغندنیل  نكل   . تياھنرھف

نم هبیَصن  ىقال  دق  ناك   . غنیك مروتس  طقن  ةصنم 
ةفاضإف  . ىرخأ ٍتاویح  ةدعل  هیفكي  ام   ، جلثلاو عیقصلا 

مل  ... ةليامتملا هتیشمو  يريوو   ، هیناغأو سكیھ  ىلإ 



نأ ديري  ناكملا  اذھ  لثم  ناكم  نم   ، منھج قحب   ، نكي
امف  ، ًادیج هقاروأ  بعلي  فیك  مویلا  َفرع  اذإو   . هیلإ دوعي 

. ًادبأ ناكملا  كاذ  ىلإ  دوعیل  ٍعاد  نم 

ةلجعلا برق  ًاینحنم  ناك  نأ  دعب  هتماھ  عفر  امدنعو 
ىلإ ءادوس  ةيداع  ةرایس  تلخد   ، قئاسلا دعقمل  ةبيرقلا 
دعب ىلع   ، ةمدخلا ةقطنم  دنع  تفقوتو   . دوقولا ةطحم 
ًاسامح لوألا  اھفصن  ناك  ٍةشعربو   . ًامدق رشع  انثإ 
لَّجرت دق  َهِیقالُم  نأ  دوغندنیل  ظحال   ، ًافوخ رخآلا  اھفصنو 
يتلا بایثلا  عون  سبلي  لجرلا  ناك   . ةدایقلا ةلجع  ءارو  نم 
ِقّیض ٌصیمق  ءاقللا : اذھ  مامتإل  اھطرتشا  دق  وھ  ناك 
ةصرف ةمث  نوكي  ثیحب ال   ، ةحابس لاورسو   ، مامكأ نودب 

. عون يأ  نم  حالس  ِّيأ  ءافخإل 

لصو دقل  ةعباسلا : ةعاسلا  اھنإ   . هدي ةعاس  ىلإ  رظن 
. ًامامت ددحملا  تقولا  يف  لجرلا 

. ةرطیسلا ُنسحو   ، دادعإلا ةَّقِد  اھنإ 

تاعامتجالا يفف   . هوحن مدقتلاب  نآلا  لجرلا  أدب 
مل  ، سالاو مسا  تحت  هسفن  نع  فَّرع  دق  ناك   ، ةقباسلا
ىتح هنأ  فرعي  دوغندنیل  نأ  امك   . ةرم هتلئاع  مساب  حبي 
ًالیحن ناك   . راعتسم مسا  ىوس  نكي  مل  لَّوألا  مسالا  اذھ 
ناكو  ، ةشارف لكش  امھل  نیتراظن  عضيو   ، حَّبس مسج  اذ 
رصقأ هیلجر  ىدحإ  نأ  ول  امك   ، ًالیلق هتیشم  يف  جرعي 
لجرلا ىأر  دق  دوغندنیل  نكي  ملو   . ىرخألا نم  لیلقب 
بوحش ةجردل  بَّجعت  دقو   ، مویلا اذھ  لبق  ٍریصق  صیمقب 
مظعم ىضمأ  دق  ناسنإلا  اذھ  نأ  هیف  كش  اممف ال   . هنول

. رتویبموكلا ةشاش  مامأ  هتقو 

وھو دوغندنیل  لاق   " ، يتلاسر تملتسا  كنأ  نم  دب  "ال 
. لجرلا نم  برتقي 



؟" ةلاسرلا هذھ  عوضوم  امو  "

باجأ  " ، يترایس يف  ةحار  رثكأ  نوكنس  اننأ  دقتعأ  "
. دوغندنیل

هیفتك َّزھ  مث   ، كارح نود  نم  ةظحلل  لجرلا  فقو 
. قئاسلا دعقمل  يذاحملا  دعقملا  ىلإ  قلزناو 

سلجو ّةیمامألا  ةرایسلا  ةھج  لوح  دوغندنیل  رادتسا 
قئاسلا باب  كرت  ىلع  ًاصيرح   ، ةدایقلا ةلجع  فلخ 

، هدي يف  ءاوھلا  موطرخ  كرت   . هعسو ىلع  ًاحوتفم 
، هعم ةبعل  َّيأ  برجیل  نكي  مل  لجرلاف   . لسكب هب  ًابعالتم 
ودبي ال  هنأ  ىلإ  ةفاضإ  محدزملا –  ناكملا  اذھ  يف  سیل 

، ةیناودع ةدراب  ُّيأ  هنم  تدب  ول  نكل  يضايرلا –  عونلا  نم 
امك ءاوھلا  موطرخ  لامعتسا  عیطتسي  دوغندنیل  نإف 
نأ ةديدج  ةرمل  هسفن  رَّكذ  هنكل   . ةيدلجلا اصعلا  لمعتست 
هذھ مامتإب  موقیس  وھف   . رمألا اذھ  لثمل  ةرورض  ال 

. يفتخي مث  ةریغصلا  ةیلدابتلا  ةقفصلا  ةیلدابتلا  ةقفصلا 
ديدش وھو   ، ًائیش هتماقإ  ناكم  نع  فرعي  سالاو ال  نأ  مث 

. ًادبأ كلذب  يردي  هعدي  نل  هنأ  نم  دكأتلا 

سالاو هل  لاق  " ، ًایخس ًارجأ  ناكو   ، َكَرجأ َتضبق  دقل  "
". ىھتنا دق  ةبعللا  هذھ  يف  كرود  نإو   " . ءىداھ توصب 

يقبُي نأ  ىلع  ًاصيرح   ، دوغندنیل باجأ  " ، كلذ فرعأ  "
، نآلا ترص  يننأ  رمألا  يف  ام  لك   " . ًاقثاوو ًامزاح  هتوص 

دقتعأ تأدب  دقلو   ، مكتیلمع  ، ًانسح  ، نع ديزملا  فرعأ 
". يتامدخ عم  بسانتي  ام  مكنم  َضاقتأ  مل  يننأ 

". ةیلمع ّيأ  نع  ًائیش  فرعت  تنأ ال  "

سنت ال  نكل   . ًالالَح نوكي  نأ  نم  دعبأ  اذھ  نأ  فرعأ  "
؟" كلذ ركذتأ   ، كَدجو دق  ناك  نم  انأ  يننأ 



تناك  . اھلثمب تارظنلا  ّدرب  ِ ىفتكا  لب   . سالاو هبجي  مل 
، جراخلا يفو   . ًابيرقت ةقئار  لب   ، ةيدایح هھجو  تاریبعت 

ءاوھلا طغض  نأ  نلعي  امنأك  َّنر  مث   ، ُّحفي ءاوھلا  طغاض  ناك 
. هتياغ ىفوتسا  دق 

نيذلا لمعلا  قيرف  ءاضعأ  رخآ  تنك  يننأ  ىرت  تنأ  "
دقل  " . همالك ًاعباتم  دوغندنیل  لاق  " ، غنیك مروتس  نورداغي 
انتیلمع نم  انءاھتنا  الت  يذلا  عوبسألا  يف  رمألا  ثدح 

ءالؤھ لكو   . تامولعملا رخآب  كديوزتب  تمق  دقو   ، ةریغصلا
لوح نوموحي  اوأدب  ءاملعلاو  نییموكحلا  نیلوؤسملا 
ًاریبك ام  ًائیش  نأ  يف  ركفأ  نآلا  تأدب  دقو   . ناكملا

ام لك  نم  ریثكب  ربكأ  ناك   . ناكملا اذھ  يف  يرجي   ، لعفلاب
دق تنك  امب  مامتھالا  ديدش  كنأ  امبو   ، اذھل  . يلابب رطخ 
نأ نم  دب  ال  كتعامج  نأ  ينعي  رمألا  اذھ  نإف   ، مكل هتعب 
". ةزنتكمو ةقیمع  بویج  مھلو   ، دراوملا يعساو  اونوكي 

. سالاو لاق  ؟ " نذإ ثيدحلا  لآم  وھ  امو  "

نییمسرلا ال ضعب  نأ  ينعأ   " . هیتفش دوغندنیل  قعل 
ةقیقحب اوملعي  يكل  قوتلا  يديدش  اونوكي  نأ  نم  دب 

". غنیك مروتس  ةصنمب  مكمامتھا 

امنیب  ، سالاو هلأس  ؟ " انددھت كنأ  اذھ  ينعي  لھ  "
. ًايريرح ءىداھلا  هتوص  راص 

لواحأ يننإ  لقنل   . ةملكلا هذھ  لامعتسا  ديرأ  "ال 
روجألا نأ  حضاولا  نمف   . لداعتم ریغ  باسح  نازیم  حالصإ 
كیلعف  . ًابيرقت ةیفاك  نكت  مل  مكنم  اھتیضاقت  يتلا  ةیلصألا 

، تارشؤملا نع  باقنلا  فشك  نم  ّلوأ  يننأ  سنت  ّالأ 
ّيأ كلذ  لكل  سیلأ   . ةذاشلا ةرھاظلا  نع  دافأ  نم  ّلوأو 

: مكیلإ تامولعملا  كلت  لك  تلصوأ  دقو  ؟  نمث وأ  رابتعا 
اياوزلاب ةقلعتملا  تانایبلا  لكو   ، تاءارقلا لك 



لمع نع  ةجتانلا  ةيدعبلا  تاسایقلا  لك   ، تایثادحإلاو
صخشلا يننأ  امك   . ءيش لك   . رحبلا عاق  تاّسجم 

تمق دقل   . ةمھملا هذھب  مایقلا  عیطتسي  ناك  يذلا  دیحولا 
ماقرألاو تامولعملا  تيأرو   ، مكب لاصتالا  ىلإ  ةردابملاب 

". ياوس اھیلع  ٌدحأ  دعب  علَّطي  مل  يتلا 

. سالاو رَّرك  ؟ " كاوس دحأ  "ال 

نع ىتح  فرعت  نأ  كتعامج  تعاطتسا  امل  ينودب  "
مكعورشم مكيدل  دجویل  نكي  ملو   . عورشملا دوجو 

يھ يتلا  مكتادوجوم  الو  ؟  ضرتفا امبسح  صاخلا – 
". يلاحلا اھناكم  يف 

ام  " . هصیمق ةبقب  امھحسمب  أدبو  هیتراظن  سالاو  عزن 
؟" هیف ركفت  يذلا  غلبملا  وھ 

". ًافلأ نیسمخ  غلبمب  ركفأ  تنك  "

". حیحص اذھ  لھ   . دبألا ىلإ  انع  فرصتنس  اھدعبو  "

اوعمستل اودوعت  نل   " . باجيإلاب هسأرب  دوغندنیل  أموأ 
". كلذ دعب  يتوص 

جاجز عِّملي  لازي  ال  وھو  ةھرب  كلذ  يف  سالاو  رَّكف 
ىتح نیمویل  وأ  مویل  ينم  رمألا  جاتحي  فوس   " . هیتراظن

". رخآ ءاقل  نم  انل  دب  الو   . غلبملا راضحإ  نم  نكمتأ 

. دوغندنیل باجأ  " ، ةلوبقم ةرتف  يھ  نیموي  ةرتف  "
 –" سفن يف   ، انھ يقتلن  نأ  عیطتسن  "

سالاو دي  ةضبق  تقلطنا   ، نابعث ةغدلكو  ةعرسبو 
دنع دوغندنیل  مطلب  هعباصأو  هتبابس  موقتل  ىنمیلا 
مف ىوتسم  يف   ، ةیسمشلا ةریفصلا  باصعأ  ةكبش 

ءاشحأ قمع  يف  ةكرحلل  طبحم  ملأ  لعتشا   . ةدعملا



ِّيأ جارخإ  ىلع  ىوقي  نأ  نود  همف  حتف  يذلا  دوغندنیل 
ًاحفاكم مامألا  ىلإ  ىنحنا  هنم  ةدارإ  نودو   . توص
هباجح ىلع  هافك  تقبطأ  امنیب  هسافنأ  عاجرتسال 

رعش ىلع  ىنمیلا  سالاو  دي  تضبق  نآلاو   . زجاحلا
ةیشحو هینث  عم  دعقملا  لفسأ  ىلإ  هتبذجو  دوغندنیل :
نیتظحاج نینیعب  رظنيو  ّملأتي  وھو  رادتسا  يذلا  هسأرل 

 – ًانیمي مث   ، ًاراسي تفتلي  سالاو  دوغندنیل  ىأر   . نیتقِّدحم
نم هب  ماق  ام  ظحلي  مل  ًادحأ  نأ  دجیل  هیتراظن –  ًایسان 

، دوغندنیل سأر  ةورفب  ًاكسمم  لازي  ال  وھ  امنیبو   . لمع
يذاحملا بابلا  ةضبق  ىلإ  لوصولل  هعذجب  لواطت 

، ةیناث هدعقم  يف  ىوتسا  امدنعو   . هقلغي يك  قئاسلل 
. ىرخألا هدي  يف  ءاوھلا  موطرخ  لمحي  دوغندنیل  نأ  ىأر 

. سالاو لاق  " ، يلع ًائبع  يقيدص  اي  ترص  دقل  "

املاح نكل   . مالكلا عیطتسي  هنأ  دوغندنیل  دجو   ، ًاریخأ
سالاو هل  لخدأ  ثیغتسیل  ىلوألا  هسافنأ  بحس 

. هترجنح قمع  ىلإ  ءاوھلا  موطرخ 

هسفن عفر   . فنعب بثاوتي  نأو  أَّیقتي  نأ  دوغندنیل  لواح 
نم عزتنُي  هتورف  ُرعش  امیف  حبكلا  مغر  دعقملا  نع 

، ةورفلا رعش  نم  ةديدج  ةضبقب  سالاو  كسمأ   ، هروذج
موطرخلاب عفد   ، ةیشحو ةكرحبو   ، فلخلا ىلإ  ةعفدبو 

. ةیئاوھلا ةضبقلا  وحن   ، ةرشابمو ًامُدق 

ةخرص قلطأو  هترجنحو  دوغندنیل  مف  يف  مدلا  رجفنا 
موطرخلا ةضبق  سالاو  ىطعأ  كلذ  دنع  نكل   . ةرغرغتم

ةوقب موطرخلا  ةّھوف  نم  ءاوھلا  قلطناف  ؛  ةديدج ةعفد 
نكي مل  دوغندنیل  ردص  يف  ملأ  رجفنا  مث   ، ةبیھر ةیغاط 

. هلثم لَّیخت  وأ  رعش  دق  طق 
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بیجملا نوفوركیملا  ربع  ىَّود  يذلا  توصلا  ةجرد  تناك 
ةھجلا نم  ملكتملا  نأ  ول  امك   ، ًالیلق عفترم  ىوتسم  تاذ 

، قئاقد سمخ  دعب   " . مویلیھلا زاغ  ُّصتمي  ىرخألا 
ءاوھلا سبحم  لالخ  روبعلا  نيارك  روتكدلاو  تنأ  عیطتست 

ج."

دعقملا نع  هیمدق  نيارك  رتیب  حجرأ  " . دمحلا  "
يف تقولا  دَّقفتو  دَّدمت   . هیلع وفغي  ناك  يذلا  يندعملا 

. رھظلا دعب  ةعبارلا  ىلإ  ریشت  ةعاسلا  تناك   . هدي ةعاس 
هبشي ًائیش  ةأشنملا  تناك  ول  هنأ  يف  ٍّكش  يف  ناك  هنكل 
ىوس ينعت  نل  راھنلاو  لیللا  ةلوقم  نإف   ، تاصاوغلا

. لیلقلا

ةصاوغلا نم  هجورخ  ىلع  تاعاس  تس  نآلا  تضم 
ةفورعملا ةیئاوھلا  سباحملا  نم  ةھاتم  ىلإ  هلوخدو 

ءدب ذنم  هبیعك  ديربتب  موقي  ناك   . طغضلا عَّمجم  مساب 
يف ةيدایتعالا  ریغ  ةملقألا  ةرتف  لالخ  يف  هراظتنا 
هذھ لوح  لوضفلا  ديدش  ناك  دقف   ، بیبطكو  . ةأشنملا
نع وأ   ، اھنومضم نع  ةركف  يأ  هيدل  نكي  ملف  ةیلمعلا :
دق ناك  ام  لكف   . اھیف ةمدختسملا  ایجولونكتلا  ةَّیھام 
لعجت نأ  اھنأش  نم  نإ  هلوق  ىدعتي  ال  رشيآ  هب  هربخأ 
مھلعل  . ةلوھس رثكأ  ًارمأ  ةریبكلا  قامعألا  تحت  لمعلا 



ةیمك صاقنإب  يوجلا  فالغلا  ةبیكرت  ليدعتب  اوماق 
نكي امھمو   . ةردانلا تازاغلا  ضعب  ةفاضإو   ، نیجورتنلا
نم ءزجو   ، میظع ٌحتف  هنأ  حضاولا  نم  ناك  دقف   ، رمألا
اھفلغي ةمھم  ةمھملا  هذھ  تلعج  يتلا  ةيِّرسلا  رصانعلا 

. ةجردلا هذھ  ىلإ  نامتكلا 

اذھ ةطساوب  هداشرإ  يرجي  ناك   ، نیتعاس لك  يفف 
يكل  ، باجنسلا توصب  هبشأ  وھ  يذلا  ِّيفخلا  توصلا 

تارجحلا هذھ  عیمج  تناكو   . ةديدج ةرجح  ىلإ  لقتني 
تاراطإ هل   ، انوسلا ةفرغ  هبشي  عساو  بَّعكم  ةھباشتم :

يف رصحني  ناك  دیحولا  قرفلاو   . ةیندعملا ةَّرسألا  نم 
يباجنس نول  تاذ  تناك  ىلوألا  طغضلا  ةفرغف   . نوللا
ةثلاثلا امأو  ؛  ًاتھاب قرزأ  اھنول  ناكف  ةیناثلا  امأ   ، يركسع

. ءارمح تناك  دقف  ءيشلا - ضعب  بيرغ  ٌرمأ  اذھو  – 

نع ریصق  فلم  ىلع  عالطالا  نم  ءاھتنالا  دعبو 
ىضق  ، ةیئادتبالا ةرجحلا  يف  هیلع  رثع  دق  ناك  ستنالتأ 

، راودلاو نسولا  نم  تارتف  يف  اَّمإ  تقولا  ةیقب  نيارك 
رعشلا نم  تاراتخم  ىلع  يوتحي  ًادلجم  ًاحفصتم  امإو 

فرص امك   . ریكفتلا يف  ًاقرغتسم  امإو   ، هعم هبلج  دق  ناك 
ةرجحلا فقس  يف  قِّدحي  وھو  تقولا  نم  ًاریبك  ًاءزج 
ةطغاضلا هایملا  لابج  نم  لایمألا  يف  ًاركفمو   ، يندعملا

. هقوف

اھتعاطتساب ناك  يتلا  ةثراكلا  كلت  لوح  بجعي  ناك 
لوحو ؛  قمعلا اذھ  لثم  ىلإ  ستنالتأ  ةنيدم  قرغت  نأ 

يھف ال  . ًاموي ترھدزا  يتلا  ةعئاضلا  ةنيدملا  كلت  ةراضح 
الو  ، نییقینیفلا الو   ، قيرغإلا ةراضح  نوكت  نأ  نكمي 
دق يتلا  ىرخألا  تاراضحلا  نم  اھاوس  الو   ، نیيونیملا

حضوأ امبسحو   . نیخرؤملا لیضفتل  ًاقفو  اھیلع  نظلا  عقي 
ِّيأ ةفرعم  نم  نكمت  دق  دحأ  ال   ، هیلإ راشملا  فلملا 



بجعي ناك  نیكارك  نأ  عمو   . ستنالتأ ةراضح  نع  ءيش 
، ِّيصقلا لامشلا  اذھ  ىلإ  ةعقاو  ةنيدملا  هذھ  نأ  فیك 
، ةیلصألا عجارملا  يف  ىتح  هنأ  حضوي  ناك  فلملا  نإف 

نوطالفأ ىتحو   . ًاضماغ ًارمأ  ناك  يلعفلا  اھعقومف 
ةنيدملا هذھ  ناكس  لوح  هتفرعم  تناك   ، هسفن

وھ ناك  كلذ  َّلعلو   . ءيشاللا ىلإ  برقأ  اھتراضحو 
لك ةیفتخم  ىقبت  اھلعج  يذلا  نيارك –  رَّكف  ببسلا – 

. ةليوطلا ةدملا  هذھ 

مدعب هروعش  يقب   ، ةلقاثتم تاعاسلا  ترم  امنیبو 
لك نإ  ذإ   . لالحمضإلاو عجارتلا  ىلع  ًایصع  قيدصتلا 

ءایشألا هذھ  لوصح  ببسل  سیل   . ًایبئاجع ادب  ءيش 
نأ ببسل  سیلو   ، بسحف ةقئاف  ةعرسب  ًاعیمج 
لب  ، طقف سافنألا  رھبي  ام  ةیمھألا  نم  هل  ناك  عورشملا 
هذھ ىلع  ًاریثك  زیكرتلا  أشي  ملو   . تاذلاب وھ  هودارأ  مھنأل 
ٍقثاو ریغ  يقب  هنأ  يھ  ةقیقحلا  نأ  الإ   ، رشيآ عم  ةطقنلا 
نود  ، وھ هتامدخ  نوسمتلي  مھلعج  يذلا  ببسلا  نم 
لقح وھ  مدلا  ضارمأ  ملع  نكي  مل  ءيش  لك  دعبف   . هاوس

هصاصتخا لقح  مومسلا  ملع  نكي  مل  املثم   ، هصاصتخا
طباضك مأ   ، بیبطك نإ   ، دِّرفتم لكشب  لھؤم  تنأ   " . ًاضيأ

لاق دق  رشيآ  ناك  " ، ءالتبإلا اذھ  ةجلاعم  لجأ  نم   ، قباس
يتلا تابارطضالاب  ةربخلا  قیمع  ناك  هنأ  حیحص   . هل

، ءاملا تحت  ةعقاو  ةئیب  يف  نوشیعي  نيذلا  كئلوأ  باتنت 
كالتماب ءاعدإلا  مھنكمي  نمم  نورخآ  ءابطأ  دجوي  نكل 

. اھتاذ ةربخلا  هذھ 

عوقولا نم  هل  دب  الف   . هیفتك َّزھ  مث  ةديدج  ةرم  ىَّطمت 
ّنإ مث   . ليوطب سیل  تقو  يف  يقیقحلا  ببسلا  ىلع 
نآلا هدوجو  نأل   ، يقیقح ریثأت  اھل  دعي  مل  ةلأسملا  هذھ 
ةبيرغلا ءایشألا  ددعل  لھذ  دقو   . ةقفوم ّظح  ٍ ةبرض  وھ  انھ 



ىتح اھجارختسا  َّمتو   ، ناسنإلا دي  اھتجتنأ  يتلا  ةعئارلا 
نوكي دق  يتلا  رارسألا  ةرثكلو   ، ضرألا نطاب  نم  نآلا 

. ديدج نم  اھفاشتكا  دیعأ  دق  نآلا 

يف ةَّوك  اھدعب  تحتفنا   ، ةیلاع ةلصلص  عمس  مث 
ىلإ ءاوھلا  سبحم  لالخ  نم  لخدأ  ًافطل   " . َّيصقلا رادجلا 

. توصلا هادان  " ، اھفلخ عقي  يذلا  زیلھدلا 

رمم يف  هسفن  دجوف   ، توصلا هب  هرمأ  ام  نيارك  لعف 
، ًامدق نيرشع  يلاوح  هلوط  غلبي  رونلا  تفاخ  يناوطسأ 
. هتياھن ىصقأ  يف  ةقلغم  ةَّوك  ىلإ  ًاضيأ  يضفي  وھو 
: هفلخ تاب  يذلا  سبحملا  ًادّدجم  لفقأ   . ًارظتنم فقوت 

ءاوھلل هعافدنا  ةمث  ناك   . ًاضيأ ةیلاع  ةلصلص  هل  ناكف 
نيارك ينذأ  تلعج  ةجرد  ىلإ  ةَّيوق  تناكو   ، براھلا

، رمألا ةياھن  يف  مث   . هناملؤت اتتاب  امك   ، نارجفنت ناداكت 
فقو  . رفصأ ءوض  اھنم  قفدتو  ةیمامألا  ةَّوكلا  تحتفنا 
ةلاھ لكشي  هنأك  هلوح  رونلا  ودبي   ، زیلھدلا يف  صخش 
ىلإ رمملا  نم  نيارك  جرخف  ًابِّحرم  هدي  صخشلا  َّدم   . هل
يذلا هجولا  نأ  نیبتو   . هءارو عقت  يتلا  ةرجحلا  لخاد 

. رشيآ دراواھ  هجو  وھ  هل  مستبي 

ةحفاصم يف  هدي  ًالوانتم  رشيآ  لاق  نيارك "! روتكد  "
". ةأشنملا يف  كب  ًالھأ   " . ةراح

ول امك  رعشأ  يننأ  عم   " . نيارك باجأ   " ، كل ًاركش  "
". ةرتف ذنم  انھ  ةدوجوم  يننأ 

انمامتھا ىلع  ظفاحن  انیقب  دقل   " . رشيآ مستبا 
طغضلا تارجح  يف   . يد  . يف  . يد ةزھجأ  بیكرتب 

. ملقأتلا ةیلمعل  مزاللا  تقولا  ةیضمت  يف  ةدعاسملل 
ىلإ نیفظوملاب  ةئیلم  ةطحملا  تراص  دقو   ، نآلا نكلو 
فیك نكل   . كلذل ةجاح  يأ  ودبي  دعي  مل   ، دودحلا ىصقأ 



؟" لاح لك  يف  ةءارقلل  ةًّدعملا  ةداملا  َتدجو 

 –" متفشتكا ًالعف  لھ   . ةلوقعم ریغ  اھنإ 

ىلإ هعبصإ  عفرب  لاؤسلا  لامكإ  لھمتسا  رشيآ  نكل 
نإ  " . ةيرمآت ةماستبا  نيارك  ًایطعمو   ، هنیعب ًازماغ   . هفنأ
ُّرمي دق  امم  قيدصتلا  ىلع  ءاصعتسا  رثكأ  يھ  ةقیقحلا 

. ًالوأ يتأت  نأ  ىلوألا  ءایشألا  ىلع  نكل   . كلایخ يف 
، ةليوط تناك  دقل   . كِّرقتسم ناكم  ىلع  نآلا  كُلدأ  ينعد 

". كشاعتنا ةداعتسا  يف  بغرت  كنأ  نم  قثاو  ينإو 

. هبئاقح ىدحإ  هنع  ذخأي  نأب  رشيآل  نيارك  حمس 
". ةَملقألا ةیلمع  نع  ديزملا  ةفرعم  ديرأ  "

لھ  . رتیب اي  قيرطلا  هذھ  كلسأ   . عبطلاب  ، عبطلاب "
ةفلكلا عفر  يتعاطتساب  ناك  اذإ  امع  كلاؤسب  ًالبق  تمق 

. ىرخأ ةماستباب  همامأ  ریسلا  عبات  مث  ؟ ". اننیب

، عبرم ناكم  يف  اناك  دقل   . لوضفب هلوح  نيارك  رظن 
ةغبصب ةبَّضخم  كیبابشو  ضفخنم  فقس  هل  قاور 
فلخو  . ًاضيأ ةلباقملا  ناردجلا  ِرّنزت  ةغیصلا  هذھو   ، ةيدامر
مُّكحت ةدحو  ىلإ  ناینقت  سلج  كیبابشلا  هذھ  دحأ 

. ةیحتلا امھدحأ  هیلع  ىقلأ  دقو   . هیلإ نیقدحم  ةینورتكلإ 

ةقبطلا ىلإ  ضیبأ  رمم  امھداق   ، قاورلا ةياھن  يفو 
اذھ وحن  هجتا  دق  رشيآ  ناكو   . ةأشنملا نم  امھولعت  يتلا 
نيارك عرسأ  دقو   ، هفتك نم  ةبیقحلا  ىلدتت  امیف  رمملا 
نكت مل  اھنكل   ، عبطلاب ةقیض  ةعاقلا  تناك   . هوذح وذحي 
تءاجف ةءاضإلا  اَّمأ   . ًابيرقت هعقوت  يذلا  ردقلاب  ةروشحم 

، عطاسو ءىفاد  انھ  ءوضلاف  ًاضيأ : تاعقوتلل  ةفلاخم 
ةیساقلا تاصاوغلا  ةءاضإ  نع  ًامامت  فلتخي  وھو 

ةأجافم هرودب  ناك  دقف   ، ُّوجلا اَّمأ   . ةيرولفلا حیباصملاب 



ةحئار ةمث  ناكو   . ةفیطل ةجردب  بطرو  ءىفاد  وھف   ، ىرخأ
ديدحت نيارك  عطتسي  ملو   ، ُّمشت داكت  ال  ءاوھلا  يف 
لءاست دقو   . ةیساحن ةیندعم  ةحئار  اھلعل  ذإ  اھتیھام :

ایجولونكتب ةلص  تاذ  ةحئارلا  هذھ  تناك  اذإ  امع  نيارك 
. ةأشنملا يف  مدختسُت  يتلا  ءاوھلا  فییكت 

، ةقلغملا باوبألا  نم  ديدعلا  مامأ  امھقيرط  يف  اَّرم 
ناك  . رمملا نول  نأش  كلذ  يف  اھنأش   ، ءاضیب تناكو 

نيوانعو باقلأ  اھضعبو   ، ٍدارفأ ءامسأ  لمحي  اھضعب 
ةعطق نم  ًاّيز  سبلي  باش  لماع  امھل  حتف   . ةرصتخم
باشلا أموأ   . هاغلب امدنع  باوبألا  هذھ  نم  ًاباب   ، ةدحاو

لفق مث  نيارك  ىلإ  بارغتساب  رظنو   ، رشيآ ىلإ  هسأرب 
، ةفرغلا لخاد  يف  نيارك  قدح   . قاورلا هاجتا  يف  ًاعجار 
ىلع ةعوضوملا  نیبروتلا  تارفشب  ةئیلم  اھنأ  دجوو 
. تاكبشلا ةزھجأ  نم  ةریغص  ةباغ  ىلإ  ةفاضإ   ، ففرألا

ةیلطم نكت  مل  باوبألاو  ناردجلا  نأ  نيارك  نقيأ 
طیلخ نم  ةعونصم  اھنأ  لب   . ءيش لك  دعب  ضیبألا  نوللاب 

: اھب ةطیحملا  ةئیبلا  نول  ذخأت  اھنأ  ادب  ثیحب  داوملا  نم 
يف رشتنملا  ءوضلا  نول  ذخأت  اھنإف  ةلاحلا  هذھ  يفو 
ىلع سكعنملا  هلایخ  ىري  نأ  هتعاطتساب  ناكو   . رمملا

. ينیتالبلا نوللا  نم  فیط  عم   ، بابلا

. لأس ؟ " ةداملا هذھ  يھ  ام  "

، ةفیفخ يھف   . ًاثيدح ةرَّوطملا  طئالخلا  ىدحإ  اھنإ  "
". يدایتعا ریغ  لكشب  ةنیتمو   ، ةلعافتم ریغو 

. ًاراسي رشيآ  رادتساف   ، تاعطاقتلا دحأ  دنع  اولصو 
ریبك نأ  نيارك  ضرتفا   ، ةيدابلا هتئیھ  ىلع  ًادامتعاو 
نوكي نأ  بجي  تاطیحملل  ةینطولا  ةلاكولا  يف  ءاملعلا 

نم ناك  هنكل   . هرمع نم  سداسلا  دقعلا  رخاوأ  يف 



رشيآ ناك   . تاونس رشعب  ادب  امم  رغصأ  هنأ  يلجلا 
ةلیقثلا نيارك  ةبیقح  لمحي  وھ  امیف   ، ةعرسب يشمي 

، ةيویحو ةحص  نم  هیلع  ودبي  ام  لك  مغرو   . ةغراف اھنأكو 
ىلإ ىرسیلا  هعارذ  ماودلا  ىلع  يوطي  ناك  هنأ  الإ 
يھ ةأشنملا  نم  ایلعلا  تاقبطلا  هذھ  : " لاقو  ، هبناج

، عجاھملاو بتاكملا  نم  بنارألا ) ةیبرت  ناكم   ) ةبنرم
لوأل هھاجتا  نع  ءرملا  هیف  هیتي  ًاناكم  نوكت  دق  يھو 
امف  ، ةرم انھ  عایضلاب  َترعش  نأو  لصح  ولف  " . ةلھو

ةتبثملا ةیطیطختلا  موسرلا  ىلإ  عوجرلا  ىوس  كیلع 
". تاعطاقتلا دنع 

نع ديزملا  ملعتي  يكل  رابطصالا  لیلق  نيارك  ناك 
، اھسفن بیقنتلاو  رفحلا  ةیلمع  نع  امك   ، ةیبطلا لئاسملا 
. رشيآ ىلإ  رومألا  هذھ  مودق  بیترت  كرت  ىلع  مزع  هنكل 

. هل لاق  " ، ةأشنملا هذھ  نع  ديزملا  ينربخأ  "

لك لوط  غلبيو   ، ةقبط ةرشع  يتنثا  ىلإ  عفترت  اھنإ  "
اَّمأ  . لامكلاو مامتلاب  ًارتم  نینامثو  ةئم  اھعالضأ  نم  علض 
ةبق ةمث  نأ  امك   ، طیحملا عاق  يف  ةسورغمف  اھتدعاق 

". اھقوف ةبوصنم  مویناتیتلا  نم   ، اھیمحت

ةعئار قحب  اھنإ   . يلوزن ءانثأ  ةَّبقلا  تدھاش  دق  تنك  "
". ةسدنھلا عئاور  نم 

نآلا اھیف  نحن  يتلا  ةأشنملا  هذھف   . ًالعف كلذكل  اھنإ  "
اَّمأ  . هفدص لخاد  ءایبول  ةبح  اھنأك  اھلخاد  يف  عبقت 
ةبقلاف  . لماكلاب ةطوغضم  يھف  امھنیب  ةیقابلا  ةحاسملا 
ندعملا نم  نیتقبط  نانِّوكي   ، اھتاذ ةأشنملا  هذھ  فالغو 

نم صاخ  ٍعون  نم  ناتنوكم  امھنأ  امك   . طیحملا نیبو  اننیب 
نم نیتقبط  نانِّوكي   ، اھتاذ ةأشنملا  هذھ  فالغف   ، نداعملا
ٍعون نم  ناتنوكم  امنھأ  امك   . طیحملا نیبو  اننیب  ندعملا 



نم عونصم  ةأشنملا  هذھ  فالغف   ، نداعملا نم  صاخ 
مدختسملا ذالوفلا  نم  ثيدح  عون  يھو   ،HY250 ةدام

دض ةبالص  اھل  ةدام   ، ةیئاضفلا تابكرملا  ةعانص  يف 
مدق لك  يف  دنواب  فلأ  نيرشع  ىلع  ديزت  راسكنالا 
يك ةئامثالث  لدعم  يف  عقت  ةنورم  ةَّوق  اھلو   ، عبرم

". يآ . سأ .

مَّرخم ةبقلل  يجراخلا  طیحملا  نأ  ُتظح  ال  دقل  "
يھ ام  " . نيارك لاق  " . لخادلا بوص  هجتت  ةیقفأ  بیبانأب 

اھنم ؟" ةياغلا 

عقي  ، امھنم نانثإ  ةمث   . طغضلا قَمْرب  ينعت  كنأ  َّدب  "ال 
. رمألا ةقیقح  يف  ةأشنملا  يبناج  نم  ٍّلك  ىلع  امھدحأ 
نأ َّدب  ، ال  قامعألا هذھ  لثم  دنع  ءاملا  طغض  ىلإ  رظنلابف 

لكشت ال  ةَّبقلا  نألو   . َّيوركلا لكشلا  وھ  َلثمألا  لكشلا 
نیحوتفملا نیبوبنألا  نيذھ  نإف   ، طقف ةرك  فصن  ىوس 
ةظفاحملا ةیلمع  يف  نادعاسي   ، طیحملا هایم  ىلع 

هسفن يف  تقولا  يف  امھنأ  امك   . طغضلا نزاوت  ىلع 
سوؤرلا نأ  َّكش  الو   . ةبقلا ىلإ  ةأشنملا  نایسري 
كءاطعإ عیطتست  دق  عباسلا  حطسلا  ىلع  ةرسادلا 

". لیصافتلا نم  ديزملا 

َّرمملا هبشي   ، نآلا هیف  ناَّرمي  يذلا  يناثلا  رمملا  ناك 
ددع هلو   ، لباوكلاو بیبانالا  هیف  كباشتت  ٌفقس  لوألا :
تاملك اھیلع  تاعقر  لمحت  يتلا  باوبألا  نم  ریبك 
بيرغ مسج  دوجو  تظحال  دق  تنك  يننأ  امك   " . ةرفشم

"، ًامدق نیثالثب  اھقوف  ولعي  امبر   ، ةبقلا ةمق  ىلإ  تبثم 
. نيارك لاق 

ول امیف   . ئراوطلا دنع  برھلل  ةّصضخم  ةنیفس  اّھنإ  "
وھو رشيآ  كحض  " – . سباقلا بحسب  ًاضَرع  مھدحأ  ماق 



. ةيدعُم ةسلس  ةكحض  هتكحض  تناكو  اذھ –  لوقي 

ةبقلا هذھف   . لاؤسلا نم  يل  دب  ال  نكل   ، فسآ
دق نوكت  نأ  نم  دب  الو   . ًادبأ ةریغصب  تسیل  انب  ةطیحملا 

ةیبنجألا ؟" لودلا  ضعب  ةيرشح  تراثأ 

تامولعم ةلمح  ثبب  انمق  اننإف  كلذلو   ، عبطلاب "
اذھ يف  يرجي  يذلا  ليدبلا  يرسلا  ثحبلا  لوح  ةِلّلضم 
ةیلمع ىلع  نوفكاع  اننأ  نودقتعي  مھنإ   . عقوملا

وأ ةیسورلا  تاصاوغلا  عنمي  مل  كلذ  نكل   . جارختسا
. عبطلاب  ، راوجلا يف  تالوجلا  ضعبب  مایقلا  نم  ةینیصلا 

عاونأ لكب  ةيركسعلا  انتیماحل  ةداع  ببستي  يذلا  رمألا 
". رعذلاو قلقلا 

ٍحسم طاقتلال  حلاص  ٌزاھج  هبرق  بِصُن  بابب  اَّرم  مث 
نم ناسراح  هیبناج  ىلإ  فقو  امك   ، نیعلا ةیكبشل 
نأ نيارك  أشي  مل   . هتیقدنب امھنم  لك  بناجب  ةيرحبلا 
. حرش يأ  ءاطعإب  عربتي  مل  رشيآ  نأ  امك   ، ىأر اَّمع  لأسي 

رشيآ عبات  " ، ةرشع ةیناثلا  ةقبطلا  يف  نآلا  نحن  "
مدقت يتلا  معدلا  تامدخل  ناكم  بلاغلا  ىلع  وھو   . هلوق
ةرشع ةيداحلا  ناتقبطلا  امأ   . ةأشنملا ءاحنأ  يقابل 

امب  ، مقاطلا نكس  ِّراقم  ىلع  نايوتحت  امھف   ، ةرشاعلاو
مانت فوسف   ، تنأ اَّمأ   . ةضايرلاو ةیفرتلا  عَّمجم  كلذ  يف 
كانلعج دقلو   . ةّتقوم ةروصب  ةرشاعلا  ةقبطلا  يف 
ةحصلا لوؤسم   ، هیبروك هیجور  عم  دحاو  ماَّمحب  كرتشت 
تارود يف  كراشتت  ةمانملا  فرغ  مظعم  نإ   . ةیسفنلا

. ةزيزع انھ  تاحاسملا  نأ  مك  لَّیختت  نأ  كنكميو   ، ةایملا
انیلإ يتأت  تنأ  اھو   . انتجاح مقاطلا  ديدع  نم  انغلب  دقلو 

". نابسحلا يف  نكت  مل  ةفاضإك 

ةقبطلا  " . ٍّرز ىلع  طغض  مث  ٍدعصم  مامأ  فقوت 



 – يبطلا حانجلاف   . مقاطلا دادمإ  ةقطنم  يھ  ةعساتلا 
ةقبطلا امأ   . ًاضيأ اھیف  عقي  كلمع –  رقم  نوكیس  ثیح 
تآشنمو ةيرادإلا  بتاكملا  ىلع  يوتحتف   ، ةنماثلا

". ثحبلا

ِسمھ توص  كلذ  يلي  نأ  لبق  فیفخ  ٌعرق  عمُس 
نيارك ىلإ  رشيآ  راشأ   . دعصملا باب  يتفرد  حاتفنا 

. هعبت نأ  ثبل  ام  مث  لوخدلاب 

يتلا اھتاذ  ةبيرغلا  ةداملا  نم  ًاعونصم  دعصملا  ناك 
ىلع ةمَّقرم  ریغ  حیتافم  ةتس  ةمث  ناكو   . رمملا اھنم  عنص 
نم ثلاثلا  حاتفملا  ىلع  رشيآ  طغض  حیتافملا : ةحول 

. ًالوزن كرحتلاب  دعصملا  أدبف   ، ىلعألا

؟ نآلا " انأ  نيأ  "

ةصصخملا ةقبطلا  يھ  ةعباسلا  ةقبطلا   . معن هآ .. 
نم ةیملعلا  تاربتخملاو  بوساحلا  زكارم  هیفو   . مولعلل

". عونو فصو  لك 

". لوقعم ریغ  ءيش   " . ًالئاق هسأر  نيارك  َّزھ 
ةأشنملا هذھ  نأ  ول  امك  ًارختفم  هتماقب  رشيآ  بصتنا 

دقل  " . ةموكحلا نم  هيدل  ةعيدو  ال   ، صاخلا هكلم  يھ 
. كسفنب هفاشتكاب  موقتل  ءيشو  ءيش  ةئم  كل  ُتكرت 

تابجوب ةصصختم  خباطم  اھمدخت  ماعط  تاعاق  دجت  انھف 
تاعاقلا هذھ  نم  ٌّتس   . خبطلا عاونأ  نم  ةفلتخم 

ِّلكب صخش  ةئامعبرأ  ىلع  ديزي  ام  ةفاضتسا  عیطتسي 
ىلع  ، ةریغص ةنيدم  نطقن   ، رتیب اي   ، ًایئدبم نحنف   . ةحار
نیعألا نع  ًادیعب   ، طیحملا حطس  تحت  نیلیم  قمع 

". ةیلوضفلا

دھشتسا ؟ " انلذعي ٌلذاع  ال  ثیح  طیحملا  بلق  يف   "



. رعشلا نم  تیبب  نيارك 

ىلع تمسترا  امیف   ، لوضفو ةبارغب  هبوص  رشيآ  رظن 
رعاشلا نم  ذوخأم  تیبلا  اذھ   " . ةماستبا فصن  هّایحم 

؟" كلذك سیلأ   ، لیفرام وردنأ 

 ’ هناويد نم  هنإ  لجأ   " . باجيالاب هسأر  نيارك  َّزھ 
’" ادومریب

". رعشلل ةقاَّوذ  كنإ  يل  لقت  "ال 

ةداعلا كلت  ُتبستكا  دقل   . رخآل تقو  نم  رعشلا  أرقأ  "
". ةَّيرِّسلا يتصیقن  اھنإ   . ءاملا حطس  تحت  يلمع  لالخ 

هتدَّدخ يذلا  رشيآ  هجو  ىلع  ةماستبالا  قاطن  عسَّتا 
". رمألا ىھتناو  يبلق  َتلخد  دقل  رتیب   " . حايرلا

باوبألا تحتفناو   ، ةديدج ةرم  دعصملا  سرج  َّنر 
. ةكرح رثكأو   ، هاوس نم  ُضرعأ  ديدج  رمم  ىلع  ةیفلخلا 

نسح ىدم  نم  لھُذو   ، ةلماش هرظن  نيارك  ىقلأ 
. مقاطلا دارفأ  ةشیعم  نكامأ  هیلع  تدب  يذلا  قیسنتلا 

ناردجلا ىلعو   ، قینألا داجسلاب  ةشورفم  ضرألاف 
، ةعيدب ةیتيز  تاحول  تِقّلُع   ، ناردجلا قروب  ةَّوسكملا 
غلاب قدنف  وھب  يف  هنأكو  رعش   . ةرخاف تاراطإ  نمض 
ةسبلأ يف  امھب  نورمي  سانلا  ناك   . ةمظعلاو هافرلا 

. ءاضیبلا ربتخملا  فطاعم  يف  امك   ، ةدَّحوملا لمعلا 
ىلع تِقّلُع  ةیصخش  فيرعت  ةقاطب  دحاو  لك  ىلعو 

. هصیمق بیج  قوف  وأ  هتقاي 

. همالك رشيآ  عبات  " ، ةیسدنھ ةفحت  ةأشنملا  هذھ  نإ  "
يأ يفو   . اھلامعتساب موقن  اننوك  ًادج  نوظوظحم  نحنو  "
يأ كيدل  لھ   . ةرشاعلا ةقبطلا  يھ  هذھ  نإف   ، لاح

كتماقإ ؟" ناكم  ىلع  كَّلدأ  نأ  لبق  لاؤس 



يتنثإ ةمث  نأ  ًاقباس  يل  َتلق  دقل   . طقف دحاو  لاؤس  "
امك  . طقف اھنم  ٍّتس  نع  يل  َتحرش  كنكل   . ةقبط ةرشع 
ةتس ىوس  هحیتافم  ةحول  لمحت  ال  دعصملا  اذھ  نأ 

". دعصملا يف  حیتافملا  ةحول  ىلإ  نيارك  راشأ  " . رارزأ
تاقبطلا ؟" ةیقب  لاح  نوكي  اذامف 

ىلفسلا ُّتسلا  تاقبطلا   " . ًالیلق رشيآ  دَّدرت  هآ ." "
". ةَّيرس تاقبطك  ةفَّنصم  تاقبط  يھ 

ةَّيرس ؟" "

. ًاباجيإ هسأرب  رشيآ  أموأ 

تاقبطلا ؟" كلت  يف  يرجي  اذام  اذھ ؟  َمل   ، نكلو "

. كربخأ نأ  عیطتسأ  ول  ّدوب  يِ ناك   ، رتیب اي  فسآ  "
". كلذ عیطتسأ  يننكل ال 

َمل ال ؟"  . كلذ مھفأ  "ال 

ةماستبا هئاطعإب  ىفتكا  لب   . بجي مل  رشيآ  نكل 
رخآلا اھفصنو   ، ٌّمغ ةماستبالا  فصن  ناك  ىرخأ : ةضيرع 

. رمآتو ٌركم 
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نيارك ترَّكذ  دق  ةأشنملا  يف  نكسلا  ةحنجأ  تناك  اذإ 
هل تدب  دق  ةعساتلا  ةقبطلا  نإف   ، رخاف مخف  قدنفب 

. ةیحایس باكر  ةرخاب  تامیس  لمحت 

ّضنيو دِ َّمحتسي  يكل  ةعاس  هلھمأ  دق  رشيآ  ناك 
حانجلا ىلإ  هبحطصي  يك  هیلإ  دوعي  نأ  لبق   ، هبایث

نم كءالمز  لباقت  يكل  كل  تقولا  ءاج  " . يبطلا
دق ناك   ، امھقيرط يفو   . ًاحزامم هل  لاق  " ، انھ نیلقتعملا 
تحت عقت  يتلا  ةقبطلا  ىلع  ةریصق  ةلوج  يف  هذخأ 

: ًایمسر ىعدت  ةقبط   ، ةرشابم اھیف  مانیس  يتلا  ةقبطلا 
. مقاطلا معد  حانج 

نأ ىوس  هنأش  نم  نكي  مل  مقاطلا  معد  حانج  نكل 
حرسم مامأ  ًایشام   ، رشيآ همدقت   . ةعساتلا ةقبطلاب  يرزي 
ةءولمم ةیمقر  ةبتكم  مامأ  امك   ، دعقِم ةئمل  عستي 
ةكرحلاب ّصغت  ةحاب  ىلإ  هدوقي  نأ  لبق  كلذو   ، لماكلاب

يبناج ىھقم  نم  ءودھب  باسنت  ىقیسوملاف   . طاشنلاو
نيارك ظحال   ، ةحابلا فرط  ىصقأ  يفو   . منمنمو ریغص 
ءارضخ ةحاو  هبرقبو   ، ازتیبلاب صصختم  معطم  دوجو 

ال ةینف  ةقيرطب  ًابَّترم  ناك  ءيش  لكو   . دعاقملاب ةطاحم 
نكامألا باھرب  ًاساسحإ  الو   ، مكارتلاب ًاعابطنا  كرتت 

. ةقیضلا



نم ديرف  میمصت  لعفلاب  اھل   ، ةرشاعلا ةقبطلا  "
نم نَّوكتت  ساسألا  يف  يھف   " . رشيآ لاق  " ، هعون
ىلع مھدحأ  قلطأ  دقو   ، نيدماعتم نیضيرع  نيرمم 

 ". زمياتلا ةحاس  بقل ’"  امھعطاقت  ةطقن 

". رظنلل تفلم  ءيش  "

ةغبصمو  ، ةددعتملا مالعإلا  لئاسو  ةدقع  نإ  "
. يب ـ " لا نأ  امك   . هاجتالا اذھ  رخآ  يف  امھ   ، سبالملا

نزخم ةھجاو  ىلإ  رشيآ  راشأ  انھو  كانھ  دجوي  سكأ "
ةطحم درجم  ال   ، ریبك يراجت  نزخم  ةھجاوب  هبشأ  تدب 

. قيرفلا ءاضعأو  نیيركسعلل  تاجاحلا  عیبت  نيومت 

، نیلماعلا نم  ةریغصلا  رمُّزلا  يف  نيارك  قَّدح 
، نورماستي مھعیمجو  بوص : لك  نم  هلوح  نيدوجوملا 

مھضعب ناك  امك   ، ةریغص دضانم  ىلإ  ةوھقلا  نوفشتريو 
مھ نولیلقو   . لومحملا هبوساح  ىلع  عبطي  وأ   ، ًاباتك أرقي 
يف ةیبلاغلا  تناكو   ، يركسعلا َّيزلا  نودتري  اوناك  نيذلا 
يف رطخي  ال  ًائیش  ودبیل  هنإف  ؛  هسأر  َّزھ   . ربتخملا بایث 

ةمكارتم لایمأ  سانلا  ءالؤھ  سوؤر  قوف  نوكي  نأ  لاب 
. رحبلا هاومأ  نم 

ًائیش اونب  دق  نیيركسعلا  نأ  قِّدصأ  نأ  يلع  بعصي  "
. لاق " ، اذھك

نوكي نأ  يف  ُّكشأ   " . ةضيرع ةماستبا  رشيآ  مستبا 
. اذھك ٌرمأ  مھلاب  يف  رطخ  دق  نییلصألا  عورشملا  ومِّمصم 

قرغتسي فوس  عورشملا  اذھ  نأ  ركذتت  نأ  كیلع  نكل 
يف ىوس  ًاحورطم  ًارایخ  تسیل  ةرداغملاو   . رھشأ ةعضب 
مظعم نإف   ، تنأ كفالخبو   . ةردان ةيرارطضا  تالاح 
لمعلا يف  ةقباس  ةبرجت  مھل  نكي  مل  انھ  نیلماعلا 

ىلع نيداتعم  ریغ  انؤاملعو   . تاصاوغلا يف  ةایحلاو 



. باوبأ الو  ذفاون  هل  سیل  يذالوف  قودنص  طسو  شیعلا 
انھ ةایحلا  لعجن  يكل  اندھج  ىراصق  لذبن  اننإف   ، اذھل

". نكمم ردق  ربكأ  ىلإ  ةریسي 

قبعت ًاثيدح  نوحطملا  نبلا  ةحئار  نيارك  قشنتسا 
. لعفلاب ةنكمم  ودبت  انھ  ةایحلا  نأ  رَّرقف   ، ىھقملا نم 

ٍضرع ةحول  دوجو  ظحال   ، ریغص ّهزنتم  ىصقأ  يفو 
اھعالضأ نم  لك  لوط  غلبي  امبر   ، ًایبسن ةریبك   ، ةحطسم
ةعومجم اھمامأ  تَّفص  دقو   . مادقأ ةرشع  ءاھز  ةعبرألا 
ةقیقحلا يف  اھنأ  ظحال   ، رظنلا نعمأ  امدنعو   . دعاقملا نم 
اھضعب ةدَّضنم   ، ةریغصلا ضرعلا  تاشاش  نم  ةعومجم 

. ةدحاو ودبت  ةشاش  اھنم  لَّكشتت  يكل  ضعب  بناج  ىلإ 
دقو  . ةدحاو ةبَّكرم  ةروص  يف  اھروص  عیمج  عمتجت  امك 

طیحملا قامعأ  سكعت  ةمتاق  ةعّمجملا  ةروصلا  هذھ  تدب 
ىلإ يمتنت  اھنأك  كامسأ  اھیف  تدب  دقو   ، ةنكادلا ءارضخلا 

، سیلكنحلا كامسأ  نمف   . اھیف فوطت   ، انملاع ریغ  ملاع 
ةیمالھلا كامسألا  ىلإ   ، ةبيرغ تالیكشتب  ةعمجتملا 

نرقو نولابلا  لكش  اھل  يتلا  كامسألا  ىلإ   ، ةقالمعلا
دقو  . اھنم لك  سار  قوف  ءيضم  دحاو  راعشتسا 

، فانصألا هذھ  ضعب  ىلع  فرعتي  نأ  نيارك  عاطتسا 
، قامعألا ّصش  ةكمسو   ، بلخملا تاذ  ةكمسلا  اھنمو :

. ةیناوعفألا ةكمسلاو 

. لأس جراخلا ؟ " يف  دھشملا  ةقیقح  يھ  هذھ  لھ  "

ةزَّكرم  ، ةدیعب اریماك  ربع  يتأت  رظانم  اھنإ   ، لجأ "
. ریغصلا عبرملا  لوح  هعارذب  رشيآ  راشأ  " . ةبقلا جراخ 
، انھ مھغارف  تاعاس  نوضمي  نیلماعلا  نم  ریثك 
، ةیلعافتلا مالفألا  نیبقارم  وأ   ، ةبتكملا يف  نیِّمجتسم 

زكرملا نأ  امك   . هجوألا ددعتملا  مالعإلا  ةدقع  يف 



نأ كیلع  ًاریبك : ًالابقإ  دجي  ةرشاعلا  ةقبطلا  يف  ِّيضايرلا 
كنإ كلذك   . قحال تقو  يف  هیلع  كَّلدأ  يكل  ينِرّكذت 

". كِدلج تحت  ٍةقاقر  ِسرغ  ىلإ  جاتحت 

؟" ٍةقاقر سرغ  "

. يد  . يآ . فأ . رآ ّفرعتلا  ةقاقرب  كَمِسن  نأ  انیلع  "
" ةینورتكلالا

لھ ؟  يويدارلا  ّددرتلا  ةطساوب  ّفرعتلا  ينعت  لھ  "
؟" يرورض رمأ  اذھ 

". دقتعأ امبسح   ، نامألا ةديدش  ةلیسو  اھنإ  "

. ًاحزام هبش  نيارك  لأس  ؟ " ةملؤم يھ  لھ  "

ةَّبح مجح  زواجتي  ال  ةقاقرلا  مجح  نإ  " . رشيآ كحض 
حانجلا ىلإ  بھذن  نآلا  انعد   . دلجلا تحت  عرزُت  يھو   . ّزرألا

نم قيرطلا   . انراظتنا يف  هیجورو  لاشیم  نأل   ، يبطلا
هدي ًالمعتسم   ، رشيآ راشأو   . رمملا ةياھن  يف   ، انھ
دعبو  ، ةياھنلا يفو   . ةعساولا تارمملا  دحأ  ىلإ  ىنمیلا 
نم ىرخأ  ةنيزد  فصنو   ، ىھقملاو رجتملا  مامأ  رورملا 

باوبألا نم  ةجودزم  ةعومجم  نيارك  ظحال   ، لخادملا
نم ٌتاراش  اھیلع  تمسُر  يتلا  ةاّشغملا  ةیجاجزلا 

. ءارمحلا تاّبلصملا 

لعج ىلع  رباثي  رشيآ  نأ  نيارك  ظحال   ، ةیناث ةرمو 
يناعت لھ  " . سباي لكشب  هبناجب  ةقصال  ىرسیلا  هعارذ 
ناقشي امھ  امنیب  هلأس  ؟ " كعارذ  يف  ةلكشم  نم 

. رمملا ربع  امھقيرط 

اذھ يف  ةيومدلا  ةیعوألا  ةيورت  يف  ٌصقن  هنإ  "
. رشيآ باجأ  " ، ىلعألا فرطلا 



". ةديدش اھمالآ  لھو   " . نيارك مَّھجت 

". ًالیلق ًاِھّبنتم  نوكأ  نأ  ىلإ  طقف  جاتحأ   ، ًادبأ  ، ًادبأ "

هذھ تأدب  ىتم  ذنم   . دقتعأ امبسح  لعفت  ًانسح  "
؟" ةلاحلا

ةروتكدلا ينتعضو  دقل   . لیلقب ةنس  نم  رثكأ  ذنم  "
يننأ امك   ، نيداموكلا نم  ةمظتنم  ةعرج  ىلع  بوشیب 
بعالم نم  ةعومجم  انيدل   . ةمظتنم ةیضاير  نيرامتب  موقأ 
ةجھلب رشيآ  لاق  " . يضايرلا عَّمجملا  نمض  شاوكسإلا 

هَّنأ نم  نيارك  رَّكف   . ثيدحلا عوضوم  رییغت  ًالواحم  ةبخاص 
نأ لمتحملا  نم  ناكل  ءاملعلا  ریبك  رشيآ  نكي  مل  ول 

. ةسبایلا ىلإ  هئاصقإب  ةباصإلا  هذھ  لثم  ببستت 

تاحاسملا نم  هاوسك  مِّمُص  دق  يبطلا  حانجلا  ناك 
يكل ةقدو  ةيانع  لكب  ممصم  وھف   . نيارك اھدھاش  يتلا 

، تاجاحلاو ءایشألا  نم  نكمم  ردق  ربكأ  عم  بسانتي 
وأ ةمكارم  نود  كلذ  عمو   ، ةریغص تاحاسم  نمض 
ریغ ةرانإلا  تناك   ، ةيداعلا تایفشتسملا  فالخبو   . ظاظتكا

ىقیسوملا عيزوت  زاھج  اَّمأ   . ًاضيأ ةفیطل  ىتحو   ، ةرشابم
ناكم لك  يف  باسنت  ىقیسوملا  لعج  دقف  ةیكیسالكلا 

ربع قيرطلا  رشيآ  داق   . هتاذ تقولا  يف  ناكم  ال  نمو 
لابقتسا ةفظومل  ةیحتلاب  هسأر  ًاضفاخ  راظتنالا  ةھدر 

. يمامألا دُضُّنلا  فلخ  سلجت 

حانجلا نإف   ، ةأشنملا هذھ  يف  ءيش  لك  لثم  "
، اذھ لاق  " . زارط نم  نوكي  ام  ثدحأ  ىلع  وھ  يبطلا 
ىلإ ةیبطلا  تالجسلا  بتكم  ربع  نيارك  دوقي  ناك  امنیب 
انتبیبط ىلإ  ةفاضإلاب   " . داجسلاب شورفملا  رمملا 

، نیمیقم ءابطأ  ةثالثو   ، تاضرمم عبرأ  انيدل  نإف   ، ةیسیئرلا
امك  . تاربتخملا يف  نِیّیصاصتخاو   ، ةيذغتلا يف  ریبخو 



داكت تادعمو   . زیھجتلا ةمات  ءىراوط  ةدحو  انيدل  دجوي 
نم ءادتبا   ، هیمست نأ  كنكمي  رابتخا  لكل  ةیفاك  نوكت 

ينويزفلتلا يعاعشإلا  حسملا  ىلإ  ةيداعلا  سكإ  ةعشأ 
ملعل لماش  ربتخمب  مَّعدم  كلذ  لكو   . دسجلا لماكل 

". ةعباسلا ةقبطلا  ىلع   ، كلذ لكو  ضارمألا ؛ 

؟" ةَّرسألا نع  اذامو  "

ةفعاضمل ةئراط  تادادعتسا  عم   ، نوعبرأو ةینامث  "
ًادبأ جاتحن  َّالأ  انلمأ  ىلع  َقبنل  نكلو   . موزللا دنع  اھددع 
رشيآ فقوت   . ثُدحت كلذل  ًةجاح  عدن  نل  اننأل   ، كلذ لثمل 

اھ " . ءاب  . تاعامتجالا ةفرغ  لوقت ":  ةراش  لمح  ٍباب  دنع 
". انلصو دق 

ىلإ ىتح  ةءاضإلا  ةحیحشو  ةریغص  ةفرغلا  تناك 
ةقطنم يف  لاحلا  هیلع  يھ  امم  رثكأ  يھ  ةجرد 
ةینقت ةطساوب  ةلوادم  ةشاش  كانھ  ناكو   . لابقتسالا
تناك امنیب   ، رادجلا قوف  ةبوصنمو   ، ةمخض  ، ويدیفلا
رظانملل ةحيرملا  ةیئاملا  ناولألا  ضرعت  ىرخأ  تاشاش 

دقف ةريدتسملا  ةمخضلا  ةلواطلا  امأ   . ةيرحبلاو ةيربلا 
اھفرط ىصقأ  دنعو   . ةفرغلا ةحاسم  مظعم  ُّلتحت  تناك 
بایث يدتري  ناك  امھالكو   ، لجرو ةأرما   ، ناصخش سلج 

. ءاضیبلا ربتخملا  ةرتس  تحت   ، لوؤسم طباض 

، هدعقم ىلع  نم  لجرلا  ضھن   ، نيارك لخد  املاح 
هدي ّدمو   ، هیبروك هیجور  : " هسفن نع  ًافِّرعم  لاقو 
رعش هلو   ، ًاریصق ًالجر  ناك   . ةلواطلا ربع  ةحفاصملل 
ةفیفخ ةیحلو   ، ناتبطر ناواقرز  نانیعو   ، فیفخ يباجنس 
ءابطألل ةداع  ولحي  يذلا  زارطلا  نم   ، بيذشتلا ةقینأ 

. نیمیقملا نییناسفنلا 

ًاحفاصم نيارك  لاق  " ، ةیسفنلا ةحصلا  لوؤسم  كنإ  "



". ديدجلا كراج  يننأ  امك   " . هوحن ةدودمملا  دیلا 

سایقلاب ًالیئض  هیبروك  توص  ناك  " . يل لیق  اذكھ  "
ةجھلب ملكتي  ناك  هنأ  امك   ، هتثج مجح  يف  لجر  ىلإ 

امك  ، اھلوقي ةرابع  لك  سیقي  هنأكو   ، ةَّینأتم ةسوردم 
ناراطإ امھلو   ، نیتريدتسم نیتراظن  هفنأ  ىلع  عضي 

. نالیحن ناَّیضف 

". ةینكسلا كتایح  يماحتقال  فسآ 

مونلا ؟" ءانثأ  رخشت  نأ  كتداع  نم  لھ  "

كباب يقبت  نأ  كل  لضفألاو   . كدعأ نأ  عیطتسأ  "ال 
". ًاقلغم

. هیبروك كحض 

ةأرملا ىلإ  رشيآ  راشأ  " ، بوشیب لیشیم  هذھو  "
روتكدلا  " . ةلواطلا نم  رخآلا  بناجلا  ىلإ  ةسلاجلا 

". نيارك رتیب  روتكدلا   ، بوشیب

". كایقلب ةدیعس   " . اھسأر ةأرملا  تَّزھ 

ةباشلا ةأرملا  هذھ  تناك   . نيارك باجأ  " ، ًاضيأ انأو  "
ناك امك   . ًاریصق هیبروك  ناك  ام  ردقب  ةماقلا  ةليوط   ، ةلیحن
َّالإ  ، ةباذج تناك  دقل   . ةَّداح ةرظنو   ، قماغ رقشأ  رعش  اھل 
ىھ نوكت  نأ  نيارك  ضرتفا   . ًاقعاص نكي  مل  اھلامج  نأ 

، ضھنت مل  اھنأ  تفلملا  نم  ناكو   . يبطلا حانجلا  ةسیئر 
. ةحفاصملل اھدي  َّدمت  ملو 

. هیبروك لاق  " . نيارك روتكد  اي  كلضف  نم  سلجأ  "

". رتیب يندان  "

ةروادم مھنم  لك  فلخ  ةعرافلا  هتماقب  رشيآ  فقو 



ةيانعلا يف  رتیب  اي  ككرتأس   " . روخفلا دلاولا  فقي  امك 
رخآ يف  كناعضي  فوس   . نیصخشلا نيذھل  ةفیطللا 
امكیلإ دوعأ  فوس   ، هیجور ايو  لیشیم  اي   . ةعرسب ءاوجألا 

ىلإ جرخ   ، هسأر نم  ةَّزھو   ، هنیع نم  ةزمغب  مث  " . ًاقحال
. هفلخ بابلا  قلغأو   ، رمملا

. هیبروك هلأس  رتیب ؟ " اي  هبرشت  ًائیش  كل  بلجأ  لھ  "

". كل ًاركش  "ال، 

اذھ نم  ءيش  وأ   ، ةفیفخ ةبجو  ىلإ  جاتحت  كلعل  "
". لیبقلا

ةفرعم يف  انعرسأ  املكو   . ةقیقحلا يف  ٍفتكم  يننإ  "
". لضفأ كلذ  نوكي   ، ةیبطلا ةلكشملا 

. تارظنلا بوشیبو  هیبروك  لدابت 

ةلكشم ةمث  سیل   ، نيارك روتكد  اي  ةقیقحلا  يف  "
نم ةعومجم  اھنإ  لب   " ، بوشیب تلاق  " ، ةدحاو

". لكاشملا

انك اذإ   ، رمألا ةياھن  يفف   . كلذل شھدنم  يننإ  ًاقح ؟  "
ىلجتي دق  هنإف   ، انھ نیسّاطغلا  ءاد  عاونأ  دحأ  عم  لماعتن 

. ةعونتم قرطب 

هصیخشت مت  هنأل  همسا  نیسّاطغلا  ءاد  بستكا  دقو 
نأ دعب   ، رشع عساتلا  نرقلا  فصتنم  يف  ىلوألا  ةرملل 

. طوغضملا ءاوھلا  نم  تائیب  يف  نولمعي  لاجر  ىدل  رھظ 
رھن تحت  رفحلاب  رشوب  امدنع  ناك  تائیبلا  هذھ  ىدحإو 
ناك امدنعف   . نیلكورب رسج  میعدتل  يقرشلا  كرويوین 
ءاوھلا ةطوغضملا  رفحلا  ةفرغ  نم  نوجرخي  نورافحلا 

نیجورتنلا نم  تاعاَّقف  تناك   ، ةعرسب قلطلا  ءاوھلا  ىلإ 
يتلا ضارعألا  نمو   . ةيومدلا مھيراجم  يف  لكشتت 



ناكو  . ىلفسلاو ایلعلا  فارطألا  يف  ّةداح  ًامالآ   ، اھّببس
 – ةفورعم ةلعلا  تراصو   ، ملألا نم  نوَّولتي  نوباصملا 
هذھ تداق  مث   . يقيرغإلا نیصاوغلا  للشب  ةعذال –  ةرابعب 

". نیصاوغلا للش  : " يھ ةرصتخم  ةیمست  ىلإ  ةیمستلا 
ءاضعأ هیف  لمعي  ناك  يذلا  قمعلا   ، رابتعالا نیعب  ًاذخأو 

ءاد عاونأ  نم  ًاعون  نأ  رعش  نيارك  نإف   ، قيرفلا اذھ 
. ىرخأب وأ  ةقيرطب  تالاحلا  هذھ  نع  لوؤسم  نیصّاوغلا 

طغضلاب جالعلل  ةفرغ  مكيدل  نأ  ضرتفأ  يننإ  "
نم اھنع  ليدب  ءيش  وأ   ، نیجسكألاب ةنوحشم   ، يلاعلا

نوجلاعت متنك   ، عقوملا اذھ  يف  طغضلا  ةداعإ  تازیھجت 
نم يھتنن  امدنعو   " . ًالئاستم لاق  هتطساوب ؟ " مكاضرم 

ىضرملا نم  رابختسالا  يف  بغرأ  يننإف   ، انھ انعامتجا 
". امكيدل عنام  نم  نكي  مل  اذإ  ةرشابم 

توصب بوشیب  تلاق  " ، روتكد اي  عقاولا  يف  "
عوضوملا اذھ  يف  مدقتلا  اننكمي  اننأ  دقتعأ   " ، بضتقم

ًادَّدحم راطإ  عضأ  نأب  يل  تحمس  كنأ  ول  رثكأ  ةعرسب 
". تاضارتفا ميدقت  نم  ًالدب   ، ضارعألل

نم ٍقثاو  ریغ  اھیلإ  رظن  مث   . ةأجافملاب نيارك  ذِخأ 
ةدش نم  َّيلع  ادب  اذإ  فسآ   " . ةعذاللا اھتباجتسا  ببس 
ديدش انأو   ، ةليوط يتلحر  تناك  دقل   . ةأرجلا وأ   ، سامحلا

". يلضفت ایھ   . لوضفلا

ام ىلع  سیل  ام  ًائیش  نأ  ةيادبلا  يف  كردن  انأدب  "
اھنأك ةلأسملا  تدب   . ًابيرقت نیعوبسأ  ذنم  كلذو   ، ماري
يف  . يجولويزیف وھ  امم  رثكأ  يناسفن  عوضوم  تاذ 

ىضرملا ددع  يف  ةرفط  هیجور  ظحال   ، رمألا ةيادب 
". دیعاوملا لوادج  جراخ  نم  نیئراطلا 

؟" ضارعألا يھ  ام   " . هیبروك ىلإ  نيارك  رظن 



لاق " ، همون يف  بارطضا  نم  وكشي  ناك  مھضعب  "
. قلقو كُّعوت  نم  ىكتشا  رخآلا  مھضعب  امنیب   " . هیبروك
امأ  . ةیھشلا يف  تابارطضا  نم  ةلیلق  تالاح  ترھظ  امك 
ةبوعص ىف  ىلجتت  تناكف  ًاعویش  رثكألا  ىوكشلا 

". هب ضيرملا  موقي  يذلا  لمعلا  ىلع  زیكرتلا 

تلاق " ، ةیجولويزیفلا ضارعألا  كلذ  دعب  تأدب  مث  "
كاھنإلا ىلإ   ، نایثغلا ىلإ   ، كاسمإلا نمف   " . بوشیب

". يبصعلا

لأس انھ ؟ " ةجودزم  ٍلمع  تابونب  لاَّمعلا  موقي  لھ  "
نأ ينشھدي  نلف   ، ًایباجيإ باوجلا  ناك  اذإ  " . نيارك

". قاھرإلاب اوباصي 

ال ةیلضع  تاصُّلقتو  تاّجنشت  نم  ىكتشا  مھضعب  "
". ةيدارإ

؟" مالآ هقفارت  ملأ   " . نيارك لأس  طقف ؟ " تاّجنشت  "

اھنأكو  ، ةمئاللا ةرظنلا  نم  ءيشب  بوشیب  هیلإ  ترظن 
ءاقلت نم  كل  تلقل  مالآ  نم  كلانھ  ناك  ول  هل : لوقت  ول  ُّدوت 

كلذك ؟ سیلأ   ، يسفن

"، نیصّاوغلا ءاد  ضارعأ  نورھظُي  ال  سانلا  ءالؤھ  "
اذھ نم  ًاعون  فرعأ  ال  يننإ   ، لقألا ىلع   . نيارك لاق 
ىلع َعقأ  مل  يننأ  دقتعأو   . ةقيرطلا هذھب  ىلجتي  ضرملا 

نایثغلاو  ، كاسمإلاو  ، زیكرتلا ةبوعصف   . دعب مھملا  لماعلا 
دقف  . ضرملا ديدحتل  ةمساح  ًاضارعأ  تسیل  اھلك  يھ  .. 
يفف  . لمعلا هب  بَّبست  قاھرإ  نع  ةطاسبب  ةجتان  نوكت 

ریغ ًاضيأ  تامھملاو   ، يدایتعا ریغ  ٌوج  اذھ   ، رمألا ةياھن 
". ةيدایتعا

عوبسألا لالخ   " . بوشیب تلاق  " ، دعب ىمالك  ِهنأ  مل  "



ٍماظتنا مدع  نم  ٍتالاح  ُثالث   . لكاشملا تمقافت   ، تئافلا
ةیبلق ًاضارمأ  اوفرعي  مل  صاخشأ  دنع  بلقلا  تابرض  يف 

، نيدیلا الك  يف  فعض  نم  وكشت  تتأ  ةأرمإ   . لبق نم 
تابون ودبي  امم  نایناعي  اناك  نینثإ  نأ  امك   . هجولا يبناجو 

(. رافقا  ) مدلا سابتحا  نم  ةضراع 

؟" ةجرد ِّيأ  ىلإ   . نيارك لاق  ؟ " يأ . يآ  . يت "

لك يف  رمتسي   ، مالكلا يف  رثعتو   ، يئزج للش  "
". نیتعاس نم  لقأل  ةلاح 

امھنم ؟" لك  رمع  وھ  ام  "

". ثلاثلا لئاوأ  وأ   ، يناثلا دقعلا  رخاوأ  يف  امھنإ  "

ًادج ناریغص  امھنإ   " . ًامھجتم نيارك  لاق  ؟ " ًاقح  "
. رمعلا اذھ  يف  ناتباصإ   . ةیغامدلا ةتكسلاب  اباصي  يكل 

ةیصیخشت ضارغأل  لماش  يبط  صحف  ءارجإب  متمق  لھ 
؟"

انمق دقل   ، كلذب انمق  عبطلاب   . كوجرأ  ، نيارك روتكد  "
(CT بسوحملا (  يعطقملا  ريوصتلاب  تاصوحف  ءارجإب 
نع يرحتلل  بلقلا  ةیئابرھكل  طیطختب  انمق  امك  ؛  سأرلل 

ال هنأ  ّالإ   . كلذ ىوسو   ، بلقلا تامامص  يف  تاباصإ  يأ 
فرعت تنأف   ، غامدلا ةیئابرھك  طیطختل  زاھج  انيدل  دجوي 
عرصلا تابون  تالاح  يف  ًابلاغ  مدختسي  زاھجلا  اذھ  نأ 

ام يفف   . انھ ًايرورض  سیل  لاح  لك  يف  هنكل   . ةبوبیغلاو
لك ناك   ، ةیغامد ةتكس  ثودح  ىلع  لیلدلا  رفوت  الخ 

". لماكلاب ًایعیبط  ودبي  ءيش 

نإ  . اھتوص ةربن  ىلإ  ةظاظفلا  تللست  ةديدج  ةرمو 
حانجلا اذھف   . نيارك ركتفا   ، اھنيرع ةيامح  ىلإ  لیم  اھيدل 

دحأ اھعزاني  نأ  ىشخت  يھو   . اھتسائر تحت  وھ  يبطلا 



. هیلع

وھ اذھ  نإف   " ، اھل لاق  " ، كلذك عضولا  ناك  ولو  ىتح  "
، يوجلا طغضلا  نع  جتانلا  لالتخالا  ىلع  لوألا  لیلدلا 

". مویلا هب  تعمس  يذلا 

هیبروك لأس  ؟ " يوجلا طغضلا –  نع  جتانلا  لالتخالا  "
. نیتريدتسملا هیتراظن  تحت  هینیعب  فرطي  وھو 

". نیصّاوغلا ءاد   ، طغضلا فیفخت  ضرم  هنإ  "

ءاد نأ  عقاولا  يف  دقتعأ  يننإ  " . بوشیب تدھنت 
ّيأ نود  نم  ًامامت  هداعبتسا  اننكمي  لامتحا  وھ  نیصّاوغلا 

". ةفزاجم

نقيا دقل   . نيارك تمص  ةأجف   – " ُتضرتفا دقل  اذامل ؟  "
رظنلابو  . ةلكشملا ةعیبط  نع  ةحارص  هربخي  مل  رشيآ  نأ 

نأ ضرتفا  دق  هنإف   ، قامعألا ةفصاع  ةطحم  ةعیبط  ىلإ 
. نیصّاوغلا ءادب  ةقلعتم  ةلاحلا  نوكت 

مل يننأ  دقتعأ   " . ءطبب همالك  عبات  " ، فسآ يننإ  "
". يل مكتعامج  ءاعدتسا  ببس  ًامامت  مھفأ 

"، كبلط يف  َّدج  دق  ناك  نم  وھ  رشيآ  دراوھ  نإ  "
ىلع ّمیخو   . ىلوألا ةرملل  تمستبا  انھو   . بوشیب تلاق 

. تمصلا نم  ةریصق  ةرتف  تاعامتجالا  ةفرغ 

لأس ةكرتشم ؟ " ضارعأ  ةيأ  ديدحت  نم  متنكمت  لھ  "
ةقبط يف  لمعلاب  مھعیمج  ىضرملا  موقي  لھ   " . نيارك

ةأشنملا ؟" نم  ةدحاو  ةیحان  يف  وأ   ، ةدحاو

نم ىضرم  انلبقتسا  دقل   " . ًایفن اھسأر  بوشیب  تزھ 
ةماعلا ماسقألا  عیمج  نمو   ، ةأشنملا تاقبط  مظعم 

". لمعلل



ضارعأ الو   . كرتشم هِّجوم  ببس  ةمث  سیل  نذإ  "
مك  . َّيلإ ةبسنلاب  ًایضرع  ًافداصت  ودبي  كلذ  لكو   . ةكرتشم

مھلابقتساب ؟" متمق  نيذلا  ىضرملل  يلامجإلا  ددعلا  وھ 

رظتنن انك  امنیب  ماقرألاب  ًاریكفت  هیجور  عم  تيرجأ  دقل  "
نم قرولا  نم  ةصاصق  بوشیب  تجرختسا  " . كلوصو

لمعلاب ةأشنملا  تأدب   " . اھیف ترظنو  اھفطعم  بیج 
ام  ، ىضرملل انتيؤر  لدعم  ناكو   . رھشأ ةسمخ  ذنم  ًابيرقت 
رشع ةسمخ  ىلاوح   ، ةیجولويزیفو ةیسفن  تالاح  نیب 
ةلاح دجن  نكن  مل   ، يضاملا يفو   . عوبسألا يف  ًاضيرم 
نأ ذنم  نكلو   . ًالثم يدقعلا  رَّوكملا  ايریتكب  زواجتت  ةبعص 

". ىضرم ةثالثو  ةئم  انيأر  دقف   ، عضولا اذھ  أدتبا 

اذھ يھلإ  اي  ؟  ةثالثو ةئم   " . لوھذلاب نيارك  بیصأ 
 –" ينعي

اذھو  . نيارك روتكد  اي   ، ةأشنملا ناكس  عبر  ينعي  "
". ةیضرع ةفداصم  درجم  نوكي  نأ  نم  ریثكب  دعبأ 

ءيشب اھفطعم  بیج  ىلإ  ةقرولا  بوشیب  تداعأ  انھ 
. وھزلا نم 
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، ةرشاعلا ةقبطلا  يف  هتماقإ  رقم  ةأدھ  يف  نيارك  فقو 
، ةریغص هتفرغ  تناك   . هراكفأ يف  ًانعمم   ، هتیحل ّكحي 

اھیفف  . ةأشنملا ءاجرأ  ةیقب  لاح  اھلاح   ، رونلا ةتفاخو 
ءادترال ةریغص  ةحسفو   ، نّایسركو  ، قیض ريرس 
ةیفرط رتویبموك  ةطحم  اھیلع  ةدضنمو   ، سبالملا
بناجبو  . ةاشنملا يف  ةيزكرملا  ةكبشلاب  ةلوصوم 

ىلع ةتبثم  يلخاد  لاصتا  ةدحو  ةمث  ناك  ةدضنملا 
لاصتالاب وأ   ، يبطلا حانجلاب  لاصتالاب  هل  حمست   ، رادجلا

نم ةریطف  بلطل  ىتح  وأ   ، غنیلوبلا ةعاق  يف  زاجم  زجحل 
لك زمياتلا ." ةحاس   " نم هتفرغ  يف  هیلإ  مَّلست  ازتیبلا 

ةضيرع ينويزفلت  ٍضرع  ةشاش  نع  ًالضف   ، كلذ
نّوللاب ّةیلطملا   ، ناردجلا رئاس  تناك  امیف   ، ةحطسم

. موسر وأ  نیيزت  يأ  نم  ةیلاخ   ، تھابلا قرزألا 

ةبيرغلا ةداملا  نم  ناعونصم  ناباب  هيدل  ناكو 
يف اھدھش  يتلا  اھتاذ  ةداملا  يھو   ، نوللا ةینیتالبلا 
نیبابلا َّفاوح  نإف  انھ  قرفلا  اَّمأ   ، ةأشنملا نم  ناكم  ریغ 
يضفي  . قینأ رقشأ  يبشخ  زاوربب  ةطاحم  تناك  هيدل 
ماَّمحلا ىلإ  يناثلاو   ، يجراخلا رمملا  ىلإ  نیبابلا  دحأ 

مسق سیئر  ناك   . هیبروك هیجور  هیف  هكراشي  يذلا 
يف ءادغلا  ىلإ  هاعد  دق  هیبروك ) يأ   ) ةیسفنلا ةحصلا 



يف  ، ماعطلا هیفوبل  هیلع  حلُطصا  مسا  وھو   ،" بْوُت "
ىلإ هیفاوي  نأب  نيارك  هدعو  دقو   . ةرشع ةيداحلا  ةقبطلا 

. قئاقد عضبل  ًالیلق  هسفنب  ولخي  نأ  دعب  نكل   ، كانھ

وھو  ، هتدضنم ىلع  ىقلم  موتخم  فلم  ةمث  ناك 
ىلع ًاعوبطم  ًایطيرش  ًامقر  لمحي  امك   ، همسا لمحي 
متخلا ِّضفب  ماقو  فلملا  نيارك  طقتلا   . ِهّفاوح ىدحإ  لوط 
قوف فلملا  تايوتحم  غرفأ   . هعبصإ رفظب  ًانیعتسم  هنع 
اھلو  ، ةریغص تسیل  مسالل  ةقاطب  تطقسف   . ةدضنملا
ةخسنو  ، بیجلاب اھقیلعتب  حمسي  طقلمو   ، طنغمم طيرش 

، ةيرحبلا يف  لمعلل  يرسلا  كولسلا  دعاوق  نم  ىرخأ 
نع ةرفوتملا  عجارملاو  بتكلاب  نیتحفص  نم  سرھفو 

ةطحملا ىلع  لیمحتلل  ةلباقلا  وأ   ، ةبتكملا يف  ستنالتأ 
رورملا تاملكب  ةحئال  ىلع  يوتحي  فورظمو   ، ةیفرطلا
ةماعلا رتویبموكلا  تاكبش  ىلإ  لوخدلل  ةمزاللا  ةّتقوملا 

. ةیبطلاو

ىلإ سلج  مث   . هصیمق بیج  قوف  ةقاطبلا  كبش 
ماق ًاریخأ   . ةغرافلا ةشاشلا  يف  ةظحلل  قَّدحو  هتدضنم 

، ةيرسلا هرورم  ةملك  لخدأو  ةیفرطلا  ةطحملا  لیغشتب 
تمت ثیح   ، هعارذ ىلعأ  دلج  نم  ةطقن  دیسمتل  ًافقوتم 
حتف  . ةلیلق قئاقد  لبق  هل  ةيويدارلا  ةقاطبلا  ةعارز 

: اھیلع ةعابطلاب  ًائداب  ةیلاتلا  ةشاشلا 

: ةدَّدحم ریغ  ضارعأ 

؟؟ ةیبصعو يجولويزیف –  روصق 

لازعناو  ، دارفنإ ًایسفنو – 

ةيريرسلا ضورعلا  نع  ثحبإ 

؟ تالاحلا سرھف  رظنأ 



؟ يئیب / يِّوج

؟ يمومع وأ  يجھنم  ممست :

؟ ةقباس تالاح 

ءاد  . ةشاشلا وحن  ًارظان  ةدضنملا  ءارو  نم  عجارت 
هحرط دق  ناك  لاؤس  ؟  ينیجورتن رُّثخت  رذح  ؟  نیصّاوغلا

: باوجلا ناكف  غنیك  مروتس  طفنلا  ةصنم  نم  رشيآ  ىلع 
مك مھفي  نآلا  أدب  دقل   . يناثلا ىلإ  هنم  لوألا  ىلإ  برقأ 

روتكدلا نإف  ةقیقحلا  يفو   . ًاّیصُّلمت باوجلا  اذھ  ناك 
ام ّنأ  ّالإ  حتفنمو  سینأ  صخش  هنأ  نَّیبت  ام  ردقب   ، رشيآ

. ءيشاللا ىلإ  برقأ  وھ  نآلا  ىتح  هدافأ  دق 

. قلقلا ضعبل  ریثم  هلعل  لب   ، ًالیلق ًاجعزم  كلذ  ناك 
، هنأل  ، كلذل ٍنأش  نم  سیل   ، هجوألا نم  هجو  يف  نكل 

رشيآ لعج  يذلا  ببسلا  مھفتي  نيارك  أدب   ، ةياھنلا يفو 
. تاذلاب وھ  هبلط  يف  ُّدجي 

ءارو نم  لاؤس  هءاج  ؟  نذإ ًاحضاو  ءيش  لك  راص  لھ 
ىلع فقي  داك  ىتح   ، هیسرك نع  نيارك  بثو   . هیفتك

، تالجعلا يذ  بتكملا  يسركب  كرحت   . ًاشھدنم  ، هميدق
ًاشھدم ًارظنم  ىریل   ، هنم برھي  داكي  هبلق  امیف  ًاريدتسم 

، كانھ فقي  ناك   . نوللا لئاح   ، ًاّيز يدتري  زوجع  لجر   . ًاقح
ضیبأ رعش  ةلتكو   ، ناتبقاث ناواقرز  نانیع  هل  تناكو 
ةمدقم نم  هیلإ  َترظن  اذإ  نياتشنيآب  هبشأ  ناك   . شوفنم
زواجتي ال  هنأ  ثیحب  رصقلا - يھانتم  ناك  هنأ  الإ   . هتھبج

، ةظحلل  . ًافجعأ ًاليزھ  ناك  هنأ  امك  ًالوط –  مادقأ  ةسمخلا 
دصقب مِدق  دق  لجرلا  اذھ  ناك  اذإ  امع  نيارك  لءاست 
عمسُت ملو   . ًالفقم ناك  ةفرغلا  باب  نكل   ، ام ٍءيش  حالصإ 
دَّسجت دق  لجرلا  نأ  ول  امك  ادب   . لوخد ُّسِح  وأ  هیلع  ةرقن 

. ءاوھلا فیفش  نم 



؟" كوفع "

: ةشاشلا ىلإ  نيارك  فتك  قوف  نم  لجرلا  رظن 
". ةریثك ماھفتسا  تامالعو   ، ةلیلق تاملك   .. واو .. واو "

هنأ دقتعأ  ال   " . رز ةسبكب  ةشاشلا  وحمب  نيارك  ماق 
. ءافجب هل  لاق  " . لبق نم  كب  ءاقللا  فرش  يل  ناك 

. روفصع ةقشقشك  ةداحو  ةیلاع  ةكحض  لجرلا  قلطأ 
نأ ُتعمس  دقل   . كیلع فرعتأل  تئج  يننكل   ، اذھ فرعأ  "
َّدم " . كلذ ينرَّیح  دقو   ، ناكملا اذھ  يف  نيارك  روتكد  ةمث 

". تيالف روتكدلا   ، تيالف ىعدُأ   " . هدي

". كتيؤرل تررس  "

لاؤس نع  نيارك  شتفو   ، كبترم تمص  كلذ  عبت 
؟" تيالف روتكد  اي  انھ  كرود  وھ  ام  " . يدایح بّذھم 

". ةكرحلا ةیتاذ  ةیكیناكیملا  ةزھجألا  "

؟" كلذ ينعي  اذام  "

ةدلبب هبشأ  ةأشنملا  هذھ   . ديدج مداقك  ملكتت  تنأ  "
وھ امك   ، نرتسولا مالفأ  قاشع  نم  تنك  اذإو   . ةيدودح
نأ كل  نكمي  نیلاؤس ال  نأ  فرعت  نأ  دب  كنإف ال   ، انأ يلاح 
َملو ؟  تیتأ نيأ  نم  امھ :  ، ةيدودحلا ةدلبلا  يف  امھحرطت 
نأ كل  لوقأ  نأ  يفكي   " . ًالیلق تيالف  فقوت  ؟ " انھ تنأ 
لك نم  أوسألاو  هنع –  ىنغتسُي  ال  يرورض  انھ  يدوجو 

". ةیلاع ةجردب  ةيرس  يتمھم  نأ  وھ  اذھ 

هزجعأ امدنع   ، نھوب نيارك  لاق  " ، لیمج ءيش  اذھ  "
. باوجلا

هذھ نأل   ، انأ ييأر  سیلف  اذھ  اَّمأ  ؟  كلذ ّنظتأ  "
يف انھف  نيارك  روتكد  اي   ، ةدیعس ةمھم  تسیل   ، ةمھملا



ʻ νύμε eος روبثلاو ليولا  ʼ انتحت : قمعلا 
όɑίρω

؟" لوقت اذام   ، ةرذعم  " . هینیعب نيارك  َضَمو 

. ءامسلا هاجتا  يف  هھجو  تيالف  عفر  هللا " انكرابیل  "
ىضم دقل  ؟  مألا ةغللاب  ملكتلا  ىلع  ًارداق  ٌدحأ  دعي  ملأ  "
سانلا عیمج  هافش  ىلع  ةغللا  هذھ  هیف  ىَّنغُت  تناك  نمز 

، طیحملا  " . نيارك هجو  يف  هعبصإ  زھ  " . ّضحتملا نيرِ
ردجي  . يدلب نم  ناك  سوریموھ  " . عیمجلا لصأ  وھ  يذلا 

". هراعشأ أرقت  نأ  كب 

. هدي ةعاس  ىلإ  رظني  يكل  هوعدي  ًاعزان  نيارك  مواق 
ُتدعس دقل  ". " بوت  " يف هرظتني  ناك  هیبروك  هیجور 

-" كئاقلب

باجعإلا ديدش  يننإ   " . تيالف هعطاق  " ، كلذك انأو  "
". لیبنلا نفلل  ٍسرامم  ِّيأب 

فیك لءاست   . جاعزنإلا نم  ةجومب  رعشي  نيارك  أدب 
ةیلمع بوقث  نم  برستي  نأ  اذھ  لثم  لجر  عیطتسي 

لبق اھب  َّرمي  نأ  نم  ناك  ٍّيأل  دب  يتلا ال  ءاقتنالاو  صحفلا 
لضفأ ّنأ  يف  ّركف  مث   . ةأشنملا ىلإ  هلاخدإو  هفیظوت 

يأ رباد  عطق  يف  يھ   ، فقوملا اذھ  ةجلاعمل  ةقيرط 
لجرلا اذھ  اھب  موقي  يتلا  ةقادصلا  جئاشو  ِّدمل  تالواحم 

. هعم

ًالفاح ًاراھن  كيدل  نأ  دكأتم  يننإ   ، تيالف روتكد  "
 –." يلاح وھ  املثم  لمعلاب 

هذھ يف   ... هلك ملاعلا  اذھ  تقو  َّيدل  ًادبأ ! "ال، 
دق ديدج  نم  رفحلا  ىلإ  نودوعي  امدنع  طقف   . ةظحللا
، نیتریغصلا هيدي  عفر  " . ينف ىلإ  نوجاتحيو  يننوجاتحي 



ةلفح يف  ونایب  فزاع  هنأ  ول  امك   ، هلمانأ ًاكِّرحم 
. ةیقیسوم

نأ لبق  ةفرغلا  ءاجرأ  يف  نالوجت  لجرلا  انیع  تأدب 
، ةیصخشلا ةعتمألا  سیك  ىلع  ةديدج  ةرم  اعقت 
ًاَّدام  ، لأس ؟ " انھ انيدل  دجوي  اذام   " . هتھوف ةحوتفملا 
عفر  . سیكلا ةحتف  نم  نازربي  نیباتك  هنم  ًاطقتلمو   ، هدي

.ʻ نيرشعلا نرقلا  راعشأ  نم  تاراتخم   ، امھنم ًادحاو 

. قزنب لجرلا  لأس  ؟ " اذھ ىنعم  ام  "

هنإ  " . بضغب نيارك  هلأس  " . كل رمألا  ودبي  فیكو  "
". رعشلا بتك  نم  باتك 

تنأ كل  يغبني  الو   ، ثيدحلا رعشلل  تقو  يدل  سیل  "
أرقإ كل : تلق  املثم   . هب كتقو  لغشت  نأ  ًاضيأ 
يذلا هناكم  يف  باتكلا  لجرلا  ىقلأ  " . سوریموھ

... عئار  . يناثلا ىلإ  ةرظن  ىقلأ  مث   ، هنم هجرختسا 
؟" اذھ نع  اذامو   " . اھرارسأو اھخيرات 

". ءاَّمصلا دادعألا  نع  باتك  هنإ  "

، بسانم وھ  مكو  لعفلاب !  " . هسأرب َّزھو  لجرلا  كحض 
؟" كلذك سیلأ 

؟" اذامل بسانم  "

الأ  ! ءاَّمصلا دادعألا  اھنإ   " . ًاشھدنم هیلإ  لجرلا  رظن 
؟" ىرت

". ًائیش كلذ  يف  ىرأ  انأ ال   . الك "

. ءاَّمص دادعأ  مھ   ، انھ انم  ًاددع  نإ   . ةحضاو ةلأسملا  "
اننأ وھ  هاشخأ  ام  نإف   ، كلذك نكن  مل  ولو  ؟ " كلذك انسلأ 

ةعیفرلا هتباَّبس  َّدم  " . بيرق تقو  يف  اذكھ  حبصن  فوس 



اھنأل  . انھ تنأ   ، اذھ لجأ  نم   " . نيارك ردص  اھب  ًارقان 
". ةلطعم

؟" ةلَّطعم اھنإ  اھنع  لوقت  يتلا  هذھ  يھ  ام  "

سمھ يف  تيالف  رَّرك   "، لَّطعم انھ  ءيش  لك  "
تقو يف  ًالَّطعم  ودغي  فوس   ، لقألا ىلع  هنأ  وأ   " . ثیثح

". ًادج بيرق 

-" كجعزي نكي  مل  اذإ   ، تيالف روتكد   " . نيارك مَّھجت 

لاجعتسالا نم  جازم  هیلع  ادب   . هدي تيالف  عفر 
اننیب َّنكل   . دعب كلاب  يف  رطخي  مل   ، ام ءيش   " . ءىجافملا

. هتلالد هل  ًافقوت  مالكلا  نع  فقوت  " . ًاكرتشم ًائیش 

نع لاؤسلا  دراو  يف  نكي  مل   . هقير نيارك  علتبا 
ىلإ ةجاح  يف  نكي  مل  تيالف  نكل   . ءيشلا اذھ  ةیھام 

. عیجشت ِّيأ 

نأ ديري  هنأ  ول  امك   ، مامألا ىلإ  ًایناح  لجرلا  برتقا 
؟" مھفتأ  . تيالف  . نيارك انؤامسأ : اھنإ   " . ًائیش َّرسُي 
يننكل  . كعم ًایئادع  نوكأ  نأ  دصقأ  ال   " . نيارك دَّھنت 
مھدحأ عم  دعوم  ىلع  انأف   . يناكم رداغت  ول  ىنمتأ 

". يدعوم نع  ترخأت  دقو   ، ءادغلا لوانتل 

دیب ًاكسمم  هیبناج  دحأ  ىلإ  هسأر  لیئضلا  لجرلا  عفر 
امكو  . نيارك روتكد  اي   ، كیلإ فُّرعتلاب  ُتدعس  دقل   " . نيارك

. طقف كنیبو  ينیب   . ًاكرتشم  ، ام ًائیش  اننیب  نإ   . كل تلق 
". ًاعم هیلع  نواعتن  نأ  انب  ردجيو 

ًاكرات جراخلا  ىلإ  فلد   ، هنیع نم  ٍةیعادو  ةزمغبو 
. هقالغإل نيارك  مدقت   ، ةظحل دعب   . ًاحوتفم هءارو  بابلا 
ملو  ، ًایلاخ رمملا  ناك   . ليوطلا رمملا  ىلإ  لوضفب  رظنو 



مل هنأكو  رمألا  ادب   . بيرغلا زوجعلا  لجرلل  رثأ  ةمث  قبي 
. ُّطق ناكملا  اذھ  ىلإ  رضحي 
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يف هبتكم  ةفرغ  يف  هتدضنم  ىلإ  رشيآ  دراواھ  سلج 
. هبوساح ةشاش  ىلإ  ناعمإب  ًاقِّدحم   ، ةنماثلا ةقبطلا 

ةحطسملا ةشاشلا  نم  يتآلا  ءوضلا  عاعش  سكعنا 
ًانول بستكا  هنأكو  ادبف  ضیبألا  ّيضفلا  هرعش  ىلع 

. ًابيرغ قرزأ 

بتكلاب ةَّوشحم  ةیندعم  بتك  ةنازخ  ةمث  ناك  هفلخ 
ملع نعو  ، تاطیحملا ملع  نع  ةیعماج  ِبتكبو   ، ةینقتلا

، ةيرعشلا تاعومجملا  بتك  نم  لیلقو   ، ةيرحبلا ءایحألا 
ةنازخ قوفو   . لامعتسالا ةرثك  ببسب  دھعلا  ةميدقلا 

تاخسنتسم تاھیشلكلا : نم  ديدعلا  كانھ  ناك   ، بتكلا
يد تودیف  ʼ باتك نم  ةذوخأملا  يزیناریب  تاسارد  نم 
اھل  ، ىلوألا نم  رغصأ  ىرخأ  ةنازخ  ةمث  ناك  امك  . ʻ امور

بئارغلا نم  ةلیكشت  ىلع  يوتحتو   ، يجاجز باب 
تایئاعم عون  نم  ةرجحتم  ةيروفحأ  ةكمس  ةيرحبلا :

ةنیفس نم  ةذوخأم  ةمطحم  ةلتعو   ،( ثناكایلوك  ) فوجلا
شرق ةكمسل  دئاع  ٌّنسو   ، ميدقلا زارطلا  نم  ةیعارش 

نيدھازلا شیع  تشاع  دق  نوكت  نأ  اھل  نكمي  ال  قرزأ 
الو  ، بتكملل منمنملا  مجحلا  ناك  امو   . ةراغملا يف 
هبحاص نأ  ىلع  ًاعابطنا  يطعتل   ، ةیئاقتنالا هتاعومجم 

. تاطیحملل ةینطولا  ةلاكولا  ءاملع  ریبك  وھ 



ًابرتقم تفاخ  مادقأ  عقو  توص  هعمس  ىلإ  ىھانت 
ةذفان جاجز  لالخ  نم  هجو  ادب  مث   . قلغملا بابلا  فلخ  نم 

، رمحألا رعشلا  رشيآل  نیبتف   ، ةذفانلا بوص  تفتلا   . بابلا
نم دحاو  وھ  يذلا   ، نوتسيإ لوب  ِملاعلل  شمنألا  هجولاو 

عورشم يف  نولمعي  نیيرحب  نییجولویج  ةدع 
. صالختسالا

دیعس  " . بابلا حتفو  ىنحنا  مث   ، هَّیسرك رشيآ  رادأ 
لمآ  " . هءارو بابلا  لفقأو  نوتسيإ  لخد  " . لوب اي  كايؤرل 
". يدیس اي  بسانم  ریغ  تقو  يف  كتعطاق  دق  نوكأ  َّالأ 

: وھ يمسإ  نأ  لوب  اي  كل  لوقأ  يكل  جاتحأ  ةرم  مك 
مسالاب بطاختن  ةأشنملا  هذھ  يف  انھ  نحن   . دراوھ
لاریمدألا ربخت  َّالأ  وھ  كنم  بولطم  وھ  ام  لك   . لوألا

هتتكن ىلع  رشيآ  كحض   ، انھو كلذ ." لوقأ  يننأ  ناترابس 
. ةصاخلا

. كحضلا هكراشي  مل  نوتسيإ  نإف   ، كلذ عمو 

ًاصخش نوتسيإ  ناك   ، ةداعلا يفف   . ةيانعب رشيآ  هقمر 
ةیھاكفلا دئاصقلاب  امك   ، ةیلمعلا تاحزملاب  ًامرغم  ًافيرظ 

نأ امك   ، ًامِّھجتم ًاسباع  مویلا  ناك  هنإف   ، اذھ عمو   . ةرذقلا
ادب قف   ، هلك اذھ  نم  رثكأو   . ةبیئك تدب  ةباشلا  هحیمالت 

. قلقلا ديدش  رتسيإ 

اي سلجأ   " . غرافلا دیحولا  يسركلا  ىلإ  رشيآ  راشأ 
". كرطاخ يف  لوجي  يذلا  ام  يل  لقو   ، لوُّب

مل هنأ  الإ   ، روفلا ىلع  سلج  دق  نوتسيإ  نأ  عمو 
ِهّكحي أدبو   ، هدعاس ىلإ  هدي  عفر   ، كلذ نع  ًالدب  لب   . ملكتي

. فطلب

. رشيآ هلأس  ؟ " ّينب اي  بطخ  نم  لھ  "



". كلذك وھ  امبر  " . نوتسيإ لاق  " ، يردأ تسل  "

سانلا ضعب  نأ  رشيآ  فرع   . هعارذ كحي  لازي  ال  ناك 
عرز ةیلمع  ببسب  يدلج  لعافت  نم  رثكأ  مھيدل  ناك 

. يد  . يآ  . فأ  . رآ يويدارلا : فيرعتلا  ةقاقر 

". يناكربلا طاشنلا  هنإ  "

نم جذامن  ةدع  ىلع  لمعأ  تنك   . رمطملا عقوم  يف  "
ىلإ لوصولا  ًالواحم   ، رحبلا عاق  نم  جرختسملا  تلزابلا 

". ثدحلا هیف  لصح  يذلا  قیقدلا  خيراتلا 

. مالكلا ةعباتم  ىلع  نوتسيإ  ًاِعّجشم  هسأر  رشيآ  َّزھ 
دادزي رتسيإ  نأ  ادب  " . عضولا وھ  فیك  يردت  تنأ  "
تارایت نأ  امب   " . ًایعافد ًافقوم  ذختي  امبر  وأ  ًاشُّوشت 
تابُّسرت نإف  ةقطنملا : هذھ  يف  ةيوق  ةيرحبلا  قامعألا 

". ةشوشمو ةرثعبم  اھیف  طیحملا  عاق 

؟" ةلاحلا هذھ  لثمل  ةینقتلا  ةرابعلا  يھ  هذھ  لھ  "
. هفیض ةجھل  ةئدھتل  هنم  ةلواحم  يف  اذھ  رشيآ  لاق 

كانھ سیل   " . رشيآ هدارأ  امل  هَّبنتي  مل  نوتسيإ  نكل 
نم جذامنلا  ُعمجو  " . يقبط مكارت  نم  الو  ٍبُّسرت  نم 

لصحت نأ  عیطتست  كنأ ال  امك   . هل ةیلعف  ةمیق  قامعألا ال 
. ًاضيأ يرصبلا  فشكلا  ىلإ  ًادانتسا  ةقیقد  خيراوت  ىلع 
ىلع َةيرعت  وأ  َةيِوجت  لماوع  ىلع  رشؤم  نم  كانھ  سیل 
نع ةیتلزابلا  تانيوكتلا  خِّرؤأ  نأ  لواحأ  تنك  اذھل   . ضرألا
ةدعاق نم  ةفورعم  تاِنّیع  عم  ةلدابتملا  ةنراقملا  قيرط 
عطتسأ مل  يننكل   . انيدل ةرفوتملا  ةیجولویجلا  تانایبلا 

ُتررق كلذ  دنعو   . دَّدحم هباشت  يأ  ىلع  لصحأ  نأ  ًاضيأ 
ةَّعشملا رئاظنلا  ّللحت  ىلإ  ًادانتسا  ةِنّیعلل  ًاخيرات  عضأ  نأ 

". تلزابلا لخاد  يف 



. رشيآ لاق  " . مالكلا ِعبات  "

. ةیبصع دشأ  تاب  دق  نوتسيإ  نأ  ادب  انھ  " . ًانسح "
لوح ًایبيرقت  ًاريدقت  ًامئاد  عضن  اننأ  فیك  فرعت  تنأ  "

" ... نأ وھ  رمألاف   . رمطلا ةیلمع  هیف  تلصح  يذلا  خيراتلا 
ضارتفالا لمعب  تمق  دقل   " . ديدج نم  أدب  مث   . مثعلت انھو 
ساكعنا ةلأسم  نم  دكأتأ  ملو   . يتارابتخا يف  هسفن 

". يسیطنغملا لقحلا 

لعجي يذلا  ببسلا  وھ  ام  رشيآ  نقيأ  اھدنعو 
يذلا أطخلا  لجرلا  اذھ  بكترا  دقل   . اذكھ ًالبلبم  نوتسيإ 
ةجیتنو  ، ًاضارتفا مَّدق  دقل  ملاع : ُّيأ  هیف  عقي  َّالأ  بجي 
لخاد يف  ام  ءيش   . ًایساسأ ًارابتخا  زواجت  هنإف  كلذل 

. ىخارتو أدھ  رشيآ 

يننإ . " سوبعلا ةرسألا  بر  رود  بعل  تقو  نآلا  ءاج 
رعشي اندحاو  نإ   . لوب اي  كاذ  ينتربخأ  دق  كنأل  رورسم 
ةدعاقلا عاِبّتاب  مقي  مل  هنأ  هل  نیبتي  امدنع   ، ًامئاد لجخلاب 

َّدشأ ءرملا  ناك   ، ةجذاس ةطلغلا  تناك  املكو   . ةیملعلا
وھف  ، ةلأسملا هذھ  يف  دیجلا  بناجلا  امأ   . ءابغلاب ًاروعش 
ةياھن يف  ساَّسح  لمع  ىلع  تلصح  ةمواسم  ال  نأ 

امل فسأت  نأ  كیلع  ؟  كل يتحیصن  ديرتأ   ، اذكھو  . رمألا
". طابحإلاب رعشت  نأ  ، ال  لصح

اي ال   " . نوتسيإ هجو  رداغت  مل  ةقلقلا  ةرظنلا  نكل 
مویلا يننأ  ىرت  تنأف   . كلذ كردت  ال  كنإ   ، رشيآ روتكد 

ةوق سایقب  تمقو   . رابتخالا اذھ  تيرجأ  دق   ، تاذلاب
يف ّيسیطنغم  ساكعنا  ةمث  نكي  ملو   . سیطنغملا

". ةِنّیعللا

سلجو داع  مث   . ِهّیسرك ىلع  نم  رشيآ  فقو   ، ةأجف
ىلع روھظلا  نم  ةشھدلا  عنم  ًالواحم  ءودھب  ديدج  نم 



؟" يل تلق  اذام   . هھجو

ساكعنا ُّيأ  تاّنیعلا  يف  ودبي  ال  هَّنإ  تلق  "
". يسیطنغم

؟" ًاحیحص ناك  تاِنّیعلا  دادعإ  نأ  نم  دكأتم  تنأ  لھ  "

". ًامامت "

نأك ؟  ذاش ءيش  يأ  دوجو  مدع  نم  تدكأت  لھو  "
؟" ةئيدر ةِنّیع  ىلع  رابتخالا  َتيرجأ  دق  نوكت 

تناكو  . يدل ةرفوتملا  تاّنیعلا  عیمج  ُتصحف  دقل  "
". ةرم لك  يف  اھسفن  يھ  جئاتنلا 

ساكعنالاف  . ثدحي نأ  نكمي  ال  اذھ  نكل  "
رمع ديدحت  يف  ءىطخي  ال  بولسأ  وھ  يسیطنغملا 
نوكي نأ  بجي  اذھ   " ءطبب رشيآ  رفز  " . ةيرخصلا تاِنّیعلا 

امم ریثكب  مدقأ  نامز  يف  لصح  دق  ناك  رمطلا  نأ  هانعم 
نم ًالدب  نیساكعنا  روھظ  ىلإ  يدؤي  نمز   . انرُّوصت يف  راد 
ةرم لامش  بونج  مث   ، بونج لامش   . دحاو ساكعنا 

ةدَّحوملا تاِنّیعلل  كصحف  نأ  نم  دكأتم  يننإ   . ىرخأ
". كلذ دكؤي  فوس  صاوخلا 

. نوتسيإ لاق   ،" يدیس اي  الك  "

كلوقب ال؟" ينعت  اذام   " . ةَّداح ةرظن  رشيآ  هیلإ  رظن 

. ةّعشملا رئاظنلا  ىلع  فشكلاب  يِّوتل  ُتمق  دقل 
ىلع ّللحت  ُّيأ   . ّللحت ُّيأ  اھیف  ظحلُي  داكي  ال  هنأ  تدجوف 

". قالطإلا

". لیحتسم اذھ  : " ةطاسبب رشيإ  لاق 

مسق يف  ةیضاملا  ةعبرألا  تاعاسلا  تیضمأ  دقل 



يھ اھو   . تارم ثالث  تارابتخالا  تيرجأو   . ةّعشألا
نم يمقر  ويدیف  صرق  نوتسيإ  جرخأ  انھ  جئاتنلا ."
. رشيآ ةدضنم  ىلع  هاقلأو  هيدتري  يذلا  ربتخملا  فطعم 

نإ نذإ   " . هسملي نأ  نود  صرقلا  يف  رشيآ  قَّدح 
ةثداح نإ   . ةئطاخ نوكت  نأ  نم  دب  ال  انتاجاتنتسا  عیمج 
تلصوت لھ   . انعقوت امم  ریثكب  مدقأ  ىلإ  بھذت  رمطلا 

؟" تاصوحفلا ىلإ  ًادانتسا  ديدج  خيرات  ىلإ 

". نآلا ىتح   ، يدیس اي  يبيرقت  خيرات  دَّرجم  "

؟" وھ امو  "

". ًابيرقت ةنس  ةئامتس  "

ةئامتس " . هدعقم يف  رشيآ  عجارت   ، ديدش ءطبب 
!" ةنس

. ریغصلا بتكملا  ىلع  تمصلا  ّمیخ  ةديدج  ةرمو 

ةلاَّوجلا تاصاوغلا  نم  ةدحاو  درتست  نأ  كیلع  "
ةزھجم اھلعجا   . ًاریخأ رشيآ  لاق  " ، ةكرحلا ةیتاذلا 
فوطت اھلعجا   . ًاینورتكلإ هّجوم  ةیسیطنغملل  سایقمب 
مامتھالاب موقتس  لھ   . رمطلا عقوم  قوف  تارم  ةدع 

؟" كلذب

". رشيآ روتكد  اي   ، معن "

". ًادج دیج  "

دعب رداغي  وھو  باشلا  يجولویجلا  بقاري  رشيآ  ناك 
. بابلا بوص  ىشمو   ، هسأر َّزھو  فقو  نأ 

. ءودھب لاق  ؟ " لوُّب اي  َّمث  "

. ةیناث لجرلا  داع 



َّيأ كلذب  ربخت  الو   . تحمس ول   ، روفلا ىلع  كلذب  مق  "
". قالطإلا ىلع  صخش  َّيأ   . صخش
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شبرخي ناك  يذلا  يمقرلا  حوللا  نع  هرصب  نيارك  عفر 
ٍمَقرِم ةطساوب  تاظحالملا  ضعب  هتحفص  ىلع 
ضعبل دوجو  درجم  ؟  ءيش لك  وھ  اذھأ   " . يكیتسالب

؟" نیمدقلا يف  مالآلا 

هسأر ىفشتسملا  ريرس  يف  مئانلا  لجرلا  َّزھ 
هنأ حضاولا  نم  ناك   ، فشارشلا تحت  نم  ىتحو   . ًاباجيإ
هانیعو  ، قرشم هنول   ، دوعلا نیتم   ، ةماقلا ليوط  لجر 

. ناتیفاص

؟" ةرشع ىلإ  دحاو  نم  ملألا  ةجرد  ّفنصت  فیك  "

ىلاوح لوقأ : يننكل   . حوارتم رمألا   " . ةھرب لجرلا  رَّكف 
". لیلقب رثكأ  نوكي  دق  ًانایحأو  ةتس 

قوف نيارك  نَّود   ، ىّمحب ةنورقم  ریغ  ةیلضع  مالآ 
ریغ وھ  لب  ال،  نكمم –  ریغ  رمألا  ودبي   . يمقرلا حوللا 
ةفیفخ ةیغامد  ةتكس  نم  ىناع  دق  لجرلاف  ًالعف –  نكمم 

، ةتكسلاب باصي  يكل  نسلا  ثيدح  ناك  دقل   . نیموي ذنم 
. ةطلجل ّضرعت  ّهنأ  ىلإ  رشي  مل  تاصوحفلا  نم  ًاّيأ  نأ  مث 
، ةتكس للش  طقف : ةیئادتبالا  تاّیكشتلا  كانھ  ناك 

. مالكلا يف  لخادتو 

حولل يندعملا  ءاطغلا  ًافلغم   ، نيارك لاق  " ، كركشأ "



مث " . ةیفاضإ ةلئسأ  يدنع  ناك  ول  كیلإ  دوعأس   " . يمقرلا
. ضيرملا ريرس  نع  عجارت 

ةدحو نإف   ،" حانجلا  " مسا اھیلع  قلطي  ناك  هنأ  عم 
اھكالتماب رخافت  تناك  قامعألا  ةفصاعل  يحصلا  قفرملا 

. مجحلا لدتعم  ىفشتسمل  رفوتت  ال  دق  تازیھجتل 
ءارجإل تاحاسمو   ، ءىراوطلا ةفرغ  ىلإ  ةفاضإلابف 
ميونتل ةفرغ  نيرشعو  عبرأو   ، ةیحارجلا تایلمعلا 
للختت يتلا  تاحاسملا  نم  ديدعلا  كلانھ  ناك   ، ىضرملا

نم حوارتت  تاصاصتخا  لجأ  نم  لمعتست  يتلاو   ، فرغلا
ةمث ناكو   . بلقلا ضارمأ  جالع  ىلإ  ةعشألاب  ريوصتلا 

، نیفظوملل لمع  تاحاسم  هیف  دجوت  لصفنم  عَّمجم 
دق ناك   ، ةقطنملا هذھ  يفو   . مھل تاعامتجا  فرغو 

. زیھجتلا نسح  هنكل   ، ریغص بتكم  نيارك  ىلإ  يطعأ 
. ربتخم ةفرغ  هبناج  ىلإو 

اھتفصو يتلا  ةقباسلا  ىواكشلا  عیمج  نیب  نمو 
ثیحب ةدشلا  نم  طقف  اھنم  ثالث  ناك   ، بوشیب ةروتكدلا 

نم هوتل  غرف  دق  نيارك  ناكو   . ضيرملا ميونت  بجوتست 
، هرمع نم  نیعبرألاو  ةیناثلا  يف  لجر   . مھنم نینثا  ةلباقم 

ةیحضلا وھ  يناثلاو   ، لاھسإو نایثغ  نم  يناعي  وھو 
مل امھنم  ًاّيأ  نأ  ةقیقحلاو   . ةتكسلاب ةباصإلل  ةضرتفملا 

ةروتكدلا نأ  يف  كش  الو   . ميونتلا ىلإ  ةیلعف  ةجاحب  نكي 
تحت امھیقبت  يكل  امھميونت  تأترا  دق  تناك  بوشیب 

. ةبقارملا

تناك يتلا  بوشیب  ىلإ  هسأرب  أموأو  نيارك  رادتسا 
. فلخلا يف  ةعجارتم  ةفاسم  ىلع  فقت 

سابتحال ةضراع  تابون  دوجو  ىلع  لیلد  ُّيأ  دجوي  "ال 
. رمملا ىلإ  ناوطخي  امھو  اھل  لاق  " ، مدلا



". ةیئادتبالا رھاوظلا  ادع  ام  "

؟" تلق امبسح   ، كسفنب اِھتدھش  دقل  "

ةبون نم  يناعي  لجرلا  ناكو   . يسفنب اھتدھش  معن  "
". مدلا سابتحال  ةضراع 

هصحف لالخ  لیلقلا  بوشیب  تلاق  دقل   . نيارك دَّدرت 
تحت يفتخت  كلذ  مغر  تناك  اھتیناودع  نكل   ، نیضيرملل
موقي نأ  غیستست  ال  تناك  دقف   . ءىداھلا اھكولس  حطس 

. هیلإ يھ  ّلصوتت  صیخشت  يف  كیكشتلاب  دحأ 

رھظت نأ  اھنكمي  ةديدع  ةیضرم  تامزالتم  كلانھ  "
ام ىصقأب  هثيدح  أدب  ةلاحلا "–  هذھل  ةھباشم  ةقيرطب 

. ةیسامولبدلا نم  هنكمي 

ةدحو يف  ةمیقم  ةبیبطك  يجُّردت  ةدم  تیضمأ  دقل  "
نم يبیصن  تنياع  دقو   ، ةيومدلا ةیعوألاب  ةيانعلا 
ترص دقلو   . ةتكسلاب نوباصي  مھارأ  تنك  نيذلا  ىضرملا 
هیلع يقلأ  امدنع  مدلا  سابتحا  ةبونب  باصملا  نیب  ِزّیمأ 

". ىلوألا يترظن 

. هینضي يعافدلا  اھبولسأ  تاب  دقل   . نيارك دَّھنت 
اّھلعلو  . يلیفط دوجو  غیستسي  دحأ  ال  نأ  حیحصلاف 

دق ناك  انھ  يبطلا  قيرفلا  نأ  ةقیقحلا  نكل   ، كلذ فرعت 
لك عم  ًالماعتم   ، ةیحطسلا تاصوحفلاب  طقف  ىفتكا 
ًاعنتقم ناك  دقل   . ةلقتسم ةلاح  هنأ  ساسأ  ىلع  ضيرم 

نم ًاديزم  ًابلاط   ، كلذ نم  رثكأ  قيرفلا  اذھ  ققد  ول  هنأب 
ضعب ىلإ  لوصولا  نم  هل  دب  الف   ، ةيدامتملا تاصوحفلا 

ِّلك مغرو   . حطسلا ىلع  زربتس  يتلا  ةكرتشملا  رھاوظلا 
ىلع نھاري  لازي  ناك ال  هنإف   ، هتلاق دق  بوشیب  تناك  ام 

. يلضافت ضرمك   ، نیسّاطغلا ءاد 



نم ِكیلع  هتحرط  دق  تنك  لاؤس  ىلع  ينیبیجت  مل  "
؟" يلاعلا طغضلل  ةفرغ  مكيدل  دجوي  لھ   " . اھل لاق  " ، لبق

. باجيإلاب اھسأر  تزھ 

اذإ ام  رَِنل   . ةفرغلا كلت  يف  لجرلا  اذھ  عضوي  نأ  ديرأ  "
ىلع نادعاسي   ، يقنلا نیجسكألاو  طغضلا  ةداعإ  تناك 

". هفارطأ يف  مالآلا  فیفخت 

-" نكلو "

هذھ نأ  ينملعأ  دق  رشيآ  ناك   ، بوشیب ةروتكد  اي  "
فییكت تاینقت  نم  عاونألا  ضعب  لمعتست  ةأشنملا 

مل ًایئدبم  يھو   . ةيرس ایجولونكتك  ةفنصملا  طغضلا 
للش ضرم  نم  لعجي  ام  اذھو   . نادیملا يف  دعب  بَّرجت 

". نآلا ىتح  يساسألا  لمتحملا  يناجلا  نیصاوغلا 

دقف  ، كلذ نم  ًالدبو   . مالك ِّيأب  بوشیب  هبجُت  مل 
. اھرظنب هنع  تحاشأو  تمھجت 

ةيرحلا ءلم  كل   " . ذفني أدب  دق  هربص  نأب  نيارك  رعش 
لاق " ، كبجعي نكي  مل  نإ  رمألا  اذھ  نع  رشيآ  رابخإ  يف 
مدقتأ يكل  انھ  ىلإ  ينمدقتسا  دق  هنكل   " . فافجب اھل 

اذھ يعضت  نأ  كوجرأف   ، نآلا امأ   . تاحارتقا نم  يدل  امب 
. برستي همالك  عدیل  ًالیلق  فقوت  " . ةفرغلا يف  ضيرملا 

؟" ثلاثلا ضيرملا  ةرايزل  لقتنن  لھ  "

: ةياھنلا ىلإ  مامتھالل  ةراثإ  رثكألا  ةلاحلا  لَّجأ  دق  ناك 
يفو اھيدي  يتلك  يف  فعضو  ردخ  نم  وكشت  ةأرما 
طیحت ثیح   ، اھتفرغ ىلإ  الخد  امدنع  ةیحاص  تناك   . اھھجو
نآلا يھ  اھو   . ةبقارملا ةزھجأ  نم  هجاتنإ  مت  ام  رخآ  اھب 

. قرف دوجوب  نيارك  َّسحأ   ، روفلا ىلعو   . ءودھب ىَّكشتت 
ىلع امك   ، نيوارفصلا اھینیع  ىلع  ًايداب  داھجإلا  ظحال  دقل 



نود نم  ىتحو   . ًاسباي قلقلا  هلعج  يذلا  ليزھلا  اھدسج 
دق ةلاحلا  هذھ  نأ  نقيأ  هنإف   ، صیخشت ةیلمعب  مایقلا 

. ةریطخ نوكت 

دقو  . ةشاشلا يف  ةایحلا  ّتبدف  يمقرلا  حوللا  حتف 
ةشاشلا هجو  ىلع  ةضيرملل  يضرملا  خيراتلا  زرب 

ةقاقرب ًاطوبرم  رمألا  نوكي  نأ  بجي   . ةیئاقلت ةروصب 
. نيارك لاق   ، اھدسج يف  ةسورغملا  فيرعتلا 

: صخلملا نایبلا  ىلع  ةرظن  ىقلا 

يإ يرام   ، سبیلیف مسالا :

ىثنأ سنجلا :

36: رمعلا

/ دسجلا يبناج  ىلع  فعض  ىوكشلا : ةصالخ 
يف ردخ 

. هجولاو نيدیلا 

دوجو ظحال   ، ةیمقرلا ةحوللا  نع  هراظنأ  عفر  امدنع 
، فیحنو ليوط  لجر   . ةفرغلا ىلإ  فلد  دق  ةيرحب  طباض 

 – يدایتعا ریغ  لكشب  نیتبراقتم  ناتتھابلا  هانیع  تناكو 
ىنمیلا نیعلاف   . ضعبلا امھضعب  ىلإ  ذاش –  لكشب  لب 

طئارش ةمث  ناكو   . جراخلا ىلإ  ءالوح  اھنأكو  تدب 
رسيألا هتقاي  فرط  ىلعو   . هصیمق ِّمُك  ىلع  ةيركسع 
ءىكتي ناكو   . تارابختسالا ةلاكول  ةبَّھذملا  ةراشلا  رھظت 

ریغو  ، هیبناج ىلع  هيدي  ًاعضاو   ، بابلا بجاح  بناج  ىلإ 
. بوشیب دوجوب  الو  نيارك  دوجوب  ٍلابم 

اذھ ًالھاجتم  ةضيرملا  وحن  ديدج  نم  نيارك  رظن 
ًاعجار اھلأس  ؟ " سبیلیف يرام  ِتنأ  لھ   " ، ديدجلا مداقلا 



اھلامعتسا ىلع  داتعا  ةيدایح  ةجھل  ىلإ  ةیئاقلت  ةروصب 
. دیعب دھع  ذنم  ىضرملا  ةبطاخم  يف 

. ًاباجيإ اھسأر  ةأرملا  تزھ 

نحن  " . ًامستبم اھل  لاق  " . ِكتقو نم  ریثكلا  ذخآ  نل  "
عرسأب كیمدق  ىلع  ديدج  نم  نیضھنت  كارن  يكل  انھ 

". نكمم تقو 

ام  ، اھیتفش نم  ةریغص  ةجلخب  ةماستبالا  هل  تَّدر 
. ةعرسب تشالت  نأ  تثبل 

كيدي يف  ردخلا  نم  ریثكب  نيرعشت  تلز  الأ  "
؟" كھجوو

ًاليدنم امھیلإ  تعفرو  اھینیعب  تشمرو  اھسأر  تَّزھ 
عطتست مل  اھینیع  تشمر  امدنع  اھنأ  نيارك  ظحال   . ًایقرو

. ًامامت امھلافقإ 

. اھلأس ؟ " ةرم لوأل  كلذ  ِتظحال  ىتم  "

. نیعوبسأ ذنم  امبر  لب  ال،   . ًابيرقت مايأ  ةرشع  ذنم  "
ثیحب  ، ءافخلا ةديدش  ضارعألا  تناك   ، رمألا ةيادب  يفف 

". اھظحالأ تنك   ، داكلاب  ، يننأ

ِتظحال امدنع  هجراخ  مأ  لمعلا  ماود  يف  تنك  لھ  "
؟" ىلوألا ةرملل  ضارعألا 

". ماودلا يف  تنك  "

رھظي ال   " . ةیمقرلا هتحول  ىلإ  ةديدج  ةرم  نيارك  رظن 
". كلمع ةطحمل  ركذ  انھ 

. باوجلاب عربت  نم  وھ  بابلا  دنع  فقاولا  لجرلا  ناك 
". روتكد اي   ، هل ةقالع  رمألا ال  نأل  اذھ  "



؟" نوكت نم   ، تنأو  " . هوحن نيارك  رادتسا 

داكي  ، معان توص  لجرلل  ناك  " . سیلوروك طباضلا  انأ  "
. ًایتيز نوكي 

ةلأسم اھلمع  عقوم  نأ  دقتعأ   ، طباضلا اھيأ  ًانسح  "
". ةیحصلا اھتلاحب  ةلصلا  ةقیثو 

. سیلوروك لأس  ؟ " ببسلا وھ  امو  "

هترظن تلباق   . ةضيرملا ىلإ  ديدج  نم  نيارك  رظن 
ةمقافمب ببستي  نأ  وھ  هديري  ناك  ام  رخآ  نإ   . ةقلق ةرظنب 

يكل سیلوروك  طباضلا  ىلإ  أموأ  مث   . رتوتلاو قلقلا 
. رمملا هاجتاب  هقفاري 

، رمملا يف  هل  لاق  " ، صیخشت ةیلمعب  موقن  اننإ  "
صیخشتلا ةلاح  يفو   . ةضيرملا عمس  لاجم  نع  ًادیعب 

نمو  . ةلصلا ةقیثو  نوكت  ةقیقح  َّلك  نإف   ، يلضافتلا
ام ةقيرطب  ةلوؤسم  اھلمع  ةئیب  نوكت  نأ  ًادج  لمتحملا 

". اھتلاح نع 

". ةقالع رمألا  اذھل  سیل  الك   " . هسأر سیلوروك  زھ 

؟" يردت نأ  عیطتست  فیكو  "

". كلذ لوح  يمالك  لوبقب  يفتكت  نأ  كیلع  "

انھ " . ةيافكلا هیف  امب  ًادیج  سیل  اذھ  نكل   ، فسآ انأ  "
. ًادئاع نيارك  هكرت 

يرام نإ   " . ءودھب سیلوروك  لاق  " ، نيارك روتكد  اي  "
ىلع  ، ةأشنملا نم  ةيرس  ةقطنم  يف  لمعت  سبیلیف 
ةلئسأ حرطب  كل  ًاحومسم  نوكي  نلو   . ةيرس ةمھم 

". اھلمع نع  ةددحم 



مث  . هل لوقي  أدب  عیطتست "–  تنأ ال   " . هیلإ نيارك  عجر 
ًانئاك  . ةبوعصب هظیغ  ًامظاك  هتلمج  فصتنم  يف  فقوت 

مدختسي هنأ  حضاولا  نمف   ، كاذ سیلوروك  اذھ  ناك  نم 
؟ ةيرسلا هذھ  ِّلك  ىلإ  ةجاحلا  ام   . كلذ دقتعي  وأ  هتطلس 

؟ ةیملع ةسسؤم  يف   ، نيارك ِبجع 

اذھ ىلإ  ديدج  مداق  دَّرجم  هنأ  هسفن  ًاركذم  فقوت  مث 
 – ةعبَّتملا دعاوقلا  ةَّیھام  نآلا  ىتح  فرعي  وھو ال   . ناكملا

اھضوخي يتلا  ةكرعملا  ّنأ  ودبيو   . ةینلعلاو اھنم  ةیفخلا 
تقو يف  ةثداحلا  هذھ  ركذ  نع  لفغي  نل  هنكل   . ةرساخ
ىوس هیلع  سیل   ، رضاحلا تقولا  يفو   . رشيآ عم  قحال 

. عیطتسي ام  لضفأب  ةضيرملا  هذھ  صیخشتب  مایقلا 

بوشیب ةروتكدلا  تناك   . ىفشتسملا ةفرغ  ىلإ  داع 
نأ ىلع  صرحتو   ، ةضيرملا ريرس  بناج  ىلإ  فقت  لازت  ال 

. اھتلاحب اھّرثأت  يدبُت  ال 

لاق " ، سبیلیف ةدیس  اي  ًالیلق  كنع  عاطقنالل  فسآ  "
". انلمع لمكنل   " . نيارك

ماق  ، ةیلاتلا ةرشع  ةسمخلا  قئاقدلا  دادتما  ىلعو 
، جيردتلابو  . ةضيرملا ىلع  يبصعو  يجولويزیف  فشكب 
، سیلوروك طباضلل  بقارملا  دوجولا  نایسن  نم  نكمت 
اھنم وكشت  يتلا  ةلاحلا  يف  ًاقرغتسم  راص  نأ  دعب 

. ةأرملا

ىلع ًايداب  ناك  فعضلاف   . ةِرّیحم ةیبط  ةلاح  تناك  دقل 
رابتخا ىدلو   . هجولا يبناجل  ىلفسلاو  ایلعلا  تالضعلا 

، ًازراب ًافعض  تدبأ  ةأرملا  نإف   ، ةربإلاب زخولاب  اھساسحإ 
. هعيزوت يفو  مئاوتلا  ثلثملا  بصعلا  لمع  يف  ًالالتخاو 

ديدمت ىلع  ةرداق  تناكو   ، ةمیلس ةبقرلا  ةكرح  تناك 
يف فیعض  ةرارحلاب  اھساسحإ  نأ  ظحال  هنكل   . اھقنع



امك  . عذجلا نم  يولعلا  ءزجلا  يف  امك   ، قنعلا ةقطنم 
ميدقو  ، زراب فلت  شھدم –  لكشبو  ًاضيأ –  كانھ  ناك 
فشكلاب ماق  امدنعو   . دیلا تالضع  يف   ، ودبي امبسح 
تاساكعنا ىلع  مث   ، ةقیمعلا ةطبرألا  تاساكعنا  ىلع 

. هنھذ يف  رَّذجتي  أدب  اًّكش  نإف   ، نیصمخألا

ةریثم ةردان  ةلاح  ىلع  عوقولاب  ٍوادم  بیبط  لك  ملحي 
أرق يذلا  عونلا  نم  نوكت  ةلاح   ، صاخ لكشب  مامتھالل 
عمو  . ثدحي ام  ًاردان  كلذ  نكل   . ةیبطلا تایبدألا  يف  هنع 
تناك سبیلیف  يرام  نإف   ، نآلا ىتح  تاظحالملا  لك 
نيارك نإف   ، اذكھو  . ًامامت كلذب  ةھیبش  ةلاح  اھیلع  رھظت 

يف رابخألا  رخآ  ةعباتمل  يلایللا  رھس  ىلع  داتعا  يذلا 
دق امبر –  طقف  امبر –  هنأ  نآلا  دقتعا  دق   ، ةیبطلا تالجملا 
دق  . ةردانلا تالاحلا  هذھ  لثم  نم  ةلاح  ىلع  هِّوتل  عقو 
دعب  ، انھ نوكأ  يكل  ينوعدي  يصوصخ  ببس  ةمث  نوكي 

. ءيش لك 

يتزول صحفب  ماق   ، ينطابلا هساسحإ  نم  عفادبو 
امھنأ امك   ، ّیب نِ ٍلكشب  ناتمخضتم  امھنإ  ةضيرملا :
تفلم ءيش   . رارفصإلا ىلإ  نالیمتو   ، ناتصصفم

. مامتھالل

ةیمقرلا ةحوللا  طقتلاو   ، اھركش نأ  دعب  ةأرملا  نع  دعتبا 
: مدلا تاصوحف  جئاتن  وحن  ًارظان 

: ملم ضیبلا /  تايركلا  3.100ددع 
34.6

104.000
(: لسد غلم /   ) 79زوكولغلا

(: لسد غلم /   ) ديریسیلغيرتلا 119تاینھد 



(: ةعاس ملم /   ) ءارمحلا تايركلا  بُّسرت  48.21لدعم 

: اھلأسو بوشیب  ةروتكدلا  ىلإ  ثدحتیل  بحسنإ 
". ؟ نینظت اذام  "

. هتباجأ " ، يرابخإ ىلع  ًارداق  نوكت  نأ  لمآ  تنك  "
". انھ ریبخلا  تنأ  "

عقوتأو  ، ِكل لیمز  بیبط  درجم  يننإ   . ریبخلا انأ  تسل  "
". نواعتلا نم  ًائیش  كنم 

رعش  . ةطاسب لكب  رظنلا  هتلدابمب  بوشیب  تفتكا 
ٌبضغ لبق : يذ  نم  ُّدشأ  هیلإ  دوعي  بضغلا  نأ  نيارك 
ببسب ٌبضغو   ، ريربتلا ةضماغلا  ةيرسلا  هذھ  لك  ببسب 

، َّصخأ لكشب  ٌبضغو   ، هیلع سیلوروك  طباضلا  لُّفطت 
، نذإ ًانسح   . بوشیب ةروتكدلا  فاكنتساو  عفن  ةلق  ببسب 

اھيري يكل  ةعيرذ  درجم  هعم  اذھ  اھفرصت  ربتعي  فوس 
. هتفرعم ىدم 

نأ يف  ِتركف  لھ   " . فنعب ةیمقرلا  ةحوللا  قلغأ 
؟" ةروتكد اي  ةَّداضملا  ماسجألا  تارابتخا  ضعبب  يموقت 

،Cو A يئابولا دبكلا  باھتلإ   " . باجيإلاب اھسأر  تَّزھ 

". يبلس اھعیمج /  Iو M دیتيربكلا رابتخا 

؟" ةكرحلا لیصوت  تاسارد  "

". نیتھجلا ىلع  يعیبط  "

؟" يناوثرلا لماعلا  "

". رتلیلملاب ةدحو /  88 ، يباجيإ "

تاصوحفلا يھ  كلت  تناك  دقل   ، ًالیلق نيارك  تمص 



. ةیلاتلا هتوطخ  يف  اھءارجإ  يوني  ناك  يتلا 

يف مالآ  ّيأب  طق  ةضيرملا  رعشت  مل  هنأ  امك  "
". ونير ةرھاظ  وأ   ، ماعطلل ةیھشلا  نادقف  وأ   ، لصافملا

. ةلئاق تفاضأ 

رطخي نأ  ًانكمم  نكي  مل   . ةشھد يف  نيارك  اھیلإ  رظن 
رمألا لھ   . هتاذ بيرغلا  هجاتنتسا  ىلإ  لوصولا  اھلاب  يف 

؟ اذكھ

. هعدخت وأ  هيراجت  تناك  اذإ  ام  ربتخي  نأ  رَّرق  اذكھو 
ىلإ ریشي  هنأ  ودبي  دیلا  تالضع  يف  يلَّوألا  فلتلا  نإ  "
ىلع ةردقلا  صقن  نأش  وھ  كلذكو   . عاخنلا فُّھكت 

". عذجلا نم  ىلعألا  ءزجلا  يف  ساسحإلا 

". نیمدقلا يف  بلصت  نم  ىوكش  كانھ  سیل  نكل  "
ةحضاو تامولعم  نم  كانھ  سیلو   " . روفلا ىلع  هتباجأ 

هذھ نوكت  نأ  نكمي  كلذل ال   . يعاخن يفیظو  لالتخا  نع 
". يعاخن فُّھكت  ةلاح  يھ  ةلاحلا 

اھتاینقت قمعب  ًاشاھدنا  رثكأ  انھ  نيارك  راص 
. كسامتي الو  تبثي  هلك ال  كلذ  نكل   . ةیصیخشتلا

ىلع يقاروأب  يقلأ  يكل  ناوألا  نآ  دقل  "... ، ًالئاق ّركفو 
زكارملاب ةقلعتملا  بویعلا  نع  اذامو  "  "، ةلواطلا

ىلع ِتفشك  لھو  ؟  يبصعلا لالتعالا  ضرم  ؟  ةیبصعلا
؟" نیتزوللا

اھّایحم ولخي  امیف   ، وحن قِّدحت  لازت  ال  بوشیب  تناك 
ناتمخضتم نیتزوللا  نأ  تظحال  دقل   ، لجأ  " . ریباعتلا نم 

". ناتَّرفصمو

. تمصلا نم  ةرتف  تَّرم 



"، روتكد اي  َِمل   " . اھھجو قوف  ةماستبا  تَّرم   ، جيردتلابو
؟" َریجنات ضرم  يف  ّركفت  نل  دیكأتلاب   " . هل تلاق 

دقل  . ىخارت ديدش –  ءطبب  لب  ءطبب –  مث   . نيارك دَّمجت 
يف  " . اھتماستبا اھل  َّدري  َّالأ  هیلع  بعصلا  نم  نأ  دجو 

. ةنيزح ةربنب  اھل  لاق  " ، كلذ يف  ركفأ  تنك  دقف   ، ةقیقحلا

ةعومجم نآلا  انيدل  تاب  لھ  ؟  اذام نذإ   . َریجنات ضرم  "
". ؟ ةطحملا هذھ  يف  انلوح  فوطت  يقلَخ  ضرم  ةئم  نم 

اھتربن يف  نكي  ملو   ، ًالدتعم ناك  اھتوص  ّنكل  كلذ  تلاق 
ىتح  ، اھب رعشي  نأ  عیطتسي  بینأتلا  نم  عون  يأ 

. ةلیصأ هل  تدب  اھتاذ  ةماستبالا 

تاوصأ نم  ةعومجم  تقلطنا  ةظحللا  هذھ  يفو 
بایسنا عطقت  تناكو   ، ةلّجعتملاو ةیلاعلا  راذنإلا 

يف ٌّينامرھك  ٌرون  لعتشا  مث   . ةیكیسالكلا ىقیسوملا 
. جراخلا يف  رمملا 

ةجردب راذنإ   " . بوشیب هجو  نع  ةماستبالا  تراط 
. هل تلاق  " . يلاقترب

؟" نیلوقت اذام  "

بھذنل  . يناسفنلا يبطلا  مسقلا  يف  ةئراط  ةلاح  "
. بابلا وحن  مّدقتت  يھو  اذھ  تلاق  " . كانھ ىلإ 
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طقف اھیفكي  امب  يمامألا  دُضُّنلا  مامأ  بوشیب  تفقوت 
تھجو  ،" هیبروك ىلع  ِدان   " . ويدارلاب لاصتا  زاھج  طاقتلال 
تعرسأ مث   . دضُّنلا ءارو  ةدوجوم  ةضرمم  ىلإ  اھرمأ 

، اھرثإ يف  نيارك  ناكو   ، رمملا ربع  يبطلا  حانجلا  جراخ 
. زمياتلا ةحاس  وحن  نیَمِّدقتم 

ىلع ٍّيرس  مقر  حیتافم  تطغض  اھریس  ءانثأ  يفو 
ىدحإ ىلع  رباخت  تأدبو   ، هلمحت يذلا  ويدارلا  زاھج 
راذنإلا عقوم  نع  لأست  بوشیب  ةروتكدلا  انھ   " . تاجوملا

". يلاقتربلا

زاھجلا عقرقي  نأ  لبق  ءودھلا  نم  ةظحل  كلانھ  ناك 
ةقبطلا وھ  يلاقتربلا  راذنإلا  ناكم  : " بیجم توصب 

". ةلاَّوجلا تاصّاوغلا  حالصإ  ربنع   ، ةسماخلا

. بوشیب تباجأ  " ، ِملُع  ، ةسماخلا ةقبطلا  "

ىھقملا برق  راظتنالا  يف  دعصم  كلانھ  ناك 
ىلع بوشیب  تطغضو  الخدف   . رمملا بناجب  دوجوملا 

. رارزألا ةحول  لفسأ  يف  عقاولا  مقر 7  رزلا 

يننإ  " . هلمحت يذلا  ويدارلا  ىلإ  ةديدج  ةرم  تداع 
". ةئراطلا ةلاحلا  ةعیبط  نع  لأسأ 



 – ةسمخ زمرلا  لمحت  ةثداحلا  : " ىرخأ ةعقرف 
". نانثإ نورشع – 

. نيارك اھلأس  ؟ " زمرلا اذھ  ينعي  اذام  "

". ةدِّروتم ةیسفن  ةلاح   " . هیلإ ترظن 

ىلإ نيارك  اھعبتو   ، ديدج نم  دعصملا  باوبأ  تحتُف 
ةعطاقتملا تّارمملا  تناك   . ةءاضإلا ديدش  تارمم  عطاقت 

يف بوشیب  تقلطنا  دقو   ، ةثالث تاھاجتا  يف  بھذت 
. ةرشابم امھل  لباقملا  هاجتالا 

. نيارك اھلأس  ؟ " ةیبطلا تادادمإلا  نع  اذام  "

فوسو  ، ةعبارلا ةقبطلا  يف  ّتقؤم  فصوتسم  ةمث 
كلذ ناك  ول   ، ةلجاعلا ةیبطلا  ةيانعلل  ةبیقح  ىلع  لصحن 

". ًايرورض

نم ًاقالغنا  رثكأ  يھ  ةقبطلا  هذھ  نأ  نيارك  ظحال 
تارمملاف  . لبق نم  اھدھاش  يتلا  تاقبطلا  نم  اھاوس 

َّرم نيذلا  سانلا  امأ   . ةموكرم تارجحلاو   ، ًاقُّیضت رثكأ  انھ 
يف ناك  نم  مھنمو   ، ٍزفق ةرتس  يف  ناك  نم  مھنمف   ، مھب
نوكتل ةصصخملا  ةقبطلا  يف  هنأ  رَّكذتف   . ربتخم فطعم 

توص نأ  مغرو   . بوساحلل ًازكرمو  ةیملعلا  ثاحبألل  ًازكرم 
نأ الإ   ، ًاعومسم ناك  ةيوھتلا  براسم  يف  ءاوھلا  عافدنا 
، ضییبتلا داوم  حئاور  هبوشتو   ، ًالیقث يقب  ءاوھلا 

. ةیماحلا ةینورتكلإلا  تادعملاو   ، نوزوألاو

. نیمیلا وحن  بوشیب  تلورھف   ، رخآ عطاقت  ىلإ  الصو 
: هعقوتي نكي  مل  ًائیش  ىأرف   ، مامألا هاجتا  يف  نيارك  رظن 

يھتنیل ةیكیتامارد  ةجردب  ةأجف  رمملا  ضرع  عسَّتا  دقل 
ىلع ىوس  حتفي  ، ال  ًاسلمأ رادجلا  ناكو   . دوسأ رادج  ىلإ 
هذھ ةحتف  تناكو   . هطسو يف  عقي  طوغضم  ءاوھ  سبحم 



ةطرشلا نم  لاجر  ةعبرأ  نم  ةسورحم  ةفرغلا 
ناكف  ، مھسماخ اَّمأ   . قدانبلاب نیحلسم   ، ةيركسعلا
قوفو  . بناجلا دنع  عقي  ةینقتلا  يلاع  ٍلقعم  يف  سلجي 
جِّھوتم رمحأ  ءوض  ةمث  ناك  طوغضملا  ءاوھلا  ةفرغ  ةحتف 

. رادجلا يف  تبثم  ریبك  يئوض  يئانث  ٍمامِص  نم  ثعبني 

لعفب هتعرس  ئطبي  وھ  امیف  لأس  ؟ " اذھ ام  "
. ةزيرغلا

. بوشیب هتباجأ  " ، زجاحلا ةقطنم  اھنإ  "

؟" كمھفأ مل   ، فسآ "

ةَّيرسلا تايوتسملا  ىلإ  ةيدؤملا  ةباوبلا  اھنإ  "
". ىلفسلا

ةطرشلا لاجر  نم  نانثا  ذخأ   ، ابرتقا املاحو 
امیف ةرشابم  ةحتفلا  مامأ  امھیعقوم  ةيركسعلا 
ةلھؤم ِتنأ  لھ   " . امھيردص ىلإ  ناعوفرم  امھاحالس 

. امھدحأ اھلأس  ؟ " يتدیس اي  روبعلل 

يطرشلا جرخ   . ریغصلا لِقعملا  ىلإ  بوشیب  تشم 
عمُس  . اھدعاس قوف  ًاریبك  ًاحسام  ًازاھج  رَّرمو  سماخلا 

. عفترمو ٍعطقتم  روُّمز  توص 

يئانثلا مامصلل  ةریغص  ةشاش  ىلإ  يطرشلا  رظن 
ِكل حمسُي  نل   " . حسملا زاھج  ىلإ  ةتبثم  يئوضلا 

". لوخدلاب

هذھ يف  ءابطألا  ةریبك   ، بوشیب لیشیم  انأ  "
ىلإ ءىراطلا  لوخدلا  يف  قحلا  كلمأو   . ةأشنملا

". ةیناث ةرم  دكأت   . ةسداسلاو ةسماخلاو  ةعبارلا  تاقبطلا 

ىتفتسا ثیح  ریغصلا  لِقعملا  ىلإ  يطرشلا  ىشم 



. ًانسح : " لوقیل جرخ  ةظحل  دعبو   . بوساح زاھج  ةشاش 
يف وھ  نمأ  لجر  كتقفارمب  موقیسو   ، لوخدلا كنكمي 

". رخآلا بناجلا  ىلع  كراظتنا 

ىلإ نيارك  مدقتو   . ةحتفلا هاجتا  يف  بوشیب  تشم 
ةلسلسلا اولفقأ  لاجرلا  نكل   . اھءارو وھ  يذلا  ناكملا 

حساملا زاھجلا  لمحي  يذلا  يطرشلا  هنم  مدقت   . همامأ
. هدعاس قوف  زاھجلا  ريرمتب  ماقو 

. لاق " ، ًاضيأ لوخدلاب  هل  قحي  لجرلا ال  اذھ  "

دوجوم وھو   ، بیبط هنإ   " . ءارولا ىلإ  بوشیب  تتفتلا 
". ةّتقؤم ةمھم  يف  انھ 

لوخدلا كنكمي  ال   " . نيارك وحن  رادتسا  يطرشلا  نكل 
". دیس اي 

-" ، و ةئراط ةیبط  ةلاح  ةمث   " . نيارك هل  لاق  " ، هبتنا "

لدابت " . ربعملا ءارو  ام  ىلإ  عجرإ  ًافطل   ، دیس اي  "
. هئالمز عم  تارظنلا  سماخلا  يطرشلا 

بھاذ انأو   ، بیبط يننإ   . كلذل عاصنأ  نأ  عیطتسأ  "ال 
متئش  ، ةئراط ةلاح  فاعسإ  يف  ةدعاسملل  يقيرط  يف 

. ةیناث مامألا  ىلإ  عفدنا  مث  " . متیبأ مأ 

ىقلأ امنیب   ، مھقدانب زجاحلا  ساَّرح  عفر  روفلا  ىلعو 
هحالس بحسیل  هطسو  ىلع  هدي  سماخلا  يطرشلا 

. يبنجلا

قمع نم  قیمع  توص  ءاج  اراریف "! اي  بحسنا  "
". اولَّھمت  ، عیمجلا  ، سيارب  ، نامغيو  " . ریغصلا لقعملا 

لاجر ماق   ، مھتحلسأ اھیف  اورھش  يتلا  ةعرسلابو 
اوعجارتي نأ  لبق  ديدج  نم  اھسیكنتب  ةيركسعلا  ةطرشلا 



، ریغصلا لقعملا  هاجتا  يف  نيارك  رظن   . مھتنكمأ نع 
، ریثكب هنم  ربكأ  ةفرغ  ىلإ  ةباوب  ةقیقحلا  يف  هنأ  ىأرف 
ناك  . ربعملا يف  مُّكحتو  ةبقارم  ةفرغ  ودبت  امك  يھو 
كانھ ناك  امك   . اھناردج ىلإ  ةتبثم  تاشاش  عضب  كانھ 
جھوتتو ضموت  يتلا  ةریغصلا  ءاوضألا  نم  ىصحي  ددع ال 

نأ لبق   ، ًابرتقم لخادلا  نم  صخش  مدقت   . مالظلا يف 
، نیبكنملا ضيرع   ، ًائلتمم ًالجر  ناك   . رونلا ىلإ  جرخي 

بیشأ نول  وذ  رعش  هل   . ءاضیب لاریمدأ  ةزب  يدتريو 
ىلإ مث   ، بوشیب ىلإ   ، نيارك نم  هتارظن  لَّقن   . يديدح

. ديدج نم  نيارك 

. لجرلا لاق  " ، ناترابس لاریمدألا  انأ  "

 –" انأ  " . نيارك لاق  " ، ناترابس لاریمدأ  اي  "

ىلإ ةدئاعلا  ةنیمثلا  ةعاضبلا  تنأف   . نوكت نم  فرعأ  "
". رشيآ دراوھ 

بیجتسي نأ  هل  يغبني  فیك  طبضلاب  نيارك  فرعي  مل 
. هسأر َّزھب  ىفتكا  اذھلو   . مالكلا اذھ  ىلإ 

ةلاحلا  " . ةديدج ةرم  بوشیب  ىلإ  ناترابس  رظن 
؟" حیحص  . ةسماخلا ةقبطلا  يف  ةئراطلا 

تاصّاوغلا حالصإ  ةدحو  ربنع  يف  اھنإ   ، يدیس اي  معن  "
". ةلاَّوجلا

يركسعلا يطرشلا  وحن  ناترابس  رادتسا  " . ًانسح "
دكأتو  ، طقف يئانثتسا  لكشب  هلِخدأ   " . اراریف ىعدي  يذلا 
ذخو  ، تقولا ةلیط  امھعم  ةيركسع  ةقفارُم  دوجو  نم 
لك ىلع  فارشإلاب  مقو   . عقوملا ىلإ  ساّسح  ریغ  ًاقيرط 

". اراریف اي  كسفنب  كلذ 

ةقینأ ةيركسع  ةیحت  يركسعلا  يطرشلا  ىدأ 



". يدیس اي   ، لجأ  " . هدیسل

مث  . نيارك ىلع  ىرخأ  ةظحلل  هترظن  ناترابس  ىقلأ 
نم يفتخيو  ريدتسي  نأ  لبق  اراریف  ىلإ  هسأرب  أموأ 

. مُّكحتلاو ةبقارملا  ةفرغ  نطاب  يف  ديدج 

ةعابطب ماقو   ، ریغصلا لقعملا  ىلإ  اراریف  لخد 
زيزأ عمُس   . حیتافم ةحول  ىلع  رماوألا  نم  ةعومجم 

ةریغصلا ءاوضألا  نم  ةعومجم  تدھوش  مث   ، ضیفخ
لَّوحت  . طوغضملا ءاوھلا  ةفرغ  طیحم  دنع  ضموت  يتلا 

مث  . رضخأ ىلإ  رمحأ  نم  ةحتفلا  قوف  جھوتملا  ءوضلا 
مامأ لاجملا  يف  حسفت  ةلیقث  لافقأ  ةعقرق  توص  عمُس 
يدؤملا قالغملا  حتفنا  مث   ، طوغضملا ءاوھلا  سیسھ 
نوفوركیم ىلإ  اراریف  ملكت   . طوغضملا ءاوھلا  سبحم  ىلإ 
بوشیبو نيارك  ىلإ  راشأ  مث   ، هل دئاعلا  ويدارلا  زاھج  يف 

. امھعبتي نأ  لبق   ، لوخدلاب

غلبت ةفرغ  ةمث  ناك   ، طوغضملا ءاوھلا  سبحم  فلخ 
نارفن ةمث  ناك   . ًاعبرم ًامدق  رشع  ينثإ  ىلاوح  اھتحاسم 
امھو اھیف  نارظتني  يركسعلا  سیلوبلا  نم  نایفاضإ 
تناك  . رماوألا نھر  ةيركسع  دادعتسا  ةفقو  نافقي 
ٍتالآ ةمث  نكي  مل  امك   ، ةيراع نوللا  ةَّیجابلا  ناردجلا 
نيارك ظحال  دقو   . سارحلا دحأ  برق  ةریغص  ةحول  ىوس 

، فكلا ةیفارغجل  ءىراق  نم   ، ةطاسب لكب   ، فلأتت اھنأ 
. ةیطاطم ةقبطب  ىطغم  ضبقم  نمو 

يطرشلا عضو   . طوغضملا ءاوھلا  سبحم  باب  قلغنا 
. ضبقملا ىلع  ةیناثلاو  ءىراقلا  ىلع  هيدي  دحأ  يبرحلا 
مث  . هدي ِّفك  ُحسم  يرجي  ناك  امنیب  ٌرمحأ  جُّھوت  كانھ  ناك 
رعش  . نیمیلا ىلإ  راسیلا  نم  ضبقملا  يطرشلا  رادأ 
دقل  . رادحنإلاب اوأدب  املاح  هتدعم  يف  فیفخ  طوبھب  نيارك 



. دعصم نع  ةرابع   ، ةقیقحلا يف  ةفرغلا  تناك 

فَّرعت دق  ناك   . ناترابس لاریمدألا  وحن  هراكفأ  تبھذ 
اھیف ىَّدأ  يتلا  هتالحر  لالخ  ةيرحبلا  طابض  نم  ریثك  ىلع 

، مھترمإ يف  نیحيرم  مھعیمج  ناكو   . ةیفیظولا هتامدخ 
نود نم  روفلا  ىلع  مھرماوأ  عاطت  نأ  ىلع  نيداتعمو 
دقف ناترابس  ةفرعمب  هدھع  برق  مغرو   ، نكلو  . لادج يأ 
روعش هلعل   . فلتخم ام  ءيش  هیف  طباضلا  اذھ  نأ  رعش 
لاریمدأ ِّيأ  دنع  ىتح  دجوي  ال  هسفنب  دادتعالاب  قیمع 
ةریخألا ةرظنلا  كلت  يف  نيارك  رَّكف   . لبق نم  هلباق  دق  رخآ 

يف هتءارق  نكمي  ال  ءيش  ةمث   . لجرلا اھب  هقمر  يتلا 
ام دكأتت  نأ  عیطتست  ال  كنأ  ول  لمك   ، نيوادوسلا هینیع 

. ةیلاتلا هتوطخ  نوكتس 

. فقوت ىتح  ةموعن  لكب  ًالوزن  دعصملا  مھب  قلزنا 
يتلا لافقألل  ةطیسب  ةديدج  ةعقرق  مث   ، فیفط زيزأ  دعبو 
جراخلا نم  طوغضملا  ءاوھلا  سبحم  حتُف   . ةررحتم حتفنت 
ةيركسعلا ةطرشلا  لاجر  نم  ىرخأ  ةعومجم  ةطساوب 

روتكدلا  " . مھدحأ لأس  ؟ " بوشیب ةروتكدلا   " ، نیحلسملا
؟" نيارك

" معن "

نم يناعبتا   ، حالصإلا ربنع  ىلإ  امكداشرإل  تیتأ  دقل  "
" امكلضف

نانثإ امھیليو   ، نایطرش امھمدقتي  ةعرسب  اكرحتف 
عبت دقف   ، ناترابس لاریمدألا  لجر   ، اراریف اَّمأ   ، نارخآ
لثمل رتوتلاب  نيارك  رعشي   ، ةداعلا يف   . هعمجأ بكوملا 
دقف  . اھب ًابِّحرم  نوكي  نأ  داك  نآلا  هنكل   ، ةقفارملا هذھ 
ةلاح اھنإ  قباس  تقو  يف  ةلاحلا  نع  بوشیب  تلاق 
ديدش ضيرملا  نأ  ينعت  ةرابعلا  هذھو   . ةدِّروتم ةیسفن 



هذھ لثم  يفو   . ًاضيأ فینع  امبرو   ، مِّھوتم  ، شُّوشتلا
میقت نأو   ، ًانئمطمو ًائداھ  نوكت  نأ  لواحت  كنإف   ، تالاحلا

ضيرملا نوكي  امدنع  نكل   . ًالصاوتو ةفلأ  ضيرملا  عم 
ىلع ىلوألا  ىلوألا –  ةيولوألا  نإف   ، ةرطیسلا نع  ًاجراخ 

. ددعلا يف  هیلع  قوفتت  نأ  يف  يھ  قالطإلا – 

ام امأ   . ًاعارس تاربتخملاو  ثوحبلا  زكارم  تالایخ  تَّرم 
ىلع اھجراخ  نم   ، تدب دقف   ، ةيرسلا تآشنملاب  ىمسي 

ةدوجوملا اھاوس  نع  ءيش  يف  فلتخت  داكت  ال   ، لقألا
نیمداق نوديدع  صاخشأ  مھب  َّرم   . ایلعلا قباوطلا  يف 

، مھمدقتت ةفاسم  يفو   ، نآلا امأ   . سكاعملا هاجتالا  نم 
هنإ هقورع : يف  دربي  مدلا  لعج  ًائیش  عمسي  نيارك  أدب 

. حیصي لجر  توص 

يف هسفن  نيارك  دجوف   ، ٍّيضرأ باب  يف  اوسطغ 
هینیعب شمر   . حیسفلا فھكلا  هبشت  داكت  ةریبك  ةفرغ 
ءاضفلا اذھ  لثم  ىلع  دعب  هرظن  دتعي  مل  هنأل   ، ةظحل
ةأشنمو  ، تانیكام لغشم  اھنأكو  ةعاقلا  تدب   . ریبكلا

يتلا ةلّاوجلا  تاصاوغلا  يأ   ، ةیتوبورلا تاصاوغلا  حالصإل 
. بوشیب اھتركذ  دق  تناك 

تاعومجم  . ًالولوم  ، ًاقِّزمم اًّولع : رثكأ  انھ  حایصلا  راص 
ناكو  . ناكملا نم  ةبرقم  ىلع  تفقو  لامعلا  نم  ةریغص 

. ةيركسعلا ةطرشلا  نم  لاجر  سانلا  داعبإ  ىلع  موقي 
ةيرحبلا وفظوم  هبرض  قوط  ةمث  ًالیلق  دعبأ  ناكم  يفو 
سانلا نم  ریبك  ددع   . قيرطلا لافقإل  يبرحلا  سیلوبلاو 
نورظني نورخآو  ؛  ةلاَّقنلا ويدارلا  ةزھجأ  ربع  نوملكتي  انھ 
خارصلا امأ   . دیعب رادج  لخاد  عقت  تادعملل  ةحاب  ىلإ 

. ناكملا كلذ  نم  ثعبني  ناكم 

امھسرحو نيارك  اھیلي   ، مامألا ىلإ  بوشیب  تمدقت 



نع خلسنإ  نومدقتي  طابضلا  دحأ  مھآر  ذإو   . قفارملا
. مھیقالي يكل  بورضملا  قوطلا 

نم ةیفلخ  ىلع  لجرلا  لاق  " ، بوشیب ةروتكد  اي  "
اذھ يف  ةرمإلا  بحاص   ، زرفارت مزالملا  انأ   " . تاخرصلا

". ناكملا

. نيارك لاق  " ، لیصافتلا انطعأ  "

. بوشیب وحن  رظنلا  ىلإ  داع  مث   ، هیلإ زرفارت  رظن 
. اھسأر نم  ةطیسب  ةءاميإ  هتطعأ 

نم يكیناكیم   " . لاق " ، تياو لادنار  وھ  لجرلا  "
". ىلوألا ةجردلا 

. نيارك لأس  ؟ " هعم لصح  يذلا  امو  "

تياو نأ  ودبي   . ةدیكأ ةروصب  كلذ  فرعي  دحأ  نم  ام  "
نیمویلا وأ  مویلا  يف  ةیجازم  ةقيرطب  فرصتي  ناك 

مث  . ًاریثك هسفن  هبشي  ال  ءودھلا  ديدش  ناك   . نییضاملا
أدب  ، هتيدرو نم  فارصنالا  كشو  ىلع  مویلا  راص  امدنع 

. فولأملا نع  ٍجراخ  لكشب  فرصتي 

. بوشیب ترَّرك  " ، فولأملا نع  جراخ  لكشب  فرصتي  "

". ءاقرخ تاملكب  حیصي  أدب  دقل   ، لجأ "

يھ لھ   " . تاحیصلا ردصم  هاجتا  يف  نيارك  رظن 
؟" ماھوأ نع  قطنت  مأ  ؟  ةبوضغ تاملك 

ةلاح يف  هنأكو  رمألا  ادب  ال.   ، ةبوضغ  . معن  ، ماھوأ "
". تومي نأ  ديري  هنأك   ، سأي

. نيارك هل  لاق  " ، ِْعبات "

نأو  ، هتئدھت اولواح   . سانلا نم  لیلق  ددع  هنم  برتقا  "



كسمأ نأ  ىوس  هنم  ناك  امف   . هُبطَخ ام  اوفرعي 
". مھدحأب

". ِءّيس ءيش  اذھ   . ًابت  " . نيارك ابجاح  عفترا 

راحتنالا تالواحم  عیمج  نم  ةئملاب  نوعستو  ةعست 
بلطل تاماحرتسا  درجم   ، هابتنالا تفل  ىلإ  ةھجتم  نوكت 
مھنإف  ، مھسفنأ نوحرجي  نيذلا  ىتحو   . ةدعاسملا

نم ديزملا  درجمل  مھداسجأ  يف  رثأ  تاذ  ًاحارج  نوثدحي 
نمضتي امدنع  اَّمأ   . نيرخآلا يف  ریثأتلاو   ، هابتنالا تفل 

. هتَّمرب ریغتي  فقوملا  نإف  ةنیھر  ذخأ  دھشملا 

لوانت دقل   . زرفارت متمت  " ، ءيش لك  وھ  اذھ  سیل  "
امك  ، راجفنالا ةديدشلا   . روف  . يسلا ةدام  نم  ةعطق 

". ریجفت قعاص  طقتلا 

؟" اذام "

. هلوق ِدّكؤي  ًاسباع  هسأر  زرفارت  َّزھ 
هعفرب ماق  دقو   ، زرفارت ويدار  نم  ةعقرف  كانھ  ناك 

. ًالیلق ىغصأ  مث  " . انھ زرفارت   " . هھافش ىوتسم  ىلإ 
". يتراشإ كیتأت  نأ  ىلإ  ْرِظتنا   . ًانسح "

. بوشیب هتلأس  ؟ " ةملاكملا هذھ  تناك  امع  "

كابشلا ثیح  يبناجلا  طئاحلا  هاجتا  يف  زرفارت  أموأ 
دقل  " . ربنعلا ىلع  فرشت  يتلا  ةبقارملا  ةفرغل  يبابضلا 
بعص فدھ  ةباصإ  عیطتسي   . كانھ ًارھام  ًاصانق  انعضو 

". ةقدب

ديرأ  . كلذ اولعفت  ال   " . ًاسفن ذخأ  مث   . نيارك لاق  "ال "!
". ًالوأ هعم  ملكتأ  نأ 

. زرفارت مَّھجت 



عزنن نأ  اننوديرت  ال  متنك  اذإ  انھ  ىلإ  اننوبلطت  اذامل  "
. نيارك هلأس  ؟ " ءایشألا لیتف 

نكن ملو   . ءادنلا كلذ  ذنم  ًابارطضا  رثكأ  راص  دقل  "
زمر انقلطأ  امدنع   . روف  . يسلا ةیضق  نع  ًائیش  فرعن 

". ةثاغتسالا

هتباصإ نكمت  دَّدحم  فدھ  صّانقلا  اذھ  ىدل  لھ  "
. نيارك َّرصأ  ؟ " ةَّقدب

". ّطقتم عِ لب  "

نم يعنمل  كوعدي  ببس  نم  كلانھ  سیل   ، نذإ "
". ةلواحملا

لكشي راص  اذإ  نكل   ، ًانسح  " . ةظحلل زرفارت  دَّدرت 
نوكیسف  ، لیتفلا لعشي  نأ  لواح  اذإ  وأ  ةنیھرلل –  ًاديدھت 

". ةعرسب هیلع  يضقأ  نأ  َّىلع 
مامألا ىلإ  ءطبب  ىشم  مث   ، بوشیب ىلإ  نيارك  أموأ 

. فقوت مث   . فطلب هقيرط  قش   . قوطلا ىلإ  لصو  ىتح 

ٍزفق ةرتس  يدتري  لجر  فقو   ، ًامدق نيرشع  دعب  ىلع 
تادعملل ةصصخملا  ةحسفلا  لظ  يف   ، ةیلاقترب

، نیتیكابو نيوارمح  هانیع  تناكو   ، نيدومع نیب  ةدوجوملا 
ذاذر امیف   . رثختملا مدلاو  باعللاو  طاخملاب  ًاخطلم  هنقذو 
ةلاح نوكت  لھ   . ةیلاقتربلا هترتس  شامق  ّطلي  خِ ءيقلا 
رھظت مل  لجرلا  نكل   ، كلذ عامسل  نيارك  بّجعت  ؟  ممست

ِّىأ وأ   ، للش وأ   ، نطبلا يف  ملأل  ةحضاو  راثآ  ةيأ  هیلع 
. ىرخأ ممست  ضارعأ 

نم نیثالثلا  يف  همامأ –  ةأرماب  كسمي  لجرلا  وھ  اھ 
خستم رقشأ  رعش  اھلو   ، ةقینأو مسجلا  ةریغص  اھرمع – 

لوح هعارذ  ُّفلي  وھ  اھ   . ةيدیلقتلا زفقلا  ةزب  يدترتو 



. ةملؤم ةيواز  يف  ىلعألا  ىلإ  ةھجتم  اھنقذ  امیف   ، اھقنع
، ليوطو عیفر  ٍغارب  ُّكفم  زرب  يناجلا  قفرم  ةفقع  نمو 

ةأرملا اتفش  تناك   . يحادولا اھديرو  وحن  طغضي 
. ًافوخ نیترغاف  اھانیعو   ، نیتقلغم

ةدام نم  ءاضیب  ةعطق  ىرخألا  لجرلا  دي  نم  تزرب  امك 
. لوصوم ریغ  ریجفت  قعاصو  ةرجفتملا  روف  يس 

لكشب ةیلاع   ، لجرلا تاحیص   ، تاحیصلا تدغ  انھ 
اھبحاص نكمت  ةدمل  ىوس  فقوتت  ال   ، تفقوت اذإف   . ریثم
زیكرتلا يف  ةبوعص  نيارك  دجو   . ديدج سَفن  رارجتسا  نم 

. بخصلا اذھ  ةأطو  تحت 

حرشي يذلا  باتكلا  بھذي  اذكھ   ، ملكتي هلعجا 
لوقلا ّنأ  مك  نامألاب . رعشي  هلعجا   .. هئِّدھ  . دعاوقلا
قيرط نع  نيارك  ماق  نأ  قبس  دقل  لعِفلا ! نم  لھسأ 
لباوك دحأ  نع  زفقلاب  ُّمھي  ناك  ٍصخش  ةئدھتب  مالكلا 
أَّدھو مَّلكت  دق  ًاقباس  ناك  هنأ  امك   . نطنشاو جروج  رسج 
تاھَّوف نوغضمي  وأ   ، مھناذأ ىلإ  زراخم  نوھجوي  ًاصاخشأ 
ةنحش لمحي  لجر  عم  ةرم  ثدحتي  مل  هنكل   . مھتاسدسم

. لبانق رشع  ةیلعاف  اھتیلعاف  يزاوت  تارجفتم 

. مامألا ىلإ  مَّدقت  مث   ، رخآ مث   ، ًاسفن ذخأ 

. لجرلل لاق  " ، تنأ هديرت  ام  ةقیقحلا  يف  اذھ  سیل  "

مث  ، ةریصق هیلإ  ةرظن  ناوارمحلا  لجرلا  انیع  تقلأ 
. خارصلا َّرمتسا  اذكھو   . هنع اترفن 

توصب همالك  نيارك  رَّرك  " ، هديرت ام  سیل  ًاقح  اذھ  نإ  "
. ًاعافترا رثكأ 

. خارصلا اذھ  ةأطو  تحت  هسفن  عِمسُي  نأ  عطتسي  مل 
. مامألا ىلإ  ىرخأ  ةوطخ  مدقت 



هتضبق دَّدش   . هوحن ىرخأ  ةرم  لجرلا  انیع  ترظن 
يف قمعأ  ةجرد  ىلإ  كفملا  سأر  طغض   . ةأرملا ىلع 

. اھقنع

ةأرملا ىري  نأ  عاطتساو   ، هناكم يف  نيارك  رّمست 
. فوخلا نم  عانق  دَّرجم  اھھجوو  ةمحرتسم  هوحن  قِّدحت 

ضَّرع دق  يذلا  فقوملا  ةروطخ  هكاردإل  ًاحاترم  ریغ  ناك 
نیبو  ، نیيركسعلا نم  قوط  نیب  فقي  وھ  اھف   . هل هسفن 
هدي تحتو   ، روف  . يس ةدام  نم  ةلتك  لمحي  نونجم  لجر 

. عجارتلا ىلإ  هودحت  تأدب  ةبغر  َمواق   . ةنیھر ةأرما 

ىلإ هسفن  لزنأ  ءطبب  مث   . كارح نود  ركفي  يقب 
طيرش كف  مث   ، هئاذح ةدرف  طيرش  َّكف   . ةیندعملا ةیضرألا 
هبراوج عزن   . ءودھ لكب  ًابناج  امھعضو  مث   ، ىرخألا ةدرفلا 

مث  . ةیھانتم ةقدب  جئاوحلا  هذھ  ًاِبّترم   ، ًابناج امھعضوو 
هیتحار ىلإ  هعزج  لقث  ًادنسم  ءارولا  ىلإ  ىنحنا 

. نیتحوتفملا

يف تاّدجتسم  كانھ  نأ  ًاكردم  تاب   ، كلذ لعف  امدنع 
قِّدحي تياو  راصو   . خارصلا فقوت  دقلف   . ءودھلا هنإ  ربنعلا :
لكشب طغضي  لازي  ال  ناك  يغاربلا  كفم  نكل   ، نآلا هیلإ 

. ةأرملا قنع  ىلع  ریطخ 

، ةئداھ ةمغنب  نيارك  لاق  " ، اذھ لعفت  نأ  ديرت  كنإ ال  "
. اّھلح نكمي  ةلكشم ال  نم  كانھ  سیل   " . ةیقطنم  ، ةروبص

صخشو كسفن  ءاذيإب  موقت  نأ  لھأتسي  ام  كانھ  سیل 
". ًاءوس رومألا  ديزي  اذھف   ، رخآ

، ةطاسب لكب   ، ىفتكا لب   . باوج ِّيأب  تياو  ّهوفتي  مل 
وھو  ، نیتظحاج هانیع  تناك   . نيارك ىلإ  تارظنلا  ةداعإب 

. ةقیمع ًاسافنأ  بحسي 



عیطتسن يذلا  ام   " . نيارك هلأس  ؟ " هديرت يذلا  ام  "
؟" كتدعاسم لجأ  نم  هلعف 

. ملأو باذعب  هقير  علتباو   ، لجرلا جشن   ، كلذ دنع 
. ًاریخأ لاق  " ، فقوتت اھلعجإ  "

. نيارك هلأس  ؟ " فقوتت اھلعجأ  "

". تاوصألا  ، معن "

؟" تاوصأ ُّيأ  "

ٌسمھ هفصن  توصب  تياو  باجأ  " ، تاوصألا كلت  "
ُّفكت ًادبأ ال  ًادبأ   ... فقوتت يتلا ال  تاوصألا   " . بیحن هفصنو 

". ّينع

 –" عیطتسن نحنف   . تاوصألا نع  كعم  ثدحتأ  فوس  "

، عفتري بیحنلا  ناكو   . ديدج نم  بحني  أدب  تياو  نكل 
تاخرصلا اَّمأ   . همجح يف  وأ   ، توصلا ةجرد  يف  نإ 

. ةدَعبتسم اھتدوع  نكت  ملف  ةديدجلا 

اھب َّدشو  تاذلاب  هصیمق  ةقاي  نيارك  كسمأ   ، ةعرسبو
شامقلا قزمتل  عفترم  توص  َعِمُس   . فنعب لفسألا  ىلإ 

ىلإ هعضوو  قزمملا  صیمقلا  هنع  عزن   . رارزألا ةقطقطو 
. هئاذح يتدرف  بناج 

. ديدج نم  هیلإ  قدحي  تياو  حار 

نيارك عبات  " ، رمألا اذھ  يِّوسن  نأ  عیطتسن  كل  تلق  "
". فقوتت تاوصألا  لعجن  نأ  عیطتسن   " . ديدج نم 

. ًایغصم ءاكبلاب  تياو  أدب 

قعاصلا كاذ  دوجو  عم  رتوتلا  ديدش  ينلعجت  كنكل  "
". كعم



. ىلعأ ةریتو  ذخأي  ءاكبلا  راص 

، تاوصألا براحن  نأ  انیلعف   . اھلاحب بھذت  ةأرملا  عد  "
". ةأرملا هذھ  سیلو 

عومدلا تراصو   ، نآلا ةیلاع  تاحیص  قلطي  تياو  راص 
. ًاساجبنا هینیع  نم  سجبنت 

لوألا مسالا  لمعتسي  نأ  لبق  ًاليوط  نيارك  رظتنا 
يف بھذت  ةأرملا  عد   " . نآلا هب  هيداني  نأ  ررق  دقو   . لجرلل

. كدي نم  تارجفتملا  ِقلأو  بھذت  اھعد   . لِدنار اي  اھلیبس 
تاوصألا لعجن  فوس   . ةلأسملا هذھ  لحب  موقن  فوسو 

". كلذب كدعأ  يننإ   . كنع لحرت 

ضفخ  ، ءطببو  . دوكرلا يف  ذخآ  هنأكو  تياو  ادب   ، ةأجف
بلاق ًاضيأ  تخرأ  دقف  ىرخألا  دیلا  امأ   . يغاربلا كفم 

. ضرألا ىلع   ، ًالیقث  ، هبناج ىلإ  طقس  يذلا  تارجفتملا 
قوطلا ىلإ  ةعرس  ىصقأب  ةأرملا  تضكر   ، ةخرصبو
ةطرشلا دارفأ  دحأ  زفق   ، قربلا ةعرسبو   . يركسعلا

لَّطعف  ، بناوجلا دحأ  يف  ئبتخي  ناك   ، ةيركسعلا
. ديدج نم  عجارت  مث  ةرجفتملا 

اي كل  ًاركش   " . ءطبب ضھن  مث   . ًاقیمع ًاسفن  نيارك  ذخأ 
نآلا  . كتدعاسم ىلع  نيرداق  انرص  نآلا   " . هل لاق  " ، لدنار
ذخأ مث  " . كنع بھذت  تاوصألا  لعجن  نأ  انناكمإب  راص 

. مامألا ىلإ  ةوطخ 

يف هانیع  تراد   . ءارولا ىلإ  تياو  عجارت  كلذ  دنع 
نأ عیطتست  ال  تنأ   " . حاص الك "!  " . ةروطخب امھيرجحم 
نأ عیطتسي  دحأ  ؟ ال  مھفت الأ   . ينع بھذت  تاوصألا  لعجت 
، ةعقوتم ریغو  ةئجافم  ةعرسبو  بھذت "! تاوصألا  لعجي 

. وھ هقنع  ىلإ  يغاربلا  كفم  عفرب  ماق 



نكلو  . مامألا ىلإ  ًاعفدنم  نيارك  هیف  خرص  فقوت "! "
دقل  . ةعيرملا ةلعِفلا  دھاش  هنإف   ، كلذ لعف  نأ  دعب 
قنع يف  ِّيرطلا  محللا  لخاد  يف  كفملا  ةمدقم  تفتخا 

. لجرلا
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رابك تاعامتجا  ةفرغ  ىلإ  رشيآ  دراواھ  لصو  امدنع 
ناترابس لاریمدألا  ناك   ، ةنماثلا ةقبطلا  يف  نیلوؤسملا 

، ةلواطلا ىلإ  سلج  ثیح   ، كانھ ىلإ  هلبق  لصو  دق 
. نوللا ةَّيزركلا  ةعاَّمللا  ایلیبوملا  ةحفص  ىلع  هيدي  ًاحيرم 

هدعقم ذخأو  هءارو  بابلا  رشيآ  قلغأ  امنیب   ، تمصب رظتنا 
. ةلواطلا نم  لباقملا  بناجلا  ىلع 

. رشيآ لاق  " ، يبطلا حانجلا  نم  يِّوتل  تئج  دقل  "

. هسأرب ناترابس  َّزھ 
، هقنع يف  قیمع  بقاث  حرج  نم  تياو  ىناع  دقل  "
. ةرقتسم نآلا  هتلاح  نكل   ، مدلا نم  ةریبك  ةیمك  رسخ  امك 

". رطخلا ةلحرم  زاتجي  فوسو 

نأ دَّرجمل  ءىراط  عامتجا  ىلإ  ينیعدتست  كنظأ  "ال 
. ناترابس هباجأ  " ، تامولعملا هذھ  لثم  ينربخت 

ينتلعج يتلا  بابسألا  نم  دحاو  وھ  تياو  نكلو  "ال. 
". انھ ىلإ  ءيجملا  كلأسأ 

وحن عُّلطتلا  درجمب  ىفتكا  لب   ، ناترابس هبجي  مل 
يفو  . رارق امھل  فرعُي  ال  نیتللا  نیتقماغلا  هینیعب  رشيآ 

، ميدقلا هفوخب  رشيآ  رعش   ، كلذ تلت  يتلا  تمصلا  ةظحل 



فحزي  ، ةليوط ةدم  ذنم  هئاوتحا  يف  حجن  دق  ناك  يذلا 
. ديدج نم  هیلإ 

بيرغ  ، شارف اكيرش  امھ  ةيركسعلا  حورلاو  ملعلا  نإ 
فرع امك   ، قامعألا ةفصاع  تناك  دقل   . رخآلا نع  امھدحأ 
وھف  . اھتالاح نسحأ  يف   ، ةعفنم جاوز  لثمت   ، رشيآ
امك  ، ةطحملا هذھ  ىلإ  ةجاحب  اوناك  ءاملعلا  نم  هقيرفو 

، اھل رعق  ال  يتلا  ةیموكحلا  دراوملا  ىلإ  نوجاتحي  اوناك 
امك  . ساسألاب بیقنتلا  ةیلمعب  عالطضالا  لجأ  نم  كلذو 
يكل نیسدنھملاو  ءاملعلا  ىلإ   ، جاتحي ناك  ناترابس  نأ 
نكل  . تاجرختسملا لیلحتو  رفحلا  رمأ  ریبدتب  اوموقي 
ىلع اھلقثب  يخرت  تناك  ةعقوتملا  ریغ  ةریخألا  تاروطتلا 

. ساسألا نم  ةَّشھ  ةقالع  يھ  يتلا  ةقالعلا  هذھ 

هئارو ىلإ  رشيآ  رظن   ، ةیناث لفقُأ  مث   ، ءودھب بابلا  ِحتُف 
نأ نود  نمو   ، هسأر لجرلا  َّزھ   . سیلوروك طباضلا  ىریل 
. ةلواطلا بناجب  دعقم  ىلع  سلج   ، ةدحاو ةملكب  هوفتي 

ًازمر سیلوروك  ناك   ، هیلإ ةبسنلابف   . ةبير رشيآ  دادزا 
نم عورشملا : اذھ  يف  ّیسو  ءىِ ءىطاخ  وھ  ام  لكل 
فرع دقل   . ةغرافلا ةياعدلا  ىلإ   ، لیلضتلا ىلإ   ، مُّتكتلا
تحت يبطلا  حانجلا  يف  ًایفاغ  ناك  تياو  نأ  رشيآ 
شارف مزالیس  ناك  سیلوروك  نإف  الإو   . ديدشلا ريدختلا 

اَّمع ةدحاو  ةملك  لوخد  مدع  نم  دكأتلا  لجأ  نم  ضيرملا 
اھل حمسُي  يتلا ال  نذألا  ىلإ  ةعباسلا  ةقبطلا  يف  لصح 

. ةفنصملا رارسألا  ةفرعمب 

. ناترابس لاق  " ، رشيآ روتكد  اي  كثيدح  لمكأ  "

رخآ ىوس  نكي  مل  تياو  نإ   " . هترجنح رشيآ  ىلج 
تاباصإلا نم  ةلسلس  نمض  ةدح  اھرثكأو  تالاحلا 

تدھش  ، نییضاملا نیعوبسألا  لالخف   . ةیسفنلاو ةیبطلا 



فالتخا ىلع  ضرملا  نم  ةفیخم  ةروف  ةأشنملا  هذھ 
". اھئاجرأ

". نيارك مادقتساب  َتمق  كلذ  لجأ  نمو  "

. رشيآ لاق  " ، نییصاصتخا ةدع  نع  تلأس  دقل  "
 -" ، و ضارمأ صیخشت  يئاصخأ  "

هباجأ " ، ةیفاك ةینمأ  ةفزاجم  وھ  طقف  دحاو  "
. ًائداھو ًاضفخنم  هتوص  ناكو   . ناترابس

ةلاح رقتست  امدنع   ، هبتنا  " . ًاقیمع ًاسفن  رشيآ  ذخأ 
". حطسلا ىلإ  هلقنن  نأ  انیلع   ، تياو

". ثحبلل ةلباق  ریغ  ةلأسم  هذھ  "

وھ امو   " . رشيآ دنع  ةبيرلا  طلاخي  جاعزنالا  أدب  انھ 
؟" طبضلاب كلذ  ببس 

هذھ  . ًامامت انأ  اھفرعأ  املثم  بابسألا  فرعت  كنإ  "
". ًاضيأ ةيرس  ةمھم  ذیفنتب  موقت  يھو   ، ةيرس ةأشنم 

انيدل نإ  ؟  مھفت الأ  ةّفنصم !  " . رشيآ حاص  ةَّيرس "! "
الو  ، اھلھاجت عیطتست  ال  كنإ   . انھ ةریطخ  ةیبط  ةلأسم 

". ةدوجوم ریغ  اھرابتعاب  لمعلا 

حمس  ، ىلوألا ةرمللو  " . كوجرأ  ، رشيآ روتكد  "
كنإ  " . ًالیلق وسقت  نأ  هتوص  ةمغنل  ناترابس  لاریمدألا 
ًازیھجت ًازھجم  ًایبط  ًاقفرم  انيدل   . ةباجتسالا يف  غلابت 

. ةءافكلا ديدش  يرشب  مقاطب  دَّوزم  وھو   ، انھ ًالماك 
راضحإب كبلط  ىلإ  تعضخ  دقف   ، هیئترأ ام  لضفأل  ًافالخو 

 – فیضأ نأ  يل  ناك  اذإ  ضارتعا –  مغر  ؛  يفاضإ ردصم 
". انھ دوجوملا  سیلوروك  طباضلا 

. هعالتبا ىلإ  رشيآ  عراسي  مل  ًامعط  اذھ  ناك 



ىرأ ال  يننإ   " . ناترابس عبات  " ، كلذ ىلإ  ةفاضإلاب  "
، نيارك عرابلا "  " روتكدلا وأ   ، تنأ تنكمت  لھ   . علھلل ًایعاد 

؟" ةكرتشم ةرھاظ  ديدحت  نم 

". نكمتن مل  اننأ  فرعت  تنأ  "

كئاملع نم  نيریثكلا  نإ   . انھ نییقطنم  نكنل  نذإ  "
هذھل ةھباشم  فورظ  يف  لمعلا  ىلع  نيداتعم  اوسیل 

تاحاسمو  ، ةأشنملا هذھ  يف  نوسوبحم  مھف   . فورظلا
ناترابس كَّرح  ةقھرم "–  لمعلا  ءاوجأو   ، ةظتكم نكسلا 

هذھ لثم  ةیھشلا –  يف  ٌصقنو   ، قرأو  ، ٌَقلق  " . ةمیحل ًادي 
". ةعقوتم نوكت  نأ  بجي  ىواكشلا 

باجأ " . كلذب نيرثأتملا  مھ  مھدحو  ءاملعلا  سیل  "
كلوق ام   . نیيركسعلا لاجرلا  ًاضيأ  لاطي  رمألاف   " . رشيآ
ماظتنا مدع  تالاح  يفو  ؟  ةفیفخلا ةتكسلا  تاباصإ  يف 

؟" تياو ةلاح  نع  اذامو  ؟  بلقلا تابرض 

هذھ ناكس  نم  لیئض  مسق  نع  ملكتت  كنإ  "
ىلوألا ةرملا  يھ  هذھ  تناك   . سیلوروك لاق  " ، ةأشنملا

ًاریبك ًاددع  ُعمجت  امدنعو   " . ثيدحلا يف  اھیف  لخدتي  يتلا 
". ام ءيش  رھظي  نأ  نم  دب  الف   . ًاعم سانلا  نم 

. هثيدح ناترابس  عبات   ،" يلي ام  يھ  قئاقحلا  نإ  "
انھ سانلاف   . ةكرتشم بابسأ  وأ  رھاوظ  نم  كانھ  سیل  "

سانلا نأش  وھ  اذھو  ءایشألا –  عاونأ  عیمج  نم  نوكتشي 
تاباصإ نم  كانھ  نكي  ملف   ، تياو ةلاح  ادع  امو   . ًامئاد

. ةقیقحلا يھ  هذھ  نكل   ، رشيآ روتكد  اي  فسآ  يننإ   . ةداح
ةطقن  . ةیشفتم ةلاح  ةمث  سیل  لوقي : ریخألا  رطسلا 

". ةیئاھن

ىأر امدنع  تكس  مث  مالكلاب  رشيآ  ّمھ  نكلو "–  "



ناكم ءاملعلل  سیل   . ناترابس هجو  ىلع  ًایلجتم  ریبعتلا 
ودبت ناترابس  هجو  ریباعت  تناك  ةيركسع . ةیلمع  يف 

. كلذ ىلع  ًاناھرب  مِّدقي  ففأتلا  اذھ  لكو   . لوقت اھنأك 

". رخآ ءيش  ةمث   " . عوضوملا ّریغي  نأ  ررق  مث 

. ناترابس ابجاح  عفترا 

لوب يتيؤرل  ءاج   ، مویلا اذھ  نم  ركبم  تقو  يف  "
اننأ نآلا  حضَّتا  دقل   . راحبلا ایجولویج  يف  ملاعلا   ، نوتسيإ

". خيراتلا ديدحت  صوصخب  نیئطخم  انك 

. ناترابس هلأس  ؟ " ثدحتت خيرات  يأ  نع  "

". رمطلا ةثداح  خيرات  نع  "

. تمصلا نم  ةرتف  تَّرم 

اذھ ةحادف  امو   " . هدعقم يف  ناترابس  لملمت 
؟" أطخلا

". ریبك أطخ  "

تدب  . ءطبب هنانسأ  نیب  نم  هسافنأ  سیلوروك  جرخأ 
. ىعفأ حیحفب  هبشأ  رشيآ  ىلإ  ةبسنلاب  ةكرحلا  هذھ 

. ًاریخأ لاریمدألا  لاق  " ، ًاديدحت رثكأ  نك  "

ةنياعملا ىلإ  ًادانتسا  ًامئاد –  ضرتفن  انك  دقل  "
نأ ىرخألا –  لماوعلا  ضعب  ىلإو   ، ةرشابملا ةيرصبلا 
رثكأ امبر  وأ   ، ةنس فالآ  ةرشع  ذنم  ترج  دق  رمطلا  ةیلمع 
هیف َغلابُم  ضارتفالا  اذھ  نوتسيإ  ربتعا  دقو   . كلذ نم 
خيراتلا اذھ  سایق  ةلواحم  نع  عَّروتي  مل  هنإف  كلذل   . ًالیلق
لقحلا ساكعنا  رابتخا  لامعتسا  قيرط  نع 

". عقوملا قوف  يسیطنغملا 



. سیلوروك لاق  ؟ " اذام لامعتسا  "

لوح يناكربلا  طاشنلا  رمع  ديدحتل  بولسأ  هنإ  "
لقحلا لیصافت  يف  لخدن  نأ  ديرأ  .ال  رمطلا عقوم 
نكلو  " . سیلوروك ىلإ  رشيآ  رظن  انھو  " – . يملعلا
لئاھ ددع  رم  املك  سكعني  ضرألل  يسیطنغملا  لقحلا 

سكعلاو  ، ًایبونج حبصي  يلامشلا  بطقلاف   . نینسلا نم 
ناك رمطلا  ةثداح  خيراتل  يساسألا  انديدحتف   . حیحص
تبقعأ يتلا  ةدملا  نمض  ةثداحلا  هذھ  خيرات  عضي 

ودبي نكل   . ریخألا ّنییسیطنغملا  ضرألا  يبطق  ساكعنا 
". انتاريدقت يف  نیئطخم  انك  اننأ 

. ناترابس هلأس  ؟ " كلذ متفرع  فیكو  "

تاَّرذ نإف   ، ةعئام ةیضرألا  ةرشقلا  حبصت  امدنع  هنأل  "
لقحلا لوح  مظتنتل  ًايرئاد  كرحتت  اھیف  ديدحلا 

نإف  ، روخصلا دربت  امدنع  مث   . بكوكلا اذھل  يسیطنغملا 
. اھسفنل هتذختا  يذلا  بیترتلا  ىلع  ىقبت  ديدحلا  تارذ 
. يناعملا نم  ىنعمب  ةرجشلا  عزج  تاقلحب  هبشأ  يھف 
نع ةیجولویجلا  ثادحألا  خيرات  ددحت  نأ  عیطتست  تنأو 

". تافافطصالا هذھ  صحف  قيرط 

ریثكب كلذ  نم  مدقأ  رمطلا  خيرات  ناك  امبر   ، ًانسح "
نیساكعنا لبق  ام  ذنم  يأ   " . سیلوروك لاق  " ، نذإ

ًابطق لامشلا  بطقلا  ىقبي  كلذب   . نییسیطنغم نییبطق 
؟" ًاحیحص كلذ  سیلأ   ، ًایلامش

مدقأ ةقیقحلا  يف  نكت  مل  رمطلا  ةثداح  نكل   . حیحص "
". هانضرتفا يذلا  خيراتلا  نم 

"، هومتدقتعا يذلا  ردقلاب  ةميدق  نكت  مل  اھنإ  نذإ  "
. ناترابس لاق 



. ًاقفاوم هسأرب  رشيآ  أموأ 

متعطتسا دق  مكنأ   ، انھ اننأ  امب   ، ضرتفأ يننإ  "
". ةقد رثكأ  خيرات  ىلإ  لوصولا 

ةلاَّوج ةیلآ  ةصاوغ  مدختسي  نوتسيإ  ُتلعج  دقل  "
. ةیسیطنغملا سایقل  ًادج  روطتم  زاھجب  ةزھجم 
، ًادج ةقیقد  ةقيرطب   ، سیقي نأ  زاھجلا  اذھ  عیطتسيو 

تاِنّیع انلمعتسا  دقو   . يسیطنغملا لقحلا  فارحنا 
". قالطنا ةطقنك   ، رمطلا عقوم  نم  ةذوخأم 

اذامو  " . ديدج نم  هتسلج  لّدعو   ، ناترابس هجو  مَّھجت 
؟" ًاضيأ

فالآ ةرشع  ىلإ  دوعي  ال  رمطلا  خيرات  نأ  نَّیبت  دقل  "
ةئامتس ىلإ  دوعي  هنإ  لب   . ةنس فلأ  نیسمخل  الو   ، ةنس

". طقف ةنس 

. ةدراب تمص  ةرتف  تداس 

نم لھ   " . مالكلا فنأتسا  نم  لوأ  ناترابس  ناكو 
يف انظوظح  ىلع  ریثأت  هل  نوكي  نأ  وھسلا  اذھ  نأش 

؟" حاجنلا

". الك "

ىلع ُّرمت  جرفلاب  روعش  ةرظن  حمل  دق  هنأ  رشيآ  لاخ 
نم يلاخلا  هھجو  ىلإ  دوعي  نأ  لبق   ، لاریمدألا هجو 

. ىلوألا هتعیبط  ىلإ   ، ریباعتلا

؟" طبضلاب يئاھنلا  جاتنتسالا  وھ  ام  نذإ  "

يف َثدح  ٍثدح  نم  انبھذ  دقل  ؟  ًاّیلج رمألا  سیلأ  "
ٍعقاو ٍثدح  ىلإ   ، همدقب ةطاحإلا  نكمي  ال   ، ٍقیحس ٍضام 

". نَّودملا خيراتلا  ةرتف  نمض 



لاق ؟ " روتكد اي  اھیلإ  يمرت  يتلا  ةطقنلا  يھ  امو  "
. سیلوروك

ةمث نوكي  دق  هنأ  يھ   ، اھیلإ يمرأ  يتلا  ةطقنلا  نإ  "
تاياور كانھ  نوكي  دقو   . رمطلا ةثداح  ىلع  نایع  دوھش 

". ةنَّودم

لاق " . اھنع بیقنتلل  ًاثحاب  لسرن  نأ  انیلع  نذإ  "
. ناترابس

". كلذب تمق  دقل  "

؟ ةمزاللا تالھؤملا  كلمي  وھ  لھو   " . ناترابس مَّھجت 
؟" يفاكلا ظُّفحتلاو 

يف صصختم  خرؤم  وھف   . ةزاتمم يھف  هتالھؤم  امأ  "
. لاي ةعماج  نم  جرختم  هنأ  امك   ، ىطسولا نورقلا  خيرات 

ينلعجي يذلا  ببسلا  ىلإ  ةراشإ  ةيأ  كلمي  ال  ًاضيأ  وھو 
". رمألا اذھل  ًامتھم 

ةمث نكي  مل  نإ   ، نذإ  " . ناترابس ضھن  " . ًانسح "
يبطلا حانجلا  ىلإ  ةدوعلا  كیلع  حرتقأ  يننإف   ، رخآ ءيش 
ًاصیخشت زجنأ  دق  نيارك  روتكدلا  ناك  اذإ  ام  ىرت  يكل 

". ًایبئاجع

لاق " ، لوخدلا هل  ّلوخي  نأ  بجي   " . هرودب رشيآ  فقو 
. ضیفخ توصب 

؟" لوقت اذام   ، كوفع  " . ناترابس ابجاح  عفترا 

نم هل  دب  الو   . ءيش لكب  ًافراع  نوكي  نأ  بجي  "
نوكي نأ  بجي   . ةيرسلا ةفنصملا  تاقبطلا  ىلإ  لوخدلا 
هتاكرحت نوكت  َّالأ  بجي  امك   . دیقم ریغ  لوخد  قح  هل 

". ًاضيأ ةيركسعلا  ةطرشلا  لاجر  نم  ةبیتكب  ةبوحصم 



. سیلوروك لاق  " ، رشيآ روتكد  اي  لیحتسم  بلط  اذھ  "
". ةینمألا ةفزاجملا  هذھ  لثمب  حامسلا  عیطتسن  "ال 

رطضم نيارك   " . لاریمدألا ىلع  هراظنأ  رشيآ  ىقبأ 
نع ثحبلاو   ، مھتاكرحت ةفرعمو   ، ىضرملا عم  ملكتلل 
نأ هل  فیك   . ةنكمملا بابسألا  ديدحتو   ، ةكرتشم لماوع 

؟" نینیعلا بوصعمو  ًامَّمكم  هانكرت  اذإ  كلذ  لكب  موقي 

اي نییئاَّصخألل  كرایتخا  نسحب  ةریبك  ةقث  يل  نإ  "
ينلدابت نأ  ًاضيأ  كیلعو   " . ناترابس لاق  " . رشيآ روتكد 

". ةقثلا

ذخأي وھو  فوقولاب  رشيآ  اھیف  ىفتكا  ةظحل  تَّرم 
انالك يطعأ  دقل   " . هسفن كلامت  ًالواحم   ، ةقیمع ًاسافنأ 
توصب ةياھنلا  يف  لاق  " ، لاریمدأ اي  يمسر  ضيوفت 
ةأشنملا هذھ  دوقن  يكل  انل  كرتشم  ضيوفت  هنإ   " . شجأ

. ةلأسملا هذھ  ىلع  ديدشتلا  لواحأ  مل   ، نآلا ىتحو   . ًاعم
ةمالسو ةيرسلا  ةلأسم  ىلإ  رمألا  لصو  اذإ  نكل 

ةحمل يف  ًابناج  ةيرسلا  ةلأسم  حيزأس  يننإف  تادعملا 
". كلذ ركذتتل  ًامیكح  نوكت  نأ  وجرأو   . فرط

بابلا حتفي  نأ  لبق   ، هیبقع ىلع  رشيآ  رادتسا  مث 
. جرخيو
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يف شاوكسإلا  ةبعلل  ناصصخم  نابعلم  كانھ  ناك 
ةثالث ىلإ  دتمت  راظتنالا  ةحئال  تناك  امك   ، قامعألا ةفصاع 
نيارك نكل   . بعلل نمزلا  نم  ةحسف  ىلع  لوصحلل  مايأ 
نود نم  رشيآ  اھیلع  لصحي  ٍتایمر  ىلع  ًالثم  رمألا  ربتعا 
ةعاس فصن  امھل  زجحي  نأ  نم  ریخألا  نكمت  امدنع   ، ٍمار
كلذ بلط  نأ  دعب  شاوكسإلا  بعلم  يف  تقولا  نم 

. ةلیلق قئاقدب 

رشيآ هل  لاق  " ، رعشلا ءاَّرق  نم  كنأ  يلابب  رطخي  مل  "
بعال نوكت  نأ  اَّمأ   " . بعلملا ضرأ  ىلع  ایقتلا  امدنع 
ىلإ جاتحت  ال   ، قیبطتلا ةطیسب  ةلأسم  اھنإف   ، شاوكس

". ریكفت

ةقاشر هبشت  يتلا  يتقاشر  ىلإ  كلذ  دوعي  امبر  "
كتءارق يف  رظنلا  تدعأ  ّكلعل  وأ   " . نيارك هباجأ  " ، لازغلا

". يجراخلا يرھظمل 

ةریغصلا ةيدامرلا  ةركلاب  بعالتي  وھو  رشيآ  كحض 
. هدي يف 

. هب عامتجالا  بلط  رشيآ  نأل  ًاشھدنم  نيارك  نكي  مل 
رثكأ ةطحملا  ىلإ  هلوصو  ىلع  ىضم   ، ءيش لك  دعبف 
ًاريرقت هنم  ديري  ءاملعلا  ریبكو  ةعاس : نیثالثو  تس  نم 



عضوملا يف  تناك  ةدیحولا  ةأجافملا  نكل   . هلمع نع 
ةقيرط ىلع  ًاداتعم  تاب  دق  ناك  هنكل   . ءاقللا اذھل  حرتقملا 

ٍّوج مادختساو   ، سینأ رھظم  ىلع  ةظفاحملا  رشيآ : لمع 
نوكتس جئاتنلا  نأ  رخآلا  ماھفإ  عم  نكلو  ؛  توبكم

. لاحلا يف  ةعقوتم  لب   ، ةعقوتم

؛ بولسألا اذھ  عم  نيارك  دنع  ةلكشم  ةمث  نكي  ملو 
ببسلاو  . ءاقللا اذھب  ًابِّحرم  هنم  ٌءزج  ناك   ، عقاولا يف  لب 

. هب صاخ  لامعأ  لودج  هيدل  حبصأ  هنأ 

مث  ، رشيآ لاق  " ، ةلیلق قئاقدل  انسفنأ  يمحن  انعد  "
؟" لِسرُأ لھ  : " ةباطلا عفر 

". كلذ لعفا   ، اَّیھ  " . هسأر نيارك  َّزھ 
، ةطشان ةكرحب  ةركلا  برضي  وھو  رشيآ  بقار 
ىلع ًانزاوتم   ، ءارولا ىلإ  عجارت  مث   . ةفیظنو  ، ةديدشو

، ةیناث هیلإ  تدترإ  امدنعو   . هیلإ ةركلا  ةدوع  ًارظتنم  هیبعك 
. بعلملل ةدیعبلا  ةيوازلا  وحن  اھاَّيإ  ًادَّدسم  اھبرض 

. مالك ِّيأب  هُّوفتلا  نود  نابعلي  امھو   ، ةدع قئاقد  تَّرم 
هتایجیتارتساو  ، هتربخو  ، رخآلا ةراھم  سیقي  امھالك 

. بعللا يف  ةلضفملا 

. ةنس نيرشعو  سمخب  هربكي  رشيآ  ّنأ  نيارك  رَّدق 
ىلع وأ   . لضفأ ةقيرطب  بعلي  ناك  زوجعلا  لجرلا  نكل 
فصن نإ  ذإ   ، ةّئیس ةقيرطب  بعلي  ناك  نيارك  نإف   ، لقألا

. بعلملا جراخ  عقت  تناك  هتارك 

اذھ يف  يدایتعا  ریغ  ءيش  نم  كلانھ  لھ  "
يف  ، اھُّدر بعصي  ةرك  َّدر  ام  دعب   ، ًاریخأ لأس  ؟ " بعلملا

. رشيآ هاجتا 

ةقیقح يف  معن   " . هبِرضَمب ةعاربب  هل  اھَّدر  ِملاعلا  نكل 



. ةأشنملا ضرأ  میمصت  عم  فیكتن  نأ  انیلع  ناك   . رمألا
فراعتملا نم  ًاشنإ  رشع  ينثإب  ًاعافترا  لقأ  فقسألاف 

ةیضرأ انلعج  دقف   ، كلذ نع  ضيوعتلا  لجأ  نمو   . هیلع
كربخأ نأ  َّيلع  ناك   . فولأملا نم  لیلقب  قمعأ  بعلملا 

يف كنإف   ، اھیلع ًاداتعم  حبصت  امدنع  اَّمأ   . نآلا لبق  اذھب 
بغرت لھ   . ةلكشم لكشت  ال  داعبألا  هذھ  نأ  دجت  ةداعلا 

؟" نيرمتلا نم  ديزملا  يف 

". بعللاب نآلا  أدبنل  ؛  الك "

، لاسرإلا يف  ءىدابلا  وھ  نوكي  نأ  يف  نيارك  ِحبر 
ةَّدرب رشيآ  هلباق   ، لوألا هلاسرإ  قلطأو   ، هناكم راتخاف 
ًاراسم ذخأت  ةبعللا  تأدبو   ، ةدیعبلا ةيوازلا  ىلإ  ةعيرس 

. ًاقِّوشم

ًابجعم هسفن  نيارك  دجو   ، تاَّدرلا نالدابتي  اناك  امنیبو 
اھفصن ناك  شاوكسإلا  ةبعلف   . ِملاعلا اھيدؤي  يتلا  ةبعللاب 
يھف  . ةیجنرطش ةزرابم  رخآلا  اھفصنو   ، ةضاير لوألا 
ىلع ةردقلاو  ةیجیتارتسإلاو  ءاكذلاو  ِّسحلا  نم  جيزم 

، ةینقتلا ءاطخألاب  مكحتلا  يف  ًاعئار  رشيآ  ناك   . لامتحالا
ةركلا قالطإ  يف  صوصخلا  هجو  ىلع  ًاعئار  ناك  امك 

يف نيارك  كلذب  ًالعاج   ، يبناجلا طئاحلا  ىلإ  ةرشابم 
دي نأ  نيارك  ضرتفا  دقل   . ماودلا ىلع  عافدلا  فقوم 

. هءادأ قیعُت  فوس   ، ةضبقنملاو ةملؤملا   ، ىرسیلا ِملاعلا 
نزاوتلل ىنمیلا  هدي  لامعتسال  ًانِقتم  ادب  رشيآ  نكل 

دجو  ، ةقیقحلا هذھ  نم  نيارك  نَّقیتي  نأ  لبقو   . ةحجرألاو
يف ًالمأ  هل  كرتي  ال  امب  هدن  نع  ًاِفّلختم  راص  دقو  هسفن 

. حبرلا

. ةياھنلا يف  رشيآ  لاق  " ، ةارابملا يھ  هذھ  "

ةسفانم تسیل  اھنأ  ىشخأ   ، ةعبرأ ىلإ  ةعست  "



". ةئفاكتم

لضفأ كؤادأ  نوكیس   " . ةریسي كحض  رشيآ  كحض 
داعبألل ّنأ  ودبي   ، كل تلق  امكف   . ةمداقلا ةارابملا  يف 

". كل لاسرإلا   " ، عبات  . كیلع اھرثأ  ةيدایتعإالا 

ىلع ناك  رشيآ  نأ  نيارك  دجو   ، ةیناثلا امھتارابم  لالخ 
رصقألا بعلملا  ىلع  ًادایتعا  رثكأ  راص  امدنع  ذإ  قح :

امدنع ديازتم  لكشب  هیلع  ًالھس  رمألا  دجو   ، قمعألاو
جارخإ يف  ةرملا  هذھ  ببست  دقلف   . ةركلاب مكحتلا  لواحي 

هنأ امك   . لبق يذ  نِم  ٌّلقأ  اھددع  تارم  بعلملا : نم  ةركلا 
، لاسرإلا عبرم  ءارو  ام  ىلإ  ةركلا  ّدر  ِ ىلع  ًارداق  تاب 
ملو  . بعلملا ةرخؤم  يف  بعللا  ىلع  رشيآ  كلذب  ًاربجم 
ةداعإ ىلع  زیكرتلا  ىلع   ، ةطاسب لكب   ، ًاربجم نآلا  دعي 
بعلملا ةرخؤم  ىلإ  كرحتلا  ىلع  ًارداق  تاب  هنأ  لب   . ةركلا

. لضفأ عقوم  يف  هسفن  عضي  اذھبو   . هتارك يمري  نأ  دعب 
ةياھنلا يف  نكمت  دقو   ، ةرملا هذھ  ًاليوط  ةبعللا  ترمتسا 

. ةینامث ىلإ  ةعست  قرافب  رشيآ  ىلع  بلغتلا  نم 

تنأ  " . ثھلي وھو  رشيآ  لاق  ؟ " ينعأ اذام  ىرتأ  "
يف كسفن  دجتسو   ، تايارابملا نم  لیلق   . ةعرسب ملعتت 

". ينم رثكأ  كل  ًادن  نوكي  بعال  ةلزانم  ىلإ  ةجاح 

يف ةركلا  ىمر  " . لاسرإلا يف  كُرود   " . نيارك كحض 
ٍدھج َّيأ  لذبي  مل  هنكل   ، ةركلا رشيآ  طقتلا   . رشيآ هاجتا 

؟" تياو لاح  وھ  فیك   ، نذإ  " . ديدج نم  اھلاسرإل 

نم لیتكوك  ىلع  عوضوم  هنإ   . ًارَّدخم لاز  ام  هنإ  "
". جایتھالل ّداضم  ِ عم  ناھِّذلل  ٌّداضم   . نافیتآلاو لودلاھلا 

يف ًاديرف  ًابولسأ  تلمعتسا  دق  كنأ  َّيلإ  ىھانت  دقل  "
نع ًائیش  بوشیب  تركذ  دقل   . مالكلا ىلإ  هتلامتسا 



". يِّرعتلا ىلإ  ءوجللا 

جاتحي هلثم  ٌصخش   " . ةتفاخ ةماستبا  نيارك  مستبا 
ةقلح نم  هجرخُي  ٍمداص  ٍلمعب  هابتنا  ّدش  ةیلمع  ىلإ 

انأ تحبرف   . اھعقوتیل نكي  مل  ةبراقم  هُتبراق  دقل   . ناھِّذلا
". تقولا ضعب  هايإو 

؟" ثدح اَّمع  ةركف  كيدل  لھ  "

لماش يجولوكیس  ثحب  ءارجإب  نآلا  هیبروك  موقي  "
. ةيودألا لوانت  اھب  حمسي  يتلا  ةجردلا  ىلإ  لقألا  ىلع 
اھنإ ؛  صیخشت ىلع  قافتإلا  نم  نكمتن  مل  نآلا  ىتحو 
يفاص نآلا  لجرلا  حبصأ  ریبك –  دح  ىلإو   . ةبيرغ ةلاح 
ًاشوشم ناك   ، قباس تقو  يف  هنكل   . ريدختلا عم   ، نھذلا

هیتأت تاثحتسم  ىلإ  بیجتسي  ناكو   ، ةلئاھ ةجرد  ىلإ 
". هلخاد نم 

؟" كمھفأ مل   ، ًارذع "

امأ  . سولھي ناك   . ةرطیسلا نع  ًاجراخ  هعضو  ناك  "
عیطتسي ال  هنإ   . ةثداحلا ركذتي  نأ  عیطتسي  ال  وھف   ، نآلا

اھنأ حضاولا  نم  يتلا  ةبیھرلا  تاوصألا  ركذتي  نأ  ىتح 
ءاقدصألاو نایعلا  دوھش  دافأ   . ةلاحلا هذھ  ىلإ  هتلصوأ 

، كلذب ءىبني  ام  ةمث  نكي  مل  ذإ   ، طقف لیلقلا  هنم  اوأر  مھنأ 
خيرات لجرلل  سیلو   . جازملا يف  ّبلقتلا  ضعب  ىوس 

نم  ، كنكل  . ةیجولوكیسلا لكاشملا  يف  قباس  يبط 
دَّدرت  " . دعب ام  يف  كلذ  فرعت  نأ  عیطتست   ، كش نود 

". ةأشنملا نم  هجرخت  نأ  كیلع  نأ  دقتعأ   " . نيارك

". فسآ  " ، هسأر رشيآ  َّزھ 
يلجأ نم  لقألا  ىلعف   ، تياو لجأ  نم  نكي  مل  نإ  "

وأ سیلوروك  طابضلا  ةيؤر  نم  طونقلا  ينباصأ  دقل   . انأ



ةمزالم تياو  نومزالي  يبطلا  حانجلا  يف  هیعبات  دحأ 
لوقي ال  هنأ  نم  دكأتلا  لجأ  نم  كلذو   ، لفطلل ةنضاحلا 

". هب ءاضفإلا  هل  زوجي  ًائیش ال 

. يتدارإ قاطن  جراخ  حبصأ  دق  رمألا  نأ  ىشخأ  "
هيونتل ةجاح  نم  دوعي  الو   ، جورخلاب تياول  حِّرصت  املاحو 
ناكم يف  هزجح  بلطأ  فوسف   ، يبطلا حانجلا  يف 

". سیلوروك هنع  فرصنیس  اذكھو   ، هتماقإ

يف ةرارملاب  ًایفخ  ًاروعش  حملي  هنأ  نيارك  ىلإ  ِلّیُخ 
قَّرحتي ءاملعلا  ریبك  نأ  هدلخ  يف  ردي  مل   . رشيآ توص  ةنر 
ةفصاع يف  ةیغاطلا  مُّتكتلا  ةفاقث  نم  ًاظیغ  هلثم 

. قامعألا

نل هنأو   ، ًاسَّفنتم هِّوتل  هاطعأ  دق  رشيآ  نأ  نقيأ  دقل 
ام لوقیل  ةصرفلا  هذھ  نم  لضفأ  ةصرف  ىلع  لصحي 
، تقولا ناح  دقل   . هلوق يغبني  امو  هردص  يف  لمتعي 

. ًاقیمع ًاسفن  ذخأ  دقلو   . دقتعا امبسح 

. هثيدح أدب  " ، رمألا ةياھن  يف  مھفأ  تأدب  يننأ  دقتعأ  "

يتلا شاوكسإلا  ةباط  يف  قِّدحي  لازي  ال  رشيآ  ناك 
؟" اذام مھفت   " . هرظن عفرف   ، هدیب اھلمحي 

". انھ يدوجو  ببس  مھفأ  "

، تاقوألا نم  تقو  يأ  يف  كش  نم  كانھ  نكي  مل  "
". ةیبطلا انتلكشم  جلاعت  يكل  انھ  دوجوم  كنأ 

هذھل انأ  يرایتخا  ببس  ينعأ  تنك  يننكل  "ال. 
". ةمھملا

. ریبعت َّيأ  لمحي  هجوب ال  هیلإ  رشيآ  قَّدح 

لك دعب  يننأل  ًارئاح  ةيادبلا  يف  تنك  دقل   ، ىرتأ "



ضارمأب الو   ، نیيارشلا ضارمأب  ًایصاصتخا  تسل  ءيش 
ءاد عاونأ  نم  عون  يأ  نم  نوناعي  نولماعلا  ناك  اذإو   . مدلا
نوكأ يك  انأ  يرایتخال  يعادلا  وھ  امف   ، نیصّاوغلا

ال مھنأ  وھ  نآلا  حَّضوتي  أدب  دق  رمألا  نكل  ؟  رئازلا بیبطلا 
". ضرملا اذھ  نم  نوناعي 

؟" دكأتم تنأ  لھو  "

تصنأ " . هنم ًادكأتم  تحبصأ  يذلا  رمألا  هنإ   ، لجأ "
يعیبط ریغ  وأ   ، بيرغ ءيش  ال  نأ  نیبتي  هنأل   " . ةظحل

يف  ، قامعألا ةفصاعل  يعیبطلا  طیحملا  لوح  يرجي 
". رمألا ةياھن 

سبني مل  هنكل   ، هترظن ىلع  ءاقبإلا  يف  رشيآ  رمتسا 
، رابتعالا نیعب  لجرلا  حمالم  ذخأ  دق  نيارك  نأ  امبو   . ةملكب

ربتعي ثيدحلا  يف  يضملا  ناك  اذإ  امع  لءاستي  أدب  دقف 
نأ نم  هل  دب  الف   ، أدتبا دق  هنأ  املاط   ، نكلو  . ةبئاص ةركف 
. هلوق ديري  ءيش  لك  لوقيو   ، ةياھنلا ىتح  مالكلا  لمكي 

تابونلا ضارعأ  هیلع  ودبت  ًاضيرم  ُتعضو  دقل  "
"، طوغضملا ءاوھلا  ةفرغ  يف   ، مدلا سابتحال  ةضراعلا 

". اندجو اذام  رزحت  نأ  كیلعو   " . همالك عبات 

. رشيآ نع  باوج  ُّيأ  َّدني  مل   ، اذھ عمو 

نكل  . ءيش يف  ًادبأ  دیفي  جالعلا ال  اذھ  نأ  اندجو  دقل  "
ةفرغ تانایبل  انتءارقف   . رمألا يف  ام  لك  وھ  اذھ  نكي  مل 
ناك يوجلا  طغضلا  نأ  انل  تنیب  دق  طوغضملا  ءاوھلا 
ددرت " . اھجراخ يف  لاحلا  وھ  امك  اھلخاد  يف  ًایعیبط 
نإف  ، اذكھو  " . ديدج نم  مالكلا  عباتي  نأ  لبق  ةظحل  نيارك 
ءاوھلا تاطلخ  نعو   ، طغضلا فییكت  نع  ثيداحألا 

؟" كلذك سیلأ   ، ًاعداخم ًامالك  اھلك  تناك   ، ةصاخلا



باجأ " ، معن  " . ديدج نم  ةركلا  ةسارد  ىلإ  رشيآ  داع 
ةمولعملا هذھب  ظفتحت  نأ  ًادج  مھملا  نمو   " . ةظحل دعب 

". كسفنل

؟" اذامل نكلو   . ًاعبط "

تّدترا امدعب  اھطقتلا  مث  ضرألا  ىلإ  ةركلا  رشيآ  طبخ 
قلتخن نأ  اندرأ  دقل   " . ًاركفم اھرصتعاو   ، اھب كسمأ   ، هیلإ

. ةعيرس ةرداغم  ةأشنملا  ةرداغم  نم  ناك  ٍّيأ  عنمل  ًاببس 
امو  ، سسجتلاو  ، تامولعملا بُّرست  دض  ينمأ  زارتحا  هنإ 

". ءایشألا نم  كلذ  هباش 

يف ةيوجلا  لاوحألا  نع  مالكلا  اذھ  لك  ناك  دقو  "
ةرتف نع  ىتحو   ، ةليوطلا ةملقألا  ةیلمع  نعو   ، ةأشنملا
". ةیطغتلل ةبسانم  ةصق  ریفوت  درجمل   ، لوطألا ديربتلا 

لكف  . ةيوازلا هاجتا  يف  ةديدج  ةرم  ةباطلا  رشيآ  ىمر 
. ًابناج نآلا  طقس  دق  ةارابملا  يف  ةبغرلاب  رھاظت 

رظتنأ نأ  َّيلع  ناك  يتلا  تارجحلا  هذھ  نإف   ، اذكھو "
يف مھو  درجم  تناك  ةأشنملا  ىلإ  يمودق  ءدب  دنع  اھیف 

". مھو

ةلازإل ًافرغ  تناك  دقل   . ةیمھو تارجحلا  كلت  نكت  مل  "
". لیغشتلا دیق  نكت  مل  هذھ  اھتایناكمإ  نكل   . ًالعف طغضلا 

عوقو ببس  فرعت  كنإ  لوقت  تنك  دقل   " . هلوح رظن 
". ةفیظولا هذھ  لجأ  نم  كیلع  انرایتخا 

ءاوھلا ةفرغ  تانایبل  يتيؤر  دعب  كلذ  ناك  لجأ  "
ىلإ نینثإ  عمج  نم  تنكمت  ةياھنلا  يف  انأف   . طوغضملا

دق تنك  ام  ىلإ  دوعي  يقیقحلا  ببسلا  نإ   . ًاعم نینثإ 
يف هتلعف 

؟" كلذك سیلأ   ،‘ رتكبس  . سأ  . سأ  . وي ’



. باجيإلاب هسأر  رشيآ  َّزھ 
". رمألا اذھ  ىلع  كعالطال  شھدنم  يننإ  "

ةفَّنصم تلاز  ام  ةمھملاو   ، يسفنب هیلع  علَّطأ  مل  "
لب  . اھنأشب فرع  ناترابس  لاریمدألا  نكل   . ةيرس ةمھمك 
، صیخشتلا يف  كتراھم  نإ   . ءيش لك  اھنع  فرع 

لوقلا انل  زاج  اذإ  ام –  عم  يطاعتلا  يف  ةقباسلا  كتربخو 
ةديدش فورظ  تحت   ، ةذاشلا ةیبطلا  فورظلاب  ىمسي  – 

نأ امبو   . ةزَّیمم ةمیق  تاذ  ايازم  يھ   ، قیضلاو قاھرإلا 
نم رثكأ  لوخدب  حمسي  نل   ، ةینمأ بابسألو  ناترابس 
دق كنأ  انل  ادب  دقف   ، قامعألا ةفصاع  ىلإ  دحاو  صخش 

". لضفألا انرایخ  نوكت 

يھو  . نمألا انھ : ًامئاد  درتت  يتلا  ةملكلا  كلت  كانھ  "
". اھانعم صالختسا  نم  نكمتأ  مل  يتلا  ةدیحولا  ةملكلا 

. لؤاست ةرظن  هوحن  رشيآ  ىقلأ 

غلابلا رمألا  طبضلاب  وھ  ام  ؟  ةيرسلا هذھ  لك  اذامل  "
ریبادتلا هذھ  لك  رربي  يذلا   ، ستنالتأ لوح   ، ةيویحلا

اذھ ریفوت  يف  ةبغار  ةموكحلا  نوكت  اذاملو  ؟  ةمراصلا
، تادعملا هذھ  ریفوت  نمو   ، قافنإلا نم  لئاھلا  ردقلا 

تايرفح ءارجإ  درجمل  ةفلكلا  ةظھابلا  تازیھجتلاو 
اذھ ىلإ  رظنأ   ، ينعأ  " . هعارذ نيارك  كَّرح  ؟ " ةيرثأ
نأ كیلع  ةأشنملا  هذھ  لیغشت  لجأ  نم  طقف   . ناكملا
لك يف  بئارضلا  يعفاد  لاومأ  نم  رالود  نویلم  قرحت 

". موي

رثكأ وھ  غلبملا  نإ   " . ءودھب رشيآ  لاق  " ، ةقیقحلا يف  "
". كلذ نم 

رابك عم  اھیف  تثحب  يتلا  ةریخألا  ةرملا  يف  "



مامتھالا يديدش  مھدجأ  مل   ، نوغاتنبلا يف  نیفظوملا 
. يد  . وأ  . نأ لاثمأ : نم  تالاكولاو   . ةميدقلا تاراضحلاب 

موقت تاتف  ِّيأ  لجأ  نم  ًانانتما  ةعبقلا  ةداع  عفرت 
ةئیب ىلع  متلصح  انھ  مكنكلو   . اھل اھیمرب  ةموكحلا 

". ملاعلا يف  ةيرسو  ًادیقعتو  ًامدقت  رثكألا  ربتعت  لمعلل 
ىذغتت ةأشنملاف  رخآ : ءيش  كلانھ  مث   " . ةھرب تكس 

رھظ ىلع  ُتلمع  دقل  ؟  كلذك سیلأ   ، ةيوونلا ةقاطلاب 
ةقاطب ىتحو   . اذھ فرعأ  يكل  جاومألا  تارخام  نم  ریثكلا 
لجسم ىلع  يوتحت  اھنأ  ودبت   ، يل ةدئاعلا  فيرعتلا 

". اھنطاب يف  سورغم  يعاعشإلا  لعافتلل 

ركتفا  ، بیجع رمأل  هنإ   . بجي مل  هنكل   ، رشيآ مستبا 
مايألا يف  ًاموتك  تاب  دق  لجرلا  اذھ  نأ  فیك   . نيارك

. ةیضاملا ةلیلقلا 

تمصب ًانوحشم  شاوكسإلا  بعلم  تاب   ، ةظحللو
هتبعج يف  كلمي  لازي  ال  ناك  نيارك  نكل   . لیقث قھرم 

. اھریغ نم  ربكأ  ةلبنق  يھو   ، اھیقلي يكل  ىرخأ  ةلبنق 
. كلذ نم  رثكأ  اھئاقلإ  لیجأت  نم  عفن  نأ ال  نقيأ  دقو 

هذھ يف  ریكفتلا  ديدش  تنك  دقل   ، لاح يأ  ىلع  "
وھ هب  جورخلا  عیطتسأ  يذلا  دیحولا  باوجلاو   . لئاسملا
ءيش دوجو  نم  دب  الو   . ستنالتأ ةَّراق  انتحت  دجوي  ال  هنأ 

؟" ًابیصم ُتسلأ  : " لاقو رشيآ  وحن  رظن  " . رخآ

هسأرب َّزھ  مث   ، ةظحلل ةلمأتم  ةرظن  رشيآ  هیلإ  رظن 
. ظَحالُت داكت ال  ةَّزھ 

. نيارك َّرصأ  ؟ " انتحت دجوي  يذلا  ام  ؟  ًانسح "

". كلذب كربخأ  نأ  عیطتسأ  . ال  رتیب اي  فسآ  ينإ  "

َملو ال؟" ؟  عیطتست "ال 



موقي نأ  ىشخأ  يننإف   ، كلذ ُتلعف  ول  يننأل  "
". كلتقب ناترابس 

، كحضي نيارك  حار   ،" ةفوزعملا  " كلت عمس  امدعب 
نأل  . هتكحض تفتخا   ، رشيآ هجو  ىلإ  رظن  امدنع  هنكل 
يف ةلوھس  لكب  هتكحض  قلطنت  يذلا  ءاملعلا –  ریبك 

. ًامستبم ىتح  نكي  مل  ةداعلا – 
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ةقطنم فلخ  ةعقاولا   ، هدنلتكسا دودح  ىصقأ  دنع 
ام يف  ًاضيأ  ىتحو   ، زدياربیھلا رزج  ءارو  ام  يفو   ، ياكس
رزجب ةفورعملا  ةرثعبملا  ءاثعشلا  رزجلا  ةلسلس  ءارو 
لیبخرأ وھو   . ادلیك تناس  لیبخرأ  عقي   ، عبسلا تاوخألا 

لالت نم  نوكتتو   . ةیناطيربلا رزجلا  ءازجأ  ىصقأ  يف  عقي 
اھسوؤرب ُّلطت  يتلا  ةیناكربلا  روخصلا  نم  ةنوكم   ، ةرعو

، درابو  ، فشقتم ناكم  هنإ   . جوملا دبز  قوف  ةخماشلا 
. رحبلا جاومأ  نیب  قَّزممو   ، ساقو

يھ يتلا   ، ارتیھ نم  ةیبرغ  ةطقن  ىصقأ  دنعو 
فلأ ولعب   ، تینارغلا نم  ةبطصم  عفترت   ، ةیسیئرلا ةريزجلا 

ةبطصملا كلت  جات  ىلعو   . جئاھلا يسلطألا  قوف  مدق 
ٌريد يھو   ، ةحلاكلا ةلیطتسملا  دلوو  ميرغ  ةعلق  عقت 

فصقلاو سقطلا  ةواسق  هجوب  دماص   ، هئات ميدق 
نم مجنلا  هبشي  راتسب  طاحمو   ، ءاوسلا ىلع  يعفدملا 
ثلاثلا نرقلا  يف  ريدلا  اذھ  ءانب  مت  دقل   . ةیلحملا روخصلا 

نع نیثحابلا  نابھرلا  نم  ةلزتعم  ةعومجم  دي  ىلع  رشع 
ةراق يف  ةيویندلا  حورلا  يمانتو  داھطضالا  نم  ررحتلا 
ىلإ ُّمضني  ناك   ، دوقع رورم  عمو   . ءاوسلا ىلع  ابوروأ 
ىلإ نیینوثركلا  نم   ، نورخآ نابھر  ةعامجلا  هذھ 

تالمأتلاو ةدابعلل  دیعب  ناكم  نع  نیشتفملا   ، نییتكدینبلا



بوشي ناك  يذلا  للحتلا  نم  برھم  نع  امك   ، ةیناحورلا
ةیصخشلا تامھاسملاب  اھزيزعت  دعبو   . ةيزیلكنالا ةريدألا 

ىلإ ةدئاعلا  ةبتكملا  تمخضت  دقف   ، ددجلا ءاضعألا  ءالؤھل 
تاعومجم ربكأ  نم  ةدحاو  حبصتل   ، دلوو ميرغ  ةعلق 

. ابوروأ ةريدأ  يف  بتكلا 

نم ةریغص  ةعامج  ريدلا  اذھ  فارطأ  لوح  تمن  دقو 
ال يتلا  ةلیلقلا  ةيویندلا  تاجاحلا  ةمدخب  موقت  نيدایصلا 
نأ دعبو   . مھسفنأب اھئابعأب  مایقلا  نابھرلا  عیطتسي 

ةفاضإلاب فیضتسي –  تاب  هنإف   ، ريدلا اذھ  ةرھش  ترشتنا 
نمو  . نیضراعلا نیلاَّوجلا  ضعب  ددجلا –  نیِّمضنملا  ىلإ 
همسق نم  أدبت  جاجحلل  قيرط  ةمث  ناك   ، ةعلقلا ةورذ 

ٍبعِش قوف   ، ىطسولا نورقلا  يف  فاضملا  ينكسلا 
مث  ، روسلا طئاح  يف  ةيديدح  ةيرعش  ربع  رمي  ٍبعشم 
نكمي ثیح   ، ةریغص ةيرق  ىلإ  يدؤي  رمم  يف  ًالوزن  ىَّولتت 

. زدياربیھلا ىلإ  اھنم  قيرطلا  داجيإ 

ىوس اھملاعم  تباغ  دق  جاجحلا  قيرط  نإف   ، نآلا اَّمأ 
قوف عفترت  يھو  ةیضَرع  ةروصب  دَھاشُت  ٍجاردأ  ضعب  نع 

ةدناسملا ةریغصلا  ةيرقلا  اَّمأ   . بیئكلا يرخصلا  دھشملا 
ةینابھرلاف  . نورق ةدع  ذنم  ةروجھم  هبش  تتاب  دقف   ، ريدلل
ةفوسعملا ةحلاكلا  اھتھجاوب  تیقب  يتلا  اھدحو  يھ 
يسلطألا لامشلا  ربع  برغلا  ىلع  لطت   ، فصاوعلاب

. درابلا

* * *

رئاز سلج   ، دلوو ميرغ  ةعلق  يف  ةیسیئرلا  ةبتكملا  يفو 
نم ًاجوز  يدتري  ناكو   ، ةلواطتم ةیبشخ  ةلواط  ىلإ 



بیلقتب ٍلَھم  ىلع  موقيو   . ءاضیبلا ةینطقلا  تازافقلا 
قوف عوضوم  مجحلا  ریبك  دلجمل  ءارفصلا  تاحفصلا 
تارذش تناك   . هتيامح لجأ  نم  ناَّتكلا  شامق  نم  ةعطق 
ناكو  ، ًالیئض ناكف  ءوضلا  اَّمأ   ، ءاوھلا يف  ةقلعم  رابغلا 

. تاملكلا زییمت  نم  نكمتي  ىتح  ًالیلق  قلمحي  لجرلا 
يھ صوصنلا  نم  ةموك  هقفرم  بناجب  سدكتت  تناكو 

ناولألاب ةاشوم  اھعطاقم  ضعب  تاطوطخم  نع  ةرابع 
، رشع سداسلا  نرقلا  لبق  ةعوبطم  بتكو   ، ةعطاسلا
لك دعبو   . دلجلا نم  ةطبرأب  ةطوبرم  ةميدق  ُثاحبأو 
ىھتنا يتلا  بتكلا  ةلازإل  بھار  يتأي  ناك   ، ًابيرقت ةعاس 
يتلا بتكلا  نم  ىرخأ  ةعومجم  راضحإلو   ، اھنم لجرلا 

مث  ، نیتملك وأ  ةملك  هعم  لدابتي  دقو   ، اھیلع ّطإلا  عالِ بلط 
فقوتي رئازلا  ناك   ، رخآل تقو  نمو   . هناكم ىلإ  ىحنتي 

عم ْنكل   ، ضرغلا اذھل  هلمح  ٍرتفد  ىلع  ٍتاظحالم  بتكیل 
رثكأ حبصتو   ، لءاضتت تافقوتلا  هذھ  تراص   ، راھنلا مُّدقت 

. ًاعُّطقت

لخد  ، ِرھظلا دعب  نم  رخأتم  ٍتقو  يفو   ، ةياھنلا يفو 
نم ىرخأ  ةعومجم  ًاضيأ  ًالماح  ةبتكملا  ىلإ  رخآ  بھار 
ةرافغ سبلي  ناك   ، ريدلا ءاضعأ  نم  هاوس  لثمو   . بتكلا
ناك هنكل   . َضیبأ ٍطيرشب  همسج  ىلإ  ةمومضم  ةطیسب 

ٍتاوطخب يشمي  هنأ  هیلع  ىدب  دقو   ، هاوس نم  اًّنس  ربكأ 
. ةَّيور رثكأ 

مدقتو  . ةبتكملل يسیئرلا  رمملا  طسو  ىلإ  ىشم 
ةلوغشملا ةدیحولا  ةلواطلا  يھو  رئازلا –  ةلواط  وحن 

قوف ةيانع  لكب  ةميدقلا  بتكلا  عضو  مث  ةعاقلا –  يف 
. ءاضیبلا ناتكلا  ةعطق 

. ةماستباب لاق  " ، كعم نكیل هللا  "



". كیف كراب هللا   " . ةلواطلا ءارو  نم  لجرلا  ضھن 

تاطوطخملا يھ  هذھ   ، كلضف نم  ًاسلاج  َقبا  "
". اھبلطب تلضفت  يتلا 

". كنم ریبك  فطل  اذھ  "

اوتاب نورئازلا  ءاملعلا   . انرورس يعاود  نم  اذھ  "
دغر نأ  ودبي   . فیحلل ايو   . مايألا هذھ  يف  ًادج  نيردان 

". ةرانتسالاو ملعلا  نم  ةیمھأ  رثكأ  تاب  دابعلا 

". ةقیقحلا نع  ثحبلا  نم  وأ   " . لجرلا مستبا 

بحس " . ةریثك ٍنایحأ  يف  ناقباطتي  ناینعملاو  "
اھطتساوب ليزي  أدبو  همك  نم  ةمعان  ةمرحم  لجرلا 

وھ كمسا   " . ةميدقلا بتكلا  نع   ، ةبحم لكب   ، رابغلا
ةنيدم نم   ، ناغول يمریج  روتكدلا  ؟  كلذك سیلأ   ، ناغول

؟" لاي ةعماج  يف  بطلا  خيرات  ذاتسأ  تنأو   ، انیجير

يف يننإو   . ناغول روتكدلا  انأ  لجأ   " . هیلإ لجرلا  رظن 
". ةیميداكأ ةلطع  يف  رضاحلا  تقولا 

بألا انأ   . ينب اي  كیلع  لفطتأ  يننأ  نظت  ال   . ًافطل "
هسفنل ذختا  مث  " . دلوو ميرغ  ةعلق  ريد  يعار  نيونورب 

نم ریثك  يف   " . ًادھنتم ةلواطلا  بناج  ىصقأ  دنع  ًادعقم 
اذھ لثمب  ًاريد  نأ  نظت  دق   . ةینضم ةنھم  اھنإ   ، يناعملا

، ةیلخادلا ةیطارقوریبلا  نم  ًایلاخ  نوكیس  مدِقلا 
اننإف  . كلذ سكع  يھ  ةقیقحلا  نكل   . ةھفاتلا تامُّلظتلاو 

، عضاوتلاو ةطاسبلا  ةديدش  انتایح  نأ  امك   . دعبلا وديدش 
دقو  . انباتعأ ىلإ  نوتأي  ام  ًاردان  ددجلا  لوخدلا  يبلاطو 

". ةنس نیسمخ  ذنم  هیلع  ناك  ام  فصن  نآلا  انددع  حبصأ 
ةدحاو يفو   . ةيِّزعم بناوج  اھل  يتفیظو  نكل   " . ةیناث دھنت 

لئاسملاو سراھفلا  عیمج  ىلع  فرشأ  يننأ  يھ   ، اھنم



ةیكلملا يھ  ةبتكملا  ىقبت   ، فرعت امكو   . ةیبتكملا
". يعشج يل  رفغیل هللا   . انيدل ةیلاغلاو  ةدیحولا 

. ةئداھ ةماستبا  ناغول  مستبا 

انتائیج ىلع  ًاعلَّطم  ترص  دقف   ، لاحلا ةعیبطبو   ، اذھلو
نوعتمتي صاخشأب  رمألا  قلعتي  امدنع  ًاصوصخ   ، انتاحوَرو

كتمَّدق يتلا  لئاسرلاف   . تنأ كلاثمأ  نم   ، ةیلاع ةیصوتب 
". ةءارقلاب ةريدج  تناك  انل 

. هسأر ناغول  روتكدلا  لامأ 

ٌلیلد ةمث  ناك  هنأ  ىلإ  هبنتأ  نأ  ىوس  عطتسأ  مل  "
". انتبتكم ةرايز  اھیف  بلطت  يتلا  كتلاسرب  ٌطوبرم  ةلحرلل 

. يبناج نم  دوصقم  ریغ  ًأطخ  كلذ  ناك  دقل   ، معن "
، دروفسكوأ ةعماج  يف  ثاحبألا  ضعبب  موقأ  تنك  دقلف 

تطلتخا دق  يقاروأ  نوكت  نأ  ىشخأو   . ةعرسب ترداغو 
". حُّجبتلا لواحأ  ُّطق  نكأ  مل  يننإ   . ًالیلق اھضعبب 

ُتدصق ام  اذھ  نكي  مل   . كلذك رمألا  سیل   ، عبطلاب "
باصأ نأ  ىوس  عطتسأ  مل  يننكل   . هیلإ باھذلا 
اھترايزب نآلا  ىتح  تمق  يتلا  نكامألا  ةرثكل  ةشھدلاب 
كيوروي سيدقلا  جرب  ركذأ  ام  ىلع  يھو   . كتلطع يف 

؟" كلذك سیلأ   ، دنلدنوافوین يف 

". لحاسلا ىلع   ، لتاب ءانیم  نم  برقلاب  هنإ  "

". ثار ريد  يف  ةیناثلا  كتطحم  تناك  مث  "

. ةیناث ةرم   . ًاباجيإ هسأرب  ناغول  روتكدلا  َّزھ 
يھو  . دنال نيرغ   ، لفراف باك   . ًاضيأ اھب  ُتعمس  دقل  "

". دعبلا ثیح  نم  انعقومب  هیبش  ءان  عقوم 



، ةماخضلا ةیھانتمو  ةميدق  ةبتكم  نوكلمي  مھنإ  "
". ِيّلحملا خيراتلاب  قلعتي  ام  يف  ةصاخ 

ةفاسم ىلإ  ريدلا  سیئر  ىنحنا  " . كلذ نم  دكأتم  انأ  "
اي  ، كعم ةفلكلا  عفر  رذعت  نأ  لمآ   " . ةلواطلا قوف  ةبيرق 

سانلا نم  لیلقلا  انروزي  كل : تلق  امكف  ناغول : روتكد 
دق ةیعامتجالا  قراوفلا  زییمت  ىلع  يتقاطو   ، مايألا هذھ 
ام نأ   ، ملعت كنكلو   . ديدشلا فسألا  عم  ةرماض  تتاب 

ةلأسم يھ   ، كلت كتارايز  لوح   ، هاوس نم  رثكأ  ينتفلي 
عیباسأ ّبلطتت  تابتكمب  رخافت  عقاوملا  هذھف   . اھتیقوت
ةِكلھتسمو  ، ةبعص اھنم  ةدحاو  لكو   . اھیلع عالطالل 

لك عمو   . تاقفنلا نم  ریثكلا  اھیلإ  لوصولا  فلكيو   ، تقولل
. طقف ثلاثلا  كموي  وھ  اذھ  نإف   ، كتلحر طخل  ًاقفوو   ، كلذ

يضتقيو هنع  ثحبت  يذلا  رمألا  وھ  امف   . ةلحرلا هذھ  نم 
هذھ لثم  عفد  ّبلطتيو   ، ةعرسلا هذھ  لثمب  كرحتلا  كنم 

؟" ءانعلا اذھ  لذبو  تاقفنلا 

. حنحنت مث   . نابھرلا سیئر  ىلإ  ناغول  روتكدلا  رظن 
ةطخل ينیمضت  نإ   ، نيونورب بألا  اھيأ   ، كل تلق  امك  "

". دوصقم ریغ  أطخ  درجم  ناك  يتلاسر  عم  ةلحرلا 

يننإ  . عبطلاب معن   " . هدعقم يف  نيونورب  بألا  عجارت 
مث " . لَّفطتأ نأ  يدصق  نكي  ملو   ، يلوضفو زوجع  لجر 

امھدیعي نأ  لبق  امھفظنو   ، هئادر َّمك  عفرو   ، هیتراظن لازأ 
لجعلا دلجب  ةدَّلجملا  بتكلا  قوف  هدي  عضو  مث   . هفنأ ىلإ 

دق تنك  يتلا  بتكلا  يھ  اھ   " . هعم اھبلج  دق  ناك  يتلا 
، نوتیب ریتسيام  فوأ  ستودكینأ  يال  : ‘ باتك  . اھتبلط
، ثادحألل نوھوكلوك  درسم  باتكو : ماعلا 1448‘، " ةبارق 

ةئمب هقباس  نع  رخأتي  باتك  وھو   ،‘ يريدنوسو سوريد  ’
‘." سویمتيرت ایفارغیلوب  : ’ باتك كانھ   ، عبطلابو  ، ةنس

. ًالیلق نابھرلا  سیئر  دعترا   ، ریخألا ناونعلا  ركذ  دنعو 



ًائموم  ، ناغول روتكدلا  لاق  " ، بألا اھيأ  كل  ًاركش  "
. ًافرصنم هدعقم  نع  لجرلا  ضھن  امنیب   ، هسأرب

هتدعاسمب أدب  دق  ناك  يذلا  بھارلا  داع   ، ةعاس دعبو 
لبق ام  تاروشنمو   ، تاطوطخملا لازأف   ، لصألا يف 

تابلطب ةیطخ  ةحئال  مَّلست  مث   ، رشع سداسلا  نرقلا 
داع  ، ةلیلق قئاقد  دعبو   . ةیفاضإلا تادلجملا  نم  ناغول 
شرفم قوف  اھعضو  يتلا  ةلھلھملا  بتكلا  نم  ديزملاب 

. دَّعجملا ناتكلا 

يف أدبو   ، همامأ تادلجملا  هذھ  ناغول  روتكدلا  عضو 
نيزافقلا تاذ  هيدیب   ، رخآلا دعب  دحاولا   ، اھحّفصت
ةيزیلكنإلا ةغللاب  ًابوتكم  لوألا  باتكلا  ناك   . نیضیبألا

ةغللاب ًابوتكم  يناثلا  ناكو   . ىطسولا نورقلا  ىلإ  ةدئاعلا 
ناك دقف   ، ثلاثلا امأ   . روھمجلا دنع  ةلوبقملا  ةیماعلا 
ىعدت ةیقيرغإ  ةَّینیثأ  ةجھل  نع  ةكیكر  ةمجرت  نع  ةرابع 

َّيأ لكشت  ةثالثلا  نسلألا  هذھ  نم  ٌّيأ  نكت  مل   . ةینيوكلا
نكل  . رسيو ةلوھسب  اھیف  أرق  دقو   ، ناغول روتكدلل  ةبوعص 

. طابحإلاب روعش  هیلع  طبھ  دقف   ، ةءارقلل هتعباتم  عم 
َّكحو  ، هینیعب شمرو   ، ریخألا باتكلا  هنع  حازأ   ، ًاریخأ
ةنكمأ ىلإ  ينضملا  رفسلا  نم  مايأ  ةثالثو   . هرھظ لفسأ 
ةيرجح ةدراب  فرغ  يف  مونلا  نم  ٍلایل  ثالثو   ، ةیئان ةریقف 
ىقلأ  . هل ةجعزم  اھلك  تناك   ، ةیئاوھلا تارایتلل  ةضَّرعم 

ينامورلا اھفقسب  ناینبلا  ةلئاھلا  ةبتكملا  ىلع  ةرظن 
ریغو يّشغملا  جاجزلا  تاذ  ةقیضلا  اھكیبابشو   ، رطنقملا
باسني لیصألا  ءوض  ناك   . كلذ مغر  رحاسلاو   ، لیقصلا

نم ٍكیيازومب  ةبتكملا  ًانِّولم   ، جاجزلا لالخ  نم  نآلا 
هنوفیضتسیس  ، ةداعلا بسحب   ، نابھرلا ناكو   . ناولألا

نكامأ ةمث  نكي  مل   ، رمألا ةياھن  يفف   . لیللا ءانثأ  مھدنع 
ةمث نكي  ملو   . ناكملا نم  ٍلایمأ  دعب  ىلع  ىتح   ، مونلل



يتأیسف حابصلا  يف  اَّمأ   . جراخلا ىلإ  هلمحت  قرط 
ِّربلا ىلإ  هعم  هبحطصي  يكل  رَجأتسم  رفاسم 
قیقد روعشب  نقيأ  دقل  ؟  كلذ دعب  نيأ  ىلإ  مث   ... يسیئرلا
هتوطخ يف  بھذي  نأ  هل  يغبني  نيأ  ىلإ  يردي  ال  هنأ 

. ةیلاتلا

توص عمس   ، هءارو ِمّیخملا  تمصلا  لالخ  نمو 
يقلي نابھرلا  ریبك  ىریل  ناغول  روتكدلا  رادتسا   . ٍةحنحن
نيونورب بآلا  هاطعأ   . هترظنب هقمريو  هفتك  ىلع  هیعارذ 

. ةدودو ةماستبا 

. ئداھ توصب  هلأس  ؟ " كتلاض ىلع  رثعت  مل  "

. هسأر ناغول  َّزھ 
نأب يل  حمست  ول  ىنمتأ   " . هنم ًابرتقم  بألا  رادتسا 
هنأ حضاولا  نم  نكل   . ثحبت اَّمع  يردأ  تسل   . كدعاسأ
دقو  . كیلإ ةبسنلاب  ِّلقألا  ىلع  ةیمھألا –  میظع  ءيش 
ظفحأ فیك  فرعأ  يننكل   ، قرخأ ًایلوضف  ًازوجع  نوكأ 
ينعد مث   ، ثحبت اَّمع  يل  لق   . هیلع نمتؤُأ  يذلا  رسلا 

؟" كدعاسأ

ىلع دَّدش  دق  هنوبز  ناك   ، ةرم نم  رثكألف   . ناغول دَّدرت 
ةلیضف يھ  ام  نكلو   . لماكلا ظُّفحتلاو   ، لُّقعتلا ةرورض 
ظفحتي يذلا  ءيشلا  وھ  ام  يردي  ءرملا ال  ناك  اذإ  ظفحتلا 
ةیفرعملا عبانملا  هذھ  ةرايزب  ماق  دقل  ؟  هلجأ نم 

لقأ ةیمھأ  تاذ  اھریغ  زكارم  ةرايزب  ماق  امك   ، ةساسحلا
ديزي ال  امب  الإ  تامولعملا  نم  ّدوزي  مل  امنیب   ، ًایبسن اھنم 
رثعي مل  نإ  نذإ  بجع  الف   . ةضماغ ةَّمھم  ذفني  هنوك  نع 

. ةجیتن ِّيأ  ىلع  دعب 

تاياور نع  ثحبأ  يننإ   . نابھرلا ریبك  وحن  ةيانعب  رظن 



نوكت نأ  ّضفأو  ُلِ  ، نایع دوھش  تاداھش  نع   ، ةیلحم
". نیعم ثدحب  ةقلعتم 

؟" ثدحلا اذھ  وھ  امو   . ًانسح "

". يردأ ُتسل  "

رمألا لعجي  اذھ  نإ  ؟  ًاقح  " . هیبجاح بھارلا  عفر 
". ًابعص

نوكي نأ  يغبني  ثدحلا  اذھ  نأ  وھ  هفرعأ  ام  لك  "
ىلإ ضعبلاب  ودحت  ةیمھألا  نم  ةیفاك  ةجرد  ىلع 
نأ حجرألا  لامتحالاو   . ةیخيراتلا تالجسلا  يف  هلیجست 
يف ةوالتلل  حلصي  يخيرات  صن  يف  اھنيودت  يرجي 

. سئانكلا

. ديدج نم  سلجو  ةلواطلا  لوح  بھارلا  كرحت   ، ءطبب
روتكدلا ينیع  هانیع  قرافت  مل   ، كلذ لعفي  ناك  امیفو 

. ناغول

؟" ةبوجعأ ثودح –  لثم   . يدایتعا ریغ  ثدح  "

ُتمھف يننكل   " . ّدرتم ًادِ ناغول  لاق  " . ًادج نكمم  اذھ  "
ال ةبوجعألا  هذھ  نأ  بسانملا –  ریبعتلا  دجأ  تسل  – 

". يھلإ لصأ  تاذ  نوكت  نأ  اھل  يغبني 

". ًایناطیش لصألا  نوكي  دق   ، ىرخأ تاملكب  "

. باجيإلاب هسأر  ناغول  روتكدلا  َّزھ 
؟" كتزوح يف  يتلا  تامولعملا  لك  يھ  هذھأ  "

". دَّدحم ناكمو   ، ينمز راطإ  ًاضيأ  َّيدلف   ، ًامامت سیل  "

". عباتت نأ  كوجرأ  "



ماع ةئامتس  ذنم  عقو  دق  نوكي  نأ  بجي  ثدحلا  اذھ  "
هدي عفر  انھو  " . كانھ لصح  دق  نوكي  نأ  بجيو   . ًابيرقت

. ةبتكملل يبرغلا  يلامشلا  رادجلا  هاجتا  يف  راشأو 

؟" هایملا قوف   " . حوضوب بھارلا  لاق  انھ 

، ِيّلحم دایص  هدھش  دق  نوكي  نأ  نكمي  ءيش   ، معن "
ول  ، امبر وأ   . ءىطاشلا نع  ًادیعب  ًادوجوم  ناك  هنأ  لُقنل 
، قفألا قوف   ، هظحالي نأ  نكمي  ءيش   ، ًایلج سقطلا  ناك 

". ةیلحاسلا فورجلا  يف  ریسي  لجر 

ام يف  رظنلا  دیعي  هنأكو  فقوت  مث   ، مالكلاب بھارلا  أدب 
أدب " . امھترايزب تمق  ناتللا  نايرخألا  ناتینابھرلا   " . هل أرط 
ىلع ناتعقاو  ًاضيأ  امھنإ   " . ءودھب ديدج  نم  همالك 
ىلع نافرشت  امھاتلكو  ؟  كلذك سیلأ  ءىطاشلا – 

". نحن انلاح  وھ  امك   ، يسلطألا يلامش 

هسأر َّزھ  مث   . ةظحل مالكلا  اذھ  يف  ناغول  ركف 
. ةیئاقلت نوكت  داكت  ةقيرطب  ًاقفاوم 

ءارو ام  يف  رظن   . ًاباوج بھارلا  ِرحي  مل   ، ةظحللو
غلاب ءيش  يف  قِّدحي  هنأك   ، ًادیعب هراظنأ  تبھذو   . ناغول

، ةبتكملا ةمدقم  دنعو   . مِدقلا يف  رئاغ   ، امبر وأ   ، دعبلا
اھب ّرمي  مث  هطبإ  تحت  بتك  ةدع  عمجي  بھار  كانھ  ناك 

ةرَّبغملا ةعاقلا  تناكو   . مادقألا ِعقو  نم  ولخت  ةیشمب 
. لیقث تمص  يف  صوغت  ةميدقلا 

نأ كوجرأ  : " لاقو نيونورب  بألا  ضھن  ةياھنلا  يفو 
". بيرق تقو  يف  كیلإ  دوعأس   ، ينرظتنت

رشع نوضغ  يفو   . هنم بلُط  املثم  ناغول  لعف 
لكب ام  ًائیش  هيدي  نیب  لمحي  وھو  بھارلا  داع   ، قئاقد
ءادوس شامق  ةعطقب  ًافوفلمو  مجحلا  ریبك  ًائیش   ، ةيانع



لازأ مث   ، ةلواطلا قوف  ءيشلا  بھارلا  عضو   . ةكیمس
ةمث ناك  ةشامقلا  تحتو   . ةيانع لكب  شامقلا  ةعطق  هنع 
بحس  . ةیبھذو ةیضف  قاروأب  ٌنَّيزم   ، يصاصر قودنص 

. قودنصلا هب  حتفو   ، هقنع لوح  نم  ًاحاتفم 

" ّينب اي  يعم  كمالك  يف  ًاصلخم  ًاقداص  َتنك  دقل  "
ىلع تَّبر  مث  " . لثملاب كلدابأ  نأ  ّيلع  كلذلو   " . هل لاق 
اذھ لخاد  يف  دجوي  ام  نإ   " . فطل ِّلكب  قودنصلا  بناج 
ميرغ ةعلق  رارسأ  مظعأ  نم  ًادحاو  ٍيقب  دق  قودنصلا 
نع ٍّيطخ  لجسب  ظافتحالا  ناك   ، ساسألا يف  دلوو 
امأ  . ةریبك ةرطاخم  ىلع  يوطني  انھ  يرجت  يتلا  ثادحألا 

، تمانتو تمُظع  دق  ةفارخلا  تناك  نأ  دعب   ، دعب ام  يف 
تراص امك   ، ةمیقلا ةیلاع  تراص  اھسفن  ةقیثولا  نإف 
يننكل  . لدجلل ةریثم  ةلأسم  اھیلع  ریغلا  عالطإ  ةلأسم 
روتكد اي  لجسلا  ىلع  كنمتئأ  نأ  يننكمي  هنأ  دقتعأ 
بھارلا عفد   ، ءطببو " . ةلیلق قئاقدل  ولو  ناغول – 

نم عنام  كيدل  نوكي  َّالأ  لمآ   " . ةلواطلا ربع  قودنصلا 
حمسأ نأ  عیطتسأ  انأف ال   . هتءارقب موقت  امنیب  انھ  يئاقب 
امدنع هتيَّدأ  دق  تنك  ٌمسَق  اذھ   . َّيرظان نع  بایغلاب  هل 

". دلوو ميرغ  ةعلق  يف  نابھرلل  ًابأ  يتیمست  ترج 

نم ًالدبو   . روفلا ىلع  قودنصلا  حتفب  ناغول  مقي  مل 
ةیضفلاو ةیبھذلا  ةفرخزلا  يف  ةطاسب  لكب  قَّدح   ، كلذ

هسفن يقل   ، ديدشلا هقوت  مغرف   . هحطس نيزت  يتلا 
. ًاددرتم

؟" أدبأ نأ  لبق  هفرعأ  نأ  َّيلع  ءيش  نم  كانھ  لھ  "
؟" يل هلوقت  نأ  كیلع  ءيش   " . لأس

". اھتاذ ءاقلت  نم  يفكي  امب  ملكتت  ةقیثولا  نأ  دقتعأ  "
اھنكل  ، طبضلاب ةمھجتم  تسیل  ةماستبا –  تلع  مث 



بھارلا هجو  حمالم  قوف  تربع  لماكلاب –  ةحرف  تسیل 
لوقلا فرعت  كنأ  نم  دب  ال   ، ناغول روتكدلا  اھيأ   " ، بألا

؟" شحو ةمث  نوكي  دق  انھ  : " لوقي يذلا  روثأملا 

". هفرعأ معن  "

ىلع تاطیحملل  ةغرافلا  تاحاسملا  يف  دجُو  دقل  "
مث  . ةیناث مالكلا  نع  بھارلا  فقوت  " . ةميدقلا طئارخلا 
لكب اذھ  أرِقا   " . قودنصلا حتف   ، نيديدش دُّمعتو  فطلب 
امبر ىوس  ًارماقم –  ًالجر  تسل  انأ   . ناغول روتكد  اي  ةيانع 
لك ضرعت  امدنع  كيريديرف  خألا  ةرمخ  ةدوج  ىلع 
يذلا ءيشلا  وھ  اذھ  نأ  نھارأ  يننكل  ةديدجلا –  رومخلا 

". روثأملا لوقلا  كلذ  رودص  يف  ًاببس  ناك 
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يھو  ،" ِفلأ  " تاعامتجالا ةعاق  ىلإ  نيارك  لخد  امدنع 
ىلإ هتقبس  دق  بوشیب  لیشیم  نأ  دجو   ، نیتعاقلا رغصأ 

اھبوساح ىلإ  تاظحالم  لاخدإب  ةلوغشم  يھو   ، كانھ
لیقصلا هجولا  ناك   . يندعم مقرمب  ةنیعتسم   ، يودیلا

، ةقباسلا هتاربخل  ًاقفوف   . ِّيلج لكشب  ًايراع  ةلواطلل 
ةبوحصم ةیبطلا  قئاقحلا  نع  ثحبلا  تاعامتجا  نوكت 

، لوادجلا نم  قاروألا : نم  ةیجلث  ةفصاعب  ماودلا  ىلع 
اذھ يف  امأ   . ةیبطلا ّتالجسلا  ىلإ   ، ريراقتلا ىلإ 
نكي مل   ، هسفن وھ  هطبأتي  عیفر  ٍفلم  ادع  امف   ، عامتجالا
بلطتي يقرولا  لمعلاف   . ىرخأ قاروأ  نم  كانھ 
ةطحم لخاد  تانایبلا  تناك  اذھلو   ، ةنیمث تاحاسم 
نمض ةقدب  رمألا  نكمأ  ثیح  ظفحُت   ، قامعألا ةفصاع 

. طقف يمقرلا  ملاعلا 

ةحنام  ، بوشیب هیلإ  ترظن   ، هدعقم يف  َّرقتسا  املاح 
يف كامھنالا  ىلإ  دوعت  نأ  لبق   ، ةماستبا فیط  هايإ 

. هتركاذ يف  ديدج  ٍدنب  لاخدإل  يودیلا  اھبوساح 

. اھلأس ؟ " تياو ةلاح  يھ  فیك  "

". ًادغ هجارخإب  يصوأ  يننإ  "

؟" ًاقح "



نم هجارخإ  ىلع  هتقفاوم  هیجور  ىطعأ  دقل  "
ةماقإ يف  هعضو  ىلع  رشيآ  قفاو  امك   . ةیسفنلا ةیحانلا 
ببس نم  كانھ  ىقبتي  ، ال  كلذل  . هنكس ةفرغ  يف  ةيربج 

". لوطأ ةدمل  يبطلا  حانجلا  يف  هئاقبإ  ىلإ  وعدي 

. ةعاقلا ىلإ  هیبروك  هیجور  لخد   ، ملكتت تناك  امنیبو 
ةوھق نم  ًاریبك  ًابوك  هيدي  ىدحإ  يف  لمحي  ناكو 
هبلج دق  ناك   ، نخاسلا بیلحلاب  ةطولخملا  وُّسربسإلا 
ٌّلك  ، ةضيرع ةماستبا  امھل  مستبا   . بيرق  ، ىھقم نم 
ًاعضاو  ، ةلواطلا نم  دیعب  بناج  دنع  هدعقم  ذخأ  مث   ، هرودب

. همامأ يودیلا  هبوساحو  هتوھق  بوك 

ىلع تقفاو  دق  كنأ  اھِّوتل  ينربخت  لاشیم  تناك  "
. نيارك لاق  " ، تياو جارخإ 

ةسارد تيرجأ  دقل   " . ًاقفاوم هسأرب  هیبروك  أموأ 
ضعب نم  يناعي  هنإ   . هتلاح نع  ةزكرم  ةیصیخشت 
ءارجإ دنع  ًانكمم  اھنُّیبت  نكي  مل  يتلا  قلقلا  لئاسم 

نم امبر  وكشي  هنأ  امك   . هیلع ةیلصألا  لوبقلا  تارابتخا 
بیجتسي هنأ  الإ   . ًاضيأ حضاولا  ریغ  بائتكالا  ضعب 
تاداضم ةعرج  انضَّفخ  دقل   . تاجالعلل ةبیط  ةباجتسا 

اننأ دقتعأو   . ةیسكع تاریثأت  لصحت  نأ  نود  نم  ناھذلا 
نأ بجي  يذلا  طیسبلا  جازملا  بارطضا  نم  ةلاح  مامأ 

". جالعلل ًادیج  بیجتسي 

نیتنثا ذنم  نكل   . عبطلاب كل  ٌدئاع  رمألا   " . نيارك مَّھجت 
طیسبلا بارطضالا  اذھ  ّىدأ   ’ ، طقف ةعاس  نیعبسو 

يف اھدعب  ببستو   ، ةنیھر ىلع  ءالیتسإلا  ىلإ  جازملل ‘
". هبحاص قنع  يف  ٍغارب  كفم  لاخدإ 

تياو نأ  حضاَولا  نم   " . هناجنف نم  ةفشر  هیبروك  ذخأ 
، اھبلاغي نأ  هیلع  يتلا  لئاسملا  ضعب  هيدل  نوكیس 



. كلذ اھبلطتیس  يتلا  تقولا  ةدم  نع  ةركف  انيدل  سیلو 

. بلقلا نم  ةخرص  لكش  ىلع  عزاونلا  هذھ  ىَّلجتت   ، ًانایحأ
رظنلا فرصبو   . قاھرإلا نم  ریبك  رادقم  تحت  انھ  سانلاف 
أبنتن نأ  عیطتسن  نل  اننإف   ، مھنیجدتب انمامتھا  ةجرد  نع 
يضقت يتطخ  نإ   . ةنكمملا ةیكولسلا  تاعرفتلا  عیمجب 

، هتماقإ ناكم  يف  ةیموي  تاسلج  يف  هتلاح  ةعباتمب 
". ةقیقدلا ةبقارملا  تحت  هئاقبإبو 

سیلوروك  ، لقألا ىلع  دعبیس  اذھف  " ، ًانسح "
". يبطلا حانجلا  نع  هناوعأو 

تالاح نم  لھ   " . بوشیب ةیحان  ديدج  نم  رظن 
؟" ةديدج

وكشي ءاج  ينقت  ةمث   " . يودیلا اھبوساح  تراشتسا 
نم وكشي  وھو   ، رخآ ءاج  امك   . نولوقلا يف  صغم  نم 
نم وكشي  ءاج  ةنایص  لماع  نأ  امك   . بلقلا يف  نافجر 

ةردقلا مدعو   ، مونلا بارطضا  لثم   ، ةحضاو ریغ  ضارعأ 
". زیكرتلا ىلع 

. امھنیب هراظنأ  نيارك  لقن  " . امكل ًاركش   ، ًاذإ ًانسح  "
؟" نذإ هددصب  نحن  ام  عم  ىطاعتنس  لھ  "

يردأ تسل   " . بوشیب هتلأس  ؟ " اذام عم  ىطاعتن 
". عامتجالا اذھ  ىلإ  انل  كتوعد  ببس  وھ  ام  طبضلاب 

تناك اذإ  امع  ًالئاستم  ةلواطلا  ربع  اھیلإ  نيارك  رظن 
تیعَد دقل   " . ًالادج وأ  ًاماصخ  مھنم  يضتقتس  ةوطخ  لك 

عم ًاعم  ررقن  يكل  بوشیب  ةروتكد  اي   ، عامتجالا اذھ  ىلإ 
". انھ ىطاعتن  اذام 

نأ انعطتسا  لھ   " . اِھّیسرك يف  بوشیب  تعجارت 
؟" دحاو لماع  يف  ببسلا  رصحن 



ال اننأ  وھ  رمألا  نكل   . حیحص اذھ   ، دحاو لماع  هنإ  "
". وھ ام  فرعن 

. ةيانعب هیلإ  ةرظان  اھیعارذ  بوشیب  تكبش 

ًاضارعأ نورھظُي  ةأشنملا  هذھ  ناكس  عبر  نإ  "
نوكي نأ  نكمي  ال  اذھو   " . همالك نيارك  عبات  " ، ةَّیضَرم
يف ثدحت  ال  ةیحصلا  لكاشملا  نإ   . ةفداصم درجم 
ءاد وھ  ببسلا  نأ  ًاقباس  ضرتفأ  يننأو  ةلزعلا 

ريدقتلا اذھب  موقأ  نأ  يف  ًائطخم  تنك  دقلو   . نیصّاوغلا
ًائیش نإف  كلذ  لك  عم  نكلو   . قئاقحلا يلجتسأ  نأ  لبق 

". انھ ثدحي  ام 

. هیبروك لاق  " ، ةكرتشم ضارعأ  ةمث  سیل  نكلو  "
ةحضاو ةكرتشم  ضارعأ  كلانھ  سیل   ، لقألا ىلع  "

". ةددحمو

مل كرتشم –  ءيش  كلانھ  نوكي  نأ  بجي  نكل  "
يف لاغشنإلا  يديدش  انك  دقل   . دعب هفاشتكا  نم  نكمتن 
انل قبي  ملو   ، ةریغصلا قئارحلا  ءافطإل  كانھو  انھ  يرجلا 
نأ نآلا  انیلعو   . اھلماكب ةریبكلا  ةروصلا  ىلإ  رظنلل  تقو 
رھاوظ ىلع  موقي  ٍصیخشتب  موقن  نأو   ، ءارولا ىلإ  دوعن 

". ةطبارتم ةقرفتم 

. بوشیب هتلأس  ؟ " كلذب موقن  نأ  انیلع  حرتقت  فیكو  "

بقارن  . بطلا ةیلك  يف  انومَّلع  املثم  هب  موقن  "
فذحب موقن  مث   ، اھل ةنكمم  تاریسفت  ضرتفنو   ، ضارعألا
دادعإب كلذ  أدبنلو   . اھؤطخ تبثي  امدنع  ةَّیضرف  لك 
رظنو ًاملق  لوانتو  هفلم  لخاد  نم  ةقرو  جرخأ  مث  " . ةحئال
بشخلا ةحفص  قوف  ناعمتلي  نیيودیلا  نیبوساحلا  ىلإ 

ّضفأ لِ تلز  ام   " . ةطیسب ةكحضب  لاق  " ، فسآ  " . ةلیقصلا



". ةميدقلا ةقيرطلا  بسح  رمألا  اذھ  ءادأ 

ةديدج ةفشر  ذخأ  مث   ، هسأرب ًائموم   ، هیبروك مستبا 
. ةفرغلا َّوج  ةجزاطلا  وُّسربسإلا  ةحئار  تبَّیط   . هناجنف نم 

يأ هبوشت  ال   ، ةطحملا ءاوھ  نأ  نآلا  فرعن  نحن  "
 – ةيوجلا لماوعلا  نم  اھاوس  وأ  ةيدایتعا  ریغ  تازاغ 
 – ةبسانملاب  ، انسفنأل ةمولعملا  هذھب  ظفتحن  نأ  انیلعو 

لمتحم ببسك  لماعلا  اذھ  فذح  اننكمي  هیلعو 
، بوشیب ةروتكد  اي  ؟  كلذ دعب  انمامأ  ىقبي  اذام   . ةلكشملل

هّجوي اذھ   . نایثغلا نم  ىواكش  ةدع  ِتركذ  دق  ِتنك 
نع  ، يجھنم امإ  ممست : دوجو  لامتحا  ىلإ  انراظنأ 
عم لعافتك   ، يمومع امإو   ، برشملاو لكأملا  قيرط 

". ةطحملا هذھ  يف  انھ  ةماس  ةدام 

تباجأ " ، ةئیس ةیبصع  تالاح  دَّرجم  ينعت  اھنأ  امك  "
. بوشیب

ججح كانھ   " . ةظحالم نيارك  نَّود  " . حیحص اذھ  "
َّلعلو ًایجولوكیس –  ببسلا  نوكي  نأ  حلاص  يف  ةدیج 
ةبيرغ ةئیب  يف  شیعن  نحنف   . كلذ نع  رَّبع  دق  تياو 

". ةقھرم

يِّشفت  " . هیبروك لأس  ؟ " ثُّولتلاو ىودعلا  نع  اذامو  "
؟" انل ةفورعم  ریغ  هتعیبط  نوكت  ام  ءيش 

وأ  ، قامعألا ةفصاع  نوكت  دقف   . رخآ لامتحا  هنإ  "
، يسوریف  ، ّنیعم ضرم  عونل  ًانّازخ   ، اھناكس نم  ًادحاو 

نوتأي نيذلا  ىضرملا  عیمج  وأ  ضعبف   . يریتكب  ، يرطف
". ضرملل نیلماح  اونوكي  دق  انیلإ 

تلاق " ، كلذ ىلع  ةقفاوم  يننأ  نم  ةدكأتم  تسل  "
، هیف ریكفتلا  يننكمي  يذلا  دیحولا  ءيشلاو   " . بوشیب



، بیلاسألا ىتش  يف  هسفن  رھظي  نأ  هنأش  نم  يذلاو 
". ةيودألا لامعتسال  ةیبناجلا  راثآلا  نوكي  دق 

لماوع ًانایحأ  نوكت  دق  ةيودألاف   . عئار حارتقا  هنإ  "
ءاطعإ ىرج  لھ   " . ىرخأ ةظحالم  نيارك  نَّود  ." ، ةیضرم

لك لاخدإ  لبق   ، لقنل  ، نقحلا نم  ةعومجم  عیمجلا 
نم ددحم  عون  هل  فصُو  لھ  وأ  ؟  ةطحملا ىلإ  صخش 
نم عون  َّيأ  لامعلا  ىطاعتي  لھ  ؟  تانیماتیفلا وأ  جالعلا 

؟" هابتنالاو ةظقیلا  ىلع  ةظفاحملا  لجأ  نم  ءاودلا 

. بوشیب تلاق  " ، يملع ِّدح  ىلع  سیل  "

لامتحا كانھ  نإ  مث   . رمألا اذھ  نع  ىرحتن  نأ  انیلع  "
". تارّدخملا لامعتسا 

. هیبروك فاضأ  " ، تانیماتیفاتیملا لثم  "

، نیماتولغلا عيزوت  ِطّبثي  وھف   . يزاتسكإ راقع  وأ  "
يذلا كولسلا  هبشي  كولس  يف  كلذ  ىلجتي  نأ  نكميو 

". تياو ىلع  رھظ 

نم ًالامتحا  اھرودب  نوكت  دق  ةیئاذغلا  تابجولا  "
دق ةيذغتلا  مسق  وفظومف   " . بوشیب تلاق  " ، تالامتحالا

ةفیفخو نیتوربلاب  ةینغ  ةصاخ  ةبجو  انھ  اورَّوط 
نوموقي ودبي  ام  ىلع  ةيرحبلاو   . تاردیھوبركلاب

". رابتخالا لقح  ةَّرسأ  دحأ  اھنأكو  انتأشنم  لامعتساب 

مدلا صحف  دیعن  نأ  انیلع   . هابتنالل ریثم  ءيش  "
تناك اذإ  ام  ىرن  يكل  كلذو   ، ديدج نم  عیمجلل  لماشلا 
بوشیب نیب   ، هرظن نيارك  لَّقن  " . رود َّيأ  بعلت  ةيذغتلا 

ال ةعومجم  رَِّوطن  اننإ   " . هل امھتكراشمب  ًادیعس   ، هیبروكو
انناكمإب ناك  اذإ  ام  نآلا  َرنل   . تالامتحالا نم  اھب  سأب 

نأ فرعن  نحنف   . تالامتحالا هذھ  نم  ٍّىأ  فذحب  مایقلا 



الو  ، ةطحملا نم  ةنَّیعم  ةقطنمب  ةروصحم  ریغ  ضارعألا 
وأ رمعلل  ةقالع  ةمث  نوكي  لھف   . لمعلا نم  ٍدَّدحم  ٍعونب 

؟" سنجلل

. الك  " . يودیلا اھبوساح  ىلع  بوشیب  ترقن 
تاباصإلا لدعمو   ، رامعألا عیمج  نیب  نوعَّزوتي  ىضرملاف 

لك ةبسن  لدعم  قباطي  ىضرملا  سنج  ىلع  ًاسایق 
". مقاطلا دارفأ  نیب  سنج 

. هنم قلطنن  ءيش  انيدل  راص  لقألا  ىلع   . ًانسح "
ةرظنلا نم   " . اھنيودتب ماق  يتلا  هتاظحالم  نيارك  صحف  "

ًاببس نوكت  دق   ، ریقاقعلا امبر  وأ   ، ممستلا نأ  ودبي   ، ىلوألا
ةلیقثلا نداعملاب  ممستلا  رسفي  دقف   . هاوس نم  حجرأ 
ضارمألا نوكت  دقو   . ضارعألا يف  عساولا  عونتلا  اذھ 

رمأ هنكل   ، ةثلاثلا ةجردلا  يف  يتأي  ًادیعب  ًالامتحا  ةيدعملا 
أفكأ وھ  نم   " . هیبروك ىلإ  رظن   " . دكأتلاب ًاريدج  لازي  ال 

؟" يبطلا حانجلا  يف  ينقت 

". دنار نياج  اھنإ   " . ةظحل هیبروك  رَّكف 

نأو  ، ىضرملا تالجس  عیمج  ّظنت  مِ اھلعجت  نأ  لِواح  "
نأو  ، رصانعلل تانایب  ةدعاق  تالجسلا  هذھ  نم  ءىشنت 

صحفت ًاضيأ  اھعد   . ةلص يذ   ، ءوبخم ءيش  يأ  نع  بِّقنت 
جئاتن ىتح  مادختسالا  تالجس  نم   ، ءيش َّيأ 

نأ عیطتست  لھ   " . ًالیلق تصنأ  مث   " . ةیبطلا تاصوحفلا 
همدقت يذلا  ماعطلا  نم  ىضرملا  تارایتخا  سردت 

؟" ًاضيأ ايریتیفاكلا 

، يودیلا هبوساح  يف  ةلیلق  حیتافم  ىلع  هیبروك  رقن 
. هسأرب ًائموم  هنع  هراظنأ  عفر  مث 

كل نیبتي  ناك  اذإ  ام  بقارو  ةحئاللا : ىلإ  اذھ  فضأ  "



تالجسلا عم  جئاتنلا  هذھ  نراق  مث   . ءيش ُّيأ  اھنم 
ةحاسم ىلع  عقت  امبرلف   . ءاحصألا نیفظوملل  ةیبطلا 

َّالھ  ، بوشیب ةروتكد  اي   " ، بوشیب ىلإ  رظن   " . فالتخا
ءيش يأ  نع  ثحبلل  مدلا  صوحفب  مامتھالا  نیلواحت 
ىلإ وأ  ممستلا  ىلإ  ةراشإ  يأ  هنم  دافتست  نأ  نكمي 

؟" ریقاقعلا لامعتسا 

. بوشیب تلاق   " ، لعفأس  ، ًانسح "

نم مدلا  نم  ةنیع  نوذخأي  كيدعاسم  يلعجا  ًافطل  "
يف يبطلا  حانجلا  ىلإ  ىتأ  دق  ناك  ضيرم  ِّيأ 
ذخأن نأ  انیلع   ، ًادعاصف نآلا  نمو   . نییضاملا نیعوبسألا 
ناك ولو  ىتح  ددجلا  ىضرملا  عیمج  نم  لوبلا  نم  تانیع 
يفو  . ةریغص ةیظشب  ةباصإ  وھ  هنم  نوكشي  ام  لك 

، تاصوحفلا نم  ةلماك  ةعومجم  يرجن  نأ  انیلع  عقاولا 
، غامدلا ةیئابرھك  ططخمو   ، بلقلا ةیئابرھك  ططخمك 

". كلذ هبشأ  امو   ، ةیتوصلا ةعشألاو 

طیطختل ًازاھج  كلمن  ال  اننإ  لبق  نم  َكل  تلق  دقل  "
. بوشیب تلاق  " ، غامدلا ةیئابرھك 

؟" زاھج ىلع  لوصحلل  ةصرف  نم  لھ  "

". مزاللا تقولا  نمض  نكل   " . اھیفتك تزھ 

ديرأ . ال  كلضف نم  زاھجلا  بلط  يف  يلسرأ   ، ًانسح "
كنكمي  ، ةبسانملابو  . بیلقت نود  نم  ةاصح  يأ  كرتن  نأ 

نأ نییبطلا  نیثحابلا  نم  كيدعاسم  نم  يبلطت  نأ 
عون اذھ  ناك  اذإف   . ىضرملا نع  ةميدقلا  ريراقتلا  اوصحفي 

تالاحلا لزع  انعطتسا  امبرلف   ، رشتنملا ءابولا  نم 
عم ثدحتأ  نأ  يلع  نأ  دقتعأ   " . نيارك فقو  " . ةریخألا
نع هملعت  عیطتسأ  ام  ملعتأ  نأو  ةيذغتلا  يلووئسم 



ةشقانمل ًاحابص  ًادغ  عمتجن  نأ  انیلعو   . ةصاخلا مھتبجو 
". هیلإ انلصوت  ام 

تنك رخآ  ءيش  ةمث   ، ةبسانملاب  " . بابلا دنع  فقوت 
؟" تيالف روتكدلا  وھ  نم   . هنع امكلأسأ  نأ  دوأ 

. تارظنلا هیبروكو  بوشیب  تلدابت 

. بوشیب تلءاست  ؟ " تيالف روتكدلا  "

تاذ ةرزو  يدتري  يذلا  ينانویلا  زوجعلا  لجرلا 
ينم ةوعد  نود  نم  يتروصقم  ىلإ  لخد  دقل   . ةيريدص

، راوطألا بيرغ  صخش  هنإ   . ریصق تقوب  يلوصو  دعب 
". انھ هلمع  ةعیبط  يھ  ام   . زَّغلملا مالكلا  غیستسيو 

. توكس كانھ  ناك 

يننأ دقتعأ  ال   " . هیبروك لاق  " ، نيارك روتكد  اي  فسآ  "
". هفرعأ

. بوشیب وحن  نيارك  رادتسا  ؟ " هنیفرعت ًاضيأ ال  تنأو  "
نم ةذاش  ةدبل  هلو   ، ثعشأ ةماقلا  ریصق  صخش  هنإ  "

". ةيرسلا ديدش  ًالمع  ىلوتي  هنإ  يل  لاق  ؟  ضیبألا رعشلا 

، فاصوألا هذھ  مھیلع  قبطنت  نمم  انھ  دحأ  دجوي  "ال 
ةیناثلا زواجتي  انھ ال  ًانس  لاّمعلا  ربكأف   " . بوشیب تباجأ  "

". نیسمخلاو

تيأر دقل   . لیحتسم كلذ  نكل   " . نيارك لاق  ؟ " اذام "
". َّينیعب زوجعلا  لجرلا 

مث  ، يودیلا اھبوساح  ىلع  ةرظن  بوشیب  تقلأ 
مث  . ةشاشلا يف  ًالیلق  تقَّدحو   ، تاملك عضب  هیلع  تعبط 
ال  . نيارك روتكد  اي  كل  تلق  املثم   " . ةیناث اھرصب  تعفر 

". قامعألا ةفصاع  يف  تيالف  ىعدي  دحأ  دجوي 
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لازأو  ، لمعلا ةكرح  لاجم  ءارو  ام  ىلإ  وزاول  تربور  ىَّحنت 
هھجو نع  قرعلا  حسمو   ، هسأر ىلع  نم  يھاطلا  ةعبق 

ناك وجلا  نأ  عمو   . هبناج ىلإ  ةیلدتملا  يھاطلا  ةفشنمب 
أدتبا دق  ناكو   . ًاقرع ببصتي  ناك  هنأ  الإ   ، خبطملا يف  ًادراب 
هنأ ودبت  رومألا  تناك   . طقف ةعاس  فصن  ذنم  هلمع  ةبون 

. ًادج ليوط  لمع  راھن  ىلع  مداق 

ةثلاثلا وھ  تقولا  ناكو   ، طئاحلا ةعاس  ىلإ  رظن 
فیظنتلا قيرفو   ، ءادغلا ةمحز  ةرتف  تضقنا  دقل   . فصنلاو

. ًائداھ خبطملا  ناكو   ، ةیعوألاو رودقلا  لسغب  نآلا  موقي 
دقلف  . ىنعملا ةیبسن  ةملك  يھ  ءىداھ "  " ةملك نكل 

ال ةيرحبلا  خبطم  يف  لمعلا  نأ  ليوط  تقو  ذنم  مَّلعت 
انھ دجوي  الف   . ةسبایلا ىلع  خباطملا  يف  لمعلا  هبشي 
انھ سانلاو   . ماعطلا تابجول  ةددحم  تیقاوم  لوادج  ًالثم 
لمعت ةأشنملا  نألو   . مھجازم بسح  نوحوريو  نوتأي 
داتعملا ریغ  نم  نكي  ملف   ، لمعلل ٍتابون  ثالث  ةدعاق  ىلع 
ةعاسلا دنع   ، ام صخشل  راطفإلا  ماعط  ميدقت  يرجي  نأ 

دنع رخآ  صخشل  ءادغلا  ةبجو  ميدقت  نأ  وأ   ، ءاسم ةنماثلا 
. لیللا فصتنم  دعب  ةیناثلا  ةعاسلا 

. اھناكم ىلإ  ةفشنملا  داعأ  مث   ، ةیناث ةرم  هھجو  حسم 
نإ ذإ   ، مايألا هذھ  يف  تقولا  ةلیط  قَّرعتي  تاب  هنأ  ودبي 



. طقف خبطملا  يف  هدوجو  ةرتف  ىلع  رصتقي  ال  رمألا  اذھ 
لثم ًارخؤم  اھظحالي  أدب  يتلا  ءایشألا  دحأ  اذھ  ناك  دقو 
ناكو  . هبلق تابرض  يف  عراستو   ، هيدي يف  ةفیفخ  ةفجر 
نكي مل   ، كلذ لك  عمو   ، ًاضيأ تقولا  ةلیط  بعتلاب  رعشي 
ءایشألا هذھ  تأدب  ىتم  ًادكأتم  نكي  مل   . مونلا ىلع  ىوقي 

، هیلإ ةبسنلاب  ًادكؤم  ودبي  ناك  ًادحاو  ًائیش  نكل   ، رھظت
. تابثب نكل   ، ءطبب ًاءوس  دادزت  ةلاحلا  هذھ  نأ  وھو 

ددري وھو   . تانَّجعملاب صتخم  هاط  وھو   ، رنات لآ  هب  َّرم 
ًایجیسن ًاعمق  لمحي  ناك  روحسم ." ءاسم  تاذ   " ةینغأ

امك هفتك  ىلع  ةضراع  ةقيرطب  ىلدتي   ، تانَّجعملا ِّبصل 
نم ةرتف  ءانغلا  نع  فقوت   . ِّوتلل اھدایطصا  َّمت  ّةزوإ  هنأ  ول 

". وزاو ًابحرم  : " لوقي يكل  طقف  يفكت  تقولا 

دقتعت لھ   . ضیفخ توصب  وزاول  متمت  وز ‘ او –   ’ اھنإ "
اونسحي نأ  نوعیطتسي  خبطملا  بایث  نوسبلي  نم  نأ 
نولواحي عیمجلا  ناك  امبرو   . يسنرف مساب  ظّفلتلا 

وھو  ، طقف ونير  نأ  يھ  ةقیقحلا  نكل   . الإ سیل  هبيذعت 
ةقيرطب مسالا  ظفلي  نأ  عیطتسي  ناك   ، ةاھطلا سیئر 
سانلا يدانيو  لزانتي  ام  ًاردان  ریخألا  اذھ  نكل   . ةحیحص
مھیلإ ءيموي  نأ  ًامود  لضفي  ناك  هنأ  لب   ، مھئامسأب

. هتباَّبس نم  ةكرحب 

تقو . ال  لمعلا ةدضنم  برق  هناكم  ىلإ  داع   ، ةدیھنتبو
ءيش ریضحتب  موقي  نأ  نآلا  هیلعو   . ةظقیلا مالحأل  رفوتم 

لیماشابلا نم  ةریبك  ةیمك  لب  ، ال  لیماشابلا ةلصلص  نم 
هیلیف قبط  ميدقت  مزتعي  ةاھطلا  ریبكف   . رمألا ةقیقح  يف 
ةحئال ىلع   ، فورخلا علضو   ، يانروم ةلصلصو   ، ودینروتلا
ةدعاق لیماشابلا  نالمعتست  نیتقرملا  الك   . ءاشعلا ماعط 

لیماشابلا دادعإ  ىلع  ًارداق  وزاول  ناك   ، عبطلابو  ، امھل
لوقت يتلا  ةبعصلا  ةقيرطلا  ملعت  هنكل   . مئان وھو  ىتح 



امدنع نوثاراملا : قابس  يف  يرجلا  لثم  يھطلا  نإ 
نلف ًاليوط  تفقوت  اذإو   . مھضكر عیمجلا  عباتي   ، فقوتت

. كلذ دعب  مھب  قاحللا  كتعاطتساب  نوكي 

عم خوبطملا  نیحطلا  طیلخ  هیلإ  فضأو   ، لصبلا رِّمح 
رعش  ، هذھ هتیحرسم  جارخإ  عباتي  ناك  امیفو  نھدلا ...
نأو  ، ديدج نم  عراستت  تداع  هبلق  تابرض  نأ  وزاول 
نوكي نأ  عبطلاب  نكمملا  نم   . قیضت تأدب  هسافنأ 

، هیفك قُّرعتل  لضفأ  ًاریسفت  هيدل  نأ  دقتعا  هنكل   . ًاضيرم
نتم ىلع  لمعلا  ناك  دقل   . قلقلا هنإ  هیلایل : قرأو 

تارمملاو  ، ةحیسفلا تاراغنھلا  تاذ  تارئاطلا  تالماح 
، اھیف تاوصألا  ءادصأ  سكعنت  يتلاو   ، اھل ةياھن  ال  يتلا 
رخآ ءيش  وھف  ةأشنملا  هذھ  يف  انھ  لمعلا  امأ  ؛  ًائیش
يف شیعي  هنأ  يف  ریكفتلا  نع  هغامد  فقوتي  مل   . فلتخم
ةركف تناكو   ، ًازاتمم بتارلا  ناك  دقف   . قامعألا ةفصاع 
دقل  . ءيشلا ضعب  ةيرغم  يرس  عورشم  يف  لمعلا 
يف لمعي  وھو   ، ةيرحبلا يف  تاونس  سمخ  فرص 
مایقلا نیب  ّیب  ٌنِ قرفلا  وھ  مكو   . تالاریمدألا خباطم 
؟ هھجو ىلع  موعلا  نم  ًالدب  رحبلا  قامعأ  يف  خبطلاب 

ّضحي هرِ نأ  نكمي  ناك  ءيش  الف   ، هل نَّیبت  املثمو 
. كلذل

ِّوھطملا قیقدلا  ةفاضإب  ءطبب  ماق  ّراح . ّوجلا   ، لوھلل اي 
قروو  ، رتعصلاو  ، بیلحلا نم  نَّوكملا  جيزملا  ىلإ  نھدلاب 
هكرحي  ، ردقلا قوف  وھ  امنیبو   . لصبلاو  ، ةدبزلاو  ، راغلا

، عجارتلا هیلع  ضرف  راودلاب  ریصق  روعش  هرمغ   ، طاشنب
قاشنتسا يف  طرفأ  دقل   . ءاوھلا ىلع  لوصحلل  ًاثھال 

اي كباصعأب  مكحت   . هب رعشي  ام  ببس  وھ  اذھ   ، ءاوھلا
ٌّنط كمامأ  لاز  امو   ، اھِّوتل تأدتبا  دق  لمعلا  ةبونف   ، ىتف

. اھخبطت يك  ةداملا  هذھ  نم 



نیب لمحي  وھو  نؤملا  نزخم  نم  ًاعجار  نآلا  رنات  ناك 
. كعكلا ةعانصل  حلاصلا  نیحطلا  نم  ًاریبك  ًاسیك  هيدي 
اي ماري  ام  ىلع  ءيش  لك  لھ   " . فقوت  ، وزاول ىأر  امدنع 

؟" يبحاص

حسم رنات  زواجت  امدعبو   . وزاول لاق  " ، ریخب انأ   ، معن "
كيرحت ةعباتمل  ةرشابم  داعو  هتفشنمب  ديدج  نم  هھجو 

، ةلصلصلا تقرتحال   ، كيرحتلا نع  نآلا  فقوت  ولف   . جيزملا
. ديدج نم  اھاوس  ریضحتب  ءدبلا  ىلع  ًاربجم  هسفن  دجوو 

ةجردلا هذھ  ىلإ  لبق  نم  كردي  مل  هنأ  مك  نآلا  هل  ناب 
تالماحف  . جزاطلا ءاوھلاو   ، سمشلا رونل  هنادقف  ةمیق 

وزاول ُكشي  مل   . لقألا ىلع  اھناكم  نم  كرحتت  تارئاطلا 
يندعم قودنص  يف  شیعلا  نكل   . زاجتحإلا باھر  نم  طق 

، بناج لك  نم  كلوح  طیحملا  امیف   ، هنم جورخلل  لیبس  ال 
ىلإ يتأي  نأ  نم  هل  دب  ال  ٌرمأ  وھ   .. كیلع هلقثب  طغضيو 
ممص يذلا  اذھ  ناك  نم  ًانئاكو   . نیح دعب  ولو   ، كنھذ

. ةمنمنلا يف  عدبم  دھجب  ماق  دق  هنإف   ، قامعألا ةفصاع 
ةلاص ىلع   ، حطسلا ىلع  ةيادبلا  يف  لمعي  ناك  امدنعو 
هنكل  . ًاریثك رمألا  اذھ  ظحلي  مل   ، ةرشع ةيداحلا  ةقبطلا 
ةقبطلا يف  يسیئرلا  خبطملا  ىلإ  كلذ  دعب  لقُن 

. اھاوس نم  ًامكارت  رثكأ  انھ  ءایشألا  تناكو   . ةعباسلا
اھتاذ ضرألا  نأ  ُّسحتو   ، اھجوأ يف  ةكرحلا  حبصت  امدنعف 
داكي ثیحب   ، ةدشتحملا داسجألا  نم  ديدعلا  دجت   ، كرحتت
كلذ ناك  دقو   . كرحتلل لیلق  لاجم  ىوس  كل  ىقبي  ال 
اذھ نأ  ةریخألا  ةلیلقلا  مايألا  يف  وزاول  رعش  امدنع 
مویلا قافتسا  امدنعف   . هتورذ أوسأ  ىلإ  لصو  دق  روعشلا 

دب يتلا ال  ءاشعلا  دعوم  ةمحز  ًّالوأ  هلابب  رطخ   ، همون نم 
قُّرعتلا بلجل  ةیفاك  ةركفلا  درجم  تناكو   . يتأت نأ  نم 

... صاخلا هريرس  يف  لازي  ام  وھو  ىتح  هیلإ 



نم عونصملا  ليوطلا  ضبقملا  ىلع  هتضبق  ددش 
جنشتلاب ساسحإ  هباتنا  امدنع  أدصلل  لباقلا  ریغ  ذالوفلا 

 – راودلا هیلإ  داع  امك   . مضھلا رسع  ةجیتن  هتدعم  يف 
تاذ هسأر  َّزھف  ةرملا –  هذھ  رعذلا  نم  لیئض  ساسحإب 

. هديدبت نم  نكمتي  نأ  لمأ  ىلع   ، لامشلا تاذو  نیمیلا 
ىلع هلعلو   . رمألا ةياھن  يف   ، ضرملا ةیحض  عقاو  هلعل 
ةبون ءادأ  نم  يھتني  امدنعو   . درب ةلزنب  ةباصإلا  كشو 

. يبطلا حانجلا  دنع  هقيرط  يف  فقوتي  فوس   ، هلمع
امبر مھناكمإبف   ، ًایبصع ًابعت  مأ  ًاضرم  ببسلا  ناكأ  ءاوسو 

. كلذ يف  هتدعاسم 

ًاعجرُم  ، ةلصلصلا كيرحت  ةعباتم  ىلإ  داع  ریبك  دھجبو 
دُّكأتلل هھابتنا  زیكرت  ًالواحمو   ، نایلغلا نع  ةيانعب  اھايإ 
ظحال  ، كلذ لعفي  ناك  امیفو   . اھتحئار نمو  اھنول  نم 

، قامعألا يف  نینیعملا  لامعلا  نم  دحاو  وھو  ًالوسر – ‘ ’
قمعأ يف  ةدوجوملا  ماعطلا  ةدئام  ةمدخ  يف  يأ 

نم ةليوط  ةسدك  لمحي  وھو  مدقتي  ةأشنملا –  قامعأ 
ىوس اھيدل  سیل  قامعألا  ةقطنمف   . ةزھاجلا نوحصلا 
ىلع دمتعت  يلاتلاب  يھو   ، اھل ةصصخم  ةریغص  ةلاص 
مسقلا يف  نوشیعيو  نولمعي  نيذلا  لُسُّرلا – ‘  ’ ةمدخ
نوعتمتي مھو   ، قامعألا ةفصاع  نم  يِّرسلا  فنصملا 
ةزھاجلا قابطألا  بلج  لجأ  نم  جورخلاو –  لوخدلا  قحب 

. ىلفسلا ماسقألا  ىلإ  يسیئرلا  خبطملا  نم 

هذھ ُّلك  وزاول : قلقأ  امم  رخآ  ًائیش  اذھ  ناك  دقل 
انھ هابتنالل  ةراثإ  ُّدشأ  ةيرسلا  ةاعارم  تناك  دقل   . ةيِّرسلا

. ایلعلا تاقبطلا  يف  لاحلا  هیلع  وھ  امم  لفسألا  يف 
قطانملا يف  نیلماعلا  نیب  زییمتلا  ًامئاد  هناكمإب  ناك 

ةداع مھف   . اھاوس يف  نیلماعلا  نیبو  ةفنصملا  ةيرسلا 
نع ةدیعب  ةلواط  دنع  رخآلا  ضعبلا  ىلإ  مھضعب  نورَّوكتي 



تاوصأب نوملكتيو   ، ةبراقتم مھسوؤر   ، نيرخآلا تالواط 
فرصتت ةیملع  ةثعب  لعجي  يذلا  يعادلا  ام   . ةضیفخ

هذھ لك  عمف  ؟  لاح ِّيأ  يف  ةموتكلا  ةقيرطلا  هذھب 
رومأ ریس  ةیفیك  نع  ةركف  ىندأ  هيدل  نكت  مل   ، ةَّيرسلا
اذھو  . هققحت يذلا  مدقتلا  رادقم  نع  الو   ، ةثعبلا هذھ 
نم جورخلا  هتعاطتساب  نوكیس  ىتم  يردي  ال  هنأ  ينعي 

. ديدج نم  هتیب  ىلإ  ةدوعلاو  انھ 

... تیبلا

نم ىوقأ  راودلا  نم  ىرخأ  ةجوم  هتمدص   ، ةأجف
هتضبق ًاددشم  وزاول  حنرت   . لماكلاب هتقرغتساف   ، ىلوألا

لب ةیبصع  ةروف  نكت  مل   . ديدج نم  نرفلا  ضبقم  ىلع 
رطیسف  . ةروطخلا نم  بناج  ىلع  ءيش   . كلذ نم  رثكأ 

. ًافقاو ءاقبلل  حفاكي  وھو  فوخلا  هیلع 

ءاحنأ يفو   . هینیع يشغت  ةملظلا  تأدب   ، ةأجف
نوعضيو  ، مھلامعأ نوفقوي  سانلا  ناك   ، خبطملا
مھقعالمو  ، مھفراغم كلذكو   ، مھيديأ نم  مھنیكاكس 

، هیلإ ثدحتي  مھدحأ  ناك   . هیف اوقلمحي  يكل  ةیبشخلا 
. ًائیش هنم  هقفي  مل  ٍطغل  ىلإ  لَّوحتو  نھُو  دق  توصلا  نكل 

ردقلاب كسمیل  هدي  ّدمو   ، هنزاوت ىلع  ةظفاحملا  لواح 
. هبناج ىلإ  عقوف  أطخأ  هنكل   ، لیماشابلاب ءيلملا  لیقثلا 
، راوُّدلا نم  ىرخأ  ةجوم  نإف   ، اذھ عمو   . ءيشب رعشي  مل 

ةحئار هفنأ  ىلإ  تدعص  نآلاو   . هتحاتجا دق   ، ًانایغط رثكأ 
يف غلابملا  محللاو  قورحملا  رعشلا  ةحئار   . ةبیط ریغ 
ناك  . ةیمھو تاسولھ  دَّرجم  كلذ  ناك  نإ  لءاست   . هخبط
ظحالو  ، لفسألا ىلإ  رظن   . هھاجتا يف  نوضكري  سانلا 
رانلا قوف  تعقوو  ًابناج  لیماشابلا  رِدق  تعفد  دق  هدي  نأ 
هنكل  . هعباصأ سحلت  قرزألا  بھللا  ةنسلأ  تناك   . ةرشابم
ءادوس ةمیغ  هیلع  تقبطأ  مث   . ءيشب رعشي  نكي  مل 



نأ ّيعیبطلا  نم  ّهنأ  وزاول  ىأرو   ، لیقث فاحلب  هبشأ 
. ءادوس مالحأ  يف  صوغيو  ضرألا  ىلع  دّدمتي 
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؟" روتكد اي   ، ءاھتنالا ىلع  َتفراش  لھ  "

برقلاب موحي   ، ةاھطلا ریبك   ، ونير ىریل  نيارك  رادتسا 
اضرلا مدع  نم  ةرظنو   ، نیعارذلا فوتكم  وھو   ، هنم

. هھجو ىلع  فوطت 

لقألا ىلع  لمحي  يذلا  فرلا  ىلإ  داع  مث  " . ًابيرقت "
اھنم دحاو  رایتخاب  ماق   . ةدبزلا نم  ریغص  بوبنأ  ةئم 
هنم فرغو   ، هنع ةیكیتسالبلا  ةفافللا  لازأ   ، ًایئاوشع

. ریغصلا رابتخالا  بوبنأ  يف  هعضوو  ةقعلم  رادقم 

يف ةياغ  يسیئرلا  خبطملل  لِّقنتملا  داّربلا  ناك 
يجذومن معطم  عئاضبب  طقف  ًالفاح  نكي  مل  وھف   . حاصفإلا

، ضیبلاو  ، لجعلا محل  ىلإ   ، ةنجادلا رویطلا  موحل  نم  – 
ًاضيأ يوحي  ناك  هنكلو  هباش –  امو   ، بیلحلاو  ، راضخلاو

تاسسؤملا يف  ءرملا  اھدجي  نأ  نكمي  تامِّوقم 
ءاضیبلا ةأمكلا  نمف   . ةَّراقلا يف  ةمخفلا  ةیحایسلا 

، نمثب رَّدقي  داكي  يذلا ال  ِّيمسلبلا  ِّلخلا  ىلإ   ، ءادوسلاو
، جردَّتلا رویط  ىلإ  ؛  ةریغص ةیجاجز  ةیعوأ  يف  أَّبعملاو 

يناريإلا رایفاكلا  نم  ةریبك  بلع  ىلإ   ، ّزوإلاو  ، جیھایطلاو
ديزت ال  ةحسف  يف  ًادَّضنم  ءيش  لك  ناكو   . يسورلاو
ًارظنو  . ًامدق نيرشع  يف  مادقأ  ةرشع  نع  اھتحاسم 



هسفن نيارك  دجو   ، ىنغلاو ةرفولا  هذھ  لثم  مامأ  هتریحل 
يتلا كلت  ىلع  تانیعلل  هتارایتخا  رُصقي  نأ  ىلع  ًاربجم 
ةایحلا يف  ًاكالھتساو  ًالامعتسا  رثكأ  نوكت  نأ  نكمي 
نیتئملا رابتخالا  بیبانأ  عیمج  نإف   ، كلذ لك  عمو   . ةیمویلا

نأ كشو  ىلع  تتاب  جذامنلا  ةقودنص  اھیلع  توتحا  يتلا 
ةعاس تقرغتسا  يتلا  ةیلمعلا  هذھ  نأ  امك   . ءىلتمت
ةجرد ىلإ  ةاھطلا  ریبك  ربص  تفزنتسا  دق  تناك   ، ةلماك

. باصعألا نادقف  براقت 

فرلا ىلإ  لقتناو   ، هناكم ىلإ  ةدبزلا  ءاعو  نيارك  عجرأ 
ريراوقل ةیساسألا  لئاوسلا  ىلع  ىوتحا  يذلا  يناثلا 
روصعملا نوتيزلا  تيزو  رخافلا  يسنرفلا  ّلخلاك  لیبتتلا 

. درابلا ىلع 

نم ةروراق  ًاطقتلم   ، نيارك لاق  " ، اینابسأ نم  هنإ  "
. اھیلع ةقصلملا  ةقاطبلا  يف  ًاققدمو   ، تيزلا

. ةطاسبب ونير  لاق  " ، لضفألا اھنإ  "

 –" ةیلاطيإ اھنأ  بسحأ  تنك  "

ءزھلا نم  ءيش  هیف   ، هیتفش نم  ًاتوص  ونير  قلطأ 
لاجم نم  كانھ  سیل  نونج ! اذھ   " ربصلا ةلق  نم  ءيشو 

دق تيزلا  اذھ  اھنم  رصُع  يتلا  نوتيزلا  بوبحف   . ةنراقملل
ىلع ديزي  ال  لدعمب  تعرُز  ٍراجشأ  نم  يديألاب  تفطُق 
ىورُت يھو   . دحاولا عَّبرملا  نادفلا  يف  ةرجش  نیثالث 

 –" لویخلا ثورب  الإ  دَّمسُت  الو   ، ةدِصتقم ةقيرطب 

. ًالیلق هسأرب  زھي  وھو   ، نيارك ررك  لویخلا " ثور  "

داوملا نم  ولخيو   ، يعیبط دامس   " . ونير هجو  قبع 
ةناھإ لكشي  نيارك  بولسأ  نأ  ربتعا  دقل   " . ّةیئامیكلا

نم تآ  شتفم  نيارك  نأ  ول  امك   ، هخبطم ةءافكل  ةیصخش 



ًابیبط نوكي  نأ  نم  ًالدب  ةفاظنلاو  ةحصلا  سلجم  لبق 
. ةضماغ ةیبط  ةلكشم  ببس  ىرحتي 

رابتخا بوبنأ  َّلتساو   ، ةروراقلا ةدادس  نيارك  بحس 
لفقأو ًاریغص  ًارادقم  هیف  بكس  مث   ، هتقودنص نم  رخآ 
لوانت مث   ، اھناكم ىلإ  تيزلا  ةروراق  داعأ   . بوبنألا ةدادس 
ودبت انھ  ةیئاذغلا  داوملا  نم  ریثك   " . رخآ ٍّفر  نم  ىرخأ 

؟" فلتلا نم  اھظفح  مكل  رسیتي  فیك   . ةجزاط يل 

ةضرع ًامئاد  هنإ   . ماعطلا وھ  ماعطلا   " . هیفتك ونير  َّزھ 
". داسفلل

؟" هفلت دعب  هل  لصحي  اذام   " . ًارخآ ًابوبنأ  نيارك  ألم 

ةیقب عم  بضوي  يقابلاو   . هقارحإ متي  هضعب  "
". ضوحلا ربع  ىلعألا  ىلإ  لسريو  تالضفلا 

ةرابع وھ   ، ملع امبسح   ، ضوحلاف  . هسأر نيارك  َّزھ 
تالحرب موقي   ، صاخشأ هُلُغشي  ال   ، ديروتلل مسج  نع 

ىلع ةدوجوملا  ديروتلا  ةطحم  نیبو  ةأشنملا  نیب  ةیموي 
ةصاوغ ىمسم : تحت  ًایمسر  فرعُي  وھو   . حطسلا

زارط نم  وھو   ،. مأ –  2 . فأ  . لأ نيومتلا  ةداعإ  قامعأ 
تاصاوغلا نيومتل  ةيرحبلا  اھلمعتست  يتلا  ةزھجألا 

دقلو  . ةئراطلا ةيرورضلا  ءایشألاب  قامعألا  يف  ةمثاجلا 
يذلا  ، عشبلا لیطتسملا  هلكش  نم  رصتخملا  همسا  ذخأ 

. قالمع ماَّمح  ضوح   ، ریبك دح  ىلإ  هبشي 

؟" ًاضيأ ضوحلا  ربع  ةجزاطلا  مكتادادمإ  يتأت  لھو  "
. هلأس

". ًاعبط "

موقي يذلا  نم   " . لخلاب رخآ  رابتخا  بوبنأ  نيارك  ألم 
؟" ةديدجلا مكتايرتشم  بلطب 



ةمئاقل ًاقفو   ، ةيذغتلا مسق  تايرتشم  مسق  هنإ  "
". ماعطلا مئاوق  میظنتل  ةقبسملا  ةطخللو   ، درجلا

نم تانيومتلا  لقن  ًایلعف  ىلوتي  يذلا  اذ  نمو  "
؟" خباطملا ىلإ  ضوحلا 

. رشابملا يفارشإ  تحت   ، نزاخملا طباض  كلذب  موقي  "

. بيرق تقو  يف  لصت  نأ  يغبنیف  مویلا  ةیلاسرإ  امأ 
". اھمالتسال انقيرط  يف  نوكن  نأ  انیلع   ، ةقیقحلا يفو 

 –" يننأ ىلإ  روتكد  اي  ُحِّملت  تنك  اذإ   " . ونير مَّھجت 

نيارك باجأ  " ، ءيش ِّيأ  ىلإ  ُحِّملأ  ال  يننإ  "
تناك دقل  كلذك  نكي  مل  رمألا  ةقیقح  يف  وھو   . ةماستباب

يیئاصخأ عمو  يئاذغلا  نيومتلا  يلوؤسم  عم  هثيداحأ 
ودبت  ، تابجولل ةیعوطتلا  مھتاططخم  نع   ، ةيذغتلا
ًامزال ًاتقو  فرص  دق  ناك  نيارك  نأ  عمو   . ةیقطنمو ةمیلس 

ةدوجوملا داوملا  تارشع  نم   ، ةقد لكب   ، تاِنّیع ذخأل 
ّهنأ ّالإ   ، يزكرملا خبطملا  نم  نآلاو   ، ایلعلا تاقبطلا  يف 
امك  . راض ءيش  يأ  ىلع  عقي  نأ  يف  ًاریبك  ًالمأ  عضي  مل 
ىلع ٍّراض  ءيش  لخدي  نأ  دَعبتسملا  نم  هنأ  ودبي 
نإف  ، اذكھو  . ةدّمعتم ّىتح  وأ  ّةیضرع  ةقيرطب  الو   ، ماعطلا

نداعملاب ممستلا  وحن  رثكأف  رثكأ  هجتت  تتاب  هكوكش 
. ةلیقثلا

ضارعأ يھ  ةلیقثلا  نداعملاب  ممستلا  ضارعأ 
يتلا ضارعألا  هذھ  عیمج  لثم   ، ةدَّدحم ریغو  ةضماغ 

تابارطضاو  ، نمزم ٌبعت  ةأشنملا : يف  كانھو  انھ  تبنت 
يف مالآو   ، ةریصق ددمل  ةركاذلل  ٌنادقفو   ، ةيوعمو ةَّيدِعَم 

. اھاوس نم  ٌفیطو  ةشَّوشم  ةيركف  ٌتایلمعو  لصافملا 
يبطلا مسقلا  نم  نینثإ  نیَفظوم  هيدل  ًالعف  ناكو 
ةفصاع يف  هیفرتلا  نكامأو  لمعلا  ءاوجأ  ناصحفي 



وأ  ، خینرزلا وأ   ، صاصرلا ندعم  دوجو  نع  ًايرحت  قامعألا 
يفو  . ةلیقثلا نداعملا  نم  اھریغو   ، تازلفلا وأ   ، قبئزلا

نم اوكش  نيذلا  ىضرملا  عیمج  نإف   ، هنیع تقولا 
يبطلا حانجلا  ىلإ  ةدوعلا  مھیلإ  بلطُي  ناك   ، ام ٍضارعأ 

لجأ نم  لوبلاو  مدلاو  رعشلا  نم  تاِنّیع  ميدقتل 
نوكي نأ  نم  هل  َّدب  الف  ضارعألل  ضُّرعتلا  اَّمأ   . اھرابتخا

نيدوجوم اونوكي  مل  ًاعیمج  انھ  سانلا  نأل   ، ًانمزم ، ال  ًاداح
. ةليوط ةدم  ذنم  ةأشنملا  رھظ  ىلع 

ىلع هعضو  مث   ، ریخألا رابتخالا  بوبنأ  نيارك  لفقأ 
هل ةدئاعلا  لیلحتلا  ةبیقح  باَّحس  لفقأو   ، كرحتملا فرلا 
نأ نیبت  اذإف   . ءافتكالاب لیئض  ساسحإب  رعشي  وھو 

لماعلا وھ  قبئزلاب  وأ   ، ةلیقثلا نداعملاب  ممستلا 
نأ نكمي  ةيوقلا  طقاوللا  عاونأ  نم  ریقاقع  نإف   ، يناجلا
نم لب   ، ةمواقملا تارابتخا  لجأ  نم  طقف  سیل  لمعتست 
بلطي نأ  ٍذئدنع  هیلع  نأ  يف  كش  الو   . ًاضيأ جالعلا  لجأ 

": ضوحلا  " ةطساوب هیلإ  لسرت  يكل  ةيرورضلا  تایمكلا 
يف ةيودألا  هذھ  نم  ةیفاك  تادادمإ  كانھ  نوكي  نلف 
عیمج يف  ىضرملا  عیمج  ةجلاعمل  يفكت  ةیلدیصلا 

. ةأشنملا ءاحنأ 

هتبیقح طقتلا   . ناكملا رداغ  دق  ونير  نأ  ظحلیل  رادتسا 
قلغأو ديربتلا  ةفرغ  لخاد  نم  جرخو   ، لیلاحتلاب ةصاخلا 
خبطملا نم  ىصقألا  بناجلا  دنع  ونير  دجو   . هفلخ بابلا 
ةاھطلا ءاسؤر  بایث  يدتري   ، ام صخش  عم  ثدحتي 

. هوحن ونير  رادتسا  نيارك  برتقا  املاحو   . ءاضیبلا

ةغاصم ةرابعلا  نكت  ملو   . هل لاق  تیھتنا " َّالھ  "
. لاؤسلا ةغیصب 

نأ َّيلع  يتلا  ةلئسألا  ضعب  ادع  ام   " هل لاق  " . معن "



". وزاول تربور   . ًاضيرم طقس  يذلا  يھاطلا  لوح  اھحرطأ 

ةلئسأ  " قيدصتلا ىلع  رداق  ریغ  هنأكو  ونير  ادب 
تحرط دق  تناك   ، ةأرمإلا  ، ىرخألا ةبیبطلاف  ؟  ىرخأ

". نآلا لبق  ةلئسألا  نم  ریثكلا 

". ةیقاب ةلیلق  ةلئسأ  كانھ  لازي  نكل ال  "

دعوم نع  انرخأت  دقل   . نذإ انعم  يشمت  نأ  كیلع  "
". لابقتسالا

هحنمي فوس  هنأل  رمألا - اذھل  نيارك  هبأي  مل  " . ًانسح "
نم ةیئاذغلا  داوملا  لیحرت  ةیلمع  ةبقارمل  ةصرف 

نئمطي هلقع  لعجیس  اذھو   ، خبطملا ىلإ  ضوحلا " "
. هؤاصقتسا مت  دق  ثولتلل  لمتحملا  ردصملا  اذھ  نأ  ىلإ 

بایث يدتري  يذلا  رخآلا  لجرلا  ىلإ  ةعرسب  هميدقت  مت 
 – تاعدوتسملا لوؤسم  دارنوك  هنإ   – . ةاھطلا سیئر 

خبطملا يفظوم  نم  نيرخآ  نیصخش  ىلإ  ةفاضإلاب 
اذكھو  . تالجع تاذ  نیتریبك  ماعط  يتنازخ  ناعفدي  امھو 

رداغ دقو   ، ةریغصلا ةعومجملا  هذھ  فلخ  نيارك  أكلت 
اھیف عَّجرتي  يتلا  تارمملا  اوكلسو  خبطملا  عیمجلا 

. دعصملا هاجتا  يف  ىدصلا 

دادمإ يف  ٍصقن  ةلأسم  ثحب  يف  ًالوغشم  ونير  ناك 
طباض عم  اھروذج  لكؤت  يتلا  راضخلا  ضعب 
لاؤس نم  رثكأ  حرط  نيارك  عطتسي  ملو   . تاعدوتسملا
ةقبطلا ىلإ  هیف  اولصو  يذلا  تقولا  يف  وزاول  نع  دحاو 

. ةرشع ةیناثلا 

َّمھو دعصملا  باب  حتفنا  امدنع  ونير  لاق  " ، الك "
ىلع راذنإ  نم  نكي  مل   . راذنإ ةمث  نكي  مل   " . جورخلاب

". قالطإلا



تقو ذنم  ناكملا  اذھ  ىلإ  رضح  دق  نيارك  نكي  مل 
عمو  . طغضلا عَّمجم  ىلإ  قيرطلا  ركذتي  ناك  هنكل   ، هلوصو
ًاعباتم  ، سكاعملا هاجتالا  يف  عفدنا  دق  ونير  نإف   ، اذھ
تارمملا نم  ةھاتم  ربع  ُّرمي  ٍدَّقعم  ٍقيرط  ىلع  هتاوطخ 

. ةقیضلا

ىلع نيرداق  نكن  ملو   ، ةبوبیغ يف  لازي  لجرلا ال  نإ  "
نوعباتي مھ  امنیب  نيارك  لاق  " ، هیلع ةلئسأ  ِّيأ  حرط 

يأ ظحال  دق  دحأ  ال  نأ  دكأتم  تنأ  لھ  نكلو   " . يشملا
؟" فولأملل رياغم  وأ  بيرغ  ءيش 

ادب وزاول  نإ  لوقي  رنات  نأ  رَّكذتأ   " . ةظحلل ونير  رَّكف 
". بعتم بحاش  هنأك 

؟" رنات "

". تانجعملا نع  لوؤسملا  يھاطلا  هنإ  "

؟" كلذ نم  رثكأ  ًائیش  لاق  لھ  "

". هسفن رنات  ّدیسلا  لأست  نأ  كیلع   " . هسأر ونير  َّزھ 
يأ نم  تارّدخم  ىطاعتي  وزاول  ناك  اذإ  ملعت  لھ  "

؟" عون

ىطاعتي يخبطم  يف  دحأ  ال   " . ونير لاق  دیكأتلاب ال "! "
". تاردخملا

ةيواضیب ةریبك  ةحتفب  رمملا  ىھتنا   ، مامألا هاجتا  يفو 
يفو  . ّةيرحبلا نم  دحاو  يدنج  اھتسارح  ىلع  موقي 
لكیھلا ىلإ  رمملا   " اھیلع بتك  ةراش  ةمث  ناك   ، ىلعألا

يف قَّقد   . هرودب ٌّلك   ، مھیلإ يدنجلا  رظن  " . يجراخلا
. هعاِبّتاب نيرخآلل  أموأو  ةَّوكلا  ىلإ  لخد   . ونير اھلمحي  ةقرو 

ءاضم ریغص  يذالوف  رمم  دجوي  ناك  ةَّوكلا  هذھ  فلخ 



كانھ ناك   . ةنیتم  ، فيواجت لخاد  عجارتت  ءارمح  حیباصمب 
رخآلا اھفرط  نم  ةدودسمو  ةلفقم   ، مامألا ىلإ  ىرخأ  ةوك 
تاودألا توص  عمُسو   . مھفلخ ةوكلا  تقلغنا   . دیعبلا

. ىدصلا تاوصأ  تشالت  ءطببو   . اھناكم ىلإ  رودت  ةَّماَّضلا 
رعش  ، تفاخلا يزمرقلا  ءوضلا  تحت  نورظتني  مھ  امنیبو 
ةفیفخ ةَّيرحب  ةحئاربو   ، ردصلل ةضباق  ةشعرب  نيارك 

. ةصاوغلا فوج  يف  ةایحلاب  هتركذ 

ىرخأ كاكتحا  ةجض  تعمس   ، ةلیلق تاظحل  دعب 
ةحتف تعجارت  مث   ، مھمامأ نم  ةرملا  هذھ  تءاج   . ةیلاع

. ةریغص ةرجح  ىلإ  اوربع   . مھل ةلباقملا  ةیمامألا  ةَّوكلا 
ةشّعرلا  . ًایئاقلت مھءارو  قيرطلا  تلفقأ  ةیناث  ةرمو 

ناك  ، ةرجحلا ةياھن  يفو   . نآلا ًاحوضو  رثكأ  اتناك  ةحئارلاو 
تناك  . اھتاقباس نم  لقثأو  ربكأ  ةثلاث –  ةيذالوف  ةَّوك  ةمث 

ةسورحم تناكو   ، ةقلغم ةحتفلا  يقبت  ةيرئادلا  عيراصملا 
تاراشإ ةمث  ناك   . نیحلسملا ةيرحبلا  دونج  نم  نینثاب 

دقو  ، تاروظحملا نم  ریثكلا  ددعتو   ، رطخلا نم  رذحت  ةدع 
. ةرجحلا ناردج  ىلإ  ةتبثم  تاراشلا  هذھ  تناك 

دونجلا ماق  امنیب  تمص  يف  عیمجلا  رظتنا   ، ةظحللو
مھدحأ رادتسا  مث   . ونير قاروأ  ىلع  فشكلاب  ةیناث  ةرم 

عمُس  . حیتافملا ةحول  ىلع  دوجوم  رمحأ  رز  ىلع  طغضو 
نم ًالك  دونجلا  رادأ  حضاو  دھجبو   . داح سرج  توص 

ةلجعلا اورادأ  ًاعم  مث   . ةرود فصن  ةلیقثلا  عيراصملا 
كانھ ناك   . ةعاسلا براقع  هاجتا  سكعب  ةوكلل  ةقالمعلا 
نع براھلا  ءاوھلا  سیسھ  توص  مث   ، ديدح ماطترا  توص 
رعش  . اھمتاخ نم  تررحت  دق  تناك  يتلا  ةَّوكلا  قيرط 
جراخلا ىلإ  ةحتفلا  دونجلا  عفد   . ناخفتنت هینذأ  نأ  نيارك 
مّدقت  . مدقتت يك  ةعومجملا  ةیقب  ىلإ  مھدحأ  أموأ  مث 

مث  . ًالوأ  ، ماعطلا قئالغ  نالمحي  ناذللا  خبطملا  الماع 



عیمجلا ءارو  نيارك  لخد   . ونيرو دارنوك  نم  لك  امھعبت 
ًاقِّدحم رمملا  يف  دَّمجت  هنكل   . ديدج لاؤسل  ًازھاج 

نع باغ  دقف   ، لاؤسلا امأ   . مامألا ىلإ  ةمیقتسم  تارظنب 
. ةأجف هلاب 



17

وھ اذھ   . ءادوس ةقیمع  ةيواھ  ةفاح  دنع  فقي  ناك 
املاحو  . لقألا ىلع  رمألا  ةيادب  يف   ، هباتنا يذلا  عابطنالا 

ِقّیض رمم  يف  ناك  هنأ  نقيأ   ، تفاخلا ءوضلا  هانیع  تِفلأ 
طئاحلا ناكو   . ةأشنملا رادج  جراخ  ىلإ  يدؤي  قلغم 

ناك هنأ  امك   ، هتحت ُّدتمي  امك   ، هقوف خمشي  قالمعلا 
يتلا جاردألاو  ملالسلا  نم  ةكبشب  هلوح  نم  ًاكوبشم 
قامعألا يف  يدومع  ٍلكشب  ةقبط  ةرشع  يتنثا  طبھت 

هدي َّدم  ةعرسبو   . راودلا نم  ةجومب  رعش  ةظحلل   . مالظلاو
نأ ضماغ  لكشب  نقيأ  دقو   . يذالوفلا جایسلاب  كسمتیل 

. هعم ملكتي  ناك  دونجلا  دحأ 

نأل  ، جرخا ًافطل   " ، هل لوقي  يدنجلا  ناك  يّدیس " "
". ماودلا ىلع  ةحوتفم  ىقبت  نأ  اھنكمي  ةباوبلا ال  هذھ 

همدق ةعرسب  بحسي  وھو  نيارك  لاق  " ، فسآ "
، ةحتفلا باب  نايدنجلا  لفقأ  اھدنعو   . ةبتعلا نع  ىرخألا 

. قلغنت يھو  لافقألا  ريرص  ءاج  لخادلا  نمو   . لیقثلا

. زجاحلاب ًاكسمتم  لازي  ال  وھو   ، هلوح نيارك  علطت 
بِّدحتم يندعم  طئاح  ضھن   ، همامأ ةدتمم  ةفاسم  ىلعو 
يجراخلا طئاحلا  هنإ  تفاخلا : ءوضلا  تحت  ىرُي  داكي  ال 
تافاسم ىلع  هلالخ  ةعَّزوم  مويدوصلا  راونأ  تناك   . ةبقلل



ةءاضإ تاذ  راونألا  هذھ  تناكو   . ةمظتنم اھنكل   ، ةدعابتم
ةبقلا ءاقترا  هراظنأب  عباتو   ، ىلعألا ىلإ  ّعلطت   . ةفیعض
ةرشابم ةعقاولا  اھتورذ  ىھتنم  ىتح  ةريدتسملا  ةلئاھلا 

حطس نم  ةدعاص  ةیندعم  بیبانأ  ةمث  ناك   . ةأشنملا قوف 
امبسح  ، بیبانألا هذھ   . ةبقلا لخاد  ىلإ  ةأشنملا 

ىلإ هلوصو  نِّمؤت  يتلا  ءاوھلا  سباحم  تناك   ، ضرتفا
. برھلا ةنیفس  ىلإو  قامعألا  تاصاَّوغ 

يذلا لخدملا  ىلإ  ةبقلا  نم  ًالوزن  هترظن  تطقس  مث 
ًافیطل ًاردحنم  حبصیل   ، همامأ لخدملا  عسَّتا  دقل   . هیف وھ 

نیب ةعقاولا  ةقیمعلا  ةوجفلا  يف  يبلول  لكشب  رودي 
دق ةعومجملا  ءاضعأ  ةیقب  ناكو   . ةبقلا نیبو  ةأشنملا 
هاجتا يف  ىلعألا  ىلإ  ردحنملا  يَّقرت  يف  هومدقت 

مث  ، ًاقیمع ًاسفن  ذخأ   . ةبقلا رادج  ىلإ  ةتبثملا  ةبطصملا 
. مھب قاحللا  يف  أدبو   ، زجاحلا نع  هتضبق  ىخرأ 

رحبلا ةحئار  تناك  امك   ، انھ ًاعیقص  رثكأ  ءاوھلا  ناك 
عقو عمس   ، يشمي ناك  امنیبو   . اھسفن نع  ًانالعإ  رثكأ 
ناكو  . قیضلا رمملل  ةيديدحلا  ةیضرألا  ىلع  همادقأ 

. عساولا ءاضفلا  يف  ددرتت  ءادصأ  ُعجر  هل  ٌّيود  عقولل 

. هیف وھ  يذلا  ناكملا  نع  ةینھذ  ةروص  هيدل  راص  ةظحللو 
نیب عقي  ِقّیض  ٍرسج  ىلع  يشمي   ، طیحملا عاق  يف  هنإ 
ةرشع اتنثإ  هُّولع   ، لفقم يندعم  قودنص  لكش  هل  ءانب 

، هب طیحتو  روكذملا  ءانبلا  ولعت  ةلئاھ  ةبق  نیبو   ، ةقبط
فالغلا نیبو  ةأشنملا  نیب  غراف  ءاضف  ةمث  ناك  امنیب 

دقل  . طیحملا عاق  ىتح  اھتورذ  نم  ُّدتمي  ةبقلل  يلخادلا 
نأو  ، هنھذ نم  هدرطي  نأ  لواحف   ، روعشلا اذھ  هجعزأ 
يتلا  ، ةعامجلاب قاحللا  ةلأسم  ىلع  كلذ  نم  ًالدب  ِزّكري 

. ةروكذملا ةبطصملا  ةبتع  أطت  نأ  نآلا  تداك 

مقاط نم  نیَفظوملاو  ونير  ءارو  يشمي  دارنوك  ناك 



. هبناج ىلإ  ضرألا  أطي  نآلا  نيارك  راص  دقو  خبطملا 
ةریغص ةفرغ  يف  نوكیس  لابقتسالا  نأ  تدقتعا  انھو  "
ضعبو  ، زافلت زاھج  ىلع  توتحا  امبرلو   " ، لاق ةفیطل "

". دضانملا ىلع  تالجملا 

ىلع دایتعالل  تقولا  ضعب  رمألا  ذخأي   " . دارنوك كحض 
؟" كلذك سیلأ   ، ءایشألا هذھ 

ءاضفلا نأ  ةركف  يدل  نكي  مل   . كلذ لوقت  نأ  عیطتست  "
تنكو  ، طوغضم ءاضف  وھ  ةبقلا  نیبو  ةأشنملا  نیب  عقاولا 

". هایملاب ءيلم  هنأ  هلاخأ 

هذھ لثم  دنع  لمعلل  ةممصم  نكت  مل  ةأشنملا  نإ  "
دمصتل نكت  مل  هنإف   ، طغضلا اذھ  لثم  تحتو   . قامعألا

. ةيامحلا انل  نِّمؤت  ةبقلاف   . اھتاذ ءاقلت  نم  ةدحاو  ةقیقد 
لمعي امك   ، ًاعم نالمعي  امھنأ  يل  حرش  دق  مھدحأ  ناكو 

. لیبقلا اذھ  نم  ءيش  وأ   ، ةصاوغلا يف  جودزملا  ندبلا 
نأ تئش  نإ   ، ةركفلا هذھ  مھف  عطتسأ  مل  ةقیقحلا  يفو 

". كعم ًاحيرص  نوكأ 

ودبي ال  ةركفلا  هذھ  نإ   . ًاقفاوم هسأرب  نيارك  َّزھ 
هباشت يناعملا  نم  ىنعمب  يھف   . ًایلج اھیف  قطنملا 
اھلكیھو  ، طوغضملا يلخادلا  اھلكیھب   ، ةصاوغلا
نزاوتلا ظفح  تانازخبو   ، ًاضيأ طوغضملا  يجراخلا 

. امھنیب ةعقاولا 

جراخ يف  جاردألا  نم  ةعومجم  دوجو  ُتظحال  دقل  "
؟" ءامسلا قحب  جاردألا  هذھل  ةجاحلا  ام   . ةأشنملا مسج 

لمعلل ساسألا  يف  ةَّدعم  ةأشنملا  نإ   ، كل تلق  امك  "
ةمث نوكي  ال  ثیح   ، هذھ نم  ةلاحض  رثكأ  قامعأ  يف 
نأ دقتعأ  يننإف  كلذل   . ةیئاقولا ّةبقلا  هذھ  لثمل  ةجاح 



يكل ساسألا  يف  ةممصم  تناك  تاجردلا  كلت 
بناوج لوح  ًالوزنو  ًادوعص  قلستلل  نوصاوغلا  اھلمعتسي 

وأ ةنایصلا  لامعأب  مایقلا  نوديري  امدنع   ، ةأشنملا
". اھاوس

نیتیضرع نیتماعد  دوجو  ظحالف  هءارو  نيارك  تفتلا 
نیفرطلا نم  ًایقفأ  نادتمي  نیبوبنأب  هبشأ  نیتریبك 

دنع اھب  نایقتلي  ثیح  ةأشنملا  ىلإ  ةبقلل  نیلباقتملا 
نأ نيارك  نقيأ  دقو   . اھزكرم نم  لیلقب  ىلعأ  يھ  ةطقن 

امھاعدو رشيآ  امھنع  هربخأ  نیتللا  امھ  نیتماعدلا  نیتاھ 
نیحوتفم نیبوبنأ  نع  ةيانك  امھنأ  يأ   ، طغضلا قمارب 

نع ام  ًاعون  ضيوعتلل  ىرخأ  ةلیسوك  رحبلا  هایم  ىلع 
امھنأك ارھظ  دقف   ، ةفاسملا هذھ  نمو   . لئاھلا طغضلا 

ًاھبش رثكأ  نيارك  ىلإ  ةبسنلاب  ايدب  امھنكل   . بالود ًاعاعش 
هذھ تناكأ  ءاوسو   . ةأشنملا هب  تَّكُش  ءاوِّشلل  ٍدوُّفسب 

غستسي مل  نيارك  نأف   ، كلذ ریغل  مأ  ضيوعتلل  بیبانألا 
لوح نم  بناوجلا  عیمج  نم  قبطُي  رحبلا  دجي  نأ 

. هیف نآلا  شیعي  يذلا  يديدحلا  قودنصلا 

ردحنملا اھیلإ  يھتني  يتلا  ةبطصملا  ىلإ  نآلا  اولصو 
ًامدق نيرشعلا  يلاوح  اھتحاسم  تناكو   ، ُّيبلوللا ِقّیضلا 
رادج نم  يلخادلا  بناجلا  ىلإ  ٍنامأب  ةتبثم  يھو   ، ًاعبرم
ةیمامِص ةفرغ  ىلإ  يدؤت  ةریغص  ةحتف  ةمث  ناكو   . ةبقلا

ندب نم  بناج  دنع  ةدوجوم   ، طوغضملا ءاوھلاب  لمعت 
ىلع موقيو  ةماخضلا  ديدش  ةحتفلا  باب  ناكو   ، ةبقلا
ةحتفلا هذھ  تناك   . ةيرحبلا دونج  نم  ربكأ  ددع  هتسارح 

ندبب طیحملا  رحبلا  قمع  ىلإ  يدؤت   ، نيارك بسحب 
فوس ضوحلا  نأ  يف  كش  نم  امو   . جراخلا نم  ةبقلا 
لخادلا ىلإ  تانيومتلا  بلجُت  فوسو   ، انھ هسفن  يسري 
. ءاوھلاب طوغضملا  يمامَّصلا  ربعملا  اذھ  لالخ  نم 



ىلإ مھوقبس  نيذلا  سانلا  نم  ٌطھر  ةمث  ناك 
يف نوینقتلا  مھنمف   . ةبطصملا هذھ  دنع  راظتنالا 
تارتس يف  ةنایصلا  لامع  مھنمو   ، ربتخملا فطاعم 
فلتخم نم  تايواح  هعم  بلج  دق  مھمظعم  ناكو   . زفقلا

ربكأ اوبلج  دق  اوناكف  ةنایصلا  قيرف  رصانع  امأ   . ماجحألا
تاذ  ، ةیكیتسالب  ، ءادوس تايواح   . ًامجح تايواحلا  هذھ 
لالخ اھريرمت  بعصلا  نم  لعجت  ماجحأ  اھل   ، تالجع
هذھ نأ  نيارك  دقتعا  دقل   . ةیئاوھلا تامامصلا  فرغ 

اھلاسرإ متي  تايافن  ىلع  يوتحت  نأ  نم  دب  ال  تايواحلا 
. حطسلا ىلإ 

ةأرما اھیلع  لمعت  مُّكحت  ةحول  ةمث  ناك   ، ةحتفلا برقو 
ترقن اھنإف   ، نيارك ظحال  امكو   . ّيركسع ٍّيز  يف  ةقینأ 
ةشاش يف  تقَّدحو   ، حیتافملا نم  ٍلیلق  ٍددع  ىلع 

"، نیتقیقد ریخأت  عم  اھتقو  يف  ةلحرلا  لصت   " . ةریغص
. اھسفن ةرارق  يف  تلاق 

. ةعامجلا نم  ةمِربلا  تادھنتلا  ضعب  كانھ  ناك 
. مھدحأ مدمد  " . ةديدج ةرم  رخأتت  "

. نيارك هب  رعشي  ناك  يذلا  راودلا  ةأطو  نآلا  تَّفخ 
ىلع فرشت  يتلا  ةأرملا  نم  نالقتنت  هانیع  تلقتناو 
ًافیطل ءانحنالا  ناك   . اھسفن ةَّبقلا  رادج  ىلإ  ةطحملا 

نم ردق  ربكأ  يطعي  ثیحب  ةرادتسالاو  ةعنصلا  مكحمو 
لھذملا نمو   . رظنلاو نیعلل  ةعتم  ناك  هنأ  امك   ، ةناتملا

. ةبقلا هذھ  هتحت  عقت  يذلا  لئاھلا  طغضلاب  ءرملا  ركفي  نأ 
هایملا نم  هروصت  نكمي  يذلا ال  مجحلا  نم  ٍتآ  طغض  هنإ 

يف هتایح  هتّملع  طغض  هنإ   . ةبقلا حطس  ىلع  ةطغاضلا 
، هدي َّدم   ، هنم ٍيعو  نود  نمو   . هیلإ نكري  الأ  تاصاوغلا 

حطسلا ناك  دقل   . يلخادلا ةبقلا  حطس  قفرب  اھب  حسمو 
. ًادرابو  ، ًامعان  ، ًافاج



نم عونب  هدي  ةعاس  ىلإ   ، خبطملا سیئر   ، ونير رظن 
"، روتكد اي  اذكھو   " . نيارك وحن  رادتسا  مث   ، رابطصالا ةلق 

موقي مث   ، ضوحلا لصي   " ، ىضرلاب روعشلا  نم  عونب  لاق 
دارنوك موقي  مث   ، هنم ةیئاذغلا  داوملا  جارختساب  يلاجر 
ءيش ال  نأ  نم  دكأتي  يكل  تادراولل  دّقفت  ةحئال  دادعإب 
راص لھ   . يفارشإ تحت  كلذ  لكو   ، ًاوھس هلوصو  تاف  دق 

؟" ًایفاك حرشلا  لك 

. نيارك هباجأ  " ، معن "

. ةأرملا تدان  " ، ةدحاو ةقیقد  ریخأتب  ةلحرلا  لصت  "

مث  . هلأس ؟ " ىرخأ ةلئسأ  كيدل  لھ   " . رثكأ ونير  برتقا 
يأ كيدل  ناك  ول  لوقي  هنأك  هدي  ةعاس  ىلإ  ةیناث  رظن 
نم ةقیقد  ِعّیضأ  انأ  امنیب  نآلا  اھلأسا  ةديدج  ةلئسأ 

. لاح يأ  ىلع  نیمثلا  يتقو 

نم كیفظوم  نم  رخآ  صخش  يأ  ىكتشا  لھ  "
؟" ةریخألا ةدملا  يف  ةیحص  لكاشم 

بویجلا يف  باھتلاب  باصم  يدنع  قرملا  يھاط  نإ  "
". لمعلا نع  هلطعي  مل  كلذ  نكل   . ةیفنألا

نأ دعبو   ، نآلاو  . باوجلا اذھ  عقوت  دق  نيارك  ناك 
، هلوادتو ماعطلا  ةجلاعم  ةقيرط  نع  هتلئسأ  ىفوتسا 

ةلأسم ىلع  لمعلا  ىلإ  ةدوعلا  ىلإ  ًاقّاوت  تاب  دقف 
لاوجتلاب هاتلقم  تأدب   . ةلیقثلا نداعملاب  ممستلا  ةیناكمإ 
ةلیمجلا ةأرملا  ىلإ  امك   ، دشتحملا طھرلا  لوح  فاوطلاو 

ریبك يئاشنإ  زجاح  ىلإو   ، ةباقرلا ةطحم  دنع  ةباذجلا 
رعق نم  رُطقت  تناك  فَّثكتملا  راخبلا  نم  ٌطقن   . اھبرقب
اذھل ًاعادو  لوقي  يكل  ءارغإ  هودحي  ناك   . ءطبب زجاحلا 
ةحتفلا ىلإ  مث   ، رمملا ىلإ  ًادئاع  لفقي  مث   ، عمجلا



نم دكأتلا  ديدش  ناك  هنكل   . ةأشنملا لخاد  ىلإ  ةيدؤملا 
. لوخدلاب هل  حمسُي  يك  ونير  قاروأ  ىلإ  جاتحي  هنأ 

نم دیعبلا  بناجلا  دنع  موتكم  ظیلغ  توص  كانھ  ناك 
أدب  . نآلا ضوحلا  لصو   . ًالیلق ةبطصملا  هل  تَّزتھا   ، ةبقلا

قالغملا حاتفنال  ًادادعتسا   ، ناكملا لوح  نوكرحتي  سانلا 
. يئاوھلا

ةیلمع نآلا  تدب   " . ةأرملا تنلعأ  " ، حاجنب ّمت  وُّسرلا  "
". لیصوتلا ةرجح  نم  ءاوھلا  غارفإ 

نيارك هّجو  ؟ " يعامتجالا كولسلا  طامنأ  نع  اذامو  "
مھدحأ فرصت  نأ  قبس  لھ   " . ةاھطلا سیئر  ىلإ  هلاؤس 

؟" ةفولأم ریغ  قرطب 

هذھب ينعت  اذام  ؟  ةفولأم ریغ  لوقت   " ونير سبع 
؟" ةملكلا

زجاحلا ىلإ  ةلوجتملا  هترظن  تداع   . نيارك هبجي  مل 
تارطقب طقاستي  فثكتملا  ءاملا  تاب  ثیح  يئابرھكلا 

اذامل  ، هسفن يف  ّركف   ، بيرغ ءيش  هنإ   . نآلا ةريزغ 
؟ ًالصأ -  فثكتلا  لصحي  نأ  يغبني 

، ًأّیقتت ةطق  توص  هبشي   ، ةقبطلا يلاع  توص  عمُس 
ًادكأتم نكي  مل  نيارك  نأ  ةجردل   ، ًادج ًازیجو  توصلا  ناكو 
ديزي ، ال  ءاملل ساجبنا  زرب   ، ةأجفو  . ًالعف هعمس  دق  هنأ  نم 
تناك يتلا  ةطقنلا  يف   ، سوبد سأر  نع  هردصم  رطق 
يف نيارك  قَّدح  ةظحللو   . لبق نم  ءاملا  طاقن  اھنم  حشرت 
يف ریسي  ءاملا  ثفن  ناك   . ةقِّدصم ریغ  نیعب  ءاملا  ردصم 
ءاملل ناكو   ، رزیللا ءوض  نم  عاعش  هنأكو  ًامامت  يقفأ  طخ 
مامألا ىلإ  ينحني  نأ  هطخ  ثبلي  ال  مث   ، نایلغو ریفص 

هنأ ىتح   ، هردصم نم  مدق  ةئم  نع  لقت  ال  ةفاسم  ىلع 



ةیبذاجلا أدبت  نأ  لبق  اھتاذ  ةأشنملا  مسج  ىلإ  لصي  داكي 
. جِّردتم ٍسوق  يف  ًالوزن  هبذجب 

توص قلطنا  مث   . لھذملا تمصلا  نم  ةظحل  تَّرم 
ةلاح هذھ   . يرئادلا طیحملا  يف  ٌعدص   " . ًارذنم يوعي  قوب 

". ءىراوط

قوف دشتحملا  عمجلا  نم  ةشھد  ةخرص  َتلع 
زاھج يركسعلا  سابللا  تاذ  ةأرملا  تكسمأ   . ةبطصملا
ياو هذھ   " . ةعرسب هربع  تملكت  مث   ، اھل دئاعلا  ويدارلا 
ٌبُّرست انيدل   . ضوحلا ةبقارم  ةطحم  نم  ملكتت  تيارب 
للخلا  ، رركأ  . ةبقارملا كالسأ  ةانق  يف  سوبدلا  مجحب 
ىلع عدصلا  ءاوتحال  ًاقيرف  اولِسرأ   ! انھ عدصلا   ، انھ

!" روفلا

ِّفاوح ىلإ  عمجلا  عجارتو   ، ةخرص مھدحأ  قلطأ 
ىلع ًالوزن  رادحنالاب  سانلا  نم  لیلق  أدب   . ةبطصملا

. ةأشنملا هاجتا  يف  يبلوللا  ردحنملا 

. مھدحأ حاص  عسَّتي "! فوس  بقثلا  نإ  "

!" حالصإلا قيرف  لوصو  راظتناب  ءافتكإلا  عیطتسن  نل  "
. اھب عدصلا  لفقي  يك  هدي  َّدمي  نأ  لبق  دارنوك  لاق 

خرص اذھ "! لعفت  ال   " . مامألا ىلإ  ًاروف  نيارك  عفدنإ 
نأ لبق  نكل   . ءارولا ىلإ  دارنوك  بذجل  هعارذ  ًاَّدام   ، هب
تَّرم دق  ىرسیلا  دارنوك  دي  تناك   ، كلذ لِعف  نم  نكمتي 

. قلطنملا ءاملا  مھس  ربع 

ءاملا ناك   ، حاَّرج ٍبیبط  عضبم  ةَّقد  عراضت  ةَّقدبو 
دنع دارنوك  دي  عباصأ  نم  عبصإ  لك  عطق  دق  طوغضملا 

. ةیناثلا ةدقعلا  ىوتسم 

ٌتاحیص ةبلجلل : ًاحَرسَم  نآلا  ةبطصملا  تراص 



خراصلا توصلا  ىلإ  ةفاضإ   ، عورو ٍةشھد  ُتاخرصو 
هدي رصتعي  ضرألا  ىلإ  دارنوك  طقس   . رماوألا هیجوتل 

ُّيديدحلا ُّرمملا  راص   . ةشھدلاب رغاف  همف  امنیب  ةباصملا 
ةيذحألا لعتنت  يتلا  مادقألا  عقو  تحت  ُّجتري  ِقّیضلا 
قيرطلا ةحتف  تحتفنا  نأ  دعب  كلذ  ناك   " ، ةيركسعلا

يف لاجر  اھنم  جرخو   ، ةأشنملا ىلإ  يدؤملا  ِّيمامَّصلا 
ىلع دشتحملا  عمجلا  هاجتا  يف  اوعفدنیل   ، ةلیقث سبالم 
ةنایص ةزھجأ  مھيديأ  يف  نولمحي  اوناك  امیف   ، ةبطصملا
ىلإ هتماھ  نيارك  َضفخ   ، تقولا اذھ  يف   . ةمخض
طقتلاو  ، ءاملا ثفن  بنجتل  ةطساوب  ام  لمعو   ، ضرألا

، ةيانع لكب  اھعضوو   ، ضرألا نع  ةروتبملا  عباصألا 
. هصیمق بیج  يف   ، ىرخألا دعب  ةدحاولا 
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ةيواز دنع  ناترابس  سسیلوأ  دراشتير  لاریمدألا  فقو 
قِّدحي  ، باصتنالا ةمراص  ةفقو  ةیندعملا  ةبطصملا  نم 

، قئاقد رشع  ذنمف   . هلوح رئادلا  دھشملا  يف  مالك  نود 
ةبطصم تناك   ، هریغ لبق  ناكملا  ىلإ  لصو  امدنع 

ام هبشأ  يلخادلا  ةبقلا  مسج  رادج  ىلإ  ةتبثملا  راظتنالا 
ٍذاقنإ لامع  نیناجملل : ىفشتسم  يف  ةبلحب  نوكت 
يف نويرحب  طابضو  دونج  نوسدنھمو  نویبط  نوفعسمو 

ًارمستم ٍبوعرم  ِملاع  كانھ  ناك  امك  ؛  ةيركسعلا مھتاَّزب 
. حزحزتلا ضفريو  هناكم  يف  ايریتسیھلا  نم  ةلاح  تحت 

نايدنج فقو   . ًاءودھ رثكأ  دھشملا  حبصأ  دقف   ، نآلا ًاَّمأ 
سانلا نم  ديزملا  لوخد  نوعنمي  قیضلا  رمملا  ةفاح  دنع 
حالصإلا لاَّمعو  نیسدنھملا  ضعب  عَّمجت   . ةبطصملا ىلإ 

ةطقن قوف  اھتیبثت  نآلا  َّمت  يتلا  مویناتیتلا  ةداَّدس  لوح 
، سوبد سأر  اھمجح  زواجتت  ال  يتلا  برستلاو  عدَّصلا 

ةعَّلضملا ةیضرألا  ىلع  دحاو  فیظنت  لماع  ىنحنا  امنیب 
. ندعملا هجو  نع  مدلا  عقب  حسمي  هل  ٍلطس  عم 

ناك  . هلماكب دھشملا  اذھ  بقاري  وھو  ناترابس  مَّھجت 
ىتح  ، عودصلاف  . اھلمحتي الو  ءاطخألاو  عودصلا  هركي 

تایلمعلا يف  ناكم  اھل  نوكي  َّالأ  بجي   ، اھنم ةطیسبلا 
ٍقفرم ىلع  قدصي  ام  رثكأ  قدصي  اذھ  ناكو   . ةيركسعلا



، ٌةریبك هنم  ةَّوجرملا  تاعقوتلا  ثیح   ، اذھ لثم 
ةديدش ةئیبلاو   ، ًادج ةیلاع  هیلع  ةدوقعملا  تانھارملاو 
اھنإ  . دیقعتلا ديدش  زاھج  نع  ةرابع  ةأشنملا  تناك   . رطخلا
ضعبلا ىلع  اھضعب  دمتعي  يتلا  ءازجألا  نم  ةعئار  ةكبش 

هذھ نوكو   . ناسنإلا مسجب  نوكت  ام  هبشأ  يھف   . رخآلا
نم ةبوجعأ  ربتعي  ناك  لمعلا  ىلع  ةرداق  ةأشنملا 
نم طقف  ٍدحاو  دَّرجم  َتلزأ  ولو   . ةسدنھلا ةيرقبع  بئاجع 
نوكت نل  لعافتلا  ةرود  ةجیتن  نإف   ، ةیساسألا ةزھجألا 
تومي فوسلو   . اھلماكب ةزھجألا  يقاب  لیطعت  ىوس 

. اھلماكب ةأشنملا  لطعتت  امك   ، هلماكب دسجلا 

ةقیقحلا تتاب  دقل   . ًاقُّیضت ناترابس  اتقدح  تدادزا 
ةظحللا هذھ  يف  قلقم  لكشب   ، ققحتلا نم  ةبيرق 

ةجتان ودبت  ام  ىلع  اھنأ   ، هلك كلذ  نم  أوسألاو   . تاذلاب
ٍدي لُّخدت  هنإ   . أطخلا نم  ریثكب  أوسأ  وھ  رخآ  رصنع  نع 

. ةبِّرخم ةيرشب 

رادتسا  . ناترابس ينیع  رظن  لقح  يف  ترھظ  ةكرح 
ىلع هوحن  مدقتي  سیلوروك  طباضلا  حبش  ىأرف   ، ًابناج
ىلإ سیلوروك  لصو   . ةأشنملا نم  ًایتآ  ِقّیضلا  رمملا 

. فلخلا ىلإ  اعجارت  ام  ناعرس  ناسراح  هعمو  ةبطصملا 

ةيركسع ةیحت  هل  ًايدؤم  ناترابس  نم  سیلوروك  اند 
ناكو  . هسأر نم  ةءاميإب  ةیحتلا  ىلع  ناترابس  َّدر   . ةعراب
لوَحلا ىعدت  ةیحص  ةلكشم  نم  يناعي   ، اذھ سیلوروك 

ىلإ رظنلا  عیطتست  هینیع  ىدحإ  نأ  كلذ  يجراخلا :
. جراخلا وحن  هجتت  ىرخألا  امنیب   ، ةیعیبط ةروصب  مامألا 
نم لعجت  اھنأ  الإ   ، ءوسلا ةغلاب  نكت  مل  ةلاحلا  هذھ  نكل 

سیلوروك نوكي  ىتم  فرعي  نأ  ءرملا  ىلع  بعصلا 
امو  ، قيدحتلاب موقت  يتلا  يھ  نینیعلا  ُّيأو   ، هیلإ ًاقدحم 
دب الو  مأ ال.  هبطاخم  وحن  ةرشابم  رظني  امھبحاص  ناك  اذإ 



اذھ نھرب  دقو   . حيرم ریغ  ًاروعش  قلخي  رمألا  اذھ  نأ 
نم اھاوسو   ، قیقحتلا تایلمع  دنع  ٍریبك  ٍعفن  نع  روعشلا 
نیبو ناترابس  نیب  رمألا  رصحني  امدنعو   . ىرخألا فقاوملا 
نھذل دِّرفتملا  علولا  اذھ  نم  فنأي  ناك  نإف   ، هسفن

نأ كلذ  مغر  هل  َّدب  نكل ال   . ةيركسعلا ةَّيِّرسلاب  سیلوروك 
. هلمعل فرطتملا  لجرلا  اذھ  ءالوب  فرتعي 

. ًاعیفر ضیبأ  ًافلم  هعارذ  تحت  طبأتي  سیلوروك  ناكو 

. لاریمدألا هحتف   . ناترابس ىلإ  فلملا  میلستب  نآلا  ماق 
. ةعوبطم ةدحاو  ةقرو  هلخادب  اذإف 

نود نمو   ، ةدحاو ةحمل  يف  فلملا  ىلإ  ناترابس  رظن 
وھ لھ  : " لاقو سیلوروك  ىلإ  رظن   ، هتايوتحم أرقي  نأ 

". ّدكؤم

. ًاباجيإ هسأرب  سیلوروك  َّزھ 
؟" ًاضيأ نومضملاو  "

درجم ةلأسملا  تناك  دقل   " . سیلوروك باجأ  " ، معن "
هذھ هیف  لصح  يذلا  ناكملا  يف  خرشلا  لصحي  نأ  ّظح  ٍ

". ةرملا

؟" ددجلا كلاجر  نع  اذامو   . ًانسح "

". قئاقد نوضغ  يف  نولصي  فوس  "

فارصنالا ةراشإ  ناتربس  هاطعأ  كلذبو  " . موھفم "
. هسأر نم  ةزھب 

وھو طباضلا  ناعمإب  بقاري  ًافقاو  ةقیقد  ىقب 
نم َقبي  مل  نأ  ىلإ   ، يبلوللا قیضلا  رمملا  ربع  بحسني 
دنع  . ةأشنملا لخدم  مامأ  ریغص  ّلظ  ىوس  سیلوروك 
هحتفو  ، فلملا ىلإ  ةديدج  ةرظن  ناترابس  ىقلأ  كلذ 



دقو  . هلخادب ةدوجوملا  ةقرولا  روطس  ىلع  هرصبب  لاجو 
نم كلذ  ادبو   ، هیلع ًاریثأت  ةقرولا  كلت  تايوتحمل  ناك 

. هیكف تالضع  ضابقنا  لالخ 

رظن  . هابتنالا ىلإ  هتداعأ  ةعفترملا  تاوصألا  نكل 
اوناك نيذلا  سارحلا  عم  لداجتي  رشيآ  ىریل  لاریمدألا 
بوص رشيآ  علطت   . ةبطصملا ىلإ  دوعصلا  نم  هنوعنمي 

سارحلل ًاناذيإ  هسأرب  لاریمدألا  أموأف   ، ناترابس
رشيآ لخدف   ، ناسراحلا عجارت   . لوخدلاب لجرلل  حامسلاب 

. ًالیلق ففأتي  وھو 

ناترابس هلأس  ؟ " روتكد اي   ، انھ ىلإ  كب  ىتآ  يذلا  ام  "
. فطلب

". كیلإ ثدحتأل  تئج  "

". كلذ تننظ  دقل  "

يلئاسر يلع  الو   ، يتاملاكم ىلع  َّدرت  مل  كنإ  "
". ةینورتكلالا

َّيلع تأرط  دقل   " . ناتربس لاق  " ، ًالیلق ًالغشنم  تنك  "
". ةّماھلا لئاسملا  ضعب 

. ًاضيأ ةریبك  ةیمھأ  ىلع  ناك  كیلإ  هتلسرأ  ام  نإ  "
ةبتكم يف  هدجو  اَّمع  دیفي  هاندفوأ  يذلا  ثحابلا  ريرقتف 

؟" هتأرق لھ   . دوو ميرغ  ةعلق 

هاجتا يف  ةظحلل  ناترابس  تارظن  تدرش 
نأ لبق   ، عدصلا ناكم  ماكحإ  ىلع  نیلماعلا  نیسدنھملا 

". ةعرسب هیلع  تعلطا  دقل   " . ءاملعلا ریبك  ىلإ  رظنلا  دیعي 

؟" هلوقأ ام  كردت  تنأ  نذإ  "

نوكي فیك   . ًالیلق بجعتم  يننإ   ، روتكد اي   ، ةحارصب "



اذھ لك  نأ  هلاب  نع  برغي  نأ   ، كلثم هب  قوثوم  ٍملع  لجرل 
. لایخلا لامعأ  نم  برض  ىوس  نوكي  الأ  نكمي  ءيشلا 

تاياور نمف   . تافارخلاب سانلا  علو  ىدم  ملعت  تنأف 
راحبلا شوحوو   ، تارحاسلاو  ، نیطایشلا نع  ةميدق 
رصح ال  يتلا  تافاخسلا  ىلإ   ، كلذ ىوسو  هب  قوثوم 
ةیقیقح ةياورلا  هذھ  نأ  انمَّھوت  نإو  ىتحو   . اھل

اذھب دیعب  نم  وأ  بيرق  نم  ال  قلعتت  ال  اھنإف   ، قيدصتلاب
". انھ انمامتھا  هیلع  ُّبصني  يذلا  نأشلا 

ىلإ َتيَدتھا  دق  تنكل  ًادیج  ةقیثولا  تأرق  كنأ  ول  "
ًائداھو ًاقئار  ةداعلا  يف  نوكي  يذلا   ، رشيآ ادب  " . اھتافدارم
نكمملا نم   ، عبطلاب  " . نآلا ًاجئاھ  ًارئاث   ، هسفنل ًاكلامتمو 

نكي مل  نإ   ، نكل  . نیعوضوملا نیب  ةلص  ةمث  نوكت  الأ 
لقألا ىلع  اھنإف   ، انل هلوقت  رخآ  ءيش  نم  ةقیثولا  هذھل 
ىتح انلمع  يف  لُّھمتلاو  يِّورتلا  ةرورض  ىلع  انل  دكؤت 

". انتحت انھ  دوجوم  وھ  اَّمع  ديزملا  فرعن  نأ  انل  ّىنستي 

نیقیلا نم  ةجرد  يأب  كلذ  لمعل  ةدیحولا  ةقيرطلا  "
ىتح انملعت  دقل   . هجارختساو هنع  فشكلاب  نوكت  امنإ 

 – هنم ءایشأ  اندجو  اننأ  امك   ، هب ناھتسي  ال  ًائیش  نآلا 
". ةقیقحلا كلت  فرعت  كدحو  تنأو 

نوعقي ءاحصأ  سانأ   . جئاتنلا ىلإ  رظنت  نأ  كلو   ، معن "
مل سانأو   . علھلا ىلإ  وعدت  دادعأب  ضرملا  ةأطو  تحت 
نم تابون  يف  نوعقي   ، ةیناسفن قباوس  َّيأ  مھنع  فرعُي 

". يبصعلا ضرملا 

كلذ يف  رظني  يكل  مھدحأ  تمدقتسا  دق  تنأو  "
؟" لعفي هارت  اذامف   . رمألا

هادي امیف  لمعي  هنإ   " . ىرخأ ةفاسم  رشيآ  هنم  برتقا 
تاقبطلا ىلإ  لوصولاب  ًانذإ  هطعت  مل  كنأل   ، ناتفوتكم



". ةیقیقحلا ةصقلا  ثادحأ  رودت  ثیح   ، ایندلا

هذھ انثحب  دقل   " . ةدراب ةماستبا  ناترابس  هیلع  ىقلأ 
رتیب  . لوألا ماقملا  يف  يتأت  ةيرسلا   . لبق نم  ةلأسملا 

". عورشملا ةيِّرسب  ةفزاجم  وھ  نيارك 

 –" نم ریثكب  ةفزاجم  ُّلقأ  هنإ  "

ًاعباتم رشيآ  عجارت   . توكسلاب هیلإ  أموأ  ناترابس  نكل 
: ةبطصملا ىلإ  ديدج  صخش  َربع   . ناترابس ةرظن 

نادیم بایث  يدتري   ، سمشلا هترَّمح  ٌّيلضع  صخش 
نشخلا شامقلا  نم  ًاسیك  لمحيو   ، ةمتاق ةيركسع 
ُّيديدحلا هرعش  ناك   . ةیصخشلا ةيركسعلا  هتعتمأل 

مدقت  ، ناترابس ىلع  هرظن  عقو  امدنعو   . ًادج ًاریصق  نوللا 
. ةِنّیب ةيركسع  ةیحتب  هایحو  هوحن 

"، يدیس اي  رماوألل  ًاقبط  مكيدل  ُلثمي  نربوو  لَّھؤملا  "
. هل لاق 

. ناترابس هلأس  ؟ " لَّھؤملا اھيأ  كلاجر  نيأ  "

". طغضلا عّمجم  جراخ  نورظتني  مھنإ  "

سیلوروك طباضلا  لعجأ  فوسو   ، مھیلإ َّمضنا   ، نذإ "
". مكلوزن نكامأ  ىلإ  مكُّلدي 

ةيركسع ةیحت  طباضلا  ىَّدأ  " . يدیس اي  ِملُع   ، ًانسح "
. ةيركسع ةقيرطب  ريدتسي  نأ  لبق  ىرخأ 

يننأب كدعأ   " . رشيآ وحن  ديدج  نم  ناتربس  رادتسا 
". كبلط يف  ركفأ  فوس 

نیب ةریصقلا  ةلدابملا  لالخ  ًاتماص  ىقب  دق  رشيآ  ناك 
، بيرغلا لجرلا  هجو  نیب  كرحتت  هترظن  تناكو   . نیلجرلا
لاق نآلاو   . ةيركسعلا هتَّزب  ىلع  ةقلعملا  ةراشلا  نیبو 



؟" لجرلا كلذ  وھ  نم   " . ناترابس ًاھجاوم 

هنإ  . هسفن نع  فَّرعي  هتعمس  دق  دیكأت  لكب  كنإ  "
". نربوو لھؤملا   ، فصلا طباض 

نوكي نأ  نم  دب  ال  ؟  ركسعلا نم  ديزملا  نومدقتست  "
". ام أطخ  كانھ 

ىلع ءانب  انھ  مھنإ   . ءاطخأ ال   " . هسأر ناترابس  َّزھ 
هنم مھرماوأ  نوذخأي  فوسو   . سیلوروك طباضلا  بلط 
نم لاجرلا  نم  ديزملا  ىلإ  ةجاحب  اننأ  دقتعي  هنإ   . ةرشابم

". نمألا زيزعت  لجأ 

ةيرشبلا تازيزعتلا  نإ   " . ًاتماق رشيآ  هجو  راص 
اي اننیب  ةكرتشم  نوكت  نأ  بجي  تارارق  يھ  ةديدجلا 
نإ مث   . دحاو قيرفك  ًاعم  ةیعامج  ةروصب  اھذختن   ، لاریمدأ

 –" وھ لجرلاف   ، ةراشلا هذھ 

ةسراممب انل  حمسي  عضو  يف  انھ  انسل  "
رمألا قلعتي  امدنع  ةصاخ   ، روتكد اي  ةیطارقوميدلا 

ةمالسلا نأ  ودبي   ، ةظحللا هذھ  يفو   . ةأشنملا ةمالسب 
ةیفخ ةراشإ  ناترابس  ىطعأ  انھو  " . رطخلل ضرعتت  انھ 
دنع نولمعي  نيذلا  نیسدنھملا  ةعومجم  هاجتا  يف 

. ةبطصملا ةيواز  ىصقأ 

؟" عدصلا ءوس  ىدم  ام   " . مھھاجتا يف  رشيآ  رادتسا 

َّمت دقل   . ىرت نأ  عیطتست  امك   ، حاجنب هؤاوتحا  َّمت  دقل  "
حیفصت هل  لِمُع  ثیح  حطسلا  نم  ةصاوغ  لاسرإ 

نأ ىلإ  ةتقؤم  ةدادس  ُعضو  َّمت  دقو   . جراخلا نم  يفاضإ 
قرغتسي نأ  نم  دب  ال  اذھو   . ةمئاد ةدحاو  عینصت  متي 

يلاوح اھلوط  غلبي  ةباصملا  ةحاسملاف   . تقولا ضعب 
". مادقأ ةعبرأ 



مجحب ٍبقث  ىلإ  ًاسایق   ، مادقأ ةعبرأ   " . رشيآ مَّھجت 
؟" سوبدلا سأر 

نكل  ، طقف سوبدلا  سأر  مجحب  بقثلا  ناك  دقل   ، لجأ "
". طقف مجحلا  اذھب  هثادحإ  دصقُي  مل 

تسل  " . مالكلا اذھ  للحي   ، ًاتماص رشيآ  ىقب  ةظحللو 
". كتمھف يننأ  نم  ًاقثاو 

. نیسدنھملا هاجتا  يف  ديدج  نم  ناترابس  راشأ 
هنإ ؟  قرخلا لصح  ثیح  يئاشنإلا  لصافلا  كلذ  ىرتأ  "
دجوت ثیح  يئاوھلا  سبحملا  ةفرغ  ىلإ  ةرشابم  يدؤي 
موقت يتلا  ةیئابرھكلاو  ةیسیطنغملا  ّمكحتلا  حیتافم 
انيدل ةلماعلا  ءىراوطلا  قرف  تماق  امدنعو   . ةَّوكلا حتفب 

، مادقأ ةثالث  هلوط  خدش  دوجو  اوظحال   ، عدصلا لفقب 
ىتح سوبدلا  سأر  مجحب  وھ  يذلا  بقثلا  اذھ  نم  دتمي 

". يئاوھلا سبحملا  ةفرغ 

. ءطبب ةملكلا  هذھ  دادرت  رشيآ  داعأ  " ، خدش "

مت دقو   . ةبقلل يلخادلا  رادجلا  لوط  ىلع   ، انھ "
امبسح  ، ةلومحم ةيرزیل  ةعطاق  ةلآ  ةطساوب  هثادحإ 

نإ  . هارجم نآلا  ذخأي  لَّصفم  قیقحت  كلانھ  نأ  مث   . دقتعن
يئاشنإلا لصافلا  لمع  ةمالس  دَّدھ  دق  خدشلا  اذھ 

يأ يف  لطعتي  نأ  هل  نكمملا  نم  ناك  دقف   . اھلماكب
لالخ لصحي  نأ  حَّجرملا  نم  ناك  لطعلا  نأ  عم   ، ةظحل

. ضوحلا ِّوسر  ةظحل  لثم   ، داھجإلا ةیلاع  ةجرح  ةظحل 
رزیللا ةطساوب  هثادحإ  َّمت  يذلا  خدشلا  نأ  ّظحلا  نسحلو 
ةطقن نیب  هقمع  توافت  دقف   ، ةمكحم ةقيرطب  لمعُي  مل 
سأر مجح  زواجتي  مل  يذلا  بقثلا  أشن  انھ  نمو   . ىرخأو
ىرج ام  لمع  يف  خدشلا  حجن  ولو  " . ًاعاستإ ةربإلا 
لصافلا ىلإ  دتما  دق  سوبدلا  بقث  ناكل   ، هل طیطختلا 



" .... هسفن يئاوھلا  سبحملا  ىلإو  يئاشنإلا 

خدش ثادحإ   " . رشيا متمت  " ، لوخدلا ةحتف  قيزمت  "
". ندبلل ریبك 

". ةطاحإ ةیناكمإ  يأ  فلخو   ، ّكاتف يئاھن  خدش  "

نكي مل  هنأ  ينعتأ   . هنع ملكتت  يذلا  خدشلا  اذھو  "
ًایبيرخت ًالمع  ناك  هنإ  لوقت  نأ  ديرت  لھ  ؟  ةرباع ةثداح 

؟" ًادمعتم

عفر  ، ءطببو  ، مث  . باوج يأب  لاریمدألا  هفي  مل   ، ةظحلل
لكشب اھعضوو  رشيآ -  ىلع  هرظن  ًایقبمو  هتبابس – 

. هیتفش قوف  ّيدومع 



19

راطإب ةطاحملا  رھجملا  ةسدع  نع  نيارك  عجارت 
يف هلوح  تفتلا   . هيدي يتلكب  هھجو  دَّسم  مث   ، يطاطم
نم ةفرغلا  ءوض  عم  هرظن  فَّیكتي  نأ  راظتنا  يف  ربتخملا 
مامأ حضوتت  ءایشألا  روص  تراص  ًائیشف  ًائیشو   . ديدج
ىلع ةفرغلا  يف  لمعي  ٌّيبط  ينقت  ةمث  ناكو   ، هيرظان
لخدُي رخآ  ينقت  ناك  امك   . ةیئایمیك ةرياعم  بیكرت 
لمعتست ًامامت  هتلابق  امأ   . بوساحلل ةطحم  ىلإ  تانایبلا 

اھنإف  ، ظحال امكو   . ةنكاسلا روصلا  صحفل  ًالاَّقن  ًاراظنم 
اذكھو  ، فلخلا ىلإ  اھدعقم  يف  تعجارت  ًاضيأ  يھ 

. امھتارظن تقتلا 

يلاح وھ  املثم  ًامامت  بعتلاب  روعشلا  كیلع  ودبي  "
. هل تلاق  " ، انأ

ًابعتم ناك  دقلف   . اھعم ًاقفاوم  هسأرب  نيارك  أموأ 
نود نم  ةعاس  نورشع  لمعلا  يف  هیلع  ىضم   . ةياغلل
ةداعإل ةینضم  ةقیقد  ةیحارج  ةیلمع  عم  أدب  دقف   . فقوت

مث  . اھناكم يف  دارنوك  عباصأ  نم  ةروتبملا  ءازجألا  میمرت 
دوجو ىلع  ةمئاقلا  ةیضرفلل  يھتنت  ةعباتم ال  ىلإ  لقتنا 

. ةلیقثلا نداعملاب  ممست 

كانھ ناك   ، هنم وكشي  يذلا  بعتلا  بناج  ىلإو 



، تقولا كلذ  ىتحو   ، عقاولا يفف   . لمألا ةبیخب  روعشلا 
لئالد يأ  لزع  يف  حاجنلا  يف  تایباجيإ  دعب  رھظت  مل 
ىوقلا دارفأ  نیب  ةلیقثلا  نداعملاب  ممست  دوجو  ىلع 
تاِنّیع تالیلحت  نمف   . قامعألا ةفصاع  يف  ةلماعلا 
تناك  ، تانیعلا نم  اھریغ  ىلإ   ، لوبلا لیلاحت  ىلإ   ، رعشلا
بوشیب عم  نآلا  موقي  ناك  دقل   . ءيش ىلإ ال  لصت  جئاتنلا 

ةرولف فایطم  ةطساوب  صوحفلا  حئارش  ةنياعم  ىلع 
رھظي مل   ، ةديدج ةرم  نكلو   . ةتَّتشملا ةینیسلا  ةعشألا 

ةمحدزملا قطانملا  اَّمأ   . هدنع فقوتلا  قحتسي  ءيش 
ریثي ام  لك  نم  ةفیظن  اھنأ  نیبت  دقف   ، ةاشنملا نم 

. هابتنالا

نأ عانتقإلا  ديدش  ناك  دقل   . ةقیمع ةدیھنت  ردصأ 
باوجلا وھ  نوكي  نأ  يغبني  ةلیقثلا  نداعملاب  ممستلا 
ةیضرفلا هذھ  تابثإل  هيرجي  ناك  رابتخا  لك  نكل   . حیحصلا

ىلإ لوصولا  صرف  تدب  اذكھو   . ةیبلس ةجیتنب  يتأي  ناك 
نم  . رمتسم لكشب  صقانتت  عوضوملا  اذھ  يف  ةجیتن 
يف بیقنتلا  دوھج  نإف   ، ًاضيأ لمألل  ةبیخم   ، ىرخأ ةیحان 
ًاضيأ رفست  مل   ، دنار نياج  اھالوتت  يتلا   ، ىضرملا تانایب 

. رَّشؤم يأ  ىلع  روثعلا  نع 

. بوشیب هل  تلاق  ةحارلا " ضعب  ىلإ  ةجاحب  تنأ  "
". اندنع ًاضيرم  كسفن  تنأ  حبصت  نأ  لبق  "

ىلع كنأ  دقتعأ   " . دّدمت مث   ، ديدج نم  نيارك  دَّھنت 
دعب حبصي  نأ  يشخ  دقف  كلذك : ًالعف  تناك  دقو  " . قح
ةءارقب هل  حمست  نل  ةجرد  ىلإ  رظنلا  لیلك  لیلق 
ةیقبو بوشیب  ّدوم  ًاعِ ضھن  اذھل   . قیقد لكشب  حئارشلا 

. يبطلا حانجلا  نم  جرخي  نأ  لبق   ، اھعم نیلماعلا 

قطانم تیقب  ةأشنملا  يف  نكامألا  مظعم  نأ  عمو 



نم هقيرط  فرعي  ناك  هنأ  الإ   ، هیلإ ةبسنلاب  ةلوھجم 
موقي يكل  يفكي  امب  هتماقإ  لحم  ىلإ  يبطلا  حانجلا 
هیلع ناك  ذإ   . يعاولا ریكفتلل  فقوت  نود  نم  هذھ  هتلحرب 
مامأ ًارام  ًاراسي  فرحني  مث   ، زمياتلا ةحاب  ىلإ  لزني  نأ 

ةطساوب ةدحاو  ةقبط  دعصي  مث   ، حرسملاو ةبتكملا 
ىلإ نیترم  فرحني  مث   ، ديدج نم  ًاراسي  بھذیل   ، دعصملا

ًامدختسم هترجح  باب  حتفي  وھ  امنیب  بءاثت   . نیمیلا
تس نكل   . ریكفتلا ىلع  رداق  ریغ  ناك   . لوخدلا ةقاطب 
هرظن ةھجو  نم  ةیفاك  تناك  ِدّیجلا  مونلا  نم  تاعاس 
ًاضيأ كلذ  هفعسیس  امبرلو   . اھباصن ىلإ  رومألا  دیعت  يكل 

. هنم تلفي  لاز  ام  يذلا  باوجلا  ىلع  روثعلا  يف 

هبوساح عضوو   ، ديدج نم  ًابئاثتم  لخادلا  ىلإ  فلد 
هناكم يف  دَّمجتف  ردتسا  مث   . ةدضنملا ىلع  يودیلا 

. ةشھد

صصخملا يسركلا  ىلع  سلجي  رشيآ  دراواھ  ناك 
ءادرب لوھجم  رخآ  صخش  ةمث  ناك  امك   ، نيرئازلل

. هبناج ىلإ  فقي   ، ربتخملا

. همالك ادب  ــ "-  عفت اذام   " . هتشھد يف  نيارك  مھجت 

، ءودھلا مازتلا  بوجوب  ةفاج  ةراشإ  رشيآ  هاطعأ 
ىدتري يذلا  لجرلا  ىلإ  أموأ  مث   ، ىنمیلا هدي  ةطساوب 
بيرغلا لجرلا  ماق   ، بقاري نيارك  ناك  امیفو   . ربتخملا ءادر 
. مامحلا يباب  ىلإ  ةفاضإ  ةفرغلا  باب  لافقإو  قلغب 

هآر دق  نيارك  نكي  ملو   . ءودھب هترجنح  رشيآ  ىلج 
ًابعتم هھجو  ناك   . شاوكسإلا ةبعل  ذنم  ًامامل  ىوس 
ّهنأكو  ، هینیع يف  ٌنوكسم  ٌضیمو  همث  ناك  امك   ، ًاِمّلأتمو

. هدراطت يتلا  حابشألا  درطي  صخش 



. نيارك هلأس  ؟ " كعارذ تحبصأ  فیك  "

نیمویلا وأ  مویلا  يف  ًالیلق  ىنملؤت  تكفنا  ام  اھنإ  "
. رشيآ هحراص  " . نییضاملا

نأ نكمي  ةیئاعولا  ةيورتلا  صقن  نإف   . هابتنالاب كیلع  "
ةفیظو باش  اذإ  انيرغرغلا  ىلإ  ىتحو   ، حُّرقت ىلإ  ىدؤي 

 –" ينعدت نأ  كیلع  بجي   . للخ ُّيأ  بصعلا 

". هدي نم  ىرخأ  ةراشإب  ثيدحلا  هیلع  عطق  رشيآ  نكل 
نأ انیلع   . نآلا ثيدحلا  اذھل  تقولا  نم  عستم  كانھ  سیل 

ةفرغلا يف  سیل  هیجور  كراج  نإ   . ءودھب كعم  ثدحتن 
". ةظحل يأ  يف  يتأي  دق  هنكل   ، نآلا ةرواجملا 

هسأرب راشأ   . هعمسي نأ  نيارك  عقوت  ام  رخآ  اذھ  ناك 
. ًالھاذ ًانعذم 

يسرك ىلإ  ًاریشم  رشيآ  لاق  ؟ " سلجت ال  َمل  "
لبق هیسرك  يف  نيارك  رقتسا  ىتح  رظتنا  مث   . بتكملا

. مالكلا فنأتسي  نأ 

"، رتیب اي  ةديدج  ةبتع  قوف  روبعلا  كشو  ىلع  كنإ  "
ءيشب كیلإ  يضفأ  فوس   " . ديدج نم  تفاخ  توصب  لاق 

. ةدوعلل ناكم  كل  نوكي  نل   ، هنع كرابخإب  موقأ  امدنعو   ، ام
نم كیلإ  ةبسنلاب  اھسفن  يھ  ىقبت  نل  ءایشألا  نأ  امك 

ةبسنلاب ًايرذج  ریغت  دق  ملاعلا  اذھ  نوكیس   . ًادبأ  ، ديدج
؟" كلذ مھفت  لھ  . ديدج ملاع  ىلإ  بلقنیل  كیلإ 

تنك دقلف  " ، نيارك لاق  " ، ينربخت نأ  كیلع  َملو  "
ةعاق يف  ةیضاملا  ةرملا  يف  يل  لوقت  نأ  كشو  ىلع 

رمألا ال نأ  نم  هدقتعا  ام  يف  قح  ىلع  يننأ  شاوكسإلا 
". دیعب نم  الو  بيرق  نم  ستنالتألاب ال  قلعتي 

ةقیقحلا " . رشيآ حمالم  قوف  ةفوشكم  ةماستبا  ترم 



". ریثكب اذھ  نم  برغأ  ىتح  يھ 

. هتدعم قمع  يف  ةشعرب  نيارك  رعش 

نم تعمس  لھ  " . هیتبكر ىلع  هیعوك  رشيآ  ىقلأ 
؟" يفوروھوملا عاطقنالاب  لبق 

ةحضاو نكت  مل  اھنكل   ، ةفولأم ةیمستلا  يل  ودبت  "
". يدل ىنعملا 

: مساب  ، راصتخالا لیبس  ىلع   ، ًاضيأ فرعُت  اھنإ  "
‘." وھوملا : ’ ةثلاث ةیمستب  وأ   . میم عاطقنالا 

راحبلا ایجولویج  ةدام  يف  يذاتسأ  ركذتأ  ينإ  "
". وھوملا نع  ثدحتي  وھو  سیلوبانأ  ةعماجب 

ضرألا ةرشق  نیب  دودحلا  ينعت  اھنأ  ركذت  تنأ   ، نذإ "
". اھتحت حاشولا  نیبو 

. ًاقفاوم نيارك  أموأ 

ةرشق يف  ةفلتخم  قامعأ  دنع  وھوملا  ةقبط  عقت  "
ًالثم تاراقلا  تحت  ةكامس  رثكأ  نوكت  ةرشقلاف   . ضرألا
ىلإ اھتكامس  لصت  دقو   . تاطیحملا تحت  هیلع  يھ  امم 
دویح دنع  نوكت  امنیب   ، تاراقلا حطس  تحت  ًالیم  نیعبس 
زواجتت ال  ثیحب  ةلحض  تاطیحملا  طسو  ةعقاو  ةنیعم 

". لایمأ ةعضب 

ضیفخت يف  ًاغلابم   ، نيارك هاجتا  يف  رشيآ  ىنحنا 
قوف ًامامت  ةینبم  طفنلل  غنیك  مروتس  ةصنم  نإ   . هتوص

" طیحملا رعق  يف  اذھ  لثم  دیح 

ةرشق نم  ةبيرق  وھوملا  ةقبط  نإ  لوقت  نأ  ديرت  نذإ  "
". ًامامت انتحت  ةعقاولا  ضرألا 



. ًاقفاوم رشيآ  أموأ 

اذھ ىزغم  نع  ةركف  هيدل  نكي  مل   . هقير نيارك  علتبا 
. ثيدحلا

اھانربخأ يتلا  اھتاذ  ةفلتخملا  ةصقلا  كانربخأ  دقل  "
ةفصاع نم  ةيرّسلا  ریغ  تاقبطلا  يف  نیلماعلا  عیمجل 
رفحلا تایلمع  لالخو   ، اننأ اھدافم  يتلاو   ، قامعألا
ةميدق ةراضح  دوجوب  لیلد  يلع  انرثع  دق   ، ةینیتورلا
ىلإ  ، ةقیقح ةصق  يھ  ةصقلا  هذھو   . طیحملا عاق  تحت 

". هیلإ بھذت  يذلا  دحلا 

نع قرعلا  هب  حسمو  هبیج  نم  ًاليدنم  رشيآ  جرخأ 
ىرت تنأف   . كلذ نم  رثكأ  يھ  ةیقب  ةصقلل  نكل  " . هیبجاح
ةینبأ ىلع  الو   ، ةیعانص ءایشأ  ىلع  رثعي  مل  انقيرف  نأ 

هوفشتكا ام  لك  نإ   . كلذ نم  ءيش  َّيأ  ىلع  الو   ، ةميدق
". ةراشإ دَّرجم  وھ 

؟" ويدارلا تاجوم  لثم  اھنأ  ينعتأ  ؟  ةراشإ "

يھف  . ّةیلاكشإ ةراشإلا  هذھل  ةقیقدلا  ةعیبطلا  نإ  "
. رانوسلا ةراشإب  هبشأ  يھو   ، ىلازلزلا زيزألا  ىلإ  برقأ 

هلوقن نأ  عیطتسن  ام  لكو   . ةلوھجم ةعیبط  تاذ  اھنكلو 
فوسلو . ةعیبطلا لعفب  ثدحت  اھنإ ال  وھ   ، ةقثب اھنع 

هذھل انترداغم  لبق  داقتعالا  اذھ  ةحص  كل  نھربأ 
". ةفرغلا

، لوھذلا نإ  ذإ   ، فقوت هنكل   . مالكلل همف  نيارك  حتف 
يف اھلك  تراث  دق   ، داقتعالا مدعو   ، كابترالاو  ، ةمدصلاو

. ذخأم لك  هنم  ةذخآ  هلخاد 

مستباف  ، هھجو ىلع  ةيدابلا  نيارك  ةرظن  رشيآ  ىأر 
هذھ ةنيزح  نوكت  نأ  تداك  هتماستبا  نكل   . ديدج نم 



نم بعصلا  ءزجلا  ىلإ  يتأن   ، نآلاو  . رتیب اي  معن   " . ةرملا
ةقبط تحت  نم   ، ىرت امك   ، ةراشإلا هذھ  نأل   . عوضوملا

". ضرألا ةرشق  تحت  ةرشابم  يھ  يتلا   ، وھوملا

. قدصم ریغ  نيارك  متمت  ؟ " تحت "

. ًاقفاوم هسأرب  رشيآ  اموأ 

 –" ينعي نأ  هنأش  نم  كلذ  نكل  "

هذھ لاسرإب  موقي  يذلا  ناك  نم  ًانئاك   . طبضلاب "
ىرخأ ةھج  نإ  لب   . كانھ نحن  اھعضن  مل  اننإف  ةراشإلا – 

". كلذ تلعف  يتلا  يھ 



20

لواحي ًانكاس  نيارك  سلج   . ةئداھ ةطحملا  تدب  ةظحلل 
رشيآ تاملك  تناك  امنیب   ، هعمس ام  َّلك  بعوتسي  نأ 

. هلخاد يف  لمتعت 

. ةبحمب رشيآ  هل  لاق  " ، رتیب اي   ، ٍّورتو ریكفت  ةقیقد  ذخ  "
اذھ لوح  كرارق  َّرِقُت  نأ  نآلا  كیلع  بعص  وھ  مك  فرعأ  "

". عوضوملا

نيارك باجأ  " ، ًائیش قِّدصأ  يننأ  نم  ًاقثاو  تسل  "
ام أطخ  دوجو  مدع  نم  دكأتم  تنأ  لھ   " . رمألا ةياھن  يف 

؟" ةياورلا هذھ  يف 

كلتمي ال  يرشبلا  سنجلاف   . أطخ ِّيأل  دوجو  "ال 
ةرشق تحت  ةیكیناكیم  ةادأ  عرز  ىلع  ةرداقلا  ایجولونكتلا 

هذھ لثم  ِّثب  ىلع  ةرداق  ةادأ  عرز  نع  كیھان   ، ضرألا
يف ثدحي  يذلا  يعیبطلا  رییغتلا  ببسبو   . ةراشإلا
ضرألا هجو  ىلع  تُّصنتلا  ةزھجأ  نإف   ، وھوملا ةقبط 
مدقتلا نم  ةیفاك  ةجرد  ىلع  يھ  الو   ، ةساَّسح تسیل 

نم عاونألا  ضعب  طقتلت  نأ  عیطتست  يكل  يجولونكتلا 
نكلو  . ضرألا هذھ  ةرشق  تحت  نم  ةرداصلا  تاجوملا 
نإف  ، يسلطألا طیحملا  رعق  يف  دیحلا  اذھ  دوجو  ببسب 

. عقاوملا هذھ  لثم  ةلحض ف  نوكتام  ةداع  وھوملا  ةقبط 



رابآلا تايرفح  هتغلب  يذلا  قمعلا  ىلإ  ًافاضم  كلذ  لك 
هذھ ّنأ  عقاولاو  ؛  غنیك مروتس  ةصنم  ىلإ  ةدئاعلا 

ةراشإلا هذھ  فاشتكا  ىلإ  تداق  دق   ، ةعمتجم لماوعلا 
". ةیضَرع ةقيرطب 

". كمالك عبات   " . هدعقم يف  هتسلج  نم  نيارك  لَّدع 

دعب راص  دق  رشابملا  ةموكحلا  فدھ  نإف   ، عبطلابو
يذلا ردصملا  ىلإ  لوصولا  ىتح  رفحلا  ىلإ  هجتي  كلذ 

نم دكأتلا  لجأ  نم  كلذو   ، ةراشإلا هذھ  هنم  ثعبنت 
متیل تقولا  ضعب  رمألا  ىضتقا  دقل   . ردصملا اذھ  ةیھام 

؛ عورشملا اذھ   ، مئاعد عفرو   ، ءاشنإو  ، ءانب نم  ءاھتنالا 
يف اھبیكرت  مامتإو   ، ةمزاللا تادعملاب  هزیھجت  لامكإل  امك 
رومألا لعجي  هنإف  هیف  لمعن  يذلا  قمعلا  امأ   . اھعضاوم

يف تینب  دق  تناك  ةأشنملا  هذھف   . ةبوعصلا ةياغ  يف 
يف ةَّدعم  نكت  مل  اھنأ  امك  ًادج  ةفلتخم  تاياغل  لصألا 
نمو  . قامعألا هذھ  براقي  ناكم  يأ  يف  لمعلل  ساسألا 
ةبقلا هذھب  اھتطاحإ  ىلإ  ةرورضلا  تأشن  كلذ  لجأ 

". ةیقاولا

، تاریضحتلا كلت  اھتقرغتسا  يتلا  ةدملا  يھ  ام  "
؟" طبضلاب

". ًارھش نورشع  "

لارنج ةكرش  نإ   " . ًالھذنم نيارك  لاق  ؟ " طقف "
ةرایسل ًایلصأ  ًاجذومن  مِّمصت  نأ  ىتح  عیطتست  زروتوم ال 

". ًارھش نيرشع  ةلھم  يف  ةديدج 

يتلا ةیمھألا  ىدم  نع  ةركف  كیطعي  اذھ  َّلعل  "
، لاح ّيأ  يفو   . عورشملا اذھ  عم  ةموكحلا  اھب  ىطاعتت 
اَّمأ  ، ًابيرقت نيرھش  نم  رثكأ  ذنم  َّرمتسا  دق  ناك  رفحلا  نإف 



زراب مُّدقت  زارحإ  َّمت  دقو   . ّةینونج ةریتو  يھف  رفحلا  ةریتو 
تحت يسأر  يناوطسأ  رئب  رفح  مت  دقل   . لاجملا اذھ  يف 
ردصم هاجتا  يف  هقیمعت  عباتن  انلز  امو   . ةأشنملا

". ةراشإلا

دنع ةبئاذ  روخصلا  تسیلأ  ؟  ًانكمم كلذ  نوكي  فیكو  "
؟" قمعلا اذھ 

امك  ، ًایبسن ةقیقر  ناكملا  اذھ  يف  ةیضرألا  ةرشقلا  "
ةرارحلا امأ  ؛  ةضفخنم ضرألا  نطاب  ةرارح  تالدعم  نأ 

نأ نكمي  امم  ُّلقأ  يھف  يعاعشإلا  طاشنلا  نع  ةجتانلا 
. تاراقلا تحت  ةعقاولا  ةیضرألا  ةرشقلا  دنع  هیلع  نوكت 
، ةیحطسلا تاجوملاو  قمعلا  تاجوم  تاءارق  نأ  امك 
ال دق  انتحت  ةّيرجحلا  ةرشقلا  ةكامس  نأ  ىلإ  ریشت 

ريدقتلا اذھ  ىقبي   ، عبطلابو تارتمولیك  ةثالث  زواجتت 
". ًایبسن ًاريدقت 

رثكأ ریسفت  ةمث  نوكي  نأ  بجي   " . هسأرب نيارك  َّزھ 
اذھ نم   ، مھسفنأ ضرألا  ناكسب  ةقالع  رثكأو   ، ةیقطنم
وأ  ، ينیص امبر  وأ   ، ًالثم ٍّيسور  زاھج  دوجوك   . ریسفتلا
نم ًائیش  تملعت  دق  ُتنك  نإف   . ثودحلا ةیعیبط  ةرھاظ 
اننأ وھف   ، تاطیحملا ایجولویج  لوح  يعماجلا  ررقملا 
ادع  ، صاخلا انبكوك  بیكرت  نع  ةحیحش  ةفرعم  فرعن 

". ةیجراخلا هترشق  نم  ةقبط  ِّقرأ  نع 

يننأ امك   . نیینیص الو  سور  ةلأسم  ةلأسملا  تسیل  "
عم مءالتت  نأ  اھنكمي  ةریثك ال  ءایشأ  ةمث  نوكت  نأ  ىشخأ 

ماطترالا ةيرظنك   ، ةيدایتعا ةیعیبط  ةرھاظ  دوجو  ةركف 
ام ٌءيش  َرمطُي  يكل  يغبني   ، ةيداعلا فورظلا  يفف   . ًالثم
ءرملا عقوتي  نأ   ، ضرألا حطس  تحت  قمعلا  اذھ  دنع 
قمع يف  ءىفاكي  ام  وھو  ام -  يجولویج  بارطضا  دوجو 



يف نكل   . ضرألاب كزین  ماطترا  اھثدحأ  ةرفح  دوجو   ، رحبلا
ذوذش قوف  ةدوجوملا  بیسرتلا  تاقبط  نإف   ، ةلاحلا هذھ 
جیسنل ًامامت  ةقباطم  ةقیقحلا  يف  نوكت  داكت  ةرشقلا 

ةرفح رفحب  موقي  لفط  يف  ِرّكف   . اھب ةطیحملا  ةقطنملا 
دیعي مث   ، ةفدص اھلخاد  يف  يمریف   ، ءىطاشلا ىلع 
اھنكمي ةیضرأ  ةرھاظ  نم  كلانھ  سیل   . هناكم ىلإ  لمرلا 

". كلذل ًاریسفت  مِّدقت  نأ 

. نيارك لاق  " ، ریسفت ةمث  نوكي  نأ  بجي  نكل  "

. كلذ فلخ  عقي  حیحصلا  ریسفتلا  نأ  دقتعأ  ينإ   . الك "
ٍدي عنص  نم  يھ  يتلا  ءایشألا  ضعب  نإ   ، ملعت امكف 
راشأ انھو  " . عقوملا نم  تصلختسا  دق  تناك  ةيرشب 

. ربتخملا ءادر  يدتري  يذلا  تماصلا  لجرلا  ىلإ  رشيآ 
حتف مث   ، عكرو  ، دعبألا رادجلا  هاجتا  يف  لجرلا  ىشم 
اھفوج نم  جرختسا   . كانھ ةاقلم  تناك  ةیكیتسالب  ةبیقح 

. رشيآ ىلإ  هملسو   ، ضھن مث   ، ام ًائیش 

لكش نع  ةرابع  ءيشلا  اذھ  ناك   . لوضفب نيارك  رظن 
يف رشيآ  رظن   . يندعملا ءاطغلا  نم  عونب  فَّلغم   ، بَّعكم

. تارظنلا تقالتف  هھاجتا 

ةبتع لوخد  نع   ، رتیب اي  كل  هُتلق  ام  رُكذتأ  : " لاق
همدقو  ، بعكملا نع  ءاطغلا  قفرب  بحس  مث  ؟ " ةديدج

. نيارك ىلإ 

قئارلا كیتسالبلا  نم  ًاعونصمو  فوجأ  بعكملا  ناك 
ةمث ناكو   . ناقتإب ةموتخم  ِّفاوحلا  ُّلك  تناكو   . فافشلا
دي نم  بعكملا  نيارك  لوانت   . بعكملا لخاد  يف  ام  ءيش 
قھش مث   ، هرظن نم  ةبيرق  ةفاسم  ىلإ  هبَّرقو   ، رشيآ

. هتشھد طرف  نم  ةیلاع  ةقھش 



مسج ةمث  ناك   ، ًامامت بعكملا  ءاضف  زكرم  يفف 
مجح زواجتي  مسجلا  كلذ  مجح  نكي  ملو   . فوطي ریغص 
ديدش ًادج  عیفر  ءوض  هنم  ثعبني  ناكو   . ونیمودلا ةعطق 
ءاطعإ لیحتسملا  نم  ناك   . ةرجحلا فقس  وحن  ضایبلا 
سوق ىلإ  برقأ  وھ  لب   ، ًادَّدحم ًادحاو  ًانول  هسفن  مسجلا 
يتلا ةجھوتملاو  ةئلألتملا  ناولألا  نم  طیلخ  هل  ٍحزق 

ادع  ، ةَّیفرقو  ، ةَّیلینو  ، ةیجسفنبو ةیبھذ  ةمزح  يف  رھظت 
، لبق نم  نيارك  اھروصتي  مل   ، ىرخأ ةریثك  ناولأ  نع 

ناولألا هذھ   . رُّیغتلاو لُّدبتلا  نم  ةمئاد  ةلاح  يف  اھلكو 
يف عفترتو   ، مسجلا اذھ  قمع  نم   ، ودبي امبسح   ، قثبنت
اذھ نأ  ول  امك   ، هزكرم ةطقن  میمص  نم  جراخلا  هاجتا 
ةنیفد ةبيرغ  رانب  لعتشيو  جَّھوتي  ریغصلا  مسجلا 

. ةیلخاد

عیمج ىلإ  ریغصلا  يكیتسالبلا  قودنصلا  بیلقتب  أدب 
. هطسو يف  وھ  يذلا  مسجلا  اذھ  ىلإ  ًاقِّدحم   ، تاھجلا

هزكرم ًادبأ  قرافي  ناك ال  مسجلا  نإف   ، هبیلقتب ماق  امفیكو 
صحفي أدب   . بَّعكملا ءاضف  نم  ًامامت  طسولا  ةطقن  يف 

، ةَّیفخ كالسأ  نع  ًاشتفم   ، هسفن بعكملا  مسج  ةيانعب 
ًاطیسب ًابعكم  ادب  هنكل   . ةھَّومم سیطنغم  ةعطق  نع  وأ 
ةعدخ يأ  هیف  نكي  ملو   ، فافشلا قئارلا  كیتسالبلا  نم 

. ةلیح وأ 

مسجلا حجرأتف   . فنعب مث   ، فطلب ًالوأ  بَّعكملا  َّزھ 
، تحت ىلإ  مث  قوف  ىلإ  ًالیلق  هطسو  يف  يذلا  جّھوتملا 
يف ةحارتسالل  دوعي  نأ  ثبلي  ، ال  اذكھ هجلاع  املك  ناكو 
عباتي يكل   ، طبضلاب بعكملا  ءاضف  نم  طسولا  ةطقن 
ىقبي ضیبألا  هئوض  دومع  امیف   ، ءودھب كانھ  هوفط 

. ةرجحلا فقس  وحن  ًاھجتم 

مسجلا يف  ةبيرق  ةفاسم  نم  قيدحتلا  ىلإ  داع 



. ةشھدلا طرف  نم  رغاف  مفب   ، بعكملا طسو  ُّلتحي  يذلا 
ةعطق مجح  غلبي  يذلا  ءيشلا  اذھ  َّفاوح  نأ  ظحالو 

. تابثلاو حوضولا  ةديدش  ةقیقحلا  ىف  نكت  مل   ، ونیمودلا
ودغت كلذ  دنعو   ، ًافیعض ًاضبن  ضبني  هنأكو  مسجلا  ادب  دقل 
رمألا ادب  دقل   . ديدج نم  نیلت  نأ  ثبلت  مث ال   ، ةداح هُّفاوح 

. رمتسم ضیف  يف  امھ  هلكشو :  ، مسجلا اذھ  ةلتك  نأكو 

كانھ فقي  رشيآ  امنیب   ، بعكملا نع  هرظن  عفر 
هیلإ داعأ   ، ًادج ٍریصق  دُّدرت  دعبو   . ةدودمم هديو   ، ًامستبم
ءاملعلا ریبك  ماق   . هرمأ نم  ٍضضم  ىلع  بعكملا  نيارك 

هملس مث   ، ءاطغلا لخاد  هعضوم  ىلإ  بعكملا  ةداعإب 
. ةیكیتسالبلا ةبیقحلا  ىلإ  هدیعي  يكل  هدعاسم  ىلإ 

وھ ام   " . هینیعب ضموي  وھو  هدعقم  يف  نيارك  عجارت 
. ةھینھ دعب  لءاست  ؟ " ءامسلا قحب  مسجلا  اذھ 

". هنم يقیقحلا  ضرغلا  وھ  ام  طبضلاب  يردن  "ال 

؟" عونصم وھ  َممو  "

". ًاضيأ ٌلوھجم  رمأ  اذھ  "

ةلكشملا ببس  وھ  نوكي  لھ  ؟  ریطخ وھ  لھ  "
؟" انھ ةیّشفتملا 

انعیمج لب   . عبطلاب  ، ًاضيأ رمألا  اذھ  نع  ُتلءاست  دقل  "
". ىذألا ميدع  ودبي  هنإ  ، ال : نكلو  . كلذ انلعف 

؟" كلذ نم  دكأتم  تنأ  لھو  "

فدھت اھئارجإب  انمق  يتلا  ىلوألا  تارابتخالا  تناك  "
ادع تاعاعشإ  َّيأ  فذقي  مسجلا  اذھ  ناك  اذإ  ام  ةفرعمل 
دقو  . ًامامت لماخ  هنأ  ادب  لب   ، كلذك نكي  مل  هنكل   . ءوضلا
امأ  . كلذ دكؤت  يكل  ةقحاللا  صوحفلا  عیمج  تءاج 



بعكملا طسو  يف  هعضو  ىلإ  يب  ادح  يذلا  ببسلا 
لماعتلا ةبوعص  ىلإ  دئاع  وھف   ، فافشلا يكیتسالبلا 
هسفنل دجي   ، ماودلا ىلع  وھف   . ةقيرطلا هذھ  ریغب  هعم 

". ًامامت هِّوج  يف  فوطي  يذلا  ِزّیحلا  طسو  يف  ًاناكم 

؟" هیلع مترثع  دق  متنك  نيأو  "

رفحلا ةیلمع  ءانثأ  انتاقالمل  هئابخ  نم  جرخ  دقل  "
هلاثمأ نم  ىرخأ  ةنيزد  يلاوح  بناج  ىلإ   . رئبلل ةيراجلا 
امدنع انتمھم  تناك   " . ًالیلق رشيآ  تكس  " . نآلا ىتح 
ةنكمم ةعرس  ىصقأب  رفحلا  ًامامت : ةحضاو  رفحلا  انأدتبا 

. ةراشإلا ردصم  هاجتا  يف   ، ةمالسلا طورش  دودح  نمض 
انأدب امدنع  نكلو   . ةیكیتسالبلا ةبیقحلا  ىلإ  راشأ 

". ًادیقعت رثكأ  رومألا  تراص   ، ءایشألا هذھ  لثم  فاشتكاب 

ٍسمھ يف  ًاعباتم  نيارك  ةیحان  ىنحناو   ، ةیناث سلج 
اھتمیق نأ  ىتح  رتیب -  اي  ةمیق  تاذ  ءایشأ  اھنإ   " . يرمآت

ریغ ودبت  يھف   . اھسفن نع  هيدبت  يذلا  عابطنالا  قوفت 
انمق ام  ّلك  ىلع  ةعینم  اھنأ  امك   . فلتلا وأ  ریمدتلا  ةنكمم 
ضعب صتمت  يھف   . اھیف ّمكحتُم  تائیب  يف  هل  اھضيرعتب 

. اھریغ ًاعاونأ  سكعت  اھنكلو   ، عاعشإلاك  ، ررضلا عونأ 
ًاضيأ لمعت  نأ  نكمي  اھنإ  تفلم : رخآ  ءيش  ةمثو 

". تاِفّثكمك

؟" تايراطبلا لثم  ينعي   " . نيارك رَّرك  ؟ " تاِفّثكم "

. باجيإلاب رشيآ  أموأ 

؟" اھردصت يتلا  ةقاطلا  ُّمك  وھ  ام  "

عضن امدنع  نكل   . دعب اھاصقأ  سایق  عطتسن  مل  "
انسایق ةزھجأ  رثكأ  لعجت  اھنإف   ، اھیلع ةلصوم  ًاكالسأ 

". ًارارمحا جھوتت  ةوق 



؟" سایق ىصقأ  ناك  مكو  "

". طاو نویليرت  "

موقي ؟  مجحلا لیئضلا  ءيشلا  اذھ  لھ  ؟  اذام "
؟" ةقاطلا نم  طاو  اغیج  فلأ  لداعي  ام  نيزختب 

، ةرایس يف  ءيشلا  اذھ  لثم  عضت  نأ  كناكمإب  "
لفكت يتلا  ءابرھكلا  نم  اھتيافكب  اھديوزتب  موقیف 
فلأ ةئم  لداعي  ام  يأ   ، يلیغشتلا اھرمع  ةلیط  اھلیغشت 
بیج ىلإ  هدي  رشيآ  ّدم  " . ىرخأ ءایشأ  كانھو   . لیم
رمسأ ًافورظم  هنم  بحس  مث   ، ربتخملل دئاعلا  هفطعم 

. نيارك ىلإ  همَّلس 

تناك  . ةقرو هلخاد  نم  بحسو  فورظملا  نيارك  حتف 
يھو  ، رتویبموكلا ةشاش  نع  ةعوبطم  ةدام  نع  ةرابع 

 : ةیلاتلا ةریصقلا  ماقرألا  نم  ةعفد  نع  ةرابع 
0000011111001010110101011001110111000101
0110001100010100011010011000010000000000

0000011111001010110101011001110111000101
0110001100010100011010011000010000000000

0000011111001010110101011001110111000101
0110001100010100011010011000010000000000

. لأس ؟ " اذھ ام  "

؟ مسجلا نم  ثعبني  يذلا  ءوضلا  نم  عاعشلا  كاذ  "
هنإ  . ةعطقتم تاضبن  نع  ةرابع  هنكلو   ، ًالصاوتم سیل  هنإ 

تاضبنلا هذھو   . ةیناث لك  يف  نیيالملا  اھنم  لسري 
". ءيضتو ءىفطنت  يھف   ، ماظتنالا ةديدش 

". ماقرأ  . داحآو رافحأ  "



يذلا هتاذ  أدبملا  وھ  اذھو   . داقتعالا اذھ  ديؤأ  ينإ  "
بتكم يأ  قوف  رتویبموك  زاھج  لك  هساسأ  ىلع  لغتشي 
رماوألا قلطنت  هتاذ  أدبملا  اذھ  بسحو   . ایندلا هذھ  يف 

نم يساسأ  نوناق  هنإ   . انتغمدأ يف  تانوبصعلا  نم 
ةديدش نوكت  دق  ةریغصلا  ةلآلا  هذھ  نإ   . ةعیبطلا نیناوق 
لصاوتت نأ  عیطتست  ال  اذامل  نكل   ، لئاھ لكشب  دیقعتلا 

لوط لسالس  اھنإ   " . ةقرولا ىلع  رشيآ  رقن  ؟ " ًایمقر انعم 
هذھو  . ىرخأ دعب  ةرم   ، رركتت يھو   . ّتب اھنم 80  ةدحاولا 
يتلا ةلاسرلا  نم  يأ   ، ىرخألا ةلاسرلا  نم  رصقأ  ًایلعف 

مت يتلا  ةلاسرلا  يھو   ، وھوملا ةقبط  تحت  نم  لَسرُت 
". ةيادب اھفاشتكا 

اذھ نأ  دقتعت  كنأ  ينعي  اذھ   ، ىرخألا ةلاسرلا  لوقت  "
؟" ام ًائیش  انل  لوقي  نأ  لواحي  يئوضلا  ضیمولا 

". هزاغلأ َّكف  نسحُن  نأ  طرش  كلذ -  دقتعأ  ينإ   ، معن "

؟" اھب ظفتحأ  نأ  يل  لھ   " . ةقرولا نيارك  عفر 

". اھیلع ًادحأ  علطُت  نكل ال   ، ًانسح  " . رشيآ دَّدرت 

جرُد يف  اھعضوو   . فورظملا ىلإ  ةقرولا  نيارك  داعأ 
". ناسنإلا عنص  نم  يھ  يتلا  ءایشألا  هذھو  " . هبتكم

. تارفاخلا اھیمسن : ًانایحأو   ، تامالعلا اھوعدن : اننإ  "

؟" تارفاخ اھنومست  َملو  "

راظتنالا ةیعضو  يف  اھنأكو  ًابيرقت  ودبت  اھنأل  "
". ام ًائیش  انل  مَّدقت  يكل   ، نینسلا هذھ  ةلیط  ةبقارملاو 

هاجتا يف  نورفحت  متنأ   ، نذإ  " . ةظحلل نيارك  رَّكف 
؟" كلذ دعب  اذامو  ةراشإلا . ردصم 

". لیلق لكشب  ًادیقعت  ءایشألا  دادزتس  ًاضيأ  كلانھ  "



انمق  " . ةزیجو ةرتفل  ديدج  نم  مالكلا  نع  رشيآ  كسمأ 
دقو  .... رئبلا لخاد  يف  ةیتوص  قوف  تاّسجم  لازنإب 
لقح تحت  ام  ءيش  دوجو  ىلع  ًالیلد  تطقتلا 
ديدش مسج  نع  ةرابع  ناك   . ةيرشبلا تاعونصملا 
ردصم نم  قمعأ  ةفاسم  ىلع  رومطم  ةماخضلا 

". ةراشإلا

؟" وھ ماسجألا  نم  عون  ُّيأ  "

ًادج ـ ریبك  هنأ  فرعن  امك   ، يقلح لكش  هل  نأ  فرعن  "
". ًائیش فرعن  اننإف ال   ، كلذ نع  ادعو   . ًالایمأ ُّدتمي  دقو 

متّنوك دق  اونوكت  نأ  بجي  نكل   " . هسأر نيارك  َّزھ 
". تايرظنلا ضعب 

اذھ دوجو  ضرغ  نع  ةيرظن  اَّنَّوك  دق  اننأ  دصقت  "
رشيآ ادب  " . دیكأتلاب ؟  هلمع ةیھام  نعو   ، انھ مسجلا 
للحت دق  صخش  هنأ  رعشي  هنأك   ، ًالیلق رثكأ  هتیجس  ىلع 
تاشاقن دعب   " . اھلمحي ةملؤم  ةلیقث  ةقیقح  ءبع  نم 
نیيركسعلا نیبو  ءاملعلا  نیب  عامجإلا  نإف  ةضیفتسم 

هفَّلخ دق  ناك  ام  ًائیش  ةمث  نأ  ىلع  ىسر  دق  ناك  انھ 
امدنع هفاشتكاب  موقت  امیك  ةيرشبلل  انھ  هءارو  مھدحأ 

. ةیفاك ةجرد  ىلإ  ةمدقتم  ةیناسنإلا  هذھ  حبصت 

؟" ةيدھلا هبشي  ءيش  هنأ  ينعت  "

عیطتسي يذلا  نم   . اذكھ رمألا  يمست  نأ  عیطتست  "
يرشبلا سنجلا  ناك  يتلا  تافاشتكالا  يھ  ام  لوقلا 

تحنُم دق  تناك  يتلا  اھاوس  يھ  امو   ، اھنع ًالوؤسم 
لوقلا عیطتسي  يذلا  وھ  نمو  ؟  ىرخأب وأ  ةقيرطب  انیلإ 

؟ موجنلا ءارو  نم  انیلإ  تتأ  دق  ةيدھ  نكت  مل  رانلا  نإ  ًالثم 
ءانبل ةمزاللا  ةربخلا  نع  اذامو  ؟  ديدحلا نع  اذامو 



؟" تامارھألا

. ًاددرتم نيارك  ّررك  " ، موجنلا ءارو  نم  ةيدھ  "

. ةھلآلا نم  تءاج  دق  رانلا  نأب  نونمؤي  قيرغإلا  نإ  "
ناك امبرلو   . ةھباشم ریطاسأ  اھيدل  ىرخأ  بوعش  كانھو 
ةینقت انيدل  حبصي  امدنع  ؟  انھ طامنألا  هذھ  نم  طمن  ةمث 

ـ وھوملا  ةقبط  تحت  نم  ةرداص  ةراشإ  طاقتلال  ةیفاك 
لاسرإ عقوم  ىلإ  رفحن  نأ  عقاولا  يف  عیطتسن  امدنع 
نيزھاج انحبصأ  اننأ  ىلع  انیلإ  رظنُي  فوس  ةراشإلا - 

". مامألا ىلإ  ةیلاتلا  ةزفقلاب  مایقلل 

نوعباتت يذلا  رومطملا  مسجلا  اذھ  نإف   ، اذكھو "
ةعفان ایجولونكت  ىلع  يوتحي  وھ  لھ   ، هھاجتا يف  رفحلا 
ىلع نيرداق  نوكن  ةعفان  ایجولونكت  ؟  عون يأ  نم 

اھلامعتسا نسحن  يكل  نيزھاج  انرص  ىتم  اھفاشتكا 
؟" اھنم ةدافتسالاو 

عنص نم  تنكمت  يتلا  ایجولونكتلا  لثم   . طبضلاب "
يف نوكي  ءيش   . لیلق ذنم  اھیلع  كتعلطأ  يتلا  ةلآلا 

ًاطاوشأ مدقتلا  ىلع  ةیناسنإلا  ةدعاسم  هتعاطتسا 
". ةديدج ةزفقب  كلذ  دعب  موقت  يكل   ، ةدیعب ىرخأ 

. كلذ بعوتسي  نيارك  ناك  امنیب   ، تمصلا مَّیخ 

. رمألا ةياھن  يف  لأس  ؟ " ةلكشملا يھ  ام   ، نذإ "

. نیقابلا لثم  اذھ  لك  نم  ًادكأتم  تنك   ، ةيادبلا يف  "
نإ  ، ىرتأ  . اھتاذ ةجردلا  ىلإ  ًاقثاو  دعأ  مل  ًارخؤم  يننكل 
دقري ًاعئار  ًالیمج  ًائیش  ةمث  نأ  دقتعي  نأ  ديري  انھ  ٍدحاو  لك 
يعم نولمعي  نيذلا  ءاملعلاف   . لفسألا يف  كانھ 
ًامامت ةديدج  قافآب  نوملحيو   ، لؤافتلا يف  نوطرفم 
مھباعل بَّبصتیف  ةيرحبلا  تاوقلا  حابشأ  اَّمأ   . ةفرعملل



اھلامعتسا نكمي  ةینقت  ىلع  لوصحلا  ةیناكمإ  يف  ًاعمط 
نأ نم  نيدكأتم  نوكن  نأ  انل  نكمي  فیك  نكلو   . حالسك
هذھو ؟  كانھ ةدوجوم  لعفلاب  يھ  ةعئارلا  ءایشألا  هذھ 
زبخلا نم  تاتف  ىوس  تسیل  اھاندجو  يتلا  تارفاخلا 

نأ لبق  نكلو   . ًامعط مسدأو  اھنم  بیطأ  ءایشأب  ًاسایق 
عیطتسن نلف   ، اھزاغلأ ّكفو  تاراشإلا  ةمجرت  انل  ىنستت 
ةرومطملا ءایشألا  ةعیبط  يھ  ام  فرعن  نأ  ةقیقح 

". اھتحت

ثدح مث   " . ةیناث ةرم  هیبجاح  نع  قرعلا  رشيآ  حسم 
ءایشألا هذھ  نأ   ، رتیب اي   ، ماودلا ىلع  انضرتفا  دقل   . ام ٌرمأ 

. تاونسلا نیيالم  ذنم  كانھ  ةرومطم  يھ  امنإ   ، ةعَّنصملا
يھ رمطلا  ةیلمع  نأ  انفشتكا   ، طقف نیموي  ذنم  نكل 

ةنسلا 1400 ىلإ  دوعت  اھنأ  يأ   ، ًایبسن ةثيدح  ةیلمع 
ينعأو تادھاشم -  نأ  ُتنَّقیت  كلذ  دنع   . ةيدالیم

نم ًاءزج  نوكت  دق  رمطلا  ةیلمع  نع  ةینایع -  تادھاشم 
ثحاب لاسرإب  تمق  اذكھو   . ةنَّودملا خيراتلا  تالجس 
ةرايزب موقي   ، ةقطنملا يف  قئاثولا  هذھ  لثم  نع  ىرحتي 
نكمي  ، رخآ ناكم  ّيأو  تاعماجلاو -   ، ةريدألاو  ، تابتكملا

لثم ىلع  نایع  دوھش  نع  ثدحتت  تالجس  هیف  دجوي  نأ 
عقي ميدق  ريد  ةمث   ، دلوو ميرغ  ةعلق  يفو   . ةثداحلا هذھ 
اذھ نم  ةقیثو  اندجو  كانھو   ، هدنلتكسا ءىطاش  دنع 
اھنكل  " . ءادوس ةمامغ  رشيآ  هجو  ىلع  تربع  انھ  " . عونلا
". ةِرّیحمو  ، ةبعرمو  ، ةقلقم ةياور  ىلع  يوتحت  ةقیثو 

مترثع يتلا  ةياورلا  هذھ  نأ  نم  دكأتم  تنأ  لھو  "
" .. ينعأ  . تاذلاب يقیقحلا  رمطلا  اذھ  فصت  اھیلع 

". ًامامت دكأتلل  ةقيرط  نم  كانھ  سیل  "

؟" اھتءارق عیطتسأ  لھ  "



يھ ةلأسملا  نكل   . اھنع ةخسن  كیطعأ  فوس  "
ةثداح فصوب  موقت  ًالعف  اھنأ  ضارتفا  ىلع  ةیلاتلا :

نم ًابيرقت  يھ  نایعلا  دھاشلا  اذھ  ةياور  نإف   ، رمطلا
دعبأ ىلإ  ثُّيرتلاب  ریشت  ةلاسر  اھئاطعإ  يف  حوضولا 

". اھلیختأ نأ  يل  نكمي  يتلا  دودحلا 

كنأو ًاصوصخ   . ًامامت يقطنم  اذھ   " . هیفتك نيارك  َّزھ 
". ةیمقرلا ةراشإلا  زومر  َّكفت  نأ  دعب  عطتست  مل 

مامألا ىلإ  نيرباثم  اولاز  ام  ةيرحبلا  لاجر  نأ  الإ  "
هجاوتأ مل  يننإ   . ىرخأل ةظحل  نم  ديازتت  ةعرسب 

. ةلاسملا هذھ  لوح  ناترابس  لاریمدألا  عم  ًّایصخش 
تامولعملا برستت  نأ  وھ  لجرلا  اذھ  هاشخي  ام  أوسأو 

ديري وھف  كلذل   . ىرخأ لود  ىلإ  هفاشتكاب  انمق  اَّمع 
فشكلاو  ، هقارتخاو  ، رومطملا مسجلا  ىلإ  لوصولا 

دق امم  تاِنّیع  ذخؤت  نأو   ، نكمم تقو  عرسأ  يف   ، هیلع
اھلیلحتب مایقلا  لجأ  نم   ، هلخاد يف  هیلع  رثعُي 

". اھتساردو

فَّنصملا عاطقلا  جراخ  يف  مھ  نمم  ُدحأ  ملعي  لھ  "
؟" رومألا هذھ  نع  ًائیش 

تاعاشإلا نكل   . نوملعي نيذلا  مھ  طقف  نولیلقلا  "
ةلأسم ىدعتي  رمألا  نأ  نودقتعي  ةیبلاغلاو   ، يرست

ةئیج ةفرغلا  عرذي  أدبو  رشيآ  ضھن   ، ةأجف " . ستنالتألا
رذحلل رخآ  ببس  ةمث  نإ   ، لاح لك  ىلعو   " . ًاباھذو

نم ةنوكم  ةیضرألا  ةرشقلا  نأ  فرعن  نحنف   . سارتحالاو
، ةيدعاقلا ةقبطلاو   ، ةیبوسرلا ةقبطلا  تاقبط -  ثالث 

نیتقبطلا قارتخاب  انمق  دقل   . ةیطیحملا ةقبطلاو 
ةثلاثلا ةقبطلا  قمع  ىلإ  ًابيرقت  انلصو  دقو   ، نیّتيولعلا

ةقبط دجوت  ةقبطلا  هذھ  تحت   . ةقیمعلا ىلفسلا 



ىلعو  ، ةقیقح فرعي  دحأ  ال  نأ  يھ  ةلأسملاو   . وھوملا
رمألا وھ  ام  وأ   ، هذھ وھوملا  ةقبط  يھ  ام   ، دیكأتلا هجو 
انیلع نإ   . اھیلإ لوصولاب  موقن  امدنع  ثدحي  فوس  يذلا 
ُتعفر امَّلك  نكل   . رذحلا نم  ریثكلاب  انلمع  يف  مدقتن  نأ 

. ءاملعلا رود  شیمھت  ديازت   ، ةعرسلا ىلع  ًاجتحم  يتوص 

. ةيركسعلا تاوقلا  نم  ديزملا  نآلا  ةأشنملا  ىلإ  لصيو 
دقف  ، طقف ةيرحبلا  تاوقلا  ىلع  ًارصتقم  رمألا  دعي  ملو 
دنع دوسلا  داصحلا  ةھلآب  هبشأ  مھ  ٌدونج  اندنع  تاب 

". ًاعور مھنم  ُّدشأ  مھ  لب   ، نامورلا

. نيارك لاق  ؟ " سیلوروك لاثمأ  نم  ٌسانأ  "

ىلع ةرباع  ةيوفع  ةرظن  تَّرم   ، مسالا اذھ  ركذ  دنع 
فوسو  ، مھمادقتساب ماق  نم  وھ  سیلوروك   " . رشيآ هجو 

ام نإف   ، لاح ِّيأ  يفو   . ةرشابم هترمإ  تحت  نونوكي 
ةعرسلا هجو  ىلع  ناترابس  موقي  نأ  وھ   ، هاشخأ
لكشب  ، ةیلمعلا هذھ  ةدایق  يف  ةطلسلاب  راثئتسالاب 
عفترا اذإو   . هل ةدناسملا  ةوقلا  سیلوروك  هیف  نوكي 

نم ىفعأ  دق  يننإف   ، ًایلاع كلذ  ىلع  ضارتعالاب  يتوص 
نع رشيآ  فقوت  " . ةطحملا نم  يدرط  متيو   ، يبصنم
نأ نم  َّدب  ، ال  كلن دنعو   " . نيارك هاجتا  يف  اقِّدحم  يشملا 

". يناكم تنأ  ُّلحت 

؟" انأ  " ، رشيآ ىلإ  ةرظنلا  نيارك  َّدر 
ةعبت يقلأ  نأ  ةرم  درأ  مل   . رتیب اي  ًادج  فسآ  يننإ  "
تنك  . ًاضيأ ةیلوؤسملا  هذھ  ةعبت  وأ   ، كیلع ةفرعملا  هذھ 
نم نكمتت  نأو   ، ةعرسب ةیبطلا  ةلكشملا  َّلحُت  نأ  لمآ 
اننأ دقتعت  لازت  ال  تنأ  امیف  حطسلا  ىلإ  ةبيرقلا  ةدوعلا 

ةداھشلا ىلع  انروثع  عم  نكل   . ستنالتألا ىلع  انرثع  دق 
كولسلا ةریتو  دايدزا  رابتعالا  نیعب  ًاذخأو   ، ةبوتكملا



، ًانسح  ... ناترابس تافرصت  ىلع  رھظي  يذلا  يناودعلا 
". يدل ًارفوتم  ىقبي  يذلا  دیحولا  رایخلا  تنأ  كنإف 

ةریبك ةفزاجم  ذخأت  كنإ  مث  ؟  تاذلاب انأ  َمل  نكلو  "
". َّيلإ تامولعملا  هذھب  ءالدإلاب  كمایقب 

؟ ركذتأ  ، يتابجاوب تمق  دقل   " . للم يف  رشيآ  مستبا 
نم بعرلا  وديدش  مھو   . ءاملعلا نم  مھ  يتعامج  نإ 
نم اونكمتي  يكل  سیلوروك  لاثمأ  نم  صاخشأ 
ام ضارمأ  ةجلاعمل  ًالھؤم  تسلف  تنأ  امأ   . يتدعاسم
ىلع ًاضيأ  تمدخ  دق  كنإ  لب   ، بسحف ءاملا  حطس  تحت 

. تامولعم ءاصقتسا  ةمھمب  موقت  سسجت  ةصاوغ  رھظ 
: ةأشنملا هذھ  هیلإ  لوؤتس  ام  وھ  اذھ  نأ  هاشخأ  ام  نإو 

". ًاضيأ كلذ  نم  رثكأ  امبرو   ، ةیئاصقتسا ةمھم 

؟" كلذب دصقت  اذام  "

ال  . وھوملا نم  رثكأ  نوبرتقي  موي  لك  مھنأ  ينعأ  "
يغبني  ، رخآب وأ  لكشبو   ، كلذ نم  رثكأ  راظتنالا  عیطتسأ 
ةراَّفح لصت  نأ  لبق  ـ  انتحت  دجوي  اذام  فرعن  نأ  انیلع 

". هیلإ ناترابس 

نوكأ فوس  يننأ  نیقیلا  ديدش  كلعجي  ىذلا  ام  "
يركسع انأف  ؟  كاوس بناج  ىلإ  ال  كبناج  ىلإ  ًازاحنم 
لاریمدألا نیبو  ينیب  قافو  عقي  دقو   . تلق امك   ، قباس

". ناترابس

ال  . َّيلإ ِغصإ   ، نآلاو  . تنأ سیل  ال،   " . هسأر رشيآ  َّزھ 
ٍّيأل هتعمس  يذلا  مالكلا  اذھ  لك  نم  ةملك  َّيأ  ركذت 
اذھ نم  ءيش  ُّيأ  نوكي  نل  امبرو   " . ًالیلق دَّدرت  " . ناك
كف ىلع  ةمئاقلا  انتالیلحت  نم  يھتنن  دقف   . ًايرورض
كل هتلق  ام  لكو   ، دغ دعب  وأ   ، ًادغ تارفاخلا  هذھ  ةرفیش 



ىلإ أموأ  " . ةیلمع ةیمھأ  يذ  ریغ  ًالدج  ودغي  فوس  نآلا 
مل يذلا  لجرلا  كلذ   ، ةلدألا ةنازخ  برق  فقاولا  لجرلا 
نوج وھ  اذھ   " . شاقنلا اذھ  ةدم  ةلیط  ةدحاو  ةملك  لقي 
ًاراھن ًالیل  لمعي  وھو   ، ةرفیشلا لیلحت  يف  ملاع   ، سيرام

 –" هلعفت نأ  كديرأ  ام   ، نآلاو  . ةلأسملا هذھ  ىلع 

. بابلا ىلع  ةنشخ  ةقرط  تعمُس   ، ةظحللا هذھ  دنع 
. ًاراركتو ًارارم  عرقلا  رركت  دقو 

هناكم يف  ءاملعلا  ریبك  دمجت   . رشيآ ةیحان  نيارك  رظن 
نم ىطعأ  مث   . ةأجف ًابحاش  هھجو  ادغو  يسركلا  بناجب 

. ةفینع ةَّزھ  هسأر 

اي  " . ًارارصإ رثكأو   ، ةفینع  ، بابلا ىلع  ىرخأ  ةقرط 
. رمملا نم  تآ  قیمع  توص  ىَّود  نيارك "! روتكد 

. بابلا ةیحان  نيارك  رادتسا 

. ّحلم ضیفخ  توصب  رشيآ  لاق  رظتنا "! "

ناكو  . حتف دق  بابلا  ناك   ، ةظحللا هذھ  يف  نكل 
هتروص ةیفلخ  ىلعو   ، هدنع فقي  ناترابس  لاریمدألا 
هفلخو  ، ءارمح رورم  ةقاطب  هدي  يفو   ، رمملا ءوض  رشتنا 
قدانب مھيديأبو  نیحلسملا  ةراحبلا  دونج  نم  طھر 
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ریباعت تناكو   ، رشيآو نيارك  نیب  هرظن  ناترابس  لَّقن 
. ةفرغلا لخاد  ىلإ  فلد  مث   . ةءورقم ریغ  هھجو 

. لأس ؟ " ءيش نع  مكُتعطاق  لھ  "

، رشيآ وحن  نيارك  رظن   . ٌلیقث ٌتمص  ةفرغلا  ىلع  نار 
نیب ةأجف  عقو  يذلا  لھاذلا  لازغلا  ةرظن  هیلع  تدب  يذلا 

. نيرھاب نیئوض 

رادتسا  ، ًاباوج ناترابس  لاریمدألا  َّقلتي  مل  امدنعو 
وھو لاق  " ، ةفرغلا جراخ  ىلإ  هوذخ   " . ةيرحبلا دونج  وحن 

. نيارك ىلإ  ریشي 

ىلإ هتیقدنب  ةھَّوف  نم  ةراشإب  دونجلا  دحأ  راشأ 
. ٍملأب هقير  نيارك  علتبا   . بابلا وحن  همامأ  مدقتلل  نيارك 

اھَّلحم َّلحیل   ، ةیضاملا قئاقدلا  بئاجع  نآلا  ترخبت  دقل 
. ةناھإلاو فعضلاب  میلألا  روعشلا 

قلغأ  . نالذخلاب رعشي  وھو  رمملا  ىلإ  ىشم 
. هءارو هلافقإ  مكحأ  مث   ، ةفرغلا باب  ناترابس 

ىلإ ٌّيدنج  فقو  امیف   ، رمملا يف  ًارِظتنم  نيارك  ِثبل 
هُبلق امیف   ، ًافاج هُمف  ناك   . ٍتمص يف  هیبناج  نم  ٍّلك 
نم برستت  ةیلاعلا  تاوصألا  تأدب   . هردص يف  ضكارتي 



نأ عطتسي  مل  هنكل   ، ٍهابتنا ِّلكب  ىغصأ   . بابلا لالخ 
ام يردي  نكي  مل  ؟  ثُدحي يذلا  ام   . ًةدحاو ًةملك  يلجتسي 
ىلع مأ   ، هسفن ىلع  ًاقلق  ُّدشأ  نوكي  نأ  هیلع  ناك  اذإ 

. ةفرغلا لخاد  لاز  ام  يذلا  زوجعلا  لجرلا 

هنم جرخو   ، بابلا حتفنا  مث   . ٍةبیھر قئاقد  سمخ  تَّرم 
"، روتكد اي  انعم  َلاعت   " . ًاِقلمحم نيارك  ىلإ  رظن   . ناترابس

. هل لاق 

؟" نوبھاذ نحن  نيأ  ىلإو  "

عاِبّتاب َتیفتكا  ول  كیلع  لھسألا  نم  نوكیس  "
. بَضتقملا باوجلا  وھ  اذھ  ناك  " . رماوألا

هُعبتت تناك  ثیح   ، هئارو ىلإ  نيارك  تارظن  تبھذ 
يف ىشم   . نیيدنجلا نم  ٍّلك  دي  يف  ٌةعوفرم  ٌةیقدنب 

. هرثإ يف  نايدنجلا  ىشم  امیف   ، ناترابس ءارو  رمملا 
اذھ يف  قيدحتلل  اوأَّكلت  نيرباعلا  نیینقتلا  نم  ٌلیلق 
مث  . ديدج نم  نيارك  لاق  ؟ـ " نيأ  ىلإ   " . ریغصلا بكوملا 

ةوجفلا لعجب  ًالیفك  ناك   ، نآلا هلوقي  دق  ام  ُّلك   . فقوت
ىلع ءيش  ال   .. ًائیش لوقي  َّالأ  هل  لضفألا  نمو   . مظاعتت

. كلذ لعفي  نأ   ، ًالِعف  ، هیلع نوكي  نأ  ىلإ   ، قالطإلا

هفرعي ام  ىدم  ام   . تیقب ةتماصلا  ةلئسألا  نكل 
ناودبي امھنأ  َّكش  ؟ ال  رشيآ هل  هلاق  دق  يذلا  ام  ؟  ناترابس

يف نوعمتجي  نورمآتم  دودحلا : دعبأ  ىلإ  نابنذم 
... ءافخلا

ًةرسح دَّھنت   . ةيركسع ٌةَّیلمع  ةقیقحلا  يف  هذھ  تناك 
. طفنلا ةَّصنم  دنع  اھعَّقو  دق  ناك  يتلا  تادُّھعتلا  ببسب 
دق ناك  يتلا  ةیصخشلا  قوقحلا  يھ  ملعي  هدحو  هللاو 
هنأ  ، ٍةملؤم ٍةدعرب   ، ِهلاب يف  َرطخ   . اھنع لزانتلاب  عَّقو 



نود نم  هنإف   ، ٍءيش َّلك  ملعي  ناترابس ال  ناك  نإو  ىتح 
، حجرألا ىلعو  تاینقتلاو -   ، لئاسولا كلمي   ، ٍّكش

. هتفرعم ديري  ام  ةفرعمو  صالختسال  ًاضيأ -  قوقحلا 

نع ًاناكم  امھل  نايدنجلا  ذخَّتا   . دعصملا مامأ  اوفقوت 
لالخو  . ِّرزلا ىلع  ناترابس  طغض  امنیب  هیبناج  نم  لك 

هیلإ ناترابس  لخدف   ، دعصِملا اتفرد  تحتفنا   ، ٍتاظحل
مث  . لخادلا ىلإ  نيارك  دایتقاب  نیسراحلا  مایق  ًارظتنم 
عقت ةقبط  يھو   ، ةعباسلا ةقبطلا  ىلإ  دئاعلا  َّرزلا  طغض 

. ةأشنملا يف  ةفَّنصملا  ریغ  تاقبطلا  لفسأ  يف 

دق ؟  لیلق ذنم  هیلإ  هب  ىضفأ  دق  رشيآ  ناك  يذلا  ام 
ىلع ةرمإلا  لماكب  راثئتسإلا  ىلع  ًابيرق  ناترابس  مدقُي 
دھاج هدنسو . هفیلح  سیلوروك  نوكي  امنیب   ، ةیلمعلا
ٍرھظم ىلع  ءاقبإلل   ، ًایعیبط هسُّفنت  ىلع  ءاقبإلل  نيارك 

. ٍءىداھ

. ةعباسلا ةقبطلا  ىلع  هُباب  حتفناو   ، ُدعصِملا فَّقوت 
ِّيأ نم  ولخي  ٍباب  ىلإ  قيرطلا  مھل  ًاذخَّتم  ناترابس  جرخ 

، ءارمحلا هرورم  تقاطبب  ًانیعتسم  هِحتفب  ماق   . ٍةراشإ
. هیبناج نم  هل  نامزالم  نالازي  نايدنجلا ال  ناك  امنیب 

نع ةیلاخو   ، ًةریغص بابلا  فلخ  ةعقاولا  ةفرغلا  تناك 
بناجلا ىلإ  نییسرك  عم  ةلیطتسم  ٍةلواط  ادع  ام   ، ثاثألا
ناریبك ناحابصم  ةمث  ناك  نییسركلا  َفْلخ   . اھنم بيرقلا 
ٍةدعاق دنتست  ةلیصبو   ، ةلقتسم ٌةَماعد  امھنم  ٍّلكل 
نیئوضلا الك  ناكو   . ءوضلل ٍةسكاعو  ٍةعمال  ةیندعم 

سأر ىوتسم  دنع  ًابيرقت  ُعقت  ٍةعقب  ىلع  نیطَّلسم 
نأ رعش   ، نیئوضلا نيذھ  نيارك  ىأر  امدنع   . ناسنإلا

هفِواخم أوسأ  َّنإ   . ربكأ ٍةعرسب  هردص  يف  ودعي  أدب  هبلق 
. نآلا تققحت  دق 



لاق " ، نيارك روتكد  اي  ِّيصقلا  رادجلا  كاذ  ىلإ  ْمَّدقت  "
. ریبعت ِّيأ  نم  ٍلاخ  ٍتوصب  ناترابس 

. رادجلا وحن  ٍلَھَم  ىلع  نيارك  مَّدقت 

". ِكلضف نم  ْرِدتسا  "

. رِمُأ املثم  نيارك  لعف 

قلطنا اھدعب   ، ٌةئجافم ٌةیندعم  ٌةعقرف  كانھ  ناك 
ًابيرقت رَّمستي  هلعج  ام   ، ًاعم نیحابصملل  رھابلا  ءوضلا 
هيدي عفرو   ، هینیعب َشَمر  . هِعاعشإ ةَّوق  ِلعفب  رادجلا  ىلإ 

. امھوحن ًايزيرغ 

ناترابس ُتوص  ءاج  " ، نيارك روتكد  اي  ٍكارح  نود  ِْفق  "
ءوضلا نم  رھابلا  رادجلا  فلخ  ٍّيئرم  ریغ  ادغ  يذلا 

. ضیبألا

كئودھ ىلع  ِْظفاح   . جایتھاب لمعي  نيارك  لقع  أدب 
دحأ وھف  ؟  هاشخي نأ  هیلع  ىذلا  ام   . هسفن يف  لاق 
يف نوكي  نأ  هب  ضرَتفملا  نمو   . ِّيبطلا قيرفلا  ءاضعأ 
ُموقي وأ   ، ُسَّسجتي ناك  هنأ  ةرم  هنم  ُدبي  ملو   ، ناكملا اذھ 

... لیبقلا اذھ  نم  ءيش  يأب 

هعم مراصلا  ساَّرحلا  َكولس  رَّكذت  نأ  ثبل  ام  هنكل 
هجو ىلع  هدھاش  يذلا  َفوخلا  رَّكذت  امك   ، زجاحلا دنع 

. رشيآ

ٍةَّرمل ٍةعقرف  ُتوص  عمُس   ، ءوضلا رادج  فلخ  نم 
، ناحابصملا أفطنا  مث   . دوكرلا نم  ٌةظحل  هتلت  مث   .. ٍةدحاو

. رخآلا ولت  دحاولا 

ىلإ نآلا  سلجإ   . ناترابس لاق  " ، روتكد اي  ْسلجا  "
نِم نيارك  هظحالي  مل  فلم  همامأ  حتُفو   . ةلواطلا بناج 



. لبق

هبلق امیف   ، ٍرذحب غرافلا  دعقملا  ىلع  نيارك  سلج 
َعَضو  . هردص يف  ٍةيِّودم  ٍتابرض  برضي  لازي  ال  ناك 
فلملا ناك   . نيارك وحن  هَعفدو  فلملا  ىلع  هدي  ناترابس 

ىلع ناكو   . اھاوس ءيش  الو   ، ٍةدحاو ٍةقرو  ىلع  يوتحي 
ٍةعوبطم  ، ٍرطسأ ةعبرأ  نم  فلؤم  ٌّصن  ةیمسرلا  ةقرولا 

. عافدلا ةرازو  مسا  تحت 

. ناترابس لاق  " . َتحمس ول  ِةقرولا  َلفسأ  يف  ّعقو  "
. ةلواطلا قوف   ، ةدؤت ِّلكب   ، ًابَّھذم ًاملق  ًاعضاو 

ال ُتنك  امدنع   ، مَزلي ام  ِّلك  ىلع  عیقوتلاب  ُتمق  دقل  "
. نيارك لاق  " ، حطسلا ىلع  لازأ 

". ةقرولا هذھ  ُدعب  ِعّقوت  مل  كنكل   " . هسأر ناترابس  َّزھ 
؟" كلذ لبق  اھارقأ  نأ  يل  لھ  "

ٍةجاح امنود  كَسفن  فیختس  كنإ  ذإ   ، كلذب كُحصنأ  "ال 
". كلذل

امع لءاست   . دَّدرتو  ، ةقرولا لوانتو   ، ملقلا نيارك  طقتلا 
، ٌبنذم هنأب  ٍَقبسم  ٍفارتعا  ىلع  عیقوتلاب  موقي  ناك  اذإ 
. ةَّيرس ٍتامولعم  ىلع  مُّتكتلا  بنذب   ، فرتعي نأ  لبق  ىتح 

ًاسَفن ذخأ   . ًابيرقت ناَّیس  نوكیس  َقرفلا  نأ  نقيأ  هنكل 
. ناترابس وحن  اھَعفدو   ، ةقرولا لفسأ  يف  عَّقوو   ، ًاقیمع

ةلواطلا ةَّفاح  دنع  هعضوو  َّفلملا  لاریمدألا  َلفقأ 
ىلع ٌةرقن  تعمُس   ، تاذلاب ةظحللا  كلت  دنع   . ةَّقد ِّلكب 

. بابلا

. ناترابس لاق  " ، ْلخدأ "

ىلإ ةیحتلا  َمَّدق   . ٌّيرحب طباض  َفلدف   ، بابلا حتُف 



مث  ، ٍديدج نم  ةیحتلا  ررك   . ضیبأ ًافورظم  َهلوانو   ، ناترابس
. ةفرغلا رداغو   ، رادتسا

نیب نم  ىلدتي  هايإ  ًالعاج   ، فورظملا ناترابس  لمح 
وحن هعارذ  َّدم  ٍةقياضم -  ٍةقيرطبو  ـ  مث   . هماھبإو هتبابس 

. نيارك

. ٍديدش ٍرذحب  فورظملا  نيارك  لوانت 

. ناترابس لاق  " ، هْحتفا "

هبَّلقو  ، ِفورظملا َةيواز  نيارك  َّضف   ، ٍدُّدرت ِةظحل  دعب 
ِهبشُت ًةیكیتسالب  ًةقاقر  فورظملا  نم  جرخأو   . هدي يف 

نم تَجرخ   . ًةكامس اھنم  رثكأ  اھنأ  الإ   ، نامتئالا ةقاطب 
ناكو  ، ةباتكلا نم  ًایلاخ  اھیھجو  دحأ  ناك   . فورظملا
قئاقرلا نم  ًةباغ  ةمث  نأ  ظحالي  نأ  هتعاطتساب 

ةروص ىریل  رخآلا  اھھجو  ىلإ  اھبَّلق   . هیف ةّتیبم  ةيرھجملا 
هامعأ امدنع   ، قئاقد ذنم  رظني  ناك  امك   ، هیف قِّدحت  هھجو 
تحت ٌّيطيرش  ٌّيمقر  ٌزمر  كلانھ  ناك   . رھابلا ءوضلا 
نوللاب هتحت  ًةعوبطم  ةیلاتلا  تاملكلا  تناك  امك   ، هتروص
ساحنلا نم  ٌةقاقر  تناك  امك   . دودحم ٌلوخد  رمحألا :

. ةقاطبلا نم  ٍبناج  ىلإ  ٌةتبثم 

يتیكبشل ٍحسم  ىلإ  ةفاضإلاب   ، ةقاطبلا هذھ  "
دنع روبعلاب  كل  ُحمست  فوس   ، عباصألا ِتامصبو   ، نینیعلا
اھقباو  ، روتكد اي  اھیلع  ِْظفاح   " . ناترابس لاق  " ، زجاحلا

ءاَّرج نم  ًادج  ٌةیساق  ٌةبوقع  كانھ   . تقولا لاوط  كتزوحب 
ِدیلا يف  عوقولاب  اھل  حامسلا  وأ   ، ةقاطبلا هذھ  نادقف 

. أطخلا

. نيارك لاق  " ، كُمھفأ يننأ  نم  ًاقثاو  ُتسل  "

فَّنصملا مسقلا  ىلإ  لوخدلا  َّقح  نآلا  كُحنمأ  يننإ  "



طباضلا حارتقا  ىلع  ءانب  كلذ  ناك   . ةأشنملا نِم 
". فیضأ نأ  يل  ناك  اذإ   ، سیلوروك

رمغي جارفنالا  امنیب   ، فيرعتلا ةقاطب  يف  نيارك  قَّدح 
ينلعجیس ناكملا  اذھ  نإ   ، يھلإ اي  : " ًالئاق ّركف   . هنایك

". ًاسَوسوم ًاصخش 

ببسب ًالیلق  ًالوھذم  لازي  ال  امیف  لاق  " ، ُتمھف دقل  "
". كل ٌركاش  يننإ   " ، مث  . ةأجافملا

؟" لصحي نأ  تعقوت  اذام   " . ناترابس هلأس  ؟ " اذامل

ٍةدحاو ٍةھینھل  هنأب -  فلحي  نأ  نيارك  ناكمإب  ناكو 
هجو ِتامسق  رُبعت  ًةكبترم  ًةماستبا  َحمل  ـ  طقف 
يلاخلا اِھلكش  ىلإ  ٍديدج  نِم  َدوعت  نأ  َلبق   ، لاریمدألا

. ریبعت ِّيأ  نم 
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ةَّصنم تحال   ، دنالنيرغ ءىطاش  نع  ًالیِم  نیعبرأ  دعب  ىلع 
ةحئانلا ةمتاقلا  ءامسلا  نیب  ٍةناصرب  غنیك  مروتس  طفنلا 

تَّرم ولف   . بضاغلا دبزملا  يغرملا  رحبلا  نیبو   ، حايرلا
رثكألا رمألا  وھو  امبر -  وأ   ، ٌةرباع ٌةرخاب  كانھ  نم  برقلاب 
ًالوزن كانھ  نم  هِرادم  ُراسم  لِعُج  ٍعالطتسا  ُرمق  ًالامتحا - 

نِم ٌدحأ  نَّكمت  امل   ، ِلوضفلا ِةديدش  ٍةموكح  ةبغر  دنع 
نولیلق نویكیناكیم   . ّيدایتعا ِریغ  ٍءيش  ِّيأ  ِةظَحالم 

؛ معادلا اھلكیھ  لوحو  ةَّصنملا  رھظ  ىلع  ءطبب  نوكرحتي 
ةزھجأو  ، تاعفارلا لیغشت  ىلع  نوفكاع  مھنأ  ودبي 
فشكلاو  ، تادعملاو ةزھجألا  صحفب  نوموقي  وأ   ، رفحلا

غنیك مروتس  تناك  دقف   ، مومعلا هجو  ىلعو   ، نكل  . اھیلع
ناك  . ًاجئاھ ًارئاث  اھب  طیحملا  ُّوجلا  ودبي  ام  ردقب  ًةئداھ  ودبت 

. قیمع ٍمون  يف  ُّطغت  ةقالمعلا  ةصنملا  نأ  ول  امك  ودبي 

ال  ، ًافلتخم رمألا  ناك   ، ِّيذالوفلا اِھفالغ  نمض   ، نكل
ِةفیثك ٍلحن  ةَّیلخب  هیبش  غنیك  مروتس  لخاد  ّنأو  امَّیس 
ىلع حلطصا  يتلا   ، نؤملاب ديوزتلا  ةصّاوغف   . ةكرحلا
اھتلحر نم  اھِّوتل  تداع  دق  تناك   ، ضوحلا اھتیمست 
تحت نیلیم  قمع  ىلع  عقت  يتلا  ةأشنملا  ىلإ  ةیمویلا 
نيذلا صاخشألا  نم  ديدعلا  ةمث   ، نآلاو  . ءاملا حطس 
امنیب  ، راظتنالا يف   ، عئاضبلا ةداعتسا  ةفرغ  يف  نوموحي 



دیلا نم  يلاخلا  ضوحلا  اذھ  ةقالمع  ٌةعفار  تلشتنا 
نم ًءادتبا   ، همجح نم  ربكأ  ةحتف  ربع  كلذو   ، ةلماعلا

، ضوحلا طاقتلا  َّمث   ، ةعارببو  . طفنلا ةَّصنم  تاقبط  قمعأ 
لزنُأ مث   ، ةحتفلا فوج  نم   ، ءىیمقلا قرخألا  لكشلا  يذ 
نیعألا تحتو   . هلابقتسال ٍةصَّصخم  ةحاسم  يف  َّرقتسیل 
نيومتلا مسق  نم  ناطباض  ماق   ، ةيرحبلا دونجل  ةرھاسلا 
نیفشاك  ، ضوحلا ةمدقم  دنع  عقت  يتلا  ةحتفلا  ِّضفب 

اذھ حتف  دعبو   . هفوج ىلإ  روبعلل  ٍّدعم  يئاشنإ  ٍلصاف  نع 
نیليزم  ، ضوحلا فوج  غارفإب  طابضلا  أدب   ، ًاضيأ لصافلا 
هترداغم لبق  هلخادب  ّضُن  دِ دق  ناك  ءيش  لك  كلذب 
تجِرخُأ يتلا  ءایشألا  نم  ٌتفلم  ٌعُّونت  ةمث  ناكو   . ةأشنملا
قارحإلل ٌةزَّھجم   ، تايافنلل ٌةمخض  ءادوس  ٌتايواح  هنم :
ماكحإب تَّفُل  ٍةَّيرس  ٍتايوتحم  ُتاذ  ٌدورطو   ، ةقرحملا يف 

لخاد ةيانعب  ةدَّضنم  ِةّیبط  ٌتاِنّیعو   ، ٍةيانعب تمِتُخو 
ةَّدعمو  ، يجولویبلا ِثُّولتلا  ِرطخ  نم  ٌةلوفكم  قيدانص 

، ةبارغلا ةديدش  تانیع  اّھنأ  امب   ، جراخلا يف  صحفلل 
ةأشنملا لخاد  اھیلع  صوحفلا  ءارجإ  نكمي  ال  هنأ  ثیحب 

دارفأ ىلإ   ، ًائیشف ًائیش   ، تايوتحملا ريرمت  ىرج   . اھتاذ
ءاحنأ يف  نوقرفتي  مھرودب  اوأدب  نيذلا   ، رِظتنملا عمجلا 
ةفرغ تناك   ، ةعاس عبر  نوضغ  يفو   . طفنلا ةصنم 

، ةيرحبلا دونج  نم  ىوس  ًةیلاخ  تتاب  دق  مالتسالا 
ماق دقو   ، نيومتلا طابض  نم  نانثإو   ، ةعفارلا لِّغشمو 

ةحتفلا ِمتخو   ، يئاشنإلا لصافلا  قالغإب  ناریخألا 
مویلا ةلحرل  ًازھاج  كلذب  ضوحلا  نیلعاج   ، ةیجراخلا

. مداقلا

مسق يف  لمعي  ٍعاس  ِرِظتنملا  عمجلا  نیب  ناكو 
وھو مالتسالا  ةفرغ  نم  لجرلا  جرخ   . ةیملعلا تامدخلا 
اذھ ناكو   . هطبإ تحت  ةموتخم  فيراظم  ةتس  لمحي 

. ةَّصنملا يف  ةمدخلاب  اوقحتلا  دق  نيذلا  نم  يعاسلا 



لكشب هبشأ  امھلكش  نیتراظن  هینیع  ىلع  عضي  ناك 
نأ ول  امك   ، هتیشم يف  ًالیلق  جرعي  ناك  امك   ، ةشارفلا
يذلا مسالا  اَّمأ   . ىرخألا نم  لیلقب  رصقأ  هیمدق  ىدحإ 

. سالاو وھف  همادختسا  ىدل  هاطعأ 

ةدوجوملا ِّيملعلا  مسقلا  بتاكم  ىلإ  هتدوع  دعبو 
كَّرحت  ، تالآلاو ةزھجألا  جاتنإل  صَّصخملا  قباطلا  يف 
وكشي ام  مغر   ، ٍرخآل ٍربتخم  نم  طاشنو  ٍةقاشرب  سالاو 
ةسمخلا فيراظملا  میلستب  ماق  ثیح   ، جَرع نم  هنم 

میلست نع  أطابت  هنكل   . نیضَرتفملا اھباحصأ  ىلإ  ىلوألا 
جَّرع  ، همیلست نم  ًالدب  هنإ  ذإ   ، ریخألا سداسلا  فورظملا 

. ٍدیعب ٍنكر  يف  يوزنملا  لیئضلا  هبتكم  ىلع 

هلافقإب ماقو   ، ةيانعب هبتكم  باب  هفلخ  سالاو  قلغأ 
ةنوَكملا هتايوتحم  ًاجرخُم  فورظملا  حتفب  ماق  مث   . ًاضيأ

رادأ  . ِهبوساح يف  هلخدأ  دحاو  ٍجَمدُم  ٍصرُق  نِم 
رھظأ دقو   . هتقاَّوس يف  قلزني  صرقلا  لعجو  بوساحلا 
ٍفلم ىلع  يوتحي  هنأ  صرقلا  تايوتحمل  عيرسلا  ُصحفلا 
يوتحي هنأ  ودبيو   ،"jpg.108952 : " ةرابعلاب هیلإ  زِمُر   ، ٍدحاو

َرََقن  . يصخش مسر  نع  ةرابع  تناك  امبر   ، ٍةروص ىلع 
يأ نود  نم  ترھظف  فلملا  ىلإ  ةدئاعلا  ةنوقيألا  ىلع 
نم  ، ةضورعملا ةروصلا  تناكو   . ةشاشلا ىلع  ةلكشم 

ضیبألاو دوسألا  نینوللاب  ةَّیحبش  ٌةروص   ، كش نود 
. سكإ ةعشأب  ٍةذوخأم  ٍةیصیخشت  ٍةطقلل 

ِّدحب ةروصلا  ىلع  ًاَّبصنم  سالاو  مامتھا  نكي  مل 
. اھتیفلخ يف  هيوتحت  ءيش  ىلع  لب   ، اھتاذ

هتایفلخو  ، ةعئار تناك  سالاو  تالِّھؤم  نأ  مغرو 
ًافظوم ناك  ّهنأ  ّالإ   ، اھیلع رابغ  ال   ، دكأتلا حئاول  بسحب 

نأ نم  َّدب  ، ال  اذھلو  ، قامعألا ةفصاع  عورشم  يف  ًاديدج 



. ًادودحمو ًاقیض   ، هب عَّتمتي  يذلا  ُّينمألا  شماھلا  نوكي 
هبتكم يف  بوساحلا  زاھج  نأ   ، هینعي ام  يف   ، ينعي اذھو 
طقف ًارصاق   ، ّطالاو عالِ ّصلا  ةلِ قاطن  َدودحم  نوكي  نأ  دب  ال 

بوساحلا ىلع  ةحاتملا  تانایبلا  ىلإ  لوصولا  ىلع 
ٍصرق نِم  بوساحلا  اذھل  سیل  ذإ   ، رفحلا جربل  ِّيزكرملا 
ةرادإ نع  ًارصاق  ناك  دقف  كلذل   ، هب ُّلقتسي  ٍبلَص 
ىلع يوتحت  يتلا  تافلملا  تاذ  ةجمدملا  صارقألا 

بوساحلا اذھ  ناك  دقف   ، كلذل ةجیتنو   . ةیجمرب تامیلعت 
، اھیلع قَفاوملا  رتویبموكلا  جمارب  ةرادإ  ىلع  طقف  ًارداق 

. اھاوس هیلع  ىرخأ  جمارب  بیكرت  نكمي  الو 

. يرظنلا أدبملا  وھ   ، لقألا ىلع  اذھ  ناك 

يلَّوألا جمانربلا  حتف   ، هنم حیتافملا  ةحول  سالاو  بَّرق 
نم  ، ًالصأ بوساحلا  هب  َزِّھُج  يذلا   ، صوصنلا ليدعتل 

ریصقلا جمانربلا  هیلع  لخدأ  مث   . هلیغشت جمانرب  نمض 
 : يلاتلا



ةوطخ  ، هضرعتساو جمانربلا  اذھ  سالاو  صحف 
هبوشت هیف ال  يذلا  قطنملا  نأ  ًادكأتم   ، هسأر يف  ةوطخ 
حایترالا ةمالع  نع  ةرابع  يھ   ، ًةرخن رخن  مث   . ةبئاش

. ةینیسلا ةعشألا  ةروص  ىلإ  ةديدج  ةرظن  رظنو  ىضرلاو 

ةروصلا اھلتحت  يتلا  ةحاسملا  نم  ةطقن  ُّلك  تناك 
فلملا نم  دحاو  تياب  ىلع  يوتحت  ةشاشلا  ىلع 
ديدشلا نكل   ، ریصقلا هجمانرب  اَّمأ   . صرقلا ىلع  دوجوملا 

لك يف  ةلالد  ُّلقألا  نیمقرلا  عزتني  فوسلف   ، ةیلاعفلا
يكسأ دوك  نم  امھئفاكي  ام  ىلإ  امھليوحتب  موقيو   ، تياب

كلذ نع  ةجتانلا  فرحألا  ِضرعب  موقي  مث   ، فورحلا زیمرتل 



. ةشاشلا ىلع 

. هلیغشتب ماقو  ریصقلا  جمانربلا  اذھ  عّمج  ةعرسبو 
ضرعت مل  ةشاشلا  قوف  ًةديدج  ًةذفان  رتویبموكلا  هل  حَتَف 

، كلذ نم  ًالدب  تضرع  لب  ةرملا  هذھ  ةعشألا  ةروص 
 : ةیلاتلا ةلاسرلا 

. اھقیلعتو ةیناثلا  بيرختلا  ةلواحم  ریخأت  بلطن 

. ّفنصملا مسقلا  يف  ةديدج  تاروطت 

مومزم وھو   ، اھتءارق رَّرك  مث   ، ةلاسرلا هذھ  أرق 
. نیتفشلا

ةَّیفخ ةلاسر  ُّسد  ًامئاد  نكمي   ، ةیلآلا بیساوحلا  عم 
سیسھ ةیفلخ  يف  كلذ  نوكي  دقف  ًابيرقت : ناكم  ِّيأ  يف 
يَبیُجلا جیسنلا  لخاد  يف  وأ   ، ةلَّجسملا ىقیسوملا 
سسجتلا ةینقت  لمعتسي  سالاو  ناكو   . ةیمقر ةروصل 

ىلإ هَّبنتي  ال  ثیح  ةیفخلا  تامولعملا  ةئبختل  ةميدقلا 
ىلإ اِھبلجو  اھریفشت  ىلإ  ءوجللا  نم  ًالدب   ، دحأ اھدوجو 

. يمقرلا ىوتسملا 

صرقلا عجرأو   ، جمانربلا احمو   ، ةشاشلا حسم  مث 
ةیلمعلا هذھ  لك  هنم  تقرغتسا  دقل   . فورظملا ىلإ 

. طقف قئاقد  سمخ 

نیتسب كلذ  دعبو   ، ةیملعلا تاربتخملا  يف  كانھو 
َعضُو ٍفورظم  يف  رظني  ةعشألا  يئاصخأ  ناك   ، ةیناث

. هبتكم رھظ  ىلع  ءودھب 

ةروصلا هذھ  راظتنا  يف  تنك  دقل   ، ًانسح  ، هآ "
". سالاو اي  كل  ًاركش   " . لاق " ، هیعاعشلا

. ماستبالاب سالاو  ىفتكاو 
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، روظحملا يِّرسلا  مسقلا  ىلإ  زجاحلا  لالخ  رورملا  ناك 
دوعيو  . ةیناثلا ةرملا  يف  ًادیقعت  ُّلقأ  ةأشنملا  يف 
ةثيدح ٍفيرعت  ةقاطب  لمحي  تاب  هنأ  ىلإ  دوعي  ببَّسلا 

لاریمدألا نأ  امك   ، هصیمق بیج  ىلع  ةقلعم  ةمئالم 
نأ دعب  هبناج  ىلإ  يشمي  ناك   ، ًابيرقت تماصلا   ، ناترابس

. راقوب امھقيرط  نع  ةيركسعلا  ةطرشلا  دارفأ  عجارت 
الصي يكل  طقف  نیتقیقد  امھنم  رمألا  قرغتسا  اذكھو 
ىلع روبعلا  ةَّوك  تحتفنا  كانھو   . ةسداسلا ةقبطلا  ىلإ 

. نيارك هعبت  مث  ناترابس  هیلإ  جرخ   ، ٍِقّیض ٍرمم 

، ِهنیع ناكملا  ىلإ  ىتأ  امدنع   ، ةیضاملا ةرملا  يفف 
يف ناك  يذلا  ُّيماصفلا   ، تياو ليدنار  ىلإ  عرھي  ناك 
ٌلیلق ٌتقو  هدنع  ناك  دقف  اذل   . ةیبصع ةیسفن  ٍةلاح 
ناك نيارك  نإف   ، ةرملا هذھ  يف  اَّمأ   . ءيش ِّيأ  ِةظحالمل 
لالخو  ، هنكل  . نیتیلوضف نینیعب  هلوح  ءایشألا  ىلإ  رظني 

تارِّشؤملا َّلك  َّنأ  ظحال   ، تارمملا يف  امھروبع 
ماسقألا يف  اھاوس  نع  فلتختل  نكت  مل  ةیجراخلا 

ىلع ِةقَّلعملا  ريذحتلا  تاراشإ  ةرثكب  امبر  ىوس   ، ىرخألا
ةيرحبلا دونجب  كلذكو   ، ةئلألتملا تابیبُحلا  تاذ  ناردجلا 

ىلإ ًةفاضإ   ، ٍناكم ِّلك  ةسارح  ىلع  ًابيرقت  نیفقاولا 
. باوبألا عیمج  لافقإ  مكحُت  يتلا  ةیطاطملا  ِّفاوحلا 



، راظتنالا يف  زھاج  ٍدعصم  ىلإ  امھَقيرط  ناترابس  داق 
دعاصملا فالخبو   . هلبق هلوخدب  نيارك  ىلإ  راشأو 

انھ حیتافملا  ةحول  ّنإف   ، ایلعلا قباوطلا  يف  ةدوجوملا 
نیب ةعقاولا  قباوطلا  ىلإ  دوعي  ام  طقف  رارزألا  نم  لمحت 
يذلا حاتفملا  ىلع  ناترابس  طغض   . سداسلاو لوألا 

. امھب طبھي  دعصملا  أدبو   ، يناثلا قباطلا  ىلإ  ریشي 

. تمصلا ءودھ  ًارساك   ، نيارك لاق  " ، دعب ينربخت  مل  "

لاق " ، اھنع كربخأ  مل  يتلا  ءایشألا  نم  ریثكلا  ةمث  "
يتلا ءایشألا  يھ  ام   " . هیلإ رظني  نأ  نود  نم  ناترابس 

؟" طبضلاب  ، دعب اھنع  كربخأ  مل  يننأ  دصقت 

؟" كيأر ِرّیغت  كلعج  يذلا  ام  "

قَّدحو رادتسا  مث   . لاؤسلا اذھ  يف  ناترابس  ركف 
دق يننأ  ملعت  كنأ  دب  ال   " . نيارك ىلإ  ةئداھ  ةرظن  يف 

؟" كلذك سیلأ   ، يصخشلا كفلم  ىلع  يسفن  ُتعلْطأ 

". يل رشيآ  هلاق  ام  اذھ  "

ديدش ناك  رتكبس   . سأ  . سأ  . وي ةصاوغلا  دئاق  نإ  "
دق  ، كدرفمبو  ، كنإ لاق  دقل   . يفیظولا ككولسب  باجعإلا 

". ةصاوغلا ذاقنإ  نم  تنكمت 

اذھ يف  ةغلابملا  ىلإ  لیمي  يبسيان  نتباكلا  نإ  "
". رمألا

ىلع فرعأ  مل  يننأ   ، نيارك روتكد  اي  لوقأ  نأ  َّيلع  "
". كانھ هلعفب  َتمق  يذلا  ءيشلا  ةیھام  ةقدلا  هجو 

ثدحتلا ينعسي  ال   ، اذل  . ةيِّرس ةمھملا  تناك  دقل  "
". يدیس اي  اھنع 

لك فرعأ   " . ةبیئك ةتفاخ  ةكحض  ناترابس  نع  تَّدن 



ىلع لوصحلا  اھفدھ  ناك  دقل   . ةمھملا كلت  نع  ءيش 
عقوم ءانب  ةیلمع  نع  ةیلَّوأ  ةيرابختسا  تامولعم 
اذإو  . رفصألا رحبلا  ءىطاوش  دنع  موینارویلا  بیصختل 

، ةرذق ةلبنق  لمحي  دیبروطب  هریمدتب  مایقلا   ، رمألا مزل 
راجفنا ثداح  هنأ  ول  امك  ودبي  رمألا  لعجت  ةقيرطب 

". ضراع

نأ نقيأ  مث   . ةشھد يف  ناترابس  ىلإ  نيارك  رظن 
دئاقلا اذھ  لثم  نع  اھرارسأ  يفخت  امَّلق  امبر  ةموكحلا 
ةجرد نم  يھ  اھتيرس  فینصت  ةجرد  تماد  ام  يركسعلا 

. اھتاذ ةأشنملا  هذھ  ةيرس  فینصت 

ةعیبط نع  كلأسأ  نأ  ينعأ  نكأ  مل  يننإ  مث  "
وھ يلاؤسب  هتینع  ام  نإ   " . همالك ناترابس  عبات  " ، ةمھملا
تنأ َتمق  دق  يذلا  رودلا  نع  ةقیقد  ةِنّیب  ریغ  ىلع  يننأ 

". ةصاوغلا ذاقنإل   ، تاذلاب هب 

مث  ، هتركاذ دیعتسي  هنأك   ، ةظحلل ًاتماص  نيارك  يقب 
ةقيرطب نوتومي  ةنیفسلا  مقاط  دارفأ  أدب  : " همالك أدب 
تراصو  ، لكآتت ةیمظعلا  مھفيواجت  تأدب   . علھلا ببست 

لصح دقلو   . ّيوَرغ ينیتالیج  جیسن  ىلإ  لوحتت  مھتغمدأ 
لاجرلا تارشع  تام  دقو   . تاعاس نوضغ  يف  هلك  رمألا 
میتعتو  ، ٍةأفطم ٍراونأب  رحبن  انكو   . هدحو لوألا  مویلا  يف 
ةعباتم نع  فقوتلا  انعسوب  نكي  ملو   ، تالاصتالا يف 
عاشو  ، ةنیفسلا نتم  ىلع  ٌبعر  داس  دقلو   . انتيرود
تازاغلا مدختسي  يبيرخت  ٍلمع  دوجو  نع  ثيدحلا 

. ةماسلا

ةلیللا يف  لاجرلا  نم  ىرخأ  ةعومجم  تتام  امدنعو 
ةیمرھلا لبح  برطضاو   . ًامامت ىضوفلا  ّتبد   ، ةیلاتلا

. ةراَّحبلا فوفص  يف  ٍدُّرمت  رداوب  ترھظو   ، ةيدایقلا



، ٍمادعإ ِقِرف  َلكش  اھسفنل  تذختا  تاباصع  تلكشتو 
ةنوخلا نع  ًاثحب  ةنیفسلا  ءاجرأ  بوجت  تأدبو 

". نیلمتحملا

؟" تنأ َتلعف  اذامو  "

عیمجلا ضرتفا  يذلا   ، تایفولا ببس  نأ  ُتنقيأ  دقل  "
كلذ نع  ًالدب  نوكي  دق   ، ماس زاغ  برست  نع  جتان  هنأب 

". ةَّیطاخُم ٍتاَّيرِطف  نع  ًاجتان 

؟" كمھفأ مل   ، فسآ "

دقل  . ٌلتاق هنأ  َّالإ   ، ثودحلا ُردان  ٌّيرطف  ٌضرم  هنإ  "
ةجسنألا رابتخال  ةمزاللا  داوملا  ًاعم  جوازأ  نأ  تعطتسا 

نأ تدجوو   ، ىتوملا ةراحبلا  نیماثج  نم  ةجرختسملا 
ضرملا ناك  ٍةَّيِّزُر  ةَّيرطف  ٍروذجب  ةبَّقثم  تناك  مھداسجأ 

". اھنع ًالوؤسم  يرطفلا 

ةراحب لتقي  ناك  يذلا  ضرملا  وھ  اذھ  لھو  "
؟" رتكبسلا

ديدش  ، تايرطفلا نم  ٌيصوصخ  عون  هنإ   ، طبضلاب "
". ةصاوغلا فوج  يف  شَّشع  دق  ناكو   ، ىذألا

؟" هراشتنا فاقيإ  نم  َتنكمت  فیكو  "

يف مھُتلعج   . مقاطلا دارفأ  ِةَّیقب  ِةجلاعمب  ًالوأ  ُتمق  "
الو  ، ةجسنألاو مدلا  ةَّيولق  نم  اھیلع  رطیس  ٍةلاح 
". اھعم شياعتت  نأ  وأ   ، اھلمحتت نأ  رطِفلا  غاوبأ  عیطتست 

". ةنیفسلا ذاقنإ  نم  تنكمت  اذكھو  "

نإ  . لاریمدألا اھيأ  كل  تلق  امك   " . نيارك مستبا 
". رومألا يف  غلابي  يبسيان  نتباكلا 



تظفاح دقل   . ٍةغلابم َّيأ  رمألا  يف  نأ  يل  ودبي  "ال 
ىلع َتلمع  مث   ، ةَّیلبلا ببس  َتدجو  مث   ، كنازتا ىلع 

". ًّالح دجت  يكل  َكدي  تحت  ةرفوتملا  دراوملا 

ِرّثؤي هاسع  اذامو   " . اجرخف  ، دعصملا باوبأ  تحتفنا 
. نيارك لأس  ؟ " ةنھارلا انتلكشم  يف  كلذ 

َّنإ  . نيارك روتكد  اي  ةروادم  مالكلا  نع  َّفكنل  "
املثم اھارت  نأ  كناكمإبو   ، ددعتلا ةديدش  تافدارملا 
يف عطاقت  ةطقن  وحن  طاشنب  ناترابس  ىشم  " . اھارأ
دقف  ، اذل  . روتكد اي  َكیعس  ُبقارأ  ُتنك  دقل   " . رمملا لفسأ 

". ةقثلا نم  ىلعأ  ًةجرد  كَحنمأ  نأ  ةمكحلا  نم  ّهنأ  تيأر 

يئاطعإ ىلإ  كعفد  يذلا  ببسلا  وھ  اذھ  ناكأ  "
. نيارك لاق  " . ةأشنملا ماسقأ  يف  لُّوجتلل  عسوأ  ًةیناكمإ 

ةعرسب ضومغلا  ةرشق  ِرسك  ىلع  يندعاسي  كلذ  َّلع  "
؟" ربكأ

". بابلا كاذ  فلخ  عقي   ، تنأ لوقت  امك   ، ببسلا نإ  "
، رمملا ةياھن  يف  ةدوجوملا  ةَّوكلا  ىلإ  ناترابس  راشأ  انھ 
. اھتمزالم نع  نوكفني  نيذلا ال  ةيرحبلا  لاجرب  ةسورحملا 

حتفب دونجلا  دحأ  ماق   ، لاریمدألا نم  ةراشإل  ءانبو 
نم فقوت  مث   ، روبعلاب نيارك  أدب   . اھعسو ىلع  ةَّوكلا 
. سمادلا مالظلا  نم  ًارئب  ةحتفلا  فلخ  دجو  ّهنإ  ذإ   ، ديدج

؟" مداق تنأ  لھ   " . هءارو رظن  مث   ، ةحتفلا ناترابس  َربَع 

. ةشھدب هلوح  رظنو   ، ةحتُفلا ةمتع  يف  نيارك  لغوأ 

ىلع فرشت   ، ةقیض ةليوط  ةبقارم  ةفرغ  يف  اناك  دقل 
سلج  . امھتحت ةحیسفلا  هئاجرأب  ُّدتمي  تاَّدعملا  نم  ٍربنع 
نوبقاري نيارك  يبناج  ىلع  نیليوط  نیفص  يف  نوینقتلا 
ةعطقتم ةیتوص  تاراشإ  ةمث  ناك   . ةیفرطلا تاطحملا 



ةمھمھو  ، حیتافملل ةبلجو   . ةینورتكلإلا ةزھجألا  نم  ةیتآ 
يجاجزلا رادجلا  فلخو   . ةضیفخلا تاوصألا  نع  ةدعاص 

يف روكذملا  ربنعلا  ةیضرأ  ىلع   ، ةبقارملا ةفرغل 
نوكرحتي ءاضیبلا  مھفطاعم  يف  نوینقتلا  ناك   ، لفسألا

كلانھ نوذخأيو   ، ًازاھج مھمامأ  انھ  نوعفدي   ، ًاباھذو ةئیج 
َّلك لھاجت  نيارك  نكل   . ةيودیلا مھبیساوح  ىلع  ةظحالم 

ءيشلا كلذ  هاّجتاب  ةّبوصم  هراظنأ  لك  تناك  دقف  ؛  اذھ
ناك  . ةماخضلا ديدشو   ، ٍنیتم يندعم  لبح  ىلإ  قَّلعملا 

. روكذملا ربنعلا  ةَّیضرأ  ُّسمي  داكي  مسجلا  كاذ 

نم ةعونصم  تناك  امبر  ةیندعم -  ةرك  نع  ةرابع  هنإ 
غلبي نداعملا -  نم  هنم  نمثأ  وھ  امم  وأ   ، مویناتیتلا
ةلیقص ةركلا  تناكو   . ٍمادقأ ةرشع  ىلاوح  اھرطق 

اذھ فنك  يف  ةیناث  ٍسمشك  ةعأَّملو   ، ةیفاصلا ةآرملاك 
هنأ ثیحب  ةركلا  هذھ  رظنمل  ًاروھبم  نيارك  راص   . ىنبملا
فصن نینیعب  ىوس  اھیلإ  رظنلا  ىلع  َوقیل  نكي  مل 

. ةرادتسإلا ةمات   ، ريوكتلا ةلماك  ودبت  يھ  اھف   . نیتضمغم
ةرابع يھ  امنإ   ، اھحطس بوشت  يتلا  ةدیحولا  ةبئاشلاو 

ةیتوبورلا ةزھجألاو   ، راونألاو  ، تاّسجملا نم  ةباغ  نع 
ةيرحبلا بلاحطلا  قولُع  لفسألا  اھبناج  يف  تِقلع  يتلا 
ناتعراضم ناترك  كلانھ  ناك  امك   . ةنیفسلا سطاغ  يف 

امھل نیبسانم  نیناكم  يف  ناتنوكرم   ، ةروكذملا ةركلل 
ةمالسل تاطایتحا  عم  ربنعلا  نم  ٍّيصق  ٍطئاح  بناج  ىلإ 

. امھیعضوم يف  امھرارقتسا 

. سمھلا هبشي  توصب  لأس  ؟ " ءيشلا كاذ  وھ  ام  "

روتكد اي  ةروَّلبلا  هتیمست بـ  ىلع  انھ  انقفتا  ام  كاذ  "
لماكتلاو هتمدخ  ىلع  ءيش  لك  موقي  ام  يھو   ، نيارك

". هعم



؟" رفحلاب موقي  يذلا  مسجلا  وھ  اذھ  لھ  "

بقَّثلل حلصت  حیفصتلا  ةجودزم  ةنیكام  كلانھ   ، الك "
يف ةروَّلبلا  ةفیظو  امأ   . ةمھملا هذھب  موقت   ، ّيدومعلا
دانسإو  ، رفحلا ةلآ  لمع  ةعباتم  يھف   ، رضاحلا تقولا 
عرذأب بقُّثلا  ةھَّوف  قوف  ةعفترملا  رفحلا  ةشير  ماسقأ 
ةمھم لقتنتس   ، رفحلا يھتني  امدنع   ، ًاقحالو  . ةيذالوف

". ةداعتسالاو  ، فاشكتسالا لامعأ  وحن  ةرولبلا 

؟" ءادألا ةیتاذ  يھ  لھو  "

ماھملا هذھ  لك  ءادأل  ةیناكمإ  نم  كلانھ  سیل   . الك "
اھنم لك  فلأتي   ، لمع مقاوط  اھل  نإف  كلذل   . ةیلآ ةقيرطب 

". دارفأ ةثالث  نم 

َّيأ ةركلا  مسج  يف  ىرأ  ال  يننكل  ؟  مقاوط لوقت  "
". مھلوخدل ةرغث 

ساسأ ىلع  ذخؤت  دق  ةفاج  ةرخن  ناترابس  ىطعأ 
ال كانھو   ، روتكد اي  قامعألا  يف  لمعن  اننإ   " . ةكحض اھنأ 

ببسب كلذو   ، ةحتف يأ  ةرولبلا  مسج  يف  نوكي  نأ  زوجي 
لكشلا ةريدتسم  نوكت  نأ  ةرولبلا  ىلع   . طغضلا ةدش 

ِّيأب ِّيوركلا  لكشلا  نع  فلتخت  نأ  نكمي  يھو ال   ، ًامامت
". قالطإلا ىلع  ةجرد 

اھیلإ مقاطلا  لاخدإ  نم  نونكمتت  فیك   ، نذإ "
؟" اھنم مھجارخإو 

ندبلا لافقإ  متي   ، لخادلا يف  مقاطلا  رقتسي  امدنع  "
ِّفحو ماحللا  ةيوست  ىلع  لمعُي  مث   . مات لكشب  همیحلتو 
ةلیقص حبصتو   ، اھل ٍرثأ  ُّيأ  يفتخي  ىتح   ، ِهّفاوح

". ةآرملاك

. بُّجعت ةرفَص  نيارك  قلطأ 



ِديدمت ىلإ  ُدمعن  اََنلعج  يذلا  ببسلا  وھ  كلذو   ، لجأ "
ةیلمعف ؛  ةعاس نيرشعو  عبرأ  ىلإ  ٍلمع  ةبون  ِّلك 
نسح نمو   . تقولا نم  ریثكلا  كلھتست  جورخلاو  لوخدلا 
نیيرخأ نیتروَّلب  انيدل  نأ   ، ظحالت نأ  عیطتست  امك   ، ظحلا

ىلع نیترولبلا  ىدحإ  لمعت  امنیبو   ، كلذبو  . نیتیطایتحا
. زیھجتلاو دادعإلا  روط  يف  ىرخألا  نوكت   ، اھتمھم ةيدأت 

ةعاسلا رادم  ىلع  لمعلا  ةعباتم  نكمي  ةقيرطلا  هذھبو 
". فقوت نول 

بغري ال  هنأ  نيارك  دجوو   ، تمصلا ىلإ  ةھرب  ادلخأ  "
تناك دقف   . جُّھوتلا ةعئارلا  ةركلا  كلت  نع  هرظن  عفر  يف 

. ًالامجو ةعور  هتایح  يف  اھدھش  يتلا  ءایشألا  رثكأ  نم 
لَّیختي نأ  ءرملا  ىلع  بعصلا  نم  ناك  دقف   ، اذھ لك  عمو 

اذھ لخاد  مھسفنأ  نورشحي  صاخشأ  ةثالث  نأ  فیك 
ةبيرق ضرع  ةشاش  دوجو  ظحال  دقل  ِقّیضلا -  ءاضفلا 
لوح نوموحي  نیینقتلل  ةعَّزجم  ةروص  ضرعت  يھو   ، هنم
قيرط نع  يتأت  ةروصلا  تناك  ودبي  ام  ىلعف   . ةرولبلا

نم يتأي  ُّثبلا  اذھو   ، ويدیفلا ماظن  ةطساوب  ةيذغتلا 
. اھسفن ةروَّلبلا  لخاد 

اننإ لوقت  يتلا  ةركفلاب  عنتقم  ریغ  كنأ  َّيلإ  لَّیخي  "
. زاجيإب ناترابس  لاق  " ، ستنالتألا ةنيدم  رثأ  يف  ثحبن 
. كنوؤش نم  ًانأش  سیل   ، انثحب فدھ  نإف  نكي  امھم  نكل  "
رخآ ىتح  كمامتھا  لاجم  وھف   ، ُّيبطلا فقوملا  اَّمأ 
لب  ، رشيآ ةرمإ  تحت  نآلا  نم  ًارابتعا  نوكت  نل   . دودحلا
كیلع ّهنأ  كریكذتل  يل  ةجاح  الو   . انأ يترمإ  تحت  نوكتس 

عم  ، انھ كتادھاشم  نوؤش  نم  نأش  ِّيأ  يف  ثحبت  َّالأ 
. ةفَّنصملا ةقطنملا  جراخ  نولمعي  نيذلا  نم  ٍصخش  ِّيأ 

فوسو  ، ةبقارملا تحت  ًامئاد  نوكت  فوس  انھ  كتاكرحت 
كلمع ةبقارمب  نوموقي  نیقفارم  ىلإ  ةجاح  يف  نوكت 



ِّدشألا عقاوملا  ضعب  ىلإ  لوخدلا  ىلإ  تجتحا  املك 
ىلع رمألا  ةيادب  يف  ریبدتلا  اذھ  ىعاریس  ةیساسح - 
تالآلاو تادعملا  عیمجب  كديوزتب  عبطلاب  موقنسو   . لقألا
َتلمع دقل   . كلمع ءادأ  لجأ  نم  اھجاتحتس  يتلا  مزاوللاو 
فرعت كنإف   ، اذكھو  ، نآلا لبق  ٍةَّيرس  ٍتاَّمھم  يف 
يتلا تایلوؤسملا  ُفرعت  املثم   ، لثامم لمع  تازایتما 
هذھ مادختسا  ةءاسإب  ةدحاو  ةرم  مق   . هیلع بترتت 

ةمداقلا ةرملا  يف  فقت  امدنع  كنأ  ىرتسو   ، تازایتمالا
نم نوكي  نل  كلذ  نإف   ، نیعطاسلا ءوضلا  يرَدصم  نیب 

". كل ةیفارغوتوف  ةروص  طاقتلاب  مایقلا  لجأ 

، ةرولبلا نع  هراظنأ  نيارك  عفر   ، لقألا ىلع   ، كلذ دنع 
لاریمدألا هجو  نكي  ملو   . ناترابس هجو  وحن  اھب  لَّوحتیل 

. ًامستبم

. نيارك هلأس  ؟ " طبضلاب لصح  يذلا  ام  "

يف ًالوزن   ، يجاجزلا رادجلا  ربع  هدي  ناترابس  رَّرم 
مل  ، نآلا ىتح   " . امھتحت ودبي  يذلا  ربنعلا  ةیضرأ  هاجتا 

ضرمب ببستت  يتلا  ةلعلا  كلتب  دعب  رفحلا  عّمجم  رثأتي 
، ةیضاملا رشع  يتنثإلا  تاعاسلا  لالخ  نكل   . انمقاط

تاذلاب مسقلا  اذھ  يف  نیلماعلا  نم  ةثالث  طقس 
". ىضرم

؟" مھیلع ترھظ  يتلا  ضارعألا  يھ  امو  "

ةطحم كلانھ  نإ   . كسفنب كلذ  مھلأست  نأ  عیطتست  "
هذھ لیعفتب  انمق  دقو   . ةعبارلا ةقبطلا  يف  ةیبط  ءىراوط 

. تقؤم فصوتسمك  اھلامعتسا  نآلا  كنكميو   ، ةطحملا
". ةرشابم كنم  مھرماوأ  نوقلتي  اھیف  نیلماعلا  لعجأسو 

تالاحلا هذھب  يمالعإ  مدع  ىلإ  اعد  يذلا  ببسلا  ام  "



. نيارك لأس  ؟ " نآلا لبق  ةديدجلا 

نیلماعلا ءالؤھ  نإ   . اھب كمالعإب  موقأ  نآلا  انأ  اھ  "
مھنألو  ، ةيرسلا ریبادتلا  نم  ةیلاع  ةجردب  نوطاحم 
ایلعلا تاقبطلا  ىلإ  جورخلا  نم  نوعونمم  مھنإف   ، كلذك

". ةفنصملا ریغ 

ةروتكدلا نم  ةدعاسملا  بلط  عیطتسأ  لھ  "
؟" بوشیب

لوخدلا ةباوب  ىدعتي  ام  يف  ٌدودحم  ٌلوصو  اھيدل  نإ  "
يف طقف   ، كلذ اھل  زوجيو   ، ةفَّنصملا ةقطنملا  ىلإ 
ًاضيأ ًةبوحصم  نوكت  نأ  ىلع   ، ةيرارطضالا تالاحلا 

لك يف  لماعتن  فوسو   . ةینمألا ةسارحلا  نم  َرصانعب 
اَّمأ  . ةَّسام ةیمھأ  اھل  حبصت  امدنع  ةجاحلا  هذھ  عم   ، لاح
ىلإ ةفاضإلاب  هنإ  لوقأ  يننإف   ، عباتأ نأ  يل  زاج  اذإ   ، نآلا
نأ ُتظحال  دق  يننإف   ، اھنع كتربخأ  يتلا  ثالثلا  تالاحلا 

نيرثأتم اوحبصأ  دق  رفحلا  عّمجم  يف  مھاوس  نم  ضعبلا 
". ًایجولوكیس

؟" كلذب هیبروك  فرع  لھو  "

انعد  ، هیبروك  . ًاضيأ كلذب  ًاملع  طاحي  نل  وھو   ، الك "
وأ  ، ةربخ َّيأ  نإف  كلذل   . ٌّيبُّرست ٌّيبورخن  لجر  وھ   ، لوقن
نم ىَّقنتو  ىَّفصت  نأ  بحب  امنإ  اھتيدأت  هل  نكمي   ، ةمدخ
نم بلطأس   " . هدي ةعاس  يف  ناترابس  رظن  " . تنأ كلالخ 
نآلا كتداعإب  اوموقي  نأ  نیيركسعلا  نیقفارملا  نم  ةلث 

. مونلا نم  ًاطسق  لانت  نأ  كیلع   . كتحارتسا ناكم  ىلإ 
نم ًامامت  ةعساتلا  ةعاسلا  دنع  انھ  ىلإ  دوعت  نأ  كديرأ 

". كتيویحو كطاشن  لماك  يف  نوكت  نأو   ، دغ موي 

رمألا اذھ   ، نذإ  " . ءطب لكب  ًاباجيإ  هسأرب  نيارك  َّزھ 



دق فلتلاف   . انھ ىلإ  لوخدلا  قح  يئاطعإب  كمایق  رسفي 
". ًاضيأ ةقطنملا  هذھ  ىلإ  َّدتما 

ةفیظو نآلا  كمامأ  نإ  " . ناترابس اتقدح  تقَّیضت 
نأ ةلحرملا  هذھ  يف  انیفكي  دعي  مل   . روتكد اي   ، ةديدج
لب  . ىضرم انھ  سانلا  لعجي  يذلا  ببسلا  ىلع  فرعتت 
ةرم راشأ  مث  ةدیج ". ةیحص  ةلاحب  مھیلع  ظفاحت  نأ  كیلع 
لك نأل   " . اھب نیطیحملا  نیینقتلاو   ، ةرولبلا هاجتاب  ةديدج 
ًانكمم نوكي  دق  ةأشنملا  هذھ  يف   ، صخش لكو   ، ءيش

َّالأ بجي  هذھف   . اھسفن رفحلا  ةیلمع  ادع  هنع -  ءانغتسالا 
ةیمھأ وذ  لمعلا  اذھف   . نمثلا ناك  امھمو   ، ًادبأ فقوتت 

، صخش يأل  وأ  ءيش  ِّيأل  حمسأ  نلو   ، ىوصق ةيویح 
يسفنب موقأ  فوسلو   . لمعلا اذھ  ءاطبإب  ببستي  نأب 

راص لھ   . كلذ ِلعف  ىلإ  ُتررطضا  ول  امیف  ةرولبلا  ةدایقب 
؟" كل ًاحضاو  هتَّمرب  رمألا 

ىطعأ مث   . تارظنلا لدابتب  نالجرلا  ىفتكا   ، ٍةظحللو
. هسأر نم  ًةطیسب  ةءاميإ  نيارك 

. هل لاق  " ، يدیس اي   ، حوضولا مامت  حضاو  رمألا  "
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براقت ةعاسلا  تناك   . هريرس ىلع  ًابعتم  نيارك  ىقلتسا 
نكي مل   . ءودھلا ةديدش  ةأشنملا  تناكو   ، ًاحابص ةثلاثلا 
رامزم ىقیسوم  توص  ىوس  ءيش  عامس  هعسوب 
لالخ برستت  يتلا  ةرحاسلا  زاجلا  ىقیسوم  هنم  قلطنت 
نم هیبروك  هیجور  هراج  ناك  دقل   . كرتشملا ماّمحلا 

. وش يترآو  نامدوغ  ينیب  قاشع 

تآجافملا عاونأ  ىتشب  ًالفاح  ریخألا  هراھن  ناك 
اھرُّكذت ىلع  ىوقي  ال  ةجرد  ىلإ  ةشھدملا  ثادحألاو 

ىلإ قاھرإلا  ديدش  ناك  هنإف   ، كلذ لك  عمو   . ًاعیمج نآلا 
روف هینیع  ىلإ  برستیس  ساعنلا  نأب  رعشي  هلجت  ةجرد 
تقولا سیلف   ، ماني نأ  هل  ىَّنأ  نكل   . هنوفج قابطإب  همایق 

نأ َلْبق   ، ُدعب ٍدحاو  ٍلمعب  َمایقلا  هیلع  ذإ   ، ٍمون ُتقو  ُدعب 
. داقرلل مالستسالاب  هسفنل  حمسي 

. رمسألا فورظملا  اھنم  جرخأو  هتدضنم  ىلإ  هدي  ّدم 
ةياور اھنإ  ًةریصق : ًةقیثو  هلخاد  نم  بحسو  هحتف 

. ِّيرحبلا رمطلا  ةثداح  نع  رشيآ  هل  اھركذ  يتلا  دھاشلا 
ىلعأ يف  رظنو  امھنع  ِةواشغلا  ِدرطل  هینیع  كرف 

نم ةقرو  نع  ةرَّبكم  ةیفارغوتوف  ةروص  ىأرف   . ةحفصلا
ریغص دي  طخب   ، دوسألا ربحلاب  ًةبوتكم  ةفرخزم  ةطوطخم 

شماھلا ىلع  ٍتاحورشب  ًاطاحم  ُّصنلا  ناكو   ، فرحألا



ٍطرفم ٍفرحب  ُّصنلا  أدتبا  امك  ٍةجعزم -  نكت  مل  نإ  ٍةنَّولم - 
نیب ٍةِئّیس  ٍةجرد  ىلإ  ًایلاب  قرولا  ناكو   . مجحلا يف 
امبسح تيوُط  دق  ةقرولا  تناك  ثیح  نییقفأ  نيرطس 
لوادت ببسب  اھُنول  رَّدكت  دقف  ةقرولا  ُّفاوح  اَّمأ   . ودبي
ةغللاب ًابوتكم  صنلا  ناك   . نینسلا ّرم  ىلع  اھیلع  يديألا 

ناك يذلا  ثحابلا  نإف   ، ظحلا نسح  لـ  ، نكلو  . ةینیتاللا
ةمجرت يلصألا  صنلا  ةروصب  قفرأ  دق   ، رشيآ هدفوأ  دق 

. ةیفارغوتوفلا ةروصلاب  اھقحلأ   ، ةيزیلكنإلا ةغللا  ىلإ  هل 
 : يلي ام  هیف  أرقف  مجرتملا  صنلا  ىلإ  نيارك  لَّوحت 

دیسلا دالیم  نم  ماعلا 1397  يف  كلذ  ناك 
نم دایص   ، نرابلآ نوج  انأ  تمق  نیح  حیسملا 

. دھاشلا رودب   ، نروھفاتس

يف ًامیئل  ًارسك  يعارذ  ترسك  دق  تنك 
راحبإلا نع  يندعقأ  يذلا  رمألا   ، ةنوآلا كلت 

. يكابش حرطب  مایقلا  نع  امك   ، يبكرم يف 
وحن تیّشمت  دقف   ، ًاراھن ناك  تقولا  نألو 
نأ ُتظحال   ، قھاشلا يرخصلا  لحاسلا 
اھنأ مغر   ، رثكأف رثكأ  ءایض  جھوتت  ءامسلا 
ىھانت مث   . اھبجحت يتلا  مویغلاب  ةاطغم  تناك 

هنأ ول  امك   ، بيرغ ءانغ  توص  يعمسم  ىلإ 
لعج ٌتوص   ، تاوصألا نم  ٍریبك  ٍعمج  نع  ردصي 

. دعترت اھتاذ  ءامسلا 

يك ًاعجار  تلفق  يننكلو   ، ًادبأ لھامتأ  مل 
يعم اودھشیل  سانلا  عیمج  ىلإ  ربخلا  لقنأ 
يف يتعامج  نأ  تدجو  يننكل   . ِيّلجتلا اذھ 

، مھناذآب تعمس  ام  اوعمس  دق  اوناك  ةيرقلا 
مھلیبس يف  اوناكو   . مھنویعب تيأر  ام  اوأرو 

موي مویلا  ناك   . فِّرطتملا لحاسلا  ةفاح  ىلإ 



اوناك ةيرقلا  لاجر  عیمج  نإف  كلذلو   . دحأ
. مھتالئاع دارفأ  عم  مھتویب  يف  راھنلا  نوضقي 
نم ةيرقلا  تغرف  ىتح  ریصق  تقو  الإ  وھ  امو 

. هایملا ةفاح  دنع  اوعمجت  نيذلا  اھناكس 

ةمث ناك   . ًاقارشإو ًاجُّھوت  ءامسلا  تداز 
. ةبيرغ ةقيرطب  رمي  ناك  يذلا  ءاوھلا  يف  ٌلقث 

مھنادبأ رعش  نأ  فیك  اننیب  نوریثكلا  ظحال  دقو 
. ًابصتنمو ًافیفخ  ادب 

قربلا نم  قعاوص  ةدع  تثدح   ، ةأجف
لتك تدعابت  مث   . ٍّودم ٍدعر  فصقب  ةعوبتم 
ساوقأ اھنم  ورذت  يھو  طیحملا  قوف  مویغلا 
ترھظ  . كرحتي وھ  امنیب  يلغي  ًابابضو  حزق 
كلت لالخ  نمو   . ءامسلا ةبق  يف  ةوجف 
ّةللكم مجحلا  ةمیظع  نیع  تغزب   ، ةوجفلا

نم ةدمعأ  ةوجفلا  نم  تھانت   . ءاضیب ةلعشب 
لثم ةمیقتسم  تناكو   ، لفسألا وحن  ءوضلا 
اذھ اھیلع  عقو  يتلا  ءاملا  ةحاسمو   . دومع يأ 
تدب  ، طیحملا هجو  يف   ، سدقملا ءوضلا 

. ءودھلا ةبيرغ 

يف نيذوخأم  ةيرقلا  ناكس  عیمج  ناك 
مھل تدب  نیعلا  كلت  نأل  رورسلا  نم  ةوشن 
تناك دقل   . بجعلا ىلإ  وعدي  میظع  لامج  يف 
تناكو  ، سایق وأ  فصو  َّيأ  زواجتي  امب  ةقرشم 
عیمج ملكت  دقو   . ةصقار حزق  ساوقأب  ةقَّوطم 
ىتأ دق  ريدقلا  يلعلا  هللا  نأ  فیك  يلاھألا 

. هناسحإو هلامجب  انَّصخي  يكل  انتيرق  ىلإ 

يف نولوادتي  ةيرقلا  يف  لاجرلا  طھر  أدب 



اذھ هاجتا  يف  راحبإلا  ّةیفیك  لوح  مھنیب  ام 
نأو َهلإلا  ّحبسن  نأ  لجأ  نم  يھابلا  ءوضلا 
عمجلا نم  دحاو  بّحري  مل   . هتاكرب َّلبقتن 
ضرُع يف  دعبلا  ةديدش  ةفاسملا  نأل  ةركفلاب 
قئاف لامج  ىلع  تناك  نیعلا  نكل   . رحبلا
ءيلم ران  نم  اھب  طیحي  ام  ناكو   ، فصولا
عیمجلا رحس  يذلا  رمألا   ، ضایبلاو ءافصلا 

ىلإ قوش  يف  مھو   ، مھقراوز ىلإ  مھرَّیسو 
ىلإو  ، مھيديأب سدقملا  ءوضلا  كلذ  ةسمالم 

. مھداسجأ ىلع  طقسي  هلعجل  لایتحالا 
ىلع كرُت  يذلا  دیحولا  صخشلا  تنكو 
لاجر عیمجب  براوقلا  تألتما  دقل   . ءىطاشلا
يعارذ نألو   . اھلافطأو اھئاسنو  ةيرقلا 
يعسوب نكي  مل   ، ةفسؤم ةقيرطب  ةروسكم 
تذختا يننإف   ، اذكھو  . راحبإلا يف  مھتكراشم 

يك يرخصلا  ءىطاشلا  ىلعأ  وحن  يقيرط 
ام ریخ  ىلع  ةبوجعألا  دھشأ  نأ  نم  نكمتأ 

. نوكي

ترشتنا دق  براوقلا  تناك   ، قئاقد يفو 
وأ براوقلا  هذھ  نم  تانيزد  ثالث   . رحبلا يف 
نم ةینيد  مینارتب  نومنرتي  عیمجلا  ناكو   . رثكأ
لاوط يرودب  انأ  تنكو   . سيدقتلاو ركشلا 
يف يعقوم  نم  هللا  ركشأو  يلصأ  تقولا 

، انتيرق َّصتخا  دق  هنأل   ، فرجلا ىلعأ 
ةكلمم ندمو  ىرق  عیمج  نیب  نم  نروھفاتس 

نأ ول  امك  رھظ   . هذھ هتمعنو  هتكربب   ، ادنلوھ
هایملا ربع  هقيرط  قشي  ناك  براوقلا  طخ 
امنیبو  ، حايرلا دادتشا  ةلق  مغر   ، ةریبك ةعرسب 
يبلق ىلإ  ُّبدي  ٍنزحب  ُترعش  يلصأ  تنك 



يقابلا دیحولا  قولخملا  تیسمأ  يننأل 
. ةسبایلا ىلع  هدحول 

هیف لازت  براوقلا ال  تناك   ، ریصق تقو  َّرمو 
دحاو خسرف  نم  ًادعب  لقأ  يھ  ةفاسم  ىلع 

رادحنالاب نیعلا  تأدب  امدنع   ، ءىطاشلا نع 
تناكو  . ءامسلا يلاعأ  نم  ءيطب  لكشب 

دقو  ، نایلغ يف  لازت  ال  اھترنز  يتلا  مویغلا 
. بابضلا نم  ةمیظع  بحس  اھلوح  تقَّلعت 

ددعلا كلذ  لالخ  ودعت  بابضلا  بحس  تناك 
كلذ نكل   . حزق ساوقأ  نم  ىصحي  ال  يذلا 
نم طقس  يذلا  ضیبألا  ءوضلا  نم  دومعلا 
ةضرع نآلا  تاب  رحبلا  ةحفص  وحن  نیعلا 
ّىولتيو ينحني  أدب  دق  هنأ  ُتظحال  دقل   . رُّیغتلل

نأ امك   . ةَّیح ٌحور  هیف  ًاقولخم  ناك  هنأ  ول  امك 
ادب ءوضلا  دومع  هیلع  عطس  يذلا  رحبلا  هجو 
يذ لثم  ًانكاس  دعي  مل   . هرودب رَّیغتي  رخآلا  وھ 
ًادقوم هتحت  نأكو  يلغيو  روفي  أدب  لب   ، لبق
تدادزا ةيریثألا  يناغألا  تاوصأ   . میظع ًالئاھ 

نع ُّمنت  دعت  مل  نآلا  اھنكل   ، ًاعافتراو ًّاولع 
هذھ تعفترا  دقل   . ةيوامس تاوصأو  دیشانأ 
هبشأ تحبصأ  ىتح  ىلعأف  ىلعأ  تاوصألا 

ًاتوص ناك   . ةدیصم يف  عقاو  بنرأ  خارصب 
ًاعوفدم يسفن  تدجو  ثیحب  ًايذؤم  ًارھاق 

. َّينذأ قالغإ  ًالواحمو  َّيتبكر  ىلع  ِّوثجلا  ىلإ 

ىرأ نأ  تعطتسا  فرجلا  ىلعأ  نمو 
دحاو  . مامألا وحن  اھریس  يف  ددرتت  بكارملا 

بكارملا ِتلواح  امنیب   ، افقوت اھنم  نانثا  وأ 
ادب رمألا  نكل   . ءارولا ىلإ  ريدتست  نأ  ىرخألا 



بضغ يف  نآلا  راص  دق  رحبلا  نأ  ول  امك 
ةیلاعتم نآلا  رھظت  تأدب  ءاملا  ةدمعأ   . میظع

نم ىلعألا  ىلإ  جوامتت   ، ءوضلا دومع  لوح 
ةقالمع ةرخصب  هبشأ  رمألا  ناك   . ددرت نود 
تلزن املاحو   . ةریغص ةكرب  طسو  اھب  ىقلي 
ءوضلا دومع  لَّوحت   ، رثكأف رثكأ  ةمیظعلا  نیعلا 

ران  . ءاضیبلا رانلا  نم  دومع  ىلإ  اھتحت  يذلا 
. اھیلإ رظنلا  بعصي  ةلوكأ 

ةلاح يف  نآلا  بكارملا  عیمج  تراص 
دق ةریبكلا  ةیضرألا  ةزھلا  نكل   . ةمات رقھقت 
ًاضعب اھضعب  نع  مویغلا  تقشناو  نآلا  تءاج 

ول امك  ةظحلل  رمألا  ادبو   ، ةیشحو ةخرص  يف 
نارین  . رحبلا ىلإ  تضَّوقت  دق  موجنلا  عیمج  نأ 
ىتأ مث   ، ةمجن لك  تعقو  ثیح  تبشن  ةبیجع 

، جراخلا ىلإ  روفيو  يلغي  راخبلا  نم  ریبك  ٌّمك 
بكارملا عیمج  بجحيو   ، زكرملا نم  ًاقالطنا 

. ايؤرلا نع 

لوھ نم  يھجو  ىلع  ًاحطبنم  ُتعقو 
يفوخ میظع  مغر  يننكل   . ةیضرألا ةزھلا 
عفرأ نأ  ىلع  ًارداق  نكأ  مل   ، يعلھو يملأو 

سِرتفملا بابضلا  ناك   . دھشملا نع  َّيرظان 
لالخ نمو   . ءىطاشلا هاجتا  يف  ىتح  ُّدتمي 
نم ٍتابھل  ىرأ  نأ  عیطتسأ  تنك  هبحس 

قلطنت يھو  ةیناوجرألاو  ءارمحلا  رانلا  ةنسلأ 
، ءامسلا ةبق  غولب  ديرت  اھنأ  ول  امك  ءاضفلا  يف 

رحبلا قوف  ديدج  نم  يوھت  نأ  ثبلت  اھنأ ال  مث 
كلذ لك  لالخو   . رانلا ةنسلأ  نم  ناسل  فلأب 
نم ًابرق  دادزت  ةلئاھلا  نیعلا  تناك   ، دھشملا



ءاضیب نارین  اھب  طیحت  لازت  ال  تناكو   . رحبلا
ًارداق لازي  ال  ناك  اھرظنم  نأ  ثیحب  ةقرشم 
بابضلا باجح  ىتح   ، باجح لك  قارتخا  ىلع 
طقست اھنأ  ول  امك  يل  رمألا  ادب   . هتاذ فیثكلا 
رحبلا هجو  تَمدص  امدنعو   . ریبك دُّمعت  يف 

ةوق لعفب  تقزمت  اھنأكو  ءایلعلا  ّةبقلا  تدب 
دقو  . اھُفصو نكمي  ةَّوق  لك  زواجتت  ةمیسج 
ةبارق ىلاوتت  تّازھلاو  تادعرلا  هذھ  َْتیقب 
تنك ٍفنعب  اھل  ضرألا  ُّزتھتف   ، نمزلا نم  ةعاس 
ًاقزِم خَّسفتت  فوس  ضرألا  نأ  هعم  لاخأ 
ضرألا نینأ  أدب  ليوط  تقو  رورم  دعبو   . ةقَّزمم

. عاشقنالاب بابضلا  ادبو   ، ٍءطبب ىشالتي 

هسفن ناطیشلا  نأ  ادب   . لوھلاو ةبارغلل  اي 
نروھفاتس ةيرق  ناكس  عدخو  جردتسا  دق 

، دوسأ  ، ٍسئاب ٍریصم  ىلإ  مھب  ىرغأ  امدنع 
بابضلا أدب  امدنعف   . ٍّيوامس ٍعانق  تحت 

ٍنول ىلإ  لاحتسا  دق  ناك  رحبلا  ناك   ، عشقني
، هھجو ةحفص  ّطغت  يِ تناكو   ، ٍقماغ َرمحأ 

ةتیملا كامسألا   ، رصبلا دادتما  ىدم  ىلع 
ملو  . ةقفانلا قامعألا  تاناویح  نم  اھاوسو 
يلاھأ عیمج  نم  ٍدحأل  ٍرثأ  ُّيأ  ُّطق  رھظي 
دیصلا بكارم  نم  ٍدحاو  ٍبكرمل  الو   ، يتيرق

، يسأيو يتعیجف  لك  طسو  نكل   . مھل ةدئاعلا 
ناطیشلا ناك  اذإ  ام  ةریحلا  ديدش  ًاضيأ  تنك 

نكل ؟  انیلع هراصتنا  يف  تمشي  ًایقاب  لاز  ام 
يتلا ةمیظعلا  نیعلا  نم  رثأ  ةمث  قبي  مل 

ول امك  رمألا  ادب   . ءاضیبلا رانلا  ُتابھل  اھب  قیحت 
باكر ریصم  هیلإ  لآ  يذلا  عيرملا  ریصملا  نأ 

يعدتست ال  ةلأسم  دَّرجم  وھ   ، براوقلا



ناطیشلا كاذ  رظن  يف  اھدنع  فقوتلا 
. قراملا

بوجأ ُتنك   ، ةثداحلا دعب  تلخ  ٍمايأ  ةدعلو 
نم لكل  يتياور  سانلا  ربخأ  كرامنادلا  ءاحنأ 

. يريذحت ىلإ  هبتنيو   ، َّيلإ يغصي  نأ  ديري 
دَّرجم يننأب  روفلا  ىلع  ُتغِمُد  يننكل 
ُترداغ كلذلو   . توملا ُّقحتسي  ٍقوطرھ 
فقوتأ انأ  اھو   . يتایحب ًارارف  ةكلمملا  يضارأ 
ةریصق ةدمل   ، دلوو ميرغ  ةعلق  يف   ، نآلا انھ 

. دازلاو ةنوؤملاب  دُّوزتلا  لجأ  نم  كلذو   ، طقف
يردأ تسلف   ، كلذ دعب  بھذأس  نيأ  ىلإ  اَّمأ 

. رداغأ نأ  َّيلع  متحتي  هنأ  مغر 

نرابلآ نوج 

نم ِنترام  ىلع  ةداھشلا  هذھ  تیلمُأ 
يذلاو  ، قرولا ىلع  اھبتك  يذلا   ، ایشيرب

دق ةياورلا  هذھ  نأ  ةمَّظعم  ًانیمي  نآلا  مسقي 
. ةنامأ ِّلكب  اھلیجست  َّمت 

ةنس 1398  ، ءارذعلا ميرم  لاقتنا  دیع 
دالیملل

، ًابناج قاروألا  كلت  رمألا  ةياھن  يف  نيارك  عضو  امدنع 
قاھرإلا مغرو   . هتفرغ رون  أفطأ  مث  هرھظ  ىلع  عجطضا 

هنأ َّالإ   ، طق هتأطو  لءاضتت  مل  هب  ُّملي  ناك  يذلا  ديدشلا 
هسأر ُءلم  ناكو   . ًایحاص هريرس  يف  ًاعجطضم  يقب 
ُّفري ال   ، ٍةعساو ٍنیع  ةروص  يھ   ، هقرافت ال  ةدحاو  ٌةروص 

. ءاضیب ٍةیفاص  ٍران  ِةلعشب  ةرَّوسم  يھو   ، نفج اھل 
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رشيآ نكل   ، ًاحوتفم سيرام  نوج  ربتخم  ةفرغ  باب  ناك 
. لاح لك  يف  لوخدلا  لبق  بابلا  قرط 

. ةرفیشلا لیلحت  يئاصخأ  توص  هادان  " ، لخدأ "

. ةأشنملا يف  ًابیترت  تاربتخملا  رثكأ  سيرام  ىدل  ناك 
نم لیلق  ددع  الخو   . ةدحاو رابغ  ةخطلل  هیف  رثأ  ال  ذإ 

، هبتكم ةيواز  ىلع  قینأ  دحاو  دومع  يف  ةبترملا   ، بتكلا
ىوس روكذملا  بتكملا  رھظ  ىلع  رخآ  ءيش  ةمث  نكي  مل 
ةدئاعلا ةحطسملا  ضرعلا  ةشاشو  حیتافملا  ةحول 

وأ ٍروص  يأ  هبتكم  يف  نكي  ملو   . هبتكم يف  بوساحلل 
رشيآ نكل   . ناك ٍعون  يأ  نم  ةیصخش  تايركذ  وأ   ، ٍتاطفاي

. سيرام هب  زاتمي  يجذومن  ٌكولس  وھ  اذھ  نأ  يف  رَّكف 
هجو ىلع  ّمتكتم   ، طالتخالا ّبحي   ، لوجخ صخش  وھف 
ىلع ًاضيأ  ّمتكتم  وھ  املثم   ، ةصاخلا هتایح  لوح  مومعلا 
اھلماكب هتایح  سِّركي  ٌصخش  وھف   ، ةیصخشلا هئارآ 

امدنع اھنم  لضفأ  وھ  ام  كانھ  سیل  ٌتافص  يھو   . هلمعل
. ةرفیشلا لیلحت  يیئاصخأب  رمألا  قلعتي 

ام مغر  ُّيلاحلا –  عورشملا  اذھ  نوكي  نأ  يف  راعلل  اي 
نع فَّشكت  دق  زمر –  ةطاسب  نمو   ، ٍرِصق نم  هیلع  ودبي 

. ضومغلا نم  ِّمكلا  اذھ  لك 



يسركلا ىلع  سلجو   ، هءارو بابلا  رشيآ  قلغأ 
لاق " ، كتلاسر ُتملست  دقل   " . نيرئازلل صصخملا  دیحولا 
قلعتي ام  يف  كل  ققحت  دق  حاجن  يأ  كانھ  لھ   " . هل

؟" ةَّیشحولا ةوقلا  تامجھب 

. هسأر سيرام  َّزھ 
؟" ةیئاوشعلا تّاتبلا  تاحّشرم  نع  اذامو  "

". هریسفت نكمي  ءيش  "ال 

هتلصو امدنعف   . هیسرك يف  رشيآ  ىخارت  " . ًانسح "
رورملا اھیف  هنم  بلطي  يتلا  ةینورتكلإلا  سيرام  ةلاسر 

نأب لمأ  ةرفطب  رعش   ، ةنكمم ةبسانم  برقأ  يف  هب 
يتأت نأف   . زمرلا ةرفیش  ِّكف  ىلإ  ِقّفُو  نوكي  دق  سيرام 
هنم بلطت   ، شأجلا طبارلا   ، سيرام نم  ةینورتكلإ  ةلاسر 
ينعي كلذف   ، ةنكمم ةبسانم  برقأ  يف  هب  رورملا 
لوصحلا لجأ  نم  ةثاغتسا  ةخرص  رشيآ  ىلإ  ةبسنلاب 

؟" نذإ رمألا  ام   " . ةلجاع ةراشتسا  ىلع 

ُتنك  " . ديدج نم  هنع  هرظن  لَّوح  مث   ، هیلإ سيرام  رظن 
ةئطاخ ةيواز  نم  زمرلا  اذھ  ّكف  براقن  انك  اذإ  ام  بجعأ 

". ًامامت

؟" كلذ يل  ترّسف  َّالھ   " . رشيآ مَّھجت 

ةایح نع  ًاباتك  علاطأ  تنك  ةتئافلا  ةلیللا  يف   . ًانسح "
". غنيروت نالآ 

سيرام نإ  ذإ   . رشيآ شھدي  ام  كلذ  يف  نكي  مل 
ىلع لوصحلا  لجأ  نم  لمعي  ناك   ، ًامامت يميداكألا 
يف نوكن  نأ  ةرملا  هذھ  دارأ  دقو   . ةیناث هاروتكد  ةجرد 
زومر نم  ًایلَّوأ  ًازمر  ناك  غنيروت  نألاو   . ةبسوحلا خيرات 

. رشيآ لاق  " . كمالك ِعبات   " . ىلوألا بیساوحلا  ةيرظن 



؟" غنيروت ةنیكام  يھ  ام  فرعت  لھ   ... ًانسح "

". اھلوح يتركاذ  َتشعنأ  كنأ  ول  ُّدوأ  "

ًایضارتفا ًابوساح  غنيروت  نالآ  عضو   ، تاینیثالثلا يف  "
نم فلأتي  ناك   . غنيروت ةنیكام  مساب  دعب  ام  يف  فرُع 

، ٍّيطابتعا ٍلوط  تاذ  ٍةفافُل  نع  ٌةرابع  وھ   ، ٍّيقرو ٍطيرش ‘ ’
ةَّيدجبأ نم  ٍةذوخأم  ٍزومرب  ّىطغم  ناك  طيرشلا  اذھو 

يكل طيرشلا  قوف  َرودي  نأ  بجي  ناك  ٌسأر ‘  ’ ةمث  . ةدَّدحم
. ٍثحب لودج  ىلإ  ًادانتسا   ، اھلیلحتب موقيو   ، زومرلا أرقي 

زومرلل ًاقفو  سأرلا  ةلاح  ریغتت  نأ  ضورفملا  يف  ناكو 
نيزختب موقي  دق  هسفن  طيرشلاو   . اھأرق دق  نوكي  يتلا 
ةملكب ينعي  وھو   ،" تالاقتنالا  " وأ  ، تانایبلا اَّمإ 

، ةيرصعلا انبیساوح  يف  اَّمأ   . ةریغصلا جماربلا  تالاقتنالا :
ينعي راص   ، سأرلاو  ، ةركاذلا ينعي  راص  طيرشلا  نإف 

اذھ لثم  نأ  غنيروت  نلعأ  دقو   . يوركیملا ِجلاعُملا 
ٍةلأسم ِّيأ  َّلح  عیطتسي  دق  يضارتفالا  رتویبموكلا 

". ةیباسح

. رشيآ لاق  " ، كمالك ِْعبات  "

لواحن يذلا  زمرلا  اذھ  لوح  ریكفتلا  يف  ُتأدب  دقل  "
ةشاش هاجتإ  يف  هدي  سيرام  َكَّرح  انھو  " . هترفیش َّكف 
ُتاضمو اھُلسرت  يتلا  ةراشإلا  دجوت  ثیح   ، رتویبموكلا

طرف نم  ةنیھُم  نوكت  نأ  داكت  يتلا   ، ةیئوضلا  ،" ریفخلا "
: يلي امك  تدب  دقو   ، اھماھبإو اھراصتخا  ةدش 
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ةرابع دَّرجم  وھ  زمرلا  اذھ  ناك  اذإ  امع  تلءاست  دقو  "



. همالك سيرام  عبات  ؟ " غنيروت ةطرشأ  هبشي  طيرش  نع 
اننأ ول  رافصألاو  داحآلا  هذھ  نأش  نم  نوكیس  ام  ىرت  "

؟" غنيروت ةنیكام  يف  اھريرمتب  انمق 

لھ  " . مامألا ىلإ  هدعقم  يف  ًالیلق  رشيآ  لام   ، ءطببو
نع ةرابع  يھ   .... نونامثلا تاِتبلا  هذھ  ّنإ  لوقت  نأ  ديرت 

؟ يبوساح جمانرب 

، ةنونجم ةیضرف  ودبت  دق  ةیضرفلا  هذھ  نأ  فرعأ  "
-" يدیساي

يف انھ  اندوجو  ةقیقح  نم  ًانونج  رثكأ  تسیل  اھنإ  "
نم كَمالك  ِْعبات   " . رشيآ نھذ  يف  لاج   ، طیحملا اذھ  رعق 

كلضف ؟"

اذھ ئِّزجأ  نأ  َّيلع  تلق   ، رمألا ةيادب  يف   ، ًانسح "
ًالَّوأ ُموقأ   . ةَّيدارفإ َرماوأ  ىلإ  رافصألاو  داحآلا  نم  طيرشلا 

ةسمخو ٍرافصأ  ةسمخ  يھ  ةَّیلَّوألا  ََمیِقلا  َّنأ  ضارتفالاب 
ماقم موقي  نأ  نكمي  يذلا  زمرلا  نع  ةيانك  يھو   ، ٍداحآ
هذھو  ، اھیلإ زومرملا  ةعومجملا  نم  ٍرصنع  وأ  ٍمسإ 

. ٍرمأ لك  لوط  ىلع  ةلالدلا  ىلع  اندعاست  ةیضَرفلا 

. تّاِتب سمخ  نم  ٍةّفلؤم  ةَّیمقر  ٍةملك  ُّلك  نوكت   ، اذكھو
نم اھنم  ٌّلك  فلأتي  ًارمأ  رشع  ةعبرأ  عم  ينكرتي  اذھو 

، حیتافملا دحأ  ىلع  سيرام  َرقن  انھ   " . تّاتب سمخ 
هلحم َّلحي  يكل  ماقرألا  نم  ليوطلا  طيرشلا  ىفتخاف 

: يلاتلا قسنلا  ىلع  ةبترملا  ماقرألا  لاترأ  نم  ةلسلس 
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ٍةریصق ُّدج  تانایب  هذھ   " . ةشاشلا ىلإ  رشيآ  رظن 
". يبوساح جمانرب  اھنم  لَّكشتي  يكل 

نوكي نأ  بجي  هنإف  كلذل   . ٌحضاو ءيش  اذھ   . عبطلاب "
 – ةلآلا ةغل  يفو   . ةطاسبلا ديدش  ًايرتویبموك  ًاجمانرب 

تاغللا نیب   ، ةیملاع اھرثكأو   ، تاغللا طسبأ  يھو 
". ةیمقرلا

؟" ًاضيأ اذامو   " . ًاقفاوم هسأر  رشيآ  َّزھ 
ُتمق  ، حابصلا اذھ  يف  يبتكم  ىلإ  ُتئج  امدنع  "
َمیِقلا هذھ  نِراقي  نأ  هل  نكمي  ٍریصق  ٍرتاوت  ةباتكب 
ةلآلا ِةغلب  ٍةغاصم  ةیساسأ  ةحئال  يف  ةدراو  تامیلعتب 
ُّيأ يل  زرب  دق  ناك  اذإ  ام  ىرأل  رظنلا  ُتقَّقد  مث  . ةيرایعملا
". ةیلمعلا هذھل  ةجیتن  هلیغشت  نكمي  يبوساح  ٍجمانرب 
ًانئاك كئلوأ –  نأ  داقتعالا  ىلإ  كوعدي  يذلا  ام  نكلو  "

دق  ، انیلإ لئاسرلا  لاسرإب  نوموقي  نيذلا  اونوكي - نم 
، هسفن ةلآلا  ِةغل  تامیلعت  عون  لامعتسا  ىلإ  نودمعي 

؟" هلامعتساب نحن  موقن  يذلا 

ةمث  ، يدیس اي   ، يئانثلا يمقرلا  ىوتسملا  دنع  "
اھل نكمي  ال  هذھو   . اھلازتخا نكمي  ال  ةیمقر  تامیلعت 
ةنكمم ٍةَّیبوساح  ةلآ  لك  نیب  ةكرتشم  نوكت  نأ  ىوس 

، ًارفص مقرلا  ناك  ول  ْفذحإ   ، ٌزفق  ، ٌصقانت  ، ٌةدايز رُّوصتلا :



جمانربلا ُتلعج  يننإف   ، اذكھو  . يلوبلا ربجلا  تاَّیضرف 
ٍلمعب مایقلا  ىلإ  ُتفرصناو   ، هِدحول يرجي  َّينیتورلا 

". رخآ

. هسأرب رشيآ  أموأ 

لمكأ دق  نیتورلا  ناك   ، ٍةقیقد نيرشع  ذنم   ، نكلو "
". هلمع

نكمي تایئانثلا  نم  ًارطس  رشع  ةعبرألا  هذھ  لھو  "
؟" ةایحلل ٍلباق  يبوساح  ٍجمانرب  ِّيأ  ىلإ  اھتمجرت 

". ٍدحاو  ، معن "

. ٌمعط هل  تاب  دق  همامتھا  نأ  ةأجف  رشيآ  رعش 
؟" ًاقح "

انھ  " . وھ اھو   . ٍطیسب ٍّيضاير  ٍریبعتل  حلصي  جمانرب  هنإ 
نم ٌةعومجم  ترھظف   ، رخآ ٍحاتفم  ىلع  سيرام  رقن 

. بوساحلا ةشاش  هجو  ىلع  رماوألا 

امك اھتءارق  نم  نكمتي  يكل  مامألا  ىلإ  رشيآ  ىنحنا 
: يلي



. رشيآ لأس  ؟ " جمانربلا اذھ  هب  موقي  يذلا  امو  "

تایلمع نم  ةعومجم  ةئیھ  ىلع  بوتكم  هنأ  ظحالت  "
يھ هذھو   . ةقلح يف  ةزَّمرم  يھو   ، ةرركتملا حرطلا 
ةیلمع يف  بیساوحلا  اھلمعتست  يتلا  اھسفن  ةقيرطلا 

. رركتملا صاقنإلاب  كلذ  نوكيو  ةلآلا : ةغلب  ةمسقلا 
لمعتست نأ  ًاضيأ  كنكمي  امك  قرطلا –  ىدحإ  اھنإ   ، ًانسح



ماظن ىلإ  جاتحت  اّھنكل  نیمیلا - ىلإ  يباسحلا  لیحرتلا 
". ًاصُّصخت رثكأ  رتویبموك 

؟" ٍةمِسق ةَّیلمع  نع  ٌریبعت  اھنإ   ، نذإ "

. ًاباجيإ هسأر  سيرام  َّزھ 
قيوشتلا عم  ناجزامتي  ةریحلاو  ةشھدلاب  ُرشيآ  َرعش 

يذلا مقرلا  وھ  ام   . لجر اي  دَّدرتت  ال   " . يوقلا ءىجافملا 
؟" هتمسق نوديري 

". دحاو "

؟" هتمسق نوديري  َمالعو   . دحاو "

نمكت انھ   ، ىرت تنأ   ، ًانسح  " . هیتفش سيرام  قعل 
"... يدیس اي   ، ةلكشملا
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عقاولا رمملا  يف  ًاباب  رشع  ينثإ  نم  ًادحاو  بابلا  ناك 
وھو  . ةثلاثلا ةقبطلا  نم  يقرشلا  يلامشلا  عبرلا  يف 

". يج نأ  يآ  يب  ةعشألاب  جالعلا  : " ًادحاو ًاراعش  لمحي 

نیقفارملا هدونج  نم  ٍدحاول  سیلوروك  طباضلا  أموأ 
نم نيارك  رظن   . لخادلا ىلإ  فلد  مث   ، بابلا حتفي  يكل 
اذإو  . زیھجتلا دیج  ًاریغص  ًاربتخم  ىأرف   ، طباضلا فتك  ءارو 
فیثكت يف  ةَغلابملا  يھف   ، ٍةتفلم ٍةظَحالم  نم  كانھ  ناك 

هیف ةرفوتملا  ةحاسملا  مظعم  نإ  ذإ   ، ربتخملا اذھ  زیھجت 
ىلعو  . ةمخضلا تازیھجتلا  ّىتشب  ةسَّدكم  تناك 

، ةيویسآ ةأرما  تسلج   ، بابلا نع  ٍةدیعب  تسیل  ٍةفاسم 
ىلع برضت  ٍّيلآ  بوساح  مامأ  َضیبأ  ًافطعم  يدترت 
لخد املاح  اھراصبأ  تَعفر   . ةعرسب هحیتافم  ةحول 
. تنحناو تمستباو  تفقو  مث   ، ةفرغلا ىلإ  سیلوروك 

لاج  ، كلذ نم  ًالدبو   . اھل بجتسي  مل  سیلوروك  نكل 
ِمدعب قِّدحت  هینیع  ىدحإ  تناكو   ، ةھینھ ةفرغلا  يف 
قِّدحت تناكف  ةیناثلا  نیعلا  امأ   ، نيارك وحن  ٍناسحتسا 

. رسيألا هفتك  ةیحانل   ، ام ٍناكم  يف 

مث  . لاق " ، َكضرغل ًةِیّبلم  نوكت  نأ  بجي  ةفرغلا  هذھ  "
حسمي هنأ  ول  امك   ، ىرخأ ةرم  ربتخملا  يف  هرظن  لاج 



نكمملا نم  يتلاو   ، اھیلع يوتحي  يتلا  ضارغألا  هرظنب 
ىلإ هجاردأ  لجرلا  عجر  مث   . اھتقرسب نيارك  موقي  نأ 
ردصأ " ، جراخلا يف  انھ  ًاریفخ  عض   " . يجراخلا رمملا 

. هلیبس يف  بھذو  رادتسا  مث   ، هیقفارم نم  دحاول  هرمأ 

نم ةظحلل  دعتبي  وھو  سیلوروك  طباضلا  نيارك  بقار 
ةفرغ ىلإ  لخدو   ، نیيّدنجلا ىلإ  هسأرب  أموأ  مث   ، نمزلا
طاطملل ةخرص  تعِمُس   . هفلخ بابلا  لفقأو  ربتخملا 

ِّفاوح رئاسب  طیحملا  يطاطملا  راطإلا  قصتلا  املاح 
ةملاعلا نم  برتقا  مث   . ٍماكحإب حیحصلا  هناكم  يف  بابلا 

ةلواط بناج  ىلإ  ةسلاج  لازت  ال  تناك  يتلا  ةباشلا 
. هل مستبت  يھ  امیف  اھربتخم 

فسآ  " . ًاحفاصم اھل  لاق  " ، نيارك رتیب  يمسإ  "
ًةحاسم دجأ  يننكل ال   ، ةقيرطلا هذھب  كربتخم  يماحتقال 
ربتخملا اذھ  نأ  يل  اوركذ  دقو   ، لفسألا يف  انھ  لمعلل 

". ٍةءاضم ةلواطب  ٌزھجم 

تناكو  ، ةأرملا تباجأ  " ، غنیب يِوھ  يمسإ  "
ُتعمس دقل   " . ٍةعمال ًءاضیب  ٍنانسأ  نع  حصفت  اھتماستبا 

َرمأ عباتي  يذلا  صخشلا  وھ  تنأف   . نيارك روتكد  اي  َكنع 
؟" كلذك سیلأ   ، ةَّیضرملا تاباصإلا 

هذھ ةءارق  ىلإ  ةجاحب  نآلا  يننإو   ، حیحص اذھ  "
". ةیعاعشإلا روصلا 

يف كَتحار  ْذُخ   ، ٍةلكشم ُّيأ  رمألا  يف  سیل  "
ًةلیحن ًةأرما  يِوْھ  تناك  " . هیلإ جاتحت  ءيش  ِّيأ  لامعتسا 
تناكو  . ناتقرشم ناوادوس  نانیع  اھلو   ، ةماقلا ةریصق 

رَّدق  . ةيوق ةینیص  ةربنبو   ، باعُت ٍةقيرطب ال  ةيزیلكنالا  ملكتت 
. لیلقب نیثالثلا  زواجت  دق  نوكي  نأ  دب  ال  اھرمع  نأ  نيارك 

". كلانھ ةعشألا  ةءارق  ةلواط  نإ  "



. ةأرملا هیلإ  تراشأ  يذلا  هاجتالا  يف  نيارك  رظن 
". ِكل ًاركش  "

." ؟ يش ِّيأل  ةجاحب  تنك  اذإ  ينربخأ  "

رادأو  ، تاَّعشألا ةءارق  ةلواط  وحن  نيارك  ىشم 
دق ناك  يتلا  ةديدعلا  ةعشألا  روص  بحس  مث  اھحابصم 
دقلو  . رفحلا عَّمجم  يف  نیلماعلا  نم  ديدعلل  اھئارجإب  رمأ 

ذإ  ، ًالعف اھیف  هاري  نأ  عقوتي  ناك  اَّمع  ةجیتنلا  تفَّشكت 
هذھ نم  ٍّيأ  يف  رھَظي  ٍدحاو  ٍلیلد  طیخ  نم  كلانھ  سیل 

. ةیعاعشلا روصلا 

دق ناك   ، ةیضاملا ةعاس  نيرشعلاو  عبرألا  لالخ  يفو 
ىلع ةیمسرلا  ریغ  تافوشكلا  نم  ديدعلا  ءارجإب  ماق 
نأ هل  نَّیبت  دقو   ، رفحلا عَّمجم  يف  نیلماعلا  نم  نيریثكلا 
كلت ٍدیعب  ٍّدح  ىلإ  هبشت  اھنم  نوكشي  يتلا  ضارعألا 
ریغ ایلعلا  تاقبطلا  يف  مھئالمز  رئاس  اھنم  وكشي  يتلا 
ٍةجرد ىلإ  ةعونتمو  ةفلتخم  اھلثم  يھف   . ةفَّنصملا
رخآو ؛  ديدشلا نایثغلا  نم  وكشي  ٌدحاو  اذھف   . ةّریحم

؛ رظنلا لقح  يف  َلكاشمو   ، ايؤرلا يف  ٍشبغ  نم  وكشي 
كولسلا يف  ٍحضاو  ِطالتخا  نم  نوكشي  ضعبلا  نأ  امك 
ّطقتم ٍعِ ٍعایض  وأ  ةكرحلا  ماظتنا  مدعك   ، يجولوكیسلا
لاحلا وھ  امك  ـ  تالاحلا  هذھ  نم  ٌيأ  نكت  ملو   . ةركاذلل

ةمث َّنكل   . اھاوسب ٌحضاو  ٌِطبار  اھطبري  وأ   ، ةديدش ةداع - 
اھنإ  . قیمعلا مامتھالا  ىلع  ثعبت  تناك  ٌةدحاو  ٌةلاح 

. كولسلا يف  ًاّتلفت  ترھظأ  دق  تناك  ٍةَّباش  ٍةلِماع  ةلاح 
ءىداھلا لوجخلا  عونلا  نم   ، اھتداع بسحب   ، تناك دقف 

مايألا يف  اھنكلو   ، ًامات ًاعانتما  تاركسملا  نع  عنتمملا 
ِذّبحتو  ، ةیناودع  ، ًةِسند تدب  ةیضاملا  ةریخألا 
يفف  . ةقئاللا ریغو  ةعورشملا  ریغ  ةیسنجلا  تاسرامملا 
ببسب اھعدخم  يف  ءاقبلا  تمزلُأ  دق  تناك   ، تئافلا مویلا 



باوجتساب نيارك  ماق   . لمعلا ةبون  ءانثأ  ةلِمث  اھیلع  روثعلا 
وھو  ، لمعلا يف  اھئالمز  عم  اھنأشب  ثدحت  امك   ، ةأرملا
هیجور ىلإ  اھتلاح  نع  ٍلماش  ٍريرقت  لاسرإ  ِمزع  ىلع 
دكأتلاو هتیقنت  دعب   ، عبطلاب اھتلاح -  مییقت  لجأ  نم  هیبروك 

. ةَّيرس تامولعم  ّيأ  نم  هِّولخ  نم 

ةعشألا روص  ةءارق  ةحول  نع  روصلا  رخآ  نيارك  عزن 
نینرلاب ريوصت  ءارجإب  رمأ  دق  ناكو   . ةدیھنت هنع  تَّدن  دقو 
تاِنّیع مھنم  بحس  امك  ىضرملا  ضعبل  يسیطنغملا 

ام َّنكل   . اھلیلحت لجأ  نم  ربتخملا  ىلإ  تلسرأ  مدلا  نم 
اھیف نوكي  نأ  نود  هیلإ  دوعت  فوس  جئاتنلا  َّنأ  وھ  هاشخي 
لمأي هنم  ٌءزج  ناك   . ٍدَّكؤم ٍجاتنتسا  ىلإ  هدوقي  ءيش  ُّيأ 
ماسقألا يف  انھ  ٍةرغث  ىلإ  ءادتھإلا  نم  نَّكمتي  نأ  يف 

ةمث نَّیبت  دق  ناك  ولف   . ةقیقحلا ةيادب  ىلإ  هدوقت  ةفنصملا 
يقیقحلا لمعلا  ثیح  رفحلا ـ  عَّمجم  يف  ام  ضرمل  ةرؤب 
حیحصلا هاجتالا  ىلإ  ةراشإ  ةباثمب  كلذ  ناكل  عورشملل - 

مھنأ مھیلع  رھظي  مل  انھ  سانلا  نكل   . جالعلا ةیفیك  يف 
يف مھئالمز  لاح  هیلع  وھ  اَّمم  أوسأ  ةَّیحص  ةلاح  يف 

. ایلعلا ماسقألا  ةیقب 

لاریمدألل ءىجافملا  مامتھالا  نأ  نآلا  هل  نَّیبت  دقل  ال؛ 
لب  ، ةلاحلا دادتشا  يف  ةدايز  نع  ًاجتان  نكي  مل  ناترابس 
، كلذ َلْبقف   . ًاضيأ هتاذب  ٍنَّیعم  ٍمسق  يف  رھظت  تأدب  اھنأل 
. هقلق ةراثإل  ًایفاك  مسقلا  كلذ  يف  تاباصإلا  ددع  نكي  مل 

ةرشابم نیلوؤسملا  نیلماعلا  ضعب  راص  دقو  نآلا  اَّمأ 
دق ناترابس  نإف   ، ىضرم نوطقسي  رفحلا  ةیلمع  نع 

. ةرھاظلا هذھل  رفنتسا 

تالاحلا هذھ  نإ   . تاَّعشألا ِةءارق  ِةحول  َحابصم  أفطأ 
يف هتدعاس  دق  نكت  مل  نإو  ىتح   ، ترھظ يتلا  ةديدجلا 
تحتف دق  ِّلقألا  ىلع  اھنإف   ، دَّدحم ٍطیخ  ىلإ  ءادتھالا 



ماسقألا لوخدب  هل  حامسلاف   . ثحبلل َعسوأ  ًالاجم  همامأ 
، ٍّكش نود  نم   ، فعاضي فوس  ةأشنملا  نم  ِةفَّنصملا 

مھتاروطت َةبقارم  هعسوب  راص  نيذلا  صاخشألا  َددع 
َلماوع نع  ثحبلل  هَمامأ  ِصرفلا  ِفعاضتو   ، ةَّیحصلا

. ٍةنكمم ٍةديدج  ٍةیئیب 

ةتفلم ًةروص  تناك  دقل   . اھینیعب غنیب  يِوْھ  تلاج 
ناتراظنو نانیعو  ٌرعش  دوسألاو : ٍضیبألا  نیب  رظنلل 
ةرشبلاو  ، ضیبألا ربتخملا  ِفطعم  قوف   ، ناوادوس

. هل تلاق  " ، ٌدیعس كنأ  يل  ودبي  ال   " . ةفاَّفشلا ةتھابلا 

عوقولا نع  يندناعت  ءایشألا  نإ   " . هیفتك نيارك  َّزھ 
". اھوجرأو اھانمتأ  يتلا  ةعرسلاب  اھعقاوم  يف 

نم نيزافق  اھیفك  عزنت  نم  امنیب  اھسأرب  غنیب  تزھ 
عاَّمللا اھُرعش  ناك  " . ًاضيأ يعم  لصحي  ام  اذھ   " . طاطملا

. اھسأر تكَّرح  املك  جومي  ناكو   ، ًاریصق

؟" نآلا نیلمعت  َمالع  "

، دیعبلا بناجلا  ىلإ  غنیب  تراشأ  انھ  " . كاذ ىلع  "
. تاَّدعملا نم  ةمخض  ةعطق  يقلتست  ثیح 

. اِھّفاوح طیحم  يف  قَّدحو  ةلآلا  ىلإ  نيارك  ىشم 
،" رفاوخلا  " نم ىرخأ  ًةدحاو  ىري  نأ  هشھدأ  ام  َّدشلو 

رشيآ اھیلع  هعلطأ  دق  ناك  يتلا  كلتل  مأوتك  ودبت  يھو 
ال ٍددعب  ًةجھوتم  ءاضفلا  طسو  يف  رودت  تناك   . لبق نم 

لیحنلا ءوضلا  دومع  ناكو   . ةلِّدبتملا ناولألا  نم  ىصحي 
مسجلا اذھ  نع  قثبني  هتاذ  وھ  ضایبلا  ُّيقنلا  لیئضلا 

. ةفرغلا فقس  وحن  ًادوعص 

كيدل ًاضيأ  ِتنأو   " . ًالوھذم نيارك  لاق  " ، يھل إ̃ اي  "
؟" ءایشألا هذھ  نم  ةدحاو 



ةديدش ءایشألا  هذھ  تسیل   " . ًالیلق غنیب  تكحض 
ام ىلع  روثعلا  َّمت  دقف   . ديدحتلا هجو  ىلع   ، انھ ةردنلا 
يف اھیلإ  نيارك  رظن  " . نآلا ىتح  اھنم  نيرشع  ىلع  ديزي 

؟" نيرشع نیلوقت   " . ةشھد

ىلع انلصح  ًاقمع  لوزنلا  يف  انلِّغوت  املكو   ، لجأ "
". اھنم ديزملا 

دومع رمم  يف  ددعلا  اذھ  ىلع  متلصح  دق  متنك  اذإ  "
ةعبشم انھ  عاقلا  ةرشق  نأ  ينعي  اذھف   ، طقف رفحلا 

". اھتالیثمب

دومع قيرط  يف  دجوتل  ءایشألا  هذھ  نكت  مل  "ال، 
". رفحلا

؟" كلذب نینعت  اذام   " . نيارك مَّھجت 

ًادوجوم  ، اھنم هیلع  انرثع  ٍمسج  ُلَّوأ  ناك  دقل   ، ًانسح "
نإف  ، نیحلا كلذ  ذنم  نكلو   ، رفحلا دومع  قاطن  يف  ًالعف 

". انتاقالمل اھسفنب  يتأت  تناك  اھنم  ىَّقبت  ام  ةیقب 

؟" مكتاقالمل يتأت  "

كل اھلوقأ  فیك  يردأ  تسل   " . ديدج نم  غنیب  تكحض 
نأ ول  امك  ةرولبلا ."  " ىلإ نوتأي  اوناك  دقل   . ىرخأ ةقيرطب 

". اھیلإ مھبذجي  ًابذاج 

نم بَّرستت  نأ  ماسجألا  هذھ  ناكمإب  نأ  نینعت  لھ  "
؟" روخصلا لالخ 

ةیفیك نع  ًائیش  ملعن  ال  نحن   " . اھیفتك غنیب  تَّزھ 
". يتأت اھنكل   . طبضلاب ماسجألا  هذھ  ءيجم 

ادب دقل   . ًابرق رثكأ  ةرظن  مسجلا  وحن  نيارك  رظن 
يف وفطي  وھ  اھف   . ةلوقعم ریغ  ةجرد  ىلإ  ًابيرغ  مسجلا 



ألألتي وھو   ، ربتخملا ءاضف  نم  تاذلاب  طسولا  ةطقن 
نم هل  َّدح  امب ال  ٍعمال   ، ٍحزُق سوقب  ٍّيلخاد  ٍقیمع  ٍجُّھوتب 
ٌقیمع ٌداقتعا  هباتناف   ، هیلإ ّعلطت  ةنَّولملا  ءوضلا  فایطأ 

، ةیھاو فواخم  ىوس  تسیل  رشيآ  فواخم  نأ  ٌءىجافم 
دھاشلا ةداھش  تناك  امبرلف   . اھل ساسأ  ال   ، ةفیعض

ّدرجم  ، ةیضاملا ةلیللا  يف  اھأرق  دق  ناك  يتلا  ةِقلقملا 
ٍفلتخم َرخآ  ٍءيش  ىلإ  ُریشت  ةداھش  وأ   ، ةبوذكم ةداھش 

انھ نوضرمي  سانلا  لعجي  ام  نأ  دَّكؤملا  نم  هلعل   . ةياغلل
. اذھ ریغ  ٍناكم  يف  ةدتمم  روذج  هل  نوكي  نأ  نم  دب  ال 

ةراضح نإ  ذإ   . ًادیمح نوكي  نأ  نم  هل  دب  ءيشلا ال  اذھف 
هذھ لثم  جاتنإ  ىلع  ىوقت  نل  ةیلاع  ةجرد  ىلإ  ٍةیقار  ریغ 

ال  ، ةراضحلا هذھ  لثمو   ، ةءافكلاو لامجلا  تاذ  ءایشألا 
وأ رشلا  وأ  برحلا  ضارغأ  نع  ةدیعب  نوكت  نأ  الإ  لقعي 

. ناودعلا

. ةمھمھلا هبشي  ٍتوصب  اھلأس  ؟ " هیف نیسردت  اذامو  "

. هنع ردصي  يذلا  لیئضلا  ءوضلا  كاذ  ةساردب  موقأ  "
راسكنا سایق  زاھج  لالخ  هريرمتب  ُموقأ  ُتنك  دقل 

تنك  . يفیطلا عاعشإلا  سایق  زاھج  لالخو   ، ةعشألا
ام ىلع  ٌبعص  رمألا  نكل   . هتانِّوكم لیلحت  ىلإ  عَّلطتأ 

". ودبي

نع ةجتان  كلذ  يف  ةبوعصلا  نأ  نینعت  لھ  "
، هناكم بساني  ناكم  ىلإ  كتزھجأ  كيرحت  ىلإ  كرارطضا 
ِّلك دوجو  ناكم  ىلإ  ءيشلا  اذھ  يبلجت  نأ  نم  ًالدب 

؟" زاھج

نكلو ال  . ًاضيأ ٌةلكشم  هذھ   " . ةديدج ةرم  غنیب  تكحض 
لصحي َكعم  ُلصحي  ام  َّنإ  يلوقب  هُتدصق  ام  اذھ  سیل 
اھضعب عم  مءالتت  ءایشألا  نأ  دصقأ  ينإ   . ًاضيأ يعم 



". ضعبلا

ىلإ ًاِئّكتم  ىنحناو   ، ىرخأ قوف  ًاعارذ  نيارك  ىوط 
ةلآلا هذھ  نع  ينيربخأ   " . تادعملا نم  ةمخضلا  ةعطقلا 

. اھل لاق  " ، مسجلا اذھ  نعو 

نود ءاملعلا  نأ  ودبي  ذإ   . كلذ لعفأ  نأ  ينُّرسي  "
، نوقابلا اَّمأ   . رفاوخلا هذھ  رمأل  نوھبأي  نيذلا  مھ  مھاوس 

ىذلا قرِعلا  ىلإ  ذافنلا  ىلإ  قوشلا  ىوس  مھكرحي  الف 
دق يننأب  راكفألا  ينباتنت  ًانایحأو   . ةراشإلا هنم  ثعبنت 
وھ طقف  دحاو  ٍببسل  ةيرورضاللا  ةمھملا  هذھ  ُتیطعأ 
َّمت دقلف   . قيرطلا نع  يتیحنت  ديري  سیلوروك  نأ 

ةیملعلا جماربلا  دادعإب  موقأ  يكل  ساسألاب  يمادقتسا 
". اھلیغشتب مایقلا  دَّرجمل  سیلو   ، بیساوحلل

روھظ يشاحت  ىلع  ةرداق  ریغ  تدب   ، ٍةظحللو
نإف  ، اذكھو  . اھتوص ةربن  يف  ةرارملاب  اھروعش 
نم ماھلا  ءزجلا  نع  اھداعبإب  ماق  دق  هنأ  ودبي  سیلوروك 
نھذ يف  لاج   ، ربتخملا اذھ  دوكر  ىلإ  اھافنو   ، لمعلا

تايرظنلا ىلع  اھبھاوم  اھیف  دِّدبت  يذلا  ُناكملا   . نيارك
. اھلأس ؟ " كلذ ِكب  لعفي  َِملو   " . ةيوناثلا تاسایقلا  ىلعو 

؟" ِكب قثي  الأ  "

ٍصخشب ًاصوصخ   ، ًاقلطم ٍدحأب  قثي  سیلوروك ال  نإ  "
مث " . ایجولونكتلل نیكب  ةعماج  نم  ةیملع  ةجرد  لمحي 
يف فوطي  يذلا  ءيشلا  ىلإ  ًةریشم  تَمَّدقتو  تَفقو 

عاعشلا كاذ  ىرتأ   ، ٍلاح يأ  يفو   " . ةفرغلا طسو 
؟ كلذك سیلا   ، ًاتباث ًاءوض  ودبي  ؟  هنم ثعبني  يذلا  يئوضلا 

ضبني هنأ  ىرت  نأ  كنكمي   ، ةبرجتلل هعضخُت  امدنع  كنكلو 
نم رثكأ  بذبذتي  هنإ   . اھقيدصت نكمي  ال  ةعرسب  نكلو 

". ةیناثلا يف  ةرم  نویلم 



نم يمامأ  كلذ  رَكذ  دق  ناك  رشيآ  نأ  ركذأ   ، معن "
". لبق

سیلأ  ، ًايداع ًاءوض  ودبي  وھف   . ءيش لك  اذھ  سیل  "
؟" كلذك

". معن باوجلاف   ، هضایب عوطس  ةجرد  انینثتسا  اذإ  "

يفو  . يداعلا ءوضلا  نع  نوكي  ام  دعبأ  هنكل  "
هیلع هتيرجأ  دق  ام  لكف   . لدجلل ریثم  ءيش  هنإ   ، ةقیقحلا

". ةَّذاش جئاتنب  َّيلإ  داع  دق  ناك  براجت  نم 

؟" كلذك سیلأ   ، ءوضلا وھ  ءوضلا  ؟  اذام "

نھربت يتارابتخا  نكل   . لبق نم  هنظأ  تنك  ام  اذھ  "
اھیلإ دنتست  يتلا  ةلآلا  كلتف   . ًالثم كیلإ   . ىرخأ ءایشأ  يل 

". فیطلا ِمسرل  ةلآ  يھ   ، نآلا

". اھتماخض لثمب  ةلآ  لبق  نم  َرأ  مل  "

ّةیتوضرھك ةلآ  اھنإ   ، ًانسح  " . ىرخأ ةرم  غنیب  تمستبا 
هلمعت ام  َّلك  لمعت  يھو   . فیطلا مسرل  ًادج  ةصاخ 

. ریثكب رفوأ  ٍلیصفتبو   ، ربكأ ٍةعرس  قرافب  نكل   ، اھتالیثم
؟" فیطلا تامسار  لمع  ةیفیك  نع  ًائیش  فرعت  لھ 

ىلإ ءوضلا  ةئزجت  ىلع  ةداع  لمعت  تالآلا  هذھ  نإ  "
". تاجوملا لاوطأ  نم  هتانِّوكم 

لعِفب ْلُقنل  ـ  ةداملا  ُنَّيأتت  امدنعف   ، حیحص اذھ  "
عاونألا نإف   ، كلذل  . ءوضلاب ضیفت  اھنإف  ـ  ةرارحلا 

. ءوضلا نم  ٍةفلتخم  عاونأب  ضیفت  ةداملا  نم  ةفلتخملا 
زاھجو ِةّیطخلا .‘ تاثاعبنالا   ’ مسا هیلع  قلطُي  ام  اذھو 
موقي نأو   ، تاثاعبنالا هذھ  طاقتلا  عیطتسي  فیطلا  مسر 
ىلإ ةبسنلاب  ةیمھألا  ةديدش  تاثاعبنالا  هذھو   . اھفینصتب



ٍمجنل ةیطخلا  تاثاعبنالا  ةسارد  قيرط  نعف   . كلفلا ءاملع 
كلذ اھنم  نَّوكتي  يتلا  ةداملا  ريرقت  نوعیطتسي  نیعم 

". مجنلا

". كمالك يعبات  "

اذھ فیطلا  مسار  لامعتساب  ُتمق  يننإف   ، اذكھو "
. مسجلا اذھ  هحرطي  يذلا  ءوضلا  عاعش  لیلحتب  مایقلل 

ةقرو نع  ثحبتل  عنیب  ترادتسا  انھ  " . ةجیتنلا يھ  هذھو 
. نيارك ىلإ  اھتلوان 

َري مل  هنكل   ، ةءارقلا ىلع  ةلماش  ةرظن  نيارك  ىقلأ 
ةینایبلا ةءارقلا  ىلع  رھظ  دقل   . يداع ریغ  ءيش  َّيأ  اھیف 

راسي نم  جرعتي   ، نوطبلاو ىرُذلاب  ءيلم  ٌجِّرعتم  ٌّذاش  ٌّطخ 
، ىأر امبسح  ًاریثك  فلتخي  ال  وھف   ، اھنیمي ىلإ  ةحفصلا 

. بلقلل يئابرھكلا  طیطختلا  نع 

"، ةیئوضرھكلا ةَّیفایطِملا  نع  ریثكلا  هقفأ  ال  يننإ  "
اذھ يف  ٍّيدایتعا  ریغ  ًائیش  ىرأ  ال  يننكل   " . اھل لاق 

". طیطختلا

ةمجن ىلع  ًاسایق  يدایتعا  ریغ  ءيش  ةمث  سیل  "
مسجلا اذھ  نع  ةجیتنلا  هذھ  رھظت  نأ  اَّمأ   . امبر ةدیعب 

انھو هذھف - "  . ًابيرغ الإ  كلذ  نوكي  نأ  نكمي  الف  ؟  ریغصلا
يھ  – " ينایبلا طخلا  يف  تاءوتن  ةدع  ىلإ  تراشأ 

". صاصتما طوطخ 

؟" كلذ ينعي  اذامو  "

نوكي امدنع  طقف  صاصتما  طوطخ  كيدل  نوكي  "
كانھ نوكي  نأك   . هیلإ رظنت  يذلا  مجنلا  مامأ  ام  ءيش 
بجحي  ، لیبقلا اذھ  نم  ءيش  وأ   ، ةَّيزاغ ةلتك  وأ   ، ةمیغ

. ةدَّدحملا تاجوملا  لاوطأ  ضعب  ُّصتميو   ، ءوضلا ضعب 



رمألا قلعتي  امدنع  جئاتنلا  هذھ  لثم  ىَرت  ال  نأ  بجيو 
نوكت يتلا  اھسفن  ةفرغلا  يف  ٍعقاو  ءوضلا  نم  ٍعاعشب 

". اھیف ًادوجوم 

نذإ  " . ًامِّھجتم ديدج  نم  فیطلا  مسر  ىلإ  نيارك  رظن 
اذھ هلسري  يذلا  ءوضلا  َعون  ّنإ  َلوقلا  َنيديرت  ِتنأ 

". دعبلا ةقیحس  ةمجن  نم  ىوس  هتيؤر  نكمي  ، ال  ءيشلا

" رفاخلا  " اذھ موقي  يذلا  ءوضلا  فیطف   ، حیحص اذھ  "
". ًاساسأ ٌلیحتسم  هلاسرإب 

غنیب ىلإ  ينایبلا  مسرلا  َلوان  مث   . ًاتماص نيارك  يقب 
. ديدج نم 

ُتعقو تاضقانتم  عضب  نم  ةدحاو  الإ  سیل  اذھو  "
ُموقأ ٍرابتخا  ُّلكف   . ریغصلا ءيشلا  اذھ  لوح  اھیلع 
هنإ  . اھمھف نكمي  ال  جئاتن  ىلإ  يب  يضفي  هیلع  هئارجإب 
ناك كلذل   . ًاضيأ طابحإلا  ثعبي  هنكل   ، ٌرحاس ٌلیمج  ءيش 

ةجردلا يف  فیطلا  مسر  زاھج  ىلإ  ءوجللاب  يمامتھا 
يف كلفلا  ءاملع  هلمعتسي  ًائیش  نأ  ُترَّدق  دقل   . ىلوألا

. اھسأر انھ  تَّزھ  " . ّلقألا ىلع  ًانومأم  نوكي  فوس  ةداعلا 
ةیئايزیفلا تانِّوكملا  ةلأسم  كانھ  ىرخأ  ةیحان  نمو  مث  "

نم عاعشلا  اذھ  ثعبي  هلعجي  يذلا  ام   . مسجلا اذھل 
نم عاعشلا  اذھ  نأ  فیك  َتظحال  لھو  ؟  ًاساسأ ءوضلا 
ىلعأ ىلإ  طقف -  ٍدحاو  ٍهاجتا  يف  ىوس  قلطني  ءوضلا ال 

؟" هتاذ مسجلا  بیلقتب  َتمق  امفیك  - 

مسجلا ىلإ  نيارك  لصو  " . كلذل هَّبنتأ  مل  "ال، 
نأ مغرو   . هعباصأب هرادأ  ٍدراش  ِفصن  ِنھذبو   ، يفاطلا
، ٍطیسب ٍطغض  تحت  ةیعاوطب  هروحم  ىلع  راد  دق  مسجلا 

ماودلا ىلع  ًاھجتم  يقب  هنم  ثعبنملا  ءوضلا  عاعش  نأ  َّالإ 
ٍرسیب كرحتت  تناك  دقف  ثاعبنالا  ةطقن  امأ   . فقسلا وحن 



دنع ًادراب  مسجلا  ادب  دقل   . هنارود ءانثأ  هحطس  ىلع 
. ةبيرغ ةجرد  ىلإ  ًاِقلز  ناك  امك   ، هتسمالم

ةطقنلا نم  ُّعشي  ءوضلاف   " . لاق " ، ٌبيرغ هُرمأ  "
امك  . ءاضفلا يف  هھاجتا  ةيواز  تناك  امھم  اھتاذ  ةیبسنلا 
هیلإ بَّرق   " . عامتلالل ٌلباق  هلماكب  يجراخلا  هطیحم  نأ  ول 

ءيشلا نكل   . هلایخ لِعف  نم  اذھ  نأ  كش  . ال  رثكأ رفاخلا 
يوْھ ةیحان  تفتلا   . هدي يف  ةرارح  رثكأ  حبصي  هنأكو  ادب 

 –" اذإ امع  لءاستأ  ينإ   " . غنیب

تلعو  ، هنع ةوطخ  تعجارت  دقف   . ةأجف تكس  مث 
. ِفوخلاو ِةأجافملا  نِم  ٌةرظن  ةأجف  اھھجو 

. نيارك اَھلأس  ؟ " رمألا ام  "

، ءارولا ىلإ  ًةیفاضإ  ًةوطخ  غنیب  ةروتكدلا  تذخأ 
تلاق " ... تازاّفقلا  " . مجحلا ِةریبك  ةلآ  ءارو  ام  ىلإ  تكَّرحت 

. قونخم ٍتوص  يف 

دنع ًةملؤم  نوكت  داكت  ٍةرارح  ىلإ  نيارك  هَّبنت  ةأجف 
يذلا رفاخلا "  " ًاكرات  . ةعرسب هدي  ضفن   . هعباصأ فارطأ 
ءاضف طسو  يف  لوألا  هناكم  ذخَّتیل  ٍةلوھسب  قلزنا 

. تاذلاب ةفرغلا 

ٌرَّمسم وھ  امنیب   ، يفاطلا مسجلا  يف  نيارك  قَّدح 
تقطن دق  غنیب  تناك   . ءىجافملا فوخلا  نم  هناكم  يف 
قمع ىلإ  هقيرط  قش  اھانعم  نكل   ، طقف ةدحاو  ةملكب 

: هیعو

... تازاّفق نود  نم  نآلا  لبق  هسملب  دحأ  مقي  مل 

ًادايدزا هعباصا  يف  ةرارحلاب  روعشلا  دادزا  امدنعو 
همف نأو  عراستت  تأدب  دق  هبلق  تابرض  نأ  رعش   ، ًاداح
يتلاو  ، رفتغت ال  يتلا  ةئیطخلا  هِّوتل  فرتقا  دقل   . ُّفجي



ٍثحاب ِّيأ  نع  تردص  ولو  ىتح  ًاحضاف  أطخ  ربتعُت 
... نآلاو  . ءىدتبم

اھیلع تَّدُس  دق  تناك  ةیلات  ىرخأ  ةركف  يأ  نكل 
. ٍریبك ٍقوب  نع  ٍرداص  ءىجافم  ٍءادن  عامس  دعب  قيرطلا 

ءاوھلا ذفانم  عیمج  تقلغأو   ، ديدحلاب ديدحلا  َّكطصا  دقف 
نم ةیتآلا  راونألا  عیمج  تأفطنا  امك   . ربتخملا ءاحنأ  يف 

. رمحألا راذنإلا  ءوض  اھلحم  َّلحیل  فقسلا 

. رادجلا ىلع  دوجوم  ءىراوطلل  ٍّرز  ىلع  غنیب  تطغض 
. ةفرغلا لخاد  يف  ًاعم  نانثالا  نجس  كلذبو 
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ناردجلا لعجي  داكي  قوبلا  توص  ناك   . ًادماج نيارك  فقو 
ربتخملا ةفرغ  تلعج  دقف  ءىراوطلا  ءاوضأ  اَّمأ   ، ُّجترت

. مدلا نولب  غبطصت  اھلماكب 

ـ بيرغلا  مسجلا  ةسمالمب  ماق  دقل  ؟  لصح يذلا  ام 
ًةلسلس هبشي  ام  تقلطأ  دق  ةسمالملا  هذھ  نأ  ودبيو 
هرِّمسي فوخلا  امیف  رَّكف   ، يھلإ اي   . تالعافتلا نم 

؟ عاعشإلاب ةباصإ  ىلإ  ُتضَّرعت  دق  ينارُت  لھ   . ةیشحوب
عاعشإلا هلعل  وأ   ، افلأ ةعشأ  عاونأ  نم  ٍعونب  ةباصإ 

يتلا ةعرجلا  ةَّوق  ىدم  وھ  ام  ؟  فیفخلا ينورتوینلا 
... ىتح يل  فیكو  ؟  اھیلإ ُتضرعت 

حفاكي نأ  ًالواحم  تاعقوتلا  هذھ  َّلك  هنھذ  نع  َضفن 
وھ ام   . يقطنملا ریكفتلا  ىلإ  ةدوعلاو  هنع  فوخلا  ّدرل  ِ

؟ ةعشألل ًایئزج  ندبلا  ضُّرعت  ُجالع 

يف يننإ   " . حاص ماَّمح "!  " . مئاعلا مسجلا  نع  دعتبا 
!" ةعرسب  ، ةحلام هایم  يف  مامحتسالا  ىلإ  ٍةجاح 

ةریبكلا ةلآلا  ىلإ  ءىكتت  اھنأ  ظحالف   ، يِوْھ وحن  علَّطت 
ببسب ًائیش  اھنم  عمسیل  نكي  مل  هنكل   . هعم ملكتت  يھو 

. راذنإلا قوب  ریفص 

. اھل لاق  ؟ " نیلوقت اذام  "



هبطاخت تناك  امك   ، حایصلا ةجرد  ىلإ  اھتوص  تعفر 
. تاراشإلاب

. ديدج نم  اھیلع  ىدان  ؟ " نیلوقت اذام  "

. طئاحلا ىلع  ٍرز  ىلع  تطغض  مث   ، يِوْھ ترادتسا 
تَّمت  ، ٍةظحلب كلذ  دعب   . راذنإلا قوب  توص  تكس  ةأجف 

". ةيداعلا راونألا  ةداعتسا 

درجم اھنإ   " . ةلئاق تدان  ٌطیسب "!  رمألا  نإ  ُتلق  دقل  "
". ءارمحلا تحت  ةعشأ 

تحت ةعشأ  اھنإ  نیلوقت   " . اھوحن نيارك  قَّدح 
؟" ءارمحلا

ةشاش نم  كلذب  ٍنایب  ىلع  يِّوتل  ُتلصح  دقل   ، معن "
لاسرإب أدب   ، رفاخلا ةسمالمب  َتمق  امدنعف   . زاھجلا اذھ 
ًةظحل اھمامأ  يتلا  ةلآلا  غنیب  تبقار  " . رمحألا تحت  ٍءوض 
ًةلماح تمّدقتو  زاھجلا  لوح  نم  ترادتسا  مث   . ةیفاضإ
ةیمامألا ةھجلا  ىلع  هريرمتب  تماقو   ، لاَّقنلا رجیج  داَّدع 
فقوتي زاھجلا  ًةلعاج   ، نيارك دسج  نم  ىلفسلاو  ایلعلا 

، ةرشتنملا عاعشإلا  ةجردل  ةءارق  طقف  اھنإ   " . هعباصأ دنع 
ءاحنأ عیمج  يف  نآلا  اھدجت  نأ  كل  نكمي  ةيداع  ٌةءارق 

". ةأشنملا

ةیلاعلا تاوصألا  ىلإ  نيارك  هّبنت   ، ةظحللا هذھ  يف 
يِوْھ ترادتسا   . بابلا ىلع  ةیلاتتملا  تاقَرَّطلا  ىلإو 
ةعاَّمس تَكسمأو   ، تالاصتالا ةشاش  ىلإ  تَعرسأو 

. ةعاّمسلا لالخ  نم  تَمَّلكت  " ، غنیب ةروتكدلا  انھ   " . فتاھلا
". أطخلا قيرطب  لصح  راذنإ   ، رِّركأ  . ءىطاخ راذنإ  هنإ  "

ةیكیناكیملا هتَّنر  يف  لوقلاب  يلخاد  ٌتوص  باجتسا 
". قّقحتلا زمر  لِخدأ  : " اھل ةربن  يتلا ال 



تلخدأو ةیمقرلا  ةباتكلا  ةحول  ىلإ  يِوْھ  ترادتسا 
. ماقرألا نم  ًةلسلس  اھتطساوب 

ةلاح تھتنا   " ، توصلا لاق  " ، زمَّرلا نم  ُقُّقحتلا  َّمت  "
". راذنإلا

نع ءاطغلا  عجارت   ، ٍديدج ٍّيندعم  ٍكاكطصا  ِتوصبو 
لخاد ىلإ  يقنلا  ءاوھلا  َّبرستو  ةيوھتلا  براسم  تاحتف 
داكف  ، ةفرغلا باب  ِحتفب  يِوْھ  تماق   . ديدج نم  ربتخملا 

نادھتجي اناك  ناذللاو   ، بابلا ىلع  نامئاقلا  ناسراحلا 
. هِحتف ىدل  ًاضرأ  اعقي  نأ   ، هعرق ىلع 

ُمستبت يھو  يِوْھ  تلاق  " ، ٌءيطاخ ٌراذنإ  هنإ  "
". جاعزإلل ًادج  ٌةفسآ  يننإ   " . اھسأرب ُءىِموُتو  ٍمارتحاب 

ناك امیف   ، ٍةظحلل ٍبایتراب  ناكملا  لوح  ناسراحلا  رظن 
مستبت يِوْھ  ترمتسا   . زوھج ةلاح  يف  امھاحالس 

 - نيارك وحن  ةریخأ  ةرظنبو  ٍةظحل –  دعبو   . اھسأرب ءىموتو 
قباسلا امھعضو  ىلإ  اداعو  جراخلا  ىلإ  نايدنجلا  عجارت 

مث  ، ديدج نم  بابلا  يوھ  تقلغأ   . لخدملا ةاذاحم  يف 
ىلع ةكبترم  اھتماستبا  تراص   . نيارك وحن  ترادتسا 

. روفلا

. هل تلاق  " ، ةفسآ "

يِّوتل ُتبكترا  دقل  ؟  فسأتي نأ  بجي  نم  ِتنأ  لھ  "
". ةسردم ذیملت  ىتح  هلثمب  نایتإلل  لجخي  نأ  بجي  أطخ 

ةَّدر يف  ُتغلاب  دقل   . تامیلعتلا فرعت  كنأ  ُتدقتعا  "ال. 
انھ نورتوتم  ًاعیمج  اننأ  دقتعأ   ، ًانسح  ... ينإ  ، يلعف
، نآلا ىتح   ، رھظأ دق  ناك  هب  انمق  دق  رابتخا  لك  نإ   . ًالیلق

" ... ةنكاسو  ، ةدیمح لب   ، ةيذؤم ریغ  ءایشألا  هذھ  نأ 

غرفأ  . مالك ِّيأ  لدابت  نود  ةظحل  افقوو   ، اھتوص لءاضت 



ىلإ داع  هبلق  نأ  ًارعاش   ، ءطبب ءاوھلا  نم  هیتئر  نيارك 
. هملؤت لازت  تناكف ال   ، هعباصأ فارطأ  اَّمأ   . داتعملا هئطب 

تلاق " ، عقاولا يف   " . ام ءيشب  ِرّكفت  يِوْھ  نأكو  ادب 
اي  ، َّيلإ ٍةمدخ  ميدقتب  َكِّوتل  َتمق  دق  كنأ  دقتعأ   " ، ءطبب

". نيارك روتكد 

نم هعباصأ  ُّكحي  وھو   ، نيارك اھلأس  ؟ " كلذ فیكو  "
. هابتنا نود 

. هلیلحتب َموقأ  يكل  ٍديدج  ٍءيش  ىلإ  ينَتيدھأ  دقل  "
تاعاعشإلا نم  نیعون  روصي  أدب   ، نآلا رِّشؤملا  َّنأل 

". ةیسیطنغمرھكلا

" ــ نيدصقت  لھ   " . اھیلإ نيارك  رظن 

مسجلا ال نإ   " . اھمامأ ةلآلا  ىلإ  يِوْھ  تراشأ  " . معن "
". يئرملا هئوض  بناج  ىلإ   ، رمحأ ًاءوض  ردصُي  لازي 

، يفاطلا مسجلا  نم  ديدج  نم  نيارك  برتقا  امدنعو 
همامأ فاط  رفاخلا  نإف   ، ةرملا هذھ  ةیشخلا  نم  ءيشب 

، ًامئاد اھنأش  وھ  امك  ًالیلق  بذبذتت  هُّفاوح  تناكو   ، ًاقلأتم
ام  " . بارسلل ةتباثلا  ریغ   ، ةنیللا طوطخلاب  هبشأ  يھف 

؟" ةقيرطلا هذھب  فرصتي  يكل  ءيشلا  اذھ  وعدي  يذلا 
. هسفنل مغمغ 

؟" نيارك روتكد  اي  كلذك  سیلأ   ، لاؤسلا وھ  اذھ  "

رمألا سیل   " . ديدج نم  ءيشلا  ىلإ  نيارك  قَّدح 
نوكي نأ  لقعي  لھ  ـ  رسَّدلا  يف  هبولسأب  ًادبأ  قلعتیل 

؟" ةقالع كلذل 

". ًادج ًادعبتسم  ًارمأ  كلذ  ودبي  "

؟" ةیعافد ةیلآ  نم  ٌبرض  وھ  كولسلا  اذھ  لھ  "



ًاضيأ اذھ  نإ  ؟  هتلفت كلعجیل  اذكھ  فرصتي  هنأ  ينعت  "
ةياغ يف  ًائیش  نأل   ، اھتاذ ةجردلا  ىلإ  ٌدَعبتسم  ٌلامتحا 
لئاسو نم  كلتمي  نأ  يغبني   ، ءيشلا اذھ  لثم   ، دیقعتلا

. ریثكب كولسلا  اذھ  نم  ةیلاعف  ُّدشأ  وھ  ام  هسفن  ةيامح 
هذھ ًادحاو  فلتن  نأ  ةرم  انلواح  دق  اننأ   ، كلذ ىلإ  فضأ 
ىذأ لك  نع  ةعینم  انل  تناب  دق  ءایشأ  اھنإ  ـ  ءایشألا 

ام ِلّكشت  نأ  نكمي  ال  كلمانأ  نإ  مث   . هب اھیمرن  نأ  انلواح 
". هل ًاديدھت  هرابتعا  نكمي 

ال ناك  دقف   . ًامھجتم رفاخلا "  " لوح نيارك  رادتسا 
ةقفد ببسب   ، بارطضالا نم  ٍلیلقب  رعشي  لازي 
بوبنأ َطقتلا   . هل فوخلا  اھب  َبَّبست  يتلا  نیلانيردألا 

، ةَّيورب  ، مئاعلا مسجلا  جلاع  مث   ، ٍّيكیتسالب ٍرابتخا 
ةداَّدسب هتھوف  متخو   ، بوبنألا ىلإ  َهلخدأ  ىتح   ، ةيانعو

نم نكي  ملف   . هصَّحفتیل ًالیلق  ّفقوت  مث   ، ةیطاطم ءارمح 
ءاضف طسو  يف  فاط  نأ  ىوس  ریغصلا  مسجلا  اذھ 

نع ًايولُع  ًالفاغت  ٌلفاغتم  وھ  امنأك   . طبضلاب رابتخالا  بوبنأ 
. هل ىرج  يذلا  اذھ 

عاونأ نم  ًاعون  ماسجألا  هذھ  يف  ىري  رشيآ  نإ  "
، ءىفطنتو ءيضت  يتلا  تاضبنلا  اَّمأ   " . اھل لاق  " ، ةلاسرلا

". يمقر زمر  نع  ةرابع  يھف 

جاتنتسا هنإ   " ، ةقفاوملا ةراشإ  اھسأرب  يِوْھ  تراشأ 
". يقطنم

لاق " ، نآلا هُلاح  نوكي  نأ  نكمي  فیك  لءاستأ  ينإ  "
. اھیلإ مالكلاب  هجوتي  امم  رثكأ  هسفن  بطاخي  هنأكو  نيارك 
. ءاملعلا ریبكب  هلاصتا  ةدواعم  مدعل  مثإلاب  رعش  دقل 
يف تناك  اھیف  هدھش  دق  ناك  يتلا  ةریخألا  ةرملاف 
ةفرغلا هتراحبو  ناترابس  محتقا  امدنع   ، ةصاخلا هترجح 



ذنم لاغشنالا  ديدش  ناك  دقل   . اھلخادب نم  ىلع  ةونع 
، ٍةطاسب ِّلكب   ، ٍتقو ُّيأ  هيدل  رفوتي  مل  ثیحب   ، نیحلا كلذ 

. هنع ثحبلل  وأ  لجرلاب  لاصتالل 

تلاق " ، ينورتكلإلا ديربلاب  ةلاسر  هیلإ  لسرُأ  فوس  "
، ًالیلق تفقوت   . عبطت تأدبو  اھبتكم  ىلإ  تَسلج  مث  غنیب 
. تلاق " ، بيرغ اذھ   " . ديدج نم  عبطت  تداع  مث   ، تمھجتو

. اھوحن ًامِّدقتم  نيارك  لاق  ؟ " رمألا ام  "

"، ةكبشلا يف  ءاطخأ  ىلع  ىوس  لصحأ  ال  ينإ  "
ىصقألا ِزّیحلا  زواجت  َّمث   . هبتنا  " . ةشاشلا ىلإ  تراشأ 

". حاتملا

؟" اھیلع نیلمعت  يتلا  ةكبشلا  عون  وھ  ام  "

يھو  ،11g-802 زارط ةیكلساللا  ةيداعلا  ةكبشلا  اھنإ  "
. ةأشنملا ءاحنأ  رئاس  يف  ةدمتعملا  اھسفن  ةكبشلا 

رماوألا هذھ   " . رماوألا نم  ديزملا  ةعابطب  يِوھ  تماق  "
". ًاضيأ  ، اھسفن تاباجتسالاب  يتأت 

حانجلا يف  ةكبشلا  عم  ةلكشم  ّيأ  ًادبأ  هجاوأ  مل  "
". يبطلا

لثم اھیف  يعم  لصحي  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يھ  هذھ  "
". ىضم ام  يف  رخصلاك  ةتباث  ًامئاد  ةمدخلا  تناك   . كلذ

لاسرإ نم  ُتنكمت  دقل  ًانسح   " . ةعابطلا ىلإ  يِوْھ  تداع 
". ةثلاثلا ةلواحملا  يف  ةینورتكلإلا  ةلاسرلا 

دُّدرتلا ةجوم  يھ  ام   " . ركفي لازي  ال  ناك  نيارك  نكل 
. اھلأس ؟ " ةیكلساللا  11g-802 ةكبشل

اذامل نكلو   . زترھاغیج دحاو  ةلصاف  ةسمخ  اھنإ  "
رتویبموكلا ةشاش  ةھجاوم  نم  يوھ  ترادتسا  ؟ " لأست



 –" ضرتفت لھ   " . هتھجاوم ىلإ 

. دیج لاؤس  هنإ  ؟  اھعم لخادتلاب  موقي  ام  ًائیش  نأ  "
ًاضيأ لمعت  ربتخملا  اذھ  يف  ىرخأ  ةزھجأ  يأ  كيدل  لھ 

؟ زترھاغیج  5.1  .. ةجوملا ىلع 

ىلع ُّثبت  يتلا  يھ  طقف  ةیكلساللا  ةكبشلا  الك  "
" ... ةجوملا هذھ 

بیبطلاو ةملاعلا  ترظن   . ٍةظحلل يِوْھ  توص  لقلقت 
 - ةدحاو ٍةركف  ىلإ  نيداقنم  امھنأكو  مث   . رخآلا وحن  امھالك 
يف وفطي  ناك  يذلا  ریغصلا  مسجلا  وحن  امھالك  رادتسا 
كسمي يذلا  وھ  نيارك  ناك   . نوكسب رابتخالا  بوبنأ 

. بوبنألاب

ٍربتخم ةلواط  ىلإ  تشمو   ، اھیسرك نع  يِوْھ  تضھن 
ىتح سایقلا  ةزھجأ  نم  ةعومجم  نیب  تشتف  مث   . ٍةبيرق
مئاعلا مسجلا  هاجتا  يف  تضھن   . ٍلیلحت زاھج  تدجو 
ةریغصلا ةشاشلا  ىلإ  ةرظان   ، همامأ لیلحتلا  زاھج  ًةعفار 

. لیلحتلا زاھجل 

ةسمخ ةبذبذ  ىلع  لسري  هنإ   . تلاق " ، يھلإ اي  "
". ًاضيأ زترھاغیج  دحاو  لصاف 

. نيارك لاق  " ، تاددرت ثالث  ىلع  لصاوتي  هنإ  "

نأ نآلا  يل  رطخي  نكل   . اھفرعن يتلا  يھ  ةثالث  "
دقو  . ًاضيأ تاددرتلا  نم  ديزملا  كلانھ  نأ  ىلع  نھارأ 

". ًادج ةریثك  تاددرتلا  هذھ  نوكت 

؟" ةديدج ةرھاظ  يھ  هذھ  نأ  نم  ًةقثاو  ِتنأ  لھو  "

هدحو وھ  طیسبلا  ءوضلا  طیخ  ناك  دقل   . ًامامت "
يفاطلا مسجلا  يف  نيارك  قدح  " . هاوس نود  دوجوملا 



. ًامغمغم لاق  ؟ " أرط دق  هنأ  نيدقتعت  يذلا  ام   " . ریغصلا

دق كنأ  ودبي   " . ةیلوضف ةماستباب  غنیب  هیلإ  تقلأ 
". نيارك روتكد  اي   ، هتظقيأ

تأدبو تسلج  ثیح   ، اھبتكم ىلإ  تعجارت  مث 
. ةمومحملاك ةعابطلاب 
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دیسكأ يناث   ، زاغلا لسغ  ةزھجأ  "
؟" نوبركلا

". صحُف "

عضولا ىلع  ةظفاحملاو  ةرزاؤملا  ةیلآ  "
؟" يقفألا

". صحف "

؟" برستلا عنم  رادج  ةمالس  "

". ةئملاب ةئم  "

؟" يلاطعلا هیجوتلا  تارشؤم  "

". رضخأ "

؟" يسیطنغمرھكلا لفقلا  "

". ىوصقلا ةجردلا  ىلإ  "

؟ ةرارحلا َّسجم  "

". صحُف "

هاجتا يف  هیسرك  يف  نوسنیكدأ  ساموت  رادتسا 
نیب لدابتملا  لاصتالا  زاھج  طبضو   ، هتنیكام حیتافم  ةحول 



اَّمأ  ، ءارضخ ةصاخلا  هتشاش  تناك   . سدنھملاو حالملا 
تناك دقف  ةروَّلبلا  لفسأ  ىلإ  ةتبثملا  ةیتوبورلا  عرذألا 

. لمعلل  ، ةزھاجو ، ةَّدعُم

مسج جراخ  نم  ةیتآلا   ، ةيوادلا تاوصألا  نم  ةلسلس 
َدیعأ دقل   . ٌسھسھُم توص  اھلحم  لحیل  تشال   ، ةرولبلا
ُلقص َّمت  امك   ، اھناكم يف  لوخدلا  ةحتف  ةحیفص  میحلت 
ديدج ٌمداق  نآلا  مِدق  ولف   . ًالماك ًالقص  میحلتلا  راثآ  عیمج 
نأ هنكمأ  امل   ، ةروَّلبلا لوح  ىشمو   ، رفحلا عَّمجم  ىلإ 
ِّدح ىلإ  هجولا  ةلیقص   ، ةرادتسالا ةَّمات  ةرك  ىوس  ىري 
لاجر ةثالث  دوجو  ىلإ  ریشي  ام  ةمث  نوكي  نلو   . لامكلا

. اھلخاد يف 

. ةحارلا ةَّلق  نم  ِغلاب  ِعضو  يف  نيروشحم  لاجر  ةثالث 

، ریغصلا ِّيندعملا   " ِهّیسرك ىلع  نوسنیكدآ  لملمت 
يف هل  ةحار  رثكألا  ةیعضولا  ىلع  لوصحلل  ًادھاجم 

لوخدلا نوك  ببسبو   . ةمداقلا ةعاس  نيرشعلاو  عبرألا 
نم ریثكلا  كلھتست  ةیلمع   ، اھنم جورخلاو  ةروَّلبلا  ىلإ 

لوخدلا ةیلمع  مامتإل  ةقیقد  نوعست  تقولا - 
ىلإ قيرفلا  جارخإل  ىرخأ  ةقیقد  نوعستو   ، اھریضحتو
ىلع لمعت  نأ  مقاوطلا  ىلع  ناك  دقف  ـ  ةروَّلبلا  جراخ 

، ةعاس نيرشعو  عبرأ  لك  لمع  تابون  ثالث  ساسأ 
. ةءافكلا نم  ةنكمم  ةجرد  ىصقأ  ىلع  لوصحلل 

نوكي نأ  بجي   . ناَّیس  ، اھمدعو ىوصقلا  لمعلا  ةءافك 
ءرملا بسكي  يكل   ، لمعلا اذھ  نم  رسيأ  ةقيرط   ، كانھ

. هتوق

ةرولبلا  " . ةكرتشملا لاصتالا  ةلصول  ٌفيرص  عِمُس 
ءاج " ، سطغلا يف  مكحتلا  زكرم  وھ  اذھ   ، دحاو مقر 

؟" مكدنع لاحلا  وھ  فیك   " . وركیملا نم  موتكم  توص 



يھ هذھ   " . وركیملا  ، ةرولبلا حَّالم   ، فورغ كسمأ 
". ةيداع ةزھجألا : لك   . دحاو مقر  ةرولبلا 

". ِملُع "

، ةرولبلل هعضوبف   . فورغ ىلإ  ةرظن  نوسنیكدأ  لسرأ 
ةیلمع نع  ًالوؤسم  ةینقتلا  ةیحانلا  نم  فورغ  ناك 
ّحالملل نأل  ةفيرط  ةتكن  ةقیقحلا  يف  ناك  اذھو   ، سطغلا
ضعب ةبقارم  ىوس  هلمع  هنكمي  امم  لیلقلا  ءيشلا 

اَّمأ  . بعاتم دوجو  مدع  نم  دكأتلاو   ، طغضلا سیياقم 
، نوسنیكدأ يأ   ، وھ هب  موقي  ناكف  يقیقحلا  لمعلا 

فورغ نإف   ، اذھ لك  عمو   . تسروھ سدنھملا  هلیمزو 
تالاصتا تادجتسم  رخآب  ًامئاد  فراعلا  صخشلا  وھ  ناك 

سیل نیھاجتالا  يف  اھلقن  يرجي  يتلا  ةروصلاو  توصلا 
ةبقارم ةدعاق  عم  ًاضيأ  لب   ، بسحف رفحلا  عَّمجم  عم 

جراخ  ، ام ناكم  يف  ةدوجوملا   ، تایلمعلا ةمالس 
، رمآلا فرصت  فرصتي  نأ  هیلع  ناكو   . ًاضيأ  ، نطنشاو

... اریماكلا نیع  ةمارك 

ةرولبلا ىلإ   " . لاصتالا ةلصو  نم  ٌديدج  ٌفيرص  جرخ 
نوزھاج متنأ   . ةحوتفم ءاملا  ىلإ  روبعلا  ةباوب   ، دحاو مقر 

". اھیف رادحنالل 

. فورغ لاق  " ، كلذب ًاملع  انذخأ  "

ةئجافم ةَّجر  تناك  مث   . ًائداھ ءيش  لك  ناك  ةظحللو 
. ءاملا ةریجح  هاجتا  يف  اھاوأم  نم  ةروَّلبلا  تحجرأت  امیف 
ٌرخآ ٌروعش  هبقعأ   ، يجيردتلا رارقتسالاب  روعش  كلذ  الت 

ُتابَّالكلا ترَّرحت  املاح  ةئجافم  ةيدومع  ةطقسب 
ُعقو كانھ  ناك   . ءاملا ةریجح  لخاد  يف  ةروَّلبلا  تطقسو 

تامامص تلِفقُأ  امنیب  مھقوف  نم  مھءاج  ٍواد  ٍتوص 
، جراخلا نم  مھیلإ  يتات  يتلا  تاوصألا  عیمجكو   . طغضلا



ناك  ، ةبيرغ ةجرد  ىلإ  ًافَّطلم  توصلا  اذھ  ناك  دقف 
يف توفخب  ترركت  يتلا  تاعیجرتلا  نم  ةلسلس  توصلل 

. ةروعسملا ةفیعضلا  لاكشألا  نم  تارشع 

يف ّذاشلا  ِ يدایتعإاللا -  لكشلا  ىلإ  عجار  اذھ  ناكو 
يجراخلا اھمسج  ناك  دقف   . ةروَّلبلل ةقیقحلا - 

، مویسلاكلا دیبرك  ِتاجنیتار  نم  ًاعونصم   ، يحئافصلا
فيوجتلا مسج  اَّمأ   . كیماریسلاو مویناتیتلاب  ةجوزمملا 

ناك دقف   . ىوقملا ذالوفلا  نم  ًاعونصم  ناك  دقف  يلخادلا 
ًارمأ  ، ةسطاغلا ماسجألا  لكایھل  جودزملا  حیفصتلا 
ةرولبلا لعج  يذلا  اَّمأ   . تاصاَّوغلا ةعانص  يف  ًاعئاش 

. اھیفالغ نیب  ةوشحلا  كلت  دوجو  وھف  اھمیمصت  يف  ةديرف 
ًامیماصتو ًاروص  هنیع  ِّمأب  دھاش  دق  نوسنیكدأ  ناك  دقلو 

: ةیطاغضنإ ٌتالاكِش  كانھ  ناك   . ماسجألا هذھ  لثمل 
، يلخادلا فالغلاو  يجراخلا  فالغلا  نیب  لصت  اھنم  تائم 

ٍتالاكش ةمث  ناك  امك   . رخآلا ىلإ  اھدحاو  ُّدشتو 
. اھتاذ تالاكِّشلا  هذھ  تاقبط  نیب  ىرخأ  ةیطاغضنا 

نم میمصتلا  اذھ  اوقتسا  دق  ةروَّلبلا  ومِّمصم  ناكو 
ام برغأ  نوسنیكدأ  هدجو  ام  اذھو   . اھتاذ ةعیبطلا  لامعأ 
اوأجل امنیح  هنوحزامي  نیسدنھملا  نأ  لاخ  دقل   . رمألا يف 
زواجي امب  دَّقعملا  حیفصتلا  اذھف   . هل رمألا  طیسبت  ىلإ 

. بشخلا راَّقن  رئاط  سأر   .. رارغ ىلع  مِّمُص  امنإ  قيدصتلا 
دعب ًاموي   ، ٍةرجش عذج  رقنب  ٌّيداع  رخآ  رئاط  ُّيأ  ماق  ولف 
مالُھ ىلإ  هغامد  ليوحتب  لیفك  ٌرمأ  كلذ  ناكل   ، موي
نكل  . تامدصلا ةأطو  ببسب  يسایق  تقو  يف  ينیتالیج 

نیتقبطب بشخلا  راَّقن  ةمجمج  تزَّھج  دق  ةعیبطلا 
نم ریثكلاب  ـ  ؟  اذامب يردت  لھ  ـ  نیتوشحم  نیتیمظع 

. امھنیب ةمئاقلا  ةیطاغضنالا  تالاكِّشلا  ةجسنأ 

اھل اي   . يھل إ̃ اي   ، بشخلا راَّقن   . هسأر نوسنیكدأ  َّزھ 



ةركلا هذھ  فوج  يف  ةَّیلك  ءرملا  ىلع  مكحُي  نأ  ةركف  نم 
الأ  ، هرِّربي ببس  هل  ناك  كلذ  َّلك  َّنكل   ، ةَّعشملا ةیندعملا 

... طغضلا ةَّدِش  وھو 

يف ِرّكفي  َّالأ  نوسنیكدأ  دِھَج  املاط  يذلا   ، طغضلا اذھ 
. هرمأ

ةلصو نم  توص  جرخ  " ، دحاو مقر  ةرولبلا  ىلإ  "
متزواجت دقل   . سطغلا ةبقارم  ةدحو  هذھ  : " لوقي لاصتالا 

" طغضلا قالغإ  سِواھ  لیعفت  َّمت  امك   . ءاملا ةریجح  نآلا 

ىلإ ويدارلا  داعأ   . فورغ لاق  " ، كلذب ًاملع  انذخأ  "
َّسجم ةلاح  يھ  فیك  ". تسروھ وحن  رادتساو  هناكم 

؟" سُّسحتلا

، هب ةصاخلا  مُّكحتلا  ةحول  قوف  ًاَّبكنم  تسروھ  ناك 
يعارذو  ، حیتافم ةحولو   ، تاشاش ثالث  نم  فلأتت  يھو 

". نآلا هتبلِط  كردي  داكي  هنإ   " ، نيریغص ةرادإ 

امیفو  ، ٍلسكب هلوح  ام  ةبقارمب  نوسنیكدأ  ىفتكا 
تسروھ انیع  تناك   ، هلمع ىلع  ًاَّبكنم  سدنھملا  ناك 

، زراب ٌمسج  ةمث  ناكو   . ثالثلا هتاشاش  ىلع  ناتّقلعم 
ماسجأ ةثالث  تناك   . ةشاش ِّلك  ةحفص  ىلع  ٌدحاو 

ناكو  . رضخألاب بَّضخم  نولب  ىدصلا  فاشكم  اھرھظُي 
. ةثالثلا ماسجألا  هذھ  نم  ٍمسجل  ةروص  ةشاش  ِّلكل 

رھظتو ةصاخلا  مھترولب  ةروص  ضرعت  ىلوألا  ةشاشلاف 
ىلع اَّمأ  ؛  ةثلاثلا ةشاشلا  ىلع  قفنلا  رفح  ةنیكام 

توبورلا ةروص  ترھظ  دقف   ، ىطسولا ةیناثلا  ةشاشلا 
ىلع حلُطصا  يذلاو   ، طیحملا هایم  يف  ُّدتمي  يذلا 
ةیجراخ اریماك  كانھ  ناكو   . سُّسحتلا ِّسجمب  هتیمست 

ٍزاھج نع  ةرابع  يھ   ، ةروَّلبلا نتم  ىلع  ةدحاو  ةیقیقح 
يف زواجتت  ال  ايؤرلل  نیع  هلو   ، ةقدلا يھانتم  ٍّيكلسال 



هذھ ةفیظو  اَّمأ  بوكسيربلا .)  ) قافئملا نیع  اھمجح 
. حَّالملا ةمدخ  ىلع  ةرصتقمف  اریماكلا 

. تسروھ لاق  " ، ةبقع انيدل  "

مُّكحتلا ةحول  ىلع  حیتافملا  ضعب  فورغ  رقن  " . ِملُع "
رادقمب همامأ  ةمخض  ًةريدتسم  ًةراط  رادأ  مث   ، همامأ
ةسمخ وھ  زيزعتلا  لصاح   " . نیمیلا ىلإ  ةجرد  نیعست 

". ةئملاب نوعبسو 

نینط هعبت   ، فورغ مُّكحت  ةحول  نم  ريرص  توص  ءاج 
مث  . ًاعم نآ  يف   ، ٍناكم نمو ال   ، ام ناكم  نم  يتأي  هنأك  ادب 
امدنع هتدعم  رعق  نم  مداق  بيرغ  ساسحإب  َّسحأ 

، نمزلا نم  ةظحلل  لفسألا  وحن  فنعب  ةروَّلبلا  تبذبذت 
ةفینع ةعفد  ىقلت  دق  ءاوھلاب  خوفنم  نولاب  اھنأ  ول  امك 

. ةئجافم

. تسروھ لاق  " ، ٌمات ٌعضومت  "

ةبقارم ةدحو  ىلإ   " . ِِهنَكرِم نم  ويدارلا  فورغ  طقتلا 
ةبقع انتضرتعا   . دحاو مقر  ةرولبلا  يھ  هذھ   ، سطغلا

". نآلا ردحنن  اننإ   . سُّسحتلا َّسجم  يف 

كانھ ناك   . همامأ مُّكحتلا  عرذأ  ىلإ  تسروھ  داع 
تأدب مث   ، لفسألا وحن   ، ىلوألا نم  فطلأ  ىرخأ  ةعفد 
ةرغثلا هاجتا  يف  لفسألا  ىلإ  لھسلا  رُّدحتلاب  ةروَّلبلا 

. بیقنتلا عقوم  هجو  ىلإ  ةروفحملا 

رمأ بيرغ  وھ  امكف   . ديدج نم  هسأر  نوسنیكدأ  َّزھ 
اھرودب ودبت  اھیف  رفحلا  ةقيرط  نإف   ، روخصلا هذھ  ةبیكرت 

نم اھل  امب   ، تاصاَّوغلا ىلع  ًاداتعم  ناك  دقل   . ةبارغ دشأ 
حباكم نم  اھل  امبو   ، ٍحیجرت تاروباصك  لمعت  تاناَّزخ 
مسج يف  حیجرت  تانازخ  دوجو  نكمي  ال  نكل   . مُّكحت



ىتح وأ   ، يجراخلا اھحطس  يف  فيواجتلاف   . ةروَّلبلا
ثحبلا قاطن  جراخ  لئاسم  تناك   ، هیف ةَّوك  رغصأ  ثادحإ 
ُّسجم ةروَّلب  ِّلكل  ناك  دقف   ، كلذ نم  ًالدبو   . ًامامت
عضوي يتوبور  سطاغ  مسج  نع  ةيانك  وھو   ، سُّسحت
ىلإ هلازنإ  يرجيو   ، ةروَّلبلا تحت  يسأرلا  رمملا  يف 

ُّسجملا اذھو   . ةبون لك  ةيادب  دنع  رفحلا  ةقطنم  حطس 
بھذ اذإف  ٍّيوق : يسیطنغمرھك  ٍلقحب  ةروَّلبلاب  طبترم 
. هتعبتف ةرولبلا  هیلإ  بذج   ، ًالوزن يسُّسحتلا  ُّسجملا 

ةروَّلبلا نوكت   ، سطغلا ةیلمع  يف  عورشلا  لبقو 
صصخملا هتاذ  ىوتسملا  دنع  ًّایطغض  نزاوتت  يكل  ةّدعم 

لضفب يسأرلا  اھاوھم  عاق  ىلإ  ردحنت  اھنأ  مث   . ةأشنملل
موقي يذلا  سُّسحتلا  ِّسجم  ىلإ  يسیطنغملا  اھباذجنا 
ىلع نوكیس   ، ةبونلا دمأ  ءاھتنإ  دنع  مث   . هلك لمعلاب 
ِّسجم يف  مُّكحتلاب  ّجلوملا  صخشلا  وھو   ، تسروھ
ةلصولا لصفب   ، ةطاسب لكب   ، موقي نأ   ، سُّسحتلا
ةثحاب  ، ديدج نم  ةروَّلبلا  عفترت   ، كلذ دنع   . ةیسیطنغملا

نم اھب  طیحي  ءاملا  امیف   ، يرتمورابلا اھنزاوت  ِّرقتسم  نع 
لصحي ثیح   ، ةأشنملا نامأ  ىلإ  لصت  نأ  ىلإ   ، بناج لك 

. اھِّرقم يف  ُّرقتستو  نزاوتلا  اھل 

اھحاجن تتبثأ  اھنكل   ، ةبيرغ ةقيرطلا  هذھ  ودبت  دق 
قامعألا ىلإ  ةیلاتتملا  سطغلا  تایلمع  يف  رحسلاك 

لاح يف  ةاجن  ةیلآب  ًاضيأ  ّعتمتت  اھنأ  ىتح   . ةقیحسلا
ِّسجم ىلع  أرط  ًائراط  نأ  ولف   . ةرثاعلا سطغلا  تالواحم 

لوؤسملا سدنھملا  ىلع  نوكي  ام  لك  نإف   ، سُّسحتلا
لبق يسیطنغمرھكلا  لاصتالا  عطقب  موقي  نأ  وھ  هلعف 
دقل  . اھتاذ ءاقلت  نم  ةرولبلا  عفترت  كلذ  دنعو   . ررقملا هناوأ 
نكل  ، ةقیقحلا هذھب  فارتعالا  هركي  نوسنیكدأ  ناك 
يف ةقراخ  ةركف  نكت  مل  اھلك  رمألا  اذھ  ةسدنھ 



، هقمع ىلإ  رمألا  كلذ  ثحب  يف  لصت  امدنعو   . اھتيرقبع
. لولحلا نم  كلذ  ىوسب  حمسي  نل  طغضلا  نأ  دجت 

. طغضلا يھ   ، هتياھنو  ، هلك رمألا  ةيادبف 

فورغ نلعأ  " ، ًابيرقت مدق  فلأ  نم  ٍّلقأ  ىلع  انسل 
. هزاھج يف 

"، ةرشع ىلع  ةرشع   ، ةیسیطنغمرھكلا ةلصولا  "
تباث لدعمب  طوبھ  ةلاح  يف  نحن   " . تسروھ لاق 

". رمتسم

مھربجأ دق  نكي  مل  طغضلاف   . هیتفش نونسیكدأ  قعل 
نیمأت لجأ  نم   ، ةفلكتلا ةطرفم  لولح  ىلإ  ءوجللا  ىلع 

هتاذ لمعلا  لعج  دق  هنكل   ، بسحف قامعألا  يف  لمعلا 
بقثلا ةنیكام  موقت   ، ءدب يذ  ءىدابف   . ًاقِھرمو ًائیطب  ًاضيأ 

، رمألا عقاو  يف  ریمدتلاو  راسكنالا  ىلع  ةیصعلا   ، ةبلصلا
وأ ًامدق  رشع  ينثإ  ةفاسمب  بقثلا  لفسأ  تحت  ةدتمملاو 
دادزي يذلا  بقثلا  ءلمب  رحبلا  هایمل  حامسلاب   ، اھلوح
ءزجلا اذھ  رادج  تیبثتب  نوموقي  مث   . ًائیشف ًائیش  ًاقمع 

نم نیلمعتسم   ، ةيذالوف ةطبرأ  ةطساوب  بقثلا  ثيدحلا 
، ةءافكلاو دیقعتلا  ةديدشلا   ، ةقیقدلا عرذألا  كلذ  لجأ 

ءزجلاب طبترملا  توبورلا  وھ  يذلا   ، سسحتلا ِّسجمل 
، ةیساسألا هفئاظو  ىدحإ  هذھ  نإ   . ةروَّلبلا نم  لفسألا 

لخاد نم  روفحملا  يمطلا  ِطفش  ةفیظو  ىلإ  ةفاضإلاب 
ةلآ ىلإ  لوصوم  غيرفت  بوبنأ  ةطساوب   ، هجراخ ىلإ  رئبلا 
ةانق لالخ  داوملا  هذھ  بحسي  نأ  هنأش  نم   ، ةصاخ
ةدع دعبت  طیحملا  عاق  يف  ةوجف  ىلإ  ةدتمم  ةعساو 
لمعلا اذھ  لكو   . ةأشنملا عقوم  نع  تادرایلا  نم  تائم 

نإف َّالإو   ، ةقد لكبو   ، ةعرسلا حانج  ىلع  ىَّدؤي  نأ  بجي 
فَّھكتتو مكارتتس  ةجَرختسملا  بساورلاو  روخصلا 



حمس هللا. ، ال  بقثلا ةلآ  رمطتل  ةعرسب 

"، ًابيرقت مدق  يفلأ  نع  ُّلقي  ال  ام  قمع  ىلع  نحن  "
. فورغ عاذأ 

تناكو  ، ًادیج نیبردم  لاجرلا  ناك  دقف   ، عبطلابو
نم ناك  امل  َّالإو   ، ٍقیقد ٍفارشإ  تحت  ریست  ةیلمعلا 

لضفلا لعلو  هبيردتو -  هتربخف   . ثدحي نأ  رمألل  نكمملا 
تناك ٍریقح   ، ٍمیمذ  ، ٍبيرغ ٍصخش  ىلإ  كلذ  يف  دوعي 
ریغ  ، صاخ لكشب  تناك  امك   ، اھعون نم  ةديرف  ةربخ 
ةديدش اھنوك  ىلإ  ةفاضإلاب   ، رورسلا ىلع  ةثعاب 

. بُّلطتلا

دق نوكیس  رئبلا  نإف   ، مھتبوانم ُةرتف  يھتنت  امدعبو 
ًالوزن میقتسم  ٍطخ  يف  رثكأ  وأ  ةیفاضإ  مدق  ةئمثالث  َّدتما 
ًاضيأ ةیفاضإلا  ةفاسملا  هذھ  نوكتسو   ، ةأشنملا تحت 
ثیحو  . ّىوقملا ذالوفلاب  قیقد  لكشب  اھناردج  تزِّزُع  دق 
مازحلا نإف   ، طیحملا هایمب  ًارومغم  نوكیس  هتاذ  رئبلا  نإ 

. طغض ِّيأل  ةضرع  نوكي  نل  رئبلل  يذالوفلا 

. فورغ لاق  " ، ضفخنا دق  انلوزن  لَّدعم  نإ  "

ِسسُّحتلا َّسجم  نإ   " . هتاشاش يف  تسروھ  قَّدح 
". أطبأ دق 

ةرملا نع  ةرملا  هذھ  فلتخي  رمألا   " . فورغ مَّھجت 
؟" كلذك سیلأ   ، ةیضاملا

ةقیقحلا يف  ریشت  تناك  ةیضاملا " ةرملا   " ةرابعو
سُّسحتلا ُّسجم  فقوت  ثیح   ، قباسلا مویلا  ةمھم  ىلإ 

نود نم   ، ةقیقد نیتس  ةدمل  رماوألل  ةباجتسالا  نع 
قمعأ دنع   ، كاذنآ هعقوم  ناكو   . حضاو وأ  رَّربم  ببس 
لءاست  ، لساكتلا نم  ءيشبو   . رئبلا نم  ةطقن 



قلطأ يذلا  هوتعملا  كلذ  مسا  ام   ، ًابجعتم نوسنیكدأ 
َّالإ ؟ . ْغاب لدود  سسُّحتلا  ّسجم  مسإ : توبورلا  اذھ  ىلع 

ءيشلا امنیبو  ةبَّبحمو  ةریصق  ةملك  تدب  غاب  لِدوُد  نأ 
ًالیقث ناك  هنإ  ذإ   ، كلذك رمألا  عقاو  يف  نكي  مل  يقیقحلا 
َتلصو دق  كنأ  ول   ، شِّحوتم ٍّيلآ  ٍلجر  ةئیھ  هلو   ، ًامخض

. ةرشابم هتنياعمل  هیلإ 

"، ةقباسلا ةرملاب  ًاھیبش  ةرملا  هذھ  رمألا  سیل   ، الك "
يف بارطضا  ةلأسم  درجم  اھنإ   " ؛ لوقي سدنھملا  ناك 
وأ ةظحل  يف  اھنم  يھتنن  فوسلو   . ةرارحلا ةجرد 

". نمزلا نم  نیتظحل 

ِهّیسرك ىلع  ءودھب  هتسلج  نم  نوسنیكدأ  لَّدع 
زَّیمم ٌموي  وھ  مویلا  اذھ  نأ  هنھذ  يف  عجرتسا   . ریغصلا
ةنیكام تناك  ةقباسلا  ةلیللا  يفف   . يحاونلا عیمج  نم 
ةرشقل ةیناثلا  ةقبطلل  ىلفسلا  ةدعاقلا  تبقث  دق  رفحلا 
لوألا لمعلا  قيرف  مویلا  مھ  نونوكیس  كلذبو   . ضرألا
تحت ةثلاثلا  ىلفسلا  ةقبطلا  هجو  قارتخا  يف  أدبي  يذلا 
ةرشقلا تاقبط  نیب  ةقبط  قمعأ  يھو   ، طیحملا عاق 
ةقطنم عقتف   ، ةریخألا ةقبطلا  هذھ  تحت  امأ   . ةیضرألا

يف مھرظتني  يذلا  ءيشلا  وھ  ام  كاردأ  امو   ... وھوملا
! هذھ وھوملا  ةقطنم 

ءایشألا لوح  لوضفلا  ديدش  نوسنیكدأ  ناك  دقل 
نم ةیطیحملا  ةقبطلا  يف  نآلا  ىتح  اھودجو  يتلا 

لكشب ةریخألا  ةقبطلا  هذھ  نع  هفرع  ام  ُّلكو   . ةرشقلا
ثالثلا ضرألا  ةرشق  تاقبط  ُّلقأ  اھنأ  وھ   ، نآلا ىتح  دیكأ 

. اھاوس نم  ُّلقأ  تامولعم  اھنع  رفاوتت  ّهنأو   ، ةكامس
عاق بقثل  قباس  عورشم  َّيأ  نإف   ، ءيش لك  دعبو 
مھنإ  . قمعلا اذھ  لثم  ىلإ  ةرم  لصو  دق  نكي  مل  طیحملا 
تقو يأ  يف  ٍّيرشب  دھج  ُّيأ  هجلي  مل  ًاناكم  نوجلي  نآلا 



. كلذ رَّكذتي  نأ  هل  قار  دقو   . ىضم

حادقم ىلع  هعباصأ  فارطأ  ًارِّرمم  ٍلسك  يف  دَّھنت 
، دعب نم  رادي  عارذ  وھو   ، توبورلا عارذل  دَّقعملا  لیغشتلا 

ةیئابرھك كالسأ  وأ  ةیلوردیھ  عرذأ  عیطتست  ّهنأل ال  كلذو 
هتلحر نأ  هنھذ  يف  لاج  دقل   . ةروَّلبلا رادج  قرتخت  نأ 
ًاساسحإ ّلقأ  نوكتس  تناك  امبر  قامعألا  ىلإ  هذھ 

. ةبحص عتمألا  عونلا  نم  اوناك  اھیف  هباحصأ  نأ  ول  تقولاب 
هيأر يف  ناك  فورغو  تسروھ  نِم  ٍّلك  ىلإ  مُّلكتلا  نكل 

. َّفجي وھو  ءالطلا  ةبقارمل  يعامتجالا  ءىفاكملا 

فالآ ةسمخ  ةبارق  نع  لقي  ال  ام  قمع  ىلع  نحن  "
. فورغ لاق  " ، مدق

. ًابضاغ نوسنیكدأ  نھذ  يف  لاج   ، كیلع ةنعللا 

ىوس تمصلا  اھلالخ  رسكي  مل  قئاقد  رشع  تَّرم 
فورغ تاباجتساو   ، حطسلا نم  ةیتآلا  ويدارلا  تاعرق 
اوبراق امدنعو   . اھنع حازني  ال  يتلا  ةبھسملا  ةینیتورلا 

. ىلوألا ةرملل  نوسنیكدأ  قنع  ّبأرشا  رئبلا  ةدعاق  ًاریخأ 
بلطتي يذلا  هلمعب  ءدبلا  عیطتسي  نیح  هنأ  لاخ  دقف 
ةطبرألا مالتسا  ىلع  موقي  يذلاو  ةديرف -  ةعارب 

ٍلباك ةطساوب  هیلإ  ةالدملا  ةیناوطسألا  فصن  ةيذالوفلا 
يف ماكحإب  حئافصلا  هذھ  لازنإ  مث   ، ةأشنملا نم  ٍصاخ 

تاعفارلا نم  ىصحي  ال  ٍددعب  ًانیعتسم  ةحیحصلا  اھنكامأ 
اھاوس عم  اھماحتلا  ماكحإو   ، توبورلا عارذب  مكحتت  يتلا 
ودعي راص  تقولا  نأ  طقف  ٍذئدنع  رعشي  فوسف  كلذ -  دعب 

. ةعرسب

. فورغ لاق  " ، ةعرسلا فیفختب  أدبا  "

ةتبثملا ةریغصل  حیتافملا  ةحول  ىلع  تسروھ  رقن 



وحن قالزنالاب  ءدبلا   " . همامأ مُّكحتلا  يعارذ  نیب 
". لفسألا

ةبقارم ةدحو  ىلإ   " . ويدارلا ىلع  فورغ  ضبق  "
نم نآلا  برتقن  اننإ   ، دحاو مقر  ةروَّلبلا  يھ  هذھ   ، رفحلا

". انیلإ ةلومحلا  لاسرإب  اوأدبا   . ينیبلا حطسلا 

نم قعان  توص  ءاج  " ، ِملُع  . دحاو مقر  ةرولبلا  ىلإ  "
" سمَخ يف  مكیلإ  هقيرط  يف  يئادتبالا  لمِحلا   " . قوبلا

يھ هذھ  تناك   . نوسنیكدأ ىلإ  فورغ  تفتلا 
نم ةءاميإب  ةتافتلالا  ىلع  َّدر   . لمعلاب أدبي  يكل  ةراشإلا 
كلذب ًائیھتم   ، رانوسلا هزاھج  رادأ   . هتطحم ُّدعُي  أدب  هسأر 
حاتفم قفرب  كسمأ   . ةيذالوفلا حئافصلا  لازنإ  ةبقارمل 

لیغشتلا عرذأ  صحفو   ، هانثو  ، توبورلا عارذ  لیغشت 
لاغتشال ًالوأ   ، رابتخالا تاعومجم  لیغشتب  أدب  مث   ، ةتسلا

. مُّكحتلا كاروتوم  لاغتشال  مث   ، ریبكلا كِّرحملا 

لب  ، ةرثعتم ةدیلب  ودبت  مُّكحتلا  عارذ  نإ  ةبارغلل . اي 
... هتاكيرحتل اھتاباجتسا  يف  ًابيرقت  ةلماخ 

. هراكفأ ىلع  ةأجف  فورغ  توص  لخد 

ام  " ، تسروھ وحن  رادتسا   . حَّالملا لاق  " ، انفقوت دقل  "
؟" رمألا

، هحیتافم ةحول  ىلع  سدنھملا  رقن  " . ًادكاتم ُتسل  "
. هتاشاش ىدحإ  يف  ًاقِّدحم 

ةنیكام عم  ةمَخاتملاب  قلعتي  راذنإ  نم  كانھ  لھ  "
؟" بقثلا

بسح اھلمع  تأدب  دقل   " . تسروھ باجأ  " ، الك "
رمملا نم  مادقأ  ةعبرأ  رفحب  تماق  دقو   . اھجمانرب



". نآلا ىتح  يسأرلا 

؟" فقوتي يسّسحتلا  ّسجملا  لعج  يذلا  ام   ، نذإ "

ةحول قوف  تسروھ  لمانأ  تفاط  " . لوھجم ببسلا  "
ىلإ طقف  عطقتم  لكشب  بیجتسي  هنإ   " . حیتافملا

". رماوألا

فورغ قفص  " . هیلإ جاتحن  ام  لك  وھ  اذھ  نإ   . يھل اي إ̃ "
. يئاشنإ لصاف  هجو  ىلع  هدي 

نوكت امدنع   ، اذھ حَّالملا  ةبحص  لُّمحت  نكمي  ناك 
ةبقعب مطترا  اذإ  هنكل   ، ًانسح ًاریس  ریست  لازت  ال  رومألا 

. ًاقلخ سانلا  أوسأ  ةزئاج  ةرادج  نعو  ّقحتسي  ٍذئدنعف   ، ام
لمعلا ةبون  لَّوحتت  ال  نأ  ةرارح  لكب  نوسنیكدأ  ىنمت 
ةیسایقلا ماقرألا  بتك  اھلجست  يتلا  نم  ةدحاو  ىلإ  هذھ 

. ةداع

. فورغ لأس  ؟ " ةيدودرملا عفرت  نأ  كل  لھ  "

". نآلا ىلعألا  اھادم  دنع  اھنإ  "

" ـــ نأ  كیلع   ، اھیلع ةنعللا   ، ًانسح "

". ديدج نم  كرحتت  اھنإ   " . تسروھ لاق  " ، يھ اھ  "

ىلإ هتجھل  تداع  امیف   ، فورغ باجأ  " ، لضفأ اذھ  "
" ـــ لجأ  نم  أَّیھت  نوسنیكدأ  اي   ، ًانسح  " . ءودھلا

ةتِغابملا ةلجعلا  نأ  مث   . تسروھ لاق  ًابت "!  ، هوأ "
نم ةعفد  تلسرأ  سدنھملا  توص  يف  ترھظ  يتلا 

!" عفتري هنإ   " . نوسنیكدأ بلق  يف  رعذلا 

. فورغ لأس  ؟ " عفتري يذلا  ام  "

يف عفتري  لب   ، ًالوزن لزني  دعي  مل   . سسحتلا ّسجم  "



! انھاجتا

ةشاش ةھجاوم  نم  نكمتیل  نوسنیكدأ  فرحنا 
ًاحضاو رمألا  هل  ادب  دقل   . طسولا يف  يھ  يتلا  سدنھملا 
يتوبورلا قولخملا  ّنأب  ةرضوضخملا  رانوسلا  ةروص  ربع 

هنإف  ، ةروصلا يف  قِّدحي  وھو  ىتحو   . ىلعألا وحن  كرحتي 
. ديازتت توبورلا  ةعرس  نأ  ظحال 

!" هئفطأ  " ، فورغ خرص  هفقوأ "!  ، ًانسح "

ال  " . سأیب هحیتافم  ةحول  ىلع  تسروھ  عبط 
". ةینقألا نم  ٍّيأل  بیجتسي  هنإ ال   ، عیطتسأ

رطخ  " . ءىجافم ّداح  ٍ راذنإ  توص  عفترا  مث 
رطخ  " . يفخ ٌّيوسن  توص  لاق  " ، مادطصالا

" ... مادطصالا

تتاب دقل   " . تسروھ حاص  ًادیج "! سیل  عضولا  "
". برقأو ًامدق  نیسمخ  ةفاسملا 

ىلوألا نم  ىوقأ  ىرخأ  فوخ  ةعفدب  نوسنیكدأ  رعش 
فلتأو ةرولبلا  حطن  َّسجملا  نأ  ولف   . هلاصوأ يف  يرست 
ىلإ يدؤي  دق  اذھ  نإف   ، لقألا ىلع  يجراخلا  اھرادج 
يتلا ةیطاغضنإلا  تالاكشلل  ةدَّقعملا  ةكبشلا  فالتإ 
طغضلا ةھجاوم  يف  ةرولبلا  ةینب  ةمالس  ىلع  ظفاحت 

... ديدشلا

ًانیح نیتضوبقم  نيدیب  هلوح  لاج  ءىجافم  رعذ  يفو 
فلاخم لكشب  ّشتفي  هناكو   ، رخآ ًانیح  نیتطسبنمو 

. ةروَّلبلا نم  جرخم  نع  لقعلل 

ربع فورغ  توص  حاص  ةمھملا "! ءاغلإ  ررقأ  يننإ  "
لصفب مق   ، تسروھ اي   " . راذنإلا قوب  هب  رذھي  يذلا  ءاغُّثلا 

وحن هَّجتن  فوس   . توبورلا عم  يسیطنغمرھكلا  لاصتالا 



". حطسلا

هنإ  . انیلإ ًاھجتم  لازي  ال  توبورلاو   ، ًالصأ لوصفم  هنإ  "
!" ةریبك ةعرسب  ٍتآ  وھو   ، نآلا اَّنع  ًامدق  نیثالث  دعب  ىلع 

ةبقارم قيرف  ىلإ   " . ويدارلاب فورغ  كسمأ  " . ًابت "
، انتمھم انیغلأ   . دحاو مقر  ةرولبلا  يھ  هذھ   . سطغلا

". نودئاع نحنو 

؟" ديدج نم  هتلق  ام  رِّرك   . دحاو مقر  ةرولبلا  ىلإ  "
. ويدارلا توص  عقرق 

موقن اننإ   . ةرطیسلا نع  جراخ  يسسحتلا  َّسجملا  "
". يرارطضا دوعصب 

ىلع ءاقبإلا  لواحي  ًاسئاي   ، هدعقمب نوسنیكدأ  ثبشت 
دوعصلاب اوأدب  مھنأ  نآلا  رعشي  أدب   . هسفن ىلع  ةرطیسلا 
تاشاش ىلإ  نیترَّمسم  هانیع  تناك   . ملؤم ٍءطبب  نكلو 

....... يعرسأ ِكنعل هللا،   ، يعرسأ  . تسروھ

. يريرح يوسن  توص  عاذأ  " ، كیشو مداصتلا  "
". كیشو مداصتلا  "

!" يھل اي إ̃  " . خرصي هنأكو  تسروھ  لاق  ةرشع "! "

. فورغ حاص  ةمدصلل "! اوّرضحت  "

يتلا مكحتلا  ةحول  قوف  هسفن  نوسنیكدأ  ىمر 
يئاشنإلا لصافلاب  هنكمي  ام  ىصقأب  ًاكسمتم   ، همامأ

، ةبارغلا ةديدش  ةظحللو   . هیكف ىلع  َّضع   . ىوتسملا
ـــ ةروَّلبلا  لخاد  يف  ةبیھرلا  ةجضلا  تادرفم  لك  تداس 
ىلإ  ، برقلا ةفاسم  دادتشا  لوح  راذنإلا  ليوع  نمف 
نم مث   . قَّلعم باذع  ةظحل  ىلإ  تلَّوحتو  فورغ ـ  تاحیص 
مث  ، دانعب ةرولبلا  تَمواق  ؛  ةلتاقلا ةمدصلا  تءاج   ، لفسألا



فرصيو ُّكطصي  ندعملا  ناكو   ، ًاباھذو ةئیج  تفرحنا 
ءىجافم عيرس  دوعص  ناكو  ؛  ًاضعب هضعب  فلجيو   ، ةَّدحب
نوسنیكدأ ةمجمج  تمدطصا  ؛  ةرطیس لك  نع  ٌجراخ 

. هیعو ىلع  ةماتلا  ةملظلا  تمتخ  مث   ... ةَّیضرألاب فنعب 
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، ةثلاثلا ةقبطلل  ةَّیھاتملا  تارمملا  ربع  نيارك  لورھ 
. ریصق رقشأ  رعش  هل  ٍّيرحب  ٍّيدنجب  ًابوحصم 

؟" لصح يذلا  ام   . نيارك لأس  ؟ " رمألا ام  "

نإ  " . يرحبلا يدنجلا  لاق  " ، يدیس اي  يردأ  تسل  "
عَّمجم ىلإ  كبحطصأ  نأب  يضقت  اھُتیقلت  يتلا  رماوألا 

". ءاطبإ ِّيأ  نود  رفحلا 

اذھو  ، ةطفاي َّيأ  لمحي  ال  ًاباب  حتفیل  يدنجلا  فقوت 
صصخم قیض  ٍجرد  تیب  ىلإ  هرودب  امھب  ىضفأ  بابلا 

ىلإ  ، ةیندعملا تاجردلا  ىلع  امھقيرط  اذختا   . تامدخلل
ةقبطلا ىلإ  الصو  نأ  ىلإ   ، نیتجرد نیتجرد   ، لفسألا

نم ةديدج  ةكبش  اربعف   ، رخآ ًاباب  يدنجلا  حتف   . ىلوألا
يف ناردجلا  نأ  نيارك  ظحال   ، لورھي ناك  امنیبو   . تارمملا
تاقبط عیمج  رعق  يف  ةعقاو  يھو  ةقبطلا -  هذھ 

. تھابلا رمحألا  نوللاب  ةَّیلطم  ةأشنملا ـ 

باوبألا نم  ةمخض  ةعومجم  مھمامأ  عقت  تناك 
دونجلا هل  حتف  ىتح  نيارك  برتقا  نإ  امو   . ةجودزملا
عَّمجم عقي  ناك  اھفلخو   . باوبألا جراخلا  يف  نیفقاولا 

نأ قبس  يذلا  ةمخضلا  تادعملا  ربنع  كانھ  ناك   . رفحلا
لصاوفلاف  . قباسلا مویلا  يف  ایلع  ةقبط  نم  هآر 



ِرّنزت تالآلا  دیضنتل  ةَّدعملا  فوفرلاو   . تادعملل ةیئاشنإلا 
يتلا رورملا  تاحتف  نم  ددع  ةمث  ناكو   . ناردجلا نم  ةثالث 
ىلإ وأ   ، تازیھجتلا ءاويإل  ٍةصصخم  تاحسف  ىلإ  يدؤت 

. لزعلا فرغ  وأ   ، ةبقارملا تاطحم  وأ   ، تاربتخملا ضعب 
ىوتسملا اذھ  يف  نیتقبط  عافتراب  وھو  فقسلا -  اَّمأ 

، ةكرحتملا تاعفارلا  رطانقو   ، تاعفارلاب ًّاللكم  ناك  دقف 
نوینقتلا ناكو   . ةیلوردیھلا تاَّدعملاو   ، ةلیقثلا لسالسلاو 

اَّمأ  ، ةضیفخ تاوصأب  نوبطاختيو   ، كانھو انھ  نوعراستي 
ناك  ، ٍدیعب  ، ام ٍناكم  يفو   . ًةِقلقو ًةبضان  تناكف  مھھوجو 

. راذنإ توص  ةمث 

نوقَّلحتي سانلا  نم  ةعامج  ناك   ، ربنعلا طسو  يفو 
عنم ةحتفل  يولعلا  دادسلا  هنأ  ٍحوضوب  ودبي  ناك  ام  لوح 
اذھ نیب  ًارضاح  ناترابس  لاریمدألا  ناكو   . هایملا برست 

. مھوحن ًامدقتم  ةعرسب  نيارك  ىشم   . عمجلا

. ناترابس ىلإ  هلاؤس  هَّجو  ؟ " انھ ثدحي  يذلا  ام  "

يف رظنلا  دیعي  نأ  لبق  ٍةظحلل  هیلإ  لاریمدألا  رظن 
نم ٌعون  لصح  دقل   " . هایملا برست  عنم  ةحتف  هاجتا 

". دحاو مقر  ةروَّلبلا  عم  ثداحلا 

؟" ثداحلا نم  عون  ُّيأ  "

، اھلخادب يذلا  قيرفلا  عم  لاصتالا  اندقف  دق  انك  "
ةیلآلا نأ  حضاولا  نم   . دكأتلل نآلا  ةلیسو  نم  كانھ  سیلو 
هاجتاب لفسألا  ىلإ  ةروَّلبلا  بذجب  موقت  يتلا  ةیتوبورلا 

نإف  ، نآلا اَّمأ   . ةروَّلبلاب تمدطصا  مث   . تلطعت دق  رفحلا 
ِّيأ نع  ةجراخ  يھو  انوحن  عفترت  دحاو  مقر  ةروَّلبلا 

". ةرطیس

؟" طغضلا اودقف  لھ   ، يھل اي إ̃ "



دق ةدوجوم  تاباصإ  ّيأو   ، لمتحم ریغ  اذھ  عبطلاب  "
" مادطصالا ریثأت  ببسب  حجرألا  ىلع  تثدح  نوكت 

ًاركفم هلوح  رظن   . نيارك متمت  " ، ةریبك ضوضر  "
ةثالث نم  مقاطب  ةلوھأم  ةروَّلبلا  نإ  َتلق  دقل   " . ةعرسب

؟" صاخشأ

". حیحص "

". انھ يدي  تحت  ةَّیبط  ٍتادادمإ  ُّيأ  َّيدل  سیل  "

يف يھ  يبطلا  ينادیملا  فاعسإلا  بئاقح  ضعب  "
". نآلا انیلإ  اھقيرط 

تقولا : " لوقي قوب  نع  ٌفراص  جعزم  توص  ردص 
". ناتقیقد مادطصالا  لوصحل  رَّدقملا 

نوكت نل  ينادیملا  يبطلا  فاعسإلا  بئاقح  نإ  "
ىلإ جاتحأ  فوس   " . نيارك لاق  " ، لاریمدألا اھيأ  ةیفاك 
ىلإ جاتحأ  فوسو   . ءىراطلا جالعلل  انھ  ناكملا  دادعإ 
اذإ ًاصوصخ   ، يتدعاسمب موقت  يكل  بوشیب  ةروتكدلا 

". نیباصملا فینصت  ىلإ  ةجاح  نم  كلانھ  ناك 

يف سیل  ال،   " . هیلإ رظنلا  دیعي  يكل  ناترابس  رادتسا 
". رفحلا عَّمجم 

. مالكلاب نيارك  أدتبا   " ــ نكل  "

يف تقؤملا  فصوتسملا  لمعتست  نأ  كناكمإب  "
ىلإ بوشیب  ةروتكدلا  يعدتسأسو   ، ةعبارلا ةقبطلا 

نیيرحبلا دونجلا  نم  ٍدحاو  ىلإ  ناترابس  راشأ  " . كانھ
مقو  ، بوشیب ةروتكدلا  نع  ثحبإ   " . كانھ نيزكرمتملا 

. ًارمآ لاق  " ، ةعبارلا ةقبطلا  ىلإ  اھتقفارمب 

فرصني نأ  لبق  هدئاقل  ةيركسع  ةیحت  يدنجلا  ىَّدأ 



. ةعرسب هتمھم  ىلإ 

لأس ؟ " قانعألا يف  تاباصإ  كانھ  ناك  ول  اذام  "
ءالؤھ لثم  كيرحت  انتعاطتساب  نوكي  نل   " . نيارك
هجو ریباعت  أرق  امدنع  تكس  هنكل  " ... نیباصملا

. لاریمدألا

اھيأ  " ةبيرق مُّكحت  ةحول  ءارو  نم  ٍربتخم  ُّينف  َرظن 
مقر ةرولبلا  ءاقترا  ةعرس  لدعم  نإ  لاقو   ، لاریمدألا

". ًالیلق ءاطبإلاب  أدب  دق   ، دحاو

؟" يلاحلا اھتعرس  لدعم  وھ  ام  "

". يدیس اي   ، ةیناثلا يف  ًامدق  نوعبرأو  ةثالث  "

لازت هذھ ال  نإ   " . ناترابس لاق  " ، نزاوتت نأ  اھنكمي  "ال 
". ةلئاھ ةعرس  ربتعت 

أجلیس يتلا  تایلمعلا  ةعجارم  ًالواحم   ، نيارك رظتنا 
همولع لك  مغرف   . ةرولبلا ةداعتسا  متت  املاح  اھیلإ 
اھتاذ تاءارجإلا  ىلإ  يھتنیس  رمألا  نإف   ، ةصصختملا

عم لماعتلاب  صتخم  رخآ  بیبط  يأ  اھب  موقي  فوس  يتلا 
تاءارجإلاو  . ةئراطلا تالاحلا  يف  ضوضرلا  تاباصإ 

اَّمأ مدلا  نارودو   ، سفنتلاو  ، ةيوھتلا نیمأت  يھ  ىلوألا 
ىلإ ًافینع  ةرولبلاب  يتوبورلا  راَّفحلا  مادطصا  ناك  اذإ 
ًاضيأ تلصح  دق  نوكت  نأ  لمتحملا  نمف   ، ةریبك ةجرد 

وأ  ، ٍلاصوألا يف  ُعیطقت  وأ   ، ةجسنألا يف  ِقُّزمت  تاباصإ 
تاجاجترالا نأ  امك   ، ماظعلا لصافم  يف  ٌتاءاوتلا 

ىلع ّبترتیس  ّهنأ  امبو   . ةدعبتسم نوكت  نل  ةیغامدلا 
رمألا نإف   ، ةعبارلا ةقبطلا  ىلإ  مقاطلا  دارفأ  لقن  كلذ 
دَّدمُي نأ  ّبلطتي  امك   ، قنعلل تیبثت  قاوطأ  ىلإ  جاتحیس 

ـــ دض  طایتحاك  ةریصق  ٍحاولأ  ىلع  لاجرلا 



نوتس وھ  مادطصالا  لوصحل  رَّدقملا  تقولا  نإ  "
. توصلا ِرّبكم  نم  ُِتلفنملا  توصلا  ءاج  " ، ةیناث

لأس ؟ " اھتعرس ءاطبإل  ةقيرط  نم  كلانھ  سیلأ  "
. نيارك

فوس  ، لیلقب يئاملا  سبحملاب  اھمادطصا  لیبُق  "
لاق نوبراكلا " دیسكأ  يناث  نم  ٍةداسو  قالطإب  موقن 
موقیس  ، ةيرظنلا ةیحانلا  نم   ، ءارجإلا اذھ   " . ناترابس
نوكي نأ  يغبني  تیقوتلا  نكل   . مادطصالا ِعقو  لیلقتب 

". ةقِّدلا ديدش 

لیبق زاغلا  ِقلطأ   " . ربتخملا ينف  وحن  ىشم 
". ٍناوث سمخب  مادطصالا 

. هجولا بحاش  ينقتلا  ادب  " . يدیس اي  ًانسح  "

نآلا تفقوت   . حیسفلا ربنعلا  يف  هلوح  نيارك  تفتلا 
فقو  . ُِقبطم ٌتمص  اھناكم  ّلحو  ةمومحملا  ةكرحلا 
. نورظتني عیمجلا   . ریطلا مھسوؤر  ىلع  نأكو  عیمجلا 

مامص  " . قوبلا نم  توصلا  ءاج  " ، ةیناث نوثالث  "
". هلیعفت ىرج  دق  طغضلا 

ىلع  " . مُّكحتلا ةلحم  نم  ويدار  زاھج  ناترابس  طقتلا 
". ةمدصلا ِعقو  مھسفنأ  اومحي  نأ  عیمجلا 

هنم بيرقلا  يئاشنإلا  زجاحلا  وحن  نيارك  مَّدقت 
. هيدي يتلكب  هیلإ  دنتساو 

ناترابس لأس  ؟ " عافترالا ةعرس  لَّدعم  وھ  ام  "
. ينقتلا

، ةیناثلا يف  ًامدق  نیثالثو  نینثا  ةعرس  دنع  تباث  هنإ  "
". يدیس اي 



". ةیناث ةرشع  سمخ   " توصلا ربكم  مدمد 

، رفحلا عَّمجم  ءاجرأ  يف  هلوح  ةعرسب  ناترابس  رظن 
ول امك   ، ٍةزیجو ٍةرظنب  هرودب  ٍدحاو  َّلك  يف  رظنلا  ًاّققدم 

. حیحصلا هناكم  يف  فقي  ٍبعال  لك  نأ  دُّكأتلاب  موقي  هنأ 
دیسكأ يناث  ةنحش  ِْقلطأ   " ، ًالئاق ينقتلا  وحن  رادتسا  مث 

". نوبركلا

َّمت  " . حیتافملا نم  ٍةعومجم  ىلع  ّينقتلا  طغض 
يدیس ـ" اي  زاغلا  قالطإ 

تحت ٍةفینع  ٍةطبخب  نيارك  رعش   ، ةظحللا هذھ  يف 
. ءيشلا ضعب  ةأشنملا  اھل  تَّزتھا   . هیمدق

. اھِّوتل تلمتكا  دق  ةیئابرھك  ةرئاد  نأ  ول  امك  ادب 
رادصإ أدب   . ةكرحلاو لمعلل  هلماكب  عَّمجملا  ضفتناف 

، ضیبلا مھفطاعمب  نوینقتلا  قلطناو   ، رماوألا
، هزكرم ىلإ  ٌّلك   ، ةيركسعلا مھبایثب  ةراحبلا  نويركسعلاو 

ةیضرألا ىلع  ةلیقثلا  لاعنلا  عقو  ءادصأ  تّددرتو 
. ةیندعملا

هَّجو ؟ " يئاملا سبحملا  ةمالس  ىدم  وھ  ام  "
ينقتلا ىلإ  هلاؤس  ناترابس 

". يدیس اي   ، ةئملاب ةئم  "

رایتخال ًاحاتفم  طغضو   ، ويدارلا زاھج  ناترابس  كسمأ 
ىلإ يلاجر  لِخدأ   " . ًارمآ لاق  " ، ةَّوكلا حتفب  مق   " . ددرتلا

". انھ

لاق " ، نآلا حتفت  ةیجراخلا  ءاملا  سبحم  باوبأ  "
. مُّكحتلا ةحول  مامأ  فقاولا  ّينفلا 

ًابيرغ ًازاھج  مھمامأ  نوعفدي  لامع  ةثالث  نيارك  ىأر 



زاھجلا ناك   . ءاملا سبحم  برُق  ٍناكم  وحن   ، ٍتالجع ىلع 
ةعبس يلاوح  اھلوط  غلبي   ، ةيذالوف ةلاقس  نع  ةرابع 
دقو  . ةنَّنسم ةریبك  ةیندعم  ةقلح  اھیلع  ِتّبُث  دقو   ، مادقأ
امھّتوق حلصت  ناّتللا  رزياللا  ةزھجأ  نم  جوز  ةمث  نأ  ادب 
لخاد يف  امھتیبثت  ىرج  دق   ، يعانصلا مادختسالل 
يف ةجرد  نینامثو  ةئم  دنع  امھنم  ٍدحاو  ُّلك   . ةقلحلا
فوس يتلا  يھ   ، ةلآلا هذھ  نأ  حضاولاو   . ىرخألا لباقم 
ةروَّلبلا بناج  يف  ةريدتسم  ٍةحتف  حتف  لجأ  نم  مَدختسُت 
لخاد ىلإ  اھلخاد  نم  مقاطلا  دارفأ  ءالخإل  ٍّرمم  ریفوتل 

. ةأشنملا

". نآلا يئاملا  سبحملا  لخاد  يف  دحاو  مقر  ةرولبلا  "
". ةیجراخلا باوبألا  لافقإب  موقن  اننإ   " . ِّينفلا لاق 

جورخلا ةحتف  ثادحإل  تقولا  نم  مزلیس  مك  "
. نيارك لأس  ؟ " رزیللا ةطساوب 

لمعلا راس  اذإ  اذھ   " . ناترابس لاق  " ، قئاقد ينامث  "
". ةیعیبطلا ةعرسلا  نم  ةئملاب  نیتئم  ةعرسب 

ةلقنتملا ةعفارلا  رسج  نع  نيارك  هابتنا  لغشنا 
دونج ةثالث  لخد   . يسیئرلا لخدملا  نم  مداق  ٍطغل  ببسب 

اھمادختسا نكمي  ةلیطتسم  تابرع  نوعفدي  نويرحب 
هفتك ىلع  لمحي  ٌعبار  مھعبت  مث  ؛  ةتقؤم تالواطك 
وحن ناترابس  رظن   . ةیلوأ ةینادیم  تافاعسإ  قيدانص 
يف هسأر  نم  ةنكمم  ةءاميإ  ِّلقأب  هوحن  ًاریشم  نيارك 
ىزغم وھ  اذھ  ناك   ، كرود ءاج  نآلا   . ةروَّلبلا هاجتا 

. ةءاميإلا

ةلآب دَّوزملا  ةعفارلا  رسج  هاجتا  يف  نيارك  ىشم 
تالواطلاب هوعبتي  نأب  دونجلا  ىلإ  ًاریشم   ، ةيرزیللا بقَّثلا 

لغشأ  . ةینادیملا ةیبطلا  ةثاغإلا  داومبو  تالجعلا  تاوذ 



تافاعسإلا قيدانص  ِحتفو   ، تالواطلا ةئیھت  رمأب  هسفن 
ةیقاولا قاوطألا  ةئیھتو   ، تاودألا بیترتو   ، ةیلوألا
ةیلمع يف  مھمزلتس  يتلا  ةریصقلا  حاولألاو   ، قانعألل
دوجو نم  دُّكأتلا  حئاول  هنھذ  يف  عجار   . ةمداقلا ءالخإلا 
حارجلا عم  لماعتلل  ًادادعتسا  ةمزاللا  طورشلاو  ءایشألا 

. مھراظتنا يف  نوكت  نأ  نكمي  يتلا  تاباصإلاو 

ىلع لمعلا  انأدب   " . ينقتلا لاق  " ، ّصلا مامِ ُلفَق  َّمت  "
". طغضلا ةنزاوم 

. ناترابس َرمأ  " ، اھناكم ىلإ  ةدِعبُملا  عارذلا  عِجرأ  "

ًایتوبور ًابَّالك  ىریل  نيارك  رظنف   ، ٌةيِّودم ٌةَّجض  تعمُس 
. ءاملا ةریجح  قوف  ٍمئالم  ٍناكم  ىلإ  هُعفد  يرجي  ًامخض 

. ينقتلا لاق  " ، طغضلا ةنزاوم  تَّمت  "

. ناترابس لاق  " ، ةریجحلا اوحتفا  "

َّسحأ مث   . ديدج نم  عیمجلا  ىلع  ٌتمص  نار   ، ٍةظحللو
ىلإ ةریجحلا  اتفرد  تعجارت   . هیمدق تحت  ٍريدھب  نيارك 
ءام ةحفص  نع  افشكتل   ، ةیضرألا يف  امھناكم  نع  ءارولا 
، ًایكیناكیم ًاريدھ  ًاردصم  ٍءطبب  بَّالكلا  ضفخنا   . ةمتعم
اَّكف ناكو   ، ظیلغلا كلسلا  تحت  ًاباھذو  ةئیج  ًاليامتم 
عارذلا لصو   . ضيرعلا بؤاثتلا  هبشت  ةیعضو  يف  بَّالكلا 
صاغ ىتح  سطغلا  يف  َّرمتساو  ءاملا  ىلإ  نیتبَّالكلا  وذ 

ًاكاكطصا نيارك  عمس   . ةيِّودملا ةجضلا  تفقوت   . ًامامت
كلِّسلا أدب   . ًاقونخم

هذھ ٍّدشأ  ءطبب  امنإ   ، ديدج نم  عافترالاب  قالمعلا 
عفتريو  ، ءاملا حطس  عدصي  بَّالكلا  سأر  دھاش   . ةرملا

، ةیلوردیھلا عُرذألا  نم  ٍةكبش  نع  ًافشاك  ٍشنإ  دعب  ًاشنإ 
، ٍديدش ٍءطببو   ، ةياھنلا يف  مثو   ... نیلیقثلا هیكف  نع  مث 



ةقَّلعم تناكو   ، رونلا ىلإ  اھُسفن  دحاو  مقر  ةروَّلبلا  ترھظ 
. روضحلا راظنأ  نیب 

ٌّيعامُج هُّوأت  عمُس  مث   ، مھسافنأ عیمجلا  َسبح  انھ 
دحأ أدبو   . ٌةتوبكم ٌةیعامج  ٌةخرص  مث   ، روضحلا نم 

. بیحنلاب نيارك  ءارو  نیفقاولا  صاخشألا 

. ًائیش كلذ  لك  نم  عمس  اّملق   ، نيارك َّنكل 
طقلملا يَّكف  نیب  ةرملا  هذھ  ًادوجوم  ناك  ام  اَّمأ 
ةَّماتلا  ، ةعماللا  ، ةلیقصلا ةركلا  كلت  نكي  ملف  يتوبورلا 

ًةلتك تناك  دقل  لب   . ذاَّخألا لامجلا  تاذ   ، ةرادتسالا
لكشب ًاینمض  ةدِّعجتم   ، ندعملا نم  ًةشَّوشم  ًةشمكنم 

ىلإ  ، بیھرلا طغضلا  ببسب  اھلكش  لَّوحت  دقو   ، عیظف
اھُمجح صقانت  امنیب   ، اِھلكش ُنُّیبت  بُعصي  ةَّيدامر  ٍةغضُم 

دق ِّيجراخلا  اھندب  نم  ٌءزج   . ًابيرقت هیلع  ناك  ام  ثلث  ىلإ 
نع َفَّشكتف   ، راجفنا نع  ةجتان  اھنأك  ودبت  ةقيرطب  قلفنا 

، لخادلا ىلإ  اھسفن  ىلع  تَوتلا  نأ  تَثبل  ام  ٍتالیتُب 
ةیطاغضنالا تالاكِّشلا  نم  ىصحُي  ال  ددع  نع  ًةفشاك 

ماسقألا ضعب  اَّمأ   . مَھیَّشلا ةورف  كاوشأ  هبشت  يتلا 
دق اھنأك  ودبتل  ىتح  ٍفنعب  تطغضنا  دقف   ، ىرخألا

ةعِّدصتملا طوطخلا  نم  ٌدحاو  ةمث  نكي  ملو   . ترھصنا
ىلإ ٍةلِصب  ُّتمي  هنأ  ىلع  هزییمت  نكمي  ام  ةيوتلملاو 

. ةرم هَّبُل  تذخأ  دق  تناك  يتلا  ةزَّیمملا  ةروَّلبلا 

، ربنعلا ءاجرأ  قوف  لیقثلا  ِهّلظب  ٌبیھر  تمص  ّمیخ 
ٍةظحللو جیشنلاو  بیحنلا  تاوصأ  ىوس  هُعطقت  ثیحب ال 

قوف ءاضفلا  يف  هناكم  يف  ًاقَّلعم  طقلملا  ىقب   ، ةليوط
ىلع ىوقي  ال  تابو   ، دُمج ةعفارلا  لماع  امنأكو   . ءاملا

. لمعلا ةعباتم 

. ّيشحو توصب   ، ناترابس نم  رمألا  قلطنا   " . اھلِزنأ "



ناك لاریمدألا  هجو  ریباعت  نكل   ، هیلإ ًةرظن  نيارك  سلتخا 
. ةروَّلبلا ىلإ  هرظن  داعأ   ، كلذل  . اھریسفت ًادج  بعصلا  نم 

، ًاملأ ُّجتحي  هنأك  ادب  يذلا  ندعملا  نم  ٍةخرصبو 
نم يَّقبت  ام  دایتقا  َّمت   ، لسالسلا ةعقعقب  ٍةجوزمم 

سبحم بناج  ىلإ  عقت  ةحاسم  ىلإ  دحاو  مقر  ةروَّلبلا 
ٍعارذ عافترا  ىلع  ءاوھلا  يف  ةقَّلعم  تیقب  ثیح   ، ءاملا
هایم تناك  امنیب   . رفحلا عَّمجم  ةیضرأ  ىوتسم  قوف  ٍدحاو 

ُةلأسملا نكت  ملو   . ةريزغ ٍتالَّالشب  اھنع  باسنت  رحبلا 
ٍملأ ةرظنب  نيارك  ظحال  دقف   ، طقف ٍرحب  هایم  َةلئسم 

رصتقتل نكت  مل  ةبكسنملا  لوادجلا  هذھ  ضعب  نأ   ، ٍسأيو
ٍةَّدام نم  ٌجيزم  اھطلاخي  ناك  لب   ، طقف رحبلا  هایم  ىلع 

. ةفیثك ءارمح 

نكت مل  هنأ  حوضولا –  ديدش  لب  ًاحضاو –  رمألا  ادب  دقل 
... ةریصقلا حاولألل  الو   ، قنعلا ةيامح  قاوطأل  ٌةجاح  ةمث 

دونجلا وحن  نيارك  رادتسا   . رخآ ءيش  يأل  ىتح  الو 
ىلإ ةیبطلا  ةدتعألا  اودیعي  نأب  مھیلإ  بلطلل  ُّدعتسي 

. اھعضاوم

ًافیلأ ًاھجو  حملي  هب  اذإ   ، كلذب موقي  ناك  امنیب  نكلو 
هجولا ناك  دقو   ، بعرلا هقعص  يذلا  عمجلا  نیب  هيدل 

ًالجر ناك  دقل   . رفحلا عَّمجم  طیحم  نم  دھشملا  بقاري 
هلو  ، هسفن ةيريدصلا  اذ  تھابلا  لويرملا  يدتري  ًاریصق 
ُةدبُل هغدص  ىلعو   . اھتاذ ةبقاثلا  نيواقرزلا  نینیعلا  ةرظن 

وھ لجرلا  ناك  دقل   . اھُنیع ّضفلا  يِ ِثعشألا  رعَّشلا 
هتروصقم يف  هبطاخ  يذلا  زوجعلا  بيرغلا  لجرلا   ، تيالف

نْیلَماع َفْلخ  فقي  وھو  هَتظَحالم  بعصلا  نم  ناكو 
داكت ٍةئیھب  نزحملا  دھشملا  اذھ  يف  قِّدحي  ناكو   ، نیَّینف
وحن لَّوحت  نأ  لجرلا  ثبل  ام  مث   . نيزح ٍلفط  ةئیھ  هبشت 
توصب هل  لاق   ، ةقیمع ةرظن  يفو   . هايإ ًاكسمم   ، نيارك



دق ناك  يتلا  اھتاذ  تاملكلا   ، دمتعم  ، ءيطب ٍضیفخ 
نود  ، هاتأ امدنع  ةیضاملا  ةرملا  يف  هھجو  يف  اھقطن 

. هتحارتسا ةفرغ  يف   ، ةوعد

.  " ءيش لك  ّمطحت  دقل  " 
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قاطن يف  نینثا  نيربتخمب  هسفن  َّصخ  دق  رشيآ  ناك 
، ٌّظتكم  ، ةحاسملا ِقّیض  ٌدحاو   ، قامعألا ةفصاع  ةأشنم 
. ةعبارلا ةقبطلا  يف  هنم  ربكأ  رخآو   ، ةنماثلا ةقبطلا  يف 
يف هربتخم  زَّیمتي  امنیبف   . ًادج نافلتخم  ناربتخملا  ناكو 
يف هربتخم  نإف   ، ةایحلاب ٍّيح  ٍساسحإب  ةنماثلا  ةقبطلا 
لمحيو  ، هرھظم يف  ًاحیحش  ناك  ِةفَّنصملا  ةقطنملا 

ناك  . ّةيريرس ٌةحسم  هلو   ، بسحف ٍلمع  ناكم  ةمِس 
ِرّكفي  ، هیتحار نیب  هسأر  ًادنسم  هربتخم –  يف  سلجي 
ةینایبلا لوادجلا  نم  دیقعتلا  ةديدش  ةعومجم  يف 

هنم لطیل  هباب  حتُف  امدنع  همامأ –  ةاقلملا  تالداعملاو 
. ناترابس لاریمدألا 

نیكيرشك ًةظحل  رخآلا  يف  نیلجرلا  نم  لك  قَّدح 
. ًالیلق دودكملا  رشيآ  هجو  طسبنا  مث   . نيَّدن

. نيزح ءىداھ  ٍتوصب  لاق  ؟ " سولجلا يف  بغرتأ  "

يسیطنغملا بذجلا  ةدحو  نإ   " . هسأر ناترابس  َّزھ 
ططخن اننإو   . ةئیس ةلاح  يف  سًّسحتلا  ِّسجم  يف 
ًاصحف اھیلع  يرجُن  امثير  ةیطایتحالا  ةدحولا  لامعتسال 

". ًاقیقد

؟" سطغلا ةعباتم  يونت  كنأ  اذھ  ينعي  لھ  "



َملو ال؟"  . عبطلاب "

دقل  ، لاریمدألا اھيأ   " . ٍقِّدصم ریغ  ةرظن  هیلإ  رشيآ  رظن 
؟" لاجر ةثالث  ّوتلل  انل  تام 

ِّيأ ىلإ  كوسدنھم  ّلصوت  لھ   . كلذ فرعأ  يننإ  "
؟" جاتنتسا

سُّسحتلا َّسجم  لعج  يذلا  ببسلا  نع  ينعت  "
ِّيأ ىلإ  اولصوتي  مل   ، الك ؟  يعیبطلا هلمع  نع  لَّطعتي 

" دَّدحم ٍءيش 

نل ثداحلا  اذھ  لثم  نأ  دكأتلا  ةیناكمإ  نع  اذامو  "
؟" رَّركتي

مث  ، صّحفت ٍةرظنب  لاریمدألا  يف  رشيآ  قَّدح   ، ةظحلل
لقحلا ةوق  ةفعاضم  بجي  ّهنأ  دقتعأ   " . دَّھنت

 – تارم ثالث  لضفألا  امبر  وأ  نیترم –  يسیطنغمرھكلا 
يف  ، ةرقتسمو  ، ةدماص ىقبت  ةلصولا  نأ  نمضي  اذھ  نأل 

". ةمداقلا سطغلا  تاَّرم 

؟" رخآ حارتقا  نِم  لھو   " . ًاقفاوم هسأرب  ناترابس  أموأ 

وأ ةیتوبور  تایلمع  يأ  قالغإ  حرتقا  ينإ   ، معن "
اذھو  . رئبلا ءانبل  لماكلاب  ةيرورض  تسیل  ةیتاموتوأ 
ِّسجِم ىلع  كلذلو  نیتیقابلا  نیتروَّلبلا  ىلع  قبطني 

نم نكمملا  ىندألا  ِّدحلاب  لغتشن  نأ  انیلع   . سُّسحتلا
ينعي  ، تالآلل ساَّسحلا  مادختسالاو   ، تالآلاو تازیھجتلا 

نم دُّكأتلا  دعب  الإ  اھنم  ُةدئازلا  ُمزِحلا  لمعتسُت  ال  نأ 
". لمعلل اھتیحالص  رارمتسا 

؟" كتاحارتقا يھ  هذھ  لھ  "

موقن نأ  يھ  يتاحارتقا  نإ   " . رشيآ هجو  مَّھجت 



ٍلماك مھف  ىلإ  لصوتن  ىتح  تایلمعلا  عیمج  فاقيإب 
". تلصح اذاملو   ، ةثراكلا هذھل  ّببسملا  لماعلل 

يردي دحأ  الف   . رشيآ روتكد  اي   ، ٍحورطم ُریغ  ٌرایخ  اذھ  "
". مھفلا اذھ  ىلإ  لصن  يكل  تقولا  نم  قرغتسنس  مك 

 _" تاَّیفولا َّنكل  "

، نوسنیكدأو  ، فورغ نكل   . ةيواسأم ةثراك  اھنإ  "
اذھ يف  ةنماكلا  ةروطخلا  ًاقبسم  نوملعي  اوناك  تسوھو 
ًاضيأ تنأ  هَتلعف  ام  اذھو   . هب لوبقلل  اوعَّقو  امدنع  لمعلا 

". صوصخلا اذھ  يف 

 _" لاریمدألا اھيأ  َّيلإ  ِغصأ  : " ديدج نم  رشيآ  لَواح 

ملأ  . ةدحاو ةقیقدل  تنأ  ِغصأ  لب   . رشيآ روتكد  اي  "ال 
فاشتكالا لجأ  نم  توملا  يف  نیبغار  ًامئاد  سانلا  نكي 
نيدوجوم ًاعیمج  انارت  كلذ  لجأ  نم  سیلأ  ؟  ةفرعملاو

ایلیميإ ىلإو   ، توكس نوكلاف  تربور  ىلإ  رظنأ  ؟  انھ
يئاضفلا كوكملا  مقاط  ىلإ  نایمتني  نيذللا   ، تراھريإ

نم انھ  انِّفكأ  ىلع  انحاورأ  عضن  ًاعیمج  اننإ   . رجنیلاشت
لضفأ لبقتسم  لیبس  يف   ، ةلاسرلا ِلمح  لجأ 

". ةيرشبلل

لیلدلا وھ  اذھ   " . َةبعتم ٍدیب  هینیع  كرف  مث  رشيآ  دَّھنت 
". رابتعالا نیعب  هذخأت  يكل  كمامأ  يبيرجتلا 

؟" اذھ نوكي  نأ  نكمي  ٍلیلد  ُّيأ  "

ةثلاثلا ةقبطلا  ةيادب  ّوتلل  دحاو  مقر  ةرولبلا  تقرتخا  "
وھ لھف   . طیحملا ةقبط  يأ  ضرألا –  ةرشق  نم  ىلفسلا 
امدنع الإ  ُّذاشلا  لمعلا  اذھ  لصحي  ال  نأ  ٍةفدص  ُضحم 

؟" قمعلا نم  ردقلا  اذھ  انْغلب 



". اذھك ٍللخب  ببستي  نأ  هنكمي  طغضلا ال  نإ  "

بارتقالا نع  ملكتأ  يننإ   . طغضلا نع  مَّلكتأ  يننكل ال  "
نإ  . هغولب لواحن  يذلاو  انتحت  دوجوملا  ءيشلا  اذھل 
تاقبط عیمج  نیب  ُّقرألا  ةقبطلا  يھ  طیحملا  ةقبط 
ةریخألا تایفولا  هذھ  انعضو  اننأ  ول  ىتحو   . ضرألا ةرشق 
لكاشملا هذھ  لك  نأ  ىرت  الأ   ، تاظحللا نم  ةظحلل  ًابناج 

أدبي نأ  كقلقي  الأ  ؟  ًائیش انل  ينعت  نأ  بجي  ةیحصلا 
؟" ةریطخ تايونعم  ةلكشم  ةمث  نأ  سمھلاب  انھ  سانلا 

أدبو رشيآ  ضھن   ، ةباجإلا نع  ناترابس  عنتما  امدنعو 
، نيارك روتكدلل  ركش   " . لاعفنا يف  ةفرغلا  ضرأ  عرذي 

". مامألا ىلإ  ةریبك  ةزفقب  انمق  هلضفبف 

مامتھالا ىلإ  فرصني  نأ  نيارك  روتكدلا  ىلع  "
. ناترابس لاق  " ، هتفیظوب

، لاریمدألا اھيأ  نآلا  ىتح  ةرغث  ربكأ  حتف  انل  رَّسي  دقل  "
ةجوم لوط  ىلع  اھتراشإ  َّثبت  دعت  مل  رفاوخلا  هذھ 

، ةفلتخم ةددعتم  تاراشإ  نآلا  ُلِسرت  اھنإ   . طقف ٍةدحاو 
. اھنم نیيالملا  امبر  لب   ، تاجوملا لاوطأ  فالآ  ىلعو 

فیَّطلا تابذبذ  ِّلك  ىلع  ُّثبت  اھنأ  عقاولاو 
تاجوملا ىلإ   ، ويدارلا تاجوم  نم   . يسیطنغمرھكلا

ىلإ  ، ءارمحلا تحت  ةعشألا  تاجوم  ىلإ   ، ّةيوركیملا
نم يمست  نأ  كلو  ةیجسفنبلا –  قوف  ةعشألا  تاجوم 

". تئش ام  اھاوس 

انتزھجأ ىلع  نوشِّوشي  مھنإف   ، كلذ نولعفي  مھنألو  "
اذھ ناك  ولو   " . ناترابس لاق  " ، ةیكلساللا انتالاصتاو 

، انب ًابیحرت  ينعي  نأ  لمتحملا  نم  هنإف   ، ًائیش ينعیل 
". رخآب وأ  ٍلكشب 



نم ًالدب  رخآ  ًائیش  ينعي  دق   ، ٌنكمم ٌلامتحا  اذھ  "
". كلذ

؟" اذام لثم  "

لك يف  ًادج  ٌماھ  هلوق  نوديري  ام  نكل   . يردأ تسل  "
ّهثبل ةرفوتملا  تاجوملا  لاوطأ  لك  نوذفنتسي  مھنأل  لاح 
نأ انیلع  ّهنأ  وھ  تباثلا  ييأر  نإ   " . رشيآ دَّدرت  " . انیلإ
ىلإ انِقّفُو  دق  نوكن  ىتح  رفحلا  ةعباتم  نع  فقوتن 
نم كمزلي  امم  رثكأ  كيدل  نإ   . انیلإ مھتلاسر  ةمجرت 

تاوقلا تارباخم  ةحلصمل  سسجتت  يتلا  حابشألا 
نم  ، مھتالاصتا دصر  نم  تنكمت  اذإف   . جراخلا يف  ةيرحبلا 
هذھ ةرفیش  َّلح  عیطتسن  دقف   ، انتادوھجم عیمجت  قيرط 

". ربكأ ةعرسب  ةلاسرلا 

ىلإ اذھ   . رضاحلا تقولا  يف  ىرخأ  اًّماھم  مھيدل  نإ  "
". ةلاسر َّيأ  ىَّقلتت  كنأ  ىلع  كيدل  ناھرب  نأ ال  بناج 

نظت اذام  " . ًاطخسو ًاقنح  ءاوھلا  يف  هيدي  رشيآ  ىمر 
نیعبرأ لضفأ  نّوثبي  مھنأ  دقتعت  لھ  ؟  ًاذإ نولمعي  مھنأ 
ضرأ عرذي  أدب  مث   . سروطنق مجن  ىلع  تعيذأ  ةینغأ 

. ديدج نم  ةفرغلا 

انعد  . رشيآ روتكد  اي  ًانسح   " . ٍةظحلل ناترابس  َهبقار 
كانھ  ، كل تلق  امك  نكلو   . انیلإ لئاسر  ةمث  نأ  ضرتفن 
انیلإ نولسري  مھلعل  وأ   ، انب بِّحرت  ٌلئاسر  اھنأب  تالامتحا 

. هیلإ لوصولل  رفحلاب  موقن  امب  قلعتت  لمعلل  تاداشرإ 
، معن باوجلا : ؟  رمألا اذھ  لوح  لوضفلا  ديدش  ودبأ  لھ 
نأ ىلإ  ءيش  لك  فاقيإل  ٌدعتسم  انأ  لھ  نكلو   . ًادج

: باوجلا ؟  انل اولوقي  نأ  نولواحي  اذام  ةفرعم  نم  نكمتن 
ينیطعت نأ  عیطتست  كنأ ال  وھو   ، دیحو ببسل  كلذو   . الك

؟" عیطتست لھ   . زمرلا اذھ  ّكفل  ةدَّدحم  ةدم 



نم ةفینع  ٍبضغ  ةزھ  ًایطعم   ، رشيآ فقوت  " ... يننإ "
. هسأر

نوكي ام  ًانئاك  ًائیش  رمألا  يف  ِرّیغي  نل   ، رخآ ببسلو  "
دق نآلا  اننإ   ، ًاقباس تنأ  َترشأ  امكف   . ةلاسرلا ىوتحم 

لوصولا نع  انلصفي  الو   ، طیحملا ةقبط  يف  َرفحلا  انأدتبا 
امبر لب   ، طقف دحاو  عوبسأ  ىوس  وھوم "  " ةقبط ىلإ 
نأ نم  انل  دب  الف   ، كانھ دجوي  ناك  امھمو   . كلذ نم  ُّلقأ 

انقبست نأ  لبق  اھتساردب –  موقنو  هتايوتحم  جرختسن 
". ىرخأ ةھج  كلذ  ىلإ 

نكمتي نأ  لبق  نكل   . ةباجإلاب هَّوفتیل  همف  رشيآ  حتف 
قفرلا نم  ءيشب  تدعترا  دق  ضرألا  تناك  مالكلا  نم 

نع تافلملاو  بتكلا  تعقو   . ٍديدش ٍفنعب  مث   ، رمألا ءىداب 
ةینیص تطقس  امدنع  جاجزلل  مُّطحت  كانھ  ناكو   ، فوفرلا
تعمُس  . ةبيرق لمع  ةلواط  قوف  نم   ، ربتخم تاودأ  اھیلع 
يتأي راذنإ  توص  عمُس  امك   ، جراخلا نم  ةمھبم  تاوصأ 

مث  ، هیمدق ىلع  ًافقاو  ناترابس  زفق   . ةدیعب ةفاسم  نم 
امدنع ًامقر  بلطي  أدبو   . رشيآ فتاھ  هاجتا  يف  ىرج 

. اھلمكأب ةأشنملا  اھل  تزتھا  ىرخأ  ةفجر  تلصح 

هعامس يف  لاق  " ، ملكتي ناترابس  لاریمدألا  انھ  "
نم كانھ  ناك  اذإو   . ثدحي ام  ردصم  اوددح   " . فتاھلا

". ةَّيروف ريراقت  ديرأ   ، رارضأ

ًاكسمم ءاملعلا  ریبك  ناكو   . رشيآ وحن  رظنیل  رادتسا 
دقف نآلا  امأ   . اھیلإ ًادنتسمو  لمعلا  ةلواط  ةَّفاحب  ةدشب 

. عمسلا قرتسي  نمك  هسأر  عفرو   ، مات ءودھ  يف  فقو 
. هسفنل متمت  " ، نآلا ةيدادترالا  تازھلا  ىوس  قبي  مل  "

؟" رشيآ روتكد  اي   ، میحجلا قحب  اذھ  ناك  اذام  "



يف دیح  قوف  انلمع  ءاَّرج  هعفدن  يذلا  نمثلا  هنإ  "
ةقبط ولعت  يتلا  ضرألا  ةرشق  ةقبطف   . طیحملا رعق 
ةسمخ نع  ُّلقت  اھتكامسو   ، انھ ةقیقر  يھ   ، وھوملا

ةدع نم  ٌنَّوكم  انھ  ٍطیحملا  ُعاقف   . عضوملا اذھ  يف  لایمأ 
". ةیضرألا تازھلل  ٌةضَّرعم  ٌةفیعض  ٌطاقن  يھو   ، دویح

. ةملكلا ناترابس  رَّرك  " ، ةیضرأ ٌتاَّزھ  "

هذھف مومعلا –  ىلع   ، اھمجح يف  ةریغص  اھنإ   ، معن "
هیتراظن قوف  نم  رظن  " . ءيش لك  دعب   ، ةنيابتم ةقطنم 

مل كنإ   " . ةرئاح فصنو   ، ةنيزح فصن  ةرظن  ناترابس  ىلإ 
تاینوتكت لوح  كیلإ  اھتلسرأ  يتلا  ءاضیبلا  ةقرولا  أرقت 

؟" تاطیحملا ایفارغجو  ةرشقلا  حاولألا 

ةعقب ىلع  ًاتبثم  هرظن  ناك   . بجي مل  لاریمدألا  نكل 
"، ًامامت  " . هسأر َّزھ  ًاریخأ   . نميألا رشيآ  فتك  فلخ   ، ام

". ًامامت  " . لاق
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ناك ام  ردقب  ًاریغص  ةعبارلا  ةقبطلا  يف  فصوتسملا  ناك 
. ًاعساو ةأشنملا  نم  ىلعألا  مسقلا  يف  يبطلا  حانجلا 

نكرلا ىركذ  نيارك  ىلإ  فصوتسملا  اذھ  داعأ  دقل 
، رتكبس  . سأ  . سأ  . وي  ، ةصاوغلا نتم  ىلع  ریغصلا  يبطلا 

لصاوفلا ىلع  ماع  ةدمل  هلقعو  همسجب  لمع  ثیح 
اذھ قیض  ِّلك  مغرو   ، اذھ عمو   . تارمملاو ةیئاشنإلا 

ةقيرطب ًایلاخ  ةظحللا  هذھ  يف  ادب  هنإف   ، فصوتسملا
اذھ لغشني  نأ  عقوتي  نيارك  ناك  دقف   . سأیلا ىلع  ةثعاب 
مقر ةروَّلبلا  مقاط  نولكشي  نيذلا  ةثالثلا  لاجرلاب  ناكملا 
ىتح يفكي  ًائیش  لاجرلا  ءالؤھ  نم  قبي  مل  نكل   . دحاو
بیضوت َّمت   ، اذكھو  . رمحأ تايافن  سیك  لخاد  هِوشحل 
تعضوو  ، كیتسالبلا نم  مكحم  فالغب  دحاو  مقر  ةروَّلبلا 

اھیلع لیلاحتلا  ءارجإل  ًادیھمت   ، ٍةدَّربم ٍةلفقم  ٍةرجح  يف 
. بسانم ٍقحال  ٍتقو  يف 

. انھ ىلإ  ِكئیجمل  ًاركش   " . بوشیب وحن  ًاريدتسم  دَّھنت 
". كَتقو يتعاضإل  فسآ 

". ًافیخس نكت  "ال 

؟" مھنم ًادحأ  ِتفرع  لھ  "

ضارعأ ضعب  نم  وكشي  ناك   . تسروھ ُتفرع  دقل  "



نیترم ينراز  دقو   ، مونلا ءانثأ  سَفَّنلا  سابتحا 
". ةراثتسالل

َّزھ " ، مھدحأ ىلع  فُّرعتلل  ةصرف  ُّيأ  يل  حمست  مل  "
. هسأر نيارك 

. رتیب اي   ، كلذ نم  ءيش  ِّيأ  ببسب  كسفن  مُلت  "ال 
". كبْنذ سیل  بْنَذلا 

". ةيواسأم ةراسخ  ودبي  هلك  رمألا  نكل   ، فرعأ "

لقثأ ام  لك  وھ  ثالثلا  ةلاحرلا  ءالؤھ  توم  نكي  مل 
ناك هنأ  ةقیقح  ًاضيأ  همامأ  لُثمت  تناك  دقف   . نيارك لھاك 
اوناك دقف   . ًادیفم ًامُّدقت  هرابتعا  نكمي  امم  لیلقلا  قِّقحي 
ريوصتلا بتكلا –  هنع  َتثَّدحت  رابتخا  لك  اوبَّرج  دق 

، يسیطنغملا نینرلاب  ريوصتلاو   ، بوساحلاب يعطقملا 
نكل  . لماكلا مدلا  دادعتو   ، بلقلل يئابرھكلا  طیطختلاو 
باعش نم  ٍدعاو  بعُش  ُّيأ  الو   ، ةديدج ةيرظن  ُّيأ  تأت  مل 
مھب لصت  تناك  لب   ، ٍةحضاو ٍةجیتن  ِّيأب  يملعلا  ثحبلا 
هعم ریستل  رومألا  نكت  مل   . ٍدودسم ٍطئاح  ىلإ  اعیمج 

صیخشتلا دعاوق  َعیمج  عبَّتا  دقف   ، ًایقطنم ًاریس 
ًادیعب حضاو  ٍصیخشت  ىلإ  لوصولا  يقب  نكل   ، ةقیقدلا

انھ ثدحي  ام  نأكو   ، ودبي رمألا  ناك   . دانع لكب  هلوانتم  نع 
َّلك ىَّدعتي  ٍببس  ىلإ  دوعي  امنإ   ، ٍةَّیضرم ٍضارعأ  نم 

. اھتاذ ِّبطلا  نیناوق 

رییغتل ًادماع  ًادھج  لذبي  أدبو   ، هناكم يف  لملمت 
دقل ؟  ىلعألا مسقلا  يف  لاوحألا  يھ  فیك   " . عوضوملا
ةصرف كلمأ  مل  يننأ  ثیحب  انھ  لاغشنالا  ديدش  تنك 

". مھتلاح ىلع  ّطالاو  عالِ ِكاضرم  ةرايزل  ىتح 

نيرشعلاو عبرألا  يف  نیتديدج  نیتلاح  انیقلت  دقل  "



، ةديدش نایثغ  ةلاح  نم  وكشي  دحاو   . ةیضاملا ةعاس 
". بلقلا تابرض  يف  ماظتنا  مدع  نم  يناثلاو 

؟" بلقلا تابرضل  ةبقارم  زاھج  هل  ِتعضو  لھو  "

نيرشعو عبرأ  ةدمل  زاھجلا  اذھ  هل  تعضو  معن  "
ىناع دق  هنإف   ، خاَّبطلا وزاول  ةلأسم  كانھ  نأ  مث   . ةعاس

". ىلوألا نم  أوسأ  ةديدج –  ٍةبون  نم 

؟" ىفشتسملا ىلإ  هلاخدإب  ِتمق  لھو  "

ًایلاحو  . يدنع ام  لك  اذھ   " . باجيإلاب بوشیب  تأموأ 
". تالاحلا مظعم  ىقلتي  يذلا  وھ  هیجور  نإف 

؟" نینعت اذام  "

اوناك دقل   . تالاح ينامث –  ، امبرو عبس –  ىَّقلت  دقل  "
". ةماع ةیناسفن  تابارطضا  نم  نوكشي 

؟" اذام لثم  "

ٌتارتفو  ، زیكرتلا يف  لكاشم   . ةداتعملا ىواكشلا  "
دقتعي  . كولسلا طبض  يف  قافخإو   ، ةركاذلا نادقف  نم 
ةروف ىوس  تسیل  ةئجافملا  تالاحلا  هذھ  نأ  هیجور 

". قاھرإلا مكارت  نع  ةجتان  ةَّیلحم 

نود اھتقفاوم  مدع  ىلإ  ًالّایم  نيارك  ناك  " . نذإ اذكھ  "
يف ةصاخلا  هتربخ  نكل   . عسوأ تاصوحفب  مایقلا 
ءاسنو لاجر  اھنتم  ىلع  لمعي  يتلا  سسجتلا  تاصاوغ 

. جاتنتسالا اذھ  لثم  لمتحت  ال  رمتسملا  طغضلا  تحت 
تناك كولسلا  يف  ةیصخش  ةفآ  يأ  نأ   ، كلذ ىلإ  فضأ 

داعبتساو  ، فاشكنالل ةضرع  نوكتس  حجرألا  ىلع 
ينربخت َّالھ   " . هدینجت لبق  ام  ذنم  ةمدخلا  نم  اھبحاص 

؟" كولسلا طبض  يف  قافخإلا  ةلاح  نع  ديزملا 



. ةددعتملا طئاسولا  ةدقع  يف  نیلماعلا  دحأ  هنإ  "
يف نيراجش  لعتفا   . لوجخو هسفن  ىلع  شمكنم  باش 
لاجر لصو  امدنعو   . ةیضاملا ةلیللا  يف  زمياتلا  ةحاس 

، شُّوشتلاو ركسلا  نم  ةلاح  يف  ناك   ، عقوملا ىلإ  نمألا 
". مئاتشلا فذق  نع  ُّكفني  هناسل ال  ناكو 

". مامتھالل ةریثم  ٌةلاح  اھنإ  "

؟" اذامل "

دق  ، ةّفنصملا ةقطنملا  يف   ، انھ ىضرملا  دحأ  نأل  "
فقوت " . هتیصخش يف  تاریغتلا  ضعب  ًاضيأ  هیلع  تناب 
قوفت تتاب  ةیسفنلا  تالاحلا  نأ  ودبي   " . ریكفتلل ةھرب 

. ةیجولويزیفلا تالاحلا 

لھ  " . ةعنتقم ریغ  بوشیب  تدب  ؟ " اذھ ينعي  اذامو  "
؟" تاجردب نونجلل  نوّضرعم  ًاعیمج  اننأ  ينعت 

طیخ كانھ  طقف –  امبر  لوقأ  امبر –  نكلو   . الك "
". هنع ثحبلا  انیلعو   ، ثداوحلا هذھ  لك  عمجي  كرتشم 

؟" جياك ساینیف  ةصقب  لبق  نم  ِتعمس  لھ   . ًالیلق دَّدرت 

". نروثواھ صصق  نم  ةصق  اھنأك  ودبت  "

ناك ماعلا 1848،  يفف   . ةیعقاو ةصق  ةقیقحلاب  اھنإ  "
نيذلا لامعلا  نم  قيرف  ىلع  ًافرشم  جياك   . يب ساینیف 

يف ديدحلا  ككس  طوطخ  ِّدمل  ةكرش  يف  نولمعي 
فذق دقف   . لصح دق  راجفنا  ثداح  نأ  ودبيو   . تنومریف
يديدح رامسم  وھو   ، هلمحي يذلا  ِّكدلا  بیضق  راجفنالا 
ًاشنإ هرطق  غلبيو   ، تامارغولیك ةتس  نزي  رتم  لوطب 

". ةرشابم لجرلا  سأر  يف  هلخدأو   ، ًادحاو

". توملل ةعشب  ةقيرط  نم  اھل  اي   " . بوشیب ترَّشك  "



. عقاولا يف  تمي  مل  لجرلاف   ، رمألا يف  ام  لك  اذھ  "
، ًامامت يعولا  دقف  دق  هنأ  ًاضيأ  مزجلا  نكمي  ال  هنإ  ىتح 

مظعم فالتإب  ببست  دق  يديدحلا  رامسملا  نأ  مغر 
ناك  ، ةلیلق ٍرھشأ  نوضغ  يفو   . نیتیمامألا هغامد  يتقلف 

: ثيدحلا ةدبز  انھ  نكل   . لمعلا ةعباتم  ىلع  ًارداق  لجرلا 
ناك  ، ثداحلا لبقف  هتاذ . لجرلا  وھ  دعي  مل  لجرلا  نإ 
رومأ يف  ًایكذ   ، ًادصتقم  ، ًابذھم ًاحرم   ، ًاءوفك ًالجر  جياك 

، ًافِّدجم ادغ  دقف   ، ثداحلا دعب  امأ   . ةایحلا نوؤشو  لمعلا 
ىلع ٍرداق  ریغو   ، ًایحابإ ًاقساف   ، ربصلا لیلق   ، ًاِسكش

". لمع يأب  ظافتحالا  وأ  ةیلوؤسم  ّيأ  لّمحت 

ناك نيذلا  لئاوألا  ىضرملا  عم  لصحي  ناك  املثم  "
يف يرذج  يحارج  لاصئتسا  تایلمعل  مھعاضخإ  يرجي 

". قباسلا غامدلا 

لَّثم يذلا  لوألا  ضيرملا  وھ  جياك  ناك  دقل   . طبضلاب "
نیبو  ، نییمامألا غامدلا  يَّصف  نیب  ٍلصو  ةلص  دوجو  ىلع 

". ناسنإلا ةیصخش 

نم يمرت  َمالإو   " . ناعمإب ةركفم  اھسأر  بوشیب  تَّزھ 
؟" ةياكحلا هذھ 

اذإ امع  لءاستأ  ُتأدب  يننكل   ، ًامامت ًادكأتم  تسل  "
لھ  . باصعأ ةلكشم  ىوس  تسیل  انھ  انتلكشم  تناك 

اھانبلط ؟ دق  انك  يتلا  غامدلا  طیطخت  ةلآ  تلصو 

ملو ایندلا  اوماقأ  دقل   . حابصلا اذھ  تلصو  دقل  لجأ  "
ضوحلا ةحاسم  فصن  تَّلتحا  دقل   ، اھببسب اھودعقي 

". انیلإ اھولزنأ  امدنع 

يننإ  . ةمدخلا عضوم  روفلا  ىلع  اھعضنل   ، ًانسح "
غامدلا ءابرھكل  طیطخت  ةیلمع  ىرجُت  نأ  يف  بغرأ 



فینصت نإ   . ةبعصلا تالاحلا  يوذ  نم  ىضرم  ةعضبل 
نأ كديرأ  يننإف   ، عقاولا يفو   . ًاماھ ًارمأ  سیل  ضارعألا 

". ةبیصعلا تالاحلا  عم  ةیجولويزیفلا  تالاحلا  يجزمت 
ىلإ جاتحأ  يننإ   " . هرھظ لفسأ  َّكحو   ، هعذجب ىَّطمت 

؟" كنع اذام   . ةوھقلا ضعب 

يھو تَمَّھجت  " . اھراضحإب تنأ  موقت  نأ  طرش  دیكأ  "
. بابلا هاجتا  يف  اھماھبإب  ریشت 

ِّيدنجلا رمأ  يسن  دق  نيارك  ناك   ، ٍةظحللو  " ًاعبط  ، هآ "
فَّلكملا ُّيدنجلا   ، فصوتسملا باب  دنع  زكرمتملا 

بلط ىلع  ءانب   ، فنصملا مسقلا  ىلإ  بوشیب  ةقفارمب 
ةلحر يف  ًاضيأ  اھتقفارمب  موقیس  يذلا  وھو   . ناترابس
نكت مل  بوشیب  نأ  حضاولا  نمو   . ىلعألا ىلإ  ةدوعلا 

ةنضاحلا رود  بعلي  قفارم  اھل  نوكي  نأ  ةقیقحب  ةدیعس 
". لیلق دعب  ِكیلإ  عجرأس   " . اھیلإ ةبسنلاب 

، يدنجلا ىلإ  هسأرب  أموأو   ، فصوتسملا نم  جرخ 
دق هیلع  ةینمألا  ةبقارملا  تناك   . رمملا ىلإ  هقيرط  ذخأو 
امدنع بارغتسالا  نم  لیلقب  رعشت  دقو   ، اھتأطو تَّفخ 
عیمج ىلإ  ًایبسن  دَّیقملا  ریغ  لوخدلا  قحب  عتمتي  تاب 

قطانملا نم  ریثكلا  كلانھ  لازي  هنأ ال  عم   ، ةأشنملا ءاحنأ 
لوخدلاب طسوتملا  ينمألا  هفینصت  هل  حمسي  ال  يتلا 
نیمویلا يف  هاضرم  عم  ةیبطلا  هتالباقم  لالخف   . اھیلإ
تاحابلاو  ، تاربتخملا نم  ىأر  دق  ناك   ، نییضاملا

، ىنكسلا فرغو   ، بتاكملاو  ، تازیھجتلل ةصصخملا 
. هرمع ةیقبل  هیفكي  ام   ، تانیكاملا حالصإ  تاشروو 

تاحاسملا ىلع  ًاضيأ  ُّحصي  هسفن  مالكلاو 
تناك ةعبارلا  ةقبطلا  يف  ايرتیفاكلاف   . وّھلل ةصصخملا 

نم اھیف  ناكو   ، اھمیمصت يف  ناترابس  قوذ  عباط  لمحت 



دودحم ددع  ةفاضتسال  يفكي  ام  يساركلاو  تالواطلا 
اطاطبلا عباصأ  نأ  دجو  دق  ناك  نيارك  نكل   . صاخشألا نم 
اھميدقت يرجي  يتلا  كلت  نع  ةدوج  انھ  ُّلقت  ال  ةرَّمحملا 

. زمياتلا ةحاس  ىھقم  يف 

مَّدقو ةمدخلا  ةدضنم  وحن  هجتاو   ، ايریتفاكلا لخد 
، ةدضنملا فلخ  ةفقاولا  ةأرملل  ركش  نأ  دعبو   . هبلط
ديرت بوشیب  تناك  هبوك –  ىلإ  بیلحلا  نم  ًالیلق  فاضأ 

. فصوتسملا ىلإ  ةدوعلا  دارأ  مث  بیلح –  نود  اھتوھق 
. فقوتي هتلعج   ، تاوصألا عافترا  ةجض  نكل 

ةلواط لوح  نوسلجي  لاجرلا  نم  ةعومجم  كانھ  ناك 
نم نانثإ  ةریغص : ةعومجم  اوناك  دقل   . ةيوازلا ىصقأ  يف 

يینفل ةیمازلإلا  ءاضیبلا  ربتخملا  فطاعم  نودتري  لاجرلا 
امأ  ، يكیناكیم لماع  ةلذب  ىدتري  ثلاثلاو   . ةأشنملا
تناك دقل   . ریغص يركسع  طباض  ةلذب  سبل  دقف  ریخألا 
لخد امدنع  ةلواطلا  قوف  ةبراقتم  ةعبرألا  لاجرلا  سوؤر 
داكي ال  توصب  نولوادتي  اوناكو   ، ايریتفاكلا ىلإ  نيارك 
نظ دقو   . مھدوجو ىلإ  هبتني  ال  داك  هنأ  ىتح   ، عمسُي
نكلو  . دحاو مقر   ، ةروَّلبلا ةبیصم  رمأ  يف  نولوادتي  مھنأ 
ثبل ام   ، هتوھق اھلالخ  بلط  يتلا  ةزیجولا  ةھربلا  لالخ 

. فینع لادج  ىلإ  ثيدحلا  ّروطت  نأ 

. لوقي نیَِملاَعلا  دحأ  ناك  ؟ " كلذ فرعت  نأ  كل  فیكو  "
مھأو  ، يرشبلا سنجلل  ةيدایتعا  ریغ  ةصرف  اھنإ  "
ناھربلا ناھربلا –  هنإ   . نآلا ىتح  ناسنإلل  عقو  فاشتكا 
دیحولا سنجلا  سیل  يرشبلا  سنجلا  نأ  ىلع   – يئاھنلا

هذھ لھاجت  عیطتست  ال  كنإ   . ملاعلا اذھ  يف  دوجوملا 
". لامرلا يف  كسأر  َّسدت  نأ  الو   ، ةقیقحلا

، يكیناكیملا هضقان   ،" تيأر دق  امّم  فرعأ  يننإ  "



دعب نیینعم  ریغ  اننأ   ، سانلا نم  هتعمس  دق  اَّممو  "
". ءایشألا هذھ  فاشتكاب 

؟" اھفاشتكاب نیینعم  ریغ  لوقت   " . ًامِّكھتم ملاعلا  لاق 

رمألا نأ  ول  امك   . ةفدص ضحم  هنأك  رمألا  ادب  دقل  معن  "
". ریثكب هناوأل  ًاقباس  هُّلك  لازي  ال 

لاق  " ، اناوس هدجیس  ناكل   ، هداجيإب نحن  مقن  مل  ول  "
بغرت كنأ  ضرتفأ  نأ  يل  لھ   " . ًاَّدتحم ریغصلا  طباضلا 

هذھ ىلع  دیلا  عضو  يف  اننوقبسي  نّیینیصلا  ةيؤر  يف 
؟" ایجولونكتلا

لاق  " ؟ ثدحتت ةنوعلم  ایجولونكت  يأ  نع  "
ةَّرذ كلمي  دحأ  ال   " . ديدج نم  هتوص  ًاعفار  يكیناكیملا 
يف كانھ  نوفدملا  ءيشلا  ةَّیھام  نع  ملعلا  نم  ةنوعلم 

"! لفسألا

ِملاعلا لاق   " . كتوص ضِفخأ   ، يكاشت اي   ، يھل إ̃ اي  "
. ةیبصعب هبوك  كِّرحي  وھو   ، يناثلا

ِملاعلا لاق   " ، يسفنب رفاوخلا ‘  ’ ىلع ُتلِمع  دقل  "
هذھ نوكت  دقو   . هلمع ىلع  ةرداق  يھ  ام  فرعأو   " . لوألا

 _" لجأ نم  ةدیحولا  انتصرف  يھ 

نم ىَّقبت  دق  ام  بیضوت  نم  يِّوتل  تیھتنا  دق  انأو  "
يف يكاشت  ىعدي  يذلا  لجرلا  حاص  " . دحاو مقر  ةروَّلبلا 
ِّيأ ىلع  يصعتسي  امب  ةروثنم  ءالشأ   " . ِملاعلا هجو 
انسل اننإ  كل  لوقأ  ينإ   . اوتام يئاقدصأ  نم  ٌةثالث   . ٍزییمت
يف ًاریثك  انيدامت  دقلو   . فاشتكالا اذھ  لثمل  دعب  نيزھاج 

". انھ انتمھم 

"، بیھر ءيش  وھ  دحاو  مقر  ةروَّلبلا  عم  لصح  ام  "
. نزحي نأ  ءرملل  يعیبطلا  نمل  هنإو   " لوألا ِملاعلا  لاق 



: مھألا عوضوملا  نع  كیمعي  كنزح  عدت  َّالأ  كیلع  نكل 
نود نم  مُّدقت  يأ  لصحي  مل   . انھ نودوجوم  نحن  اذامل 
نوديري نيرئازلا  ءالؤھ  ّنأ  ًاحضاو  ودبي   . تارطاخم
 –" انل همیلعت  مھنكمي  امم  ریثكلا  مھيدل  ذإ   ، انتدعاسم

يف نوبغري  مھنأ  ملعت  نأ  منھج  قحب  كل  فیك  "
. ًالئاستم يكاشت  حاص  ؟ " ءيش َّيأ  انمیلعت 

،‘ رفاوخلا  ’ كلت ةلیمج  يھ  مك  تيأر  طقف  كنأ  ول  "
 –" يھ مكو 

قولخم وھ  دوسألا  رمنلا  نأ  يردت  الأ  ؟  نإو ىتح  "
اھیف أدبي  يتلا  ةظحللا  ىتح  لیمج  هنإ   ... ًاضيأ لیمج 

". كئاشحأ قيزمتب 

". اِھّلحم ریغ  يف  ةنراقم  هذھ   " . ِملاعلا سَّفنت 

اھنأ ضرتفت  تنأف   . میحجلا قحب  اھلحم  يف  يھ  لب  "
نكل  . اھنع ٍءيش  ِّلك  ملعت  كنأ  نظتو   . ةملاسم تاقولخم 
فرعتل ًاموي  نكت  مل  ةعیبطلا  نإ  ًائیش : كل  لوقأ  ينعد 

اھیف ُّلكلاو   ، ةایحلا لاكشأب  ءيلم  انبكوكف   . ةملاسملا
يكیناكیملا توص  داع  هاوس "! ِلتق  يف  ٌلوغشم 

. ًادَّدجم عافترالل 

لاق " ، انبكوك لھأ  تاقافخإ  ببسب  نيرخآلا  ملظت  "ال 
. لَّوألا ِملاعلا 

هذھ لثمب  نوكلا  يف  اھعیمج  بكوكلا  اورذب  مھَّلعل  "
ناشعترت هاديو  ًاتھاب  يكاشت  هجو  ناك  " . تاقولخملا
نوموقي مث   ، مھنع فشكلاب  ًالوأ  موقن  نحن   " . ًالیلق

كلذ دعب  نوتأي  نيذلا  مھدایسأ  ىلإ  ةراشإ  لاسرإب 
نیسفانملا ةلازإل  لاَّعف  بولسأ  هنإ   . انریمدتل

". نیلمتحملا



ةیماظُع ةركف  هذھ   " . هسأر يناثلا  ِملاعلا  َّزھ 
؟" كلذ دقتعت  الأ   ، ةنونجم

ثدحي ام  ریسفت  يل  تحرش  َّالھ  نذإ  ؟  ةیماظُع "
ىشاحتي يتلا  لكاشملاو   ، ثداوحلا هذھ  لك  ؟  انھ

"! اھنع ثدحتلا  عیمجلا 

. ًارِّمذتم ریغصلا  طباضلا  لاق  " ، كیلع نِّوھ  "

يل ْلق  نذإ   " . ءارولا ىلإ  هَّیسرك  ًاضفان  يكاشت  فقو 
انھ ىضرم  سانلا  عقي  اذامل  ؟  انھ سانلا  تومي  اذامل 
ءيش ةمث  نأل  ؟  ضرملاب تاذلاب  انأ  باصأ  اذامل  ؟  ةأجف
" ... يسأر طلاخي  طولغم  ءيش  ةمث   .. انھ  ، ٌطولغم  ، ام

تَمص امدنع   ، لّخدتلل مُّدقتلا  كشو  ىلع  نيارك  ناك 
حیحصلا هعضو  ىلإ  هَّیسرك  داعأو  ةأجف  يكیناكیملا 

فتك ىلإ  هدي  ریغصلا  طباضلا  َّدم  مث   . هیلع سلجو 
. ًائِّدھم يكیناكیملا 

ًابوحصم ايریتفاكلا  ىلإ  سیلوروك  طباضلا  لخد 
ةيركسع ٍلاعنو   ، ةنكاد ةيركسع  تازب  يف  دونجلا  ضعبب 

. ٍةلیقث

دیحولا توصلا  ناكو   . عیمجلا تمص  ةظحللو 
. ةبَعتملا يكیناكیملا  سافنأ  دُّدرت  توص  وھ  عومسملا 

هاجتا يف  ةبحاشلا  ءالوحلا  هنیع  سیلوروك  رادأ 
مدعب يحوت  يتلا  هھجو  تامسق  تبَّلصتو   . نيارك
لوح ةِقّلحتملا  ةعامجلا  وحن  هرظن  داعأ  مث   . ىضرلا
ول امك   . رخآ ىلإ  صخش  نم  ٍءطبب  هترظن  ًالِّوحم   ، ةلواطلا
ءطببو مث –   . هتركاذ يف  مھنم  ٍّلك  هجول  ةروص  ظفحي  هنأ 

نأ نود  نم  جراخلا  ىلإ  ًاھجتم  رادتسا  نيديدش –  ٍدُّمعتو 
. ةدحاو ٍةملكب  هَّوفتي 



'
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تناك  . رشيآ نم  ءاعدتسا  ةمث  ناك   ، تاعاس ثالث  دعب 
يف عقي  يذلا  فصوتسملا  ترداغ  دق  بوشیب  لیشیم 
غامدلا طیطخت  موسر  ىلع  فرشت  يكل  ةعبارلا  ةقبطلا 

امك  ، ىضرملا ضعبل  اھءارجإ  بلط  دق  نيارك  ناك  يتلا 
ُّدعي ناكو   ، حابصلا ثادحأ  نم  هِّوتل  ىھتنا  دق  نيارك  ناك 

لوصولا لجأ  نم   ، يكیناكیملا يكاشت "  " ةلاح عُّبتتل 
امدنع لجرلل  هنم  دب  ال  يجولويزیفو  ٍّيسفن  ٍمییقت  ىلإ 

. فتاھلا سرج  َّنر 

. فتاھلا ةعاّمس  لوانتو   ، ةریغصلا ةفرغلا  ربع  يشم 
". ملكتي نيارك  روتكدلا  "

ول  ، كتدعاسم ىلإ  جاتحأ   . رشيآ دراواھ  انھ  ؟  رتیب "
". تحمس

كیلإ يتآ  فوس  ؟  كبتكم يف  تنأ  لھ   . ةماركو ًابح  "
"–

يف  . يلاعلا طغضلل  صصخملا  ناكملا  يف  انأ  الك  "
؟" اھناكم فرعت  لھ   . ةعباسلا ةقبطلا 

 –" نكلو  . ًاعبط "

. طخلا لفقأ  مث  " . تحمس ول  روفلا  ىلع  َلاعت  "



. قِّدصي ال  هنأك  فتاھلا  ةعامس  يف  نيارك  قَّدح  "
نود ناكملا  كاذ  يف  دجاوتلا  رشيآ  ىلع  نوكي  اذامل 

. يقطنم ریغ  ءيش  هنإ  ؟  ةنكمألا نم  هاوس 

لوصولاو زجاحلا  روبعل  قئاقد  رشع  رمألا  مزلتسا 
ًائیلم هتداعك  ُّيملعلا  قباطلا  ناك   . ةعباسلا ةقبطلا  ىلإ 
ٍفرغ نم  نَّوكملا  ریغصلا  حانجلا  نكل   ، طاشنلاو ةكرحلاب 

. طغضلاب جالعلا  ةفرغ  يوحي  ناك  رمملا  ردص  يف  عقت 

. هنكست حابشألا  نأ  ول  امك   ، ًایلاخ ودبي  حانجلا  اذھ  ناكو 
ءاجرأ رئاس  يف  َّوجلا  نأل  ًاعقوتم  ًارمأ  ناك  ًاضيأ  اذھو 

مل كلذل   . روصلا نم  ةروص  ِّيأب  ًافَّیكم  نكي  مل  ةأشنملا 
. جلاعت نأ  اھل  يغبني  طغضلا  نع  ةئشان  ضارمأ  ةمث  نكي 

امدنع ةبوعصب  ةقیقحلا  هذھ  فشتكا  دق  نيارك  ناكو 
. نیصاوغلا ءاد  نع  اھضرتفا  يتلا  ىلوألا  هّتيرظن  عَّبتت 

؛ ةریغص ةبقارم  ةفرغ  نم  ًافلؤم  ةجلاعملا  حانج  ناك 
طغضلا ةفرغ  جراخ  راظتنالل  ةصصخم  ةحاسم  نمو 
ةیندعم ةناوطسأ  نع  ةرابع  يھ  ةریخألا  هذھو   ، اھتاذ
ةرشع ىلاوح  اھلوط  غلبيو   ، مادقأ ةتس  اھرطق  غلبي 

دحأ نم  ىرخأو   ، اھلخدم يف  ةبقارم  ةحتف  اھلو   ، مادقأ
ىلع نادَّجنم  نادعقم  ةمث  ناك  نیتحتفلا  نیبو   . اھبناوج
لوط ىلعو   . نالباقتي امھنأ  ول  امك  اھیبناج  نم  ٍّلك  ِلوط 

نارفويو مُّكحتلل  ناقباطتم  ناطيرش  ةمث  ناك  فقسلا 
دنع مدختسُت  يتلا  هایملا  ِّشر  بیبانأ  كلذكو  ةءاضإلا 

. ةرورضلا

نوج هعم  ناكو   ، راظتنالا ةحسف  دنع  فقي  رشيآ  ناك 
ناكو  . ةرَّفشملا تالاصتالا  لیلحت  يئاصخأ   ، سيرام
رشيآ ادب   . هعارذل ةریبك  ةقَّالع  رشيآ  ةبقر  نم  ىلدتي 
ىرسیلا هدي  تناكو   ، ًابيرقت ىوقلا  كھنم  لب   ، ًابعتم
جیسنب ةفوفلم  يھو   ، هدسج بناجت  هتبقر  ىلإ  ةقَّلعملا 



. هلوخد لاح  نيارك  ىلإ  دراش  ٍنھذب  رظن   . شاشلا نم 

مانت لھ   " . نيارك لاق  " ، ةبیط ةلاح  يف  يل  ودبت  "ال 
؟" ًادیج

. ةدراب هنم  ةماستبا  ىلع  رشآ  ةباجإ  ترصتقا 

يذلا ام   " . ّضلاب دامِ ةفَّلغملا  دیلا  وحن  نيارك  راشأ 
؟" ىرج

رشيآ رادتسا  " . تحمس ول  فطلب  كسفنب  اھیلإ  رظنأ  "
ةغللا هذھ  تانیتور  ةعجارمب  موقن  فوس   " . سيروم وحن 
انَّلعل  . ةَّیطلا قمع  فعاضن  ثیح   . ديدج نم  ةكرتشملا 

". ةفلتخم ةجیتن  ىلع  لصحن 

يذلا يندعملا  كبْشِملا  ِّكفب  نيارك  ماق   ، ةيانعب
تحتو  . عارذلا لوح  نم  طابرلا  َّكف  مث   ، ةشارفلا هبشي 

، ریخلاب هرظنم  ُّرشبي  ال  حُّرقت  ةمث  ناك  شاشلا  ةقبط 
. رشيآ دي  رھظ  ىلع  نَّوكت  دق  حُّرقتلا  ناكو 

حرقلاب طیحملا  دلجلا  ناك   . ةَّقدب دیلا  نيارك  صحف 
تناك رشيآ  عباصأ  نإف   ، اذھ عمو   . ماخرلاب هبشأ  ًاتھاب 

. رفاظألا لوح  ءانكد  ءاقرز  ودبت 

امنیب لأس  ؟ " ةرم لوأل  ءایشألا  هذھ  َتظحال  ىتم  "
. ءاملعلا ریبك  وحن  ةَّداح  ةرظن  هجوي  وھ 

". ةیضاملا ةلیللا  لالخ  "

ىلع ّضلا  دامِ َّفل  نيارك  داعأ  " . ًادبأ ةحزم  سیل  رمألا  "
يف مدلا  ِدورو  ِفعُض  نم  يناعت  كنإ   . ةباصملا دیلا 
كانھ نكل   ، طقف نآلا  ةحِّرقتم  تسیل  دیلاف  ةجسنألا 
بھذت نأ  كیلع   . ًاضيأ ةجسنألل  ٍّيلَّوأ  ٍتوم  ىلع  لئالد 

دیلا هذھ  رِّوصن  نأ  انیلع  بجي   . يبطلا حانجلا  ىلإ 



قورعلا يف  ةیليوحت  ةحارج  اھل  يرجنو   ، رلبود ةقيرطب 
 –" دادسنإلا اذھ  زواجتن  يكل 

طبضو  . ًاقیمع ًاسَفن  ذخأ   . ٍةوارضب رشيآ  َحاص  "ال، "
ءارجإل هرفون  نأ  نكمي  ٍتقو  نم  كلانھ  سیل  ال،   " . هباصعأ

". ةیحارج ةیلمع 

؟" هلوقت يذلا  ام   " ، رشيآ هجو  يف  هسأر  نيارك  عفر 

انرسخ دقل   . زمرلا كاذ  ةرفیش  ِّكفب  موقن  نأ  انیلع  "
نومضم مھفن  نأ  ةيویحلا  ةیمھألا  نم  هنإ   . لاجر ةثالث 

نم يھتنن  نأ  لبقف  ؟  رتیب اي  ينعمست  لھ   . ةلاسرلا هذھ 
". ةّعیضأ تقو  يدل  نوكي  نل   ، كلذ

 –" كدي نكل   " . نيارك مَّھجت 

تبھذ امدنعو   . نيداموكلا لوانتأ  تلز  ام  يننإ 
يف بوانملا  بیبطلا  ماق   ، حابصلا اذھ  يدي  دیمضتل 

. ةيویحلا تاداضملا  نم  ةعرج  يئاطعإب  يبطلا  حانجلا 
. ةفرغلا ىلإ  رشيآ  راشأ  انھو   ". ًاضيأ هذھ  كانھ  نإ  مث 

نھذ يف  رودي  ام  ًالعف  اذھ  ناك  اذإ  امع  نيارك  لءاست 
ةداع لمعتسي  ةقیقحلا  يف  ناك  طغضلاب  جالعلاف   . رشيآ
صقن لثم  ةيريرسلا  تالاحلا  ضعبل  ٍدعاسم  ٍجالعك 
ةیشغألا تاباھتلا  تالاح  يف  وأ   ، ةینايرشلا ةيورتلا 

، طغضلا تحت   ، ُّيقنلا نیجسكألاف   . ةرخنتملا ةفیعضلا 
ايالخ ِبّلؤيو   ، ةیلاعف رثكأ  ةقيرطب  ةجسنألا  ىلإ  لخدي 
نكمي هنإف ال   ، كلذ عمو   . مسجلا نع  عافدلل  ءاضیبلا  مدلا 

. رشابملاو ىوقألا  جالعلا  نع  ًاليدب  ِلّكشي  نأ 

هتوص ادغ  امیف  رشيآ  لاق  " ، رتیب اي  َّيلإ  ِغصإ  "
دوعي لضفلاو   . نیبيرق انتب  دقل   " . عانقإلل ًادھاجو  ًاضفخنم 
رصح ال  تادُّدَرت  ىلع  نوُّثبي  اوتاب  نآلا  رفاوخلا ‘  ’ نأل  ، َكل



لضفبو  . انیلإ ةبسنلاب  ةریبك  ةزفق  هذھ  تناك  دقل   . اھل
ديزملا انيدل  تاب   ، تادُّدرتلا نِم  ٍّلك  ىلع  ةفلتخم  لئاسر 
ةلكشملا نأ  ىرت  تنأف   . اھصحف اننكمي  يتلا  تاِنّیعلا  نم 

ةيواز نم  ةلأسملل  ىدصتن  انك  اننوك  نم  يتأت  تناك 
". نییضاملا نیمویلا  يف  ةئطاخ 

؟" كلذ فیك  "

نأ اندقتعا  دقل   . زغللا انرسك  دق  اننأ  انیلإ  َِلّیُخ  "
" ... ّةیضاير ةرابع   ، ًانسح  ... ُّثبت تناك  رفاوخلا 

نم دجو  دقل   . هدَعب نيارك  رَّرك  ؟ " ةیضاير ةرابع  "
. هتوص نم  قيدصتلا  مدع  ةربن  دعبُي  نأ  هیلع  بعصلا 

ةرابع اھنإ   " . ةكبترم ًةلوجخ  رشيآ  ةرظن  تدب  ةظحللو 
". ةطاسبلا ةياغ  يف  ةیضاير 

؟" يھ امو  "

ىلإ هدي  سيرام  َّدم   ، ةباجإلا يف  رشيآ  أطبأ  امدنعو 
اھلوانو  ، ةعوبطم تانایب  اھیلع  ًةقرو  اھنم  جرخأو  هبیج 

. نيارك ىلإ 
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ىلع موسقم  دحاو   " . سيرام ىلإ  ةقرولا  نيارك  داعأ 
ال كنأ  وھ  تایضايرلا  يف  هانملعت  ءيش  لَّوأ  نإ  ؟  رفص

". رفص ىلع  ةمسقلا  عیطتست 

حضاولا نم   " . لاعفناب ناكملا  ضرأ  عرذي  رشيآ  أدب 
عونمم رمأ  رفص  ىلع  ةمسقلا  نإ   . كلذ عیطتست  ال  كنأ 

نأ وھ  رمألا  يف  بيرغلا  نكل   . نوكلا نیناوق  رئاس  يف 
تقبطناو  ، ةلوھسلا ةياغ  يف  ىضم  دق  ةرفیشلا  لح 

يف انعقو  اننأ  انیلإ  ِلّیُخ  دقل   ... ًادیج اھضعب  ىلع  ءایشألا 
، اذھلو  . ةلاسرلل انتمجرت  يف  طیسب  يريدقت  أطخ  دَّرجم 
كلذ لك  انعیض   ، ًاضيأ اذھلو   ، نآلا لبق  كربخأ  مل  يننإف 

تالواحم يفو   ، ةیبوساحلا ةاكاحملا  ءارجإ  يف  تقولا 
يف أطخلا  ةطقن  ىلع  روثعلا  نیلواحم   ، ةرفیشلا ّكف 
هاجتالا يف  ریسن  انك  اننأ  نآلا  ىرأ  يننكل   . انتاباسح
تالجع عفدو  مالكلا  نع  فقوت  انھ  " . ًایلك ءىطاخلا 
ٌضیمو هینیع  يف  ناكو   ، نيارك هاجتا  يف  ِهّیسرك 

لالخ تاراشإلا  هذھ  ريرمتب  موقن  فوس   " . بھتلم
ناك دقلو   . ةكرتشملا ةغللا  لیلحت  جمارب  نم  ةلسلس 
يف نیكمھنم  نكن  مل  ول  نآلا  لبق  كلذ  لعفن  نأ  انعسوب 
دي يف  ةقرولا  ىلإ  راشأ  " . قمحألا عورشملا  كلذ 
اذھل ال  . انكلم سیل  ًاتقو  ًانیمث –  ًاتقو  انعَّیض  دقل   " . سيرام
لب ال  كرمآ –  يننإف   ، ًاضيأ اذھلو   . نآلا فقوتن  نأ  انعسي 

". نیجسكألاب جالعلل  ةفرغلا  دادعإب  موقت  نأ  كنم –  بلطأ 

، ًایفاش ًاجالع  سیل  اذھ   " . هناكم نم  نيارك  كرحتي  مل 
". مَّتحم وھ  ام  لیجأت  ةیلمع  طقف  هنإ 

. هئودھ ىلع  ظفاحي  يكل  ًاحضاو  ًادھج  رشيآ  لذب 
ةجاح يف  يننأ  يھ  اھلك  ةلأسملا  نكل   . كلذ فرعأ  "



 – ًاموي امبر  وأ   ، تاعاس عضب  امبر  تقولا –  ىلإ  ةَّسام 
مث  . ةغللا لیلحت  ةزھجأ  لالخ  تاراشإلا  هذھ  ريرمتل 

ملستسأو يبطلا  حانجلا  ىلإ  ةرشابم  كلذ  دعب  بھذأس 
عیطتسيو  . اھديرت يتلا  تاءارجإلا  وأ  جالعلا  نم  عون  ِّيأل 

لقألا ىلع   ، هسفنب ىرخألا  ةلأسملاب  ينتعي  نأ  سيرام 
". رضاحلا تقولا  يف 

. نيارك هلأس  ؟ " ىرخألا ةلأسملا  "

بولسأ لوح  رِّوصت  ىلإ  لصوت  دق  هنأ  سيرام  دقتعي  "
لجأ نم  بِّرخملا  قيرفلا  هلمعتسي  يذلا  لاسرإلا 

". اھیلإ اھبيرستو  ةأشنملا  نم  تامولعملا  ءاقتسا 

؟" وھ ام  ؟  ًاقح "

. نآلا ةلأسملا  هذھ  حرشل  بسانم  تقو  كانھ  سیل  "
رابتخاب موقي  فوس   ، ةفرغلا نم  جرخأ  امدنع  نكل 

ىلإ لاسرإلا  تایلمع  عَّبتتي  نأ  لواحي  مث   ، هتيرظن
ةلاسرب تثعب  يننإف   ، رضاحلا تقولا  يف  اَّمأ   . اھردصم

، نوسغریف ماسقألا –  ءاسؤر  عیمج  ىلإ  ةینورتكلإ 
نیظقیتم اونوكي  نأ  لجأ  نم  نوقابلاو –   ، بوشیب  ، رفونوك

ام اذھ  نكل   " . ًالیلق تكس  " . ةھبشلا ریثي  ءيش  ىلإ 
يف يتأت  يتلا  انتمھم  نإف  نآلا  اَّمأ   . ًاقحال هب  ُّمتھنس 

". تاراشإلا هذھ  زاغلأ  َّكف  يھ  ىلوألا  ةجردلا 

جرخت يتلا  ةظحللا  يف  نكلو  ًانسح   " ، نيارك دَّھنت 
". يبطلا حانجلا  يف  كارأ  نأ  عقوتأ   ، ةفرغلا نم  اھیف 

ةماستبا  ، رشيآ هجو  ىلع  ةرباع  ةماستبا  تَّرم  انھ 
هیف ىقتلا  يذلا  لوألا  هموي  ذنم  نيارك  اھرَّكذت  ةميدق 
وحن رادتسا  مث  " . رتیب اي  كل  ًاركش   " . ةأشنملا يف  رشيآ 

؟" زھاج ءيش  لك  لھ   " ، سيرام



أموأ مث   ، لومحملا رتویبموكلا  زاھجب  سيرام  حَّول 
. باجيإلاب هسأرب 

ىلإ لوخدلا  انعاطتسمب  نوكي  فوسف  نحن  اَّمأ  "
لاق " ، ةفرغلا لخاد  نمو  ًایكلسال   ، ةعساولا ةكبشلا 

، تاقبط ةَّدعب  انتحت  ةدوجوم  اھعیمج  رفاوخلا ‘ و’  " . رشيآ
". انھ شيوشت  يأ  اھلاسرإل  نوكي  نلو 

، دعتبي وھو  نيارك  لاق  " ، ةفرغلا زیھجتب  ُّمتھأ  فوس  "
ةغیص ةصق  يھ  ام   . ةظحل رظتنا   " . فقوت نأ  ثبل  ام  مث 

"؟ عمجلا

لاق " ، رشيآ روتكدلا  عم  ةفرغلا  ىلإ  لخدأس  "
. سيرام

، ةریبك ةجرد  ىلإ  يدایتعا  ریغ  رمأ  اذھ   " . نيارك مَّھجت 
". جالعلا ىلإ  جاتحي  نم  يذلا  تنأ  تسلف 

نود  ، انلمع يف  رارمتسالل  دیحولا  لیبسلا  هنإ  "
. سيرام لاق  " ، ةعطاقم

هنإ  . هیفتك َّزھ  مث   . ىلوألا نم  لوطأ  ةظحل  نيارك  دَّدرت 
يف ّارمتسا  ًانسح  . " رمألا ةياھن  يف   ، طقف نیجسكأ 
فوسو  ، امكلضف نم  ةفرغلا  ىلإ  الخدأ   ، نذإ امكتَّطخ 
ةطساوب ةيدیھمتلا  تاءارجإلا  ىلع  ًایجيردت  امكعلطأ 

". اھلخاد يف  زھجملا  نوفوركیملا 

هعبت دق  رشيآ  نأ  دجیل  مُّكحتلا  ةفرغ  ىلإ  لخد  مث 
. نيارك عارذ  ىلع  ىنمیلا  هدي  ءاملعلا  ریبك  ىقلأ   . اھیلإ

". ناترابس ربخت  ال   " . ضیفخ توص  يف  هل  لاق  " ، رتیب "

اذام ؟" نع  هربخأ  "ال 

لوح الو   ، هیف انعقو  يذلا  ءىطاخلا  هاجتالا  لوح  "



". نآلا زغللا  لح  نم  انبارتقا  ىدم 

نأ دقتعأ  تنك   " . ةشھدلاب نيارك  بلطلا  اذھ  باصأ  "
تعطتسا اَّمع  ناترابس  رابخإ  وھ  دھجلا  اذھ  لك  ببس 

". فشتكت نأ 

انأف ال  . ًاروفو ةرشابم  سیل  الك   " . ةوقب هسأر  رشيآ  َّزھ 
قثأ يننأ  امك  " . رثكأ هتوص  ضفخنا  " . ناتابس يف  قثأ 
تدادزا " . ناترابس يف  قثأ  امم  ُّلقأ  سیلوروك  يف 

اي كلذب  يندعت  لھ   " . نيارك عارذ  ىلع  ةدش  هتضبق 
؟" رتیب

ًاءوض سنآ  امدعبو  كلذ –  عمس  امدنعف   . نيارك دَّدرت 
قرعلا نم  ًاقيرب  ىأر  مث   ، رشيآ ينیع  نم  ُّعشي  ًابيرغ 
صقن َّنإ   . ةئجافم ةديدج  ةركف  هل  ترطخ  هیبجاح –  قوف 
يذلا دیحولا  ببسلا  وھ  نوكي  ال  دق  ةینايرشلا  ةيورتلا 

نیفظوملا ةیقب  بیصي  يذلا  ءيشلا  لعلو   . رشيآ بیصي 
. ًاضيأ نآلا  هیف  رثؤي  أدب  دق 

ةقیمعلا ةبآكلا  ىلع  ةثعاب  ةركف  هذھ  تناك 
. بارطضالاو

". لعفأس  ، ًانسح  " . ٍفطلب رشيآ  ةضبق  نم  هعارذ  رَّرح 

رادتسا مث   ، ةديدج ةرم  مستباو  هسأرب  رشيآ  َّزھ 
نيارك طرخنا  امنیبو   . نیجسكألا ةفرغ  هاجتا  يف  ىشمو 
طغض تالآ  ًالعاج  ةبقارملا –  ةفرغ  نم  ةئیھتلا  ةیلمع  يف 
تانازخ نأ  نم  ًادكأتمو   ، زوھج ةلاح  يف  ءاوھلا 
طغضلاو سیفنتلا  تامامص  نأو   ، ةئیلم نیجسكألا 

يف نجلاب  ةنوكسملا  ةفئاخلا  ةرظنلا  نإف  ةمیلس – 
. همامأ ةلثام  تیقب  رشيآ  ينیع 
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هاجتا يف  ةقث  ةلقو  ءطبب  هیمدق  فوھلساف  زلراشت  َّرج 
نكي مل   . ةثلاثلا ةقبطلا  يف   ، ماعطلا ةعاق  ثیح   ، لفسألا
نأ ول  امك  ًافاج  ناك  همف  نكل  عوجلاب –  ریبك  روعش  هيدل 
ةمث ناك  امك   ، هلخادب تشَّشع  دق  ةریغص  ٍّثع  تارشح 
ىلإ هباھذ  ببس  ناك   . هتدعم عاق  يف  حيرم  ریغ  روعش 
رخآ ًاناكم  دجي  هنأ ال  ىلإ  ةطاسب  لكب  دوعي  ماعطلا  ةعاق 
ةأطو تحت  زتھت  ةریبكلا  هتماھ  تناك   . هیلإ أجلي 
ًادج رورحم  هنأ  رعش  كلذ  لك  عم  هنأ  َّالإ   ، ةريرعشقلا
ةلذب باَّحس  نم  َّيولعلا  فصنلا  رِّرحي  نأ  هیلع  نأ  ةجردل 

، رثكأ هجعزي  ناك  ام  امأ   . اھيدتري يتلا  ةیلاقتربلا  زفقلا 
عادص هنأ  ول  امك  أدتبا  دق  ملألا  ناكو   . هسأر ناك  دقف 
ةجیتن ىوس  سیل  ملألا  اذھ  نأ  ضرتفا  دقلو   ، ٌّيداع
نكل  . لمعلا يف  ةغلابملا  ببسب   ، بعتلا امبرو   ، قاھرإلا
ًاقلقم ًایبرغ  ًاروعش  راص  دقف  مقافت : نأ  ثبل  ام  ملألا 
ىتح  ، همجح نع  ًاریثك  ربك  دق  هغامد  نأ  ول  امك   ، ءالتمالاب
امنیب  ، ًاشبغأ ًاشَّوشم  هرظن  تاب  . هتمجمج هنع  تقاض 

نع فقوت   ، اذل  . اھفارطأ دنع  ةردخو  ةلِّمنتم  هعباصأ  تتاب 
تالآلا حالصإل  صصخملا  هبآرم  يف  لمعلا 
فلتلا حالصإب  ًالغشنم  اھموي  ناك  ثیح   ، ةیكیناكیمرھكلا
بھذو  ،" َْغب لِدوُد  افلآ   " سُّسحتلا َّسجم  باصأ  يذلا 

. هعدخم ةفرغ  ىلإ 



ًاعقان لملمتو  بَّلقت   . ةدئاف ِّيأب  هتأي  مل  كلذ  نكل 
ناكو  . فشارشلاب هفارطأ  ًِالبرسمو   ، ٍدراب ٍقرَعب  ةداسولا 
عجھملا يف  مونلا  هنوكراشي  نيذلا  هنارقأ  دحأ   ، ينورتاب
نیمدق يقلي  ناكو   . كانھ ًادوجوم   ، ةتباثلا ةَّرسألا  يذ 

، ةكرتشملا ةلواطلا  ىلع  ةحئارلا  يتھيرك  نیتمخض 
ةكبش ىلع  هُّثب  يرجي   ، خبطلا نع  ًاجمانرب  بقاريو 
رباثملا نینطلا  راص   . ةأشنملا يف  ةیلخادلا  تالباكلا 
دادزا دقل   . رثكأف رثكأ  هل  جاعزإ  ًاردصم  خبطلا  جمانربل 
نینطب هل  ًاببستم   ، ةدح هسأر  لخاد  يف  بيرغلا  روعشلا 

اھب هقمري  ناك  يتلا  ةقيرطلا  كانھ  ناك  مث   . هینذأ يف 
، ةلتاخم ةليوط  ةیبناج  هتارظن  تناك  دقف  ينورتاب –  هلیمز 

توصب هسفن  ىلإ  ثدحتي  صخش  ىلإ  كترظن  هبشت 
نم سانلا  راثكإ  ىلإ  ًاِھّبنتم  فوھلساف  ناك  دقل   . عفترم
هذھ نأ  هل  ِلّیُخ  ذإ  نییضاملا –  نیمویلا  يف  هیلإ  قيدحتلا 
ملألا أدتبا  يّذلا  هسفن  تقولا  يف  تأدتبا  دق  ةرھاظلا 
هئالمز ىلإ  ةرم  َّدتمت  مل  ةرھاظلا  هذھ  نكل  هسأر –  يف 

حَّوط  ، ًاسمھ اھب  ظَّفلت  ٍةمیتشبو   ، اذكھو  . عجھملا يف 
جرخو  ، هیمدق ىلع  بصتناو   ، هعدخم جراخ  ىلإ  هیلجرب 
ةملكب سبني  نأ  نود  هفلخ  بابلا  ًاقلغم  رمملا  ىلإ 

. ةدحاو

قباوطلا هاجتا  يف  هنادوقت  هیمدق  نأ  نآلا  دجو 
هاجتالا وھ  هنأ  هیلإ  ِلّیُخ  ام  اذھ   ، لقألا ىلع  وأ   ، ىلفسلا

مامأ هسفن  دجو   ، ىرخأب وأ  ةقيرطب  نكل   . هیف ریسي  يذلا 
لفق مث  هیمدق  ىلع  ًالیلق  ليامتو  قلمح   . ةعشألل ربتخم 

. ام ناكم  يف  ًائطاخ  ًاھاجتا  ذختا  هنأ  َّدب  الف   . ًاعجار
ةدوعلا سمتلا   . ديدج نم  نآلا  هقيرط  داجيإ  لواحیسو 
ىرخألا مامأ  مدق  َّلك  ًاعضاو   ، ِقّیضلا رمملا  لالخ  ًالوزن 

. ةدَّمعتم ةقيرطب 



ةحول هدي  يف  ناكو   ، ضیبأ  ، ًافطعم يدتري  ٌلجر  هب  َّرم 
. فقوتي نأ  نود  هل  لاق   " ، يكاشْت ىحرم   " . ةیمقر

ىتحو  ، ءطببو نیيرخأ  نیتوطخ  هسفنل  يكاشت  ذخَّتا 
زاتجا دق  ناك  يذلا  ينقتلا  هاجتا  يف  رادتسا   ، ٍبُّلصتب
يناوثلا ضعب  تاملكلا  تقرغتسا  دقل   . رمملا فصتنم 

ةدشب بيرغلا  روعشلا  ناكو   . هنھذ يف  عبطنت  نأ  لبق 
امك  ، ًالیلق عامدإلا  ىلإ  هینیع  عفدي  هسأر  يف  ءالتمالا 
ناكو  . اًّولع دايدزالا  ىلإ  هینذأ  يف  يِّودملا  توصلا  عفدي 
يف ٍملأ  نم  هیقالي  ام  عم   ، هتاذ لخاد  ىلإ  ًابحسنم 

. هدسج ينضت  ٍدرب  تافاجترا  نمو   ، هسأر

هیتفش قعل   . ًانیخثو ًابيرغ  هتوص  ناكو   . لاق " ، ًابحرم "
طرفل ًادبأ  امھبیطرت  ىلع  ًارداق  نكي  مل  هنكل  ديدج  نم 
لعجو  ، فلخلا ىلإ  رادتسا   . هناسلو هقلح  فافج 
هاجتا يف  هب  ریست   ، ةقثاولا ریغ   ، ةئیطبلا هتاوطخ 
هینیعب رظنیل  عطاقت  لك  دنع  فقوتي  ناك   . ايریتفاكلا
هسفن ًاعفاد   ، تاھاجتالا حیضوت  تاراشإ  وحن  نیتفراطلا 
مایقلا نم  نكمتیل   ، هیلع رمألا  طالتخا  بابض  لالخ  ًاعفد 

. ةيرورضلا تارادتسالاب 

تقو لولح  لیبُق  ةّظتكم  ىلفسلا  ةقبطلا  تناك 
نیعِّمجتم سانلا  ضعب  ناكو   . ةمئاقلا لمعلا  ةبون  ليدبت 
تاطاشنلا فلتخمب  ٍنالعإ  ةحول  لمحت  ةبیس  لوح 

ٍفص يف  اومظتنا  نورخآ  كانھو   . ءاسملا اذھل  ةیضايرلا 
يكاشْت َّمضنا  دقو   . ةرفُّسلا ةمدخ  يف  مھرود  نورظتني 

هیمدق نأ  فیك  هسفنل  بجعي  ناكو   . روباطلا اذھ  ىلإ 
يف طغللا  جیجض  نأ  هل  ادب  دقو   . نیتلیقثو نیتبشختم 
دادزي هینذأ  يف  َّيودلا  لعج  دق  ةریغصلا  ماعطلا  ةعاق 

نأ ًاقثاو  ناكو  دعبلا  ديدشو   ، ًایلاع ًاتوص  ناك   . ًاءوس
عمو  . ًاضيأ هعامس  ىلع  نيرداق  اونوكي  نأ  بجي  نيرخآلا 



. كلذ ىلع  ُّلدي  ًافُّرصت  مھدحأ  ىلع  ودبیل  نكي  ملف   ، اذھ
ةَّجضلا نم  ةروظنم  ال  ةدمعأ  نأ  ول  امك  ودبي  رمألا  ناك 

. هاوس نود   ، هسأر وحن  هجتت 

ناك يذلا  اذ  نمو  ؟  توصلا اذھ  هیتأي  نيأ  نم  ىرُت 
؟ هب هل  ببستي 

ىلإ هیمدق  حازأو   ، يناوصلا ةسدك  نم  ةینیص  ذخأ 
متمتف  ، همامأ فقي  يذلا  صخشلاب  مدطصا  هنكل   ، مامألا

. ءارولا ىلإ  حَّنرتو  راذتعا  مالكب 

هعمجتسي نأ  عاطتسا  زیكرت  ِّلك  هنم  رمألا  جاتحا  دقل 
بارش نم  ةبلع  لوانت   . روباطلا يف  همّدقت  لصاوي  يكل 

اذھ نأ  هنم  ٍداقتعا  يف  كلذو   ، ىرخأف  ، ىرخأ مث   ، ادوصلا
. همف يف  فافج  نم  هب  رعشي  ام  هنع  ليزي  دق  بارشلا 
يف هیلإ  رظن   ،( داشرلا  ) ریجرجلا ةطلس  نم  ًاقبط  لوانت 
دوزتلا عضوم  دنع  فقوت   . هناكم ىلإ  هداعأ  مث   ، نیقي ریغ 
ةعاربب مدختسي  خاَّبط  دضنلا  فلخ  ناكو   . عَّطقملا محللاب 

نم ةریبك  حئارش  هتطساوب  عطقي  ًاریبك  ًايذالوف  ًانیكس 
ٍقبط ىلإ  ةكوشب  اھلقني   ، نیمس ٍعلض  نم  محللا 

. قَرملا ةصلص  نم  ٍّينب  ّطخب  ٍ اھوسكيو 

برقأ وحن  هقيرط  ذخَّتاو   ، هيدي يتلكب  هتینیص  لمح 
، هلقث لكب  سلجو   ، غراف دعقم  اھبناج  ىلإ  دجوي  ةدئام 
دقل  . ىرخألاب اھنم  ةدحاولا  ُّكطصت  ادوصلا  بلع  امنیب 
نآلا هُّمھي  اذھ ال  نكل   ، نِیّكسو ةكوش  راضحإ  نع  ىھس 
يف هب  َّملأ  يذلا  ملؤملا  داھطضالاف   . رمألا ةقیقح  يف 
ىلإ ىتح  تَّدتما  ًامالآ  هل  ًاببسم  نآلا  رشتنا  دق  هسأر 
رثأ َّيأ  نأ  مث   . ةبِّشختمو ةبلص  تدغ  هتبقر  نأ  امك   ، هیَّكف
ةمث ناكو   . ًامامت هرجھ  دق  نآلا  ناك   ، عوجلاب روعشلل 
ثيدحب ناملكتت  اھسفن  ةدئاملا  ىلإ  ناسلجت  ناتأرما 



رَّكذت  . هیلإ رظنلل  امھثيدح  نع  اتفقوت   . ةيویحلاب معفم 
َوقي مل  هنكل   ، ثاحبألا مسق  يف  نیتجِمربم  نالمعت  امھنأ 

. امھنم ةدحاو  مسا  رُّكذت  ىلع 

. امھادحإ هترداب  " ، يكاشْت اي  ًابحرم  "

، ادوصلا نم  ةكنت  لوانت   . يكاشْت اھباجأ  " ، ءاثالثلا هنإ  "
ةرثان ةبلعلا  تحتفنا   ، ةیناث هبحس  مث   ، اھءاطغ بحسو 
ىلإ ةبلعلا  عفر   . هيدي ىلع  ٍينب  لئاس  نم  ًالیلق  ًاشاشر 
بُعص دق  ناك   . ّطعتم ةشِ ةليوط  ةعرج  اھنم  ذخأو  همف 
اذكھو  ، ةبلعلا ةحتف  ىلع  ًامامت  هیتفش  قابطإ  هیلع 

، ىلوألا هتعرج  علتبي  ناك  امنیب  هنقذ  ىلإ  ادوصلا  تردحنا 
. هل ًاعجوم  ًارمأ  ناك  ادوصلا  عالتبا  ىتحو 

". ةنعللا "

نینطلا ىلإ  ًایغصمو   ، هینیعب ًاشمار   ، ةبلعلا لزنأ 
نكي مل  هنإ   ، ًائطخم ناك  دقل  ال،   . هسأر يف  يِّودملا 

، تاوصألا نم  ةعومجم  وھ  لب  ال،   . توص هنكل   ، ًانینط
. هیلإ سمھي  اھلكو 

باتني تاب  يذلا  ردخلا  نم  ٌفوخ  فوخلاب : ةأجف  رعش 
جلتخت تناك  يتلا  ةیلاتتملا  تادعِّرلا  نم  ٌفوخو   ، هلمانأ
تاوصألا نم  هیتأي  ناك  دقف  ربكألا  فوخلا  اَّمأ   ، هندب

ديدج نم  ًافاج  همف  داع   . هسأر لخاد  نم  ةسماھلا 
يف عرقي  هبلق  امیف   ، ادوصلا نم  ىرخأ  ةعرج  برشف 
لخاد ىلإ  برسني  ءىفادلا  بارشلاب  رعشي  ناك   . هردص

. معط ِّيأب  هل  رعشیل  نكي  مل  هنكل   ، هفوج

لاحتسا  ، كلذ دنعو   . اھُّيود لحفتسا  دقف  تاوصألا  اَّمأ 
هانج اذام   . ًالدع سیل  اذھ   . بضغ ىلإ  يكاشْت  فوخ 

نولسري اذامل   . ًائیش لعفي  مل  هنإ  ؟  لمعلا اذھ  هب  اولمعیل 



الأ  . هاوس نود  تاذلاب  وھ  هسأر  ىلإ  تاراشإلا  نم  ةدمعأ 
هنم ُّقحأ  مھ  ةأشنملا  هذھ  يف  هریغ  رثك  ءایبغأ  دجوي 

؟ ةلماعملا هذھب 

اتناكو  ، هیلإ نارظنت  ةلواطلا  ىلع  ناتأرملا  تناك 
تلاق ؟ " يكاشْت اي  ریخب  تنأ  لھ  ". ٍداب قلقب  نامَّھجتت 

. ىرخألا ةجِمربملا 

نفج امھل  ُّفري  مل   . يكاشْت اھباجأ  " ، كیلع ةنعللا  "
هیف قيدحتلاو  همامأ  سولجلاب  اتفتكا  دقل   . هلجأ نم 

... رجفني داك  ىتح  هسأر  ألمت  تاوصألا  نیتكرات  امھو 

ادوصلا بارش  ًالسرمو   ، هتینیص ًابلاق  ةأجف  ضھن 
لَّدع مث  ٍرِطخ  لكشب  حنرت   . ةلواطلا ىلع  محللا  قرمو 

تاوصألا تناكو  هلوح  نم  رودت  ايریتفاكلا  تناك   . هتفقو
: نآلا هدنع  لھسأ  رمألا  تاب  دقل  نكلو   . هسأر يف  ىلاعتت 
. تاوصألا هذھ  هسأر  ىلإ  يتأت  نيأ  نم  نآلا  نقيأ  دقف 
، كلذ ىوس  نوكت  نأ  اھل  نكمي  الو   ، يعاعشإ طاشن  اھنإ 
نم ةقیقحلا  هذھ  ِرمأ  نع  لِفغ  امدنع  ًالوبخم  ناك  دقل 
ًادحاو قشتما   ، محللا عیطقت  ناكم  وحن  نآلا  عفدنا   . لبق
لازت ال  تناكو   ، كانھ ةدوجوملا  ةریبكلا  نیكاكسلا  نم 
لبق ام  ءيشب  خابطلا  ّهوفت   . نھدلاو محللا  نم  راثآ  هیلع 
يف نیكسلا  عفر  يكاشت  نكل   . يكاشْت وحن  عفدني  نأ 

تاحیصلا نم  طیلخ  كانھ  ناك   . لجرلا عجارتف  هھجو 
ناك يتلا  تاوصألا  نم  ضفخأ  تناك  اھنكل   ، ةعفترملا
رعي مل  كلذلو   ، هسأر لخاد  نم  يتأت  يكاشْت  اھعمسي 
ىلإ ايریتفاكلا  نم  ًاجراخ  حَّنرت   . ًاھابتنا سانلا  تاوصأ 
كلذ فرعي  وھو   ، عاعشإلا هنإ   . هنیكسب حِّولي  وھو  رمملا 
هلعجیف هغامد  ىلإ  برستي  يذلا  عاعشإلا  ًادیج : نآلا 

. ًاضيرمو ًابيرغ 



اذھل ٍّدح  ِعضو  ىلع  نآلا  مزاع  اذھ  هنیكسب  وھو 
. عاعشإلا

قمع يف  اھیلإ  لوصولا  هنكمي  ةعرس  ىصقأب  عفدنا 
نأ نآلا  هیلع  نيأ  ىلإ  طبضلاب  فرعي  ناك  دقل   . وھبلا

سانلا ناكو   . ًادیعب هبلطي  يذلا  ناكملا  نكي  ملو   . بھذي
اودب مھنكل   . هل ًابُّنجت  ناردجلا  نوقصالي  مھب  ُّرمي  نيذلا 
هرظن يف  اوتاب  دقل   ، نیسكش صاخشأ  نم  رثكأ  هل  نآلا 

. ًامامتھا اھِرعي  مل  كلذل   ، اھل نول  ًالاكشأ ال 

، رمملا يف  ىرخأ  ًانایحأ  هیمدق  ُّرجي  لازي  ناك ال  امنیبو 
تاوصألا نأ  امك   ، ًاءوس هیلع  تدتشا  تادعِّرلا  نإف 

، تاوصألا هذھ  ىلإ  غصي  نل   . ًاعافترا هسأر  يف  تدادزا 
تاوصألا هرمأت  يتلا  ءایشألا  لِعف  ىلع  مِدقي  نل  ال، 

ًامامت فرعي  وھو   . تاوصألا هذھ  فقویس  طقف  هنإ   . اھلعِفب
. كلذ لجأ  نم  لعفي  نأ  هل  يغبني  اذام 

نم يتأت  اھنإ   . همامأ ًابيرق  تاب  دق  تاوصألا  ردصم  نإ 
ةراشإلا كلت  دجوت  يتلا  ةروحسملا  ةباوبلا  هذھ  ءارو 
ةباوبلا كلت   . ءارفصلا ةَّيرمخلا  ةعشألا  ةراشإ   ، ةنیعللا
امدنع  . ناَّيرحب نايدنج  اھتسارح  ىلع  نآلا  موقي  يتلا 
ناخرصي امھو  امھالك  هب  قَّدح   ، نیيدنجلل هلكش  نَّیبت 

توص عمسي  وھو   ، امھعمسي نأ  هل  يَّنأ  نكل   ، هیف
دحأ عكر  ؟  دحاو  سروك  يف  هسأر  يف  يِّودملا  خارصلا 
لازي وھو ال  يمارلا  ةیعضو  ًاذختم  هیتبكر  ىلع  نیيدنجلا 

. ام ًائیش  هوحن  بِّوصيو  فنعب  هب  خرصي 

ناك مث   ، مامألا ىلإ  ىرخأ  ةوطخ  اطخ  يكاشْت  نكل 
ىلع ىتح  ىغط  ِّودم  توص  هعبت  بقاث  باھش  ةمث 
ةروص سمطو   ، يكاشْت سأر  يف  ةيوادلا  تاوصألا 
ردص يف  ملألا  ربك   . هذھ تاوصألا  لثمت  يتلا  راعشلا 



ال ٍفنعب  ءارولا  ىلإ  عجارتي  هسفنب  رعشو   ، يكاشْت
عجارتلاب تاوصألا  كلذكو  ملألا  أدب   ، ءطببو  ، مث  . قَّدصُي

وھ اھ  ليوط –  تقو  دعبو  اھل –  ةياھن  ال  ةملظ  ةحلصمل 
. مالسلا دجي  نآلا 
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ةیحارجلا تایلمعلا  يتحسف  نم  ةریبكلا  ةحسفلا  تناك 
ةزھجألا نم  مزلي  ام  ِّلكب  تّدوُز  دق  يبطلا  حانجلا  يف 
تایلمعب ىتح  مایقلا  ةجاحب  ءافيإلل  ةيرورضلا  تادعملاو 
ةدئازلا لاصئتسا  تایلمع  نم  اًءدب   ، ةریبك ةیحارج 
ةیحارجلا ریظنتلا  تایلمع  ىلإ  ًالوصو   ، ةيدیلقتلا ةيدودلا 
ءاسملا اذھ  يف  تناك   ، اذھ عمو   . نطبلل ةدَّقعملا 
تلَّوحت ذإ  ًامامت : فلتخم  ضرغل  لامعتسالل  ةصصخم 

. ةتقؤم ةحرشم  ىلإ  نآلا 

ةلواط قوف  ًادَّدمم  فوھلیساف  زلراشت  نامثج  ناك 
تحت ةقرُّزلا  ىلإ  ًابراض  ًاتھاب  هترشب  نول  ناكو   ، تایلمعلا
ذخُأو اھناكم  نع  ةمجمجلا  ةفحق  تليزأ   . ةعطاسلا راونألا 

ةیندعملا لصاوفلا  نإف  نآلا  امأ   . دیعأ مث  غامدلا  نزو 
عجرب ُّنرت  تناك  اھاوس  نع  ةحسفلا  هذھ  لصفت  يتلا 
نيارك هلمعتسي  ناك  يذلا  ركيارتس  راشنم  توص 

ًاقش ًاثدحم   ، صقلا ةمظع  يف  ٍّيلوط  ٍعطق  ثادحإل 
لفسأ ىتح  ردصلا  لفسأ  نم   Y فرحلا لكش  هبشي 
يوتحت ةینیص  بناجبو   ، رشيآ روتكدلا  فتك  ىلإو   . نطبلا
اھءارو امأ   . ةمیقم ةبیبط  تفقو   ، حيرشتلا تاودأ  ىلع 
تناكو  ، بوشیب لیشیم  ةروتكدلا  تفقو  دقف   ، ًامامت

. ّطقم نابِ اناك  اھابجاح  نكل  يبط  عانقب  اھھجو  يطغت 

، نامثجلا نم  ةبيرق  تسیل  ةفاسم  ىلعو   ، بابلا برق 



يئاھنلا ريرقتلا  نوكیس  ىتم   " . سیلوروك طباضلا  فقو 
. لأس نيارك ؟ " روتكد  اي  ًازھاج 

هلوانو بذبذتملا  راشنملا  أفطأ   . هلاؤس نيارك  لھاجت 
رادتسا مث   ، هرماوأ نھر  فقت  يتلا  ةمیقملا  ةبیبطلا  ىلإ 

ًاعباتم  ، ٍةیمقر ٍلیجست  ةلآل  دئاعلا  نوفوركیملا  وحن 
بناجلا يلإ  يران  رایع  نع  جتان  ٌحرج   " اھلالخ نم  ءالمإلا 

مل  . ةِنّیللا ةجسنألاو  دلجلا  باصأ  حرج   . ردصلا نم  نميألا 
رانلا قالطإ  نأ  ىلع  لیلد  . ال  دسجلا نم  ةفوذقملا  جرخت 
قرح راثآ  دجوت  ذإ ال   ، برقلا ةديدش  ةفاسم  نم  لصح  دق 
يتلا بوشیب  ىلإ  رظن  " . حرجلا لوح  ماخس  وأ  ٍدوراب 

تاصقملا نم  ًاجوز  مالكلا  هلدابت  نأ  نود  نم  هتلوان 
، ةیقابلا علضألا  عطقب  ماق   . علضألا ماظع  عطقل  ةحلاصلا 

. ةيانع لكب  يردصلا  صفقلا  ةحیفص  عفر  مث 

لصاحلا قزمتلا  سرد   ، يحارجلا طقلِملا  ةطساوبو 
وھ  ، حرجلا َّرمم  نإ   " . تایلمعلا ةفرغ  ءوض  ةعشأ  تحت 

. لفسألا وحن  طیسب  هاجتإ  عم   ، فلخلا ىلإ  مامألا  نم 
نم لقأ  غلبي  ٍريدتسم  بقث  نم  نَّوكتي  هسفن  حرجلا 

يعاعش يشماھ  قُّزمت  عم   ، ريدتسم ٌجحس  هلو   ، شنإلا
، يلخادلا نميألا  يناثلا  علضلا  يف  حارج  كانھ   . طیسب

نميألا نايرشلاو   ، ىنمیلا ةئرلا  نم  ِلفسألا  ِّصفلا  يفو 
ةدعملا نیب  زجاحلا  باجحلا  لفسأو  يوقرتلا  تحتلا 

لخاد يف  لزنأو   ، ءاعمألا عطق  زاھج  طقتلا   " . ءاعمألاو
، حابصملا لكش  هبشت  يتلا  ةرفشلا  يبوبنألا  هفيوجت 
ىلإ ءاشحألا  ًاعفاد   ، لفسألا وحن  ًاِقّفرتم  ًاعفد  هب  عفدو 
نع ةرداصلا   ، لكشلا ةھَّوشملا  ةفوذقملا  نإ   " . بناجلا

ةعقاولا ةجسنألا  يف  ترقتسا  دق  لیقث  رایع  يذ  حالس 
". يرقفلا دومعلا  نم  ( T2  ) ةرقفلا نم  نميألا  بناجلا  ىلإ 

ًالمعتسم ةصاصرلا  جارختساب  ماق   ، ديدش ٍرذحبو 



. لیجستلا ةلآ  ىلإ  ديدج  نم  داع  مث   . ةیبطلا طقالملا 

امك وھ   ، ًالئاق عبات  " ، يجولوثابلا صیخشتلا  نإ  "
ةھجلا حرجب  ببست  يذلا  ةيرانلا  ةقلطلا  لوخد  ناك  يلي :
نميألا فيوجتلا  قارتخا  ىلإ  ّىدأ  دق   ، ردصلا نم  ایلعلا 

: ةافولا ببس   . يوقرتلا تحتلا  نايرشلا  ًاقِّزمم  ردصلا  نم 
ةعیبط  . نميألا فيوجتلا  لخاد  ىلإ  ریبك  فزنو  حارج 

نع ريرقت  ًاقحال  عبتي  فوس  ؛  لتق ةیلمع  ةافولا :
". ممستلا

روتكد اي  لتق  ةثداح  لوقت  ". هیبجاح سیلوروك  عفر 
نيارك ؟"

هیلع َّدر  ؟" ةافولا  ببس  يمسأ  نأ  ينديرت  اذامو  "
يف ةصاصرلا  ىمر  ؟ " سفنلا  نع  عافد  ". ةَّدحب نيارك 

. ًاباھذو ةئیج  تلقلقت  ثیح   ، يندعم تشط  لخاد 

يناودع بولسأب  ًالتاق  ًاحالس  رھشي  لجرلا  ناك  "
". يديدھتو

ةایح تناك  ؟  نذإ  اذكھ   " . ةريرم ةكحض  نيارك  كحض 
". رطخ يف  نیحلسملا  نیيدنجلا  نيذھ 

عونمملا لوخدلا  وحن  هجتت  تناك  فوھلیساف  ةین  نإ  "
". اھیلإ لوخدلا  ّرظحي  ًادج  ةساسح  ةطقن  ىلإ 

. ةمیقملا ةبیبطلا  ىلإ  ةیبطلا  طقالملا  نيارك  َلوان 
يوونلا مكلعافم  لاصوأ  عیطقت  يوني  ناك  لھ   ، اذام "

خبطملا ؟" نیكسب  نیمثلا 

ةمیقملا ةبیبطلا  وحن  ةعرسب  سیلوروك  انیع  تقلطنا 
". نيارك وحن  رظنلا  دیعي  نأ  لبق   ، بوشیب ةروتكدلا  وحنو 

مامضنالاب هعیقوت  دنع  صخش  ِّلكل  ًاحضاو  رمألا  ناك  دقل 
فوس ةأشنملا  هذھ  يف  ةیجیتارتسالا  تادوجوملا  نأ 



رثكأ نوكت  نأ  كیلعو   . نمث ِّيأ  تحت  ةيامحلاب  عتمتت 
تادھعتلاب لالخإلا  بقاوع  نأل   . روتكد اي  كمالكل  ًاھابتنا 

ةديدش بقاوع  يھ  اھیلع  عیقوتلاب  تمق  يتلا 
". ةواسقلا

". ينیضاقت نأ  ىوس  كیلع  ام  نذإ  "

هذھ يف  ركفي  هنأ  ول  امك   ، ةظحل سیلوروك  تمص 
رثكأ ادب  هتوص  ادب  دقف  ديدج  نم  ملكت  امدنع  امأ   . ةلأسملا
عقوتأ نأ  يننكمي  ىتم   " . ًايريرح ًاتوص  لب  ال   ، ةموعن

ريرقتلا ؟" اذھ  لوصو 

ينع فرصنت  ال  َملف   ، نآلا اَّمأ   . هنم يھتنأ  امدنع  "
يلمع ؟" لمكأ  ينعدتو 

هیتفش ىلع  تنوكت  مث   . ديدج نم  سیلوروك  تمص 
نم رظن   . هنانسأ زاربإ  نم  لیلقب  رثكأ  ةریغص –  ةماستبا 
يف اھكاردإ  نكمي  امَّلق  ةءاميإبو  مث   ، نامثجلا ىلإ  ديدج 
ةرجح رداغو   ، ًاتماص سیلوروك  رادتسا  بوشیب  هاجتا 

. تایلمعلا

ىلإ نوغصي  ةكرح  نود  ةثالثلا  فقو   ، ةظحللو
دقتعأ  " . بوشیب تدھنت  مث   . ةرِداغملا سیلوروك  تاوطخ 

". ًاودع تبسك  كنأ  نآلا 

. يلابیل نكي  مل   ، لعفلابو  . نيارك باجأ  " ، يلابأ "ال 
ةبیخ ةبیخلاب –  روعشلاب  ًاضيرم  تاب  دق  هنأ  رعش  دقلف 

ةيركسعلا ةسرطغلاو  ةيرسلا  نم  خانملا  اذھ  ببسب 
ةبیخ ؛  هلماكب قامعألا  ةفصاع  عورشم  قوف  ِمّیخملا 
ءالتبالل ٍّدح  عضو  نع  يصخشلا  هزجعب  هروعش  ببسب 

لتقم يف  ةرشابم  ریغ  ةقيرطب  ًاریخأ  ببست  دق  يذلا 
قوف امھامرو  هيدي  نم  نيزافقلا  بحس   . فوھلیساف



وحن رادتساو  لیجستلا  ةلآ  أفطأ  مث   ، يندعملا تشطلا 
حورج بیطقت  ةداعإب  نیّمركتت  لھ   " . ةمیقملا ةبیبطلا 

تحمس ؟" ول   ، ةثجلا

اي ًانسح   " . باجيإلاب اھسأر  ةمیقملا  ةبیبطلا  تَّزھ 
نرودیجاھ ؟" ةربإ  لمعتسأ  لھ   . نيارك روتكد 

". معن  ، ضرغلاب يفتس  "

يسیئرلا رمملا  ىلإ  مث   ، تایلمعلا ةریجح  نم  جرخ 
ىلإ بعتو  قلقب  هعذج  دنسأ  ثیح   ، يبطلا حانجلل 

. هبناج ىلإ  بوشیب  ترضح   . رادجلا

. هتلأس ؟ " ريرقتلا دادعإ  نم  ءاھتنإلا  يونت  لھ  "

نم رثكأ  هب  ُتركف  ول  يننأل   . الك  " . هسأر نيارك  َّزھ 
". بضغلا نم  ةبونب  باصأس  رضاحلا  تقولا  يف  كلذ 

". مونلا نم  لیلق  ىلإ  ةجاحب  تنك  امبر  "

دعب مونلا  يننكمي  فیك   " . ةنيزح ةكحض  نيارك  قلطأ 
متھأل رشيآ  ّيدل   ، كلذ نع  ًالضفو   . مویلا اذھ  لثم  موي 

". تاعاس ثالث  يلاوح  دعب  جرخي  فوس   . نآلا هرمأب 

نيأ ؟" نم  جرخي   " . هیلإ بوشیب  ترظن 

". نیجسكألا ةفرغ  يف  نآلا  دوجوم  هنأ  ؟  نيردت الأ  "

اذامل ؟" ؟  رشيآ  " . بوشیب ةرظن  ىلع  ةریحلا  تناب 

، همزالت يتلا  ةینايرشلا  ةيورتلا  فعض  ةلاح  ببسب  "
نآلا ادب  دقل   . نییضاملا نیمویلا  يف  ًاریثك  هتلاح  تءاس 

". هفارطأ يف  تاحُّرقتب  ًاباصم 

نأ هیلع  سیل  نذإ  ينايرش ؟  دادسنا  نم  كانھ  لھ  "
يكل انھ  نوكي  نأ  بجي  لب  ةفرغلا –  يف  نآلا  نوكي 



". نیيارشلا ىرجم  يف  ليوحت  ةیلمع  هل  يرجن 

ديدش ناك  هنكل   . كلذ هل  تلق  دقو  اذھ  فرعأ  ينإ  "
تمصلا دھع  ًاركذتم  نيارك  فقوت  انھ  وھف "...  رارصإلا 

نم ًابيرق  تاب  دق  هنأ  ودبي   " . هسفن ىلع  هعطق  يذلا 
، ةرشابم فدھلا  يف  هتجیتن  ُّبصت   ، ام ٍقارتخا  ثادحإ 

بحطصا هنأ  ىتح   . هلمع نع  فقوتي  نأ  ضفر  دقو 
". ًاعم لمعلا  ةعباتمل  ةفرغلا  ىلإ  هعم  سيرام 

تغازأ دقل   . ةباجتسا يأ  بوشیب  ىلع  رھظي  مل 
. رمملا يف  ناعمإب  قِّدحت  يھو  اھرظن 

ىتح مونلا  يننكمي  ، ال  لاح لك  ىلعو   " . نيارك بءاثت 
لامعألا ضعب  زاجنإ  يف  بغرأ  اذھل   . كلذ ُتلواح  نإو 

ءيش كانھ  لھ  معن ..  معن ..   " . ةظحل تمص  " . ةیقرولا
غامدلا ؟" ةیئابرھك  تاططخم  نم  زھاج 

. نآلا ىتح  طقف  اھنم  دحاو  ىلع  لمعلا  ىھتنا  دقل  "
ةأرملا  ، سبیلیف يرام  ىلإ  ىرجأ  يذلا  طیطختلا  هنإ 

ىلع هُتكرت  دقل   . اھھجوو اھيدي  يف  ردخ  نم  تكتشا  يتلا 
. ةیقابلا ريراقتلا  لاح  نم  دكأتأل  بھذأ  فوس   . كبتكم رھظ 

ًالودج كل  عضي  نأ  ينفلا  فظوملا  نم  بلطأ  فوس 
ىھتنا دق  نوكي  نأ  بجيو   ، تالاحلا عیمج  نع  ًاكرتشم 

. نآلا ىتح  ىضرم  ةعضب  ىلع  طیطختلا  ءارجإ  نم 
". ةعوبطملا قاروألا  كل  رضحي  نأ  هنم  بلطأ  فوسو 

يف طاشنب  كرحتت  يھو  نيارك  اھبقار  " . كل ًاركش  "
دقف لقألا : ىلع  مِعّنلا  ىدحإ  يھ  هذھ  تناك   . رمملا

. ةریبك ةجرد  ىلإ  امھتقالع  تنسحت 

راص يذلا  ةبتكم  ىلإ  ءطبب  ًادئاع  ىشمو  رادتسا 
تناك  ، هتدعو امكو   . زاجنإلا رظتنت  يتلا  لامعألاب  ًاظتكم 



ناك  . هبتكم ىلع  غامدلا  طیطخت  تكرت  دق  بوشیب 
اھیلع ودبت  قاروألا  تارشع  نم  ةمزر  نع  ةرابع  ريرقتلا 
يھو  ، ينایب مسر  يف  ةموسرم  غامدلا  ءابرھك  تاجوم 
ناك  . طیطختلا نم  ایلعلا  ةحفصلاب  ِسّبدم  ريرقتب  ةقفرم 
ّصقت يِ نف  وھو   ، غامدلا ةیئابرھك  طیطخت  ةءارق  هركي 

، ام ٍصخش  غامد  يف  ةیعیبطلا  ریغ  ةیئابرھكلا  تاجوملا 
ةرِّسكملا طوطخلا  نم  يھتنت  ال  ةلسلس  نم  ًاقالطنا 

، اذھ عمو   . نونجلا ىلع  هثعبتو  اھئراق  ربص  دفنتست  يتلا 
هذھ ءارجإب  رمأ  يذلا  صخشلا  هتاذ  وھ  ناك  دقف 
نأ عیطتسي  نكي  مل  هنأل  اھبلطب  ماق  دقل   . تاطیطختلا
نم كانھ  ناك  اذإو   . هفشتكي نأ  نود  ًادحاو  ًائیش  كرتي 

لكاشملا نأب  هعضو  دق  ناك  يذلا  ضارتفالل  دوعي  ءيش 
، ةیبصع لكاشم  يھ  امنإ   ، قامعألا ةفصاع  يف  ةیحصلا 

ىضرملل ةيراجلا  غامدلا  ةیئابرھك  طیطخت  موسر  نإف 
. اھیفنت نأ  وأ  ةیضرفلا  هذھ  دكؤت  نأ  كش  نود  اھنكمي 

هینیع قوف  ةبعتم  ًادي  رَّرمو   ، هیِّسرك يف  نيار  سلج 
ةلتك هتعلاط   . بتكملا قوف  طیطختلا  قاروأ  شلف  مث 
دئاعلا يلخادلا  لقحلا  نإ  ةیقفألا : طوطخلا  نم  ةطلتخم 

عم  ، طبھتو طوطخلا  هیف  ولعت   ، سبیلیف يرام  غامد  ىلإ 
ةرظنلا نمف   . اھتادُّدرتو تاجوملا  عاِسّتا  يف  تالُّدبت 

نكل  ، ةظحالملاب ةريدج  ریغ  طوطخلا  عیمج  تدب   ، ىلوألا
ًامئاد اذكھ  يھ  ةلاحلا  نأب  هسفن  رَّكذ  نأ  ثبل  ام  نيارك 

. غامدلا ةیئابرھك  موسر  ةءارق  ىلإ  رمألا  يتأي  امدنع 
مسترت ثیح   ، بلقلا ةیئابرھك  موسر  نع  فلتخت  يھف 

. اھسفن ىلع  كَّلدتو  كيرظان  مامأ  ةیعیبطلا  ریغ  تابرضلا 
رورم عم  ٍةَّیبسن  میق  ةلأسم  تناك  اھلك  ةلأسملا  نإ 

. تقولا

اھنأ ظحولف   ، افلأ تاجوم  ماظتنا  ىلإ  هھابتنا  رادأ 



. ةرود لك  نم  ریخألا  عبرلا  يف  يسایق  ٍعاستا  ربكأ  رِھظُت 
هینیعب َّرم   . نیحاصلا نیغلابلا  دنع  ًایعیبط  رمألا  اذھ  ناكو 
يدایتعا ریغ  ءيش  َّيأ  ظحالي  نأ  نود  ٍتاحفص  ةدع  ىلع 

عم قباطتت  يتلا  ةضراعلا  ةیلاقتنالا  تارتفلا  ىَّدعتي 
، ةقیقحلا يفو   . ةيوھتلا طرف  عم  امبرو  قلقلا  نم  تارتف 
. ماظتنالا ةديدش  ةأرملا  هذھل  ةدئاعلا  افلأ  تاجوم  تناك 
هنأ ىلإ  ةراشإ  يأ  اھیلع  ودبت  الو   ، مظتنم عاقيإ  تاذ 

. ًائطب رثكأ  تادُّدرت  ُّيأ  اھطلاخي 

ةرضاح اھنأ  دجوف   ، اتیب تاجوم  طاشن  ىلإ  لقتنا  مث 
اھنأ مغر   ، داتعملا نم  ربكأ  تایمكب  امبر  يساسأ  لكشب 
يأ نكت  ملو   . يعیبطلا لدعملا  نمض  ربتعت  لازت  ال 
ددع َّيأ  رھظُت  هذھ  تاجوملا  يتعومجم  نم  ةعومجم 

. قواستلا مدع  وأ  ماظتنالا  مدع  نم  دَّدحم 

طوطخلا ًاعبتتم   ، قاروألا كلت  ربع  هراصبأب  َّرم  امدنعو 
هدوار  ، طبھيو ولعي  يذلا  اھراسم  يف  ةعیفرلا  ءادوسلا 
ًاناھرب اذھ  ناكو   . لمألا ةبیخ  اھنإ   . ٌِطبحم ٌفولأم  روعش 

. ةدودسم ةياھن  ىلإ  لوصولا  ىلع 

ةیصاصخأ كلذ  دعب  ترھظو   ، هباب ىلع  ٌةرقن  تناك  مث 
. اھدي يف  قاروألا  نم  ًاریبك  ًارادقم  لمحت  ربتخملا 

نيارك ؟" روتكدلا  "

معن ؟" "

مث " . اھتبلط غامدلا  ةیئابرھك  تاططخم  ةیقب  كیلإ  "
. ةلواطلا ىلع  قاروألا  تعضوو  مامألا  ىلإ  تمَّدقت 

اھعافترا غلبي  يتلا  قرولا  ةسدك  ىلإ  نيارك  رظن 
ةسدكلا ؟" هذھ  يوحت  طیطخت  مك   " . ًادحاو ًامدق 

ترداغو  ، اھسأرب تأموأو  تمستبا  " . رشع ةعبرأ  "



. ةعرسب بتكملا 

نم داع   ، ٍقلقو ٍّمھبو  میظع . ءيش  اذھ   . رشع ةعبرأ  " 
ىلإ دئاعلا  غامدلا  ةیئابرھك  طیطخت  هینیعب  حسمي  ديدج 

". سبیلیف يرام 

. اتلد تاجومو  اثیت  تاجوم  ةسارد  ىلإ  نآلا  لقتنا 
ىلع ًاصيرح   ، نیمیلا ىلإ  راسیلا  نم  هرظن  حسمي  ناكو 
تناك  . ةدح ىلع  ةیمقر  ٍناوث  رشع  ةرتف  لك  ریسفت 

، ماظتنالا ةَّلق  نم  ءيش  ىلع  ودبت  غامدلا  طاشن  ةیفلخ 
ةيدایتعا  ، رخآب وأ  لكشب   ، ربتعت تناك  ةرھاظلا  هذھ  نكل 
ضيرملا رعشي  نأ  نم  دب  ال  ذإ   ، طیطختلاب عورشلا  دنع 
عوضخلا ةیلمع  رارمتسا  عم  رارقتسالاو  ءودھلاب 

 ... طیطختلل

نم ةعومجم  ديدج : نم  ةرھاظلا  ظحال  نأ  ثبل  ام  مث 
ةديدش اھنكلو  ةریغص   ، ةیمامألا ةیھبجلا  تاضبنلا 

. اثیت تاجوم  لاكشأ  طلاخت  تناكو   ، حوضولا

لیلقلا ىدعتي  يذلا  اثیت  تاجوم  طاشنف   . نآلا مَّھجت 
يئابرھكلا دھجلا  تاذ  ةیئاوشعلا  تاجوملا  نم 

. نیغلابلا دنع  دوجولا  ةردان  نوكت  نأ  بجي   ، ضفخنملا

تاضبنلا نأ  دجوف   ، طیطختلا قاروأ  ةیقب  ىلإ  رظن 
دنعف  . ًادايدزا ترھظأ  دق  اھنأ  لب  َشالتت : مل  اثیت  ّطخ  ِ يف 
نظلا ىلع  ثعبت  تاضبنلا  هذھ  تناك   ، ىلوألا ةرظنلا 
ضرملا اذھو   ، ِكّیب ضرم  امبر  وأ   ، يغامد ٍلالتعإ  دوجوب 

ةياھن يف  دوعي  يذلا  يغامدلا  رومضلا  نم  عون  وھ 
عون نإو   . َلبخلا ىلإو   ، روعشلا حُّطست  ىلإ  فاطملا 
يف ناك  سبیلیف  يرام  هنم  تكش  يذلا  فعضلا 

. ًایئادتبا ًاضَرع  ةقیقحلا 



لوح ام  ءيش  كانھ  ناك   . اذھب عنتقي  مل  نيارك  نكلو 
. هقلقي تاضبنلا  هذھ 

مسرلا ةقرو  رادأو  طیطختلا  ةيادب  ىلإ  ديدج  نم  داع 
ًاصحاف ةيدومع –‘ ةءارق   ’ اھأرقیل اھبناج  ىلإ  ينایبلا 
ةدعاقلا ىلإ  سأرلا  نم  غامدلا  ةیئابرھك  طیطخت  مسر 
ةقيرطلا كلت  نأل  نیمیلا –  ىلإ  راسیلا  نم  هتءارق  نم  ًالدب 

نم دَّدحم  عون  ىلع  زیكرتلاب  هل  حمست  ةءارقلا  يف 
ةرظنلا نم  ًالدب   ، اھعيزوت ةبسن  ةبقارمبو   ، غامدلا تاجوم 

بَّلق  . غامدلل ىرسي  ةروص  وأ  ىنمي  ةروص  ىلإ  ةلماشلا 
. اثیت هجوم  لاكشأ  ىلع  ًالوزن  هرظنب  ًارام   ، ءطبب تاحفصلا 

؟" میحجلا  قحب  اذھ  ام  "  . هناكم يف  رَّمست  ةأجفو 
. لاق

ًابيرق ًاجرُد  حتف  مث   ، هبتكم رھظ  ىلع  قاروألا  حرط 
ةعرسب اھعضوف  ةدحاو  دجو   . ةرطسِم نع  ًاشتفم  هنم 

موقي ناك  امنیبو   . ةقدب ًاقِّدحم  تاحفصلا  ىدحإ  ىلع 
هتبقر لفسأ  نم  هرایت  أدبي  بيرغ  زخوب  رعش   ، كلذب

. يرقفلا هدومع  ربع  ًالوزن  رَّدحتيو 

"، يھ هذھ   " . هیسرك يف  هتسلج  داعتسا   ، ءطبب
. هسفنل مھمھ 

ًاحضاو نآلا  عقي  لیلدلا  نكل  ًالیحتسم –  هلك  رمألا  ادب 
غامد ىلإ  ةدئاعلا  اثیت  تاجوم  يف  تاضبنلاف   . هفنأ تحت 

تاعافترالا نع  ةرابع  نكت  مل  سبیلیف  يرام 
ىتح  . غامدلل ٍةيداع  ٍتاطاشنل  ةفولأملا  تاضافخنالاو 
عون ِّيأ  نع  ةجتان  ةیئاوشع  تاغيرفت  ًاضيأ  نكت  مل  اھنإ 

 – ةقدب ةمظتنم  تناك  تاضبنلا  نإ   . يدسجلا ضرملا  نم 
 ... اھریسفت نكمي  ةجرد ال  ىلإ  ةمظتنم  تناك  لب 



يرام ىلإ  دئاعلا  غامدلا  ةیئابرھك  طیطخت  عضو 
يف دوجوملا  طیطختلا  ىلإ  لصو  مث   ، ًابناج سبیلیف 

. ربتخملا ةلماع  اھترضحأ  يتلا  ةديدجلا  ةسدكلا  ىلعأ 
نم ىناع  يذلا  لجرلا  ىلإ  دوعي  طیطختلا  اذھ  نأ  نَّیبتو 

تببست يتلاو   ، نیيارشلا يف  مدلا  عُّقفتل  ةضراع  ةبون 
دوجو دكأت   ، عيرس ٍصحفب  مایقلا  دعبو   . ةفیفخ ةتكسب  هل 
ةدوجوم اھسفن  تاضبنلا  اھنإ   . ًاضيأ انھ  اھتاذ  ةرھاظلا 

. لجرلا اذھ  غامد  يف  ًاضيأ 

ةرشع سمخ  نم  رثكأ  وھام  ىلإ  رمألا  ِجتحي  ملو 
. غامدلا ةیئابرھك  تاطیطخت  ةیقب  ىلع  رورملل  ةقیقد 
نم ةلوقعم  ریغ  ةعومجم  نم  اوناع  دق  اوناك  ىضرملاف 
قرألا نم  ءادتبا  ءيش  لك  تلمش  ةفلتخملا  ضارعألا 
ىلإ ًالوصو   ، نایثغلا ىلإ  بلقلا  تابرض  ماظتنا  مدع  ىلإ 

دق مھنم  ٍدحاو  َّلك  نإف   ، اذھ لك  عمو   . فینعلا نونجلا 
اثیت تاجوم  لاكشأ  يف  تاضبن   . اھسفن ةرھاظلا  رھظأ 
ةقدلاو ماظتنالا  ةجرد  ىلعو   ، مھتغمدأ يف  ةیئابرھكلا 

. ةعیبطلا يف  امھدجن  ناذللا ال 

. هسفن قِّدصي  داكي ال  وھو  ًابناج  موسرلا  ةسدكب  عفد 
نم نكمت  دقل  زغللا : َّلحي  نأ  عاطتسا  رمألا  ةياھن  يفف 
ةرھاظ تناكو   . عیمجلا نیب  ةكرتشملا  ةرھاظلا  فاشتكا 

ناك نیغلابلا  ةغمدأ  يف  اثیت  تاجوم  لاكشأف   . ةیبصع
امدنع ىتحو  ًاحَّطسم  ًامیقتسم  ًاطخ  ودبت  نأ  ضرتفي 
طمن يف  قلطنت  نأ  نكمي  ال  هنإف   ، تاضبنلا هذھ  يطعت 
هفرعي ال  ناك  ءيش  اذھو   . سایقلل لباق   ، ةقدلا ديدش 

. كلذ لبق  ًاقالطإ  بطلا 

تناكو  ، يلخادلا فتاھلا  هاجتا  يف  ىشمو  فقو 
ىلإ جاتحي  هنأ  رعش   . ةعرسب مكارتت  لازت  ال  هراكفأ 
زاھجلا ّرثأت  عمف   . رمألا اذھ  لوح  بوشیب  عم  ًاروف  رواشتلا 



ریغ ضارعألا  هذھ  عیمج  نإف   ، لقتسملا يبصعلا 
دقل  . دوجولا ىلإ  اھلاقع  نم  ًاروف  تتلفنا  دق   ، ةطبارتملا
هذھ فاشتكا  نم  نكمتي  مل  هنأ  ثیحب  ءابغلا  نم  ناك 

؟ ةلاحلا  هذھ  ترشتنا  فیك  نكلو   . لبق نم  ةقیقحلا 
مل عساو  قاطن  ىلع  رشتنت  يتلا  ةیبصعلا  تاروصقلاف 

. لبق نم  ٌدحأ  اھب  عِمَس  دق  نكي 

مل ... ام 

. ًاقیمع ًاسفن  ذخأ  يَھلإ " اي   ، هآ "

، ةبساح ةلآ  نع  ثحب   ، ًابيرقت جایتھابو  لب   ، ٍةعرسبو
ةیئابرھك طیطخت  تاموسر  نیب  لوجت  هتارظن  تناكو 

رقنلاب ةیمحب  موقي  ناك  امیف  ةبساحلا  ةلآلا  نیبو  غامدلا 
ةجیتنلا يف  ًاقِّدحم  ةأجف  فقوت  مث   . ماقرألا ةحول  ىلع 
رعشي ناكو   . قرولا ىلع  ةبساحلا  ةلآلا  هل  اھترھظأ  يتلا 

. ىري ام  قدصي  داكي  هنأب ال 

. هسفنل ًاسماھ  لاق   " ، ًادبأ لقعُي  اذھ ال  "

ةأدھ يف  ٍعفترم  ٍلِفجم  لكشب  فتاھلا  سرج  نر 
طاقتلال هدي  َّدم  مث   ، هیسرك مامأ  ًافقاو  بثو   . بتكملا

". نيارك  " . همامأ ودعي  هبلق  ناكو   ، ةعامسلا

ًاتوص ادب  هنكل   ، رشيآ توص  توصلا  ناك  دقل  ؟ " رتیب "
عبشملا وجلا  نم  يتأي   ، ًایعانطصاو  ، ًالیحن  ، ًارماز

. يلاعلا طغضلا  ةفرغ  يف  نیجسكألاب 

ىودعلا لقان  تدجو  دقل   " . نيارك لاق  رشيآ "!  روتكد  "
 –" ءيش يَھلإ !  اي  وھو ..  كرتشملا !  اھببسو 

. ًاروف َّيلإ  يتأت  نأ  كديرأ   " . رشيآ هعطاق  " ، رتیب اي  "
" نآلا انھ  ىلإ  َلاعتو  كدي  نم  ءيش  لك  كرتأ 



 -" نكلو "

". اھانلعف دقل  "

بالقنالا اذھ  عم  هلقع  يف  ًادھاجم   ، نيارك تمص 
ةلاسرلا ؟" ةرفیش  ِّكف  نم  متنكمت  لھ   " . ءىجافملا

. لئاسرلا نم  ةعومجم  لب   ، طقف ةدحاو  ةلاسر  سیل  "
ُدبي مل   " . لومحملا رتویبمكلا  ةركاذ  يف  تتاب  نآلا  اھلكو 
ةَّنر هتایط  يف  لمحي  ناك  لب  طقف –  ًاعیفر  رشيآ  توص 
رمألا نأل   ، رتیب اي  ًاروف   ، انھ كیلإ  جاتحأ   " . ًاضيأ طونق 

 _" كلمن اننأ ال  ثیحب  ًادج  يرارطضا 

. ًاروف فتاھلا  تمص  مث  ةعقرق  ةمث  عمس 

رشيآ روتكد   ، ولأ  " . فتاھلا ةعاَّمسل  نيارك  مھجت   " ولأ "
ولأ ؟" ؟ 

. تمصلا ىوس  هلصي  مل  نكل 

ةعامس داعأ  امدنع  همھجت  ىلع  لازام  نيارك  ناك 
طیطخت تاموسر  ىلع  ةرظن  ىقلأ   . اھناكم ىلإ  فتاھلا 

. ًاعرسم جرخو  رادتسا  مث   . هبتكم ىلع  غامدلا  ةیئابرھك 
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 – ةعباسلا ةقبطلا  يف  ةریخألا  ةرملل  نيارك  ناك  امدنع 
ُّجعي ُّيملعلا  قباطلا  ناك  تاعاس –  سمخ  نم  ّلقأ  ذنم 
روفو  ، نآلا اَّمأ   . ةمِظتنملا ةیعیبطلا  ةكرحلاب  هتداعك 
ىضوف طسو  ةأجف  هسفن  دجو   ، دعصملا نم  هجورخ 

تناك تاخرصلاو   ، علعلت تناك  راذنإلا  سارجأف   . ةمراع
، نوینقتلاو  ، ءاملعلاو  ، دونجلا ناكو  ؛  ليوعلاب  طلتخت 

ٍبعرب ءاوھلا  يف  روعش  ةمث  ناكو   . هلوح نم  نوضكارتي 
. نيديدش ٍقیضو 

يرجي يذلا  ام   " . ةنایصلا لاّمع  دحأ  نيارك  فقوتسا 
. هلأس انھ ؟ "

. سافنألا روھبم  وھو  لجرلا  لاق   " ، قيرح "

. نيارك سفن  ىلإ  هقيرط  ءيجافملا  فوخلا  َّقش 
دق ناك   ، تاصاوغلا ىلع  لمعلا  يف  ٍریبخك  ًاریبخ  هفصوبف 

. ءاملا تحت  ٍقيرح  ثودح  ةروطخ  مَّلعت 

نيأ ؟" "

مل مث   ، كلذ لجرلا  لاق  " . يلاعلا طغضلا  ةفرغ  يف  "
. ًاضكار قلطناو   ، نيارك ةضبق  نم  هسفن  رَّرح  نأ  ثبلي 

 ... رشيآ  . نيارك فوخ  نآلا  فعاضت 



. رمملا يف  ًامُدق  عفدنا   ، ریكفتلل ٍفقوت  نودو 

ألتما دق  يلاعلا  طغضلا  ةفرغ  ُّمضي  يذلا  حانجلا  ناك 
لامعب ألتما  املثم   ، راذنإلل تباجتسا  يتلا  ةثاغإلا  قرفب 

فنأ ىلإ  تلصو   ، عمجلا نیب  هقيرط  َّقش  املاحو   . ذاقنإلا
. ةفيِّرحلا ناخدلا  ةحئار  نيارك 

، سانلا يف  حاص  قيرطلا "!  يل  اوحسفا   ، ٌبیبط انأ  "
ةحاسملا تناك   . ةبقارملا ةفرغ  ىلإ  ًارمم  هسفنل  ًاَّقاش 

دحأ  ، زنیكبوھ ناكو   . نمألا لاجرب  ةدشتحم  ةقیضلا 
امنیب  . مُّكحتلا ةحول  دنع  فقي   ، بابشلا نییبطلا  نیینفلا 
رظن  ، نيارك بارتقا  لاحو   . هءارو فقي  سیلوروك  طباضلا 
ىلإ هراظنأ  داعأ  مث   ، ًةعيرس ًةرظن  سیلوروك  هیلإ 

. ةملكب هوفتي  نأ  نود  نم  زنیكبوھ 

. زنیكبوھ ىلإ  هلاؤس  نيارك  هَّجو  ىرج ؟ " يذلا  ام  "

، زنیكبوھ ةھبج  نم  قرعلا  بَّبصت  " . يردأ ُتسل  "
دقل  " . تالآلاو حیتافملا  ىلع  نافوطت  هادي  تناك  امنیب 
ُتعمس امدنع  ضارمألا  مسق  يف  لفسألا  يف  ُتنك 

". راذنإلا سرج 

كلذ ؟" ناك  ىتم  ذنم  "

". قئاقد ثالث  امبر  وأ   ، طقف نیتقیقد  ذنم  "

سمخ نم  ُرثكأ  ُدعب  َّرمي  مل   . هتعاس ىلإ  نيارك  رظن 
قيرف ءاعدتساب  َتمق  لھ   . هب رشيآ  لاصتا  ىلع  قئاقد 

يبط ؟"

". يدیس اي  معن  "

هاجتا يف   ، يجاجزلا لصافلا  لالخ  نم  نيارك  رظن 
علدنت بھللا  نم  ًةلتك  ىأرف   ، اھسفن يلاعلا  طغضلا  ةفرغ 



. لوخدلا ةحتف  نم 

 ! لعتشت لازت  اھنإ ال  يَھلإ !  اي 

هجو يف  خرص  ؟ " ءاملاب  رمغلا  ماظن  لعتشي  ملأ  "
. زنیكبوھ

لازي ام  وھو  ُِّيّبطلا  ُّينفلا  باجأ  " ، يردأ ُتسل  "
يزاھج نأ  ودبي   " . مُّكحتلا ةزھجأ  ىلع  مومحملاك  لمعي 

. رخآب وأ  ٍلكشب   ، نالَّطعم  ، يطایتحالاو يلَّوألا  ءافطإلا 
ٍسیفنت ةیلمعب  نآلا  موقأ  يننإو   . نابیجتسي ال  امھف 

". طغضلل ةعيرس 

نوكت فوس   " . نيارك لاق  كلذ "!  لعفت  نأ  كنكمي  "ال 
!" يورذلا طغضلا  تحت  كلذ  دنع  ةفرغلا 

. ةرملا هذھ  ةباجإلاب  ماق  يذلا  وھ  سیلوروك  ناك 
نم انمامأ  ىقبي  نل  ءاملا  تاشاشر  لطعتت  امدنع  "

لئاسو لاخدإو  لوخدلا  ةَّوك  ِحتف  ىوس   ، رخآ ٍلیبس 
". ءافطإلا

ولیك يتئم  ىلع  طوبضم  ةفرغلا  يف  طغضلا  نإ  "
اذإف  . مقرلا اذھ  دنع  يسفنب  ةزیكرتب  ُتمق  دقل   . لاكساب

". رشيآ لتقت  فوسف   ، ةأجف طغضلا  اذھ  غارفإب  َتمق 

". ًالصأ تام  دقل   " . ةیناث ةرم  هینیع  سیلوروك  عفر 

ٌءاوسف  . كلذ نع  َلدع  مث   ، ملكتیل همف  نيارك  حتف 
كرتت نأ  نكمي  الف  مأ ال،  همالك  يف  ًابیصم  سیلوروك  ناكأ 

نیجسكألا تانازخ  ىلإ  تلصو  ول  اھنإ  ذإ   . لعتشت رانلا 
نكي مل   . ةدَّدھم حبصت  فوس  اھلماكب  ةقبطلا  كلت  نإف 
وحن هدي  ةضبق  نم  ةمكل  نيارك  هَّجو   . ٍرایخ نم  كانھ 
مث  ، طابحإو ٍجایتھا  ةلاح  يف  وھو   ، يئاشنإلا لصافلا 

. راظتنالا ةحاب  ىلإ  هقيرط  َّقش 



، ةفرغلا لخدم  لوح  ةِقّلحتم  ذاقنإلا  قرف  تناك 
ةینیجسكألا مھتعنقأو  مھتاياَّفطب  نوزھاج  اھدارفأو 

، توصلل ریغص  ٌقوب   . مھھاوفأو مھفونأ  قوف  ةقصاللا 
، ةبقارملا ةفرغل  يجاجزلا  لصافلا  قوف  ٌبوصنم 
يف ًامامت  طغضلا  غارفإ  يھتنیس  ". ةایحلا هیف  تقلطنا 

، زنیكبوھ توص  ءاج  ًةیناث ." ةرشع  سمخ  نوضغ 
. لوقیل بَرھكملا 

ىدتراو  ، اھتازیھجت نم  ذاقنإلا  قرف  تدكأت 
. مھتعنقأ نوفعسملا 

حتفت لافقألا   " . زنیكبوھ لاق  " ، طغضلا غارفإ  ىھتنا  "
". نآلا

لخدم حتفنا   ، ٍّيئابرھك جالزم  نِم  ةئجافم  ةكرحبو 
ناخدلاو ةرارحلا  تقفدت  روفلا  ىلعو   . هادم ىلع  ةفرغلا 
ناخدلا حئاور  تراص   ، اذكھو  . راظتنالا ةحاب  ىلإ  دوسألا 

، فونألا ىلع  ىغطت   ، قرتحملا محللا  حئاورو   ، ِةفيِّرحلا
هتدارإ مغر  جراخلا  ىلإ  نيارك  رادتسا   . لامتحالا قوفتو 

توص ءاج  هئارو  نمو   . ءىجافملا عمدلاب  هانیع  تقرورغاو 
نم هایملا  عافدناو   ، ٍةبصاغ َرماوأو   ، ودعت ٍمادقأ  ِعقو 

. ءافطإلا میطارخ  تاھَّوف 

تراص  . لمعت لازت  ءافطإلا ال  میطارخو  ءارولا  ىلإ  داع 
َّلح دقو   . نآلا اھِسفن  ةفرغلا  لخاد  يف  فاعسإلا  قِرف 

تاطبثم نم  ٌفیثك  ٌبابض  ءادوسلا  ناخدلا  مویغ  لحم 
زواجت نم  نكمتو  مامألا  ىلإ  هقيرط  نيارك  ّقش   . بھللا

. ةأجف فقوت  مث   ، ذاقنإلا لامع 

لوح همسج  ًامِّوكم   ، ضرألا ىلع  ًادَّدمم  رشيآ  ناك 
. هنم برقلاب  ًایقلتسم  سيرام  ناكو   . لومحملا هبوساح 



بیھللا بنجتل  ةلواحم  يف  ضرألا  ىلع  نیمِّوكتم  اناك 
سبالم تناك  دقف   . ةمیقع تالواحم  تناك  اھنكل   . ناخدلاو

هدلج ناكو   . ماخس نم  قئاقرك  هفارطأ  ىلدتت  رشيآ 
دقف ضیبألا  هرعش  ةلتك  امأ   . بیھر ٍمحاف  ٍلكشب  ًاَّدوسم 
اقرتحا دقف   ، نافیثكلا هابجاح  اَّمأو   . اھلماكب تقرتحا 

. ةقیقد تادعجت  ىلإ  الاحتساو 

داعأ مث  يزيرغ  ٍفشك  ءارجال  ٍةعرسب  نيارك  عكر 
نأ لوقعملا  ریغ  نم  هنأ  هل  ادب  ذإ   ، هتعافدنا يف  رظنلا 
نم ٍةَّيرحب  قرقرتي  مدلا  ناك   . ًایح لازي  ال  رشيآ  نوكي 

ةمدصف  . ةكرحلا ىلع  دیحولا  لیلدلا  ناك  كلذ  نكل   . هینذأ
ِبَقث ىلإ  تَّدأ  دق  طغضلل –  ءىجافملا  نادقفلا  طغضلا – 

. ةمدصلا هذھ  راثآ  َّلقأ  نوكیس  اذھو   . ىطسولا هنذأ 
نأ نم  هل  دب  ال  ناك  ةمیخلا  طغضل  ءىراطلا  غارفإلاف 

ببستت  ، ةيومدلا ةیعوألا  يف  ٍةریطخ  ٍتادادسناب  ببستي 
ةلأسم كانھ  مث   . مدلا يف  نوبركلا  ةدايزب  أدبملا  يف 
ةثلاثلا ةجردلا  نم  ةغلابلا  قورحلاو   ، ناخدلا قاشنتسا 

. هتباصأ يتلا 

ةراسخلاو  ، هقيدص هنادقفو   ، ةاسأملا هذھ  ةیئاجف 
لك مغرو  ؛  حنرتي نيارك  تلعج   ، دیعص ِّلك  ىلع  ةریبكلا 
تام دق  رشيآ  نأل  رورسلاب  رعشي  داك  هنم  ًاءزج  نإف   ، كلذ
اناك نيذللا   ، مدلا عُّقفتو   ، قورحلا رثأ  نم  حاتراو 

 ... اھرُّوصت نكمي  ًامالآ ال  هل  ناببسیس 

بابضلا عقارب  امیف   ، نآلا مدقتي  ءىراوطلا  قيرف  ناك 
حشرت قيرحلل  ةدمخملا  داوملا  تناك   . عاشقنالاب ةذخآ 

َطغل نيارك  عمس   ، ةمیخلا جراخ  يفو   . حطسألا عیمج  نم 
هدي ىقلأ   . يبطلا فاعسإلا  قيرف  لوصو  دنع  ٍتاوصأ 

. هل لاق  " ، دراواھ اي  ًاعادو   " . رشيآ فتك  ىلع  ٍفطلب 



. اتحتفنا رشيآ  انیع  نكل 

ٍضابقنا ىوس  نكي  مل  هاري  ام  نأ  نيارك  لاخ  ٍةظحللو 
دعب نيزونودألا  تافسوف  ةیمك  ضافخنا  هِبّبسي  ٍّيلضع 
دعب اھرظن  تزَّكر  نأ  تثبل  ام  نیعلا  نكل   . ةافولا لوصح 

. هیلإ كلذ 

ىلإ روفلا  ىلع  نيارك  ىدان  لئاوسلا "!  اورضحأ  "
حلملا لولحم  نم  ریثكلا  ينمزلي   . يبطلا فاعسإلا  قيرف 

 !. ةَّیجلث ٍتاداَّمك  ينمزلي  امك   ،  ! ًاروف

مل هنأل   ، بلخملاب هبشأ  تتاب  ًادي  رشيآ  عفر  ملأو  ٍءطبب 
. قورفم مظع  ىلع  ٍقورحم  ٍمحل  ىوس  اھنم  قبي 
ًابيرق هتبذجو  نيارك  صیمق  قوط  فرطب  دیلا  تكسمأ 
هیتفش كِّرحي  يكل  ءاملعلا  ریبك  لضان   . رشيآ نم 
امھنم لاسو   ، دھجلا رثأ  نم  اتخَّسفت  امھنكل   ، نيوادوسلا

. ٍفاص لئاس 

ٍضفخنم ٍتوصب  نيارك  لاق  " ، مَّلكتت نأ  لواحت  "ال 
، يبطلا حانجلا  ىلإ  كلقنن  فوس   ، ًائداھ َقبإ   " . ٍءيِّدھم

". كتحارإ ىلع  لمعنو 

نم هدي  تدَّدش  دقف   . ًائداھ َقبیل  نكي  مل  رشيآ  نكل 
يف هل  لاق  دْلَج ) ")  Whip  " . نيارك صیمق  ىلع  اھتضبق 

. بضان ٍسمھ 
، نيارك ءارو  ام  ىلإ  ءىراطلا  فاعسإلا  قيرف  لصو 
نع ةمِّحفتملا  بایثلا  ةلازإب  اوأدب   ، تازافقلاب ٍةفَّلغم  ٍديأبو 
دحأ بھذ  امنیب   . ِلصملا بوبنأ  زیھجتبو   ، رشيآ دسج 

. سيرامل ةدماھلا  ةثجلا  قوف  ىنحناو  قيرفلا  ءاضعأ 

دعب انھ  نم  كیلخنس   " . رشيآل نيارك  لاق   " ِخرتسا "
". نمزلا نم  ٍةھرب 



نأ ىتح   ، نياركب ًاثُّبشت  دادزت  تناك  رشيآ  ةضبق  نكل 
. لقلقتلاب اتأدب  هیتفش 

"...Whip"

هینیع برغأ  مث   ، دعتراو  ، ةبذبذلا َةیلاع  ًةرفز  جرخأ 
هترجنح يف  ٌةرغرغ  تناكو   . هتمجمج لخاد  ىلإ 

ىلإ هعارذ  طقسو   ، هدي ةضبق  تخارت  مث   . ةمَّطحملا
. ًادبأ ملكتي  مل  اھدعبو   ، ضرألا
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قِّدحي همون  ةفرغ  يف  ةدضنملا  بناج  ىلإ  نيارك  سلج 
تَّرم  . ًائیش اھیف  ىري  نكي  مل  هنكل   ، رتویبمكلا ةشاشب 
لازي ال  ناك  كلذ  عم  هنكل   ، ثداحلا ىلع  ٌةَّدع  ٌتاعاس 
ىلإ هبایث  مَّلسو   ، ًاليوط ًاماَّمح  ذخأ   . رذحلاب رعشي 
دلجلا ةحئارب  ةقباع  لازت  تناك ال  هتفرغ  نأ  َّالإ   ، ةغبصملا

. قورحملا رعَّشلاو  ِّيوشملا 

للش براقي  يذلا  قيدصتلا  مدعب  ٌساسحا  هباتنا 
ينامث ىوس  ُدعب  ِضمت  مل  هنأ  ةقیقح  لھ   . لقعلا

؟ فوھلیساف  زلراش  ةثج  حيرشتب  همایق  ىلع  ٍتاعاس 
نع ًایبط  ًاريرقت  بتكي  نأ  هیلع  ناك  تقولا  كلذ  يف 

. ريراقت ةثالث  بتكي  نأ  هیلع  تاب  دقف  نآلا  امأ   ، حيرشتلا

ةرم لَّوأل  هآر  امك   . هنھذ يف  ةقلاع  رشيآ  ةروص  تیقب 
ٌهجو  . غنیك مروتس  طفن  ةصنم  ةبتكم  يف  ةشاش  ىلع 

فاشتكا ربكأ  وھ  رتیب  اي  انھ  انيدل  ام  ّنإ   . ٌمساب ٌرمسأ 
مستبیل رشيآ  دعي  مل  روصعلا . رم  ىلع  يخيرات  وأ  يملع 

يفو  . لوألا امھئاقل  يف  اھموي  هل  مستبا  املثم  ةرم 
نم نوكي  دق  مك  نيارك  بجع   ، ٍلُّمأتو ٍعاجرتسا  ةظحل 

، هھجو ىلع  رشيآ  هعضو  ٍرُھاظت  درجم  ةماستبالا  كلت 
. ةنینأمطلاو سنألاب  هراعشإ  لجأ  نم 



فشكیل حتفنا  مث   ، بابلا ىلع  ٌةمعان  ٌةقرط  ةمث  ناك 
محافلا اھرعش  ناك   . هیلإ بوشیب  لیشیم  ءيجم  نع 
تزربأ اھنأ  ثیحب   ، اھیف ٍَغلابم  ةقيرطب  فلخلا  ىلإ  ًاصوقعم 
اھانیع تدب  امك  بجي  امم  رثكأ  اھیتنجو  يتمظع 

. نیتنيزحو نیتَّرمحم 

. ٍضیفخ ٍتوصب  لاق  " ، رتیب "

" ًالھأ  " . تالجعلا يذ  ِهّیسركب  نيارك  رادتسا 

دقل  " . ةحضاو ریغ  ةقيرطب  ّدرتم  ةدِ لخدملا  دنع  تفقو 
". ریخب كنأ  نم  دُّكأتلا  تدرأ 

". لیلقب لضفأ  يننإ  "

امدنع ىتح   ، ٍةدحاو ٍةملكب  ّهوفتت  كارأ  ّالأ  ينقلقأ  "
انمق امدنعو  يبطلا  حانجلا  ىلإ  رشيآ  نامثج  لقنب  انمق 
كیلع ةقلق  يننأ  دقتعأ   . ةیئاھنلا فوشكلا  ءارجإب  ًاعم 

". ءيشلا ضعب 

يف لصح  يذلا  أطخلا  وھ  ام  مھفأ  نأ  عیطتسأ  "ال 
؟ اھیف  قيرحلا  بَّبس  يذلا  ام  الو   ، يلاعلا طغضلا  ةفرغ 

ًالَّطعم ؟" اھیف  هایملا  شر  زاھج  ناك  اذامل 

ىلإ لصوتي  فوسو   . قیقحت ءارجإب  ناترابس  رمأ  دقل  "
". لصح يذلا  أطخلا  ةفرعم 

َّيلع ناك   . هب ُتمق  اَّمم  ديزملاب  َموقأ  نأ  ِّيلع  ناك  "
شر زاھج  صحفأ  نأو   ، يسفنب ةفرغلا  ةمالس  نم  دكأتلا 

" هایملا

طبضلاب وھ  اذھ   " . مامألا ىلإ  ةوطخ  بوشیب  تمدقت 
كیلع ام  لكب  َتمق  دقل   . هب ركفت  نأ  كیلع  بجي  ام ال 

. ءيش ُّلك  وھ  اذھو   ، ًاثداح رمألا  ناك  دقل   . هب مایقلا 



". عیظف ٌثداح 

. مالكلا ىلإ  بوشیب  دوعت  نأ  لبق  ٌریصق  ٌتمص  نار 
نأ يل  لھ   . يبطلا حانجلا  ىلإ  دوعأ  نأ  َّيلع  نأ  ُدقتعأ  "
، مویلاف ؟  سكاتناز  ؟  ةيودألا  ةنازخ  نم  ًائیش  كل  بلجأ 

ءيش ؟" يأ 

". ماري ام  ىلع  نوكأس   " . هسأر نيارك  َّزھ 
تداع  ،" نذإ ٍقحال  تقو  يف  كترايزب  موقأ  فوس  "

. اھجاردأ بوشیب 

لیشیم ؟" "

. اھئارو ىلإ  تتفتلا 

". ِكل ًاركش  "

. هتحارتسا ةفرغ  ترداغ  مث  تأموأ 

يف قَّدح   . ةیفرطلا هتطحم  ىلإ   ، ٍءطبب نيارك  داع 
هسفنب عفد  مث   . قئاقد عضبل  كرحتي  نأ  نود  ةشاشلا 

ریغ  . ةفرغلا ضرأ  ُعرذي  أدبو   ، هتدضنم نع  ًادیعب   ، ٍةنوشخب
نأ فیك  رَّكذت   . هنع فیفختلا  يف  عفني  مل  ًاضيأ  اذھ  نأ 
هل فشك  موي  اھسفن  ةقيرطلاب  ةفرغلا  عرذي  ناك  رشيآ 

ةفصاع ةقیقح  هیلع  يھ  امل  ِّيقیقحلا  ِّرسلا  نع 
. قامعألا

. طقف ٍمايأ  ةعبرأ  ذنم  كلذ  ناكو 

نكمت دقف   . ةبیھر ةيرخسب  يرجي  ءيش  لك  ناك 
ِزغُلل ٍقارتخا  قیقحت  نم   ، ِّلقألا ىلع  انھ  هسفنب 
حنست نأ  لبق  ىتح  تام  رشيآ  نكل  ةَّیضَرملا –  تاباصإلا 

انھ ىلإ  هب  ىتأ  يذلا  رشيآ   . كلذ نع  هرابخإب  ةصرفلا  هل 
ِّيبطلا زغللا  ِّلح  نم  ىلوألا  ةجرّدلاب  نكمتي  يكل 



. ِضماغلا
نإف  . ًاقارتخا ققحي  يذلا  دیحولا  وھ  نكي  مل   ، عبطلاب

: تیم نآلا  هنكل   . ًاضيأ كلذ  لثم  لعف  دق  ناك  رشيآ 
، زاغلا ببسب  ٌّينايرش  ٌدادسنإو   ، ّيروف ٌيردص  ٌحاورتسا 
نم ةئملاب  ةحاسمل 80  ةثلاثلا  ةجردلا  نم  ٌقرحو 

. مسجلا

ًاتماص يقب  دقف  اھمالك  يف  ًةبیصم  بوشیب  تناك 
ببسب كلذ  نكي  ملو   . رشيآ ةافو  دعب  ةیعیبط  ریغ  ةقيرطب 
ضعبف  . ببسلا نم  ًاءزج  تناك  اھنأ  عم   ، طقف ةمدصلا 

دقل  . هنع حاصفإلا  عیطتسي  امل ال  ًاضيأ  ًاعجار  ناك  ببسلا 
كلذو  ، فشتكي نأ  عاطتسا  اَّمع  اھربخي  نأ  ٍةَّدشب  دارأ 

مل اھنكل   . رمألا اذھ  يف  ًادحأ  َكرشي  يكل  ٍةجاحب  ناك  هنأل 
ىلع ٍرداق  ریغ  هنألو   . مزاللا رضخألا  ءوضلا  كلمت  نكت 
نع ًاكِسمم  هسفن  دجو  دقف   ، ءيشلا اذھ  نع  مالكلا 

. ةلمج مالكلا 

رثكأ ىلإ  حيرشتلا  ريراقت  لیجأت  عطتسیل  نكي  ملو 
. كلذ نم 

رتویبمكلا ةطحم  لباقم  ٍديدج  نم  سلجو  داع 
ةئلألتم ةنوقيأ  تراشأ   . هبتكم ىلع  ةدوجوملا  ةیفرطلا 

. هديرب يف  ةینورتكلإ  ةلاسر  دوجوب  هیلإ 

طغضو  ، ينورتكلإلا هديرب  لیعفتب  ماق   ، ٍةدیھنتبو
ةلاسر كانھ  ناك   . دراولا ديربلا  قودنص  ىلع  ةرأفلاب 
مسا نأ  بیجعلاو   . قودنصلا يف  ةدحاو  ةینورتكلإ 

: ةلاسرلا يف  ءاج  ام  كاھو   . ًالفغم يقب  لِسرملا 

ٌتقو ةمث  نأ  امك   ، تاملكلا نم  ریثكلل  ٌتقو  ةمث 
. مونلاو عوجھلل 



. رشع يداحلا  باتكلا   ، ةَّسيدوألا ةمحلم   . سوریموھ

. تاملكلا نم  ریثكلا  لجر  رشيآ  روتكدلا  ناك  دقل 
يف عجھي  نأ  عیطتسي  وھف   ، نآلا امأ   . ةَّماھلا تاملكلا 

. هداقر

. لعفلاب ٌةثراك  اھنإ 

. ءيش ِّيأل  ُدعب  لصن  ملو  توملا –  نم  ریثكلا  ریثكلا 
. مظعأ يتآلا  ّنأ  ىشخأو 

. روتكدلا يتزيزع  اي  نآلا  َكیفتك  ىلع  تاب  ِلمِحلا  ُّلك 
نأ كیلع   . ًامزلم تسلف  تنأ  امأ  ؛  انھ ءاقبلاب  ٌمزلم  يننإ 

. ةنكمم ٍةعرس  ىصقأب   . ءاطبإ نود  رداغت  مث   . باوجلا دجت 

َّالأ هیلع  نإف   ، ءافخلا يف  لمعي  نأ  ءرملا  ىلع  ناك  اذإ 
. كل ًاقيدص  دِج   . ًادیحو لمعي 

، ةأشنملا هذھ  يف   ، انھ ءاَّمصلا  اندادعأ  نأ  ىشخأ 
هَّلعل نكل   . َكتفرغ يف  كُتیقتلا  نأ  ذنم  اھُرمأ  مظاعت  دق 
يف كتیجحأ  باوج  نأل   ، اھنیب عمجي  ٌّيضف  ٌطیخ  دجوي 

. ماقرألا هذھ  نیب  عقي  رمألا  ةياھن 

. ًادیج ًاحابص  كل  ىنمتأ 

ف.

ریغ  ، رتویبموكلا ةشاش  ةھجاوم  يف  نيارك  مَّھجت 
وأ ةمھبملا /  ةلاسرلا  هذھ  نم  مھفي  نأ  هیلع  اذام  ٍدكأتم 

... كل ًاقيدص  ْدِج   . ةرَّفشملا

نود  ، بوشیب اھنإ  بابلا : ىلع  ٌةديدج  ٌةقرط  ةمث  ناك 
ةجاحب سیل  هنإ  لاق  يتلا  ةيودألا  عم  تداع  دقو   ، كش
لافقإب موقي  وھو  لاق  " ، لیشیم اي  يلخدأ   " . اھیلإ

. ةشاشلا



. ةفرغلا طسو  يف  غنیب  يوھ  تفقوو   ، بابلا حتُف 

. ةشھد يف  نيارك  اھیلإ  رظن 

". كتجعزأ دق  نوكأ  َّالأ  لمآ   " . هل تلاق  " . ةفسآ انأ  "

. ةردابملا ًادیعتسم  نيارك  لاق  " ، قالطإلا ىلع  "ال 
". يلضفت "

دقل  " . نيارك هیلإ  راشأ  ًایسرك  تذخأ  مث   ، غنیب تلخد 
فرعأ نا  َّيلع  ناك   . رشيآ روتكدلا  ةافوب  يِّوتل  ُتملع 

يف بيرغ  ءيش  ىلع  تعقو  يننكل   ، نآلا لبق  كلذب 
... ةافولاب ُتملع  املاح  يننإف   ، ٍلاح ِّلك  ىلعو   . ربتخملا
رطخ يذلا  دیحولا  صخشلا  كنأ  ُترعش  يننكل   ، ًانسح

". صوصخلا اذھب  هملكأ  نأ  يلابب 

. هقنع نيارك  ىول 

ًالمع يئیجم  ناك  دقل   " . غنیب تضھن  روفلا  ىلعو 
كنأ كش  الو   . كانھ َتنأ  َتنك  دقل   ، ٍءيش ِّلك  دعبف   . ًاینانأ

-" رعشت

ُّدوأ يننأ  ُدقتعأ  امك   " . نيارك اھل  لاق  " ، ًانسح "ال، 
". ًاضيأ كعم  مالكلا 

؟" رشيآ روتكدلا  نع  "

نكل  " . هسفن يف  لاخ   ، ًاَّيرط لازي  حرج ال  اذھ  نإ  "ال. "
". هُتفشتكا دق  ُتنك  ام  ءيش  نع 

. ديدج نم  اِھّیسرك  ىلإ  غنیب  تداع 

هنأ ُدقتعأ  ٍرابتخا  ِّلكب  موقأ  ُتنك  يننأ  نیفرعت  ِتنأ  "
ءالؤھ لك  لعجي  يذلا  ببسلا  ىلإ  يندوقي  نأ  نكمي 

". انھ نوضرمي  سانلا 



. ًاباجيإ غنیب  تأموأ 

يل رطخ  نأ  ىلإ  ٍةجیتن  ِّيأ  ىلإ  ًةرم  َلصأل  نكأ  مل  "
نم انھ  نوكتشي  سانلا  نأ  ُتظحال  دقل  نَّیعم : ٌرطاخ 
ناك نیح  يفف   . ضارعألا نم  ًامامت  نیفلتخم  نیعون 

طالتخالاو  ، ديدشلا قرألا  لثم  ًایجولوكیس : اھُضعب 
ناك رخآلا  ضعبلا  نإف   ، نونجلا ىتحو   ، ينھذلا
ٌةَّلشو  ، ةيدارإاللا تاشاعترالاو   ، نایثغلا لثم  ًایجولويزیف :
دوجو ماودلا  ىلع  ُضرتفأ  ُتنكو   . ضارعألا نم  ىرخأ 

. ضارعألا نم  نیعونلا  نيذھ  ءارو  فقي  ٍكَرتشم  ٍلماع 
ًاببس نوكي  نأ  هنكمي  يذلا  لماعلا  اذھ  عون  وھ  ام  نكلو 
لماعلا اذھل  َّدب  ال  هنأ  ُترَّكف  كلذ  دنع  ؟  نیعونلا نم  ٍّلكل 

". ًایبصع ًالماع  نوكي  نأ  نم 

؟" اذامل "

، اذھل  . ًاعم دسجلاو  ركفلا  ىلع  رطیسي  غامدلا  نأل  "
طیطخت رابتخا  ىلإ  ىضرملا  ضعب  عاضخإ  تبلط 
ةعومجم لَّوأ  ىلع  ُتلصح  طقف  مویلاو   . غامدلا ةیئابرھك 
تاضبن يدبي  ضيرم  َّلك  نأ  ُتظحال  دقو   . تاصوحفلا نم 
ٌتاجوم هذھو   . هغامد نع  ةرداصلا  اثیت  ِتاجوم  يف 

دنع ةدوجوم  نوكت  َّالأ  أدبملا  ثیح  نم  اھل  يغبني 
نم طمنلا  اذھ  نأ  وھ  كلذ  لك  نم  برغألاو   . نیغلابلا
كلذ دنع  ضيرم . ِّلك  دنع   ، هسفن وھ   ، ُرَّركتي ناك  تاضبنلا 
هذھ ِطمن  عُّبتتب  تمق   . ٌةنونجم ٌةرطاخ  يل  ترطخ 

؟ تفشتكا اذام  نیفرعت  لھو  هتئزجتو  تاضبنلا 

". روصتأ نأ  عیطتسأ  "ال 

ًافورظم هنم  بحسو   ، هتدضنم يف  ًاروراج  نيارك  حتف 
ةقرو هنم  تبحسو  هتحتف   . غنیب ىلإ  هلوان  مث   ، رمسأ

. رتویبموكلا نع  ًةعوبطم 



". رشيآ هیلع  عقو  يذلا  ُّيمقرلا  زمرلا  وھ  اذھ  نكل  "
". رفاوخلا ِهّثب  نع  ُّكفنت  يذلا ال  زمرلا  هنإ   " . تلاق

". طبضلاب "

مث  . سابتلالاب روعشلا  نم  ٍءيش  يف  غنیب  تَمَّھجت 
كنأ يل  لقت  ال   .. الك  .. هآ : " اھاتقدح تعسَّتا  ةأجف 

" ... ينعت

قباطت اثیت  تاجوم  يف  تاضبنلاف   ، كلذ ينعأ  لب  "
دحأ ناك  يتلا  اھسفن  ةلاسرلا  اھنإ   . ءوضلا تاضبن 

". ءدب يذ  ئداب  اھلسري  رفاوخلا 

مقن ْمل  َِملو  ؟  ًانكمم كلذ  نوكي  نأ  نكمي  فیك  نكل  "
؟" اذھ نم  ءيش  ىلع  عوقولاب  نحن 

انتب دقف   . ةيرظن نآلا  ِكلمأ  يننكل   . دعب ًاقثاو  تسل  "
ِّلك لوط  ىلع  اھلئاسر  ِّثبب  موقت  رفاوخلا  هذھ  نأ  فرعن 

ٍعاعشإلا نمض  اھروصتن  نأ  انل  نكمي  ٍةَجوم 
تاجوملا وأ   ، ويدارلا تاجوملا  وأ  يسیطنغمرھكلا 

تحت تاجوملا  وأ   ، ةیتوصلا قوف  تاجوملا  وأ   ، ةيوركیملا
دَجوأ يذلا  نوكي  نم  ًانئاك  نأ  نآلا  فرعن  اننأ  امك   . ءارمح
دعبأ ٌعقاو  وھ  ام  ایجولونكتلا  نم  كلمي  هنإف   ، َرفاوخلا هذھ 
نأ مزجي  نأ  عیطتسي  يذلا  اذ  نَم   ، نذإ  . نحن هكلمن  امم 
ةینقأ ىلع  ًاضيأ  اھلئاسر  ِّثبب  موقت  ال  رفاوخلا  هذھ 
اھفشكن فیك  فرعن  ال  ىرخأ  ٍتاعاعشإ  ىلع  وأ   ، ىرخأ

؟" نآلا ىتح 

؟" اذام لثم  "

ًاعون نوكت  دق  وأ   ، امبر كراوكلا  ُتاعاعشإ  نوكت  دق  "
تانوزوبلا لثم   ، ةداملل ةرباعلا  تامیسجلا  نم  ًاديدج 

نم لكش  اھنأ  يھ  انھ  ةطقنلاو   . زغیھ اھنع  ملكت  يتلا 



نكمي ال  يتلاو   ، دعب انل  ةفورعملا  ریغ  عاعشإلا  لاكشأ 
عم لخادتلا  اھنأش  نم  يتلاو   ، انتزھجأ ةطساوب   ، اھُفشك

". انتغمدأل ةیئابرھكلا  تاضبنلا 

؟" اھب عیمجلا  ِرُّثأت  مدع  رِّسفت  فیكو  "

املثمف  . ةيواستم تسیل  ةیجولویبلا  انتمظنأ  نأل  "
نوكي كلذك   . ٌلیقث ٌّيمظع  ٌماوق  سانلا  ضعبل  نوكي 
نوكت دق  هنأ  امك   . ةمواقم رثكأ  ٌةیبصع  ٌةزھجأ  مھضعبل 
يف لمعت   ، ةأشنملا هذھ  يف   ، بیكارتو  ، ىنب ةمث  كانھ 

. ياداراف صافقأ  َلمع  اھنم  ٍةلفغ 

؟" ينعت اذام  "

نم ىنبُت  ةقلغم  نكامأ  يھ  ياداراف  صافقأ  نإ  "
. ةیسیطنغمرھكلا لوقحلا  نع  ءایشألا  ضعب  ِلزع  لجأ 
نكل تاجوملا  هذھب  نورثأتم  انھ  انعیمج  نأ  دقتعأ  يننكل 
يف يتاذ  انأ  تلز  ام  يننأ  رعشأ  مل   . ٍةفلتخم ٍتاجردب 

؟" لثامم روعش  ِكجلاخي  ملأ   ... ةریخألا ةدملا 

ال."  " . ٍةظحلل يِوھ  تَركف 

. لیلق تمص  داس 

لاریمدألا ىلإ  تامولعملا  هذھ  ذخأتس  لھ  نذإ  "
. يِوْھ هتلأس  ؟ " ناترابس

". نآلا سیل  "

لمعلا اذھ  تزجنأ  دق  كنأ  ّىلإ  لیخي  ال؟  َملو  "
". تیھتناو

ةھجو يأ  عم  فطاعتلا  ديدش  ةرم  نكي  مل  ناترابس  "
يف لاجعتسالا  ديرأ  ال   . وھ هدقتعي  ام  عم  ىوس   ، ٍرظن



. اھساسأ نم  ةركفلا  ِذبنل  ًارذع  هیطعأ  ال  يك   ، هرابخإ
يعسلا ينعي  اذھو   . لضفأ كلذ  ناك  يلیلد  َّدتشا  املكف 

". ةقیقحلا نم  رخآلا  ءزجلا  داجيإل 

؟" هیلإ ریشت  يذلا  رخآلا  ءزجلا  وھ  ام  "

ءانثأ ًائیش  فشتكا  دق  ناك   ، رشيآ تومي  نأ  َلبق  "
هنأل  ، كلذ ُتفرع  دقو   . يلاعلا طغضلا  ةفرغ  يف  هدوجو 
دقل  . كانھ نم  يفتاھ  ٍلاصتا  ربع  هیلإ  يل  راشأ  دق  ناك 

هبوساح يف  ةدوجوم  فاشتكالا  اذھ  لیصافت  لك  نإ  لاق 
، زاھجلا كاذ  ىلع  لوصحلا  ديرأ  نآلا  يننإو   . لومحملا
ناك هنأل   ، رشيآ هفشتكا  دق  ام  هلالخ  نم  فرعأ  نأو 

هتاظحل يفف   . ام ًائیش  يل  لوقي  يكل  ًاقوش  ّقرحتي 
يھ ًةدحاو  ًةملك  َّىلع  َرِّركي  يكل  ُدھَجي  يقب   ، ةریخألا

(" دْلَج ) Whip ةملك :

؟" دْلَج  " . ديدج نم  يِوْھ  تمَّھجت 

". معن "

؟" اذاملو ؟  فیكو ؟  اذامو ؟  نم دلجن  "

ناك اذإ  اذھ  رتویبموكلا –  كاذ  يف  ٌدوجوم  هُّلك  َّرسلا  "
". بلصلا صرقلا  ذاقنا  نكملا  نم 

ةفرغ ىلع  تمصلا  نم  ىرخأ  ٌةرتف  تقبطأ  مث 
هسفن نيارك  ضھنأ   ، رمألا رخآ  يفو   . نيارك ةحارتسا 
ةحاس ىلإ  هَّجوتن  نأ  كيأر  ام   " . غنیب يِوْھ  ةیحان  لَّوحتو 

؟" وُّسربسإلا ةوھق  نم  ًاناجنف  ذخأنو   ، زمياتلا

". دیكأت لكب   " . يِوْھ ىلإ  ةركفلا  تقار 

"، كتدعاسم ُتعطتسا  امبرل   " . رمملا ىلإ  ًاعم  اجرخ 
. هل تلاق 



؟" فیك "

مولع يف  ةیعماجلا  يتداھش  نم  ءزج  يف 
يف بَّردتأ  فیص  لصف  تیضق  دق  تنك   ، بوساحلا

". تامولعملا عاجرتسال  ةأشنم 

ذاقنإ نیعیطتست  كنأ  نینعتأ   " . اھوحن نيارك  رادتسا 
؟" ةفلاتلا ةبلصلا  صارقألا  نم  تانایبلا 

دَّرجم اھموي  ُتنك  دقف   . يسفنب ةرم  لمعلا  اذھب  مقأ  مل  "
ةّدع ةیلمعلا  هذھ  تبقار  يننكل   . ءيش لك  َدعب   ، ةجِّردتم

". اھنم ديدعلا  يف  ةدعاسملا  ُتمَّدق  امك   ، تارم

ِتلق دق  ِتنك   ، ىضم ٍتقو  ذنم   " . دعصملا مامأ  افقوت 
اھل لاق  " . ربتخملا يف  ٍبيرغ  ٍءيش  ىلع  ِتعقو  ِكنإ 

؟" ءيشلا كلذ  ناك  اذام   " . نيارك

طوطخلا كلت  رَّكذتت  لھ   . لجأ  ، هآ ؟ " ةفسآ "
يتلا طوطخلا  كلت  ؟  اھیلع َكُتعلطأ  يتلا   ، ةیصاصتمالا

؟" يربتخم يف  اھُّثبي  رفاخلا  ناك 

نم ىوس  يتأت  نأ  نكمي  اھنأ ال  ِتلق  يتلا  ُطوطخلا  "
؟" ةدیعب ةمجن 

". حیحص "

دئاعلا ِّرزلا  نيارك  سبكو   ،. الخدف دعصملا  باب  حتفنا 
، اھمالك يِوْھ  تعبات  " . ًانسح  " . عساتلا قباطلا  ىلإ 

ةعومجملا كلت  ةلباقمب  تمق   ، طقف دارطتسالا  عفادب  "
موجنلا ىلإ  دوعت  ٍتانایب  ةدعاق  عم  صاصتمالا  طوطخ  نم 
ُّصتخت صاصتما  ٌةمصب  ٍمجن  ِّلكل   ، ملعت امكف   . ةفورعملا
ًاقباطم ًانيرق  ُتدجو  دقل  ؟  تدجو اذام  يردتأ   . هدحو هب 

". ًامامت



يذلا ریغصلا  رفاخلا  نیب  ةقباطتم  ةنراقم  ِتدجو  "
؟" دعبلا ةديدش  ٍةمجن  نیبو   ، ِكيدل

ةئم رادقمب  انع  دعبي  ٌمجن   " . باجيإلاب يِوْھ  تأموأ 
ةبكوك ىلإ  يمتني  ٌمجن  هنإ   . ًاديدحت ةیئوض  ةنس  نیعبرأو 

".M81 مساب ًاضيأ  ةفورعملا   ، ىربكلا ةجاجدلا 

؟" كانھ نم  ءاج  دق  رفاخلا  كاذ  نأ  نيدقتعتأ  "

سیل  ، ةجاجدلا ةبكوك   " ةمجنلا َكِلتف   . كلذك وھو  "
يزاغ بكوك  وھو   . راَّیس ٌدحاو  بكوك  ىوس  اھيدل 
ِّوجلا نمو  كیتيربكلا  ضمِح  نِم  ٌتاطیحم  هیفو   ، قالمع

". يناثیملا

؟" كلذ يف  أطخ  ال   " . ةریحلاب نيارك  رعش 

ةديرف صاصتمالا  طوطخ  تامصب  نإ   " . اھسأر تَّزھ 
". اھیف أطخلل  لاجم  الو  عباصألا  تامصبك 

نولواحي مھنأ  رخآ –  ءيش  لك  قوف  نيدقتعت –  ِكنإ  "
؟" ًاضيأ مھمودق  ناكم  نع  انمالعإ 

". اذكھ يل  رمألا  ودبي  "

نم ٍبكوكل  نكمي  اذام  ذإ   ، بيرغ ءيش  اذھ   ، ًانسح "
نیجسكأ يف  دجي  نأ  كیتيربكلا  ضماح  نمو  ناثیملا 

؟" هئامو ضرألا  بكوك 

قباط ىلإ  دعصملا  باب  حتفنا  املاحو  " . طبضلاب "
. ةَّیلُّمأت ةرظن  هیطعتل  هوحن  ترادتسا   ، مقاطلا تادادمإ 
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نم ةفیثك  ةقبطب  ةاطغم  نیجسكألا  ةفرغ  ةیضرأ  تناك 
ةطبرألا ىلإ   ، ةغرافلا ءافطإلا  ّداوم  ِ ريراوق  نمف  ضاقنألا :

. ةدحاو ةرمل  لمعتسُت  يتلا  تازافقلا  ىلإ   ، تادامضلاو
ناكملا لوح  ىشمتي  سیلوروك  سناَّریت  طباضلا  ناكو 

. ّرھلا ةّفخو  رذحو  ةَّقدب  ِهّلك 

يف  ، سودناموك الجر   ، ةفرغلا لخدم  دنع  فقو 
ىلإ لوخدلا  ناعنمي   ، نيوادوس نیتيركسع  نیتلذب 
امك  . ٍةدوھشم ٍةميرج  ةحاسك  لَماعُت  تتاب  يتلا  ةمیخلا 
دجو  . ةبقارملا ةفرغ  دنع  ًاسراح  امھل  ٌثلاث  ٌلیمز  فقو 
ةحاب دنع  نریبوو  ىعدي  يذلا  مھَسیئر  سیلوروك 
ملكتي ناكو   ، اھتاذ نیجسكألا  ةفرغ  يلت  يتلا  راظتنالا 
ةفرغلا ىلإ  لوخدلا  ةحتف  تناك   . نیینقتلا دحأ  عم 

لوط ىلع  ًةحضاو  ِقورحلا  ِعِقب  راثآ  تناك  امك   ، ًةحوتفم
تناك يذلا   ، اھنم بيرقلا  فقسلا  ربعو   ، ایلعلا اھتفاح 

. ماخسلا نم  رئاود  هیلع  ودبت 

ِّينقتلا ىلإ  أموأ  سیلوروك  هجو  نریبوو  حمل  امدنع 
رظتنا  . ةبقارملا ةفرغ  ىلإ  سیلوروك  ًاعباتم  هنع  فرصناو 
بابلا قالغإ  نم  نریبوو  ىھتنا  نأ  ىلإ  سیلوروك 

. امھفلخ



لاق ؟ " لوؤسملا اھيأ  كيدل  ريرقت  رخآ  وھ  ام  "
. سیلوروك

ٍةقدب يلضعلا  همسج  نریبوو  طبض  " . يدیس "
اھزواجت ىرج  دق  ةمالسلا  تاراد  نأ  ودبي   " ، ٍةَّدِشو

". ًادمع

؟" ةیلخادلا ءاملا  تاشاَّشر  نع  اذامو  "

". ًاضيأ اھُلیطعت  ىرج  دقل  "

؟" اھئادتبا ةیفیك  نع  ٍرِّوصت  نم  لھ  ؟  رانلا نع  اذامو  "

كاَّبش هاجتا  يف  ةفوقعم  ًاماھبإ  نریبوو  َّزھ  "
َّينفلا دقتعي   . يدیس اي  ءاوھلا  طغض  ةلآ  اھنإ   " . ةبقارملا

". اھب بعالتلا  َّمت  دق  هنأ 

؟" فیك "

يجيردتلا ضیفختلاب  موقي  يذلا  لِّوحملا  نأ  ودبي 
لمعت تتاب  يتلا  طغضلا  ةلآ  نع  هُلصف  َّمت  دق   ، طغضلل

". اھتقاط ىصقأب 

لمع قلطأ  يذلا  رمألا   " . ءطبب هسأرب  سیلوروك  أموأ 
ةقیقدلا يف  تارودلا  ددع 

رجفني هلعج  مث   ، ًالوأ طغاضلا  ةرارح  عفر  يذلاو  "
". يدیس اي  لجأ   . اذكھ لعتشيو 

؟" بعالتلا اذھ  ذیفنت  نكمي  ٍعضوم  ِّيأ  نِمو  "

، يلاعلا طغضلا  ةفرغ  حانج  َفلخ  ٍمعد  ةنازخ  كانھ  "
لامعألا لك   . نییملع نيَربتخم  نیب  ةدوجوم  يھو 

كاذ نم  اھمامتإ  نكمي  بيرختلا  اذھ  مامتإل  ةمزاللا 
". ناكملا



؟" ليوط تقو  ىلإ  كلذ  جاتحي  لھو  "

ًامامت فرعي  صخشلا  ناك  اذإ  ّهنإ  ينّقتلا  لاق  دقل  "
، نیتقیقد ىلإ  ىوس  هنم  رمألا  جاتحي  ال  دقف   ، لعفي اذام 

". ىصقأ ٍّدحك  قئاقد  ثالث  امبر  وأ 

اذام ًامامت  فرعي  لجرلا  ناك  دقل   . سیلوروك أموأ 
ةبقلا رادج  لخاد  شدخي  فیك  لبق  نم  فرع  املثم   ، لعفي
ةیفیك ىلع  ًادیج  ٌبَّردم  ٌقذاح  ٌبِّرخم  هنإ   . ةَّيرزیل ةعطاقب 

. ًابيرقت ءيش  ِّيأ  فسن  وأ  میطحت 

نم عونلا  كاذ  نع  ءيش  َّلك  فرعي  سیلوروك  ناكو 
. بيردتلا

اریماك ُّيأ  كانھ  ناك  لھ   " . نریبوو وحن  رادتسا 
؟" كلت معدلا  ةنازخ  ىلع  ةطَّلسم 

". يدیس اي  "ال 

". ًانسح "

ناكو  . ةبقارملا كاَّبش  نياعیل  سیلوروك  فقوت 
راصو  ، يلاعلا طغضلا  ةفرغ  ىلإ  ًائطأطم  لخد  دق  ينقتلا 
يف سودناموكلا  لاجر  نع  ادعو   . رظنلا لقح  جراخ  كلذب 

. دوھش ةمث  نكي  مل   ، ةمتاقلا بایثلا 

؟ انھ كيدل  وھ  لھ   " . ديدج نم  نریبوو  وحن  رادتسا 
ًاضافخنا رثكأ  توصب  ملكت  هنإف   ، ًاقلغم ناك  بابلا  نأ  عمو 

. لبق يذ  نم 

. ةطیسب ةءاميإ  نریبوو  ىطعأ 

؟" هذخأب موقت  ٌدحأ  كَري  ملأ  "

". يدیس اي  طقف  ءاصخألا  انلاجر  "



". زاتمم "

، اھتحت هدي  ّدمو   ، مُّكحتلا ةحول  برق  نریبوو  ىنحنا 
، دوسألا يعاَّقِفلا  نوليانلا  نم  ًةقیقر  ةظفحم  جرختساو 

. اھل ٍحاتفم  عم   ، سیلوروك ىلإ  اھلوان 

لأس ؟ " يدیس اي  عسوأ  ٍقیقحتب  مایقلاب  انرمأت  لھ  "
يأ ىأر  دق  ءاملعلا  نم  ٌّيأ  ناك  اذإ  ام  ىرحتن  نأ   " . نریبوو

؟" يعیبط ریغ  ءيش 

رومألا ىَّلوتأ  فوس   . لوؤسملا اھيأ   ، كلذل موزل  "ال، ال 
يريراقتب مدقتأسو   . ةلحرملا هذھ  نم  ًءادتبا  يسفنب 

". لاریمدألا ىلإ 

ةيركسع ةیحت  نریبوو  ذَّفن  انھو  " . يدیس اي  ًانسح  "
. ةمراص

، ةیحتلا هیلإ  داعأ  مث   ، ةظحلل سیلوروك  هیلإ  رظن 
. يلاعلا طغضلا  ةفرغ  حانج  رداغو 

نم صاخ  مسق  يف  سیلوروك  نكس  ناكم  ناك 
. نیيركسعلا طابضلل  ةصصخملا  رشع  ةيداحلا  ةقبطلا 
ماق مث   ، ةيانعب هفلخ  بابلا  قلغأو  هِّرقم  ىلإ  لخد 
هتماقإ ةفرغ  تناك   . هتدضنم وحن  كرحتي  نأ  لبق  هلافقإب 

نأ هاوس  صخشل  نكمي  ناك  ثیحو   . ةءاضإلا ةتفاخ  هذھ 
نإف  ، ةءارقلل ًاراونأ  وأ   ، ًةرَّطؤم ًاروصو  ٍتاحول  عضي 
ةینمأ ةبقارم  تاشاش  اھنع  ًالدب  عضو  دق  سیلوروك 

. ةَّيرس ٍداشرتسا  سيراركو 

قوف نریبوو  اھايإ  هاطعأ  يتلا  نوليانلا  ةبیقح  عضو 
. هنم همَّلست  يذلا  حاتفملا  ةطساوب  اھحتف  مث   ، هتدضنم
نم لومحملا  رتویبموكلا  جرخأو   ، ةبیقحلا باَّحس  حتف 
دحأ نم  ةئیس  ةروصب  ًاقورحم  تاب  دق  ناكو   . اھلخاد



. هبناوج

ةحئارب ةئیلم  سیلوروك  ةماقإ  ةفرغ  تراص 
. ةفيِّرحلا ةقورحملا  تاینورتكلإلاو  كیتسالبلا 

لعجو ةفرغلا  وجب  مُّكحتلا  ةحول  ىلإ  سیلوروك  لصو 
سلج مث   . هادم ىصقأ  ىلإ  لغتشي  ءاوھلا  ةیقنت  زاھج 
ىلإ ةیفرطلا  هتطحم  حیتافم  ةحول  َّرجو  هیسرك  يف 
هبوساح ىلإ  ةدئاعلا  رورملا  ةملك  لخدأ   . هنم ةبرقم 

ریثكب ىلوألا  نم  لوطأ  رورم  ةرابع  لخدأ  مث   ، يصخشلا
ةكبشلا نم  ةيرسلا  ةفنصملا  ةقطنملا  ىلإ  لخدي  يكل 
لوخدلا عیطتسي  ال  يتلاو   ، ةأشنملل ةدئاعلا  ةيركسعلا 
يتوصلا هجمانرب  لیمحتب  ماق  مث   . هاوس ٌدحأ  اھیلإ 
هلمعتسي يذلا  عونلا  نم  وھو   ، يئانجلا يتارابختسالا 

ىلع نوسسجتملاو   ، توصلا ةداعتسا  وسدنھم 
، تافلملا نم  ةحئال  رضحأ  مث   . ةیكلسلا سانلا  تاملاكم 
. هديري يذلا  فلملا  ىلإ  لصو  ىتح  تامِّدقملا  صَّحفتو 

يتوصلا جمانربلا  ىلع  فلملا  اذھ  لیمحت  ىرج  نأ  دعبو 
ينایب مسر  اھمكحي  ةدقعم  ةشاش  همامأ  تناب   ، روكذملا
ةطساوب هطاقتلا  ّمت  ٍّيداحأ  ٍتوص  ُّفلم  ةیتوص : ٍةجومل 

. لیئض نوفوركیم 

ٍلوصوم تاعاَّمس  جوز  هینذأ  قوف  سیلوروك  عضو 
يكل يفیطلا  جمانربلا  حّشرم  طبض  مث   ، رتویبموكلاب
ةداعإ رز  ىلع  رقنو   ، جتانلا زَّزعو  ةلیخدلا  ةجضلا  ليزي 

. توصلا ىلإ  عامتسالا 

ناكو  ، نذألا يتعاَّمس  نم  ًاباسنم  نيارك  توص  ءاج 
ةنامأ فعض  مغر  ةتفلم  ةجرد  ىلإ  ًاقئار  توصلا 

. دصرلا نوفوركیم 

انأو  ... ام ًائیش  فشتكا  دق  ناك   ، رشيآ تومي  نأ  لبق  "



لك نإ   . كانھ نم  فتاھلاب  ينربخأ  دق  ناك  هنأل  كلذ  فرعأ 
ينإ  . لاق  ، لومحملا رتویبموكلا  ةركاذ  يف  دوجوم  ءيش 
يكل لومحملا  رتویبموكلا  اذھ  ىلع  لوصحلا  ىلإ  جاتحأ 
قوتي ناك  هنأل   ، هفشتكي نأ  رشيآ  عاطتسا  يذلا  ام  دجأ 

" ... ةياھنلا يف  كانھ   ، ام ًائیش  يل  لوقي  يكل 

توصلا لیجست  ُِلّلحم  هدَّدح  توص  رخآ : ٌتوص  ءاج  مث 
هجو عقتما   . غنیب يِوْھ  ىلإ  دوعي  هنأ  ىلع   ، جمانربلا يف 

. ثيدحلا ىلإ  يغصي  ناك  امدنع  سیلوروك 

يف دوجوم  فاشتكالا  كلذ  ىلإ  َّرسلا  نإ  "
. همالك نيارك  عبات  " ، رتویبموكلا

. عامتسالا ةداعإ  سیلوروك  فقوأ   ، هترأف نم  ٍةرقنبو 
. جمانربلا نم  جرخو  فلملا  لفقأ   ، ةیناث ةرقنب  مث 

يصخشلا بوساحلا  لمحي  وھو  سیلوروك  فقو 
نم ةيواز  ىصقأ  ىلإ  هب  بھذو   ، رشيآ ىلإ  دئاعلا 
ىلع ةبصتنم  ةيدامر  ةنازخ  كانھ  تناك  ثیح   ، ةفرغلا
نم جرخأو   ، اھحتف مث   ، اھكباشم رَّرحو   ، ةنازخلا بناج 

. سیطنغم ةعطق  نع  ةرابع  وھ  ًامخض  ًامسج  اھفوج 

باب لافقإ  مكحأ  دق  هنأ  نم  دكأتلا  داعأ  ةديدج  ةرم 
نع ًادیعب  ءاقبلا  ىلع  ٍصرحبو   ، ٍدُّمعتو  ، ٍءطبب مث   . هتفرغ

قصالت سیطنغملا  ةعطق  لعج   ، صاخلا هبوساح 
. بلصلا هصرق  قوف  اھايإ  ًارِّرمم   ، لومحملا رتویبموكلا 
، قيرحلا دعب  ًاحلاص  يقب  دق  صرقلا  اذھ  ناك  نإو  ىتحف 

تانایبلا طلخي  نأ  هنأش  نم  ناك  ءارجإلا  اذھ  نإف 
زییمتلا ةلیحتسم  اھیف  حبصت  ةجرد  ىلإ  هیلع  ةلَّمحملا 

. مھفلاو

. ًاریطخ ًاینمأ  ًاديدھت  نِالّكشي  غنیب  يِوْھو  نيارك  ناك 



ةوطخلا هذھف   . كلذ يف  لھاستي  نأ  هنكمي  ال  ناسنإلاو 
فیك فرعي  سیلوروك  ناكو   . ةيادبلا ىوس  نوكت  مل 

. ةیلاتلا هتوطخ  نوكتس 
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لفسأ يف  ةعقاولا  ج-1 )  ) ةدَّربملا نيزختلا  ةرجح  تناك 
اھترارح ةجرد  تناكو   . ًائیمق ًاناكم   ، ةأشنملا تاقبط 
اھتیضرأ اَّمأ   . ًامامت تياھنرف  ةجرد 38.5  دنع  ةجمربم 

قوف ةعوضوملا  ةیبشخلا  حاولألا  نم  ةشرف  نم  تفَّلأتف 
هبشأ يھ  يتلا  ةدرابلا  ةخسولا  هایملا  نم  دحاو  ٍشنإ 
تناكو  . بكارملا فوج  يف  عَّمجتت  يتلا  ةنسآلا  هایملاب 

يف ةبآكلا  نم  ًافایطأ  يمرت  ًةبحاش  ًةفیعض  اھیف  ةءاضإلا 
باھرب روعشلا  ىلع  ثعبي  يذلا  ناكملا  اذھ  ِّوج 
ةناتنب قبعت  تناكف  اھیف  ءاوھلا  ةحئار  اَّمأ   . زاجتحالا
ىوس ٍتوص  نم  اھیف  عَمسُیل  ناك  امو   . ةعَّطقملا لاصوألا 

. ٍفعضب ةحشارلا  ءاملا  طاقنل  فیفخلا  توصلا 

ةرجحلا كلت  طسو  يف  ناترابس  لاریمدألا  فقو 
لكشب ةخوسمملا   ، دحاو مقر  ةروَّلبلا  اياقب  يف  قِّدحي 

نم ةدَّعجم  ةَّيورك  ةلتكك  همامأ  حجرأتت  يھ  اھو   . بیھر
ىلع لِمُع  دق  امنأكو   ، صاصرلاو موینمولألا  قئاقر 
ةیندعم ةلسلس  نم  طوسب  تاھجلا  عیمج  نم  اھِدلَج 

مخض بَّالك  ةطساوب  فقسلا  نم  تِقّلُع  مث   ، ةلیقث
يقلتسي ناك  اھبناوج  دحأ  ىلإو   . رظنملا يشحو 

ذنم هب  اھبحس  مت  يذلا  لیقثلا  قرزألا  عَّمشملا  شامقلا 
. لیلق



طباضكف ؟  ةثراكلا هذھ  ىلإ  داق  يذلا  أطخلا  وھ  نيأ 
لضفب ةحجانلا  ةرصتنملا  هتایح  ىنب  دق  ناك   ، يركسع
لشف مأ  وھ  هلشف  ءاوس  لشفلا –  رطخل  هھُّبنت  نسُح 

. ةلاحلا بسحب   ، هُّلغتسي وأ  هادافتي  ناك  ثیح  هِّودع – 
ماد ام   ، هردتبي نأ  وأ   ، لشفلا عقوتي  نأ  ءرملل  فیك  نكل 

ال قلطم  لكشب  ةبيرغلا  دعاوقلا  نم  ةعومجم  عم  لمعي 
؟ هكاردإو همھف  نكمي 

نإف  ، دحاو مقر  ةروَّلبلا  تمطحت  نأ  ذنم  هنأ  حیحص 
يف اتَّرمتسا  دق   ، ةثالث مقر  ةرولبلاو   ، نینثإ مقر  ةرولبلا 
دق اوناك  ةأشنملا  يف  مھنأو  ًاصوصخ   ، فُّقوت نود  لمعلا 

ءاملعلا نم  هقيرفو  رشيآ  حرتقا  يتلا  تاليدعتلا  اولخدأ 
ةمث ناك  اذإو   . لكاشم ُّيأ  كلذ  دعب  مھضرتعت  ملو  اھلاخدإ 

ةعرسب نآلا  ُّمتي  تاب  لمعلا  نأ  يھف   ، ُرَكذت ةظحالم  نم 
رعق ىصقأ  يف  ةعقاولا  ةثلاثلا  ةقبطلاف   . قبس امم  ربكأ 
اھتدام نأل  اھاوس  نم  ىرطأ  اھنأ  تتبثأ  دق  ضرألا  ةرشق 

، ةریبك ةعرسب  اھرفح  نكمي  ةینيرغ  ةدامب  هبشأ  تدب 
ىلإ لوصولل   ، نآلا مھقيرط  يف  اوناك  مھنإف   ، اذكھو
. ةلیلق مايأ  نوضغ  يف  يفوروھوملا ‘ عاطقنالا   ’ ةطقن

هريذحتب ماق  يذلا  ءاملعلا  ریبك   ، رشيآ تاملك  تداع 
نم ُّنرت   ، اھیحالم تومو   ، دحاو مقر  ةروَّلبلا  مُّطحت  لیبُق 

فیقوتب يضقت  يتایصوت  نإ  لاریمدألا : سأر  يف  ٍديدج 
ٍقیقد ٍمھف  ىلإ  انلَّصوت  دق  نوكن  نأ  ىلإ  تایلمعلا  لك 

. ةثراكلا هذھ  ءارو  فقي  يذلا  ببسلل 

. ًاضيأ تاومألا  دادع  يف  نآلا  هتاذ  رشيآ  راص  دقو 

جالزم حتُف  مث   . هئارو نم  تآ  ِندعملل  ٌريرص  َعمُس 
لخاد ىلإ  رفصألا  ءوضلا  نم  ٌطيرش  برسناو  بابلا 
هركي يذلا   - ، سیلوروك طباضلا  لخد   . متعملا ةرجحلا 



ٍروباخ ِعضوب  ماق  نأ  دعب   ، ةرجحلا ىلإ  للبلاو –  دربلا 
. ًابراوم هءاقب  لفكي   ، بابلل

اھيأ ريراقتلا  نم  كيدل  اذام   " . هیلإ ناترابس  رظن 
؟" طباضلا

ةفرغ لخاد  هایملا  شر  زاھج   " . سیلوروك هنم  برتقا 
ءاوھلل طغاضلا  زاھجلا  ناكو   ، ًالَّطعم ناك  نیجسكألا 

امم  ، لُّمحتلا ىلع  هتقاط  قوفي  امب  هلیغشت  يرجي 
ةفرغلا لخاد  قيرحلا  لاعشإ  يفو   ، هراجفنا يف  ببست 

ٌلمع لمعلا  نإ  رمألا : يف  ةھبش  نم  كانھ  سیل   . اھسفن
". حضاو يبيرخت 

. ناترابس لاق   ،" لتق ةميرج  لب  "

". يدیس اي  لوقت  امك  "

هذھ يف   " . ةمَّطحملا ةروَّلبلا  وحن  ناترابس  رادتسا 
ًالدب ًافَدھتسم  ناك  هنیعب  ًاصخش  نأكو  رمألا  ودبي   ، ةرملا

؟" ببسلا ام   . اھلماكب ةأشنملا  نم 

ذإ  ، يدیس اي   ، نآلا ىتح  اذھ  نع  ٌباوج  َّيدل  سیل  "
". ةطاسب ِّلكب   ، ٍةندھ ىلع  انلصح  دق  امبرل 

انلصح لوقت   " . سیلوروك وحن  ناترابس  رظن  ةیناث  ةرم 
؟" طباضلا اھيأ  ٍةندھ  ىلع 

نأل نیظوظحم  انك  دقل  فدھلا  رظن  ةيواز  نم  "
رثكألا انتارَّدقم  ىدحإ  ةرملا  هذھ  فدھتسي  مل  بِّرخملا 

". ةیمھأو ةیجیتارتسا 

ةیجیتارتسا رثكأ  تارَّدقم  نم  انيدل  دجوي  مكو   ، ًانسح "
؟" رشيآ روتكدلا  نم  ةیمھأو 

عضوم تتاب  دق  تناك  عورشملل  رشيآ  ةعفنم  نإ  "



هبشأ ةریخألا  همايأ  يف  لجرلا  تاب  دقل   . لؤاست
ال تاب  ثیح   ، يدیس اي  ةداورط  كلم  تنب   ، اردناساكب

ةیضاقلا ةریخألا  هتاططخمو   . روبثلاو ليولاب  ىوس  ُرِّشبي 
ناك رفحلا  ىلع  ةرباثملا  ّطخ  ِ نع  لمعلا  راطق  جارخإ  ىلإ 

". عورشملا تايونعمل  ًائیسم  ًالمع 

يأ سیلوروكل  ناك  ول  هنأ  ناترابس  رَّكف  " . لعِفلاب "
. اھنیب نم  َّدَعُتل  نكت  مل  هتحارص  نإف   ، ةیصخش بویع 

نوكأ يكلو   . يدیس اي  لاح  لك  يف  ييأر  وھ  اذھ  "
كيأر وھ  اذھ  نوكي  ال  فیك  بَّجعتأ  يننإف   ، كعم ًاحيرص 

". ًاضيأ تنأ 

نم ًالدبو   ، هب َّيفخلا  ضيرعتلا  اذھ  ناترابس  لھاجت 
اذامو  " . دحاو مقر  ةرولبلا  اياقب  وحن  هدیب  راشأ  هنإف   ، كلذ

؟" هذھ نع 

اھتعجارم تَّمت  دق  تالاصتالا  لیجست  ةطرشأ  نإ  "
ِّسجم نم  يتآلا  دوسألا  قودنصلا  تايوتحم  عم   ، ةيانعب
ةفرغ يف  لصح  يذلا  ثداحلا  فالخبو   ، سُّسحتلا
ىلإ ریشت  انھ  ةراشإ  يأ  ًادبأ  كانھ  نكي  مل   ، نیجسكألا
دَّرجم ببسلا  ناك  دقل   . ةعَداخم وأ  ٍبعالت  ِّيأ  ثودح 

". تادعملا يف  حضاو  ينف  ٍلطع 

دُّعجتلا يف  ًالمأتم   ، ةظحلل ًاتماص  ناترابس  يقب 
نم لھ   " . هسفن داعتسا  مث   . ةروَّلبلا ندعمل  شحافلا 

؟" تایلوؤسملا ديدحتل  قیقحتلا  صوصخب  ٍمُّدقت 

دق ناك  هنیعب  ٍصخش  دوجو  ِلزع  نم  انَّكمت  دقل   ، معن "
ةھدر يف   . بيرختلا ثداح  لبق  ًاعم  نیناكملا  يف  دجاوت 
جالعلا ةدحو  لخدم  يفو   ، لكیھلل ةیجراخلا  لابقتسالا 

". يلاعلا طغضلاب 



؟" صخشلا كاذ  وھ  نمو  "

نم ًافورظم  بحس   ، ةملكب سیلوروك  سبني  نأ  نود 
رظنم لاریمدألا  هحتف   . ناترابس ىلإ  هلوانو  هترتس  بیج 

. سیلوروك ىلإ  هداعأ  مث   ، ٍةظحلل هتايوتحم  يف 

. لاق ؟ " غنیب ةروتكدلا  "

ةینیصلا اھتیفلخ  نإ   " . ًاباجيإ هسأرب  سیلوروك  أموأ 
ّنأ يدیس  اي  دقتعت  الأ   ، مث  . ًالیلق ينبيرت  ًامئاد  تناك 
؟" ةیبنجأ ةلود  حلاصل  لمعي  نوكي  نأ  نم  دب  بِّرخملا ال 

ٍصخش ِّيأ  لثم  ٍةقیقد  ٍتايرحتل  تعِضخُأ  اھنكل  "
". رخآ

، ًانایحأ تارغثلا  نیب  نم  ءاطخألا  ضعب  ُبِرستت  دق  "
. برستت نأ  ءاطخألا  هذھل  ديري  ام  صخش  ناك  اذإ  ةصاخ 

". يدیس اي  انأ  هفرعأ  املثم  كلذ  فرعت  تنأو 

؟" حرتقت اذامو  "

يف ِّينمألا  اننجس  يف  اھلاقتعا  يرجي  نأ  حرتقا  "
". قیقد قیقحت  لامكإب  مایقلا  انل  َّمتي  نأ  ىلإ   ، ةأشنملا

نیبجاحب سیلوروك  وحن  ناترابس  رادتسا   ، ٍذئدنع
؟" ًاديدش ًاّروھت  كلذ  ربتعي  الأ   " . نیعفترم

يف نآلا  يھ  اھلماكب  ةأشنملا  ةمالس  نكل  "
". نازیملا

اذام  " . ٍةَّرُم ةریغص  ٍةماستباب  ناترابس  اتفش  تشعترا 
؟" ًةلداع ًةمكاحم  َلانت  نأ  يف  اھقوقح  نع 

تحت  " . شاھدنا يف  ةرظنلا  سیلوروك  هیلإ  داعأ 
َّالأ بجي  رومألا  هذھ  لثم  نإف   ، يدیس اي  ةیلاحلا  فورظلا 



". رابتعا ِّيأ  َّلحم  نوكت 

سیلوروك مَّلكت   ، باوجلا يف  ناترابس  أطبأ  امدنعو 
رشيآ ةملك  ركذتتأ   . رخآ ًائیش  كلانھ  نأ  امك   " . ديدج نم 

". نيارك ِعمس  ىلع  اھرَّرك  يتلا  ةملكلا   ، ةریخألا

" دْلَج ( " whip : ) ةملك اھنإ   " . هسأرب ناترابس  أموأ 

نم " whip : " لوقي نأ  لواحي  نكي  مل  هنأ  ول  اذام  "
"؟ ْغِْنّب يِوْھ  : " لوقي نأ  لواحي  ناك  هنأ  ول  اذام  ؟  ساسألا

. سیلوروك ىلإ  رظني  وھو  ناترابس  انیع  تقَّیضت 

ْيِو  " ةملك هبشت   whip ةملكف  ، يدیس اي  حیحص  اذھ  "
". ًامامت ب، 

ةجاح ال  نكل   . ًانسح  " . هسفن ناترابس  داعتسا  ًاریخأ 
نأ ىلإ  اھتفرغ  يف  اھزاجتحاب  ِفتكا   . نجسلا مادختسال 

". تحضَّتا دق  لئاسملا  نوكت 

نأ دقتعأ  يننأ  الإ   ، كل يمارتحا  لك  عم   ، يدیس اي  "
" ... نوكیس نجسلا 

". طباضلا اھيأ  رماوألا  عاِبّتاب  ءافتكالاب  كیلع  "

عفر  . سیلوروك يفتك  فلخ  ٍةكرح  ُّسح  كانھ  ناك 
ةرجحلا باب  يف  فقي  نيارك  رتیب  ىریل  هراظنأ  ناترابس 

. حوتفملا

فقت ال   " . ًالیلق هتوص  ًاعفار  لاق  " ، نيارك روتكد  اي  "
". ثيدحلا انكراشو  مَّدقت   ، ةیمسارم ةفقو 

نم سیسھ  يف  هسافنأ  ًاشماك   ، سیلوروك رادتسا 
. ةتغابملا

ریصقلا دوسألا  هرعش  ناكو   . مامألا ىلإ  نيارك  مَّدقت 



يبطلا هفطعم  ىلع  اھناولأ  سكعت  ناتنكادلا  هانیعو 
برق نيارك  فقي  ىتم  ذنم  ناترابس  لءاست   . ضیبألا

. رئادلا ثيدحلا  نم  هعمس  دق  ام  رادقم  امو   . بابلا

. هلأس ؟ " روتكد اي  كلجأ  نم  لمعن  نأ  عیطتسن  اذام  "

وحن ناترابس  نم  ناتنكادلا  نيارك  انیع  ترادتسا 
امھتدوع لبق   ، ةروَّلبلا نم  ىَّقبت  دق  ام  ىلإ  مث   ، سیلوروك

نع ثحبأ  ةقیقحلا  يف  تنك   " . لاریمدألا وحن  ديدج  نم 
". سیلوروك طباضلا 

". نآلا هتدجو  دق  كنأ  يل  ودبي  "

نيذلا رصانعلا  كئلوأ   " . سیلوروك وحن  نيارك  رادتسا 
. كیلإ ينولاحأ  دق  نیجسكألا  ةفرغ  ةسارح  ىلع  مھتمقأ 

". رشيآ ىلإ  دئاعلا  لومحملا  بوساحلا  ديرأو 

؟" اذامل  " . سیلوروك مَّھجت 

لیبُق ام  ٍءيش  فاشتكا  ىلإ  لَّصوت  دق  هنأ  دِقتعأ  "
ىنعمب قلعتي  كلذ  لعلو   . لیلقب ثداحلا  لوصح 

". اِھّثبب رفاوخلا  موقت  يتلا  تاراشإلا 

ریبك ٍفلت  ىلإ  ضَّرعت  دق  ناك  رتویبموكلا  اذھ  نإ  "
. سیلوروك هباجأ  " . قيرحلا ببسب 

نيارك هباجأ  " ، ةبرجتلا قحتسي  لاز  ام  رمألا  نكل  "
؟" كلذ ىلع  ينقفاوت  الأ   " . ةعرسب

نم ناك   . مامتھاب ةلداجملا  هذھ  ناترابس  بقار 
رخآلا يف  امھدحأ  ىري  ال  نیلجر  نیب  فقي  هنأ  حضاولا 

. ًاعفان ًائیش 

يذلا  ، ناترابس وحن  هرظن  سیلوروك  عفر  كلذ  دنع 
. ًامامت ةیفخ  نوكت  داكت  ةءاميإ  هیلإ  أموأ 



هنإ  . يعم لاعت   " . سیلوروك طباضلا  لاق  ًانسح ." "
" ةَّلدألا ةنازخ  يف  ظوفحم 

مث  ، هسأرب أموأو   ، ناترابس وحن  نيارك  رظن  " . ًاركش "
. ةرجحلا جراخ  ىلإ  سیلوروك  رثأ  يف  رادتسا 

. ناترابس لاق  " ، نيارك روتكد  اي  "

. ءارولا ىلإ  نيارك  رظن 

". ًاروف هنع  يرابخإب  مق   ، ءيش َّيأ  َتدجو  اذإ  "

". كلذب كُدعأ  "

نم نالجرلا  جرخو   ، ةيركسعلا ةیحتلا  سیلوروك  ىَّدأ 
سراقلا ءاوھلا  يف  كانھ  يقب  ناترابس  نكل   . ةرجحلا

تقول هذھ  هتفقو  ىلع  يقبو   . ناعمإب امھفلخ  رظني  وھو 
. ٍليوط
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يف ِقّقدت  اھربتخم  يف  غنیب  يِوْھ  ىلع  نيارك  رثع 
مث  ، ةرات اھیف  رظنلا  مِعنُتو   ، صاصتمالا طوطخ  ةعوبطم 
ٍتھاب ٍرضخأ  ٍتانایب  قرو  ىلع  ِتاظحالم  نيودتب  موقت 

. سأرلا َّيداَّبُل  ًاملق  كلذ  لجأ  نم  ةلمعتسم   ، ىرخأ ةرات 

. هل تمستباو   ، لخد املاح  هیلإ  ترظن 

ىلع تلصح  دق  كنأ  ودبي   " . هل تلاق  " ، ًانسح هآ  "
". لومحملا رتویبموكلا 

لھ  " . هھجو ِتاریبعت  َتأرق  امدنع  اھُتماستبا  ترُتف 
؟" رتیب اي  ٍبطخ  نِم 

اریماكلا وحن  ىلعألا  ىلإ  رظن   . مامألا ىلإ  نيارك  مّدقت 
ىقبي نأ  ىلع  صرحو   ، فقسلا يف  ةتبثملا  ةینمألا 
ِتبھذ لھ   . ًائیش ِكلأسأ  نأ  ديرأ   " . اھلاجم قاطن  جراخ 

؟" لكیھلل ةیجراخلا  لابقتسالا  ةھدُر  ىلإ  ةرم 

تادادمإلا عم  ضوحلا  هیف  وسري  يذلا  ناكملا  ينعت  "
". ًاقالطإ  " . ةیفان اھسأر  تَّزھ  ؟ " ةديدجلا

؟" رشيآ هیف  تام  يذلا  تقولا  ءانثأ  ِتنك  نيأ  "

صاصتمالا طوطخ  سردأ  تنك   . يربتخم يف  انھ  "
". لبق نم  رمألا  اذھ  نع  كتربخأ  دقل  ؟  ركذتأ  . هذھ



؟" نیجسكألا ةفرغ  نم  ًادبأ  يبرتقت  مل  ِتنأ  نذإ  "

؟" كلاؤسب ينعت  اذام  ؟  اذامل  " . غنیب تمَّھجت  " . الك "

ةرطاخم ذاختا  كشو  ىلع  ناك  دقلف   . نيارك دَّدرت 
ىلع هذخأ  ٍدھعت  َّلك  رسك   ، ریبك لامتحابو   . ةبوسحم

. ناكملا اذھ  ىلإ  لخد  امدنع  ةَّيرسلا  ةاعارمب  هسفن 
بذكلا ىلإ  سیلوروك  وعدي  ًاببس  دجي  ال  ناك  هنأ  حیحص 
ةدعاسمب مایقلا  نأ  امك   . غنیب يِوْھ  طُّروت  صوصخب 

. ٍةنایخ ُمرج  ربتعُي  هنأ  َّدُب  ال  بيرختلاب  هب  ٍهبتشم  ٍصخش 
اھنأ داقتعالا  ىلع  هِعّجشي  ناك  هنطاب  يف   ، ام ًائیش  نكل 

. ةقثلاب ريدج  صخش 

يذلا دیحولا  صخشلا  تناك  دقف   ، كلذ نع  ًالضف 
. رشيآ هفشتكا  دق  ام  ةفرعم  يف  هتدعاسم  عیطتسي 

يعَّدي سیلوروك  نإ   . ًادیج َّىلإ  ِغصأ   " . هیتفش قعل 
". ةبِّرخملا ِتنأ  ِّكنأ 

-" نكلو ؟  انأ  " . غنیب اتقدح  تعستإ 

عانقإب سیلوروك  ماق  دقل   . نآلا َّىلإ  ِغصأ  طقف  "
يفو  . كتفرغ يف  ةيربجلا  ةماقإلا  تحت  ِكعضوب  ناترابس 
ىلإ كذخأل  ةيركسع  ةلش  يتأتس   ، نآلا نم  ةظحل  يأ 

". كتماقإ ةفرغ 

ىلإ برقأ  اھسُّفنت  راص  " . يل ثدحي  نأ  اذھل  نكمي  "ال 
". ًالدع سیل  اذھ   " . ثاھللا

. اریماكلا لاجم  نع  ًادیعب  هنم  برتقت  نأ  اھیلإ  راشأ 
موقأ فوس   ، ماري ام  ىلع  رمألا  نوكیس   ، يئدھإ "

". انھ نم  كجارخإب 

؟" نيأ ىلإ  نكلو  "



كانھ لھ   . يِرّكفت نأ  ِكديرأ   . يئدھإ  .. يئدھإ "
ىلع يلمعت  نأ  هیف  كنكمي   ، رخآ ٍناكم  ِّيأ  وأ   ، ربتخم
نع ًادیعبو   ، ًالوزعم نوكي  ٌناكم  ؟  لومحملا رتویبموكلا 

؟" ةبقارملا تاریماك 

. يِوْھ هِبجُت  مل 

نم جورخلاب  انیلع  نكل   . ِكنوذخأي مھعدأ  نل   ، يھبتنا "
هُتفصو يذلا  كاذ  لثم  ًاناكم  نیفرعتأ  نآلاو   . ناكملا اذھ 

؟" ِكل

قباطلا يف   " . اھسفن ةئدھتل  ًةدھاج   ، باجيإلاب تأموأ 
". ةیقیبطتلا ةيرحبلا  ءايزیفلا  مولع  ُربتخم   . سداسلا

. ًالوأ هب  موقأ  نأ  َّيلع  ام  ءيش  ةمث  نكل   . ًانسح "
هدي َّدم  " . اریماكلا ةبقارم  لاجم  نع  ًادیعب  انھ  ىلإ  يلاعت 

. ةمقعم ةفافل  هنم  بحسو  ضیبألا  هفطعم  بیج  ىلإ 
تحت عملت  تناكو  مقر 12،  لمحت  يتلا  نم  ةرفش  جرخأ 

. يعانصلا ءوضلا 

؟" هذھ َمل   " . يِوْھ تفقوت   ، ةرفشلا تأر  امدنع 

يتلا ةینورتكلإلا  فيرعتلا  ةمصب  لاصئتسا  ديرأ  "
جرخي وھو  كلذ  نيارك  لاق  " . اَّنم ٍّلك  دي  يف  اھعرزب  اوماق 

َّالإو  " . ةلواطلا ىلع  اھیقليو  ةیبطلا  تازیھجتلا  نم  ديزملا 
امنيأ اندوجو  ناكم  فاشتكا  نم  نونكمتیس  مھنإف 

". انبھذ

ةرؤبلا لسغو   . هعارذ نع  ِيّبطلا  هفطعم  َّمُك  طامأ 
ةرفشلا لعج  مث   . ةرِّھطم ةدامب  هدعاس  نم  ةعفترملا 
. هسافنأ ٌسباح  وھ  امنیب   ، ًةظحل هدلج  قوف  موحت 

امیف  ، دلجلا ةرشب  قرتخا  دق  لَّوألا  حرجلا  ناكو 
ةمصبلا ًالعاج  ةینطابلا  هتمَدأ  يناثلا  حرجلا  قرتخا 



ةقبطلا يف  ةروشحم  تناكو   ، نایعلل ةيداب  ةینورتكلإلا 
ناك امنیب  هنع  اھراظنأ  يِوْھ  تلَّوح   . دلجلا تحت  ةَّینھدلا 

ریغصلا يويدارلا  ينورتكلإلا  مسجلا  اذھ  ةلازإب  موقي 
ربتخملا ضرأ  ىلإ  هیقلي  مث   . ٍّيبط ٍطقلم  ةطساوب 

. هیمدق تحت  هقحسيو 

لثم عُّبتتلل  ةضرع  نآلا  نوكأ  نل   " اھل لاق  " ، كانھ "
". رجاھم رئاط 

ًءاطغ هیلع  عضوو   ، هدیمضتو حرجلا  میقعتب  ماق  مث 
ةلس يف  ةرفشلا  ىمرو   ، ةشارفلا لكش  هبشي 

رادتساو هبیج  نم  ىرخأ  ةرفش  بحسو   . تالمھملا
. اھوحن

. اھتدارإ مغر   ، هنع ةیعجارت  ةوطخ  تذختإ 

ًةرِّدخم ًةداَّمك  ِكل  ُترضحأ  دقل   " . اھل لاق  " ، يفاخت "ال 
نع ُمجحُأ  ينلعج  يذلا  دیحولا  ببسلاو   . ِكدلج ريدختل 
دق ةفدصلا  ضحمب  يننأ  وھ  يدي  ىلع  اھلامعتسا 

ةیلدیصلا نم  طقف  ةدحاو  ريدخت  ةداَّمك  يعم  ترضحأ 
". ةتقؤملا

. ّدرتم ةدِ تیقب 

". يب يقثت  نأ  نآلا  ِكیلع   " . اھل لاق  " ، يِوْھ "

تعفرو  ، ديدج نم  تمدقت  مث   ، اھسأرب تأموأو   ، تدھنت
. هوحن هجتت  يھو  اھدنز  نع  اھَّمك 
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تاودألا نم  صَّلختي  وھو  نيارك  اھل  لاق  ؟ " ةزھاج "
". بھذن انیعدو  هیلإ  نیجاتحت  ام  لك  يذخ  نذإ   " . ةیبطلا

تحتفو  ، اھبتكم ىلإ  تشم  مث   ، ةظحل يِوْھ  تدَّدرت 
مث  . كیمس ةَّدع  قودنص  هنم  تجرخأو  هجاردأ  دحأ 

هتلفقأو ةكبشلا  نع  لومحملاو  اھبوساح  تلصف 
. اھطبإ تحت  هتلمحو 

. بوساحلا ىلإ  ًاریشم  نيارك  اھلأس  ؟ " اذھ َمل  "

". ةزھاج ينإ   " اھسأر تعفر  " . ٍرایغ ُعِطق  "

يتلا ةنكمألا  يّبنجت   . نذإ  ، قيرطلا ىلع  ينِیّلد  "
". ةبقارم تاریماك  وأ  نويرحب  دونج  اھیف  دجوي 

تارمملا يف  امھقيرط  نيذختم  ةعشألا  ربتخم  ارداغ 
تفقوت  ، لوألا عطاقتلا  دنعو   . ةثلاثلا ةقبطلل  ةقیضلا 

لجأ نم  نیمیلا  ىلإ  يدؤملا  رمملا  تراتخا  مث  يِوْھ 
ىتح رمملا  يف  امھقيرط  اعبات   . ةبقارملا اریماك  بُّنجت 

. راسیلا وحن  رمملا  جرع  ثیح  هتياھن 

ىلإ امھمامأ  ناك   . فَّقوت مث  ةيوازلا  دنع  نيارك  رادتسا 
ٍباب ةسارح  يف  نافقي  ناَّيرحب  نايدنج  رمملا  يبناج  دحأ 

. رمحأ ٍءالط  يذ  ٍلَفقم 



ويدار زاھج  لمحي  نیيدنجلا  نم  لك  ناك   . ةعرسب رَّكف 
مل ثیحب  ةبیط  تناك  صرفلا  نكل   . همازح ىلإ  ٍتبثم 

شیتفتلا يف  عورشلل  يمومع  ءادن  ُّيأ  نآلا  ىتح  عمسُي 
ةراثإ رثكأ  امھُرمأ  ادبل  نآلا  اعجارت  امھنأ  ولف   . يِوْھ نع 

. ةھبشلل

ىشم مث   . ةَّیلج ریغ  ةعفد  اھاطعأو  يِوْھ  دیب  كسمأ 
ىلع يوتحت  يتلا  ةبیقحلاب  ًاحِّولم   ، مامألا وحن 
هلاخ يذلا  ردقلاب   ، رشيآ ىلإ  دئاعلا  لومحملا  رتویبموكلا 
نم ىأر –   ، ةظحل دعبو   . يلابماللا رھظمب  روھظلل  ًایفاك 

. هرثإ يف  ریسلا  تأدب  دق  يِوْھ  نأ  هنیع –  فرط 

اضَّرعتي مل  نكل  هابقار  نيذللا   ، نیيدنجلا نيارك  زواجت 
. ءيشب هل 

ىلإ الصو  مث  ةلفقملا  باوبألا  نم  ًالیلق  ًاددع  ازواجت 
نيزكرمتم ةيرحبلا  لاجر  نم  ديزملا  ناك   . ٍديدج ٍعطاقت 

. لامشلا ةیحان 

ىلإ يِوْھ  تسمھ  " . كلذ لعفأ  نأ  عیطتسأ  "ال 
. نيارك

". يلعفت نأ  ِكیلع  لب  "

. ریكفتلا لواحت  اھنأ  حضاولا  نم  ناكو   ، ةظحل تفقوت 
نأ اننكميو   ، رمملا اذھ  رعق  يف  ةنایصلل  ٍجرد  ُتیب  كلانھ  "

". هاجتالا اذھ  يف  هنإ   . ةسداسلا ةقبطلا  ىتح  هیقترن 
. نیمیلا وحن  هجَّتملا  رمملا  يف  ریسلا  تأدبو   ، ترادتسا

لیلق ددع  اھیف  سلجي   ، ًایبسن ةئداھ  ايریتفاكلا  تناك 
. ءاضیبلا دئاوملا  ىلإ  ٍةریغص  ٍتاعامج  يف  صاخشألا  نم 

هاجتا يف  ناطیحلا  دحأ  بناج  ىلإ  اھقيرط  يِوْھ  تَّقش 
. محدزملا خبطملا  هاجتا  يف  حتفت  يتلا  ةراَّودلا  باوبألا 



يف  . ةئداھ ايریتفاكلا  تناك  ام  ردقب  ًابخاص  خبطملا  ناك 
لجرلا نكل   ، ةاھطلا ریبك   ، ونير نيارك  ىأر   ، اياوزلا دحأ 
هرظن عفري  ملو   . ماعطلا نم  ةبجو  بكسب  ًاكمھنم  ناك 

. هاریل

نم برقلاب  تَّرمو   ، ریغصلا خبطملا  ربع  يِوْھ  تشم 
. يفلخلا رادجلا  يف  ةیندعم  ةَّوك  تحتف  مث   . ديربتلا نزخم 

ةحتفلا اربع   . ٍّيندعم ٍجاردأ  مَّلس  ةحتفلا  ءارو  ناك 
ةثالثل ٍةعرسب  امھقيرط  اذخَّتا  مث   ، امھءارو اھالفقأو 
نقيأ  . ةسداسلا ةقبطلا  ىلإ  ًادوعص  ىلعألا  وحن  قباوط 
امھقوفف  ، كلذ يف  كش  ال   ، انھ يھتني  جردلا  نأ  نيارك 
ماسقألا نیب  ةلزاعلا  ةقطنملا  يأ   ، زجاحلا عقي  ةرشابم 

. ةفَّنصملا ریغ  ایلعلا  ماسقألا  نیبو  ةفَّنصملا 

يكل يِوْھ  تفقوت   ، جردلا ةرفس  ىلإ  امھلوصو  دنعو 
تَّكسمت  . اھِسفن ِرمأ  نِم  يِّوستو  اھسافنأ  طقتلت 

. ةَّوكلا تحتف  مث   ، ًاقیمع ًاسفن  تذخأو   ، زجاحلاب

، اھءارو غراف  رمم  ةمث  ناكو 

رخآ يف  عقي  ربتخملا  نإ   " . نانئمطا ةدیھنت  اھنع  ردص 
". رمملا اذھ 

، روجھم بتكم  اربع  مث   ، ةنایص ةفرغ  ربع  نيارك  تداق 
مولع : " اھیلع بتُك  ٍةطفاي  هیلع  باب  جراخ  تفقوتو 
نيارك ىرجأ   . ةوقب هتحتفف   ، ةیقیبطتلا ةيرحبلا  ءايزیفلا 
ةیناث ةرم  دَّكأتي  نأ  لجأ  نم  ناكملل  ةرظنب  ًایئاھن  ًاحسم 
ىلإ اھب  قحل  مث   . ةینمأ تاریماك  وأ   ، ءابقر دوجو  مدع  نم 

. ءودھب هءارو  بابلا  قلغأو   ، ِمتعملا ربتخملا 

ةحاسم نع  ةعاقلا  فشكنتل  راونألا  يِوْھ  تلعشأ 
يف ةریبك  ةلواط  كانھ  ناك   . دیج لكشب  ةأَّیھم  ةعساو 



ناكو  . يراخب لَجرمو  بوكسوركیم  اھیلع  ّضُن  دِ  ، طسولا
، اھبناوج دحأ  ىلإ  نوكرم  ربتخملا  يسارك  نم  ٌجوز  ةمث 

ةنازخ ىلإ  دوقي  ِّيفلخلا  رادجلا  يف  ٌحوتفم  ٌباب  كلذكو 
، تاصنم كانھ  ناك   ، ِربتخملا يبناج  ىلإو   . تاَّدعملا
، رایتلل سایق  ُةزھجأو   ، تابذبذلا مسرل  تانیكام  اھیلع 

اھزَّیمتي نأ  نيارك  عطتسي  مل  يتلا  تادعملا  نم  اھاوسو 
ریغ ٍةدام  نم  ٌةعونصم  ٍةریبك  شامق  ةعطق  تناكو   . ًادیج
ناكو  . تاصنملا دحأ  برق  فاطخ  نِم  ىلدتت  ٍةفورعم 
اھلعج امم   ، ةضفلا نولب  هبشأ  ٌنول  كلت  شامقلا  ةعطقل 

. ةيرولفلا ةعشألا  تحت  عمتلت 

اھكرعو ةقَّلعملا  شامقلا  ةعطق  ىلإ  نيارك  ىشم 
. اھلأس ؟ " هذھ ام   " . هیعبصإ نیب 

لاح يف  طقف   ، رانلا ءافطإل  ةصاخ  شامق  ةعطق  اھنإ  "
". اھراسم نع  ةبرجت  تفرحنا 

جراخ ربتخملا  اذھ  يقب  اذاملو   " . هسأرب أموأ 
؟" لامعتسالا

، ةصرفلا هذھ  لالغتسال  طَّطخ  دق  رشيآ  روتكدلا  ناك  "
ضعب ءارجإب  مایقلل   ، ةأشنملا يف  هدوجو  ةصرف 
تاجوم لیلحت  لثم   . ةقیمعلا هایملا  تحت  تارابتخالا 
ةجتانلا تاُّبسرتلاو   ، ةيرعشلا ةیعوألاو   ، يعونلا لقثلا 

ةياھن يفف   . هذھ لثم  ءایشأو   ، ةيرحبلا تارایتلا  نع 
ِّلكل رمعلا  ةصرف  عونلا  اذھ  نم  دراوم  دوجو  ربتعي   ، رمألا

". ملاع

؟" ثدح يذلا  ام  نكلو  "

اذھ جاتحا  دقلف   . ناترابس ةطساوب  اذھ  هُیعس  ِطبحُأ  "
لامعأ لجأ  نم   . ةيرشبلا ىوقلا  نم  ديزملا  ىلإ  ریخألا 



تاحاسملا ضعب  رشيآ  رسخ  امك   . ودبي ام  ىلع   ، رفحلا
تشم " . مھیلع لِّوعي  ناك  ءاملع  ةتسل  يفكت  تناك  يتلا 

، لومحملا اھبوساح  اھیلع  تعضوو   ، ربتخملا ةلواط  ىلإ 
"، انھ رشيآ  بوساح  عضت  نأ  كنكمي   " . اھتَّدع قودنصو 

ملعلا عون  نأل   ، تحمس ول  ةيانع  ىصقأب  هعض   " . تلاق
ةفرغ يف  لمعُي  نأ  ةقیقحلا  يف  بجي  هب  موقنس  يذلا 
تقلع اذإ  وأ   ، رابغ َّيأ  انرثأ  اذإف  ةئملاب : ةئم  ةفیظن  ٍّفص 

نإف  ، تامولعملل ةظفاحلا  ةفوشكملا  سوؤرلاب  خاسوألا 
". ًالؤاضت رثكأ  حبصتس  تانایب  ِّيأ  ةداعتسال  انتصرف 

تكرف  ،. ةلواطلا قوف  ةيانعب  بوساحلا  نيارك  عضو 
عم فُّیكتلل  اھسفن  ّظنت  مِ يھو  ةظحلل  ًاعم  اھيدي  يِوْھ 
جاردأ ةدع  يف  ثحبت  تأدب  مث   . هتیفارغجو ناكملا  فورظ 
ٌةَّیطاطم ٌتازاقف   . تادعملا نم  ةناسرت  عمجب  موقتو 

، طراشمو  ، ةیحارج ةعنقأو   ، ةدحاو ةرمل  لمعتسُت 
ةسدعو  ، ةقیقدلا لامعألا  يف  ةرانإلل  لمعتسي  ٌحابصمو 
ءاوھلا نم  ٌبلُعو   ، ةلواطلا ىلع  عضوي  داَّنِس  اھل  ةِرّبكم 
هتايوتحم ترشنو   ، اھتَّدع قودنص  تحتف  مث   ، طوغضملا

. هیلإ ترظنو  ًارزئم  اھرصخ  ىلع  تَّفل  مث   . ةلواطلا قوف 

. هتلأس ؟ " طبضلاب انھ  ثحبن  َمالع  "

دیعن نأ  انیلع  نإ  ذإ   . نیقیلا هجو  ىلع  يردأ  ُتسل  "
يف رشيآ  اھب  ماق  ةیملع  ةلحر  رخآ  عئاقو  بیترت 

". هفاشتكا

ٍءطبب تَّلح  اھبقاري  نيارك  ناك  امنیبو   . يِوْھ تأموأ 
ناك  . بوطعملا رتویبموكلا  اھنم  تبحسو  ةبیقحلا  باَّحس 

، يكیتسالبلا هفالغو  ِءّيس  لكشب  قرتحا  دق  هنم  بناج 
قورحلا ُراثآ  تناكو   . لاس دق   ، صوصخلا هجو  ىلع 

صاغ نيارك  َبلق  نإف  كلذل   . هحطس يطغت  ناخدلاو 



. هناكم يف 

عانقلا تیبثتب  تماقو   ، اھيدي يف  نيزافُق  يِوْھ  تعضو 
ىلإ هتلوان  مث   ، رخآ ًاعانق  تبحس   . اھھجو قوف  يحارجلا 

تلمعتسا  . لمعلا ىلإ  َّمضني  نأ  هیلإ  تأموأو   ، نيارك
فیظنلا ةلواطلا  هجو  يطعتل   ، طوغضملا ءاوھلا  ةبلع 

ٍغارب َّكفم  تلمعتسا  مث   . ءاوھلا نم  ةديدج  ةخفن  ًالصأ 
َِعبت  . بوساحلل ِّيفلخلا  ءاطغلا  ةلازإل  اھتبلع  يف  ناك 
دُّوزتلا ةدحوو   ، ةَّیساسألا تاراَّدلا  ةحول  ُةلازإ  كلذ 
. ًافوشكم هسفن  بلصلا  صرقلا  تاب  نآلاو   . ةقاطلاب

ناك بلصلا  صرقلاف   " . تلاق " ، ًاریبك انُّظح  نوكي  دق  "
". فلتلا أوسأ  نع  ًادیعب 

هكیكفتب تماقو   ، صاخلا اھبوساح  ىلإ  نآلا  تلقتنا 
دق هیف  نماكلا  يدحتلاو  لمعلا  نأ  ودبيو   . رخآلا وھ 

اھبقاري نيارك  فقو   . ءودھلا باستكا  ىلع  اھادعاس 
لك كیكفت  يف  اھتعاربو   ، اھتعرسو  ، اھدي ةَّفخب  بجعُأف 

. ةیساسألا هتانِّوكم  ىلإ  ٍّبوساح 
رشيآ بوساحل  دئاعلا  بلصلا  َصرقلا  تلوانت  نآلاو 
صاخلا اھبوساح  ىلإ  هتلمح  مث   ، اھيدي نیب  ةيانعب 

مث  . اھزاھج ىلإ  دئاعلا  بلصلا  صرقلا  ناكم  هتعضوو 
، ةقاطلاب هتلصوو   ، زاھجلا بیكرت  ةداعإب  ةعرسب  تماق 

ِتاوصأ ةدع  اھتلت   ، ةیلاع ٍةكتكت  توص  عمُس   . هترادأو
دیفت ةشاشلا  ىلع  أطخ  ٌةلاسر  ترھظ  مث   . ةليوط بیب " "

. عالقإلا ىلع  رتویبمكلا  ةردق  مدعب 

. نيارك اھلأس  ؟ " ةجضلا هذھ  ام  "

ثیح  ، ةدوقفملا تانایبلا  ةداعتسا  ةسسؤم  يف  "
: اھنومسي اوناك   ، اھنع كُتثدح  يتلا  يبيردت  ةرتف  تیضمأ 



يف ًالضف  ينعت  ةداعلا  يف  يھو   ،" توملا ةخرص  "
". لیبقلا اذھ  نم  ًائیش  وأ   ، ةرزاؤملا

؟" كلذك سیلأ   ، ِءّيس أبن  اذھو  "

حتفب نآلا  موقن  نأ  انیلع   . نآلا ىتح  يردأ  تسل  "
". بلصلا صرقلا  ةقاَّوس 

هنم تلازأو  ديدج  نم  هتككفو   ، اھبوساح تأفطأ 
ىلع ةيانعب  هتعضو   . رشيآ زاھجل  دئاعلا  بلصلا  صرقلا 

. ءارولا ىلإ  ًالیلق  عجارتي  نأب  نيارك  ىلإ  تراشأو   ، ةلواطلا
، ةقیقدلا يغاربلا  تاكفم  نم  ًةعومجم  تلمعتسا  مث 
دق اھنأ  نيارك  دجو  يتلا  تاودألا  ضعبو   ، طراشملا نمو 
لكب تعزتنا   . نانسألا بیبط  ةدایع  يف  ٍعفن  تاذ  نوكت 

، اھنم َحابصملا  تبَّرق   . فالغلا نم  َّيولعلا  فصنلا  ٍفطل 
ُّيلخادلا هُجیسن  ناب   . بلصلا صرقلا  ىلع  هرون  تزَّكرو 

نم ٌةعومجم  كانھ  ناكو  حابصملا : جھو  تحت  ًافوشكم 
ةدحاولا ٌةفوصرم  نوللا  ةیبھذلا  ةقیقدلا  تاناوطسألا 
يھانتم ًاعارذ  كلمت  اھنم  ٍةدحاو  ُّلكو   ، ىرخألا قوف  اھنم 

ٍةقیقد َءارضخ  ٍةباغب  ٌطاحم  ُّلكلاو   ، ةباتكلا / ةءارقلل ّصلا  ِرغِ
. ةلماكتملا تارادلا  نم 

ًةصحاف  ، ةِرّبكملا ةسدعلا  ًةلمعتسم  يِوْھ  تنحنا 
يف فلت  ةمث  نأ  ودبي  ال   " . قیقد ٍلكشب  ةقاَّوسلا 

". ةدیج ةلاحب  ودبت  تاناوطسألاو   ": . تلاق " ، سأرلا
ال  . ةلكشملا ىلإ  تيدتھا  دق  يننأ  دقتعأ   " . ًالیلق تتمص 

مكحتلا ةحول  يف  ةقرتحم  قئاقر  كانھ  نوكي  نأ  دب 
" ىلوألا

". ىلَّوألا مُّكحتلا  ةحول  "

؟" هحالصإ ِكنكمي  لھو  "



مكحتلا ةحول  لادبتساب  نآلا  موقأ  فوس   . امبر "
. ةحوللا هذھب  يصخشلا  يبوساح  ىلإ  ةدئاعلا 

؟" كلذ ُلمع  ِكناكمإب  لھو   " . نيارك مَّھجت 

يھ ةأشنملا  هذھ  يف  ةلومحملا  بیساوحلا  ُّلك  "
ًامئاد يرتشت  ةموكحلا  نأ  فرعت  َتنأف   . ّطلا زارِ سفن  نِم 

". ةلمجلاب اھعئاضب 

تلمعتساو  ، ةِرّبكملا ةسدعلا  لالخ  نم  يوھ  تلمع 
ٍةَّیئزج ةلازإ  لجأ  نم  كلذو   ، ِّيرھاوجلا ةنھمل  حلصت  ٍتالآ 
ةقیقحلا يف  اھنإ   " . ةقاَّوسلا ةیلآ  نم  ًادج  ةریغص 

، ةِرّبكملا ةسدعلا  تحت  اھُعفرت  يھو  تلاق  " ، ٌةرھصنم
، ىرخألا ةھجلا  ىلإو   ، ةھجلا هذھ  ىلإ  اھايإ  ةِبّلقم 
يف ُّظحلا  اَنَفلاح  دقل   . ةریغصلا طقالملا  نم  جوز  ةطساوب 

". رھصنت نأ  نود  ًةمیلس  اھتاذ  تاناوطسألا  ءاقب 

صرقلا تحتف  مث   . ًابناج ةفلاتلا  ةعطقلا  تعضو 
مث  ، اھَسفن َةعطقلا  هنم  تلازأو  اھبوساح  يف  بلصلا 

تداعأو  ، رشيآ بوساح  ةقاَّوس  ىلإ  اِھلصوب  تماق 
. هناكم ىلإ  فالغلا 

ةقاَّوسلا دیعت  يھو  تلاق  " ، ةقیقحلا ُةظحل  اھنإ  "
عیمجت تداعأ   . يصخشلا اھبوساح  ىلإ  ةفلاتلا 
تطعأ مث   ، رایتلا ىلإ  هتلصوأو   ، ةعرسب رتویبموكلا 
حاتفم ترادأو   ، بَّلعملا ءاوھلا  نم  ًةفیطل  ًةحفن  َهلخاد 

. ديدج نم  لیغشتلا 

ترھظ  . ةشاشلا ىلإ  ٍقوتب  ًاقِّدحم   ، اھنم نيارك  برتقا 
. أطخ دوجو  ىلإ  ریشت  يتلا  اھتاذ  ةلاسرلا 

. اھل لاق  " ، ةنعلل اي  "

َّمث  " . يِوْھ هتباجأ  " ، تبھذ دق  توملا  ةخرص  نكل  "



... بیب ةيريذحت  تاوصأ  كانھ  نكي  مل  هنأ  َتظحال  لھ 
؟" ةرملا هذھ   ... بیب

؟" اذھ ينعي  اذامو  "

صرقلا ىلإ  فَّرعتي  نأ  عیطتسي  بوساحلا  نإ  ينعي  "
دجي هنأ ال  الإ   ، كلذ يف  ةلكشم  هيدل  سیلو   . نآلا بلصلا 

". تانایبلا نم  ٍلاخ  هنأل  هؤرقي  ًائیش  هیف 

. هِّرِس يف  ًةمیتش  نيارك  لسرأ 

ةجمدُم ٍصارقأ  ةبیقح  َتبحس  " ، ُدعب هتنن  مل  اننكل  "
، عالقإلل لباق  جمدم  صرق  اذھ  " . اھنم ًادحاو  تجرخأو 

ًةرظن ذخأن  انعد   . صیخشتلا لئاسو  نم  ٌةعومجم  هیفو 
". رشيآ زاھج  ىلإ  دئاعلا  بلصلا  صرقلا  ىلإ  ّقدأ 

نم لمعلا  أدبي  هَتلعجو  زاھجلا  يف  صرقلا  تلخدأ 
تراد  . ةَّیح ةشاشلا  تراص  ةرملا  هذھ  يفو   . ديدج
يِوْھ تسلج   . تانوقيأ ةدع  تحتفنا  مث  ًالیلق  ةقاَّوسلا 
نيارك ناكو   . ةعابطلاب تأدبو   ، ربتخملا ةلواط  بناج  ىلإ 

. اھیفتك ءارو  نم  ةشاشلا  بقاري 

ةرأفلا َربِع  اھقيرط  ِّقشت  يِوْھ  تلظ   ، ٍقئاقد ةدعلو 
تاعومجم ترھظ  ًاریخأ   . ذفاونلا نم  ٍةعومجم  لالخ 

تَّرم دقو   ، ةيرشع ّتسلاو   ، ةیئانثلا ماقرألا  نم  ةليوط 
يوھ تعجارت  ًاریخأ   . ديدج نم  تفتخا  مث  ةشاشلا  ىلع 

. اھیسرك يف 

"، لاغتشإلا ىلع  ٌرداقو  ٌمیلس  بلصلا  صرقلا  نإ  "
". رخآ ٍّيدام  ٍبیع  َّيأ  هیف  دجأ  نأ  يننكمي  الو   " . تلاق

؟" هتءارق عیطتسن  َمل ال  نذإ  "

ًاصخش نإ   ، يل ودبي  امبسح  هنأل   " . هیلإ يِوْھ  ترظن 



". هیلع ةبوتكملا  تانایبلا  ِّلك  ِوحمب  ماق  دق  ام 

؟" اھوحمب ماق  نیلوقت  "

، اھرعش تَضَفنو   . اھھجو نع  َّيحارجلا  َعانقلا  تلازأ 
. اھسأرب تأموأو 

نأ ودبي   ، يسیطنغمرھكلا طمنلا  ىلإ  ًادانتسإ  "
". سیطنغملا ىلإ  هضيرعتب  ماق  دق   ، ام ًاصخش 

؟" قيرحلا دعب  كلذب  ماق  لھو  "

". لعفلا اذھ  هزاھجب  لعفي  نل  رشيآ   . كلذ نم  دب  "ال 

سیل  " . لوھذملاك هنأب  نيارك  رعش  ؟ " اذامل نكلو  "
نوربتعي اوناك  عیمجلا  نأل   . لمعلا اذھ  يف  ٌقطنم  كانھ 

"، قيرحلا هرَّمد  دق  زاھجلا  نأ 

لیبس ىلع  كلذ  لمعب  ماق  دق  مھدحأ  نأ  ُدِقتعأ  "
". دیكأتلا ةدايز 

سلجو رخآلا  ربتخملا  َّيسرك  نيارك  بحس   ، ٍءطببو
هنأك رعش  ةأجفو   . ةلواطلا ىلع  هامرو  هعاِنق  عزن   . هیلع

. ٌمِرھ ٌلجر 

اذام ملعن  نأ  عیطتسن  نل  نآلاو   " . لاق  ،" نذإ اذكھ  "
". هفاشتكا ىلإ  رشيآ  لصوت  دق  يذلا 

دق اھینیع  يف  هآر  ام  نكل   . يِوْھ وحن  رظن  مث   ، دَّھنت
ىلع ٍةریغص  ٍةماستباب  هیلإ  رظنت  تناك  دقل   . هشھدأ

اھبسحیس رخآ  تقو  ِّيأ  يف  ناك  ٌةماستبإ   – اھھجو
. ةَّیقش ًةماستبا 

. اھل لاق  ؟ " رمألا ام  "

". ناتلیح وأ  ةلیح  يتبعج  يف  لاز  ام  "



". بلصلا َصرقلا  وحم  ّمت  دقل  ؟  نیثدحتت َّمع  "

تانایبلا نادقف  ةرورضلاب  ينعي  ال  كلذ  َّنكل   ، ٌحیحص "
". ًامامت

". كمھفأ يننإ ال   " . هسأر َّزھ 
نم تانایبلا  وحمب  موقت  امدنع   . اذكھ وھ  َرمألا  َّنإ  "
قوف ٍةباتك  ةیلمعب  موقت  ةقیقحلا  يف  َكنإف   ، ٍبلص ٍصرق 
نم ةفلؤملا  ةیئاوشعلا  ماقرألا  نم  طیلخب  ِتانایبلا  هذھ 

/ ةءارقلا سأر  موقي  امدنع  هنأ  ىرت  كنكل   . داحآلاو رافصألا 
ام طقف  لمعتسي  هنإف   ، ةديدجلا تانایبلا  ةباتكب  ةباتكلا 
يھ هذھ   . تّاتبلا ِعضول  ةيرورضلا  تاراشإلا  نم  يفكي 

تاراشإلا طقف  ةبلصلا : صارقألا  اھب  لمعت  يتلا  ةقيرطلا 
". كلذ نم  رثكأ  ءيش  الو   ، ةيرورضلا

؟" اذھ َِملو  "

ةرواجتملا ال تّاتبلا  نأ  نم  دُّكأتلا  لجأ  نم  كلذ  نوكي  "
ىلإ ةيوق  تسیل  ةراشإلا  نأ  امیف   ، لاح لك  ىلعو   . رثأتت
نم اھیلع  ام  لك  نإف   ، ةناوطسألا عبشتل  يفكت  ةجرد 
ًةرداق حبشلا –  لثم  نوكتس –  ُلبق  نِم  ٍةدوجوم  ٍتانایب 
كلذ يف  ةراشإلل  ةیلامجإلا  ةوقلا  ىلع  ریثأتلا  ىلع 

". عقوملا

. عئاضلا ةرظن  اھیلإ  نيارك  رظن 

ىلإ ًابنج   ، ٍبلص ٍصرق  ىلع  نیعقوم  كيدل  نإ  لقنل  "
". دحاو  " ىلع يناثلاو   ،" رفص  " ىلع يوتحي  لوألا   ، بنج

نیعضوملا نيذھ  قوف  بتكيو   ، ام ٌصخش  يتأي  مث 
" دحاو و"  ، لوألا عضوملا  يف  دحاو " : " نيديدج نیمقر 
" دحاو  " نآلا اندنع  نوكي   ، اذكھو  . يناثلا عضوملا  يف  رخآ 

سأر نأل  ؟  اذام يردتأ  نكلو  نيزكرملا –  نم  ٍّلك  يف 



نم يفاكلا  ىندألا  َّدحلا  لمعتسي  ةباتكلا  / ةءارقلا
يذلا عضوملا  نإف   ،" داحآلا  " هذھ بتكي  يكل  تاراشإلا 

نم ةَّوق  فعضأ  هتراشإ  نوكتس  ُلبق  نِم  رفص "  " هیف ناك 
نم دحاو "  " هیف ناك  يذلا  عضوملا  يف  يتلا  كلت 

". ساسألا

يف كانھ  ًةدوجوم  تناك  يتلا  تانایبلا  نإف  اذكھو  "
لاق " . اھقوف ُّلحت  يتلا  ةديدجلا  تانایبلا  ىلع  ِرّثؤت  لصألا 

. نيارك

". طبضلاب "

تانایبلا ثعبت  نأ  عیطتست  ًةلیسو  نیكلمت  ِتنأو  "
؟" ديدج نم  ةسومطملا 

ةقلطملا ةمیقلا  ذخأت  اھنإ   " . ًاباجيإ يوھ  تأموأ 
ىلع عقاولا  يف  ٌدوجوم  وھ  اَّمم  اھِحرطب  موقتو  ةراشإلل 
ناك امل  ٍةَّیحبش  ٍةروص  عم  انكرتي  اذھو   . بلصلا صرقلا 

". لبق نم  زكرملا  اذھ  يف  ًادوجوم 

. نيارك فقوت  " . كلذ ةیناكمإ  نع  ةركف  َّيدل  نكي  مل  "
، اھقوف ةباتكلا  ِرجت  مل  تانایبلا  َّنإ   . ًةظحل يرظتنا  نكل  "
نأ ِكل  فیك   . سیطنغملاب اھُحسم  ىرج  ّهنإ  ِتلق  دقل 

؟ ةلاحلا هذھ  يف  اھیعجرتست 

، همادختسا ىرج  يذلا  سیطانغملا  عون  ناك  امھم  " 
نع ًةرابع  ناك  امبرو   ، ةَّیلاعفلا ديدش  نكي  مل  هنأ  ودبي 
لعل وأ   . دیلاب بلصلا  صرقلا  قوف  اھريرمت  ىرج  ٍةعطق 
نأ هنابسح  يف  ذخأي  مل  كلذ  لعف  يذلا  صخشلا 

فالغلا نم  ءيشب  عَّتمتت  بلصلا  صرقلا  تاناوطسأ 
زھاني َّيسیطنغملا  حسملا  نإف   ، ٍلاح ِّيأ  يفو   . يقاولا
ةميدقلا ةباتكلا  قوف  ةديدجلا  ةباتكلا  ةیلمع  هریثأت  يف 



ٌةءافك هل  يتزوح  يف  زاھجلاو   . تارم ثالث  وأ  نیترم 
اھقوف ةباتكلا  تدیعأ  يتلا  تانایبلا  ةداعتساب  هل  حمست 

". تارملا كلت  ددع  يفعض  ىدم  ىلإ   ، ديدج نم 

. هسأر َّزھي  نأ  ىوس  نيارك  عطتسي  مل 

ٌةصرف انيدلف   . ًاضيأ ةیفالتإ  ةیلمعلا  هذھ  نكل  "
جاتحن اننأ  ينعي  اذھو   . اھقوف رورملل  طقف  ٍةدحاو  ةلواحمل 

. هیلإ ةداعتسملا  تانایبلا  لقنن  يكل  َرخآ  ٍبلص  ٍصرق  ىلإ 
ُتعزن امدنع  يزاھجل  دئاعلا  بلصلا  فالتإب  انأ  ُتمق  دقو 

نأ عیطتسأ  لھ   " . هیلإ ترظن  " . يلوألا مكحتلا  ةحول  هنم 
ََكبوساح ؟" ریعتسأ 

رتویبموكلا ةزھجأ  بعوتسن  اننأ  ودبي   " نيارك مستبا 
". نآلا ِكیلإ  هراضحإل  بھذأس   ، ًاعبط ٍةعرسب  ةلومحملا 

يِوْھ تحازأ   " . تانایبلا ةداعتسا  ةیلمعب  أدبأ  فوس  "
. اھتاودأ ةبلع  ىلإ  اھدي  تَّدمو   ، ًابناج ةِرّبكملا  ةسدعلا 

. ربتخملا ًارداغم  ٍءودھب  نيارك  رادتسا   " . ًةنمآ انھ  كنإ  "
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لالخ ءودھب  سالاو  هسفن  وعدي  يذلا  لجرلا  جرع 
ىلإ ةدئاعلا  ةیملعلا  ماسقألا  نیب  لصت  يتلا  تارمملا 
ةرملا هذھ  ناك   . ةَّددجملا غنیك  مروتس  طفنلا  ّةصنم 
ةلاسر هِّوتل  ىَّقلت  دقف  داتعملا : نم  عرسأ  ةَّفخب  كَّرحتي 
تلسرُأ ةرَّفشم  ةراشإ  نع  ةرابع  يھ  هتماقإ –  ِّرقم  يف 

نآلا هیلعو   ، تاددرتلا ضفخنم  يكلسال  زاھج  ربع  هیلإ 
قامعألا ةفصاع  يف  يرسلا  لیمعلا  ىلإ  اھررمي  نأ 

. روفلا ىلع 

وحن ًاھجتم  ةیناث  نيرشع  ذنم  رداغ  دق  ُضوحلا  ناك 
تقولا يف  هتياغ  كردي  دق  هنإف   ، عرسأ اذإو   . طیحملا عاق 

. بسانملا

، هءارو بابلا  قلغأو   ، رونلا لعشأو   ، هبتكم ىلإ  لصو 
، هبتكم قوف  ةاقلم  يعاسلا  ةظفحم  تناك   . هلفقأ مث 
يف ةدوجوملا  صالختسالا  ةفرغ  ىلإ  میلستلل  ةزھاج 
لالخ بَّقنو  ةبیقحلا  حتف   . ةصنملا قباوط  لفسأ 
ناونع هیلع  بتك  ًاجمدم  ًاصرق  اھنم  بحس  مث  اھتايوتحم 
ّةیعاعش 001136-001152. ةروص  يلاتلا : وھ   ، دیلا طخب 

. هنع ثدحي  ام  طبضلاب  روص –  يلع  يوتحت  تاَّفلم 

لَّمح مث   . هبوساح زاھج  يف  جمدملا  صرقلا  لخدأ 



، رتویبموكلا نم  صرقلا  لازأ   . ةركاذلا يف  روصلا  ىدحإ 
ىلإ ةریخألا  كلت  داعأو   ، صارقلا ةظفاح  ىلإ  هداعأو 
ينیتور جمانرب  ةعابطب  ماق  كلذ  دعب   . يعاسلا ةظفحم 

، تاتبلا نم  ددع  لقأب  ةلاسر  ةئبخت  هنأش  نم  ریصق 
دقل  . ةیعاعشلا ةروصلا  اھنم  نَّوكتت  يتلا  طاقنلا  لخاد 

ةعابطل قئاقد  سمخ  ىلع  ديزي  ال  ام  هنم  رمألا  جاتحا 
. تاسوریفلا نم  هِّولخ  نم  دكأتللو  يرتویبموك  جمانرب 

ٍءادأب ةَّصتخملا  حیتافملا  دحأ  ىلع  لجرلا  طغض 
ترھظ  . ذّفنُي نأب  ٍریصق  ٍنیتورل  حمس  يذلا  رمألا   ، نَّیعم
بلطي نیتورلا  ناك  ذإ  ةشاشلا  قوف  ماھفتسا  ةمالع 

، ةيانعب ةلاسرلا  ةعابطب  ٍذئدنع  ماق   . تامولعملا لاخدإ 
هعبصأو فقوت  مث   . اھلقنب ًافلَّكم  ناك  يتلا  ةلاسرلا  كلت 
ةلاسرلا عجاري  ناك  امنیب   ، لاخدإلا حاتفم  قوف  موحي 

 : اھتاملك ةغایص  ةقد  صحفل  ةریخألا  ةرملل 
لمعلا فقوتي  مل  اذإ 

ةعاس لالخ 24  ةأشنملا  اورَّمد 

حاتفم ىلع  طغض  هلمع  نع  ىضرلاب  رعش  ذإو 
ٌفقوت ناك  مث  ؛  ةشاشلا  نع  ةلاسرلا  تفتخا   . لاخدإلا
اھيزاوي ام  ىلإ  ةلاسرلا  بلقب  جمانربلا  هلالخ  ماق   ، ریصق
زمرلا ةناطب  يف  اھجمدب  مث   ، ةیمقرلا تایئانثلا  نم 
راشأ ریصق  فيرص  توص   . ةیعاعشلا ةروصلل  يمقرلا 

. حاجنب تَّمت  دق  ةبولطملا  ةیلمعلا  نأ  ىلإ 

. ىضرلا ةماستبإ  سالاو  مستبا 

ًالباق ًاجمدم  ًاصرق  هنم  َّلتساو  جاردألا  دحأ  حتف 
زاھج ىلإ  هرمأ  ًایطعم  ةقاوَّسلا  يف  هلخدأو   ، ةباتكلل



ةروصلا جلاعملا  ِّفلملا  نع  ةخسن  ةعابطب  رتویبموكلا 
رتویبموكلا ناك  امنیبو   . روكذملا صرقلا  ىلع  ةعشألا 

هیِّسرك رھظ  ىلإ  هرھظ  دنسي  ناك   ، رمألا اذھ  ذیفنتب  موقي 
نكت مل   . هصیمق ةیشاحب  هیتراظن  جاجز  فیظنتب  موقيو 

بوساحلا جاتحا  دقف  كلذل   ، مجحلا ةریبك  ةعشألا  ةروص 
صرقلا ىلإ  ةخسنلا  نم  ءاھتنالل  طقف  ةلیلق  قئاقد  ىلإ 

راص نأ  دعب  ةقاوَّسلا  نم  صرقلا  سالاو  جرخأ   . جمدملا
رایتلا عطق  مث   . روكذملا فلملا  نم  ةخسن  ىلع  يوتحي 
ٍّيروف ریمدتب  كلذب  ًاِبّبستم   ، بوساحلا نع  ةعرسب 
ةديدج ةجمدم  ٍصارقأ  ةظفاح  بحس   . هلمع راثآ  عیمجل 

يف  ، صرقلا عضوو   ، ًاحوتفم لازي  ام  ناك  يذلا  جرُّدلا  نم 
، دوسأ ملقب  ِمّلستملا  مسا  اھرھظ  یلع  بتكو   ، اھلخاد

. ديربلا ةبیقح  لخاد  اھعضو  مث 

ىلإ ًارظانو   ، هفتك ىلإ  ةبیقحلا  مازح  ًایقلم  فقو 
. هدي ةعاس 

. دیج ءيش  اذھو   ، ةقیقد رشع  اتنثإ  هيدل  لازي  ال 

ناك امنیب   ، ءاوھلا يف  رِّفصي  جرخو  هتفرغ  باب  حتف 
،" ضوحلا  " نم ءایشألا  ةداعتسا  ةفرغ  وحن  هقيرط  ذخَّتي 

. راظتنالا يف  لازي  ناك ال  يذلا 
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اھدي نم  ةیقلم  ٍرعذ  يف  ةأجف  ةفقاو  غنیب  يِوْھ  تبصتنا 
ىلإ نيارك  لخد  امدنع   ، ربتخملا ةلواط  ىلإ  ٍغارب  َّكفم 

. ةفرغلا

، ةقیقحلا يف  ينتفلجأ  دقل   " . هل تلاق   ! " يھلإ اي  "
". توملا ىتح 

". كلذل فسآ  "

ثدح ؟" يذلا  ام   . ًاریثك َترخأت  دقل  "

ةفرغ يف  لئاسر  عضب  ىلع  َّدرلا  َّيلع  ناك  "
يف هضُّرعت  نع  اھملعُي  نأ  ديري  نيارك  نكي  مل  " . يتماقإ
هرورم لالخ  باوجتسالا  نم  قئاقد  رشع  ىلإ  ةقیقحلا 
دونج نم  نانثإ  هعم  هارجأ  باوجتسا  زجاحلا : ىف 

نیقاوتلا ةيرحبلا 

ةدايزل ًایعاد  َري  مل  هنإ  ذإ   ، اھدوجو ناكم  ةفرعمل 
. ًالصأ ديدشلا  اھِقلق 

ىلإ ًامِّدقتم  اھلأس   " ؟ ِكعم  رومألا  ریست  فیك  "
. ةلواطلا قوف  هبوساح  ًاعضاو   ، مامألا

تدب ةبيرغ  ٍةلتك  ةجلاعم  ىلع  ُّبكنت  ْيِوھ  تناك 
تاودأ نم  ةعومجمب  هبشأ  نیتریبخلا  ریغ  نيارك  ينیعل 



لباوكلا نم  ةباغب  رخآلا  ضعبلا  اھضعب  ٌلوصوم  ربتخملا 
ًالیلق تعجارت   ، هلاؤسل اھنم  ةباجتسا  ىفو   . ةیطيرشلا

. ةلواطلا نع 

". ریخألا رابتخالا  نم  يِّوتل  تیھتنا  دقل  "

". خيراوصلا ملعب  هبشأ  اذھ  يل  ودبي  "

سایقل زاھج   . خيراوصلا ملع  هبشي  داكي  هنإ  لب  "
، يلثامت ٍّيمقر  ٍلِّوحم  ىلإ  ٌلوصوم   ، ةیسیطنغملا

هذھو  . زَّمرملا تقولل  ّطخُم  ٍطِ ىلإ  ناطوبرم  ًاعم  امھالكو 
خاسنتسا ىلع   ، ًائیشف ًائیش   ، ةرداق اھلماكب  ةفیلوتلا 

ىلإ دئاعلا  بلصلا  صرقلا  نع  ةَّوحمملا  ةخسنلا 
". رشيآ روتكدلا  بوساح 

یلع رشیآ  رکشن  نآ  انیلع   " . ًارفاص ًاتوص  نیارک  ردصأ 
ِتنك اذام  ذإ   . ةءافكلا هذھب  هتاربتخمل  هزیھجت  نسح 
یمدلا نم  ةعومجملا  هذھ  دوجو  الول  نیلعفتس 

؟" ءاّمصلا

يقاب اَّمأ   . ٌّيویح زاھج  ةیسیطنغملا  سایق  زاھج  نإ  "
كلذ نكل   ، اھنودب لمعلا  يل  نكمملا  نم  ناك  دقف  ءایشألا 
مث  ، اھبوساح تلوانت   " . ًاليوط ًاتقو  ينم  كلھتسیس  ناك 
ُدقتعأ  . َكبوساح ةركاذ  حسمأ  نأ  نم  يل  دب  ال   " . تفقوت

؟" كلذك سیلأ   ، كيدل عنام  ّهنأ ال 

عیمج نإف   . ِكل ادب  ام  يلعفإ   " . هیفتك نيارك  َّزھ 
". لاح ِّيأ  يف  ةكبشلا  ىلع  ةظوفحم  يتافلم 

نم ةلسلس  ةعابطب  تماقو   ، هبوساح ْيِوھ  تلَّغش 
قرغتسي دق  رمألا  اذھ   " . هحیتافم ةحول  ىلع  رماوألا 

". قئاقد عضب 

. رودي بوساحلا  ناك  امنیب   ، ربتخملا قوف  ٌتمص  مَّیخ 



يف تنك  امنیب  رطاوخلا  ضعب  يل  ترطخ  دقل  "
ًانئاك  " . ًاریخأ نيارك  لاق   " ، ِكیلإ يبوساح  بلجل  يقيرط 

رتویبموك ةركاذ  حسم  يذلا  صخشلا  كلذ  ناك  نم 
دارأ دقف   ، سیطنغملا ىلإ  هضيرعت  قيرط  نع   ، رشيآ
نل ًارس  ىقبیس  رشيآ  هفشتكا  دق  ام  نأ  نم  دكأتلا  ةدايز 

". ًادبأ عويذلا  فرعي 

كلذ نكل   . ًاضيأ يل  ىءارتت  اھسفن  ةركفلا  تناك  "
يذلا وھ  هنأب  ٍصخش  ُّيأ  ملعي  نأ  ديري  نكي  مل  صخشلا 

". بوساحلا ةركاذ  ریمدتب  موقي 

لكب  ، ناك هنإف  الإو   . ًاضيأ يل  ودبي  ام  اذھ   ، طبضلاب "
قيرط نع  رتویبموكلا  اذھ  رمأ  رُّبدت  عیطتسي   ، ةطاسب

". ةقرطملا لامعتسا 

مایقلل هوعدي  يذلا  امو  ؟  صخشلا كلذ  وھ  نم   ، نكل "
؟" كلذب

. نيارك لاق  ؟ " بِّرخملا نيدصقت  "

يھ ام  يردأ  ُتسل  ؟  كلذك سیلأ   ، ًابيرغ رمألا  ودبي  "
تدرأل ةبِّرخملا  يسفن  انأ  تنك  ول  يننكل   . هعفاود

. يِوْھ تفقو   " . يسفنل فاشتكالا  اذھب  ظافتحالا 

. نیارک لاق  " ، سیلوروک یلع  يلاومأب  نھارأ  ينإ  "

؟" داقتعالا اذھ  ىلإ  َكوعدي  يذلا  امو  "

امدنع لجرلا  بذك  دقل   ، هلوق عیطتسأ  يذلا  ردقلاب  "
ةطقن دنع  يجراخلا  رادجلا  ةاذاحم  يف  ِكدوجوب  مزج 
طغضلاب ةجلاعملا  حانج  يف  كلذكو   ، ضوحلا لابقتسا 

ىلع ةیتاذلا  ِكُتریس  يوتحت  لھ   " . ًالیلق دَّدرت  " . يلاعلا
ةداعتسا ةسَّسؤم  يف  ِكجُّردت  ىلإ  ریشي  ٍركِذ  ِّيأ 



؟" ةفلاتلا ةیمقرلا  تانایبلا 

. باجيإلاب اھسأر  يِوْھ  تَّزھ 

دقتعأ ال  ينإو   . ًاضيأ رمألا  اذھ  نع  فرعي  هنإ   ، نذإ "
ةركاذ يف  دوجوم  وھ  اَّمع  ًائیش  فرعي  نأ  ٍدحأل  ديري  هنأ 

". رتویبموكلا اذھ 

هسفنل قلخ  دق  نوكي  ّهنإ  ذإ   ، ًائطخم نوكت  نأ  لمآ  "
رمألا ماقتسا  دقل   " . ْيِوھ تفقو  " . رطخلا ديدش  ًاَّودع 

". انل

لباكلا ةياھن  لیصوتب  تماق  مث   ، هبوساح ءاطغ  تلازأ 
كالسأ ىلع  ةیقبم   ، بلصلا صرقلا  ىلإ  يطيرشلا 

، تاقاوّسلا ةلسلس  لیغشتب  تماق  مث   . ةلوصوم ةقاطلا 
يف تماق  امك   ، ةفیفطلا تاليدعتلا  ضعب  اھیلع  ةلخدم 

يسیطنغملا سایقلا  ةلآ  حیتافم  لیعفتب  هسفن  تقولا 
ةفرغلا ُّوج  ألتما  كلذ  دنعو   . زَّمرملا تقولا  طیطخت  ةلآو 

. ءىطب نارود  توصب 

. نيارك اھلأس  ؟ " ةیلمعلا هذھ  قرغتستس  مك  "

، رشيآ روتكدلا  ّنأ  ودبي  ذإ   . ًاليوط ًاتقو  قرغتست  نل  "
لالخ نم  هلامعأ  مظعمب  موقي  ناك  هنأ  يأ   ، كلثم ناك 

بوساحلا ىلإ  ةلوصوملا   ، ءامجعلا ةیفرطلا  هتطحم 
اذھ نأ  يف  ُّكشأ  يننإو   . ةأشنملل يسیئرلا  ينورتكلإلا 
رثكأ وھ  ام  ىلع  هتركاذ  يف  يوتحي  لومحملا  بوساحلا 

، تنرتنإلا تافلمو   ، يصخشلا ينورتكلإلا  ديربلا  نم 
". زومرلا ِّكف  ىلع  اھب  ماق  يتلا  هثاحبأو 

نم لیلقلا  ىوس  اھیف  ِرجي  مل  قئاقد  رشع  تَّرم 
تانایبلا عاجرتسا  ةیلمع  بقارت  ْيِوھ  تناك   . مالكلا

ةفرغ ءاجرأ  يف  ّعكستي  نيارك  ناك  امنیب   ، ةعئاضلا



ىلإ اھتداعإو  تاودألا  طاقتلاب  هسفن  ًالغاشم  ربتخملا 
رمألا رخآ  یفو   . ربصلا نادقف  يشاحت  ًالواحم   ، اھنكامأ

. ءیطبلا نارودلا  توص  تکس 

تلازأو  ، ةزھجألا ْيِوْھ  تأفطأ  " . ءيش ٌّلك  اذھ  "
لومحملا بوساحلا  ءاطغ  تداعأو   ، َّيطيرشلا لباكلا 

. هوحن ترادتسا  مث   . حیحصلا هناكم  ىلإ  نيارك  ىلإ  دئاعلا 
لصألل ةقباطم  ةخسن  لومحملا  كبوساح  نآلا  راص  دقل  "

؟" زھاج تنأ  لھ   . هریمدت لبق  رشيآ  بوساح  نع 

". هلیغشتب يموق  "

ةشاشلا لوح  امَّوكتف  لیغشتلا  ِّرز  ىلع  تساد 
ةحفص ةشاشلا  اھلالخ  تیقب  ةظحل  تضم   . اھنابقري
ةشاش اھدعب  ترھظ  ریصق  ٌفيرص  ةمث  ناك  مث   . ءادوس

. ةقرشم زاھجلا  لیغشت 

. ءودھب ْيِوْھ  تلاق   " ، ديرن ام  انل  َّمت  دقل  "

ٍةرادإ جمانرب  لیمحتب  ْيِوھ  تماق  امثير  نيارك  رظتنا 
كلذ دعب  تأدب  مث   ، ةجمدملا اھصارقأ  دحأ  نم  تافلملل 

. هقئاثوو رشيآ  تافلم  ىلع  لاوجتلاب 

سیل  " . تلاق  " ، ةمیلس ةلاح  يف  ودبي  ءيش  لك  "
". ةدوقفم تانایب  نم  كلانھ 

؟" كانھ يذلا  اذامو  "

نم لیلقلاو   ، ينورتكلإ ديرب   . ُتضرتفا املثم  "
ةرابضإ كلانھو   . ةيراجلا لئاسملا  لوح  ةیملعلا  تالاقملا 

‘." ةرفیشلا كف  : "’ اھناونع ةریبك 

". اھیلع ةرظن  ِقلنل  "

اھنإ  " . رماوألا نم  ةلسلس  ةعابطب  ْيِوھ  تماق 



اھلعلو  . يل ةفولأملا  ریغ  جماربلا  نم  ددع  ىلع  يوتحت 
نأ امك  . زومرلا ِّكفل  ٌتانیتور  وأ   ، تاغلل ةمجرت  جمارب 

اھدحأ  . ًاضيأ تافلملا  مئاوقل  ةیعرف  تارابضإ  ةثالث  كلانھ 
ثلاثلاو  ،‘ ردصملا : ’ یعدی یناثلا  و  يئادتبا ‘  ’ ىعدي

‘. فدھلا  ’ یعدی

‘!" يئادتبالا  ’ یف دجوي  اذام  َرنل  "

يوتحت اھنإ   " . ةنوقيألا هاجتا  يف  اھترأف  ْيِوھ  تكَّرح 
. يت  . سكأ  . يت  . لَشینيإ : " ىعدي طقف  ٍدحاو  ٍّفلم  ىلع 

رھظف  ، ةرافلا ترقن   " . هحتفب موقأ  ينعد   ،"initial.txt"
: يلاتلا زودنيو  ُّصن  ةشاشلا  ىلع 

ىلع نھارأ   " . تلاق  " ، فلملا اذھ  مجح  ىلإ  رظنلاب  "
لاَّمع اھفشتكا  يتلا  ىلوألا  ةراشإلا  ىلإ  دوعي  هنأ 



يھو  ، ةبذبذلا يلاعلا  يلازلزلا  زيزألا  ىھو   ، ةَّصنملا
يف ناكملا  اذھ  ىلإ  انب  تداق  يتلا  ةراشإلا 

". ىلوألاةجردلا

تحت نم  اھلاسرإ  َّمت  يتلا  ةراشإلا  كلذب  نيدصقت  "
". وھوملا ةقبط 

َّيأ ودیب  ام  ىلع  لذبي  مل  رشيآ  روتكدلاف   . حیحص اذھ  "
". اھزومر ِّكفل  ٍقباس  دٍھج 

موقت يتلا  تاراشإلا  ىلع  همامتھا  ِزّكري  ناك  دقف  "
ىلوألا نم  رصقأ  ةریخألا  تناك  ذإ   . رفاوخلا اھلاسرإب 
ةمئاق يف  ٌةدوجوم  اھنأ  دقتعأ  ينإو   . ًالماعت لھسأو 

‘." ردصملا  ’ اھناونع يتلا  ةیعرفلا  تافلملا 

یلع كنأ  ودبي   " ، ةھرب تتمص   " . كلذ یف  ققدنل  "
رصقأ تافلم  ىھو   ، انھ ًافلم  نیعبرأ  يلاوح  انيدل   . قح

". ریثكب

ةراشإ نیعبرأ  ّاللح  دق  سيرامو  رشيآ  نأ  ينعي  اذھ  "
ةرابضإ نأ  ىلع  يننینھارتأ   . اھترفیش كف  لجأ  نم  طقف 
ةمجرت ىلع  يوتحت  نأو  دب  ال  ىرخألا  ةیعرفلا  تافلملا 
. تدادازا دق  هتسامح  نأ  نيارك  رعش   " ؟ زومرلا هذھ 

يفام صحفن  انعد  نکل   ، ءیش یلع  َكنھارأ  ینإ ال  "
تحتفناف ةشاشلا  ىلع  اھترأف  ْيِوْھ  تکرح   " . اھلخاد
تافلملاب ةمئاق  اھلخادب  ناكو   ، ةديدج تافلم  ةرابضإ 

: يلي امك  يھو  فدھلا .‘  ’ ةیعرفلا ةرابضإلل  ةعباتلا 
trans.txt_1

trans.txt_2

trans.txt _3



trans.txt _4

trans.txt _5

trans.txt _6

trans.txt _7

trans.txt _8

هبشی اھُتوص  راص  دقو   ، ْيِوْھ تلاق  " ، انھ اھنإ  "
. سمھلا

ةمجرت اعاطتسا  دق  اناك  سيرامو  رشيآ  نإ   ، نذإ "
ينملك يذلا  تقولا  يف   ، نیعبرأ لصأ  نم  لئاسر  ينامث 

". اھنم لَّوألا  فلملا  يحتفاو  يِلّجع   . هیف

مث  ، لوألا فلملا  ةنوقيأ  قوف  اھترأفب  ْيِوْھ  تمَّوح 
ٌةديدج ّصن  ٌةَّیِ ٌةذفان  تحتفنا   . ةرأفلا ِّرز  ىلع  تطغض 

: وھ  ، دحاو رطس  ىلع  يوتحت 
x = 1/O

ام أطخ  دوجو  نم  دب  ال   " . نيارك لاق   " ، ةظحل يرظتنا  "
ةمجرتلا  . ةیلصألا ةميدقلا  رشيآ  ةمجرت  يھ  هذھف   . انھ

". ًاقباس اھیلإ  لَّصوت  دق  ناك  يتلا  ةئطاخلا 

يأل َّدب  ال  ذإ   . اھتمجرت أطخأ  دق  ّهنأ  ًاضيأ  دقتعأ  "
لعفن امك  ًادقعم  ًائیش  عرتخي  نأ  عیطتسي  صخش 
ىلع ةمسقلا  ةلاحتسا  ًاضيأ  كردي  نأ  نم  رفاوخلا 

". رفصلا

ِّلكب امھعم  تراس  زومرلا  ِّكف  ةیلمع  نأ  ينربخأ  دقل  "



أطخ يف  اعقو  دق  امھنأ  ادقتعا  رمألا  ةيادب  يفو   . ةسالس
امھتلواحم يف  مايأ  ةدع  اعاضأ  امھنإف  اذھل   . طیسب ام 

امدنعو  . هیف اعقو  دق  يذلا  أطخلا  عضوم  يف  َریكفتلا 
يف ثحبلا  نم  اسئي  دق  اناك  نیجسكألا  ةفرغ  ىلإ  ابھذ 
قلمح " . هتَّیلكب ًاديدج  ًارخآ  ًاقيرط  امھل  اذختاو   ، كلذ

َّدب الو   ، ةميدق ٌتامولعمل  هذھ  نإ   " . ةشاشلا يف  نيارك 
". ام ٍناكم  يف  ىرخأ  تافلم  ةرابضإ  دوجو  نم 

ةراشتسا ىلإ  ْيِوھ  تداع  امنیب   ، ٌزیجو ٌتمص  داس 
ةرابضإلا يھ  هذھف   ، الك  " . تاَّفلملا ةرادإل  دئاعلا  اھجمانرب 

". قیبطتلل ةلباقلا  ةدیحولا 

وحمل ثرتكي  مل  ّهلعلف   ، يلاتلا َّفلملا  يصحفا   ، نذإ "
". ءىطاخلا هنظ 

،"trans.txt _2  " همسا يذلا  فلملا  حتفب  ْيِوھ  تماق 
: يلي امك  وھ  ٍدحاو  ٍرطس  نم  ٌفلؤم  ًاضيأ  هنأ  رھظف 

X = 0o

ریغ ءيش  اذھ   " . نيارك لاق  ؟ " رفص ةَّوق  رفص  "
". رفص ىلع  ةمسقلا  لثم  ًامامت   . لوقعم

خيرات يِّرحت  نیعیطتست  لھ   " . هل تأرط  یرخأ  ٌةرکف 
تافلملا ؟" هذھ  نم  ٍّلك  تقوو 

دعب ىلإ  اھُّلك  اھخيرات  دوعي   " . ةرأفلا ىلع  ٌةلیلق  ٌتارقن 
". سمأ رھظ 

؟" اھلك "

". معن "

اذھ  . ًانسح  ، ةفرغلا يف  لازي  ناك ال  امنیب  كلذ  ثدح  "
". ةديدج تافلملا  هذھ  عیمج  نأ  لقألا  ىلع  انل  دكؤي 



حتف ىلع  رباثت  ْيِوْھ  تناك  امنیب   ، ِتمصلاب نيارك  َذال 
اھنم ٌّلك  ناك  ىرخأ  دعب  ةرمو   . ةیقابلا ةتسلا  تافلملا 

ٌّيقطنم ال  يضایر  رییعت  هیف  دحاو  رطس  ىلع  يوتحي 
: لثم  ، لیحتسمو

a3 + b3 = C3

π = a/b

x = in (0)

C يواسي  ، ةثالث ةوق   b دئاز  ، بعكم  a"
سیل  " . اھسأر زھت  يھو  اذھ  ْيِوْھ  تلاق  ؟ " ةثالث بعكم 
ریبعتلا اذھب  يفت  نأ  نكمي  ماقرأ  ةثالث  ةمث 

". يضايرلا

ءيش هنإ  ؟  رفصلل يعیبطلا  متيراغوللا  نع  اذامو  "
ال ِكنإو   ، يبیغو ٌمھبم  مقر  وھف   π اَّمأ  . لوقعم ریغ 
ىلع مقر  ةمسقب  مایقلا  درجمب  هديدحت  نیعیطتست 

". رخآ

نم ًابیصم  ناك  رشيآ  روتكدلا  نأ  ودبي   ، اذھ عمو  "
". زاغلألا ةمجرت  ينعأو   . ىلوألا ةرملا 

نكل  . باوص ىلع  هنأ  ًاریخأ  دقتعا  هنأ  حوضوب  ودبي  "
هذھ موقت  َمل   . قطنملا قفاوت  ال  تاءارقلا  هذھ  َّلك 

؟ ةلیحتسملا ةیضايرلا  ریباعتلا  نم  ةعومجم  ِّثبب  رفاوخلا 
يھ ةیضايرلا  ریباعتلا  هذھ  نأ  رفاوخلا  هذھ  ربتعت  اذاملو 
لك ىلع  َّثبلا  قحتست  اھنأ  ثیحب   ، ناكمب ةیمھألا  نم 

 -" نأ دقتعأ  يننإ  لب  ؟  ضعب نأ  مث   ... ةفورعم ةبذبذ 

نأ عاطتسا   . هتلمج لمكي  نأ  لبق  ةأجف  نيارك  تمص 
امك  ، جراخلا يف  رمملا  نم  يتأي  ًامھبم  ًاثيدح  عمسي 



. مادقأ َعْقو  عمس 

. نیترغاف نینیعب  هیلإ  ةرظنلا  تَّدر   . ْيِوْھ وحن  رادتسا 

". ةعرسب  . ةنازخلا لخاد   " . ِةفرغلا رعق  وحن  اھیلإ  راشأ 

أفطأ  . اھلخادب تأبتخاو  تادعملا  ةنازخ  ىلإ  تعرھ 
ام رثكأب  اھعبت  مث  هفك  نم  ةعيرس  ةبرضب  راونألا  نيارك 

ةریخألا ةظحللا  يفو   . ءودھو ةعرس  نم  هعیطتسي 
عزتناو  ، ديدج نم  ةفرغلا  ىلإ  ةنازخلا  نع  عجارتو  فقوت 
تناك يذلا  فاطخلا  نم  قيرحلل  ّداضملا  ِ شامقلا  ةعطق 

. هیلع ةقَّلعم 

. ًابارتقا رثكأ  ودبي  تاوطخلا  ِعقو  توص  راص 

، رتویبموكلا ةزھجأ  قوف  شامقلا  ةعطق  نيارك  رشن 
مث  . اھیلإ لیبس  نم  هل  ناك  يتلا  ةقَّدلاب   ، تادعملا ةیقبو 
نم امھیلع  اھقلغأو  ةنازخلا  لخاد  ىلإ  ديدج  نم  عرسأ 

. حتفُي ربتخملا  باب  عمس   ، ةظحل دعبو   . لخادلا

اذإف  ، ةنازخلا باب  يف  ةیكبش  ٍةذفان  لخاد  نم  قَّدح 
، ربتخملا ةفرغ  باب  دنع  نافقي  نیيرحب  نیيدنج  ىري  هب 

ءوضلا ةَّیفلخ  ىلع  امھيدسجل  ةَّیفافكلا  طوطخلا  ودبتو 
. يجراخلا رمملا  نم  يتآلا 

عجارت  . يئابرھكلا حابصملا  نیيدنجلا  دحأ  لعشأ 
َّسحي نأ  هعسوب  ناكو   . ملظملا ةنازخلا  رعق  ىلإ  نيارك 
. هتبقر ىلع   ، ةعيرسلا اھسافنأو  ئفادلا  ْيِوْھ  دسج 

ديدج نم  كرحتت  يھو  مادقألا  ِعقو  ُتاوصأ  تعمُس 
ٍءطببو  . تمصلا ضعب  كلذ  عبت  مث   . ةفرغلا لخاد  يف 

راص ىتح  مامألا  وحن  ديدج  نم  نيارك  ىنحنا  ًادج  ديدش 
ىأر  . ةذفانلا ةكبش  نم  رظنلا  سالتخا  ىلع  ًارداق 
ةفرغلا ملاعم  ناَّنیبتي   ، ربتخملا ةلواط  ءازإ  نافقي  نايدنجلا 



. ءودھب

، امھدحأ لاق   " ، ةفرغلا هذھ  يف  دحأ  ةمث  نأ  ودبي  "ال 
ديرأ  " . رخآلا لاق   " ، ةظحل " " . رخآلا ربتخملا  ىلإ  انب  ّایھ  "
مَّدقت  ، ٍرذحو ٍدُّمعتبو  " . ًالَّوأ ٍدحاو  ٍءيش  نم  دكأتأ  نأ 

. ةنازخلا وحن  لجرلا 
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دقف ْيَوْھ  اَّمأ   . ةنازخلا ةمتع  قمع  ىلإ  نيارك  عجارت 
كسمأو لفسألا  ىلإ  هدي  دم   . هفلخ اھسافنأ  تسبح 

. تابثب اھرصتعا  مث   ، اھدیب

ىلإ للستت  تناك  ةعیفرلا  ءوضلا  طویخ  تحبصأ 
دسجلا ءارو  ةبوجحم  ةكبشلا  لالخ  نم  ةنازخلا  لخاد 

َعْقو نيارك  عمس   . ةنازخلا كلت  بوص  مَّدقتي  يذلا 
. ًامامت ةنازخلا  باب  مامأ  فقوتت  يھو  تاوطخلا 

مث ٌلیلق  ٌسُّملت  كانھ  ناك   . ويدار توص  عقرف   ، ةأجف
ٌتوص ءاج  " ، اَّسوبراب  " . زاھجلا رارزأ  دحأ  ىلع  طغض 

. اھتاذ ةنازخلا  لخاد  نم  ردصي  هنأ  ول  امك   ، برقلا ديدش 
اي  ، لجأ  ، لجأ : " مث  . ةءوزجم ىرخأ  ٌةعقرق  تعمُس  مث 

". يِدّیس

. اَّسوب راب  لاق   " ، ًاروف بھذنل  "

. يرحبلا يدنجلا  هلیمز  هلأس  ؟ " بطخلا ام  "

". بيرغ ٌثدح  ةمث   . سیلوروك هنإ  "

؟" نيأ "

". ةعرسب يعم  َلاعت   . تايافنلا صالختسا  ناكم  يف  "
عمُس مث   . ةنازخلا طیحم  نع  تاوطخلا  ٍعجارت  توص  عمُس 



. ديدج نم  تمصلا  مَّیخ  مث   ، ةفرغلا باب  قالغإ  توص 

كلذل  . ًامامت هسافنأ  سبتحا  دق  ناك  هنأ  نيارك  نقيأ 
جرفأ مث   . ليوط ٍدعترم  ثٍاھُل  يف  هیتئر  نم  ءاوھلا  قلطأ 

. اھوحن هھجو  رادأو  ْيِوْھ  دي  نع 

يف ناعمتلت  اھانیع  تناكو   ، هیلإ ةرظنلا  ْيِوْھ  تَّدر 
. مالظلا ةمتع 

، ٍءطببو  . مالكلا الدابتي  نأ  نود  نم  ٌسمخ  قئاقد  تَّرم 
اھلَّدعم ىلإ  دوعت  تأدب  هبلق  تابرض  نأ  نيارك  رعش 
يکل هعفد  ةنازخلا و  باب  ىلع  هدي  ىقلأ  ًاریخأ   . يعیبطلا

، مالھلاك ناتوخر  نالازت  ال  هامدق  تناكو   . ءودھب حتفني 
. ديدج نم  ةفرغلا  حیباصم  لعشأو  ةنازخلا  نم  جرخ  هنكل 

تالآلا قوف  نم  شامقلا  ةعطق  ْيِوْھ  َتبحس 
اذامو  " . ةَّیلآو ةئیطب  اھتاكرح  تناكو  تارتویبموكلاو 

. تلأس ؟ " نآلا لعفن  اناسع 

نم لمعلا  ىلإ  ةینھذلا  هتاكلم  دیعي  يك  نيارك  َدِھج 
". هب موقن  انك  ام  عباتن  نأ  انیلع   " . ديدج

ىلع رورملا  اندفنتسا  دقل  ؟  نيأ ىلإ  هعباتن  نكلو  "
الإ يوتحت  ال  اھنأ  اندجو  دقو   . ةرفیشلا ِّكف  تافلم  عیمج 

". ةلیحتسملا ةیضايرلا  ریباعتلا  نم  ٍةنفح  ىلع 

initial.txt'؟  ' همسا يذلا  رخآلا  فلملا  كاذ  نع  اذام  "
ةلاسرلاب قلعتي  يذلا  وھو   ، تافلملا هذھ  لوطأ  ينعأ 

لھ  ، وھوملا ةقبط  تحت  نم  اھلاسرإ  َّمت  يتلا  ىلوألا 
ةركاذ ىلع  اھل  ةمجرت  دوجو  مدع  نم  ةدیكأ  ِتنأ 

؟" بوساحلا

، تنأ َتلق  املثمو   ، ةدكأتم معن   " . اھسأر يوھ  تَّزھ 
ةریصقلا لئاسرلا  ىلع  ًازیكرت  رثكأ  رشيآ  روتكدلا  ناك 



". اِھّثبب موقت  رفاوخلا  تناك  يتلا 

هاسع اذام   " . بوساحلا وحن  رادتسا  مث  نیارک  فقوت 
بطاخي نم  ةجھل  يف  اذھ  لاق  ؟ " فشتكا دق  نوکی  نأ 

امدنع ةراثإلا  طرف  نم  هبایث  نم  جرخي  داك  دقل   . هسفن
نوكي نأ  نم  َّدب  الو   . نیجسكألا ةفرغ  نم  فتاھلاب  ينمَّلك 

". ام ءيش  كانھ 

ةداعإ نیعیطتست  لھ   " . ْيِوھ  " وحن ديدج  نم  رادتسا 
؟" ةریخألا هتاوطخ  ّعبتت 

؟" فیك  " . اھھجو مَّھجت 

تافلمل دئاعلا  تقولاو  خيراتلا  تالالد  يصحفا  "
يف لعفي  ناك  اذام  يفشكت  نأ  يلواح   . رتویبموكلا

". يل ةیفتاھلا  هتملاكم  تقبس  يتلا  قئاقدلا 

، تافلملا عیمجب  ةمئاق  ىلع  لصحأ  ينعد   ، ًاعبط "
ىلع ْيِوْھ  تَّبكنا  " . تاقوألاو خيراوتلا  بسحب  ةبترم 
يف لقَّنتت  تراص  امدنعو   . ٍثحب ةذفان  تَحتفو   ، بوساحلا
ٍرمأ ةعابطب  تماق   ، نآلا ٍلیلقب  ربكأ  ٍةعرسب  بوساحلا 

. رتویبموكلا ىلإ 

رشيآ اھیلع  لمعي  ناك  يتلا  تافلملا  مظعم  نإ  "
ىلإ تراشأ  " ،‘ ةرفیشلا ِّكف   ’ ةرابضإ يف  ةدوجوم 

، ةریخألا ةقیقد  ةرشع  سمخلا  ةدم  يف  نكل   " . ةشاشلا
لَّوجتي ناك  رشيآ  روتكدلا  نأ  ودبيو   ، لمعي بوساحلا  ناك 

". تنرتنإلا ةكبش  يف 

ًاقح ؟" "

ةنوقيأ حتفب  موقأ  فوس   " . ًاباجيإ اھسأرب  ْيِوْھ  تأموأ 
يتلا عقاوملاب  ًةحئال  اھنم  ُجرختسأو   ، تنرتنإلا حُّفصت 
ةلیلق ٍتاسَمالم  توص  عمُس  مث  " . ًاقباس اھُحتف  ىرج 



فوس  . ٍةریِحب هتیحل  نيارك  شرھ   . حیتافملا ةحول  رارزأل 
، ًایكلسال تنرتنإلا  ةكبش  ىلإ  لوخدلا  ىلع  نيرداق  نوكن 

ةفرغ ىلإ  امھلوخد  لیبق  سيرامل  رشيآ  هلاق  ام  اذھ 
دق انوكي  نأ  ًاعطق  امھل  نكمملا  نم  ناك  دقلف   . نیجسكألا

؟ اذامل نكل   . تنرتنإلا ىلإ  الخد 

تلاق " ، اھترايزب اماق  يتلا  عقاوملاب  ٌةحئال  انھ  اھ  "
ًالاجم نيارك  ىلإ  حسفت  يك  ًالیلق  تعجارت  انھ   . ْيِوْھ

. رظنلاو مدقتلل 

ىلع يوتحت  ةحئاللا  تناك   . ةشاشلا وحن  ىنحنا 
كلانھ  " . ةتحب ةیموكح  ءامسأ  وذ  اھمظعمو  عقاوم  ةعضب 

"، ةئیبلا ةيامح  ةلاكو  ىلإ  ةدئاعلا  ةلیلقلا  عقاوملا  ضعب 
ةقاطلا ىلع  فارشإلا  ةیضوفم  مث   " . ًامتمتم لاق 

". ّولیتوكوأ لبج  عورشم  مث   ، ةيوونلا

نإ  " . ْيِوْھ تلاق   " ، خيراوتلا بسحب  ٌةّبترم  ةحئاللا  "
يف رھظت  يتلا  كلت  يھ  اھترايزب  ماق  يتلا  عقاوملا  رخآ 

". ةحئاللا لفسأ 

؛ ةقاطلا ةرازو   " . ةحئاللا رصانع  ةیقب  نيارك  صَّحفت 
". يھ هذھ   . تايافنلا لزعل  يھیجوتلا  عورشملا 

. ةأجف رمألا  هل  ىلجنا  مث   . ةشاشلا وحن  قَّدح 

يف مھفلا  ىرس  دقو   . ءادعصلا سَّفنت  " ، يھلإ اي  "
. هنایك

. ْيِوْھ هتلأس   " ؟ رمألا ام  "

ذَفنملا وھ  نيا   " . اھھاجتا يف  ِهّیسرك  تالجع  عفد 
لخدأ نأ  بجي  ؟  ةفرغلا هذھ  يف  بوساحلا  ةكبش  ىلإ 

". تنرتنإلا ةكبش  ىلإ 



ًالباك اھتاودأ  ةبلع  نم  تلوانت   ، ةملكب سبنت  نأ  نودو 
ىلإ رتویبموكلا  لیصوتب  تماقو   ، ةسماخلا ةئفلا  نم 
اھرودب ةلوصوملا   ، ةأشنملا يف  بوساحلا  ةكبش 

رخآ ىلإ  ةرأفلاب  هقيرط  نيارك  َّقش   . ةماعلا ةكبشلاب 
. ةرأفلا رقن  مث   ، ةشاشلا ىلع  ةحئاللا  هل  هترھظأ  ٍلخدم 
، ًایمسر  ، َّصن ًایِ ًاِعقوم  ًةضراع   ، ةديدج ٍلاوجت  ةذفان  تحتُف 
. ةقاطلا ةرازول  يمسرلا  متخلا  هتحفص  ولعي  ناكو   . ًافَثكم

: ةضيرع فرحأب   ، يلاتلا ناونعلا  اھجِّوتي  ناك  امك 

.(Wipp  ) تايافنلا لزعل  يھیجوتلا  عورشملا 

وكیسكموین  ، دابسلراك

. ءودھلا ديدش  ٍتوص  يف  ْيِوْھ  تلاق   " ، ّبْيو " 

" ّبيِوھ  " ةملك ِنعي  مل  وھو   . رشيآ هانع  ام  اذھ  "

؟" كلذ ينعي  اذام  نكلو  " 

نطاب يف  ٌةروفحم   ، فوھكلا نم  ًةلسلس  ينعي  هنإ  "
ءارحص تحت  ٍعقاو   ، ٍمخض ٍّيحلم  ٍّيجولویج  ٍنيوكت 
عدوتسم نع  ةرابع  وھو   . وكیسكموین يف  نوھاوھیش 

مدق نیيالم  ةتس  هتحاسم  غلبت  ضرألا  تحت  نيزخت 
ةینطو ٍةأشنم  لوأ  نوكیسو   . دعبلا ديدش  ٌعقوم  هنإ   . عبرم

". موینارویلا نع  ةقتشملا  تايافنلا  رمطل 

؟" موینارویلا تاَّقتشم  تايافن  "

ةیعاعشإ تاجتنم  ىلع  ىوتحت   . ةيوون تايافن  اھنإ  "
حُّلستلا قابسو  ةدرابلا  برحلا  تافَّلخم  نم  ةيوناث 

نم ةدرخلا  عاونأ  ىتش  ىلع  يوتحت  اھنأ  امك   . يوونلا
، يوونلا حالسلا  دض  ةیئاقولا  سبالملاو   ، تاودألا

تقولا يفف   . ةميدقلا ةیئاضفلا  تابكرملا  تايراطبو 
. دالبلا ءاجرأ  عیمج  يف  ةنَّزخم  داوملا  هذھ  نإ   ، رضاحلا



اھنيزختو اھعیمجت  َّمتي  نأب  يضقت  ةديدجلا  ةطخلا  نكل 
تحت ٍقیمع  ٍعقوم  يف  عقي  ٍّيزكرم  ٍدحاو  ٍنزخم  يف 
عقوملا وھف   ، ولُّلیتوكوأ لبج  اَّمأ   " . اھیلإ رظن  " . ءارحصلا

وھو  . اینروفیلاك يقرش  يبونج  يف  ةيامحلا  ديدشلا 
يوونلا دوقولل  يجولویج  عدوتسم  نع  ةرابع 

". اھنع ینغتسملا   ، لماشلا رامدلا  ةحلسألو   ، دَفنتسملا

يف ُتكراش  دق  ُتنك   " . ةشاشلا وحن  رادتساو  داع 
ةحلسألاو ةيوونلا  تايافنلا  رطاخم  لوح  رمتؤم 

، اھلثم ٍةتیمم  ٍةَّماس  ّداوم  ٍ رمط  ّنإ   . اھنع ىنغتسملا 
كلت تناك  كلذ  لجأ  نمو   . ًادج ةمخض  ةلكشم  ّببسي 
يھ ام  نكلو   . ولُّلیتوكوأ لبجب  ةھیبشلا  تاعدوتسملا 
ناك نيأ  ىلإو  "؟  قامعألا ةفصاع   " عورشمب كلذ  ةقالع 

؟" لصي نأ  رشيآ  ديري 

. ٌریصق ٌتمص  داس 

امدنع ينَعأ   " . ْيِوْھ هَتلأس  ؟ " رخآ  ، ام ًائیش  لاق  لھ  "
". فتاھلا ىلع  كَمَّلك 

نم هنإ  لاق  دقل   " . ةظحل هتركاذ  نيارك  َّثحتسا 
مث  ... موقن َّالأ   ، انل ةقلطملا  ةرورضلا  نم  لب   ، انیلع بجاولا 

؟" ّفقوت

؟" رفحلا ةعباتمب  ؟  اذامب موقن  َّالأ  "

يف لبق  نِم  ّركفأ  مل  يننأل   ، كلذ نم  ًاقثاو  ُتسل  "
"، رمألا اذھ 

امدنعو  . ةأجف نيارك  نھذ  يف  هُّلك  رمألا  قرشأ  مث 
فوخلاو رصنلاب  روعشلا  نم  ٍطیلخب  رعش   ، همھف ام  مھف 

. هنایك حاتجيو  هقرغتسي 

. ًةقیمع ًةدیھنت  دَّھنت   " ، يھلإ اي  "ال، 



؟" رمألا ام  "

لھ  " ؟ تايافنلا لزعل  ُّيھیجوتلا  عورشملا  وھ  لھ  "
". هقوف نآلا  سلجن  ام  وھ  ؟  وُّللیتوكوأ لبج  وھ 

 -" ينعت كنإ  يل  لقت  ال   " . ًابحاش ْيِوْھ  ُنول  لاحتسا 

لاوط ضرتفن  انك  دقل  طبضلاب . هینعأ  ام  وھ  اذھ  لب  "
ًاعون نفد  تاقولخملا  نم  ًایئاعر  ًاميرك  ًاسنج  نأ  تقولا 
يكل ضرألا  نطاب  قامعأ  يف  ةعئارلا  ایجولونكتلا  نم 
امدنع يأ   ، هفاشتكاب ام  ًاموي  يرشبلا  سنجلا  موقي 
انلھؤت ةیفاك  ةجرد  ىلإ  نیمدقتم  رشبلا  نحن  حبصن 
ةقیقحلاف  . ًاقلطم كلذك  نكي  مل  رمألا  نكل   . كلذب مایقلل 
ةحلسألل ةربقمك  تلِمعُتسا  دق  تناك  ضرألا  نأ  يھ 

قوف ٌةَّماسو  ٌةریطخ  ٌتايافن  ىھو  ةَّماسلا . تايافنلاو 
ةبسنل ًاعِبت  اھِرطخ  ُةبسن  دوعت  لب   ، رُّوصتلا ىوتسم 

". ةجاجدلا بكوك  ةعومجم  نم  ِِكئاقدصأ  مُّدقت 

؟" كل هلوقي  نأ  رشيآ  لواحي  ناك  ام  اذھأ  "

. ىرخأ ةباجإ  ةمث  سیلو   . كلذك رمألا  نوكي  نأ  بجي  "
يذلا ءيشلا   ، وھوملا ةقبط  تحت  فَّلغملا  ءيشلا  كلذ 
ةظحللا هذھ  يف  هھاجتا  يف  َرفحلا  ناترابس  عباتي 

". كش الب  ةتوقوم  ةلبنق  هنإ  ؟  تاذلاب

. عيرس لكشب  ةرملا  هذھ  ًاِرّكفم   ، ةظحل تمص 
ُداجيإ ؟  ِكل  ُهتركذ  يذلا  يبطلا  رمتؤملا  كلذ  نيركذتأ  "

ءزج ىوس  وھ  ام   ، ةيوونلا تايافنلا  رمطل  ٍبسانم  ٍناكم 
يھف ةیقیقحلا  ةلكشملا  امأ   . ّالإ سیل   ، ةلكشملا نم 
ًةَّيویح ىقبت  فوس  ةرومطملا  ةداملا  هذھ  نأ  يف  نمكت 

. لَّجسملا ةيرشبلا  خيرات  ةدم  ىَّطختي  نمز  ىلإ  ًةَّعشمو 
هذھ رطخ  نم  ام  ٍصخش  ريذحتب  موقن  نأ  انل  نوكي  فیكو 



نأ انل  فیك  ؟  نآلا نم  ةنس  فالآ  ةرشع  دعب  تايافنلا 
هل ملسألا  نم  ّنأ  ةدملا  هذھ  لك  دعب  يتأي  ًاناسنإ  مھفُن 
؟ ولُّلیتوكوأ لبج  نع  وأ   ، دابسلراك نع  ًادیعب  ىقبي  نأ 

ًالُّوحت دھشت  فوس   ، هفرعن يذلا  موھفملاب   ، ةراضحلاف
عرزب موقت  ةقاطلا  ةرازو  نإف   ، اذھلو  . رُّوصتلا قوفي  ًاعساو 
لئاسو : " بـ هیمسن  نأ  انل  نكمي  امب  رمطلا  عقاوم 

". ةیساسألا ةنكاسلا  هیجوتلا 

". هیبنتلاو راذنإلا  تاراشإ  ينعت  "

، تاراشإلا هذھ  نم  ٍدحاو  ٍعون  درجم  سیلو   . طبضلاب "
، تاراعشلاو  ، روصلا لثم : اھنم  ةعونتم  ةعومجم  نكلو 
اذھ نأب  اندافحأ  مالعإ  لجأ  نم  كلذ  لكو   . صوصنلاو

. ةھیجو بابسأل  هلافقإو  هلزع  ىلع  لِمُع  امنإ  عقوملا 
ةلعاف هیجوت  لئاسو  دوجو  نع  ٍتاعاشإ  ةمث  نأ  امك 

". ًاضيأ

انتحت ٌدوجوم  وھ  ام  نأ  نم  دكأتت  نأ  َكل  فیك  نكلو  "
؟" لعفلاب ٌریطخ  ٌءيش  وھ 

لاح  ، اھفاشتكاب انمق  يتلا  رفاوخلا  هذھف  ؟  نيرت الأ  "
" ةیساسأ ٍهیجوت  لئاسو   " ىوس ىھ  ام   ، رفحلاب انمایق 

موقت يتلا  تاراشإلا  هذھف   . ةصاخلا اھتقيرطب  نكلو   ، ًاضيأ
". ريذحت تاراشإ  ىوس  يھ  ام  اِھّثبب  رفاوخلا 

". ةیضاير ریباعت  دَّرجم  ىھ  تاراشإلا  هذھ  نإ  "

اھنإ  . ریباعتلا هذھ  عون  وھ  ام  يركفت  نأ  ِكیلع  نكل  "
ءىداب  ، ةلاسرلا رشيآ  لَّلح  امدنعف  ةلیحتسم ". ٌریباعت 
نیملعت لھ   ، اھریسفت ءاسأ  دق  هنأ  دقتعا  دقف   ، ءدب يذ 
عونمم رمأ  رفصلا  ىلع  ةمسقلا   " نإ لاق  دقل  لاق ؟  اذام 

: حاتفملا ةملكلا  يھ  هذھو  ملاعلا ." نیناوق  عیمج  يف 



، هلاسرإب رفاوخلا  هذھ  موقت  ٍدحاو  ٍریبعت  َّلك  نإ  عونمم .
". ةعونمم ٌءایشأ  اھُّلك   ، اھاوسو  ،" رفص ةَّوق  رفص  : " لاثمأ

مل هنإف   ، اذھ لعف  دق  نوكي  نَم  ًانئاك  نأ  ينعت  "
". ةغل یلإ  دنتسي  ٍريذحت  لامعتسا  عطتسي 

عتمتت يتلا  اھدحو  يھ  ةیضايرلا  غیصلاف   . طبضلاب "
يف ءرملا  ّركفي  نأ  مث   " . هسأر َّزھ  " . ٍّيملاع ٍلولدمب 
ناك دقف   ، ءاَّمصلا ماقرألا  نع  مئادلا  همالك  يفو   ، تيالف
اذھ  . كلذب هتفرعم  زواجتت  ةجرد  ىلإ  همالك  يف  ًابیصم 

". هدقتعأ " ام

نم ؟" "

". رمألل يثرتكت  ال   " . ًةتفاخ ًةكحض  قلطأ 

ٍریبعت لامعتساب  اوأدب  اذاملو   " . ًةظحل ْيِوْھ  تركف 
فالآ نولمعتسي  اھدعب  اوراص  مث  طقف -  ٍدحاو  ٍّيضاير 

؟" ةیضايرلا ریباعتلا 

ةمسقلا نأ  اودقتعا  مھنأل  امبر   " . هیفتك نيارك  َّزھ 
اذھ لجأ  نمو   . ةیضايرلا ریباعتلا  طسبأ  يھ  رفص  ىلع 
نأ امبرو   . لومشلاو ذافنلا  نم  ةجردلا  هذھ  ىلع  اھنإف 
نم ًاديدج  ًاعون  هدنع  راثتسا  دق  رفاوخلا  دحأل  يتسمالم 

رفاوخلا عنقأ  دق  رفحلا  نع  انِفُّقوت  مدع  لعل  وأ   . كولسلا
اننأو  ، اھازغم مھفن  ملو  ةراشإلا  ىلإ  ُدعب  ِهّبنتن  مل  اننأب 

". ةیفاضإ ٍماھفإ  لئاسو  ىلإ  امبر  ةجاح  يف 

هكلتما  ، ةأجف  . بابلا وحن  ةوطخ  ىشمو  ةأجف  رادتسا 
يفف فقوملا : ةروطخبو  ةعرسلا  ةرورضب  ٌلجاع  ٌروعش 
ٍقحام ٍراثدنا  نم  ِرفحلا  ُرارمتسا  مھبِّرقی   ، ٍةقیقد لك 

. ریكفت وأ  رُّوصت  َّلك  قوفي 

. ْيِوْھ هتلأس  ٌبھاذ ؟ " تنأ  نيأ  ىلإ  "



يف ةلاسرلا  مِھف  دق  ٍلجر  ىلإ  نآلا  نيرظنت  ِكنإ  "
". رمألا ةياھن 

؟" بھذأ نأ  َّىلع  نيأ  ىلإ  ؟  ىِّنع اذامو  "

دق امبر  لب  هاوس -  لثم  ٌنمآ  هنإ   . ِكناكم يف  انھ  ِقبإ  "
ىھتناو هشیتفت  َّمت  دق  هنأل   . هاوس نم  ًانامأ  رثكأ  نوكي 

نم ةقيرطب  اھیلع  ًّاداش   ، ديدج نم  اھدي  لوانت  " . رمألا
". ًابيرق ِكیلإ  دوعأ  فوس   " . ةقثلا َّثب  ديري 

ةتباث ةرظن  ىقلأ  امبر  ًانسح   " . ًاقیمع ًاسَفن  تَذخأ 
روتكدلا َّلحي  مل  يتلا  ةلاسرلا  يف   . ىلوألا ةلاسرلا  ىلع 

". اھترفیش رشيآ 

باب وحن  یشم  مث   ، نیارک اھل  مستبا   " . ةعئار ةركف  "
وحن ةعرسب  قلزنا  مث   ، تُّصنتلل ًةظحل  فقَّوت   ، ربتخملا

. رمملا
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امیف  ، نيارك ىلإ  تمصب  رظني  ناترابس  لاریمدألا  فقو 
ال  ، ةبقارملا ةفرغ  نم  ةئداھ  ةيواز  يف  نافقاو  امھ 
ىلع فرشملا  لیطتسملا  كابشلا  نم  الإ  ٌءوض  اھلصي 
فشكل ًایفاك  نكي  مل  ءوضلا  نإف  كلذل   . رفحلا عَّمجم 

. لاریمدألا هجو  ریباعت 

نیسدنھملاو نیینقتلا  وحن  ةرظن  نيارك  رظن 
لاجأ مث   . مھب ةصاخلا  ةبقارملا  تاطحم  لوح  نیسلاجلا 
لامعلا نم  قيرف  ةمث  ناك   . ربنعلا ءاحنأ  يف  ىرخأ  ةرظن 

يكل نیتیقابلا  نیترَّولبلا  نم  ٍةدحاو  ریضحت  ىلع  نوموقي 
كلت نم  ىتحو   . ةمداقلا اھتلحر  يف  سطغلاب  موقت 

ًاسوملم ًاَّوج  نإف   ، اھنم رظني  ناك  يتلا  ةدیعبلا  ةفاسملا 
اوتاب دق  موقلا  نأ  ودبي  ذإ  ءاوھلا : يف  ًايداب  ناك   ، قلقلا نم 
ىلع نوكي  دق  لب   ، طقف مايأ  ةعضب  ةدعبم  ىلع  نآلا 

. وھوملا ةقبط  ىلإ  لوصولا  نم   ، تاعاس عضب  ةدعبم 
، ةروَّلبلل ةمداقلا  ةلیلقلا  تالحرلا  نم  ًاّيأ  نإف  كلذلو 

قارتخالا اھیف  ُّمتیس  يتلا  ةلحرلا  يھ  نوكتس 
. ءیجافملا

. ناترابس ىلإ  ًادّدجم  رظن  مث 

يذلا هنھذ  دورش  نم  ظقیتسي  هنأكو  لاریمدألا  ادب 



ءارو هیفك  لجرلا  كبش   . قیمع ٍلُّمأت  ءارو  هیف  بھذ 
. قیقدلا اھقایس  يف  ةلأسملا  هذھ  عضأ  ينعد   " . هرھظ
ام  ، ةیسفنلا لكاشملاو   ، ةضماغلا ضارمألا  هذھ  َّلك 

؟" ةلَسرم ةراشإل  ةجیتن  ىوس  يھ 

رفاوخلا اھتلسرأ  يتلا  اھنیع  ةیمقرلا  ةراشإلا  اھنإو  "
ةراشإلا هذھ  ّنأ  ادع  ام   . ةیئوضلا تاجوملا  ربع   ، رمألا لوأ 
انتایناكمإ ىوقت  ةقيرطب ال  اھلاسرإ  ىرج  دق  امنإ  ىرخألا 

تاضبن ةراثتساب  موقت  يھو   . اھطاقتلا ىلع  ةیجولونكتلا 
نأ ملعت  تنأف   . غامدلا يف  اثیت  تاجوم  نم  ةَّيداع  ریغ 

امدنعو  " . نيارك حرش  " ، ةیئابرھك ةقيرطب  لمعي  غامدلا 
ىلع ٍتاریثأتب  ببستت  اھنإف   ، غامدلا ءابرھك  برطضت 

دق اھرودب  تاریثأتلا  هذھو   . ةَّلقتسملا ةیبصعلا  ةلمجلا 
، رظنلا لقح  يف  شُّوشتلابو   ، نایثغلاب ببستت 

ٌضارعأ اھُّلك  ىھو   . بلقلا تابرض  طمن  بارطضابو 
ىلع ِرّثؤت  دق  اھنأ  امك   . اھدوجو انسمل  دق  اَّنك  ةیبصع 
نع ًالوؤسم  نوكي  هرودب  اذھو   . غامدلل ِّيمامألا  ِّصَفلا 
يف تالُّوحتلاو   ، زیكرتلا ةبوعصو   ، ةركاذلا تابارطضا 

". ةَّداحلا ةیبصعلا  تابونلا  نع  ىتحو   ، كولسلا

؟" اھتاریثأت ءاغلإ  وأ  ؟  اھتمواقم انل  نوكي  فیكو  "

نإ  . اھعّبتن نأ  ىتح  عیطتسن  نحن ال  ؟  ةراشإلا ينعت  "
لامعأ فقوب  يأ   . اھبانتجا يف  نوكي  امنإ  دیحولا  َّلحلا 

". اھردصم نع  ًادیعب   ، حطسلا ىلإ  سانلا  ءالجإو   ، رفحلا

درطب موقي  وھ  امنأك  هسأر  نم  ةزھ  ناترابس  ىطعأ 
لِسرت امنإ   ، لوقت امبسح   ، ةراشإلا هذھو   " . هنع ةركف 

ًایضاير ؟" ًاریبعت 

تاراشإلا نم  ٍددع  ةرفیش  َّكف  رشيآ  عاطتسا  دقل  "
ةیضاير ریباعت  نع  ةرابع  اھعیمجو   . هذھ ةفلتخملا 



". ةلیحتسم

؟" ام ٍعون  نِم  ٍراذنإ  نع  ةرابع  اھنإ  لوقت  نأ  ديرتأ  "

بجومب ةعونمم  ةیضايرلا  تاریبعتلا  هذھ  عیمج  "
لضفألا يھ  ىرخأ  ٍةقيرط  ُّيأف   . ةینوكلا نیناوقلا  عیمج 
نكمملا ریغ  نم  نوكي  امدنع   ، ٍرطخ ةراشإ  لاسرإل 

؟" ةغل ِّيأ  لامعتسا  ىلإ  ءوجللا 

نإ ؟  روتكد اي  لضفألا  يھ  ىرخأ  ةقيرط  ّيأ  ُلوقت  "
رثكأ نوكت  نأ  يغبني  يتلا  ةقيرطلا  يھ  لضفألا  ةقيرطلا 

". ةرشابمو  ، ًاحوضو

ةربن يف  ًةككشتم  ًةجھل  ُّسحي  هنأ  نيارك  ىلإ  ِلّیُخ 
ماسجألا هذھ  عرز  يذلا  كاذ  نوكي  نم  ًانئاك   " . ناترابس

اوماق نيذلا  كئلوأ  ناك  نم  ًانئاك  وھوملا -  ةقبط  تحت 
اَّنم ًامُّدقت  رثكأ  مھنأ  حضاولا  نم  هنإف  رفاوخلا -  هذھ  عنصب 
ال مھنأب  مزجلا  عیطتسي  يذلا  اذ  نم   . ةدیعب طاوشأب 
ّالإ لوقت -  امك  ًاحوضو  رثكأ  ىرخأ  لئاسر  انیلإ  نولسري 

". نآلا ىتح  تاراشإلا  هذھ  ضارتعا  ىلع  نيرداق  ریغ  اننأ 

انكالتماب نوروخفلا  نحنو   " . هیتفش ناترابس  َّمز 
امبر وأ   . موجنلا نیب  ةعقاولا  ةماسلا  تايافنلا  ةربقمل 

، ةمایقلا موي  مایقب  ببستلل  يفكت  ٍةحلسأل  أبخم  دَّرجم 
". حُّلستلا ِقابس  ةرتف  نع  ةیقبتم  ةحلسأ  يھو 

نمو  . ٌليوط ٌتمص  ناك  مث   . باوج ِّيأب  نيارك  هبجُي  مل 
تاشاقنلا ةمھمھ  َعامس  عیطتسي  ناك   ، هیفتك فلخ 

. حیتافملا تاحول  ةقطقطو   ، ةدیعبلا

ينإ  " . ًاليوط ًالِّھمتم  ًاریفز  ناترابس  لسرأ   ، ًاریخأ
ًارمأ يل  ودبي  لازي  ال  هلك  رمألا  نكل   ، روتكد اي  فسآ 
تاجوم نوكت  نأ  نم  ُبجعأ  ُتأدب  يّننأ  عقاولاو   . ًاّیضَرع



ِجتنُت ىرخألا  يھ  تأدب  دق  تاذلاب  كغامدب  ةصاخلا  اَّثیت 
ضرألا مدختست  انبكوك  نع  ةبيرغ  ةراضح   . تاضبنلا

هلك كلذ  دعب  ُّمتھت  اھارت  مث   ، ةماسلا تايافنلل  ٍرمطمك 
". انیلإ ريذحتلا  تاراشإ  لاسرإل 

. مھتامامتھا رخآ  يف  يتأن  اننإ  ذإ   . نحن انیلإ  سیل  "ال، 
نھربي  ، ةیساسألا رمطلا  ةبسانم  قفار  يذلا  فنعلاف 
ةھجو نم  ٍتارشح  ىوس  انسل  نحنف   . كلذ ىلع 
ًةیتآ نوكت  نأ  لمتحي   ، اذھ تلعف  يتلا  ةراضحلاف   . مھرظن
انُّوجو  . تيربكلا دیسكأو  ناثیملا  زاغ  نم  ةنَّوكم  ٍةئیب  نم 
ىتح نوكي  دق  نیجورتنلاو  نیجسكألا  ىلع  موقي  يذلا 
دقو  ، ًاتاتب انل  نوثرتكي  ال  مھنإ   . مھیلإ ةبسنلاب  ًاماس  ًاوج 
عفن ال  بكوك  ىوس  تسیل   ، مھیلإ ةبسنلاب  ضرألا  نوكت 
دقف  . رابتعا َّيأ  ُّقحتسن  ال   . نویئادب نویجمھ  اننأو   ، هنم
دَّرجم ىلوألا  ةجردلا  يف  مھتلاسر  ىلع  انرُوثع  ناك 

، ىرخألا ةینوكلا  تاراضحلاب  نومتھم  مھنإ   . ةبيرغ ٍةفدص 
طقف نوموقي  مھو   ، ریثكب انم  ًاروطت  رثكأ  يھ  يتلا 
بكوك نم  بارتقالا  نم  تاراضحلا  كلت  لھأ  ريذحتب 

". ضرألا

. باوج َّيأب  ناترابس  هبجُي  مل 

هَّلك رمألاف   ، ٍّقح ىلع  كنإ   " . نيارك دَّھنت  ٍةظحل  دعب 
ىوس انتحت  دجوي  امب  مزجلل  ةقيرط  ةمث  سیلف   . ٌّيضَرع
لوقلاب هبشأ  وھ  لوقلا  اذھ  نكل   . وھوملا ةقبط  قارتخاب 

مقي مل  ام   ، ٍدَّكؤم ریغو   ، ًایضرع ًائیش  ىقبت  ةلبنقلا  ّنإ 
". اھرامسم بحسب  ءرملا 

نع ًافزاع  ناترابس  ىقب   ، لوقلا اذھ  دعب  ىتحو 
. ةباجإلا

يف ةروطخلا  عمسي  وھو   ، هلوق نيارك  عبات   " ، رظنا "



َّلك نإ   . طبضلاب انتحت  دجوي  اذام  يردأ  تسل   " . هتوص ةَّنر 
لھف  . رُّوصتلا قوفي  امب  ٌریطخ  ءيش  هنأ  وھ  هفرعأ  ام 
رطخلل ضرألا  بكوك  ةمالس  ضيرعت  قحتسي  رمألا 

نأ ىوس  ٍببسل  ال  ؟  انتحت دجوي  اذام  فاشتكا  دَّرجمل 
نم ردقلا  اذھ  ىلع   ، ِّلقألا ىلع  نوكت  دق  تاناھرلا 

". ةیمھألا

عنتقم تنأ  لھو   " . هِسفن َلْمش  ناترابس  َململ   ، ًاریخأ
؟" اذھ كمالكب 

". هتحص یلع  يتایحب  نھارأ  ینإ  "

يف بلصلا  صرقلا  ةركاذلا  دمعتملا  ُوحملا  كلذو  "
؟" ًاضيأ هنم  ٌِدّكأتم  تنأ  لھ   ، رشيآ بوساح 

. ًاباجیإ هسأرب  نیارک  أموأ 

ةنھم ءارو  ام  ىلإ  ًادیعب  ُّدتمت  اھنأ  ودبتل  كبھاوم  نإ  "
ةیمقرلا تانایبلا  ةداعتساب  َتنأ  َتمق  لھ   . بطلا

؟" كسفنب ةدوقفملا 

". ةدعاسملا ضعب  ُتیَّقلت  دقل   " . نيارك دَّدرت 

نأ نود  نم   ، هیلإ رظنلا  ناترابس  داعأ  " ، ًانسح "
نأ عیطتست  لھ   " . هتءارق نكمي  ریبعت  َّيأ  هترظن  لمحت 

؟" غنیب يِوْھ  يھ  نيأ  فرعت 

نع َّيدل  ةركف  ال   " . ةيدایح هتوص  ةربن  نيارك  كرت 
". كلذ

". روتكد اي  كل  ًاركش   . ًانسح "

؟" لوقت اذام   ، كوفع  " . هنوفجب نيارك  شمر 

يف ًالیلق  ٌلوغشم  انأف   ، نآلا فارصنالا  كناكمإب  "



". رضاحلا تقولا 

كل ـ" هتلق  ام  لك  نكلو  "

". ِيّنم ٍریكفت  عضوم  نوكي  فوس  "

فوس  " . قدصملا ریغ  ةرظن  ناترابس  وحن  نيارك  رظن 
وأ  ٍ ةدحاو  ةسطغ  دعبف  ؟  َكنم  ٍریكفت  ٍعضوم  نوكي 
يأ يف  ریكفتلل  ًاریثك  رخأت  دق  تقولا  نوكیس   ، نیتسطغ
ٌناھر كلانھ   ، لاریمدألا اھيأ   " . ًالیلق نيارك  فقوت  " . ءيش

نم ةیمھأ  رثكأ  ٌناھر   ، كتمھم ىلع  كناھر  نم  ٍریثكب  ربكأ 
حاورأ ًاضيأ  كلانھ   . رئبلا اذھ  رعق  يف  عبقي  اذام  ةفرعم 
ًابجاو ةمث  نإو   . ةأشنملا هذھ  نتم  ىلع  نيذلا  سانلا 

ول ىتحف   . ًاضيأ مھھاجت  ةیلوؤسم  لب   ، كقتاع ىلع  ًاریبك 
: ةبیصم يتاملك  نوكت  نأ  يف  ةلیئض  ةصرف  كانھ  ناك 
، يتاجاتنتسا نم  دُّكأتلاب  موقت  نأ  كیلع  مھقح  نم  نإف 
ربكأ ٍةطاسب  ِّلكب  يھ  ةفزاجملا  نأل   . ًادیج اھِصحف  نمو 

". اذھل ًافالخ  فرصتلاب  كل  حمست  نأ  نم 

". نيارك روتكد  اي  فارصنالا  كنكمي  "

نآلاو  . زغللا ِّلح  نم  ُتیھتناو  يتفیظوب -  ُتمق  دقل  "
هذھ ْذقنأو   ، نونجملا لمعلا  اذھ  ِْفقوأ  كتفیظو ! تأدب 

 –" يننإف َّالإو   ، ةأشنملا

يف غلاب  دق  هنأ  ىلإ  هَّبنتي  نيارك  أدب   ، ٍتفاخ ٍلكشبو 
كلذل  . هوحن ريدتست  تأدب  دق  سوؤرلا  نأو   ، هتوص عفر 

. ةأجف هناسل  كسمأ  هنإف 

. ناترابس هلأس  ؟ " اذام كنإف  َّالإو  "

. نیارک بجی  مل 

ينإف نآلا  اَّمأ   . َكتمھم تیھنأ  دق  كنأل  ٌدیعس  يننإ  "



اي كسفن  ءاقلت  نم  رفحلا  عَّمجم  رداغت  نأ  كیلع  حرتقأ 
يك ةيركسع  ةَّلُث  نم  بلطلا  ىلإ  رطضأس  الإو   . روتكد

". كتقفارمب موقت 

ضرألا يف  ًارَّمسم  هناكم  يف  نيارك  فقو  ةظحللو 
، ةملك َّيأ  فیضي  نأ  نودو   ، مث  . لوھذلاو بضغلا  ببسب 

. ةبقارملا ةرجح  نم  جرخو  هیبقع  ىلع  رادتسا 
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يف ةقینألا  اھتدضنم  ىلإ  بوشیب  لیشیم  تسلج 
ةعشأ ةروص  يف  ٍمامتھاب  ِقّقدت  تناكو   . فیظنلا اھبتكم 
ُقماغلا اھرعش  امیف   ، اھبوساح زاھج  ةشاش  ىلع 

قوف ٍقفرب  ةدنسم  اھنقذو   ، اھینیع قوف  ىواھتي  ةرقُّشلا 
، اھبتكم جراخ  يف  اَّمأ   . ةديدش ةيانعب  ةَّیلطملا  رفاظألا 

. َّيبطلا حانجلا  بناوج  ُّفلي  قیمعلا  تمصلا  ناك  دقف 

َّنر  ، اھدي قفرِم  نم  ٍتاشنإ  ةعضب  ةفاسم  ىلعو 
يف بوشیب  تضفتنا   . تمصلا ًاقِّزمم  فتاھلا  سرج 
حانجلا انھ   " ، ةعاَّمسلا ىلإ  اھدي  تَّدم  مث   . اھدعقم

". بوشیب ةروتكد   ، يبطلا

". رتیب انأ  اذھ  ؟  لیشیم "

َّالإ  ، ًالعف َهتوص  ُتوصلا  ادب   . تمَّھجت ؟ " نيارك روتكد  "
يف ًالوسك  ًاتوص  نوكي  داكي  يذلا   ، ُبطرلا َهتوص  نأ 
ىلع تساد   . سافنألا روھبمو  ًاعفدنم  نآلا  ادب  دق   ، ةداعلا
نم تلَّدع  مث   ، اھبوساح ةشاش  ةفاح  دنع  ةقاطلا  ِّرز 
اھمامأ ةشاشلا  تراص  امنیب   ، اھدعقم يف  اِھتسلج 

. ةمتعم ءادوس 

. ةعبارلا ةقبطلا  يف  تقؤملا  فصوتسملا  يف  يننإ  "
". كتدعاسم ىلإ  ةَّسام  ةجاح  يف  انأو 



". ًانسح "

". ٌةلوغشم ِكنأ  ودبي  ؟  ریخب ِتنأ  لھ   " . ٍلیلق ٍتمص  دعب 

. بوشیب تلاق  " ، ریخب یننإ  "

امھنیب داس  ٌرخآ  ٌتمص  " . انيديأ نیب  ًاقزأم  هجاون  اننإ  "
عیطتسأ نل  يھبتنا   " . ةرملا هذھ  ٍلبق  يذ  نم  لوطأ  ةدمل 

وھ ام  نكل   . ةظحللا هذھ  يف  ءيش  لك  ِكل  لوقأ  نأ 
". ستنالتألا نع  ٌفلتخم  ٌءيش  وھ  انتحت  انھ  ٌدوجوم 

". كلذ نظأ  تنك  "

يف رفحلاب  موقن  يذلا  ءيشلا  نأ  تفشتكا  دقل  "
". قَّدصي ٍلكشب ال  ٌریطخ  ءيش  وھ   ، هھاجتا

وھ ؟" امو  "

ِّيأ يف  نآلا  سیل   . وھ ام  كل  لوق  نأ  عیطتسأ  "ال 
. تقو ِّيأ  ةعاضإل  نآلا   . ٍلاجم نم  انيدل  سیل   . ٍلاح

فقوي ناترابس  لعجن  نأ  انیلع   ، ىرخأب وأ  ةقيرطبو 
ّلك يعمجا  هیلعفت : نأ  كديرأ  ام  ىلإ  يھبتنا   . رفحلا

نمرثكأ مھنیفرعت  نيذلا  دارفألا  نم  نیینقتلاو -  ءاملعلا 
صاخشألا  . نیيركسعلا ریغو   ، مھنم ءالقعلا   . مھاوس
صاخشألا  . مھب يقثت  نأ  نیعیطتست  نيذلا  نویقطنملا 

ءامسأ َّيأ  ِكرضحت  لھ   . ةدیج ٍتالصب  نوعتمتي  نيذلا 
؟" نآلا

مسق سیئر   ، تلیبردناف نیج   . معن  " . ًالیلق تدَّدرت 
كلانھ ـ" نأ  مث   . تاطیحملا ایفارغج  ثاحبأ 

لاَّوجلا يفتاھ  ىلع  ٍديدج  نم  ينیملك   ، دیج اذھ  "
لك حرشب  موقأو   ، مكیلإ دعصأس   . مُھلمش عمتجي  املاح 

". ٍذئدنع ءيش 



. هتلأس  " ؟ رتیب اي  يرجي  يذلا  ام  "

سانلا لعجي  يذلا  ببسلا  جاتنتسا  ىلإ  ُتلصوت  دقل  "
ناترابس رابخإب  ُتمق  دقلو   . ناكملا اذھ  یف  نوضرمی 
عانقإ عطتسن  مل  اذإو   . يمالك ىلإ  ِغصي  مل  هنكل   ، رمألاب

، حطسلا ىلإ  ةلاسر  َلاسرإ  انیلع  نوكیسف   ، ناترابس
يف انھ  ثدحي  اَّمع  ىلعألا  يف   ، سانلا ربخن  نأو 
ىلع مھطوغض  اوسرامي  نأ  مھنم  بلطنسو   ، لفسألا
نم كلذ  يلعفت  نأ  نیعیطتست  لھ   . ةیلاع ٍتايوتسم 

؟" يلجأ

. باوج ِّيأب  هِبجت  مل 

نیصخش ًامئاد  نكن  مل  اننأ  فرعأ   . يرظنأ  ، لیشیم "
نع ملكتن  نآلا  اننكل   . هجول ًاھجو  تارظنلا  نالدابتي 
نم رثكأ  وھ  ام  ةمالس  نع  امبرو   ، اھتَّمرب ةأشنملا  ةمالس 
ىلإ نآلا  جاتحأ  يننإف   ، لحر دق  رشيآ  ّنأ  امبو   . كلذ
امبو  ، هب اونمآ  نيذلا  نینواعملا  كئلوأ   ، هینواعم ةدعاسم 
نآلا مھ  ناترابس  لاجر  نإو   . فادھأو ءىدابم  نم  هكلتمي 
اَّمأ  . مھفدھ نم   ، ٍتاعاس امبرو   ، ٍمايأ ةفاسم  ىلع  طقف 
انیلعف  ، َّيبطلا مَسَقلا  اَّنم  ٌّلك  مسقأ  دقو   ، ءابطأف نحن 

. ىذألا نع  ًادیعب  انتياعر  تحت  ءاسنلاو  لاجرلا  ظفحن  نأ 
لھ  . انعسوب ام  لذبن  نأ  ًاذإ  انیلع   ، كلذ عطتسن  مل  اذإف 

؟" يننیدعاستس

. ًةمِغمغم تلاق  " ، معن "

؟" نیجاتحتس تقولا  نم  مک  "

نل  " . اھلوح تارظنلا  ناقشرت  اھانیعو  ًالیلق  تتمص 
فصن امبر  لب   ، طقف ةعاس  عبر   . ًاليوط ًاتقو  رمألا  ذخأي 

". ةعاس



ضفري ناترابس   ، نذإ  " . ًالیلق اھتفش  ىلع  تَّضع 
؟" رفحلا ةعباتم  نع  فقوتلا 

". دھج ىصقأ  هعم  ُتلذب  دقل   . ناترابس نیفرعت  ِتنأ  "

هعنقي نأ  هنكمي  دحأ  الف   ، هتاذ نم  فُّقوتلا  ِدري  مل  اذإ  "
، يرظنأ " " . هیلع َریثأتلا  بِّرجن  نأ  انیلع  لب   . فقوتلاب

ِكنكميأ  . ًازھاج ُعمجلا  حبصي  امدنع  ديدج  نم  ينیملك 
؟" كلذ

". لعفأ فوس  "

. ًاروف هتمص  ىلإ  فتاھلا  داعو  " . لیشیم اي  ِكل  ًاركش  "

ًةھرب بوشیب  تیقب   ، اھبتكم ىلإ  تمصلا  داع  امدعب 
يف ةلمأتم   ، كارح نود  نم   ، اِھّیسرك يف  ًةسلاج 
امبر ٍةدمل  اھدي  يف  لازت  ال  تناك  يتلا  فتاھلا  ةعامس 
ىلإ ٍءطبب  ةعامسلا  تداعأ  مث   . ةیناث نیتس  ىلإ  َتلصو 

، قیمعلا ریكفتلا  ُریبعت  اھھجو  ىلع  ناكو   . اھناكم
. ناعذإلاو ةناكتسالاب  جوزمملا 
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حانجلا نإف   ، ةأشنملا يف  ةقَّبطملا  ریياعملا  بسحب 
ةيداحلا ةقبطلا  يف  ناترابس  لاریمدألل  صَّصخملا 

دق ٍثاثأ  نم  هیف  ام  نألو   . ًاحيرم ًاحیسف  ربتعي  ناك   ، ةرشع
نم ًاديزم  قیسنتلا  اذھ  هاطعأ  دقف   ، عيزوتلا فرتم  ءاج 

، ةيرادإلا فرغلاف   . ةعَّسلاو دادتمالاب  ساسحإلا 
اھلك تناك   ، تارمتؤملا ةحابو   ، ةمانملا ةفرغو   ، بتكملاو

تاحوللا نم  ًالدبف   . مراص ٍّيركسع  ٍزارطب  ًةقَّسنم  ًاعیمج 
رماوأو تاِرّكذملاب  ةنيزم  ناردجلا  تناك   ، موسرلاو
بتكملا برق  ّىلدتي  يكریمأ  ملع  ةمث  ناكو   . ةمدخلا

فلخ دوجوملا   ، دیحولا بتكلا  ُّفر  اَّمأ   . لیقصلا عماللا 
ةيداشرإلا بتكلا  نم  ديدعلا  ىلع  يوتحي  ناكف   ، بتكملا
ةیجیتارتسالا نونفب  ةِقّلعتملا  ثاحبألا  نمو   ، ةيرحبلا

يوتحت ةَّوك  ةمث  ناك  دقف   ، كلذ ىلإ  ةفاضإلابو   . كیتكتلاو
ىلع ةدیحولا  ةذفانلا  يھو  ةمجرتم -  بتك  ةعضب  ىلع 
ةميدق ٍصوصن  نع  يصوصخلا -  يسفنلا  ناترابس  ملاع 

تایجیتارتساو  ، سوتیسات خيراتو  تّایلوح  لاثمأ :
برحلا نع  سديدیسویث  رابخأو   ، سيروم روطاربمألا 

. ةَّيزینوبولیبلا

نم اھلك  ءایشألا  هذھ  ىأر  دق  سیلوروك  طباضلا  ناكو 
ِّلكل ةنیفد  ًاروص  تطقتلا  دق  تناك  ةمیلسلا  هُنیعف   . ٍلبق



. ِيّبویملا اھنامیھ  يف  ةدراش  ىرخألا  هنیع  امیف   ، كلذ
. مامألا ىلإ  مَّدقت  مث   ، ٍءودھب هفلخ  بابلا  قلغأ 

ًاريدم هبتكم  ةفرغ  طسو  يف  ًافقاو  لاریمدألا  ناك 
هجو ىریل  رادتساف  هءارو  ًاتوص  عمس   . بابلا ىلإ  هرھظ 
نآلا ىأر  هنأل   ، ةشھد يف  ریخألا  فقوت  انھ   . سیلوروك

دق تناك  يتلا  رفاوخلا  نم  ًادحاو  ناترابس  فتك  قوف 
ٍءودھب وفطي  بيرغلا  نایكلا  ناك   . مھُتاَّيرفح اھنع  تفشك 
هجَّتي ضیبألا  هؤوض  امیف   ، بتكملا ةفرغ  ءاضف  طسو  يف 

. يندعملا ةفرغلا  فقس  ىلإ  تبثملا  ةيوھتلا  برسِم  وحن 
. هب ریكفتلا  يف  ًالغشنم  ناك  لاریمدألا  نأ  حضاولا  نمو 

. كلذل شھدني  نأ  امبر  هیلع  سیل  هنأ  سیلوروك  رَّكف 
كولسلاو راوطألا  بيرغ  ودبي  لاریمدألا  ناك   ، املاطلف

ذخأي ناترابس  ناك   ، ةداعلا يفف   . نيریخألا نیمویلا  يف 
امنیب  . ةلئسألا نم  لیلقبو   ، ةیلآ هبش  ةقيرطب  هتاحارتقاب 

هتاحارتقا لھاجتي  لاریمدألا  أدب  ةریخألا  ةدملا  يف 
امو  . ةدَّدحم ٍّماھمب  مایقلا  ىلإ  عفدي  هنأ  ىتح   ، اھزواجتيو
ىلإ غنیب  ِقوَس  حارتقا  ىلع  ةریخألا  هتباجتسا  تناك 
نأ ودبيو   . فرصتلا كلذ  ىلع  ٍلثم  ىوس  نجسلا  ةفرغ 
يذلا ثدحلا  ذنم  هلك  أدتبا  دق   . كولسلا يف  لُّدبتلا  اذھ 
نوكي دق  هتاذ  لاریمدألا  لعل  لب   . دحاو مقر  ةروَّلبلل  عقو 

... ىودع هیلإ  تلصو  دق 

ىلإ ةركفلا  هذھ  عباتي  َّالأ  رَّرق  سیلوروك  نكل 
. هیلإ ءاھتنالا  نم  اھل  َّدب  يذلا ال  يقطنملا  جاتنتسالا 

". سلجأ  " . سیلوروک یلإ  ناترابس  أموأ 

، مامتھا يأ  هرعي  نأ  نود  رفاخلا  برق  سیلوروك  َّرم 
نیيذاحملا نییسركلا  دحأ  ىلع  ًاسلاج  هسفنل  دجو  مث 

لوح رادتسا  دقف  لاریمدألا  اَّمأ   . مخضلا ناترابس  بتكمل 



. ریثولا يدلجلا  هدعقم  ىلع  َسلج  مث  هبتكم 

. سیلوروك لاق  " ، ةطخلا قفو  ریسي  ءيش  لك  نإ  "
دعبف  . ةموسرملا ةطخلا  زواجتي  امب   ، ةقیقحلا يف  لب  "
كلانھ دعي  مل   ، تایلمعلا ذیفنت  ةقيرط  يف  رظنلا  ةداعإ 
حیحص  . ةفسؤملا ثداوحلاو  ةینفلا  لكاشملا  نم  ديزملا 
رومألا دنع  فُّقوتلا  عم   ، ةيودي ةقيرطب  راَّفحلا  لیغشت  نأ 

مل كلذ  نكل   ، ام ًاعون  رفحلا  لامعأ  أطبأ  دق   ، ةساسحلا
يف ٍّيرخص  ٍلخادت  دوجو  مدع  لضفب  كلذو   ، ةبقع لكشي 

كلذك ـ"  ، ةیبوسرلا ةقبطلا 

وھو مالكلا  نع  سیلوروك  ًاِفقوُم  هَّفك  ناترابس  عفر 
". طباضلا اھيأ  ىفكي  اذھ  " . هتلمج طسو  يف  لازي  ام 

. بجعلاو ةشھدلا  نم  ىرخأ  ةزخوب  سیلوروك  رعش 
، هبلط يف  لسرأ  دق  ناك  لاریمدألا  نأ  ضرتفا  دقل 

ّطغي يِ يكلو   . لمعلا مُّدقت  نع  هل  ٍريرقت  ميدقتل   ، ةداعلاك
قوف نم  قرولل  ةلاّقث  لوانت   ، هتریحو هنظ  ةبیخ  ىلع 

دق تناك  ةریبك  ةیندعم  ةعطقر  نع  ةرابع  يھو   ، ةلواطلا
يتلا  ، تنالیجیف ةیبرحلا  ةطاقرفلا  نم  ٍراكذتك  تذخُأ 

. هيدیب اھّبلقي  ذخأو   ، ةروثلا برح  يف  تكراش  دق  تناك 

دِّسمي ناترابس  ناك  تمصلا  نم  ٌةلیلق  ةرتف  تضم 
ةروَّلبلا دوعت  ىتم   " . ةنیمسلا هدیب  بھصألا  هرعش  اھلالخ 

؟" رفحلا عقوم  نم  نانثا  مقر 

ةعساتلا ةعاسلا  يف  وھ  رَّدقملا  اھلوصو  تقو  نإ  "
يف ًارظان  اھناكم  ىلإ  ةلاّقثلا  سیلوروك  داعأ  " . ًامامت

". نآلا نم  ةقیقد  نیسمخ  دعب  يأ   " . هدي ةعاس 

دعب يدایتعالا  اھلمعب  موقت  ةداعتسالا  ةدحو  ْعد  "
يف ةروكذملا  ةروَّلبلا  عض  مث   . نینثا مقر  ةروَّلبلا  عوجر 



اوبحسني نأ   " ةثالث  " مقر ةروَّلبلا  مقاطل  ْلُقو   . نیمأ ٍناكم 
". مھیلإ ةديدجلا  يرماوأ  دورو  ىتح 

َكتعمس دق  يننأ  نم  ًاقثاو  ُتسل   " . سیلوروك مَّھجت 
ةثالث مقر  ةرولبلا  موقت  نأ  َتدصق  لھ   . يدیس اي  ًادیج 

اھتلحر ؟" قیلعتب 

". حیحص اذھ  "

ىتم ؟" ىلإ  اھلمع  ِقّلعت  "

". نآلا لاؤسلا  اذھ  نع  ةباجإلا  عیطتسأ  "ال 

نم ةديدج  ءابنأ  َكتغلب  لھ  ؟  لصح يذلا  ام  "
نوغاتنبلا ؟

". الك "

، يدیس اي  ًارذع  كحیمتسأ   " . هیتفش سیلوروك  َقعل 
، ال رفحلا لامعأ  َفْقو  لاجرلا  نم  بلطأ  نأ  لبقو   ، يننكل

". كلذل ریسفت  ىلع  كنم  لصحأ  نأ  نم  يل  َّدب 
ءاج دقل   " . بلطلا اذھ  يف  ركفي  هنأكو  ناترابس  ادب 

". يتلباقمل نيارك  روتكدلا 

يدیس ؟" اي   ، نيارك "

ءارو فقي  يذلا  ببسلا  دجو  دق  هنأ  دقتعي  وھو  "
". اندنع ةرشتنملا  ةیحصلا  لكاشملا 

؟" ًاضيأ اذامو  "

موقت ٍتاراشإ  ىلإ  دوعي  ببسلا  نأ  دقتعي  هنإ  "
موقي وھو   . فولأملا نع  ةَّذاشلا  ءایشألا  هذھ  اھلاسرإب 
عیمج ىلع  فقن  اھدعبو  ؛  كلذ  نع  ريرقت  دادعإب  نآلا 

". لیصافتلا



ام كردأ  ال  يننأ  ىشخأ   " . ًالیلق سیلوروك  ثَّيرت 
ببس ُلخد  وھ  امف   ، ًاَّقِحم نيارك  ناك  ولو  ىتحف   . هعمسأ

؟" رفحلا ةلأسمب  ضرملا 

عاطتسا  ، هب ماق  يذلا  ِّيثحبلا  هلمع  ىرجم  يف  "
ةمجرت عاطتسا  دقل   . رخآ ًائیش  فشتكي  نأ  نيارك 

". ةبيرغلا تاراشإلا 

؟" ةمجرت لوقت  "

ىلع يوطنت  امنإ  تاراشإلا  هذھ  نأ  دقتعي  وھو  "
". ريذحت لئاسر 

ًامئاد نيارك  ناك  دقل   . ًاضيأ رشيآ  هدقتعي  ناك  ام  اذھ  "
ىلإ لوصولا  نم  انَّكمتي  مل  امھنكل   . هدنع تامھملا  لجر 

". ةدحاو ةَّرمل  ولو   ، ٍّينیقي ٍناھرب 

ضعبل ًةصحاف  ًرظن  سیلوروك  وحن  ناترابس  رظن 
بيرغلا نمو   . ّةلدألا ضعب  نآلا  ناكلمي  اراص  امبر   " . تقولا

نأ نیبت  دقف   . كناسل ىلع  رشيآ  ركذ  نآلا  يتأي  نأ 
بوساح ةركاذ  ىلع  ةدوجوم  تناك  يتلا  تامولعملا 

نيارك مامأ  قيرطلا  ترانأ  يتلا  يھ  لومحملا  رشيآ 
". هفشتكا ام  فاشتكاب  موقي  يكل 

مف نم  تاملكلا  تجرخ  لیحتسم "! ٌرمأ  اذھ  "
. اھفاقيإل هسفن  كلامتي  نأ  لبق  سیلوروك 

. معنأو ىرطأ  ناترابس  ةجھل  نآلا  تراص  ؟ " ًاقح  "
؟" كلذ لوق  ىلإ  كوعدي  يذلا  ببسلا  وھ  امو  "

ببسب فلتلا  ىلإ  ضَّرعت  دق  زاھجلا  نأل  ... نأل "
". حجرألا ىلع   ، لمعلا هنكمي  بوساحلا ال  كاذف   . قيرحلا

. طقف رانلا  ىلع  رصتقي  مل  فلتلا  ببس  نأ  نَّیبت  دقل  "



صرقلا ةطنغم  ةلازإب  ام  صخش  ماق  دقل   ، نياركل ًاقفوف 
ةصحافلا ةرظنلا  تیقب   " . اضيأ رتویبموكلا  يف  بلصلا 

هذھ نع  ًائیش  فرعت  ال  كلعل   " . لاریمدألا هجو  ىلع 
" كلذك سیلأ   ، ةثداحلا

اذھ نأ  ودبي   ، كلذ عمو   . اھنع ًائیش  فرعأ  ال  عبطلاب  "
ائیش صلختسي  نأ  نيارك  عیطتسي  ذإ ال   . نكمم ریغ  رمألا 
". نارینلا هتفلتأ  دق  ٍبوساح  ىلإ  دوعي  ٍبلص  ٍصرق  نم 

". مھدحأ نم  ةدعاسم  یلع  لصح  نیارک  "

نَم ؟" ةدعاسم  "

". كلذ نع  حصفي  نأ  ىبأ  دقل  "

نأ كل  فیك   . يل ةبسنلاب  ةذوعش  هلك  رمألا  ودبي  "
ةياورلا ؟" هذھ  َّلك  عرتخي  مل  هنأ  ًادكأتم  نوكت 

نأ لبق  ةدملا  هذھ  لك  رظتنا  امل  هُدصقم  اذھ  ناك  ول  "
قالتخال هوعدي  ًاببس  دجأ  ال  يننأ  امك   . كلذب ينربخي 
ةبسنب ىظحت  هتياور  نإف   ، لاح لك  ىفو   . يل تاياورلا 

". قلقلا ىلإ  وعدت  قاِسّتالا  نم 

. ةعرسب سفَّنتي  تاب  هنأب  هسفن  ىلإ  سیلوروك  هَّبنت 
مث ؛  هنایك  يف  يرست  ٍةجعزم  ٍةريرعشقب  رعش  امك 
أدبو  . ةديدشلا ةرارحلا  نم  ٌةجوم  ٍةظحل  دعب  اھْتبقعأ 

. هنیبج نم  ُدَّصفتي  قرعلا 

. مامألا ىلإ  هعذج  ًاعفاد  هیسرك  ىلع  سلج 
ةداعإ كنم  بلطأ  نأ  يبجاو  نم  نأ  ىرأ   " . لاق " ، يدیس "
ٍةسطغ ةدعبَم  ىلع  انتب  دقف   . رارقلا اذھ  يف  رظنلا 

". وھوملا ةقبط  ىلإ  لوصولا  نم  نیتسطغ  وأ  ٍةدحاو 

اھيأ رذحلا  ىلإ  نآلا  ينوعدي  يذلا  ببسلا  وھ  اذھو  "



". طباضلا

الو  . برقلا يديدش  انرص  دقل  كل  لوقأ   ، يدیس "
". نآلا فقوتن  نأ  انعسي 

مزلتسا دقل   . دحاو مقر  ةروَّلبلل  لصح  يذلا  َتيأر  دقل  "
انلصو ام  ىلإ  انلصو  ىتح  ًارھش  رشع  ةینامث  اَّنم  تقولا 

الو  ، ةیضاملا اندوھج  عیمجب  فزاجأ  نأ  ديرأ  الو   . نآلا هیلإ 
نارخآ ناموي  وأ  ٌمویف   . رطخلل هانققح  دق  ام  َّلك  ضِّرعأ  نأ 

". انیلع ٌدیدش  ٌریثأت  امھل  نوکی  نل 

ام يردي  نَم   . اھریثأتو اھتیمھأ  اھل  ةعاس  َّلك  نإ  لب  "
انیلع ؟  اندض ام  ٌلود  اھكیحت  يتلا  تارماؤملا  يھ 
موقن نأ  انیلع  امك   ، قامعألا كلت  ىلإ  عيرسلا  لوصولا 
لیكي نأ  لبق   ، ىوصق ةٍعرسبو   ، هداصح اننكمي  ام  ِداصحب 

". ىرخأ ةبرض  نوبِّرخملا  انل 

ببسب رامدلا  ىلإ  عورشملا  اذھ  ضيرعتب  حمسأ  نل  "
". يِّورتلاو ةمكحلا  نع  ةدیعبو  ٍةعِّرستم  ٍتارارق 

. عفترم توصب  سیلوروك  حاص  ! " يدیس "

ةجرد ىلإ  هتوص  ناترابس  عفر  طباضلا "! اھيأ  "
ربجأ دقف   . ًالِھذم ناك  رجازلا  ریثأتلا  نكل   . طقف ٍةطیسب 

، هُسافنأ اَّمأ   . تمصلا مازتلا  ىلع  ًاروف  هسفن  سیلوروك 
. ةروھبم تتاب  ىتح   ، ةعرس نآلا  تدادزا  دقف 

. ةقدِّحملا هتارظن  هیف  لِسري  لازي  ناترابس ال  ناكو 

لاریمدألا هل  لاق   " . ةدیج ةحص  يف  كنأ  يل  ودبي  "ال 
رشتنملا ضرملا  نأب  داقتعالا  ىلع  ٌمَزلم  يننإ   " . ءودھب

". امبر ًاضيأ  كیلإ  هقيرط  دجو  دق   ، ةأشنملا يف 

ًامامت ًاقباطم  سیلوروك  هدجو  يذلا  عُّقوتلا -  اذھ  عمو 



ةلاح نع  هسفن  وھ  هدقتعي  ناك  يذلا  صیخشتلل 
تتاب دق  ءىجافملا  بضغلا  نم  ةروس  نأب  رعش  لارنجلا - 
دادتشا نع  ٍةملك  ِّيأب  ٍدحأل  ُّطق  َهاف  دق  نكي  ملف   . هحاتجت

نأ دقتعي  وھو  ؛  ةریخألا ةنوآلا  يف  هیلع  عادصلا  تابون 
ناك دقل   ، اھشیعي يتلا  رتوتلا  ةلاح  ىلإ  طقف  دوعي  اھببس 
يعارذ ىلع  هیتضبق  دَّدش   . ببسلا اذھ  نم  ًادكأتم 

. ٍشحو ةوارض  ىلإ  نوكي  ام  برقأ  وھ  ءيشب  ِهّیسرك 

كلت ىلإ  لوصولا  ىلإ  ًاقوت  َكنم  ُّلقأ  ُتسل   ، ينقِّدص "
دق ّانك  اننكل   " . همالك ناترابس  عبات  " ، ةبيرغلا ةقبطلا 
دقلو  . دَّدحم ببسل  انھ  ىلإ  نيارك  روتكدلا  انمدقتسا 
نأ نم  يل  َّدب  نآلاو ال   . هرایتخا يف  ةمھاسملاب  انأ  ُتمق 
نم قيرف  لیكشت  مزتعأ  يننإ   . هتاجاتنتسا ىلإ  يغصأ 
يف قیقدتلاب  اوموقي  يكل  ءاملعلا  نیيركسعلا  رابك 
لمعلا ةعباتم  كلذ  دعب  اننكميو   . اھتعجارمو هتاجاتنتسا 

نأ كديرأ   ، رضاحلا تقولا  يف   . ةطقنلا كلت  نم  ًاقالطنا 
-" اھنم یقلتت  نأ  لجأ  نم  بوشیب  ةروتكدلا  ىلإ  عجرت 

رخآلا اھفصنو   ، ًايزيرغ اھُفصن  ناك  ةئجافم  ةكرحبو 
فرتغاو  ، ِهّیسرك ىلع  نم  سیلوروك  بثو   ، ًایعاوال

ةوقب اھب  فذقو  بتكملا  قوف  اھناكم  نم  ةلیقثلا  ةلاّقثلا 
اؤبؤب راغو   ، ًاربغأ لاریمدألا  نول  راص   . ناترابس غدص  ىلإ 
ىوس ًانول  امھءارو  اكرتي  مل  ثیحب  فلخلا  ىلإ  هینیع 
هدسجب ًاراھنم  ِهّیسرك  نع  طقس  نأ  ثبل  ام  مث   ، ضایبلا

. هبتكم ةَّیضرأ  ىلإ  لیقثلا 

براقت ةدم  ٍةعرسب  سفَّنتي  هقوف  سیلوروك  فقو 
ةلاّقثلا داعأ   . هیلإ ءودھلا  دوعي  أدب  مث   . ةدحاولا ةقیقدلا 

رظن  . همادنھ نم  ىَّوس  مث   ، بتكملا قوف  اھناكم  ىلإ 
طقتلا مث   ، هراكفأ عامجتسال  ًالیلق  فقوت  مث   ، فتاھلا ىلإ 

. ِّيفتاھ ٍمقر  بلطب  ماقو  ةعاَّمسلا 



". كعم نروبوو   " . ةیناثلا ةَّنرلا  نم  ّدرلا  ءاج 

". سرحلا سیئر  اي  "

سارحلا سیئر  ةربن  عمسي  سیلوروك  داك  يدیس "! "
هرماوأل تصنُي  وھو  ءادوسلا  سبالملا  نودتري  نيذلا 

. اھل ةباجتسالل  ةمَّدقمك 

ریغ ةینھذ  ةلاح  يف  ناترابس  لاریمدألا  راص  دقل  "
ةدایقلا ىَّلوتأ  يننإف  كلذل   . هسفن وھ  دعي  مل   . ةءوفك

جراخ هیلع  ًاساَّرح  میقت  نأ  نآلا  ذنم  كیلإ  بلطأ   . هناكم
". هحانج باب 

". يدیس ًانسح  "

نود  ، رفحلا عَّمجم  ىلإ  يتافاوم  كیلإ  بلطأ  امك  "
". ءاطبإ



47

لوح تاظحالم  نِّودي  هبتكم  يف  هیبروك  هیجور  ناك 
نم وكشي  وھو  لیلق  ذنم  هاتأ  دق  ناك  يذلا  ضيرملا 
سرج َّنر  امدنع   ، ءالخلا باھر  نمو   ، رعذلا نم  تابون 

، َّصاخلا مقرِملاو  ةیمقرلا  هتاركذم  ةحول  عضو   . فتاھلا
. فتاھلا ةعامس  طقتلاو  ًابناج 

. ةعاَّمسلا قوف  لاق  " ، ملكتي هیبروك  روتكدلا  "

". نيارك رتیب  انأ  ؟  هیجور "

يذلا يریخش  وكشتل  لصتت  كلعل   . رتیب اي  كب  ًالھأ  "
كلذك ؟" سیلأ   ، كرتشملا انماَّمح  لالخ  بِّرستي 

ىلع ةباعدلا  نم  ٍّوج  ءافضإ  كلذب  هیبروك  دصق  دقل 
ًالیم ِدبي  مل   ، رخآب وأ  لكشب   ، نيارك نكل   . ةملاكملا
لھ  . لیشیم نم  ًالاصتا  ةرتف  ذنم  رظتنأ  يننإ   " . ةشدردلل

اھدوجو ؟" ناكم  نع  ةركف  كيدل 

". تقولا ضعب  ذنم  اھَرأ  مل  انأف   . الك "

نیعبرأو سمخ  ذنم  ينملكت  نأ  اھب  ضرتفُي  ناك  "
اھفتاھ مقر  ىلع  اھب  لاصتالا  ُتلواح  دق  ُتنكو   . ةقیقد
ِقلق يننإف  كلذل   . عمسلا ىلع  نكت  مل  اھنكل   . لومحملا

". ًالیلق نأشلا  اذھب 



لھ  . اھناكم ىلإ  ءادتھالا  عیطتسأ  ُتنك  اذإ  ام  ىرأس  "
هیف ؟" كدعاسأ  نأ  عیطتسأ  رخآ  ءيش  نم 

لواح  ، هیجور اي  كل  ًاركش  الك   " . ٌریصق ٌتمص  ةمث  ناك 
". تحمس ول   ، لیشیم یلع  رثعت  نأ  طقف 

ىلإ فتاھلا  ةعاَّمس  هیبروك  داعأ   " . كلذ لعفأ  فوس  "
. يجراخلا رمملا  ىلإ  هبتكم  نم  جرخو  فقو  مث  اھناكم 

ةھدر يف  نورظتني  صاخشأ  ةعبرأ  كانھ  ناك 
مل اھتاذ  دحب  ةرھاظلا  هذھو   . ىضرملاب ةصاخلا  راظتنالا 

ریياعمب اھدُّدشت  بوشیب  نع  فورعملاف   . ًافولأم ًارمأ  نكت 
دوجو ردني  ةداعلا  يفو   . ةمدخلا ىوتسم  ةَّقدو  ةءافكلا 
هیبروك ىشم   . راظتنالا ةھدر  يف  دحاو  ٍضيرم  نم  رثكأ 

يناسفنلا بیبطلا  هنواعم  ناكو   . تاضرمملا ةدضنم  وحن 
، سيارب ىعدي  نازتالاو  ةَّيدجلا  ديدش  باش  وھو   ، میقملا

ةئبعتب موقي  لابقتسالا  ةضرمم  نم  برقلاب  ًاسلاج 
. ةیبط تادادمإ  بلطل  جذومن 

بوشیب ةروتكدلا  دوجو  ناكم  نع  ةركف  َّيأ  كيدل  لھ  "
. هیبروك هلأس  ؟ "

". فسأ ِّلكب  ال،   " . يفنلاب هسأر  سيارب  َّزھ 
تباجأ  " . ةعاس نم  رثكأ  ذنم  اھبتكم  نم  تجرخ  دقل  "

. ةضرمملا

ناكملا نع  ٍدحأل  ْتركذ  لھ   " . اھوحن هیبروك  رادتسا 
هدصقتس ؟" يذلا 

" روتكد اي   ، الك "

رمملا ربع  داع  مث   . لابقتسالا ةھدر  وحن  هیبروك  قَّدح 
ةیفتاھلا ماقرألا  ةحئال  نع  شَّتف   . هبتكم ىلإ  هتاذ 



مث  . ةیمقرلا هتحول  ةركاذ  ىلع  ةظوفحملا   ، ةیلخادلا
بلطو  ، فتاھلا ةعاَّمس  عفرو   ، يلخاد مقر  نع  شتف 

. مقرلا

توص ءاج  " ، نوترفلوو  ، دصرلاو ةبقارملا  تامدخ  "
. ةعامَّسلا ربع  ٌّشجأ 

نأ كنم  لمآ   ، يبطلا حانجلا  نم  هیبروك  روتكدلا  انأ  "
". بوشیب لیشیم  ةروتكدلا  دوجو  ناكم  نع  ىرحتت 

اي كب  ةصاخلا  رورملا  ةرابع  ىلع  لوصحلاب  يل  لھ  "
روتكد ؟"

حیتافملا ِةَجلاعم  توص  بَّرست   . هايإ هیبروك  هاطعأ  "
يف اھنإ   " . ديدج نم  نوترفلوو  مَّلكت  مث   . فتاھلا طخ  لالخ 
يف  ، يئیبلا مُّكحتلا  مسق  يف  ةدوجوم   ، ةظحللا هذھ 

". ةنماثلا ةقبطلا 

لوقي هسفن  هیبروك  دجو  ؟ " يئیبلا  مُّكحتلا  مسق  "
. عفترم توصب   ، ًاِبّجعتم

روتكد ؟" اي  ىرخأ  ةمدخ  نم  لھ  "

ریكفتبو  ، ٍءطببو " . كل ًاركش   ، نآلا ءيش  لك  اذھ  "
هفتاھ طقتلا  مث   . فتاھلا ةعاَّمس  هیبروك  لفقأ   ، قیمع
طقف يفكي  امب  لابقتسالا  بتكم  مامأ  فقوتو   ، لاَّوجلا
بیبطلا وھ  نوكي  نأ  هیلع  نأ  سيارب  روتكدلا  ملعُیل 

. يبطلا حانجلا  رداغ  مث   ، ًاتقؤم لوؤسملا 

هبشأ ناكم  ىوس  يئیبلا  مُّكحتلا  ةقطنم  نكت  مل 
ٍتاروصقم نم  فلأتت   ، سانلا نم  ءارفق   ، ةبرأم ضرأب 

نم ةيواز  ىصقأ  يف  اھتَّمرب  عقتو   ، ةءاضإلا ةلیئض 
طغض تالآو   ، نارفألا اھؤلمت  تناكو   ، ةنماثلا ةقبطلا 

تابِّسرملاو  ، ةبوطرلا يف  مُّكحتلا  ةزھجأو   ، ءاوھلا



لجأ نم  ةمَّمصملا  ةزھجألا  نم  اھاوسو   ، ةیتاتسورتكلإلا
نم ةنكمم  ةجرد  ربكأ  ىلع  ةأشنملا  يف  ءاوھلا  ِلعج 
ُّنئت تناك  ناردجلاو  ةیضرألا  نأ  عمو   . ةفاظنلاو ةحارلا 
ةلیئض ةبسن  كلانھ  ناك  دقف   ، ةیئاملا تانیبروتلا  ريدھب 
ىلع ِمّیخملا   ، تمصلا نإف   ، كلذل  . بخصلاو ةجضلا  نم 
همف حتف   . هیبروك ىلع  ِقلقلا  ِهّلظب  ىخرأ  دق  ناكملا 
اذھ يف   ، ام ًائیش  نكل   ، بوشیب مساب  يداني  يكل 

. رارقلا اذھ  يف  رظنلا  ةداعإ  ىلإ  هاعد   ، بيرملا تمصلا 
مث  ، ةیناثلا ىلإ   ، ىلوألا ةروصقملا  ربع  ٍءودھب  مَّدقت  كلذلو 

. ةثلاثلا ىلإ 

ءاوھلا يراجمب  ةئیلم  ةثلاثلا  ةحاسملا  تناكو 
، ةریبكلا تاحّشرملا  بكاسمبو   ، ةمخضلا ةیندعملا 
. فقسلا ىلإ  ضرألا  نم  عفترت  يتلاو   ، ذالوفلاب ةرَّوسملا 
نم ىتح  ًةمتع  رثكأ  ودبي  انھ  ناكملا  ناك  دقو 
ءطبب هقيرط  هیبروك  َكلس  اذكھو   ، ىلوألا تاروصقملا 

. لامشلا تاذو  نیمیلا  تاذ  تَّفلتي  وھو  ءاوھلا  يراجم  نیب 
َّلعل مأ  ؟  ناكملا  اذھ  نم  نآلا  تلحر  دق  بوشیب  لعل 
نیح داقتعالا  أطخأ  دق  ةبقارملاو  ِدصرلاب  جلوملا  يَّنقتلا 

ال يذلا  ناكملا  اذھ  يف  ًالصأ  ةدوجوم  تناك  اھنأ  معز 
، هیلإ مودقلل  بوشیب  وعدي  ام  ةمث  نأب  ًادبأ  هُتئیھ  يحوت 
مامأ عكرت  تناك   . اھتئیھ هیبروك  حمل   ، ةأجف  ... . نأ مث 

، ةفرغلا نم  ىصقألا  فرطلا  دنع  عقي  ٍّيئاشنإ  ٍلصاف 
ًةكمھنم ودبت  تناكو   ، اھرھظ ىوس  اھنم  ىري  ال  ثیحب 

هیلإ ِلّیُخ   ، ٍةریصق ٍةظحللو   . ام ءيش  لمعب  ٍةلماك  ٍةروصب 
يناعي ضيرم  بلقل  شاعنإ  ةیلمعب  موقت  نوكت  دق  اھنأ 
ءوضلا تحت  اھیلع  هرصب  زَّكر  امدنع  هنكل   . ةیبلق ةمزأ  نم 

يف نكي  مل  ٍضيرم  دَسج  هدقتعا  ام  ّنأ  نقيأ   ، فیعضلا
مَّدقت  . ٍریبك ٍدوسأ  ٍنشخ  ٍشامق  نم  ٍسیك  ىوس  ةقیقحلا 
اناك اھيدعاس  نأل  اھِرمأل  َِبجعف   . اھوحن ىرخأ  ًةوطخ 



ةیلمعب ًالعف  موقت  اھنأ  ول  امك   ، فلخلاو مامألا  ىلإ  ناَّزتھي 
نأ لواحو   ، ًاكبترم هیبروك  مَّھجت   . ضيرم بلق  شاعنإ 
لعفب اھنع  ةرداصلا  ةلیئضلا  تارخنلا  لالخ  نم  مُكَحي 

. هلعفت اھاسع  امع  دھجلا 

راص نآلاو   . مامألا ىلإ  ةیفاضإ  ًةوطخ  هیبروك  مدقت 
ٍةنیجع عنصب  موقت  تناك   . اھیفتك قوف  نم  رظنلا  عیطتسي 

ٍلبح لكش  ىلع  اھديدمتب  موقتو   ، نیطلاب ُهبشأ  ٍةليوط 
هلوط غلبي   ، ةرفُّصلا ىلإ  ٍبراض  َضیبأ  ٍنول  يذ   ، ٍنیخث

. نیمدق يلاوح 

دق اھيدي  نیب  يذلا  كاذب  ناھیبش  تالبح  كانھ  ناكو 
يذلا ِّيذالوفلا  يئاشنإلا  عطاقلا  ىلإ  نآلا  امھُطغض  َّمت 

. همامأ فقت 

، هسفن مامزب  كاسمإلا  نم  هیبروك  نَّكمتي  نأ  َلْبقو 
براش تضفن  روفلا  ىلعو   . ّداح ٍ سافنأ  توص  هنم  قلطنا 
تزفقو  ، نوجعملا هبشي  يذلا  لبحلا  كاذ  اھيدي  نم 

. هتھَجاومل ًةريدتسمو  ًةفقاو 

نم قثاولا  ةجھلب   ، هیبروك لاق  " ، نذإ ةبِّرخملا  ِتنأ  "
َعَدصت نأ  لبق  نِم  َتلواح  يتلا  ةبِّرخملا  ِتنأ   " . هسفن

". ةَّبقلا

. ًائیش لقت  مل  اھنكل   ، ةأجف اھارخنم  َعسَّتا 

لھ ام -  ًائیش  لمعي  نأ  نآلا  هیلع  نأ  هیبروك  ِملع 
، لوھذلاب رعش  هنكل  ةدجنلا -  بلطل  ةعرسب  يرجي 
. اھلأس ؟ " اذھ  ام   " . ةمدصلا هذھ  لعفب   ، للشلاب ىتحو 

؟" سكتمِّسلا نوجعم  وھ  لھ  "

. ًاضيأ هِبجُت  مل  بوشیب  نكل 

فرعي هنأ  حیحص   . هیبروك نھذ  يف  رودت  راكفألا  تأدب 



اھعم لمع  دق  هنأ  مغر   ، بوشیب لیشیم  نع  ًادج  لیلقلا 
ودبی هاری  ام  ناف   ، كلذ لك  عم  نكلو   . رھشأ ةدعل  ًايوس 
يف نأ  َّدب  .. ال  ًامھ هاری و  ام  نأ  َّدب  ال  ًالیحتسم  . لب   ، ًابیرغ

. ام ًأطخ  رمألا 

. اھلأس ؟ " نیلعفت اذام  "

ٌحضاو ٌرمأ  وھ  هارت  ام  نأ  دقتعأ   " . تملكت  ، ًاریخأ
اذھ ءارو  ةرشابم  عقي  يبونجلا  طغضلا  حبكم  نإ   . ٌيلجو

". يئاشنإلا زجاحلا 

عمس امدعبو  ملكتت -  اھعمس  امدنع   ، ام لكشبو 
هقزأم نم  هیبروك  تلفُأ  اھمف -  نم  ةنایخلاب  اھفارتعا 

. اھل لاق  " ، رحبلا هایمب  ةئیلم  طغضلا  حباكم  نإ   " . ينھذلا
هایمب ةأشنملا  قارغإو   ، ندبلا قيزمت  نيونت  تنأ   ، نذإ "

". رحبلا

. ءارولا ىلإ  ةوطخ  عجارت 

لعج اھتوص  يف  ام  ءيش   " . كرحتت الو  كناكم  فق  "
. هناكم ًالعف  دمجتي  هیبروک 

، ملكتي ناك  امیفو  ؟ " اذھ  لِعف  ىلإ  ِكوعدي  يذلا  ام  "
روھظلا نم  هعیطتسي  ام  ردقب   ، هرھظ ءارو  هيدي  عضو 

. ٍّيوفع ٍرھظمب 

عم شقانت  اھنأكو  تدب   . ءيشب بوشیب  هبجت  مل 
. ةیلاتلا اھتوطُخ  رمأ  اھسفن 

هبیج نم  ّيولخلا  هفتاھ  هیبروك  بحس   ، ٍّفختو ٍءطببو 
بلط مث   ، ءودھ نم  هعیطتسي  ام  ىصقأب  هَحتف   . يفلخلا
مقر وھ  اذھ  ناك  دقل   . هماھبإ ةَّفاح  ًالمعتسم  مقرلا 1231، 
هبلط نكمي  مقر   . سيارب روتكدلا  هِدعاسم  ةليوحت 
روثعلا سَّملت   . رظنلل ةجاحلا  نود  نم  ةلوھسو  ةعرسب 



رَّرم هدجو  نأ  دعبو   ، فتاھلا توصل  متاكلا  حاتفملا  ىلع 
. نوفوركیملا توص  ًامتاك  هیلع  طغضو  هماھبإ  هیلع 

اذھ يف  روف  يس  ةدام  نم  ءيش  َّيأ  انيدل  سیل  "
لوصحلا نم  ِتنكمت  فیكف   ، زجاحلا قوف  عقاولا  بناجلا 

اھیلع ؟"

امنود تكحضف   ، بوشیب هجو  نم  نآلا  ٍدُّدرت  ُّيأ  لاز 
ةیبطلا تاجتنملا  نم  ریثكلا  ةمث   " . لاؤسلا اذھل  ٍبرط 
فرعت تنأو   . ضوحلا ربع  ءيجتو  بھذت  يتلا  ةيوناثلا 
ًاریثك بیقنتلل  ٍسامح  ِّمتأ  ىلع  اوسیل  سارحلاو   . كلذ
نكمملا نم  هنإف  كلذل   . ءارمحلا ةمامقلا  سایكأ  يف 

تَّدم " . ةقيرطلا هذھب  ءایشألا  عاونأ  عیمج  ىلع  لوصحلا 
تبحسو  ، هيدترت يذلا  ربتخملا  فطعم  بیج  يف  اھدي 

. ًاسَّدسم هنم 

رظن  ، ةأجافملا ةأطو  تحت  ًارَّدخم  هیبروك  لازي  امیفو ال 
وھ هنأ  يردي  ال  هنأكو   ، هئاتلا ةرظن  سدسملا  ىلإ 

ٌجیسن هلو   ، ًائیمق ًاریغص  ًاحالس  حالسلا  ناك   . فدھتسملا
ناكو  . هتھَّوف دنع  تبثم   ، توصلل متاكو  ٍّيدایتعا  ریغ 
بيرست تعاطتسا  فیك  اھلأسي  نأ  كشو  ىلع 
مسجلا نكل   . نداعملا فشك  ةزھجأ  ربع  سدسملا 

وھف  . كلذ ریسفت  هاطعأ  دق  ناك   ، ةھَّوفلا دنع  عماللا 
نمثلا ظھابلا  كیماریسلاو  رمیلوبلا  بكَّرم  نم  عونصم 

. روظحملاو

"، ًاضيأ ِتنأ  نیتومتسف  ةأشنملا  قارغإب  ِتمق  اذإ  "
. اھل لاق 

رشع دعب  قعاصلا  راجفنا  تیقوت  لعجأ  فوس  "
ةیناثلا َةقبطلا  ُتغلب  دق  نوكأ   ، تقولا كلذ  لالخ   . قئاقد

". برھلا ةنیفس  وحن  ُتھجتاو   ، ةرشع



يموقت ال   . لیشیم اي  كلذ  يلعفت  ال   " . هسأر َّزھ 
ِّيأ ةحلصمل  يردأ  تسل   . ةقيرطلا هذھب  ِكدلب  ةنایخب 

یلعفت نأ  ِكنم  قحتسي  ءيش  ال  نكل   ، نیلمعت ةلود 
". ءیش یف  باوصلا  نم  اذھ  سیل   . كلذ

داقتعالل كوعدي  يذلا  ام   " . ةأجف بوشیب  هجو  َّدوسإ 
. ةسارشب هتلأس  ؟ " ةیبنجأ ةلود  ةحلصمل  لمعأ  يننأ 

ةحلصمل لمعأ  يننأب  داقتعالا  ىلإ  كوعدي  يذلا  ام  لب  "
؟" ساسألا نم   ، ةموكح ِّيأ 

ىلإ ًاعوفدم  تكس  مث   ، هتلمج هیبروك  أدب  انأ "-  "
. عيرسلا اھبضغ  راجفنا  ةأطو  تحت  ءارولا 

وھ ام  ىلع  اھدي  عضت  نأ  ةدحتملا  تايالولل  غوسي  "ال 
اھنأ فیك   ، ةرملا ولت  ةرم   ، اكریمأ تنھرب  دقل   . انتحت ٌدوجوم 
انلصح دقل   . اھل ةاطعملا  ةَّوقلا  لامعتسا  ةءاسإب  موقت 

ةتس نوضغ  يف  ؟  اھب  انلعف  اذامف   ، ةيرذلا ةلبنقلا  ىلع 
"، ًالماش ًاریمدت  نیتنيدم  ریمدتب  انمق   ، طقف ٍرھشأ 

" ـــ عم  كلذ  ةنراقم  نیعیطتست  ِكنإ ال  "

ایجولونكتلاب لعفتس  اكریمأ  نأ  دقتعت  اذام  "
ىلع اكریمأ  نمتؤت  نأ  نكمي  ال  ؟  انتحت  انھ  ةدوجوملا 

". ةوقلا نم  عونلا  اذھ  لثم 

ةٍریح يف  هیبروك  اھلأس  ؟ " ایجولونكت نیلوقت  "
؟" نیثَّدحتت ایجولونكت  ِّيأ  نع   " . ةقداص

تأفطنا كلذك   ، ةعرسب اھفنع  ةروف  تأدتبا  املثمو 
اھسأر ِّزھب  تفتكا  لب  هلاؤس  ىلع  بوشیب  هبجت  مل   . ةأجف

. بضغب

. ّداح ٌيروكذ  ٌتوص  َتمصلا  قرتخا 



قبطي ٍّيقیقح  فوخب  هیبروك  َّسحأ  ةرم  لَّوألو   ، نآلاو
هنیب شاقنلا  ةوامح  ةرمغ  يفف   . ًالعف ِّيویحلا  هنایك  ىلع 
یف  ، توصلا ِمتك  ِّرز  قوف  هماھبإ  يقبي  نأ  يسن   ، اھنیبو

. يولخلا هفتاھ 

یرأ ینعد   " . دیدج نم  بوشیب  تاریبعت  تبَّلصت 
". كیدی

هدي يف  ُّيولخلا  فتاھلا  ناكو   . هيدي هیبروك  عفر   ، ءطبب
. ىنمیلا

ةبثوتم ىعفأك  ةعيرس   ، ةئجافم ةكرحبو   .. ! " . َتنأ "
ىلع تطغضو  هوحن  اھسدسم  بوشیب  تبَّوص   ، موجھلل

. دانزلا

هبشي ٌتوص  قلطناو   ، ناخدلا نم  ٌةحفن  تقثبنا 
ٍقراح ٍعیظف  ٍملأب  ٌروعش  هالت   ، تفال لكشب   ، ساطعلا
هتفذق ًةلئاھ  ًةعفاد  ًةَّوق  نأ  امك   . هیبروك ردص  يف  رجفنا 

. دسافلا ءاوھلل  ةدراط  ةحورم  فالغب  مدطصیل   ، ءارولا ىلإ 
ناك  . ًازيزأ هسافنأ  ُّزئتو   ، همدب رغرغتي  ةیضرألا  ىلإ  طقس 

عیطتسي ءادوس ال  ٌةمیغ  هَّفلت  نأ  لبق   ، طقف ٍتاظحلل  كلذ 
تماق فیك   ، حوضو ریغ  يف   ، ىأر دقل   . ةمواقم اھل 

نأ لبق   ، ٍةَّیشحوب ِّيولخلا  هفتاھ  ىلع  سودلاب  بوشیب 
جراخ اھِقصلو   ، ةرجفتملا نجع  ةعباتمل  ديدج  نم  عكرت 
نم هعیطتست  ام  ِّلكب  يندعملا  يئاشنإلا  زجاحلا  مسج 

. ةعرس
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. دحاو مقر  ِّرزلا  ىلع  طغضو   ، دعصملا ىلإ  نيارك  لخد 
يف هیمدق  كِّرحي  ناك   ، دعصملا باب  قلغي  نأ  لبق  ىتحو 

. رابطصا ةلق 

نم ردقلا  اذھ  ءاطبإلل  بوشیب  لیشیم  اعد  يذلا  ام 
تقولا ؟

. فصنو ةعاس  ءاھز  اھل  هتملاكم  ىلع  نآلا  َّرم  دقل 
نم رثكأ  اھنم  بلطتي  نل  رمألا  نإ  هنیح  يف  هل  تلاق  دقو 

. هل ءاملعلا  عمجب  موقت  يكل  تقولا  نم  ةعاس  فصن 

ءیطاخ ؟ وحن  یلع  رومألا  تراس  لھ 

فصوتسملا يف  هیمدق  ةحارإ  نم  بعت  ًاریخأ 
لاریمدألا عانقإل  ىرخأ  ةلوجب  موقي  نأ  رَّرقو   ، تقؤملا
تاناھرلا نأل   ، ديدج نم  لِواحي  نأ  هیلع  يغبني   . ناترابس

ةداعإ نع  ىضاغتي  نأ  هعسي  ال  ثیحب   ، ًادج ةریبك  تناك 
ًاراجش ناك  ولو  ىتح  هعم -  ثدحي  ءيش  لكف   . ةلواحملا

. دوعقلاو ةناكتسالا  درجم  نم  ریثكب  لضفأ  - 

هل رطخ   ، ديدج نم  دعصملا  باوبأ  تحتفنا  املاحو 
نم يولخلا  هفتاھ  جرخأو   ، دعصملا نم  جرخ   . ٌديدج ٌرطاخ 

. يفتاھلا مَّسقملا  تامدخ  بلطو   ، هبیج



ٌّيوثنأ ٌتوص  هلأس  ؟ " كتدعاسم عیطتسأ  لھ  "
. ّيدایح

. تلیبردناف ىعدي  صخش  عم  ثدحتلا  ديرأ   ، معن "
سیلو  . راحبلا ایفارغج  ثوحب  مسق  يف   ، تلیبردناف نیج 

". فتاھلل ٍلیلد  يأ  نآلا  يتزوحب 

". هب كلصأ  فوس   ، ةدحاو ةظحل  "

رمملا يف  ٍتاوطخ  َعضب  ٍطاشنب  نیارک  یشم  املاحو 
ةدع  ، عومسم توصب  ُّيولخلا  هفتاھ  ّنر   ، تھابلا رمحألا 
ایفارغج ثوحب  مسق  : " لوقي ٍلجر  توص  عمُس  مث   ، ٍتارم

". كعم تلیبردناف   . تاطیحملا

". نيارك رتیب  انھ  ؟  تلیبردناف روتكدلا  "

؟ حیحص  ، نیارک روتکدلا  وھ  تنأ   " . ریصق ٌتمص  َّرم 
". رشیآ لجر 

". حیحص اذھ  "

". ةمیظع ةراسخ  هنادقف  نإ  "

؟" بوشیب لیشیم  َكب  َتلصتا  لھ  "

". ًارخؤم سیل  ؟ ال،  بوشیب ةروتكدلا  "

َتنك لھو  ؟  كب لصتت  مل   " . ًاقوعصم نيارك  فقوت 
؟" تقولا لوط  كربتخم  يف  ًادوجوم 

". تاعاس ةدع  ذنم  يربتخم  یف  دوجوم  ينإ   ، معن "

هذھ رثكأ  ءطبب  نكل   ، ديدج نم  يشمي  نيارك  أدب 
ام ءيش  ةمث   . تلیبردناف روتكد  اي  َّيلإ  ِغصإ   " . ةرملا

. فتاھلا ىلع  كعم  هنع  ثيدحلا  عیطتسأ  نلو   . انھ ثدحي 
ةدعاسم ىلإ  امك   ، كتدعاسم ىلإ  ةجاحب  نوكأ  فوس 



". ءاملعلا رابك  نم  كئالمز 

؟" لجاع ٍّیبط  ءیراط  كانھ  لھ  ؟  رمألا ام  "

لیصافتلاب مكربخأس   . كلذك هیمست  نأ  عیطتست  "
يف هلوق  عیطتسأ  ام  لكو   . ةرشابم ةیصخش  ةروصب 

ةأشنملا ةمالسب  قلعتي  ٌرمأ  هنأ  وھ  رضاحلا  تقولا 
". ةأشنملا نم  رثكأ  وھ  ام  ةمالسب  امبر  لب   ، اھلماكب

نأ ینم  دیرت  اذامو   ، ًانسح  " . یرخأ تمص  ةرتف  تَّرم 
؟" لعفأ

كنكمي ام  ىصقأب  ًاعم  ءاملعلا  رابك  نم  كئالمز  ِعمجإ  "
اذھ نم  یھتنت  امدنعو   . ءودھو ةعرس  نم  هب  مایقلا 

". دیدج نم  يب  لصتا   ، رمألا

دوجوم مھضعب  َّنأ  امك   . قئاقد َعضب  ُرمألا  بَّلطتي  دق  "
". فَّنصملا مسقلا  يف 

اوركذي َّالأ  مھل  لق   . نكمي ام  عرسأب  مھب  لصتا  نذإ  "
روتكد اي  ةیمھألا  غلاب  رمألا   ، ينقِّدص  . ٍدحأل كلذ  نع  ًائیش 

". يقتلن املاح  رمألا  كل  حرشأ  فوسو   ، تلیبردناف

و ًائیطب  تلیبردناف  توص  راص  " . روتکد ای  ًانسح  "
ًةعامج َعمجأ  نأ  يعسوب  ناك  اذإ  ام  یرأس   " . ًاِرّكفتم
ةیناثلا ةقبطلا  يف  مئاقلا   ، تارمتؤملا زكرم  يف  مھنم 

". ةرشع

لیلد يف  هدجت   ، يولخلا يفتاھ  مقر  ىلع  ينمِلك  "
تیبثتب ماق  مث   ، طخلا لفقأ  " . ًالاح دعصأ  فوسو   . فتاھلا

جرخ اذإ   . ضیبألا هفطعم  بیج  يف  ِّيولخلا  هفتاھ 
نأب يفتكأس  يننإف   ، ًاعنتقم ةنحملا  هذھ  نم  ناترابس 

، مالس یلع  هُّلح  یرج  دق  ءيش  لک  نأ  تلیبردناِفل  لوقأ 
. هنھذ يف  راد 



. ةجودزملا باوبألا  يذ  رفحلا  عَّمجم  لخدم  همامأ  یأر 
، ناكملا اذھ  يف  باوبألا  نأ  نيارك  ظحال   ، هتشھد ِّدشلو 

لاحلا هیلع  تناك  امك  زنيراملا  لاجر  نِم  ةسورحم  دعت  مل 
نم نالجر  نآلا  اھتسارح  ىلع  موقي  لب   ، لبق نِم 

ناحلسم امھو   ، ءادوسلا امھبایثب  ةيركسعلا  ةطرشلا 
عفر  ، امھنم برتقا  امدنعو  . M16 زارط : نم  نیتیقدنبب 
ةقاطب يف  لیمعلا  قَّقد   . فوقولا هنم  ًابلاط  ًادي  امھدحأ 
عجارت مث   ، ةديدش ةيانع  يف  نياركب  ةصاخلا  فيرعتلا 

. نیبابلا دحأ  همامأ  ًاحتاف   ، ءارولا ىلإ 

ال ٍناکم  يف  نیارک  فَّقوت   . ةكرحلاب ُّجعي  عَّمجملا  ناك 
زنيراملا دونج  ناك   . هلوح رظني  وھو   ، لخدملا یدعتی 
يمسرلا سابللا  نودتري  نيذلا  ءالمعلا  نم  مھاوسو 

ناكو  . ةیجیتارتسالا طاقنلا  يف  نوزكرمتي   ، دوسألا
ءاحنأ يف  طاشنب  نوكرحتي   ، ةنایصلا مقاوطو   ، نوینقتلا

، طاشنلاو ةكرحلل  مظعألا  زُّكرتلا  اَّمأ   . محدزملا ربنعلا 
ةدحاو دجوت  ثیح   ، ربنعلا فصتنم  يف  هارجم  ذخأي  ناكف 
ٍةعفار ةبَِّالك  نِم  ةقَّلعم  ىھو   ، نیتیقبتملا نیتروَّلبلا  نم 
برقلاب فقت  تناك  دقف  ةَّيرزیللا  ةلاقِّسلا  اَّمأ   . ةیتوبور

. زوھج ةلاح  يف  اھنم 

ٌتوص ءاج  " ، هابتنإ  " . جرشحت توصلا  تاِرّبكم  تناكو 
دعب سطغلا  أدبت   ، ةثالث مقر  ةرولبلا   " . ٌءوزجم ٌبَّذشم 

، سطغلا یلع  فارشإلا  طابض  ىلع   . قئاقد رشع 
". مھنکامأب قاحتلالا 

هاجتاو يف  ریسلاب  ءدب  مث   . ًاقیمع ًاسفن  نیارک  ذخأ 
ـ صاخشأ  ةثالث  نم  فَّلؤملا  قيرفلا  ناك  ثیح   ، ةروَّلبلا
مل اذإف   . نوینقتلا هب  طیحي  ةزَّیمم -  ءاضیب  ًابایث  نوسبلي 
، ام ًاصخش  نأ  َّدب  الف   ، ناكملا اذھ  نم  ًابيرق  ناترابس  نكي 



... هیلإ ءادتھالل  حیحصلا  هاجتالا  ىلإ  هَّلدي  نأ  عیطتسي  دق 

رظني يكل  قيرفلا  ءاضعأ  دحأ  رادتسا   ، برتقا املاحو 
ةقاي قوف  فَّرعت  هنإ  ذإ   ، ةشھد يف  نيارك  فقوت   . هیلإ
رعشلاو دَّدخملا  هجولا  ىلع  همامأ  ىتلا  ءاضیبلا  ةلذبلا 

. تيالف روتكدلل  دّعجملا  ِضیبألا 
نع هسفن  لصفف   ، هآر امنیح  تيالف  اتقدح  تعستا 

. نيارک وحن  هجتاو  قيرفلا 

يدترت كلعجي  يذلا  ام   " . نيارك لاق  " ، تيالف روتكد  "
؟" ّيزلا اذھ 

، ةقیقدلا هحمالم  تدبف   ، ةرظنلا هیلإ  تيالف  ّدر 
نكأ مل   " . ًةرتوتمو ًةبحسنم   ، ٍقیتع ٍرئاط  حمالمب  ةھیبشلا 
يھ يتفیظوف  .. ال ! ال ةرتسلا -  هذھ  ءادترا  يف  بغرأل 
نع نيرخآلا  میلعتو   ، عارذلا نیسحتو   ، عارذلا حالصإ 
َّرصأ دق  هنكل   . يسفنب اھمادختسا  رشابأ  نأ  ال  اھرارسأ 
ءارو رظن  بملوألا "!‘  ةھلآ  ةسكاعم  بعصلا  نمو   ’ ، َّيلع
ًادوجوم نوكأ  نأ  بجي   " . هتوص ضفخو   ، ةسلخ هفتك 

لك  . ًاقباس كل  تلق  امكو   . رداغت نأ  كیلعف  تنأ  اَّمأ   ، انھ
". بارخلا يلإ  ٌبھاذ  ءيش 

ةأجف تكس  مث   . هتلمج نيارك  أدب  دجأ "-  نأ  بجي  "
. سیلوروك طباضلا  هنإ  امھنم : برتقي  ناك   ، ام ًاصخش  نأل 
وھ سیلوروك  نأ  نيارك  ىأر   ، ًاضيأ ٍةديدج  ٍةشھدبو 
مقاط اھسبلي  يتلا  ءاضیبلا  زفقلا  ةرتس  يدتري   ، رخآلا

. ةروَّلبلا

مث  ، زوجعلا لجرلا  سیلوروك  رمأ   " ، ةروَّلبلا ىلإ  دُع  "
هلعفت يذلا  ام   " . نيارك ىلإ  ءالوحلا   ، ةبحاشلا هنیع  رادأ 

. هل لاق  انھ ؟ "



". ناترابس لاریمدألا  نع  ثحبأ  يننإ  "

دق هنأكو  سیلوروك  ادب  " . نآلا ّرفوتم  ریغ  هنإ  "
، قفانملا قباسلا  هكولس  ىلإ  ةجاحلا  نع  ىنغتسا 
ةربن نإف   ، نآلا اَّمأ   . ّضحتملا رِ يندملا  رھظملاب  رھاظتملا 
نع ّمنت  تتاب  دق   ، اھتاذ هقالخأو   ، هتاریبعتو  ، هتوص

. بایتراو ةیناودع 

". هّملكأ نأ  بجي  "

. ةَّدحب سیلوروك  ّدر   " ، نكمم ریغ  اذھ  "

ببسلا ؟" وھ  امو  "

دیلاقم انأ  تیَّلوت  دقو   . يبصع رایھنإ  هباصأ  دقل  "
". ةدایقلا

لغش يذلا  ببسلا  وھ  اذھ  نوكيأ  ؟"  يبصع رایھنإ  "
ام  ، ةركفلا هذھ  هلابب  ْتَرطخ  املاح  نكل  ؟  هنع بوشیب 
دق ةأشنملا  سیئر  ناك  ولف   . هنھذ نم  اھدرط  نأ  ثبل 
وأ  ، هیبروك نإف   ، رایھنالا وأ  تابونلا  نم  عون  ِّيأ  نم  ىناع 
تناك اھسفن  بوشیب  ىتح  وأ   ، ءابطألا هيدعاسم  دحأ 

. رمألا اذھ  لثمب  همالعإب  موقتس 

مقاطلا نم  دحأ  ال  طقف : ٌدحاو  ءيش  هانعم  اذھو 
. كلذ لثمب  همالعإ  ىرج  دق  يبطلا 

نقيأ ةأجفو   . نيارك سأر  يف  رطخلا  سیقاون  تعرق 
. ًاریطخ ُّيلاحلا  هُفقوم  راص  دق  مك 

نآلا أدبي   " . توصلا ِرّبكم  نِم  ٌتوص  ءاج  " ، هابتنا "
ّدس قيرف  ىلعو   . ةرَّولبلا ىلإ  قيرفلا  ءاضعأ  لاخدإ 

قُّقحتلاو ةروَّلبلا  مسج  ةداعتسا  ةیلمعل  رُّضحتلا   ، ةحتفلا
". اھتمالس نم 



. لوقي هسفن  نیارک  عمس   " اذھب اوموقت  "ال 

هانیع تناك  ؟ " اذامب موقن  ال   " . سیلوروك مَّھجت 
لاوحألا يف  نوكي  يذلا   ، هتوص اَّمأ   ، ٍرمحأ ٍنولب  ناتّرنزم 
روھبمو  ، ًایلاع ةرملا  هذھ  ناك  دقف   ، ًاضیفخ ةيداعلا 

. سافنألا

". هذھ سطغلا  ةلحرب  مقت  "ال 

ةطحم يف  نیلماعلا  نم  ٌلماع  ىدان  يدیس "! "
. سیلوروك ىلع   ، ةبقارملا

؟" رمألا ام   " . هوحن سیلوروك  رادتسا 

بیبطلا سيارب  هنإ   . كیلإ ثُّدحتلا  ديري   ، ام ٌصخش  "
". یبطلا حانجلا  يف  میقملا 

". لوغشم يننإ  هل  لق  "

 -" ةیمھألا ةياغ  يف  ةلأسملا  نأ  لوقي  هنإ   ، يدیس "

هدي ًادام   ، هعارذ سیلوروك  قلطأ  انھو  كلت - " "
ُّماھلا ءيشلا  يھ  ةثالث -  مقر  ةروَّلبلا  هاجتا  يف  رجنخلاك 

". ةنھارلا ةظحللا  يف  دیحولا 

داعو  ، فتاھلا لجرلا  قلغأ  " . يدیس اي  ًادج  ًانسح  "
. هتاودأ ىلإ 

َّالأ َّيلع  نأ  ىرت  َملو   " . نيارك وحن  سیلوروك  رادتسا 
هذھ ؟" سطغلا  ةلحرب  موقأ 

". ةقامحلا ةغلاب  ةَّمھم  اھنإ   . رطخلا ةديدش  ةلحر  اھنإ  "

تاَّبح تناكو   . ىرخأ ةوطخ  هنم  سیلوروك  مدقت 
نع ُتعمس  دقل   " . هیغدص نمو  هنیبج  نم  دَّصفتت  قرعلا 
كنأ دقتعأ  ؟  روتكد اي  دقتعأ  اذام  ملعتأ   . ةسئابلا كتيرظن 



لب  ، تايونعملا ىلع  ًارطخ  ُِلّثمت  تنأف   . رطخلا ردصم  َتنأ 
". تاذلاب ةلحرلا  هذھ  ىلع  ٌرطخ  تنأ 

رادتسا مث   . ةليوط ىرخأ  ةظحلل  نيارك  وحن  قَّدح 
! زنیكسوھ  " . زنيراملا دونج  نم  نینثا  وحن  ةأجف 

!" زيدنانیم

!" يدیس اي  معن   " . هابتنالا ىلإ  نايدنجلا  َّبھ 
. نيارك وحن  هماھبإب  ةفینع  ةراشإ  سیلوروك  راشأ 
أدبت امدنعو   . يركسعلا لاقتعالا  تحت  وھ  لجرلا  اذھ  "

: ناكملا ءالخإب  ٌءادن  عمسُيو   ، نامأب اھتمھم  یف  ةروَّلبلا 
جراخ فقي  هیلع  ًاسراح  امیقأو  نجسلا  ىلإ  هاذخ 

". هتنازنز

طباضلا ىشم   ، جاجتحالا نم  نيارك  نَّكمتي  نأ  لبقو 
روتكدلا ناك  ثیح   ، ةثالث مقر  ةروَّلبلا  وحن  ًالفاق  سیلوروك 

ىلإ الخد  دق   ، قيرفلا يف  رخآلا  هقیفرو  سئتبملا  تيالف 
. ّيضفلا ةروَّلبلا  فوج 
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هفنتكت راحلا  همد  نم  ٍةكرُب  يف  هیبروك  هیجور  عجطضا 
ةراتو  ، ملح يف  هنأ  ةرات  هیلإ  لَّیخي  ناك   . ملألا نم  ةباحس 
ةياھن ةملظ ال  يف  موعي  تاب  هنأو   ، ًالعف تام  دق  هنأ  ىرخأ 
اھلك تاقالعلاو  رعاشملاو  راكفألا  تناك   . راثدنالا نم  اھل 

، رمألا ادب  امبسح   ، هل نوكي  نأ  نود   ، ًاباھذو ةئیج  حجرأتت 
ٌرشع ؛ امبر  وأ   ، ةقیقد ترم  دق  نوكت  دقو   . اھیلع ناطلس 
طقف ٌدحاو  ءيش  كلانھ  ناك   . كلذب ٌملِع  هل  نكي  ملف 
نماكلا صخشلل  حمسي  َّالأ  هیلع  نأ  وھو   . هنم ٌِدّكأتم 

. ًایح لازي  هنأ ال  دقتعي  نأ   ، ًاسدسم ُلمحي  يذلاو  هبرقب 

، ًادیمح ناك  ملألا  نكل  نآلا : ةَّدحلا  ديدش  ملألا  راص 
ءاخترالا ةمواقم  ىلع  هدعاسي  نأ  هنأش  نم  نأل  كلذ 

. ًّارج ةيواھلا  وحن  هرجي  َّرمتسا  يذلا 

. مدنلا نم  ةزخوب  رعش   ، كانھ ٌعجطضم  وھ  امنیبو 

. هراظتنا لوطیس  ةثلاثلا  ةعاسلا  دنع  ُّيمارغلا  هدعومف 
اھیلعن لفسأب  ُّقدت   ، نآلا هراظتنا  يف  هتبیبح  نوكت  دقو 
ماودلا ىلع  تناك  دقل   . اھدي ةعاس  ءانیم  وحن  رظنتو 

... نأ وھ  فسألل  ودبي  ام  نكل   ، اھبضغ ةرادإ  يف  ةحجان 

همالحأل ملستساف   ، ديدج نم  هلوح  موحي  ءایعإلا  داع 
ًاساَّطغ هسفن  ىفلأ   ، مالحألا هذھ  دحأ  يفو   . ءادوسلا



هیف موعي  يذلا  حطسلا  وھ  اھو   . دیعب قمع  ىتح  حبسي 
. ءاضفلا يف  دیعبلا  فیعضلا  رونلا  نم  ٍةبابض  دَّرجم  نآلا 
ىلإ ةحابس  هقيرط  َّقش  املك  نارجفنت  هاتئر  يھ  اھو 
لازت ام  هقيرط  نكل   ، اھعیطتسي ةعرس  ىصقأب   ، ىلعألا

 .. . ةدیعب

حبش ناكو   . ديدج نم  وحصلا  ىلع  هسفن  ربجأ 
. هلمع ىھنأ  دق  ةيوازلا  يف  ضبارلا  صخشلا 

اھانیع تناكو   ، هوحن ترادتساو  ةملظلا  نم  تَضھن 
. ةرواجملا ةرجحلا  نم  مداقلا  ءوضلا  تحت  ًالیلق  ناعمتلت 
اَّمأ  ، ٍكارِح ِّيأ  امنود  ىقلتساو  هسافنأ  هیبروك  كسمأ 

. نیقیض نییلوط  نَّیقش  دَّرجم  اتناك  دقف  تاذلاب  هانیع 
تماق مث   ، هیف وھ  يذلا  ناكملا  يف  ًىقلم  اھسیك  تكرت 

ناك  . ديدج نم  تفقوت  مث   . ىرخأ مث   ، هوحن ةوطخ  ذاختاب 
. هوحن بِّوصملا  سدسملا  ةروسامل  ٌشبغأ  ٌناعمل  ةمث 

هیبروك عمس   ، ةظحل دعبو   . ٍفنعب هنع  ترادتسا  ةأجف 
نینأ قوف  فیعض  لكشب  عمسُت  تاوصأ  ًاضيأ : كلذ 

. ءاوھلا طغض  تانیكام 

نأ بجي  رثكأ -  امبرو   ، لقألا ىلع  نانثإ  ىرخأ -  تاوصأ 
مُّكحتلا تاروصقم  نم  ىلوألا  ةروصقملا  تقرتخا  نوكت 

، حوضولا نم  ًارادقم  هیلإ  ءىجافملا  لمألا  بلج   . يئیبلا
هتروانم نإ   . ةجرجرتملا هَّساوح  ةئدھت  ىلع  هدعاس  امم 

. ةدجنلاب هُّدمی  سیارب  وھ  اھو   ، تحجن دق 

. هنم ًابارتقا  رثكأ  تاوصألا  تراص 

مث  ، اھدي يف  زھاج  سدسملاو   ، هسأر قوف  تفقو 
. ةرواجملا ةروصقملا  ىلإ  دوقت  يتلا  ةرغثلا  لخاد  تقلزنا 

سارتحاب قِّدحت  اھدھاشف  ًالیلق  رثكأ  هینیع  هیبروك  حتف 



ةروسامو  ، اھرعشل ىنحنملا  طخلا  ناكو   . ةيوازلا لوح 
َتلَّلست مث   . ءارفصلا ءوضلا  ةلاھ  تحت  ناعمتلي  اھسدسم 

فلخ تمَّوكتو   ، ىرخأ ةروصقم  ىلإ  ةجرُفلا  لالخ  نم 
. هراظنأ نع  ًاریخأ  تباغ  مث   ، تانیبروتلا دحأ 

. هوحن برتقت  دعت  مل  اھنأ  مغر   ، ترمتسا تاوصألا  نكل 
ٍناكم يف  ىلوألا  ةروصقملا  دنع  اولاز  ام  مھنأ  نَّمخ  دقل 
ةقطنم نم  يسیئرلا  جرخملا  نیبو  بوشیب  نیب   ، ام
عاطتسا يتلا  ةلیلقلا  تاملكلا  نمو   . يئیبلا مكحتلا 
نوموقي مھو   ، ةنایصلا لاَّمع  نم  مھنأ  هل  ادب   ، اھطاقتلا

. ُّدعت يتلا ال  تادعملا  عطق  نم  ٍةدحاو  ىلع  فشكلاب 

ىلع نآلا  ىتح  لصت -  مل  ةدجنلا  نأ  اذھ  ىنعمو 
. ًادبأ يتأت  نل  اھلعلو  لقألا - 

هسفن ضِھنُي  نأ  لواحو   ، هيدي ىدحإ  هیبروك  جرخأ 
ضرألا ىلع  تقلزنا  هفك  نكل   ، سولجلا ةیعضو  ىلإ 

يف هتَّكش  ملألا  نم  ٌةَّداح  ٌَةبرح   . همد اھقوف  لیسي  يتلا 
هسفن عنمیل  ةیشحوب  ایلعلا  هتفش  ىلع  َّضعف   . هردص

. ءاكبلا نم 

ىلع ًارباص   ، ًالحض ًاسُّفنت  سفنتي  هناكم  يف  يقب 
يف هیمدق  عرز  مث   ، ام ٍلكشب  هنع  َّفخي  هَّلع   ، ملألا
یف ءطبب  مامألا  ىلإ  هسفن  عفدو   ، ةیندعملا ةیضرألا 

. دیعبلا يئاشنإلا  لصافلا  هاجتا 

، ةدحاو ًامدق  برتقا   . ًاعجوم ًاباذع  ءيطبلا  هفحز  ناك 
يف رغرغت  ةيومدلا  تاعاَّقفلا  تناكو   . ةدراي مث   ، نیمدق مث 
مدلاب اعقتنا  دقف  هفطعمو  هصیمق  امأ   . هترجنح قمع 

هب ُّدشي  يذلا  بحسلا  ِلبح  لمع  نالمعي  اراصو  ًامامت 
قيرطلا فصتنم  دنعو   . ًائطب همدقت  يف  ديزيو  ءارولا  ىلإ 
روعشلا أدب  امدنع  ًالیلق  فقوت   ، دیعبلا طئاحلا  ىلإ 



عیطتسیل نكي  مل  هنكل   . ديدج نم  هنایك  فنتكي  ءامغإلاب 
عاطتسا امل  كلذ  َلَعف  ول  هنأ  نقيأ  هنأل   ، ًاليوط راظتنالا 
ضرألا يف  هیمدق  عرز   ، ةديدج ةَّرمو   . ًادبأ مُّدقتلا  َةدواعم 

ربع ةرم  لك  يف  ةلیلق  ٍتاشنإ  مُّدقتلا  ىلع  هسفن  ربجأو 
. ةیضرألا

نم ٍجیشنبو   . دیعبلا رادجلاب  هُسأر  مدطصا   ، ًاریخأو
لابحلا ًامامت  هقوف  ىأرف   . ىلعألا ىلإ  هرظن  عفر   ، ملألا
لصافلا ىلع  ًةقوصلم  سكتمِّسلا  نم  ةنیخثلا  ةعبرألا 

لك يفو   . ةيزاوتم ةعبرأ  طوطخ  يف  يندعملا  يئاشنإلا 
. ِرّجفم ٌقعاص  ةمث  ناك   ، اھنم ٍلبح 

برقأ نع  ًاشتفم  هعارذ  هیبروك  عفر   ، هّتوق ًاِزّكرم 
ةنَّوكملا ةنحشلا  نم  هبحسب  ماق  مث   . هیلإ قعاوصلا 

. ًاثھال طقسف  ًةديدج  ًةرم  هردص  ألم  ٌقراح  ٌملأ   . هلوح
هقفرم نم  مدلا  رُّطقت  عمسي  نأ  عیطتسي  ناكو 

. ةيراعلا ضرألا  قوف   ، هیمصعمو

صحفب ماق   ، هیف وھ  يذلا  ِحاطبنالا  ِعضو  نِمو 
، ًةيراطب  ، حوضو ریغ  يف  ىري  نأ  عاطتساف   ، قعاصلا

لصفي  ، ندعم نم  نیقیقر  نیحولو   ، ٍتیقوت ةعاسو 
لك  . ةيرصبلا فایلألا  نم  ٌةَّفُلو   ، ةیندعم ةقاقر  امھنیب 
نع طقف  لیلقلا  فرعي  ناك   . ًامَنمنم ناك  ٍءيش 
ٍةرَّخؤم ٍةرغث  درجم  اھنأ  ول  امك  تدب  اھنكل   ، تارّجفتملا
رجفنت  ، هِّدح ىلإ  تیقوتلا  زاھج  لصي  امدنعف   . تقولل
ىلإ ةیلَّوألا  ةمدصلا  ناحوللا  لقنیف  ًایئابرھك  ةقاقرلا 

. ةفسانلا ةنحشلا 

ىلع  ، ٍفطل نم  هعیطتسي  ام  ىصقأب  ِرّجفملا  عضو 
نَّمخ  . قئاقد رشع  نوكتس  ةدملا  ّنإ  تلاق  دقل   . ضرألا

. قئاقد سمخ  وأ  عبرأ  همامأ  لازي  امبر ال  هنأ 



. اھبحس نِم  َّدب  ةیقبتم ال  قعاوص  ةثالث  كانھ 

نم نَّكمت  ىتح  ديدج  نم  هعارذ  عفرو  هاوق  عمجتسا 
 - هعزن نم  نَّكمت  ثیح   ، يناثلا قعاصلا  ىلإ  لوصولا 
ىلإ ِتّقوملا  لاصيإب  ًاضَرع  بُّبستلا  مدع  ىلع  ًاصيرح 

. ديدج نم  هلقثب  ضرألا  ىلع  طقس  مث  هتياغ - 

، لبق يذ  نم  ًاءوس  ُّدشأ  ةَّرملا  هذھ  يف  ملألا  ناكو 
يلغي مدلا  راص   . ةیناث ةبوبیغ  يف  لخدي  داك  هنأ  ىتح 
عاطتسا ةقیقد  تَّرمو   . لعسو همد  قرشف   ، هترجنح يف 

يف رارمتسالل  ةوقلا  نم  يفكي  ام  عامجتسا  اھدعب 
. هلمع

ىلع هتردق  ىوتسم  قوف  ةثلاثلا  ةنحُّشلا  تناك 
هسفن عفدو  ةديدج  ةرم  ضرألا  يف  هیبعك  تَّبث   . لوصولا
ىلعألا ىلإ  هدي  فقع  مث   . ًابيرق راص  ىتح  ضرألا  ىلع 

ىلإ هايإ  ًابِذتجمو   ، ًارِّرحمو  ، قعاصلا ًابحاس   ، ةثلاثلا ةرملل 
. ضرألا وحن   ، ءارولا

دقتعي دعي  مل  هنأ  ثیحب  ةَّدحلا  ديدش  نآلا  ملألا  راص 
. ةریخألا ةعبارلا  ةوطخلاب  موقي  نأ  عیطتسي  دق  هنأ 

ءاقبلل هتعاطتسا  دھج  ًاحفاكم  ةملظلا  يف  عجطضا 
. ةضفخنملا تاوصألا  نینطل  ءاغصإلا  قيرط  نع   ، ًایعاو

ٍةلأسم لوح  هل  ةياھن  ٍلدج ال  يف  نیكمھنم  موقلا  ادب  دقل 
. ةھفات ةیسدنھ 

مأ ؟  ةدحاو  ةقیقد  ؟  تقولا  نم  هل  يقب  دق  هارت  مک 
ناتقیقد ؟

. ءانثألا هذھ  يف  طبضلاب  بوشیب  نوكت  دق  نيأ  لءاست 
ٍةنیكام ءارو  ىَّطلتت  لازت  ال  تناك  اھنأ  هیف  كش  ال  اَّممف 
ةرثرثلا هذھ  ىلإ  ٍرابطصا  ریغ  يف  يغصت  يھو   ، ام



عباتت نأو  كرحتت  نأ  عیطتستف   ، يھتنت اھَّلع   ، ةرئادلا
. مالسب برھلا  عیطتست  ثیح  ىلإ  اھقيرط 

نأ ًاصوصخ  ؟  مھیلع  رانلا  قالطإ  نم  اھعنمي  يذلا  ام 
دیحو ببس  كانھ  لعل  ؟  توصلل  متاكب  ّدوزم  سدسملا 
ریغص نزخم  ىوس  هل  سیل  نیجھلا  حالسلا  اذھف  طقف :

ال يھو   . نیتصاصر وأ  ةصاصرل  ىوس  عستي  ال  دق 
نوببستيو اھتبعل  نوحضفي  دق  مھنأل  مھزواجت  عیطتست 

نكلو  ، برھلل ةصرف  نآلا  اھمامأ  لاز  امف   . اھطابحإ يف 
تاحیص يف  اءدبو  نایفاضإ  ناصخش  ءاج  اذإ  سیل 

...... ةدراطملا

ىلإ ديدج  نم  عجرت  دق  لب   ، مھزواجتب فزاجت  نل   . الك
دوجوملا تیقوتلا  ليدعتب  موقت  يكل  سكتمسلا  ةنحش 

كلذب يرتشت  اھلعل   ، تانحشلا نم  لك  ةعاس  يف 
. يفاضإلا تقولا  ضعب  اھسفنل 

نم هاعنم  دق   ، همالآبو  ، هتمھم يف  هلاغشنا  نأ  نقيأ 
ثیح ىلإ  دوعت  دقف   . لامتحالا اذھ  يف  كلذ  لبق  ریكفتلا 

. ةظحل ِّيأ  يفو   ، تناك

ًاناميإ هیبروك  ىدل  تیمتسملا  روعشلا  ىطعأ 
ىلإ هعارذ  رادأ   ، هاوق تارخَّدم  رخآ  ىفو   . هل ًادِّدجتم 
عبارلا قعاصلا  ىلع  هدي  تقبطأف  ةديدج  ةرم  ىلعألا 

. ریخألاو

نم ٍمداق  صخش  حبش  هل  رھظ  ىتح  كلذ  لعف  نإ  امو 
، هتدھاش امدنع   . ةیناثلا ةروصقملا  يف  ةعقاولا  ةرغثلا 

. مامألا ىلإ  تَزفق  مث  ةمیتشب  تمدمد 

، كلذ لعف  امنیبو   . ٍسأيو ٍةتغب  يف  هیبروك  ضفتنا 
ٌتوص َعمُسف   ، يدارإ ال  لكشب   ، ًاعم هعباصأ  تضبقنا 



نم ثعبنا  يذلا  ناخدلا  نم  ةطیسب  ٌةحفن  مث  ٌِعقرقم 
ىوس مدت  مل  نمزلا  نم  ةقَّلعم  ًةھرب  تَّرم  قعاصلا - 
ىلإ ةبسنلاب  تدب  اھنأ  الإ   ، ةیناثلا نم  دحاو  لیئض  ءزج 

ةخرصبو  ، مث  . يرجيو  ، يرجيو  ، يرجي نمزلا  نأكو  هیبروك 
يف ًابرإ  قزمتت  ایندلا  نأك  ادب   ، اھرُّوصت نكمي  ال  ةفینع 

. ءاملاو ُذالوفلاو  ُرانلا  هُماوق  ٍةمایق  موي 
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عيذي بیتر  توص  ءاج   " ، ةیجراخلا باوبألا  لافقإ  َّمت  دقل  "
ةرولبلا  . طغضلا لافقإ  زاھج  لیعفت  َّمت   " . نوفوركیملا ربع 
صوغلل اھل  رَّدقملا  تقولا   . يبوبنألا طخلا  يف  ةثلاثلا 

". ةیناث نوثالثو   ، ةقیقد ةرشع  عست  ِينَْیبلا : حطسلا  يف 

دھشملا بقاري  نيارك  رتیب  ناك   ، ةدیعبلا ةيوازلا  نمو 
ٌشنو هیف  أدب  يذلا  تقولا  يف   ، طابحإو ٍبضغ  يف 

نع ًادیعب  كَّرحتي  هلمح -  نم  نآلا  ررحت  دقو  ٌّيتوبور - 
ناك امنیبو   . هنوكر ناكم  ىلإ  دوعیل  ِّيئاملا  سبحملا 

، ةيانعو ةَّقد  َّلكب  ةروَّلبلا  ّدس  ماكحإ  ىلع  لمعلا  يرجي 
نيارك رظن   ، يئاملا سبحملا  لالخ  نم  اھلازنإ  يرجي  مث 

نأ ًالِواحم   ، رفحلا عَّمجمل  يرشبلا  مقاطلا  ىلإ  هلوح 
نم ةَسلتخم  ًةءاميإ  وأ   ، فطاعت ةرظن  مھدحأ  نم  دَّیصتي 
ةراشإ هنأ  ىلع  ذخؤي  دق   ، رخآ ٍءيش  ِّيأ  وأ   ، ّيفخ ٍفرط 

نم ٍءيش  ِّيأ  َري  مل  هنكل   . لمتحم هل  كيرش  دوجو  ىلإ 
يرشبلا زاھجلاو  نوینقتلاو  نوسدنھملاف   . لیبقلا اذھ 
لِغشُي ٌّلكو   ، ةینیتورلا مھلامعأ  نوعباتي  اوناك  مھل  معادلا 
ةلحر ةبسانم  قفارت  يتلا  ةيداعلا  تاكرحلاب  هسفن 

مھ نَّمم  ٍدحاو  ةمث  نأ  ُدبي  مل  اذكھو   . ةروَّلبلا ِسطغ 
. هرمأل ثرتكي  هلوح 

نیفقاولا  ، ةراحبلا دونجلا  نم  جوزلا  كلذ  نع  ادعو 



ٌدحأ هب  لفحي  ملو   ، ًائداھ ٍءيش  ُّلك  ناك   ، هیفتك دنع 
، روتكد اي  ًانسح  : " ًالئاق هزكل  يذلا   ، هیسراح دحأ  ىوس 

". انھ نم  كرحتن  انعد 

دوقت يتلا  باوبألا  هاجتا  يف  نوریسي  اوناك  امنیبو 
ساسحإ نيارك  یلع  لَّزنت   ، یلوألا ةقبطلا  تارمم  ىلإ 

ناك  ، هدھشي ناک  ام  ُّلکف   . ٌمھو وھ  هلوح  رودی  ام  ُّلک  نأب 
. مالحألل فرحنملا  قطنملا  هبشي  ًافرحنم  ًاراسم  ذخَّتي 

نیيدنج ةطساوب  نجسلا  ىلإ  داتقُي  ًالِعف  نآلا  وھ  لھ 
لین هاجتا  يف  نورفحي  نولازي  مھارُت ال  لھ  ؟  زنيراملا نم 
مامز ًالِعف  مَّلست  دق  سیلوروك  نأ  لھ  ؟  نزحملا  باقعلا 

؟ ةأشنملا يف  ةرمإلا 

سیلوروک ٠٠٠٠

ٍتوص يف  لاق   " ، كلذ يب  العفت  نأ  ناديرت  ال  امتنأ  "
ترصتقا امھتباجتسا  نكل   . زنيراملا يلجر  ىلإ  ٍضیفخ 
. اھلالخ هِعفدو  همامأ  ةجودزملا  باوبألا  حتف  ىلع 

عبات  " ، ةدایقلل حلصي  ال  يذلا  وھ  لاریمدألا  سیل  "
اذھ لب   " . رمملا يف  ریسلا  نوعباتي  اوناك  امنیب  همالك 

". سیلوروك طباضلا  ىلع  قبطني 

. باوج َّيأ  عمسي  مل 

لھ ؟  هدلج  نول  بوحشو  عاقتما  ناظحالت  لھ  "
طقتلا دقل  ؟  هقُّرعت ةَّدشو   ، همسج فافج  امتظحال 
ةربخ يلو  بیبط  يننإ   . ناكملا اذھ  يف  رشتنملا  ضرملا 

". ءایشألا هذھ  ةظحالم  يف 

فتك ِزكلب  زنيراملا  دحأ  ماقف   . مھمامأ ُّرمملا  بَّعشت 
". نیمیلا ىلإ  رِدتسا   " . هتیقدنب بقعب  نيارك 

يلوصو ذنم  ةیبطلا  تالاحلا  نم  ریثكلا  ُتيأر  دقل  "



نع ةیجذومن  ةلاح  لثمي  سیلوروكو   . ةأشنملا هذھ  ىلإ 
". ةَّیضَرملا تالاحلا  هذھ 

لاق " . َكمف لافقإب  َتمق  ول  َكل  لضفألا  نم  نوكیس  "
. ُّيدنجلا هل 

باوبأو  ، ةتھابلا ءارمحلا  ناردجلا  وحن  نيارك  رظن 
هتلحر ىلإ  ةركاذلا  هب  تداعف   . ةلفقملا تاربتخملا 

ناك ىتلا  ةحلسملا  ةسارحلا  تحت   ، ةقباسلا ةیمازلإلا 
ترفسأ يتلاو   ، اھیف هدایتقا  ىلع  فرشأ  دق  ناترابس 
ةقطنملا ىلإ  روبعلل  ًالَّھؤم  هلعجو   ، هرومأ ةجلاعم  نع 

ىلإو نيأ  ىلإ  فرعیل  نكي  مل  تقولا  كلذ  يف   . ةفَّنصملا
ودبي عضولا  نإف   ، نآلا امأ   . هدایتقا يرجي  ریصم  ِّيأ 

دق مھو  يف  ریسي  هنأب  هساسحإ  نإف   ، اذكھو  . ًافلتخم
. مظاعتو امن 

امتنأف  " . امھل لاق   " ، امكلثم ًايركسع  تنك  دقل  "
. امكدلب ةمدخ  ىلع  مسقلا  امتيدأ  دق  نايركسع 
، هنم رماوألا  امكلُّبقتبو   . نزَّتم ریغو  رِطخ  لجر  سیلوروكو 

نم ـ" لضفأ  سیل  اذھ  امكلمع  نإف 

نيارك فتك  ىلع  هتیقدنب  بقعب  يدنجلا  ىوھ  انھ 
ىلع نيارك  َّرخ   . ةقباسلا ةرملا  نم  ًافنع  دشأ  ةقيرطب 

. ملأ يف  مامألا  ىلإ  هتبقر  تَّجترا  امیف  هیتبكر 

رخآلا زنيراملا  لجر  هل  لاق   " ، زنیكسوھ اي  هیلع  ًالھم  "
. ّشجأ توصب 

. زنیكسوھ لاق   " ، هناسل لوط  ينقھرأ  دقل  "

ًاقِّدحم هيدي  حسمو   ، ضرألا نع  هسفن  نيارك  عفر 
لازت هفتك ال  ةحول  تناكو   . نیتقیض نینیعب  زنیكسوھ  وحن 

. ةبرضلا رثأ  نم  هملؤت 



". كریس عبات   " . هتیقدنب ةھَّوفب  زنیكسوھ  هیلإ  أموأ 

رھظف ًاراسي  اورادتساو   ، رمملا يف  ریسلا  اوعبات 
زنیكسوھ طغضف   ، دعصملا ىلإ  اولصو   . مھتلابق دعصملا 
امھترواحم ديري  همف  نيارك  حتف   . دوعصلا ِّرز  ىلع 

هل لضفألا  نم  ّهنأ  ًاركتفم  لَدع  هنكل   . ديدج نم  قطنملاب 
يف سارحلا  دحأ  َّلعلف   . ةلواحملا هذھ  نع  ِدھجلا  ُفرص 

 .. . قطنملل عامتسالا  ىلإ  ًالیم  رثكأ  نجسلا 

. دعصملا باب  حتفنا   ، ٍفیفخ ٍسمھب 
نم ٍلئاھ  ٍراجفنا  ُّيود  عمُس   ، اھِسفن ةظحللا  يفو 
اھنأك اھتَّمرب  ةأشنملا  تدب   . ىلعألا يف  دیعب  ام  ٍناكم 

مث  ، راونألا تتفخ   . ٍةزیجو ٍةظحلل  اھناكم  نع  ضفتنت 
َّزھ ٌيوناث  ٌراجفنا  ناك  مث   . ديدج نم  تتفخ  مث   ، تجَّھوت
داكت ٍفيرصبو   . ذرجلل بلكلا  ّزھ  الإ  هيزاوي  ال  ٍفنعب  ءانبلا 
نم ةیندعم  ةيدامر  ةعطق  تعقو   ، ناذآلا هل  َّقشنت 

، زنیكسوھ ةبیصم   ، فقسلا نم  ةيوھتلا  ریساوم 
. ضرألا ىلع  هايإ  ةرَّمسمو 

وحن دَّدس   . عاو ٍقبسم  ٍریکفت  نود  نیارک  فَّرصت 
نع هتقاعإب  ةلیفك   ، هتبكر ىلع  ةلكر  يناثلا  هسراح 
امنود هرارزأ  ىلع  طغضو  دعصملا  ىلإ  لخد  مث   ، ضوھنلا
ضیبألا هفطعم  قَّزمت   . ةفدصلا هل  تءاش  املثمو   ، زییمت

نم ُّيولخلا  هفتاھ  عقوف   ، يندعم ٍكبشب  هقولع  رثإ 
. ةیندعملا ةیضرألا  هجو  ىلع  ةعرسب  ًاقلزنم  هناكم 

، ةئراطلا ةیطایتحالا  ةءاضإلا  راونأ  نآلا  تئیضأ 
دھاجي وھو  زنیكسوھ  اھئوض  يف  ىري  نأ  عاطتساف 

مدلا ناكو   . سولجلا عضو  ىلإ  ضوھنلا  نم  نكمتلل 
. همفو هفنأ  قوف  ضیفي  هسأر  ةورف  يف  ٍحرج  نم  فزانلا 
ىلع ناكو   ، نآلا فوقولا  ةیعضو  داعتسا  دق  ناك  هنكل 



اھنینر لسرت  راذنإلا  سارجأ  تأدب   . ٌحلاك ٌریبعت  هھجو 
هتیقدنب عفر  َّيدنجلا  نكل   . ةدیعب ٍتافاسم  نم   ، رذنملا
یفتخا  . نیارک وحن  دیدستلاب  أدب  و  فتکلا  یوتسم  ىلإ 

نیح قلغني  ناك  يذلا  دعصملا  باب  فلخ  دیدج  نم  نیارک 
رعشو  . بابلا قالغنا  لمتكا  مث   ... هبرقب ةصاصرلا  تَّرم 

. ًادوعص هب  كرحتي  دعصملاب  نيارك 
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، لوألا زارطلا  نم  ٌّيكیناكیم  وھو   ، ربماتس نودروغ  عرھ 
نیتجرد  ، عساتلا قباطلا  نم   ، ًالوزن جردلا  مَّلس  ىلع 
ةدودشم ةلیقثلاو   ، ءارفصلا ةَّدعلا  ةبیقح  تناكو   . نیتجرد
ويدارلاو  ، تابَّالكلا ىلع  يوتحت  يھو   ، هیفتكو هرھظ  ىلإ 

همازح ىلإ  ةكوكشم  ىرخأ  تادعمو   ، لومحملا
اھعیمج تناك  دقو   ، هطسو ىلإ  دودشملا  يكیتسالبلا 

امأ  . جردلا ىلع  لجرلا  اھزفقي  ةزفق  لك  عم  ًةقترح  لسرت 
، هوذح ءاذتحا  يف  اًضيأ  رخأتي  ملف   ، ذاقنإلا قيرف  ةیقب 
، ةینطقلا تادامضلاو   ، نیجسكألا نم  تانوؤم  نیلماح 

. اھل ةلمكملا  تادعملا  نم  اھاوسو   ، سوؤفلاو

ةثاغتسالاو راذنإلا  ةینقأ  ربع  مھیلإ  لصو  يذلا  ءادنلاف 
ىلع سیلو   ، ٌّيقیقح راذنإلا  اذھ  نأب  رمألا  حضوأ  دق 
مل ربماتس  نإف   ، اذھ لك  عمو   . ةیبيردتلا تاروانملا  لیبس 
دق ناك  ام  ًائیش  نأ  ِّيلجلا  نم  ودبیل  هنإو   . ًادكأتم نكي 
، ّعورملا راجفنالا  كلذ  كلانھ  ناك  دقلف   . لعفلاب لصح 

تناك راونألا  نكل   . ةیئابرھكلا ةقاطلل  ریصقلا  عاطقنالاو 
ریثي ٍِءّيس  ٍعضو  يف  نآلا  ةأشنملا  نأ  ودبي  الو   ، تداع دق 
دق ىوق  ةمث  سیل  نأ  نیقیلا  ديدش  ناك  هنكل   . قلقلا

. ذاقنإلا قرف  ةيزوھج  ىدم  نحتمت  يك  ثدحلا  اذھ  تبتر 
ىلإ تاركلا  فذقل  ةلیسو  نورخَّدي  ال  طابضلا  رابكف 



. شویجلا ةمدخب  نوقحتلي  نيذلا  نییندملا  لاجرلا  ىمرم 

ٌرمم هلباقف   . ةنماثلا ةقبطلا  ىلإ  يدؤملا  بابلا  حتف 
اھلك  ، هیبناج ىلإ   ، فرغلا باوبأ  امیف   ، ةكرحلا نم  غراف 
تقو ةياھنف   . ةشھدلا ریثي  ام  كلذ  يف  نكي  ملو   . ةلوفقم

نیثحابلاو نیيرادإلا  مظعمو   ، برتقت تناك  لمعلا  ةبون 
رخآ ٍناكم  يف  نآلا  مھ  ةقبطلا  هذھ  يف  نیلماعلاو 
وأ  ، ةيزكرملا ةحابلا  معطم  يف  ةعيرس  ةبجو  نولوانتي 
فرغ يف  ريراقتلا  ميدقتل  تاعامتجا  نودقعي 

. ةعباسلا ةقبطلا  يف   ، تاعامتجالا

ىلع لومحملا  ويدارلاب  لصتملا  نوفوركیملا  ناك 
هِّرز ىلع  طغض   . هصیمق تالاّمح  ىلإ  ًالوصوم  هرھظ 
مقر ذاقنإلا  قيرف  ىلإ  ربماتس  نم   " . هماھبإ ةطساوب 

". دحاو

". ْلِّوح  ، دحاو مقر  ذاقنإلا  قيرف   " . ويدارلا عَقرف 

". ةنماثلا ةقبطلا  يف  نحن  "

". لِّوح  ، ِملُع "

ءافتكالا نم  ءيشب  ويدارلا  زاھج  ربماتس  أفطأ 
نل ًادحأ  نأ  نِم  ةرملا  هذھ  دُّكأتلا  ديدش  ناك   . مراصلا
دقل  . ءادنلل ةباجتسالا  يف  رخأتلا  نم  ِيّكشتلا  عیطتسي 
لاجِّرلا مھ  اھو   ، طقف قئاقد  عبرأ  ذنم  لاصتالا  لصو 

. نادیملا يف  نورضاح 

عقت يتلا  يئیبلا  مُّكحتلا  ةقطنم  وھ  مھفدھ  ناك 
ىلإ ربماتس  رظن   . قباطلا اذھ  نم  رخآلا  فرطلا  ىلع 

نورضاح اًعیمج  مھنأ  ًادِكّأتم   ، هلوح رشتنملا  هقيرف 
. قالطنالا ةراشإ  ىطعأ  مث   . نوزھاجو

ىلإ هلیم  دادزا  رمألا  يف  هركف  نعمأ  امَّلك  ناكو 



ةيرابتخا ةروانم  دَّرجم  وھ  رمألا  يف  ام  لك  نأ  داقتعالا 
شَّوشم ءادن  وھو  طقف -  ًادحاو  ناك  ءادنلاف   . ةبذاك

ناكو  ، هطسو يف  لاصتالا  عطقنا  دقو   ، ضقانتم
اذھ ناك  دقو  ءاملا . نعو   ، ٍبيرخت نع  ثدحتي  ثیغتسملا 
ةیقاو ةَّبق  ةمث  نأ  ملعي  عیمجلاف   . ًافیخسو ًايداب  ءارھلا 
نأو  ، يسلطألا يلامش  هایم  نیبو  ةأشنملا  نیب  لصفت 

طوغضمو ٌّفاج  ءاضف  يھ   ، امھنیب ةعقاولا  ةفاسملا 
نإف  ، طقف ةروانم  دَّرجم  هُّلك  رمألا  نكي  مل  نإف   . ءاوھلا
هایم ةروسام  ةلكشم  نوكت  نأ  ودعت  نل  ةلكشملا 

ءاملعلاب ٌلوھأم  قباطلا  اذھ  َّنكل   . ةروسكم
نم ةثاغتسإلاو  ءامغإلا  ىلإ  نیلاَّیملا  نییطارقوریبلاو 

. ةبوطرلا نم  ةطقن  ّلوأل  مھتيؤر  دَّرجمل  بئذلا 

ُلِسرت مھروھظ  قوف  تاَّدعملاو  رمملا  يف  اومدقت 
اھیف بعشنا  ًةطقن  اوغلب  امدنع  اوفقوت  مث   ، ًةقطقط
ُدوقي ُرسيألا  ُبعُّشلاف   . ًاراسيو ًانیمي   ، نیتبعش ىلإ  رمملا 

نم ٍةدَّقعم  ةكبش  نع  ةرابع  وھو   ، يرادإلا عاطقلا  ىلإ 
، نیمیلا وحن  مھترادتساب  اّمأ   . ةِقّیضلا تارمملاو  بتاكملا 

نوعیطتسي مھنإف   ، ثحبلا تاربتخم  َربِع  هاجتالاو 
مث ـ  ، عرسأ ةقيرطب  يئیبلا  مُّكحتلا  ةقطنم  ىلإ  لوصولا 

، تاربتخملا هاجتا  نم  نداعم  ُةعقرف  نآلا  تعمُس 
تناك  . ًایغصم فقوت   . ةروعذم تاوصأ  ةبلج  اھتعبت 

. ًابارتقا ُّدتشت  تدب  اھنكل   ، ةضیفخ تاوصألا 

!" وووھ ای   " . یدانو همف  بناج  قوف  ًادی  َبَّوک 

. تاوصألا تفقوت 

 !" ةثاغإلا قيرف  نحن  "

ربماتس عمس  نآلاو   ، ةرتوتملا ةبلجلا  تفنؤتسا 



هقيرف وحن  ءارولا  ىلإ  رادتسا   . ةبراھ ٍمادقأ  عقو  توص 
. تاوصألا هنم  يتأت  يذلا  هاجتالا  يف  هدیب  ًاریشم 

ةقطنم لخاد  ىلإ   ، ةيوازلا دنع  اوفطعنا  امدنعو 
ةتس وأ  ةسمخ  اوناك  مھیلع : ربماتس  رظن  عقو   ، ثاحبألا
يف ٌّيشحو  ٌعزف  ةمث  ناكو   ، هھاجتا يف  نوعرھي  ءاملع 
يف تناك  دقف  ءاضیبلا  مھفطاعمو  مھبایث  اَّمأ   ، مھنویع
اھرمع فصتنم  يف  ةأرما  مھنیب  تناكو   . ءاثعش ةلاح 

، لیحن ٌليوط  ٌلجر  وھو   ، مھدئاق امأ   . ًاضیفخ ًءاكب  يكبت 
. ءاملاب ةعوقنم  فصن  هبایث  تناك  دقف   ، رقشأ ٍرعش  وذ 

عقي يذلا  رمملا  قمع  يف  ًامدق  نیسمخ  يلاوح 
ًالافقإ لفقُأ  دق  هایملا  بُّرست  ِعنم  مامص  ناك  مھءارو 

. ًامكحم

ةعومجملا تناك  امنیب  مامألا  ىلإ  ربماتس  اطخ 
، قيرفلا دئاق   ، ربماتس ندروغ  انأ   " . ةمداق لازت  ةبراھلا ال 
يھ ام   " . ةطلس بحاص  نع  ٍرداص  ٍتوص  يف  لاق  "

؟" مكدنع ةلكشملا 

لاق جرخن "!  نأ  ًاعیمج  انیلع   . انھ نم  جرخن  نأ  بجي  "
. ةأرملا ليوع  نآلا  عفترا   . روھبم توص  يف  لجرلا 

 --" اذام طبضلاب  ینوربخأ  طقف  "

، لجرلا هعطاق   ! " حرشلا لوطل  تقو  كانھ  سیل  "
. علھلا ةفاح  دنع  ًاعقاو  لب   ، ّطقتمو ًاعِ ًایلاع  هتوص  ناكو 
نِم اَّنكمت  يتلا  ّصلا  تامامِ عیمج  لافقإب  انمق  دقل  "

عطتست نل  تامامصلاف   . ًادج ٌديدش  طغضلا  نكل   ، اھلافقإ
 -" ىرخأل ةیناث  نم  رجفنت  دقو   ، ًاليوط دومصلا 

لقو  ، كسفن كلامت   " . ربماتس هل  لاق   " ًالیلق ْلَّھمت  "
". لصح يذلا  ام  انل 



نوعیطتست  " . ءاملعلا ةیقب  ىلإ  لجرلا  رادتسا 
". مكنكمي ام  عرسأب  ةعساتلا  ةقبطلا  ىلإ  دوعصلا 

ديزملا ىلإ  جاتحتل  ةبوعرملا  ةبراھلا  ةعامجلا  نكت  مل 
، ىرخأ ةملك  ِّيأ  نودف   . برھلا ىلع  عیجشتلا  نم 

اھدارفأ عاضو  ذاقنإلا  قيرف  نیب  نم  ةعامجلا  تعفدنا 
. جردلا تیب  وحن  نیھجتم   ، رمملا قمع  يف 

ٌریبعت هھجو  یلع  ناکو   ، نوبرھی مھو  ربماتس  مھبقار 
لجرلا ةیحان   ، ديدج نم  رادتسا  مث   . روعشلا دماج 

". ةياورلا كنم  عمسن  انعد   " . رقشألا

كلامتي يكل  ًاحضاو  ًادھج  لذبو   ، هقير لجرلا  علتبا 
رانوسلا ربتخم  جراخ  عقي  يذلا  رمملا  يف  تنك   " . هباصعأ

ةرتف ةياھنل  ٌعامتجا  َّيدل  ناكو   . راحبلا ةیلازلزب  صتخملا 
عامتجالا ةفرغ  نم  دُّكأتلا  لواحأ  تنك  دقف  اذھل   ، ةبَوانملا

ناك مث   . ةعباسلا ةقبطلا  ىلإ  هاجتالا  َلبق  ةحیحصلا 
اذھ  " . هِّمُك رھظب  همف  حسمو   ، هتوص مثعلت  انھ  " ... اذھ

. دشرلا دقاف  انأو   ، ًاضرأ ينعقوأ  يذلا  مخضلا  راجفنالا 
ةقطنم ءاجرأ  قرغُي  ءاملا  نم  ًارادج   ... تيأر تضھن  امدنعو 

ءامد ةمث  ناكو   . رمملا فرط  دنع  عقت  يتلا  يئیبلا  مُّكحتلا 
نم ٌریثك   . ةيرشب ءالشأ  اھیف  ناك  امك   ، هایملا كلت  يف 

". ةيرشبلا داسجألا  ءالشأ 

ىلإ يئالمز  دحأو  انأ  ُتعرھ   " ةديدج ةرم  هقير  علتبا 
يئیبلا مُّكحتلا  ةقطنم  ىلإ  يدؤت  يتلا  ةیجراخلا  ةحتفلا 
تاربتخملا صحفن  رمملا  ىلإ  انعجر  مث   . ًامامت اھانقلغأو 

ترجفنا  ، رداغن انك  امنیبو   ، اھیف هدجن  نم  َّلك  عمجنو 
برستت هایملا  تأدبو   ، اھانقلغأ دق  انك  يتلا  ةحتفلا 
تاحتفلا لافقإب  اھدنع  انمق   . ثاحبألا تاربتخم  قرغُتو 

. عجارتن نحن  امنیب  ثاحبألا  ةقطنم  يف  ةعقاولا  ةیلخادلا 



تامامصلا هذھ  رجفنتسو   ، ًادج ٌديدش  طغضلا  نكل 
نأ ـ" مث   ، ةظحل يأ  يف  اھرودب 

ٍتآ لئاھ  ريدھ  ةأطو  تحت  لجرلا  توص  عاض   ، ةأجف
. ةدیعبلا تاحاسملا  نم 

لھ  " . ةریغص رعذ  ةخرص  هنع  تَّدنو   ، َِملاعلا لفجأ 
انھ نم  اوجرخأ   ، جرخن نأ  انیلع  زجاحلا !  راھنا  دقل  نورت ؟ 
. جردلا تیب  هاجتا  يف  هیقاس  قلطأو  رادتسا  مث  "  ! نآل ا

زاھج لعشأ   ، ٍّورت ِّلكب  مث   . عجارتي وھو  ربماتس  هبقار 
ةدحو ىلإ  ربماتس  نم   " . ديدج نم  هلمحي  يذلا  ويدارلا 

". دحاو مقر  ذاقنإلا 

". ًادج ةحضاو  كتراشإ  نإ   ، دحاو مقر  ذاقنإلا  ةدحو  "

نم نیبحسنم  نیفظومب  انیقتلا  دق  اننأب  ًاملع  اوذخ  "
.B2 جردلا تیب  ربع  نوبحسني  مھنإ   . ثاحبألا مسق 
ىلإ ریشت  ةنماثلا  ةقبطلا  نم  ةاقتسملا  تامولعملا 
مُّكحتلا ةقطنم  راوج  يف  قاطنلا  عساو  بيرخت  دوجو 

". يئیبلا

ةریخألا ةلمجلا  انیلع  َتدعأ  َّالھ   " . فُّقوت كانھ  ناك 
كلضف ؟" نم 

نأ مكیلع  حرتقأ  قاطنلا . عساو  يبيرخت  لمع  هنإ  "
قِرف لاسرإب  اوموقت  نأو   ، اھلماكب ةكبشلا  لافقإب  اوموقت 

". ةقبطلا هذھ  نیمأتو  بيرختلا  ءاوتحال 

رمألا اذھ  تنياع  لھ   " . رخآ ریصق  ٌفقوت  ثدح 
؟" كسفنب

" الك "

". انمالعإب مقو  ةدَّرجملا  نیعلاب  رمألا  نياع  ًافطل  "



. ًّابت " . لوِّح  ، ِملُع "

. ةلفقملا ةحتفلا  هاجتا  يف   ، رمملا يف  ربماتس  قّدح 
هذھ ذیفنتب  ماق  دقلف   ، طبضلاب سیل  ال   ، ًارتوتم نكي  مل 
يف ىري  نأ  بعصلا  نم  ناكو   . ةدع ٍتاروانم  يف   ، ةمھملا
نكل  . ةظحللا هذھ  يف  ىتح   ، نیتور نم  رثكأ  هلك  رمألا 
هوجو نم  ّعشي  يذلا  رعذلا  كلذب  قلعتي  ءيش  ةمث  ناك 
ناك يذلا  يراعلا  فوخلاب  قلعتي  ءيش   ، ءاملعلا ةعامج 

... رقشألا لجرلا  ينیع  يف  أرقُي 

". انب ّایھ   " . هقيرف وحن  رادتسا 

ٍتوصل ًاكردم  تاب  ىتح   ، هتاملك تشالت  نأ  ام  نكلو 
نینأ همامأ : ةدتمملا  ثاحبألا  قطانم  نم  يتأي  رخآ 

، دعب عمس  دق  نكي  مل  عافدنا  توصو   ، ةرغرغو  ، ضیفخ
ةأجف نآلا  توصلا  مجح  مظاعتو   . هتایح يف   ، هلثم

. هتبقر ىلع  رعشلا  بصتناف 

عجارتي هسفن  دجو   ، ٍيعو وأ   ، ًابيرقت هنم  ةيارد  نودو 
. ءارولا ىلإ  ةوطخ 

نِم  ، ذاقنإلا قيرف  ءاضعأ  دحأ  یدان  ؟ " ربماتس "
. مھئارو

تاكساملا تعلخنا   ، ناویح ةخرص  هبشي  امبو   ، مث
دعب ةدحاو   ، اھروذب نم  ةحتفلا  ءاطغ  توبث  نِّمؤت  يتلا 

. سدسم تاقلطب  نوكت  ام  هبشأ  تاراجفنا  يف  یرخأ 
نیلف ةداَّدس  اھنأك  اھتریجح  نع  ِّدسلا  ةباوب  ترجفناو 
دبزت ءاملا  نم  ةلتك  مھوحن  تعفدناو   . ةطوغضم ةروراقل 

. ردھتو

ةأطو تحت  ٌدِّمجتم  وھو  ربماتس  قَّدح   ، ةظحللو
. رعذلاو ةأجافملا 



يف مھوحن  هایملا  اھیف  تبثو  يتلا  ةقيرطلا  تناك 
ءاملا ةلتك  تمھتلا   . هتاذ دحب  ًابعرم  ًارمأ   ، ٍّيشحو عوج 
اھبخصو  ، عفدنملا اھسیسھ  يف  اھمامأ  هتدجو  ام  لك 

لثم ًاتوص  نأ  ربماتس  دلِخ  يف  ُّطق  راد  دق  نكي  مل   . ِعلتبملا
ٌنول  ، ًابیھر اھنول  ناكو   . هایملا نع  ردصي  نأ  نكمي  اذھ 
يمرتو  ، مدلا نولب  ٌدبزو  ٌةوغر  اھلو   . ٌضماغو ٌرمحأو  ٌدوسأ 

، نیبعرم اھتروثو  هایملا  فنع  ناك   . ًافیخم ًایبابض  ًاذاذر 
ءاملا ةلتك  نم  قثبنت  يھو  ءایشألا  رظنم  ناك  كلذكو 

، تاودألاو  ، ربتخملا تالواطو   ، يساركلا بلقت  يتلا 
اھزییمتل َّمتھي  نكي  مل  یرخأ  ءایشأو   ، رتویبموكلا ةزھجأو 

ٌةحئار هفنأ : يف  تقبع  دقف  ةحئارلا  اَّمأ   . اھیلإ رظنلا  وأ 
ٍقامعأ نم  هب  يحوت  امب  ـ  تناك  ةدراب   ، ةحلام  ، ةیساحن

. لوھ ىلع  ًالوھ   ، فیخملا ءاملا  رظنم  ديزت  ربحلاك -  ةنكاد 
..

يف هرِّمست  يتلا  رحسلا  ةأطو  نم  تلفأ  مث  .. . 
، ٍبِقع ىلع  ًاسأر  هسفن  جرحدي  هب  اذإف   ، ةظحل  ، هناكم
تیب ىلإ  لوصولل  مھعافدنا  يف  قيرفلا  دارفأ  ةیقب  عم 
. مھءارو لورھملا   ، عفدنملا بعرلا  نم  تالفإلاو   ، جردلا

تقولا هل  ّينأ  نكل   ، عقرفي ويدارلا  هزاھج  ناكو 
، مھفلخ ٍفینع  ٍكاكطصا  توص  كانھ  ناك   . كلذب ثارتكالل 
باب َقِفصي  نأ  ذاقنإلا  قيرف  نم  ٌدحاو  نَّكمت  امدنع 

. هتاكسام تبثي  نأو   ، يفلخلا رمملا  ىلإ  ةيدؤملا  ةحتُفلا 
تافتلالل ىتح   ، ةدحاو ةیناث  َّعیضیل  دعي  ملف  ربماتس  اَّمأ 

نم هب  سأب  ال  ددع  لافقإ  مھتعاطتساب  ناك  دقل   . هئارو
نإف  ، رمألا ةياھن  يف  نكلو   . اوؤاش ول  تاحتفلا  هذھ  لثم 
نآلا فقوملا  نأل   ، ًائیش ةجیتنلا  نم  لِّدعیل  نكي  مل  كلذ 
ِّيأ نم  لیبس  نم  كلانھ  دعي  مل  حوضولا ؛  ديدش  تاب  دق 

. نماثلا قباطلا  ةمالس  نیمأتل  وأ   ، خدشلا لافقإل  عون 
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ام یصقأ  یف  ةسداسلا  ةقبطلا  تارمم  یف  نیارک  یرج 
ءىطبي ناك  عطاقت  لك  دنعو   . عارسإلا نم  ةأرجلا  هتنکمأ 

. ديدج نم  يرجلا  ىلإ  داع   ، عطاقتلا زواجت  اذإف   . هریس نم 
لماع ىوس  فداصي  ملف  ةئداھ : تاعاقلا  تناكو 

. ضیفخ توصب  ناسماھتي  ناِملاعو   ، ةبرع عفدي  تافیظنت 
نأو قبس  يذلا  مخضلا  توصلا  كلذ  ناك  ام  ًانئاكو 

، ةلیلق قئاقد  ذنم   ، ةّدِشلا كلت  ِّلكب  ةأشنملا  هل  تَّزتھا 
. هابتنالا نم  لیلقلاب  ىوس  انھ  ببستیل  نكي  مل  هنإف 
قوف ٍداب  قلق  ةمث  نكي  ملو   ، اھناكسإ َّمت  راذنإلا  تارافصف 

. اھفداصي يتلا  هوجولا 

ربتخم ىلع  يوتحي  يذلا  بیجلا  عقي   ، نآلا همامأو 
رظن  ، بابلا جراخ  ًالیلق  فقوت   . ةیقیبطتلا ةيرحبلا  ءايزیفلا 
لاز ام  هنأ  دجوف  رمملا : رخآ  ىلإ  تدتما  ةرظن  هفلخ 

، بابلا حتف   . ًانكاس ادب  دقف   ، هسفن ربتخملا  اَّمأ   . ًارفقم
. لخادلا یلإ  ةعرسب  قلزناو 

نيأ  " . ربتخملا ةلواط  بناج  ىلإ  فقت  غنیب  يِوْھ  تناك 
مث  . كل لصح  ًاثداح  نأ  نم  ةدكأتم  تنك   " . هتلأس َتنك ؟ "

" ... ةھرب ذنم  عِمُس  يذلا  راجفنالا  كلذ  ناك 

ترج فیك   . ًاَزجتحم تنك  دقف   ، يِوْھ اي  ٌفسآ  يننإ  "



؟" انھ ِكعم  رومألا 

هتحنم " . ةیضاملا ةقیقدلا  لبق  ةئداھ  تناك  دقل  "
بھذي مل   ، لاحلا عقاو  يف  نكلو   " . ةنيزح ةماستبا 

نم تنكمت  دق  يننأ  دقتعأ   ، يراظتنا لالخف   . ًاردھ تقولا 
نم ةیتآلا  ةلاسرلا   ، ىلوألا ةلاسرلا  كلت  ةرفیش  ِّكف 

 -" یرت امدنع  . و  وھوملا ةقبط  تحت 

اذھ نم  جورخلاب  انیلع   . اذھل ٌتقو  نآلا  كلانھ  سیل  "
دق ةینمألا  تاریماكلا  نأ  َّدب  ال  ذإ   . ةعرسبو  ، ناكملا

". نآلا يتروص  تطقتلا 

؟" ثدح يذلا  ام  ؟  ةینمألا تاریماكلا  لوقت  "

ةرمإ مَّلست  دقل   . ديدجلا ثدحلا  وھ  سیلوروك  "
". ةأشنملا

؟" ناترابس نع  اذامو  "

دادزت رومألا  نإ  مث   . هب َّلح  اذام  هدحو  هللا  ملعي  "
بسحب رفحلا  ةعباتم  ىلع  ُّرصي  سیلوروك  نإ  ًاءوس :

، رفحلا ةعباتم  ةركفب  سووھم  هنأ  ودبيو   . ررقملا لودجلا 
ىتح رومألا  هب  تلصو  دقف   . هیلع ذوحتست  تتاب  يتلا 
ضرملا نأ  دقتعأو   . هسفنب ةثالث  مقر  ةروَّلبلا  بوكر  ىلإ 

نع هینثأ  نأ  ُتلواح  امدنعو   . رخآلا وھ   ، هنم لاني  أدب  دق 
". ىلاقتعاب رمأ   ، همزع

؟" لوقت اذام  "

يف يب  ىقلي  نأ  لبق  تالفإلا  نم  ُتنكمت  دقل  "
. ةرشع ةیناثلا  ةقبطلا  ىلإ  باھذلا  انیلع  نكل   . نجسلا
نآلا مھو   ، ءاملعلا رابك  نم  ٍضعب  عمجل  تبتر  دقل 
لك حضوأ  نأ  يونأ   . كانھ تارمتؤملا  زكرم  يف  نوعمتجم 
نعو  ، رفحلا ةیلمع  نع  مھل  حرشأس  مھل : ٍءيش 



انیلع  . ءيش لك  نعو   ، سیلوروك نعو   ، رشيآ تافاشتكا 
هابتنا ىلع  لصحن  نأو   ، حطسلا ىلإ  ةملك  لصون  نأ 

نونجلا ـ" اذھل  ًادح  اوعضي  نأ  نوعیطتسي  نيذلا  سانلا 

، كلذ لاق  ًاقحُس  ."  " . ةأجف مالكلا  ةعباتم  نع  فقوت 
. هافتك تختراو 

. تماص بُّجعت  يف  هیلإ  ترظن 

. اھل حرش  " ، روبعلا زجاحب  قَّلعتت  ةلأسملا  نإ  "

زجاح رمأ  يسن  دق  ناك   ، هلُّجعتو هعافدنا  يفف 
ىلفسلا قطانملا  نیبو  ایلعلا  قطانملا  نیب  روبعلا 

نوكي نأ  لمتحملا  نم  ناك  اذإف   . ةفَّنصملا ةيرسلا 
دَّكؤملا نمف   ، يِوْھ نع  ثحبلا  نوعباتي  نولازي  سارحلا ال 

. ًاضیأ هنع  ثحبلا  یف  نوطشان  نآلا  مھنأ 

قوف ٍفنعب  هدي  ةضبق  ُّقدي  هسفن  دجو  ةنعللا "!  "
ربع رورملا  عیطتسن  نل   " . هطابحإ طسو  ربتخملا  ةلواط 

". روبعلا زجاح 

اھھجو يف  هآر  ام  َّنكل   . غنیب هجو  يف  رظنیل  رادتسا 
. ال ًالیلق حمالملا  ةبحاش  رتویبموكلا  ةملاع  تراص   . هلھذأ
دق اھارُت  مأ   ... ِّينمألا زجاحلا  ةبقع  رمأ  َسنت  مل  اھنأ  َّدب 

ةلأسملا ؟ هذھ  نع  هلثم  تھس 

. اھلأس ؟ " ِكنھذ يف  رودي  اذام  "

. ّقِدتسم ٍتوص  يف  ءاج  اھباوج  نإف   ، هتباجأ امدنعو 
جورخلا ةحتف  اھنإ   . لمتحم قيرط   . رخآ قيرط  ةمث  "

". ةیناثلا ةقبطلا  يف  ةدوجوملا  ءىراطلا 

؟" ةأشنملا  نم  ٌجرخم  ؟  ءیراوطلا  جرخم  نیلوقت  "
اھدھش دق  ناك  يتلا  جاردألا  كلت  نیارک  رَّكذت  ةأجف 



. ةأشنملل يجراخلا  مسجلاب  ةقصتلم  ٌجاردأ  يھو   ، هنیعب
يقالي يكل  قیضلا  َّرمملا  ربع  امدنع  كلذ  ناك  دقو 

". ضوحلا "

. اھلأس ؟ " سورحم قيرطلا  اذھ  لھو  "

اذإو  . ٍدحاو هاجتاب  الإ  لمعت  ةحتفلا ال  نإ   . كلذ ُّنظأ  "ال 
ىلإ اھلالخ  نم  ةدوعلا  عیطتست  نلف   ، جراخلا ىلإ  اھتربع 
لخادلا نأل  اھتسارحل  ٍّينمأ  ٍعاد  دجوي  ال   ، اذھل  . لخادلا
زجاحلا ربع  روبعلا  نم  هل  دب  ال   ، ةفنصملا ةقطنملا  ىلإ 

. قيرطلا اذھ  دوجوب  يردت  سانلا  نم  ةَّلق  نأ  امك   ، ينمألا
هنأل وھ  هدوجوب  ملعأ  ينلعج  يذلا  دیحولا  ببسلاو 

يربتخم تحت  ةعقاولا   ، ةنایصلا قطانم  يف  دوجوم 
". ةرشابم

". بھذنل انب  اَّیھ  نذإ   " . طقف ةدحاو  ةیناثل  تمص 

يتلا قيرطلا  مَّسرتت  تأدب  املاح  غنیب  نيارك  قحل 
نم قباس  تقو  يف  اھربتخم  ةفرغ  نم  اھاكلس  دق  اناك 
تَّرم دق  تناك  طقف  تاعاس  عبس  نأ  اًقح  لھ  راھنلا . اذھ 
ىلع ًاسایق  ذإ   . ةرارمب هِّرس  يف  رَّكف  ؟  تقولا كلذ  ىلع 
تأرط يتلا  ثادحألا  ىلعو   ، ٍذئذنم  ، هافشتكا دق  ام  لك 

دق ةلماك  ًالایجأ  امنأكو  ودبي  رمألا  نإف   ، ةأشنملا ىلع 
. تضم

ءودھب و طوبھلا  یف  اءدب   ، جردلا تیب  یلإ  الصو  امدنع 
دُّكأتلل  ، هنم ٍطَسبنم  لك  ىلإ  لوصولا  لبق  نیفقوتم   ، رذح
ةقبطلا ازواجت   . نیبَقارم ریغ   ، نيدیحو نالازي  ال  امھنأ  نم 
ةقطنملا خبطم  نم  يناوألا  ماطترا  ةبلج  تناكو   ، ةثلاثلا

اھدي ْيِوْھ  تعضو   . ىرخأ ةقبط  اطبھ  مث   . ةَّیلج ىلفسلا 
ةعفد هتعفد  مث  ًاقیمع  ًاسَفن  تذخأ   ، جورخلا بیضق  ىلع 

. هحاتفنا ىلإ  ّتدأ 



ًاریصق ًارمم  همامأ  یأرف   ، جراخلا یلإ  نیارک  رظن 
، فطعنملا نیبو   ، امھنیب ناكو   . نیلباقتم نیبعُشب  يھتنی 
دقو  ، ربتخملا فطاعم  نودتري  نيذلا  لاجرلا  نم  ةعامج 
ایفارغج هیلع : ِبتُك  بتكم  باب  دنع  نوفقي  لاجرلا  ناك 
جردلا تیب  باب  نأب  اورعش  امدنعو   . تابُّسرتلاو تاقبطلا 

. ةیلوضف ٍتارظنب  اوتفتلا   ، حتفني

يعبات  " . دُّدرتلا یلإ  لیمت  غنیب  نأ  نیارک  رعش 
مھب يِّرُم   " . ضیفخ توص  يف  اھل  لاق  " ، كریس

". مھرمأ يلھاجتو 

ام ردقب  نيارك  اھعبتو   . رمملا ىلإ  غنیب  تجرخ 
ةظحل مھھاجتا  يف  ءاميإلاب  ًایفتكم   ، ةَّيوفع نم  عاطتسا 
نوكي َّالأ  لمأو   ، هيدل ةفولأم  مھھوجو  نكت  مل   . مھب رورملا 
هعضو َّمت  امدنع   ، رفحلا عَّمجم  يف  هدھاش  دق  مھنم  دحأ 

مدع ىلع  هسفن  ماغرإ  نم  هل  َّدب  ال  ناك   . لاقتعالا دیق 
هعامس مدع  وھ  ًالیلق  هنأمط  ام  نكل   . ءارولا ىلإ  تافتلالا 
. فُّقوتلل هیلع  يدانت  تاخرص  الو   ، هعبتت ٍلاعن  قفخل 

ةَّرام  ، راسیلا وحن  غنیب  تفطعنا   ، عطاقتلا اھغولب  دنعو 
تفقوت مث   . بتاكملاو ةریغصلا  تاربتخملا  نم  ةلسلسب 

. ةأجف

. نيارك اھلأس  ؟ " رمألا ام  "

ةدعبم ىلع  اھدیب  تراشأ   ، ةملك يأ  لوقت  نأ  نودو 
ةَّینمأ اریماك  ةمث  ناك   . مامألا ىلإ  تارداي  رشع  براقي  ام 

. فقسلا يف  ةّبكرم 

. اھلأس ٍليدب ؟ " رخآ  قيرط  نم  لھ  "

هیف نوكت  دقو   ، تاءاوتلإلا ديدش  قيرط  هنكل   ، لجأ "
". ًاضيأ تاریماك 



انناكم ؟" نع  ٌدیعب  وھ  لھو   " . ةظحل رَّكف 

". ةیلاتلا ةيوازلا  ءارو  هنإ  "ال، 

". ِتعطتسا ام  یعرسأ   ، نذإ ًانسح  "

امھیسأر نیضفاخ  مامألا  ىلإ  ًاثیثح  ریسلا  اَعبات 
مث  ، ديدج نم  غنیب  تفطعنا   . اریماكلاب امھرورم  ةظحل 

. تلخدو بابلا  ِتحتفف   ، ٍّيدامر باب  دنع  تفقوت 

تناك  . تادعملل عدوتسم  لخاد  هسفن  نيارك  دجو 
فوفر قوف  ةعوضوم  اھعیمج  ةفیفخلا  تایلآلاو  تاودألا 
غنیب تداق   . فقسلا ىلإ  ضرألا  نم  جَّردتت  ةقیمع  ةیندعم 

ال ٌلیقث  باب  دجوي  ثیح   ، عدوتسملا ةرخؤم  ىلإ  قيرطلا 
. ةراشإ لمحي 

. هل تلاق  " ، بابلا اذھ  ِحتف  يف  يندِعاس  "

ةعبرألا َجلازملا  عفد  نم   ، ٍریبك دھج  دعب   ، انكمت
ةریغص ةحسف  هءارو  تناكو   . بابلا احتف  مث   ، ةلیقثلا
لخاد ِرمحأ  حابصمب  ىوس  ةرانم  نكت  مل   ، ةءاضإلا ةلیئض 
رثكأو ةريدتسم  اھنأ  الإ   ، انھ ىرخأ  ّةوك  ةمث  ناكو   . ةریجح
اھقوف دجوي  ناكو   . ةیتاموتوأ ٍحتف  ةیلآ  اھلو   ، ًالِقثو ًارغص 

، طقف ءىراوطلل  جرخم  : " يلي ام  اھیلع  بتك  ريذحت  ةراشإ 
". ديدج نم  لوخدلا  نكمي  ال 

. ةبطرو ةدراب  اھب  اذإف  ةباوبلا  ىلع  هدي  نيارك  عضو 
نأ عطتسي  مل   ، فیعض ريدھ  توص  ءاج  اھئارو  نمو 

. هزَّیمتي

ِتنأ لھ   " . ةعيرس ًاسافنأ  هفلخ  سَّفنتت  غنیب  تناك 
؟" ةزھاج

". كلذ عیطتسا  يننأ  ةقثاو  ُتسل   " . اھسأر تزھ 



يشاحتل ةدیحولا  انتصرف  اھنإ  يلعفت . نأ  ِكیلع  لب  "
يف ریثكب  ربكأ  وھ  كظح  نإف   . ينمألا زجاحلا  يف  رورملا 
نع ًادیعبو   ، ءاملعلا كئالمز  نیب  ةرشع  ةیناثلا  ةقبطلا 
نوكت نل  ةلأسملا  نإف   ، انھ ِتیقب  ولف   . ةفَّنصملا ةقطنملا 

سیلوروك لاجر  نكمتي  نأ  ىلإ  يأ  ٍتقو  ةلأسم  ىوس 
". نجسلا ِكنوعدوي  مث   ، ِكیلع روثعلا  نم 

". انب ّایھ   ، ًانسح  " . اھرمأ تاتش  تعمجتسا 

نيارك ماق   ، امھءارو ةلفقملا  ةَّوكلا  غنیب  تعفد  امدنع 
ةلجع ىلع  هيدي  ِعضو  قيرط  نع  جورخلا  ةباوب  ةحازإب 

ةلجعلا رادأف   ، ةيدومع ضباقم  تاذ 

زفق  ، نیترود وأ  ةرود  دعبو   . ةعاسلا براقع  سكعب 
. ءاوھلا نم  ٍةحفنب  هناكم  نع  بابلا 

ٌّرز يفو   ، ةَّوكلا برق  ریغص  مُّكحت  قودنص  ةمث  ناكو 
غنیب وحن  نيارك  رظن  قیشعت .‘  ’ هیلع بوتكم  ٌرمحأ  ٌدیحو 
لمعلاب ّمكحتلا  زاھج  أدبف  ِّرزلا  ىلع  طغض   . هل تأموأف 

. مھھاجتا يف  لخادلا  وحن  ةَّوكلا  بحس  ىلع 

ةباھم ىلع  ةدايز  ءىجافملا  ريدھلا  توص  ىفضأ 
، نسآلا ءامللو   ، رحبلا ءامل  ةذاَّفن  ةحئار  تءاج  مث   . فقوملا

. ةدوربلا ديدشلا  ءاوھلا  اھلمحي 

تناك ـ  ةبقلا  لخادل  بيرغلا  قسغلا  يف  امھفلخو - 
. ٍةعَّبرم مادقأ  ةعبرأ  نع  اھتحاسم  ديزت  ، ال  ةقیض ةبطصم 

قاحللا یلع  غنیب  ًادعاسم   ، ةعرسب نيارك  اھیلإ  ىقترا 
رھظ یلع  مالسب  هعم  اھدوجو  یلإ  نأمطا  امدنع  و   . هب

. ءارولا یلإ  رادتسا   ، ةبطصملا

. قيدصتلا مدعو  ةأجافملا  طرف  نم  دَّمجتي  هب  اذإف 
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حطسلا نع  طقف  قئاقد  تس  ةفاسم  ىلع  نحن  "
" يدیس اي  ينیبلا 

طباضلا حزحزت  " ، يترفار روتكد  اي  كل  ًاركش  "
ءىموي وھو   ، ِقّیضلا ةدایقلا  دعقم  ىلع  سیلوروك 

يف ناسحتسا  ةرظن  ىقلأ  امك   . اضرلا ةمالع  هسأرب 
ديدش نكي  مل  لجرلاف   . سطغلا ةلحر  سدنھم  هاجتا 
ءاملعلا رابك  نم  ًادحاو  ًاضيأ  ناك  لب   ، بسحف هل  ءالولا 
ءايزیف ملاع  وھو   ، ةأشنملا يف  نيدوجوملا  نیيركسعلا 
هذھل سیلوروك  هاقتنا  دقل   . هصاصتخا لقح  بسحب 

. ةئملاب ةئم  هیلع  دمتعُي  ٌلجر  هنأل  ًایصخش  ةمھملا 
يف مدختسُت  نأ  بجي  ام  يھ  طقف  بھاوملا  لضفأف 

. صوغلل ةصاخلا  ةلحرلا  هذھ 

وحن اھراسم  يف  ریست  مقر 241  ةسطغلا  تناك 
َّيأ كانھ  نوكي  فوس  هنأ  ودبي  الو   ، ًانسح ًاریس  قامعألا 

. ةرملا هذھ  ٍتاصِّغنم 
ناك دقف   . ديدج نم  ةدایقلا  ةزھجأ  وحن  سیلوروك  رظن 

ةاكاحملاب بيردتلا  ةفرغ  يف  ةزھجألا  هذھ  ىلع  بَّردت  دق 
نكت مل   ، لاح لك  يفو   . تارم رشع  نم  رثكأ  ةینورتكلإلا 
ةدایقل ةلمعتسملا  كلت  نع  ًاریثك  فلتختل  ةزھجألا  هذھ 



. تآجافم َّيأ  لوصح  دعبتسي  ناك   ، كلذل  . تاصاوغلا

رعشي هب  ذإ   ، سایقلا تارِّشؤم  دَّقفتي  ناك  امنیبو 
عَّقوت هنأ  ول  ذإ  ةأجف : لفجأ   . هیغدص يف  ملألا  نم  ةزخوب 
بوكر لبق  لونالياتلا  راقع  نم  ًائیش  لوانت  دق  ناكل   ، كلذ

. ملألاب ریكفتلا  هنع  ًادراط  هدعقم  يف  ماقتسا   . ةروَّلبلا
، تاظحللا هذھ  نع  هھابتنا  لِّوحي  نأ  عادص  ِّيأل  سیلف 

. هیلع اھِدّكني  نأ  الو 

سُّسحتلا ِّسجم  ةلاح  يھ  ام   " . يترفار وحن  رادتسا 
؟"

". يدیس اي   ، رضخألا نوللا  ىلإ  ریشت  ةحوللا  "

". عئار "

هبشأ  ، ًامظتنم ًاریس  ریسي  ءاملا  يف  رُّدحتلا  ناك  "
قئاقد ىوس  مھمامأ  قبي  ملو   . ةعاسلا براقع  ریسب 

َّمث  . رفحلل ينیبلا  طسولا  ةقطنم  ىلإ  اولصي  ىتح  ةلیلق 
... ًابيرق  ... ًابيرق مھنإف   ، ظحلا نم  ءيشبو 

ام قدص  نم  تققحت  لھ   " . ًادَّدجم يترفار  عم  ملكت 
ةشاشلا ؟" ىلع  درو 

يف ِّسجملا  نم  ةیتآلا  ريراقتلاف   ، يدیس معن  "
ریشت نانثإ  مقر  ةرولبلا  اھب  تماق  يتلا  ةریخألا  ةلحرلا 
یصقأ ىلإ  ةقَرتخم  تتاب  دق  ةیطیحملا  ةقبطلا  نأ  ىلإ 

". قارتخالا تاجرد 

اوبقث دقل   . اھولعف دقل   ، نذإ قارتخالا . تاجرد  ىصقأ 
. ضرألا ةرشق  تاقبط  قمعأو  ثلاث 

يتلا ةأجافملا  ادع  ام   . تآجافم كانھ  نوكي  نل  ال، 
ةنَّزخملا تاورثلاو  زونكلا  قالطإلا : ىلع  ُّمھألا  يھ 



. وھوم عاطقنا  ةطقن  دنع   . ةرشابم نآلا  مھتحت 

ةظقیلا وھ  ةَّيرحلا  نمث  نإ  لاق  يذلا  ناك  نم  ًانئاكف 
. ٍلوق نِم  هیلإ  بھذ  ام  يف  ٌّقِحم  وھ  امنإ   ، ةمادتسملا
كلذ نم  رثكأ  ينعي  لوقلا  اذھ  نأ  ملعي  سیلوروك  نكل 
ًاضيأ هیلع  لب   ، ًاظقیتم ءرملا  نوكي  نأ  يفكي  ال  ذإ   . ریثكب
اذإف  . كاوشألا عالتقا  ىلإ  ردابي  نأو   ، فَّرصتلا نسحي  نأ 
نأو  ، اھیلإ زفقي  نأ  ناسنإلا  ىلع  ناك   ، ةبسانملا تفِزأ 

لئاوحلا تناك  امھم   ، اھیف ةنماكلا  ةصرفلا  منتغي 
ةوقك اھاوس  نود  فقت  اكریمأ  يھ  اھو   . تابوعصلاو

، هعمجأب ملاعلا  فقي  امنیب   ، ةیقاب ةدیحو  ةقالمع  ةیملاع 
ىلع  ، اھَّدض ًادحاو  ًافص   ، دقحلا عفادب  وأ   ، ةریغلا عفادب  اّمإ 

فزنتست ةیناودعلا  تاموكحلاف   . راھنتو طقست  اھتيؤر  لمأ 
امنیب  ، ءىفاكتماللا ةراجتلا  نازیم  ربع  اكریمأ  ءامد 
ٍةحلسأ نم  اھيدل  ام  ثِّدحتو   ، اھشویج دارفأ  ددع  فِعاضُت 

ىلع ثعبي  يذلا  خانملا  اذھ  لثم  يفو   . لماشلا رامدلل 
نأ  ، هئالمز نمو   ، هنم يضتقي  بجاولا  نإف   ، ةتامتسالا
، اكریمأ ةَّوق  رارمتسا  نامضل  مھعسوب  ام  َّلك  اولمعي 

. اھقُّوفت ماودو 

يف ٌةذخآ  هتيوضعو   ، ًاریبك تاب  يوونلا  يدانلاف 
ديدھتلل ةیفاك  اھدحو  دعت  مل  ةيوونلا  سوؤرلاو   . دايدزالا

. سفنلا نع  عافدلا  دَّرجمل  ىتح  وأ   ، ةبیھلا ظفحو 
هتَّوق نوکت  ءيش   ، ًامامت ٌدیدج  ٌءيش  نآلا  بولطملاو 
ٍنامزأل اھتناكم  اكریمأل  ظفحي  ثیحب  ًاقح  ةبعرم 

. ةدودحم ریغ  ةیلبقتسم 

راثئتسالا ىلإ  ةردابملا  ىوس  ينعي  ال  هلك  اذھو 
ةنكمملا لئاسولا  لك  لامعتساب  ایجولونكتلاب - 

ةمدقم يف  ءاقبلا  لجأ  نم  كلذو   ، اھكالتمابو ةيرورضلاو – 
هذھ يف  مھتحت  نآلا  دقرت  ایجولونكتلا  هذھو   . بكرلا



نم ىتح  لئاسرلا  ِّثب  ىلع  ةرداق  ایجولونكت  اھنإ   . ةعقبلا
ىلع ةرداق  ایجولونكت  يھ  لب   . ضرألا ةرشق  تحت 
ةقاقر دَّرجم  يف   ، ةقاطلا نم  بضنت  ال  تانازخ  نيزخت 

. نوللا ةحِّزقتم 

وأ  ، ایجولونكتلا هذھ  لثم  ِضفر  ةركف  نإف  كلذل 
نأ وأ   ، ءرملا اھلیختي  نأ  نكمي  ةركف ال  يھ   ، اھنع يلختلا 
ام صخش  يتأي  نأ  ىوس  ينعت  ال  اھنأل   . هلقع اھلَّبقتي 

. اھیلع دیلا  عضوو  اھكالتمال  هاوس 

. يترفار لاق  " ، قئاقد عبرأ  انمامأ  يقب  "

نیبو سدنھملا  نیب  هرظن  سیلوروك  لَّقن  " . ًانسح "
ِّيجلثلا رعشلا  يذ  زوجعلا  لجرلا   ، ةروَّلبلا باكر  ثلاث 
قطني داكي  ال  يذلا  لجرلا   ، تيالف روتكدلا   . ثعشألا

يف لجرلا  اذھ  دوجو  َّنإ   . سیلوروك َسبع   . ةملكب
هنوكف ةفسؤملا : تارورضلا  هتلمأ  ًارمأ  ناك  ةأشنملا 
عنُصو  ، تّاینربیسلا ملع  يف  هیلع  ىلعُي  ال  ًاعجرم 
عارتخا ىلع  رداقلا  دیحولا  صخشلا  هلعج  دق   ، جذامنلا
ةرولبلا موقت  يتلا   ، ةدَّقعملا ةیتوبورلا  عرذألا 

َّالإ  ، ًاقح ةيرقبعلا  غلاب  لجرلا  اذھ  نوكي  دقو   . اھمادختساب
دقو  ، هئاوطناو هراوطأ  ةبارغ  ببسب  ةعمسلا  ُِءّيس  هنأ 
رظن ةھجو  نم  ًاینمأ  ًائبع  ِلّثمي  ماودلا  ىلع  ناك 
اذھب ظافتحالا  َّمت  دقف   ، ِهّلك ببسلا  اذھلو   . سیلوروك

، هتدارإ مغر  كلذو   ، ةأشنملا رھظ  ىلع  ًارس  لجرلا 
سیل  ، حیحصلا ُّلحلا  وھ  اذھ  َّنأ  ادب  دقف   . رخآب وأ  ٍلكشب 

ال نم  عم  مالكلا  نع  راذھملا  زوجعلا  اذھ  عنمي  كلذ  نأل 
يف ًاضيأ  هروضح  نأل  لب   ، بسحف مھملكي  نأ  هیلع  بجي 

نیسحتو ةنایصب  مایقلا  عیطتسي  هنأ  ينعي  ةأشنملا 
ةقيرط ىلع  نيرخآلا  بيردتب  موقي  نأو   ، ةیتوبورلا عرذألا 

. ةدَّقعملا اھلامعتسا 



بحطصي نأ  راتخا  دقل   . هدعقم يف  سیلوروك  حزحزت 
ًاضيأ راتخا  املثم   ، تاذلاب ةلحرلا  هذھ  يف  هعم  تيالف 

. ةيرشبلا رصانعلا  لضفأ  اھل  يقتني  نأ  دارأ  هنأل   ، يترفار
عارذلا يف  مُّكحتلا  تاودأ  لیغشتل  لضفأ  نوكي  هارُت  نمو 

؟ تاذلاب هعرتخم  نِم  يتوبورلا 

نكل  . هیغدص يف  تَرس  عادصلا  مالآ  نم  ىرخأ  ةضبن 
. اھِرمأ لُھاجتل  ةدارإ  نم  هدنع  ام  لك  عمجتسا  سیلوروك 
هذھ لامكإ  نیبو  هنیب  ةبقع  فقي  ًائیش  عدي  نأ  هعسي  ذإ ال 

. اھقیعي نأ  ِّيرشبلا  فعضلل  حمسي  نأ  الو   ، ةسطغلا
. قَّقحتي نأ  كشو  ىلع  ةیمھألا  لیلج  ثدح  كانعف 

ًارمأ  ، تاذلاب ةسطغلا  هذھ  يف   ، هدوجو ناك  دقو 
. هسفنب فاشتكالا  زجني  يكل  ةقلطم  ةروصب  ًابسانم 

لاریمدألاف  . ناك ٍّيأب  قوثولا  نكمي  ال   ، رمألا ةياھن  يفف 
اذھف  . ًادج نيریطخ  زجعو  ٍفعض  نع  نھرب  دق  ناترابس 

. ةرِّزحتملا ءارآلا  مامأ  فُّقوتلاو   ، ةنویللا تقو  سیل  تقولا 
لیملا نم  ًاریثك  ةریخألا  ةدملا  يف  ناترابس  ىدبأ  دقو 
ریخأت يف  رَّكف  امدنع  كلذو   ، ًاعم نیتفآلا  نیتاھ  ىلإ 

، ةروطخلا ةغلابو  ةساَّسح  ةیلمع  ةَّفد  ةرادإ  يف  ِّيضملا 
. هذھ لثم 

نأ سیلوروك  ىلإ  ًاحضاو  تاب   ، ةریخألا مايألا  يفف 
نِم ًاءدب  ةدایقلاب -  ًاريدج  دعي  مل  ناترابس  لاریمدألا 

 - رشيآ ةافول  كابترالاو  ةریحلاب  ىتحو   ، ةتغابملاب روعشلا 
قيرط يف  ربكألا  قئاعلا  ِلّكشي  ناك  يذلا  لجرلا  كلذ 

وھ ثداحلا  كلذ  ناك  دقو   . هتعافدناو عورشملا  مُّدقت 
هنزح كلانھ  مث   . ناترابس فعض  ىلع  ىلوألا  ةراشإلا 
مقر ةروَّلبلل  لصح  دق  ام  ببسب  ةلوجرلاب  يرزي  يذلا 
ةراسخ ىوس  رمألا  ةقیقح  يف  سیل  ثداح  وھو   . دحاو
نكمي ال  يتلا  يفاثألا  ُةثلاث  اَّمأ   . برح رئاسخ  نم 



ةَّماسلا حئاصنلا  ىلإ  لاریمدألا  ءاغصإ  وھف   ، اھلامتحا
. نيارك رتیب  اھب  هل  هاف  يتلا  ةنئاخلا 

رُّدكتلاو سوبعلا  ثعبل  ًایفاك  نيارك  رُّكذت  دَّرجم  ناكو 
نوكي نل  نيارك  نأ  نقيأ  دقلف   . سیلوروك ةنحس  ىلإ 
ىلوألا ةرملل  هب  هئاقل  ذنم   ، كلذو  ، بعاتملل ٍریثم  ىوس 

، ءاَّبطألا نكس  ةقطنمل  هتبقارم  اَّمأ   . يبطلا حانجلا  يف 
امف  ، نياركو رشيآ  نیب  ةليوطلا  ةملاكملا  ىلع  هتُّصنتو 
مالكلا اذھ  لك   . ًاخوسر الإ  ریخألا  نع  هتعانق  تداز 
ُمایقلا اَّمأ   ... ةمھملا ءاغلإ  نعو   ، رطخلا نع  نابجلا 
بوساحل بلصلا  صرقلا  نع  ةركاذلا  ِوحمب  ًایصخش 
عیطتست يتلا   ، يوھ غنیب   ، ةبيرغلا ةأرملا  ُلزعو   ، رشيآ

ًایفاك ناك  دقف   ، تامولعملا ةداعتسا  يف  ةدعاسملا 
هتايرظن نمو   ، ءافوجلا ءاقرخلا  رشيآ  راكفأ  نم  صلختلل 

امك  ، فواخملا نم  هب  ٍدحأل  ةجاح  ال  ام  ُّثبت  يتلا  ةریثألا 
هل فیكو   . نيرخآلا ىلإ  اھاودع  نايرس  فقوب  ًالیفك  ناك 
كلت دیعتسي  نأ  نيارك  ِعسو  يف  ناك  هنأ  ملعي  نأ 
نِم نَّكمت  دق  ةقیقحلا  يف  ناك  نإف  ؟  تانایبلا 
الف  .. ةبَّكرم ةبذك  هلك  رمألا  نكي  مل  امو  ًالعف  اھعاجرتسا 
ِّلك ىلع  ًارداقو   ، ًاریطخ لجرلا  اذھ  نوكي  نأ   ، ٍذئدنع كش 

. ءيش

نوكي نأ  دب  ال  لجرلا  اذھ  نأ  ىلإ  هسفن  نأمط  هنكل 
تقولا نم  عَّستم  كانھ  نوكیسو  نجسلا  يف  نآلا  عبقي 

. ًاقحال هعم  لماعتلل 

ةروَّلبلا ىلإ  صوغلا  ةبقارم  نم   " . ويدارلا توص  عقرق 
، صوغلا ةبقارم   " . نوفوركیملا سیلوروك  لوانت  " . ةثالث

". ْلِسرأ  ، عمسلا ىلع  نحن 

". اھب ًاملِع  كتطاحإ  نم  َّدُب  عاضوأ ال  كلانھ   ، يدیس "



". كمالك عبات  "

هنأ ودبي  امب  ةأشنملا  تبیصأ   ، ةلیلق تاظحل  ذنم  "
". ریجفت ثداح 

؟" ریجفت "

". يدیس اي   ، معن "

لشف نع  جتان  وھ  لھ  ؟  راجفنالا  عون  وھ  ام  "
؟" ةفسان ةنحش  وھ  مأ  يكیناكیم ؟ 

". يدیس اي   ، نآلا ىتح  حضاو  ریغ  ببسلا  "

؟" راجفنالا عوقو  ناكم  وھ  نيأو  "

". يدیس اي   ، ةنماثلا ةقبطلا  يف  "

؟" ًایلاح دئاسلا  عضولا  وھ  امو  "

تاودأف  . يدیس اي  رارضألا  نع  ريراقت  ُّيأ  دعب  درت  مل  "
دقل  . ًاعئام لازي  فقوملاو ال  ةلوصفم  ينورتكلإلا  يِّرحتلا 
كانھ نأ  ودبي   . لمعلا ىلإ  ةیئابرھكلا  ةقاطلا  ةداعإ  نكمأ 
قَِرف لاسرإ  َّمت  دقل   . يئیبلا ّمكتلا  مسق  يف  تثدح  رومأ 
راظتنا يف  نآلا  نحنو  ؛  نیباصملا ذاقنإو  رارضألا  ءاوتحا 

". فقوملا نع  ريراقت  دورو 

ىفو  . اھدورو دنع  َّىلإ  ريراقتلا  هذھ  رِّرم   ، ًانسح "
ةقرف بحطصي  نأ  نربوو  سیئرلل  لق  هسفن  تقولا 

". هسفنب رمألا  فشكتسيو  ةيركسع 

". يدیس اي  ِملُع   ، ًانسح " 

تيالف روتكدلا  لاق  ‘؟ " نیلت الو   ، محرت مّنھج ال  "’
يف مُّنرتلا  ىلإ  ءودھ  يف  لجرلا  ذال  مث   . هسفنل ًامھمھم 
نم ًارعش  نوكي  نأ  َّدب  ال  هنأ  سیلوروك  بِسح  ٍبیتر  ٍمغن 



. ةميدقلا ةینانویلا  ةغللا  راعشأ 

سیلوروك داعأ  " . اھادع ام  ىفو   ، ةلأسملا هذھ  يف  "
نربوو يف  ِةقثلا  ُعضوف   . هناكم ىلإ  نوفوركیملا 

. ٌنكمم ٌرمأ  وھ  ةءافكب  لئاسملا  هذھ  لثم  عم  يطاعتلل 
امل ًارظن   ، ةقدو ةيانعب  هینواعم  رایتخاو  هرایتخا  َّمت  دقف 
دقو  ، يصخش ءالوو  ةیقوثومو  ةءافك  نم  هب  اوفرُع 

ىصحت ال  ةيِّرس  تامھم  ربع  ءاقتنالا  اذھ  ةَّیباوص  تزَّزعت 
. ةیضاملا تاونسلا  يف 

ىلع ىعو  دق  ناك  هلقع  نطاب  يف  هنأ  نآلا  نقيأ 
نوكي فوس  هنأو   ، ثدحي دق  لمعلا  اذھ  لثم  نأ  ماودلا 

تایلمعلا قيرف  نم  ءالولاو  معدلا  ىلإ  ةجاح  يف 
يف انھ  ًاعباق  هسفن  تقولا  يف  نوكیس  وھو   ، ءادوسلا
فطقو ةزئاجلا  لینب  هلك  كلذ  مغر  موقیل  ةروَّلبلا  لخاد 

. ةرمثلا

لوصولل ناتقیقد  انل  يقب   " . همثجم نم  يترفار  رظن 
". ینیبلا حطسلا  ةقطنم  ىلإ 

سیلوروك لاق  " ، اھنمكم نم  بقثلا  ةنیكام  ْجِرخأ  "
؟" تيالف روتكد  اي  َتعمسأ   " . زوجعلا لجرلا  هاجتا  يف 

ةرظنلا ًادار   ، ّةینربیسلا تاروانملا  سدنھم  تكس 
. نیتیكذلا نيواقرزلا  هینیعب  سیلوروك  ىلإ 

ول  ، ةیتوبورلا ةعومجملا  یلع  يئاھنلا  كفشك  أدبإ  "
". تحمس

رخآ ٍداھشتسا  نع  ةرابع  بلطلا  اذھ  ىلع  هباوج  ناك 
يذلا اذھ  ٍمالك  يأ   ، سويرتأ نبا  اي  : " ينانویلا رعشلا  نم 

 - ظیغلا نم  ءيشبو  نكلو -  ؟"  كنانسأ زجاح  ىَّدعت 
. هلمع ةطحم  يف  هسفن  تيالف  لاغشأ 



ةحول ىلإ  ٍديدج  نم  سیلوروك  رادتسا  امدنعو 
. ةسباع ةریغص  ةماستبا  هسفن  حنم   ، همامأ يتلا  مُّكحتلا 
يف تاراذقلا  فیظنت  تایلمع  ِيّلوتب  نربوو  سیئرلا  مقیل 

 - قامعألا يف  انھ  نمكیف  وھ  هردق  اَّمأ   . هسفنب ىلعألا 
نآلا سلجي  يذلا  ِّيسركلا  نم  ٍرتم  ةئمثالث  قمع  ىلع 

. هیلع
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، فلخلا ىلإ  هنم  يعو  ریغ  يف  ٍةوطخ  نيارك  عجارت 
طئاحلاب ةدشب  هیفتك  مادطصا  يف  كلذب  ًاببستم 

. قيدصت ریغ  يف  ًارظان  هینیع  حتف  مث   . ةأشنملل يندعملا 

ٍّولع يف  زربت  اھیلع  نافقي  امھنأ  دجو  يتلا  ةبطصملاف 
فوشكملا رحبلا  رعق  قوف  ًابيرقت  ًامدق  نیثالث  ىلع  ديزي 

، ٌبیجع ٌرظنم  امھتحت  َّدتما  دقو   . ةأشنملا هیف  عرزنت  يذلا 
عاق اَّمأ   . ةبقلا هاجتا  يف  ُّدتمي   ، ةضفلا نولب  هبشأ  هُنول 

، طوبھو ٍّولع  يف  جَّرعتي  هحطس  ناكف  يراعلا  طیحملا 
نوضُغو ٌنايدو  اھنیب   ، ةنونجم ةبيرغ  ةریغص  لالت  يف 

ةتالوكوشلا نول  هبشي  ًانكاد  نوللا  ناكو   . ًایئزج ةرومغم 
فصن تحت  عملت  تاعقنتسملا  هذھ  تناكو   ، ةقماغلا

. ًاعم بجعلل  ٍریثمو  ٍفیخم  ٍَقلأ  يف  ةبقلا  نم  يتآلا  ءوضلا 
ٍلِحوم ٍقیقد  ٍيمط  نم  ًةعونصم  عاقلا  ةَّیضرأ  تدب  دقل 

. ةحئارلا ِنِفع 

ةئیلملا هترظن  َرَسأ  ام  نكي  مل  اذھ  لفسألا  رظنم  نكل 
يف ًاعقاو   ، هرَّمس يذلا  بعرملا  رظنملا  ناك  دقل   . بعرلاب

. لفسألا يف  ، ال  ىلعألا

، ةيامحلا اھل  تنَّمأو   ، ةأشنملاب تطاحأ  يتلا  ةبقلاف 
عیضت ىتح  ىلاعتت  ٍةئیطب  ٍةرادتسا  يف  يقترت  تناك 



تاھج ىدحإ  نمو   . ىلعألا يف  ًادیعب  يفتختو 
نم ٌّيدومع  طخ  دجوي  ناك   ، ةریغصلا امھتبطصم 
رادجلا ىلإ  ٌةقَّلعم  اھلكو   ، ةلیقثلا ةیندعملا  تاجردلا 

دقو  . هب ةتبثمو   ، ةأشنملل قھاشلا   ، ّيندعملا  ، يجراخلا
ریغو  ، میقتسمو ٍّيدومع  ٍطخ  يف  عفترت  اھلك  تناك 
نَّیبتي نأ  نيارك  عاطتسا   ، ةأشنملا ىلعأ  برقو   . ٍرٍّسكتم
ةأشنملا نم  جرخي  ناك  يذلا  ِقّیضلا  َّرمملا  كاذ  ةبوعصب 

دقل  . ضوحلا ىلإ  ةدئاعلا  لابقتسالا  ةصنم  يقالي  يكل 
هسفنب هیلع  ىشم  يذلا  هتاذ  قیضلا  رمملا  وھ  اذھ  ناك 

نیبو هالعأ  روكذملا  رمملا  نیب  ام  اَّمأ   . عوبسأ ذنم 
ناك دقف   ، اھیلع نآلا  نافقي  يتلا  ةریغصلا  ةبطصملا 
يھ يتلا   ، طغضلا نزاوت  تَّالَسأ  ىري  نأ  عیطتسي  نيارك 

دوُّفسلا دادتما  دتمت  ةمخض  ةیندعم  ریساوم  نع  ةرابع 
ًاضيأ هذھو   . ةأشنملا مسج  نیبو  ةبقلا  رادج  نیب  فوجألا 

. لبق نم  اھآر  نأ  هل  قبس  دق  ناك 

نع نآلا  فلتخت  ریساوملا  هذھ  نأ  نع  ادع  اذھ 
اھدنع يقتلت  يتلا  ةطقنلا  يفف   . اھب هدھع  قباس 
قثبني ءاملا  نم  لیس  ةمث  ناك   ، ةأشنملا رادجب  ةروساملا 
كلذو  ، لفسألا ىلإ  ردحني  مث   ، جراخلا ىلإ  ةوقب  روفيو 
ريدھلا ردصم  وھ  اذھ  ناكو   . ةبضاغ ةجئاھ  ةوغر  يف 

يف ٍّقش  نم  روفي  ءاملا  نم  فینع  لَّالش   . بعرملا
هبشأ ٍلتاق  ٍمخزب  هبشأ  ٍلتاق  ٍمخز  يف   ، طغضلا ةروسام 
يتلا ةظحللا  يف  ىتحو   . شاَّشر ٍعفدم  تاقلط  مخزب 
ٌذخآ بقثلا  نأ  ودبي  ناك   ، رظنملا اذھب  اھلالخ  قَّدحي  ناك 
يف ذخآ  رحبلا  ءام  طغض  عافدنا  نأو   ، عاستالا يف 

. دایدزالا

نأ الإ   ، ىري ام  لوھ  نم  ٍخئاد  فصن  تاب  هنأ  مغرو 
يذلا اذھ  ناكأ  ءاوسف   . ةریثك ءایشأل  ًایعاو  ناك  نيارك 



، ٍرَّبدم ٍبيرخت  ثداح  نع  مأ   ، ٍّينف ٍلطع  نع  ًاجتان  هاري 
دق ناك  يذلا  راجفنالاب  ةقالع  هل  نأ  هیف  كش  ال  اممف 

ةأشنملا لخاد  يف  ادب  دق  ناك  َّوجلا  نأ  مغرو   . هعمس
نوكي امم  دعبأ  ناك  هنأ  َّالأ   ، ِّيداعلا عضولاب  هبشلا  ديدش 
لاطعألا حالصإ  زاھج  نكي  مل  نإف   . يعیبطلا عضولا  نع 

هَّبنتي فوس  هنأ  نم  َّدب  الف   ، للخلا اذھ  ىلإ  دعب  هَّبنت  دق 
. ةظحل ِّيأ  يف  هیلإ 

و  ، نیارک فواخم  تبلقنا  ةدحاو  ٍنیع  ةفرط  یفو 
. بقع ىلع  ًاسأر  اھسفن  هفادھأ  ، و  هلامآ

، ةحتفلا وحن  ةزيرغلا  نم  ٍعفادب  رادتسا   ، ٍةظحل يفف 
، ٍديدج نم  ِّيسكعلا  هاجتالا  يف  اھروبع  ُّدوي  هنأ  ول  امك 
نم رفحلا  عَّمجم  يف  لامعلا  ريذحتب  موقيو  لخدي  يك 
رَّكذت دقو   ، كلذ نآلا  هل  ىَّنأ  نكل   . مھب قدحي  يذلا  توملا 
ةفاضإ  ، نكمم ریغ  رمأ  سكاعملا  هاجتالا  يف  رورملا  نأ 
ًابيرقت هلماكب  ًارومغم  ودبي  نآلا  أدب  دق  رحبلا  عاق  نأ  ىلإ 
امھلوح نم  هنم  ديزملا  رمھني  لازي  يذلا ال  دوسألا  ءاملاب 
ًایجيردت ذخآلاو  ىلعألا  يف  دوجوملا  بقثلا  لالخ  نم 
حبصت دق   ، ةدودعم قئاقد  نوضغ  يفو   . عاستالاب
يتلا ةحتفلا  ىلإ  ةفاضإ   ، اھیلع نافقي  يتلا  ةبطصملا 

. ءاملا تحت  ةرومغم   ، اھنم اجرخ  دق  اناك 

ىري هب  اذإف  رظن   . هدي يف  ّداح  ٍ ملأ  ىلإ  هَّبنت  ةأجف 
ىلإ رظنت  امنیب  اھب  ثبشتتو  هدي  رصتعت  غنیب  يِوْھ 
الَّلبت دق  اھرعشو  اھھجو  ناكو   ، ءاملا لایخم  ىلإ   ، ىلعألا

. هشاشرو ءاملا  ةبوطر  لعفب 

اننكمي ال   " . اھل لاق   " ، ىلاعت اَّیھ   " . فطلب اھنم  هدي  رَّرح 
". انھ ىقبن  نأ 

. ةمھمھم هل  تلاق   " ، كلذ عیطتسأ  "ال 



نِم لوقلا  اذھ  لثم  تلاق  نأ  اھل  قبس  دق  ناك  دقل 
سیل  " . يئاوھلا سبحملا  يف  نالازي  ال  اناك  امدنع   ، لبق

. نيارك اھباجأ   " ، رخآ رایخ  نم  انيدل 

. اھراظنأ تضفخ  مث   ، ةظحل هینیع  يف  اھانیع  تلاجأ 
. هل تلاق   " ، ةقھاشلا نكامألا  نم  فاخأ  يننإ  "

. ًابت  ، لوقلا اذھل  ًابت   . اھوحن نيارك  قّدح 

ءاملا ةفصاع  لھاجت  ًالواحم  مث -   ، ًاقیمع ًاسفن  ذخأ 
طقاستي ناك  يذلا  يجلثلا  رطملاو  امھقوف  بوضغلا 

ٍفطل يف  قَّدحو   ، اھیفتك ىلع  هدي  ىقلأ  امھلوح - 
نأ ِكیلعو   . يِوْھ اي  نآلا  رایخ  نم  كانھ  دعي  مل   " . اھینیعب

". يكرحتت

" نكلو "- 

. ًامامت كفلخ  ىقبأس   ، رخآ ٍّلح  نم  كلانھ  سیل  "
". ِكُدِعأ اذكھ 

ءاملا امیف   ، ٍلبق يذ  نم  َلوطأ  ًةظحل  هیلإ  ترظن 
ةءاميإب تراشأو   . اھقير تعلب  مث   . اھیتنجو ىلع  ببصتي 

. ةریغص

دئاعلا يدامرلا  يندعملا  رادجلا  هاجتا  يف  اھرادأ 
. ىلفسلا ةجردلا  ىلع  ىنمیلا  اھدي  عضوو   ، ةأشنملل

". ةرم لك  يف   ، طقف ةدحاو  ةجرد  يذخ  "

دقو  ، اھنم ةكرح  ردصي  ال  اھناكم  يف  تیقب  ٍةظحللو 
. اھناكم يف  اھرَّمس  دق  فوخلا  نوكي  نأ  نم  نيرك  بجع 

ةجردلا ىلع  ىرسیلا  اھدي  تعضو   ، ٍدُّدرتو ءطبب  مث 
ىلإ اھسفن  تعفرو   ، اھتضبق ةوق  تنحتماو   ، ةیلاتلا
. یلفسلا ةجردلا  یلع  یرسیلا  اھلجر  ةعضاو  ىلعألا 



ريدھ قوف  ًاِعّجشم  اھل  لاق  " ، رمألا يف  ام  ُّلك  اذھ  "
". رمألا يف  ام  ُّلك  اذھ   " . ءاملا

أدبف  ، ٍةیفاضإ ٍتاجرد  عضب  ىلعألا  ىلإ  اھسفن  تعفر 
اھنم ةبيرق  ٍةفاسم  ىلع  هسفن  ًایقبم   ، ًاضيأ قُّلستلاب  وھ 
ٍةجرد ىلإ  ًةقلِزو  ًةدراب  تاجردلا  تناكو   . عاطتسملا ردق 

. هیموشیخ يف  ًةيوق  حلاملا  ءاملا  ةحئار  تناكو   . ةرداغ

امھتمص رسكي  ال   ، ديدش ٍءطب  يف  قُّلستلا  اعبات 
ريدھ راص   . داھجإلا ةَّدش  نم  تفاخلا  يِوْھ  ثاھل  ىوس 
ىلإ ىرخأ  ةرظنب  نيارك  رماغو   ، لبق يذ  نم  ّدشأ  ءاملا 
نم نآلا  جرخت  تراص  هایملا  نم  ةعساو  تاءالم   . ىلعألا
ةیبلول تاقلح  يف  اھتاذ  ىلع  رودتو  ىَّولتت  مث   ، خدَّشلا

نم لكشتي  فیفخ  ٌبابض  ناكو   . لفسألا وحن  ةھجتم 
ٍتاَّیط يف  ناكم  لك  يف  عفتريو   ، فینعلا ءاملا  شاشُر 
بابضلا تاجوم  تدبف   . مويدوصلا راونأ  اھرینت  ءاثعش 

. لامجلا ةعئارو   ، ةبيرغو ةيریثأ  هذھ 

، ٍرطخ لكشب  اھؤاذح  قلزناو   ، يِوْھ مدق  تقلحزت 
اھسفن تطغضو   ، ةخرص اھنع  تدن   . نيارك هجو  نم  ًابيرق 

. تاجردلا هاجتا  يف  ةدشب 

". ةرداق دعأ  مل   " . تلاق " ، عیطتسأ دعأ  مل  "

، ًارسُي رثكأ  ةقيرطب  رمألا  يذخأت  نأ  ىوس  كیلع  ام  "
ال  . ٍةلوھسو ٍءطبب  يقَّلست   " . ًائِّدھم نيارك  اھل  لاق  "

". لفسألا ىلإ  يعَّلطتت 

تلقن  . تافتلالا ىلع  ؤرجت  نأ  نود  اھسأر  يِوْھ  تَّزھ 
نم قُّلستلا  ىلإ  تداع  مث   . ىلعأ ةجرد  ىلإ  اھدي  ةضبق 

. ًاروھبم لازي  اھُسَفن ال  ناكو   ، ديدج

اھتاذ ةفاسملا  ىلع  نایقبم   ، ىلعألل قُّلستلا  اَعبات 



نیعبرأ ةفاسم  نآلا  ایقترا  دق  امھنأ  نيارك  رَّدق   ، امھنیب
هيدي قشرتو  ةدشب  ىوقت  ءاملا  تالالش  تناكو   . ًامدق
عدصلل ِيّلصألا  ناكملا  نم  امھبارتقا  دادزا  املكو   . هھجوو

. امھیلع ءاملا  فنع  ُعقو  دادزا 

مث  ، قُّلستلا ةعباتم  نم  ناتقیقد  وأ  ىرخأ  ةقیقد 
ىلإ ةجاح  يف  يننإ   " . ثھلت يھو  يِوھ  تفقوت 

". ةحارتسا

، ًادیج ةجردلا  نیكسمت  كنأ  نم  يدكأت   . ةلكشم "ال 
ءادأب نیموقت  كنإ   . لخادلا وحن  كِدسج  لقثب  يلیم  مث 

ةحارتسالا هذھل  ًادیعس  هِّرس  يف  نيارك  ناكو   " . دیج
ضفخنيو ولعي  ناك  هردصف   . ًاضيأ وھ  اھجاتحي  ناك  يتلا 

ىلع ضبقلا  ببسب  هملؤت  تناك  هعباصأو   ، ةعرسب
. درابلا ندعملا  تاقلح 

زجاح ةاذاحم  ىلع  امبر  اراص  دق  نآلا  امھنأ  نَّمخ 
دتمي ةأشنملا  مسج  ناكو   . رثكأ سیل  ينمألا  روبعلا 
عساو ٌيدامر  ٌفرج  ّهنأكو   ، تاھاجتالا عیمج  يف  امھمامأ 

نیب نم  نيارك  رظن   . هباشتم ٌّصارتم  ٌّيندعم  ٌهجو  هل 
نم هتيؤر  عاطتسا  ام  لكو   . لفسألا ىلإ  هیمدق 
ةخطل دَّرجم  اھنأ  وھ  اھیلع  نافقي  اناك  يتلا  ةبطصملا 

يف  ، اھنود عقاو  وھ  ام  اَّمأ   . امھتحت ًادج  ةدیعب  ةریغص 
رعق رظنم  ناك  دقف   ، نكمملا رظنلا  لقح  دادتما  ىصقأ 

طیحملا هایمب  لماكلاب  ىطغم  نآلا  تاب  دقو   ، رحبلا
. ةبرطضملا

ربع اھادان  " ، لبق نم  هنع  ِكلأسأ  مل  ءيش  كلانھ  "
. هایملا بخص 

يندعملا رادجلا  ىلع  ةتباث  اھترظن  يِوْھ  تقبأ 
؟" اذام  " . اھھجو مامأ  بصتنملا 



ىلإ ديدج  نم  لوخدلا  اننكمي  عضوم  يأ  يف  "
؟" ةأشنملا

". ةدكأتم تسل  "

؟" نیلوقت اذام   " . فقوتي هلعج  اذھ 

ناتحتف امبرو   ، لوخدلل ةحتف  دجوي  هنأ  هفرعأ  ام  ُّلك  "
". راودألا هذھ  عقوم  لھجأ  يننكل   . ةَّيولعلا راودألا  يف 

ءاملا تارطق  نيارك  حسم  " . ءيش نم ال  لضفأ  اذھ  "
. هرعش نع  ءاملا  ضفنو   ، هینیع نع 

مدق ةثم  ىلع  وبري  ام  امھمامأ  لازي  ال  هنأ  رَّدق  دقل 
، ىلعألا ىلإ  ةبوعصب  رظن  هعقوم  نمو   . قُّلستلل ىرخأ 

امھقوف عقي  ناكو   . ةرجفنملا طغضلا  ةنزاوم  ةروسام  وحن 
نآلا وھو   ، ًایقفأ دتمي  مخض  ٌّيندعم  ٌبوبنأ   ، نیقباط ءاھزب 
تقثبنا يتلا  ءاملا  تالالش  فلخ  امھنع  بوجحم  فصن 
ةفصاع تناك   . بوبنألا مسج  باصأ  يذلا  خرشلا  نم 

ام ةفرعم  ىلع  ًارداق  نيارك  نكي  ملو   . ةَّوقلا ةديدش  ءاملا 
لعج  . رخآلا وھ  ٌبقث  هباصأ  دق  ةأشنملا  مسج  ناك  اذإ 

. جردلا ىقترم  يف  ىلعأ  ةفاسم  ىلإ  دتمي  هرظن 
نع ًالیلق  ًادیعب  ناك  اذھ  جردلا  طخ  نإف   ، ظحلا نسحلو 

تاجردلا نإف   ، كلذ لك  عمو   . طغضلا نزاوت  ةروسام 
ىدم يف  ةعقاو  تناك   ، ةرشابم امھقوف  نآلا  ةعقاولا 
نم ىرخأ  ولت  ةجومب  اھمطليو  اھقشري  يذلا  لالشلا 

. ءادوسلا رحبلا  هایم 

. ًاریسع ًارمأ  ةطقنلا  هذھ  لالخ  قلستلا  نوكي  فوس 

هیقاس تالضعبو   ، عراستت هبلق  تابرضب  رعش 
ررق ؛  باصعألا ُّلشي  رظنملا  اذإف  دیعبلا  ىلإ  رظن   . جنشتت
كلذ عطتسي  نل  هنإف   ، ًاروف نآلا  كرحتلاب  أدبي  مل  نإ  هنأ 



. ًادبأ دعب  ام  يف 

. لالشلا ربِع  اھادان  " ، قلستلا عباتن  انیعد  "

ةجرد لك  عمو   . ديدج نم  قلستلا  افنأتسا   ، اذكھو
ثیحف  . ًافنع دادزي  امھیلع  ءاملا  فنع  ناك   ، اھنادعصي اناك 

اراص دقو  هنإف -   ، ٍعقان ٍلشو  دَّرجم  ءاملا  لالش  ودبي  ناك 
يف امھوحن  عفدني  راص  ردصملا  ىوتسم  نابراقي  نآلا 

. ام ًاعون  يقفأ  هاجتا 

طسو يف  يِوْھ  يقاس  نَّیبتي  داكي  ال  نيارك  راص 
تابث نم  يدكأت   " . اھیف حاص  ًادیج "! يھبتنا   " . ءاملا
ديدج نم  همف  حتف  ةديدج "! ةلقن  يأ  كذاختا  لبق  كتضبق 
ةأجف هألم  نأ  ثبل  ام  حلاملا  ءاملا  نكل   ، ديزملا اھل  لوقیل 

. ّصغيو لعسي  وھو  هھجو  رادأف 

... ةجرد كسما   ... ىرخأ ةوطخ   ... ىلعألا ىلإ  دعصا 
ىوس ءيشب  ركفي  َّالأ  نيارك  لواح  ديدج . نم  دعصاو 
رطشلا اذھ  عاقيإ  يف  هسفن  ىسني  نأو  قلستلا  ةعباتم 

ًائلام ًارشابم  ًایقفأ  ًاقشر  هقشري  ءاملا  راص   . رعشلا نم 
امب هیلع  ًاطغاضو   ، هعباصأ ىلع  ًارقان   ، هینذأو هینیع 
رادقم لوح  ريدقتلا  هنم  عاض   . مَّلسلا نع  هعالتقال  يفكي 
بعصلا نم  ناك  دقف  ؛  ىقترملا اذھ  يف  نآلا  هاغلب  ام 

هب طیحي  ءاملا  امیف   ، رظنلا ةطساوب  كلذ  ررقي  نأ  هیلع 
ادب  . ماظعلا ىتح  عیقصلا  هیف  لسريو   ، بناج لك  نم 
نم هیف  امم  رثكأ  ءاملا  نم  هیف  راص  هلك  ملاعلا  نأكو 
لدب  ، ٌءام اھیف  ناك  اھذخأي  ناك  يتلا  هسافنأ  ىتح   . ءاوھلا

. تاھاجتالل هلھجبو   ، هسأر ةَّفخب  رعشي  أدب   . ءاوھلا

عفد مث   . ًالیلق مامزلا  دیعتسیل  هسأر  َّزھو  فقوت 
. ةديدج ةجرد  ىلع  ضبقو   ، ىلعألا وحن  ًةعفد  هسفن 
حازأ  . هسفن ًاِتّبثم  رثكأ  هتضبق  نم  دّدشف  قلزنت  هدي  تأدب 



بذج مث   . ًاقیمع ًاسفن  ذخأو  هایملا  هاجتا  ًابناجم  هھجو 
ىوتسم نآلا  انغلب  دق  اننأ  دب  . ال  ىلعألا ىلإ  هسفن 

لوطأ رمتسي  نل  باذعلا  اذھ  نإ   . هسفن يف  رَّكف   ، بوبنألا
. كلذ هل  نكمي  . ال  كلذ نم 

عاض توص   ، ةرشابم هقوف  نم  ةخرص  عمس   ، ةأجف
ٍفنعب ام  ءيش  همدص  ةظحل  دعبو   . هایملا ريدھ  طسو 

راص  . هناكم نم  تلفي  داك  هنأ  ىتح   ، هیفتكو هسأر  يف 
. عراصيو ضفتني  وھو   ، هتبقر يف  نآلا  قَّلعم  ٌلقث  ةمث 
نم ةمِّودملا  ةعبوزلا  هذھ  طسو   ، ةملظلا هذھ  يف  فقو 

. هناكم يف  ًاتباث  ءاقبلا  لجأ  نم  حفاكي   ، ءاملا

هنذأ يف  نوكت  تداك   ، ىرخأ ةخرص  ةمث  ناك  مث 
يِوْھ تقلزنا  دقف   . ةأجف بطخلا  ام  مھف  مث   ، ةرشابم

تعاطتسا  ، ءاقبلل ةتیمتسملا  اھتلواحم  يفو   ، تعقوو
. هب كسمت  نأ 

. هتوص ىلعأب  خرص  يِوْھ "!
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. ىرخأ ةرم  خرص  يِوْھ " "

. هھجوب ًاقصتلم  درابلا  اھھجو  ناك  امنیب  ًانینأ  تلسرأ 

نأ لواحأس  نیعیطتست ! ام  ىصقأبو  ًادیج  يكَّسمت  "
". ةطقنلا هذھ  جراخ  ىلإ  كب  قلستأ 

تناك امنیب   ، تاجردلاب هكسمت  نسُحو  هتابث  نم  دَّكأت 
لقثلا تحت  ءونتو  هملؤت  هيدنزو  هیقاس  تِالبر  تالضع 
اھَّدمو ةدحاو  ًادي  رَّرحو  هتاقاط  َّلك  عمجتسا   . يفاضإلا

لوح اھیعارذ  دوجوبو   . ایلعلا ةجردلا  ًاسِّملتم  ىلعألا  ىلإ 
هعباصأ تسمال   . لمتحي ال  ٍباذعب  هبشأ  رمألا  ناك  هقنع 

هنم ةَّنأ  يفو   . اھنع تقلزنا  نأ  تثبل  ام  اھنأ  الإ   ، ةجردلا
كاسمإلا نم  ًاِنّكمتم   ، ةديدج ةرم  لواح   ، دھج نع  ةرداص 
ىلعألا ىلإ  هسفن  عفد   . ةرملا هذھ  يف  ًادیج  ةجردلاب 
ةجردب كسمأ  مث   ، هیمدقب ًانیعتسم  ًارج  هلمح  ّرجي  نمك 

، هیكرو ىلع  ناطغضت  اھیتبكر  ةأطوب  رعش   . ةديدج
. هیتبكر ىدحإ  لوح  ناَّفتلت  اھیمدق  يلحاكبو 

اھالت  ، ًاضيأ ىرخأ  ةجرد  ىلإ  هتضبقب  لصو  مث 
نأ ةأجف  نقيأ  مث   . ىلعألا ىلإ  ىرخأ  ةیلوطب  ةعافدنا 
هل بلج  اذھو   . ًالیلق هتحت  وبخي  أدب  دق  نیعللا  ءاملا  لالش 

. ديدج نم  ىلعألا  ىلإ  هسفن  عفدف   ، ًاديدج ًالمأ 



، ءاملا ىوتسم  قوف  هافتكو  هسأر  راص  دقو   ، نآلاو
تالضع لكو   ، طبھيو ولعي  هردص  امنیب  ةحارتسالل –  فقوت 
هسفن بحس  نم  نكمت  مث  صقتنتو –  فجترت  همسج 

. نیتیفاضإ نیتجرد  َّولع  ىلإ  هعم  اھبحسو 

ٍرھنك يرجت  تناك  يتلا  هایملا  ىوتسم  قوف  اتاب  نآلاو 
هسفن تَّبث   . امھیمدق تحت  ٍةلیلق  ٍتاشنإ  دعب  ىلع  راَّوم 
هيدي ىدحإب  يِوْھ  دي  كسمأ  مث   ، ٍنكمم ٍعضو  لضفأ  يف 

اھتدعاسمب ماق  ٍفُّطلتو  ءطببو   . ةجرد برقأ  ىلإ  اھداقو 
. اھیمدق زیكرت  دیعتست  يكل 

لازي ال  لالشلا  امنیب   ، نادھنتيو ناثھلي  افقو  كانھ 
. ةرشابم امھتحت  ردھي 

امھ امنیب   ، تضقنا ةليوط  تاعاس  نأكو  رمألا  ادب 
نكل  . مالك الو  ٍكارح  امنود   ، ةأشنملا رادج  بناجب  ناقلعم 
تلاط دق  نوكت  نأ  نكمي  ال  ةرتفلا  هذھ  نأ  فرع  نيارك 

. قيدحتلا ىلع  هسفن  ربجأ  ًاریخأ   . قئاقد سمخ  نم  رثكأ 

دق نوكن  نأ  بجي   ، ًابيرقت انلصو  دقل   . اھادان " ، يلاعت "
". انلصو

ضیبألا اھفطعمو  اھبایث  تناك   . هیلإ ْيِوْھ  رظنت  مل 
. فنعب فجترت  تناك  اھنأ  امك   ، فیحنلا اھدسجب  ةقصتلم 

انیلع يِوْھ !  " . ًالصأ هتَعمس  دق  تناك  اذإ  امع  لءاست 
!" قُّلستلا عباتن  نأ 

فوخلا ناك   . بئاغ نھذب  تأموأ  مث   ، اھینیعب تشمر 
ةمدصلا هب  تبھذ  دقل   ، اھینیع تارظن  نع  بھذ  دق 

. قاھرإلاو

لالحناب رعشي  نأ  نيارك  داك   . قلستلا اعبات  ءطببو 
طقف ةدحاو  ةرم   . لالكو ٍدرب  نم  هباتني  ام  ببسب  ركفلا 



تاجردلا تناك   . ديدج نم  لفسألا  ىلإ  رظنلا  ىلع  أَّرجت 
نكمي كلذ  نود  ءيش  الو   ، ءاملا ناروث  ةقطنم  ىلإ  يَّدؤت 

ال ٌرمأ  ةَكلھملا  كلت  زایتجا  نم  امھنكمت  نأ  ادب   . ىرُي نأ 
. قَّدصي

مل هنكل   ، ام ءيشب  هَّوفتت  يِوْھ  تناك  هقوف  نِمو 
هنأ ول  امك   ، ةدالببو  ، هلوقت امم  ًائیش  هقفي  نأ  عطتسي 
وحن هیلإ  ریشت  تناك  دقل   . ىلعألا ىلإ  تفتلا   ، ٍملح يف 
كلانھ ناك  ثیح   . مادقأ ةرشع  رادقمب  اھقوف  ولعت  ةعقب 

. ةأشنملا رادج  ىلإ  ةتبثم  ةریغص  ةبطصم 

ةبطصملا هذھ  ىلإ  امھیسفن  َّرج  نم  انَّكمت   ، ًاریخأو
دنع ىرخأ  ةَّوك  كلانھ  ناكو   . ةَّوق نم  امھل  ىّقبت  ام  رخآب 
نيارك عفر   . ةراشإ َّيأ  لمحت  نكت  ملو   ، ةبطصملا كلت 
ةَّوكلا هذھ  تناك  ول  اذام   . فقوت مث   ، اھحتفي يكل  هيدي 
لخاد ىلإ  ديدج  نم  لوخدلا  اعیطتسي  مل  نإف  ؟  ةلفقم
هایملا امھقرغت  مل  اذإو   . امھتياھن نوكت  فوسف   ، ةأشنملا
. دیكأتلاب امھكلھیس  دربلا  نإف   ، دعاصتملا اھبوسنمب 

هلقثب ىقلأو  جیلازملا  كسمأ  مث  ًاقیمع  ًاسفن  ذخأ 
رادأ مث   . ةسالسب جیلازملا  تارادتسا   . ةَّوق لكب  اھیلع 
ميزبإلا عقرق   . ةَّوكلا هاجتا  يف  هلقثب  ًایقلم   ، لوخدلا ةلجع 

وحن بابلا  حتفناو   ، بُّرستلا عنام  لصفناو   ، ُّيطاطملا
ةریجح ىلإ  لوخدلا  ىلع  يِوْھ  نيارك  دعاس   . لخادلا
ًالفقم اھب  قحل  مث   . بابلا فلخ  ةریغصلا  طوغضملا  ءاوھلا 

. نمآ تباث  لكشب  امھفلخ 

. ديدج نم  ةأشنملا  لخاد  امھیسفن  دجو  ًاریخأو 



56

ةقیض ةرجح  ىلإ  طوغضملا  ءاوھلا  ةریجح  نم  اجرخ 
نمو  . هسافنأ دیعتسیل  ةقیقد  نيارك  فقوت   . ةملظم

. راذنإلا ةزھجأ  توص  بیعن  ءاج   ، فلخلا

تناكو  . غراف رمم  لخاد  ىلإ  الخدف   ، بابلا نيارك  حتف 
. ًاعافترا َّدشأ  راذنإلا  توصأ 

تلاج نأ  دعب   ، يِوْھ تلاق  " ، رشع ةيداحلا  ةقبطلا  "
عجاھم  " . ةفطاخ ةلوج  يف  ناكملا  يف  اھراظنأ 

". نیفظوملا

ةعاسلا دنع  تارمتؤملا  زكرم  ىلإ  لوصولاب  انیلع  "
تلیبردناف روتكدلا  نإ   " . نيارك اھل  لاق  " ، رشع ةیناثلا 

". كانھ ينرظتني 

فرغ ىدحإ  ىلإ  نيارك  لخد   ، ةیئاوشع ةقيرطبو 
اھِّفلب ماقو   ، ماَّمحلا نم  ًةفشنم  طقتلاو   ، ةصاخلا ةمانملا 
صافقأ برقأ  هاجتا  يف  الورھ  مث   . يِوْھ يفتك  لوح 

ٍلجر ىوس  افداصي  مل  ذإ   ، ًاروجھم قباطلا  ادب   . جردلا
، ةنایصلا لاجرب  ةصاخ  ةرتس  لخاد  يف  ٌلجر   . طقف ٍدحاو 
اَّرم املاح   ، حوتفم ٍمفب  امھیف  قيدحتلل  لجرلا  فقوت  دقو 

. ًءام نارطقيو   ، ناللبم امھو  هبرقب 

الصوف ُادحاو  ًاقباط  ایقترا   ، جردلا صفق  امھلوخد  دنعو 



ةيداحلا ةقبطلا  فالخبو   . ةأشنملل ِّيولعلا  قباطلا  ىلإ 
. ماحدزالا ةديدش  ةرشع  ةیناثلا  ةقبطلا  تناك   ، ةرشع

باوبألا تابتع  دنعو  تارمملا  يف  سانلا  فقو  انھ 
. ةرتوتمو ةسباع  هوجولا  تناكو   . ةحوتفملا

لثمت ةيزكرم  ةحاسم  نم  فلأتي  تارمتؤملا  زكرم  ناك 
لیلق ددع  ناكو   . ةریغص فرغ  اھب  طیحي   ، تارضاحم ةعاق 

نوثدحتي ةيزكرملا  ةعاقلا  يف  ًاعم  نوفقي  صاخشألا  نم 
نع عیمجلا  كسمأ   ، نيارك لخد  امدنعو   . سمھ يف 
رعش هلو   ، لیحنو ليوط   ، ٌدحاو لجر  مھنع  لصفنا   . مالكلا

نیتراظن دوجو  ادب  دقو   . ةریصق ةبَّذشم  ةیحلو   ، رمحأ
. ضیبألا هفطعم  بیج  يف  نيوادوس 

. لاق ؟ " نيارك روتكدلا   " . امھوحن ًامَّدقتم  ىشم 

. باجيإلاب نيارك  أموأ 

تاطیحملا ُِملاع  امھیف  لاجأ   " . تلیبردناف نیج  يننإ 
امھآرمل ًالیلق  هاتقدح  تعستا   . ةعيرس ةصحاف  ةرظن 

، َلاعت  " . كلذ ىلع  ةظحالم  ِدبي  مل  هنكل   ، هیف ارھظ  يذلا 
". نیعمتجملا ىلإ  كميدقتب  موقأ  فوس 

ءاھتنال ةفھلب  نيارك  رظتنا   . ةعامجلا هاجتا  يف  اوشم 
. ةعرسب روضحلا  ةحفاصمب  ماق  مث   ، ميدقتلا تاقایل 

"، ساسألا نم  كتيؤرل  ءىجافتم  ينإ   ، ةحارصب "
. لوصولا نم  نَّكمتت  نأ  عقوتأ  نكأ  مل   " . تلیبردناف هربخأ 

ناك اذإ  ام  ًابجعتم   ، نيارك هلأس  ؟ " ببسلا وھ  امو  "
نل هنأو   ، لاقتعالل بولطم  لجر  هنأ  ملعي  تلیبردناف 

. زجاحلا لالخ  رورملا  عیطتسي 

كلذلو  . اھلماكب هایملاب  ةقراغ  ةنماثلا  ةقبطلا  نأل  "
ةلفقم اھعیمج  هایملا  بُّرستل  ةعناملا  باوبألا  نإف 



. ًاضيأ ةلفقم  دعصملا  لخادم  نأ  امك   ، ماكحإب

. مودصملاك نيارك  ادب  ؟ " لماكلاب ةقراغ  اھنإ  لوقت  "
لك دعب   ، رخآلا وھ  هقرخ  َّمت  دق  ةأشنملا  لكیھ  نإف   ، نذإ
لیبس نم  كلانھ  دعي  مل  نآلاو   . هنھذ يف  لاج   ، ءيش
لوصولا نم  ةفنصملا  ةقطنملا  ناكس  نم  ٍصخش  ِّيأل 

. ایلعلا قباوطلا  ىلإ 

ًاضيأ ةعباسلا  ةقبطلا  ىلإ  ةدئاعلا  ماسقألا  ضعبو  "
يكیناكیم وحن  تلیبردناف  رادتسا  انھو  ؟ " كلذك سیلأ 

ندروغ مساب  هميدقت  ىرج   ، نوللا نكاد  ةماقلا  ریصق 
. ربماتس

نم ةئاملاب  نیتس  يلاوح   " . ةَّوقب هسأر  ربماتس  َّزھ 
. رضاحلا تقولا  يف  هایملا  يف  ةقراغ  ةعباسلا  ةقبطلا 

قباطلا نم  رشع  عبارلا  ىتح  رشع  يناثلا  ماسقألاو 
". ةیضاملا سمخلا  قئاقدلا  يف  تقرغ  دق  عباسلا 

لاق " ، ًافلتخم ًاقيرط  كسفنل  تدجو  كنأ  ودبي  "
. ةديدج ةصحاف  ةرظنب  هقمري  وھو  نياركل  تلیبردناف 

تقولا اذھ  يف  روبعلل  حلاص  ریغ  تاب  قيرطلا  اذھو  "
طغضلا نزاوت  ریساوم  دحأ  نإ   " . نيارك باجأ  " ، ًاضيأ
عقاولا ءاضفلا  يف  نآلا  يرجي  ءاملاو  رجفنا  دق  يئاملا 
ئراوطلا جرخمف   . اھب ةطیحملا  ةبقلا  نیبو  ةأشنملا  نیب 

هایمب ًارومغم  نآلا  تاب  دق   ، ةیناثلا ةقبطلا  ىلع  دوجوملا 
". طیحملا

"، طغضلا نزاوت  بوبنأل  لصح  اذام  فرعن  اننإ   ، معن "
يف يھ   . فقوملا ءاوتحا  قرف  نإو   " . تلیبردناف لاق 

. ناكملا ىلإ  اھقيرط 

ٍّكش يف  نيارك  لاق  " ، ةروطخلا ديدش  ٌقرخ  هنإ  "



. دُّدرتو

يل متحمس  اذإ   " . ربماتس باجأ  " ، هنع ينربخأ  "
". يقيرف ىلإ  َّمضنأ  نأ  َّيلع  ّهنإف   ، ًاعیمج

رخآب ينیفاوتل  ةقیقد  ةرشع  سمخ  يف  َّيلإ  دُع  "
. تلیبردناف هل  لاق  " ، ريراقتلا

. نيارك لأس  ؟ " كیلإ دوعت  هترمإ  لھ 

ءاملعلا ىلعأ  نآلا  يننإ   " . ًاباجيإ تلیبردناف  أموأ 
". ةنماثلا ةقبطلا  ولعت  يتلا  تاقبطلا  يف  ةبتر  نيريدملا 

؟" نیيركسعلا نع  اذامو  "

ةلواحم ىلع  لمعلاب  نوموقيو   ، نوقرفتم مھنإ  "
". ةأشنملا فالغ  ةمالس  نیمأتو   ، عدصلا ءاوتحا 

أدب يذلا  ربماتس  ةئیھ  ىلإ  ديدج  نم  نيارك  رظن 
لھ  . قرخلا نع  ءيش  لك  فرعت  ّكنإ  لوقت   " باحسنالاب

؟" هببس نع  ةركف  كيدل 

. تلیبردناف لاق  " ، يبيرخت لمع 

؟" ِدّكأتم تنأأ   " . هیلإ رظنلا  نيارك  داعأ 

امنیب ةبَّرخملاب  مدطصا  دق  هیبروك  هیجور  نأ  ودبي  "
". ةِرّجفتملا عرزب  موقت  تناك 

؟" ةأرما وھ  بِّرخملا  نأ  ينعتأ  "

". بوشیب لیشیم  اھنإ  "

. غنیب يِوْھ  تقھش 

". نكمم ریغ  اذھ  نإ   " . نيارك لاق  "ال، "



هفتاھ زاھج  ىلع  ٍمقر  بلط  نم  هیبروك  نَّكمت  دقل  "
مقر بلط  دق  ناك   . بوشیب لداجي  ناك  امنیب  يولخلا 
عمس دقو   . هعم لمعي  يذلا  دعاسملا  بیبطلا  سيارب 

". تاذلاب يھ  اھمف  نم  فارتعالا  سيارب 

ثیحب  ، ةریبك ةعرس  يف   ، ةریثك ءایشأ  تلصح  دقل 
هذھ لثم  مضھ  يف  ءدبلا  ىتح  نيارك  ىلع  بعصي  تاب 
يف ةقیمع  ةريرعشقب  رعش   . اھباعیتساو ةلئاھلا  ةمدصلا 
نإ  ، الك ؟  لیشیم  . ةلَّلبملا هبایثب  ةقالع  اھل  سیل   ، هنایك

. ثودحلا نكمم  ریغ  ٌرمأ   ، ةطاسب لكب   ، اذھ

. ةیلآ ةقيرطب  لأس  ؟ " نآلا امھ  نيأو  "

. ةنماثلا ةقبطلا  نم  رارفلا  ُّطق  ٌدحأ  عطتسي  مل  "
". راجفنالا ببسب  ًاعم  التُق  امھنأ  دقتعنو 

ال هنأ  نيارك  نقيأ   ، هءاج دق  ًادیعب  ًارطاخ  نأ  ول  امكو 
كلت لثم  يف  ةظحللا  هذھ  يف  ریكفتلا  عیطتسي 
ذخأ مث  هنھذ  نع  اھحازأ   ، ریبك دھجبو   ، كلذل  . ثادحألا
يف ةدیحولا  انتلكشم  سیل  بيرختلا  نإ   " . ًاقیمع ًاسفن 
نوكي دق ال  ةقیقحلا  يف  وھو   " . مھل لاق  " ، رضاحلا تقولا 

". ّمھألا انتلكشم 

ىلإ روضحلل  كاعد  يذلا  ببسلا  وھ  اذھ  نأ  دقتعأ  "
". هنع انربخت  يكل  انھ 

وھ ام   " . نیعمتجملا ءاملعلا  يف  هرظن  نيارك  لاجأ 
ًاحيرصت نوكلمي  نيذلا  نم  انھ  مكنم  نيرضاحلا  ُددع 

؟" ةَّيِّرس ةفنصملا  ةقطنملا  ىلإ  رورملاب 

. امھيدي تلیبردناف – امھنیب  نيرضاحلا –  نم  نانثا  عفر 

ىلع هنأ  نآلا  نيارك  نقيأ   ، هقاھرإو هتمدص  لالخ  يف 
عَّقو دق  ناك  يتلا  ةینمألا  تالوكوتوربلا  لك  قرخ  كشو 



رادقمب ولو  بقاوعلاب  يلابي  دعي  مل  هنأ  نقيأ  امك   . اھیلع
. ةدحاو ةَّرذ 

ةعیبطلا مھل : نھارلا  فقوملا  ريوصتب  ماق  ةعرسبو 
؛ رشيآ ترواس  يتلا  كوكشلا  ؛  تايرفحلل ةیقیقحلا 
؛ اھیلع ةرطیسلا  ةقيرطو   ، ةدفاولا ةیحصلا  ةلكشملا 

مایقلل لخدتت  يِوْھ  تناكو   . اھزومر ُّكف  َّمت  يتلا  لئاسرلا 
نم ةظحالم  ةفاضإل  وأ   ، كانھو انھ   ، طاقنلا ضعب  ءالجب 
يف هرظنب  لیجي  ناك   ، ملكتي نيارك  ناك  امنیبو   . اھدنع

ناملاعلا مھیف  امب  مھنم –  لیلقلاف   . ًابقارم ءاملعلا  هوجو 
ناك ةيرسلا –  قطانملا  ىلإ  لوخدلاب  ًانذإ  ناكلمي  ناذللا 

مھكوكش نأ  امك   ، رخآل تقو  نم  هسأرب  ئموي 
اَّمأ  . اھل تاباجإ  يقالت  تأدب  دق  ةنماكلا  ةیصخشلا 
 – نیقِّدصم ریغ  ىتحو   ، نیشھدنم اودب  دقف  نوقابلا 

. ًالیلق كشلا  مھیلع  ادب  نیتلاح –  وأ  ةلاح  يفو 

يف ةيركسعلا  ةدایقلا  مَّلست  دق  سیلوروك  نإ  "
. لوقلاب متخ  " ، ةأشنملا

لاریمدألاب هلعف  نوكي  دق  يذلا  ام  يردأ  تسلو  "
ةثالث مقر  ةروَّلبلا  يف  دوجوم  سیلوروك  نكل   . ناترابس
ىلع ًایمیحج  ًامیمصت  مِّمصم  وھو   . رضاحلا تقولا  يف 

قارتخالا اذھ  نإف   ، هتمھف اممو   . وھوملا ةقبط  قارتخا 
ةظحل نیب  لب   ، ةیلاحلا سطغلا  ةلحر  لالخ  ثدحي  دق 

". رمألا ةقیقح  يف  ىرخأو 

. تلیبردناف هلأس  ؟ " لعفن نأ  انیلع  حرتقت  اذام  نذإ  "

لضفألا نم  وأ   ، لياش مآ   . حطسلاب لصتن  نأ  بجي  "
نم نیلوؤسملا  ىلإ  ةملك  لصون  نأ  انیلع   . نوغاتنبلا
اذھ فاقيإ  نوعیطتسي  نيذلا  ىلإ   ، رارقلا باحصأ 

". نونجلا



". ًابعص رمألا  اذھ  نوكیس  "

؟" اذامل  " . تاطیحملا ِملاع  وحن  نيارك  رظن 

تقولا يف  سیل   . حطسلاب لاصتالا  عیطتسن  ال  اننإ  "
". كلذ تلواح  دق  تنك  ةقیقحلا  يفو   . رضاحلا

؟" للخلا ببس  وھ  ام  "

ةدوجوم حطسلاو  ةأشنملا  نیب  لاصتالا  تاَّدعم  َّنإ  "
". هایملاب ةقراغ  نآلا  يھو   ، ةعباسلا ةقبطلا  يف 

. نيارك مھمھ  " ، ًابت "

. ةملكب ٌدحأ  سبني  مل   ، ةظحللو

. غنیب تلاق   ، برھلا ةنیفس  كلانھ  "

. اھھاجتا يف  نيرضاحلا  نم  ٌّلك  رظن 

. ءاملعلا دحأ  اھلأس  ؟ " هنع نیفرعت  اذامو  "

ةطساوب يجراخلا  ملاعلا  ةبطاخم  عطتسن  مل  اذإ  "
نع ةلاسرلا  لاسرإ  انیلع  يغبنیف   ، لاصتالا لئاسو 

". ًایصخش بھذي  رشابم  لوسر  قيرط 

. انھ ءاقبلا  اننكمي  ال   " . رخآ ِملاع  لاق  " ، ةقحُم اّھنإ  "
، ٍتامولعم نم  نيارك  روتكدلا  هدروي  ام  ناك  اذإ  امَّیس 

". ًاحیحص

اوناك ال اذإ   " . يِوْھ تفاضأ  " ، رخآ ءيش  ةمث  نأ  امك  "
فوس ءاملا  ىوتسم  نإف   ، خدشلا حالصإ  نوعیطتسي 

". جراخلا يف  عافترالاب  رمتسي 

دومصلا عیطتست  يكل  ةممصم  تسیل  ةأشنملا  نإ  "
فاضأ " ، قمعلا اذھ  لثم  ىلع   ، طغضلا اذھ  لثمل 



". لخادلا هاجتا  يف  رجفنت  فوسو   " . مھدحأ

وأ رثكأ   ، صخش ةئم  بعوتسي  دق  برھلا  ةنیفس  نإ  "
. تلیبردناف لاق  " ، لیلقب َّلقأ 

يف مھ  نم  عیمج  بعوتسي  نأ  هنكمي   ، نذإ "
". ایلعلا تاقبطلا 

قطانملا يف  نيدوجوملا  صاخشألا  نع  اذامو  "
؟" ةفنصملا ىلفسلا 

. نيارك مھلأس 

ملاعلا ىلإ  ةلاسر  لاصيإ  ىلإ  انوعدي  رخآ  ببس  اذھ  "
نإ  " . تلیبردناف باجأ  " . ةنكمملا ةعرسلاب  يجراخلا 

تادایقلاب لاصتالاب  انعرسأ  املكف   . ةلطعم تالاصتالا 
ةدعاسم لاسرإ  يف  عارسإلاب  مھمایق  ةیناكمإ  اَّنِمض 

". ذاقنإلاو حالصإلا  تایلمع  لیعفتل 

عیمجلاب اذإف   ، نيرضاحلا هوجو  يف  هرظن  نيارك  لاجأ 
. باجيإلاب نوئموي 

رشابن انوعد   " . تلیبردناف لاق  " ، نذإ انقفتا  دقل  "
ةجاح يف  يننإ   . برھلا ةنیفس  ىلإ  نیفظوملا  لیحرتب 
حسم ةیلمعب  اوموقي  يكل  نیعوطتملا  ضعب  ىلإ 
لاسرإب مایقلاو  رشع  يداحلا  ىتح  عساتلا  نم  قباوطلل 

". انھ ىلإ  نیِفّلختملا  عمج 

لاق " ، عساتلا قباطلا  يف  ةمھملا  هذھ  ىلوتأس  "
". هاوس نم  لضفأ  ةروصب  هفرعأ  يننأل   " . نيارك

انھ انتاقالم  ىلإ  دع   " . ًاقفاوم هسأرب  تلیبردناف  أموأ 
". كنكمي ام  عرسأ  يف 

باكرإ يف  نيدعاست  لھ   " . غنیب وحن  نيارك  رادتسا 



؟" سانلا

. ةقفاوم اھسأر  تزھ 

ةقيرطب اھدي  ىلع  طغض  " . مكیلإ دوعأ  فوس  "
، ةعاقلا جراخ  ةعرسب  لورھو  رادتسا  مث   . ةِدّكؤم ةِنئْمطم 

. نيرضاحلا راظنأ  نع  يفتخي  نأ  لبق 
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قرع ببسب  قناخلا  قیضلا   ، ةثالث مقر  ةروَّلبلا  فنك  يف 
ثعشألا هسأر  يترفار  رادأ   ، سافنألا ظاظتكاو   ، داسجألا

". يدیس  " . سیلوروك وحن  رعشلا 

. سدنھملا ةیحان  سیلوروك  رظن 

نع ةَّذاش  رھاوظ  ِلّجست  راعشتسالا  ةزھجأ  "
". ةیبوسرلا ةقبطلا  يف  فولأملا 

؟" نيأ "

حطسلا تحت  نيرتم  نم  لقأ  ةفاسم  ىلع  اھنإ  "
". رفحلا ةقطنمل  ِّيلاحلا  ِّينَیبلا 

؟" رفحلا ةنیكام  كولس  وھ  فیكو  "

ضیفختب نآلا  موقن  كلذل   . ًالیلق ٌةِسكاشم  اھنإ  "
". اھنم نیتعفد  ِّلك  دعب  تانایبلا  نِم  ِّيعمَجلا  جتانلا 

ال نآلا  نحنف   . فصنلا ىلإ  ةنیكاملا  ةعرس  ْضِّفخ  "
". يكیناكیم ٍلطع  ِّيأ  لوصح  يف  بغرن 

". لجأ  ، فصنلا ىلإ  اھتعرس  ضِّفخنس  "

رھاوظلا نع  تانایبلا  لوح  ةدَّدحم  ٍءایشأ  نم  لھ  "
؟" ةذاشلا



رُّدكتلا ةديدش  هایملاف   . يدیس اي  ُدعب  سیل  "
". ربكأ ةفاسم  ىلإ  برتقن  نأ  انیلعو  ؛  بساورلاب

؟" ةیتوصلا قوف  ةعشألاب  فشكلا  زاھج  نع  اذامو  "

". يدیس اي  لفسألا  نم   ، اھیف ٌضماغ  ٌلخادت  دجوي  "

تایناكمإ ةيدودحم  َانعال   ، هیغدص سیلوروك  دَّسم 
نم ًابارتقا  اودادزا  امَّلك  مھنإ  ْذإ   . تادعملاو تالآلا 

اھتیقوثوم ةَّلق  يف  مھتالآ  تدادزا   ، ةبيرغلا ةرھاظلا 
. اھتءافك فعضو 

ماق  ، كلذل  ، ةروَّلبلا فوج  يف  ًاراح  ًاقناخ  ُّوجلا  راص 
ىلإ هینیع  تبثي  نأ  لبق  هنیبج  نع  قرعلا  تاَّبح  حسمب 

. ةیجراخلا رظنلا  ةشاشب  طیحي  يذلا  ِّيطاطملا  راطإلا 
تحت عقاولا  فاَّشكلا  يِّعضوملا  ءوضلا  لیغشتب  ماق 

، رغصلا ةديدشلا  ةشاشلا  تفشك   ، روفلا ىلعو   . ةروَّلبلا
تَفشك امك   . روخصلا ِتاتُفو  يمَّطلا  نم  ةَّمات  ٍةعبوز  نع 

يف ًالوزن  بقَّثلا  ةَعباتمب  رفحلا  ةشير  مایق  ىلع  ًاضيأ 
بوبنأ مایق  ىلعو   ، مھتحت ةعقاولا  ةیبوسرلا  ةقبطلا 
اھعيزوتب مث   ، ىلعألا ىلإ  ةعبوزلا  ّداوم  ِ صاصتماب  طفَّشلا 

اھنإ  . ًامامت ًامِتعم  مھب  طیحملا  ءاملا  ناكو   . رحبلا عاق  ربع 
رونلا أفطأ  ةفاثكلا . ةديدشلا  تایبوسرلا  نم  میحج 
فارطأب رقني  وھو   ، ةقباسلا هتسلج  ىلإ  داعو   ، فشاكلا

. ةبقارملا ةشاش  ضباقم  ىلع  ربص  ةَّلق  يف  هلمانأ 

نم ٌمداق  هنأكو   ، موتكم ٍّيود  توص  ىتأ   ، جراخلا نمو 
ةزِّزعم ًةمزح  تيالف  روتكدلا  زَّكر   . دعبلا ةديدش  ةفاسم 

. تابذبذلا نم  ًةديدج 

اذھ  ، ةثالث  " مقر ةروَّلبلا  ىلإ   " . ويدارلا توص  عقرق 
". رفحلا ةبقارم  ُّرقم 



ىلع  " . اھتلاَّمح نم  ةعاَّمسلا  سیلوروك  طقتلا 
". لِسرأ  ، عمسلا

اي ریجفتلا  ةثداحل  نھارلا  فقوملا  نع  انريرقت  "
". يدیس

". كدنع ام  تاھ  "

، ءاملا طغض  نزاوت  بوبنأ  يف  ٌعدص  كانھ  نأ  ودبي  "
". يبونجلا

؟" ةأشنملا نع  اذامو  "

نوسمخ كلذكو   ، ءاملاب ةنماثلا  ةقبطلا  تقرغُأ  دقل  "
". ةعباسلا ةقبطلا  نم  ةئاملا  يف 

ةقبط لكف  نكمم –  ریغ  اذھ  ؟  ةعباسلا ةقبطلا  "
بُّرست نم  ًامامت  ةنمآ  نوكت  يكل  ًاصاخ  ًامیمصت  ةمَّمصم 

"، اھیلإ وأ  اھنم  هایملا 

لصح يذلا  عضوملا  ببسب  نكلو   ، يدیس اي  حیحص  "
لالخ نم  ًالوزن  برسنت  تتاب  هایملا  نإف   ، عدصلا هیف 

راجفنالا ببس  نإ  لوقي  ريرقت  كلانھو   . ةيوھتلا براسم 
 –" وھ

تحت اھلامعأ  يرجت  لھ  ؟  حالصإلا قِرف  نع  اذامو  "
؟" ةرطیسلا

يف ةدوجوملا  هایملا  بُّرست  ِعنم  ِتاداَّدس  نإ  "
، ةرشابم اھتحتو  بُّرستلا  ةقطنم  قوف  ةعقاولا  قباوطلا 
دق ًالوزن  ءاملا  بُّرست  نإف  كلذبو   . ًامامت اھلافقإ  َّمت  دق 

". فقوُأ

". ِدّیج ٌلمع  "



لخاد يف  دعاصتي  لاز  ام  هایملا  بوسنم  نكل  "
يف هایملا  ناضیف  دادزا  اذإو   . يدیس اي   ، ةبقلا فيوجت 
زجاحلا نإف   ، ِّدحلا اذھ  نم  رثكأ  ىلإ  ةعباسلا  ةقبطلا 

". رطخلا تحت  حبصي  دق  يَّنمألا 

ةورف ءاحنأ  عیمج  تحت  ضبني  ملألاب  سیلوروك  رعش 
طغض ةنزاوم  بوبنأ  يف  خدَّشلا  حالصإ  بجي  نذإ   " . هسأر

". ىوصق ةعرسبو   ، ءاملا

 –" يدیس "

ءاضعأ بحطصا   . راذعأ َّيأ  ىلإ  عامتسالا  ديرأ  "ال 
لاطعألا حالصإب  مقو   ، مھیلإ جاتحت  نيّذلا  حالصإلا  قرف 

". ًاروف

. هنذأ يف  يترفار  متمت  " ، دئاقلا اھيأ  "

يف سیلوروك  لاق  " ، ًالیلق طخلا  ىلع  يعم  َقبإ  "
ام  ، يترفار روتكد  اي  معن   " . ةفيِّرح ةجھلب  ةعاَّمسلا  هاجتا 

؟" رمألا

". انوحن ٍةیتآ  ٍتاكُّرحت  أرقأ  يننإ  "

؟" نيأ نم  ٌةیتآ  "

نكي مل   ، ةدحاو ةقیقد  ذنم   . يدیس اي  ًاِدّكأتم  ُتسل  "
ُتاكُّرحتلا هذھ  تَزرب  دقل   . لیبقلا اذھ  نم  ءيش  ةمث 

". ِّوتلل
؟" رفاوخلا يھ  لھ   " . هینیعب سیلوروك  شمر 

، ًاقح رفاوخلا  نم  تناك  ولو   . فورعم ریغ  ٌرمأ  اذھ  "
اھانفرع يتلا  كلت  نم  ریثكب  ًامجح  ربكأ  ةرملا  هذھ  اھنإف 

". عرسأ فانصألا  هذھ  ةكرح  نأ  امك   . ًاقباس



ةَّینیعلا راظنملا  ةسدع  ىلإ  هھجو  سیلوروك  قصلأ 
ْءىِفطأ  . َّيجراخلا فاَّشكلا  َءوضلا  َلَعشأ   . ىرخأ ةرم 

اذھ طسو  ًائیش  ىرأ  نأ  عیطتسأ  يننإف ال   . بقَّثلا ةنیكام 
". لحولا

". قفنلا رفح  ةنیكام  ئفطأس   . لجأ  .. لجأ "

تأدب ٍءطببو   . ايؤرلا ةشاش  يف  سیلوروك  قَّدح 
، هل ماسجألا  ترھظ  مث   . أدھت تایبوسرلاو  لمرلا  ُةفصاع 

. بابضلا بحس  نم  ةجراخ  حابشأ  اھنأكو 

ُّيجراخلا لكشلا  امھل  ناكو   . اھنم ِنانثا  كلانھ  ناك 
مھفیضتست نيذلا  راغصل  امھتوخأل  امك   ، هتاذ مھبملا 

، ةجوامتملا  ، ةلِّدبتملا ناولألا  نم  ٌةاكشم  ةأشنملا :
نم حوارتت  ٌناولأو   . ضرألا ىلإ  بستنت  ال  يتلا   ، ةرھابلا

ِّيزمرقلا نوللا  ىلإ   ، رَّمحملا رفصألا  نامرھكلا  نول 
نم لَّدبتي  يذلا  ِّيتوقایلا  نوللا  ىلإ   ، يناقلا رمحألا 
ىلإ  ، يجسفنب ٍّيناوجرأ  ىلإ   ، ٍرَّمحم ٍّيلاقترب  ىلإ  ٍقرزأ 
يف ءاھبلا  ةديدش  اھعیمجو   ، ناولألا نم  ىرخأ  ٍفالآ 

قارغإب ُدِّدھت  اھنأ  ىتح   ، ءادوسلا قامعألا  كلت  طسو 
هذھ نأ  الإ   . نحشلا لئاسوب  ةنورقملا   ، اریماكلا تاّسجم 
دحاولا لوطف   . اھتاقباس نم  ریثكب  ًامجح  ربكأ  تانئاكلا 
ٌبانذأ اھلو   ، ةعبرألا امبرو   ، مادقأ ةثالثلا  براقي  اھنم 

نم تارشع  اھل  امك   ، اھفلخ شعترتو  كرحتت  ٌةَّيروَّلب 
عیمج نم  اھلوح  موعت  يتلا  ةعیفرلا  ةیبلوللا  قلاوحلا 
ٌدحاو  ، ًامامت ةروَّلبلا  تحت  ناقولخملا  ناذھ  فقو   . اھبناوج

، امھب سیلوروك  قَّدح  امدنعو   . اھیبناج نم  ٍلك  ىلإ  امھنم 
. نارظتني امھنأ  ول  امك   ، ٍفعضو ٍنَھو  يف  يخارتلاب  ایفتكا 

رعش  . لامجلا اذھ  لثمب  ُلبق  نِم  ًائیش  ىأر  دق  نكي  مل 
يذلا زخانلا  جعزملا  ءفدلاو  هسأر  عادص  نأ  سیلوروك 



دق  ، هجعزت وأ  هباتنت  ةيدسج  ٍةفآ  ُّلك  كلذكو   ، هب طیحي 
ِلامجو ِرحِس  ةأطو  تحت  يشتنتو  اھُّلك  ىشالتت  تأدب 

. نیقولخملا نيذھ 

. هسفنل سمھ  " ، انیلع مالسلل  اءاج  دقل  "

؟" يدیس  " . ديدج نم  هعم  ويدارلل  زاھج  عَقرف 

امدنعو  . رظنلا ةشاش  نع  جاعزنا  يف  هسفن  حازأ 
هذھ هتوق  ىصقأبو  ديدج  نم  عادُّصلا  هدَواع  كلذ  َلعف 

هرعشت تداك  ٍةجرد  ىلإ  ةديدش  عادصلا  ةَّوق  تناك   . ةرملا
. بضغلا نم  ةنعطب  ويدارلا  ةعاَّمس  َطقتلا   . نایثغلاب

. ًاحبان لاق  ؟ " رمألا ام  "

دیفت ةيولعلا  تاقبطلا  نم  ةلاسر  انتدرو  دقل   . يدیس "
". ام كُّرحت  يف  نوعَّمجتي  ءاملعلا  نأب 

؟" كُّرحت يف  نوعَّمجتي  "

نیفظوملا عیمجتب  نوموقي  مھنأ  امك   ، يدیس اي  معن  "
لیحرتلا ةقطنم  ىلإ  مھھیجوتب  نوموقيو   ، مقاوطلاو

ودبي امك  نوأیھتي  مھنإ   . برھلا ةنیفس  جراخ  ةعقاولا 
". يعامج ءالخإ  ةیلمعل 

انیثأ اي   " . جاھتبا ةأقوق  تيالف  روتكدلا  نع  تَّدن  انھو 
يف ندند  " ، ةِبّیط ًاحاير  مھل  يلسرأ   ، نینیعلا ةيدامرلا 

. هتريرس

، ةدماج ٍةضبقب  ويدارلا  نوفوركیم  سیلوروك  كسمأ 
جرخي نل   " . شأجلا طبار  توصب  مَّلكتو   ، همف ىلإ  هبَّرقو 

الأ  . يتباقر تحت  ةأشنملا  تماد  ام  ةأشنملا  نم  ٌدحأ 
؟" ایلعلا قباوطلا  يف  نوعبات  نربوو  سیئرلل  دجوي 

ىلإ ةيدؤملا  جردلا  تویب  يف  مھنإ   ، يدیس اي  ىلب  "



يفو ةدعاسملا  ميدقت  يف  نومھاسي   ، ةنماثلا ةقبطلا 
". رارضألا ءاوتحا  ىلإ  ةیمارلا  دوھجلا 

ٍدوجوم ریغ  يننإف   ، فقوملا عم  اولماعت   ، ًانسح "
". مكعم

تمص مث   ، ًافيرص ويدارلا  ىطعأ  " . يدیس اي   ، ًانسح "
. ًایئاھن

يھ مك   " . يترفار وحن  ٍديدج  نم  سیلوروك  رادتسا 
؟" وھوملا ةقطنم  نع  انلصفت  لازت  يتلا ال  ةفاسملا 

ينیبلا حطسلا  تحت  ٍدحاو  ٍرتم  قمع  ىلع  اھنإ  "
". ةرشابم  ، رفحلل يلاحلا 

تامولعملل ةءارق  ىلع  لوصحلا  عیطتست  لھ  "
؟" اھلوح ةرفوتملا 

قوف سدنھملا  َّبكنا  " . مزاللا صحفلاب  موقأ  يننإ  "
 – ةیعون ةفاثك  تاذ  ةدام  نم  ةنَّوكم  اھنأ  ودبي   " . هتالآ

". ةلیقث

؟" اھمجح غلبي  مكو  "

عیمج يف  ُّدتمي  وھو   ، فورعم ریغ  اھمجح  "
". تاھاجتالا

؟" ةديدج ةيرخص  ةقبط  نم  عون  نع  ةرابع  يھ  لھ  "

ًامظتنم ودبي  اھحطسف   . يدیس اي  ًادج  ٌدعبتسم  ٌرمأ  "
". ةمات ةجرد  ىلإ 

، ٍدحاو ٍرتم  ةفاسم  ىلع  عقيو   ، ةمات ةجرد  ىلإ  مظتنم 
سیلوروك بلق  تاملكلا  هذھ  تلعج  ةرشابم . انتحت 

. هردص يف  ضكارتي 



، ىرخأ ةرم   ، هنیبج نم  ِبّبصتملا  قرعلا  حسم  دق  ناك 
؟" ءاوھلا ِثفن  ماظن  ُعْضو  وھ  ام   " . هیتفش قعلب  ماق  امك 

". ةئملاب ةئم  ةبسنب  لمعي  هنإ  "

رفح نم  يھتنت  رئبلا  بقث  ةنیكام  لعجا   . ًانسح "
ِلاخدإو اھلاخدإل  ْرِوان  مث   . هنم ةیقبتملا  ةیبناجلا  ةفاسملا 

عارذ لازنإب  ْمق  مث   . امھنوكر ناكم  ىلإ  سُّسحتلا  ِّسجم 
". تیبثتلا

". يدیس اي   ، رضاح "

روتكدلا وحن  سندھملا  نم  هرظن  سیلوروك  لَّقن 
ٍةملك َّيأ  فیضي  نأ  نود  نمو   . سدنھملا ىلإ  مث   ، تيالف

. ديدج نم  ةبقارملا  راظنم  ىلإ  رادتسا   ، ىرخُأ
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لمكتسیل نيارك  نم  ةقیقد  نيرشع  ءاھز  رمألا  مزلتسا 
ُّجعت يتلا  ةقبطلا  هذھو   . ةعساتلا ةقبطلا  ىلع  هتلوج 
تدب دق   ، لیللاو راھنلا  تاعاس  عیمج  يف  ةكرحلاب  ةداع 
نم هیف  امب   ، ادب حرسملاف   . حابشأ ةنيدمب  هبشأ  نآلا 
تناك دقف  ةبتكملا  امأ   . ةرفقم ضرأب  هبشأ   ، ةیلاخ دعاقم 
هباوبأ تناك  يديربلا  لدابتلا  بتكمو   ، لماكلاب ةروجھم 
ىھقملا يف  تالواطلا  اَّمأ   . ًةملظم هذفاونو  ًةلفقم 

ًالماع نيارك  دجو  دقو   . ًةیلاخ ًةروجھم  تناك  دقف  يبناجلا 
عَّمجملا يف   ، بتكلا فوفر  نیب  ٍةروصقم  يف  ًامئان 

ثیح  ، يبطلا حانجلا  يف  ًادیحو  ًاینقت  كلذكو   ، يمالعإلا
ٍةَّیبط ٍمزاول  ةبیقح  ةداعتسال  فَّقوت  دق  نيارك  ناك 

. ةرشع ةیناثلا  ةقبطلا  ىلإ  امھب  لسرأ  دقو   . ٍةلِّقنتم

ىلع لصحو  ةغرافلا –  ةغبصملا –  ىلإ  صُلخ  مث 
ىلع ًایقلم   ، زمياتلا ةحاس  ىلإ  داع  مث   . ىرخأ ٍةفشنم 

. ًابعرم ءودھلا  ناك   . ةریخأ ةصحاف  ةرظن  ِّلاحملا  تاھجاو 

. ءاوھلا يف  ًةقلاع  لازت  ال  صَّمحملا  ِّنبلا  ةحئار  تناكو 
ناك مث   . ىھقملا نم  حشرت  ًاضيأ  لازت  ال  ىقیسوملاو 
ةنماثلا ةقبطلا  نم  ٌمداق  ٌنینأ   . ًاضيأ رخآ  ٌتوص  ةمث 
ُبُعصت ةقيرطب   ، كلذ هرَّكذ  دقو   . ةرشابم هتحت  ةعقاولا 

هرَّكذ امك   ، ةصاَّوغ مقاط  ءاضعأ  دحأك  هبجاوب   ، اھُتمواقم



ةَّيروباصلا تانازخلل  موؤشملا –  هبش  بيرغلا –  فيرصلاب 
. هایملاب ئلتمت  يھو  تاصّاوغلل 

لیشیم ىلإ  راكفألا  هب  تداع   ، َجردلا قَّلست  امدنعو 
لك عمو   . اھنع هفرع  ام  قِّدصي  نأ  ديرُي  نكي  مل   . بوشیب
يذلا ببسلا  وھ  اذھ  نأ  نقيأ  دق  هنم  ًاءزج  نإف   ، كلذ

امك  ، ءاملعلا قيرف  عمجب  مایقلا  نع  اھعانتما  رسفي 
ٍموي يفو   . هتدعو امبسح  هب  لاصتالاب  اھمایق  مدع  رِّسفي 
يذلا عفادلا  يف  ریكفتلا  ةلواحم  نم  هل  َّدب  ال   ، مايألا نم 

الف  ، ةرضاحلا ةظحللا  يف  امأ   . هتلعف امب  مایقلل  اھعفد 
. ریكفتلا اذھ  لثم  يف  عورشلا  ىتح  هنكمي 

ةیفتاھلا امھتثداحم  ىلإ  ًاضيأ  ةركاذلا  هب  تعجر 
دق تناك  ؟  رفحلا فقوي  نل  ناترابس  نإ  نذإ   . ةریخألا
ةجرد ىلإ  ًاحضاو  ناك   ، لقألا ىلع   ، ٌدیحو ءيش   . هتلأس

وھ نوكي  نأ  نكمي  ال  ّطبتملا  لِ لوضفلا  نأ  وھ  ٍةملؤم :
. لاؤسلا كاذ  حرط  ىلإ  اھعفد  يذلا 

هقيرط ذخَّتا   ، ةرشع ةیناثلا  ةقبطلا  ىلإ  لصو  امدنعو 
ةقطنم تناكو   . ةیلاخلا تارمملا  لالخ   ، نآلا ٍةعرسب 
رواجت ةریبك  ةعاق  نع  ةرابع  برھلا  ةنیفس  ىلإ  لیحرتلا 
نیفطصم سانلا  ضعب  دجو   ، لخد املاحو   . طغضلا عَّمجم 
يفتخي ناكو   . رادجلا ىلإ  تبثملا  يندعملا  مَّلسلا  مامأ 

تفاخ قرزأ  ءوض  ةمث  ناكو   . فقسلا يف  ٍةحتف  لالخ 
ًاساسحإ مَّلسلا  كناذ  ىلع  ًایقلم   ، لفسألا ىلإ  بَّرستي 

. ّيمھو ٍّمھ  جارفناب 

دوعص ىلع  هسفنب  فرشي  تلیبردناف  ناك 
امدنعو  . هبناج ىلإ  فقت  غنیب  يِوْھ  تناكو   ، نيرفاسملا

. هوحن امَّدقت  لخدي  نيارك  ادھاش 

. تلیبردناف هلأس  ؟ " ًادحأ  " تدجو لھ  "



". طقف نیصخش  ُتدجو  "

. نذإ عیمجلا  مھ  ءالؤھ   " . هسأرب تاطیحملا  ُِملاع  َّزھ 
". ًاضيأ لمتكا  دق  ىرخألا  تاقبطلا  يف  شیتفتلا 

. نيارك هلأس  " . يلامجإلا ددعلا  وھ  ام  "

هاجتا يف  نيارك  راشأ  " . ًاصخش رشع  انثإو  ةئام  "
لفسأ دنع  يھتنیل  ىَّولتي  ناك  يذلا  ِّيرشبلا  طخلا 

، نیِّقبتملا صاخشألا  ءالؤھ  باكرإ  يرجي  امدنع   " . مَّلسلا
". عالقإلا تاءارجإ  يف  عرشنس 

؟" ربماتس وھ  نيأو  "

نل مھنأل  ةنیفسلا  رھظ  ىلع   ، هقيرف يقاب  عم  هنإ  "
". عدصلا نم  بناجلا  اذھ  نم  ًائیش  اولمعي  نأ  اوعیطتسي 

ىلإ نيارك  داعو   ، مَّلسلا وحن  ًاھجَّتم  تلیبردناف  داع 
ليزي وھو  اھلأس  ؟  دعب يدعصت  مل  َمل   " . غنیب يوْھ 

اھلادبتساب موقيو   ، اھیفتك نع  ةلَّلبملا  ةفشنملا 
. ةَّفاجلا ةديدجلا  ةفشنملاب 

". كرظتنأ ُتنك  "

امیفو  ، روباطلا ليذ  ىلإ  مامضنالاب  اماق   ، ٍتمصبو
لیشیم نع  هراكفأ  نأ  نيارك  دجو   ، امھرود نارظتني  امھ 

كلت درطي  يكلو   . هسأر ىلإ  ديدج  نم  ّللستت  بوشیب 
. يِوْھ عم  مالكلل  داع   ، راكفألا

يرابخإ ىلع  ةصيرح  ِتنك  يذلا  ءيشلا  وھ  ام  "
ثَّبشتت اھنم  يعو  نود  نمو  يِوْھ  تناكو   . اھلأس ؟ " هنع

مل ةفسآ   " . ًادیعب لحرت  اھُتارظن  امنیب   ، ةفشنملاب
". َكعمسأ

زومر ِّكف  نم  تنكمت  ِكنإ  ًاقباس  ِتلق  دق  ِتنك  "



نم لوطأ  يھ  يتلا  ةلاسرلا  كلت  لاسرإلا : كلذ  ةرفیش 
تحت نم  اھطاقتلا  َّمت  يتلا  ىلوألا  ةلاسرلا   ، اھاوس

". وھوملا ةقبط 

لك يف   ، ةيرظن نع  ةرابع  اھنإ   ، لجأ  . اھسأرب تأموأ 
نكل  . اھتحص ىلع  ناھربلا  ةماقإ  عیطتسأ  ال  يننإ   . لاح

". لاحلا قباطت  اھنأ  ودبي 

هنم َتبحسو   ، ضیبألا اھفطعم  بیج  يف  تَشَّتف 
عبشم بوساحلا  اذھ   " . ًءام حشري  لازي  ًايودي ال  ًارتویبموك 

نأ نكمملا  نم  لازي  ال  ناك  اذإ  ام  يردأ  تسلو   ، ءاملاب
تءاضأ  ، ةقاطلا ِّرز  لاعشإب  تماق  امدنع  اھنكل  " . لمعي

ىلع يوتحت  تحتف  مث   ، مقرِملا تلوانت   . ًاروف ةشاشلا 
: ةیلاتلا يھ  ةَّیئانث  ٍماقرأ 



يذلا يمقرلا  قفدلا   " . تلاق " ، انھ ةذفانلا  يھ  اھ  "
: هاّمس يذلا  فلملا  يف  هظفحب  رشيآ  روتكدلا  ماق 
. هترفیش ِّكف  لواحي  مل  يذلا  فلملا  وھو   ،"initial.txt"
، هزومر ِّكفل  ٍتالواحم  ةَّدعب  ُتمق   ، كرظتنأ ُتنك  امنیبو 
ال نأك  رمألا  ادب  دقلو   . حجنت مل  يتالواحم  نم  ًاّيأ  َّنكل 

ةیضايرلا ریباعتلا  رئاس  عم  ةكرتشم  هل  ةیضاير  ةقالع 
". اھزاغلأ َّكف  دق  رشيآ  ناك  يتلا 

مَّلسلا لفسأ  ىلإ  ّدؤملا  يِ روباطلا  ُّطخ  راص  انھ 
صاخشأ ةعضب  امھمامأ  لازي  ال  ناكو   . رثكأف رثكأ  ًاریصق 

. نيارك اھل  لاق  " ، يعبات  " . طقف

ُترَّكف نأ  ُتثبل  ام  مث   . مالستسالا كشو  ىلع  ُتنك  "
نیمئاقلا نأ  فیكو   ،WIPP بيو "  " نع يل  هَتلق  دق  امب 

عون مادختساب  نوفتكي  ال  تايافنلا  رمط  جمانرب  ىلع 
ةدع لامعتسا  ىلإ  نودمعي  لب   . تاريذحتلا نم  طقف  ٍدحاو 
مث  . صوصن ىلإ   ، ٍزومر ىلإ   ، ٍروص نِم   . ًاعم اھنم  عاونأ 

ّداوملا كلت  رمطب  ماق  يذلا  كاذ  نوكي  نَم  ًانئاك  َّنأ  ُترَّكف 
ىلإ دَمع  دق  رخآلا  وھ  نوكي  دق  هنإف   ، وھوملا ةقبط  تحت 
طقف نوكت  ال  دقو   . تاريذحتلا نم  ٍعاونأ  ةَّدع  لامعتسا 
ضعبب مایقلاب  ُتأدتبا  اذكھو   . ةعونمم ةیضاير  ریباعت 

نم ةلاسرلا  ىلإ  عمتسأ  نأ  ةيادبلا  يف  تلواح   . براجتلا
. حجنت مل  ةلواحملا  كلت  نكل   . يتوص فلم  اھنأكو   ، ديدج
نع ةرابع  ةلاسرلا  هذھ  نوكت  نأ  ةَّیناكمإ  ُترَّوصت  مث 
يف ةلاسرلا  ةئزجتب  ُتمق   ، اذكھو  . روص وأ  ٍّينایب  ِمسر 
هتاذ قسَّنلا  ىلع  رَّركتت  يتلا  َداحآلا  كلت  َّنكل   . ٍقرط ةدع 

. يتریحو يلوضفو  يھابتنا  تراثأ  دق  لوألا  مسقلا  يف 
دقو  . نیيواستم نیمسق  ىلإ  ِّصنلا  تمسق  اذكھو 

، كانھ نأ  مث  داحآلاب  دودحم  لوألا  مسقلا  نأ  ُتظحال 
ىلع ًاسایق   ، داحآلا نم  اھسفن  ةبسنلا  لَّدعم   ، طبضلاب



كلت نِم  دِصُق  امنإ  هنأ  يل  ادبف   . نیتروصلا نیب   ، رافصألا
تماق مث  " . نیفصن ىلإ  ةموسقم  نوكت  نأ  ةلاسرلا 
قسَّنلا رھظف   . ةشاشلا هجو  ىلع  مقرِملا  ريرمتب  يِوْھ 

ىلإ ًاموسقم   ، ةَّرملا هذھ   ، ةلاسرلل ُّيئانثلا  ُّيمقرلا 
: يلاتلا لكشلا  ىلع   ، نیتروص

يف ٍفلتخم  ٍءيش  َّيأ  ىرت  لھ   " . نيارك ىلإ  ْتَرظن 
داحآلا نإ   " . ةشاشلا يف  نيارك  قَّدح  ؟ " ایلعلا ةروصلا 

". ضعبلا اھضعب  ىلإ  ةعّمجم 

َضعب تَمسرو   ، َمقرِملا ِتلوانت  نآلاو  " ، طبضلاب "
ةروصلا تنابف   ، ةعّمجتملا داحآلا  ضعب  لوح  رئاودلا 

: يلاتلا لكشلا  ىلع  ایلعلا 



؟" ءيش ِّيأب  لكشلا  اذھ  كل  يحوي  لھ   ، نآلاو "
. هتلأس

". ةقیقحلا يف  سیل  ال،   " . ًایفان هسأر  َّزھ 
ِلّثمي هنأ  دقتعأ   . ام ًائیش  يل  ينعي  هنكلو   ، ًانسح "
ىلع ْتَرََقن  " . ِّيلخادلا ِّيسمشلا  ماظنلل  ًةروص 
عقت يتلا  ةطقنلا  كلت  " . داحآلا نم  ىربكلا  ةعومجملا 

بكاوكلا اھلوحو   ، َسمشلا ِلّثمت  ًامامت  زكرملا  يف 
صحفب َتمق  ول  كنأ  نھارأ  ينإو   . ةیلخادلا ةسمخلا 

لكش قباطي  لكشلا  اذھ  نأ  تدجول  موجنلا  طئارخ 
ةتسلا بكاوكلا  عقاومو   ، ةیسمشلا ةعومجملا  ةطيرخ 

". ةنس ةئامتس  لبق  هیلع  تناك  امك   ، اھیف

". تايافنلا هذھ  رمط  ةثداح  خيرات  يأ  "

". طبضلاب "

هنإ  " . نيارك اھلأس  ؟ " نذإ يناثلا  ُلكشلا  ّلثمي  اذامو  "
". جیجضلاك ًایئاوشع  يل  ودبي 

 – يئاوشع هنإ   . طبضلاب حیحصلا  ریسفتلا  وھ  اذھ  "
". كلذ نم  تّدكأت  دقلف   . ًامامت يئاوشع  هنأ  عقاولاو 

داحآلا نم  ةعبوزلا  كلت  يف  ُِقلمحي  وھو  نيارك  مَّھجت 



نيدقتعت لھ   " . ٌةسراق ٌةَّیئاجف  ٌةركف  ُهْتَقعص  مث   . رافصألاو
‘. ةمایقلا  ’ ينعت اھنأ 

عاونأ نم  رخآ  ٌعون  اھنأ  دِقتعأ   " . باجيإلاب اھسأر  تَّزھ 
انتحت انھ  ٌدوجوم  وھ  امب  ثبعلاب  انفزاج  اذإف   ، ريذحتلا

. اھتوص عطقنا  انھو  " ... نإف

َّيسمشلا ماظنلا   " . اھب قَّدح  مث  ةشاشلا  ىلإ  رظن 
". ءالشأ رجفني  فوس 

". ِّيزاجملا ىنعملابو  ِّيفرحلا " ىنعملاب  "

امھمامأ فقت  ًةملاع  دعاسي  تلیبردناف  ناك  نآلاو 
َتطخ امدنعو   . برھلا ةنیفس  ىلإ  مَّلسلا  دوعص  ىلع 
ةجردلاب تَكسمأو  مامألا  ىلإ  ىلوألا  اھتوطخ  يِوْھ 

ًاریثم ًادھج  اذھ  ناك   " . اھفاقيإب نيارك  ماق   ، ىلوألا
؟" نیملعتأ  ، باجعإلل

". مھفأ مل  ةفسآ  : " لوقتل هوحن  ترادتسا 

مل  ، ربتخملا كاذ  يف  ِكنوِئّبخي  اوناك  يتلا  ِتنأ  "
ىلع روثعلا  نم  ِكِنّكمي  يذلا  نھذلا  روضح  يكلمت 

" ... ًاضيأ اھلیلحتو  اھِمھف  ىلع  لب   ، بسحو ِةلكشملا 

لخدو  ، لیحرتلا ةعاق  باب  حتُف   ، ةظحللا هذھ  يف 
. هيدیب ةیقدنب  لمحيو   ، ءادوس ًةَّزب  يدتري  ٌّيرحب  ٌّيدنج 
ىلإ مث   ، يِوْھو نيارك  نم  ٍّلك  نیب  هُترظن  تبھذ 
فصتنم يف  تراص  يتلا  ةملاعلا  ىلإ  مث   ، تلیبردناف

. ةحتفلا ىلإ  َّيدؤملا  مَّلسلا 

ٍتوصب لاق  " ، هنع اودعتباو  مَّلسلا  نع  اولزنا  "
. بوضغ

ةطحملا هذھ  ءالخإب  موقن  اننإ   " . هوحن نيارك  رادتسا 



". ةدعاسملا دصقب 

اولَّجرتي نأ  عیمجلا  ىلعو   . ٍءالخإ َّيأ  كانھ  نوكي  نل  "
عضوي فوس  برھلا  ةنیفسو   ، مھزكارم ىلإ  اودوعيو 

". ةسارحلا تحت 

. تلیبردناف هلأس  ؟ " نَم رماوأ  ىلع  ءانب  "

". سیلوروك طباضلا  رماوأ  "

هلھؤت ٍةَّیحص  ٍةلاح  يف  سیل  سیلوروك  نكل  "
. نيارك لاق  " ، ةدایقلا

ال هنإ  ثیحو   " . تلیبردناف لاق  " ، انھ ءاملعلا  ریبك  انأ  "
يدحو يننإف   ، ایندلا تاقبطلا  ىلإ  لوصولا  نكمي 

". رمتست فوس  ءالخإلا  ةیلمعو   . انھ لوؤسملا 

ّيدل  " . مھوحن هبَّوصو  هحالس  زنيراملا  ُلجر  َلزنأ 
صخش لك  ىلع  " . ئداھو ٍحضاو  ٍتوصب  لاق  " ، يرماوأ

". رخآب وأ  ٍلكشب  برھلا  ةنیفس  رداغي  نأ 

يدنجلا ينیع  ىلإ  ةیقدنبلا  ةروسام  نم  نيارك  رظن 
ٌكش ةمث  نكي  ملو   . ساسحإلا يتدماخلا   ، نیتیساقلا
ٍديدھت دَّرجم  نكي  مل  ديدھتلا  اذھ  ّنأ  ًادبأ –  هنھذ –  يف 

. ٍّيمالك
. اھناكم يف  مَّلسلا  ىلع  ةفقاولا  ةأرملا  تدَّمجت 

مَّلسلا نع  لوزنلاب  َتأدب   ، ٍتمصب جشنت  يھو   ، نآلاو
. ءودھب
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دنع فقي  لجرلا  ناكو   . زنيراملا لجر  وحن  نيارك  قَّدح 
. هنم ًامدق  رشع  ةسمخ  ةفاسم  ىلع  امبر   ، بابلا ةبتع 

تنَّوكت  ، هنم ٍيعو  نودو   . نارَّوكتت هیتضبق  نأ  رعش 
ملاع هل  َّدرف   . تلیبردناف ىلإ  رظن   . هسأر يف  ٌةطخ 
ٌتماص ُمھافت  أشن   ، اذكھو  . اھلثمب ةرظنلا  تاطیحملا 
ٌدحأ هبتني  ال  داكت  ةقيرطب  تلیبردناف  أموأ  دقو   ، امھنیب

. اھیلإ

فرعي ناك   . ةشاشرلا ةیقدنبلا  ىلإ  نيارك  انیع  تداع 
نأ َلبق   ، ةیقدنبلا ىلإ  لوصولل  ةقيرط  ةمث  نكي  مل  هنأ 

لاغشإ عاطتسا  مل  اذإ  هنكل   . ًالیتق هادرأ  دق  يدنجلا  نوكي 
دجي نأ  تلیبردناف  عاطتسا  امبرلف   ، ِّلقألا ىلع   ، ِّيدنجلا

. موجھلل ةصرف 

مامألا ىلإ  ًةوطخ  اطخ 

. هوحن ءادوسلا  ةيرسلا  تایلمعلا  لیمع  رادتسا 

. ةطخلاب َّسحأ  هنأ  ول  امك  ًالیلق  لجرلا  اتقدح  تعسَّتا 
. نيارك ردص  هاجتا  يف  هحالس  رادأ  ةعرسبو 

عقاولا رمملا  يف  ٍلجر  ُلكش  زرب   ، ةظحللا كلت  يفو 
ىَّود " ، كدي نم  حالسلا  كلذ  لِزنأ   " . ءالخإلا ةعاق  فلخ 

. فولأم ٌتوص 



لاریمدألا ناك   . توصلا ردصم  وحن  لیمعلا  رادتسا 
يف ٌریبك  ٌخدش  ةمث  ناكو   . بابلا دنع  فقي  ناترابس 
ًاِبّلصتم ةيركسعلا  هتَّزب  نم  ُّيولعلا  ءزجلا  ناكو   . هتھبج

هدي يف  ناكو   . هب ِقلع  دق  ناك  يذلا  سبایلا  مدلا  ببسب 
نكلو ًابحاش  لارنجلا  ادب  دقل   . لیقث ٌّيبناج  ٌحالس  ىنمیلا 

. ًامزاع

"، ّيدنجلا اھيأ   ، كدي نم  حالسلا  كلذ  ْلزنأ  كل  تلق  "
. ءودھب هل  لاق 

لیمع ماق  مث   . ةكرح ِّيأب  ٌدحأ  ِتأي  مل   ، ٍةظحللو
ًاعفار ةئجافم  ةرادتساب  ءادوسلا  ةيرسلا  تایلمعلا 
ٍةكرح يفو   . ناترابس هاجتا  يف  ةشاشرلا  هتیقدنب 
ناكو  . رانلا قلطأو  هسَّدسم  لاریمدألا  عفر   ، ٍةسلس
لجر حنج   . ًايِّودم ةلَفقملا  ةعاقلا  يف  ةقلطلا  توص 
نم هُحالس  عقوو  ةباصإلا  ریثأت  تحت  ءارولا  ىلإ  زنيراملا 

مَّلُّسلا ىلع  ةفقاولا  ةأرملا  ِتخرصو   . ضرألا ىلع  هدي 
. رعذ يف 

يقب امیف   ، ةظحل هناكم  ًامزالم  ناترابس  يقب 
، مامألا ىلإ  مَّدقت  مث   . كرحتي ال  هدي  يف  ًاتباث  هسدسم 

ءودھبو  . نيارك ةیحان  رادتساو   ، ةیلآلا ةیقدنبلا  طقتلاو 
عباتت يك   ، مَّلسلا ىلع  ةفقاولا  ةأرملا  تلیبردناف  ناعأ 

. اھعبتت يك  غنیب  يِوْھ  ىلإ  راشأ  مث   ، قُّلستلا

نكل  ، ةداَّمض نع  ًاشتفم  ةیبطلا  هتبعج  نيارك  حتف 
. نيارك هلأس  ؟ " َتنك نيأ   " هنع اھحازأ  ناترابس 

". يتروصقم يف  ًازَجتحم  ُتنك  "

؟" جورخلا نم  تنكمت  فیكو  "

. ًاحرف لمحت  ةماستبا ال  يف  هسدسمب  لاریمدألا  حَّول 



؟" ثدح امب  ٌملِع  كيدل  لھ  "

ةنیفس يف  نآلا  عیمجلا  لھ   . يفكي ام  فرعأ  "
؟" برھلا

ىتحو ةعساتلا  ةقبطلا  نم  ًءادتبا   . عیمجلا لجأ  "
ةرشع انثإو  ةئم  يلامجإلا  مھددع  غلبيو   . رشع ةیناثلا 
تحت دحأ  الو  اھلماكب  تقرغ  دق  ةنماثلا  ةقبطلا   . صخش

". اھلالخ روبعلا  هنكمي  ةقبطلا  كلت  ىوتسم 

ِّيویحلا نم   " . ناترابس هجو  قوف  ٍملأ  ةرظن  تَربع 
ٍتقو عرسأ  يف  انھ  نم  سانلا  ءالؤھ  جرخُت  نأ  لجاعلاو 

". نكمم

يف اننكامأ  ذخأنل   ، انھ شاقنلا  لوطل  لاجم  "ال 
. ةنیفسلا

". انھ ٍقاب  يننإ   " . هسأر لاریمدألا  َّزھ 
لصت نأ  نم  ةنامض  ُّيأ  كلانھ  سیل   . كلذ كنكمي  "ال 

، كلذ ىلإ  ةفاضإلاب   . بسانملا تقولا  يف  ذاقنإلا  قرف 
ةروَّلبلا يف   ، قامعألا يف   ، ُتحت نآلا  وھ  سیلوروك  نإف 

يأ يف  وھوملا  ةقبط  قارتخا  نم  نكمتي  دقو   . ةثالث مقر 
". ثدحي نأ  نكمي  اذام  هدحو  ـه  للا ملعي  كلذ  دعبو   . ةظحل

نإ  " . زنيراملا لجر  وحن  هسدسمب  ناترابس  راشأ 
. انھ ىلإ  قيرطلا  يف  اولاز  ام  هلاثمأ  نِم  نيریثكلا 
نم مكنوعنميو   ، عالقإلا نم  ةنیفسلا  نوعنمي  فوسو 

". كلذ لوصحب  حمسأ  نلو   . ةرداغملا

 -" نكلو  " . نيارك مَّھجت 

كنم بولطملا   . نيارك روتكد  اي  كیلإ  هھجوأ  ٌرمأ  اذھ  "
، نآلا اَّمأ   . سانلا نم  نكمم  ددع  ربكأ  ذاقنإ  وھ  نآلا 



". تحمس ول  ةنیفسلا  ىلإ  دعصاف 

ىلع ةیحت  ىقلأو   ، هبتنا مث   ، لوطأ ٍةظحلل  نيارك  دَّدرت 
ةماستبا امیف   ، اھلثمب لاریمدألا  هل  اھدرف   ، لاریمدألا

قحلیل نيارك  رادتسا   . هھجو ىلع  مسترت  ٌةدراب 
. مَّلسلا ىلإ  تلیبردناف 

. ناترابس هادان  روتكد "! اي  "

. ءارولا ىلإ  نيارك  تفتلا 

هاجتا يف  اھَّدمو   ، هبیج نم  ةقاطب  ناترابس  بحس 
اذھب ْلصتا   ، غنیك مروتس  ىلإ  نولصت  امدنع   " . نيارك

". ءيش لكب  ُهِربخأو   ، لجرلا

ةرازو َِمتاخب  ًةجَّوتم  تناك   . ةقاطبلا ىلإ  نيارك  رظن 
، نوسرفكام يلي : ام  طقف  اھیلع  بتُك  دقو   ، عافدلا
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. لاق " ، يدیس اي   ، لجأ "

ـه." للا مكّقفو  "

قَّلست مث   . لاریمدألل ةریخأ  ًةءاميإ  نيارك  ىطعأ 
. ةحتفلا لالخ  نم  هسفن  ّلسناو   ، ٍةعرسب مَّلسلا 

ءاقرز ءاوضأب  ٍرانُم  ٍّيدومع  ٍبوبنأ  يف  هسفن  دجو 
نم ٌّيمحم  هب  اذإف   ، ًادوعص مَّلسلا  َّرمتسا   . ةَّیفخم
ةعقعق ةمث  ناكو   . ةیندعملا حئافصلا  نم  راطإب  نیبناجلا 

. ةیجراخلا ةحتفلا  قالغإب  ناترابس  ماق  امدنع  ةقیمع 

نيارك َّرم   ، تاجردلا نم  رخآ  ًاددع  قلست  نأ  دعبو 
هسفن دجو  مث   ، ةفاثكلا لئاھلا  قوطلا  هبشت  ٍةباوب  لالخ 
ةنیفسلا ُنطاب  ناكو   . نیعلا ِةعمد  هبشُت  ةنیفس  لخاد 

اھسفن ءاقرزلا  ءاوضألا  ةطساوب  ةفیعض  ًةءاضإ  ًءاضم 



فقو املاحو   . ةنیفسلا ىلإ  لوصولا  بوبنأ  ءيضت  يتلا 
ةءاضإلا ناداتعت  هینیع  ًالعاج   ، مَّلسلا ىلعأ  يف 
دعاقملا نم  نیَّفصب  ًاطاحم  هسفن  دجو   ، ةفیعضلا

. هقوفو رخآلا  فصلا  ءارو  اھنم  ٍفص  لك  عقي   ، ةريدتسملا
ءالؤھ نم  ددع  ناكو   ، سانلاب ًاظتكم  نیفصلا  الك  ناكو 
ىلع میخي  تمصلا  امیف   . ضعبلا مھضعب  يديأب  نوكسمي 
هَّوفتي ًادحأ  ءرملا  دجي  ال  ثیحب   ، بيرغ ٍلكشب  ناكملا  ِّوُج 
تأدب  ، ًاسمھ هیلإ  سَمھ   ، رخآلا مھُدحأ  مَّلك  نإو   ، ٍةملكب
ىلإ فولأم  ٍهجو  نم   ، هوجولا ىلع  فوطت  نيارك  انیع 

يناسفنلا بیبطلا  سيارب  هجو  كلانھ  ناكف   . هاوس
وینقتو ؛  تانیكاملا لِّغشم   ، ربماتس نودروغو  ؛  میقملا

؛ نویبتكملاو ؛  نوینقتلاو ؛  ازتیبلا عّانصو  ؛  ربتخملا
نم ٌطیلخ   . ةيذغتلا تامدخ  مقاطو  ؛  قيدانصلا وبساحمو 

، مھضعب ةجلاعمب  ماق  دق  ناك  نيذلا  ةأشنملا  لاَّمع 
هافتك تَّكتحا  دق   ، لقألا ىلع  وأ   ، رخآلا مھضعب  عم  لِمعو 

. ةیضاملا ةرشعلا  مايألا  لالخ  يف  مھفاتكأب 

لیشیمو  ، هیبروك هیجور  ًاتفال : امھبایغ  ناك  ناصخش 
. بوشیب

اھیلع موقي  ٍمُّكحت  ُةحول  ةمث  ناك  هنیمي  ىلإو 
فَّرعتي نأ  نيارك  عطتسي  مل  ٌّينقت  هدعاسيو   ، تلیبردناف

. مامألا ىلإ  مَّدقتو  تلیبردناف  ضھن   . هیلإ

. هلأس ؟ " ناترابس لاریمدألا  نع  اذام  "

. نيارك هباجأ  " ، هناكم يف  فَّلخت  دقل  "

ةيانعب ةَّوكلا  لفقأو  عكر  مث   . هسأرب تلیبردناف  َّزھ 
ينقتلا ىلإ  أموأو  رادتسا  مث   . ًامامت اھماكحإ  نِم  دَّكأتو 

. ًالیلق مُّحتلا  ةحول  حیتافم  ىلع  لغتشا  يذلا 



لاصفنإ  " . مھسوؤر قوف  ٌةضیفخ  ٌةمغن  تعِمُس 
. ُّينقتلا لاق  " ، هارجم نآلا  ذخأي  ةنیفسلا 

كانھ  " ضیبألا هبوثب  هیفك  حسمو   ، تلیبردناف ضھن 
لمتكت امنیب   ، يسكعلا ِّدعلا  نم  قئاقد  سمخ  ةرتف 

. لاق " ، ءاوھلاب ةنیفسلا  طغض  ةیلمع 

ىلإ لوصولل  هیلإ  جاتحن  يذلا  تقولا  وھ  مك  "
؟" حطسلا

رمألا انجاتحي  نل   ، ةبقلا لكیھ  نع  لصفنن  املاح  "
، ةيرظنلا ةیحانلا  نم  اذھ   . طقف قئاقد  ينامث  ىلإ  ىوس 

". لاح لك  يف 

، هفتك ىلع  ةَّیبطلا  هتبیقح  ِقّلعي  نيارك  ناك  امنیب 
دعاقملا يراطإ  ىلع  نیسلاجلا  باكرلا  يف  هراظنأ  لاجأ 

ىلإ داع  نأ  ثبل  ام  مث   . تاباصإ ِّيأ  دوجو  ًايِّرحتم   ، نینثإلا
تلیبردناف فلخ  سلجت  غنیب  يِوْھ  تناكو   . مُّكحتلا ةحول 

نيارك ذخَّتا  املاح  ةفیفخ  ةماستبا  تمستبا   . ةرشابم
. اھبناج ىلإ  ًاناكم  هسفنل 

. اھلأس ؟ " ةزھاج ِتنأ  لھ  "

". الك "

. لوخدلا ةحتف  يف  لكشلا  ُةريدتسم  ٌةرمق  تعضُو 
سلج يتلا  ةرمقلا  كلتب  طبضلاب  ةھیبش  ودبت  تناكو 
يف هطوبھ  دنع  ةیئادتبالا  هتلحر  لالخ  اھبناج  ىلإ  نيارك 
أدبو  ، مامألا ىلإ  ىنحنا  دقف   ، نآلا امأ   . قامعألا ةصاَّوغ 
ردحني وھو  مَّلسلا  ىري  نأ  عاطتساف   ، اھلالخ نم  رظني 
ناكو  ، ةلفقم نآلا  تتاب  يتلا  ةیجراخلا  ةباوبلا  هاجتا  يف 

. تفاخلا قرزألا  نوللا  هب  طیحي 

ةحول دنع  فقاولا  ُّينقتلا  لاق  " ، ناتقیقد يقب  "



". طغضلا نم  ٌةدیج  ٌةبسن  انيدل  تاب  دقل   . مُّكحتلا

ينجلاخت  " . ةقِّدحم سلجت  ْيِوْھ  تناك  هبناج  ىلإو 
. هل تلاق  " ، ام ءيش  نع  ةركف 

". كدنع ام  ِتاھ  "

لبج عورشم  نع  ينثدحت  َتنك  امدنع  كنأ  رُكذتأ  "
ریبادتلا نم  نیعون  ةمث  نإ  كاذنیح  تلق  دقل  ؟  ّولیتوكوأ

موقي نأ  نِم  ناك  ٍّيأ  ِعنم  لجأ  نم  ةمَّمصملا  ةداضملا 
ةئیلملا ةیبقألا  كلت  ىلع  ِلُّفطتلاب   ، دمع ریغ  نع  وأ  ًادمع 

وھ ام  ریبادتلا  هذھ  نم  َّنإ  َتلق  دقو   . ةيوونلا ةحلسألاب 
". ةیباجيإ ریبادت  وھ  ام  اھنمو   ، ةیبلس ةَّینمأ  ریبادت 

". حیحص اذھ  "

ریبادتلل نكمي  فیك  رَّوصتأ  نأ  عیطتسأ  يننإ  "
ٍروص وأ  ٍريذحت  تاراشإ  نوكت  دق  يھف   . نوكت نأ  ةیبلسلا 
ىرخأ ءایشأ  وأ   ، ندعملا تاحفص  ىلع  ةروفحم  ٍموسرو 
نوكت نأ  نكمي  فیك  لاؤسلا : نكل   . لیبقلا اذھ  نم 

؟" ةعدارلا ةیباجيإلا  ةینمألا  ریبادتلا 

هذھ نع  مالكلا  ناك  دقل   . ةقیقحلا يف  ُفرعأ  "ال 
دوجو ىلإ  ریشي  ام  ادع  ام   ، رمتؤملا ءانثأ  ًالیلق  ةلأسملا 
دقو  . ًالعف ةعدارلا  ةیباجيإلا  ریبادتلا  نم  عونلا  اذھ 

ریبادتلا هذھ  لثم  نع  تامولعملا  نأ  اھموي  تدقتعا 
حرط ىلإ  ِكب  ودحي  يذلا  ام  ، نكلو  " . اھوحن رادتسا   . ةيِّرس

؟" لاؤسلا اذھ 

نوكت نأ  نم  َّدب  ال  اھیلع –  انرثع  يتلا  رفاوخلا  كلت  "
، ةصاخلا اھتقيرطب  فرصتت   ، ةیبلس ریبادت  نع  ةرابع 

لاسرإب  ، ةطاسب لكب  موقت  يھف   . ًاقباس َتلق  املثم 
ناك اذإ  ام  ءاستأ  ُتنك  دقلو   . رِّذحملا ءوضلا  نم  ةدمعأ 



". ًاضيأ ةعدار  ةیباجيإ  ریبادت  رفاوخلا  هذھل 

اذھ ِكلاؤس  نكل   " . ٍءطبب نيارك  باجأ  " ، يردأ ُتسل  "
". ٌهیجو ٌلاؤس  وھ 

. ُّينقتلا مھمھ  " ، ٌةدحاو ٌةقیقد  ىقب  "

نيارك ُعمس  دعي  مل   ، كلذ الت  يذلا  تمصلا  يف  مث 
دقف  ، كلذ مغر  نكلو  ًادیج –  تاوصألا  زییمت  نم  هِنّكمي 
هیمدق تحت  ةعقاولا  ةباوبلا  ربع  هیلإ  برستت  تناك 

. ةیكیتاموتوأ قدانب  نارینل  ٍةَّرمتسم  ٍةعقرق  ُتاوصأ 
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يف سُّسحتلا  ُّسجم  كلذكو   ، بقثلا ةنیكام  ُنْكَر  َّمت 
مقر ةروَّلبلا  ًاِتّبثم   ، تیبثتلا عارذ  لازنإ  َّمت  مث   . امھنمكم
دق ناكو   . ًامامت وھوملا  ةقطنم  قوف  ٍعقاو  ناكم  يف  ةثالث 
ًارارم ةیئاھنلا  تاوطخلا  هذھ  ىلع  ُّيرظنلا  بُّردتلا  ىرج 

تاءارجإلا يھ  اھو   . لبق نم  ةاكاحملا  فرغ  يف 
. ٍتارغث ِّيأ  نود  نم  ُّمتتو  يرجت  ضرألا  ىلع  ةیعقاولا 

همُّدقت عباتي  نأ  قيرفلا  ىلع   ، ًادعاصو ةظحللا  هذھ  نمف 
ةفرغ يف  نیحاَّرجلا  لمع  ةقد  يھاضت  ةَّقد  يف 
ءافتكالا ةظحللا  هذھ  نم  مھیلع  ناك   . تایلمعلا
ةیتوبورلا عرذألاو   ، طوغضملا ءاوھلا  میطارخ  لامعتساب 

تمص يھاضي  ةروَّلبلا  لخاد  يف  تمصلا  راص   . ةقیقدلا
. رباقملا

، ًاديور  " . سیلوروك سمھ  " ، ةديدج ةنقح  اھطعأ  "
". ًاديور

. ًابیجم يترفار  سمھ  " ، يدیس اي   ، ًانسح "

سمھلاو تارظنلاب  نومھافتي  ةثالثلا  لاجرلا  راص 
لالجب ًاذوخأم  ادب  تيالف  روتكدلا  ىتح   . بَضتقملا
يتلا قرعلا  ةلالغ  سیلوروك  حسم  ةديدج  ةرمو   . ةظحللا
ايؤرلا ةذفان  ىلإ  هھجو  طغض  مث   . هھجوو هتھبج  يطغت 



يف ءاوھلا  يف  ِقلَع  بیھرلا  عوشخلا  نم  عون   . ةلیئضلا
حتفب نوموقي  ةثالثلا  راثآلا  ءاملع  نأ  ول  امك   ، ةظحللا كلت 
يغدص نیب  ضبانلا  ملألا  ىفتخا  انھو   . سَّدقم ٍربق 
َّيندعملا َءاشغلا  كلذب  ُّسحي  دعي  مل  هنأ  امك   ، سیلوروك

. هناسل ِفّلغي  يذلا 

نم ةديدج  ةنحش  يترفار  لسرأ   ، بقاري ناك  امنیبو 
ةفصاع هنم  تقثبناف   ، بقُّثلا رعق  ىلإ  طوغضملا  ءاوھلا 

، ةَّيدعاقلا ةیفوجلا  روخصلا  تاتفو  بساورلا  نم  ةریغص 
لفسأ نم  قثبنملا  رفصألا  ءوضلا  تحت  ترشتناو 
ةطساوب ًادیعبو  ًاعيرس  اھصاصتما  َّمتیل  نكلو   ، ةروَّلبلا

. ِّيغارفلا صاصتمالا  ةيزاھج 

؟" ةفاسملا يھ  مك   " . سیلوروك سمھ  " ، ًارذح نك  "

. يترفار باجأ  " ، يدیس اي   ، كانھ نحن  "

ةعفد اھطعأ   " . ايؤرلا ةشاش  ىلإ  سیلوروك  داع 
. لاق " ، ىرخأ

". معن  ، ىرخأ ةعفد  "

رعق وحن  طوغضملا  ءاوھلا  نم  رخآ  ٍرایت  ةعافدنا  بقار 
عیطتسي ناكو   . ينیبلا طسولا  ةقطنم  عقت  ثیح   ، رئبلا

يبناج نم  ٍّلك  ىلع  ناموعي  نيریبكلا  نيرفاخلا  ةيؤر 
، ماودلا ىلع  ناكَّرحتي  ناعماللا  امھاليذ  امیف   ، ةروَّلبلا

هبشأ اناك  دقل   . لسكو ٍخارت  يف  جومت  امھقلاوحو 
ةبارغلا هجو  وھ  امو   . ّيحرسم ٍضرع  ىلع  نیَّجرفتمب 

دقل  . ًاحیحص ًارمأ  كانھ  امھدوجو  ناك  دقل  ؟  كلذ يف 
هتدعاسمل لب   ، طقف هراصتنا  ىلع  ةداھشلل  سیل  امِدق 

ةعئارلا ةیجولونكتلا  مناغملا  هذھ  لین  لالخ  هداشرإو 
اذھ ىلإ  هَبلج  نم  يھ  تسیل  ةفدصلا  نإ   . هرظتنت يتلا 



. ردقلاو ریصملا  هنإ  لب   ، ناكملا

. ًاسماھ لاق  " ، ةديدج ٌةعفد  "

ىرخأ ةریغص  ٌةعبوز  اھتعبت  ءاوھلا  نم  ةديدج  ُةقفد 
املاح ةعرسب  ايؤرلا  ةشاش  ةحفص  تفص   . داوملا نم 

ضباقمب سیلوروك  كسمأ   . هلمع صاصتمالا  زاھج  لِمع 
. لبق يذ  نِم  ُّدسأ  ىتح  يھ  ةروصب  مكُّحتلا 

ةرولبلا ىلإ   " . مُّكحتلا ةَّفد  نم  ويدارلا  توص  عقرق 
؟" ينعمست لھ   . رفحلاب مُّكحتلا  زكرم  اذھ   ، ةثالث مقر 

َّدم  ، ةبقارملا ةشاش  نع  هراظنأ  حيزي  نأ  نودبو 
دقل  . ويدارلا زاھج  يف  ةقاطلا  َّرز  أفطأو  هدي  سیلوروك 
ٌناعمل هنإ   . ةظحللا يف  ام  ًائیش  حملي  نأ  عاطتسا 

. نداعملا ىلع  ءوضلا  ساكعناب  هبشأ   ، ٌقرشم

، ديدش رذحب  نكل   " . لاق " ، تحمس ول   ، ىرخأ ةقلط  "
". جاجزلاك ًامعان  نك   . يترفار روتكد  اي 

". يدیس اي  ًانسح  "

بقثلا مالظ  يف  تقلطنا  طوغضملا  ءاوھلا  نم  ةقلط 
نم ىرخأ  ةعبوز  اھتلت   ، مھتحت ملظملا  ءاملا  يف 

تلجنا امدنعو   ، نآلاو  . ةَِّیّنبلا ةيدامرلا  تامیسجلا 
. سیلوروك قھش   ، ةعبوزلا

. هسافنأ َّرج  " ، يھلإ اي  "

ًارھظُم  ، رئبلا رعق  نع  ءاوھلا  طغض  زاھج  فشك  دقل 
، سیلوروك ىلإ  ةبسنلابو   . جاجزلاك ًامعان  ًالیقص  ًاھجو 

مھدحأ نأ  ول  امك  رمألا  ادب   ، رظنلا ةسدع  ىلع  ِّبكنملا 
دقریف  ، كلذ ءارو  اَّمأ   . ةلواط رھظ  نع  رابغلا  خفنب  موقي 
ٍغارفل هیلإ –  ةبسنلاب  ًامھو  رمألا  ادب  لقألا  ىلع  ٌمھو – 



ناك  . ًالوزن ُّدتمت  ءادوس  ةَّيدودحم  ال  ًابيرقت : ٌرارق  هل  سیل 
هنكل  . يجاجزلا حطسلا  نع  سكعني  فاشكلا  هؤوض 

. ًابيرغو ًاتفاخ   ، رونلل ًارخآ  ًاردصم  ىري  أدب  دق  هنأ  دقتعا 
. اھتحتو ةقرشملا  ءوضلا  ةلاھ  فلخ  عقي 

يف نارفاخلا  راص   ، ةروَّلبلا يبناج  نم  ٍّلك  ىلعو 
لب  ، طیسبلا بایسنالاب  نایفتكي  ادوعي  مل   . جایتھا ةلاح 
رئبلا رطق  قوف  ٍجایتھا  يف  نائیجيو  ناحوري  اراص 

. ِقّیضلا

. سیلوروك لاق  " ، راونألا ءىفطأ  "

. يترفار لاق  ؟ " يدیس اي  اذام  "

". تحمس ول   ، ةیجراخلا ءاوضألا  ءىفطأ  تلق  "

. دشأ حوضوب  ةيؤرلا  عیطتسي  سیلوروك  راص   ، نآلا

رھظي ، ال  قالمع فيوجت  قوف  ةقَّلعم  ةروَّلبلا  تناك  دقل 
فيوجتلا كاذ  نوكي  لھ   . ًادج ةریغص  ةعقب  ىوس  هنم 

هتحت  ، جاجزلاك عماللا  حطسلا  كاذ  نوكي  مأ   ، ًاغراف
دق ةیغمص  ةدام  هنأ  ول  امك  غارفلا  كاذ  ألمي   ، ةرشابم

. كلذ نُّیبت  عیطتسیل  سیلوروك  نكي  مل   . بقُّثلا تألم 
نع ىوس  ٍدَّدحم  ٍعابطنا  َّيأ  هطعت  مل  ةَّیلمخملا  ةملظلاف 

. هل ةياھن  يذلا ال  قمعلا 

. دیعبلا رعقلا  نم  زربي  ٌلیئض  ٌءوض  وھ  اھف   ... ال نكلو 
، هسافنأ هطاقتلا  عیطتسي  داكي  الو   ، هیف قِّدحي  وھ  امنیبو 

. ًاقارشإ رثكأ  ًائیشف  ًائیش  حبصي  ءوضلا  أدب 

. برتقي نآلا  هنإ 

يف ظِّفحتملا  هتوص  ادب  دقو  يترفار  لاق  يدیس "! "
. ةرملا هذھ  ًارتوتم  ةداعلا 



؟" رمألا ام   " . هیلإ سیلوروك  رظن 

". مھتاراشإ لاسرإ  نع  اوفقوت  دقل  "

عیمج ىلع  ةلماكلا  كترطیس  تدعتسا  لھ  "
. سیلوروك هلأس  ؟ " كتزھجأ

ةيدعُبلا ةزھجألاو   ، ةیكلساللا ةزھجألا   . يدیس اي  معن  "
، ةیتوصلا قوف  ةزھجألاو   ، تاساَّسحلا كلذكو   ، ًاضيأ
". ءيش لكو   ، ةیسیطنغملا سایقم  زاھجو   ، ةیعاعشإلاو

نوزربي مھنإ   " . ةيؤرلا ةسدع  ىلإ  سیلوروك  داع 
. ًامِھمھم لاق  " ، انل مھسفنأ 

هنأ سیلوروك  ظحال  دقو   . نآلا ًابارتقا  رثكأ  ءوضلا  راص 
جِّومتملا لوسكلا  بولسألاب  سیل  نكلو   ، ًالیلق شعتري 

نوكت داكت  ةَّداح  ٍضابنأب  لب   ، رفاوخلا هب  شعترت  يذلا 
ناك  . لبق نم  هلثم  ًانول  ىأر  دق  نكي  ملف  اھنول  اَّمأ   . ةفیخم
ٍدوسأ ءوض  عامتلا  لثم   ، قماغ ٍّيندعم  ٍعامتلاب  هبشأ 

معط ّقوذت  عیطتسي  هنأكو  رمألا  ادب   . نیكس ةرفش  ىلع 
ًاساسحإ اذھ  ناكو   . هتيؤر عیطتسي  ام  ردقب   ، نوللا اذھ 

ام ءيش   . حایترالاب ًاروعش  سفنلا  يف  ثعبي  ال  ًابيرغ 
ىلع فقي  هتبقر  يف  رعشلا  لعج  ساسحإلا  اذھب  قلعتي 

. هروذج

طقتلأ نآلا  ُتأدب   " . ديدج نم  يترفار  لاق  يدیس "! "
". انتحت نم  ةیتآ  ةَّیعاعشإ  ٍتاراشإ 

؟" يترفار روتكد  اي  تاعاعشإلا  هذھ  عون  ام  "

تحت ةعشأ   . يدیس اي  تاعاعشإلا  عاونأ  نم  ٍعون  ُّلك  "
ةعشأ  ، اماغ ةعشأ   ، ةیجسفنب قوف  ةعشأ   ، ءارمح
ةقيرطب فرصتت  راعشتسالا  تاَّسجم  نإ   . ةيويدار

". هّزیمأ نأ  عیطتسأ  ثاعشألا ال  نم  ٌفیط  هنإ   . ةنونجم



". ًاذإ هلیلحتب  مق  "

أدبو هتطحم  ىلإ  سدنھملا  داع  " . يدیس اي  ًانسح  "
. ةشاشلا ىلع  ةجتانلا  تانایبلا  يلجتسيو  حیتافملا  رقني 

مسجلا ناك   . ةيؤرلا ةسدع  ىلإ  سیلوروك  داع 
ةملظلا قیمع  نم  مھھاجتا  يف  عفتري  لاز  ام  جِّھوتملا 
هبشي هلكش  ناكو   ، ًانكاد ودغي  بيرغلا  هنول  أدب   . ةريزغلا
ضبني ئتف  امف   ، يجراخلا همسج  راطإ  اَّمأ   ، روثلا لكش 
ّصاخ ةَّیِ نإف   ، مفلا رغاف  قِّدحي  وھ  امیفو   . ةیھاز ٍناولأب 
ىركذ ةأجف  هیلإ  تبلج  ةقرابلا  ةيوینداللا  مسجلا  اذھ 
كلذ لصح   . نایسنلا اھاوط  دق  ناك  هتلوفط  تايركذ  نم 
هذخأ امنیح   ، هرمع نم  ةنماثلا  يف  لازي  ال  ناك  امدنع 
ةسینك يف  يوباب  ساَّدق  روضحل  ایلاطيإ  ىلإ  هادلاو 
نابرقلا زبخ  ابابلا  رضحأ  امدنعو   . سرطب سيدقلا 
هبشي ءيشب  ٌطاحم  هنأب  سیلوروك  رعش   ، سَّدقملا

ةبسانملا كلت  ىنغ  نإف   ، ام ةقيرطبو   . ةیئابرھكلا ةمدصلا 
ىلع هریثأت  بلج  دق  اھتیئانثتساو  اھفرخز  يف  ةطرفملا 

، ىلوألا ةرملل   ، هتقفار دق  ةقيرطب   ، كاذنآ ِّيرطلا  هیعو 
مظعأ مھل  مِّدقي  ابابلا  ناك   ، لكیھلا يف  كانھف   . تیبلا ىلإ 

. نابرقلل سَّدقملا  ِّرسلا  ایندلا : يف  ةَّيدھ 

هل ةرورض  َّلك  دقف  دق  ُّيسقطلا  نيدلا  ناك   ، عبطلابو
يف هقيدحت  نكل   . دیعب ٍدمأ  ذنم  سیلوروك  ىلإ  ةبسنلاب 
طیلخلا كاذب  رعشي  هلعج  عئارلا  ِقّلأتملا  مسجلا  كلذ 

يفو  . نیَِفطصملا نم  ٌدحاو  نآلا  هنإ   . رعاشملا نم  هسفن 
مظعأ يھو   . ىوقأ ٍةطلسب  هُحفن  يرجي  ةبسانملا  هذھ 

. هل ىدھت  نأ  نكمي  يتلا  اياطعلا 

هیلإ داع  دق  يساحنلا  معطلاو   ، ًافاج ناك  همف  نكل 
امھلأس ؟ " ةرظن يقلي  نأ  امكنم  ٌدحأ  ديري  الأ   " . ديدج نم 



. ةنوشخب

روتكدلا اَّمأ   . هبوساح ىلع  ًاَّبكنم  لازي  يترفار ال  ناك 
ًاذختم  ، هناكم نع  لَّوحتو  ًاباجيإ  هسأرب  أموأ  دقف  تيالف 
ةظحللو  . رظنلا ةرؤب  برق  ىلإ   ، ةروَّلبلا لخاد  ربع  هقيرط 

لب رون : ال  " . ًالیلق هُّكف  كَّرحت  مث  ًاتماص  زوجعلا  لجرلا  ىقب 
. هتاذل ًاتمتم  لاق  " ، ودبي يذلا  وھ  مالظلا  هدحو 

، هبوساح ةشاش  نع  هراظنأ  يترفار  عفر   ، ةأجفو
". اذھ ىرت  نأ  نم  َّدب  ال   " . ًِالّجعتم لاق  دئاقلا "! اھيأ  "

تضرع يتلا  ةشاشلا  قوف  سیلوروك  ىنحنا 
نم ةَّیجلث  ةفصاع  ِلّثمت  ةروص  امھنم  ٌّلكو   ، نیتروص

. ةِقّیضلا ةيدومعلا  طوطخلا 

عاعشإلا فیط  نَّیبتأ  نأ  عطتسأ  مل   ، رمألا ةيادب  يف  "
ىنعم ًائیش ال  اذھ  ادب   " . يترفار لاق  " ، يسیطنغمرھكلا

". ًالیحتسم لب  ؛  هل

ةشاش ىلإ  دوعت  هراظنأ  سیلوروك  دجو  ؟ " اذامل "
. ايؤرلا

لاوطأ ىلع  يوتحت  تناك  فایطألا  عیمج  نأل  "
". ةدامَّاللاو ةداملا  نم  ٍّلكل  ٍتاجوم 

نأ امھنكمي  ةدامَّاللاو ال  ةداملاف   . لیحتسم اذھ  نكل  "
". ًاعم اعمتجي 

ىلع هدھاشت  يذلا  نایكلا  كاذ  ىرتأ  نكل   ، طبضلاب "
امھنم فلأتي  هنإ  راعشتسإلا  تاَّسجم  لوقت  ؟  ةشاشلا

. ةداماللا ةمصب  نع  ةداملا  ةمصب  لزعب  تمق  ينإ  مث   . ًاعم
ىلإ يترفار  راشأ  انھ  " . ةروصلا هذھ  ىلع  ُتلصحف 

. رتویبموكلا ةشاش 



؟" يھ امو  "

". يدیس اي  غنیكوھ  تاعاعشإ  اھنإ  "

يف ضرعلا  ةشاش  نع  تيالف  روتكدلا  رادتسا  انھ 
. ةشھد

. سیلوروك رَّرك  ؟ " غنیكوھ تاعاعشإ  "

نم بَّبصتي  قرعلا  ناكو   . باجيإلاب هسأر  يترفار  َّزھ 
اھنإ  " . هینیع يف  بيرغ  ٌقيرب  ةمث  ناك  امك   ، هنیبج
بقثلا ِّفاوح  نم  ثعبنت  يتلا  ةيرارحلا  تاعاعشإلا 

". دوسألا

". حَزمت كنأ  َّدب  "ال 

لھس فیطلا  اذھ  نإ   " ؟ ًایفان هسأر  سدنھملا  َّزھ 
ءايزیفلا نم  ِملاع  ِّيأل   ، روفلا ىلع   ، هاوس نع  زییمتلا 

". ةیكلفلا

ةَّفخلاو طاشنلاب  هروعش  َّلك  ّنأ  نآلا  سیلوروك  رعش 
تنأ لھ   " . قيدصت مدع  ىلإ  دَّدبتي  أدب  دق  حارشنالاو 

؟ دوسأ ٍبقث  نع  ةرابع  وھ  هیلإ  رظنت  يذلا  كاذ  نأ  ينعت 
ٌرمأل اذھ  نإ  ؟  ًاعم َّةدام  الو  ةدام  نم  فلأتي  هنأو 

". لیحتسم

نآلاو  . ضرعلا ةشاش  ىلإ  ديدج  نم  رظني  تيالف  داع 
هھجو يف  ناعمتلت  ناواقرزلا  هانیعو   ، فلخلا ىلإ  عجارت 

". مھفا نآلا  يننأ  دقتعأ  هاي !  " . لحانلا

". تيالف روتكد  اي  كلضف  نم  انل  حرشأ   ، نذإ "

ذخَّتي يذلا  ءيشلا  نإ   . ةداسلا اھيأ   .. ةداسلا اھيأ  "
نابقث لب   ، دحاو دوسأ  ًابقث  سیل  لفسألا  يف  روثلا  لكش 

". نادوسأ



مدعب هروعش  قَّمعت  دقو   ، سیلوروك رَّرك  ؟ " نابقث "
. قيدصتلا

امھنم ٌّلكو  نيدوسأ –  نیبقث  ْرَّوصت  معن !  ، نانثإ "
ديدش ٍرادم  يف  ّةلكلا –  مجحب  امبر   ، رغصلا يھانتم 
نارودي امھو   . ضعبلا امھضعب  لوح  نارودي  قیضلا 
". رثكأ وأ  ةیناثلا  يف  ةرود  فلأ  امبر   ، ٍةلئاھ ٍةعرسب 

. سیلوروك لأس  ؟ " نارودي فیكو  "

طباضلا اھيأ  تاباجإلا  عیمج  كلمأ  انأ ال  ىتح  "
كلذ قاطن  يف  نیكوسمم  انوكي  نأ  َّدب  ال   . سیلوروك
اھنع فرعن  ال   ، ام ایجولونكت   ، ام ةَّوق  ةطساوب  رادملا 
ناودبي امھنإ   ، ةدَّرجملا نیعلا  ىلإ  ةبسنلابف   . ًائیش
ةشاشو يترفار  ةزھجأ  ىلإ  ةبسنلاب  اَّمأ   . دحاو مسجك 

يتلا غنیكوھ  تاعاعشإ  ناَّثبي  امھنأك  نارھظیف  هبوساح 
". ةَّيدام الو  ةَّيدام  تاعاعشإ  يھ 

لاق " ، نالقتسم نانایك  ةقیقحلا  يف  امھنكل  "
. سیلوروك

ةروص ودبت  املثم  ًامامت   " . يترفار لاق  " ، عبطلاب "
". يبوساح ةشاش  ىلع  امھنم  دحاولا  فیطلا 

قوفي امب  ةَّيوق  ءایشألا  هذھ  نأ   . سیلوروك مھف  ةأجف 
تداع انھ   . اھتطاسب يف  ةعئار  كلذ  عم  اھنكل   ، رُّوصتلا
لاق " ، نادوسأ نابقث   " . هتوشنو هطاشن  ةروف  هیلإ 
دحاو  " . نيرخآلا بطاخي  ناك  امم  رثكأ  هسفن  ًابطاخم 
ًاعم نانرتقم   ، ةدامَّاللا نم  يناثلاو   ، ةداملا نم  امھنم 
يتلا ةوقلا  تليزأ  اذإو   . لاصتا وأ  ٍّسامت  نود  نكلو 

" ... امھنع تلِفُقُأ  نأ  ثدح  اذإ  وأ   ... امھب كسمت 

يترفار لاق  " ، نامدطصیس ةداماللاو  ةداملا  نإف  "



فوسو  . ةقاط ىلإ  ةداملل  قلطمو  ٌلماك  لُّوحت   " . مُّھجتب
رثكأ وھ  ام  ةقاطلا  نم  ةداملا  ةلتك  نم  ٍةدحو  ُّلك  ُِقلطت 
نم ملعلا  هفرع  دق  لعافت  ُّيأ  هقلطي  نأ  عیطتسي  امم 

". لبق

ناكم سیلوروك  سلج  " . كلذ ىرأ  نأب  يل  احمسا  "
هبلق ناكو   . ةيؤرلا ةسدع  ةھجاوم  يف  تيالف  روتكدلا 
ىلع نیترھام  هادي  تناكو   ، ةقرطملاك هردص  يف  قدي 
ضبانلا جِّھوتملا  ءيشلا  وحن  قَّدح   . ةرطیسلا ضباقم 

. ةديدج ٍلالجإ  ةرظنب   ، هتحت ضبارلا 

فاشتكا لامآ  هودحت  تناك   ، ةسطغلا هذھ  ةيادب  دنع 
ةبیھر ایجولونكت  ؛  ةرِّوطتملا ةديدجلا  ایجولونكتلا  نم  عون 
ماود اكریمأل  ظفحت  يكل  يفكت  ةجرد  ىلإ  ةیغاطو 
ىصقأ زواجت  يف  حجن  دقف   ، نآلا اَّمأ   . قُّوفتلاو ةدایسلا 

. ًاقباس هب  ملحي  ناك  ام 

يف ىوقألا  ةلبنقلا   " . ًاسماھ لاق  " ، ةلبنق اھنإ  "
". تيربك ةبلع  يف  اھنازتخا  نكمي  يتلا  ةلبنقلا   ، ملاعلا

ُّمنت ةراشإ  ةمث  ناكو   . يترفار لاق  ؟ " ةلبنق لوقت  "
اي  " . هتوص ةربن  يف  فوخلا  نع  ىتحو   ، قلقلا نع 

ةیناكمإ َّيأ  هل  نوكي  نأ  نكمي  ، ال  نآلا هارت  ام  نإ   ، يِدّیس
". ٍحالسك هیلإ  َترظن  اذإ   ، ةیلمع لامعتسا 

هرظن عفري  نأ  نود  سیلوروك  لاق  ؟ " كلذ لوقت  َِملو  "
. ةشاشلا نع 

نأ ةرم  لصح  ولف   . ًادبأ هلامعتسا  نكمي  ال  هنأل  "
يذلا راجفنالا  نإف   ، نادوسألا نابقثلا  ناذھ  مدطصا 
ىلإ ًاقعاصو  ًالھذم  نوكي  فوس  امھمادطصا  نع  دَّلوتیس 

". هلماكب يسمشلا  ماظنلا  ریمدتل  ةیفاك  ةجرد 



ةمتعلا نأل   ، ًادبأ يغصي  نكي  مل  سيوروك  نكل 
ةذخآ نآلا  تناك  همامأ  ةيؤرلا  ةشاش  يف  ةیھانتماللا 

. ّيفخلا رُّیغتلا  يف 

ال ربحلا –  نولب  ًاداوس  لبق  نم  كانھ  ناك  ثیحف 
يعانصلا قولخملا  كاذل  ِقّلأتملا  ءوضلا  ىوس  هرسكي 

ىتح لب   ، تفاخ ءوض  ىلإ  نآلا  ّلوحت  دقف  دیحولا – 
ًاءوض ناك   . ىلفسلا تاءاضفلا  نم  رشتني  وھو   . ٍدرِّوتم
كسمأ دقو   . بذاكلا رجفلا  ءوضب  نوكي  ام  هبشأ 

نآلا كانھ  نكي  مل   . هل فَّشكت  ام  لایح  هسافنأ  سیلوروك 
نم  ، فولألا لب  ، ال  تائملا لب   ، طقف ٌدحاو  ٌّيعانص  قولخم 
اذھ يف  اھعیمج  ةدوجوملا   ، تاقولخملا هذھ  ِلثم 
اھنم ًابرق  رثكألا  تاقولخملاف  هتحت  رشتنملا  جیسنلا 
كلت امنیب   ، يضرأاللا بيرغلا  ءوضلا  كاذب  جھوتت  تناك 
داكت ءوضلا  نم  طاقن  درجمك  ودبت  تناك   ، اھنع ةدیعبلا 

، ًاعیمج تاقولخملا  هذھ  نیب  .و  رظنلل ةيداب  ریغ  نوكت 
ةمئادلا ةجوامتملا  اھقلاوحب  سوجت  رفاوخلا  تناك 

. ةظقیلا

لب  ، لمأ وأ  ٍعمطم  َّلك  ىَّدعتت   ، هل ةزئاج  هذھ  تناكو 
. سایق وأ  لایخ  َّلك  ىدعتت 

نع قرعلا  حسمو   ، هدعقم يف  سیلوروك  عجارت 
نم ةشاشلا  ىلع  َّبكنا  مث   ، هدي رھظب  هینیع  لوح  هنیبج 

. تيالف ىلإ  مالكلا  ًاھجوم  لاق  " ، كتشاش ىلإ  ْدُع   " . ديدج
". يتوبورلا عارذلا  زیھجتب  مق  "

اذام  ، ًارذع  " . هینیعب تّاینربیسلا  ملع  سدنھم  شمر 
؟" لوقت

ىلإ هلزنأو   . يتوبورلا عارذلا  زیھجتب  مق  لوقأ  "
". دحاو ٍرتم  ةفاسم 



عم ٍّسامت  ىلع  عارذلا  كلت  لعجي  فوس  كلذ  نكل  "
" ـــ ــ  لا حطس 

". طبضلاب "

تلق اذإ  ينرذعأ  : " يترفار مَّلكت  مث   . فُّقوت ةمث  ناك 
ةمكحلا نأ  ِدّكأتم  تنأ  لھ  نكلو   ، يدیس اي  كل  كلذ 

ةعیبط رابتعالا  نیعب  انذخأ  اذإ   ، فُّرصتلا اذھ  لثمب  حمست 
" ـــ ــ  لا

". مھتيدھ لَّبقتن  اننأ  نوفرعي  مھلعجأ  يننإ  "

ضعبب تيالف  متمت  مث   . ىرخأ ٍتمص  ةرتف  تداس 
ضبقو  ، همامأ مُّكحتلا  ةطحم  رادأو  ةیقيرغإلا  تارابعلا 

. يتوبورلا عارذلا  ةیلآ  لیغشتب  موقت  يتلا  عارذلا  ىلع 

عارذلا ىري  نأ  نم  سیلوروك  نَّكمت   ، ةشاشلا ىلعو 
يف مامألا  ىلإ  عارذلا  كَّرحت   . ةروَّلبلا تحت  ُّدتمي  يتوبورلا 
ةديدج ةَّرمو   . ةَّيذالوف ٌعبصإ  هنم  تدتماو   ، ٍجالتخاو ٍدُّدرت 
هتسلج رَكذت   . امور ىلإ  هتلحر  ىركذ  هنھذ  يف  تعمتلا 

مفب  ، ىلعألا ىلإ  قِّدحي  وھو   ، نیتسیس ةسینك  يف 
لوح اھمسرب  ولجنآ  لكيام  ماق  يتلا  ةحوللا  يف   ، ٍرغاف
نأ كشوت  يتلا  ـه  للا ةمظع  فارطأ  مدآ : قلخ  ةیلمع 

... ایندلا ةيادبو  ىلوألا –  ةایحلا  ةظحل  ناسنإلا –  سمالت 

يجاجزلا هجولا  عم  ٍّسامت  ىلع  عارذلا  تراص 
هبشأ تنابف   ، حطسلا هجو  ىلع  تطغض  دقل   . لیقصلا

. فاَّفشلا نیتالیجلاب 

، ضیفخ ءانغ  توص  عمسي  هنأ  سیلوروك  ىلإ  ِلّیُخ 
. دیعب لبج  ةمق  ىلع  نم  ِلّتري  نیلترملا  نم  ةقوج  توص 

... دولخلا ةسمالمب  نوكي  ام  هبشأ  وھ  اذھ 

لوح نافوطي  اناك  ناذللا  نارفاخلا  رداغ  روفلا  ىلعو 



ذنم  . رظنلا لقح  نع  ایفتخاو   ، امھناكم ةروَّلبلا  يبناج 
نآلا اھل  اي   . ایفتخا ةیناثلا  ةظحللا  يفو   ، انھ اناك  ةظحل 

وھ امیفو   . ةصلاخلا ةركاذلل  ٍةَّیحبش  ٍتاساكعنا  نم 
. مھتحت عقت  يتلا  ةَّوھلا  قمع  نم  ٌعمال  ٌءوض  زرب   ، قِّدحي

ةیھانتم سمشب  نوكي  ام  هبشأ  ٌيبھذ  ٌعامتلا  هل  ناكو 
كلذ رارسأ  ِّلك  نع  فشك  ديدشلا  اھءوض  نإ  مث   . ّصلا رغِ
تتاب امدنع  ًاروعذم  سیلوروك  قھش   . قیمعلا غارفلا 

نم هیلع  ىوتحت  امب   ، همامأ ةفوشكم  ةیقیقحلا  اھتماخض 
. اھلخاد يف   ، تاعونصملا نم  ٍقِرغُم  ٍددع 

ٍنوك ىلع  ةایحلا  ديدھتل  يفكي  توملل  ًأبخم  اذھ  ناك 
. هلماكب

ماظنلا ریمدتب  لیفك  طقف  اھنم  ٍدحاو  راجفنا  ناك  اذإ  "
ىلإ ةجاح  يف  مھلعجي  يذلا  امف   ، هلماكب يسمشلا 

. ًالئاق متمت  ؟ " سوؤرلا نم  اھلك  فالآلا  هذھ 

ملعت لھ  : " تيالف هلأس   ، ئجافملا تمصلا  طسوو 
نم ةلاحلا  كلت  ىلع  انیثأ  يف  ةھلآلا  لكیھ  راص  اذامل 

؟" بارخلا

رادتسا سیلوروك  نأ  ثیحب   ، ًابيرغ ًالاؤس  اذھ  ناك 
. هنع ًامغر  تيالف  وحن 

ديدج نم  ةَّداج  ةربن  ًاذخَّتم  همالك  عبات  "– ، كارتألا نأل  "
نرقلا ءانثأ  ةریخذلل  ٍعدوتسمك  هلامعتساب  اوماق  دق  – "
انھو  . هلماكب هترَّجف  دف  ةشئاط  ةفيذق  نكل   . رشع نماثلا 
تءاج  ، حالسلل ةربقم  اھنإ   . دئاقلا اھيأ  هسفن  ءيشلا  انيدل 
دعبأ وھ  ءيش   . بكاوكلا ناكس  نیب  حُّلست  قابس  ةجیتن 
مھفلا ىلع  ةیجولونكتلا  انتردقم  نع  نوكي  ام 

". باعیتسالاو



ناك لھ   " . سیلوروك لاق  " ، ءارھ يف  ءارھ  اذھ  "
؟" ةریخألا ةنوآلا  يف  كیلإ  ثدحتي  نيارك  روتكدلا 

ًءارھ كل  هلوقأ  ام  نوكي  نأ ال  وھ  هاشخأ  ام  ىشخأ  "
هذھف  . اذھ فشتكن  نأ  انب  ضَرتفملا  نم  نكي  مل   . ًادبأ

نأ الو   ، اھیلع ٌدحأ  رثعي  َّالأ  دصقب  انھ  ٌةنوفدم  ةحلسألا 
، ٍقلطم ٍلكشب   ، عیطتست دق  اھنأل   . اھلامعتساب دحأ  موقي 
نم ءزجلا  اذھ  ریمدت  لب   ، بسحف ِهّلك  ملاعلا  ریمدت  سیل 

". ًاضيأ نوكلا 

تاءارق ىلع  لصحأ  ينإ   " . يترفار لاق  يدیس "! "
". ةبارغلا ةديدش 

؟" تاءارقلا نم  ٍعون  ُّيأ  "

اھنإ  . لبق نم  اھل  ًالثامم  ًائیش  تيأر  نأ  يل  قبسي  مل  "
كرحتت يھو   . لماكلاب اَّنع  ةبيرغلا  ةقاطلا  نم  ٌةمصب 

". ةعرسلا نم  ٍلئاھ  ٍلدعمب  انوحن 

قاروأ نم  ٍلیجب  هبشأ  وھ  سانلا  نم  ًالیج  ّنأ  "
ٍضیفخ ٍبدان  ٍتوصب   ، نآلا ينغي  تيالف  ناك  " ، رجشلا

نم َّدب  الف  عیبرلا  مسوم  اَّمأ   " . ةيزئانجلا مینارتلاب  هبشأ 
". ًاموي دوعي  نأ 

نأ نقيأ   ، ةيؤرلا ةسدع  ىلإ  سیلوروك  داع  املاحو 
تجّھوت دق  تناك  يتلا   ، ّصلا رغِ ةیھانتملا  سمشلا  كلت 
ىلاعت  . ءيش ِّلك  دعب   ، ّصلا رغِ ةديدش  نآلا  دعت  مل   ، مھتحت

. ضرألا بكوك  نم  ٍةیتآ  ُریغ  ًةخرص  راص  ىتح  ءانغلا  توص 
هیبشلا رینملا  ءيشلا  نأ  سیلوروك  نقيأ   ، ةظحل دعبو 

نیب هقيرط  ُّقشي  وھو   ، كُّرحتلا يف  ٌذخآ  سمشلاب 
ىوس تسیل  يتلا   ، ةعونصملا تاقولخملاو  رفاوخلا 
هیبشلا ءيشلا  اذھ  كُّرحتب  اذإو   ، ةعونصم لبانق 



هذھ تراص  ثیحب   ، ةعرسلا ديدش  ودغي   ، سمشلاب
نم تاعاقف  ىوس  ودبت  ال   ، هلوح ىرخألا  تاقولخملا 
طخ يفو   ، ءيشلا اذھ  نإف   ، ةریصق ةظحللو   . ناولألا
ةروص هنھذ  ىلإ  رضحأ  دق   ، ةفيذقلاك ينحنملا  هراسم 
مسجلا برتقا  امدنع  مث   . تارئاطلل ّداضملا  ِ خوراصلا 

َّيأ هبشي  وأ  ودبي  دعي  مل   ، ًاحوضو ُهلكش  دادزاو   ، مھنم
ىلإ عفدني  ءيش   . لبق نم  هآر  نأ  هل  قبس  دق  ناك  ءيش 
ومني وھو   ، مھھاجتا يف  ًارئاس   ، غارفلا لالخ   ، ىلعألا
ةسدع ةحاسم  عیمج  ُّيرانلا  هؤوض  ألم  ىتح  مظاعتيو 
ٍةبضاغ تاءاوتلا  يف  بھللا  نم  ةنسلأ  فذقي  وھو   ، ةيؤرلا

... ةرھصنملا ديدحلا  ةداِرب  هبشت  ٍةعمال 

، ةثالث مقر  ةروَّلبلا  رانلا  ترمغ  املاحو  ٍذئدنعو  ... 
ةمِّحفمو  ، سیلوروك َمحل  ةرِّخبم  رئبلا  نم  ترجفناو 

َقبي مل  ةیناثلا –  نم  فلأ  نم  ٍءزج  نم  ِّلقأ  يف  هَماظع 
. ملألاب ىتح  الو   ، فوخلاب الو   ، ةشھدلاب روعشلل  ٌتقو 
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. مُّكحتلا ةحول  ىلع  مئاقلا  ُّينقتلا  لاق  " ، ةیناث نوثالث  "
. ةَّيوَفَّطلا نم  ٍةنكمم  ٍةجرد  ىصقأ  ىلإ  انلصوت  دقل  "

اوكَّسمت  " . همامأ ةزھجألا  قوف  نم  تلیبردناف  رظن 
". ةیساق ًةلحر  نوكتس  ةلحرلا  هذھف   . موقلا اھيأ  ًادیج 

. ةشاشرلا قدانبلا  تاوصأ  تّفقوتف   ، لفسألا يف  اَّمأ 

ةتماص برھلا  ةنیفس  تتاب  دقل   . هلوح نيارك  رظن 
رحبلا كلذ  ادب   ، ةتفاخلا ءاقرزلا  راونألا  تحتو   ، نآلا ةئداھ 

. ًافئاخ  ، ًادودشم  ، ًابضان هجوألا  نم 

. ُّينقتلا لاق  " ، ٍناوث رشع  "

. تلیبدرناف لاق  " ، هارجم ذخأ  دق  فذقلا  لسلست  "

ٍمسج ةعقرف  عمسي  نأ  نيارك  ِعسِو  يف  نآلا  تاب 
لالخ ةيِّودم  يتأت   ، ةیجراخلا ةباَّوبلا  ٍمسج  ىلع  ٍّيندعم 
ِيّلصي مھدحأ  ناك   ، هیفتك فلخ  نمو   . لوخدلا بوبنأ 

غنیب يِوْھ  يدي  ًاكسمم  هيدي  نيارك  َّدم   . ٍعومسم ٍتوصب 
. امھنیب

. ُّينقتلا لاق  " ، نآلا فذقلا  أدب  "

ندعملا قالزنا  توص  عمُسو   ، ةفینع ةَّجر  ةمث  ناك  مث 



ىلعألا ىلإ  برھلا  ةنیفس  تقلطنا  مث   ، ندعملا ىلع 
هسفنب نيارك  رعش   . ةجاجزلا قنع  نم  ةنِیّلفلا  ةقالطنا 

وحن خوراصلاك  نوقلطني  مھ  امنیب  هدعقم  ىلإ  ًاطغضنم 
، ةفاَّفشلا ةَّوكلا  لالخ  نم  لفسألا  ىلإ  رظن   . حطسلا

يتلا تاعاقفلا  نم  ةعبوز  ىوس  ىري  نأ  عطتسي  مل  هنكل 
. ةیجراخلا برھلا  ةنیفس  ءاوضأ  اھرینت 

ًاتوص ناك   . ًابيرغ ًاتوص  عمس  ةظحللا  كلت  يفو 
نم ًایتآ  ناكو   ، اھعم هعامس  نكمي  امَّلق  ةجردل  ًاضیفخ 

ضرألا نأكو  هنم  ودبي  ناكو   . لفسألا ىلإ  قامعألا 
ةقيرطب برھلا  ةنیفس  تفجتراو   . ملألا نم  يكبت  اھسفن 

. عيرسلا اھئاقترا  ةیلمعب  اھل  لخد  ال 

تاخرصلا نم  ةِطلتخم  ىضوف  كانھ  ناك  مث 
ًادي يِوْھ  غنیب  تعفر  دقف   ، هنم ِبرقلاب  اَّمأ   . تاھُّوأتلاو

. هل تلاق  " ، يانذأ  " . اھھجو ىلإ 

نأ يلواح   " . نيارك اھل  لاق  " ، ءاوھلا طغض  يِرّیغ  "
". افلاسلاف ةكرح  يبِّرج  وأ   ، يبءاثتت نأ  وأ   ، ِكقير يعلتبت 

؟" اذام ةكرح  "

مث  ، ِكمف يلفقأو   ، ِكفنأ يتحتف  ىلع  يطغضا  "
نإف  . كيرخنم لالخ  نم  رورملا  ىلع  ءاوھلا  ماغرإ  يلواح 
يف طغضلا  ةاواسم  ةیلمع  يف  دعاست  ةقيرطلا  هذھ 

". كینذأ

كاذ ردصم  نع  ًاثحاب  ةديدج  ةرم  ةرمقلا  لالخ  نم  رظن 
، أدھ دق  تاعاَّقفلا  بارطضا  ناك   . بيرغلا ِّيودلا 
، ةأشنملل ةیقاولا  ةَّبقلا  ةرادتسا  حملي  نأ  عاطتساف 

مھتحت مادقألا  نم  تائم  ةدعبم  ىلع  حبصأ  دق  ناك  يذلا 
ةتھابلا موجنلا  راونأب  هبشأ  هئاوضأ  ةبكوك  تناكو   . نآلا



ءاوضألا كیتاھ  تباغ   ، بقاري وھ  امنیبو   . ةنكاد ءامس  يف 
. ًانكاد ءيش  لك  داعو   ، ةيؤرلا نع  تبجحناو   ، رصبلا نع 

ٌراجفنا ءاج  هھجو –  ةحاشإ  كشو  ىلع  وھ  امنیبو  مث –
. قامعألا لفسأ  نم  رونلا  نم 

ةأجف برھكت  دق  هلماكب  طیحملا  نأ  ول  امك  رمألا  ادب 
ٍةفطاخ ٍةحمل  ىلع  لوصحلا  نم  نيارك  نَّكمت   . رونلاب

، تاھاجتالا عیمج  يف  ّدتمملا   ، هتاذ طیحملا  عاق  رظنمل 
ال ٌددع   . يدامرلا رمقلا  حطس  نم  حیسف  ٌلھس  هنأكو 

تناك ةبيرغلا  رحبلا  قامعأ  كامسأ  عاونأ  نم  ىصحي 
هتربجأ ةجرد  ىلإ  قيربلا  َّدتشا  مث   . هتحت ًةقلعم  هُبارسأ 

. هھجوب ةحاشإلا  ىلع 

. لوقي تلیبردناف  عمس  ؟ " میحجلا قحب  اذھ  ام  "

بناوج رمغي  ٍّيئابرھك  ٍحابصمب  هبشأ  ّةوكلا  تتاب  دقل 
مغر نكلو   . قرشملا ِّيبھذلا  رونلاب  برھلا  ةنیفس 

. وبخي أدب  دق  ءوضلا  نأ  ظحال  دقف   ، قيدحتلل نيارك  ةلواحم 
، قامعألا ىوتسم  نم  ةمداقلا  تاوصألا  نم  ديزملا  ءاج 

باوبألا عرقك  ىرخأ  ٌتاوصأو  ٌةَّداح  ٌةيِّودم  ٌتاراجفنا   . نآلا
ىنحنا  . ةلئاھلا ةَّيرانلا  باعلألا  نم  ٍقشرك  يتأت  ثیثحلا 

نم نیتضمغم  فصن  نینیعب  ًارظان   ، ديدج نم  مامألا  ىلإ 
. هسافنأ كسمأ  مث   ، ةوكلا

. هردص نم  سَفنلا  جرخأ  " ، يھلإ اي  "

، طیحملا عاق  نم   ، ىلعألا ىلإ  سكعنملا  ءوضلا  تحت 
رجفنت اھب  اذإف   ، ةبقلا رصبي  نأ  ةرملا  هذھ  عاطتسا 

. ةزوملا رُّشقت  رَّشقتتو   ، ئجافم وحن  ىلع  اھفوج  حتفنيو 
اھنأ ودبت  ال  تاعامتلا  ىأر  دقف   ، ةبقلا لخاد  يف  اّمأ 

، ٍرفصأ ىلإ  ٍّينب  ىلإ  رمحأ  نم   ، ضرألا بكوك  ىلإ  يمتنت 



اھدعب تقزمت  يتلا  تاراجفنالا  نم  بیھر  ٌلَّالش  اھالت 
. نیفصن ىلإ  ًةَّقشنم  ةأشنملا 

ةلئاھ ٌةَّیمْدَص  ٌةجوم  كانھ : ناك  رخآ  ءيش  ةمث 
يف ًةعفدنم  يلغت  يھو   ، يح نئاك  اھنأك  روفتو  بضغت 

. ةفیخم ٍةعرسب  مھَوحن  اھقيرط 

، هیعارذ ىدحإب  يِوْھ  غنیب  ًاطیحم   ، هِروف نِم  سلج 
يشاحتل اوكسمت   " . ىرخألا دیلاب  جایِّسلاب  ًاكِّسمتمو 

. سانلا يف  خرص  تامدصلا "!

ةنیفسب َيقلُأ  مث   ، بیھرلا عُّقوتلا  نم  ٌةظحل  تَّرم 
ًاسأر َهِبلقت  نأ  تداك  ٍةجرد  ىلإ   ، هبناج ىلإ  ةأجف  برھلا 
ليوعلاو خارصلا  ىلاعت   . ةجوملا فنُع  ببسب   ، بقع ىلع 

ىوس ًائیش  ةءاضإلا  نم  َقبي  مل  ىتح   ، راونألا تأفطناو 
نم يتآلا  لئاضتملا  رفصألا  ءوضلا  نم  ةمداقلا  كلت 
امیف  ، يِوْھ غنیب  دسجب  ٍةوارضب  نيارك  ثَّبشت   . قامعألا

. ءارولا ىلإو  مامألا  ىلإ  ٍفنعب  نازتھي  امھادسج  ناك 
ةروصقملا ربع  جرحدتو   ، باكرلا دحأ  ُدسج  فذقنا 

ّهوأت يف  ضرألاب  ًامطترم  مث   ، نامألا جایسب  ًامدطصم 
توص ناك  مث   . ىرخأ ةثیغتسم  ٌتاوصأ  تلاعت   . ديدش

. هایملا ُسیسھ  ُهِعبت   ، ةداَّدس تالفنا 

كاذ ءارو  نم   ، تلیبردناف حاص  بقثلا "! كلذ  اوقلغأ  "
. بخصلاو بارطضالا 

يف ٌنوفدم  اھُھجو  امیف   . يِوْھ تلأس  ؟ " رمألا ام  "
. نيارك فتك 

ةعدارلا ةیباجيإلا  ریبادتلا  كلت  َّنكل   . يردأ تسل  "
لمعلا دیق  تعِضُو  دق  اھنأ  ودبي   ، اھنع نیلأست  ِتنك  يتلا 

". اھب سیلوروك  مدطصا  املاح 



هتلأس ؟ " ةأشنملا نع  اذام  ؟  اذامو "

". تفتخا "

. ءودھب جشنت  تأدب  " ... سانلا ءالؤھ  لك   .. "ال، ال

ءاضفلا يف  هلوح  نيارك  رظن   . جاجترالا أدھ   ، ٍءطببو
نورخآلا امیف   ، نوبحتنيو نوكبي  نوریثكلا  ناك   . متعملا
مھبرقب نیسلاجلا  ضعب  موقيو   ، نیبرطضمو نیبعترم 

نم طقف  ٌةدحاو  ٌةلاح  كانھ  نأ  ادب   . مھتئدھت ةلواحمب 
. برھلا ةنیفس  لخاد  ثداحلا  اذھ  نع  تجتن  دق  تاباصإلا 
. ةروصقملا ةیضرأ  ربع  جرحدت  يذلا  لجرلا  وھ  ناكو 

بھذو  ، يوْھ يعارذ  نم  هسفن  نيارك  رَّرح   ، ٍفطلبو
. لجرلا فاعسإل 

. تلیبردناف ىلع  ىدان  ؟ " لوصولل انمامأ  يقب  مك  "

ةدعاسم ىلإ  َّبھ  دق  تاطیحملا  ایفارغج  ِملاع  ناكو 
. ًايدانم هباجأ  " ، فورعم ریغ   " . ةرغثلا ِّدس  ىلع  ِّينقتلا 

دعصن نحنو   . ةزھجألا عیمج  تفقوتو   ، ةقاطلا تلَّطعت  "
. َّالإ سیل  انتَّيوفط  ببسب  نآلا 

هنكل ًاخئاد  لجرلا  ناك   . حيرجلا لجرلا  مامأ  نيارك  عكر 
. هناكم نم  ضوھنلل  عراصي  ناكو   ، يعولا دقفي  مل 

ًادامض هل  عضو  مث   . سولجلا ةیعضو  ىلإ  نيارك  هفعسأف 
. نميألا هقَفرِم  دنع  ًارخآ  ًادامضو   ، هتھبج دنع  حرج  قوف 

تراصو  . نآلا ًامامت  لفسألا  نم  ةمداقلا  ُراونألا  تباغ 
لالخ هقيرط  نيارك  سمَّلت   . راقلاك ًةمتعم  برھلا  ةنیفس 
لصو ىتح   ، ةبكرلا ىوتسم  ىلإ  وبري  ءاملا  نم  بوسنم 

. ْيوْھ ىلإ 

رخآ ٍصخشب  رعش   ، اھبناج ىلإ  هدعقم  ذختا  املاحو 
"، ةرغثلا لفقن  نأ  عطتسن  مل   " . مالظلا يف  هبرقب  كرحتي 



ىلإ لوصولا  وھ  هلمأن  ام  لك   " . تلیبردناف توص  ءاج 
". ةعرسب حطسلا 

لاق " ، ةلحرلا ءدب  ىلع  تَّرم  دق  قئاقد  ينامث  "
ينامث وھ  َّرم  يذلا  تقولا  نوكي  نأ  بجي   " . ُّينقتلا

". قئاقد

هیلإ ِلّیُخ  وأ  نيارك –  ظحال   ، ملكتي ينقتلا  ناك  امنیبو 
أدب دق   ، ةروصقملا يف  متاقلا  مالظلا  نأ  ظحال –  دق  هنأ 
طغضت ْيِوْھ  نأ  رعش   . ءوضلا نم  ًادج  ٍلیئض  ٍءيِشب  نَّولتي 
ةكرح تدب   . هسفن ءيشلا  تظحال  اھنأ  ودبي  ذإ  هدي  ىلع 

. تشالت مث   ، ءودھلا يف  ًةذخآ  ودبت  ىلعأ  ىلإ  دوعصلا 
ٍطامنأ يف  ألألتي  وھو   ، ةروصقملا ّضخي  بِ أدب  ٌقراب  ٌءوض 

. قماغلا قرزألا  ىلإ  رضخألا  نم  حوارتت 

اوناك دقل  ًائطخم : نوكي  نأ  نكمي  ال  ٌساسحإ  ءاج  مث 
. ءيطب فیطل  ٍموع  يف  نوليامتي 

تناكو  . برھلا ةنیفس  يف  ٌثعشأ  ٌجاھتبا  قلطنا 
عومدلا هذھ  نأ  نآلا  نقيأ  نيارك  نكل   ، يكبت لازت  يِوْھ ال 

. حرفلا عومد  يھ  امنإ 

جورخلا ةحتف  ىلإ  هایملا  طسو  يف  تلیبردناف  حبس 
كانھ ناك  كلذ  لعف  املاح  هنكل   . ةنیفسلا فقس  يف 
تاقفخ تعِمُس  امك   ، ىلعألا نم  عمسُت  ةتوبكم  ٌتاخرص 
ناكو  ، ةحتفلا ةضبق  تريدُأ   . ةنیفسلا حطس  ىلع  لاعنلا 

. تِعفُر امدنع  ةیندعم  ٌةعقرق  ةمث 

 – نیعوبسأ ذنم  ةرم  لوأل  نيارك –  ىأر   ، كلذ دنعو 
. ءامسلا ةقرزو   ، سمشلا ءوض  جھو 
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ةمث ناك  امك   ، تاروصقملاو فرغلا  يف  ىضوف  ةمث  ناك 
هنیع يف  ًارھاب  ًاءوض  مھدحأ  قلطأ   . ةَّیفخ ةلئسأ 
ًىقلم نطقلا  نم  راثد  ةمث  ناكو   ، ىرسیلا مث   ، ىنمیلا
دجوف  ، ملح يف  هنأ  ول  امك  ةرئادلا  تراد  مث   . هیفتك ىلع 
يف غنیك  مروتس  ةبتكم  يف  ًاددجم  هسفن  نيارك 
سلج دق  ناك  يتلا  اھسفن  رتویبموكلا  ةشاش  ةھجاوم 
مویلا كلذ  رھظ  دعب  ًاموي  رشع  ينثإ  ذنم  اھتھجاوم  يف 

. هیف لصو  يذلا 

 – مل ّهلعلو   . ٍملح دَّرجم  كلذ  ناك  امبرلف   ، هیتفش قعل 
ًاینھذ ًافرت  كلذ  لك  ناك  دقل   . ّهلك كلذ  نم  ءيش  ثدحي 

. سوباك ىلإ  ٍءطبب  روطتت  مث   ، ًادعاوو ًالیمج  أدب   . ًاعداخ
فوس ٍمھو  نم  ٌءازجأو  ٌفتن  ؛  داع دق  يعولا  وھ  اھ   ، نآلاو
نم َّدب  ال  قطنملاف  ؛  ةبذاك ٍةھجاو  نم  ٍعِطق  لثم  طقست 
ّنأ فشكیس  هلماكب  دھشملاو  ؛  هسفن دیكأت  دیعي  نأ 
ٍفانم  ، مالحألا ىلإ  بورھ  درجم  ىوس  نكي  مل  هلك  رمألا 

. عقاولل

نع ًةفشاك   ، بوساحلا ةشاش  يف  ةایحلا  تبد  مث 
ةلذب يدتريو   ، بعتلاو قاھرإلا  هیلع  ودبي  ٍلجر  هجو 
سلجيو  ، راطإ نود  نیتراظن  هفنأ  قوف  عضيو   ، ءادوس

نآلا هاري  ام  نأ   ، ملعلا قح   ، نيارك ملع  دقو   . بتكم فلخ 



. ًاملح سیل 

وھ يمسا  نإ   " . لجرلا لاق  " ، نيارك روتكد  اي  "
دق ناك  ناترابس  لاریمدألا  نأ  ُتمھف  دقو   ، نوسرفكام

". يتقاطب كاطعأ 

". حیحص "

ًائیش عدت  ال  ؟  نذإ اھلوأ  نم  ةَّصقلا  ةياور  أدبت  ال  َمل  "
". يل هركذت  نأ  نود 

ثادحأ نيارك  ىور   ، ةیجھنم ةقيرطبو   ، ٍءودھب
مظعم يغصي  نوسرفكام  ناكو   . نییضاملا نیعوبسألا 
لاؤسلا نكل   . هناكم نم  كرحتي  نأ  نودو   ، تقولا

امم ًاریثك  نأ  حوضوب  فشك  دق  ناك  هاقلأ  يذلا  يضَرعلا 
تبراق امدنعو   . لماكلاب هیلع  ًاديدج  نكي  مل  هعمسي 
لاعفأ  ، رشيآ ةيرظن  ريربت  اھتياھن –  ىلع  نيارك  ةياور 
هجولا نإف  ناترابس – عم  ریخألا  عامتجالا   ، سیلوروك
بویجلاف  . ًابعت رثكأ  راص  دق  هنأ  ادب  نوسرفكامل  بعتملا 

نأ امك   ، ًةماتع رثكأ  حبصت  اھنأ  ول  امك  تدب  هینیع  لوح 
. ًایخارت ادادزا  دق  هیفتك 

ٌتمص ٍةظحلل  ةفرغلا  ألمو   ، مالكلا نع  نيارك  كسمأ 
روتكد اي  َكل  ًاركش   " . نوسرفكام ضھن  ًاریخأ   . قیمع
عطقل ًادادعتسا   ، ِهبرقب ٍمُّكحت  ةبلع  ىلإ  هدي  َّدم  " . نيارك

. ةقلغملا ةرئادلا  ةطساوب  لاصتالا 

. نيارك لاق   ، كلضف نم  ةدحاو  ةظحل  "

. ًادَّدجم نوسرفكام  هیلإ  رظن 

ينعأ ؟  نیبِّرخملا نع  ًائیش  ينربخت  نأ  عیطتست  الأ  "
لثم لعفي  يكل  ِصخش  َّيأ  وعدي  يذلا  يعادلا  وھ  ام 

؟" لعِفلا اذھ 



نأ ىشخأ   " . ةقَھرم ةماستبا  نوسرفكام  هاطعأ 
هذھ لثم  لعِفل  ام  ًاصخش  عفدت  نأ  نكمي  ةریثك  ًابابسأ 

كلؤاست ىلع  كبیجأ  يكل  نكل   . نيارك روتكد  اي   ، لاعفألا
طوطخ عَّبتتن  انك   ، ىرت تنأف   . لیلقلا كربخأس  ينإف 
ذنمو  . لعفي يكل  ططخي  سيرام  ناك  املثم   ، مھلاصتا

". غنیك مروتس  يف  ٍصخش  لاقتعاب  انمق   ، ًابيرقت ةعاس 

؟" طفنلا رفح  جرب  يف   " ؟ نيارك لاق  ؟ " انھ "

نحنو  . بوشیب ةروتكدلا  عم  لاصتالا  ُةقلح  هنإ   ، معن "
عم لماعتن  اننأ  ملعن  اننكل   ، نآلا ىتح  ءيش  َّلك  ملعن  ال 

حلاصم نوضراعي  نيذلا  نییجولويديإلا  نم  ةعامج 
ِّلشل مھسفنأ  نوسِّركيو   ، ٍةوارضب ةدحتملا  تايالولا 
ءاضعألا مظعم  نإ   . انسفنأ نع  عافدلا  ىلع  انتاردق 

ىلإ  ، تاعماجلاو تایلكلا  نم  مھدینجت  يرجي  مھيدل 
سِجریب ياغو  ِيّبیلیف  میك  عم  لصح  ام  هبشت  ةجرد 

وديدش ٌبابش  مھنإ   . جديربماك سیساوج  نم  امھاوسو 
مھیلع ریثأتلا  نكمي  كلذبو   . ایلعلا لثملاب  نوئلتممو  رُّثأتلا 
ةدیج ةعامجلا  هذھو   . رسیب مھسارتفاو  ةلوھسب 

مأ  ، ةیبنجأ ٍتاموكح  نم  ليومتلا  اذھ  يتأي  لھ   . ليومتلا
اننكل  . نآلا ىتح  نيدكأتم  انسل  ؟  دارفأ نیلِّومتم  نم 
هذھ نإف   ، لاح ِّيأ  يفو   . بيرق تقو  يف  كلذ  فشتكنس 
كالتما نم  انِعنم  ىلع  اھسفن  تدھاع  دق  تناك  ةعامجلا 

". عقوملا يف  ةرومطم  ایجولونكت  نم  كانھ  هدجن  دق  ام 

ثدحیس اذام   ، اذكھو  " . ریصق ٌتمص  كانھ  ناك 
. نيارك هلأس  ؟ " نآلا

غنیب ةدیسلا  عم   ، مايأ ةعضبل  انعم  ىقبت  فوس  "
لامعأ يھتنت  املاحو   . نيرخآلا صاخشألا  ضعبو 
باھذلا مكنكمي   ، تامولعملا صالختساو  ةجلاعملا 



". نوؤاشت امثیح 

؟ عورشملل ثدحیس  اذام  وھ  هتدصق  ام   ، الك "
؟" قامعألا ةفصاعل 

نإ  . عورشم ُّيأ  كانھ  دعي  مل   ، نيارك روتكد  اي  "
اذھ دنعو  " . ىوطنا دق  عورشم  وھ  قامعألا  ةفصاع 
ىھنأو  ، هینیع كَعَدو   ، هیتراظن نوسرفكام  لازأ   ، ردقلا

". لاصتالا

* * *

يندعملا رمملا  يف  ىشمو  ةبتكملا  نيارك  رداغ 
ٌةعامج هیف  سلجت  ٍبتكمب  َّرم   . اھدعب عقي  يذلا  بیترلا 

. ٍةضیفخ ٍتاوصأب  نوملكتي  مھو  ًاعم  سانلا  نم  ٌةریغص 
لفقت يھو  ٍبتكم  ىلإ  ةأرما  تسلج   ، رخآ بتكم  يفو 

. ةالص يف  اَّمإو  ٍلُّمأت  يف  اَّمإ  اھسأر  ضفختو  ًاعم  اھیفك 
ينقت َّرم   . ةمدصلا نم  ةلاح  يف  ودبي  دحاو  لك  ناك 
ةفداھ ریغو  ةئیطب  لجرلا  ةیشم  تناكو   ، هنم برقلاب 

. ًابيرقت

ةباوب حتف   ، رمملا ةياھن  ىلإ  نيارك  لصو  امدنع 
ناك  ، رمملل يندعملا  زجاحلا  ءارو   ، جراخلا يفو   . جورخلا
ءاوھ ىلإ  جرخ   . ةياھناللا ىلإ  دتمي  نكادلا  قرزألا  رحبلا 
ناك  . حطسلا ىلعأ  ىلإ  تاجرد  ةدع  دعصو   ، قلطلا رحبلا 

نیعمتجم قامعألا  ةفصاع  نم  نیجانلا  نم  ددع  كانھ 
لياش َْمأ  ةفاَّوط  راظتنا  يف  تاماَّوحلا  طبھم  نم  برقلاب 
يف فقي  ناكو   . ادنلسيإ نم  ةیناثلا  اھتلحرب  موقت  يكل 
ٌلالغأ تعِضُو   ، ةرشبلا بحاش  ٌلجر  مھنع  ٍلصفنم  ٍناكم 

ناك  . ةيدومع ٍةماعد  ىلإ  ٌقوثوم  وھو   ، هیلجرو هيدي  يف 



. ةشارفلا لكش  امھل  نیتراظن  هینیع  ىلع  عضي  لجرلا 
. زنيراملا نم  ناسراح  هبناج  ىلإ  فقي  امیف 

فقت تناك   ، نيرخآلا نع  ًادیعب   ، ةَّصنملا ةفاح  دنعو 
يھو  ، دیعبلا ىدملا  يف  اھراظنأ  حِّرست   ، غنیب ْيِوْھ 
جاومألا ءارو  سطغت  نأ  كشوت  يتلا  سمشلا  بقرت 

ًاعمو  ، اھیلإ مامضنالل  اھوحن  نيارك  ىشم   . ةبرطضملا
لفسألا يفو   . تمصلا ةاجانم  يف  نمزلا  نم  ةدم  افقو 
ةدمعألا لوح  ُّفتلت  يتلا  تيزلا  ةعقب  يف   ، دیعبلا
ةيرحبلا تاوقلل  ناعبات  نابكرم  ةمث  ناك   ، ةمعادلا

، ضاقنألا نم  عساو  ٍلقح  يف  ًاباھذو  ةئیج  نافوطي 
. ام ءيش  ةداعتسال  ةرم  دعب  ةرم  نیفقوتم 

. ًاریخأ يِوْھ  هتلأس  ؟ " رمألا يضُق  لھ  "

". رضاحلا تقولا  يف  "

؟" دعب اذامو  "

مث  . مايأ ةعضبل  ةموكحلا  ىلع  نیفیض  ىقبنس  "
انتایح ةعباتم  لواحنو   ، انلیبس نولخیس  مھنأ  دقتعأ 

". ةصاخلا

. اھنذأ ءارو  ىلإ  ٍةدراش  ٍرعش  ةلصخ  ْيِوْھ  تداعأ 

. ىرج ام  لك  نم  قطنملا  يلجتسأ  نأ  لواحأ  تنك  "
لتقب بوشیب  ةروتكدلا  تماق  اذامل  مھفأ  يننأ  دقتعأو 
طوطخ ناعَّبتتي  سيرامو  هنأ  تفرع  امدنع  يھف   . رشيآ
ىوس اھل  لاجم  ال  نأ  تَرعش   ، نیبِّرخملا تالاصتا 
نأب اھسفنل  حمست  نأ  عطتست  مل  اھنأل  هنم  صلختلا 

". يزارتحا لكشب  اھفاقيإ  يرجي 

ينربخأ دق  رشيآ  ناك  دقل   . ًاضيأ يل  ُرمألا  ودبي  اذكھ  "
اونوكي يكل  ماسقألا  ءاسؤر  عیمج  هیبنتب  ماق  دق  هنأ 



هسفنب همایق  ةباثمب  اذھ  ناكو   . يھ مھیف  نمب   ، نیظقي
". هتومب نذإلا  ءاطعإب 

لازن اذامل ال   . همھفأ نأ  عیطتسأ  ًادحاو ال  ًائیش  نكل  "
؟" ًاعیمج انھ  نحن 

؟" نيدصقت اذام   " . اھوحن نيارك  رادتسا 

. ریبك راجفنا  ةطساوب  ًارامد  تراص  دق  ةأشنملا  نإ  "
ىلإ لصو  دق  نوكي  نأ  نم  َّدب  سیلوروك ال  نأ  ينعي  اذھو 

ام يف  نیِّقحم  انك  اذإف   . يجولویجلا روذشلا  ةقطنم 
انل ىقبي  نذإ  اذاملف  كانھ : نوفدم  وھ  اَّمع   ، هیلإ انبھذ 
دجأ اذامل   " . ءامسلا ىلإ  تراشأ  مث  ؟ " اھیلع فقن  ٌضرأ 
يف سونیف  بكوك  ىرأ  نأ  عیطتسأ  تلز  ام  يننأ 

؟" قفألا

يذلا دیحولا  ریسفتلاو   . هتاذ لاؤسلا  يف  رَّكفأ  تنك  "
ریبادتلاب قلعتي  رمألا  اذھ  نأ  وھ   ، هب جورخلا  تعطتسا 

". اھنع انملكت  دق  انك  يتلا  ةعدارلا  ةیباجيإلا 

نم ًاعون  ناك  ةأشنملا  رَّمد  يذلا  راجفنالا  نإ   ، نذإ "
". ةیئاقو ةیلآ 

طقف هب  دصق  ٌراجفنا  هنإ   . طبضلاب  " . ًاباجيإ نيارك  أموأ 
راجفنا هنإو   . ٍثبع ٍّيأ  نع  ًادیعب  عدوتسملا  اذھ  ُظفِح 
ةنراقملاب ٍسوبد  ةزخو  نم  رثكأ  سیل  هنكل   ، ًاعبط بیھر 

". رياغم ٍلكشب  رومألا  تراس  ول  ثدحي  فوس  ناك  ام  عم 

يف قيدحتلا  يف  ْيِوْھ  ترمتسا   . ًالیلق تمصلاب  اذال 
يننأ ملعتأ   " . ًاریخأ تلاق  " ، ٌلیمج ٌبورغ  هنإ   " . قفألا

" ... ًاديدج ًابورغ  ىرأ  نل  يننأ  تقولا  ضعبل  تدقتعا 
. اھسأر تزھ  مث  تدھنت 

؟" نیلوقت اذام  "



نل اننأل  ةبیخلا  ضعبب  يروعش  ةبلاغم  عیطتسأ  "ال 
ىتح ينعأ   . ةديدج ةرم  ایجولونكتلا  كلت  ةيور  نم  نكمتن 
دقف هعم –  ٍّسامت  ىلع  انك  يذلا  اھنم  ریغصلا  ءزجلا  اذھ 

". دبألا ىلإ  هانرسخ  دقف   ، نآلا اَّمأ   . ًاعئار ناك 

هاجتا يف  رادتسا  لب   ، ةَّيروف ًةباجإ  نيارك  اھبجُي  مل 
امم ًادكأتم  تسل   " . هفطعم بیج  يف  هدي  لخدأو  جایسلا 
يف ناك   . هبیج نم  هدي  جرخأ   ، ديدش ءطببو  " . نیلوقت
سمش ةعشأ  تحت  عملي  يكیتسالب  ٍرابتخا  بوبنأ  هتضبق 

. ءارمح ةیطاطم  ةدادس  بوبنألل  ناكو   . ةیلاقتربلا بورغلا 
، بوبنألا لخاد  يف  ٍلساكتب  وفطي  يذلا  ءيشلا  ناكو 

. ةنتفلا نم  ولخي  ٍبيرغ ال  ٍدعوب  جھوتي 



ةمتاخ



نخاسلا ءاملا  رایت  يف  ةقالحلا  ىسوم  نيارك  لَسغ 
مزح مث   ، ماَّمحلا ةآرم  يف  ًادیج  هھجو  صَّحفتو 
ىدترا  . همون ةفرغ  ىلإ  داعو   ، همامحتسا تارضحتسم 

قنع ةطبرو   ، ًاضیبأ ًاصیمق  هیلع  ًاعضاو   ، ةعرسب هبایث 
: رفصألا ىلإ  براضلا  يكاكلا  نطقلا  نم  ًالاطنبو   ، ٍةَّینب
يف ٌّيركسع  هیلإ  لصي  نأ  نكمي  ام  برقأ  ٌّيندم  ٌرھظم 

اھطقتلا يتلا  ةریبكلا  فيرعتلا  ةقاطب  ّتبث  مث   . ةيرحبلا
ةفرغلا ىلع  ىقلأ   . هصیمق بیج  ىلع   ، ةبيرق ةنازخ  نم 

همامحتسا تاودأ  عضو  مث   ، ًةریخأ ًةعيرس  ًةصحاف  ًةرظن 
، ةبیقحلا هذھ  تناك  دقو   . ريرسلا نع  اھعفرو  ةبیقحلا  يف 
يف نيومتلا  نیمأ  نم  هل  تیطعُأ  دق   ، رخآ ءيش  ِّيأ  لثم 
لعلو  . هدیب اھكسمأ  نیح  ةَّفخلا  غلاب  اھُنزو  ناكو   ، ةيرحبلا
داكت ال  اھنأل   ، هسفن يف  رَّكف   ، ةشھد َّيأ  ریثي  ال  ام  اذھ 
ةفصاع نم  ًائیش  هعم  جرخي  مل  وھف   . ًائیش يوتحت 

نأ ثبل  ام  رفاخلا  اذھ  ىتحو   . رفاخلا اذھ  ىوس  قامعألا 
ىلإ هسفن –  عم  ةلیلق  ةعجارم  دعب  ًاقحال –  همیلستب  ماق 

. نوسرفكام

، قئاقد ذنم  هب  لصتا  دق   ، اذھ نوسرفكام  ناكو 
. ةرادإلا ىلإ  هجوتلا  لبق  هبتكمب  رورملا  هنم  بلطي 

هلوح ةریخأ  ةرظن  ىقلأ  مث   ، ىرخأ ةظحل  نيارك  دَّدرت 
، عجھملا رمم  ىلإ  يشميو  ةفرغلا  نم  جرخي  نأ  لبق 
/ زومت رھش  سمشب  ِّعشملا  قلطلا  ءاضفلا  ىلإ  هنمو 

. ویلوي

جروج ةدعاق  يف  انھ  هتماقإ  ىلع  ىضم  دق  ناك 
ًالیم نيرشع  ةفاسم  ىلع  عقت  يتلا  ةيرحبلا  دروفناتس 

، كلذ عمو   . طقف مايأ  ةثالث  ةدم   ، نطنشاو يبونج  ىلإ 
ةديدشلا  ، ةریغصلا ةأشنملا  هذھ  قسن  فلأي  تاب  هنإف 
سمشلا جھو  ةأطو  تحت  هینیع  شمر   . ةینمألا ةسارحلا 



، تانكملا ةشروو  تارایسلا  بآرم  ربع  ىشمو   ، عماللا
فورعملا  ، ربنعلا َلكش  هُلكش  هبشي  يذلا  ىنبملا  ىلإ 

لجر ىلإ  ةیفيرعتلا  هتقاطب  زرب  مقر 17 . ىنبملا  مساب 
ءارجإلا اذھ  نكل   ، جراخلا يف  فقاولا  حَّلسملا  ةيرحبلا 

قبس دق  ناك  دقف   . طقف ّيلكش  ينیتور  ءارجإ  دَّرجم  ناك 
ةیضاملا ةلیلقلا  مايألا  يف  تارم  ةدع  رھظو  جرخ  نأ  هل 

نم هیلإ  فرعتي  ىنبملا  يف  نم  ِّلك  ِلعجل  يفكي  امب 
. هیلإ رظنلا  درجم 

ملو  . ةءاضإلا ِدّیج  مقر 17  ىنبملا  ناك   ، لخادلا يف 
هفوجل ناك  دقف  كلذل   ، ةیلخاد ةلصاف  ناردج  هیف  نكي 
اھعمسن يتلا  كلتب  نوكت  ام  هبشأ  ٍتاوصأ  ُعْجر  حیسفلا 
ةحاسم يف   ، ربنعلا طسو  يفو   . ةلسلا ةرك  بعلم  يف 

ُّدتمم ٌماكر  ةمث  ناك   ، ةسارحلا ةفَّثكمو  ٍةلوزعم 
، قامعألا ةفصاع  اياقب  هَّوشملا : ندعملا  نم   ، ةحاسملا

يفكي امب  ةملاس  تیقب  يتلا  ءازجألا  كلت   ، ِّلقألا ىلع  وأ 
يف ًاقراغ  ىقب  دق  ناك  هُّمضت  ام  مظعم  نإ  ذإ   . اھطاقتلال

. هنم بارتقالا  نكمي  ثیحب ال  عاعشإلا  ديدشلا  رحبلا  رعق 
ٍتاینحنم راشنم  تافَّلخمب  هبشأ  ماكرلا  اذھ  ادب  دقل 

. بعرم ٍملح  يف   ، ٍقالمع
هنم يضتقي  رمألا  ناك  امدنع  ةيادبلا –  يفف 
بلغي ناك  فیصوتلاو –  قيرفتلا  لامعأ  يف  ةمھاسملا 

هذھ ُرظنم  ریثي  داع  امف   ، نآلا اَّمأ   . رعذلاب روعش  هیلع 
. نزحلا ىوس  هسفن  يف  ءایشألا 

ةمث ناك  مقر 17،  ىنبملل  ىوصقلا  ةياھنلا  دنعو 
ًاعم اھعامتجا  ىلع  تناك  يتلا  تاروصقملا  نم  ةلسلس 
ىشم  . ةقالمعلا ةحاسملا  ىلإ  ةبسن  مجحلا  ةلیئض  ودبت 

 – دحاو مقر  ةروصقملا  وحن  ةیتنمسإلا  ضرألا  ربع  نيارك 
ىلع نيارك  رقن  دقف  اھل –  باب  ةّمث  نكي  مل  هنأ  مغرو 



. تاَّیلكشلل ةاعارم  اھرادج 

ىلإ نيارك  فلدف   . ٌفولأم ٌتوص  هادان  " ، لضفت "
. لخادلا

ِةلواطو ٍبتكم  ىلع  رصتقي  ةروصقملا  ثاثأ  ناك 
غنیب ْيِوْھ  نأ  نيارك  ظحال  دقو   . ٍسارك ةعضبو  تاعامتجا 
تَّدرف اھل  مستبا   . تاعامتجالا ةلواط  ىلإ  سلجت  تناك 
ىلعو  . هل ادب  امبسح   ، لجخلا نم  ٍءيشب  هتماستبا  هل 

. لضفأ ٍلاح  يف  هنأ  رعشي  أدب   ، روفلا

دق نانثإلا  ناك   ، ةأشنملا هذھ  ىلإ  امھلوصو  ذنمف 
ىلع نابیجي  امھوحص : تاعاس  مظعم  ًاعم  ایضمأ 

، ثادحألا بیترت  نادیعيو   ، يھتنت ال  يتلا  ةلئسألا 
ةعومجم ىلإ  كلذو  اذاملو –  ثدح –  يذلا  ام  ناحرشيو 

، نیيركسعلا ةداقلاو   ، نییموكحلا ءاملعلا  نم  يھتنت  ال 
ٍتالذب نودتري  نيذلا  نیضماغلا  لاجرلا  نم  مھاوسو 
قیثوت يف  طقف  تقولا  اذھ  امھعفن  دقو   . نوللا ةقماغ 
نَّوكتت تأدب  دق  تناك  يتلا  ةقالعلا  كلت   ، امھنیب ةقالعلا 
ملعي نيارك ال  ناك  امنیبو   . ةأشنملا يف  لوألا  امھئاقل  ذنم 
ناك يذلا  رشابملا  لبقتسملا  وھ  ام  ديدحتلا  هجو  ىلع 

، رعشي ناك  هنأ  َّالإ  ًایثحب –  ًابصنم  نوكي  امبرل  هرظتني – 
، هیف ّدؤت  هيِ رود  اھل  نوكي  نأ  نم  َّدب  غنیب ال  يِوْھ  نأ   ، ةقثب

. ىرخأب وأ  ٍةقيرطب  نإ 

ةشاش يف  قِّدحي  هبتكم  فلخ  نوسرفكام  سلج 
اھقوف مكارتت  هبتكم  رھظ  اياوز  نم  ٌةيواز  تناك   . هبوساح
ةینایبلا موسرلا  نمو   ، ةيرسلا قئاثولا  نم  ٌتاسدك 

يفو  . ةمخضلا رتویبموكلا  تاعوبطم  نمو   ، ىرخألا
كیتسالبلا نم  ٌفوجأ  ٌبَّعكم  ةمث  ناك   ، بتكملا طسو 

دئاعلا رفاخلا ‘  ’ وفطي ناك   ، هلخاد يفو   . فاَّفشلا ضیبألا 



. نيارك ىلإ 

نم هل  دب  ال   ، اذھ نوسرفكام  نأ  ضرتفي  نيارك  ناك 
نأ نم  دب  ال  هنأو   ، هب ًاصاخ  ًالَّوأ  ًامسا  لمحي  نوكي  نأ 
ول نكل   . ًاضيأ ةلئاع  امبرو   ، ام ةیحاض  يف  لزنم  هل  نوكي 

ةدعاقلا يف  هتایح  ىدعتت  ةایح  نوسرفكامل  ناك 
ةلاح يف  ةعوضوم  نوكتس  اھنأ  نم  دب  الف   ، ةيرحبلا

مقر 17: ىنبملا  يف  نيارك  دجاوت  امَّلك  ذإ   . ةمئاد دیمجت 
امإ  ، كانھ ًاضيأ  وھ  ٌدوجوم  نوسرفكام  ّنأ  هل  ّنیبت 
يف طارخنالل  وأ   ، ريرقت ةباتكل  وأ   ، عامتجا روضحل 
عمو  . نیيرحبلا نیيركسعلا  ءاملعلا  عم  ٍةسماھ  ٍتارواشم 
يف اھب  أدتبا  يتلا  ةیمسرلا  لجرلا  ةعزن  نإف   ، مايألا رورم 
ًاداعتبا رثكأ  لجرلا  ادبو  تمن  دق  نيارك  عم  هتقالع 
ةبقارم نع  عطقني  تاب ال   ، ةریخألا ةدملا  يفو   . ًاباحسناو

دق تناك  يذلا  ِّثبلا  نم  ةصلختسملا  ويدیفلا  مالفأ 
ولت ةرملا   ، ةریخألا اھتلحر  يف  ةثالث  مقر  ةروَّلبلا  هتلسرأ 

لغشني يذلا  لجرلا  ةقيرط  هبشت  ةقيرطب   ، ىرخألا
ظحال دقل   . نوؤشلا نم  اھاوس  نع  ٍملؤم  ٍسرض  عاجوأب 
يف ىتح  اھُضرع  يرجي  امنإ  ةلحرلا  كلت  ثادحأ  نأ  نيارك 
يھ ةأشنملا  نوكت  لھ  لءاست  دقو   . ةظحللا كلت 
ةضرع نوكیس  هارت  لھو   ، لجرلل ةرشابملا  ةیلوؤسملا 

نع  ، رخآب وأ  ٍلكشب   ، فاطملا ةياھن  يف  ةلءاسملل 
؟ يواسأملا اھریصم 

. هلأس ؟ " سولجلاب يل  حمتسأ  "

ریغ  ، ةشاشلا ىلإ  ًارَّمسم  نوسرفكام  ىقب   ، ٍةظحلل
ًالِّقنم فقوت  " . لَّضفت  " . اھنع عجارت  مث   ، ضرعلا ةیفاصلا 
ِمزح نم  امتیھتنا  لھ   " . يِوْھ غنیب  ىلإ  نيارك  نم  هرظن 

؟" امكتعتمأ



". ًاليوط ًاتقو  ِيّنم  بَّلطتي  مل  كلذ  نإ   " . نيارك تأموأ 

يھتنت املاحو   . ةيرادإلا امكتاءارجإ  ىھنُت  فوس  "
ىلإ ةرایس  امكلقنتس   ، امكجورخب ةقلعتملا  تالباقملا 
دقتعا انھو   . هبتكم ِجرُد  ىلغ  هدي  لجرلا  َّدم  مث  " . راطملا
نَّیعتي يتلا  قاروألا  نم  ديزملا  هیطعیس  هنأ  نيارك 

ًالدب نكل   . اھجارختساب لجرلا  موقیسو   . اھعیقوت امھیلع 
ٍدوسأ ٍدلج  نم  نیتریغص  نیتبیقح  لجرلا  ّلتسا   ، كلذ نم 
كلانھ  " . بتكملا ربع  ةیمسر  ةقيرطب  امھل  امھملسو 

". طقف ٌّيفاضإ  ٌدحاو  ءيش 

نأ فیكو   . اھتبیقح حتفت  يھو  يِوْھ  نيارك  بقار 
. اھسافنأ كسمت  يھو   ، امھترظن تعَّسوت  دق  اھانیع 

اھلخاد يف  دجوف   . هیلإ دوعت  يتلا  ةبیقحلا  ىلإ  لَّوحت 
اھلمحت يتلا  عیقاوتلا  رصتقت  مل  ٍّيمسر  ٍهيونت  ةداھش 
ةيرحبلا تاوقلا  ٍتالاریمدأ  ىقرأ  نم  ةتس  عیقاوت  ىلع 
تايالولا سیئر  عیقوت  ًاضيأ  لمحت  تناك  اھنأ  لب   ، بسحف

. هسفن ةدحتملا 

. لاق " ، ءيش َّلك  ُهَقفأ  يننأ  ًاِدّكأتم  ُتسل  "

تنأف ؟  نيارك روتكد  اي  همھفت  نأ  كیلع  يذلا  امو  "
ةعیبطلا ةَّیھام  ريرقت  يف  امتحجن  دق  غنیب  ةروتكدلاو 

دقو  . قامعألا يف  عباقلا  بيرغلا  ءيشلا  اذھل  ةیقیقحلا 
. مھسوؤر نورخآلا  دقف  امدنع  ماتلا  امكیعوب  امتظفتحا 

ينثإو ةئم  نع  ُّلقي  ال  ام  ةایح  ذاقنإ  يف  امتدعاس  دقو 
ىقبتس ةموكحلا  نإف   ، ِهّلك كلذ  لجأ  نمو   . ًاصخش رشع 

". ماودلا ىلع  امكل  ةنيدم 

تدرأ طقف  اذھ  لجأ  نِمأ   " . هتبیقح ءاطغ  نيارك  قلغأ 
؟" انتلباقم



: امكل لوقأ  يكلو   ، معن  " . باجيإلاب نوسرفكام  أموأ 
مھنإ  " . هرودب ٌّلك  امھحفاصو  فقو  " . ًاضيأ ةمالسلا  عم 
هتبقارم عباتو  سلج  مث  " . ةرادإلا يف  امكراظتنا  يف 

. بوساحلا ةشاشل 

مث  . ةروصقملا جرخم  وحن  تھجتاو  يِوْھ  تضھن 
هُترظن امیف   ، ءطبب ضھن   . نيارك راظتنا  يف  ترادتسا 

ىري نأ  عاطتسا  دقل   . هتشاشو نوسرفكام  نیب  كرحتت 
؛ همامأ ةيؤرلا  ةسدع  قوف  ّبكنم  وھو  سیلوروك  ةروص 

ناكو  . ةیتوبورلا عارذلا  ىلع  لغتشي  تيالف  امنیب 
، كلذ لك  عمو   . ًاضیفخ توصلا  مجح  لعج  دق  نوسرفكام 

هبشي يذلا   ، لجرلا توص  ِزّیمي  نأ  نيارك  عاطتسا  دقف 
ةحلسأ  ، ةحلسألل ةربقم  اھنإ  " لوقي : وھو   ، رئاطلا توص 

" ... ةیجراخلا بكاوكلا  ناكس  نیب  حُّلست  قابس  نع  ةجتان 

. ءودھب نيارك  لاق  " ، اھلیبس يف  اھعد  "

؟" كوفع  " . هیلإ ةِقلقلا  نوسرفكام  ةرظن  تعفترا 

". رمألا ّيضُق  دقف   ، اھلیبس يف  اھعد   ، ُتلق دقل  "

. بجي ملو   ، ةشاشلا ىلإ  هترظنب  نوسرفكام  داع 

الو  . اھلیبس يف  نآلا  تربع  دق  اھنكل   ، ةاسأم اھنإ  "
. عقوملا ىلإ  لوصولاب  نيرخآلا  مایق  نم  قلقلا  ىلإ  ٍعاد 
يف بیقنتلاب  مایقلا  عیطتست  ةیبنجأ  ةموكح  نم  امف 

". تاعاعشإلاب ءيلم  وھف  ؛  ِّينَیبلا حطسلا 

لجرلا ادبو   . باوج ِّيأب  دعب  هُفي  مل  نوسرفكام  ناكو 
. يلخاد ٍعارص  نم  يناعي  هنأكو 

"، ََكلاب لغشي  يذلا  ءيشلا  وھ  ام  زرحأ  نأ  عیطتسأ  "
هذھ لثم  دوجوب  كریكفت  دَّرجم  هنإ   " . ٍفطلب نيارك  لاق 
رصح ال  ٍّمك  ثادحإ  ىلع  ٌرداق  نوزخم   ، ةحلسألل ةربقملا 



نإو  . انبكوك نطاب  يف  رومطم  هُّلكو   ، ریمدتلا ةَّوق  نم  هل 
يسفن ِرّكذأ  نأ  ثبلأ  ال  يننكل   . ًاضيأ ينقلقي  رمألا  اذھ 
ةحلسألا هذھ  رمطب  ماق  يذلا  كاذ  ناك  نَم  ًانئاك  نأل 

وھ امك   ، اھتيامحب مایقلا  ىلع  ًاضيأ  ٌرداق  وھف   ، تالآلاو
. اھب بعالتلا  عیطتسي  نل  ًادحأ  نأ  نِم  دُّكأتلا  ىلع  رداق 

ةقيرطلاب ةقیقحلا  كلت  َقدص  سیلوروك  فشتكا  دقو 
نآلا َتنأ  ُموقت  يذلا  اذھ  ويدیفلا  طيرشو   . ةبعصلا

". كلذ ىلع  ٍدھاش  ریخ  وھ  هتدَھاشمب 

دق هنأ  هیلع  ادب  دقو   ، ديدج نم  نوسرفكام  قَّدح 
. نيارك وحن  ةديدج  ةرظن  رظن   . ٍّصاخ ٍرارق  ىلإ  لَّصوت 

". ينقلقي ام  وھ  اذھ  سیل  "

؟" ًاذإ وھ  ام  "

هلاق ام  َتعمس  دقل   " . ةشاشلا وحن  نوسرفكام  راشأ 
ِمایقلا ِةیناكمإ  جراخ  تاب  ٌناكم   . حالسلل ٌةربقم  اھنإ   . تيالف

". ةديدج ةَّرم  هنم  ِبارتقالاب 

". معن "

ماقو  ، هبوساح حیتافم  ةحول  وحن  هدي  نوسرفكام  َّدم 
. ةعرسب ءارولا  ىلإ  طيرشلا  رتویبموكلا  داعأ   . ٍرمأ ةعابطب 

نيارك ىغصأ  انھ   . هتلاح ىلإ  َضْرعلا  داع   ، ٍديدج ٍرمأبو 
نادوسأ نابقث   :".... طيرشلا اھلَّجس  يتلا  ةثداحملا  ىلإ 

... برقلا ديدش  ٍرادم  يف  ًاضعب  امھضعب  لوح  نارودي 
نم يناثلاو   ، ةداملا نم  امھدحأ  ... ٍةلئاھ ٍةعرسبو 
يف امھظفحت  يتلا  ةوقلا  تليزأ  ام  اذإف   ... ةَّدامَّاللا

امھمادطصا نع  جتنیس  يذلا  راجفنالا  نإف   ، امھرادم
" ... هلماكب ِّيسمشلا  ماظنلا  ریمدتب  ٌلیفك 

نم ًایقرو  ًاليدنم  لوانت   . َضرعلا نوسرفكام  فقوأ 



ًاضيأ انيدل   " . هینیع حسم  مث   ، هبتكم رھظ  ىلع  ٍقودنص 
يف لاق  " ، ةميدقلا ةيوونلا  انَتحلسأ  اھیف  رمطن  ٍضارأ 

. ضیفخ ٍتوص 
يف ثحبي  رشيآ  ناك  دقل   . وّلیتوكوأ لبج  ِعقوم  ُلثِم  "

 –" انعطتسا كلذ  ةطساوبو   ، عقوملا اذھ 

هعطاق " ، نيارك روتكد  اي  ىرت  لھ   ، نكلو "
نم مونلا  قرست  يتلا  ةلأسملا  يھ  هذھ   " ، نوسرفكام
مایقلا لبق  ةميدقلا  انتحلسأ  كیكفتب  موقن  نحنف   . َّينیع

". اھرمطب

وھو ةظحلل  نوسرفكام  وحن  ٍتمص  يف  نيارك  قَّدح 
. مالكلا اذھ  يف  ِرّكفي 

مدع ترثآ  مث   . اھمالك ْيِوْھ  تأدب  ّنأ "–  دقتعت  الأ  "
. ةعباتملا

لأس ؟ " وھوملا ةقبط  تحت  انھ  رومطملا  وھ  ام  "
ةحلاص ةزھجأ  ؟  ةزھجألا نم  فالآ  عبطلاب   " . نوسرفكام
ٌءادوس ٌبوقثو   ، لایخلا اھیلإ  ىقري  ال  ةحلسأ   . لمعلل
اذإف  ، ةعيرس تارادم  يف  رخآلا  ىلإ  اھدحاو   ، ةطبترم

، ةطاسب ِّلكب   ، كیلع امف   ، حالسلا اذھ  ِلثِم  َكیكفت  َتدرأ 
ال امھنأ  ثیحب   ، ٍجوز ِّلك  نیب  نارتقإلا  َّكفت  نأ  ىوس 
؟" كلذك سیلأ   . اسمالتي نأ  ًادبأ  كلذ  دعب  ناعیطتسي 

دَّرجم ىوس  سیل  انيدل  ام  ناك  اذإف   " . هبتكم ربع  ىنحنا 
؟" نذإ كلذ  ِرجي  مل  َملف   ، ٍةربقم

. ًافاج راص  دق  همف  َّنأ  ةأجف  نيارك  دجو  انھو  نأل "–  "
". اھكیكفت ِرجي  مل  ةحلسألا  هذھ  نأل  "

نوكأ دق   " . ٍديدش ٍءطبب  هسأرب  نوسرفكام  أموأ 
وھ عقوملا  اذھ  نأ  دقتعأ  يننكل ال   . يداقتعا يف  ًائطخم 



". ٍرمطم ُدَّرجم 

يف ٌعوضوم   ، ٍةحلسأ ُعَدوتسم   " هنأ دقتعت  تنأ  نذإ  "
"، ةَّیلعفلا ةمدخلا 

. ءطبب نيارك  لاق 

". هل ةمیق  ٍبكوك ال  ىلع  ةأبخم  ةیلعف  ةحلسأ  يھو  "
" ... نأ ىلإ   " . نوسرفكام باجأ 

ىلإ ةجاحب  نكي  مل  هنأل  هتلمج  نوسرفكام  لمكي  مل 
. اھلامكإ

* * *

عجرلا يذ  ربنعلا  يف  غنیبو  نيارك  ىشم   ، ٍءطببو
ام ًاموي  ىمسي  ناك  يذلا  ماطحلاب  اَّرم   . ىدصلاو
دنع ةعقاولا  جورخلل  نمألا  ةباوب  وحن  اھجَّتإ   . ةأشنملاب
هنھذب نيارك  بھذ   ، ناریسي اناك  امیفو   . دیعبلا رادجلا 
دایصلا  ، نایعلا دھاشلا  ةياور  ىلإ   ، مواقي ال  ٍلكشب 
ةلجسملا ةداھشلا  يھو   ، نربلآ نوج  يكرامنادلا 

ٌبقث اھیف : لوقي  يتلاو   ، ةنس ةئامتس  ذنم  ةكورتملاو 
، ٌةقالمع ٌنیع  تناب  هلالخ  نمو   . تاوامسلا يف  َرھظ 

... ضیبأ ٍبیھلب  ٌةطاحم 

يتلفسالا قيرطلا  ىلإ  اجرخو   ، ةَّینمألا ةباوبلا  اربع 
ًةرك سمشلا  تناك   . محري ال  يذلا  راھنلا  ءوض  ثیح 
رظن امدنعو   . ًامامت ٍةیفاص  ٍةَّيدروزال  ٍءامس  طسو  ًةبھتلم 
لاز ام  هنأ  فیك  هسفنل  ِبجع   ، ءامسلا هاجتا  يف  نيارك 
تناك يتلا  ةلاحلاب  ًاددجم  اھاریف  اھیلإ  رظني  نأ  عیطتسي 

. اھیلع
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